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 مقدمة ال
 

الحمد هلل على جميل صفاته، والشكر لربربه علربربى  الئربربه وهباتربربه، والصربربالة 

والسالم على رسوله المبعوث بالدين القويم، والكتربرباب المبربربين، وعلربربى  لربربه 

 .وصحبه أجمعين

 : أما بعد

مسربربافر يشربربتد حرصربربه علربربى السربرب ال عربربن فربربّّن العجربربب كربربل العجربربب مربربن 

موعربربدها، وتربربذكرهتا، وعربربدد ركاهبربربا، ويسربربأل عربربن جهربربة : رحلتربربه القصربربيرة

ط لتلربرب  : الوصربربول لغتهربربا، وسربربكاتا وتضاريسربربها، ودرجربربة حرارهتربربا، ويخطربربّ

الرحلة، فيعّد لهربربا نفقاهتربربا، ويربربنظم تنقالهتربربا، يفربربم تجربربده يف المقابربربل غربربافال  عربربن 

يرة، رغربربم مربربا يحربربّف هبربربا مربربن األخطربربار، رحلته الطويلة، وجاهال  بوجهته األخ

 ويكتنفها من الشدائد واألهوال.

ڻ ۀ ۀ  ﴿: إتربربا الرحلربربة إلربربى الربربدار اآلخربربرة، التربربي ُتبربربّدل فيهربربا

، وتجتمربربع الخالئربربق كلهربربا، ﴾پ ٻ ٻ  ٻ﴿، وُتجربربز  ﴾ہ

 كيربربوم ولربربدهتم أمهربرباهتم، وفيربربه حفربرباة عربربراة غربربرال  مربربن قبربربورهم حشربربر العبربرباد يُ و

إال همسربرب ، ويشربربتد غضربربب الربربرب سربرببحانه حتربربى تخُرس األلُسن فربربال تسربربمع  

 يهاب األنبياء والمرسلون الكالم بين يديه.
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 الرحلة األخيرة

يوم يقوم الناس بّذن رهبم لفصربربل القضربرباء، والمجربربازاة علربربى األعمربربال، 

فيجتمربربع المتقربربون والفجربربار، والعصربرباة واألبربربرار، ويظهربربر الفربربر  جليربرب  بربربين 

والصربربالحون،   السعداء األشقياء، ويتمايز المسلمون والمجرمون، والعصربرباة

 على أحوال ومواقف ال حصر لها.  

: والحربربديث عربربن هربربذه الرحلربربة األخيربربرة القادمربربة يشربربمل األمربربرين معربرب 

األهربربربوال واألحربربربوال. وألّن شربربربدائد يربربربوم القيامربربربة تأخربربربذ بمجربربربامع القلربربربوب 

والعقول فّّن قليال  ممن يتحدث عن الربربدار اآلخربربرة ينتقربربل مربربن الحربربديث عربربن 

مربربع أنربربه  ربرباهر متكربربرر يف كربربالم اهلل تعربربالى   أهوالها إلى أحربربوال الخالئربربق فيهربربا،

 وكالم رسوله ملسو هيلع هللا ىلص . 

وما أحوجنا للحديث عربربن األمربربرين معربرب  يف عصربربر أجلربربب فيربربه الشربربيطان 

ه، وسربربقاهم مربربن كربربأس سربربكرته،  ه، وأوقربربع أكثربربر بنربربي  دم يف فخربربّ بخيلربربه وَرِجلربربِ

وأبعدهم عن صراط رهبم باألماين الكاذبة، واللربربذات الزائفربربة، ونمربربط الحيربرباة 

تي لم يعد الغيب ي يّفر فيها، وال مكان لآلخربربرة يف رؤيتهربربا ورسربربالتها المادية ال

 وقيمها.

وجربربد أكثربربره تحربربذيرا  مربربن   ومن نظر يف كالم اهلل تعالى وسربربنة رسربربوله ملسو هيلع هللا ىلص

الركون للدنيا، وحديث  عن أهوال القيامة، وأحوال الخالئق فيها، من لحظربربة 

 وازين.البعث إلى أن ُتنشر الدواوين، وتتطاير الصحف، وُتنصب الم

ر اهلل تعربربالى  وهذا الكتربرباب مربربتّمم لكتربرباب )أحقربرب  هربربذه الجنربربةا الربربذي يسربربّ

 :  طبعه ونشره، وفيه حديث عن األهوال واألحوال واألعمال مع 
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 الرحلة األخيرة

أهربربوال البعربربث والقيامربربة، وأحربربوال السربربعداء واألشربربقياء فيهربربا، مقرونربربة 

ألحربربد مربربن بته يف أربع محطربربات ال غنربربى بأعمالهم التي خلت يف دار الدنيا. رتّ 

 :  ركاب هذه الرحلة عنها، وال ُيعذر بجهلها

محطة اإليمربربان، وتتنربرباول التعريربربف بربرباليوم اآلخربربر، ومقتضربربيات :  األولى

 اإليمان به

محطربربة األهربربوال، وهربربي مخصصربربة لبيربربان أهربربوال يربربوم القيامربربة، : الثانيةةة

 ومنازله، واألعمال التي تقع فيه.

أحربربوال السربربعداء، محطربربة األحربربوال، وفيهربربا عربربرض مشربرباهد مربربن : الثالثةةة

 واألشقياء يوم القيامة.

محطة األعمربربال، وتسربربرد جملربربة مربربن األعمربربال التربربي اقرتنربربت هبربربا :  الرابعة

 سعادة المتقين، وشقاوة المجرمين يوم القيامة.

وقد حرصت أن يكون الكتاب سربربهل التنربرباول، مربربوجز العبربربارة، موجهربرب  

قربربا  إي: جربربوت مربربن تأليفربربهرولعربربرض القصربربل والعربربأ، والنمربرباذ. والصربربور. 

النفوس لالسربربتعداد ليربربوم المعربرباد، والتربربذكير بأهوالربربه وأحوالربربه، والرتغيربربب يف 

دار النعربربربيم، والرتهيربربربب مربربربن دار الجحربربربيم، وشربربربحذ الهمربربربم إلربربربى اللحربربربا  

بالسربربعداء، والحربربذر مربربن مربربال األشربربقياء، والتحفيربربز للتوبربربة قبربربل الفربربوات، بمربربا 

يربربام تتضمنه من إقالع عما سربربلف مربربن المنكربربرات، ونربربدم علربربى التفربربريط يف األ

 الخاليات، وعزم على الصالحات حتى الممات.

ة النعربربيم، واجعربربل  اللهم احشرنا يف زمرة السربربعداء المتقربربين، وأوريفنربربا جنربربّ

هذا العمل خالص  لوجه  الكريم، وُذخرا  من صالح العمل تدّخره لعبربربد  
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الفقيربربر ووالديربربه وذريتربربه بعربربد انقطربرباع األجربربل، إنربربّ  أكربربرم مسربرب ول، وأعظربربم 

 سلم على نبينا محمد.  مأمول، وصلى اهلل و

تّم الفراغ مربربن تبويبربربه يف المسربربجد النبربربوي، اربربحى يربربوم الجمعربربة المربربتمم 

 ه1443، وأعيربربد هتذيبربربه يف الرابربربع عشربربر مربربن رمضربربان ه1439لشربربهر محربربرم 

 بمكة البلد الحرام.

 

p  p  p 
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 اإليمان

 

  :المحطة األولى

 اإليمان 

 التعريف باليوم اآلخر،  

 ومقتضيات اإليمان به 
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 اإليمان 

بعده، فيه يقوم الناس لرب العالمين،   يوم  ال  هو اليوم الذي  اآلخر  اليوم

ات النعربربيم، وُيقضى بين الخالئق   أجمعين، ويصدر منه أهل السعادة إلى جنربربّ

ورد ِذكره ست  وعشربربرين مربربرة يف القربربر ن   .وأهل الشقاوة إلى دركات الجحيم

ۈئ  وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ):  الكريم، مقرتنة باإليمان باهلل تعالى، قربربال اهلل سربرببحانه 

، وقربربربال [21: األحربربربزاب](یۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی 

 ھ ھ ھ  ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ): جربربّل شربربأنه

ڳ ﴿: ، وقربربربربال تعربربربربالى[3٦: العنكبربربربربوت](ھ ے ے ۓ ۓ ڭ

 .  [1٨:  التوبة]﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ

 اإليمان باليوم اآلخر. -أولا 

هو الركن الخامس من أركربربان اإليمربربان، ويتضربربّمن   اآلخر  اإليمان باليوم

 ممربربا أخربربأ اهلُل تعربربالى عنربربه ورسربربوُله ملسو هيلع هللا ىلص  مربربا  االعتقاد الجربربازم بكربربل:  اإليمان به

القأ، وعذابه، ونعيمه، وس ال الميت بعد دفنربربه.   الموت؛ من فتنة  بعد  يكون

 النفخربربة بعربربد المربربوتى إحيربرباء: بالبعربربث، وهربربو التصربربديق الجربربازم: كمربربا يتضربربّمن

 غيربربر عربربراة  منتعلربربين،  غيربربر  حفاة  العالمين؛  وقيام الناس لرب  الصور،  الثانية يف

أعمالهم، ويجربربازيهم بمربربا   رّبهم على  مختتنين، يحاسبهم  غير  ُغرال    مسترتين،

ڳ  ڳ ڳک ک ک گ گگ گ ڳ ﴿كسبت أيديهم، فمن  

. واإليمان بربرباليوم اآلخربربر يتضربربمن كربربذل  مربربا يكربربون ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ں
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 اإليمان

األهربربوال، واألحربربوال، والمربربال، حتربربى :  على عرصات القيامة بعد البعربربث مربربن

ڦ   ڦ﴿:  يصير الناس إلى الجنة أو النّار؛ مصداق  لقول الحق جّل شربربأنه

، وقوله سربرببحانه [1٠4:  األنبياء]﴾چ  ڃ ڦ ڄ ڄڄ ڄ ڃڃ ڃ

 ٻ ٻ ٻ ٱ﴿: مبين  أهوال ذل  اليوم وأحوال الناس فيه ومربربالهم

 ٹ   ٿ   ٿ     ٿ ٿ     ٺ    ٺ ٺٺ ڀ  ڀ ڀ   ڀ پ پ پ پ ٻ

 ڦ ڦ  ڦ ڦ ڤ ڤ  ڤ ڤ ٹ ٹ  ٹ

 ڇ ڇ ڇ چ چ چ   چ ڃ ڃ  ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ

 ک ڑ  ڑ ژ ژ ڈڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ  ڍ ڇ

 ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ  گ گ گ گ ک ک ک

ں  ڱ ڱ  ہ ہ  ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ڱ

 ڭ ڭ ڭ ۓ  ۓ ے ھے ھ  ھ ھ ہ

 ې ۉ  ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۆۈ ۆ  ۇ ۇ ڭ

 وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ  ى ى ې ې ې

 . [ 74  -  ٦٨:  الزمر ] ﴾ ىئ ىئ ېئ ېئېئ ۈئ  ۈئ ۆئ   ۆئ   ۇئ ۇئ

 : أسماء اليوم اآلخر - ثانياا 

كثربربرة األسربربماء دليربربل علربربى شربربر  المسربربّمى، واليربربوم اآلخربربر يربربوم عظربربيم 

 ، تتنوع معانيها ودالالهتا.ا1)يفمانين اسم   أسماؤه منالقدر، تقرب  

 

الغزالي جمع أسماء القيامة يفم تبعربه القرطبربي، ذكره بن حجر وأشار إلى أّن   ا1)

 ا.11/39٦عليهم جميع  رحمة اهلل. )فتح الباري البن حجر، 
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لقيربربام النربرباس فيربربه ي بربربذل  سربربمّ ا،  القيامةةة  يوم):  وأشهر أسمائه وأ هرها

يف هربربذا االسربربم ورد  . وقربربد  لما يقوم فيها مربربن األمربربور العظربرباملرب العالمين، و

ة مربربن أسربربماء يربربوم : ، وإليربربه تضربربا  سربربائر األسربربماء، فيقربربالسربرببعين أيربربة الحاقربربّ

ٻپ پ پ پ ڀ ڀ ڀ  ٱ ٻ ٻ ٻ﴿: القيامربربربة. قربربربال اهلل تعربربربالى

ژ ژ ڑ ﴿: . وقربربربربال سربربربرببحانه[٨7: النسربربربرباء]﴾ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ڀٺ

ألتا تقربربرع سميت بذل     ا؛القارعة):  . ومن أسماء القيامة[1:  القيامة]﴾ڑ

، قربربال اهلل عربربّز أعربربداءه بالعربربذابفيهربربا اهلل تعربربالى يقربربرع  ، وألنّ القلوب بأهوالهربربا

ٹ ٹ  ٿ  ٺ ٿ ٿ ٿ ٺٺ ٺ  ڀڀ ﴿: وجربربربربربربل

 ﴾ ڤ ڤ ڦ ڦ ڤٹ ٹ ڤ 

   .[5 - 1:  القارعة]

: ه ال دار بعربربدها، قربربال تعربربالىألنربربّ ا، اآلخةةر  الةةراربوسربربمي ذلربرب  اليربربوم )

 ﴾ۇئ ۆئۆئ ۈئ ۈئ  ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ  ائ  ى  ې ى﴿ 

ک ک گ ﴿: ، قربربال تعربربالىاآلخةةر (، وسربربمي كربربذل  )[٨3: القصربربل]

 يفصربربل اهلل. ويف ذل  اليربربوم  [13٠:  البقرة]﴾گ ڳ ڳ ڳ ڳ گگ

ا، وينبربرب هم يختصمون  بين عباده فيما كانوا فيه  تعالى ا عظيمربرب  ، ويوقفهم موقفربرب 

ا، قربربال يةةوم الفصةة بما عملوا، فيرفع أقوام  ويخفض  خرين، ولهذا ُسّمي )

 .[21:  الصافات]﴾ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ﴿:  اهلل سبحانه

يجتمعربربون فيربربه لفصربربل ا ألن النربرباس  يةةوم الحبةةا يربربوم القيامربربة )  يمّ وُس 

 جث يت حت خت مت ىت  ىب يب جت﴿:  القضاء والحساب، قال تعالى

 ،أيت بغتربربربةهربربا تربربرب ألنّ ا، البةةاعة): . ومربربن أسربربربمائه[2٦: ص]﴾حج يث ىث مث

ے ۓۓ ڭ   ے﴿:  واحدة، قال اهلل تعالىساعة    يفوتذهل الناس  

كربربل العبربرباد ب تطربربمّ  ا؛ ألتربرباىالطامة الكبر. وهي )[٨5:  الحجر]﴾ڭ ڭ
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ۓ ڭ  ۓ ے ے ھ ھ﴿: اهلل عربربز وجربربلقربربال  فظيربربع. أمربربر هائربربل

 .  [44 -  43:  النازعات]﴾ڭ ڭ ڭ

ر العبربرباد تحسربربّ   ا؛ سربربمي بربربذل  لشربربّدهالحبةةر يةةوم  ):  ومن أسماء القيامة

ه، الم منون إذ لم يكونوا استكثروا مربربن الطاعربربات والمجرمربربون بسربرببب مربربا في

 پ   پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿:  اقرتفوا من السربربي ات، قربربال اهلل سربرببحانه

ي يةةوم ): ذلربرب  اليربربوم ومربربن أسربربماء .[39: مربربريم]﴾ڀ ڀ ڀ پ پ ا، الةةرن

يُن هربربو الجربربزاء؛  قربربال . العبربرباد ويحاسربرببهم هيجربربزي فيربرب تعربربالى ن اهلل ألوالربربدن

 .  [4: الفاتحة]﴾ٺ ٺ ٺ﴿:  سبحانه

مربربن قبربربورهم المربربوتى ا؛ ألن فيهربربا بعربربُث يةةوم البعةة ومربربن أسربربمائها )

ک گ گ   ک   ڑ ڑ ک ک﴿:  لحساهبم. قربربال اهلل تعربربالى  نشرهمو

 ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ﴿ :  وقال سربرببحانه   . [ 5:  الحربرب  ] ﴾ گ گ ڳ ڳ

ڭ ڭ  ڭ  ۓ  ھ ے ے ۓ  ھ  ھ ھ  ہ  ہ  ہ   ہ 

ة. وهربربي )[5٦: الربربروم]﴾ڭ لجميربربع  عةسربربمِ مُ  فيهربربا صربربيحةال ألنّ ا؛ الصةةاخ 

ېئ ېئ ﴿:  . قربربال اهلل جربربل جاللربربهعن أمور الربربدنيا  همأسماع  تصّخ الخالئق،  

 حب خب مبجب  ىئ يئ مئ   حئ    جئ     ی  ی    ی  ی       ىئ ىئ ىئېئ 

هربربم تعمّ وتغشى الناس  ا ألتاالغاشيةوهي ) .[37 -  33:  عربرببس]﴾جت  ىب يب

  ڤٹ ڤ ڤ  ٹ  ٿ ٿ ٹ ٹ﴿ :  . قربربال اهلل تعربربالى فزاعهربربا أ ب 

 .[4 - 1: الغاشية]﴾ڄ   ڦ ڦ ڦ  ڦ  ڤ

العبربرباد فيخربربر.    الصربربوره بنفخ فيربرب يُ الذي    ،ايوم الخروجوذل  اليوم هو )

 ﴾ں ں ڱڳ ڳ ڱ ڱڱ ﴿: . قربربال اهلل تعربربالىمربربن قبربربورهم

، إمربربا إلربربى الجنربربة الخلربربد دار يصيرون يف ذل  اليوم إلربربىالناس . وألن  [42:   ]
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  مج﴿:  ا. قربربال اهلل تعربربالىيةةوم الخدةةو وإما إلى النربربار كربربان مربربن أسربربمائها )

قربربٌة وكائنربربٌة ال شربربّ  فيهربربا و. [34:  ]﴾مخ حخ جخ جحمح  يتمن سربربُ ألّنهربربا محقة

 گک گ گ  کک ک   ڑ﴿: ا. قربربربربربال اهلل سربربربربرببحانهالواقعةةةةةةب)

 .[3 -  1: الواقعة]﴾ گ ڳ

:  ى ربال اهلل تعالربا. قرب هربامربيرب ق قربقّ ربا وتحربوعدهربم  راب ربقتال   ا؛ةةاآلزفي )ربوه

:  . ومن أسمائها [ 5٨  -  57:  النجم ] ﴾ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ گک گ ﴿ 

:  بحانه ربال سربم. قربق كلهربالخالئ  ا ربع فيهربمربجربيى  ربربتعالاهلل    ن ا؛ ألعةوم الجمةي)

  ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ںں ڱ  ڱ   ڱ   ڱ    ڳ    ڳ   ڳ    ڳ  گ گ﴿

 . [7: الشور ]﴾ۀ

لكربربل  ويحربربّق  ا، والوعربربد والوعيربربد يتحقربربق فيهربربا،ال شربرب  فيهربرب   حربربّق   وألّنها

 اهلل قربربالا. الحاقةةة): ر فربربّّن مربربن أسربربمائهالقوم الجنة ولقربربوم النربربا  ..عامل عمله

 تربربأيت . وألتربربا[3 - 1: الحاقربربة]﴾ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ   ڭ ۓ ۓ ے ﴿: تعربربالى

ّميت )ساعة محّددة ال تتقربربدم وال    يف  بغتة : تعربربالى  قربربال  .ا1)البةةاعة(تتربربأّخر سربربُ

 

ر هبربا يف العربيربة عربن جربزء مربن الزمربان غيربر  ا1) قال القرطبي: الساعة؛ كلمربة يعبربّ

محدود، ويف العربر  علربى جربزء مربن أربعربة وعشربرين جربزءا  مربن يربوم وليلربة، 

وحقيقة اإلطال  فيها أن الساعة برباأللف والربالم واّلذين هما أصل األزمنة.  

عبارة يف الحقيقة عن الوقت الذي أنت فيه، وهو المسربّمى برباآلن، وسربّميت 

به القيامة إما لقرهبا؛ فّن كل  ت قريب، وإما أن تكون سميت هبا تنبيها على 

ما فيها من الكائنات العظام التي تصهر الجلود وتكسر العظام. وقيربل: إنمربا 

 ا.1/249بالساعة ألتا تأيت بغتة يف ساعة. )التذكرة، سميت 
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 ،[1: الحربربربربربربربرب ]﴾ٱ ٻ ٻ ٻٻ پ پ پ پ ڀ﴿

 ﴾ڤ ڤ ڤ  ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ﴿: وقربربربربال سربربربرببحانه

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ﴿: ، وقربربربربربال تعربربربربربالى[15: طربربربربربه]

ەئ وئ ﴿: ، وقربربربال جربربربّل شربربربأنه[55: الربربربروم]﴾ں   ڱڱ ڱ ں

 .[14:  الروم]﴾وئ ۇئ ۇئ

اهلل تعربربالى  اليربربوم الربربذي أوعربربد ألنربربه ا؛يةةوم الوعيةةروسربربمي يربربوم القيامربربة )

 .[2٠:   ]﴾ڌ ڍ  ڍ ڇڇ ڇ ڇ﴿:  عباده، وهتددهم به، قال جّل شربربأنه

 الخربربالق والتقربرباء    ، أهل السماء وأهل األرض   ي تالق ولما يحدث يف هذا اليوم من  

ۈ ٴۇ ۋ ۋ ﴿: ا. قربربال اهلل تعربربالىيةةوم الةة   ؛ سربربّمي )وخلقربربه

   ۆئ  ەئ وئ وئۇئ ۇئ ەئ  ائ ائ  ې ى ى  ې  ۉ ۉ ې ې  ۅ ۅ

 ويربربوم القيامربربة   . [ 1٦  -  15:  غربربافر ] ﴾ ی  ی ی ىئىئ  ىئ  ېئ ېئېئ ۈئ ۈئ ۆئ

علربربى الخالئربربق.. ُأممربرب  وأفربربرادا . نربربداء  المن  فيه  يحصل    ما  ةلكثر  ا؛ال نا   يوم  )

جئ حئ مئ   ی ی ی یېئ ىئ ىئ ىئ  ېئ ېئ﴿: قربربربال تعربربربالى

ا؛ ال غاب   يوم  وهو )  .[33   -  32:  غافر]﴾ىب يب جت حت خت  ىئ يئ جبحب خب مب

، ة العملعلى قلّ فيه    ه الء  يندم  ؛بنبالغَ فيه  يشعرون    واألشقياءالسعداء    ألنّ 

علربربى الصالحات، ويندم أول    من    االستكثار  الطاعات، وعدموالتقصير يف  

 .مربرب منينلو كانوا واقرتفوا من السي ات، وودوا   ،طوا يف جنب اهلل تعالىما فرّ 

   .[9:  التغابن ]﴾ۆئۈئ ۈئ ېئ ېئۇئ ۇئ ۆئ ﴿:  قال تعالى

ولربربو  بألفا هربربا، والسربربنةيف القربربر ن  تورد أسربربماء يربربوم القيامربربة عظربربموم

عددها فو  الثمانين. ومما ُيشتق مربربن  زادلبطريق االشتقا    ُأخذت أسماؤها

أخوذ مربرب   ا،رريوم الصن ):  عليه يف كتاب اهلل تعالى  منصوص أسماء يوم القيامة  
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. [٦:  الزلزلربربة]﴾ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ﴿:  تعالىقوله  من  

وز ويةةوم  )  ر    ىئ   ېئ ېئېئ ۈئ ۈئ ۆئ   ۆئ  ۇئ ەئ وئ وئۇئ﴿ :  ا، لقولربربه تعربربالى البةة 

سربرباتر، ال يسربربرتهم  بربربارزون ربرباهرون : ، أي[1٦: غربربافر]﴾ی  ی ی ىئىئ

 ٻ ٻ﴿:  سبحانهمن قوله    ا،ويوم الجرال . )ال يخفى على اهلل منهم شيءو

 ﴾ٺ  ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ  ڀ  پ پ   پ   پ  ٻ ٻ

   .[111: النحل]

يربربوم الو  ،مشربربهوداليربربوم  الو  ،يربربوم المربربابالقيامربربة بومن ذلربرب  تسربربمية يربربوم  

يربربوم و  ،عسيراليوم  الو  ،ويوم الفزع األكأ  ،عظيماليوم  وال  ،قمطريرالعبوس  ال

 ،ون إلى نار جهربربنمدعّ ويوم يُ   ،تمل  نفس لنفس شي    يوم الو  ،تبلى السرائر

ويربربوم ال ينفربربع مربربال وال  األبصربربار،ويربربوم تشربربخل  ،ويوم ال بيع فيه وال خالل

 فيه.  ال ريبالذي  يوم  الو  ،ويوم ال مرد له من اهلل  ،بنون

 منازل الّسير إلى اليوم اآلخر! - ثالثاا 

خلق اهلل تعالى اإلنسان من ماهية فريربربدة، تختلربربف عربربن ماهيربربة المالئكربربة 

والجاّن، فمن طينة األرض ونفخة الروح تشّكل  دم عليه الصربربالة والسربربالم؛ 

ه مالئكتربربه، وعّلمربربه األسربربماء   فّذا هو بشر سوّي. وإل هار فضله أسجد له ربربربّ

ه فيهربربا ُأهربرببط وزوجربربه إلربربى األرض،  ا عصربربى ربربربّ ة، فلمربربّ كّلهربربا، وأدخلربربه الجنربربّ

ومعهما الشيطان الربربذي أغواهمربربا. وأخربربأ اهلل تعربربالى  دَم أّن بقربرباءه وزوجربربه يف 

ح األرض لمّدة معلومة، يعودان بعدها إلى دارهما األولى، ومعهما من صربربل

من ذريتهما. ويف األرض جر  االختبربربار الكبيربربر لبنربربي  دم، واحتربربدم الصربربراع 

بينهم وبين الشيطان.  
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وكما خلق اهلل تعالى  دم من طربربين فقربربد جعربربل نسربربله بعربربده متسلسربربال مربربن 

نطفة أمشا. مهينة، تستقّر يف مستودعها المكين. وأخر. مربربن أصربربالب نسربربله 

هم من بطون أمهاهتم وأصربربالب ذريتهم.. يتوالدون جيال  فجيال ، كّلما أخرج

ه خربربالقهم وملربربيكهم، وأخربربذ مربربنهم الميثربربا  بمربربا أودعربربه يف   بربربائهم قربربّررهم بأنربربّ

دوه ويعبربربدوه ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ﴿:  ، قربربال تعربربالىا1)فطرهم أن يوحربربّ

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄڄ ڄ ڃڃ ڃڃ چ چ چ 

 . وإقرارهم هربربذا عربرباّم لجمربربيعهم؛ [ 172:  األعرا  ] ﴾ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ

صربربالب  بربربائهم. فربربّذا ُجمربربع خلربربق أبمربربا أودعربربه سربرببحانه يف فطربربرهم وهربربم يف 

أحدهم يف بطن أمه، بعث اهلل تعالى إليه ملك  موكال  بربربه، وأمربربره بكتابربربة أربربربع 

 أو سعيد. فّذا ُنفربربخ يف :  كلمات، يقول له
ّ
اكتب عمله، ورزقه، وأجله، وشقي

الّطويلة الشاّقة.    ابن  دم الروح، وهو يف الظلمات الثالث، بدأ رحلة الكدح
 

 النتقال إلى دار الّدنيا. -1

ه؛ حيربربث يخرجربربه   الوجود، تتجّلىومع خرو. ولد  دم إلى   به رحمربربة ربربربّ

طاهرا  نقي ، مأّأ من الذنب والخطي ة، سالم  من العقائد الفاسربربدة، مفطربربورا  

على التوحيد، يفّم ال يزال به رّبه.. ُيمّده بالقو  الظاهرة والباطنربربة التربربي تعينربربه 

على بقاء هذه الفطرة، ويكّمله بمكتسبات المعرفة، ويتّمها له طربربورا  فطربربورا ، 

ه، والثبربربات علربربى حتربربى يربربتمكّ  ير الطويربربل إلربربى ربربربّ ن مربربن تحصربربيل مقاصربربد السربربّ

ه يف جميربربع األطربربوار  ة. وربربربّ الصراط الذي يربرب ول بربربه إلربربى داره األولربربى.. الجنربربّ

 

 .ا3٠٨/ص1انظر تأويل اآلية يف: تفسير السعدي، ). ا1)
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يحفظربربه ويرعربرباه، ويهديربربه السربرببيل، وال يرتكربربه لعربربدّوه.. يرسربربل إليربربه الرسربربل 

باآليات البينات، والكتب الوااحات، ويبّشره ويحّبب إليربربه الطاعربربة ويرغبربربه 

ها، ويحّذره من سبل الشر  والمعصية وطر  الضالل التي تربرب ول بربربه إلربربى في

دار البوار، فّذا بلغ سّن التكليف وجر  عليربربه القلربربم اّتضربربح مسربربيره، وتحربربّدد 

بحسب العمل مصيره.  
 

 عداوة الّشيطان. -2

على ذرّية  دم من عداوة الّشيطان؛ فهربربو ال يربربزال حيربربّ    عداوة أشدّ ما من  

عن صربربراط اهلل   تتجاوز إااللهمبينهم، وسيظّل إلى قيام الّساعة، ومهّمته ال  

المسربربتقيم، ودعربربوة مربربن اسربربتطاع مربربنهم إلربربى سربربواء الجحربربيم. والمعركربربة مربربع 

هي المعركربربة الحقيقيربربة لكنربربه اسربربتطاع تحويلهالتصربرببح حربربرب  بشربربرية   الّشيطان

أطربربول  ة قرون من نزول  دم، وكانت من قبل بشرية شربربيطانية. وهربربيبعد عشر

وأشّق مواجهربربة يخواربربها البشربربر علربربى اإلطربربال ؛ حيربربث بربربدأت فصربربولها منربربذ 

ولم هتدأ ساعة من الّدهر، كما لم تنحربربر  عربربن    دم،اليوم األول لخلق أبيهم  

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ﴿: غايتهربربا الوااربربحة التربربي جاّلهربربا اهلل لهربربم بقولربربه

 .[6:  فاطر]﴾ڄڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ

را   واألنفس البشرية الضعيفة سريع  ما تربربركن إلربربى الربربّدنيا، وتقربربع يف شربربِ

ر ،  بسربرببب، ولكٍل سبيُله الذي يغويه؛ فمنهم من تدركه الغواية الشيطان الشربربّ

 شربرببا تحصيال  أو إنفاقربرب ، ومربربنهم مربربن يقربربع يف   ،المال  بسببومنهم من يضّل  

.  نحو ذل الشهوة، و
 

 الّطعربربم الشربربيطاينّ الربربذي يناسربربب حالربربه ازداد انحرافربربه 
ّ
وكّلما التقط  دمربربي

عن صراط رّبه، وأعرض عن ذكربربره، يفربربّم ال يربربزال ينقطربربع عربربن معربربالم الهدايربربة، 
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حتربربى يغيربربب يف  لمربربات الضربرباللة؛ فأشربربقاهم مربربن تأتيربربه منّيتربربه وهربربو كربربذل ، 

وأسربربعدهم األّوابربربون الربربذين تربربدركهم رحمربربة رّبهربربم، وُيقربربذ  يف قلربربوهبم نربربور 

رهم أنربربوار ﴾گ گ گ﴿اإليمان   ، يتلّمسون الدليل الهادي الذي يبصربربّ

الطريربربق، ويربربوقظهم مربربن سربربكرة الغربربافلين، بصربربوت الرتغيربربب تربربارة، وبسربربوط 

الرتهيب تارات. فّذا زكت البصيرة بنور اإليمان صّحت المعرفة وصربربلحت 

 ، حيربربثاإلرادة، واستقام السلو ، وأخذ القلب يغّذ الّسير إلى منازل األبربربرار

: المالئكربربة الكربربرام مهن ربربين، يقولربربون  تلقتربربهأمامه  ، فّذا الحت  رحة الكأ الف

.  ﴾ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ﴿
 

ربات عربربدن فّّنهربربا  علربربى جنربربّ
ة
 فحربربي

 

 منازلربربرب  األولربربربى وفيهربربربا المخربربربيةمُ 

ر    ولكنّنربربربا سربربرببي العربربربدّو فهربربربل تربربربُ

 

 نعربربربربربود إلربربربى أوطاننربربربربا وُنَسربربربلربربربربةمُ 

 
ب بربربربين  ه يتقلربربربّ الربربربّدنيا، : المنربربربازل الربربربثالثوالسربربربعيد يف كدحربربربه إلربربربى ربربربربّ

والأزخ، واآلخرة، والّدنيا أقصر هذه المراحل عمربربرا ، وأكثربربرهّن ااربربطراب ، 

وأعظمهّن أيفرا  يف مستقبل الخلود القادم، وفيهربربا تكربربون التكربرباليف، ويحصربربل 

ترفعربربه هربربذه لتسربربمو بربربه إلربربى الفضربربائل   ،التجاذب بربربين نربربوازع الربربّروح والجسربربد

والشربربربهوات  ،العلويربربربة والقربربربيم، وتثقلربربربه تلربربرب  بمطالربربربب الجسربربربد األراربربربية

: ورّبه يف الحالين أعلم به، وأنصح له، وأخأُ بمصيره، قال تعربربالى  .واللّذات

فربربّذا مربربات ابربربن  .[٦: االنشربربقا ]﴾ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ﴿

.له نتائ  عمله دم قامت قيامته، وانقطعت عن الدنيا ِصلته، و هرت  
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 .(1))القبر أّول منازل اآلخرة( - 3

فّذا استوىف ابربربن  دم رزقربربه وأجلربربه توّفتربربه مالئكربربة الّرحمربربة إن كربربان م منربربا 

ر بمصربربيره عنربربد نربربزع  تقيربربّ ، أو مالئكربربة العربربذاب إن كربربان جاحربربدا  شربربقّي ، وُبشربربّ

هربربذا :  روحه. والموت حالة تنفصربربل فيهربربا الربربّروح عربربن الجسربربد مربربن كربربّل وجربربه

 وتل  تحّلق يف النّعربربيم، أو تعربربّذب يف الجحربربيم.  رميم ، يذوي يف الرتاب ليصبح 

وبربربالموت ينتقربربل ابربربن  دم عربربن الربربّدنيا انتقربرباال  تائيربرب  ال رجعربربة فيربربه، وتربربزول 

متعّلقاته فيها، وينقطع عنه كّل شيء سو  ما خّلف من كسب صربربالح، يفربربّم ال 

ة أو النربربّ   يجتمع شمله بربربالمقّربين لربربه، مربربن المّتقربربين أو الفجربربار، ار. ربإال يف الجنربربّ

)إذا حضربربرتم الميربربت فغّمضربربوا البصربربر؛ فربربّّن البصربربر يتبربربع الربربروح، : ملسو هيلع هللا ىلص قربربال

)إذا : ملسو هيلع هللا ىلص. وقربربال ا2)وقولوا خيرا ؛ فّّن المالئكة ت ّمن على دعاء أهربربل البيربربتا

صدقة جارية وعلربربم ينتفربربع بربربه وولربربد : مات اإلنسان انقطع عمله إال من يفالث

.ا3)صالح يدعو لها
 

 

قربال: كربان عثمربان بربن   ،    جزء من حديث رواه هانئ مربولى عثمربان بربن عفربان ا1)

عفان إذا وقف على قربأ بكربى حتربى يبربّل لحيتربه، فيقربال لربه: قربد تربذكر الجنربة 

والنّار فال تبكي، وتبكي من هذا؟ فيقول: إّن رسربول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قربال: )إّن القربأ 

أّول منازل اآلخرة؛ فّن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ين  منه فما بعده 

 ا.52٦/ص1المستدر ، .أشّد منها )أخرجه الحاكم يف 

ا، مربربن حربربديث شربربداد بربربن أوس، وقربربال: 5٠3/ص1أخرجربربه الحربرباكم، ). ا2)

 حديث صحيح اإلسناد ولم يخرجاه.

ا مربربن حربربديث أبربربي هريربربرة، وقربربال: هربربذا ٦٦٠/ص3أخرجربربه الرتمربربذي، ). ا3)

 حديث حسن صحيح.
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وُز الّروح إلى عالم جديد  ربراب، وتجربودع التربوبالموت يذُبل الجسد وي

 ڦ ڄ ڄ ڄ﴿ :  رة، قال اهلل تعالى رب م اآلخ رب و أّول عوال رب رزخ.. وه رب يسّمى الب 

چ چ ڇ ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌ  چڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ 

.  [٦3 -   ٦1: األنعام]﴾ ڌ ڎ ڎ ڈ
 

ى والربربأزخ عربربالم األرواح ال األجسربرباد! ومربربع أّول ليلربربة يف القربربأ  تتجلربربّ

دركات  للّروح اآلدمّية حقائُق األهوال الجديدة التي كانت محجوبة عن المربربُ

ا الجسربربد فربربال يلبربربث طربربويال  حتربربى يربربزول وتبلربربى محاسربربنه،  يف الحياة الدنيا. أمربربّ

، وال يبقى منه إال ُعجب الذنب الربربذي ال يفنربربى بعربربد الخلربربق ا1)وتزول معالمه

ڇ ﴿: ! قربربال اهلل جربربّل شربربأنهاألّول، ومنربربه تبربربدأ الحيربرباة األخربربر  يربربوم القيامربربة

. والربربّروح، كربربذل ، إذا [55: طربربه]﴾ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ

.ا2)ُنِفخت أول مرة ال تموت أبدا ؛ ألّنها مخلوقة للبقاء، بخال  الجسد
 

 

)إن اهلل قربربد حربربرم علربربى : عربربدا أجسربرباد األنبيربرباء علربربيهم الصربربالة والسربربالم، قربربال ملسو هيلع هللا ىلص ا1)

 ا.519/ص1األرض أن تأكل أجساد األنبياءا، )أخرجه النسائي، .

هلل تعربربالى مخلوقربربات ال تبيربربد، أوجربربدها سربرببحانه للبقربرباء، وال يلحقهربربا الفنربرباء، وقربربد  ا2)

 : نظمها اإلمام السيوطي رحمه الّله بقوله

 ة ُحكربربربربربم البربقربربربربربرباء يعّمهربربربربربربا انيربربربربربيفم

 

ز العربدم  من الخلق، والبرباقون يف حيربّ

 سربربّي، نربرباٌر وجنربربةهربربي العربربرل والكر 

 

 وُعجٌب وأرواٌح كربذا اللربوح والقلربم

 
الولربدان؛ فربّتم : الحور العين. ويضا  لها كذل :  وزاد عليها بن القيم يف نونيته

 مخلوقون للبقاء ايض .
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وأرواح العباد بحسب ما غلب على حال أصحاهبا يف الّدنيا؛ فّذا كانربربت 

ة؛ ارتفعربربت للتربربنّعم يف مسربربتقّر  الخلربربود، وإذا كانربربت حربرباال  حربرباال  إيمانيربربة عليربربّ

شهوانية دني ة، لم ُتفّتح لها أبواب الّسماء، بل ُيُقذ  هبا يف دركربربات األرض، 

ول ربقربربال رسربرب : قربربال ��اري رباألنصربرب . عربربن كعربربب ا1)ورربوم النّشربى يربّذب إلربوتع

ُق يف شربربجر الجنربربة، حتربربى يرجربربع إلربربى : ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  لربربُ )إّنمربربا نسربربمة المربرب من طربربائٌر يِعش

مسربربتقّرها ذا  أحربربواال  ال  الربربّروح يف. يفربربم تجربربري علربربى ا2)جسربربده يربربوم يبعربربثا

 ملسو هيلع هللا ىلصأّن رسربربول اهلل  ��يعلمهربربا إال اهلل سربرببحانه، عربربن أبربربي أيربربوب األنصربرباري 

ون :  قال اه أهربربل الّرحمربربة مربربن عبربرباد اهلل كمربربا تلقربربّ )إذا ُقبضت نفس الم من تلقربربّ

أنظربربروا : البشربربير يف الربربدنيا، فُيقبلربربون عليربربه ليسربربألوه، فيقربربول بعضربربهم لربرببعض

صاحبكم يسرتيح؛ فّّنه قد كان يف كرب شديد، فيقبلون عليه؛ فيسربربألونه مربرباذا 

فعل فالن؟ وما فعلت فالنة؟ هل تزوجت؟ فّذا سألوه عن الرجل قربربد مربربات 

قد مات ذا  قبلي، فيقولون إنا هلل وإنا إليه راجعربربون، ُذهربربب بربربه : قبله قال لهم

عشربربائركم مربربن أهربربل إلى أّمه الهاوية.. وإّن أعمالكم ُتعربربرض علربربى أقربرباربكم و

اللهربربم هربربذا فضربربل  : اآلخربربرة؛ فربربّن كربربان خيربربرا فرحربربوا واستبشربربروا، وقربربالوا

ورحمت  فأتمم نعمت  عليه، وأمته عليها، ويعربربرض علربربيهم عمربربل المسربربيء 

. قربربال اهلل ا3)تراي به عنه وتقربه إليربرب ا  صالح   اللهم ألهمه عمال  :  فيقولون

 

تأّمل أحوال هذه المرحلة يف الحديث الذي أخرجه اإلمربام أحمربد يف مسربنده عربن  ا1)

َبَراِء، ).  ا 2٨7/ص4الش

 ا.٦٦5/ص1ا والنسائي، ).142٨/ص2أخرجه ابن ماجه، ). ا2)

ا ورّجح األلبرباين رفعربه يقينرب ، 129/ص4أخرجه الطأاين يف المعجم الكبير ). ا3)

 ا.275٨)السلسلة الصحيحة 
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 ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ﴿: تعربربربربربالى

. [4٠: األعربربربربرا ]﴾ ںڻ ڻ ڻ ڻ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ڳ

)إذا رأ  )المربرب منا مربربا ُفسربربح لربربه يف :  ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهلل  :  قال  ��وعن جابر  

.  ا1)أسكنا:  دعوين أبّشر أهلي، فُيقال له:  قأه يقول
 

  :تذّكر اآلخرة - رابعاا 

تذّكر اآلخرة أصل الزهد وحقيقة التقو ، والخو  من عذاهبا والطمع 

فضيلة، ورادع عن كل  لم. وهبذا التربربذّكر تسربربتقيم حيربرباة يف نعيمها باعث كل  

مربربربن  الطاعربربربات، ورهبربربربتهم يف األفربربربراد ويصربربربلح تعربربرباملهم، وتربربربزداد رغبربربربتهم

يف  النعربربيم مربربن يرجربربوه  بمربربا  الربربدنيا  مربربن  يفوته  عما  الم من  السي ات، وبه يتسّلى

ذل  اليوم العظيم، ويرتّقب المحروم والمظلربربوم مربربا سربربيكون فيربربه مربربن نصربربب 

 الحقو ، والقصاص من الظالمين والمجرمين.   الموازين وردّ 

والغفلة عن تذّكر اآلخرة باعث كّل خطي ة، وبريد كل حسربربرة، وبسربربببها 

  هر الظلم والجهل، وُاّيعت الحقو ، وانتهكربربت المحربربارم، وألجلهربربا حصربربل 

التهاون بالفرائض، والزهربربد يف الطاعربربات، وانُتهكربربت المحّرمربربات، وهبربربا عربربدا 

ه أو أخذ ماله، وبسببها قامت سربربو  التنربربافس علربربى الظالم على المظلوم فقتل

الربربدنيا، والتواصربربي بجمربربع حطامهربربا، واالنشربربغال بمباهجهربربا، واالنغمربرباس يف 

 علربربم الربربدنيا المجربربّرد :  زينتها ولّذاهتا المحّرمة، حتى صار العلم المطلربربوب بيربربنهم 

ر  عن اآلخرة، وحتى ساد يف قطعان البشر نمُط الحياة االجتماعي الربربذي حربربذة

بغض اهلل إنّ »: بقولربربه ل اهلل ملسو هيلع هللا ىلصمنربربه رسربربو  يف سربربّخاٍب  جربربّوا ، َجعظربربري كربربّل  يربربُ

 

 ا وهو حديث صحيح.331/ص3اإلمام أحمد ).أخرجه  ا1)
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 الرحلة األخيرة

. ا1)«بربرباآلخرة جاهربربلٍ  بالربربدنيا، عربربالم بالنهربربار، حمربربارٍ  بالليربربل، جيفربربةٍ  األسربربوا ،

وهربربربذا الوصربربربف النبربربربوي بليربربربغ لمربربربن تأملربربربه، حيربربربث قربربربرن الشربربربرور وانتهربربربا  

د   عليربربه المحرمات باإلعراض عربربن اآلخربربرة واالشربربتغال بالربربدنيا، وهربربذا مربربا أكربربّ

القر ن الكريم الذي يقرن الغفلة عن اآلخرة باإلعراض والجحود يف الربربدنيا، 

، [1: األنبيربربرباء]﴾پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿: قربربربال تعربربربالى

: كمربربا يقربربرن هربربذه الغفلربربة بالحسربربرة والندامربربة يربربوم القيامربربة. قربربال اهلل سربرببحانه

 .[39:  مريم]﴾پ پ پ ڀ ڀ ڀ   ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ﴿

ين   :من أحوال الذاكر

ت أهوالربربه مضربرباجعهم، كم شغل   ِذكربربُر القيامربربة قلربربوَب الصربربالحين، وأقظربربّ

وصربربلحت بسربربببه أعمربربالهم، فلزمربربوا التوبربربة واالسربربتغفار، وأحسربربنوا يف طلربربب 

ة والحربربذر مربربن النربربار. وأخبربربارهم يف  الدنيا واآلخربربرة، وتنافسربربوا يف طلربربب الجنربربّ

 أشهر من أن ُتذكر، وأكثر من أن ُتسّطر.:  ذل  زكّية ندّية

 يربربا»: فقربربال جأيل أتاين: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: الق  ��سعد    بن  سهل  عن

 واعمربربل مفارقربربه، فّنربرب  شربرب ت من وأحبب ميت، فّن   ش ت  ما  عش  محمد،

ه المربرب من شربربر  أنّ  واعلربربم بربربه، مجربربزّي  فّنربرب  شربرب ت مربربا  وعربربّزه بالليربربل، قيامربربُ

، ا3)«اللذات  هادم  ذكر  من  أكثروا»:  يقول  . وكان ملسو هيلع هللا ىلصا2)«الناس  عن  استغناؤه

 يعني الموت.  

 

 ا.1٨7٨أخرجه البيهقي، وصححه األلباين يف صحيح الجامع، )ح ا(1

 .)٨31أخرجه الحاكم والبيهقي، وصححه األلباين )الصحيحة ح ا(2

 ا.4/553أخرجه الرتمذي عن أبي هريرة، وصححه األلباين، ) ا3)



         

(29) 

 اإليمان

 رأيت:  قال  ��  أبيه  عن  مطر   يصّد  مقاله فعن  وحال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص

ل.  كربربأزيز  أزيربربزٌ   صدره  ويف  يصّلي  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول . ا1)مربربن البكربرباء  يعنربربي  الِمرجربربَ

خطبربربة  ملسو هيلع هللا ىلصخطب رسول اهلل :  ��أنس    قال  ،��كذا كان حال أصحابه  وه

، ولبكيربربتم قلربربيال  لربربو تعلمربربون مربربا أعلربربم لضربربحكتم  »:  مثلها قط، قال  ما سمعُت 

 .ا2)لهم خنينووجوههم   ملسو هيلع هللا ىلصى أصحاب رسول اهلل  فغطّ :  ، قال«كثيرا  

: لربربه  فقيربربل  لحيتربربه،  يبربربّل   حتربربى  بكربربى  قربربأٍ  علربربى  وقربربف  إذا  ��  عثمان  وكان

: قربربال ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسربربول إنّ : فقربربال هذا؟ من وتبكي تبكي، فال والنار الجنة  تذكر

 منربربه ين  لم وإن منه، أيسر بعده فما منه نجا فّن  اآلخرة،  منازل  أّول  القأ  إنّ »

 القربربأ  إال  قربربطّ   منظرا    رأيت  ما»:  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  وقال:  قال  .«منه  أشدّ   بعده  فما

   .ا3)«منه  أفظع

مرحبربربا بربربالموت، زائربربر : قربربال �� بربربن جبربربل  بمعربرباذالمربربوُت  نربربزلوحربربين 

ب، وحبيب جاء على فاقة، اللهربربم إين كنربربت أخافربرب  وأنربربا اليربربوم أرجربربو ، مغيّ 

 األتربربار، لجربربري ي لم أكن أحربربب الربربدنيا وطربربول البقربرباء فيهربرباتعلم أنّ اللهم إن   

 ومزاحمربربة  السربرباعات،  ومكابربربدة  الهربربواجر،  لظمربربأ  ولكن  األشجار،  لغرس  وال

كر ِحَلق  دعن  بالركب  العلماء  .ا4)الذن

 

 ا.544الرتغيب والرتهيب )حأخرجه أبو داود، وصححه األلباين )صحيح  ا1)

 متفق عليه. ا2)

 ا.4/553وحسنه األلباين يف جامع الرتمذي، ) أخرجه أحمد،ا   3)

 ا.٦/3٨7أخرجه األصبهاين يف حلية األولياء، )( 4)
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 الرحلة األخيرة

لكربربن هربربي : تر  م ربربة ألربربف، قربربالوي فالن توفّ : قيل لعبد اهلل بن عمرولما  

وكيربربف ترتكربربه وهنالربرب  كتربرباب ال يغربربادر صربربغيرة وال كبيربربرة إال  .لربربم ترتكربربه

وكان سفيان الثوري إذا ذكر الموت ال ُينتفع به أيام ؛ فّذا سربربُ ل   .ا1)أحصاها

ولمربربا حضربربرت محمربربد بربربن سربربيرين . ا2)ال أدري، ال أدر : عربربن الشربربيء قربربال

 ،الخاليربربةأبكربربي لتفريطربربي يف األيربربام  :  فقربربال  ؟بكيربرب مربربا يُ :  فقيل لربربه  ،الوفاة بكى

 .ا3)الحاميةوما ينجيني من النار    ،ة عملي للجنة العاليةوقلّ 

 

p  p  p 

 

 ا.3٠٦/ 1حلية األولياء، ) ا(1

 ا.1/239ا، وحلية األولياء، )32٨/ 1الزهد لإلمام أحمد، ) ا(2

 ا.131الموت، عبد الحق اإلشبيلي، )صالعاقبة يف ذكر  ا3)
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 :  المحطة الثانية

 األهوال

 أهوال يوم القيامة، ومنازله،  

 واألعمال التي تقع فيه 
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 الرحلة األخيرة

 

 األهوال

الكأ ، وقضربربى اهلل تعربربالى األمربربَر أِذن إذا انقضت  خر عالمات الساعة  

سبحانه بقيام الساعة، وفناء األرض بَمن عليها، وَحشر الناس إلى عرصربربات 

يوم طويل أخأ اهلل سربرببحانه بربربأّن مربربدة الوقربربو  فيربربه خمسربربين ألربربف سربربنة، قربربال 

  ﴾ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ﴿: تعربربربربربربربربربالى

 هيربربوم قربربدر السربربالم، يفوجأيل عليه  الكرام تعر. المالئكة: . أي[4:  المعار.]

عربربن عكِرمربربة  فيربربه مربربن القضربرباء بربربين خلقربربه.اهلل تعربربالى  يفرغ    ،خمسين ألف سنة

يفربربرغ يف ذلربرب  اليربربوم مربربن القضربرباء كقربربدر خمسربربين ألربربف  ،يف يربربوم واحربربد: قربربال

وهذا التقدير لطول يوم القيامة عائد لحساب أيام البشر، وما عهربربدوه .  ا1)سنة

ة، بربربل يربربوازي المعهربربود همليس من جربربنس أيربربام يف توقيتهم، وإال فهو يوم  خر

   عندهم.لزمان المعتاد  با  ن ألف سنةيخمس

وأهوال يوم القيامة مقرتنة بأعماله العظيمة التي يتنّقل فيها الخالئق مربربن 

لحظة قيامهم لرب العربربالمين إلربربى اسربربتقرارهم يف دار النعربربيم أو دار الجحربربيم. 

 

ا. وذكربر رحمربه اهلل قربوال   خربر يف تأويربل اآليربة، ٦٠1/ 23تفسربير الطربأي، ) ا1)

وهو أن مقدار صعود المالئكة الكرام، ومعهم جأيربل عليربه السربالم يف يربوم 

واحد من منتهى أمر اهلل تعالى مربن أسربفل األرض السربابعة إلربى منتهربى أمربره 

 .ع يوازي بحساب البشر: خمسين ألف سنةمن فو  السماوات السب
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 األهوال

 أهربربل أقربربوال، واألدلربربة مجمربربوع مربربن   هربربر  بحسب مربربا  -  وترتيب هذه األعمال

 :  على النحو التالي  ا1)العلم

 نفخة الصعق.: النفخة األولى  - 1

أّول أهوال القيامة نفخة الصور العظيمربربة التربربي أوكلهربربا اهلل تعربربالى لملربربَ  

هو إسرافيل عليه السالم، وبسربربببها تفربربزع الخالئربربق فتضربربطرب قلربربوهبم،   كريم

وتطربربيش عقربربولهم، وتنخلربربع أرواحهربربم، وتمربربور األرض لشربربّدهتا، يفربربم ترجربربف 

ر وترتفربربع  وتتشربربقق، وُتخربربر. الحمربربم مربربن باطنهربربا، وتمربربو. البحربربار، وُتفجربربّ

ٺ ﴿نربربارا ، وبسربربببها تربربذهل  أمواجهربربا، وُتسربربّجر مربربن داخلهربربا، وتتربربأّج 

ڤ       ٹ   ٿ ٹ ٹ ٹٿ ٿ ٿ       ٺ ٺ

   .[2:  الح ]﴾ڤ ڤ ڤ

 

أدلربربة  -أسربربتاذ العقيربربدة بجامعربربة أم القربربر   - جمربربع الشربربيخ عبربربداهلل الربربدميجي ا(1

المسألة، وأقوال أهل العلم يف ترتيب أعمال اليوم اآلخربر، وذكربر بأّنهربا تبربدأ 

بالنفخة األولى للصور، يفم نفخربة البعربث والقيربام، يفربم الحشربر، يفربم الشربفاعة 

العظمربربى، يفربربم عربربرض األعمربربال، يفربربم الحسربرباب األول ومربربا فيربربه مربربن جربربدال 

اخربربذ كتابربربه بيمينربربه و خربربذ كتابربربه بشربربماله، يفربربم ومعربرباذير، يفربربم تطربرباير الصربربحف ف

الحساب اآلخر لقطع المعاذير وقيام الحجة بعد قربراءة الكترباب، يفربم نصربب 

المربربوازين، يفربربم الظلمربربة واألنربربوار التربربي تكربربون بقربربدر اإليمربربان، يفربربم الصربربراط 

والورود، يفم القنطرة بين الجنة والنار والقصاص، يفم دار القرار إما الجنة أو 

قربوال العلمرباء تعربددت يف الحربوض فقيربل: بعربد المحشربر، النار. وذكربر بربأن أ

 .وقيل: بعد الصراط. واألدلة متكاف ة
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بّس بسربربّ  أي ف نسربربف ، وتربربُ دّ  الجبربربال، وُتنسربربَ : ومن شّدة هذه الّرجفربربة تربربُ

أكوامربرب  مربربن  ﴾ھ ے ﴿  يفربربم تكربربون  رخربربوة لينربربة كالربربدقيق،  تصير  حتى  ُتفّتت

ات  وهربربربربو الصربربربربو  ﴾ڦ﴿الريربربربرباح،  تربربربربذروهامتنربربربربايفرة  رمربربربربل حبربربربربّ

يف  ﴾جب ﴿وويسربربير كالسربربراب، الربربريح،  يف ، يفربربم يطيربربر غبارهربربا﴾ڦ﴿

. وتضطرب السماء من شّدة هذه الّرجفة، وتمور مربربورا ، ﴾خب  حب﴿  الجو

اعيفة، ويذهب لوتا األزر  الجميل   ﴾ڍ ڍ ڌ﴿وتتفّطر وتتشقق،  

كلربربربربون الربربربربوردة متنوعربربربربة األلربربربربوان : أي ﴾ۈئ ېئ﴿ويتبربربربربّدل فتصربربربربير 

 واألصباغ؛ فتارة تصبح حمراء، وتارة صفراء وخضراء وزرقاء.

وُتكّور الشمس، وُيجمع بعضها على بعض كما ُتكّور العمامربربة وُتلربربّف، 

ف اربربربوؤه، ويربربربذهب بريقربربربه، والنجربربربوم  ويربربربذهب اربربربوؤها. والقمربربربر يخسربربربُ

وتسربربقط واحربربدة تلربربو   غيرتت:  والكواكب تتنايفر يف القّبة السماوية، وتنكدر، أي

نفربربائس أمربربوالهم ويربربذهل النربرباس عربربن  األخر ، كالعقد الربربذي انفرطربربت حّباتربربه،  

  ظمهربربا عِ علربربى  وتتفجر البحربربار نربربارا ، فتصربربير  يهتمون لها،  وراعوتا  يانوا  التي ك

 ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿ :  وال رب ذه األه رب ورا  ه رب ه مص رب ّل جالل رب ال ج رب ق   د. رب تتوق   نارا  

 ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ  ڀ پ پ پ پ ٻ

 ٻ ٱ﴿ :  . وقال سبحانه [ ٦  -  1: التكوير ] ﴾ ٹ  ٹ ٿ ٿ  ٿ

  ﴾ ٺ   ٺ ڀ ڀ ڀ  ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ  ٻ

 .  [4 -  1: االنفطار]

ٻ پ ﴿وبسبب هذه النفخة تفنى الحياة على كوكب األرض، وُيصعق  

مربربن المالئكربربة والحربربور والغلمربربان.  ﴾پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ

ذ الصربربور صربرباحب طربربر  إنّ »: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول قال: قال �� هريرة أبي  عن  مربربُ
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 األهوال

 طرفربربه، إليربربه يرتربربدّ  أن  قبربربل  يربربُ مر  أن  مخافربربة  العربربرل  نحو  ينظرُ   مستعّد،  به  ُوكِل

 رسربربول قربربال: قال ��الخدري  سعيد أبي  . وعنا1)«دّريان  كوكبان  عينيه  كأنّ 

 وأصغى  جبهته،  وحنى  القرَن،  القرنِ   صاحب  التقم  وقد  أنعم  كيف»:  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل

 يربربا نقربربول فكيربربف: المسربربلمون قربربال ،«فيربربنفخ يربربنفخ أن يربرب مر أن ينتظربربر سربربمعه

 .ا2)«ربنا اهلل  على  توكلنا  الوكيل،  ونعم اهلل  حسبنا:  قولوا»:  قال  اهلل؟  رسول

 وطربربو  جربربّل جاللربربه األرض، الجبربربار فربربّذا فنربربي الخلربربق أجمعربربون قربرببض

كما ُتطو  الصحيفة يف اليربربد، :  أي  ﴾ڤ ڤ ڤ﴿  بيمينه  السماء

ة المربربوتى، دّ ّذا تكاملربربت عربربُ فربرب   .ا3)«األرض؟  ملربربو   أين  المل ،  أنا»:  يقول  يفم

صربرباروا خامربربدين بعربربد حربربركتهم، ال فوخلربربت األرض والسربربماء مربربن سربربكاتا، 

ار األعلربربى منفربربردا  بعظمتربربه الجبربربّ  ىبقويُيسمع، وال شخل ُير ، يوم ذ  حسة  

لعرض بربرباإال نربربداء المنربربادي   أرواح الخالئربربقيفجربربأ  ، لربربم  وجالله، أزلي  واحدا  

   مل  الملو  جّل جالله، ومعها يبدأ العرض األكأ.على  

 نفخة البعث. :النفخة الثانية  - 2

ّدلت  ،ا4)إذ اسربربتتّم فنربرباء الخالئربربق أربعربربين سربربنة بعربربد نفخربربة الصربربعق وبربربُ

أِذن اهلل تعربربالى بقيربربام الخالئربربق مربربن قبورهربربا   والسربربماوات  األرض  غير  األرض

 

 ا.3/٦٦أخرجه الرتمذي، وصححه األلباين، )الصحيحة  ا1)

 ا.3/٦5أخرجه الحاكم، وصححه األلباين، )الصحيحة  ا2)

 متفق عليه. ا3)

 �� أبي هريربرة ويف الصحيحين عن  ا.37٠/ص11انظر: فتح الباري ). ا4)
قال رسربول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »مربا بربين النفختربين أربعربون«. ورجربح أتربا أربعربين سربنة  قال:  

واأللوسربربي وابربربن   والبغربربوي والطربربأي والقرطبربربي والشربربوكاين   األئمربربة: النربربووي 

 رحمهم اهلل. الجوزي 
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وبعثها من جديد، وأمر إسرافيل عليه السالم أن ينفخ يف الصربربور مربربرة أخربربر  

 لتبدأ بعدها الحياة من جديد.

 قيام الخالئق من قبورها.  - 3

يربربوم القيامربربة كحربربال البربربذرة إذا رّواهربربا المطربربر بعربربد تقليربربب  نمربربو الخالئربربق 

األرض الصربربالحة وحريفهربربا! وكربربذل  األرض إذا زلزلربربت وااربربطربت يربربوم 

القيامة.. ُتخر. ما بداخلها، يفّم ينزل سبحانه مطرا  من تحت العرل، هتتّز لربربه 

ت قدرتربربه   ، من ُعجب الربربذنبجسادُ األ  ُت نبُ تَ وبقايا بني  دم،   ويأمرهربربا اهلل جلربربّ

تتجمع بعد أن أصبحت رميمربرب  متفرقربرب  يف الربربرتاب، فتجتمربربع مربربن طبقربربات أن  

فّذا هربربم قيربربام ، ومن بطون السباع، وحواصل الطير، ومن كل مكان،  األرض

أسوياء، بربربال روح، كحربربالهم يربربوم خلربربق أبربربيهم  دم عليربربه السربربالم! فربربّذا ُنفربربخ يف 

 ، ﴾ ٿ ٿ ٹ ٹ﴿ ح واجتمعت بأجسادها؛ ا الّصور أخر  تطايرت األرو 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ﴿ :  قال تعربربالى

ر]  ﴾ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ مربربربربَ يف  سربربربرببحانهقربربربربال و .[٦٨: الزُّ

ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ﴿:  تقريب حقيقة النشربربأة األخربربر 

  ڭ  ۓ ۓڭ ڭ ڭ ےھ ھ ھ ھ ے  ہہ ہ 

كربربربذل  خربربربروجكم مربربربن األرض يربربربوم : . أي[11 - 9:  ]﴾ۇۇ ۆ ۆ 

دمة الكربربأ  للمكربربّذبينالقيامة. وقال سبحانه عن لحظة  ڻ ۀ ﴿: الصربربّ

ے ے ۓ ۓ ڭ   ھ ھ ھ ھہ ہ  ۀ ہ ہ

ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ  ۈۆ ۈ   ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ڭ

  ى ى ائ ائ ەئ ەئوئوئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ېۉ ې ې ې 

ٹ ڤ ﴿: . وقربربربال جربربربّل شربربربأنه[52-4٨:  يربربربس]﴾ۈئ ۈئ
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 األهوال

. عربربن ا1)اقرتنت بأجسادها، وُرّدت إليها عند البعث:  . أّي [7:  التكوير]﴾ڤ 

ور بربربين السربربماء واألرض :  قربربال  ��  عبد اهلل بربربن مسربربعود )يقربربوم الَملربربَ  بالصربربّ

فينفخ فيه، والصور قربربرٌن، فربربال يبقربربى خلربربق يف السربربماوات واألرض إال مربربات، 

إال من شاء رب ، يفم يكون بين النفختين ما شاء اهلل أن يكون، فليس من بنربربي 

 الرجربربال، 
ّ
 دم خلربربق إال منربربه شربربيء، فيرسربربل اهلل مربرباء مربربن تحربربت العربربرل كمنربربي

وجثماتم من ذل  الماء كمربربا ينبربربت األرض مربربن الثربربر . يفربربم   فتنبت لحماتم

ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ﴿:  قرأ ابن مسربربعود

ور بربربين : قربربال، [9: فربرباطر]  ﴾ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ يفربربّم يقربربوم ملربربَ  بالصربربّ

السماء واألرض، فينفخ فيه، فينطلق كل نفس إلى جسدها حتى يربربدخل فيربربه، 

 .ا2)لرب العالمينايفم يقومون، فيحيون حياة رجل واحد، قيام   

وأنت تسمعه بصوت عظربربيم   ﴾ڳ گ گ گ گ ک﴿ما حال   ف

يربربا أيتهربربا العظربربام الباليربربة، واألوصربربال المتقطعربربة، : يقربربول علربربى أرض المحشربربر

واللحربربوم الممّزقربربة، والشربربعور المتفرقربربة، إّن اهلل يربربأمركّن أن تجربربتمعن لفصربربل 

المنربربادي وتحققربربت أّن ، وعقلربرب قربربع الصربربوت يف مسربربامع  القضربرباء. فربربّذا و

ذي الجربربالل واإلكربربرام والعظمربربة ،    األعلربربىلربربِ إلى العربربرض علربربى المَ   يدعو 

 سربربمعت إذ للصربربوت فربربزعٌ   أنربربت  . وبينربرباوشاب رأس   ،طار ف اد ،  والكأياء

 بغبربربار قربربدم  إلربربى رأسربرب  مربربن مغربربأّا   فويفبربربت رأسربرب ، عربربن األرض بربربانفرا.

 

 ا.1٨1/ص4التسهيل لعلوم التنزيل، ). ا1)

نربربه أال إا. وقربربال ابربربن حجربربر: رواتربربه يفقربربات 542/ص4أخرجربربه الحربرباكم، . ا2)

 ا.37٠/ص11موقو . )فتح الباري، .
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 الرحلة األخيرة

 الخالئربربق يفربربار وقربربد النربربداء، نحربربو  ببصربربر   شاخص   قدمي ،  على  قائم   قأ ،

 طربربال فيهربربا  التربربي  األرض  غبربربار  مربربن  واحدة، فزعون، مغأّون  يفورة  مع   كلهم

 يوم ربربذ تنشربربّق قبربربورهم عربربنوعلربربى مربربّد بصربربر  تربربر  الخالئربربق  .ا1)بالؤهربربم

، صربرباغرين مربربذعنين، ﴾پ پ پ ٻ ٻ ٻ﴿البالية و  أجسامهم

ف مربربنهم أحربربد،  تربربأخير،  وال تربربوان بربربال ﴾ھ ھ ہ ھ﴿ال يتخلربربّ

جربربرداء ال اعوجربربا. فيهربربا، غيربربر األرض التربربي يقومربربون فربربزعين علربربى أرض 

 ألفوها، تحت سماء غير السماء التي عهدوها.

علربربى اهلل تعربربالى؛ فالعظربربام الربربرميم، واألجسربرباد   ويا له من بعث يسير هّين

 ، [ 79:  يربربس ]   ﴾ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ﴿ واألشربربالء الممزقربربة  

ی     ىئ    ىئ ىئېئ      ېئ    ېئ  ۈئ    ۈئ   ۆئ    ۆئ   ۇئ ﴿وكربربربربربّل 

غيربربره جربربّل  علربربى ذلربرب  يقربربدر وال. ﴾ی جئ حئ مئ ىئ یی 

 أو االشربربالء وتنربربايفر القبربربور، وتباعربربد تفربربّر  األجسربرباد، جاللربربه، بربربالرغم مربربن

ڃ      ڃ ڃ    ڃ   ڄ ڄ     ڄ     ڄ   ڦ   ڦ       ڦ ﴿  تربربربربربراب إلربربربربربى تحولهربربربربربا

 .[1٠4: األنبياء] ﴾چ

ويخر. بنو  دم مربربن قبربربورهم أقربربو  مربربا كربربانوا، وأعظربربم أجسربربام ، وأشربربّد 

تحّمال .. حفاة ال نِعال لهم، ُعراة ال لباس يكسوهم، ُغرال  غير مختونين، لربربم 

 �   عن عائشربربة ينقل من خلقهم شيء، كما خرجوا من بطون أمهاهتم أّول مّرة،  
راة عربربُ  القيامربربة حفربرباة  حشر الناس يربربوم يُ »: يقول ،ملسو هيلع هللا ىلصسمعت رسول اهلل  :  قالت

 

بتصر  من كتاب التربوهم يف وصربف أحربوال اآلخربرة للحربارث المحاسرببي،  ا(1

  .1٠ص
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 األهوال

 ؟يا رسول اهلل النساء والرجال جميعا ينظربربر بعضربربهم إلربربى بعربربض:  قلت  «رال  غُ 

 .ا1)«يا عائشة األمر أشّد من أن ينظر بعضهم إلى بعض»:  قال ملسو هيلع هللا ىلص

قربربال :  قربربال  ��  أبربربي هريربربرةعربربن    ،محمربربد ملسو هيلع هللا ىلص:  وأّول من ينشربربق عنربربه قربربأه

فّذا موسى باطش   ،صعقون فأكون أول من يفيقإن الناس يُ »:  ملسو هيلع هللا ىلص  رسول اهلل

أم كربربان ممربربن  ،عق فأفربربا  قبلربربيفربربال أدري أكربربان فربربيمن صربربُ  ،بجانربربب العربربرل

 .ا2)«استثنى اهلل

 ، خليربربل اهلل إبربربراهيم ملسو هيلع هللا ىلص :  وأّول من يكسوه اهلل تعالى ويسرته يف ذلربرب  اليربربوم 

 محشربربورون إنكربربم»: يخطب فقربربال ملسو هيلع هللا ىلص النبي فينا  قام:  قال  ��عباس    ابن  عن

 ُيكسربربى  الخالئق  أول  وإنّ   ،﴾ڄ ڦ ڄ ڦ ڦ﴿:  غرال    عراة    حفاة  

ن  .ا3)«يربربوم القيامربربة إبربربراهيم ّديقون، يفربربم مربربَ يفربربّم ُيكسربربى بعربربده األنبيربرباء، يفربربم الصربربن

 .ا4)بعَدهم، بحسب مراتبهم

ه، عظمربربة االنضربربباط والتنظربربيم والرتتيربربب  لقد شاهد السربربعيد، برحمربربة ربربربّ

ع يف  ساعة انشّق عنه قأه؛ فالنّاس منذ خروجهم يدعون إلربربى النّظربربام والتجمربربّ

 أماكنهم المحّددة، وتحشرهم مالئكربربة الربربرحمن علربربى عرصربربات القيامربربة.. أممربرب  

أمم ، يتقّدم كّل أّمة رسولها. ويظّلون قيام ، حتى إذا دنربربت سربرباعة الحسربرباب 

 

 ا.2194/ 4صحيح مسلم، ) ا1)

 متفق عليه. ا2)

 ا متفق عليه.3)

 ا.1/2٨٨النهاية البن كثير، ) ا4)
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 الرحلة األخيرة

ه تعربربالى ۆ ۈ ۈ  ڭ ڭ ڭ ۇۇ ۆ﴿:  جثت الخالئق على ُركبها، قربربال اللربربّ

ې ې ې ې ىى ائ ائ ەئ ەئ وئ  ۉۋ ۅ ۅ ۉ   ٴۇ ۋ

.  [29 -  2٨:  الجايفية]﴾وئ 
 

ةويف عرصات القيامة تظهربربر   الجربربزاء، بنظربربام دقيربربق، وميربربزان عربربدل ال   دقربربّ

، ال يتقّدم فيها أحٌد على أحربربد، وال منّظمة   لم فيه. وأعمال ذل  اليوم مرّتبة

اس علربربى أحربربوال مرهونربرب  جربربزاء مربربا قربربدموا يف الربربدنيا؛ ب  ةعمٌل على عمربربل. والنربربّ

عداء يرفلربربون يف أحربربوال السربربعادة، واألشربربقياء تغشربرباهم أحربربوال  وفاقربرب ؛ فالسربربّ

علربربى الصربربراط يربربتّم بنظربربام، وكربربذل  اجتمربرباع المّتقربربين يف  والعبربربور. الشربربقاوة

ى أهبربربى صربربور  ة تتجلربربّ القنطرة قبل دخول الجنّة. وعلى مشربربار  أبربربواب الجنربربّ

النظام، وأسمى مراتب الّدّقة التي لم يعهدها البشر يف أّيامهم الخالية.
 

 حشر مهيٌب على األرض الجديدة.  - 4

لربربَ  عظربربيم بصربربوت ينفربربذ إذا استتّم بعُث الخالئق يوم الخرو. ناداهم مَ 

واالجتمربرباع مربربن أجربربل الحسربرباب  مربربن األسربربماع لقوتربربه، يربربدعوهم فيربربه للحشربربر

 ہ ہ  ۀ ۀ﴿:  ا1)الصوت، هّبوا ملّبين  فّذا سمعوا  وفصل القضاء.

دعوتربربه علربربى عجربربل، مربربن كربربل  إجابربربة إلربربى مسربربرعين: أي ﴾ٱ﴿، ﴾ہ

.. قربربد ﴾ٻ ٻ پ پ﴿رافعيها إلى األعلربربى،  ﴾ٻ ٻ﴿  مكان،

 الهربربول مربربن فيربربه هربربم لمربربا لحظة يطرفون فال أبصارهم، ودام نظرهمَشَخصت  

الخربربو ،  لكثربربرة شربربيء فيهربربا وجلربربة، لربربيس خاويربربة ﴾ڀ پ﴿العظربربيم، 

ب لمربربا سربربيحّل هبربربم،  شربربّدة  قلربربوهبم مربربن علربربى ﴾ٹ﴿خاليربربة إال مربربن الرتقربربّ

 

 ا.4/1٠٠تفسير أاواء البيان، ) ا(1



         

(41 ) 

 األهوال

: همسربرب ، يقربربول الكربربافرون لبعضربربهم يف روع شربربديد إال يتكلمربربون الكربربرب، ال

 ۈئ  ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ﴿ :  فتجيبهم المالئكة ، ﴾ ى ائ ائ ەئ ەئ﴿ 

: يقربربول ملسو هيلع هللا ىلص سربربمعت النبربربي: قربربال �� عربربن سربربهل بربربن سربربعد .﴾ۈئ

قربربال سربربهل   .«ُيحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة نقي»

 .ا1)ليس فيها معلم ألحد:  أو غيره

والحقائق الغيبية الكأ  تتجّلى عين اليقربربين حربربين يخربربر. بنربربو  دم علربربى 

ه وسربربربماؤه.. أرض جربربربرداء عفربربربراء، العربربربالم  الجديربربربد، الربربربذي تبربربربّدلت أراربربربُ

ت باألجسربربرباد العاريربربربة  ﴾ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ﴿: صفصربربربف قربربربد اكتظربربربّ

مس قريبربربة دانيربربة، قربربد اّتقربربدت حرارهتربربا!! والمالئكربربة تربربنّظم  الوجلربربة، والشربربّ

الجموع، وتنادي كّل أّمة لتلحق بنبيها.. مخلوقات كريمربربة تطيربربر وتسربربير، لربربم 

، ﴾ہ ہ ہ ھ ھ ﴿رة ال حصربربر لهربربا، يرهربربا بنربربو  دم مربربن قبربربل، كثيربرب 

 وزيادة ال يعلمها إال هو سبحانه.  

ل سربربير  ل نفسربرب  والفربربزع، بالرعربربب فتخيربربّ  ومربربذّلت ، بُعريربرب  وتخيربربّ

 عراة  الخالئق..  زحمة  يف  وهموم   وأحزان ، وغموم   بخوف   وانفراد 

 فربربال والرهبربربة، والمخافربربة والمسربربكنة بالذلربربة أجمعربربون صربربموٌت  وهربربم حفربرباة،

 مقبلربربون والخالئربربق المنربربادي مربربن حربربولهم، وصوت  أقدامهم  همس  إال  تسمع

 .ا2)نحوه، وأنت فيهم مقبٌل نحو الصوت، ساٍع بالخشوع والذلة

 

 .رواه البخاريا   (1

 .11تصر  من كتاب التوهم للمحاسبي، ص ا(2
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 الرحلة األخيرة

وُيحشربربر النربرباس يوم ربربذ علربربى مربربا مربرباتوا عليربربه، فمربربن مربربات مصربربلي  ُبعربربث 

 مصلي ، ومن مات ُمحرم  أو مجاهدا  ُبعث على حالربربه الربربذي مربربات عليربربه. ومربربن 

 ملسو هيلع هللا ىلص  سربربمعت النبربربي:  قربربال  ��عربربن جربربابر  مات عاصي  ُبعث علربربى عملربربه ذا .  

والمالئكربربة تسربربو  اإلنربربس  .ا1)«عبربربد علربربى مربربا مربربات عليربربه ُيبعربربث كربربّل »: يقربربول

التربربي سربربيكون عليهربربا إلربربى أرض المحشربربر  والجّن وسائر الوحول والربربدواب  

 وعنربرباؤهم، هم، وطربربال قيربربامهم، واسربربتدام كربربرهبم  حشر  فّذا استتمّ  . فصل القضاء 

. جهربربدوا أشربربّد الجهربربد يف ذلربرب  اليربربوم ﴾ەئ ەئ وئائ  ائ﴿يف يربربوم 

الطويربربل، وتعبربربوا أشربربّد التعربربب، ال يربربأكلون وال يشربربربون، وال يسربربتظّلون وال 

 .يضحكون، إال من أ ّله اهلل تعالى يف  ِّله، يوم ال  ِّل إال  ِّله
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 وأدنيربربت السربرببع، واألراربربين السربرببع، السربربموات أهربربُل  الموقربربَف  واىف إذا

  ربربل إال ألحربربد  ربربّل  وال  قوسربربين،  أو  قوس  قاب  الخالئق  رؤوس  من  الشمس

 بحربربرّ  مضربربحو وبربربين العربربرل، بظربربّل  مسربربتظّل  بربربين فمربربن العربربالمين، رب عربربرل

 ازدحمربربت  يفربربم  مربربن وهجهربربا،  وقلقربربه  كربربربه  واشتدّ   بحّرها،  صهرته  قد  الشمس،

، األمربربم ها فربربربدفع وتربربدافعتش  األقربربربدام، فاختلفربربت وتضربربربايقت بعضربرب ، بعضربربُ

 أنفربرباس ووهربرب  الشربربمس، حربربرّ  واجتمربربع العطربربش، مربربن األعنربربا  وانقطعربربت

 علربربى اسربربتنقع حتربربى سربربائال    مربربنهم  العر   ففاض  أجسامهم،  وتزاحم  الخالئق،

 وجربربل عربربز اهلل عنربربد ومنازلهم مراتبهم  قدر  على  األبدان  على  يفم  األرض  وجه

   .ا2)بالسعادة والشقاء

 

 ا.4/22٠٦أخرجه مسلم، ) ا(1

 .المرجع نفسه ا(2
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 األهوال

والناس يوم ذ يخواون يف عربربرقهم بحسربربب أعمربربالهم، وال عاصربربم مربربن 

: قربربال  ملسو هيلع هللا ىلص  أن رسربربول اهلل  ��عن أبي هريرة  أمر الجبار سبحانه إال من َرِحم.  

 ،سربرببعين ذراعربرب  يعربربر  النربرباس يربربوم القيامربربة حتربربى يربربذهب عربربرقهم يف األرض»

 .ا1)«لجمهم حتى يبلغ  ذاتمويُ 

 مئ حئ جئ  ی ی ی﴿ومع تل  الشدائد ينشغل المرء بنفسربربه، ويفربربّر  

. ويحقر كل تقربربي صربربالح عملربربه ﴾جت  يب ىب مب خب حب جب يئ ىئ

 أنّ  لربربو»: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص:  قال  ��عبد    بن  عتبة  لشّدة ما يسمع وير ، عن

 تعالى  اهلل  مرااة  يف  هرم   يموت  يوم  إلى  ُولِد  يوم  من  وجهه  على  ُيجرّ   رجال

 .ا2)«القيامة يوم  لحقره

وحربربد ، وسربربرت هائمربرب  علربربى  ذلربرب  الموقربربف فمربربا حالربرب  إذا وافيربربَت 

وجهربرب ، متبعربرب  صربربوت الربربداعي يف الموقربربف المهيربربب، وكلمربربا نظربربرت عربربن 

واإلنربربس قربربد ازدحمربربوا مربربن   الجربربن  مربربن  كلهربربا  يمين  وشمال  وجربربدت األمربربم

ِزع  قربربد اكربربتّم هبربربم المكربربان،  ُحفاة ُعراة  حول ،  األرض ملربربو  مربربن الُملربرب  ونربربُ

ّلة  ولزمتهم غار والهوان،  الذن  بعربربد قربربدرا   وأقّلهربربم  الجمربربع،  أهربربل  أذّل   فهربربم  والصة

رهم، ومربربن بعيربربد تسربربير الوحربربوَل  عتربربّوهم  بعربربد النشربربور يف يربربوم ذليلربربة وتجبربربُّ

ل خطي ربربة معصربربية اقرتفتهربربا، وال لغيربربر اربربراوهتا سربربة   أصربربابتها، وتراهربربا ُتقبربربِ  منكن

 للملربرب   واالنكسربربار  والمسربربكنة  بالربربذل  الخالئربربق  وراء  من  تقف  رؤوسها حتى

 علربربى العربربرض لربربذّل  خاشربربعة   وتمّردهربربا عتّوهربربا بعربربد الشربربياطين وُتقبربربل. الجبربربار

 

 ا.٨/111أخرجه البخاري، ) ا(1

 ا.1/٨٠7أخرجه أحمد والطأاين، وصححه األلباين )الصحيحة،  ا(2
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 الرحلة األخيرة

 قد زال تربربوّحش  على اختال  الخلق والطبائع،  جمعهم  فسبحان الذي  رّبها،

 رهقهربربم ذّل الموقربربف، وأصربرباهبم الهلربربع يف يربربوم بعربربض بعربربد أن مربربن بعضربربهم

   .ا1)النشور

سبعون ألربربف زمربربام، مربربع كربربل زمربربام سربرببعون لها  »   ﴾ۇئ  ۇئ ﴿ويجاء  

اربربطرب وا  ،قد امتأل سربربمع  مربربن زفيرهربربا وشربربهيقها،  ا2)«ألف مل  يجروتا

، فزعربرب  مربربن دوين زفيرهربربامربربن تطربرباير شربربررها، وأبصربربرت الخالئربربق تفربربّر ف اد   

بكربرباؤهم   شربربتدقربربد اختلطربربت أصربربواهتم، وا  ا،وجوههوتوّلي هاربة  هائمة على  

من هربربول منظرهربربا، على ركبهم جثاة   كلما ارتفع شهيقها وزفيرها، يتساقطون

 وهربربي تفربربور مربربن غيظهربربا، متعّجلربربة لوقودهربربا، مرتّقبربربة قربربذ  المجربربرمين فيهربربا،

 كل  جواب  بالويل والثبور، و  نوخزنتها ينادون الظالمي
ّ
يق وشربربهيد  نبي  وصربربدن

 .  ا3)نفسي نفسي:  يوم ذ

  .القضاءالنزول اإللهي لفصل   - 6

ّدة فربربربّذا تكاملربربربت  وشربربربياطينها، وجنهربربربا، إنسربربربها مربربربن األرض أهربربربل عربربربُ

والحسربرباب،  العربربرض موقربربف يف جميعربرب  واسربربتووا وأنعامهربربا، ووحوشربربها،

، ﴾ژ﴿مربربن أبواهبربربا  ﴾ڈ ڎ ڈ﴿فربربوقهم  وتشربربققت السربربماء مربربن

تتنّزل على أرض المحشر بأعربربداد غفيربربرة كربربان ذلربرب  تقدمربربة    هموبدأت أفواج

 الرّب جالله.    ءلمجي

 

 .11للمحاسبي، صبتصر  من التوهم،  ا(1

 ا.4/21٨4صحيح مسلم، ) ا(2

 .1٨التوهم، للحارث المحاسبي، ص ا(3
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 األهوال

ونزول المالئكة الكرام بين يدّي رّبها تقّدست أسماؤه يف غاية التنظيم، 

 بربربالخالئق، محيطربربين صربربّف ، صربربّف  مالئكة السربربماء الربربدنيا فيقفربربون حيث ينزل

اء الثانيربربة فينربربزل وهم أكثر ممن يف األرض من الجن واإلنس، يفم تشقق السم

وهم أكثر ممن يف السماء الدنيا، ومن الجن واإلنربربس، يفربربم من المالئكة  أهلها  

كذل  حتى تشقق السماء السابعة وأهل كل سماء يزيدون على أهل السربربماء 

 .  ا1)يفم حملة العرل،  سادة المالئكة وهم المقربون  التي قبلها، يفم ينزل

 كثربربرهتم بربربالخلق، وهربربم علربربىوكلمربربا نربربزل فربربو. مربربن المالئكربربة أحربرباطوا 

بّذنربربه، وجأيربربل عليربربه  إال أحربربد مربربنهم يربربتكلم ال رهبربربم، ألمربربر مربربذعنين وقربربوهتم

ه، ال يربربتكّلم إال بّذنربربه، قربربال  السالم قائم معهم، وهربربو خاشربربع خااربربع ألمربربر ربربربّ

ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ  ڃ ڃ ڃ چ چچ چ ڇ﴿: تعربربربربربربربربربالى

 ڦ ڦ ڦ﴿:  ، وقال سبحانه مخأا  عن هربربذا المشربربهد العظربربيم[3٨:  النبأ]﴾ڌ

 ڇ چ چ  چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ   ڄ  ڦ

 ڑ   ڑ   ژ   ژ ڈ   ڈ   ڎ   ڎ ڌ   ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ

     .[1٨  - 13:  الحاقة]﴾ڳ   گ گ گ گ ک ک  ک ک

ومراسم الفصربربل بربربين الخالئربربق علربربى درجربربة مربربن الّدقربربة والنّظربربام كربربذل ؛ 

فهي ال تبدأ حتى ينزل الجّبار جّل جاللربربه. ونزولربربه سربرببحانه محفربربو  بالهيبربربة 

ل مربربن الغمربربام والمالئكربربة، قربربال اهلل جربربّل جاللربربه،  والوقربربار والعظمربربة، يف ُ لربربَ

: وتقّدسربربت أسربربماؤه، يصربربف حربربال السربربماء سربرباعة تنّزلربربه إلربربى أهربربل الموقربربف

علربربى : أي .[17: الحاقربربة]﴾ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک﴿

 

 ا.3/442تفسير البغوي، ) ا(1



         

(46 ) 
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جوانب السماء وأركاتا.. صف  صف ، خااعين لربربرّبهم مسربربتكينين لعظمتربربه، 

الموقربربف العظربربيم األغنيربرباء والفقربربراء، والرجربربال والنسربرباء، وتربربر  يف ذلربرب  

اء، والملربربربو  والسربربربوقة.. سربربرباكتين ُمنصربربربتين، خاشربربربعة  واألحربربربرار واألرقربربربّ

أبصارهم، خااعة  رقاهبم، جايفين على ُرَكبِهم، عانية  وجربربوههم.. ال يربربدرون 

، قربربد اشربربتغل كربربله بنفسربربه وشربربأنه، مماذا ينفصل كل منهم به، وال ماذا ُيفعل هبربرب 

.  ا1)وأخيه، وصديقه وحبيبه  عن أبيه
 

 فال تسل عن ذهول عقل  وقلب  وأنربربت تربربر  كربربّل ذلربرب .. تربربر  تشربربقق

 وُتبصربربر انشقاقها، رؤوس الخالئق، وتسمع صوت فو   من  السماء بعظمتها

 هربرباجوانبأرجربرباء السربربماء، وهربربي  علربربى العظربربيم حربربين يقربربوم المالئكربربة الهربربول

 . فمربرباخااعين لرهبم، مستكينين لعظمتربربه  ويتفطر منها،  يتشقق  وماوأركاتا،  

 وتنحربربدر فيربربه المالئكربربة مربربن حاّفتهربربا بعظمهربربا، السربربماء فيربربه تنشربربق هبربربول  نربرب 

 وأخطربربارهم أجسربربامهم بعظربربم والحسربرباب، العربربرض أرض إلربربى محشربربورين

وحشرهم.. فيربربا فزعربرب    أنزلهم  الذي  األعلى  المل   بتقديس  أصواهتم  وعلو

الخالئق صف  واحدا ، وقد وفِزع من حول  حين يصّف المالئكة محدقين ب

   .ا2)تسربلوا بأجنحتهم ونكسوا رؤوسهم، على ِعظم خلقهم

ت صربربفوفهم، واشربربرأبت أعنربربا   فربربّذا اسربربتتّم جمربربع المالئكربربة، وُرصربربّ

عبربرباده،  بربربين  القضربرباء  الخالئق خوف  وهلع  إذ هم بمل  الملو  ينزل لفصل

 

 ا513/ص1تفسير السعدي، ). ا1)

 .12بتصر  من التوهم، للمحاسبي، ص ا(2
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 األهوال

.. مالئكربربربة مربربربن ا1)﴾ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ﴿نربربربزوال  يليربربربق بجاللربربربه 

صربربرباّفين خااربربربعين بربربربأجنحتهم  ﴾ڎ ڈ ﴿السربربربماء يتنّزلربربربون، ومالئكربربربة 

؛ عنربربدها تتفطربربر لهربربول ﴾ک ک ڑ ڑ ژ ژ﴿تعظيمربرب  وإجربربالال ، 

 المطلع قلوب المجرمين، وتضطرب أف دة أهل الموقف أجمعين.  

  الشفاعة العظمى بين الناس.  - 7

براربرباه عربربن الشفاعة بربربين يديربربه سربرببحانه ليسربربت لكربربّل أحربربد، بربربل مرهونربربة  

الشافع والمشّفع معربرب . واألمربربم جايفيربربة خلربربف أنبيائهربربا، واألنبيربرباء علربربى وجربربل 

اس  ه. ويطربربول بالنربربّ عظيم، ال يجرؤ أحربربد مربربنهم علربربى الكربربالم؛ هيبربربة لمقربربام ربربربّ

ّرا  بتحريربرب   الوقو ، وينقطع الكالم، فربربال تسربربمع إال الهمربربس، والمخافتربربة سربربِ

ق إال صربربوت الربربّداعي، الشفتين. وال ُيسمع يف ذل  اليوم صربربوٌت بربربين الخالئربرب 

وهربربو َملربربَ  كربربريم، ذو شربربأِن عظربربيم، ينربربادي أهربربل الموقربربف كّلهربربم للحضربربور 

واالجتمربربرباع، بصربربربوت جهربربربوري وااربربربح، فيّتبعونربربربه.. مسربربربرعين فربربربزعين، ال 

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہہ ھ ﴿: يلتفتربربون عنربربه. قربربال اهلل سربرببحانه

ۈ   ۇ ۆ ۆ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۓۓ  ھ ھ ھ ے ے

تربربال رسربربول : قربربال ��. عن عبربربداهلل بربربن عمربربرو [1٠9  -1٠٨:طه]﴾ۋ   ۈ ٴۇ

 

ينزل ربنا يف ذل  اليوم والحال أّن سماء القيامة تغطيه الُظلربل التربي تحجربب  ا(1

رؤية ما يف السربماء، وهربذه الُظلربل حجرباب يف حّقهربم ال يف حربق الخالئق عن  

ت قدرتربربه، والمحمربربول يوم ربربذ  رّبهربربم جربربّل جاللربربه، إذ ال يحربربيط بربربه شربربيء جلربربّ

العرل ال مل  الملربو  سرببحانه، وحاشرباه سرببحانه أن ُيحربيط بربه شربيء مربن 

  .مخلوقاته، مهما كانت عظمتهم وبلغت عّدهتم
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)كيربربف بكربربم إذا جمعكربربم :  ، يفّم قربربال﴾ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ﴿:  اآلية  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  

ه  ه كمربربا يجمربربع النبربربل يف الكنانربربة، خمسربربين ألربربف سربربنة، يفربربم ال ينظربربر اللربربّ اللربربّ

.  ا1)إليكم؟ا
 

بالخالئق القياُم، وأحدقت هبم األهوال، واشتّد عليهم الفزع   فّذا اا 

من كّل جانب لجأوا إلربربى األنبيربرباء والّرسربربل واحربربدا  تلربربو اآلخربربر ليشربربفعوا لهربربم 

ار. والشربربفاعة يوم ربربذ ال  ا إلربربى النربربّ عند رّبهم لفصل القضاء، إّما إلى الجنّة وإمربربّ

 .  ﴾ۋ  ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ﴿ُتقبل  

عليهم الصالة والسالم ومكربربانتهم عنربربد  وعلى جاللة قدر الّرسل الكرام

رّبهربربربم إال أّنهربربربم يعتربربربذرون يوم ربربربذ عربربربن مقربربربام الشربربربفاعة، ويرجربربربون السربربربالمة 

الربربرّب  غضربربب شربربدة مربربن نفسربربي نفسربربي، فرقربرب : ألنفسربربهم، ويقربربول كربربّل مربربنهم

ه جربربّل  حتربربى تنتهربربي الخالئربربق إلربربى محمربربد ملسو هيلع هللا ىلص ،سربرببحانه فيتقربربدم بربربين يربربدي ربربربّ

عربربن جالله، ويسجد طلب  للشفاعة بالحساب، وفصل القضاء بين الخالئق.  

فربربع إليربربه الربربذراع وكانربربت بلحم فرُ   ايوم    ملسو هيلع هللا ىلص  يت رسول اهللأُ :  قال  ��أبي هريرة  

وهربربل تربربدرون بربربم  د الناس يربربوم القيامربربة.أنا سيّ »: تعجبه فنهس منها تسة فقال

سربربمعهم فيُ  ،ولربربين واآلخربربرين يف صربربعيد واحربربديجمع اهلل يوم القيامربربة األ  ذا ؟

والكربربرب  فيبلربربغ النربرباس مربربن الغربربمّ  ،وتربربدنو الشربربمس ،الداعي وينفربربذهم البصربربر

أال تربربرون مربربا أنربربتم :  فيقول بعض الناس لربرببعض  ،ماال يطيقون وماال يحتملون

فيقربربول  ربكربربم؟ ىأال تنظرون مربربن يشربربفع لكربربم إلربرب  أال ترون ما قد بلغكم؟  فيه؟

 

وقربربال: هربربذا  ٦1٦/ص4يمربان، .أخرجربه الحربرباكم يف المسربتدر ، كتربرباب اإل ا1)

 حديث صحيح اإلسناد ولم يخرجاه.
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يربربا  دم أنربربت أبربربو البشربربر :  فيربربأتون  دم فيقولربربون  ائتربربوا  دم.:  بعض الناس لبعض

اشربربفع  وأمر المالئكربربة فسربربجدوا لربرب ،  ،ونفخ في  من روحه  ،خلق  اهلل بيده

: فيقربربول  دم؟ نربرباغَ لَ ما قد بَ  أال تر  إلى أال تر  إلى ما نحن فيه؟  لنا إلى رب .

نه وإ  ،لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله  ربي غضب اليوم غضب   إنّ 

اذهبربربوا إلربربى   اذهبربربوا إلربربى غيربربري،  ،نفسربربي  ،نفسربربي.  تاين عن الشجرة فعصيته.

ا  وسربربمّ   ،سربربل إلربربى األرضيا نوح أنت أول الرُّ :  فيقولون  فيأتون نوح   نوح.

أال تربربر  مربربا قربربد  اشفع لنربربا إلربربى ربربرب  أال تربربر  مربربا نحربربن فيربربه؟ ،شكورا   اهلل عبدا  

ولربربن   ،يغضب قبله مثله  لم  ربي قد غضب اليوم غضب   إنّ :  فيقول لهم؟  ناغَ لَ بَ 

 ،نفسربربي.. هبربربا علربربى قربربومي ُت وإنه قد كانت لي دعوة دعربربو  ،يغضب بعده مثله

أنربربت نبربربي اهلل : فيربربأتون إبربربراهيم فيقولربربونملسو هيلع هللا ىلص . اذهبربربوا إلربربى إبربربراهيم  نفسربربي.

أال   أال تر  إلربربى مربربا نحربربن فيربربه؟  وخليله من أهل األرض، اشفع لنا إلى رب .

لربربم  ربي قد غضب اليوم غضربربب  إنّ : إبراهيمفيقول لهم ؟ ناغَ لَ تر  إلى ما قد بَ 

 ،نفسربربي ،نفسربربي. وذكربربر كذباتربربه. يغضربربب قبلربربه مثلربربه وال يغضربربب بعربربده مثلربربه،

يا موسربربى :  فيقولون  ملسو هيلع هللا ىلصفيأتون موسى    اذهبوا إلى موسى.  ،اذهبوا إلى غيري

اشربربفع لنربربا إلربربى   ل  اهلل برسربرباالته وبتكليمربربه علربربى النربرباس،اهلل فضربربّ   أنت رسوُل 

: ملسو هيلع هللا ىلص  فيقول لهم موسى؟  ناغَ لَ أال تر  ما قد بَ   ؟فيه  أال تر  إلى ما نحن  رب .

 ،ولن يغضب بعده مثلربربه  ،لم يغضب قبله مثله  إن ربي قد غضب اليوم غضب 

ملسو هيلع هللا ىلص .   نفسربربي اذهبربربوا إلربربى عيسربربى  ،نفسربربي..  لربربم أو مربربر بقتلهربربا  وإين قتلت نفس 

 ،مربربت النربرباس يف المهربربديا عيسى أنت رسربربول اهلل وكلّ :  فيأتون عيسى فيقولون

أال تربربر  مربربا نحربربن   منه ألقاها إلى مريم وروح منه فاشفع لنا إلى رب ،مة  وكلِ 

ربربربي قربربد غضربربب اليربربوم   إنّ :  ملسو هيلع هللا ىلص  فيقول لهربربم عيسربربى؟  ناغَ لَ أال تر  ما قد بَ   فيه؟
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. .لربربم يغضربربب قبلربربه مثلربربه ولربربن يغضربربب بعربربده مثلربربه ولربربم يربربذكر لربربه ذنبربرب  غضربربب 

: ونربي فيقولربرب ربفيأتونربرب ملسو هيلع هللا ىلص .  نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلربربى محمربربد  ،نفسي

وغفر اهلل ل  ما تقدم من ذنب  ومربربا  ،د أنت رسول اهلل وخاتم األنبياءيا محمّ 

نطلق أفربرب ؟ ناغَ لَ أال تر  ما قد بَ ؟ أال تر  ما نحن فيه  اشفع لنا إلى رب ،  ،تأخر

يفتح اهلل علي ويلهمنربربي مربربن محامربربده و ،لربي  فايت تحت العرل فأقع ساجدا  

يربربا محمربربد ارفربربع : قربرباليُ يفربربم  قبلربربي.وحسربربن الثنربرباء عليربربه شربربي ا لربربم يفتحربربه ألحربربد 

 تربربي.أمّ  ،تربربيأمّ  يربربا رّب : فربربأرفع رأسربربي فربربأقول. عاشفع تشربربفّ  ،سل تعطه  ،رأس 

عليربربه مربربن البربرباب  حسربربابتربرب  مربربن ال ة مربربن أمّ أدخربربل الجنربربّ  ،يربربا محمربربد: فيقربربال

. اس فيما سربربو  ذلربرب  مربربن األبربربوابوهم شركاء النّ  ،األيمن من أبواب الجنة

صراعين من مصاريع الجنربربة لكمربربا بربربين ما بين الم  والذي نفس محمد بيده إنّ 

 .  ا1)«مكة وهجر أو كما بين مكة وبصر 

دون   ملسو هيلع هللا ىلص  محمربربد  بنبينربربا  خاصربربة  القيامربربة  موقف  يف  العظمى  وهذه الشفاعة

 المقربربام أجمعربربين، وهربربي عليهم اهلل صلوات والمرسلين، األنبياء إخوانه  سائر

إّياها بقوله   وجّل   عزّ   اهلل  تحمده عليها الخالئق كلها، ووعده  الذي  المحمود

، يفربربم تكربربون سربربائر [79:  اإلسربربراء]﴾ڈ ڎ ڎ  ڌ ڌ ڍ﴿:  سبحانه

 .ا2)الشفاعات بعد ذل 

 

 .متفق عليه ا(1

الشفاعة يف استفتاح باب الجنة، والشفاعة يف تخفيف عذاب بعربض الكفربار،  ا(2

وهاتان خاّصتان بنبينا محمد ملسو هيلع هللا ىلص، والشفاعة يف أقوام قربد ُأمربر هبربم إلربى النربار 

يربد أن يخرجربوا منهربا، أن ال يدخلوها، والشفاعة فيمن دخلها من أهل التوح

= 
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ة رسربربوُلها، فيسربربأله  عندها تحين ساعة الحساب، وُيستخر. مربربن كربربّل أمربربّ

)هّل بّلغت قوم ، ودعوهتم إلى عبادة رّبهم؟ا وأّمته من :  رّبه، وهو أعلم به

ه تعربربالى   ملسو هيلع هللا ىلصخلفه، تسمع الس ال، وتسمع الجواب. فّذا فرغ النبي   سربربأل اللربربّ

قربربال  شهودا  على صدقه. ملسو هيلع هللا ىلصأّمته عنه، فّذا كّذبوه، طلب الّله تعالى من النبي 

دعى نربربوٌح يربربوم القيامربربة فيقربربول: ملسو هيلع هللا ىلصرسربربول اهلل  لّبيربرب  وسربربعدي  يربربا رّب. : )يربربُ

مربربا : )هل بلةغكم؟ا فيقولربربون: نعم. فُيقال ألّمته:  هل بّلغَت؟ا فيقول):  فيقول

ه : )من يشهد ل ؟ا فيقول: أتانا من نذير. فيقول محّمٌد وأّمتربربه، فيشربربهدون أنربربّ

)وكذل  جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شربربهداء :  قد بّلغ، فذل  قوله جّل ذكره

.ا1)على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا ا
 

 .وضالح  - 8

ة محمربربد ملسو هيلع هللا ىلصرِ يف هربربذا اليربربوم العظربربيم يربربَ  عليربربه الحربربوض  د السربربعداء مربربن أمربربّ

ه اهلل تعربربالى بربربه. وهربربو حربربوض كربربريم علربربى ارض   ومربربورد  عظربربيم،  الذي اختصربربّ

: قربربال ؟يربربا رسربربول اهلل مربربا  نيربربة الحربربوض: قلربربت: قال �� عن أبي ذرالمحشر.  

يف   والذي نفس محمربربد بيربربده آلنيتربربه أكثربربر مربربن عربربدد نجربربوم السربربماء وكواكبهربربا»

الليلة المظلمة المصحية،  نية الجنة من شرب منهربربا لربربم يظمربربأ  خربربر مربربا عليربربه، 

يشخب فيه ميزابان من الجنة، من شرب منه لم يظمأ، عراه مثربربل طولربربه، مربربا 

 

رفربربع درجربربات أقربربوام مربربن أهربربل الجنربربة. وهربربذه الشربربفاعات الربربثالث  والشربربفاعة يف 

ولكنه المقّدم فيها، ويشفع معه األنبياء، والمالئكربة،    ليست خاصة بنبينا ملسو هيلع هللا ىلص 

 ا.75واألولياء، واألفراط. )أعالم السنة المنشورة، ص 

 الخدري.ا عن أبي سعيد 1٦31/ص4أخرجه البخاري، ). ا1)



         

(52) 

 الرحلة األخيرة

. ا2)«، مربرباؤه أشربربد بيااربربا مربربن اللربرببن، وأحلربربى مربربن العسربربلا1)بين عمان إلى أيلة

 .ا3)«المس   من  أطيب  وريحه»

ض يتقربربدمهم، ويربربذود النربرباس عربربنهم، فرط ألمتربربه علربربى الحربربو  والنبي ملسو هيلع هللا ىلص

إين »: قربربال ملسو هيلع هللا ىلصأن نبربربي اهلل  �� عربربن يفوبربربان وبخاصة السعداء من أهربربل الربربيمن.

بعصربرباي حتربربى يربربرفض  لبعقربربر حواربربي أذود النربرباس ألهربربل الربربيمن أاربربرُب 

وسربرب ل عربربن شربربرابه  ،«من مقامي إلى عمربربان»:  ل عن عراه فقال. فُس «عليهم

دانربربه فيربربه ميزابربربان يمّ  من اللبن، وأحلى مربربن العسربربل، يغربربّت   أشد بياا »:  فقال

 .ا4)«من الجنة، أحدهما من ذهب، واآلخر من ور 

ن ربوم، عربربن أنربربس بربرب ربي ذلربرب  اليربرب رب فربرب اء تابعربرب ربر األنبيربرب ربأكثربرب  ملسو هيلع هللا ىلصول اهلل ربرسربرب و

أنربربا أول النربرباس يشربربفع يف الجنربربة، وأنربربا »: قربربال رسربربول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: قربربال ��مالربرب  

 .ا5)«أكثر األنبياء تبع 

 

وهو البحربر  -  مدينة على ساحل بحر القلزم  .أي: بيت اهلل  قال ياقوت: َأيشَلة: ا(1

و ربمما يلي الشربام، وقيربل: هربي  خربر الحجرباز وأول الشربام، قربال أبرب  -  األحمر

ن ربود الذيربربة لليهربربي مدينربير، وهربا زرع يسربرة هبربرة عامربة صغيربد: أيلة مدينربزي

لسبت فخالفوا فُمسخوا قربردة وخنربازير، ّرم اهلل عليهم صيد السم  يوم اربح

وقدم يوحنّة بن رؤبة علربى النبربي ملسو هيلع هللا ىلص مربن أيلربة وهربو يف تبربو  فصربالحه علربى 

  ا.1/292 الجزية. )معجم البلدان،

 ا.179٨/ 4صحيح مسلم، ) ا2)

 .متفق عليه ا(3

 ا.1799/ 4صحيح مسلم ) ا(4

 ا.1/1٨٨صحيح مسلم، ) ا(5
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 ��أكثر األمربربم يربربوم القيامربربة وأشربربرفها، عربربن بربربن عبربرباس   وأّمة محمد ملسو هيلع هللا ىلص
ُعرات علي األمم، فجعل النبي والنبّيان يمّرون معهربربم »:  قال  عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص

مربربا هربربذا؟ :  الرهط، والنبي ليس معه أحد، حتربربى ُرفربربع لربربي سربربواد عظربربيم، قلربربت

 انظربربر إلربربى األفربربق، فربربّذا سربربواد يمربربأل:  هذا موسى وقومه. قيل:  أّمتي هذه؟ قيل

انظربربر هاهنربربا وهاهنربربا يف  فربربا  السربربماء، فربربّذا سربربواد قربربد مربربأل :  األفق. يفم قيل لي

هربربذه أمتربرب ، ويربربدخل الجنربربة مربربن هربرب الء سربرببعون ألفربرب  بغيربربر : األفربربق، قيربربل

. ولهذه األّمة من الشفاعات ما ليس لغيرهربربا، وأعظربربم الشربربفاعات ا1)«حساب

 يم ملسو هيلع هللا ىلصشفاعة رّب العربربالمين، يفربربم شربربفاعة رسربربوله الكربربر:  يف ذل  اليوم العظيم

: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسربربول قربربال: قربربال �� أنربربس الربربذي اختبربربأ دعوتربربه لهربربذا المقربربام. عربربن

 يربربوم ألمتربربي شربربفاعة دعربربويت اختبربربأت وإين ألمتربربه، دعاهربربا دعربربوة نبربربي لكربربل»

 .ا2)«القيامة

 .الحساب والميزان  - 9

أذِ  بإذا  تعالى  اهلل  القضاء  ن  الناس فصل  تجّمع  المالئكة    أخذت 

بنظام،   أمم وتدعوهم  وتصّفهم  رسولها ،  أمم   يتقّدمها  أمة  ليشهد    كّل 

  صوت المنادي   ونبعيتّ   ، والخالئق عليها بما أجابته، وتشهد عليه بما جاءها 

  جالال    وإ تعظيم  ﴾ ھ ھ ھ﴿ قد خضعت منهم الرقاب،  

  خوف    ُرَكبِها   على  ﴾ ۇ ڭ ڭ ﴿ . وعند المناداة تر   ﴾ ے ۓ ے ھ﴿ 

  ې ې ې ۉ ۉ  ۅ ۅ ۋ   ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ  ۆ﴿ وترقب ،    وُذعرا  

 

 .متفق عليه ا(1

 .متفق عليه ا(2
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. يفّم تعرض [ 29  -  2٨:  الجايفية ] ﴾ وئ وئ ائ ەئ ەئ ائ ىى ې

  ذ ربو خ ه رببيمين هربكتاب ذربفاخ ر الصحف،ربوتتطاي الدواوين رربوُتنش أعمال العباد

 ڻ ڻ ڻ    ڻ ں ں ڱ ڱ  ڱ  ڱ ڳ ڳ ﴿ :  ه رب بشمال   ه رب كتاب 

 ڭ ڭ  ۓ  ۓ ے    ے   ھ ھ   ھ  ھ    ہ ہ ہ ہ    ۀ ۀ

 ۉ ۉ    ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ  ۈ  ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ

 ۈئېئ ۈئ  ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ    وئ وئ ەئ ەئ ائ  ائ ى ىې  ې  ې ې

 . [ 29 -19: الحاقة ]﴾ىئ ىئ ېئ ېئ

ويربربوزن بربربه  األعمربربال، كفتربربان تربربوزن بربربه وُينصربربب الميربربزان يوم ربربذ ولربربه

ذلربرب  اليربربوم مصربربيُر النربرباس يف أعمالهم أيض . و صحائف أصحاهبا، وتوزن به

بأعمربربالهم؛ فالسربربعداء تربربرجح حسربربناهتم علربربى سربربي اهتم ويحربربّل علربربيهم   مرهون

ل األشربربقياء تربربرجح سربربي اهتم علربربى حسربربناهتم ويحربربّ و  راوان وسربربعادة األبربربد،ال

علربربيهم السربربخط والغضربربب السربربرمدي، والكفربربار الربربذين ال حسربربنات لهربربم ُتعربربّد 

علربربيهم أعمربربالهم، وُتحصربربى أمربربامهم زيربربادة يف حسربربرهتم يفربربم يوقفربربون عليهربربا 

، ويناد  على كّل إنسربربان  خذ بنواصيهم وأقدامهم إلى الناروي  ،ويقررون هبا

 .باسمه ليتقدم لفصل القضاء

وحركة المناد  علربربيهم بربربين جمربربوع الخالئربربق منّظمربربة، ويف غايربربة الّدقربربة، 

ومربربا ُيسربرب ل بربربه المنربرباد ، ومربربن يشربربهد عليربربه، ومربربا ُيقربربّدم لربربه مربربن السربربجالت 

ب ومربربنّظم بدقربربة متناهيربربة!! وكربربّل فربربرد مربربن بنربربي  دم  والصحف، كّل ذلربرب  مرتربربّ

يستعرض يف ذل  اليوم سجّله الذي يحوي )جميعا عملربربه يف الربربّدنيا، مويّفقربرب  

بأصغر جزء من الثانية، وعلى كل عمٍل من تل  األعمال شهوُده من الّسماء 

واألرض، فّن لم يقبل شهادهتا، ُأخِرس لسربرباُنه فشربربهدت أعضربرباؤه! عربربن أبربربي 



         

(55) 

 األهوال

ة )إّني ألعلم  خر  :  ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهلل  :  قال  ��ذر   ة دخربربوال  الجنربربّ أهربربل الجنربربّ

)اعراربربوا : و خر أهل النار خروج  منها، رجل ي تى بربربه يربربوم القيامربربة، فيقربربال

: عليه صغار ذنوبه، وارفعوا عنه كبارهاا، فُتعربربرض عليربربه صربربغاُر ذنوبربربه فيقربربال

: عملت يوم كذا وكذا، كذا وكذا، وعملت يوم كذا وكذا، كذا وكربربذا. فيقربربول

وهو مشفق من كبار ذنوبه أن ُتعربربرض عليربربه، فُيقربربال   ،نعم، ال يستطيع أن ُينكر

رّب قربربد عملربربت أشربربياء ال أراهربربا :  )فّّن ل  مكان كّل سي ة حسنةا، فيقول:  له

، قربربال ا1)اربربح  حتربربى بربربدت نواجربربذه ملسو هيلع هللا ىلصهربربا هنربرباا، فلقربربد رأيربربت رسربربول اهلل 

. والجربربزاء يوم ربربذ موكربربول بالعمربربل إن خيربربرا  ﴾ڳ ڳ ڱ﴿: تعربربالى

   فخير وإن شرا  فشر.

صربربنف : شربربقي وسربربعيد، والسربربعداء مربربنهم علربربى صربربنفين: يوم ربربذوالنربرباس 

ة ابتربربداء؛ لتحقيقربرب يربرب  وصربربنف وكمالربربه،  ،وتمامربربه ،أصربربل الّتوحيربربد هدخل الجنربربّ

وال يحاسربربب . أصربربل التوحيربربد هلتحقيقربرب  يف النربربار؛  بعد التهربربذيبيدخلها انتهاء  

عداء لهربربم أحربربوالهم، وكربربذل   أحٌد عن أحد، وال يحمل أحٌد عن أحد. والسربربّ

ه إال أّمته، بنظام تتواّله المالئكة الكربربرام، دُ رِ ال يَ   ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  األشقياء، وحوض  

ه ال يغيربربب عنربربه  عيد يشربربهد ذلربرب  كلربربّ َرّد!! والسربربّ ِرد ومربربن يربربُ ومعرفة دقيقة بمن يربربَ

رت نربربودي عليربربه أن أقبربرِبل، فيّتجربربه  شيء؛ فّذا ُوِزن وعمُله، وفرغ مربربن كنربربف السربربّ

راط باتجربرباه القنطربربرة، فيجربربد الخالئربربق هنربربا  ُينربرب  اد  علربربيهم حيث ُارب الصربربّ

بالورود.. واحدا  تلو اآلخر!!
 

 

 ا.175/ص1أخرجه مسلم، ). ا1)
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فما حالربرب  وأنربربت واقربربف مربربع الخالئربربق وجربربال  مربربذعورا  وال يروعربرب  إال 

: صوت المنادي يصرخ باسم  على رؤوس الخالئق.. األولين واآلخربربرين

َل المالئكربربة  ، وقد ُوكن أين فالن ابن فالن؟ هلمة إلى العرض على اهلل عزة وجلة

بو  إلى   رب . فّن كنت من أهل السربربعادة عربربرض عليربرب  ربربربّ   بأخذ  حتى يقرن

سي ات ، وقرّر  هبا يفربربم غفرهربربا لربرب ، وإن كنربربت مربربن أهربربل الشربربقاوة حوسربرببت 

حساب  عسربربيرا ، وُحصربربيت عليربرب  كربربّل صربربغيرة وكبيربربرة مربربن أعمالربرب ، عنربربدها 

  ڈ ڈ ڎ﴿يربربا ويلتربربى :  تقول وأنت ُمشفق خائف مما تسمع وتربربر 

: قربربال ،ملسو هيلع هللا ىلص النبربربي عربربن �عائشة   . عن﴾ک ک  ک ڑ ڑ ژ ژ

 ڍ﴿:  يقربربول  اهلل  أليس  اهلل  رسول  يا:  قلت  ،«هل   إال  يحاسب  أحدٌ   ليس»

 وعربربن ابربربن  .ا1)«هلربرب   الحسربرباب  نوقش  من  ولكن  العرض،  ذا »:  قال  ﴾ڍ

دنى»:  يقول  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  قال سمعت  ��  عمر  مربربن  القيامربربة  يربربوم  المربرب من  يربربُ

 تعربربر ؟ هربربل:  فيقربربول  بذنوبربربه،  فيقربربّرره  كنفربربه،  عليربربه  يضربربع  حتربربى  وجّل،  عزّ   رّبه

 أغفرهربربا  وإين  الربربدنيا،  يف  عليربرب   سربربرتهتا  قربربد  فربربّين:  قال  أعر ،  رّب   أي:  فيقول

ا  حسربربناته،  صربربحيفةَ   فُيعطربربى  اليوم،  ل   هبربربم  فينربرباد   والمنربربافقون،  الكفربربار  وأمربربّ

 .ا2)«اهلل  على  كذبوا  الذين  ه الء  الخالئق  رءوس  على

 الحربربال، وسربربماع ونتيجة الحساب تظهر يوم ذ حال استالم الكتاب، ورؤية  

  ڎ  ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ   ڇ  چ  چ چ چ﴿ الجربربواب،  

 ڳ ڳ گ گ گ گ  ک ک ک ک     ڑ ڑ ژ ژ ڈ  ڈ   ڎ

 . [ 15  -  7:  االنشقا  ] ﴾ ہ  ہ  ہ ہ ۀ ۀ ڻ   ڻ ڻ ڻ ں   ں  ڱ  ڱ  ڱ ڱ     ڳ ڳ

 

 ا.4/21٨4صحيح مسلم، ) ا(1

 .متفق عليه ا(2
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 حصول الظلمة واألنوار بقدر اإليمان.   - 10

 علربربى العبربرباد  الحجربربة  وقامربربت  ،المعربرباذير  وُقطعربربت ب،الحساإذا ُفرغ من  

 حصربربل التمربربايز بربربين المربرب منين والكربربافرين، حيربربث يربربأمر اهلل تعربربالى الكفربربار أن

يّتبعوا  لهتهم التي عبدوها من دون اهلل فيتّبعوها حتى تربربوردهم النربربار، وهنربربا  

تربربتخطفهم المالئكربربة مربربن نواصربربي وجربربوههم وأقربربدامهم، وتقربربذفهم يف النربربار 

  خذ هبم إلى الصراط.كقطعان الماشية، وال يبقى يَفّم إال الم منون في

يربربا : واربالربق ي ملسو هيلع هللا ىلصربن النبربي زمربف  ربأن أناس:  ��دري  ربعيد الخربي سربن أبربع

إذا كان يوم القيامربربة أذن »: رسول اهلل هل نر  ربنا يوم القيامة؟ قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص

ة مربربا كانربربت تعبربربد، فربربال يبقربربى مربربن كربربان يعبربربد غيربربر اهلل مربربن تتبربربع كربربل أمربربّ : مربرب ذن

 األصنام واألنصاب إال يتساقطون يف النار، حتى إذا لم يبق إال من كربربان يعبربربد اهلل 

مربربن كنربربتم : دعى اليهربربود فيقربربال لهربربمأو فربرباجر، وغربربأات أهربربل الكتربرباب فيربربُ  بربربرّ 

 مربربن كربربذبتم مربربا اتخربربذ اهلل:  فيقربربال لهربربم  .كنا نعبد عزيربربر ابربربن اهلل:  تعبدون؟ قالوا

عطشنا ربنا فاسقنا، فيشربربار أال تربربردون :  فماذا تبغون؟ فقالوا  .صاحبة وال ولد

فيحشرون إلى النار كأتا سربربراب يحطربربم بعضربربها بعضربربا فيتسربرباقطون يف النربربار، 

كنربربا نعبربربد المسربربيح :  مربربن كنربربتم تعبربربدون؟ قربربالوا:  دعى النصار  فيقال لهميفم يُ 

: ة وال ولربربد، فيقربربال لهربربمكربربذبتم، مربربا اتخربربذ اهلل مربربن صربرباحب:  ابن اهلل، فيقال لهم

ماذا تبغون؟ فكذل  مثل األول حتى إذا لم يبق إال من كان يعبد اهلل مربربن بربربر، 

مربرباذا :  أو فاجر، أتاهم رب العالمين يف أدنى صورة من التي رأوه فيها، فيقربربال

فارقنا النربرباس يف الربربدنيا علربربى أفقربربر :  تنتظرون تتبع كل أمة ما كانت تعبد، قالوا

أنربربا : احبهم، ونحربربن ننتظربربر ربنربربا الربربذي كنربربا نعبربربد، فيقربربولما كنا إليهم ولربربم نصربرب 
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نحربربن »:  . ويف روايربربةا1)«، مرتين أو يفاليفربرب ال نشر  باهلل شي  :  ربكم، فيقولون

 ..فتربربدعى األمربربم بأويفاتربربا ومربربا كانربربت تعبربربد ،يوم القيامة على كوم فو  النربرباس

ننتظربربر : فيقولربربون ؟مربربا تنتظربربرون:  نا بعد ذل  فيقوليفم يأتينا ربُّ   ،األول فاألول

ى لهربربم يضربربح  فيتجلربربّ  ،فيقولربربون حتربربى ننظربربر إليربرب  ،أنربربا ربكربربم: فيقربربول ،نربرباربة 

 .ا2)«بعونهفيتّ 

من جديد،   ل األرض والسماواتبدّ تُ وقبل المرور على الصراط بقليل  

يف أرض المحشربربر، وتمربربو. الخالئربربق يف سربربواد هبربربيم، يفربربّم تربرب تى   الظلمربربةوتقع  

رسربربول   سربربألُت :  قالربربت  �  عن عائشربربةبعدها لكل منهم بقدر إيمانه،  األنوار  

 ،﴾ہ ۀ  ۀ ڻ ڻ ڻ﴿: عربربز وجربربل اهلل عربربن قربربول ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

. فّذا وقعت ا3)«على الصراط»:  رسول اهلل؟ فقال  فأين يكون الناس يوم ذ يا

الظلمربربة حصربربل التمربربايز األخيربربر بربربين المربرب منين والمنربربافقين، وعنربربدها يقربربول 

 ڃ ڄ  ڄ  ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦڤ ﴿ :  المنافقون والمنافقات 

 ��   عربربن يفوبربربان  . ﴾ ڍ    ڍ ڇ ڇ  ڇ ڇ چ چ چ    چ ڃ ڃ   ڃ
 يكربربون   أيربربن :  ملسو هيلع هللا ىلص   اهلل   رسربربول   اليهود سربربأل   أحبار   من   أّن حأا   ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  مولى 

: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسربربول فقربربال والسربربماوات؟ األرض غيربربر األرض تبربربّدل يربربوم النربرباس

 .  ا4)«الجسر دون  الُظلمة يف  هم»

 

 ا.44/ ٦صحيح البخاري، ) ا1)

 ا.٦/573السلسلة الصحيحة، ) ا2)

 ا.4/215٠مسلم )ا   (3

 ا.1/252صحيح مسلم ) ا(4
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  .ورود الصراط  - 11

وورود الصراط حتم الزم علربربى المربرب منين أجمعربربين؛ لقربربول الحربربّق جربربّل 

  ں ڱ ڱ ڱ ڱڳ ڳ    ڳ ڳ گگ گ  ک ک گ﴿: شربربربربأنه

 اهلل رسربربول يربربا: قربربالوا الناس أن  ��هريرة    . عن أبي ﴾ڻ  ڻ   ڻ  ں

 لربربيس  البربربدر  ليلربربة  القمربربر  يف  تمربربارون  هربربل»:  قال ملسو هيلع هللا ىلص  القيامة؟  يوم  ربنا  نر   هل

 لربربيس الشربربمس يف تمربربارون  فهل»:  قال  اهلل،  رسول  يا  ال:  قالوا  «سحاب؟  دونه

 يربربوم  النربرباس  يحشربربر  كربربذل ،  ترونربربه  فربربّنكم»:  قربربال  ال،:  قربربالوا  «سربربحاب؟  دوتا

 ومربربنهم  الشربربمس،  يتبربربع  مربربن  فمنهم  فليتَبع،  شي    يعبد  كان  من:  فيقول  القيامة،

 منافقوهربربا،  فيهربربا  األمربربة  هذه  وتبقى  الطواغيت،  يتبع  من  ومنهم  القمر،  يتبع  من

 جربرباء  فربربّذا  ربنربربا،  يأتينربربا  حتربربى  مكاننا  هذا  فيقولون  ربكم،  أنا:  فيقول  اهلل  فيأتيهم

 فيربربدعوهم رُبنربربا، أنربربَت : فيقولربربون ربكربربم، أنربربا: فيقربربول اهلل فيربربأتيهم عرفنربرباه، ربنربربا

 بأّمتربربه،  الّرسل  من  يجوز  من  أول  فأكون  جهنم،   هراين  بين  الصراط  فيضرب

 سربربّلم،  سربربّلم  اللهربربم:  يوم ربربذ  الرسربربل  وكربربالم  الرسربربل،  إال  أحد  يوم ذ  يتكلم  وال

: قربربالوا «السربربعدان؟ شربربو  رأيربربتم هربربل  السعدان،  شو   مثل  كالليب  جهنم  ويف

 اهلل، إال ِعَظِمهربربا قربربدر ُيعلربربم ال أنربربه غيربربر السربربعدان  شربربو   مثربربل  فّتربربا»:  قال  نعم،

 يفربربم يخربربردل مربربن  ومربربنهم  بعملربربه،  يوبربربق  مربربن  فمربربنهم  بأعمربربالهم،  النربرباس  تخُطف

 .«ينجو

 يمربربر  الشربربعر،  مربربن  وأدّ    السربربيف،  مربربن  أحربربدّ   جهنم، وهربربو  والصراط جسر

عملربربه الصربربالح؛ فمربربنهم كربربالأ ، ومربربنهم كربربالريح   بحسب  كّل   عليه  الم منون

عربربدوا ، وكركاب اإلبل، ومنهم مربربن يعربربدوا   الخيل،  المرسلة، ومنهم كأجاويد

ا، ومربربنهم مربربن يزحربربف   يحبو  من  ومنهم  الماشي،  ومنهم الساعي، ومنهم حبربربو 
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زحف ، ومنهم من تخّطفه كالليب الصراط فتخدشه هنا وهنربربا ، ومربربنهم مربربن 

تنشب به الكالليب فُتلقي به يف جهنم لُيهربربّذب فيهربربا مربربّدة حتربربى تدركربربه رحمربربة 

ه الطيربربب؛  مربربن بيربربثالخ ليميربربز عبربرباده، بربربه اهلل يمربربتحن هائربربل مقربربام . فهربربوا1)ربربربّ

 وُيخلل لكل دار أهلها.

 ،القنطربربرة بربربين الجنربربة والنربربار فربربّذا جربرباز الم منربربون الصربربراط وفربربدوا إلربربى

األخير بيربربنهم، ويحصربربل الرتااربربي قبربربل أن يشربربرعوا   القصاصهنا  يحدث  و

 .ا2)القرار يف الوفود إلى دار

 

p  p  p 

 

 

 

 ا.1/19٨انظر: التذكرة يف أحوال الموتى وأمور اآلخرة، ) ا(1

ع يف كترباب )أحقرب  أفردت الحديث عما يحدث يف   ا(2 القنطرة فما بعربدها بتوسربّ

 هذه الجنة؟ا.
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 : المحطة الثالثة

 األحوال 

 مشاهد من أحوال السعداء،  

 واألشقياء يوم القيامة 
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 األحوال 

 وسعيد، وهم على أحوال وهي ات بحسربربب 
ّ
الناس يوم القيامة بين شقي

أعمربربالهم التربربي أسربربلفوها يف الربربدنيا. وأرض المحشربربر مسربربتوية تسربربع جميربربع 

تعربربالى فيهربربا أمربرباكن للنعربربيم اإلنس والجّن والدواب، ويهيئ اهلل  :  المخلوقات

أو العربربذاب لطوائربربف وأفربربراد بأعيربرباتم، فيرفربربع بعضربربهم دون سربربائر الخالئربربق 

بكيفيربربة مخصوصربربة حتربربى ال يصربربيبهم الزحربربام، وال يجربربدون الشربربّدة والتعربربب 

الربربذي يجربربده أهربربل الموقربربف، كربربالم ذنين الربربذين رفعربربوا ِذكربربر رهبربربم يف الربربدنيا، 

ر الربربودود. وُينربرباد  فاليوم يجازيهم سربرببحانه مربربن جربربنس عملهربربم وهربربو الشربربكو

على مانع الزكاة الذي لم يكن ي ّدي زكاة ماله في تى به يوم ذ يف أرض قرقر 

أكثر استواء، فُيرمى به أرا ، يفربربم يربرب تى بأنعامربربه التربربي لربربم يكربربن يربرب دي زكاهتربربا 

فُتسّلط عليه وتط ه بخفافها وأ الفها وحوافرها، ويحّول النقد من ماله إلربربى 

ط  قدُشجاع أقرع، وهو حّية اخمة   ، يفربربُم تسربربّلط  لكثرة رأسها شعر  تمعة السربربمة

عليه فتبدأ بلدغه من شدقيه يفم سربربائر جسربربده، ويصربربّفح ذهبربربه وفضربربته يف هي ربربة 

 قطع مستوية يفم ُيحمى هبا يف النار وُيكو  هبا وجهه وجنبه وجسده.  

مربربن بعضربربها تعالى  يقتل اهلل  عظيم  ليوم    توالحيوانا  وُتجمع الوحول

 يربربر  العبربرباد كمربربال عدلربربهاإلنربربس والجربربّن، ل  على مسربربمع ومشربربهد مربربنلبعض،  

لهربربا مربربن الربربدواب فيجعربربل اهلل  قربربرن ال التربربي حتى إّنه لي تى بالجلحاء  ،سبحانه

القرنربرباء التربربي عربربدت   والبقربربر  الشربرباء  لها قرون ، ويأمرها بربربنطح مربربن  لمهربربا مربربن

 .كوين ترابا:  بعد ذل  القصاص  يفم يقول لها  عليها وكانت تنطحها يف الدنيا،
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يسربربير الجربربزاء يف اليربربوم الطويربربل الربربذي ال ُتغربرباَدر فيربربه صربربغيرٌة وال وعلربربى هربربذا 

 كبيرة، وال ُيظلم فيه أحد.

ويشتّد غضب الّرب جّل جالله يف هذا اليوم، حتى يهاب المقّربون مربربن 

الحديث بين يديه، وتظهر عالمربربات الشربربقاوة والسربربعادة، والفرحربربة والندامربربة، 

مربربن قبربربورهم إلربربى أن   والرتقب والذهول على أهل الموقربربف، منربربذ خربربروجهم

   : ي مر هبم إلى الجنة أو النّار، وَمرّد أحوال الخالئق يوم ذ إلى يفاليفة كأ ، هي 

حال الفزع والهلع التي تصيب الخالئق كلهم عنربربد البعربربث، وبعربربد   - 1

القيربربربام علربربربى أرض المحشربربربر. وهربربربذه الحربربربال يصربربربحبها الرتقربربربب والربربربذهول 

يربربة المنربربا ر المفزعربربة والّرهبة، وبخاصة عند مشاهدة المالئكربربة والجربربّن، ورؤ

ىئ  مئجئ حئ   یىئ ی ی ی ﴿علربربربى األرض الجديربربربدة، وبسربربربببها 

 .[3٦ -34:  عبس]﴾يئ

حال الُذّل والهوان التي ُيعر  هبربربا المجرمربربون األشربربقياء، وتتمثربربل   - 2

يف الخو  والندامة، وحصول الشدة والكرب وسربربوء المنقلربربب. وهربربي حربربال 

، ﴾جخ حخ مححج مج جح ﴿ال تخفربربربى علربربربى أحربربربد؛ فوجربربربوه األشربربربقياء 

  جب  ىئ يئ  جئ حئ مئی  ی   ی ی﴿وُيحشربربر الواحربربد مربربنهم 

   . [ 12٦    - 124:    طه ] ﴾ پ   ٻ ٻ ٻپ پ پ  ٱ ٻ  مب  خب   حب

حال الراى والسعادة التي ُيعربربر  هبربربا الم منربربون، ويغلربربب عليهربربا   - 3

الضياء والنّور، والفرحة والسرور، واالطم نان والسعادة. ال يخا  أحربربدهم 

مربربن   نقصربرب :  أي  ﴾حئ  جئ﴿،  زيربربادة يف سربربي اته:  أي  ﴾ی﴿يف ذل  اليربربوم  

 .ا1)ه، وتضاعف حسناتهر عيوبُ ه، وتطهّ غفر ذنوبُ حسناته، بل تُ 

 

 ا.514تفسير السعدي، )ص:  ا(1
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وبين الفريقين من التفاوت ما ال يخفى علربربى أهربربل ذلربرب  الموقربربف، قربربال 

 ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۆ ۆۈ  ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ﴿: اهلل تعربربربربربربربالى

 وئ وئ  ەئ ەئ  ائ ائ ى ى ې ې ې ې  ۉ ۉ ۅ

 ىئ مئ جئ حئ ی ی ی ی  ىئ   ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۆئۈئ ۆئ ۇئ  ۇئ

. [1٠٨ - 1٠5: هربربربربربربربود]﴾مت خت حت يبجت ىب مب  خب حب جب  يئ

ڄ ﴿وشّتان بين حال المتقين السعداء وحال المجرمين األشقياء، بين مربربن  

 ﴾ڱ ڱ ڱ﴿، وبربربين مربربن ُيحشربربر ﴾چ چ چ چ﴿ومربربن  ﴾ڄ ڃ

 .﴾ڻ ڻڻ ﴿ومن ُيسا   

 مشاهد من أحوال السعداء يوم القيامة: أولا 

يف يوم القيامة تظهر كرامة الم منين؛ فهو محربربّط رحربربالهم يف  خربربر منزلربربة 

ى رحمربربة رّبهربربم  من منازل التعب والعناء الربربذي مربربّر هبربربم يف الربربدنيا، وفيربربه تتجلربربّ

دخلهم   ر سربربي اهتم، ويربربُ   ٿ ٿ ٿ  ٺ ٺ﴿الذي وعدهم أن ُيكفربربّ

 .[٨:  التحريم]﴾ڤ  ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ

كنف رهبم وخالقهم، ُمكرمربربون ال  منون يف  :  والسعداء يوم الفزع األكأ

ينالهم الخزي وال هم يحزنون.. النور يسربربعى بربربين أيربربديهم، والكرامربربة تحربربّف 

ٿ ٹ ٹ ٹ  ﴿: هبم، والمالئكة تتلقاهم بالوفادة والرتحيب يف كربربّل مكربربان

ڄ ڃ  ڤڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ٹ ڤ ڤ

 .[٨:  التحريم]﴾ڃ ڃ ڃچ چ چ چ ڇ ڇ

الكرامربربة. وال كرامربربة يوم ربربذ تفربربو  ويف عرصربربات القيامربربة تظهربربر حقيقربربة 

وأّمتربربربربه؛ فمربربربربنهم السربربربربعداء والشربربربربفعاء، والصربربربربالحون  كرامربربربربة محمربربربربد ملسو هيلع هللا ىلص

والصديقون والشهداء، ويكثر منهم المستظّلون يف  ربربل اهلل تعربربالى، ويربربردون 
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بينمربربا تقربربف المالئكربربة صربربفوف  يربربذودون غيربربرهم عربربن   ،على حوض نبيهم ملسو هيلع هللا ىلص

 موارد الماء يف الدنيا.  الشرب منه، كما ُتذاد اإلبل الغريبة الجرباء عن

 ٻ ٻ ٻ ٻ ﴿وعنربربدما ُينصربربب الصربربراط وتجربربثم الظلمربربة 

ُكلمربربا أقبربربل مربربنهم وفربربٌد مكرمربربون نربربادهتم المالئكربربة  ﴾پ پ پ پ

 ٺ  ٺ ڀ ڀ  ڀ ڀ﴿ : المقربون مهنّ ة بسعادة األبربربد، ودار الخلربربود

 .﴾ٹ   ٹ  ٿ  ٿ ٿٿ ٺ  ٺ

 فعربربن عبربربداهلل بربربن وشفاعة الشافعين ُتدِر  أفراد هذه األّمة أكثر من غيربربرهم،  

ه: كنُت مع رهط بّيلياء فقال رجل مربربنهم:  شقيق قال  ملسو هيلع هللا ىلص سربربمعت رسربربول اللربربّ

: ، قيربربل«ى تمربربيمربن بنربرب ربر مربي أكثربن أمتربل مربة رجربة بشفاعربُل الجنّربيدخ»:  ولربيق

 .ا1)«يسوا»:  قال، سوا ؟  اهلليا رسول  

والسربربعداء ُيعرفربربون بربربين أهربربل الموقربربف بربربأحوالهم، كمربربا ُعرفربربوا يف الربربدنيا 

 الموّحدون و ،  ﴾ مثجث  يتمت ىت ﴿ بأعمالهم وأقوالهم؛ فوجوههم  

وشفاعته جربربّل  .برحمتهمن سائر األمم سعداء ُمكرمون، واهلل تعالى يشملهم 

: قربربال ��أمامربربة . عن أبربربي من شفاعة الشافعين من عباده  وأكرم  أعظمجالله  

هسمعت   ة مربربن و»:  يقربربول  ملسو هيلع هللا ىلص  رسربربول اللربربّ دخل الجنربربّ ي سربرببحانه أن يربربُ عربربدين ربربربّ

أّمتي سبعين ألف  ال حساب عليهم وال عربربذاب، مربربع كربربل ألربربٍف سربرببعون ألفربرب ، 

.ا2)«ويفالُث حثياٍت من حثياِت رّبي عّز وجّل 

 

 ا.4/٦2٦أخرجه الرتمذي، وصححه األلباين ) ا(1

 ا.1/٦5أخرجه ابن ماجه، وصححه األلباين ) ا(2
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والسابقون بالخيرات يبعثهم اهلل سبحانه على أحواٍل وأعمربربال وهي ربربات 

حسنة، يعرفهم هبا أهل الموقف، ويتلقاهم بمغفرة ذنوهبم على كنربربف السربربرت 

والنجربربو ؛ فيعربربرض علربربيهم أعمربربالهم ويعربرباتبهم علربربى تفربربريطهم يف أعمربربال 

صربربالحة لربربم يقومربربوا هبربربا، أو انتهربرباكهم لمحربربارم لربربم يكربربن لهربربم أن ينتهكوهربربا. 

م قد سبقت لهم السعادة من رّبهم فّّنهم ال ُيحاسربرببون كسربربائر األشربربقياء وألت

عربربن صربربفوان بربربن المعّذبين بربربل ُيقربربررون بربربذنوهبم يفربربم يغفرهربربا اهلل تعربربالى لهربربم. 

إذ عربربرض   ، خربربذ بيربربده  ،��بينما أنربربا أمشربربي مربربع بربربن عمربربر  :  محرز المازين قال

سربربمعت :  فقربربال  ؟يقربربول يف النجربربو   ملسو هيلع هللا ىلص  كيف سمعت رسول اهلل:  رجل فقال

 ،فربربه ويسربربرتهفيضربربع عليربربه كنَ ،دين المربرب مناهلل يربربُ  إنّ »: يقربربول ملسو هيلع هللا ىلص سربربول اهللر

ى ربحتربرب   .م أي رّب ربنعربرب :  ولربفيقربرب   ؟ذاربب كربرب ربأتعر  ذن  ؟أتعر  ذنب كذا:  فيقول

 ،اربي الدنيربرب رب  فربرب ربرتهتا عليربرب ربربربربس:  الرب  قربرب ربه هلربرب ربره بذنوبه ورأ  يف نفسه أنإذا قرّ 

ق ربر والمنافربرب ربالكافربرب  اربوأمربربّ  ،هرباب حسناتربرب ربى كتربرب ربعطربرب فيُ  ،وأنربربا أغفرهربربا لربرب  اليربربوم

ی    ىئ      ىئ    ېئ ىئ       ېئ    ېئ   ۈئ   ۈئ     ۆئ﴿: فيقربربربربربربول األشربربربربربربهاد

إين ألعلربربم  خربربر »: ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهلل:  قال  ��  عن أبي ذرّ . وا1)«﴾ی

 تى بربربه يربربوم رجربربل يربربُ  .منهربربا ار خروج و خر أهل النّ ،ةالجنّ ة دخوال  أهل الجنّ

عرض عليربربه فتُ  .وارفعوا عنه كبارها ،ذنوبهاعراوا عليه صغار :  القيامة فيقال

وعملربربت يربربوم كربربذا   .كربربذا وكربربذا  ،عملربربت يربربوم كربربذا وكربربذا:  فيقربربال  .صغار ذنوبه

وهربربو مشربربفق مربربن كبربربار   ،نكربربرال يسربربتطيع أن يُ   ،نعربربم:  فيقربربول  .كربربذا وكربربذا  ،وكذا

 رّب :  فيقربربول  ،سي ة حسنة  ل  مكان كّل   فّنّ :  فيقال له  .عرض عليهذنوبه أن تُ 

 

 متفق عليه. ا1)
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اربربح  حتربربى  ملسو هيلع هللا ىلص فلقربربد رأيربربت رسربربول اهلل .قد عملت أشياء ال أراهربربا هربربا هنربربا

 .  ا1)«بدت نواجذه

مشهد الم منين والنور يحيط هبربربم :  ومن المشاهد السعيدة يف هذا اليوم

 ٻ ٱ ٻ﴿: من كربربل جانربربب بسربرببب أعمربربالهم الصربربالحة. قربربال اهلل تعربربالى

 ٺ  ٺ ٺ  ٺ ڀ ڀ  ڀ ڀ   پ پ پ پ ٻ ٻ

 .[12:  الحديد]﴾ٹ   ٹ  ٿ  ٿ ٿٿ

مشربربهد طائفربربة مربربن المربرب منين بلبربرباس :  ومن المشاهد المحّببة يوم القيامة

اإلحرام الذي ماتوا فيه، وهم يلّبون ويكّبرون كما كانوا يف الدنيا قبل موهتم. 

بربربدمائهم التربربي  ا2)ومنهربربا منظربربر الشربربهداء يف سربرببيل اهلل تعربربالى وهربربم مضربربّرجون

ب كمربربا لربربو أتربربم أصربربيبوا هبربربا يف ذلربرب  اليربربوم، وروائربربح  ماتوا هبربربا يف الربربدنيا، تثعربربُ

 المس  الخالل تعبق منهم.  

ّر المحّجلربربين مربربن أيفربربر الواربربوء  ومن المشاهد السعيدة يوم ذ مشربربهد الغربربُ

بيربرباض يظهربربر يف الجبهربربة، : الربربذي كربربانوا يحربربافظون عليربربه يف الربربدنيا. والغربربّرة

يف القدمين والرجلين. والم ذنربربون يربربوم القيامربربة مربربن   بياض يظهر:  والتحجيل

السعداء المكرمين؛ يرفعهم اهلل تعالى فو  مسربربتو  النربرباس، فربربال يصربربيبهم مربربا 

 يصيب الخالئق يوم ذ من الكرب، والزحام، وشّدة الحّر.

ومشهد أهل القر ن العربرباملين بربربه مربربن المشربرباهد المحببربربة يف ذلربرب  اليربربوم، 

 ل عمربربران كأتمربربا يت البقربربرة وسربربور محيربربث يبعربربث اهلل تعربربالى فربربو  رؤؤسربربه

 

 ا.1/177صحيح مسلم، ) ا1)

 ا.3/17٠األيفير، المضّر. بالشيء: ملّطخ به. )النهاية البن  ا(2
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دعون غمامتان   تظاّلتربربم مربربن حربربّر الشربربمس، وطوائربربف أخربربر  مربربن السربربعداء يربربُ

ليسربربتظلوا مربربن حربربّر الشربربمس يف  ربربل اهلل تعربربالى، بينمربربا النربرباس مربربن حربربولهم 

يصطلون بوهجها، والعر  يفيض من أجسادهم، ويصيبهم من الحربربّر وشربربّدة 

 الكرب بحسب أعمالهم.  

بهم بأيمربرباتم ومشهد   السعداء وهم يركضون فرحين بعربربد أن أخربربذوا للتربربّو ُكتربربُ

ب يربربوم القيامربربة؛ فهربربا هربربم يتجهربربون إلربربى أهلربربيهم يبشربربروتم  مشهد سربربعيد محبربربّ

چ ﴿: بسعادة األبد، وتباشير السربربعادة والراربربا علربربى وجربربوههم، قربربال تعربربالى

 ﴾ڈ   ڎ  ڎ  ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ   ڇ  چ  چ چ

 ں ں ڱ ڱ    ڱ  ڱ ڳ ڳ﴿: ) االنشربربربقا ا. وقربربربال سربربرببحانه

   .[21 - 7:  الحاقة]﴾ھ ھ ہ ہ ہ ہ  ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ    ڻ

 مشاهد من أحوال األشقياء يوم القيامة:  ثانيا  

يوم القيامربربة يربربوم الحسربربرة والندامربربة للمجربربرمين، وبدايربربة الشربربقاء األبربربدي 

الذي ال سعادة معربربه، والهربربوان الربربذي ال كرامربربة بعربربده. ومربربال األشربربقياء يوم ربربذ 

مقرون باألحوال السي ة، والمنا ر المفزعة التي تكربربون لهربربم جربربراء أعمربربالهم 

وتم بالتهديربربد واإلذالل.. مربربن سربربكرات المربربوت،  يف الربربدنيا. والمالئكربربة يتلقربربّ

 ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ڭ﴿ وحتى يقذفوتم يف السربربعير. فلربربو تربربر   

ې  ۉ ۉ ې ې ې  ۈ ٴۇ ۋ ۋۅ ۅ

، ولو تر  ااطراب المجربربرمين ﴾وئ ەئ ەئ وئ   ى ى ائ ائ

 وتسربربوقهم  ،دفعربرب   تربربدفعهم إليهربربا  المالئكة  ﴾ۆئ ۆئ  ۇئ ۇئ وئ وئ﴿

 ۈئ﴿ :  ولومربرب    توبيخربرب    لهربربم   وتقول   وجوههم،   على   وتجّرهم   عنيف ،   سوقا   إليها 

ىئ ېئ ېئ  پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ  ىئ ىئ ېئ

 .  ﴾ٿ    ٿ ٿ ٺ ٺ ٺٺ ڀ ڀ   ڀ ڀ  پ
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 :أحوال يقترن معها عذاب األشقياء يوم القيامة (1

أحوال األشقياء يوم القيامة مقرونة بربربألوان مربربن النكربربال والعربربذاب الربربذي 

الخربربزي، واإلهانربربة، : يظهربربر يف هي ربرباهتم، وأعمربربالهم، وأشربربّد هربربذه األحربربوال

 والحسرة، والمقت، وذل  كما يلي.

 :الخزي -أ

الخربربزي أ هربربر سربربمة تلحربربق باألشربربقياء يف ذلربرب  اليربربوم العظربربيم. وأعظربربم 

الخزي ما يحربربدث حربربين يفضربربحهم اهلل تعربربالى أمربربام الخالئربربق، ويهيربربنهم علربربى 

رؤوس األشهاد بسوء أعمالهم. والخزي الذي يلحق باألشقياء يربربوم القيامربربة 

مقربربرون بالسربربوء الربربذي ينربربالهم، سربربوء جربربراء مربربا يسربربمعون، وسربربوء بسربرببب مربربا 

ٺ ﴿: يبصرون، وسوء ينالهم بدفع المالئكة وارهبم وتعنيفهم، قربربال تعربربالى

 .[27:  النحل]﴾ٿ ٿ ٹ ٿ ٿ

والخربربزي الربربذي ينربربال المجربربرمين يف ذلربرب  اليربربوم مقربربرون بانقطربرباع السربربند 

   ٿ ٹ ٹ ﴿:  الناصر عنهم، قال اهلل سبحانه على لسان إبراهيم عليه السربربالم

 ، [ ٨٨  -  ٨7:  الشربربربربربربعراء ] ﴾ ڃ    ڄ ڄ ڦ ڄ ڄ ڦڤ ڤ ڤ ڦ ڦ   ڤ ٹٹ 

ٹ ٹ  ﴿:  وهو مقرون بالعذاب المقيم الذي يصيبهم، قربربال تعربربالى

 .  [39: هود]﴾ڦ   ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ

 :اإلهانة -ب

ذفوا يف  اإلهربربانة ال تفار  األشقيرباء يوم القيربربامة وال تنفربرب  عربربنهم فربربّذا قربربُ

اإلهانربربات.. النّار زاد هواتم واشتّد عربربذاهبم وتعاقبربربت علربربيهم اإلهانربربات تلربربو 
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إهانربربات يسربربمعوتا مربربن خزنربربة النربربار، وإهانربربات مربربن المربرب منين الربربذين يربربروتم 

ويحاوروتم من مقاعدهم يف دار النعيم، وإهانات يسمعوتا ممن تسربربببوا يف 

 غوايتهم.

واإلهانة تحصل لهم تارة بالقول، وتارة بالفعل، وتربربارة هبمربربا معربرب ، قربربال 

ڄ ڄ ڄ ڃ  ڄڦ ڦ  ڦ ڤ ڤ ڦ﴿: تعربربربربربربربالى

ڍ ڍ ڌ  ڇ ڇ  چ چ چ ڇ ڇ چ ڃ    ڃ ڃ

 .[49 -  43:  الدخان]﴾ڑ  ژ ڑ    ڈ ژ ڈ ڌ ڎ ڎ

 :الحسرة -ت

ال تفربربربار  الحسربربربراُت األشربربربقياَء لحظربربربة واحربربربدة بعربربربد مربربربوهتم، وحربربربال 

خروجهم من قبورهم، حسرات تصيبهم حربربين يتربربذكرون كفربربرهم وانتهربرباكهم 

لحرمات رهبم، وحسربربرات تبربربدو لهربربم حالمربربا يسربربتلمون صربربحائف أعمربربالهم، 

وحسربربرات تحربربيط هبربربم إذا استحضربربروا مصربربيرهم، والخسربربارة الكربربأ  التربربي 

چ  ڃ چ چ﴿: أصربربابتهم بفقربربد أهلربربيهم وأوالدهربربم، قربربال سربرببحانه

 . وتلربرب  الحسربربرات [ 15:  الزمر ] ﴾ ڎ  ڍ ڌ ڌ  چ ڇ ڇ ڇڇ ڍ

التي تصيب األشقياء من الكافرين والمذنبين  اهرة ال تخفى على أحربربد مربربن 

 ژ﴿:  أهل الموقف يوم ذ، وتعّبر عنهربربا أحربربوالهم وأقربربوالهم، قربربال اهلل تعربربالى

 . [ 12  -  1٠:  االنشربربربربربربقا  ] ﴾ گ ڳ گگ  ک گ کک ک      ژ ڑ ڑ

 ىئ ىئ ی ی ی ی جئ ېئ ىئ﴿: وقربربال سربرببحانه

 .[1٠4 -  1٠3:  الم منون]﴾حب خب مب ىئ يئ جب مئحئ 
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وهنا  حسرة عاّمة تالزم الخالئق أجمعين، مربربن لحظربربة خربربروجهم إلربربى 

رون علربربى تفويربربت األعمربربار يف  أرض المحشر، ومنهم الم منون الذين يتحسربربّ

غير طاعة اهلل تعالى، وأتم لم يربربزدادوا مربربن األعمربربال الصربربالحة. وألتربربا سربربمة 

لكثربربرة مربربا يظهربربر فيربربه مربربن  ﴾ٻ ٻ﴿غالبة يف يوم القيامربربة سربربّماه اهلل تعربربالى 

 الحسرات.  

 :المقت -ث

المقت شّدة البغض، والكربربافرون يربربوم القيامربربة أذالء ممقوتربربون، يمقربربتهم 

اهلل رّب العربربربربالمين، وتمقربربربربتهم المالئكربربربربة المقربربربربربون، ويمقربربربربتهم األنبيربربربرباء 

والمرسلون، ويمقتهم عبربرباد اهلل الصربربالحين. وحربربين يربربرون مربربا أعربربّد اهلل تعربربالى 

الَمقربربت، وتربربزداد حسربربرهتم  أنفسربربهم أشربربد تربربونلهربربم مربربن العربربذاب المهربربين يمق

الربربذين زّينربربوا لهربربم الباطربربل، وأغربربروهم بفعربربل  أحبربرباهبم وأصربربدقاءهم فيمقتربربون

بصربربارهم حربربين تشربربهد علربربيهم، أالفجور، يفربربم يمقتربربون جلربربودهم وأسربربماعهم و

   ڃ چ  ڃ ڃ ڃ ﴿:  والمالئكة فو  ذل  تناديهم توبيخ  وتقريع 

أكربربربأ لمقربربربت اهلل لكربربربم : أي ﴾ڇ ڇ   چ چ چ ڇ

وأقربربام لكربربم   من مقتكم أنفسكم فقربربد دعربرباكم إلربربى اإليمربربان عربربن طريربربق رسربربله،

مربربن رحمتربربه ، ولكربربنكم كفربربرتم، وراربربيتم بربربالخرو. الحق  على صحة  البينات

ا حتى  لربربت إلى سخطه وغضبه وعقابه، و  الواسعة لم يزل هذا المقت مستمر 

 صرتم إليه اليوم.بكم الحال إلى ما  
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  .وتخاصمهم يوم القيامةعداوة األشقياء  (2

 علربربى تقم لم - كانت بينهم يف الدنيا  محّبة  كّل   إذا ُحشر الخالئق انقلبت

عداوة، و هرت بسببها الخصومة بين األشقياء، فلربربم تربربنفعهم   إلى  -  اإليمان

قراباهتم، وال صداقاهتم يوم ذ بل تزيربربدهم إيفمربرب  علربربى إيفمهربربم، وعربربذاب  فربربو  

هم التربربي تشربربهد عذاهبم. كما تحدث   الخصومة بينهم وبين أعضائهم وحواسربربّ

علربربيهم بمربربا كربربانوا يعملربربون، وتظهربربر خصربربومتهم بجربربالء مربربع مربربن أاربربّلهم مربربن 

 :  ا1)سادهتم وكأائهم، وذل  كما يلي

  .الخصومة بين األخالء واألصدقاء من األشقياء  - 1

إذا كان يوم القيامة تقطعربربت قرابربربات الربربدنيا بربربين األشربربقياء، ولربربم تربربنفعهم 

الصربربداقات والمربربوّدات التربربي كانربربت لغيربربر اهلل تعربربالى، بربربل تنقلربربب إلربربى مقربربت 

وتالعن، يدعوا بسببها الصاحب على صاحبه ويتأأ الخليل من خليله. قربربال 

 .  [٦7:  الزخر ]﴾ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ﴿:  تعالى

خصربربومة الشربربقي مربربع قرينربربه : ومن الخصومات التي أخأ اهلل تعالى عنها

: الباطل، ويغريه بارتكاب المنكر. يقربربول القربربرينالشيطاين الذي كان يزّين له  

فيرّد عليربربه ذلربرب  الشربربقي مربربن بنربربي  دم،   ﴾ۉ ۉ ۅ     ۅ ۋ  ۋ ٴۇ ۈ ﴿

  ائ ى ى ې ې ې﴿: يفربربم يقطربربع اهلل خصربربامهما وُيخربربرس ألسربربنتهما

 يفم يأمر هبما إلى النّار.    ﴾ۈئ   ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ   ائ

 

أفرد عمر األشقر رحمه اهلل يف )القيامة الكأ ا مبحث  مهمربا لتخاصربم أهربل  ا(1

 .النار، ذكرت بعضه بتصر 
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 المجربربرمين مربربع أشربربكالهم وزيادة يف النكال واإلهانة يربربأمر اهلل تعربربالى بجمربربع  

وأقربربراتم: الخليربربُل مربربع خليلربربه، والتربربابع بمتبوعربربه، ورئربربيس الضربرباللة مربربنهم 

بمرؤوسه، يفم يأمر مالئكته بأمرين نافربربذين: سربربوقوهم سربربوق  عنيفربرب  إلربربى دار 

الجحيم، وأوقِفوهم بين يدّي للس ال قبل أن تقذفوهم فيها. فّذا وقفربربوا بربربين 

هربربواتم قربربال لهربربم سربرببحانه موّبخربرب  يديه سبحانه على حال ذّلهربربم واربربعفهم و

ما الذي جر  عليكم اليربربوم؟ ولمربرباذا ال ينصربربر بعضربربكم بعضربرب  كمربربا ومعنّف :  

 كنتم تزعمون يف الدنيا، وال ُيغيث بعضربربكم بعضربرب ، وال يربربدفع بعضربربكم العربربذاب 

 عن بعض؟ فّذا سمعوا الس ال عالهم الذّل والصغار فال ُيجيبون، واستسربربلموا 

ېئ ېئ ېئ )قربربال اهلل جربربّل شربربأنه: لخربربالقهم، مشربربفقين مربربن مصربربيرهم. 

حب خب مب  جبی ی جئ حئ مئ ىئ يئ  یىئ ىئ ىئ ی 

 .[2٦  - 22  الصافات:](  پ پ پ پ ٻٱ ٻ ٻ ٻ  يبىب 

 خصومة األشقياء مع أعضائهم وحواّسهم!  - 2

بين األشقياء وبين أعضائهم وحواّسهم   القيامة  تحدث الخصومة يوم 

ۈئ ۈئ   ۆئ ۆئ﴿ :  لتشهد عليهم، قال سبحانه التي أنطقها اهلل تعالى  

 جئ  ی ی ی ی ىئ﴿ يُجمعون فوج  فوج ،  :  أي   ﴾ ېئ ىئ ېئېئ

  ٻ  ٻ ٻ ٱ  خب حب   جب يئ ىئ مئ حئ

 ﴾ ٿ  ٿ     ٺ  ٺ ٺ ٺ    ڀ       ڀ ڀ   ڀ   پ پ    پ   ٻپ

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ﴿: . وقربربربال تعربربربالى[21 - 2٠: فصربربربلت]

 ،��. عربربربن أنربربربس بربربربن مالربربرب  [٦5: يربربربس]﴾ھ       ہ ہ ہ ہ
قربربال  «هل تدرون مم أاح ؟»: فضح ، فقال  كنا عند رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص:  قال

ه، يقربربول»: اهلل ورسربربوله أعلربربم، قربربال: قلنربربا يربربا ربن ألربربم : مربربن مخاطبربربة العبربربد ربربربّ
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فربربّّني ال أجيربربز علربربى نفسربربي :  فيقربربول:  بلى، قال:  يقول:  تجرين من الظلم؟ قال

بنفسربرب  اليربربوم عليربرب  شربربهيدا ، وبربربالكرام كفربربى  :  فيقربربول:  إال شاهدا  منربربي، قربربال

فتنطربربق : انطقربربي، قربربال: فُيختم على فيه، فُيقربربال ألركانربربه:  الكاتبين شهودا ، قال

بعربربدا  لكربربنة وسربربحق ، : يفم ُيخّلى بينه وبين الكربربالم، قربربال فيقربربول:  بأعماله، قال

   .ا1)«فعنكنة كنُت أناال

: يامربربة، وفيربربهيف حديث رؤية الم منين رهبم يربربوم الق  ��وعن أبي هريرة  

ل ألربربم : فيلقربربى اهلُل جربربّل جاللربربه العبربربَد، فيقربربول»: قربربال رسربربول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أي فربربُ

أكرمربرب ، وأسربربود ، وأزوجربرب ، وأسربربّخر لربرب  الخيربربل واإلبربربل، وأذر  تربربرأس 

؟ فيقربربول:  فيقول:  بلى، قال:  وتربع؟ فيقول
ّ
: ال، فيقربربول: أفظننت أن  مالقربربي

ل ألربربم أكرمربرب ، أي : فربربّّني أنسربربا  كمربربا نسربربيتني، يفربربم يلقربربى الثربرباين فيقربربول فربربُ

وأسربربود ، وأزوجربرب ، وأسربربّخر لربرب  الخيربربل واإلبربربل، وأذر  تربربرأس، وتربربربع، 

؟ فيقربربول: بلى، أي رب فيقول:  فيقول
ّ
فربربّّني : ال، فيقربربول: أفظننت أن  مالقي

يربربا رّب : أنسا  كما نسربربيتني، يفربربم يلقربربى الثالربربث، فيقربربول لربربه مثربربل ذلربرب ، فيقربربول

ت، ويثني بخير  منُت ب ، وبكتاب ، وبرسل ، وصّليت، وصمُت، وتصّدق

اآلن نبعربربث شربرباهدنا عليربرب ، :  يفم ُيقربربال لربربه:  هاهنا إذا ، قال:  ما استطاع، فيقول

؟ فيخربربُتم علربربى فيربربه، ويقربربال لفخربربذه :  ويتفّكر يف نفسه
ّ
من ذا الذي يشربربهد علربربي

انطقي، فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بعملربربه، وذلربرب  لُيعربربَذر :  ولحمه وعظامه

   .ا2)« عليهمن نفسه، وذل  المنافق وذل  الذي يسخط اهلل

 

 ا.4/22٨٠صحيح مسلم، ) ا(1

 ا.4/2279صحيح مسلم، ) ا(2
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  .خصومة األشقياء مع معبوداتهم، وأكابر مجرميهم  - 3

تشتّد خصومة األشقياء يربربوم القيامربربة للطواغيربربت وأكربربابر المجربربرمين كما  

الذين أاّلوهم ويّسروا لهم سبيل المنكرات، وزّينوا لهم اقربربرتا  السربربي ات، 

روا يف أعيربربنهم سربرببيل المربرب منين، فهربربم  وا عربربنهم أيربربدي المصربربلحين، وحقربربّ وكفربربّ

يظهرون لهم المقت ويعجبون كيف فقدوا عقولهم بتصديق أكاذيب هربرب الء 

ادة واألكابر وافرتاءاهتم، وكيف فقدوا دينهم باتباع باطلهم واربربالالهتم. الس

وقد أخأ اهلل تعالى أتربربم لشربربّدة بغضربربهم يسربربألونه أن يضربرباعف لهربربم العربربذاب، 

 ڍ ڇ ڇڇ ڇ   چ چ   چ﴿ :  والحسربربرة تّقطربربع قلربربوهبم يقولون  

  ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ  ڎ ڌ ڌ   ڍ

العذاب يطلب هربرب الء . وفو  مضاعفة [٦٨  -  ٦٦:  األحزاب]﴾ک ک ک

ريهم إيربرباهم ليدوسربربوهم  األشقياء أمنية أخر  من رهبربربم، حيربربث يسربربألونه أن يربربُ

 حئ جئ ی   ی ی ی ىئ ىئ ىئ﴿: بأقربربربربربربدامهم، يقولربربربربربربون

 .  ﴾جب يئ ىئ مئ

ويف ذلربربرب  اليربربربوم يربربربتهم األشربربربقياُء األنبيربربرباَء، والصربربربالحين، والمالئكربربربَة 

نبياء الربربذين رّبنا ه الء المالئكة واأل:  المقربين بأتم سبب غوايتهم، يقولون

عبربربدناهم سربرببب اربرباللنا وغوايتنربربا. عنربربدها يربربأمر الحربربق جربربل جاللربربه بّحضربربار 

 گ  ک ک گ گ ﴿ :  ه الء المتبربربوعين مربربن عبربرباده الصربربالحين 

 ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں  ڱ ڱ ڱ ڱ ڳگ ڳ ڳ ڳ 

 بربربائرين ال خيربربر :  أي   ﴾ ے ھ ھ  ھ ھ ہ ہ   ہ ہ

فيهم وال صالح، بل حّقهربربم الهربربال  والبربربوار جربربزاء لهربربوهم ولعربرببهم يف الربربدنيا 



         

(76) 

 الرحلة األخيرة

الذي صرفهم عن الهد . وهنا يخاطب اهلل سبحانه أول ربرب  األشربربقياء معنّفربرب  

 ۆۆ   ۇ ۇ ڭ ۓ ڭ ڭ ڭ  ۓ﴿وموبخربربربربربربرب  

 . [19:  الفرقان]﴾ۅ ۋ ۋ ٴۇ  ۈ ۈ

ذار  رباألعاب  ربقياء أصحربرة األشربي زمربل فربار  داخربن النصربر مربن كفربومَ 

رهربعربة، فبربالواهي م  ربذاُب رهبربم عربّق عليهربح ربم، ويربه بذنوهبرببحانربم سرب د أن ُيقرة

ر ربه، فُيحضربالم وأمّ ربالة والسربى عليه الصرب يسارعون يف إلقاء التهمة على عيس

 ڇ ڇ﴿:  اهلل تعالى عيسى عليه الصالة والسالم أمامهم، يفم يقول له 

 ک ک ڑ ڑ ژژ ڈ ڈ ڎ ڎ    ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ

 ۀ ڻ  ڻ ڻ   ڻ ں ں ڱڱ ڱ ڱ    ڳ ڳ ڳڳ گ گ گ گ  ک ک

 ۇ ۇ ڭ ڭ  ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے  ھ ھ ھ ھ ہ  ہ ہہ ۀ

 ى ېى   ې ې   ې ۉ ۉ ۅۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ  ۈ ۆۆ

  ىئ ېئ ېئ ېئ   ۈئ ۈئ  ۆئۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ      ائ ائ

 .[11٨ - 11٦: المائدة]﴾ىئ

 خصومة الشيطان مع األشقياء، وتبرؤه منهم!   - 4

  ومن أعجب صور الخصومة والجدال يوم القيامة ما يحدث على شفير 

جهنّم بين الشيطان ومن تبعه من األشقياء، قال اهلل تعالى مجّلي  حقيقة ما  

 ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ﴿    : يحدث بينهم يف ذل  المكان 

 گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ 

  ﴾ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ

 .  [22: إبراهيم ]
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وهربربذا الحربربوار غايربربة يف الصربربراحة والواربربوح مربربن هربربذا الكربربذاب اللعربربين؛ 

متأئربربا إال أنه يقف يف هذا اليوم خطيبربرب ،    قع يف العالمو  شرّ   سبب كّل فمع أنه  

: جموع األشقياء الذين اتبعوه قبل أن ُيقذ  هبربربم جميعربرب  يف النربربار، يقربربول  من

، ووعربربدتكم الوعربربود على ألسربربنة رسربربله فلربربم تطيعربربوهلقد وعدكم رّبكم الحقة  

أّن ألدركربربتم  ولو كنربربتم تعقلربربون    فأطعتموين.  األماين الباطلةالكاذبة، ومنّيتكم  

ي اربربعيف مربربثلكم، ال أ الفربربوز العظربربيم وال حجربربة ملربرب  يف طاعربربة رّبكربربم، وأنربربّ

يلربربن يحصربربل برهربربان، و  شربربيء ممربربا وعربربدتكم، وال سربربلطان لربربي علربربيكم إال أنربربّ

ۀ ﴿  اتباعربربربا ألهربربربوائكم وشربربربهواتكم، ؛فاسربربربتجبتم لربربربي لغربربربوايتكمدعربربربوتكم 

فمربربربا أنربربربا اليربربربوم بقربربربادر علربربربى أن أغيربربربثكم مربربربن  ﴾ ہ ہ ہ

العذاب أو أنصركم، وال أنتم قادرون على إغايفتي ونصريت، ولكني أبرأ إلربربى 

ه، وأطعتمربربوين يف معصربربيته ومخالفربربة معربرب  شربربريك  تمربربوينجعل اهلل مربربنكم حربربين

 .  ا1)أمره

 .مشاهد مفزعة لألشقياء يوم القيامة (3

التربربي  المسربربوّدة الزرقربرباءُيعربربر  األشربربقياء يربربوم القيامربربة بربربألوان وجربربوههم 

، وي خربربذ هبربربم مربربن بربربين العنربرباء والتعربرببتعلوهربربا الغربربأة ويكسربربوها الجهربربد و

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  ﴿:  شأنهالخالئق إلى النار، قال اهلل جّل  

 .[41:  الرحمن ]﴾پ

 

 ا.424بتصر  من تفسير السعدي، )ص:  ا(1
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 :أشقياء ُيحشرون بألوان ُمخيفة ُمفزعة  - 1

أخأ اهلل تعربربالى عربربن ألربربوان وجربربوه الكفربربار الُمفزعربربة الزرقربرباء وتلربرب  التربربي 

 ڃ ڄ ڄڃ ڃ  ڄ ڄ﴿ :  تحولربربت إلربربى السربربواد الحالربرب  فقربربال سربرببحانه 

ڃ  ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ﴿:  ، وقال جّل شأنه[1٠2:  طه]﴾ڃ چ

 .  [٦٠:  الزمر]﴾ڃ چ چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ

وهذه الوجوه المسوّدة المظلمة يعلوها الُذّل والهوان كذل ، وتغشاها 

خيربربر، بخربربال  وجربربوه   كربربل  وهالكهربربا وأيسربربت مربربن  شربربقاءها  قرتة بعدما عرفت

رت بنجاهتربربا وفوزهربربا  السربربرور فيهربربا السربربعداء التربربي  هربربر والبهجربربة بعربربدما ُبشربربّ

   يث ىثجث مث  يتخت مت ىت ﴿: بربربالنعيم المقربربيم، قربربال تعربربالى

 .[42  - 3٨:  عبس]﴾جس حس خس مس مخجخ حخ  مححج مج جح 

 :أشقياء ُيبعثون بأجساد وأردية مخيفة  - 2

زع اللحربربم مربربن وجوههربربا  ومن األشقياء من ُيبعث بأجسربرباد مخيفربربة، قربربد نربربُ

عبربربد اهلل بربربن حتى أصبحت هياكل عظمية مرّوعة تتكلم وتسمع وتفهربربم. عربربن 

مربربا يربربزال الرجربربل يسربربأل »:  ملسو هيلع هللا ىلصقربربال رسربربول اهلل  :  ه سربربمع أبربرباه يقربربولأنّ   ��عمر  

 .ا1)«ة لحمزعَ الناس حتى يأيت يوم القيامة وليس يف وجهه مُ 

ومن مشاهد الفزع يف ذل  اليوم منظر نساء عليهن أردية كريهة الرائحربربة 

بشعة المنظر، يلبسن سرابيل من قطران أسود ودروع من جرب جزاء ما كربربّن 

عربربن أبربربي مالربرب  يقمن به يف الربربدنيا مربربن النياحربربة ورفربربع الصربربوت علربربى الميربربت.  

 

 متفق عليه. ا1)
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 ال الجاهليربربة، أمربربر مربربن أمتي يف أربع»:  ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهلل  :  قال  ��  األشعري

 بربربالنجوم، واالستسقاء  األنساب،  يف  والطعن  األحساب،  يف  الفخر:  يرتكوتن

 وعليهربربا  القيامة  يوم  تقام  موهتا،  قبل  تتب  لم  إذا  النائحة»:  وقال ملسو هيلع هللا ىلص  «والنياحة

 .  ا1)«َجَرب  من ودرع  قطران،  من  سربال

 :أشقياء ُيحشرون على وجوههم  - 3

ومن األشقياء من يحشره اهلل تعالى يوم ذ على وجهه إذالال  وتحقيرا   

  جزاء ما عمل يف الدنيا. وزيادة يف إهانته ُيحشر أعمى ال يبصر، وأصّم ال يسمع، 

ٺ ٺ ٿ ﴿ :  وأبكم ال يتكلم، عياذا  باهلل تعالى، قال جل جالله 

  ﴾ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤ ڦ ڦ

 . [97: اإلسراء]

الكربربافر   حشربربريا رسول اهلل كيربربف يُ :  قال  أن رجال    ��أنس بن مال   عن  

 أليس الذي أمشاه على رجليه يف الربربدنيا قربربادرا  »:  قال  ؟على وجهه يوم القيامة

 .  ناة ربّ بلى وعزّ :  قال قتادة  .ا2)«؟على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة

 :أشقياء يخرجون من قبورهم كالمجانين  - 4

خروجربرب  منكربربرا  حيربربث  قربربأهيخربربر. مربربن من ومن األشقياء يف ذل  اليوم  

يقوم مرتّنح  كما يرتّنح المجربربانين، يقربرببض علربربى حنجرتربربه كربربأن شربربي   يخنقربربه 

ل يف صربربفو  الخالئربربق علربربى هربربذه الحربربال  ويسّد عنه مجر  النةَفس، فّذا توغربربّ

أن خربربذ سربربالح  وتعربربال لمحاربربربة اهلل تعربربالى! :  المنكرة ناداه مناد من السماء

 

 ا.2/٦44صحيح مسلم، ) ا(1
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َلة الربا الذين لربربم يكونربربوا يتوّرعربربون وهذا الصنف من األشقياء التعساء هم أك

عن معامالته، ولم يكن هّمهم سو  جمع المال واالستكثار منه بربربأي وجربربه، 

ڀ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ﴿: قربربال اهلل تعربربالى

 ﴾ ٿ ٿٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ  ٿ ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺ ٿ

بعربربث يُ : يف هذه اآلية قال ��عن ابن عباس  عن سعيد بن جبير.  [275:  البقرة]

 �� وعنربربه    . ا 1) قربربأه   مربربن   يبعربربث   حربربين   ، وذلربرب  خنق يُ   الربا يوم القيامة مجنون     كُل 
 ڭ ڭ ڭ﴿ :  وقربربرأ   للحربربرب.   سربربالح    خربربذ :  الربربربا   آلكربربل   القيامربربة   يربربوم   ُيقال :  قال 

ۅ ۉ ۉ ې     ۋ ۅ     ۈۈ ٴۇ ۋ    ۆ   ۇ ۆ  ۇ 

 .ا2)﴾ې

 :أشقياء ُيبعثون يوم القيامة بأحجام صغيرة جداا   - 5

ومربربن المنربربا ر الُمفزعربربة يربربوم القيامربربة منظربربر صربربنف مربربن األشربربقياء بكامربربل 

هي اهتم وأشكالهم اآلدمية لكن بأحجام صغيرة جدا ، إهانة لهربربم، حتربربى إتربربم 

ليتحاشون الناس كيال يط وهم، والناس مربربع شربربّدة الّزحربربام ال يشربربعرون هبربربم، 

عربربن عمربربرو بربربن شربربعيب عربربن أبيربربه وال يتحرزون منهم، بل يط وهم بأقدامهم.  

 أمثربربال القيامربربة يوم المتكّبرون ُيحشرُ »: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص:  قال  ��عن جده  

 يف سربربجن إلربربى فُيسربرباقون مكربربان، كربربل من الُذّل  يغشاهم الرجال،  صور  يف  الّذرّ 

ار، أهل ُعصارة من األنيار، ُيسقون نار تعلوهم بولس،  يسمى  جهنم  طينربربة النربربّ

 .ا3)«الخبال

 

 ا.2/544ا، وتفسير ابن أبي حاتم، )٦/9تفسير الطأي، ) ا1)

 ا. 2/55٠تفسير ابن أبي حاتم، ) ا2)

 ا.4/٦55أخرجه الرتمذي، وصححه األلباين، ) ا(3
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 :ُيَجّرون بهأشقياء في أعناقهم السالسل   - 6

باألغالل  القيامة منظر األشقياء وهم مغّطون  المفزعة يوم  المنا ر    ومن 

ڇ ڇ ڍ ﴿ :  ى رب ال اهلل تعال رب م. ق رب ى أقدامه رب م إل رب ن أعناقه رب وسالسل الحديد م 

ژ ڑ ڑ ک  ژڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ    ڍ

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ گ گ ک ک کگ گ

 . [72 - ٦9: غافر]﴾ڻ  ں ڻ ڻ  ڱ ں ڱڱ

 الزبانيربربة  وهربربي بأيربربدي  باألغالل  متصلة  والسالسل  أعناقهم  يف  فاألغالل

يسربربجروتم  وتربربارة الحميم، يف  يسحبوتم  تارة  وجوههم،  هبا على  يسحبوتم

وا عقربربولهم عربربن النظربربر يف   يف الجحيم. والجزاء مربربن جربربنس العمربربل، فكمربربا غطربربّ

 يات اهلل تعربربالى، وصربربّموا  ذاتربربم عربربن سربربماع الحربربق، وانطلربربق هبربربم شربربياطينهم 

، يطلبوتربربا مربربن كربربل مكربربان؛ فربرباليوم أهربربواءهمشهواهتم ومنادين بحريتهم لنيل  

السالسربربل قرنون بيُ ، وال يستطيعون معها حركةُتواع األغالل يف أعناقهم، ف

المربرباء الربربذي اشربربتد غليانربربه  ، يفم ُيسحبون يف حميم جهنّم، وهوهم وشياطينهم

َجُرونَ ﴿وحره.    صربربلونيوقد عليهم اللهربربب العظربربيم، فيُ :  أي  ﴾يُفمة فِي النةاِر ُيسش

. وطربربول السلسربربلة الواحربربدة مربربن ا1)وكربربذهبمخربربون علربربى شربربركهم هبربربا، يفربربم يوبّ 

   ذراع  كما أخأ اهلل تعالى.  سبعون  جهنم  سالسل

 :أشقياء تنطق أعضاؤهم لتشهد عليهم  - 7

ومن المنا ر المفزعة يوم القيامربربة مربربا يحربربدث لألشربربقياء المعانربربدين مربربن 

خرس ألسنتهم ونطق أيديهم وأرجلهم وأعضربربائهم بمربربا كسربرببوا مربربن الجربربرائم 

 

 ا.742بتصر  من تفسير السعدي، )ص:  ا(1
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 ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ﴿ :  الدنيوية، ومخاصمتهم إياهم. قال اهلل تعالى 

ۀ ﴿: وقربربال سربرببحانه .[٦5: يربربس]﴾ھ      ۀ ہ ہ ہ ہ

 .[24:  النور]﴾ھ    ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ

: فضربربح ، فقربربال  كنربربا عنربربد رسربربول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص:  قربربال  ��عن أنس بن مالربرب   

مربربن مخاطبربربة »:  اهلل ورسوله أعلربربم، قربربال:  قال قلنا  «هل تدرون مم أاح ؟»

ه، يقربربول : بلربربى، قربربال: يقربربول: يربربا ربن ألربربم تجربربرين مربربن الظلربربم؟ قربربال: العبربربد ربربربّ

بنفسربرب  كفربربى : فيقربربول: فّّني ال أجيز على نفسي إال شاهدا  مني، قربربال:  فيقول

فُيخربربتم علربربى فيربربه، فُيقربربال : اليوم علي  شهيدا ، وبالكرام الكاتبين شهودا ، قال

يفم ُيخّلى بينه وبربربين الكربربالم، قربربال :  فتنطق بأعماله، قال:  انطقي، قال:  ألركانه

 .ا1)«بعدا  لكنة وسحق ، فعنكنة كنُت أناال:  فيقول

 :أشقياء ُيلجمون بألجمة من نار  - 8

 زعة مشهد أشقياء قربربد ألجمربربتهم المالئكربربة بألجمربربة ومن مشاهد القيامة المف 

على وجوههم كدواّب الدنيا؛ إهانة لهم وتحقيرا  لشأتم، ولكنّها ألجمة مربربن 

نار َتَوّقد، فتواع على وجوههم فربربال يقربربدرون علربربى الصربربياح، ويجتمربربع لهربربم 

العذاب بالمهانة والخزي، وه الء هم الذين ُحّملوا العلم يف الدنيا وعرفهم 

، و يفربربروا مصربربلحة النربرباس بربربه ولكربربنهم لربربم ينتفعربربوا بربربه، ولربربم ينفعربربوا بربربه غيربربرهم

أنفسربربهم، فربربأكلوا بربربالعلم واسربربتكثروا بربربه مربربن الربربدنيا، وحّرفربربوه أو كتمربربوه ولربربم 

فصربربار  يبّلغوه، وغّرهتم األلقاب التي ُتخلع عليهم، والشهرة التي  لت إليهم،  

مربربا حالهم يوَم القيامة كحال دواّب السوء التربربي ُيلجمهربربا صربرباحبها حتربربى ال تأكربربل  

 

 ا.4/22٨٠صحيح مسلم، ) ا(1
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: ملسو هيلع هللا ىلصقربربال رسربربول اهلل :  قربربال  ��  هريربربرة  عربربن أبربربييضّرها ويتسبب يف هلكتهربربا.  

 .  ا1)«لجم يوم القيامة بلجام من ناريفم كتمه أُ    ل عن علمٍ من ُس »

 :أشقياء تلدغهم األفاعي، وُيكوون بالنار  - 9

ومن مشاهد القيامة المفزعة ما يحربربدث لطائفربربة مربربن األشربربقياء الربربذين لربربم 

ُيعطوهربربا لمسربربتحّقيها يكونربربوا يربرب ّدون زكربرباة أمربربوالهم ويحتربربالون عليهربربا، وال 

مسربربتوي ، يفربربم ُيسربربّلط علربربيهم أمربربوالهم : فيهيربربئ اهلل تعربربالى لهربربم قاعربرب  قرقربربرا  أي

تهم وذهربرببهم  رع تلربربدغهم، وُتصربربّفح لهربربم فضربربّ فتتحربربول إلربربى يفعربربابين سربرباّمة قربربُ

صربربفائح يفربربم ُتحمربربى مربربن النربربار وتكربربو  هبربربا جبربرباههم وجنربربوهبم و هربربورهم، 

أهم بخفافهربربا وأ الفهربرب  ل علربربيهم أنعربربامهم لتطربربَ ا وحوافرهربربا حتربربى يفربربرغ وُترسربربَ

 الناس من الحساب.

م ي د  ربن  تاه اهلل ماال فلربم»: ملسو هيلع هللا ىلصول اهلل  ربقال رس: قال ��  ن أبي هريرةع

لربأق  جاع  ربه شربه مالربل لربه، مثربزكات ذ  ربة، يأخربوم القيامربه يربه زبيبتان يطوقربرع، 

  : ة رب اآلي ذه  رب ه   ملسو هيلع هللا ىلص م تال  رب يف   « ز   رب أنا مال  أنا كن :  يقول   -يعني بشدقيه    -بلهزمتيه  

 مئىئ حئ جئ ی یی   ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ  ېئ ۈئ ۈئ ۆئ  ۆئ﴿

 مث  جث يت متىت خت حت جت  ىبيب مب خب حب جب يئ

 .ا2) « ﴾ىث

مربربا مربربن »: يقربربول ملسو هيلع هللا ىلصسمعت رسربربول اهلل  :  قال  ��جابر بن عبد اهلل  وعن  

مربربا كانربربت قربربط،   ها، إال جاءت يربربوم القيامربربة أكثربربرَ ال يفعل فيها حقّ   صاحب إبل

 

 ا.5/29أخرجه الرتمذي، وصححه األلباين، ) ا1)
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وأخفافهربربا، وال صربرباحب بقربربر، ال  عليربربه بقوائمهربربا د لهربربا بقربرباع قرقربربر تسربربتنّ عربربِ وقُ 

قرقربربر   عربربد لهربربا بقربرباعٍ ها، إال جاءت يوم القيامة أكثر ما كانربربت، وقُ يفعل فيها حقّ 

هربربا، إال تنطحه بقروتا، وتط ه بقوائمها، وال صاحب غنم، ال يفعربربل فيهربربا حقّ 

عد لها بقاع قرقر تنطحربربه بقروتربربا وتطربرب ه جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت، وقُ 

وال منكسربربر قرتربربا، وال  -ال قربربرن لهربربا : أي -اء أ الفهربربا، لربربيس فيهربربا جمربربّ ب

إال جاء كنربربزه يربربوم القيامربربة شربربجاعا أقربربرع، يتبعربربه  هصاحب كنز ال يفعل فيه حقّ 

أتربربه، فأنربربا عنربربه غنربربي، خربربذ كنربربز  الربربذي خبّ : منه، فيناديربربه  فاه، فّذا أتاه فرّ   فاتح 

قربربال أبربربو . و«فيقضمها قضربربم الفحربربلفّذا رأ  أن ال بد منه، سل  يده يف فيه،  

اإلبربربل؟   يا رسول اهلل، ما حّق :  قال رجل:  يقول  سمعت عبيد بن عمير:  الزبير

 ها على المربرباء، وإعربربارة دلوهربربا، وإعربربارة فحلهربربا، ومنيحتهربربا وحمربربٌل حلبُ »:  قال

 .  ا1)«عليها يف سبيل اهلل

 :أشقياء تائهون.. يتخّبطون في الظلمات  - 10

ومن مشاهد الخزي واإلهانة ما أعّده اهلل تعالى للمنافقين والمنافقربربات؛ 

حيث ُيحشرون متخّبطين يف الظلمات والتيه، جربربزاء مربربا كربربانوا يسربربخرون مربربن 

المربرب منين، ويعاراربربون حكربربم اهلل تعربربالى بحكربربم غيربربره، وُيفسربربدون بربربدعو  

اإلصربربالح، وُيضربربّلون النربرباس عربربن سربرببيل رّبهربربم، ويفخربربرون باتبربرباع الكربربافرين 

القتداء هبم، فربرباليوم يعربرباملهم اهلل بنقربربيض زعمهربربم فيحشربربرهم يف  لمربرباهتم، وا

تائهين ال يدرون أين يسيرون، وال أين يتجهون، ومن شّدة اربرباللهم ُينربربادون 

 ڤ ڤ ڤ ﴿ : الم منين الذين كانوا معهم يف الدنيا ويستغيثون هبم 
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چ    ڃ ڃ چ  ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ  ڤ

ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ  ڌ  ڍ   چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ

ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ    ڑ   ڑ

ر رب ا أخب رب وم واقع  كم ربي ذل  اليربح حالهم فرب. وأصب[ 14 - 13: الحديد]﴾ڳ

ٻ ٻ   ٱ ٻ﴿ :  ّل شأنه رب ه ج رب رب لهم مثال  بقول رب عنهم ربّهم وا 

ٿ  ٿٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 

 . [ 1٨ -17: البقرة]﴾ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ

 :وسماع صوتهاهلع األشقياء حال رؤية النار   - 11

مما امتازت به نار اآلخربربرة عربربن نربربار الربربدنيا باإلاربربافة لشربربّدة لهيبهربربا أن اهلل 

سربرببحانه جعربربل لهربربا خصربربائل فريربربدة وعجيبربربة، منهربربا قربربدرهتا علربربى التحربربدث 

والتفاعل مع ما يحيط هبا بخال  نار الدنيا الصّماء التي ال تربربدري مربربا حولهربربا 

 وال بما ُيقذ  فيها.

ويشربربتّد غيظهربربا وحنقهربربا  بأّن النربربار تغضربربب لغضربرببه،وقد أخأ جّل جالله 

علربربى أعدائربربه مربربن الكربربافرين والمنربربافقين والعصربرباة الربربذين جعلهربربم وُقوَدهربربا، 

وفطرها علربربى ُبغضربربهم والشربربو  لحربربر  المزيربربد مربربنهم وتعربربذيبهم. كمربربا أخربربأ 

سبحانه بأّن لها يفورٌة مفزعة وصربربوت مخيربربف حربربال رؤيتهربربا لهربرب الء األشربربقياء 

تفويتهم، وحالما تشعر بوجربربودهم وتربربراهم مربربن   مسارعة إلى إحراقهم وعدم

لهبهربربا، ويسربربمعون لهربربا  إلربربيهم يربربزاد إليهربربا ووصربربولها وصربربولهم قبل  مكان بعيد

 يمربربوت مربربنهم الواحربربد ويكربرباد له قلربربوهبم،  وتتصدع  أف دهتم  ُيقلق  صوت  منكرا  

 وهلع  لمجرد رؤيتها وسماع صوهتا!    خوف 
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 :أشقياء يقضمون أيديهم من شّدة األسف  - 12

نا ر المفزعة التي أخأ اهلل تعالى عنها مصورا  حال األشقياء  ومن الم

يف   ويدخلوتا  أيديهم  على  يعّضون  وهم  منظرهم  الرهيبة  اللحظة  تل   يف 

  أفواههم لشدة الندم عّما سلف من أعمالهم والهلع من رؤية مصيرهم وسماع 

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ﴿ :  النّار وهي تتوّعدهم من بعيد، قال تعالى 

ھ ھ  ہڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ڻڱ ں ں ڻ ڻ 

 . [ 29  -  27:  الفرقان ]  ﴾ ڭھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ 

النار وسماع   أّن ذل  األسف والهلع يحدث جراء رؤية  كما أخأ سبحانه 

  یىئ ىئ ی    ېئېئ ېئ ىئ   ۈئ ۈئ﴿ :  صوهتا، قال سبحانه 

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ  ڀپ پ   ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ  ٿٺ ٺ ٿ ٿ 

  مكان  . فهم يف هذا المشهد القر ين مجموعون يف [ 14 - 11: الفرقان]﴾ڤ

بالسالسل مقّرنين  هبم  وي تى  مزدحم،  إلى    وصلوا  فّذا  واألغالل،  ايق 

 زي رب والخ   ور رب ب رب بالث   هم رب أنفس   ى رب عل   دعوا :  أي   ﴾ ٺ ٿ ٿ ﴿   قرب النّار 

  هذا   االستغايفة   اءربدع  مربوال ينفعه   دون، ربمعت   المون   أتم  وعلموا  والفضيحة 

بيل التهكم  رب ال لهم على سربذا ُيقربي  ، ولرب اهلل ش  ذابربع  ن ربم مربي عنهربيغن  وال

 زاد   لو :  أي   ، ﴾ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ﴿ :  والسخرية 

فّّنه ال    صراخكم ودعاؤكم على أنفسكم بالويل والهال  أاعاف  مضاعفة

 . والحزن  والغم الهم  ينفعكم وال يفيدكم إلى إال

 :يرتفع بكاؤهم، ويدعون على أنفسهمأشقياء   - 13

ومربربن المنربربا ر المفزعربربة يف ذلربرب  اليربربوم منظربربر األشربربقياء وهربربم يرفعربربون 

أصواهتم بالبكاء والعويل والربربدعاء علربربى أنفسربربهم بالويربربل والثبربربور، وبخاصربربة 
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 بعد  هور النتيجة واستالم صربربحائف أعمربربالهم بشربربمائلهم. ومربربن شربربّدة المصربربيبة 

ې ې ې  ﴿: والفزع يركض أحربربدهم وكتابربربه بشربربماله، وهربربو يصربربرخ ويقربربول

ېئ ىئ  ېئۆئ ۆئ ۈئ ۈئېئ  ۇئۇئ    وئ وئ ەئى ائ ائ ەئ  ى      ې

 .  [29 -  25:  الحاقة]﴾ىئ

 

p  p  p 
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 : المحطة الرابعة

 األعمال 

 أعمال اقترنت بها سعادة المتقين،  

 وشقاوة المجرمين يوم القيامة 
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 األعمال 

بركة األعمال الصالحة تظهربربر علربربى أصربربحاهبا يف يربربوم الفصربربل، وكربربذل  

ۈئ ۈئ ېئ ﴿الخزي والنكال الذي يجري على األشقياء؛ فاليوم ال تجزي  

. وال يحمل حبيب ﴾ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ

وزر حبيبه، بل يفّر عنه. والميزان يوم ذ الحق، واألعمربربال تربربوزن ألصربربحاهبا، 

. ومن عمل مثال ذرة من الخيربربر ﴾حئ مئ ىئ يئ جب حب خب﴿وتوّفى  

: وجربربده يربربوم القيامربربة، وكربربذل  مربربن عمربربل مثقربربال ذرة مربربن الشربربر، قربربال تعربربالى

 ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ﴿ 

 .[47: األنبياء]  ﴾ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ

قال اهلل تعربربالى   واألعمال الصالحة سبب الرفعة والتكريم يف دار النعيم،

ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ ﴿ :  عن السعداء يف دار النعربربيم

وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی 

. وتشربربتد [43: األعربربرا ]  ﴾جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب

، وينربربدمون حسرة األشقياء يف المقابل على التفريط يف األعمربربال الصربربالحات

علربربى تربربر  الطاعربربات، وتفويربربت الصربربلوات، وعربربدم اإلحسربربان إلربربى الخلربربق، 

وي كدون بأتا من أسباب عقوبتهم، مع ما كانوا يقرتفون من السربربي ات، قربربال 

مخ جس حس خس ﴿ : اهلل تعالى عن إجابتهم س ال الم منين عمربربا سربربلكهم يف سربربقر

جف     مغ    جغ  معجع    مط مظ   حط مضخض   مص جض حض حصمس 

يفر]﴾ مف ىف يف خفحف   .[47  - 43:  المدة
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 األعمال

 أعمال اقترنت بها سعادة المتقين : أولا 

ال ُتنال الجنّة باألماين الكاذبة، والدعاو  الباطلة، وإّنما بالتنافس علربربى 

األعمال الصالحة، والتقّرب إلى اهلل تعالى بما افرتض على عبربرباده. وسربربعادة 

اهلل تعربربالى المتقين وفربربرحتهم الكربربأ  علربربى أرض المحشربربر وردت يف كتربرباب  

مقرتنربربة بأعمربربال صربربالحة كربربانوا يحربربافظون عليهربربا، ووجربربدوا   وسنة رسوله ملسو هيلع هللا ىلص

 :  أيفرها وبركتها يف هذا اليوم العظيم، ومنها

 .سعادة هذه األمة بمجموعها يوم القيامة  - 1

حربربن اآلخربربرون األولربربون ن»:  ملسو هيلع هللا ىلص  قال رسول اهلل:  قال  ��عن أبي هريرة  

بيربربد أتربربم أوتربربوا الكتربرباب مربربن قبلنربربا  ،ل من يربربدخل الجنربربةونحن أوّ   ،يوم القيامة

فهربربذا  ،فربرباختلفوا فهربربدانا اهلل لمربربا اختلفربربوا فيربربه مربربن الحربربق  ،وأوتيناه من بعربربدهم

وبعربربد غربربد  ،وغربربدا لليهربربود  ،فربرباليوم لنربربا،  يومهم الذي اختلفوا فيربربه هربربدانا اهلل لربربه

 .ا1)«للنصار 

دعى نربربوح يربربُ »:  ملسو هيلع هللا ىلص  قربربال رسربربول اهلل:  قربربال  ��عن أبي سربربعيد الخربربدري  و

هربربل ): فيقربربول .رّب  يربرب  وسربربعدي  يربربالبّ : السربربالم يربربوم القيامربربة فيقربربولعليربربه 

مربربا أتانربربا مربربن :  فيقولربربون؟ا  غكربربم)هربربل بلّ :  قربربال ألمتربربهفيُ   .نعربربم:  فيقربربولبّلغت؟ا  

 غ.فيشهدون أنربربه قربربد بلربربّ  .تهد وأمّ محمّ :  فيقولا  ل ؟  )من يشهد:  فيقول  .نذير

ڦ ڦ  ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ﴿: فربربربذل  قولربربربه عربربربز وجربربربل

 .ا2)«﴾ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ

 

 .متفق عليه ا(1

 ا.٦/21صحيح البخاري، ) ا(2
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ذات يربربوم بربربين أ هرنربربا   ملسو هيلع هللا ىلص  بينا رسربربول اهلل:  قال  ��عن أنس بن مال   و

: قربربال ما أاحك  يا رسول اهلل؟: فقلنا م إذ أغفى إغفاءة يفم رفع رأسه متبّس 

 ژ ژ ڈ ڈ ڎ  ڎ ﴿: سربربورة فقربربرأ أنزلربربت علربربي  نفربرب »

: فقلنربربا «؟أتدرون ما الكربربويفر»:  يفم قال  ﴾،ک ک ک ک  ڑ ڑ

هربربو .  عليربربه خيربربر كثيربربر  ،وجّل   ربي عزّ   نيهدَ تر وعَ ه  إنّ »:  قال  .اهلل ورسوله أعلم

ل  العبربربد مربربنهم خربربتَ فيُ   ، نيتربربه عربربدد النجربربوم  ،عليه أمتي يوم القيامربربة  دُ ترِ   حوٌض 

 .ا1)«بعد   واما تدري ما أحديف:  فيقول  .ه من أمتيإنّ   رّب :  فأقول

قربربربدر حواربربي كمربربربا بربربين أيلربربربة  إنّ »: قربربال ملسو هيلع هللا ىلص أن رسربربربول اهلل �� وعنربربه

 .ا2)«فيه من األباريق كعدد نجوم السماء  وإنّ ،  وصنعاء من اليمن

 حواي مسيرة شربربهر.»:  ملسو هيلع هللا ىلص  قال النبي:  قال  ��عبد اهلل بن عمرو    وعن

 وكيزانربربه كنجربربوم السربربماء. وريحه أطيربربب مربربن المسربرب ،، ماؤه أبيض من اللبن

 .  ا3)«من شرب منها فال يظمأ أبدا

 .الموّحدون سعداء يوم القيامة  - 2

يا رسربربول :  قالوا  ملسو هيلع هللا ىلص  يف زمن النبي  أن أناس   ��عن أبي سعيد الخدري  

ون يف رؤيربربة الشربربمس تضربربارّ نعربربم، هربربل »:  قربربال  هل نر  ربنا يربربوم القيامربربة؟  اهلل،

ون يف رؤيربربة وهل تضارّ »:  قال  .ال:  قالوا  «ليس فيها سحاب؟  اوءٌ   بالظهيرة،

 

 ا.1/3٠٠صحيح مسلم، ) ا(1

 .متفق عليه ا(2

 .متفق عليه. والكيزان: جمع كوز، وهو إناء بعروة، ُيشرب فيه الماء ا(3
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مربربا »: ملسو هيلع هللا ىلص قربربال النبربربي: ال: قربربالوا «لربربيس فيهربربا سربربحاب؟  اربربوءٌ   القمر ليلة البدر،

 ون يف رؤية أحدهما.ون يف رؤية اهلل عز وجل يوم القيامة إال كما تضارّ تضارّ 

فال يبقربربى مربربن كربربان  أمة ما كانت تعبد.  تتبع كّل :  نن م ذّ إذا كان يوم القيامة أذّ 

إذا لربربم يبربربق حتى  .  اهلل من األصنام واألنصاب إال يتساقطون يف الناريعبد غير  

دعى اليهربربود فيقربربال فيُ ، رات أهل الكتاببَ وغَ  ،أو فاجر رّ إال من كان يعبد اهلل بَ 

مربربا  ،كربربذبتم: فيقربربال لهربربم ابربربن اهلل. ا نعبد عزيربربرَ كنّ: قالوا  ما كنتم تعبدون؟:  لهم

 .فاسربربقنا  ،عطشربربنا ربنربربا:  فقربربالوا؟  فمربرباذا تبغربربون  اتخذ اهلل من صاحبة وال ولربربد.

 .ها سراب يحطربربم بعضربربها بعضربرباكأنّ   ،حشرون إلى النارفيُ   ؟دونرِ أال تَ :  شارفيُ 

: قربربالوا من كنتم تعبدون؟: قال لهمدعى النصار  فيُ يفم يُ   فيتساقطون يف النار.

مربربا اتخربربذ اهلل مربربن صربرباحبة وال   ،كربربذبتم:  قربربال لهربربمفيُ   .ا نعبد المسربربيح بربربن اهللكنّ

مربربن  حتربربى إذا لربربم يبربربق إال فكربربذل  مثربربل األول. ماذا تبغربربون؟:  فيقال لهم  ولد.

أو فربرباجر أتربرباهم رب العربربالمين يف أدنربربى صربربورة مربربن التربربي  رّ بربربَ من  ،كان يعبد اهلل

فارقنربربا : قربربالوا .تتبع كربربل أمربربة مربربا كانربربت تعبربربد  ماذا تنتظرون؟:  فيقال  رأوه فيها،

ربنربربا   ونحربربن ننتظربربر  ،ولربربم نصربرباحبهم  كنربربا إلربربيهم،  مربربا  الناس يف الدنيا على أفقربربر

مربربرتين أو   ،ال نشربربر  بربرباهلل شربربي  :  فيقولربربون  أنربربا ربكربربم،:  فيقول  الذي كنا نعبد.

 .ا1)«يفاليف 

 كربربان مربربن النّار من يخر.»: ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهلل:  قال  ��سعيد    وعن أبي

 .ا2)«اإليمان  من ذرة  مثقال  قلبه يف

 

 .متفق عليه ا(1

 ا.٨٠٦2الجامع، حأخرجه الرتمذي، وصححه األلباين )صحيح  ا2)
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: يف حديث الشربربفاعة العظربربيم، وفيربربه قربربول رسربربول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  ��  أنس  وعن

ويلهمنربربي محامربربد   فأسربربتأذن علربربى ربربربي فيربرب ذن لربربي،  ،أنا لهربربا:  فيأتونني فأقول»

 لربربه سربرباجدا   رّ وأخربربِ  ده بتلربرب  المحامربربد،فأحمربربَ ، أحمربربده هبربربا ال تحضربربرين اآلن

 فع.واشربربفع تشربربّ   عربربط،وسربربل تُ   وقل يسمع ل ،  ارفع رأس ،  يا محمد،:  فيقال

مربربن كربربان يف رب أي النربربار رب انطلق فأخر. منها : فيقال تي.أمّ  ،تيأمّ  يا رِب :  فأقول

يفربربم أعربربود فأحمربربده بتلربرب   فربربأنطلق فأفعربربل. مثقربربال شربربعيرة مربربن إيمربربان،قلبربربه 

 ،وقربربل يسربربمع لربرب   ،ارفع رأس   ،يا محمد:  فيقال  له ساجدا    المحامد يفم أخرّ 

انطلربربق فربربأخر. :  فيقربربال  تربربي.تي أمّ أمّ   يا رب،:  ع فأقولواشفع تشفّ   ،وسل تعط

عربربود يفربربم أ ،فأنطلق فأفعل .إيمان خردلة من منها من كان يف قلبه مثقال ذرة أو

 ،يربربا محمربربد ارفربربع رأسربرب :  لربربه سربرباجدا فيقربربال  يفم أخرّ   ،فأحمده بتل  المحامد

. تربربيتربربي أمّ يربربا رب أمّ : فربربأقول ع.واشربربفع تشربربفّ  ،عربربطوسربربل تُ  ،وقربربل يسربربمع لربرب 

انطلق فأخر. من كان يف قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال حبربربة خربربردل مربربن :  فيقول

الرابعربربة فأحمربربده بتلربرب  يفربربم أعربربود    فربربأنطلق فأفعربربل.  فأخرجه مربربن النربربار.  إيمان،

 ،وقربربل يسربربمع لربرب   ،ارفع رأس   ،يا محمد:  المحامد يفم أخر له ساجدا فيقال

 ال إلربربه إال اهلل.: يا رب ائذن لربربي فربربيمن قربربال: فأقول،  عواشفع تشفّ   ،وسل تعط

منها من قربربال ال إلربربه إال   يت وجاللي وكأيائي وعظمتي ألخرجنّ وعزّ :  فيقول

 .ا1)«اهلل

: يف خأ رؤية الم منين رهبم يوم القيامربربة، قربربال ملسو هيلع هللا ىلص  ��  هريرة  وعن أبي

هربربذا :  فيقولربربون  أنربربا ربكربربم.:  تبقى هذه األمة فيها منافقوها فيأتيهم اهلل فيقربربول»

 

 ا.9/147صحيح البخاري، ) ا(1
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أنربربا ربكربربم : فيربربأتيهم اهلل فيقربربول فربربّذا جربرباء ربنربربا عرفنربرباه.  ،مكاننا حتى يأتينا ربنربربا

ون فربربأك ،ضرب الصربربراط بربربين  هربربراين جهربربنمفيدعوهم فيُ  أنت ربنا.:  فيقولون

وكربربالم  وال يربربتكلم يوم ربربذ أحربربد إال الرسربربل. ل من يجوز مربربن الرسربربل بأمتربربه،أوّ 

مربربن أراد مربربن أهربربل   حتى إذا أراد اهلل رحمربربةَ ..  م.م سلّ اللهم سلّ :  الرسل يوم ذ

خرجربربوتم ويعرفربربوتم فيُ   ،خرجوا من كان يعبد اهللالنار أمر اهلل المالئكة أن يُ 

جربربون مربربن خرَ فيُ  ،أيفربربر السربربجود م اهلل علربربى النربربار أن تأكربربلوحربربرّ   بايفار السربربجود.

فيخرجربربون مربربن النربربار قربربد  بربربن  دم تأكلربربه النربربار إال أيفربربر السربربجود،افكربربل  ،النربربار

تربربون كمربربا صب علربربيهم مربرباء الحيربرباة فينبُ فيُ   -أي احرتقت جلودهم    -  شواحِ امتُ 

ويبقى رجل   اهلل من القضاء بين العباد،  يفرغيفم    ة يف حميل السيل.تنبت الحبّ 

ل النربربار بربربَ بوجهربربه قِ   مقبربربٌل    خر أهل النار دخوال الجنربربة،وهو    بين الجنة والنار،

 قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤهربربا.،  اصر  وجهي عن النار  يا رّب :  فيقول

ال : فيقربربول ذلربرب ؟تسربربأل غيربربر عربربل ذلربرب  بربرب  أن هربربل عسربربيت إن فُ : فيقربربول

 فيصر  اهلل وجهربربه عربربن النربربار.  ما يشاء من عهد وميثا ،  عطي اهللَ فيُ   وعزت .

: يفربربم قربربال  رأ  هبجتها سكت ما شاء اهلل أن يسربربكت،وة  على الجنّفّذا أقبل به  

العهربربود  ألربربيس قربربد أعطيربربَت : فيقربربول اهلل لربربه بربرباب الجنربربة. عنربربدمني يربربا رب قربربدّ 

 أشربربقى  أكربربون  ال  رب  يربربا:  فيقربربول  سربربألت؟  كنربربت  الربربذي  غير  تسأل  أالوالميثا   

 ال: فيقربربول غيربربره؟ تسربربأل أال ذلربرب  أُعطيربربَت  إن عسربربيت فمربربا: فيقربربول خلقربرب ،

 إلربربى فيقّدمه وميثا ، عهد من شاء  ما  ربه  فيعطي  ذل ،  غير  أسأل  ال  وعّزت ،

 والسربربرور،  النضربربرة  مربربن  فيهربربا  ومربربا  زهرهتربربا،  فربربرأ   باهبربربا،  بلربربغ  فربربّذا  الجنة،  باب

: اهلل  فيقربربول  الجنربربة،  أدخلنربربي  رب  يربربا:  فيقربربول  يسربربكت،  أن  اهلل  شربرباء  ما  فيسكت

 تسربربأل  أال  والميثربربا ،  العهربربود  أعطيت  قد  أليس  أغدر ،  ما   دم،  ابن  يا  ويح 
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 اهلل  فيضربربح   خلقربرب ،  أشربربقى  تجعلنربربي  ال  رّب   يربربا:  فيقول  أعطيت؟  الذي  غير

حتربربى إذا   ى،فيتمنربربّ   .تمربربنّ :  فيقربربول  ،يفم يأذن لربربه يف دخربربول الجنربربة  منه،  وجّل   عزّ 

حتربربى   ه،ره ربربربّ يربربذكّ   وكربربذا، أقبربربلمن كذا  ِزد  :  قال اهلل عز وجل  انقطعت أمنيته،

. ا1)«وعشرة أمثالربربه  ل  ذل  ومثله معه،:  لىقال اهلل تعا  إذا انتهت به األماين،

 ،المنربربازل نزلربربوافيدخل الجنة فيجد الناس قربربد »: ويف صحيح مسلم، قال ملسو هيلع هللا ىلص

 .تمربربنّ : فيقربربال لربربه نعربربم.: فيقربربول أتربربذكر الزمربربان الربربذي كنربربت فيربربه؟: فيقربربال لربربه

: فيقربربول: قربربال .وعشربربرة أاربربعا  الربربدنيا ل  الربربذي تمنيربربت،:  فيقال له  ى،فيتمنّ

اح  حتربربى بربربدت  ملسو هيلع هللا ىلص قال فلقد رأيت رسول اهلل  المل ؟أتسخر بي وأنت  

   .ا2)«نواجذه

 .سعادة أهل القرآن العاملين به يوم القيامة  - 3

اقربربرءوا »: يقربربول ملسو هيلع هللا ىلصسربربمعت رسربربول اهلل :  قال  ملسو هيلع هللا ىلص  أمامة الباهلي  عن أبي

 البقربربرة،:  ألصربربحابه، اقربربرءوا الزهربربراوين  القر ن فّنربربه يربربأيت يربربوم القيامربربة شربربفيع 

همربربا تأتيربربان يربربوم القيامربربة كأتمربربا غمامتربربان، أو كأتمربربا وسربربورة  ل عمربربران، فّنّ 

ان عربربن أصربربحاهبما، اقربربرءوا رقان من طير صربربوا ، تحاجربربّ غيايتان، أو كأتما فِ 

     .ا3)«سورة البقرة، فّن أخذها بركة، وتركها حسرة، وال تستطيعها البطلة

يربرب تى »: يقربربول ملسو هيلع هللا ىلص سربربمعت النبربربي: قربربال ��عربربن النربربواس بربربن سربربمعان و

مربربه سربربورة البقربربرة و ل تقدّ   ،القيامة وأهله الذين كربربانوا يعملربربون بربربهبالقر ن يوم  

 

 ا.1/1٦1صحيح البخاري، ) ا(1

 ا.1/174صحيح مسلم، ) ا(2

 .ا. والبطلة: السحرة1/553صحيح مسلم، ) ا(3
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: قربربال ،يفاليفربربة أمثربربال مربربا نسربربيتهن بعربربد ملسو هيلع هللا ىلص واربربرب لهمربربا رسربربول اهلل .«عمربربران

زقربربان مربربن همربربا حِ أو كأنّ   ،تربربان سربربوداوان بينهمربربا شربربر لّ أو  ُ   ،كأتما غمامتربربان»

 .  ا1)«ان عن صاحبهماتحاّج   طير صواّ  

 .تعالى سعداء يوم القيامةالشهداء في سبيل هللا   - 4

واهلل  م أحربربد يف سربرببيل اهلل،كلربربَ ال يُ »:  قال  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  أن  ��عن أبي هريرة  

اللربربون لربربون   ،وجرحربربه يثعربربب  أعلم بمن يكلم يف سربرببيله إال جربرباء يربربوم القيامربربة،

 .ا2)«والريح ريح مس   ،الدم

 .سعادة المؤذنين يوم القيامة  - 5

ي أرا  إنربربّ »: قربربال لربربه ��سعيد الخدري صعصعة األنصاري أّن   عن أبي

نربربت بالصربربالة، فربربارفع تحب الغنم والبادية، فّذا كنت يف غنم  وباديت ، فأذّ 

وال إنربربس وال شربربيء   صوت  بالنداء، فّنه »ال يسمع مد  صوت الم ذن جنّ 

 .ا3)«إال شهد له يوم القيامة

الم ذنربربون »:  ملسو هيلع هللا ىلص  رسربربول اهللقربربال  :  قربربال  ��عن معاويربربة بربربن أبربربي سربربفيان  

 .  ا4)«أطول الناس أعناقا يوم القيامة

 

 ا.1/554صحيح مسلم، ) ا(1

 .متفق عليه ا(2

 ا.4/127صحيح البخاري، ) ا(3

معناه فقيل: معنرباه ا. واختلف السلف والخلف يف 1/29٠صحيح مسلم، ) ا(4

أكثر النّاس تشّوف  إلى رحمربة اهلل تعربالى ألن المتشربّو  ُيطيربل عنقربه إلربى مربا 

= 
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عنهربربا   وال يبعد أن تكون هذه الّرفعربربة علربربى المنربربابر التربربي أخربربأ النبربربي ملسو هيلع هللا ىلص

 المقسطين عنربربد اهلل علربربى منربربابر مربربن نربربور، عربربن يمربربين الربربرحمن عربربزّ   إنّ »:  بقوله

   .ا1)«، وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون يف حكمهم وأهليهم وما ولواوجّل 

  .المتوضئون سعداء ُمكرمون  - 6

السالم عليكم »:  فقالأتى المقأة    ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهلل    ��عن أبي هريرة  

. «ا قد رأينربربا إخواننربرباوددت أنّ   .الحقونا إن شاء اهلل بكم  وإنّ   ،دار قوم م منين

وإخواننربربا الربربذين   ،أنربربتم أصربربحابي»:  قال  أو لسنا إخوان  يا رسول اهلل؟:  قالوا

 تربرب  يربربا رسربربول اهلل؟كيف تعر  من لم يأت بعد مربربن أمّ :  فقالوا.  «لم يأتوا بعد

أال  ،هربربملة بين  هري خيل دهم بُ محجّ   رّ له خيل غُ   رجال    لو أنّ   مأرأيت»:  فقال

لربربين محجّ  ا  رّ هم يربربأتون غربربُ فربربّنّ »: قربربال بلى يربربا رسربربول اهلل.: قالوا.  «له؟يعر  خي

 .ا2)«وأنا فرطهم على الحوض  من الواوء،

 

ألجَم  فمعناه كثرة ما يرونه من الثواب. وقال النضر بن شميل إذا   ُيتطّلع إليه،

 النرباَس العربرُ  يربوم القيامربة طالربت أعنرباقهم لرب ال ينربالهم ذلرب  الكربرب والعربر . 

ورؤساء يوم ذ، والعرب تصف الّسادة بطول العنق. وقيل: معناه أّنهم سادة  

وقيل: معناه أكثر أتباع . وقال بن األعرابي: معناه أكثر الناس أعمرباال  وقربال 

 القااي عياض وغيره: ورواه بعضهم )إعناق ا بكسربر الهمربزة أي إسربراع  إلربى 

 ا.4/91الجنة، وهو من سير الَعنَق. )شرح النووي على صحيح مسلم، 

 ا.3/145٨، )��مسلم عن عبد اهلل بن عمرو  صحيح ا(1

 ا.1/21٨صحيح مسلم، ) ا(2
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 ،يتواربربأ ��رأيربربت أبربربا هريربربرة »: ن نعربربيم بربربن عبربربد اهلل المجمربربر قربربالوعربرب 

 ،يفم غسل يربربده اليمنربربى حتربربى أشربربرع يف العضربربد  ،فأسبغ الواوء  ،فغسل وجهه

يفم غسل رجله اليمنربربى   ،يفم مسح رأسه  ،يفم يده اليسر  حتى أشرع يف العضد

: يفم قربربال ،يفم غسل رجله اليسر  حتى أشرع يف السا   ،حتى أشرع يف السا 

 أنربربتم الغربربرّ »:  ملسو هيلع هللا ىلصقربربال رسربربول اهلل: يتواربربأ وقربربال ملسو هيلع هللا ىلص هكربربذا رأيربربت رسربربول اهلل

فمن استطاع منكم فليطل غرتربربه   ،«إسباغ الواوءلون يوم القيامة من  المحجّ 

 يوم  ُيدعون  أّمتي  إنّ »:  يقول  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  سمعت:  قال  ��. وعنه  ا1)«وتحجيله

 غرتربربه يطيربربل أن مربربنكم  اسربربتطاع  فمربربن  الواربربوء،   يفربربار  مربربن  محّجلين  ُغّرا    القيامة

لربربون يربربوم القيامربربة مربربن حجّ المُ  رُّ أنربربتم الغربربُ »: ملسو هيلع هللا ىلصقربربال : . ويف روايربربةا2)«فليفعربربل

 .ا3)«فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله  إسباغ الواوء،

يلربربة أحواربربي أبعربربد مربربن  إنّ »: قال ملسو هيلع هللا ىلص أن رسول اهلل ��عن أبي هريرة و

وآلنيتربربه أكثربربر مربربن   وأحلربربى مربربن العسربربل،  ،من الربربثل   بياا   لهو أشدّ   ،من عدن

الرجربربل إبربربل النربرباس عربربن  النربرباس عنربربه كمربربا يصربربدّ  وإين ألصربربدّ  عربربدد النجربربوم.

لكربربم سربربيما ليسربربت   ،نعربربم»:  قال  أتعرفنا يوم ذ؟  يا رسول اهلل،:  قالوا.  «حواه

 .ا4)«محجلين من أيفر الواوء ا  رّ دون علي غُ رِ تَ   ألحد من األمم،

 

 ا.1/21٦صحيح مسلم، ) ا(1

 .متفق عليه ا(2

 ا.21٦/ 1صحيح مسلم، ) ا(3

 ا.217/ 1صحيح مسلم، ) ا(4
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  .من شاب شيبة في اإلسالم أسعده هللا تعالى  - 7

 شربرباب مربربن»: يقول ملسو هيلع هللا ىلص اهلل  سمعت رسول:  قال  ��  عبسة  بن  عمروعن  

 .ا1)«القيامة  يوم  نورا    له كانت  تعالى اهلل  سبيل يف  شيبة

 .سعادة السبعة الذين يظّلهم هللا في ظّله  - 8

ه يربربوم ال هم اهلل يف  لّ ظلّ سبعة يُ »:  ملسو هيلع هللا ىلص  النبيقال  :  قال  ��عن أبي هريرة  

ق يف ورجربربل قلبربربه معلربربّ   ،وشربرباب نشربربأ بعبربربادة اهلل  ،اإلمربربام العربربادل:  هإال  لربربّ    ّل 

 ورجربربل دعتربربه امربربرأة   ، اجتمعا عليه وتفرقربربا عليربربه   ، ورجالن تحابا يف اهلل   ، المساجد 

  بصربربدقة فأخفاهربربا ورجل تصربربدّ   ،إين أخا  اهلل:  فقال  ،ذات منصب وجمال

 .ا2)«ففاات عيناه  ورجل ذكر اهلل خالي   يمينه،ما تنفق    شمالهحتى ال تعلم  

 .سعادة المحافظين على صالتهم  - 9

ه  ملسو هيلع هللا ىلص  النبربربي  عربربن  ��  العربرباص  بربربن  عمربربرو  بن  اهلل  عبد  عن  الصربربالة  ذكربربر  أنربربّ

 ومربربن القيامة، يوم  ونجاة    وبرهان   نورا    له  كانت  عليها  حافم  من»:  فقال  يوم 

 مربربع القيامربربة يربربوم وكربربان نجربرباة، وال برهربربان  وال  نور  له  يكن  لم  عليها  يحافم  لم

 .ا3)«خلف  بن  وأبي  وهامان،  وفرعون،  قارون،

: وجربربّل   عربربزّ   اهلل  قربربال:  قربربال  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسربربول  أنّ   ��  ربعي  بن  قتادة  عن أبي

ه عهربربدا   عندي  وعهدُت   صلوات،  خمس  أّمت   على  افرتاُت »  حربربافم مربربن أنربربّ

   .ا4)«عندي  له  عهد  فال  عليهنّ   يحافم  لم  ومن  الجنّة، أدخلُته  لوقتهنّ   عليهنّ 

 

 ا.3/113سنن النسائي، وصححه األلباين، ) ا(1

 .متفق عليه ا(2

 ا.57٨المشكاة )ح أخرجه اإلمام أحمد، وصححه األلباين يف  ا(3

 ا.1/45٠أخرجه ابن ماجه، وحسنه األلباين ) ا(4
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  .سعادة الذين يسعون في حوائج الناس  - 10

 المسربربلم  أخربربو  المسلم»:  قال  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  أن  ��  عمر  بن  اهلل  عبد  عن

 فربربّر. ومربربن حاجتربربه، يف اهلل  كان  أخيه  حاجة  يف  كان  ومن  يسلمه،  وال  يظلمه  ال

.  ُكربة،  مسلم  عن  مسربربلم   سربربرت  ومن  القيامة،  يوم  كربات  من  ُكربة  عنه  اهلل  فرة

 .ا1)«القيامة يوم  اهلل  سرته

 .المحافظون على النوافل والرواتب سعداء  - 11

 شربربديد أمربربرٌ  أخربربذه المربربوت بربربه نربربزل أّنه لمربربا �� سفيان أبي بن  محمد  عن

 مربربن » :  ملسو هيلع هللا ىلص   اهلل   رسربربول   قربربال :  قالربربت   سفيان   أبي  بنت  حبيبة  أم  أختي  حّديفتني : فقال 

 . ا 2) « الّنار  على   تعالى  اهلل  حّرمه   بعدها  وأربع   الظهر،   قبل   ركعات   أربع  على  حافم 

 مربربن»: ملسو هيلع هللا ىلصرسربربول اهلل  قربربال: تقالربرب  ملسو هيلع هللا ىلصزو. النبربربي  �أم حبيبربربة عربربن 

م  بعدها  وأربع  الظهر قبل  ركعات  أربع  على  حافم  .ا3)«النار  على ُحرن

 .العافون عن الّناس سعداء يوم القيامة  - 12

 ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ﴿ :  قال اهلل تعالى 

ٺ ٺ ٿ ٿ    ٺ ٺ ڀڀ ڀ ڀ 

 . [134- 133:  ل عمران]﴾ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ

 

 متفق عليه. ا1)

 ا.3/25٦أخرجه النسائي، وصححه األلباين ) ا(2

 ا.1/217صحيح مسلم، ) ا(3
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 الرحلة األخيرة

وهربربو قربربادر علربربى  مربربن كظربربم غيظربرب »: قال ملسو هيلع هللا ىلص ن رسول اهللأ ��أنس    عن

 .ا1)«الحور شاء  ره من أّي الخالئق حتى يخيّ   سرؤونفذه دعاه اهلل على  أن يُ 

ما نقصت صدقة من مال، »:  قال  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل    أنّ   ��  ن أبي هريرةوع

 .ا2)«، وما توااع أحد هلل إال رفعه اهللبعفو إال عزا    وما زاد اهلل عبدا  

 .القيامةالشهداء والمرابطون سعداء يوم   - 13

 عنربربد  للشهيد»:  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  قال:  قال  ��  يكرب  معد  بن  المقدام  عن

 مربربن ويجربربار الجنربربة، مربربن مقعربربده وُير  دفعة، أّول  يف  له  ُيغفر:  خصال  سّت   اهلل

 الوقربربار، تربربا. رأسربربه علربربى ويواربربع األكربربأ، الفربربزع مربربن ويربربأمن القربربأ، عربربذاب

 مربربن زوجربربة وسربرببعين ايفنتربربين ويربربزّو. فيهربربا، ومربربا الربربدنيا مربربن خيربربر منهربربا الياقوتربربة

 .ا3)«أقاربه  من  سبعين يف  ويشفع  العين،  الحور

 مربربن  خيربربر  شربربهر  ربربرباط»:  قربربال رسربربول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص:  قربربال  ��الربربدرداء    أبربربي  عن

 وغربربدي األكربربأ، الفربربزع مربربن أمربرِبن اهلل سربرببيل يف مرابطربرب   مربربات  ومربربن  دهر،  صيام

 .ا4)«اهلل  يبعثه  حتى  المرابط أجر  عليه  ويجر   الجنة،  من  وريح  برزقه،  عليه

ر على ُمعسر أسعده هللا يوم القيامة  - 14  من يسَّ

 لربربه، فقيربربل رجربربل، مربربات»: يقربربول ملسو هيلع هللا ىلص النبربربي سمعت:  قال  ��  حذيفة  عن

ف  الموسربربر،  عربربن  فأتجّوز  الناس،  أبايعُ   كنُت :  قال  فُغفربربر  المعسربربر،  عربربن  وأخفربربّ

 

 ا.2/14٠٠أخرجه ابن ماجه، وصححه األلباين ) ا(1

 ا.4/2٠٠1صحيح مسلم، ) ا(2

 ا.4/1٨7)أخرجه الرتمذي، وصححه األلباين،  ا(3

 ا.3479أخرجه الطأاين، وصححه األلباين يف صحيح الجامع، )ح ا(4
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 األعمال

: لربربه فقربربال مربرباال اهلل  تربرباه عبربرباده مربربن بعبربربد وجربربّل  عزّ  اهلل  أتى»:  . ويف روايةا1)«له

 مربرباال  تيتنربربي أنربربّ  إال رّب، يا شيء من عملت ما: فقال الدنيا؟ يف عملت  ماذا

 الُمعسربربر.  وُأنظربربر  الُموسربربر  علربربى  أيّسر  أن  ُخُلقي  من  وكان  الناس،  أبايع  فكنُت 

. ويف روايربربة ا2)«عبربربدي عربربن تجربرباوزا منربرب  بربربذل  أحربربق أنربربا»: تعربربالى اهلل قربربال

تجاوزوا عنربربه، :  قال لفتيانه  كان تاجر يداين الناس، فّذا رأ  معسرا  »:  أخر 

 .ا3)«اهلل أن يتجاوز عنا، فتجاوز اهلل عنه  لعّل 

 .من مات محرما  في الدنيا أسعده هللا يوم القيامة  - 15

 وهربربو  ،ملسو هيلع هللا ىلص  النبربربي  مربربع  ونحربربنوقصربربه بعيربربره    رجربربال    أنّ   ��بن عباس  اعن  

وه وال يفربربوبين، يف وكّفنربربوه بماء وسدر، اغسلوه»: ملسو هيلع هللا ىلص النبي  فقال  محرم،  ُتمسربربّ

   .ا4)«ملبي   القيامة يوم  يبعثه اهلل  فّنّ   رأسه، تخّمروا  وال  طيب ،

 .سعادة المقسطين يوم القيامة  - 16

المقسطين عند   إنّ »:  قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص:  قال  ��  عن عبد اهلل بن عمرو

، وكلتا يديه يمربربين، الربربذين وجّل  اهلل على منابر من نور، عن يمين الرحمن عزّ 

   .ا5)«وأهليهم وما ولوايعدلون يف حكمهم  

 

 .متفق عليه ا(1

 ا.125أخرجه الطأاين، وهو يف صحيح الجامع )ح  ا(2

 ا.3/5٨صحيح البخاري، ) ا(3

ه فمربات. ونسرببته  ا(4 متفق عليه، واللفم للبخاري. ومعنى وقصه أي: كَسر عنقربَ

وقعة عنه، وإن أيّفر فيه بفعله فحقيقربة. )شربرح للبعير مجاز إن كان مات من ال

 ا.2/39٠القسطالين: إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، 

 ا.3/145٨صحيح مسلم، ) ا(5
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 .المتحاّبون في هللا سعداء ُمكرمون يوم القيامة  - 17

 ﴾ڻ ڻ ڻ  ں ں  ڱ ڱ﴿: قربربربال اهلل تعربربربربالى

 . وقال سبحانه على لسان الكافرين وهم يربربرون الصربربالحين يشربربفعون [ ٦7:  الزخر  ] 

 ﴾ڭ ڭ   ڭ ڭ ۓ  ۓ   ے      ے ھ    ھ        ھ     ھ   ہ ﴿:  ألصحاهبم

 .  [1٠1  - 99:  الشعراء]

: اهلل يقول يربربوم القيامربربة  إنّ »:   ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهلل:  قال  ��عن أبي هريرة  

 .ا1)«يإال  لّ  ي يوم ال  ّل هم يف  لّ اليوم أ لّ   ون بجاللي؟أين المتحابّ 

: تعربربالى  اهلل  قربربال»:  قربربال  أّن رسربربول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  ��الصربربامت    بربربن  عبادة  وعن

ت ت يفة، للمتحربربابين محّبتربربي حقربربّ ت يفة، للمتواصربربلين محبتربربي وحقربربربّ  وحقربربربة

ت يفة، للمتناصربربحين محبتربربي ت يفة، للمتربربزاورين محبتربربي وحقربربة  محبتربربي وحقربربة

 النبيربربون بمكربرباتم يغربرببطهم  نربربور،  مربربن  منربربابر  علربربى  يفة  المتحاّبون  يفة.  للمتباذلين

 .ا2)«والشهداء  والصديقون

 النربرباس أيهربربا يربربا»: قربربال ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسربربول عن �� األشعري مال   أبي  وعن

 شربربهداء، وال بأنبيربرباء ليسربربوا عبربربادا   وجربربّل  عربربزّ  هلل أن واعلمربربوا واعقلربربوا اسربربمعوا

 مربربن رجربربل فجثربربى ،«اهلل مربربن  وقربربرهبم  منربربازلهم  علربربى  والشهداء  النبيون  يغبطهم

 اهلل!  رسربربول  يربربا:  فقربربال  ملسو هيلع هللا ىلص  النبربربي  إلربربى  بيربربده  وألو   الناس  قاصية  من  األعراب

 

 ا.4/19٨٨صحيح مسلم، ) ا(1

 ا.4321رواه اإلمام أحمد والطأاين، وهو يف صحيح الجامع، )ح  ا(2
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 األعمال

 علربربى والشربربهداء األنبيربرباء يغربرببطهم شربربهداء وال بأنبيربرباء ليسربربوا النربرباس مربربن نربرباس

رّ  -لنربربا  صربربفهم -لنربربا  جّلهربربم لنربربا، أنعربربتهم اهلل مربربن  وقربربرهبم  مجالسهم  وجربربه فسربربُ

 النربرباس أفنربرباء مربربن نربرباس هربربم»: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسربربول فقال األعرابي بس ال  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي

 يضربربع وتصربربافوا، اهلل يف تحربرباّبوا  متقاربة  أرحام  بينهم  تصل  لم  القبائل،  ونوازع

 نربربورا    وجربربوههم  فيجعربربل  عليهربربا  فيجلسربربون  نربربور،  مربربن  منابر  القيامة  يوم  لهم  اهلل

 خربربو  ال  اهلل  أوليربرباء  وهربربم  يفزعربربون  وال  القيامربربة  يربربوم  الناس  يفزع  نورا  ويفياهبم

 .  ا1)«  يحزنون  هم وال  عليهم

 .المحسنون إلى الناس سعداء يوم القيامة  - 18

يقربربول  اهلل عربربز وجربربّل   إنّ ":  ملسو هيلع هللا ىلص  قربربال رسربربول اهلل:  قربربال  ��  عن أبي هريربربرة

كيربربف أعربربود  وأنربربت   ،يربربا رّب :  قال  .فلم تعدين  يا بن  دم مراُت :  يوم القيامة

أما علمربربت   ؟مرض فلم تعده  عبدي فالن   أما علمت أنّ :  قال  ؟العالمين  رّب 

يربربا :  قربربال  .يا بربربن  دم اسربربتطعمت  فلربربم تطعمنربربي  ؟  لو عدته لوجدتني عندهأنّ 

علمربربت أنربربه اسربربتطعم  أمربربا : قربربال ؟العالمين وكيف أطعم  وأنت رّب   ،رّب 

؟ أما علمت أن  لو أطعمتربربه لوجربربدت ذلربرب  عنربربدي  ؟عبدي فالن فلم تطعمه

كيربربف أسربربقي  وأنربربت رب  ،يربربا رّب : قربربال .يربربا بربربن  دم استسربربقيت  فلربربم تسربربقني

  لربربو سربربقيته وجربربدت أما إنّ   .استسقا  عبدي فالن فلم تسقه:  قال  ؟العالمين

   .ا2)«ذل  عندي

 

 ا.3٠27الرتغيب، )ح رواه اإلمام أحمد، وصححه األلباين يف صحيح  ا(1

 ا.4/199٠صحيح مسلم، ) ا(2
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 المجرمين يوم القيامة أعمال اقترنت بها شقاوة  :  ثانيا  

أحربربوال الشربربقاء والخربربزي علربربى أرض المحشربربر وردت مقرتنربربة بانتهربربا  

حرمات اهلل تعالى، والتفربربريط يف أداء مربربا افربربرتض مربربن الطاعربربات، وانتهربربا  مربربا 

ّحرم من الذنوب والسي ات، وفيما يلي بيان لجملة مربربن األعمربربال التربربي حربربّذر 

 اء والندامة يوم القيامة.اهلل تعالى منها ورسوله، وتجلب على أصحاهبا الشق

 .المشركون والكّفار مفضوحون يوم القيامة (1

ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ ﴿ :  قال اهلل تعالى 

  ﴾ ىئ ىئ ۆئ ۆئۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ۇئ وئ وئ ۇئ

 گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ﴿ :  . وقال سبحانه [ 1٦2  -  1٦1:  البقرة ] 

. وقال جّل شأنه عن مال  [ 42:  النساء ] ﴾ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ

ڎ ڈ ڈ  ڎڌ    ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڇ  چ چ ڇ﴿ :  المشركين

  ﴾ ڳ  گ گ گک ک گ   ک کڑ ڑ    ژ ژ

ُكبكب[95  -  91:  الشعراء] ومعنى  يف    على  بعضهم  ُألقي   أي:  فيها  وا.  بعض 

 .  جهنم وُكّبوا فيها على وجوههم 

: قربربال للكربربافر يربربوم القيامربربةيُ »: قربربال  ملسو هيلع هللا ىلص  أن النبربربي  ��أنس بربربن مالربرب   عن  

قربربال فيُ  نعربربم.: فيقربربول  أكنت تفتربربدي بربربه؟  أرأيت لو كان ل  ملء األرض ذهب 

 .ا1)« لت أيسر من ذل قد ُس :  له

 

 متفق عليه. ا1)
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 األعمال

: قربربال اهلل تبربربار  وتعربربالى»:  ملسو هيلع هللا ىلص  قال رسول اهلل:  قال  ��  عن أبي هريرةو

ه من عمربربل عمربربال أشربربر  فيربربه معربربي غيربربري تركتربربُ   ،أنا أغنى الشركاء عن الشر 

 .ا1)«كهرش وِش 

 .المرتّدون عن اإلسالم مفضوحون يوم القيامة (2

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ﴿ :  اهلل عز وجل قال  

 ھ ھ ھ ے ےۓھ ڻۀ ۀ ہ ہ ہ ہ 

 ۋٴۇ ۋ ۈ   ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇۇ ۆ ۆ ۈ

. والضرب يف [ 27  -  25:  محمد ] ﴾ ۉ ۉ ۅ ۅ

  هذين المكانين )الوجوه واألدبارا زيادة يف إهانة ه الء األشقياء المقبوحين. 

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ﴿ :  وقال سبحانه 

 ھ ھ ہھ ہ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀہ ہ

 .  [ 217:  البقرة]﴾ھ

 إذا حتربربى زمربربرة، إذا  قربربائم  أنربربا  بينربربا»:  قربربال  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  أن  ��  عن أبي هريرة

ّم،:  فقربربال  وبيربربنهم،  بينربربي  مربربن  رجٌل   خر.  عرفتهم  إلربربى:  قربربال  أيربربن؟:  فقلربربت  هلربربُ

 أدبربربارهم علربربى بعربربد  ارتربربدوا إتربربم: قربربال شربربأتم؟ ومربربا: قلربربت واهلل، النربربار

: فقربربال وبيربربنهم، بينربربي من رجل خر. عرفتهم  إذا  حتى  زمرة،  إذا  يفم.  القهقر 

 ارتربربّدوا إتربربم: قربربال شربربأتم؟ مربربا: قلربربت واهلل، النربربار إلربربى:  قربربال  أيربربن؟  قلت  هُلّم،

 .ا2)«الربربنعم همل مثل إال منهم يخلل  أراه  فال  القهقر ،  أدبارهم  على  بعد 
 

 ا.4/22٨9صحيح مسلم، ) ا1)

 ا.٨/121أخرجه البخاري، ) ا(2
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. د وال يرعربربى حتربربى يضربربيع ويهلربرب تعهربربّ رت  مهمربربال ال يُ مربربا يربربُ : همربربل الربربنعمو

 .عصاة إال القليلالكفار وه الء ال  النار منينجو من  يكاد  ال :  والمعنى

 .المراؤون أشقياء مفضوحون يوم القيامة (3

وأصربربحابه وهربربو   شربربهدت صربربفوان وجنربربدب :  عن طريف أبي تميمة قربربال 

: قربربال سربربمعته يقربربول  ؟شربربي ا  ملسو هيلع هللا ىلص  هل سمعت مربربن رسربربول اهلل:  فقالوا  ،يوصيهم

 .«اهلل عليربربه يربربوم القيامربربة شربربّق  ومربربن شربرباّ   ،اهلل بربربه يربربوم القيامربربة عع سمّ من سمّ »

تطاع أن ربه فمربربن اسربرب ربان بطنربربُ ربن من اإلنسربرب ربتربنل ما يُ أوّ   إنّ »:  فقال  .أوصنا:  فقالوا

حربربال بينربربه وبربربين الجنربربة بمربربلء ومربربن اسربربتطاع أن ال يُ   ،فليفعل  ال يأكل إال طيب 

قال رسربربول : قال ��بن عباس  عبداهلل اعن  . وا1)«من دم أهراقه فليفعل  كّف 

   .ا2)«ومن راء  راء  اهلل به ،ع اهلل بهسمّ   عمن سمّ »:  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل
يفه أنه دخل المدينة فّذا هربربو األصبحي حدّ   عقبة بن مسلم أن شفي وعن  

منربربه  فدنوُت   أبو هريرة.:  فقالوا  من هذا؟:  فقال  جتمع عليه الناس،ابرجل قد  

: ا سربربكت وخربربال قلربربت لربربهفلمربربّ   ث النربرباس،وهربربو يحربربدّ   ،حتى قعربربدت بربربين يديربربه

ه لتربربَ عقِ  ملسو هيلع هللا ىلص سربربمعته مربربن رسربربول اهلل لمربربا حربربديفتني حربربديث أنشربربد  بحربربق وبحربربق 

 ملسو هيلع هللا ىلص   نيربربه رسربربول اهلل يفَ حدّ  ألحربربديفن  حربربديث   ، أفعربربل : ��  فقال أبو هريرة  مته. وعِل 

: يفربربم أفربربا  فقربربال فمكربربث قلربربيال   ة،يفربربم نشربربغ أبربربو هريربربرة نشربربغ ،هه وعلمتربربُ عقلتربربُ 

مربربا معربربه أحربربد غيربربر    ،يف هربربذا البيربربت  ملسو هيلع هللا ىلص  نيربربه رسربربول اهلليفَ   حديثا حدّ ألحديفنّ

: أخربربر  يفربربم أفربربا  فمسربربح وجهربربه فقربربال ة  يفربربم نشربربغ أبربربو هريربربرة نشربربغ وغيربربره،

 

 ا.9/٦4صحيح البخاري، ) ا(1

 ا.4/22٨9صحيح مسلم، ) ا(2
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ما معربربه أحربربد  ،وأنا وهو يف هذا البيت ملسو هيلع هللا ىلص نيه رسول اهلليفَ حدّ    حديث ألحديفنّ

أخربربر  يفربربم أفربربا  ومسربربح وجهربربه  ة  نشربربغ �� يفم نشربربغ أبربربو هريربربرة  غير  وغيره،

وأنربربا معربربه يف هربربذا البيربربت   ملسو هيلع هللا ىلص  نيه رسول اهلليفَ حدّ   أفعل ألحديفن  حديث :  فقال

ا علربربى شديدة يفربربم مربربال خربربارّ   ة  ما معه أحد غير  وغيره يفم نشغ أبو هريرة نشغ

 
ّ
اهلل  إنّ »: ملسو هيلع هللا ىلص حربربديفني رسربربول اهلل: يفربربم أفربربا  فقربربال  طويال،  وجهه فأسندته علي

ة امربربّ   وكربربّل   تبار  وتعالى إذا كان يوم القيامة ينربربزل إلربربى العبربرباد ليقضربربي بيربربنهم،

 ،قتربربل يف سربرببيل اهللورجربربل يُ  ،رجربربل جمربربع القربربر نل مربربن يربربدعو بربربه فربربأوّ  ،جايفيربربة

 علربربى رسربربولي؟  م  ما أنزلربربُت ألم أعلّ :  فيقول اهلل للقارئ  ورجل كثير المال،

نربرباء  كنربربت أقربربوم بربربه  :  قربربال  فماذا عملربربت فيمربربا علمربربت؟:  قال  .بلى يا رّب :  قال

ويقربربول   كذبت،:  وتقول له المالئكة  ،كذبت:  فيقول اهلل له  .ناء النهار الليل و

 تى بصربرباحب المربربال ويُ  فقد قيل ذل .قارئ، يقال إن فالنا أردت أن ُبل  :  اهلل

بلربربى يربربا :  قال  ع علي  حتى لم أدع  تحتا. إلى أحد؟ألم أوّس :  فيقول اهلل له

 كنربربت أصربربل الربربرحم وأتصربربد .: قربربال فمربرباذا عملربربت فيمربربا  تيتربرب ؟: قربربال رب.

بربربل :  ويقربربول اهلل تعربربالى  كربربذبت.:  وتقربربول لربربه المالئكربربة  ،كربربذبت:  فيقول اهلل لربربه

 تربربل يف سربرببيل اهلل، تى بالربربذي قُ يربرب و  فقد قيربربل ذا .  ،فالن جواد:  قالأردت أن يُ 

مرت بالجهاد يف سبيل  فقاتلربربت حتربربى أُ :  فيقول  تلت؟يف ماذا قُ :  فيقول اهلل له

: ويقربربول اهلل  كربربذبت،:  وتقول له المالئكة  كذبت،:  فيقول اهلل تعالى له  تلت،قُ 

علربربى  ملسو هيلع هللا ىلص م ارب رسول اهلليف  فقد قيل ذا .  ،فالن جرئ:  بل أردت أن يقال

ر هبربربم النربربار يربربوم يا أبربربا هريربربرة أول ربرب  الثاليفربربة أول خلربربق اهلل تسربربعّ :  ركبتي فقال

 .  ا1)«القيامة

 

 ا.4/591أخرجه الرتمذي، وصححه األلباين، )الصحيحة  ا1)
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أيهربربا الشربربيخ حربربديفنا :  قربربال لربربه  ا1)أهربربل الشربربام  ناتل  أن  ��  عن أبي هريرةو

: يقربربول  ملسو هيلع هللا ىلصنعربربم سربربمعت رسربربول اهلل  :  قربربال  ملسو هيلع هللا ىلص  ه مربربن رسربربول اهللسمعتَ   حديث 

عمربربه فربربه نِ يت بربربه فعرّ قضى يوم القيامة عليربربه رجربربل استشربربهد فربربأُ ل الناس يُ إن أوّ »

: قربربال  ،حتربربى استشربربهدت  ،فيربرب   قاتلربربُت :  قربربال  ؟فما عملت فيهربربا:  قال  ،فعرفها

حب علربربى مربربر بربربه فسربربُ يفم أُ  ،فقد قيل ،جريء: قالولكن  قاتلت ألن يُ   ،كذبت

وقربربرأ القربربر ن فربربأيت بربربه   ،مربربهوعلّ   ،م العلربربمورجل تعلّ   ،اروجهه حتى ألقي يف النّ

 ،متربربهمربربت العلربربم وعلّ تعلّ : قربربال ؟فمربربا عملربربت فيهربربا: قربربال ،عمربربه فعرفهربربافه نِ فعرّ 

 ،عربربالم: قربربالمربربت العلربربم ليُ   تعلّ ولكنربربّ  ،كربربذبت: قربربال ،وقربربرأت فيربرب  القربربر ن

حب علربربى وجهربربه يفربربم أمربربر بربربه فسربربُ   ،فقربربد قيربربل  ،هو قربربارئ:  وقرأت القر ن ليقال

 ،هوأعطربرباه مربربن أصربربنا  المربربال كلربربّ   ،عليربربهع اهلل  ورجل وّس   ،حتى ألقي يف النار

مربربن سربرببيل   مربربا تركربربُت :  قال  ؟فما عملت فيها:  قال  ،فأيت به فعرفه نعمه فعرفها

:   فعلربربت ليقربربالولكنربربّ   ،كربربذبت:  قال  .نفق فيها إال أنفقت فيها ل أن يُ   تحّب 

 .ا2)«يفم ألقي يف النار  ،حب على وجههيفم أمر به فُس   ،فقد قيل  ،هو جواد

  .العلم ولم يبّلغه في الدنيافضيحة من كتم  (4

 ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ﴿ :  قال اهلل تعالى محذرا  علماء بني إسرائيل 

ڇ ڇ ڇ  چڃ چ چ چ  ڄ ڃ ڃ ڃ

 کڈڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک     ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ

 

الشربربامي: هربربو ناتربربل بربربن قربربيس الحزامربربي ناتربربل أهربربل الشربربام: ويف الروايربربة ناتربربل  ا1)

الشامي من أهل فلسطين، وهو تابعي وكان أبربوه صربحابي  وكربان ناتربل كبيربر 

 ا.13/5٠قومه. )محمد ف اد عبد الباقي محقق شرح النووي على مسلم، 

 ا.3/1513صحيح مسلم، ) ا(2
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.  [ 42  -  4٠:  البقرة ] ﴾ گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ

ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ﴿ :  وقال سبحانه 

ۓ ڭ ڭڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ 

 . [174: البقرة]﴾ۅ ۉ ۉ ې ې ې

يفربربم   ل عربربن علربربمٍ مربربن سربربُ »:  ملسو هيلع هللا ىلصقربربال رسربربول اهلل  :  قربربال  ��  عن أبي هريربربرة

 مربربا»:  قال رسربربول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص :  قال   �� . وعنه  ا 1) « لجم يوم القيامة بلجام من نار كتمه أُ 

 .  ا2)«نار  من بلجام  ملجما  القيامة  يوم  أتى  إال  فكتمه  علم  يحفم  رجل  من

 .القيامةالمتكبرون يفضحهم هللا تعالى يوم  (5

ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ ﴿ :  قال اهلل عّز وجّل 

ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ 

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱں ں ڻ ڻ ڻ ڻ 

ہ ہ ھ ھ ھ ھے ے ۓ  ہ ۀ ۀ ہ

 . [72 - 71:  الزمر ]﴾ۓ

: قربربال رسربربول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: قربربال ��عن عمرو بن شعيب عن أبيربربه عربربن جربربده 

 الربربُذّل   يغشربرباهم  الرجربربال،  صربربور  يف  الربربّذرّ   أمثربربال  القيامة  يوم  المتكّبرون  ُيحشرُ »

 نربربار تعلربربوهم بربربولس، يسربربمى جهربربنم يف سربربجن إلربربى فُيسربرباقون مكربربان، كربربل مربربن

 .ا3)«الخبال  طينة  النّار،  أهل  ُعصارة  من  األنيار، ُيسقون

 

 ا.5/29أخرجه الرتمذي، وصححه األلباين، ) ا1)

 ا.1/9٦األلباين، )أخرجه ابن ماجه، وصححه  ا(2

 ا.4/٦55أخرجه الرتمذي، وصححه األلباين، ) ا(3
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أخنربربع اسربربم عنربربد اهلل رجربربل   إنّ »:  قربربال  ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي    ��  عن أبي هريرةو

   .ا1)«تسمى مل  األمال 

  .ُفِضح يوم القيامةمن حلف كاذبا  ومنع إحسانه  (6

مهربربم اهلل يربربوم يفاليفربربة ال يكلّ »: قربربال ملسو هيلع هللا ىلص عربربن النبربربي ��عربربن أبربربي هريربربرة 

عطربربى هبربربا أكثربربر ممربربا لقربربد أُ  ،رجربربل حلربربف علربربى سربربلعة: وال ينظر إليهم  ،القيامة

ورجل حلربربف علربربى يمربربين كاذبربربة بعربربد العصربربر ليقتطربربع هبربربا   .عطى وهو كاذبأُ 

اليوم أمنع  فضلي كمربربا :  فيقول اهلل  ،ورجل منع فضل ماء  ،مال رجل مسلم

   .ا2)«منعت فضل ما لم تعمل يدا 

  .فضيحة الُمسبل والمّنان وصاحب اليمين الغموس (7

 ،القيامربربةيفاليفربربة ال يكلمهربربم اهلل يربربوم »:  قربربال  ملسو هيلع هللا ىلص  عن النبي  ��عن أبي ذر  

 ملسو هيلع هللا ىلص  فقرأها رسربربول اهلل:  قال  .«ولهم عذاب أليم  ،وال يزكيهم  ،وال ينظر إليهم

: قربربال ؟مربربن هربربم يربربا رسربربول اهلل ،خربربابوا وخسربربروا: قربربال أبربربو ذر ،يفربربالث مربربرار

 .ا3)«والمنفق سلعته بالحلف الكاذب  ،انوالمنّ  ،سبلالمُ »

 

متفق عليه. زاد مسلم يف روايته: »ال مال  إال اهلل عز وجل«. قال األشربعثي:  ا1)

قال سفيان: مثل شاهان شاه، وقال أحمد بربن حنبربل، سربألت أبربا عمربرو عربن 

 ا.3/1٦٨٨أخنع؟ فقال: أواع. )صحيح مسلم، 

 عليه.متفق  ا2)

 ا.1/1٠2صحيح مسلم، ) ا(3
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 .من أرخى ثوبه خيالء فضحه هللا يوم القيامة (8

ما أسفل من الكعبين مربربن اإلزار »: قال ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي  ��عن أبي هريرة 

 من جربربرّ »:  ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهلل  :  ، قال��عن عبد اهلل بن عمر  . وا1)«ففي النار

إن أحربربد شربربقي يفربربوبي :  فقال أبو بكربربر  ،«يفوبه خيالء لم ينظر اهلل إليه يوم القيامة

إنربرب  لسربربت تصربربنع »: ملسو هيلع هللا ىلصيسرتخي، إال أن أتعاهد ذل  منه؟ فقال رسربربول اهلل  

 .ا2)«ذل  خيالء

 .أهل البدع يفضحهم هللا تعالى يوم القيامة (9

 »: ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهلل:  قال  ��عن أبي هريرة  
ّ
أمتربربي الحربربوض  تربربرد علربربي

 يربربا نبربربي اهلل، :  قربربالوا   . « وأنا أذود الناس عنه كما يذود الرجل إبربربل الرجربربل عربربن إبلربربه 

  نعم، » : قال  أتعرفنا؟ 
ّ
 لربربين محجّ   غربربرا    لكم سيما ليست ألحد غيركم تربربردون علربربي

 يربربا رّب :  فربربأقول  عنربربي طائفربربة مربربنكم فربربال يصربربلون،  نة صربربدة يَ ولُ   من  يفار الواربربوء.

   . ا 3) « ؟ أحديفوا بعد   وهل تدري ما :    فيقول ه الء من أصحابي فيجيبني ملَ 

: بموعظة فقربربال خطيب  ملسو هيلع هللا ىلص فينا رسول اهللقام  :  قال  ��  بن عباساعن  و

ڦ ڦ  ڦ ﴿: حشربربرون إلربربى اهلل حفربرباة عربربراة غربربراليربربا أيهربربا النربرباس إنكربربم تُ »

كسربربربربى أول الخالئربربربربق يُ  أال وإنّ . ﴾ڄ ڄڄ ڄ ڃڃ ڃ ڃ چ 

جاء برجال من أمتي في خذ هبربربم ه سيُ أال وإنّ   يوم القيامة إبراهيم عليه السالم،

 

 ا.7/141صحيح البخاري، ) ا(1

 ا.5/٦صحيح البخاري، ) ا(2

 ا.1/217صحيح مسلم، ) ا(3
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أحربربديفوا  إنربرب  ال تربربدر  مربربا: فيقربربال يربربا رب أصربربحابي،: ذات الشربربمال فربربأقول

ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅۅ ۉ  ۈ﴿: بعربربد . فربربأقول كمربربا قربربال العبربربد الصربربالح

وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ  وئەئ ەئ      ېى ى ائ ائ  ې ې  ۉ ې

ين هم لم يزالوا مرتربربدّ إنّ :  قال ليفيُ :  قال.  ﴾ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ

 .ا1)«همعلى أعقاهبم منذ فارقتَ 

 .فضيحة القاتل يوم القيامة (10

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ﴿: قربربربال اهلل تعربربربالى

 .[93:  النساء]﴾ڻ ڻ  ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڳ

 اسربربتطاع مربربن»: اهلل ملسو هيلع هللا ىلص رسربربول قربربال: قربربال �� اهلل عبربربد بربربن جنربربدب عربربن

 يهريقربربه أن مسربربلم دم امربربر ء مربربن كربربف  مربربلء  الجنربربة  وبربربين  بينه  يحول  أال  منكم

 وبينربربه بينربربه اهلل حربربال الجنّة أبواب من لباب تعّرض كلما دجاجة، به  يذبح  كما

 مربربن  ُينربربتن  مربربا  أول  فربربّنّ   فليفعربربل  طيبربربا  إال  بطنه  يف  يجعل  أال  منكم  استطاع  ومن

ه اإلنسربربانِ   مربربا أّوُل »: اهلل ملسو هيلع هللا ىلص رسربربول قربربال: قربربال ��اهلل  عبربربد وعربربن .ا2)«بطنربربُ

   .ا3)«الدماء  يف  القيامة  يوم  الناس  بين  ُيقضى

 يربربوم بالقاتربربل المقتربربول يجربربئ»:  قربربال  ملسو هيلع هللا ىلص  النبربربي  عربربن  ��  عبربرباس  بربربن  وعن

 قتلنربربي، هربربذا رّب  يا: يقول دم  تشخب وأوداجه  بيده،  ورأسه  ناصيته  القيامة،

: اآليربربة هربربذه فربربتال التوبربربة عبربرباس البربربن فربربذكروا قربربال العربربرل. مربربن ُيدنيربربه حتربربى

 

 متفق عليه. ا1)

 ا.3379رواه الطأاين، وهو يف السلسلة الصحيحة ) ا2)

 ا.3/13٠4صحيح مسلم، ) ا3)
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 وال اآليربربربة هربربربذه ُنسربربربِختش  ومربربربا: ، قربربربال﴾گ گ گ ڳ ﴿

 .ا1)التوبة؟  له  وأّنى  ُبّدَلت.

قربربا رأسربربه يربربأيت المقتربربول متعلّ »: يقربربول ملسو هيلع هللا ىلص سربربمعت نبربربيكم:  قال  ��وعنه  

ه دمربربا حتربربى يربربأيت بربربه ب أوداجربربُ تشربربخُ  ،قاتله باليربربد األخربربر    ملببّ   ،بّحد  يديه

: فيقربربول اهلل للقاتربربل هربربذا قتلنربربي.: العربربالمين فيقربربول المقتربربول لربربرّب  ،العربربرل

 .ا2)«رابه إلى النّ  ُب ذهَ ويُ   ،تعسَت 

 .المنافقون يفضحهم هللا تعالى يوم القيامة (11

  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ﴿ :  قال اهلل عز وجل 

ٹ ڤ  ٹٹ   ٹ ٺ ٿٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ

  ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ   ڤ ڤ ڤ

ڌ ڎ  ڌ  ڍ   چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ   ڃ ڃ چ

ک ک ک ک گ گ گ    ڑ   ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ

ڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ   ڱ ں ں ڱ ڱ ڱ  گ ڳ ڳ ڳ ڳ

 .[ 15 - 12: الحديد]﴾ہہ ہ ہھ ھ ھ

يكشربربف »:  يقربربول  ملسو هيلع هللا ىلص  سربربمعت النبربربي:  قربربال  ��  عن أبي سربربعيد الخربربدري

ويبقى من كربربان يسربربجد يف الربربدنيا  ،فيسجد له كل م من وم منة  ،ربنا عن ساقه

 .  ا3)«فيذهب ليسجد فيعود  هره طبقا واحدا    ،وسمعة  رياء  

 

 ا.4/553)أخرجه الرتمذي عن أبي هريرة، وصححه األلباين،  ا(1

أخرجربربه الرتمربربذي، والطربربأاين يف األوسربربط، وصربربححه األلبربرباين يف صربربحيح  ا(2

 ا.2447الرتغيب والرتهيب، )ح 

 ا.٦/159صحيح البخاري، ) ا(3
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يفربربم تقربربوم »:  يف حديثربربه الطويربربل وفيربربه قربربال  ��عن عبربربد اهلل بربربن مسربربعود  و

 ،لربرب  بالصربربور بربربين السربربماء واألرضيفربربم يقربربوم المَ   .الساعة على شرار النربرباس

 ،فربربال يبقربربى خلربربق يف السربربماوات واألرض إال مربربات  ،والصور قربربرنٌ   .فينفخ فيه

فليس من بنربربي  ،يفم يكون بين النفختين ما شاء اهلل أن يكون  .إال من شاء رب 

   اهلل ماء    رسُل فيُ :  قال  ،إال منه شيء  لٌق  دم َخ 
ّ
 ،الرجال  من تحت العرل كمني

يفربربم   ،لثربربر كما ينبت األرض مربربن ا  ،حماتم وجثماتم من ذل  الماءنبت لُ فتَ 

ڭ ڭ ڭ ڭ   ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ﴿: قربربربربربرأ عبربربربربربد اهلل

لربرب  بالصربربور بربربين يفربربم يقربربوم مَ : قربربال .[9: فربرباطر]﴾ۈ   ۆۆ ۈ ۇ ۇ

 ،دخل فيربربهتربرب دها حتى نطلق كل نفس إلى جَس تف ،فينفخ فيه ،السماء واألرض

ل يفربربم يتمثربربّ : قربربال .لرب العربربالمين  قيام   ،يفم يقومون فيحيون حياة رجل واحد

عبربربد مربربن دون اهلل شربربي ا إال وهربربو يَ  فلربربيس أحربربدٌ   ،الخلربربق فيلقربرباهماهلل تعالى إلى  

نعبربربد : فيقولربربون ؟مربربن تعبربربدون: فيقربربول ،فيلقربربى اليهربربودُ : قربربال .مرفوع له يتبعربربه

إذ يربربريهم جهربربنم كهي ربربة  ،نعربربم: فيقولربربون ؟كم المربرباءهربربل يسربربرّ : قربربال .عزيربربرا  

يفربربم : قربربال .﴾ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ﴿: يفم قرأ عبربربد اهلل: قال  .السراب

كم هربربل يسربربرّ :  فيقول  .المسيح:  فيقولون  ؟من تعبدون:  النصار  فيقوليلقى  

يفربربم كربربذل  لمربربن   ،فيربربريهم جهربربنم كهي ربربة السربربراب:  قربربال  .نعم:  فيقولون  ؟الماء

 .﴾حبخب مب ىب﴿:  يفربربم قربربرأ عبربربد اهلل:  قربربال  .كان يعبد من دون اهلل شربربي  

مربربن :  فيقربربول،  علربربى المسربربلمين  حتربربى يمربربرّ   ،ل اهلل تعربربالى للخلربربقيفربربم يتمثربربّ :  قال

 ،فينتهربربرهم مربربرتين أو يفاليفربرب   .نعبد اهلل وال نشربربر  بربربه شربربي ا:  فيقولون  ؟تعبدون

هربربل : فيقربربول .نعبربربد اهلل وال نشربربر  بربربه شربربي  : فيقولربربون ؟مربربن تعبربربدون: فيقربربول

فعنربربد ذلربرب  :  قربربال  .عرفنربرباه  سربرببحانه إذا اعربربرت  لنربربا:  فيقولربربون  ؟تعرفون ربكربربم
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المنربربافقون ويبقربربى  ،هلل سربرباجدا   فربربال يبقربربى مربرب من إال خربربرّ  ،كشربربف عربربن سربربا يُ 

قربربد كنربربتم :  فيقول  ،ربنا:  فيقولون  .كأنما فيها السفافيد  ،واحدا     هورهم طبق 

ضربربرب علربربى يفربربم يربربأمر بالصربربراط فيُ :  قربربال  ،دعون إلى السجود وأنتم سالمونتُ 

يفربربم   ،الربربريح  يفربربم كمربربرّ   ،كلمربربح الربربأ   ،الناس كقدر أعمالهم زمربربرا    فيمرّ   ،مجهنّ

 ،يفم مشربربي   ،الرجل سعي   حتى يمرّ   ،يفم كذل   ،يفم كأسرع البهائم  ،الطير  كمرّ 

 ؟لمربرباذا أبطربربأت بربربي أي رّب : فيقربربول  ،ط على بطنهيتلبّ   يفم يكون  خرهم رجال  

 .ا1)«إنما أبطأ ب  عمل   ،بطأ ب لم أُ :  فيقول

 .فضيحة آكل الربا يوم القيامة (12

 ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ﴿ :  قال اهلل تعالى 

ٿ ٿٹ ٹ ٹ ٹ   ٿ ڀ ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺ ٿ

ڤ ڤڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ 

:  . وقال سبحانه [ 275:  البقرة ] ﴾ چ چ چ ڇڇ ڇ ڇ ڍ

ڭ ڭ  ڭۓ       ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ﴿

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ 

 . [27٨ - 27٨: البقرة] ﴾ۉ ې ې

 آلكربربل  القيامربربة  يربربوم  ُيقربربال:  قربربال  ��عربربن ابربربن عبربرباس    ،عن سعيد بن جبير

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈۈ ﴿:  وقربربرأ  للحربربرب  سربربالح   خذ:  الربا

 

ا وقربربال: هربربذا حربربديث 4/541أخرجربه ابربربن أبربربي شربربيبة والطربأاين والحربرباكم ) ا(1

 صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه 
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 قربربربربربربربربال. ا1)﴾ې ې    ۉ       ۉ  ۅ         ۅ       ۋ    ۋ    ٴۇ

 .ا2)وذل  حين يقوم من قأه:  العيني

  .من لم يعدل بين زوجاته يفضحه هللا يوم القيامة (13

  ٻ ٻ پپ پ پ ڀڀ ڀ     ٱ ٻ ٻ ﴿: قربربربال اهلل تعربربربالى

مربربن »: قربربال ملسو هيلع هللا ىلص  النبربربيعن    ��عن أبي هريرة  .  [17:  غافر]﴾ڀ ٺ ٺ

 .  ا3)«ه مائلكانت له امرأتان فمال إال إحداهما جاء يوم القيامة وشقّ 

 .فضيحة الذين يسألون الناس في الدنيا (14

مربربا »: ملسو هيلع هللا ىلص قربربال رسربربول اهلل: أنه سربربمع أبربرباه يقربربول ��عبد اهلل بن عمر عن  

زعربربة وجهربربه مُ يربربزال الرجربربل يسربربأل النربرباس حتربربى يربربأيت يربربوم القيامربربة ولربربيس يف 

 سربربأل مربربن»:  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسربربول  قربربال:  قال  ��مسعود    بن  اهلل  عبد  . وعنا4)«لحم

 يف كربربدوح  أو خموشربرب  أو خدوشربرب  القيامربربة يربربوم مسربربألته  جربرباءت  ُيغنيه  ما  وله

 مربربن قيمتهربربا أو درهمربرب  خمسربربون»: قال يغنيه؟ وما اهلل رسول يا:  قيل  ،«وجهه

 .ا5)«الذهب

 

 ا. 2/55٠تفسير ابن أبي حاتم، ) ا1)

 ا.232/ص4للعيني، ). القاري عمدة ا2)

 ا.2/242أخرجه أبو داود، وصححه األلباين ) ا(3

 ا.2/72٠صحيح مسلم، ) ا(4

 ا.1/5٨9أخرجه ابن ماجه، وصححه األلباين ) ا(5
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مربربن سربربأل النربرباس  »: ملسو هيلع هللا ىلص رسربربول اهللقربربال : قربربال ��عربربن أبربربي هريربربرة و

 .  ا1)«فليستقل أو ليستكثر  ،را فّنما يسأل جمرا  أموالهم تكثّ 

لربربيس المسربربكين هبربربذا الطربربوا  الربربذي »:  قال  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهلل    ��ه  عنو

قربربالوا، فمربربا  .«يطو  على الناس، فرتده اللقمة واللقمتان، والتمرة والتمرتان

الربربذي ال يجربربد غنربربى يغنيربربه، وال يفطربربن لربربه، »: المسربربكين يربربا رسربربول اهلل؟ قربربال

   .ا2)«فيتصد  عليه، وال يسأل الناس شي  

ألن يأخربربذ أحربربدكم »: قربربال ملسو هيلع هللا ىلصعربربن النبربربي  ��عربربن الزبيربربر بربربن العربربوام و

اهلل بربربه وجهربربه، خيربربر مربربن أن   ، فيأخربربذ حزمربربة مربربن حطربربب، فيبيربربع، فيكربربّف ال  أحبُ 

   .ا3)«نعيسأل الناس، أعطي أم مُ 

 .فضيحة البخيل والمبايع إمامه من أجل الدنيا (15

مهربربم اهلل يربربوم يفاليفربربة ال يكلّ »: قربربال ملسو هيلع هللا ىلص عربربن النبربربي ��عربربن أبربربي هريربربرة 

عطربربى هبربربا أكثربربر ممربربا لقربربد أُ  ،رجربربل حلربربف علربربى سربربلعة: وال ينظر إليهم  ،القيامة

ورجل حلربربف علربربى يمربربين كاذبربربة بعربربد العصربربر ليقتطربربع هبربربا   .عطى وهو كاذبأُ 

اليوم أمنع  فضلي كمربربا :  فيقول اهلل  ،ورجل منع فضل ماء  ،مال رجل مسلم

   .ا4)«منعت فضل ما لم تعمل يدا 

 

 ا.2/719صحيح مسلم، ) ا(1

 .متفق عليه ا(2

 ا.3/113صحيح البخاري، ) ا(3

 عليه.متفق  ا4)



         

(120) 

 الرحلة األخيرة

يفاليفربربة ال ينظربربر اهلل إلربربيهم يربربوم »: ملسو هيلع هللا ىلصقربربال رسربربول اهلل : قربربال ��وعنربربه 

فضربربل مربرباء بربربالطريق، رجربربل كربربان لربربه  :  القيامة، وال يزكيهم، ولهم عربربذاب ألربربيم

بايعه إال لربربدنيا، فربربّن أعطربرباه منهربربا ال يُ   فمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع إمام 

واهلل : راي، وإن لم يعطه منها سخط، ورجل أقام سلعته بعد العصربربر، فقربربال

: يفم قرأ هربربذه اآليربربة «الذي ال إله غيره لقد أعطيت هبا كذا وكذا، فصدقه رجل

ىئ ېئ ېئ ىئ   ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ﴿

 ﴾ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب

   .ا1)«[77:   ل عمران]

  .فضيحة مانع الزكاة يوم القيامة (16

ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ  ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ﴿: قال اهلل عز وجربربل

مئىئ يئ جب حب خب مب ىبيب جت حت خت         یی ی جئ حئ  ی

 .[1٨٠:  ل عمرا ن ]﴾متىت يت جث مث ىث

مربربا مربربن »: يقربربول ملسو هيلع هللا ىلصسربربمعت رسربربول اهلل : قربربال ��جابر بن عبربربد اهلل عن  

مربربا كانربربت قربربط،   ها، إال جاءت يربربوم القيامربربة أكثربربرَ ال يفعل فيها حقّ   صاحب إبل

وأخفافهربربا، وال صربرباحب بقربربر، ال  عليربربه بقوائمهربربا د لهربربا بقربرباع قرقربربر تسربربتنّ عربربِ وقُ 

قرقربربر   عربربد لهربربا بقربرباعٍ ها، إال جاءت يوم القيامة أكثر ما كانربربت، وقُ يفعل فيها حقّ 

هربربا، إال تنطحه بقروتا، وتط ه بقوائمها، وال صاحب غنم، ال يفعربربل فيهربربا حقّ 

عد لها بقاع قرقر تنطحربربه بقروتربربا وتطربرب ه جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت، وقُ 

وال منكسربربر قرتربربا، وال  -ال قربربرن لهربربا : أي -اء بأ الفهربربا، لربربيس فيهربربا جمربربّ 

 

 ا.3/11٠صحيح البخاري، ) ا1)
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 األعمال

أقربربرع، يتبعربربه   قيامربربة شربربجاع إال جاء كنزه يوم ال  هصاحب كنز ال يفعل فيه حقّ 

أتربربه، فأنربربا عنربربه غنربربي، خربربذ كنربربز  الربربذي خبّ : منه، فيناديربربه  فاه، فّذا أتاه فرّ   فاتح 

قربربال أبربربو . و«فّذا رأ  أن ال بد منه، سل  يده يف فيه، فيقضمها قضربربم الفحربربل

اإلبربربل؟   يا رسول اهلل، ما حّق :  قال رجل:  يقول  سمعت عبيد بن عمير:  الزبير

 مربرباء، وإعربربارة دلوهربربا، وإعربربارة فحلهربربا، ومنيحتهربربا وحمربربٌل ها على الحلبُ »:  قال

 .  ا1)«عليها يف سبيل اهلل

 .األكثرون المانعون هم الخاسرون يوم القيامة (17

ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ      ڃ ڃ﴿:  قال اهلل تعربربالى

 .[15:  هود]﴾ڇ ڍ ڍ ڌ

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسربربول فربربّذا الليربربالي، مربربن ليلربربة خرجربربُت : قربربال ��ذر  أبربربي عربربن

 أحربربد،  معربربه  يمشربربي  أن  يكربربره  أنربربه  فظننربربت:  قال  إنسان،  معه  ليس  وحده،  يمشي

: فقلربربت «هربربذا؟ مربربن»: فقال فر ين، فالتفت القمر،  ّل  يف  أمشي  فجعلت:  قال

 سربرباعة،  معربربه  فمشربربيت:  قربربال  «تعاله  ذر،  أبا  يا»:  قال  فداء ،  اهلل  جعلني  ذر،  أبو

 فربربنفح  خيربربرا ،  اهلل  أعطربرباه  من  إال  القيامة،  يوم  المقّلون  هم  المكثرين  إن»:  فقال

 معربربه فمشربربيت:  . قربربال«خيربربرا    فيربربه  وعمل  ووراءه،  يديه  وبين  وشماله،  يمينه  فيه

: لربربي فقربربال  حجارة،  حوله  قاع  يف  فأجلسني:  قال  «هنا  ها  اجلس»:  فقال  ساعة

 فلبربربث  أراه،  ال  حتربربى  الحّرة  يف  فانطلق:  قال  «إلي   أرجع  حتى  هنا  ها  اجلس»

 وإن  سربربر   وإن»:  يقربربول  وهربربو  مقبربربل  وهربربو  سربربمعته  إين  يفم  اللبث،  فأطال  عني،

 

 ا.2/٦٨4صحيح مسلم، ) ا1)
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 تكلربربم من فداء ، اهلل جعلني اهلل، نبي يا: فقلت أصأ لم جاء فلما: قال  «زنى

 جأيربربل ذا »: قربربال ،شربربي   إليربرب  يرجربربع أحربربدا   سربربمعت مربربا الحربربرة؟ جانربربب يف

 بربرباهلل يشربربر  ال مربربات مربربن أنربربه أّمتربرب  بشربربر: فقربربال  الحربربّرة،  جانربربب  يف  لربربي  عرض

 قربربال نعربربم،: قربربال زنربربى؟ وإن سربربر  وإن جأيربربل، يا: فقلت الجنة، دخل  شي  ،

: قربربال زنربربى؟ وإن سربربر  وإن: قلت قال نعم،: قال زنى؟  وإن  سر   وإن:  قلت

   .ا1)«الخمر  شرب  وإن  نعم،

 .من اقتطع أرض غيره فضحه هللا يوم القيامة (18

أن أرو  خاصربربمته يف بعربربض   ��عن سعيد بن زيد بن عمربربرو بربربن نفيربربل  

 من أخذ شربربأا  »:  يقول  ملسو هيلع هللا ىلص  رسول اهللي سمعت  وإياها فّنّ   يندعو:  فقال  ،داره

اللهربربم إن كانربربت . «قربربه يف سربرببع أراربربين يربربوم القيامربربةه طوّ من األرض بغير حقربربّ 

فرأيتهربربا عميربرباء : الربربراوي قربربال واجعربربل قأهربربا يف دارهربربا. ،عم بصربربرهااكاذبربربة فربرب 

فبينمربربا هربربي تمشربربي يف   أصربربابتني دعربربوة سربربعيد بربربن زيربربد،:  تقول  ،رتلتمس الجدُ 

   .ا2)الدار فوقعت فيها فكانت قأهات على ب ر يف الدار مرّ 

 � لعائشربربة فربربذكر خصربربومة أنربرباس وبربربين بينربربه كانربربت أنه سلمة وعن أبي
 شربربأ قيربربد  لربربم مربربن»: قربربال ملسو هيلع هللا ىلص النبي فّن األرض،  اجتنب  سلمة  أبا  يا:  فقالت

 �� عن سربربالم، عربربن أبيربربه  وعند البخاري    . ا 3) « أراين   سبع   من   طوقه   األرض   من 

 

 متفق عليه. ا1)

 ا.3/123٠صحيح مسلم، ) ا2)

 متفق عليه. ا3)
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 األعمال

سربربف بربربه يربربوم بغيربربر حقربربه ُخ   األرض شربربي  مربربن أخربربذ مربربن  »:  ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي  :  قال

 .ا1)«القيامة إلى سبع أراين

 رّ سربربِ يُ  ملسو هيلع هللا ىلص  ما كان النبربربي:  فقال   أتاهرجال    أنّ   ��  علي بن أبي طالب  وعن

   رّ ِس يُ   ملسو هيلع هللا ىلص  ما كان النبي:  فغضب وقال  إلي ؟
ّ
يفني نربربه قربربد حربربدّ إ  شي ا يكتمربربه.  إلي

لعربربن اهلل مربربن »: ملسو هيلع هللا ىلص قربربال: قربربال ما هن يا أمير المربرب منين؟: فقال  ،بكلمات أربع

 ولعربربن اهلل ولعن اهلل مربربن  و  محربربديفا، ،ولعن اهلل من ذبح لغير اهلل  ،لعن والده

 .  ا2)«منار األرض  من غّير

 .فضيحة من ولي أمرا  للمسلمين ثم احتجب عنهم (19

 أنعمنربربا  ما  فقال  ��  معاوية  على  دخلُت :  قال  ��  األزدي  مريم  أبيعن  

 بربربه،  ُأخبربرِبر   سربربمعُته  حديث :  فقلت  العرب  تقولها  كلمة  وهي  !ا3)فالن  أبا  ب 

 فاحتجربربب ولي من أمور المسربربلمين شربربي   من»: يقول ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  سمعت

 يربربوم القيامربربة دون  عنربربه  اهلل  وفاقتهم، احتجربربب  وفقرهم  وحاجتهم  خّلتهم  دون

   .ا4)الناس  حوائ   على  رجال  فجعل  قال ،«وفاقته وفقره  وحاجته  ُخّلته

 

 ا.3/13٠صحيح البخاري، ) ا1)

 ا.3/15٦7صحيح مسلم، ) ا2)

ما أنعمنا ب : صيغة تعجب والمقصود إ هار الفرح والسربرور بقدومربه، أي  ا(3

ما الذي أنعم  إلينا وأقربدم  علينربا؟ يقربال ذلرب  لمربن ُيفربرح بلقائربه أي: مربا 

 ا. 117/  ٨الذي أفرحنا وأسرنا وأقرأ عيننا بلقائ  ورؤيت ! )عون المعبود،  

 ا.3/135أخرجه أبو داود، وصححه األلباين ) ا(4
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 الرحلة األخيرة

 .تعالى حسرة وندامة يوم القيامةالصحبة لغير هللا  (20

  ﴾ ڻ ڻ ں ڻڱ ڱ ں ﴿ :  قال اهلل تعالى 

ڤ ڤ ڤ ڦ  ٹ ڤٹ ٹ ﴿ :  . وقال سبحانه [ ٦7:  الزخر  ] 

ڃ چ  ڃ ڃ ڦ ڄڄ ڄ ڄ ڃ ڦ ڦ

 . [ 25:  العنكبوت ] ﴾ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ

ڻ  ں ڻڱ ڱ ں ﴿:  يف قولربربه تعربربالى  ��عن علربربي  

المربرب منين فتربربويف أحربربد    وخليالن كافران،  خليالن م منان،:  قال  ،﴾ڻ

خليلربربي كربربان يربربأمرين بطاعتربرب    اللهم إن فالن :  ر بالجنة فذكر خليله فقالّش وبُ 

اللهربربم   عن الشر وينب ني أين مالقي ،  وينهاين  وطاعة رسول  ويأمرين بالخير

 وتراربربى عنربربه كمربربا راربربيت عنربربي.  ،ه مثل مربربا أريتنربربيريَ ضله بعدي حتى تُ فال تُ 

يفربربم : قال .وبكيت قليال   لضحكت كثيرا  اذهب فلو تعلم ماله عندي :  فيقال له

فيقربربول  ثن أحدكما علربربى صربرباحبه،ليُ : فيقال يموت اآلخر فتجتمع أرواحهما،

وإذا  ونعربربم الخليربربل.  ونعربربم الصربرباحب،  نعربربم األخ،:  كل واحد منهما لصربرباحبه

 خليلربربي فالنربرب  اللهربربم إنّ : ر بالنربربار ذكربربر خليلربربه فيقربربولّش مات أحد الكافرين وبُ 

 ،وينهاين عربربن الخيربربر  ويأمرين بالشرّ   ،صية رسول كان يأمرين بمعصيت  ومع

 ،ه مثربربل مربربا أريتنربربيريربربَ اللهم فال هتده بعدي حتربربى تُ   مالقي .بأين غير  ويخأين  

 
ّ
فيمربربوت الكربربافر اآلخربربر فيجمربربع بربربين :  قربربال  .وتسخط عليه كما سخطت علربربي

فيقربربول كربربل واحربربد  ،منكمربربا علربربى صربرباحبه ثن كربربل واحربربدليربربُ : أرواحهمربربا فيقربربال



          

(125 ) 

 األعمال

وقربربال ابربربن .  ا1)وبربرب س الخليربربل  ،وبربرب س الصربرباحب،  ب س األخ:  منهما لصاحبه

 .ا2)ة عدواة يوم القيامة إال المتقينلّ صارت كل ُخ :  ��  عباس

 .فضيحة الزناة والكذابون والمستكبرون يوم القيامة (21

 يربربوم اهلل يكلمهربربم ال يفاليفربربة»: قربربال أّن رسربربول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ��هريربربرة   أبربربي  عن

 وملربربٌ   زاٍن، شربربيخ: ألربربيم عربربذاب ولهربربم إلربربيهم ينظربربر وال يربربزكيهم وال القيامربربة

   .ا3)«مستكأ  وعائل  كّذاب،

 أهل الُغلول مفضوحون يوم القيامة (22

 فربربذكر يربربوم، ذات ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسربربول فينربربا قربربام: قربربال ��هريربربرة  أبربربي عربربن

 القيامربربة يربربوم يجربربيء أحربربدكم ألفربربين ال»:  قربربال  يفربربم  أمره،  وعظةم  فعظةمه  الُغلول،

 لربرب   أملربرب   ال:  فربربأقول  أغثنربربي،  اهلل،  رسربربول  يربربا:  يقول  رغاء،  له  بعير  رقبته  على

 لربربه فربربرس رقبتربربه علربربى القيامربربة يربربوم يجربربيء أحربربدكم ألفين ال  أبلغت .  قد  ،شي  

 قربربد شربربي ا، لربرب  أملربرب  ال: فربربأقول أغثنربربي، اهلل، رسربربول يربربا: فيقربربول حمحمربربة،

: يقربربول يفغربرباء، لهربربا شربرباة رقبته على القيامة يوم يجيء  أحدكم  ألفين  ال  أبلغت .

 ألفربربين ال أبلغتربرب . قربربد ،شربربي   لربرب  أملربرب  ال: فربربأقول أغثنربربي، اهلل، رسربربول يربربا

 اهلل، رسربربول يربربا: فيقربربول صياح،  لها  نفس  رقبته  على  القيامة  يوم  يجيء  أحدكم

 

 ا.7/23٨ا، تفسير ابن كثير )1٠/32٨5ابن أبي حاتم، )تفسير  ا1)

 ا.135/ص4تفسير ابن كثير، ). ا2)

 ا.3٠٦9أخرجه الطأاين، وصححه األلباين يف صحيح الجامع )ح  ا3)
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 يربربوم يجربربيء أحربربدكم ألفربربين ال أبلغتربرب . قد ،شي   ل  أمل  ال:  فأقول  أغثني،

 أمل   ال:  فأقول  أغثني،  اهلل،  رسول  يا:  فيقول  تخفق،  رقاع  رقبته  على  القيامة

 صربربامت، رقبته على القيامة يوم يجيء أحدكم ألفين ال أبلغت ، قد  شي ا،  ل 

 .ا1)«أبلغت   قد  شي ا،  ل  أمل   ال:  فأقول  أغثني،  اهلل،  رسول  يا:  فيقول

 .إهانة من بصق ِقبل وجهه في الصالة (23

ا ربهربرب د فحكّ ربة المسجربرب ربي قبلربرب ربخامة فربرب أ  نُ ر  ملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي  ��بن عمر  اعن  

اهلل عربربز  إنّ »: وقربربال ،م علربربيهميفربربم أقبربربل علربربى النربرباس فتغربربيّ   ،ها بيربربدهأو قال فحتّ 

بربربربل وجهربربربه يف أحربربربد قِ  فربربربال ينربربربتخمنّ  ،بربربربل وجربربربه أحربربربدكم يف صربربربالتهوجربربربل قِ 

 .ا2)«صالته

مربربن تفربربل تجربرباه »:  ملسو هيلع هللا ىلص  قربربال رسربربول اهلل:  قربربال  ��بن اليمربربان  عن حذيفة  و

 .ا3)«عينيهالقبلة جاء يوم القيامة وتفلته بن 

 .المصّور لمضاهاة خلق هللا مفضوح يوم القيامة (24

ف لربربّ م بحلربربم لربربم يربربره كُ مربربن تحلربربّ »: قال ملسو هيلع هللا ىلص عن النبي  ��بن عباس  اعن  

ومربربن اسربربتمع إلربربى حربربديث قربربوم وهربربم لربربه  أن يعقربربد بربربين شربربعيرتين ولربربن يفعربربل.

ر صربربورة ومربربن صربربوّ   يف أذنه اآلن  يربربوم القيامربربة.  ّب ُص   ،ون منهكارهون أو يفرّ 

 

 متفق عليه.  ا1)

 ا.2/٦2صحيح ابن خزيمة، ) ا2)

 ا.3/3٦٠أخرجه أبو داود، وصححه األلباين ) ا(3
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خربربالل الرصربرباص، : . واآلنربرب ا1)«ف أن يربربنفخ فيهربربا ولربربيس بنربربافخلّ ب وكُ ذّ عُ 

 .ا2)بل جنس منه:  ويقال

يربربوم  النربرباس عربربذاب  إن أشربربدّ »:  ملسو هيلع هللا ىلص  قربربال رسربربول اهلل:  قال  ��عن عبد اهلل  

 .ا3)«رونالقيامة المصوّ 

ر هربربذه الصربربور رجربربل أصربربوّ ي إنربربّ : فقربربال �� جربرباء رجربربل إلربربى بربربن عبربرباسو

حتربربى واربربع  ادن منربربي فربربدنا،: يفم قربربال ،ادن مني فدنا منه:  فقال له  فأفتني فيها.

سربربمعت رسربربول ملسو هيلع هللا ىلص ؟   أنب   بما سمعت مربربن رسربربول اهلل:  يده على رأسه قال

رها نفسربربا جعربربل لربربه بكربربل صربربورة صربربوّ يُ  ،ر يف النربرباركربربل مصربربوّ »: يقربربول ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 . ا 4) فاصنع الشجر وما ال نفس له   فاعال  إن كنت ال بد  :  وقال .  « به يف جهنم فتعذّ 

الربربذين يصربربنعون   إنّ »:  قربربال  ملسو هيلع هللا ىلص  أن رسربربول اهلل  ��عبد اهلل بن عمر  وعن  

 .ا5)«أحيوا ما خلقتم:  يقال لهم  بون يوم القيامة،عذّ هذه الصور يُ 

بالمدينربربة فربربرأ  أعالهربربا   دخلت مع أبي هريربربرة دارا  :  رعة قالزُ   يأبوعن  

ومربربن أ لربربم ممربربن ذهربربب »:  يقربربول  ملسو هيلع هللا ىلص  سمعت رسربربول اهلل:  ر قاليصوّ   مصورا  

 .ا٦)«ة وليخلقوا ذرةفليخلقوا حبّ   ،كخلقي يخلق

 

 ا.9/43)صحيح البخاري،  ا(1

 ا.1/149مقاييس اللغة، ) ا(2

 متفق عليه. ا3)

 ا.3/1٦7٠صحيح مسلم، ) ا4)

 ا.7/1٦7صحيح البخاري، ) ا5)

 ا.7/1٦٨صحيح البخاري ) ا٦)
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 .فضيحة الغادر يوم القيامة (25

 إذا جمع اهلل األولين واآلخربربرين » :  ملسو هيلع هللا ىلص   قال رسول اهلل :  قال   �� بن عمر  ا عن  

 .ا1)«هذه غدرة فالن بن فالن:  فقيل  ،غادر لواء    رفع لكّل يوم القيامة يُ 

غادر لواء عنربربد اسربربته يربربوم   لكّل »:  قال  ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي    ��  عن أبي سعيدو

 عند م ّخرته.:  . أيا2)«القيامة

 .فضيحة القاذف الذي لم ُيقتص منه في الدنيا (26

ڱ ڱ ڱ   ڳ ڳ ڳ ڱ ڳ﴿ :  قال اهلل عز وجل 

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ  ڻڻ ڻ  ں ڻ ں

 ﴾ۆ  ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ھھ     ھ

 . [ 24 - 23: النور]

 

 ا.3/1359صحيح مسلم، ) ا(1

ه 13٦1/  3صحيح مسلم ) ا(2 ر كأنربّ ا. قال بن حجربر رحمربه اهلل: قربال بربن المنيربّ

اللربواء أن يكربون علربى الربرأس فنُصربب عنربد عومل بنقربيض قصربده ألن عربادة  

الُسفل زيادة يف فضيحته ألّن األعربين غالبرب  تمتربد إلربى األلويربة فيكربون ذلرب  

سبب  المتدادها إلى التي بدت له ذل  اليوم، فيزداد هبا فضيحة، وقولربه ملسو هيلع هللا ىلص  

»ينصربربب يربربوم القيامربربة بغدرتربربه« أي بقربربدر غدرتربربه كمربربا يف روايربربة مسربربلم، قربربال 

ه للعرب بنحو ما كانربت تفعربل ألتربم كربانوا يرفعربون القرطبي هذا خطاب من

للوفربرباء رايربربة بيضربرباء وللغربربدر رايربربة سربربوداء ليلومربربوا الغربربادر ويربربذّموه فاقتضربربى 

ه أهربربل  الحربربديث وقربربوع مثربربل ذلربرب  للغربربادر ليشربربتهر بصربربفته يف القيامربربة فيذمربربّ

الموقف، وأّما الوفاء فلم يربرد فيربه شربيء وال يبعربد أن يقربع كربذل  وقربد يفبربت 

 ا.٦/2٨4ملسو هيلع هللا ىلص . )فتح الباري البن حجر،  لواء الحمد لنبينا



          

(129 ) 

 األعمال

مربربن قربربذ  »:  يقربربول  ملسو هيلع هللا ىلص  سربربمعت أبربربا القاسربربم:  قربربال  ��عن أبربربي هريربربرة  و

. ويف ا1)«إال أن يكون كمربربا قربربال  ،لد يوم القيامةمما قال ُج   بريءمملوكه وهو  

   .ا2)«إال أن يكون كما قال  ،قام عليه الحد يوم القيامةيُ »:  رواية مسلم

 .شقاء من استمع حديث قوم وهم له كارهون (27

ف لربربّ م بحلربربم لربربم يربربره كُ مربربن تحلربربّ »: قال ملسو هيلع هللا ىلص عن النبي  ��بن عباس  اعن  

ومربربن اسربربتمع إلربربى حربربديث قربربوم وهربربم لربربه  أن يعقربربد بربربين شربربعيرتين ولربربن يفعربربل.

ر صربربورة ومربربن صربربوّ   يف أذنه اآلن  يربربوم القيامربربة.  ّب ُص   ،ون منهكارهون أو يفرّ 

خربربالل الرصربرباص، : . واآلنربرب ا3)«ف أن يربربنفخ فيهربربا ولربربيس بنربربافخلّ ب وكُ ذّ عُ 

 .ا4)بل جنس منه:  ويقال

 هبربربا اهلل عّذبربربه  صربربورة  صربربور  مربربن»:  قربربال  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  أن  ��عباس    بن  وعن

م  ومن  بنافخ.  وليس  فيها  ينفخ  حتي  القيامة  يوم ف  تحلربربّ  شربربعيرة.  يعقربربد  أن  ُكلربربن

ّب  منربربه بربربه يفربربرون قربربوم حربربديث إلربربى اسربربتمع ومربربن  يربربوم اآلنربرب  أذنربربه يف صربربُ

 .ا5)«القيامة

 

 .متفق عليه ا(1

 ا.3/12٨2صحيح مسلم، ) ا(2

 ا.9/43صحيح البخاري، ) ا(3

 ا.1/149مقاييس اللغة، ) ا(4

 ا.4/3٠٦أخرجه أبو داود، وصححه األلباين ) ا(5
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 .الفاحش البذيء مفضوح يوم القيامة (28

 ائربربذنوا»:  فقربربال  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  على  رجل  استأذن:  قالت  �  عن عائشة

: تربقلربرب  الم،ربالكربرب  هربلربرب  أالن لربدخربرب  فلما «العشيرة ابن  أو  العشيرة،  أخو  ب س  له،

 شربربرّ  إنّ  عائشة، أي»: قال الكالم؟ له ألنت  يفم  قلت،  الذي  قلت  اهلل،  رسول  يا

 .ا1)«فحشه  اتقاء  الناس، ودعه  أو  الناس،  تركه  من  الناس

 .ذو الوجهين مفضوح ومهان يوم القيامة (29

 ذو  النربرباس  شربربر  إن»:  يقربربول  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسربربول  سربربمع  أنربربه  ��هريرة    أبيعن  

 .ا2)«بوجه  وه الء  بوجه،  ه الء يأيت  الذي  الوجهين،

 الربربدنيا يف وجهربربان لربربه كربربان  مربربن»:  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسربربول  قال:  قال  ��  عمار  عن

   .ا3)«نار  من  لسانان  القيامة  يوم  له  كان

 .تضييع األمانة خزي وندامة يوم القيامة (30

ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ  ۆ﴿:  قال اهلل تعالى

 .[5٨:  النساء]﴾ۆئ ۆئ     ۇئ ۇئ ائ ائ ەئ ەئوئ وئ ې ې ې ېى ى

فضربربرب :  قربربال  أال تستعملني؟  رسول اهلل،يا  :  قلت:  قال  ��عن أبي ذر  

هربربا يربربوم وإنّ  وإتربربا أمانربربة،  إنربرب  اربربعيف،  ،يربربا أبربربا ذر»:  بيده على منكبي يفربربم قربربال

 .  ا4)«  الذي عليه فيهاالقيامة خزي وندامة، إال من أخذها بحقها وأدّ 

 

 ا متفق عليه.1)

 .متفق عليه ا(2

 ا.4/2٦٨أخرجه أبو داود، وصححه األلباين ) ا(3

 ا.3/1457صحيح مسلم، ) ا4)
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 إال كّلهربربا الربربذنوب يكفربربر اهلل  سربرببيل  يف  القتربربل:  قربربال  ��  مسربربعود  ابن  وعن

 أدّ : فيقربربال اهلل سربرببيل يف ُقتربربل وإن القيامربربة يربربوم بالعبربربد يربرب تى: قربربال يفربربم األمانربربة،

 إلربربى  بربربه  انطلقربربوا  فُيقربربال:  الدنيا؟ قال  ذهبت  وقد  كيف  رّب   أي:  فيقول  أمانت 

 فيراهربربا  إليه،  ُدفِعت  يوم  كهي تها  أمانته  له  وُتمّثل  الهاوية  إلى  به  فينُطلق  الهاوية

  ربربنّ   نظر  إذا  حتى  منكبيه  على  فيحملها  يدركها  حتى  أيفرها  يف  فيهوي  فيعرفها

 الصربربالة:  قربربال  يفربربم  اآلبدين،  أبد  أيفرها  يف  يهوي  فهو  منكبيه  عن  زّلت  خار.  أنه

 وأشربربدّ   عربربّدها،  وأشربربياء  أمانربربة،  والكيربربل  أمانربربة،  والربربوزن  أمانربربة،  والواوء  أمانة،

 .ا1)الودائع  ذل 

 

p  p  p 

 

  

 

 ا.3/1457صحيح مسلم، ) ا1)
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 المراجع
 

 :القرآن الكريم

1 - 
البخرباري، أحمربد بربن محمربد القسربطالين، المطبعربة إرشاد الساري لشرح صحيح   

  .ه1323الكأ  األميرية، مصر، الطبعة: السابعة، 

2 - 
أاواء البيان يف إيضاح القر ن بالقر ن، محمد األمين بن محمد المختار الجكني  

 ه.14٠٨الشنقيطي، مكتبة بن تيمية، القاهرة، 

3 - 
، حربربافم بربربن أحمربربد أعربربالم السربربنة المنشربربورة العتقربرباد الطائفربربة الناجيربربة المنصربربورة 

الحكمي، تحقيق: حازم القااي، وزارة الش ون اإلسالمية واألوقربا  والربدعوة 

  .ه1422، 2واإلرشاد، ط

4 - 
التربربذكرة بربربأحوال المربربوتى وأمربربور اآلخربربرة، محمربربد بربربن أحمربربد القرطبربربي، تحقيربربق:  

الصاد  بن محمد بربن إبربراهيم، الناشربر: دار المنهربا. للنشربر والتوزيربع، الريرباض 

 .ه1425الطبعة: األولى، 

5 - 
الرتغيربربب والرتهيربربب، عبربربد العظربربيم بربربن عبربربد القربربوي المنربربذري، تحقيربربق: إبربربراهيم  

 ه. 1417، 1شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

6 - 
، ٦تفسير القر ن العظيم، إسماعيل بربن كثيربر القرشربي، دار الحربديث، القرباهرة، ط 

  .ه141٦

7 - 
المحقربق: أسربعد تفسير القر ن العظيم، محمد بن عبد الرحمن التميمي الربرازي،   

 ه.1419 -محمد الطيب، مكتبة نزار مصطفى الباز، الطبعة: الثالثة 

8 - 
التوهم يف وصف أحوال اآلخربرة، الحربارث بربن أسربد المحاسرببي، الناشربر: مكتبربة  

 الرتاث اإلسالمي، حلب. 
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9 - 
تيسير الكريم الرحمن يف تفسربير كربالم المنربان، عبربدالرحمن بربن ناصربر السربعدي،  

 ه.1421بيروت، م سسة الرسالة، 

الجامع الصحيح، محمد بن إسماعيل البخاري، دار اليمامربة للطباعربة والنشربر،   - 10

 ه.1417، 1ط

الجربربامع ألحكربربام القربربر ن، محمربربد بربربن أحمربربد األنصربرباري القرطبربربي، دار الفكربربر،   - 11

 ه.1414بيروت، 

جامع البيان عن تأويل  ي القربر ن، محمربد بربن جريربر الطربأي، تحقيربق: محمربد   - 12

 .2ة، ط شاكر، مكتبة ابن تيمي

حلية األولياء وطبقات األصفياء، أبربو نعربيم أحمربد بربن عبربد اهلل األصرببهاين، دار   - 13

 ه.14٠5، 4الكتاب العربي، بيروت، ط

سنن أبي داود، سليمان بن األشعث السجستاين، صربححه محمربد ناصربر الربدين   - 14

 ه.14٠7، 1األلباين، المكتب اإلسالمي، بيروت، ط

، صّححه محمد ناصر الدين األلبرباين، سنن ابن ماجه، محمد بن يزيد القزويني  - 15

 ه14٠7، 1المكتب اإلسالمي، بيروت، ط

سربربنن الرتمربربذي، محمربربد بربربن عيسربربى بربربن سربربورة، صربربححه األلبربرباين، المكتربربب   - 16

 .ه1417اإلسالمي، ط 

سنن الدارقطني، علي بن عمر أبربو الحسربن البغربدادي، تحقيربق: السربيد عبربد اهلل   - 17

 ه. 13٨٦يماين، دار المعرفة، بيروت، 

أ ، أحمد بن الحسين بن علربي البيهقربي، دائربرة المعربار  النظاميربة، السنن الك  - 18

 ه.1344،1الهند، ط

سربربنن النسربربائي، محربربي الربربدين يحيربربى بربربن شربربر  النسربربائي، دار اليمامربربة للطباعربربة   - 19

 .ه 1417، 1والنشر، ط

 -السلسلة الصحيحة، محمربد ناصربر الربدين األلبرباين، الناشربر: مكتبربة المعربار     - 20

 الرياض.
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لحجا. القشيري، تحقيربق محمربد فرب اد عبربد البرباقي، صحيح مسلم، مسلم بن ا  - 21

 ه.14٠٠إدارات البحوث العلمية، الرياض، 

صحيح مسلم بشرح النووي، أبو زكريا يحيى بن شر  بن مري النووي، إحياء   - 22

 ه.1392، 2الرتاث العربي، بيروت، ط

صحيح بن حبان، أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد البستي، المكتبة السلفية،   - 23

 ه.139٠، 1المنورة، ط المدينة

عمدة القاري شرح صحيح البخاري، بدر الدين محمود بن أحمربد العينربي، دار   - 24

 إحياء الرتاث العربي، بيروت.

عون المعبربود شربرح سربنن أبربي داود، محمربد شربمس الحربق العظربيم  بربادي، دار   - 25

 م.1995، 2الكتب العلمية، بيروت، ط

الربرحمن اإلشرببيلي، تحقيربق: خضربر العاقبة يف ذكر الموت، عبد الحق بربن عبربد    - 26

 .19٨٦ - 14٠٦الكويت، الطبعة األولى،  -محمد خضر، مكتبة دار األقصى 

فتح الباري شرح صحيح البخاري، أحمربد بربن علربي بربن حجربر العسربقالين، دار   - 27

 ه. 141٠، 1الكتب العلمية، بيروت، ط

لتوزيربع، القيامة الكأ ، عمر بن سليمان األشقر العتيبي، دار النفائس للنشر وا  - 28

 .م 1995 -هرب 1415األردن، الطبعة: السادسة، 

كنز العمال، عالء اّلدين الهندي، تحقيق محمود الدمياطي، دار الكتب العلمية   - 29

 ه.1419، 1بيروت، ط

 .1لسان العرب، محمد بن منظور األفريقي المصري، دار صادر، بيروت، ط  - 30

حمربد القرباري، مرقاة المفاتيح شرح مشربكاة المصربابيح، علربي بربن سربلطان بربن م  - 31

 ه 1422، 1تحقيق: جمال عيتاين، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

ه النيسربربابوري،   - 32 ه أبربربو عبداللربربّ المسربربتدر  علربربى الصربربحيحين، محمربربد بربربن عبداللربربّ

الحربربرباكم تحقيربربربق: مصربربربطفى عبربربربد القربربربادر عطربربربا، دار الكتربربربب العلميربربربة، بيربربربروت، 

 ه.1411،1ط



         

(136) 

 الرحلة األخيرة

 ه.139٨، 2روت، طالمسند، أحمد بن حنبل الشيباين، المكتب اإلسالمي، بي  - 33

معالم التنزيل يف تفسير القر ن = تفسير البغوي، أبو محمد الحسين بن مسربعود   - 34

 -البغوي الشربافعي، المحقربق: عبربد الربرزا  المهربدي، دار إحيرباء الربرتاث العربربي 

 ه.142٠بيروت، الطبعة: األولى، 

 بيروت.  -معجم البلدان، ياقوت بن عبد اهلل الحموي، دار الفكر   - 35
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 األعمال

 

 كتب مطبوعة للمؤلف
 

1 - 
 الشيشان، صقور الجبال البيضاء. 

2 - 
 أورا  الحب العامر. 

3 - 
 .ا1قراءات دعوية يف كتب اإلدارة المعّربة الغربية. )تربية العظماء  

4 - 
 النبوية.)ورفعنا ل  ذكر ا.. سلسلة قصصية يف السيرة  

5 - 
زاب. )تربيربة ربزوة األحربوء غربربي اربات فربرة: إدارة األزمرباصربة المحربنربديربمربال 

 .ا2العظماء 

6 - 
 أحق  هذه الجنة؟ 

7 - 
 زاد الجندي المسلم. 

8 - 
 مقامات اإليمان. 

9 - 
 .الرحلة األخيرة. )بين يدي ا 
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 الرحلة األخيرة

 



 

 

 كتب مطبوعة للمؤلف

 

 الشيشان، صقور اجلبال البيضاء.  .1

 أوراق احلب العامر.  .2

 قراءات دعوية يف كتب اإلدارة املعّربة الغربية.   .3

ج املنري:  .4  . املكّية سلسلة قصصية يف السرية النبوية الرسا

 : فّن إدارة األزمات يف ضوء غزوة األحزاب.املدينة املحارصة .5

   أحقًا هذه اجلنة؟ .6

 اجلندي املسلم. زاد  .7

 مقامات اإليامن.  .8

 )بني يديك( .  الرحلة األخرية .9

 .  قاعدة لفهمها والتعامل معها 111:  العقوبات واآليات والسنن .10
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