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@òß‡Ô¾a@ @
الَِّذي َخلََق السََّماَواِت َوالْأَْرَض بِالَْحقِّ َوَيْوَم َيقُولُ كُـْن  { احلمد هللا

فََيكُونُ قَْولُُه الَْحقُّ َولَُه الُْملُْك َيْوَم ُينفَُخ ِفي الصُّورِ َعـاِلُم الَْغْيـبِ   
  األنعام }) ٧٣(َوالشََّهاَدِة َوُهَو الَْحِكيُم الَْخبُِري

وخلق يوم يقـول  ، واملدبر هلما وملن فيهما ، فهو خالقهما ومالكهما
عن أمره ، الذي يقول اهللا كن فيكون ، كن فيكون يعين يوم القيامة 

بادي اخللق ومعيده وله امللك يـوم  ، أو هو أقرب ، كلمح البصر 
  ينفخ يف الصور

يوم والصالة والسالم على رسول اهللا صاحب املقام احملمود يف ذلك ال
  املوعود

  أما بعد
فهذا اليوم الذي يبدأ فيه تغيري املألوف بالكوارث العلوية والسـفلية  
فتتبدل فيه األرض والسماء ويقوم الناس لرب العاملني لتجازى كـل  

يف  االسـتقرار نفس عما قدمت إن خرياً فخري وإن شراً فشر حـىت  
  اجلنة أو النار 
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ال املؤمنني وحال العصاة وقد جعلت يف هذه الرسالة مقارنة بني أحو
وأذكر أحياناً مقارنة بني املـؤمنني وحـال   ، منهم وبني حال الكفار 

وأذكر هذه املقارنة من خالل املواقف ، العصاة منهم وحال املنافقني 
واملواطن املختلفة يوم القيامة ، وأذكر هذا من خالل إعطاء صـورة  

قف الزمانيـة أو  ترتيبية على قدر املستطاع سواء ترتيب حسب املوا
ترتيب حسب املواطن منذ النفخ األول وحىت اخللود يف اجلنة أو النار 
مراعياً ما تبني أنه األرجح من أقوال أهل العلم حىت أكتفي بـالقول  

وركزت على أن يكون التصـور ليـوم القيامـة    ، الواحد للمسألة 
واالنتقال من موطن آلخر من خالل النصوص سـواء اآليـات أو   

  يث على أن يكون الشرح يف أضيق احلدود األحاد
  عبد القادر بن حممد حسن أبو طالب/ كتبها 
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‹‚Ła@âìîÛa@ @
نتحدث عن القيامة الكربى اليت تقوم لكل اخلالئق واليت تبدأ بالنفخ 

  يف الصور
Šì—Ûa@À@„ÐäÛa@ @

  املراد بالصور القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل عليه السالم
 ١}قرن ينفخ فيه {: ما الصور ؟ قال قال أعرايب يا رسول اهللا 

قال رسول اهللا صـلى اهللا عليـه   : عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال 
  : وسلم

خلق الصور فأعطاه ، إن اهللا ملا فرغ من خلق السماوات واألرض {
شاخصاً بصره إىل العرش ينتظر مىت ، إسرافيل فهو واضعه على فيه 

  ٢}يؤمر

                                 
  القرن أي البوق ١٠٨٠واأللباين يف السلسلة الصحيحة  ٢٤٣٠حسنه الترمذي  ٤٧٤٢أبو داود  ١
هذا احلديث املكتوب ذا اللون األخضر والذي نذكره على مقاطع لنأيت له بشواهد من اآليـات  { ٢

هو حديث الصور الطويل وخترجيه مذكور عند آخر مقطـع منـه ص    واألحاديث الصحيحة واحلسنة
٢٨٩ {  
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جبهته وأصغى مسعه ينتظر مـىت  صاحب الصور التقم الصور وحىن {
  ٣}يؤمر

  :يا رسول اهللا وما الصور ؟ قال : قال أبو هريرة 
عظيم والذي بعثين باحلق إن عظم : كيف هو ؟ قال: القرن قلت { 

  دارة فيه كعرض السماوات واألرض
والثانية نفخة ، النفخة األوىل نفخة الفزع : ينفخ فيه ثالث نفخات  

  لقيام لرب العاملني والثالثة نفخة ا، الصعق 
انفخ فينفخ نفخـة  : فيقول، يأمر اهللا تعاىل إسرافيل بالنفخة األوىل 

  ٤}الفزع
@¶ëþa@òƒÐäÛa@ @
ÊÐÛa@òƒÐã@ @

                                 
السلسـلة  ،  ٢/٥٥٠احلـاكم  ،   ٤٢٧٣ابن ماجـه   ،    ٢٤٣١الترمذي ،    ٧٣/ ٣املسند    ٣

  ١٠٧٩الصحيحة 
  
  حديث الصور ٤
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َوَيْوَم ُينفَُخ ِفي الصُّورِ فَفَزَِع َمْن ِفي السََّماَواِت َوَمْن ِفي الْأَْرضِ إِلَّا {
  النمل})٨٧(َمْن َشاَء اللَُّه 

ويأمره فيطيلـها  ،  ت واألرض إال من شاء اهللافيفزع أهل السموا{
  ويدميها وال يفتر

َوَما َينظُُر َهُؤلَاِء إِلَّا َصـْيَحةً َواِحـَدةً َمـا لََهـا ِمـْن      {:يقول تعاىل
  ص})١(فََواقٍ

  ٥}فتمر مر السحاب فتكون سراباً، فيسري اجلبال 
وهذه بداية التغريات السفلية للكون واليت منها زلزلة األرض ، 

واشتعال ، وفزع اإلنس واجلن ، وتعطيل العشار ، ر الوحوش وحش
  البحار  

  أحوال اجلبال ومصريها
  التكوير })٣(َوإِذَا الْجَِبالُ ُسيَِّرْت{

                                 
  حديث الصور  ٥
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أي قلعت عن األرض وسريت يف اهلواء أي زالت عن أماكنها 
  ونسفت فتركت األرض قاعا صفصفا 

فََيذَُرَها قَاًعا )١٠٥(َها َربِّي َنْسفًاَوَيْسأَلُوَنَك َعْن الْجَِبالِ فَقُلْ َينِسفُ{ 
  طه }) ١٠٧(لَا َتَرى ِفيَها ِعَوًجا َولَا أَْمًتا)١٠٦(َصفَْصفًا

  الكهف }) ٤٧(َوَيْوَم ُنَسيُِّر الْجَِبالَ َوَتَرى الْأَْرَض َبارَِزةً { : وقال تعاىل 
وقد ذكر سبحانه أحوال اجلبال بوجوه خمتلفة واجلمع بينـها أن أول  

  :هلا االندكاك وهو قوله أحوا
  احلاقة  }) ١٤(َوُحِملَْت الْأَْرُض َوالْجَِبالُ فَُدكََّتا َدكَّةً َواِحَدةً{ 

  أي رفعت من أماكنها ودكت
  :وثاين أحواهلا أن تصري كالعهن املنفوش وهو قوله تعاىل 

  القارعة})٥(َوَتكُونُ الْجَِبالُ كَالِْعْهنِ الَْمنفُوشِ{ 
  ش باليدأي الصوف الذي ينف

  :وثالث أحواهلا أن تصري كاهلباء وهو قوله تعاىل  
  الواقعة})٦(فَكَاَنْت َهَباًء ُمْنَبثًّا)٥(َوُبسَّْت الْجَِبالُ َبسا{ 
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وبست اجلبال بسا أي فتتت فتا صارت اجلبال هباءا منبثا فكانـت  
  هباءا 

شيئا منبثا اهلباء الذي يطري من النار يطري منه الشرر فإذا وقع مل يكن 
  كرهج الغبار يسطع مث يذهب 

  : ورابع أحواهلا أن تنسف وحتملها الرياح وهو قوله تعاىل 
   النمل }) ٨٨(َوَتَرى الْجَِبالَ َتْحَسُبَها َجاِمَدةً َوِهَي َتُمرُّ َمرَّ السََّحابِ { 

وترى اجلبال جامدة واقفة ممسكة عن احلركة وهي متر مر السحاب 
 إنك إذا رأيت اجلبال وقـت النفخـة   أي مثل مر السحاب واملعىن

ظننتها ثابتة يف مكان واحد لعظمها وهـي تسـري سـريا سـريعا     
كالسحاب إذا ضربته الريح وهكذا األجرام العظام املتكاثرة العـدد  
إذا حتركت ال تكاد تبني حركتـها صـنع اهللا ألن مرورهـا كمـر     

  ٦السحاب من صنع اهللا 
  :له تعاىل وخامس أحواهلا أن تصري سرابا وهو قو

  النبأ} )٢٠(َوُسيَِّرْت الْجَِبالُ فَكَاَنْت َسَراًبا{ 

                                 
  ٢٢٤/  ٣تفسري النسفي   ٦
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تكون سرابا أي خييل إىل الناظر أهنا شيء وليست بشيء وبعد هذا 
  : قال تعاىل ، تذهب بالكلية فال عني هلا وال أثر 

 } )١٤(َيْوَم َتْرُجُف الْأَْرُض َوالْجَِبالُ َوكَاَنْت الْجَِبالُ كَِثيًبا َمهِيلًا{ 
  املزمل

  وهذه اآلية كأخواا الدالة على زوال اجلبال عن أماكنها يوم القيامة 
  ٧وذهاا وتسيريها ونسفها أي قلعها 

  ت عن وجه األرض فاستوت مع األرض اجلبال سري
  ٨}مث ترتج األرض بأهلها رجاً{

Šþa@Þaìyc@ @
  الواقعة }) ٤(إِذَا ُرجَّْت الْأَْرُض َرجا{ :قال تعاىل 
ركت حتريكا فاهتزت واضطربت بطوهلا وعرضها أي زلزلت أي ح
  ٩ الزلزلة})١(إِذَا ُزلْزِلَْت الْأَْرُض زِلَْزالََها{: قال تعاىل ، زلزاال 

                                 
  ٢٨٣/  ٤تفسري ابن كثري   ٣٦٥/  ٥فتح القدير   ٧
  يث الصور حد ٨
  ٢٠٤/  ٣تفسري ابن كثري   ٩
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  اهللا تعاىل أخرب عباده عن أهوال يوم القيامة وزالزهلا وأحواهلا 
لَـْت  َوُحِم)١٣(فَإِذَا ُنِفَخ ِفي الصُّورِ َنفَْخةٌ َواِحـَدةٌ { : فقال تعاىل 

) ١٥(فََيْوَمِئٍذ َوقََعْت الَْواِقَعةُ)١٤(الْأَْرُض َوالْجَِبالُ فَُدكََّتا َدكَّةً َواِحَدةً
  ة احلاق }

وقبل قيـام  أول أحوال الساعة فالزلزلة كائنة يف آخر عمر الدنيا و
  الناس من أجداثهم

، فتكون كالسفينة املرميـة يف البحـر  ، ترتج األرض بأهلها رجاً {
املعلق يف العـرش ترجرجـه    مواج تكفأ بأهلها كالقنديلتضرا األ

   الرياح 
  :يقول تعاىل 

   النازعات}قُلُوب َيْوَمِئٍذ َواجِفَةٌ)٧(َتْتَبُعَها الرَّاِدفَةُ)٦(َيْوَم َتْرُجُف الرَّاجِفَةُ{
  فيميد الناس على ظهرها وتذهل املراضع وتضع احلوامل وتشيب  

وتطري الشـياطني   املزمـل } )١٧(الْوِلَْدانَ ِشيًباَيْوًما َيْجَعلُ { ، الولدان 
، حىت تأيت األقطار فتأتيها املالئكة فتضرب وجوهها، هاربة من الفزع

ينـادي  ، ما هلم من أمن اهللا من عاصم ، فترجع ويويل الناس مدبرين
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فبينما هم علـى ذلـك إذ    غافر} ) ٣٢(َيْوَم التََّناد { ، بعضهم بعضاً 
، فرأوا أمراً عظيماً مل يروا مثله ، ر إىل قطرمن قط، تصدعت األرض

  وأخذهم لذلك من الكرب واهلول ما اهللا به عليم
  ١٠}مث نظروا إىل السماء فإذا هي كاملهل 

  
ŠbzjÛa@Þaìyc@ @

   لتكويرا} )٦(َوإِذَا الْبَِحاُر ُسجَِّرْت{ 
  فصارت ناراً محراء كالدم اشتعلت، سجرت أوقدت فصارت ناراً 

•ìyìÛa@Þaìyc@ @
  لتكويرا }) ٥(َوإِذَا الُْوُحوُش ُحِشَرْت{ 

الوحوش ما توحش من دواب الرب مع نفرا اليوم من الناس  
  وتبددها يف الصحاري تضم ذلك اليوم إليهم
Šb“ÈÛa@ÝîİÈm@ @

                                 
  حديث الصور  ١٠
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   التكوير} ) ٤(َوإِذَا الِْعَشاُر ُعطِّلَْت{ 
ا العشار النوق احلوامل اليت يف بطوهنا أوالدها وهي اليت قد أتى عليه

  يف 
احلمل عشرة أشهر مث ال يزال ذلك امسها حىت تضع وخص العشـار  
ألهنا أنفس مال عند العرب وأعزه عندهم ومعىن عطلت تركت مهال 

  بال راع وذلك ملا شاهدوا من اهلول العظيم 
لو كان للرجل ناقة عشراء يف ذلك اليوم أو نوق عشار لتركها ومل 

  ول يوم القيامة يلتفت إليها اشتغاال مبا هو فيه من ه
هذه اآليات والناس يف أسواقهم ترى الشمس قد ذهـب ضـوءها   
وتناثرت النجوم ووقعت اجلبال علـى وجـه األرض فتحركـت    
واضطربت واختلطت ففزعت اجلن إىل اإلنس واإلنـس إىل اجلـن   
واختلطت الدواب والطري والوحوش فمـاجوا بعضـهم يف بعـض    

قالت اجلـن حنـن   ، تعلت والعشار عطلت أمهلها أهلها والبحار اش
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نأتيكم باخلرب فينطلقوا إىل البحر فإذا هو نار تتأجج فبينما هم كذلك 
  ١١ إذ تصدعت األرض صدعة واحدة

  األموات ال يعلمون بشيء من ذلك {
  حني يقول ١٢يا رسول اهللا من استثىن اهللا عز وجل : قال أبو هريرة 

} ؟)٨٧(أَْرضِ إِلَّا َمْن َشاَء اللَُّه فَفَزَِع َمْن ِفي السََّماَواِت َوَمْن ِفي الْ{
  أولئك الشهداء: قال صلى اهللا عليه و سلم   النمل

  ، والشهداء أحياء عند رم يرزقون ، إمنا يصل الفزع إىل األحياء 
وقاهم اهللا فزع ذلك اليوم وآمنهم منه وهو عذاب اهللا يبعثه على 

  ١٣ }شرار خلقه

                                 
  عزاه الشوكاين البن أيب الدنيا يف األهوال وابن جرير وابن أيب حامت عن أيب بن كعب  ١١
 
  املستثنون من الفزع والصعق ١٢

ففزع من يف السموات ومن يف األرض إال من شاء اهللا قيل إال من ثبت اهللا قلبه من املالئكـة جربيـل   
  يكائيل واسرافيل وملك املوت عليهم السالم وقيل احلور العني وخزنة اجلنة والنار ومحلة العرش وم

  وعن جابر رضي اهللا عنه منهم موسى عليه السالم ألنه صعق مرة 
 ٢٢٤/  ٣تفسري النسفي 

 حديث الصور  ١٣
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ÕÜ©a@Ša‹’@óÜÇ@âìÔm@òÇbÛa@ @
شرار الناس يف خفة الطري وأحالم السباع ال يعرفون معروفـا  يبقى {

وال ينكرون منكرا يعبدون األوثـان وهـم يف ذلـك دار رزقهـم     
  ١٤}وعيشهم حسن

  ١٥} ال تقوم الساعة إال على شرار اخللق {
  ١٦}اهللا اهللا : ال تقوم الساعة على أحد يقول {
 }َتَرْوَنَها َتذَْهلُ كُلُّ ُمْرِضَعٍة َعمَّا  َيْوَم)١(إِنَّ َزلَْزلَةَ السَّاَعِة َشْيٌء َعِظيم

أَْرَضَعْت َوَتَضُع كُلُّ ذَاِت َحْملٍ َحْملََها َوَتَرى النَّاَس ُسكَاَرى َوَما ُهْم 
احلج} ) ٢(بُِسكَاَرى َولَِكنَّ َعذَاَب اللَِّه َشِديد   

òÇbÛa@òÛÛŒ@ @

                                 
   ٤/٥٨٦احلاكم ،   ١٨/٢٧٨مسلم  ١٤
  
  ٥٥١٧ه يف املشكاة عزاه له األلباين وصحح،  ٢٩٤٩،  ١٩٢٤مسلم  ١٥
  ٢/٣٥٦مسلم  ١٦
  

 

 

@ @
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مرضـعة  زلة الساعة شيء عظيم يوم تروهنا يعين الزلزلة تذهل كل زل
دها الرضيع اشتغاال بنفسـها  تترك كل امرأة ترضع ول عما أرضعت

وخوفا وتضع كل ذات محل محلها تسقط ولدها من هول ذلك اليوم 
اب وما هم بسكارى من الشروترى الناس سكارى من شدة اخلوف 

  ولكن عذاب اهللا شديد فهم خيافونه 
ـ     م ترى الناس كأهنم سكارى من ذهول عقوهلم لشدة مـا ميـر

  يضطربون اضطراب السكران من الشراب
ملا نفى سبحانه عنهم السكر أوضح السبب الذي ألجلـه شـاوا   
السكارى فقال ولكن عذاب اهللا شديد فبسبب هذه الشدة واهلـول  

، العظيم طاشت عقوهلم واضطربت أفهامهم فصاروا كالسـكارى  
  ١٧سلبوا كمال التمييز وصحة اإلدراك 

  ١٨}ما شاء اهللا إال أنه يطول فيكونون يف ذلك العذاب{

                                 
فتح القـدير   ،  ٧٢٧/  ٢تفسري الواحدي  ،  ٩٤/  ٣تفسري النسفي  ،   ٤٠٤/  ٥زاد املسري   ١٧
٤٣٥/  ٣  
  حديث الصور ١٨



 

 

@ @
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، وحتدث معها التغريات العلوية للكون واليت منها انشقاق السـماء  
  واخنساف الشمس والقمر، وتساقط الكواكب ، وطمس النجوم 

bç—ßë@õbàÛa@Þaìyc@ @
  االنشقاق } )١(إِذَا السََّماُء انَشقَّْت{ :قال تعاىل 

ن االنشقاق وحق هلا أن استمعت لرا وأطاعت أمره فيما أمرها به م
تطيع أمره ألنه العظيم الذي ال ميانع وال يغالب بل قد قهر كل شيء 

  وذل له كل شيء
  النبأ})١٩(َوفُِتَحْت السََّماُء فَكَاَنْت أَْبَواًبا{

  قطعت فصارت قطعا كاألبواب وأبواا طرقها 
  ١٩فالسماء تنحل وتتناثر حىت تصري فيها أبواب أي طرقا ومسالك 

  احلاقة })١٦(نَشقَّْت السََّماُء فَهَِي َيْوَمِئٍذ َواِهَيةٌَوا{
  تنشق السماء فتكون ضعيفة

  الرمحن})٣٧(فَإِذَا انَشقَّْت السََّماُء فَكَاَنْت َوْرَدةً كَالدَِّهاِن{:وقال تعاىل

                                 
  ٣٦٥/  ٥فتح القدير  ،  ٢٧٦/  ٤تفسري ابن كثري  ،   ٤٦٨/  ٥تفسري البيضاوي   ١٩
  

 

 

@ @
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تذوب كما تذوب الفضة يف السبك وتتلون كما تتلون األصباغ اليت 
  زرقاء وخضراء وذلك من شدة األمر يدهن ا فتارة محراء وصفراء و

  وهول القيامة العظيم 
  املرسالت })٩(َوإِذَا السََّماُء فُرَِجْت{ 

  فتحت وشقت فرجت للطي 
  االنفطار } )١(إِذَا السََّماُء انفَطََرْت{ 

  انشقت وتدلت أرجاؤها ووهت أطرافها
  الطور})٩(َيْوَم َتُموُر السََّماُء َمْوًرا{
  دور دورا وميوج بعضها يف بعض تتحرك حتريكا أي ت 
  املعارج })٨(َيْوَم َتكُونُ السََّماُء كَالُْمْهلِ{

  تكون كذائب الفضة
  التكوير} )١١(َوإِذَا السََّماُء كُِشطَْت{

  نزعت عن أماكنها كما يرتع اجللد عن الشاة، كشفت 
  ٢٠}فانتثرت جنومها، انشقت السماء{

                                 
  حديث الصور ٢٠
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bàç—ßë@k×aìØÛaë@âìväÛa@Þaìyc@ @
سماء يومئذ جنوما فال يبقى جنم يف السـماء إال وقـع علـى    متطر ال

  األرض وطمس نورها 
  رسالتامل }) ٨(فَإِذَا النُُّجوُم طُِمَسْت{

  ذهب ضوءها وحمي نورها 
  لتكويرا }) ٢(َوإِذَا النُُّجوُم انكََدَرْت{ 

  تغريت وتناثرت وافتت وانقضت وتناكرت   
  عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

  ٢١}نجوم انكدرت قال انكدرت يف جهنموإذا ال{
  االنفطار } )٢(َوإِذَا الْكََواِكُب انَتثََرْت{ 

  تساقطت 
  ٢٢}واخنسفت مشسها وقمرها{ 

bàç—ßë@‹àÔÛaë@à“Ûa@Þaìyc@ @
                                 

  حديث الصور  ٢١
  حديث الصور  ٢٢
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  التكوير } ) ١(وإِذَا الشَّْمُس كُوَِّرْت{
، جتمع الشمس بعضها إىل بعض مث تلف فريمى ا ، لفت و رمى ا 
ذهب ضوؤها ورمي ـا يف  ، يعين أُظلمت ، ى ا لف ضوئها ورم

  النار
   القيامة } )٨(َوَخَسَف الْقََمُر{ 

  ذهب ضوءه
  القيامة } )٩(َوُجِمَع الشَّْمُس َوالْقََمُر{ 

  ٢٣}الشمس والقمر يكوران يوم القيامة {: قال صلى اهللا عليه وسلم
نار الشمس والقمر ثوران مكوران يف ال{: قال صلى اهللا عليه وسلم

  ٢٤}يوم القيامة 

                                 
  ٣٢٠٠ البخاري ٢٣
ويف الصحيحة  ٥٦٩٢صححه إسناده  األلباين يف املشكاة ،   ١/٨٢السيوطي يف الآليلء املصنوعة  ٢٤

ونقل قول  اخلطايب ال يلزم جعلهم يف النار تعذيبهما فإن هللا يف النار مالئكة وحجـارة وغريهـا    ١٢٤
فال تكون هي معذبة عالوة على أن لتكون ألهل النار عذاباً وآلة من آالت العذاب وما شاء اهللا ذلك 

  إلقائهما يف النار فيه تبكيتاً لُعبادمها 
  



 

 

@ @
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òîãbrÛa@òƒÐäÛa@ @
@òƒÐã@I@pì¾a@H@ÕÈ—Ûa@ @

هذه هي نفخة الصعق اليت ميوت ا األحياء من أهـل السـماوات   
تقبض األرواح حىت يكون آخر من ميوت ، واألرض إال من شاء اهللا 

  ملك املوت
  :سلم يقول النيب صلى اهللا عليه و

  الصعق  فينفخ نفخة، يأمر اهللا إسرافيل بنفخة الصعق {
َوُنِفَخ ِفي الصُّورِ فََصِعَق َمْن ِفي السََّماَواِت َوَمْن ِفي الْأَْرضِ إِلَّا َمْن { 

  الزمر} ) ٦٨(َشاَء اللَُّه 
إال من شاء اهللا فإذا هم قد مخدوا ، فيصعق أهل السماوات واألرض 

 ،  
يا رب قد مات أهل : فيقول، وجاء ملك املوت إىل اجلبار عز وجل 

مبن بقي ، فيقول اهللا وهو أعلم ، إال من شئت ، واألرض السماوات 
وبقيت ، يا رب بقيت أنت احلي الذي ال متوت : فمن بقي ؟ فيقول

فيقول اهللا عـز  ، وبقيت أنا ، وبقي جربيل وميكائيل ، محلة العرش 

 

 

@ @

aôØÛa@òßbîÔÛ 

فيقـول يـا رب   ، ليمت جربيل وميكائيل فينطق اهللا العرش : وجل
فإين كتبت املوت على كل ، سكت فيقول ا، ميوت جربيل وميكائيل 
، مث يأيت ملك املـوت إىل اجلبـار   ، فيموتان، من كان حتت عرشي

فيقول اهللا وهو أعلم مبن ، قد مات جربيل وميكائيل : فيقول يا رب
بقيت محلة ، بقيت أنت احلي الذي ال متوت : فمن بقي ؟ فيقول: بقي

ويـأمر  ، موتلتمت محلة العرش فت: فيقول اهللا، وبقيت أنا، عرشك 
: مث يأيت ملك املوت فيقول، اهللا العرش فيقبض الصور من إسرافيل 

فمـن  : فيقول اهللا وهو أعلم مبن بقي، يا رب قد مات محلة عرشك
، وبقيت أنـا ، يا رب بقيت أنت احلي الذي ال متوت : بقي ؟ فيقول
  فيموت، خلقتك ملا رأيت فمت، أنت خلق من خلقي: فيقول اهللا

الواحد القهار األحد الصمد الذي مل يلـد ومل  ، إال اهللا فإذا مل يبق  
طي ، واألرض  تطوى السماوا، كان آخراً كما كان أوالً ، يولد 

  ٢٥} السجل للكتب
Šbj§a@áîÄÈÛa@a@ñŠ‡Ó@ @

                                 
  حديث الصور  ٢٥
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} ) ١٠٤(َيْوَم َنطْوِي السََّماَء كَطَيِّ السِّجِلِّ ِللْكُُتـبِ  { :يقول تعاىل
  األنبياء

ا قَْبَضـُتُه َيـْوَم الِْقَياَمـِة َوالسَّـماَواُت َمطْوِيَّـات      َوالْأَْرُض َجِميًع{
  الزمر} )٦٧(بَِيِمينِِه

أنا اجلبار أنا اجلبار : مث يقول ، مث دحامها مث يلقفهما ثالث مرات { 
فـال  ، مث هتف بصوته ملن امللك اليوم ثالث مرات ، أنا اجلبار ثالثاً

  ٢٦}ارهللا الواحد القه"مث يقول لنفسه ، جييبه أحد
  غافر })١٦(ِلَمْن الُْملُْك الَْيْوَم ِللَِّه الَْواِحِد الْقَهَّارِ{:يقول تعاىل

  كل شيء هالك إال وجهه  
  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

اهللا تبارك وتعاىل ميسك السماوات يوم القيامة واألرضني على إصبع {
  ٢٧}مث يقول أنا امللك

                                 
  حديث الصور  ٢٦
  
  ١٧/١٢٧مسلم  ٢٧
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لقادر على كل شيء املالك لكل شيء اهللا العظيم الذي ال أعظم منه ا
  وكل شيء حتت قهره وقدرته

يقبض اهللا األرض ويطوي السماوات بيمينه مث يقول أنا امللك أين { 
  ٢٨}ملوك األرض

ميجد الرب نفسه أنا اجلبار أنا املتكرب أنا امللك أنـا العزيـز أنـا    {
   ٢٩}الكرمي

ويقبض أصابعه  يأخذ اهللا عزوجل مساواته وأرضيه بيده فيقول أنا اهللا{
   ٣٠}ويبسطها أنا امللك

وينفرد احلي القيوم الذي كان أوال وهو الباقي أخرا بالدميومة والبقاء 
ويقول ملن امللك اليوم ثالث مرات مث جييب نفسه بنفسه فيقول هللا 
  الواحد القهار أنا الذي كنت وحدي وقد قهرت كل شيء وحكمت 

  ٣١بالفناء على كل شيء 

                                 
   ٦٥١٩البخاري  ٢٨
   ٥٤١٤صحح إسناده أمحد شاكر ،  ٤٠٢/ ٤السنن الكربى ،  ٢/٧٢املسند  ٢٩
  ١٣٠/ ١٧مسلم   ٣٠
   ٦٩ -٦٨/ ٤تفسري ابن كثري   ٣١
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  : يقول اهللا
  إبراهيم })٤٨(َم ُتَبدَّلُ الْأَْرُض غَْيَر الْأَْرضِ َوالسََّماَواُت َيْو{ 
  مث ميدمها مد األدمي العكاظي، فيبسطهما ويسطحهما {
  طه }) ١٠٧(لَا َتَرى ِفيَها ِعَوًجا َولَا أَْمًتا{ 

  مث يزجر اهللا اخللق زجرة واحدة 
  النازعات } )١٣(فَإِنََّما ِهَي َزْجَرةٌ َواِحَدةٌ{: كما قال تعاىل

مـن  ، مثل ما كانوا فيها من األوىل ، فإذا هم يف هذه األرض املبدلة 
ومن كان على ظهرها كـان علـى   ، كان يف بطنها كان يف بطنها 

  مث يرتل اهللا عليهم ماء من حتت العرش، ظهرها 
حىت يكـون املـاء   ، مث يأمر اهللا السماء أن متطر فتمطر أربعني يوماً 

عاً مث يأمر اهللا األجساد أن تنبت فتنبت كنبات فوقهم اثين عشر ذرا
  ٣٢}أو كنبات البقل ، الطراثيث 

kã‰Ûa@kvÇ@åß@‘bäÛa@pbjãc@ @
  ٣٣}مث يرسل اهللا مطرا كأنه الطل فتنبت منه أجساد الناس {

                                 
  حديث الصور  ٣٢
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يرتل اهللا من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل ليس من اإلنسان {
ب ومنه يركب اخللق شيء إال يبلى إال عظما واحدا وهو عجب الذن

  ٣٤}يوم القيامة
ليس من ابن آدم خلق إال ويف األرض منه شيء مث يرسل اهللا ماء من 
حتت العرش منيا كمين الرجال فتنبت جسماهنم وحلماهنم من ذلـك  

  املاء كما تنبت األرض من الثرى
 اهللا عز وجل حييي، حىت إذا تكاملت أجسادهم فكانت كما كانت {

فيأخذ إسرافيل الصور فيضعه ، العرش فيحيون  وحييي محلةإسرافيل 
فيحييان مث يـدعو اهللا  ، ليحيا جربيل وميكائيل: مث يقول ، على فيه 

 ً وأرواح الكافرين ، باألرواح فيؤتى ا تتوهج أرواح املسلمني نورا
مث يـأمر اهللا  ، مث يلقيها يف ثقب يف الصـور  ، فيقبضها مجيعاً ، ظلمة 

  ٣٥}نفخة البعثالنفخة الثالثة  وريف الص إسرافيل أن ينفخ

                                                                           
 ١٨/٢٧٩مسلم  ٣٣
  عجب الذنب هو العظم احلديد الذي يكون يف أسفل الصلب ٢٩٢/ ١٨مسلم  ٤٩٣٥البخاري  ٣٤
  حديث الصور  ٣٥
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òrÛbrÛa@òƒÐäÛa@ @
@òƒÐã@I@µàÜÈÛa@l‹Û@âbîÔÛa@HsÈjÛa@ @

  الزمر} )٦٨(ثُمَّ ُنِفَخ ِفيِه أُْخَرى فَإِذَا ُهْم ِقَيام َيْنظُُرونَ{ 
  :سلم ل النيب صلى اهللا عليه ويقو
فتخرج األرواح كأهنا النحل قد مألت ما بني ، فينفخ نفخة البعث { 

فيقول وعزيت وجـاليل لريجعـن كـل روح إىل    ، ألرض السماء وا
فتـدخل يف  ، فتـدخل األرواح يف األرض إىل األجسـاد   ، جسده 

مث تنشق ، كما ميشي السم يف اللديغ، اخلياشيم مث متشي يف األجساد 
  ٣٦}وأنا أول من تنشق األرض عنه، األرض عنهم 

  ق })٤٤(َيْوَم َتَشقَُّق الْأَْرُض َعْنُهْم ِسَراًعا { 
  ٣٧}فتخرجون سراعاً إىل ربكم تنسلون{ 

  يقومون ينفضون التراب من قبورهم

                                 
  حديث الصور  ٣٦
  حديث الصور  ٣٧
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َيْوَم َيْخُرُجونَ ِمْن الْأَْجَداِث ِسَراًعا كَـأَنَُّهْم إِلَـى   { :قال اهللا تعاىل  
  املعارج})٤٣(ُنُصبٍ ُيوِفُضونَ

ينفخ فيه فتنطلق كل نفس إىل جسدها حىت تدخل فيـه فيقومـون   
  قياما لرب العاملني فيجيئون جميئة رجل واحد

  نفخة القيام لرب العاملني وهو النشور من القبور جلميع اخلالئق
 })٢٥(وإِذَا َدَعاكُْم َدْعَوةً ِمْن الْأَْرضِ إِذَا أَْنُتْم َتْخُرُجونَ{ :قال تعاىل

  الروم

  ق })٤٤(ذَِلَك َحْشر َعلَْيَنا َيِسري{ :وقال تعاىل
  
  
  

@‹“a@Šc@ @
òÛ‡j¾a@Šþa@ @

  : النيب صلى اهللا عليه وسلم  يقول
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حيشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كالقرصة النقـي  {
  ٣٨}ليس فيها ألحد علم 

جيمع الناس األولني واآلخرين يف صعيداً واحد يـوم  ، حيشر الناس 
القيامة يوم تبدل األرض غري األرض والسماوات ، حيشـروا علـى   

ومل يعمل فيهـا خبطيئـة أرض   أرض  بيضاء نقية مل يسفك فيها دم 
كاخلبز األبيض عفراء ليس بياضها بالناصع ليس فيها معـامل ألحـد   
أرضاً مستوية ليس فيها بناء مل توطأ من قبل فال يكون فيها أثـر أو  

  ٣٩ عالمة ألحد
  يسمعهم الداعي وينفذهم البصر حفاة عراة

وأرض املوقف أكرب من هذه األرض املوجودة جداً طاهرة من عمـل  
ملعصية والظلم وليكون جتليه سبحانه وتعاىل لعباده املـؤمنني علـى   ا

  أرض 

                                 
   ١٧/١٣٣مسلم  ٦٥٢١البخاري  ٣٨
  البيهقي شعب اإلميان،  مجع من احلاكم واحلديثني صحح إسنادمها  ٣٩
 

 

 

@ @

aôØÛa@òßbîÔÛ 

  ٤٠تليق بعظمته
  أما أرض الدنيا فتصري خبزة

  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
تكون األرض يوم القيامة خبزة واحدة يكفؤها اجلبار بيده كما {

  ٤١}يكفؤ أحدكم خبزته يف السفر نزالً ألهل اجلنة
ك أهنا تعد ألكل املؤمنني منها يف زمان املوقف مث تصري واحلكمة يف ذل

نزالً ألهل اجلنة كوهنا تصري خبزة يأكل منها أهل املوقف أن املؤمنني 
ال يعاقبون باجلوع يف طول زمان املوقف ، بل يقلب اهللا هلم بقدرتـه  
طبع األرض حىت يأكلون منها من حتت أقدامهم ما شـاء اهللا بغـري   

  ٤٢ عالج وال كلفة
@ @

                                 
   ١١/٣٨٣ابن حجر  ٤٠
  ١٧/١٣٢مسلم  ٦٥٢٠البخاري  ٤١
  ١١/٣٨٤ابن حجر  ٤٢

  ١١/٣٨٤ابن حجر 
 



 

 

@ @

aôØÛa@òßbîÔÛ 

Éà§a@âìí@ @
  لكهف ا} )٩٩(َوُنِفَخ ِفي الصُّورِ فََجَمْعَناُهْم َجْمًعا{ 

إذا أحيا اهللا تبارك و تعاىل الناس مجعهم كلهم يقوموا عجلني ينظرون 
  ما يراد م 

@a@æë‡à±@µzjß@ŠìjÔÛa@åß@æìu‹²@æìäßû¾a@ @
أخرب اهللا عز و جل أنه يوم يدعوكم فتستجيبون حبمـده فتقومـون   

  :ون سبحانك اللهم وحبمدك قال اهللا تعاىل تقول
  اإلسراء })٥٢(َيْوَم َيْدُعوكُْم فََتْسَتجِيُبونَ بَِحْمِدِه {  

  :  فيوم القيامة يوم يبدأ باحلمد وخيتم به قال اهللا تعاىل 
  ٤٣ الزمر }) ٧٥(َوقُِضَي َبْيَنُهْم بِالَْحقِّ َوِقيلَ الَْحْمُد ِللَِّه َربِّ الَْعالَِمَني { 
a@µÛìÛìß@áçŠìjÓ@åß@æìu‹²@ŠbÐØÛ@ @

  :و قد أخرب اهللا عزوجل عن الكفار أهنم يقولون 

                                 
  ٢٧٦/  ١٠تفسري القرطيب  ٤٣
  

 

 

@ @

aôØÛa@òßbîÔÛ 

َياَوْيلََنا َمْن َبَعثََنا ِمْن َمْرقَِدَنا   َهذَا َما َوَعـَد الرَّْحَمـانُ َوَصـَدَق    { 
إِنْ كَاَنْت إِلَّا َصْيَحةً َواِحَدةً فَإِذَا ُهْم َجِميـع لَـَدْيَنا   )٥٢(الُْمْرَسلُونَ

  يس} )٥٣(َضُرونَُمْح
  :أهنم يقولون 

  الصافات} )٢٠(َياَوْيلََنا َهذَا َيْوُم الدِّينِ{ 

  :فتقول هلم املالئكة 
  الصافات} )٢١(َهذَا َيْوُم الْفَْصلِ الَِّذي كُنُتْم بِِه ُتكَذُِّبونَ{ 

  املرسالت} )٣٨(َهذَا َيْوُم الْفَْصلِ َجَمْعَناكُْم َوالْأَوَِّلَني{

  على وجه األرض بعد أن كانوا يف جوفها أهنم قد صاروا 
‹“¨a@À@áçŠbàÇc@ @

  ثالثة وثالثني 
  ٤٤ املؤمنون منهم مكرمون حبسن املنظر

                                 
واآلن يا أخي قارن نفسك لتحدد موقعك ومكانك أين أنت يف هذه األهوال والكروب أين أنت يف  ٤٤

  اجلمع 
  أين أنت ؟ . أنت 



 

 

@ @

aôØÛa@òßbîÔÛ 

يبعث املؤمنون جرداً مرداً مكحلني بين ثالثة وثالثني سنة يف خلـق  {
  ٤٥}آدم وحسن يوسف وقلب أيوب

  والكفار تقبح مناظرهم بزيادة أحجامهم
  ٤٦}ىل الشيخ الفاين أبناء ثالثة وثالثني حيشر الناس ما بني السقط إ{ 
ومن كان من أهل النار عظموا وفخمـوا  } {والكافر يغلظ للنار {

  ٤٧}كاجلبال 

                                                                           
سامة يوسف ؟ اسأل اهللا أن أنت مع املنعمني لطاعتهم هللا املكرمني باهليئة واجلسم وحسن املنظر كآدم وو

  تكون منهم
أين أنت ؟ اسأل اهللا أال تكون مع من يعاين من األهوال بسبب معصيته هللا ؟ وامحـد اهللا أنـك   . أنت 

  مسلم ولست ممن يغلظ حجمه ليتالئم مع ما يعد له من عذاب 
ل احلمـد هللا  أنت ممن تقول عند خروجك من القرب سبحانك اللهم وحبمدك ؟ وبعد انتهاء القضاء تقو

  رب العلمني ؟ اسأل اهللا ذلك
 وامحد اهللا أنك مسلم ولست ممن يقوم من قربه فيقول من بعثنا من مرقدنا هذا ؟ مث يسلب منه الكالم

  وإسناده جيد  ٢٤٠،  ٥/٢٣٢رواه أمحد  ١٠/٦٠٩امع  ٤٥
غريه يف صحيح ا حسنه األلباين ل،  ٢٠/٢٨٠وحسنه من رواية الطرباين يف الكبري  ١٠/٦٠٣امع  ٤٦

    ٣٧٠١الترغيب 
حسنه األلباين لغريه يف صحيح ا ،  ٢٠/٢٨٠وحسنه من رواية الطرباين يف الكبري  ١٠/٦٠٣امع  ٤٧

   ٣٧٠١الترغيب 

 

 

@ @

aôØÛa@òßbîÔÛ 

‹“¨a@òÐ–@ @
  ٤٨}أنكم حتشرون رجاالً وركباناً وجترون على وجوهكم{ 
حيشر الناس يوم القيامة على ثالثة أصناف ركباناً ومشاة وعلـى  { 

  ٤٩}وجوههم
  ث طرائق الناس حيشروا على ثال

  املخلطني والكفار األبرار و
@æìäßû¾a@Llì×‹Ûbi@µß‹Øß@aë‹“±@áèäß@Ša‹iþa@ @

فاألبرار الراغبون إىل اهللا جل ثناءه فيما أعد هلم من ثوابه ، يؤتـون   
 : بالنجائب قال اهللا تعاىل

  مرمي })٨٦(َيْوَم َنْحُشُر الُْمتَِّقَني إِلَى الرَّْحَماِن َوفًْدا {
  وفداً ركباناً

                                 
   ٣٥٨٢حسنه األلباين يف صحيح ا الترغيب ،  ٢٤٢٦الترمذي  ٤٨
   ٣١٤٢ضعفه األلباين يف سنن الترمذي ، وحسنه  ٣١٤١الترمذي  ٤٩
  



 

 

@ @

aôØÛa@òßbîÔÛ 

ال يساقون سوقاً ، ولكنـهم يؤتـوا   ما حيشر الوفد على أرجلهم و{
أزمتها الزبرجـد ،  الئق مثلها ، عليها رحال الذهب ومل تر اخل بنوق

  ٥٠} فريكبون عليها ، حىت يضربوا أبواب اجلنة
@æìİÜƒ¾a@L@@bj×aŠ@æìØí@áè›Èi@µäßû¾a@åß@ñb—ÈÛa

@bî’bß@æìØí@áè›Èië@ @
ل الراهبني ميشي يف بعض فهذا هو حايف بعض الطريق ووقد يركب 

  الذين هم بني اخلوف والرجاء
@áèèuë@óÜÇ@µ’bß@õüˆc@µãbèß@aë‹“±@ŠbÐØÛa

bèîÜÇ@æìjzíë@ @
  !أحيشر الكافر على وجهه ؟ الكفار ميشون على وجوههم  

  : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  ٥١}الذي أمشاهم على أقدامهم قادر أن ميشيهم على وجوههم {

  : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

                                 
  وصححه ٢/٣٧٧احلاكم  ٥٠
   ٥٢٤٨حسنه حمققوا الترغيب  ٣١٤١الترمذي  ٥١

 

 

@ @

aôØÛa@òßbîÔÛ 

أليس الذي أمشاه على الرجلني يف الدنيا قادر على أن ميشيه على {
  ٥٢}وجهه

والكفار بعضهم أعىت من بعض ، فالعتاة حيشرون علـى وجـوههم   
والذين هم أتباع ميشون على أقدامهم ، فإذا سـيقوا مـن موقـف    

  : تعاىل احلساب إىل جهنم ، سحبوا على وجوههم قال اهللا
  القمر })٤٨(َيْوَم ُيْسَحُبونَ ِفي النَّارِ َعلَى ُوُجوِههِْم ذُوقُوا َمسَّ َسقََر{ 

  : الذين يسحبون على وجههم هم شر اخللق قال عز و جل
الَِّذيَن ُيْحَشُرونَ َعلَى ُوُجوِههِْم إِلَى َجَهنََّم أُْولَِئَك َشرٌّ َمكَاًنا َوأََضلُّ {

 انالفرق })٣٤(َسبِيلًا
@òÈ’b‚@áçŠb—ic@ @

  حال خروجهم من األجداث 
}ُمنَتِشر ٧(ُخشًَّعا أَْبَصاُرُهْم َيْخُرُجونَ ِمْن الْأَْجَداِث كَأَنَُّهْم َجَراد(   

 َعِسر القمر })٨(ُمْهِطِعَني إِلَى الدَّاعِ َيقُولُ الْكَاِفُرونَ َهذَا َيْوم  

                                 
   ٤٧٦٠البخاري  ٥٢
  



 

 

@ @

aôØÛa@òßbîÔÛ 

  : وحاهلم يف املوقف كما قال وصفه اهللا تعاىل 
 }٤٣(ْهِطِعَني ُمقْنِِعي ُرُءوِسهِْم لَا َيْرَتدُّ إِلَْيهِْم طَْرفُُهْم َوأَفِْئَدُتُهْم َهَواٌءُم{

  إبراهيم

َخاِشَعةً أَْبَصاُرُهْم َتْرَهقُُهْم ِذلَّةٌ ذَِلَك الَْيْوُم الَِّذي كَاُنوا { 
  املعارج })٤٤(ُيوَعُدونَ

 قلوب هلم ، إذا طال عليهم املوقف ، يصريون يف احلرية كأهنم ال
ويرفعون رؤوسهم فينظرون النظر الطويل الدائم ، وال يرتد إليهم 

  طرفهم كأهنم قد نسوا الغمض أو جهلوه 
  : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

جيمع اهللا األولني واآلخرين مليقات يوم معلوم قياما أربعـني سـنة    {
  ٥٣}شاخصة أبصارهم ينتظرون فصل القضاء 

àÇ@æë‹“±@áq@bà–ë@bàØië@bĆî@ @
 :قال اهللا تعاىل 

                                 
  ٣٥٩١صححه األلباين يف صحيح الترغيب ،  ٤٧٩البعث والنشور ،  وصححه ٢/٢٧٦احلاكم  ٥٣
  

 

 

@ @

aôØÛa@òßbîÔÛ 

َوَنْحُشُرُهْم َيْوَم الِْقَياَمِة َعلَى َوُجوِههِْم ُعْمًيا َوُبكًْما َوُصما َمأَْواُهْم {
  اإلسراء })٩٧(َجَهنَُّم 

وقبل ذلك يكونون كاملي احلواس واجلوارح عند خـروجهم مـن   
  القبور

  طه} ) ١٠٣(لَبِثُْتْم إِلَّا َعْشًراَيَتَخافَُتونَ َبْيَنُهْم إِنْ {  :قال تعاىل 
وسائر ما أخرب اهللا عزوجل عنهم من أقواهلم ونظرهم ومسعهم فـإذا  
أدخلوا النار ردت إليهم حواسهم ، ليشاهدوا النار وما أعد هلم فيها 

 : من العذاب قال اهللا تعاىل 
اُد َتَميَُّز ِمْن الَْغْيِظ َتكَ)٧(إِذَا أُلْقُوا ِفيَها َسِمُعوا لََها َشهِيقًا َوِهَي َتفُوُر{

َسأَلَُهْم َخَزَنُتَها أَلَْم َيأِْتكُْم َنِذير قَالُوا َبلَى قَْد )٨(كُلََّما أُلِْقَي ِفيَها فَْوج
   امللك }) ٩(َجاَءَنا َنِذير فَكَذَّْبَنا 

فإذا نودوا ، وسائر ما أخرب اهللا عنهم من أقواهلم ومسعهم ونظرهم 
 : وا أمساعهم قال اهللا عزوجل باخللود يف النار سلب

 األنبياء }) ١٠٠(لَُهْم ِفيَها َزِفري َوُهْم ِفيَها لَا َيْسَمُعونَ{
 :أهنم يسلبون الكالم أيضاً قال تعاىل 



 

 

@ @

aôØÛa@òßbîÔÛ 

  املؤمنون }) ١٠٨(اْخَسئُوا ِفيَها َولَا ُتكَلُِّمونِي{ 
æìîÈÛa@ÖŠŒ@aë‹“±ë@ @

   طه })١٠٢(َوَنْحُشُر الُْمْجرِِمَني َيْوَمِئٍذ ُزْرقًا{ 
وحنشر ارمني أي املشركني زرقا والعرب تتشاءم بزرق العيون 

  وتذمه 
  ٥٤ أي تشوه خلقتهم بزرقة عيوهنم وسواد وجوههم

ألن الزرقة أسوأ ألوان العني وابغضها إىل العرب فان الروم الـذين  
  كانوا اشد اعدائهم عداوة زرق العيون 

رق األبـدان إال مـن   زرق األبدان وذلك غاية يف التشويه وال تز 
  ٥٥ مكابدة الشدائد وجفوف رطوبتها مع العطش

املالئكة ال تسأل عن ارمني عندما يسحبوهنم إىل النار يعرفوهنم 
  بسيماهم فيسحبوهم إىل النار من أول وهلة 

                                 
 ٢٤٤/  ١١تفسري القرطيب   ٥٤
  ٢٦٠/ ١٦روح املعاين ج  ٥٥
 

 

 

@ @

aôØÛa@òßbîÔÛ 

فذلك الوقت ال يسألون عن ذنوم بل يقادون إيل النار ويلقون فيها 
  : كما قال تعاىل 

  الرمحن })٤١(ْجرُِمونَ بِِسيَماُهْم ُيْعَرُف الُْم{ 
أي بالعالمات اليت تظهر عليهم يعرفوهنم باسوداد الوجـوه وزرقـة   

  العيون 
  وهذا كما يعرف املؤمنون بالغرة والتحجيل من آثار الوضوء  

  جتمع املالئكة ناصية الكافر مع قدميه ويلقونه يف النار 
  الرمحن })٤١(الْأَقَْدامِفَُيْؤَخذُ بِالنََّواِصي َو{ : يقول تعاىل 

  يؤخذوا بناصيته ويكسر كما يكسر احلطب يف التنور 
  جيمع بني ناصيته وقدميه يف سلسلة من وراء ظهره 

  ٥٦جيمع بني ناصية الكافر وقدميه فتربط ناصيته بقدمه ويفتل ظهره 
@@À@ÝàäÛa@Êaìãc@‹Ì–c@ávy@À@‹“±@åß@‘bäÛa@åßë

æaìaë@Þ‰Ûa@òíbË@ @

                                 
 ٢٧٦/  ٤تفسري ابن كثري   ٥٦



 

 

@ @

aôØÛa@òßbîÔÛ 

ون يوم القيامة أمثال الذر يف صور الرجال يغشـاهم  حيشر املتكرب{ 
يف صور الناس ، يعلوهم كـل شـيء مـن    [ الذل من كل مكان ،

فيساقون إىل سجن يف جهنم يسمى بولس تعلـوهم نـار   ] الصغار
  ٥٧}األنيار يسقون من عصارة أهل النار طينة اخلبال

والناس يف القيامة هلم أحوال ومواقف ، واختالف األخبـار عنـهم   
  ٥٨الختالف مواقفهم وأحواهلم

                                 
   ٣٥٨٣حسنه األلباين لغريه يف صحيح ا الترغيب ، وقال حديث صحيح  ٢٤٩٢الترمذي  ٥٧
  واآلن يا أخي قارن نفسك لتحدد موقعك ومكانك أين أنت يف هذه األهوال والكروب  ٥٨

  اسأل اهللا أال تكون مع من يعاين منها بسبب معصيته هللا ؟  
  اسأل اهللا أن تكون مع البعاد عنها مع املنعمني املكرمني لطاعتهم هللا 

  ن أنت ؟ أي. أنت  -١
  أنت ممن حيشر راكباً على نوق مل ترى مثلها اخلالئق ألنه من املقربني ؟ اسأل اهللا ذلك

  اسأل اهللا أال تكون ممن حيشر ماشياً على أقدامه ؟ ألنه من أصحاب املعاصي ؟
  أين أنت ؟ . أنت  -٢

  أنت ممن حيشروا مكرمني بالطعام والكسوة ؟ اسأل اهللا أن تكون منهم
أنك مسلم ولست من املهانني ممن تسحبهم املالئكة على وجوههم  صماً بكماً عمياناً ؟ قـد  امحد اهللا 

  سلبوا منهم أحاسيسهم ؟
أين أنت ؟ اسأل اهللا أال تكون مع من حيشروا كالذر صغار من اخلزي والذل هلـم ؟ مـع   . أنت  -٣

  املبغضني عند رسول صلى اهللا عليه وسلم املبعودين من مرتلته لتكربهم ؟

 

 

@ @

aôØÛa@òßbîÔÛ 

ña‹Ç@‹“zÜÛ@‘bäÛa@sÈi@ @
åíŠìnß@µäßû¾aë@ @

  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  ٥٩}يبعث الناس حفاة عراة { 

@@@@‹r×c@À@bía‹Ç@êb—ÈÛaë@‹öbjØÛa@lbz–c@ë@ŠbÐØÛa
@ÞŒbä¾aë@Þaìyþa@ @

لبعد املوقف وقـد متتـد مـع     وحالة التعري متتد مع أصناف منهم
  أشخاص 

  ؟  اًبعض نابعض ريبص{

                                                                           
اسأل اهللا أن تكون ممن أحبهم رسول اهللا من أصحاب املكانة القريبة من مرتلته يف اآلخـرة ألخالقهـم   

  احلسنة
  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

إن من أحبكم إيل وأقربكم مين جملسا يوم القيامة أحاسنكم أخالقا وإن أبغضكم إيل وأبعدكم مـين  { 
  }املتشدقون واملتفيهقون و الثرثارون  جملسا يوم القيامة 

 ٢٠١٨والثرثار هو الكثري الكالم واملتشدق الذي يتطاول على الناس يف الكالم رواه  التـر مـذي    
  وحسنه 

   ٦٥٢٧البخاري  ٥٩
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  الناس عن ذلك شغل : قال صلى اهللا عليه وسلم 
  :سلم ى اهللا عليه وتال رسول اهللا صلو
  ) ٣٦(َوَصاِحَبِتِه َوَبنِيِه)٣٥(َوأُمِِّه َوأَبِيِه)٣٤(َيْوَم َيِفرُّ الَْمْرُء ِمْن أَِخيِه{  

  ٦٠ عبس })٣٧(ِلكُلِّ اْمرِئٍ ِمْنُهْم َيْوَمِئٍذ َشأْنٌ ُيْغنِيِه
م إىل بعض ؟ قال كيف بالعورات ؟ الرجال والنساء ينظر بعضه

األمر أهم من أن ينظر بعضهم إىل بعض {: سلم صلى اهللا عليه و
  ٦٢}األمر أشد من أن يهمهم ذلك {

ويلبس بعض العصاة مالبس لكنها للخزي والعار وليست تكرمي 
  وستر عورة

  :سلم قال صلى اهللا عليه و

                                 
حسـنه  ، حسنه حمققوا الترغيب وعزاه املنذري للطرباين وقال رجالـه ثقـات    ٥٢٤٣الترغيب  ٦٠

    ٣٥٧٩األلباين لغريه يف الترغيب 
يا رسول اهللا أيرى بعضنا بعض مث قالت أدع : دعا النيب صلى اهللا عليه وسلم لعائشة ملا قالتوقد  ٦١

  اهللا أن يستر عوريت 
  }اللهم استر عورا {: فقال صلى اهللا عليه و سلم  

 ٥٢٤٥حسنه حمققوا الترغيب ، الطرباين 
  ٦٥٢٧البخاري ٦٢

 

 

@ @
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تب قبل موا تقام يوم القيامة وعليها سـربال مـن   النائحة إذا مل ت{
  ٦٣}قطران ودرع من جرب 

ñìØÛbi@µß‹Øß@ñŠìÇ@áèäß@ô‹m@ü@æbº⁄a@Ýçc@@ @
  :سلم قال صلى اهللا عليه و

  ٦٤} أن الناس حيشرون ثالثة أفواج فوج راكبني طاعمني كاسني { 
يضع اهللا عز وجل هلم منابر من نور ليجلسهم عليهـا ، فيجعـل   {

  ٦٥}نوراً وثيام نوراً  وجههم
    ٦٦واهللا ُيكرم أوليائه فيحفظهم من كربات هذا اليوم

                                 
  ١٩٥٢صححه األلباين يف الصحيحة  ١٥٨١ابن ماجة  ٩٣٤مسلم   ٦٣
حسنه حمققوا الترغيب ،  ٢٠٨٦ضعفه األلباين يف الترغيب ،  ٢٠٨٥النسائي ،   ٥/١٦٤املسند  ٦٤

٥٢٥٠   
   ٣٠٢٧صححه األلباين لغريه يف صحيح ا الترغيب ،  ٣٤٣/  ٥املسند  ٦٥
  :قال صلى اهللا عليه و سلم  ٦٦
  }وال ترى يومئذ عورة مؤمن وال مؤمنة { 

  نف عبد الرزاق مص٤٠٣/  ١١اجلامع ملعمر بن راشد 
أحسنوا أكفان موتاكم فإهنم حيشرون : ( ملا دفنت أم معاذ بن جبل أمر ا فكفنت يف ثياب جدد وقال 

  ) فيها 
  وعزاه البن أيب الدنيا  ١١/٣٨٣حسن إسناده ابن حجر 
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 }امليت يبعث يف ثيابه اليت ميوت فيها{ : قال صلى اهللا عليه و سلم 
٦٧  

  : وقال صلى اهللا عليه و سلم يف من مات على إحرامه
  ٦٨} كفنوه يف ثوبيه اللذين أحرم فيهما فإنه يبعث ملبياً{

  ٦٩}يبعث العبد على ما مات عليه {: عليه و سلم وقال صلى اهللا 

                                                                           
  }زملوهم يف ثيام وادفنوهم فيها{:  والشهداء فيهم قال صلى اهللا عليه وسلم

   ٥/٤٣١املسند 
  فسك يا أخي يف هذه األهوال وأنظر أين أنت من الكرب يف هذا اليومقارن ن
  أين أنت ؟ اسأل اهللا أن تكون مع من ال ترى هلم عورات ذلك اليوم مستورين بالكسوة بالثياب ؟ – ١

  اسال اهللا أن ال تكون  مع العراة املفضوحني بالتعري من ترى عورته ؟
من اجلنة ويؤتى بكرسي فيطرح عن ميني العرش مث يؤيت  أول من يكسى من اجلنة إبراهيم يكسى حلة{

  }يب فأكسى حلة من اجلنة ال يقوم هلا البشر مث يؤتى بكرسي فيطرح على ساق العرش 
  للبيهقي  ١١/٣٩٢وعزاه احلافظ ابن حجر يف الفتح  ٤/١١٥شرح السيوطي 

ه أول مـن اسـنت التسـتر    واحلكمة يف كون إبراهيم أول من يكسى انه جرد حني ألقي يف النار و ألن
  بالسراويل 
  ٣٩٣/  ١١فتح الباري 

   ١٦٧١صححه األلباين يف الصحيحة ،   ٣١١٤أبو داوود  ٦٧
   ٦٢األلباين يف اجلنائز ص ،   ١٢٠٦مسلم  ،  ١٢٦٥البخاري  ٦٨
  ١٧/٢٠٦مسلم  ٦٩
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  وال كرامة ، الناس الكثري منهم كفار وأصحاب الكبائر حيشروا عرايا 

  للكافرين والتعري يتناسب لفضح العصاه 
أولياء اهللا املؤمنني حيشروا مكرمني كاسني فيكون منهم ، ومن الناس 

من مات على إبراهيم ونبينا حممد وموسى واألنبياء و الشهداء و
  إحرامه

وقدرة اهللا تسع وكرامته ألوليائه ال تنقطع فهم يف مجلة من يبعث 
على ثيابه اليت مات فيها ويكسى البعض بثياب من نور مث تكون 

فأول من يكسى ا ، هناك كسوة الكرامة اليت هي كسوة من اجلنة 
 إبراهيم مث نبينا حممد صلى اهللا عليه وسلم ويكسى البعض بثياب من

  نور  
   ! وجيلسوا على منابر وهل جيلسوا على املنابر إال بثياب 

  :سلم قال صلى اهللا عليه و
  ٧٠}يكون أول اخلالئق يكسى يوم القيامة إبراهيم اخلليل{

@ @

                                 
   ٦٥٢٦البخاري٧٠ 
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@ @
ÑÓì¾a@ @

ÝÄÛaë@à“Ûa@ @
  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

تدىن الشمس يوم القيامة ، من اخللق ،حىت تكون منهم كمقـدار  {
  ٧١}ميل

Ë‹Ìí@óny@éƒjİmë@à“Ûa@ê‹è—m@‹ÏbØÛa‹@@ @
تعطي الشمس يوم القيامة حر عشر سنني ، مث تدىن مـن مجـاجم   {

الناس حىت تكون قاب قوسني ، فيعرقون حـىت يرشـح العـرق يف    
        ٧٢} الرجل  راألرض قامة ، مث يرتفع حىت يغر غ

@@@@@@@Š‡Ó@óÜÇ@à“Ûbi@áç‹qdm@åí‡yì¾a@åß@ñb—ÈÛa
ábàÇc@ @

                                 
   ١٧/١٩٤مسلم  ٧١
، وعزاه ملصنف أيب شـيبة  ، ة الطرباين من رواي ٣٦٣٨صححه األلباين لغريه يف صحيح ا الترغيب  ٧٢

  ١١/٤٠٢احلافظ ابن حجر وجود إسناده 
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من األرض فيعرق الناس فمن الناس من يبلغ عرقـه   تدنو الشمس{
منهم من يبلـغ إىل  منهم من يبلغ إىل نصف الساق ، وإىل كعبيه ، و

منـهم  ومنهم من يبلغ العجز ، ومنهم من يبلغ اخلاصرة ، وركبتيه ، 
} منهم من يبلغ وسط فيه منكبيه ، ومنهم من يبلغ عنقه ، ومن يبلغ 

٧٣  
“Ûa@åß@æëŠ‹›ní@ü@æìäßû¾aa@ÝÄi@µß‹Øß@à@ @

  :عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 
يشتد كرب ذلك اليوم حىت يلجم الكافر العرق فـأين املؤمنـون   {

  ٧٤}توضع هلم كراسي من نور ويظلل عليهم الغمام يومئذ ؟
تأمل حال احملشر يوم القيامة واألحوال املختلفة لتعلم مدى التنعـيم  

قيامة بالظل الذي هو الراحة والتنعيم الذي ينعم به أولياء اهللا  يوم ال
  والعز واملتعة واحلراسة من اهللا ألهنم يف جواره
ÝÄÛa@å¾@ @

                                 
  ٣٥٨٨صححه األلباين يف صحيح ا الترغيب ،  ٤/١٥٧املسند  ٧٣
حسـنه األلبـاين يف   ،  ١١/٤٠٢حسنه احلافظ ابن حجر يف الفتح   ٧٤١٩ابن حبان يف صحيحه  ٧٤

   ٣١٨٧صحيح ا الترغيب 
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الشمس وقوة حرها عشر سنني وقرا من رؤوس اخلالئق وانصهار  
ال و٧٥ن نال حمبة اهللا ال تضره الشمس الناس يف عرقهم ومع ذلك م

  يشعر ا أصالً ألن اهللا يظله بظله وظل عرشه  
  الراحة والتنعيم و العز واملتعة واحلراسة من اهللا ألنه يف جواره الظل

  : سلم قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و
املتحابون جباليل يف ظل عرشي يوم ال ظل إال : قال اهللا عز و جل { 
   ٧٦}ظلي

  ٧٧}من كفل يتيما أو أرملة أظله اهللا يف ظله وأدخله جنته{ 
  :قال رسول صلى اهللا عليه وسلم 

                                 
تدنو الشمس يوم القيامة من رؤوس الناس قـاب قـوس أو   {و سلم قال رسول اهللا صلى اهللا عليه  ٧٥

قوسني وتعطى حر عشر سنني ، وليس على بشر من الناس يومئذ طحربة ، وال ترى يومئذ عورة مؤمن 
تطبخ الكافر طبخاً حـىت يقـول جـوف    ] و[وال مؤمنة ، وال يضر حرها يومئذ مؤمناً ، وال مؤمنة ، 

  } غق غق : أحدهم 
  ومصنف عبد الرزاق ١١/٤٠٣ر بن راشد اجلامع ملعم

  ٣٠١٩صححه األلباين يف صحيح ا الترغيب ،  ١٢٨/  ٤املسند   ٧٦
رواه الطرباين يف األوسط وفيه اخلليل بن مـرة وفيـه   ٢/٢٠امع ،  ٩٢٩٢الطرباين يف األوسط   ٧٧

  ٥١٣١حسنه بشواهده حمققوا الترغيب ،  ٢٠٥٠ضعفه األلباين يف الترغيب ، كالم 
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إمام عادل : بعة يظلهم اهللا يوم القيامة يف ظله يوم ال ظل إال ظله س{
، وشاب نشأ يف عبادة اهللا ، ورجل ذكر اهللا يف خالء ففاضت عيناه 
، ورجل قلبه معلق يف املسجد ، ورجالن حتاباً يف اهللا ، ورجل دعته 

إين أخاف اهللا ، ورجـل  : امرأة ذات منصب ومجال إىل نفسها فقال 
  ٧٨}ة فأخفاها حىت ال تعلم مشاله ما صنعت ميينه تصدق بصدق

  : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم   
  ٧٩}كل امرىء يف ظل صدقته حىت يقضى بني الناس { 

  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  ٨٠}ظل املؤمن يوم القيامة صدقته { 

  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
أظله اهللا يوم القيامة حتت ظل عرشـه  من أنظر معسرا أو وضع له {

  ٨١}يوم ال ظل إال ظله

                                 
   ١٠٣١مسلم  ٦٦٠ بخاريال ٧٨
صـححه  ، وصـححه   ١/٤١٦واحلاكم  ٣٢٩٩وابن حبان   ٢٤٣١وابن خزمية  ٤/١٤٧أمحد  ٧٩

    ٨٦٢األلباين يف صحيح الترغيب 
   ٨٦٢صححه األلباين يف صحيح الترغيب ،  ٢٤٣٢ابن خزمية  ٨٠
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     ٨٢}  من أنظر معسرا أو وضع له أظله اهللا يف ظله {
  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

إن أول الناس يستظل يف ظل اهللا يوم القيامة لرجل أنظر معسـرا  { 
بتغاء حىت جيد شيئا أو تصدق عليه مبا يطلبه يقول مايل عليك صدقة ا

  ٨٣}وجه اهللا 
  :قال صلى اهللا عليه وسلم 

البقرة وآل عمران فإهنما الزهراوان يظالن صاحبهما يوم القيامـة  { 
  ٨٤}كأهنما غمامتان 

  :، قال رسول صلى اهللا عليه وسلم  ٨٥فاملؤمنون تظلهم أعماهلم

                                                                           
 يف صحيح الترغيب ومعىن وضع له ٨٩٦األلباين صححه ، وقال حسن صحيح   ١٣٠٢الترمذي  ٨١

  أي ترك له شيئا مما له عليه  
  ٨٩٤صححه األلباين ، وصححه ٢٩-٢/٢٨احلاكم ،  ٢٤١٩ابن ماجه  ٨٢
  يف صحيح الترغيب  ٨٩٧صححه األلباين ، الطرباين يف الكبري  ٨٣
  يف صحيح الترغيب  ١٤٦٦صححه األلباين ،  ١/٥٦٠احلاكم  ٨٤
  يف هذا اليوم قارن نفسك يا أخي يف هذه األهوال وأنظر أين أنت من الكرب ٨٥
  أين أنت ؟ اسأل اهللا أن تكون  مع من يستظلون بظل الرمحن ؟ – ١

  اسأل اهللا أال تكون  مع من تصهرهم الشمس لقرا من رؤسهم وشدة ما أعطت من حر عشر سنني ؟ 
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  ٨٦} الشمس فوق رءوس الناس يوم القيامة وأعماهلم تظلهم{ 
‹ibä¾aë@Ö‹ÌÛa@ @

  :صلى اهللا عليه وسلم  قال رسول
يكون الناس على قدر أعماهلم يف العرق ، فمنهم من يكـون إىل  { 

كعبيه ، ومنهم من يكون إىل ركبتيه ، ومنهم من يكون إىل حقويه ، 
  ٨٧}ومنهم من يلجمه العرق إجلاما 

bßb§g@Ö‹ÈÛa@áèàvÜí@ŠbÐØÛa@ @
  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

                                                                           
  أين أنت ؟ اسأل اهللا أن تكون  مع من ال يتضرروا ذه الشمس وحرها ؟ –٢

  بخهم الشمس طبخاً ؟اسأل اهللا أال تكون  مع من تط
  أين أنت ؟ . أنت  -٣

  أنت مع من يستظل يوم القيامة بصدقته ؟
  اسأل اهللا أال تكون  ممن يكوى يوم القيامة مباله الذي خبل به وكرته ؟

َيْوَم ُيْحَمى َعلَْيَها )٣٤(ِليمٍَوالَِّذيَن َيكْنُِزونَ الذََّهَب َوالِْفضَّةَ َولَا ُينِفقُوَنَها ِفي َسبِيلِ اللَِّه فََبشِّْرُهْم بَِعذَابٍ أَ{
كُنـُتْم  ِفي َنارِ َجَهنََّم فَُتكَْوى بَِها جَِباُهُهْم َوُجُنوُبُهْم َوظُُهوُرُهْم َهذَا َما كََنْزُتْم ِلأَنفُِسـكُْم فَـذُوقُوا َمـا    

  التوبة })٣٥(َتكْنُِزونَ
  قوي إسناده ٤٠٢/ ١١البيهقي يف الشعب واحلافظ يف الفتح  ٨٦
 ١٧/١٩٤مسلم   ٨٧



 

 

@ @

aôØÛa@òßbîÔÛ 

  ٨٨}ىت يلجم الكافر العرق يشتد كرب ذلك اليوم ح{
  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

مل يلق ابن آدم شيئاً منذ خلقه اهللا عز وجل أشد عليه من املوت ، { 
إن املوت أهون مما بعده ، وإهنم ليلقون من هول ذلك اليوم : مث قال 

شدة حىت يلجمهم العرق ، حىت لو أن السفن أجريت فيـه جلـرت   
{٨٩  

çc@åß@ñb—ÈÛa@Š‡Ó@óÜÇ@áèÓ‹Ç@À@áèÓ‹Ë@‡îyìnÛa@Ý
@ábàÇc@ @

  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
يعرق الناس يوم القيامة حىت يذهب عرقهم يف األرض سبعني ذراعاً {

  ٩٠}، ويلجمهم حىت يبلغ آذهنم

                                 
حسـنه حمققـوا    ١١/٤٠٢حسنه احلافظ ابن حجر يف الفـتح  ،  ٧٤١٩ابن حبان يف صحيحه  ٨٨

      ٤٦٥٦الترغيب 
ضـعفه األلبـاين يف الترغيـب    ، عزاه للطرباين يف األوسط وقال إسناده حسن  ١٠/١٥٤امع  ٨٩

  ٥٢٥٨حسنه حمققوا الترغيب ،  ٢٠٩١
   ٦٥٣٢البخاري  ٩٠

 

 

@ @

aôØÛa@òßbîÔÛ 

  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
 والذي نفسي بيده إن الرجل ليفيض عرقاً حىت يسـيح يف األرض { 

مث يرتفع حىت يبلغ أنفه ، ] أي حىت يتجمع عرقه على األرض[قامته 
} وما مسه احلساب ، قالوا مم ذاك ؟ قال مما يرى الناس و يلقـون  

٩١  
@ïa‹ØÛa@óÜÇ@æìß‹Øß@æìäßû¾a@ @

  :عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 
  ٩٢}املؤمنون يومئذ توضع هلم كراسي من نور{ 

  اليوم جلوسهم على الكراسي مما يتنعم به املؤمنون يف ذلك
‹ibä¾a@å¾@ @

ال جيد كل إنسان إال موضع قدمه غارقني يف الناس يف ضيق احملشر و 
عرقهم ومع ذلك هناك من هو على منابر من نور ال يشعر ذا 

                                 
  ٥٢٥٩حسنه حمققوا الترغيب ،   ٢٠٩٢ضعفه األلباين يف الترغيب ،  ١٠٠٨٣الطرباين يف الكبري  ٩١
حسـنه األلبـاين يف    ١١/٤٠٢حسنه احلافظ ابن حجر يف الفتح   ٧٤١٩ابن حبان يف صحيحه  ٩٢

   ٥٣٩٠الترغيب 
  



 

 

@ @

aôØÛa@òßbîÔÛ 

فيكون الناس يف كرب عظيم وخوف مما ، الغرق الذي فيه الناس 
هذا املوقف ولو  ترى و جتد من هذه األهوال ويتمنوا أن ينتهوا من

  بالدخول إىل النار يفضلوا النار على هذا الكرب 
والذي نال حمبة اهللا ال خياف مما خياف منه الناس ألنه منعم على  

منابر من نور منابر يراه اخلالئق أمجعني ووجهه ، كراسي من ذهب 
  نور وعليه ثياب من نور 

 :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
اداً ليسوا بأنبياء وال شهداء ، يغـبطهم النبيـون   هللا عز وجل عب{ 

  والشهداء على جمالسهم وقرم من اهللا  
مل تصل بينهم أرحام متقاربة ،هم ناس من أفناء الناس ونوازع القبائل 

، حتابوا يف اهللا عز وجل وتصافوا ، يضع اهللا عز وجل هلم منابر مـن  
على غري [ م نوراً ،نور ليجلسهم عليها ، فيجعل وجههم نوراً وثيا

يفزع الناس يـوم القيامـة وال   ] أرحام بينهم و ال أموال يتعاطوهنا
  يفزعون ، وهم 

 

 

@ @

aôØÛa@òßbîÔÛ 

  ٩٣}أولياء اهللا ال خوف عليهم وال هم حيزنون 
  : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن ربه تبارك وتعاىل

حقت حمبيت على املتحابني يف، وحقت حمبيت على املتناصـحني يف،  {
بيت على املتزاورين يف، وحقت حمبيت علـى املتبـاذلني يف،   وحقت حم

  ٩٤} وهم على منابر من نور، يغبطهم النبيون والصديقون مبكاهنم
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وأهل العدل على املنابر أيضاً 

 :  
   ٩٥} إن املقسطني ، عند اهللا ، على منابر من نور { 

   فاملؤمنون على الكرسي مستظلني
  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
       ٩٦} املؤمنون يومئذ توضع هلم كراسي من نور ويظلل عليهم الغمام{

                                 
  )األغراب ( ونوازع القبائل ) هم ممن ال يعرفوا(أفناء الناس  ٩٣

صـححه  ، وصححه ووافقه الذهيب  ٤/١٧٠اكم احل،  ٤٤٤٧ ٣٥٢٧أبو داود ،  ٣٤٣/  ٥املسند 
      ٥٥٣/  ٦حسنه األرناؤوط يف جامع االصول ،  ٣٠٢٧األلباين يف صحيح الترغيب 

  ٣٠١٩صححه األلباين يف صحيح الترغيب ، ٥٧٧ابن حبان ،  ٥/٣٢٨زوائد السند  ٩٤
   ٢/١٦٠أمحد ،  ١٨٢٧مسلم  ٩٥



 

 

@ @

aôØÛa@òßbîÔÛ 

من نور ليجلسهم عليها ، فيجعـل   ٩٧يضع اهللا عز وجل هلم منابر{
وجههم نوراً وثيام نوراً ، يفزع الناس يوم القيامة وال يفزعـون ،  

  ٩٨ }هم حيزنون وهم أولياء اهللا ال خوف عليهم وال 
@Ýu‹Ûa@‹È“í@bà×@üg@l‹ØÛa@a‰èi@æë‹È“í@ü@æìäßû¾a

@âìí@À@âb×i@ @
                                                                           

    ٣٥٩٠الترغيب  حسنه األلباين يف صحيح،  ٧٤١٩ابن حبان يف صحيحه  ٩٦
  قارن نفسك يا أخي يف هذه األهوال وأنظر أين أنت من الكرب يف هذا اليوم ٩٧
  أين أنت ؟ اسأل اهللا أن تكون  مع املؤمنون على منابر من نور وكراسي من ذهب ؟ -  ١

  اسأل اهللا أال تكون  مع العصاة يف ماء عرقهم غارقني ؟
  أين أنت ؟ . أنت  -٢

ن يستظلون بظل اهللا وظل عرشه وجيلسون على كراسي من ذهب ومنابر من نور اسأل اهللا أن تكون  مم
صـحبة يف اهللا ،  ، وجوههم نور  ثيام نور ألن عالقته االجتماعية باألخرين يف طاعة اهللا ، حمبة يف اهللا 

  تناصح يف اهللا ، تزاور يف اهللا ، عطاءات يف اهللا ، تناصر يف اهللا ؟
ألخوة األعداء الذين يبغضون بعضهم بعضاً ويتحسر كل منهم ندماً على أنه اسأل اهللا أال تكون  مع ا

  اختذ اآلخر صديق ألهنم كانوا يف الدنيا يظنون أهنم أحباء و أصدقاء وهم يلهون بعضهم عن طاعة اهللا
  الزحرف}) ٦٧(الْأَِخلَّاُء َيْوَمِئٍذ َبْعُضُهْم ِلَبْعضٍ َعُدوٌّ إِلَّا الُْمتَِّقَني{

  الفرقان })٢٧(َم َيَعضُّ الظَّاِلُم َعلَى َيَدْيِه َوَيْو{ 
لَقَْد أََضلَّنِي َعْن الذِّكْرِ َبْعـَد إِذْ َجـاَءنِي َوكَـانَ    )٢٨(َياَوْيلَِتي لَْيَتنِي لَْم أَتَِّخذْ فُلَاًنا َخِليلًا{َيقُولُ تعاىل  

 الفرقان })٢٩(الشَّْيطَانُ ِللْإِنَساِن َخذُولًا
  ٣٠٢٧ححه األلباين لغريه يف صحيح الترغيب ص،  ٣٤٣/  ٥املسند  ٩٨

 

 

@ @

aôØÛa@òßbîÔÛ 

@òiì Š@éîÏYY@ @
  ١٠٠}أما املؤمن فهو عليه كالزكمة { 

@æìmìº@ü@áèäØÛ@pì¾a@áçb“Ìní@ŠbÐØÛaN@ @
  ١٠١}أما الكافر فيتغشاه املوت{ 

الغرق يعمم الناس وهم األكثر ويستثىن األنبياء والشهداء ومن شاء 
  فأشد الناس يف العرق الكفار مث أصحاب الكبائر مث من بعدهم  اهللا

  ١٠٢واملسلمون منهم قليل إىل الكفار
@‹ÏbØÛa@óÜÇ@âìîÛa@Þì @l‹×@ @

                                 
  قارن نفسك يا أخي يف هذه األهوال وأنظر أين أنت من الكرب يف هذا اليوم ٩٩

  أين أنت ؟ اسأل اهللا أن تكون  مع من يكون هذا اهلول له كالزكمة ؟
  اسأل اهللا أال تكون  مع من يتغشاه املوت ؟

كتديل ،ذا اليوم كوقت صالة من التخفيف عليهم أين أنت ؟ اسأل اهللا أن تكون  مع من يكون ه
  الشمس للغروب ؟

اسأل اهللا أال تكون مع من يشعرون بطول كربه مخسني ألف سنة ؟ويتمنوا إهناء الكرب ولو بالدخول 
  إىل النار

   ٣٦٣٩صححه األلباين يف صحيح الترغيب ،  ٣/١٧٨املسند  ١٠٠
   ٣٦٣٩ صححه األلباين يف صحيح الترغيب،  ٣/١٧٨املسند  ١٠١
  ١١/٤٠٢احلافظ ابن حجر يف الفتح  ١٠٢



 

 

@ @

aôØÛa@òßbîÔÛ 

åßû¾a@óÜÇ@ê‹—Óë@ @
  يوم القيامة مقداره مخسني ألف سنة مما تعدون

@@ë@yŠc@lŠ@bí@ÞìÔí@âìîÛa@a‰ç@Þì @ñ‡’@åß@‹ÏbØÛa
@ŠbäÛa@¶g@Þì‚‡Ûbi@ìÛ@ @

  : ى اهللا عليه وسلم قال عن النيب صل
أرحين ولـو  : الكافر ليلجمه العرق يوم القيامة فيقول ]الرجل[إن {

  ١٠٣}إىل النار 
@ïÛ‡n×@Šbèã@À@òÇb×@æìØîÏ@áèîÜÇ@æìèí@æìäßû¾a

@ñý–@oÓì×@lë‹ÌÜÛ@à“Ûa@ @
  :وعن صلى اهللا عليه وسلم قال 

       ١٠٤} يكون ذلك اليوم أقصر على املؤمنني من ساعة من هنار{
يهون ذلك اليوم على املؤمن كتـديل الشـمس للغـروب إىل أن    {

   ١٠٥}تغرب

                                 
حسـنه حمققـوا   ،  ٢٠٩٣ضعفه األلباين يف ا الترغيب ،  ٧٣٣٥ابن حبان ،  ٤٩٨٢أيب يعلى  ١٠٣

  ٥٢٦٠الترغيب 
  ٣٥٩٠حسنه األلباين يف صحيح ا الترغيب ،  ١١/٤٠٢حسنه احلافظ ابن حجر يف الفتح  ١٠٤

 

 

@ @

aôØÛa@òßbîÔÛ 

  ما أطول هذا اليوم ؟ 
  :سلم  صلى اهللا عليه وقال رسول اهللا

والذي نفسي بيده ، إنه ليخفف على املؤمن حىت يكون أخف عليه { 
  ١٠٦}من صالة مكتوبة يصليها يف الدنيا 

  ومع هذه الكروب يروا النار يؤتى ا 
@ @
@ @

@æbîm⁄aáîÄÇ@‡è“ß@ŠbäÛbi@ @
 })٢٣(َوجِيَء َيْوَمِئٍذ بَِجَهنََّم َيْوَمِئٍذ َيَتذَكَُّر الْإِْنَسانُ َوأَنَّى لَُه الذِّكَْرى{ 
  الفجر

  كيف جياء ا 
  :قال رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم 

                                                                           
   ٣٥٨٩اين يف صحيح ا الترغيب صححه األلب،  ٦٠٢٥أيب يعلى ،    ٧٣٣٣ابن حبان  ١٠٥
ضعفه األلبـاين يف ا الترغيـب   ،  ١٠/٦١٠حسن إسناده اهليثمي يف امع ،  ١٣٩٠أيب بعلى  ١٠٦

٢٠٩٥   
  



 

 

@ @

aôØÛa@òßbîÔÛ 

مع كـل زمـام   ) مربط(يؤتى جبهنم يومئذ هلا سبعون ألف زمام {  
     ١٠٧} سبعون ألف ملك جيروهنا 

  يؤتى ا تقاد بسبعني ألف زمام يشد كل زمام سبعون ألف ملك 
  فتشرد شردة لو تركت ألحرقت أهل اجلمع وأتت كل بر وفاجر

  الفرقان })١٢(إِذَا َرأَْتُهم ِمْن َمكَاٍن َبِعيٍد َسِمُعوا لََها َتَغيُّظًا َوَزِفًريا{

  النازعات })٣٦(َوُبرَِّزْت الَْجِحيُم ِلَمْن َيَرى{
  للناظرين فرآها الناس عيانا أظهرت

فإذا زفرت فزع الناس حينئذ وجثوا على ركبهم ومتنوا أن ينتهي م 
 املوقف 

فيقولون لو استشفعنا إىل ربنا فينطلقون من الضجر واجلزع مما هـم  
  فيه يطلبون الشفاعة
  وها هي الشفاعة

áÜë@éîÜÇ@a@óÜ–@äÜÛ@¶ëþa@òÇbÐ“Ûa@ @

                                 
    ١٧٦/  ١٧مسلم   ١٠٧
 

 

 

@ @

aôØÛa@òßbîÔÛ 

@@ôØÛa@òÇbÐ“Ûa@ @
˜îÜƒnÛ@@õb›ÔÛa@Ý—ÐÛë@ÑÓì¾a@l‹×@åß@Õöý©a

áèäîi@ @
  :قال صلى اهللا عليه وسلم  
جيمع اهللا الناس األولني واآلخرين يف صعيد واحد يسمعهم الداعي {

وينفذهم البصر وتدنو الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب مـاال  
يطيقون وال حيتملون فيقول الناس أال ترون ما قد بلغكم أال تنظرون 

ع لكم إىل ربكم فيقول بعض الناس لبعض علـيكم بـآدم   من يشف
  ١٠٨}فيأتون آدم عليه السالم فيقولون له أنت أبو البشر 

يا آدم أنت أبو البشر خلقك اهللا بيده ونفخ فيك من روحه وأمر { 
املالئكة فسجدوا لك وأسكنك اجلنة أال تشفع لنا إىل ربك أال ترى 

با مل يغضب قبلة مثله وال ما حنن فيه وما بلغنا فيقول ريب غضب غض
فعصيته نفسي نفسي اذهبوا إىل  يغضب بعده مثله وهناين عن الشجرة

                                 
  ٤٧١٢البخاري  ١٠٨

  



 

 

@ @

aôØÛa@òßbîÔÛ 

اذهبوا إىل نوح فيأتون نوحا فيقولون يا نـوح أنـت أول    ١٠٩غريي
الرسل إىل أهل األرض ومساك اهللا عبدا شكورا أما ترى إىل ما حنـن  

 غضـب  ما بلغنا أال تشفع لنا إىل ربك فيقـول ريب  فيه أال ترى إىل
  ١١٠ }اليوم غضبا مل يغضب قبلة مثله وال يغضب بعده مثله 

يقولون يا نوح اشفع لنا إىل ربك ، فإن اهللا اصطفاك واستجاب لك 
  يف دعائك ومل يدع على األرض من الكافرين دياراً 

  لست هلا ، ويذكر خطيئته اليت أصاب فيستحي ربه منها : فيقول 
ان اهللا وعد نوحاً أن ينجيـه  ويذكر سؤال ربه ما ليس له به علم ك

املـراد مـن   : فقيل له ، وأهله ، فلما غرق ابنه ذكر لربه ما وعده 

                                 
أين أنت عندما تسمع آدم يأىب الشـفاعة  ، واآلن يا أخي بعدما علمت ما علمته من أمر الشفاعة  ١٠٩

حدة وقع فيها وقد أخرب اهللا أنه تاب عليه منها ؟ هل أنت مع أهل الطاعـة اتنبـون   بسبب معصية وا
  للمعاصي فتستحي اهللا وختشاه من هفواتك وتكون ممن يرجوا رمحة اهللا ؟ اسأل اهللا ذلك 

وأحذر أن تكون مع الغارقني يف املعاصي املصرين عليها ممن ال يبايل يف هذا اليوم عواقب أعماله وينتظر 
  ذابه   ع

   ٣٣٤٠البخاري  ١١٠
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أهلك من آمن وعمل صاحلاً فخرج ابنك منهم ، فال تسأل ما ليس 
  لك به علم 

إنه قد كانت يل دعوة دعوا على قومي نفسي نفسـي نفسـي   { 
يم فيقولـون يـا   اذهبوا إىل غريي اذهبوا إىل إبراهيم فيأتون إبـراه 

إبراهيم أنت نيب اهللا وخليله من أهل األرض اشفع لنا إىل ربـك أال  
فيقول هلم إن ريب قد غضـب اليـوم غضـبا مل     ترى إىل ما حنن فيه

  يغضب قبله مثله ولن 
  ١١١يغضب بعده مثله وإين قد كنت كذبت ثالث كذبات فذكرهن

                                 
أين أنت عندما تسمع إبراهيم يأىب الشفاعة ، واآلن يا أخي بعدما علمت ما علمته من أمر الشفاعة  ١١١

بسبب ثالث كذبات كذم ليجادل م عن دين اهللا ؟ هل أنت مع الصادقني ممن هداهم صـدقهم إىل  
  الرب ويهديهم برهم إىل اجلنة ؟ اسأل اهللا ذلك

 أال تكون من هؤالء الكذابني الذين هداهم كذم إىل الفجور وفجورهم يهديهم إىل النار فال واسأل اهللا
  يبالون عواقب كذم 
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عهـم يف  قوله إين سقيم ، عندما طلب منه قومه اخلـروج م : األوىل 
عيدهم خارج املدينة وأراد يبقى ليكسر أصنامهم اليت يعبدوهنا فقال 

  أنا مريض حىت ال خيرج معهم 
قوله بعد ما كسر أصنامهم عندما سألوه من فعل بآهلتنا هذا : والثانية 

  يا إبراهيم قال فعلها كبريهم هذا فسألوه 
ض فيها ملك قوله المرأته أخربيه أين أخوك عندما نزل بأر: والثالثة 

جبار وأتى هذا اجلبار بإبراهيم وسارة عندما علم أهنا أمجل أهل الدنيا 
فلو قالت أن إبراهيم زوجها لقتله اجلبار حىت تكون له أما إذا علـم  
أنه أخته فال يقتله وإبراهيم وسارة يف ذلك الوقت مها فقط املـؤمنني  

مل يبقى  على وجه األرض وبعد ذلك آمن هلما لوط فلو قتل إبراهيم
  أحد يعبد اهللا لذا قال أخربيه أين أخوك 

  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  ١١٢} ا عن دين اهللا ) جادل ( ما منها كذبة واحدة إال ما حل {

                                 
   ٣١٤٨صححه األلباين يف صحيح سنن الترمذي ، وقال حسن صحيح  ٣١٤٨الترمذي  ١١٢
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فيقول إبراهيم نفسي نفسي نفسي اذهبوا إىل غريي اذهبوا إىل موسى 
برسالته فيأتون موسى فيقولون يا موسى أنت رسول اهللا فضلك اهللا 

وبكالمه على الناس اشفع لنا إىل ربك أال ترى ما حنن فيه فيقول إن 
ريب قد غضب اليوم غضبا مل يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله 
وإين قد قتلت نفسا مل أومر بقتلها نفسي نفسي نفسـي اذهبـوا إىل   
غريي وخامت األنبياء وقد غفر اهللا لك ما تقدم من ذنبك وما تـأخر  

  ١١٣}نا إىل ربك أال ترى إىل ما حنن فيه اشفع ل
اذهبوا إىل عيسى فيأتون عيسى فيقولون يا عيسى أنت رسـول اهللا  
وكلمته ألقاها إىل مرمي وروح منه وكلمت الناس يف املهد صبيا اشفع 
لنا أال ترى إىل ما حنن فيه فيقول عيسى إن ريب قد غضـب اليـوم   

مثله ومل يذكر ذنبـا  غضبا مل يغضب قبله مثله قط ولن يغضب بعده 
نفسي نفسي نفسي اذهبوا إىل غريي اذهبوا إىل حممد  صلى اهللا عليه 

                                 
  ٤٧١٢البخاري  ١١٣
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وسلم  فيأتون حممد  صلى اهللا عليه وسلم فيقولون يا حممـد أنـت   
  رسول اهللا

  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  
  كلما جاؤوا نبياً أىب عليهم حىت يأتوين ، يستقرئون األنبياء نبياً نبياً{

يا حممد هذه األنبياء قد جاءتـك  : جييء عيسى عليه السالم يقول 
  يسألون لتدعو اهللا أن يفرق مجع األمم حيث يشاء لغم ما هم فيه

أنا هلا ، أنا هلا ، فأنطلق حىت أستأذن على ريب فيؤذن : فيأتوين فأقول 
  يل فأنا أول من يستفتح باب اجلنة فآخذ حلقة باب اجلنة 

من ؟ : ول من يقرع باب اجلنة ، فيقول اخلازن فيقرع الباب وهو أ
: بك أمرت أن ال أفتح ألحد قبلك  فيقـال  : حممد فيقول : فيقول 

مرحباً مبحمد  فيفتح له حىت يقوم بني يدي اهللا فيستأذن يف السجود 
  فيؤذن له  

فأنطلق فآيت حتت العرش فأقع سـاجدا  {يقول صلى اهللا عليه و سلم 
هللا علي من حمامده وحسن الثناء عليه شيئا مل لريب عز وجل مث يفتح ا
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يفتحه على أحد قبلي مث يقال يا حممد ارفع رأسك سل تعطه واشفع 
  ١١٤}تشفع فأرفع رأسي 

حمامد مل حيمده ا أحد قبلي ، فأرفع رأسي فأمحد ريب بتحميد يعلمنيه 
 ١١٥، وال حيمده ا أحد بعدي و يلهم التحميد قبل سجوده وبعده 

  مث أشفع 
، فشفعين يف خلقك فاقض بينـهم ، أقول يا رب وعدتين الشفاعةف{
  ١١٦} أنا آتيكم أقضي بينكم، قد شفعتك: اهللا قال

  فيومئذ يبعثه اهللا مقاماً حمموداً حيمده أهل اجلمع كلهم
ÖýnÛa@âìí@òØöý¾a@Þëã@ @

  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

                                 
  ٤٧١٢البخاري  ١١٤

  
 ٤٤٥-١١/٤٤٤جمموع روايات مجعها ابن حجر يف الفتح  ١١٥
  حديث الصور  ١١٦
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عنا من السـماء  إذ مس، فبينما حنن وقوف، فأرجع فأقف مع الناس{ 
فهالنا فيرتل أهل السماء الدنيا مبثلي من يف األرض من ، حساً شديداً
أشـرقت األرض بنـورهم   ، حىت إذا دنوا من األرض،اجلن واإلنس

  ال وهو آت : أفيكم ربنا ؟ فيقولون: وأخذوا مصافهم وقلنا هلم
يها ومبثلي من ف، مث يرتل أهل السماء الثانية مبثلي من نزل من املالئكة

أشرقت األرض بنورهم ، حىت إذا دنوا من األرض، من اجلن واإلنس
، وهـو آت . ال: أفيكم ربنا ؟ فيقولون: وقلنا هلم. وأخذوا مصافهم

حىت يرتل أهل السـماوات  مث يرتلون على قدر ذلك من التضعيف 
  السبع

  وهو يوم التالق يوم يلتقي أهل السماء وأهل األرض
  الفرقان } )٢٥(َماُء بِالَْغَمامِ َوُنزِّلَ الَْملَاِئكَةُ َترتِيلًاَوَيْوَم َتَشقَُّق السَّ{ 

  ١١٧}حىت يرتل اجلبار عز وجل يف ظلل من الغمام واملالئكة
من األمور العظيمة انشقاق السماء وتفطرها وانفراجها بالغمام وهو 
ظلل النور العظيم الذي يبهر األبصار ونزول مالئكـة السـموات   

                                 
  حديث الصور  ١١٧
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الئق يف مقام احملشر مث جييء الرب تبارك وتعاىل يومئذ فيحيطون باخل
  لفصل القضاء 

  :قال تعاىل 
َهلْ َينظُُرونَ إِلَّا أَنْ َيأِْتَيُهْم اللَُّه ِفي ظُلَلٍ ِمْن الَْغَمامِ َوالَْملَاِئكَةُ َوقُِضَي {

  البقرة })٢١٠(الْأَْمُر َوإِلَى اللَِّه ُتْرَجُع الْأُُموُر
  ١١٨}ية مثان، فيحمل عرشه يومئذ{

  للعرش صنفان من املالئكة صنف حلمله وصنف حافني حوله
@ @

@•‹ÈÛa@òÜ¼@ @
   احلاقة })١٧(َوَيْحِملُ َعْرَش َربَِّك فَْوقَُهْم َيْوَمِئٍذ ثََمانَِيةٌ{ 

  ) اجلبال العظام ( مثانية أمالك على صورة األوعال 
  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

                                 
  حديث الصور  ١١٨
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محلة العرش أن بعد ما بني شحمة  أذن يل أن أحدثكم عن ملك من{ 
  ١١٩}أذنه وعنقه خيفق الطري سبعمائة عام 

أذن يل أن أحدث عن ملك من مالئكة اهللا تعاىل من محلة العـرش  { 
  ١٢٠}أن ما بني شحمة أذنه إىل عاتقه مسرية سبعمائة عام 

واألرض والسـماوات إىل  ، أقدامهم يف ختـوم األرض السـفلى   {
: وهلم زجل يف تسبيحهم يقولون، م والعرش على مناكبه، حجزهم 

، وسبحان ذي امللـك وامللكـوت   ، سبحان ذي العرش واجلربوت
وال ، سبحان الذي مييـت اخلالئـق   ، سبحان احلي الذي ال ميوت 

سـبحان ربنـا األعلـى رب    ، سبوح قدوس قدوس قدوس، ميوت
سبحان ربنا األعلى الـذي مييـت اخلالئـق وال    ، املالئكة والروح

  ١٢١}ميوت

                                 
وقال ابن كـثري هـذا   ، ٤٧٢٧األلباين صححه يف صحيح سنن أبو داوود ،  ٤٧٢٧أبو داود  ١١٩

  إسناد جيد رجاله كلهم ثقات 
األلباين صحح إسناده يف الصحيحة ،  ٧٨وصحح إسناده الذهيب يف العلو  ٧/٢٧٤املنثور  الدر ١٢٠
١٥١  
  حديث الصور  ١٢١
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أربعة منهم يقولون سبحانك اللهم وحبمـدك   ١٢٢العرش مثانية  محلة
وأربعة يقولون سبحانك اللهم ، لك احلمد على حلمك بعد علمك 

  وحبمدك لك احلمد على عفوك بعد قدرتك
•‹ÈÛa@Þìy@µÏby@òØöýß@ @

 }٧(َوَتَرى الَْملَاِئكَةَ َحافَِّني ِمْن َحْولِ الَْعْرشِ ُيَسبُِّحونَ بَِحْمِد َربِّهِْم {
   الزمر

وترى املالئكة حافني أي حمدقني من حول العرش يف ذلـك اليـوم   
يسبحون حبمد رم متلذذين بذلك ال متعبدين به أي يصلون حـول  

  العرش شكرا لرم 
الَِّذيَن َيْحِملُونَ الَْعْرَش َوَمْن َحْولَُه ُيَسبُِّحونَ بَِحْمِد َربِّهِْم َوُيْؤِمُنـونَ  { 

ونَ ِللَِّذيَن آَمُنوا َربََّنا َوِسْعَت كُلَّ َشْيٍء َرْحَمـةً َوِعلًْمـا   بِِه َوَيْسَتْغِفُر
َربََّنـا  ) ٧(ِللَِّذيَن َتاُبوا َواتََّبُعوا َسبِيلََك َوِقهِْم َعذَاَب الَْجِحـيمِ فَاغِْفْر 

                                 
  }  إن محلة العرش اليوم أربعة فإذا كان يوم القيامة أيدهم اهللا تعاىل بأربعة آخرين فكانوا مثانية { ١٢٢

   ٢٦١/  ٦ذكره السيوطي يف الدر املنثور ،  ٢٥٥/  ١٧القرطيب  
  }حيمله اليوم أربعة وهم يوم القيامة مثانية { قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  

 ٨٢/ ٦املاوردي يف تفسريه 
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جِهِْم َوأَْدِخلُْهْم َجنَّاِت َعْدٍن الَِّتي َوَعْدَتُهم َوَمْن َصلََح ِمْن آَباِئهِْم َوأَْزَوا
  غافر} )٨(َوذُرِّيَّاِتهِْم إِنََّك أَْنَت الَْعزِيُز الَْحِكيُم

  أخرب اهللا تعاىل أن للعرش محلة اليوم ، ويوم القيامة ، وأن محلته ومن 
  ١٢٣حوله يسبحون ويستغفرون للمؤمنني

  قال اهللا تعاىل وترى املالئكة حافني من حول العرش يسبحون حبمده
  له محلة وذكر يف املوضع اآلخر أن 

                                 
واآلن يا أخي بعدما علمت ما علمته من أمور عظيمة خيربنا ا اهللا ورسوله صلى اهللا عليه وسـلم   ١٢٣

  من أجل أال تأخذك يف هذه الدنيا غفلة فتعد لآلخرة عدا 
  أنت أين أنت ؟. أنت 

  كأنت مع من تستغفر هلم محلة العرش ومن حوله ألنك كنت من أهل التقوى والصالح ؟ أسأل اهللا ذل
أم أنت مع التائبني ممن ختصهم محلة العرش ومن حوله باألستغفار هلم وتسأل اهللا هلم أن ينجـيهم مـن   

عذاب اجلحيم ويدخلهم جنات عدن ألهنم تائبون وهذا لك وملن صلح من آبائك وزوجاتك وأوالدك  
د اهللا علـى  ؟ ألنك كنت ممن وقع يف معاصي وتبت هللا توبة نصوحة وأتبعت التوبة بعمل صاحل ؟ فامح

  ذلك
واسأل اهللا أال تكون مع املوخبني الذين يقال هلم أمل أعهد إليكم يا بين آدم أال تعبدوا الشيطان إنه لكـم  

  عدو مبني ؟ ألهنم كانوا يف الدنيا مصرين على معاصيهم وال يطيعون الرمحن ويطيعون الشيطان
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ومجع يف موضع ثالث بني محلته ومن حوله فقال الذين حيملون العرش 
  ومن حوله 

وأخرب تعاىل عن املالئكة املقربني من محلة العرش األربعة ومن حولـه  
من املالئكة بأهنم يسبحون حبمد رم أي يتقربون بني التسبيح الدال 

دح ويؤمنون على  نفي النقائص والتحميد املقتضي إلثبات صفات امل
به أي خاشعون له أذالء بني يديه وأهنم يستغفرون للذين آمنـوا أي  
من أهل األرض ممن آمن بالغيب فقيض اهللا تعاىل مالئكته املقربني أن 
يدعوا للمؤمنني بظهر الغيب و هذا من سجايا املالئكة عليهم الصالة 

  والسالم 
كل شيء رمحـة   وهلذا يقولون إذا استغفروا للذين آمنوا ربنا وسعت

  وعلما
أي رمحتك تسع ذنوم وخطاياهم وعلمك حميط جبميـع أعمـاهلم   

  وأقواهلم وحركام وسكنام فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك 
أي فاصفح عن املسيئني إذا تابوا وأنابوا وأقلعوا عما كـانوا فيـه   

  وأتبعوا ما أمرم به من فعل اخلريات وترك املنكرات 
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جلحيم أي وزحزحهم عن عذاب اجلحيم وهو العذاب وقهم عذاب ا
  املوجع األليم 

ربنا وأدخلهم جنات عدن اليت وعدم ومن صـلح مـن آبـائهم    
وأزواجهم وذريام أي امجع بينهم لتقر بذلك أعينهم باالجتماع يف 

َوالَّـِذيَن آَمُنـوا َواتََّبَعـْتُهْم    {منازل متجاورة كما قال تبارك وتعاىل 
ْم بِإَِمياٍن أَلَْحقَْنا بِهِْم ذُرِّيََّتُهْم َوَما أَلَْتَناُهْم ِمْن َعَمِلهِْم ِمْن َشـْيٍء  ذُرِّيَُّتُه

   الطور })٢١(
أي ساوينا بني الكل يف املرتلة لتقر أعينهم وما نقصنا العـايل حـىت   
يساوي الداين بل رفعنا ناقص العمل فساويناه بكثري العمل تفضال منا 

  ١٢٤ومنة 
  ودعائهم للمؤمنني، يح محلة العرش ومن حوله هللا فهذا كان تسب

•‹ÈÛa@ @
وأما عن العرش فاهللا أعلم هل املراد ذا العرش ، العرش العظيم أو 

  العرش الذي يوضع يف األرض يوم القيامة لفصل القضاء 

                                 
  ٤١٥/  ٤تفسري ابن كثري   ١٢٤
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والعرش غري الكرسي ، ما الكرسي يف العرش إال كحلقـة يف فـالة   
  ) صحراء(

  عرش ال يقدر قدره إال اهللا تعاىلوالكرسي موضع القدمني وال
  ١٢٥}فيضع اهللا كرسيه حيث يشاء من أرضه { 
   احلاقة })١٧(َوالَْملَُك َعلَى أَْرَجاِئَها { 

املالئكة على نواحي األرض ينتظرون ما يؤمرون به يف أهل النار من 
  السوق إليها ويف أهل اجلنة من التحية والكرامة 
ýÇë@ýu@l‹Ûa@Þëã@ @

  :   صلى اهللا عليه وسلم قال رسول اهللا
ويرتل اهللا عز وجل يف ظلل من الغمام من العـرش إىل الكرسـي   { 
{١٢٦  

                                 
  حديث الصور ١٢٥
  ٣٥٩١صححه األلباين يف صحيح الترغيب ، وصححه ووافقه الذهيب ،  ٢/٣٧٦احلاكم  ١٢٦
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نزول اهللا نزول يليق جباللته وعظمته دون تشـبيه وال تكييـف وال   
  متثيل وال حتريف وال تعطيل

  ١٢٧}يرتل إىل العباد ليقضي بينهم {
  الفجر }) ٢٢(َوَجاَء َربَُّك َوالَْملَُك َصفًّا َصفًّا{

وجاء ربك يعين لفصل القضاء بني خلقه وذلك بعدما يستشـفعون  
إليه بسيد ولد آدم على اإلطالق حممد صلوات اهللا وسـالمه عليـه   
بعدما يسألون أويل العزم من الرسل واحد بعد واحد فكلهم يقـول  
لست بصاحب ذاكم حىت تنتهي النوبة إىل حممد صلى اهللا عليه وسلم 

ذهب فيشفع إىل اهللا تعاىل يف أن يـأيت لفصـل   فيقول أنا هلا أنا هلا في
القضاء فيشفعه اهللا تعاىل يف ذلك وهي أول الشفاعات وهي املقـام  

  احملمود 
  الزمر })٦٩(َوأَْشَرقَْت الْأَْرُض بُِنورِ َربَِّهاَ {

                                 
   ٢٣٨٢صححه األلباين يف سنن الترمذي ، وحسنه  ٢٣٨٢الترمذي  ١٢٧
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أي أضاءت يوم القيامة إذ جتلى احلق جل وعال للخالئـق لفصـل    
شبيه وال تكييف وال متثيل وال القضاء جتلٍ يليق جبالله وعظمته دون ت

  حتريف وال تعطيل
  ذلك حني يربز الرمحن لفصل القضاء بني خلقه   

األرض أضاءت بنور را بنور خالقها وذلك حني يتجلـى الـرب   
  لفصل القضاء بني خلقه

  فيجيء الرب جل تعاىل لفصل القضاء كما يشاء  
  واملالئكة جييئون بني يديه صفوفا صفوفا

  طه }) ١٠٨(الْأَْصَواُت ِللرَّْحَماِن فَلَا َتْسَمُع إِلَّا َهْمًسا َوَخَشَعْت{ 
إين قد أنصت لكم ، يا معشر اجلن واإلنس: مث يهتف بصوته فيقول{

فأنصتوا ، أمسع قولكم وأبصر أعمالكم، منذ خلقتكم إىل يومكم هذا
إيل فإمنا هي أعمالكم وصحفكم تقرأ عليكم فمن وجد خرياً فليحمد 

. مث يـأمر اهللا جهـنم  ، ن وجد غري ذلك فال يلومن إال نفسهوم، اهللا
  ١٢٨}مث يقول ، فيخرج منها عنق ساطع مظلم

                                 
  حديث الصور  ١٢٨
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أَلَْم أَْعَهْد إِلَْيكُْم َياَبنِي آَدَم أَنْ لَا َتْعُبُدوا الشَّْيطَانَ إِنَُّه لَكُـْم َعـُدوٌّ   { 
يس  }) ٦٠(ُمبِني  

أطاعوا الشيطان  هذا تقريع من اهللا تعاىل للكفرة من بين آدم الذين 
  وهو 

عدو هلم مبني وعصوا الرمحن وهو الذي خلقهم ورزقهم وهلذا قـال  
تعاىل وأن اعبدوين هذا صراط مستقيم أي قد أمرتكم يف دار الـدنيا  
بعصيان الشيطان وأمرتكم بعباديت وهذا هـو الصـراط املسـتقيم    
فسلكتم غري ذلك واتبعتم الشيطان فيما أمركم به وهلذا قـال عـز   

  :  وجل
  يس }) ٦٢(َولَقَْد أََضلَّ ِمْنكُْم جِبِلًّا كَِثًريا أَفَلَْم َتكُوُنوا َتْعِقلُونَ{ 

أفلم تكونوا تعقلون أي أفما كان لكم عقل يف خمالفة ربكـم فيمـا   
  أمركم به من عبادته وحده ال شريك له وعدولكم إىل إتباع الشيطان 
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جلحيم هلم تقريعـا  يقال للكفرة من بين آدم يوم القيامة وقد برزت ا
وتوبيخا هذه جهنم اليت كنتم توعدون أي هذه اليت حذرتكم الرسل 

  فكذبتموهم 
هذه النار هلا عنق والعنق له عينان تبصران وأذنان تسمعان ولسـان  

  ينطق
خترج عنق من النـار يـوم   { : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

ينطـق يقـول إين    القيامة هلا عينان تبصران وأذنان تسمعان ولسان
بثالثة بكل جبار عنيد وبكل من دعا مـع اهللا إهلـا آخـر     وكلت

  ١٢٩}وباملصورين 
  ١٣١ }١٣٠وامتازوا اليوم أيها ارمون فيميز اهللا الناس {

                                 
  ٥٢٧٤صححه األلباين يف سنن الترمذي ، وقال حسن صحيح  ٢٥٧٤الترمذي  ١٢٩
ب أعينك حىت تتـنعم يف اآلخـرة   واآلن يا أخي بعدما عرفت ما عرفته من أمور جتعل أمورها نص ١٣٠

  بنعيمها وال تعذب بعذاا 
  فهل أنت تعمل لآلخرة اسأل نفسك بنفسك

  أنت أين أنت ؟. أنت 
أنت مع من ؟ اسأل اهللا أال تكون من اجلبارين وامحد اهللا أنك مسلم ولست من الذين يدعون إهلاً آخر 

  ممن نطقت عنق النار لتخرب بأهنا وكلت م 
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Õöý©a@îî¸@ @
@åß@µäßû¾a@åÇ@åí‹ÏbØÛa@ÞÈi@îànÛa@c‡jí

åuë@ãc@µÐÜØ¾a@ @
قيامة من أمره هلم يقول تعاىل خمربا عما يؤول إليه حال الكفار يوم ال

  :أن ميتازوا مبعىن يتميزون عن املؤمنني يف موقفهم قال تعاىل 

                                                                           
  مع املصورين الذين أخرب عنهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال عنهم  أحذر أن تكون

  }أشد الناس عذاباً يوم القيامة املصورين {
   ٣١٨/  ١٤مسلم  ٥٩٥٠البخاري      

  }كل مصور يف النار جيعل له بكل صورة صورها نفساً فتعذبه يف جهنم { 
     ٣١٨/  ١٤مسلم 

  } معذبه حىت ينفخ فيها الروح وليس بنافخ فيها أبدا من صور صورة يف الدنيا فإن اهللا{ 
   ٣١٩/  ١٤مسلم  ٥٩٦٣البخاري 

  وأحذر أن تكون مع الذين يدخلون التصاوير بيوم ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم أخرب بأن 
  }املالئكة ال تدخل بيت فيه كلب وال صورة{

    ٣١٠/ ١٤مسلم  ٥٩٥٨البخاري 
  }فيه متاثيل أو تصاوير ال تدخل املالئكة بيتا {

 ٣٢٠/  ١٤مسلم 
  حديث الصور  ١٣١
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َوَيْوَم َنْحُشُرُهْم َجِميًعا ثُمَّ َنقُولُ ِللَِّذيَن أَْشـَركُوا َمكَـاَنكُْم أَْنـُتْم    {
  يونس  }) ٢٨(َوُشَركَاُؤكُْم فََزيَّلَْنا َبْيَنُهْم 

  :وقال عز وجل 
  الروم }) ١٤(اَعةُ َيْوَمِئٍذ َيَتفَرَّقُونََوَيْوَم َتقُوُم السَّ{ 

  أي يصريون صدعني فرقتني  الروم  }) ٤٣(َيْوَمِئٍذ َيصَّدَُّعونَ{ 
يف خلـق آدم  { ومع هذا فهـم  } املؤمنون جرداً مرداً مكحلني { 

  ١٣٢}وحسن يوسف وقلب أيوب
  وهذا أكرام للمؤمنني وسنهم ثالثة وثالثون

 الشيخ الفاين أبناء ثالثـة وثالثـني   حيشر الناس ما بني السقط إىل{ 
{١٣٣  
والكافر يغلظ للنار حىت يكون غلظ جلده أربعني ذراع والناب من {

  ١٣٤}أسنانه مثل أحد 

                                 
  وإسناده جيد  ٢٤٠،  ٥/٢٣٢رواه أمحد  ١٠/٦٠٩امع  ١٣٢
    ٢٠/٢٨٠وحسنه من رواية الطرباين يف الكبري  ١٠/٦٠٣امع  ١٣٣
    ٢٠/٢٨٠وحسنه من رواية الطرباين يف الكبري  ١٠/٦٠٣امع  ١٣٤
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فيأمر اهللا تعاىل املالئكة أن متيز الكفار من املـؤمنني يف املوقـف يف   
  حمشرهم ومنشرهم 

ِمْن ُدوِن )٢٢(وا َيْعُبُدونَاْحُشُروا الَِّذيَن ظَلَُموا َوأَْزَواَجُهْم َوَما كَاُن{ 
  الصافات }) ٢٣(اللَِّه 

الكفار مع قرناءهم وما كانوا يعبدون من دون اهللا ، يعين مع إخواهنم 
  من األصنام واألنداد حتشر معهم يف أماكنهم، 

وأشباههم وأمثاهلم جييء أصحاب الزنا مع أصـحاب الزنـا جيـيء    
  ع أصحاب اخلمرأصحاب الربا مع أصحاب الربا وأصحاب اخلمر م

  ويكون حشر الكافرين مع الشياطني 
  مرمي })٦٨(فََوَربَِّك لََنْحُشَرنَُّهْم َوالشََّياِطَني { 

paëbàvÈÛa@áöbèjÛa@‹“¥ë@ @
  ١٣٥}كل دابة وطائر ، إن اهللا حيشر اخللق كلهم {

   :قال تعاىل 

                                 
  وعزاه البن جرير ٤/٦٠٧صحح إسناده األلباين يف الصحيحة  ١٣٥
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إِلَّا أَُمم أَْمثَالُكُْم َما  َوَما ِمْن َدابٍَّة ِفي الْأَْرضِ َولَا طَاِئرٍ َيِطُري بَِجَناَحْيِه{
  األنعام })٣٨(فَرَّطَْنا ِفي الِْكَتابِ ِمْن َشْيٍء ثُمَّ إِلَى َربِّهِْم ُيْحَشُرونَ

إذا كان يوم القيامة حشر الدواب والبهائم والوحوش مث حيصـل  {
القصاص بني الدواب يقتص للشاة اجللماء من الشاة القرنـاء فـإذا   

اب قال هلا كوين تراباً فعند ذلك يقـول  فرغ من القصاص بني الدو
  ١٣٦} الكافر ياليتين كنت تراباً 

  ويأيت 
áöbèjÛa@áßþ@õb›ÔÛa@ @

حـىت  ، الوحوش والبهائم اهللا عز وجل بني خلقه فيقضي بني  يقضي
فلم تبـق  ، فإذا فرغ من ذلك ، إنه ليقضي للجماء من ذات القرن 

فعند ذلك يقول ، اً كوين تراب: قال اهللا هلا، تبعة عند واحدة لألخرى
  مث يقضي اهللا بني العباد} يا ليتين كنت تراباً{الكافر 

áè¾bÄß@À@áöbèjÜÛ@ó›Ôí@ @

                                 
  وعزاه البن جرير ٤/٦٠٧جود إسناده األلباين يف الصحيحة  ١٣٦
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  : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
لتؤدن احلقوق إىل أهلها يوم القيامة حىت يقاد للشاة اجللحاء مـن  {

      ١٣٧}  الشاة القرناء
قوبة على ظلمهم حىت تؤدى إن عدل اهللا ال بد أن يالحق الظاملني بالع

احلقوق إىل أهلها يوم القيامة مبا يف ذلـك احلقـوق بـني البـهائم     
  العجماوات 

إذا ظلمت شاة ذات قرون شاة جلحاء غري ذات قرون اقـتص اهللا  
يوم القيامة للشاة اجللحاء من الشاة القرناء ألن الظلم من اجلـرائم  

وتدرك معىن االنتقـام  اليت تدركها البهائم وتعرف أنه ال حق هلا به 
  لنفسها من ظاملها

  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
      ١٣٨} ليختصمن كل شيء يوم القيامة حىت الشاتان فيما انتطحتا {

                                 
        ٢٤٢٠الترمذي ،  ٢٥٨٢مسلم  ١٣٧

  
   ٣٦٠٤صححه األلباين لغريه يف صحيح الترغيب ،  ٢/٣٩٠أمحد  ١٣٨
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لكن اهللا يدري وسيقضي بينـهما   –هل تدري فيما ينتطحان ؟ ال {
{١٣٩  

  : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
 للجماء من القرناء وحىت للذرة يقتص للخلق بعضهم من بعض حىت{

  ١٤٠})النملة(من الذرة 
  نملة املظلومة من النملة الظاملة   لحىت يقتص ل

  ١٤١وحىت يقتص هلذه البهائم العجماوات ممن ظلمها من البشر 

                                 
    ٤/٦١٠صححه األلباين يف الصحيحة ،  ٥/١٦٢املسند  ١٣٩
   ١٩٦٧يحة صححه األلباين يف الصح،  ٢/٣٢٣املسند  ١٤٠
  لنا هنا وقفة مع التعاليم اإلسالمية املبنية على الرمحة ذه املخلوقات اليت ال تنطق وال تفصح ١٤١

  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  
  من قتل عصفورة فما فوقها بغري حقها سأله اهللا عز وجل عن قتلها {

  وما حقها ؟ 
  }يذحبها فيأكلها وال يقطع رأسها فريمي ا  

  ١٠٧٧األلباين حسنه يف صحيح الترغيب ،  ٤/٢٣٣احلاكم 
  وبني لنا أن لنا األجر عندما نرحم احليوان ويصل األجر إىل أن يكون اجلزاء عليه اجلنة

  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
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بينما رجل ميشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فرتل فيها فشرب مث خرج فإذا كلب يلـهث  { 
من العطش فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كـان  ) التراب املندى(ل الثرى يأك

بلغ مين فرتل البئر فمأل خفه ماء مث أمسكه بفيه حىت رقى فسقى الكلب فشكر اهللا له فغفر له ، فشكر 
  اهللا له فأدخله اجلنة

  وإن لنا يف هذه البهائم ألجرا ؟
  })يدب فيه احلياة فيه أجركل شيء (يف كل كبد رطبة أجر 

  ٢٢٤٤أخرجه مسلم   ٢٣٦٣البخاري 
أسقيها فإن يف كل كبـد  {الضالة ترد على احلوض فهل فيها أجراً أن سقيتها أو يرد عليه البعري لغريك 

  }أجر 
ابن حبـان   ١٤٠٦حمققوا الترغيب  صححوه من رواية أمحد وحسنوه من رواية  ،  ٣٦٨٦ابن ماجة 
٥٤٣   

  ىت بالشاة عند الذبحوالرمحة متتد ح
رجال أضجع شاة وهو حيد شفرته فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم أتريد أن متيتها موتتني هال أحددت {

  }      شفرتك قبل أن تضجعها
  ١٦٣٣حسنه حمققوا الترغيب ، وصححه  ٤/٢٣٣احلاكم 

عليها بدخول اجلنـة وأن   وبني لنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن الرمحة ذه املخلوقات قد يؤجر
  :كان صاحب معاصي فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 

لسانه من العطش فرتعـت موقهـا   ) تدىل(أن امرأة بغيا رأت كلبا يف يوم حار يطيف ببئر قد أدلع { 
  }فستقت له به فسقته إياه فغفر هلا به 

  ٣٨٦ابن حبان ،  ٢٢٤٥مسلم  ،   ٥٠٧/ ٢املسند   
  البهائم أمرنا أيضاً بعدم إيذائها وكما أمرنا برمحة

  } هنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن التحريش بالبهائم {
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  مرسل ٣٣٦٠حمققوا الترغيب ،   ١٧٠٨,١٧٠٩الترمذي  ٢٥٦٢أبو داود 

أي اإلغراء ويج بعض البهائم على بعض كما يفعل باجلمال والديوك ومصارعة الثريان كما يفعل أهل 
ثور باللون األمحر وجيتمعون على مشاهدة إيذائه وهم متلذذون بتعذيبه ، ويدعون أهنـم  الكفر بتهيج ال

  أصحاب رفق باحليوان
  :مر رسول اهللا ببعري قد لصق ظهره ببطنه فقال 

  }فاركبوها صاحلة وكلوها صاحلة)ال تنطق وال تفصح (اتقوا اهللا يف هذه البهائم املعجمة {
  ٣٣٥٦غيب حسنه حمققوا التر،  ٢٥٤٨أبوداود 

سواء باألسهم أو األسلحة ) النشان(وهنانا أن جنعل احليوانات أو الطيور أغراض لتعلم التصويب بالرمي 
  النارية

عن ابن عمر رضي اهللا عنهما أنه مر بفتيان من قريش قد نصبوا طريا أو دجاجة َيَتراَموَنها وقد جعلـوا  
فرقوا فقال ابن عمر من فعل هذا ؟ لعن اهللا من لصاحب الطري كل خاطئة من نبلهم فلما رأوا ابن عمر ت

  فعل هذا
  }إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لعن من اختذ شيئا فيه الروح غرضا { 

   ١٩٥٨مسلم   ٥٥١٥البخاري
  حىت ترويع احليوانات والطيور ُنهينا عنه 

فانطلق حلاجته فرأينا  عن أيب مسعود رضي اهللا عنه قال كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف سفر
فأخذنا فرخيها فجاءت احلمرة فجعلت ُتَعرِش فجاء النيب صلى اهللا ) صغريان(معها فرخان ) طائر(محرة 

  :عليه وسلم فقال 
  }من فجع هذه بولديها ؟ ردوا ولديها إليها {

  :منل قد حرقناها فقال ) موضع(ورأى قرية 
  }عذب بالنار إال رب النارمن حرق هذه قلنا حنن قال إنه ال ينبغي أن ي{ 

    ٣٣٥٢صححه حمققوا الترغيب ،  ٢٥٤٩أبو داود ،  ١/٢٠٥أمحد 
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ولذا هنانا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن إيذاء هذه املخلوقات بأي صورة من صور اإليذاء ة وبني 

ى اهللا لنا أن عقوبة ذلك وخيمة وقد تصل العقوبة على إيذاء هذه املخلوقات بدخول جهنم فقال صـل 
  : عليه وسلم 

عذبت امرأة يف هرة حبستها حىت ماتت جوعا فدخلت فيها النار فقال هلا واهللا أعلم ال أنت أطعمتيها { 
  }وسقيتيها حني حبستيها وال أنت أرسلتها تأكل من خشاش األرض حىت ماتت جوعا 

  ١٥٥٩٣، ١٣/ ٨البيهقي يف الكربى  ،   ٢٢٤٢مسلم ،  ٢٢٣٦،٣٤٨٢البخاري  
يوان إن استطاع أن يشتكيك يف الدنيا على إيذائك له يشتكيك كما اشتكى اجلمل للنيب صلى اهللا واحل

  عليه وسلم ، فما بالك يف اآلخرة والشكوى هللا ؟
دخل النيب صلى اهللا عليه وسلم حائطاً لرجل من األنصار فإذا فيه مجل فلما رأى النيب صلى اهللا عليه {

من رب هذا اجلمل ؟ ملن هذا اجلمل ؟ فجاء فـىت  :اهللا عليه و سلموسلم حن وذرفت عيناه فقال صلى 
أفال تتقـي اهللا يف هـذه   : يل يا رسول اهللا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : من األنصار فقال 

  } البهيمة اليت ملكك اهللا إياها ؟ فإنه شكا إيل أنك ُتجِيُعه وُتدئبه
  ٣٣٥٢صححه حمققوا الترغيب ،  ٤/١٧٠املسند 

فما أروع هذا الشمول الذي تتمتع به التعاليم اإلسالمية امرأة تعذب بسبب قسوة قلبها جتـاه هـرة   
ورجل وامرأة يغفر هلما بسبب رمحتهما بكلب فالرمحة اإلميانية متد ظالهلا وراء حدود اإلنسان فتشـمل  

                          كل ذي كبد رطبة واهللا يثيب على كل رمحة ولو كانت حبيوان حمتقر غري ذي شأن 
أن الذين توصلوا حديثاً إىل إعالن مبدأ الرفق باحليوان وأصبحوا يفخرون ذا الرقـي اإلنسـاين إذا   
تعلقت مصاحلهم السياسية أو االقتصادية بإهالك أمم وشعوب من البشر مل يتورعوا عن ذلك ومل ختفق 

  رة السائرة وما حدث بسجن أبو غريبيف قلوم خافقة رمحة ولستم ببعد من احلوادث املعاص
  إن دوائر الرمحة لديهم حمدودة يف حدود أشخاصهم أو أهليهم ومن حيبون أو أقوامهم

أما التعاليم اإلسالمية فإهنا جتعل دائرة الرمحة دائرة واسعة تنظم الوجود كله  وجتعل املؤمنني مسـؤولني  
ين مع أهنا غري مكلفة بالشرائع الربانية إذ ال عقل هلا عن الرمحة وهذا القضاء بني البهائم من العدل الربا
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وال قدرة لديها على إدراك النهي واألمر والتكاليف الشرعية لكنها تدرك مبا لديها من قدرة على املعرفة 
طائفة من معاين الظلم وتدرك أهنا من القبائح اليت تستحق عليها العقاب إذا هي فعلتها وتدرك أيضـا  

ومبا أن . اإلحسان وتدرك أهنا من احملاسن اليت ينبغي أن تكافأ بالتودد والطاعة واخلدمة طائفة من معاين
اهللا تبارك وتعاىل قد منح البهائم أو طائفة منها هذا املقدار من اإلدراك فإن من سننه أن يقيم فيها عدله 

ر من خالئق يوم القيامة مبقدار ما تدرك من معاين الظلم لذلك فإن اهللا عزوجل حيشر البهائم مع ما حيش
  فيعطي املظلوم منها حقه من ظامله مث يقول هلا كوين تراباً فتكون تراباً 

  وعند ذلك يتمىن الكافر أن يعامل معاملة البهائم فيقول ياليتين كنت تراباً
اب ومن الفوائد على حشر البهائم يف القصاص من البهائم الظاملة يف الدنيا للمظلومة منها مشاهدا عق

  من ظلمها من الناس يف الدنيا بل ومتكينها من تعذيب من عذا 
  : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

امرأة تعذب يف هرة هلا ، أوثقتها فلم تدعها تأكل من خشاش األرض ومل تطعمها حىت ماتت فهي إذا {
  أقبلت تنهشها وإذا أدبرت تنهشها 

  }هاتنهش قبلها ودبر}{)بإظفارها وأنياا(
  ٣٣٥٧صححه حمققوا الترغيب ،  ٧٤٤٦ابن حبان 

  جترحها بأسناهنا وأظفارها } ختدشها هرة {
  ٢٣٦٤البخاري 

: ويقـول   رضي اهللا عنهأين أنت اسأل اهللا أن تكون  مع أمثال عمر الذي كان حياسب نفسه يف الدنيا 
 فيـذحبوين حيبـوهنم   يقدم عليهم قـوم فوددُت أين كبش ألهلي يسمنونين حىت أكون أمسن ما أكون (

  رضي اهللا عنه الفاروقوهو ).  ويقدموين فيجعلوا بعضي شواء وبعضي قديًدا مث يأكلونين ومل أكن بشًرا
وامحد اهللا أنك مسلم ولست ممن تركوا أنفسهم على هواها يف معصية اهللا حىت أهلكتـهم يف اآلخـرة   

    فيقول يا ليتين كنت تراباً
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  : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  إىل اهللا يوم القيامة ) رفع صوته (عج ) لعباً ( من قتل عصفورا عبثا { 

  ١٤٢}يقول يا رب إن عبدك هذا قتلين عبثا ومل يقتلين مبنفعة ف 
  :مث نأيت على 

å§aë@ã⁄a@åß@µÐÜØ¾a@µi@õb›ÔÛa@ @
  :بني اهللا تعاىل أنه جيمع اجلن وجيمع اإلنس للحساب فيقول تعاىل 

آَياِتي  َمْعَشَر الْجِنِّ َوالْإِنسِ أَلَْم َيأِْتكُْم ُرُسلٌ ِمْنكُْم َيقُصُّونَ َعلَْيكُْم َيا{ 
  األنعام} )١٣٠(َوُينِذُروَنكُْم ِلقَاَء َيْوِمكُْم َهذَا 

  :وقال تعاىل 
َمْعَشَر الْجِنِّ قَْد اْسَتكْثَْرُتْم ِمـْن الْـإِنسِ    َوَيْوَم َيْحُشُرُهْم َجِميًعا َيا{
  األنعام })١٢٨(

                                 
ضعفه األلبـاين يف سـنن   ،  ٥٨٩٤وابن حبان  ٤٤٤٦ح/٧/٢٣٩النسائي  ،  ٢/١٦٦املسند  ١٤٢

  ١٦٣٤حسنه حمققوا الترغيب ،  ٤٤٤٦النسائي 
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@åÇ@ê†‡–@À@å®@sîy@‹“jÛa@áßþ@õb›ÔÛa@Þëbänã
å§a@µi@õb›ÔÛa@ @

  :ث عن فنتناول احلدي
ŠbäÛa@sÈi 

  :قال النيب صلى اهللا عليه وسلم 
أول من يدعى يوم القيامة آدم فتراءى ذريته فيقال هذا أبوكم آدم { 

  ١٤٣}فيقول لبيك وسعديك فيقال أخرج بعث جهنم من ذريتك
يقول اهللا عز وجل آلدم يا آدم قم فابعث بعث النار قال يا رب وما {

 ١٤٤تسعة وتسعون إىل النـار بعث النار قال من كل ألف تسعمائة و
  وواحد 

                                 
  ٢٢٢مسلم  ،   ٦٥٢٩البخاري  ١٤٣
حىت ما أوضحوا بضـاحكة فلمـا رأى   ) شق ذلك على من مسع وقالوا من منا الناجي (فابلسوا { ١٤٤

الذي نفسي بيده إنكم ملع خليقتني مـا  ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال اعملوا وابشروا فوا 
كانتا يف شيء قط إال كثرتاه مع يأجوج ومأجوج ومن هلك من ولد آدم وولد إبليس قـال فأسـرى   
عنهم مث قال اعملوا وابشروا فوا الذي نفسي بيده ما أنتم يف الناس إال كالشامة يف جنـب الـبعري أو   

  }كالرقمة يف ذراع الدابة
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  ١٤٥} إىل اجلنة

فاملسلمني قلة يف الكافرين يوم القيامة فهذه األمة تكون جزء من ألف 
  جزء 

وبعد توجيه الكالم آلدم يأيت توجيه الكالم للرسل والذين أرسـلوا  
  :إليهم يقول تعاىل 

                                                                           
و الطيالسـي    ٣٠٥٥،  و ابن ماجـه يف سـننه     ٢١٥٩الترمذي   ، ٦٥٣٠، ٦٥٢٩البخاري   

  ١١٢ص
ابشروا فإين ألرجو أن تكونوا ربع أهل اجلنة فكربوا ومحدوا اهللا قال إين ألرجو أن تكونوا ثلث أهل {

  }اجلنة فكربوا ومحدوا اهللا فقال إين ألرجو اهللا أن تكونوا نصف أهل اجلنة فكربوا ومحدوا اهللا 
  بل الثلثان ، بل أكثر ، ست نصف أهل اجلنة فقط فأمة حممد لي

  :  قال النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  }أهل اجلنة عشرون ومائة صف مثانون من هذه األمة وأربعون من سائر األمم{

و ابـن حبـان     ١/٨٦ابن أيب الدنيا  يف حسن الظـن بـاهللا     ٤٢٨٩ابن ماجه ،  ٢٥٤٦الترمذي 
والصغري   ١٠/١٨٤قال وأمت منه أخرجه الطرباين يف الكبري   ١١/٣٩٥ابن حجريف الفتح ،  ١٦/٤٩٩
   ٥٦٤٤صححه  األلباين يف املشكاة ،  ١/٦٨

الطيالسـي   ،   ٣٠٥٥،  و ابن ماجه يف سننه   ٢١٥٩الترمذي ،   ٦٥٣٠، ٦٥٢٩البخاري   ١٤٥
  ١١٢ص
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فَلََنقُصَّنَّ َعلَـْيهِْم  )٦(الُْمْرَسِلَنيفَلََنْسأَلَنَّ الَِّذيَن أُْرِسلَ إِلَْيهِْم َولََنْسأَلَنَّ {
  األعراف} )٧(بِِعلْمٍ َوَما كُنَّا غَاِئبَِني

  يسأل الرسل واألنبياء عن أمر اهللا هل بلغوه وكذا أممهم هل بلغهم
  : ال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ق

جييء نوح وأمته فيقول اهللا تعاىل هل بلغت فيقول نعـم أي رب  { 
ما أتانا من نذير [هل بلغكم فيقولون ال ما جاءنا من نيب فيقول ألمته 

فيقول لنوح من يشهد لك فيقول حممد صلى اهللا عليه وسلم وأمته ] 
  ١٤٦} فنشهد أنه قد بلغ 

وجييء النيب ومعه الثالثة ، جييء النيب ومعه الرجالن { ومن بعد نوح 
نعم : هل بلغت قومك ؟ فيقول : فيقال له ، وأكثر من ذلك وأقل ، 

ال فيقال من شهد لك : هل بلغ هذا ؟ فيقولون : فيدعى قومه فيقال 
فيقول حممد وأمته فتدعى أمة حممد فيقال هل بلغ هذا فيقولون نعم 

                                 
   ٣٣٣٩البخاري  ١٤٦
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فيقول وما علمكم بذلك فيقولون أخربنا نبينا بذلك أن الرسل قـد  
  :بلغوا فصدقناه فذلكم قوله تعاىل 

} )١٤٣(طًا ِلَتكُوُنوا ُشَهَداَء َعلَى النَّاسِ َوكَذَِلَك َجَعلَْناكُْم أُمَّةً َوَس{
   ١٤٧ }البقرة

  والشهداء حممد صلى اهللا عليه و سلم وأمته يشهدون للرسل بالبالغ 
  وبعد السؤال عن التبليغ يأيت السؤال عما أجيبة الرسل

َنا إِنََّك أَْنَت َيْوَم َيْجَمُع اللَُّه الرُُّسلَ فََيقُولُ َماذَا أُجِْبُتْم قَالُوا لَا ِعلَْم لَ{
  املائدة })١٠٩(َعلَّاُم الُْغُيوبِ

خياطب اهللا املرسلني يوم القيامة عما أجيبوا به مـن أممهـم الـذين    
  احلجر })٩٢(فََوَربَِّك لََنْسأَلَنَُّهْم أَْجَمِعَني{ :أرسلهم إليهم كما قال تعاىل

ـ   ت ماذا عملوا بعدكم وماذا أحدثوا بعدكم قالوا ال علم لنا إنك أن
  عالم الغيوب

                                 
   ٢٤٤٨ين يف الصحيحة صححه األلبا،  ٦/٢٩٢ابن ماجة   ،  ٤٢٨٤النسائي يف الكربى  ١٤٧
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أي ال علم لنـا بالنسـبة إىل   . من باب التأدب مع الرب جل جالله
علمك احمليط بكل شيء فنحن وإن كنا قد أجبنا وعرفنا من أجابنـا  
ولكن منهم من كنا إمنا نطلع على ظاهره ال علم لنا بباطنه وأنـت  
العليم بكل شيء املطلع على كل شيء فعلمنا بالنسبة إىل علمك كال 

  فإنك أنت عالم الغيوب،  علم
  مث يأيت السؤال ملن اختذ إله من غري اهللا هل كان ذلك عن أمره 

  :فيقول اهللا لعيسى 
ِعيَسى اْبَن َمْرَيَم أَأَنَت قُلَْت ِللنَّاسِ اتَِّخذُونِي َوأُمِّي إِلََهـْينِ ِمـْن    َيا{ 

ا لَْيَس ِلي بَِحـق إِنْ  ُدوِن اللَِّه قَالَ ُسْبَحاَنَك َما َيكُونُ ِلي أَنْ أَقُولَ َم
كُنُت قُلُْتُه فَقَْد َعِلْمَتُه َتْعلَُم َما ِفي َنفِْسي َولَا أَْعلَُم َما ِفي َنفِْسَك إِنََّك 

َما قُلُْت لَُهْم إِلَّا َما أََمْرَتنِي بِِه أَنْ اْعُبُدوا اللََّه )١١٦(أَْنَت َعلَّاُم الُْغُيوبِ
ْيهِْم َشهِيًدا َما ُدْمُت ِفيهِْم فَلَمَّا َتَوفَّْيَتنِي كُنـَت  َربِّي َوَربَّكُْم َوكُنُت َعلَ

املائدة} )١١٧(أَْنَت الرَِّقيَب َعلَْيهِْم َوأَْنَت َعلَى كُلِّ َشْيٍء َشهِيد   
يسأله عن ذلك توبيخا ملن ادعى ذلك عليه ليكـون إنكـاره بعـد    

  السؤال أبلغ يف التكذيب وأشد يف التوبيخ
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رسوله عيسى ابن مرمي عليه السالم حبضرة مـن  خياطب اهللا عبده و
يا عيسى ابن مـرمي وهـذا ديـد    ، اختذه وأمه إهلني من دون اهللا 

  للنصارى وتوبيخ وتقريع على رؤوس األشهاد 
أي إن كان صدر مين هذا فقد علمته يا رب فإنه ال خيفـى عليـك   

تعلم ما يف نفسـي  ، شيء فما قلته وال أردته يف نفسي وال أضمرته 
  وال أعلم 

  ما يف نفسك إنك أنت عالم الغيوب 
فيما ، فيقول تعاىل جميبا لعبده ورسوله عيسى ابن مرمي عليه السالم 

الكاذبني على اهللا وعلى ، أهناه إليه من التربي من النصارى امللحدين 
ومن رد املشيئة فيهم إىل ربه عز وجل فعند ذلك يقول تعاىل ، رسوله 

:  
يوم ينفع املوحـدين   املائدة })١١٩(ُع الصَّاِدِقَني ِصْدقُُهْم َهذَا َيْوُم َينفَ{

  توحيدهم
  عند ذلك يأيت 

ŠbäÛa@¶g@ê‡jÈm@oãb×@bß@õaŠë@òßc@Ý×@Öýİãbi@‹ßþa 
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  يأذن مؤذن 
لتتبع كل أمة ما كانت تعبد فال يبقى أحد كان يعبد غري اهللا مـن  {

  ة من أول وهل} األصنام واألنصاب إال يتساقطون يف النار 
  من كان يعبد الشمس من كان يعيد القمر من كان يعبد الطواغيت 

  فينطلق كل قوم إىل ما كانوا يعبدون ويتولون يف الدنيا {
فينطلقون وميثل هلم أشباه ما كانوا يعبدون فمنهم مـن ينطلـق إىل   
الشمس ومنهم من ينطلق إىل القمر واألوثان من احلجارة وأشباه ما 

ن كان يعبد عيسى شيطان عيسى وملن كـان  كانوا يعبدون وميثل مل
  ١٤٨} يعبد عزيراً شيطان عزير

اليهود والنصارى يظنون أن قوهلم أهنم يعبدون ابن اهللا ينفعهم فلـم  
  ينطلقوا مع من كان يعبد غري اهللا فعند ذلك

يدعى اليهود فيقال هلم ما كنتم تعبدون قالوا كنا نعبد عزيرا ابـن  {
هللا من صاحبة وال ولد فماذا تبغون قـالوا  اهللا فيقال كذبتم ما اختذ ا

فيشار إلـيهم أال َتـرُِدون   ] اشربوا : فيقال [َعِطشنا يا ربنا فاسقنا 

                                 
   ٣٥٩١صححه األلباين يف الترغيب ، وصححه ووافقه الذهيب   ٢/٣٧٦احلاكم  ١٤٨
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فيحشرون إىل النار كأهنا سراب حيطم بعضها بعضا فيتسـاقطون يف  
مث تدعى النصارى فيقال هلم ما كنتم تعبدون قالوا كنا نعبـد  ، النار 

تم ما اختذ اهللا من صاحبة وال ولد فماذا املسيح ابن اهللا فيقال هلم كذب
فيشار إليهم ] اشربوا : فيقال [تبغون فيقولون َعِطشنا يا ربنا فاسقنا 

أال َترُِدون فيحشرون إىل جهنم كأهنا سراب حيطم بعضـها بعضـا   
  ١٤٩}فيتساقطون يف النار

  ويتمثل لصاحب الصليب صليبه ولصاحب التصاوير تصاويره {
  ١٥٠}يعبدون فينطلقون فيتمثل هلم ما كانوا 

َوِسيَق الَِّذيَن كَفَُروا إِلَى َجَهنََّم ُزَمًرا َحتَّى إِذَا َجاُءوَها فُِتَحْت أَْبَواُبَها { 
  الزمر })٧١(

وسيق الذين كفروا إىل جهنم سوقا عنيفا زمرا أفواجا بعضها علـى  
  كل أمة على حدة حىت إذا جاءوها فتحت أبواا السبعة ، إثر بعض 

                                 
  ١٨٣مسلم  ٤٥٨١البخاري  ١٤٩
  حديث الصور  ١٥٠
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  غلقة قبل ذلكوكانت م
فيتبع كل إنسان ما كان يعبد فال يبقى أحد كان يعبد صنماً وال وثناً 

  وال صورة إال ذهبوا حىت يتساقطوا يف النار
إِنَّكُْم َوَما َتْعُبُدونَ ِمـْن ُدوِن اللَّـِه َحَصـُب َجَهـنََّم أَْنـُتْم لََهـا       {

ـ   ) ٩٨(َوارُِدونَ ا َوكُـلٌّ ِفيَهـا   لَْو كَانَ َهُؤلَاِء آِلَهـةً َمـا َوَرُدوَه
  األنبياء }) ٩٩(َخاِلُدونَ

  وكلهم خملدون يف النار ال خيرجون منها 
  ١٥١يف عرصات القيامة وشداويبقى كل من كان يدعي اإلميان 

                                 
  واآلن يا أخي بعدما تبني لك أن األمر عظيم ففيمن تعد نفسك للحشر معهم ؟ ١٥١

  أنت أين أنت ؟. أنت 
ن تكون  مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واملؤمنني  ؟ ألنـك  أنت أين تكون يف احملشر ؟ اسأل اهللا أ

  حتبه وحتبهم 
احذر من هؤالء الذين حيشر مع فرعون وهامان وأيب بن خلف ؟ ألهنم من إعجام مبا عنـد الكفـار   

  واملشركني من حضارة أصبحوا ينصرون أفكارهم وآرائهم ويبخسوا باملسلمني ويستهزءوا م 
  : اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال  أال تعلم أن رسول

  }ال حيب رجل قوماً إال حشر معهم {
رواه الطرباين يف الصغري واألوسط ورجاله رجال الصحيح وحسنه حمققوا الترغيـب   ١٠/٢٨٠امع 
٤٤٦١  
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@æbº⁄a@ïÇ‡í@æb×@bß@Ý×@õbÔi@ @
  ١٥٢} ويبقى حممد وأمته { 
  ١٥٣}مل يبق إال من كان يعبد اهللا من بر وفاجر وغرب أهل الكتاب {

  ان يوحد اهللا من األمم السابقةيبقى من ك
  ١٥٤}تبقى هذه األمة فيها منافقوها {

  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
تبقى هذه األمة فيها منافقوها يبقى من كان يظهر اإلميان من خملـص  

  ومنافق 
املنافقني يتأخرون مع املؤمنني رجاء أن ينفعهم ذلك بناء علـى مـا    

فيظن املنافقون أن تسترهم باملؤمنني ينفعهم  كانوا يظهرونه يف الدنيا ،

                                                                           
  }املرء مع من أحب {

  ٢٦٤٠مسلم  ٦١٧٠البخاري 
  وصححه ٢/٣٧٦احلاكم  ١٥٢
   ١٨٣مسلم  ٤٥٨١البخاري  ١٥٣
  ٨٠٦البخاري  ١٥٤
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يف اآلخرة كما كان ينفعهم يف الدنيا جهالً منهم ويظنـوا أن ذلـك   
  فيميز اهللا تعاىل املنافقني يف هذا املقام بعدم السجود ، يستمر هلم 

  :فيأيت 
@µÔÏbä¾a@îîànÛ@†ìvÛbi@‹ßþa@ @

تيهم اهللا يف غـري  يأ] املسلمني يقولون هذا مكاننا حىت نرى ربنا [  
فيقول يـا أيهـا   ، جآئهم فيما شاء من هيئته ، الصورة اليت يعرفون 

فما تنتظرون ؟ َتتبُع : يقول [ الناس احلقوا بآهلتكم وما كنتم تعبدون 
[ واهللا مالنا إله إال اهللا وما كنا نعبد غريه ] كل أمة ما كانت تعبد  

فيقـول  ] [ ربنا عرفناه  يقولون هذا مكاننا حىت بأتينا ربنا فإذا جاء 
فينصـرف  ] فيقولون نعوذ باهللا منك ال نشرك باهللا شيئا  ، أنا ربكم 

] وبعـدها [عنهم وهو اهللا الذي يأتيهم ،وميكث ما شاء أن ميكـث  
ما حيبسكم وقد : يأتيهم اهللا يف الصورة اليت يعرفونه فيها  فيقال هلم 

: فيقولـون  ]  ما لكم ال تنطلقون كما انطلق الناس[ ذهب الناس ؟
ليلحق كل قوم ما كانوا يعبـدون  : فارقناهم إنا مسعنا منادياً ينادي 
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فيقـول هـل تعرفونـه إذا    ] [إننا لنا إهلاً ما رأيناه[وإننا ننتظر ربنا 
  ]رأيتموه ؟ 

يقولـون إن بيننـا   [ فيقال هل بينكم وبينه عالمة ؟ آية تعرفونه ا 
فيقولون الساق ] ل ما هي ؟ فيقو. وبينه عالمة إذا رأيناها عرفناها 

ويتجلى هلم من ،فعند ذلك يكشف عن ساقه ] يكشف عن ساقه [ 
أنت ربنا : أنا ربكم فيقولون : عظمته ما يعرفون أنه رم  فيقول اهللا 

فيسجد له كل مؤمن ويبقى من كـان  ، ، فيخرون لألذقان سجداً 
 يسجد رياء ومسعة فيذهب ليسجد فيصري ظهره طبقـاً واحـداً أي  

فال يبقى من كان يسجد من ، يستوي فقار ظهره فال ينثين للسجود 
تلقاء نفسه إال أذن له يف السجود  أي سهل له وهون عليه وال يبقى 
من كان يسجد اتقاًء رياء إال جعل اهللا ظهره طبقاً واحداً كلما أراد 
أن يسجد خر لقفاه فأصالب املنافقني تكون بدون مفاصـل صـلبة   

  }لبقرا] قرون[كصياصي
  من يسجد هللا حباً وتقرباً إليه يؤذن له يوم القيامة بالسجود كرامة 
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تصبح ظهورهم طبقـة  ، أما من كان يسجد رياء ومسعة من املنافقني 
واحدة صلبة كقرن البقر فإذا أذن له أن يسجد يقع على قفاه نكاالً 

  ١٥٥يريدون السجود فال يستطيعون ، 
) ٤٢(َعْونَ إِلَى السُُّجوِد فَلَا َيْسَتِطيُعونَ َيْوَم ُيكَْشُف َعْن َساقٍ َوُيْد{

َخاِشَعةً أَْبَصاُرُهْم َتْرَهقُُهْم ِذلَّةٌ َوقَْد كَاُنوا ُيْدَعْونَ إِلَى السُُّجوِد َوُهْم 
  القلم })٤٣(َساِلُمونَ 

وهو مقام هائل ميتحن اهللا به عباده ليميز اخلبيث من الطيب ، وذلك 
ظانني أن ، زاعمني أهنم منهم ، تلطني باملؤمنني أنه ملا بقي املنافقون خم

  فامتحنهم اهللا ، كما جاز يف الدنيا ، ذلك جيوز يف ذلك الوقت 
مث يقال للمسلمني ارفعوا رءوسكم إىل نـوركم بقـدر أعمـالكم    {

  فيعطون نورهم على قدر أعماهلم 

                                 
احلـاكم  ، ١٨٣،  ١٨٢مسلم  ٤٥٨١،  ٨٠٦هذا السياق مجع مجعته من عدة روايات البخاري ١٥٥
وتصحيح األلباين يف صحيح ،  ٣٤٣ – ١٠/٣٤٠امع  ٤٧٩البعث والنشور  ٤/٥٨٩، ٢/٣٧٦

  ٣٥٩١الترغيب 
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ومنهم  ،فمنهم من يعطى نوره مثل اجلبل العظيم يسعى بني أيديهم  
طى نوره أصغر من  ذلك ومنهم من يعطى مثل النخلة بيـده  من يع

ومنهم من يعطى أصغر من ذلك حىت يكون أخرهم من يعطى نـوره  
على إام قدمه يضيء مرة ويطفأ مرة فإذا أضاء قـدم قدمـه وإذا   

  ١٥٦}أُطفىء قام 
@@@@@@ŠìäÛa@kzi@µÔÏbä¾a@îàní@ŠìäÛa@õbİÇhi@b›ícë

áèäß@ @
    وقد أعطى كل إنسان منهم نوراً

يلقى املنافقون يـوم  ء الرباين الذي هو من جنس العمل مث يأيت اجلزا
القيامة عذام يشبه عملهم يف الدنيا إهنم يوم القيامة يف الظلمـات  
يسحب منهم النور و مير املؤمنني يسعى نورهم بني أيديهم و بأمياهنم 

  يهديهم يف هذه الظلمات وعبور الصراط ويبلغهم  اجلنة دار النعيم 

                                 
صححه األلباين يف ،  ٣٤٣– ١٠/٣٤٠امع  ٤٧٩البعث والنشور  ٤/٥٨٩، ٢/٣٧٦احلاكم  ١٥٦

   ٣٧٠٤لترغيب صحيح ا
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َيْوَم َتَرى الُْمْؤِمنَِني َوالُْمْؤِمَناِت َيْسَعى ُنوُرُهْم َبْيَن أَْيِديهِْم َوبِأَْيَمانِهِْم { 
  احلديد} )١٤(ُبْشَراكُْم الَْيْوَم 

فيحاول املنافقني السري يف نور املؤمنني كما كانوا يف الدنيا يسـريون  
ما قدموا من  معهم نفاقاً إال أهنم ال يستطيعون مسايرم يظلم عليهم

سيئات فيقولون للذين أمنوا انظرونا نقتبس من نوركم فيقال هلـم  
ارجعوا وراءكم فالتمسوا نوراً من أعمالكم الصاحلات فإذا التفتـوا  
وراءهم ضرب بينهم وبني املؤمنني بسور له باب ال يدخله إال الذين 
أمنوا وهذا السور له باطن و ظاهر أما باطنه وهو ما يقـع يف جهـة   
املؤمنني ففيه الرمحة فيه دار النعيم اجلنة و أما ظاهره و هو ما يقع يف 

  جهة املنافقني فيأيت من قبله العذاب عذاب نار جهنم 
وهذا من خداع اهللا هلم ومكره م كما كانوا خيدعون املـؤمنني يف  
الدنيا يطفيء نورهم وحييل بينهم و بني املؤمنني بعد أن خالطوهم يف 

ينادي املنافقون من ظاهر السور املؤمنني وهم يف باطنه بعض احملشر ف
أمل نكن معكم يف الدنيا فلماذا ال نكون معكم يف اآلخرة ؟ فيقـول  

بلى كنتم معنا يف الظاهر و لكن مل تكونـوا معنـا يف   : املؤمنون هلم 
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احلقيقة لقد فتنتم أنفسكم بالكفر و تربصتم يف مواقع الكـافرين و  
 وغرتكم األماين اليت كنتم تتمنوهنا بسـلوككم  ارتبتم فيما أنزل اهللا

  مسلك النفاق و لبثتم على حالتيكم هذه حىت جاءكم املوت
  :يقول تعاىل  

َيْوَم َيقُولُ الُْمَناِفقُونَ َوالُْمَناِفقَاُت ِللَِّذيَن آَمُنوا اْنظُُروَنا َنقَْتبِْس ِمْن { 
ُسوا ُنوًرا فَُضرَِب َبْيَنُهْم بُِسورٍ لَُه ُنورِكُْم ِقيلَ اْرجُِعوا َوَراَءكُْم فَالَْتِم

ُيَناُدوَنُهْم أَلَْم ) ١٣(َباب َباِطُنُه ِفيِه الرَّْحَمةُ َوظَاِهُرُه ِمْن ِقَبِلِه الَْعذَاُب
َنكُْن َمَعكُْم قَالُوا َبلَى َولَِكنَّكُْم فََتْنُتْم أَْنفَُسكُْم َوَتَربَّْصُتْم َواْرَتْبُتْم 

  احلديد} )١٤(أََمانِيُّ َحتَّى َجاَء أَْمُر اللَِّه َوغَرَّكُْم بِاللَِّه الَْغُروُرَوغَرَّْتكُْم الْ

  عندما يروا اهللا قد ،ويكرم اهللا املؤمنون فيتمم هلم نورهم وال خيزيهم 
خدع املنافقني وخزاهم بسحب النور منهم وعنـد ذلـك يـدعوا    

  املؤمنون اهللا تعاىل أن يتم عليهم نورهم فيكرمهم بذلك
َيْوَم لَا ُيْخزِي اللَُّه النَّبِيَّ َوالَِّذيَن آَمُنوا َمَعُه ُنوُرُهْم َيْسَعى َبْيَن أَْيِديهِْم { 

َوبِأَْيَمانِهِْم َيقُولُونَ َربََّنا أَْتِمْم لََنا ُنوَرَنا َواغِْفْر لََنا إِنََّك َعلَى كُلِّ َشْيٍء 
التحرمي} ) ٨(قَِدير  

 

 

@ @

aôØÛa@òßbîÔÛ 

مبا فيهم من عصاة وأمـا املنـافقون   ني ويكون العبور للجسر للمؤمن
  ١٥٧املنافقني يطفئ نورهم ويسقطون يف النار ، فيسقطون يف جهنم 

  على جسر جهنم كالليب وحسك تأخذ من شاء اهللا مث يطفأ نور { 
املنافقني مث ينجوا املؤمنني فتنجوا أول زمرة وجوههم كالقمر ليلـة  

  ١٥٨}البدر
  الكفار ذهبوا إىل النار و

                                 
  أنت أين أنت ؟ أين أنت عند الدعوة إِلَى السُُّجوِد ؟. واآلن يا أخي أنت  ١٥٧

  اسأل اهللا أن تكون  مع من يسجد هللا حباً وتقرباً إليه فيؤذن له يوم القيامة بالسجود كرامة ؟
واحدة صـلبة  اسأل اهللا أال تكون  مع من يسجد رياء ومسعة ؟ مع املنافقني الذين تصبح ظهورهم طبقة 

  كقرن البقر فإذا أذن له أن يسجد يقع على قفاة نكاالً ؟
  أنت أين أنت ؟ . أنت  

  أين أنت عندما يسعى نور املؤمنني بني أيديهم يف ظلمات يوم القيامة ؟ 
اسأل اهللا أن تكون من يهديه نوره يف هذه الظلمات إىل أن يصل به إىل جنات النعيم ؟ ألهنم كـانوا يف  

  ن اتبعوا هدي الشريعة اإلسالمية هدي الشريعة احملمدية الدنيا مم
اسأل اهللا أال تكون  مع من يسحب نوره ؟ وهو يف أشد االحتياج إليه ويدعوا املؤمنني أن ميشـي إثـر   

  نورهم لكن دون جدوى ؟ ألن اهللا مكر به ألنه كان يف الدنيا منافق   
  موضعه أن شأ اهللاحلديث عن الصراط وعبور الصراط سوف نأيت عليه يف 

   ١٩١مسلم  ١٥٨
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   ويأيت موطن
ãfiÛ@õb›ÔÛa@ @

ويشمل العرض على اهللا وتناول الصحف وعرض الذنوب واملعاصي 
على املسيئني وكذا القضاء بني النـاس يف الـدماء ويف املظـامل ويف    

  القصاص 
  ويف اخلصومات

  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
ليس معهم شيء ، مث ، حيشر اهللا الناس يوم القيامة عراة غرالً ُبهماً { 

أنا امللك أنا الديان ، و ال ينبغـي  : يناديهم بصوت يسمعه من قرب 
ألحد من أهل النار أن يدخل النار وله عند أحد من أهل اجلنة حـق  
حىت أقصه منه ، وال ينبغي ألحد من أهل اجلنـة أن يـدخل اجلنـة    

كيف } وألحد من أهل النار عنده حق حىت أقصه منه ، حىت اللطمة 
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عليه  قال صلى اهللا{اهللا عز و جل عراة غرالً ُبهما ؟ ؟ و إنا إمنا نأيت 
  ١٥٩}السيئاتباحلسنات و: وسلم 
‹ÈÛa@ @

يعرض الناس يوم القيامة ثالث عرضات فأما عرضـتان فجـدال   { 
ومعاذير وأما الثالثة فعند ذلك تطري الصحف يف األيدي فآخذ بيمينه 

  ١٦٠}وآخذ بشماله
  -:العرض عرضان 

على رم عز وجـل باديـة لـه     وهو عرض اخلالئق كلهم. عام 
وهذا يدخل فيه مـن ينـاقش   . صفحام ال ختفى عليه منهم خافية 

  احلساب ومن ال حياسب 
عرض معاصي املؤمنني عليهم وتقريرهم ا وسترها عليهم : والثاين 

  ومغفرا هلم 

                                 
حسنه األلباين يف صـحيح األدب  ، وصححه ووافقه الذهيب  ٢/٤٣٨احلاكم  ،   ٣/٤٩٥املسند  ١٥٩

   ٩٧٠الفرد 
  حسن رواية البيهقي يف البعث والنشور  املوقوفة   ١١/٤١٠ابن حجر يف الفتح  ١٦٠
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وليس ذلك العرض عليه سـبحانه  ، تعرض العباد على اهللا حلسام 
وإمنا هو عـرض االختبـار والتـوبيخ    ، عاملا به ليعلم به ما مل يكن 

تعرضون ال خيفى على اهللا سبحانه من ذواتكم أو أقوالكم ، باألعمال 
  أو أفعالكم خافية كائنة ما كانت 

وإمنا ، تعرضون غري خاف عليه عز وجل سر من أسراركم قبل ذلك 
  العرض إلفشاء احلال وإقامة احلجة واملبالغة يف العدل 

لكفار واملنافقني جيادلون ألهنم ال يعرفون رم فيظنون إهنم واجلدال ل 
  إذا جادلوا جنوا 

Ñz—Ûa@ÉíŒìm@‹ÈÛa@åßë@ @
Ñz—Ûa@âýna@ @

َيْوَم َنْدُعو كُلَّ أَُناسٍ بِإَِماِمهِْم فََمْن أُوِتَي ِكَتاَبُه بَِيِمينِِه فَأُْولَِئَك َيقَْرُءونَ {
  . األسراء} )٧١(ِكَتاَبُهْم َولَا ُيظْلَُمونَ فَِتيلًا

  املراد بكتابه ما كتبت املالئكة فيه وهو ما فعله يف الدنيا 
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فتتعدد صـحف العبـد   ، وأعمال كل يوم وليلة تكتب يف صحيفة 
الواحد وتوصل له فيؤتاها موصولة وقد ينسـخ مـا يف مجيعهـا يف    

  صحيفة واحدة
إِِّي ) ١٩(اقَْرُءوا ِكَتابِيفَأَمَّا َمْن أُوِتَي ِكَتاَبُه بَِيِمينِِه فََيقُولُ َهاُؤْم {

  احلاقة} ) ٢١(فَُهَو ِفي ِعيَشٍة َراِضَيٍة)٢٠(ظََننُت أَنِّي ُملَاقٍ ِحَسابِي

خيرب تعاىل عن سعادة من يؤتى كتابه يوم القيامة بيمينه أنه من شـدة  
فرحه يقول لكل من لقيه هاؤم اقرءوا كتابيه أي خذوا اقرءوا كتابيه 

  ري وحسنات حمضة ألنه يعلم أن الذي فيه خ
فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إين ظننت أين مالق حسابيه حني جنا يـوم  
القيامة قد كنت موقنا يف الدنيا أن هذا اليوم كائن ال حمالة فهـو يف  

  عيشة راضية
ومن املؤمنني من يأخذ كتابه بيمينه فُيَحاَسُب ِحَساًبا َيِسًريا ويرجع إىل 

  أهله مبسوط
) ٨(فََسْوَف ُيَحاَسُب ِحَساًبا َيِسًريا ) ٧(وِتَي ِكَتاَبُه بَِيِمينِهِ فَأَمَّا َمْن أُ{ 

  االنشقاق })٩(َوَينقَِلُب إِلَى أَْهِلِه َمْسُروًرا
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  أو ألنه ممن بدل اهللا سيئاته حسنات 
ومن املؤمنني من يعطى كتابه بيمينه يف ستر من اهللا فيقـرأ سـيئاته   

سناته فيقرؤها فريجع إليه لونـه  فكلما قرأ سيئة تغري لونه حىت مير حب
مث ينظر فإذا سيئاته قد بدلت حسنات قال فعند ذلك يقـول هـاؤم   

  اقرءوا كتابيه 
إن اهللا يوقف عبده يوم القيامة فيظهر سيئاته يف ظهر صحيفته فيقول 
له أنت عملت هذا فيقول نعم أي رب فيقول له إين مل أفضحك بـه  

  وإين قد غفرت لك 
) ٢٥(وِتَي ِكَتاَبُه بِِشَماِلِه فََيقُولُ َيالَْيَتنِي لَْم أُوَت ِكَتابِي َوأَمَّا َمْن أُ{

َما أَغَْنى َعنِّي ) ٢٧(َيالَْيَتَها كَاَنْت الْقَاِضَيةَ ) ٢٦(َولَْم أَْدرِ َما ِحَسابِي 
ثُمَّ ) ٣٠(ُخذُوُه فَُغلُّوُه ) ٢٩(َهلََك َعنِّي ُسلْطَانِي ) ٢٨(َماِلي 

ثُمَّ ِفي ِسلِْسلٍَة ذَْرُعَها َسْبُعونَ ِذَراًعا فَاْسلُكُوُه ) ٣١( الَْجِحيَم َصلُّوُه
َولَا َيُحضُّ َعلَى طََعامِ ) ٣٣(إِنَُّه كَانَ لَا ُيْؤِمُن بِاللَِّه الَْعِظيمِ ) ٣٢(

  احلاقة} ) ٣٥(فَلَْيَس لَُه الَْيْوَم َهاُهَنا َحِميم ) ٣٤(الِْمْسِكنيِ 
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إذا أعطي أحدهم كتابه يف العرصات وهذا إخبار عن حال األشقياء 
ومل أدر  دم فيقول يا ليتين مل أوت كتابيهبشماله فحينئذ يندم غاية الن

متـىن  ، حسابيه يا ليتها كانت القاضية يعين موتة ال حياة بعـدها   ما
ما أغىن عين ماليه هلك ، ١٦١املوت ومل يكن يف الدنيا أكره إليه منه 

وال جاهي عذاب اهللا وبأسه بـل   سلطانيه أي مل يدفع عين مايلعين 
خلص األمر إيل وحدي فال معني يل وال جمري فعندها يقول اهللا عـز  
وجل خذوه فغلوه مث اجلحيم صلوه أي يأمر الزبانية أن تأخذه عنفـا  
من احملشر فتغله أي تضع األغالل يف عنقه مث تورده إىل جهنم فتصليه 

                                 
  أين أنت عند استالم الصحف  ١٦١

  أنت أين أنت . أنت 
  تكون  مع من يرجع ألهله مسرور الستالمه كتابه بيمينه اسأل اهللا أن

 } ِ َوَينقَِلُب إِلَى أَْهِلِه ) ٨(فََسْوَف ُيَحاَسُب ِحَساًبا َيِسًريا ) ٧(فَأَمَّا َمْن أُوِتَي ِكَتاَبُه بَِيِمينِه
  االنشقاق})٩(َمْسُروًرا

ميينه فيأخذ كتابه بشماله من وراء  اسأل اهللا أال تكون مع من ميد ميينه ليأخذ كتابه فيجذبه ملك فيخلع
ظهره ويده ملفوفة وهو يتحسر  ويدعو باهلالك ألنه كان يف أهله مبسوط يف الدنيا بالضحك و التفكه 

  و ال يعمل لآلخرة حساب  كأنه ال يرجع إىل اهللا ؟
إِنَُّه كَانَ ِفي أَْهِلِه )١٢(َيْصلَى َسِعًرياَو)١١(فََسْوَف َيْدُعو ثُُبوًرا)١٠(َوأَمَّا َمْن أُوِتَي ِكَتاَبُه َوَراَء ظَْهرِِه{

 األنشقاق }إِنَُّه ظَنَّ أَنْ لَْن َيُحوَر)١٣(َمْسُروًرا
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رج من فيه حىت ال يقوم إياها ، احلبة من السلسلة تدخل يف أسته مث خت
  على رجليه 

@òßbîÔÛa@âìí@kb¥@òßc@Þëc@å®ë@ @
  ائر األمم وهذا تكرمياً من اهللا باألولوية هلذه األمة على س

  :سلم لنيب صلى اهللا عليه واقال 
أين األمـة  : األمم وأول األمم حسـاباً يوم القيامة يقال آِخُرحنن {

  ١٦٢}األولون اآلخروناألمية بنبيها؟ فنحن 
  : لنيب صلى اهللا عليه و سلم  ا قال

جـل   اللــه أنتم موفون سبعني أمة أنتم خريها وأكرمها علـى  {
  ١٦٣}وعال

@üëc@ZÝà“íë@bàèäîi@bàîÏ@‘bäÜÛ@õb›ÔÛa@ @
Q@M@@õbß‡Ûa@À@õb›ÔÛa 

  فيما يتعلق مبعامالت اخللق  

                                 
   ٢٣٧٤صححه األلباين يف الصحيحة ، صحيح  قال يف الزوائد إسناده ٤٢٩٠ماجة  ابن ١٦٢
   ٦٢٩٤ة  حسنه األلباين يف املشكا،   الذهيب ووافقهصححه احلاكم  حديث حسن  وقال يالترمذ ١٦٣
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  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
      ١٦٤} الدماء  أول ما يقضى بني الناس يوم القيامة يف{

  أول اخلصوم يف الدماء يوم القيامة 
  احلج })١٩(َهذَاِن َخْصَماِن اْخَتَصُموا ِفي َربِّهِْمُ {
وعبيدة بن احلارث وعتبة وشيبة ، الذين برزوا يوم بدر محزة وعلي { 

  ١٦٥ ففيهم نزلت اآلية} ابنا ربيعة والوليد بن عتبة
  وبعد ذلك

  أمر اهللا عز وجل كل من قتل فيحمل يأيت كل قتيل يف سبيل اهللا وي{ 
  ١٦٦} رأسه تشخب أوداجه 
  :سلم قال صلى اهللا عليه و

يأيت املقتول متعلقا رأسه بإحدى يديه متلببا قاتله باليـد األخـرى   {
تشخب أوداجه دما حىت يأيت به العرش فيقول املقتول لرب العـاملني  

                                 
   ١٣٩٧الترمذي ،  ٦٥٣٣البخاري  ١٦٤
 ٣٠٣٣مسلم  ١٦٥
  حديث الصور  ١٦٦
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} النـار هذا قتلين فيقول اهللا عز وجل للقاتل تعست ويذهب به إىل 
١٦٧  

  : قال النيب صلى اهللا عليه وسلم 
جييء الرجل آخذا بيد الرجل فيقول يا رب هذا قتلين فيقول اهللا له {

مل قتلته فيقول قتلته لتكون العزة لك فيقول فإهنا يل وجييء الرجـل  
آخذا بيد الرجل فيقول إن هذا قتلين فيقول اهللا له مل قتلته فيقـول  

  ١٦٨}ا ليست لفالن فيبوء بإمثهلتكون العزة لفالن فيقول إهن
  : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

جييء املقتول يوم القيامة بقاتله متعلق به فيقول اهللا عز وجل فـيم  {
  قتلتم 

  ١٦٩}هذا فيقول يف ملك فالن 

                                 
    ٨٠٣١صححه األلباين يف الصحيح ،   ٧/٨٥,٨٧النسائي ، وحسنه  ٣٠٢٩الترمذي ١٦٧
صـححه  ، صـححه لغـريه    ١٩١مصطفى العدوي يف األحاديث القدسية ،  ٣٤٦٠النسائي  ١٦٨

    ٨٠٢٩األلباين يف الصحيح 
صححه مصـطفى العـدوي يف األحاديـث    ،  ٢/١٦٥طرباين يف الكبري  ال،  ٥/٣٧٣املسند   ١٦٩

    ٨٠٣٢صححه األلباين يف الصحيح ،  ١٩٢القدسية 
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، وال مظلمة ظلمها إال أخذ ـا  ، فال تبقى نفس قتلها إال قتل ا{ 
  ١٧٠}إن شاء رمحه وكان يف مشيئة اهللا إن شاء عذبه و

R@M@@@bÄ¾a@À@õb›ÔÛa 
  : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

جييئ الظامل يوم القيامة حىت إذا كان على جسر جهنم بني الظلمـة  { 
والوعرة لقيه املظلوم فعرفه وعرف ما ظلمه به ، فما يـربح الـذين   

مـن   يقضون من الذين ظَلَُموا حىت َيرتُِعوا مـا يف أيـديهم   ظُِلُموا
مثل [فإن مل تكن هلم حسنات أدرك عليهم من سيئام  ١٧١احلسنات
  حىت يوردوا ] ما ظلموا

                                 
  حديث الصور ١٧٠
  فكل مظلمة يقابلها عند اهللا مقدار من احلسنات ويقابلها أيضاً مقدار من السيئات  ١٧١

ا وهذا القدر من احلسنات ينفـع   فالظامل يعطي من حسناته للمظلوم مقدار ما يقابل املظلمة اليت ظلمه
املظلوم ألنه حمتاج للحسنات فكلما زادت حسناته كلما ارتفعت مكانته يف اجلنة ارتفعت مرتلتـه ألن  

  اجلنة درجات عظيمة 
قد يكون املظلوم حمتاج للحسنات عند امليزان فقد تكون حسناته أقل من سيئاته فعندما يأخذ حسنات 

  نفعه وترجح كفة حسناته وتدخله اجلنةمن الظامل قدر ظلمه فقد ت
  فإن مل يكن عند الظامل حسنات أخذ من سيئات من ظلم منه مبقدار املظلمة 
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فلو كان مثالً مقدار السيئات اليت أخذها املقابل هلا عذاب مائة عام يف النار فترفع مـن املظلـوم وال   

  وإن أكثر فأكثر  يعذب عليها ألن الظامل يأخذها عنه ويعذب هو املائة عام مثالً
  واآلن يا أخي أين أنت من دماء اآلخرين 

  أين أنت، أنت . أنت 
اسأل اهللا أال تكون مع ارمني من يتمنوا أن يفتدوا من العذاب بأقرب الناس إليهم زوجام أوالدهـم  

  إخوانه ؟ ألهنم كانوا يف الدنيا حياربون الدين وأهله
َوَمْن )١٣(َوفَِصيلَِتِه الَِّتي ُتْؤويِه)١٢(َوَصاِحَبِتِه َوأَِخيِه)١١(ِمْن َعذَابِ َيْوِمِئٍذ بَِبنِيِه َيَودُّ الُْمْجرُِم لَْو َيفَْتِدي{

  املعارج} ِفي الْأَْرضِ َجِميًعا ثُمَّ ُينجِيِه
، آبـائهم ، أبنـائهم   ، اسأل اهللا أن تكون مع الشهداء الذين ينفعون بشفاعتهم من أرادوا أن ينفعوه 

  قارم  أ، أزواجهم 
  :قال صلى اهللا عليه وسلم ، ألهنم دافعوا عن الدين وسعوا لنشره وتصدوا للكفار واملشركني واملنافقني 

  }الشهيد يشفع يف سبعني من أهل بيته {
   ٣٧٤٧صححه األلباين يف صحيح اجلامع ،  ٤٦٤١ابن حبان ،  ٢٥٢٢أبو داود 

  ه وال متاع ؟ أتدرون ما املُفِلس ؟ املُفِلس فينا من ال درهم ل{
إن املُفِلس يأيت يوم القيامة بصالة وصيام وزكاة ، ويأيت قد شتم هذا ، وقذف هذا ، وأكل مال هذا ، 
وَسفََك دم هذا ، وضرب هذا ، فيعطي هذا من حسناته وهذا من حسناته ، فإن فنيت حسناته ، قبـل  

  }أن يقضى ما عليه ، أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ، مث طرح يف النار
  : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

من كانت عنده مظلمة ألخيه فليتحلله منها فإنه ليس مث دينار وال درهم من قبل أن يؤخذ ألخيه مـن  {
  }حسناته فإن مل يكن له حسنات أُخذ من سيئآت أخيه فطرحت عليه 

  ٢٤١٤ابن ماجه ،   ٢٤١٩الترمذي ،  ٦٥٣٤البخاري 
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هذا فالن ابن فالن فمن كان له حق فليأت ، : ى رؤوس الناس وينادي مناد يؤخذ بيد العبد فينصب عل

يا رب فنيت الدنيا فمن أين أوتـيهم ، فيقـول   : آت هؤالء حقوقهم ، فيقول : فيأتون فيقول الرب 
خذوا من أعماله الصاحلة فأعطوا كل إنسان بقدر طلبته ، فإن كان ناجياً وفضل من حسناته : للمالئكة 
ألبن أيب   ٤٠٥/  ١١من خردل ضاعفها اهللا حىت يدخله ا اجلنة عزاه ابن حجر يف الفتح  مثقال حبة

  الدنيا من حديث ابن مسعود
  أين أنت من ظلم العباد ؟

أين أنت اسأل اهللا أن تكون  مع من يتحلل من مظامله لآلخرين ؟ فال خياف على حسناته ، انت . أنت 
  يوم القيامة

  ة املُفلسني ؟ اخلاسرين حسنام ؟احذر أن تكون  مع الظلم
مع من أنت اسأل اهللا أن تكون  مع اآلمنون من الفزع يف اآلخرة ألهنم كـانوا جيمعـون احلسـنات    

  بأعماهلم الصاحلات ؟
  النمل })٨٩(َمْن َجاَء بِالَْحَسَنِة فَلَُه َخْير ِمْنَها َوُهْم ِمْن فََزعٍ َيْوَمِئٍذ آِمُنونَ{

مع من يكب وجوههم يف النار ألنه جرى وراء أهوائه وشهواته فنكب يف املعاصي  اسأل اهللا أال تكون 
  واملنكرات فلم حيصد إال السيئات ؟

  النمل })٩٠(َوَمْن َجاَء بِالسَّيِّئَِة فَكُبَّْت ُوُجوُهُهْم ِفي النَّارِ َهلْ ُتْجَزْونَ إِلَّا َما كُنُتْم َتْعَملُونَ{
اهللا عليه وسلم جلس بني يديه فقال يا رسول اهللا إن يل مملـوكني  رجال من أصحاب رسول اهللا صلى {

َيكذبونين وَيخونونين وَيعصونين وأضرم وأشتمهم فكيف أنا منهم فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليـه  
حيسب ما خانوك وعصوك وكذبوك وعقابك إياهم فإن كان عقابك إياهم دون ذنوم كـان  : وسلم 

إياهم بقدر ذنوم كان كفافا ال لك وال عليك وإن كان عقابك إياهم فوق  فضال لك وإن كان عقابك
فجعل الرجل يبكي بني يدي رسول اهللا صلى اهللا عليه } ذنوم اقتص هلم منك الفضل الذي بقي قبلك 

وسلم ويهتف وقال الرجل يا رسول اهللا ما أجد شيئا خريا من فراق هؤالء يعين عبيده أشـهدك أهنـم   
  }كلهم أحرار
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  ١٧٢}الدرك األسفل من النار 
َوَمْن )١١١(َوَعَنْت الُْوُجوُه ِللَْحيِّ الْقَيُّومِ َوقَْد َخاَب َمْن َحَملَ ظُلًْما{

) ١١٢(ًما َولَا َهْضًماَيْعَملْ ِمْن الصَّاِلَحاِت َوُهَو ُمْؤِمن فَلَا َيَخاُف ظُلْ
  طه}

  : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
إن املُفِلس يأيت يوم القيامة بصالة وصيام وزكاة ، ويأيت قد شـتم  { 

هذا، وقذف هذا، وأكل مال هذا، وَسفََك دم هذا، وضرب هـذا،  
فيعطي هذا من حسناته وهذا من حسناته ، فإن فنيت حسناته ، قبل 

، أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ، مث طـرح يف   أن يقضى ما عليه
  ١٧٣}النار

                                                                           
 ٣٦٠٦صححه األلباين يف صحيح الترغيب ،  ٣١٦٥والترمذي  ٦/٢٨٠أمحد   

،   ٢١٠١ضعفه األلباين يف الترغيب ، رواه الطرباين يف األوسط ورجاله وثقوا  ١٠/٣٥٤امع   ١٧٢
  حسن ٥٢٨٤الترغيب 

   ٢٤١٨الترمذي ،  ٢٥٨١مسلم  ١٧٣
آته فإن فنيت حسناته أخذ من خطايا يعطى خصماء املؤمن املسيء من أجر حسناته ما يوازي عقوبة سي

 خصومه فطرحت عليه مث يعذب إن مل يعف عنه ، فإذا انتهت عقوبة تلك اخلطايا أدخل اجلنة بإميانه ، 
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ويعطى خصماؤه من أصل األجر وليس من مضاعفة األجر ألن ذلك 
  ١٧٤من فضل اهللا خيتص به من واىف يوم القيامة مؤمناً 

  :سلم قال صلى اهللا عليه و
  ١٧٥}من مات وعليه دينار أو درهم قضي من حسناته{
خلقه حىت ال تبقى مظلمة ألحد مث يقضي اهللا تعاىل بني من بقي من {

 حىت إنه ليكلف شائب، عند أحد إال أخذها اهللا للمظلوم من الظامل 
  ١٧٦}اللنب باملاء مث يبيعه أن خيلص اللنب من املاء

S@M@@@™b—ÔÛa 
  : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

     ١٧٧  }من ضرب مملوكه سوطا ظلما اقتص منه يوم القيامة{
  :سلم و قال صلى اهللا عليه

                                 
  عن البيهقي مع تصريف    ٤٠٤/  ١١نقله ابن حجر يف الفتح  ١٧٤
   ٢٤١٤صححه األلباين يف صحيح سنن ابن ماجة ،  ٢٤١٤ابن ماجة  ١٧٥
  حديث الصور ١٧٦
صـححه األلبـاين يف صـحيح    ، والطرباين بإسناد حسن  ٣٤٥٤رواه البزار ١٠/٣٥٣مع ا ١٧٧

     ٣٦٠٧الترغيب 
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ينصب لكل غادر لواء يوم القيمة بقدر غدرته ولواءه عند إسـته  { 
  ١٧٨})عند مؤخرته(

pbßì—©a@À@õb›ÔÛa 
  :قال صلى اهللا عليه و سلم 

  ١٧٩} أول خصمان جاران { 
  : قال النيب صلى اهللا عليه وسلم 

جتدون الرجلني جارين يف األرض أو يف الدار فيقتطع أحدمها مـن  { 
} فإذا اقتطعه طوقه من سبع ارضني يوم القيامـة  حظ صاحبه ذراعا 

  ١٨٠ خيسف به األرض فتصري البقعة املغصوبة يف عنقه كالطوق
  : قال النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  ١٨١}من ظلم قيد شرب من األرض طوقه من سبع أرضني{ 

                                 
  ٢٦٤٢صححه األلباين يف الصحيح ، وقال حسن صحيح  ٢١٩١الترمذي  ١٧٨
رواه أمحد والطرباين وأحدى إسنادى الطرباين رجاله رجـال   ٨/١٧٠امع ،   ٤/١٥١املسند  ١٧٩

  ٣٧٦٤لترغيب حسنه حمققوا ا، الصحيح 
  ١٨٦٩صححه األلباين يف صحيح الترغيب ،  ٥/٣٤١املسند   ١٨٠
   ٢٤٥٣البخاري  ١٨١

 

 

@ @

aôØÛa@òßbîÔÛ 

ه يوم القيامة من أسفل من سرق شربا من األرض أو غلة جاء حيمل{
  }األرضني 

ريق املسلمني شربا طوقه اهللا يوم القيامة مـن سـبع   من أخذ من ط{
  ١٨٢} أرضني

  : قال النيب صلى اهللا عليه وسلم 
أميا رجل ظلم شربا من األرض كلفه اهللا أن حيضره حىت يبلغ آخر {

كلف أن {و}سبع أرضني مث يطوقه يوم القيامة حىت يقضى بني الناس
  ١٨٣}حيمل تراا إىل احملشر 

ا إال طوقها يوم القيامة إىل قعرها وال فليس حصاة من أرض يأخذه{
  ١٨٤}يعلم قعرها إال اهللا الذي خلقها 

  من عدل اهللا يالحق الظاملني بالعقوبة على ظلمهم
  :  صلى اهللا عليه وسلم يف الرشوة قال رسول اهللا

                                 
  ١١٧٢ضعفه األلباين يف الترغيب ، ابن حجر قال وإسناده حسن ،  ٢/١٥٣الطرباين الكبري  ١٨٢
   ١٨٦٨صححه األلباين يف صحيح الترغيب ،  ٢٢/٢٧٠الطرباين الكبري  ،  ٤/١٧٣املسند   ١٨٣
   ٢٧٨٥حسنه حمققوا الترغيب ،  ١١٧١ضعفه األلباين يف الترغيب ،  ١/٣٩٧املسند  ١٨٤
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واهللا ال يأخذ أحد منكم منها شيئا بغري حقه إال لقي اهللا تعاىل حيمله {
أحدا منكم لقي اهللا حيمل بعريا له رغـاء أو  يوم القيامة ، فال أعرفن 

  بقرة 
  ١٨٦ } ١٨٥ هلا خوار أو شاة تيعر

وهذا يف حق الذي يوليه اهللا عمل فيقول هذه لكـم وهـذه هديـة    
  أهديت يل 

كمـا يأخـذ   ،وهو حرام وظلـم  ، ومن أكل أموال الناس بالباطل 
  املوظفون من األموال العامة بغري حق فهذا هو الغلول 

لُلْ َيأِْت بَِما غَلَّ َيْوَم الِْقَياَمِة ثُمَّ ُتَوفَّى كُلُّ َنفْسٍ َما كََسـَبْت  َمْن َيْغ{ َ
  آل عمران })١٦١(َوُهْم لَا ُيظْلَُمونَ

@bîãbq@Z@‘bäÛa@lby@ @

                                 
  :ال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ق ١٨٥

  }خميطا فما فوقه فهو غال يأيت به يوم القيامة من عمل منكم لنا على عمل فكتمنا { 
 ١٨٣٣مسلم 
   ١٨٣١مسلم ، البخاري   ١٨٦
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  احلساب هو تعريف اهللا سبحانه اخلالئق مقادير اجلزاء على أعماهلم 
  وتذكريه إياهم مبا قد نسوه 

ء القصاص بني العباد فيقتص للمظلوم من ومن احلساب أيضاً إجرا 
  الظامل 

  واحلساب متفاوت فمنه احلساب العسري ومنه احلساب اليسري
  الناس واحلساب الكفار يكونون قد ذهبوا إىل النار ويبقى املؤمنون مبا 

ى ثالثة أقسام صنف ال حساب علفيهم من عصاة وهم يف احلساب 
يسري وصنف مـن   هم السبعون ألف وصنف حسام حسابهلم و

  حوسب عذب 
Òbä–c@òqýq@lb¨a@À@‘bäÛa@ @

@üëc@Z@la‰Ç@üë@áèîÜÇ@lby@ü@åß@ @
  :  قال النيب صلى اهللا عليه وسلم 

النيب مير معه األمة والنيب مير معه النفر والنيب مير معـه العشـرة   { 
والنيب مير معه اخلمسة والنيب مير وحده فنظرت فإذا سواد كثري قلت 

هؤالء أميت قال ال ولكن انظر إىل األفق فنظرت فإذا سواد  يا جربيل



 

 

@ @

aôØÛa@òßbîÔÛ 

كثري قال هؤالء أمتك وهؤالء سبعون ألفا قدامهم ال حساب عليهم 
وال عذاب قلت ومل ؟ قال كـانوا ال يكتـوون وال يسـترقون وال    

  ١٨٧}يتطريون وعلى رم يتوكلون 
  : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

أميت سبعني ألفا بغري حساب وإين ألرجو  وعدين ريب أن يدخل من{ 
 مأن ال يدخلوها حىت تبوؤا أنتم ومن صلح من أزواجكم وذرا ريك

  ١٨٨}مساكن يف اجلنة 
  وباستثناء السبعون ألف 

@æb»‹m@æë†@éiŠ@éÛdíë@üc@a‡yc@áØäß@bß@ @
  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

ليس بـني اهللا وبينـه    ما منكم من أحد إال سيكلمه اهللا يوم القيامة{
  ١٨٩}ترمجان 

                                 
    ٢٤٤٦ الترمذي،   ١/٤٠١املسند  ،    ٦٥٤١البخاري  ١٨٧
صـححه  ،  ٥/٥١والطرباين يف الكبري   ١/١٨٢والطيالسي  ١/٤٤٦ابن حبان  ١٦/ ٤املسند  ١٨٨

   ٢٤٠٥األلباين يف الصحيحة 
    ٦٥٣٩البخاري  ١٨٩

 

 

@ @

aôØÛa@òßbîÔÛ 

ليقفن أحدكم بني يدي اهللا ليس بينه وبينه حجـاب وال ترمجـان   {
  ١٩٠}يترجم له 

والناس الذين يقفون بني يدي رب العاملني للحساب متفـاوتون يف  
حسام فمنهم من حياسب حساباً يسرياً ومنهم من حياسب حسـاباً  

  عسرياً
@bîãbq@Zaí@biby@kb±@åß@ @
¾a@éîÜÇ@a@òäß@áÜÈîÛ@éiìã‰i@‹ÔîÛ@ÞdŽí@åßû@ @
إن اهللا يدين املؤمن فيضع عليه كنفه ويستره فيقول أتعرف ذنـب  { 

أتعرف ذنب كذا فيقول نعم أي رب حىت إذا قـرره بذنوبـه   كذا 
ورأى يف نفسه أنه هلك قال سترا عليك يف الدنيا وأنا أغفرها لك 

  ١٩١} اليوم 
@brÛbq@Z@l‰ÈîÏ@kb±@åß@ @

                                 
  ١٠١١مسلم  ،  ١٣٤٧،  ١٣٤٥البخاري  ١٩٠
   ١٨٣ابن ماجه ،  ٢٧٦٨مسلم  ،   ٤٤٠٨،  ٢٣٠٩البخاري  ١٩١



 

 

@ @

aôØÛa@òßbîÔÛ 

لعاصي يسأله اهللا عن النعم لتوبيخه يف نسيان لقاء اهللا املنعم عليـه  ا
  ذه النعم

l‰Ç@‡ÔÏ@”Óìã@åß@ @
  : عن عائشة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

  أليس يقول : قلت : قالت )   -هلك –من نوقش احلساب عذب { 
ذلك العرض :  قال . ١٩٢فسوف حياسب حساباً يسرياً  :  اهللا تعاىل 

 {١٩٣  
يس أحد يناقش احلساب يوم القيامة إال عذب أي ليس أحد حياسب ل

حساب استقصاء يوم القيامة إال هلك أي يف النـار جـزاء علـى    
  السيئات 

  ١٩٤اليت أظهرها حسابه

                                 
  }اوز له عنه أن ينظر يف كتابه فيتج{ احلساب اليسري  ١٩٢

 إمنا ذلك العرض  ٢٨٧٦مسلم  
   ٦٥٣٧،  ٦٥٣٦البخاري  ١٩٣

 

 

@ @

aôØÛa@òßbîÔÛ 

  : ال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ق

                                                                           
على سيئاته فذاك الذي يدخل اجلنة بغري حساب ، ومن اسـتوت حسـناته    من زادت حسناته{ ١٩٤

وسيئاته فذاك الذي حياسب حساباً يسرياً مث يدخل اجلنة ، ومن زادت سيئاته على حسناته فذاك الذي 
  }يف مثله أوبق نفسه وإمنا الشفاعة

من مسند جابر  ٣٩٧٥١عزاه ألبن أيب حامت واحلاكم ويف كرت العمال   ١١/٤١٠ابن حجر يف الفتح 
   بن عبد اهللا

هذا احلديث فيه توضيح أن من يدخل اجلنة بغري حساب فقط من زادت حسناته على سيئاته أما ميـزة  
  السبعني ألف أهنم يدخلون بدون حساب وال عذاب  

القيامة يف صعيد واحد فيسمعهم الداعي وتبعدهم البصر مث يقوم منادي فينادي يقول  حيشر الناس يوم{
سيعلم أهل اجلمع اليوم من أوىل بالكرم فيقول أين الذين حيمدون اهللا يف السراء والضراء فيقومون وهم 

ذكـر اهللا    قليلون فيدخلون اجلنة بغري حساب مث يعود فينادي أين الذين   ال تلهيهم جتارة وال بيع عن
  اآلية 

  تتجاىف جنوم فيقومون وهم قليلون فيدخلون اجلنة بغري حساب مث يعود فينادي فيقول أين الذين   
  }عن املضاجع  فيقومون وهم قليلون فيدخلون اجلنة بغري حساب مث سائر الناس فيحاسبون

عزاه  ٥٥٦٥شكاة إسناده ضعيف فيه عبد الرمحن الواسطي وهو ضعيف امل٥/١٧٩إسحاق بن راهوية 
  األلباين للبيهقي يف الشعب 

يعرب الذين ال حساب عليهم الصراط املنصوب على جهنم وكذا يعرب على إثرهم من تبني من حسام 
أهنم يستحقون اجلنة مث ينتظرون على قنطرة بني اجلنة والنار فعندما يطول انتظارهم يطلبون الشفاعة 

صلى اهللا عليه و سلم يف دخول اجلنة فُيشفع فيدخلون اجلنة كل  لدخول اجلنة فيتشفع هلم نبينا حممد
  هذا حيدث والقضاء مستمر والناس حياسبون



 

 

@ @

aôØÛa@òßbîÔÛ 

 يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقول اهللا له أمل أجعل لك مسعا وبصرا وماال{
ك األنعام واحلرث وتركتك ترأس وتربع فكنـت  وولدا وسخرت ل

تظن أنك مالقي يومك هذا قال فيقول ال فيقول له اليوم أنساك كما 
  } نسيتين

  ١٩٥ ومعىن اليوم أنساك اليوم أتركك يف العذاب كما تركت طاعيت
لَْيْوَم َننَساُهْم الَِّذيَن اتََّخذُوا ِديَنُهْم لَْهًوا َولَِعًبا َوغَرَّْتُهْم الَْحَياةُ الدُّْنَيا فَا{

  األعراف })٥١(كََما َنُسوا ِلقَاَء َيْوِمهِْم َهذَا 
@la‰ÈÜÛ@Úí@ï–bÈÛbÏ@L@a@Áƒ@éÔzÜîÏ@ÕÏbä¾a@bßc
éÛa‡uë@érj‚ë@éöìÛ@ @

  : يقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
أمل أكرمـك ، وأسـودك ،   ! أي فـالن  : يلقى اهللا العبد فيقول {

ل واإلبل ، وأذرك ترأس وتربع ؟ فيقول وأزوجك ، وأسخر لك اخلي
: ال فيقـول  : أفظننت أنك مالقي ؟ فيقول : فيقول : قال . بلى : 

                                 
حسنه مصطفى العدوي يف صحيح األحاديث القدسـية  ، وقال حديث صحيح  ٢٤٢٨الترمذي  ١٩٥
١٠٣   

 

 

 

@ @
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أمل ! أي فـالن  : فإين أنساك كما نسيتين ، مث يلقى الثـاين فيقـول   
أكرمك ، وأسودك ، وأزوجك ، وأسخر لك اخليل واإلبل ، وأذرك 

ظننت أنك مالقي ؟ أو: فيقول : قال . بلى : ترأس وتربع ؟ فيقول 
فإين أنساك كما نسيتين ، مث يلقى الثالث فيقول : ال فيقول : فيقول 

آمنت بك وبكتابـك وبرسـلك   ! يا رب : له مثل ذلك ، فيقول 
ههنا : وصليت وصمت وتصدقت ، ويثين خبري ما استطاع ، فيقول 

اآلن نبعث شاهدنا عليـك ، ويتفكـر يف   : مث يقال له : قال . إذا  
من ذا الذي يشهد علي ؟ فيختم على فيه ، ويقال لفخـذه  : نفسه 

انطقي ، فتنطق فخذه وحلمه وعظامه بعمله ، وذلك : وحلمه وعظامه 
  ١٩٦} لَُيعذََر من نفسه وذلك املنافق ، وذلك الذي يسخط اهللا عليه 

لُُهْم بَِما كَاُنوا الَْيْوَم َنْخِتُم َعلَى أَفَْواِههِْم َوُتكَلُِّمَنا أَْيِديهِْم َوَتْشَهُد أَْرُج{
  يس} )٦٥(َيكِْسُبونَ

                                 
   ١٨/٣٠٤مسلم  ١٩٦



 

 

@ @

aôØÛa@òßbîÔÛ 

مـا يـتكلم مـن     جتيؤون يوم القيامة على أفواهكم الفدام فأول{
  ١٩٧}اإلنسان

@À@µÔÏbäàÜÛ@ô‹‚e@òÛby@I@‹“a@Hlb¨a@À@ @
áèîÜÇ@áèyŠaìu@ñ†bè’ë@áa‡u@ @

  املنافقني جيادلون ألهنم ال يعرفون رم فيظنون أهنم إذا جادلوا جنوا
  :هللا صلى اهللا عليه وسلم يف قال رسول ا

: أمل جترين من الظلم ؟ يقول ! يا رب : خماطبة العبد ربه ، فيقول { 
كفى : إين ال أجيز على نفسي إال شاهدا مين ، فيقول : فيقول : بلى 

بنفسك اليوم عليك شهيدا ، وبالكرام الكاتبني شهودا ، فيختم على 
مث خيلى بينـه وبـني   . ماله بأع انطقي ، فتنطق: فيه ، فيقال ألركانه 

أي أجادل ( بعدا لكن وسحقا فعنكن كنت أناضل: الكالم ، فيقول 
  ١٩٨})وأخاصم وأدافع

                                 
صححه األلباين يف ، ه وصحح٢/٤٧٨احلاكم ،  ٤٢٤/ ١٩الطرباين يف الكبري  ،   ٥/٣املسند   ١٩٧

   ٢٧١٣الصحيحة 
  

   ٢٩٦٩مسلم  ١٩٨

 

 

@ @
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حىت يوم احلساب ١٩٩املنافقني تنطق جوارحهم باحلق لكذم على اهللا 
كما كانوا يف الدنيا خيدعون املؤمنني بإظهار ما ال يؤمنون به يف 

  باطنهم 
Ï@åß@éîÜÇ@ó›Ôí@‘bäÛa@Þëc@énîã@p‡@ @

  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأيت به فعرفه { 

نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال قاتلت فيك حىت استشـهدت  
قال كذبت ولكنك قاتلت ألن يقال جريء فقد قيـل مث أمـر بـه    

م العلم وعلمه وقرأ فسحب على وجهه حىت ألقي يف النار ورجل تعل
القرآن فأيت به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال تعلمـت  

                                 
مع من أنت اسأل اهللا أال تكون مع املنافقني الذين تنطق جوارحهم باحلق لكذم على اهللا حىت يوم  ١٩٩

  احلساب كما كانوا يف الدنيا خيدعون املؤمنني بإظهار ما ال يؤمنون به يف باطنهم ؟ 
  ألسنتهم ألهنم كانوا يف الدنيا يرمون احملصنات املؤمنات ؟ اسأل اهللا أن تكون  مع من تشهد عليهم

َيْوَم )٢٣(ِظيمإِنَّ الَِّذيَن َيْرُمونَ الُْمْحَصَناِت الَْغاِفلَاِت الُْمْؤِمَناِت لُِعُنوا ِفي الدُّْنَيا َوالْآِخَرِة َولَُهْم َعذَاب َع{
  لنورا })٢٤(لُُهْم بَِما كَاُنوا َيْعَملُونََتْشَهُد َعلَْيهِْم أَلِْسَنُتُهْم َوأَْيِديهِْم َوأَْرُج

  انطقي ، فتنطق بأعماله: احذر أن تكون مع الظلمة ممن خيتم على فيه ، فيقال ألركانه  
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العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن قال كذبت ولكنك تعلمت العلم 
ليقال عامل وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل مث أمر به فسحب 

  على وجهه حىت ألقي يف النار 
صناف املال كله فأيت بـه فعرفـه   ورجل وسع اهللا عليه وأعطاه من أ

نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال ما تركت من سبيل حتـب أن  
إال أنفقت فيها لك قال كذبت ولكنك فعلت ليقال هـو   ينفق فيها

  ٢٠٠}جواد فقد قيل مث أمر به فسحب على وجهه مث ألقي يف النار
  فأول من تسعر م النار هؤالء من فسدت نيتهم

به رجل مجع القرآن ورجل يقتل يف سبيل اهللا ورجل أول من يدعو { 
كثري املال فيقول اهللا للقارئ أمل أعلمك ما أنزلت على رسويل قـال  
بلى يا رب قال فماذا عملت فيما علمت قال كنت أقوم بـه أنـاء   
الليل وأناء النهار فيقول اهللا له كذبت وتقول له املالئكـة كـذبت   

النا قارىء فقد قيل ذلك ويـؤتى  ويقول اهللا بل أردت أن يقال إن ف

                                 
   ٣١٣٧النسائي ،  ٢/٣٢٢املسند  ،  ١٩٠٥مسلم  ٢٠٠
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بصاحب املال فيقول اهللا له أمل أوسع عليك حىت مل أدعك حتتـاج إىل  
أحد قال بلى يا رب قال فماذا عملت فيما آتيتك قال كنت أصـل  
الرحم وأتصدق فيقول اهللا له كذبت وتقول له املالئكـة كـذبت   

ويـؤتى   ويقول اهللا تعاىل بل أردت أن يقال فالن جواد فقد قيل ذاك
بالذي قتل يف سبيل اهللا فيقول اهللا له يف ماذا قتلت فيقـول أمـرت   
باجلهاد يف سبيلك فقاتلت حىت قتلت فيقول اهللا تعاىل لـه كـذبت   
وتقول له املالئكة كذبت ويقول اهللا بل أردت أن يقال فالن جـرئ  

  أولئك الثالثة أول خلق ، فقد قيل ذاك 
  ٢٠١}اهللا تسعر م النار يوم القيامة 
‹Ì–þa@Ú‹“Ûa@õbí‹Ûa@Ýçc@ @

  : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقال 
  ملن يفعل ذلك إذا جاء الناس بأعماهلم يوم القيامة اذهبوا إىل الذين { 

  ٢٠٢}كنتم تراؤن فاطلبوا ذلك عندهم 

                                 
   ٢٣٨٢صححه األلباين يف الصحيحة،  ٤/١١٧ابن خزمية ، وحسنه  ٢٣٨٢الترمذي  ٢٠١
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@ @
@ @

                                                                           
صححه مصـطفى العـدوي يف األحاديـث    ،  ٢٥٣/ ٤الطرباين يف الكبري  ،  ٥/٤٢٨املسند   ٢٠٢ 

   ١٩القدسية  

 

 

@ @

aôØÛa@òßbîÔÛ 

@ÕÛb©a@ñ†bjÈi@ÕÜÈní@bàîÏ@†a‹Ïþa@lby@ @
@émý–@õ‹¾a@éäÇ@Þdí@bß@Þëc@ @

  :هللا عليه وسلم قال رسول اهللا صلى ا
إن أول ما حياسب به العبد صالته فإن كان أكملها وإال قـال اهللا  {

انظروا لعبدي من تطوع فإن وجد له تطوع قال أكملوا به الفريضة 
{٢٠٣  

  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
فإن صلحت صلح ، أول ما حياسب عليه يوم القيامة العبد الصالة { 

أن صلحت فقد أفلـح  }{سائر عمله  سائر عمله وأن فسدت فسد
  ٢٠٤}وأجنح وإن فسدت فقد خاب وخسر 

éîÜÇ@a@áÈäi@‡jÈÜÛ@a@Þaû@ @
  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

                                 
صححه مصطفى العدوي يف ،  ٤٦٧صححه األلباين يف سنن النسائي ،  ٣٢٥النسائي يف الكربى  ٢٠٣

  ١٥صحيح األحاديث القدسية 
 ٣٧٦صححه األلباين لغريه يف الترغيب ،  ٢٦١٥,٢٦١٧ابن ماجة  ٧/٧٣,٨٤النسائي  ٢٠٤
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 أن يقال له أمل أصح لك٢٠٥إن أول ما حياسب به العبد يوم القيامة { 
  }جسمك وأروك بن املاء البارد

  التكاثر })٨( مِلَُتْسأَلُنَّ َيْوَمِئٍذ َعنِ النَِّعي{
@‹àÈÛaë@Þb¾aë@òz—Ûa@À@éÐäÛ@éÈÐã@åÇ@@‡jÈÛa@Þaû

áÜÈÛaë@ @
  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

فيما أباله ٢٠٦ال تزول قدما عبد يوم القيامة حىت يسأل عن شبابه { 
وعن عمره فيم أفناه ، وعن علمه فيم عمل به، وعن ماله من أيـن  

  اكتسبه 
                                 

حساب الناس فيما بينهم وبني رم ، حساب الناس متنوع فمنه حساب الناس يف بعضهم البعض  ٢٠٥
 حساب الناس يف أنفسهم، 

  واآلن يا أخي أين أنت عند احلساب ؟  ٢٠٦
  أين أنت .أنت . أنت 

احذر أن تكون ممن يضر بنفسه فيهلكها باملهالك كالدخان أو املخدرات فتكون سبب يف موته  فيعذب 
  يوم القيامة جبنس اإلضرار

 }     ذبح به يوم القيامة } {به يوم القيامة عذبمن ذبح نفسه بشيء {
    ٢/٣٠٣ ومسلم  ٣٩٣٨ البخاري

  }يوم القيامة  نفسهمن قتل نفسه بشيء عذبه اهللا مبا قتل به { 
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        ٢٠٧}فيما أباله وفيم أنفقه ، وعن جسمه 
@Éäß@åÇ@‡jÈÛa@a@Þaûåí‹‚łÛ@éÈÐã@@ @

  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  
إن اهللا عز وجل يقول يوم القيامة يا بن آدم مرضت فلم تعدين قال { 

يا رب كيف أعودك وأنت رب العاملني قال أما علمـت أن عبـدي   
 عنده يا بـن  فالنا مرض فلم تعده أما علمت أنك لو عدته لوجدتين

آدم استطعمتك فلم تطعمين قال يا رب وكيف أطعمك وأنت رب 
العاملني قال أما علمت أنه استطعمك عبدي فالن فلم تطعمـه أمـا   

                                                                           
  وصححه ١٥٤٣والترمذي  ٢/٣٠٣ مسلم

  لقراءتك لكتاب اهللا للقرآن، امة فيكرم يوم القي، اسأل اهللا أن تكون  ممن نفع نفسه 
جييء صاحب القرآن يوم القيامة فيقول القرآن يا رب َحلِِّه فيلبس تاج الكرامة مث يقول يا رب زده { 

مث يقول يا رب ارض عنه فريضى عنه ويقال له اقره وارقه ويزداد بكل آية حسنة ، فَُيلَبُس ُحلَّة الكرامة 
{  

 ٨٠٣٠ومل خيرجاه وحسنه األلباين يف الصحيح  احلاكم وقال حديث صحيح اإلسناد
صححه األلبـاين يف  ،  ١٨٧٥البيهقي يف الشعب، و قال حديث حسن صحيح  ٢٤١٧الترمذي  ٢٠٧

   ٣٥٩٢صحيح الترغيب 
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علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي يا بن آدم استسـقيتك  
فلم تسقين قال يا رب كيف أسـقيك وأنـت رب العـاملني قـال     

  استسقاك عبدي فالن فلم 
  ٢٠٨}أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عنديتسقه 

@@‚@ÝàÈí@@éãc@Éß@åí‹‚łÛ@éÈÐã@ô‡Èm@åß@õau
@ÁÓ@ @

  : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من اخلري شيء إال أنـه  {

كان خيالط الناس وكان موسرا فكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عـن  
  ٢٠٩}حنن أحق بذلك منه جتاوزوا عنه  املعسر قال اهللا عز وجل

                                 
  ١/١٨٣البخاري  يف األدب املفرد   ٢٥٦٩مسلم  ٢٠٨
األدب ،   ١٣٠٧والترمـذي   ٤٦٩٥،  ٤٦٩٤النسـائي  ،  ١٥٦١مسلم ،  ١٩٧١البخاري  ٢٠٩
  ١/١١٠ملفرد  ا
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æaî¾a@ @
احلساب أمر اللـه جال وعال أن ينصب امليـزان فـإن    انقضى إذا

وإن الوزن إلظهار مقدارها ليكون اجلزاء  األعمال، لتقرير احلساب
  ٢١٠عدل اللـه للبشرية كلها يف ساحة احلساب  وليظهر حبسابه

الِْقَياَمِة فَلَا ُتظْلَُم َنفْس َشْيئًا َوإِنْ  الِْقْسطَ ِلَيْومِ ٢١١َوَنَضُع الَْمَوازِيَن{
  األنبياء })٤٧(كَانَ ِمثْقَالَ َحبٍَّة ِمْن َخْرَدلٍ أََتْيَنا بَِها َوكَفَى بَِنا َحاِسبَِني

  :قال النيب صلى اهللا عليه و سلم 
يوضع امليزان يوم القيامة فلو وزن فيه السماوات واألرض لوسع { 

ملن شـئت  : رب ملن يزن هذا ؟ فيقول اهللا تعاىل يا : فتقول املالئكة 
     ٢١٢ }سبحانك ما عبدناك حق عبادتك: من خلقي ، فتقول املالئكة 

                                 
  القرطيب ٢١٠
  امليزان واحد ولكنه مجع باعتبار تعدد األعمال املوزونة  ٣/١٨٩قال ابن كثري  ٢١١
  ٣٦٢٦صححه األلباين لغريه يف صحيح الترغيب ، وصححه ووافقه الذهيب  ٤/٥٨٦احلاكم  ٢١٢
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توزن األعمال مبيزان حقيقي له لسان و كفتان يبني ـا رجحـان   
أما كيفية تلك املوازين فهو مبرتلـة  ، احلسنات والسيئات وبالعكس 

  ٢١٣ب كيفية ما أخربنا به من الغي
  :سلم رسول اهللا صلى اهللا عليه وقال 

لو أن أهل السماوات السبع واألرضني السبع يف كفة وال إله إال { 
  ٢١٤} كفة مالت م ال إله إال اهللا اهللا يف 

امليزان يكون ملن بقى من أهل احملشر ممن خلط عمالً صاحلاً وآخـر  
  سيئاً من املؤمنني 

وزن أعمـال غـريه   أعمال املؤمن املتقي توزن إلظهار فضله ،كما ت
  ٢١٥خلزيه وذله ، وتبكيتاُ له على فراغه وخلوه من كل خري 

òßbîÔÛa@âìí@åíŒaì¾a@@ @

                                 
  صاحل الفوزان   ٢١٣
 

احلاكم ،  ١٢/٢٥٤كبري و الطرباين يف ال ١٠٢/ ١٤وابن حبان  ٦/٢٠٩النسائي يف الكربى   ٢١٤
   ٩٢٣ضعفه األلباين يف الترغيب ، وصححه  ١/٥٢٨

  قيل توزن خريات الكافر وجيزى ا إال أن اهللا حرم عليه اجلنة فجزاؤه أن خيفف عنه العذاب ٢١٥
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يوزن ا الصحائف ، تثقل بالكتب اليت فيها األعمال مكتوبة   - ١
  ٢١٦ ، وا ختف

  : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
ـ  { ة إن اهللا سيخلص رجالً من أميت على رؤوس اخلالئق يـوم القيام

: فينشر عليه تسعة وتسعني سجالً كل سجل مثل مد البصر، مث يقول
ال يا رب ، : من هذا شيئاً ؟ أظلمك كتبيت احلافظون ؟ فيقول أتنكر
بلى إن لك عنـدنا  : رب ، فيقول ال يا: أفلك عذر؟ فيقول: فيقول

أشهد أن ال : حسنة ، فإنه ال ظلم عليك اليوم ، فتخرج بطاقة فيها 
احضر وزنـك ،  : وأشهد أن حممداً عبده ورسوله، فيقولإله إال اهللا 

إنـك ال  : رب ما هذه البطاقة مع هذه السجالت ، فيقال يا: فيقول
تظلم ، فتوضع السجالت يف كفة والبطاقـة يف كفـة ، فطاشـت    

  ٢١٧}السجالت وثقلت البطاقة ، فال يثقل مع اسم اهللا شيء

                                 
   ٤/٣٣٠حمققوا الترغيب  ٢١٦

  
ابن ماجـة  ، و حسنه   ٢٦٣٩الترمذي ،   ٦٩٩٤صحح إسناده أمحد شاكر ،  ٢/٢١٣املسند  ٢١٧

   ١٣٥صححه األلباين يف الصحيحة ،  ١/٤٦١وابن حبان  ٤٣٠٠
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  يوزن ا األعمال  – ٢
  : و سلم قال النيب صلى اهللا عليه 

} ما من شيء أثقل يف ميزان املؤمن يوم القيامة من حسن خلقـه  { 
٢١٨   

  : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  
خصلتني مها أخف على الظهر وأثقل يف امليزان من غريمها حسـن  {

  ٢١٩}اخللق وطول الصمت 
  : سلم قال النيب صلى اهللا عليه و

  بوعده، فإن شبعه  وتصديقا من احتبس فرسا يف سبيل اهللا إميانا باهللا{
  ٢٢٠}القيامةوريه وروثه وبوله يف ميزانه يوم 

  :ال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ق

                                 
   ٢٠٠٢صححه األلباين يف صحيح سنن الترمذي ،  ٢٠٠٢الترمذي  ،   ٤٧٩٩أبو داوود  ٢١٨
، رواه أيب يعلى والطرباين يف األوسط ورجال أيب يعلى ثقـات  ٨/٢٢امع ،  ٣٢٩٨أيب يعلى  ٢١٩

   ٣٩٢٠وا الترغيب حسنه حمقق،  ١٧٠٨ضعفه األلباين يف الترغيب 
  

  ٤٤٠٣النسائي   ٢٨٥٣البخاري  روى ٢٢٠
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حبيبتـان إىل    ثقيلتان يف امليـزان  كلمتان خفيفتان على اللسان { 
  ٢٢١}الرمحن سبحان اهللا وحبمده سبحان اهللا العظيم

  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
لهن يف امليزان سبحان اهللا واحلمد هللا وال إلـه إال اهللا  مخس ما أثق{ 

  ٢٢٢}واهللا أكرب والولد الصاحل يتوىف للمرء املسلم فيحتسبه
   يوزن ا املرء – ٣

مـن   ، ال بضخامة جسمه وكثرة ما عليهه أو خيف مبقدار إميان فيثقل
  ٢٢٣ حلم وشحم

                                 
   ٢٦٩٤مسلم ،  ٦٤٠٦البخاري  ٢٢١
،   ١/٦٩٣احلـاكم  ،  ١١٤/ ٣ابن حبـان  ،  ٥٠/ ٦النسائي يف الكربى  ،  ٥/٢٥٣املسند   ٢٢٢

  ١٢٠٤صححه األلباين يف الصحيحة 
  أين أنت عند امليزان و األعمال توزن ؟.أنت . أنت  ٢٢٣

َني الذين ثَقُلَْت َمَوازِيُنهم ؟ ألنك كنت يف الدنيا تطلب من اهللا املغفرة والرمحةُ اسأل اهللا أنت مع الُْفاِْلُح
  ذلك 

احذر أن تكون مع من خفت موازينهم فخسروا أنفسهم ودخلوا النار ؟ ألهنم نسوا ذكر اهللا بانشغاهلم 
  بالسخرية و االستهزاء بأهل الصالح 

َوَمْن َخفَّْت َمَوازِيُنُه فَأُْولَِئَك الَِّذيَن َخِسُروا أَنفَُسُهْم )١٠٢(ْولَِئَك ُهْم الُْمفِْلُحونَفََمْن ثَقُلَْت َمَوازِيُنُه فَأُ{
إِنَُّه كَانَ فَرِيق ِمْن ِعَباِدي ) ١٠٤(َتلْفَُح ُوُجوَهُهْم النَّاُر َوُهْم ِفيَها كَاِلُحونَ)١٠٣(ِفي َجَهنََّم َخاِلُدونَ
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  :قال صلى اهللا عليه و سلم عن الكافر 
وقال . الشروب العظيم فيوزن حببة فال يزهنا  يؤتى بالرجل األكول{ 
:   

                                                                           
فَاتََّخذُْتُموُهْم ِسْخرِيا َحتَّى أَنَسْوكُْم )١٠٩(ا فَاغِْفْر لََنا َواْرَحْمَنا َوأَْنَت َخْيُر الرَّاِحِمَنيَيقُولُونَ َربََّنا آَمنَّ

  املؤمنون} )١١١(إِنِّي َجَزْيُتُهْم الَْيْوَم بَِما َصَبُروا أَنَُّهْم ُهْم الْفَاِئُزونَ)١١٠(ِذكْرِي َوكُنُتْم ِمْنُهْم َتْضَحكُونَ
ع من َخفَّْت َمَوازِيُنُهم فَخِسُروا أَنفَُسُهْم ودخلوا النار ألن اهللا مكن هلم يف األرض فلم يشكروا أم أنت م

  اهللا على هذه النعم وظلموا ا ؟
فَأُْولَِئَك الَِّذيَن َوَمْن َخفَّْت َمَوازِيُنُه )٨(َوالَْوْزنُ َيْوَمِئٍذ الَْحقُّ فََمْن ثَقُلَْت َمَوازِيُنُه فَأُْولَِئَك ُهْم الُْمفِْلُحونَ{

َولَقَْد َمكَّنَّاكُْم ِفي الْأَْرضِ َوَجَعلَْنا لَكُْم ِفيَها َمَعايَِش قَِليلًا َما )٩(َخِسُروا أَنفَُسُهْم بَِما كَاُنوا بِآَياِتَنا َيظِْلُمونَ
  األعراف} )١٠(َتْشكُُرونَ

  وميزانه يثقل أو خيف ؟ يف املشهد الذي يراه فيه الناس بأم أعينهم أين أنت ؟.أنت . أنت 
اسأل اهللا أال تكون  مع من ال يزن عند اهللا جناح بعوضة لسوء أخالقه مع اهللا بكفره فال يقام له . أنت 

  يوم القيامة وزنا ؟
  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

اقرؤوا إن شئتم : وقال . إنه ليأيت الرجل العظيم السمني يوم القيامة ، ال يزن عند اهللا جناح بعوضة { 
  }  الكهف) ١٠٥(فَلَا ُنِقيُم لَُهْم َيْوَم الِْقَياَمِة َوْزًنا( :

   ١٢٧/ ١٧مسلم ،   ٤٧٢٩البخاري 
  اسأل اهللا أن تكون  مع أمثال عبد اهللا أبن مسعود رضي اهللا عنه الذي قال فيه رسول اهللا 

  }م القيامة من جبل أحدضحكون من دقة ساقيه والذي نفسي بيده هلما أثقل يف امليزان يوتأ{
  ٢/٨٤٨حسن إسناده حمقق معارج القبول ،   ٣٩٩١صحح إسناده أمحد شاكر  ١/٤٢١املسند 
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  ٢٢٤}  الكهف) ١٠٥(فَلَا ُنِقيُم لَُهْم َيْوَم الِْقَياَمِة َوْزًنا( :اقرؤوا إن شئتم 
  ٢٢٥فاملرء وعمله وصحيفة عمله كل ذلك يوزن 

  :  ال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ق
ة فيوضع ما القيامة فيؤيت بالرجل فيوضع يف كف توضع املوازين يوم {

أحصى عليه فتمايل به امليزان قال فيبعث به إىل النار قال فإذا أدبر به 
  إذا 

صائح يصيح من عند الرمحن يقول ال تعجلوا ال تعجلوا فإنه قد بقى 
له فيؤيت ببطاقة فيها ال إله إال اهللا فتوضع مع الرجل يف كفة حىت مييل 

  ٢٢٦} به امليزان

                                 
 ٥/٤٦٦الدر املنثور، عزاه ألبن أيب حامت  ٣/١١٣ابن كثري ،  ٩/٣٥أخرجه ابن جرير يف تفسريه  ٢٢٤

 ٨٤٨/ ٢رج القبول صححه حمقق معا،  ١٢٩٥ضعفه األلباين يف الترغيب ، عزاه للبيهقي يف الشعب 
   ٢/٨٤٨احلكمي يف معارج القبول  ٢٢٥
  ٧٠٦٦صحح إسناده أمحد شاكر ،  ٢/٢٢٢املسند  ٢٢٦
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  ٢٢٧}يضرب الصراط بني ظهراين جهنم {
  ٢٢٨}يؤتى باجلسر فيجعل بني ظهري جهنم {
] تنجي[من جتيز : يوضع الصراط مثل حد املوسى فتقول املالئكة {

سبحانك مـا  : من شئت من خلقي ، فيقولون : على هذا ؟ فيقول 
  ٢٢٩} عبدناك حق عبادتك 

ـ   ا الصراط كاجلسر وهو املمدود على منت جهنم يرده النـاس مجيع
  ُاألولون واآلخرون 

وهو أدق من الشعر وأحد من السيف ، وهـذا راجـع إىل يسـره    
  وعسره على قدر الطاعات واملعاصي 

الصراط هو جسر جهنم أي اجلسر املنصوب على جهـنم لعبـور   
   ٢٣٠املسلمني عليه إىل اجلنة

                                 
   ٨٠٦البخاري  ٢٢٧
   ١٨٣مسلم ،   ٤٥٨١البخاري  ٢٢٨
  ٣٦٢٦صححه األلباين لغريه يف صحيح الترغيب ، وصححه ووافقه الذهيب ٤/٥٨٦احلاكم  ٢٢٩
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صراط كحد السيف مثل حد املوسى أدق من الشعرة مزلة مزلقـة  
  يسقط السائر عليه

ا الصراط مع دقته وحدته يسع مجيع املخلوقني منذ آدم إىل قيام وهذ
  الساعة 

  : سلم قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و

                                                                           
اب عليهم يذهبون لعبور الصراط وكذا يعرب علـى  القضاء مستمر والناس حياسبون والذين ال حس ٢٣٠

إثرهم من تبني من حسام أهنم يستحقون اجلنة ممن مت حسام يذهبون ليعربون الصراط املنصوب على 
جهنم وكل من ُحوِسبوا يذهبون ليمرون على الصراط فاملؤمنون اخللص ومن تبني من بعد حسابه أنـه  

  مث يدخلون اجلنة  هيعربون الصراط على حسب أعماهلم ويتجاوزنيدخل اجلنة سواء بعمله أو بالشفاعة 
وغري هؤالء ممن تطلبهم النار تأخذهم الكالليب من على الصراط فيسقطون يف النار فتأيت شفاعة النيب 
صلى اهللا عليه وسلم يف إخراج  أناس من النار ولو قالوا ال إله إال اهللا يوماً واحداً ويوضـعوا يف هنـر   

يصب عليهم من ماء احلياة مث يدخلون اجلنة ويشاركه يف هذه الشفاعة األنبيـاء و املالئكـة   احلياة أو
واملؤمنون والصديقني والشهداء وأهل اجلنة وكل هذا واهللا يقضي بني العباد وحساب الناس مسـتمر  

ا خرياً قط وبعد انتهاء احلساب وهذه الشفاعات تأيت رمحة أرحم الرامحني فيخرج أناس من النار مل يعملو
  ومن بقي بعد ذلك خيلدون يف النار وال خيرجون أبداً وهم الكفار
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يوضع الصراط بني ظهراين جهنم عليه َحَسك كحسك السـعدان  {
مث نـاج  ] خمـدوش بـه  [مث يستجيز الناس فناج ُمَسلم و جمروح به 

  ٢٣١}وحمتبس به ومنكوس فيها 
خطاطيف مثل السـنارة  ] (من نار [ ليب و على جسر جهنم كال{

مثل شوك السعدان ، غري أهنا ال يعلم قدر ) اليت توضع لصيد السمك
  عظمها 
تشبيه الكالليب بشوك السعدان لسرعة اختطافها وكثـرة  ( إال اهللا  

 بعملـه ، ] اهلالك[فتخطف الناس بأعماهلم منهم املوَبُق ) انتشارها 
  ٢٣٢}نجو مث ي] عاملصر و[ومنهم املخردل

فتقومان جنـبيت الصـراط ميينـاً    . وترسل معه األمانة والرحم { 
   ٢٣٣}ومشاالً

                                 
    ٨١٨٩صححه األلباين يف الصحيح ،  ٤٢٨٠ابن ماجة   ٢٣١

  
  ٦٥٧٣البخاري   ٢٣٢
  ١٩٥مسلم  ٢٣٣
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أي يقفان يف ناحييت الصراط ، واملعىن أن األمانة والـرحم لعظـم   
شأهنما وفخامة ما يلزم العباد من رعاية حقهما يوقفان هناك لألمـني  
 واخلائن واملوصل والقاطع فيحاجان عن احملق ويشهدان على املبطـل 

  حبقهما ، يقومان هذا املقام لتطلبا كل من يريد اجلواز على الصراط .
  فقاطع الرحم كيف مير على الصراط 

  : قال صلى اهللا عليه و سلم 
صنارة صـيد  (توضع الرحم يوم القيامة هلا حجنة كحجنة املغزل {

فتصل من وصلها وتقطـع مـن     تتكلم بلسان طلق ذلق) السمك
  ٢٣٤}قطعها

الرمحن من يصلها يصله ، ومن يقطعها يقطعـه ،   الرحم شجنة من {
 ٢٣٥}هلا لسان طلق ذلق يوم القيامة

                                 
وصححه ووافقـه   ١٦٢/  ٤احلاكم   ٢٠٩،  ٦٧٧٤، صححه أمحد شاكر  ١٨٩/  ٢املسند  ٢٣٤

   ٥٤،  ٣٩ملفرد صححه األلباين يف األدب ا، الذهيب 
 

   ٥٤ صححه األلباين يف األدب املفرد،  ٥٤األدب املفرد  ٢٣٥
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جتيء يوم القيامة تتكلم بلسان طليق ذليق، فمن أشارت إليه بوصل {
  ٢٣٦} وصله اهللا، ومن أشارت إليه بقطع قطعه اهللا

كل رحم آتية يوم القيامة أمام صاحبها تشهد له بصلة ، إن كـان   {
  ٢٣٧}ة إن كان قطعها وصلها وعليه بقطيع

                                 
   ٦٩٤٧كرت العمال ، وصححه  ٢/٣٣٠احلاكم  ٢٣٦
    ٣٨صحيح اإلسناد  األلباين صحيح األدب املفرد  ٧٣البخاري يف اآلدب املفرد احلديث  ٢٣٧
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Âa‹—Ûa@óÜÇ@Šë‹¾a@ @
  قال صلى اهللا عليه وسلم 

  ٢٣٨} فأكون أنا أول من جييزه{ 
  الناس يكونون يف سرعة العبور على حسب مراتبهم وأعماهلم

  } فيمر أولكم كالربق { 
  أي شيء كمر الربق ؟ 

مث كطـرف  [ أمل تروا إىل الربق كيف مير ويرجع يف طرفة عـني ؟  {
مث كمر الطري وشد الرجال ] كأجاويد اخليل[ر الريح مث كم]  العني

ونبـيكم  . وجتري م أعماهلم ]  يقال هلم أجنوا على قدر أعمالكم[ 
سلم سلم ، حىت تعجـز أعمـال   ! رب : قائم على الصراط فيقول 

ويف : العباد ، حىت جييء الرجل فال يستطيع السري إال زحفـاً قـال   
ورة تأخذ من أمرت به ،فمسلم مأم. حافيت الصراط كالليب معلقة 

                                 
   ٦٥٧٣البخاري  ٢٣٨
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حىت ميـر  ) منكفئ يف قعرها ( ناج وخمدوش ناج ومكدوس يف النار 
  ٢٣٩}أحدكم فيسحب سحباً 

ناج بال خدش ، وهالك من : أن املارين على الصراط ثالثة أصناف 
  أول وهلة ، ومتوسط بينهما يصاب مث ينجو

، أي والناس يف مرورهم على الصراط على قدر ما أُعطوا من نـور  
  على قدر إمياهنم 

  :قال صلى اهللا عليه وسلم 
فمنهم من يعطي نـوره مثـل   : فيعطون نورهم على قدر أعماهلم { 

اجلبل العظيم يسعى بني يديه ، و منهم من يعطي نوره فوق ذلك ، و 
منهم من يعطى نوره مثل النخلة بيمينه ، و منهم مـن يعطـى دون   

نوره على إام قدمـه   ذلك بيمينه حىت يكون آخر ذلك من يعطي
يضيء مرة و يطفىء مرة فإذا أضاء قدم قدمه فمشى و إذا طفىء قام 

. فيمر و ميرون على الصراط و الصراط كحـد السـيف دحـض   

                                 
   ١٩٥مسلم   ٢٣٩
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اجنوا على قدر نوركم ، فمنـهم مـن ميـر    : مزلة فيقال ]  مزلقة[
كانقضاض الكوكب ، و منهم من مير كالطرف ، و منهم من ميـر  

من مير كشد الرجل و يرمل رمالً فيمرون علـى  كالريح ، و منهم 
قدر أعماهلم حىت مير الذي نوره على إام قدمه  حيبو على وجهـه  
ويديه ورجليه جير بيد ويعلق بيد وجير برجل ويعلق رجل وتضـرب  

احلمد هللا لذي : جوانبه النار حىت خيلص فيخلصوا فإذا خلصوا قالوا 
  ٢٤٠} ا اهللا ما مل يعط أحداً جنانا منك بعد الذي أراناك لقد أعطان

ارفعوا رؤوسكم ، فريفعون رؤوسهم ، فيعطيهم نـورهم  : مث يقول 
، فمنهم من يعطى نوره مثل اجلبـل العظـيم   ٢٤١على قدر أعماهلم 

                                 
   ٣٦٢٩صححه األلباين لغريه يف صحيح الترغيب ،  وصححه ووافقه الذهيب ٢/٣٧٦احلاكم  ٢٤٠
  واآلن يا أخي أنت أين أنت عند الصراط ؟  ٢٤١

  اسأل اهللا أن تكون  مع من جيري به عمله فيمر كالربق أو ملح البصر ؟ ، أين أنت ، أنت .أنت 
  اسأل اهللا أال تكون  مع من ختطفه الكالليب من على الصراط ؟

  ون مع من أثناء العبور عل الصراط ؟ أتك، أين أنت ، أنت . أنت 
  مع من أعطى نوره كاجلبل وأكثر ليعرب به ؟ اسأل اهللا ذلك   

  اسأل اهللا أالتكون مع من يعطى نور على قدر إام قدمه والكل ناجي ؟
  أنت أين أنت . أنت 
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يسعى بني يديه ، ومنهم من يعطى نوره أصغر من ذلك ، ومنهم من 
ذلك يعطى نوراً مثل النخلة بيمينه ، ومنهم من يعطى نوراً أصغر من 

يعطى نوره على إام قدمه ، يضيء مرة ويفيء مرة  حىت يكون رجالً
، فإذا أضاء قدم قدمه فمشى ، وإذا طفئ قام ، والرب عـز وجـل   

مروا فيمرون على قدر نورهم ، منـهم مـن ميـر    : أمامهم ويقول 
كطرف العني ، ومنهم من مير كالربق ، ومنهم من مير كالسحاب ، 

لكواكب ، ومنهم من مير كالريح ، ومنهم ومنهم من مير كانقضاض ا
من مير كشد الفرس ، ومنهم من مير كشد الرجل حىت ميـر الـذي   
أعطى نوره على أم قدميه حيبو على وجهه ويديه ورجليه ختر رجل 
وتعلق رجل ، ويصيب جوانبه النار ، فال يزال كذلك حىت خيلص ، 

طاين اهللا ما مل يعط احلمد هللا لقد أع: فإذا خلص وقف عليها ، مث قال 

                                                                           
رة أهل اسأل اهللا أن تكون مع من يأيت يوم القيامة بنور كنور الشمس ألنك متمسك بصالحك مع كث

  السوء حولك 
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فينطلق به إىل غدير عند : أحداً ، أن أجناين منها بعد إذا رأيتها ، قال 
  ٢٤٢}باب اجلنة فيغتسل 

خيتلف الناس يف املرور على الصراط حسب أعماهلم ، فمنهم من مير 
كالريح املرسلة ، ومنهم من مير كالربق ، وكمر الريح ، وكمر الطري 

  :تعاىل  قال
  مرمي })٧١(كُْم إِلَّا َوارُِدَها كَانَ َعلَى َربَِّك َحْتًما َمقِْضياَوإِنْ ِمْن{

ربنا سلم سلم تنطق به الرسل يدعون :وشعار املؤمنني على الصراط 
  للمؤمنني بالسالمة 

قطعه نبينا حممد صـلى اهللا عليـه   وأول من ميضي على الصراط وي
  سلم وأمته ويتبعه من بعد األنبياءو

 اهللا أبصار أعدائه من ميني ومشـال يطمس ٢٤٣نورهم  واملنافقني يطفئ
ويسقطون يف النار و عصاة  املؤمنني يأخذوا مـن علـى الصـراط    

  فيسقطوا  

                                 
   ٣٦٢٩صححه األلباين لغريه يف صحيح الترغيب ، وصححه ووافقه الذهيب  ٤/٥٨٩احلاكم  ٢٤٢
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  فيها وينجوا النيب والصاحلني

                                                                           
يأيت يوم القيامة قوم نورهم كنور الشمس فقراء املهجرون الذين { : قال صلى اهللا عليه وسلم  ٢٤٣

   }ميوت أحدهم وحاجته يف صدره  حيشرون من أقطار األرض ، تتقى م املكاره 
  ٦٦٥٠صحح إسناده أمحد شاكر ،  ٢/١٧٧املسند 

  }من بعصيهم أكثر ممن يطيعهم ، هم أناس صاحلون قليل يف ناس سوء كثري {
وقال النذري رواه أمحد والطرباين وأحد أسانيد الطـرباين رواتـه رواة    ٤٦٥٨حسنه حمققوا الترغيب 

  الصحيح 
  أنت  أين أنت ؟. أنت 

  م يوم القيامة ألنك من املشائني يف ظلمة الليل إىل املساجد ؟ اسأل اهللا ذلك   أنت مع املبشرين بالنور التا
  : قال صلى اهللا عليه و سلم 

  }بشر املشائني يف الظلم إىل املساجد بالنور التام يوم القيام{
  ٣١٠وصححه األلباين يف صحيح الترغيب  ٢٢٣الترمذي 

  أنت  أين أنت ؟. أنت 
عرب الصراط إىل اجلنة ألنك جعلت املسجد بيتك كلما خرجت منه تتطلع اسأل اهللا أن تكون مع من ي
  قلبك إليه حىت تعود إليه ؟

  : سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رقال 
اهللا عز وجل ملن كان املسجد بيته بالرَّوحِ والرمحة واجلواز ] تكفل[وقد ضمن  املسجد بيت كل تقي{

  }إىل اجلنة، على الصراط إىل رضوان اهللا 
   ٣٢٥صححه األلباين يف صحيح الترغيب ،  ٦٢٥٤املعجم الكبري 
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وحسك تأخذ من شاء اهللا مث يطفأ نـور    على جسر جهنم كالليب{
املنافقني مث ينجو املؤمنون فتنجو أول زمرة وجوههم كـالقمر ليلـة   

  لبدر ا
  ٢٤٤} سبعون ألفا ال حياسبون مث الذين يلوهنم كأضوإ جنم يف السماء 

ينجوا املؤمنني ويوقف بعض من جنا عند القنطرة للمقاصصة بينهم مث 
  يبقوا مجيعاً منتظرين اإلذن بدخول اجلنة مث يؤذن هلم فيدخلون اجلنة

  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
يحبسون على قنطرة بني اجلنـة والنـار   خيلص املؤمنون من النار ف{ 

فيقتص لبعضهم من بعض مظامل كانت بينهم يف الدنيا حىت إذا هذبوا 
  ٢٤٥}ونقوا أذن هلم يف دخول اجلنة 

áÜë@éîÜÇ@a@óÜ–@a@ÞìŠ@ìy@‹qìØÛa@ @
”İÈÛa@âìí@ @

  : صلى اهللا عليه و سلمقال اهللا تعاىل لرسوله 

                                 
   ١٩١مسلم  ٢٤٤
   ٦٥٣٥البخاري  ٢٤٥
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  الكوثر} )١(إِنَّا أَْعطَْيَناَك الْكَْوثََر{ 
  أتدرون ما الكوثر ؟ 

  : صلى اهللا عليه و سلمقال رسول اهللا 
عليه خري كثري ، هو حوض ترد عليه ، ريب عز وجل  إنه هنر وعدنيه{

  ٢٤٦}أميت يوم القيامة
  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  ٢٤٧}أمامكم حوض { 
   ٢٤٨} أصربوا حىت تلقوين على احلوض {  
  املهييء له، أنا سابقكم إليه  ٢٤٩}أنا فََرطُكُم على احلوض{
  ٢٥٠}إين فََرطُكُم وإين مكاثر بكم { 

                                 
   ٩٠٣النسائي ،  ٤/٣٣٤مسلم  ٢٤٦
    ٦٥٧٧البخاري  ٢٤٧
  ٥٣البخاري معلقاً باب يف احلوض   ٢٤٨
   ٦٥٨٩البخاري  ٢٤٩
   ١١/٤٧٩صححه ابن حجر يف الفتح ،  ٣٩٤٤ابن ماجة   ٢٥٠
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ما بني بييت ومنربي روضة من ريـاض اجلنـة ومنـربي علـى     { 
  ٢٥١}حوضي

  ٢٥٢}إن قدر حوضي كما بني أَيلَة وصنعاء اليمن {
ما بني ناحييت حوضي كما بني أيلة إىل صنعاء ، عرضه كطولـه ،  {

ة من ذهب وفضة، أبيض من اللـنب ،  ينبعثان من اجلن  نفيها ميزا با
وأحلى من العسل ، وأبرد من الثلج ، فيـه أبـاريق عـدد جنـوم     

  ٢٥٣}السماء
  : قال النيب صلى اهللا عليه وسلم 

                                 
   ٦٥٨٨البخاري   ٢٥١
   ٦٥٨٠ري البخا ٢٥٢
صححه األلباين يف صـحيح  ، رواه أمحد ورجاله رجال الصحيح الطرباين ٣/٣٦٧ابن حبان امع  ٢٥٣

   ٣٦٢١،  ٣٢٥الترغيب 
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إن لكل نيب حوضا يتباهون به أيهم أكثر واردة وإين أرجو أن أكون {
  ٢٥٤} أكثرهم واردة

  وخيتص حوض نبينا بأنه الكوثر الذي يصب من مائه يف حوضه
  ى اهللا عليه و سلم وآنيته ومائه هذه هي مواصفات حوض النيب صل

مسافة طوله مـن  ، زواياه سواء يعين مربع ، طوله مثل عرضه  - ١
مسرية شهر ، قال رسول اهللا صـلى اهللا عليـه   ،  الشام إىل اليمن 

  :وسلم
  ٢٥٥}حوضي كما بني عدن وعمان {  

  ٢٥٦}عرضه كطوله { 
  مسافاته 

  :و سلم قال صلى اهللا عليه 

                                 
قال األلبـاين   ١٥٨٩الصحيحة ،  ٣٢٨-٢/٣٢٧ابن أيب عاصم ،  ٧/٢١٢الطرباين يف الكبري  ٢٥٤

ق معـارج القبـول   صححه لشوهده حمق،  ٢٤٤٣احلديث مبجموع طرقه حسن أو صحيح الترمذي 
  املرسل أصح  ٤٧٥/ ١١ابن حجر يف الفتح  ،   ٢/٨٨٠

   ١٠٨٢صححه األلباين يف الصحيحة ،  ١٠/٣٦٦امع   ٢٥٥
  ٣٦٢١صححه األلباين فيالترغيب ،  رواه أمحد ورجاله رجال الصحيح الطرباين ٣/٣٦٧امع   ٢٥٦
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  ٢٥٧}حوضي مسرية شهر وزواياه سواء { 
  وهذا يدل على كُربه وسعته واتساعه وتباعد جوانبه

أبريقه مثل جنـوم السـماء وبعـدد    ، أكوابه ، كيزانه ، آنيته  - ٢
  النجوم من الذهب والفضة

  :سلم قال صلى اهللا عليه و
  ٢٥٨}ترى فيه اآلنية مثل الكواكب {
  ٢٥٩}عدد النجوم ترى فيه أباريق الذهب والفضة ك{
  ٢٦٠}كيزانه كنجوم السماء {
  ٢٦١}أكاويبه عدد جنوم السماء{

                                 
  ٢٢٩٢مسلم  ٦٥٧٩البخاري  ٢٥٧

  
    ٦٥٩٢البخاري  ٢٥٨
   ٢٣٠٣مسلم   ، ٦٥٩١البخاري  ٢٥٩
  ٢٢٩٢مسلم ،  ٦٥٧٩البخاري  ٢٦٠
  ٢٣٠١مسلم  ٢٦١
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ماؤه يأتيه من اجلنة يسري من خـالل ميـزا بـان    . منبع ماؤه  – ٣
  أحدمها من ذهب واآلخر فضة

  :سلم قال صلى اهللا عليه و
فيه ميزابان ميدانه من اجلنة أحدمها من ذهب واآلخـر مـن ورق   { 
{٢٦٢  
  اللنب والثلج أبيض من. لون ماؤه  - ٤
  :سلم قال صلى اهللا عليه و 

  ٢٦٣}أشد بياضاً من اللنب { 
  ٢٦٤}أشد بياضاً من الثلج{ 
أحلى من اللنب احمللى بالعسل وأحلى مذاقة مـن  . طعم ماؤه  – ٥

  العسل 
  : قال صلى اهللا عليه وسلم 

                                 
   ٢٤٤٤الترمذي ،  ٢٣٠١مسلم  ٢٦٢

  
   ٢٤٤٤الترمذي ،  ٢٣٠١مسلم  ٢٦٣
   ٣/١٢٩مسلم  ٢٦٤
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  ٢٦٥}أحلى من العسل باللنب {
  ٢٦٦}أحلى مذاقة من العسل {
  ئحة املسك  أطيب من را. رائحة ماؤه  – ٦

  :سلم قال صلى اهللا عليه و
  ٢٦٧}ورحيه أطيب من املسك { 
  ماؤه أشد برداً من الثلج . برودة ماؤه  – ٧
  :قال صلى اهللا عليه وسلم  

  ٢٦٨}أبرد من الثلج { 
  أبرد من الثلج لكنه غري جممد لني كالزبد  – ٨

  :سلم قال صلى اهللا عليه و
  ٢٦٩}وألني من الزبد { 

                                 
   ٣/١٢٩مسلم  ٢٦٥
   ٣٦١٤صححه األلباين يف صحيح الترغيب ،  ٧٢٤٦ابن حبان  ٥/٢٥٠املسند  ٢٦٦
  ٢٢٩٢مسلم  ٦٥٧٩البخاري  ٢٦٧
صححه األلباين لغـريه يف صـحيح   ، اله رجال الصحيح الطرباين رواه أمحد ورج٣/٣٦٧امع  ٢٦٨

   ٣٦١٦الترغيب 
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وال ، من يشرب منه ال يظمأ بعـدها أبـداً   . عن ميزة شرابه  – ٩
  يسود وجهه

  :سلم قال صلى اهللا عليه و 
  ٢٧٠} من مر علي شرب ومن شرب مل يظمأ أبداً {
} من شرب منه شربة مل يظمأ أبداً ومن مل يشرب منه مل يروى أبـدا {

٢٧١  
  ٢٧٢}من شرب منه شربة مل يظمأ بعدها أبداً ومل يسود وجهه { 

فهو يعرفنا يـوم  ، ه و سلم فََرطُنا على احلوض والنيب صلى اهللا علي
، وببياض األيدي واألرجـل حمجلـني   ، القيامة ببياض الوجه  غراً 

  ومبواضع الوضوء فكلها بياض 
  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  

                                                                           
  وصححه ١/١٤٨احلاكم  ٢٦٩
   ٦٥٨٣البخاري  ٢٧٠
   ٥٢٩٤حسنه حمققوا الترغيب ،  ٣٤٨٤البزار  ٢٧١
  صححه األلباين يف الرغيب ،  ٧٢٤٦ابن حبان  ٥/٢٥٠املسند  ٢٧٢
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إن حوضي أبعد من أيلة من عدن ، هلو أشد بياضاً من الـثلج ،  {  
أكثر من عدد النجوم ، وإين ألصد  وأحلى من العسل باللنب ، وآلنيته

أيعرفنا يومئذ ؟ } الناس عنه كما يصد الرجل إبل الناس عن حوضه 
تردون علي غراً حمجلني . لكم سيما ليست ألحد من األمم . نعم {

  ٢٧٣}  من أثر الوضوء 
  :قال صلى اهللا عليه وسلم 

األمم ومن خلفـي مثـل   أنظر إىل بني يدي فأعرف أميت من بني ف {
يعرف أمته من بني } ذلك وعن مييين مثل ذلك وعن مشايل مثل ذلك 

أهنم غر حمجلون من أثر الوضوء ليس {األمم فيما بني نوح إىل أمته 
أحد كذلك غريهم وأعرفهم إهنم يؤتون كتبهم بأميـاهنم وأعـرفهم   

  ٢٧٤}بني أيديهم ذريتهم  يسعى 
  :قال صلى اهللا عليه وسلم 

                                 
  ٣/١٣٠مسلم  ٢٧٣
   ١٧٣ح الترغيب صححه األلباين يف صحي،  ٥/١٩٩املسند  ٢٧٤
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     ٢٧٥} نَّ عليَّ أقوام أعرفهم ويعرفوين ، مث ُيحال بيين وبينهم لريَِد{ 
فكل من ترك الطاعة واتبع املعصية تأخذه املالئكة من على احلـوض  

  إىل النار
  :عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

بينا أنا قائم على احلوض إذا زمرة ، حىت إذا عرفتهم خرج رجـل  {
: إىل النار واهللا ، قلت: أين؟ قال: هلم، فقلت: من بيين وبينهم، فقال

أي عـادوا مـن   ( إهنم ارتدوا بعدك على أدبارهم: وما شأهنم؟ قال
مث إذا زمرة، حىت إذا عرفتهم خـرج  . القهقرى) الطاعة إىل املعصية 

إىل النـار واهللا ،  : هلم، قلت أين؟ قال: رجل من بيين وبينهم، فقال
لى أدبارهم القهقرى، فال إهنم ارتدوا بعدك ع: ما شأهنم؟ قال: قلت

ومعناه الناجي قليـل كضـالة   } أراه خيلص منهم إال مثل مهل النعم
  ٢٧٦النعم 

                                 
  ٦٥٨٣البخاري  ٢٧٥
 

   ٥٣٠٤الترغيب  ٦٥٨٧البخاري  ٢٧٦
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احلوض طوله شهر وعرضه شهر فهذا الطول والسعة ال حييل امتداده 
  ٢٧٧وراء اجلسر فريده املؤمنون قبل الصراط وبعده  

  ومنهم من تأخذه املالئكة قبل أن يصل إىل احلوض 
  :سلم ليه وقال صلى اهللا ع

هؤالء !   يا رب : فأقول . وليصدن عين طائفة منكم فال يصلون { 
وهل تدري ما أحـدثوا بعـدك ؟   : فيجيبين ملك فيقول . من أميت 

{٢٧٨   
  ٢٧٩}فأقول سحقاً سحقاً ملن غري بعدي {

  أي بعداً ملن غري بعدي
ل يناديهم النيب صلى املنافقون واملرتدون ممن حيشروا بالغرة والتحجي

فيقال ليس هؤالء ممـا  ، سلم للسيما العالمة اليت عليهم  عليه واهللا

                                 
بعد أن ذكر أقوال القائلني أن احلـوض قبـل    ٧٧٣/  ٢قاله احلافظ احلكمي يف معارج القبول  ٢٧٧

  الصراط والقائلني أنه بعده 
   ٣/١٣٠مسلم  ٢٧٨
   ٦٥٨٤البخاري  ٢٧٩
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م أن هؤالء بدلوا بعدك أي مل ميوتوا على ما ظهـر مـن    وعدت
  إسالمهم

  :سلم وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و
ليقـتطعن  ! ، فواهللا٢٨٠ ، أنتظر من يرد علي منكم إين على احلوض{

إنـك ال  : ، فيقـول  مين ومن أميت! أي رب: دوين رجال، فألقولن
   تدري ما

                                 
و سلم فرتلنا مرتالً فقال صلى اهللا عليه و كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه : عن زيد بن أرقم قال  ٢٨٠

سبعمائة : قيل كم كنتم يومئذ ؟ قال } ما أنتم جزء من مائة ألف جزء ممن يرد على احلوض {: سلم 
  أو مثامنائة

  ٥٥٩٣صحح إسناده األلباين يف املشكاة  ٤٧٤٦أبو داوود 
ائة كجزء من مائة ألف جزء هذا احلديث قد يكون فيه حتديد عدد من يرد احلوض فلو أخذنا بالثمامن

يكون العدد مثانني مليون وهو فعالً عدد ضئيل جداً بالنسبة إىل عدد املسلمني فيكون كما قال صلى اهللا 
  ومعناه الناجي قليل كضالة النعم} فال أراه خيلص منهم إال مثل مهل النعم{ : عليه وسلم 

  واآلن يا أخي 
  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؟أين أنت يوم العطش من حوض ، أنت . أنت 

  ومل يسود وجهه أبدا ؟، اسأل اهللا أن تكون مع من يشرب منه فال يظمأ بعدها أبدا 
  واحذر أن تكون  مع من حرم منه فال يروا  أبدا ؟  

ويصدون آخرين عن رسول اهللا ، أنت أين أنت عندما تأخذ املالئكة أناس للنار من على احلوض . أنت 
  يه وسلم فال يصلون احلوضصلى اهللا عل
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  ٢٨١}عملوا بعدك ، ما زالوا يرجعون على أعقام

                                                                           
إنك ال : مين ومن أميت ، فيقال! واحذر أن تكون  مع من يقول صلى اهللا عليه وسلم فيهم يارب 

تدري ما عملوا بعدك ؟ وهل تدري ما أحدثوا بعدك ؟ أهنم بدلوا يف دينهم ، عادوا من الطاعة إىل 
  ذي يعمل مبا بلغه عن رسول اهللا املعصية اسأل اهللا  أن تكون  مع أمثال عمر بن عبد العزيز ال

  : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
حوضي كما بني عدن و عمان ، أبرد من الثلج ، و أحلى من العسل ، و أطيب رحياً من املسك ، {

أكوابه مثل جنوم السماء ، من شرب منه شربة مل يظمأ بعدها أبداً ، أول الناس عليه وروداً فقراء  
الشعثة رؤوسهم ، الشحبة وجوههم ، الدنسة : و من هم يا رسول اهللا ؟ قال : قال قائل . املهاجرين 

ثيام ال يفتح هلم السدد ، و ال ينكحون املتنعمات ، الذين يعطون كل الذي عليهم ، و ال يأخذون 
  }الذي هلم 

يا  أبا : ديث فقال عندما مسع عمر بن عبد العزيز ذا احلديث بعث إيل أىب سالم احلبشي راوي هذا احل
حدثين ثوبان  عن النيب :سالم  بلغين عنك حديث حتدثه عن  ثوبان  عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

حوضي من عدن إىل عمان البلقاء ، ماؤه أشد بياضاً من اللنب وأحلى : صلى اهللا عليه وسلم أنه قال 
ة مل يظمأ بعدها أبداً ، أول الناس وروداً من العسل ، وأكاوبيه عدد جنوم السماء ، من شرب منه شرب

عليه فقراء املهاجرين ، الشعث رؤساً ، الدنس ثياباً ، الذين ال ينكحون املتنعمات وال تفتح هلم أبواب 
أبوها خليفة و زوجها [لكين نكحت املتنعمات ، نكحت  فاطمة بنت عبد امللك : السدد ، قال عمر 

، وفتحت يل أبواب السدد ،  ال جرم أين ال أغسل ] تمع لغريهاخليفة و أخوها خليفة و هذا مل جي
  هؤالء قدوتنا   . رأسي حىت يشعث ، وال أغسل ثويب الذي يلي جسدي حىت يتسخ 

 ٢٤٤٤الترمذي ،  ٣٦١٥صححه األلباين يف صحيح الترغيب  ٢٣٠١مسلم 
    ١٥/٥٦مسلم  ٢٨١
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كل من ارتد عن دين اهللا أو أحدث فيه ما ال يرضاه اهللا فهـو مـن   
املطرودين املبعدين عن احلوض وأشدهم طرداً من خـالف مجاعـة   
املسلمني وكذا الظلمة املسرفون يف اجلور والظلم وطمـس احلـق   

       ٢٨٢ملعلنون بكبائر الذنوب املستخفون باملعاصي  وا، وإذالل أهله 
  

                                 
  ٣/١٣٠بد الرب يف شرح مسلم نقله الشيخ صاحل الفوزان عن القرطيب والنووي عن ابن ع ٢٨٢
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òÇbÐ“Ûa@ @
الشفاعة التوسط للغري جبلب منفعة أو دفع مضرة وال تكون إال بإذن 

خاصـة  : اهللا للشافع ، ورضاه عن املشفوع له وتنقسم إىل قسمني 
بالنيب صلى اهللا عليه وسلم وعامة له ولغريه من النبيني والصـديقني  

  حلني والشهداء والصا
@ë@éîÜÇ@a@óÜ–@‡à«@bäîjäi@ò–b©a@òÇbÐ“Ûa@bßc

kyb–@éãÿÏ@áÜ@ @
†ìàa@âbÔ¾a@ @

من املشاهد املؤثرة املبشرة اليت تفرح نفوس املؤمنني و تدخل املزيـد  
من الطمأنينة إىل قلوم و يسر ا كـل امـرىء أويت قـدراً مـن     

م احملمـود  اإلنصاف والعقل السليم شفاعة خامت النبيني صاحب املقا
حممد صلى اهللا عليه و سلم بإكرام اخلالئق بالفصل يف القضاء يـوم  
الدين بعد اشتداد الكرب ومتنيهم من شدة ما هم فيـه مـن اهلـم    

  واحلزن االنصراف إىل النار 
أنه صاحب املقام احملمود ذه الشفاعة اليت خصه اهللا ـا تعظيمـاً   

  لقدره عليه الصالة والسالم



 

 

@ @

aôØÛa@òßbîÔÛ 

حيصل له صلى اهللا عليه وسلم ويف مقدمتـها هـذه   ومن جمموع ما 
الشفاعة العظمى والشفاعة يف دخول أهل اجلنة اجلنة وأنه أول مـن  
يستفتح اجلنة وإنه أول شافع ويعطى لواء احلمد وثناءه علـى ربـه   

بني يديه وجلوسه على كرسيه وقيامه أقرب مـن جربيـل    وكالمه
فيغبطه مبقامه ذلك أهـل  فيكون يوم القيامة بني اجلبار وبني جربيل 

اجلمع كل ذلك صفات املقام احملمود الذي يشفع فيه ليقضـي بـني   
  اخللق

  اإلسراء })٧٩(َعَسى أَنْ َيْبَعثََك َربَُّك َمقَاًما َمْحُموًدا{  :قال تعاىل 

  :سئل رسول صلى اهللا عليه و سلم عن هذه اآلية 
  ٢٨٣}الشفاعة داحملمو املقام : وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال {

  نبينا حممد صلى اهللا عليه وسلم أول من يستفتح اجلنة  
  :قال صلى اهللا عليه وسلم  

 فيفتحون حممد فيقال هذا من فيقال فأقعقعها اجلنة باب حبلقة آخذ{
 الثنـاء  مـن  اهللا فيلهمين ساجدا فأخر مرحبا فيقولون ويرحبون يل

                                 
   ٦٧٢١صححه األلباين يف الصحيح ،  ٤٧٨/ ٢املسند  ٢٨٣
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 يسـمع  قـل و تشفع واشفع تعط سل رأسك ارفع يل فيقال واحلمد
 ربـك  يبعثـك  أن عسى  اهللا قال  الذي احملمود املقام  وهو لقولك
  ٢٨٤}حممودا مقاما

  :وقال صلى اهللا عليه وسلم  
 حلة ريب ويكسوين تل على وأميت أنا فأكون القيامة يوم الناس يبعث{

 احملمـود  فذلك املقام أقول أن اهللا شاء ما فأقول يل يؤذن مث خضراء
{٢٨٥   

  :ه وسلم  وقال صلى اهللا علي
 فالن يا يقولون نبيها تتبع أمة كل جثا القيامة يوم يصريون الناس إن{

 عليـه  اهللا صـلى  النيب إىل الشفاعة تنتهي حىت اشفع فالن يا اشفع
  ٢٨٦}احملمود اهللا املقام يبعثه يوم فذلك وسلم

                                 
   ٣١٤٨صححه األلباين يف صحيح الترمذي ،  ٣١٤٨الترمذي  ٢٨٤

  
صححه األلباين لغريه ،  هصحح ٢/٣٩٥احلاكم  ٨/٣٣٦الطرباين يف األوسط ،  ٣/٤٥٦املسند  ٢٨٥

   ٣٤٣يف صحصح الترغيب 
  ٤٤٤١البخاري  ٢٨٦
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  :سلموقال صلى اهللا عليه و
 لـيس  والشر يديك يف واخلري وسعديك لبيك قولأف حممد فينادى {

 وال ملجأ ال وإليك ولك يديك بني وعبدك هديت من املهدي إليك
 فذلك املقام البيت رب سبحان وتعاليت تباركت إليك إال منك منجا
  ٢٨٧} احملمود

وهناك أحاديث أخرى كثرية يف املقام احملمود سوف نأيت جبزء منـها  
  مع الشفاعة

@ @
pbÇbÐ“Ûa@Êaìãc@ @

  الشفاعات أنواع 
  مد صلى اهللا عليه و سلم فقط شفاعة خاصة بنبينا حم

  شفاعة عامة لنبينا حممد صلى اهللا عليه و سلم وغريه
  الشفاعة اخلاصة بالنيب صلى اهللا عليه وسلم وهي أيضاً متعدد منها 

                                 
  ٧٨٩صححه األلباين يف السنة ،  وصححه ٢/٣٩٥احلاكم  ٢٨٧
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ألهل املوقف إىل اهللا ليقضي بينـهم  ) الكربى ( الشفاعة العظمى ) أ(
وهـذا  . لإلراحة من كرب املوقف ، لفصل القضاء ، فيقبل اهللا منه 

  من املقام احملمود الذي وعده اهللا 
  الشفاعة يف أهل اجلنة أن يدخلوها وهي اثنتان      ) ب( 

شفاعته صلى اهللا عليه و سلم إلدخال قـوم   - ١
 اجلنة بغري حساب 

شفاعته صلى اهللا عليه و سلم ليـدخل أهـل    - ٢
  اجلنة اجلنة 

  الشفاعة العامة لنبينا حممد صلى اهللا عليه و سلم وغريه 
شفاعته صلى اهللا عليه وسلم  يف أناس وجبة هلم النار نـاس   -أ

حسبوا فاستحقوا العذاب فال يعذبوا ويدخلوا اجلنـة ، وهـذه   
  :يشاركه فيها

  شفاعة الشهداء يف أناس وجبة هلم النار 
 شفاعات بعض األعمال ألصحاا كالصيام 



 

 

@ @

aôØÛa@òßbîÔÛ 

شفاعته صلى اهللا عليه و سلم  يف إخراج أناس من النـار ،   -ب
وهذه يشاركه ، اج من أدخل النار من العصاة فيدخلوا اجلنة إخر
 :فيها

  شفاعة املالئكة خلروج ناس من النار
  شفاعة الصديقني خلروج أناس من النار
  شفاعة األنبياء يف خروج ناس من النار
  شفاعة املؤمنني خلروج معارفهم من النار

  بل بفضله ورمحته الرمحة الكربى خيرج اهللا أقواماً من النار بغري شفاعة 
ويبقى يف اجلنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا فينشئ اهللا هلا أقواماً 

  فيدخلهم اجلنة 
  وكل هذا سنأيت عليه بالتفصيل إن شاء اهللا كالً يف موضعه 

bèäß@Âë‹’@òÇbÐ“ÜÛëZ@ @
الشافع البد أن يكون مأذون له من اهللا يف أن يتشفع يف النـاس   -١

  :يقول تعاىل
  البقرة} )٢٥٥(الَِّذي َيْشفَُع ِعْنَدُه إِلَّا بِإِذْنِِه  َمْن ذَا{ 
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سواء كان هذا املأذون له يف أن يتشفع يف الناس نبينا أو غريه مـن  
األنبياء أو املالئكة أو الصديقني أو الشهداء أو املؤمنني أو القرآن أو 

  الصيام أي من أصحاب الشفاعات
  يونس} )٣(ْن َبْعِد إِذْنِِه َما ِمْن َشِفيعٍ إِلَّا ِم{ :قال تعاىل

ال بد للمأذون هلم يف الشفاعات يف النـاس أن يسـتأذنوا يف    - ٢
الشفاعة أي يطلبوا األذن من اهللا يف الشفاعة للناس قبل أن يتشفعوا 

  :قال تعاىل
  سباء} )٢٣(َولَا َتنفَُع الشَّفَاَعةُ ِعْنَدُه إِلَّا ِلَمْن أَِذنَ لَُه {

ِمْن َملٍَك ِفي السََّماَواِت لَا ُتْغنِي َشفَاَعُتُهْم َشْيئًا إِلَّا َوكَْم { :وقال تعاىل
  النجم} ) ٢٦(ِمْن َبْعِد أَنْ َيأْذَنَ اللَُّه ِلَمْن َيَشاُء َوَيْرَضى

  أن يكون املشفع فيه قد نال رضا اهللا بأن يشفع فيه  - ٣
  األنبياء} )٢٨(ِه ُمْشِفقُونََولَا َيْشفَُعونَ إِلَّا ِلَمْن اْرَتَضى َوُهْم ِمْن َخْشَيِت{

سواء يف ذلك  لوتلك الشفاعة ال تكون إال من بعد إذن اهللا عز وج
شفاعة نبينا و شفاعة من دونه وذلـك اإلذن يتعلـق بالشـافع و    
املشفوع فيه وبوقت الشفاعة فليس يشفع إال مـن أذن اهللا لـه يف   
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لـه أن   الشفاعة وليس له أن يشفع أال بعد أن يأذن اهللا له و لـيس 
  يشفع إال فيمن أذن اهللا تعاىل له أن يشفع فيه 

وال تسأل إال منه كمـا ال   لاملقصود أن الشفاعة ملك هللا عز وجو
  تكون 

  إال بإذنه للشافع يف املشفوع حني يأذن يف الشفاعة 
  :سلم الشفاعة ألصحاب اللعن فقال ونفى النيب صلى اهللا عليه 

        ٢٨٨}مةال يكون اللعانون شفعاء يوم القيا{
  وأخرب اهللا تعاىل عن الكافرين 
  :فقال تعاىل٢٨٩أنه ال تنفعهم شفاعة شافعني 

                                 
    ٤٩٠٧، أبو داود  ٢٥٩٨مسلم  ٢٨٨
أما شفاعته صلى اهللا عليه و سلم يف عمه أبو طالب فهي يف ختفيف العذاب فقط وليس اخلروج من  ٢٨٩

  النار بل هو خملد فيها وهذا من اهللا تطييباً لقلب الشافع ال ثواباً للكافر
  :عنه  قال صلى اهللا عليه و سلم 
  }هو يف ضحضاح من نار ولوال أنا لكان يف الدرك األسفل من النار{

   ٧٩/  ٣مسلم 
  }أهون النار عذاباً أبو طالب وهو متنعل بنعلني يغلي منهما دماغه {

  ٧٩/  ٣مسلم 
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  املدثر })٤٨(فََما َتْنفَُعُهْم َشفَاَعةُ الشَّاِفِعَني{
  :و ال يؤذن لشافع فيهم فقال تعاىل

  غافر} )١٨(َما ِللظَّاِلِمَني ِمْن َحِميمٍ َولَا َشِفيعٍ ُيطَاُع{
  :قال تعاىل أهنم يقولون وليس هلم شافع أصالً ف

  الشعراء} )١٠١(َولَا َصِديقٍ َحِميمٍ)١٠٠(فََما لََنا ِمْن َشاِفِعَني{

فالشفاعة ألهل التوحيد فقط سواء يف دخول اجلنة أو اخلروج مـن  
  النار 

فهي ملن مات ال يشرك باهللا شيء ولو قال ال إله إال اهللا فقط مهمـا  
  كانت معاصيه 

اجلنة أصالً وال خيرجون من النار فهم خملدون أما الكفار فال يدخلون 
  فيها فال تنفعهم شفاعة يف اخلروج من النار
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òîãbrÛa@òÇbÐ“Ûa@ïç@ê‰ç@ @
@òä§a@Ýçc@Þì‚†@À@áÜë@éîÜÇ@a@óÜ–@énÇbÐ’

òä§a@ @
òä§a@µäßû¾a@Þb‚†⁄@òä§a@lbi@bnÐna@À@ @

  : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  
فيؤخذ ٢٩٠بعدما جياوزون الصراط على قنطرة ليحبس أهل اجلنة { 

  ٢٩١} لبعضهم من بعض مظاملهم اليت تظاملوها يف الدنيا 
من يشـفع لنـا إىل ربنـا    : قالوا ، فإذا أفضى أهل اجلنة إىل اجلنة {

  ٢٩٢}فندخل اجلنة 

                                 
يعرب الذين ال حساب عليهم الصراط املنصوب على جهنم وكذا يعرب على إثرهم من تـبني مـن    ٢٩٠

قون اجلنة مث ينتظرون على قنطرة بني اجلنة والنار فعندما يطول انتظارهم يطلبـون  حسام أهنم يستح
الشفاعة لدخول اجلنة فيتشفع هلم نبينا حممد صلى اهللا عليه و سلم يف دخول اجلنة فُيشفع فيـدخلون  

 اجلنة كل هذا حيدث والقضاء مستمر والناس حياسبون
   ٥٥٨٩األلباين يف املشكاة  صححه، وصححه ووافقه الذهيب   ٤/٥٧٢احلاكم  ٢٩١
 حديث الصور ٢٩٢
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فيقوم املؤمنون حىت تزلف هلم اجلنة فيأتون آدم فيقولون يـا أبانـا   {
خرجكم من اجلنة إال خطيئة أبيكم آدم استفتح لنا اجلنة فيقول وهل أ

  ٢٩٣} لست بصاحب ذلك 
  :سلم اهللا عليه و قال صلى

حيبس املؤمنون يوم القيامة حىت ُيهموا بذلك فيقولون لو استشفعنا { 
إىل ربنا فريحينا من مكاننا فيأتون آدم فيقولون أنت آدم أبو النـاس  

أمسـاء  خلقك اهللا بيده وأسكنك جنته وأسجد لك مالئكته وعلمك 
كل شيء لتشفع لنا عند ربك حىت يرحينا من مكاننا هـذا فيقـول   
لست هناكم ويذكر خطيئته اليت أصاب أكله من الشجرة وقد هنـي  
عنها ولكن ائتوا نوحا أول نيب بعثه اهللا إىل أهل األرض فيأتون نوحا 
فيقول لست هناكم ويذكر خطيئته اليت أصاب سؤاله ربه بغري علم 

هيم خليل الرمحن فيأتون إبراهيم فيقول إين لسـت  ولكن ائتوا إبرا
هناكم ويذكر ثالث كلمات كذن ولكن ائتوا موسى عبدا آتاه اهللا 

                                 
   ١٩٥مسلم  ٢٩٣
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التوراة وكلمه وقربه جنيا فيأتون موسى فيقول إين لسـت هنـاكم   
ويذكر خطيئته اليت أصاب قتله النفس ولكن ائتوا عيسى عبـد اهللا  

عيسى فيقول لست هنـاكم  ورسوله وروح اهللا وكلمته قال فيأتون 
ولكن ائتوا حممدا صلى اهللا عليه وسلم عبدا غفر اهللا له ما تقدم من 

  ٢٩٤} ذنبه وما تأخر فيأتوين
والتردد من نيب إىل نيب مرة ثانية يف سؤال الشفاعة بدالً من الذهاب 

ظهار فضل نبينا صلى من أول وهلة إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم إل
  ب املقام احملمود سلم صاحاهللا عليه و

  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
فـأنطلق فـآيت   ، وعدنيهن  تفيأتوين ويل عند ريب ثالث شفا عا{ 
فإذا ، فيفتح يل فأُحيا ويرحب يب ، فآخذ حبلقة الباب فأستفتح، اجلنة

فيأذن اهللا يل من حتميده ، دخلت اجلنة فنظرت إىل ريب خررت ساجداً
ارفع رأسك يا : مث يقول،  به ألحد من خلقه ومتجيده بشيء ما أذن

                                 
   ٧٤٤٠البخاري  ٢٩٤
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فإذا رفعت رأسي يقول اهللا وهو ،  وسل تعطه،  حممد واشفع تشفع
يا رب وعدتين الشفاعة فشفعين يف أهـل  : شأنك ؟ فأقولما : أعلم 

قد شفعتك وقد أذنـت هلـم يف   : فيقول اهللا، اجلنة فيدخلون اجلنة 
  ٢٩٥}دخول اجلنة

@Þì‚†@À@ñ‹ßŒ@Þëc@À@énÇbÐ’@@@@@lby@ü@åß@òä§a
@áèîÜí@åß@áq@áèîÜÇ@ @

  :يقول النيب صلى اهللا عليه و سلم 
   أميت يا رب أميت يا رب أميت يا رب فيقال يا حممد أدخل اجلنة من{ 

 من الباب األمين من أبواب اجلنة وهم٢٩٦عليهم  أمتك من ال حساب
  ٢٩٧}شركاء الناس فيما سوى ذلك من األبواب 

                                 
  حديث الصور ٢٩٥
حيشر من هذه املقربة سبعون  الفا يدخلون اجلنة بغري حساب كأن وجوههم القمر ليلة البـدر  {  ٢٩٦

 }فقام رجل فقال يا رسول اهللا وأنا قال وأنت فقام آخر فقال أنا قال سبقك ا عكاشة 
عزاه للطرباين وحممد بن سنجر يف مسنده وعمر بـن شـيبة يف    ٤٢١/ ١١بن حجر يف الفتح ذكره ا

 أخبار املدينة وسكت عنه
  ٦٤/ ٣و مسلم ،  ٤٧١٢، ٣٣٦١، ٣٣٤٠البخاري  ٢٩٧
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النيب صلى اهللا عليه و سـلم مـن ال   أول من يدخل اجلنة بشفاعة 
  حساب عليهم  

  من هم أصحاب هذه الفضيلة ؟
   : وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول: قال 

 ال الـذين  هـم  حسـاب  بغري ألفا سبعون أميت من اجلنة يدخل {
  ٢٩٨}يتوكلون رم وعلىوال يكتوون  يتطريون وال  يسترقون

  ٢٩٩ومن ضحك إليه ربنا يدخل اجلنة بغري حساب

                                 
  ٣/٨٦مسلم  ٢٩٨
  : وممن نالوا النعيم بضحك اهللا عز وجل هلم  ٢٩٩

   يضحك هلما اهللا، وأصحاب الثبات يف الغزو ، أصحاب قيام الليل 
إن اهللا ليضحك إىل رجلني رجل قام يف ليلة باردة من فراشه وحلافه ودثاره فتوضأ مث قام إىل الصـالة  {

فيقول اهللا عز وجل ملالئكته ما محل عبدي هذا على ما صنع فيقولون ربنا رجاء ما عندك وشفقة ممـا  
  عندك فيقول فإين قد أعطيته ما رجا وآمنته مما خياف 

 واهنزم أصحابه وعلم ما عليه يف االهنزام وما له يف الرجوع فرجع حىت يهريـق  ورجل غزا يف سبيل اهللا
  }     دمه فيقول اهللا انظروا إىل عبدي رجع رجاء فيما عندي وشفقة مما عندي حىت يهريق دمه

وابن  ١/٤١٦املسند ،  ٣٩٤٩صححه  أمحد شاكر ،  ٦٢٤حسن األلباين حسنه يف صحيح الترغيب 
  ٢٥٤٨حبان 
  عندما يترك السهر مع الركب ليصلي يضحك له اهللا املسافر
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  :قال النيب صلى اهللا عليه وسلم

ثالثة حيبهم اهللا ويضحك إليهم ويستبشر م الذي إذا انكشفت فئة قاتل وراءها بنفسه هللا عز وجل { 
   فإما أن يقتل وإما أن ينصره اهللا عز وجل ويكفيه فيقول انظروا إىل عبدي هذا كيف صرب يل بنفسه
  والذي له امرأة حسنة وفراش لني حسن فيقوم من الليل فيقول يذر شهوته ويذكرين ولو شاء رقد 

  }     والذي إذا كان يف سفر وكان معه ركب فسهروا مث هجعوا فقام من السحر يف ضراء وسراء 
            وقال املنذري رواه الطرباين يف الكبري بإسناد حسن   ٩٢٤حسنه حمققوا الترغيب و الترهيب 

  : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
يضحك اهللا إىل رجلني يقتل أحدمها اآلخر كالمها يدخل اجلنة يقاتل هذا يف سبيل اهللا فيقتل مث يتـوب  {

  }اهللا على القاتل فيقاتل فيستشهد
و ابن حبان   ٣١٦٦، ٣١٦٥النسائي     ٢٨٢٦البخاري ،  ٩٨٣برقم  ٤٦٠/ ٢مالك يف املوطأ  

   ١٠٧٤األلباين يف الصحيحة  ٢/٥١١واملسند   ١٩١و ابن ماجه  ٤٦٦٧برقم ١٠/٥٢٤
  وبإثرك لضيفك على نفسك يضحك اهللا لك

أتى رجل رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم  فقال يا رسول اهللا أصابين اجلهد فأرسل إىل نسائه فلم جيد {
ضيف هذا الليلة يرمحه اهللا فقام رجل من عندهن شيئا فقال رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم  أال رجل ي

األنصار فقال أنا يا رسول اهللا فذهب إىل أهله فقال المرأته ضيف رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم  ال 
ندخر منه شيئا قالت واهللا ما عندي إال قوت الصبية قال فإذا أراد الصبية العشـاء فنـوميهم وتعـايل    

ة ففعلت مث غدا الرجل على رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم  فقال فأطفئي السراج ونطوي بطوننا الليل
رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم  لقد عجب اهللا عز وجل أو ضحك من فالن وفالنة فأنزل اهللا تعـاىل  

  }ويؤثرون على أنفسهم ولو كان م خصاصة 
   ٤٨٨٩البخاري 

  }وهم كارهون ضحكت من ناس يأتونكم من قبل املشرق يساقون إىل اجلنة{ 
  }عجب اهللا من قوم يدخلون اجلنة بسالسل {
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 سلم  رسول اهللا صلى اهللا عليه و الق
يف الصف األول فال  يلتقوناجلهاد عند اهللا يوم القيامة الذين  لأفض{

الغـرف   يف) ينطلقون(يلفتون وجوههم حىت يقتلوا أولئك يتلبطون 
م رم وإذا ضحك ربك إىل عبد فـال  همن اجلنة ويضحك إلي العال

  حساب 
  ٣٠٠})عليهم حسابقوم فال ويف رواية إذا ضحك إىل (عليه 

وضحك ربنا ضحك يليق جبالله وعظمته دون تشبيه أو تكييـف أو  
  متثيل أو تعطيل أو حتريف
ينجو املؤمنون فتنجو أول زمرة وجوههم { ومن املرور على الصراط 

كالقمر ليلة البدر سبعون ألفا ال حياسبون مث الذين يلوهنم كأضوأ جنم 
 ٣٠١} فاعة يف السماء مث الذين يلوهنم حىت حتل الش

                                                                           
األسرى الكفار عندما يأيت م ااهدين مسلسلني إلسرارهم على الكفر  مث  ٤٥٥٧، ٣٠١٠البخاري 

يعيشوا يف بيوت ااهدين وجيدوهنم يطبقون الدين يدخل ذلك اإلسالم يف نفوسهم فيدخلوا اإلسـالم  
  ة  فيكونوا بذلك قد سحبوا للجنة بالسالسلفيموتون عليه فيدخلوا اجلن

صححه األلبـاين يف الصـحيحة    ،  ٢٩٢،٢٩٥/ ٥امع  ٢/٦٨٥٥أيب يعلى  ٥/٢٨٧املسند  ٣٠٠
٢٥٥٨    
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  : صلى اهللا عليه وسلم قال رسول اهللا 
  ٣٠٢} أنا أول الناس يشفع يف اجلنة وأنا أكثر األنبياء تبعا {

  : صلى اهللا عليه وسلم قال رسول اهللا 
    ٣٠٣}يقرع باب اجلنةأنا أكثر األنبياء تبعا يوم القيامة وأنا أول من {

@ŠbäÛa@åß@áèÈäßë@òä§a@‘bã@Þì‚†@À@énÇbÐ’SPT@ @
على ريب يف داره فيؤذن يل عليه فإذا رأيته وقعت سـاجدا   فأستأذن{

فيدعين ما شاء اهللا أن يدعين فيقول ارفع حممد وقل يسمع واشـفع  
تشفع وسل تعط قال فأرفع رأسي فأثين على ريب بثناء وحتميد يعلمنيه 

  ٣٠٥}فيحد يل حدا فأخرج فأدخلهم اجلنة 

                                                                           
  ١٩١أخرجه مسلم  ،  ٣٤٥/ ٣املسند   ٣٠١
    ٦٧،  ٣/٦٦مسلم  ٣٠٢
 ٦٧/  ٣مسلم  ٣٠٣
  هذه الشفاعة والقضاء مستمر والناس حياسبون ٣٠٤

  
   ٧٤٤٠البخاري  ٣٠٥
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ده فال يتعـداه  يبني له يف كل طور من أطوار الشفاعة حداً يقف عن
مثل أن يقول شفعتك فيمن أخل باجلماعة مث فيمن أخل بالصـالة مث  

  ٣٠٧وعلى هذا األسلوب٣٠٦فيمن شرب اخلمر مث فيمن زىن 
ŠbäÛa@‘bã@Þì‚†@Éäß@À@ÉÐ“í@‡îè“Ûaë@ @

  الشهادة يف سبيل اهللا 
سـبعني إنسـاناً مـن    }{الشهيد يشفع يف سبعني من أهل بيتـه  {

  ٣٠٨}أقاربه
Ð“í@æe‹ÔÛaë@âbî—Ûa@@@@åß@éãbÈäàîÏ@bàèibz–þ@æbÈ

ŠbäÛa@éÛì‚†@ @
  :قال رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم 

                                 
ض الناس يظهر من حسام أهنم يستحقون العذاب يف النار فيتشفع هلم النيب صـلى اهللا عليـه   بع ٣٠٦

وسلم فيمنع دخوهلم النار وُيدَخلُوا اجلنة بعد عبورهم الصراط ويشارك النيب صلى اهللا عليه وسـلم يف  
  هذه الشفاعة الشهداء والقرآن والصيام

  ٤٤٦/  ١١احلافظ ابن حجر يف الفتح  ٣٠٧
   ٣٧٤٧صححه األلباين يف الصحيح ،  ٤٦٤١ابن حبان  ٢٥٢٢أبو داوود ،  ٤/١٣١د املسن ٣٠٨
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الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة يقول الصـيام أي رب  { 
منعته الطعام والشهوات بالنهار فيشفعين فيه ويقول القرآن منعتـه  

  ٣٠٩} النوم بالليل فشفعين فيه فيشفعان
من اتبعه قاده إىل اجلنة ومن تركه  شافع مشفع ٣١٠ا القرآن إن هذ{

  ٣١١}أو أعرض عنه زج يف قفاه إىل النار 
القرآن   شافع مشفع وحمل مصدق من أمامه قاده إىل اجلنة ومـن  { 

  ٣١٢}جعله خلفه ساقه إىل النار 
  ولسورة امللك شفاعة لقارئها 

  :صلى اهللا عليه قال رسول اهللا 

                                 
  ٩٦٩صححه األلباين يف صحصح الترغيب ،  ٦٦٢٦وصحح إسناده أمحد شاكر  ٢/١٧٤املسند  ٣٠٩
  :قال رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم  ٣١٠

  }أقرؤوا القرآن فإنه يأيت يوم القيامة شفيعاً ألصحابه {
 ٨٠٤مسلم 
   ٣٩األلباين صححه يف صحيح الترغيب ،  ١٢١زار الب  ٣١١
   ٢٠١٩والصحيحة ٤٤٤٣األلباين صححه يف الصحيح  ٣١٢
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ىت غفر لـه وهـي   أن سورة يف القرآن ثالثون آية شفعت لرجل ح{
  ٣١٣} تبارك الذي بيده امللك

@@@@@@å¾@ÉÐ“m@áÜë@éîÜÇ@a@óÜ–@a@ÞìŠ@òäí‡ß
bèi@pbß@ @

من استطاع منكم أن ال ميوت إال باملدينة فليمت ا ، فإنـه مـن   {
  ٣١٤}ميوت ا تشفع له 

@@@@@@a@óÜ–@äÛa@òÇbÐ’@bèi@Þbäm@Ûa@ÞbàÇþa@åß
@áÜë@éîÜÇ@ @
  كثرة السجود

إين سائلك سؤاال النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال  نطلق غالم فأتىا{
له يوم القيامة قال مـن   تشفعقال وما هو قال أسألك أن جتعلين من 

أمرك ا أو من علمك ذا أو من دلك على هذا قال ما أمرين ـذا  
قال فإنك ممن أشفع له يوم القيامة فذهب الغـالم  ٣١٥أحد إال نفسي 

                                 
  ٣٧٨٦صححه األلباين يف صحيح سنن ابن ماجة ،  ١٤٠٠أبو داود  ٣١٣
  ١١٩٤صححه األلباين يف صحيح الترغيب ،  ٤١٨٢شعب اإلميان  ٣٧٣٤ابن حبان  ٣١٤
  النيب صلى اهللا عليه وسلم احملبة يف اهللا سبباً لتنال به شفاعة  ٣١٥
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   }لكل أخوين حتابا يف اهللا من مبعثي إىل يوم القيامة شفيع  أنا {:قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

      
  عن سلمان  ٢٤٦٤٤كرت العمال  

  }اشهدوا هذا احلجر خريا فإنه يوم القيامة شافع مشفع له لسان وشفتان يشهد ملن استلمه{
رواه الطرباين يف األوسط وفيه الوليد بن عباد وهو جمهول وبقية رجاله ثقات ضعفه  ٢٤٢/  ٣امع  

  ٩٨٠األلباين يف الضعيف 
  :قضاء حوائج الناس قال النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  }من مشي ألخيه يف حاجة فإين قائم يوم القيامة جوار ميزانه إن رجح وإال شفعت له{
    أبو نعيم

على الصراط فاملؤمنون اخللص ومن تبني من بعد حسابه أنه يدخل اجلنة سواء  وكل من ُحوِسبوا ميرون
  مث يدخلون اجلنة  هبعمله أو بالشفاعة يعربون الصراط على حسب أعماهلم ويتجاوزن

وغري هؤالء ممن تطلبهم النار تأخذهم الكالليب من على الصراط فيسقطون يف النار فتأيت شفاعة النيب 
يف إخراج  أناس من النار ولو قالوا ال إله إال اهللا يوماً واحداً ويوضـعوا يف هنـر    صلى اهللا عليه وسلم

احلياة أويصب عليهم من ماء احلياة مث يدخلون اجلنة ويشاركه يف هذه الشفاعة األنبيـاء و املالئكـة   
مر واملؤمنون والصديقني والشهداء وأهل اجلنة وكل هذا واهللا يقضي بني العباد وحساب الناس مسـت 

وبعد انتهاء احلساب وهذه الشفاعات تأيت رمحة أرحم الرامحني فيخرج أناس من النار مل يعملوا خرياً قط 
  ومن بقي بعد ذلك خيلدون يف النار وال خيرجون أبداً 

  : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
       }ألميت كل نيب سأل سؤاال ، لكل نيب دعوة قد دعاها ألمته وإين اختبأت دعويت شفاعة{

   ٢٠٠مسلم ،  ٦٣٠٥البخاري 
  :قال صلى اهللا عليه وسلم 
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أريت ما تلقى أميت من بعدي وسفك بعضهم دماء بعض فأحزنين وسبق ذلك من اهللا عز وجل كمـا  { 

  }سبق يف األمم قبلهم فسألته أن يوليين فيهم شفاعة يوم القيامة ففعل
  ٣٦٣٣لباين يف صحصح الترغيبصححه األ، وصححه ووافقه الذهيب  ١/٦٨احلاكم    

  : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
خريت بني الشفاعة أو يدخل نصف أميت اجلنة فاخترت الشفاعة ألهنا أعم وأكفى أما إهنـا ليسـت   {

  }     للمؤمنني املتقدمني ولكنها للمذنبني اخلطائني املتلوثني
  ٥٦٠٠ملشكاة صححه األلباين يف ا،  ٤٣١١ابن ماجه ،   ٢/٧٥أمحد 

  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  ٣١٠والبيهقي يف الشعب  ٦٤٦٨ابن حبان  ،  ٤٧٣٩أبو داود }   شفاعيت ألهل الكبائر من أميت {
   ٥٥٩٩صححه األلباين يف املشكاة ، 

  وكان النيب صلى اهللا عليه وسلم يف الدنيا قد
ن كثريا من الناس فمن تبعين فإنه مين ومن عصـاين  تال قول اهللا عز وجل يف إبراهيم  رب إهنن أضلل{ 

فأنك غفور رحيم ، وقال عيسى عليه السالم  إن تعذم فإهنم عبادك وإن تغفر هلم فإنك أنت العزيـز  
احلكيم ، فرفع يديه وقال اللهم أميت أميت وبكى ، فقال اهللا عز وجل يا جربيل اذهب إىل حممد وربـك  

يل صلى اهللا عليه وسلم فسأله ، فأخربه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أعلم فسله ما يبكيك فأتاه جرب
  }مبا قال وهو أعلم  فقال اهللا يا جربيل اذهب إىل حممد فقل إنا سنرضيك يف أمتك وال نسوءك

 ١/٧٣وأخرجه ابن أيب الدنيا  يف حسن الظن باهللا   ٢٠٢مسلم  
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ل ردوا علي الغالم فردوه كئيبا خمافة حدالن ليخرب أهله فلما وىل قا
أن يكون قد حدث فيه شيء قال أعـين علـى نفسـك بكثـرة     

  ٣١٦}السجود
سألت النيب صلى اهللا عليه وسلم أن يشـفع يل  : أنس بن مالك قال 

قلت يا رسول اهللا فأين أطلبك ؟ : قال . يوم القيامة ، فقال أنا فاعل 
فـإن مل  : قلـت  : قال  .اطلبين أول ما تطلبين على الصراط : قال 

فـإن مل  : قلـت  . فاطلبين عند امليزان : ألقك على الصراط ؟ قال 
  ألقك عند امليزان ؟ 

   ٣١٧}فاطلبين عند احلوض فإين ال أخطئ هذه الثالث املواطن : قال 
سؤال الوسيلة والفضيلة للنيب صلى اهللا عليه وسلم حـني يسـمع   

   األذان حيل شفاعة النيب صلى اهللا عليه وسلم
  :ال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ق

                                 
   ١٣٢٠حيح سنن أبو داوود صححه األلباين يف ص،  ٢٠/٣٦٥ ٨٥١املعجم الكبري  ٣١٦

  
   ٢٤٣٣صححه األلباين يف صحيح سنن الترمذي ، وحسنه  ٢٤٣٣الترمذي  ٣١٧
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التامة والصـالة  من قال حني يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة {
والفضيلة وابعثه مقاما حممـودا الـذي    الوسيلة القائمة آت حممدا

  ٣١٨} وعدته إال حلت له شفاعيت يوم القيامة
من صلى علي حني يصبح عشراً وحني ميسـي عشـراً أدركتـه    {

  ٣١٩}شفاعيت
  صلوا على رجل يف جنازة شفعوا فيه يوم القيامةمن 

ما من رجل مسلم ميوت فيقوم على جنازته أربعني ال يشركون باهللا {
  ٣٢٠}شيئاً أال شفعهم اهللا فيه

@@@@@@åß@‘bãc@xa‹‚c@À@áÜë@éîÜÇ@a@óÜ–@énÇbÐ’
òä§a@áb‚†gë@ŠbäÛaSRQ@ @

  :سلم قال صلى اهللا عليه و

                                 
   ٢٤٣صححه األلباين يف اإلرواء ، الترمذي وقال حديث صحيح حسن  ٣١٨
حسنه األلباين يف صـحيح  ، رواه الطرباين بإستادين وإسناد أحدمها جيد  ١٠/١٢٠قال اهليثمي  ٣١٩

  ٦٥٦الترغيب 
 

   ٩٤٨مسلم  ٣٢٠
 وهذه الشفاعة حتدث والقضاء مستمر والناس حياسبون ٣٢١
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  ٣٢٢}ار من أميت فأقول يا رب شفعين فيمن وقع يف الن{
ال رسول اهللا صلى اهللا قالصالة على رسول اهللا يف الصباح واملساء 

  :عليه وسلم 
  ٣٢٣}فيوحد يل حداً فأخرج فأخرجهم من النار {

  : يقال لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
ارفع رأسك سل تعطه واشفع تشفع قال فشفعت يف أميت أن أخرج {

  ٣٢٤}من كل تسعة وتسعني إنسانا واحدا 
  :قال صلى اهللا عليه وسلم 

ن قلبه مثقال حبة من خردل مـن إميـا   يقال يل انطلق فمن كان يف{
  ٣٢٥}فأنطلق فأفعل ، فأخرجه منها 

                                 
  حديث الصور ٣٢٢
    ٧٤٤٠البخاري  ٣٢٣
   ٣٦٣٩صححه األلباين يف صحصح الترغيب،  ١٧٢/ ٣أمحد  ٣٢٤

  
  ١٩٣سلم م ٣٢٥
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فما زلت أتردد على ريب فال أقوم فيه مقاما إال شفعت حىت أعطاين { 
اهللا من ذلك أن قال أدخل من أمتك من خلق اهللا من شهد أن ال إله 

  إال 
  ٣٢٦}دا خملصا ومات على ذلك اهللا يوما واح

  : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
أشفع ألميت حىت يناديين ريب تبارك وتعاىل فيقول أقد رضـيت يـا   {

  ٣٢٧}حممد فأقول إي رب قد رضيت
@@@@@@@éîÜÇ@a@óÜ–@énßc@åß@á@ÉÐ“ní@åß@Ýöaëcë

@áÜë@ @
  الشفاعة ألهل املدينة 

وشدا أحد من أميت إال ) شدة الضيق ( ال يصرب على ألواء املدينة {
  ٣٢٨}كنت له شفيعاً

                                 
   ٣٦٣٩صححه األلباين يف صحيح الترغيب،  ١٧٢/ ٣أمحد  ٣٢٦
ضعفه األلباين يف الترغيب ، اهللا  رباين وإسناده حسن إن شاءوالط ٣٤٦٦قال املنذري رواه البزار  ٣٢٧

   ٥٣٣٨حسنه حمققوا الترغيب ،  ٢١١٨
  ١٣٧٤ مسلم ٣٢٨
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  ٣٢٩}من استطاع أن ميوت باملدينة فليفعل ، فإين أشفع ملن مات ا {
مث يقال ادعوا الصديقني فيشفعون مث يقال ادعوا األنبياء فيجـيء  {

النيب معه العصابة والنيب معه اخلمسة والستة والنيب ليس معه أحد مث 
فيمن أرادوا فإذا فعلت الشهداء ذلك يقال ادعوا الشهداء فيشفعون 

يقول اهللا جل وعال أنا أرحم الرامحني أدخلوا جنيت من كان ال يشرك 
يب شيئا فيدخلون اجلنة مث يقول اهللا تبارك وتعاىل انظروا يف النار هل 

  ٣٣٠}فيها من أحد عمل خريا قط
áèãbºg@ky@æìØmë@µäßû¾a@òÇbÐ’@ @

  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
ليدخلن اجلنة بشفاعة رجل من أميت أكثر من بين متيم قلنا سواك يا { 

  ٣٣١}رسول اهللا قال سواي

                                 
صححه األلباين يف الصحيح ،  ٤٢٨٥النسائي يف الكربى  ٤١٨٤شعب اإلميان  ٣٩١٧الترمذي  ٣٢٩

٦٠١٥   
  

    ٨١٢صححه األلباين يف السنة ،  ٦٤٧٦ابن حبان ،  ٥٦أيب يعلى ،   ٥- ٤/ ١أمحد  ٣٣٠
    ٥٦٠١صححه األلباين يف املشكاة ،  ٢٤٣٨الترمذي  ٤٣١٦وابن ماجه  ٧٣٧٦ابن حبان  ٣٣١



 

 

@ @

aôØÛa@òßbîÔÛ 

  : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
   ٣٣٢}ليدخلن اجلنة بشفاعة رجل ليس بنيب مثل احليني ربيعة ومضر{ 

  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
شفع للقبيلة ومنهم مـن  إن من أميت من يشفع للفئام ومنهم من ي{ 

  ٣٣٣}يشفع للعصبة ومنهم من يشفع للرجل حىت يدخلوا اجلنة
  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

إذا خلص املؤمنون من النار فوا الذي نفسي بيده ما منكم من أحد { 
بأشد منا شدة هللا يف استقصاء احلق من املـؤمنني هللا يـوم القيامـة    

ولون ربنا كانوا يصومون معنا ويصـلون  إلخواهنم الذين يف النار يق
وحيجون فيقال هلم أخرجوا من عرفتم فتحرم صورهم علـى النـار   
فيخرجون خلقا كثريا قد أخذت النار إىل نصف ساقية وإىل ركبتيه مث 
يقولون ربنا ما بقي فيها أحد ممن أمرتنا به فيقول ارجعوا فمن وجدمت 

جون خلقـا كـثريا مث   يف قلبه مثقال دينار من خري فأخرجوه فيخر
                                 

   ٣٦٤٧صححه األلباين يف صحصح الترغيب ،  ٥/٢٥٧املسند  ٣٣٢
 

  ٢٤٤٠الترمذي وحسنه ٣٣٣
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يقولون ربنا مل نذر فيها أحدا ممن أمرتنا مث يقول ارجعوا فمن وجدمت 
يف قلبه مثقال نصف دينار من خري فأخرجوه فيخرجون خلقا كثريا مث 
يقولون ربنا مل نذر فيها ممن أمرتنا أحدا مث يقول ارجعوا فمن وجدمت 

  يف قلبه مثقال ذرة من خري 
  ٣٣٤}كثريا مث يقولون ربنا مل نذر فيها خريا فأخرجوه فيخرجون خلقا 

  اهللا يقول ألهل اجلنة انظروا يف النار من فيه إميان
  : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

يدخل اهللا أهل اجلنة اجلنة يدخل من يشاء برمحته ويدخل أهل النار { 
النار مث يقول انظروا من وجدمت يف قلبه مثقال حبة من خردل مـن  

فأخرجوه فيخرجون منها محما قد امتحشوا فيلقون يف هنر احلياة إميان 
  ٣٣٥}فينبتون فيه كما تنبت احلبة إىل جانب السيل 

òØöý¾a@òÇbÐ’@ @

                                 
  ١٨٤مسلم   ٣٣٤

  
   ٦٥٦١البخاري  ١٨٤مسلم   ٣٣٥
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  وذلك بعد الفراغ من حساب اخللق 
إذا فرغ اهللا من القضاء بني عباده وأراد أن خيرج من النار من أراد {

  أن خيرجه ممن كان يشهد أن ال إله أال اهللا 
إذا أراد اهللا رمحة من أراد من أهل النار أمر اهللا املالئكة أن خيرجـوا  
من كان يعبد اهللا فيخرجوهنم ويعرفوهنم بآثار السـجود وحـرم اهللا   
على النار أن تأكل أثر السجود فيخرجون من النار فكـل بـن آدم   
تأكله النار إال أثر السجود فيخرجون من النار قد امتحشوا فيصب 

  ٣٣٦}حلياة فينبتون كما تنبت احلبة يف محيل السيلعليهم ماء ا
هكذا يؤذن بالشفاعة حىت ينجوا مجيع املوحدين و كل شافع بعـد  
نبينا حممد صلى اهللا عليه و سلم  يسأل الشفاعة من مالكهـا حـىت   
يؤذن له إىل أن يقول الشفعاء مل يبق إال من حبسه القرآن وحق عليه 

  اخللود 

                                 
  ١٨٢مسلم    ٣٣٦
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@îy@µ¼a‹Ûa@áyŠc@ò¼Š@áq@énÇbÐ“i@x‹²@s
µÈÏb“Ûa@x‹‚c@bß@‹r×c@én›jÓë@ @

فيقول اهللا عز وجل شفعت املالئكة وشفع النبيون وشفع املؤمنون {
ومل يبق إال أرحم الرامحني فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما مل 
يعملوا خريا قط قد عادوا محما فيلقيهم يف هنر يف أفواه اجلنة يقال له 

ما خترج احلبة يف محيل السـيل فيخرجـون   هنر احلياة فيخرجون ك
كاللؤلؤ يف رقام اخلوامت يعرفهم أهل اجلنة هؤالء عتقاء اهللا الـذين  
أدخلهم اهللا اجلنة بغري عمل عملوه وال خري قدموه مث يقول ادخلـوا  
اجلنة فما رأيتموه فهو لكم فيقولون ربنا أعطيتنا ما مل تعط أحدا من 

ل من هذا فيقولون يا ربنا أي شـيء  العاملني فيقول لكم عندي أفض
  ٣٣٧أفضل من هذا فيقول رضاي فال أسخط عليكم بعده أبدا 

عتقاء اهللا ، فيسمون فيها اجلهنميني فيقول هلـم  : فيكتب يف رقام 
هؤالء عتقاء اهللا فيدعون : هؤالء اجلهنميون ، فيقول اهللا : أهل اجلنة 

                                 
  ١٨٢،  ١٨٣مسلم  ٣٣٧
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ت تنقيصاً هلم بل وهذه التسمية ليس، اهللا فيذهب عنهم هذا االسم 
  لالستذكار لنعمة اهللا ليزدادوا بذلك شكراً 

فضل شفاعة النيب صـلى اهللا  وسنذكر النار وما يتعلق ا حىت يعلم 
سلم ومن يشاركه فيها من األنبيـاء والصـديقني واملالئكـة    عليه و

واملؤمنني يف خروج كل املوحدين من النار وإخراج اهللا بقبضته منها 
لشافعني حىت ال يبقى فيها إال أهل الكفر والشـرك  أكثر مما أخرج ا

املخلدون فيها فتخلى بذلك الطبقة اليت يعذب فيها املوحدون ويضع 
فال بعضاً على أهلها املعذبون فيها  اهللا قدمه على النار فيزوي بعضها

  خيرجون منها وال ميوتون فيها
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