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 هذا الكتاب 

نبطها نتيجة  جاء كتابنا هذا يف بيان أهم املقاصد واملعاين والِعرب التي نست

يفاستقرائنا   الصحيحة  ب  النصوص  االيامن  من  اآلخر عقيدتنا  حيث  ،  اليوم 

حاكمية اهلل تعاىل وربوبيته وعظيم قدرته، فضاًل  باملقاصد  هذه  كربى    ترتبط 

 عن مقاصد اجلزاء التي ترتبط بالعدالة والرمحة واحلكمة اإلهلية والقيومية. 

عىل معارف ونفسيات  هلا تأثري كبري  مقاصد هذا اإليامن  قد رأينا إن معرفة  و

ُيسهم يف ُرقي  يؤدي بدوره و  سلوكاهتم كافة، مما انعكاسه عىل  العباد، فضاًل عن  

  متمثلًة بعامل الربزخ،     لو مل تكن هناك من حياٍة بعد املوت، ف،  ملجتمعية احلياة ا

  ومصرٍي اىل جنٍة أو نار، ونعيٍم أو عذاب لكانت احلياة يف واملوقف واحلساب،  

،  هذا العامل جوفاء وتافهة ال قيمَة هلا، أما مع االيامن بوجودها والتصديق بذلك

العبثية من  إخراجها  عن  فضاًل  هلا،  والغائية  اهلدفية  احلياة  يمنح  التي    فإنه 

 . الكثري من منكرهيا اجتاحت قلوب ونفسيات 

قة  املتعل  حماولة تقريب احلقائق العقدية  بناًء عىل ذلك فقد كان هذا الكتاب

للعقول املختلفة، وال سيَّام مع املجادلني منهم ممن نرشوا اإلحلاد  باليوم اآلخر  

وغريه من أجل التشكيك يف هذه األمور؛ وذلك ملا هلا من دور يف إحياء العقائد  

وتربيتها،   النفوس  قيادة  يف  دورها  اىل  العقيدة  لتعود  املسلمني،  لدى  االيامنية 

كان الدفاع عنها بوجه احلركات االحلادية أو  إممع  والدعوة اىل التمسك هبا،  

 تلك التي تدعي االسالم مع بعدها احلقيقي عنه. 

 

 

 



 

 

 

 من املحتضر حتى املستقر
 

 

 هيفاء حسين نعمهد. 

 

 

 تقديم

 أ.د محسن قحطان حمدان
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 تقدمي الدكتور حمسن قحطان محدان
مل تأخذ الدراسات املقاصدية املتعلقة بالعقائد اإلسالمية حقها من البحث العلمي يف  

العلمية، ومن هنا توجه الباحثون يف الوقت القريب اليها  الكثري من اجلامعات واملؤسسات  

مدركني أمهيتها ودورها يف البناء العقدي للفرد املسلم إذ هلا آثار تربوية تظهر يف سلوكيات  

شباب املسلمني ويف معامالهتم، ففهم العقائد بمقاصدها هيذب النفوس ويزكيها ويضبط  

 ها. األعامل ويرقيها ويوسع آفاق العقول وينمي

نعمة(و حسني  )هيفاء  الفاضلة  الدكتورة  خطت  الدراسات    لقد  ميدان  يف  خطوة 

وأهدافه وأسلوبه  منهجه  يف  املتقن  الكتاب  هذا  عنها   نتج  مهمة  ،  املقاصدية  إضافة  وهو 

 وبارزة يف املكتبة املقاصدية. 

موضوع بأمهية  املؤلفة  قناعة  له  ليتبني  وروية  بتمعن  الكتاب  هلذا  القارئ    ه وإن 

بذهلا اجلهد يف عرض مسائل عقيدة  مع    ذلك،وعنايتها ب  ، ها عىل االحاطة بجزئياتهوحرص

 اليوم اآلخر مقرونة بمقاصدها ومعضدة باستنباط احلكم والعرب منها. 

هذه االحاطة املعرفية يرتقي باملتعلم من    إطارتلك املسائل يف    إدراكوال شك يف ان  

اهداف الدراسة يف هذا الكتاب املستمد من    الناحيتني الفكرية والرتبوية ، وهذا هدف من

طاريح اجلامعية التي قدمت اضافة  اطروحة الدكتوراه للمؤلفة الفاضلة، وقد كانت من األ

من لدن جلنة املناقشة.. وأشعر بالفخر إذ  ًا  ممتاز  معرفية اىل حقل االختصاص ونالت تقييامً 

مرشفاً  اهلل  علمياً   كنت  وأسأل  العلمي..  النتاج  ذلك  جهود  عىل  يتقبل  ان  املجيب  العيل   

 ... الدكتورة )هيفاء حسني نعمة( وأن ينفع هبا املسلمني

واحلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل سيدنا حممد وعىل آله الطيبني الطاهرين  

 .. وأصحابه الكرام 

 

 أ.د محسن قحطان حمدان                                                                           

 أستاذ العقيدة وعلم الكالم في جامعة بغداد                                                                      
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 قدمة امل
والكربياء،   والعزة  بالعظمة  املتفرد  هلل  خاتم  احلمد  حممٍد  سيدنا  عىل  والسالم  والصالة 

األنبياء، وعىل آله الطاهرين األتقياء وصحبه األوفياء، وعىل رسل اهلل وأنبياءه أمجعني، ومن  

   تبعهم وساَر عىل هنجهم بصدٍق ووفاء. 

 ...أما بعد
املتعلقة باملعاد واملالئكة وعامل الغيب من اعقد املباحث من ناحية   عقائد مباحث ال  َعدتُ 

الربهنة واالستدالل الكالمي عليها، لذلك نجد من املتكلمني عادًة َمن يقدمون مباحث  

اإلهليات، ثم النبوات، ويربهنون عليها عقليًا، وعندما يصلون إىل املسائل الغيبية يذكرون  

فسه، ولذلك يسموهنا بـ )السمعيات( إذ يتم االستدالل عليها  أن دليلها هو ثبوت النبوات ن

 عن طريق النقل عن مصادرها األصلية من الكتاب والسنة. 

ق بوجود اهلل تعاىل،   يناقش فيه، ذلك أن املصدِّ وهو منهج سليم ال يمكن ألحد أن 

ا به  وبرعايته خللقه عن طريق إرسال الرسل، وإنزال الكتب، البد أن يسلم لكل ما جاءو

 . واألنبياء  تعاىل من حقائق وقيم تسلياًم مطلقًا، وإال خدش ذلك يف إيامنه باهلل

عند   رصيح  عقل  مع  صحيح  نقل  يتعارض  )ال  تقول:  ذهبية  قاعدة  هنالك  إن  كام 

التحقيق(، وبام إن مجيع مباحث اليوم اآلخر هي ما يتوقف اإليامن به عىل النقل الصحيح  

إثباهتا أو نفيها مدخل، كأرشامن ورود السمع أو   الساعة    طالوحي به، وليس للعقل يف 

ها أن العقل ال يمنعها أو  طوتفاصيل املوقف واحلساب واجلنة والنار وما اىل ذلك، وضاب

 بالتايل ال يتعارض معها.. فإنه حييلها، 

ا هذا يف  وبناًء عىل ذلك، وتتمًة لدراستنا املقاصدية يف العقيدة اإلسالمية، فقد جاء كتابن

، والتي مجعناها  بيان أهم املقاصد واملعاين والِعرب التي نستخلصها من دراستنا هذه املباحث

 (.  املستقرإىلاملقاصد والِعرب يف عقيدة اليوم اآلخر ـ من املحترض حتت عنوان: )
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، ختصص  من اطروحتنا للدكتوراه يف فلسفة أصول الدين  علاًم إن هذا الكتاب هو جزء

،  دراسة موضوعية   )املقاصد العقدية يف مباحث السمعيات(املوسومة    العقيدة اإلسالمية،

مع إجراء تعديالت عليها من اختصار  أو إضافٍة أو حذف أو تغيري لرضورة التفريق بني  

 .. اطروحتنا قد ُنرَشت ملن يرغب بمطالعتها ، علاًم إن الكتابة األكاديمية عن العامة منها 

بني يف هذه الدراسة امور عدة، منها: وقد كان     مما دفعني ورغَّ

بعض  1 ِقبل  من  املطروحة  والشبهات  األفكار  عىل  الرد  أجل  من  ديني(  )دافع  ـ 

عن  اإلسالميني   اإلحلاد  فضاًل  ظاهرة  فشو  من  املجتمعات  يف  ينترش  ملا  االسالميني؛  غري 

اجلديد، وسخريتهم من قضايا اآلخرة وتصويرها يف أذهان الناس بصور مليئة باالستهزاء  

 هذه الدراسة دفاعًا عن أحدى القضايا املهمة يف العقيدة اإلسالمية.  ، فكانت تنقيص وال

الدراسات  2 اىل  وااللتفات  احلايل  الوقت  يف  احلاصل  للتوجه  وذلك  علمي(  )دافع  ـ 

، فكانت الرغبة يف طرح هذه القضايا بام يتعلق بمباحث  يا العقديةالقضا ب  املقاصدية وربطها 

 اليوم اآلخر بطريقة توفيقية بني النصوص النقلية الصحيحة، وُمدركات العقل اإلنساين. 

لذلك فقد ارتأيت بعد التوكل عىل اهلل تعاىل وبتشجيع مبارش من األساتذة أعضاء جلنة  

املحرتمني   الدكتور    خصوصاً املناقشة  ِقبل  من  واملتابعة  محدان،  التشجيع  قحطان  حمسن 

لتشجيعه    ، رئيس جلنة املناقشةوالدكتور ثائر إبراهيم الشمري االطروحه،    كتابة  املرشف عىل 

اإلسالمية   العقائد  يف  املقاصدية  الدراسات  عن  عىل  الدراسة،  فضاًل  عنوان  اختياره 

تابعته  مليف جامعة باتنه يف بلد اجلزائر الشقيق    الدكتور   نور الدين أبو حلية األستاذوالدكتور  

 بإذن اهلل تعاىل..  تابإخراج هذا الكو يف تنسيق املتواصلة 

 وبناًء عىل ذلك، فقد كان عملنا هنا يتلخص بام يأيت:  

اليوم اآلخر، من اآليات  ـ  1 النصوص الصحيحة يف مسائل  مجع ودراسة ما ورد من 

الكريمة واألحاديث الرشيفة، فضاًل عن أقوال العلامء فيها، علاًم إن مجعي ليس شاماًل هلا؛  
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لصعوبة االحاطة هبا مجيعًا، فضاًل عن وجود العديد من النصوص التي قد ُُيَتلف يف تفسري  

 راءها ناقصًا ليس تامًا. مضامينها، فكان استق 

التأمل يف جزيئات مسائل اليوم اآلخر الستنتاج املقاصد2 اخلاصة  واملعاين والِعرَب    ـ 

النبوية املطهرة، سواٌء من ظواهر   منها، وهو االستنباط املبارش من القرآن الكريم والسنة 

علل هذه    النصوص الصحيحة وما حوته من أمر أو هنٍي أو حتذير أو تبشري، أو من خالل

الكالم   علامء  أقوال  من  اجلزئيات  هذه  يف  ورد  ما  خالل  من  وذلك  والنواهي،  األوامر 

 ، وُأتبعه بشواهده واألقوال فيه. واملفرسين فيها ثم إدراجها حتت مقصد معني

مُت  الكتاب عىل موضوع  وبناًء   يتناول كل  اىل فصول ثالثة وخامتة  حمتواه، فقد قسَّ  ،

فصل ثالثة أقسام حسب املواقف التي يمر هبا العباد، ثم ُأتبع كل قسم منها ما تناوله من  

 ، وقد كانت حتت العنوانات التالية:  وعرَب مقاصد َ 

 وتكون من أقساٍم ثالث، هي:    الفصل األول: اإليامن باحلياة الربزخية ومواقفها، 

 أوالً: احلياة الربزخية ومقاصدها العامة 

 ثانيًا: مواقف احلياة الربزخية  

 ثالثًا: التواصل والسري التكاميل بني النشأتني 

 من أقساٍم ثالث، هي:   والفصل الثاين: اإليامن باملعاد واملوقف وأهواله، وتكون

 أوالً: النفخ يف الصور وبعث األموات. 

 قيامة. ثانيًا: املحكمة اإلهلية ، يف احلساب واألشهاد، املوازين والرصاط يوم ال

 ثالثًا: احلوض والشفاعة. 

 من أقسام ثالث أيضًا، هي:هو  ، والفصل الثالث: نعيم اجلنة وعذاب النار ومراتبهامو

 أوالً: مراتب الثواب والعقاب.

 ثانيًا: اجلزاء احليس للنعيم والعذاب. 
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 ثالثًا: اجلزاء املعنوي للنعيم والعذاب. 

ي يمثل جزًء مهام من أجزاء املنظومة  أعتاب هذا املوضوع الذوبعد... وقد وصلت اىل  

الكريم   للقارئ  أذكر  أن  إال  املُ إهنا  العقدية اإلسالمية، ال يسعني  ل،  قِ ليست سوى جهد 

طرحها، مع اعرتايف بعدم احرازي لتامم حقها،    وأرجو من اهلل تعاىل أن أكون قد ُوفِقت يف 

إين رأيُت أنُه ال  )( :  هـ759)ت  األصبهاينعبد اهلل    أبو  عامد الدين  الكبري  يقول العالمة   امكو

ِزيَد كذا لكاَن    ،يكتب إنسان كتابًا يف يومه إالَّ قال يف غدِه: لو ُغريِّ هذا َلكان أحسن ولو 

َم هذا َلكاَن أفضل  ، ُيسَتحَسن وهو  ،  وهذا من أعَظم الِعرَب   ل،ولو ُتِرك هذا لكاَن أمج ،  ولو َقدِّ

 (. البرش دليٌل عىل استيالء النقص عىل مجلة

العلم واملعرفة يف ما جيدوه يف أل   اً عذرليس يل    إنامف    ا من خلل ونقص كتابنا هذ  هل 

االسالمي الكريم ارجو    إىل املألأقدمه  حني  سوى التقصري الذي ال ُيلو منه عمل إنسان، و

اهلل    وينبهوين إىل ما فيه من خطأ يالزم االنسان غري املعصوم، أخذَ   ،ان يقرؤوه بتجرد علمي 

 إىل ما فيه اخلري والصواب.  أيدينا مجيعاً ب

وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني وصلِّ اللهم عىل سيدنا حممٍد وعىل آله الطيبني  

 الطاهرين وسلم تسلياًم كثريا ً. 

 

 

 

 

 

 هيفاء حسني نعمه                                                                                                          

 هـ 1442ربيع األول                                                                                                             
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 ومواقفها : اإليامن باحلياة الربزخيةألولاالفصل 

التعرف   الفصل  هذا  يف  املقاصدنحاول  ب  واملعاين  عىل  بوجود  املرتبطة  عامل  اإليامن 

الربزخ، باعتباره أول العوامل الغيبية التي يمر هبا اإلنسان بعد خروجه من الدنيا، فهو يبدأ  

 عث، وبميالد النشأة اآلخرة. من وفاة اإلنسان، أو قبل وفاته بلحظات معدودة، وينتهي بالب

 : أقساٍم ثالث رئيسية، هي قد رأينا أن نقسم هذا الفصل إىل  وبناًء عىل ذلك، ف 

املقاصد    األول يف  البحث  اا  واملعاينـ  نفسه،لعامة  الربزخ  عامل  بوجود    ملرتبطة 

 من الوقد رددنا فيه ب  واستمرارية احلياة بعد املوت،
ٍ
ينكرونه نظرًا  تفصيل عىل الذين  يشء

بمقاصد معرفتهم  وِحَكملعدم  بعد  ومعانيه  ه ه  احلياة  استمرارية  عالقة  بيان  عن  فضاًل   ،

بمقاصد القدرة والعدالة    بشكٍل عامـ  سواء يف النشأة الربزخية وما يليها من النشآتـ   املوت 

 اإلهلية.  حلكمة والرمحة وا 

لقرب واألحداث التي ورد احلديث  املرتبطة باملوت وا  اخلاصة  ـ البحث يف املقاصد  الثاين

 ، واتفق عليها علامء العقيدة اإلسالمية. النصوص الصحيحة املقدسةعنها يف 

ة بالتواصل والسري التكاميل بني احلياتني، احلياة الدنيا واحلياة  ط الثالث ـ املقاصد املرتب

 الربزخية. 

استنباطو يف  اعتمدنا  والسنة  هذه   قد  الكريم  القرآن  عىل  املطهرة    النبوية  املقاصد 

 بالدرجة األوىل، وأضفنا إليها فهوم العلامء، سواء كانوا علامء عقيدة، أو مفرسين أو حمدثني. 
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 ومقاصدها العامة   أوالً: احلياة الربزخية 

 متهيد: مفهوم احلياة الربزخية 
أن هذا  ، نوُد أن نذكر  الربزخية  احلياة  العامة املرتبطة بعامل  واملعاين  قبل أن نذكر املقاصد

الكريمقد    املصطلح ]الربزخ[ القرآن  ال نجد اختالفًا كبريًا بني  لذا    ،  مراٍت عدة  ورد يف 

إن القرآن الكريم مل يكتف بذكره املجرد، وإنام ذكر    كامالعلامء من املدارس اإلسالمية حوله،  

ِجُعوِن  إَِذا َجاَء َأَحَدُهُم اَحتَّى قال تعاىل ذاكرًا بدايته: قد  بدايته وهنايته، ف ُت َقاَل َربِّ ارم ملمَوم

مِ 99) َيوم إىَِل  َزٌخ  َبرم َوَرائِِهمم  َوِمنم  َقائُِلَها  ُهَو  َكلَِمٌة  َا  إهِنَّ َكالَّ  ُت  َتَركم فِياَم  َصاحِلًا  َمُل  َأعم َلَعيلِّ   )  

اآليتان الكريمتان تذكران أن اإلنسان عندما يأتيه  هاتان  [،  ف100،  99]املؤمنون:    ُيبمَعُثونَ 

ولذلك يطلب    ، باملصري الذي سيصري إليه  ت، أي يف اللحظة التي تنزع فيها روحه، يشعر املو

 الرجوع. 

وِر َفاَل َأنمَساَب  ثم ذكر بعدها النهاية التي ينتهي إليها، فقال تعاىل:   َفإَِذا ُنِفَخ يِف الصُّ

َمئٍِذ َواَل َيَتَساَءُلونَ  الصور، الذي يكون بمثابة  وهي النفخ يف    ،[101]املؤمنون:  َبيمنَُهمم َيوم

 . (1)دق جرس هناية الدنيا 

الواقعة، حيث ذكر    كذلكو نجده تعاىل يذكر هذه املرحلة، وبتفصيل أكرب يف سورة 

بعض املشاهد التي يراها اإلنسان يف ساعة احتضاره، وقبل موته، واملتمثلة يف قوله تعاىل:  

 ( ُلمُقوَم اَل إَِذا َبَلَغِت احلم َرُب إَِليمِه ِمنمُكمم َوَلكِنم  84َتنمُظُروَن )   َوَأنمُتمم ِحينَئِذٍ (  83َفَلوم ُن َأقم ( َوَنحم

وَن )  َ َمِديننَِي ) 85اَل ُتبمرِصُ اَل إِنم ُكنمُتمم َغريم ِجُعوهَنَا إِنم ُكنمُتمم َصاِدِقنَي ) 86( َفَلوم ا 87( َترم ( َفَأمَّ

( بِنَي  املمَُقرَّ ِمَن  َكاَن  َ 88إِنم  َوَرحيم ٌح  َفَروم  ) ( َنِعيٍم  َوَجنَُّت  َحاِب  89اٌن  َأصم ِمنم  َكاَن  إِنم  ا  َوَأمَّ  )

َيِمنِي )  َيِمنِي ) 90الم َحاِب الم الِّنَي ) 91( َفَساَلٌم َلَك ِمنم َأصم بِنَي الضَّ ا إِنم َكاَن ِمَن املمَُكذِّ (  92( َوَأمَّ

لَِيُة َجِحيٍم ) 93َفُنُزٌل ِمنم مَحِيٍم )  َيِقنِي ) ( إِنَّ َهَذا هَلُوَ 94( َوَتصم ِم َربَِّك  95 َحقُّ الم ( َفَسبِّحم بِاسم

______________________________________________________________   

 .٦10( )يُنظَر( أسرار ما بعد املوت: 1)
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َعظِيمِ   [. 96  ـ  83: الواقعة] الم

العلامءُ و ف  عرَّ فقد  هذا  عىل  عنه   الربزَخ   بناء  عرب  ما  منها  متقاربة،  كثرية    تعريفات 

بقوله: )هو احلائل بني الشيئني، وُيَعرَب به عن عامل املثال، أي احلاجز من    هـ(618 )اجلرجاين

 . (1)األجسام الكثيفة، وعامل األرواح املُجردة، أي الدنيا واآلخرة( 

ا  فه  شيئني(   هـ( 1094)   ي لكفو وعرَّ بني  فاصل  كل  هو  )الربزخ  عرفه  ( 2) بقوله:  كام   ،

َزٌخ اَل َيبمِغَيانِ بقوله ـ تعليقًا عىل قوله تعاىل:    هـ( 1188ني ) السفاري    ـ   [ 20]الرمحن:    َبيمنَُهاَم َبرم

)أي: حاجٌز يمنعهام من أن ُيتلط أحدمها باآلخر، ووجه تسمية ما هاهنا برزخًا؛ لكونه حيجز  

 . ( 3) بني الدنيا واآلخرة( 

ـ يعني:   التعريفات نستنتج أن عامل الربزخ، أو عامل القرب ـ كمركب إضايف    ومن هذه 

َوِمنم  املرحلة التي يمر هبا اإلنسان ما بني موته وقيام الساعة، وإن مل ُيدَفن، كام قال تعاىل:  

ِم ُيبمَعُثونَ  َزٌخ إِىَل َيوم  [. 100]املؤمنون:   َوَرائِِهمم َبرم

ليس قارصًا عىل املدفونني يف القبور، بل هو يشمل كل من مات،  هذا العامل    وبذلك فإن

م  طريقة  عن  النظر  يعني  بغض  إنام  القرب(  عذاب  من  باهلل  )أعوذ  قال  إذا  فالداعي  وته، 

ستعاذة من عذاب الربزخ، فهو الثواب والعقاب ما بني الدنيا واآلخرة، من وقت املوت  اال

 .(4) إىل البعث، فمن مات فقد دخل الربزخ

للمقاصد    بناءً و استقرائنا  خالل  ومن  هذا،  املرتبطة  واملعاين  عىل  باإليامن  العامة 

 مقصدين كبريين، مها:  يتجىل أمامنا ،  وما يليه  هذا العاملالتصديق بوجود و

______________________________________________________________   

 .45التعريفات:  )1(
 .22٦، والكليات: 8/ 3لسان العرب:  )2(
 .153، و)يُنظَر( اصول العقائد يف اإلسالم: 2/4لوامع األنوار البهية وسواطع األسرار األثرية:  )3(
 .2/430، وجممع البحرين ومطلع النريين: 8/ 3)يُنظَر( لسان العرب:  )4(
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، ولذلك نرى ارتباط احلياة األخرى بالقدرة،  تعاىل  . ارتباط احلياة بعد املوت بقدرة اهلل 1

 ردًا عىل الذين جيحدون قدرة اهلل تعاىل املطلقة. 

يتناسب مع صفات اهلل تعاىل من العدل  . ارتباط احلياة بعد املوت باجلزاء اإلهلي، والذي  2

 والرمحة واحلكمة اإلهلية وغريها. 

فإننا قد نقع يف اإلسهاب الذي من     وعرَبٍ علاًم إننا إن أردنا ذكر مجيع ما ورَد من مقاصدَ 

إنام نخترص الكالم يف  و   ، عن غاياتنا املرجوة يف إيصاهلا اىل األفهام شأنه أن ُيسبب لنا اخلروج  

 ـتأثريها الكبري يف تثبيت هذه العقيدة يف النفوس. هذه األبواب ل 

وألجل جتنب التكرار فإننا وإن ركزنا هنا يف املقاصد العامة من احلياة الربزخية، إال إهنا  

تتعلق بجميع مباحث اليوم اآلخر، وإنام خصصناها باحلياة الربزخية من أجل التأكيد عىل أمهية  

وم  جهة،  من  احلياة  هذه  بوجود  أجل اإليامن  من  ُأخرى  جهٍة  ع   ن  االيامن،  الدفاع  هذا  ن 

 وخصوصًا أمام ما يشوبه من شبهاٍت. 

 استمرارية احلياة بعد املوت وعالقته بقدرة هللا تعال   األول:  ملقصد ا
لنصوص الكثرية من الكتاب والسنة تشري إىل قدرة اهلل تعاىل عىل كل يشء، وكونه  إن ا 

عىل  املخلوقات  متكرمًا  مجيع  من    املقصد  هذا  وُيعد  واحلياة،  التي    املقاصد   مهامت باإلجياد 

هبذه   االيامن  اىل صحة  يقودنا  تعبديًا،  تصديقيًا  مقصدًا  باعتباره  النصية،  األدلة  من  نستنبطها 

الغيبية  أنَّ  لذلك  ،  املسائل  حيث  نحسُب  البعد،  هذا  يالحظوا  مل  الربزخية  للحياة  املنكرين 

تصوروا أنه ال معنى هلذه احلياة، وكأن اهلل تعاىل ال يقدر عىل أن يكرم عباده الصاحلني، أو يعاقب  

 . املسيئني إال بعد قيام الساعة 

بن   رضار  أمثال  من  املتقدمني  بعض  ذكره  ما  املقوالت  تلك  عىل  األمثلة  ومن 
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وافقهام، والذين أنكروا  ن  ومَ   هـ( غفر اهلل هلام 218)ت ( 2) وبرش املرييس   هـ( 190)ت ( 1) عمرو 

وهو غري ُمعّذب، ويقولون أن امليت ربام    عامل الربزخ بناء عىل قوهلم: )إننا نرى امليت ُمشاهدةً 

 . ( 3) تأكله الِسباع والطري والوحوش( 

نكّن هلم كل التقدير يف الكثري من إسهاماهتم    نالباحثني املعارصين، مم  بعض  كذلك

إىل   يدعو  راح  منهم  عددًا  إن  إال  وعقائده،وبحوثهم،  الدين  حساب  عىل  منهم    احلداثة 

لرد عىل االيامن هبذه املسألة )إن  يف ا  ى مقاالتهالذي قال يف أحد  (4) سامح عسكر  الباحث

وجود حياة ما بني موت اإلنسان وبعثه يوم  اإلسالم ـ كدين ـ مل ُيرّشع، وبالتايل مل ُيشري إىل  

وهو احلاجز الذي يفصل ما بني  [،  الربزخ ]  القيامة، وأن كافة ما ورد يف هذا الشأن ُيشري إىل

 .(5) احلياتني الدنيا واآلخرة، وأن الشعور بالزمان واملكان وراء هذا احلاجز معدوم(

الذي ادعى استحالة حياة الربزخ، وراح ينرش ذلك    ( 6) ومنهم الدكتور عيل منصور كيايل 

  الكثري من   مواقع التواصل االجتامعي ومواقع االنرتنت املختلفة، مما سبب آثارًا سلبية عىل   عرب 

______________________________________________________________   

قيل أنه قاض من كبار املعتزلة، طمع برائستهم يف بلده، فلم يدركها، فخالفهم، فكفروه وطردوه، وإليه تُنَسب الطائفة  )1(
هو مقاالت خبيثة، قال اجلشمي:    الضرارية، وصنف حنو ثالثني كتااب، بعضها يف الرد عليهم وعلى اخلوارج، وفيها ما

 .215/ 3، األعالم: 738/ 5ومن عده من املعتزلة فقد أخطأ. )يُنظَر( اتريخ اإلسالم: 
بشر بن غياث بن أيب كرمية املريسي الفقيه احلنفي املتكلم؛ درس الفقه، إال أنه اشتغل ابلكالم، تلقف مقاالت  )2(

ت  وإليه  يدركه،  ومل  أتباعه  من  صفوان  بن  وكتاب جهم  التوحيد،  يف  وصنف كتااب  املرجئة،  من  املريسية  الطائفة  نسب 
 . 201ـ 200/ 10، وسري أعالم النبالء: 278ـ 277/ 1]اإلرجاء[، و]الوعيد[، وغريها، )يُنظَر( وفيات األعيان: 

 . 193/ 1ة: ، املعاد ـ رؤية قرآني730، و)يُنظَر( شرح االصول اخلمسة: 219اإلقتصاد فيما يتعلق ابإلعتقاد:  )3(
)4( ( أعماله  من  مستقل،  وفلسفي وكاتب مصري  وحتدايت  12ابحث اترخيي  اجلمود  بني  ]اإلخوان  منها  ( كتاب 

 املرحلة[، و]األزمة السورية حماولة للفهم[، ]فلسفة األخالق[، ]حترير الفكر[، ]الفلسفة هي احلل[.
 http://www.ahl6103ـalquran.com/arabic/profile.php?main_id= 
 http://www.m.ahewar.org/s.asp?aidمصدر خرافة عذاب القرب، سامح عسكر   )5(
ة األخرية بكونه من اجملددين يف اخلطاب الديين، بدأ  ، ابحث إسالمي اشتهر يف الفت 1953علي كيايل، تولد   )٦(

 

http://www.ahl-alquran.com/arabic/profile.php?main_id=6103
http://www.ahl-alquran.com/arabic/profile.php?main_id=6103
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عامة الناس ممن مل يكلفوا انفسهم النظر يف أمور العقيدة واألحكام، فقد نرش يف أحد مواقعه  

كّل آيات القرآن الكريم تقول أّنه ]ال عذاب قبل احلساب[،  مقاالً يف عذاب القرب ابتدأه بقوله ) 

حتى ]الظاملني[ الذين هلم أقسى أنواع العذاب، فإّن اهلل سبحانه لن ُيعّذهُبم قبل احلساب لقوله  

الظَّاملُِونَ تعاىل:   َمُل  َيعم َعامَّ  َغافاًِل  اهللََّ  َسَبنَّ  حَتم ُرُهمم   َواَل  ُيَؤخِّ اَم  ِفيِه  ِ  ِإنَّ َخُص  َتشم ٍم  لَيوم

َبمَصارُ  ، هل انتبهت لكلمة: ]يؤّخرُهم[، والكافر يوم القيامة سوف يندهش  [ 42]ابراهيم:    األم

 . ( 1) من البعمث للحساب( 

الذي قال: )أن أحاديث عذاب القرب كثرية،    ( 2) هـ( 1441)   حممد شحرور الباحث  ومنهم  

ا َكَسَبتم  لكنها مجيعًا تتناقض مع قوله تعاىل   ٍس مَّ َجُعوَن ِفيِه ِإىَل اهلّلِ ُثمَّ ُتَوَّفَّ ُكلُّ َنفم مًا ُترم ُقوام َيوم َواتَّ

ومع كل آيات البعث واحلساب، واهلل تعاىل لن يعذب أحدًا  ،  [ 281لبقرة:  ا ]   َوُهمم الَ ُيظمَلُمونَ 

) قبل حسابه   اَمهَلُمم ا َأعم وم رُيَ َتاتًا لِّ ُدُر النَّاُس َأشم َمِئٍذ َيصم ًا َيَرُه) 6َيوم ٍة َخريم َملم ِمثمَقاَل َذرَّ (  7( َفَمن َيعم

ًا َيَرهُ  ٍة رَشّ َملم ِمثمَقاَل َذرَّ حاديث ارتبطت باخلرافات التي  وهذه األ   ، [ 8  ـ   6]الزلزلة:    َوَمن َيعم

 . ( 3) كانت سائدة يف احلضارات السابقة لإلسالم( 

______________________________________________________________   

اهتمامه يف البحث يف القرآن الكرمي بعد الثالثني من عمره، إال إنه قال بتفسري بعض اآلايت القرآنية بعيداً عما قال به 
 e.com/watch?v=GtXIPHaAzjIhttps://www.youtub.عامة املفسرين: 

 موقع الباحث علي منصور كيايل:      )1(
11HE6bsTcPogwguB1https://m.me/DrAliKayali?fbclid=IwAR

fBq8G 
شحرور   )2( موسكو،سوري ومفكر وابحث مهندسحممد  من  عودته  بعد  واإلسالم  القرآن  عن  بدأ كتاابته  يف  ، 

أصدر ]الكتاب والقرآن[ الذي حاول فيه تطبيق بعض األساليب اللغوية اجلديدة يف حماولة إلجياد تفسري 1990 سنة
 /https://ar.wikipedia.org/wikiم.2019تويف يف  .آن مما أاثر لغطاً شديداً استمر لسنواجديد للقر 

ش )3( حممد  حرور       الباحث 
https://m.me/Dr.Mohammad.Shahrour?fbclid=I 

https://www.youtube.com/watch?v=GtXIPHaAzjI
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%81%D9%83%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/1990
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B4%D8%AD%D8%B1%D9%88%D8%B1#%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA
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اكذوبة عذاب  ] الذي ألف كتابًا يف ذلك بعنوان    ( 1) ومنهم الدكتور أمحد صبحي منصور   

يقول يف مقدمته )العقائد التي ال وجود هلا يف القرآن حياول أصحاهبا إجياد سند رشعي  [، و القرب 

، وذلك ما ينطبق عىل موضوع عذاب القرب ونعيمه والثعبان األقرع  هلا، ونسبتها للرسول  

 . ( 2) أو الشجاع األقرع( 

عرب    و أ ،  سواء يف مؤلفاهتم    وغريهم من احلداثيني، والذين ينرشون أمثال هذه املقوالت 

يف قدرته تعاىل عىل وجود هذه  ، وهلذا سنذكر هنا ما ورد من أدلة تبني املقصد  االنرتنت  مواقع 

 من جهة، وترد عىل شبهاهتم هذه وغريها من جهة أخرى.  احلياة  

 ـ األدلة من القرآن الكرمي على استمرارية احلياة بعد املوت:   1
فقد رأينا إن  وقد بدأنا هبذا الدليل باعتبار إيامن كل الذين ذكرناهم بالقرآن الكريم، وهلذا،  

العلامء هلا،   هو دعوهتم لقراءته قراءة تدبرية، أفضل رد   حيكمون فيها  أن  ال    وحسب تفاسري 

 األدلة:    هذه تفكريهم الرغبوي، ومن  

ُعُرونَ َواَل َتُقوُلوا ملَِنم  ـ قوله تعاىل:  آ   َياٌء َوَلكِنم اَل َتشم َواٌت َبلم َأحم َتُل يِف َسبِيِل اهللَِّ َأمم   ُيقم

آيًة  154]البقرة:   تدانيها  ال  بل  املوت،  بعد  احلياة  عىل  الداللة  يف  واضحة  اآلية  )وهذه   ]

وَ (، ومثلها قوله تعاىل: 3أخرى()  ِذيَن ُقتُِلوا يِف َسبِيِل اهللَِّ َأمم َسَبنَّ الَّ َياٌء ِعنمَد  َواَل حَتم اًتا َبلم َأحم

َزُقونَ  ِمم ُيرم وفيها    من أنكر عذاب القرب،   كثري مما هو رد عىل   امومثله،  [169]آل عمران:    َرهبِّ

 . ( 4) ( داللًة عىل بقاء اإلنسان بعد املوت ما بينه وبني يوم القيامة)

______________________________________________________________   

م، مؤسس حركة أهل القرآن اليت تقول )القرآن وكفى(، وهي جمموعة  1949الدكتور أمحد صبحي منصورـ تولد   )1(
الق السبعينيات حول مقاالته وخطبه، وكان وقتها طالباً جبامعة األزهر، من مؤلفاته ]األنبياء يف  رآن تكونت مع هناية 

السالم  دين  ]اإلسالم  األقرع[.     الكرمي[،  والثعبان  القرب  ]عذاب  اإلسالم[،  ىف  التعبري  و]حرية   ،] 
http://www.ahl6ـalquran.com/arabic/show_article.php?main_id= 

 .2اكذوبة عذاب القرب والثعبان األقرع:  )2(
 .3٦1( دراسات عقائدية: 3)
 . 27٦/ 15، وتفسري األمثل: 127، و)يُنظَر( معامل أصول الدين: ٦3/  4( امليزان يف تفسري القرآن: 4)

http://www.ahl-alquran.com/arabic/show_article.php?main_id=6501
http://www.ahl-alquran.com/arabic/show_article.php?main_id=6501
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ِ  قوله تعاىل:  ـ  ب  
نََتنيم نَا َأَمتَّنَا اثم ِ َقاُلوا َربَّ نََتنيم َييمَتنَا اثم فعىل الرغم من    ،[46]غافر:    َوَأحم

االختالف يف هاتني املوتتني واالحيائني إال إن أكثر وجوه معناها تدل عىل االحياء يف القرب،  

 : هـ( يف وجوه معناها 854)  ومما ذكره الطربس 

ياء اآليت يف القرب  إلماتة األوىل يف الدنيا بعد احلياة، والثانية يف القرب قبل البعث، واإلح ا  •

 للمساءلة، والثاين يف احلرش. 

ان االماتة األوىل حال كوهنم نطفًا، فأحياهم اهلل تعاىل يف الدنيا، ثم أماهتم املوتة الثانية،   •

 . ( 1) ثم أحياهم للبعث، فهاتان حياتان وموتتان 

القيامة، واملوتة األوىل يف  إن احلياة األوىل يف الدنيا، والثانية يف القرب، ومل ُيرد احلياة يوم   •

 . ( 2) الدنيا، والثانية يف القرب 

َن  ـ قوله تعاىل:  ج   َعوم ِخُلوا آَل ِفرم اَعُة َأدم َم َتُقوُم السَّ ا َوَعِشيًّا َوَيوم َرُضوَن َعَليمَها ُغُدوًّ النَّاُر ُيعم

َعَذاِب  هذه اآليات برصاحة عن وجود هذا العامل، أي إن    عربت   حيث ،  [ 46]غافر:    َأَشدَّ الم

عىل النار قبل القيامة، وذلك كنوع من العقاب الربزخي    آل فرعون يعرضون صباحًا ومساءً 

 .  ( 3) هلم 

ِم ُيبمَعُثونَ ـ قوله تعاىل:  د   َزٌخ ِإىَلٰ َيوم فمام جاء يف تفسري  ،  [ 100]املؤمنون:    َوِمن َوَرائِِهم َبرم

 . ( 4) الكريمة إنه )الربزخ ما بني املوت اىل البعث، وقيل: هو القرب وهم فيه اىل يوم يبعثون( اآلية  

______________________________________________________________   

الوا: إن إحدى اإلماتتني إمنا هو خلق هللا تعاىل اخللق نطفًة هي  انكر القاضي عبد اجلبار هذا الرأي بقوله )ومىت ق )1(
موات، قلنا: إن اإلماتة يف احلقيقة هي إبطاٌل للحياة وإزالتها وتفريق للبنية اليت حتتاج هي يف الوجود إليها، وذلك ال  

، وعلى هذا الذي ذكرمتوه يقتضي أن يُتصور يف النطفة اليت مل تكن حيًة أصاًل، وبعد، فقد أثبت هللا تعاىل اإلماتَة مرتني 
 .731يكون ذلك مراراً( واتفقوا يف بقية الرأيني، شرح االصول اخلمسة: 

 .730، و)يُنظَر( شرح االصول اخلمسة: 277، و)يُنظر( خمتصر األصول: 32٦/ 8( )يُنظر( جممع البيان: 2)
 .127معامل أصول الدين: ، 27٦/ 15، وتفسري األمثل: 8/337)يُنظر( تفسري جممع البيان:  )3(
 .374/ 3معامل التنزيل يف تفسري القرآن:  )4(
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ومع وضوح هذه األدلة نجد املنكرين للحياة الربزخية يستعملون كل ما لدهيم من أدوات  

، ومن أمثلة ذلك اقتباس بعضهم لقوله تعاىل:  ألجل تقرير ما يريدوه   القص والكتامن واحلذف 

 ِييُكمم حُيم ُثمَّ  ُيِميُتُكمم  ُثمَّ  َياُكمم  َفَأحم َواًتا  َأمم َوُكنمُتمم  ِباهللَِّ  ُفُروَن  َتكم لتتمة اآلية،  َكيمَف  ، مع حذفه 

َجُعونَ والتي تقول:  ثم تعقيبه عىل النص الذي اقتبسه بقوله: )إذًا   ، [ 28]البقرة:   ُثمَّ ِإَليمِه ُترم

َّف   احلياة  ثم  املوت،  ثم  اآلن،  نحياها  التى  الدنيا  احلياة  ثم  البداية،  يقول احلق، هو موت َّف 

. إذا اضفنا ]حياة القرب[ تصبح هذه املعادلة خاطئة  4=    2+ 2اآلخرة. موتتان وحياتان، أي:  

عب ]منكر و نكري والثعبان األقرع.[، ثم بعد ذلك  ألننا نضيف حياة أخرى ملشاهدة الفلم املر 

لكنه لو قرأ فقط تتمة اآلية، وهي  ،  كام قال احلق(   4، وهذا ال يساوى  3+ 3موتة أخرى. أي  

تعاىل:   َجُعونَ قوله  ُترم ِإَليمِه  يوم    ُثمَّ  إليه، أي  تعاىل ذكر رجوعه  فاهلل  بنفسه،  لرد عىل نفسه 

 . ( 1) القيامة بعد احلياتني واملوتتني، وذلك ما يتطلب وجود حياة برزخية 

َواٌت َبلم  كذلك إنكارهم االستدالل بقوله تعاىل:   َأمم َتُل يِف َسِبيِل اهللَِّ  ُيقم َتُقوُلوا ملَِنم  َواَل 

َياٌء َوَلِكنم اَل   ُعُرونَ َأحم فحملوا اآلية الكريمة عىل املجاز، فقالوا إهّنا بمعنى  ،  [ 154]البقرة:    َتشم

أّن الشهداء يبقون بعد موهتم أحياء يف قلوب الناس، أي إّن ذكر الشهداء وأسامئهم خالدة حيّة  

القلوب  : )أعياهنم مفقودة وأمثاهلم يف  بعد فقدهم، فهي من قبيل التعبري لقول اإلمام عيل  

 : ألسباب، منها   ويف الواقع هذا الكالم يف غري حمّله ،  ( 2) موجودة( 

ُعُرونَ : إّن تعبري اآلية الكريمة يف آخرها  أواًل  ينايف متامًا ما ُذِكر، إذ لو كان  َوَلِكنم اَل َتشم

املعنى أّنه مع عدم حياهتم فإهّنم ما زالوا خالدين يف النفوس والقلوب، فيشعر الناس هبم كأهّنم  

ُعُرونَ أحياء، فكيف يعود ليخاطبهم القرآن بأنه    ؟! َوَلكِنم اَل َتشم

ِذيَن  : إّن اآلية الثانية التي كّررت مفاد هذه اآلية، وهي قوله تعاىل:  ثانياً  َسَبنَّ الَّ َوال حَتم

______________________________________________________________   

 .12٦االعتقاد خبرافة عذاب القرب، و)يُنظر( التنويريون والصراعات مع املقدسات:  )1(
 .424/ 4هنج البالغة:  )2(
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ِلِه   َزُقوَن َفِرِحنَي باَِم آَتاُهُم اهلل ِمنم َفضم ِمم ُيرم َياٌء ِعنمَد َرهبِّ َواتًا َبلم َأحم وَن  ُقتُِلوا يِف َسِبيِل اهلل َأمم َتبمرِشُ َوَيسم

مَلم َيلمحَ  ِذيَن  ٌف َعَليمِهمم َوال ُهمم حَيمَزُنونَ ِبالَّ ، إّن هذه اآلية تتحّدث  ُقوا هِبِمم ِمنم َخلمِفِهمم َأالَّ َخوم

يتناَّف مع   ُيرزقون ويفرحون ويستبرشون، وهذا  برصاحة عن أّن هؤالء الشهداء بعد موهتم 

 . ( 1) القول بأّن حياهتم جمّرد خلود أسامئهم يف القلوب 

ولكن  ؛  اّدعى اختصاص هذه احلياة بالشهداء، ألّن هذه اآلية خاّصة هبم قد    ثّم إّن البعض 

احلالة من الرزق والفرح واالستبشار خاّصة بالشهداء، إال أّنه من  نقول: صحيح أّن تلك  

غري املحتمل يف املقابل أن تكون األصناف األخرى من البرشــ غري الشهداء ــ يلّفها سكون  

ما يليق بام عملوه يف هذه الدنيا، كام    م يعيشون حياة تتناسب معوفناء مطلق، بل ال بّد أهّن 

استحّق الشهداء هذا النوع من احلياة، فاآلية حينام تشري إىل احلياة السعيدة التي حيياها الشهداء  

 . ( 2) بعد موهتم، فهي تنّبه إىل أّن لكل بني البرش حياًة بعد املوت تناسب ما عملوه يف الدنيا 

تعاىل:   قوله  يقرؤون  نجدهم  اَم  وهكذا  ِإنَّ املُِوَن  الظَّ َمُل  َيعم َعامَّ  َغافاًِل  اهللََّ  َسَبنَّ  حَتم َواَل 

َبمَصارُ  َخُص ِفيِه األم ٍم َتشم ُرُهمم لَِيوم َوَلوم ُيَؤاِخُذ اهللَُّ النَّاَس  وقوله تعاىل:    ، [ 42]إبراهيم:    ُيَؤخِّ

َتأمِخُروَن  بُِظلمِمِهمم َما َتَرَك   ى َفِإَذا َجاَء َأَجُلُهمم اَل َيسم ُرُهمم ِإىَل َأَجٍل ُمَسمًّ ٍة َوَلكِنم ُيَؤخِّ َعَليمَها ِمنم َدابَّ

ِدُمونَ  َتقم ويتصورون أن العذاب سيؤخر إىل اآلخرة، ألن اهلل    ، [ 61]النحل:    َساَعًة َواَل َيسم

 . ( 3) تعاىل ال يؤاخذ الظاملني قبل ذلك 

تذكر  فرُي  آيات أخرى كثرية جدًا،  تلك اآليات  قرأوا مع  )لو  بأهنم  د عىل مدعاهم هذا 

فهاًم   الكريمة  اآليات  تلك  لفهموا  اآلخرة،  قبل  الدنيا  يف  لعباده  العقوبة  تعاىل  اهلل  تعجيل 

صحيحًا؛ فهي ال تنفي العذاب املطلق، وإنام تنفي العذاب األكرب احلقيقي، والذي ال يكون إال  

______________________________________________________________   

 .3٦3دراسات عقائدية:  )1(
 . 3٦3يُنظر( دراسات عقائدية: ) (2(
 . 12٦املقدسات:  التنويريون والصراعات مع )3(
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ة، أما ما عداه؛ فهو هني جدًا مقارنة بعذاب اآلخرة، ولكن ال يعني أنه ليس عذابًا، كام  يف اآلخر 

َلُمونَ قال تعاىل:   َيعم َثَرُهمم اَل  َأكم لِلَِّذيَن َظَلُموا َعَذاًبا ُدوَن َذلَِك َوَلكِنَّ    ، [ 47]الطور:    َوإِنَّ 

 . ( 1) والتي فرسها ابن عباس بقوله: )عذاب القرب قبل عذاب يوم القيامة( 

ال   واملنحرفني  بالكافرين  املرتبط  العذاب  بأن  ُيربنا  نفسه  الكريم  القرآن  نجد  وهكذا 

يصيبهم يف اآلخرة فقط بل يف الدنيا أيضًا، ويف حال االحتضار خصوصًا؛ فقد قال تعاىل يف  

ُلمُقوَم ) : يعاينون العامل الذي سيفدون إليه أقسام املحترضين، وكيف  اَل ِإَذا َبَلَغِت احلم (  83َفَلوم

ونَ 84َوَأنمُتمم ِحيَنِئٍذ َتنمُظُروَن )  َرُب ِإَليمِه ِمنمُكمم َوَلكِنم اَل ُتبمرِصُ ُن َأقم  [. 85ـ    83]الواقعة:    ( َوَنحم

وهكذا أخربنا تعاىل عن فزع اإلنسان عند اكتشافه حلقيقة املصري الذي سيصري إليه مبارشة  

ِجُعوِن ) بعد موته؛ فقال تعاىل:   ُت َقاَل َربِّ ارم َمُل َصاحِلًا  99َحتَّى ِإَذا َجاَء َأَحَدُهُم املمَوم ( َلَعيلِّ َأعم

َا َكِلَمٌة ُهَو َقائُِلهَ  ُت َكالَّ ِإهنَّ ِم ُيبمَعُثونَ ِفياَم َتَركم َزٌخ ِإىَل َيوم  [. 100،  99]املؤمنون:    ا َوِمنم َوَرائِِهمم َبرم

وقد أقر أمحد صبحي منصور يف كتابه الذي حاول أن يستدل فيه عىل عدم وجود عذاب  

القرب بحياة الشهداء يف الربزخ، لكنه جعله خاصًا هبم، كام خصص العذاب بقوم فرعون ونوح،  

التي من شأهنا أن تذكر احلقائق، ال أن   الكريمة املجرد مع النصوص وهذا كله ترصف باهلوى 

 . تؤرخ جلهة من اجلهات 

كام نجده يستعمل كل الوسائل للفرار مما تقتضيه اآليات الكريمة الواردة يف آل فرعون،  

]عذاب القرب[، فقال: )إن عذاب فرعون ليس َّف القرب، ولكنه عذاب   فراح جيادل يف مصطلح 

التالية لفرعون أن اهلل أنجى جسده وقال له عند املوت   َم  َّف الربزخ ألن اخلصوصية  َيوم َفالم

ولو كان هناك عذاب قرب كام يقول أشياع  ،  [ 92]يونس:    ُننَّجيَك ِبَبَدنَِك لَِتُكوَن ملَِنم َخلمَفَك آَيةً 

ونحن وكل من يؤمن بعذاب القرب يقره  ،  ( 2) الثعبان لظل جسد فرعون َّف القرب ينهشه الثعبان( 

______________________________________________________________   

 .487/ 22تفسري جامع البيان:  )1(
 .134، والتنويريون والصراعات مع املقدسات: 15ـ  12اكذوبة عذاب القرب والشيطان االقرع:  )2(
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عىل هذا؛ فمصطلح ]عذاب القرب[ ليس املراد به القرب فقط، فحتى الذي ال ُيقرب قد ُيعذب، وقد  

ُينعم. إذ إن القرب ليس فقط حماًل للعذاب، وإنام هو أيضا حمل للنعيم، لكن جرى االصطالح  

 . ( 1) عىل تسميته بالعذاب، وال مشاحة يف االصطالح 

 ـ األدلة من السنة املطهرة على استمرارية احلياة بعد املوت: 2
النبوية املطهرة، والتي تنص رصاحة   للمنكرين للحياة الربزخية موقفان من األحاديث 

عذاب  أو  نعيم  من  فيها  بام  الربزخ،  حياة  أبو  عىل  نورالدين  الدكتور  ذكرهم  كتابه  ،  يف  حلية 

 : ]التنويريون والرصاعات مع املقدسات[، ومها 

. )موقف من يسمون أنفسهم ]قرآنيني[، فهو ال هيتم بتلك األحاديث، وال يراعيها،  1

ألنه ال يعتربها مصدرًا مقدسًا؛ فهو يرى أن القرآن الكريم وحده يمكن أن هيديه للحقائق، وال  

الشبهة، ألنا خاطبناه يف الشبهة السابقة، وبينا أن القرآن  خطاب لنا مع هذا الصنف عند هذه  

الكريم ينص رصاحة عىل عذاب القرب. وهو نوع من اهلروب من احلقيقة القرآنية التي دلت  

 عليها كل األدلة. 

. موقف من يقر بالسنة، ولكنه يتعامل تعاماًل مزاجيًا معها، ذلك أنه يضع حدودًا للسنة  2

ني، بحيث ال يستطيع هو نفسه أن يضع ضابطًا يطبقه عىل اجلميع. فإن  املقبولة تتناقض كل ح 

أراد بالسنة املتواترة تواترًا لفظيًا فقط، فسيلغي الكثري من العقائد والرشائع التي يقر هبا، ذلك  

تواتر   مما  القرب  فعذاب  معنويًا،  تواتر  ما  بالسنة  أراد  وإن  يوجد.  يكاد  ال  التواتر  هذا  مثل  أن 

 . ( 2) معنويًا( 

وهذه األحاديث قد رويت عن كثري من الصحابة، ال كام يذكر التنويريون بأهنا مل ترو إال  

هـ(: )اإليامن بعذاب القرب حق واجب،  600)ت   عن مخسٍة منهم، فقد قال عبدالغني املقدس 

______________________________________________________________   

 . 135التنويريون والصراعات مع املقدسات:  )1(
   135: املصدر نفسه )2(
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، وأبو أيوب، وزيد بن ثابت، وأنس    : عيل بن أيب طالب وفرض الزم، رواه عن النبي  

بن عباس،  بن   العاص، وعبداهلل  أيب  بن  رافع، وعثامن  وأبو  رة،  َبكم وأبو  وأبو هريرة،  مالك، 

 . ( 1) وغريهم(   وجابر بن عبداهلل، وعائشة زوج النبي، وأختها أسامء، 

، ومما يقوي ذلك  ( 2) وهلذا حكى الكثري من العلامء تواتر هذه الروايات يف املدرسة السنية 

، وهو ما يعطي املسألة  التواتر األحاديث والروايات الكثرية يف مدرسة أتباع أهل البيت  

قوة كبرية تفوق التواتر، ألنه حينها يصبح إمجاعًا لألمة، ال جمرد إمجاع لطائفة، واإلمجاع أكرب من  

ا فقط، بخالف اإلمجاع  التواتر، ألن التواتر قد حيصل يف مدرسة واحدة، ويعرب عن وجهة نظره 

 ومن تلك األحاديث: ،  ( 3) الذي يدل عىل اتفاق اجلميع 

،   : قوله احلديث األول  َغَداِة َوالَعيِشِّ َعُدُه ِبالم ِإنم   : )إِنَّ َأَحَدُكمم ِإَذا َماَت ُعِرَض َعَليمِه َمقم

اجَلنَِّة،  ِمنم  َكانَ  ِل  َأهم َفِمنم  اجَلنَِّة  ِل  َكانَ  َأهم النَّاِر،  ِمنم  َوإِنم  ِل  َأهم َفِمنم  النَّاِر  ِل  َفُيَقاُل:   َأهم

َعُدكَ  هَذا  مَ  َحتَّى  َمقم  . ( 4) الِقَياَمِة(  َيبمَعَثَك اهللَُّ َيوم

،  نسان بعد موته و)العرض ال يكون إال عىل حيِّ فاحلديث الرشيف يدل عىل العرض لإل 

وحيتمل أن يريد بالغداة والعيش: كل  وفيه داللة عىل بقاء األرواح؛ ألهنا التي يعرض عليها،  

غداة وكل عشية، وذلك ال يكون إال بإحياء جزء منه، فإنا نشاهد امليت ميًتا بالغداة والعيش،  

 . ( 5) وذلك يمنع إحياء مجيعه، وإعادة جسمه، وال يمتنع أن تعاد احلياة يف جزء أو أجزاء منه( 

صالته قائاًل: )اللَُّهمَّ إيِنِّ َأُعوُذ بَِك  كان يدعو يف    : ما ورد أن رسول  احلديث الثاين 

ِ  ِمنم  الَقربم فِتمنَةِ َعَذاِب  ِمنم  بَِك  َوَأُعوُذ  الِ  ،  جَّ الدَّ َوأَ املَِسيِح  َيا،  ،  املَحم فِتمنَِة  ِمنم  بَِك  ُعوُذ 

______________________________________________________________   

 . 173، 172االقتصاد يف االعتقاد:  )1(
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 .4/2199، وصحيح مسلم: 4٦4/ 1صحيح البخاري:  )4(
 1٦2/ 10( التوضيح لشرح اجلامع الصحيح: 5)
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 . (1) َواملاََمِت(

وهو معصوم مطهر    فهذا احلديث يدل عىل أن عذاب القرب حق، حيث استعاذ منه  

 . ( 2)   مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر 

َقِليِب  عىل أهل القليب فقال: )َيا  : اطلع النبي  احلديث الثالث  َل الم ُتمم   ، َهلم ( 3) َأهم َوَجدم

فقال   َوَعَدُكمم  َما  أمواتًا؟  تدعو  له  فقيل  ا(،  َحقًّ ، َربُُّكمم  ِمنمُهمم َمَع  بَِأسم َأنمُتمم  )َما  اَل   :  َوَلكِنم 

 . ( 4) جُيِيُبوَن( 

يف وجود احلياة الربزخية واستمرارية احلياة    كذلك مما ورد عن أئمة أهل البيت  

إذ يقول اإلمام عيل   له أشد من  : )بعد املوت،  ما بعد املوت ملن ال يغفر  يا عباد اهلل 

فاحذروا القرب  بيت    املوت،  أنا  يوم:  كل  يقول  القرب  إن  وغربته،  وظلمته  وضنكه  ضيقه 

واهلوام، والقرب روضة من رياض  أنا بيت الوحشة، أنا بيت الدود    الغربة، أنا بيت الرتاب، 

: )فإذا دخَل حفرته ُردَّت  ومما ورَد عن االمام الباقر  ،  (5) (النار  اجلنة، أو حفرة من حفر 

 . (6) الروح يف جسده وجاءُه ملكا القرب وامتحناه(

إذ    وعقابه،  أو عذابه  ونعيمه  القرب  ثواب  يكون  ونتائجه  االمتحان  هذا  خالل  ومن 

،  (7) واآلخرة( وفيه الثواب والعقاب بني الدنيا  ،القرب  :الربزخ: )  يقول اإلمام الصادق

َواًتا  يف قوله تعاىل:   كام يؤيد ذلك ما ُروَي عنه   ِذيَن ُقتُِلوا يِف َسبِيِل اهللَِّ َأمم َسبَنَّ الَّ َواَل حَتم

______________________________________________________________   

 . 412/ 1، وصحيح مسلم: 4٦3/ 1( صحيح البخاري: 1)
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َزُقوَن )  ُيرم ِمم  َياٌء ِعنمَد َرهبِّ آَتاُهُم اهللَُّ 169َبلم َأحم مَلم  ( َفِرِحنَي باَِم  ِذيَن  وَن بِالَّ َتبمرِشُ لِِه َوَيسم  ِمنم َفضم

ٌف َعَليمِهمم َواَل ُهمم حَيمَزُنونَ  ، إذ  [170،  169  ]آل عمران:   َيلمَحُقوا هِبِمم ِمنم َخلمِفِهمم َأالَّ َخوم

 .(1)(اجلنة بمن مل يلحق هبم من خلفهم من املؤمنني يف الدنيا   يستبرشون واهلل يف يقول فيها: )

 ـ إمجاع األمة على استمرارية احلياة بعد املوت:   3
حيث اتفقت املدارس اإلسالمية عىل وجود احلياة الربزخية والنعيم والعذاب يف القرب،  

العامل   يف  مدرستني  أكرب  علامء  قاله  ما  عىل  هنا  وسنقترص  بذلك،  علامئهم  كل  ح  رصَّ وقد 

 اإلسالمي: 

املدرسة اإلمامية   1 الصدوـ علامء  الشيخ  يقول  هـ(: )إعتقادنا يف  381)ت  ق : حيث 

املساءلة يف القرب، أنه حٌق ال بدَّ منها، فمن أجاَب بالصواب فاَز بروٍح ورحيان يف قربه، وبجنة  

يف   جحيم  وتصلية  قربه  يف  محيم  من  نزٌل  فله  بالصواب  جُيِب  مل  ومن  اآلخرة،  يف  النعيم 

 .(2) اآلخرة

هـ(: )إن عذاب القرب جائز غري حُمال وال وجه فيه  436قال الرشيف املرتىض )ت  و

ستحالته: فمن حيث أن امليت إذا ُأعيد حيًَّا صحَّ أن  اللقبح، أما الِداللة عىل صحته ورفع  

أما ضيق  ُيعاقب كام صحَّ ذلك فيه قبل املوت، ولعلَّ من أحاله ظنَّ أنه ُيعاقب وهو ميت،  

العقا  عن  املالئكة  القرب  من  املتويل  أنَّ  عىل  املعاقبة،  يمكنه  حتى  يوَسع  أن  جيوز  فإنه  ب 

 . (3) للمعاقبة ال حيتاج سعة موضع للطافته، وال وجه لإلحالة(

السنية   2 املدرسة  بوجود عامل  ـ علامء  قالوا  فقد  واملاتريدية وغريهم،  : من االشاعرة 

    ( فيه: )وقد ُروي عن النبيهـ324)ت ي  الربزخ والقرب، حيث يقول أبو احلسن األشعر

______________________________________________________________   

 .218/ ٦حبار األنوار:  )1(
 .58االعتقادات يف دين االمامية:  )2(
 .220يُنظَر( اإلقتصاد فيما يتعلق ابإلعتقاد: (، و528الذخرية يف علم الكالم:  )3(
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، وما روي عن أحد منهم أنه أنكره ونفاه وجحده،  بهمن وجوه كثرية، وروي عن أصحا 

 . ) (1)فَوَجب أن يكون إمجاعًا من أصحاب النبي 

هـ( بقوله: )إنا بينا أن اإلنسان جوهر لطيف نوراين ساكن يف  606)ت (2) يوتبعه الراز

هذا   خراب  فبعد  البدن  الغبطة  هذا  يف  كان  والعمل،  العلم  قوة  يف  كاماًل  كان  إن  البدن 

 .(3) ثم القرآن القديم يدل عليه( ، والسعادة، وإن كان ناقصًا فيهام كان يف البالء والعذاب

حافظ   قد  1377)ت  (4) ي كماحلوقال  القرب  عذاب  إثبات  يف  السنة  )نصوص  هـ(: 

ومَحَ بلغت   السنة  أئمة  رواها  إذ  التواتر؛  مبلغ  ذلك  الغفري  يف  اجلم  عن  اده  ونقَّ احلديث  لة 

اهلل   رسول  أصحاب  الكثري من  عباٍس،  واجلمع  بن  وعبداهلل  مالٍك،  بن  أنس  منهم:   ،

والرباء بن عازٍب، وعمر بن اخلطاب، وابنه عبداهلل، وعائشة أم املؤمنني، وأسامء بنت أيب  

سعيٍد   وأبو  هريرة،  وأبو  خالٍد،  وأم  األنصاري،  أيوب  وأبو  بن  بكٍر،  وسمرة  اخلدري، 

، وزيد بن ثابٍت، وجابر بن عبداهلل، وسعد بن أيب وقاٍص، وزيد  جندٍب، وعثامن، وعيل 

بن أرقم، وأبو بكرة، وعبدالرمحن بن سمرة، وعبداهلل بن عمرو بن العاص، وأبوه عمرو،  

وأبو طلحة، وعبد بن مسعوٍد،  قتادة، وعبداهلل  وأبو  مبرٍش،    الرمحن بن حسنة، ومتيم   وأم 

 .) (5)بن مالٍك  الداري، وحذيفة، وأبو موسى األشعري، والنعامن بن بشرٍي، وعوف 

______________________________________________________________   

 .247اإلابنة:  )1(
أشعرايً، انظر املعتزلة، وانقطع يف أواخر أايمه  ( فخر الدين الرازي ابن خطيب الري، إ2) مام املتكلمني، كان شافعياً 

للوعظ فكان حيضر جملسه اخلاص والعام، له مصنفات كثرية أقبل الناس عليها يف حياته يتدارسوهنا، من كتبه ]مفاتيح 
 .59٦/ 2معجم املفسرين: ه(. )يُنظَر( ٦0٦الغيب[، و]هناية اإلجياز يف دراية اإلعجاز[، وغريها، تويف سنة )

 .127( معامل أصول الدين: 3)
السليمة ملا كان   ، نشأ يف بيئة صغرية متماسكة حمافظة، ركَز على الدعوة إىل العقيدةشبه اجلزيرة العربية ( أحد أعالم4)

عليه جمتمعه وبيئته، من مؤلفاته ]سلم الوصول إىل علم األصول[، و]معارج القبول[، و]جوهرة الفريدة يف حتقيق العقيدة[، 
العمر ) يبلغ من  أملم به وهو  أثر مرض  الشيخ حافظ بن أمحد  1377( عاماً، يف سنة )35تويف رمحه هللا  م(. )يُنظَر( 

 .97ـ  ٦9، و5٦حياته وآاثره:  ه(1377ـ   1342احلكمي )
 .2/117معارج القبول حلافظ حكمي:  )5(

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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من   (1) هـ(415)ت   وهذا قول أكثر املعتزلة، حيث يقول القايض عبد اجلبار املعتزيل

كبار أئمتهم ملن سأله )فإن قال: أفتجوزون ما ورد يف األخبار من عذاب القرب ومنكر ونكري  

نؤمن بجميع ذلك عىل   له: نعم  قيل  وامليزان والرصاط وغري ذلك؟  واملسائلة واملحاسبة 

من إنه يعذهبم وهم موتى يف قبورهم،   (2) الوجه الذي نجوز له، ال عىل ما يظنه أهل احلشو

من إنه ال أصل لعذاب القرب. وقد تظاهرت األخبار بذلك، وال    (3) تقوله املجربة  وال كام

 . (4) يمتنع من ُيلَقب من املالئكة بمنكر ونكري، ليكون أعظم يف التعذيب(

أما ما يرد يف املؤلفات من إنكار املعتزلة لعذاب القرب فهو لنسبة رضار بن عمرو إليهم،         

عبد اجلبار: )كان من أصحاب املعتزلة ثم التحق باملجربة، وهلذا    يضحيث يقول فيه القا 

 .(5) نرى ابن الراوندي يشنع علينا ويقول: ان املعتزلة ينكرون عذاب القرب وال يقرون به( 

 

______________________________________________________________   

( عبد اجلبار بن امحد بن عبد اجلبار بن امحد، القاضي أبو احلسني اهلمداين األسد أابدي، الذي تلقبه املعتزلة قاضي  1)
ملشهورة، كتاب ]املغين يف أبواب القضاة وال يطلقون هذا اللقب على سواه، درس االعتزال حىت فاق األقران، من مؤلفاته ا

العدل والتوحيد[، و] األصول اخلمسة[، و]الدواعي والصوارف[، و]اخلالف والوفاق[، وغريها. )يُنظَر( ابب ذكر املعتزلة 
 .380، ومذاهب اإلسالميني:  109وطبقاهتم: 

هنم كانوا يف حلقة احلسن البصري  قيل هم َمن جيرون آايت هللا على ظاهرها ويعتقدون أنه املراد، ومّسوا بذلك أل )2(
فوجدهم يتكّلمون كالماً فقال: رّدوا هؤالء إىل حشاء احللقة فنسبوا إىل حشاء فهم حشوية بفتح الشني، وقيل مّسوا بذلك 
ألّن منهم اجملّسمة واجلسم حشو. فعلى هذا القياس هم احلشوية بسكون الشني. وقيل املراد هبم طائفة ال يرون البحث 

ت الصفات اليت يتعّذر اجراؤها على ظاهرها بل يؤمنون مبا أراده هللا مع جزمهم أبّن الظاهر غري مراد ويفّوضون  يف آاي
 .٦78/ 1التأويل إىل هللا تعاىل، وقيل غري ذلك. )يُنظر( كشاف اصطالحات الفنون: 

ب إليه من األفعال شيء، أي نفي حقيقة  ( من الفرق اإلسالمية اليت ترى أن اإلنسان ال خيلق أفعاله، وليس له مما يُنسَ 3)
الفعل إىل العبد وإضافته إىل هللا تعاىل، إذ العبد ال يُوَصف ابالستطاعة، وإمنا هو جمبور يف أفعاله، ال قدرة وال إرادة وال  

ازاً كما اختيار له، وإمنا خيلق هللا تعاىل األفعال فيه على حسب ما خيلق يف سائر اجلمادات، وتُنَسب األفعال إليه جم
 . 98: اإلسالميةتُنَسب إىل اجلمادات. )يُنظر( اتريخ املذاهب اإلسالمية 

 .733ـ   730، و)يُنظَر( شرح االصول اخلمسة: 27( املختصر يف أصول الدين: 4)
 .730( شرح األصول اخلمسة: 5)
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 ـ األدلة العقلية على استمرارية احلياة بعد املوت   4
بكوهنم  تي أنفسهم  الربزخية  للحياة  املنكرين  من  الكثري  العقل صور    يستعملون 

مع إن  ، ولذلك نحتاج يف احلوار معهم إىل استعامل األدلة العقلية، وإلنكارهم هذه النشأة

يف األصل تكتفي بالدليل النيص، ألهنا مرتبطة باإليامن بالغيب،    مجيع مباحث اليوم اآلخر

املرتبطة هبذا    بعض األدلة العقلية التي ساقها املتكلمون يف الرد عىل الشبه هنا  نذكر    إال إننا 

، لكوهنا تشكل مقصدًا عقديًا مهاًم يف توافق هذه املباحث مع ما يذهب إليه العقل  اجلانب

 اإلنساين، ومنها: 

 الدليل األول: دليل الفطرة 

وهو من الرباهني التي استدل هبا الفالسفة وغريهم، ويمكن ألي شخص أن يكتشفها  

 . املعارف ما نتفق عليه مجيعاً يف نفسه، فاهلل تعاىل أودع فينا من 

ونَ الدليل قوله تعاىل:    اىل هذاويشري   ُتبمرِصُ َأَفال  َأنمُفِسُكمم  ،  [21]الذاريات:    َويِف 

ِف بَِربَِّك  وقوله تعاىل:   َقُّ َأَومَلم َيكم َ هَلُمم َأنَُّه احلم َفاِق َويِف َأنمُفِسِهمم َحتَّى َيَتَبنيَّ َسُنِرهيِمم آَياتِنَا يِف اآلم

 َشِهيدٌ 
ٍ
ء هـ( بقوله: )يرى  1379)تالنورس  إليهأشار    ، كام[53]فصلت:    َأنَُّه َعىَل ُكلِّ يَشم

العلامء املحققون أن أفكار البرش وتصوراتِه اإلنسانية التي ال تتناهى املتوّلدَة من آماله غري  

املحصو غري  قابلياته  الناشئَة من  حُتد،  ال  التي  ميوله  احلاصلَة من  يف  املتناهية،  املندجمَة  رة، 

استعداداته الفطرية غري املحدودة، املندرجَة يف جوهر روحه، كلُّ منها متّد أصابَعها فتشري  

التي ال   الشهادة هذا، فالفطرُة  السعادة األبدية وراء عامل  وحتُدق ببرِصها فتتوّجه إىل عامل 

إىل   يتزحزُح  ال  قطعي  ميٍل شديد  من  فيها  ما  فيها  والتي  أبدًا،  األخروية  تكذب  السعادة 

 . ( اخلالدة تعطي للوجدان حدسًا قطعيًا عىل حتقق احلياِة األخرى والسعادة األبدية

ويقول: )نعم، إّن داَر الدنيا القصرية هذه ال تكفي ـ كام أهنا ليست ظرفًا ـ إلظهار ما ال  

حيّد من االستعدادات املندجمة يف روح اإلنسان وإثامِرها، فالبّد أن ُيرَسل هذا اإلنسان إىل  
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عالية    اإلنسان عظيم، لذا فهو رمز لألبدية ومرّشح هلا، وإّن ماهيَتهعامل آخر. نعم، إّن جوهر  

وراقية؛ لذا أصبحت جنايُته عظيمة؛ فال يشبه الكائنات األخرى، وإن نظاَمه دقيق ورائع،  

بالفناء املطلق وهيرب    فلن تكوَن هنايُته دون نظام، ولن هُيَمل ويذهب عبثًا، ولن حُيكم عليه 

 . (1) نه(تنتظره. واجلنة تبسط ذراعيها الحتضا  .إىل العدم، وإنام تفتح جهنُم أفواَهها فاغرةً 

بأن )هذا الدليل يشبه  يف كتابه أرسار ما بعد املوت    (2) ويذكر الدكتور نور الدين أبوحلية

كثريًا الدليل األنطولوجي ألنسلم وديكارت، ودليل الصديقني للفارايب وابن سينا واملال  

فكل هذه األدلة تعتمد عىل تلك احلقائق التي ركزت يف نفس اإلنسان، فأصبحت    ،صدرا

 . (3) من البدهييات التي ال حيتاج إىل االستدالل هلا(

لدليل الذي ينص عىل أن )املوجود الذي ال يمكن  بأن امثال عىل ذلك  ثم يضيف ك 

ذا كان موجودًا  تصور يشء أعظم منه ال يمكن أن يوجد يف العقل وحده، وبالفعل، حتى إ 

يف العقل وحده، فمن املمكن أن نتصور موجودًا مثله له وجود يف الواقع أيضًا، وهو بالتايل  

الذي ال يمكن تصور   املوجود  العقل وحده، فإن  إذا كان موجودًا يف  أعظم منه، وعليه، 

، (4) يشء أعظم منه سيكون من طبيعة تستلزم أن يكون باإلمكان تصور يشء أعظم منه( 

______________________________________________________________   

 . ٦12، و٦07 :الكلمات( 1)
ر من مائة كتاب يف اجملاالت الفكرية املختلفة، مرتبة على  كاتب وأستاذ جامعي يف جامعة ابتنة يف اجلزائر، له أكث )2(

أن تكون موسوعة   شكل سالسل، آخرها سلسلة سنة بال مذاهب يف مجع احلديث الشريف واليت حياول من خالهلا
الواردة فيها،   الفقهية واخلالفات  املسائل  املقبولة، وسلسلة أحكام وِحَكم، واليت يذكر فيها  مث  شاملة لكل األحاديث 

مسألة،   لكل  املقاصدي  الرأي  الفكر  ترجيح  مبواجهة  مهتم خصوصاً  وهو  الصوتية،  واحملاضرات  السالسل  عن  فضالً 
اإلنساين   التواصل  دعاة  من  اإلسالمية،  املذاهب  بني  والتقارب  التاث،  لتنقيح  والدعوة  واإلرهاب  والعنف  املتطرف 

االليكتو  املوقع  على  معه  والتواصل  الشخصية  سريته  من  مقتبس  والشعوب.   األمم  بني  ين واحلضاري 
http://www.aboulahia.com/. 

 . 21( أسرار ما بعد املوت: 3)
 .51/ 3( اتريخ الفلسفة: 4)
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لذي ينسب إىل أنسلم يمكن تطبيقه هنا، فاإلنسان يشعر بأن هذه احلياة ال تكفي لتلبية  وا

رغباته الكثرية، وال تفي برد حقوقه املستلبة، ولذلك يتطلع إىل حياة أخرى، جيد يف نفسه  

 شوقًا كبريًا إليها. 

من   نوعًا  املوت  بعد  احلياة  من  جيعلون  الذين  يتوهم  كام  نفسية  عقدة  ليست  وهذه 

التفكري الرغبوي، ذلك أن هذه الرغبة متفق عليها بني البرش مجيعًا، ويف مجيع العصور، وهي  

 تدل عىل أن هلا واقعًا مل نكتشفه ألننا مل نرحل بعد إىل ذلك العامل. 

دون   طائفة  أو  أشخاص،  دون  أشخاص  يف  النحرصت  رغبويًا  تفكريا  كانت  ولو 

ة، أو العقد النفسية التي حياول املرىض أن حيولوا  طائفة، مثلام نرى الكثري من النزغات الشاذ

منها حقائق واقعية، ولو كانت كذلك ملا اشرتك البرش مجيعًا يف االنفعال هلا، مثلام يشرتكون  

 .(1) يف عطشهم وجوعهم وأشواقهم املختلفة

 والفالسفة القدامي   الدليل الثاين: اتفاق األديان 

يشء   عىل  إال  يتفقون  ال  العادة  يف  وهم  هذا،  عىل  متفقون  املختلفة،  بأدياهنم  فالبرش 

ومن األمثلة عىل ذلك احلضارة املرصية القديمة، والتي كانت  واقعي، مركوز يف فطرهم،  

تقوم عىل الكثري من املعتقدات، وكان من أمهها تلك املعتقدات املرتبطة باحلياة بعد املوت،  

املرصيني بوالدة جديدة بعد املوت أصبحت القوة الدافعة وراء ممارسات    )إيامن  حتى أن 

جنازة خاصة هبم، وكأن املوت جمرد انقطاع مؤقت، بدالً من التوقف الكامل عن احلياة،  

وأنه يمكن ضامن احلياة األبدية عن طريق وسائل مثل التقوى لآلهلة، واحلفاظ عىل الشكل  

 . (2) التامثيل واملعدات اجلنائزية األخرى( املادي من خالل التحنيط، وتوفري

______________________________________________________________   

 . 22( أسرار ما بعد املوت: 1)
، جملة ذوات: مؤسسة  ( )يُنظَر( إشكالية املوت يف الدايانت السماوية واألرضية، حبث من إعداد ـ يسرى وجيه السعيد 2)

 .43مؤمنون بال حدود، عدد 
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وأن       بالبعث،  يؤمنون  كانوا  القديمة  حضارهتم  يف  املرصيني  أن  الباحثون  ويذكر 

معتقداهتم تذكر أنه يمكن لإلنسان أن حيافظ عىل حياته بعد املوت إذا حافظ عىل كينونته،  

أجزاء: االسم )رين(، الروح )با(، الظل )شيوت( والنفس    أربعة وهي ترتكب عندهم من 

 )كا(.  

ومجيع هذه األجزاء ـ كام يرى املرصيون القدامى ـ )تولد مع اإلنسان، فاالسم والروح  

والظل والنفس ترافقه مدى احلياة وما بعد احلياة كجزء من كيانه، وعند املوت تبقى هذه  

وهي أمور  .  اجلسد   موت  بعد  حتى   حية   الروح،   أي  ؛[]با املركبات مالزمة للميت، وتبقى الـ  

حيتاجها امليت للمثول أمام حمكمة اآلهلة للمحاسبة عىل أفعاله، ومن ثم ُيبعث من جديد يف  

 .(1) احلياة األخرى(

للحياة   للمنكرين  شبهة  كان  إنه  إال  واعتباره،  قوته  مع  الدليل  هذا  فإن  ولألسف 

به سامح عسكر حتت عنوان ]مصدر ُخرافة عذاب  الربزخية، ومن األمثلة عىل ذلك ما كت

القرب[، والذي أعاد فيه هذه العقيدة ملصادر خمتلفة عرب عنها بقوله: )بام أن اليهود هم أصل  

هذه العقيدة عند املسلمني؛ فهذا يعني حدوث واحد من أمرين اثنني: إما أن اليهود ـ حينها  

البعث   وأن  الربزخ،  يف  باحلياة  يؤمنون  كانوا  يوم  ـ  والثانية  القرب،  يف  األوىل  مرتني  يكون 

القيامة، وبالتايل فهم يؤمنون بثالثة أنواع من احليوات، وهذه العقيدة هي نفسها عقيدة من  

يؤمن بعذاب القرب من املسلمني. أو أن اليهود مل يكونوا يؤمنون بالبعث يوم القيامة أصاًل.  

روي لدهيم موجود بداخله، وهذا يعني  ولكن يؤمنون بالبعث يف القرب، وأن احلساب األخ

 أن عذاب القرب لدهيم هو نفسه عذاب اآلخرة(. 

املرصيون   هم  العقيدة  هذه  مصدر  أن  عليه  ليبني  الثاين،  االحتامل  يرجح  راح  ثم 

 الُقدماء،  نيالقدامى، فقال: )وأنا أرجح الثانية. ألن هذا االعتقاد هو بعينه اعتقاد املرصي
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حتى أن عقائد    ـ  انت مرصية حتى مع اخلالف حول هذه النتيجة فنشأة اليهود باألصل ك

وعقيدة احلساب واجلزاء لدهيم كانت يف القبور وهذا    ـ   اليونان القدماء مل خَتُل من هذا الطرح

 .(1) ما محلهم عىل دفن متاع امليت معه(

  ومثل ذلك ما كتبه أمحد صبحي يف ]أكذوبة عذاب القرب[ الذي قال يف مقدمته: )يف 

لوقت الذى يستعد فيه العامل الرتياد القرن احلادى والعرشين بمزيد من التقدم َّف العلوم  ا

تقدمًا يقرتب من اخليال، حيرص املسلمون اهتامماهتم حول قضايا ترجع إىل خرافات تنتمى  

إىل القرن احلادى والعرشين قبل امليالد. وهكذا ينفصل املسلمون عن عرصهم بأكثر من  

مع أن اإلسالم حني نزل َّف القرن السابع امليالدى وقف موقفًا حازمًا من  أربع آالف سنة  

 .(2) األساطري واخلرافات ووضع منهجًا علميًا جتريبيًا َّف القرآن للبحث واالكتشاف(

د يف كتب ومقاالت تنويرية كثرية، حتاول أن تربط هذه العقيدة  ردَ ونفس األمر نجده يُ 

سفها بعد ذلك، وكأن القاعدة الرشعية هي أن اإلسالم ال  بعقائد األمم السالفة، لتقوم بن 

 يقصد سوى خمالفة عقائد األمم. 

ولو طبقنا هذه املعايري التي ذكروها عىل أحكام احلج، أللغوها مجيعًا، فقد كان احلج  

أيضًا موجودًا يف الديانات املختلفة، بل إن القرشيني املرشكني كانوا يتفقون مع املسلمني يف  

وهكذا نجد أكثر األنبياء املذكورين يف القرآن الكريم هم أنفسهم  ،  أحكام احلج  كثري من 

املذكورون يف الكتاب املقدس، بل نفس قصصهم موجودة، واالختالفات بني ما ورد يف  

الكتاب   القصص مستمدة من  تلك  نعترب  املقدس حمدودة؛ فهل  الكريم والكتاب  القرآن 

 خرى تسلل لكتاب املسلمني ودينهم. املقدس، وأهنا إرث من الديانات األ 

ولو أن هؤالء تواضعوا قلياًل، وحاولوا أن يتخلصوا من ذلك الفكر الرغبوي، وعادوا  
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إىل نصوص القرآن الكريم نفسها، ومثلها إىل السنة املطهرة التي هي بيان للكتاب، ورشح  

 عىل خمالفتها.   ؤ تجرله، لوجدوا األدلة الكثرية جدًا، والتي تكفي آحادها لكف املؤمن عن ال

ولذلك، فإن جمرد اتفاق املسلمني مع أهل الكتاب أو غريهم من أهل األديان عىل هذه  

  العقيدة ال يعني إلغاءها، بل إنه يعني أن هذه العقيدة من العقائد املقررة يف األديان األخرى، 

 .(1) زالت حتتفظ هبا  والتي ال 

الفالسفة   إمجاع  أيضًا  ذلك  )وعىل  عىل  القدامى  سابق  إهلي  أصل  هلا  النفس  أن  عىل 

البدن، وهم من هذا املنطلق اعتقدوا برضورة مفارقتها له بعد اكتامل مهمتها من بلوغ احلد  

الذي جيعلها قابلة لالنفصال عنه كليًا، مما يعني أن النفس ال بد هلا أن تعود إىل عاملها االهلي  

 .(2) ، فهناك عود وصعود(الذي تنزلت منه، أي فكام أن هناك تنزالً 

 : التفريق بني التعقل والتصور ثالث الدليل ال 

وهذا ما وقع فيه املنكرون للحياة الربزخية حيث أهنم ينكرون ما ال يدركونه بحواسهم  

وليس له وجود واقعي، وهذا غري صحيح، ألن عذاب القرب مثله مثل سائر عامل الغيب، ال  

 يكون التعامل معه بالتعقل، ال بالتصور. عالقة للحواس به، فلذلك  

احلقيقي   بالقرب  ارتباطه  ونعيمه،  القرب  عذاب  من  املراد  أن  تومههم  الباب  هذا  ومن 

احلقيقة   باب  الغالب، ال من  باب  التسمية من  املعروف، وهذا غري صحيح، وإنام جائت 

الرب  هي  الكريم  القرآن  يذكر  ما  بحسب  لذلك،  الصحيحة  والتسمية  وهي  املطلقة،  زخ، 

َا َكلَِمٌة ُهَو َقائُِلَها َوِمنم  املرحلة الفاصلة بني احلياتني الدنيا واآلخرة، كام قال تعاىل:  َكالَّ إهِنَّ

ِم ُيبمَعُثونَ  َزٌخ إِىَل َيوم وهلذا نرى العلامء ينبهون كل حني إىل أن  ،  [ 100]املؤمنون:    َوَرائِِهمم َبرم

 .(3) رب يف حد ذاتهاملراد بالقرب هي حياة الربزخ، ال الق 
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)فأمثال هذه األخبار هلا ظواهر صحيحة،    :هـ( 505)ت  الغزايل   ال يف ذلك اإلماموق

وأرسار خفّية، ولكنها عند أرباب البصائر واضحة، فمن مل تنكشف له حقائقها فال ينبغي  

 . (1) أن ينكر ظواهرها، بل أقل درجات اإليامن التصديق والتسليم(

هـ(: )ال يمنع من سؤال امللكني وعذاب القرب كون امليت  676)ت   يالنوو  فيها   قالكام  

قد تفرقت أجزاؤه، كام نشاهد يف العادة، أو أكلته السباع أو حيتان البحر أو نحو ذلك، فكام  

  
ٍ
أن اهلل تعاىل يعيده للحرش، وهو سبحانه وتعاىل قادر عىل ذلك، فكذا يعيد احلياة إىل جزء

 وإن أكلته الِسباع واحليتان، فإن قيل: فنحن نشاهد امليت عىل حاله يف قربه، 
ٍ
  منه أو أجزاء

فكيف يسأل ويقعد ويرضب بمطارق من حديد وال يظهر له أثر؟! فاجلواب أن ذلك غري  

ممتنٍع، بل له نظري يف العادة، وهو النائم، فإنه جيد لذًة وآالَما ال نحس نحن شيًئا منها، وكذا  

كان   وكذا  منه،  جليسه  ذلك  يشاهد  وال  فيه  يفكر  أو  يسمعه  ملا  وآملًا  لذًة  اليقظان  جيد 

فيخربه بالوحي الكريم وال يدركه احلارضون، وكل هذا ظاهر    يأيت النبي    جربائيل

 .  (2) جيل، وأما رضبه باملطارق فال يمتنع أن يوسع له يف قربه فيقعد ويرضب(

مؤمن باهلل تعاىل عظيم القدرة اإلهلية وإمكاهنا، فهو تعاىل    كلِّ   ال ُيفى عىل ذلك أنه  

ن بوجود احلياة الربزخية ُيَعد من املسائل التي تثبت  الذي ال ُيعِجزه يشء، لذلك فإن اإليام

 هذه القدرة من خالل اإليامن بحقيقة املوت وعدم فناء اإلنسان بعده.

أّن   الناس  )يتصّور أغلب  املوت بقوله:  الشريازي حقيقة  السيد نارص مكارم  ويذكر 

رد يف القرآن املجيد  املوت أمر عدمي ومعناه الفناء، إالّ أّن هذه النظرة ال تنسجم مع ما و

فاملوت يف نظر القرآن أمر وجودي، وهو  ،  وما تدّل عليه الدالئل العقلية وال توافقها أبداً 

نتقال وعبور من عامل إىل آخر، ولذلك ُعرّب عن املوت يف كثري من اآليات بـ »ُتويّف« ويعني  ا
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 ستعادهتا من اجلسد بواسطة املالئكة. اتسّلم الروح و

َقِّ ية الكريمة  والتعبري يف اآل بِاحلم ِت  املمَوم َرُة  هو إشارة إىل  ،  [19]ق:    َوَجاَءتم َسكم

 . (1) هذا املعنى أيضًا(

هـ( )ألن اهلل قادر أن يعيد احلياة إىل جزء من اجلسد ويقع  852)ت   رويقول ابن حج 

عليه السؤال كام هو قادر عىل أن جيمع أجزاءه، واحلامل للقائلني بأن السؤال يقع عىل الروح  

فقط أن امليت قد يشاَهد يف قربه حال املسألة ال أثر فيه من اقعاد وال غريه وال ضيق يف قربه  

ملقبور كاملصلوب، وجواهبم أن ذلك غري ممتنع يف القدرة بل له نظري  وال سعة، وكذلك غري ا

يف العادة وهو النائم، فإنه جيد لذة وأملا ال يدركه جليسه، بل اليقظان قد يدرك أملا أو لذة ملا  

 .(2) يسمعه أو يفكر فيه، وال يدرك ذلك جليسه(

 َقِديرٌ اهللََّ عَ فالذي يؤمن باهلل تعاىل، ويتلو ما ورد يف كتابه  
ٍ
ء التي وردت    ىَل ُكلِّ يَشم

عرشات املرات سيؤمن حتاًم بإحياء اهلل تعاىل للميت يف قربه ولو مل ُيدَفن ويسأله عام وردت  

 به األحاديث، وإن ذلك ليس بُمحاٍل يف عظيم قدرة اهلل تعاىل ومالكيته ألمور العباد. 

 الثاين: استمرارية احلياة بعد املوت وعالقته ابجلزاء اإلهلي  قصد امل
ا يف  بينا  أن  و   ملقصدبعد  العقيدة  هذه  إثبات  والسنة  األول  الكريم  القرآن  من  أدلتها 

بقدرة اهلل تعاىل،    والعقل، فضاًل عن إمجاع االمة واتفاق األديان عليها، والتي ترتبط مبارشًة  

واستمرارية   الربزخ  عامل  بوجود  االيامن  من  ُتسَتنَبط  التي  والتجليات  املقاصد  هنا  نتناول 

مه خالل حياته من   احلياة بعد املوت، من حيث النعيم والعذاب الذي يالقيه اإلنسان ملا قدَّ
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 أعامل، وارتباط هذا العمل بجزائه وعقابه. 

هذا   تكون  فقد  ذلك  عىل  عدةوبناًء  مقاصَد  من  الربزخ  القسم  عامل  ارتباط  أوهلا   ،

واستمرارية احلياة بعد املوت بالعدالة اإلهلية، وثانيها عالقته بالرمحة اإلهلية، والثالث منه ما  

 الرتبية اإلهلية، وكٌل حسب العنوانات التالية: ارتبط باحلكمة و

 استمرارية احلياة بعد املوت وعالقته ابلعدالة اإلهلية   ـ 1
وتتجىل هذه املقاصد يف ترسيخ عدالة اهلل تعاىل املطلقة يف ذلك املوقف، يقول السيد  

كوهنا نتيجة  كامل احليدري يف فلسفة احلياة الربزخية: )إن من أهم خصائص احلياة اآلخرة  

نتيجة   فهي  شقاء،  أو  نعياًم  كانت  سواٌء  فرش،  رشًا  وإن  فخري،  خريًا  إن  اإلنسان،  ألعامل 

ألعامل اإلنسان يف احلياة الدنيا، وحيُث أن احلرش األكرب مل يتحقق للجميع؛ لكون احلياة ما  

فاقتضت   بعد،  ُيوَلدوا  مل  ُأناس  اليها  وسيأيت  أحياء،  فيها  زال  وما  مستمرة  احلكمة  زالت 

الدنيا   بني  الوسيط  تكون  التي  احلياة  وهي  األُخروية،  احلياة  تسبق  حياة  وجود  اإلهلية 

 . (1) واآلخرة(

التي استحق هبا النعيم والعذاب الربزخي،  ويف تلك الدار   تتمثل لكل انسان أعامله 

ذلك )إن جزاء اآلخرة هو جتسم ألعامل الدنيا، والنعيم والعذاب هناك مها نفس العمل  

لصالح واليسء الذي أداه اإلنسان هنا، وقد ُكشف عنهام الغطاء فظهرا للعيان، فمثاًل تالوة  ا

القرآن تتجسم هناك بصورة مجيلة وتستقر اىل جانب صاحبها، أما الغيبة وظلم الناس فهام  

 يتجسامن بصورة طعام كالب جهنم للمامرسني هلام. 

ال  فإن ألعاملنا وجهني، األول هو  فاٍن  وبعبارًة أخرى  الظاهري األريض، وهو  وجه 

الغيبي   الوجه  والثاين  فعل،  أو  قول  بصورة  الدنيا  يف  تظهر  التي  األعامل  وهو  ومؤقت، 

حيث إن األعامل بعد صدورها منا ال تفنى، وإنام تبقى مالزمًة لنا وتدور حولنا    ،األخروي
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 .(1) تلك الدار(دوران الدائرة حول مركزها، وهذا الوجه الغيبي باٍق وسوف نلتقي به يف 

منذ اللحظات االوىل هلذه املرحلة  ه ووبام إن املوت أول مرحلة من منازل اآلخرة، فإن

السيد   يقول  أمامه يف عامل الربزخ،  نتيجة أعامله وآثارها باإلضافة اىل متثلها  يرى اإلنسان 

أ متثالت  مسألة  يف  املتكلمني  من  وكثري  والفالسفة  احلكامء  )يعتقد  احليدري:  عامل  كامل 

أو   احلقائق  أن  القيامة  يوم  األعامل  بتجسم  عندهم  ُيسمى  ما  أو  الربزخ،  عامل  يف  اإلنسان 

األعامل من قبيل الصالة والصوم واحلج ونحو ذلك من األعامل التي نقوم هبا هلا وجوٌد  

 آخر يف عواملٍ ُأخرى يف عامل امللكوت(. 

يذكر قولن  ثم  يف  العمل  )املُراد من  األعامل  من  يقابل  املراد  ما  ليس  )متثل األعامل(  ا 

)املرتبط   اجلوارحي  العمل  أي  االعتقاد،  من  أهم  هو  الذي  العمل  بل  فقط،  العقيدة 

باجلوارح(، والعمل اجلوانحي )املرتبط بالقلوب واالعتقادات واإليامن(. وإن مجيع أعامل  

صور له  تكون  سوف  عمٍل  وكلُّ  له،  وستتجىل  الربزخ،  يف  له  تتمثل  سوف  ة  اإلنسان 

 . (2) تناسبه(

 َتَودُّ َلوم  قال تعاىل:  
ٍ
ا َوَما َعِمَلتم ِمنم ُسوء ٍ حُممرَضً ٍس َما َعِمَلتم ِمنم َخريم َم جَتُِد ُكلُّ َنفم َيوم

َبِعيًدا َأَمًدا  َوَبيمنَُه  َبيمنََها  حضور  ،  [ 10]النساء:    َأنَّ  )إىل  الكريمة  اآلية  هذه  تشري  حيث 

امة، فريى كّل امريء ما عمل من خري وما عمل من رّش  األعامل الصاحلة والسيئة يوم القي

حارضًا أمامه، فالذين يشاهدون أعامهلم الصاحلة يفرحون ويستبرشون، والذين يشاهدون  

 .(3) أعامهلم السّيئة يستويل عليهم الرعب ويتمنّون لو أهّنم استطاعوا أن يبتعدوا عنها(

تعاىل:   َا  كذلك قوله  إهِنَّ يِف  َياُبنَيَّ  َأوم  َرٍة  يِف َصخم َفَتُكنم  َدٍل  َخرم ِمنم  َحبٍَّة  ِمثمَقاَل  َتُك  إِنم 

ِض َيأمِت هِبَا اهلل إِنَّ اهلل َلطِيٌف َخبرِيٌ  َرم اَمَواِت َأوم يِف األم فاآلية الكريمة تدل    ، [16]لقامن:    السَّ

______________________________________________________________   

 . 330/ 8، و)يُنظَر( مفاهيم القرآن: 2٦5، 2٦4( العدل اإلهلي: 1)
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املن بثوهبام  بالصالة والزكاة  فيؤتى  القيامة،  يوم  به  يؤتى  العمل  نفس  أن  للنشأة  عىل  اسب 

 . (1) األُخروية، وهكذا احلال يف األعامل غري الصاحلة

ِقَياَمِة(  كام ورد فيام يدل عىل جتسم االعامل يف الربزخ قوله  َم الم ،  (2) : )الظُّلمُم ُظُلاَمٌت َيوم

متثل ظلم الظاملني اىل ظلامت يوم القيامة، التي ُيَعد املوت أول  عىل  فدلَّ احلديث الرشيف  

)فلو استنار بنور اهلدى العترب، فإذا سعى املتقون بنورهم الذي حصل هلم بسبب    ،مراحلها 

 . (3)حيث ال يغني عنه ظلمه شيئًا(  الظلم الظاملَ  التقوى اكتنفت ظلامُت 

قدمه   عام  صورة  اال  هو  ما  الربزخية  احلياة  يف  والعذاب  النعيم  إن  ذلك  من  ونعلم 

جىل هذه األعامل لصاحبها، إن كانت خريًا جتلت  اإلنسان لنفسه يف هذه احلياة الدنيا حيث تت

له بأهبى الصور وإن مل تكن كذلك فساءت بحسب مقدارها، فلذلك ال يلقى اإلنسان يف  

يف احلديث      هقربه إال ما قدمه من عمل صالح، أو عمل سء، كام أشار إىل ذلك قول

تعاىل  القدس  اَمُلكُ عن اهلل  َأعم ِهَي  إِنَّاَم  ِعَباِدي  )َيا  َفَمنم  :  اَها،  إِيَّ ُأَوفِّيُكمم  ُثمَّ   ، َلُكمم ِصيَها  ُأحم مم 

َسُه( َ َذلَِك، َفاَل َيُلوَمنَّ إِالَّ َنفم َمِد اهللَ َوَمنم َوَجَد َغريم ا، َفلمَيحم ً  . (4) َوَجَد َخريم

 استمرارية احلياة بعد املوت وعالقته ابلرمحة اإلهلية   ـ 2
تعاىل، وهذا غري   اهلل  تتناَّف مع رمحة  أهنا  الربزخية  للحياة  املنكرين  الكثري من  يتوهم 

صحيح؛ فحني يؤمن اإلنسان بام أعده تعاىل له جزاء إيامنه ويقينه من أول حلظات رحيله  

املتتايل  ونعيمه  القرب  سعة  من  النشأة  هذه  هذا  عن  أصبح  صادقًا،  حقيقيًا  ايامنه  كان  ان   ،

حممودة   أعامل  من  يستطيعه  بام  عليها  احلصول  اىل  ساعيًا  تعاىل  اهلل  رمحة  يرجو  اإلنسان 

______________________________________________________________   

 .1٦2، وأسرار ما بعد املوت: 335/ 8( مفاهيم القرآن: 1)
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 العاقبة، خائفًا مما عملته يداه من املعايص السابقة. 

، حيث  غيبيةفالرمحة اإلهلية من املقاصد املهمة والتي تكون متضمنة جلميع املباحث ال

ل يف بيان تكريم اهلل تعاىل للمطيعني، وذلك بتبشريهم بام سينالون خالل هذه املرحلة  تتمث 

من حياهتم عن إيامهنم وطاعتهم هلل تعاىل، ويتبني لنا ذلك من خالل عدة نصوص دلت عىل  

 هذا التكريم واجلزاء احلسن خالل احلياة الربزخية. 

 تتجىل هلم يف برزخهم: ومن مظاهر هذه الرمحة العظيمة للمؤمنني والتي  

ـ توعد اهلل تعاىل املؤمن بسعة قربه، وُيَبرَش بام أعده له تعاىل من النعيم الدائم اىل يوم  آ  

: )َفُتَعاُد ُروُحُه يِف َجَسِدِه،    البعث، بدليل ما روي من حديث الرباء بن عازب عن النبي  

َفَيقُ  َربَُّك؟  َمنم  َلُه:  َفَيُقواَلِن  لَِسانِِه،  َفُيجم َمَلَكاِن،  ِدينَُك؟  َفَيأمتِيِه  َلُه: َما  َفَيُقواَلِن  َ اهلُل،  وُل: َريبِّ

؟ َفَيُقوُل: ُهَو َرُسوُل اهللِ  ُجُل الَِّذي ُبِعَث فِيُكمم اَلُم، َفَيُقواَلِن َلُه: َما َهَذا الرَّ سم ِ   َفَيُقوُل: ِدينَِي اإلم

 قمُت، َفُينَاِدي ُمنَاٍد    ، َفَيُقواَلِن َلُه: َوَما ِعلمُمَك؟ فيقول: َقَرأمُت كَِتاَب اهللِ، َفآَمنمُت بِِه َوَصدَّ

إِ  َباًبا  َلُه  َتُحوا  َوافم َنَِّة،  اجلم ِمَن  بُِسوُه  َوَألم َنَِّة،  اجلم ِمَن  ِرُشوُه  َفَأفم َعبمِدي،  َصَدَق  َأنم   :
ِ
اَمء السَّ ىَل  يِف 

َنَِّة(، َقاَل   ِ اجلم َسُح َلُه يِف َقربم ِحَها، َوطِيبَِها، َوُيفم ِه(، َقاَل  : )َفَيأمتِيِه ِمنم َروم : )َوَيأمتِيِه  ِه َمدَّ َبرَصِ

ُمَك   َيوم َهَذا  َك،  َيرُسُّ بِالَِّذي  َأبمرِشم  َفَيُقوُل:  يِح،  الرِّ َطيُِّب  الثَِّياِب،  َحَسُن  ِه،  المَوجم َحَسُن  َرُجٌل 

فَ   ، ِ رَيم بِاخلم جَيِيُء  ُه  المَوجم ُهَك  َفَوجم َأنمَت؟  َمنم  َلُه:  َفَيُقوُل  ُتوَعُد،  ُكنمَت  َعَمُلَك  الَِّذي  َأَنا  َيُقوُل: 

يِل، َوَمايِل( ِجَع إِىَل َأهم اَعَة َحتَّى َأرم الُِح، َفَيُقوُل: َربِّ َأِقِم السَّ  .(1) الصَّ

ا، إىَِل  ـ ويف حديث آخر له  ب   أَلُ َعَليمِه َخرِضً ِه َسبمُعوَن ِذَراًعا، َوُيمم ِ َسُح َلُه يِف َقربم : )ُيفم

ِم ُيبمَعُثوَن( ،  د يف رشحه بأنه )يمأل نعاًم غضة ناعمة وأصله من خرضة الشجرة، فمام ور(2) َيوم

احلجب   من  ما جياوره  يرفع عن برصه  وأنه  له عىل ظاهره  الفسح  هذا  يكون  أن  وحيتمل 

______________________________________________________________   
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 . (1) الكثيفة بحيث ال تناله ظلمة القرب وال ضيقه إذا ُرَدت إليه روحه(

عامله الصاحلة وعباداته عنه  ومن مظاهر هذه الرمحة اإلهلية للعبد املؤمن مدافعة أـ  ج  

منذ أول حلظات برزخه ويستمر معه التكريم اإلهلي حتى بعثه من قربه، ويدل عىل ذلك ما  

اَلُة  ، بقوله: )ُروَي عن النبي   ِمنًا، َأَحفَّ بِِه َعَمُلُه، الصَّ ُه، َفإِنم َكاَن ُمؤم َ إَِذا َدَخَل اإلنسان َقربم

َياُم(. َقاَل: )َفَيأمتِيهِ  ُه(، َقاَل  َوالصِّ دُّ َياِم، َفرَيُ ِو الصِّ ُه، َوِمنم َنحم دُّ اَلِة، َفرَتُ ِو الصَّ :  املمََلُك ِمنم َنحم

َقاَل   ،) لِسم اجم النَّبِيَّ  )َفُينَاِديِه:  نِي  )َيعم ُجِل،  الرَّ َهَذا  يِف  َتُقوُل  َماَذا  َلُه:  َفَيُقوُل  لُِس،  )َفَيجم  :

  َِهُد َأنَُّه َرُسوُل اهلل ٌد، َقاَل: َأَنا َأشم ؟ َقاَل: حُمَمَّ ِريَك؟  ( َقاَل: َمنم ( َقاَل: )َيُقوُل: َوَما ُيدم

اهللِ(.   َرُسوُل  َأنَُّه  َهُد  َأشم َقاَل:  َتُه؟  َركم َوَعَليمِه  َأدم  ، ِمتَّ َوَعَليمِه  َت،  ِعشم َذلَِك  َعىَل  )َيُقوُل:  َقاَل: 

 .(2) (ُتبمَعُث 

أما املكذب بأحوال احلياة الربزخية فإنه )لن يتميز بأي يشء آخر عن املؤمن به، فال  

هو يسعد يف حياته الدنيا سعادة زائدة، وال هو يتخىل عن اآلالم التي تصيب املؤمن باهلل،  

تصيبهم وتصيب البرش مجيعًا، ولكنها هُتون للمؤمن نتيجة إيامنه وتعظم للكافر  ألن اآلالم 

نتيجة جحوده، وهلذا أخرب اهلل تعاىل أن تنعم اإلنسان يف اآلخرة لن حيول بينه وبني التنعم  

ِمٌن َفَلنُحم يف الدنيا، كام قال تعاىل:   يَِينَُّه َحَياًة َطيَِّبًة  َمنم َعِمَل َصاحِلًا ِمنم َذَكٍر َأوم ُأنمَثى َوُهَو ُمؤم

َمُلونَ  َسِن َما َكاُنوا َيعم َرُهمم بَِأحم ِزَينَُّهمم َأجم  .(3) [(97]النحل:   َوَلنَجم

 استمرارية احلياة بعد املوت وعالقته ابحلكمة والرتبية اإلهلية  ـ 3
من خالل دراستنا للمسائل املتعلقة باليوم اآلخر، ومالحظة التدرج يف املحاسبة التي  

مصاديق   خالل  من  نالحظ  الربزخ،  يف  حياته  وبدء  اإلنسان  موت  حلظات  أول  من  تبدأ 

______________________________________________________________   

 .204/ 17( املنهاج: 1)
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النصوص الكريمة يف هذه احلياة التحقيق التام للحكمة اإلهلية التي أرادها تعاىل منذ األزل  

ه تعاىل هلم من جزاء ونعيم. يف تربيته لعباده ا  ملؤمنني كي ينالوا عظيم ما أعدَّ

أن املوت ال حمالَة صائٌر إليه، لكنه إن علِم بام سيالقيه ويراه من    يعلم فاإلنسان بطبعه  

أو عذاب بمجرد خروج روحه من اجلسد املحرك هلا فإن ذلك يكون بمثابة درٍس   نعيٍم 

ون أن املوت أمٌر  وقنجتناب الرش، فالناس مجيعًا ي تربوٍي كاٍف يف توجيهه لفعل اخلريات، وا

حتمي، وال خلود ألحد عىل هذه األرض سواٌء كان مؤمنًا كامل اإليامن، أو كافرًا أو فاسقًا  

 متامديًا بفسقه. 

بتصوره  القرب شبهًة يف ذلك  تغليب    موملنكري عذاب  تقتيض  الرشعية  املصلحة  أن 

ر للناس عذاب القرب ونحوه، ألن ذلك قد يؤذهيم،  الرجاء عىل اخلوف، وأنه ال يصح أن ُيذك

 وُييفهم، ويقنطهم من رمحة اهلل تعاىل. 

متداول له حتدث وهو    ع فديوطمقيف    (1)ومن األمثلة عىل ذلك ما ذكره عدنان إبراهيم

يستهزئ بالذين ُيّوفون الناس من عذاب يوم القيامة، ومن عذاب القرب، لكن، ما املانع  

 من ذلك إن كان الغرض منه الدعوة إىل التقوى والصالح. 

ِذيَن آَمنُوا ُقوا َأنمُفَسُكمم  فالقرآن الكريم نفسه مارس هذا املبدأ، فقد قال تعاىل:   َا الَّ َياَأهيُّ

ُصوَن اهللََّ َما َأَمَرُهمم َوأَ  َجاَرُة َعَليمَها َماَلئَِكٌة ِغاَلٌظ ِشَداٌد اَل َيعم لِيُكمم َناًرا َوُقوُدَها النَّاُس َواحلمِ   هم

َمُرونَ  َعُلوَن َما ُيؤم  [. 6  لتحريم:ا] َوَيفم

املؤمنني،  الذي أخرب عن حال  تعاىل؛ فقال  و  وهو نفسه  املقربني منهم، وخشيتهم هلل 

)تعاىل:   َكاُفوًرا  ِمَزاُجَها  َكاَن  َكأمٍس  ِمنم  ُبوَن  َ َيرشم َراَر  َبم األم اهللَِّ  5إنَّ  ِعَباُد  هِبَا  ُب  َ َيرشم َعيمنًا   )

ِجرًيا )  ُروهَنَا َتفم َتطِرًيا )6ُيَفجِّ ُه ُمسم ًما َكاَن رَشُّ ِر َوَُيَاُفوَن َيوم ( َوُيطمِعُموَن الطََّعاَم  7( ُيوُفوَن بِالنَّذم

كِينًا َوَيتِياًم َوَأِسرًيا )َعىَل ُحبِِّه مِ  ِه اهللَِّ اَل ُنِريُد ِمنمُكمم َجَزاًء َواَل ُشُكوًرا  8سم ( إِنَّاَم ُنطمِعُمُكمم لَِوجم

______________________________________________________________   
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َطِريًرا 9) ًما َعُبوًسا َقمم نَا َيوم ثم عقب عىل ذلك بقوله  ،  [10ـ     5]اإلنسان:    ( إِنَّا َنَخاُف ِمنم َربِّ

وًراَفَوَقاُهُم اهللَُّ رَشَّ تعاىل:   ًة َورُسُ َ اُهمم َنرضم ِم َوَلقَّ َيوم [، وهكذا عندما  11]اإلنسان:     َذلَِك الم

ًنا َوإَِذا َخاَطَبُهُم  ذكر عباد الرمحن، قال عنهم:   ِض َهوم َرم ُشوَن َعىَل األم ِذيَن َيمم َِن الَّ محم َوِعَباُد الرَّ

َاِهُلوَن َقاُلوا َساَلًما ) ِذيَن َيبِيُتوَن لِرَ 63اجلم ًدا َوِقَياًما ) ( َوالَّ ِمم ُسجَّ نَا 64هبِّ ِذيَن َيُقوُلوَن َربَّ ( َوالَّ

فم َعنَّا َعَذاَب َجَهنََّم إِنَّ َعَذاهَبَا َكاَن َغَراًما )  ِ ا َوُمَقاًما 65ارصم َتَقرًّ َا َساَءتم ُمسم ] الفرقان:    ( إِهنَّ

عىل   ، [ 66ـ    63 الشديد  بالعذاب  املؤمنني  يتوعد  الكريم  القرآن  نرى  املعايص    وهكذا 

 . (1)املختلفة، ومل يذكر أبدًا أهنم ما داموا مؤمنني، فهم ُمعَفون من ذلك

ثم إن هذا اإلنذار والتبشري بحد ذاته ُيَعد من املقاصد املهمة لإليامن بذلك املوقف، وله  

تردع  حتى  العذاب،  وأنواع  األهوال  تذكر  املؤمنني  عالمات  من  )فإن  العظيمة  حكمتُه 

و األمارة  هبا  النفس  ُيعَذب  التي  األعامل  بيان  املقدسة  النصوص  يف  ورد  وهلذا  تؤَدب، 

،  صاحبها يف القرب، حتى تكون حتذيرًا له، وليس من األدب مع اهلل تعاىل، وال مع رسوله  

 . (2) والذي استعمل هذه الوسيلة الرتبوية يف أن نقوم نحن بالتهوين منها وحتقريها(

أو   الكافر  إن  نجد  قد  إننا  نعيٍم  كام  من  فيها  وما  املوت  بعد  الربزخية  للحياة  املنكر 

وعذاب، كلام ُذكِر املوت قد يزداد رضاوًة ورشاهة يف التمتع بالشهوات، وازداد اعتداؤه  

حياته   بعد  فيام  نعيٍم  أي  من  ليأسه  العقاب،  من  مادي  رادٌع  يردعه  مامل  غريه  حقوق  عىل 

الل احلياة الدنيا، مهام كانت السبل تقوده  الدنيوية هذه، فيسعى لتحصيل ما تتمناه نفسه خ

 . ملعايص اهلل تعاىل ومتردًا وبعدًا منه تعاىل

الثانية   نشأته  ويف  موته  بعد  سُيعوض  أنه  يتيقن  عندما  تعاىل  باهلل  املؤمن  اإلنسان  أما 

)جزاء كل أمل أصابه، وأجر كل جهد بذله، وأن كل من أصابه بأذى سينال عقابه الذي مل  
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ينله يف الدنيا، سيشعر بالراحة، وسيهون عليه األمل، وسيقبل عىل مجيع املكارم ينهل منها،  

يلها بكل راحته ولذاته، وهو ما يساهم يف رفعه إىل املقامات العليا من سلم  ويضحي يف سب

ونجد ذلك كثريًا يف جتسد الصفات القويمة يف نفس املؤمن،  ،  (1) األخالق والقيم النبيلة( 

 والتي تعترب امتدادًا ملقصد الرتبية اإلهلية، منها: 

 ـ تزكية النفس آ  

التي نستنتجها مما ورد يف هذه النشأة الربزخية،  وكربياهتا  والِعرَب  من مهامت املقاصد  

املهمة التي يريب اهلل تعاىل عليها عباده إلنقاذهم من املهالك وقتئٍذ،    املقاصدوالتي ُتَعد من  

تزكية النفوس وتربية اإلنسان وتعليمه من خالل بلورة األخالق احلسنة يف واقعه الوجداين  

يف  ،  والسلوكي  القيم  هذه  تتجسد  االخالق  وإنام  رذائل  عن  نفسه  تزكية  جراء  شخصيته 

 ويقينه أنه تعاىل قد وفقه هبذه التزكية للنفس ألجل الوصول اىل مرتبة الفالح. 

تعاىل:   قوله  يف  جليًا  ذلك  )يظهر  اَها  َزكَّ َمنم  َلَح  َأفم اَها 9َقدم  َدسَّ َمنم  َخاَب  َوَقدم   )  

عرش 2]الطالق:   أحد  ذكر  وبعد  الكريم  القرآن  )فنجد  أطول    [،  من  وهي  مهاًم،  َقَساًم 

ـ وبعد ذلك يقول   ـ قساًم بالشمس والقمر والنجوم والنفس اإلنسانية  األقسام يف القرآن 

اَها ) تعاىل:   َلَح َمنم َزكَّ اَها 9َقدم َأفم  . ( َوَقدم َخاَب َمنم َدسَّ

م يويل  وهذا التأكيد املتكرر والشديد يف هذه اآليات الكريمة يدلُّ عىل أن القرآن الكري 

أمهية بالغة ملسألة األخالق، وأن التزكية هي اهلدف األهم لإلنسان، وتكمن فيها كل القيم  

 .(2) اإلنسانية بحيث تكون نجاة اإلنسان هبا(

ى نفسه، أي طهرها  548كام بني الطربس)ت  هـ( هذه املرتبة يف الفالح، فأفلَح من زكَّ

من أمخلها وأخفى حملها، وقيل أضلها    وأصلحها بطاعة اهلل تعاىل وصالح العباد، وخاَب 

______________________________________________________________   
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 .  (1)وأهلكها، وقيل أفجرها 

فقال يا رسول اهلل أي الصدقة    أنه جاء رجل إىل النبي  ، ملا ُروي  وهو ما برش به  

ِغنَى َوال    قال    ( أعظم أجرًا ؟ َر َوَتأمُمُل الم َفقم َق َوَأنمَت َصِحيٌح َشِحيٌح خَتمَشى الم : )َأنم َتَصدَّ

مِهُل َح  ُلمُقوَم ُقلمَت لُِفالٍن َكَذا َولُِفالٍن َكَذا، َوَقدم َكاَن لُِفالٍن(مُت  . (2) تَّى إَِذا َبَلَغتم احلم

 ـ االستقامة  ب  

سفرًا عن هذه احلياة الدنيا الفانية، وخري ما يتزود    لربزخية ُيَعدان السفر اىل النشأة ا

التي توِرث حسن اخللق، بعد عبادة اهلل سبحانه وتعاىل،    (3)اإلنسان لنفسه منها باالستقامة 

: يا رسول اهلل، قل يل يف اإلسالم قوالً ال أسأل عنه أحدًا بعدك،  لذلك حني قيل للنبي  

: آَمنمُت بِاهللِ، َفاسم ل قا  (: )ُقلم (4)  َتِقمم
. 

ه تعاىل للمستقيمني، منها  وقد رصحت باالستقامة نصوص يف كتاب اهلل،   مع ما أعدَّ

ُل َعَليمِهُم املماََلئَِكُة َأالَّ  :  ما جاء يف اآليتني الكريمتني َتَقاُموا َتَتنَزَّ نَا اهللَُّ ُثمَّ اسم ِذيَن َقاُلوا َربُّ إِنَّ الَّ

تِي ُكنمُتمم ُتوَعُدوَن )خَتَاُفوا َواَل   َنَِّة الَّ وا بِاجلم َزُنوا َوَأبمرِشُ َيا  30حَتم نم ََياِة الدُّ لَِياُؤُكمم يِف احلم ُن َأوم ( َنحم

ُعونَ  فِيَها َما َتدَّ َوَلُكمم  َأنمُفُسُكمم  تَِهي  َما َتشم فِيَها  َوَلُكمم  ِخَرِة  ،  [ 32ــ    30]فصلت:    َويِف اآلم

الكلم   جوامع  بدائع  من  وقوالً  )وهذا  اعتقادًا  واإلسالم  اإليامن  معاين  مجيع  مجعتا  فقد 

األوىل   باجلملة  وهو حاصل  توحيد  اإلسالم  إذ  اهللَُّ وعماًل،  نَا  َربُّ بسائر  َقاُلوا  والطاعة 

َتَقاُمواأنواعها يف ضمن الثانية   إذ االستقامة امتثال كل مأمور وجتنب كل منهي    ُثمَّ اسم
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 . (1) ة للسنن املحمدية مع التخلق باألخالق املرضية(وعرفها بعضهم بأهنا املتابع

االستقامةفقد   أهل  تعاىل  اهلل  َتَقاُموابرش  اسم ُثمَّ  اهللَُّ  نَا  َربُّ َقاُلوا  ِذيَن  الَّ أول  إِنَّ  منذ 

تعاىل بسبع مواهب   اهلل  لتبرشهم مالئكة  املالئكة  تتنزل عليهم  بأهنم  احتضارهم  حلظات 

ي ظل اإليامن واالستقامة يصل اإلنسان إىل مرحلة بحيث  عظيمة عندما هتبط عليهم، فف 

 تنزل عليه املالئكة وتعلمُه، نذكرها هنا كام قاهلا السيد نارص مكارم الشريازي، وهي: 

اآلية   تصف  و)احلزن(،  )اخلوف(  بعدم  واملتمثلتني  والثانية  األوىل  البشارتني  فبعد 

َ املرحلة الّثالثة بقوله تعاىل:  وا بِاجلم تِي ُكنمُتمم ُتوَعُدونَ َوَأبمرِشُ  . نَِّة الَّ

تعاىل:         قوله  يتضّمنها  الّرابعة  َويِف  والبشارة  َيا  نم الدُّ ََياِة  احلم يِف  لَِياُؤُكمم  َأوم ُن  َنحم

ِخَرةِ  فلن نرتككم وحيدين، بل نعينكم يف اخلري ونعصمكم عن االنحراف حتى تدخلوا  اآلم

 اجلنّة. 

َتِهي َأنمُفُسُكمم   والبشارة اخلامسة قوله تعاىل:  أي يف اجلنّة.  َوَلُكمم فِيَها َما َتشم

أّما البشارة السادسة فال ختتص بالنعم املادية وما تريدونه، بل االستجابة إىل العطايا  

ُعونَ واملواهب املعنوية:   . َوَلُكمم فِيَها َما َتدَّ

البارو لدى  ضيوفًا  ستحلون  أّنكم  فهي  واألخرية  السابعة  ويف  البشارة  عّزوجّل  يء 

قبل   من  العزيز  بالضيف  الرتحيب  يتّم  مثلام  متامًا  النعم  كّل  لكم  وستقدم  اخلالدة،  جنته 

 . (2) [32]فصلت:   ُنُزاًل ِمنم َغُفوٍر َرِحيمٍ املضيف: 

 ـ االبتعاد عن مسببات عذاب القربج  

ُيَعد االبتعاد عن مسببات عذاب الربزخ من اجلرائم والذنوب ذاته ما جيلب النعيم يف  

ابوحلية:   الدين  الدكتور نور  يقول يف ذلك  الدار،  ا )تلك  يتضمن تبشريًا،  إن  إلنذار نفسه 
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من   صاحبها  يقي  عنها،  االبتعاد  أن  يبني  والذنوب،  اجلرائم  تلك  من  التحذير  أن  ذلك 

ُيوفونك   ، ويف ذلك أعظم بشارة، ولذلك قيل: )إنك إن ختالط أقواماً املهالك التي تعرتضه

 .(2) ((1) خري لك من أن تصحب أقوامًا يؤمنونك حتى يدركك اخلوف(  ،حتى يدركك أمن

املوت[:   بعد  ما  ]أرسار  يف  الدين  نور  الدكتور  املدارس  ويضيف  من  مدرسة  )الربزخ 

إلخراجهم من الظلامت إىل النور، وهتذيب نفوسهم لتصلح  الرتبوية التي يريب اهلل فيها عباده، 

للدخول للجنة التي ال يدخل إليها إال الطيبون، فقد اهتمت النصوص املقدسة بأنواع الدروس  

وهي تدخل ضمن    ، التي تقدم يف هذه املرحلة أكثر من اهتاممها بالنعيم الذي يلقاه املقيمون فيها 

عن التبشري النبوي، إن مل يكن يفوقه، فالتبشري قد يكفي فيه   اإلنذار النبوي، وهو ال يقل أمهية 

 . ( 3) احلديث واحلديثان، لكن اإلنذار حيتاج إىل املزيد من التفاصيل( 

ُيَعد االيامن بنعيم القرب وعذابه درسًا بليغًا يف إصالح اإلنسان وانقاذه من اهلالك،  لذلك  

يف  روي  ما  خالل  من  ومقدماته،    وذلك  العذاب  هذا  أسباب  عىل    أهنم   ومنها ذكر  يعذبون 

جهلهم باهلل وإضاعتهم ألمره وارتكاهبم ملعاصيه فال يعذب اهلل روحًا عرفته وأحبته وامتثلت  

أمره واجتنبت هنيه، وال بدنًا كانت فيه أبدًا، فان عذاب القرب وعذاب اآلخرة أثر غضب اهلل  

أسخطه يف هذه الدار ثم مل يتب ومات عىل ذلك كان له  فمن أغضب اهلل و   ، وسخطه عىل عبده 

 . ( 4) من عذاب الربزخ بقدر غضب اهلل وسخطه عليه، فمستقل ومستكثر ومصدق ومكذب 

، لنرى من خالهلا دور  ( 5) وسنكتفي هنا بذكر بعض ما ورد يف النصوص الكريمة من ذلك 
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 . للنفس اإلنسانية   اإليامن بالربزخ يف الرتبية واإلصالح 

الظلم والطغيان واالستبداد: ولعله من أكرب أسباب العذاب يف الربزخ، وإليه اإلشارة بقوله   •

   )ِقَياَمِة َم الم لمُم ُظُلاَمٌت َيوم ِقَياَمِة،    قوله  و ،  ( 1) : )الظُّ َم الم لمَم ُظُلاَمٌت َيوم لمَم، َفِإنَّ الظُّ ُقوا الظُّ : )اتَّ

ُقوا   ( َواتَّ حَّ  . ( 2) الشُّ

َماَت   ويوم القيامة، ال يشمل املوقف فقط، بل يبدأ من املوت نفسه، كام ورد يف احلديث )َمنم 

   . ( 3) َفَقدم َقاَمتم ِقَياَمُتُه( 

إليه قوله تعاىل:   • ِل  الكفر والنفاق: ويشري  َأهم ُمَناِفُقوَن َوِمنم  َراِب  َعم ِمَن األم َلُكمم  َومِمَّنم َحوم

ِ ُثمَّ ُيَردُّوَن ِإىَل 
َتنيم هُبُمم َمرَّ َلُمُهمم َسنَُعذِّ ُن َنعم َلُمُهمم َنحم    َعَذاٍب َعِظيمٍ املمَِديَنِة َمَرُدوا َعىَل النَِّفاِق اَل َتعم

ِ ، فقوله:  [ 101]التوبة:   َتنيم هُبُمم َمرَّ  يشري إىل أن أحدمها يف الدنيا، واآلخر يف الربزخ.   َسنَُعذِّ

يف   الذنوب املرتبطة باللسان: كالغيبة والنميمة والكذب وغريها، والتي ورد فيها قوله  •

ان اجلزاء والعذاب الربزخي إنام يكون بام يقدمه اإلنسان يف حياته من قوٍل أو فعٍل دلَّ عىل خرٍي  

أو رش، وهو درس تربوي بليغ يف احلرص عن الوقوع يف مهالك آفات اللسان وغريها، ومما  

، فلام دخل عليه فوجده يف  دة يعود سعد بن عبا   ورد يف ذلك يف صحيح البخاري حني اتى  

، وملا رأى القوم بكاءه  : )َقدم َقىَض؟(، قالوا ال يا رسول اهلل، فبكى النبي    شية أهله فقال غا 

َمُعوَن؟ فقال    ، بكوا  َقلمِب،  : )َأالَ َتسم ِن الم ِ َوالَ بُِحزم
َعنيم ِع الم ُب بَِدمم ُب   إِنَّ اهللََّ الَ ُيَعذِّ َوَلِكنم ُيَعذِّ

َح  ـ وأشاَر إىل لسانه ـ َأوم  هِبََذا  ِلِه َعَليمِه( َيرم  َأهم
ِ
ُب ِبُبَكاء  .( 4) ُم، َوإِنَّ املمَيَِّت ُيَعذَّ

َك بَِماَلِك َذلَِك ُكلِِّه؟( قلت  ل عن معاذ بن جب   هوكذلك ما ُروَي من قول  رِبُ : )َأاَل ُأخم
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بلسانه وقال: )ُكفَّ َعَليمَك َهَذا( فقلت يا نبي اهلل وإنا ملؤاخذون مما    بىل يا نبي اهلل فأخذ  

َك َيا ُمَعاُذ، َوَهلم َيُكبُّ النَّاَس يِف النَّاِر َعىَل ُوُجوِهِهمم َأوم َعىَل  نتكلم به؟ فقال   : )َثكَِلتمَك ُأمُّ

ِسنَتِِهمم    .(1) ؟!(َمنَاِخِرِهمم إِالَّ َحَصائُِد َألم

:  قوله  ه  األحاديث والروايات أيضًا ما يدل عىل ذلك، ومنها ما روي عنوقد ورد يف  

َريبِّ  يِب  َعَرَج  وَجل   )ملََّا  ُوُجوَهُهمم    َعزَّ  َُيمُمُشوَن  ُنَحاٍس،  ِمنم  َأظمَفاٌر  هَلُمم  ٍم  بَِقوم ُت  َمَررم

ِذينَ   الَّ
ِ
يُل؟ َقاَل: َهُؤاَلء ِ  َيا ِجربم

ِ
. َفُقلمُت: َمنم َهُؤاَلء  َيأمُكُلوَن حُلُوَم النَّاِس، َوَيَقُعوَن  َوُصُدوَرُهمم

) َراِضِهمم  . (2) يِف َأعم

:  يصف ما حيصل للكذابني، إذ يقول  حيث    ،اإلرساء بالنبي  حديث  نفس  ويف  

َتلمٍق لَِقَفاُه َوإَِذا آَخُر َقائٌِم َعَليمِه بَِكلُّوٍب  نَا َفَأَتيمنَا َعىَل َرُجٍل ُمسم َذا ُهَو َيأميِت  َحِديٍد َوإِ  ِمنم  )َفانمَطَلقم

َقهُ  رِشُ ِشدم ِهِه َفُيرَشم يم َوجم : ُثمَّ  إىَل َقَفاُه، َوَمنمِخَرُه إِىَل َقَفاُه، َوَعيمنَُه إِىَل َقَفاُه، َقاَل    (3)   َأَحَد ِشقَّ

يَ  ِل َفاَم  َوَّ َانِِب األم بِِه ِمثمَل َما َفَعَل بِاجلم َعُل  َخِر َفَيفم َانِِب اآلم إِىَل اجلم ُل  َانِِب  َيَتَحوَّ ُرُغ ِمنم َذلَِك اجلم فم

قُ  َقاَل  ُوىَل  األم َة  املمَرَّ َفَعَل  َما  ِمثمَل  َعُل  َفَيفم َعَليمِه  َيُعوُد  ُثمَّ  َكاَن  َكاَم  َانُِب  اجلم َذلَِك  َيِصحَّ  لمُت  َحتَّى 

ُجُل َيغم  ُه الرَّ ُدو ِمنم  ُسبمَحاَن اهللَِّ! َما َهَذاِن؟(. ثم قال عن هذا املعذب يف آخر احلديث: )َفإِنَّ

َفاَق( َبَة َتبمُلُغ اآلم َكذم ِذُب الم َبيمتِِه َفَيكم
 (4). 

َباِن من    ومما روَي إنه    الذنوب املرتبطة بالطهارة:  • َباِن، َوَما ُيَعذَّ اَُم َلُيَعذَّ مرَّ بقربين فقال: )ِإهنَّ

ا   يِش ِبالنَِّميَمِة، َوَأمَّ ا َفَكاَن َيمم ا َأَحُدمُهَ ِل( َكبمرِي، َأمَّ َبوم َترِتُ ِمَن الم  . ( 5) اآلَخُر َفَكاَن ال َيسم

______________________________________________________________   
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ِل(قولهيف   ومنها ما ورد عنه  َبوم ِ ِمَن الم َقربم َثَر َعَذاِب الم  .(1) : )إِنَّ َأكم

يف حديث االرساء واملعراج، والذي ُيَعد بحد    الذنوب املرتبطة باألموال: وقد أشار إليها   •

أصناف النعيم لألنبياء واملقربني الذين فارقوا   ذاته دلياًل عىل احلياة الربزخية؛ إذ رأى النبي 

َنا َفَأَتيمَنا َعىَل هَنَرٍ قوله  احلياة الدنيا، وكذلك أصناف العذاب للعصاة، ومنها ما ورَد ب    : )َفانمَطَلقم

ََر ِمثملِ  َبُح، َوِإَذا َعىَل َشطِّ النََّهِر َرُجٌل َقدم مَجََع ِعنمَدُه ِحَجاَرةً َأمحم ِم، َوِإَذا يِف النََّهِر َرُجٌل َسابٌِح َيسم    الدَّ

َجاَرَة َفيَ  ِذي َقدم مَجََع ِعنمَدُه احلمِ َبُح ُثمَّ َيأميِت َذلَِك الَّ َبُح َما َيسم ابُِح َيسم غَ َكثرَِيًة، َوِإَذا َذلَِك السَّ ُر َلُه َفاُه  فم

َقَمُه   ِجُع ِإَليمِه، ُكلَّاَم َرَجَع ِإَليمِه َفَغَر َلُه َفاُه َفَألم َبُح ُثمَّ َيرم ِقُمُه َحَجًرا، َفَينمَطلُِق َيسم َحَجًرا( إىل أن قال  َفُيلم

 ََِجَر َفإ َبُح يِف النََّهِر َوُيلمَقُم احلم ِذي َأَتيمَت َعَليمِه َيسم ُجُل الَّ ا الرَّ َبا( : )َوَأمَّ ُه آِكُل الرِّ  . ( 2) نَّ

ومنها ما ورد يف املتهاونني يف أداء ما عليهم من ديون، فعن سعد بن األطول قال: مات أخي  

: )إِنَّ  وترك ثالث مائة دينار، وترك ولدا صغارًا، فأردت أن أنفق عليهم، فقال يل رسول اهلل  

ثم   قال: فذهبت فقضيت عنه،  َعنمُه(،  َفاقمِض   ، َهبم َفاذم نِِه،  ِبَديم حَممُبوٌس  يا  َأَخاَك  جئت فقلت: 

طَِها،    رسول اهلل، قد قضيت عنه ومل يبق إال امرأة تدعي دينارين، وليست هلا بينة، قال  : )َأعم

َا َصاِدَقٌة(   . ( 3) َفِإهنَّ

السابق: )َفَأَتيمَنا َعىَل    حديث االرساء   يف   الذنوب املرتبطة باألعراض: ويشري إليها قوله   •

ُعَراٌة،  َونَِساٌء  ِرَجاٌل  ِفيِه  َفِإَذا  ِفيِه،  َنا  َقاَل: َفاطََّلعم َواٌت،  َلَغٌط َوَأصم ِفيِه  َفِإَذا  التَّنُّوِر،  َوِإَذا ُهمم    ِمثمِل 

ا ]أي:  َضوم ، َفِإَذا َأَتاُهمم َذلَِك اللََّهُب َضوم َفَل ِمنمُهمم صاحوا[ َقاَل ُقلمُت هَلاَُم َما    َيأمِتيِهمم هَلٌَب ِمنم َأسم

الزُّ  ُمم  َفِإهنَّ التَّنُّوِر   
ِ
ِبَناء ِمثمِل  يِف  ِذيَن  الَّ ُعَراُة  الم َوالنَِّساُء  َجاُل  الرِّ ا  )َوَأمَّ آخره:  ويف  ؟(   

ِ
َناُة  َهُؤاَلء

َوايِن(.   َوالزَّ
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املتهاونني يف قراءة القرآن  يف   الذنوب املرتبطة بالتهاون بالعبادات: وقد أشار إليها قوله  •

و  الصالة الكريم  إذ املتهاونني يف  َرأمُسُه    قال    ،  ُيثمَلُغ  َعَليمِه  َأَتيمَت  الَِّذي  ُل  َوَّ األم ُجُل  الرَّ ا  )أمَّ  :

ُتوَبِة(  اَلِة املمَكم ُفُضُه َوَيَناُم َعنم الصَّ آَن َفرَيم ُقرم ُجُل َيأمُخُذ الم ُه الرَّ ََجِر َفِإنَّ  .ِباحلم

َأَتايِن    يذكر املتهاونني يف صيام رمضان، قال    احلديث نفسه ويف   إِذم  َنائٌِم  َأَنا  : )يبمنَا 

« َفُقلمُت: »إِينِّ اَل ُأطِيُقُه«، َفقَ  َعدم : »اصم ًرا َفَقااَل يِلَ ااَل:  َرُجاَلِن َفَأَخَذا بَِضبمَعيَّ َفَأَتَيا يِب َجَباًل َوعم

ُت  ُلُه َلَك«، َفَصِعدم َواٍت َشِديَدٍة َفُقلمُت:  »إِنَّا َسُنَسهِّ ََبِل إَِذا َأَنا بَأصم  اجلم
ِ
 َحتَّى إَِذا ُكنمُت يِف َسَواء

ُمَعلَِّقنَي   ٍم  بَِقوم َأَنا  َفإَِذا  يِب  انمُطلَِق  ُثمَّ  النَّاِر«،  ِل  َأهم ُعَواُء  »َهَذا  َقاُلوا:  َواُت؟«  األَصم َهِذِه  »َما 

  ، َداُقُهمم َقٌة َأشم ، ُمَشقَّ   بَِعَراِقيبِِهمم
ِ
؟« َقاَل: »َهُؤاَلء

ِ
َداُقُهمم َدًما، َقاَل: ُقلمُت: »َمنم َهُؤاَلء َتِسيُل َأشم

) ِمِهمم طُِروَن َقبمَل حَتِلَِّة َصوم ِذيَن ُيفم  .(1) الَّ

بني اخللق    ، فيقفون حجاباً خاطئاً   الذنوب املرتبطة باملسيئني للدين: وهم الذين يمثلونه متثيالً  •

َرُض ِشَفاُهُهمم    بقوله    والدين الصحيح، وإليهم اإلشارة  ٍم ُتقم َي يِب َعىَل َقوم ِ ُت َليمَلَة ُأرسم : )َمَررم

َيا مِمَّنم َكاُنوا َيأمُمُروَن  َقاَل   ، ِبَمَقاِريَض ِمنم َنارٍ  نم ِل الدُّ ؟ َقاُلوا: ُخَطَباُء ِمنم َأهم
ِ
: ُقلمُت َمنم َهُؤاَلء

َن   ، َوَينمَسوم رِبِّ ِقُلوَن( النَّاَس ِبالم ِكَتاَب، َأَفاَل َيعم ، َوُهمم َيتمُلوَن الم  .( 2) َأنمُفَسُهمم

 تباين مراتب اجلزاء بعد املوت بتباين مراتب األعمال  املقصد الثالث:
القسم أهم   القيامة، سأذكر يف هذا  يوم  للعباد  متثل األعامل  التي  البناًء عىل  تجليات 

العقاب والعذاب   أو  الثواب والنعيم،  تظهر بعد املوت مبارشًة، متمثلًة بمختلف مظاهر 

تلك   أن  ذكرت  والتي  الكريمة،  النصوص  عليه  دلت  ما  بحسب  وذلك  الربزخيني، 

التجليات ختتلف بحسب اختالف درجات العاملني ومراتبهم، وهي درجات ال هناية هلا،  

______________________________________________________________   
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 ا إىل ثالثة أقسام كربى: املقربني، وأهل اليمني، وأهل الشامل. لكن القرآن الكريم قسمه

فاملؤمنون املطيعون قد جتلت يف جزائهم بكرمه تعاىل ولطفه هبم حسب ما قدموه من  

أصحاب   أما  اليمني،  أصحاب  من  أو  املقربني  من  كانوا  سواء  صاحلة،  وأعامل  طاعات 

واألعام  الصاحلة  األعامل  بني  خلطوا  والذين  فتتجىل  الشامل،  الدنيا،  حياهتم  يف  السيئة  ل 

 عدالة اهلل تعاىل هلم بتأديبه للمسيئني منهم. 

يف تلك احلياة التي تيل املوت مبارشة األشياء عىل ما هي عليه يف الواقع،    ظهرولذلك ت

االحتضار:   ساعة  عن  خمربًا  تعاىل  قال  )كام  ُلمُقوَم  احلم َبَلَغِت  إَِذا  اَل  ِحي 83َفَلوم َوَأنمُتمم  نَئٍِذ  ( 

وَن ) 84َتنمُظُروَن )  َرُب إَِليمِه ِمنمُكمم َوَلكِنم اَل ُتبمرِصُ ُن َأقم َ َمِديننَِي  85( َوَنحم اَل إِنم ُكنمُتمم َغريم ( َفَلوم

(86( َصاِدِقنَي  ُكنمُتمم  إِنم  ِجُعوهَنَا  َترم  )87( بِنَي  املمَُقرَّ ِمَن  َكاَن  إِنم  ا  َفَأمَّ َاٌن  88(  َوَرحيم ٌح  َفَروم  )

َيِمنِي ) 89ُت َنِعيٍم ) َوَجنَّ َحاِب الم ا إِنم َكاَن ِمنم َأصم َيِمنِي  90( َوَأمَّ َحاِب الم ( َفَساَلٌم َلَك ِمنم َأصم

(91 ( الِّنَي  الضَّ بنَِي  املمَُكذِّ ِمَن  َكاَن  إِنم  ا  َوَأمَّ  )92( مَحِيٍم  ِمنم  َفُنُزٌل  َجِحيمٍ 93(  لَِيُة  َوَتصم  )  

 [. 94ـ   83]الواقعة: 

ا  اآليات  املقربونفتبني  أصناف،  ثالثة  اىل  ًيَصنفون  موهتم  بعد  البرش  إن    ،لكريمة 

التي حتدثت عن   التصنيف بعد اآليات  اليمني، وأصحاب الشامل، ويأيت هذا  وأصحاب 

االتصال يف   التي تدل عىل  بـ)إما(  فيه  التصنيف  والتعبري عن  احللقوم،  اىل  الروح  وصول 

اليه مبارشًة بعد املوت بال إي تأخري، أي قبل    اللغة، فدلَّ ذلك اىل ان هذا التصنيف ُيصار

 . (1) يوم القيامة

 ، وكام يأيت: وبناًء عليه، سيكون تقسيم مقاصد هذه املراتب بحسب أصنافهم الثالث

 لمقربنينعيم القرب ل  جتليات   املرتية األول: 
الكريم   القرآن  املرتبط بمصري    أنَّ يذكر  التجيل  التجليات وأعظمها وأسعدها  أفضل 

______________________________________________________________   
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املقربني؛ ذلك ألهنم كانوا أكثر اخللق رغبة يف اهلل تعاىل وفيام عنده، وهلذا بمجرد أن تزاح  

عن أعينهم غاممة احلجاب تربز هلم اجلنان العظيمة التي كانت خمفية عنهم، وقد ذكر اهلل  

ا إِنم كَ تعاىل ذلك، فقال:  بِنَي )َفَأمَّ َاٌن َوَجنَُّت َنِعيمٍ 88اَن ِمَن املمَُقرَّ ٌح َوَرحيم ]الواقعة:    ( َفَروم

َوال َتيمَأُسوا ِمنم  وح هنا )وجوه األول: هو الرمحة قال تعاىل:  وَرد يف معنى الرَ و   ،[ 89،  88

ِح اهللَِّ ح  أي من رمحة اهلل، الثاين: الراحة، والثالث: الفرح، وأصل الرو،  [87]يوسف:    َروم

ه تعاىل هلم. (1) السعة(   ، ومجيعها تدل عىل اخلري والعوض الذي أعدَّ

كام أشار إىل ذلك قوله تعاىل يف خطاب هذا النوع من النفوس املمتلئة بسكينة اإليامن:  

 ( َمِئنَُّة ُس املمُطم ُتَها النَّفم ِضيًَّة ) 27َياَأيَّ ِجِعي ِإىَل َربِِّك َراِضَيًة َمرم ُخيِل يِف ِعَباِدي ) ( 28( ارم (  29َفادم

ُخيِل َجنَّتِي  إشارة إىل صفة أخرى    تعاىل الطمئنان النفس   وصفه ، ففي  [ 30ـ  27]الفجر:  َوادم

طمئنان احلاصل  من صفات املقربني، وربام تكون السبب يف جعل املوت يسريًا عليهم، وهو اال 

تعاىل:   قال  كام  اإليامن،  َوَتطمَمئِنُّ من  آَمُنوا  ِذيَن  َتطمَمئِنُّ  الَّ اهلل  ِر  ِبِذكم َأاَل  اهلل  ِر  ِبِذكم ُقُلوهُبُمم   

ُقُلوُب   [. 28]الرعد:    الم

أسباب   مبينا  الشريازي  مكارم  نارص  هبيقول  )ويعود  التحيل  وأمهيتها:  الصفة  ذه 

  ، طمئناهنا ملا اختارت من طريقبالوعود اإلهلية من جهة، وال  الطمئناهنا اطمئنان النفس،  

يوم   حوادث  أهوال  عند  أدبرت، ومطمئنة  أم  عليها  أقبلت  سواء  الدنيا  يف  مطمئنة  وهي 

 . (2) القيامة الرهيبة أيضًا(

ى نفسه عن رذائل الصفات واألعامل منذ أول        فتبدأ مالمح نجاة املؤمن الذي زكَّ

ِذيَن  :  حلظات تويف املالئكة لروحه وانتقاله اىل النشأة الربزخية، حيث قال فيهم تعاىل الَّ

َمُلونَ  َتعم ُكنمُتمم  باَِم  َنََّة  اجلم ادمُخُلوا  َعَليمُكُم  َساَلٌم  َيُقوُلوَن  َطيِّبنَِي  املماََلئَِكُة  اُهُم  ]النحل:    َتَتَوفَّ

______________________________________________________________   

 . 437/ 29تفسري مفاتيح الغيب:  )1(
 .198/ 20تفسري األمثل:  )2(
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32 .] 

أما رس هذا السالم يف اآلية الكريمة الذي حظي به هؤالء الطيبون من ِقَبل املالئكة يف  

فقد   املوقف  إليه ذلك  كلمة  606)ت  يرازال   أشار  طيبني  )وقوله:  قائاًل:  تفسريه  يف  هـ( 

خمترصة جامعة للمعاين الكثرية، وذلك ألنه يدخل فيه إتياهنم بكل ما أمروا به، واجتناهبم  

عن كل ما هنوا عنه ويدخل فيه كوهنم موصوفني باألخالق الفاضلة مربئني عن األخالق  

العالئق   عن  مربئني  كوهنم  فيه  ويدخل  القدس  املذمومة،  حرضة  إىل  متوجهني  اجلسامنية 

والطهارة، ويدخل فيه أنه طاب هلم قبض األرواح وأهنا مل تقبض إال مع البشارة باجلنة حتى  

 .(1) ومن هذا حاله ال يتأمل باملوت( ، دون هلا صاروا كأهنم مشاهِ 

ى نفسه عن الكثري من مغريات   وهذه املرتبة من املقربني ال يناهلا مجيع اخلَلمق، إال من زكَّ

ما جعله مستحقًا هلذه   الدنيا  الصاحلة يف حياته  هلا من األعامل  م  الفانية، وقدَّ الدنيا  احلياة 

َمن   كلُّ  الصفات  هذه  محلوا  فيمن  ويدخل  العظيمة،  اهلُل املنزلة  نفوَسهم  ى    من   تعاىل  زكَّ

بني    موبقات ومن  املنزلة،  هلذه  أهاًل  ليكونوا  ارتضاهم  ممن  األعامل،  وسيئات  الذنوب 

والصديقون والصاحلون، ومن اتبعهم يف طريق رضوان اهلل    والشهداء املقربني األنبياء  

 تعاىل فحصل عىل منزلتهم ومراتبهم العالية. 

 ـ جتليات نعيم القرب لألنبياء  1

املقربنيعن    فضالً  عباده  هبا  تعاىل  وعد  التي  العظيمة  اجلنة  املنزلة  تواترت  يف  فقد   ،

  يف قربه هو وسائر األنبياء   يف قبورهم، إذ إن حياة النبي    األخبار عن حياة األنبياء

(2) معلومة علاًم قطعيًا، ملا قام من األدلة يف ذلك، وتواترت هبا األخبار الصحيحة
.

 

ِض َأنم َتأمُكَل   من قوله  ومن هذه األخبار ما روي   َرم َم َعىَل األم : )إِنَّ اهللَ َعزَّ َوَجلَّ َحرَّ

______________________________________________________________   

 .25/ 20تفسري مفاتيح الغيب:  )1(
   135( )يُنظَر( نظم املتناثر من احلديث املتواتر: 2)
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)  َصَلَواُت اهللِ َعَليمِهمم
ِ
بَِياء َنم َساَد األم مهم    ،هلم   ، وهذه ُتَعد فضيلة بحد ذاهتا (1) َأجم فضاًل عامَّ كرَّ

بَِياءُ ’( :  قوله    ما ورَد يف  وكذلك  هبا تعاىل من الفضائل، َياٌء يِف ُقُبوِرِهمم ُيَصلُّوَن(  األَنم  .(2) َأحم

يف قبورهم فإن هلم النعيم العظيم من جزاء اهلل تعاىل يف      حياهتم   وباإلضافِة اىل

جنة  بدليل ما ُروي يف منازهلم وعلو مقاماهتم يف  من قبل دخوهلم جنات اخللود؛  هذه الدار

وقبل    برغم وفاهتم  يف حياته،    د رآهم  ليلة االرساء، فق  يف حديث النبي  الربزخ

، ومما ورد يف هذا احلديث الرشيف )ُثمَّ  بعثهم من قبورهم، وملا ثُبت من صدق رؤياه  

يُل، ِقيَل: َوَمنم َمَعَك؟ َقاَل:   ِ يُل، َفِقيَل: َمَن َأنمَت؟ َقاَل: ِجربم ِ َتَح ِجربم َتفم ، َفاسم
ِ
اَمء ُعِرَج بِنَا إِىَل السَّ

ٌد، قِ  َب يِب، َوَدَعا يِل حُمَمَّ   يَل: َوَقدم ُبِعَث إَِليمِه؟ َقاَل: َ َقدم ُبِعَث إَِليمِه، َفُفتَِح َلنَا، َفإَِذا َأَنا بِآَدَم، َفَرحَّ

يُل   ِ َتَح ِجربم َتفم  الثَّانَِيِة، َفاسم
ِ
اَمء ، ُثمَّ ُعِرَج بِنَا إِىَل السَّ ٍ يُل،  بَِخريم ِ ، َفِقيَل: َمَن َأنمَت؟ َقاَل: ِجربم

َأنَ ِقي َلنَا، َفإَِذا  إَِليمِه، َفُفتَِح  إَِليمِه؟ َقاَل: َقدم ُبِعَث  ٌد، ِقيَل: َوَقدم ُبِعَث  ا َل: َوَمنم َمَعَك؟ َقاَل: حُمَمَّ

َبا َوَدَعَوا يِل  اَء، َصَلَواُت اهللِ َعَليمِهاَم، َفَرحَّ َيَم، َوحَيمَيى بمِن َزَكِريَّ َاَلِة ِعيَسى ابمِن َمرم نَيم اخلم ،   بِ بِابم ٍ َخريم

يُل، ِقيَل: َوَمنم  ِ َقاَل: ِجربم يُل، َفِقيَل: َمَن َأنمَت؟  ِ َتَح ِجربم َتفم  الثَّالَِثِة، َفاسم
ِ
اَمء إِىَل السَّ   ُثمَّ َعَرَج يِب 

ٌد   وُسَف  ، ِقيَل: َوَقدم ُبِعَث إَِليمِه؟ َقاَل: َقدم ُبِعَث إَِليمِه، َفُفتَِح َلنَا، َفإَِذا َأَنا بِيُ َمَعَك؟ َقاَل: حُمَمَّ

 ِابَِعة  الرَّ
ِ
اَمء ، ُثمَّ ُعِرَج بِنَا إِىَل السَّ ٍ َب َوَدَعا يِل بَِخريم ِن، َفَرحَّ ُسم طَِي َشطمَر احلم ،  ، إَِذا ُهَو َقِد ُاعم

يُل   ِ َتَح ِجربم َتفم َقاَل:  َفاسم ٌد،  َقاَل: حُمَمَّ َمَعَك؟  ِقيَل: َوَمنم  يُل،  ِ َقاَل: ِجربم َهَذا؟  ِقيَل: َمنم   ،

، َقاَل اهلُل َوَقدم ُبعِ  ٍ َب َوَدَعا يِل بَِخريم ِريَس، َفَرحَّ   َث إَِليمِه؟ َقاَل: َقدم ُبِعَث إَِليمِه، َفُفتَِح َلنَا َفإَِذا َأَنا بِإِدم

  : يًّا َعزَّ َوَجلَّ
نَاُه َمَكاًنا َعلِ َتَح    ، [57]مريم:    َوَرَفعم َتفم َاِمَسِة، َفاسم  اخلم

ِ
اَمء ُثمَّ ُعِرَج بِنَا إىَِل السَّ

ٌد، ِقيَل: َوَقدم ُبِعَث إَِليمِه؟   يُل، ِقيَل: َوَمنم َمَعَك؟ َقاَل: حُمَمَّ ِ يُل، ِقيَل: َمنم َهَذا؟ َفَقاَل: ِجربم ِ ِجربم

هِبَاُروَن   َأَنا  َفإَِذا  َلنَا  َفُفتَِح  إَِليمِه،  ُبِعَث  َقدم  إىَِل  َقاَل:  بِنَا  ُعِرَج  ُثمَّ   ، ٍ بَِخريم يِل  َوَدَعا  َب،  َفَرحَّ  ،

______________________________________________________________   

 .8/ 4( مسند االمام امحد: 1)
 .147/ ٦( مسند أيب يعلي املوصلي: 2)
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يُل   ِ َتَح ِجربم َتفم َفاسم اِدَسِة،  السَّ  
ِ
اَمء َمَعَك؟  السَّ َوَمنم  ِقيَل:  يُل،  ِ ِجربم َقاَل:  َهَذا؟  َمنم  ِقيَل:   ،

ٌد، ِقيَل: َوَقدم ُبِعَث إَِليمِه؟ َقاَل: َقدم ُبِعَث إَِليمِه، َفُفتَِح  َب   َلنَا، َفإَِذا َأَنا بُِموَسى َقاَل: حُمَمَّ ، َفَرحَّ

َقاَل:   َهَذا؟  َمنم  َفِقيَل:  يُل،  ِ ِجربم َتَح  َتفم َفاسم ابَِعِة،  السَّ  
ِ
اَمء السَّ إىَِل  بِنَا  ُعِرَج  ُثمَّ   ، ٍ بَِخريم يِل  َوَدَعا 

ٌد   يُل، ِقيَل: َوَمنم َمَعَك؟ َقاَل: حُمَمَّ ِ اَل: َقدم ُبِعَث إَِليمِه، َفُفتَِح  ، ِقيَل: َوَقدم ُبِعَث إَِليمِه؟ قَ ِجربم

َراِهيَم   ٍم َسبمُعوَن َألمَف    َلنَا َفإَِذا َأَنا بِإِبم ُخُلُه ُكلَّ َيوم ُموِر، َوإَِذا ُهَو َيدم َبيمِت املمَعم َرُه إىَِل الم نًِدا َظهم ُمسم

َرِة املمُنمَتَهى( دم  . احلديث. (1) َمَلٍك اَل َيُعوُدوَن إَِليمِه، ُثمَّ َذَهَب يِب إىَِل السِّ

اجتمع باألنبياء    إنَّ األرض ال تأكل أجساد األنبياء، وأنه    عن النبي    صحَّ كام  

: )َما ِمنم  ، وقد أخرب  ليلة اإلرساء يف بيت املقدس، ويف السامء، خصوصًا بموسى 

اَلَم(َأَحٍد ُيَسلُِّم َعىَلَّ إِالَّ َردَّ اهللَُّ َعىَلَّ ُروِحى َحتَّى َأُردَّ َعَليمِه ال  سَّ
، إىل غري ذلك مما حيصل من  (2) 

يبوا عنا بحيث ال ندركهم، وإن  إنام هو راجع إىل أن غُ   مجلته القطع بأن موت األنبياء 

املالئكة يف  كاحلال  وذلك  أحياء  موجودين  وال  كانوا  موجودون  أحياء  فإهنم   ،

 .(3) نراهم

اإلرساء وغريه من الروايات بأهنا يف  وإن منازهلم يف ذلك العامل كام أشار إليها حديث  

أعىل عليني، فـ)األرواح متفاوتة يف مستقرها يف الربزخ أعظم تفاوت فمنها أرواح يف أعىل  

عليني يف املأل األعىل وهي أرواح األنبياء صلوات اهلل وسالمه عليهم وهم متفاوتون يف  

 .(4) ليلة اإلرساء(    منازهلم كام رآهم النبي 

د يف بعض األخبار من ذكر ملا جرى عىل األنبياء صلوات اهلل عليهم أمجعني  أما ما قد َيرِ 

 هـ( يف التذكرة إن هذا له فائدتان: 671)ي من شدائد املوت وسكراته، فذكر القرطب

______________________________________________________________   

 .145/ 1صحيح مسلم:  (1)
 527/ 2: 10827( مسند اإلمام أمحد 2)
 .382/ 1، ودالئل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة: 135، و)يُنظَر( نظم املتناثر: 3٦( الروح: 3)
 .39٦، و)يُنظَر( شرح العقيدة الطحاوية: 115( الروح: 4)
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: أن يعرف اخللق مقدار أمل املوت وأنه باطن، وقد يطلع اإلنسان عىل بعض إحدامها 

يرى سهولة خروج روحه، فيغلب عىل ظنه سهولة  املوتى فال يرى عليه حركة وال قلقًا، و

أمر املوت وال يعرف ما امليت فيه؟ فلام ذكر األنبياء الصادقون يف خربهم: شدة أمله، مع  

كرامتهم عىل اهلل تعاىل وهتوينه عىل بعضهم، قطع اخللق بشدة املوت الذي يعانيه ويقاسيه  

 تيل الكفار.امليت مطلقًا إلخبار الصادقني عنه، ما خال الشهيد ق

: ربام خطر لبعض الناس أن هؤالء أحباب اهلل، وأنبياؤه ورسله، فكيف يقاسون  الثانية 

هذه الشدائد العظيمة؟ وهو سبحانه قادر أن ُيفف عنهم أمجعني، كام قال يف قصة إبراهيم  

 .أما إنا قد هونا عليك : 

َثُل()أن أشد الناس بالء يف الدنيا   فاجلواب: َمم َثُل َفاألم َمم بَِياُء ُثمَّ األم َنم ، فأحب اهلل أن  (1) األم

لديه، ورفعة لدرجاهتم عنده، وليس ذلك يف حقهم نقصًا، وال   يبتليهم تكمياًل لفضلهم 

 عذابًا. 

احلق،   فأراد  عليهم،  اهلل  جيزي  ما  بجميل  رضاهم  مع  رفعة،  كامل  قال،  كام  هو  بل 

، مع إمكان التخفيف والتهوين عليهم، لريفع منازهلم،  سبحانه أن ُيتم هلم هبذه الشدائد

 . (2) ويعظم أجورهم قبل موهتم

  باخلوف واألسفار، وعيسى    بالنار، وموسى    كام ابتىل اهلل تعاىل إبراهيم  

بالفقر يف الدنيا ومقاتلة الكفار، كل ذلك لرفعة يف    بالصحارى والقفاز، ونبينا حممدًا  

هتم، وال ُيفهم من هذا أن اهلل شدد عليهم أكثر مما شدد عىل  ،وكامل يف درجا أحواهلم  

 .(3) العصاة املخلطني فإن ذلك عقوبة هلم، ومؤاخذة عىل إجرامهم فال نسبة بينه وبني هذا

______________________________________________________________   

 .  2139/ 5( صحيح البخاري: 1)
 . 133أحوال املوتى وامور اآلخرة: ( )يُنظر( التذكرة يف 2)
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 يف الربزخ وتواصله مع أمته   ـ تكريم شأن النبي  2

األنبياء   بأن  واملعراج  االرساء  رواية حديث  تدل  الربزخ  كام  يف  علو شأهنم  مع 

هلم وصالته هبم تدل عىل ذلك، فضاًل    فإهنم مع تواصل يف احلياة الدنيا، ورؤية النبي  

هِ : )عن قوله   ِ ُت َعىَل ُموَسى َوُهَو ُيَصيلِّ يِف َقربم ُت َليمَلَة  ( وزاَد يف حديث عيسى )َمَررم َمَررم

َي يِب( ِ مع أمته ولو بعد وفاته، وعرض    ، كام تدل روايات كثرية عىل تواصل النبي(1) ُأرسم

ى اهلل َعَمَلُكمم َوَرُسوُلُه  ويشري إىل هذا قوله تعاىل: ، أعامل أمته عليه  َمُلوا َفَسرَيَ َوُقِل اعم

َهاَدةِ  َغيمِب َوالشَّ دُّوَن إِىَل َعامِلِ الم ِمنُوَن َوَسرُتَ َمُلونَ   َواملمُؤم   [، 105]التوبة:    َفُينَبُِّئُكمم باَِم ُكنمُتمم َتعم

ُُمَعِة ؛ فِيِه ُخلَِق آَدُم، َوفِيِه ُقبَِض، َوفِيِه  : )إِ كام يدل عليه قوله  َم اجلم اِمُكمم َيوم نَّ ِمنم َأفمَضِل َأيَّ

ِمَن   َعيَلَّ  ثُِروا  َفَأكم َقُة،  عم الصَّ َوفِيِه  َخُة،  َعيَلَّ النَّفم ُروَضٌة  َمعم َصاَلَتُكمم  َفإِنَّ  فِيِه،  اَلِة  َقاَل:   ،الصَّ

:  يا رسول اهلل، وكيف ُتعَرض صالتنا عليك، وقد أِرمَت ـ يقولون بليَت ـ؟ فقال   َقاُلوا: 

( 
ِ
بَِياء َنم َساَد األم ِض َأجم َرم َم َعىَل األم  .(2) (إِنَّ اهللََّ َعزَّ َوَجلَّ َحرَّ

س الروايات  يف  ورد  تأثريه  كام  مجيعاً   يف   عة  األمة  أن  حياة  يمكنهم  لذلك  وهم   ،

متاماً  حياته  يف  يفعلون  كانوا  مثلام  يستغيثوا  أو  به  قوله    ، يتوسلوا  ذلك  يف  روي  :  وقد 

ُث لكم ووفايت خرٌي لكم ُتعَرُض عيلَّ أعامُلكم فام رَأيمُت من  ) ثوَن وحُيدَّ حيايت خرٌي لكم حُتدِّ

ُت اهللَ عليه وم ُت اهللَ لكم خرٍي محِدم   ن موته  ، وهو دليٌل عىل أ(3) (ا رَأيمُت من رشٍّ استغَفرم

 مل يقطع صلته باهلل، بل إنه زادها.

  حديثياً  جزءاً  (4)املحدث الكبري عبد اهلل بن الصديق الغامريهذا احلديث  وقد ألف يف 

______________________________________________________________   

 . 1845/ 4( صحيح مسلم: 1)
 .279/ 2( سنن أيب داود: 2)
 .24/ 9( جممع الزوائد ومنبع الفوائد: 3)
فنن، ولد بطنجة ( الشيخ عبد هللا بن حممد بن الصديق الغماري احلسين اإلدريسي، حمدِّث فقيه أصويل متكلم مت4)
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حلافظ  ظه له شقيقه اسامه )هناية اآلمال يف صحة ورشح حديث عرض األعامل( قرَّ   خاصاً 

السيد أمحد بن الصديق الغامري احلسني، وذكر فيه بتفصيل كلامت من صححوه من أمثال  

النووي، واحلافظ ابن التني، والقرطبي، والقايض عياض، وابن حجر العسقالين،  احلافظ  

وولده  العراقي،  الدين  زين  واحلافظ    واحلافظ  زرعة،  أبو  العراقي  الدين  ويل  احلافظ 

السيوطي، واحلافظ اهليثمي كام يف )جممع الزوائد(، واملناوي يف )فيض القدير(، واحلافظ  

 . (1) وغريهم كثريرمحهم اهلل تعاىل، املحدث السيد أمحد الغامري، وعبد اهلل بن الصديق 

ُ وهلذا فهم كل العلامء من قوله تعاىل:  َفُروا  َوَلوم َأهنَّ َتغم مم إِذم َظَلُموا َأنمُفَسُهمم َجاُءوَك َفاسم

َرِحياًم  اًبا  َتوَّ اهلل  َلَوَجُدوا  ُسوُل  الرَّ هَلُُم  َفَر  َتغم َواسم األزمنة،    [64]النساء:    اهلل  شموهلا لكل 

 .  (2)وعدم اقتصارها عىل زمان حياته 

اشتهار ذلك واعتباره،  ، تدل عىل  الكريمةوالروايات الكثرية حول االستدالل باآلية  

دخلت املدينة،  ) ، قال:  عن حممد بن حرب اهلاليلهـ(  597منها ما رواه ابن اجلوزي)ت  

، فجاء أعرايب فزاره، ثم قال: يا خري الرسل! إن اهلل ]عز وجل[  فأتيت قرب رسول اهلل  

فيه   قال  صادقًا  كتابًا  عليك  َأنمُفَسُهمم  أنزل  َظَلُموا  إِذم  ُمم  َأهنَّ اهللََّ  َوَلوم  َفُروا  َتغم َفاسم َجاُءوَك 

َرِحياًم  اًبا  َتوَّ َلَوَجُدوا اهللََّ  ُسوُل  الرَّ هَلُُم  َفَر  َتغم إين جئتك مستغفرًا إىل ربك من ذنويب،  ،  َواسم

 وأنَشأ يقول:  ىثم بك ، مستشفعًا بك

ُه                ُظمـُ اِع َأعم ـقَ الم تم بـِ َ َمنم ُدفِنـَ ا َخريم يـَ

ُه                                         اكِنـُ ــَ َت ســ ٍ َأنـم َداُء لَِقربم فـِ َنفميســـِ الم
  . 

اُع َواألََكُم                  قــَ الم اَب ِمنم طِيبِِهنَّ  َفطــَ

اُف َوفِيــِه اجلود والكرم                          َعفــَ الم فِيــِه 
. 

فرقدُت  وانرصف،  استغفر  اهلل  ثم  رسول  فرأيت   ،  ِمي َنوم يقول   يف  َِق  ):  وهو  احلم

______________________________________________________________   

ودرس يف فاس، مث دخل القرويني، ودرمس ابلزاوية الصديقية، له مصنفات عديدة منها: ]إحتاف األذكياء جبواز التوسل  
 .  23/ 2، وتتمة األعالم: 354ـ   349بسيد األنبياء[، و]مسري الصاحلني[، وغريها. )يُنظر( تكملة معجم املؤلفني : 

 صحة وشرح حديث عرض األعمال.  ( )يُنظَر( هناية اآلمال يف1)
 .194( أسرار ما بعد املوت: 2)
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ُه َأنَّ اهللََّ َتَعاىَل َقدم َغَفَر   م ُجَل، َفَبرشِّ  . (1) (َلُه بَِشَفاَعتِيالرَّ

)ت السبكي  الدين  تقي  إىل  هـ( 756ويقول  املجيء  عىل  احلث  عىل  اآلية  )دلت   :

عنده واستغفاره هلم، وذلك وإن كان ورد يف حال احلياة، فهي رتبة    واالستغفار  الرسول  

بعموم    وردت يف أقوام معينني يف حالة احلياة، فتعموإن  له. واآلية    له ال تنقطع بموته، تعظيامً 

من اآلية    العلة كل من وجد فيه ذلك الوصف يف احلياة وبعد املوت، ولذلك فهم العلامء

 .(2) أن يتلو هذه اآلية ويستغفر اهلل تعاىل(  العموم يف احلالتني، واستحبوا ملن أتى قربه 

حي يف قربه    ووجه االستدالل هبا أنه  هـ( يف نيل األوطار)1250وقال الشوكاين)ت 

َياٌء يِف ُقُبوِرِهمم ُيَصلُّوَن()  بعد موته كام يف حديث  بَِياُء َأحم وقد صححه البيهقي وألف    (3) األَنم

 . يف ذلك جزءاً 

البغداد منصور  أبو  إن  ):  هـ(429ي)ت قال  أصحابنا:  املحققون من  املتكلمون  قال 

ك ما ثبت أن الشهداء أحياء يرزقون يف قبورهم والنبي  ويؤيد ذل  ،(4) (حي بعد وفاته  نبينا  

  (5) (منهم، وإذا ثبت أنه حي يف قربه كان املجيء إليه بعد املوت كاملجيء إليه قبله. 

  إِىل اهلل   بالنّبي    الستشفاعترصح بأن ا  الكريمة  آليةكام يبني مكارم الشريازي إن ا 

غاية  ؛ وقبول التوبة وشمول الرمحة اإِلهليةيف  ستغفار ملغفرة املعايص، مؤثر  ، وطلب االتعاىل

ما يف الباب أّن عىل العصاة واملذنبني أنفسهم أن يتوبوا هم ويرجعوا عن طريق اخلطأ، ثّم  

ليس من شأنه    ومن البدهيي أّن النّبي،  يستفيدوا ـ لقبول توبتهم ـ من استغفار النّبي

______________________________________________________________   

 . 302/ 2( مثري العزم الساكن إىل أشرف األماكن: 1)
 .٦٦( شفاء السقام يف زايرة خري األانم: 2)
 .147/ ٦( مسند أيب يعلي املوصلي: 3)
ه أورده الكثري من العلماء غري الشوكاين،  ( نُِقل قوله هذا عن كتاب أجوبة مسائل اجلارميني لكنين مل أعثر عليه، إال إن4)

 .15منهم السيوطي يف تنوير احللك يف رؤية النيب وامللك: 
 . 113/ 5( نيل األوطار: 5)
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 .(1)شأنه يف املقام أن يطلب من اهلل املغفرة خاّصة أن يغفر الذنوب، بل 

يف حياة األمة، بعد وفاته، ومنها     ه تشري إىل مدى تأثري  عدة يد ذلك بأحاديث  وقد أُ 

إليه    سمعت رسول اهلل  ما ُرِوي عن عثامن بن ُحنيف قال:   وجاءه رجل رضير فشكا 

يا رسول اهلل ليس يل قائد وقد شق عيَلَّ  ائمِت  ):  فقال رسول اهلل    ، ذهاب برصه فقال: 

أم  ِ  ،املمِيَضَأَة َفَتَوضَّ َعَتنيم َأُلَك، ُثمَّ ُقِل: ،ُثمَّ َصلِّ َركم ٍد   اللَُّهمَّ إيِنِّ َأسم ُه إَِليمَك بِنَبِيَِّك حُمَمَّ   َوَأَتَوجَّ

َةِ  محم ُه بَِك إِىَل َربَِّك   ،َنبِيِّ الرَّ ُد إِينِّ َأَتَوجَّ ي، َفُيَجيلِّ يِل َيا حُمَمَّ ،  َعنم َبرَصِ ُه يِفَّ ي  نِ فعم َش وَ   اللُهمَّ َشِفعم

فو اهلل ما تفرقنا وال طال بنا احلديث حتى دخل الرجل وكأنه مل يكن    : قال عثامن َنفميِس(،  يِفِ 

 . (2) (به رض قط

وبعدها، حتى    وقد فهم الصحابة وكل العلامء من احلديث شموله حلياة رسول اهلل  

أّن رجاًل كان ُيتلف عىل عثامن بن عفان يف    عنهفهم منه ذلك، فقد روي  راوي احلديث  

ائت امليضأة ثم ائت املسجد فصّل  وقال له: ) فلقي ابن حنيف  ،حاجته، وكان ال يلتفت إليه 

ُه إليَك بنبيَِّك حممد))  فيه ركعتني وقل: نبيِّ الرمحِة، يا حممُد إينِّ      اللَّهمَّ إينِّ أسأُلَك وأتوجَّ

يِض يل َك إىل ريبِّ فبِ   َجهُت َتوَ  وُرح حتى أروح معك، فانطلق   ،وتذكر حاجتك   (  حاَجتيتقم

جاءه البواب حتى أخذ بيده فأدخله  ف  الرجل فصنع ما قال له، ثم أتى باب عثامن بن عفان

عىل عثامن بن عفان، فأجلسه معه عىل الطنفسة، فقال: حاجتك، فذكر حاجته وقضاها له،  

حاجتك حتى كان الساعة، وقال: ما كانت لك من حاّجة، فاذكرها،  ثم قال له: ما ذكرت  

ثم إّن الرجل خرج من عنده فلقي عثامن بن حنيف فقال له: جزاك اهلل خريًا، ما كان ينظر  

يف حاجتي وال يلتفت إيّل حتى كّلمَته يّف، فقال عثامن بن حنيف: واهلل ما كّلمُته فيك، ولكنّي  

 . (3) احلديث .ر فشكا إليه ذهاب برصه فقال له النبي وأتاه رضي شهدت رسول اهلل 

______________________________________________________________   

 .303/ 3( )يُنظَر( تفسري األمثل: 1)
 .707/ 1( املستدرك على الصحيحني: 2)
 .30/ 9( املعجم الكبري: 3)
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 ـ جتليات نعيم القرب يف مصري الشهداء   3

الذين ُقتِلوا يف سبيل اهلل تعاىل، ممن أرادوا بشهادهتم نيل الفوز بأجر    يدخل الشهداء 

ضمن مرتبة املقربني الذين برشهم تعاىل هبوان موهتم عىل أنفسهم ملا   الدار األخرة ونعيمها 

الربزخية    سينالون  وحياهتم  أجسادهم،  من  أرواحهم  خروج  حال  األجر  عظيم  من 

  هذه: تعاىل يف وصف مصريهم، وكوهنم أحياء يف حياهتم  ما يشري إليه قوله  هو  املتواصلة، و

 ( َزُقوَن ِمم ُيرم َياٌء ِعنمَد َرهبِّ َواًتا َبلم َأحم ِذيَن ُقتُِلوا يِف َسبِيِل اهلل َأمم َسَبنَّ الَّ ( َفِرِحنَي باَِم  169َواَل حَتم

ِذيَن مَلم   وَن بِالَّ َتبمرِشُ لِِه َوَيسم ٌف َعَليمِهمم َواَل ُهمم  آَتاُهُم اهلل ِمنم َفضم َيلمَحُقوا هِبِمم ِمنم َخلمِفِهمم َأالَّ َخوم

 [. 170،  169]آل عمران:  حَيمَزُنونَ 

)أهنم    هم: هـ( يف معرض تفسريه لآلية الكريمة في2140)ت يويذكر العالمة الطباطبائ

هم  فرحون بام وجدوه من الفضل اإلهلي احلارض املشهود عندهم، ويطلبون الرسور بام يأتي

هم   وال  عليهم  خوٌف  ال  أن  خلفهم  من  هبم  يلحقوا  مل  من  حال  بحسن  البرشى  من 

 ، ومن ذلك يظهر: (1) حيزنون

أوالً: أن هؤالء املقتولني يف سبيل اهلل تعاىل يأتيهم ويتصل هبم أخبار املؤمنني الباقني   

 بعدهم يف الدنيا. 

املؤمنني، وهو أن ال  ثواب أعامل  البرشى هي   خوٌف عليهم وال هم  وثانيًا: إن هذه 

 .(2) حيزنون، وليس ذلك إال بمشاهدة هذا الثواب يف دارهم التي هم فيها مقيمون(
َمٍة  وداللة هذا اجلزاء أيضًا ما تلت هذه اآلية الكريمة يف قوله تعاىل:   وَن بِنِعم َتبمرِشُ َيسم

ِمننِيَ  املمُؤم َر  َأجم ُيِضيُع  اَل  اهللََّ  َوَأنَّ  ٍل  َوَفضم اهللَِّ  عمران:  ِمَن  )هذا  117]آل  إن  حيث   ،]

تعاىل:   قوله  عليه  والدليل  أنفسهم،  وبحال  غريهم  بحال  االستبشار  من  أعمُّ  االستبشار 

______________________________________________________________   

 .٦3/  4( امليزان يف تفسري القرآن: 1)
 .٦3/ 4ملصدر نفسه: ( ا2)
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 َِمننِي َر املمُؤم ، فإنه بإطالقه شامٌل للجميع، ولعل هذه هي النكتة يف  َوَأنَّ اهللََّ اَل ُيِضيُع َأجم

 .(1) تكرار االستبشار، وكذا يف تكرار الفضل(
فقال يل: )َيا َجابُِر َما يِل َأَراَك    : لقيني رسول اهلل قوله ُروي عن جابر بن عبد اهلل  كام

ا؟( قلت يا رسول اهلل استشهد أيب ُقتل يوم أحد وترك عياالً ودَ  َك    يناً ُمنمَكرِسً ُ قال: )َأَفاَل ُأَبرشِّ

َأَحًدا َقطُّ إِالَّ ِمنم  قال    ، قلت بىل يا رسول اهلل  :باَِم َلِقَي اهللَُّ بِِه َأَباَك ؟( قال  : )َما َكلََّم اهللَُّ 

طَِك، َقاَل: َيا َربِّ حُتم  َيا َأَباَك َفَكلََّمُه كَِفاًحا، َفَقاَل: َيا َعبمِدي مَتَنَّ َعيَلَّ ُأعم  ِحَجاٍب، َوَأحم
ِ
يِينِي  َوَراء

َتَل فِيَك َثانَِيةً  ُه َقدم   ،َفُأقم : إِنَّ بُّ َعزَّ َوَجلَّ َجُعونَ  َسَبَق ِمنِّي  َقاَل الرَّ ُمم إَِليمَها اَل ُيرم :  ، َقاَل  َأهنَّ

اآلَيةُ  َهِذِه  َسبَنَّ َوُأنمِزَلتم  حَتم ِمم    َواَل  َرهبِّ ِعنمَد  َياٌء  َأحم َبلم  َواًتا  َأمم اهلل  َسبِيِل  يِف  ُقتُِلوا  ِذيَن  الَّ

َزُقونَ  َهَداُء َعىَل َباِرٍق    كام ورد قوله  ،   (2)ُيرم اَء،    هنٍر بباب اجلنة   ـ فيهم: )الشُّ َ ـ يِف ُقبٍَّة َخرضم

َرًة َوَعِشيًّا(  ُقُهمم ِمَن اجَلنَِّة ُبكم  . ( 3) َُيمُرُج َعَليمِهمم ِرزم

النبي تبليغ  بداللة  اجلزاء،  من  هلم  ه  أعدَّ وما  بكرامتهم  تعاىل  برشَّ  وتبشريه    حيث 

جالس وأسامء بنت    قال: بينام رسول اهلل   ابن عباسبأحواهلم هذه، ومنها ما ُروَي عن  

منه   قريبة  )عميس  قال:  ثم  السالم،  رد  يَل  إذ  ِجربم مع  طالٍب  أيب  بُن  فُر  َجعم هذا  أسامُء  يا 

وا فسلَّموا علينا  َمرُّ عليه وسلَّم وعليهام،  الَم، وقد  فرَددمُت عليهم    وميكائيَل صىلَّ اهللُ  السَّ

  َ ين أنَّه لقي املرُِشكنَي يوَم كذا وكذا، فُأِصبمُت يف جَسدي ِمن َمقاديمي ثالًثا وسبعنَي َبنيم أخرَبَ

بةٍ  نٍة ورَضم ،    ،َطعم ُته باليِد اليرََسى فُقطَِعتم ، ثمَّ أَخذم ُت اللِّواَء بيدي الُيمنى فُقطَِعتم ثمَّ أَخذم

أ  ِ
َجناَحنيم ِمن يدي  اهللُ  ضني  أنِزُل منها حيُث  فعوَّ اجلنَِّة،  يَل وميكائيَل يف  ِجربم مع  طرُي هبام 

ِشئمُت وآُكُل ِمن ثامِرها ما ِشئمُت(
 (4). 
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عوض مبارشة جسدًا جديدًا متناسبًا مع    ب فهذا احلديث يشري إىل أن جعفر بن أيب طال

ويأيت    الئكة،نفسه املطمئنة املمتلئة باإليامن، وأنه يف تلك اللحظات مبارشة، صار يطري مع امل

يتعامل مع كال العاملني: عامل الدنيا، وعامل اآلخرة، أو عامل امللك وعامل  ، ففيسلم عىل النبي  

لذلك،    يدل احلديث الرشيف عىل استحباب السالم عليهم لفعل النبي    امك،  (1) امللكوت

ِمننَِي، َوإِنَّا  من قوله حني يدخل املقربة: )  فضاًل عام روي عنه   ٍم ُمؤم اَلُم َعَليمُكمم َداَر َقوم السَّ

 .(2) (إِنم َشاَء اهللُ بُِكمم اَلِحُقونَ 

عليهم لبيان مرشوعية    وتسليمه  : )هـ(656ت أمحد بن عمر القرطبي)ويقول فيه  

هلم ،  ذلك الدعاء  معنى  أيضاً ،  وفيه  وكرم    ويدل  التعاُهد  حسن  دوام  عىل  وعىل  الَعهد، 

 .(3) (احُلرمة، وحيتمل أن َيرد اهلل تعاىل أرواحهم فيسمعون ويردون 

موا عىل أهل القبور  ألمته إذا سلَّ   وقد رشع النبي  هـ( )751ويقول ابن القيم )ت 

ِمننِيَ : )فيقول ،أن يسلموا عليهم سالم من ُياطبونه ٍم ُمؤم اَلُم َعَليمُكمم َداَر َقوم  . (السَّ

ولوال ذلك لكان هذا اخلطاب بمنزلة خطاب املعدوم    ،ب ملن يسمع ويعقل وهذا خطا 

والسلف جممعون عىل هذا وقد تواترت اآلثار عنهم بأن امليت يعرف زيارة احلي  ،  واجلامد

 .(4) (له ويستبرش به 

ما  أيضًا  احلاكم)ت    ويدلُّ عليه  إ 405رواه  املستدرك:  اهلل  هـ( يف  حني    ن رسول 

فوقف عليه رسول اهلل    ، وهو مقتول عىل طريقه   عىل مصعب بن عمري  مرَّ حد  من أُ   انرصَف 

    ودعا له ثم قرأ هذه اآلية  ِمننَِي ِرَجاٌل َصَدُقوا َما َعاَهُدوا اهللََّ َعَليمِه َفِمنمُهمم َمنم ِمَن املمُؤم
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ُلوا َتبمِدياًل  َينمَتظُِر َوَما َبدَّ َبُه َوِمنمُهمم َمنم  :  ثم قال رسول اهلل  ،  [32]األحزاب:    َقىَض َنحم

بَِيِدِه،  ) يِس  َنفم َوالَِّذي   ، َوُزوُروُهمم َفأمُتوُهمم  ِقَياَمِة،  الم َم  َيوم اهللَِّ  ِعنمَد  ُشَهَداٌء   
ِ
َهُؤاَلء َأنَّ  َهُد  اَل  َأشم

ِقَياَمِة  ِم الم  .(1) (إِالَّ َردُّوا َعَليمهِ  ;ُيَسلُِّم َعَليمِهمم َأَحٌد إِىَل َيوم

شو الذين  النبي  الشهداء  ذكرهم  قد  العظيمة  املنزلة  هبذه  تعاىل  اهلل    :بقوله   ملهم 

َسبِيلِ  يِف  ِهيُد  َوالشَّ ِم،  اهلَدم َوَصاِحُب  َوالَغِرُق،  َواملَبمُطوُن،  املَطمُعوُن،  مَخمٌس:  َهَداُء  (،  اهللَّ  )الشُّ

ِه(قوله   يفوكذلك  ِ بم يِف َقربم م ُيَعذَّ ُنُه مَل  . (2) : )َمنم َقَتَلُه َبطم

، إنام أعالهم منزلًة  اجلنانختلفة يف  املمنازهلم ومراتبهم   للشهداء فإن    فضاًل عن ذلك، 

الذين نالوا هذا اجلزاء هلوان نفوسهم عليهم    من األنبياء والصديقني   من يكون مع املقربني 

ه تعاىل هلم، بينام منهم من حُيبَس عن اجلنة لعمل أو دَ   مأما   عىل  بذمته، ومما يدلُّ   يٍن بقَي ما أعدَّ

يف سبيل اهلل؟    يا رسول اهلل، ماذا يل إن قتلُت فسأله:    ذلك ما ُروي أن رجاًل جاَء اىل النبي

َنَُّة(:  قال اَلُم آنًِفا ) :فلام وىلَّ قال   )اجلم يُل َعَليمِه السَّ ِ يِن بِِه ِجربم يمُن، َسارَّ  .(3) (إاِلَّ الدَّ

: أن  عد بن األطول، ما قاله للنبيويعود ذلك ألمهية األمانة وأدائها، إذ روي عن س

أخاه مات، وترك ثالث مائة درهم، وترك عياالً، فأردت أن أنفقها عىل عياله، فقال النبي  

  نِِه، َفاقمِض َعنمُه(، فقال: يا رسول اهلل، فقد أديت عنه إال دينارين : )إِنَّ َأَخاَك حَممُبوٌس بَِديم

ٌة(ادعتهام امرأة، وليس هلا بينة، قال: )َفأَ  قَّ َا حُمِ طَِها َفإِهنَّ عم
 (4) . 

والشهداء، بل إنه يشمل مجيع الصديقني  وال يقترص أصناف املقربني عىل األنبياء 

قوا النبي حممد   يف حياته وبعد مماته ونالوا بإيامهنم وتصديقهم له    والصاحلني الذي صدَّ

النعيم املقيم يف حياهتم   التي استحقوا هبا حصوهلم عىل الرمحة اإلهلية يف  الدرجات العليا 
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 الربزخية وما يتلوها يف جنات اخللود. 

 صحاب اليمني نعيم القرب ألجتليات  املرتبة الثانية:  
ِمنم  طة بمصري هؤالء، فقال:  وقد ذكر القرآن الكريم التجليات املرتب َكاَن  إِنم  ا  َوَأمَّ

َيِمنِي )  َحاِب الم َيِمنيِ 90َأصم َحاِب الم  [. 91،  90]الواقعة:  ( َفَساَلٌم َلَك ِمنم َأصم

وهي تشري إىل الرتبة التالية لرتبة الفائزين املقربني، والتي يعرب عنها بعض العلامء برتبة  

القرآن الكريم ج زاءها بكونه سالمًا، بخالف جزاء املقربني الذي  الناجني، وهلذا وصف 

 . (1) وصفه بكونه روحًا ورحيانًا وجنة نعيم

الصاد اإلمام  وصفهم  )املؤمن  ق  وقد  فقال:  املصدقني،  وبني  بينهم  وفرق   ،

ق بعهد اهلل ووَّف برشطه، وذلك قول اهلل عز وجل:   ِمننَِي  مؤمنان، فمؤمن صدَّ املمُؤم ِمَن 

تصيبه أهوال الدنيا وال أهوال اآلخرة،    ، فذلك الذي الِرَجاٌل َصَدُقوا َما َعاَهُدوا اهلل َعَليمهِ 

مٌن كخامة الزرع، تعوجُّ أحيانًا وتقوم أحيانًا، فذلك  وذلك ممن َيشفع وال ُيشفع له، ومؤ 

 .(2) ممن تصيبه أهوال الدنيا وأهوال اآلخرة وذلك ممن ُيشفع له وال َيشفع( 

ويدخل يف هؤالء من يسميهم القرآن الكريم ]املقتصدين[، والذين وضعهم اهلل تعاىل  

الكتاب:   لورثة  املتبعني  املؤمنني  أصناف  َرثم ضمن  َأوم ِمنم  ُثمَّ  َطَفيمنَا  اصم ِذيَن  الَّ المكَِتاَب  نَا 

ِن اهلل َذلَِك ُهَو الم  اِت بِإِذم َ َريم َتِصٌد َوِمنمُهمم َسابٌِق بِاخلم ِسِه َوِمنمُهمم ُمقم لِنَفم ُل  ِعَباِدَنا َفِمنمُهمم َظامِلٌ  َفضم

َكبِريُ   [. 32]فاطر:   الم

ُفوا بُِذُنوهِبِمم َخَلُطوا  َوآَخُروَن اعم ويدخل فيهم أولئك الذين وصفهم تعاىل بقوله:   رَتَ

 [. 102]التوبة:    َعَماًل َصاحِلًا َوآَخَر َسيًِّئا َعَسى اهلل َأنم َيُتوَب َعَليمِهمم إِنَّ اهلل َغُفوٌر َرِحيمٌ 

وما ورد يف النصوص الكريمة يشري إىل أن نعيم الربزخ بعد املوت بصورته الكاملة  

______________________________________________________________   
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نعيمهم   ُيتلط  قد  بل  أقل،  فنعيمهم  اليمني،  أصحاب  أما  املقربون،  إال  يناله  ال  اجلميلة 

املعايص، وكل ذلك   أو قيامهم ببعض  الطاعات  الناتج عن تقصريهم يف  العذاب  ببعض 

وهلذا  ،  زائهم عىل ما قدموه من أعامل وظهور آثارها يف تلك النشأعائٌد اىل عدالته تعاىل يف ج 

تلك   من  يتخلصوا  حتى  وإصالحهم  تربيتهم  فيها  تستمر  مدرسة  إىل  هلم  املوت  يتحول 

 السيئات التي كانت ختتلط مع أعامهلم الصاحلة. 

  وهلذا قد يشعر هؤالء بسكرات املوت الشديدة، ويتأملون هلا، وربام يتذكرون حينها ما 

فإن مل يكف ذلك  ،  اقرتفوا من املعايص، ويندمون عليها، وبذلك يتخلصون من الكثري منها 

، أو  عاينوا من أنواع اآلالم يف فرتة الربزخ ما يساهم يف تطييبهم وتطهريهم. فإن مل يكِف 

كانت معاصيهم من الذنوب املتعدية، مروا عىل مواقف احلساب، وهناك يتعرضون للمزيد  

 . (1) هري واإلصالح التي تؤهلهم لدخول اجلنة املناسبة ملرتبتهممن عمليات التط

أّنه قال: )ما من املؤمنني عبٌد يقارف أمرًا هنيناه عنه    وقد روي عن اإلمام عيل  

ُص هبا ذنوبه، إّما يف ماٍل، وإّما يف ولٍد، وإّما يف نفسه، حتَّى يلقى   فيموت حتَّى ُيبتىل ببلّية مُتحَّ

ُد به عليه عند موته(  اهلل عّز وجّل وما   . (2) له ذنٌب، وإّنه ليبقى عليه اليشء من ذنوبه فُيشدَّ

أما سالم املؤمنني من األحياء عليهم فقد ورد إن ذلك التكريم ال يقترص عىل املقربني  

هـ(  463من أصحاب اليمني، بل إنه يشمل املؤمنني مجيعًا، بداللة ما نقله ابن عبد الرب )ت 

َيا َفَسلََّم َعَليمِه إِالَّ َعَرَفُه  : )قول النبي   نم ِرُفُه يِف الدُّ ِمِن َكاَن َيعم ِ َأِخيِه املمُؤم َما ِمنم َأَحٍد َمرَّ بَِقربم

اَلمَ َوَردَّ َعَليمِه  وهذا املعنى يف  يعقب بعد ذكره للعديد من األخبار يف ذلك بقوله: ) ثم، (السَّ

وفيام ذكرنا منها دليل عىل املراد من    ،يرادها إل   وليس كتابنا هذا موضعاً   ، األخبار كثري جداً 

 .(3) (االعتبار هبا والفكرة يف املصري إليها 
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وإىل اآلن من تلقني امليت يف قربه    ما جرى عليه عمل الناس قديامً كام يدل عىل ذلك )

 . (1) (ولوال أنه يسمع ذلك وينتفع به مل يكن فيه فائدة وكان عبثاً 

يتمُ  إخوانِكم من َأَحدٌ  ماَت  إذاه: )قول   رسول اهلل  وقد روي عن   عليهِ  الرتاَب  فسوَّ

  ثم ، فإنُه يسمُع وال جُييُب   ،يا فالَن بَن فالِن بِن فالنةَ  ليقلم  ثم قرِبه  رأسِ   عىل   أحُدكم  فليقمم 

َنا   ثم  يا فالَن بَن فالنَة فإنُه يستوي قاعًدا  يقوُل    رمِحََك يقوُل يا فالَن بَن فالنَة فإنُه يقوُل أرشدم

وأنَّ    الدنيا شهادُة أن ال إلَه إال اهلُل من ولكن ال تشعروَن فليقلم اذكرم ما خرجَت عليهِ   ،هلُلا

ا وباإلسالِم ِدينًا وبمحمٍد نبيًّا وبالقرآنِ  إماًما فإنَّ   حممًدا عبُدُه ورسوُلُه وأنَك رضيَت باهللِ ربًّ

َتُه   من  ويقوُل انطلقم بنا ما نقعُد عندَ منكًرا ونكرًيا يأخُذ كلُّ واحٍد منهام بيِد صاحبِهِ  َن ُحجَّ ُلقِّ

هُ  : قال رجٌل   ( فيكوُن اهللُ حجيَجُه دوهَنام فينسُبه إىل  : ) قال  ؟ يا رسوَل اهللِ فإن مل َيعرفم ُأمَّ

اءَ   . (2) (يا فالَن بَن حواءَ   ،حوَّ

( ضعيف،  احلديث  هذا  إن  يثبتومع  مل  األمصار  ، وإن  سائر  يف  به  العمل    فإتصال 

طبقت    ةً وما أجرى اهلل سبحانه العادة قط بأن أم  ، واألعصار من غري انكار كاف يف العمل به

وأوفرها معارف تطيق عىل خماطبة من    وهي أكمل األمم عقوالً   ، مشارق األرض ومغارهبا 

ه األول لآلخر ويقتدي فيه  ر بل سنَّينكره منها منكِ  ال  ، ال يسمع وال يعقل وتستحسن ذلك

واخلشب  املخاطَ   نَّ أفلوال    ، باألولاآلخر   للرتاب  اخلطاب  بمنزلة  ذلك  لكان  يسمع  ب 

 .(3) (وهذا وان استحسنه واحد فالعلامء قاطبة عىل استقباحه واستهجانه  ، واحلجر واملعدوم 

 جتليات عذاب القرب ألصحاب الشمال   املرتبة الثالثة: 
الكريم بعرض مشاهد كثرية ألصحاب   القرآن  الذين حادوا اهللاهتم    الشامل، وهم 

، إما بعدم اإليامن مطلقًا، أو بعدم اخلضوع ملا يتطلبه اإليامن من تكاليف وعباداٍت  ورسوله 
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يث نجد فيه املشاهد الكثرية التي تصور أنواع اآلالم التي  ، حوأعامل، مع اإلرصار عىل ذلك 

قاموا هبا يف املراحل املختلفة    يمر هبا املجرمون أو العاصني من املؤمنني جزاء أعامهلم التي 

التي متر هبا حياهتم ابتداء من الربزخ، وانتهاء بدار القرار، ومن تلك املشاهد ما ورد من  

ذكر   بعد  الواقعة  سورة  آخر  يف  ورد  ما  ومنها  املوت،  عند  مصريهم  بيان  حول  نصوص 

ا إِنم َكاَن ِمَن املمُكَ املقربني وأصحاب اليمني، قال تعاىل:   الِّنَي )َوَأمَّ بِنَي الضَّ ( َفُنُزٌل ِمنم  92ذِّ

لَِيُة َجِحيمٍ 93مَحِيٍم )   [. 94ــ   92]الواقعة:   ( َوَتصم

وهي تدل عىل أن هذا الصنف كان يعيش يف هذه األجواء بروحه ونفسه، وباطن دنياه،  

ولذلك بمجرد أن يرفع عنه احلجاب يف تلك اللحظات اخلطرية، يكتشف احلقيقة، ويعرف  

ر الذي يعيش كل ألوان العذاب، وإن كان يتوهم أنه يعيش  أنه مل   يكن سوى مثل ذلك املخدَّ

 بسالم وطمأنينة. 

روحه، وهو    خروجظات  حل  من  بدءً   وبناء عىل هذا، فإن هذا الصنف يعاين العذاب

 .(1) جزاء موافق لعمله، ألنه ال يبدو له حينها إال الصور احلقيقية ألعامله التي قدمها 

نصوص القرآن الكريم ما يدل عىل أن هذا الصنف، ويف تلك اللحظات  وقد ورد يف  

َحتَّى إَِذا َجاَء َأَحَدُهُم  العصيبة، يطلب العودة للحياة لتصحيح ما أخطأ فيه، كام قال تعاىل:  

ِجُعوِن ) ُت َقاَل َربِّ ارم َا َكلِمَ 99املمَوم ُت َكالَّ إِهنَّ َمُل َصاحِلًا فِياَم َتَركم ٌة ُهَو َقائُِلَها َوِمنم  ( َلَعيلِّ َأعم

ِم ُيبمَعُثونَ  َزٌخ إِىَل َيوم ِهمم َبرم
ِ
ِذيَن آَمُنوا اَل  وقال تعاىل:  ،  [100،  99]املؤمنون:    َوَراء َا الَّ َياَأهيُّ

ونَ  َارِسُ اخلم ُهُم  َفُأوَلئَِك  َذلَِك  َعلم  َيفم َوَمنم  اهلل  ِر  ِذكم َعنم  اَلُدُكمم  َأوم َواَل  َواُلُكمم  َأمم ) ُتلمِهُكمم   9  )

إِىَل  َتنِي  رم َأخَّ اَل  َلوم َفَيُقوَل َربِّ  ُت  املمَوم َأَحَدُكُم  َيأميِتَ  َأنم  َقبمِل  ِمنم  نَاُكمم  َرَزقم َما  َأَجٍل    َوَأنمِفُقوا ِمنم 

نَي )  احِلِ َق َوَأُكنم ِمَن الصَّ دَّ ًسا إَِذا َجاَء َأَجُلَها َواهلل َخبِ 10َقِريٍب َفَأصَّ َر اهلل َنفم رٌي باَِم  ( َوَلنم ُيَؤخِّ

َمُلونَ   [. 11ـ  9]املنافقون:   َتعم
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سيالقو ملا  هلم  إنذارًا  أعامهلم  نتاج  يتلقوها  التي  النتائج  هلذه  تعاىل  اهلل  إخبار    نوإنام 

بمجرد مغادرهتم هذه احلياة الدنيا بموهتم وانتقاهلم اىل النشأة الثانية، لذلك حيذرهم تعاىل  

املصري لن    إذ ستظل هذه  ، من هذا  أهنا  يرددوهنا كل حني، مع علمهم  احلرسة يف قلوهبم 

َعَذاُب َفَيُقوُل الَّ جتدهيم شيئًا، قال تعاىل:  َم َيأمتِيِهُم الم َنا  َوَأنمِذِر النَّاَس َيوم رم نَا َأخِّ ِذيَن َظَلُموا َربَّ

ُتمم ِمنم َقبمُل َما َلُكمم ِمنم َزوَ  ُسَل َأَومَلم َتُكوُنوا َأقمَسمم َوَتَك َوَنتَّبِِع الرُّ اٍل  إِىَل َأَجٍل َقِريٍب ُنِجبم َدعم

َلُكمم َكيمَف فَ 44)  َ َوَتَبنيَّ َأنمُفَسُهمم  ِذيَن َظَلُموا  الَّ َمَساكِِن  َلُكُم  ( َوَسَكنمُتمم يِف  نَا  بم هِبِمم َورَضَ نَا  َعلم

َثاَل  َمم  . (1) [45،  44]إبراهيم:   األم

إذ  ما يتلقوه من مسائلة املالئكة حال خروج ارواحهم من أجسادهم،    عنه  كام ورد  

ِت، َحتَّى جَيملَِس ِعنمَد  حلاهلم منذ انتزاع أرواحهم بقوله: ).  ُروي وصفه   ُثمَّ جَيِيُء َمَلُك املمَوم

ُرِجي إِىَل َسَخٍط ِمَن اهللِ َوَغَضٍب(َرأمِسهِ  َبِيَثُة، اخم ُس اخلم ُتَها النَّفم ُق  ):    َقاَل   ، ، َفَيُقوُل: َأيَّ َفُتَفرَّ

م   وِف املمَبمُلوِل، َفَيأمُخُذَها، َفإَِذا َأَخَذَها مَل وُد ِمَن الصُّ فُّ َيَدُعوَها  يِف َجَسِدِه، َفَينمَتِزُعَها َكاَم ُينمَتَزُع السَّ

َفةَ يِف يَ  َتِن ِريِح ِجيَفٍة ُوِجَدتم َعىَل    ِدِه َطرم ٍ َحتَّى جَيمَعُلوَها يِف تِلمَك املمُُسوِح، َوَُيمُرُج ِمنمَها َكَأنم
َعنيم

وَن هِبَا َعىَل َمأَلٍ ِمَن املماََلئَِكِة، إِالَّ َقاُلوا: َما َهَذا الرُّ  َعُدوَن هِبَا، َفاَل َيُمرُّ ِض، َفَيصم َرم ِه األم وُح  َوجم

َيا، َحتَّى ُينما نم ى هِبَا يِف الدُّ تِي َكاَن ُيَسمَّ اَمئِِه الَّ َبِح َأسم َبِيُث؟ َفَيُقوُلوَن: ُفاَلُن بمُن ُفاَلٍن بَِأقم َتَهى بِِه  خلم

َتُح َلُه(، ُثمَّ َقَرَأ َرُسوُل اهللِ   ُيفم َتُح َلُه، َفاَل  َتفم َيا، َفُيسم نم  الدُّ
ِ
اَمء هَلُ   :إِىَل السَّ ُتَفتَُّح  َأبمَواُب  اَل  مم 

َياطِ  ِ ََمُل يِف َسمِّ اخلم َنََّة َحتَّى َيلَِج اجلم ُخُلوَن اجلم  َواَل َيدم
ِ
اَمء َفَيُقوُل اهللُ َعزَّ  ،  [40]األعراف:    السَّ

 : ًحا()َوَجلَّ ىَل، َفُتطمَرُح ُروُحُه َطرم فم ِض السُّ َرم نٍي يِف األم ُتُبوا كَِتاَبُه يِف ِسجِّ  . (2) اكم

لذلك فهؤالء يف الربزخ سيالقون فضاًل عن اإلهانة والسخط، فإهنم ستكون حرسهتم  

طوا بام خلَّفوه بعَدهم يف احلياة الدنيا، وقد ُروي   عن أنس بن مالك أن  دائمة عليهم ملا فرَّ

ِل بمَن    )يا فقام عليهم فناداهم، فقال:    ، ، ثم أتاهم، ترك قتىل بدر ثالثاً رسول اهلل   َأَبا َجهم
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ُتمم َما َوَعَد َربُّكُ   ،َشامٍ هِ  مم  َيا ُأَميََّة بمَن َخَلٍف َيا ُعتمَبَة بمَن َربِيَعَة َيا َشيمَبَة بمَن َربِيَعَة َأَليمَس َقدم َوَجدم

ا  ُت َما َوَعَديِن َريبِّ َحقًّ ا؟ َفإِينِّ َقدم َوَجدم ، فقال:  النبي  قول    بن اخلطاب  فسمع عمر  (َحقًّ

َأنمُتمم  ):    ا وأنى جييبوا وقد جيفوا؟ قاليا رسول اهلل كيف يسمعو بَِيِدِه َما  يِس  َوالَِّذي َنفم

ِدُروَن َأنم جُيِيُبوا  ، َوَلكِنَُّهمم اَل َيقم َمَع ملَِا َأُقوُل ِمنمُهمم ثم أمر هبم فسحبوا، فألقوا يف قليب    ( بَِأسم

 .  (1)بدر

انتهاء فرتة مؤاخذهتم  وتبعًا للعدالة اإلهلية فإن عذاهبم قد يكون لفرتة معينة حسب  

لذلك فاهلل  عن ذنوهبم إن كانوا من عصاة املؤمنني، أو يكون مؤبدًا إن كان من الكافرين،  

ُفوا َعىَل  تعاىل ُياطب املرسفني عىل أنفسهم بألوان الذنوب قائاًل:   َ ِذيَن َأرسم ُقلم َيا ِعَباِدَي الَّ

َِة اهللَِّ إِ  نَُطوا ِمنم َرمحم ِحيمُ َأنمُفِسِهمم ال َتقم َغُفوُر الرَّ ُه ُهَو الم ُنوَب مَجِيعًا إِنَّ ِفُر الذُّ ]الزمر:    نَّ اهللََّ َيغم

تعاىل عرَّ   ،[53 بكونه غفوراً فاهلل  املرسفني  نفسه هلؤالء  التعريف هو  رحيامً   ف  ، وإن هذا 

 . (2) الذي حيرك القلوب للسري نحو اهلل، ويكبح الغرائز عن معارضة الرحيم الودود

يف تباين مراتب اجلزاء يف الربزخ، أن ما ورد فيه من    ذه املقاصد واملعاينهونخُلص من  

ذاب مجيعها تعود اىل الرمحة اإلهلية يف تطييب النفوس، حيث يعود النعيم  مظاهر النعيم والع

الذي يالقيه املقربني اىل بشارة املؤمنني الصادقني باجلنان التي وعدهم هبا تعاىل، فتقر هبا  

ن ُيلفوهم يف الدار  أنظارهم منذ حل ظة رحيلهم عن هذه الدار الفانية، مع طمأنينتهم عمَّ

 الدنيا وطمأنتهم عىل أحواهلم إن كانوا مؤمنني مع الدعاء هلم. 

  الربزخ   يف   عذاب الاما من خلَط عماًل صاحلًا وآخر سيئًا من املؤمنني فإنه قد يرى من  

مه من أعامل يف حياته؛ ألجل أن يكون طاهرًا من أدران ذنوبه،   بمثابة  له  يكون  لبحسب ما قدَّ

تعاىل ورمحته يف هذا   فيندرج حتت عدالته  ملنزلة اجلنة وكراماهتا،  أهاًل  تربويًا جيعله  درسًا 
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 أصحاب الشامل فإهنم سيجدون من املنغصات والضيق يف القرب، ما يستمر هبم  ، بيناماجلزاء

حتى استقرارهم اجلحيم، وهذا ليس بظلٍم من اهلل تعاىل، بل بمحض قوته وعدالته وقدرته  

واجلحود   الكفر  اىل  اإليامن  طريق  عن  أنفسهم  فحالوا  احلق،  طريق  يسلكوا  مل  ألهنم 

 والعصيان. 

 هـ( اىل حال األرواح يف تلك الدار بقوله )وان هلا شاناً 751)ت   وقد أشار ابن القيم

  ، فهي يف السامء وتتصل بفناء القرب وبالبدن فيه  ،وأهنا مع كوهنا يف اجلنة   ،غري شأن البدن

وأهنا تنقسم إىل مرسلة وحمبوسة وعلوية    ، وهبوطاً   وصعوداً   وهي أرسع يشء حركة وانتقاالً 

اتصاهلا    ، وسفلية أعظم مما كان هلا حال  املفارقة صحة ومرض ولذة ونعيم وامل  بعد  وهلا 

احل  فهنالك  بكثري  واحلرسةبالبدن  واملرض  والعذاب  واألمل  والراحة    ،بس  اللذة  وهنالك 

وحاهلا بعد املفارقة    ،وما أشبه حاهلا يف هذا البدن بحال ولد يف بطن أمه  ،والنعيم واإلطالق

 .(1) بحاله بعد خروجه من البطن إىل هذه الدار(

ـ ثوابًا وعقابًا، أي إن اإل نسان يواجه آثار  لذلك )جيب اليقني بأن يف الربزخ ـ إمجاالً 

أو   اخلالدة،  الكيل اإلهلي واجلنة  والثواب  الكربى  القيامة  اىل  عقائده وأفعاله، حتى يصل 

نعوذ باهلل العذاب الدائم، وكثري من املؤمنني الذين كانت هلم أعامل قبيحة ُيَسوى حساهبم  

احلَق بحيث يستقر  الزم اليقني املذكور السعي يف متتني املُعَتقد  إنَّ  و،  بذلك العذاب الربزخي 

لكي   وكذلك  وحريانًا،  مرتبكًا  القرب(  )يف  السؤال  عند  اإلنسان  يبقى  ال  حتى  القلب؛  يف 

 .(2) يصبح من املبادرين اىل كل عمل خري من الواجبات وامُلستحبات(
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 مواقف احلياة الربزخية ومقاصدها اً:  نياث
التي ترتبط باإليامن بأساس وجود احلياة الربزخية    واملعاين  مهامت املقاصدبحثنا  بعد  

وتربيته   ورمحته  وعدالته،  تعاىل  اهلل  قدرة  من  ألعامله،   
ٍ
جزاء من  اإلنسان  فيها  يالقيه  وما 

هذا   يف  نتناول  العقدية   القسم لعباده،  املقاصد  الفصل  حلظة    اخلاصة  من  بأول  باإليامن 

من و االحتضار   يعانيه  وما  اجلسد،  من  الروح  وانتقاهل  خروج  املوت  عامل    ا سكرات  اىل 

 الربزخ، وسؤال املَلكني له وضم القرب جلسده. 

منا  مسائل االحتضار وسكرات  يف  ثالث، األول    ه إىل فروعٍ وبناءًا عىل ذلك، فقد قسَّ

منا كل  ،  الثالث يف ضغطة القرب   الفرعاملوت واملوت، والثاين يف سؤال القرب، و فرٍع  وقد قدَّ

  ن امُلراد من املصطلحات بعيدًا عن االسهاب الذي ُيرجنا عن مقصودنا،يف بيا د  تمهيب  منها 

النقلية بالذكر املنفصل    ثم اتبعه بذكر ما جاء فيه من مقاصد ومعان،  ومل أخصص األدلة 

 .فيها  لمقاصدل نا خشية التكرار العتامدنا عليها من خالل عرض 

 االحتضار واملوت ـ  1
 واملوت وسكراته   مفهوم االحتضار متهيد:  

فرتة   عن  الكريم  القرآن  حتّدث  اجلسد،  من  الروح  وخروج  املوت  حدوث  قبل 

هذه   خالل  يرافقها  وما  الواسع،  العامل  ذلك  اىل  االنتقال  مراحل  أول  وهي  االحتضار، 

فإذا حان األجل وشارفت حياة    ، اللحظات من سكرات املوت التي ختتلف من انساٍن آلخر 

الدنيا   اإلنسان للجسد    االنتهاء   عىل   يف  املدبرة  الروح  لسل  املوت  رسل  تعاىل  اهلل  أرسل 

 واملحركة له، وسنتحدث عن هذا من خالل العناوين اآلتية: 
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 االحتضار  مفهوم  ـ  آ  

االحتضار يف اللغة يأيت عىل معاٍن عدة، منها من حرض فالن واحترض إذا دنا موته،  

 .(1) النزع وهو حمضور وحمترضوَحرَضه املوت واحترضه، أرَشف عليه فهو يف 

فاالحتضار اصطالحًا،  بالعبد  أما  ونزوله  املوت  حضور  العبد  ،  هو  أجل  حان  فإذا 

وأراد اهلل تعاىل قبض روحه أرسل إليه ملك املوت ومعه مالئكة يعاونونه عىل قبض روح  

ِسُل َعَليمكُ ذلك العبد، قال تعاىل:   َق ِعَباِدِه َوُيرم َقاِهُر َفوم مم َحَفَظًة َحتَّى إَِذا َجاَء َأَحَدُكُم  َوُهَو الم

ُطونَ  تمُه ُرُسُلنَا َوُهمم اَل ُيَفرِّ ُت َتَوفَّ َحتَّى إَِذا َجاَء َأَحَدُكُم  [ ، فقوله تعاىل  61]األنعام:    املمَوم

ُت   . (2)أي احترض وحان أجله املمَوم

 سكرات املوت مفهوم  ـ    ب 

وسكرة املوت:    ،  تعرض بني املرء وعقلهالسكرات لغًة: من )سكر(، والسكر: حالة  

َرُة  وهي التي تدل اإلنسان عىل أنه ميت، قال تعاىل:    ،شدته ومهه وغشيته  َوَجاَءتم َسكم

َقِّ  ِت بِاحلم َقِّ فقوله تعاىل  ، [19]ق:   املمَوم  . (3)، أي باملوت احلقبِاحلم

كام   بالعقل(،  الذاهبة  )شدته  املوت:  سكرة  بشدائد  واصطالحًا،  السكرات  ف  ُتعرَّ

املوت:   غمرات  ومثلها  الروح،  نزع  بسبب  املحترض،  تصيب  التي  وكربه  وأهواله  املوت 

و بمعنى شدائده وسكراته  اال،  بصورة  اإلنسان  واالتظهر عىل  والتبّدل،  ضطراب  نقالب 

 .(4) ختيارهاوسلبت شعوره و ،ستولت هذه احلالة عىل عقل اإلنساناورّبام 

 

______________________________________________________________   

 .54، واملصباح املنري يف غريب الشرح الكبري: 4/199نظَر( لسان العرب:يُ ( )1(
 . 19، و)يُنظَر( القيامة الصغرى وعالمات القيامة الكربى: 93نظَر( احوال احملتضر: يُ ( )2(
 .4/373، ولسان العرب: 2٦0/ 2، العني: 484 /1)يُنظَر( مفردات الفاظ القرآن الكرمي:  )3(
 .30/ 17، تفسري األمثل: 228/ 3، التفسري الكاشف: 820)يُنظَر( الكليات:  )4(
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 وأنواعه ،  ـ املوت ج  

 مفهوم املوت  •
املوتإن   لفظة  اللغة  اشتقاق  األصل   يف  يف  َميِّت،  يٌِت )   من  يِد،    (، َموم وَسوم َسيِّد  مثل 

فُأدِغَمت الواو يف الياء وَثُقَلت الياء، وقيل َميمِوت وَسيمِود، وُُيَفف فيقال َميمت. واملِيَتَة املوت  

مات،  بعينه فقد  سكن،  ما  وكل  السكون،  هو  ا،  واملوت  يف  أما  الوقت  غاية  فهو  ألجل 

(1) املوت
. 

ض العلامء لتعريف أما   يف كتب العقيدة والتفسري والرشوح    هاملوت اصطالحًا: فقد تعرَّ

لئال   احلياة؛  فيه  ُوِجد  عامَّ  احلياة  عدم  هو  )املوت  إن  التعريفات:  تلك  بني  ومن  وغريها، 

باجلنني مغنية(2) ينتقض  جواد  حممد  وعرفه  أنه  هـ(  1400)ت (3) (،  الكاشف  تفسريه  يف 

 . (4) ()عبارة عن قطع العالقة بني الروح والبدن
فيه،  أما اآلجال فهي األ الذي يوجد  املوت وقته  احلياة وقتها، وأجل  وقات، وأَجل 

 .(5) وكذلك األجل يف الَدين، إنام هو وقت وجوبه

الوفاة، فهي واملوت مفهوم واحد، وهو عدم احلياة، وُتستعمل كلتا الكلمتني يف  مثله  و

َنمُفَس ِحنَي  النوم جمازًا؛ ألن احلواس تتعطل أعامهلا بسببه، ومنه قوله تعاىل:   َيَتَوَّفَّ األم اهللَُّ 

َأَجلٍ  إىَِل  َرى  ُخم األم ِسُل  َوُيرم َت  املمَوم َعَليمَها  َقىَض  تِي  الَّ ِسُك  َفُيمم َمنَاِمَها  يِف  مَتُتم  مَلم  تِي  َوالَّ هِتَا    َموم

______________________________________________________________   

 . 98/ 5، واتج العروس: 2/92، ولسان العرب:172/  4، و58/ 1)ينظر( العني:  )1(
 .857الكليات:  )2(
العقائد والتفسري والفلسفة والتاريخ والفقه واألصول واألخالق وغريها اجملتهد اإلمامي، الكاتب املوسوعي، كتب يف   )3(

أبسلوب واضح ورؤية عصرية، وتصّدى لدحض الشبهات وإزالة التشكيكات، له من املؤلفات الكثرية منها: ]اّلّل والعقل[، 
 205/ 9و]النبوة والعقل[، و]شبهات امللحدين واإلجابة عنها[. )يُنظر( أعيان الشيعة: 

 . 419/ ٦( تفسري الكاشف ملغنية: 4)
 .170، اإلقتصاد فيما يتعلق ابإلعتقاد: 3٦1اإلرشاد إىل قواطع األدلة يف أصول االعتقاد:  )5(
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ى  أي ان اهلل يقطع صلة األرواح باألبدان ظاهرًا وواقعًا حني املوت،    ، [142]الزمر:    ُمَسمًّ

 .(1)ها عنده، ويقطع هذه الصلة ظاهرًا ال واقعًا حني النوم ويمسك

 أنواع املوت  •
ورد ذكر املَوت يف العديد من نصوص القرآن الكريم والسنة املطهرة، واختلف امُلراد  

ب أنواعه  ذكر  هنا  فرأينا  وروده،  موقع  حسب  جمال  ا منه  يطابق  ملا  اإلشارة  ألجل  ختصار 

أنواع املوت بحسب أنواع احلياة،  هـ(  502)ت صفهاين دراستنا هذه، فقد ذكر الراغب األ

منظور ابن  ذلك  يف  خالل  هـ( 711)توتبعه  املعاين  هلذه  املفرسين  من  الكثري  ونحا   ،

 تفاسريهم، حسب داللة اآليات الكريمة، منها: 

ة النامية املوجودة يف اإلنسان واحليوانات والّنبات، نحو قوله تعاىل:   ❖ ﴿حُيمِي  ما هو بإزاء القوَّ

هِتا﴾  َد َموم َض َبعم َرم َييمنا ِبِه َبلمَدًة َميمتًا﴾   ، [ 19]الروم:    األم  [. 11]ق:    ﴿َوَأحم

َقبمَل هذا﴾   ❖ ِمتُّ  َليمَتنِي  تعاىل: ﴿يا  قال  ة،  احلاسَّ القّوة  ِمتُّ  ،  [ 23]مريم:  زوال  ما  و﴿َأِإذا 

َرُج َحيًّا﴾  َف ُأخم  [. 66]مريم:    َلَسوم

اجل  ❖ وهي  العاقلة،  ة  القوَّ َييمناُه﴾  زوال  َفَأحم َميمتًا  كاَن  تعاىل:﴿َأَوَمنم  قوله  يف  جاء  كام  هالة، 

تى﴾ ،  [ 122]األنعام:   ِمُع املمَوم  [. 80]النمل:    وإّياه قصد بقوله تعاىل: ﴿إِنََّك ال ُتسم

ُت ِمنم ُكلِّ َمكاٍن َوما ُهَو ِبَميِّ  ❖ ر للحياة، وإّياه قصد بقوله تعاىل: ﴿َوَيأمِتيِه املمَوم   ٍت احلزن املكدِّ

 [. 17]ابراهيم:  

يًا،   ❖ ٌت خفيف، واملوت نوم ثقيل، وعىل هذا النحو ساّممها اهلل تعاىل توفِّ املناُم، فقيل: الّنوم َموم

اُكمم ِباللَّيملِ فقال تعاىل:  هِتا   ، [ 60 ]األنعام:  َوُهَو الَِّذي َيَتَوفَّ َنمُفَس ِحنَي َموم اهللَُّ َيَتَوَّفَّ األم

تِي مَلم   ِذيَن ُقتُِلوا يِف َسِبيِل اهللَِّ  وقوله تعاىل:    ، [ 42]الزمر:    مَتُتم يِف َمناِمها َوالَّ َسَبنَّ الَّ َوال حَتم

ياءٌ  واتًا َبلم َأحم قد قيل: نفي املوت هو عن أرواحهم فإنه نّبه عىل  ،  [ 169]آل عمران:    َأمم

______________________________________________________________   

 . 201/ 3( تفسري الكاشف ملغنية: 1)
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ُت ِمنم ُكلِّ َمكانٍ تنّعمهم، وقيل: نفى عنهم احلزن املذكور يف قوله:   ]ابراهيم:    َوَيأمِتيِه املمَوم

17 ] (1 ) . 

تعاىل:   ِت وقوله  املمَوم ذائَِقُة  ٍس  َنفم القّوة  ،  [185]آل عمران:    ُكلُّ  عبارة عن زوال 

وح عن اجلسد املوت، كام قيل: واملوت حتم يف  ن ال بّد ألحد من  أبيها  تن   ،احليوانيَّة وإبانة الرُّ

 .(2) رقاب العباد

 املقصد األول: مقصد توحيد هللا تعال يف األمر والتدبري
يندرج هذا املقصد من االيامن باالحتضار وسكرات املوت يف ان االمر كله بيد اهلل،  

وهذه املسألة )ال تتناَّف مع تفرد  ،  يتوَّف األنفس عن طريق املالئكة املوكلني بذلك  تعاىل  وأنه

اهلل بالتدبري، وهي أن اهلل تعاىل قد يوكل تنفيذ بعض هذه التدابري إىل بعض خلقه، فاهلل هو  

اآلمر وعباده هم املنفذون، ولذلك مجع القرآن الكريم بني كون اهلل تعاىل هو املتويف املميت،  

 .(3)  اإلخبار بتوكيل املالئكة بذلك(وبني

ُفُروَن   فقال تعاىل يف األول، وهو الذي يقرر توحيد اهلل تعاىل وتفرده يف التدبري:  َكيمَف َتكم

َجُعونَ  ِييُكمم ُثمَّ ِإَليمِه ُترم َياُكمم ُثمَّ ُيِميُتُكمم ُثمَّ حُيم َواتًا َفَأحم وقال تعاىل:    ، [ 28]البقرة:    ِباهللَِّ َوُكنمُتمم َأمم

 تِي مَلم مَتُتم يِف َمَناِمَها هِتَا َوالَّ َنمُفَس ِحنَي َموم  [. 42]سورة الزمر: من اآلية    اهللَُّ َيَتَوَّفَّ األم

______________________________________________________________   

 . 871ملفردات:  ، وا2/92العرب:)يُنظَر( لسان  ،  مسي موات ألنه يزول معه العقل واحلركة، متثيال وتشبيهاً، ال حتقيقاً  )1(
 هذا عجز بيت، وقبله:  )2(

به                  وأزرى  اخلوف  شّرده 
الوجى               يشكو  الكفني  منخرق 

راحة                       له  املوت  يف  قد كان 
.           

اجلالد               يكره حّر  كذاك من 
حداد                    مرو  أطراف  تنكبه 

وت حتم يف رقاب العباد                       وامل
.          

،  1/118، و39/  1  وهذه األبيات كان زيد بن علي يتمثل هبا، وهي حملمد بن عبد هللا. زهر اآلداب ومثر األلباب:
 .871املفردات يف غريب القرآن:  )يُنظَر(

 .391أسرار األقدار:  )3(
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لروح  ذلك ال يتناَّف مع اخباره تعاىل يف تويل ملك املوت أو غريه من املالئكة  ف

َل بُِكمم اإلنسان، حيث قال تعاىل:   ِت الَِّذي ُوكِّ اُكمم َمَلُك املمَوم ،  [11]السجدة:    ُقلم َيَتَوفَّ

تعاىل:   املماَلئَِكةُ وقال  َكَفُروا  ِذيَن  الَّ َيَتَوَّفَّ  إِذم  َتَرى  تعاىل:    ،[ 50ال:  ]األنف  َوَلوم  وقال 

 ُاُهُم املماََلئَِكة ِذيَن َتَتَوفَّ تمُه  وقال تعاىل:    ،[28]النحل:    الَّ ُت َتَوفَّ َحتَّى إَِذا َجاَء َأَحَدُكُم املمَوم

ُطونَ   [. 61]األنعام:    ُرُسُلنَا َوُهمم اَل ُيَفرِّ

امل األسباب كل نوع  إال أنه تعاىل فوض يف ع  ، )املتويف يف احلقيقة هو اهلل  ويعود هذا ألن

وهو رئيس    ،من أنواع األعامل إىل ملك من املالئكة، ففوض قبض األرواح إىل ملك املوت 

هِتَا وحتته أتباع وخدم فأضيف التويف يف هذه اآلية َنمُفَس ِحنَي َموم إىل اهلل تعاىل    اهللَُّ َيَتَوَّفَّ األم

الثانية إىل ملك املوت أل العملباإلضافة احلقيقية، ويف اآلية  الرئيس يف هذا  وإىل    ، نه هو 

 . (1) سائر املالئكة ألهنم هم األتباع مللك املوت(

، إذ إن الفاعل حني  ال يؤدي اىل تناٍف بني فعل اهلل تعاىل وفعل مالئكته    كام ن هذا

يقوم بفعله بوساطة فاعٍل آخر يصحُّ حينئٍذ نسبة الفعل اىل كليهام، فاهلل تعاىل يقبض األرواح  

ُيضعون   الذين  املالئكة  بواسطة  عمله  يؤدي  بدوره  املوت  وملك  املوت،  ملك  بواسطة 

 . (2) ألمره

من جهٍة ُأخرى فقد أخرب اهلل تعاىل عن )طبيعة املالئكة، وهي االنقياد التام هلل تعاىل،  

فيستحيل عىل طبيعتها أن تنفذ غري ما طلب منها، وهلذا كان اسمها مشتقًا من )األلوكة(،  

ا أوامره( (3) لرسالةوهي  تنفيذ  يف  اهلل  رسل  فهم  وصفهم:  ،  (4) ،  يف  تعاىل  قال  ال  وقد 

______________________________________________________________   

 . 3/ 3نظَر( أضواء البيان يف تفسري القرآن ابلقرآن: ، و)يُ 457/ 2٦تفسري مفاتيح الغيب:  )1(
 .119/ 1املعاد، رؤية قرآنية:  )2(
 . 1٦٦/ 4)يُنظَر( العني،:  )3(
 .393أسرار األقدار:  )4(
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َمُلونَ  َيعم ِرِه  بَِأمم َوُهمم  ِل  َقوم بِالم بُِقوَنُه  تعاىل:  ،  [27]األنبياء:    َيسم َما  وقال  اهللََّ  ُصوَن  َيعم ال 

َمُرون َعُلوَن َما ُيؤم  [. 6]التحريم:    َأَمَرُهمم َوَيفم

: )إذا  ألوامر اهلل تعاىل بقوله كيفية تلقي املالئكة  لرشيفيث اكام ورد يف احلد

ك لِِه،  لَِقوم عاًنا  ُخضم نَِحتِها  بَأجم املاَلئَِكُة  َبِت  رَضَ  ،
ِ
امء السَّ يف  َر  األمم اهللَُّ  عىَل أنه  َقىَض  ِسلمِسَلِة 

وانٍ  ، قاُلوا لِلَّ   ،َصفم ، قالوا: ماذا قاَل َربُُّكمم َع عن ُقُلوهِبِمم احلَقَّ وهو الَعيِلُّ  ِذي قاَل:  فإذا ُفزِّ

آَخرَ الَكبِريُ  َق  َفوم َهَكذا واِحٌد  ِع  مم السَّ ُقو  رَتِ ِع، وُمسم مم السَّ ُقو  رَتِ ُمسم َمُعها  َفَيسم َرَك    ،،  أدم َفُربَّام 

يَ  ُه حتَّى  ِركم ُيدم م  مَل ِرَقُه، وُربَّام  فُيحم ِمَي هبا إىل صاِحبِِه  َيرم أنم  َقبمَل  َتِمَع  املُسم هاُب  إىل  الشِّ ِمَي هبا  رم

ضِ  األرم إىل  ُيلمُقوها  حتَّى  منه،  َفَل  أسم هو  الذي  إىل  َيلِيِه،  اِحِر،    ،الذي  السَّ َفِم  عىَل  َفُتلمَقى 

مِ  معها  ِذُب  وَكذا،  ا َفَيكم َكذا  َيكوُن  وَكذا،  َكذا  َيوَم  نا  ُُيمرِبم م  أمَل فَيقولوَن:  ُق  فُيَصدَّ َبٍة،  َكذم َئَة 

ا؟ لِلمَكلِمَ  ناُه َحقًّ (َفَوَجدم
ِ
امء  . (1) ِة الَّتي ُسِمَعتم ِمَن السَّ

 املقصد الثاين: لطف هللا تعال وحكمته يف حلظات املوت وسكراته 
ختتلف  وهي ، للجسدمفارقة الروح  وشدائد املوت عىل قرب االحتضار  تدل حلظات

ن شدة األمل  إصورة، فقال: )هذه الأن يقرب    هـ( 505)ت من إنساٍن آلخر، وحاول الغزايل

سكرات املوت ال يعرفها باحلقيقة إال من ذاقها، ومن مل يذقها فإنام يعرفها إما بالقياس  يف  

 إىل اآلالم التي أدركها، وإما باالستدالل بأحوال الناس يف النَزع عىل شدة ما هم فيه. 

فأما القياس: الذي يشهد له فهو أن كل عضو ال روح فيه فال حيس باألمل، فإذا كان فيه  

رك لألمل هو الروح، فمهام أصاب العضو، جرح أو حريق رسى األثر إىل الروح،  الروح فاملد

فبقدر ما يرسي إىل الروح يتأمل، يتفرق عىل اللحم والدم وسائر األجزاء، فال يصيب الروح  

إال بعض األمل؛ فإن كان من اآلالم ما يبارش نفس الروح وال يالقي غريه فام أعظم ذلك األمل  

عبارة عن مؤمل نزل بنفس الروح فاستغرق مجيع أجزائه، حتى مل يبق جزء    وما أشده، والنَزع

______________________________________________________________   
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 من أجزاء الروح املنترش يف أعامق البدن إال وقد حل به األمل. 

فأمل النَزع هيجم عىل نفس الروح ويستغرق مجيع أجزائه؛ فإنه املنمزوع املجذوب من كل  

فصل من املفاصل، ومن  عرق من العروق، وعصب من األعصاب، وجزء من األجزاء، وم 

منه كل عرق من   تسل عن بدن جيذب  القدم. فال  إىل  العرق  أصل كل شعرة وبرشة من 

عروقه، ولو كان املجذوب عرقًا واحدًا لكان أمله عظياًم، فكيف واملجذوب نفس الروح  

 .(1) املتأمل، ال من عرق واحد، بل من مجيع العروق(

ضطراب اجلسد حني خروج  اعن سبب    سأل اإلمام الصادق  ولذلك فإّنه حني يُ 

 .(2) الروح منه جييب: )ألّنه نام عليها البدن(

عظيم لطف اهلل تعاىل بعباده حني    ها تجىل فيومع شدة ظاهر هذه اللحظات، إال أنه ي

حت األدلة الصحيحة بأن    إذ   ؛ تتوىل املالئكة تنفيذ أمره  الكافر    هذه الشدائد إنام تلحق رصَّ

ومما دلَّ عىل ذلك  بخالف املؤمن باهلل تعاىل،  بسخط اهلل تعاىل وغضبه،    تبلغهعايص حني  أو ال

َأالَّ  يف كتاب اهلل، قوله تعاىل:   املماََلئَِكُة  َعَليمِهُم  ُل  َتَتنَزَّ َتَقاُموا  ُثمَّ اسم نَا اهللَُّ  َربُّ َقاُلوا  ِذيَن  الَّ إِنَّ 

َنَّةِ  وا بِاجلم َزُنوا َوَأبمرِشُ تِي ُكنمُتمم ُتوَعُدوَن )خَتَاُفوا َواَل حَتم َيا  30 الَّ نم ََياِة الدُّ لَِياُؤُكمم يِف احلم ُن َأوم ( َنحم

( ُعوَن  َتدَّ َما  فِيَها  َوَلُكمم  َأنمُفُسُكمم  َتِهي  َتشم َما  فِيَها  َوَلُكمم  ِخَرِة  اآلم َغُفوٍر  31َويِف  ِمنم  ُنُزاًل   )

 [. 32ـ  30]فصلت:     َرِحيمٍ 

ُل َعلَ وهذا التنزل   كام قال طائفة من أئمة التفسري إنام يكون حال    يمِهُم املالئكةَتَتنَزَّ

البرشى يف ثالثة مواطن: عند املوت، ويف القرب، وإذا قاموا  إن هذه  يل:  ، كام ق(3) االحتضار

قبورهم   خَتَاُفوام من  املكروه،    َأالَّ  لتوقع  يلحق  غّم  واخلوف:  ختافوا؛  ال  بأنه  وأصله: 

______________________________________________________________   
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لوقوعه   يلحق  غم  لكم  واحلزن:  كتب  اهلل  أّن  واملعنى:  حصول ضاّر،  أو  نافع  فوات  من 

األمن من كل غّم، فلن تذوقوه أبدًا، وقيل: ال ختافوا ما تقدمون عليه، وال حتزنوا عىل ما  

خلفتم، كام أّن الشياطني قرناء العصاة وإخواهنم، فكذلك املالئكة أولياء املتقني وأحباؤهم  

 .  (1) يف الدارين

ِمَن ِإَذا    كام أشار اىل بشارة املؤمن عند حضور املوت نبينا الكريم   َعبمَد املمُؤم بقوله: )إِنَّ الم

ُوُجوهِ  الم ِبيُض   
ِ
اَمء ِمَن السَّ َماَلئَِكٌة  ِإَليمِه  َنَزَل  ِخَرِة،  ِمَن اآلم َباٍل  َوِإقم َيا  نم الدُّ ِمَن  انمِقَطاٍع  َكَأنَّ  َكاَن يِف   ،

ُس،  مم َنَِّة، َحتَّى جَيمِلُسوا ِمنمُه َمدَّ    ُوُجوَهُهُم الشَّ َنَِّة، َوَحُنوٌط ِمنم َحُنوِط اجلم َفاِن اجلم َمَعُهمم َكَفٌن ِمنم َأكم

اَلُم، َحتَّى جَيملَِس  ِت، َعَليمِه السَّ ، ُثمَّ جَيِيُء َمَلُك املمَوم َبرَصِ يَِّبُة،    الم ُس الطَّ ُتَها النَّفم ِعنمَد َرأمِسِه، َفَيُقوُل: َأيَّ

َوانٍ اخم  ِفَرٍة ِمَن اهلِل َوِرضم ،  ) :    َقاَل   (، ُرِجي ِإىَل َمغم
ِ
َقاء َرُة ِمنم يِف السِّ َقطم ُرُج َتِسيُل َكاَم َتِسيُل الم َفَتخم

َعُلوَها يِف َذلَِك الم  ٍ َحتَّى َيأمُخُذوَها، َفَيجم
َفَة َعنيم ،  َكَفنِ َفَيأمُخُذَها، َفِإَذا َأَخَذَها مَلم َيَدُعوَها يِف َيِدِه َطرم

ضِ  َرم األم ِه  َوجم َعىَل  ُوِجَدتم  ٍك  ِمسم َحِة  َنفم َكَأطمَيِب  ِمنمَها  َوَُيمُرُج  َُنوِط،  احلم َذلَِك  :    َقاَل   (، َويِف 

نِي هِبَا، َعىَل َمأَلٍ )  وَن، َيعم َعُدوَن هِبَا، َفاَل َيُمرُّ وُح الطَّيُِّب؟    َفَيصم ِمَن املماََلئَِكِة، ِإالَّ َقاُلوا: َما َهَذا الرُّ

هِبَ َفيَ  َينمَتُهوا  َيا، َحتَّى  نم الدُّ هِبَا يِف  وَنُه  ُيَسمُّ َكاُنوا  ِتي  الَّ اَمِئِه  َأسم َسِن  ُن ُفاَلٍن، بَِأحم بم ُفاَلُن  ِإىَل  ُقوُلوَن:  ا 

ُبوَها ِإىَل ال   ُمَقرَّ
ٍ
َتُح هَلُمم َفُيَشيُِّعُه ِمنم ُكلِّ َساَمء ِتُحوَن َلُه، َفُيفم َتفم َيا، َفَيسم نم  الدُّ

ِ
اَمء تِي َتِليَها، َحتَّى  السَّ  الَّ

ِ
اَمء سَّ

ُتُبوا ِكَتاَب َعبمِدي يِف ِعلِّيِّنَي، َوَأعِ  : اكم ابَِعِة، َفَيُقوُل اهلُل َعزَّ َوَجلَّ  السَّ
ِ
اَمء يُدوُه ِإىَل  ُينمَتَهى ِبِه ِإىَل السَّ

ِرُجهُ  ، َوِمنمَها ُأخم ، َوِفيَها ُأِعيُدُهمم ُتُهمم ِض، َفِإينِّ ِمنمَها َخَلقم َرم َرى األم  . ( 2) ( مم َتاَرًة ُأخم

)واملوت عىل كل حال أحد بشارات املؤمن؛ إذ كان أول طرقه إىل حمل النعيم، وبه يصل  

إىل ثواب االعامل احلسنة يف الدنيا، وهو أول شدة تلحق الكافر من شدائد العقاب وأول طرقه  

ه سببًا لنقله من دار   إىل حلول العقاب؛ إذ كان اهلل تعاىل جعل اجلزاء عىل االعامل بعده، وصريَّ

______________________________________________________________   
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 . ( 1) تكليف إىل دار اجلزاء( ال 

خروج   يسبق  مما  املؤمنني  بعض  يعانيها  التي  والشدائد  السكرات  من  ورد  ما  أما 

حني ُسئل: )صف لنا املوت؟( فقال: )هو    أرواحهم فقد أشار إليها االمام الصادق  

للمؤمنني كأطيب ريح يشمه فينعس لطيبه، فينقطع التعب واألمل كله عنه، وللكافر كلسع  

األفاعي، وكلدغ العقارب وأشد(، فقيل له: )فإن قومًا يقولون هو أشد من نرش باملناشري،  

فقال:   األحداق؟(،  يف  األرحية  قطب  وتدوير  باحلجارة،  ورضخ  باملقاريض،  وقرض 

)كذلك هو عىل بعض الكافرين والفاجرين، أال ترون منهم من يعاين تلك الشدائد، فذلك  

من عذاب الدنيا(، قيل: )فام لنا نرى    اب اآلخرة، فإنه أشدُّ الذي هو أشد من هذا، إال عذ 

املؤمنني من يكون   يتحدث ويضحك ويتكلم، ويف  النزع فينطفئ وهو  كافرًا يسهل عليه 

  أيضًا كذلك، ويف املؤمنني والكافرين من يقاس عند سكرات املوت هذه الشدائد؟(، فقال 

ابه، وما كان من شدة فهو متحيصه  : )ما كان من راحة هناك للمؤمنني فهو عاجل ثو

وما كان من    من ذنوبه، لريد إىل اآلخرة نقيًا نظيفًا مستحقًا لثواب اهلل، ليس له مانع دونه، 

سهولة هناك عىل الكافر، فليوَّف أجر حسناته يف الدنيا، لريد اآلخرة وليس له إال ما يوجب  

  ، اء عقاب اهلل عند نفاد حسناته عليه العذاب، وما كان من شدة عىل الكافر هناك، فهو ابتد

ٌل ال جيور(  . (2) ذلكم بأن اهلل َعدم

  ، مسرتاح منه إما مسرتيح وإما ،  يعدو أحد القسمني  )امليت الإن  ورَد يف فتح الباري    كام

أن يشدد عليه عند املوت وأن ُيفف، واألول هو الذي حيصل له سكرات    منهام جيوز  وكل

بتقواه   يتعلق ذلك  ثواباً املوت وال  ازداد  التقوى  إن كان من أهل  وإال    ،وال بفجوره، بل 

 . (3) فيكفر عنه بقدر ذلك ثم يسرتيح من أذى الدنيا الذي هذا خامتته(

______________________________________________________________   
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 املوت وسكراته   اتظحلحلسن ظنهم ابهلل تعال    لعباداملقصد الثالث: التكرمي اإلهلي ل
)إن للموت لغمرات هي أفظع من أن  يف شدة سكرات املوت:    عيل  اإلمام    يقول 

 . ( 1) تستغرق بصفة، أو تعتدل عىل عقول أهل الدنيا( 

النزع  كام يتجىل اللطف اإلهلي للمستقيمني يف هذه اللحظات، فكذلك برشَّ تعاىل بو

اليمني،   وأهل  املقربني  من  املؤمنني  بأرواح  املرتبط  تعاليسري  باهلل  ظنهم  أحسنوا  اىل،  ممن 

ب املرتبط  بالنزع  الشاملاجلاحدين من  مقارنة  يواجهوه حلظة خروج أرواحهم،  أهل  ، وما 

تعاىل:   )فقال  ًقا  َغرم ) 1َوالنَّاِزَعاِت  ًطا  َنشم َوالنَّاِشَطاِت   )2 ( َسبمًحا  ابَِحاِت  َوالسَّ  )3  )

ابَِقاِت َسبمًقا   [. 4ــ 1]النازعات:   َفالسَّ

قاً قوله يف تفسريها: )  إذ روي عن اإلمام عيل   هي املالئكة تنزع  َوالنَّاِزَعاِت َغرم

و الكّفار،  طاً أرواح  َنشم األظفار    النَّاِشَطاِت  بني  ما  الكّفار،  أرواح  تنشط  املالئكة  هي 

و خترجها،  حّتى  َسبمحاً واجللد  ابَِحاِت  السامء    السَّ بني  املؤمنني  بأرواح  تسبح  املالئكة 

َسبمقاً واألرض،   ابَِقاِت  اهلل    َفالسَّ إىل  املؤمنني  بأرواح  بعضًا  بعضها  تسبق  املالئكة  هي 

 . (2) تعاىل(

)املالئكة،  إنَّ  وهبذا التفسري وردت األقوال عن ابن مسعود وابن عباس وغريمها يف  

حني تنزع أرواح بني آدم، فمنهم من تأخذ روحه بعنف فتغرق يف نزعها، ومنهم من تأخذ  

 .  (3) وحه بسهولة وكأنام حلته من نشاط(ر

وعالقة هذا النزع للروح بحسن الظن باهلل تعاىل، إنام هو من جتليات مقاصد الرمحة  

ويعود للعباد،  أول    اإلهلية  من  تعاىل  باهلل  للمؤمن  العاقبة  حسن  حتصيل  يف  املبارش  لتأثره 

______________________________________________________________   
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هلل حيبب يف لقاء اهلل، بخالف  مراحله ملغادرة هذه احلياة الدنيا )وذلك ألن استشعار رمحة ا 

لقاء من ال حيبه  يكره  اإلنسان  فإن  باهلل   ، اليأس من رمحته،  الظن  األمر بحسن  وهلذا ورد 

 .(1) خاصة يف موقف االحتضار(

  يقول قبل وفاته بثالٍث:   قال: سمعُت رسول اهلل  بن عبد اهلل    وقد ورد عن جابر

ذكره ابن أيب الدنيا يف كتاب  قد  ، و (2) (َتَعاىل باهللِ  الظَّنَّ   حُيمِسنُ   وهو إالَّ  أحُدكم  َيموَتنَّ  )ال

وزاده: )فإن قومًا أرداهم سوء ظنهم باهلل فقال هلم تبارك وتعاىل:  ،  حسن الظن باهلل تعاىل 

 َين َارِسِ ُتمم ِمَن اخلم َبحم َداُكمم َفَأصم  . (3) [(  23]فصلت:    َوَذلُِكمم َظنُُّكُم الَِّذي َظنَنمُتمم بَِربُِّكمم َأرم

 

هذا حتذير من القنوط وحث عىل الرجاء عند  إنه    ورَد يف رشح احلديث الرشيف قد  و

معنى حسن الظن باهلل تعاىل أن يظن أنه يرمحه ويعفو عنه، ففي حالة    فمام ورد يفاخلاتم،  

وقيل يكون اخلوف أرجح فإذا دنت أمارات    ،الصحة يكون خائفًا راجيًا ويكونان سواء

املوت غلب الرجاء أو حمضه ألن مقصود اخلوف االنكفاف عن املعايص والقبائح واحلرص  

واألعامل الطاعات  من  اإلكثار  تع  ،عىل  فاستحب  وقد  احلال  هذا  يف  معظمه  أو  ذلك  ذر 

املذكور بعده   له، ويؤيده احلديث  تعاىل واإلذعان  املتضمن لالفتقار إىل اهلل  الظن  إحسان 

 . (5()4) يه(لَ عَ  اَت مَ  ا مَ  ىل عَ  بدٍ عَ  لُّ كُ  )ُيبَعُث 

  ، حضور املوت وتوايل سكراته حلظات  وأمس حاجة لإلنسان يف حسن ظنه باهلل تعاىل  

______________________________________________________________   
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 .4/220٦صحيح مسلم:  )4(
 .210/ 17املنهاج:  )5(
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  : : )َكيمَف جَتُِدَك؟( قال دخل عىل شاب وهو يف املوت فقال    )أن النبي    من ويؤيده ما ورد  

َتِمَعاِن يِف َقلمِب   :  فقال رسول اهلل  ، إين أرجو اهلل وإين أخاف ذنويب  ، يا رسول اهلل  واهلل  )اَل جَيم

ُج  َطاُه اهللَُّ َما َيرم طِِن، ِإالَّ َأعم  . ( 1)   و، َوآَمَنُه مِمَّا َُيَاُف( َعبمٍد يِف ِمثمِل َهَذا املمَوم

وإنام تكون رضورة قوة يقني العبد ودوام حسن ظنه باهلل تعاىل ما هلا من التأثري الكبري يف  

برمحته   ظنه  حلسن  تعاىل  اهلل  لكرم  يعود  الذي  عاقبته  بحسن  وإيامنه  املوت،  سكرات  هتوين 

يتبعه من مواقف   إياه يف ذلك املوقف وما  كام أخرج ابن أيب شيبة يف  ،  اليوم اآلخر وشموهلا 

  ، قال: )والذي ال إله غريه ال حيسن عبد مؤمن باهلل ظنه إال أعطاه ذلك   د املصنف عن ابن مسعو 

 . ( 2) فان كل اخلري بيده( 

من   برهبم، ويأسهم  ناتج عن سوء ظنهم  الكافرين وضالهلم  أن كفر  تعاىل  بنيَّ  وقد 

ينَ رمحته، كام قال تعاىل: َارِسِ ُتمم ِمَن اخلم َبحم َداُكمم َفَأصم   َوَذلُِكمم َظنُُّكُم الَِّذي َظنَنمُتمم بَِربُِّكمم َأرم

لِيِهمم َأَبدًا وقال تعاىل:  ،  [23]فصلت:   ِمُنوَن إىَِل َأهم ُسوُل َواملمُؤم َبلم َظنَنمُتمم َأنم َلنم َينمَقلَِب الرَّ

َن َذلَِك يِف ُقُلوبُِكمم َوَظنَنم مًا ُبوراً َوُزيِّ  َوُكنمُتمم َقوم
ِ
ء وم  [. 12]الفتح:    ُتمم َظنَّ السَّ

يف    ، لقوله  يم عىل عبادهظفضله العتأثري حسن الظن يف تنزل    ذلك بيانه تعاىلكو

ُكُريِن( َظنِّ َعبمِدي يِب،  ِعنمدَ  اىل: َأَنا عَ تَ  اهلُل  اَل ث القدس: )قَ ياحلد  . (3) َوَأَنا َمَعُه ِحنَي َيذم

 

 

 

 

______________________________________________________________   

 .311/ 3، وسنن التمذي: 1423/ 2سنن ابن ماجة:  )1(
 .24، وشرح الصدور بشرح حال املوتى يف القبور : 7/108املصنف يف األحاديث واآلاثر:  )2(
 .٦/2٦94صحيح البخاري:  )3(
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 القرب وفتنته   ـ 2

  فتنته متهيد: مفهوم القرب و 
 مفهوم القرب 

قبور  : لغةً القرب   واجلمع  اإلنسان،  مدفن  به  واملراد  القرب،  املقربة وهي  ،  موضع  ومنه 

 .(1) اجلدث مفرد، ومجعه اجداث  كام جاء بمعنىموضع القبور، 

ف اصطالحًا،  وهو  أما  اللغوي،  ملعناه  مشابه  أحدمها  معنيان،  فيه  ورد  الغالب،  قد 

 واآلخر ُيتلف عنه، وهو الربزخ، وبياهنام: 

كام يف التعريف اللغوي،  قرب فيه،  مقر امليت، وأقربته: جعلت له مكانًا يُ   هو  القرب :  األول 

يتعلق   مما  امليت  اإلنسان  بدن  فيها  ُيوضع  التي  احلفرة  وهو  للقرب،  التعريف  هذا  لكن 

 ( فليس حمل بحثنا.باألحكام الفقهية، وهو ما ُيسمى )بالقرب الفقهي

ليس املراد به فقط القرب املعروف،  و تعريف القرب يف االصطالح الكالمي،  : وهو  الثاين 

القرآنية   باحلقيقة  واملرتبط  والنفيس،  والروحاين  املعنوي  والبُعد  الربزخ  نفس  به  املراد  بل 

 َُثمَّ َأنمَشأمَناُه َخلمًقا آَخر    :رتباط هبا بنشأة املادة حتى  وهي احلقيقة التي ال ا،  [14]املؤمنون

 .(2) توضع يف احلفرة املادية

ولو مل يدَفن يف قربه، إذ ُتعاد روحه إىل جسده بقدر ما يفهم اخلطاب    فكل ميت ُيقرَب 

فن يف القرب أو صار يف بطن السبع أو يف قعر البحر،  ويرد اجلواب، وال فرق يف ذلك بني من دُ 

 . (3)وبذلك وردت اآلثار وجيب به اإليامن

 

______________________________________________________________   

 . 1/740، وجممل اللغة: 5/157، و352/ 3 ، العني:1/348( )ينظر( معجم اللغة العربية املعاصرة: 1)
 212، 184/ 1، واملعاد ـ رؤية قرآنية:213/ 2( )يُنظَر( مفردات الفاظ القرآن الكرمي:  2)
 .215، وأصول الدين للغزنوي:43( )يُنظَر( غاية املرام يف عقائد أهل اإلسالم: 3)
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 مفهوم فتنة القرب 
نَاَها  أما الفتنة، ففي اللغة: االبتالء واالختبار، والفتنة: اخلربة، وقوله تعاىل:   إِنَّا َجَعلم

لِلظَّاملنِِيَ  بكوهنا،  ،  [63]الصافات:    فِتمنًَة  وكذبوا  الزقوم،  بشجرة  افتتنوا  أهنم  ومعناه: 

اجلحيم، قالوا: الشجر حيرتق يف النار، فكيف ينبت  وذلك أهنم ملا سمعوا أهنا خترج يف أصل  

 الشجر يف النار؟ وصارت فتنة هلم. 

َتُنونَ وقال تعاىل:   ُكوا َأنم َيُقوُلوا آَمنَّا َوُهمم ال ُيفم َ ]العنكبوت:    َأَحِسَب النَّاُس َأنم ُيرتم

َؤاُل:  ،  مّيز خبيثهم من طّيبهم، ومثلها سؤال القرب أو مسائلته أي: ال ُيتربون فيُ ،  [2 و)السُّ

 .(1) استدعاء معرفة، أو ما يؤّدي إىل املعرفة(

معارش أمة الدعوة    ـواصطالحًا: سؤال القرب، أو فتنة القرب هي سؤال منكٍر ونكري إيانا  

وُيراد به: أن اهلل تعاىل حييي العبد    ،  وهو حٌق واجب اإليامن بهـ  وكافرين    ُعصاةمؤمنني و

املَُكَلف يف قربه برد احلياة اليه، وجيعله من العقل يف مثل الوصف الذي عاش عليه، ليعقل  

 ما ُيسأل عنه، وما جييبه، ويفهم ما أتاه من ربه وما أعدَّ له يف قربه من كرامٍة أو هوان. 

ٍح ورحياٍن يف قربه، وبجنِة نعيٍم يف  حٌق ال بدَّ منها، فمن أجاَب بالصواب فاَز برو وهي

 .(2) اآلخرة، ومن مل يأِت بالصواب فله نزٌل من محيم يف قربه، وتصلية جحيم يف اآلخرة

ويتوىل السؤال مَلَكان أسمهام منكٍر ونكري، وُيَسميان أيضًا )فتانا القرب(؛ ألن يف سؤاهلام  

ًا ألن خلقهام ال يشبه خلق اآلدميني  إنتهارًا، ويف خلقهام صعوبة، وإنام سميا منكرًا ونكري

وال خلق املالئكة، وال خلق الطري وال خلق البهائم، وال خلق اهلوام، بل هلام خلٌق بديع،  

وليس يف خلقهام ُأنٌس للناظرين اليهام، جعلهام اهلل مكرمًة للمؤمن ليثبته وينرصه، وهتكًا  

 . العذابلسرت املنافق يف الربزخ قبل أن ُيبَعث، حتى حيل عليه 

______________________________________________________________   

 .92/ 12)يُنظَر( تفسري روح املعاين: ، و437( مفردات غريب القرآن:  1)
 .153اصول العقائد يف اإلسالم: و ، 1021، و)يُنظَر( عون املريد: 58االعتقادات يف دين االمامية:  )2(
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منكٍر   فلهام  العايص  واملؤمن  الكافر  وأما  وبشري،  مبرٍش  املوفق  للمؤمن  مها  وقيل 

 ، ومن مقاصد هذه الفتنة يف القرب: (1)ونكري

 املقصد األول: قدرة هللا تعال وبيان حال املثبتني من غريهم 
ِذيَن آَمُنوا  :  تعاىلورد يف تفسري قوله   ِل الثَّابِِت ُيَثبُِّت اهللَُّ الَّ َقوم   اآلية، عن النبي    بِالم

إَِذا ُسئَِل )  قال: لُِم  ِ  يِف  املمُسم َقربم إَِلَه إِال اهللَُّ دَ شهِ  الم ًدا َرُسوُل اهللَِّ ،َأن ال  ُلُه    ،َوَأنَّ حُمَمَّ َفَذلَِك َقوم

ََياِة ا َتَعاىل ِل الثَّابِِت يِف احلم َقوم ِذيَن آَمنُوا بِالم ِخَرةِ ُيَثبُِّت اهلل الَّ َيا َويِف اآلم نم  . ) (2)لدُّ

والتثبيت يف احلياة الدنيا يكون عىل كلمة التوحيد بقول ال إله اال اهلل، واما التثبيت يف  

رهبم   يسألون من  عندما  القرب  يف  الدنيا وذلك  احلياة  يف  به  ثبتهم  ما  بمثل  فيكون  اآلخرة 

رشكني اىل  أي ال هيدي وال يوفق امل  َوُيِضلُّ اهللَُّ الظَّاملنِِيَ ودينهم ونبيهم، واما قوله تعاىل:  

 . (3) اجلواب بالصواب عند السؤال يف القرب

فلمم يسأل املالئكة امليت هذه األسئلة جلهلهم بحاله، إنام جعله تعاىل دلياًل كي يتعرف  

  َفاَم َكاَن اهللَُّ لَِيظملَِمُهمم َوَلكِنم َكاُنوا َأنمُفَسُهمم َيظملُِمونَ اإلنسان عىل حقيقة إيامنه، قال تعاىل:  

 [. 70ة:  ]التوب

للميت مد برصه، وإتيانه  لذلك، فإنَّ   القرب  الكريمة يف توسعة  الروايات  ما ورد من 

بالطعام والرشاب الذي مصدره من اجلنة بمجرد إجابته لسؤال امللكني عن عقائده وعمله،  

 فإن كل ذلك ال يكون ممتنعًا يف قدرة اهلل تعاىل وإرادته. 

قال: )إذا مات املؤمن، شيَّعُه    ن النبي  ا  وقد روي بإسناٍد عن اإلمام الصادق  

أتاهُ  قرَبه،  ُأدِخل  فإذا  قربه،  اىل  َمَلك  ألف  له: من    سبعون  فيقعدانه ويقوالن  منكر ونكري 

______________________________________________________________   

 . 385، والتذكرة: ٦33، والعقيدة اإلسالمية ومذاهبها: 1021)يُنظَر( عون املريد لشرح جوهرة التوحيد:  )1(
 . 1735/ 4صحيح البخاري:  )2(
 . 351ـ 4/349ن: ( )ينظر( معامل التنزيل يف تفسري القرآ3)
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فيقول: اهلل ريب، وحممد نبيي، واإلسالم ديني، فيفسحان له   ؟ ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك

ن عليه الروح والرحيان، وذلك قوله  يف قربه مد برصه، ويأتيانه بالطعام من اجلنة، ويدخال

وجل:   )عزَّ  بِنَي  املمَُقرَّ ِمَن  َكاَن  إِنم  ا  َانٌ 88َفَأمَّ َوَرحيم ٌح  َفَروم  )    ،قربه َنِعيمٍ يف    َوَجنَُّت 

 .(1) [يف اآلخرة( 89،  88]الواقعة: 

عطية  و ابن  يف  هـ(  542)ت  (2) األندليسيذكر  تعاىل  هلل  العظيمة  القدرة  هذه  دالئل 

الكريمة   َويِف  معرض تفسريه لآلية  َيا  نم الدُّ ََياِة  احلم يِف  الثَّابِِت  ِل  َقوم بِالم آَمُنوا  ِذيَن  الَّ اهللَُّ  ُيَثبُِّت 

َعُل اهللَُّ َما َيَشاءُ  ِخَرِة َوُيِضلُّ اهللَُّ الظَّاملنَِِي َوَيفم اهلل ُيلق له يف  بقوله )إن    ، [27]ابراهيم:    اآلم

قربه إدراكات وحتصياًل، إما بحياة كاملتعارفة، وإما بحضور النفس وإن مل تتلبس باجلسد  

 .(3) فسبحان رب هذه القدرة( ،كالعرف، كل هذا جائز يف قدرة اهلل تعاىل 

فإن   ذلك،  عن  من  فضاًل  االيامن  صادق  متييز  القرب  مساءلة  يف  الظاهرة  املقاصد  من 

ن حال املثبتني من غريهم، حيث جعلهام اهلل مكرمًة للمؤمن ليثبته وينرصه،  بيا   ففيها كاذبه،  

 . (4)وهتكًا لسرت املنافق يف الربزخ قبل أن ُيبَعث، حتى حيل عليه العذاب

ُكوا َأنم َيُقوُلوا آَمنَّا َوُهمم  ومن األدلة عىل هذا املقصد قوله تعاىل:   َ َأَحِسَب النَّاُس َأنم ُيرتم

َتُنونَ  ُيفم تعاىل   ، [2  ]العنكبوت:   ال  قال  كام  طّيبهم،  من  خبيثهم  فيمّيز  ُيتربون  ال  :  أي: 

 َبِيَث ِمَن الطَّيِِّب )أي أظن الناس أن يقنع منهم بأن يقولوا  ،  [37]األنفال:    لَِيِميَز اهللَُّ اخلم

ذا  إنا مؤمنون فقط، و يقترص منهم عىل هذا القدر وال يمتحنون بام تبني به حقيقة إيامهنم، ه

______________________________________________________________   

 .477، وجامع األخبار أو معارج اليقني يف اصول الدين: 222/ ٦حبار االنوار:  )1(
عبد احلّق بن غالب بن عبد الرحيم ابن عطية الغرانطي، كان فقيًها جلياًل، حنواًي، لغواًي، شاعرًا، عارفًا ابألحكام  )2(

وغريه وويل قضاء املرِّية وصنمف ]احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز[. واحلديث والتفسري، روى عن أبيه احلافظ أيب بكر  
 . ٦79/ 1، ونفح الطيب من غصن األندلس الرطيب: 587/ 19)يُنظَر( سري اعالم النبالء: 

 .3/337( احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب: 3)
 .٦3والعقيدة اإلسالمية ومذاهبها:  ،385، التذكرة: 1021)يُنظَر( عون املريد لشرح جوهرة التوحيد:  )4(
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 .(1) ال يكون، وهذا استفهام إنكار و توبيخ(

 املقصد الثاين: جتليات حكمة هللا تعال وعدالته يف فتنة القرب
 وتتجىل مقاصد احلكمة والعدالة اإلهلية يف فتنة القرب من خالل أموٍر عدة، منها: 

 اإلسالمية. ـ تثبيت املؤمنني أمام دعوة الشيطان عليه اللعنة ضد الدين واملبادئ  1

  صورة أبيه أو أمه أو بأن الشيطان يأيت اإلنسان يف تلك اللحظات احلرجة    العلامء   كرذ

يدعوه إىل اتباع اليهودية أو النرصانية أو غريها من فغريهم ممن هو شفيق عليه ناصح له،  

 تعاىل:، وهو معنى قوله  (2) ءاملبادئ املعارضة لإلسالم، فهناك يزيغ اهلل من كتب له الشقا 

 اُب َوهَّ ًَة إِنََّك َأنَت الم ُدنَك َرمحم َتنَا َوَهبم َلنَا ِمن لَّ َد إِذم َهَديم نَا الَ ُتِزغم ُقُلوَبنَا َبعم   ]آل عمران:   َربَّ

8 .] 

ومما ورد يف حماوالت الشيطان ألجل أن يزيغ اإلنسان عن مجيع مظاهر العبودية هلل  

يمَطاَن َقَعَد   : سمعت رسول اهلل  عن سربة بن أيب فاكه، قالُروَي  تعاىل، ما  يقول: )إِنَّ الشَّ

لُِم َوَتَذُر ِدينََك، َوِديَن آَبائَِك  اَلِم، َفَقاَل َلُه: َأُتسم سم ِ ُرِقِه، َفَقَعَد َلُه بَِطِريِق اإلم   اِلبمِن آَدَم بَِأطم
ِ
، َوآَباء

َلَم، ُثمَّ َقَعَد َلُه  ):    َقاَل   (َأبِيَك؟ َضَك،  َفَعَصاُه، َفَأسم َرِة، َفَقاَل: َأهُتَاِجُر َوَتَذُر َأرم جم
ِ بَِطِريِق اهلم

َفَرِس يِف الطَِّولِ  ُثمَّ  ):    َقاَل   (َفَعَصاُه َفَهاَجرَ ):    َقاَل (  َوَساَمَءَك، َوإِنَّاَم َمَثُل املمَُهاِجِر َكَمَثِل الم

ِس، وَ  ُد النَّفم َهاِد، َفَقاَل: ُهَو َجهم ِ ُم  َقَعَد َلُه بَِطِريِق اجلم َأُة، َوُيَقسَّ َتُل، َفُتنمَكُح املمَرم املمَاِل، َفُتَقاتُِل َفُتقم

ا  ):  َفَقاَل َرُسوُل اهللِ  (  َفَعَصاُه َفَجاَهدَ ):    َقاَل   ( املمَاُل  َفَمنم َفَعَل َذلَِك ِمنمُهمم َفاَمَت، َكاَن َحقًّ

َنََّة، َأوم ُقتَِل  ِخَلُه اجلم ا عَ   َعىَل اهللِ َأنم ُيدم ا َعىَل  َكاَن َحقًّ َنََّة، َوإِنم َغِرَق َكاَن َحقًّ ِخَلُه اجلم ىَل اهللِ َأنم ُيدم

ٌة  َنََّة، َأوم َوَقَصتمُه َدابَّ ِخَلُه اجلم َنَّةَ واهللِ َأنم ُيدم ِخَلُه اجلم ا َعىَل اهللِ َأنم ُيدم  .(3) (َكاَن َحقًّ
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يقينه وسالمة  فالذي يستيقن ثباته يف الدنيا عن اتباع الشيطان فسوف يتأكد من صدق  

هذه إيامنه  حقيقة  وقتئٍذ  فيكتشف  الدنيوية  االنحرافات  عن  من    ،ايامنه  ستنقذه  ما  وهي 

 لو كان يقينه ضعيفًا أو مزيفًا. فيام الدركات التي كان سيقع هبا 

 إخفاء فتنة القرب عن العيان ـ  2

العيان،   إخفاؤها عن  املسألة  يف هذه  تعاىل  النبيوقد  ومن جتليات حكمته    ورد عن 

َأنم      األكرم اهللََّ  ُت  َلَدَعوم َتد َاَفنُوا  اَل  َأنم  اَل  َفَلوم ُقُبوِرَها،  يِف  ُتبمَتىَل  َة  ُمَّ األم َهِذِه  )إِنَّ  قوله: 

َمُع ِمنمُه(  ِ الَِّذي َأسم َقربم ِمَعُكمم ِمنم َعَذاِب الم ، أي: لوال خشية أن يفيض سامعكم إىل ترك  (1) ُيسم

أن يطلع عىل أحوال    أن يدفن بعضكم بعضًا، و)إن اهلل تعاىل ستار العيوب، وال يسمح ألحد

الناس يف الربزخ، نعم يف احلرش األكرب ُيتلف األمر، فهو يوم اخلزي والندامة والفضيحة،  

َ وهو بتعبري القرآن الكريم   َم ُتبمىَل الرسَّ ففيه يمكن أن يطلع الكثري    ،[ 9]الطارق:      ائِرُ َيوم

الربزخ وبني   الفوارق األساسية بني عامل  ُيَعد من  أحوال اآلخرين، وهذا  الناس عىل  من 

األكرب الذين  ،  احلرش  وهم  اآلخرين،  عن  الناس  بعض  عيوب  إخفاء  ذلك  من  وُيستثنى 

الدنيا، وما ذلك إال جزاءًا من الناس يف هذه  تعاىل وإثابًة ملن كان    سرتوا عىل عيوب  اهلل 

 . (2)ستارًا لعيوب اآلخرين يف الدنيا(

 دفاع األعامل الصاحلة عىل صاحبها   ـ 3

يف    ورد من أحاديثه    ومن أهم جتليات العدالة اإلهلية يف املساءلة يف ذلك املوقف ما  

الربزخية،  للنشأة  انتقاله  املؤمن، يف حال  امليت  تدافع عنه    وصف حال  عباداته هلل  وكيف 

، وذلك يف قوله  (3) تعاىل وأعامله الصاحلة، وهو ما يدل عىل جتسمها يف صور حسية قد يراها 

 َبِِرين ُمدم ا  وم َولَّ إَِذا  مم 
نَِعاهِلِ َق  َخفم َمُع  َيسم املمَيَِّت  )إِنَّ  اَلةُ  ،:  الصَّ َكاَنِت  ِمنًا  ُمؤم َكاَن    ِعنمدَ   َفإِنم 
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ُم َعنم َيِمينِهِ   َوَكانَ  ،َرأمَسهُ  وم َكاُة َعنم َيَساِرهِ  ، الصَّ اِت  ،َوَكاَنِت الزَّ َ َريم ُل اخلم َدَقةِ   ِمنَ   َوَكاَن فِعم   الصَّ

َسانِ  حم ِ ُروِف َواإلم َلِة َواملمَعم اَلِة َوالصِّ َتى ِمنم ِقَبلِ  َوالصَّ َليمِه، َفُيؤم   َفَتُقوُل   َرأمِسهِ   إِىَل النَّاِس ِعنمَد ِرجم

اَلةُ  َتى ِمنم َما قِ    الصَّ َخٌل، َوُيؤم مُ   َفَيُقوُل   ، َعنم َيِمينِهِ  َبيِل َمدم وم َتى ِمنم   َما   الصَّ َخٌل، َوُيؤم َعنم   ِقَبيِل َمدم

َخٌل،  َيَساِرهِ  َمدم ِقَبيِل  َما  َكاُة  الزَّ ِقَبيِل    َفَتُقوُل  َما  اِت  َ رَيم اخلم ُل  فِعم َفَيُقوُل  َليمِه  ِرجم ِقَبِل  ِمنم  َتى  َوُيؤم

َخٌل، َفُيَقاُل  ُس َقدم   َمدم مم ُعُد، َومُتَثَُّل َلُه الشَّ ُعدم َفَيقم لِلمُغُروِب َفُيَقاُل َلُه َما َتُقوُل يِف َهَذا   َدَنتم  َلُه: اقم

َعُل َوَلكِنم  ، َفَيُقوُلوَن: إِنََّك َسَتفم َهُد بِِه؟ َفَيُقوُل: َدُعويِن ُأَصيلِّ ، َوَما َتشم ُجِل الَِّذي َكاَن فِيُكمم   الرَّ

َنا َعامَّ  رِبم َأُلَك َعنمُه، َفَيُقوُل:  َأخم َنا َعامَّ َنسم رِبم َأُلوينِّ َعنمُه ؟ َفَيُقوُلوَن: َأخم َأُلَك َعنمُه َقاَل: َوَعمَّ َتسم  َنسم

َأُلوينِّ  َأُلَك َعنمُه، َقاَل: َوَعمَّ َتسم َنا َعامَّ َنسم رِبم َعُل َوَلكِنم َأخم . َفَيُقوُلوَن: إِنََّك َسَتفم  ؟  َدُعويِن ُأَصيلِّ

َهُد بِِه َعَليمِه ؟ َفَيُقوُل: حُمَمَّ َفيَ  ُجِل الَِّذي َكاَن فِيُكمم َوَما َتشم َنا َما َتُقوُل يِف َهَذا الرَّ رِبم ًدا،  ُقوُلوَن: َأخم

َقِّ ِمنم ِعنمِد اهللَِّ، َفُيَقاُل َلُه: َعىَل َذلَِك َحيِيَت، َوَعىَل  ُه َعبمُد اهللَِّ، َوَأنَُّه َجاَء بِاحلم َهُد َأنَّ ،  َأشم  َذلَِك ِمتَّ

َتُح َلُه َباٌب ِمنم ِقَبِل النَّاِر َفُيَقاُل َلُه: انمُظرم إِىَل َمنم ِزلَِك َوإىَِل  َوَعىَل َذلَِك ُتبمَعُث إِنم َشاَء اهللَُّ، ُثمَّ ُيفم

َتُح َلُه َباٌب مِ  وًرا، ُثمَّ ُيفم َداُد ِغبمَطًة َورُسُ َنَِّة َفُيَقاُل َلُه:  َما َأَعدَّ اهللَُّ َلَك، َلوم َعَصيمَت َفَيزم نم ِقَبِل اجلم

ُل اهللَِّ َتَباَركَ  وًرا، َوَذلَِك َقوم َداُد ِغبمَطًة َورُسُ   : َوَتَعاىَل   انمُظرم إِىَل َمنمِزلَِك، َوإِىَل َما َأَعدَّ اهللَُّ َلَك َفَيزم

 ََُّياِة الد ِل الثَّابِِت يِف احلم َقوم ِذيَن آَمُنوا بِالم َعُل  ُيَثبُِّت اهللَُّ الَّ ِخَرِة َوُيِضلُّ اهللَُّ الظَّاملنَِِي َوَيفم َيا َويِف اآلم نم

 . (1) [(27]إبراهيم:   اهللَُّ َما َيَشاءُ 

 املقصد الثالث: جتليات نعيم املؤمنني يف فتنة القرب
يظهر يف كل مسألة فرضها تعاىل عىل عباده نعاًم ومصالح ال ُتَعد وال حُتىص، ومن هذه  

سؤال   وتثبته  املسائل  املََلكني  لسؤال  املؤمن  إجابة  حني  يف  يظهر  حيث  للمؤمنني،  القرب 

ه تعاىل له من النعيم العظيم الذي برشه به تعاىل من رؤية منزله يف اجلنة   بالقول احلق، ما أعدَّ

النار لو أنه مل يتثبت بالقول احلق يف   يف  وإفساح القرب له، كام يريه تعاىل ما أبدله به من منزلٍ 

______________________________________________________________   

 .535/ 1الصحيحني: املستدرك على  )1(



 

87 

 املَلكني.  سؤال

تعاىل:   قوله  نزول  سبب  يف  ورَد  ما  ذلك  عىل  ِل  ويدلُّ  َقوم بِالم آَمُنوا  ِذيَن  الَّ اهللَُّ  ُيَثبُِّت 

ةَ   اآلية، حيث قال    الثَّابِِت  ُمَّ َا النَّاُس إِنَّ َهِذِه األم ُتبمَتىَل يِف ُقُبوِرَها، َفإَِذا اإلنسان ُدفَِن    : )َأهيُّ

َحا  َق َعنمُه َأصم ُجِل؟ َفإِنم  َفَتَفرَّ َعَدُه، َقاَل: َما َتُقوُل يِف َهَذا الرَّ ُبُه، َجاَءُه َمَلٌك يِف َيِدِه ِمطمَراٌق َفَأقم

َت ُثمَّ  ًدا َعبمُدُه َوَرُسوُلُه، َفَيُقوُل: َصَدقم َهُد َأنم اَل إَِلَه إِالَّ اهلُل َوَأنَّ حُمَمَّ ِمنًا َقاَل: َأشم َتُح  َكاَن ُمؤم  ُيفم

َتُح    َلُه َباٌب إِىَل  ا إِذم آَمنمَت َفَهَذا َمنمِزُلَك، َفُيفم َت بَِربَِّك، َفَأمَّ النَّاِر، َفَيُقوُل: َهَذا َكاَن َمنمِزُلَك َلوم َكَفرم

ِه، َوإِنم كَ  ِ َسُح َلُه يِف َقربم ُكنم َوُيفم يُد َأنم َينمَهَض إَِليمِه َفَيُقوُل َلُه: اسم َنَِّة، َفرُيِ ًرا  اَن َكافِ َلُه َباٌب إِىَل اجلم

ُت النَّاَس َيُقوُلوَن َشيمًئا،    َأوم ُمنَافًِقا َيُقوُل َلُه: َما َتُقوُل يِف َهَذا ُجِل؟ َفَيُقوَل: اَل َأدمِري َسِمعم الرَّ

َنَِّة َفَيُقوُل: َهَذا َمنمزِ  َتُح َلُه َباٌب إِىَل اجلم َتَديمَت، ُثمَّ ُيفم َك َلوم  لُ َفَيُقوُل: اَل َدَريمَت، َواَل َتَليمَت، َواَل اهم

َتُح َلُه َباٌب إِىَل  َدَلَك بِِه َهَذا، َوُيفم َت بِِه َفإِنَّ اهللَ َعزَّ َوَجلَّ َأبم ا إِذم َكَفرم ُثمَّ    رِ النَّا   آَمنمَت بَِربَِّك، َفَأمَّ

  ِ
َ الثََّقَلنيم َمُعَها َخلمُق اهللِ ُكلُُّهمم َغريم َعًة بِاملمِطمَراِق َيسم َمُعُه َقمم ِم: َيا َرُسوَل اهللِ،    "َيقم َقوم ُض الم َفَقاَل َبعم

َثبُِّت اهللُ  يُ  :َما َأَحٌد َيُقوُم َعَليمِه َمَلٌك يِف َيِدِه ِمطمَراٌق إِالَّ ِهيَِل ِعنمَد َذلَِك، َفَقاَل َرُسوُل اهللِ  

ِل الثَّابِِت  َقوم ِذيَن آَمُنوا بِالم  .) (1)الَّ

َب اهللَُّ َمَثاًل َكلَِمًة  وبام أّن اآليات السابقة هلذه اآلية، وهي قوله تعاىل:   م َتَر َكيمَف رَضَ َأمَل

 (  
ِ
اَمء السَّ يِف  ُعَها  َوَفرم َثابٌِت  ُلَها  َأصم َطيَِّبٍة  َكَشَجَرٍة  يِت  24َطيَِّبًة  ُتؤم َا  (  َرهبِّ ِن  بِإِذم ِحنٍي  ُكلَّ  ُأُكَلَها 

ُروَن ) َثاَل لِلنَّاِس َلَعلَُّهمم َيَتَذكَّ َمم ُب اهللَُّ األم ِ ُتثَّتم  25َوَيرضم ( َوَمَثُل َكلَِمٍة َخبِيَثٍة َكَشَجَرٍة َخبِيَثٍة اجم

ِض َما هَلَا ِمنم َقَرارٍ  َرم ِق األم يامن والكفر،  حيث جّسدت حال اإل  ، [26ـ    24ابراهيم:  ]  ِمنم َفوم

الطّيب واخلبيث من خالل مثالني رصحيني، فإّن هذه اآلية تبحث نتيجة عملهم ومصريهم  

كانت   بل  ومتلّونة،  كاذبة  تكن  مل  وشخصيتهم  سطحيًا  إيامنًا  يكن  مل  إيامهنم  ألّن  النهائي، 

اللطف  إىل  حيتاج  ال  من  هناك  ليس  أّن  وبام  الّسامء،  يف  وفرعها  ثابت  أصلها  طّيبة    شجرة 
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الثابتون   املخلصون  فاملؤمنون  املقّدسة،  لذاته  تعود  املواهب  كّل  ُأخرى:  وبعبارة  اإلهلي، 

ستناد إىل اللطف اإلهلي يستقيمون كاجلبال يف مقابل أّية حادثة، واهلل تعاىل حيفظهم من  باال

احلياة   ُزخرف  هلم  يوسوسون  الذين  الشياطني  ومن  حياهتم،  يف  تعرتهيم  التي  الزالّت 

 . (1) عن الطريق ليزّلوهم 

امليت منزله من اجلنة ومنزله من   القرب وفتنته، حيث يرى  وهذا ما حيدث يف مسائلة 

املنازل اىل أعالها إن حافظ عىل   نقله من أشقى  إذ  به،  تعاىل  أمامه رمحة اهلل  النار، فتتجىل 

 . تثبته عىل القل احلقجوابه  

قوله   هذا  إىل  أَ ويشري  إىَِل  َرُب  َأقم )اجلَنَُّة  لِِه، ِمنم  َحِدُكمم :  َنعم اِك  ِمثمُل   رِشَ َوالنَّاُر 

، فهو يشري إىل قرب املنزلني كليهام من العبد، وهو كناية عن سهولة دخوهلا ملن  (2) َذلَِك(

وفعل  ،  ن حتصيل اجلنة سهل بتصحيح القصد ، أي أأطاع، وكذلك دخول النار ملن عىص

 .(3)  والنار كذلك بموافقة اهلوى وفعل املعصية ،الطاعة

 ضغطة القرب   ـ 3

 متهيد: مفهوم ضغطة القرب 
الضغطة لغًة من الضغط: وهو عرص اليشء اىل اليشء، والضغاط تضاغط الناس يف  

 .. واإلكراه ، الضيق هيو  ،الِزحام وغريه، ومنه ضغطة القرب

 . ( 4) واللهم ادفع عنا هذه الضغطة، وهي الشدة   ، وأعوذ باهلل من ضغطة القرب 

من    ُتَعد فهي الضغطة أو الضمة التي يتعرض هلا امليت عند دفنه يف قربه، و   : أما اصطالحاً 

______________________________________________________________   

 .504/ 503/ 7( )ينظر( تفسري األمثل: 1)
 .2380/ 5( صحيح البخاري: 2)
 . 124، وأسرار األقدار: 321/ 11( )يُنظَر( فتح الباري: 3)
 . 342/  7، ولسان العرب: 583/ 1، أساس البالغة: 19/ 3( )يُنظَر( العني: 4)
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 .  ها ام ينجو أحٌد من أهم العقبات الصعبة التي يتعرض إليها البعض يف قبورهم، وقلَّ 

القرب يف األحاديث كثريًا وتكون عىل   البعض  وورد ذكر ضغطة  البعض أشد منها عىل 

   . ( 1) اآلخر، وهذه العقبة صعبة جدًا وبتصورها تضيق عىل اإلنسان سعة حياته الدنيا هذه 

 ما جعلها  ام منهالقول األول  عىل قولني،    ظواهرها   دالةً   فيها األحاديث  هذه    وقد ورَدتم 

ملن ال ُيغَفر له من أصحاب الذنوب، وأن هنالك من    واآلخر بأهنا عامًة للمؤمنني وغريهم،  

 ينجو منها. 

منها    يف   حيث وردَ  الناس مؤمنهم وكافرهم، وال  عدد  القرب عامة جلميع  ان ضغطة 

قد جاءت األحاديث الكثرية بضمة القرب، وأنه ال ينجو  : ) ابن حجر  يقولينجو منها أحد،  

سيد األوس من األنصار أنه اهتز ملوته   يف سعد بن معاذ  منها صالح وال غريه، إذ أخرب  

عرش الرمحن استبشارًا لقدوم روحه، وإعالمًا بعظيم مرتبته، وأنه مل ينُج منها، وأنه شيع  

  قد ، وجنازته سبعون ألف ملك، وأنه لو كان أحد ينجو منها لنجا منها هذا العبد الصالح 

ُش، َوفُ قال فيه   َعرم َك َلُه الم رَّ ًفا ِمَن  : )َهَذا الَِّذي حَتَ ، َوَشِهَدُه َسبمُعوَن َألم
ِ
اَمء َواُب السَّ تَِحتم َلُه َأبم

َج َعنمُه( ًة ُثمَّ ُفرِّ  . (2) املماَلئَِكِة، َلَقدم ُضمَّ َضمَّ

ق كام   دُ وله روي عن جابر بن عبد اهلل    َح ، سبَّ فن سعد، ونحن مع رسول اهلل  : ملا 

فالناس معه طوياًل، ثم كربَّ   َح فسبَّ   رسول اهلل   يا رسول اهلل مم    ثم قالوا:  الناس،  كرب 

َجُه اهلُل َعنمُه(سبَّحت؟ قال  ُه َحتَّى َفرَّ ُ الِِح َقربم ُجِل الصَّ  . (3) : )َلَقدم َتَضاَيَق َعىَل َهَذا الرَّ

: )َلوم َنَجا  تشمل حتى األطفال بدليل قوله    عمومية هذه الضغطة ُيستَدُل هبا أهنا   كام أن 

( َأَحٌد ِمنم   بِيُّ ِ َلنََجا َهَذا الصَّ َقربم ِة الم  . ( 4)َضمَّ

______________________________________________________________   

 . 23)يُنظَر( منازل اآلخرة: ، و 2/241( الكايف للكليين: 1)
 . 1٦4/ 3إعانة الطالبني على حل ألفاظ فتح املعني:  ، )يُنظَر( 100/ 4( سنن النسائي: 2)
 .377/ 3( مسند اإلمام امحد: 3)
 .475/ 18( املطالب العالية: 4)
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ومع ذلك فقد وردت األخبار أيضًا بعدم شمولية هذه الضغطة للجميع، يقول عبد  

والذي يظهر    ،)والكالم يف ضغطة القرب كثوابه وعقابهيف حق اليقني:    (1) (  هـ1242اهلل شرب) 

مل   للسؤال، فمن  تابعًة  البدن األصيل وليست بعامة، وإنام  أهنا تقع يف  املعتربة  من األخبار 

 . (2) ُيسأل مل ُيضَغط(

ويتضح لنا سبب هذا التباين الظاهري يف هذه األخبار من خالل دراستنا ملقاصدها،  

 والتي سنذكرها فيام يأيت: 

 اإلهلية يف مشولية ضغطة القرباملقصد األول: جتليات العدالة  
يف مجيع مواقف النشآت اإلنسانية يتصدر مقصد العدالة اإلهلية ما دونه من املقاصد؛  

وذلك ألنه األصل الذي خلَق تعاىل بناًء عليه السمواِت واألرض، فهو تعاىل احلكم العدل  

إنه ال خروج  الذي حاشاه أن يظلم أحدًا، ويف القول بشمول هذه الضغطة جلميع العباد ف

عن هذا املقصد، بل إنه يتوافق معه متامًا، وهو الذي يتبني لنا من خالل بحثنا ملا ورد فيها  

ب الكريمة  النصوص  عىل من  يدل  اخلَلمق    هذا  ام  إيامن  بحسب  الضغطة  يف  االختالف 

 وطاعتهم. 

ِري َفإِنَّ لَ تعاىل:    ـ ورَد يف القرآن الكريم قوله1 َرَض َعنم ِذكم   ُه َمِعيَشًة َضنمًكا َوَمنم َأعم

َرَض  يف تفسريه اآلية الكريمة    هـ(516)ت  (3)حيث يذكر البغوي  ،[124  ]طه: َوَمنم َأعم

______________________________________________________________   

ع الكتابة والتصنيف، كتب آخر  ( احملدث اجلليل عبد هللا شرب بن السيد حممد رضا الشرب احلسيين الكاظمي، كان سري1)
مؤلفاً، منها ]حق اليقني يف معرفة   52وجاوزت مؤلفاته  .نصف الليل بعض مصنفاته: شرعت فيها عند العشاء ومتت عند

 . 352/ 2ه. )يُنظر( الكىن واأللقاب: 1242صفوة التفاسري[، تويف سنة أصول الدين[، و]
 389( حق اليقني يف معرفة اصول الدين: 2)
( احلسني بن مسعود بن حممد بن الفراء البغوي، الشافعي، املفسر، وكان عاملا عالمة، زاهدا قانعا ابليسري، بورك له 3)

التام، ، من   القبول  املصابيح[، و]التهذيب[، تويف سنة  يف تصانيفه، ورزق فيها  لتنزيل[، و]  ه. 51٦مؤلفاته ]معامل 
 .441/ 19)يُنظر( سري أعالم النبالء: 

http://ar.wikishia.net/view/%D9%86%D8%B5%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D9%84
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ِري ضيقًا،    أي:  ،َفإِنَّ َلُه َمِعيَشًة َضنمًكا ،  يعني )القرآن( فلم يؤمن به ومل يتبعه )   َعنم ِذكم

ابن مسعود وأيب هريرة وأيب سعيد اخلدري القرب(  وروي عن  قالوا: هو عذاب  ،  (1) أهنم 

)َيِضيُق    :قوله    َمِعيَشًة َضنمًكا روي عن أيب سعيد اخلدري يف قوله تعاىل،    ويؤيده ما 

اَلُعُه( ُه، َحتَّى خَتمَتلَِف َأضم ُ  .(2) َعَليمِه َقربم

نَاهُ ، قال تعاىل  )إن القرآن يسمى ذكراً   ودليل ذلك َزلم ٌر ُمَباَرٌك َأنم ]األنبياء:    َوَهَذا ِذكم

َكِيمِ وقال تعاىل  ،  [50 ِر احلم كم َياِت َوالذِّ وقال    ، [58]آل عمران:    َذلَِك َنتمُلوُه َعَليمَك ِمَن اآلم

لِلمَعاملنَِيَ تعاىل   ٌر  ِذكم إِالَّ  ُهَو  ملََّا  إِنَّ  وقال تعاىل،  [ 52]القلم:    َوَما  ِر  كم بِالذِّ َكَفُروا  ِذيَن  الَّ

َر َوَخيِشَ  وقال تعاىل    ، [41]فصلت:    َجاَءُهمم َوإِنَُّه َلكَِتاٌب َعِزيزٌ  كم َبَع الذِّ إِنَّاَم ُتنمِذُر َمِن اتَّ

َغيمب ََن بِالم محم  [. 11]يس:    الرَّ

اىل معموله  ضافة االسامء اجلوامد التي ال يقصد هبا اضافة العامل  إضافته كإوعىل هذا ف

 .(3) الثابت الالزم(  ونظريه. وإنام قصد هبا قصد الوصف 

قوله    ُروَي ما  ـ  2 النَّاَس    من  ُت  َسِمعم َقاَل:  ُمنَافًِقا،  َكاَن  َوإِنم  املنافق).  مساءلة  يف 

َذلَِك،  َتُقوُل  َأنََّك  َلُم  َنعم ُكنَّا  َقدم  َفَيُقوالِن:  َأدمِري،  ِمثمَلُه، ال  َفُقلمُت:  ِض:    َيُقوُلوَن،  لأِلرم َفُيَقاُل 

ًبا، َحتَّى َيبمَعَثهُ  الُعُه، َفال َيَزاُل فِيَها ُمَعذَّ َتلُِف فِيَها َأضم َتئُِم َعَليمِه، َفَتخم َتئِِمي َعَليمِه، َفَتلم اهللَُّ ِمنم    الم

َجِعِه َذلَِك(  . (4) َمضم

تعاىل وعن القرآن الكريم يف  وهذا يدل عىل أن الضغطة إنام يتعرض هلا من أعرض ذكر اهلل           

ب برساالته.   الدنيا، وفيمن كان منافقًا أو جاحدًا ملا أنزل تبارك وتعاىل من احلق، وكذَّ

ِه    روي من قولهما  ـ  3 ِ الُِح يِف َقربم ُجُل الصَّ َلُس الرَّ ، َفُيجم ِ َقربم : )إِنَّ املمَيَِّت َيِصرُي إِىَل الم

______________________________________________________________   

 .43/ 1، و)يُنظَر( مفتاح دار السعادة: 278/ 3( تفسري معامل التنزيل للبغوي:1)
 .12٦/ 3 ، وهو جزء من حديث أورده اإلمام أمحد يف مسنده إبسنادين:1/٦0( اثبات عذاب القرب: 2)
 .43/ 1( مفتاح دار السعادة: 3)
 .383/ 3( سنن التمذي: 4)
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ُعوٍف، ُثمَّ  َ َفِزٍع، َواَل َمشم اَلِم، َفُيَقاُل َلُه: َما َهَذا  َغريم سم ِ  ُيَقاُل َلُه: فِيَم ُكنمَت ؟ َفَيُقوُل: ُكنمُت يِف اإلم

ٌد َرُسوُل اهللَِّ   ُجُل ؟ َفَيُقوُل: حُمَمَّ نَاُه، َفُيَقاُل َلُه: َهلم    الرَّ قم َبيِّنَاِت ِمنم ِعنمِد اهللَِّ َفَصدَّ َجاَءَنا بِالم

َجٌة ِقَبَل النَّاِر، َفَينمُظُر إَِليمَها حَيمطُِم  َرَأيمَت اهللََّ ؟ َفَيُقوُل:   َرُج َلُه ُفرم َما َينمَبِغي أِلََحٍد َأنم َيَرى اهللََّ، َفُيفم

َنَِّة، َفَينمُظُر إىَِل  َرُج َلُه ِقَبَل اجلم ًضا، َفُيَقاُل َلُه: انمُظرم إىَِل َما َوَقاَك اهللَُّ، ُثمَّ ُيفم ُضَها َبعم َرهِتَا َومَ   َبعم ا  َزهم

ُتبمَعُث إِنم   ، َوَعَليمِه  َيِقنِي ُكنمَت، َوَعَليمِه ُمتَّ َعُدَك، َوُيَقاُل َلُه َعىَل الم َشاَء  فِيَها، َفُيَقاُل َلُه: َهَذا َمقم

ُعوًفا، َفُيَقاُل َلُه: فِيَم ُكنمَت، َفَيُقوُل: اَل َأدم  ِه َفِزًعا، َمشم ِ وُء يِف َقربم ُجُل السُّ ِري،  اهللَُّ، َوجُيمَلُس الرَّ

 َ َرُج َلُه ِقَبَل اجلم ُتُه، َفُيفم اًل َفُقلم ُت النَّاَس َيُقوُلوَن َقوم ُجُل ؟ َفَيُقوُل: َسِمعم نَِّة،  َفُيَقاُل َلُه: َما َهَذا الرَّ

َلهُ  َرُج  ُيفم ُثمَّ  َعنمَك،  َف اهللَُّ  إِىَل َما رَصَ انمُظرم  َلُه:  َفُيَقاُل  فِيَها،  َوَما  َرهِتَا  إِىَل َزهم ِقَبَل  َفَينمُظُر  َجٌة  ُفرم  

كِّ ُكنمَت، َوَعَليمهِ  َعُدَك، َعىَل الشَّ ًضا، َفُيَقاُل َلُه: َهَذا َمقم ُضَها َبعم ،  النَّاِر، َفَينمُظُر إَِليمَها حَيمطُِم َبعم  ُمتَّ

 .(1) )َوَعَليمِه ُتبمَعُث إِنم َشاَء اهللَُّ َتَعاىَل 
أو شابوا    ،يؤمنوا باهلل تعاىل بإيامن خالصفدلَّ هذا احلديث عىل شدة ضغطة القرب ملن مل  

عليهم  أشدها  الضغطة  هذه  فتكون  فيه،  بالشك  ما  إيامهنم  يرهيم  تعاىل  فإنه  املؤمنني  أما   ،

 أبدهلم ووقاهم منه إيامهنم به وتصديقهم آلياته. 

ومما نستخلصه مما أوردناه يف شمول هذه الضغطة يف القرب، إال إهنا ليست عىل منحًى  

 جميع، فعدالة اهلل تعاىل تأبى ذلك، وهو الرحيم عىل عباده الغفور لذنوهبم. واحدًا لل

الصبي الصغري،   التي تؤيد شمول الصحايب سعد بن معاذ هبا، وكذلك  أما األقوال 

وغريمها. فهي وأن كانت شاملة للجميع إال إهنا تكون للمؤمنني كحنو االم عىل طفلها،  

ج عليهم، كام وردت بذلك الروايات، وهي ليست  وإن كانت هلا من الشدة فرسعان ما تُ  َفرَّ

اجلزاء   مبادئ  سائر  هو  وكام  والعصاة،  للكفار  تكون  ما  بضد  يشء،  يف  القرب  عذاب  من 

األخروي التي تقوم عىل العدالة واللطف والرمحة اإلهلية، فتكون شاملًة لكن كاًل حسب  

______________________________________________________________   

 .142٦/ 2( سنن ابن ماجة: 1)
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سببًا يف سعة قبورهم هلم، وهو ما    عمله، حتى أهنا تكون للمؤمنني الصاحلني بإذن اهلل تعاىل

 سنتطرق إليه يف املقصد الثاين من مقاصدها.  

بينت  له،    إنَّ الروايات    كام  ُيغَفر  للمؤمنني ملن ال  الضغطة كفارة  ينجو  هذه  قد ال  إذ 

وَرد  مما  اإلنسان من تبعات الذنوب التي يزينها له الشيطان، فتكون كفارًة عن ذنوبه هذه، و

اَرٌة ملَِا َكاَن ِمنمهُ   :   قوله   يف ذلك  ِمِن َكفَّ ِ لِلمُمؤم َقربم َطُة الم يِيِع النَِّعِم( ِمنم  )َضغم ، فإن هذا  (1) َتضم

هبا عىل عباده،  احلديث الرشيف يدل عىل أهنا تكون جزاءًا لتضييع النعم التي ينعم اهلل تعاىل  

 فاهلل تعاىل أعّدل من أن يعذب من ال ذنب له. 

بإمكان ممارسة أعامل معينة يف الدنيا، لتجنب أنواع معينة من العذاب،  كام إنه مما ورد  

 .(2) وهذا ما يدل عىل البعد الرتبوي للعقائد اإلسالمية، وأثرها يف تقويم السلوك

فحني يعلم املؤمن أنه ال حمالة سيتعرض اىل ضغطة القرب وأهنا عامة جلميع املؤمنني،  

ه سيحاول قدر جهده حماولة هتوينها عليه والتحرز من  إال إهنا ختتلف من انساٍن آلخر، فإن

ر يف عواقبه وسيئاته، وما من    أسباهبا مادام يف هذه احلياة الدنيا، فال يعمل عماًل إال وتفكَّ

فقد يكون إيامن اإلنسان  ،  حاول شكرها وعدم تضييعها بام يسخط اهلل تعاىل عليهونعمٍة إال  

 . لعمل الصالح، وحماولته التحرز من شدهتا هبذه الضغطة سببًا من أسباب سلوكه ا

 : تبشري املؤمنني بسعة قبورهم الثاين  املقصد 
ينطلق من   املقصد  املؤمن  أقواله  وهذا  تبشري  اىل موقعه من    يف  قربه ونظره  بسعة 

َعبمَد، إَِذا ُوِضَع يِف    قوله  العديد من الروايات، منها  ا جاء يف  ، ملاجلنة ِه، َوَتَوىلَّ  : )إِنَّ الم ِ َقربم

مم 
َع نَِعاهِلِ َمُع َقرم ُه َلَيسم َحاُبُه، إِنَّ ِعَدانِِه َفَيُقواَلِن َلُه: َما ُكنمَت  ) :    َقاَل   ( َعنمُه َأصم َيأمتِيِه َمَلَكاِن َفُيقم

ُجِل؟ َهُد َأنَُّه َعبمُد اهللِ ):   َقاَل  ( َتُقوُل يِف َهَذا الرَّ ِمُن، َفَيُقوُل: َأشم ا املمُؤم :   َقاَل   (  َوَرُسوُلهُ َفَأمَّ
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َقاَل َنبِيُّ ا) َنَِّة(  َعًدا ِمَن اجلم بِِه َمقم َأبمَدَلَك اهللُ  َعِدَك ِمَن النَّاِر، َقدم  :  هللِ  َفُيَقاُل َلُه: انمُظرم إِىَل َمقم

ا مَجِيًعا ) امُهَ ِه َسبمُعوَن ِذَراًعا  ( َفرَيَ ِ َسُح َلُه يِف َقربم ُه ُيفم ا،  قال قتادة وذكر لنا )َأنَّ أَلُ َعَليمِه َخرِضً ، َوُيمم

ِم ُيبمَعُثوَن(  .(1) إِىَل َيوم

ا( اخلرض ضبطوه بوجهني  وقد ورد يف رشح احلديث يف قوله   أَلُ َعَليمِه َخرِضً : )َوُيمم

ومعناه    ، والثاين بضم اخلاء وفتح الضاد واألول أشهر  ،أصحهام بفتح اخلاء وكرس الضاد

نعامً  الشجرة.  يمأل  ناعمة وأصله من خرضة  له عىل    غضة  الفسح  يكون هذا  أن  وحيتمل 

ظاهره، وأنه يرفع عن برصه ما جياوره من احلجب الكثيفة بحيث ال تناله ظلمة القرب وال  

 .(2) ت إليه روحه(دَّ ضيقه إذا رُ 

َضٌة ِمنم ِرَياِض  )   :   قوله  يدلُّ عىل ذلك  كام   ُ َروم اَم الَقربم َرٌة ِمنم ُحَفِر النَّاِر( إِنَّ  . ( 3) اجَلنَِّة َأوم ُحفم

عىل أن هنالك من يفلت منها، وأن األمر مرتبط بالعمل، وبناء    فيدوهذا وغريه إنام ي 

عىل هذا، فإن كل ما ورد يف النصوص الكريمة يدل عىل ارتباط كل جزاء أو عقوبة باألعامل  

التي تناسبها، ومن األمثلة عىل ذلك ما ورد يف الروايات التي تذكر إمكانية جتنب ضغطة  

وهو   بذلك،  املرتبطة  واألعامل  جدوى،  القرب،  أكثر  شموهلا  بعدم  القول  من  جيعل  ما 

 .(4) باإلضافة لكوهنا أقرب لعدالة اهلل ورمحته بعباده

قوله فيها: )يا عباد اهلل ما بعد املوت ملن ال يغفر له أشد   عيل   اإلمام كام روي عن  

من املوت، القرب فاحذروا ضيقه وضنكه وظلمته وغربته( اىل أن قال: )وإن املعيشة الضنك  

 .(5) التي حذر اهلل منها عدوه عذاب القرب(
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لجميع، وهو  )ملن ال ُيغَفر له(، أيضًا داللٌة عىل عدم شموهلا ل  ففي قول االمام عيل        

وكذلك قوله  ما يظهر من بقية االخبار الدالة عىل أن املؤمن ُيفتح له من قربه باٌب اىل اجلنة، 

 ()وقد خصَّ اهلل تعاىل املؤمنني الصادقني بمحبته وقربه. التي حذر اهلل منها عدوه ، 

بقوله ـ    ، نجاة املؤمنني الصادقني من هذه الضغطة  عن اإلمام الصادق  ام روي  ك

أكفانه ووضع عىل رسيره، خرجت روحه متيش بني  يص أدرج يف  )فإذا  املؤمن:  ف موت 

اه أرواح املؤمنني يسلمون عليه ويبرشونه بام أعد اهلل له جل ثناؤه   أيدي القوم قدمًا، وَتَلقَّ

ضع يف قربه ُردَّ إليه الروح إىل وركيه، ثم يسأل عام يعلم، فإذا جاء بام يعلم  من النعيم، فإذا وُ 

فيدخل عليه من نورها وضوئها وبردها وطيب    له ذلك الباب الذي أراه رسول اهلل    فتح

 . رحيها(

،  ءفقيل له: جعلت فداك فأين ضغطة القرب؟ فقال: )هيهات ما عىل املؤمنني منها يش  

واهلل إن هذه األرض لتفتخر عىل هذه فتقول: وطأ عىل ظهري مؤمن ومل يطأ عىل ظهرك  

واهلل لقد كنت أحبك وأنت متيش عىل ظهري، فأما إذا وليتك   مؤمن، وتقول له األرض:

 .  (1) فستعلم ماذا أصنع بك، فيفسح له مد برصه(

يقول الرتمذي: ال نعلم أن لألنبياء ـ صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعني ـ    وهبذا املعنى

 .(2) سلمت من هذه الضمة   وكذلك فاطمة بنت أسد  يف القرب ضمة وال سؤاالً، لعصمتهم،

أما ما ورَد يف سعد بن معاذ  وضم القرب له، وكذلك شمول الصبي الصغري هبا، فإهنا إن  

ت فال تكون يف شدهتا ما يتعارض مع هذه الرمحة اإلهلية؛ ذلك إن املؤمنني وإن شملتهم   صحَّ

ه تعاىل   هذه الضغطة، فإهنا ال تكون عذابًا عليهم، بل إهنا ستكون هلم جزًء من أجرهم الذي أعدَّ

: )يا رسول اهلل، إنك منذ يوم    هـ( 458)ت  البيهقي   ه أخرَج م، يؤيد ذلك ما هل  عن عائشَة قالتم
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َواَت ُمنمَكٍر   حدثَتني بصوِت ُمنكٍر ونكري وضغطِة القرب، ليس ينفعني يشء قال: )َيا َعاِئَشُة إِنَّ َأصم

اَمعِ  َوَنكرِيٍ  َمدِ  يِف َأسم ِمننَِي َكاإِلثم ِ َوإِنَّ  يِف  املمُؤم
َعنيم ُكو  الم ِفيَقِة َيشم ِمِن َكاألُمِّ الشَّ ِ َعىَل املمُؤم َقربم َطَة الم  َضغم

َداعَ  الصُّ نَُها  ابم َرِفيًقا  ؛  ِإَليمَها  ًزا  َغمم َرأمَسُه  ِمُز  نيَ  ، َفَتغم اكِّ لِلشَّ ٌل  َويم َعاِئَشُة  َيا  اهلِليِف   َوَلِكنم  كَ   يَف  ، 

 . ( 1) م(( هِ وَن يف قُبورِ طُ غَ ُيضم 

ولغريه ضمة سخط، ومما ورد يف حكمتها: أن األرض أمهم،  فقيل هي للمطيع حنو،  

دوا إليها ضمتهم ضمة الوالدة التي غاب  ومنها خلقوا، فغابوا عنها الغيبة الطويلة، فلام رُ 

ولدها ثم قدم عليها، فمن كان مطيعًا هلل تعاىل ضمته برفق ورأفة، ومن كان عاصيًا ضمته  

:  هـ( يف هذه الضغطة عىل املؤمنني748)ت الذهبي  كام يقول  ،  (2) منها هلل عليه  بعنف سخطاً 

)إن هذه الضمة ليست من عذاب القرب يف يشء، بل هو أمر جيده املؤمن، كام جيد أمل فقد  

 . (3) ولده ومحيمه يف الدنيا، وكام جيد من أمل مرضه، وأمل خروج نفسه(
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 اثلثاً: التواصل والَسري التكاملي بني النشأتني 
اإليامن   امللكني  إن  ومسائلة  احتضاره  حلظات  ومن  اإلنسان  موت  بمجرد  بام حيدث 

وسعة القرب وضيقه، فضاًل عامَّ يليه من البعث واحلساب واملوقف وأهواله، هيب العبد حني  

التيقن به التأهب ملا قد يواجهه، فيستدعي منه أن يفكر فيام يقدمه هلذا اليوم وما بعده من  

العذاب واخلز  ليقيه من  أمرهم  زاد،  إذ  ي والندم يومئذ، ومل يرتكه تعاىل خمفيًا عن عباده، 

َوىبخري ما يتزودوا له من حق تقاته، فقال تعاىل:  اِد التَّقم َ الزَّ ُدوا َفإِنَّ َخريم ]البقرة:   َوَتَزوَّ

197 .] 

كالم بليغ يرسم حلظة املوت وسكراهتا بعبارات حّية بليغة إذ يقول:    لإلمام عيل  و

  ، ففرتت هلا أطرافهم وتغرّيت هلا ألواهنم  ،جتمعت عليهم سكرة املوت وحرسة الفوت ا)

واّنه لبنّي أهله ينظر ببرصه ويسمع   ،زداد املوت فيهم ولوجًا فحيل بني أحدهم ومنطقه اثّم 

أفنى عمره؟ وفيم أذهب دهره؟ ويتذّكر    يفّكر فيمَ   ، ذنه عىل صّحة من عقله وبقاء من لّبهأُ ب

مجع ومشتبهاهتا أمواالً  مرصحاهتا  من  وأخذها  مطالبها  يف  أغمض  تبعات    ، ها  لزمته  قد 

 .(1) تبقى ملن وراءه ينعمون فيها ويتمتّعون هبا(   ، وأرشف عىل فراقها  ،مجعها 

هـ( يف اإليامن باملرور هبذه املرحلة لكل إنسان 1377لذلك يقول حافظ حكمي)ت 

ملا    واالستعداد   ، م التأهب له قبل نزوله )املقصود االعظوتعرضه ملا ورد فيها وما يليها بأن  

اذ    ؛ وحلوله  واملبادرة بالعمل الصالح والسعي النافع قبل دهوم البالء   ، بعده قبل حصوله 

القرار الدار وبني دار    ، وهو الفصل بني ساعة العمل واجلزاء عليه  ، هو الفيصل بني هذه 

الفارق بني   ب وال  ستعتَ حد من مُ ده ألاذ ليس بع  ، وان تقديم الزاد والقدوم عليهأواحلد 

وال    وال حيلة وال افتداء وال درهم  ،وال زيادة يف احلسنات وال نقص من السيئات   ،اعتذار

او حفرة من حفر النار    ، اال القرب وهو اما روضة من رياض اجلنة  ، دينار وال مقعد وال منزل 
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واجلزاء.  البعث  يوم  تعاىل:    اىل  إِ   قال  َزٌخ  َبرم َوَرائِِهمم  ُيبمَعُثوَن  َوِمنم  ِم  َيوم ]املؤمنون:    ىَل 

ُقوا اهللََّ  :  وقال تعاىل  [.100 َمتم لَِغٍد َواتَّ ٌس َما َقدَّ َتنمُظرم َنفم ُقوا اهللََّ َولم َا الَِّذيَن آَمنُوا اتَّ   َياَأهيُّ

 (1) ([18] احلرش:  

وبناًء عىل ذلك، فقد خصصُت هذا القسم من الفصل يف أهم املقاصد التي تتجىل يف  

وما  العقيدة،  هبذه  اإليامن  املؤمن وسلوكياته من  العبد  مقصد    نفس  أوهلا  ويليها،  يسبقها 

العبودية واليقني، والثاين يف تقديم العمل الصالح عىل غريه وقبل الوفاة، والثالث فيام ينتفع  

 به العباد بعد وفاهتم حلقيقة السري التكاميل بني النشأتني الدنيوية والربزخية. 

 املقصد األول: التحقق مبرتبة العبودية هلل تعال وتقواه
نفس املؤمن عند إيامنه ويقينه بام يالقيه من هذه املرحلة من النعيم والعذاب  تحصل يف  ي

السعي احلقيقي من أجل احلصول عىل أعىل مراتب النعيم، وُيتلف سعيه هذا بحسب قوة  

العقيدة يف نفسه، لذلك يلجأ املؤمن باهلل تعاىل اىل التحقق بمرتبة العبودية التي يرتضيها له  

هذه الدرجة اتصف بوجدانه وسلوكه بصفات العباد الصاحلني الذين    تعاىل، فإن سعى اىل

ه تعاىل فيها عىل احلياة الدنيا الزائلة.   يؤثرون احلياة األخرة وما أعدَّ

العبودية اخلالصة هلل تعاىل هي العالمة عىل التحرر من كل القيود التي حترم اإلنسان  و)

ليس فيه    خالصاً   ه، ذلك أهنا جتعله متجرداً من نعمة التواصل مع اهلل، ومع الكامل املتاح ل

أي شوائب يمكن أن يتعلق هبا الشيطان أو األهواء، ذلك أن الشيطان ال يقرتب إال ممن فيه  

منه، كام قال تعاىل:   ِجيِم )حظ  الرَّ يمَطاِن  الشَّ ِمَن  بِاهللَِّ  َتِعذم  َفاسم آَن  ُقرم الم َقَرأمَت  إِنَُّه  98َفإَِذا   )

ُلوَن ) َليمَس َلُه ُسلم  ِمم َيَتَوكَّ ِذيَن آَمنُوا َوَعىَل َرهبِّ َنُه  99َطاٌن َعىَل الَّ وم ِذيَن َيَتَولَّ ( إِنَّاَم ُسلمَطاُنُه َعىَل الَّ

ُكونَ  ِ ِذيَن ُهمم بِِه ُمرشم  . (2) ([100ــ    98] النحل: َوالَّ
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  اً وهلذا وصف اهلل تعاىل املتحررين من كيد الشيطان واستعامره وسلطانه بكوهنم عبيد

َغاِوينَ هلل، قال تعاىل:   َبَعَك ِمَن الم ]احلجر:    إِنَّ ِعَباِدي َليمَس َلَك َعَليمِهمم ُسلمَطاٌن إِالَّ َمِن اتَّ

فمن وقع يف الغواية خرج من العبودية، وصار فيه استعداد الستحواذ الشيطان عليه،  [،  42

تعاىل:   قال  َفَأنم كام  يمَطاُن  الشَّ َعَليمِهُم  َوَذ  َتحم اهللَِّاسم َر  ِذكم فإن نيس  ،  [19]املجادلة:   َساُهمم 

ُأوَلئَِك  العبد ذكر اهلل، نيس عبوديته، وحتول من حزب اهلل إىل حزب الشيطان، قال تعاىل:  

ونَ  َارِسُ يمَطاِن ُهُم اخلم َب الشَّ يمَطاِن َأاَل إِنَّ ِحزم ُب الشَّ فإن حصل له ذلك  ،  [19]املجادلة:    ِحزم

اإلنس حقيقته  من  انتكست  فكل  بالعذاب؛  يمتلئ  وحينها  شيطانية،  حقيقة  لتصبح  انية 

 .(1) خالف حقيقته وفطرته التي فطر عليها امتأل بالعذاب، بقدر خمالفته

لذلك كانت العبودية هلل تعاىل أرشف املقاصد التي باإلمكان التحقق هبا، والتي تقي  

األعظم من مجيع ما أراده من  اإلنسان من كل ما هيوي به اىل سخط اهلل تعاىل، وهي املقصد 

نمَس إاِلَّ  خلقه، فقد قال تعاىل:   ِ نَّ َواإلم ُت اجلمِ ُبُدونِ َوَما َخَلقم [، لذلك  56]الذاريات:   لَِيعم

نبيه   تعاىل:    وصف  بتقواه  واقرتاهنا  األساس  بمقصدها  لتحققه  العظيمة؛  املنزلة  هبذه 

 نَا َحوم َقمىَص الَِّذي َباَركم ِجِد األم ََراِم إىَِل املمَسم ِجِد احلم ى بَِعبمِدِه َليماًل ِمَن املمَسم َ َلُه  ُسبمَحاَن الَِّذي َأرسم

َبِص  ِميُع الم ُه ُهَو السَّ ُه ملََّا َقاَم َعبمُد اهللَِّ  [،  وقال تعاىل:  1]اإلرساء:  ريُ لُِنِرَيُه ِمنم آَياتِنَا إِنَّ َوَأنَّ

ُعوُه َكاُدوا َيُكوُنوَن َعَليمِه لَِبًدا   [. 19]اجلن:   َيدم

وقد  فال تتحقق هذه العبودية لعبٍد مل تقرتن بتقواه من الوقوع يف املعايص واهللكات،  

والعمل بالتنزيل والقناعة بالقليل،    هي اخلوف من اجلليل،قوله: )ب  وصفها اإلمام عيل  

 .(2) (واالستعداد ليوم الّرحيل 

حني قال يف بعض وصاياه: )إّن تقوى اهللّ مفتاح سداد،  أمهيتها    كام ذكر اإلمام عيل  

______________________________________________________________   

 .152( )يُنظَر( هكذا تكلم لقمان: 1)
 .421/ 1( سبل اهلدى والرشاد يف سرية خري العباد: 2)
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وذخرية معاد، وعتق من كّل ملكة، ونجاة من كّل هلكة، هبا ينجح الّطالب، وينجو اهلارب،  

 . (1) سمع(والدعاء يُ  ل يرفع، والتوبة تنفع، فاعملوا والعم، وتنال الّرغائب 

املّتقون  املتقني الذي يعبدون اهلل حق عبادته ويتقوه، فيقول فيهم: )  وكذلك يصف 

فيها هم أهل الفضائل: منطقهم الّصواب، وملبسهم االقتصاد، ومشيهم الّتواضع، غّضوا  

النّافع هلم، نّزلت أنفسهم منهم  أبصارهم عاّم حّرم اهللّ عليهم، ووقفوا أسامعهم عىل العلم  

يف البالء كاّلتي نّزلت يف الّرخاء، ولوال األجل اّلذي كتب اهللّ عليهم، مل تستقّر أرواحهم يف  

شوقاً  عني،  طرفة  وخوفاً   أجسادهم  الّثواب،  العقاب(  إىل  تلك  يثم  ،  من  دوافع  ذكر 

أنفسهم، فصغر ما دونه يف أعينهم،  الصفات، أو التقوى الباطنية، فقال: )عظم اخلالق يف  

 .(2) فهم واجلنّة كمن قد رآها فهم فيها منّعمون، وهم والنّار كمن قد رآها فهم فيها معّذبون(

، والذي ال  وهلذا يرد يف القرآن الكريم احلديث عنها، وعن اجلزاء العظيم املُعد ألهلها 

 يشمل احلياتني الدنيا واآلخرة.   يتوقف عىل موقف املوت والربزخ وما يتبعه، بل إن تأثريها 

بـ  املتقني  عباده  الكريم  القرآن  يبرش  والعلم    لذلك  والّتكريم،  والنرّصة،  )العون 

واحلكمة، وتكفري الّذنوب وتعظيم األجر، واملغفرة، واليرس والّسهولة يف األمر، واخلروج  

يف  العقوبة  من  والنّجاة  الّدنيا،  يف  الواسع  والّرزق  واملحنة،  الغّم  والّتوفيق  من  اآلخرة،   

والعصمة والفوز باملراد، وشهادة اهلل هلم بالّصدق، وحمّبة اهلل وإكرامه ونيل الوصال وقبول  

الّصدقة والّصفاء وكامل العبودّية، واملقام األمني واجلنّات والعيون واألمن من البلّية وزوال  

اإلهلّية عند الفوز بمقعد  احلزن واخلوف من العقوبة، وأعظم من هذا كّله القرب من احلرضة  

 .(3) صدق عند مليك مقتدر(

______________________________________________________________   

 .223/ 2( هنج البالغة: 1)
 . 1٦1، 1٦0/ 2 املصدر نفسه:( 2)
)يُنظَر( اآلايت الدالة على هذه البشارات يف بصائر ذوي التمييز يف لطائف الكتاب العزيز ـ الشيخ جمد الدين أبو (  3)

 .439، ومنازل النفس املطمئنة: 303ــ  300/ 5هـ(: 817طاهر حممد بن يعقوب الفريوزآابدى )ت 
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 املقصد الثاين: املسارعة بتقدمي العمل الصال
العمل   لتقديم  يقوده  ما  نفسه  يف  يتحقق  تقاته،  حق  واتقاه  تعاىل  باهلل  العبد  آمن  فإن 

ن اهلل تعاىل يريد أن ُيعطي لإلنسان حظًا  الصالح خالل حياته، وقبل حلول أجله، ذلك إ

كي ُيعلِمه أنه إذا انتهت حياته الدنيوية فإن ما بعدها يكملها ويتممها بام تركه من  وفرصًة،  

أعامل صاحلة ما داَم قد قرهنا بتوحيد اهلل تعاىل، بل إن حياته احلقيقية تبدأ بعد مرحلة احلياة  

 .الدنيا 

عوة اىل صالح األعامل التي تقرتن بتوحيده تعاىل،  وقد ورد يف النصوص الكريمة الد

ُعَها  ومنها قوله تعاىل:   ُلَها َثابٌِت َوَفرم َب اهللَُّ َمَثاًل َكلَِمًة َطيَِّبًة َكَشَجَرٍة َطيَِّبٍة َأصم م َتَر َكيمَف رَضَ َأمَل

اَمء  يد. فالروايات تبني أن هذه الكلمة الطيبة هي كلمة التوح  [،24ابراهيم: ]يِف السَّ

اىل   انتقاله  عند  االنسان  وان  الربزخي  التكامل  اىل  إشارة  ايضًا  الكريمة  اآلية  ويف 

خرى لن ينقطع عن أعامله احلسنة وكذلك السيئة، فام عمله يف الدنيا من أعامٍل  النشأة األ

يف   ثواهبا  فسيلحقه  يِت  الربزخ، وهكذا بالنسبة اىل األعامل السيئة...وقوله تعاىل:  حسنة  ُتؤم

ُكلَّ ِحنيٍ  تعني [ 25ابراهيم:  ] ُأُكَلَها  يبدأ    ،  بأن  مرشوط  كله  يتوقف، وذلك  لن  الثمر  ان 

ا الدنيوي واالستكامل االخروي، ففي  العمل من  الفارق بني االستكامل  لدنيا، وهذا هو 

االستكامل الدنيوي يبتدئ العمل ويبقى موجودًا، أما يف االستكامل املربوط بعامل الربزخ  

فهو من حيث االبتداء غري ممكن ألنه ليس لإلنسان القدرة عىل البدء بالعمل من جديد، أما  

 . (1)من حيث البقاء فهو باٍق 

اىل رضورة هذه املسارعة بصالح األعامل قبل حلول األجل، وقد    كام أشار النبي

ِغنَى، َواَل  بقوله: )  أشار اىل ذلك   َر َوَتأمُمُل الم َفقم َق َوَأنمَت َصِحيٌح َشِحيٌح، خَتمَشى الم َأنم َتَصدَّ

______________________________________________________________   

 .207/ 1( املعاد رؤية قرآنية: 1)
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ُلمُقوَم ُقلمَت: لُِفاَلٍن َكَذا، َولُِفاَلٍن َكَذا، َأاَل َوَقدم َكاَن لُِفاَلنٍ  مِهَل َحتَّى إَِذا َبَلَغتم احلم ، وقد  (1) (مُت

،  سه أنه قد حرضه املوت فاستقال ربه فأقاله لينزل أحدكم نف ) :  قولهالعالء بن زياد  ورد عن  

 . (2) (بطاعة اهلل عز وجل  فليعمل

ر    من طول األمل ألنه ُينيس الدار اآلخرة، وجيعل فكر اإلنسان مشغوالً    لذلك فقد حذَّ

  خط النبي  : قال ،   عبد اهلل  عن  ربيع بن خثيم بام يف حياته الدنيا فقط، فقد ُروَي عن ) 

إىل هذا الذي يف الوسط من    صغاراً   وخط خططاً   ، منه   يف الوسط خارجاً   وخط خطاً   ، مربعاً   خطاً 

الوسط  يف  الذي  )    وقال   ،  جانبه  َأَجُلهُ   اإِلنَساُن،  َهَذا :  يًطا  َوَهَذا  ِب : َأوم ــ   ِبهِ  حُمِ َأَحاَط  ه  َقد 

راُض،  َوَهَذا الَِّذي ُهَو َخاِرٌج َأَمُلُه،  ــ  َغاُر األَعم َطَأهُ  َوَهِذِه اخُلَطُط الصِّ َوِإنم    َهذا،   هَنََشهُ   َهَذا  َفِإنم َأخم

َطَأهُ  قوله  ( 3) ّهّذا(   هَنََشهُ  َهذا  َأخم ما جاء يف    هو  فبيمَنام   أَجُلُه،   وهذا   األَمُل،  هذا )   : ، وكذلك 

َرُب(   اخَلطُّ   جاَءهُ  إذم   كذلَِك   . ( 4) األقم

من األعامل الصاحلة الصدقات ألهنا تزكي النفوس من الشح    ومن أكثر ما وَّصَّ به  

األعامل،   صالح  عىل  وتعني  املال،  وتنمى  حتت  والبخل  واملعروف  الرب  أعامل  مجيع  ويدخل 

ُروٍف َصَدَقٌة(   ؛ لقوله  ُمسامها   . ( 5) : )ُكلُّ َمعم

وكل ما ندب    ، رف من طاعة اهلل تعاىل والتقرب إليه اسم جامع لكل ما عُ ألن )املعروف:  

   . ( 6) ( إليه الرشع من وجوه اإلحسان وترك ما هنى عنه من القبائح 

أي أن أي عمل صالح يقوم به املؤمن    ،(7) )له حكمها يف الثواب(ومعنى احلديث أنه  

______________________________________________________________   

 .71٦/ 2( صحيح مسلم: 1)
 .204: ( الزهد2)
 .2359/ 5( صحيح البخاري: 3)
 .2359/ 5: املصدر نفسه( 4)
 .٦97/ 2، وصحيح مسلم: 2241/ 5( صحيح البخاري: 5)
 .2241/ 5( صحيح البخاري: ٦)
 .91/ 7( املنهاج: 7)



 

103 

لٍِم َصَدَقةٌ : )يدل عىل ذلك ما ورد من قوله  و باهلل تعاىل له كثواب الصدقة،   (،  َعىَل ُكلِّ ُمسم

ُق مَ : )َفيَعم قالوا فإن مل جيد؟ قال   َسُه َوَيَتَصدَّ ِه َفَينمَفُع َنفم أو مل    ، قالوا فإن مل يستطع   (، ُل بَِيَديم

َاَجِة املمَلمُهوَف ):   يفعل ؟ قال ِ  بَيأمُمُر  ) :    قالوا فإن مل يفعل؟ قال   (، ُيِعنُي َذا احلم رَيم ـ أو    اخلم

ُروِف قاَل ـ  ِسُك )فليُ :   ؟ قالقال فإن مل يفعل (، بِاملمَعم ، َفإِنَّهُ  َعنِ  مم ِّ  . (1) (َصَدَقةٌ   َلهُ الرشَّ

ُكلُّ ُساَلَمى ِمَن النَّاِس َعَليمِه َصَدَقٌة،  : )  وكذلك ما ورد يف شمولية الصدقة قوله  

ُس  مم الشَّ فِيِه  َتطمُلُع  ٍم  َيوم الرَّ )  :   َقاَل (،  ُكلَّ  َوُتِعنُي  َصَدَقٌة،   ِ
ننَيم ااِلثم  َ َبنيم ِدُل  تِِه  َتعم َدابَّ يِف  ُجَل 

َصَدَقةٌ  َمَتاَعُه  َعَليمَها  َلُه  َفُع  َترم َأوم  َعَليمَها،  ِمُلُه  َوُكلُّ  ) :    َقاَل (،  َفَتحم َصَدَقٌة،  يَِّبُة  الطَّ َكلَِمُة  َوالم

ََذى َعِن الطَِّريِق َصَدَقةٌ  اَلِة َصَدَقٌة، َومُتِيُط األم مِشيَها إِىَل الصَّ َوٍة مَت  . (2) (ُخطم

وإنام ما ورد من عطاء اهلل تعاىل بعد املوت وما يتبعه من جزاء عظيم فكله برمحة اهلل  

العباد الصاحلة ال تساوي بشارة واحدة من بشارات املؤمن باهلل   تعاىل؛ إذ إن مجيع أعامل 

ُه َلنم َينمُجَو َأَحٌد ِمنمكُ : )  تعاىل، لذلك يقول   َلُموا َأنَّ ُدوا، َواعم مم بَِعَملِِه« َقاُلوا: َيا  َقاِرُبوا َوَسدِّ

لٍ )َرُسوَل اهللِ َواَل َأنمَت؟ َقاَل:  ٍَة ِمنمُه َوَفضم َديِنَ اهللُ بَِرمحم  .(3) (َواَل َأَنا، إِالَّ َأنم َيَتَغمَّ

وال تقترص رمحته تعاىل عىل الصاحلني من املؤمنني، بل إنه تعاىل يغفر ملن سلك سبيل  

سارع يف حتصيل توبته عن الذنوب، فإن اهلل تعاىل يغفرها  املعايص إال أنه انتبه عن غفلته، و

ِحيمُ حيث ذكر تعاىل يف مواضٍع عدة من كتابه الكريم َأنه هو   له ،  اُب الرَّ ، ليُسَتَدل  التَّوَّ

بذلك عىل أنه متفضل بقبول التوبة ومنعم هبا عليهم، وإنَّ ذلك ليس واجبًا عليه، فالتواب  

   .(4) إال عليه تعاىلهو قابل التوبة، وال ُيطَلق 

َلُحوا َوَبيَُّنوا َفُأوَلئَِك َأُتوُب َعَليمِهمم َوَأَنا  كام جاء يف قوله تعاىل :   إِالَّ الَِّذيَن َتاُبوا َوَأصم

______________________________________________________________   

 .٦99/ 2، وصحيح مسلم: 2241/ 5( صحيح البخاري: 1)
 .٦99/ 2( صحيح مسلم: 2)
 .217٦/ 4: املصدر نفسه( 3)
 .  172/ 1يُنظَر( التبيان يف تفسري القرآن:  ) )4(
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ِحيمُ  اُب الرَّ ويف اجُلملة االسمية ما يقوي رجاء املذنبني، وجيرب كرس    [،60]البقرة:    التَّوَّ

« بـ  افتتحها  حيث  اخلاطئني  وأتى بضمري  قلوب  الكريم،  القرآن  يف  آياته  من  يف عدد  أن« 

الفصل)أنا( وعرف املسند وأتى به من صيغ املبالغ إشارة إىل قبوله التوبة كلام تاب العبد  

...وإن قبول التوبة ليس عىل سبيل الوجوب، بل عىل سبيل الرتحم والتفضل، وأنه الذي  

 .(1) سبقت رمحته غضبه، فريحم عبده يف عني غضبه

لذلك فإن اهلل تعاىل مل يرتك باب إال فتحه أمام عباده كي يسلكوا طريق احلق واهلداية  

يف   ذلك  تكرر  وقد  سبل،  من  إليه  الشيطان  يقود  وما  غضبه  من  بذلك  فيتحرزوا  إليه؛ 

َن أُ كُ النصوص الكريمة، منها ما ورد يف قوله تعاىل:   ِت َوإِنَّاَم ُتَوفَّوم ٍس َذائَِقُة املمَوم ُجوَرُكمم  لُّ َنفم

َنََّة َفَقدم َفازَ  ِخَل اجلم ِزَح َعِن النَّاِر َوُأدم ِقَياَمِة َفَمنم ُزحم َم الم وهو ما أشاَر إليه    [، 60]البقرة:      َيوم

ارحتلت الدنيا مدبرة وارحتلت اآلخرة مقبلة ولكل  بقوله : ) األمام عيل بن أيب طالب  

تكونوا من أبناء الدنيا فإن اليوم عمل وال  واحدة منهام بنون فكونوا من أبناء اآلخرة وال  

 .(2) (حساب وغدا حساب وال عمل

 املقصد الثالث: السري التكاملي للحياة الربزخية وما ينتفع به األموات 
يقترص يف   التكاميل لإلنسان بجوانٍب عدة، وال  السري  تواصل  املقصد يف  يرتبط هذا 

إليه باب الرب الذي أمر به تعاىل للوالدين  ، بل ُيضاف  طاستعداد العبد بام يتعلق بحاله فق

التوادد والرتاحم بني العباد سواء يف حياهتم أو بعدها،   واألقربني، زيادًة عامَّ ورد فيه من 

ذلك أن َمن قضوا آجاهلم ومل ُيعَلم مصريهم، فإهنم يف تلك الدار، قد انتهي سبيلهم؛ لكنهم  

إن حصل   التكاميل  إكامل سريهم  يتمكنون من  األحياء من  قد  الفرصة يف أن هيدهيم  هلم 

األعامل الصاحلة لرتتفع هبم درجاهتم ان كانوا من املنعمني أو تنقذهم من العذاب أو تقلله  

______________________________________________________________   

 .59، والشفاعة حقيقة اسالمية: 1/238)يُنظَر( تفسري روح املعاين:  )1(
 . 2358/ 5صحيح البخاري:  )2(
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إن الصالة والصوم  : )عنهم ان كانوا من املعذبني، يقول اإلمام أبو عبد اهلل الصادق  

امل أن  حتى  امليت  ينفع  صالح  عمل  وكل  والعمرة  واحلج  ضيق  والصدقة  يف  ليكون  يت 

 .(1) (أخوه يف الدينـ بنك فالن وبعمل أخيك فالن افيوسع عليه، ويقال: إن هذ بعمل 

قىض اإلنسان أجله وكان مؤمنًا، فخلط عماًل صاحلًا وآخر سيئًا فإن ملن ُيلفه أن    فإذا

يتصدق عنه أو يدعو له، كي ُيفف عنه من عذابه، او يرفع درجاته يف النعيم والثواب، وقد  

خصصت أغلب الروايات التأكيد عىل أداء األبناء من األعامل الصاحلة وإهدائها للوالدين  

، وال سيَّام حني يعلم األحياء بام يالقيه من فارقوا  م بعد رحيلهم عن الدنيا كي يتداركوا بِره

 الدنيا من املسائلة وضغطة القرب وغري ذلك. 

النوو وهو  676)ت ييقول  ثواهبا  ويصله  امليت  تنفع  امليت  عن  الصدقة  )أن  هـ(: 

اردة يف  ين بالنصوص الوكذلك بإمجاع العلامء، وكذا أمجعوا عىل وصول الدعاء وقضاء الدَ 

اذا وَّصَّ  اذا كان حج االسالم، وكذا  امليت  التطوع عىل  اجلميع، ويصح احلج عن   بحج 

عنه   جوازه؛  فالراجح  صوم  وعليه  مات  اذا  الصوم  يف  العلامء  واختلف  عندنا،  األصح 

 . (2) لألحاديث الصحيحة فيه(

َع َعنمُه َعَمُلُه  : )إَذا َماَت اإلنسان انمَقطَ قوله  ك ما ورد يف األحاديث الرشيفة    هودليل

ُعو َلُه(   .(3) إِالَّ ِمنم َثاَلَثٍة: إِالَّ ِمنم َصَدَقٍة َجاِرَيٍة، َأوم ِعلمٍم ُينمَتَفُع بِِه، َأوم َوَلٍد َصالٍِح َيدم

حيث )قال العلامء معنى احلديث أن عمل امليت ينقطع بموته وينقطع جتدد الثواب له  

الثالثة؛ لكونه   الذي  إال يف هذه األشياء  العلم  الولد من كسبه، وكذلك  كان سببها، فإن 

 . (4) خلفه من تعليم أو تصنيف، وكذلك الصدقة اجلارية وهي الوقف(

______________________________________________________________   

 .312/  85( قبس من غياث سلطان الورى: 1)
 .90/ 7( املنهاج: 2)
 . 1255/ 3( صحيح مسلم: 3)
 .85/ 11( املنهاج: 4)
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: )إِنَّ    إذ ورَد عنههيم يف اجلنة،  كام ورد بأن استغفار األبناء يرفع من درجات والدَ 

َنَِّة َفَيُقوُل  َفُع َدَرَجُتُه يِف اجلم ُجَل َلرُتم َفاِر َوَلِدَك َلَك( ؟َأنَّى َهَذاالرَّ تِغم  .  (1) َفُيَقاُل بِاسم

وكذلك ورد أن األعامل الصاحلة هُتدى لألموات فينتفعون هبا، مثل الصدقة واحلج أو  

رجاًل قال    إنّ العمرة وغريها، وبالذات إن كانت من األبناء آلبائهم، ومما يدل عىل ذلك  

قت، فهل هلا أجر إن  للنبي   : إن أمي افُتتِلت نفسها )أي ماتت(، وأظنها لو تكلمت تصدَّ

(تصدقُت عنها؟ قال   . (2) : َنَعمم

ام روي عن ابن عباس: أن سعد بن عبادة توفيت أمه وهو غائب عنها فقال: يا رسول  ك

(.  :  اهلل، إن أمي توفيت وأنا غائب عنها، أينفعها يشء إن تصدقت به عنها؟ قال   )َنَعمم

 . (3)ن حائطي املخراف صدقة عليها(فإين أشهدك أَ  : قال سعد بن عبادة

وقبول ذلك، ويدل عليه ما ُروي يف  عنه  صيام  احلّج وال أجر  مما يصل إىل امليت  كذلك  

: يا رسول اهلل إنه كان عليها صوم شهر،  املرأة التي تسأله بعد وفاة أمها إذ قالت للنبي  

قال   عنها،  )أفأصوم  َعنمَها :  قال  ُصوِمي  عنها؟  أفأحج  َقط،  حتج  مل  إهنا  قالت:   ،)  :

ي َعنمَها()  .(4) ُحجِّ

ذلك أن هذه الواجبات إنام هي حق اهلل تعاىل، فإن مل يِف هبا العبد يف حياتِه، فلَمن ُيلفُه       

اَسب امليت عىل الواجبات فإنه حُياَسب عىل ما نذره فانتهى أجله  أن يؤدي ذلك عنه، وكام حُي 

دون وفاءه به، مما يؤدي بذلك اىل إمكان الوفاء بالنذر إن مل يستطع هو خالل حياته، فقد  

فلم حتج حتى    ،أن حتج  إن أمي نذرتم   : فقالت  امرأة من جهينة جاءت إىل النبي    روي ان

______________________________________________________________   

 .1207/ 2ماجة: ( سنن ابن 1)
 .4٦7/ 1( صحيح البخاري: 2)
البخاري:  3) صحيح  جدار،  1013/  3(  له  إذا كان  النخل  من  البستان  هو  ))حائطي(  احلديث  شرح  يف  وورد   .

 )املخراف( اسم حلائطه، واملخراف الشجرة وقيل مثرها(.
 .183/ 1( من ال حيضره الفقيه: 4)
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ٌن َأُكنمِت َقاِضيَ )َنَعمم   :   أفأحج عنها؟ قال  ، ماتت ِك َديم ي َعنمَها َأَرَأيمِت َلوم َكاَن َعىَل ُأمِّ   ة؟ ُحجِّ

 ، فاقمُضوا اهللََّ 
ِ
َوَفاء ين الذي  (1) (اهللََّ َأَحقُّ بِالم ، ودالله احلديث واضحة يف إن النذر ُيَعد من الدَّ

ين بني العباد؛ ألن وفاءه إنام يكون   هلل تعاىل.   جيب وفاءه عن امليت، وهو أهم من الدَّ

ُعدَّ ما هيديه األحياء ألمواهتم والتشجيع عليه من مقاصد عقيدة االيامن   لذلك فقد 

باحلياة الربزخية، وما حيدث يف هذه احلياة من املسائلة وضيق القرب أو سعته، ذلك أن ما  

  هُيدى إليهم إنام هو يربء ما بذمتهم من جهة ومن جهٍة أخرى فهو ُيدِخل عليهم الرسور يف 

إن امليت ليفرح بالرتحم عليه واالستغفار له  : )ذلك املوقف، إذ يقول اإلمام الصادق 

 .(2) (كام يفرح احلي باهلدية هتدى إليه

ِنمَساِن إِالَّ َما َسَعىأما ما ورد يف قوله تعاىل:   [، فيشري إليه  39]النجم:    َوَأنم َليمَس لإِلم

وربام يستشكل  بقوله: )  ي يف تعليقه عىل قول اإلمام الصادق  السيد حممد كاظم املوسو

ِنمَساِن إِالَّ َما َسَعىقوله تعاىل:    بأن ما جاء يف تلك الروايات ينايف واجيب    َوَأنم َليمَس لإِلم

َتُهمم :  احلكم يف رشيعتنا لقوله تعاىل  اآلية منسوخةتارة بأن   يَّ نَا هِبِمم ُذرِّ َقم [،  21ور:  ط ]ال  َأحلم

 يعنى برفع الدرجة ورفع درجة الذرية مما مل يستحقوها بأعامهلم ونحو هذا. 

وموسى  ابراهيم  لقوم  ذلك  ان  بعضهم:  ما سعى      وقال  فلهم  االمة  هذه  فأما 

بيانه أن القربات واالعامل الصاحلة  ، ووتارة بعدم التنايف  ،غريهم نيابة عنهم، وهو كام ترى

 أقسام، قسم منها كالصدقة اجلارية وبناء املساجد والعلم  ينتفع هبا املؤمن بعد موته عىل   يالت

الذى ينتفع به الناس وما شاهبها فال كالم يف أهنا تكون من عمله وسعيه فمجزى هبا بعد  

موته، وقسم له دخل ما يف حتققه وان مل يكن يف ظاهر االمر من عمله كالوصية بأنواع اخلري  

نه ان مل يوص مل يتحقق، أو كالولد  أل  ؛ىا َسعَ مَ فهو أيضا يعد من سعيه ويشمله عموم 

  فهو أيضاً   ، الرب التقى الذى أدبه يف أيام حياته فيدعو له بعد موته ويصىل ويصوم وحيج عنه

______________________________________________________________   

 .1٦4/ ٦( صحيح مسلم: 1)
 .12/ 29لفقيه: ( من ال حيضره ا2)
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بِِه َوإِنَّ َوَلَدُه   : )  قوله  من كسبه كام جاء يف   ُجُل ِمنم َكسم بِ إِنَّ َأطمَيَب َما َأَكَل الرَّ ،  (1) ه(ِمنم َكسم

الت   قسم    ي ال دخل للميت يف وقوعه عىل الظاهر كاستغفار املؤمنني له واالعامل الصاحلة 

سوادهم   وتكثري  املؤمنني  زمرة  يف  الدخول  يف  بسعيه  مرتبط  اما  فذاك  مثوباهتا  اليه  هتدى 

ِذيَن  الذى من آثاره ما يأتون به من القربات واخلريات كام يف قوله تعاىل:    ، وتأييد ايامهنم َوالَّ

ِذيَن  َجاءُ  الَّ َوانِنَا  خم َوإِلِ َلنَا  ِفرم  اغم نَا  َربَّ َيُقوُلوَن  ِدِهمم  َبعم ِمنم  ياَمنِ وا  ِ [،  10]احلرش:    َسَبُقوَنا ِباإلم

نتيجة احسانه وحمبته ويشمله عموم    فهو أيضاً   ، حسانه وحمبته اليهم يف حياتهإمرتبط ب  واما 

 .  أيضاً   يالسع

قرباه أو غريهم له ال من جهة أنه من   ي كتربع ذو مدخل فيه ي وقسم ال يتصور للميت أ 

التربع  ملحبوبية  أو  فحسب  النسب  يف  القرابة  أجل  من  بل  الشارع  ع   املؤمنني  عند  الغري  ن 

  ثواباً   ي الن لكل عمل عباد   ي؛ ية الترشيع حكم اآل   ال ينايف   فهذا أيضاً  ، ورجحانه عند اهلل تعاىل 

العامل جزاء    مقرراً  ،  كان أو استحقاقاً   لعمله وسعيه ال حمالة تفضالً عند اهلل تعاىل يصل إىل 

فحينئذ إذا أهدى العامل ثواب عمله إىل شخص عينه وسأل اهلل سبحانه حوالته وأعطى أجره  

 . ( 2) ( الن ذلك جزاء علم املحيل ال غريه   ؛ من كان يريده فال منافاة 

احلياة الدنيا ال ُيلوا من  هدية أجر األعامل ملن رحلوا عن هذه  وبناًء عىل ذلك، فإن يف  

م به احلي وامليت سواء، وهو من أبواب تفضله تعاىل عىل عباده ليحثهم عىل   األجر الذي سُيكرَّ

 االستزادة يف اخلريات األخروية الباقية، يقول أبو العتاهية: 

ُت باٌب وكلُّ الناِس داِخُلهُ ا ارُ  ،الباِب يا ليمَت شعِرَي بعَد                           ملوم  !ما الدَّ

اُر جنَّ َت، فالنّ                            باَِم  عِملَت  إنم  خلدٍ  ةُ ــالدَّ يِض اإلَلَه، وإنم قرّصم  ارُ ــُيرم

 ارـــــــك ماذا أنت ختتــفانظر لنفس                           مها اس غريــللن ا حمالن ما ـمه

______________________________________________________________   

 .34/ 40( مسند اإلمام أمحد: 1)
 .184/ 2( من ال حيضره الفقيه: 2)
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 خالصة الفصل األول 
ا يالقيه اإلنسان يف املرحلة التي تيل موته مبارشًة، وبدأ نشأته التالية  دراستنا مل نستخلص من  

فيها من أدلة ظاهرة    جاء   الردود الكافية عىل من ينكرون هذه احلياة نظرًا ملا   يف احلياة الربزخية،   هلا 

ان يف عامل جديد  حياة جديدة لإلنس بدء القرآن الكريم واألحاديث الرشيفة واعتبار املوت  من 

 من عوامل اآلخرة هو عامل الربزخ.  

 ومن خالل دراستنا للمقاصد من هذه العقيدة، نخلص بنتائج عدٍة فيها، منها: 

ـ ان مجيع مظاهر الكون ُتّعد عالمات ودالئل عىل قدرة اهلل تعاىل وربوبيته، كام ُتَعد دلياًل  1

يامن باليوم اآلخر واستمرارية احلياة بعد  عىل هداية اهلل تعاىل لعباده، ومن ضمنها مسائل اإل 

العامل، فثبت من مقاصد هذه   املوت، وبدًء من أول حلظات موت اإلنسان وحتوله اىل ذلك 

ة من النصوص الكريمة، واملتوافقة مع ما يثبته العقل اإلنساين من حيث توافقها  ط العقيدة املستنبَ 

عليها، فضاًل عن إمجاع أغلب الفالسفة القدامى، وكذلك  مع الفطرة السليمة، واتفاق األديان  

بالداللة عليها عن طريق التمييز بني التعقل والتصور، مما هييئ ردًا مبارشًا عىل املنكرين هلذه  

 احلياة ودحض الشبهات التي يتمسكون هبا، وحياولون اثارهتا يف كل حني. 

مل احلياة بعد املوت إثبات عدالة اجلزاء  ـ من املقاصد واحِلكم العامة التي ترتبط بوجود عا 2

اإلهلي، والتي يندرج حتتها مقاصد احلكمة اإلهلية وتربية اهلل تعاىل لعباده، والتي هتيؤهم لتزكية  

 يوِصل اىل العذاب يف تلك احلياة.   النفوس واستقامتها وحتصينها عن اخلرسان الكبري فيام 

وما يليها بحسب إيامهنم وأعامهلم وما استحقوه  ـ تتباين مراتب العباد يف احلياة الربزخية  3

من جزاء اهلل تعاىل عليها، وتبعًا لذلك فإن منهم املقربني الذين ُيبرشون بنعيمهم منذ خروج  

ـ والشهداء والصديقني، ومن تبعهم ممن أنعم  أرواحهم من أجسادهم، ويشملون األنبياء  

ن نعيم القرب بل يشمل أيضًا طمأنتهم عىل  تعاىل عليهم، وال يقترص جزاءهم عىل ما سيلقونه م 

مرتبة   ويتبعهم  امللكني،  وإجابة  تعاىل  توحيده  يف  الثابت  القول  عىل  وتثبيتهم  بعدهم،  َمن 
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وأهليهم   أنفسهم  خرسوا  الذين  اخلارسين  من  الشامل  أصحاب  مرتبة  ثم  اليمني،  أصحاب 

وتبعًا ملنازل املقربني وأصحاب  فُحِرموا من نعيم ذلك العامل ونالوا احلرسة واخلرسان املبني،  

 اليمني وأصحاب الشامل تكون قبورهم هلم روضة من رياض اجلنة أو حفرة من حفر النار.  

ُيَعد من مقاصد االيامن باحتضار اإلنسان مقصد توحيد اهلل تعاىل وإفراده باألمر  4 ـ 

امل الروح، وإن كان ملك  وت هو  والتدبري، فهو وحده حمدد اآلجال وموعد خروج هذه 

املوكل بقبض األرواح إال إنه ال يفعل إال بأمره تعاىل، ويندرج عنه أيضًا مقاصد لطف اهلل  

تعاىل ورأفته باملؤمنني يف حلظة خروج أرواحهم، فضاًل عن مقاصد حسن الظن باهلل تعاىل  

أنه ثُبت    وتأثريه يف نيل رضاه ورمحته يف هذا املوقف، ونظرًا إىل شدة هذه اللحظات، إالَّ 

بالنصوص الكريمة جتيل الرمحة اإلهلية للمحسنني املتمثلة بالنزع اليسري ألرواحهم مقارنة ً  

 بالنزع املرتبط بأهل الشامل. 

ـ بيان مقاصد قدرة اهلل تعاىل يف مسائلة القرب وبيان حال املثبتني من غريهم، وجتليات  5

   عن جتيل حكمته تعاىل فيام هذه القدرة يف أبواب اجلزاء من الرمحة والعدالة اإلهلية، فضالً 

أراده من عذاب للمسيئني باعتباره تطهريًا ألصحاب الذنوب من املؤمنني، ألجل ختلصهم  

ر به الكفار واجلاحدين.   من أدران ذنوهبم التي قاموا هبا، وكوهنا بداية ما حذَّ

م،  من مقاصد العدالة اإلهلية شمول ضغطة القرب جلميع العباد من املوحدين وغريه ـ  6

إال إهنا وتبعًا هلذه العدالة والرمحة التي وعد هبا تعاىل عباده، ال تكون مستوًا واحدًا للجميع،  

إذ تكون شديدًة عىل أصحاب الشامل، وضغطة حنو وعطف عىل املؤمنني، فضاًل عن سعة  

 قبورهم عليهم ونظرهم اىل جناهنم التي وعدهم هبا تعاىل. 

ـ ومن مهامت مقاصد هذه العقيدة التذكري فيام ينتفع به األموات من صالح األعامل  7

جعل   يف  ُتسِهم  والتي  وغريها،  والعلم  والقراءة  واحلج  والصالة  والصدقة  الدعاء  من 

باٌب لعمل   اليوم، ليس غافاًل عنه من جهة، ومن جهٍة أخرى فهو  اإلنسان متذكرًا ذلك 
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و النفوس  يزكي  مما  واألقربني  الطاعات  للوالدين  احلقوق  وأداء  العطاء  نحو  يشجعها 

 وصالح املؤمنني ولو بعد رحيلهم عن هذه احلياة الدنيا. 

يتزود به اإلنسان لذلك اليوم    أهم ما   نختتم هذا الفصل يف مقاصد احلياة الربزخية يف ثم  

نبينا حممد   التي حثَّ عليها  الصاحلة  يليه من األعامل  لقيس ،  وما    بن عاصم   يف موعظته 

 َِّيا آِخَرًة، َو إِنَّ لُِكل نم تًا، َو ِإنَّ َمَع الدُّ ََياِة َموم ، َو إِنَّ َمَع احلم ِعزِّ ُذالًّ    يَشم : )َيا َقيمُس إِنَّ َمَع الم
ٍ
ء

 َرِقيبًا، َو إِنَّ لُِكلِّ َحَسَنٍة َثَوابًا، َو لُِكلِّ َسيَِّئٍة  َحِسيبًا، َو َعىَل ُكلِّ يَشم 
ٍ
 ِعَقابًا، َو ِإنَّ لُِكلِّ َأَجٍل ِكَتابًا. ء

َفُن َمَعُه َو َأنمَت َميٌِّت، َفإِنم  ، َو ُتدم َفُن َمَعَك َو ُهَو َحيٌّ ُه َيا َقيمُس: اَل ُبدَّ َلَك ِمنم َقِريٍن ُيدم   َو إِنَّ

َلَمَك، اَل حُيمرَشُ إِالَّ َمعَ  َرَمَك، َو إِنم َكاَن َلئِياًم َأسم َأُل  َكاَن َكِرياًم َأكم َك، َو اَل حُتمرَشُ إاِلَّ َمَعُه، َو اَل ُتسم

م َتأمَنسم إِ  ُه إِنم َكاَن َصاحِلًا مَل ُه إِالَّ َصاحِلًا، َفإِنَّ َعلم الَّ بِِه، َو إِنم  إِالَّ َعنمُه، َو اَل ُتبمَعُث إاِلَّ َمَعُه، َفاَل جَتم

ِحشم إِالَّ ِمنمُه، َو ُهَو َعمَ  َتوم  .  (1) ُلَك(َكاَن َفاِحشًا اَل َتسم

فقال: يا نبي اهلل ُأحب أن يكون هذا الكالم يف أبيات من الشعر نفخر به عىل من يلينا  

قال فأقبلت أفكر فيام أشبه  ،  من يأتيه بحسان )بن ثابت(  من العرب وندخره فأمر النبي 

اهلل قد حرضتني    ل يا رسوحسان فقلت:    ءجمي هذه العظة من الشعر، فاستتب يل القول قبل  

 ت أحسبها توافق ما يريد، فقلت لقيس )ابن عاصم(: أبيا 

ــام                           إن ــك  ــال ــع ف ــن  م ــًا  ــط ــي ــل خ ــري  خت

ــده                        ــع ت أن  ــن  م ــوت  امل ــد  ــع ب دَّ  ــُ والب

فــال                          مشـــــغــوالً بيشـــء  ــت  كــن ــان  ف

ــان من بعد موته     ــحَب اإلنس فلن يص

ــه  ــيـف ألهـل ــان ضــ اإلنســـ إنـام                    أال 
                       .                                         

قرين الفتى يف القرب مــا كــان يفعـُل            

ــُل                            فــيــقــب ــه  فــي املــرء  ــادى  ن يــُ لــيــوم 

تشـــغــُل                         ــه اهلل  ب ــذي يرىض  ال بغري 

ـيـعمــُل                             ــان  ك ــذي  ال ــه إال  ل ـب ـق وـمن 

الً  قـلــي م  قــي ــُل   ـي رح ـي م  ـث هـم  ـن ـي                                      ( 2) ـب

. 

______________________________________________________________   

رسلني و ، 171/ ٦8حبار األنوار:  )1(
ُ
  :389جمموع األربعني أربعني من أحاديث سيد امل

 .3، وأمايل الصدوق: 171/ ٦8حبار األنوار:  )2(
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 املعاد واملوقف وأهوالهين: اإليامن بفصل الثاال

ورؤيتهم ألعامهلم وما أعدوا  ما ذكرنا حياة الربزخ وما جيري للَخلمق فيها من السؤال بعد 

فيها  ألنفسهم يف حياهتم من نعيم القرب وسعته أو ضيقِه وعذابه، وبعد استخالصنا للمقاصد  

، وهي  ننتقل اىل املرحلة التي تيل ذلك   واملعاين وااليات التي أرادها تعاىل لعباده يف هذه النشأة، 

 هم من قبورهم ونرشهم للحساب واملحكمة اإلهلية. بعث 

بحسب املواقف التي تيل احلياة  ،  ة  ثالثـ أقسامٍ ًا عىل ذلك فقد قسمنا هذا الفصل اىل  وبناء 

 هي: الربزخية، و 

 أوالً: النفخ يف الصور وبعث األموات. 

 ـ احلساب، األشهاد، املوازين، الرصاط. ثانيًا: املحكمة اإلهلية  

 البشارات والتكريم اإلهلي يف احلوض والشفاعة. ثالثًا:  

أو حرصها فيام    إنام ال يمكن القطع هبا يف هذه املواقف    واملعاين ونحن إذ نذكر املقاصد  

ذلك  وذلك لقصور التفسري البرشي والتعبري االجتهادي من النصوص الصحيحة،  ؛  نذكره هنا 

إن التعابري الواردة حول القيامة واحلياة األُخرى ال تستطيعـ  بحالـ  أن تكشف القناع عن مجيع  

ألّن احلياة يف ذلك العامل    . ات تلكم احلياة، بل للتعابري ـ أحيانًا ـ صفة التشبيه والتمثيل خصوصي 

تكون يف آفاق أعىل، وهي أوسع بمراتب كثرية من احلياة يف هذا العامل، متامًا مثل سعة احلياة  

فاهيم  الدنيا هذه بالقياس إىل عامل الرحم واجلنني، وعىل هذا فال عجب إذا كانت األلفاظ وامل 

 . ( 1) املتداولة يف هذا العامل ال تستطيع أن تعكس بصورة كاملة ومعرّبة تلك املفاهيم 

______________________________________________________________   

 .5٦/ 5تفسري األمثل:  )1(
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 أوالً: النفخ يف الصور وبعث األموات 
يتعلق    القسم يف هذا    ذكر أ و  بالصور وبعث األموات ومن خالل  املعاين والتجليات مما 

 هي:   ة، ثالث   فروع 

 الصور. النفخ يف    ـ 1

 . املعاد اجلسامين والروحاين   ـ 2

 لقيامة. ا مظاهر    ـ 3

 . واحِلَكم   املقاصد هذه  ثم أذكر ما ورد فيها من    مفهومه،   بتمهيد عام يف   كلَّ فرٍع منها واقدم        

 الصور النفخ يف    ـ 1
وهو  الربزخ،  حياة  النفخ يف الصور أول األحداث التي تبدأ هبا النشأة اآلخرة، وتنتهي هبا  

وبصيغ    وقد ورد احلديث عنه يف مواضع متعددة من القرآن الكريم، من مقدمات يوم القيامة،  

من    تعودت خمتلفة، وكلها ـ كام يذكر علامء الكالم واملفرسون ـ تقرب احلقائق إىل األذهان بام  

وهي تدل عىل أن ذلك احلدث العظيم ستنتهي به  ، صور، أما احلقيقة، فال يعلمها إال اهلل تعاىل 

 النشأة األوىل، وتبدأ به النشأة الثانية، بشكلها اجلديد، وقوانينها اجلديدة.  

إال أنه وقع اخلالف حول ما ورد يف    اتفاق أغلب العلامء عىل وجود نفختني للصور، مع  و 

صدها، واختلف  ا لف يف رسها ومق ختُ أُ نفخات أخرى،    وجود من    الكريمة نصوص  بعض ال 

 قبل ذلك يف مدى صحتها. 

هذا   يف  سنحاول  ذلك  عىل  املقاصد    موضع بيان    القسم وبناًء  عىل  مركزين  االختالف 

هبا  املرتبطة  هل وِحكمها   العقدية  قدمنا  وقد  اللغة    ا ،  يف  الصور  يف  النفخ  مفهوم  يف  بتمهيٍد 

 واالصطالح. 
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 متهيد: مفهوم النفخ يف الصور
اللغة  تعريف الصور يف  العلامء يف  أقوال  قال  تباينت  )الُصور( بمعنى    أنَّ   : ؛ فمنهم من 

ماَل بعنقه ووجهه نحوه، وهو مصدر صورته   ُيقال: فالن يصور عنقه إىل كذا، أي  )امَليمل(، 

رًا إذا عطفته   . ( 1)أُصورة َصوم

ن،    . ( 2): )الُصور )بالضم( القرن ُينَفخ فيه( جاء يف تاج العروس والصور الَقرم

)وادَّعوا أن  هـ(:  370)ت  األزهري  قال فيهأن الصُور: مجع صورة،  منهم من يرى  و

، وقال ابن منظور  ( 3) الصور مجع الصورة، كام أن الصوف مجع الصوفة، والثوم مجع الثومة(

املوتى  711)ت  صور  يف  ُينَفخ  أي  ة،  وُبرسم ُبرسم  مثل  ورة،  الصُّ مجع  الُصور  هـ(:)وُيقال 

 . ( 4) األرواح(

الطوس  و  ، ذكرمها الطربياهام يف اللغة، للعلامء قولني يف معنأما يف االصطالح، فك

 والشيخ الشريازي، وغريهم، مها:  والرازي والطربس

وهو القول الراجح، وذهب اىل هذا القول جمموعة  الصور هو َقرن ُينفخ فيه،    األول:

______________________________________________________________   

 .2/745، مجهرة اللغة: 471/ 4، ولسان العرب: 159/ 12، وهتذيب اللغة: 4/421( )ينظر( العني: 1)
 . 12/3٦2، واتج العروس: 1٦0/ 12( هتذيب اللغة: 2)
( قال األزهري يف القول أبن الصور مجع صورة: )قال أبو اهليثم: وهذا خطأ فاحش، وحتريف لكلم هللا عن مواضعها، 3)

فَأْحسن [، بفتح الواو، وال نعلم أحدا من القراء قرأها:  ٦4]غافر:    بَِنآًء َوَصومرَُكْم فََأْحَسنَ قال:  ألن هللا جل وعز  
قال هللا:  ُصْورَكم الصُّورِ ، وكذلك  ىِف  )فَأْحسن 99]الكهف:    َونُِفَخ  قرأ:  أو  الصَُّور(  )ونُفخ يف  قرأها  فمن   ]

، وقال الفراء: كل مجع على لفظ الواحد الذكر سبق مجعه واحدته، فواحدته ُصْورَكم( فقد افتى الكذب وبدل كتاب هللا(
بزايدة هاء فيه، وذلك مثل الصوف والوبر والشعر والقطن والعشب، فكل واحد من هذه األمساء اسم جلميع جنسه، فإذا 

للصوف لقالوا: صوفة  أفردت واحدته زيدت فيها هاء، ألن مجيع هذا الباب سبق واحدته، ولو أن الصوفة كانت سابقة
وصوف، وبسرة وبسر، كما قالوا: غرفة وغرف، وزلفة وزلف....وأما الصور القرن فهو واحد ال جيوز أن يقال واحدته 
صورة، وإمنا جتمع صورة اإلنسان صورا، ألن واحدته سبقت مجعه... قلت: قد احتج أبو اهليثم فأحسن االحتجاج، وال 

 .1٦0/ 12للغة: جيوز عندي غري ما ذهب( هتذيب ا
 . 12/3٦2، واتج العروس: 471/ 4( لسان العرب: 4)
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 .( 1) من املفرسين، منهم ابن كثري والقرطبي والبغوي ومغنية وابن عطية االندليس

هو مجع صورة، فإن اهلل سبحانه يصور اخللق يف القبور كام صورهم يف أرحام    والثاين:

 . (2) األمهات ثم ينفخ فيهم األرواح كام نفخ وهم يف أرحام أمهاهتم

، فقد اعتربوا النفخ يف الصور يعني  ]مجع صورة[   ويقول الشريازي: )طبقًا هلذا القول 

اإلنسان، ووفق هذا الّتفسري ينفخ مّرة واحدة يف    النفخ يف الوجه، مثل نفخ الروح يف بدن

مجيعًا( فيبعثون  ُاخرى  مرة  وينفخ  مجيعًا،  فيموتون  آدم  بني  وقال (3) وجوه  ي  القرطب  ، 

والصور قرن من نور جيعل فيه األرواح، يقال: إن فيه من الثقب عىل عدد  هـ(: )751)ت 

]املدثر:    َفإَِذا ُنِقَر يِف النَّاُقورِ وسامه اهلل تعاىل ايضًا بالناقور يف قوله تعاىل:  ..  رواح اخلالئقأ

 .( 4) قال املفرسون: الصور ينقر فيه مع النفخ األول ملوت اخللق(، [8

)الصور( الذي ينفخ فيه »إرسافيل، عن اإلمام عيل    صفةيات  ورد يف بعض الروا  كام

ـ )وللصور رأس واحد وطرفان، وبني طرف رأس كّل منهام إىل اآلخر مثل  بن احلسني  

( قال: )فينفخ فيه نفخة فيخرج الصوت من الطرف الذي ييل  …ما بني السامء إىل األرض

ج الصوت من الطرف الذي  األرض فال يبقى يف األرض ذو روح إالّ صعق ومات، وُير 

ييل الساموات فال يبقى يف الساموات ذو روح إالّ صعق ومات، إالّ إرسافيل، قال: فيقول  

 . (5) : يا إرسافيل، مت، فيموت إرسافيل(اهلل إلرسافيل  

ن، أو اىل نفخ االرواح   وبناءًا عىل ذلك، فالنفخ يف الصور إما أن يعود اىل النفخ يف الَقرم

______________________________________________________________   

، 3/157، معامل التنزيل: 1/1٦9، التذكرة: 3٦9/ 18، وتفسري الطربي: 41/ 15( )يُنظَر( تفسري القرآن العظيم:1)
 .٦/431، 5/242، وتفسري الكاشف ملغنية: 7/191تفسري روح املعاين: 

 .29/ 23، مفاتيح الغيب: 4٦3/ 11، تفسري جامع البيان: 299/ ٦ )يُنظَر( تفسري جممع البيان: )2(
 .15/150تفسري األمثل:  )3(
 . 1٦9ـ 1/1٦8( التذكرة: 4)
 .502/ 4تفسري نور الثقلني:  )5(
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ها إىل حال احلياة التي كانت عليها، إال إن القول األول هو ما نراه راجحًا  يف االجساد برد

: ما  ، منها ما جاء يف احلديث ان إعرابيًا سأل النبي  أكثر لداللة الروايات عن النبي

( 1) : )قرن ينفخ فيه(الصور؟ قال
. 

علامء، يقول  ال لآليات الكريمة، وهو ما ذهب إليه أغلب    اسريإضافة اىل اتفاقه مع أكثر التف   

وِر  قوله تعاىل:    الشريازي عند ذكره للقول يف الصور بجمع صورة يف تفسري َوُنِفَخ يِف الصُّ

ضِ  اَمَواِت َوَمن يِف األَرم َرٰى َفِإَذا ُهمم ِقَياٌم َينُظُروَن    َفَصِعَق َمن يِف السَّ ِإالَّ َمن َشاَء اهلُل ُثمَّ ُنِفَخ ِفيِه ُأخم

 (1 )  هذا الّتفسري إضافة إىل كونه ال يتطابق مع ما جاء يف الروايات، فإّنه ال يتطابق أيضًا مع( :

َرٰى اآلية مورد بحثنا، ألّن الضمري يف عبارة   عود عىل الصور، يف  مفرد مذكر ي   ُثمَّ ُنِفَخ ِفيِه ُأخم

راد منه املعنى الّثاين لكان جيب استعامل ضمري املفرد املؤنث يف العبارة لتصبح  حني لو كان يُ 

 )نفخ فيها(. 

إّن النفخ يف الوجه يف جمال إحياء األموات يعد أمرًا مناسبًا )كام يف معجزات عيسى  كام  

 )( 2) ( إالّ أّن هذا التعبري ال يمكن استخدامه يف جمال قبض األرواح . 
أما عدد النفخات، فقد اتفق مجيع املفرسين واملتكلمني واملحدثني وغريهم عىل أن هناك  

واختلفوا يف الزائد عليهام، وبناء عىل ذلك االختالف وقع االختالف يف   يف الصور،  ني نفخت 

 املرتبطة هبا.   ومقاصدها   كل نفخة، وسنذكر تلك األقوال  وِحَكم    مقاصدَ 

 لنفخ يف الصور عند القائلني ابلنفختني آ ـ ا
اتفق القائلون بانحصار نفخ الصور يف نفختني، عىل أن أوالمها نفخة إماتة، والثانية نفخة  

نصوص القرآن الكريم والسنة    عليهام إحياء، وقد أيَد هذا القول أغلب العلامء، ومما استدلوا به  

ى القرآن الكريم النفخة األوىل بالراجفة، والنفخة الثانية بالرادفة، قال  ، إذ  النبوية املطهرة  سمَّ
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اِجَفُة ) تعاىل:   ُجُف الرَّ َم َترم اِدَفةُ 6َيوم  [. 7،  6]النازعات:    ( َتتمَبُعَها الرَّ

أقطار   قال و  من  أصنافهم  اختالف  عىل  اخلالئق  مجع  من  )سبحان  إذ    األرض   الغزايل: 

بالراجفة  والراجفة    ساقهم  الرادفة،  والرادفة    هي تتبعها  األوىل،  الثانية،    هي النفخة  النفخة 

 . ( 1) وحقيق لتلك القلوب أن تكون يومئذ واجفة ولتلك األبصار أن تكون خاشعة( 

تعني    والتي عن النفخة األوىل،  استخدمت يف بعض اآليات الكريمة عبارة »صيحة«  كام  

ُمونَ كام يف سورة يس    الصوت العظيم،    َما َينمُظُروَن ِإالَّ َصيمَحًة َواِحَدًة َتأمُخُذُهمم َوُهمم َُيِصِّ

ورصح  ،  كل بني آدم   وتفاجئ التي تتحدث عن الصيحة التي تقع يف هناية العامل    ، [ 49]يس:  

َجم بالنفخ بالصور يف الثانية، قال تعاىل:   َن األم وِر َفِإَذا ُهم مِّ ِمم َينِسُلونَ َوُنِفَخ يِف الصُّ   َداِث ِإىَل َرهبِّ

 . ( 2) [ 50ــ    49]يس:   

  ، عن ايب هريرة قال: )بينام هيودي يعرض سلعة له أعطي هبا شيئًا كرهه وكذلك ما ُروي  

  : فقال ال والذي اصطفى موسى عىل البرش فسمعه رجل من االنصار فقام فلطم وجهه وقال 

بني اظهرنا فذهب اليه، فقال: أبا القاسم إن    تقول والذي اصطفى موسى عىل البرش والنبي  

َهُه؟( فذكره، فغضب النبي  يل ذمًة وعهدًا فام بال فالٍن لطم وجهي؟ فقال  َت َوجم : )مِلَ َلَطمم

   حتى رؤى يف وجهه، ثم قال ( :  َعُق َمنم وِر َفَيصم ُه ُينمَفُخ يِف الصُّ  اهلِل، َفِإنَّ
ِ
ِبَياء َ َأنم ُلوا َبنيم اَل ُتَفضِّ

ِض ِإالَّ َمنم َشاَء اهلُل، َقاَل: ُثمَّ ُينمَفُخ ِفيهِ  َرم اَمَواِت َوَمنم يِف األم َل َمنم ُبِعَث،   يِف السَّ َرى، َفَأُكوُن َأوَّ ُأخم

َقِتِه يَ  ِش، َفاَل َأدمِري َأُحوِسَب بَِصعم َعرم اَلُم آِخٌذ ِبالم ِل َمنم ُبِعَث(، َفِإَذا ُموَسى َعَليمِه السَّ َم  )َأوم يِف َأوَّ وم

اَلُم( الطُّوِر، َأوم ُبِعَث َقبميِل، َواَل َأُقوُل: إِنَّ َأَحًدا َأفمَضُل ِمنم ُيوُنَس بمنِ   . ( 3)  َمتَّى َعَليمِه السَّ
)إن النفخة األوىل يعقبها الصعق    حيث فهذا احلديث يدل عىل ان النفخ مرتني ال ثالثة،  
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ثم يعقب ذلك الفزع    ، من مجيع اخللق أحيائهم وأمواهتم وهو الفزع كام وقع يف سورة النمل

 . (1) ثم ينفخ الثانية للبعث فيفيقون أمجعني(  ،للموتى زيادة فيام هم فيه ولألحياء موتاً 

العلامء  أكثر  عليه  اتفق  قد  بالنفختني  ه ،  ( 2) فالقول  تفاصيل  من    اتني أما  فهي  النفختني، 

يف مفاهيم القرآن )ويف    ( 3) األمور الغيبية التي جيب التسليم هلا، يقول الشيخ جعفر السبحاين 

الواقع أّن النفخ يف الصور بتفاصيله مازال جمهوالً لنا، وهو من األُمور الغيبّية التي جيب اإليامن  

املعقو  بأمر حمسوس من باب تشبيه  القرآن  كّل حال    وعىل ل باملحسوس،  هبا، وقد عرب عنها 

مرحلة اإلماتة، وهي ُقبيل يوم القيامة يسفر عن هذا  هي  األُوىل:  ، أما املرحلة  فالنفخ له مرحلتان 

املوت  ُكّنَيا هبام عن  الّلذان  والفزع  الصعُق  و النفخ  الثانية ،  مرحلة اإلحياء وإحضار    : املرحلة 

 . ( 4) الناس إىل املحرش( 

ونستنبط من خالل توافق النصوص الكريمة مع ما يذهب اليه العلامء يف ثبوت هاتني  

النفختني مقاصَد ومعاين وحكم عدة، نستطيع تلخيصها يف مقصدين مهمني كبريين، يتعلق  

الدور التكويني هلاتني النفختني، وكام  أحدمها بتجليات األسامء والصفات اإلهلية، واآلخر يف  

 يأيت بيانه: 

 املقصد األول: جتليات اإلرادة والقدرة اإلهلية وانقياد العباد حتتها. 

مما حوته النصوص الكريمة من مقاصد مقدمات القيامة من النفخ يف الصور جتليات  

من إرادة اهلل تعاىل وعظمته وقدرته عىل البعث واالحياء بعد فناء    اإلهليةوالصفات    سامءاأل
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، وهو املحيي واملميت، فضاًل عن فَزع اخللمق الشديد  اخللق وصعقهم، فهو املبدئ واملعيد

 هم التام هلذه املشيئة واإلرادة اإلهلية. وَصعقهم وانقياد

ر كامل عظمته بام سبق  : )إنه تعاىل ملا قدَّ بقوله  هـ(  606الرازي )ت   هذكرومما ورد يف ذلك ما   

ذكره أردفه بذكر طريقة أخرى تدل أيضًا عىل كامل قدرته وعظمته، وذلك رشح مقدمات  

وِر َفَصِعَق  تعاىل:    يوم القيامة؛ ألن نفخ الصور يكون قبل ذلك اليوم، فقال  َوُنِفَخ يِف الصُّ

َرٰى َفإَِذا ُهمم ِقَياٌم َينُظُرونَ  ِض إِالَّ َمن َشاَء اهلُل ُثمَّ ُنِفَخ فِيِه ُأخم اَمَواِت َوَمن يِف األَرم ،  َمن يِف السَّ

َوَخرَّ    واختلفوا يف الصعقة، منهم من قال إهنا غري املوت بدليل قوله تعاىل يف موسى  

َصِعقاً ُموَس  الفزع    ،[143]األعراف:    ى  يورث  الذي  النفخ  هو  فهذا  يمت،  مل  أنه  مع 

الشديد، وعىل هذا التقدير فاملراد من نفخ الصعقة ومن نفخ الفزع واحد، وهو املذكور يف  

اَمَواِت َوَمنم  سورة النمل يف قوله تعاىل:   وِر َفَفِزَع َمنم يِف السَّ َم ُينمَفُخ يِف الصُّ ِض  َوَيوم َرم يِف األم

 . (1) وعىل هذا القول فنفخ الصور ليس إال مرتني(، [87 ]النمل:   إِالَّ َمنم َشاَء اهللَُّ

الطباطبائي )ت امليزان  هـ(1409وقال  النفخ يف نفختي اإلماتة  يف  : )ولعل انحصار 

واالحياء هو املوجب لتفسريهم الصعق يف النفخة األوىل باملوت مع أن املعروف من معنى  

يقال: صعق الرجل صعقًا وتصاعقًا: أي غيَش عليه وأصعقه غريه، وقوله  الغشية.  لصعق  ا

ضِ تعاىل:   َرم اَمَواِت َوَمن يِف األم  .(2) : أي ماتَفَصِعَق َمن يِف السَّ

)فالظاهر    فكان تفسري النفخة األوىل بنفخة الفزع والصعق، يقول مكارم الشريازي: 

فخة هنا إشارة إىل النفخة األُوىل التي تقع يف هناية الدنيا،  من اآلية الكريمة يدل عىل أن الن

ألّن التعبري بـ )فزع( وهو يعني اخلوف أو اإلستيحاش الذي يستوعب مجيع القلوب، يعّد  

 .(3) ونعلم أن الفزع يف يوم القيامة هو بسبب األعامل ال من أثر النفخة(  ،من آثار هذه النفخة 
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الصعقهي  و  النفخة األوىل، إن  فلذلك   تظهر    ، نفخة  التي  واحِلَكم  املقاصد  فيها من 

تدعونا للتدبر يف هذا الكون العجيب  وتتجىل فيها قاهرية اهلل تعاىل وقوته ومالكيته، وهي  

ال   والذين  نشاهدهم  الذين  واألحياء  باحلياة  يعجُّ  والذي  فيه،  نعيش  الذي  الغريب 

نشاهدهم، وما هم فيه يف حركة دائبة ال هتدأ وال تتوقف، وسيبقى حاله كذلك إىل أن يأيت  

ُه َربَِّك  26ا َفاٍن )ُكلُّ َمنم َعَليمهَ ميع، قال تعاىل:  اجلاليوم الذي هُيلك اهلل فيه   ( َوَيبمَقى َوجم

َرامِ  كم ِ َواإلم اََلِل  اجلم تعاىل:    ، [ 27،  26]الرمحن:    ُذو  َلُه  وقال  َهُه  َوجم إاِلَّ  َهالٌِك   
ٍ
ء يَشم ُكلُّ 

َجُعونَ  ُم َوإَِليمِه ُترم ُكم  [. 88]القصص:    احلم

خة احلياَة يف األرض  ُتنهي هذه النففعندئٍذ مل يبَق يف هذا الكون إال وجه اهلل الكريم، إذ  

ِض إِالَّ َمن َشاء اهللَُّوالسامء   َرم اَمَواِت َوَمن يِف األم وِر َفَصِعَق َمن يِف السَّ ، وهي  َوُنِفَخ يِف الصُّ

نفخة هائلة مدمرة، يسمعها املرء فال يستطيع أن يويص بيشء، وال يقدر عىل العودة إىل أهله  

 .(1) وخالنه

ية، إذ يشاء تعاىل بحكمته وقوته ليذعن له اخلَلق أمجعني،  وكذلك احلال يف النفخة الثان

َرى َفإَِذا ُهمم ِقَياٌم َينمُظُرونَ تعاىل:    ينتظرون ماذا حلَّ هبم، إذ يقول ، ويقول  ُثمَّ ُنِفَخ فِيِه ُأخم

هـ( يف تفسري امليزان: )ضمري )فيه( للصور، واملعنى: ونفخ يف  1409السيد الطباطبائي )ت 

رى فإذا هم قائمون من قبورهم ينتظرون ما يؤمرون أو ينتظرون ماذا يفعل  الصور نفخة أخ 

 . (2) هبم أو فإذا هم قائمون ينظرون نظر املبهوت املتحري(

، مع حتريهم وفزعهم مع  وال ينايف ما يف هذه اآلية من كوهنم بعد النفخ قيامًا ينظرون 

يتوافق معها متامًا، كقوله   َفإَِذا ُهمم ِمَن  تعاىل ما ورد يف آيات أخرى بل  وِر  :  َوُنِفَخ يِف الصُّ

ِمم َينمِسُلونَ  َداِث إِىَل َرهبِّ َجم وِر  أي يرسعون، وقوله تعاىل:    ، [ 51]يس:    األم َم ُينمَفُخ يِف الصُّ َيوم
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َواًجا  وِر َفَفِزَع َمنم يِف  وقوله تعاىل:    ،[ 18]النبأ:    َفَتأمُتوَن َأفم َم ُينمَفُخ يِف الصُّ اَمَواِت  َوَيوم السَّ

َداِخِرينَ  ُه  َأَتوم َوُكلٌّ  اهللَُّ  َشاَء  َمنم  إِالَّ  ِض  َرم األم يِف  بالنفخ  ،  [ 87]النمل:    َوَمنم  فزعهم  فإن 

حوادث   ينظرون  كقيامهم  أفواجًا  إليها  وإتياهنم  املحرش  عرصة  إىل  امليش  يف  وإرساعهم 

 .(1)متقارنة ال يدفع بعضها بعضاً 

روَي  قصد من جتليات القدرة واالرادة اإلهلية والتسليم هلا ما  كذلك مما ُيشري اىل هذا امل

َغى لِيًتا َوَرَفَع لِيًتا عن النبي   َمُعُه َأَحٌد إِالَّ َأصم وِر، َفاَل َيسم ُل  (2) : ).ُثمَّ ُينمَفُخ يِف الصُّ ، َقاَل: َوَأوَّ

َعُق، وَ  َض إِبِلِِه، َقاَل: َفَيصم َمُعُه َرُجٌل َيُلوُط َحوم ِسُل اهلُل ـ َأوم َقاَل  َمنم َيسم َعُق النَّاُس، ُثمَّ ُيرم َيصم

ـ   الظِّلُّ  َأِو  الطَّلُّ  َكَأنَُّه  َمَطًرا  ـ  اهلُل  احلديث(   نعامنُينمِزُل  اك   )راوي  َساُد    الشَّ َأجم ِمنمُه  َفَتنمُبُت  ـ 

ُيَقا  ُثمَّ  ِقَياٌم َينمُظُروَن،  َرى، َفإَِذا ُهمم  ُينمَفُخ فِيِه ُأخم ُثمَّ  ،  النَّاِس،  إِىَل َربُِّكمم َا النَّاُس َهُلمَّ  ُل: َيا َأهيُّ

ُئوُلوَن( ُمم َمسم  . (3) َوِقُفوُهمم إِهنَّ

القرطبي وابن حجر  و العلامء هبذا احلديث  اآللوسويستدل  أهنام    عىل   وغريهم من 

، وفيه من التجليات  ، األوىل حيصل هبا الصعق والثانية حيصل البعث( 4) نفختان ال ثالث

الظاهرة جلميع األسامء والصفات اإلهلية، من القوة والقدرة والقاهرية، وانقياد مجيع الناس  

 لألمر اإلهلي العظيم. 

 املقصد الثاين: الدور التكويني للنشأتني األوىل والثانية 

ذكره   ما  خالل  من  املقصد  هذا  نستنبط  أن  القدامى  نستطيع  من  العلامء،  أغلب 

، وإنام يتعداه  التنبيه للنشآت اجلديدة  النفخ يف الصور ال يقترص عىل   َأن، وهو يعني  واملحدثني
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، أي أن النفخة األوىل تكون سببًا يف هناية النشأة التكوينية  هلذه النشآت إىل الدور التكويني 

األوىل، والنفخة الثانية تكون سببًا يف هناية النشأة التكوينية الثانية، كام يشري إىل ذلك كون  

َوإِذم َقاَل َربَُّك لِلمَماَلئَِكِة إِينِّ   طني اإلنسان سببًا يف تشكل اإلنسان، كام قال تعاىل:  النفخ يف 

نُوٍن ) ا ِمنم َصلمَصاٍل ِمنم مَحَإٍ َمسم ُت فِيِه ِمنم ُروِحي َفَقُعوا َلُه  28َخالٌِق َبرَشً ُتُه َوَنَفخم يم ( َفإَِذا َسوَّ

 . (1)[29،  28]احلجر:    َساِجِديَن 

الكريم   فباالستناد لذلك   القرآن  آيات  إرسافيل  ــ   إىل  أن  الصور    يظهر  يف  ينفخ 

ُأوالمها يف هناية    ونستنبط منها املقاصد التي تعود اىل زمان هاتني النفختني، التي تقع  مرتني، 

هذا العامل، حيث يموت َمن يف األرض والساموات، ويف ثانيتهام يبدأ بعث من يف القبور،  

 . (2) ة جديدة، وليستعّدوا للحساب واجلزاءليعودوا حليا 

وِر َفَصِعَق َمنم  ويدل هلذا قوله تعاىل يف بيان الغرض من كال النفختني:  َوُنِفَخ يِف الصُّ

َرى َفإَِذا ُهمم ِقَياٌم َينمُظُرونَ  ِض إاِلَّ َمنم َشاَء اهلل ُثمَّ ُنِفَخ فِيِه ُأخم َرم اَمَواِت َوَمنم يِف األم ، أي  يِف السَّ

أن النفخة األوىل يف الصور هي نفسها نفخة املوت التي حيدث فيها الصعق والفزع وموت  

مجيعاً  إحيائهم  نفخة  فهي  الثانية  أما  مجيعًا،  اآليات    ، األحياء  كل  فرسوا  هذا  عىل  وبناء 

نفختني   من  أكثر  العدد  أن  منها  يتوهم  قد  التي  مقاصدها  الكريمة  من  ما  أنَّ  بعض  ذكر 

اَمَواِت  نفخ نفسه، فقوله تعاىل:  حيصل، ال تعدد ال وِر َفَفِزَع َمنم يِف السَّ ُينمَفُخ يِف الصُّ َم  َوَيوم

ُه َداِخِرينَ  ِض إِالَّ َمنم َشاَء اهلل َوُكلٌّ َأَتوم َرم ، يراد به الفزع عند حصول النفخ ال  َوَمنم يِف األم

اإلحياء ونفخة  الصعق،  نفخة  عدا  أخرى  نفخة  عنه  ،  (3) كوهنا  ُروي  َ  كام  َبنيم )َما   :

َبُعوَن( َخَتنِي َأرم دون   العدد هبام انحصاراملدة بني النفختني  ه بيانحيث يتضح من ،  (4) النَّفم
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 قوله. ب    النبي  ومها نفخة اإلماتة ونفخة اإلحياء، ولو كان ثمة نفخة أخرى لبينها   غريمها،

لصعق واإلماتة، أو باإلحياء من  وهكذا، فإن لتينك النفختني أثرمها التكويني سواء با 

والصعق واإلماتة ال تعنيان إعدام املوجودات، كام عرفنا يف  ، جديد، وفق القوانني اجلديدة

وقوانينه  اجلديد،  الوضع  مع  متناسبة  أخرى  هيئة  إىل  التحول  تعني  وإنام  األوىل،    النشأة 

 . (1)اجلديدة

 واألربع   الثالثلنفخ يف الصور عند القائلني ابلنفخات  ا  ب ـ 
وابن   الطوسوقد ذهب البعض من العلامء اىل القول بأهنا ثالث نفخات، حيث ذكرها  

العريب واكثري   النفخات    بن  وهذه  حجر وغريهم،  الفزع،    النفخة هي:  وابن  نفخة  االوىل 

 . والثانية نفخة الصعق، والثالثة نفخة القيام لرب العاملني

ه  قوهلم  يف  تظهر  التي  املقاصد  كوهنا  أما  يف  القائلني  مقاصد  عن  خترج  ال  فهي  ذا 

نفختني، يف جتليات اإلرادة والقدرة اإلهلية فيام ينتاب اخلَلمق من فزع يومئٍذ، فضاًل عن الدور  

 التكويني للنشآت الثالث. 

َم ُينمَفُخ يِف  استدلوا هلذا القول بأن اهلل تعاىل ذكر نفخة الفزع يف قوله تعاىل:  حيث   َوَيوم

ورِ  ِض إِالَّ َمنم َشاَء اهللَُّ    الصُّ َرم اَمَواِت َوَمنم يِف األم فقال ابن ،  [87]النمل:    َفَفِزَع َمنم يِف السَّ

الثانية، وهي نفخة  يف معرض تفسريه لآل  هـ(774كثري )ت النفخة هي  الكريمة )هذه  ية 

كام هو  الصعق، وهي التي يموت هبا األحياء من أهل السموات واألرض، إال من شاء اهلل 

مرصح به مفرسًا يف حديث الصور املشهور، ثم يقبض أرواح الباقني حتى يكون آخر من  

أوالً  كان  الذي  القيوم  احلي  وينفرد  املوت،  ملك  بالديمومة    ،يموت  آخرًا  الباقي  وهو 

مَ والبقاء، ويقول تعاىل:   َيوم ثالث مرات، ثم جييب نفسه بنفسه    [16  غافر:  ]  ملَِِن املمُلمُك الم

ارِ قول تعاىل:  في َقهَّ َواِحِد الم أي: الذي هو واحد وقد قهر كل يشء، وحكم بالفناء    هللَِِّ الم
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ويأمره أن ينفخ يف الصور أخرى، وهي    ، ل  عىل كل يشء، ثم حييي أول من حييي إرسافي 

البعث، قال تعاىل:   الثالثة نفخة  يَ النفخة  ِقَياٌم  ُهمم  َفإَِذا  َرى  ُأخم فِيِه  ُنِفَخ  أي:    نمُظُرونَ ُثمَّ 

 . (1) أحياء، بعد ما كانوا عظامًا ورفاتًا، صاروا أحياء ينظرون إىل أهوال يوم القيامة(

هـ( بقوله )وأما النفخ يف الصور فاملراد به نفخة  1188السفاريني )ت  ويؤيد هذا القول 

البعث والنشور، واعلم أن النفخ يف الصور ثالث نفخات: نفخة الفزع، وهي التي يتغري  

 إاِلَّ َصيمَحًة  ا هذا العامل، ويفسد نظامه، وهي املشار إليها يف قوله تعاىل  هب
ِ
َوَما َينمُظُر َهُؤاَلء

وإنام حيصل الفزع لشدة ما يقع من هول تلك النفخة.    ، [15ص:  ]   َواِحَدًة َما هَلَا ِمنم َفَواٍق 

وِر َفَصِعَق  َوُنفِ ـ والنفخة الثانية نفخة الصعق وفيها هالك كل يشء، قال تعاىل   َخ يِف الصُّ

اهللَُّ َشاَء  َمنم  إِالَّ  ِض  َرم األم يِف  َوَمنم  اَمَواِت  السَّ يِف  والنفخة  َمنم  باملوت،  الصعق  ، وقد ُفرسِّ 

تعاىل:   كقوله  إليها  تشري  آيات  العزيز  الكتاب  يف  جاء  وقد  والنشور،  البعث  نفخة  الثالثة 

 َ وِر َفإَِذا ُهمم ِمَن األم ِمم َينمِسُلونَ َوُنِفَخ يِف الصُّ َداِث إىَِل َرهبِّ  ، وغريهم. (2) [(51]يس:   جم

لثبوت االستثناء بقوله    ؛ هـ( : )والصحيح اهنام نفختان فقط751قال القرطبي )تو

وال يلزم من مغايرة الصعق للفزع ان ال حيصال    اآليتني يف كل من    إِالَّ َمنم َشاَء اهللَُّ:  تعاىل

 .(3) معًا من النفخة األوىل(

التي تذكر نفخة الفزع ليست رصحية عىل أن هذه نفخة    الكريمة   أن استدالهلم باآليةكام  

ثالثة، إذ ال يلزم من ذكر احلق تبارك وتعاىل للفزع الذي يصيب َمن يف الساموات واألرض  

جتعل هذه نفخة مستقلة، فالنفخة األوىل تفزع األحياء قبل صعقهم،  عند النفخ يف الصور أن  

 .(4) والنفخة الثانية تفزع الناس عند بعثهم
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كام احتجوا ببعض األحاديث التي نصت عىل أن النفخات ثالث، كحديث الصور،  

اٍت،  وهو حديث طويل، أخرجه الطرباين يف األحاديث الطوال، وفيه: )َينمُفُخ فِيِه َثاَلَث َنفمخَ 

المعَ  ِقَياِم لَِربِّ  الم َخُة  َنفم ِق، َوالثَّالَِثُة  عم َخُة الصَّ َنفم َوالثَّانَِيُة  َفَزِع،  الم َخُة  َنفم ُوىَل  َخُة األم ،  )1) املَنَِي(النَّفم

يف    هـ(: هذا حديث مشهور وهو غريب جدًا ولبعضه شواهد774ابن كثري )ت فيه  وقال  

حديث    ال يصح أن ُيسَتَدلُّ به عىل عدد النفخات ألنه   ، إال أنه مع ذلك (2) األحاديث املتفرقة

 . (3)عنه  هـ(852)ت ضعيف مضطرب كام يقول احلافظ ابن حجر

نسب ابن حجر هذا العدد البن  كذلك يف مقاصد من قال بأهنا أربع نفخات، حيث  

الحز القيامة  بقوله  مقاصدها عنده  تتضح و   اهري، ظم  يوم  النفخات  أن  ابن حزم  : )زعم 

األوىل: نفخة إماتة يموت فيها من بقي حيًا يف األرض، والثانية نفخة إحياء يقوم هبا    أربع:

كل ميت وينرشون من القبور وجيمعون للحساب، والثالثة نفخة فزع وصعق يفيقون منها  

 كاملغيش عليه ال يموت منها أحد، والرابعة: نفخة إفاقة من ذلك الغيش(. 

بقول  هذا  عىل  حجر  ابن  عقب  ليس  :  هثم  أربعًا  الثنتني  كون  من  ذكره  الذي  )وهذا 

، فاألوىل:  يسمعهام بواضح بل مها نفختان فقط، ووقع التغاير يف كل واحدة منهام باعتبار من  

يموت هبا كل من كان حيًا ويغشى عىل من مل يمت ممن استثنى اهلل، والثانية: يعيش هبا من  

 .(4) مات ويفيق هبا من غيش عليه واهلل أعلم(

ثم نسب هذا القول إىل آخرين من غري أن يسميهم، فقال: )ذهب آخرون إىل أهنا أربع  

تعاىل:   لقوله  بناء عىل فهمهم  نَا  نفخات،  َلَديم مَجِيٌع  ُهمم  َفإَِذا  َواِحَدًة  َصيمَحًة  إِالَّ  َكاَنتم  إِنم 
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ونَ  هم،  ولذلك ذكروا أن الغرض من هذه النفخة مجع اخللق وإحضار،  [53]يس:    حُممرَضُ

 وأهنا نفخة أخرى باإلضافة للنفخات السابقة. 

وقد رد مجهور العلامء من أصحاب القول األول عىل هذا، بأنه ال مانع من أن يكون هناك       

هذه الصيحة املرتبطة باجلمع واإلحضار، ولكنها ال تعترب من النفخ يف الصور، ألن القرآن  

اِجَفُة ) كقوله تعاىل:  الكريم، ويف مواضع أخرى حدد العدد باثنتني،   ُجُف الرَّ َم َترم (  6َيوم

اِدَفُة ) َمئٍِذ َواِجَفٌة ) 7َتتمَبُعَها الرَّ  .(1) ([ 9ـ   6]النازعات:   ( َأبمَصاُرَها َخاِشَعةٌ 8( ُقُلوٌب َيوم

 املعاد اجلسماين والروحاين   ـ 2
عىل حقيقة   عامة  ني ا ورد عن علامء الكالم، نجد اتفاق املسلممل  ئي من خالل استقرا 

من   املحققون  وشاطرهم  اآلخرة،  النشأة  وثبوت  الصور  يف  النفخ  بعد  واملعاد  البعث 

م اختلفوا يف كيفية املعاد عىل قولني، األول أن املعاد يكون  إال إهنالرأي يف ذلك،    الفالسفة 

املعاد روحاينٌ  أن  الثاين  أقوال أخرى فيهام،  فقط،    جسامنيًا، والقول    وبناءًا عىل فضاًل عن 

 . ، يتقدمهم متهيد يف مفهوم البعث واملعاديها فرعبذه املسألة  ذكر هفسوف نذلك 

 متهيد: مفهوم البعث واملعاد
اللغة  متعددة يف  معان  و)اإلثارة(، و)اإلحياء(،    منها:   للبعث  )اإلرسال(، و)االيقاظ(، 

فه و  عرَّ أرسله   هـ( 339ي) اجلوهر   قد  بمعنى،  وابتعثه  )بعثه  املوتى:  ،  فانبعَث   بقوله  وَبَعَث 

ُهم ليوم البعث(   . ( 2) َنرَشَ

َمنم  )البعث هو اإلثارة واإليقاظ من النوم، قال تعاىل:هـ(:  1094)ت   قال الكفويو

َقِدَنا  [، وإجياد األعيان واألجناس عن ليٍس ُيّتصُّ به الباري تعاىل  52:  ]يس  َبَعَثنَا ِمنم َمرم

______________________________________________________________   

 .22٦أسرار ما بعد املوت:  )1(
 . 1٦1/ 2، و)يُنظَر( لسان العرب: 273/ 1الصحاح:  )2(
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 .  (1) واإلحياء والنرش من القبور

ُهم اهلُل انتشارًا،   هو بعث املوتى يوم  و والنرش هو البعث، والنشور: احلياة بعد املوت، ُينرِشُ

 .  ( 2) القيامة 

  من القبور بأن جيمع أجزائهم األصلية   مجيع العباد هو أن يبعث اهلل    البعث أما اصطالحًا، ف 

 . ( 3) ويسوقهم إىل حمرشهم لفصل القضاء ،  وهي التي من شأهنا البقاء من أول العمر إىل آخره 

اصول االعتقادات االيامنية، فهو االعتقاد اجلازم بأن اهلل    ن القبور موُيَعد البعث من   

بعد   أرواحها  إليها  ويعيد  تفرقها  بعد  أجزاءها  فيجمع  موهتا  بعد  اخلالئق  يبعث  تعاىل 

 .(4) مفارقتها ويعيدها كام بدأها 

البعث والنشور معنيان  فومثله النشور، وهو اإلخراج من القبور بَرد الروح يف اجلسد،  

 .(5) مرتادفان، ُيقال ُنرِشَ امليت: إذا عاَش بعد املوت، وأنرشُه اهلل: أي أحياه

أي    وايقال: نرش اهلل املوتى َفنرُِش   ،يوم القيامة واإلحياء بعد اإلماتة   هوالنشور  ويوم  

 . ( 6) النرش إحياء اخللق بعد موهتم، وأحياهم فحيوا
املعاد،   البعث(  وومثلهام  القيامة، واآلخرة، واجلزاء، واحلساب،    مرياد هب ف)يوم  يوم 

. وهلذا عرب أكثر املتكلمني عن البعث باملعاد، وعرب بعضهم  (7) والساعة، واحلرش، واملعاد

  والنرش. عنه باحلرش

______________________________________________________________   

 .٦2، و)يُنظَر( املعجم الوسيط: 244الكليات:  )1(
 .922، املعجم الوسيط: 4/221يُنظر( العني: ) (2(
 .158/ 2، ولوامع األنوار البهية: 130يُنظَر( شرح العقائد النسفية: ) (3(
 . 11٦االميان بعوامل اآلخرة ومواقفها:  )4(
 .٦40، والعقيدة اإلسالمية ومذاهبها: 158وار البهية: ، لوامع األن132)يُنظَر( شرح اخلريدة البهية:  )5(
 .7/377، تفسري الكاشف ملغنية: 11/114، فتح الباري: 2/98( )ينظر( املسامرة بشرح املسايرة: ٦)
 . ٦22( قاموس الشوارفية للمتادفات: 7)
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الباقية،    وقد النشأة  املعاد، وثبوت  الفالسفة واملليني عىل أحقية  )اتفق املحققون من 

لكنهم اختلفوا يف كيفيته، فذهب مجهور اإلسالميني وعامة الفقهاء وأصحاب احلديث إىل  

الفحم،   النار يف  البدن رسيان  أن الروح عندهم جسٍم ساٍر يف  بناًء عىل  إنه جسامين فقط، 

ء يف الورد، والزيت يف الزيتونة، وذهب مجهور الفالسفة وأتباع املشائني إىل أنه روحاين،  واملا 

أي عقيل فقط؛ ألن البدن ينعدم بصوره وأعراضه لقطع تعلق النفس هبا، فال ُيعاد بشخصه  

عامل   اىل  فتعود  إليه،  للفناء  سبيل  ال  باٍق  جوهر  والنفس  ُيعاد  ال  املعدوم  إذ  ُأخرى؛  تارًة 

 قات؛ لقطع التعلقات باملوت الطبيعي. املفار

والعرفاء   احلكامء  أكابر  من  كثرٌي  واحلليميووذهب  والكعبي  كالغزايل    ( 1) املتكلمني 

املفيد كالشيخ  اإلمامية  من  وكثري  األصفهاين  احليل (  2) والراغب  القول    (3) والعاّلمة  اىل 

املال صدرا )ت  ذكر هذه األقوال  ، واألبدانباملعادين، ذهابًا اىل ان النفس جمردة تعود اىل  

و1050 املجليسهـ(  كامل  و  هـ(،0111)ت (  4) العالمة  والسيد  السبحاين،  الشيخ 

 وغريهم.  ،( 5) احليدري

______________________________________________________________   

وإىل احلسن بن حممد بن حليم بن إبراهيم بن ميمون الصائغ  ( أبو عبد هللا احلليمي، نسبة إىل حليمة ظئر النيب 1)
 . 1٦0/  1احلليمي املروزي نسبة إىل جده حليم وإبراهيم بن ميمون الصائغ. )يُنظر( اجلواهر املضية يف طبقات احلنفية :  

املعلم، من كبار أعالم اإلمامية، صاحب التصانيف الكثرية، منها كتاب حممد بن حممد بن النعمان املعروف اببن   )2(
ه(، وصلى عليه الشريف املرتضى يف  413]النكت االعتقادية[، و]املسائل العكربية[، و]تصحيح اإلعتقادات[، )ت

 .290النجاشي:  ميدان األشنان وضاق على الناس مع كربه، ودفن يف داره سنني، ونقل إىل مقابر قريش. )يُنظَر( رجال  
الشيخ احلسن بن يوسف، بن املطهر احللي، شيخ الطائفة وعالمة وقته وصاحب التحقيق والتدقيق، انتهت رايسة  )3(

االمامية اليه يف املعقول واملنقول، وله املؤلفات املتنوعة، منها:ـ ]منتهى املطلب[، و]القواعد[، و]التحرير[، و]هناية املرام  
 .2/71، والدرر الكامنة:5/402ه. )يُنظَر( أعيان الشيعة:  72٦ رمحه هللا سنةا كثري، تويف يف علم الكالم[،وغريه

حممد ابقر املعروف ابجمللسي الثاين ابن حممد ابقر املعروف ابجمللسي األول، بلغ من الفصاحة وحسن التعبري الدرجة   ( 4) 
وائج دنياه بغاية الضبط، ومع ذلك بلغت مؤلفاته  القصوى، وكان يباشر مجيع املرافعات بنفسه، ويباشر أمور معاشه وح

[، وغريها كثري،  ما بلغت وقد جتاوت السبعني مؤلفاً، منها ]حبار األنوار[، و]مرآة العقول يف شرح أخبار آل الرسول  
 .183، 182/ 9ه. )يُنظر( أعيان الشيعة: 1110تويف يف أصفهان سنة 

 . 245/ 1، واملعاد رؤية قرآنية: 7٦/ 8، ومفاهيم القرآن: 43/ 7ار: ، وحبار األنو 1٦5/ 9احلكمة املتعالية:  ( 5) 
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هـ(:  791فهو للفالسفة الذين نفوا املعاد، حيث يقول فيهم التفتازاين )ت خر  أما القول اآل 

غري    ، إعادة املعدوم بعينه، هو مع أهنم ال دليل هلم عليه ُيعّتُد به )وأنكره الفالسفة بناًء عىل امتناع  

مرٍض باملقصود؛ ألن مرادنا أن اهلل تعاىل جيمع األجزاء األصلية لإلنسان ويعيد روحه إليه، سواٌء  

مَّ ذلك إعادة املعدوم بعينه أو مل ُيَسَم( ُس 
 (1 ) . 

)ورابعهام: قول من نفى املعاد  بقوله  هـ(  1242)ت وذكر هذا القول السيد عبد اهلل شرب  

 .(2) عن األمرين، وال أعرف عاقاًل ذهب اليه، بىل كان جالينوس من املتوقفني يف أمر املعاد(

العلامء حول هذا املوضوع إىل عدة أقوال، أوصلها  راء  ، فقد اختلفت أ بناًء عىل ذلك و

أن  هـ(  606)ت الرازي    مخسة، بقوله: ) فاعلم 
ٍ
املسألة ال  اىل آراء املمكنة يف هذه  األقوال 

تزيد عىل مخسة: وذلك ألن احلق: إما أن يكون املعاد هو املعاد اجلسامين فقط، وهو قول أكثر  

املتكلمني، أو املعاد الروحاين فقط، وهو قول أكثر الفالسفة اإلهليني، أو كل واحد منها حق  

، وهو قول القدماء من الفالسفة  عاً وصدق، وهو قول أكثر املحققني، أو احلق هو بطالهنام م

 . (3) الطبيعيني، أو احلق هو التوقف يف كل هذه األقسام وهو املنقول عن جالينوس(

 أما تفصيل هذه األقوال: 

يذهب إىل القول بإثبات املعاد اجلسامين فقط، وهو قول أكثر املتكلمني النافني   الرأي األول: 

ذلك بأن البدن وحده هو احليوان، وهو اإلنسان بحياٍة ، واستدلوا عىل  (4) للنفس الناطقة

الثانية   وإنسانيٍة ُخلقتا فيه، ومها عَرضان، واملوت هو عدمهام فيه أو ضٍد هلام، ويف النشأة 

 . (5) ُيلق يف هذا البدن حياة إنسانية بعد تفتت هذا اجلسم، ويصري ذلك اإلنسان بعينه حياً 

______________________________________________________________   

 .130شرح العقائد النسفية: (  1) 
 .338حق اليقني يف أصول الدين: (  2) 
 .288ـ2/278األربعني يف أصول الدين: (  3) 
 . 520، و3/359املواقف، اإلجيي، (  4) 
 )يُنظَر( رسالة أضحوية يف أمر املعاد (  5) 
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،وهذا عىل اعتبار أن النفس واجلسد يشء  (1) فقطولذلك قالوا بأن املعاد هو جسامين  

والبدن معاً  النفس  املوت حيدث لكل من  النفس  واحد، وأن  يقولون بجسمية  أهنم  ، أي 

جتردها  وينفون  خمتلفني  (2) اإلنسانية  جسمني  من  يتكون  نظرهم  يف  اإلنسان  حقيقة  ألن   ،

 احلكمة املتعالية، مها: هـ( يف  1050باملاهية والشخص، والتي ذكرها الشريازي )ت 

من   املركب  املحسوس  املشاهد  اهليكل  ذلك  أي  اجلسم:  أو  البدن  كثيف: وهو  )جسم 

 األعضاء اإلنسانية اخلارجية والداخلية املعروفة. 

جسم لطيف: وهو سار يف البدن رسيان النار يف الفحم، واملاء يف الورد، والزيت يف  

النفس، وهي جسم خف أو  الروح  للجسم  الزيتون، وهو  باملاهية  لذاته، خمالف  يف، حي 

 . (3) الذي تتولد منه األعضاء، فبقاؤها يف البدن سبب للحياة، وانتقاهلا عنه سبب للموت(

يذهب إىل القول بإثبات املعاد الروحاين فقط، وهو قول بعض الفالسفة   الرأي الثاين: 

)النق(4) اإلهليني السبحاين:  الشيخ  يذكره  كام  هذا  رأهيم  وسبب  الروح  ،  بني  الصلة  طاع 

 .(5) والبدن باملوت فيستحيل حينئذ أن تتعلق الروح باملادة من جديد(

الثالث:  إذا   الرأي  فاإلنسان  الروحاين واجلسامين،  املعادين  بإثبات  القول  إىل  يذهب 

مات يكون يف نعيم أو عذاب، وأن ذلك حيصل لروحه ولبدنه، وأن الروح تبقى بعد مفارقة  

______________________________________________________________   

هـ(: )اإلنسان هو الذي يرى، وهو شيء واحد ال روح له، وهو  279أبو بكر بن األصم املعتزيل )ت  ( ويف هذا يقول 1)
 ، ويقول القاضي عبد اجلبار 331جوهر واحد، ونفى إال ما كان حمسوساً( مقاالت اإلسالميني واختالف املصلني:  

ين بنية خمصوصة(، إال إنه يرى أنه ليس  هـ(: )البد يف إعادة احلي املخصوص أبجزائه، ألن احلى هو اجلسم املب 415)ت
من الضروري إعادة كل أجزاء اإلنسان، بل هي أقل األجزاء بشرط أن يكون اإلنسان هبا حياً، وما عدا ذلك، فالقدمي 
تعاىل خمري، إن شاء أعاد نفس األجزاء اليت اختص هبا من قبل، وإن شاء ما يقوم مقامها، وهذا يدل على نفي وجود 

 .478، و 11/4٦7باته لوجود اجلسد فقط. )يُنظَر( املغين يف أبواب التوحيد والعدل: النفس، وإث
 .33٦ـ335)يُنظَر( مقاالت اإلسالميني:  ( 2) 
 . 245/ 1، و)يُنظَر( املعاد رؤية قرآنية: 7٦/ 8، و)يُنظَر( مفاهيم القرآن: 1٦5/ 9املتعالية:  ( احلكمة 3) 
 .245/ 1، و)يُنظَر( املعاد رؤية قرآنية: 520، 3/359كتاب املواقف، اإلجيي، (  4) 
 .7٦/ 8مفاهيم القرآن: (  5) 
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البـدن منعمة أو معذبة، وأهنا تتصل باألبدان أحيانًا، فيحصل له معاده النعيم والعذاب،  

 .(1) مية وأهل السنةمن االما   حققنيوهو قول أكثر امل

بعد   البقاء  أن قضية  باعتبار  املوت،  بعد  النفس وبقائها  يعتقدون بخلود  الذين  وهم 

املوت قد وردت يف الرشع، وأهنا تبعث مع البدن يوم القيامة، وأهنم وقفوا موقف الوسط  

 امين فقط. كام عند الفالسفةـ وبني القائلني باملعاد اجلس بني القائلني باملعاد الروحاين فقط ـ 

الرابع:  يذهب إىل القول بعدم ثبوت املعادين الروحاين واجلسامين، وهو قول    الرأي 

الطبيعيني،  الفالسفة  عدمت    فالنفس  قدماء  فقد  اإلنسان  مات  وإذا  املزاج،  هي  عنـدهم 

 . (2) النفس، وإعادة املعدوم حمال

اخلامس:  وهو  الرأي  ذكرها،  السابق  األقوال  بأحد  يقطع  فال  عن    التوقف،  املنقول 

يتبني  )مل  قال:  فيستحيل    يل  جالينوس حيث  املوت  فينعدم عند  املزاج  النفس هل هي  أن 

 .(3) إعادهتا، أو هي جوهر باق بعد فساد البنية فيمكن املعاد(

الديانات واملذاهب يف   آراء  املعادهذا عن  املسلمني    قضية  املتكلمني  أما  فقد  إمجاالً، 

، أذكرمها  املعاد اجلسامين، واملعاد الروحاين   رئيسني، مها:   ولنيقَ انقسموا يف هذه القضية إىل  

 مع مقاصدمها فيام يأيت: 

 املعاد اجلسماين آ ـ  
أن اهلل سبحانه حيرش الناس يوم القيامة هبذا البدن املشهود بعد  املعاد اجلسامين يعني  

ُأصول   من  عظيم  أصل  املعنى  هبذا  واملعاد  األُوىل،  هيئته  إىل  ورضورياته  رجوعه  الدين 

  قد الواجبة االعتقاد، وأركانه الثابتة، وجاحده كافر باإلمجاع، والدليل عىل ثبوته أنه ممكن، و

 . يف القرآن الكريم واحلديث الرشيف بثبوته تعاىل  أخرب

______________________________________________________________   

 . 2٦، وعقائدان للشريازي:  4٦9ـ4٦7، هناية اإلقدام يف علم الكالم:  12٦)يُنظَر( االقتصاد فيما يتعلق ابإلعتقاد:  (  1) 
 3/479املواقف: (  2) 
 .3٦0، والفرائد يف حل شرح العقائد: ٦0/ 12، تفسري روح املعاين: 3/479املواقف: (  3) 
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إعادة   عىل  كلمتهم  اتفقت  وقد  اإلسالم،  أهل  عامة  هم  اجلسامين  باملعاد  والقائلون 

كام أخرب عنه اهلل تعاىل يف كتابه الكريم، ويطلق عليه البعض باملعاد   اإلنسان ببدنه يوم القيامة

اجلسامين والروحاين، وقد حيصل اللبس ملن مل يعلم حقيقة الفرق بني التسميتني، اجلسامين  

 فقط، أو اجلسامين والروحاين. 

واملرتىض  يقول الشيخ السبحاين فيه: )ذهب املحّققون من املتكّلمني واحلكامء كاملفيد  

الطوس واحلليمي    والشيخ  والكعبي  والغزايل  اإلمامية،  من  واحليّل  الطوس  واملحّقق 

املعاد جسامين وروحاين، ألّن النفس وإنم كانت جمّردة    والراغب االصفهاين من السنّة، إىل أنّ 

 . ( 1) إالّ أّن جتّردها ليس تاّمًا حتى يستحيل تعّلقها باملادة من جديد(

: )املعاد جسامين وروحاين، فاجلسامين عبارة  هـ( 1242)ت   السيد عبد اهلل شربويقول  

عن إن اهلل تعاىل يعيد أبداننا بعد موهتا ويرجعها اىل هيئتها األوىل، والروحاين عبارة عن بقاء  

 . (2) الروح بعد مفارقة البدن سعيدة منعمة أو معذبة شقية بام اكتسبه يف الدنيا(

ملا ورد من النصوص الكريمة وتفاسريها يف إثبات هذا املعاد    نا ئومن خالل استقرا 

الروح،   وحقيقة  اإلهلية  القدرة  مع  توافقه  االعتقاد  هبذا  تتعلق  التي  املقاصد  من  أن  رأينا 

وبناءًا عىل ذلك فقد  ،  وتوافقه مع احلقيقة اإلنسانية، فضاًل عن توافقه مع احلقائق العلمية

 ، هي: ة بحسبها الثقسمنا هذه املقاصد اىل فروٍع ث 

   وحقيقة الروح   اإلهلية توافق املعاد اجلسامين مع القدرة    املقصد األول: 

مل يرد يف رشيعٍة ما من الدالئل أكثر مما ورَد يف رشعنا عن حرش األجسام، وكأن الزمان  

وحرش األجساد ملَّا كان  ، ملَّا كان مقرونًا بالقيامة كانت اآلية أرصح هبا، والبينات أّدل عليها 

ممكنًا يف ذاته وقد ورد به الصادق، َوَجب التصديق بذلك من غري أن ُيبَحث عن كيفية ذلك؛  
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إذ الرب تعاىل قادٌر عىل اإلعادة، وقدرته عىل اإلعادة كقدرته عىل اإلنشاء واالبتداء، فيحيي  

ا كل ربيع، كذلك حييي  الِعظاَم وهي رميم كام أنشأها اول مرة، وكام حييي األرض بعد موهت

املوتى، ودليل من راَم إثباته عىل طريق احلكمة هو إن النفوس اجلزئية إذا فارقت األبدان  

ومل تستقر يف تصوراهتا عن آالت جسامنية احتاجت اىل األبدان رضورًة وإالَّ كانت ُمَعذبة،  

إذا  تتحقق  إنام  واآلالت  بآالهتا،  تكون  إنام  تصوراهتا  يف  سعادهتا  كام    فإن  بسعيها  عادت 

 .(1)كانت

يف رشح اهلداية األثريية: )إن إعادة النفس اىل بدن مثل   هـ(1050)ت ويقول الشريازي

بدهنا الذي كان هلا يف الدنيا، خملوق من سنخ هذا البدن بعد مفارقتها عنه يف القيامة، كام  

مت كثرية  وروايات  التنزيل  نصوص  من  الرشيعة  به  العضنطقت  أصحاب  من  صمة  افرة 

يِيَها الَِّذي  واهلداية، غري قابلة للتأويل، كقوله تعاىل:   ِعَظاَم َوِهَي َرِميٌم ُقلم حُيم َقاَل َمنم حُيمِي الم

َعلِيمٌ  َخلمٍق  بُِكلِّ  َوُهَو  ٍة  َمرَّ َل  َأوَّ تعاىل:  ،  [ 79،  78]يس:    َأنمَشَأَها  ِمَن  وقوله  ُهمم  َفإَِذا 

إِىَل   َداِث  َجم َينمِسُلونَ األم ِمم  تعاىل:  ،  [ 51]يس:    َرهبِّ َمَع  وقوله  َنجم َألَّنم  اإلنسان  َأحَيمَسُب 

( َبنَاَنهُ 4ِعَظاَمُه  َي  ُنَسوِّ َأنم  َعىَل  َقاِدِريَن  َبىَل   )    :أمٌر ممكن غري مستحيل،    ، [4،  3]القيامة

 . (2) فوجب التصديق هبا لكوهنا من رضوريات الدين، وإنكارها كفٌر مبني(

استفاض بالنقل والعقل بأن الروح جوهر لطيف نوراين مغاير للبدن، وأهّنا تبقى  وقد  

 .(3) بعد خرابه مبتهجة مرسورة حّية مرزوقة، أو بالعكس

ألّن القول بكون املعاد جسامنّيًا    ؛ وإنام الدافع اىل القول هبذا الرأي من أكثر املتكلمني

بعث البدن املنسلخ عن الروح، فيعود    فقط، ال ُيلو عن غموض، فلو أريد من جسامنيته هو

إىل القول بمعاد اإلنسان بصورة مجاد فاقد لإلدراك والشعور، ومن الواضح اّن مثل هذا ال  
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وإن ُأريد منه البدن املرافق مع  ،  يقبل اجلزاء وال الثواب والعقاب، فينتفي الغرض من املعاد

لك عاد كثري من املترّشعة إىل القول  الروح، فال يكون املعاد عندئٍذ جسامنيًا فقط، وألجل ذ

 . (1) بجسامنية املعاد وروحانيته

الختالف العلامء يف حقيقة الروح،    كام أرَجَع هذا الفرق السيد صدر الدين الشريازي

فمنهم من يرى أن الروح هي جسم ساٍر يف البدن، رسيان النار يف الفحم، واملاء يف الورد،  

بالن املعاد عندهم  بعودة  وعليه فيكون  قوهلم  يعني ذلك  والروح جسامنيًا، وال  للبدن  سبة 

عداد   يف  معدودة  عندهم  الروح  وإنام  عاقلة،  حية  تعود  بل  فيها،  روح  ال  ميتًة  األجسام 

 األجسام. 

أما الذين قالوا بتجّرد الروح عن البدن، فاملعاد عندهم سيكون لألجسام ولألرواح،  

القائلون هبذا هم كثري من أكابر احلكامء ومشايخ  وذلك بعودة الروح إىل البدن عند البعث، و

العرفاء ومجاعة من املتكلمني، كالغزايل، والكعبي، واحلليمي، والراغب األصفهاين، وكثري  

الطوس،   واملحقق  املرتىض،  والسيد  الطوس،  جعفر  وأيب  املفيد،  كالشيخ  اإلمامية،  من 

ىل أن النفس املجردة تعود إىل البدن يف  والعالمة احليل )رضوان اهلل عليهم أمجعني( ذهابًا إ 

 . (2) يوم القيامة

 ية واحلقيقة اإلنسانية والعدالة اإلهل توافق املعاد اجلسامين مع الرمحة  املقصد الثاين:  

له  تعاىل  ونستفيد هذا املقصد من خالل النظر والبحث يف حقيقة اإلنسان، وإنعام اهلل  

 . يف تلك الدار باللذائذ احلسية واملعنوية التي أعدها تعاىل له حيظىيف اآلخرة كي  

بكافة  يروه  أن  عباده  تعاىل  وعد  الذي  اإلهلي  اجلزاء  هو  املعاد  مبادئ  من  أن  وذلك 

يتناسب مع، وجوارحهم الرمحة  بام  اإلنسانية،  والعدالة   عظيم  كاَن    اإلهلية واحلقيقة  )فلو 

إنام   اخللق  وأكثر  احلسية،  اللذائذ  من  اآلخرة  النشأة  يف  اإلنسان  حُلِرَم  فقط  روحانيًا  املعاد 
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ولو كان جسامنيًا فقط، حُلرم األولياء واملقربون من    ،يكون مههم يف الدنيا مثل هذه اللذائذ

الرو العقلية  لكي  اللذائذ  الدنيا  يف  واملضني  الشاق  اجلهاد  سبيلها  يف  جاهدوا  التي  حانية 

يصلوا اىل لذة القرب اإلهلي ولذة العلم واملعرفة، فحرموا أنفسهم من متع احلياة يف سبيل  

ض البعض نفسه للمهالك واملخاطر ألجل لذٍة علمية   احلصول عىل تلك اللذة، بل قد عرَّ

 .(1) ومتعة عقلية(

بآلة  ومن   إالّ  التي ال تدرك  اجلنة  لّذات  ما ورد يف  الدالة عىل ذلك  الكريمة  اآليات 

قال تعاىل يف    إذ  جسامنية، واآلالم التي تقع عىل بعض أجزاء اجلسم املعّذب يف نار جهنم،

ُضوَنٍة ) وصف أهل اجلنة:   ٍر َموم َليمِهمم  ( َيُطوُف عَ 16( ُمتَّكِئِنَي َعَليمَها ُمَتَقابِلِنَي )15َعىَل رُسُ

َداٌن خُمَلَُّدوَن ) َواٍب َوَأَباِريَق َوَكأمٍس ِمنم َمِعنٍي )17ِولم ُعوَن َعنمَها َواَل ُينمِزُفوَن  18( بَِأكم ( اَل ُيَصدَّ

وَن ) 19) ُ َيَتَخريَّ مِمَّا  َوَفاكَِهٍة  َتُهوَن ) 20(  َيشم مِمَّا   ٍ َوحَلمِم َطريم ِعنٌي ) 21(  َوُحوٌر  َثاِل  22(  َكَأمم  )

لُ  نُونِ اللُّؤم تعاىل يف  كذلك توافقه مع العدالة اإلهلية فيام أعده  و، [23ــ   15]الواقعة:    ِؤ املمَكم

النار:    عذاب  وصف َنِضَجتم  أهل  ُكلَّاَم  َناًرا  لِيِهمم  ُنصم َف  َسوم بِآَياتِنَا  َكَفُروا  ِذيَن  الَّ إِنَّ 

َعذَ  َها لَِيُذوُقوا الم َ نَاُهمم ُجُلوًدا َغريم لم  [. 56لنساء:  ]ا  اَب ُجُلوُدُهمم َبدَّ

يقول السيد كامل احليدري بأن  ف،  واخلالف فيه  احلقيقة اإلنسانية  أما مقصد توافق املعاد مع   

اإلنسان يف هذه النشأة )فالذي يعتقد بأن   هلوية هذا اخلالف إنام يعود اىل االختالف يف النظر  

 هوية اإلنسان وحقيقته هي جسمه ال يشء آخر، فال ُبدَّ أن حيرص املعاد باجلسامين دون غريه. 

وأّما الذي حرص هوية اإلنسان وحقيقته بروحه ال بجسده، فإن املعاد سيكون عنده 

اليشء بحقيق اليشء وشيئية  اىل  الَعود  إذ  إال،  ليس  ته، وهي روحانية، فمعاده ال  روحانيًا 

 يكون إال روحانيًا. 

بينام الذي وجد أن اإلنسان يف الدنيا حقيقة واحدة ذات بعدين أحدمها روحاين، وهو  
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روحه التي بني جنبيه، واآلخر بدنه الذي ُيعَترَب آلة تنجز روحه من خالل األفعال، ووجد  

قد بمعاد هذه احلقيقة ال ُبدَّ أن  فالذي يعت .  أن لكل من هذين البعدين أحكامه اخلاصة به

يقول بمعاٍد مزيٍج هلا، فتلتذ بلذائذ حسية، وأخرى روحانية، واحلسية ال ُبدَّ لنيلها من جسم،  

 . (1) وكذلك الروحانية ال ُتنال إال بمبدأ يتناسب مع طبيعته(

الصادق   االمام  اإلنسانية  للحقيقة  املزيج  هذا  يستوعب    ويوضح  الذي  بقوله 

ا بىل،  حقيقة  قد  والبدن  بالبعث  له  وأّنى  البعث:  استنكر  من  سأله  حني  بأكملها  ملعاد 

واألعضاء قد تفرقت، فعضو ببلدة يأكلها سباعها، وعضو بُأخرى متّزقه هوامها، وعضو  

 صار ترابًا بني مع الطني حائط؟

: )إّن الروح مقيمة يف مكاهنا، روح املحسن يف ضياء وُفسحة، وروح امليسء  فقال  

ضيق وظلمة، والبدن يصري ترابًا كام منه خلق، وما تقذف به السباع واهلوام من أجوافها  يف 

مما أكلته ومزقته، كّل ذلك يف الرتاب حمفوظ عند من ال يعزب عنه مثقال ذرة يف ظلامت  

فإذا كان حني البعث مطرت األرض مطر النشور،    ،األرض، ويعلم عدد األشياء ووزهنا 

َخضوا خمض السقاء، فيصري تراب البرش كمصري الذهب من الرتاب  فرتبو األرض، ثّم متُ 

ض، فيجتمع تراب كّل قالب إىل قالبه، فينتقل بإذن   إذا ُغِسل باملاء، والزبد من اللبن إذا خُمِ

اهلل القادر إىل حيث الروح، فتعود الصور بإذن املصّور كهيئتها وتلج الروح فيها، فإذا قد  

 . (2)ًا( استوى ال ينكر من نفسه شيئ

 توافق املعاد اجلسامين مع احلقائق العلمية املعارصة   املقصد الثالث: 

ملعارصة مما يدل عىل امكان ونتناول يف هذا املقصد ما ثُبَت من خالل األبحاث العلمية ا

من   مبحث البعث هو أصعب وأكثر إعضاالً املعاد اجلسامين يوم القيامة، ال اثباته؛ ذلك إنَّ  

أي مبحث ديني آخر، ألنه يرجع ليشء ال مثيل له وال شبيه، كام أن املعاد الذي يمكن قبوله  
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فسريه عىل ضوء العقل  الروحاين فقط، أما اجلسامين فال يمكن تصوره وتعاد  ، هو املعقالً 

وذهبت طائفة ال    ، مطلقاً   والعلم، ولذلك ذهبت طائفة إىل القول برضورة اإليامن به تعبداً 

 .(1) مطلقاً  يريدون القول باالستحالة فقط، بل قالوا بنفيه نفياً 

التجربة   اليقينية إال بعد  العلمية  ترتقي اىل احلقيقة  العلمية ال  الدراسات  كذلك فإنَّ 

وقوالتكرار   واملشاهدة،  الرشطواالختبار  هذا  حتقق  يمكن  ال  البعث  ط عًا  ميدان  ألن  ؛ 

بعد حتليل رميم    اجلسامين إنام هو يوم القيامة يف عامل األخرة، وقد كان مما توصلت إليه أنه

  هذه ، و(2) اإلنسان املتوَّف ُوِجَد أنه مشابٌه متامًا يف شكله وتركيبه الكيميائي لرتاب األرض

التي تذكر املعاد،  الكريمة  علمية تؤكد مدى اإلعجاز العلمي لتلك اآليات القرآنية  القيقة  احل

 كون هذه الدراسات مما يدل عىل إمكان املعاد اجلسامين يف يوم القيامة. ولت

شارات يف بيان وإثبات هذه احلقيقة العلمية هو ماورد عن الرسول  من أهم اإلأنَّ كام  

  ه الذي  الذنب  عجب  الفقري،عن  العامود  يف  عظمة  آخر  يف   وقد و  ذكره  جاء 

بعث منها يوم القيامة وأن هذا اجلزء ال  النبوية أنه أصل اإلنسان والبذرة التى يُ   األحاديث

 :(، ومن هذه األحاديث3وال تأكله األرض)  يبىل 

ٌء إاِلَّ َيبمىَل، إِالَّ َعظماًم َواِحًداه  قول ـ  1 َنِب : )َوَليمَس ِمَن اإلنسان يَشم ُب الذَّ ،  (4) ، َوُهَو َعجم

ِقَياَمِة(  َم الم َلمُق َيوم ُب اخلم  . (5)َوِمنمُه ُيَركَّ
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اُب، إِالَّ   : ـ قوله 2 َ ُب( )ُكلُّ ابمِن آَدَم َيأمُكُلُه الرتُّ َنِب ِمنمُه، ُخلَِق َوفِيِه ُيَركَّ َب الذَّ  . (1) َعجم

ِقَياَمِة(، قالوا:  قوله   ـ 3 َم الم ُب َيوم ُض َأَبًدا، فِيِه ُيَركَّ َرم : )إِنَّ يِف اإلنسان َعظماًم اَل َتأمُكُلُه األم

َنِب(أي عظٍم يا رسول اهلل؟ َقاَل   ُب الذَّ  .(2) : )َعجم

ومعنى األحاديث أن كل خاليا جسم اإلنسان متوت وتتحلل إالّ عجب الذنب منه  

  ثالثة، هي:   اً ه األحاديث تفيد أمورُخلقنا ومنه سنُبعث، وهذ

مركز   أنه  أي  اجلنني،  منه  ويتكون  يتخلق  أساس  عنرص  الذنب  عجب  إن  األول:  ـ 

 التخليق. 

 .ال يبىل(( ـ الثاين: إن عجب الذنب أو قساًم منه ال نعرف مقداره

اخللق منه  يركب  البذرة  أو  القسم  هذا  ومن  الثالث:  إعادة   ـ  أنه  أي  القيامة،  يوم 

 . (3) الرتكيب

ومن هنا يذهب العلامء إىل أن جسم اإلنسان بعد موته يتحلل ويصري ترابًا، ويف بعض   

ينتهي إىل تراب، ولكن تستبدل املواد العضوية يف اجلسم   الظروف قد يتوقف حتلله، وال 

كأمالح الرتبة،  يف  موجودة  أخرى    ،(4) (Latinsiliciumـ  Silicon)  نالسليكو  بمواد 

بسبب  فيصري   وذلك  معدنية،  أو  صخرية  أحفورة  السنني  من  اآلف  مرور  بعد  اجلسم 

أجسام   بقايا  تسمى  ولذا  الرتبة،  يف  املوجودة  املعدنية  باألمالح  العضوية  املواد  استبدال 

املطمورة حتت   امليتة  األجسام  يف  العضوية  املواد  باألحافري، )وهي حتويل  احلية  الكائنات 

 .(5) عدنية(الرتبة إىل مواد صخرية أو م

______________________________________________________________   

 . 2271/  4:  صحيح مسلم (  1) 
 . 2271/  4:  املصدر نفسه(  2) 
 اإلعجاز العلمي يف عجب الذنب، نقالً عن: البعث اجلسماين يف القرآن واحلقائق العلمية.  ( 3) 
ملح السليكون هو عنصر من مكوانت صخور الطبقة اخلارجية لقشرة األرض، كما أنه من أهم العناصر املكونة  (  4) 

 .2/148النبوي: لصخور الطبقة الداخلية يف القشرة األرضية. موسوعة اإلعجاز العلمي يف احلديث 
 .2/148موسوعة اإلعجاز العلمي يف احلديث النبوي: (  5) 
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وقد حتدث القرآن الكريم عن هذه األحافري قبل أن يكتشفها العلامء حديثًا، وهو خري  

دليل عىل اإلعجاز العلمي للقرآن الكريم، وحتدي اهلل سبحانه وتعاىل للمنكرين بعث َمن  

يف القبور، حيث أشار إىل تلك التحوالت التي سوف حتدث لألجسام امليتة يف الرتاب، إن  

قادٌر عىل إعادهتا مرة أخرى عىل الرغم من تلك التحوالت التي حتدث هلا، فسوف تعاد  اهلل  

إذ يقول اهلل تعاىل: البعث،  َخلمًقا َجِديًدا    يوم  ملََبمُعوُثوَن  َأإِنَّا  َوُرَفاًتا  ِعَظاًما  ُكنَّا  َأإَِذا  َوَقاُلوا 

رُبُ يِف ُصُدوِرُكمم َفَسَيُقوُلوَن َمنم ُيِعيُدَنا ( َأوم َخلمًقا  50ُقلم ُكوُنوا ِحَجاَرًة َأوم َحِديًدا )   ( 49) مِمَّا َيكم

ٍة َفَسُينمِغُضوَن إَِليمَك ُرُءوَسُهمم َوَيُقوُلوَن َمَتى ُهَو ُقلم َعَسى َأنم َيُكوَن   َل َمرَّ ُقِل الَِّذي َفَطَرُكمم َأوَّ

 .  ( 1) [51ــ  49اإلرساء:  ] َقِريًبا 

امل العقود  يف  األجنة  علم  أوضح  يبدأ  كام  اجلنني  خلق  أن  العرشين  القرن  من  تأخرة 

بالنطفة األمشاج، ومن ثم يبدأ يف االنقسامات والتكوين إىل أن يأيت اليوم اخلامس عرش من  

من   اجلنني  مؤخرة  حيدد  دقيق  خيط  العلوية  الطبقة  أطراف  أحد  يف  ويظهر  اجلنني  عمر 

، ومنذ حلظة  (2) ( Hypoblast)  مقدمته، وهذا اخليط يعرف باسم اخليط البدائي أو األوىل 

ظهوره يبدأ الرشيط األوىل يف االنقسام والتكاثر برسعة فائقة، ومنه يتكون اجلهاز العصبي  

______________________________________________________________   

 البعث اجلسماين يف القرآن واحلقائق العلمية ــ   ( 1) 
https://drـkamaluddinـ/blog09/2013nurdin.blogspot.com/ـpostـ.html٦870 

اخليط البدائي أو األوىل هي كتلة داخلية اليت فيها يتكون اجلنني إبذن هللا يف اليوم اخلامس عشر من احلمل، يظهر  (  2) 
( هنايته مذنبة تسمى العقدة األولية Primiveistreatيف مؤخرة اجلنني الطبقة الظهرية خيط يسمى اخليط األوىل )

اخليط   هذا  ظهور  األولية ومبجرد  والعقدة  األوىل  اخليط  هذا  ومن  اجلنيين،  القرص  مؤخرة  هي  املنطقة  هذه  أن  يعرف 
(Primitivenode  كما نعلم أن بعد تكوين وخلق اجلنني من اخليط األوىل والعقدة األوىل يتاجعان ويستقرا ،)

هذا يستدل ..و الكلية الشاملة.  يف العصعص ويف آخر فقرة منه، وتبقى موجودة يف العصعص حمتفظة خبصائيها ومقدراهتا 
من عجب الذنب الذي حيتوي خالاي اخليط األوىل والعقدة األولية.    يوم القيامة  االنسان   به على إمكانية إعادة تركيب

 م. 2004ملخص حبث ألقاه الدكتور عثمان جيالن يف املؤمتر السابع لإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة، عقد يف دىب، 

https://dr-kamaluddin-nurdin.blogspot.com/2013/09/blog-post_6870.html
https://dr-kamaluddin-nurdin.blogspot.com/2013/09/blog-post_6870.html
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)   للجنني الظهري  للحبل  بدايات  هيئة  العمود  Thenotochord) (1)عىل  وسالفه   ،

تكوين مجيع أعضاء جسمه  Vertebral Column)  الفقري  اجلنني يف  يبدأ  ثم  (، ومن 

الثالث: اخلارجية والوسطى والداخلية، ومن كل واحدة منها عدد    هبالتدريج، من طبقات 

تكون   عملية  باسم  تعرف  عملية  يف  املتخصصة  وأنسجته  بخالياه  اجلسم  أعضاء  من 

وهو العصعص الذي يتكون فيه   املعيدات، وأول هذه األجهزة تكونا هو )حمور الرأس(

يف ذلك من بدايات املخ واجلمجمة، واحلبل العصبي  بدايات اجلهاز العصبي املركزي بام  

 . الظهري والعمود الفقري

وبذلك تتكون مجيع أجهزة جسم اجلنني من اخليط والعقدة البدائيني، وذلك مصداقا   

عن عجب الذنب )منه خلق( وبعد متام تكون مجيع أجهزة اجلنني يرتاجع    لقول النبي  

إىل  بالتدريج  البدائيان  والعقدة  هناية    اخليط  يف  يستقر  حتى  الكامل،  اجلنني  جسم  مؤخرة 

تركيب   ويعاد  كامن،  جنني  هيئة  عىل  يبقيان  حيث  العصعص،  منطقة  يف  الفقري  العمود 

 .( 2) جسم اإلنسان منه يوم البعث

قد أعلن به   وكان هذا الوصف العلمي ملراحل اجلنني والذي ُأكُتٍشف يف وقٍت متأخر

من أي  املبكر  الوقت  منذ  الكريم:  اإلسالم  القرآن  يف  ذكره  يف  جاء  كام  قرنًا  عرش  مخسة  ذ 

( نَا اإلنسان ِمنم ُساَلَلٍة ِمنم طِنٍي َفًة يِف َقَراٍر َمكنٍِي )12َوَلَقدم َخَلقم نَاُه ُنطم ( ُثمَّ  13( ُثمَّ َجَعلم

نَا   َفَخَلقم َغًة  ُمضم َعَلَقَة  الم نَا  َفَخَلقم َعَلَقًة  النُّطمَفَة  نَا  ُثمَّ  َخَلقم حَلماًم  ِعَظاَم  الم َنا  َفَكَسوم ِعَظاًما  َغَة  املمُضم

َالِِقنَي ) َسُن اخلم َد َذلَِك ملََيُِّتوَن ) 14َأنمَشأمَناُه َخلمًقا آَخَر َفَتَباَرَك اهللَُّ َأحم ( ُثمَّ إِنَُّكمم  15( ُثمَّ إِنَُّكمم َبعم

ُتبمَعُثونَ  ِقَياَمِة  الم َم  الدليل  [، وهذا  16  ـ  12]املؤمنون:  َيوم يدل عىل  فإنام  إن دل عىل يشء 

______________________________________________________________   

الظهري يبدو بظهور حوإىل عشر أايم )يوم السادس عشر( من احلمل، حىت يتخذ اجلنني مظهر العلقة، وهو  احلبل (  1) 
حبل مرن موجود يف اجلنني ويتكون من خالاي مشتق من الطبقة الوسطى املكونة للجنني، ويتطور يف جنني اإلنسان إىل 

 العمود الفقري. 
 .10٦ـ1/104العلمي يف السنة النبوية:  ( اإلعجاز 2) 
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 العلمي وعاملية الرسالة املحمدية وصدقها. 

يف بحث له، بقوله    ( 1) ودليٌل آخر لذلك ما ذكره الدكتور كامل الدين نور الدين مرجوين

رمضان   يف  الزنداين  املجيد  عبد  الشيخ  مع  بالتعاون  اجليالين  عثامن  الدكتور  قام  )ولقد 

عبد املجيد الزنداين يف صنعاء بتجربة عىل العصعص حيث قاموا    خهــ يف منزل الشي1424

بإحراقها   وقاموا  لألغنام  عصاعص  خلمس  فقرتني  أحد  بأخذ  تلفزيوين  تصوير  وحتت 

التام   احراقها  من  وتأكدوا  امحرت  )حتى  دقائق  عرشة  وملدة  أحجار  فوق  غاز  بمسدس 

لقطع يف علب معقمة  بحيث أصبحت محراء وبعد ذلك أصبحت سوداء متفحمة فوضعوا ا

أستاذ علم    وأعطوها ألشهر خمترب يف صنعاء )خمترب العولقي( وقام الدكتور صالح العولقى

وكانت النتيجة مبهرة حيث وجد   ، االنسجة واالمراض يف جامعة صنعاء بفحصها نسيجياً 

العضالت   احرتقت  )فقط  مل حترق  حية وكأهنا  تتأثر والزالت  مل  العصعص  خاليا عظمة 

فلم  واألنسج العصعص  عظمة  خاليا  أما  للدم،  املصنعة  العظم  نخاع  وخاليا  الدهنية  ة 

 .(2) تتأثر(

دليالً  تعترب  العلمية  التجربة  هذه  فإن  عظمة    اً معارص  اً علمي  إذن،  خاليا  أن  يبني 

عية، أما داللتها  ط، وداللتها عىل ذلك داللًة ق(3) ةالعصعص مل تتأثر باإلحراق، وبقيت حي

املعاد إمكان  الظاجلسامين فهي    عىل  الواضح ال  اليقني  ُتبنى عىل  العقيدة  أنَّ  ن  ظنية، ومع 

الراجح، إال إننا نرى يف هذا املقصد توافق ما جاء يف تفاصيل املعاد اجلسامين مع احلقائق  

واألبحاث العلمية التي جاء القرآن الكريم مقررًا هلا قبل أكثر من أربع عرش قرنًا ملا يدلُّ  

______________________________________________________________   

املاليزية، 1) اإلسالمية  العلوم  جامعة  واألداين  العقيدة  بقسم  املشارك  األستاذ  مرجوين،  الدين  نور  الدين  أ.د كمال   )
من مؤلفاته ]العقيدة اإلسالمية والقضااي اخلالفية عند علماء الكالم[، و]مدخل إىل علم الكالم[، وغريها،  م،  1973تولد

 .https://www.abjjad.com/author)يُنظر( موقع أجبد: 
 يف عجب الذنب، نقالً عن البعث اجلسماين يف القرآن واحلقائق العلمية. )يُنظر( اإلعجاز العلمي (  2) 
  البعث اجلسماين يف القرآن واحلقائق العلمية.( )يُنَظر(  3) 

https://www.abjjad.com/author/6802914/%D8%A7-%D8%AF-%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AC%D9%88%D9%86%D9%8A
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 القيامة.   عىل إمكانه يوم 

 املعاد الروحاين   ب ـ 
روحاين ؛ ألهّنم مل يتمّكنوا من تعّقل عودة األبدان  املعادَ  ذهب مجهور الفالسفة إىل أنَّ 

البدن ينعدم بصوره وأعراضه، لقطع تعّلق النفس به،    عىل معايريهم الفلسفية، فقالوا: إنَّ 

،  (1) عاد، والنفس جوهر باٍق ال سبيل للفناء إليهفال يعاد بشخصه تارة ُأخرى، إذ املعدوم ال يُ 

 من شأن الروح وحدها التي ال يعرتهيا الفناء.   ،وعليه جعلوا املعاد وما يتعّلق به

الداّلة   وهذا القول ال تساعده ظواهر آيات القرآن الكريم وصحيح سنة املصطفى 

بامل والقائلون  القيامة،  يوم  ببدنه  اإلنسان  إعادة  ال عىل  فالسفة  عاد  بعض  من  روحاين 

املسلمني، اعتربوا الثواب والعقاب هو التذاذ النفس أو تأملها باللذات أو اآلالم العقلية أو  

بعد   عىل  الروحية  تنطبق  حتى  الرشعية  األدّلة  ظواهر  تأويل  وحاولوا  البدن،  مفارقتها 

والعذاب   النعيم  عىل  الدالة  الكثرية  القرآنية  اآليات  تأويل  يف  فتكّلفوا  العقلية،  أسسهم 

التمثيل   باب  من  اعتربومها  حيث  والنار،  اجلنة  يف  اإلنسان  هلام  يتعرض  اللذين  احلّسيني 

الرو للنعيم والعذاب  الذين تستهوهيم  احليّس  الناس  تقريبًا ألذهان عامة  العقيل،  أو  حاين 

 االُمور احلسّية دون املعاين العقلية، ليكون ذلك باعثًا هلم عىل االنقياد والطاعة. 

حتى  (2) وقد اشتهر عن الشيخ ابن سينا أنه ينكر املعاد اجلسامين ويقول باملعاد الروحاين

 .(3) )هتافت الفالسفة( إلنكارهم املعاد اجلسامين  وبعض الفالسفة يف  هكّفرقد أن الغزايل  

بل   البعث اجلسامين رصاحة،  املعروفة إلنكار  كتبه  ابن سينا يف  يتعّرض  مل  أنه  واحلق 

فيه،   ريب  ال  حق  أنه  ويرى  اجلسامين  بالبعث  يعرتف  كتبه،  أكرب  وهو  )الشفاء(  يف  نجده 

______________________________________________________________   

 . 300ـ  298/ 8، املواقف للجرجاين: 1٦5/ 9احلكمة املتعالية يف األسفار العقلية:  ( 1) 
 ـ  12٦)يُنظَر( األضحوية يف املعادــ: (  2) 
 . 253ـ  235لفالسفة: هتافت ا ( 3) 
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ل املعاد  أن  يقرر  إذ  )النجاة(،  كتابه  يف  ذكره  ما  ولألنفسوكذلك  يقول:(2() 1) ألبدان  إذ   ،  

من طرق  ) إالّ  إثباته  إىل  وال سبيل  الرشع،  منقول من  هو  ما  منه  املعاد  أن  ُيعلم  أن  جيب 

ورشوره   البدن  وخريات  البعث،  عند  للبدن  الذي  وهو  النبوة،  خرب  وتصديق  الرشيعة 

نبينا وسيدنا وموالنا   معلومة ال حيتاج إىل أن ُتعلم، وقد بسطت الرشيعة احلّقة التي أتانا هبا 

حال السعادة والشقاوة التي بحسب البدن، ومنه ما هو ُمدرك بالعقل والقياس    حمّمد  

الربهاين، وقد صّدقته النبوة، وهو السعادة والشقاوة الثابتتان بالقياس اللتان لألنفس، وإن  

 .(3) (كانت األوهام هاهنا تقرص عن تصّورمها اآلن 

زايل ُينكر حرش األجساد، واحلق بخالف ذلك، فقد قال شارح  كام توّهم البعض أن الغ 

املقاصد: )وقد بالغ اإلمام الغزايل يف حتقيق املعاد الروحاين وبيان أنواع الثواب والعقاب  

بالنسبة إىل الروح حتى سبق إىل كثري من األوهام ووقع يف السنة بعض العوام أنه ينكر حرش  

به يف مواضع من كتاب األحياء وغريه، وذهب إىل    كيف وقد رصح  ، األجساد افرتاء عليه

 . (4)أن إنكاره كفر، وإنام مل يرشحه يف كتبه كثري رشح ملا قال إنه ظاهر ال حيتاج إىل زيادة بيان(

  مظاهر القيامة  ـ  3
إلرسافيل        تعاىل  يأذن  أن  األموات    بعد  لبعث  الصور  يف  الثانية  النفخة  يف 

______________________________________________________________   

 . 115ـ114. وأقسام العلوم العقلية: 291)يُنظر( النجاة:  ( 1) 
سليمان دنيا حمقق كتابه )رسالة أضحوية يف أمر املعاد( أبنه على العكس مما أُُدعي عليه، فقد أيد املعاد اجلسماين ( قال  2) 

الباحثني حىت اليوم ذكراً إلنكار البعث اجلسماين صراحًة، وال ذكر أي  بقوله: )مل جند البن سينا يف كتبه املعروفة جلمهرة 
دليل عليه، بل على العكس من ذلك جند ابن سينا يف )الشفاء( أكرب كتبه يعتف ابلبعث اجلسماين، ويرى أنه حق ال  

ستاذ فتح هللا خليفة ، كما أثبت األ11ريب فيه( سليمان دنيا: حمقق خمطوط رسالة اضحوية يف أمر املعاد البن سينا:  
يف دراسته ملذهب ابن سينا يف النفس أنه يقول جبسمانية املعاد مبا ال يقبل الشّك والتديد. ابن سينا ومذهبه يف النفس:  

117 
 . 50/ 7، وحبار األنوار: 423ـ اإلهليات البن سينا:  ( الشفاء 3) 
 .327/ 3شرح املقاصد للتفتازاين: (  4) 
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وحساهبم، وإذ تقوم املخلوقات مجيعًا حلرشهم يف يوم اجلمع وعرضهم عىل اهلل تعاىل، سواٌء  

ق به املؤمنون  ؤمنهم من ُقرِبوا أو من تفرقت أجزا هم، عندئٍذ حيدث الفزع األكرب الذي صدَّ

 عظام يف السموات واألرض. وأنكره الكافرون  فريى كاًل منهم تلك األهوال ال

  إذ   وأهواله وما يصاحبه من فزع وبروز،  يف يوم القيامةِ   ومن خالل دراستنا هلذا احلرش

َناُهمم َفَلمم ُنَغاِدرم ِمنمُهمم َأَحًداقال تعاىل:   َض َباِرَزًة َوَحرَشم َرم َباَل َوَتَرى األم ِ ُ اجلم َم ُنَسريِّ ،  َوَيوم

من    اً  كاًل حسب إيامنه وما أعده لذلك املوقف، رأينا عددوإذ تتطاير الكتب يمينًا وشامالً 

املقاصد التي تكمن خلف هذه األهوال منها ما يتعلق بعظيم قدرته تعاىل عىل هذا التحول  

بني النشأتني وما يصُحب ذلك، ومنها ما يتعلق بربوبيته وحاكميته تعاىل من خالل عرض  

، ومنها ما يتعلق بعدالته يف مجيع الكون حيث  اخلالئق مجيعًا عليه فال يشغله شأٌن عن شأن

 شمول احلرش جلميع الكائنات.

ا  فيها   بناء عىل هذا، ومن خالل استقرائنا ملا ورد العلامء    لقيامة يف النصوص، وكالم 

 ، هي: أربعة مقاصد، فقد رأينا تصنيفها اىل ا وأهواهل

 القيامة. يف مظاهر وأهوال  ومالكيتهجتليات ربوبية اهلل تعاىل وملكه املقصد األول: 

 تبديل الساموات واألرض وتناسبهام مع أرض املحرش. املقصد الثاين:  

 التكامل الكوين يف شمول احلرش مجيع الكائنات. املقصد الثالث: 

 حاكمية اهلل تعاىل يف عرض اخلالئق مجيعًا عليه. املقصد الرابع: 

وقدمنا   خاص،  بفرع  منها  مقصد  كل  خصصنا  يعرف  وقد  بتمهيد  القيامة  لذلك 

 احلرش يف اللغة واالصطالح. و
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 القيامة   متهيد: مفهوم
ف القيامة مصدر    ا أصلهبيوم البعث، يوم يقوم اخللق بني يدي القيوم، و  يف اللغة  ُتعرَّ

 . (1) ، فيوم القيامة هو يوم حرش الناس ومجعهم من قبورهمقام اخللق من قبورهم قيامة

احلرش اصطالحًا    أما  يوم  وهو  اللغوي،  ملفهومها  إذا  فمامثل  الناس  حرشت  تقول   ،

التفرقة ثم إحياء األبدان بعد موهتا،   يطلق  إذ  مجعتهم، واملراد به مجع أجزاء اإلنسان بعد 

ألجل عرضهم وحساهبم،  ؛  (3) يوم القيامة   (2) احلرش عىل حرش األجساد وَسوقها اىل املوقف

 .(4) هم املسمى بالنرشأي بعد بعثهم من قبور

احلساب،   يوم  كذلك  من  وهو  أعامهلم  اخللق  عىل  يعدد  سبحانه  الباري  أن  ومعناه 

يعدد عليهم نعمه، ثم يقابل البعض بالبعض فام يشف منها عىل اآلخر،  فإحسان وإساءة،  

 حكم للمشفوق بحكمه الذي عينه للخري باخلري وللرش بالرش.  

إَِذا   ملحاسبتهم عىل أعامهلم، وهو يوم الواقعة  ساق الناس للحرشفي ذلك اليوم يُ ف

َواِقَعةُ  ِل َكاَن ِميَقاًتا ) وهو يوم الفصل بينهم    ،[ 1]الواقعة:    َوَقَعِت الم َم المَفصم (  17إِنَّ َيوم

َأفمَواًجا  َفَتأمُتوَن  وِر  الصُّ يِف  ُينمَفُخ  َم  أغلب  ،  [ 18،  17]النبأ:    َيوم والقارعة، واحلاقة، وتأيت 

الكفوي  مؤنثةاسامءه   يقول  ذلك:،  هتويل    يف  َتأمنِيث  وتأنيثها  ُمَؤّنَثة،  كلَها  رَشم  احلم اَمء  )َوَأسم

 . (5) ومبالغة(

______________________________________________________________   

 .103/ 3، احملكم واحمليط األعظم: 50٦/ 12ان العرب: ، ولس445/ 3العني:  )1(
وهو املوضع الذي يقف فيه العباد من أرض القدس املبدلة اليت مل يُعَص هللا عليها، لفصل القضاء بينهم، وال فرق  )2(

حملققون. يف ذلك بني من جُيازى وهم اإلنس واجلن وامللك، وبني من ال جُيازى كالبهائم والوحوش على ما ذهب اليه ا
 .1034، و)يُنظَر( عون املريد لشرح جوهرة التوحيد: 129شرح اخلريدة البهية: 

 .158/ 2، لوامع األنوار البهية: 84، وأساس البالغة: 1/237)يُنظَر( مفردات الفاظ القرآن الكرمي:  )3(
 .129، شرح اخلريدة البهية: 158/ 2)يُنظَر( لوامع األنوار البهية:  )4(
 .819، والكليات: 271ر( التذكرة: نظَ )يُ  )5(
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، منها ما جاء  فضاًل عن أسامئها فقد وردت كذلك اإلشارة اليها وأهواهلا يف آياٍت عدة

َتى َيبمَعثُ يف قوله تعاىل:   َجُعوَن  َواملمَوم حيث فرسها العلامء  ،  [36]األنعام:    ُهُم اهللَُّ ُثمَّ إَِليمِه ُيرم

القادر عىل أن   اىل موقف احلساب، فاهلل سبحانه وتعاىل هو  والرجوع  القبور  بالبعث من 

ُثمَّ  يبعث املوتى من القبور يوم القيامة، حيث وصف تعاىل املوتى بأنه يبعثهم وحيكم فيهم  

إىل إَِليمهِ  َجُعونَ حكمه    أي  ثم  ُيرم القبور  من  اهلل  يبعثهم  الكريمة  اآلية  معنى  فقيل   ،

 يرجعون إىل موقف احلساب. 

ُقُبورِ وكذلك يف قوله تعاىل:   أي يعيدهم بعد    ، [7] احلج:    َوَأنَّ اهللََّ َيبمَعُث َمنم يِف الم

 . (1) ما صاروا يف قبورهم رممًا، ويوجدهم بعد العدم

الكريمة  اآليات  القيامة    فهذه  يوم  مجيعًا  اهلل  حيييهم  األموات  أن  عىل  تدل  وغريها 

املحسن عىل إحسانه  ي  فيبعثهم من قبورهم ويعيدهم أحياًء، وحيرشهم إليه سبحانه، فيجاز

 وامليسء عىل إساءته. 

ومما ورد يف النصوص الكريمة يف حرش اخلَلمق وتبدل السموات واألرض يوم القيامة،  

 أحداٍث وأهوال نستنبط مقاصَد عدٍة، منها: وما يصاحبُه من 

 جتليات ربوبية هللا تعال وملكه ومالكيته يف مظاهر وأهوال القيامة املقصد األول:  
َوُهَو الَِّذي َخَلَق  قوله تعاىل:  آيات كثرية يف القرآن الكريم، منها  ويشري اىل هذا املقصد  

َم يَ  َقِّ َوَيوم َض بِاحلم َرم اَمَواِت َواألم وِر  السَّ َم ُينمَفُخ يِف الصُّ َقُّ َوَلُه املمُلمُك َيوم ُلُه احلم ُقوُل ُكنم َفَيُكوُن َقوم

َبِريُ  َكِيُم اخلم َهاَدِة َوُهَو احلم َغيمِب َوالشَّ  [. 73]األنعام:   َعامِلُ الم

فاآلية الكريمة تشري إىل أنه مع كون اهلل تعاىل مالكًا وملكًا يف كل األوقات، وعىل كل  

إ الثانيةاألكوان،  النشأة  الصور، وعند  يف  النفخ  عند  بوضوح  يتجىل  ذلك  أن  حرش    ال  إذ 

ونتائج ومصالح، كذلك سيكون    مقاصدأي أّنه مثلام كان مبدأ اخللق ذا  املخلوقات مجيعًا،  

______________________________________________________________   

 . 408/ 3، تفسري القرآن العظيم: 12/219، وتفسري مفاتيح الغيب: 3٦/ 4)يُنظَر( تفسري جممع البيان:  )1(
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القيامة   َقُّ يوم  احلم ُلُه  يوم  ،  َقوم الناس  الصور ويبعث  فيه يف  ينفخ  الذي  اليوم  ذلك  ويف 

ورِ وامللك هلل تعاىل:  القيامة، يكون احلكم َم ُينمَفُخ يِف الصُّ  .  (1)َوَلُه املمُلمُك َيوم

كه  ن ملَّ مل، إنه ال يبقى ملك  دوماً والوجه يف اختصاصه بذلك اليوم وإن كان قوله حقًا  

َمئٍِذ  اهلل يف الدنيا، أو تغلب عليه، بل يتفرد سبحانه بامللك، وهو مثل قوله تعاىل:   ُر َيوم َمم َواألم

وال شك أن األمر يف كل وقت هلل تعاىل، واملراد أن ذلك اليوم يوم  ،  [19]االنفطار:    هللَِّ  

 .  (2) عىل معصيتهف اهلل يف أوامره، ألهنا حمتومة ليس فيها ختيري، وال يقدر أحد ال ُيالَ 

َغيمِب  ويف ختام هذه اآلية الكريمة إِشارة إِىل ثالث من صفات اهلل تعاىل، فهو:  َعامِلُ الم

َبرِيُ  َكِيُم اخلم َهاَدِة َوُهَو احلم ، وترد هذه الصفات غالبًا يف اآليات التي ختص يوم القيامة،  َوالشَّ

وبمقتىض قدرته وحكمته جيازي كال    أي أّنه بمقتىض صفة العلم املطلق عامل بأعامل عباده، 

 .(3) بام يستحقه

املوقف  هذا  اهوال  يف  تكلم  القرطب  ،(4) هـ(243)تاملحاسبي  وممن  عنه  ي  ونقله 

اجلبال منكسة    قوله: )ثم أقبلت الوحوش من الرباري، وُذرىمن    التذكرةيف  هـ(  751)ت 

رؤوسها، لذل يوم القيامة بعد توحشها وانفرادها من اخلالئق، ذليلة ليوم النشور لغري بلية  

والنشور،   العرض  ليوم  العظيم  اليوم  يف  بذهلا  إقباهلا  فتوهم  أصابتها،  خطية  وال  نابتها 

من  وأقبلت السباع بعد رضاوهتا وشهامتها، منكسة رؤوسها ذليلة ليوم القيامة حتى وقفت  

عتوها   بعد  الشياطني  وأقبلت  اجلبار،  للملك  واالنكسار  واملسكنة  بالذل  اخلالئق  وراء 

______________________________________________________________   

 .227)يُنظَر( أسرار ما بعد املوت:  )1(
 .4/78( جممع البيان: 2)
 .4/341، وتفسري األمثل: 78/ 4)يُنظَر( جممع البيان:  )3(
هللا احلارث بن أسد البغدادي، احملاسيب ـ قيل له ذلك ألنه كان حياسب نفسه، شيخ الصوفية، صاحب   أبو عبد )4(

التصانيف، قال اجلنيد: خلف له أبوه ماال كثريا، فتكه، وقال: ال يتوارث أهل ملتني، إذ كان أبوه واقفيا )يقف يف مسألة  
 .110/ 12ه. )يُنظَر( سري أعالم النبالء: 243خلق القرآن، فال يقول: خملوق أو غري خملوق(، تويف سنة 
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البالء،   طول  بعد  مجعهم  الذي  فسبحان  سبحانه،  اهلل  عىل  العرض  لذل  خاشعة  ومتردها 

بينهم   البعث ومجع  أذهلم  قد  بعض،  من  بعضهم  خلقهم وطبائعهم، وتوحش  واختالف 

 النشور. 

األرض من إنسها وجنها وشياطينها ووحوشها وسباعها    حتى إذا تكاملت عدة أهل 

وأنعامها وهوامها، واستووا مجيعًا يف موقف العرض واحلساب، تناثرت نجوم السامء من  

فوقهم، وطمست الشمس والقمر، وأظلمت األرض بخمود رساجها وإطفاء نورها، فبينا  

فدار فوقهم،  من  الدنيا  السامء  صارت  إذ  ذلك  عىل  واخلالئق  فوق  أنت  من  بعظمها  ت 

هول   فيا  عام،  مخسامئة  بغلظها  انشقت  ثم  ذلك،  هول  إىل  تنظر  بعينك  وذلك  رؤوسهم 

صوت انشقاقها يف سمعك، ثم متزقت وانفطرت بعظيم هول يوم القيامة، واملالئكة قيام  

عىل أرجائها وهى حافات ما يتشقق ويتفطر، فام ظنك هبول تنشق فيه السامء بعظمها، فأذاهبا  

تى صارت كالفضة املذابة ختالطها صفرة لفزع يوم القيامة، كام قال اجلليل الكبري:  رهبا ح

 َِهان َدًة َكالدِّ ِل ) و،  [37]الرمحن:    َفَكاَنتم َورم اَمُء َكاملمُهم َم َتُكوُن السَّ َباُل  8َيوم ِ ( َوَتُكوُن اجلم

نِ  ِعهم  . (1) ([9، 8املعارج:  ] َكالم

رش ومجع الناس يكون بعد النفخة الثانية يف الصور،  ويذكر الشيخ السبحاين إن هذا احل

أي بعد بعثهم من قبورهم، حيث إن القرآن الكريم يتحدث عن خصوص ذلك يف العديد  

ًعا َأبمَصاُرُهمم َُيمُرُجوَن  من آياته الكريمة ويصف أحواهلم، منها ما جاء يف قوله تعاىل:   ُخشَّ

ُمم َجَراٌد ُمنم َداِث َكَأهنَّ َجم  . (2) [ 7]القمر:  ترَِشٌ ِمَن األم

ُ  هـ( يف الكشاف يف قوله تعاىل:  538)ت   (3) كام يذكر جار اهلل الزخمرشي َم ُنَسريِّ َوَيوم

______________________________________________________________   

 .580، والتذكرة: 11التوهم يف وصف أحوال اآلخرة:  )1(
 .240العقيدة اإلسالمية للسبحاين:  )2(
العالمة، كبري املعتزلة، أبو القاسم حممود بن عمر بن حممد الزخمشري، اخلوارزمي، النحوي، برع يف اآلداب، صاحب  )3(
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َناُهمم َفَلمم ُنَغاِدرم ِمنمُهمم َأَحًدا  َض َباِرَزًة َوَحرَشم َرم َباَل َوَتَرى األم ِ )فإن قلَت:  ،  [ 47]الكهف:  اجلم

سري وترى؟ قلُت: للداللة عىل أن حرشهم قبل التسيري  مل جيء بـ )حرشناهم( ماضيًا بعد ن

ِعدًا( وقتا   وقبل الربوز، ليعاينوا تلك األهوال العظائم، كأنه قيل: وحرشناهم قبل ذلك )موم

 .(1) إلنجاز ما وعدتم عىل ألسنة األنبياء من البعث والنشور(

: )ال شك يف  [نور األفهام]هـ(، صاحب كتاب  1400)ت   (2)ويقول السيد اللواساين

إمكان عامل آخر يكون مماثاًل   قدرة القدير تعاىل عىل كل يشء، وال حمذور لدى العقالء يف 

هلذا العامل الدنيوي امُلشاَهد وقوعه، فضاًل عن إمكانه، فإنه بعد التسامل عىل القدرة الكاملة  

 .(3) شأة ال حميص عن القول بإمكان النشأة األُخرى(منه تعاىل عىل إجياد املامثل هلذه الن

وتناسبها تبدل األرض والسموات  حاكمية هللا تعال وقوته وقدرته يف    املقصد الثاين:
 مع أرض احملشر 

ذلك   وأحداث  مظاهر  من  الكريم  القرآن  يف  ورد  ما  العظيم  املقصد  هذا  إىل  ويشري 

تعاىل:   قوله  مجعها  والتي  هللِ  اليوم،  َوَبَرُزوا  اَمَواُت  َوالسَّ ِض  األَرم  َ َغريم ُض  األَرم ُل  ُتَبدَّ َم  َيوم

ارِ  َقهَّ الم َواِحِد  بكامل    ، [48]إبراهيم:  الم التنبيه  مقاصد  من  فيها  يتجىل  تعاىل  والتي  اهلل 

وحكمه بالعدالة املطلقة بني العباد، مما جيعله حريًا هبم االتعاظ قبل حدوث هذا املوقف  

ومن أهم  من موبقات األعامل التي تقودهم اىل سوء العاقبة قبل جميء ذلك اليوم،    ء والتربي

 ، وما يتفرع عنها من املقاصد، هي: التبديل والتغيري يف  ظاهرهذه امل

______________________________________________________________   

الكثرية، منها ]الكشاف[يف تفسري القرآن الكرمي، و]املفضل [، و]ربيع األبرار[، و]أساس البالغة[، و]مشتبه التصانيف  
 .152/ 20ه. )يُنظر( سري أعالم النبالء: 548أسامي الرواة[، و]النصائح[، تويف سنة 

 . 72٦/ 2الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل:  )1(
( احلسن بن حممد بن إبراهيم احلسيين، الّلواساين، أحد جمتهدي اإلمامية وعلمائهم، اختلف إىل حلقات حبث مشاهري 2)

الفقهاء، وانل درجة االجتهاد، وتضّلع من التاريخ وأصول الدين وغريمها، ألف العديد من الكتب والرسائل، منها: ]نور 
 .2٦7ـ    2٦5/  5[، وغريها. )يُنظر( معجم طبقات املتكلمني:   أمحد  األفهام[، و]الشريعة السمحاء[، و]اتريخ النيب

 .209/ 2( نور األفهام يف علم الكالم: 3)
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 وفزع اخلاَلئق.   انتهاء األنساب   أوالً: 

ومن املقاصد التي نستنبطها مما ورد يف هذا الفزع الذي ينتاب اخلالئق مجيعًا يومئٍذ،  

وِر َفاَل َأنمَساَب  قال تعاىل:  تلك العدالة اإلهلية املطلقة يف حكم اهلل تعاىل، إذ   َفإَِذا ُنِفَخ يِف الصُّ

َمئٍِذ َواَل َيَتَساَءلُ  ، إنام تقطعت الروابط، وسقطت القيم التي  [ 101]املؤمنون:  ونَ َبيمنَُهمم َيوم

َمئِذٍ كانوا يتعارفون عليها يف الدنيا   ، وشملهم اهلول بالصمت، فهم  َفاَل َأنمَساَب َبيمنَُهمم َيوم

 . (1)َواَل َيَتَساَءُلونَ ساكنون ال يتحدثون 

الكريمة606)ت  الرازيالفخر  ويقول   اآلية  يف  إذا  هـ(  سبحانه  أنه  املعلوم  )من   :

أعادهم فاألنساب ثابتة ألن املعاد هو الولد والوالد، فال جيوز أن يكون املراد نفي النسب  

 يف احلقيقة بل املراد نفي حكمه، وذلك من وجوه:  

سألك  أحدها: أن من حق النسب أن يقع به التعاطف والرتاحم كام يقال يف الدنيا: أ

باهلل والرحم أن تفعل كذا، فنفى سبحانه ذلك من حيث إن كل أحد من أهل النار يكون  

مشغوالً بنفسه وذلك يمنعه من االلتفات إىل النسب، وهكذا احلال يف الدنيا ألن الرجل  

 . متى وقع يف األمر العظيم من اآلالم ينسى ولده ووالده

التفاخر يف الدنيا، وأن يسأل بعضهم عن كيفية  وثانيها: أن من حق النسب أن حيصل به  

 نسب البعض، ويف اآلخرة ال يتفرغون لذلك. 

وثالثها: أن جيعل ذلك استعارة عن اخلوف الشديد فكل امرئ مشغول بنفسه عن بنيه   

وأخيه وفصيلته التي تؤويه فكيف بسائر األمور، قال ابن مسعود: )يؤخذ العبد واألمة يوم  

األشهاد وينادي مناد: أال إن هذا فالن فمن له عليه حق فليأت إىل حقه،  القيامة عىل رؤوس  

فتفرح املرأة حينئذ أن يثبت هلا حق عىل أمها أو أختها أو أبيها أو أخيها أو ابنها أو زوجها،  

______________________________________________________________   

 . 245/ 5يف ظالل القرآن:  )1(
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 . (1) فال أنساب بينهم يومئذ وال يتساءلون((

 اآلية السابقة أشارت  م الشريازي )وعىل كّل حال، فإنّ ركام يقول فيها الشيخ نارص مكا 

 إىل ظاهرتني من ظواهر يوم القيامة: 

مسألة النسب، ألّن رابطة االرُسة والقبيلة التي تسود حياة الناس يف    انتهاء ُاوالمها:  

هذا العامل تؤّدي يف كثري من احلاالت إىل نجاة املذنبني من العقاب، إذ يستنجدون بأقربائهم  

القيامة فيختلف، حيث كّل إنسان وعمله، فال معني له،  يف حّل مشاكلهم، أّما الوضع يوم  

 وال نفع يف ولده، أو أخيه، أو والده.

اخلوف   بسبب  غريه  حال  أحد عن  يسأل  فال  اخلوف عىل اجلميع،  وثانيتهام: سيطرة 

َهُل  الشديد من العقاب اإلهلي، فهو يوم وصفه تعاىل يف مطلع سورة احلّج:   هَنَا َتذم َم َتَروم َيوم

َضَعتم َوَتَضُع ُكلُّ َذاِت مَحمٍل مَحمَلَها َوَتَرى النَّاَس ُسَكاَرى َوَما ُهمم بُِسَكاَرى  ُكلُّ   ِضَعٍة َعامَّ َأرم ُمرم

َشِديدٌ  اهللَِّ  َعَذاَب  َيَتَساَءُلونَ [، كام حيتمل أن تقصد عبارة  2]احلج:  َوَلكِنَّ  عدم    َواَل 

 .(2) ن عدم جدوى ذلكطلب أحدهم العون من اآلخر، ألهّنم مجيعًا يعرفو

 ثانيًا: قبض األرض وطي السامء 

، ومن  يقبض احلق تبارك األرض بيده يف يوم القيامة ويطوي السموات بيمينهحيث  

َقَدُروا اهللََّ  كام قال تبارك وتعاىل:    مقاصدها جتليات القوة واملشيئة اإلهلية يف َخلمقه، َوَما 

ُض   ِرِه َواألَرم اٌت بَِيِمينِِه ُسبمَحاَنُه َوَتَعاىَل َعامَّ  َحقَّ َقدم امَواُت َمطمِويَّ ِقَياَمِة َوالسَّ َم الم مَجِيًعا َقبمَضُتُه َيوم

ُكونَ  ِ اهلل  67]الزمر:  ُيرشم رسول  عن  عليه  املتفق  احلديث  يف  وورد   ،]  َُّاهلل بُِض  )يقم  :

أَ  َيُقوُل:  ُثمَّ  بَِيِمينِِه،  اَمَء  السَّ َوَيطمِوي  َض  َرم ِض(األم َرم األم ُمُلوُك  َن  َأيم املمَلُِك  القبض  (3) َنا  ، وهذا 

______________________________________________________________   

 .294/ 23مفاتيح الغيب:  )1(
 . 51٦/ 10)يُنظَر( تفسري األمثل:  )2(
 . 2148/ 4، وصحيح مسلم: 5/2389صحيح البخاري:  )3(
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 .  (1) هخلقَ تعاىل   لألرض والطي للسموات يقع بعد أن يفني اهلُل

املقتدر،   وهو  القادر  وهو  الباقي،  فهو  تعاىل،  احلسنى  أسامئه  مقاصد  فيها  تتجيل  كام 

هـ(  هذا القبض لألرض  606وقد بني الرازي )ت ويفعُل يف ملكه ما يشاء، مع غناه عنهم،  

: )فاحلق سبحانه هو املتويل  بقوله  يف تفسريهوعالقة األحداث بقدرته تعاىل  والطي للسامء  

األرضني عىل وجوه العامرة يف هذا الوقت، وهو املتويل لتخريبها وإفنائها إلبقاء السموات و

يف يوم القيامة، وذلك يدل عىل حصول قدرة تامة عىل اإلجياد واإلعدام، وتنبيه أيضًا عىل  

قبضة   يقبض  إذا حاول ختريب األرض فكأنه  أنه  فإنه يدل عىل  غنيًا عىل اإلطالق،  كونه 

 يدل عىل كامل االستغناء. صغرية ويريد إفناءها، وذلك 

وإنام خصص ذلك بيوم القيامة ليدل عىل أنه تعاىل كام ظهر كامل قدرته يف اإلجياد عند عامرة  

 . ( 2) الدنيا، فكذلك ظهر كامل قدرته عند خراب الدنيا( 

 ثالثًا: دك األرض ونسف اجلبال 

ُيربنا ربنا تبارك وتعاىل أن أرضنا الثابتة وما عليها كذلك من مظاهر التغيري والتبديل 

َفإَِذا  من جبال صم راسية حتمل يف يوم القيامة عندما ينفخ يف الصور فتدك دكة واحدة:  

َواِحَدًة   ًة  َدكَّ َتا  َفُدكَّ َباُل  ِ َواجلم ُض  األَرم َومُحَِلِت  َواِحَدٌة  َخٌة  َنفم وِر  الصُّ يِف  َوَقَعِت  ُنِفَخ  َمئٍِذ  َفَيوم

َواِقَعةُ  ا [،  15ـ    13]احلاقة: الم ا َدكًّ ُض َدكًّ ِت األَرم [، وعند ذلك  21]الفجر:  َكالَّ إَِذا ُدكَّ

تعاىل:   قال  كام  ناعم،  رمل  إىل  القاسية  الصلبة  اجلبال  ُض  تتحول هذه  األَرم ُجُف  َترم َم  َيوم

ِهي َباُل َكثِيًبا مَّ ِ َباُل َوَكاَنِت اجلم ِ [، أي: تصبح ككثبان الرمل بعد أن كانت  14]املزمل:  الً َواجلم

حجارة صامء، والرمل املهيل: هو الذي إذا أخذت منه شيئا تبعك ما بعده، يقال: أهلت  

 .  الرمل أهيله هياًل، إذا حركت أسفله حتى اهنال من أعاله

______________________________________________________________   

 .100ربى: القيامة الك )1(
 .47٦/ 27)يُنظَر( تفسري مفاتيح الغيب:  )2(
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وق بجربوته  تعاىل،  اهلل  عىل  ذلك  هوان  يف  ومقاصَد  معاٍن  من  فيها  يتجىل  اهريته  ومما 

خرب يف موضع آخر أن اجلبال تصبح كالعهن وهو الصوف كام يف قوله  وقوته تعاىل، حيث أ

نِ تعاىل:   ِعهم َباُل َكالم ِ [، ويف نص آخر: مثلها بالصوف املنفوش:  9]املعارج:  َوَتُكوُن اجلم

 ِِن املمَنُفوش ِعهم َباُل َكالم ِ  يزيل هذه اجلبال  [، ثم إن اهلل تبارك وتعاىل5]القارعة:  َوَتُكوُن اجلم

تم    القرآن عن إزالتها مرة بتسيريها ومرة بنسفها:وعربَّ  َ َباُل ُسريِّ ِ [  3]التكوير:   َوإَِذا اجلم

ُنِسَفتم  و َباُل  ِ اجلم اجلبال  10]املرسالت:  َوإَِذا  بعد تسيري  ثم بني احلق حال األرض   ،]

َض بَ ونسفها:   َباَل َوَتَرى األَرم ِ ُ اجلم َم ُنَسريِّ [، أي: ظاهرة ال ارتفاع  47]الكهف:  اِرَزةً َوَيوم

ًفا ) فيها وال انخفاض، كام قال تعاىل:   َينمِسُفَها َريبِّ َنسم َباِل َفُقلم  ِ َأُلوَنَك َعِن اجلم (  105َوَيسم

َصًفا ) ًتا 106َفَيَذُرَها َقاًعا َصفم  . (1) [107ــ   105:طه]( اَل َتَرى فِيَها ِعَوًجا َواَل َأمم

 تسجري البحار وتفجريها رابعًا:  

من مظاهر التبديل والتغيري للسموات واألرض جتليات اسم اهلل البديع، إذ نرى هذه  

وتشتعل نارًا، قال تعاىل:  م،  فإهنا تفجر يف ذلك اليو، بمياهها ومساحاهتا الواسعة،  البحار

 ُبَِحار َرتم   َوإَِذا الم ر بعضها يف بعض فذهب  3  :االنفطار]ُفجِّ وقال  (2) ماؤها([، أي )فجَّ

َرتم تعاىل:   بَِحاُر ُسجِّ  . (3) [6  :التكوير ] َوإَِذا الم

حيث يظهر ابداع اهلل يف أمره وَخلقه، وهوان ذلك عليه، إذ مع كثرة هذه البحار عىل  

يشء،   مياهها  من  يبقى  فال  متامًا،  جتفُّ  أهنا  إال  وسعتها،  الرازي  األرض  ذكر  وقد 

أوجه يف معنى )سجرت( أحدها: أن أصل الكلمة من سجرت التنور إذا    ستةَ   هـ(  606)ت 

نشف ما فيه من الرطوبة، فحينئذ ال يبقى يف البحار يشء من    أوقدهتا، واليشء إذا وقد فيه

______________________________________________________________   

 .102( )يُنظر( القيامة الكربى: 1)
 .438/ 8( الدر املنثور يف التفسري ابملأثور: 2)
 . 234( )يُنظَر( القيامة الكربى:، وأسرار ما بعد املوت: 3)
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البتة، ثم إن اجلبال قد سريت عىل ما قال  باُل :  تعاىل  املياه  ِ ِت اجلم َ النبأ: من اآلية  ]َوُسريِّ

[، وحينئذ تصري البحار واألرض شيئًا واحدًا يف غاية احلرارة واإلحراق، وحيتمل أن  20

بحار ربت فارتفعت فاستوت برؤوس اجلبال، وحيتمل أن  تكون األرض ملا نشفت مياه ال 

اجلبال ملا اندكت وتفرقت أجزاؤها وصارت كالرتاب وقع ذلك الرتاب يف أسفل اجلبال،  

، وما ذلك إال وجه  (1) فصار وجه األرض مستويًا مع البحار، ويصري الكل بحرا مسجوراً 

 . من وجوه إبداعه وقدرته تعاىل يف مظاهر السموات واألرضني

 وتنزل املالئكة اىل األرض   وانفطارها   وات خامسًا: موران السام 

كذلك من مظاهر التغيري والتبديل، والذي ُيَعد من مقاصده جتليات أسامئه تعاىل عىل  

مجيع السموات واألرض وما فيهام من خملوقات، فهو تعاىل مالك امللك، بيده أمر خلقه،  

فإهنا  وهو صاحب القدرة املطلقة فيهم، ومن املظاهر التي حتدث يف القيامة ما يتعلق بالسامء  

ًراوتضطرب اضطرابًا عظياًم قال تعاىل:  متور مورانًا  اَمُء َموم َم مَتُوُر السَّ [، ثم  9  :الطور]َيوم

اَمُء انَفَطَرتإهنا تنفطر وتتشقق، قال تعاىل:   إَِذا  [، وقال تعاىل:  1:  االنفطار]  إَِذا السَّ

تم  َوُحقَّ َا  لَِرهبِّ َوَأِذَنتم  تم  انَشقَّ اَمُء  ذلك 2،  1: االنشقاق]  السَّ وعند  واهي  [،  ة  تصبح 

 ٌَمئٍِذ َواِهَية اَمُء َفِهَي َيوم ِت السَّ  .(2) [16 : احلاقة] َوانَشقَّ

وكذلك من جتليات قدرته تعاىل املطلقة تنزل املالئكة مع اخلالئق يف أرض املحرش،  

ابن كثري )ت وي تعاىل:    هـ(774ذكر  لقوله  اَمُء  يف معِرض تفسريه  السَّ ُق  َتَشقَّ َم  َغاَمِم  َيوم بِالم

َل املماََلئَِكُة َتنمِزياًل  ، )ُيرب تعاىل عن هول يوم القيامة وما يكون فيه من األمور العظيمة،  َوُنزِّ

يبهر   الذي  العظيم  النور  ظلل  وهو  بالغامم  وانفراجها  وتفطرها،  السامء  انشقاق  فمنها 

 . (3) حرش(األبصار، ونزول مالئكة السموات يومئذ فيحيطون باخلالئق يف مقام امل

______________________________________________________________   

 .٦5/ 31( تفسري مفاتيح الغيب: 1)
 .104( القيامة الكربى: 2)
 .9٦/ ٦قرآن العظيم البن كثري: ( تفسري ال 3)
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 سادسًا: تكوير الشمس وخسوف القمر وتناثر النجوم 

ومن املقاصد التي تظهر جليًة يف مظاهر التغيري والتبديل ما يتعلق بعظيم قدرته وقوته  

إَِذا  فإن الشمس تكور ويذهب ضوؤها كام قال تعاىل:  تعاىل أيضًا فيام جيري يف السموات،  

َرتم  ُس ُكوِّ مم [، والتكوير عند العرب: مجع اليشء بعضه عىل بعض ومنه  1  : التكوير]  الشَّ

الشمس عىل بعض ذهب   الثياب بعضها عىل بعض وإذا مجع بعض  العاممة ومجع  تكوير 

يف تفسريه )وتكوير الشمس: فساد  هـ(  1393)ت  ويقول ابن عاشور ،  (1) ضوؤها ورمى هبا 

ال فيختل  تركيبها  ُيتل  بحيث  باطنها  يف  ظاهرها  لتداخل  سريها(،  جرمها  نظام  ختالله 

ال )ت طبا طويقول  نحو  هـ(  1409بائي  عىل  جرمها  انظالم  الشمس  بتكوير  املراد  )لعل 

 .(2) اإلحاطة استعارة(

َبرَصُ ) أما القمر فإنه ُيسف، قال تعاىل:    َقَمرُ 7َفإَِذا َبِرَق الم :  القيامة] ( َوَخَسَف الم

ذهاب 8،  7 القمر  خسوف  من  املراد  يكون  أن  وحُيتمل  إذا    [،  حاله  من  نعقله  كام  ضوئه 

بِِه َوبِداِرِه  كقوله تعاىل:    ،خسف يف الدنيا، وحيتمل أن يكون املراد ذهابه بنفسه  نا  َفَخَسفم

َض  َرم  [. 81  : القصص] األم

َوإَِذا  أما تلك النجوم املتناثرة فإن عقدها ينفرط فتتناثر وتنكدر، كام يف قوله تعاىل:  

َكَواكُِب انَتَثَرتم  والكدرة ضد    [،2  :التكوير]  َوإَِذا النُُّجوُم انَكَدَرتم [،  2  :نفطاراال]  الم

وفُ  ونحوه،  املاء  لون  كتغري  واالنقضاض،رسِّ الصفاء  بالتساقط  االنكدار  ضوء      زال  فإذا 

الشمس انكدرت النجوم ألن معظمها يستنري من انعكاس نور الشمس عليها، أي حصل  

 .(3)حني زال عنها انعكاس نورها للنجوم انكدار من تكدير الشمس هلا  

______________________________________________________________   

 .105( )يُنظَر( القيامة الكربى: 1)
 . 235/ 20، وامليزان يف تفسري القرآن: 141/ 30( )يُنظَر( التحرير والتنوير: 2)
 . 105، والقيامة الكربى: 142/ 30، والتحرير والتنوير: 724/ 30( )يُنظَر( مفاتيح الغيب: 3)
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 املقصد الثالث: التكامل الكوين يف مشول احلشر مجيع الكائنات
ال يكتفي القرآن الكريم بتقرير تلك احلقائق، وربطها بعامل اإلنسان، بل إنه يشمل هبا  

مجيع الكائنات، ففي النشأة األخرى يبعث كل يشء كان يف النشأة األوىل، ولكن بصورة  

 ناسب مع طبيعته واختياراته املتاحة له. جديدة تت

خالل   من  املوت،  بعد  ما  أرسار  يف  ابوحلية  الدين  نور  الدكتور  املقصد  هذا  وذكر 

ِض َواَل َطائٍِر َيطِرُي بَِجنَاَحيمِه  اإلشارة اىل قوله تعاىل عن عامل احليوانات:   َرم ٍة يِف األم َوَما ِمنم َدابَّ

َثاُلُكمم َما   ونَ إِالَّ ُأَمٌم َأمم ِمم حُيمرَشُ  ُثمَّ إِىَل َرهبِّ
ٍ
ء نَا يِف المكَِتاِب ِمنم يَشم طم [، فهذه  38  : األنعام]  َفرَّ

اآلية الكريمة ال تكتفي بتقرير حقيقة تلك العوامل، وأهنا أمم قائمة بذاهتا، وإنام تضيف إليها  

تعاىل:   قوله  ذلك  إىل  أشار  كام  تعاىل،  اهلل  إىل  حترش  ُوُحوكوهنا  الم تم َوإَِذا  ُحرِشَ   ُش 

 [. 5 : التكوير]

وهذا كله ينسجم مع الغائية التكاملية التي يسري هبا الكون مجيعًا، كام أشار إىل ذلك  

تعاىل:   اَلِعبِنَي )قوله  َبيمنَُهاَم  َوَما  َض  َرم َواألم اَمَء  السَّ نَا  َخَلقم هَلمًوا  16َوَما  َنتَِّخَذ  َأنم  َنا  َأَردم َلوم   )

َناُه ِمنم َلُدنَّا إِنم ُكنَّا َفاِعلِنيَ  َذم لق لغاية،  وهذا يعني أن كل يشء ُخ   ،[ 17،  16:  األنبياء]اَلختَّ

لق عبثًا، وذلك ما ينفي عن البعث تلك الصورة البسيطة التي نتومهه هبا، والتي جتعله  ومل ُُي 

تقتضيه النشأة  خاصًا باإلنسان، وإنام هو حركة تشمل كل يشء، ليصاغ من جديد وفق ما  

 . (1) الثانية من قوانني

إىل هذا املعنى عندما ذكر أن أعامل احليوانات أيضا تعرض يف    وقد أشار رسول اهلل  

اِة   لِلشَّ ُيَقاَد  َحتَّى  ِقَياَمِة،  الم َم  َيوم لَِها  َأهم إِىَل  ُُقوَق  احلم )َلُتَؤدُّنَّ  فقال:  بعثها،  بعد  املوقف  ذلك 

)
ِ
َناء َقرم اِة الم  ِمنم الشَّ

ِ
َلمَحاء  . (2) اجلم

______________________________________________________________   

 .244( أسرار ما بعد املوت: 1)
 . 1997/ 4( صحيح مسلم: 2)
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ترصحي احلديث  هذا  ُيَعد  الب  اً حيث  أهل  بحرش  يعاد  كام  وإعادهتا  القيامة  يوم  هائم 

التكليف من اآلدميني وكام يعاد األطفال واملجانني ومن مل تبلغه دعوة، وعىل هذا تظاهرت  

والسنة القرآن  املجازاة    ، دالئل  القيامة  يف  واإلعادة  احلرش  رشط  من  وليس  العلامء  وقال 

هو من قصاص التكليف إذ    والعقاب والثواب، وأما القصاص من القرناء واجللحاء فليس

 . (1)ال تكليف عليها بل هو قصاص مقابلة، واجللحاء هي اجلامء التي ال قرن هلا 

كان جالسًا، وشاتان تعتلفان، ويف نسخة )تقرتنان(،    ويف حديث آخر أن رسول اهلل  

، فقيل له: ما ُيضحكك  فنطحت إحدامها األخرى فأجهضتها، قال: فضحك رسول اهلل  

ِقَياَمِة(؟ قال يا رسول اهلل َم الم يِس بَِيِدِه َلُيَقاَدنَّ هَلَا َيوم  . (2) : )َعِجبمُت هَلَا، َوالَِّذي َنفم

َتصُّ  وقول آخر له   َ : )َيقم ، َوَحتَّى  اخلم
ِ
َناء َقرم  ِمَن الم

ِ
ء ٍض، َحتَّى لِلمَجامَّ ُضُهمم ِمنم َبعم لمِق َبعم

ِة(  رَّ ِة ِمَن الذَّ رَّ  .(3) لِلذَّ

ِض َواَل َطائٍِر َيطرُِي  األثر عن أيب هريرة يف قوله تعاىلكام ورد يف   َرم ٍة يِف األم َوَما ِمنم َدابَّ

ونَ  حُيمرَشُ ِمم  َرهبِّ إىَِل  ُثمَّ   
ٍ
ء يَشم المكَِتاِب ِمنم  يِف  نَا  طم َفرَّ َما  َثاُلُكمم  َأمم ُأَمٌم  إِالَّ    : األنعام]  بَِجنَاَحيمِه 

قيامة، البهائَم والدوابَّ والطرَي وكل يشء، فيبلغ  [، قال: )حيرش اهلل اخللق كلهم يوم ال38

ناء( ء من الَقرم  .(4) من عدل اهلل يومئذ أن يأخَذ للجامَّ

 املقصد الرابع: حاكمية هللا تعال يف عرض اخلالئق مجيعاً عليه 
ويف حرش اخلالئق يف ذلك اليوم، حيث يتم عرضهم عىل اهلل تعاىل، فحساهبم مجيعًا،  

 تعاىل شأن عن شأن، أو سؤاٍل عن سؤال.   من دون أن يشغله

ابن فارس: )العني والراء  قال  رد هذا العرض يف القرآن الكريم، وُيراد به الربوز،  و

______________________________________________________________   

 . 137، 13٦/ 1٦( )يُنظَر( املنهاج: 1)
 .172/ 5( مسند اإلمام أمحد: 2)
 .3٦3/ 2: املصدر نفسه( 3)
 .2/345، واملستدرك على الصحيحني: 347/ 11: 13222( تفسري جامع البيان، األثر: 4)
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، يقال عرضت اليشء  (1) والضاد بناء تكثر فروعه، وهي مع كثرهتا ترجع اىل اصل واحد(

 .(2) ويوم العرض يوم الدين، عرضًا وهو من باب رضب

ض  هـ(  502 )تالراغب األصفهاين كام أشار   اإلبراز والظهور، ويقال:  باىل معنى العرم

يمرون عليه واحدًا واحدًا، وعرض له من حقه شيئًا: أعطاه إياه مكان    عرض اجلند: جعلهم

 . (3)حقه، وعرض القوم عىل النار: أحرقهم هبا 

 العرض يقع يف معنيني، مها:  نَّ أأما يف االصطالح فقد ذكر حافظ حكمي 

وهو عرض اخلالئق كلهم عىل رهبم عز وجل، بادية له عز وجل    األول ـ معنى عام: 

صفحاهتم، ال ختفى عليه تعاىل منهم خافية، وهذا يدخل فيه من يناقش احلساب، ومن ال  

 حياسب.

ـ معنى خاص:  وهو عرض معايص املؤمنني عليهم، وتقريرهم هبا، وسرتها    والثاين 

 .(4) عليهم ومغفرهتا هلم

حتى  حاكميوإن   اخللق  بداية  منذ  قائمتان  له  ومالكيته  الوجود  عامل  عىل  تعاىل  اهلل  ة 

هنايته، وال ُيتص ذلك بيوم القيامة وحده، لكن هناك عوامل وأسبابًا تؤثر يف مسار هذه  

هذه   وراء  اهلل  وجود  عن  أحيانًا  اإلنسان  يغفل  فقد  لذلك  أهدافها،  نحو  وتقدمها  الدنيا 

ا يف ذلك اليوم الذي تتعطل فيه مجيع األسباب املؤدية هلذه الغفالت،  األسباب والعوامل، أمّ 

ويشري إىل ذلك  فإِّن حكومة اهلل تعاىل ومالكيته تكونان أجىل وأوضح من أي وقت سابق،  

َم التَّاَلِق ) أيضًا قوله تعاىل:   َم ُهمم َباِرُزوَن اَل َُيمَفى َعىَل اهلل ِمنمُهمم يَشم ( 15لُِينمِذَر َيوم ٌء ملَِِن  َيوم

______________________________________________________________   

 .4/2٦9( معجم مقاييس اللغة: 1)
 .2/1483، ومعجم اللغة العربية املعاصرة: 2/402( )يُنظر( املصباح املنري: 2)
 .289، وأساس البالغة: 330( )يُنظر( مفردات الفاظ القرآن الكرمي:  3)
 .2/815( )يُنظَر( معارج القبول: 4)
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ارِ  َقهَّ َواِحِد الم َم هللَِِّ الم َيوم  .(1) [16،  15]غافر: املمُلمُك الم

ا فيربز مجيع اخللمق وُيعَرضون عىل اهلل تعاىل، قال تعاىل:    َوُعِرُضوا َعىَل َربَِّك َصفًّ

التي يعرض فيها اخلالئق عىل رهبم،  48  : الكهف] [، إذ بينت هذه اآلية الكريمة الكيفية 

تعاىل:   لقوله  تفسريهم  عند  املفرسين  مجهور  ا وقال  َصفًّ َربَِّك  َعىَل  اي    َوُعِرُضوا 

مصفوفني ُيرى مجاعتهم كام يرى كل واحد منهم منفردًا، ال حيجب أحٌد أحدًا، وقد شبه  

ا اجلند  بحال  هذا  حكمه  حاهلم  حمل  احرضوا  أي  فيهم،  ليأمر  السلطان  عىل  ملعروضني 

 وقضائه عز وجل مصطفني او مصفوفني. 

َرُضوَن اَل خَتمَفى ِمنمُكمم َخافَِيةٌ وكذلك يف قوله تعاىل:   َمئٍِذ ُتعم [، وهو  18  :احلاقة ]َيوم

العسكر   السلطان  آخر بعرض  تشبيهًا  أيضًا  يومئذ حتاسبون، وهذا  اي  جماٌز عن احلساب 

 . (2) ليعرف احواهلم فُعرِب عنه به

وهذا العرض ال يقترص عىل العباد، بل إنه يشمل عرض أعامهلم عليه تعاىل وحماسبتهم  

ا ذلك  يف  يقول  والرتهيب،  الرتغيب  مبدأ  عىل  بذلك  فيدلَّ  الرازي  عليها،  لفخر 

)606)ت  َعَمَلُكمم هـ(:  اهللَُّ  ى  َفَسرَيَ َمُلوا  اعم عظيم  ،  [105التوبة:  ]َوُقِل  ترغيب  فهو 

للمطيعني، وترهيب عظيم للمذنبني، فكأنه تعاىل قال: اجتهدوا يف املستقبل، فإن لعملكم  

ه الرسول ويراه  يف الدنيا حكاًم ويف اآلخرة حكاًم، أما حكمه يف الدنيا فهو أنه يراه اهلل ويرا

املسلمون، فإن كان طاعة حصل منه الثناء العظيم والثواب العظيم يف الدنيا واآلخرة، وإن  

الدنيا والعقاب الشديد يف اآلخرة، فثبت أن هذه   كان معصية حصل منه الذم العظيم يف 

 .(3) اللفظة الواحدة جامعة جلميع ما حيتاج املرء إليه يف دينه ودنياه ومعاشه ومعاده(

______________________________________________________________   

 . 227، وأسرار ما بعد املوت: 4/341، وتفسري األمثل: 78/ 4)يُنظَر( جممع البيان:  )1(
 . 4٦/ 29، و15/289، روح املعاين: 2/304، مدارك التنزيل: 2/72٦( )يُنظَر( الكشاف: 2)
 .149/ 1٦مفاتيح الغيب:  )3(



 

160 

َداِخُروَن  يف امليزان يف قوله تعاىل:    (هـ1409ويذكر الطباطبائي )ت َوَأنمُتمم  َنَعمم  ُقلم 

َرٌة َواِحَدٌة َفإَِذا ُهمم َينمُظُرونَ 18)   حيث أمر تعاىل نبيه ،  [19]الصافات:   ( َفإِنَّاَم ِهَي َزجم

تعاىل:   البعث بعد املوت بأهنم مبعوثون، وقوله  َداِخُرونَ أن جييب منكري  أي    َوَأنمُتمم 

اإلرادة من غري   القدرة ونفوذ  بعموم  احتجاج  احلقيقة  أذالء، وهذا يف  مهانون  صاغرون 

 مهلة، فإنام أمره إذا أراد شيئًا أن يقول له كن فيكون. 

ُه َداِخ تعاىل:    ويف قوله  إن مجيع اخللق جاؤا هلل داخرين أي صاغرين  ف  ِرينَ َوُكلٌّ َأَتوم

 ، فظاهرها عاٌم وليس فيه أي استثناء، حتى األنبياء واألولياء ُيضعون هلل ويذعنون ملشيئته. 

تعاىل    من   أما ما ورد      اهللَُّ  االستثناء يف قوله  َشاَء  ، وهو ما جاء يف قوله  إِالَّ َمنم 

ِض إِالَّ َمنم َشاَء اهللَُّ َفَفِزَع َمنم يِف السَّ   تعاىل:   َرم [، فإن هذا  87]النمل:  اَمَواِت َوَمنم يِف األم

فإنَّ  الصور  يف  النفخ  عند  واملوت  الصعق  أما  يومئٍذ،  الفزع  من  إنام هو  اجلميع    االستثناء 

 .( 1) يموتون ثم يبعثهم تعاىل

إليه الذراع  يف دعوٍة فرفع    ويدل عليه ما روي عن ايب هريرة قال: )كنا مع النبي  

ُروَن بَِم َذاَك؟ جَيمَمُع اهللُ   َتدم ِقَياَمِة، َوَهلم  َم الم َيوم وكانت تعجبه فنهس فقال: )َأَنا َسيُِّد النَّاِس 

  ) َبرَصُ الم َوَينمُفُذُهُم  اِعي،  الدَّ ِمُعُهُم  َفُيسم َواِحٍد،  َصِعيٍد  يِف  ِخِريَن  َواآلم لنَِي  َوَّ األم ِقَياَمِة  الم َم  َيوم

 .(2) احلديث

الكرماين )وقوله  (3) (786)ت   قال   :    ،مستوية واسعة  أرض  أي  واحد(  )صعيد 

الناظر فال ُيفى عليه منهم يشء الستواء االرض وعدم احلجاب، واما   وحييط هبم برص 

______________________________________________________________   

 . 151/ 12، وتفسري األمثل: 115/ 8، و 130/ 17( )يُنظَر( امليزان يف تفسري القرآن: 1)
 .3/1215( صحيح البخاري: 2)
الكواكب الدراري يف شرح صحيح البخاري[،  ( حممد بن يوسف بن علي الكرماين، عامل ابحلديث، له مصنفات منها ]3)

وغريها الكثري، تصدى لنشر العلم ببغداد ثالثني سنة وكان مقبال على شأنه ال يتدد إىل أبناء الدنيا مالزما للعلم مع 
 .7/153، واالعالم: ٦7، ٦/٦٦. )يُنظَر( الدرر الكامنة: 78٦التواضع والرب، تويف سنة 
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نقاًل عن القرطبي    هـ( 852)ت، وقال ابن حجر (1)قوله )ويسمعهم( بضم اهلاء من االسامع

هنم جيمعون يف مكان واحٍد بحيث ال ُيفى منهم أحد  هـ(  رمحهام اهلل، واملعنى ا751)ت 

 .(2) حتى إذا دعاهم داٍع َلسمعوه ولو نظر إليهم ناظر الدركهم

فال ُيفى عليه تعاىل يف ذلك املوقف شأن عن شأن، وال يشغلُه أمٌر عن آخر، يقول الشيخ  

تعاىل ُياطب عباده من األولني واآلخرين بمجمل حساب    :   هـ( 381ق )ت الصدو  )واهلل 

عملهم خماطبًة واحدة، يسمع منها كل واحٍد منهم قضيته دون غريها، ويظنُّ أنه امُلخاَطب دون  

غريه، وال تشغله تعاىل خماطبًة عن خماطبة، ويفرغ تعاىل من حساب األولني واآلخرين يف مقداِر  

 . ( 3) ساعٍة من ساعات الدنيا( 

َوَمنم َأظمَلُم مِمَِّن افمرَتَى َعىَل اهللَِّ َكِذًبا    يف تفسريه لقوله تعاىل:  ( 4) هـ( 982)ت   قال العامدي و 

ِمم  َرُضوَن َعىَل َرهبِّ [، اي املوصوفون بالظلم البالغ وهو االفرتاء عىل اهلل  18]هود:    ُأوَلئَِك ُيعم

بتلك   بعرضهم  وعرب  أمورهم،  يف  واملترصف  مالكهم  عىل  واعامهلم  هم  ُيعرضون  إذ  تعاىل، 

 . ( 5) احليثية ألنه عرض ألعامهلم ألن عرض العامل بعمله أفظع من عرض عمله مع غيبته 

النبي   فيهم فوصف حاهلم  اجلنة  أهل  بام    أما  العرض  بن  يف هذا  اهلل  روي عن عبد 

ا(   ِعرشونَ   َيوم الِقياَمةِ   : )أهُل اجلنَّةِ مسعود عنه    . ( 6) وِماَئُة َصفٍّ أنتم منها َثامنوَن َصفًّ

______________________________________________________________   

 .13/233ي: ( )يُنظَر( الكواكب الدرار 1)
 .448، 11/447( )يُنظَر( فتح الباري: 2)
 . 75( االعتقادات يف دين االمامية: 3)
( حممد )مث حتقق ان امسه امحد( بن حمىي الدين حممد العمادى، عامل يف التفسري والعقائد والفقه، له مصنفات عدة، 4)

و]بضاعة القاضى يف الصكوك[، و]ثواقب االنظار يف اوائل منار[، منها ]إرشاد العقل السليم إىل مزااي الكتاب الكرمي[،  
 . 254، 253/ 2ه. )يُنظر( هدية العارفني: 982توىف رمحه هللا سنة 

 .30/ 12، روح املعاين: 4/19٦( )يُنظَر( ارشاد العقل السليم: 5)
 .453/ 1( مسند اإلمام أمحد: ٦)
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 احملكمة اإلهلية اثنياً:  

 احلساب، اإلشهاد، املوازين، والصراط 
املوقف الذي يقف اخلَلق  ذلك  خالل  وحرشهم، و   املوتى اىل احلياة ونرشهمبعد عودة  

نشأته   يف  وأخر  م  قدَّ ما  منهم  كاًل  يرى  وإذ  مجيعًا،  عليه  وعرضهم  تعاىل  اهلل  َيدي  بني  فيه 

األوىل، حيث ُتَعد هذه األمور يف ِعداد احلجج التي ُتقام يوم القيامة عىل اإلنسان لتثبيت  

للعذر  القاطعة  باحلجة  ثُبت  بام  عليه  والقضاء  أو رش،  ثم  عمله من خرٍي  للحق،  واملنريِة   ،

املجازاة بام يستوجبه القضاء من سعادٍة او شقاء، وجنٍة أو نار، وبه حكم هذه املحكمة التي  

تتحقق بقدرة اهلل تعاىل وربوبيته عىل عباده، وهي التي حتدد للعباد مصريهم من دخول اجلنة  

 .(1) أو النار

ا هبا  أموٌر عدة قد أخرب  تتحقق  املحكمة  الكريم واألحاديث  ومن خالل هذه  لقرآن 

 الرشيفة، ومنها:  

نَاُه َطائَِرُه يِف  ــ إعطاء صحيفة عمل كل إنساٍن بيده، لقوله تعاىل:    1 َزمم َوُكلَّ إِنمَساٍن َألم

َقاُه َمنمُشوًرا )  ِقَياَمِة كَِتاًبا َيلم َم الم ِرُج َلُه َيوم َرأم كَِتاَبَك َكَفى  13ُعُنِقِه َوُنخم َم َعَليمَك  ( اقم َيوم ِسَك الم بِنَفم

 [. 14، 13]اإلرساء:   َحِسيًبا 

ة شهود من  أ ــ مضافًا اىل ما هو مندرج يف صحيفة كل    2 حٍد من الصغائر والكبائر، ثمَّ

داخل اإلنسان وخارجه تشهد يوم القيامة بأعامله التي عملها يف العامل الدنيوي، فالشهود  

والصفوة األخيار، والشهداء      ي كل امة، ونبينا حممدالذين من اخلارج، هم اهلل تعاىل ونب

واملالئكة واألرض وغريهم، أما الشهود من داخل اإلنسان فهي جوارحه التي تشهد عىل  

 ما أنكره من أعامله يوم القيامة. 

ـ املواقف التي يمر هبا اإلنسان بعد عرض أعامله والشهود عليها، من وزن أعامله أو  3

______________________________________________________________   

 . 322/ 12يُنظَر( امليزان يف تفسري القرآن: ) (1(
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ثقله واثبات  رسعته  صحفها،  ُيتلف  الذي  الرصاط  عىل  مرورهم  وكذلك  خفتها،  من  ا 

وسريه عليه حسبام قدمه اإلنسان يف حياته من عبودية وطاعات هلل تعاىل، لينجو عباد اهلل  

دركات   يف  واملعاندين  املنكرين  تعاىل  باهلل  والعياذ  يسقط  أو  النعيم،  جنات  اىل  منه  تعاىل 

 اجلحيم. 

نا للنصوص الكريمة التي وردت يف هذه املحاكمة، فقد  ئوبناًء عىل ذلك، وبعد استقرا

 هي: وحسب املواقف التي يمر هبا العباد،  و  أربع،فروعٍ مقاصدها اىل  قسيم وجدنا ت

 احلساب    ـ 1

 اإلشهاد يوم القيامة   ـ 2

 املوازين    ـ 3

 الرصاط    ـ 4

 احلساب   ـ 1
يوم القيامة، وتطايرها اىل األيامن والشامئل ثابٌت يف    ُصحفإن َعرض االعامل ونرش ال

النبوية املطهرة، واألنبياء كلُّهم متفقون عىل اإليامن باآلخرة ومبدأ   القرآن الكريم والسنة 

 . الثواب والعقاب يف مواقفها 

بتمهيد  مسبوقًة    أربعة،  مقاصد احلساب إىل أقسام  وبناًء عىل ذلك، فقد رأينا تصنيف     

 وكام يأيت:  ، م احلسابيف مفهو

 املقصد األول: إقامة احلجة عىل العباد بإعطائهم صحف أعامهلم قبل املحاسبة. 

 مظاهر اجلزاء اإلهلي يف متييز املؤمنني عن الكافرين. املقصد الثاين:  

 مظاهر التكريم اإلهلي يف َمن ال حُياَسبون. املقصد الثالث: 

 وإكرامه ملن حُياَسبون. املقصد الرابع: عدالة اهلل تعاىل  



 

164 

 متهيد: مفهوم احلساب 
اللغة   احلساب  وحساباً   يف  حماسبة  )َحاسبه(  أي: من  وهو    ،  وجازاه،  ساب  احلم ناقشه 

العزيز:   التنزيل  ويف  الكايف،  والكثري   ، ِحَساًبا الَعدُّ َعَطاًء  َربَِّك  ِمنم  [،  36]النبأ:  َجَزاًء 

 .  (1) ويوم احلساب هو يوم القيامة

ف الشيخ امُلفيأما اصطالحًا فقد   هـ( احلساب بأنه: )موافقة العبد عىل ما  413)ت   دعرَّ

املعايص من أهل اإليامن، وأما الكفار فحساهبم    ُأمر به يف دار الدنيا، وأنه ُيتص بأصحاب

جزاؤهم باالستحقاق، واملؤمنون الصاحلون يوفون ُأجورهم بغري حساب، وقد قال تعاىل:  

 َُمل َهاَدِة  َوُقِل اعم َغيمِب َوالشَّ دُّوَن إِىَل َعامِلِ الم ِمُنوَن َوَسرُتَ ى اهللَُّ َعَمَلُكمم َوَرُسوُلُه َواملمُؤم وا َفَسرَيَ

َمُلونَ   . (2) [(105  :]التوبةَفُينَبُِّئُكمم باَِم ُكنمُتمم َتعم

السفاريني)ت فه  من  1188وعرَّ االنرصاف  قبل  عباده  تعاىل  اهلل  )توقيف  بأنه  هـ( 

 . (3)  عىل أعامهلم، خريًا كانت أو رشًا، تفصياًل ال بالوزن، إال من ُأستثنى منهم(املحرش

يكتفي   أنه  ال  أعامهلم،  يزن  ثم  حياسبهم  اهلل  أن  يريد  أنه  حيتمل  بالوزن(  )ال  وقوله: 

 باملحاسبة عن الوزن )إال من استثنى منهم( فإنه ال حياسبهم وال يزن أعامهلم. 

اخلالئق مقادير اجلزاء عىل أعامهلم، وتذكريه إياهم ما قد    ــجل  عزَّ و   ــ فهو تعريف اهلل  

َصاُه  نسوه من ذلك، يدل عىل هذا قوله تعاىل:   َم َيبمَعُثُهُم اهللَُّ مَجِيًعا َفُينَبُِّئُهم باَِم َعِمُلوا َأحم َيوم

 [. 6]املجادلة: اهللَُّ َوَنُسوُه 

من قبورهم اىل املوقف وقاموا فيه ما شاء تعاىل عىل ما تقدم حفاة عراة    اخلَلق  فإذا بعث

امل الناس فأوتوها،  وجاء وقت احلساب، أمر بالكتب التي كتبها الكرام الكاتبون بذكر أع

______________________________________________________________   

 .171/ 1املعجم الوسيط:  )1(
 . 89أوائل املقاالت يف املذاهب واملختارات:  )2(
 .172/ 2لوامع األنوار البهية:  )3(
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فمنهم من يؤتى كتابه بيمينه فأولئك هم السعداء، ومنهم من يؤتى كتابه بشامله أو وراء  

 . ظهره وهم االشقياء

ُمغنية الشيخ حممد جواد  َوِقُفوُهمم  عند تفسريه لقوله تعاىل:    هـ(1400)ت  ويقول 

ُؤُلون َمسم ُمم  با 24الصافات:  ]  إِهنَّ املالئكة  تذهب  ان  اىل جهنم حيبسون  [: )قبل  ملجرمني 

َم  ، ونقل احلديث املروي عن النبي  (1) للسؤال عام كانوا يعملون(  : )اَل َتُزوُل َقَدَما َعبمٍد َيوم

َتَسبَ  َن اكم نَاُه، َوَعنم ِعلمِمِه فِيَم َفَعَل، َوَعنم َمالِِه ِمنم َأيم َأَل َعنم ُعُمِرِه فِياَم َأفم   ُه َوفِيمَ الِقَياَمِة َحتَّى ُيسم

ِمِه فِيَم َأبماَلُه( َفَقُه، َوَعنم ِجسم  .(2) َأنم
ر السفاريني اختالف األقوال يف معنى حماسبته تعاىل عباده عىل ثالثة أقوال  : كام صوَّ

 . أنه يعلمهم ماهلم وما عليهم :  أحدها   

والثاين: ما نقل عن ابن عباس: ان اهلل تعاىل يوقف عباده بني يديه ويؤتيهم أعامهلم   

قد   حسناتكم  وهذه  عنها،  جتاوزت  وقد  سيئاتكم  هذه  فيقول:  وحسناهتم  سيئاهتم  فيها 

 . ضاعفتها لكم

والثالث: أن يكلم اهلل عباده يف شأن أعامهلم، وكيفية ماهلا من الثواب وما عليها من  

 .(3) العقاب

ا ملا ورد يف هذا احلساب يوم القيامة سأذكر هنا  ئنوبناءًا عىل ذلك، ومن خالل استقرا

 ومنها:املرتبطة ببعض أحداث ذلك اليوم،  واملعاين املقاصد

 

 

______________________________________________________________   

 .٦/334( تفسري الكاشف ملغنية: 1)
 . ٦/334، و)يُنظَر( تفسري الكاشف للشيخ مغنية: 4/٦12( سنن التمذي: 2)
 . 2/172( )يُنظَر( لوامع االنوار البهية: 3)
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 على العباد إبعطائهم صحف أعماهلم قبل احملاسبة املقصد األول: إقامة احلجة 
تم يف الكتاب الكريم يف قوله تعاىل:    ( 1) ورد ذكر صحف األعامل  ُحُف ُنرِشَ   َوِإَذا الصُّ

الطوس 10التكوير:  ]  فرسها  وقد  وهي    هـ( 460)ت [،  صحيفة  مجع  )والصحف  بقوله: 

ما   عىل  انسان  كل  ليقف  عليه  فتنرش  ومعصية،  طاعة  من  اخللق  اعامل  فيها  التى  الصحيفة 

 . ( 3) ( )يعني صحائف األعامل تنترش للحساب هـ(:  516)ت ، وقال البغوي ( 2) يستحقه( 

الطربس  الفضل  أبو  كتبت    هـ( 548)توقال  التي  األعامل  )صحف  تفسريها:  يف 

فيجازوا   األعامل  ولتظهر  أصحاهبا  ليقرأها  تنرش  من خري ورش  أهلها  أعامل  فيها  املالئكة 

 .(4) بحسبها(

الرازي الدين  فخر  األعامل  هـ(  606)تأما  صحف  ـ  تعاىل  ـ  )يريد  بقوله:  فها  فعرَّ

وجيوز   حوسب،  إذا  تنرش  ثم  موته،  عند  اإلنسان  صحيفة  بني  تطوي  نرشت  يراد  أن 

 .(5) أصحاهبا، أي فرقت بينهم(

بأهنا: )مجع صحيفة، وهي الكتب كتبتها املالئكة،  هـ(  1188)ت   كذلك عرفها السفاريني 

وأحصوا ما فعله كل إنسان من سائر أعامله يف الدنيا القولية والفعلية، وقيل هي صحف تكتبها  

 . ( 6) )العباد يف قبورها 

َوُوِضَع المكَِتاُب َفرَتَى  هـ( يف معرض تفسريه لقوله تعاىل:  1270)ت ويبني االلوس  

فِيهِ  مِمَّا  ِفِقنَي  ِرِمنَي ُمشم الكتاب كتب األعامل ف، )[ 49]الكهف:    املمُجم ) املراد من  فيه    ( ألـ 

______________________________________________________________   

َوِإَذا الصُُّحُف كر العلماء الصحف يف اللغة أبهنا مجع صحيفة، وهو ما يكتب فيه من ورق او حنوه ويف التنزيل ( ذ 1)
 ،1/508، واملعجم الوسيط: 1/334، واملراد هبا صحف االعمال. )يُنظَر( املصباح املنري: ُنِشَرتْ 

 . 274/ 10( التبيان يف تفسري القرآن: 2)
 . 21٦/ 5( معامل التنزيل: 3)
 .2/72٦، الكشاف:  5/177، و)يُنظَر( معامل التنزيل: 249/ 10( تفسري جممع البيان: 4)
 . ٦٦/ 31( مفاتيح الغيب: 5)
 . 2/180( لوامع االنوار البهية: ٦)
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لالستغراق، ومن وضعه إما جعل كل كتاب يف يد صاحبه اليمني أو الشامل وإما جعل كل  

امليزان، وجوز أن يكون املراد جعل املالئكة تلك الكتب يف البني ليحاسبوا املكلفني بام    يف

صحائف    فيها، وعىل هذا جيوز أن يكون املراد بالكتاب كتابًا واحدًا بأن جتمع املالئكة  

 . (1) (االعامل كلها يف كتاب واحد وتضعه يف البني للمحاسبة

تعاريف   من  نستخلصه  عىل  وما  حماسبتهم  قبل  للعباد  ُتعطى  أهنا  للصحف  العلامء 

يروا أعامهلم مجيعًا يف هذه الصح  إن  ، فإذا  فأعامهلم. بل إن أساس حماسبتهم يكون بعد 

 وقف الناس عىل أعامهلم، من الصحف التي يؤتوها بعد البعث حوسبوا عليها. 

عامهلم التي عملوها  عباده بني يديه ويعرفهم بأيوقف  احلق تبارك وتعاىل    فإنوعليه،  

وأقواهلم التي قالوها وما كانوا عليه يف حياهتم الدنيا من إيامن وكفر واستقامة وانحراف  

وطاعة وعصيان وما يستحقونه عىل ما قدموه من إثابة وعقوبة، وإيتاء العباد كتبهم بأيامهنم  

اهلل  يقوله  ما  احلساب  ويشمل  طاحلني.  كانوا  إن  وبشامهلم  صاحلني  كانوا  وما    إن  لعباده 

 . (2) يقولونه له وما يقيمه عليهم من حجج وبراهني وشهادة الشهود ووزن لألعامل

مة الطباطبائي  معِرض ذكره هلذه املسائل قوله: )إنه تعاىل  هـ( يف 1409)ت   ويذكر العالَّ

يعد يف كالمه هذه األمور يف ِعداد احلجج التي ُتقام يوم القيامة عىل اإلنسان لتثبيت ما عمله  

املُجازاة   ثم  للحق  واملنرية  للعذر  القاطعة  باحلجة  ثُبَت  بام  من خرٍي أو رش، والقضاء عليه 

عليها بام يستوجبه القضاء من سعادٍة أو شقاء وجنٍة أو نار، وهذا من أوضح ما ُيستفاد من  

 . (3)آيات القيامة الشارحة لشؤون هذا اليوم وما يواجه الناس منها(

موه يف حياهتم حني يؤَتوا كتبهم بأيامهنم أو شامئلهم وحيكموا  فإذا تذكر العباد ما قد

َم  بأنفسهم عىل أنفسهم فال يكون هلم عذر فيام وجدوه من جزاء ألعامهلم، قال تعاىل:   َيوم

______________________________________________________________   

 .18/38، و)يُنظَر( تفسري جامع البيان: 275/ 8( روح املعاين: 1)
 . 72، الدر الثمني: 140، موسوعة اإلعجاز: 193، ولقيامة الكربى: 255يُنظَر( التذكرة: ( )2(
 . 322/ 12امليزان يف تفسري القرآن:  )3(
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وَ  َبيمنََها  َأنَّ  َلوم  َتَودُّ   
ٍ
ُسَوء ِمن  َعِمَلتم  َوَما  ا  مرَضً حمُّ  ٍ ِمنم َخريم َعِمَلتم  ا  مَّ ٍس  َنفم ُكلُّ  َأَمًدا  جَتُِد  َبيمنَُه 

ا َوال َيظملُِم َربَُّك َأَحًداوقال تعاىل:    ،[30]آل عمران:  َبِعيًدا   َوَوَجُدوا َما َعِمُلوا َحارِضً

 .(1) [49  ]الكهف:

وُيَعد هذا التقديم من كربيات مظاهر مقاصد العدالة اإلهلية يف احلساب؛ ذلك إن     

اإلنسان جمبوٌل عىل النسيان فكيف احلال به وِعَظم ذلك املوقف وفزعه وهوله، حينام يبعث  

اهلل العباد من قبورهم فيخرجون وهم ال يذكرون شيئًا من أعامهلم التي قدموها يف حياهتم  

العزيز يف قوله عز وجل:    الدنيا، كام ذكر مَجِيًعا  اهلل ذلك عنهم يف كتابه  اهللَُّ  َيبمَعُثُهُم  َم  َيوم

َصاُه اهللَُّ َوَنُسوهُ  [، وما أرسع نسيان اإلنسان ألعامله التي  6]املجادلة:   َفُينَبُِّئُهم باَِم َعِمُلوا َأحم

ليه كل ما يصدر عنه  يعملها وهو غافل ال يدري أن هناك من يراقبه مراقبة دقيقة يسجل ع

يف معنى اآلية: )يقول تعاىل    هـ( 310ي )تمن قول أو فعل، ويدل عىل ذلك قول الطرب

ه عليهم، وأثبته وحفظه، ونسيه عاملوه، واهلل عىل كل يشء   ذكره أحىص اهلل ما عملوا، فعدَّ

 . (2)شهيد(

 الكافرين اجلزاء اإلهلي يف متييز املؤمنني عن  عدالة املقصد الثاين: مظاهر 
والكافرين،    العصاةحيدث بعد إعطاء الصحف واستبشار املؤمنني، وندم وحرسة  مما  

التمييز لكل فئٍة عن األُخرى بأمر اهلل تبارك وتعاىل، املؤمنون يف مكان، وغريهم من الكفار  

: )فإذا نصب كرس فصل القضاء،  هـ(774)ت والُعصاة كل فرقة يف مكان، قال ابن كثري

وبقي املؤمنون عن يمني العرض،    ، رون عن املؤمنني يف املوقف إىل ناحية الشاملإنامز الكاف

ِرُمونَ ومنهم من يكون بني يديه، قال تعاىل:   َا املمُجم َم َأهيُّ َتاُزوا اليوم ،  (3) [(59]يس:    َوامم

______________________________________________________________   

 .20٦)يُنظَر( القيامة الكربى:  )1(
 .12/ 28تفسري جامع البيان:  )2(
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 .(1) هـ( يف معناها: )أي متيزوا(310وقال الطربي )ت 

متيز كل فريق عن الفريق اآلخر، دون حتديد    هو   فرسينفالثابت حسب ما أورده أكثر امل 

بقوله: )ثم بني أمرًا آخر يكون   ميزهذا الت   هـ(606) جلهتي اليمني والشامل، كام فرس الرازي

ِرُمونَ يف ذلك اليوم وهو االفرتاق كام قال تعاىل يف آية أخرى:   َا املمُجم َم َأهيُّ َتاُزوا اليوم ،  َوامم

فكأن هذه احلالة مرتتبة عىل اإلبالس، فكأنه أوال يبلس ثم يميز وجيعل فريق يف اجلنة وفريق  

مَ يف السعري، وأعاد قوله تعاىل:   اَعةُ  َوَيوم ألن قيام الساعة أمر هائل فكرره تعاىل  َتُقوُم السَّ

 . (2) تأكيدًا للتخويف، ومنه اعتاد اخلطباء تكرير يوم القيامة يف اخلطب لتذكري أهواله(

اهلل تعاىل خمربًا عام يؤول إليه حال الكفار    هـ( يف قول774)ت كذلك يضيف ابن كثري

عنى يميزون عن املؤمنني يف موقفهم، كقوله تعاىل:  يوم القيامة، من أمره هلم أن يمتازوا، بم

 َُبيمنَه نَا  لم َفَزيَّ َكآُؤُكمم  َورُشَ َأنُتمم  َمَكاَنُكمم  ُكوام  َ َأرشم لِلَِّذيَن  َنُقوُل  ُثمَّ  مَجِيًعا  ُهمم  رُشُ َنحم َم    مم َوَيوم

 .(3) )الزموا أنتم وهم مكانًا معينًا، امتازوا فيه عن مقام املؤمنني(  أي [، 28]يونس:  

ٌم  تعاىل:    كذلك يدل عليه ما ورَد يف قوله  َقيِِّم ِمن َقبمِل َأن َيأميِتَ َيوم يِن الم َهَك لِلدِّ َفَأِقمم َوجم

ُعونَ  دَّ َمئٍِذ َيصَّ أهل اجلنة يصريون  ف[، أي يصريون فرقتني،  43]الروم:    الَّ َمَردَّ َلُه ِمَن اهللَِّ َيوم

 . (4) إىل اجلنة وأهل النار يصريون إىل النار

ُدوُهمم  وقال تعاىل:   ُبُدوَن ِمن ُدوِن اهللَِّ َفاهم َواَجُهمم َوَما َكاُنوا َيعم ِذيَن َظَلُموا َوَأزم وا الَّ رُشُ احم

َِحيمِ  اِط اجلم ، وهذه اآلية فرسها بعضهم بأن كل صنف يتميز  [ 23،  22]الصافات:  إىل رِصَ

َواَجُهمم يف قول اهلل تعاىل:    قد جاء عن عمر بن اخلطاب و مع مثله،   ِذيَن َظَلُموا َوَأزم وا الَّ رُشُ  احم

______________________________________________________________   

 .22/ 23تفسري جامع البيان:  )1(
 .85/ 25تفسري مفاتيح الغيب:  )2(
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  :[، قال: )أمثاهلم، الذين هم مثلهم، جييء أصحاب الربا مع أصحاب الربا،  22]الصافات

النار( وأصحاب اخلمر مع أصحاب اخلمر،   قال:    ، أزواج يف اجلنة، وأزواج يف  وعن جماهد 

 . ( 1) )أمثاهلم، القتلة مع القتلة، والزناة مع الزناة، وأكلة الربا مع أكلة الربا( 

وخالصة ما قيل عن متيز املؤمنني عن غريهم، ومتيز كل فرقة بمفردها واحلكمة من  

ورضوانه عن أهل عداوته وعصيانه، إىل حيث  ذلك: أن اهلل تعاىل أمر بأن يتميز أهل حمبته  

يشاء سبحانه وتعاىل، كام أمر أن ينفرد أهل عصيانه عن أهل طاعته، ليكون لكل فرقة من  

 الفرق موضع يليق هبا، وليعرف كل فريق حاله. 

كام أنه تعاىل قد أكثر من ذكر هذا التميز واالفرتاق يف القرآن الكريم، يف مواضع كثرية،  

وعة، ودالالت خمتلفة مصورًا هول ذلك، أو خمربًا عنه ومبرشًا به، كل ذلك لزيادة  بعبارات متن 

العناية وللفت أنظار الناس إليه ليكونوا عىل بينة من أمرهم فيستعدوا له بالعمل الصالح إذ أنه  

من أهم األمور التي حتدث يف يوم القيامة، بل هو املراد ببعث الناس وقيامهم من قبورهم ويف  

قف، وبه يتميز الناس فيسعد من يسعد، ويشقى من يشقى، حينام يفصل اهلل بني خلقه يف  املو 

 .  ( 2) أكمل صور العدل وأجلها 

اسبون   املقصد الثالث: مقاصد التكرمي اإلهلي يف من ال ُيح
فيصل  املجرمني،  عن  املؤمنون  يتفرق  أن  بعد  املقصد  هذا  النفوس    ويتجسد  أصحاب 

املطمئنة اىل موقف البعث واحلساب إذ يتفضل تعاىل عليهم بالرمحة العظيمة، فيدخلهم جناته  

 . بغري حساب، وال سابق عذاب، حيث تكون هذه أول بشاراهتم التي يتلقوهنا يوم القيامة 

ب  حُياَس   فيكون هذا التكريم لفئة مميزة من املؤمنني املخلصني، يتميزون عن اخلَلق حني

ُيبرشون   إهنم  إال  والقطمري،  النقري  عىل  هذا  الناس  دون  من  ُيوعدون  هبا  التي  بجناهنم 

______________________________________________________________   

 . 84، 83/ 7الدر املنثور يف التفسري ابملأثور:  )1(
 . 925/ 2، و913/ 2)يُنظَر( احلياة األخرة ما بني البعث إىل دخول اجلنة أو النار:  )2(
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ُأناسًا ال حُياَسبون، وهم سبعون ألفًا من املؤمنني؛ إكرامًا هلم    أن  ، إذ أخرب عنهماحلساب

َُمُم، َفَرَأيمُت النَّبِيَّ َوَمَعُه  : )ي  قال: قال النب كام جاء يف حديث ابن عباس ُعِرَضتم َعيَلَّ األم

َسَواٌد َعظِي يِل  ُرفَِع  إِذم  َأَحٌد،  َمَعُه  َليمَس  َوالنَّبِيَّ  ُجاَلِن،  َوالرَّ ُجُل  الرَّ َوَمَعُه  َوالنَّبِيَّ  َهيمُط،  ٌم،  الرُّ

تِي، َفِقيَل يِل: َهَذا ُموَسى   ُمم ُأمَّ ُمهُ   َفَظنَنمُت َأهنَّ ُت َفإَِذا َسَواٌد  َوَقوم ُُفِق، َفنََظرم ، َوَلكِنم انمُظرم إِىَل األم

ُتَك َوَمَعُهمم َسبم  َخِر، َفإَِذا َسَواٌد َعظِيٌم، َفِقيَل يِل: َهِذِه ُأمَّ ُُفِق اآلم ُعوَن  َعظِيٌم، َفِقيَل يِل: انمُظرم إىَِل األم

ِ ِحَساٍب َواَل َعَذاٍب  َنََّة بَِغريم ُخُلوَن اجلم ًفا َيدم (، ثم هنض فدخل منزله فخاض الناس يف أولئك  َألم

ل  الذين يدخلون اجلنة بغري حساب وال عذاب، فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسو 

وُ   ، اهلل   الذين  لدوا يف اإلسالم ومل يرشكوا باهلل، وذكروا أشياء  وقال بعضهم: فلعلهم 

عليهم   اهلل  فخرج  فِي  ، رسول  خَتُوُضوَن  الَِّذي  )َما  فقا فقال:  فأخربوه،  )لِه؟(  ُهُم  : 

ُلوَن( فقام عكاشة بن حمص ِمم َيَتَوكَّ وَن، َوَعىَل َرهبِّ ُ ُقوَن، َواَل َيَتَطريَّ رَتم ُقوَن، َواَل َيسم ِذيَن اَل َيرم   ن الَّ

  ، ُع اهللَ َأنم جَيمَعَلنِي ِِمنمُهمم (، ثم قام رجل آخر، فقال: ادُع اهلل أ  : )َأنمَت َفَقاَل فقال: ادم ن  ِمنمُهمم

اَشُة( : )َسَبَقَك م، فقال جيعلني منه  هِبَا ُعكَّ
 (1) . 

تي اجلنََّة    أيضًا ما ُروَي أن رسول اهلل    ه ومصداق قال: )إنَّ اهللَ َوَعَدين أنم ُيدِخَل ِمن ُأمَّ

األخنس  يزيد  فقال  ِحساٍب(،  بغرِي  ًفا  ألم كالذباب  :  َسبعنَي  إال  أمتك  يف  أولئك  ما  واهلل 

ًفا، مع كلِّ ألمٍف َسبعوَن    األصهب يف الذبان، فقال رسول اهلل  : إنَّ ريبِّ قد َوَعَدين َسبعنَي ألم

ًفا، وزادين ث  . (2) الَث َحَثياٍت(ألم

نالوا هذا  فقد  والشهداء،   عن األنبياء  فضاًل    ه  فهؤالء يمثلون املقربني من أمت 

الصالح   والعمل  والتقى  اإليامن  يف  الشاخمة  والقمم  اهلداة  كوهنم  العظيم  اإلهلي  التكريم 

يدخل   حتى  أوهلم  يدخل  ال  واحدًا،  صفًا  اجلنة  يدخلون  احلق،  الدين  عىل  واالستقامة 

______________________________________________________________   
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قوله   يف  جاء  ما  عليه  يدلُّ  ما  وهو  البدر،  ليلة  القمر  صورة  عىل  صورهم  :  آخرهم، 

ُخَلنَّ  ُضُهمم َبعمضًا، الَ  )َلَيدم ٍف ُمَتاَمِسُكوَن، آِخٌذ َبعم فًا، َأوم َسبمُعاِمَئِة َألم تِي َسبمُعوَن َألم َنََّة ِمنم ُأمَّ  اجلم

ِر( َبدم َقَمِر َليمَلَة الم ُخَل آِخُرُهمم َوُجوُهُهمم َعىَل ُصوَرِة الم هُلُمم َحتَّى َيدم ُخُل َأوَّ أن    ، وقد صحَّ (1) َيدم

مع كل ألٍف من السبعني هؤالء سبعني ألفًا، كام جاء يف قوله    سوله  اهلل تعاىل أعطى ر

  ًِّفا اَل ِحَساَب َعَليمِهمم َواَل َعَذاَب َمَع ُكل تِي َسبمِعنَي َألم ِخَل اجلَنََّة ِمنم ُأمَّ : )َوَعَديِن َريبِّ َأنم ُيدم

ًفا َوَثاَلُث َحَثَياٍت   .(3) ِمنم َحَثَياتِِه( (2) َألمٍف َسبمُعوَن َألم

  ه الذي أعطاه لنبيه الكريم  ئ ففي هذه األحاديث وغريها يتبني كرمه تعاىل يف عطا 

ٍف   واملخلصني من أمته، وزيادهتم منه تعاىل فضاًل ورشفًا بأن يدخل هذا العدد )َمَع ُكلِّ َألم

ًفا( منهم بدون حساب، مع عدم اإلحاطة بالعدد الذي تشمله )َثاَلُث َحَثَياٍت  (  َسبمُعوَن َألم

 من حثيات الرب العظيم الكريم، وهو تعاىل أهل اجلود والكرم. 

ــ ما كرَّ الليل    : )ثبت يف عدة أخبار عن النبي املختار  هـ( 1188ي ) وقال السفارين

فيدخلون   بغري حساب،  اجلنة  يدخلون  ارتياب  بال  األمة  من هذه  طائفة  أن  ــ  النهار  عىل 

 .(4) ف بالشامل واليمني(جنات النعيم قبل وضع املوازين، وأخذ الصح 

لثبوت عصمتهم عن الذنوب، وكوهنم السبب  فإهنم ال حُياَسبون    ،ألنبياء  كذلك ا

 الذي يبعثه تعاىل ألجل هداية الناس. 

، وسبب اخلالف فيهم هو  ومع ذلك فإنه مل يتفق مجيع العلامء عىل عدم حساهبم 

ِذيَن ُأرم ما جاء يف قوله تعاىل:   َأَلنَّ الَّ َسلنِيَ َفَلنَسم َأَلنَّ املمُرم ،  [6]األعراف:   ِسَل إليِهمم َوَلنَسم

______________________________________________________________   

 .239٦/ 5( صحيح البخاري: 1)
حِثيُّ أَو احلاثِي(. احملكم2)

َ
َاب امل َاب َحْثياً... واحلَثا: التُّ واحمليط األعظم:   ( )احلَْثُي: َما رفعت ِبِه َيديك، َوقد َحَثي َعَلْيِه التُّ

 .130/ 5فتح الباري:   ابليدين مجيعاً(. )احلثية ما يؤخذ  ، وقال ابن حجر )من احلثي وهو األخذ ابلكفني(، و432/ 3
 .٦2٦/ 4( سنن التمذي: 3)
 .177/ 2( لوامع األنوار البهية: 4)
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؛ لكننا لو بحثنا يف  فإن هذه اآلية تدل عىل أن اهلل حياسب مجيع البرش؛ الرسل واملرسل إليهم 

األنبياء   سؤال  من  بينه  املقصد  قد  فنجده  الكريمة،  اآلية  هذه  الفخر  حسب 

 ، بقوله: أن السؤال يقع عىل األنبياء واألمم أيضاً   هيف إثباتهـ( 606ي) الراز

أنه   الرسل، فبني تعاىل  إليهم هم األمة، واملرسلون هم  الذين أرسل  الثانية:  )املسألة 

قوله:   اآلية  قال: ونظري هذه  الفريقني،  َكاُنوا  يسأل هذين  َعامَّ   َ َِعنيم َأمجم َأَلنَُّهمم  َلنَسم َفَوَربَِّك 

َمُلونَ   [. 93، 29]احلجر:  َيعم

تعاىل  ف أنه  اآلية: )اآلية تدل عىل  اشتملت عليها  التي  للمسائل  ه  قال يف معرض عدِّ

حياسب كل عباده؛ ألهنم ال ُيرجون عن أن يكون رساًل أو مرساًل إليهم، ويبطل قول من  

 .(1) يزعم أنه ال حساب عىل األنبياء والكفار(

ـ ومعلوم أنه ال ذن ـ فام املقصود  وعىل هذا القول بأهنم ُيسألونـ  وب هلم ليحاسبوا عليهاـ 

 من وقوع السؤال عليهم؟  

تقريع لكنه توبيخ للكفار وتقريع هلم    للمرسلني ليس بتوبيخ وال   ملَّا كان )سؤاله تعاىل 

 .(2) (أيضاً 

)ت قد  و الرازي  سؤال  606أجاب  يف  الفائدة  فام  قيل:  )فإن  بقوله:  ذلك  عن  هـ(  

ألبتة؟ قلنا ألهنم إذا أثبتوا أنه مل يصدر عنهم    الرسل مع العلم بأنه مل يصدر عنهم  تقصري 

لظهور   الرسل  حق  يف  اهلل  إكرام  فيضاعف  باألمة؛  بكليته  التقصري  التحق  ألبتة؛  تقصري 

براءهتم عن مجيع موجبات التقصري، ويتضاعف أسباب اخلزي واإلهانة يف حق الكفار ملا  

 .(3) ثبت أن كل التقصري كان منهم(

أن   يظهر  عن  فالذي  مساءلتهم  به  املقصود  أن  ُيسألون؛  األنبياء  بأن  القول  إطالق 
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  ت تبليغهم الدعوة إىل أقوامهم، وهو جمرد مساءلة لزيادة إقامة احلجة عىل العصاة، وليس 

 مساءلة مناقشة وتقريع، كام ظهر مما سبق. 

سؤال مناقشة  سألون، فاملراد به ما تقدم من أهنم ال يسألون  أما إطالق القول بأهنم ال يُ 

واستظهار، وإذا كان قد ثبت أن طائفة من أتباع األنبياء يدخلون اجلنة بغري حساب، فكيف  

 باألنبياء الذين هلم املزية األوىل يف كل تكريم؟ 

أقوامهم رسالة اهلل    تبليغ  هـ( أن اهلل تعاىل يسأل األنبياء عن774ويذكر ابن كثري )ت 

القيامة عام أجابوا رسله فيام أرسلهم به، ويسأل الرسل  تعاىل، فقال: )فيسأل اهلل األمم يوم  

 . (1) أيضًا عن إبالغ رساالته(

حساب عليهم، وكذلك    األنبياء ال: )فيام ينقله عنه السفاريني لنسفيويف ذلك يقول ا

اآليات   املناقشة، وعموم  باجلنة، هذا يف حساب  املبرشة  العرشة  املؤمنني، وكذلك  أطفال 

ديث من يدخل اجلنة بغري حساب، وهلذا قال علامؤنا يف عقائدهم:  الكريمة خمصوص بأحا 

بغري حساب وكل مكلف   اجلنة  يدخل  أن  اهلل  املكلفون، إال من شاء  املسلمون  وحياسب 

مسؤول، ويسأل من شاء من الرسل عن تبليغ الرسالة، ومن شاء من الكفار عن تكذيب  

 .(2) الرسل( 

 وإكرامه ملن ُياسبون املقصد الرابع: عدالة هللا تعال  
عدالته تعاىل يف حساب    إن من كربيات مقاصد احلساب واملساءلة يوم القيامة إظهار

واملظامل    لناسا احلقوق  ضياع  إذ  وعدم  القيامة  بينهم؛  يوم  يف  عباده  وجل  عز  احلق  يويف 

ُثمَّ ُتَوَّفَّ  ظلم نفس شيئًا وإن كان مثقال حبة من خردل  أجورهم كاملة غري منقوصة وال تُ 

ا َكَسَبتم َوُهمم الَ ُيظمَلُمونَ  ٍس مَّ [، وقال لقامن يف وصيته البنه معرفًا  281]البقرة:    ُكلُّ َنفم
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تعاىل:   اهلل  بعدل  َصخم إياه  يِف  َفَتُكن  َدٍل  َخرم نم  مِّ َحبٍَّة  ِمثمَقاَل  َتُك  إِن  َا  إِهنَّ ُبنَيَّ  يِف  َيا  َأوم  َرٍة 

ِض َيأمِت هِبَا اهللَُّ إِنَّ اهللََّ َلطِيٌف َخبرِيٌ  اَمَواِت َأوم يِف األَرم َفَمن  [، وقال تعاىل:  16  ]لقامن:  السَّ

ا َيَرهُ  ٍة رَشًّ َملم ِمثمَقاَل َذرَّ ا َيَرُه َوَمن َيعم ً ٍة َخريم َملم ِمثمَقاَل َذرَّ [، فقد أخرب احلق  8،  7  ]الزلزلة:  َيعم

منه وال  تبار أنه يويف كل عبد عمله، وأنه ال يضيع  النصوص ومثيالهتا  ك وتعاىل يف هذه 

 ينقص منه مقدار الذرة.  

ازي  مثل قمة العدل اإلهلي ومنتهاه إذ جُي يفاحلساب واجلزاء عىل األعامل يف ذلك اليوم  

ِن  تعاىل:    قال   ، وزر غريه  تعاىل العباد بأعامهلم إن خريًا فخري وإن رشًا فرش وال حيمل أحدٌ  مَّ

َرى َر ُأخم ِسِه َوَمن َضلَّ َفإِنَّاَم َيِضلُّ َعَليمَها َوالَ َتِزُر َواِزَرٌة ِوزم َتَدى َفإِنَّاَم هَيمَتدي لِنَفم ]اإلرساء:    اهم

15] (1). 

فال يقترص هذا احلساب عىل حقوق اهلل تعاىل يف العبادة واإليامن والطاعات، بل إنه  

العب حقوق  عىل  كذلك  عن  يشتمل  فضاًل  بينهم،  فيام  القيامة  اد  يوم  القصاص  يف  العدل 

ُه  وتبادل احلسنات والسيئات يقول   ُه ِمنمَها َفإِنَّ َيَتَحلَّلم : )َمنم َكاَنتم ِعنمَدُه َمظملَِمٌة ألَِخيِه َفلم

َخَذ ألَِخيِه ِمنم َحَسنَاتِِه َفإِنم  َهٌم ِمنم َقبمِل َأنم ُيؤم  مَلم َيُكنم َلُه َحَسنَاٌت ُأِخَذ  َليمَس َثمَّ ِدينَاٌر َوال ِدرم

 .(2) ِمنم َسيَِّئاِت َأِخيِه َفُطِرَحتم َعَليمِه(

الصدوق  الشيخ  منشورًا،  هـ(381)   يقول  يلقاه  كتابًا  إنسان  لكل  تعاىل  اهلل  )ُيرج   :

ينطق عليه بجميع أعامله، ال يغادر صغريًة وال كبريًة إال أحصاها، فيجعله اهلل تعاىل حسيب  

َم َعَليمَك َحِسيًبا نفسه واحلاكم عليها، بأن ُيقال له:  َيوم ِسَك الم َرأم كَِتاَبَك َكَفى بِنَفم    . (3)اقم

: )وقد نطق  بقوله   يوم القيامة   احلساب أصناف    هـ(436 ) يف املرتىضلذلك، ذكر الرش 

املسألة وإن كانت عامة   ان  باملحاسبة، واجتمعت األُمة عىل وقوعها، غري  الكريم  القرآن 
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املناقشة   سبيل  عىل  وللكافر  فيها،  إيالم  ال  خفيفة  سهلة  للمؤمنني  فتكون  مرتتبة،  فإهنا 

ل القرآ  . (1) ن الكريم بترصحيه بني احلسابني(والتبكيت والتهجني، وقد فصَّ

وهو    اخلَلمق يوم القيامة أصنافًا شتى، من هؤالء َمن حُياسب، ومنهم من ال حُياسب،ف

هـ(  ذكر هذه األصناف بالنسبة  751قد أمجل القرطبي )ت و   ما ذكرناه يف املقصد السابق،

فرقة: حتاسب حسابًا  حياسبون أصاًل، و  )فرقة: ال  للحساب، فقسمهم إىل ثالثة فرق، فقال:

ومها من املؤمنني ـ وفرقة: حتاسب حسابًا شديدًا، يكون منها مسلم وكافر، وإذا    –يسريًا  

كان من املؤمنني من يكون أدنى إىل رمحة اهلل، فال يبعد أن يكون من الكفار من هو أدنى إىل  

 .(2) غضب اهلل، فيدخله النار بغري حساب(

ا  أن  حُياَسبون فال ريب  العدالة اإلهلية ملن  أما من  منتهى  هلل تعاىل حياسبهم حماسبة يف 

لثقل   نتيجة  بالدرجات؛  بعض  عىل  بعضهم  يمتاز  وباحلساب  وسيئاته،  حسناته  توزن 

ا  موازينهم وخفتها، قال تعاىل:  ٍة رَشًّ َملم ِمثمَقاَل َذرَّ ا َيَرُه َوَمن َيعم ً ٍة َخريم َملم ِمثمَقاَل َذرَّ َفَمن َيعم

تعاىل: [8،  7  لة: ]الزلز َيَرهُ  وقوله   ،   َحِسيًبا َعَليمَك  َم  َيوم الم ِسَك  بِنَفم َكَفى  كَِتاَبَك  َرأم    اقم

 [. 14]االرساء: 

الكافر ُيرج له يوم القيامة كتاب فيقول: رب إنك قضيت    إنَّ   اآلية الكريمة   كام ُروَي يف 

له:  ِسَك    أنك لست بظالم للعبيد، فاجعلني أحاسب نفيس فيقال  بِنَفم َكَفى  كَِتاَبَك  َرأم  اقم

َم َعَليمَك َحِسيًبا  َيوم  . (3)الم

أنه قال: )يا ابن آدم بسطت لك صحيفتك،    عن احلسن البرصي  وى الطربيلذلك ر

يمينك  ووكل بك ملكان   الذي عن  كريامن احدمها عن يمينك واآلخر عن يسارك، فأما 

فيحفظ حسناتك، وأما الذي عن شاملك فيحفظ سيئاتك، فاعمل ما شئت، أقلل أو اكثر،  
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حتى إذا مّت ُطويت صحيفتك فجعلت يف عنقك معك يف قربك، حتى خترج يوم القيامة  

َرأم كَِتاَبَك َكَفى بِنَفم كتاب يلقاه منشورًا   َم َعَليمَك َحِسيًبا اقم َيوم قد عدل واهلل عليك    ِسَك الم

 . (1) من جعلك حسيب نفسك(

 اإلشهاد   ـ  2
ُأِعدت   قد  اإلهلية  املحكمة  ويرون  ُأحرَضت،  قد  أعامهلم  صحف  العباد  يرى  وإذ 

برغم  حلساهبم وإذ تبلغ األنفس غايتها من فزع يومئذ، ونظرًا حلاجة أي حمكمة اىل الشهود  

  منهم َمن  يأيت باألشهاد عىل اخلَلق الذينإال أنه تعاىل  املحكمة اإلهلية يف احلساب،    عدالة

مت أمامهم. ينكرون ما قد عم  لوه يف حياهتم الدنيا عند رؤيتهم لصحف أعامهلم التي قد ُقدِّ

القيامة عىل اخلَلق،   ومن خالل استقرائنا للنصوص الكريمة يف حضور الشهود يوم 

يوم    يف مفهوم األشهاد   تمهيدمسبوقًة ب،  مخسة فقد رأينا تقسيم املقاصد املتعلقة هبا اىل فروٍع  

 هي: ا املقاصد، ف، أمالقيامة وذكر أنواعهم 

 املقصد األول: اللطف اإلهلي، ونجاة املؤمنني الكتفائهم بشهادة اهلل تعاىل عىل أعامهلم  

 املقصد الثاين: العدالة اإلهلية يف االشهاد وإقامة احلجة عىل العباد 

 املقصد الثالث: القدرة اإلهلية يف شهادة اإلنسان عىل نفسه ونطق جوارحه 

 خاصة    بشهادهتم عامة والنبي    املقصد الرابع: تكريم األنبياء  

   بالوسطية وعرض أعامهلا عليه    املقصد اخلامس: تكريم أمة النبي حممد  
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 متهيد: مفهوم األشهاد 
الفراهيدي أن تقول: استشهد فالٌن فهو شهيد، وقد شِهد عىل فالن    :قال  )الشهادة 

 . (1)بكذا شهادًة، وهو شاهٌد وشهيد(

األمني يف شهادته، وقيل الشهيد الذي ال يغيب عن علمه  تعاىل الشهيد من أسامء اهلل و

 . (2) احلارض. واجلمع أشهاٌد وشهود( يشء، والشهيد: 

سواء كان عليه أو عىل غريه، وخرب قاطع ُيتص    الشهادة: بيان احلق،الحًا، فطأما اص

 وقيل: إقرار مع العلم وثبات اليقني.  ، بمعنى يتضمن رضر غري املخرب فيخرج اإلقرار

فهم السيد كامل احليدري  (3) واألشهاد: مجع شهيد، كام األرشاف: مجع رشيف ، وعرَّ

أعامل اخلالئق يوم القيامة  بقوله: )وامُلراد منهم أولئك النفر أو املوجودات التي تشهد عىل  

حني تقوم املحكمة اإلهلية ويؤتى بصحيفة األعامل لإلنسان، فهنا يؤتى باألشهاد ليشهدوا  

عىل ما يف صحيفة أعامل اإلنسان، وليس امُلراد بأعامل اخلالئق األعامل الظاهرية كالصالة  

 . (4) ة واالعتقادات(والصوم وغريمها فقط، وإنام األعم منها من األعامل اجلوانحية القلبي

َواهللَُّ  وقد أشارت أكثر من آية إىل الشهداء الذين يشهدون عىل العباد هم اهلل تعاىل:  

َمُلونَ  ٍة َشِهيًدا  [، ونبي كل أمة:  98]آل عمران:    َشِهيٌد َعىَل َما َتعم َم َنبمَعُث يِف ُكلِّ ُأمَّ َوَيوم

َأنمُفِسِهمم  ِمنم  ونبي89]النحل:  َعَليمِهمم  َشِهيًدااالسالم:    [،   
ِ
َهُؤاَلء َعىَل  بَِك    َوِجئمنَا 

ًة َوَسًطا لَِتُكوُنوا ُشَهَداَء  [، والصفوة األخيار من األُمة: 41]النساء:   نَاُكمم ُأمَّ َوَكَذلَِك َجَعلم

ُسوُل َعَليمُكمم َشِهيًدا ٍل  َما   ة:  [، واملالئك143]البقرة:    َعىَل النَّاِس َوَيُكوَن الرَّ َيلمِفُظ ِمنم َقوم

ِه َرِقيٌب َعتِيدٌ   إِالَّ  َباَرَها )   : [، واألرض18]ق:    َلَديم ُث َأخم َمئٍِذ حُتَدِّ َحى  4َيوم ( بَِأنَّ َربََّك َأوم
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واأليام والليايل  النفس واجلوارح    أيضاً   ومن الشهود يومئذٍ ،  [ 5،  4]الزلزلة: اآليتني    هَلَا 

، واألرض وكافة اجلامدات، وبناًء عىل  ال عىل صاحبه تشهد بام عمل فيها وعليها ويشهد امل

دور األشهاد الكبري يف احلساب، وأمهيتهم يف إقامة احلجة عىل العباد، فإن يوم القيامة ُينَسب  

َهادُ إليهم، حيث قال تعاىل:  َشم َم َيُقوُم األم  .[ 51 : ]غافر َوَيوم

 بشهادة هللا تعال   املقصد األول: النجاة واللطف اإلهلي للمؤمنني الكتفائهم 
سبحانه وتعاىل الذي ال ختفى   الشاهد األّول عىل سلوك اإلنسان وعمله وترصفاته هو اهللّ    

ُقلم  ، وهي أعظم الشهادات وأكربها، قال تعاىل: األرض وال يف السمواتعليه خافية يف 

رَبُ َشَهاَدًة ُقِل اهللَُّ َشِهيٌد َبيمنِي    َأكم
ٍ
ء والشهيد من أسامءه تعاىل  [،  10  :]األنعام  َوَبيمنَُكمم َأيُّ يَشم

الغيب والشهادة،   تعاىل عامل  فإنه  العليم مع خصوص إضافة؛  اىل  معناه  احلسنى، ويرجع 

املخلوقات   مجيع  يشاهد  الذي  وهو  ظهر،  عامَّ  عبارة  والشهادة  بطن،  عامَّ  عبارة  والغيب 

  ك يكتفي املؤمنون يوم القيامة هبذه الشهادة، ، لذل(1) بأفعاهلا ونواياها، وهو اخلبري العليم

 ذلك أهنم مؤمنون بعلمه وخربته بأحواهلم ونواياهم وكافة أعامهلم.   وال يطلبون غريها،

عىل   املنزل  اإلهلي  الوحي  حال  هو  مثلام  حمض،  غيب  فهي  الشهادة،  هذه  كيفية  أما 

فاهلل تعاىل  ،  هل كيفيتها حقيقة نجمع كونه  أو غريهم، والذي ُينَزه عن التجسيم،  األنبياء

ولذلك يشعر الشخص يومئٍذ بيقني ليس معه شك بأن  ،  يلهم من شاء كيف شاء متى شاء

ثه ذلك احلديث، هو اهلل تعاىل، وقد ُيؤَيد ذلك اإلهلام نفيًا  الذي أهلمه ذلك اإلهلام، أو حدَّ 

(2) للشك، بام يدل عليه من اخلوارق واملعجزات
. 

عن صفوان بن حمرز املازين  ُروَي  ما    اللطف اإلهلي يف شهادته تعاىل  ويدل عىل ذلك

  كيف سمعت رسول اهلل    : قال: بينام أنا أميش مع ابن عمر آخٌذ بيده إذ عرض رجل فقال
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اهلل   فقال سمعت رسول  النجوى؟  َكنََفُه،    يف  َعَليمِه  َفَيَضُع  ِمَن  املمُؤم نِى  ُيدم اهللََّ  )إِنَّ  يقول: 

هُ  رُتُ َرُه بُِذُنوبِِه  َوَيسم ، َحتَّى إَِذا َقرَّ ِرُف َذنمَب َكَذا َفَيُقوُل َنَعمم َأي َربِّ ِرُف َذنمَب َكَذا َأَتعم  َفَيُقوُل َأَتعم

َطى كِ  َم، َفُيعم َيوم ِفُرَها َلَك الم َيا، َوَأَنا َأغم نم هُتَا َعَليمَك يِف الدُّ ُه َهَلَك َقاَل َسرَتم ِسِه َأنَّ َتاَب  َوَرَأى يف َنفم

، َأالَ لَ َح  ِمم ِذيَن َكَذُبوا َعىَل َرهبِّ  الَّ
ِ
َهاُد َهُؤالَء َكافُِر َواملمُنَافُِقوَن َفَيُقوُل األَشم ا الم نَُة اهللَِّ  َسنَاتِِه، َوَأمَّ عم

(1) َعىَل الظَّاملنَِِي(
 . 

أوله أي يسرته فال يفضحه(  قوله    ومعنى َكنََفُه( )بفتح  َعَليمِه    كام جاء،  (2) )َفَيَضُع 

فبنون مفتوحة وهو سرته وعفوه، واملراد بالدنو هنا دنو كرامة واحسان ال دنو مسافة    :فه )كن

 .(3) واهلل تعاىل منزه عن املسافة وقرهبا(

كام يتجىل يف وجود االشهاد يوم القيامة مظاهر اسم اهلل تعاىل الصبور، فربغم علمه  

ون حتى يف ذلك املوقف، إال  وخربته بأعامل العباد، وبرغم اجلحود الذي يستمر به املنكر

إنه تعاىل ال يعجل فيعاقبهم قبل إقامة كافة احلجج عليهم، )فهو الذي ال حتمله العجلة عىل  

املسارعة اىل الفعل قبل أوانه، بل ينزل األمور بقدٍر معلوم، وجيرهيا عىل سنن حمدودة، ال  

قاهتا تقديم مستعجل، بل  يؤخرها عن آجاهلا املقدرة هلا تأخري متكاسل، وال يقدمها عىل أو

يودع كل يشء يف أوانه عىل الوجه الذي جيب أن يكون كام ينبغي، وكل ذلك من غري مقاساة 

 .(4) (داٍع عىل مضادة اإلرادة 

وهو تعاىل احلليم عىل عباده، يف حياهتم الدنيا وكذلك يف حماسبتهم؛ إذ يشاهد معصية  

وال يعرتيه غيظ، وال حيمله عىل املسارعة    العصاة، ويرى خمالفة األمر، ثم ال يستفزه غضب، 

لالنتقام ـ مع غاية االقتدار ـ فكان حلمه عليهم يف اآلخرة كام كان حلياًم عليهم يف الدنيا،  
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ٍة َوَلكِنم  كام قال تعاىل:   ِرَها ِمنم َدابَّ ُرُهمم  َوَلوم ُيَؤاِخُذ اهللَُّ النَّاَس باَِم َكَسُبوا َما َتَرَك َعىَل َظهم ُيَؤخِّ

ى َفإَِذا َجاَء َأَجُلُهمم َفإِنَّ اهللََّ َكاَن بِِعَباِدِه َبِصرًيا   .(1) [45]فاطر:    إِىَل َأَجٍل ُمَسمًّ

فإنه تعاىل هيبهم احلرية الكاملة حتى    اإلهلية،  حكمة يف امل  الصرب واحللمهذا    فضاًل عنو

إذ ال يعاقبهم  ن شهادة اهلل نفسها،  الطغاة واملجرمويف ذلك املوقف، ال سيَّام حني ال يقبل  

يبني احلجة عليهم   أن  قبل  اهلل  تعاىل  أن رسول  يوم    كام ورد يف احلديث  ضحك ذات 

يِن ِمَن  وتبسم، فلام سألوه عن ذلك، قال رم
جُتِ َأمَلم  َيا َربِّ  َيُقوُل:  ُه،  َربَّ َعبمِد  الم خُمَاَطَبِة  : )ِمنم 

يِس إاِلَّ َشاِهًدا ِمنِّي، َقاَل: َفَيُقوُل:  الظُّلمِم؟ َقاَل: َيُقوُل: َبىَل، َقا  َل: َفَيُقوُل: َفإِينِّ اَل ُأِجيُز َعىَل َنفم

َفُيَقاُل  فِيِه،  َعىَل  َتُم  َفُيخم َقاَل:  ُشُهوًدا،  َكاتِبِنَي  الم َوبِالمكَِراِم  َشِهيًدا،  َعَليمَك  َم  َيوم الم ِسَك  بِنَفم   َكَفى 

َكانِِه: انمطِِقي، َقاَل: َفَتنم ًدا َلُكنَّ  أِلَرم َ المَكاَلِم، َقاَل َفَيُقوُل: ُبعم اَملِِه، َقاَل: ُثمَّ ُُيَىلَّ َبيمنَُه َوَبنيم طُِق بَِأعم

ًقا، َفَعنمُكنَّ ُكنمُت ُأَناِضُل(  . (2) َوُسحم

: )عجبُت من جمادلِة العبُد ربَّه يوَم القيامِة يقوُل: أي  يف جوابه    وقريب منها الرواية 

، أليَس وعدَتني  أن ال تظلَِمني؟ قال: بىل قال: فإينِّ ال أقبُل عيلَّ شاهًدا إالَّ من نفيس    ربِّ

الكاتبنَي شهوًدا الكراِم  أوليَس كفاين شهيًدا وباملالئكِة  تبارَك وتعاىل:  قال:    ؟ قال: فيقوُل 

ُد هذا الكالَم مراًرا قال  عًدا  فُيختُم عىل فيه وتتكلُم أركاُنه بام كان يعمُل فيقوُل: بُ   :  فرُيدِّ

أجادُل   كنُت  عنكنَّ  وسحَقًا،  َواَل  لكنَّ  ُعُكمم  َسمم َعَليمُكمم  َهَد  َيشم َأنم  وَن  َترِتُ َتسم ُكنمُتمم  َوَما 

 . (3) [22]فصلت:   َأبمَصاُرُكمم 

فقول املتهم يف اآلخرة: )أليَس وعدَتني أالَّ تظلَِمني( يدل عىل الضامنات الكثرية التي  

طلقة يف ذلك اليوم، وقوله: )عنكنَّ كنُت أجادُل( دليل عىل  أخذها العباد إلقامة العدالة امل 

وهذا احلديث وغريه يبني أن كل فرتة الربزخ،  ،  مدى احلرية التي أتيحت له للدفاع عن نفسه
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وأنواع العقوبات التي عوقب هبا أولئك الطغاة املجرمون، وما بعدها من فرتة املحرش، مل  

يف إصالح نفوسهم اململوءة باخلصومة واجلدل، ولذلك رسعان ما يعود هلا طبعها    تكِف 

 . (1) من احلرية  إن أتيح هلا ولو بصيصٍ 

وعىل نقيض هؤالء املعاندين، املؤمنون باهلل تعاىل، إذ يكتفون بشهادة اهلل، وتبرشهم  

لقيامة مع تلك  ستحرض يوم ا  املالئكة من الشهداء ملا أحصوه عليهم من أعامل، ذلك أهنا 

كلوا  غريهم من املالئكة الذين وُ   فضاًل عن حضورعىل ما فيها،  هلم  الكتب لتكون شاهدة  

:  كام ورد يف احلديث الرشيف قوله    والعلم،  مجالس الذكركباالهتامم بشؤون أخرى  

تمُهُم املماََلئَِكُة، ُكُروَن اهللَ َعزَّ َوَجلَّ إِالَّ َحفَّ ٌم َيذم ُعُد َقوم َُة، َوَنَزَلتم َعَليمِهِم    )اَل َيقم محم َوَغِشَيتمُهُم الرَّ

كِينَُة، َوَذَكَرُهُم اهلُل فِيَمنم ِعنمَدُه( يصيل، وعند    وروي أنه بينام كان رسول اهلل  كام  ،  (2)السَّ

رفع رأسه من الركوع، وقوله: سمع اهلل ملن محده، قال رجل وراءه: )ربنا ولك احلمد محدًا  

مباركاً  طيبًا  قال    كثريًا  انرصف  فلام  فقال  فيه(،  أنا،  الرجل:  فقال  املتكلم؟  من   :  :

م يكُتُبها أوُل(  . (3) )رأيُت بضعًة وثالثني ملًكا يبتدروهنا أهيُّ

يف كل شؤون  ة التي تثبت احلضور الدائم للمالئكةرشيفوغريها من األحاديث ال 

بطلبة  املوكلني  أو  اجلمعة،  بيوم  املوكلني  كاملالئكة  املوكلني    اإلنسان،  املالئكة  أو  العلم، 

، أو املالئكة املنترشين يف كل حمل، ولذلك تتاح هلم يوم القيامة  بتبليغ السالم لرسول اهلل  

الفرصة للشهادة، مثل غريهم من الشهود، ألن العربة يف الشهود تكون بعدالتهم وصدقهم،  

 . (4)ملا يريدون الشهادة فيهوعلمهم باإلضافة إىل حضورهم أو شهودهم 

ها من مواطن شهادة اهلل تعاىل يوم القيامة  ؤ وبذلك فإن من ُكربى املقاصد التي نستقر

______________________________________________________________   

 .317يُنظَر( أسرار ما بعد املوت: ) (1(
 .2074/ 4صحيح مسلم:  )2(
 . 275/ 1صحيح البخاري:  )3(
 .337نظَر( أسرار ما بعد املوت: يُ ( )4(



 

183 

عظيم   وهي  ورأفته  تعاىل  لطفه  بنرمحته  وتبشريهم  العباد،  عىل  وحلمه  من  بصربه  جاهتم 

فضاًل عن تبشريهم بام قدموه من أعامٍل    العذاب يومئٍذ الكتفائهم هبا وعدم إنكارهم هلا،

  ما قام به من أعامٍل طاحلة   بخالف من أنكر  ، وهذاصاحلة ملا أحصته عليهم املالئكة  

 عليه. جوارحه   واستحق بذلك شهادة الشهداء بل وحتى شهادة نفس

 املقصد الثاين: القدرة والعدالة اإلهلية يف شهادة اإلنسان ونطق جوارحه 
الظ املقاصد  وأهوالهمن  املوقف  ذلك  يف  املطلقة  تعاىل  اهلل  لقدرة  واستكامالً  اهرة   ،

نطق اجلوارح بعد انكار العصاة لشهادة اهلل تعاىل واألنبياء    ،ملقاصد إقامة احلجة عىل العباد

املحرمات،   من  فعلوه  ما  ب  وشهادةواملالئكة عىل  حييط  ما  من  كل  به  قام  ما  اإلنسان عىل 

ُعِرَضت عليه  ، و عليه   ا أعامل، واعرتافه التي  إنكاره هلذه األعامل  تعاىل  إذ  يف حال  يفاجأه 

 بشهادة جوارحه عليه باحلق. 

تشهد عليه يف ذلك املوقف، وينطقها تعاىل بعظيم قدرته بجميع    (1)فجوارح اإلنسان

تعاىل:   قال  حماسبته،  عند  أنكره  َهُد  ما  َوَتشم ِدهيِمم  َأيم َوُتَكلُِّمنَا  َواِهِهمم  َأفم َعىَل  تُِم  َنخم َم  َيوم الم

ِسُبونَ  ُجُلُهمم باَِم َكاُنوا َيكم  تعاىل غري  [، فبني تعاىل حال الكافرين حني ُينطِق اهلل 65]يس:    َأرم

لساهنم من اجلوارح فيعرتفون بذنوهبم وتشهد عليهم، وذلك يف قدرته تعاىل يسري، وتكلم  

 . (2)األيدي ظهور األمور بحيث ال يسع معه اإلنكار حتى تنطق به األيدي واألبصار

هـ( يف التبيان )أخرب تعاىل بأنه ُيتم عىل افواه الكفار يوم  460يقول الشيخ الطوس)ت 

ُجُلُهمم فال يقدرون عىل الكالم والنطق    القيامة َهُد َأرم ِدهيِمم َوَتشم ، كام قيل: يف  َوُتَكلُِّمنَا َأيم
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 معنى شهادة األيدي قوالن: 

 احدمها ـ إن اهلل تعاىل ُيلقها خلقة يمكنها أن تتكلم وتنطق وتعرتف بذنوهبا.  

 تها.والثاين ـ إنه جيعل اهلل فيها كالمًا ونسبه اليها ملا ظهر من جه

وقال قوم: انه يظهر فيها من األمارات ما تدل عىل ان اصحاهبا عصوا وجنوا هبا أقبح  

 .(1) اجلنايات فسمى ذلك شهادة(

ففي الوجه األول من املجازما يف الوجه الثاين؛ ألن األول يقتيض أن اليد والرجل        

والظاهر   منفصل،  حيِّ  بنية  ُبنيت  إذا  ورجاًل  يدًا  كوهنا  من  اىل  خرجت  الشاهد  إضافة 

كام قيل: إن الشهادة وقعت من العايص نفسه، وأحوج اىل أن يشهد بام فعل وُيَقُر  ، اجلوارح

 . (2) به، وبنى اهلل تعاىل جوارحه بنية يمكن أن يستعمل يف الكالم، ويكون آلة فيه

ن نسبة  ، إَوُتَكلُِّمنَا َأيمِدهيِمم لقوله تعاىل:    تفسريه يف    هـ( 1279)ت   ويقول اآللوس

نسبة   كُثر  أهنا  حتى  األعامل  بمبارشة  اختصاصها  ملزيد  الشهادة  دون  األيدي  إىل  التكليم 

ِر باَِم َكَسَبتم َأيمِدي  العمل إليها بطريق الفاعلية كام يف قوله تعاىل:   َبحم رَبِّ َوالم َفَساُد يِف الم َظَهَر الم

ُكُرونَ [، وقوله تعاىل:  41  : ]الروم   النَّاسِ  ِدهيِمم َأَفاَل َيشم   لَِيأمُكُلوا ِمنم َثَمِرِه َوَما َعِمَلتمُه َأيم

َمتم َيَداهُ [، وقوله تعاىل:  35]يس:   ُء َما َقدَّ َم َينمُظُر املمَرم [، اىل غري ذلك وال  40  :]النبأ  َيوم

نبية،  كذلك األرجل، فكانت الشهادة أنسب هبا ملا أهنا مل تضف إليها األعامل فكانت كاألج

وكان التكليم أنسب باأليدي لكثرة مبارشهتا األعامل وإضافتها إليها فكأهنا هي العاملة،  

 هذا مع ما يف مجع التكليم مع اخلتم عىل األفواه املراد منه املنع من التكلم من احلسن. 

وليس يف ذلك ما يدلُّ عىل أن األيدي واألرجل فقط من يشهد عىل اإلنسان أو عىل  

ونفي األعضاء   احلرص  من  ذكر  ما  غري  إذ  شهادة  السمع  ؛  شهادة  هناك  يكون  أن  جيوز 
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تعاىل   قوله  ظاهر  هبذا  يشعر  كام  األعضاء  وسائر  واأليدي واألرجل  واأللسنة  واألبصار 

واجللود يف آية السجدة، لكن مل يذكر بعض من ذلك يف بعض من اآليات اكتفاء بذكره يف  

 .(1) البعض اآلخر منها أو داللته عليه بوجه

َحتَّى إَِذا  ال منافاة بينهام وبني السمع واألبصار واجللود التي ُذكِرت يف قوله تعاىل: و

َمُلونَ  ُعُهمم َوَأبمَصاُرُهمم َوُجُلوُدُهمم باَِم َكاُنوا َيعم   [، 20 : ]فصلت  َما َجاُءوَها َشِهَد َعَليمِهمم َسمم

لآلية الكريمة بأهنا أنِزَلت يف قوٍم  يف تفسريه    هـ( 436 )توالتي أشار اليها الرشيف املرتىض

ُيعَرض عليهم أعامهلم فينكروهنا، فيقولون ما عملنا منها شيئًا، فتشهد عليهم املالئكة الذين  

كتبوا عليهم أعامهلم، فيقولون هلل يا رب هؤالء مالئكتك يشهدون لك ثم حيلفون باهلل ما  

لِ فعلوا من ذلك شيئًا، وهو قول اهلل سبحانه:   ُمم  َفَيحم ُفوَن َلُه َكاَم حَيملُِفوَن َلُكمم َوحَيمَسُبوَن َأهنَّ

َكاِذُبونَ  ُمم ُهُم الم  َأاَل إِهنَّ
ٍ
ء [، فعند ذلك ُيتم اهلل سبحانه عىل السنتهم  18]املجادلة:    َعىَل يَشم

 .(2) وينطق جوارحهم

اخلبيث  وهذا مما ال يعجز عنه تعاىل لقدرته املطلقة وما وعد به عباده من عدله، ليميز  

املنافق، حيث ُيتم اهلل تعاىل عىل أفواههم، وتشهد   من الطيب، ويميز صادق االيامن من 

تعاىل:   قال  يعملون،  كانوا  بام  جوارحهم  ومجيع  وأرجلهم  مِلَ  أيدهيم  جِلُُلوِدِهمم  َوَقاُلوا 

وَ   
ٍ
ء ُكلَّ يَشم َأنمَطَق  الَِّذي  اهللَُّ  َأنمَطَقنَا  َقاُلوا  َعَليمنَا  ُتمم  َجُعوَن  َشِهدم ُترم َوإَِليمِه  ٍة  َمرَّ َل  َأوَّ َخَلَقُكمم  ُهَو 

ُعُكمم َواَل َأبمَصاُرُكمم َواَل ُجُلوُدُكمم َوَلكِنم َظنَنمُتمم  21) َهَد َعَليمُكمم َسمم وَن َأنم َيشم َترِتُ ( َوَما ُكنمُتمم َتسم

َمُلونَ  َلُم َكثرًِيا مِمَّا َتعم  . (3) [22،  21]فصلت:   َأنَّ اهللََّ اَل َيعم

غلب عىل طبعه املحاججة واجلدال واإلرصار عىل املعصية حتى يف ذلك    ذلك أن َمن

ما رواه أبو سعيد اخلدري أن رسول اهلل    عليه أيضاً املوقف يستمر يف جمادلته وإنكاره، ويدلُّ  
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   َف َوَخاَصَم،  َفَجَحَد  بَِعَملِِه،  َكافُِر  الم  َ ُعريِّ ِقَياَمِة  الم ُم  َيوم َكاَن  )إَِذا  ِجرَياُنَك  قال:  َلُه:  ُيَقاُل 

لُِفوا،   ُلُك، َوَعِشرَيُتَك؟ َفَيُقوُل: َكَذُبوا، فُيقاُل: احم َهُدوَن َعَليمَك، َفَيُقوُل: َكَذُبوا، َفُيقاُل: َأهم َيشم

ِخُلُهُم النَّاَر( ، َفُيدم ِسنَُتُهمم َهُد َعَليِهمم َألم ِمُتُهُم اهللَُّ َويشم لُِفوَن، ُثمَّ ُيصم  .(1) َفَيحم

، ونتيجة ما يرونه من مظاهر العدالة  أيضاً  ورد يف احلديث ما يشري إىل أن هذا الصنف كام 

املطلقة، حياولون أن حيتالوا عىل قلب احلقائق يف الدنيا، وخداع اخللق هبا، فلذلك تبقى هذه  

يف    احلجج يف أيدهيم يوم القيامة، ويتصورون أهنم سيخادعون اهلل كام خادعوا اخللق،، قال  

ِبَك،   آَمنمُت  َربِّ  َيا  َفَيُقوُل:  َذلَِك،  ِمثمَل  َلُه  َفَيُقوُل  الثَّالَِث،  َيلمَقى  )ُثمَّ  الطويل:  القيامة  حديث 

َتَطاَع، َفَيُقوُل: َهاُهَنا   ٍ َما اسم قمُت، َوُيثمنِي بَِخريم ُت، َوَتَصدَّ يمُت، َوُصمم َوبِِكَتاِبَك، َوِبُرُسِلَك، َوَصلَّ

ُثمَّ  َقاَل:  ؟  ِإًذا،  َهُد َعيَلَّ الَِّذي َيشم ِسِه: َمنم َذا  َنفم ُر يِف  َوَيَتَفكَّ َنبمَعُث َشاِهَدَنا َعَليمَك،  َن  َلُه: اآلم ُيَقاُل   

بِعَ  َوِعَظاُمُه  َوحَلمُمُه  َفِخُذُه  َفَتنمطُِق  انمِطِقي،  َوِعَظاِمِه:  َوحَلمِمِه  لَِفِخِذِه  َوُيَقاُل  ِفيِه،  َعىَل  َتُم  َمِلِه،  َفُيخم

َخُط اهلُل َعَليمِه( َوَذلِ  ِذي َيسم ِسِه، َوَذلَِك املمَُنافُِق َوَذلَِك الَّ ِذَر ِمنم َنفم  . ( 2) َك لُِيعم

 خاصة   بشهادهتم عامة والنيب    املقصد الثالث: تكرمي األنبياء
يف ذلك  وشهادة االنبياء    ونستنبط هذا املقصد من خالل ما ورد يف شهادته  

يشهد كلُّ نبي عىل أمته، ومع علم اهلل تعاىل    إذ، نبياءالتكريم لألاملوقف، فمن جتليات 

يشء  بكل  إهن  ،امُلطَلق  وتذكريًا  م إال  هلم،  تكرياًم  تعاىل؛  اهلل  بعد  الشهداء  أوائل  من 

جاءوا  ا  فيام وقع عليهم من صدود أقوامهم املنكرين ململظلوميتهم  ، وبيان  بفضلهم عىل أممهم

اآلثار الكبرية يف الرتغيب يف االستجابة لكل ما دَعوا إليه والبعد عام أمروا  هلا من  كام أن    ،به

 باالنتهاء عنه. 

واحدة ومستمرة اىل يوم  عىل أن أصول دعوهتم  دالئل  كام أن هذه الشهادة من ال
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من العلم بأن اإلنسان سُيّذّكر يومئٍذ بمدى استجابته ملا جاء به   فيها القيامة، وال ُيفى ما  

  تعاىل، من العمل باألوامر اإلهلية والنهي عامَّ هُنَي عنه. رسل اهلل

فيشهد كل رسول عىل أمته بالبالغ،   ، أول من يشهد عىل األمم رسلها ألجل ذلك فإن 

: )يوم يقوم األشهاد من املالئكة واألنبياء واملؤمنني عىل األمم  هـ(310ي )ت يقول الطرب

 . (1) م رساالت رهبم، وأن األمم كّذبتهم(املكذبة رسلها بالشهادة بأن الرسل قد بلغته

ٍة َشِهيدًا َعَليمِهمم ِمنم َأنمُفِسِهمم  قوله تعاىل:    ومما ورد يف هذه الشهادة َم َنبمَعُث يِف ُكلِّ ُأمَّ َوَيوم

 
ِ
َشِهيدًا َعىل هُؤالء بَِك  الطباطبائ89]النحل:    َوِجئمنا  يف صفة  هـ(  1409ي )ت[، ويبني 

ٍة َشِهيدًا  م بقوله: )وكيف كان فقوله تعاىل: هؤالء الشهداء عىل األم َم َنبمَعُث يِف ُكلِّ ُأمَّ َوَيوم

َأنمُفِسِهمم  يدل عىل بعث واحٍد يف كل امة للشهادة عىل أعامل غريه، وهو غري    َعَليمِهمم ِمنم 

البعث بمعنى اإلحياء للحساب، بل بعث بعد البعث، وإنام ُجِعَل من أنفسهم ليكون أتمَّ  

 . (2) أقطَع للمعذرة كام يفيده السياق(للحجة و

، فضاًل عن وقوع  ؤالء األنبياء  ملن استجاب هل أيضًا  يكون التكريم اإلهلي  لذلك  

يف معرض تفسريه لقوله   هـ(606ي )تالرازعامة املكلفني، إذ يقول احلجَة عىل العباد من 

ٍة َشِهيدًا  تعاىل:   َم َنبمَعُث يِف ُكلِّ ُأمَّ  َوَيوم
ِ
  َعَليمِهمم ِمنم َأنمُفِسِهمم َوِجئمنا بَِك َشِهيدًا َعىل هُؤالء

إذا ثبت هذا فنقول  ،  )اعلم أن هذا نوع آخر من التهديدات املانعة للمكلفني عن املعايص

 يف اآلية قوالن:  

 األول: أن املراد أن كل نبي شاهد عىل أمته. 

حيصل فيهم واحد يكون شهيدًا  والثاين: أن كل مجع وقرن حيصل يف الدنيا فال بد وأن 

  فهو الرسول بدليل قوله تعاىل:   أما الشهيد عىل الذين كانوا يف عرص رسول اهلل  ،  عليهم
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ُسوُل َعَليمُكمم َشِهيًدا ًة َوَسًطا لَِتُكوُنوا ُشَهَداَء َعىَل النَّاِس َوَيُكوَن الرَّ نَاُكمم ُأمَّ   َوَكَذلَِك َجَعلم

زمان بعد زمان الرسول من الشهيد فحصل من   كل  بد يف أنه ال [، وثبت أيضًا  143]البقرة:  

  بد وأن يكون غري ُيلو من شهيد عىل الناس، وذلك الشهيد ال  هذا أن عرصًا من األعصار ال

ومن  ،  (1) جائز اخلطأ، وإال الفتقر إىل شهيد آخر ويمتد ذلك إىل غري النهاية وذلك باطل(

 . هشاهدًا عىل أمت  هذا الباب كان النبي 

ن املراد  أ  وردَ   عىل أمته فإنه شهيٌد عىل غريه من الشهداء، إذ  كذلك فمع شهادة النبي

تعاىل   قوله   من 
ِ
الكريمة    هُؤالء اآلية  ِمنم  يف  َعَليمِهمم  َشِهيدًا  ٍة  ُأمَّ ُكلِّ  يِف  َنبمَعُث  َم  َوَيوم

 
ِ
مة الطباطبائي )ت ، قولني،  َأنمُفِسِهمم َوِجئمنا بَِك َشِهيدًا َعىل هُؤالء هـ(  1409ذكرمها العالَّ

 يف امليزان، وجعفر السبحاين يف مفاهيم القرآن، مها: 

شاهد عىل الشهداء من األنبياء والشهداء اآلخرين دون عامة الناس،    األول: أنه   

شهيٌد عىل الشهداء، وظاهر الشهادة عىل الشاهد    فالشهداء شهداء عىل الناس، والنبي  

شهيٌد عىل مقامهم ال عىل أعامهلم؛ ولذلك مل يكن    شهادة عىل عمله، فهو  تعديله دون ال 

 من الواجب أن يعارصهم ويتحد هبم زمانًا. 

أمته   القيامة ممن  والثاين: أهنم  يوم  إليه من لُدن عرصه اىل  ُبِعث  قاطبة من  ، وهم 

 . (2)من الناس حرضه وَمن غاب عنه وَمن عارصوه ومن جاء بعده 

يرتجح والرسل    والذي  األنبياء  عىل  شهيٌد  بأنه  األول  القول  هو  القولني  هذين  من 

شهداء   هم  عن  الذين  اخلرب  يف  جاء  ما  عليه  ويدل  أممهم،  عيل  عىل  بقوله:    االمام 

يتكلم أحد اال من   الرمحن وقال  ذِ أ )جيتمعون يف موطن يستنطق فيه مجيع اخللق فال  له  ن 

الرسل فيس قوله ملأصوابًا، فيقام  بَشِهيٍد   :حمدل فذلك  ٍة  ُأمَّ ُكلِّ  ِمن  ِجئمنَا  إَذا  َفكيَف 
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َشِهيًدا  
ِ
َهُؤاَلء َعىَل  بَِك  الشهداء، والشهداء هم  [ 41]النساء:    َوِجئمنَا  الشهيد عىل  ، وهو 

 . ) (1) الرسل 

ديك يا ربِّ    عن النبي    وقد وردَ  قوله: )ُيدعى نوٌح يوَم القيامِة فيقوُل: لبَّيمَك وَسعم

تِه: هل بلَّغكم؟ فيقولوَن: ما أتانا ِمن نذيٍر   َت؟ فيقوُل: َنعم يا ربِّ فُيقاُل ألمَّ فيقوُل: هل بلَّغم

ٌد   فيقوُل: حممَّ يشَهُد لك؟  َمن  قال    فيقوُل:  ُته،  ويكونُ وأمَّ بلَّغ  قد  أنَّه  فيشَهدوَن   :  

شهيدً  عليهم  سوُل  ذكرُه:  ا،  الرَّ جلَّ  قوُله  لَِتُكوُنوا  فذلك  َوَسًطا  ًة  ُأمَّ نَاُكمم  َجَعلم َوَكَذلَِك 

ُسوُل َعَليمُكمم َشِهيًدا ل( ، [ 143  :]البقرة  ُشَهَداَء َعىَل النَّاِس َوَيُكوَن الرَّ  .(2) والَوَسُط: العدم

 بكثرة األشهاد وتنوعهم املقصد الرابع: إقامة احلجة على العباد  
كام أن ِعلم العباد هبذه الشهادة يف ذلك اليوم، والتي تنطلق من مجيع ما يف الكون ابتداًء  

هذا   عىل  احلجة  إلقاء  من  فيه  جوارحه،  حتى  باإلنسان  حييط  ما  ومجيع  تعاىل  شهادته  من 

ا نفسه  عن  زاجرًا  وترصفات،  أعامٍل  من  عنه  يصدر  ملا  مراقبًا  وجعله  ملعايص  اإلنسان 

 وأسباهبا يف مجيع األوقات. 

ه نشهودًا عىل أممهم، فإ  فكام أن اهلل تعاىل أول الشهود، وكذلك األنبياء والرسل  

مجيع  تعاىل   اإلنسان  عىل  تسجل  التي  املالئكة  ر  مراقبًا  أفعاله سخَّ املؤمن  العبد  جيعل  مما   ،

والشهادة    ونواياه،ألعامله   اإلنسان،  أعامل  بكتابة  تعاىل  لهم  وكَّ حيث  وعظيمها،  دقيقها 

َمَعَها َسائٌِق َوَشِهيدٌ عليها يف ذلك اليوم، وقد قال تعاىل فيهم   ٍس  ]ق:    َوَجاَءتم ُكلُّ َنفم

عيل  21 االمام  ويقول   ،]و(  :   ٌَوَشِهيد َسائٌِق  َمَعَها  ٍس  َنفم إىل    ُكلُّ  يسوقها  سائق 

 . (3)حمرشها، وشاهد يشهد عليها بعملها(

______________________________________________________________   

 . 258/ 1، وتفسري العياشي: 313/ 7حبار األنوار:  )1(
 . 1٦32/ 4صحيح البخاري:  )2(
 .13٦/ 1هنج البالغة:  )3(
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يف معرفة املعاد: )كّل نفس معها    (1) هـ(1416 ) ويقول السيد حممد احلسيني الطهراين

مل   العامل عىل ضوء حركته وهديه، وشهيد  إىل ذلك  النفوس  تتحّرك  سائق وشهيد، سائق 

السلوك،  يّطلع ع تلك األعامل وذلك  بل دّون كذلك  ىل مجيع أعامهلا وأفكارها فحسب، 

وحفظ يف ذاته وكيانه حقيقة العمل وهيئته بصورة كاملة، من أجل أن يأيت يف مثل هذا اليوم  

 . (2) فيؤّدي شهادته بشأهنا(

رامًا كاتِبنَِي  ( كِ 10َوإِنَّ َعَليمُكمم حَلافِظِنَي )كذلك أشار إىل هذه الشهادة قوله تعاىل:  

َعُلونَ 11) َلُموَن َما َتفم [، حيث ورد يف اآليات الكريمة الصفات  12ــ    10]اإلنفطار:  ( َيعم

  ن عىل أعامل اإلنسان، والتي يذكرها حممد الطاهر ابن عاشور والتي حيملها املالئكة الشاهد

صني غري  هـ( بقوله: )وحلافظني صفة ملحذوف تقديره: ملالئكة حافظني، أي حم1393)ت 

أحد   لكل  وإنام  الناس:  عىل  التوزيع  باعتبار  املالئكة  ومجع  أعاملكم،  من  ليشء  مضيعني 

 . (3)ملكان(

إ البقاع واألرضني كام  ، بام عملوا فيها، والعقل السليم  القيامة تشهد يوم     وما فيها ن 

املُدعى  هلذا  مؤيدًا  وال  ؛  الصحيح  يعِقُل  ال  مجادًا  ليست  املخلوقات  هذه  حقيقة  إن  ذلك 

اَمَواُت  ينطق، فام كان مجادًا كيف أخرب تعاىل بأنه يعبده ويسبحه، قال تعاىل:   ُتَسبُِّح َلُه السَّ

َقُهو ِدِه َوَلكِنم اَل َتفم  إِالَّ ُيَسبُِّح بَِحمم
ٍ
ء ُض َوَمنم فِيِهنَّ َوإِنم ِمنم يَشم َرم بمُع َواألم بِيَحُهمم السَّ   َن َتسم

 . [44  : ]اإلرساء

______________________________________________________________   

ثري السيد حمّمد حسني احلسيين الطهراين عارف وفيلسوف وفقيه شيعي، ينحدر من أسرة علمّية عريقة، كان له أت )1(
كبري يف نشر املعارف والعلوم اإلسالمية، يعّد من التالمذة اخلاّصني واملقرّبني من العالمة الطباطبائي، أّلف العديد من 

ه. )يُنظر( 141٦الكتب اليت مل يكن هلا نظري، منها ]معرفة املعاد[ـ،، و]نور ملكوت القرآن[، تويف رمحه هللا تعاىل سنة 
 . .com/author/https://www.abjjadع أجبد على الرابط:  كتابه الشمس الساطعة، وموق

 .7/112معرفة املعاد:  )2(
 . 179/ 30تفسري التحرير والتنوير:  )3(

https://www.abjjad.com/author/2826895371/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A/books


 

191 

   )لفظ الـ  فيتبني ذلك يف تفسري اآلية الكريمة، فـ  
ٍ
ء نكرة يف سياق النفي، أي    يَشم

يَسبِّح. وقوله سبحان ُيطَلق عليه يشء، من أي مرتبٍة كان فهو  َقُهوَن  ه:  ُكلَّام  َتفم اَل  َوَلكِنم 

بِيَحُهمم  هو    َتسم التسبيح،  هذا  أن  عىل  شاهد  وتسبيح  أوضح  تكليفي،  ترشيعي  تسبيح 

 . (1) خاص، بشعور وإخالص، ولكن ال يفقهونه(

يف عبادة وشعور ونطق ما نراه من اجلامدات    حيحةاآليات الكريمة واألخبار الصها  غريو     

عىل األرض من اجلبال والبحار والنباتات وغريها، ومجيعها ستشهد يوم القيامة، فاألرض  

طق ال حياة فيها ستشهد يوم القيامة عىل هذا اإلنسان بام قام به من خرٍي  التي نراها مجادًا ال ين

َزاهَلَا ) أو رش، قال تعاىل:   ُض ِزلم َرم ِزَلِت األم َقاهَلَا ) 1إَِذا ُزلم ُض َأثم َرم َرَجِت األم ( َوَقاَل  2( َوَأخم

َباَرَها ) 3اإلنسان َما هَلَا ) ُث َأخم َمئٍِذ حُتَدِّ َحى هَلَا ( بَِأنَّ َربََّك 4( َيوم  [. 5ــ 1:  ]الزلزلة َأوم

اهلل   أن رسول  تعاىل:   وقد روي  قوله  َباَرَها قرأ  َأخم ُث  حُتَدِّ َمئٍِذ  قالَيوم ثم   ،  :

َباُرَها؟( قالوا: اهلل ورسوله أعلم ُروَن َما َأخم َهَد َعىَل ُكلِّ َعبمٍد   ، )َأَتدم َباَرَها َأنم َتشم قال: )َفإِنَّ َأخم

)َفُهَو   َقاَل:  َوَكَذا(،  َكَذا  َم  َيوم َوَكَذا  َكَذا  َعيَلَّ  َعِملمَت  َتُقوَل:  َأنم  ِرَها،  َظهم َعىَل  َعِمَل  باَِم  َوَأَمٍة 

َباُرَها(  .(2) َأخم

يف    يامة، إذ يقول  شهادة كل ما عىل هذه األرض يوم الق  ويف حديث آخر بنيَّ  

ِن،   ِت املَُؤذِّ َمُع َمَدى َصوم فضل اآلذان لشهادة كل من يسمعه من شجر وحجر، فقال: )الَ َيسم

َم الِقَياَمِة( ٌء، إِالَّ َشِهَد َلُه َيوم  . (3) ِجنٌّ َوالَ إِنمٌس َوالَ يَشم

إلسالمية  ويقول الدكتور نور الدين أبوحلية يف هذه الشهادة: )وهذا ينطلق من الرؤية ا 

لألرض، بل للكون مجيعًا، فليس هناك يشء جامد يف الكون، بل كل يشء حيمل نوعًا من  

______________________________________________________________   

 .33٦/ 3شرح اصول العقائد:  )1(
 .٦19/ 4سنن التمذي:  )2(
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له، ولذلك يسبحه وحيمده   املتاحة  القابلية  التعرف عىل اهلل يف حدود  له  تتيح  التي  احلياة 

تعاىل:   قال  وقد  األحياء،  به  يشعر  ما  املشاعر  من  يستشعره  بل  َهذَ ويمجده،  نَا  َزلم َأنم ا  َلوم 

هُبَا لِلنَّاِس   ِ َثاُل َنرضم َمم َيِة اهللَِّ َوتِلمَك األم عًا ِمنم َخشم َتُه َخاِشعًا ُمَتَصدِّ آَن َعىَل َجَبٍل َلَرَأيم ُقرم َلَعلَُّهمم  الم

ُرون  . (1) [(21]احلرش:   َيَتَفكَّ

فإدراك املؤمن بأن هذه األرض التي يعيش فيها، والتي مل يسمع حديثها، أو مل ُيطر  

له أهنا تتحدث، ستتحدث يوما ما لتخربه بكل حركة قام هبا عىل ظهرها، جيعله حمتاطا  عىل با 

 . (2) ، فهو ال يركب مجادًا ال يعقل، بل هو يمتطي كائنا حيًا له وعيه ومشاعرهمتواضعاً   متأدباً 

 ابلوسطية وعرض أعماهلا عليه   املقصد اخلامس: تكرمي أمة النيب حممد 
، بشهادهتم لألمم  ومما ُيسَتنَبط من مقاصد الشهادة يوم القيامة تكريم أمة نبينا حممد  

يف الشهداء عىل األمم من األنبياء  هـ(  1282)ت يقول حممد رشيد رضا  كافة، وهم عدوهلا،  

لة من األمم  شهداء عىل مج  )فكام ثبت أن كل رسول يشهد عىل أمته وثبت أن أمة حممد 

بعده ـ ثبت أيضًا أن يف األمم شهداء غري األنبياء. وهؤالء الشهداء هم حجة اهلل عىل الناس  

ولوالهم   الرب  وأعامل  للخري  والتزامهم  احلق،  عىل  واستقامتهم  بفضائلهم  زمان  كل  يف 

 . (3) لفقدت القدوة الصاحلة(

وقد ُروي  صفها تعاىل بالوسط بني األمم،  فضاًل عن هذه الشهادة لعدول األمة فقد و

َثُر ِمنم َذلَِك،  قوله   ُجاَلِن، َوَأكم ُجُل، َوالنَّبِيُّ َوَمَعُه الرَّ ِقَياَمِة، َوَمَعُه الرَّ َم الم : )جَيِيُء النَّبِيُّ َيوم

َفُيَقاُل  اَل.  َفَيُقوُلوَن:  َهَذا؟  َبلََّغُكمم  َهلم   : هَلُمم َفُيَقاُل  ُمُه،  َقوم َعى  َمَك؟  َفُيدم َقوم َت  َبلَّغم َهلم  َلُه:   

ُتهُ   ، َفَيُقوُل: َنَعمم  ٌد َوُأمَّ َهُد َلَك؟ َفَيُقوُل: حُمَمَّ : َهلم    ،َفُيَقاُل َلُه: َمنم َيشم ُتُه، َفُيَقاُل هَلُمم َعى َوُأمَّ َفُيدم

______________________________________________________________   

 .339أسرار ما بعد املوت:  )1(
 . 31أكوان هللا:  )2(
 .385/ 8تفسري املنار:  )3(
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َمُه؟ َفَيُقوُلوَن: نعم ؟ َفَيُقوُلوَن: جا   ، َبلََّغ َهَذا َقوم ءنا نبينا، فأخربنا أن الرسل  َفُيَقاُل: َوَما ِعلمُمُكمم

تعاىل:    قد قوله  فذلك  َوَسًطا بلغوا،  ًة  ُأمَّ نَاُكمم  َجَعلم اًل(،   َوَكَذلَِك  َعدم )َيُقوُل:  َقاَل: 

 ُسوُل َعَليمُكمم َشِهيًدا لَِتُكوُنوا  . (1)ُشَهَداَء َعىَل النَّاِس، َوَيُكوَن الرَّ

،  هنا ُتتاح ملن ارتىض هلم اهلل تعاىل ذلكاألمة بل إ   هذه الشهادة ليست عامة جلميع أفراد ف

: )فإن ظننت اّن اهلل عنٰى هبذه اآلية مجيَع أهل القبلة من اإلمام الصادق    ها ويقول في

املوحدين، أَفرتٰى أّن من ال جتوز شهادته يف الدنيا عىٰل صاع من متر، يطلب اهلل شهادته يوم  

يعني    ،اهلل مثل هذا يف خلقه   ؟! كال مل يعنِ القيامة ويقبلها منه بحرضة مجيع األُمم املاضية

ِرَجتم لِلنَّاسِ     هلا دعوة إبراهيم  االمة التي وجبت ٍة ُأخم َ ُأمَّ ]آل عمران:    ُكنمُتمم َخريم

 .(2) هم االمة الوسطى وهم خري امة أخرجت للناس([، و110
جامع للكامل    مستو واحد  عىل   ؛ إذ إهنا ليستتناهلا مجيع األمة ال    هذه الشهادةأي إن  

واجلسامين منهمفهي    ، الروحاين  الطاهرين  لألولياء  خاصة  كرامة  إال  واملؤمنني  ليست   ،

السعادة والعدول من أهل اإليامن فليس هلم  املخلصني َمن دوهنم من املتوسطني يف  أما   ،

 . (3)ذلك، فضاًل عن األجالف اجلافية والفراعني الطاغية من االمة

شهادته عليهم يوم القيامة وعلمه بأحواهلم    جوه التكريم ألمة النبي  كام أنَّ من و 

مة السبحاين يف    وأعامهلم، يقول )واملراد شهادته عىل أعامل ُأّمته من خري ورش    ذلك:العالَّ

حتّملها  فرع  الشهادة  وأداء  وفساد،  بظواهر    ،وصالح  العلم  بعد  إالّ  إنسان  يتحمله  وال 

نيا  وخري  وبواطنها،  النبيأعامهلم  علم  سعة  عىل  يدل  وهذا  ورّشها،  بالظواهر    هتم 

 . (4)والبواطن، واحلقائق والدقائق( 

______________________________________________________________   

 .58/ 3مسند اإلمام أمحد:  )1(
 . 34٦/ 1، الربهان يف تفسري القرآن: 350/ 23: 58حبار األنوار، ح )2(
 .258، واإلهليات على هدى الكتاب والسّنة والعقل: 317/  1)يُنظَر( امليزان يف تفسري القرآن:  )3(
 . 2٦3/ 8مفاهيم القرآن:  )4(
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اهلل   رسول  عالقة  عىل  الشهادة  هذه  معها،    وتدل  وتواصله  هبا،  ومعرفته  بأمته، 

ذلك   له  يتاح  أن  دون  من  عليها  شهيدًا  يكون  أن  يمكن  ال  ألنه  أعامهلا،  عىل  واطالعه 

َرأم  عن عبد اهلل بن مسعود  قال: قال يل النبي    ديث الرشيفاحلوقد ورد يف  ،  االطالع : )اقم

معُه ِمن غرِيي(،   (، قلت يا رسول اهلل آقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال )فإينِّ ُأِحبُّ أنم أسم َعيَلَّ

ٍة بَشِهيٍد  فقرأت سورة النساء حتى أتيت إىل هذه اآلية   َوِجئمنَا  َفكيَف إَذا ِجئمنَا ِمن ُكلِّ ُأمَّ

 َشِهيًدا
ِ
 .(1): )ُكفَّ أو َأممِسك(، فرأيُت عينيه تذرفان[، قال41]النساء:    بَِك َعىَل َهُؤاَلء

ألنه مثل لنفسه أهوال يوم القيامة،  عند سامعه لآلية الكريمة فـ )  أما سبب بكاؤه  

إىل شهادته له  الداعية  احلال  الش    وشدة  به، وسؤاله  بتصديقه واإليامن  فاعة هلم  ألمته 

 .(2) لريحيهم من طول املوقف وأهواله، وهذا أمر حيق له طول البكاء واحلزن(

  قد علِم  و   ، ألنه علم أنه ال بّد أن يشهد عليهم بعملهم  ؛رمحة ألمته  بكاؤه عليه  ف

 . (3) فقد يفيض إىل تعذيبهم  عملهم قد ال يكون مستقيامً أّن 

: )إِنَّ هللَِِّ َماَلئَِكًة َسيَّاِحنَي  موته، لقوله    بعد  أمته بأعامل    ا يدلُّ عىل علمه  ممولعل 

اَلَم( تِي السَّ ِض ُيَبلُِّغويِن َعنم ُأمَّ َرم ،  ، وقال  (4) يِف األم ُث َلُكمم ُثوَن َوحُيَدَّ ٌ َلُكمم حُتَدِّ : )َحَيايِت َخريم

، َفاَم   اَمُلُكمم َرُض َعيَلَّ َأعم ٌ َلُكمم ُيعم ُت اهللََّ َعَليمِه، َوَما َرَأيمُت ِمنم رَشٍّ  َوَوَفايِت َخريم ٍ مَحِدم َرَأيمُت ِمنم َخريم

) ُت اهللََّ َلُكمم َفرم َتغم  .(5) اسم

، من تفسري العرض بذلك، فقد  ويؤكد هذا الفهم ما روي عن اإلمام الصادق  

ارها،  أعامل العباد كل صباح، أبرارها وفجّ   ، : )تعرض األعامل عىل رسول اهلل  قال  

______________________________________________________________   

 . 1927/ 4صحيح البخاري:  )1(
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 .387/ 1مسند اإلمام أمحد:  )4(
 .395/ 1كشف األستار عن زوائد البزار:  )5(
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ِمنُوَن  احذروها، وهو قول اهلل عزوجل  ف ى اهللَُّ َعَمَلُكمم َوَرُسوُلُه َواملمُؤم َمُلوا َفَسرَيَ   َوُقِل اعم

 .  (1) [105  :]التوبة 
ليقوم  اىل اإلسالم وكافة قيمه العليا؛    وجوب استمرار الدعوة كام أن يف هذا املقصد من  

كي تِقَر عينه هبذه الدعوة من جهة،  ،  إياهم  الكريم  الرسول  استمرار دعوة  ذلك مقاَم  

و  تتم   وكي املعرضنياحلجَة  عىل  منهم  للمؤمنني  املنوطة  الشهادة  األمانة  من  جزء  وهو   ،

َن  باملسلمني كافة، كام قال تعاىل:   ُروِف َوَتنمَهوم ِرَجتم لِلنَّاِس َتأمُمُروَن بِاملمَعم ٍة ُأخم َ ُأمَّ ُكنمُتمم َخريم

ِمُن   . [ 110 : ]آل عمران وَن بِاهللََِّعِن املمُنمَكِر َوُتؤم

 املوازين   ـ 3
ينقيض   أن  أو شامئلهم،    َعرضبعد  أيامهنم  كتبهم يف  العباد  حيرض  و األعامل، وُيعطى 

التي من خالهلا   املوازين  بإقامة  بأنفسهم، يأذن اهلل تعاىل  العصاة ما عملوه  لينظر  الشهود 

 .يستحقونه عليها يعرف اخللق درجات أعامهلم، واجلزاء الذي 

)إذا انقىض احلساب كان بعده وزن األعامل؛ ألن الوزن  :  هـ(751قال القرطبي )ت 

إلظهار   والوزن  األعامل  لتقرير  املحاسبة  فإن  املحاسبة،  بعد  يكون  أن  فينبغي  للجزاء 

ليكون اجلزاء بحسبها( تعاىل:  ،  (2)مقاديرها  ِمثمَقاِل  قال  ِمنم  َربَِّك  ُزُب َعنم  َيعم ٍة يِف  َوَما  َذرَّ

رَبَ إاِلَّ يِف كَِتاٍب ُمبِني َغَر ِمنم َذلَِك َواَل َأكم  َواَل َأصم
ِ
اَمء ِض َواَل يِف السَّ َرم  [. 61 : ]يونس األم

كان امليزان من العقائد املتفق عليها بني مجيع املسلمني، ومل ُيتلفوا إال    ،وبناء عىل هذا

ومن خالل استقرائنا  ،  هذا املطلبمتهيد  يف بعض الفروع البسيطة التي سنعرض ألسباهبا يف  

حول   العلامء  وكالم  الكريمة،  النصوص  يف  ورد  تصنيف   هذاملا  يمكن  أنه  رأينا    امليزان، 

 أربعة، هي: فروٍع إىل مقاصده وحكمه 

______________________________________________________________   

 ٦0/ 20، و)يُنظَر( عمدة القاري: 324/ 1أصول الكايف:  )1(
 . 2/184، ولوامع االنوار البهية: 715التذكرة:  )2(
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 املقصد األول: دور املوازين املتجسدة يف بيان دقة العدالة اإلهلية. 

 املقصد الثاين: دور امليزان يف بيان حقائق األعامل ومنزلتها. 

 املقصد الثالث: دور امليزان يف بيان حقيقة العامل ومنزلته. 

 وموازينها.املقصد الرابع: إقامة احلجة عىل اخللق برؤية أعامهلم  

 ، واألقوال فيه. لغة واصطالحاً  مليزان ا يف مفهوم  وقد قدمنا لذلك بتمهيد 

 وصفته   متهيد: مفهوم امليزان
 امليزان مفهوم  

اللغة يف  امليزان  ف  ن(،    :يعرَّ )الَوزم مثله  ومن  بيشء  يشء  ثقل  وهو  معروف:  الوزن 

َرُه،   قدَّ إذا  اليشء  َوَزَن  وُيقال  الدراهم،  نًا،  كأوزان  َوزم َيِزُن  َوَزَن  فاتَّزن،  اليشء  ووزنُت 

   وامليزان: ما وزنُت بِه.

زاٌن(، انقلبت    ؛ قال اجلوهري: أصلهويقال لآللة التي يوزن هبا األشياء ميزان أيضاً  )ِموم

 .(1) موازين بأوزانه الواحد للميزان  أن نقول )موازين( وجائز  قبلها ومجعه  ما  الواو ياًء لكرس

 . ( 2) موازنة احلسنات والسيئات بعالمات يراها الناس يوم القيامة واصطالحًا، امليزان: هو  

 .(3) التعديل بني األعامل واملستحق عليها(  هو   اىل )أن امليزانهـ(  413د )تويذهب املفي       

والوزن  460الطوس)توقال   والرجحان،  النقصان  يف  التعديل  آلة  )امليزان  هـ(: 

ذلك، ولوال امليزان لتعذر الوصول إىل كثري من احلقوق، فلذلك نبه عىل النعمة فيه  يعدل يف  

 .(4) واهلداية اليه( 

______________________________________________________________   

 . 2/1449، وأقرب املوارد يف فصح العربية والشوارد: 13/44٦، ولسان العرب: 4/3٦8ر( العني: )يُنظَ  )1(
 .  352/   4، والتبيان يف تفسري القرآن: 2/201)يُنظَر( النكت والعيون:  )2(
 . 7/252، وحبار االنوار: 89اوائل املقاالت يف املذاهب واملختارات:  )3(
 . 452/  9التبيان يف تفسري القرآن:   )4(
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له كفتان ولسان    :هـ( 791التفتازاين )ت ويقول   ميزاٌن  أنه  إىل  املفرسين  أكثر  )ذهب 

 .(1) وساقان، عماًل باحلقيقة إلمكاهنا، وقد ورَد يف احلديث تفسريه بذلك(

يف حق اليقني: )أصل امليزان مما ال شكَّ فيه وال شبهة   هـ(1242 ) ويقول عبد اهلل شرب

أكثر املفرسين واملتكلمني من  تعرتيه، وإنكاره كفر، وإنام اخلالف يف معناها، فالذي عليه  

يف القيامة ينصب ميزانًا له لسان وكفتان    العامة واخلاصة احلمل عىل ظاهرها، وأنَّ اهلل تعاىل

 . (2) فتوَزن به أعامل العباد احلسنات والسيئات(

ومن خالل هذه األقوال وغريها نجد ذهاب العلامء إىل صفتني يف ميزان يوم القيامة،  

ميزانًا حقيقيًا له لسان وكفتان، والقول الثاين يف التعديل بني احلسنات    فمنهم من قال إنه

والسيئات واجلزاء عليها، وما يؤدي إليه من العدل والتسوية، كام سنبني ذلك يف ذكر صفته  

 ومقاصد كل رأي فيهام. 

اهلل إن  فقيل  ُيوَزن،  فيام  بامليزان  القائلون  اختلف  واألقوال    كام  األعامل  جيعل  تعاىل 

منهم من قال: جيعل اهلل تعاىل يف احدى الكفتني  ، و) (3)كاألعيان موزونة أو توزن صحفها 

نورًا عالمة للطاعات، ويف االخرى ظلمة عالمة للمعايص فأهيام رجح عىل االخر حكم  

وما    ،وقال آخرون: إنام يوزن صحف االعامل فام فيها الطاعات جُتعل يف كفة،  (4) لصاحبه به

 .(5) فأهيام رجح حكم لصاحبه به( ،فيها املعايص يف كفة أخرى

 

______________________________________________________________   

 . 1083، وعون املريد لشرح جوهرة التوحيد: 120/ 5)يُنظَر( شرح املقاصد لللتفتازاين:  )1(
 .422حق اليقني يف معرفة اصول الدين:  )2(
 .1083)يُنظَر( عون املريد لشرح جوهرة التوحيد:  )3(
 . 735)يُنظَر( شرح األصول اخلمسة:  )4(
 .70، والدر الثمني: 201/ 2، و)يُنظَر( النكت والعيون: 381/ 10يف تفسري القرآن:  التبيان  )5(



 

198 

 صفة امليزان
الصفة   اىل  بحقيقتها  تعود  إهنا  إال  اآلخرة؛  موازين  يف  العلامء  أقوال  اختالف  برغم 

والتسوية   العدل  هو  امليزان  بأن  االمامية  بعض  قال  إذ  اآلخرة،  يف  املوازين  هلذه  احلسية 

وبعض املعتزلة    (1) اجلهم بن صفوان  ه الصفة للميزانأنكر هذ  كاموالتعديل بني األعامل،  

أعراض، واألعراض   األعامل  العدل؛ ألن  هو  إنه  وقالوا  واخلوارج،  واملرجئة  واإلباضية 

 . (2)يستحيل وزهنا؛ إذ ال تقوم بنفسها، وال ُتوَصف باخلفة والثقل

له وزن معني؛ وذلك    ن جسم اإلنسان وغريه من اجلواهر عىل األرض)أعليهم  وُيَرد  

ينعدم    ـــ كأن يكون يف القمر  ـــ  بتأثري اجلاذبية األرضية، ولكن حني ينفصل عن جاذبية األرض  

وزنه كام هو معروف، فاجلسم يف القمر مثاًل ليس له وزن، كذلك األعامل وهي أعراض يف  

 .(3) أجسامًا فُتوَزن(ال مانع من أن ُتقَلب يف احلياة اآلخرة  وزن هلا، لكن ال الدنيا 

 وبناًء عىل ذلك ينقسم الكالم يف صفة امليزان اىل قولني، مها: 

 .  ميزانًا حقيقياً   كون امليزان :  القول األول 

املراد بامليزان ما كان مستعماًل قدياًم، وهو امليزان الذي له لسان وكفتان فتوَزن  أي أن  

والسيئات احلسنات  العباد  أعامل  وقد  (4) به  املدارس  ،  من  العلامء  كبار  الرأي  هبذا  قال 

 اإلسالمية املختلفة، ومنهم: 

عليه بقوله: )له لسان وكفتان توَزن   حيث نصَّ  هـ(، 324)ت  ـ أبو احلسن األشعري1

______________________________________________________________   

وهو من اجلربية اخلالصة الذي وافق املعتزلة يف نفي الصفات األزلية وزاد عليهم أبشياء، منها إثباته علوماً حادثة   )1(
 . 1/73ما فيهما. )يُنظَر( امللل والنحل للشهرستاين:  للباري تعاىل ال يف حمل، ومنها ان اجلنة والنار تفنيان بعد دخول اهله

 . 1/115، مقاالت اإلسالميني: 121/ 5، شرح املقاصد للتفتازاين: 3/524)يُنظَر( املواقف:  )2(
 . 473أصول الدين اإلسالمي:  )3(
احلادي عشر:   )4( الباب  املريد:  212شرح  القرآن:  1083، و)يُنظَر( عون  تفسري  والتبيان يف  لوامع 01/381،   ،

 .٦٦8، والعقيدة اإلسالمية ومذاهبها: 422، وحق اليقني يف معرفة اصول الدين: 184/ 2االنوار البهية: 
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يف إحدى كفتيه احلسنات ويف األُخرى السيئات، فمن رجحت حسناته دخَل اجلنة، ومن  

ل اهلل عليه فأدخله اجلنة(رجحت سيئاته دخل النار، ومن تساوت حسناته و  .(1) سيئاته تفضَّ

هـ( يف رشح األصول اخلمسة، إذ يقول فيه: )مل  415ـ القايض عبد اجلبار املعتزيل )ت2

ُيِرد اهلل تعاىل بامليزان إال املعقول منه املتعاَرف فيام بيننا دون العدل وغريه عىل ما يقوله بعض  

العدل بمعنى  امليزان وإن ورَد  ِم  تعاىل:    يف قوله   الناس؛ ألن  لَِيوم َط  ِقسم الم املمََواِزيَن  َوَنَضُع 

ِقَياَمةِ  تعاىل [ 47  : ]األنبياء  الم وقوله   ،  :   َلُِحون املمُفم ُهُم  َفُأوَلئَِك  َمَواِزيُنُه  َثُقَلتم    َفَمنم 

مهام    [،8]األعراف:   تعاىل  اهلل  املعنى. وكالم  تتضمن هذا  التي  اآليات  اىل غري ذلك من 

 .(2) أمكن محله عىل احلقيقة ال جيوز أن ُيعَدل به عنه اىل املجاز(

يف املشهور ميزان له كفتان ولسان وشاهني    )هو  هـ( بقوله:726)ت   لعالمة احليل ـ ا3

 .(3) ُيوَزن به األعامل(

 امليزان هو العدل والتسوية : أن  القول الثاين 

ن املراد بامليزان ما يمكن استعامله للعدل والتسوية، وليس بالرضورة كونه ميزانًا إي إ

حسيًا حقيقيًا، أي ان امليزان هو العدل والقضاء يف تقدير ما به يكون اجلزاء واالعامل؛ ألن  

وزن عبارة عن العدل يف  فال(  4) محل الوزن عىل هذا املعنى شائع يف اللغة، وهو قول جماهد

هـ(  يف التبيان هذا القول  460االخرة وانه ال ظلم فيها عىل أحد، وعزى الشيخ الطوس)ت

 ، وممن قال به:(5) اىل البلخي أيضاً 

______________________________________________________________   

،  10/400، والتبيان يف تفسري القرآن:  212، و)يُنظَر( شرح الباب احلادي عشر:  2/1٦4مقاالت اإلسالميني:   )1(
 .184/ 2ولوامع االنوار البهية: 

 .735خلمسة:  شرح األصول ا )2(
 .212شرح الباب احلادي عشر:  )3(
 .473، واصول الدين اإلسالمي: 352/ 4، التبيان يف تفسري القرآن: 2/201)يُنظَر( النكت والعيون: )4(
 . 352/  4)يُنظَر( التبيان يف تفسري القرآن:  )5(



 

200 

: وهو عبارة عن العدل والتسوية الصحيحة  قولفي  هـ(436)ت   الرشيف املرتىضـ  1

 . (1) (، و)كالمه موزوٌن(والقسمة املنصفة، كام يقولون: )أفعال فالٌن موزونةٌ 

الطوس)ت  ـ2 احلسن  بن  موازنة  460حممد  املعادلة  العدل الن  بامليزان  )املراد  هـ(: 

العدل( االفراط يف جماوزة احلد يف  والطغيان  ذكرَ ،  (2) االسباب،  امليزان ومل    إذ  القولني يف 

أحدمها  اجلزم   ،يرجح  دون  من  إليها  التسليم  جيب  التي  الغيبيات  باب  من  ألنه    ولعله 

 . بإحداها 

هـ( يف الكشاف، وهو كذلك ذكر القولني فيه من خالل  538ـ جار اهلل الزخمرشي ) 3

للموازين يف قوله تعاىل:   طَ تفسريه  ِقسم الم املمَواِزيَن  قلَت:  َوَنَضُع  املراد  ، بقوله: )فإن  ما 

: فيه قوالن، أحدمها: إرصاد احلساب السوّى، واجلزاء عىل حسب  لُت بوضع املوازين؟ ق

األعامل بالعدل والنصفة، من غري أن يظلم عباده مثقال ذّرة، فمثل ذلك بوضع املوازين  

 . (3) (لتوزن هبا املوزونات. والثاين: أنه يضع املوازين احلقيقية ويزن هبا األعامل
صحيح، إذ يدل عىل صحة القول األول ما  ونرى من خالل هذين القولني أن كالمها  

املوازين   يشبه  مل  ميزانًا حقيقيًا، وإن  الرشيفة يف كونه  النبوية من األحاديث  السنة  ورد يف 

املستخدمة يف احلياة الدنيا عىل اختالف أنواعها وكثرهتا، وما يدل ويؤكد عىل كونه العدل  

عباده يف حساهبم مهام اختلفت مظاهر  والتسوية، إذ ال ُيرج حساب اهلل تعاىل عن عدله بني  

هذا احلساب، ويتبني لنا ذلك أكثر من خالل عرض مقاصد االعتقاد بالقولني، مما سنذكره  

 فيام يأيت. 

 

______________________________________________________________   

 .222عتقاد: ، و)يُنظَر( اإلقتصاد فيما يتعلق ابإل532، 531الذخرية يف علم الكالم:  )1(
 .520/ 9التبيان يف تفسري القرآن:  )2(
 . 120/ 3الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل:  )3(
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 املقصد األول: دور املوازين املتجسدة يف بيان دقة العدالة اإلهلية 
حيث   هبا،  واإليامن  املوازين  عقيدة  تثبيت  مقاصد  أهم  اإلهلية من  اكثرُ العدالة    اتفق 

األعامل أو  توَزن به    ينصب ميزاناً   اهلل تعاىل  املدارس اإلسالمية املختلفة عىل أن  من  العلامء

صحائف األعامل، وهذا يعني أنَّ األعامل وموازينها مجيعًا تتحول إىل صورة حسية يراها  

 يف حماسبة العباد.  ليكون ذلك دلياًل عىل العدالة يف أجىل صورها الناس، 

ومما ورد من هذه االقوال يف امليزان وغريها، نجد أن أهم مقاصدها تندرج يف دقة العدالة  

اإلهلية يف وزن االعامل واجلزاء عليها، وال تتوقف هذه املقاصد عىل كون امليزان حسيًا ذو لسان  

 . ال تكون هذه املوازين إال بالعدل والقسط التسوية؛ إذ  وكفتني أو كونه العدل و 

َقُّ قوله تعاىل:  يف  )  هـ(: 502)ت   قال الراغب  َمئٍِذ احلم ُن َيوم َوزم إشارة إىل العدل يف    َوالم

ِقَياَمةِ حماسبة الناس، كام قال تعاىل:   ِم الم َط لَِيوم ِقسم  . (1) [(47  :]األنبياء  َوَنَضُع املمََواِزيَن الم

)ثم بني سبحانه وتعاىل أن مجيع ما ينزل هبم يف اآلخرة ال    هـ(: 606)ت   الرازي  وقال

ظلموا أنفسهم يف الدنيا فلن ُيظلموا يف اآلخرة، وهذا معنى قوله   يكون إال عدالً، فهم وإنم 

طَ سبحانه وتعاىل:   ِقسم وصفها اهلل تعاىل بذلك ألن امليزان قد يكون    ، َوَنَضُع املمََواِزيَن الم

مستقياًم وقد يكون بخالفه، فبني أن تلك املوازين جتري عىل حد العدل والقسط، وأكد ذلك  

ٌس َشيمئاً : تعاىل  بقوله   . (2)َفال ُتظمَلُم َنفم

وبناًء عىل هذه األقوال وغريها، نستطيع أن نذكر أهم جتليات مقصد العدالة اإلهلية يف  

 املوازين فيام يأيت:  

وصف امليزان بكونه ُيضع ملعايري احلق والعدل،  من  ورد يف القرآن الكريم  ـ إن ما  1

ُن َيوم وأنه عىل أساسها يكون التمييز يف الثقل واخلفة، كام قال تعاىل:   َوزم َقُّ َفَمنم  َوالم َمئٍِذ احلم

______________________________________________________________   
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لُِحونَ  املمُفم ُهُم  َفُأوَلئَِك  َمَواِزيُنُه  املؤمنون:  8]األعراف:    َثُقَلتم  سورة  يف  تعاىل  وقال   ،]

 َلُِحون  [. 102]املؤمنون:    َفَمنم َثُقَلتم َمَواِزيُنُه َفُأوَلئَِك ُهُم املمُفم

وا  َوَمنم َخفَّتم َموَ وبخالفه من خفت موازينه، قال تعاىل:   ِذيَن َخرِسُ اِزيُنُه َفُأوَلئَِك الَّ

َيظملُِمونَ  بِآياتِنَا  َكاُنوا  باَِم  تعاىل:  9]األعراف:    َأنمُفَسُهمم  وقال   ،]  َمَواِزينُُه َخفَّتم  َوَمنم 

وا َأنمُفَسُهمم يِف َجَهنََّم َخالُِدونَ  ِذيَن َخرِسُ  [. 103]املؤمنون:   َفُأوَلئَِك الَّ

، كام قال  مما يتعلق بالثقل واخلفة  يراد به ما هو أعمق بكثري  دقن مصطلح امليزان  كام إ

َقِّ َواملمِيَزانَ تعاىل:   [، فقد اعترب القرآن الكريم  17]الشورى:   اهللَُّ الَِّذي َأنمَزَل المكَِتاَب بِاحلم

امليزان مقصدًا من مقاصد التنزل القرآين، ويعني بذلك أنه يضع املعايري والقيم التي تنظم  

 . (1) ة البرشحيا 

رضا  رشيد  حممد  أنه  هـ(1354)ت  وذكر  احلساب:  بعد  األعامل  وزن  حكمة  )أن   :

يكون أعظم مظهر لعدل الرب تبارك وتعاىل، أي ولعلمه وحكمته وعظمته يف ذلك اليوم  

ــ ذلك بأعينهم، ويعرفونه معرفة إدراك   ــ أفرادًا وشعوبًا وأممًا  العظيم، إذ يرى فيه عباده 

يف   يف  ووجدان  اخللق  ولسائر  هلم  تتجىل  ثم  أوالً،  فيها  هلم  تتجىل  أعامهلم  فإن  أنفسهم، 

خارجها ثانيًا، فياله من منظر مهيب، ويا له من مظهر رهيب، وما أشد غفلة من قال: إنه ال  

 . (2) حاجة إليه لالستغناء بعلم اهلل عنه(

م عىل احد يومئذ  فال ظل  ،العدل وبالقسط  إنام يتم    الوزن ألعامل العباد  وبذلك فإن  

م الظلم عىل نفسه وجعله عىل عباده حمرمًا فال  ألن احلاكم فيه هو العدل احلكيم الذي حرَّ 

 . (3) هيضم احد من حسناته وال يؤخذ عبد بسوى ما عمله

إذ ُيربنا     يف هذه املوازين، عباد  لل  مقصدي عدل اهلل تعاىل ورمحته   ـ االرتباط الكبري بني 2

______________________________________________________________   
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الوثيق بني العدل والرمحة يف مجيع أنواع اجلزاء، فلذلك    هذاالقرآن الكريم عن   االرتباط 

تضاعف احلسنات من باب الرمحة اإلهلية، وال جتازى السيئات إال بمثلها من باب العدل  

َها  اإلهلي، قال تعاىل عن جزاء احلسنات:   ٍة َوإِنم َتُك َحَسنًَة ُيَضاِعفم إِنَّ اهللََّ ال َيظملُِم ِمثمَقاَل َذرَّ

َعظِيامً  رًا  َأجم َلُدنمُه  ِمنم  ِت  السيئات:    [، وقال40]النساء:    َوُيؤم َكَسُبوا  عن جزاء  ِذيَن  َوالَّ

يَِّئاِت َجَزاُء َسيَِّئٍة بِِمثملَِها  ََسنَِة  جامعًا بينهاًم:    وقال تعاىل،  [27  :]يونس   السَّ َمنم َجاَء بِاحلم

َثاهِلَا َوَمنم َجاَء   ُ َأمم يَِّئِة َفال جُيمَزى إِالَّ ِمثمَلَها َوُهمم ال ُيظمَلُمونَ َفَلُه َعرشم  .(1) [160]األنعام:    بِالسَّ

َخفَّتم  كذلك يف قوله تعاىل:   َمنم  ا  َوَأمَّ اِضَيٍة  رَّ ِعيَشٍة  يِف  َفُهَو  َمَواِزيُنُه  َثُقَلتم  ا َمن  َفَأمَّ

ُه َهاِوَيةٌ  أمٌر    لعدالة والرمحة اإلهلية يف اآلية الكريمةا[، فداللة  9ـ    6]القارعة:    َمَواِزينُُه َفُأمُّ

أن من ثقل ميزانه فقد أفلح وعاش عيشة راضية، برمحة اهلل تعاىل له، ومن خفَّ  ذلك  ظاهر،  

األمر   وإذا كان  أحد،  تعاىل من غري مظلمٍة عىل  بعدله  إىل جهنم  ميزانه فقد خرس وهوى 

وليطمئن إىل أنه ال يفوته مما قدم من    كذلك؛ فليستكثر العبد الصالح إذا أراد ثقل موازينه، 

 . (2) أعامل اخلري يشء

َسَن  كام نستنبط هذا املقصد من العديد من األحاديث الرشيفة، منها قوله  : )إَِذا َأحم

ٍف  ِضعم َسبمِعاِمَئِة  إِىَل  َثاهِلَا  َأمم  ِ بَِعرشم َتُب  ُتكم َمُلَها  َيعم َحَسنٍَة  َفُكلُّ  اَلَمُه  إِسم َسيَِّئٍة    ، َأَحُدُكمم  َوكلُّ 

َتُب َلُه بِِمثملَِها( َمُلَها ُتكم  .(3) َيعم

َ َذلَِك، َفَمنم َهمَّ بَِحَسنٍَة  وكذلك قوله   يَِّئاِت، ُثمَّ َبنيَّ ََسنَاِت َوالسَّ : )إِنَّ اهلل َكَتَب احلم

َملمَها َكَتَبَها اهلل ِعنمَدُه َحَسنًَة َكاِمَلًة، َوإِنم ُهَو َهمَّ هِبَ  ا َوَعِمَلَها َكَتَبَها اهلل َعزَّ َوَجلَّ ِعنمَدُه  َفَلمم َيعم

 َ َملمَها َكَتَبَها اهلل   َحَسنَاٍت  َعرشم َعاٍف َكثرَِيٍة، َوَمنم َهمَّ بَِسيَِّئٍة َفَلمم َيعم ٍف إِىَل َأضم إِىَل َسبمِعاِمَئِة ِضعم
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 . (1)َحَسنًَة َكاِمَلًة، َفإِنم ُهَو َهمَّ هِبَا َفَعِمَلَها، َكَتَبَها اهلل َلُه َسيَِّئًة َواِحَدًة( ِعنمَدهُ 

الغيبـ إن  3 الذي عليه األمة يف اإليامن بعامل  ثبت من أخباره يف    األصل  ما  أن كل 

نؤمن  الكتاب والسنة فهو حق ال ريب فيه، نؤمن به، وال نحكم رأينا يف صفته وكيفيته، ف

به    إذاً  ويوزن  العامل،  بذلك  يليق  بميزان  أنه  ونرجع  قطعًا،  لألعامل  وزنًا  األخرة  يف  بأن 

 . (2)اإليامن، واألخالق، واألعامل، وال نبحث عن صورته وكيفيته

)ت  التفتازاين  الدين  للعقائد  791ولسعد  رشحه  يف  كيفيته  يف  التوقف  يف  رأي  هـ( 

عامَّ  عبارة  )وامليزان  بقوله  إدراك    النسفية  عن  قارٌص  والعقُل  األعامل،  مقادير  به  ُتعَرف 

 .(3) كيفيته(

قد جاء يف  و ،  ميزان حيس له لسان وكفتانقدرة اهلل تعاىل لن تعجز عن خلق    ـ إن4

، وتتجىل يف مجيعها صور  السنة بعض األحاديث التى تدل عىل وزن العمل ووزن العامل

)يؤيت بالرجل فيوضع يف كفة( وكقوله أيضًا:    :يف قوله    كام ورد  العدالة اإلهلية بوضوح،

وغريها من األحاديث التي فيها إشارة إىل إثبات أن    )فطاشت السجالت وثقلت البطاقة(

 . (4)ميزان األعامل له كفتان

  الكريمة لذي تعرضه النصوص  لكن مع ذلك، فإنه ال يصح اجلزم هبيئتها من الباب ا

الصو تضع  مل  والتي  اكتسبتاملثبتة  رة  نفسها،  وإنام  والتي   هذه  منها  للميزان،    األحاديث، 

تقريب الصورة، أو يكون الراوي قد  أما الصورة نفسها أو  يكون املقصود منها    قد  بدورها 

 .(5)رواها باملعنى
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من أّنه ينصب يوم القيامة ميزان   اجلمهور ذكر الشيخ جعفر السبحاين ما ذهب إليه ـ  5

األعامل الصاحلة يف كفة والطاحلة يف كفة ُأخرى، فيوزن، ثم علق    كموازين الدنيا، وتوضع

، وظهور تصديقي. واملراد من األّول  أويل   عليه بقوله: )إن للكالم ظهورين: ظهور تصّوري

هو ما يفهمه اإلنسان عند سامع اللفظ دون تدّبر يف القرائن احلافة به، واملراد من الثاين هو  

حاطة بالقرائن احلافة بالكالم، فربام يكون املتبادر عندئذ من  ما يذعن به اإلنسان بعد اإل 

 .(1) الكالم غري ما هو املتبادر من الظهور االبتدائي(

من هذا املعنى راح ينكر أيضًا عىل من ينكر امليزان، ويتصور أنه ليس سوى )العدل    وانطالقاً 

الثابت يف كّل يشء( وأنه سبحانه يتعامل مع عباده بالعدل والقسط ويقيض به، وأن هذا هو  

ذلك أن هذه الرؤية )تتعرض إىل نتيجة امليزان من دون أن تشري  ؛  املراد من نصب املوازين

وأنّ  واقعه،  والقسط، فالبدَّ إىل  بالعدل  يتعامل سبحانه يف قضائه  التوزين  تم  بعدما  قبل    ه 

القضاء والتعامل من أداة تبنّي حال العباد من حيث الطاعة والعصيان، حتى تصل النوبة  

 .(2) إىل قضائه سبحانه، فام هي تلك األداة التي تكون معيارًا لكثرة الطاعات أو قلتها؟(

 إقامة احلجة على اخللق برؤية أعماهلم وموازينها:  ثايناملقصد ال
، ذلك أن اهلل تعاىل قادر عىل أن يدخل  من موازين يوم القيامة  وهي من املقاصد املهمة 

عباده اجلنة أو النار من غري أن يقيم عليهم احلجة وبناء عىل علمه فيهم، لكنه بمقتىض عدالته  

م من خالل املوازين التي  هلهم عىل أعامبأنفِس   اسبون أنفَسهم مل يفعل ذلك، وإنام تركهم حي

 يروهنا. 

فإن أنكر ذلك جاهل بتوجيه  )  يقول الطربي يف رده عىل من ينكر امليزان واحلكمة منه: 

عنه وجهته، وقال أو باهلل حاجة إىل وزن األشياء    معنى خرب اهلل عن امليزان وخرب رسوله  

______________________________________________________________   
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إياه، وبع العامل بمقدار كل يشء قبل خلقه  أو قال: وكيف توزن  وهو  ده، ويف كل حال؟ 

األعامل واألعامل ليس بأجسام توصف بالثقل واخلفة؟ وإنام توزن األشياء ليعرف ثقلها  

من خفتها، وكثرهتا من قلتها، وذلك ال جيوز إال عىل األشياء التي توصف بالثقل واخلفة  

قاديرها قبل كوهنا: وزن  ما وجه وزن اهلل األعامل وهو العامل بمأوالكثرة والقلة، قيل له:  

إليه ومن غري   حاجة  غري  الكتاب من  يف  ذلك  الكتاب واستنساخه  أم  يف  إياه  إثباته  نظري 

ٍة َجاثَِيًة ُكلُّ  نسيانه، ليكون ذلك حجة عىل خلقه كام قال جل ثناؤه يف تنزيله:   َوَتَرى ُكلَّ ُأمَّ

َن َما كُ  َزوم َم جُتم َعى إىل كَِتاهِبَا اليوم ٍة ُتدم َقِّ ُأمَّ َمُلوَن َهَذا كَِتاُبنَا َينطُِق َعَليمُكم بِاحلم ]اجلاثية:   نُتمم َتعم

بامليزان: حجة عليهم وهلم29،  28 بالتقصري يف طاعته    ، [، فكذلك وزنه تعاىل خلقه  إما 

 . (1) (وإما بالتكميل والتتميم

تلك  فالغرض من تلك املوازين ـ كام تدل عىل ذلك اآليات الكريمة ـ هو نفس غرض  

الدرجات التي تعطى للطلبة يف الدنيا بعد مرورهم باالمتحانات املختلفة، والتي من خالهلا  

الرسوب،   أو  النجاح،  ذلك  تيل  التي  املرحلة  إىل  واالنتقال  النجاح،  إما  مصريهم،  حيدد 

 والعودة من جديد للتكوين. 

عة يف امليزان ـ  وهكذا األمر يف موازين اآلخرة، فهي التي حتدد ـ عرب النامذج املوضو

يستحقها من نجح يف   التي  الدرجة  أيضًا من حيدد  النار. وهي  اجلنة، كام حتدد أهل  أهل 

إىل   إليه من رسب يف االمتحان، واحتاج  الذي يدخل  الدخول إىل اجلنة، كام حتدد املحل 

أو يف جهنم، الرصاط  املرور عىل  تعاىل يف  اهلل  والدروس، والتي جعلها  الرتبية    املزيد من 

 . (2)والتي حتوي الوسائل املختلفة للتطهري، وتتجىل فيها العدالة اإلهلية بأكمل صورها 

ألهنا   ؛(3) وإذ وجبت معرفة امليزان ال جتب معرفة اهنا ميزان معنوية أو هلا كفتانلذلك 
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ثل  كام بينا ذلك يف املقصد األول(، كام أهنا مت )  إنام جعلها تعاىل مظهرًا لعدالته ورمحته للعباد،

وجهًا من وجوه إقامة احلجة عليهم كي يزنوا كل ما يقدموه ويفعلوه يف حياهتم من عمل  

 يف ُأمور عدة، منها:  احلكمة من ذلك قاصدويمكننا تلخيص مخري أو رش، قلَّ أو كُثر، 

الغزايل 1 يقول  رش،  أو  خرٍي  من  اجلزاء  من  عنده  ماهلم  لعباده  تعاىل  اهلل  تعريف    ـ 

)فإن قيل: ما فائدة وزن األعامل؟ فاجلواب: ال نطلب لفعل اهلل تعاىل فائدة؛    هـ(: 505)ت 

َأُلونَ ألنه   َعُل َوُهمم ُيسم َأُل َعامَّ َيفم [، أما الفائدة بالنسبة للعبد هي: أن  23]األنبياء:    اَل ُيسم

باللطف(  عنه  تعاىل  اهلل  يتجاوز  أو  بالعدل،  هبا  جمزٌي  أنه  ويعلم  أعامله  مقدار  ،  (1) يشاهد 
 وهبذه احلكمة يبني تعاىل لعبده ما يستحقه من العذاب وما يكون فيه من درجات اجلنة. 

، إنه  فضلها وبيان  من وجوه إقامة احلجة عىل العباد يف هذه املوازين  ـ وكذلك فإن  2

ٍة َوإِن َتُك َحَسنَةً يزن مثاقيل الذر من خري أو رش   ِت    إِنَّ اهللََّ الَ َيظملُِم ِمثمَقاَل َذرَّ َها َوُيؤم ُيَضاِعفم

ًرا َعظِياًم  ُه َأجم ُدنم  [. 40]النساء:   ِمن لَّ

فلله تعاىل حكمة عظيمة يف إظهار أقىص كامل عدله بني عباده، حتى ال يساوي املحسن  

بامليسء، وليظهر التفاوت بني البرش جليًا واضحًا، يقتنع كل خملوق بذلك كام يقتنعون بام  

الدنيا، و امليزان يف  يقيم ميزانيرجحه  العباد بام يعلمه سبحانه من    اً لو شاء اهلل أال  ويأخذ 

أعامهلم الطيبة أو اخلبيثة؛ ملا كان يف ذلك أي نقص عىل العباد وال هضم حلق أي خملوق:  

 َُبِري َلُم َمنم َخَلَق َوُهَو اللَّطِيُف اخلم تعاىل مل يشأ ذلك، بل أراد أن    ، لكنه [14]امللك:    َأال َيعم

عباد بأعامهلم بام يقتنعون به هم أنفسهم، وحتى ال يبقي حجة وال اعرتاض ملعرتض،  علم اليُ 

 وهلل احلجة البالغة.  

إن العلم بإقامة املوازين يوم القيامة مما يدعو العباد اىل الطاعة وأداء الواجبات ملا  ـ  3

:  هـ(415ر )ت يقول القايض عبد اجلبا يثقل كفة احلسنات، واجتناب املعايص واملنكرات،  

______________________________________________________________   
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وأما فائدته: فهو تعجيل مرسة املؤمن وغم الكافر، هذا يف القيامة، وفيه فائدة أخرى تتعلق  )

بالتكليف: وهي أن املرء مع علمه أن أعامله توزن عىل املأل؛ كان عند ذلك أقرب إىل أداء  

   .(1) (الواجبات واجتناب املقبحات، وهذه فائدة عظيمة

هـ( يف حاشيته عىل كتاب كفاية الطالب  1189)ت  (2)ي ـ وذكر عيل بن أمحد العدو4

بكل يشء امتحان اهلل عباده باإليامن يف الدنيا   الرباين )حكمة الوزن وإن كان اهلل تعاىل عاملاً 

قال أبو بكر الصديق: )إنام ثقلت    ،وجعل ذلك عالمة ألهل السعادة والشقاوة يف العقبى

يف الدنيا احلق وإنام خفت موازين من خفت    موازين من ثقلت موازينه يوم القيامة باتباعهم 

 . (3) موازينه يوم القيامة باتباعهم يف الدنيا الباطل(

أن أعامل الكافرين ليس    ومن وجوه إقامة احلجة عىل العباد يف املوازين إخباره تعاىل ـ  5

ِذينَ   ُأوَلئَِك :  قوله تعاىل هلا وزن، كام ورد يف   ِمم   بِآَياِت   َكَفُروا   الَّ اَمهُلُمم   َفَحبَِطتم   لَِقائِهِ وَ   َرهبِّ   َأعم

مَ   هَلُمم   ُنِقيمُ   َفال ِقَياَمةِ   َيوم ًنا   الم وقد ُيَرد أن وزن أعامل املؤمنني ظاهر؛  )  ، [105]الكهف:    َوزم

لتقابل احلسنات والسيئات، أما وزن سيئات الكفار فغري ظاهر؛ النعدام احلسنات املقابلة  

يكون   قد  بأنه  فُيجاب  التي    صلة  منهم للسيئات،  األعامل  من  ونحوها  ومواساة  رحم 

يف مقابلة سيئاهتم، ما ـ    إن صدرت منهم ـ    التتوقف صحتها عىل نية، فتجعل هذه األمور

ا الكفر فال فائدة يف وزنه؛ ألن عذابه دائم    .(4) (خال الكفر، أمَّ

 

______________________________________________________________   
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 : دور امليزان يف بيان حقائق األعمال لثاملقصد الثا
مقاصد امليزان يف مواقف اليوم اآلخر، وخاصة ما يرتبط باألعامل،    مهامتوهو من  

من خالله تظهر حقائقها ومنزلتها عند اهلل تعاىل، والتي قد ال يعرفها العباد من دون    نأل

األحاديث الرشيفة التنبيه اىل حقائق أجر الكثري من األذكار أو   ذلك البيان، ولذلك ورد يف 

: )َكلَِمَتاِن َحبِيَبَتاِن  قوله    لتها، كام جاء يف احلديث الرشيف األعامل برغم سهولتها أو ق

اهللَِّ ُسبمَحاَن  ِدِه،  َوبَِحمم اهللَِّ  ُسبمَحاَن  املمِيَزاِن،  يِف  َثِقيَلَتاِن  اللَِّساِن،  َعىَل  َخِفيَفَتاِن  َِن  محم الرَّ   إِىَل 

َعظِيِم(   .(1) الم

للمؤمن   أنه يمكن  ينال  فُيفَهم من هذا احلديث الرشيف  يقوهلا أن  قليلة  عرب كلامت 

فضاًل عن ثقلها يف    األجور العظيمة، ألن لتلك الكلامت تأثريها يف نفسه ويف حياته مجيعًا،

حبيبتان أي    يف احلديث الرشيف )وقوله    هـ(852)تيقول ابن حجر  ميزان يوم القيامة،

 حمبوبتان، واملعنى حمبوب قائلهام.

وُخصَّ لفظ الرمحن بالذكر ألن املقصود من احلديث بيان سعة رمحة اهلل تعاىل عىل عباده  

)َخِفيَفَتاِن َعىَل اللَِّساِن، َثِقيَلَتاِن    حيث جيازي عىل العمل القليل بالثواب الكثري، وقوله  

لثقل لبيان قلة العمل وكثرة الثواب ويف هذه األلفاظ الثالثة  يِف املمِيَزاِن( وصفهام باخلفة وا 

مستعَذب  ثقيلة وهذه    ،سجٌع  النفس  التكاليف صعبة شاقة عىل  أن سائر  إىل  إشارة  وفيه 

ئل بعض السلف عن  سهلة عليها مع أهنا تثقل امليزان كثقل الشاق من التكاليف، وقد ُس 

فقال السيئة،  وخفة  احلسنة  ثقل  احلسن  : سبب  حالوهتا  ألن  وغابت  مرارهتا  حرضت  ة 

والسيئة حرضت حالوهتا وغابت مرارهتا فلذلك    ، فثقلت، فال حيملنك ثقلها عىل تركها 

 .(2) خفت فال حيملنك خفتها عىل ارتكاهبا(

______________________________________________________________   
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قوله   ذلك  اهللَِّ،  ومن  َوُسبمَحاَن  املمِيَزاَن،  مأَلُ  مَت هللَِِّ  ُد  َمم َواحلم ياَمِن،  ِ اإلم َشطمُر  )الطُُّهوُر   :

ِض( َرم اَمَواِت َواألم َ السَّ مأَلُ( َما َبنيم مآَلِن )َأوم مَت ُد هللَِِّ مَت َمم فهذه األلفاظ التي ذكرها الرسول    (1) َواحلم

    اليسرية ذلك الكلامت  تعاىل عىل عباده، حيث جعل جزاء هذه  اهلل  تفضل عظيم من 

ط البد منه، فليس كل  حينام يتقبل اهلل قوهلا من العبد، إذ أن ذلك رش  ؛ األجر العظيم، لكن

من قاهلا حيصل له هذا الفضل العظيم بمجرد القول وإن مل تتحقق فيه أهلية قبوهلا، واهلل  

 تعاىل كام أخرب يف كتابه الكريم أنه ال يقبل إال من املتقني الصادقني ال سواهم. 

ُهنَّ َرُسوُل اهللَِّ    وُروَي   يِف َيِدي    عن جرير النهدي عن رجل من بني سليم قال: )َعدَّ

ِض،   َأوم يِف َيِدِه، َرم  َواألم
ِ
اَمء َ السَّ أَلُ َما َبنيم برُِي َيمم َلُؤُه، َوالتَّكم ُد هللَِِّ َيمم َمم ُف املمِيَزاِن، َواحلم بِيُح نِصم التَّسم

ياَم  ِ ُف اإلم ، َوالطُُّهوُر نِصم ِ ربم ُف الصَّ ُم نِصم وم  . (2) ِن(َوالصَّ

َقَلُهنَّ يِف املمِيَزاِن: اَل إَِلَه إاِلَّ اهللُ  قال: ) ه أن  اهلل عن موىًل لرسول و ٌس َما َأثم َبٍخ َبٍخ، خَلَمم

َتِسُبُه، َوالَِدهُ  الُِح ُيَتَوَّفَّ َفيَحم َوَلُد الصَّ ُد هللَِِّ، َوالم َمم رَبُ َوُسبمَحاَن اهللِ، َواحلم  . (3) ( احلديثَواهلُل َأكم
 .ا تلك األمور التي ذكرت فيه  ظاهر يف فضائل وجزاء هذه األحاديث الرشيفة 

َلَتاِن ـ: )قوله  كذلك يف  و لٌِم إاِلَّ َدَخَل    ـَخصم َتاِن ــ اَل حُيَافُِظ َعَليمِهاَم َرُجٌل ُمسم َأوم َخلَّ

 ُ ا، َوُتَكربِّ ً َمُد اهللَ َعرشم ا، َوحَتم ً َمُل هِباَِم َقلِيٌل، ُتَسبُِّح اهللَ َعرشم ا َيِسرٌي، َوَمنم َيعم َنََّة، مُهَ ا  اجلم ً  اهللَ َعرشم

اَلًثا  يِف ُدُبِر ُكلِّ َصاَلٍة، َفَذلَِك ِماَئٌة َومَخمُسوَن بِاللَِّساِن، َوَألمٌف َومَخمُس ِماَئٍة يِف املمِيَزاِن، َوُتَسبُِّح ثَ 

ِري   َبًعا َوَثاَلثِنَي ــ َعَطاٌء اَل َيدم ُ َأرم َمُد َثاَلًثا َوَثاَلثِنَي، َوُتَكربِّ َبٌع َوَثاَلُثوَن  َوَثاَلثنَِي، َوحَتم ُتُهنَّ َأرم َأيَّ

فَ  َألم ِم  َيوم الم يِف  َمُل  َيعم ُكمم  َفَأيُّ املمِيَزاِن،  يِف  َوَألمٌف  بِاللَِّساِن،  ِماَئٌة  َفَذلَِك  َجَعُه،  َمضم َأَخَذ  إَِذا  ِ  ــ 
نيم

َيعم  َيِسرٌي َوَمنم  ا  َيا َرُسوَل اهللِ، َكيمَف مُهَ َقاُلوا:  َقاَل  َومَخمَس ِماَئِة َسيَِّئٍة؟(،  :  َمُل هِباَِم َقلِيٌل؟ 
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ُرُه َحاَجَة َكَذا َوَكَذا، َفَيُقوُم َواَل َيُقوهُلَا،  يمَطاُن إَِذا َفَرَغ ِمنم َصاَلتِِه، َفُيَذكِّ َفإَِذا    َيأميِت َأَحَدُكُم الشَّ

ُمُه َقبمَل َأنم َيُقوهَلَا( يمَطاُن َفُينَوِّ َطَجَع َيأمتِيِه الشَّ  . (1) اضم

بعرش أمثاهلا، فإن احلسنات ستكون كثرية جدًا أكثر من السيئات، إذ    وما دامت احلسنة

إن الشخص ال يمكن أن يفعل يف اليوم ألفني ومخسامئة سيئة، كام أشار احلديث، وإن دلَّ  

الطاعة   كافة سبل  هلم  وتيسريه  لعباده،  تعاىل  اهلل  رمحة  عظيم  عىل  يدُل  فإنه  عىل يشء  هذا 

 ة احلسنات. زيادو

دلَّت األحاديث الرشيفة عىل العديد من األعامل التي تثقل ميزان احلسنات يوم  وهكذا  

  القيامة، كاجلهاد يف سبيل اهلل تعاىل أو احتباس فرسًا يف سبيله تعاىل، كام ورد يف ما رواه معاذ 

رَبَّ   عن رسول اهلل   ٌه، َواَل اغم بَِيِدِه َما َشَحَب َوجم ٍد  ُس حُمَمَّ تم َقَدٌم يِف  أنه قال: )َوالَِّذي َنفم

ُروَضِة َكِجَهاٍد يِف َسبِيِل اهللِ، َواَل َثُقَل ِميَزا اَلِة املمَفم َد الصَّ َنَِّة َبعم ُتبمَتَغى فِيِه َدَرَجاُت اجلم ُن  َعَمٍل 

ٍة َتنمُفُق َلُه يِف َسبِيِل اهللِ َأوم حَيمِمُل َعَليمَها يِف َسبِيِل اهللِ( َعبمٍد َكَدابَّ
 (2). 

قوله   َفإَن    :وكذلك  بَِوعِدِه،  ِديًقا  َوَتصم بِاهللِ  إِياَمًنا  اهللِ،  َسبِيِل  يِف  َفَرًسا  َتبََس  احم )َمِن 

ِقَياَمِة( َم الم ُلُه َحَسنَاٍت يِف ِميَزانِِه َيوم ُثُه َوَبوم ُه َوَروم يف فضل الصدقة:    ومنها قوله  ،  (3) ِشَبُعُه َوِريُّ

ٍب  ِل مَتمَرٍة ِمنم َكسم َق بَِعدم ِبَيِمينِِه، ُثمَّ  )َمنم َتَصدَّ َيَتَقبَُّلَها  َبُل اهللَُّ ِإالَّ الطَّيَِّب، َفِإنَّ اهللََّ   َطيٍِّب، َواَل َيقم

يَها لَِصاِحِبِه َكاَم ُيَريبِّ   ََبِل(   َأَحُدُكمم ُيَربِّ ُه َحتَّى َتُكوَن ِمثمَل اجلم  . ( 4) َفُلوَّ

)َمنم َتبَِع   يفرغ من دفنها قال:فضل اتباع اجلنازة حتى   يف قوله   األعامل ومن تلك    

َفلَ  َعَليمَها،  ُيَصىلَّ  َحتَّى  َتبَِعَها  َوَمنم  ِقرَياَطاِن،  َفَلُه  ِمنمَها،  َرَغ  َوُيفم َعَليمَها،  ُيَصىلَّ  َحتَّى  ُه  َجنَاَزًة 
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ٍد بَِيِدِه هَلَُو َأثمَقُل يِف ِميَزانِِه ِمنم ُأُحٍد( ُس حُمَمَّ  .(1) ِقرَياٌط، َوالَِّذي َنفم

 : دور امليزان يف بيان حقيقة العامل ومنزلته: رابعملقصد الا
وهو من املقاصد املهمة للميزان، كام دلت عىل ذلك النصوص الكثرية، فامليزان هو  

والشكر، وغريها من   الصرب  التقوى والصالح، وحظه من  العبد من  يوضح منزلة  الذي 

 وهي بذلك تشبه الدرجات التي يناهلا الطالب، والتي حتدد مستواه العلمي.  ،األعامل

عن أن الوزن ال يرتبط فقط باألعامل، وإنام يرتبط أيضا    وهلذا أخربنا رسول اهلل  

، بقوله: )أمر  باجلوارح التي قامت بالعمل، بداللة ما رواه اإلمام عيل بن أيب طالب  

 وأمره أن يأتيه منها بيشء، فنظر أصحابه اىل ساَقي  ابن مسعود فصعد عىل شجرةٍ   النبي

: )ِمَم  عبد اهلل بن مسعود حني صعد الشجرة، فضحكوا من محوشتها )أي دقتها(، فقال

ُل عبد اهلل أثقُل يف امليزان يوم القيامة من ُأُحد(  . (2)تضحكون؟ َلِرجم

ني قامتا بأعامل كثرية،  يشري يف هذا احلديث إال أن تينك الساقني الدقيقت  فرسول اهلل  

 هي أثقل من جبل أحد. 

ُيَرغب املؤمنني يف كثرة ذكر اهلل، بذكر تلك األجور العظيمة    وهكذا كان رسول اهلل  

 التي أعدها اهلل ملن يذكره، بناء عىل تأثرياهتا الكبرية يف إصالح النفس وتربيتها.  

عىل ثواب وأجر من قال )ال اله إال اهلل( خملصًا وثقل امليزان هبا،   ومن ذلك تأكيده 

فإن كان البيان ألجل ثواب احلسنات فإن ثواب الثبات يف االعتقاد احلق سيكون له أثره  

: )إِنَّ اهللََّ َسُيَخلُِّص  العظيم يف اليوم اآلخر ويف مجيع مواقفه، كام يف حديث البطاقة بقوله  

ِعنَي ِسِجالًّ ُكلُّ ِسِجلٍّ  َرُجاًل ِمنم ُأمَّ  سم
َعًة َوتِ َم الِقَياَمِة َفَينمرُشُ َعَليمِه تِسم تِي َعىَل ُرُءوِس اخلاََلئِِق َيوم

، ُثمَّ َيُقوُل: َأُتنمكُِر ِمنم َهَذا َشيمًئا؟ َأَظَلَمَك َكَتَبتِي احلَافُِظوَن؟ َفَيُقوُل: اَل َيا رَ  ،  ِمثمُل َمدِّ الَبرَصِ بِّ

______________________________________________________________   

 .131/ 5مسند االمام أمحد:  )1(
 114/ 1: املصدر نفسه )2(
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، َفَيُقوُل: َبىَل إِنَّ َلَك ِعنمَدَنا َحَسنًَة، َفإِنَُّه اَل ُظلمَم َعَليمَك  َفَيُقوُل:   ٌر؟ َفَيُقوُل: اَل َيا َربِّ َأَفَلَك ُعذم

ًدا َعبمُدُه َوَرُسولُ  َهُد َأنَّ حُمَمَّ َهُد َأنم اَل إَِلَه إِالَّ اهللَُّ َوَأشم ُرُج بَِطاَقٌة فِيَها: َأشم َم، َفَتخم وُل:  ُه، َفَيقُ الَيوم

ِت، َفَقاَل: )إِنََّك اَل ُتظمَلُم(،   ِجالَّ َنَك، َفَيُقوُل: َيا َربِّ َما َهِذِه البَِطاَقُة َمَع َهِذِه السِّ رُضم َوزم احم

ُت َوَثُقَلِت البَِطاَقُة، َفاَل   ِجالَّ ٍة، َفَطاَشِت السِّ ٍة َوالبَِطاَقُة يِف َكفَّ ُت يِف َكفَّ ِجالَّ َقاَل: )َفُتوَضُع السِّ

ٌء(َيثم  ِم اهللَِّ يَشم  .(1) ُقُل َمَع اسم

اهلل   رسول  أخرب  تلك    وهكذا  يف  اخللق  حسن  حيتلها  التي  العظمى  القيمة  عن 

َم الِقَياَمِة ِمنم ُخُلٍق َحَسٍن، َوإِنَّ  املوازين، ومنها قوله   ِمِن َيوم َقُل يِف ِميَزاِن املُؤم ٌء َأثم : )َما يَشم

الَبذِ  الَفاِحَش  َلُيبمِغُض  النبي (2) يَء(اهللََّ  عن  الدرداء  أيب  وعن   ،  يِف أثقُل   
ٍ
يشء من  )ما   :

 . (3) املميزان من ُخُلٍق حسٍن(

من    ومنها أيضًا ما جاء يف مداد العلامء ووزنه يوم القيامة، وهو ما ُروَي عن النبي  

يِف َصعِ  النَّاَس  َوَجلَّ  َعزَّ  اهللَُّ  مَجََع  ِقَياَمِة  الم ُم  َيوم َكاَن  )إَِذا  املمََواِزيُن،  قوله:  وُوِضَعِت  َواِحٍد  يٍد 

 )
ِ
َهَداء  الشُّ

ِ
 َعىَل ِدَماء

ِ
ُعَلاَمء َجُح ِمَداُد الم  َفرَيم

ِ
ُعَلاَمء  َمَع ِمَداِد الم

ِ
َهَداء  .(4) َفُتوَزُن ِدَماُء الشُّ

وبناء عىل هذا يمكننا فهم كل تلك األحاديث التي تذكر األجور العظيمة ملا نراه من  

______________________________________________________________   

 .25، 24/ 5سنن التمذي:  )1(
 3٦2/ 4: املصدر نفسه )2(
 .44٦/ ٦مسند اإلمام أمحد:  )3(
، وقال حمقق الكتاب خالد األنصاري: إنه حديث  44:  14، وجزء ابن عمشليق، ح  398/  4من ال حيضره الفقيه:   )4(

، وقال  151/  1:  154، ابب تفضيل العلماء على الشهداء، ح  ضعيف، وذكره ابن عبد الرب يف جامع بيان العلم وفضله 
التعليق على احلديث )وبعضهم يقول يف ذلك احلديث مل يكن بينه وبني األنبياء إال درجة واحدة يف اجلنة وروي أيضا يف  

مرفوعا من حديث ابن عباس وقد ذكران هذا احلديث إبسناده يف كتابنا هذا يف ابب استدامة الطلب، ويف ابب جامع 
عن سعيد بن املسيب، عن ابن عباس، ومنهم من جيعله عن    فضل العلم، ويف إسناده اضطراب؛ ألن منهم من جيعله، 

سعيد، عن أيب هريرة وأيب ذر، ومنهم من يرسله عن سعيد، والفضائل تروى عن كل أحد، واحلجة من جهة اإلسناد، إمنا 
 تتقصى يف األحكام ويف احلالل واحلرام(. 



 

214 

لتتجسد يف  ك أن لتلك األعامل آثارها الكبرية يف النفس وتطهريها،  األعامل الصغرية، ذل

  آثارها يف املجتمع،   كان هلذه املوازينا  ذوهلشخصية العامل وتزيد من حقيقته التي تطبع هبا،  

أفراده،  يف  تأثريها  لتلك    بعد  يكون  ولذلك  مؤمن،  رباين  جمتمع  إىل  األفعال  بتحويله 

 ال نستطيع تقديرها.   تتجسد يف شخصية عامليها  وقيامً أوزاناً واألخالق التي تصدر عنهم 

اهلل   رسول  من  إخبار  الرشيفة  األحاديث  هذه  هذه    ففي  يف  اهلل  فضل  سعة  عن 

  املوازين، وأن احلسنات التي اكتسبها اإلنسان يف الدنيا، يمكنها أن ترفع الكثري من السيئات 

ُثمَّ إِنَّ َربََّك شار إىل ذلك قوله تعاىل:  ما مل تكن متعدية، أو هلا جذور يف النفس. كام أ  عنه

َلَغُفورٌ  ِدَها  َبعم ِمنم  َربََّك  إِنَّ  َلُحوا  َوَأصم َذلَِك  ِد  َبعم ِمنم  َتاُبوا  ُثمَّ  بَِجَهاَلٍة  وَء  السُّ َعِمُلوا    لِلَِّذيَن 

أن السيئات التي عملها اإلنسان بجهالة، ومن غري    [، حيث يتبني 119]النحل:    َرِحيمٌ 

رفع عنه إما بالتوبة يف الدنيا، أو بام يرفعها من  أن يكون هلا آثار كبرية يف نفسه، يمكنها أن تُ 

يَِّئاِت  احلسنات التي تزيل آثارها السيئة، كام قال تعاىل: ِهبمَن السَّ ََسنَاِت ُيذم ]هود:     إِنَّ احلم

114] (1) . 

قيل يف احلكمة فإن األمر ال يزال يتطلب اإليامن الكامل بأن وزن األعامل هو  ومهام  

تعاىل   اهلل  إىل  ذلك  علم  حقيقة  وتبقى  للعلامء،  استنباطات  جمرد  هذه  وأن  احلكمة،  عني 

 .  (2)وحده

 

 

 

______________________________________________________________   

 .382)يُنظَر( أسرار ما بعد املوت:  )1(
 .5711/ 3احلياة اآلخرة:  )2(
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 الصراط   ـ 4
بعد أن يرى اخلَلق مقادير أعامهلم واوزاهنا، والتي يعلمون من خالهلا درجاهتم واجلزاء  

الذي يستحقونه عليها، ينصب تعاىل هلم الرصاط عىل متن جهنم، والذي ُيتلف سريهم  

حفًا، فضاًل عن  زعليه حسب ما رأوه من أعامل، فالذي يمر عليه كالربق، والذي يزحف  

 مروره عليه كام سيأيت بيانه. الساقط يف جهنم يف أول 

النصوص الكريمة، وكالم  من  وبناء عىل هذا، ومن خالل استقرائنا ملا ورد يف الرصاط  

 ، هي: مقاصد أربعةاملقاصد العقدية فيه إىل  ، رأينا أنه يمكن تصنيف حوله العلامء 

 بني مراتب الناس بحسب العدالة اإلهلية   مييز : الت ول ملقصد األ ا 

 وأمته عىل الرصاط وجتسيد استقامتهم    الرمحة اإلهلية يف إكرام النبي    : الثاين املقصد  

وتطهري املؤمنني    التكليف يف اآلخرة القدرة اإلهلية و   ط مع ا : توافق الرص لث املقصد الثا 

 لدخوهلم اجلنة 

 . عامل يف احلياة الدنيا  عىل صالح األ   املقصد الرابع: تربية املؤمنني 

 . صفتهويف مفهوم الرصاط  بتمهيد    ا خصصنا كل مقصد منها بفرع خاص، وقدمنا هل  إذ

 وصفته   متهيد: مفهوم الصراط

 الصراط مفهوم  
َتِقيمَ قوله تعاىل:    َئ : ُقرِ هـ( يف )الرِصاط( 711ر) ابن منظو  قال اَط املمُسم َ ِدَنا الرصِّ   اهم

ُتقرأ بالسني، عىل أن أصل صاده سنٌي ُقلِبت مع الطاء صادًا لقرب  بالصاد، وقد    [6]الفاحتة:  

 .  (1) ويقول اجلواهري، الرِصاط، والرساط والزراط: الطريق خمرجها،

َط ومنه االسرتاط، وهو رسعة االبتالع من غري مضغ وأشار  ،  (2) وقال الفراهيدي: رَسم

______________________________________________________________   

 .340، و313/ 7)يُنظَر( لسان العرب:  )1(
 . 7/313، و)يُنظَر( لسان العرب: 2/238العني:  )2(
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منظور   لغة قريش  هـ(  711)ت ابن  بالصاد  أهنا  الكتاب، وعامة  اىل  التي جاء هبا  األَّولني 

ُط املارة لكثرة   رَتِ َيسم إِنام قيل للطريق الواضح رصاط ألَنه كَأنه  العرب جتعلها سينًا، وقيل 

 . (1) سلوكهم ألحبه

 . (2)من السبيل ما ال إلتواء وال إعوجاج فيه  اصطالحاً  لرصاط وا

  العلامء للرصاط فيام يرتبط بمباحث وقد ورد يف االصطالح الرشعي وحسب تعريف 

التي دون   الظلمة  اىل  الناس بعد مفارقتهم املوقف  انتهى  إذا  انه جرس عىل جهنم  دراستنا 

 . (3) الرصاط

املفيوقد   املؤمنني    :بأنه  هـ( 413د )تعرفه  أقدام  تثبت عليه  )جرس بني اجلنة والنار 

 .(4) وتزل عنه أقدام الكفار إىل النار(

)جرٌس ممدوٌد عىل متن جهنم، ادق من الشعر وأحّد    :هـ( بأنه791ين )ت وعرفه التفتازا

 . (5) من السيف، يعربه أهل اجلنّة وتزل به أقدام أهل النار(

بأنه   للرصاط  العلامء  تعريفات  من  لنا  األولني  جرس  ويتبني  من  اخللق  مجيع  يرده 

ُمم   واآلخرين، وإذا توافوا اليه قيل للمالئكة:  ُئوُلونَ َوِقُفوُهمم إهِنَّ ،  [ 24]الصافات:     َمسم

يصل املؤمنون منه اىل اجلنة بينام تزل أقدام الكافرين عنه اىل  فولكن ُيتلف سريهم عليه،  

، وله من الصفات ما ال  جهنم، وُيتلف سري ما بينهام من أصحاب الذنوب من املوحدين

 . االهليةُيقَدر عىل استيعاهبا إال اخلضوع حلقيقة القدرة والقاهرية 

______________________________________________________________   

 .7/313)يُنظَر( لسان العرب:  )1(
 .513الكليات:  )2(
 .1090، وعون املريد لشرح جوهرة التوحيد: 1/٦43، و)يُنظَر( اقرب املوارد: 242معجم ألفاظ العقيدة:  )3(
 .78/ 4املقاالت: أوائل  )4(
 .292، حتفة املريد شرح جوهرة التوحيد: 20/189، لوامع األنوار البهية: 248( شرح العقائد النسفية: 5)
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 صفة الصراط 
ٌض  ه يف قول  جاءما    ومما ورد يف صفات الرصاط الذي يكون عىل متن جهنم   : )َدحم

َداُن، َفَيُمرُّ   عم َكٌة ُيَقاُل هَلَا السَّ ٍد فِيَها ُشَويم ٌة، فِيِه َخَطاطِيُف، َوَكاَللِيُب، َوَحَسٌك، َتُكوُن بِنَجم َمزلَّ

وَ   ، ِ
المَعنيم ِف  َكَطرم ِمنُوَن  َفنَاٍج  املمُؤم َكاِب،  َوالرِّ َيمِل،  اخلم َوَكَأَجاِويِد   ِ َوَكالطَّريم يِح،  َوَكالرِّ ِق،  رَبم َكالم

ُدوٌس  (1) ُمَسلٌَّم، َوخَممُدوٌش  َسٌل، َوَمكم  ، وهي:(3) ، يِف َناِر َجَهنََّم((2)ُمرم

ٌة(: أي زلق تزل به  ـ فالرصاط زلق، وقوله  1 ٌض َمزلَّ مدحضة من  واألقدام،    )َدحم

زالت، ودحضت حجته    دحضت رجله دحضًا زلقت، ودحضت الشمس عند كبد السامء:

،  (4) بطلت، أما مزلة: من زلت األقدام سقطت، بكرس الزاي وفتحها، ودحَض الرجُل: زلق

ج يف  ليسقط  يزلق  أن  يمكن  عليه  يمر  من  كل  أن  أي  زلق،  هذه  فالرصاط  عىل  بناء  هنم 

 األوصاف املوجودة فيه. 

النَّاُس َعىَل    ديث أن رسول اهلل  احلـ وله جنبتان أو حافتان: كام يف  2 قال: )حُيمَمُل 

َفَراِش يِف النَّاِر(، َقاَل: )َفُينمِجي اِط َتَقاُدَع الم َ ِقَياَمِة، َفَتَقاَدُع هِبِمم َجنََبَتا الرصِّ َم الم اِط َيوم َ اهللُ    الرصِّ

َتِِه َمنم َيَشاُء(بِ   .  (5) َرمحم

األثري ابن  )ت قال  )قوله    (6) هـ(606  )النهاية(:  اِط  يف  َ الرصِّ َجنََبَتا  هِبِمم  )َفَتَقاَدُع   :

مات   إذا  القوم:  وتقادع  بعض،  فوق  بعضهم  فيها  تسقطهم  أي  النَّاِر(  يِف  َفَراِش  الم َتَقاُدَع 

______________________________________________________________   

 . 1/78( خمدوش: من اخلدش وهو األثر، )يُنظَر( تفسري غريب ما يف الصحيحني البخاري: 1)
 . 4/1٦2النهاية يف غريب احلديث واألثر: ( املكدوس أو املكردس: الذي مجعت يداه ورجاله وألقي إىل موضع، 2)
 . 1/1٦7: 183( صحيح مسلم 3)
 . 190، واملصباح املنري: 320/ 20، عمدة القاري: 32٦/ 1( )يُنظَر( غريب احلديث: 4)
 .43/ 5( مسند اإلمام أمحد: 5)
، له املصنفاُت والرسائل الوسيعة، ( أبو السعادات، املبارك بُن أيب الكرم، حممُد بُن حممِد املعروُف اببن األثري اجلزريُّ ٦)

منها:]جامع األصول يف أحاديث الرسول[، و]النهاية يف غريب احلديث[، و]املصطفى املختار يف األدعية واألذكار[،  
 . 88وتويف سنة ست وست مئة. )يُنظر( التاج املكلل من جواهر مآثر الطراز اآلخر واألول: 
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 .كاهنا أن تسرتط وُتوقع من يمر عليها إذ ُوصفت هذه احلافتان بإم، (1) بعضهم إثر بعض(

 ـ وحلافتي الرصاط كالليب وخطاطيف وحسك وأشواك السعدان. 3

ِذ َمِن  وذلك مما ورَد يف حديثه    َقٌة َمأمُموَرٌة بَِأخم اِط َكاَللِيُب ُمَعلَّ َ : )َويِف َحاَفَتِي الرصِّ

ُدوٌس يِف النَّاِر( ُدوٌش َناٍج، َوَمكم : )َويِف َجَهنََّم َكاَللِيُب  ومن حديثه  ،  (2) ُاِمَرتم بِِه، َفَمخم

َداَن؟( قالوا: نعم يا رسول اهللِ، َقاَل   عم ُتُم السَّ َرَأيم َداِن، َهلم  عم ِك السَّ َا ِمثمُل  ِمثمُل َشوم : )َفإِهنَّ

ُر ِعَظِمَها إِالَّ اهلُل( َلُم َما َقدم َ َأنَُّه اَل َيعم َداِن َغريم عم ِك السَّ  . (3) َشوم

؟ َقاَل:  بقولهاحلافتني وما عليها    اتنيه  كام يصف   ُ رسم : )ِقيَل: َيا َرُسوَل اهللِ، َوَما اجلمِ

هَلَا   ُيَقاُل  َكٌة  ُشَويم فِيَها  ٍد،  بِنَجم َتُكوُن  َوَحَسٌك  َوَكاَللِيُب  َخَطاطِيُف  فِيِه  ٌة،  َمِزلَّ ٌض  )َدحم

َداُن(.  عم  السَّ

دة معطوفة الرأس يعلق عليها اللحم،  الكالليب: مجع َكلوب بفتح الكاف، وهو حديو

 . وقيل: الَكلوب الذي يتناول به احلداد احلديد من النار

كالكلوب  وقوله   املعوجة  احلديدة  وهو  بالضم،  ُخطاف  مجع  )وَخَطاطِيُف(:   :

 . ُيتطف هبا اليشء

: بفتحات وهي شوكة صلبة معروفة، واحلسك نبات له ثمر  (4) : )َحَسٌك(وقوله  

 صواف الغنم، وربام اختذ مثله من حديد وهو من آالت احلرب. خشن يتعلق بأ

َداُن(،  ثم يقول فيه  عم َكٌة ُيَقاُل هَلَا السَّ له ثمر مستدير مشوك الوجه إذا  أي )فِيَها ُشَويم

اختطافها  برسعة  خاص  السعدان  بشوك  الكالليب  تشبيه  أما  رجله،  عفر  اإلنسان  وطئه 

 لتصون، متثياًل هلم بام عرفوه يف الدنيا وألِفوه باملبارشة. وكثرة االنتشاب فيها، مع التحرز وا

______________________________________________________________   

 .43 /4( النهاية يف غريب احلديث واألثر: 1)
 .18٦/ 1( صحيح مسلم: 2)
 .1/1٦7: املصدر نفسه( 3)
( واحدها حسكة وهي شوكة حديدة صلبة، وتطلق احلسكة على الرجل إذا كان خشناً إنه حَلَسكة. )يُنظَر( تفسري 4)

 .320/ 20، وعمدة القاري: 231غريب ما يف الصحيحني: 
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ُر ِعَظِمَها ِإالَّ اهلُل( فقال اجلوهري: )عظم اليشء عظاًم: أي كرب  أما قوله   َلُم َما َقدم : )اَل َيعم

 . ( 1) فتقديره ال يعلم قدر كربها إال اهلل وعظم اليشء أكثره 

 ـ والرصاط مثل حد املوسى أو حد السيف:  4

يف صفة الرصاط، قال أبو سعيد: )َبَلَغنِي    الرشيف   مسلم بعد روايته للحديث  حيث زاد 

يمِف( َرِة، َوَأَحدُّ ِمَن السَّ عم َ َأَدقُّ ِمَن الشَّ رسم  .(2) َأنَّ اجلمِ

فسه،  وكل هذه األوصاف تبني خطورته، وأنه ال يمكن أن ينجو منه إال من هذب ن

النقية السلمية  بفطرته  التحقق  وبني  بينها  حتول  التي  األمراض  كل  من  فمن  ،  وخلصها 

بناًء    عليه برغم صفاته هذه، الصادقني    مظاهر القدرة اإلهلية يف ذلك املوقف ثبات املؤمنني

بينام ال يستطيع    عىل ما جتسد يف نفوسهم من الطاعة واالستقامة يف دينهم فرتة حياهتم الدنيا، 

)أدق من الشعر وأحّد    هومن انحرفوا عن سبيل اهلداية اإلهلية، فوصفه بأن  لكافرونذلك ا 

 . (3) من السيف، يتسع للمطيع ويضيق عىل العايص(

 اس حبسب العدالة اإلهلية بني مراتب الن  مييز : الت ولملقصد األا
العدالة اإلهلية    مقاصد  ال ختلو مسألة من مسائل اليوم اآلخر والثواب والعقاب عن

جلميع اخللق  تكون النجاة منه  ال  ، ومنها الرصاط، إذ  فضاًل عن رمحته تعاىل العظيمة بعباده

صاحلًا بآخر سيئًا  بدرجة واحدة، فمنهم املؤمنون، ومنهم الكافرون، ومنهم من خلط عماًل  

اخللق أصناف  من  ذلك  غري  بمقصَدي  اىل  مبارشًا  ارتباطًا  مرتبطًا  املقصد  هذا  جيعل  مما   ،

 . الرتغيب والرتهيب كام سنرى ذلك واضحًا يف مراتب الناس عليه

وبام إن احلكمة من املرور عىل الرصاط هي ظهور النجاة من النار، وحترس الكفار من  

كهم معهم يف املرور، فعندما يذهب بالكفرة امللحدين، واملرشكني  فوز املؤمنني بعد اشرتا

______________________________________________________________   

 . 453/ 11، وفتح الباري:  1/804، وغريب احلديث: 134/ 23( )يُنظَر( عمدة القاري: 1)
 1٦7/ 1( صحيح مسلم: 2)
 .2/270، وعقائد االمامية: 71/ 8، و)يُنظَر( حبار األنوار:  109: تعتقادااال  ، تصحيح205ارشاد الطالبني:  )3(
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الضالني إىل دار البوار: جهنم يصلوهنا، وبئس القرار، يبقى يف عرصات القيامة أتباع الرسل  

املوحدون، وفيهم أهل الذنوب واملعايص، وفيهم أهل النفاق، وتلقى عليهم الظلمة قبل  

املؤمنفاجلرس،   عن  املنافقون  الرصاط  وني،  يفرتق  عىل  املرور  يف  الناس  رسعة  ختتلف 

قوة   ويقينهم باختالف  الشريازإيامهنم  السيد  ذلك  يف  ويقول  )ت،  )هذا  هـ(1050ي   :

الرصاط يظهر يوم القيامة لألبصار عىل قدر نور اليقني للامرين عليه اىل اآلخرة، وبحسب  

د فتتفاوت  عليه،  مشيهم  ورسعة  سلوكهم  قوة  يكون  يقينهم  نور  السعداء  شدة  رجات 

بتفاوت نور معرفتهم وقوة يقينهم وإيامهنم؛ ألن التقرب اىل اهلل تعاىل ال يمكن إال باملعرفة  

أنوارهم   بقوة  إال  تعاىل  اهلل  لقاء  اىل  املؤمنون  يسعى  وال  أنوار،  واملعارف  واليقني، 

 .(1) وأنظارهم(

َن  بي  الن  فيه حديث ابن مسعود الطويل الذي يقول  عىل هذا التاميزويدل   َطوم : )َفُيعم

ِه، َوِمنمُهمم َمنم  َ َيَديم ََبِل َبنيم َطى ُنوَرُه ِمثمَل اجلم ، َقاَل: َفِمنمُهمم َمنم ُيعم مم
اَمهِلِ ِر َأعم َطى  ُنوَرُهمم َعىَل َقدم  ُيعم

َمنم  َوِمنمُهمم  بَِيِمينِِه،  َلِة  النَّخم ِمثمَل  ُنوَرُه  َطى  ُيعم َمنم  َوِمنمُهمم  َذلَِك،  َق  َفوم َذلَِك  ُنوَرُه  ُدوَن  َطى  ُيعم  

ًة، فَ  ًة، َوُيطمِفُئ َمرَّ َاِم َقَدِمِه ُييِضُء َمرَّ َطى ُنوَرُه َعىَل إِهبم إَِذا  بَِيِمينِِه َحتَّى َيُكوَن آِخُر َذلَِك َمنم ُيعم

ا َكَحدِّ  اُط  َ َوالرصِّ اِط،  َ الرصِّ َعىَل  وَن  َوَيُمرُّ َفَيُمرُّ  َقاَم  ُطِفَئ  َوإَِذا  َقَدُمُه،  ُض  َأَضاَء  َدحم يمِف  لسَّ

َكِب، َوِمنمُهمم َمنم َيُمرُّ  َكوم ، َفِمنمُهمم َمنم َيُمرُّ َكانمِقَضاِض الم ِر ُنوِرُكمم ٍة، َفُيَقاُل: انمُجوا َعىَل َقدم   َمِزلَّ

ُمُل َرَمال، فَ  ُجِل، َوَيرم يِح، َوِمنمُهمم َمنم َيُمرُّ َكَشدِّ الرَّ ِف، َوِمنمُهمم َمنم َيُمرُّ َكالرِّ وَن َعىَل  َكالطَّرم َيُمرُّ

َاِم َقَدِمِه، َقاَل: جَيُرُّ َيًدا َوُيَعلُِّق َيًدا َوجَيُرُّ  مم َحتَّى َيُمرَّ الَِّذي ُنوُرُه َعىَل إِهبم
اَمهِلِ ِر َأعم ال َوُيَعلُِّق  َقدم  ِرجم

 َ َلُصوا، َفإَِذا َخَلُصوا َقاُلوا: احلم ُب َجَوانَِبُه النَّاُر، َقاَل: َفَيخم ِ ال َوَترضم اَنا ِمنمِك  ِرجم ُد هللَِِّ الَِّذي َنجَّ مم

ِط َأَحًدا(  م ُيعم َطاَنا اهللَُّ َما مَل َد الَِّذي َأَراَناِك َلَقدم َأعم  .(2) َبعم

______________________________________________________________   

 .28٦/ 9( احلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة: 1)

 .408/ 2( املستدرك على الصحيحني: 2)
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ويف رواية أخرى تبني أن الناس يردون النار كلهم ثم ُيرجون منها بأعامهلم مع اختالف  

نُكمم ِإال  عز وجل:    يف رسعتهم، كام قال السدي: )سألت مرة اهلمداين عن قول اهلل  مِّ َوإِن 

ِضيًّا  قم حدثهم عن  د [، فحدثني أن عبد اهلل بن مسعو 71]مريم:  َواِرُدَها َكاَن َعىَل َربَِّك َحتماًم مَّ

ُدُرونَ   رسول اهلل   يِح    قال: )َيِرُد الناُس الناَر ثم َيصم ِق ثم كالرِّ ِح الرَبم هُلُم َكَلمم عنها بأعامهِلم فَأوَّ

يِهِ  ُجِل ثم كَمشم ِلِه ثم َكَشدِّ الرَّ ِ الَفَرِس ثم كالراِكِب يف َرحم ( 1) ( م ثم كُحرضم
 .   

ون عليه خمتلفون، فمنهم سامل بعمله ناٍج من الوقوع يف نار جهنم، وهم أقسام،   فاملارُّ

ومنهم من ختدشه كالليبه فيسقط  هو دون ذلك،  البرص، ومنهم من    فمنهم من جيوزه كلمح

 ولكن يتعلق هبا فيعتدل ويمر وجياوزه بعد أعوام. 

متفاوتون أيضًا بقدر جرائمهم،    الساقطون ومنهم غري السامل بل يسقط يف نار جهنم، و

 تعاىل،  ثم منهم من ُيلد بالنار كالكفار، ومنهم من ُيرج منها بعد مدة عىل حسب ما شاء اهلل 

، وهو من املمكنات التي  الشفعاء  أو غريه من  وهم عصاة املؤمنني بشفاعة النبي حممد  

الصادُق  هبا  تعاىل:   أخرب  قال  به،  اإليامن  فيجب  كذلك  كان  ما  وكل  وتعاىل،    سبحانه 

اط َ َتَبُقوا الرصِّ  . (2) [66]يس:  َفاسم

يف أقواله هي:    أن املارين عىل الرصاط ثالثة أصناف كام أخرب النبي    ذلكيؤخذ من  ف

أما توافق هذه األصناف  ،  (3) َوحُممَتَبٌس بِِه َمنمُكوٌس فِيَها(،  )َفنَاٍج ُمَسلٌَّم، َوجَممُدوٌح بِِه ُثمَّ َناٍج 

 : بمقاصد العدالة اإلهلية فإنام هو لتصنيفهم بحسب أعامهلم، وتفصيل ذلك بام يأيت 

 . الصنف األول: الناِج بال خدش ـ  1

أنوار املؤمنني  حيث يتجىل يف هذا الصنف من مقاصد البشارة بالعدالة والرمحة اإلهلية ب

الرصاط، األحاديث    ذكرهم  وقد    عىل  يف  كام  ُمَسلٌَّم(  )َفنَاٍج  بلفظ  كثرية  أحاديث  يف 

______________________________________________________________   

 .407/ 2املصدر نفسه: ( 1)
 .133)يُنظَر( شرح اخلريدة البهية:  )2(
 .11/ 3( مسند االمام أمحد: 3)
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عىل   عظياًم  نورًا  يعطون  الذين  هم  الصنف  هذا  من  والناس  قدر  السابقة،  عىل  الرصاط 

، وإنام هو جتسيد ملقصد العدالة والرمحة اإلهلية التي  أعامهلم، فينطلقون عليه برسعة عظيمة

فقد حدثنا تبارك وتعاىل عن مشهد مرور هؤالء املؤمنني الفائزين اىل  وعد تعاىل هبا عباده،  

فقال:   الرصاط،  عىل  تعاىل  اهلل  َواملمُ جنات  ِمننَِي  املمُؤم َتَرى  َم  َ  َيوم َبنيم ُنوُرُهم  َعى  َيسم ِمنَاِت  ؤم

َاُر َخالِِديَن فِيَها َذلَِك ُهَو ا تَِها األهَنم َم َجنَّاٌت جَتمِري ِمن حَتم َيوم اُكُم الم َ اَمهِنِم ُبرشم ِدهيِمم َوبَِأيم ُز  َأيم َفوم لم

َعظِيمُ   [. 12]احلديد:   الم

   ُيرب أن املؤمنني والطربي يف تفسريمها لآلية الكريمة إن احلق تعاىل  إذ يبني الواحدي

واملؤمنات الذين استناروا هبذا الدين العظيم يف الدنيا، وعاشوا يف ضوئه، يعطون يف يوم  

القيامة نورًا بني أيدهيم وبأيامهنم، يكشف هلم الطريق املوصلة إىل جنات النعيم، وجينبهم  

ه تعاىل هلم،   تقول هلم املالئكة  فالعثرات واملزالق يف طريق دحض مزلة، إذ ُيبرشون بام أعدَّ

 َُعظِيم ُز الم َفوم َاُر َخالِِديَن فِيَها َذلَِك ُهَو الم تَِها األهَنم َم َجنَّاٌت جَتمِري ِمن حَتم َيوم اُكُم الم َ  . (1)ُبرشم

فهذه اآليات الكريمة تصور األنوار التي يسعد هبا املؤمنون بسبب الصفاء والطهارة  

بينام   الدنيا،  يف  اكتسبوها  ومرىض  التي  واملحتالني  للمنافقني  املزيفة  األنوار  تلك  ختمد 

القلوب، والذين يكتشفون حينها أهنم ال يملكون أي ملكات تؤهلهم لدخول اجلنة، حيث  

للنبي املوقف  تعاىل هذا  املؤمنني    وصف  بقوله  مقابل  وأتباعه من  املنافقني  نور  انطفاء 

َم ال ُُيمِزي اهللَُّ النَّبِيَّ وَ تعاىل:   اَمهِنِمم َيُقوُلوَن  َيوم ِدهيِمم َوبَِأيم َ َأيم َعى َبنيم ِذيَن آَمُنوا َمَعُه ُنوُرُهمم َيسم الَّ

َقِديرٌ   
ٍ
ء يَشم ُكلِّ  َعىَل  إِنََّك  َلنَا  ِفرم  َواغم ُنوَرَنا  َلنَا  ِمم  َأمتم نَا  ابن كثري  8]التحريم:    َربَّ [، فقد ذكر 

من كان يظهر اإليامن يف الدنيا  هـ( يف تفسريه قول الضحاك بن مزاحم: يعطى كل  774)ت 

فإذا انتهى إىل الرصاط طفئ نور املنافقني، فلام رأى ذلك املؤمنون أشفقوا    يوم القيامة نوراً 

ِمم َلنَا فقالوا: نَا َأمتم  . (2)ُنوَرَنا َربَّ

______________________________________________________________   

 . 272، والقيامة الكربى: 300/ 9، وتفسري جممع البيان: 107٦/ 2( )يُنظَر( الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز: 1)
 .101/ 1( تفسري ابن كثري: 2)
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موقف املؤمنني واملنافقني حينذاك، حيث جتد  ريف حديث جاب  وقد ذكر رسول اهلل  

استحوذ عىل الناس، كلهم يريد النجاة بحشاشة نفسه من الكالليب،    أن الذعر واخلوف قد

واخلطاطيف، فإذا نور املنافقني يطفأ، ونجاة املؤمنني الصادقني من كل هذا العذاب، فيكون  

اىل جنات النعيم،    مكالربق اخلاطف الذي يوصله  مالذي وهبه تعاىل إليه  مبنوره   ممروره 

َقَمِر  : ). ُثمَّ ُيطمَفُأ ُنوُر اقال   َرٍة ُوُجوُهُهمم َكالم ُل ُزمم َفَتنمُجو َأوَّ ِمُنوَن،  ملمُنَافِِقنَي، ُثمَّ َينمُجو املمُؤم

)
ِ
اَمء ٍم يِف السَّ َوأِ َنجم ِذيَن َيُلوهَنُمم َكَأضم ًفا اَل حُيَاَسُبوَن، ُثمَّ الَّ ِر َسبمُعوَن َألم َبدم َليمَلَة الم

 (1)  . 

 . وهلة الصنف الثاين: اهلالك من أول    ـ 2

ويتجىل يف هذا الصنف مقصد العدالة اإلهلية أيضًا، ففي معصيتهم هلل تعاىل ظلمهم  

بألفاظ خمتلفة كقوله    ذكره النبي  ألنفسهم باالنحراف والكفر واجلحود والنفاق، وقد  

فيها( )منكوس  السابقة:  فيها عىل رأسه  ، يف األحاديث  )َوِمنمُهمم  وقوله  ،  أي مقلوب   :

َدٌس  ُدوٌس يِف النَّار( )أي مدفوع، وتكدس اإلنسان إذا دفع    (2) ُمَكرم يِف النَّاِر(، و)َوِمنمُهمم َمكم

:  ه  وقول  ،من ورائه فسقط، ويروى بالشني املعجمة، من الكدش، وهو الَسوق الشديد 

 .(3) أوبقته ذنوبه: أهلكته(و )املوبق بقي بعمله( واملوبق: من وبق: أي هلك، 

كانوا يزعمون يف الدنيا أهنم مع املؤمنني وأهنم    ممنهذا الصنف هم املنافقون  الناس يف  ف

قون هلم، ال هيتدون هبداهم، وال يسلكون سبيلهم من النور،  منهم، لكنهم يف احلقيقة مفارِ 

كام حرموا أنفسهم يف الدنيا من نور القرآن العظيم، فيطلب املنافقون من أهل اإليامن أن  

ا بنورهم، وهناك ُيدعون، كام كانوا ُيدعون املؤمنني يف الدنيا، ويقال  ينتظروهم ليستضيئو

هلم: ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورًا، وبذلك يعود املنافقون إىل الوراء، ويتقدم املؤمنون إىل  

______________________________________________________________   

 .177/ 1( صحيح مسلم: 1)
 . 4/1٦2املكدوس أو املكردس: الذي مجعت يداه ورجاله وألقي إىل موضع، النهاية يف غريب احلديث واألثر: ( 2)
 .31٦/ 20، وعمدة القاري: 155/ 4( )يُنظَر( النهاية يف غريب احلديث واألثر: 3)
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باطنه فيه الرمحة وظاهره من    (1) األمام، فإذا متايز الفريقان، رضب اهلل بينهم بسور له باب

و العذاب،  املنافقني  قبله  ومصري  اجلنة،  واملؤمنات  املؤمنني  مصري  ويكون  النار،  هو 

 . (2) واملنافقات النار، فيهلكوا فيها 

فهؤالء يكون هلم الرصاط كحد املوس كام جاء يف صفاته، والتي ال يستطيعون معها  

ط  هـ(: )إن امُلراد ال يثُبت لكافٍر قدم عىل الرِصا413الشيخ املفيد )ت   الثبات عليه، يقول 

من شدة ما يلحقهم من أهوال يوم القيامة وخماوفها، فهم يمشون عليه كالذي يميش عىل  

اليشء الذي هو أدق من الشعرة وأَحد من السيف، وهذا َمَثٌل مرضوب ملا يلحق الكافر من  

 .(3) (الِشدة يف عبوره 

 . الصنف الثالث: املتوسط بينهام ُيصاب ثم ينجو ـ    3

ويتجىل يف هذا الصنف مقصد العدالة اإلهلية أيضًا، فضاًل عن مقاصد الرتبية والتطهري  

فقد ذكره  حتى تناله الرمحة اإلهلية مما جيده يف سلوكه الرصاط كي يكون أهاًل لدخوله اجلنة،  

: )فمنُهمم َمنم  ه  م( و)خمدوج به( وقول: )خمدوش مكلَّ بألفاظ خمتلفة كقوله   النبي  

َدُل ُثمَّ ّينُجو(ُيوَبُق  ى(، و: )ومنهم املُ (4) بعملِِه، ومنهمم َمنم ُُيرم  . جازى حتى ُينجَّ

فتخطفهم   اخلطايا،  واكتسبوا  السيئات  اجرتحوا  الذين  هم  الصنف  هذا  من  فالناس 

الكالليب، فتجرح أجسادهم، ثم ينجون بفضل رمحة اهلل تعاىل، ثم بام قدموه من طاعات  

 يف احلياة الدنيا.  

مخدوش: أي خمموش ممزوق، وهو من اخلمش وهو  ف : )خمدوش مكلم(  وقوله  

له )مكلم( من الكلم وهو  قودش اجللد: قرشه بعود أو نحوه، وخو ،  متزيق الوجه باألظافري

______________________________________________________________   

 .437/ 2ات: ، و)يُنظَر( األمساء والصف10٦8( قيل إنه سور األعراف، الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز: 1)
 .272، والقيامة الكربى: 300/ 9، وتفسري جممع البيان: 10٦8( )يُنظَر( الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز: 2)
 . 110، 109تصحيح اإلعتقادات:  )3(
 . 277/ 1: 773( صحيح البخاري 4)
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واملعنى أن كالليب الرصاط جترحه فتنقص  ،  اجلرح، )خمدوج به( من اخلداج وهو النقصان

فهو املرمي املرصوع، وقيل: املقطع،  ،  : )ومنهم املخردل ثم ينجو( وقوله  ،  من جسده

 . ت أعضاءه وقطعتهتقطعه كالليب الرصاط، يقال: خردلت اللحم: أي فصل

واملعنى واهلل أعلم أن ما    ،املجازى: من اجلزاءف: )املجازي حتى ينجى(  ه  قولأما  

حيدث له عىل الرصاط من تقطيع وترويع عظيمني إنام هو جزاء له عىل أعامله الفاسدة، وعىل  

   . (1) تقصريه يف حق ربه يف حياته الدنيا 

ِري    أن هنالك من يزحف عىل الرصاط زحفًا كام يف حديثه    كام أوضح   قال: )جَتم

ِعبَ  اَمُل الم ِجَز َأعم ، َحتَّى َتعم اِط َيُقوُل: َربِّ َسلِّمم َسلِّمم َ اَمهُلُمم َوَنبِيُُّكمم َقائٌِم َعىَل الرصِّ اِد، َحتَّى  هِبِمم َأعم

َ إِالَّ زَ  ريم تَطِيُع السَّ ُجُل َفاَل َيسم ًفا(جَيِيَء الرَّ حم
 (2)  . 

املسحوب كام يف حديثه   الرصاط فهو  الناس مرورًا عىل  آخر  بقوله:    أما  املتقدم، 

َاِم َقَدِمِه، َقاَل: جَيُرُّ َيًدا َوُيعَ  مم َحتَّى َيُمرَّ الَِّذي ُنوُرُه َعىَل إهِبم
اَمهِلِ ِر َأعم وَن َعىَل َقدم لُِّق َيًدا َوجَيُرُّ  )َفَيُمرُّ

رِ  َوُيَعلُِّق  ال  َلُصوا(ِرجم َفَيخم النَّاُر،  َجَوانَِبُه  ُب  ِ َوَترضم ال  وقوله جم  ،    آِخُرُهمم َيُمرَّ  )حتَّى   :

ًبا( َحُب َسحم  . (3) ُيسم

 وأمته، وجتسيد استقامتهم   الرمحة اإلهلية يف إكرام النيب   :الثايناملقصد  
وأمته أول من جيوز عىل هذا الرصاط، وبناًء   الصحيحة إن النبي  يف الروايات    ورد

اىل فرعني، األول يف   املقصد  فقد قسمنا هذا  اجلواز،  الناس يف هذا  مراتب  اختالف  عىل 

وأمته يف جواز الرصاط، والثاين يف جتسيد االستقامة يف احلياة الدنيا    التكريم اإلهلي للنبي  

 ألثرها يف هذا اجلواز وبيان دقتها.

______________________________________________________________   

 .320/ 20، وعمدة القاري: 20/ 3، و 14/ 2( )يُظَر( االنهاية يف غريب احلديث واألثر: 1)
 .18٦/ 1( صحيح مسلم: 2)
 .270٦/ ٦( صحيح البخاري: 3)
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 وبيان فضلهم   وأمته   للنبي  اإلهلي    لتكريم ا ـ  1

من الفضل والتكريم    وكام يف مجيع املواقف يوم القيامة وما يظهره تعاىل لنبينا حممد  

هو وأمته أول من جييزه برمحة اهلل تعاىل    عىل كافة اخلَلق، فكذلك يف الرصاط، إذ يكون  

اُط  قال  وتفضله، إذ   َ ُب الرصِّ َ َل َمنم جُيِيُز،  : )َوُيرضم تِي َأوَّ َريم َجَهنََّم، َفَأُكوُن َأَنا َوُأمَّ َ َظهم َبنيم

) ، َسلِّمم َمئٍِذ: اللُهمَّ َسلِّمم ُسِل َيوم َوى الرُّ ُسُل، َوَدعم َمئٍِذ إِالَّ الرُّ  احلديث.  (1) َواَل َيَتَكلَُّم َيوم

جُيِيُز(،  قوله  ف َمنم  َل  َأوَّ تِي  َوُأمَّ َأَنا  )َفَأُكوُن  أول من يميض عليه    ه  كونهرًا بظا : 

وهو إكرامًا  ،  أمة حممد  هم  أول أتباع األنبياء مرورًا    ، ويظهر من قوله أيضًا أنويقطعه 

وهو ما يتوضح من الروايات    ،أول من جيوز الرصاط من األمم هلم من اهلل تعاىل، إذ إهنم  

وغريها  ورد    ، املتقدمة  ما  النبي  من  منها  َ قول  الرصِّ ُب  َ )ُيرضم َجَهنََّم،  :  َرايَنم  َظهم  َ بنيم اُط 

ُسِل   الرُّ وَكاَلُم  ُسُل،  الرُّ إالَّ  أَحٌد  َيوَمئٍذ  َيَتَكلَُّم  واَل  تِِه،  بُأمَّ ُسِل  الرُّ ِمَن  جَيُوُز  َمن  َل  أوَّ فأُكوُن 

)  . (2) َيوَمئٍذ: اللَُّهمَّ َسلِّمم َسلِّمم

ب إىل أن متر أمته كلها  يف ذلك املوقف العصي  ه  كام يتبني من الروايات الرشيفة مكان

(  قائِمٌ   : )وَنبِيُُّكمم وهو عىل الرصاط، وذلك لقوله   ـ  اِط يقوُل: َربِّ َسلِّمم َسلِّمم  .(3) عىَل الرصِّ

يدعون سالمة املؤمنني من اهلالك،    وهم   عىل الرصاط ياء واملالئكةوكذلك األنب

: اللُهمَّ    قولهكام يف  هُلُمم بَِياُء بِنَاِحيَتيمِه َقوم َنم َريم َجَهنََّم، َواألم َ َظهم اُط َبنيم َ قال: )ُثمَّ ُيوَضُع الرصِّ

) ، اللُهمَّ َسلِّمم َسلِّمم ِ َجَهنََّم( فذكر قوله  ، و ( 4) َسلِّمم َسلِّمم ،  الرصاط  : )َيُمرُّ النَّاُس َعىَل ِجرسم

( : )بَِجنمَبَتيمِه َماَلئَِكةٌ قال  .(5)  َيُقوُلوَن: اللُهمَّ َسلِّمم َسلِّمم

______________________________________________________________   

 .1٦5/ 1( صحيح مسلم: 1)
 .277/ 1( صحيح البخاري: 2)
 .18٦/ 1( صحيح مسلم: 3)
 .1٦/ 3( مسند االمام أمحد: 4)
 .2٦/ 3( املصدر نفسه: 5)
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املسلمني وحتى  شعارهم  بل  يكون  الرصاط   إنام  هذا  اءودع  عىل  من  السالمة  هم 

اِط: اللَُّهمَّ َسلِّمم َسلِّم(يف قوله  كاماملوقف،  َ ِقَياَمِة َعىَل الرصِّ َم الم لِِمنَي َيوم  .(1) : )ِشَعاُر املمُسم

بالسالمة من  من املؤمنني  وكل من يقف عىل جنبتي الرصاط إنام ليدعو ملن جيوزونه  

هول املوقف ومن الوقوع يف جهنم، فيشاركون املسلمني يف هذا الدعاء والنداء )اللَُّهمَّ َسلِّمم  

  قائٌم عليه   َسلِّم(، وكام ثُبت من الروايات أن املالئكة واألنبياء، يكونون بناحيتيه، ونبينا 

 . بإذنه تعاىل يدعو ألمته ليكون أول من جيوز هبا اىل جنات النعيم 

 ـ جتسيد االستقامة يف احلياة الدنيا وتأثريها يف جواز الرصاط 2

أنه ال يتوقف فقط عىل اجلرس    وصفاته  من املقاصد التي نستنبطها مما ورد يف الرصاط

استقامة    مقصدًا مهاًم يف جتسيدله   ، بل إنَّ وصعوبة اجتيازه اىل اجلنة   املمدود عىل متن جهنم 

 اخلَلق عىل الطريق احلَق الذي يرتضيه اهلل تعاىل لعباده يف الدنيا قبل اآلخرة. 

تكون بحسب  لن تكون شاملًة للجميع من أول األمر، بل إهنا    نجاة أمته    ذلك ألن 

يف احلياة الدنيا فتكون رسعة مرورهم تكرياًم  الدين احلق  االستقامة وما جتسَد يف العباد من  

به عباده يف  هلم   ألزم  الذي  الرصاط  ملعنى  إنام هو جتسيد  الرصاط  تعاىل، ألن هذا  اهلل  من 

اهلل    الدنيا، فمن عبد اهلل حق عبادته وإن تضايق عليه العيش واحلياة فال ُيرج عن رصاط 

من   ليكون  متن جهنم،  املمتد عىل  الرصاط  أمامه  اتسع  باتباعه،  أمر  الذي  ومنهجه  تعاىل 

، ومن أرض بنفسه وأهلكها باملعايص والذنوب،  الذين أكرمهم تعاىل وجيوزونه مع نبيهم  

 .( 2) فتجاوز حدود اهلل تعاىل وأحكامه ضاق عليه ذلك الرصاط غداً 

يف الرصاط قوله: )الرصاط املستقيم رصاطان، رصاٌط    العسكري    عنوقد ورد  

يف الدنيا ورصاٌط يف اآلخرة، فأما الطريق املستقيم يف الدنيا فهو ما قرُص من الغلو وارتفع  

______________________________________________________________   

 .2/443املستدرك على الصحيحني:  )1(
 .354)يُنظَر( كربى اليقينيات الكونية:  )2(
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عن التقصري، واستقام، فلم يعدل اىل يشء من الباطل، والطريق اآلخر فهو طريق املؤمنني  

 .(1) اجلنة اىل النار، وال اىل غري النار سوى اجلنة(اىل اجلنة، الذي هو مستقيم، ال يعدلون عن  

لذلك عربَّ املحققون من العلامء بمثل هذه التعبريات، ومنهم السيد الشريازي يف كتابه  

املظاهر اإلهلية بقوله: )الرصاط طريق احلق ودين التوحيد، الذي جلميع األنبياء والرسل  

أوصلك اىل اجلنة، هو صورة اهلدى الذي   ومتابعيهم، والرصاط املستقيم الذي إذا سلكَت 

أنشأته لنفسك ما دمت يف عامل الطبيعة من األعامل القلبية، فهو يف هذه الدار كسائر املعاين  

الغائبة عن احلواس، ال ُيشاَهد له صورًة حسية، فإذا انكشف غطاء الطبيعة باملوت، ُيَمد  

 . (2)  املوقف، وآخره عىل باب اجلنة( لك يوم القيامة جرسًا حمسوسًا عىل متن جهنم، أوله يف

ن الرصاط املستقيم  إيقول يف تفسريه: )حيث    يصف هذا الرصاط الشيخ االلوسكام  

يتنوع إىل عام للناس وخاص بخواصهم، والكل منهام رصاط املنعم عليهم عىل اختالف  

و الكفر  متن جهنم  ممدود عىل  اهلل سبحانه  العبد وبني  بني  فاألول جرس  الفسق  درجاهتم 

واجلهل والبدع واألهواء، وهو االستقامة عىل ما ورد به الرشع الرشيف القويم علاًم وعمالً  

ممثالً  اجلزاء  جهنم  متن  عىل  اآلخرة  يف  يظهر  الذي  وهو  وحاالً،  بالتمثيل    مصوراً   وخلقًا 

  فليحمد اهلل، ومن   الرباين والتصوير اإلهلي عىل حسب ما عليه العبد اليوم، فمن وجد خرياً 

 .(3) وجد دون ذلك فال يلومن إال نفسه(

كذلك احلال بالنسبة جلميع املسلمني، فإهنم بقدر إيامهنم واستقامتهم يف احلياة الدنيا  و

ويبني السيد كامل احليدري معنى الرصاط يف  يكون سريهم عىل هذا الرصاط وجتاوزهم له،  

للرصاط املستقيم، حيث يقول  القرآن الكريم بقوله )ويوضح القرآن الكريم املعنى احلقيقي  

ِمَن  تعاىل:   َكاَن  َوَما  َحنِيًفا  َراِهيَم  إِبم ِملََّة  ِقَياًم  ِدينًا  َتِقيٍم  ُمسم اٍط  رِصَ إىَِل  َريبِّ  َهَدايِن  إِنَّنِي  ُقلم 

______________________________________________________________   

 . :44( التفسري املنسوب لإلمام العسكري 1)
 . 152/ 4املظاهر اإلهلية:  )2(
 .93، 1/92( روح املعاين: 3)
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كِنيَ  ِ والدين  161]األنعام:    املمرُشم التوحيد  هو  اآلية  هلذه  وفقًا  املستقيم  فالرصاط   ،]

ُبُدوُه ة االبراهيمية، وكذلك يف قوله تعاىل:  االبراهيمي، واحلنيفي َفاعم َوَربُُّكمم  َريبِّ  اهللََّ  إِنَّ 

َتِقيمٌ  اٌط ُمسم [، وهبذا يتضح إن القرآن الكريم ال يريد من الرصاط  51]آل عمران:    َهَذا رِصَ

بقطع مسافة   اىل أخرى  ننتقل عربها من نقطة  أو مسافة مكانية  املكان  املستقيم قطعة من 

ابتعدوا عن هذه القيم الدينية،  (1) ة( معين ، إنام ذكره تعاىل تذكريًا للعباد ملا جيازهيم هبم إن 

 . وترغيبًا هلم للقيام بام ينجيهم من الوقوع عنه

يف الدين    قد ربط الدكتور نورالدين أبوحلية بني االنحراف يف رصاط الدنيا متمثاًل و

ا  رصاط  عن  باالنحراف  وعالقته  اإلسالمية  عن  والقيم  انحراف  أي  )إن  بقوله:  آلخرة 

الدين، والقيم النبيلة التي جاء هبا ستكون سببًا يف منع املار عىل الرصاط من االستمرار يف  

سريه، الذي يرحل به إىل اجلنة، ذلك أن اجلنة ال يكفي لدخوهلا جمرد حصول الشخص عىل  

صوص الكريمة اإلخبار  حسنات كثرية، بل تقتيض كذلك الطهارة والطيبة، وهلذا ورد يف الن

بأن اجلنة ال يدخلها، بل ال يشم رحيها من مل تتوفر فيه الطيبة الكافية، والفطرة األصيلة، كام  

ُخُلوَها َخالِِدينَ قال تعاىل:  بمُتمم َفادم
 . (2) [(73]الزمر:   طِ

مدعاًة    خبار عنه  يف اإلو لذلك كان بيان شمولية الورود عىل جهنم يف اآلية الكريمة  

للتذكري اإلنسان نفسه ب الدائم  التي تنجيهم من هذا  حرصه  لحصول عىل متام االستقامة 

 فيها وحافظوا عليها. الصاحلني عباد اهلل تفكر  الذي لطاملا قد الورود، و

 وتطهري املؤمنني لدخوهلم اجلنة   ، التكليفالقدرة و   ط مع ا: توافق الصر لثاملقصد الثا
ممر مجيع اخللق، فهو طريق أهل اجلنة وأهل النار، وأنه يتسع ألهل    وهو  الرصاط حق،

اجلنة ويتسهل سلوكه هلم، ويضيق عىل أهل النار ويشق سلوكه حتى يتعثروا، وال يكون  

______________________________________________________________   

 . 321/ 1املعاد ـ رؤية قرآنية:  )1(
 .394( أسرار ما بعد املوت: 2)
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، إال أنه نظرًا ملا ورد من صفاته وما فيه من عقبات، فقد ُأشكل عليه يف  (1) شاقًا عىل اجلميع

ف يف اآلخرة، أو أن ما ورد فيه من الصعوبات يف اجتيازه قد  كونه قد ال يتوافق مع التكلي 

منا هذا املقصد اىل فرعني، األول يف توافقه   ُيلو من اهلدف واحلكمة، وبناًء عىل ذلك فقد قسَّ

مع عدالة اهلل تعاىل والتكليف يف اآلخرة، والثاين يف دوره يف تطهري املؤمنني لتأهيلهم لدخول  

 ه. اجلنان، وكام سيأيت بيان

 ـ توافق الرصاط مع القدرة اإلهلية والتكليف يف اآلخرة  1

فيمن يعرتض عىل وجود الرصاط لعدم وجود    (2) هـ(744ي )ت قال أبو الصالح احللب

يف اآلخرة بقوله: )وإن قيل ما معنى الرصاط وأنتم ال جتيزون التكليف يف اآلخرة؟    التكليف

فأما أهل اجلنة فيتسع    ، املراد به طريق اجلنة والنارقيل: حيتمل أحد أمرين: أحدمها أن يكون  

من ثواهبم، وأما    بتعظيم املالئكة وتبشريهم بالثواب فيكون ذلك قسطاً   هلم مسلكه مقرتناً 

  بإهانة الزبانية واستحقاقهم   أهل النار فيضيق عليهم مسلكه ويصعب عليهم قطعه مقرتناً 

 . من عذاهبم  وسحبهم عىل وجوههم إىل النار فيكون ذلك قسطاً 

ألن كل موضوع ذكر سبحانه    ؛ألهل اجلنة خاصة  الذي يقتضيه الظاهر كونه طريقاً و

تعاىل:   قوله  فمنه  ومدح سالكه،  باالستقامة  الرصاط وصفه  َعىَل  فيه  بًّا 
ُمكِ يِش  َيمم َأَفَمنم 

َتِقيمٍ  اٍط ُمسم ا َعىَل رِصَ يِش َسِويًّ نم َيمم َدى َأمَّ ِهِه َأهم ِدَنا  [، وقوله سبحانه:  22]امللك:    َوجم اهم

َتِقيَم ) املمُسم اَط  َ الِّنيَ 6الرصِّ الضَّ َواَل  َعَليمِهمم  ُضوِب  املمَغم  ِ َغريم َعَليمِهمم  َت  َأنمَعمم ِذيَن  الَّ اَط    ( رِصَ

[، وأمثال ذلك، وهذا الظاهر مانع من كونه، وقد سمى اهلل تعاىل برهان احلق  7،  6]الفاحتة: 

َق بُِكمم َعنم  تعاىل: رصاطًا، فقال  ُبَل َفَتَفرَّ بُِعوُه َواَل َتتَّبُِعوا السُّ َتِقياًم َفاتَّ اطِي ُمسم َوَأنَّ َهَذا رِصَ

______________________________________________________________   

 .222، اإلقتصاد فيما يتعلق ابإلعتقاد: 89، أوائل املقاالت: 532)ينظر( الذخرية يف علم الكالم:  )1(
أبو الصالح تقي الدين بن جنم التقي احلليب، نُِعت خبليفة املرتضى يف علومه، كونه أحد تالميذه املربزين، عامل فقيه  )2(

متكلم وحمدث، له املصنفات الكثرية، منها: ]الربهان على ثبوت اإلميان[، و]دفع شبه املالحدة[، و]الكايف[، وغريها، 
 .197/  2، ومعجم طبقات املتكلمني:  99/  1رايض العلماء وحياض الفضالء:  ه(. )يُنظَر(  744تويف رمحه هللا سنة )
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َتِقيمٍ [، وقوله تعاىل: 153]األنعام:    َسبِيلِهِ  اٍط ُمسم ُعوُهمم إِىَل رِصَ ]املؤمنون:    َوإِنََّك َلَتدم

اُط َربَِّك  [، وقوله تعاىل:  73 َتِقياًم َوَهَذا رِصَ [، فذكر الرصاط هاهنا 126]األنعام:    ُمسم

(1) (ال حيتمل اال برهان احلق الذي ُيعَبد به سبحانه
. 

الرصاط عند مجيع   ثبوت  مناقشة  يتبني من خالل  اإلهلية، فإنه  القدرة  توافقه مع  أما 

املعتزلُة  ،  املسلمني  أنكَر  وحيث  الشعرة  من  ادق  انه  من  السيف  حدُّ أَ صفته  و (2) من  قد  ، 

يف   االقتصاد  يف  كالغزايل  عدة،  علامء  وردودها  ذكرها  عقلية،  بأدلة  ذلك  عىل  استدلوا 

 منها: وغريهم، وواجلويني يف االرشاد والقرطبي يف التذكرة  ،االعتقاد

تقدير كونه كذلك ال   السيف وعىل  الشعر وأحد من  ادق من  انه  أثبته  قالوا: من  ـ  آ 

عليه  العبور  عقاًل  أمكن    يمكن  تعذيب  وإن  ففيه  عظيمة،  مشقة  مع  إال  يمكن  ال  العبور 

قلنا بذلك ألن   قالوا: وإنام  بالطريق،  القيامة، فعرب عنه  للمؤمنني، وال عذاب عليهم يوم 

املرور عىل ما هذا   املؤمن وتكليفه  إيالم  تكليف، حتى يصح  بدار  ليست هي  الدار  تلك 

هو  الرصاط  ان  ذكرنا  فقد  ايضًا،  واحلدة  الدقة  يف  من    سبيله  ليس  وصفوه  وما  الطريق، 

 .  (3) الطريق بسبيل

أما جواب العلامء عىل ذلك: فإن كان هذا السؤال صادرًا ممن ينكر قدرة اهلل تعاىل، فإن  

 الكالم حول إثبات قدرته تعاىل امُلطلقة قد ُفِرغ منه يف إثبات صفات اهلل تعاىل واألدلة عليها. 

رة اهلل، فإن اجلواب يكون: بأن امليش عىل  وان كان هذا السؤال صادرًا من معرتف بقد

قدرة   خلق  عىل  قادر  تعاىل  واهلل  املاء،  عىل  أو  اهلواء  يف  امليش  من  بأعجب  ليس  الرصاط 

لإلنسان عىل اجتياز الرصاط، أو امليش عىل املاء واهلواء، وال ُيلق يف ذات اإلنسان هويًا أو  

______________________________________________________________   

 .453الكايف يف الفقه:  )1(
( مع إهنم أثبتوا كونه طريقاً بني اجلنة والنار، يتسع على أهل اجلنة ويضيق على أهل النار إذا راموا املرور إليه، إال إهنم  2)

 .737لسيف )يُنظَر( شرح األصول اخلمسة: خالفوا يف صفته كونه أدق من الشعر وأحدُّ من ا
 .3/523، واملواقف: 738، 737، وشرح االصول اخلمسة: 205( )يُنظَر( فضل االعتزال وطبقات املعتزلة: 3)
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لاًل فإذا أمكن هذا يف اهلواء، فالرصاط  سقوطًا اىل االسفل، وال ُيلق يف اهلواء اعرافًا وخ

 أثبت من اهلواء بكل حال. 

ثم ان اهلل تعاىل قادر عىل ان ُيمكن من العبور عليه، ويسهله عىل املؤمنني بحيث ال   

يلحقهم تعب وال نصب، حتى أن منهم من جيوزه كالربق، ومنهم كالريح اهلابة، ومنهم  

 . (1) اه اىل غري ذلككاجلواد، ومنهم من جتوزه رجاله وتعلق يد

)ان الرصاط إنام هو األدلة الدالة    ذكر القايض عبد اجلبار املعتزيل قول مشاُيه منـ  2

عىل هذه الطاعات التي من متسك هبا نجا وأفىض اىل اجلنة، واألدلة الدالة عىل املعايص التي  

لك مما ال وجه  وذ)، وقد ردَّ عىل ذلك بقوله:  من ركبها هلك واستحق من اهلل تعاىل النار(

له؛ ألن فيه محاًل لكالم اهلل تعاىل عىل ما ليس يقتضيه ظاهره، وقد كررنا القول يف أنَّ كالم  

،  (2) (اهلل تعاىل مهام أمكن محله عىل حقيقته، فذلك هو الواجب دون أن ُيرَصف عنه اىل املجاز

يصل به    جهنم وكل ما ورد من النصوص يف الرصاط، فإن ظاهرها يؤيد أنه طريق عىل متن  

 . اجلنّة وتزل به أقدام أهل الناراملؤمنون اىل 

 تطهري املؤمنني لدخوهلم اجلنة     ـ 2
يف حتمية  ويتمثل هذا    الرصاطمرور  املقصد  عىل  اخلَلق  القرآن    مجيع  يف  ورد  الذي 

َواِرُدَها  يف قوله تعاىل:  (  3) الكريم حسب رأي أكثر العلامء إِالَّ  ِمنمُكمم  َربَِّك  َوإِنم  َكاَن َعىَل 

ِضيًّا   [. 71]مريم:    َحتماًم َمقم

هـ(: )يقول اهلل تعاىل للمكلفني انه ليس منكم أحد إال وهو  460فيقول الطوس )ت 

الكناية يف قوله َواِرُدَها إِ تعاىل    يرد جهنم، فان  لقوله    .راجعة إىل جهنم بال خالف   الَّ 

______________________________________________________________   

 .758، والتذكرة: 159، اإلقتصاد يف اإلعتقاد: 380، و)يُنظَر( اإلرشاد: 224( قواعد العقائد: 1)
 .2/109٦و)يُنظَر( هداية املريد لشرح جوهرة التوحيد: ، 738( شرح االصول اخلمسة: 2)
 . 27/ 4، واحملرر الوجيز: 338/ ٦، جممع البيان: 142/ 7، و)يُنظَر( التبيان يف تفسري القرآن: 49اإلنصاف:  )3(
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ا وَ تعاىل  ِذيَن اتََّقوم ي الَّ يًّ ُثمَّ ُننَجِّ
 .(1) )[، يعني يف جهنم 71]مريم:   اً َنَذُر الظَّاملنَِِي فِيَها ِجثِ

فيها  الدخول  ال  عليها  واإلرشاف  إليها  الوصول  هو  ورودها  )أن  الطربس    ،وقال 

قوله سبحانه:   القاطعة يف ذلك  َعنمَها    واحلجة  ُأوَلئَِك  نَى  ُسم احلم ِمنَّا  هَلُمم  َسَبَقتم  ِذيَن  الَّ إِنَّ 

فلم يقل تعاىل وندخل الظاملني، وإنام قال )َنَذُر(  (، ثم يقول: )[ 101]األنبياء:    ُمبمَعُدونَ 

للمرشكني   إنه  بعضهم  فقال  اختلف هؤالء  ثم  مكانه،  يف  حصل  قد  الذي  لليشء  ونرتك 

املراد به منهم )املرشكني فقط(. وقال األكثرون    َوإِنم ِمنمُكمم خاصة ويكون قوله تعاىل:  

عىل   وسالمًا  بردًا  فيكون  ويدخلها  إال  فاجر  وال  بر  يبقى  فال  املكلفني  جلميع  خطاب  إنه 

 . (2)وعذابًا الزمًا للكافرين( ، املؤمنني

ادهم  ، ألن ابع(3)هـ(  إنه ال جيوز للمؤمنني أن يردوا النار606وقد ذكر الرازي )ت 

ابن كثري )ت ، كام  (4) املذكور يف اآلية يدل عىل عدم دخوهلم فيها    إنَّ )ورود   هـ( 774قال 

 .(5) وورود املرشكني: أن يدخلوها( املسلمني املرور عىل اجلرس بني ظهرهيا،

أكثرهم يف قوهلم هذا عىل ما قاله عبداهلل بن مسعود: إن ورودهم هو جوازهم    واستندَ 

روا ملا  الرصاط،  اهلل  عىل  رسول  عن  اآلية  ه  ُثمَّ  قوله   الكريمة  يف  النَّاَر،  النَّاُس  )َيِرُد   :

َفَرِس، ُثمَّ َكالرَّ  ِ الم يِح، ُثمَّ َكُحرضم ِق، ُثمَّ َكَمرِّ الرِّ رَبم ِع الم هُلُمم َكَلمم ، َفَأوَّ مم
اَمهِلِ ُدُروَن بَِأعم اكِِب،  َيصم

 ) يِِهمم َحاِل، ُثمَّ َكَمشم  . (7) روى عن احلسن وقتادة نحو ذلككام ، (6)ُثمَّ َكَشدِّ الرِّ

ُروي ما  أيضًا  عليه  النبي    ويدل  ُب   عن  َ ُيرضم )ثمَّ  ُ  قال:  رسم َوحَتِلُّ   اجلمِ َجَهنََّم،  َعىَل 

______________________________________________________________   

 .70، واالعتقادات يف دين اإلمامية: 7/141)ينظَر( التبيان يف تفسري القرآن:  )1(
 .557/ 21، و)يُنظَر( تفسري مفاتيح الغيب: 339، 338/ ٦البيان: تفسري جممع  )2(
 .21/557( )يُنظَر( مفاتيح الغيب: 3)
 . 3/478( )يُنظَر( اضواء البيان يف ايضاح القرآن: 4)
 .5/25٦( تفسري القرآن العظيم: 5)
 .407/ 2املستدرك على الصحيحني:  )٦(
 .4/27، واحملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز: 338/ ٦البيان:  ، تفسري جممع3/481( )يُنظَر( اضواء البيان: 7)

https://www.alukah.net/library/0/97950


 

234 

(، قِ  َفاَعُة، َوَيُقوُلوَن: اللَُّهمَّ َسلِّمم َسلِّمم ٌض    يَل: يا رسول اهلل، وما اجلرس؟ َقاَل الشَّ : )َدحم

َداُن، َفَيُمرُّ   عم َكٌة ُيَقاُل هَلَا السَّ ٍد فِيَها ُشَويم ٌة، فِيِه َخَطاطِيُف، َوَكاَللِيُب َوَحَسٌك، َتُكوُن بِنَجم َمزلَّ

َوَكأَ   ِ َوَكالطَّريم يِح،  َوَكالرِّ ِق،  رَبم َوَكالم  ، ِ
المَعنيم ِف  َكَطرم ِمنُوَن  َفنَاٍج  املمُؤم َكاِب،  َوالرِّ َيمِل،  اخلم َجاِويِد 

ُدوٌس يِف َناِر َجَهنََّم( َسٌل، َوَمكم  . (1) ُمَسلٌَّم، َوخَممُدوٌش ُمرم

مسالك الناس عىل الرصاط يف رسعة اجلريان واملرور عىل حسب مقاماهتم وعىل قدر  و

يِح  َوَكالرِّ ِق،  رَبم َوَكالم  ، ِ
المَعنيم ِف  )َكَطرم يمر  فمنهم من  الرسعة،  أعامهلم،  بيان  يف   ) ِ َوَكالطَّريم  ،

َيمِل(: هي مجع أجواد، وهو مجع جواد، وهو الفارس السابق اجليد، فجواد   )َوَكَأَجاِويِد اخلم

هبا   واملراد  اخليل،  عىل  عطف  الراء  بكرس  َكاِب(  و)الرِّ السري،  يف  أرسع  إذا  جاد  من  نعت 

أ للتفريغ  الفاء  )ََناٍج(:  لفظه،  من  له  واحد  وال  عىل  اإلبل،  املارة  قسم  وقد  التفضيل،  و 

واملعرفة،   والعمل  العقيدة  يف  مراتبهم  بحسب  فرق،  ثالث  عىل  اإلمجال  بطريق  الرصاط 

واملعنى: فمنهم ناج )ُمَسلٌَّم(: بتشديد الالم املفتوحة أي: ينجو من العذاب وال يناله مكروه  

َسٌل(، )َومَ  ُدوٌس(، أي مدفوع )يِف  من ذلك الباب، )َوخَممُدوٌش( أي: ومنهم جمروح )ُمرم كم

َناِر َجَهنََّم(: يقال: كدس إذا دفع من ورائه فسقط، وهم الذين ال منجا وال ملجأ هلم، املقيض  

 . (2) باخللود عليهم

قدم عليها اإلنسان يف  أي انحراف عن الدين إنام يكون بسبب املعايص التي يُ   ذلك إن

له من  لرصاط سببًا يف تطهري اهلل تعاىل  حياته، فلذلك تكون الصعوبة يف سري اإلنسان عىل ا

كي يكون أهاًل لتطييبه ودخوله اجلنة، ولذلك فقد    ، لنفسه وتزكيةً   له، وتربيته  هذه املعايص  

يقينه وإيامنه   املرور عليه وبرسع متفاوتة كٌل حسب  لعباده بعظيم لطفه وقدرته  تعاىل  هيأ 

ِق،  : )َفَيمُ ونوره وما قدمه من أعامل خالل حياته، فقال   رَبم ، َوَكالم ِ
ِف المَعنيم ِمُنوَن َكَطرم رُّ املمُؤم

َكاِب، َفنَاٍج ُمَسلٌَّم، َوخَممُدوٌش  َيمِل، َوالرِّ ِ َوَكَأَجاِويِد اخلم يِح، َوَكالطَّريم ُدوٌس    َوَكالرِّ َسٌل، َوَمكم ُمرم

______________________________________________________________   
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 . يِف َناِر َجَهنََّم(

 على صال األعمال يف احلياة الدنيا   املقصد الرابع: تربية املؤمنني
مع كون الرصاط وما ورد فيه من العقبات من املواقف الصعبة والكرب الشديدة التي  

التنبيه اىل العديد من األعامل  أيضًا    د وَرَد عن النبيإال إنه قيمر هبا الناس يوم القيامة،  

ال عىل من قام هبا بنفس  التي من شأهنا أن تنفس أو تقلل من شدائد هذه الكرب واألهو

 ومن هذه األعامل: نجاته واملرور عليه،  طيبة مبتغيًا رضا اهلل تعاىل ليكون سببًا يف 

مع كونه من العبادات الواجبة، إال إننا نستنبط أمهيته    ـ اإليامن اخلالص باهلل تعاىل، 1

َفِمنمُهمم َمن   ...: ) بعد ذكره ألصناف الناس عىل الرصاط يف قوله  العظمى من حديثه  

ِل النَّاِر،   ََة َمن أَراَد ِمن أهم َدُل ُثمَّ َينمُجو، حتَّى إَذا أَراَد اهللَُّ َرمحم أَمَر  ُيوَبُق بَعَملِِه، وِمنمُهمم َمن ُُيَرم

ِرُفوهَنُمم بآَثاِر ال ِرُجوهَنُمم وَيعم ُبُد اهللََّ، فُيخم َم اهللَُّ  اهللَُّ املاََلئَِكَة: أنم ُُيمِرُجوا َمن كاَن َيعم ُجوِد، وَحرَّ سُّ

أَثرَ  إالَّ  النَّاُر  َتأمُكُلُه  آَدَم  ابمِن  َفُكلُّ  النَّاِر،  ِمَن  ُرُجوَن  َفَيخم ُجوِد،  السُّ أَثَر  َتأمُكَل  أنم  النَّاِر    عىَل 

َتَحُشوا فُيَصبُّ عليهم َماُء احلََياِة، َفَينمُبُتونَ  ُرُجوَن ِمَن النَّاِر، َقِد امم ُجوِد، َفَيخم كام َتنمُبُت احِلبَُّة    السُّ

َ الِعَباِد(  بنيم
ِ
ُرُغ اهللَُّ ِمَن الَقَضاء يمِل، ُثمَّ َيفم  .(1) يف مَحِيِل السَّ

ما        ِزَنُة  من قوله   ُروَي وكذلك  َقلمبِِه  يِف  َكاَن  َمنم  انمُظُروا   : َوَجلَّ َعزَّ  اهلُل  )َفَيُقوُل   :

ِرُجوُه(،  َرُجوَن( َقاَل َقاَل: )  ِدينَاٍر ِمنم إِياَمٍن َفَأخم : )ُثمَّ َيُقوُل: َمنم َكاَن يِف َقلمبِِه ِزَنُة ِقرَياٍط  َفُيخم

ِرُجوُه(، َقاَل  َرُجوَن(،ِمنم إِياَمٍن َفَأخم بِِه ِمثمَقاُل َحبَِّة  َقاَل   : )َفُيخم : )ُثمَّ َيُقوُل: َمنم َكاَن يِف َقلم

َرُج  ِرُجوُه(، َقاَل: )َفُيخم َدٍل ِمنم إِياَمٍن َفَأخم  .  (2) وَن(َخرم

جاء يف العديد من الروايات واآلثار ما يدل عىل  أداء الواجبات والفرائض، حيث  ـ  2

، وأن هذه  من الواجبات   سؤال اإلنسان عن أدائه لصالته ولألمانة وصلته للرحم وغريها 

______________________________________________________________   
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األمور ستكون بشكل عقبات تعرتضه عىل الرصاط، فإن كان مؤديًا هلا وحافظًا حلقوقها  

 تقياًم ونال رضاه تعاىل عليه. سلك رصاطه مس

َمئٍِذ بَِجَهنَّمَ   في قوله تعاىل:ف َيوم مما رواه الشيخ الصدوق  ، و[23]الفجر:    َوِجيَء 

قوله   الباقر،  اإلمام  اهلل  عن  رسول  ذلك  عن  ُسئَِل  اآلية  هذه  نزلت  )ملَّا   :    :فقال

ِخِري لنَِي واآلم َوَّ األم اََلئَِق ومَجََع  اخلم َوَقَف  إَِذا  ُه  ُ َغريم إَِلَه  اَل  اهللََّ  َأنَّ  َِمنُي  األم وُح  الرُّ يِن  رَبَ ُأيِتَ  )َأخم َن 

َداِد وهَلَ  ِغاَلِظ الشِّ ِف َمَلٍك ِمَن الم ِف ِزَماٍم َأَخَذ بُِكلِّ ِزَماٍم ِماَئُة َألم ٌة وحَتَطٌُّم  بَِجَهنََّم ُتَقاُد بَِألم ا َهدَّ

َلكَ  َساِب أَلَهم َرَها إىَِل احلمِ اَل َأنَّ اهللََّ َعزَّ وَجلَّ َأخَّ َرَة َفَلوم فم فُِر الزَّ َا َلَتزم َِميَع  وَزفِرٌي وَشِهيٌق وإِهنَّ ِت اجلم

َفاِجِر َفاَم َخَلَق  رَبِّ ِمنمُهمم والم اََلئِِق الم اهللَُّ َعبمدًا ِمنم ِعَباِدِه َمَلٍك واَل    ُثمَّ َُيمُرُج ِمنمَها ُعنٌُق حُيِيُط بِاخلم

اطٌ  تِي ُثمَّ ُيوَضُع َعَليمَها رِصَ تِي ُأمَّ يِس وَأنمَت َتُقوُل َيا َربِّ ُأمَّ يِس َنفم   َنبِيٍّ إِالَّ وُينَاِدي َيا َربِّ َنفم

ُوىَل عَ  َقنَاطَِر األم َعَليمِه َثاَلُث  يمِف  ِر وَأَحدُّ ِمَن السَّ عم ِمَن الشَّ َُة والثَّانَِيُة  َأَدقُّ  محم ََماَنُة والرَّ َليمَها األم

ُه َفُيَكلَُّفوَن املمََمرَّ َعَليمَها َفتَ  ُ َعاملَنَِي اَل إَِلَه َغريم اَلُة والثَّالَِثُة َعَليمَها َربُّ الم َُة  َعَليمَها الصَّ محم بُِسُهُم الرَّ حم

اَلةُ  َحَبَستمُهُم الصَّ ِمنمَها  ا  َنَجوم َفإِنم  ََماَنُة  َعاملنََِي َجلَّ  واألم الم إىَِل َربِّ  املمُنمَتَهى  َكاَن  ِمنمَها  ا  َنَجوم َفإِنم   

ُرُه وُهو  َتَباَرَك وَتَعاىَل    ِذكم اهللَِّ  ُل  صادِ َقوم َلبِاملمِرم َربََّك  الشيخ  حيث  احلديث،    ) (1)إِنَّ  يذكر 

 . (2) اسم عقبة من عقبات الرصاطهو إن املرصاد ق الصدو

يقول: )َحاَفَتا   قال: قال أبو ذر: سمعت رسول اهلل    عن أيب جعفر  ومما روي  

إِ  َنَفَذ  ََماَنِة  ِحِم املمَُؤدِّي لأِلم ََماَنُة َفإَِذا َمرَّ المَوُصوُل لِلرَّ ِحُم واألم ِقَياَمِة الرَّ َم الم َيوم اِط  َ َنَِّة  الرصِّ ىَل اجلم

َقُطوُع لِ  ََماَنِة الم َائُِن لأِلم اُط يِف النَّارِ وإَِذا َمرَّ اخلم َ َأ بِِه الرصِّ ُه َمَعُهاَم َعَمٌل وَتَكفَّ م َينمَفعم ِحِم مَل  .  (3) (لرَّ

عندما ذكرا ذهاب الناس إىل    ن النبي  ع  أيضًا حديث أيب هريرة وحذيفة   عليه يدل  و

حممد   ثم  عيسى،  ثم  موسى،  ثم  إبراهيم،  ثم  يقول  آدم،  ثم   ،  ََماَنُة األم َسُل  )َوُترم  :

______________________________________________________________   

 . 7/24روضة الكايف:  )1(
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اِط َيِمينًا َوِشاَماًل( َ ِحُم، َفَتُقوَماِن َجنََبَتِي الرصِّ  .  (1) َوالرَّ

أمهيتهام ويؤكد  يبني  مما  وغريها  الروايات  تقوموهذه  أهنام  والراجح  والظاهر  ان  ، 

املعنى بأن األمانة    هـ(852)تكشيئني، وال يعلم حقيقتهام إال اهلل عز وجل، وذكر ابن حجر

والرحم لعظم شأهنام وفخامة ما يلزم العباد من رعاية حقهام يوقفان هناك لألمني واخلائن،  

 .  (2)واملواصل والقاطع، فيحاجان عن املحق، ويشهدان عىل املبطل

عن جابر بن عبد اهلل عن رجل:  )وقد أخرج اإلمام أمحد    ، ـ االبتعاد عن ظلم العباد3

ُت َرُسوَل اهللِ   اًل    َقاَل: َسِمعم ِعَباُد ـ ُعَراًة ُغرم ِقَياَمِة ـ َأوم َقاَل: الم َم الم َيُقوُل: )حُيمرَشُ النَّاُس َيوم

ُينَاِدهيِ  ٌء، ُثمَّ  ٍد َكاَم  هُبماًم( َقاَل: قلنا: وما هُبام؟ َقاَل: )َليمَس َمَعُهمم يَشم َمُعُه ِمنم ]ُبعم ٍت َيسم مم بَِصوم

ُخَل النَّ ِل النَّاِر، َأنم َيدم اُن، َواَل َينمَبِغي أِلََحٍد ِمنم َأهم يَّ ٍب: َأَنا املمَلُِك، َأَنا الدَّ [ ُقرم َمُعُه ِمنم اَر، َوَلُه  َيسم

ُه ِمنمُه، َواَل   ، َحتَّى َأُقصَّ َنَِّة َحقٌّ ِل اجلم َنََّة،  ِعنمَد َأَحٍد ِمنم َأهم ُخَل اجلم َنَِّة َأنم َيدم ِل اجلم َينمَبِغي أِلََحٍد ِمنم َأهم

ُه ِمنمُه، َحتَّى اللَّطمَمُة( َقاَل: قلنا: كيف وإنا إنام نأيت   ، َحتَّى َأُقصَّ ِل النَّاِر ِعنمَدُه َحقٌّ َوأِلََحٍد ِمنم َأهم

ََسنَاِت َوال اهلل عزَّ وجل ُعراًة غرالً هُباًم؟ َقاَل  يَِّئاِت(: )بِاحلم سَّ
 (3 ). 

البالغة عن اإلمام عيل  جاء  و يفوت   يف هنج  الظامل فلن  قوله: )ولئن أمهل اهلل 

 .  (4) اخذه وهوله باملرصاد عىل جماز طريقه، وبموضع الشجا من مساغ ريقه(

أنه قال: )املرصاد قنطرٌة عىل الرصاط ال جيوزها عبد    كام روي عن اإلمام الصادق  

 . (5) بمظلمة عبد(، وقال عطاء: )يعني جيازي كل واحٍد، وينتصف من الظامل للمظلوم(

______________________________________________________________   

 .18٦/ 1صحيح مسلم:  )1(
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أن للملكات الطيبة التي امتلكها اإلنسان يف    فمام وردَ والطاعات،    لكات الطيبة ـ امل4

أنه    منها، ففي احلديث عن رسول اهلل  الدنيا أثرها يف ختفيف العقوبات عنه، أو يف نجاته  

ريٍح عاصٍف   فُة يف  عم السَّ ترَعُد  يرَعُد كام  اِط  الرصِّ قائاًم عىل  تي  أمَّ من  قال: )ورأيُت رجاًل 

تي يزَحُف عىل   ن َرعدَته ومىَض ورأيُت رجاًل من أمَّ فجاءه ُحسُن ظنِّه باهللِ عزَّ وجلَّ فسكَّ

اِط وحيبو أحياًنا ويتعلَُّق أح    .(1) ياًنا فجاءته صالُته عيلَّ فأنقذته وأقامته عىل قدَميمه(الرصِّ
الدرداء، وهو يقول البنه: يا بني،    ملا رواه الطرباين عن أيب  ومنها الذهاب اىل املساجد،

َيُكِن  يقول: )  ليكن املسجد بيتك، فإن املساجد بيوت املتقني، سمعت رسول اهلل   َمنم 

َنَّةِ  اِط إِىَل اجلم َ ََواَز َعىَل الرصِّ ََة، َواجلم محم َح، َوالرَّ وم ِجُد َبيمَتُه َضِمَن اهللَُّ َلُه الرَّ  . (2)(املمَسم

َس َعنم  ني وسلوك طريق العلم ـ حيث ورد عنه  ـ قضاء حاجات املؤمن   5  : )َمنم َنفَّ

َ َعىَل  ِقَياَمِة، َوَمنم َيرسَّ ِم الم َبًة ِمنم ُكَرِب َيوم َس اهللُ َعنمُه ُكرم َيا، َنفَّ نم َبًة ِمنم ُكَرِب الدُّ ِمٍن ُكرم ،    ُمؤم رِسٍ ُمعم

ِخَرِة، َوَمنم َسرَتَ  َيا َواآلم نم َ اهللُ َعَليمِه يِف الدُّ ِن  َيرسَّ ِخَرِة، َواهللُ يِف َعوم َيا َواآلم نم ُه اهلُل يِف الدُّ لاًِم، َسرَتَ  ُمسم

َل اهلُل َلُه بِِه طَ  ِن َأِخيِه، َوَمنم َسَلَك َطِريًقا َيلمَتِمُس فِيِه ِعلماًم، َسهَّ َعبمُد يِف َعوم َعبمِد َما َكاَن الم ِريًقا  الم

َنَِّة( ُه َأنم (3) إِىَل اجلم ، َأوم    ، وقوله: )َمنم رَسَّ رِسٍ ُينَفِّسم َعنم ُمعم ِقَياَمِة، َفلم ِم الم ُينمِجَيُه اهلُل ِمنم ُكَرِب َيوم

 . (4) َيَضعم َعنمُه(

النبي  ُروَي  ومن ذلك تيسري اإلنسان ما عرس عىل غريه، مما   َكاَن    عن  قوله: )َمنم 

لِِم إِىَل ِذي ُسلمَطاٍن يِف َمبمَلِغ بِرٍّ َأوم  َلًة أِلَِخيِه املمُسم َم  ُوصم اِط َيوم َ ٍ َأَجاَزُه اهللَُّ َعىَل الرصِّ  َتيمِسرِي ُعرسم

َداِم( َقم ِض األم ِقَياَمَة ِعنمَد َدحم  .(5) الم
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أوهلا   بأن  القيامة  يوم  بالرصاط  االيامن  للمقاصد واملعاين من  بعد دراستنا  لنا  ويتبني 

وأمته، كذلك من    يف مجيع مواقف القيامة، فضاًل عن تكريم النبي    اإلهليةجتليات العدالة  

ترقي   يف  عليها  وتأثريها  املسلمة  النفس  يف  املسألة  هذه  عقيدة  بتثبيت  يتعلق  ما  مقاصده 

السلوك اإلنساين بالتقرب اىل اهلل تعاىل بصالح األعامل وسلوك طريق االستقامة والتقوى  

أعىل   عىل  احلصول  ألجل  وترقيته  تربيته  عن  فضاًل  الذنوب،  من  اإلنسان  تطهري  ألجل 

 اتب النجاة من ذلك املوقف.مر

فشتان األمر بني التكريم باملرور كالربق واألنوار التي تسعى بني األيدي، وبني املرور  

الغزايل    الصورة  هذه  رسم  وقد  تعاىل،  باهلل  والعياذ  اجلحيم  دركات  يف  الوقوع  أو  زحفًا 

الرصاط املستقيم خف عىل  هـ( يف اإلحياء بقوله )فمن استقام يف هذا العامل عىل  505)ت 

ومن عدل عن االستقامة يف الدنيا وأثقل ظهره باألوزار وعىص تعثر   ،رصاط اآلخرة ونجا 

يف أول قدم من الرصاط وتردى، فتفكر اآلن فيام حيل من الفزع بفؤادك إذا رأيت الرصاط  

وقد    ،ودقته، ثم وقع برصك عىل سواد جهنم من حتته، ثم قرع سمعك شهيق النار وتغيظها 

وثقل  لِّ كُ  قدمك  وتزلزل  قلبك  واضطراب  حالك  ضعف  مع  الرصاط  عىل  متيش  أن  فت 

فكيف    ،عن حدة الرصاط  فضالً   ،ظهرك باألوزار املانعة لك عن امليش عىل بساط األرض

وضعَت  إذا  القدم    بك  ترفع  أن  إىل  واضطررت  بحدته  فأحسست  رجليك  إحدى  عليه 

ويتعثر،  الثانية يزلون  يديك  بني  باخلطاطيف    ، ونواخلالئق  النار  زبانية  وتتنازهلم 

يتنكسون   ،والكالليب  كيف  إليهم  تنظر  زلَّ ،وأنت  لو  بك  فكيف  ينفعك  .  ومل  قدمك  ت 

فـ  ،ندمك أخافه  كنت  ما  هذا  وقلت  والثبور  بالويل  حِلََيايِت فناديت  ُت  مم َقدَّ   َياَليمَتنِي 

ُسوِل َسبِ [، و 2]الفجر:   ُت َمَع الرَّ َذم  (1) [(27]الفرقان:   ياًل َياَليمَتنِي اختَّ
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 البشارات والتكرمي اإلهلي يف احلوض والشفاعة :  اثلثاً 
تعلق بالكرامات اإلهلية يف املوقف، وما  ت التي املقاصد  املعاين و  القسم سأتناول يف هذا  

وأولياءه  أنبياءه  تعاىل  به  خال  يميز  ومن  القيامة،  يوم  من    لالصاحلني  ذلك  يف  ورد  ما 

  ها تقسيمأنَّ األنسَب  قد وجدنا  ورشوح احلديث الرشيف، ف  النصوص الكريمة وتفاسريها 

 . حلوض ا   ـ 1                  :ا ، مهفرعني اىل 

 . شفاعة ال   ـ 2                                       

النصوص الكريمة    ثم أذكر ما ورد يف  ،املفهوم  بتمهيد عام يف  فرٍع منهاميف كل    قدمُت و

 من املقاصد. 

 احلوض   ـ 1
العباد وبعدما يروا أعامهلم وعواقبها من  من موارد الكرامات اإلهلية يف يوم القيامة، أنَّ  

لريوي ظمأهم من    ويكرمهم  ن تعاىل أولياءه املؤمننيخرٍي أو رَش، وهم يومئٍذ فِزعون، يؤمِّ 

 . حوض نبيه 

مسألة  ، وكالم العلامء حول  الكريمة  وقد رأينا من خالل استقرائنا ملا ورد يف النصوص

 ، هي:  أربعةاإليامن باحلوض، أنه يمكن تصنيفها إىل مقاصدَ 

 بالكوثر واحلوض  : تكريم اهلل تعاىل للنبي ألولاملقصد ا

   الصادقني ؤمنني تكريم اهلل تعاىل للمين:  املقصد الثا 

 املغريين واملبدلني للدين اهلل تعاىل  : إذاللثالثاملقصد ال

نسبةً  احلوض  مكان  الرابع:  من  املقصد  يَروه  بعدما  املؤمنني  لري  هو  إنام    للرصاط 

 األهوال 

 صفته. احلوض و  يف مفهوم وقد خصصنا كل مقصد منها بفرع خاص، وقدمنا لذلك بتمهيد  
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 وصفته   متهيد: مفهوم احلوض

 مفهوم احلوض 
أصل حياض الواو لكن قلبت  و   معروٌف، واجلمُع حياٌض وأحواض،   يف اللغة   احلوُض 

 . ياء لكرس ما قبلها 

مجعته  إِذا  حوضًا  أحوضه  املَاء  ت  ِحضم من  اشتقاقه  املاء  ،  وأصل  جُممتمُع  ُض  واحلَوم

ُض الرسول  ته يوم القيامة معروف، وَحوم قي منه ُأمَّ  . (1)الذي َيسم

ف اصطالحًا،  األرض    احلوضأما  عىل  يكون  اجلوانب  متسع  كبري  خمصوص  جسم 

هو  واملبدلة وهي األرض البيضاء كالفضة، َمن رِشب منه ال يظمأ أبدًا، ترده هذه األمة،  

 . (2) متهجعله غياثًا أل و عليه  الذي تفضل اهلل به و احلوض الذي أخرب به الرسول 

اشد    وهو اجلنة، وماُؤه  أحد أهنار  الذى هو  الكوثر،  املاء من هنر  يصله  مورد كريم، 

من اللبن، وأبرد من الثلج، وأحىل من العسل، وأطيب من املسك. واحلوض متسع    بياضاً 

، عرضه وطوله سواء، وكيزانه أكثر من نجوم السامء، ويرشب منه املؤمنون، ويكون  جداً 

 و الساقي هلم.ه  سيدنا حممد 

املسلمني،   مجيع  بني  عليها  املتفق  العقائد  من  باحلوض  االيامن  كان  هذا  عىل  وبناء 

ق حق واجبوهو  . والتي بلغت مبلغ التواتر ه جاحده، لكثرة األحاديث الواردة في، ُيَفسَّ

و احتامالً،  إال  القرآن  يثبت يف  فلم  ثبوته  تعاىل:هو  أما عن طريق  َطيمنَاكَ قوله  َأعم   إِنَّا 

َثرَ  َكوم قوله  ومنه   يف السنة النبوية   وثُبتخالف واملراد األكثر منه انه اخلري الكثري،   فيه و،  الم

)ِض َوم ، َوإِينِّ َواهللَِّ  وقوله  ،  (3) : )إِينِّ َفَرُطُكمم َعىَل احلم : )إينِّ َفَرٌط َلُكمم َوَأَنا َشِهيٌد َعَليمُكمم
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ِض َوإِينِّ َواهللَِّ  َرم ِض َأوم َمَفاتِيَح األم َرم طِيُت َمَفاتِيَح َخَزائِِن األم َن َوإيِنِّ ُأعم يِض اآلم  َما  أَلَنمُظُر إِىَل َحوم

ِدي، َوَلكِنم أَ  ُكوا َبعم ِ  (1) َخاُف َعَليمُكمم َأنم َتنَاَفُسوا فِيَها(َأَخاُف َعَليمُكمم َأنم ُترشم
( والفرط بفتح الراء وهو الذي يتقدم الواردة ليصلح هلم احلياض   فقوله )إينِّ َفَرٌط َلُكمم

إِىَل  ه  والدالء، ومعنى فرطكم عىل احلوض أين سابقكم إليه، وقول  : )َوإِينِّ َواهللَِّ أَلَنمُظُر 

َن( واملراد بالنظر يِض اآلم ففي احلديث داللة عىل    ،هنا أي نظرًا حقيقيًا او بطريق الكشف   َحوم

 . (2) إثبات احلوض وأنه حوض حقيقي خملوق موجود اليوم

حوضًا يوم القيامة ترده    عىل أن لرسول اهلل  ،  )وأمجعوا:  قال أبو احلسن األشعري

 .  (3) أمته ال يظمأ من رشب منه(

وصنعاء،    (4) ، عرضه ما بني َأَيلةَحق   الشيخ الصدوق: )حوض النبي حممد    وقال

 .(5)فيه من األباريق عدد نجوم السامء، من رِشب منه رشبة مل يظمأ بعدها أبدًا(

و والرصاط،  وامليزان  بالصحف  كاإليامن  باحلوض  من  واإليامن  األمور  هذه  كل 

جموزات العقل، إذ ليس يف يشء منها استحالة والسمع قد ورد بجميع ذلك فقد وردت  

 . (6) بصفة الرصاط وباحلوض وصفته فوجب اإليامن بجميعه األخبار عن رسول اهلل

 صفة احلوض 
يتجىل مقصد القدرة اإلهلية وعظمتها واضحًا يف مجيع أهوال املوقف، وكذلك حني  

حوضه   يف  ورد  ملا  فهو  استقرائنا  وآنيته،  وسعته،  ماءه،  به  اتصف  خصائص    بام  من 
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يوم القيامة التي اختصه هبا اهلل تعاىل أن أعطاه حوضًا واسع األطراف، ماء هذا    النبي

ن العسل ورحيه أطيب من املسك، وأكوابه كنجوم السامء؛  احلوض أبيض من اللبن وأحىل م

النبي   أقواٍل يف وصفه   ملا صحَّ عن  التفكر يف؛ حيث  من  ما    هذه األوصاف   يدعو  اىل 

ترغيباً  وكذلك  املوقف،  أهل  عىل  ونَِعمه  خلِقه،  يف  تعاىل  اهلل  قدرة  بذل    وسعته  يف  لألمة 

 . األسباب املوجبة لوروده والرشب منه 

خمتلفة خماطبًا    اً الفاظسعته    بحديث احلوض مرات عديدة، وذكر يف  وقد حتدث  

لكل فئة بام كانت تعرف من مسافات مواضعها، فيقول ألهل الشام إنه ما بني أذرخ وجربا،  

: مسرية شهر،  وألهل اليمن: من صنعاء اىل عدن، وهكذا، وتارة يقدر بالزمان فيقول  

ري متسع اجلوانب والزوايا، فكان ذلك بحسب من حرضه  واملعنى املقصود إنه حوٌض كب 

 .(1) كل قوم باجلهة التي يعرفوهنا  ممن يعرف تلك اجلهات، فخاطب 

َلَة ِمنم َعَدٍن   أنَّ رسول اهلل  ما ُروَي   ومن هذه الروايات  َعُد ِمنم َأيم يِض َأبم قال )إِنَّ َحوم

ىَل  َثُر ِمنم َعَدِد النُُّجوِم َوإِينِّ أَلَُصدُّ    هَلَُو َأَشدُّ َبَياًضا ِمَن الثَّلمِج، َوَأحم َعَسِل بِاللََّبِن، َوآَلنَِيُتُه َأكم ِمَن الم

ِضهِ  َحوم َعنم  النَّاِس  إِبَِل  ُجُل  الرَّ َيُصدُّ  َكاَم  َعنمُه،  قالنَّاَس  يومئذٍ (،  أتعرفنا  اهللِ  يا رسوَل  !  الوا 

)قال ا:  ِمَن  أِلََحٍد  َليمَستم  ِسياَم  َلُكمم  َأَثِر  َنَعمم  ِمنم  لِنَي  حُمَجَّ ا،  ُغرًّ َعيَلَّ  َتِرُدوَن  َُمِم  ألم

)
ِ
ُوُضوء  . (2) الم

َلَة ِمنم َعَدٍن(  ومما ذكره حممد فؤاد عبد الباقي يف رشحه للحديث   َعُد ِمنم َأيم يِض َأبم )إِنَّ َحوم

زم  ومها بلدان ساحليان يف بحر القل  ،عد أيلة من عدنريف حويض أزيد من بُ عد ما بني طَ أي بُ 

أحدمها وهو أيلة يف شامل بالد العرب واآلخر وهو عدن يف جنوهبا هو آخر بالد اليمن مما  

 . )وأحىل من العسل باللبن( أي املخلوط به، ييل بحر اهلند

______________________________________________________________   

 . 29٦/ 3، و)يُنظَر( طرح التثريب يف شرح التقريب: 70٦التذكرة:  )1(
 .217/ 1( صحيح مسلم: 2)
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نبيا  و حوض  (  يشخب   ماء  قوله    )يصبُّ يف  ورد  كام  اجلنة  من  ميزابان  :  فيه 

ٍد بَِيِدِه آَلنَِيُتهُ  ُس حُمَمَّ يمَلِة املمُظملَِمِة    )َوالَِّذي َنفم  َوَكَواكِبَِها، َأاَل يِف اللَّ
ِ
اَمء َثُر ِمنم َعَدِد ُنُجوِم السَّ َأكم

 َ َخُب فِيِه ِميَزاَباِن ِمَن اجلم َب ِمنمَها مَلم َيظمَمأم آِخَر َما َعَليمِه، َيشم َنَِّة َمنم رَشِ ِحَيِة، آنَِيُة اجلم نَِّة، َمنم  املمُصم

َب ِمنمُه مَلم َيظمَمأم  ىَل  رَشِ َلَة، َماُؤُه َأَشدُّ َبَياًضا ِمَن اللََّبِن، َوَأحم َن إىَِل َأيم َ َعامَّ ُضُه ِمثمُل ُطولِِه، َما َبنيم ، َعرم

َعَسِل(  .  (1) ِمَن الم

َلَة وَصنمعاَء ِمَن الَيَمِن، وإنَّ فيه ِمنَ   :  له  ومما ورد فيه قو َ أيم يِض كام بنيم َر َحوم   )إنَّ َقدم

 
ِ
امء َا النَّاُس،     وقوله،  ( 2) )األباِريِق َكَعَدِد ُنُجوِم السَّ   يف حجة الوداع يف مسجد اخليف: )َيا َأهيُّ

يِض  َض، َحوم َوم [ احلم ، َوإِنَُّكمم َواِرُدوَن ]َعيَلَّ ى، إِينِّ َفَرٌط َلُكمم َ َ َصنمَعاَء َوُبرصم ُضُه َما َبنيم َوفِيِه     َعرم

ةٍ  َوفِضَّ َذَهٍب  ِمنم  َحاٌن  ِقدم النُُّجوِم  الرشيفة يف احلوض  (3) (َعَدُد  رأيناه من األحاديث  ، ومما 

 وصفاته وغريها، نستخلص مقاصَد ومعاين عدة، نجمعها يف الفروع التالية، هي: 

 ابلكوثر واحلوض   النيب   هللا تعال  : تكرمي ألولاملقصد ا
له   تعاىل  اهلل  ختصيص  يف  املقصد  هذا  وَري    ويتجىل  املوقف،  ذلك  يف  بحوضه 

املؤمنني منه بيده الكريمة، وقد ورد كثريًا يف السنة النبوية، أما يف القرآن الكريم فقد جاء يف  

َثرَ قوله تعاىل:  ل سري  ا تفبعض ال َكوم َطيمنَاَك الم   ؛كام   أنه هو حوضه  [،  1]الكوثر:    إِنَّا َأعم

وعىل القولني  ،  إكرامًا له  املفرسين إىل أنه هنر يف اجلنة أعطاه تعاىل لنبيه الكريم   بعضذهب  

   ، وكام سيأيت بيانه.يف التفسري لآلية الكريمة فإن مقصدمها إنام هو التكريم للنبي حممد 

 

 

______________________________________________________________   

 . 1798/ 4( صحيح مسلم: 1)
 .50، واإلنصاف: 24٦، اإلابنة: 5/2405صحيح البخاري:  )2(
 . 3٦3/ 10، جممع الزوائد ومنبع الفوائد: 8/19: 7، وحبار األنوار، ابب اللواء، ح1/٦٦اخلصال:  )3(
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 فيه   وتكريم النبي    األول: الكوثر هنٌر يف اجلنة   قول ال 

يف    هـ(458 ) نه هنر يف اجلنة، وذكر الشيخ الطربساملشهور واملستفيض أَ   الكوثر عىل 

 .(1) )اختلفوا يف تفسري الكوثر، فقيل: هو هنٌر يف اجلنة( :تفسريه بقوله

ف،    عن النَّبيِّ    كام ورد   تاُه ِقباُب الدرِّ املجوَّ قال: )بينام أنا أسرُي يف اجلنَِّة إِذ أنا بنهر حافَّ

قلت ما هذا يا جربيُل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك ربَُّك، فإذا طينه أو طيبه مسك أذفر  

َبة(  .(2(شك ُهدم

  هـ( يف تفسريه أغلب الروايات التي تضمنت أن الكوثر هنر يف 774وذكر ابن كثري )ت 

ومن طرق كثرية متواترة تفيد القطع عند كثري من    اجلنة أعطاه اهلل تعاىل رسوله حممد  

 . املحدثني بذلك 

ن هذا النهر هو غري احلوض املورود، ألن احلوض املورود يكون  وحسب هذا القول فإ

 .(3) قبل حوض الكوثر يف مكان آخر

ٍر َحاَفَتاُه ِخَياُم  : )َدَخلمُت اروي عن رسول اهلل  ا  مذلك  كام يدلُّ عىل   َنََّة، َفإَِذا َأَنا بِنَهم جلم

َفُر، ُقلمُت َما َهَذا َيا  ٌك َأذم بمُت بَِيِدي إِىَل َما جَيمِري فِيِه املمَاُء، َفإَِذا ِمسم ُلِؤ، َفرَضَ يُل؟ َقاَل:    اللُّؤم ِ ِجربم

َطاَكُه اهلُل( َثُر الَِّذي َأعم َكوم  .(4) َهَذا الم
: )ُقلمُت َما َهَذا؟(،  والذي يدل عىل أن الكوثر غري احلوض قوله    (5) املباركفوريقال  

َثُر(، وهذا نص رصيح يف أن املراد بالكوثر يف قوله تعاىل   َكوم أي ما هذا النهر)َقاَل: َهَذا الم

______________________________________________________________   

 .448، و)يُنظَر( العقائد احلقة: 10/353: ( تفسري جممع البيان 1) 
 ، وقد ورد يف شرح احلديث )أذفر: شديد الرائحة الذكية(. 240٦/ 5صحيح البخاري:  )2(
 . 252، وما بعدها، وجواهر الكالم يف عقائد أهل اإلسالم: 8/498ظيم: ( )يُنظَر( تفسري القرآن الع3)
 .103/ 3( مسند االمام امحد: 4)
( عبد الرمحن املباركفوري، عامل مشارك يف انواع من العلوم، وقرأ العلوم العربية واملنطق والفلسفة واهليئة والفقه واصول 5)

 .1٦٦/ 5]حتفة األحوذي[. )يُنظر( معجم املؤلفني: الفقه على علماء كثريين. من مؤلفاته ]السنن[، و
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 ََثر َكوم َطيمنَاَك الم  . (1) رود، هذا هو النهر املذكور يف احلديث، وهو غري احلوض املوإِنَّا َأعم

)ت  كثري  ابن  ذلك  يف  أنه    :هـ(774ويقول  القيامة  يوم  احلوض  صفة  يف  ورد  )وقد 

َخب فيه ميزابان من السامء عن هنر الكوثر، وأن عليه آنية عدَد نجوم السامء(  . (2) َيشم

ويبني الرازي  هبذا النهر إكرامًا له، ومتييزًا لفضله ومكانته،    وقد اختص تعاىل النبي  

أو ألنه  ،  إما ألنه أكثر أهنار اجلنة ماء وخرياً ، وهو  ب تسمية هذا النهر كوثراً هـ(  سب 606)ت 

، أو لكثرة  جارٍ   انفجر منه أهنار اجلنة، كام روي أنه ما يف اجلنة بستان إال وفيه من الكوثر هنرٍ 

ُه هَنمٌر َوَعَدنِيِه َريبِّ َعزَّ  الذين يرشبون منها، أو لكثرة ما فيها من املنافع عىل ما قال   : )َفإِنَّ

ٌ َكثرٌِي( ، َعَليمِه َخريم  . (3) َوَجلَّ

  فدلَّ ما سقناه يف هذا القول عىل أن الكوثر هو هنٌر يف اجلنة وهو ُيتلف عن حوضه  

ألنه مما وعده تعاىل به، فضاًل عامَّ برشه تعاىل فيه من    العظيم للنبي  إال أنه فيه من التكريم  

 اخلري الكثري له وألمته. 

 القول الثاين: الكوثر هو احلوض  

وفيه من مقاصد التكريم ما    كام ورَد يف بعض األقوال أن الكوثر هو حوض النبي  

ُيفى،   املتكلمنيال  وبعض  املفرسين  من  عطاء  قول  اشاعرة  وهو  ،  (4) وماتريدية  من 

مسلم يف صحيحه عن أنس بن مالك قال: )بينا رسول اهلل    واستدلوا عىل ذلك بام أخرجه

  ثم رفع رأسه متبساًم فقلنا ما اضحكك يا رسول    ةذات يوم بني اظهرنا إذ أغفى إغفاء

َثرَ   : )ُأنمِزَلتم َعيَلَّ آنًِفا ُسوَرٌة(، فقرأ بسم اهلل الرمحن الرحيماهلل قال   َكوم َطيمنَاَك الم   ، إِنَّا َأعم

، َعَليمِه  )ثم قال أتدرون ما الكوثر فقلنا اهلل ورسوله أعلم قال:   ُه هَنمٌر َوَعَدنِيِه َريبِّ َعزَّ َوَجلَّ َفإِنَّ

______________________________________________________________   

 . 9/205( )يُنظَر( حتفة األحوذي: 1)
 .8/498تفسري القرآن العظيم:  ( 2) 
 ، وسيأيت ذكر احلديث كاماًل. 313/ 32)يُنظَر( تفسري مفاتيح الغيب: (  3) 
 . 3/524، واملواقف: 1/1٦٦، والغنية يف اصول الدين:  498، 497/ 4( )يُنظَر( زاد املسري يف علم التفسري: 4)
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ِقَياَمِة، آنَِيُتُه َعَدُد النُُّجوِم، َفُيخم  َم الم تِي َيوم ٌض َتِرُد َعَليمِه ُأمَّ ٌ َكثِرٌي، ُهَو َحوم ،  (  1) َتَلُج َخريم َعبمُد ِمنمُهمم الم

َدَك(  َدَثتم َبعم ِري َما َأحم تِي َفَيُقوُل: َما َتدم ، إِنَُّه ِمنم ُأمَّ  . (2)َفَأُقوُل: َربِّ

، قال  أن الكوثر هو احلوض الذي أعطاه اهلل عز وجل لنبيه حممد    عنه  كام ورد  

يف    هـ( 756ي)ت وذهب اىل ذلك اإلجي،  (3(فيه: )هو اخلري الذي أعطاه اهلل إياه(   ابن عباس 

عىل أنه حوض عائد اىل النهر والظاهر أنه خرب عن  هـ(  861م )تذهب بن اهلامكام    املواقف، 

 .  (4) الكثري هو احلوض اخلري الكثري، وان ذلك اخلري

الرازي)ت  ذلك  يف  ووجه  606ويقول  مشهورة،  فيه  واألخبار  حوض  )إنه  هـ(: 

والقول القول،  هذا  بني  لعل    التوفيق  أو  احلوض،  يف  ينصب  النهر  لعل  يقال:  أن  األول 

 . (5)األهنار إنام تسيل من ذلك احلوض فيكون ذلك احلوض كاملنبع(

يرد من مائه الحتوائهام الصفات    ولعلَّ ما ُوِصف به ماء الكوثر ما يؤيد بأن حوضه  

______________________________________________________________   

 . 113/  4( )خيتلج: يُنتزَع ويُقتطع( املنهاج:  1) 
 .448، والعقائد احلقة: 10/353، و)يُنظَر( تفسري جممع البيان: 300/ 1( صحيح مسلم: 2)
 . 1900/ 4البخاري:  صحيح )3(
 .242( )يُنظَر( شرح املسامرة بشرح املسايرة: 4)
( وكذلك بقية الوجوه اليت أوردها املفسرون يف تفسريهم للكوثر املذكور يف السورة الكرمية، فجميعها تعود لذلك التكرمي 5)

اإلهلي الذي إختص به تعاىل نبيه الكرمي، حيث يذكرها االمام الرازي وعدد من املفسرين، ما روي أبن الكوثر أوالده  
  من عابه  ، ألن هذه السورة إمنا نزلت رداً على    ،بعدم األوالد، فاملعىن أنه يعطيه نسالً  يبقون على مر الزمان

فانظر كم قتل من أهل البيت، مث العامل ممتلئ منهم، ومل يبق من بين أمية يف الدنيا أحد يعبأ به، مث انظر كم كان فيهم من 
والرضا   والكاظم  والصادق  العلماء كالباقر  من  بين    األكابر  أمته، ألهنم كأنبياء  علماء  أو  وأمثاهلم،  الزكية  والنفس 

وينشرون آاثر دينه وأعالم شرعه، ووجه التشبيه أن األنبياء كانوا متفقني على   إسرائيل، وهم حيبون ذكر رسول هللا  
مته متفقون أبسرهم أصول معرفة هللا خمتلفني يف الشريعة رمحة على اخللق ليصل كل أحد إىل ما هو صالحه، كذا علماء أ 

على أصول شرعه، لكنهم خمتلفون يف فروع الشريعة رمحة على اخللق، وقول أن اخلري الكثري هو النبوة، وال شك أهنا اخلري 
بل  ، وهو شطر اإلميان  َمْن يُِطِع الرمُسوَل فـََقْد َأطَاَع اّللمَ الكثري ألهنا املنزلة اليت هي اثنية الربوبية، وهلذا قال تعاىل:  

املذكور قبل سائر األنبياء واملبعوث  املنقبة، ألنه  تعاىل... مث لرسولنا احلظ األوفر من هذه  هي كالغصن يف معرفة هللا 
 .32/314بعدهم، مث هو مبعوث إىل الثقلني، وهو الذي حيشر قبل كل األنبياء.. )يُنظَر( تفسري مفاتيح الغيب: 
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 . ذاهتا 

َب  : )َفإَِذا هو بنََهٍر آَخَر عليه  يف احلديث عنه    وقد وردَ  َجٍد، َفرَضَ ُلٍؤ وَزَبرم ٌ ِمن ُلؤم َقرصم

َثُر الذي َخَبَأ لَك َربَُّك( يُل؟ قاَل: هذا الَكوم ِ َفُر، قاَل: ما هذا يا ِجربم ٌك أذم  .(1) َيَدُه َفإَِذا هو ِمسم

حيث قال  هـ(،  310ي )ت، ومنهم: الطرباىل هذا  كثري من العلامءلذلك فقد ذهب ال

معنى الكوثر بأنه هنٌر يف اجلنة أو احلوض: )أوىل هذه األقوال    بعد أن ذكر أقوال العلامء يف  ــ

يف اجلنة؛ وصفه    بالصواب عندي قول من قال: هو اسم النهر الذي ُأعطيه رسول اهلل  

 . (2) اهلل بالكثرة لعظم قدره(

فبعد أن أورد بعض األحاديث التي تثبت الكوثر بأنه هـ(،  1250)تومنهم الشوكاين

قال: )فهذه األحاديث تدل عىل أن الكوثر هو النهر الذي يف اجلنة فيتعني املصري  هنر يف اجلنة  

 .(3) إليها وعدم التعويل عىل غريها(

وبناًء عىل هذين القولني كليهام يتجسد فيهام ظاهرًا التكريم والترشيف الذي خصَّ به  

 ألمته.  جلنة يف كلِّ موقف من مواقف القيامة، حتى فتحه باب ا تعاىل النبي حممدًا 

  ؤمنني الصادقنيتكرمي هللا تعال للمين:  املقصد الثا
ُيَعد الرشب    ومن املقاصد التي نستنبطها من النصوص الكريمة يف احلوض، أنَّ    منه 

وهو   املبدلني،  غري  دينهم  عىل  املحافظني  الصاحلني  املؤمنني  بشارات  وجوه    أحدمن 

أنه  تكريمهم من اهلل تعاىل ونبيه   ذكر صالح    ، ومما يدل عىل ذلك ما ذكره احلاكم 

ِعُدُكمم ه قول   يف، وذلك ِرد حوضه صفات املؤمنني ثم أعقبه بذكر من يَ  يِض  : )َموم   َحوم

ُضُه ِمثمُل ُطو َكَواكِِب  َعرم َثاُل الم ٍر، فِيِه َأمم َة، َوَذلَِك َمِسرَيُة َشهم َلَة إىَِل َمكَّ َ َأيم َعُد مِمَّا َبنيم لِِه، َوُهَو َأبم

______________________________________________________________   

 .2730/ ٦( صحيح البخاري: 1)
 . ٦49/ 24ع البيان: ( تفسري جام2)
 .503/ 5( فتح القدير للشوكاين: 3)
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َدُه َأَبًدا( َب ِمنمُه مَلم َيظمَمأم َبعم ِة َمنم َوَرَدُه، َورَشِ ِفضَّ  .(1) َأَباِريُق، َماُؤُه َأَشدُّ َبَياًضا ِمَن الم

حني ُسئِل    يف بحار األنوار ما ُروي عنه    هـ( 1111 )ت املجليس وكذلك ما ذكره  

تعاىل  : )فقال    عن احلوض اهلل  إن  إذا سألتموين عن احلوض فإين سأخربكم عنه:  أما 

املاء، ماؤمها   أيلة إىل صنعاء، يسيل فيه خليجان من  به دون االنبياء، وإنه ما بني  أكرمني 

بطحاؤمه العسل،  من  وأحىل  اللبن  من  والياقوت،  أبيض  الدر  حصباؤمها  أذفر،  مسك  ا 

رشط مرشوط من ريب ال يردمها إال الصحيحة نياهتم، النقية قلوهبم، الذين يعطون ما عليهم  

 .(2(يف يرس، وال يأخذون ماهلم يف عرس(

تتاح يف ذلك املوقف    امُلنح التي  وقد ورد يف األحاديث الكريمة ما يشري إىل أنواع من

الص األنبياء  أنبيائهم  ألتباع  أيدي  من  يتلقونه  الذي  العظيم  الرشاب  ذلك  وهو  ادقني، 

اهلل   رسول  قال  اتباعهم،  وصدق  إخالصهم  عىل  هلم  جزاء  َنبِيٍّ  وورثتهم  لُِكلِّ  )إِنَّ   :

َثَرُهمم َواِردَ  ُجو َأنم َأُكوَن َأكم َثُر َواِرَدًة، َوإِينِّ َأرم ُمم َأكم َن َأهيُّ ُمم َيَتَباَهوم ًضا َوإهِنَّ  . (3(ًة(َحوم

عن زيد بن ورَد ما   منها املسلمون حوضه يف ذلك املوقف، و لرِيدالسبيل  كام يذكر 

َظُم ِمَن    من قوله أرقم   َأعم ا  َأَحُدمُهَ ِدي  َبعم َتِضلُّوا  بِِه َلنم  ُتمم  كم مَتَسَّ إِنم  َما  فِيُكمم  َتاِرٌك  : )إِينِّ 

اَم  مَممُدوٌد ِمَن السَّ َحبمٌل  َقا َحتَّى  اآلَخِر: كَِتاُب اهللَِّ  َيَتَفرَّ َبيمتِي، َوَلنم  ُل  يِت َأهم َ ِض، َوِعرتم إِىَل األَرم  
ِ
ء

َض َفانمُظُروا َكيمَف خَتمُلُفويِن فِيِهاَم(  . (4) َيِرَدا َعيَلَّ احلَوم

:   ه كذلك ما ُروَي عن ِ
، قال: )إِينِّ ُأوِشُك َأنم ُأدمَعى َفُأِجيَب، َوإِينِّ َتاِرٌك فِيُكُم الثََّقَلنيم

ُل  يِت: َأهم َ ِض، َوِعرتم َرم إِىَل األم  
ِ
اَمء َحبمٌل مَممُدوٌد ِمَن السَّ يِت، كَِتاُب اهللِ  َ ، َوِعرتم َعزَّ َوَجلَّ   كَِتاَب اهللِ 

َأخم  َبرَِي  اخلم اللَّطِيَف  َوإِنَّ  َفانمُظُروَبيمتِي،  َض،  َوم احلم َعيَلَّ  َيِرَدا  َحتَّى  َقا  رَتِ َيفم َلنم  اَُم  َأهنَّ يِن  بَِم    يِن رَبَ
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 .(1) خَتمُلُفويِن فِيِهاَم(

ذلك أن املنجى من أهوال القيامة واآلخرة هو التمسك بام أمر به اهلل تعاىل، وقد أوضح  

املباركفور التي  ذلك  هبم  باألخذ  امُلراد  بأن  األحوذي  حتفة  وحمافظة  يف  بمحبتهم  مسك 

حرمتهم والعمل بروايتهم واالعتامد عىل مقالتهم، وهو ال ينايف أخذ السنة من غريهم لقوله  

َلُمونَ تعاىل:   ِر إِنم ُكنمُتمم اَل َتعم كم َل الذِّ َأُلوا َأهم [، فالتمسك بالكتاب هو  43]النحل:    َفاسم

نواهيه، ومعنى التمسك بالعرتة حمبتهم    وهو االئتامر بأوامر اهلل واالنتهاء عن  ،العمل بام فيه

 .(2) واالهتداء هبدهيم وسريهتم 

إشارة إىل أهنام بمنزلة التوأمني اخللفني عن    : )َإِينِّ َتاِرٌك فِيُكمُ قوله    كام يقول أن يف 

، وأنه يويص األمة بحسن املخالقة معهام وإيثار حقهام عىل أنفسهم، كام يويص  رسول اهلل  

ناس يف حق أوالده حرصًا عليهم، ويعضده ما يف حديث االمام مسلم يف  األب املشفق ال

بني مكة    ، بامء يدعى مخاً يوما فينا خطيباً   قام رسول اهلل  )  صحيحه عن زيد بن أرقم قال: 

َا النَّاُس َفإِنَّاَم َأَنا بَ  ُد، َأاَل َأهيُّ ا َبعم رَشٌ  واملدينة فحمد اهلل وأثنى عليه، ووعظ وذكر، ثم قال: )َأمَّ

َُدى  هُلاَُم كَِتاُب اهللِ فِيِه اهلم : َأوَّ ِ
َوالنُّوُر    ُيوِشُك َأنم َيأميِتَ َرُسوُل َريبِّ َفُأِجيَب، َوَأَنا َتاِرٌك فِيُكمم َثَقَلنيم

ِسُكوا بِِه(، فحثَّ عىل كتاب اهلل َتمم َب فيه، ثم قال  تعاىل  َفُخُذوا بِكَِتاِب اهللِ، َواسم   :   ورغَّ

َأهم  يِف  اهللَ  ُرُكُم  ُأَذكِّ َبيمتِي،  ِل  َأهم يِف  اهللَ  ُرُكُم  ُأَذكِّ َبيمتِي،  ِل  َأهم يِف  اهللَ  ُرُكُم  ُأَذكِّ َبيمتِي  ُل  ِل  )َوَأهم

َبيمتِي(
 (3()4). 

َعيَلَّ    قوله  يف  و َيِرَدا  )َحتَّى  القيامة  مواقف  يف  وعرتيت  اهلل  كتاب  أي  َقا(  رَتِ َيفم )َلنم 

الكوثر يعني فيشكران َض( أي  َوم خَتمُلُفويِن(كم  احلم بَِم  )َفانمُظُروا  أي كيف    ، صنيعكم عندي 
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 .(1) أي عاملني متمسكني هبام، تكونون بعدي خلفاء

  روي يف الكايف عن االمام الباقر    يدل عىل هذا التكريم للمؤمن الصادق ما كام  

َض(قوله  َوم ُل َمنم َيِرُد َعيَلَّ احلم ُلُه، َو َأوَّ ُروُف َو َأهم َنََّة املمَعم ُخُل اجلم ُل َمنم َيدم  . (2) : )َأوَّ

من عمل املعروف وُعِرَف به أنه من أهله، وبأنه أول من يِرد عليه    فقد برشَّ النبي

يثه تسمية أول من يروهيم من حوضه ويدافع عنهم،  يف بعض أحاد  احلوض، كام ذكر  

َفضَّ  منها انه   ُب بَِعَصاَي َحتَّى َيرم ِ َيَمِن، َأرضم ِل الم يِض َأُذوُد النَّاَس أِلَهم ِر َحوم : قال: )إيِنِّ َلبُِعقم

( فُسئِل عن عرضه، فقال   َن(، وُسئَِل عن رشابه، فقال  َعَليمِهمم :  : )ِمنم َمَقاِمي إِىَل َعامَّ

َنَِّة، َأَحُدمُهَ  انِِه ِمَن اجلم َعَسِل، َيُغتُّ فِيِه ِميَزاَباِن َيُمدَّ ىَل ِمَن الم ا ِمنم  )َأَشدُّ َبَياًضا ِمَن اللََّبِن، َوَأحم

َوِرٍق( ِمنم  َخُر  َواآلم مهم  ،  (3) َذَهٍب،  وكرَّ برشهم  حيث  املعروف  ألهل  مثال  هبذا    فهم 

النووي )  هـ( يف رشحه للحديث  676الورود حلسن صنيعهم يف اإلسالم، كام ذكر ذلك 

وهذه   الرشيف بقوله: )معناه أطرد الناس عنه، غري أهل اليمن لريفض عىل أهل اليمن،

يف   وتقدمهم  صنيعهم  بحسن  هلم  جمازاة  منه  الرشب  يف  تقديمهم  يف  اليمن  ألهل  كرامة 

  ن فيدفع غريهم حتى يرشبوا كام دفعوا يف الدنيا عن النبي  اإلسالم، واألنصار من اليم

( أي يسيل عليهم( َفضَّ َعَليمِهمم  .(4) أعداءه واملكروهات ومعنى )َيرم

قوله:   كذلك ورَدت البشارة لفقراء املهاجرين تكرياًم هلم كام روى ذلك عن النبي  

، َماُؤهُ 
ِ
َن البَلمَقاء يِض ِمنم َعَدَن إىَِل َعامَّ َواُبُه    )َحوم ىَل ِمَن الَعَسِل، َوَأكم َأَشدُّ َبَياًضا ِمَن اللَّبَِن َوَأحم

، َمن 
ِ
اَمء ُل النَّاِس ُوُروًدا َعَليمِه ُفَقَراُء   م َعَدُد ُنُجوِم السَّ َدَها َأَبًدا، َأوَّ مَلم َيظمَمأم َبعم َبًة  َب ِمنمُه رَشم  رَشِ

نمُس ثِيَ  ُث ُرُءوًسا، الدُّ عم َتُح هَلُُم َأبمَواُب  املَُهاِجِريَن، الشُّ اَمِت َواَل ُتفم ِذيَن اَل َينمكُِحوَن امُلَتنَعِّ اًبا الَّ
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َدِد(  . (1) السُّ

سيدهم، أما )الشعث( أي    والنبي  املهاجرين هم الذين هاجروا من مكة إىل املدينة ف

الياء وكرس الكاف أي    املتفرقوا الشعر، و)الدنس(  هو الوسخ )الذين ال ينكحون( بفتح 

ال يتزوجون، و)املتنعامت( أي لو خطبوا املتنعامت من النساء مل جُيابوا، )وال يفتح هلم  الذين  

لو دقوا    أي:أبواب السدد(، مجع سدة وهي باب الدار سمي بذلك ألن املدخل يسد به،  

  ، فبرشهم بأسبقيتهم بورود حوضه  (2) األبواب واستأذنوا الدخول مل يفتح هلم ومل يؤذن

 م واجلزاء األوفر الذي وعدهم به تعاىل. يعوهو بداية النَ  ، فال يظمئوا بعده

لألنصار: )إنَّكم سَتلَقون    يف قصة قسم غنائم حنني، ويف آخره قوله    ُروَي كذلك ما  

يِن عىل احلَوِض( ِدي أثرًة، َفاصرُبوا حتَّى تلمَقوم  . (3) َبعم

أن هذا    )أخرب  حيُث  ني،  خلصففي هذه األحاديث يتبني إكرام اهلل تعاىل للمؤمنني امل

احلوض يشمل مجيع الصادقني من أمته، ويف مجيع األزمنة، وهو ما يؤكد أن معية رسول اهلل  

    مستمرة يف األمة، وليست خاصة بزمان معني، ففي احلديث أن رسول    أتى املقربة

ِمننَِي َوإِنَّا بُِكمم إِنم َش  ٍم ُمؤم الُم َعَليمُكمم َداَر َقوم نَا  فقال: )السَّ َرَأيم َأنَّا َقدم  اَء اهللَُّ الِحُقوَن، َوِددمُت 

َوانَِك َيا َرُسوَل اهللَِّ؟ َقاَل  نَا بِإِخم َواَننَا(، قالوا: َأَوَلسم ِذيَن  إِخم َوايِن الَّ َحايِب، إِخم : )َبلم َأنمُتمم َأصم

تَِك  ُأمَّ َد  َبعم َيأمِت  م  مَل َمنم  ِرُف  َتعم َكيمَف  ُد(، قالوا:  َبعم َأنَّ    َيأمُتوَن  َلوم  َت  )َأَرَأيم َقاَل:  اهللَِّ؟  َرُسوَل  َيا 

ِرُف َخيمَلُه؟( َقاُلوا: َبىَل َيا َرُسوَل  ٍم هُبمٍم َأال َيعم َريم َخيمٍل ُدهم َ َظهم َلٌة َبنيم   َرُجال َلُه َخيمٌل ُغرٌّ حُمَجَّ

وَ   ،
ِ
ُوُضوء الم ِمَن  لِنَي  حُمَجَّ ا  ُغرًّ َيأمُتوَن  ُمم  )َفإِهنَّ َقاَل:  َلُيَذاَدنَّ  اهللَِّ،  َأال  ِض،  َوم احلم َعىَل  َفَرُطُهمم  َأَنا 

ُلوا َبعم  ُمم َقدم َبدَّ ، َفُيَقاُل: إهِنَّ : َأال َهُلمَّ ُأَناِدهيِمم  ، الُّ بَِعرُي الضَّ يِض َكاَم ُيَذاُد الم َدَك،  ِرَجاٌل َعنم َحوم
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ًقا( ًقا َفُسحم    .(1) َفَأُقوُل: َفُسحم

حتمله من التحذير عن خمالفة هدي رسول  وقد كان األصل يف هذه األحاديث، وما  

، واحلرص  ، مدعاة للتقوى والورع واحلرص عىل االتباع الصحيح لرسول اهلل  اهلل  

 . (2) )عىل وحدة األمة

 واالمراء الظاملني  مغريين واملبدلني للدين لل  هللا تعال  : إذالللثالثاملقصد ا
تَ  ُأمٍة  كل  أنَّ  به  املَُسلَّم  أهنا  دَّ من  مَ عي  وأهنا  أمرها،  من  الصواب  االمة  عىل  يمثل  ن 

، لكن، عند ذلك اليوم تتميز االمة  النبوية الصحيحة   الصاحلة، وكٌل يدعي التمسك بالسنة 

يف أسبقية    ، فكام ورد يف األحاديث الرشيفة عن النبي  باحلق  الصاحلة واملؤمنة عن غريها 

ذكر   فقد  احلوض،  يِردون  ي   من  حوضه  من  يطرده  من  التبديل  كذلك  بسبب  ومئٍذ 

يرشب أن  يمكن  ال  أنه  احلوض  هذا  خواص  من  أن  عىل  يدل  وهذا  إال    منه   والتغيري، 

الصادقون من أتباع األنبياء، ولذلك ُيمنع املحرفون واملبدلون لسنن أنبيائهم عن االقرتاب  

 والرشب منه، ومن هذه األحاديث:  

ما  1 النبي  ُروَي  ـ  َعيَلَّ   عن  َدنَّ  )َلرَيِ إَِذا    قوله:  َحتَّى  مِمَّنم َصاَحَبنِي،  ِرَجاٌل  َض  َوم احلم

: َأيم َربِّ ُأَصيمَحايِب، ُأَصيمَحايِب، َفَلُيَقاَلنَّ يِل  ُتلُِجوا ُدويِن، َفأَلَُقوَلنَّ ُتُهمم َوُرفُِعوا إيَِلَّ اخم : إِنََّك  َرَأيم

َدَك( َدُثوا َبعم ِري َما َأحم    .(3) اَل َتدم

الِقَياَمِة َرهٌط ِمن َأصَحايِب،  قوله    يفوقريب من لفظه ما ورد عنه   َعيَلَّ َيوَم  )َيِرُد   :

َفُيجلوَن َعن احلَوِض، َفَأُقوُل: َيا َربِّ َأصَحايِب! َفَيُقوُل: إِنََّك اَل ِعلَم َلَك باَِم َأحَدُثوا َبعَدَك،  

وا َعىَل َأدَباِرِهُم الَقهَقَري( ُُم ارَتدُّ  .(4) إِهنَّ
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ُتُهمم َخَرَج َرُجٌل ِمنم    عن النبي    ُروَي ـ ما  2 َرٌة َحتَّى إَِذا َعَرفم قال: )َبيمنَا َأَنا َقائٌِم إَِذا ُزمم

إِ  َقاَل:  ؟  َوَما َشأمهُنُمم ُقلمُت:  النَّاِر َواهللَِّ،  إِىَل  َقاَل:  َأيمَن؟  َفُقلمُت:   ، َفَقاَل: َهُلمَّ  ، َوَبيمنِِهمم ُُم  َبيمنِي  هنَّ

عَ  َدَك  َبعم وا  َتدُّ َبيمنِي  ارم ِمنم  َرُجٌل  َخَرَج  ُتُهمم  َعَرفم إَِذا  َحتَّى  َرٌة  ُزمم إَِذا  ُثمَّ  َقَري،  َقهم الم َباِرِهُم  َأدم ىَل 

ارم  ُُم  إِهنَّ َقاَل:  ؟  َشأمهُنُمم َما  ُقلمُت:  َواهللَِّ  النَّاِر،  إِىَل  َقاَل:  َأيمَن؟  ُقلمُت:   ، َهُلمَّ َفَقاَل:   ، وا  َوَبيمنِِهمم َتدُّ

َدَك َعىَل أَ  ِل النََّعِم(َبعم َقَري، َفاَل ُأَراُه َُيمُلُص ِمنمُهمم إاِلَّ ِمثمُل مَهَ َقهم َباِرِهُم الم دم
 (1) . 

ضِ   : )إيِنِّ َعىَل عن أسامء بنت أيب بكر قالت: قال النبي    ـ  3   َيِردُ   َمنم   َأنمُظرَ  َحتَّى احلَوم

، ِمنمُكمم ُدويِن، َعيَلَّ  َناٌس  َخُذ  َربِّ   َفَأُقوُل: َوَسُيؤم تِي،َيا  ُأمَّ َوِمنم  َما   َهلم  َفُيَقاُل: ِمنِّي  َت  َشَعرم

َدَك، (، فكان ابن أيب مليكة يقول )اللهم انا   َعِمُلوا َبعم َقاهِبِمم ِجُعوَن َعىَل َأعم َواهللَِّ َما َبِرُحوا َيرم

 . ( 2) ن عن ديننا(فتَ نعوذ بك ان نرجع عىل أعقابنا أو نُ 

َر  : )َأَنا  وما ورَد يف قوله  ـ  4 ِض، َقدم َوم يِن، َفَأَنا َعىَل احلم م َتَروم ، َفإَِذا مَل ِديُكمم َ َأيم َفَرُطُكمم َبنيم

َة، َوَسَيأميِت ِرَجاٌل َونَِساٌء بِِقَرٍب َوآنَِيٍة، َفاَل َيطمَعُموَن ِمنمُه َشيمًئا( َلَة إىَِل َمكَّ َ َأيم  . (3) َما َبنيم

دِ ومثله قوله   َ َأيم ُض  : )َأَنا َفَرُطُكمم َبنيم َوم ِض، َواحلم َوم ، َفإِنم مَلم جَتُِدويِن، َفَأَنا َعىَل احلم يُكمم

َة، َوَسَيأميِت ِرَجاٌل، َونَِساٌء َفاَل َيُذوُقوَن ِمنمُه َشيمًئا(  َلَة إىَِل َمكَّ َ َأيم ُر َما َبنيم  .(4) َقدم

من  فلو تدبرنا األحاديث الرشيفة بكل ألفاظها الواردة فيها، وعىل اختالفها، استفدنا  

من أمور الدين،    وما بينه    الدينية   يف خطورة التبديل والتغيري يف أصول العقائد   ا مقاصده

وما يؤدي إليه من اخلرسان العظيم يف الدنيا واآلخرة، وألجل بيان    ،وخطورة النفاق فيه 

 .ذلك نوِرد بعض ما ذكره العلامء يف رشوحهم هلذه األحاديث  

)أما اختلجوا فمعناه اقتطعوا وأما أصيحايب    هـ( يف رشحه676حيث يقول النووي ) 

______________________________________________________________   
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النسخ أصحايب أصحايب مكربًا مكررًا، قال   الروايات مصغرًا مكررًا ويف بعض  فوقع يف 

القايض هذا دليل لصحة تأويل من تأول اهنم أهل الردة، وهلذا قال فيهم سحقًا سحقًا، وال  

وقيل هؤالء صنفان أحدمها    يقول ذلك يف مذنبي االمة بل يشفع هلم وهيتم ألمرهم، قال: 

  ، عصاة مرتدون عن االستقامة ال عن االسالم وهؤالء مبدلون لألعامل الصاحلة بالسيئة

 .(1) والثاين مرتدون إىل الكفر حقيقة ناكصون عىل أعقاهبم، واسم التبديل يشمل الصنفني(

منافقني أو من  قيل حيتمل أن يكونوا  ) يف فتح الباري:    هـ( 852)تويذكر ابن حجر

عراب دخلوا يف اإلسالم رغبة ورهبة، وقال  مرتكبي الكبائر، وقيل هم قوم من جفاة األ

هـ( قيل هم  676الداودي ال يمتنع دخول أصحاب الكبائر والبدع يف ذلك، وقال النووي ) 

فينادهيم    ، املنافقون واملرتدون فيجوز ان حيرشوا بالغرة والتحجيل لكوهنم من مجلة األمة 

فارقتهم  من   ما  يموتوا عىل ظاهر  مل  أي  بعدك،  بدلوا  اهنم  فيقال  عليهم  التي  السيام  اجل 

 .(2) عليه(

االمة إىل    من املطرودين عن احلوض يوم القيامة االمراء الظاملون، وقد نبه  كذلك  

التعامل مع هؤالء األمراء املستبدين، فقال   ُه َسيَ كيفية  َأنَّ ُتمم  َمُعوا، َهلم َسِمعم ُكوُن  : )اسم

ُت  َقُهمم بَِكِذهِبِمم َوَأَعاهَنُمم َعىَل ُظلمِمِهمم َفَليمَس ِمنِّي َوَلسم ِدي ُأَمَراُء؟ َفَمنم َدَخَل َعَليمِهمم َفَصدَّ   َبعم

ُيَصدِّ  َومَلم  ُظلمِمِهمم  َعىَل  ُيِعنمُهمم  م  َومَل َعَليمِهمم  ُخلم  َيدم مَلم  َوَمنم  َض،  َعيَلَّ احلَوم بَِواِرٍد  َوَليمَس  ُهمم  ِمنمُه  قم

َض(  . (3) بَِكِذهِبِمم َفُهَو ِمنِّي َوَأَنا ِمنمُه َوُهَو َواِرٌد َعيَلَّ احلَوم

اصوهلا   من  به  أمروا  وما  العقائد  يف  وغريوا  بدلوا  الذين  ان  االحاديث  هذه  فتبني 

سيمنعون من ورود احلوض، وكذلك االمراء الظاملني وَمن أعاهنم عىل ظلمهم، وهذا يدل  

أتباع األنبياء،    عىل أن من خواص هذا احلوض أنه ال يمكن أن يرشبه إال الصادقون من 

______________________________________________________________   
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 . ( 1) ولذلك ُيمنع املحرفون واملبدلون لسنن أنبيائهم عن االقرتاب والرشب منه

إنام يكون سبب هذا التغيري والتبديل واتباع االمراء الظاملني، ومجيع ما حُيرم من ورود  

بالرشك    عليها، وخلطورة هذا األمر فقد قرنه    حوضه إنام هو بسبب حب الدنيا والتنافس

باهلل تعاىل، بل ال ُياف عىل املسلمني من الرشك باهلل قدر خوفه عليهم من حب الدنيا ألنه  

 سبب كل مهلكة. 

عىل قتىل ُأُحٍد،    قال: )صىلَّ النبي   عن عقبة بن نافع روي يف احلدبث الرشيفوقد  

َضُه َكاَم  ثم صعد املنرب كاملودِّع لألحياء واأل ِض، َوإِنَّ َعرم َوم موات فقال: )إِينِّ َفَرُطُكمم َعىَل احلم

َشى َعَليمُكُم ال ِدي، َوَلكِنِّي َأخم ُكوا َبعم ِ َشى َعَليمُكمم َأنم ُترشم ُت َأخم َفِة، إِينِّ َلسم ُحم َلَة إِىَل اجلم َ َأيم َيا  َبنيم نم دُّ

لِكُ  َتتُِلوا، َفَتهم (َأنم َتنَاَفُسوا فِيَها، َوَتقم قال عقبة: وكانت آخر    ،(2)وا، َكاَم َهَلَك َمنم َكاَن َقبمَلُكمم

 . (3) عىل املنرب( ما رأيت رسوَل اهلل 

، َوإيِنِّ   َفَرطٌ  : )إِينِّ كام ورد احلديث بألفاظ مقاربة، منها قوله   ، َوَأَنا َشِهيٌد َعَليمُكمم َلُكمم

يِض   َواهللَِّ أَلَنمُظُر إِىَل  ِض   َحوم طِيُت َمَفاتِيَح َخَزائِِن األَرم ضِ   ــاآلَن، َوإِينِّ ُأعم   ــ   َأوم َمَفاتِيَح األَرم

ِدي، َوَلكِنم َأَخاُف َعَليمُكمم َأنم  ُكوا َبعم ِ  .(4) فِيَها( َتنَاَفُسوا َوإِينِّ َواهللَِّ َما َأَخاُف َعَليمُكمم َأنم ُترشم

البغا يف قوله    مصطفىويقول   مَ   ديب  طِيُت  ِض( إخبار عام  )ُأعم َخَزائِِن األَرم َفاتِيَح 

وامللك اخلزائن  من  بعده  من  ألمته  وختتصموا )َتنَاَفُسوا ، وسيفتح  تتنازعوا  أن  عىل    فِيَها( 

 . (5)الدنيا وما فيها من ملك وخزائن من املنافسة وهي الرغبة يف اليشء واالنفراد هبا 

التذكرة بعض األحاديث التي سقناها ثم قال:    هـ(  يف 751كام قد أورد القرطبي )ت 

______________________________________________________________   

 .2٦2)يُنظَر( أسرار ما بعد املوت: ( 1)
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قال علامؤنا رمحة اهلل عليهم أمجعني: فكل من ارتد عن دين اهلل أو أحدث فيه ما ال يرضاه  

 اهلل، ومل يأذن به اهلل فهو من املطرودين عن احلوض، املبعدين عنه. 

امل، ومل يكن  ثم البعد قد يكون يف حال، ويقربون بعد املغفرة إن كان التبديل يف األع

يف العقائد، وعىل هذا التقرير يكون نور الوضوء ُيعرفون به، ثم يقال هلم: سحقًا، وإن كانوا  

ُيظهرون اإليامن ويرسون الكفر فيأخذهم    من املنافقني الذين كانوا عىل عهد رسول اهلل 

 .(1) بالظاهر، ثم يكشف هلم الغطاء فيقال هلم: سحقًا سحقاً 

ممن خلطوا عماًل صاحلًا بآخر سيئًا فإهنم سُيعرفون    أما عصاة املؤمنني من أمة حممد  

ويبعد حجبهم عن احلوض    ، من عالماِت يوم القيامة تكون حاجزًا هلم عن اخللود يف النار

ِقَياَمةِ السيام وعليهم سيام الوضوء، وقد قال َم الم َن َيوم َعوم تِي ُيدم ا حُمَجَّ  : )إنَّ ُأمَّ   ِمن  لنِيَ ُغرًّ

 . (2) المُوُضوء( آَثارِ 

إذالالً هلم عىل مرأ إنام هو  منه  ُيمنَعون  فيمن  ما ورد  املنع عن احلوض بكل    ى فهذا 

أنه يمكن ان   أنه قد ُأخُتلِف يف موضعه وهل هو قبل الرصاط أم بعده، إال  اجلميع، ومع 

 يكون يف كال املحلني حسب رأي بعض العلامء، ليتم االذالل هلم يف كل املواقف. 

 املقصد الرابع: ري املؤمنني بعَد ما يَروه من الفزع واألهوال
أنه قبل الرصاط، وهو قول اكثر    اختلف العلامء يف مكان هذا احلوض، فقال بعضهم 

هـ(  إنه يكون بعد  751والقرطبي )ت   هـ(505)ت   العلامء، بينام قال البعض اآلخر كالغزايل

 فيام يأيت: رأهيم، وهو ما سنبينه يف ولكٍل من هذين القولني املقصد ذاته الرصاط، 

 عطشىاحلوض قبل الصراط لري املؤمنني بعد خروجهم من قبورهم    القول األول:
قول أكثر العلامء واملفرسين، وصححه بعضهم ألن الناس ُيرجون من قبورهم    وهذا

______________________________________________________________   

 . 2٦2، و )يُنظَر( القيامة الكربى: 711( التذكرة: 1)
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منهى  عطاش للرشب  احلوض  السنة  ،  (1) فريدون  من  أدلة  لعدة  هذا  قوهلم  اىل  ذهبوا  وقد 

 : النبوية، منها 

ُيجلوَن َعن  قال: )َيِرُد َعيَلَّ َيوَم الِقَياَمِة َرهٌط ِمن َأصَحايِب، فَ   أن النبي  ما ُروي من  ـ  1

وا   ُُم ارَتدُّ احلَوِض، َفَأُقوُل: َيا َربِّ َأصَحايِب! َفَيُقوُل: إِنََّك اَل ِعلَم َلَك باَِم َأحَدُثوا َبعَدَك، إِهنَّ

 .(2) َعىَل َأدَباِرِهُم الَقهَقَري(

)واحلوض يف العرصات، قبل الرصاط، ألنه ُيتلج عنه  :  هـ( 774قال ابن كثري )ت و 

 . (3) قد ارتدوا عىل أعقاهبم ومثل هؤالء ال جيازون الرصاطويمنع منه أقوام  

، َفَقاَل:    قالـ  2 ُتُهمم َخَرَج َرُجٌل ِمنم َبيمنِي َوَبيمنِِهمم َرٌة َحتَّى إَِذا َعَرفم : )َبيمنَا َأَنا َقائٌِم إَِذا ُزمم

ُقلمُت:   َواهللَِّ،  النَّاِر  إىَِل  َقاَل:  َأيمَن؟  َفُقلمُت:   ، َعىَل  َهُلمَّ َدَك  َبعم وا  َتدُّ ارم ُُم  إِهنَّ َقاَل:  ؟  َشأمهُنُمم َوَما 

، َفَقاَل:   ُتُهمم َخَرَج َرُجٌل ِمنم َبيمنِي َوَبيمنِِهمم َرٌة َحتَّى إَِذا َعَرفم َقَري، ُثمَّ إَِذا ُزمم َقهم َباِرِهُم الم ،  َأدم َهُلمَّ

َواهللَِّ النَّاِر،  إِىَل  َقاَل:  َأيمَن؟  َما   ،ُقلمُت:  َباِرِهُم    ُقلمُت:  َأدم َعىَل  َدَك  َبعم وا  َتدُّ ارم ُُم  إِهنَّ َقاَل:  ؟  َشأمهُنُمم

ِل النََّعِم( َقَري، َفاَل ُأَراُه َُيمُلُص ِمنمُهمم إِالَّ ِمثمُل مَهَ َقهم  . (4) الم
هـ( : )هذا احلديث مع صحته أدل دليل عىل أن احلوض يكون  751قال القرطبي )ت 

از عليه، فمن جازه  إنام هو جرس عىل جهنم ممدود جُي يف املوقف قبل الرصاط، ألن الرصاط  

 . (5) تكون أيضًا يف املوقف( سلم من النار عىل ما يأيت، وكذا حياض األنبياء 

بِِل(النبي قال ـ  3 ِ َغِريَبُة ِمَن اإلم يِض ِرَجااًل َكاَم ُتَذاُد الم  .(6) : )أَلَُذوَدنَّ َعنم َحوم

______________________________________________________________   

 .1121، وعون املريد يف شرح جوهرة التوحيد: 195/ 2، ولوامع األنوار البهية: 290التذكرة: )يُنظَر( (  1) 
 .5/2407البخاري: ( صحيح  2) 
 .1/227، و)يُنظَر( شرح العقيدة الطحاوية: 1/377يف الفنت واملالحم:  ( النهاية 3) 
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ابن حجر بأن احلوض قبل الرصاط، بقوله: )إن    ذا احلديثهب  هـ(852)ت ويستدل 

 .(1) الذي يمر عىل الرصاط إىل ان يصل إىل احلوض يكون قد نجا من النار فكيف يرد إليها(

)ت  كثري  ابن  )774وقال  قبل  إهـ(:  كونه  يقتيض  األحاديث  من  تقدم  ما  ظاهر  ن 

الرصاط؛ ألنه ُيذاد عنه أقواٌم يقال عنهم إهنم مل يزالوا يرتدون عىل أعقاهبم منذ فارقتهم،  

فإن كان هؤالء كفارًا فالكافر ال جياوز الرصاط، بل يكب عىل وجهه يف النار قبل أن جياوزه،  

م عن احلوض السيام وعليهم سيام الوضوء،  وإن كانوا عصاة فهم من املسلمني فيبعد حجبه 

ِقَياَمةِ وقد قال  َم الم َن َيوم َعوم تِي ُيدم لِنيَ  : )إنَّ ُأمَّ ا حُمَجَّ ُوُضوء( ِمن ُغرًّ ، ثم من جاوز  (2) آَثاِر الم

ال يكون إال ناجيًا مسلاًم، فمثل هذا ال حيجب عن احلوض فاألشبه واهلل أعلم أن احلوض  

 . (3) قبل الرصاط(

 احلوض بعد الصراط لري املؤمنني بعد أهوال املوقف واحلساب   القول الثاين:
 واستدلوا عىل قوهلم هذا بام يأيت: ، قول القايض عياض، وابن حجر، وغريهم   وهو

ضِ   )ِإينِّ َفَرُطُكمم َعىَل   قال: قال النبي    عن سهل بن سعد ما روي  ـ  1 َوم  َعيَلَّ   َمرَّ   َمنم   احلم

َب،  َدنَّ   َوَمنم   رَشِ َب مَلم َيظمَمأم َأَبًدا َلرَيِ ِرُفُهمم  رَشِ َواٌم َأعم ِرُفوننِي،  َعيَلَّ َأقم (  َوَيعم اُل َبيمنِي َوَبيمَنُهمم  . ( 4) ُثمَّ حُيَ

َأَبًدا( يدل عىل أن الرشب منه    قوله  إن    قال القايض عياضو َيظمَمأم  مَلم  َب  )ََمنم رَشِ

 .  (5)يكون بعد احلساب والنجاة من النار

حجر  ابن  أحاديث  هـ( 852)ت ويقول  بعد  احلوض  ألحاديث  البخاري  )إيراد   :

نصب   بعد  يكون  احلوض  عىل  الورود  ان  إىل  منه  إشارة  الرصاط  نصب  وبعد  الشفاعة 

______________________________________________________________   

 .11/4٦٦( ورَد عن ابن حجر القولني، األول يف كون احلوض قبل الصراط، وآخر أنه بعده. )يُنظَر( فتح الباري: 1)
 .1/21٦( صحيح مسلم: 2)
 . 1/413( النهاية يف الفنت واملالحم: 3)
 .1793/ 4، وصحيح مسلم: 240٦/ 5صحيح البخاري: (  4) 
 .7/257( )يُنظَر( اكمال املعلم بفوائد مسلم: 5)
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 .(1) الرصاط واملرور عليه( 

أن يشفع يل يوم القيامة فقال: )َأَنا َفاِعٌل(،    قال: )سألت النبي     أنس ابن مال  عنـ  2

اِط(، قال   قال  قال: قلت يا رسول اهلل فأين أطلبك؟ َ ُلُبنِي َعىَل الرصِّ َل َما َتطم ُلبمنِي َأوَّ : )اطم

ُلبمنِي ِعنمَد املِيَزاِن( قال: قلت: فأن مل القك  قلت: فإن مل ألقك عىل الرصاط؟ قال : )َفاطم

طُِئ َهِذِه الثَّاَلَث َمَواطِن(ل عند امليزان قا  ض َفإِينِّ اَل ُأخم ُلبمنِي ِعنمَد احلَوم  .(2) : )َفاطم

وقال فيه املباركفوري: )واملعنى أين ال أجتاوز هذه املواطن الثالثة، وال أحد يفقدين فيهن  

 . (3) فال بد أن تلقاين يف موضع منهن، واحلديث يدل عىل أن احلوض بعد الرصاط(  ،مجيعهن

ُب بِعَ   قالـ 3 ِ َيَمِن َأرضم ِل الم يِض َأُذوُد النَّاَس أِلَهم ِر َحوم َفضَّ  : )إِينِّ َلبُِعقم َصاَي َحتَّى َيرم

فقال عرضه  عن  فسئل   ،) فقالَعَليمِهمم عن رشابه  وسئل  َن(،  َعامَّ إىَِل  َمَقاِمي  )ِمنم   :  :

َنَِّة، َأَحُدمُهَ  انِِه ِمَن اجلم َعَسِل، َيُغتُّ فِيِه ِميَزاَباِن َيُمدَّ ىَل ِمَن الم ا ِمنم  )َأَشدُّ َبَياًضا ِمَن اللََّبِن، َوَأحم

 . (4) َخُر ِمنم َوِرٍق(َذَهٍب، َواآلم 

ابن حجر  فيه  هـ(:  852)ت   قال  لينصب  )وظاهر احلديث أن احلوض بجانب اجلنة 

املاء من النهر الذي داخلها، فلو كان قبل الرصاط حلالت النار بينه وبني املاء الذي يصب  

يروه   أن  بعد  أن مجاعة يدفعون عن احلوض  أورد عليه من  ما  قال: وأما  فيه،  الكوثر  من 

هب هبم إىل النار فجوابه أهنم يقربون من احلوض بحيث يرونه ويرون اجلنة فيدفعون  ويذ

 .(5)  يف النار قبل أن ُيلصوا من بقية الرصاط 

عىل َمن يقول: إذا   علامء بأن احلوض بعد الرصاط ويردُ ال ترصحيات   ويذكر السفاريني

خلصوا من املوقف دخلوا اجلنة، فلم حيتاجوا إىل الرشب منه، ليجيبهم: بل حيتاجون إىل  

______________________________________________________________   

 . 4٦٦/ 11( فتح الباري: 1)
 .4/٦21( سنن التمذي: 2)
 . 7/102( حتفة األحوذي: 3)
 .4/1799( صحيح مسلم: 4)
 .195/ 2، ولوامع األنوار البهية: 11/4٦٦( فتح الباري: 5)
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ذلك ألهنم حمبوسون هناك ألجل املظامل، فكان الرشب يف موقف القصاص، وحيتمل اجلمع  

بأن يقع الرشب من احلوض قبل الرصاط لقوم وتأخريه بعده آلخرين بحسب ما عليهم  

 .(1) وب واألوزار حتى هيذبوا منها عىل الرصاط من الذن

للنبي آخر بوجود حوضني خاصني  إليه بعض    كام أن هنالك قوالً  عىل ما ذهب 

وهو    ، يف املحرش  اللوس يف تفسريه روح املعاين: )هو حوض له  العلامء؛ كام أشار لذلك ا

  بس أهلها من أمته  قبل امليزان والرصاط عند بعض وبعدمها قريبًا من باب اجلنة حيث حي

  ليتحللوا من املظامل التي بينهم عند آخرين، ويكون عىل هذا يف األرض املبدلة، وقيل له  

حوضان حوض قبل الرصاط وحوض بعده ويسمى كل منهام عىل ما حكاه القايض زكريا  

كوثرًا وصحح رمحه اهلل تعاىل أنه بعد الرصاط، وأن الكوثر يف اجلنة وأن ماءه ينصب فيه  

 .(2) ولذا يسمى كوثرًا( 

)وليس  يف ذلك:    هـ(751)ت   قيم البن  ا  قال وما يرتجح لدينا هو كونه قبل الرصاط،      

تعارض وال تناقض، وال اختالف وحديثه كله يصدق بعضه    بني أحاديث رسول اهلل  

اليه إال بعد قطع   أرادوا أن احلوض ال ُيرى وال يوصل  إن  القول  بعضًا، وأصحاب هذا 

أيب هريرة  الرصاط، إذا  (3) فحديث  املؤمنني  ان  أرادوا  قوهلم، وإن  يرد  جازوا    هذا وغريه 

هذا وهو ال    ، الرصاط وقطعوه بدا هلم احلوض فرشبوا منه، فهذا يدل عليه حديث لقيطٍ 

يناقض كونه قبل الرصاط، فإن قوله طوله شهر وعرضه شهر فإذا كان هبذا الطول والسعة  

اىل   امتداده  حييل  الذي  حيز  فام  يف  فهذا  وبعده،  الرصاط  قبل  املؤمنون  فريده  اجلرس  وراء 

 .(4) اإلمكان ووقوعه موقوف عىل خرب الصادق واهلل أعلم(

______________________________________________________________   

 .195/ 2( لوامع األنوار البهية: 1)
 .15/479روح املعاين:  )2(
 .5/2407( صحيح البخاري: 3)
 .3/59٦املعاد يف هدى خري العباد: ( زاد 4)
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 الشفاعة   ـ 2

يف سور شتى،    (1) وردت مادة الشفاعة يف القرآن الكريم بصورها املتنوعة ثالثني مرة

ووقعت فيها موردًا للنفي تارًة ولإلثبات تارًة أخرى، وهي بأنواعها وأقسامها ورشوطها  

           جتاهني، مها:ا قد ُذكِرت يف مصادرها األصلية بتعلق موضوعها ب

 األول: االجتاه الذي حيدد الشفعاء.

فاعة من جهة، والذين  الثاين: االجتاه الذي حيدد األفراد واملجموعات الذين تناهلم الش

 ال تناهلم الشفاعة من جهة اخرى.

والقرآن الكريم إذ حيدد ذلك فإنه حيددهم موضوعيًا من خالل طبيعة السلوك العام  

لألفراد يف احلياة الدنيا، وهناك من يرى أن يف اآليات القرآنية اجتاهًا ثالثًا رئيسيًا، وهو اجتاه  

 . (2) نفي مطلق الشفاعة

الشفاعة خالل  و مسألة  يف  العقدية  للمقاصد  استقر،  تناولنا  ما  عىل  من  ئ وبناًء  ناه 

أربعة، فضاًل عن مقاصد أخرى    فقد رأينا التأكيد فيها عىل مقاصدَ فيها،  النصوص الكريمة  

 قد نتجاوزها لتجنب التوسع املفرط، وهذه املقاصد هي: 

 املقصد األول: رشوط الشفاعة وتوافقها مع العدالة اإلهلية. 

 املقصد الثاين: تكريم اهلل تعاىل للشافعني. 

 . املقصد الثالث: العدل اإلهلي يف الشفاعة ألصحاب الذنوب وقبول توبتهم 

 : الرمحة اإلهلية يف الشفاعة ألصحاب الذنوب من املوحدين  رابعاملقصد ال 

وأقسامها  بأنواعها  يتعلق  وما  الشفاعة  مفهوم  يف  بتمهيد  املقاصد  هلذه  مهدُت  وقد 

 تصار.باخ

______________________________________________________________   

 .25الشفاعة يف الكتاب والسنة:  )1(
 . 10الشفاعة حقيقة إسالمية:  )2(
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 وأقسامهامتهيد: مفهوم الشفاعة  

 الشفاعة مفهوم  
الَوتمر    ُيرجع علامء اللغة كلمة الشفاعة اىل )الشفع(: وهي الزيادة، و)شفع( خالف 

جًا.  ه َزوم عًا صريَّ َر من الَعَدِد َشفم عًا وَشَفَع الَوتم ُته َشفم  وهو الزوج تقول كاَن َوتمرًا َفَشَفعم

  والشفعة: الزيادة، وهو أن يشفعك فيام تطلب حتى تضمه إىل ما عندك فتزيده وتشفعه 

 فضم إليه ما زاده وشفعه به.  واحداً   ا، أي تزيده هبا، أي إنه كان وتراً هب

َع َطَلَب والشفيع الشافع، واجلمع ُشفعاء. ويف التنزيل:   وشفع يل يشفع شفاعًة، وَتَشفَّ

 ِنِه ِعنَدُه إِالَّ بِإِذم َفُع  َيشم الَِّذى  َذا  قالوا: الشفاعة: الدعاء هاهنا، وهي: كالم الشفيع    َمن 

 . ( 1) ك يف حاجة يسأهلا لغريهللمل

التجاوز عن الذنوب من الذي وقع اجلناية يف    الحًا هيطوالشفاعة اص )السؤال يف 

وقال القايض عبد اجلبار يف تعريفها )هي مسألة الغري أن ينفع غريه أو أن يدفع  ،  (2) حقه( 

 . (3) عنه مرضة، وال بدَّ من شافٍع ومشفوٍع له، ومشفوٍع فيه ومشفوٍع إليه(

فها الطباطبائي )ت هـ( يف امليزان والسيد كامل احليدري بأهنا )هي القرحية  1409وعرَّ

املكتسبة من االجتامع والتعاون، وهي من االمور التي نستعملها إلنجاح املقاصد، ونستعني  

التي نستعملها فيها: أما مورد يقصد فيها جلب املنفعة    هبا عىل حوائج احلياة، وجل املوارد

الشفاعة التي تدور حول  ، وهذه هي  (4) وإما مورد يطَلب فيها دفع املرضة والرش( واخلري،  

التكاليف والترشيعات وعصيان العباد وخمالفتهم هلا، ثم توسيط الشفعاء لغفران ذنوهبم  

______________________________________________________________   

 . 295، ومعجم مفردات ألفاظ القرآن الكرمي: 8/183، لسان العرب: 1/278( )يُنظَر( هتذيب اللغة: 1)
 . 1/390و تفسري الكاشف ملغنية: ، 2/485، و)يُنظَر( النهاية يف غريب احلديث واألثر: 5٦التعريفات:  )2(
 . ٦88شرح االصول اخلمسة:  )3(
 .19، الشفاعة ــ حبوث يف حقيقتها وأقسامها ومعطياهتا: 1/1٦0امليزان يف تفسري القرآن:  )4(
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 .(1) وحط سيئاهتم 

الدنيا واآلخرة، وهي  وقد   بأمور  الشفاعة يف احلديث الرشيف فيام يتعلق  تكرر ذكر 

َبُل  السؤال يف   ُع الذي ُتقم َبل الشفاعة واملَُشفَّ ُع الذي َيقم التجاوز عن الذنوب واجلرائم، واملَُشفِّ

 . (2)َشفاَعُته

 أقسام الشفاعة 
  أقساٍم مخسة، هي:تنقسم إىل إن الشفاعة وقد ذكر العلامء رمحهم اهلل تعاىل 

هول  1 من  بإراحتهم  اخلالئق،  جلميع  وهي  العظمى:  الشفاعة  وتعجيل  ـ  املوقف، 

 احلساب، ونحو ذلك. 

 ـ الشفاعة يف إدخال طائفة من املؤمنني اجلنة بغري حساب. 2

 . وهذا القسامن من أقسام الشفاعة خاّصان بنبينا حممد 

 ـ الشفاعة يف زيادة الدرجات يف اجلنة لبعض أهلها. 3

قبل اهلل تعاىل    ـ الشفاعة يف قوٍم استوجبوا النار بذنوهبم، وهم من أهل اإليامن، فإذا4

 الشفاعة فيهم عفا عنهم فال يدخلوهنا. 

قبل  5 وذلك  اإليامن،  أهل  من  وهم  النار،  من  املذنبني  بعض  إخراج  يف  الشفاعة  ـ 

 .(3) استيفائهم عذاهبم املقرر عليهم بموجب قانون العدل اإلهلي

يعلمه اهلل  وال ُيلوا قبول الشفاعة أو رفضها من حكمٍة ومقصد قد ُيفى علينا إال إنه 

مما   منها  البعض  وسأتناول  وتعاىل،  تبارك  عدله  قانون  أو  فضله  واسع  يف  تدخل  تعاىل، 

 ُيستنبط من ظاهر الروايات فيها ما يأيت: 

______________________________________________________________   

 . 24الشفاعة، كمال احليدري:  )1(
 .21/285، واتج العروس: 8/183)يُنظَر( لسان العرب :  )2(
 .570ها : العقيدة اإلسالمية واسس )3(
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 شروط الشفاعة مع العدالة اإلهلية توافق املقصد األول:  
ونستنبط هذا املقصد من خالل قراءتنا لرشوط الشفاعة، التي تتعلق بالشافع واملشفوع  

إن  له كي تكون مقبولًة منجيًة من العذاب، من خالل توافقها التام مع العدالة اإلهلية، إذ  

املوافقة للعدالة    الشفاعة هبة من اهلل تعاىل هيبها ملن يشاء من عباده، ال يناهلا كل إنسان، وهذه

 :  اإلهلية نجدها يف كل رشٍط من رشوطها، وكام سنبينه فيام يأيت

 الرشط األول: إذن اهلل تعاىل للشافع أن يشفع 

رسوله    اهلُل الشفاعَة    أثبت  وأثبتها  كتابه،  يف  التوحيد    تعاىل  ألهل  إال  تكون  وال 

عدم   تعني  وأهّنا  باملؤمنني،  خاّصة  الكريم  القرآن  أثبتها  التي  فالشفاعة  واإلخالص؛ 

ال  هي  خلودهم يوم القيامة يف نار جهنّم، برشط أن يأتوا رهّبم بإيامن مريّض ودين حّق، و

تعاىل اهلل  بإذن من  إال  تعاىل:  ،  تتحقق  َفُع  قال  َيشم الَِّذي  َذا  نِهِ َمنم  بِإِذم إِالَّ  ]البقرة:    ِعنمَدُه 

 . (1)[، فالشفاعة لغري اهلل تعاىل مرشوطة بإذنه سبحانه ومتليكه255

مشيئته،   إطار  ويف  تعاىل،  بإذنه  يشفع  إنام  الشفيع  )أنَّ  السبحاين:  الشيخ جعفر  يقول 

التي يرتضيها؛ إذ هو يبعث الشفيع عىل أن يشفع حق املشفوع له، وعند   وحتت الرشوط 

 .(2) ذلك فال تستلزم شفاعة الشافعني خروج األمر عن يده وحتدد سلطته تعاىل وملكه( 

، وخصوصًا  إال إن بعض الباحثني وبرغم بداهة هذا الرشط إذ إن األمر كله هلل تعاىل، 

منهم،  امكانية    كالدكتور   املعارصين  مع  يتعارض  ما  رؤيته  حسب  وجد  حممود  مصطفى 

َفاَعُة مَجِيًعا له تعاىل:  حتقق الشفاعة يوم القيامة لقو  [، عىل أنه تعاىل  44]الزمر:    ُقلم هللَِِّ الشَّ

َما ِمنم َشِفيٍع  جيمع سلطة الشفاعة مجعيًة واحدة وجيعلها له تعاىل وحده، كام يقول تعاىل:  

نِهِ  إِذم ِد  َبعم ِمنم  يعلم  3]يونس:    إِالَّ  الذي  وحده  تعاىل  فهو  طبيعي،  السبب  وان   ،]

______________________________________________________________   

 .1/94، وتفسري الكاشف:  9/57، ومعرفة املعاد: 210/ 4( )يُنظَر( مفاهيم القرآن: 1)
 .5٦الشفاعة يف الكتاب والسنة:  )2(
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 . (1) فرد، وماذا فعل يف دنياه من خرٍي أو رش استحقاقات كل

العلامء مسبقًا، ومنهم  قد ردَّ عليها عدد من  الرأي شبهة  السيد حممد حسني    وُيَعد هذا 

يف معرفة املعاد، وهو إنام يكون من خالل النظر لنفس اآليات    هـ( 1416احلسيني الطهراين )ت 

اهلل عىل نحو االستقالل؛ أّما اآليات التي تثبت  الكريمة يف الشفاعة، فهي إّنام تنفيها عن غري  

بتمليكه   اهلل  لغري  وتثبتها  واالستقالل،  األصالة  نحو  عىل  تعاىل  هلّل  تثبتها  إّنام  فهي  الشفاعة، 

 . ( 2) وإذنه 

مة جعفر السبحاين بقوله )إن مقتىض التوحيد يف األفعال،    : كام عرب عن هذا الَرد العالَّ

وأنه ال مؤثر يف عامل الكون إال اهلل سبحانه، وال يوجد يف الكون مؤثٌر مستقٌل سواه، وأنَّ  

تأثري سائر العلل إنام هو عىل وجه التبعية إلرادته سبحانه ومشيئته، واالعرتاف بمثل العلل  

 بحانه وتعاىل. التابعة ال ينايف انحصار التأثري االستقاليل يف اهلل س

وعىل ذلك، فإذا كانت الشفاعة عبارة عن رسيان الفيض اإلهلي )طهارة العباد من  ...  

املعايص( عىل عباده، فهي فعٌل خمتص باهلل سبحانه ال يقدر   الذنوب وختلصهم عن شوائب 

ة.  عليه أحد إال بقدرته وإذنه، وبذلك تصحُّ نسبته اىل اهلل تعاىل باألصالة واىل غريه بالتبعي

ُتُب َما  ونظريها كتابة أعامل العباد، فالكاتب هو اهلل سبحانه، حيث يقول تعاىل:   َواهللَُّ َيكم

َبىَل  :  [، ويف الوقت نفسه ينسبها اىل رسله ومالئكته، فيقول تعاىل81]النساء:    ُيَبيُِّتونَ 

ُتُبونَ  ِمم َيكم نبياء واألولياء مأذونني يف  [، فإذا كانت املالئكة واأل08]النساء:    َوُرُسُلنَا َلَدهيم

الشفاعة؛ فال مانَع من أن ُتنَسب إليهم كام ُتنَسب اىل اهلل سبحانه، غري أنَّ أحدمها يملُك هذا  

 . (3) احلق باألصالة، واآلخر يملكها بالتبعية(

______________________________________________________________   

 .20( )يُنظَر( الشفاعة، حماولة لفهم اخلالف القدمي بني املؤيدين واملعارضني: 1)
 . 9/57)يُنظَر( معرفة املعاد:  )2(
 .32، و31لسنة: الشفاعة يف الكتاب وا )3(
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 الرشط الثاين: رضا اهلل تعاىل عن الشافع 

ن يريد أن  ا   فهو  أما الرشط الثاين الذي يتوافق مع مقصد عدله تعاىل  لرىض اإلهلي عمَّ

ثامرها   الشفاعة  تؤيت  ال  الزمًا  قيدًا  الرىض  ذلك  واعتبار  له،  ُيشَفع  أن  ُيراد  ن  وعمَّ يشفع 

له جيب أن يكون  بدونه، فالشفيع جيب أن يرىض اهلل شفاعته لتكون يف حملها، واملشفوع 

 . (1)مرضيًا عنده سبحانه وتعاىل ليقبل شفاعة الشافعني

اَمَواِت اَل  ا يدل عىل رضا اهلل تعاىل عن الشافع قوله تعاىل:  ومم َوَكمم ِمنم َمَلٍك يِف السَّ

ىَض  ِد َأنم َيأمَذَن اهللَُّ ملَِنم َيَشاُء َوَيرم نِي َشَفاَعُتُهمم َشيمًئا إِالَّ ِمنم َبعم [، حيث يقول  26]النجم:    ُتغم

مة جعفر السبحاين )ُيشرتط يف  الشفيع أن يكون ممن يشهد باحلق، اي    يف هذا الرشط العالَّ

يشهد باهلل سبحانه ووحدانيته وسائر صفاته، وان ال يظهر الشفيع كالمًا يبعث غضب الرب  

اًل بل يقول قوالً مرضيًا عنده، ويدل عليه قوله تعاىل  ،سبحانه  .  (2)َوَريِضَ َلُه َقوم

َفاَعَة إِالَّ ومن ذلك قوله تعاىل:   لُِكوَن الشَّ ًدااَل َيمم َِن َعهم محم ََذ ِعنمَد الرَّ ]مريم:     َمِن اختَّ

[، فاآلية الرشيفة رصحيٌة يف شفاعة يوم القيامة، بكال تفاسريها، ومها أنه ال يملك وال  78

يقدر عىل الشفاعة إال هؤالء الذين هلم عند اهلل تعاىل عهٌد وموثق وأمٌر بالشفاعة، وأِذن هلم  

شفاعة وال يناهلا إال من كان له عهٌد عند الرمحن، والعهد هو  هبا، أو بتفسريها أنه ال يملك ال 

 . (3) استظهار االيامن والعمل به، إذ إن الكفار ال ُيشَفع هلم

 الرشط الثالث: رضا اهلل تعاىل عن املشفوع له 

وُيَعد هذا الرشط من أهم ما يتوافق مع مقاصد العدالة اإلهلية يف رشوط الشفاعة، إذ  

ِفُقونَ ل تعاىل:  يقو  َيتِِه ُمشم َتىَض َوُهمم ِمنم َخشم َفُعوَن إِالَّ ملَِِن ارم [، وقد  28]األنبياء:    َواَل َيشم

______________________________________________________________   

 .55الشفاعة حقيقة اسالمية:   )1(
 .30( )يُنظَر( الشفاعة يف الكتاب والسنة:  2)
 .٦8، دروس يف الشفاعة واالستشفاع: 4/120، تفسري الكشاف للزخمشري: 7/150( )يُنظَر( تفسري التبيان: 3)
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الرضا   مة املجليس عن اإلمام  للعالَّ واَل  يف معنى قوله تعاىل    جاء يف بحار األنوار 

َتىَض  َفُعوَن إالَّ ملَِِن ارم  .(1) اهلل دينه(: )ال يشفعون إال ملن ارتىض ، قال  َيشم

أّنه كتب إىل أصحابه    عن أيب عبد اهلل  (2) هـ(329)ت  كليني لليف »الكايف«    كام جاء

كتابًا يقول فيه: )اعلموا أنه ليس يغني عنكم من اهلل أحد من خلقه شيئًا، ال ملك مقرب  

فمن رّسه أن تنفعه شفاعة الشافعني عند اهلل فليطلب اىل    ،وال نبي مرسل وال من دون ذلك

 . (3) اهلل أن يرىض عنه(

ضا اهلل تعاىل عن العبد أي  هـ( ان ر1416ويبني حممد حسني احلسيني الطهراين )ت 

عدم كون املشمول بالشفاعة مرشكًا وال كافرًا وال جاحدًا وال مستكربًا، فينبغي أن يكون  

املشفوع له مسلاًم مؤمنًا ذا عقيدة حسنة، وذلك يعني كون ذاته ووجدانه ــ أو عقيدته ودينه  

 . (4)ــ منّزهني، إاّل أّن الذنوب قد دّنست ظاهرمها 

با  من  يتكل عىل  فإنَّ  أن  قبل  له عاماًل آلخرته  املشفوع  أن يكون هذا  تعاىل  ب عدله 

، ومنها نّص حديثه يف حديث املرأة  الشفاعة، وذلك بداللة عدة روايات ألحاديث النبي  

املخزومية التي رسقت فدفعت قريش بأسامة بن زيد ألهنم يعلمون مكانته عند الرسول  

َفُع يِف َحدٍّ ِمنم ُحُدوِد اهللِ؟(: )ليشفع هلا عنده فقال له الرسول   ، إذ يدل احلديث  (5) َأَتشم

الرشيف إن الشفاعة هلا رشوطها يف املشفوع له، وال تتجاوزها كي تشمل الذي يتعدى عىل  

 حدود اهلل تعاىل. 

______________________________________________________________   

 . 1٦0ـ )يُنظَر( أحوال الربزخ واآلخرة: 34/ 8حبار األنوار:  )1(
كبار فقهاء االمامية، اتفقت طائفة على أنه أوثق احملمدين الثالثة أصحاب الكتب األربعة، وجلاللة قدره عدمه من   )2(

الكثري من العلماء من اجملددين ملذهب اإلمامية على رأس املائة الثالثة، له ما يزيد عن األربعمئة مصنف، منها ]الكايف[،  
 . 114ـ  113/ ٦ه(. )يُنظر( روضات اجلنات: 329تويف يف بغداد سنة )]الرجال[، ]رسائل األئمة[، وغريها كثري، 

 .350/ 8الكايف:  )3(
 .9/207)يُنظَر( معرفة املعاد:  )4(
 .1315/ 3، وصحيح مسلم: 1283/ 3صحيح البخاري:  )5(
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 املقصد الثاين: تكرمي هللا تعال للشفعاء 
 يرى الناس كلَّ  ويتجسد هذا املقصد من خالل ما جاء يف ذلك املوقف واألهوال حني

مت أيدهيم أمامهم من خرٍي أو رش، إذ يأذن تعاىل بالشفاعة للشافعني، فإنام يظهر عظيم   ما قدَّ

قلَّت   ممن  التوحيد  أهل  يف  شفاعتهم  تعاىل  اهلل  يقبل  هلم  فإكرامًا  تعاىل،  اهلل  عند  مكانتهم 

 هلل تعاىل وعفوه. حسناهتم عىل سيئاهتم أن ُيرجوا من النار لينتقلوا اىل اجلنة برمحة ا

النبي أن  ُيعَتقد  أن  الرسل واألنبياء واملالوغريه    فيجب  البيت  من سائر  ئكة وآل 

عىل اختالف مراتبهم ومقاماهتم عند رهبم    والصديقني واألولياء  والشهداء  الصحابةو

 .(1) يشفعون، وبقدر جاههم ووجاهتهم عند اهلل تعاىل يتوجهون

تعاىل إذا أجاب الشفيع سواٌء كان نبيًا أو ملكًا أو إماما أو شهيدًا  واملشفوع اليه، وهو اهلل  

مًا له؛ ألنه قد قصد باإلجابة   أو وليًا من الصاحلني فإنام كان سبحانه بقبول هذه الشفاعة مكرِّ

إكراَمه، وبيان فضله وتقديره، وإال مل يكن إيصاله تلك املنفعة اىل الغري ودفعه ذلك الرضر  

 .(2) بشفاعته

هذا  و يف  والغايات  املقاصد  تقسيم  رأيُت  فقد  والشافعني،  الشفاعة  أنواع  عىل  بناًء 

النبي   كونه صاحب الشفاعة العامة واخلاصة يف    التكريم اىل فرعني، األول يف تكريم 

فتح أبواب اجلنة ودخول املؤمنني إليها بعد طول املوقف وأهواله، وكذلك الشرتاكه مع  

اخلاصة يف أصحاب الذنوب من أمته، واملقصد الثاين يف تكريم   كافة الشفعاء يف الشفاعات

األنبياء  من  نبينا    الشافعني  وأوهلم  الكريم    مجيعًا  والقرآن  املالئكة  من  وغريهم 

 والرحم وصالح املؤمنني ممن يأذن له اهلل تعاىل ويرىض. 

 

______________________________________________________________   

 . 327)يُنظَر( اسرار األقدار:  )1(
 .٦88)يُنظَر( شرح االصول اخلمسة:  )2(
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 يف مقام شفاعته اخلاصة والعظمى   أوالً: تكريم النبي حممد  

فيمن يكون   بل كان حلكمٍة  أمرًا عشوائيًا،  تعاىل ألنبيائه ورسله  اهلل  يكن اصطفاء  مل 

ونبينا   الناس،  اىل  بإيصاهلا  ل  ُوكِّ التي  العظيمة  األمانة  هذه  أعباء  حتمل  عىل    قادرًا 

عامل كافه وخامتًا للنبيني قد زاد  واصطفاء اهلل تعاىل له هبذه املنزلة العظيمة، بإرساله اىل امم ال

 يف فضله من اهلل تعاىل. 

مقترصًا عىل احلياة الدنيا الزائلة، بل أنه يمتد اىل    ه  ومل يكن هذا التكريم والتفضيل ل

 اليوم اآلخر واصطفاءه وتكريمه باملقام املحمود الذي وعده به تعاىل. 

َللمَن َكثرًِيا    َربِّ   :): تال قول اهلل عز وجل يف إبراهيم  فقد ورد أن النبي         ُنَّ َأضم إهِنَّ

ِمنِّي ُه  ُمم    :ل عيسى  واآلية، وق   [ 36]إبراهيم:    ِمَن النَّاِس َفَمنم َتبَِعنِي َفإِنَّ هبم ُتَعذِّ إِنم 

ِفرم هَلُمم َفإِنََّك َأنمَت   ُمم ِعَباُدَك َوإِنم َتغم َكِيمُ َفإِهنَّ َعِزيُز احلم :  [، فرفع يديه وقال  118]املائدة:    الم

َلُم،   ٍد، َوَربَُّك َأعم يُل اذمَهبم إِىَل حُمَمَّ ِ تِي(، وبكى، فقال اهلل عز وجل: )َيا ِجربم تِي ُأمَّ )اللُهمَّ ُأمَّ

ُه َما ُيبمكِيَك؟(  قال  بام قال، وهو أعلم، ف  ، فسأله فأخربه رسول اهلل  فأتاه جربيل    َفَسلم

تَِك، َواَل َنُسوؤَك( ِضيَك يِف ُأمَّ : إِنَّا َسنُرم ٍد، َفُقلم يُل، اذمَهبم إىَِل حُمَمَّ ِ  .(1) اهلل تعاىل: )َيا ِجربم

يف مبدأ شفاعته اخلاصة يف أهل اجلنة    وأحد صور هذا الوعد والتكريم اإلهلي له  

اجلنة والنار فتمحص قلوب  أن يدخلوا اجلنة، فإهنم إذا عربوا الرصاط أوقفوا عىل قنطرة بني  

وينقوا هُيذبوا  حتى  بعض  من  اجلنة  ،  بعضهم  أبواب  فتفتح  اجلنة  دخول  يف  هلم  يؤذن  ثم 

:  وى قوله  وقد رُ ،  أول من يفتح باب اجلنة بإذنه تعاىل  ، فيكون   (2)بشفاعة النبي  

تُِح،   تفم ِقَياَمِة َفَأسم َم الم َنَِّة َيوم ٌد، َفَيُقوُل: بَِك  )آيِت َباَب اجلم َاِزُن: َمنم َأنمَت؟ َفَأُقوُل: حُمَمَّ َفَيُقوُل اخلم

َتُح أِلََحٍد َقبمَلَك( ُت اَل َأفم  . (3) ُأِمرم

______________________________________________________________   

 .191/ 1صحيح مسلم:  )1(
 وما بعدها.  9/207، ومعرفة املعاد: 2/283)يُنظر( نور األفهام يف علم الكالم: )2(
 .188/ 1صحيح مسلم:  )3(
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بشفاعته العظمى، فمع هول املوقف وخشوع األبصار ألمر    وكذلك يف تكريمه  

  َعَثَك َربَُّك َمَقاًما حَممُموًداَعَسى َأنم َيبم اهلل تعاىل، إذ يتم وعده تعاىل لنبيه يف املقام املحمود  

 . [ 79]اإلسراء: 

وال ريب، فإِنَّ املقام املحمود هو مقام مرتفع جّدًا يستثري احلمد، والّروايات اإلسالمية  

رسول    قول ، إذ ينقل الطربي )(1)هذا املقام املحمود هو مقام الشفاعة الكربى  تشري إِىل أنَّ 

َيبمَعَثَك رَ   اهلل   َأنم  حَممُموًدا َعَسى  َمَقاًما  فاَعُة(، ويف  سئل عنها، قال  بَُّك  : )ِهَي الشَّ

تي( فيهِ  أشَفعُ  الَّذي املقامُ  : )ُهوَ رواية أخرى يقول فيه   .(2) ألمَّ

غريه من املالئكة واألنبياء وبعض    ثم ان الشفاعة من حيث هي وإن شاركه فيها  

ووصف املقام بأنه    ،املؤمنني إال أن الشفاعة الكاملة واألنواع الفاضلة ال تثبت لغريه  

حيمد فيه عىل أنعامه الواصل إىل اخلاص والعام من    حممود عىل ما ُذكر باعتبار أن النبي  

 .(3) أصناف األنام

ابن عم الناس يصريور وقد روى يف ذلك  إن  القيامة جثاً :  يوم  نبيها   ن  تتبع  أمة    ،كل 

فذلك يوم يبعثه اهلل   حتى تنتهي الشفاعة إىل النبي  ،يقولون يا فالن اشفع يا فالن اشفع

 . (4) املقام املحمود

هو أكرب الشفعاء يف ذلك اليوم، وشفاعته تشمل الذين يستحقوهنا، إذ ُيظِهر    فالنّبي

له   وإكرامه  اليوم  ذلك  فضله  قوله  ب  تعاىل  ذلك  ويف  أمته،  ألجل  لسؤاله  :  إجابته 

َا أَعم وأكفى،   َفاَعة أِلهَنَّ نَّة فاخرتُت الشَّ خل شطر أمتِي اجلم َفاَعة َوَبني َأن يدم ُت َبني الشَّ )ُخريِّ

______________________________________________________________   

 . 9/88)ينظر( تفسري األمثل:  )1(
 .441/ 2مسند االمام أمحد:  )2(
 .8/135، وروح املعاين: 452/ 3، والكشاف للزخمشري: 529/ 17)ينظَر( تفسري جامع البيان:  )3(
 .4/1748صحيح البخاري:  )4(
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ِمنني املمُتَِّقنيَ وهَن أترَ  َطَّائنَِي( ،اَل  ؟ا للمُمؤم  . (1) َولكنَها للمذنبني املتلوثني اخلم

يوم القيامة، كام    دعواتهوعن    الناس بعدم استغنائهم عنه    معرفةالشفاعة أيضًا    هذه  ويف  

حاجتهم إىل دعائه وبركات وجوده يف حياهتم، وإىل    لدوام   يف الدنيا ؛   أهنم مل يستغنوا عنه  

 .(2) كل ذلك حتريض عىل الطاعة له، والتقرب إليه رشيعته وأحكامه يف نظام مدنيتهم، ويف

اىل املسلمني، حيث يقول    أسمى معاين الرمحة اإلهلية من إرساله  فيها   تتجسد كام  

ًَة لِلمَعاملَنَِي  تعاىل:   نَاَك إاِلَّ َرمحم َسلم طيلة حياته رمحًة    ن  [، فقد كا 107]األنبياء:   َوَما َأرم

الناس من ظل أخرج  إذ  تنتهي رمحته يف  للعاملني؛  اإليامن، ومل  نور  اىل  الكفر واجلهالة  امت 

حياته وحسب، بل انه يتلقاها املؤمن ممن تلوث باملعايص لينقذه ثانية من النار ودركاهتا،  

 تكريم اهلل تعاىل له عىل سائر اخللق.  ويف مجيع هذه املواقف يناله 

 عامة ثانيًا: تكريم اهلل تعاىل للشافعني  

  األنبياء واملرسلني من سائر    ،ه  بعد  هو  ملن  ملقصد يف عامة الشافعني، تكريامً وهذا ا

ومن املقربني،  واملالئكة  الطاهرين، هو    ،  خلفائه  من  والصديقني،  و  دونه  الشهداء 

وياسني   طه  آل  ذراري  من  امليامني  والسادة  العاملني،  من  والعلامء  الصلحاء  وسائر   ،

م  بل ولكثري  املتقني،  الصيام  املؤمنني  العابدين، كشهر  املعدة لطاعة  ا  األزمنة واألمكنة  ن 

 (3) واملساجد وأمثاهلام مما ثبت له ذلك يف الدين، واستفاضت به أحاديث الفريقني

عن اهلل تعاىل:    قوله  يف الكثري من الروايات، ومنها  وقد وردت هذه الشفاعة وثبوهتا  

م َيبمَق إاِلَّ  ِمنُوَن، َومَل : َشَفَعِت املماََلئَِكُة، َوَشَفَع النَّبِيُّوَن، َوَشَفَع املمُؤم َحُم  )َفَيُقوُل اهلُل َعزَّ َوَجلَّ  َأرم

َقطُّ  ا  ً َخريم َمُلوا  َيعم م  مَل ًما  َقوم ِمنمَها  ِرُج  َفُيخم النَّاِر،  ِمَن  َقبمَضًة  بُِض  َفَيقم امِحنَِي،  مُحَاًم،  الرَّ َعاُدوا  َقدم   

يِف  بَُّة 
ِ احلم خَتمُرُج  َكاَم  ُرُجوَن  َفَيخم ََياِة،  احلم هَنَُر  َلُه:  ُيَقاُل  َنَِّة  اجلم َواِه  َأفم يِف  هَنٍَر  يِف  مَحِيِل  َفُيلمِقيِهمم   

______________________________________________________________   

 .24٦، ، وذكره الكتاين يف نظم املتناثر: 74، وأربعون حديثاً من الصحاح العوايل: 2/533روضة الواعظني:  )1(
 . 284/ 2)يُنظَر( نور األفهام يف علم الكالم:  )2(
 . 284/ 2)يُنظَر( نور األفهام يف علم الكالم:   )3(
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يملِ   . (2) ((1) السَّ

هؤالء الشفعاء هم الشهود يوم القيامة، وذلك لشهادهتم باحلق، فكل شهيد هو شفيع  ف

َقِّ  قال تعاىل:  ،  يملك الشهادة   َفاَعَة إالَّ َمن َشِهَد َباحلم ُعوَن ِمن ُدونِِه الشَّ ِذيَن َيدم لُِك الَّ واَل َيمم

َلُمونَ  َيعم العًا ملكوتّيًا عىل فمن يشهد باحلّق، ويمتلك علاًم واطّ ،  [43]الزخرف:    وُهمم 

إالَّ    قوله واإلثبات يف   يبواطن األعامل، سيكون يوم القيامة يف طائفة الشفعاء، وتبعًا للنف

َِق  وكّل ما هنالك أّن بإمكان كّل    ،، فينبغي للشفعاء أن يكونوا من الشهداءَمن َشِهَد بِاحلم

كام بإمكانه أن يشفع ملن    امرئ أن يشهد بقدر سعة اّطالعه امللكويّت عىل بواطن األعامل،

 . (3)اّطلع عىل بواطن أعامهلم وحقائقها 

يناهلم هذا   الذين  تبعًا لكثرة  الكثرية،  النصوص  الشافعني  ومما ورد يف تكريم هؤالء 

ذكر هنا أصناف معدودة من هؤالء الشفعاء  أ  ، هلذه النصوص   وبعَد قراءيت الكرم اإلهلي،  

 م: ومواطن تكريمهم اإلهلي يف الشفاعة، وه

 ــ األنبياء عليهم السالم.1
الشفاعة بإذن اهلل تعاىل ورضاه باب كرمه تعاىل وتقديره للشافعني، وهو تعاىل قادٌر  إن  

عىل أن يغفر للمشفوع له ويدخله اجلنة دون شفاعة، ولكن اهلل حكيم عليم، يظهر يف ذلك  

اهلل تعاىل ليبني متام فضلهم  املوقف كرامتهم ورفعتهم ما ال ُيفى، فقد جاء الوعد احلق من  

األنبياء    ، للعاملني الشافعني  هؤالء  واإليامن،  ومن  للحق  دعاًة  حياهتم  يف  أرسلهم  إذ 

دقون، فكان فضلهم عليهم يف   قهم املصَّ فتبعهم املؤمنون، ومتسك بدعوهتم املهتدون، وصدَّ

الرمح اإليامن ورضا  نور  اىل  الكفر  أن أخرجوهم من ظلامت  الدنيا  بذلك  احلياة  فنالوا  ن، 

______________________________________________________________   

 108/ 1هو ما جييء به السيل من طنٍي وغريه. فتح الباري:  )1(
 270٦/ ٦، وبلفظ مقارب يف صحيح البخاري،: 1٦7/ 1صحيح مسلم:  )2(
 .27، و)يُنظَر( عامل اآلخرة: 9/130معرفة املعاد:  )3(
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 . فضل الكريم املنان

عىل اخللمق، بقبول شفاعتهم فيمن يشفعون له  فيظهر يف ذلك املوقف تكريمهم  

ممن سبقت هلم الرمحة، فيتقدمون بطلب شفاعتهم اىل رهبم يف إخراج أقواٍم من النار دخلوها  

 . (1) بذنوهبم ليخرجوهم منها، فهم الشفعاء للمذنبني من أهل التوحيد

سلم ممن عرف بمقام هذه الشفاعة زاده الشوق والوالء للشافعني؛ لبيان فضلهم  وامل

ألجل نجاة اآلخرة، وبكّل تأكيد أّن مقام رسول اهلل حمّمد  ووحتصيل القربى منهم يف الدنيا 

    الفناء يف اهلل والبقاء باحلّق سبحانه وتعاىل هو مقام رفيع شامخ ذو سعة وعمومّية يف 

األنبيا  مجيع  درجة  جيعل  املقام  هذا  وليس  شفاعته،  وحيتاجون  به  يلوذون  واملرسلني  ء 

اعتبارّية، بل هو واقع ووجود موهوب ومكتسب منَّ اهلل تعاىل به عىل نبّيه، وهو ما يمّثل  

 .  (2) رمحة احلّق الواسعة والنََّفس الرمحايّن واحلجاب األقرب الذي هو املحمود املطلق

 ـ املالئكة 2
ال يوم  الشفعاء  الساموات واألرض من  قال  نيقيامة مالئكة  للمؤمنني،  تستغفر  التي   ،

ِفُروَن  تعاىل:   َتغم ِمُنوَن بِِه َوَيسم ِمم َوُيؤم ِد َرهبِّ َلُه ُيَسبُِّحوَن بَِحمم َش َوَمنم َحوم َعرم ِذيَن حَيمِمُلوَن الم الَّ

ًَة   َرمحم  
ٍ
ء يَشم ُكلَّ  َت  َوِسعم نَا  َربَّ آَمنُوا  َوِقِهمم  لِلَِّذيَن  َسبِيَلَك  َبُعوا  َواتَّ َتاُبوا  لِلَِّذيَن  ِفرم  َفاغم َوِعلماًم 

َِحيمِ  َواملماََلئَِكُة  [، وقال تعاىل:7]غافر:    َعَذاَب اجلم ِقِهنَّ  َفوم ِمنم  َن  َيَتَفطَّرم اَمَواُت  َتَكاُد السَّ

ِض أَ  َرم ِفُروَن ملَِنم يِف األم َتغم ِمم َوَيسم ِد َرهبِّ ِحيمُ ُيَسبُِّحوَن بَِحمم َغُفوُر الرَّ ]الشورى:    اَل إِنَّ اهللََّ ُهَو الم

5 .] 

من البرش وهذا االستغفار اليهم وشفاعتهم يف ذلك املوقف    فأما موقف املالئكة  

)ت الرازي  الفخر  فيه  قال  هذه  606فقد  إن  التحقيق:  أهل  )قال  الغيب  مفاتيح  يف  هـ( 

______________________________________________________________   

 .470/ 1)يُنظَر( احلياة اآلخرة:  )1(
 .9/8٦)يُنظَر( معرفة املعاد:  )2(
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لة سبقت، وذلك ألهنم  زرى اعتذار عن  الشفاعة الصادرة عن املالئكة يف حق البرش جتري جم

ماءَ قالوا يف أول ختليق البرش  ِفُك الدِّ ِسُد فِيها َوَيسم َعُل فِيها َمنم ُيفم [، فلام 30]البقرة:    َأجَتم

سبق منهم هذا الكالم تداركوا يف آخر األمر بأن قالوا فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك  

أن من آذى غريه، فاألوىل أن جيرب ذلك اإليذاء  وهذا كالتنبيه عىل  ،  وقهم عذاب اجلحيم 

 .(1) بإيصال نفع عليه(

قوله  و يف  املالئكة  من  الشافعني  موقف  العامة  الشفاعة  يف  واملقاصد  اآلثار  هذه  من 

ِفُقونَ تبارك وتعاىل   ُمشم َيتِِه  َخشم ِمنم  َوُهمم  َتىَض  ارم ملَِِن  إاِلَّ  َفُعوَن  َيشم [،  28]األنبياء:    َواَل 

التقدير: ملن ارتضاه، أي ارتىض الشفاعة له بأن  ،  هـ( 1393تفسري ابن عاشور)ت  اء يفوج

يف   ملن  الستغفارهم  استجابًة  أو  اهلل  عند  لكرامتهم  إظهارًا  له؛  يشفعوا  أن  املالئكة  يأذن 

ِفُقونَ األرض، ثم زاد تعظيمهم رهبم تقريرًا بقوله تعاىل:   َيتِِه ُمشم ، أي هم  َوُهمم ِمنم َخشم

 .(2) تعظيم من ُياف بطشته وحيذر خمالفة أمرهيعظمونه  

 ـ القرآن الكرمي   3
ومن بني الشفعاء: القرآن الكريم، فمن عمل به أعانه وشفع له يف التقّرب إىل اهلل تعاىل،  

اهلل سبحانه،   الباحثني عن  قافلة  املستقيم ضمن  الرصاط  اخلريات، ووضعه يف  إىل  وقاده 

 . (3) وأنجاه من الظلامت

بِنٌي ) قال تعاىل:   َن اهللِ ُنوٌر وكَِتاٌب مُّ َواَنُه  16َقدم َجآَءُكمم مِّ َبَع ِرضم ( هَيمِدي بِِه اهلُل َمِن اتَّ

َتِقيمٍ  سم مُّ اٍط  رِصَ إىَل  وهَيمِدهيِمم  نِِه  بِإذم النُّوِر  إىَل  الظُُّلاَمِت  َن  مِّ وُُيمِرُجُهم  اَلِم  السَّ   ُسُبَل 

 [. 16، 15]املائدة:

وهو صاحب الشفاعة العظمى واخلاصة وهو الذي يقول ألمته بأن    ورسول اهلل  

______________________________________________________________   

 .490/ 27غيب: تفسري مفاتيح ال  )1(
 .17/51)ينظر( التحرير والتنوير:  )2(
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ِقَياَمِة َشِفيًعا  ، قال  هذا القرآن سيشفع ألمته يوم القيامة  َم الم ُه َيأميِت َيوم آَن َفإِنَّ ُقرم َرُءوا الم : )اقم

 ُ َفإِهنَّ َراَن،  ِعمم آِل  َوُسوَرَة  َبَقَرَة،  الم ِن  َراَويم هم الزَّ َرُءوا  اقم َحابِِه،  اَُم  أِلَصم َكَأهنَّ ِقَياَمِة  الم َم  َيوم َتأمتَِياِن  اَم 

َحاهِباَِم  اِن َعنم َأصم اجَّ ، حُتَ ٍ َصَوافَّ َقاِن ِمنم َطريم رم
اَُم فِ اَُم َغَياَيَتاِن، َأوم َكَأهنَّ َرُءوا  َغاَمَمَتاِن، َأوم َكَأهنَّ ، اقم

 َ َكَها َحرسم َذَها َبَرَكٌة، َوَترم َبَقَرِة، َفإِنَّ َأخم َبَطَلُة(ُسوَرَة الم َتطِيُعَها الم ، فالقرآن هو اهلداية  (1) ٌة، َواَل َتسم

فهو   كلها،  لألجيال  الطريق  ينري  الذي  اخلالد  املعجز  وهو  الباطل  يأتيها  ال  التي  الكربى 

: )اعلموا أّن القرآن شافع ومشّفع، وقائل  وقال االمام عيل  ،  الشفيع يف طريق اهلداية 

من قرأ القرآن  ، فإن كان هذا يف  (2) القرآن يوم القيامة شّفع فيه(ومصّدق، وأّنه من شفع له  

بل    ،هلم   وعِمل به، عىل أن من قرأه ومل يعمل به مل يكن من أهل القرآن وال يكون شفيعاً 

 .(3) يكون القرآن حجة عليهم تتقدم أهله

 ـ الرحم 4
يوم القيامة، فقد ورد يف القرآن الكريم    تها شفاعتكريم اهلل تعاىل للرحم يف قبول  أّما عن  

تعاىل:   قوله  ِذَراعًا  يف  َسبمُعوَن  ُعَها  َذرم ِسلمِسَلٍة  يف  ُثمَّ  َصلُّوُه،  َِحيَم  اجلم ُثمَّ  َفُغلُّوُه،  ُخُذوُه 

َعظِيِم، واَل حَيُ  ِمُن بِاهللِ الم ُه َكاَن اَل ُيؤم ُلُكوُه، إنَّ َم َهاُهنَا  َفاسم َيوم كِنِي، َفَليمَس َلُه الم ضُّ َعىَل َطَعاِم املمِسم

 [. 35ــ   30]احلاقة: مَحِيمٌ 

ال ويذكر السيد حممد احلسين يف معرفة املعاد إن هذه اآليات    هـ( 1416هراين )تطي 

تتحّدث عّمن ُيعَطون كتاهبم بشامهلم، كنايًة عن جانب الشقاء، حيث يتطّرق من خالل عّدة  

إىل ذكر أحواهلم وتأّسفهم عىل ما فرط منهم، ثّم يصل إىل هذه اآليات التي ختاطب    آيات 

 مالئكة العذاب. 

ِحم القريب، كاألب واالّم واألخ وأمثاهلم، ومن هنا ُيفهم من   واحلَميم عبارة عن الرَّ

______________________________________________________________   

 .1/553صحيح مسلم:  )1(
 .2/22٦هنج البالغة:  )2(
 . 4/141٦رقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح: م  )3(
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املؤمن واملتعّدي عىل احلقوق، وال من   أن ليس من محيم وال َرحم قريب لغري  هذه اآلية 

 يشفع له يف فّك أغالله وسالسله؛ ولوكان مؤمنًا وغري معتد، ألغاثه احلميم وشفع له  معني 

 .(1) بكّل تأكيد

يكن   مل  إن  اإلنسان،  أمام  عقبًة  يتمثل  وكيف  املوقف  أهوال  يف  بالرصاط  مررنا  وقد 

صوالً له وكذلك األمانة، فإن كان وصوالً للرحم ومؤديًا لألمانة فقد شفعا له ونجا من  وَ 

 ه العقبات. هذ

  لبعضهم   وشفاعة املؤمنني  شفاعة أهل البيت   ـ  5
،  آل بيت النبي    اهلل تعاىلومن الشافعني يوم القيامة ممن يناهلم هذا التكريم من  

)قال   وُأشّفع:  القيامة  يوم  ألشفع  بيتي    ،إيّن  أهل  ويشفع  فُيشّفع،  عيلٌّ  ويشفع 

الشفعاء مخسة: القرآن، والرحم، واألمانة، ونبيكم، وأهل بيت  : )، وقال(2) (فيشّفعون 

 .(3) (نبيكم

واهلل  ،  واهلل لنشفعن،  واهلل لنشفعن: )كذلك يقول يف هذه الشفاعة االمام الصادق  

َلنَا ِمنم َشافِِعنَي ):    عدونا   يقول  حتى ًا[،ثالث] ولتشفعن شيعتنا    ،لنشفعن  ( َواَل  100َفاَم 

 . (4) ([ 101،  100]الشعراء:   َصِديٍق مَحِيمٍ 

 الذين يستغفرون ألنفسهم وإلخواهنم يف اإليامن، فيؤّدي  ني املؤمنفضاًل عن شفاعة  

ذلك إىل غفران تلك الذنوب، فقد شفعوا يف حقيقة األمر، وقد ذكر اهلل تعاىل كالمهم يف  

ِم  الكريم، قال تعاىل:    القرآن  َقوم َنا َعىَل الم اَلَنا َفانرُصم مَحمنَا أنَت َموم ِفرم َلنَا وارم ُف َعنَّا واغم َواعم

َكافِِرينَ   [. 286]البقرة:   الم

______________________________________________________________   

 .9/137)يُنظَر( معرفة املعاد:  )1(
 . 2/ 15مناقب ابن شهر آشوب:  )2(
 .2/ 15: املصدر نفسه )3(
 . 501/ 5تفسري الربهان:  )4(
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هوال يشهدون إلخواهنم  أل ن من املؤمنني كام أهنم يف تلك اوالصاحلوأهل البيت  ف

، وهم الذين خلطوا عمالً  العذاب يف النارهم ممن استحق  من املوحدين، فإهنم يشفعون في

األحاديث   يف  ورد  وقد  ذنوهبم،  من  هلم  تطهريًا  النار  دخوهلم  فكان  سيئًا؛  وآخر  صاحلًا 

َكاِب،  الرشيفة قوله   َيمِل َوالرِّ يِح، َوِمثمَل َأَجاِويِد اخلم ِق، َوِمثمَل الرِّ رَبم وَن َعَليمِه ِمثمَل الم : )َفَيُمرُّ

ُدوٌس يِف النَّاِر، َفإَِذا َقَطُعوُه ـ َأوم َفإَِذا َجاَوُزوُه ـ َفاَم َأَحُدُكمم  َفنَاٍج ُمَسلَّمٌ  ، َوخَممُدوٌش ُمَكلٌَّم، َوَمكم

ِذيَن َسَقُطوا يِف النَّاِر، َيُقو َواهِنُِم الَّ َلُم َأنَُّه َحقٌّ َلُه بَِأَشدَّ ُمنَاَشَدًة ِمنمُهمم يِف إِخم ُلوَن: َأيم  يِف َحقٍّ َيعم

َقاَل   َربِّ  َوَهَلُكوا؟(  َم  َيوم الم َنا  َنَجوم فِيَم  مَجِيًعا،  َتِمُر  َوَنعم مَجِيًعا،  َوَنُحجُّ  مَجِيًعا،  ُزو  َنغم :  ُكنَّا 

َقاَل:   ِرُجوُه(،  َفَأخم إِياَمٍن  ِمنم  ِدينَاٍر  ِزَنُة  بِِه  َقلم يِف  َكاَن  َمنم  انمُظُروا   : َوَجلَّ َعزَّ  اهللُ  )َفَيُقوُل 

َرُجوَن( َقاَل  ِرُجوُه(، َقاَل )َفُيخم بِِه ِزَنُة ِقرَياٍط ِمنم إِياَمٍن َفَأخم :  : )ُثمَّ َيُقوُل: َمنم َكاَن يِف َقلم

َرُجوَن(، َقاَل  ِرُجوُه(،  )َفُيخم َدٍل ِمنم إِياَمٍن َفَأخم بِِه ِمثمَقاُل َحبَِّة َخرم : )ُثمَّ َيُقوُل: َمنم َكاَن يِف َقلم

َرُجوَن(.  احلديث  َقاَل: )َفُيخم

املؤمنني هم من الشفعاء، ألّن اهلل تعاىل قد أخرب  صالح  ج من هذا احلديث أّن  ويستنت

ُهُم  عن حلوقهم بالشهداء يف يوم القيامة، قال تعاىل:   بِاهللِ وُرُسلِِه اوَلئَِك  َءاَمُنوا  ِذيَن  والَّ

ُرُهمم وُنوُرُهمم  ِمم هَلُمم أجم َهَدآُء ِعنَد َرهبِّ يُقوَن والشُّ دِّ  . [ 19]احلديد:  الصِّ

ويف هذه الشفاعة من مقاصد تكريم املؤمنني الصاحلني والشهداء يف ذلك املوقف وهم  

وهي  يناشدون اهلل تعاىل يف إنقاذ إخواهنم من الذين أوقعتهم معاصيهم وذنوهبم يف النار،  

لعباده تعاىل  اهلل  برمحته    منحة  املتمّسكني  املقّربني  ومالئكته  من  بالصاحلني  يستفيدوا  أن 

عبدًا من    إذن اهلل تعاىل ورضاهيشملوا بللعليا من خالل العفو واملغفرة واملساحمة،  صفاته ا

مصداق حكم   من  العقوبة، وإخراجه  بالء  من  وإنقاذه  بمعصيته،  حاله  قد ساءت  عباده 

 العقاب الذي يشمل املجرمني. 

 املقصد الثالث: العدل اإلهلي يف الشفاعة بقبول توبة املذنبني



 

279 

يف الشفاعة من خالل الرد عىل شبهٍة مهمٍة فيها، تظهر    العدل اإلهلي يثبت مقصد  كام  

املذنب   يتب هذا  ملاذا مل  الذين ال يرون إطالقها للجميع، بتساؤل منهم،  من كالم بعض 

له   ليجد  أن يستقدم رسوله  أمامه طوال عمره! وأي عدالٍة يف  التوبة ممتدة  وكانت فرصة 

 .(1) خرج أمامه طول الوقت! خمرجًا من إثمه، وكان امل

ِق  من  وغريه  الرأي  هذا  اىل  ويعود  الشفاعة  يف  العقيدة  هذه  إمكان  املعرضني عن  بل 

التفسري اخلاطئ لبعض اآليات الكريمة الواردة فيها من خالل بيان رمحة اهلل تعاىل وسعة  

لطفه بعباده من دون االشارة اىل حقيقة مرتبة العبودية التي جيب أن يتصف هبا املؤمن، أو  

معها اىل التأكيد   ُينَظر يتعلق بالفضائل والتي ال  األحاديث الرشيفة التي ُنِقلت باعتبارها مما 

فأدى ذلك اىل التهاون يف هذه العقيدة اىل الدرجة التي تكاد   أو مضامينها،  من صحة نقلها 

 . (2)مجيعاً هتدد القيم 

بل ليست مطلقة للجميع،  الشفاعة  فإن هذه  العدالة يف ذلك  ملذنبي    هي  أما  خمتصة 

امل  من  إذ  إليامهنم،  توضع  املوحدين؛  ثمَّ  املؤمنني،  جلميع  مكتوبة  النجاة  تكون  أن  مكن 

األحكام وما ملخالفتها من أنواع العقاب، ليهلك الكافرون بكفرهم، أّما املؤمنون فريتفع  

املسي ويبقى  منهم،  املحسنني  درجات  الغائّية  ئ بالطاعة  النجاة  تلك  بالشفاعة  فينالون  ون 

  ، أنواع العذاب، مع مقاساة عذاب البعض اآلخروالسعادة النهائّية ولو بالنسبة إىل بعض  

كأحوال الربزخ وأهوال يوم القيامة، فيكون بذلك أصل وضع احلكم وعقابه أّواًل عداًل،  

 .(3) ورفع عقابه ثانيًا عداًل 

ذلك  يف  )ت   ويقول  أمر 606الرازي  تعاىل  )إنه  باالستغفار    حممدًا    نبينا   هـ(: 

______________________________________________________________   

 وما بعدها.  ٦4)يُنظَر( الشفاعة، مصطفى حممود:  )1(
 . 73يُنظَر( أوهام وحقائق: )  )2(
 .9/209)يُنظَر( معرفة املعاد:  )3(
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ِمنَاِت  : للمذنبني، فقال تعاىل ِمننَِي َواملمُؤم ِفرم لَِذنمبَِك َولِلمُمؤم تَغم [، والفاسق  19]حممد:    َواسم

تعاىل:   قوله  بدليل  َبَغتم  مؤمن  َفإِنم  َبيمنَُهاَم  لُِحوا  َفَأصم َتَتُلوا  اقم ِمننَِي  املمُؤم ِمَن  َطائَِفَتاِن  َوإِنم 

تِي َتبمِغي َرى َفَقاتُِلوا الَّ ُخم ا َعىَل األم َدامُهَ [، فسامه مؤمنًا حال كونه باغيًا،  9احلجرات:  ]  إِحم

َتتَُّقونَ وقال تعاىل:   َلَعلَُّكمم  َباِب  َلم األم ُأويِل  َيا  َحَياٌة  ِقَصاِص  الم يِف  [،  179]البقرة:    َوَلُكمم 

 . (1)فسامه تعاىل مؤمنًا حال قتل النفس بغري احلق

  اسق، فإذا طلب حممدبأن يستغفر للف  ت هبذا: أن اهلل تعاىل أمر النبي حممد  فثبُ 

يريد أن ال يرده اهلل عن مطلوبه، بل يقبل شفاعته، وإذا ثبت    ه املغفرة للفاسق، فال بد أن

طِيَك َربَُّك َفرَتمىَض فإن اهلل تعاىل يقبله أيضًا؛ لقوله:  ذلك،  يريد    أن حممدًا   َف ُيعم   َوَلَسوم

اق حممد ويلزم من ذلك: أن اهلل تعاىل يقبل شفاعة  ، [5]الضحى:    .(2) يف حق الُفسَّ

والعلم هبذا األمر يدفع الكثري من العصاة اىل طمعهم يف احلصول عىل غفران ذنوهبم   

تكون  لواستحصال الشفاعة من الشافعني مما يدفعهم اىل سلوك طريق التوبة عن الذنوب، 

الدنيا ويستلزم    لإلنسان يف   كّل ما يستوجب الغفران، إذ إن  كة لَ إنقاذهم من اهلَ بشافعًة هلم  

، فالتوحيد إذًا  ذنوبه ، ويوجب غفران  وربههو شفيع يتوّسط بني العبد  فقربه من احلّق تعاىل،  

هلذه الشفاعة يوم القيامة إال بتوبته عن    من شفعاء اإلنسان، أما الكافر، فهو غري مستحٍق 

 الرشك، عندئٍذ يكون توحيد اهلل تعاىل شافعًا له موجب لغفران رشكه. 

الكريمة:   القرآنّية  اآليات  من  الكثري  اليها  دعتنا  الذنوب  من  َياِعَباِدَي  فالتوبة  ُقلم 

َةِ  نَُطوا ِمنم َرمحم ُفوا َعىَل َأنمُفِسِهمم اَل َتقم َ ِذيَن َأرسم َغُفوُر  الَّ ُه ُهَو الم ُنوَب مَجِيًعا إِنَّ ِفُر الذُّ  اهللَِّ إِنَّ اهللََّ َيغم

ِحيُم   من الرشك، فمن صار موّحدًا    ومن بني أنواع التوبة: التوبة، كذلك  [ 53]الزمر:    الرَّ

______________________________________________________________   

 . 245/  2األربعني يف اصول الدين:   )1(
 . 245/  2)يُنظَر( األربعني يف اصول الدين:   )2(
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 .(1) مؤمنًا باهلل تعاىل ُغفر له ذنبه يف اإلرشاك، وكان نفس توحيده توبًة له

إِنَّ اهللََّ اَل  هـ( يف هذه التوبة أنه ال تعني اآلية املباركة:  3931ويقول ابن عاشور )ت 

َك بِهِ  َ ِفُر َأنم ُيرشم أّنه ال ُتقبل توبة املرشك منه مهام كانت، وأّن اهلل   [، 116و  48النساء:  ]  َيغم

لن يغفر للمرشك رشكه، بل تعني أن املرشك املرّص عىل رشكه حّتى يموت، سوف لن ينال  

 .(2) املغفرة ألن اهلل تعاىل يغفر ما دون اإلرشاك فيه  

َا الَّ غفران ذنب الكفر:    ملؤدي اىل فيدخل التائب يف دائرة االيامن ا ِذيَن آَمُنوا اتَُّقوا  َياَأهيُّ

ِفرم َلُكمم  مُشوَن بِِه َوَيغم َتِِه َوجَيمَعلم َلُكمم ُنوًرا مَت ِ ِمنم َرمحم
َلنيم تُِكمم كِفم َواهللَُّ َغُفوٌر    اهللََّ َوآِمنُوا بَِرُسولِِه ُيؤم

 [. 28]احلديد:   َرِحيمٌ 

ك يف اجلحيم اىل  فكانت توبته من الرشك شافعة له يوم القيامة بإنقاذه من الشقاء واهلال

  اإلسالم، بقوله: )ال رشف أعىل من    رضوان اهلل تعاىل، وهو ما أشار إليه اإلمام عيل  

 .  (3) من التقوى وال معقل أحصن من الورع، وال شفيع أنجح من التوبة(  أعز وال عز 

وقوله  أما   الشفاعة،  هبذه  أوىل  فهم  املوحدين  من  املعايص  وأصحاب  :  العصاة 

لِ ِتي أٍلَ َشَفاعَ ِ) َكَباِئر   هم ِتي   ِمن   الم َوٌة  ، خري دليٍل عىل ذلك، وكذلك قوله  ( 4) ( ُأمَّ : )لُِكلِّ َنبِيٍّ َدعم

ِقَياَمِة(  َم الم تِي َيوم َويِت َشَفاَعًة أِلُمَّ َتَبأمُت َدعم ِتِه، َوِإينِّ اخم ، ومع ذلك فهذه التوبة ليست  ( 5) َدَعاَها أِلُمَّ

، وإال لكانت كام قال امُلطلقني للشبهات فيها أهنا  التي تصدق عليها ُمطَلقة بل هلا من الرشوط  

 ستكون سببًا يف اإلرصار عىل املعايص والذنوب. 

 

______________________________________________________________   

 . 75/ 9، ومعرفة املعاد:  27)الطباطبائي(:  )يُنظَر( عامل اآلخرة   )1(
 .9/75، ومعرفة املعاد: 81، 5/80)يُنظَر( التحرير والتنوير:  )2(
 .4/457: 370هنج البالغة، احلكمة  )3(
 .1/399، واملستدرك على الصحيحني: 3/383من ال حيضره الفقيه:  )4(
 .190/ 1صحيح مسلم:  ( 5) 
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 : الرمحة اإلهلية يف الشفاعة ألصحاب الذنوب من املوحدين رابعاملقصد ال
يستشعرها املسلم عند تصوره لذلك املوقف العصيب، يوم مجع اخلالئق  من املقاصد التي  

ي رب العاملني ببضاعته املزجاة التي أحصاها اهلل تعاىل وجهلها اإلنسان نفسه،  وحضوره بني يدَ 

إال أن تداركه موارد هذه الرمحة العظيمة من قبول الشفاعة فيه وإنقاذه مما كسبته يداه، ففيها من  

 باملشفوع له ما هو ظاهر بنيِّ حيث وجد سببًا حتصل له به املغفرة ودخول اجلنة.  تعاىل  رمحة اهلل 

الرمحة   بصور وتتجىل  عباده  ،  خمتلفة  اإلهلية  من  شاء  ملن  سبحانه  اهلل  يغفر  ان  منها 

بالشفاعة يف امته، وهي تتمثل يف شفاعات كثرية اعظمها   ه  العصاة، ومنها تكريم رسول

 عامة لراحتهم من طول املوقف واهواله ومنها ادخاله لطائفة من  هل املحرش أل  ه  شفاعت

يدخلها، ومنها    امته اجلنة من غري حساب، ومنها شفاعته فيمن استحق دخول النار ان ال 

خوانه من  ا ا ويشاركه فيه شفاعته يف اخراج املؤمنني واملوحدين منها بعد دخوهلم فيها، 

 .(1) ربون من املؤمنني وسائر الشافعنيهل بيته واملالئكة واملق وأ األنبياء

اىل   ذلك  يدفعه  الصحيح  بمعناها  هبا  ويؤمن  الشفاعة  بطريق  اإلنسان  يعلم  فعندما 

الطمأنينة بخالصه من العذاب املؤبد والتي تدفعه نحو العمل الصالح ومنشأ هذه الطمأنينة  

 إنام هو حسن ظنه باهلل تبارك وتعاىل.

اجلرائم الكبرية يعانون من وخز الضمري، كام يشعرون باليأس من  ذلك أن مرتكبي  

عفو اهللّ تعاىل، ولذلك هم ال يفكرون بالعودة اىل طريق اهلداية ورضا اهلل تعاىل، وال بإعادة 

وإىل   والطغيان،  التعنت  اىل  املظلم  املستقبل  يدفعهم  وقد  اآلثمة،  حياهتم  النظر يف طريقة 

كاملريض اليائس من الشفاء الذي يتحلل من أي نظام غذائي،  التحلل من كل قيد متامًا،  

 .(2)العتقاده بعدم جدوى التقيد بنظام

______________________________________________________________   

 35٦ـ 355كربى اليقينات الكونية: (  1) 
 .382)يُنظَر( أسرار االقدار:  )2(
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يقول السيد كامل احليدري )إن إعتقاد هؤالء املذنبني بالشفاعة املقيدة برشوطها يبعث  

يف   النظر  وإعادة  السلبي  سلوكهم  عن  الَعودة  اىل  فيدفعهم  وأفئدهتم،  نفوسهم  يف  األمل 

ح  والعصيان؛  منهج  التمرد  من  عليه  هم  ما  يف  والتامدي  االستمرار  عن  ويمسكهم  ياهتم 

وذلك أهنم لو علِموا أن الرجوع عن منتصف الطريق الباطل اىل الطريق الصواب واحلق  

سينقذهم مما يرتتب عىل أفعاهلم السيئة التي ارتكبوها مدة عمرهم، فيغتنموا الفرصة بتغيري  

 .  (1) وضعهم وتعديل سلوكهم(

لكن هذه السامحة قد ال تتواجد يف نفوٍس اعتادت املعايص وابتعدت عن اهلل تعاىل،  

كام واحلق،  اهلداية  طريق  اىل    وعن  يؤدي  قد  املعايص  هذه  عن  الناتج  الضمري  قلق  أن 

وبذلك   تلوثه،  عىل  الباعث  املجتمع  من  باالنتقام  الشعور  حتفيز  وإىل  نفسية،  اختالالت 

املذنب اىل عنرص   يفتح  يتبدل  بالشفاعة  خطر، وإىل مصدر قلق اجتامعي، ولكن، اإليامن 

مل جيعله يسيطر  أمام اإلنسان نافذة نحو النور، ويبعث فيه االمل بالعفو والصفح، وهذا األ 

عىل نفسه، ويعيد النظر يف مسرية حياته، بل ويشجعه عىل تاليف سيئات املايض، لذلك فإن 

النفيس والروحي للمذنب، ويفسح الطريق أمامه إىل  اإليامن بالشفاعة حيافظ عىل التعادل  

 . (2)أن يتبدل إىل عنرص سامل صالح 

بحد  يف الشفاعة  الرشيفة    وبناًء عىل ذلك فإن ما ورد من النصوص الكريمة والروايات

ويتخلص من العذاب الدائم فيكون    ذاهتا تطمئن من تلوث بالذنوب أنه قد ينال شفاعته

 وبه، وذلك ألن العذاب الدائم إنام يكون للكافرين. حافزًا له للتوبة من ذن

هـ( يف هذه الشفاعة )لرّبام  1416ويضيف الشيخ حممد حسني احلسيني الطهراين )ت 

أوجب الرجاء يف الشفاعة إقالع الشخص العايص عن معاصيه، وركوبه رصاط التقوى،  

______________________________________________________________   

 . 175الشفاعة )كمال احليدري(:  )1(
 . 327، وأسرار األقدار: 210، 209/ 1)يُنظَر( تفسري األمثل:  )2(
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فذة للرجاء: لقد ُقيض  بينام قد يقول إذا انعدمت يف وجوده أّية نا   ، وصريورته من املحسنني 

بى؛ وإذا طغى املاء، فام الفرق أن يغمر شخصًا واحدًا أو مائة؟ وما   األمر، وبلغ السيل الزُّ

أعامل اخلري؟ نفعل  فلامذا  النار،  نافذة رجاء ،  دمنا من أصحاب  أعينه  أمام  إذا الحت  أّما 

نزجر عن معاصيه،  العفو وطالئع الرمحة، ورجى شموله بالشفاعة، فلرّبام أقلع عن غّيه وا

َعظِيمو وانساق إىل الطاعات والعبادات،  ُل الم َفضم  . (1)َذلَِك ُهو الم

الذنوب عنهام لتطلع من   اللوث والدنس وجلالء صدأ  الشفاعة إلزالة ذلك  فتجيء 

جديد تلكام النفس السليمة والعقيدة احلسنة، فتقود ذلك الشخص إىل مرفأ األمان وساحل  

 . (2)النجاة

وبذلك يتجسد مقصد مهم من مقاصد الشفاعة، إذ ال ُيفى عىل املسلمني سعة رمحة  

تعاىل قد جعل لنا أبوابًا كي يتجاوز عن خطايانا، فكام أن    فإنهاهلل تعاىل، وحتى العاصني منا  

اإلنسان،   هلذا  مالزمة  أيضًا  تعاىل  اهلل  رمحة  فكذلك  املعصوم،  غري  لإلنسان  مالزم  اخلطأ 

 إليها سعيها. سعى  ولكن، إن

 ثاين خالصة الفصل ال
من االيامن باملعاد واملوقف واحلساب، نخلص    والعرب وبعد هذه الدراسة يف املقاصد  

 منها بفوائٍد عدة، منها: 

ـ من كربى املقاصد من مظاهر وأهوال القيامة واحلرش وابتداًء من النفخ يف الصور  1

مع كون اهلل تعاىل  وملكه ومالكيته وحاكميته، فوبعث األموات جتليات ربوبية اهلل تعاىل  

كًا يف كل األوقات، وعىل كل األكوان، إال أن ذلك يتجىل بوضوح عند النفخ يف  مالكًا وملِ 

 . إذا حرش املخلوقات مجيعًا وعرضهم حلساهبم الصور، وعند النشأة الثانية

______________________________________________________________   

 21٦، 9/215)يُنظَر( معرفة املعاد:  )1(
 .9/207)يُنظَر( معرفة املعاد:  )2(
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، حيث  قيامة ونتائج ومصالح، كذلك سيكون يوم ال   مقاصدكان مبدأ اخللق ذا    فكام

وحده باحلق، بقوته وقدرته    يكون احلكم وامللك هلل تعاىلو،  مجيعاً الناس  بعث املخلوقات و

 يف تبدل السموات واألرض وهتيأهتا للجمع وحرش العباد وحساهبم وجزاءهم. 

ٍث أو  من مقاصد مقدمات القيامة من النفخ يف الصور سواٌء كانت نفختني أو ثال   ـ 2

تعاىل ومشيئته وعظمته وقدرته عىل    اإلهلية والصفات    سامءاألجتليات    أربع اهلل  إرادة  من 

البعث واالحياء بعد فناء اخللق وصعقهم، فهو املبدئ واملعيد، وهو املحيي واملميت، فضالً  

 عن فَزع اخللمق الشديد وانقيادهم التام هلذه املشيئة واإلرادة اإلهلية. 

أي أن النفخة  لتكويني للنشآت اإلنسانية،  يتضح من اإليامن بنفَخَتي الصور الدور اـ  3

، والنفخة الثانية تكون  املتمثلة باحلياة الدنيا   األوىل تكون سببًا يف هناية النشأة التكوينية األوىل

املتمثلة باحلياة الربزخية، ومثلها املقاصد التي تظهر يف    سببًا يف هناية النشأة التكوينية الثانية

بع نفخات، يف جتليات اإلرادة والقدرة اإلهلية فيام ينتاب اخلَلمق  قوهلم من كوهنا ثالث أو أر

 من فزع يومئٍذ، فضاًل عن الدور التكويني للنشآت اإلنسانية. 

إقامة احلجة  ـ من مقاصد اإليامن باملحكمة اإلهلية، وحساب العباد عىل مجيع أعامهلم،  4

قبل املحاسبة العباد بإعطائهم صحف أعامهلم  متييز  الة  عدمظاهر  ، و عىل  اجلزاء اإلهلي يف 

تعاىل  ، وعدالته  مقاصد التكريم اإلهلي يف من ال حُياسبون، فضاًل عن  املؤمنني عن الكافرين

فيويف احلق عز وجل عباده  بينهم،    فيام  وعدم ضياع احلقوق واملظامل ،  وإكرامه ملن حياسبون 

 . من خردل   ظلم نفس شيئًا وإن كان مثقال حبةأجورهم كاملة غري منقوصة وال تُ 

عىل  5 األشهاد  حضور  القيامة  يوم  اإلهلي  واحلساب  املحاكمة  مقاصد  من  كذملك  ـ 

اإلنسان، إذ مل ختُل من اللطف اإلهلي بالعباد، ونجاة املؤمنني بناًء عىل اكتفائهم بشهادة اهلل  

جة  تعاىل عىل أعامهلم، كام أن من هذه املقاصد جتليات العدالة اإلهلية يف االشهاد وإقامة احل

عىل العباد، فضاًل عن جتليات القدرة اإلهلية يف شهادة اإلنسان عىل نفسه ونطق جوارحه،  
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خاصة، وبالذات    بشهادهتم عامة والنبي    وما يف حضور األشهاد من تكريم األنبياء  

 .بالوسطية وعرض أعامهلا عليه  تكريم أمة النبي حممد 

األعامل، يأذن اهلل تعاىل بإقامة املوازين التي من خالهلا يعرف اخللق    َعرض بعد  ـ و6

، ومل ختُل هذه املرحلة من مقاصد عقدية  درجات أعامهلم، واجلزاء الذي يستحقونه عليها 

إقامة احلجة عىل اخللق برؤية  مهمة، منها دور هذه املوازين يف جتليات دقة العدالة اإلهلية، و

أن اهلل تعاىل قادر عىل أن يدخل عباده اجلنة أو النار من غري أن يقيم    ، ذلكآثارها أعامهلم و

  يعرفون عليهم احلجة بناء عىل علمه فيهم، لكنه بمقتىض عدالته مل يفعل ذلك، وإنام تركهم 

موازين القيامة، وذلك لدورها يف بيان حقائق األعامل،    م من خالل هل أعام  نتائج بأنفسهم  

 مل ومنزلته. فضاًل عن بيان حقيقة العا 

ـ ُتَعد جتليات عدالته تعاىل من املقاصد العقدية التي ترتبط بااليامن بالرصاط، ملا يظهر  7

عليه من التمييز بني مراتب الناس بحسب اعتقادهم وتصديقهم، إذ يسريون عليه، فمنهم  

اهلالك من أول وهلة، ومنهم   بينهام  الناِج بال خدش، ومنهم  ينجوفاملتوسط  ،  ُيصاب ثم 

يث يتجىل يف هذه األصناف مقصد العدالة اإلهلية، فضاًل عن مقاصد الرتبية والتطهري  ح

حتى تناله الرمحة اإلهلية مما جيده يف سلوكه الرصاط كي يكون أهاًل لدخوله اجلنة إن كان  

 من أهلها. 

وأمته عىل    الرمحة اإلهلية يف إكرام النبي  حكم وجوده  ـ كذلك من مقاصد الرصاط  8

و هذا  الرصاط  يف  ألثرها  الدنيا  احلياة  يف  االستقامة  جتسيد  عن  فضاًل  استقامتهم،  جتسيد 

دقتها، و  املوقفتوافق  اجلواز وبيان  و   مع  هذا  اإلهلية  وتطهري    التكليف يف اآلخرةالقدرة 

 حياهتم الدنيا.صالح األعامل يف املؤمنني لدخوهلم اجلنة، وتربيتهم وإرشادهم اىل تقديم 

العباد وبعدما يروا أعامهلم وعواقبها  ـ ومن موارد الكرامات اإلهلية يف يوم القيامة، أنَّ  9

لريوي ظمأهم    ويكرمهم  ن تعاىل أولياءه املؤمننيمن خرٍي أو رَش، وهم يومئٍذ فِزعون، يؤمِّ 
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به، فضاًل عن    تكريم اهلل تعاىل للنبي    هذا احلوض ، فكان من مقاصد  من حوض نبيه  

لللم تكريمه   وإذالله  الصادقني،  للدينؤمنني  واملبدلني  بالنسبة  لمغريين  مكانه  إن  كام   ،

 للرصاط إنام هو لري املؤمنني بعدما يَروه من الفزع واألهوال يف مواقف القيامة وأهواهلا. 

ـ ال ُيلوا قبول الشفاعة يوم القيامة أو رفضها من حكمٍة ومقصد قد ُيفى علينا  10

تع اهلل  يعلمه  إنه  هذه  إال  وتعاىل، ومن  تبارك  قانون عدله  أو  واسع فضله  يف  لتدخل  اىل، 

توافق   اإلهليةاملقاصد  العدالة  مع  الشفاعة  ومقصد  رشوط  للشافعني،  تعاىل  اهلل  ،  تكريم 

توبتهم،   وقبول  الذنوب  ألصحاب  الشفاعة  يف  اإلهلي  العدل  جتليات  مقصد  عن  فضاًل 

  اإلهلية بصور تتجىل الرمحة  ، إذ  ألصحاب الذنوب من املوحدين  ها الرمحة اإلهلية في  وجتليات

رسوله،  خمتلفة تكريم  ومنها  العصاة،  عباده  من  شاء  ملن  سبحانه  اهلل  يغفر  ان    منها 

بالشفاعة يف امته، ومنها ادخاله لطائفة من امته اجلنة من غري حساب، ومنها شفاعته فيمن  

اعته يف اخراج املؤمنني واملوحدين منها بعد يدخلها، ومنها شف  استحق دخول النار ان ال 

هل بيته واملالئكة واملقربون من وأ   خوانه من األنبياء ا  ويشاركه فيها   دخوهلم فيها، 

 . املؤمنني وسائر الشافعني
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 : نعيم اجلنة وعذاب النار ومراتبهامثالثلفصل الا

التي   النتائج  الناس بعد  من خالل  ذلك بأصناف  متحضت عن حماسبة اخللمق، ُيرج 

خمتلفة، أما املعاين واملقاصد فيام تشتمل عليه كل فئة من هذه األصناف، وما يالقوه من جزاء  

مناه يف القسم األول من هذا الفصل، وهو يندرج حتت   النعيم أوالعذاب، فقد كان مما قدَّ

واملعنوي،  جتليات مقصد العدالة واحلكمة اإلهلية، ثم بينا فيام بعده يف نوَعي اجلزاء احليس  

مقاصد   عن  فضاًل  اإلهلية  واحلكمة  القدرة  مقاصد  فيها  تتجىل  والتي  وعذاب،  نعيٍم  من 

العدالة والرمحة اإلهلية وحتقيق ما وعد به تعاىل من الرتغيب والرتهيب، ولذلك كان القسم  

م  الثاين يف اجلزاء احليس للنعيم والعذاب، والقسم الثالث من الفصل يف اجلزاء املعنوي للنعي

 والعذاب. 

وقد سبق هذه األقسام متهيد يف مفهوم اجلنة والنار؛ باعتبارمها الوجه األول واحلقيقي  

 هلذا اجلزاء من نعيٍم وعذاب. 
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 متهيد: مفهوم اجلنة والنار 

 أوالً: مفهوم اجلنة
اجلنة يف اللغة: وتعود اىل مادة )جنن(، واجلَنَّة: هي بستان ذات شجر وُنزهة، وهو ذاك  

ل، إذ ال تكون اجلَنَّة يف  ألن   ف بأهنا احلديقة َذات الّشجر َوالنَّخم الشجر بورقه يسرت، كام ُتعرَّ

كالم العرب إال وفيها نخيل وعنب، فإن مل يكن فيها ذلك وكانت ذات شجر فهي حديقة  

 وليست بَجنَّة. 

واجلنة من االجتنان وهو السرت لتكاثف أشجارها وتظليلها بالتفاف أغصاهنا، وهي  

النعيم يف اآلخرة،   إليه املسلمون، وهو ثواب مستور  والسرت والتسرت، وهي دار  ما يصري 

 .( 1)، ومجعها جناٌت وجنانعنهم اليوم

ال: َجنَّة، ومرة يقال: جنات عدن، وجنة عدن، ألن املعدن:  أما يف االصطالح: فمرة يق

دار اخللد ودار السالم ألن  اإلقامة، وكلها دار اإلقامة، كام أن كلها مأوى املؤمنني، وكذلك  

 مجيعها للخلود والسالمة من كل خوف حمزن. 

وكذلك جنات النعيم، وجنة نعيم، ألن مجيعها مشحونة بأصناف النعيم؛ ألن اهلل عز  

وجل أن كان سمى شيئًا من هذه األسامء جنة يف موضع فقد سمى اجلنان كلها بذلك يف  

نة من جنة ولكنها للجنان أمجع ال سيام وقد  موضع آخر، فعلمنا أن هذه األسامء لتمييز ج

 أتى الكتاب بذكر العدد ومل يثبت إال أربعًا.  

وقد ورد وصف اجلنة يف كتاب اهلل تعاىل ما يقرب من ثالثامئة آية، وذكرها مطرد يف  

مجيع سور القرآن إالَّ عرشين سورة، هي: سورتا املمتحنة واملنافقني، وثامين عرشة سورة  

 .( 2) السور القصارمن 

______________________________________________________________   

 .13/100، لسان العرب: 421 /1، معجم مقاييس اللغة: 2٦8/ 1)يُنظَر( العني:  )1(
 .182، واإلنسان والعقيدة: 1/474)يُنظَر( املنهاج يف شعب اإلميان:  )2(
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املفيد )ت   الشيخ  النعيم، ال يلحق من دخلها نصب وال  413يقول  هـ(: )اجلنة دار 

يلحقهم فيها لغوب، وجعلها اهلل سبحانه دارًا ملن عرفه وعبده، ونعيمها دائم، ال انقطاع  

له، والساكنون فيها عىل أرضب: فمنهم من أخلص هلل تعاىل، فذلك الذي يدخلها عىل أمان  

 عذاب اهلل تعاىل.  من

من خلط عمله الصالح بأعامله السيئة كأن يسّوف منها التوبة، فاخرتمته املنية  : ومنهم 

قبل ذلك، فلحقه خوٌف من العقاب يف عاجله وآجله، أو يف عاجله دون آجله، ثم سكن  

 اجلنَة بعد عفو اهلل تعاىل أو عقابه. 

عليه تعاىل بغري عمٍل سلف منهم يف الدنيا، وهم الولدان املخلدون    يتفضل ومنهم من  

فهم حلوائج أهل اجلنة ثوابًا للعاملني، وليس يف ترصفهم مشاق   الذين جعل اهلل تعاىل ترصُّ

 .( 1) وال ُكلفة؛ ألهنم مطبوعون إذ ذاك عىل املسار بترصفهم يف حوائج املؤمنني(

 اثنياً: مفهوم النار
الضياء، والفعل ناَر وأناَر وَنورًا وإنارًة، واستنار، أي  من )النور( وهو    النار يف اللغة

غريها ُنَويرة ومَجمُعها ُنوٌر وَأنموٌر ونرِيان انقلبت    ،  ( 2) أضاء والنار ُمَؤنََّثة، وهي من الواو ألَنَّ َتصم

 . (3) الواو ياء لكرسة ما قبلها 

، وكلُّ ما يف القرآن من أصحاب النار، فاملراد    ويف اإلصطالح: هي جوهر لطيف حمرق

اما  تعاىل:    أهلها،  اقوله  َحاَب  َأصم نَا  َجَعلم َماَلئَِكةً َوَما  إِالَّ  فاملراد  31  :املدثر ]  لنَّاِر   ،]

 . (4)خزنتها 

______________________________________________________________   

 .117( تصحيح االعتقادات: 1)
 .4/27٦العني:  )2(
 .٦88، خمتار الصحاح: 2/839الصحاح اتج اللغة:  )3(
 . 122، الكليات: 105يُنظَر( التعريفات: ( )4(
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َفِل ِمَن النَّارِ وللنار دركاٍت ومنازٍل سبعة، قال تعاىل:   َسم ِك األم رم   إِنَّ املمُنَافِِقنَي يِف الدَّ

و[145  : النساء] ك[،،  رم ]الدَّ تعاىل  و  قوله  دركاٍت  ولمجعه  الستعامل  يس  أدراك  درجات 

املنافقون يف  و  ، ل للجنة درج وللنار دركا قفيُ   ، ما تسافل درك، وملا تعاىل درجالعرب لكل  

األسفل  أذى    الدرك  من  ومتكنهم  غوائلهم  وكثرة  كفرهم  لغلظ  اهلاوية  وهي  النار  من 

 .(1) املؤمنني

النبوية املطهرة الكثري من مشاهد اجلنة   وقد صورت نصوص القرآن الكريم والسنة 

العظيم، والثواب اجلزيل،  والنار، بام يقطع أن هل ماديًا حمسوسًا؛ فاجلنة هي اجلزاء  ام كيانًا 

اهلل   أعده  يعكر  تعاىل  الذي  نعيم كامل ال يشوبه نقص، وال  ألوليائه وأهل طاعته، وهي 

صفوه كدر، ووصفها حيري العقل ويذهله، ألن تصور عظمة ذلك النعيم يعجز العقل عن  

دار فهي  النار  أما  واستيعابه،  ودار    إدراكه  الكربى،  اإلهلي  العذاب  صورة  وهي  اهلوان، 

االنتقام من أهل الكفر والعصيان، وال ُيلد فيها إال أهل الكفر والرشك، أما املذنبون من  

 .( 2) أهل التوحيد، فإهنم ُيرجون منها بالرمحة التي تدركهم، والشفاعة التي تناهلم

ولذا كانت صورة جزاء النعيم يف دخول اجلنة والنجاة من النار هو الفالح العظيم،  

َن ُأُجوَرُكمم  والفوز الكبري، والنجاة العظمى، قال تعاىل:   ِت َوإِنَّاَم ُتَوفَّوم ٍس َذآئَِقُة املمَوم ُكلُّ َنفم

َنََّة  ِخَل اجلم ِزَح َعِن الناِر َوُأدم ِقَياَمِة َفَمن ُزحم َم الم [، وقال تعاىل:  185  : آل عمران] َفَقدم َفاَز َيوم

 ًَاُر َخالِِديَن فِيَها َوَمَساكَِن َطيَِّبة تَِها األهَنم ِمنَاِت َجناٍت جَتمِري ِمن حَتم ِمننَِي َواملمُؤم يِف   َوَعَد اهلُل املمُؤم

َعظِيمُ  ُز الم َفوم رَبُ َذلَِك ُهَو الم َن اهللِ َأكم َواٌن مِّ ٍن َوِرضم  [. 72  :التوبة ]  َجناِت َعدم

______________________________________________________________   

 .838التذكرة:  )1(
 .253، والعقيدة اإلسالمية للسبحاين: 72، الدر الثمني: 77نظَر( اإلعتقادات يف دين اإلمامية: )يُ  )2(
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 أوالً: مراتب الثواب والعقاب 
بناًء عىل ما ذكره تعاىل من مراتب اخللق بعد ما يروا مواقف احلساب إذ يتميزون اىل  

 أصناٍف ثالثة، هي: 

األول: املؤمنون الفائزون، والذين وصفهم تعاىل بالسابقني، وهم الذين برشهم تعاىل  

 لون القسم األول من أصحاب اليمني. بالتكريم اإلهلي، ووصفهم باملقربني، ويمث

لكن  و باجلنة  الفائزين  من  ُيعّدون  وأيضًا  النار،  من  الناجني  عامة  الثاين:  الصنف 

 مرتبتهم ختتلف عن مرتبة السابقني، والذين يمثلون القسم الثاين من أصحاب اليمني. 

ويشتمل هذا  الصنف الثالث: املنحرفون عن الرصاط اىل النار، وهم أصحاب الشامل،  

الصنف املغضوب عليهم من اهلالكني يف جهنم، واملعذبني مدًة ثم املُخَرجني بعفو اهلل تعاىل،  

 أو الشفاعة، أو انتهاء فرتة استحقاقهم العذاب. 

َحاُب املمَيمَمنَِة َما  وقد ذكر تعاىل هذه األصناف يف سورة الواقعة يف قوله تعاىل:   َفَأصم

 ( املمَيمَمنَِة  َحاُب  ) 8َأصم َأَمِة  املمَشم َحاُب  َأصم َما  َأَمِة  املمَشم َحاُب  َوَأصم ابُِقوَن  9(  السَّ ابُِقوَن  َوالسَّ  )

ُبوَن )10)  [. 12ــ   8  : الواقعة] ( يِف َجنَّاِت النَِّعيمِ 11( ُأوَلئَِك املمَُقرَّ

والكرم   العدالة  مقصد  حتت  الفصل  من  اجلزء  هذا  يندرج  التقسيم،  هذا  عىل  وبناًء 

اإلهلي، حيث نرى من خالل ما ورد من النصوص يف األصناف الثالثة وما ذكره تعاىل فيهم  

من استحقاقهم ملرتبتهم التي جعلهم تعاىل من ضمنها لعلمه بأحواهلم، وخربته بظواهرهم  

وبواطنهم، وحكمته يف عدالة جزائهم ملا قدموه ألنفسهم، ألجل ذلك، نحاول يف هنا إثبات  

 ة هبذه األصناف، وما دل عليها، وقد آثرنا تقسميه اىل ثالثة أقساٍم، وكام يأيت:املراتب املرتبط

 ـ مراتب جزاء السابقني املقربني. 1

 ـ مراتب جزاء الناجني من أصحاب اليمني. 2

 ـ مراتب جزاء أصحاب الشامل. 3
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 ـ مراتب جزاء السابقني املقربني1

 متهيد: السابقون املقربون وأصنافهم 
وصف تعاىل أهل اجلنة يف كتابه الكريم بوصفني، أحدمها السابقون املقربون، واآلخر  

أصحاب اليمني، أما السابقون فمن )السبق(، وهو ما يدلُّ عىل التقديم، ُيقال سبَق يسبُق  

تعاىل:   قال  السالمة،  حصول  مع  باخلري  الظفر  وهو   الَفوز،  من  الفائزون  ويرادفه  سبقًا، 

 َفوم َكبرِيُ َذلَِك الم ًزا َعظِياًم [، 11  :الربوج ] ُز الم  (1) [(71  :األحزاب ] َفاَز َفوم

إهنم ختتلف   إال  النعيم،  فازوا بجنات  الذين  اليمني  السابقون هم أصحاب  وهؤالء 

مهم تعاىل بالقرب من احلرضة   منزلتهم عن أصحاب اليمني عامة، فهم املقربون الذين كرَّ

يف بالسبق  وصفهم  والذين  الواقعة    اإلهلية  ) سورة  ابُِقوَن  السَّ ابُِقوَن  ُأوَلئَِك  10َوالسَّ  )

 ( ُبوَن  النَِّعيمِ 11املمَُقرَّ َجنَّاِت  يِف   )  حقيقتهم تذكر  التي  الكريمة  النصوص  من  وغريها   ،

لتكون   منها،  الكثري  الكريم  القرآن  ذكر  فقد  صفاهتم؛  أما  اآلخرة،  يف  هبم  املناط  والَدور 

 .  (2) أراد اهلل تعاىل من عباده التحقق هبا معيارًا للقيم التي  

وقد ُأفردوا يف اآلية الكريمة مع أهنم من أصحاب اليمني، إما ترشيفًا هلم، فاملراد أن  

إىل   إشارة  وإما  سائرهم،  عن  هبا  فانفردوا  األسبقية،  جاوزوا  قوم  منهم  امليمنة  أصحاب 

اخل من  عداهم  وَمن  فيهم،  تقسيم  ال  األولون  منهم  أصحاب  السابقني  إىل  ُيقسمون  لق 

 ميمنة، وأصحاب مشأمة.  

ورَد يف عدد من التفاسري أن السابقني هم األنبياء، وأصحاب امليمنة َمن دوهنم ِمن  كام 

األولياء واملقربني، وُردَّ عىل هذا القول بأن الظاهر يف السابقني أعم من ذلك وهم متقاربون  

 . (3) فاخلطاب للجميع ،َوُكنمُتمم فيام بينهم، بدليل قوله تعاىل 

______________________________________________________________   

 .208/ 2، ومفردات الفاظ القرآن الكرمي: 129/ 3( )يُنظَر( معجم مقاييس اللغة: 1)
 .   57٦( )يُنظَر( اسرار ما بعد املوت: 2)
 .   13٦/ 4( )يُنظَر( تفسري ابن عرفة: 3)
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لذلك فإن ما يرجح يف السابقني ما ذهب اليه العلامء من كوهنم السابقني باخلريات،  

)ت الطباطبائي  مة  العالَّ السابقون  1402يقول  ـ  السابقني  ـ  بـ  )فاملراد  امليزان:  يف  هـ( 

ئها، كام قال  باخلريات من األعامل، وإذا سبقوا باخلريات سبقوا اىل املغفرة والرمحة التي بأزا

َوَجنَّةٍ تعاىل:   َربُِّكمم  ِمنم  ِفَرٍة  َمغم إِىَل  هم  21  :احلديد ]  َسابُِقوا  باخلريات  فالسابقون   ،]

ابُِقونَ السابقون بالرمحة، وهو قوله تعاىل:  ابُِقوَن السَّ  . (( )1َوالسَّ

التك دائرة  الواقعني يف  النورانية لكل  املقربون، وهم اخلالصة  السابقون  ليف  ويمثل 

اإلهلي، ولذلك هم املحققون لغايات الكون واحلياة، وهم لذلك أيضًا الفائزون الذين كان  

ولذلك   كياهنم،  بكل  اإلهلية  اهلداية  يترشبون  جعلهم  ما  والطهارة  الصفاء  من  لنفوسهم 

من   وكانوا  فيهم،  التأثري  من  الشيطان  ملة  تتمكن  ومل  اإلهلية،  بالصبغة  حقائقهم  انصبغت 

 .(2) املخَلصني

اإلهلي يف هؤالء   والكرم  اإلهلية  والرمحة  العدالة  مقاصد  من  ذلك سنذكر  عىل  وبناًء 

األنبياء   كوهنم  من  والصاحلني    املقربني  الصديقني  كوهنم  يف  أو  الشهداء،  كوهنم  أو 

 املسارعني يف اخلريات ممن ذكر تعاىل حسنى صفاهتم يف القرآن الكريم. 

   املقصد األول: الرمحة والتكرمي اإلهلي املرتبطة جبزاء األنبياء
أن األنبياء   الظاهر  هلم مكانتهم بني اخلَلق مجيعًا، فضاًل عن منزلتهم    من اجلَيل 

اهلل   ألمر  وانقيادهم  رسالتهم،  نرشهم  خالل  من  قدموه  ملا  نتيجة  تعاىل،  اهلل  عند  املكرمة 

 تعاىل، مع ما تعرضوا له من االبتالءات واملحن يف سبيل ذلك.

يوم القيامة ما وعدهم  وبناًء عىل التكريم والعدالة اإلهلية فال شكَّ بأن يعطيهم اهلل تعاىل  

اجلنة لألنبياء   منازل  أعىل  أنَّ  النعيم، ذلك  اجلزاء اخلاص عنده يف جنات  به من  وبرشهم 

______________________________________________________________   

 .  121/ 19( امليزان يف تفسري القرآن: 1)
 .573( أسرار ما بعد املوت: 2)
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  وأعىل هذه املنازل منزلة الوسيلة، وهي أقرب الدرجات إىل اهلل تعاىل، فخصَّ تعاىل ،

يقول: )إَذا    ، وقد روي عن عبد اهلل بن عمرو أنه سمع رسول اهلل  هبا خليله حممدًا  

، َفإِنَُّه َمنم َصىلَّ َعيَلَّ َصالًة َصىلَّ اهلُل َن َفُقوُلوا ِمثمَل َما َيُقوُل، ُثمَّ َصلُّوا َعيَلَّ ُتُم املَُؤذِّ َعَليمِه    َسِمعم

َا َمنمِزَلٌة يِف اجلَنَِّة ال َتنمَبِغي إِال لِعَ  ًا، ُثمَّ َسُلوا اهللَ يِل الَوِسيَلَة، َفإِهنَّ ُجو  هِبَا َعرشم بمٍد ِمنم ِعَباِد اهلل، َوأرم

َفاَعُة(  . (1) أنم أُكوَن أَنا ُهَو، َفَمنم َسأَل يِل الَوِسيَلَة َحلَّتم َلُه الشَّ
األنبياء  كافة  مراتب  وكذلك  هلم  فإن  للبرشية،  دعاًة  تعاىل  اهلل  أرسلهم  الذين 

ن تبليغ رسالته، فقد نالوا  وملَّا كانوا قدر ما محَّلهم تعاىل مالسابقني واملسارعني يف اخلريات،  

رشيف املنزلة يف الدنيا واآلخرة، بداللة النصوص الكثرية من القرآن الكريم والسنة النبوية  

فيهم   ورد  ومما  النبي  املطهرة،  فيه  شاهد  الذي  اإلرساء  حديث  يف    من  منازهلم 

، َفا الساموات، حيث جاء فيه قوله  
ِ
اَمء إِىَل السَّ بِنَا  يُل، َفِقيَل: َمَن  : )ُثمَّ ُعِرَج  ِ َتَح ِجربم َتفم سم

ٌد، ِقيَل: َوَقدم ُبِعَث إَِليمِه؟ َقاَل: َ َقدم ُبِعَث إَِليمهِ  يُل، ِقيَل: َوَمنم َمَعَك؟ َقاَل: حُمَمَّ ِ ،  َأنمَت؟ َقاَل: ِجربم

بِنَ ، ُثمَّ ُعِرَج  ٍ َب يِب، َوَدَعا يِل بَِخريم َأَنا بِآَدَم، َفَرحَّ َلنَا، َفإَِذا  َتَح  َفُفتَِح  َتفم  الثَّانَِيِة، َفاسم
ِ
اَمء إِىَل السَّ ا 

ٌد، ِقيَل: َوَقدم   يُل، ِقيَل: َوَمنم َمَعَك؟ َقاَل: حُمَمَّ ِ اَلُم، َفِقيَل: َمَن َأنمَت؟ َقاَل: ِجربم يُل َعَليمِه السَّ ِ ِجربم

نَ بِابم َأَنا  َفإَِذا  َلنَا،  َفُفتَِح  إَِليمِه،  ُبِعَث  َقاَل: َقدم  إَِليمِه؟  بمِن ُبِعَث  َوحَيمَيى  َيَم،  َمرم ابمِن  َاَلِة ِعيَسى  يم اخلم

 الثَّالَِثِة، 
ِ
اَمء ، ُثمَّ َعَرَج يِب إىَِل السَّ ٍ َبا َوَدَعَوا يِل بَِخريم اَء، َصَلَواُت اهللِ َعَليمِهاَم، َفَرحَّ َتَح    َزَكِريَّ َتفم َفاسم

يُل، ِقيَل: َوَمنم  ِ يُل، َفِقيَل: َمَن َأنمَت؟ َقاَل: ِجربم ِ ٌد    ِجربم ، ِقيَل: َوَقدم ُبِعَث  َمَعَك؟ َقاَل: حُمَمَّ

بُِيوُسَف   َأَنا  َفإَِذا  َلنَا،  َفُفتَِح  إَِليمِه،  ُبِعَث  َقدم  َقاَل:  ِن،  إَِليمِه؟  ُسم احلم َشطمَر  طَِي  ُاعم َقِد  ُهَو  إَِذا   ،

ابَِعِة،   الرَّ
ِ
اَمء ، ُثمَّ ُعِرَج بِنَا إِىَل السَّ ٍ َب َوَدَعا يِل بَِخريم اَلُم، ِقيَل:    َفَرحَّ يُل َعَليمِه السَّ ِ َتَح ِجربم َتفم َفاسم

ٌد، َقاَل: َوَقدم ُبِعَث إَِليمِه؟ َقاَل: َقدم ُبِعَث   يُل، ِقيَل: َوَمنم َمَعَك؟ َقاَل: حُمَمَّ ِ َمنم َهَذا؟ َقاَل: ِجربم

، ٍ َب َوَدَعا يِل بَِخريم ِريَس، َفَرحَّ :    إَِليمِه، َفُفتَِح َلنَا َفإَِذا َأَنا بِإِدم نَاُه َمَكاًنا َقاَل اهلُل َعزَّ َوَجلَّ َوَرَفعم
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يًّا 
يُل، ِقيَل: َمنم َهَذا؟ َفَقاَل:  57  : مريم ]  َعلِ ِ َتَح ِجربم َتفم َاِمَسِة، َفاسم  اخلم

ِ
اَمء [، ُثمَّ ُعِرَج بِنَا إِىَل السَّ

إَِليمهِ  ِقيَل: َوَقدم ُبِعَث  ٌد،  يُل، ِقيَل: َوَمنم َمَعَك؟ َقاَل: حُمَمَّ ِ َلنَا  ِجربم إَِليمِه، َفُفتَِح  ؟ َقاَل: َقدم ُبِعَث 

يُل  َفإَِذا َأَنا هِبَاُروَن   ِ َتَح ِجربم َتفم اِدَسِة، َفاسم  السَّ
ِ
اَمء ، ُثمَّ ُعِرَج بِنَا إِىَل السَّ ٍ َب، َوَدَعا يِل بَِخريم ، َفَرحَّ

يُل، ِقيَل: َوَمنم مَ  ِ اَلُم، ِقيَل: َمنم َهَذا؟ َقاَل: ِجربم ٌد، ِقيَل: َوَقدم ُبِعَث  َعَليمِه السَّ َعَك؟ َقاَل: حُمَمَّ

، ُثمَّ ُعِرَج بِنَا  إَِليمِه؟ َقاَل: َقدم ُبِعَث إَِليمِه، َفُفتَِح َلنَا، َفإَِذا َأَنا بُِموَسى   ٍ َب َوَدَعا يِل بَِخريم ، َفَرحَّ

يُل، َفِقيَل: َمنم َهَذا؟ قَ  ِ َتَح ِجربم َتفم ابَِعِة، َفاسم  السَّ
ِ
اَمء يُل، ِقيَل: َوَمنم َمَعَك؟ َقاَل:  إِىَل السَّ ِ اَل: ِجربم

ٌد   َراِهيَم  حُمَمَّ بِإِبم َأَنا  َفإَِذا  َلنَا  َفُفتَِح  إَِليمِه،  ُبِعَث  َقدم  َقاَل:  إَِليمِه؟  ُبِعَث  َوَقدم  ِقيَل:   ،    نًِدا ُمسم

ٍم   َيوم ُكلَّ  ُخُلُه  َيدم ُهَو  َوإَِذا  ُموِر،  املمَعم َبيمِت  الم إِىَل  َرُه  ُثمَّ  َظهم إَِليمِه،  َيُعوُدوَن  اَل  َمَلٍك  َألمَف  َسبمُعوَن 

َرِة املمُنمَتَهى( دم  احلديث. (1) َذَهَب يِب إِىَل السِّ

عند اهلل تعاىل، وملَّا كاَن فيدل هذا احلديث الرشيف عىل كرامتهم وعظيم منزلتهم  

ه تعاىل هلم بعلو  ، أي يف فرتة حياهتم الربزخية، فال شكَّ فيام أهذا يف فرتة حياة النبي   عدَّ

منازهلم يف اجلنة يوم القيامة، فهم أوىل اخللق بمنزلة السابقني املقربني، وال يعني هذا التغاير  

يف مراتبهم يف السموات أن تقصريًا نتج عنهم، بل إن فيها من احلكم اإلهلية التي جتعل كالً  

 منهم يف مظهٍر من مظاهر نعيم اهلل تعاىل وتكريمه إياهم. 

هـ( لطيفة يف مراتبهم هذه عن ابن ايب مجرة قوله )احلكمة يف  852قل ابن حجر)ت وين

األوىل،   اوالً يف  فكان  أصل  وهو  اآلباء  وأول  األنبياء  أول  ألنه  الدنيا  السامء  يف  آدم  كون 

وألجل تأنيس النبوة باألبوة، وعيسى يف الثانية ألنه أقرب األنبياء عهدًا من حممد، ويليه  

ورفعناه مكانا  مد تدخل اجلنة عىل صورته، وإدريس يف الرابعة لقوله  يوسف ألن امة حم 

والرابعة من السبع وسط معتدل، وهارون لقربه من أخيه موسى، وموسى ارفع منه    علياً 

بلقيه أنس    لفضل كالم اهلل تعاىل، وإبراهيم ألنه األب األخري فناسب ان يتجدد للنبي  
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وأيضا   اخر،  عامل  إىل  بعده  ومنزلة  لتوجهه  املنازل،  ارفع  تكون  ان  تقتيض  اخلليل  فمنزلة 

النبي   ارتفع  فلذلك  منزلته،  من  ارفع  أو    احلبيب  قوسني  قاب  إىل  إبراهيم  منزلة  عن 

 .(1) أدنى(

تعاىل من نرش   نهم  فَمكَّ اقوامهم  مواجهة  يف  عىل حمنهم  بالصرب  اتسموا  فإهنم  كذلك 

هـ( قول الشيخ حممد بن  505لغزايل)ت رسالتهم، فاستحقوا بذلك عظيم اجلزاء، وينقل ا 

 ( الشافعي  أو    (2) هـ(204ادريس  املحنة  أو  الصرب  أفضل  )أهيام  ُسئِل:  حني  اإلحياء  يف 

التمكني؟ فقال الشافعي: )التمكني درجة األنبياء وال يكون التمكني إال بعد املحنة، فإذا  

إبراه امتحن  وجل  عز  اهلل  إن  ترى  أال  ُمكن،  صرب  وإذا  صرب  مكنه،    يم  ُأمتحن  ثم 

أيوب    وامتحن موسى   ثم    ثم مكنه، وامتحن سليامن    ثم مكنه، وامتحن 

نَّا لُِيوُسَف يِف  مكنه وآتاه ملكًا، والتمكني أفضل الدرجات قال اهلل عز وجل   َوَكَذلَِك َمكَّ

ضِ  َرم العظيمة   [، وأيوب  21  :يوسف ]  األم املحنة  له  (3) )بعد  ، وال ُيفى ما تعرض 

 من خالل نرش رسالتهم اىل الناس كافة.  األنبياء 

فإن من  )  كذلك  يصطفي  فاهلل  والنبوة؛  الرسالة  منزلة  اهلل  عند  اخللق  منازل  أفضل 

 املالئكة رساًل ومن الناس. 

تبليغ   يف  عباده  بينه وبني  جعلهم وسائط  من  اهلل  اخللق عند  أفضل  يكون  ال  وكيف 

ف أسامئه وصفاته وأفعاله وأحكامه، ومراضيه ومساخطه، وثوابه وعقابه،  رساالته، وتعري 

أزكى   وجعلهم  عباده،  إىل  لرسالته  وارتضاهم  بتفضيله،  واختصهم  بوحيه،  وخصهم 
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العاملني نفوسًا، وأرشفهم أخالقًا، وأكملهم علومًا وأعامالً، وأحسنهم خلقة، وأعظمهم  

 .(1) وصم وكل عيب وكل خلق دينء( حمبة وقبوالً يف قلوب الناس، وبرأهم من كل 

وال خترج هذه املقاصد عن مقصد العدالة اإلهلية حيث اختارهم تعاىل من عامة الناس،  

وقد تعرضوا ألكثر ما يتعرض له مجيع العباد من االبتالءات واالختبارات، فظهر مدى قوة  

يذكر الدكتور نور الدين  ايامهنم ونرشهم ملا ُوكِلوا فيه من أسباب اهلداية اىل الدين احلق، و

أبو حلية )إن هذه اهلبة اإلهلية التي حتققت هلذا الصنف، مل تكن هبة جمردة، وإال خلالف ذلك  

املبنية عىل املجاهدات،   ملا فيهم من االستعدادات والقابليات  العدالة اإلهلية، وإنام كانت 

وبني غريهم هو يف  وهلذا فهم مثل غريهم من البرش يتعرضون للفتن، لكن الفرق بينهم  

 . (2) مراقبتهم هلل، وجماهدهتم ألنفسهم(

وتكريمهم يف اآلخرة يتضح لنا  ومن هذه النصوص وغريها يف فضائل األنبياء  

هم تعاىل بالقرب منه يف احلياة الدنيا،  مقصد الرمحة والتكريم اإلهلي هلم   ؛ ألهنم قد خصَّ

ذا التكريم، نسبًة للجزاء والعطاء  وقد اصطفاهم عىل خلقه، ففي اآلخرة يكونون أوىل هب

 خاصة.   كافة، ولنبينا حممد  اإلهلي العظيم الذي وعده تعاىل لألنبياء 

 املقصد الثاين: الرمحة والتكرمي اإلهلي املرتبطة جبزاء الشهداء  
وكون الشهداء رمحهم اهلل من ضمن من اختصهم تعاىل بالفوز يوم القيامة وكوهنم من  

ِذيَن َأنمَعَم اهللَُّ َعَليمِهمم ِمَن النَّبِيِّنَي  املقربني لقوله تعاىل   ُسوَل َفُأوَلئَِك َمَع الَّ َوَمنم ُيطِِع اهللََّ َوالرَّ

نَي وَ  احِلِ  َوالصَّ
ِ
َهَداء يِقنَي َوالشُّ دِّ  [. 69 : النساء] َحُسَن ُأوَلئَِك َرفِيًقا َوالصِّ

فالشهداء الذين جاهدوا يف سبيل اهلل ثم ماتوا عىل ذلك، وكام مررنا باملقاصد والِعرب  

بام  الدنيا  احلياة  مفارقتهم  منذ حلظة  منعمني  أحياٌء عند رهبم  الربزخية بكوهنم  يف حياهتم 

َسَبنَّ تفضل تعاىل به عليهم، قال تعاىل:   َياٌء  َواَل حَتم َواًتا َبلم َأحم َأمم ِذيَن ُقتُِلوا يِف َسبِيِل اهللَِّ   الَّ
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َزُقوَن ) ِمم ُيرم م َيلمَحُقوا هِبِمم  169ِعنمَد َرهبِّ ِذيَن مَل وَن بِالَّ َتبمرِشُ لِِه َوَيسم ( َفِرِحنَي باَِم آَتاُهُم اهللَُّ ِمنم َفضم

ٌف َعَليمِهمم َواَل ُهمم حَيم  ٍل َوَأنَّ  170َزُنوَن )ِمنم َخلمِفِهمم َأالَّ َخوم َمٍة ِمَن اهللَِّ َوَفضم وَن بِنِعم َتبمرِشُ ( َيسم

ِمننِيَ  َر املمُؤم عن جزائهم يف اآلية    [، إذ ُسئِل171ــ    169]آل عمران:    اهللََّ اَل ُيِضيُع َأجم

، هَلَا َقنَاِديُل ُمَعلََّقةٌ الكريمة، فقال   ٍ ٍ ُخرضم ِف َطريم َواُحُهمم يِف َجوم ُح ِمَن    : )َأرم َ ِش، َترسم َعرم بِالم

ُُم اطِّاَلَعًة، َفَقاَل تعا  َقنَاِديِل، َفاطََّلَع إَِليمِهمم َرهبُّ ، ُثمَّ َتأمِوي إىَِل تِلمَك الم َنَِّة َحيمُث َشاَءتم ىل: َهلم  اجلم

َنَِّة َحيمُث   ُح ِمَن اجلم َ ُن َنرسم َتِهي َوَنحم  َنشم
ٍ
ء َتُهوَن َشيمًئا؟ َقاُلوا: َأيَّ يَشم ِشئمنَا، َفَفَعَل َذلَِك هِبِمم  َتشم

، ُنِريُد َأنم َتُردَّ أَ  َأُلوا، َقاُلوا: َيا َربِّ ُكوا ِمنم َأنم ُيسم َ ُمم َلنم ُيرتم ا َأهنَّ اٍت، َفَلامَّ َرَأوم َواَحنَا يِف  َثاَلَث َمرَّ رم

َرى، َفَلامَّ َرَأى َأنم َليم  ًة ُأخم َتَل يِف َسبِيلَِك َمرَّ َساِدَنا َحتَّى ُنقم  (1) َس هَلُمم َحاَجٌة ُتِرُكوا(َأجم

لِهِ وإن ذلك الفوز الكبري والرضوان إنام هو   ائه؛ ألنه لو حاسبهم  طتعاىل وع  ِمنم َفضم

فأعلمنا   نعمه،  من  هي  إنام  أعامهلم  ألن  هبا؛  أعامهلم  مجيع  تِف  مل  نعمِه  من  نعمة  أقل  عىل 

إال حياة الكدر التي ال مطمع ألحد سبحانه وتعاىل هبذا تسلية وحسن تعزية أن مل يفت منهم  

يف بقائها وإن طال املدى، وبقيت هلم حياة الصفاء التي ال انفكاك هلا وال آخر لنعيمها بغم  

يلحقهم وال فتنة تناهلم وال حزن يعرتهيم وال دهش يلم هبم يف وقت احلرش وال غريه، فال  

يف هلم  وُمرغبًا  خلفوه  من  حلزن  ُمذهبًا  ذلك  فكان  هلم،  مثل  غفلة  إىل  املوصلة  األسباب   

 . (2) حاهلم

ًرا َعظِياًم ) كام قال تعاىل:   َقاِعِديَن َأجم املمَُجاِهِديَن َعىَل الم َل اهللَُّ  ( َدَرَجاٍت ِمنمُه  95َوَفضَّ

َرِحياًم  َغُفوًرا  اهللَُّ  َوَكاَن  ًَة  َوَرمحم ِفَرًة  التفضيل  96،  95  : النساء ]  َوَمغم ذلك  أنَّ  بنيَّ  فقد   ،]

هلم  للمجاه يكون  ُيبعثون  حني  فإهنم  ومغفرته،  عليهم  تعاىل  اهلل  رمحة  من  سبيله  يف  دين 

البشارة العظمى، فوَعَدهم باجلزاء األوَّف وجعلهم من السابقني الفائزين يف جنات النعيم  

َها اهلُل مع ما أكرمهم تعاىل به من املراتب العظيمة، قال     : )إنَّ يِف اجلَنَِّة ِماَئَة َدَرَجٍة، أَعدَّ
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ض  َواألرم
ِ
اَمء َ السَّ ِ َكاَم َبنيم

َرَجَتنيم َ الدَّ  . (1) )لِلمُمَجاِهِديَن يِف َسبِيِل اهلل، َما َبنيم

ُيعزي ُأرس الشهداء هبذا اجلزاء العظيم الذي نالوه، وما احتواه    وهلذا كان رسول اهلل  

 من مقاصد لصور وجتليات الرمحة واإلكرام اإلهلي إليهم. 

ُه ملا ُأصيب الصحايب حارثة بن رساقة األنصاري يوم بدر وهو غالم،  ومنها ما ُروي أن

فقالت: )يا رسول اهلل، قد عِرفت منزلة حارثة مني، فإن يكن يف    إذ جاءت أمه اىل النبي  

َِك، أَوَهبِلمِت، أَو َجنٌَّة  اجلنة أصرب وأحتسب، وإن تُك األخرى ترى ما أصنع، فقال  : )وحيم

َا  ِس(واِحَدٌة هي؟ إهنَّ َدوم  . (2) ِجنَاٌن َكثرَِيٌة، وإنَّه َلِفي َجنَِّة الِفرم

ذلك يظهر لنا املقاصد التي تتعلق بمصري الشهداء وما ينالوه من النعيم املقيم، فضاًل  بو

الذي   العظيم  َمن فقدوهم ِمن ذلك الفضل اإلهلي  ملا يالقيه  عن تسلية ذوهيم وطمأنتهم 

تعاىل املعطي وهو املانع، وهؤالء قد آثروا دينهم عىل دنياهم،  أعده تعاىل هلم يف جزائهم، فهو  

حتى   وفاهتم  حلظة  منذ  جديدة  بحياة  تعاىل  فأبدهلم  دينه،  سبيل  يف  أرواحهم  بذلوا  وقد 

الصعقة األوىل وبعثهم من جديد لينالوا ما أعده تعاىل هلم من العطاء واجلزاء العظيم الذي  

 ياة الدنيا ليموتوا شهداًء مرًة أخرى يف سبيل اهلل تعاىل. يتمنون عند رؤيته أن يعودوا اىل احل

 املقصد الثالث: الرمحة والتكرمي اإلهلي املرتبطة جبزاء الصديقني والصاحلني  
ق بام جاء به رسله، فلم ُيلبِس   كام يدخل يف منزلة املقربني كل من آمن باهلل تعاىل وصدَّ

الشيطان واهلوى، و  اتباع  الكريم من  إيامنه بام يشوبه من  القرآن  يدل عىل ذلك ما ورد يف 

خالل دعوته للعباد كافة بلزوم الطاعة هلل ورسوله ليفوزوا برفقة َمن أنَعم تعاىل عليهم يف  

ِذيَن َأنمَعَم اهللَُّ َعَليمِهمم ِمَن  اآلخرة، منها قوله تعاىل:   ُسوَل َفُأوَلئَِك َمَع الَّ َوَمنم ُيطِِع اهللََّ َوالرَّ

نَي َوَحُسَن ُأوَلئَِك َرفِيًقا النَّبِيِّ  احِلِ  َوالصَّ
ِ
َهَداء يِقنَي َوالشُّ دِّ  [. 69]النساء:   نَي َوالصِّ

______________________________________________________________   
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هـ( يف سبب نزول هذه اآلية الكريمة ما ُروَي عن سعيد بن  310وقد أورد الطربي)ت 

: يا فالن،  هو حمزون، فقال له النبي  و    قال: )جاء رجل من األنصار إىل النبي    جبري

أر يا نبي اهلل، يشء فكرت فيه! فقال  مايل  قال:  قال: نحن نغدو  اَك حمزوًنا؟  : ما هو؟ 

عليك ونروح، ننظر يف وجهك ونجالسك، غًدا ترفع مع النبيني فال نصل إليك! فلم يرّد  

ِذيَن  هبذه اآلية:    شيًئا، فأتاه جربيل    النبي   ُسوَل َفُأوَلئَِك َمَع الَّ َوَمنم ُيطِِع اهللََّ َوالرَّ

نَي َوَحُسَن ُأوَلئَِك َرفِيًقا  احِلِ  َوالصَّ
ِ
َهَداء يِقنَي َوالشُّ دِّ َعَليمِهمم ِمَن النَّبِيِّنَي َوالصِّ قال:    َأنمَعَم اهللَُّ 

 . (1) فبرشه( فبعث إليه النبي 

فدلَّت اآلية الكريمة عىل أن مكانة املذكورين فيها ختتلف عن غريهم، إذ يبرش الذين  

يريد وحسن أولئك  َوَحُسَن ُأوَلئَِك َرفِيقاً ورسوله من املؤمنني بأهنم معهم، )أطاعوا اهلل  

رفقاء يف اجلنة يستمتعون برؤيتهم واحلضور يف جمالسهم، ألهنم ينزلون إليهم، ثم يعودون  

ُل ِمَن اهللِ إىل منازهلم العالية ودرجاهتم الرفيعة، وقوله تعاىل:   َفضم يريد أن ذلك    َذلَِك الم

 .(2) تقاء مع من ذكرتم هلم بفضل اهلل تعاىل، ال بطاعتهم. ولذلك يتم اجلزاء عادالً رحياًم(االل

َل الُغَرِف ِمنم    كام يدلُّ عىل ذلك ما ُروي عن النبي َن أهم اَءوم َل اجلَنَِّة َيرَتَ قوله: )إِنَّ أهم

يَّ   رِّ َكَب الدُّ الَكوم َن  اَءوم َيرَتَ َكاَم   ، ِقِهمم َما  َفوم لَِتَفاُضِل  ِرِب،  املَغم أِو  ِق  ِ ِمَن املرَشم الَغابَِر يِف األُُفِق، 

يِس  قالوا: يا رسول اهلل، منازل األنبياء ال يبلغها غريهم؟ قال   )َبيمنَُهم : )َبىَل، َوالَِّذي َنفم

َسلنَِي( ُقوا امُلرم ياء بإجياب اهلل تعاىل  أي: نعم هي منازل األنب،  (3) بَِيِدِه، ِرَجاٌل آَمنُوا بِاهلل َوَصدَّ

 . (4) هلم ذلك، ولكن قد يتفضل اهلل تعاىل عىل غريهم بالوصول إىل تلك الدرجة

وإنام هذه الرفعة لدرجة هؤالء املقربني لكنهم ورثة الرسل وخلفاؤهم يف أممهم، وهم  

______________________________________________________________   
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تعاىل عىل طرق اهلل  إىل  اخللق  بدعوة  استمروا  به علاًم وعماًل، حيث  ُبِعثوا  بام  هم  القائمون 

احلقة   الوالية  مرتبة  وهي  والنبوة  الرسالة  بعد  اخللق  مراتب  أفضل  وهذه  ومنهاجهم 

 . والصديقية وهلذا قرهنم اهلل يف كتابه باألنبياء 

كام بني تعاىل صفات هؤالء املقربني يف أهنم يسارعون يف اخلريات، ترغيبًا يف بيانه تعاىل  

ه هلم من جزاء جراء ما قاموا به من أعامل، قال تعاىل:   ِمم  ملا أعدَّ َيِة َرهبِّ ِذيَن ُهمم ِمنم َخشم إِنَّ الَّ

ِفُقوَن )  ِمُنوَن  57ُمشم ِمم ُيؤم ِذيَن ُهمم بِآياِت َرهبِّ ُكوَن ) 58) ( َوالَّ ِ ِمم ال ُيرشم ِذيَن ُهمم بَِرهبِّ (  59( َوالَّ

( راِجُعوَن  ِمم  َرهبِّ إِىل  ُمم  َأهنَّ َوِجَلٌة  َوُقُلوهُبُمم  ا  آَتوم ما  ُتوَن  ُيؤم ِذيَن  يِف  60َوالَّ ُيساِرُعوَن  ُأولئَِك   )

اِت َوُهمم هَلا سابُِقونَ  َريم  [. 61ــ   57]املؤمنون:   اخلم

الرغبة فيه ألن من رغب يف األمر سارع يف توليه والقيام    فاملسارعة يف اخلري هي فرط 

الذين   الصاحلني  به من مجلة  بام وصفوا  املوصوفون  الرتاخي، واولئك  الفور عىل  وآثر  به 

 .(1) صلحت أحواهلم عند اهللَّ ورضيهم واستحقوا ثناءه عليهم

في يقينهم  إيامهنم وقوة  املؤمنني بحقيقة  آية أخرى تصف  تعاىل يف  تعاىل  وقال  أنزله  ام 

اإلهلية،   والعهود  لنذورهم  وفائهم  من  الصفات  فيهم حسنى  فتحققت  احلق،  من  عليهم 

فضاًل عن صلتهم ما أمر اهلل تعاىل به أن ُيوَصل وصربهم لوجه اهلل تعاىل، اىل غري ذلك من  

الصفات التي جتسدت يف شخصيتهم، فكانوا أهاًل هلذا الفوز والتكريم بعقبى الدار، فقال  

ِد اهللَِّ َواَل َينمُقُضوَن املمِيَثاَق )عاىل:  ت ِذيَن ُيوُفوَن بَِعهم ( َوالَِّذيَن َيِصُلوَن َما َأَمَر اهللَُّ بِِه َأنم  20الَّ

َساِب )  ُمم َوَُيَاُفوَن ُسوَء احلمِ َن َرهبَّ ِمم َوَأَقاُموا  21ُيوَصَل َوَُيمَشوم ِه َرهبِّ تَِغاَء َوجم وا ابم ِذيَن َصرَبُ ( َوالَّ

يَِّئَة ُأوَلئَِك هَلُمم عُ  ََسنَِة السَّ َرُءوَن بِاحلم ا َوَعاَلنَِيًة َوَيدم نَاُهمم رِسًّ اَلَة َوَأنمَفُقوا مِمَّا َرَزقم ارِ الصَّ َبى الدَّ   قم

 [. 22ــ 20]الرعد: 

ومن تلك اآليات ما وصفتهم باملتقني واملحسنني، لتبرشهم بجزائهم، كام قال تعاىل:  

______________________________________________________________   

 . 403/ 1الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل:  )1(
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 َُمم َكاُنوا َقبمَل َذلَِك حُممِسننَِي ) 15 يِف َجنَّاٍت َوُعُيوٍن ) إِنَّ املمُتَِّقني ُمم إِهنَّ (  16( آِخِذيَن َما آَتاُهمم َرهبُّ

يمِل َما هَيمَجُعوَن )  ِفُروَن )17َكاُنوا َقلِياًل ِمَن اللَّ َتغم َحاِر ُهمم َيسم َسم مم َحقٌّ  18( َوبِاألم
َواهِلِ ( َويِف َأمم

رُ  ائِِل َواملمَحم  [. 19ــ   15]الذاريات:   ومِ لِلسَّ

باملخبتني يف وصفهم  ورد  ما  اآليات  تلك  تعاىل:  (1) ومن  قال  كام   ،  بِتنَِي املمُخم  ِ َوَبرشِّ

اَلِة َومِمَّا 34) ابِِريَن َعىَل َما َأَصاهَبُمم َواملمُِقيِمي الصَّ ُقُلوهُبُمم َوالصَّ َوِجَلتم  ِذيَن إَِذا ُذكَِر اهللَُّ    ( الَّ

نَاُهمم   [. 35،  34]احلج:   ُينمِفُقونَ  َرَزقم

ُشوَن َعىَل  ومنها ما ورد يف وصفهم بعباد الرمحن، قال تعاىل:  ِذيَن َيمم َِن الَّ محم َوِعَباُد الرَّ

َاِهُلوَن َقاُلوا َساَلًما )  ًنا َوإَِذا َخاَطَبُهُم اجلم ِض َهوم َرم ًدا َوِقَياًما  63األم ِمم ُسجَّ ِذيَن َيبِيُتوَن لَِرهبِّ ( َوالَّ

فم َعنَّا َعَذاَب َجَهنََّم إِنَّ َعَذاهَبَا َكاَن َغَراًما ) 64) ِ نَا ارصم ِذيَن َيُقوُلوَن َربَّ َا َساَءتم  65( َوالَّ ( إِهنَّ

 ( َوُمَقاًما  ا  َتَقرًّ َقَواًما 66ُمسم َذلَِك   َ َبنيم َوَكاَن  وا  رُتُ َيقم م  َومَل ُفوا  ِ ُيرسم مَلم  َأنمَفُقوا  إَِذا  ِذيَن  َوالَّ  )  

 [. 67ــ   63  ]الفرقان:

اخلري   مقامات  كل  مجعوا  ممن  الذين  اهلل  عباد  وصف  يف  ورد  ما  اآليات  تلك  ومن 

ائُِحوَن  ليبرشهم بعدها بعاقبة إيامهنم احلق، كام قال تعاىل:   َاِمُدوَن السَّ َعابُِدوَن احلم التَّائُِبوَن الم

ُروِف َوالنَّاُهو ِمُروَن بِاملمَعم اِجُدوَن اآلم اكُِعوَن السَّ ِ  الرَّ َافُِظوَن حِلُُدوِد اهللَِّ َوَبرشِّ َن َعِن املمُنمَكِر َواحلم

ِمننِيَ   [. 122]التوبة:    املمُؤم

تعاىل:   قال  العظيم،  واجلزاء  املغفرة  من  هلم  ه  أعدَّ وما  تعاىل  به  وصفهم  إِنَّ  وما 

َقانِتِنَي   َوالم ِمنَاِت  َواملمُؤم ِمننَِي  َواملمُؤم لاَِمِت  َواملمُسم لِِمنَي  اِدَقاِت  املمُسم َوالصَّ اِدِقنَي  َوالصَّ َقانَِتاِت  َوالم

ائِِمنَي   َوالصَّ َقاِت  َواملمَُتَصدِّ ِقنَي  َواملمَُتَصدِّ َاِشَعاِت  َواخلم َاِشِعنَي  َواخلم ابَِراِت  َوالصَّ ابِِريَن  َوالصَّ

اكِِريَن اهللََّ َكثِ  َافَِظاِت َوالذَّ َافِظِنَي ُفُروَجُهمم َواحلم ائاَِمِت َواحلم َأَعدَّ اهللَُّ هَلُمم  َوالصَّ اكَِراِت  رًيا َوالذَّ

______________________________________________________________   

املكان   )1( وهو  اخلبت،  من  املخبت  واشتقاق  رهبم.  ذكر  إىل  املطمئنني  يعين  وقيل:  املتواضعني،  قيل  املخبتني: 
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ًرا َعظِياًم  ِفَرًة َوَأجم  [. 35]األحزاب:  َمغم

أو   أعامهلم،  بذكر  إما  املقربني،  الصاحلني  تصف  التي  الكريمة  اآليات  من  وغريها 

ِذيَن َقاَل هَلُُم  مواقفهم، أو بذكر بعض األحداث املرتبطة هبم، كام يف قوله تعاىل:   النَّاُس  الَّ

َوكِيُل  الم َم  َونِعم اهللَُّ  ُبنَا  َحسم َوَقاُلوا  إِياَمًنا  َفَزاَدُهمم  ُهمم  َشوم َفاخم َلُكمم  مَجَُعوا  َقدم  النَّاَس  ]آل    إِنَّ 

[، وهلذا نرى يف القرآن الكريم اهتاممًا كبريًا بتصنيف الناس وفق القيم التي  173عمران:  

 . (1) بتلك التصنيفات يؤمنون هبا، ذلك أن منازل اآلخرة مرتبطة 

للمؤمنني   احلسنى  الصفات  هذه  ذكر  وراء  تكمن  التي  املقاصد  من  كان  فقد  لذلك 

ترغيبهم باالتصاف هبا والوصول بتطبيقها اىل مرحلة العبادة احلقة التي خلق تعاىل الناس  

عاىل  ألجلها فريقوا هبا اىل الفالح احلقيقي الذي يورثهم جنان الفردوس األعىل مما وعد هبا ت

عباده الصديقني منهم واملخلصني، وترغيبًا للمسلمني كافة للتحيل هبا، وتبشريهم بالفالح  

تعاىل:   يقول  إذ  ) احلقيقي،  ِمُنوَن  املمُؤم َلَح  َأفم ) 1َقدم  َخاِشُعوَن  َصاَلهِتِمم  يِف  ُهمم  ِذيَن  الَّ  )2  )

ِرُضوَن ) ِو ُمعم ِذيَن ُهمم َعِن اللَّغم ِذيَن ُهمم 3َوالَّ َكاِة َفاِعُلوَن )  ( َوالَّ ِذيَن ُهمم لُِفُروِجِهمم  4لِلزَّ ( َوالَّ

ُ َمُلوِمنَي ) 5َحافُِظوَن ) ُمم َغريم اَمهُنُمم َفإِهنَّ َواِجِهمم َأوم َما َمَلَكتم َأيم َتَغى َوَراَء  6( إِالَّ َعىَل َأزم ( َفَمِن ابم

َعاُدوَن ) ِذيَن ُهمم أِلََمانَ 7َذلَِك َفُأوَلئَِك ُهُم الم ِدِهمم َراُعوَن )( َوالَّ ِذيَن ُهمم َعىَل  8اهِتِمم َوَعهم ( َوالَّ

( حُيَافُِظوَن  ) 9َصَلَواهِتِمم  َواِرُثوَن  الم ُهُم  ُأوَلئَِك  فِيَها  10(  ُهمم  َس  َدوم ِفرم الم َيِرُثوَن  ِذيَن  الَّ  )

 [. 11ــ 1]املؤمنون:   َخالُِدونَ 

 

 

 

______________________________________________________________   

 .578ــ   57٦)يُنظَر( أسرار ما بعد املوت:  )1(
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 ـ مراتب جزاء الناجني من أصحاب اليمني 2

 الناجون من أصحاب اليمني واصنافهم متهيد:  
الناجون من النار هم الصنف الثاين من أصحاب اليمني الذين يكون مصريهم اىل جنات       

:  هـ( 606ي )تالراز  النعيم، والذين تيل مرتبتهم مرتبة املقربني السابقني، وقد قال فيهم

)أصحاب امليمنة هم أصحاب اجلنة، وتسميتهم بأصحاب امليمنة إما لكوهنم من مجلة َمن  

عى ُنوُرُهمم  كتبهم بأيامهنم، وإما لكون أيامهنم تستنري بنور من اهلل تعاىل، كام قال تعاىل:   َيسم

ِدهيِمم َوبَِأيمامهِنِمم  َ َأيم  . (1) عىل اخلري( ، وإما لكون اليمني يراد به الدليل [12]احلديد:   َبنيم

الطباطبائي )تكام   مة  العالَّ اليمني يف  1402يقول  )إنام سمي هؤالء بأصحاب  هـ(: 

مقابل أصحاب الشامل، وربام ُسموا أصحاب امليمنة يف مقابل أصحاب املشأمة، وهو من  

أو   بيمينه  كتابه  القيامة  يوم  اإلنسان  إيتاء  من  مأخوذ  القرآن  عليه  اصطلح  التي  األلفاظ 

َم  بشامله، قال تعاىل:   َرُءوَن  َيوم َيقم بَِيِمينِِه َفُأوَلئَِك  ُعو ُكلَّ ُأَناٍس بِإَِماِمِهمم َفَمنم ُأويِتَ كَِتاَبُه  َندم

 .(2) ( [12]احلديد:   كَِتاهَبُمم َواَل ُيظمَلُموَن َفتِياًل 

بعض   عنها  يعرب  والتي  املقربني،  الفائزين  لرتبة  التالية  الرتبة  إىل  فتشري  منزلتهم  أما 

ال برتبة  جزاء  العلامء  مقابل  سالمًا،  بكونه  جزاءها  الكريم  القرآن  وصف  وهلذا  ناجني، 

 . (3) املقربني الذي وصفه تعاىل بكونه روحًا ورحيانًا وجنة نعيم

ٍس باَِم َكَسَبتم َرِهينٌَة ) أما ما استحقوا به هذه املنزلة فيشري اليها قوله تعاىل:   (  38ُكلُّ َنفم

 ( َيِمنِي  الم َحاَب  َأصم ) ( يِف 39إِالَّ  َيَتَساَءُلوَن  َجنَّاٍت  ِرِمنَي ) 40  املمُجم َعِن  يِف  41(  َسَلَكُكمم  َما   )

مَلم َنُك ِمَن املمَُصلِّنَي )42َسَقَر )  كِنَي ) 43( َقاُلوا  ( َوُكنَّا َنُخوُض َمَع  44( َومَلم َنُك ُنطمِعُم املمِسم

 ( َائِِضنَي  ) 45اخلم يِن  الدِّ ِم  بَِيوم ُب  ُنَكذِّ َوُكنَّا  َحتَّ 46(  َيِقنُي  (  الم َأَتاَنا    ، [48ــ    38]املدثر:    ى 

______________________________________________________________   

 .387/ 29( تفسري مفاتيح الغيب: 1)
 . 171/  1( امليزان يف تفسري القرآن: 2)
 .12٦( )يُنظَر( أسرار ما بعد املوت: 3)
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العالية عند اهلل تعاىل، إال إهنم  أفربغم   املقربني ومنزلتهم  ن أعامهلم مل تصل هبم اىل مرتبة 

اىل   احلقة، وإن ذنوهبم مل تصل  العقيدة  هبا  تنهدم  التي  الصفات  ابتعدوا عن  ذاته  بالوقت 

 . سلونالكفر باهلل تعاىل وتكذيب ما جاء به املُر

)ت  الطباطبائي  تعريف  1402يقول  اآليات  )ويف  الكريمة:  اآلية  تفسري  يف  هـ( 

أصحاب اليمني بانتفاء األوصاف املذكورة عنهم، بيان ذلك: أن اآليات واقعة يف سورة  

املدثر وهي من السور النازلة بمكة يف بدء البعثة كام ترشد إليه مضامني اآليات الواقعة فيها،  

م َنُك  الصالة والزكاة بالكيفية املوجودة اليوم، فاملراد بالصالة يف قوله  ومل يرشع يومئذ   مَل

املمَُصلِّنيَ  العبودي، و  ِمَن  كِنيَ التوجه إىل اهلل تعاىل باخلضوع  املمِسم ُنطمِعُم  َنُك  مطلق    مَلم 

ية،  اإلنفاق عىل املحتاج يف سبيل اهلل، دون الصالة والزكاة املعهودتني يف الرشيعة اإلسالم

اإلقبال عىل   لإلنسان عن  الصارفة  الدنيا  وزخارف  احلياة  يف مالهي  الغور  هو  واخلوض 

اآلخرة وذكر احلساب يوم الدين، أو التعمق يف الطعن يف آيات اهلل املذكرة ليوم احلساب  

 . (1) املبرشة املنذرة(

اجلنة،   أهل  أكثر  الصنف  هذا  إن  ويكون  القسمني  ه  تقديمإذ  باعتبار  عىل  السابقني 

الكثرة، إما يف نفس األمر، أو يف اخلطاب، ألن املخاَطبني باآلية أصحاب امليمنة منهم أكثر  

عىل   املشأمة  أصحاب  وتقديم  بالرشف،  املشأمة  أصحاب  عىل  وتقديمهم  السابقني،  من 

 .  (2) السابقني بالكثرة

فها ألصحاب اليمني  املدارس الكالمية يف تصنيعلامء  عىل أقوال    نا ومن خالل اطالع

  أيضًا،   اإلهلية يف الرمحة والعدالة  مقاصدها وأعىل معانيها وحكمها  جتيل    نا وجزائهم، وجد

، فكان  بحيث تسع مجيع العباد من املكلفني وغري املكلفني ممن مل تبلغهم الدعوة اإلسالمية 

 باإلمكان تصنيفهم اىل صنفني، مها: 

______________________________________________________________   

 . 170/  1( امليزان يف تفسري القرآن: 1)
 .   13٦/ 4( تفسري ابن عرفة: 2)
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ومات  1 الدعوة،  بلغتهم  الذين  املكلفون  يف  ـ  وا  قرصَّ لكنهم  التكليف،  سن  بعد  وا 

الطاعات، أو ارتكبوا بعض املعايص، التي ُطهروا منها يف الربزخ واملوقف، وذلك ما حال  

 بينهم وبني بلوغ مراتب السابقني. 

ـ غري املكلفني ممن مل تبلغهم الدعوة، أو الصبيان واملجانني وغريهم ممن رفع عنهم    2

شأهنم؛ فهناك من يذكر أهنم يدخلون اجلنة، وهناك من يرى    القلم، والذين وقع اخلالف يف 

 غري ذلك. 

التي تتعلق بنجاهتم وكوهنم    واحِلَكم  وسنتحدث عن كال الصنفني من خالل املقاصد

 من أصحاب اليمني فيام يأيت: 

 املقصد األول: العدالة والرمحة اإلهلية يف جناة املكلفني الذين بلغتهم الدعوة: 
تتفاوت منازل املكلفني الذين بلغتهم الدعوة اىل الدين احلق بحسب أعامهلم وجزائهم  

فيجتازوا   النار،  من  ينقذهم  ما  الصاحلة  األعامل  من  هلم  الذين  وهم  يستحقونه،  الذي 

الرصاط اىل اجلنة، إال إن أعامهلم ال تبلغ هبم درجة املقربني من الفائزين هبا، حيث قال تعاىل:  

 َحا ) َفَأصم املمَيمَمنَِة  َحاُب  َأصم َما  املمَيمَمنَِة  ) 8ُب  َأَمِة  املمَشم َحاُب  َأصم َما  َأَمِة  املمَشم َحاُب  َوَأصم  )9  )

ابُِقونَ  ابُِقوَن السَّ مهم تعاىل عىل أصحاب املشأمة والسابقني من املقربني. َوالسَّ  ، فقدَّ

ل ثم إىل السابقني مع  أما احلكمة يف االبتداء بأصحاب اليمني واالنتقال إىل أصحاب الشام

أنه يف البيان بني حال السابقني ثم أصحاب الشامل عىل الرتتيب، فيقليها املفرسين إنَّ ذكر  

الواقعة وما يكون عند وقوعها من األمور اهلائلة إنام يكون ملن ال يكون عنده من حمبة اهلل  

ال جُيزون بالعذاب، فلام  تعاىل ما يكفه مانعًا عن املعصية، أما الذين رِسهم مشغول برهبم ف

َواِقَعةُ ذكر تعاىل:   وكان فيه من التخويف ماال ُيفى وكان التخويف بالذين    إَِذا َوَقَعِت الم

وأما   اخلرب،  نفع  ال  العذر  لقطع  ذكره  ما  َذكر  أوىل،  والعقاب  بالثواب  ويرهبون  يرغبون 

أو ترهيب، فقدم سبحانه أصحا  الذين  السابقون فهم غري حمتاجني إىل ترغيب  اليمني  ب 
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 .(1) يسمعون ويرغبون، ثم ذكر السابقني ليجتهد أصحاب اليمني ويقربوا من درجتهم

أن دخول اجلنة متوقف عىل طاعته، فإن أطاعه فقد ارتىض تعاىل دينه،    هلذا أخرب    

ُخُلوَن اجلَنََّة إِالَّ ويف احلديث قال   تي َيدم ول اهلل من يأبى؟ َمن َأَبى(، فقالوا: يا رس  : )ُكلُّ ُأمَّ

 . (2) َوَمن َعَصايِن فَقدم َأَبى( َأَطاَعنِي َدَخَل اجلَنََّة،  قال: )َمن

كام ورد يف االحاديث الرشيفة كثرة أهل اجلنة نسبًة اىل بقية األمم، منها ما جاء يف قوله  

  َقاَل   بعض أصحابهل ، نَا: َنَعمم َنَِّة؟ ُقلم ِل اجلم َن َأنم َتُكوُنوا ُرُبَع َأهم َضوم َن    : يومًا: )َأَترم َضوم َأَترم

 ، َنَِّة؟ ُقلمنَا: َنَعمم ِل اجلم نَا:  َقاَل    َأنم َتُكوُنوا ُثُلَث َأهم َنَِّة؟ ُقلم ِل اجلم َن َأنم َتُكوُنوا َشطمَر َأهم َضوم : َأَترم

، َقاَل  َنََّة  َنَعمم َنَِّة َوَذلَِك َأنَّ اجلم ِل اجلم َف َأهم ُجو َأنم َتُكوُنوا نِصم ٍد بَِيِدِه إِينِّ ألَرم ُس حُمَمَّ : َوالَِّذي َنفم

َأنمتُ  َوَما  لَِمٌة  ُمسم ٌس  َنفم إاِل  ُخُلَها  َيدم ِر  ال  الثَّوم ِجلمِد  يِف   
ِ
َبيمَضاء الم َرِة  عم َكالشَّ إِال  ِك  م الرشِّ ِل  َأهم يِف  مم 

َِر( األمَحم ِر  الثَّوم ِجلمِد  يِف   
ِ
َداء وم السَّ َرِة  عم َكالشَّ َأوم  َوِد  لنا  (3) األَسم أكمل  ثم   ،    يف البشارة  هذه 

وَن َومِ  ُ َنَِّة ِعرشم ُل اجلم ، َثاَمُنوَن ِمنمَها ِمنم  احلديث الصحيح اآلخر الذي قال فيه: )َأهم اَئُة َصفٍّ

َبُعوَن ِمنم َسائِِر األَُمِم( ِة َوَأرم  .(4) َهِذِه األُمَّ

لذلك فقد كان من مقاصد تقديمهم بيان كثرهتم بني سائر األمم من جهة، ومن جهٍة  

أخرى بيان فضلهم عليها، فضاًل عن فتح اهلل تعاىل ألبواب املسارعة واملسابقة كي يرقوا  

 ادهتم اىل درجات املقربني السابقني. بعب

املقربون   عنهم  يتميز  اليمني،  أصحاب  من  مجيعًا  اجلنة  أصحاب  إن  علمنا  قد  وإذ 

نستخلص  أن  بإمكاننا  كان  الكريمة،  النصوص  من  أيدينا  بني  ما  خالل  السابقون، ومن 

 منهم: وأصحاب اليمني، بعد منزلة املقربني السابقني، أصناف العباد ممن يدخلون يف  

______________________________________________________________   

 .388/ 29( )يُنظًر( تفسري مفاتيح الغيب: 1)
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ـ املعتدلون من املسلمني الذين عبدوا اهلل تعاىل خوفًا وطمعًا، إال إن بعضهم قد وقعوا  1

اهلل   برمحة  اجلنة  فاستحقوا  للجزاء،  السابقة  املواقف  يف  أدراهنا  من  فتطهروا  املعايص،  يف 

حسب  تعاىل، وإنام عقاهبم الذي تعرضوا له فهو بعدالة اهلل تعاىل، وله احلكمة يف هتذيبهم وب

ما ران عىل قلوهبم من سيئات، لكي يكونوا أهاًل للمنزلة العظيمة التي سيحلون فيها، فإن  

من صفات أهل اجلنة طيب القلوب وطهارهتا وصفائها وبساطتها، وعدة خصائص أخرى  

 هلم ميزهتم ونالوا هبا فضله بإكرامه ونعيمه تعاىل. 

قوله   إليها  يشري  ما  النصوص  هذه  َ من  اجلم ُخُل  )َيدم ئَِدِة  :  َأفم ِمثمُل  ئَِدهُتُمم  َأفم َواٌم،  َأقم نََّة 

) ِ ( قيل مثلها يف رقتها وضعفها كاحلديث اآلخر أهل اليمن  (1) الطَّريم ِ ئَِدِة الطَّريم َأفم ، و))ِمثمُل 

أرق قلوبًا وأضعف أفئدة، وقيل يف اخلوف واهليبة، والطري أكثر احليوان خوفًا وفزعًا، كام  

ُعَلاَمءُ إِنَّ قال اهلل تعاىل   [ وكأن املراد قوم غلب عليهم  28]فاطر:   اَم َُيمَشى اهللََّ ِمنم ِعَباِدِه الم

 واخلشية من اهلل تعاىل.   (2) اخلوف(

الدروس   بقوله: )وتبدأ تلك  التهذيب هلم  أبو حلية هذا  الدكتور نورالدين  وقد ذكر 

ت ُيتلف عن شعور  الرتبوية والتصحيحية من حلظات املوت نفسها، فشعور هؤالء باملو

السابقني املقربني الذين رأينا شوقهم له، ومسارعتهم إليه، وهوانه عليهم، وسبب ذلك هو  

 .(3) عدم طمأنينتهم الكاملة، بسبب املعايص والتقصري الذي وقعوا فيه(

الطباطبائي  2 مة  العالَّ ويقول  هلم،  الشافعني  بشفاعة  العذاب  من  نجوا  الذين  ــ 

دينًا  1402)ت  املرضيون  بالشفاعة، وهم  الفائزون  اليمني هم  امليزان: )فأصحاب  هـ( يف 

تكن، وهم   مل  أو  القيامة  يوم  إىل شفاعة  أعامهلم مرضية غري حمتاجة  واعتقادًا سواء كانت 

َتنُِبوا  فاعة للمذنبني من أصحاب اليمني، وقد قال تعاىل:  املعنيون بالشفاعة، فالش جَتم إِنم 

______________________________________________________________   
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َعنمُكمم َسيَِّئاتُِكمم  رم  ُنَكفِّ َعنمُه  َن  ُتنمَهوم َما  [، فمن كان له ذنب باق إىل يوم  31]النساء:    َكَبائَِر 

عنه،  القيامة فهو ال حمالة من أهل الكبائر، إذ لو كان الذنب من الصغائر فقط لكان مكـََفرًا  

 . (1) فقد بان أن الشفاعة ألهل الكبائر من أصحاب اليمني(

فأصحاب الذنوب من املؤمنني والذين يغفر تعاىل هلم ذنوهبم بالشفاعة إنام يرتقون اىل  

منزلة أصحاب اليمني من الفائزين يوم القيامة، وإنام استحقاقهم ذلك الرتضاء دينهم عند  

ا أبواب تفضل  تعاىل، وهو باب من    املني ظال  هلل عليهم ورمحته، بخالف املجرمني مناهلل 

يوجد من َيشفع هلم يومئٍذ لعموم النفي يف قوله  الكافرين الذين بقوا مرهونني بأعامهلم فلم 

 . [18]غافر:    َما لِلظَّاملنَِِي ِمنم مَحِيٍم َواَل َشِفيٍع ُيَطاعُ   تعاىل:

ـ العوام من امللتزمني، كفقراء املسلمني ومساكينهم ممن ليس هلم اهتامم السابقني يف  3

النوافل وتقديم األعامل الصاحلة عىل كل يشء، فهؤالء يدخلون اجلنة بعد حساهبم من غري  

عقاب، وقد ورد يف العديد من الروايات أن الفقراء هم أكثر أهل اجلنة، ملا هلم من التواضع  

سبحان اإلهلي  هلل  اجلزاء  أفضل  بذلك  فنالوا  عليهم،  ر  ُقدِّ بام  رضاهم  عن  فضاًل  وتعاىل  ه 

منزلة   إتباع  بعمله وطاعته  نال  كانوا ممن  إن  املقربني  مرتبة  باجلنة يف  الفائزين  بكوهنم من 

الصديقني والشهداء، أو عامة أصحاب اليمني الذين ُينقون من ذنوهبم ليكونوا أهاًل هلا،  

ُة َمنم دَخَلَها    ما ورَد  عن النبي  ويدلُّ عىل ذلك   نَِّة، َفَكاَن عامَّ ُت َعىَل باِب اجلم قال: )ُقمم

حاب النَّاِر َقدم ُأِمَر هِبِمم إِىَل النَّاِر( َحاُب اجلَدِّ حممُبوُسوَن، َغريم َأنَّ َأصم  (2) املمََساكِنُي، وَأصم

لرشيف أن الفقراء  وأصحاب اجلد هم األغنياء من املسلمني، وقد وقع يف احلديث ا 

نَِياَء  يسبقون األغنياء بأربعني خريفًا، قال رسول اهلل  َغم بُِقوَن األم : )إِنَّ ُفَقَراَء املمَُهاِجِريَن َيسم

َخِريًفا( َبِعنَي  بَِأرم َنَِّة،  اجلم إِىَل  ِقَياَمِة  الم َم  ذكره  (3) َيوم ملا  عام،  بخمسامئة  آخر  حديث  يف  وجاء   ،

______________________________________________________________   

 . 170/  1( امليزان يف تفسري القرآن: 1)
 .2397/ 5( صحيح البخاري: 2)
 . 2285/ 4( صحيح مسلم: 3)
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ساِمَئِة َعاٍم(: )يَ اإلمام أمحد قوله  نَِيائِِهمم بَِخمم َنََّة َقبمَل َأغم ِمننَِي اجلم ُخُل ُفَقَراُء املمُؤم  . (2()1) دم

 اللطف اإلهلي يف جناة غري املكلفني والذين مل تبلغهم الدعوة:   املقصد الثاين:
بالتكليف وبلوغ   ارتباط اجلزاء  الدالة عىل  اآليات  الكثري من  الكريم  القرآن  ورد يف 

قال   كام  َغافُِلونَ   تعاىل:الدعوة،  ُلَها  َوَأهم بُِظلمٍم  ُقَرى  الم لَِك  ُمهم َربَُّك  َيُكنم  مَلم  َأنم    َذلَِك 

ال يؤاخذ أحد  ، أي إنام أعذرنا إىل الثقلني بإرسال الرسل وإنزال الكتب لئ[131]األنعام: 

بظلمه وهو مل تبلغه دعوة، ولكن أعذرنا إىل األمم، فلم نعذب أحدًا إال بعد إرسال الرسل  

بالرسل   والتذكري  التنبيه  دون  ليهلكهم  يكن  مل  ربك  إن  الكريمة:  اآلية  كام حتتمل  إليهم، 

يبني    واآليات والعرب فيظلمهم بذلك، واهللّ غري ظالم لعبيده، وهذا الوجه الثاين هو الذي

 . (3)عالقة العدالة باجلزاء يف هذا الصنف من اخللق

َيٍة إِالَّ َوهَلَا كَِتاٌب    تعاىل: وهو ما دلت عليه النصوص الكثرية، كقوله   نَا ِمنم َقرم َلكم َوَما َأهم

ُلومٌ  تعاىل:  [4]احلجر:    َمعم وقال   ،  هَلَا إاِلَّ  َيٍة  َقرم ِمنم  نَا  َلكم َأهم ]الشعراء:    ُمنمِذُرونَ َوَما 

َتِزُر    تعاىل: ، وقوله  [ 208 ِسِه َوَمنم َضلَّ َفإِنَّاَم َيِضلُّ َعَليمَها َوال  لِنَفم هَيمَتِدي  تََدى َفإِنَّاَم  َمِن اهم

بِنَي َحتَّى َنبمَعَث َرُسوالً  َرى َوَما ُكنَّا ُمَعذِّ َر ُأخم  . [15]اإلرساء:    َواِزَرٌة ِوزم

سئلة التي يواجه هبا أهل جهنم تبكيتًا وإظهارًا لعدالة اجلزاء ما  وهلذا كان من مجلة األ

م َيأمتُِكمم َنِذيرٌ   تعاىل:عرب عنه قوله   ٌج َسَأهَلُمم َخَزَنُتَها َأمَل ِقَي فِيَها َفوم َغيمِظ ُكلَّاَم ُألم   َتَكاُد مَتَيَُّز ِمَن الم

 . [ 8]امللك:  

ببلوغ   يرتبط  الدعوة  ببلوغ  التكليف  ارتباط  التمييز واستعامل  ومثل  القدرة عىل  سن 

______________________________________________________________   

 .٦29/ 2اإلمام أمحد: ( مسند 1)
( ووجه التوفيق بني احلديثني أن الفقراء خمتلفوا احلال، وكذلك األغنياء، فالفقراء متفاوتون يف قوة إمياهنم وتقدمهم،  2)

واألغنياء كذلك، فإذا كان احلساب ابعتبار أول الفقراء دخوالً اجلنة وآخر األغنياء دخوالً اجلنة فتكون املدة مخسمائة  
إذا نظرت إىل آخر الفقراء دخوالً اجلنة وأول األغنياء دخوالً اجلنة فتكون املدة أربعني خريفاً، ابعتبار أول الفقراء عام، أما  

 12٦وآخر األغنياء وهللا أعلم. )يُنظَر( اجلنة والنار ـ عمر بن سليمان األشقر:
 . 279( أسرار األقدار: 3)
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التي يطل منها   النافذة  العقل، ألن أحكام اهلل تعاىل مرتبطة بالعقل؛ فهو املدرك هلا، وهو 

ِغرِي َحتَّى َيبمُلَغ، َوَعِن النَّائِِم  اإلنسان عىل مراده، هلذا قال   َقَلُم َعنم َثالَثٍة: َعِن الصَّ : )ُرفَِع الم

َتيمِقَظ، َوعَ  َشَف َعنمُه(َحتَّى َيسم وهؤالء الثالثة رفع عنهم القلم بسبب  ،  (1) ِن املمَُصاِب َحتَّى ُيكم

 العقل، فاألول مل يكتمل عقله، والثاين غاب عقله، والثالث غفل عقله. 

بعد هذه األدلة القطعية عىل ارتباط التكليف بالعقل وبلوغ الدعوة، مع ارتباط اجلزاء  و

علامء الكالم حول من مل تتحقق فيه رشوط التكليف، ومل تبلغه  بالتكليف وقع اخلالف بني 

 ، من أشهرها: (2) الدعوة عىل أقوال كثرية

: أهنم يف اجلنة، وقد ذهب إىل هذا القول الكثري من العلامء، ودلت عليه  القول األول 

حيكي   حني  قال   ن رسول اهلل الرشيف من إ بعض النصوص، ومنها ما ُروي يف احلديث

َضِة َرُجٌل  رؤيا   وم َرِي الرَّ َ َظهم بِيِع، وإذا بنيم ِن الرَّ ٍة، فيها ِمن ُكلِّ َلوم َتمَّ َضٍة ُمعم رآها: )فأَتيمنا عىَل َروم

( ثم   ُتُهمم َقطُّ َثِر ِولمداٍن َرَأيم ُجِل ِمن أكم َل الرَّ ، وإذا َحوم
ِ
امء َطِويٌل، ال أكاُد أَرى َرأمَسُه ُطواًل يف السَّ

الِولمدَ  ا  املسلمني:)يا  قال:)وَأمَّ بعض  فقال  الِفطمَرِة(  عىَل  َماَت  ُلوٍد  َموم َفُكلُّ  َلُه  َحوم ِذيَن  الَّ اُن 

كِنَي(، فقال رسول اهلل  ِ اَلُد املرُشم كِنَي(َرسوَل اهللَِّ، وَأوم ِ اَلُد املرُشم  . (3) : )وَأوم

كام استدلوا باألحاديث الدالة عىل كون املوءودة يف اجلنة، منها ما ورد يف مسند أمحد  

َنَِّة(قوله من  َوئِيُد يِف اجلم َنَِّة، َوالم ُلوُد يِف اجلم َنَِّة، َواملمَوم ِهيُد يِف اجلم َنَِّة، َوالشَّ  . (4) :)النَّبِيُّ يِف اجلم

ية يوم القيامة، ولكنه مع ذلك معارض  وهذا القول يدل عىل غلبة اللطف والرمحة اإلهل

 بالنصوص الدالة عىل العدل املطلق يف اآلخرة، كام ذكرت ذلك األقوال األخرى. 

الثاين  موضوعة  القول  أو  ضعيفة  أحاديث  إىل  هبذا  القائلون  واستند  النار،  يف  هم   :

______________________________________________________________   

 . ٦11/ 1( مسند اإلمام أمحد:  1)
 وما بعدها.  280وما بعدها، وأسرار األقدار:  108٦/ 2)يُنظَر( أحكام أهل الذمة: ( 2)
 .2583/ ٦( صحيح البخاري: 3)
 . 58/ 5( مسند اإلمام أمحد: 4)
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 ا: ختالف األسس اليقينية التي وردت هبا النصوص املحكمة، نذكرها هنا مع الرد عليه

َأَلتمنَاُهمم  تعاىل: قوله  ـ  1 َوَما  َتُهمم  يَّ ُذرِّ نَا هِبِمم  َقم َأحلم بِإِياَمٍن  ُتُهمم  يَّ َبَعتمُهمم ُذرِّ آَمُنوا َواتَّ ِذيَن  َوالَّ

َرِهنيٌ  َكَسَب  باَِم  ِرٍئ  امم ُكلُّ   
ٍ
ء يَشم ِمنم  َعَملِِهمم  ذرية  [21]الطور:    ِمنم  بقياس  وذلك   ،

املؤمنني، وهو  بذرية  الرجوع    الكافرين  فليست هناك أي علة يمكن  قياس غري صحيح، 

 . (1) إليها يف هذا، والقياس ال يصح يف الغيبيات

نرى أن هذا القول فيه ما يتناَّف مع احلكمة والعدل والرمحة اإلهلية، بل ذكر ابن  كام إننا  

 القيم أن اآلية حجة عىل نقيض ما ادعوه من كوهنم يف النار من وجهني: 

أنه مل ينقص اآلباء هبذا اإلحلاق من أعامهلم شيئًا، فكيف يعذب هذه  األول: إخباره  

 الذرية بال ذنب؟! 

فال   الكفار  وأما  اإليامن  بأهل  خمتص  اإلحلاق  هذا  أن  عىل  نبه  سبحانه  أنه  والثاين: 

ِرٍئ باَِم َكَسَب َرِهنيٌ تعاىل:يؤاخذون إال بكسبهم، لقوله    . (2)ُكلُّ امم

ُهمم ُيِضلُّوا ِعَباَدَك َوال َيلُِدوا  أنه قال:  إخبارًا عن نوح تعاىل  ـ قوله  2 إِنََّك إِنم َتَذرم

اراً  وهذا ـ كذلك ـ ال حجة فيه ألنه إنام أراد به كفار أهل زمانه  ، [27]نوح:   إِالَّ َفاِجرًا َكفَّ

ثم إن قوله:  الكفار،  اراً ال عموم  َكفَّ إذا عاش كا   َفاِجرًا  َمن  ن فاجرًا  حال مقدرة، أي 

 .(3) كفرةً كفارًا، ومل يرد أهنم حال طفولتهم يكونون فجرًة 

قالت: )سألت رسول اهلل   وقد ردَّ عليه يف التمهيد عن عائشةـ ما ذكره ابن عبد الرب 3

  ن املسلمني أين هم؟، فقال  عن ولدا:    عن أوالد  )يف اجلنة يا عائشة(، قالت: وسألته

)يف النار(، قالت: فقلت جميبًة له:)مل يدركوا األعامل   القيامة؟، فقال:املرشكني أين هم يوم  

)َربُِّك َأعلُم باِم كانوا عاِملنَي، والَّذي َنفيس بَيِده َلئنم شئُت   :ومل جتِر عليهم األقالم( قال 

______________________________________________________________   

 . 283( أسرار األقدار: 1)
 . 284، وأسرار األقدار: 1109/ 2( أحكام أهل الذمة: 2)
 .2/1109( أحكام أهل الذمة: 3)
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النَّار(   (1) َأسَمعُتك َتضاغَيُهم مثل  فهذا احلديث لضعفه ال يصح أن يستدل به عىل  ،  (2)يف 

 هذا، زيادة عىل معارضته النصوص املحكمة واألحاديث الصحيحة. 

،  ـ ما يروى عن سلمة بن يزيد اجلعفي، قال: انطلقت أنا وأخي إىل رسول اهلل  4

قال: قلنا: يا رسول اهلل، إن أمنا مليكة كانت تصل الرحم، وتقري الضيف، وتفعل وتفعل،  

: )ال(، قال: قلنا: فإهنا كانت وأدت  ل  هلكت يف اجلاهلية، فهل ذلك نافعها شيئا؟ قا 

ِرَك   ُتدم َأنم  إِالَّ  النَّاِر،  يِف  ُءوَدُة  َواملمَوم َوائَِدُة  شيئا؟:)الم نافعها  ذلك  فهل  اجلاهلية،  يف  لنا  أختا 

ُفَو اهللُ َعنمَها( اَلَم، َفَيعم سم ِ َوائَِدُة اإلم  . (3)الم

املطلقة والتي تدرك بالعقل، يتناقض مع  فهذا احلديث زيادة عىل تناقضه مع عدالة اهلل  

ُقتلتم  أي ذنب  املوءودة تسأل عن  أن  الذي نص عىل  الكريم  ليكون ذلك هتديدًا    القرآن 

ُءوَدُة ُسئَِلتم بَِأيِّ َذنمٍب  لقاتلها، فإنه إذا سئل املظلوم فام ظن الظامل!، قال تعاىل:   َوإَِذا املمَوم

 . [ 9،  8]التكوير:  ُقتَِلتم 

 هبا،  ةً  عن ذلك ترصيح احلديث الرشيف بأهنا يف اجلنة، وقد يكون ذلك رمحة خاصفضالً      

ولذلك قرنت بالشهيد ملا ُروي عن حسناء، )امرأة من بني رصيم(، عن عمها، قال: سمعت  

َنَّةِ رسول اهلل   ُلوُد يِف اجلم َنَِّة، َواملمَوم ِهيُد يِف اجلم َنَِّة، َوالشَّ َنَِّة(. ، يقول: )النَّبِيُّ يِف اجلم َوئِيُد يِف اجلم  ، الم

فإن األذى    تعاىل،  أما عدالته  االهلية،  والرمحة  العدالة  نور  فيها  يتجىل  األول  فالقول 

يف احلديث السابق بالشهيد، أما    الشديد الذي تعرضتم له يشبه الشهادة، فلذلك قرهنا  

 .(4) رمحته، فبأن تدخل اجلنة من غري تعرضها لالمتحان

______________________________________________________________   

 . 3/92هم. يقال ضغا يضغو ضغوا وضغاء إذا صاح وضج، النهاية يف غريب احلديث واألثر: ( أي صياحهم وبكاء1)
، وقال ابن عبد الرب فيه: هذا احلديث لو صح أيضا احتمل 122/ 18( التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد: 2)

شركني قوله لو شئت أمسعتك تضاغيهم من اخلصوص ما احتمل غريه يف هذا الباب ومما يدل على أنه خصوص لقوم من امل 
 يف النار وهذا ال يكون إال فيمن قد مات وصار يف النار وقد عارض هذا احلديث ما هو أقوى منه من اآلاثر. 

 .478/ 3( مسند اإلمام أمحد: 3)
 . 282( أسرار األقدار: 4)
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: وهو يرى أن حكمهم حكم آبائهم يف الدنيا واآلخرة، فال ُيفردون عنهم  القول الثالث 

 بحكم يف الدارين، فكام أهنم منهم يف الدنيا فهم منهم يف اآلخرة. 

سئل      النبيواستدل القائلون هبذا القول باإلضافة ملا سبق يف احلديث الصحيح أن  

(رهيم فقال  عن الذراري من املرشكني يبيتون فيصريون من نسائهم وذرا ،  (1) :)ُهمم ِمنمُهمم

ي املراد من هذا احلديث ما يتعلق باألحكام الدنيوية، ألن ذلك هو حمل السؤال، قال النوو ف

: )هم من آبائهم أي ال بأس بذلك، ألن أحكام آبائهم جارية عليهم يف املرياث  هـ(676)ت 

 . (2) يتعمدوا من غري رضورة(ويف النكاح ويف القصاص والديات وغري ذلك، واملراد إذا مل  

ومن القياس استدلوا بأن إتباع ذرية املؤمنني بآبائهم كان إكرامًا هلم وزيادة يف ثواهبم،  

وأن اإلتباع إنام استحق بإيامن اآلباء، فكذلك إذا انتفى إيامن اآلباء انتفى اإلتباع الذي حتصل  

لفانية من أجل حظوظ بسيطة، فكيف  وهذا قياس ال ُيلجأ ملثله يف احكام الدنيا ا، به النجاة

يقول: تعاىل  أحكام اآلخرة، واهلل  إليه يف  َتِزُر  ُيلجأ  َوال  َعَليمَها  إِالَّ  ٍس  َنفم ُكلُّ  ِسُب  َتكم َوال 

َرى َر ُأخم  . [ 164]األنعام:   َواِزَرٌة ِوزم

الرابع  اجلنةالقول  أهل  بأهنم خدم  القول  النبي(3) : وهو  عن    ، واستدلوا بجواب 

ِل النَّاِر، َومَلم َيُكنم هَلُمم  السؤال فيهم فقال   : )مَلم َيُكنم هَلُمم َسيَِّئاٌت َفُيَعاَقُبوا هِبَا َفَيُكوُنوا ِمنم َأهم

َنَِّة( ِل اجلم َنَِّة، ُهمم َخَدُم َأهم ِل اجلم  . (4) َحَسنَاٌت َفُيَجاَوُزوا هِبَا؟ َفَيُكوُنوا ِمنم ُمُلوِك َأهم

  حديث ضعيف ُروي عن يزيد الرقايش عن أنس عن النبي  ل بوكذلك  االستدال 

( يعني الصبيان( َطانِيِهمم ، َفَأعم هَبُمم َبرَشِ َأالَّ ُيَعذِّ ِة الم يَّ ِهنَي ِمنم ُذرِّ  . (5) قال:)َسَألمُت َريبِّ الالَّ
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هذا القول مع ضعف أدلته، فإنه يتناَّف مع ما نصت عليه النصوص املحكمة من أن  ف

 . (1) اهلل تعاىل وحده، ال بيد أحد من خلقه أمر اخللق بيد

أي أنه جيوز  : أهنم مردودون إىل حمض مشيئة اهلل بال سبب وال عمل،  القول اخلامس 

فكلها   النار،  وبعضهم  اجلنة  بعضهم  يدخل  أن  وجيوز  برمحته،  مجيعًا  تعاىل  اهلل  يعمهم  أن 

 .(2) رد املشيئة جائزة بالنسبة إىل اهلل تعاىل وإنام يرتجح بعضها عىل بعض بمج 

وهو بذلك يرى التوقف يف أمرهم، )وهو ترك الكالم يف املسألة نفيًا وإثباتًا بالكلية،  

، وقد  (3) وجعلها مما استأثر اهلل بعلمه، وطوى معرفته عن اخللق فال حيكم هلم بجنة وال نار(

ئة اهلل  يعرب عن هذا القول بمذهب الوقف، وقد يعرب عنه بمذهب املشيئة، وأهنم حتت مشي

 حيكم فيهم بام يشاء، وال ُيدرى حكمه فيهم ما هو. 

)َمنم    دل به عىل هذا القول عدة روايات منها ما جاء يف صحيح مسلم قوله  ستُ أُ ومما  

بَِل، َفَهلم جَتِ  ِ َتنمتُِجوَن اإلم انِِه، َكاَم  َ َدانِِه َوُينَرصِّ ِفطمَرِة، َفَأَبَواُه هُيَوِّ ُدوَن فِيَها  ُيوَلُد ُيوَلُد َعىَل َهِذِه الم

َدُعوهَنَا(، قالوا يا رسول اهلل أفرأيَت من يموت صغريًا؟ قال   َعاَء، َحتَّى َتُكوُنوا َأنمُتمم جَتم َجدم

 َلُم باَِم َكاُنوا َعاِملِنَي(: )اهلُل  .(4)  َأعم

َلُم  حني سئل عنهم، فقال  ومنشأ هذا القول هو الفهم اخلاطئ جلوابه   : )اهلُل َأعم

هـ( فيه: )وهذا الفهم غلط عىل رسول  751باَِم َكاُنوا َعاِملِنَي(، حيث يقول ابن القيم )ت 

وجوابه ال يدل عىل ذلك أصاًل، بل هو حجة عليهم، فإنه مل يقل هم يف مشيئة اهلل    اهلل  

التي يس تحقون هبا  يفعل فيهم ما يشاء بال سبب وال عمل، بل أخرب أن اهلل يعلم أعامهلم 

 . (5)وا( الثواب، أو العقاب لو عاش
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السادس  تتاح هلم هذه  :  القول  الدنيا  التكليف يف  تتح هلم فرصة  مل  الذين  أن هؤالء 

الفرصة يف اآلخرة؛ فريسل إليهم اهلل تعاىل رسوالً، وإىل كل من مل تبلغه الدعوة، فمن أطاع 

عىل   وبناء  النار،  دخل  عصاه  ومن  اجلنة،  دخل  اجلنة  الرسول  يف  بعضهم  يكون  ذلك 

 .(1) وبعضهم يف النار

النبي   أن  ُروي  ما  منها  القول،  هذا  عىل  تدل  النصوص  بعض  وردت    وقد 

َُق، َوَرُجٌل َهَرٌم، َوَرُجٌل َماَت   َمُع َشيمًئا، َوَرُجٌل َأمحم ِقَياَمِة: َرُجٌل َأَصمُّ اَل َيسم َم الم َبَعٌة َيوم قال:)َأرم

ا   ٍة، َفَأمَّ َ َُق َفَيُقوُل:  يِف َفرتم مَحم ا األم َمُع َشيمًئا، َوَأمَّ اَلُم َوَما َأسم سم ِ ، َلَقدم َجاَء اإلم ََصمُّ َفَيُقوُل: َربِّ األم

، َلَقدم َجاَء ا ََرُم َفَيُقوُل: َربِّ ا اهلم ِر، َوَأمَّ َبعم بمَياُن حَيمِذُفويِن بِالم اَلُم َوالصِّ سم ِ ، َلَقدم َجاَء اإلم اَلُم  َربِّ سم ِ إلم

، َما َأَتايِن َلَك َرُسوٌل، َفَيأمُخُذ َمَواثِيَقُهمم َوَما أَ  ِة َفَيُقوُل: َربِّ َ َفرتم ا الَِّذي َماَت يِف الم ِقُل َشيمًئا، َوَأمَّ   عم

ٍد بَِيِدِه، َلوم َدَخُلوَها   ُس حُمَمَّ ُخُلوا النَّاَر، َقاَل: َفَوالَِّذي َنفم ِسُل إَِليمِهمم َأنم ادم َنتم  َلَكا َلُيطِيُعنَُّه، َفرُيم

ًدا َوَساَلًما(  . (2) َعَليمِهمم َبرم

)إذا كان يوُم القيامِة جاء أهُل اجلاهليِة حيملون أوثاهَنم عىل ُظهوِرهم،    : ومنها قوله  

نا مل ترسلم إلينا رسواًل، ومل يأتنا لك أمٌر، ولو َأرسلَت   ، فيقولون ربَّ م عزَّ وجلَّ فيسأهُلم رهبُّ

م: أرأيتم إن أمرُتكم بأمٍر فتطيعوَنه؟ فيقولون:  إلينا رسواًل لكنا أطوَع عباِدك،   فيقوُل هلم رهبُّ

نعم، فيأمُرهم أن يعُمروا جهنَم، فيدخلوهنا، فينطلقون، حتى إذا دنوا منها سمعوا هلا تغيًظا  

نا أخِرجنا منها، أو أجرنا منها، فيقوُل: أمل تزعموا   م، فيقولون ربَّ وزفرًيا، فريجعون إىل رهبِّ

أمرتُ  إن  بأمٍر تطيعوين؟ فيأخُذ عىل ذلك مواثيَقهم، فيقوُل: اعمدوا هلا فينطلقون،  أينِّ  كم 

فيقوُل:   ندُخَلها،  أن  نستطيُع  وال  منها،  نا  فَرقم نا  ربَّ فقالوا:  فرجعوا،  فرقوا  رأوها  إذا  حتى 

 .(3) : لو دخلوها أوَل مرٍة كانت عليهم برًدا وسالًما(ادخلوها داخرين. وقال رسوُل اهللِ  
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كلم العلامء باإلنكار عىل هذه األحاديث واعتبارها من الضعف بحيث ال تنهض  وقد ت

هـ( يف تفسريه بجوابه عىل الشيخ أبو عمر  774لالستدالل هبا، منها ما ذكره ابن كثري )ت 

بن عبد الرب النمري بعد ذكره أحاديث االمتحان، وقوله: )وأحاديث هذا الباب ليست قوية  

لعلم ينكروهنا، ألن اآلخرة دار جزاء وليست بدار عمل وال  وال تقوم هبا حجة، وأهل ا

ابتالء، فكيف يكلفون دخول النار وليس ذلك يف وسع املخلوقني واهلل ال يكلف نفسًا إال  

 وسعها؟.

]واجلواب[ عام قال: أن أحاديث هذا الباب منها ما هو صحيح كام قد نص عىل ذلك  

منها ما هو ضعيف يتقوى بالصحيح واحلسن،  كثري من أئمة العلامء، ومنها ما هو حسن، و

عند   احلجة  أفادت  النمط  هذا  عىل  متعاضدة  متصلة  الواحد  الباب  أحاديث  كانت  وإذا 

 .(1) الناظر فيها(

 هـ( بجملة وجوه، منها:  751وأيدها ابن القيم )ت 

 . منها أن هذه األحاديث كثرت بحيث يشد بعضها بعضًا، وقد صحح احلفاظ بعضها 

غاية ما يقدر فيه أنه موقوف عىل الصحايب، ومثل هذا ال يقدم عليه الصحايب  ومنها أن  

 . بالرأي واالجتهاد، بل جيزم بأن ذلك توقيف ال عن رأي 

واختلفت   طرقها،  تعددت  قد  فإهنا  بعضًا  بعضها  يشد  األحاديث  هذه  أن  ومنها 

ه قد رواها أئمة  ، زيادة عىل أنخمارجها، فيبعد كل البعد أن تكون باطلة عىل رسول اهلل  

 .اإلسالم ودونوها ومل يطعنوا فيها 

ومنها أنه وإن أنكرها بعض املحدثني، فقد قبلها األكثرون، والذين قبلوها أكثر من  

الذين أنكروها وأعلم بالسنة واحلديث، وقد حكى األشعري اتفاق أهل السنة واحلديث  

 .(2) عىل القول هبا 
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دل عىل توافقها مع العدالة والرمحة اإلهلية، وما  ويضاف إىل هذا التأييد الروائي، ما ي

 جيمع عىل أساسه كل النصوص السابقة، وكل األقوال املبنية عليها. 

أما اتفاقها مع العدالة، فحتى ال يتأسف العاقل عىل أنه مل يكن جمنونًا، أو يتأسف البالغ  

اعد الرشع، قال ابن  عىل انه مل يمت صبيًا، وهذا ما نطق به القرآن الكريم ودلت عليه قو

القيم : )فهي تفصيل ملا أخرب به القرآن أنه ال يعذب أحد إال بعد قيام احلجة عليه، وهؤالء  

مل تقم عليهم حجة اهلل يف الدنيا، فال بد أن يقيم حجته عليهم، وأحق املواطن أن تقام فيه  

ني يدي الرب  احلجة يوم يقوم األشهاد وُتسمع الدعاوى وتقام البينات وُيتصم الناس ب

 . (1) وينطق كل أحد بحجته ومعذرته فال تنفع الظاملني معذرهتم وتنفع غريهم(

أما اتفاقها مع الرمحة، فإن اهلل تعاىل يكلف هؤالء بعد معاينتهم ألمر اآلخرة، ويكون     

أما اجتامع النصوص عىل أساسها، فألن من هؤالء من يطيع  ،  التكليف حينها مع شدته هيناً 

خل اجلنة، ومنهم من يعصيه، فيدخل النار، وبذلك كله وردت النصوص، قال ابن  اهلل فيد

هـ(: )وهذا القول جيمع بني األدلة كلها، وقد رصحت به األحاديث املتقدمة  774كثري )ت 

 .(2) املتعاضدة، الشاهد بعضها لبعض(

خلَلمق  وإنام توسعنا يف بيان هذه األصناف ألجل بيان مدى اللطف والتفضل اإلهلي يف ا 

عامة، إذ مل يقترص لطفه تعاىل وتفضله عليهم ملن بلغته الدعوة وآمن به، بل إنه يشمل من مل تبلغه  

الدعوة عىل أرجح األقوال وبام ال يتناقض مع العدالة اإلهلية املطلقة، ذلك أنَّ اهلل تعاىل ال حياكم  

ليهم؛ فكيف يقبل العقل أن  عباده إال عىل أعامهلم، بل ويضيف إىل ذلك الشهود إقامًة للحجة ع 

يعامل اهلل أناسًا بنوٍع خاص من املعاملة، ويعامل غريهم معاملة أخرى، مع أن عدالة اهلل تسوي  

 . ( 3) بني اخللق مجيعاً 
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 ـ مراتب جزاء أصحاب الشمال 3

 متهيد: أصحاب الشمال وأصنافهم
أصحاب اليمني الذين  أما أصحاب الشامل فهم الذين يؤَتون كتبهم بشامهلم، كام أن  

املنتقم، وهو   تعاىل هو  النار، ذلك أن اهلل  الشامل هم عامة أهل  بأيامهنم، فأصحاب  آتوها 

اإلعذار   بعد  وذلك  الطغاة  عىل  العقاب  ويشدد  باجلناة  وينكل  العتاة  ظهور  يقصم  الذي 

 . (1)واإلنذار وبعد التمكني واإلمهال

كفر   ممن  الشامل  أصحاب  تعاىل  اهلل  توعد  دينه    فقد  يف  االستقامة  عن  وانحرف  به 

هـ( يف االعتقادات: )النار  381بخلوده بالنار والعذاب األليم، يقول الشيخ الصدوق )ت 

الكفر   أهل  إال  فيها  ُيلد  وال  والعصيان،  الكفر  أهل  من  االنتقام  ودار  اهلوان  دار  هي 

كهم، والشفاعة  والرشك، فأما املذنبون من أهل التوحيد فيخرجون منها بالرمحة التي تدر

 .  (2) التي تناهلم(

وتبعًا لذلك يكون املنحرفون عن الرصاط املستقيم من أصحاب الشامل، الساقطون  

 يف جهنم بحسب استحقاقهم، صنفني، مها: 

خلودًا  األول اخلالدون  فيها  املاكثون  وهم  عليهم،  املغضوب  من  النار  يف  اخلالدون   :

 مؤبدًا. 

بعذاهب تعاىل  رهم  حذَّ الذين  داموا  وهم  ما  منها  خروجهم  وعدم  النار،  يف  املخلد  م 

مستمرين عىل عنادهم وتضليلهم الناس يف حياهتم حتى مماهتم، وباإلضافة هلذا اخللود فقد  

 توعدهم تعاىل بالغضب عليهم يف ذلك اليوم. 

وهي    غريهم،  تضليل  هبم  املرتبط  الضالل  إىل  يضمون  عليهم،  املغضوب  أن  ذلك 
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دى فداعتها، إذ إن صاحبها ال يتحمل وزره فقط، وإنام يتحمل  جريمة ال يمكن تصور م

 مجيع أوزار من أضلهم. 

 : الضالون، وهم املاكثون يف النار مؤقتًا. اثنياً 

أصل   يف  يشرتكان  كالمها  كان  وإن  عليهم،  املغضوب  مرتبة  دون  مرتبتهم  وهؤالء 

واجلريمة ومواجهة اهلداة،  الضالل، لكن املغضوب عليه، يضيف إىل ضالله الكِرب والظلم  

ولذلك تكون جرائمه أعظم، بخالف الضال الذي قد هيتدي إىل احلق، ويذعن له بسهولة،  

 . (1)إذا ما أقيمت عليه احلجة، أو توضح له الربهان

: )إِنَّ  أما ما جاء يف بيان بعض مصاديق املغضوب عليهم والضالني ملا ورد يف قوله  

الم  َعَليمِهُم  ُضوَب  النََّصاَرى(املمَغم نَي  الِّ الضَّ وإنَّ  بالتشكيك  (2) َيُهوُد،  البعض  له  توجه  فقد   ،

َلَتِجَدنَّ َأَشدَّ  متومهًا خالفه للقرآن الكريم، وذلك ليس صحيحًا، فهو يوافق قوله تعاىل:  

َرهَبُ  ُكوا َوَلتَِجَدنَّ َأقم َ ِذيَن َأرشم َيُهوَد َوالَّ ِذيَن  النَّاِس َعَداَوًة لِلَِّذيَن آَمنُوا الم ًة لِلَِّذيَن آَمُنوا الَّ مم َمَودَّ

[، ثم علَل تعاىل رس كون النصارى أقرب مودة للذين آمنوا  82]املائدة:    َقاُلوا إِنَّا َنَصاَرى

وَن )بقوله:   رِبُ َتكم ُمم اَل َيسم َباًنا َوَأهنَّ يِسنَي َوُرهم ُأنمِزَل إِىَل  ( َوإَِذا َسِمُعوا َما  82َذلَِك بَِأنَّ ِمنمُهمم ِقسِّ

مَ  ُتبمنَا  َفاكم آَمنَّا  نَا  َربَّ َيُقوُلوَن  َقِّ  احلم ِمَن  َعَرُفوا  مِمَّا  ِع  مم الدَّ ِمَن  َتِفيُض  ُينَُهمم  َأعم َتَرى  ُسوِل  َع  الرَّ

اِهِدينَ   . (3)[83،  82]املائدة:    الشَّ

تف  يف  والطربس  الطوس  عسريهييقول   اليهود  هم   ) َعَليمِهمم ُضوِب  ))املمَغم مجيع  ام:  ند 

املفرسين اخلاص والعام ألنه تعاىل قد أخرب انه غضب عليهم وجعل فيهم القردة واخلنازير  

الِّنَي( هم النصارى ألنه تعاىل قال:  بِيلو)الضَّ  السَّ
ِ
 .(4) [(77]املائدة:    َوَضلُّوا َعنم َسَواء
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الي يربء  مل  تعاىل  اهلل  )إن  بقوله  فيهم  البرصي  احلسن  قول  الطربس  من  ويذكر  هود 

الضاللة بإضافة الضاللة إىل النصارى، ومل يربء النصارى من الغضب بإضافة الغضب إىل  

اليهود، بل كل واحدة من الطائفتني مغضوب عليهم، وهم ضالون، إال أن اهلل تعاىل ُيص  

كل فريق بسمة ُيعرف هبا وُيميز بينه وبني غريه هبا، وإن كانوا مشرتكني يف صفات كثرية،  

امل الختالف  وقيل  بالصفتني  ذكروا  وإنام  الكفار  مجيع  والضالني  عليهم  باملغضوب  راد 

 .(1) الفائدتني(

بالعذاب   وتوعدهم  عليهم  تعاىل  غِضب  َمن  عليهم  املغضوب  ضمن  يدخل  لذلك 

الذين   البسطاء،  األتباع  من  يكونون  قد  الذين  الضالني  بخالف  الكفر  أئمة  من  الدائم 

يقترص   مل  لذلك  تبينه،.  للحق حال  الرجوع  عليهم  يسهل  وهلذا  األمور،  عليهم  اشتبهت 

 والتبديل، بل حذر األتباع من الوقوع يف املهالك  إنذاره تعاىل وحتذيره عىل الكفر والتغيري

التي وقع هبا مرؤوسيهم، أن يقعوا بمثلها فيستحقوا اخللود الدائم يف العذاب، قال تعاىل:  

 ََمتم هَلُمم َأنمُفُسُهمم َأنم َسِخَط اهللَُّ َعل ِذيَن َكَفُروا َلبِئمَس َما َقدَّ َن الَّ وم يمِهمم َويِف  َتَرى َكثِريًا ِمنمُهمم َيَتَولَّ

َعَذاِب ُهمم َخالُِدونَ   [. 80]املائدة:   الم

وبناء عىل هذا كله؛ فإن الضالني ُيتلف جزاؤهم اختالفًا كبريًا عن املغضوب عليهم،  

العذاب مكوثًا   اهلالكني واملاكثني يف  بعيدًا. وبتعبري آخر ُيتلف جزاء  الضالني ضالالً  أو 

 عن متايز مراتبهم يف العقاب التي ختتلف باختالف  مؤبدًا عن عذاب املُخَرجني منها، فضالً 

بيناها   قسمني،  من  فيهام  واحلكم  املقاصد  كانت  لذلك  عنه،  بعدهم  أو  احلق  من  قرهبم 

 بحسب جزائيهام، مها: 

   جزاء املاكثني يف النار مكوثًا مؤبدًا.   آ ـ 
 جزاء املاكثني يف النار مكوثًا مؤقتا.   ب ـ 

______________________________________________________________   

 . 38/ 1يان: ( تفسري جممع الب1)



 

323 

 النار مكواثً مؤبداً:جزاء املاكثني يف  آ ـ 
بعد قراءتنا للنصوص الكريمة فيمن أعدَّ تعاىل هلم عذابه وخلودهم الدائم يف النار،  

نجد إن مقصدها األهم هو انقاذ الناس من الضاللة؛ لكوهنا السبب األول املؤدي لغضب  

التي  اهلل تعاىل، عن طريق اإلنذار والتحذير مما وقعوا فيه، فضاًل عن التحذير يف األفعا  ل 

تقودهم لنيل هذا العذاب، مما أدى هبم اىل أن يكونوا من املنحرفني عن الرصاط احلق يف  

 الدنيا فأتبعه سقوطهم عنه يف اآلخرة اىل دركات اجلحيم. 

كذلك نجد مقصد العدالة اإلهلية متوافقًا متامًا مع خلودهم هذا يف جهنم، وال تتناَّف  

األوزا أوجٍه عدة، منها: حتمل  أجرموا يف حقهم.  معه من  أو  للذين أضلوهم،  املتعدية  ر 

والثاين، هو تلك امللكات التي عجنت هبا نفوسهم، والتي قد ال يطيقون االنفكاك عنها مع  

تعاىل:   قال  العذاب. كام  َلَكاِذُبونَ طول  ُمم  َوإِهنَّ َعنمُه  هُنُوا  ملَِا  َلَعاُدوا  ُردُّوا  ]األنعام:    َوَلوم 

دل عىل غاية عتوهم وإرصارهم وعدم قبول اخلري فيهم، فال تصلح  [، فاآلية الكريمة ت28

نفوسهم الرشيرة اخلبيثة إال للعذاب، ولو صلحت لصلحت عىل طول العذاب، فحيث مل  

يؤثر عذاهبم تلك األحقاب الطويلة يف نفوسهم ومل يطيبها، علم أنه ال قابلية فيهم للخري  

 أصاًل. 

متناسبة   العدالة اإلهلية  مع جرائمهم، ألنه ال يمكن أن ُيرج ويف نفسه  وبذلك فإن 

باألعامل   مرتبط  اخللود  إن  ذلك  عنها.  االنفكاك  يستطع  مل  التي  الظاملة  امللكات  تلك 

 .  (1)وامللكات

وبناًء عىل ذلك كان هذان املقصدان من أهم املقاصد التي نستنبطها من القول باخللود  

 لامء ففيام يأيت:  الدائم للكافرين، أما تفاصيلها من أقوال الع

 

______________________________________________________________   

 .548( أسرار ما بعد املوت: 1)



 

324 

 التحذير واالنذار ملا يؤدي للخلود يف العذاب   املقصد األول: 

نَّ  املقصد األول والغاية العظمى خللق العاملني هو عبادته عزَّ وجل   ُت اجلمِ َوَما َخَلقم

ُبُدونِ  لَِيعم إِالَّ  نمَس  ِ بمعنى  56]الذاريات:    َواإلم هنا  العبادة  يف  ورد  ومما  قال  [،  التوحيد، 

أن كل   هـ( )قيل: العبادة بمعنى التوحيد، بناء عىل ما ُروي عن ابن عباس1270اآللوس) 

 . (1) عبادة يف القرآن فهو توحيد(

ر تعاىل َمن كفروا به وأنكروا وحدانيته فيام تىل هذه اآلية من قوله تعاىل:   لذلك فقد حذَّ

 َِمِهُم الَِّذي ُيوَعُدون ٌل لِلَِّذيَن َكَفُروا ِمنم َيوم [؛ ملا تضمنته هذه اآلية  60]الذاريات:    َفَويم

يناهلم فيه من عذاب  النار، كام جاء    الكريمة من هتديد الكفار بالويل من يوم القيامة وما 

ٌل موَضحًا يف آيات كثرية، وإن كلمة   ، معناه اهلالك الشديد، وقيل: هو واد يف جهنم  َفَويم

 . (2) تستعيذ من حره

ذلك إن هذا التهديد والوعيد ألهل النار اخلالدين فيها الذين ال يرحلون وال يبيدون،  

ىل واملقصد األهم الذي خلقهم  وهم الكفرة واملرشكون، الذين خالفوا بإنكارهم الغاية األو 

َحاُب النَّاِر  تعاىل من أجله، قال تعاىل:   َلـَئَِك َأصم وام َعنمَها ُأوم رَبُ َتكم ُبوام بِآَياتِنَا َواسم ِذيَن َكذَّ َوالَّ

ا َوَرُدوَها َوُكلٌّ فِيَها [، وقال تعاىل:36]األعراف:    ُهمم فِيَها َخالُِدونَ  َلوم َكاَن َهُؤالء آهِلًَة مَّ

تعاىل:  99]األنبياء:    َخالُِدونَ  وقال   ،] ََخالُِدون َجَهنََّم  َعَذاِب  يِف  ِرِمنَي  املمُجم   إِنَّ 

 . [74]الزخرف: 

قط   عنهم  ُيفف  ولن  جهنم،  عذاب  يف  خالدون  وآثامهم  بانحرافهم  فاملجرمون 

وسيكونون يائسني من النجاة منه، ولسوف يستغيثون باملك كبري خزنة النار ليتوسط هلم  

ند اهلل يف املوت واخلالص به من العذاب، فيجيبهم بأن ال سبيل إىل ذلك وبأهنم ماكثون  ع

احلّق   وكرهوا  فاستكربوا  رسوله  بلسان  اهلل  من  احلق  جاءهم  فقد  األبد،  إىل  هم  حيث 

______________________________________________________________   
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وانرصفوا عنه فاستحقوا هذا املصري، ومل يظلمهم اهلل به ومل جير عليهم ولكنهم هم الذين  

 وا عليها. ظلموا أنفسهم وجن 

كذلك ما ورد يف آيات كثرية من القرآن الكريم يف التوعد باهلالك واخللود يف جهنم  

ألصناف عدة اشرتكت مع هؤالء بكفرهم وصدهم عن سبيل اهلل، لتشمل كل من اختذ إهلًا  

ب به، ومن بينهم وأوهلم أولئك الذين عبدوا العجل يف عهد موسى   من دون اهلل تعاىل أو كذَّ

ر أخيه نبي اهلل هارون  ، وبحضو  ومع ذلك متردوا عليه، وعىل اهلداية التي جاء ،

هبا، عىل الرغم من معاينتهم للمعجزات، فلم تؤثر فيهم، بل راحوا حيطمون كل احلقائق  

َُذوا  الوجودية، فعدلوا عن عبادة اهلل تعاىل إىل عبادة العجل، كام قال سبحانه:   ِذيَن اختَّ إِنَّ الَّ

َل َس  ينَ المِعجم رَتِ ِزي املمُفم َيا َوَكَذلَِك َنجم نم ََياِة الدُّ ٌة يِف احلم ِمم َوِذلَّ ]األعراف:      َينَاهُلُمم َغَضٌب ِمنم َرهبِّ

 .(1)  [، وتكون قوة اللفظ تعم كل مفرت إىل يوم القيامة152

)ت  الطربس  اهلل  548ويقول  دون  من  معبودًا  أو  إهلا  العجل  اختذوا  الذين  بأن  هـ( 

سيلحقهم عىل عبادهتم إياه عقوبة من رهبم، وإنام ذكر الغضب مع الوعيد بالنار؛ ألنه أبلغ 

يف الزجر عن القبيح. ومثل هذا الوعيد والعذاب والغضب نجزي الكاذبني واملتخرصني،  

 . (2)وإنام سموا مفرتين ألهنم عبدوا عجاًل وقالوا أنه إله فكانوا كاذبني

رسول اهلل،    أولئك الذين كانوا يعلمون علم اليقني بأن حممدًا    كام يلحق هبذا الصنف      

  راحوا يضللون الناس   مل يكتفوا بعدم اتباعه، وإنام  مودلت عليه كتبهم التي يوقنون هبا، لكنه 

ٌق ملَِا َمَعُهمم بغيًا وحسدًا وكربًا، قال تعاىل:    ، عنه    َوَكاُنواَوملََّا َجاَءُهمم كَِتاٌب ِمنم ِعنمِد اهللَِّ ُمَصدِّ

نَُة اهللَِّ َعىَل ا ِذيَن َكَفُروا َفَلامَّ َجاَءُهمم َما َعَرُفوا َكَفُروا بِِه َفَلعم تُِحوَن َعىَل الَّ َتفم َكافِِريَن  ِمنم َقبمُل َيسم لم

َل  89) ُينَزِّ ًيا َأنم  َبغم َأنمَزَل اهللَُّ  ُفُروا باَِم  َأنمُفَسُهمم َأنم َيكم بِِه  ا  وم رَتَ بِئمَساَم اشم لِِه َعىَل َمنم  (  اهللَُّ ِمنم َفضم

 [. 90،  89 ]البقرة:  َيَشاُء ِمنم ِعَباِدِه َفَباُءوا بَِغَضٍب َعىَل َغَضٍب َولِلمَكافِِريَن َعَذاٌب ُمِهنيٌ 
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إذ حتمل هذه اآليات الكريمة وغريها الكالم عن أهل الكتاب الذين مل يصدقوا ما جاء  

لكتب، فـ )لقد آتى اهلل موسى الكتاب هلدايتهم  برغم موافقته ملا عندهم من ا   به النبي  

باملعجزات   مؤيدًا  عيسى  أرسل  ثم  عديدين،  رساًل  بعده  من  إليهم  أرسل  ثم  وتعليمهم، 

كلام   ــ  اآليات  فحوى  يلهمه  ما  عىل  الغابرين  إرسائيل  بني  أي  ــ  فكانوا  القدس،  وروح 

 ه وخالفوه وكذبوه أو قتلوه. جاءهم رسول من عند اهلل ال جيارهيم يف أهوائهم استكربوا علي 

عىل ما يلهمه فحوى اآليات كذلك ــ    وكانوا ــ أي ــ بني إرسائيل املعارصين للنبي  

النبي   تال  وقالوا    كلام  فيها جتاهلوا وتصامموا،  التدبر  إىل  القرآن ودعاهم  آيات  عليهم 

لزيادة، وأرصوا عىل  فيها  أو مملوءة فال حمل  تقول،  ملا   اجلحود والكفر،  قلوبنا غري واعية 

حيث يدل هذا عىل ضعف إيامهنم؛ ألهنم لو كانوا مؤمنني إيامنًا صادقًا وتامًا بام عندهم ملا 

عليهم هو متطابق مع ما عندهم، وهكذا كفروا    وقفوا هذا املوقف، ألن ما يتلوه النبي  

 . (1)رونبام أنزل اهلل متطابقًا مع ما عندهم فاستحقوا لعنة اهلل التي يستحقها الكاف

بعد بيانه جلزاء أهل الكتاب )أن تعبري أهل الكتاب    (2)ويضيف الشيخ حممد عزة دروزة

أوسع من أن يقترص عىل اليهود والنصارى وأنه ال مانع من أن يشمل كل ملة تدعي أن يف  

سامت  يدها كتابًا منسوبًا إىل اهلل وموحى به إىل أحد رجاهلا العظامء القدماء وعليه سمة من  

كتب اهلل املعروفة، ومن ذلك الكتب املنسوبة إىل عظامء رجال من اهلند والصني وغريمها  

وفيها رشائع ووصايا وتعاليم وعقائد، ولو كان ما فيها أو بعض ما فيها خمالفًا للقرآن ألن  

 . (3) هذا شأن الكتب التي يتداوهلا اليهود والنصارى اليوم(

______________________________________________________________   
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وا  املستكربين  تعاىل  حيَذر  الذي  كام  وللكِرب  ألهوائهم،  خضوعهم  بسبب  ملكذبني 

ُتُهمم  امتألت به نفوسهم، كام قال تعاىل:   ُتِجيَب َلُه ُحجَّ ِد َما اسم وَن يِف اهللَِّ ِمنم َبعم ِذيَن حُيَاجُّ َوالَّ

ِمم َوَعَليمِهمم َغَضٌب َوهَلُمم َعَذاٌب َشِديدٌ   [. 16]الشورى:  َداِحَضٌة ِعنمَد َرهبِّ

املبدلني لدين اهلل تعاىل بعد إيامهنم، الذين اسرتاحوا للضاللة، وأعجبوا  ومنهم أولئك  

َمنم َكَفَر  هبا، فلم يبغوا بدياًل عنها، ملا ُأرشبت قلوهبم من حب الضاللة، كام قال تعاىل:  

ياَمِن َوَلكِ  ِ ُبُه ُمطمَمئِنٌّ بِاإلم ِرَه َوَقلم ِد إِياَمنِِه إِالَّ َمنم ُأكم ًرا َفَعَليمِهمم  بِاهللَِّ ِمنم َبعم ِر َصدم ُكفم َح بِالم نم َمنم رَشَ

 [. 106]النحل:   َغَضٌب ِمَن اهللَِّ َوهَلُمم َعَذاٌب َعظِيمٌ 

وهذه اآلية الكريمة تفرق بني الكفر، وانرشاح الصدر له. فالكفر قد يكون ناجتًا عن 

انرشاح    ضالل، بسبب عدم التعرض للهداية، أو عدم توفر احلجج الكافية لالقتناع، لكن

 .(1) الصدر للضالل، يعني اإلعراض التام عن اهلداية مع قيام كل الدالئل التي تدل عليها 

كذلك حَذر تعاىل وأنذر من اهلالك الذي يؤدي اليه اإلدمان عىل السيئات واإلرصار  

عليها، ومن تلك النصوص التي تذكر هذا الصنف من اخلالدين يف العذاب، قوله تعاىل:  

  َمنم َخالُِدوَن  َبىَل  فِيَها  ُهمم  النَّاِر  َحاُب  َأصم َفُأوَلئَِك  َخطِيَئُتُه  بِِه  َوَأَحاَطتم  َسيَِّئًة    َكَسَب 

ٌة َما  [، وقوله تعاىل:  81]البقرة:   َهُقُهمم ِذلَّ يَِّئاِت َجَزاُء َسيَِّئٍة بِِمثملَِها َوَترم ِذيَن َكَسُبوا السَّ َوالَّ

َحاُب النَّاِر  هَلُمم ِمَن اهللَِّ ِمنم َعاِصٍم كَ  يمِل ُمظملاًِم ُأوَلئَِك َأصم ِشَيتم ُوُجوُهُهمم ِقَطعًا ِمَن اللَّ َأنَّاَم ُأغم

 [. 27]يونس:   ُهمم فِيَها َخالُِدونَ 

من الذنوب واملدمنني عليها بجوهرها، حيث تستحيل   وهي تشري إىل جتوهر املكثرين

بسلوكه يف الدنيا الصبغة التي  صورهم النفسية إىل تلك اجلرائم. ذلك أن اإلنسان يعجن  

يرتضيها لنفسه، وهلذا عرب اهلل تعاىل عن ذلك اإلدمان بكونه حميطًا باإلنسان، ومستغرقًا فيه،  

 . (2)بحيث ال يستطيع االنفكاك عنه

______________________________________________________________   

 .547( أسرار ما بعد املوت: 1)
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كذلك حيذر تعاىل من ارتكاب اجلرائم بني العباد ملا تؤديه من اهلالك يف العذاب الدائم،  

َجَهنََّم َخالُِدونَ لقوله تعاىل:   ِرِمنَي يِف َعَذاِب  املمُجم [، وقوله تعاىل يف  74]الزخرف:    إِنَّ 

ًدا َفَجَزاُؤُه َجَهنَّ جريمة قتل النفس:  ِمنًا ُمَتَعمِّ ُتلم ُمؤم ُم َخالًِدا فِيَها َوَغِضَب اهللَُّ َعَليمِه  َوَمنم َيقم

 [. 93]النساء:    َوَلَعنَُه َوَأَعدَّ َلُه َعَذاًبا َعظِياًم 

كام ورد يف األحاديث الرشيفة هذا اإلنذار؛ إذ ُيبَّلَّغ هؤالء بعاقبة كفرهم وتكذيبهم منذ  

َكافَِر إِ أول حلظات خروج أرواحهم، لقوله   َعبمَد الم َيا  : )َوإِنَّ الم نم َذا َكاَن يِف انمِقَطاٍع ِمَن الدُّ

لُِسونَ  ُوُجوِه، َمَعُهُم املمُُسوُح، َفَيجم  َماَلئَِكٌة ُسوُد الم
ِ
اَمء ِخَرِة، َنَزَل إَِليمِه ِمَن السَّ َباٍل ِمَن اآلم ِمنمُه    َوإِقم

َرأمِسِه،   ِعنمَد  جَيملَِس  َحتَّى  ِت،  املمَوم َمَلُك  جَيِيُء  ُثمَّ   ، َبرَصِ الم َبِيَثُة،  َمدَّ  اخلم ُس  النَّفم ُتَها  َأيَّ َفَيُقوُل: 

ُرِجي إىَِل َسَخٍط ِمَن اهللِ َوَغَضٍب(. َقال   وُد  اخم فُّ ُق يِف َجَسِدِه، َفَينمَتِزُعَها َكاَم ُينمَتَزُع السَّ : )َفُتَفرَّ

َيِدهِ  م َيَدُعوَها يِف  مَل َأَخَذَها  َفَيأمُخُذَها، َفإَِذا  وِف املمَبمُلوِل،  َفةَ ِمَن الصُّ ٍ َحتَّى جَيمَعُلوَها يِف     َطرم
َعنيم

َعُدوَن هِبَا، َفاَل   ِض، َفَيصم َرم ِه األم تِلمَك املمُُسوِح، َوَُيمُرُج ِمنمَها َكَأنمتَِن ِريِح ِجيَفٍة ُوِجَدتم َعىَل َوجم

 َ وُح اخلم وَن هِبَا َعىَل َمأَلٍ ِمَن املماََلئَِكِة، إاِلَّ َقاُلوا: َما َهَذا الرُّ بِيُث؟ َفَيُقوُلوَن: ُفاَلُن بمُن ُفاَلٍن  َيُمرُّ

َيا، َفُيسم  نم  الدُّ
ِ
اَمء َيا، َحتَّى ُينمَتَهى بِِه إِىَل السَّ نم ى هِبَا يِف الدُّ تِي َكاَن ُيَسمَّ اَمئِِه الَّ َبِح َأسم َتُح َلُه، َفاَل  بَِأقم َتفم

َتُح َلُه(، ثم قرأ رسول اهللِ   َواُب   :ُيفم َنََّة َحتَّى َيلَِج   اَل ُتَفتَُّح هَلُمم َأبم ُخُلوَن اجلم  َواَل َيدم
ِ
اَمء السَّ

َياطِ  ِ ََمُل يِف َسمِّ اخلم نٍي يِف  40]األعراف:    اجلم ُتُبوا كَِتاَبُه يِف ِسجِّ : )اكم [، َفَيُقوُل اهلُل َعزَّ َوَجلَّ

ًحا(، ثم قرأ   ىَل، َفُتطمَرُح ُروُحُه َطرم فم ِض السُّ َرم كم بِاهلل  :ِاألم ِ   َوَمنم ُيرشم
ِ
اَمء ، َفَكَأنَّاَم َخرَّ ِمَن السَّ

يُح يِف َمَكاٍن َسِحيٍق  ُ َأوم هَتمِوي بِِه الرِّ َطُفُه الطَّريم  .(1) [( 31]احلج:   َفَتخم

أما مراتب الناس يف هذا اخللود فهي خمتلفة، )وبناء عىل ما ورد يف النصوص الكريمة،  

جرائ بسبب  العذاب  يف  اخللود  عليهم  قدر  الذين  هؤالء  الدركات  فإن  يف  ينزلون  مهم، 

 بحسب ضخامة اجلرم، ثم قد يرتقون، إن كانت لدهيم القابلية لذلك. 

______________________________________________________________   

 .4/287( مسند اإلمام أمحد: 1)
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ها الدرك األسفل،  بحا أن النفاق هو اجلريمة الكربى التي يستحق ص  تعاىلوقد ذكر  

َفِل ِمَن النَّاِر َوَلنم جَتَِد  تعاىل:    يقول َسم ِك األم رم [،  145  ]النساء:   هَلُمم َنِصرياً إِنَّ املمُنَافِِقنَي يِف الدَّ

ورس ذلك يرجع إىل أن نفوسهم املرنة املتحولة يصعب عليها أن تنتقل من حالة االنحراف  

 .  (1) إىل حالة االستقامة إال بعد تطهري طويل عميق، وقد ال تستطيع فعل ذلك أبدًا(

كذلك وردت األحاديث الرشيفة ألجل ردع املؤمنني عن الكفر وسُبله املؤدية إليه،  

عن اجلرائم واالقتتال بني املسلمني، بل قد ورد يف احلديث ما يدل عىل اخللود   فقد هنى 

َسُه بَِحِديَدٍة،  املرتبط بجريمة القتل، حتى لو فعلها الشخص بنفسه؛ إذ قال   : )َمنم َقَتَل َنفم

َسُه  َفَحدِ  َنفم َقَتَل  َأَبًدا، َوَمنم  فِيَها  خُمَلًَّدا  َجَهنََّم، َخالًِدا  َناِر  َبطمنِِه يِف  هِبَا يِف  جَيَُأ  بَِيِدِه،  ،  يَدُتُه  بُِسمٍّ

اُه يِف َناِر َجَهنََّم، َخالًِدا خُمَلًَّدا فِيَها َأَبًدا، َوَمنم َتَردَّى ِمنم َجَبٍل َفقَ  ُه بَِيِدِه، َيَتَحسَّ َسُه،  َفُسمُّ َتَل َنفم

دَّى يِف َناِر َجَهنََّم، َخالًِدا خُمَلًَّدا فِيَها َأَبًدا( : )َكاَن فِيَمنم  ، وكذلك ما جاء يف قوله  (2)َفُهَو َيرَتَ

ُم َحتَّى َماَت، ا َيَدُه، َفاَم َرَقَأ الدَّ ينًا َفَحزَّ هِبَ ٌح، َفَجِزَع، َفَأَخَذ ِسكِّ َقاَل    َكاَن َقبمَلُكمم َرُجٌل بِِه ُجرم

َنََّة( ُت َعَليمِه اجلم مم ِسِه، َحرَّ  . (3) اهللَُّ َتَعاىَل َباَدَريِن َعبمِدى بِنَفم

ُنُقَها  َسُه ُيم  . (4)النَّاِر( يِف  النَّاِر َوالَِّذي َيطمُعنُها َيطمُعنَُها  يِف  ويف رواية: )الَّذي َُيمنُُق َنفم

القول بمغفرة اهلل  ف  كوهذه النصوص الكريمة مطلقة تشمل املوحدين وغريهم، ولذل

تعاىل ملن ارتكب هذه املعايص واجلرائم بال توبة نصوح ما يؤدي اىل التساهل فيها، فضالً  

عن اخلوض يف عدالته تعاىل املطلقة والتي يندرج عنها استباحة املظامل بني الناس، إال إنه قد  

فيهم؛   اإليامن  ألصل  سواهم؛  عن  خلودهم  ُيتلف  للموحدين  أنه  يتعلق  ورد  ما  وهو 

 باملاكثني يف النار مكوثًا مؤقتًا. 

______________________________________________________________   
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 العدالة اإلهلية يف خلود الكافرين يف جهنم   املقصد الثاين: 

يستبطن املعاد ناحية تربوية بارزة، وهي االرتباط الوثيق بني احلياتني الدنيا واآلخرة،  

َيا  نم َرَعةُ  وقد ُعرِب عنها يف احلديث الرشيف )الدُّ ِخَرِة( َمزم ، وكل أحاديث املعاد صدرت  (1) اآلم

َم  هبذه الناحية، ومفادها أن كل ما نفعله يف دار الدنيا سنجده يف تلك الدار، قال تعاىل:   َيوم

 َتَودُّ َلوم َأنَّ َبيمنََها َوَبيمنَُه َأمَ 
ٍ
ا َوَما َعِمَلتم ِمنم ُسوء ٍ حُممرَضً ٍس َما َعِمَلتم ِمنم َخريم ًدا َبِعيًدا  جَتُِد ُكلُّ َنفم

َسهُ َوحُيَ  ُرُكُم اهللَُّ َنفم ِديُكمم َوَأنَّ اهللََّ َليمَس  [، وقال تعاىل:  30]آل عمران:    ذِّ َمتم َأيم َذلَِك باَِم َقدَّ

ٍم لِلمَعبِيدِ   . (2)[183]األنفال:   بَِظالَّ

ليس         والكِرب  والتكذيب  باإلنكار  الكافرين ومن شاكلهم  يعذب  تعاىل حني  فاهلل 

هلذا االنتقام، تعاىل عن ذلك، وال إنَّ فيه زيادًة عىل استحقاقهم، يقول الطباطبائي  حلاجٍة منه  

بعض اإلشكاالت املرتتبة عىل القول باخللود يف العذاب،    ردود  هـ( عند عرضه1402)ت 

رده عىل اإلشكال )أن العذاب للعايص انتقام، وال جيوز االنتقام عىل اهلل تعاىل، ألنه  ها  ومن

 جلرب النقص، واهلل تعاىل هو الغني املطلق، فكيف جيوز منه العذاب املخلد؟(. ال يكون إاّل 

أجاب عنه بقوله: )إن العذاب الدائم مستند إىل صورة الشقاء الذي يف اإلنسان،    إذ

وإىل اهلل سبحانه باملعنى الذي يقال يف كل موجود إنه مستند اليه تعاىل، ال بمعنى االنتقام  

عليه تعاىل، نعم االنتقام بمعنى اجلزاء الشاق واألثر اليسء الذي  وتشفي الصدر املستحيل  

جيزي به املوىل عبده لتمرده عليه مما يصدق فيه تعاىل، ولكن ال يستلزم كون العذاب انتقامًا  

هبذا املعنى إشكاالً البتة، عىل أن هذا اإلشكال لو تم لورد يف مورد العذاب املؤقت املنقطع  

 .  (3) نيا أيضًا(يف اآلخرة، بل يف الد

االنقياد   عن  استكربوا  فقد  علِموه  الذي  والتحذير  اإلنذار  مجيع  مع  فإهنم  وكذلك 

______________________________________________________________   
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للحق، حتى أن كفرهم وضالهلم انام تلَبسَّ مع نيتهم؛ ألن العذاب يدوم بدوام سببه بال  

اآلباد   أبد  عاشوا  لو  أهنم  شك  وال  عليه،  العزم  وبقاء  الكفر  قصد  وهو  ريب،  وال  شك 

كفرهم  الستمروا مدة  (1) عىل  الكفر  عىل  البقاء  لنيتهم  أبدًيا  عذاًبا  ُيعذبون  فهم  لذلك   ،

 حياة أبدية. حياهتم لو عاشوا  

واملنكرين:   للكافرين  اإلهلي  اجلزاء  عدالة  يف  الصفار  فاضل  الشيخ  ذلك  يف  ويقول 

ألول  )فاجلزاء اإلهلي يف الثواب يمكن أن يكون مكافئًا للعمل، ويمكن أن يكون أكثر؛ ألن ا 

الرمحة، وال يمكن أن يكون أقل؛ ألنه ظلم ناشئ من االنتقام    مقتىض العدل، والثاين مقتىض

 أو البخل أو الفقر، والكل مناٍف لكامل اخلالق وحكمته. 

اقتضته احلكمة؛ ألن ذلك مقتىض   العمل إذا  العقاب، فيمكن أن يكون أقل من  أما 

ظلم، ومقتىض العدل أن يكون مكافئًا    الرمحة، وال يمكن أن يكون أكثر من العمل؛ ألنه

قال سبحانه إذ  الوفاق،  الكريم وصفه تعاىل باجلزاء  القرآن  له، ويف  َجَزاًء  للعمل ووفقًا 

[، أي جاريًا عىل مقدار األعامل يف االستحقاق، فيعذب سبحانه املرشكني  26]النبأ:    ِوَفاًقا 

 . (2) ك، وال عذاب أعظم من النار(والكفار يف النار؛ ألهنا وفقه إذ ال ذنب أعظم من الرش

فمن موارد عدالة اهلل تعاىل يف مسائل اآلخرة هذا اخللود الذي يالقيه من كفروا باهلل  

الكفر باهلل تعاىل، فعُظم لذلك   الوجود أعظم من  به، فال ذنب يف  تعاىل وجحدوا اإليامن 

تلبس يف كياهنم، وقد  ذلك إن كفرهم قد   وكتب عليهم اخللود األبدي يف النار؛ عذاهبم،

علِم تعاىل متسَكهم به، ومالزمتهم له، بحيث حتى لو ُأعيدوا اىل احلياة لعادوا لكفرهم وما  

عنه، أن   هناهم  علمه  سابق  يف  علم  وقد  يكون،  كيف  ُوجد  لو  املعدوم  يعلم  الذي  وهو 

إِذم ُوِقُفوا َعىَل النَّكفرهم قد تأصل يف نفوسهم، قال تعاىل:   اِر َفَقاُلوا َياَليمَتنَا ُنَردُّ  َوَلوم َتَرى 

ِمننَِي )  نَا َوَنُكوَن ِمَن املمُؤم َربِّ َب بِآَياِت  هَلُمم َما َكاُنوا ُُيمُفوَن ِمنم َقبمُل َوَلوم  27َواَل ُنَكذِّ ( َبلم َبَدا 
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ُمم َلَكاِذُبونَ   [.28، 27]األنعام:   ُردُّوا َلَعاُدوا ملَِا هُنُوا َعنمُه َوإهِنَّ

ودوام آثار أعامهلم األثر الكبري يف خلودهم هذا، كام   بكفرهميتهم يف البقاء فقد كان لن

ار: )إن احلكم عىل بقاء األعامل وانقطاعها ُيضع العتبارات عديدة، عمدهتا:   يذكر الصفَّ

 : شكل العمل وصورته، وهو ما ُيعرَب عنه بظاهر العمل. االعتبار األول

إن النية هي التي تلون العمل وتعطيه جوهره  : نية العمل وجوهره، فاالعتبار الثاين

وحقيقته. ويمكن للنية أن تبقى وإن انقىض العمل وانتهى أمده؛ فلذا يمكن لإلنسان أن  

األخبار   يف  بل  عليها،  وُيكافأ  خريًا،  له  وحُيَسب  املستقبل،  يف  العمل  أداء  عىل  نيته  يعقد 

ٌ ِمنم َعَملِِه وَ  ِمِن َخريم َمُل َعىَل نِيَّتِِه(الرشيفة )نِيَُّة املمُؤم َكافِِر رَشٌّ ِمنم َعَملِِه َوُكلُّ َعاِمٍل َيعم نِيَُّة الم
 (1)  ،

 مع إن العمل قد ال يتحقق بسبب وجود املانع منه، أو يتحقق يف املستقبل. 

يرتكب     مل  وإن  خطيئة  له  حُتَسب  املعصية  ينوي  الذي  فإن  املعصية،  يف  األمر  وكذا 

نية   ألن  املعصية؛  نية  عقوبة  بل  املعصية،  ذات  عقوبة  عليه  حُتَسب  ال  لكن  بعد،  املعصية 

 . (2) املعصية يف نفسها تتضمن معنى التجرؤ والتمرد عىل املوىل

الثالث ال االعتبار  أن  بمعنى  العمل،  تأثري  اىل  :  بل  نيته،  وال  العمل  اىل ظاهر  ُينَظر   

 مستوى تأثريه. 

منقطعة    تكون  وربام  ظاهرها،  بحسب  منتهية  تكون  قد  األعامل  أن  الواضح  ومن 

، إذ إن األعامل ُتلَحظ بحسب مظاهرها، وقد  (3) بحسب نيتها، إال أن أثرها يبقى أمدًا طويالً 

ارها، واجلزاء الذي يرتتب عىل كل عمل ال  ُتلَحظ باعتبار دوافعها، وقد ُتلَحظ باعتبار آث

 يأخذ بنظر االعتبار ظاهر العمل وحده، بل يلحظ نيته وأثره أيضًا. 

هـ( يف تعليل رس كون الكفر  1379وقريب منه ما أجاب به بديع الزمان النورس )ت
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علة للخلود يف العذاب، وهو نفسه ما ينطبق عىل غريه من العلل التي وردت هبا النصوص  

والوجوِد  الك اإلجياد  جهة  األوىل:  جهتني:  فيك  إن  اإلنسان!  )أهيا  ذلك:  يف  فقال  ريمة، 

واخلري واإلجيابية والفعل. واألخرى: جهُة التخريب والعدم والرش والسلبية واالنفعال.  

فعىل اعتبار اجلهة األوىل )جهة اإلجياد( فإنك أقلُّ شأنًا من النحلِة والعصفور وأضعُف من  

نكبوت، أما عىل اعتبار اجلهة الثانية )جهة التخريب( فباستطاعتك أن تتجاوز  الذبابة والع

األرَض واجلباَل والساموات، وبوسِعَك أن حتمل عىل عاتقك ما أشفقَن منه فتكسَب دائرًة 

ر   أوسَع وجماالً أفسَح؛ ألنك عندما تقوم باخلري واإلجياد فإنك تعمل عىل سعِة طاقتك وبقدم

ما إذا قمَت باإلساءِة والتخريب، فإن إساءتَك تتجاوز وتسترشي،  جهدك وبمدى قوتك، أ

 . (1) وإن ختريَبك يعّم وينترش(

ويرضب املثل عىل ذلك من الواقع بأن اإلنسان يستطيع هدَم بيٍت يف يوم واحد االّ أنه  

ال يستطيع أن يشّيده يف مائة يوم، ومثل ذلك الكفر، فهو سيئة واحدة، ولكنها )ُتفيض إىل  

اإلهلية  حتق األسامء  مجيع  تزييف  أيضًا  وتتضمن  واستهجاهنا،  وازدرائها  الكائنات  مجيع  ري 

هلذه  ألن  ذلك  وترذيلها؛  اإلنسانية  إهانة  عن  كذلك  وتتمّخض  وإنكارها،  احلسنى 

ومرايا   ربانية،  مكاتيب  إهنا  حيث  مغزى،  ذات  ووظيفًة  رفيعًا،  عاليًا  مقامًا  املوجودات 

إهلية، فالكفُر فضـاًل عن إسقاطِه تلك املوجودات من مرتبة    سبحانية، وموظفات مأمورات 

التوظيف ومنـزلة التسخري ومهمة العبودية، فإنه كذلك ُيردهيا إىل درك الَعَبث واملصادفة  

وال يرى هلا قيمًة ووزنًا بام يعرتهيا من زواٍل وفراق يبّدالن ويفّسخان بتخريبهام وأرضارمها  

 .(2) افهة عقيمة ال أمهية هلا وال جدوى منها(املوجودات إىل مواد فانية ت

وعىل هذا األساس يكون اخللود يف النار جزاًء لألعامل الطاحلة؛ ألن تلك األعامل وإن   

كانت منقطعة بحسب ظاهرها إال إهنا باقية بحسب النوايا واآلثار؛ وذلك ألن النوايا ترجع  
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يف جوهرها اىل امللكات النفسية، وهي من الصفات املالزمة لنفس اإلنسان، وتكون معها  

ل وال تفارقها، وأما اآلثار فهي أيضًا تبقى نتائجها يف اخلارج، كام تنعكس  يف مجيع األحوا

عىل نفس اإلنسان وقلبه، فرتسخ فيها امللكات والصفات، ومن هنا يؤكد علامء األخالق  

 اخلري، وتقوية املََلكات السيئة بخالفها. عمل عىل أن تقوية املََلكات الفاضلة يتم بمواصلة 

قو إليه  يشري  ما  تعاىل:  وهذا  َفُأوَلئَِك  له  َخطِيَئُتُه  بِِه  َوَأَحاَطتم  َسيَِّئًة  َكَسَب  َمنم  َبىَل 

َحاُب النَّاِر ُهمم فِيَها َخالُِدونَ  [، فإن وصف اخلطيئة بأهنا حميطة بصاحبها  81]البقرة:    َأصم

يشري اىل أن العصيان يكون كالسور الذي يطَوق به صاحبه، بحيث حيدق به من كل جانب،  

 .(1) ل حياته برمتها اىل معاٍص وخطايا فال يوجد فيها خري أبداً فتتحو

النار،   يف  بخلودهم  التوعد  هذا  واملستكربين  املكذبني  عذاب  كان  ذلك  عىل  وبناًء 

تعاىل:   قال  احلق،  قبول  عن  ُأوَلئَِك  لتكربهم  َعنمَها  وا  رَبُ َتكم َواسم بِآياتِنَا  ُبوا  َكذَّ ِذيَن  َوالَّ

هُ  النَّاِر  َحاُب  َخالُِدونَ َأصم فِيَها  واملرتبط  36]األعراف:    مم  الكرب،  صفة  تذكر  وهي   ،]

بتكذيب آيات اهلل، ذلك أن الكرب يتناَّف متامًا مع العبودية، ويستحيل عىل املستكرب أن يتحقق  

له السري التصاعدي املعريف والسلوكي، ذلك أن كليهام يتطلب نفسًا لينة هينة سهلة يمكن  

 ترويضها وإصالحها. 

إِنَّ  هلذا ُيرب اهلل تعاىل عن استحالة فتح أبواب سامء احلقائق للمتكربين، قال تعاىل:  و

َنَّةَ  ُخُلوَن اجلم  َواَل َيدم
ِ
اَمء َواُب السَّ وا َعنمَها اَل ُتَفتَُّح هَلُمم َأبم رَبُ َتكم ُبوا بِآَياتِنَا َواسم ِذيَن َكذَّ  َحتَّى َيلَِج  الَّ

َياِط  ِ ََمُل يِف َسمِّ اخلم ِرِمنيَ اجلم ِزي املمُجم  .  (2) [40]األعراف:     َوَكَذلَِك َنجم

 جزاء املاكثني يف النار مكواثً مؤقتاً.   ب ـ 
الكفر      دون  التي  الذنوب  ارتكبوا  ممَن  املوحدين  الشامل  أصحاب  مجلة  من 

استحقوا   مرتكبها ممن  ويكون  التكذيب واجلحود،  ودون  تعاىل،  عبادته  واالستكبار عن 
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العذاب يف النار، لكنه إن ختلص من تبعات سيئات أعامله، خالل املدة التي مكثها يف جهنم،  

التي كانت سببًا يف عقابه؛ فإنه ال يستمر عليه احلكم    وقد ختلص معها من كل تلك امللكات

 املؤبد.  
قبل   تطهريهم  ألجل  العقاب  هذا  العباد  به  أنذر  وما  وحكمته  تعاىل  عدالته  مع  فيتفق 

دخوهلم اجلنة ليكونوا أهاًل هلا، كام أنه يتفق مع الرمحة والعفو اإلهلي يف قبول اهلل تعاىل لتوبة  

سن  ذلك  عىل  وبناًء  من  العباد،  مؤقتًا  النار  يف  املعذبني  جزاء  من  العقدية  املقاصد  هنا  تناول 

املوحدين ملا يتعلق بحكمة اهلل تعاىل بتطهريهم من تبعات الذنوب يف املقصد األول، وما يتعلق  

 بفضله تعاىل ورمحته بقبول توبتهم عنها فرتة حياهتم يف املقصد الثاين. 

 عذاب أصحاب املعايص من املوحدين حلكمة اإلهلية يف  ألول: ا قصد ا امل 

،  كذلك   من بني جتليات املقاصد العقدية يف جزاء هؤالء تربز العدالة واحلكمة اإلهلية

ب مل يكن إال بعدله، وإنام جزاءه لكلِّ من آمن به واستقام، يقول   ذلك أنَّ اهلل تعاىل حني ُيعذِّ

، وإن كان قد هدى به من هدى  هـ(: )أخرب تعاىل أنه ال يظلم أحدًا شيئاً 774ابن كثري )ت 

به عن اإليامن   به أعينًا عميًا وآذانًا صاًم، وقلوبا غلفًا، وأضل  العمى، وفتح  به من  وبرص 

آخرين، فهو احلاكم املترصف يف ملكه بام يشاء الذي ال ُيسأل عام يفعل وهم ُيسألون؛ لعلمه  

تعاىل:   قال  وهلذا  وعدله،  َيظملِمُ وحكمته  اَل  اهللََّ  َأنمُفَسُهمم    إِنَّ  النَّاَس  َوَلكِنَّ  َشيمًئا  النَّاَس 

 [ 4]يونس:    َيظملُِمونَ 

النبي  و القدس عن اهلل    عن  َعىَل  تعاىليف احلديث  الظُّلمَم  ُت  مم إِينِّ َحرَّ ِعَباِدي  )َيا   :

تَ  ُتُه، َفاسم ًما، َفاَل َتَظاملَُوا، َيا ِعَباِدي ُكلُُّكمم َضالٌّ إِالَّ َمنم َهَديم ُتُه َبيمنَُكمم حُمَرَّ يِس، َوَجَعلم ُدويِن  َنفم هم

( اىل أن قال   ِدُكمم اَمُلُكمم   َأهم اَها،  يف آخره )َيا ِعَباِدي إِنَّاَم ِهَي َأعم ، ُثمَّ ُأَوفِّيُكمم إِيَّ ِصيَها َلُكمم  ُأحم

َسُه( َ َذلَِك، َفاَل َيُلوَمنَّ إِالَّ َنفم َمِد اهللَ َوَمنم َوَجَد َغريم ا، َفلمَيحم ً  . ( 2) (( 1) َفَمنم َوَجَد َخريم
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وقد علمت يا  يف دعائه بقوله: )  وهذه األمور قد ذكرها اإلمام عيّل بن احلسني  

ت، وإّنام إهلي أنم ليس يف   حكمك ظلم، وال يف نقمتك عجلة، وإّنام يعجل من ُياف الَفوم

 . (1) (حيتاج إىل الّظلم الضعيف، وقد تعاليَت يا إهلي عن ذلك علوًا كبرياً 

إىل   نفر كثريين  تذكر عدم دخول  التي  العديد من األحاديث  املقصد  إىل هذا  ويشري 

لنار ليس أبديًا، وإنام هو مؤقت، وإن توقيته  اجلنة، مع اتفاق العلامء عىل أن ذلك الدخول يف ا 

 . ( 2) متوقف عىل التطهر من تلك الذنوب التي كانت سببًا يف دخوهلم النار

وما يدلُّ عىل ذلك من خالل بحثنا يف األحاديث الصحيحة التي يتبني من ظاهرها أن  

هؤالء إنام ال يدخلون اجلنة مبارشًة وقبل عقوبتهم عىل معاصيهم، ومن األمثلة عىل ذلك  

يُّوث قوله  َعاق لَِوالَِديمه، َوالمدَّ َنَّة: الم ن اجلم ُخُلوم  . ( 4) نَِّساء(، َوَرُجَلة الم (3): )َثاَلَثة اَل َيدم

َعاقُّ  وما ورد من قوله   ِقَياَمِة: الم َم الم َنََّة، َواَل َينمُظُر اهللُ إَِليمِهمم َيوم ُخُلوَن اجلم : )َثاَلٌث اَل َيدم

يُّوُث، َوَثاَلَثٌة اَل َينمُظُر اهللُ إَِليمِهمم  َلُةـ  املتشبهة بالرجالـ، َوالدَّ جِّ َأُة املمُرَتَ ِه، َواملمَرم ِقَياَمِة:    بَِوالَِديم َم الم َيوم

َطى( َر، َواملمَنَّاُن باَِم َأعم َمم ِمُن اخلم ِه، َواملمُدم َعاقُّ بَِوالَِديم  .( 5) الم

َنََّة َقتَّاٌت(يف قوله ومثله   ُخُل اجلم ٌم(، وقوله (6) : )اَل َيدم َنََّة َنامَّ ُخُل اجلم  .( 7) : )اَل َيدم

ُتوُل يِف النَّاِر(، فقيل: يا رسول  : )إَِذا َتَواَجَه  وقوله   َقاتُِل َواملمَقم لاَِمِن بَِسيمَفيمِهاَم، َفالم املمُسم

ُه َقدم َأَراَد َقتمَل َصاِحبِِه(  .(8) اهلل، هذا القاتل، فام بال املقتول؟ قال: إ)ِنَّ

______________________________________________________________   

 . 374( الصحيفة السجادية: 1)
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 .2250/ 5البخاري: ( صحيح ٦)
 .101/ 1( صحيح مسلم: 7)
 .2213/ 4( املصدر نفسه: 8)
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النووي )ت  النار معناه مستحق هلا وقد جيازى بذلك وقد  676وقال  هـ(: )كونه َّف 

اهلل   داللةيعفو  وفيه  عنه.  نوى   تعاىل  من  أن  اجلمهور:  عليه  الذي  الصحيح  للمذهب 

 .( 1)املعصية، وأرص عىل النية يكون آثاًم، وإن مل يفعلها(

الكريمة، فإن هؤالء   النصوص  العدالة واحلكمة اإلهلية، وملا ورد يف  وبناء عىل مبدأ 

ال وكوهنم من أصحاب  النار  عليهم دخول  ر  ُقدِّ الذين  جرائمهم،  املوحدين  بسبب  شامل 

ينزلون يف الدركات بحسب ضخامة جرمهم الذي استحقوا به العذاب، ثم قد يرتقون، إن  

كانت لدهيم القابلية لذلك، ولذا؛ فإنا نرى أن كل النصوص الدالة عىل الدخول يف جهنم  

  باقية عىل معناها يف حق املوحدين أو غريهم، ولكن ليس عىل معنى اخللود واالنتقام، إنام

 ألجل تأديبهم وتطهريهم التام من عواقب األعامل، واآلثار املشكلة هلا يف اهليئة النفسانية. 

وبام إن لإلسالم دورًا    ذلك أن اجلنة ال يدخلها إال الطاهرون من املعايص الطيبون، 

كبريًا للمسلم يف نجاته من الرشك، وتعرفه عىل حقائق الوجود، ولكن قد ال يكون إسالمه  

 تطهريه من اآلثار التي اكتسبتها نفسه من اجلرائم، ولذلك حيتاج إىل التطهر منها يف  كافيًا يف

الدنيا، فإن مل تكفه الدنيا، وال الربزخ بقيت تبعاهتا عليه إىل أن يتخلص منها، بغض النظر  

 . ( 2)عن املدة املرتبطة بذلك

يص التي يقوم هبا  ولذلك فقد قال أغلب العلامء أن لفظ التأبيد يف العذاب عىل املعا 

أصل   لوجود  واجلاحدين؛  للكافرين  واخللود  التأبيد  عنه  ُيتلف  املوحدين  من  العصاة 

اإليامن فيهم، ولألخبار الصحيحة يف إن اإليامن سبب دخول اجلنة، وإن كان بعد جزائهم  

عن دور السجود يف   بالعذاب يف النار، بداللة العديد من األحاديث واآلثار، منها قوله 

َةَ امية من العذاب، فقالاحل ِل النَّاِر، ِمنم  َأَرادَ  َمنم  : )إَِذا َأَراَد اهللَُّ َرمحم َأَمَر اهللَُّ املماََلئَِكَة َأنم   َأهم

ُجوِد، َمنم  ُُيمِرُجوا ِرُفوهَنُمم بِآَثاِر السُّ ِرُجوهَنُمم َوَيعم ُبُد اهللََّ، َفُيخم َم اهللَُّ َعىَل النَّاِر َأنم   َكاَن َيعم َوَحرَّ

______________________________________________________________   

 .12، 11/ 18( املنهاج: 1)
 .550( )يُنظَر( أسرار ما بعد املوت: 2)
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ُرُجوَن( ُجوِد َفَيخم  .  ( 1) َتأمُكَل َأَثَر السُّ

ذلك أن من الضالل والغضب ما قد يراد منه الضالل والغضب املحدود واملؤقت،  

فإن كل منحرف عن الدين األقوم مع إيامنه ضاٌل وعاٍص يف ذلك اجلزء الذي انحرف فيه،  

 من الغضب بسبب ذلك الضالل، كام يشري إىل ذلك اخلروج من  وبذلك يكون قد نال حظاً 

ايِن ِحنَي  االيامن عند مبارشة العبد ملا هنى تعاىل عنه من املعايص، إذ يقول   يِن الزَّ : )اَلَ َيزم

 ِ ُق ِحنَي َيرسم ِ ِمٌن، َوالَ َيرسم ُب َوُهَو ُمؤم َ َر ِحنَي َيرشم ُب اخلَمم َ ِمٌن، َوالَ َيرشم يِن َوُهَو ُمؤم ُق َوُهَو  َيزم

ِمٌن( َفُع النَّاُس إَِليمِه فِيَها َأبمَصاَرُهمم َوُهَو ُمؤم ِمٌن، َوالَ َينمَتِهُب هُنمَبًة، َيرم  . ( 2) ُمؤم

أن   ذلك  اإلهلية،  الرمحة  من  نابع  املسلمني  اق  ُفسَّ من  للعصاة  اإلهلي  العذاب  أن  كام 

ُيقَصد منه االنتقام  القصد منه هو التطهري والرتبية والرتقي، وليس العذاب   املجرد الذي 

 .(3) والتشفي، فاهلل أعظم من أن يتشفى بأحد من خلقه

باملكفرات   أو  النصوح،  بالتوبة  إما  الدنيا،  مل يتم تطهريه يف  وبناء عىل ذلك؛ فإن من 

املختلفة التي تستأصل ما يف نفسه من اهلوى، سيتعرض ال حمالة للتطهري بمختلف درجاته  

دار األخرى، ذلك أنه يستحيل أن يدخل اجلنة من مل تكتمل طهارته؛ فحكمة  وأساليبه يف ال

 اهلل تعاىل اقتضت تطهري من يسكن اجلنة تطهريًا متناسبًا مع اجلرائم التي عملها. 

ذلك أن رمحة اهلل تعاىل بعباده دائمة منذ يوم خلقهم، وإذ خلق تعاىل الرمحة بينهم فإنه 

ذلك، بأضعاف مضاعفة، ويدل عىل هذا املعنى فضاًل عن  تعاىل قد ادخر لعباده ما يفوق  

بقوله: )إِنَّ اهللَ َخَلَق   اآليات الكريمة يف سعة رمحته تعاىل بعباده ما ورد يف حديث للنبي 

َسَل يِف َخلمقِ  ًَة َوَأرم ِعنَي َرمحم ًعا َوتِسم َسَك ِعنمَدُه تِسم ٍَة، َفَأمم َم َخَلَقَها ِماَئَة َرمحم ََة َيوم محم ًَة  الرَّ ِه ُكلِِّهمم َرمحم

م َييمَأسم ِمَن اجلَنَِّة، َوَلوم َيعم  َِة مَل محم َكافُِر بُِكلِّ الَِّذي ِعنمَد اهللِ ِمَن الرَّ َلُم الم ِمُن  َواِحَدًة؛ َفَلوم َيعم َلُم امُلؤم

______________________________________________________________   
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م َيأمَمنم ِمَن النَّاِر( َعَذاِب مَل ِمَن الم ََة    : قوله  ، وكذلك  ( 1) بُِكلِّ الَِّذي ِعنمَد اهللِ  محم )َجَعَل اهللُ الرَّ

  
ِ
ء َواِحًدا؛ َفِمنم ذلَِك اجُلزم ًءا  ِض ُجزم َوَأنمَزَل يِف األَرم ِعنَي  سم

َوتِ َعًة  سم
تِ ِعنمَدُه  َسَك  َفأمم  ،

ٍ
ء ِماَئَة ُجزم

َيَة َأنم ُتِصيَبُه( ُة َحافَِرَها َعنم َوَلِدَها َخشم ابَّ َفَع الدَّ اَحُم اخلاَلئُِق، َحتَّى َترم  . ( 2) َترَتَ

فإذا كانت مجيع صور الرمحة اإلهلية يف األرض هي جزء واحد من هذه الرمحة، فال  

ٍَة َأنمَزَل    شكَّ أن ما هيأه لعباده يوم القيامة أعظم، إذ ورد عنه   قوله فيها: )إنَّ هللَِِّ ِماَئَة َرمحم

 َ َبَهائِِم َواهلم نمِس َوالم ِ نِّ َواإلم َ اجلمِ ًَة َواِحَدًة َبنيم امَحُوَن، َوهِبَا  ِمنمَها َرمحم ا َيرَتَ ، َفبَِها َيتََعاَطُفوَن، َوهِبَ َوامِّ

ِقَياَمةِ  َم الم َحُم هِبَا ِعَباَدُه َيوم ًَة، َيرم ِعنَي َرمحم ًعا َوتِسم سم
َر اهلُل تِ ُش َعىَل َوَلِدَها، َوَأخَّ َوحم طُِف الم  .( 3) (َتعم

 هم تفضل اهلل تعاىل عىل عصاة املوحدين بقبول توبت الثاين:  قصد  امل 

من أبواب رمحته تعاىل عىل عباده أن جيعل التوحيد وحده كاٍف لرفع تأبيد العقوبة عن  

العصاة من املوحدين، هذا إن مل يتب عنها، أما إن تاب عنها فرتة حياته كانت توبته مكفرًة  

، فقال:  عن معاصيه ليغفرها تعاىل له ويعفو عنه، بداللة ما ُروَي )أن رجاًل جاء إىل النبي

أرأيت من عمل الذنوب كلها فلم يرتك منها شيئًا، وهو يف ذلك مل يرتك حاجة وال داجة إال  

َت؟( قال: أما أنا فأشهد أن ال إله إال اهلل،  أتاها فهل لذلك من توبة؟ قال   َلمم : )َفَهلم َأسم

قال اهلل،  رسول  وأنك  له،  رشيك  ال  َوتَ وحده  اِت  َ َريم اخلم َعُل  )َتفم  ) )َنَعمم يَِّئاِت  :  السَّ ُك  ُ رتم

(، قال: وغدرايت وفجرايت؟ قال  اٍت ُكلَُّهنَّ َ َعُلُهنَّ اهللَُّ َلَك َخريم ( قال: اهلل أكرب،  َفَيجم : )َنَعمم

 .  ( 4) فام زال يكرب حتى توارى(

الكريمة:   القرآنّية  اآليات  الكثري من  اليها  دعتنا  الذنوب  ِعَباِدَي  فالتوبة من  َيا  ُقلم 

ِذيَن أَ  غَ الَّ ُه ُهَو الم ُنوَب مَجِيًعا إِنَّ ِفُر الذُّ َِة اهللَِّ إِنَّ اهللََّ َيغم نَُطوا ِمنم َرمحم ُفوا َعىَل َأنمُفِسِهمم اَل َتقم َ ُفوُر  رسم

______________________________________________________________   
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ِحيمُ  [، ومن بني أنواع التوبة: التوبة من الرشك، فمن صار موّحدًا مؤمنًا  53]الزمر:    الرَّ

 .  ( 1) وكان نفس توحيده توبًة له باهلل تعاىل ُغفر له ذنبه يف اإلرشاك، 

َك بِهِ بناًء عىل ذلك، فال تعني اآلية املباركة:   َ ِفُر َأنم ُيرشم ،  48]النساء:     إِنَّ اهللََّ اَل َيغم

[، أّنه ال ُتقبل توبة املرشك منه مهام كانت، وأّن اهلل لن يغفر للمرشك رشكه، بل تعني  116و

سوف لن ينال املغفرة ألن اهلل تعاىل يغفر ما دون    أن املرشك املرّص عىل رشكه حتّى يموت، 

ف  (2)اإلرشاك فيه ، لذلك يدخل التائب يف دائرة االيامن املوجب غفران ذنب الكفر، إذ ُتعرَّ

الكفر   إن  فيه  املمدوحة، ومما ال شك  اىل  املذمومة  الرجوع عن األفعال  الرشع:  التوبة يف 

عنها   والتوبة  أكربها،  اإلسالم  من  أما  واخلروج  العلامء،  عامة  عند  الفور  عىل  واجبة 

لُِحونَ الوجوب؛ فلقوله تعاىل:   ِمُنوَن َلَعلَُّكمم ُتفم َه املمُؤم [،  31]النور:    ِّ َوُتوُبوا إِىَل اهللَِّ مَجِيًعا َأيُّ

 أما الفورية؛ فلاِم يف تأخريها من اإلرصار املحرم. 

ثالث معاٍن: أوهلا الندم، والثاين  وقيل التوبة: االعرتاف والندم واإلقالع، وهي عىل  

 . ( 3)العزم عىل ترك العود ملا هنى اهلل عنه، والثالث السعي يف أداء املظامل

هـ( يف اقسام التوبة اهنا اما ان تكون توبة عن ذنب يف حق اهلل  460ويقول الطوس )ت 

: )والذنب إن  قوله بتعاىل، أو يف حق انسان، وُيتلف حكمها تبعًا هلذا املفهوم، ويتبني ذلك  

كان يف حقه تعاىل من فعل قبيح، كفى عنه الندم والعزم، ويف اإلخالل بالواجب اختلف  

حكمه يف بقائه، وقضائه وعدمها، وإن كان يف حق آدمي استتبع إيصاله إن كان ظلاًم، أو  

  احليل  وعلَّق عليه،  ( 4) العزم عليه مع التعذر أو اإلرشاد إن كان ضالالً، وليس ذلك جزاءًا(

هـ(: )فالتوبة أما أن تكون من ذنب يتعلق به حقه تعاىل خاصة ً أو يتعلق به حق  726)ت 

______________________________________________________________   
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اآلدمي، واألول إما ان يكون من فعل قبيح، كرشب اخلمر والزنا، أو إخالل بواجب كرتك  

 الزكاة والصالة، )فاألول( يكفي يف التوبة منه الندم عليه والعزم عىل ترك العود اليه، أما 

ف مع)الثاين(  بد  ال  ما  فمنه  الرشعية،  القوانني  بحسب  أحكامه  أدائه،    يختلف  منه  التوبة 

 .( 1) ما يسقطان عنه كالعيدين( القضاء كالصالة، ومنه ومنه ما جيب معه  كالزكاة،

وقد أشار تعاىل اىل ارتباط التوبة واملغفرة باملغضوب عليهم وقبوهلا منهم ان تراجعوا  

ُكُلوا  عن رشكهم وغيهم فآمنوا به تعاىل، وهو ما أخرب به تعاىل يف سورة طه بقوله تعاىل:  

ا فِيِه َفَيِحلَّ َعَليمُكمم َغَضبِي َوَمنم  نَاُكمم َواَل َتطمَغوم  حَيملِلم َعَليمِه َغَضبِي َفَقدم َهَوى  ِمنم َطيَِّباِت َما َرَزقم

َتَدى81) اٌر ملَِنم َتاَب َوآَمَن َوَعِمَل َصاحِلًا ُثمَّ اهم [، حيث بني تعاىل  82،  81]طه:    ( َوإيِنِّ َلَغفَّ

أن من حيلل عليه غضبه تعاىل قد وقع يف اهلاوية والبعد عن رمحته تعاىل، إال إنه من تاب  

 مسريه اىل الرصاط احلق بتوبته هذه. واستغفر عن ذنوبه قد حتول 

 ( تعاىل:  قوله  من  الكريمة  لآليات  تفسريه  يف  الشريازي  مكارم  يف    َهَوىيقول 

األصل بمعنى السقوط من املكان املرتفع، والذي تكون نتيجته اهلالك عادًة، إضافة إىل أّنه  

رمحته، من  والطرد  اهلل،  قرب  عن  والبعد  الرتبي  السقوط  إىل  إشارة  من    هنا  كان  وملّا 

اخلوف   كّفتا  لتتساوى  دائاًم،  والبشارة  بالرتغيب  والتهديد  التحذير  يقرتن  أن  الرضوري 

التوبة   أبواب  ولتفتح  اإلنسان،  تكامل  يف  األساس  العامل  تشّكالن  حيث  والرجاء، 

اٌر ملَِنم َتاَب َوآَمنَ والرجوع بوجه التائبني، فقد قالت اآلية التالية:   َوَعِمَل َصاحِلًا   َوإِينِّ َلَغفَّ

َتَدى اٌر(، صيغة مبالغة، وتوحي أّن اهلل سبحانه ال يقبل هؤالء التائبني  ُثمَّ اهم ـ فكلمة )َغفَّ

 ويشملهم برمحته مّرة واحدة فقط، بل سيعّمهم عفوه ومغفرته مّرات ومّرات. 

رو تتطّهر  أن  وبعد  املعصية،  ترك  هو  للتوبة  رشط  أّول  أّن  االنتباه  يستحّق  ح  وممّا 

اإلنسان من هذا التلّوث، فإّن الرشط الّثاين هو أن يغمرها نور اإليامن باهلل والتوحيد، ويف  

______________________________________________________________   

 . 399كشف املراد يف شرح جتريد االعتقاد:  )1(
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املرحلة الّثالثة جيب أن تظهر براعم اإليامن والتوحيد ـ والتي هي األعامل الصاحلة واملناسبة  

 .( 1) ـ عىل أغصان وجود اإلنسان(

َبُة لِلَِّذيَن  فالتوبة مقبولة من كل عاٍص ما مل ييأس من احلياة، قال تعاىل:   َوَليمَسِت التَّوم

ِذيَن َيُموُتوَن َوهُ  َن َواَل الَّ ُت َقاَل إِينِّ ُتبمُت اآلم يَِّئاِت َحتَّى إَِذا َحرَضَ َأَحَدُهُم املمَوم َمُلوَن السَّ مم  َيعم

َنا هَلُ  َتدم اٌر ُأوَلئَِك َأعم يف احلديث القدس، قال تعاىل:    [، وقال18]النساء:    مم َعَذاًبا َألِياًم ُكفَّ

ُت َلَك َعىَل َما َكاَن فِيَك َواَل ُأَبايِل، َيا ابمَن آَدَم لَ  َتنِي َغَفرم َتنِي َوَرَجوم وم  )َيا ابمَن آَدَم إِنََّك َما َدَعوم

تَ  َفرم َتغم  ُثمَّ اسم
ِ
اَمء َأَتيمَتنِي  َبَلَغتم ُذُنوُبَك َعنَاَن السَّ ُت َلَك، َواَل ُأَبايِل، َيا ابمَن آَدَم إِنََّك َلوم  نِي َغَفرم

ِفَرًة( ُك يِب َشيمًئا أَلََتيمُتَك بُِقَراهِبَا َمغم ِ ِض َخَطاَيا ُثمَّ َلِقيَتنِي اَل ُترشم  .( 2) بُِقَراِب األَرم

 أما أركان التوبة فثالثة، هي:  

وقع  :أوهلا     ما  عىل  حق  املخالفاتمن    الندم  لقوله   ملراعاة  تعاىل؛  )النََّدمُ   اهلل   :  

َبٌة(  . ( 3) َتوم

 : العزم عىل أن ال يعود ملثله، وهذان ال بد منهام يف كل توبة. الثاين 

: اإلقالع عن الذنب يف احلال، وهذا إنام يتأتى يف ذنب مل ينقِض، فيجب الكف  الثالث

َرد املظامل اىل أهلها، واستسامح املظلوم إن  عن استتامم الزنا ورشب اخلمر، وعن أذية أحد، و

أمكن، وإال استغفر له وتصدق له بام يمكنه، فإن اهلل تعاىل إذا علِم صدق العبد أرىض اهلل  

 .( 4) عنه خصامءه

إَِليمِه، ِمنم َأَحِدُكمم َكاَن  وقد قال فيها النبي  َيُتوُب  َبِة َعبمِدِه ِحنَي  بَِتوم َأَشدُّ َفَرًحا  : )هللََُّ 

َشَجَرةً  َفَأَتى  ِمنمَها،  َفَأيَِس  اُبُه،  َورَشَ َطَعاُمُه  َوَعَليمَها  ِمنمُه  َفَلَتتم  َفانم َفاَلٍة،  ِض  بَِأرم َراِحَلتِِه  ،  َعىَل 

______________________________________________________________   

 .48/ 10تفسري األمثل:  )1(
 .548/ 5( سنن التمذي: 2)
 .2/240، ورواه ابن ماجة،: 7/113، و ٦/37مسند امحد:  )3(
 . 185يُنظَر( شرح اخلريدة البهية: ) (4(
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َأيِ  َقدم  ظِلَِّها،  يِف  َطَجَع  َفَأَخَذ  َفاضم ِعنمَدُه،  َقائَِمًة  هِبَا،  ُهَو  إَِذا  َكَذلَِك  ُهَو  َفَبيمنَا  َراِحَلتِِه،  ِمنم  َس 

َفَرِح( ِة الم َطَأ ِمنم ِشدَّ َفَرِح: اللُهمَّ َأنمَت َعبمِدي َوَأَنا َربَُّك، َأخم ِة الم  .( 1) بِِخَطاِمَها، ُثمَّ َقاَل ِمنم ِشدَّ

ت املقصد ألهنا  أوردناها يف هذ  للهالك  وإنام  تقود صاحبها  التي  للنفس اخلطاءة  ابعٌة 

العظيم، بينام تتدارك هذه النفس أخطاءها هبذه التوبة ان كانت نصوحًا لتنال الرمحة العظيمة  

َةِ  تعاىل لعباده يف ذلك املوقف، قال تعاىل:  التي ادخرها  محم َغُفوُر ُذو الرَّ   ]الكهف:   ﴿َوَربَُّك الم

اَل ، وقوله تعاىل:  [58 ينَ  َفَلوم َارِسِ َُتُه َلُكنمُتمم ِمَن اخلم ُل اهللِ َعَليمُكمم َوَرمحم  [. 64]البقرة:    َفضم

وال نقصد بذلك اختصاصها باملذنبني فقط، فإنام هي هلم باب رمحة اهلل تعاىل ومغفرته  

غرسوا  يف التائبني من الذنوب: )  يالنبورضاه عليهم ان سلكوا  طريقها إليه تعاىل، يقول  

ذنوهب  السالمة،  أشجار  هلم  فأثمرت  الندم،  بمياه  وسقوها  وقلوهبم  عيوهنم  نصب  م 

 . ( 2) (وأعقبتهم الرضا والكرامة

التوبة حبل اهلل ومدد عنايته، والبد  من قوله: )  وكذلك ما ورد عن االمام الصادق

األنبياء من   فتوبة  توبة،  هلم  العباد  فرقة من  التوبة عىل كل حال، وكل  مداومة  للعبد من 

اضطراب الرس، وتوبة األصفياء من التنفس، وتوبة األولياء من تلوين اخلطرات ، وتوبة  

 .( 3) (اخلاص من االشتغال بغري اهلل، وتوبة العام من الذنوب 

  لذلك فهي مطلب مجيع املؤمنني لنيل رضا اهلل تعاىل عنهم، يقول االمام السجاد

( مناجاته:  بعض  أشجار  يف  غرسوا  الذين  من  القلوب،  واجعلنا  روامق  نصب  اخلطايا 

ستور خفيات العىل،  وسقوها من ماء التوبة، حتى أثمرت هلم ثمر الندامة، فأطلعتهم عىل  

 .( 4) (فأبرصوا جسيم الفطنة، ولبسوا ثوب اخلدمة  ... وأرويتهم املخاوف واألحزان

______________________________________________________________   

 .2104/ 4صحيح مسلم:  )1(
 . 339/ 1ميزان احلكمة:  )2(
 . 38، و31 /٦حبار األنوار:  )3(
 .127/ 94حبار األنوار:  )4(
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 اثنياً: اجلزاء احلسي للنعيم والعذاب 
واملعاين والغايات املتعلقة باجلزاء احليس املتمثل بالنعيم  ويشمل هذا القسم املقاصد  

وقد   النار،  أهل  به  وُيعاقب  اجلنة  أهل  به  جُيازى  والذي  وامللموس،  احلقيقي  والعذاب 

ا  زخرت به آيات القرآن الكريم وأحاديث السنة النبوية املطهرة، لذلك فقد ارتأينا يف هذ

ٍة كلية وعامة يف الفرع األول منه بام يتوافق  القسم من الفصل ذكر بعض هذه املقاصد بصور

مع النصوص الكريمة والعقل، فضاًل عن توافقه مع جتليات الرمحة والكرم اإلهليني ومع  

العدالة واحلاكمية والقدرة اإلهلية، ثم ذكر بعض مقاصد الرتغيب والتحذير لبعض النامذج  

 منهام يف الفرع الثاين منه. 

اىل  فرعني،  قسمناه  وبناًء عىل ما استقرأناه من هذه النصوص الكريمة يف هذا اجلزاء،      

 مها:

 ـ نعيم اجلنة وعذاب النار احلسيني 1

 ـ نامذج من اجلزاء احليس من النعيم والعذاب 2

 ـ نعيم اجلنة وعذاب النار احلسيني1
اجلزاء احليس مع العقل  ونذكر يف هذا الفرع أهم املقاصد فيه، األول منها يف توافق  

أما   اإلهلية،   الرمحة  جتليات  مع  احليس  اجلزاء  توافق  يف  الثاين  واملقصد  السليمة،  والفطرة 

 الثالث ففي توافقها مع العدالة اإلهلية. 

 : توافق اجلزاء احلسي مع العقل والفطرة السليمة املقصد األول
ويتناول هذا املقصد تثبيت هذه العقيدة الصحيحة يف النفوس من خالل ورود ما يدل  

عليها يف النصوص الكريمة، فضاًل عن اتفاقها مع مذهب العقل السليم كي يرتقى بعد هذه  

ه من   املعرفة اىل املقاصد التي تليها من الرتغيب فيام أعده تعاىل من النعيم، واإلنذار فيام أعدَّ
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 كرهيا، وبيان ذلك فيام يأيت: عذاب ملن

 ـ توافق النعيم احليس مع العقل والفطرة السليمة آ  

وثُبَت عند املسلمني    بام إن النعيم احليس قد ورد يف العديد من آيات القرآن الكريم، كام

ه تعاىل لعباده، إذ اتفقت عليه مجيع الِفطر السليمة والعقول، مع إنه   كافة اجلزاء الذي أعدَّ

 يفوق تصوراهتا لكنهه، وال عربَة يف بعض الشواذ ممن ينكرون هذا النعيم. 

وكذلك فقد أنكره عدد من الطوائف األخرى من غري املسلمني ممن تلوثت فطرهم  

هـ( عىل من أنكره بقوله: )وقول  413ال عربة يف مدعاهم، ويرد الشيخ املفيد )تالسليمة و

من يزعم أنَّ يف اجلنة برشًا يلتذ بالتسبيح والتقديس من دون األكل والرشب، قول شاذ عن  

دين االسالم، وهو مأخوذ من مذهب النصارى الذين زعموا أن املطيعني يف الدنيا يصريون  

 . عمون وال يرشبون وال ينكحون.. يف اجلنة مالئكة ال يط

ب العاملني فيه من األكل والرشب   وقد كّذب اهلل سبحانه هذا القول يف كتابه بام رغَّ

تعاىل:   فقال  اوالنكاح،  َقوم اتَّ ِذيَن  الَّ َبى  ُعقم تِلمَك  َوظِلَُّها  َدائٌِم  اآلية،  35]الرعد:  ُأُكُلَها   ]

 وقال تعاىل:  
ٍ
َاٌر ِمنم َماء ٍة    فِيَها َأهنم َاٌر ِمنم مَخمٍر َلذَّ ُمُه َوَأهنم م َطعم م َيتََغريَّ َاٌر ِمنم َلَبٍن مَل ِ آِسٍن َوَأهنم َغريم

ى َوهَلُمم فِيَها ِمنم ُكلِّ الثََّمَراِت  َاٌر ِمنم َعَسٍل ُمَصفًّ اِربِنَي َوَأهنم [، وقال تعاىل:  15]حممد:    لِلشَّ

 َِيام ِ ُصوَراٌت يِف اخلم ، [ 22]الواقعة:    َوُحوٌر ِعنيٌ ، وقال تعاىل:  [ 72]الرمحن:    ُحوٌر َمقم

سبحانه:   ِعنيٍ وقال  بُِحوٍر  نَاُهمم  جم سبحانه:  54]الدخان:    َوَزوَّ وقال   ،]  َوِعنمَدُهمم

ِف َأتمَراٌب  اُت الطَّرم َم يِف ُشُغٍل  [، وقال سبحانه:  52]ص:    َقارِصَ َيوم َنَِّة الم َحاَب اجلم إِنَّ َأصم

ََرائِِك ُمتَّكُِئونَ 55َفاكُِهوَن ) َواُجُهمم يِف ظاَِلٍل َعىَل األم  [ اآلية. 56، 55]يس:  ( ُهمم َوَأزم

فكيف استجاز من أثبت يف اجلنة طائفة من البرش ال يأكلون وال يرشبون ويتنعمون بام  

فه، لوال  به اخللق من األعامل يتأملون، وكتاب اهلل تعاىل شاهد بضد ذلك، واالمجاع عىل خال
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 .  ( 1)أن قلد يف ذلك من ال جيوز تقليده أو عمل عىل حديث موضوع(

للمعاد   العقول  اثبات  مع  احليس  النعيم  من  الكريمة  النصوص  يف  ورد  ما  يتفق  كام 

، يف رده عىل شبهة املعاد  (2) هـ(684اجلسامين، ويدل عليه ما ذكره شهاب الدين القرايف )ت 

حليس يف اجلنة بقوله: )النعيم اجلسامين الذي يثبته املسلمون ليس  اجلسامين ووجود النعيم ا

مفرًسا عىل ما ذكرمتوه من التشنيع، بل عىل وفق الكرامة الربانية والسعادة األبدية، وتقريره:  

إما علوم خاصة   الدار املالذ اجلسامنية ترتتب عىل أسباب عادية، فاملالذ  أننا نجد يف هذه 

و احلالوة  كإدراك  النفس  حسية  جلواهر  املناسبة  األرايج  وإدراك  املالئمة،  الطعوم  أنواع 

البرشية، وإدراك املالمسة لألجسام املوافقة جلواهر الطباع، وإدراك املبرصات من األلوان  

السارة للنفس، وكذلك   املبرصات  واألضواء وتفاصيل أنواع احلس واجلامل وغريها من 

إدراك األح بقية احلواس، وأما  النفس حصول الرشاب  القول يف  النفسية كاستشعار  وال 

 والغذاء عند حاجتها لالغتذاء واإلرواء، ونحو ذلك، فهذه هي املالذ اجلسامنية.  

وكذلك حيصل أعظم ما يكون من لذة الرشب عند مبارشة أرشف املرشوبات، من غري  

تقده  عطش وال حاجة سابقة وال تلويث الحق وال يشء يعاب، وإذا كان هذا هو الذي يع

املسلمون من اجلمع بني النعيم الروحاين املتعلق باألرواح من إدراك معنى جالل اهلل تعاىل  

ومجاله وتفاصيل صفاته وآالئه املتجددة عىل ممر األبد والنعيم اجلسامين الذي تقدم حتقيقه؛  

 .( 3) كان هو الالئق بالكرم اإلهلي واإلحسان الرباين(

ت به النصوص الكريمة توافقها الكبري   لذلك نجد فيام ورد من صور النعيم الذي برشَّ

______________________________________________________________   

 .118(  تصحيح االعتقادات: 1)
( من األعالم املعروفني. برع يف الفقه وأصوله والعلوم العقلية، والزم الشيخ عز الدين بن عبد السالم، وأخذ عنه أكثر 2)

ري ذلك. تويف يف مجادى اآلخرة فنونه، وألف التصانيف الشهرية كالذخرية وشرح احملصول والتنقيح يف األصول وشرحه وغ
 .31٦/ 1سنة أربع ومثانني وستمائة ودفن ابلقرافة. )يُنظر( حسن احملاضرة يف اتريخ مصر والقاهرة: 

 .487، وأسرار ما بعد املوت: 228( األجوبة الفاخرة عن األسئلة الفاجرة:  3)
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الفطرة   إليه  تذهب  ملا  موافقًا  نجدُه  فيه  التحقق  وعند  واجلسامين،  الروحاين  املعاد  يف  للقول 

السليمة التي تتقبل ما ال يتعارض مع مذهبها، يقول العالمة مقداد عبد اهلل الفاضل السيوري  

: )دّل العقل عىل أّن سعادة النفوس يف معرفة اهلل تعاىل وحمبته، وعىل أّن  ( 1) هـ( 826)ت احليل  

سعادة األبدان يف إدراك املحسوسات، ودّل االستقراء عىل أّن اجلمع بني هاتني السعادتني يف  

اّن اإلنسان حال استغراقه يف جتيّل أنوار عامل الغيب ال   يمكنه  احلياة الدنيا غري ممكن، وذلك 

االلتفات إىل الّلذات احلسية، وإن أمكن كان عىل ضعف جدًا بحيث ال يعد التذاذًا، وبالعكس،  

لكن تعذر ذلك سببه ضعف النفوس البرشية هنا، فمع مفارقتها واستمدادها الفيض من عامل  

القدس تقوى وترشق، فمع إعادهتا إىل أبداهنا غري بعيد أن تصري هناك قوية عىل اجلمع بني  

 . ( 2) لسعادتني عىل الوجه التام وهو الغاية القصوى يف مراتب السعادة( ا 

 توافق العذاب احليس مع العقل والفطرة السليمة   ب ـ 

املتمردين عىل   به،  للكافرين  تعاىل  التي أعدها  الدار  النار احليس، وهي  وكذلك عذاب 

فيه   يسجن  الذي  وسجنه  أعداءه،  فيه  يعذب  الذي  عذابه  وهي  لرسله،  املكذبني  رشعه، 

املجرمني، وهي اخلزي األكرب، واخلرسان العظيم، الذي ال خزي فوقه، وال خرسان أعظم منه،  

َنا قال تعاىل:   املنَِِي ِمنم َأنَصارٍ   َربَّ َتُه َوَما لِلظَّ َزيم ِخِل النَّاَر َفَقدم َأخم  . [ 192]آل عمران:    ِإنََّك َمن ُتدم

رنا من النار والسبل املؤدية إليها  كام    ، فكام دلنا تعاىل عىل اجلنة وبني لنا سبلها، كذلك حذَّ

ذِ أنذر عباده املؤمنني بأن يتقوها، قال تعاىل:   َا الَّ ِليُكمم َناًرا َوُقوُدَها  َياَأهيُّ يَن آَمُنوا ُقوا َأنمُفَسُكمم َوَأهم

َمرُ  َعُلوَن َما ُيؤم ُصوَن اهللََّ َما َأَمَرُهمم َوَيفم َجاَرُة َعَليمَها َماَلئَِكٌة ِغاَلٌظ ِشَداٌد اَل َيعم (  6وَن ) النَّاُس َواحلمِ

َم إِنَّ  َيوم َتِذُروا الم ِذيَن َكَفُروا اَل َتعم َا الَّ َمُلونَ َياَأهيُّ َن َما ُكنمُتمم َتعم َزوم  . [ 7،  6]التحريم:    اَم جُتم

______________________________________________________________   

مقاماً شاخماً يف العلم أصوالً وفروعاً، له العديد من ( املقداد بن عبد هللا بن حممد بن احلسني بن السيوري احللي، حاز  1)
املؤلفات الكالمية وغريها، منها ]اللوامع اإلهلية[، و]النافع يوم احملشر يف شرح الباب احلادي عشر[، و]إرشاد الطالبني[،  

 . 248، 247/ 3وغريها، تويف سنة ست وعشرين ومثامنائة. )يُنظَر( ترمجته يف معجم طقات املتكلمني: 
 .378( اللوامع اإلهلية يف املباحث الكالمية: 2)
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حيث ُياطب تعاىل يف أول اآلية املؤمنني بأن يقوا أنفسهم هذه النار، واملعنى قوا أنفسكم  

وأهليكم النار بالصرب عىل طاعة اهلل وعن معصيته، وعن اتباع الشهوات، وقوا أهليكم النار  

 . ( 1) وتعليمهم الفرائض، وهنيهم عن القبائح وحثهم عىل أفعال اخلريبدعائهم إىل الطاعة،  

ذلك أنَّ تبعة املؤمن يف نفسه ويف أهله تبعة ثقيلة رهيبة، فالنار هناك وهو متعرٌض هلا،  

، هذا فضاًل عن  (2) هو وأهله، وعليه أن حيول نفسه وأهله، دون هذه النار التي تنتظر هناك

الكريمة واألحاديث الرشيفة يف توايل التحذير من هذه النار التي أعدها  العديد من اآليات  

ه العقل البرشي ويؤمن به، لثبوت   تعاىل للكافرين والعصاة، وهو متوافق متامًا مع ما يقرَّ

 مبدأ العدالة اإلهلية يف كل يشء، وبه ال يبقى عذر أمام من يكفر به أو جيحده. 

وافق مبدأ ومقصد الرمحة اإلهلية التي ستشمل اجلميع  أما االدعاء بأن هذا العذاب ال ي

ِل  من حمسٍن وميسء، فحسبنا يف الرد عليه ما يف قوله تعاىل:   يمَس بَِأَمانِيُِّكمم َوال َأَمايِنِّ َأهم لَّ

َز بِِه َوالَ جَيِدم َلُه ِمن ُدوِن اهللِّ َولِيًّا َوالَ َنِصرًيا َملم ُسوًءا جُيم  [. 123النساء:  ] المكَِتاِب َمن َيعم

َلُموام َأنَُّه َمن حُيَاِدِد اهللَ َوَرُسوَلُه َفَأنَّ َلُه َناَر َجَهنََّم َخالًِدا فِيَها  وهو تعاىل القائل:   م َيعم َأمَل

َعظِيمُ  الم ُي  زم ِ اخلم رسول  ،  [63]التوبة:    َذلَِك  أنَّ  باهلل،    اهلل  كام  العارفني  أعرف  وهو 

َمُع َما  التي ترافق هذا اجلزاء  وبرمحته الواسعة يقول يف األمور َن، َوَأسم : )إيِنِّ َأَرى َما اَل َتَروم

َواِضعٌ  َوَمَلٌك  إِالَّ  َأَصابَِع  َبِع  َأرم ِضُع  َموم فِيَها  َما  َتئِطَّ  َأنم  هَلَا  َوُحقَّ  اَمُء،  السَّ َأطَِّت  َمُعوَن  َتسم   اَل 

َلُمونَ   َساِجًدا هللَِِّ، َواهللَِّ  َجبمَهَتهُ  َلمُ   َما   َلوم َتعم    َأعم
ِ
ُتمم بِالنَِّساء ذم ُتمم َقلِياًل َوَلبََكيمُتمم َكثرًِيا، َوَما َتَلذَّ   َلَضِحكم

َأُروَن إِىَل اهللَِّ(، )َلَوِددمُت  َعىَل الُفُرشِ  ُعَداِت جَتم ُتمم إِىَل الصُّ َضُد( َوخَلََرجم  . ( 3) َأينِّ ُكنمُت َشَجَرًة ُتعم

غافاًل عن رمحة ربه الواسعة حني نطق هبذه الكلامت؟ أم أنه    فهل كان رسول اهلل  

______________________________________________________________   

 47/ 10( تفسري جممع البيان: 1)
 .253( اليوم اآلخر يف ظالل القرآن: 2)
، ويروى من غري هذا الوجه أن أاب ذر، قال: )َلَوِدْدُت َأيّنِ ُكْنُت َشَجَرًة تـُْعَضُد(، حيث 55٦/  4( سنن التمذي:  3)

 .554/ 2موقوفاً، وذكره احلاكم يف املستدرك على الصحيحني: يروى عن أيب ذر 
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كان يعرفها، ويعرف أن رمحة اهلل ال تتناقض مع عدل اهلل. وإنام هي رمحة خاصة بمن توفرت  

ُتُبَها  فيه رشوطها، كام قال تعاىل:    َفَسَأكم
ٍ
ء َتِي َوِسَعتم ُكلَّ يَشم َعَذايِب ُأِصيُب بِِه َمنم َأَشاُء َوَرمحم

ِمُنونَ لِلَّ  ِذيَن ُهمم بِآَياتِنَا ُيؤم َكاَة َوالَّ ُتوَن الزَّ  . (1) [156]األعراف:   ِذيَن َيتَُّقوَن َوُيؤم

ومع هذا التوافق للجزاء من نعيم وعذاب حسيني مع الفطر النقية السليمة وما تذهب  

الذي    اليه العقول، إال إن منكريه يزعمون أن هذا اجلسد الذي نعيش به يف الدنيا هو نفسه 

هذا   يف  خمترصًا  منه  جتعل  لإلنسان،  بدائية  تصورات  عىل  مبني  فهو  اآلخرة؛  يف  به  نعيش 

 القالب الطيني، بينام حقيقة اإلنسان أكرب من أن حترص يف أي قالب. 

هـ( عىل هذا اإلشكال بذكره أن هذا  1050وقد أجاب صدر املتأهلني الشريازي )ت 

ة يف ذاته، وليس مرتبطا ارتباطًا رضوريًا بالنفس،  البدن الذي نعيش به يف الدنيا، له حقيق

 . ( 2) ولذلك يعود بعد انتهاء استعامل النفس له إىل وضعه الطبيعي، ترابًا مثل سائر الرتاب

تظهر يف قوله: )جوهرية العبد يف الدنيا واآلخرة   والنتيجة التي ُيلص إليها الشريازي

تناسخ، وكل ما ينشأ من العمل الذي كان يعمله  وروحه باقية مع تبدل الصور عليه من غري  

 .( 3) بالدنيا يعطي لقالبه جزاء ذلك يف اآلخرة(

الرشيعة   بني  التوافق  من  املتعالية  احلكمة  تقتضيه  ما  مع  هذا  توافق  مدى  يبني  ثم 

والفلسفة والعرفان، فقال: )إّن هذا هو االعتقاد الصحيح املطابق للرشيعة وامللة املوافق  

مؤمنًا حقًا،    للربهان القيامة واجلزاء، وقد أصبح  بيوم  آمن  فقد  آمن هبذا  واحلكمة، فمن 

والنقصان عن هذا خذالن وقصور عن درجة العرفان، وقول بتعطيل أكثر القوى والطبائع  

عن البلوغ إىل غايتها والوصول إىل كامالهتا ونتائج أشواقها وحركاهتا، ويلزم أن يكون ما  

______________________________________________________________   

 .557( )يُنظَر( مدارس النفس اللوامة: 1)
 .487( أسرار ما بعد املوت: 2)
 .347/ 5( تفسري القرآن الكرمي للشريازي: 3)
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الطبائع الكونية وجباّلهتا من طلب الكامل والتوجه إىل ما فوقها هباًء،  أودعه اهلل يف غرائز  

 .( 1) وعبثًا، وباطاًل، وهدرًا( 

وفضاًل عن مجيع أقوال املنكرين ودفاع املسلمني عن هذه القضية، فإن الدالئل يف ذلك  

وأهباها،  صدرت من خالق الكون، وصورت مشاهدها للنعيم والعذاب يف أروع الصور  

ولكن حقيقة أمر املنكرين أهنم أغلقوا عقوهلم ونظرهم عن اآليات الكثرية الواردة فيه هبذه  

احلجج الواهية التي ال يقنعون هبا حتى أنفسهم، وكّذبوا فطرهم بمبادئ الثواب والعقاب،  

  فال يتفكرون فيام ورد من ندمهم وحرسهتم عند رؤيتهم هلذا العذاب، والذي يصفُه الغزايل 

هـ( بقوله: )فاستشعر يف قلبك هول ذلك املورد فعساك تستعد للنجاة منه، وتأمل  505)ت 

يف حال اخلالئق وقد قاسوا من دواهي القيامة ما قاسوا، فبينام هم يف كرهبا وأهواهلا وقوفًا 

شعب،   ذات  ظلامت  باملجرمني  أحاطت  إذ  شفعائها،  وتشفيع  أنبائها  حقيقة  ينتظرون 

ات هلب وسمعوا هلا زفريًا وجرجرة تفصح عن شدة الغيظ والغضب،  وأظلت عليهم نار ذ

فعند ذلك أيقن املجرمون بالعطب وجثت األمم عىل الركب حتى أشفق الربءاء من سوء  

ف نفسه يف الدنيا بطول   املنقلب، وخرج املنادي من الزبانية قائاًل أين فالن بن فالن املسوِّ

درونه بمقامع حديد، ويستقبلونه بعظائم التهديد  األمل املضيع عمره يف سوء العمل، فيبا 

له: ويقولون  اجلحيم،  قعر  يف  وينكسونه  الشديد،  العذاب  إىل  َأنمَت  ويسوقونه  إِنََّك  ُذقم 

َكِريمُ  َعِزيُز الم  [. 49]الدخان:   الم

فأسكنوا دارًا ضيقة األرجاء مظلمة املسالك مبهمة املهالك، ُيلد فيها األسري ويوقد  

الزبانية تقمعهم واهلاوية جتمعهم،  فيها السعري ، رشاهبم فيها احلميم ومستقرهم اجلحيم، 

أمانيهم فيها اهلالك وما هلم منها فكاك قد شدت أقدامهم إىل النوايص واسودت وجوههم  

يا مالك قد حق   أكنافها ويصيحون يف نواحيها وأطرافها  ينادون من  من ظلمة املعايص، 

______________________________________________________________   

 .348/ 5( املصدر نفسه: 1)
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ا احلديد يا مالك قد نضجت منا اجللود، يا مالك أخرجنا منها  علينا الوعيد يا مالك قد أثقلن

فإنا ال نعود فتقول الزبانية هيهات الت حني أمان وال خروج لكم من دار اهلوان، فاخسئوا  

يقنطون،   فيها وال تكلمون ولو أخرجتم منها لكنتم إىل ما هنيتم عنه تعودون فعند ذلك 

 . (1)  ينجيهم الندم وال يغنيهم األسف.(وعىل ما فرطوا يف جنب اهلل يتأسفون، وال

بقوله: )لقد عنى  (2) هـ(1386وقد ذكر تصوير هذه املشاهد ووصفها السيد قطب )ت 

القرآن الكريم بمشاهد القيامة: البعث واحلساب، والنعيم والعذاب، فلم ُيَعد ذلك العامل  

عاَد مصورًا حمسوسًاـ  اآلخر الذي وعده الناس بعد هذا العامل احلارض موصوفًا فحسب، بل  

وحيًَّا متحركًا، وبارزًا شاخصًا، وعاش املسلمون يف هذا العامل عيشًة كاملة، رأوا مشاهده،  

وتأثروا هبا، وخفقت قلوهبم تارًة، واقشعرت جلودهم تارة، ورسى يف نفوسهم الفزع مرة،  

سيم، ومن  وعاودهم االطمئنان أخرى، ولفحهم من النار شواظ، ورفَّ إليهم من اجلنة ن

 . ( 3) ثم باتوا يعرفون هذا العامل متام املعرفة قبل اليوم املوعود(

 توافق اجلزاء احلسي مع الرمحة اإلهلية   املقصد الثاين:
تتجىل من النصوص الكريمة سواٌء يف نعيم أهل اجلنة احليس أو العذاب الذي يالقيه أهل  

املسلم وجتعله أكثر يقينًا هبا، إذ نرى يف النصوص  النار مقاصد وِعرب عدة تتأثر هبا عقيدة الفرد 

 التي حتتوي النعيم مما أعده تعاىل ألصحاب اجلنة سعة الرمحة اإلهلية والكرم اإلهلي العظيم. 

أما النصوص التي حتتوي العذاب اإلهلي فال تقترص عىل مظاهر التخويف والتحذير  

______________________________________________________________   

 .530/ 4( إحياء علوم الدين: 1)
إسالمي مصري، من مواليد قرية )موشا( يف أسيوط. انضم إىل اإلخوان املسلمني،  ( سيد قطب بن إبراهيم، مفكر  2)

( وسجن معهم، فعكف على أتليف الكتب ونشرها 1954  -  1953فتأس قسم نشر الدعوة وتوىل حترير جريدهتم )
سالم[، و]التصوير وهو يف سجنه، إىل ان صدر األمر إبعدامه، فأعدم. وكتبه كثرية، منها ]العدالة االجتماعية يف اإل

 .147/  3الفين يف القرآن[، و]مشاهد القيامة يف القرآن[، ]. )يُنظر( األعالم للزركلي: 
 .42( مشاهد القيامة يف القرآن: 3)



 

352 

حيث يتجىل لنا هذا املقصد واضحًا    منه، بل تتعداه ألن تسكن اخلشية يف قلوب املؤمنني،

عند استقرائنا لبعض النصوص الواردة يف عذاب النار احليس احلقيقي وخلوده، ذلك أن  

دور الرهبة واخلشية يف التزكية من الذنوب أمٌر ظاهر للعقول املجردة البسيطة التي تتفق  

ن ما مل يوضع بجانبها عىل أن تطبيق القوانني ال يمكن أن يتم بصورة سليمة يف أغلب األحيا 

قوانني خاصة بالعقوبات املرتبطة باجلرائم املختلفة، مما يقودنا بذلك اىل التوافق الكبري بني  

 صور العذاب احليس والرمحة اإلهلية. 

النعيم احليس مع   املقاصد اىل قسمني، األول يف توافق  وبذلك فقد رأينا تقسيم هذه 

  يف مقاصد توافق العذاب احليس معهام. الرمحة والكرم اإلهليني، والقسم الثاين 

 توافق النعيم احليس مع الرمحة اإلهلية   آ ـ 

تتجىل يف مظاهر النعيم التي أعدها تعاىل لعباده وبرشهم هبا مجيع الصفات اإلهلية، من  

الرمحة والعدالة والكرم اآلهلي والعفو والرأفة والقيومية واملالكية اىل غري ذلك من صفاته  

 وأسامئه احلسنى. تعاىل 

جزاءه   ضاعف  تعاىل  اهلل  )ألن  وذلك  اإلهلية؛  الرمحة  مع  النعيم  هذا  توافق  ومنها 

للمحسنني، بحيث وفر هلم أضعاف أضعاف ما عملوه، بناء عىل اسمه الشكور، ويف نفس  

الوقت مل جياِز املسيئني إال بام غرسوه من أعامل، مع إمكانية أن يرفع عنهم البالء يف حال  

 (1) م، وارتفاع آثار األوزار من نفوسهم(حتسنه

كذلك مما زخرت به آيات القرآن الكريم يف بيان سعة هذه الرمحة والتفضل اإلهلي عىل  

تعاىل:   الفوز هبا، كام جاء يف قوله  َوَجنٍَّة  عباده والتسابق يف  َربُِّكمم  ِمنم  ِفَرٍة  َمغم إىَِل  َسابُِقوا 

 وَ 
ِ
اَمء ِض السَّ ُضَها َكَعرم تِيِه َمنم  َعرم ُل اهللَِّ ُيؤم تم لِلَِّذيَن آَمُنوا بِاهللَِّ َوُرُسلِِه َذلَِك َفضم ِض ُأِعدَّ َرم األم

َعظِيمِ  ِل الم َفضم حيث يظهر يف اآلية الكريمة مشهد املساحة  ،  [21]احلديد:    َيَشاُء َواهللَُّ ُذو الم

______________________________________________________________   
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وا  مساحة  وهي  الدنيا،  باحلياة  مقارنًة  اجلنة  تشغلها  التي  املجال  العظيمة  تفسح  شاملة  سعة 

 لتصور مشاهد النعيم احلافل يف هذا املجال الفسيح. 

الدنيا وقرصه،   ََياُة  وتلك وظيفة املشهد هنا، فهو يأيت بعد ذكر متاع  َأنَّاَم احلم َلُموا  اعم

 َ َواألم َواِل  َمم األم يِف  َوَتَكاُثٌر  َبيمنَُكمم  َوَتَفاُخٌر  َوِزينٌَة  َوهَلمٌو  َلِعٌب  َيا  نم َجَب  الدُّ َأعم َغيمٍث  َكَمَثِل  اَلِد  وم

ِفَرةٌ  ِخَرِة َعَذاٌب َشِديٌد َوَمغم ا ُثمَّ َيُكوُن ُحَطاًما َويِف اآلم َفرًّ اُه ُمصم اَر َنَباُتُه ُثمَّ هَيِيُج َفرَتَ ُكفَّ ِمَن اهللَِّ    الم

ُغُرورِ  َيا إِالَّ َمَتاُع الم نم ََياُة الدُّ َواٌن َوَما احلم م يذكر اجلنة وعرضها فيفسح  ، ث [ 20]احلديد:    َوِرضم

 املجال للموازنة الشعورية بني ذلك املتاع الضيق القصري، وهذا النعيم الرحيب الوسيع. 

تعاىل:   يقول  إذ  تعاىل،  اهلل  يدل عىل مظهر من مظاهر قدرة  اجلزاء احليس  أن هذا  كام 

َّاحِلَاِت َأنَّ هَلُمم َجن ِذيَن آَمنُوا َوَعِمُلوا الصَّ ِ الَّ َاُر ُكلَّاَم ُرِزُقوا ِمنمَها  َوَبرشِّ هَنم تَِها األم اٍت جَتمِري ِمنم حَتم

َواٌج ُمَطهَّ  نَا ِمنم َقبمُل َوُأُتوا بِِه ُمَتَشاهِبًا َوهَلُمم فِيَها َأزم ًقا َقاُلوا َهَذا الَِّذي ُرِزقم َرٌة َوُهمم  ِمنم َثَمَرٍة ِرزم

جديدٍة للنعيم، فالثامر فيه متشاهبة املظهر،    [، إذ يتجىل فيه صورةٍ 25]البقرة:    فِيَها َخالُِدونَ 

قالوا:   الثمر،  املؤمنون من هذا  ُرِزق  الطعوم، فكلام  َقبمُل خمتلفة  ِمنم  نَا  ُرِزقم الَِّذي  ،  َهَذا 

ولعل قيمة هذا التشابه والتنوع هي قيمة املفاجأة اللذيذة السارة من حيث ال حُتَتَسب، مع  

امُلنعَّمني تزيدهم شعورًا بالنعيم، ثم لعله مظهرًا من مظاهر القدرة  يشء من املداعبة هلؤالء  

 .( 1) التي تضع الفروق بني املتشابه، وتعدد األنواع واملظهر متقارب(

العظيم   النعيم  وهذا  عباده،  به  تعاىل  وعد  الذي  اإلهلي  الكرم  مع  توافقه  عن  فضاًل 

يه العقول كام يذهب اىل ذلك البعض، يقول  والبشارة به ال ُيَعد أمرًا خارجًا عامَّ تذهب إل

الدكتور نور الدين أبوحلية: )إننا نجد الكثري من الذين يطرحون أمثال هذه الشبه شديدي  

اإلعجاب بالتطور احلضاري املادي للشعوب املختلفة، ولست أدري كيف يعجبون بذلك  

ارة التي يصف  التطور، ويف نفس الوقت يستغربون أو ينكرون ذلك التطور وتلك احلض

______________________________________________________________   
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 اهلل تعاىل هبا دار اجلزاء املعدة لعباده الصاحلني. 

وهكذا األمر بالنسبة لدار اجلزاء املعدة للمسيئني؛ فإن هؤالء إن قيل هلم: إنكم يف دار  

يستشعرها   التي  السامية  النبيلة  املعاين  تلك  تتذوقوا  ولن  اهلل،  عن  ستحجبون  اجلزاء 

ذلك، ألهنم أصاًل ال جيدون يف نفوسهم أي اهتامم   املؤمنون؛ فال شك أهنم سيسخرون من

 أو رغبة يف ذلك( 

ثم يبني أن هذا النوع من اجلزاء اإلهلي متوافقًا مع كل النفوس، ومع مجيع األعامل،  

ارتباط   الدنيا، ويبني  قام هبا صاحبها يف  التي  لتلك األعامل  ليس سوى جتسد  أنه  باعتبار 

دل يقول )إن احلس  إذ  باملعنى  املعنى،  احلس  ليفهم  املعنى، وباحلس قد يرتقى اإلنسان  يل 

ولذلك لن يكون ذلك النعيم الذي أعده اهلل لعباده الصاحلني حجابًا هلم، بل سيكون مرقاة  

فيذكر ارتباط هذا اجلزاء بصفات اهلل تعاىل ذلك أن كل    هلم يتعرفون من خالهلا عىل رهبم، 

يتعرف العبد من خالهلا عىل اهلل، كام عرب عن  يشء صنعة هلل، وحروف تكتبها يد القدرة، ل

َفانمُظرم  قوله تعاىلـ  وهو يأمرنا بقراءة الرمحة اإلهلية من خالل حياة األرض بعد موهتا:    ذلك 

هِتَا  َد َموم َض َبعم َرم َِت اهللَِّ َكيمَف حُيميِي األم  .( 1)[ 50]الروم:   إِىَل آَثاِر َرمحم

ويأمرنا باالستبشار تفاؤالً بفضل اهلل، وفرحًا باهلل، وتنساًم لرمحة اهلل عند هبوب الرياح  

تعاىل:   قال  َأَقلَّتم  التي يرسلها،  إَِذا  َحتَّى  َتِِه  َرمحم َيَديم   َ َبنيم ًا  ُبرشم َياَح  الرِّ ِسُل  ُيرم الَِّذي  َوُهَو 

نَاُه لَِبَلٍد َميٍِّت َفَأنمزَ  َتى  َسَحابًا ثَِقاالً ُسقم ِرُج املمَوم نَا بِِه ِمنم ُكلِّ الثََّمَراِت َكَذلَِك ُنخم َرجم نَا بِِه املمَاَء َفَأخم لم

ُرونَ   .[ 57]األعراف:   َلَعلَُّكمم َتَذكَّ

ويعلمنا أن نقرأ لطف اهلل وخربته املحيطة بكل يش من خالل حروف املاء الساقطة  

م َتَر َأنَّ عىل األرض املخرضة، قال تعاىل:   ًة  َأمَل ُض خُممرَضَّ َرم بُِح األم  َماًء َفُتصم
ِ
اَمء  اهللََّ َأنمَزَل ِمَن السَّ

 .  [ 63]احلج:   إِنَّ اهللََّ َلطِيٌف َخبرِيٌ 
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ويعلمنا أن نقرأ علم اهلل وقدرته من خالل السطور املبثوثة يف تقلب الزمان بأعامرنا، 

َد ِعلمٍم َش قال:  َلَم َبعم ُعُمِر لَِكيم ال َيعم َذِل الم اُكمم َوِمنمُكمم َمنم ُيَردُّ إِىَل َأرم يمئًا  َواهللَُّ َخَلَقُكمم ُثمَّ َيَتَوفَّ

 [.  70:  ]النحل  إِنَّ اهللََّ َعلِيٌم َقِديرٌ 

ويرينا قوة اهلل القاهرة، وقدرته الشاملة باستعراض تفاصيل دقيق املكونات وجليلها؛  

فالسموات التي ننبهر لضخامتها ال تعدو أن تكون شيئًا حقريًا جدًا أمام عظمة اهلل، قال  

َم ا تعاىل:   ُض مَجِيعًا َقبمَضُتُه َيوم َرم ِرِه َواألم اٌت  َوَما َقَدُروا اهللََّ َحقَّ َقدم اَمَواُت َمطمِويَّ ِقَياَمِة َوالسَّ لم

ُكونَ  ِ  .(1)  [67]الزمر:   بَِيِمينِِه ُسبمَحاَنُه َوَتَعاىَل َعامَّ ُيرشم

 توافق العذاب احليس مع الرمحة االهلية   ب ـ 

تستعمل   أغلبها  الرشيفة  والروايات  اآليات  الكريمة من  النصوص  نرى يف  ما  كثريًا 

مما   والتحذير  هذه  اإلنذار  ُتَعد  إذ  تصوير،  أبلغ  يصوره  الذي  العذاب  من  تعاىل  ه  أعدَّ

النصوص وسيلًة يف النهي عن الرذائل صغارها وكبارها؛ وهو ما يدل عىل دور ذلك يف  

 تزكية النفوس من أدراهنا عن طريق التطهري واخلشية التي تناهلا القلوب عام ورد النهي عنه. 

 من أبواب الرمحة اإلهلية ملن مل ُيكَتب عليهم  لذلك فإن تصوير هذا العذاب يكون باباً 

باقي   يف  والفزع  األهوال  تطهريهم  يف  تكِف  مل  إن  فيها  ُيعذبون  إهنم  إذ  جهنم،  يف  اخللود 

املواقف التي تسبقها، فيكون عذاهبم مدة حمدودة ألجل تطهريهم من أدران ذنوهبم واكتامل  

يف  ورمحته  تعاىل  اهلل  لعفو  أهاًل  ليكونوا  اليمني،  تطييبهم  أصحاب  مع  اجلنات  دخوهلم   

وكذلك فإن يف ذكر هذا الوعيد من أبواب الرمحة كي يتقيها املؤمن ملا يتملك قلبه من اخلشية  

الوعيد واإلنذار   اآليات يف  اإلكثار منها حني يسمع  أو  الذنوب  التقرب من  والرهبة من 

 بالعقاب اإلهلي. 

من النار، والرتهيب من الكفر وعاقبته  ومن األمثلة يف ذلك ما ورد فيه ذكر التحذير  

______________________________________________________________   
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تم لِلمَكافِِرينَ ومجيع املعايص وما تؤدي إليه، كام قال تعاىل:   تِي ُأِعدَّ ُقوام النَّاَر الَّ ]آل    َواتَّ

 [. 131عمران: 

هـ( يف هذه النار أهنا ليست خمتصة فقط بالكافرين، بجوابه  606إذ يقول الرازي )ت 

يقتيض أهنا ما أعدت إال للكافرين، وهذا يقتيض القطع    عىل السؤال بأن أعدت للكافرين

 بأن أحدًا من املؤمنني ال يدخل النار وهو عىل خالف سائر اآليات. 

 أما جوابه  فكان من وجوه: 

للفساق   وبعضها  للكفار  بعضها  أعد  دركات  النار  يف  يكون  أن  يبعد  ال  أنه  األول: 

تم لِلمَكافِرِ فقوله:   تِي ُأِعدَّ إشارة إىل تلك الدركات املخصوصة التي أعدها اهلل    ينَ النَّاَر الَّ

 للكافرين، وهذا ال يمنع ثبوت دركات أخرى يف النار أعدها اهلل لغري الكافرين. 

الثاين: أن كون النار معدة للكافرين، ال يمنع دخول املؤمنني فيها، ألنه ملا كان أكثر   

ال: إهنا معدة هلم، كام أن الرجل يقول لدابة  أهل النار هم الكفار فألجل الغلبة ال يبعد أن يق

ركبها حلاجة من احلوائج، إنام أعددت هذه الدابة للقاء املرشكني، فيكون صادقا يف ذلك  

 وإن كان هو قد ركبها يف تلك الساعة لغرض آخر فكذا هاهنا.

دة  كالسورة الواحدة فهذه اآلية دلت عىل أن النار مع الكريم الوجه الثالث: أن القرآن 

للكافرين، وسائر اآليات دالة أيضًا عىل أهنا معدة ملن رسق وقتل وزنى وقذف، ومثاله قوله  

َنِذيرٌ   تعاىل:   َيأمتُِكمم  م  َأمَل َخَزَنُتَها  ٌج َسَأهَلُمم  فِيَها َفوم ِقَي  ُألم َغيمِظ ُكلَّاَم  الم مَتَيَُّز ِمَن  ]امللك:    َتَكاُد 

 [وليس جلميع الكفار يقال ذلك.  8

الرابع: أن قوله: أعدت للكافرين إثبات كوهنا معدة هلم وال يدل عىل احلرص  الوجه  

اجلنة   يف  قوله  أن  لِلمُمتَِّقنيَ كام  تم  عمران:    ُأِعدَّ يدخلها  133]آل  ال  أنه  عىل  يدل  ال   ]

 سواهم من الصبيان واملجانني واحلور العني. 

الوجه اخلامس: أن املقصود من وصف النار بأهنا أعدت للكافرين تعظيم الزجر، وذلك  
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النار   التقوى أدخلوا  بأهنم متى فارقوا  إذا علموا  املعايص  باتقاء  الذين خوطبوا  املؤمنني  ألن 

 . ( 1) املعدة للكافرين، وقد تقرر يف عقوهلم عظم عقوبة الكفار، كان انزجارهم عن املعايص أتم 

ر من ارتكاب املعايص أو التقرب    وكذلك غريها من اآليات الكريمة الكثرية التي حتذَّ

َنََّة  منها، كام ورد يف الرتهيب من الرشك به تعاىل:   َم اهللُّ َعَليِه اجلم كم بِاهللِّ َفَقدم َحرَّ ِ إِنَُّه َمن ُيرشم

النَّارُ  أنه قال: )َمنم َماَت    [، وما ورد يف احلديث عن رسول اهلل  72]املائدة:    َوَمأمَواُه 

ُعو ِمنم ُدوِن اهللَِّ َو َيدم ا َوهم  . (2) َدَخَل النَّاَر( نِدًّ

َبلم  ومن ذلك ما ورد من الرتهيب من التكذيب بالبعث والنشور، كام قال تعاىل:  

َب  َنا ملَِن َكذَّ َتدم اَعِة َوَأعم ُبوا بِالسَّ اَعِة َسِعرًيا )  َكذَّ َكاِن َبعيد َسِمُعوام هَلَا  11بِالسَّ ُم مِّن مَّ ( إِذا َرَأهتم

[، ويفرس الشريازي وصفه تعاىل هلذه النار بقوله: )ثّم وصف  11]الفرقان:    َتَغيُّظًا َوَزفِرياً 

 : هذه النار املحرقة وصفًا عجيبًا، وتعبريات بليغة متعددة، خترب عن شّدة هذا العذاب اإِلهلي

ـ إّنه تعاىل ال يقول: إهّنم يرون نار جهنم من بعيد، بل يقول: إن النار هي التي تراهم    1

 ـ كأن هلا عينًا وُأذنًا ـ فسّمرت عينها عىل الطريق بانتظار هؤالء املجرمني. 

تزفر من    2 إهّنا  بل  منها، حتى هتيج،  املجرمون  أولئك  أن يقرتب  إىل  إهّنا ال حتتاج  ـ 

 مسافة بعيدة.  

ـ وصفت هذه النار املحرقة بـ »التغيظ« وذلك عبارة عن احلالة التي يعرّب هبا اإلنسان    3

 عن غضبه بالرصاخ والعويل. 

ـ إن جلهنم »زفريًا« يعني كام ينفث اإلنسان النفس من الصدر بقوة، وهذا عادة يف    4

 احلالة التي يكون اإلنسان مغضبًا جدًا. 

نار أن  عىل  يدل  احلاالت  هذه  املجرمني    جمموع  من  الفئة  هذه  تنتظر  املحرقة  جهنم 
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 . (1) كانتظار احليوان املفرتس اجلائع لغذائه »نستجري باهلل منها«(

َجبم َفَعَجٌب  كام يصور تعاىل العذاب احليس الذي جيده أصحاب النار بقوله:   َوإِن َتعم

ُأوم  َجِديٍد  َخلمٍق  َلِفي  َأئِنَّا  ُتَراًبا  ُكنَّا  َأئَِذا  هُلُمم  يِف  َقوم اَلُل  األَغم َلئَِك  َوُأوم ِمم  بَِرهبِّ َكَفُروام  ِذيَن  الَّ َلئَِك 

َحاُب النَّاِر ُهمم فِيَها َخالِدونَ  َلئَِك َأصم نَاِقِهمم َوُأوم  [. 5]الرعد:    َأعم

تعاىل:    قال  كام  اهلل،  بآيات  التكذيب  من  والرتهيب  التحذير  يف  ورد  ما  ذلك  ومن 

 بِالمكَِتاِب ُبوا  َكذَّ ِذيَن  نَاِقِهمم  الَّ َأعم يِف  اَلُل  َغم األم إِِذ  َلُموَن  َيعم َف  َفَسوم ُرُسَلنَا  بِِه  نَا  َسلم َأرم َوباَِم   

َجُرونَ  َِميِم ُثمَّ يِف النَّاِر ُيسم َحُبوَن يِف احلم اَلِسُل ُيسم  [. 72ــ   70]غافر:   َوالسَّ

ومن ذلك ما ورد يف الرتهيب من اإلعراض عن طاعة اهلل تعاىل، واتباع أئمة الضالل،  

َلَعَن المَكافِِريَن َوَأَعدَّ هَلُمم َسِعرًيا ) كام قال تعاىل:   َأَبًدا اَل جَيُِدوَن  64إِنَّ اهللََّ  ( َخالِِديَن فِيَها 

 ( َنِصرًيا  َواَل  ُوُجوُهُهمم 65َولِيًّا  ُتَقلَُّب  َم  َيوم نَا    (  َوَأَطعم اهللََّ  نَا  َأَطعم َياَليمَتنَا  َيُقوُلوَن  النَّاِر  يِف 

ُسواَل   . [66ــ   64]األحزاب:  الرَّ

تعاىل:   قال  كام  عليه،  واالفرتاء  اهلل،  الكذب عىل  من  الرتهيب  يف  ما ورد  ذلك  ومن 

  ََّأن َكِذَب  الم ِسنَُتُهُم  َألم َوَتِصُف  َرُهوَن  َيكم َما  نَّاَر  َوجَيمَعُلوَن هللِِّ  الم هَلُُم  َأنَّ  َجَرَم  نَى الَ  ُسم احلم هَلُُم 

َرُطونَ  فم ُم مُّ  [. 62]النحل:   َوَأهنَّ

ومنه أيضًا ما ورد يف الرتهيب من االستكبار عن عبادة اهلل تعاىل، واإلعراض عن آياته،  

تعاىل:   قال  َلئِ كام  ُأوم َعنمَها  وام  رَبُ َتكم َواسم بِآَياتِنَا  ُبوام  َكذَّ ِذيَن  فِيَها  َوالَّ ُهمم  النَّاِر  َحاُب  َأصم َك 

َها َكَأنَّ  ، وقال:  [ 36]األعراف:    َخالُِدونَ  َمعم ا َكَأنم مَلم َيسم رِبً َتكم َوإَِذا ُتتمىَل َعَليمِه آَياُتنَا َوىلَّ ُمسم

ُه بَِعَذاٍب َألِيم م ًرا َفَبرشِّ  . [7]لقامن:   يِف ُأُذَنيمِه َوقم

وتنبه اىل عقوبة املعايص التي تتقدم العباد يوم  وغريها من اآليات الكريمة التي حتذر  

هبا،   القيام  من  التحذير  ألجل  جزاء؛  من  عليها  تعاىل  أعده  وما  أمامهم  وتتمثل  القيامة 
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فيخشى من كتب عليه تعاىل الرمحة من التقرب مما يبعده عنها، أو حيرمه منها، لذلك وصف  

ِفُقوَن )   إِنَّ تعاىل الصاحلني املسارعني يف اخلريات بقوله:   ِمم ُمشم َيِة َرهبِّ ِذيَن ُهمم ِمنم َخشم (  57الَّ

ِمنُوَن )  ِمم ُيؤم ِذيَن ُهمم بِآَياِت َرهبِّ ُكوَن ) 58َوالَّ ِ ِمم اَل ُيرشم ِذيَن ُهمم بَِرهبِّ ُتوَن  59( َوالَّ ِذيَن ُيؤم ( َوالَّ

ِمم َراِجُعوَن ) ُمم إىَِل َرهبِّ ا َوُقُلوهُبُمم َوِجَلٌة َأهنَّ اِت َوُهمم هَلَا  60َما آَتوم َ َريم ( ُأوَلئَِك ُيَساِرُعوَن يِف اخلم

 [. 61ــ   57]املؤمنون:   َسابُِقونَ 

إِنَّ  حيث يثني تبارك وتعاىل عىل عباده املؤمنني من أهل اخلشية، فقال وقوله احلق:  

ِفُقونَ  ِمم ُمشم َيِة َرهبِّ ِذيَن ُهمم ِمنم َخشم يه فهذه صفة  أي من عذابه خائفون من الوقوف بني يد  الَّ

ِمُنونَ هلم، وآخرى   ِمم ُيؤم ِذيَن ُهمم بِآَياِت َرهبِّ أي بحجج اهلل تعاىل التي تضمنتها آياته    َوالَّ

ُكونَ يؤمنون )أي يوقنون(، وثالثة:   ِ ِمم اَل ُيرشم ِذيَن ُهمم بَِرهبِّ أي يف ذاته وال صفاته وال    َوالَّ

ا َوُقُلوهُبُمم  ورابعة:  عباداته فيعبدونه بام رشع هلم موحدينه يف ذلك،   ُتوَن َما آَتوم ِذيَن ُيؤم َوالَّ

ِمم َراِجُعونَ  ُمم إِىَل َرهبِّ ، أي يؤتون الزكاة وسائر احلقوق والواجبات وقلوهبم خائفة  َوِجَلٌة َأهنَّ

من رهبم أن يكونوا قد قرصوا فيام أوجب عليهم، وخائفة أن ال يقبل منهم عملهم، وذلك  

هنم برجوعهم إىل رهبم ووقوفهم بني يديه ومساءلته هلم: مل قدمت؟ مل  ناجم هلم من قوة إيام

اِت َوُهمم هَلَا َسابُِقونَ أخرت؟ وقوله تعاىل:   َ رَيم ، ويف هذا برشى  ُأوَلئَِك ُيَساِرُعوَن يِف اخلم

 .(1) هلم إذ أخرب تعاىل أهنم يسارعون يف اخلريات، وأهنم سبق ذلك هلم يف األزل فهنيئًا هلم

أن هذا التحذير واإلنذار يورث القلب مهابًة وخمافًة توصله اىل مرحلة إنقاذه من  ذلك  

 النار وارتقائه يف درجات اجلنة جزاء استامعه للحق وإيامنه به. 

كام يصف تعاىل اخلاشعني الذين يستجيبون ملا يسمعوه من آيات رهبم، بقوله تعاىل:  

 ًَِديِث كَِتاب َسَن احلم َل َأحم ُمم ُثمَّ َتلنُِي  اهللَُّ َنزَّ َن َرهبَّ ِذيَن َُيمَشوم َشِعرُّ ِمنمُه ُجُلوُد الَّ ا ُمَتَشاهِبًا َمَثايِنَ َتقم

لِِل اهللَُّ َفاَم لَ  ِر اهللَِّ َذلَِك ُهَدى اهللَِّ هَيمِدي بِِه َمنم َيَشاُء َوَمنم ُيضم ُه ِمنم  ُجُلوُدُهمم َوُقُلوهُبُمم إِىَل ِذكم
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 . [23]الزمر:   َهادٍ 

صفهم تعاىل أهنم حني استامعهم آليات الوعيد والتحذير ترتعد فرائضهم مما  حيث و

سمعوه من احلق، فيزيدهم هذا إيامنًا وخشيًة ورهبة، ثم يطمئنون ملا سمعوه من آيات الوعد  

 والرتغيب والتبشري، وهم قد زادهم اهلل ايامنًا وهدى. 

ُحرِ  من  عىل  واهلداية  التذكرة  ينفي  الكريم  القرآن  إن  قال  بل  اخلشية،  تعاىل:  م 

 ( َساَها  ُمرم اَن  َأيَّ اَعِة  السَّ َعِن  َأُلوَنَك  ) 42َيسم َراَها  ِذكم ِمنم  َأنمَت  فِيَم  ُمنمَتَهاَها 43(  َربَِّك  إىَِل   )

، فقد أخرب اهلل تعاىل يف هذه اآلية  [ 45ــ    42]النازعات:    ( إِنَّاَم َأنمَت ُمنمِذُر َمنم َُيمَشاَها  44)

ستفادة من الرتبية النبوية قارصة عىل من تتوفر فيهم اخلشية، دون غريهم من  الكريمة أن اال

 . (1)الذين ال يبالون بالوعد والوعيد، أو يسخرون منهام، أو يغفلون عنهام

وغريها من اآليات الكريمة الكثرية التي يصف اهلل تعاىل فيها اجلزاء احليس يف النار  

 ة واخلشية ملا يؤول اىل التذكر واإلنابة واهلداية. والذي يصدر عنه دوره الكبري يف الرهب

وبذلك فإن احلس لن يكون حجابًا عن املعنى، بل سيكون دلياًل عليه، وهلذا كان كل  

 يشء نراه يف الكون مرقاة نرقى هبا إىل اهلل، وحروفًا نتعرف من خالهلا عليه تعاىل. 

عاين املحسنون من مظاهر الكرم  واألمر يف دار اجلزاء مثله يف دار الفناء، ففي اجلنة ي

اإلهلي ما يملؤهم حبًا وتعظياًم له، ويف النار يعاين املسيؤون من مظاهر قدرة اهلل ما جيعلهم  

 . (2) جيلونه ويعظمونه، ويندموا عى كل ما قدمته أيدهيم وأدى هبم اىل الندم واحلرسة الدائمة

 العدالة اإلهلية : توافق اجلزاء احلسي مع  املقصد الثالث
كام تتجىل مقاصد العدالة اإلهلية بصورة خاصة يف الدار اآلخرة بام أعده تعاىل لعباده  

 فيها من اجلزاء احليس املتوافق مع أعامهلم، لريوا بأعينهم احلسية حصاد ما زرعوه. 
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وبناًء عىل هذه العدالة فإن الناس يف اجلنة أو النار ختتلف مراتبهم ومنازهلم فيها؛ ذلك ألن كل       

إنسان يف دار اجلزاء ال يرى إال ثمرة أعامله، وبناًء عىل ذلك، ختتلف مراتب املحسنني واملسيئني  

 ائجها يف املوقف. اختالفًا شديدًا، تبعًا للنتائج التي ظهرت يف املوازين الدقيقة، وُسلِّمت نت 

الدنيا سواء كانت حسنة أو سيئة بجوارحه احلسية،   وبام أن اإلنسان عمل أعامله يف 

العدالة   مقتضيات  فقد كان من  أملا حسيًا؛  ويتأمل  تنعاًم حسيًا،  يتنعم  الوقت  وهو يف نفس 

 . (1) اإلهلية أن جُيازى هبذا النوع من اجلزاء املتوافق مع أعامله

العدالة اإلهلية ختتلف يف جزاء املحسنني عن املسيئني، وتبعًا لذلك فقد قسمنا  ومقاصد  

هذه املقاصد اىل قسمني، األول يف توافق نعيم اجلنة احليس مع العدالة اإلهلية، والثاين يف  

 توافق عذاب النار احليس مع العدالة اإلهلية. 

 ـ توافق النعيم احليس مع العدالة اإلهلية آ  

ذكرنا يف إنَّ ِجنان أصحاب اليمني ختتلف باختالف درجاهتم وأعامهلم يف اجلنة،  كام  

كاًل من هذين الصنفني  فإن ل  فمنهم املقربون ومنهم عامة أهل اجلنة من املوحدين، وكذلك 

مراتبهم املختلفة بحسب استحقاقاهتم، إذ ورد يف النصوص الكريمة الفروق بني اجلنان 

ها تعاىل هلم.   التي أعدَّ

، إذ ورَد يف احلديث الرشيف أهنام جنتان ذهبيتان بكل  وقد ذكر صنفيهام رسول اهلل  

ما اشتملتا عليه، ومها املخصوصتان باملقربني، وجنتان فضيتان بكل ما اشتملتا عليه ومها  

ٍة آنَِيُتُهاَم، َوَما فِيِهاَم، َوَجنََّتاِن ِمنم اليمني، قال    ألصحاب َذَهٍب آنَِيُتُهاَم،    : )َجنََّتاِن ِمنم فِضَّ

َج   َوَما  يِف  ِهِه  َوجم َعىَل   
ِ
َياء ِ المكِربم ِرَداُء  إِالَّ  ِمم  َرهبِّ إِىَل  َينمُظُروا  َأنم   َ َوَبنيم ِم  َقوم الم  َ َبنيم َوَما  نَِّة  فِيِهاَم، 

ٍن(  . (2)َعدم
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وقد استدل العلامء من هذا احلديث الرشيف وكذلك اآليات الكريمة كام سيأيت ذكرها  

اين اجلزاء اإلهلي املَعد لكٍل منهام، وبالرغم من رجاحة القول باختالف جنان املقربني  عىل تب

عن جنان أهل اليمني، فإن حقيقة هذا اجلزاء ال يمكن تصوره ألنه خارج عن مقدرة العقول  

إال أنه قد ورد يف سوريَت الواقعة والرمحن اإلشارة إىل بعض جمامعه، فضاًل عن آيات عدة  

َوملَِنم  الكريم، وبيان الفارق بينه وبني نعيم املقربني، قال تعاىل يف سورة الرمحن:  يف القرآن  

( َجنََّتاِن  ِه  َربِّ َمَقاَم  َباِن )46َخاَف  ُتَكذِّ َربُِّكاَم   
ِ
آاَلء َفبَِأيِّ  نَاٍن )47(  َأفم َذَواَتا   )48  

ِ
آاَلء َفبَِأيِّ   )

َباِن ) َباِن )50ِرَياِن ) ( فِيِهاَم َعيمنَاِن جَتم 49َربُِّكاَم ُتَكذِّ  َربُِّكاَم ُتَكذِّ
ِ
( فِيِهاَم ِمنم ُكلِّ  51( َفبَِأيِّ آاَلء

َجاِن ) َباِن )52َفاكَِهٍة َزوم  َربُِّكاَم ُتَكذِّ
ِ
ٍق  53( َفبَِأيِّ آاَلء َ َتربم ( ُمتَّكِئِنَي َعىَل ُفُرٍش َبَطائِنَُها ِمنم إِسم

ِ َداٍن ) 
َنََّتنيم َباِن )( َفبَِأيِّ آاَل 54َوَجنَى اجلم  َربُِّكاَم ُتَكذِّ

ِ
ِف مَلم َيطمِمثمُهنَّ  55ء اُت الطَّرم ( فِيِهنَّ َقارِصَ

َباِن )56إِنمٌس َقبمَلُهمم َواَل َجانٌّ )   َربُِّكاَم ُتَكذِّ
ِ
َجاُن )57( َفبَِأيِّ آاَلء َياُقوُت َواملمَرم ُنَّ الم (  58( َكَأهنَّ

( َباِن  ُتَكذِّ َربُِّكاَم   
ِ
آاَلء ) (  59َفبَِأيِّ  َساُن  حم ِ اإلم إِالَّ  َساِن  حم ِ اإلم َجَزاُء  َربُِّكاَم  60َهلم   

ِ
آاَلء َفبَِأيِّ   )

َباِن )  [.  62ــ   46]الرمحن:   ( َوِمنم ُدوهِنِاَم َجنََّتانِ 61ُتَكذِّ

ِه َجنََّتانِ إذ يصف تعاىل جنتي املقربني ، ثم يذكر جنتي أصحاب  َوملَِنم َخاَف َمَقاَم َربِّ

، أي  َوِمنم ُدوهِنِاَم َجنََّتانِ اليمني ويدل عىل هذا أن اهلل تعاىل قال بعد ذكره هلذا النعيم:  

حتتهام يف الفضل، وهذا يدل عىل أن اجلنتني األوىل هي جنة املقربني، واجلنتني األخريتني  

 . (1) جنتا أصحاب اليمني

)ت  القيم  ابن  يذكر  يف 751كام  اليمني    هـ(  أصحاب  جزاء  يف  قوله  األرواح  حادي 

بالنسبة للمقربني، ملا ورد يف سورة الرمحن: )ويقال هذا دون هذا، أي أقرب منه والسياق  

 يدل عىل تفضيل اجلنتني األوليني من عرشة أوجه: 

نَانٍ : قوله تعاىل:  أحدها َأفم وفيه قوالن، أحدمها: أنه مجع فنن وهو الغصن،    َذَواَتا 
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 أنه مجع فن، وهو الصنف أي ذواتا أصناف شتى من الفواكه وغريها ومل يذكر ذلك  والثاين

 يف اللتني بعدمها. 

تعاىل:  الثاين  قوله   : ِِرَيان جَتم َعيمنَاِن  األخريني    فِيِهاَم  اَخَتانِ ويف  َنضَّ َعيمنَاِن    فِيِهاَم 

ا تضمن الفوران  والنضاخة هي الفوارة، واجلارية السارحة، وهي أحسن من الفوارة فإهن

 واجلريان. 

أنه قال  الثالث   : َِجان َزوم َفاكَِهٍة  ُكلِّ  ِمنم  ٌل  ويف األخريني    فِيِهاَم  َوَنخم َفاكَِهٌة  فِيِهاَم 

انٌ   وال ريب أن وصف األوليني أكمل.  َوُرمَّ

ٍق : أنه تعاىل قال  الرابع َ َتربم بيه عىل فضل  وهذا تن   ُمتَّكِئنَِي َعىَل ُفُرٍش َبَطائِنَُها ِمنم إِسم

ٍ َوَعبمَقِريٍّ ِحَسانٍ الظهائر وخطرها، ويف األخريني قال تعاىل:     ُمتَّكِئِنَي َعىَل َرفمَرٍف ُخرضم

وفرس الرفرف باملحابس والبسط، وفرس بالفرش وفرس باملحابس فوقها، وعىل كل قول فلم  

 يصفه بام وصف به فرش اجلنتني األوليني. 

َ : أنه قال  اخلامس ِ َدانٍ َوَجنَى اجلم
أي قريب وسهل يتناولونه كيف شاؤا ومل يذكر    نََّتنيم

 ذلك يف اآلخرين. 

ِف : أنه قال  السادس اُت الطَّرم أي قد قرصن طرفهن عىل أزواجهن، فال    فِيِهنَّ َقارِصَ

أزواجهن   أطرافهن  قرصهن  يتضمن  وذلك  هلم،  وحمبتهن  هبم  لرضاهن  غريهم  يرون 

ُصوَراٌت  عليهن، فال يدعهم حسنهن أن ينظروا إىل غريهن، وقال يف اآلخريني   ُحوٌر َمقم

َيام ِ  ومن قرصت طرفها عىل زوجها باختيارها أكمل ممن قرصت بغريها.  يِف اخلم

: أنه وصفهن بشبه الياقوت واملرجان يف صفاء اللون وإرشاقه وحسنه، ومل يذكر  السابع 

 ذلك يف التي بعدها.  

األوليني:  الثامن  اجلنتني  يف  وتعاىل  سبحانه  قال  أنه   :  إِاّل َساِن  اإِلحم َجَزاُء  َهلم 

َسانُ  هم  وهذا يقتيض أن أصحاهبام من أهل اإلحسان املطلق الكامل، فكان جزاؤ  اإِلحم
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 بإحسان كامل. 

أنه تعاىل بدأ بوصف اجلنتني األوليني وجعلهام جزءًا ملن خاف مقامه، وهذا  التاسع  :

يدل عىل أهنام أعىل جزاء اخلائف ملقامه فرتب اجلزاء املذكور عىل اخلوف ترتيب املسبب عىل  

جنتي    سببه، وملا كان اخلائفون عىل نوعني مقربني وأصحاب يمني ذكر جنتي املقربني ثم ذكر

 أصحاب اليمني. 

والسياق يدل عىل أنه نقيض فوق، كام    َوِمنم ُدوهِنِاَم َجنََّتانِ : أنه تعاىل قال:  العاشر

قال اجلوهري، فإن قيل فكيف انقسمت هذه اجلنان األربع عىل من خاف مقام ربه؟ قيل:  

ألصحاب اليمني  ملا كان اخلائفون نوعني كام ذكرنا، كان للمقربني منهم اجلنتان العاليتان و

 .(1) اجلنتان اللتان دوهنام(

عاشو ابن  )ت ويقول  تعاىل:    هـ(1393ر  قوله  تفسريه  ِه  يف  َربِّ َمَقاَم  َخاَف  َوملَِنم 

القرآن بصيغة اجلمع غري مرة، وسيجيئ بعد هذا قوله  َجنََّتانِ  : )وقد ذكرت اجلنات يف 

 . (2) ، فاملراد جنسان من اجلنات(َوِمن ُدوهِنِاَم َجنََّتانِ تعاىل:  

ِه َجنََّتانِ   هـ( يف قوله تعاىل:1402كام يذكر الطباطبائي )ت  أهل  َوملَِنم َخاَف َمَقاَم َربِّ

ال خوفًا من عقابه وال    ،جلالله تعاىل العابدون له، ألنه اهلل عزَّ اسمهاإلخالص اخلاضعون 

وا سابقني يف قوله تعاىل:   ابُِقوَن طمعًا يف ثوابه، وال يبعد أن يكونوا هم الذين ُسمُّ َوالسَّ

ابُِقوَن ) ُبوَن 10السَّ  . [.. 11، 10]الواقعة:  ( ُأوَلئَِك املمَُقرَّ

ُدوهِنِ ويف قوله تعاىل    أنزُل   اَم ِمن  اىل    درجة وأحطُ   أي  فضاًل ورشفًا منهام، إشارًة 

 َِجنََّتان ِه  َربِّ َمَقاَم  ، وإن كانتا شبيهتني هبام يف نعمهام وآالئهام، وقد تقدم أن  َوملَِنم َخاَف 

اجلنتني السابقتني ألهل اإلخالص اخلائفني مقام رهبم فهاتان اجلنتان ملن دوهنم من املؤمنني  

______________________________________________________________   

 . 73ــ   72( حادي األرواح: 1)
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  سبحانه خوفًا من النار أو طمعًا يف اجلنة وهم أصحاب اليمني. العابدين هلل

بالقرب منهام، ويستفاد من السياق حينئذ أن هاتني اجلنتني    ِمن ُدوهِنِاَم وقيل معنى  

أيضًا ألهل اجلنتني املذكورتني قباًل، بل ادعى بعضهم أن هاتني اجلنتني أفضل من السابقتني  

والصفات املذكورة فيهام أمدح(، ثم يذكر بعدها ترجيحه للوجه األول بقوله )بالتدبر فيام  

وما يستفاد من كالمه تعاىل أن أهل اجلنة صنفان:  َقاَم َربِّهِ ملَِنم َخاَف مَ قدمناه يف معنى  

 . (1) املقربون أهل اإلخالص وأصحاب اليمني

وكذلك غريها من اآليات الكريمة التي نجد عند تدبرها من الفروق بني أنواع النعيم  

باللذات   فقط  ترتبط  ال  فروق  وهي  املقربني،  وهؤالء  اليمني،  بأصحاب  املرتبطة  احليس 

وإنام هذا التباين يف الصنفني إنام  ،  سية، وإنام بام ختتزن من لذات معنوية أرشف وأعظم احل

هم هبذا التفضيل وإنه ال ُيلف  ي مهم تعاىل ووعدهم وبرشَّ عود مجيعًا للعدالة اإلهلية إذ كرَّ

 امليعاد.

 ـ توافق العذاب احليس مع العدالة اإلهلية ب  

العظيم الذي هينأ به َمن يف تلك اجلنان الذهبية والفضية حيث  وباملقابل من ذلك النعيم  

يتنعم هبا أصحاب اليمني واملقربون من أهل اجلنة، نالحظ يف صور العذاب احليس ألهل  

العذاب   تتفق مع  التي  املقاصد  أكرب  بأوضح صوره؛ ألنه من  اإلهلية  العدالة  النار مقصد 

ة سواٌء املخلدون يف النار أم املُخَرجون منها؛  اإلهلي الذي أعده تعاىل ألصحاب الشامل كاف

فإن هؤالء إن قيل هلم: إنكم يف دار اجلزاء سُتحجبون عن اهلل، ولن تتذوقوا تلك املعاين  

يستشعرها املؤمنون؛ فال شك أهنم سيسخرون من ذلك، ألهنم أصاًل    النبيلة السامية التي

 ال جيدون يف نفوسهم أي اهتامم أو رغبة فيه. 

كان هذا النوع من اجلزاء اإلهلي متوافقًا مع كل النفوس، ومع مجيع األعامل،    ولذلك

______________________________________________________________   

 . 115ــ  113/ 19( امليزان يف تفسري القرآن: 1)
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 . (1)باعتبار أنه ليس سوى جتسد لتلك األعامل التي قام هبا صاحبها يف الدنيا 

وقد أشارت العديد من النصوص القرآنية يف هذه العدالة وآثارها يومئذ، فصورت  

 ذلك املوقف، ويبينه تعاىل: إذ يعرض مشهدًا  موقف ندم وحرسة الكافرين لتفريطهم هبا يف 

الندم، واألسف واألسى   يديه من  الظامل يعض عىل  َم  فريدًا للحرسة واألمل، مشهد  َوَيوم

ُسوِل َسبِياًل  ُت َمَع الرَّ َذم ِه َيُقوُل َياَليمَتنِي اختَّ [، ويصمت  27]الفرقان:    َيَعضُّ الظَّامِلُ َعىَل َيَديم

النظَّارة وقد  كل يشء حوله، ويروح   ليكاد  املتحرس ونرباته األسيفة، حتى  يمد يف صوته 

تأثروا بمشهد الندم يشاركونه الندم، وذلك هو الغرض املقصود من إطالة العرض، وبعد  

ض تعاىل يف السورة صورة َمن حُيرَشون يف جهنم، جيتمع فيها التحقري املعنوي اىل   آيات تعرَّ

ِذيَن حُيمرَشُ العذاب احليس:   ، فصورهتم وهم ُيسَحبون يف  وَن َعىَل ُوُجوِهِهمم إِىَل َجَهنَّمَ الَّ

املكذبون،   منها  وحيذر  املتقون،  يتقيها  بشعة  حسية  صورة  فيها،  مكبوبة  ووجوههم  النار 

 (2) [( 34]الفرقان:   ُأوَلئَِك رَشٌّ َمَكاًنا َوَأَضلُّ َسبِياًل وهي كذلك توحي باملهانة والزراية 

َحُبوَن يِف النَّاِر َعىَل ُوُجوِهِهمم ُذوُقوا َمسَّ َسَقرَ وكذلك ما جاء يف قوله تعاىل:   َم ُيسم   َيوم

سقر،  48]القمر:   عذاب  ذوقوا  أي:  عذاهبم،  يف  اإلهلية  العدالة  صورة  تعاىل  يبني  إذ   ،]

فقوله    ، والسقر: هو اسم النار؛ فيصري كأنه عىل اإلضامر؛ أي يقال هلم: ذوقوا عذاب النار

َسَقرَ   تعاىل: القائل    ُذوُقوا َمسَّ  يقول  املجاز، كام  يقال هلم ذلك، وهو عىل طريق  أي: 

 . (3)لغريه وهو يرضبه: ذق وبال أمرك

تعاىل:   َفُغلُّوُه )وكذلك ما ورد يف قوله  َِحيَم َصلُّوُه ) 30ُخُذوُه  اجلم ُثمَّ  يِف  31(  ُثمَّ   )

ُعَها َسبمُعوَن ِذرَ  ُلُكوُه ) ِسلمِسَلٍة َذرم َعظِيِم )32اًعا َفاسم ِمُن بِاهللَِّ الم ُه َكاَن اَل ُيؤم ( َواَل حَيُضُّ  33( إِنَّ

______________________________________________________________   
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كنِِي )  َم َهاُهنَا مَحِيٌم )34َعىَل َطَعاِم املمِسم َيوم لنٍِي ) 35( َفَليمَس َلُه الم (  36( َواَل َطَعاٌم إاِلَّ ِمنم ِغسم

َاطُِئونَ   [.  37ــ  03]احلاقة:    اَل َيأمُكُلُه إِالَّ اخلم

املَُعد ألهلها،   الطعام  املتشددة، ورس  العقوبات  تبني رس هذه  الكريمة  اآليات  وهذه 

ومنها عدم احلض عىل إطعام املسكني، أي تركه حمرومًا جائعًا، دون املسارعة إلغاثته، ولو  

بدعوة الناس لذلك، فكيف بمن يتسبب يف ذلك اجلوع، أو يكون غنيًا، ثم يمنع الفقراء من  

 امه؟طع

ليست سوى   العقوبة  أن  ذلك  والذنب،  العقوبة  بني  التجانس  دليل عىل مدى  وهو 

 .(1) جتسيد للذنب حتى ينفر منه صاحبه، ويعرف مدى قبح اجلريمة التي وقع فيها 

إنام هي عدالته تعاىل كي يذوقوا ما قدموه ألنفسهم بأنفسهم، وإنام مل ُيظلموا بحقيقة  

قدمته أيدهيم وقد ُطلب منهم ما هو أهون منه فلم يؤدوه،  هذا العذاب، إنام هو جزاء ما  

لذلك يدرجه تعاىل يف مجلة صفات عذاهبم وإحاطة النار هبم من كل مكان، فيقول تعاىل يف  

آالمهم وصياحهم وعذاهبم:   َوَمن شاَء  وصف  ِمن  َفلمُيؤم َفَمن شاَء  ّربِّكمم  ِمن  َّق  احلم َوُقِل 

َنا   َتدم ُفرم إِّنا َأعم ِل َيشِوى  َفلمَيكم  كاملمُهم
ٍ
لِلظلِِمنَي َنارًا َأَحاط هبِمم رَساِدُقَها َو إِن َيسَتِغيُثوا ُيَغاُثوا باَِمء

 ( َتَفقًا  ُمرم َو ساَءت  الرَشاب  بِئمس  ُوُجوَه  إِّنا ال  29الم الصلَِحِت  َعِمُلوا  َو  َءاَمُنوا  اّلِذيَن  إِّن   )

سَن َعَماًل  َر َمنم َأحم  [. 03ـ  29]الكهف:    ُنِضيُع َأجم

َنا لِلظلِِمنَي َناراً هـ( يف امليزان: )قوله تعاىل:  1402يقول الطباطبائي )ت َتدم يف    إِّنا َأعم

مقام التعليل لتخيريهم بني اإليامن والكفر الذي هو ختيري صورة وهتديد معنى، واملعنى أنا  

َّق مِ إنام هنيناك عن األسف وأمرناك أن تكتفي بالتبليغ فقط وتقنع بقولك:     ن ّربِّكمم احلم

فحسب، ومل نتوسل إىل إرصار و إحلاح؛ ألنا هيأنا هلم تبعات هذه الدعوة ردا ًوقبوالً، وكفى  

أي   ألنفسهم  ُيتاروا  أن  ذلك وعليهم  من  أزيد  إىل  حاجة  وال  ورادعًا،  هيأناه حمرضًا  بام 

______________________________________________________________   

 .507( أسرار ما بعد املوت: 1)
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 املنزلتني شاءوا. 

قوله:   يف  الظلم  من  الكفر  تبديل  ويف   .لِلظ َنا  َتدم َأعم َناراً إِّنا  يقول:    لِِمنَي  أن  دون 

للكافرين داللة عىل أن التبعة املذكورة إنام هي للظاملني بام هم ظاملون: وقد عرفهم يف قوله  

ِخَرِة َكافُِرونَ تعاىل:   وَن َعنم َسبِيِل اهللَِّ َوَيبمُغوهَنَا ِعَوًجا َوُهمم بِاآلم ِذيَن َيُصدُّ ]األعراف:    الَّ

45](  (1). 

ِض ِمن  كام ُروَي قوله   ِل النَّاِر َعذاًبا: لو أنَّ لَك ما يف األرم َوِن أهم : )إنَّ اهللََّ يقوُل ألهم

َوُن ِمن هذا وَأنمَت يف ُصلمِب آَدَم،   ُتَك ما هو أهم ، قاَل: فَقدم َسَألم َتِدي بِه؟ قاَل: َنَعمم  ُكنمَت َتفم
ٍ
يشء

ك( م َك يب، فأَبيمَت إالَّ الرشِّ ِ  . (2)أنم ال ُترشم

أمل   ذلك  عىل  فاستحقوا  واستكبارهم  لعتوهم  نتيجة  هذا  وكفرهم  رشكهم  وإنام 

َنَِّة؟( قالوا: بىل، قال العذاب، قال ِل اجلم ُكمم بَِأهم رِبُ ٍف،  : )َأاَل ُأخم : )ُكلُّ َضِعيٍف ُمَتَضعِّ

ُه( ثم قال   َسَم َعىَل اهللِ أَلََبرَّ َأقم ِل الَلوم  ُكمم بَِأهم رِبُ : )ُكلُّ  نَّاِر؟( قالوا: بىل، قال  : )َأاَل ُأخم

) رِبٍ َتكم اٍظ ُمسم  .(3) ُعُتلٍّ َجوَّ
الغليظ، وأما اجلواظ   والعتل هو اجلايف الشديد اخلصومة بالباطل وقيل اجلايف الفظ 

وقيل   البطني  القصري  وقيل  مشيته،  يف  املختال  اللحم  الكثري  وقيل  املنوع،  اجلموع  فهو 

 . (4)صاحب الكرب وهو بطر احلق وغمط الناسالفاخر، وأما املستكرب فهو 

 ـ مناذج يف اجلزاء احلسي من النعيم والعذاب 2
وتنعقد هذه املقاصد من خالل ما ورد يف النصوص الكريمة من مظاهر ما أعده تعاىل  
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ه من صور لعذاب أصحاب الشامل، حيث زخرت هبا   من نعيٍم ألصحاب اليمني، وما أعدَّ

 ديث السنة املطهرة واآلثار فيها.آيات القرآن الكريم وأحا 

العقدية   للمقاصد  تعود  إنام  املقام لذكره مجيعًا  النامذج وغريها مما ال يسعنا  وإن هذه 

العليا التي تعود للخالق تبارك وتعاىل بام ُيتص بعدالته وقدرته، والتي تندرج حتتها العديد  

در واملتني، فإن القوة هي متام  من األسامء احلسنى والصفات العليا، كالقهار والقوي واملقت

 . القدرة، واملتانة شدهتا، والقهر تأثريها يف املقدور بالغلبة
وبناًء عىل كثرة ما ورد من هذه النصوص فسنذكر نامذَج منها، ونبنُي مقاصد العقيدة  

 للخلق فيها ومعانيها من ترغيب أو ترهيب أو عدالٍة أو رمحة ورأفٍة إهلية للعباد. 

 األجسام واهليئات   آ ـ
ذلك إن األجسام والصور وهيئات العباد ختتلف بحسب اجلزاء الذي أعده تعاىل هلم،  

ِفَرٌة ) قال تعاىل يف وصف ما تكون عليه هيئة أهل اجلنة وأهل النار:   َمئٍِذ ُمسم (  38ُوُجوٌه َيوم

( ٌة  َتبمرِشَ ُمسم ةٌ 39َضاِحَكٌة  َغرَبَ َعَليمَها  َمئٍِذ  َيوم َوُوُجوٌه   )   (40 ( ٌة  َقرَتَ َهُقَها  َترم ُهُم  41(  ُأوَلئَِك   )

َفَجَرةُ  َكَفَرُة الم  .   (1)الم

ذلك ألن أجسامهم وهيئاهتم يوم القيامة وابتداًء من البعث، تتشكل بحسب األعامل؛  

فلذلك قد ال نرى البرش هبيئة واحدة مثلام نراهم يف الدنيا، بل منهم من يكون صغريًا حقريًا  

هبيئة  مثل   يكون  من  ومنهم  املستكربين.  هيئة  تصف  التي  األحاديث  يف  ورد  كام  النمل، 

الوحوش نتيجة غلبية سبعيته، ومنهم من قد يكون هبيئة البهائم نتيجة غلبة شهوته، وهكذا  

واختاروها   أصحاهبا،  عليها  أدمن  التي  النفسية  اهليئات  بحسب  األجسام  تكون 

 . (2) ألنفسهم

______________________________________________________________   

 .158شرح أمساء هللا احلسىن: ( )يُنظَر( املقصد األسىن يف 1)
 .478( أسرار ما بعد املوت: 2)
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 تنعمهم هيئات املحسنني من أصحاب اجلنة و ة ومجال  املقصد األول: هيب 

النبي    الدار الدنيا، إال ان  قد ذكر إن    عىل الرغم من اختالف هيئات املؤمنني يف 

هيئاهتم يف تلك الدار ستكون بأشدها حسنًا ومجاالً، وهذا يعود اىل جمده تعاىل وكرمه ولطفه  

الذات، والكريم كذلك واللطيف يدل    بالعباد، فإن املجيد يدل عىل سعة اإلكرام مع رشف

 .(1) عىل الرفق يف الفعل

ِر، والذيَن عىَل  وقد ورَد قوله   ُخُل اجلَنََّة عىَل ُصوَرِة الَقَمِر َليمَلَة الَبدم َرٍة َتدم ُل ُزمم : )َأوَّ

 إَضاَءًة، ُقُلوهُبُمم عىَل  
ِ
اَمء يٍّ يف السَّ َكٍب ُدرِّ َسِن َكوم َقلمِب َرُجٍل واِحٍد، ال َتَباُغَض  آَثاِرِهمم َكَأحم

 الَعظمِم  
ِ
َجَتاِن ِمَن احلُوِر الِعنِي، ُيَرى ُمخُّ ُسوِقِهنَّ ِمن وَراء ِرٍئ َزوم اُسَد، لُِكلِّ امم بيمنَُهمم واَل حَتَ

ِم( َليمَلَة  وكذلك ما ورد يف قوله  ،  (2) واللَّحم الَقَمِر  ُخُل اجلَنََّة عىَل ُصوَرِة  َتدم َرٍة  ُزمم ُل  : )َأوَّ

تاَِلَف   َكٍب إَضاَءًة، ُقُلوهُبُمم عىَل َقلمِب َرُجٍل واِحٍد، ال اخم ِر، والذيَن عىَل إثمِرِهمم َكَأَشدِّ َكوم الَبدم

َجَتاِن، ُكلُّ واحِ  ِرٍئ منهمم َزوم امم لُِكلِّ  َتَباُغَض،    بيمنَُهمم واَل 
ِ
ُيَرى ُمخُّ َساِقَها ِمن وَراء َدٍة منهام 

َتِخُطوَن، واَل َيبمُصُقوَن،   َقُموَن، واَل َيمم َرًة وَعِشيًّا، ال َيسم ِن، ُيَسبُِّحوَن اهللََّ ُبكم حَلمِمَها ِمَن احُلسم

ةُ  َهُب، وَوُقوُد جَمَاِمِرِهُم األُلوَّ َشاُطُهُم الذَّ ُة، وَأمم َهُب والِفضَّ قاَل أبو اليامن: يعني    –  آنَِيُتُهُم الذَّ

ُك( ُحُهُم املِسم  .( 3) العود ـ، وَرشم

وما ورد يف هذه اهليئات يف دار اخللود أهنا شابة منعمة خاليًة من اهلموم واألمراض  

وا  ومجيع ما يغري عىل اإلنسان يف هذه الدار الفانية، قال : )ُينَاِدي ُمنَاٍد: إِنَّ َلُكمم َأنم َتِصحُّ

َقمُ  ا َفاَل مَتُوُتوا َأَبًدا، َوإِنَّ َلُكمم َأنم َتِشبُّوا َفاَل هَتمَرُموا َأَبًدا، وَ َفاَل َتسم َيوم إِنَّ  وا َأَبًدا، َوإِنَّ َلُكمم َأنم حَتم

  : ُلُه َعزَّ َوَجلَّ َنَُّة ُأوِرثم َلُكمم َأنم َتنمَعُموا َفاَل َتبمَأُسوا َأَبًدا، َفَذلَِك َقوم ُتُموَها  َوُنوُدوا َأنم تِلمُكُم اجلم

______________________________________________________________   

 .159( املقصد األسىن يف شرح أمساء هللا احلسىن: 1)
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َمُلونَ   . (1)([ 43]األعراف:    باَِم ُكنمُتمم َتعم

ه للمحسنني من املؤمنني من مجال األزواج وطهارهتا يف اجلنان،   كام يصف تعاىل ما أعدَّ

وهو أن ُيلق اهلل تعاىل يف أهل اجلنة كل أنواع اللذة الطاهرة عند نظرهم لزوجاهتم أو للحور  

كريم يذكر األوصاف الكثرية هلن، ويشبههن بام يراه الناس يف  العني، وهلذا نرى القرآن ال

الدنيا من أنواع اجلامل، ومن األمثلة عىل ذلك تشبيههن باللؤلؤ املكنون، كام يف قوله تعاىل:  

 ( نُونِ 22َوُحوٌر ِعنٌي ُلِؤ املمَكم َثاِل اللُّؤم [، أي كأهنن اللؤلؤ األبيض  23،  22]الواقعة:    ( َكَأمم

 البهي، املستور عن األعني والريح والشمس، الذي يكون لونه من أحسن  الرطب الصايف

األلوان، والذي ال عيب فيه بوجه من الوجوه؛ فكذلك احلور العني، ال عيب فيهن بوجه،  

يرس   ما  إال  فيه  مل جتد  منها  تأملته  ما  النعوت، فكل  األوصاف، مجيالت  كامالت  هن  بل 

 .(2) اخلاطر ويروق الناظر

َجانُ ويشبههن بالياقوت واملرجان، كام قال تعاىل:   َياُقوُت َواملمَرم ُنَّ الم ]الرمحن:    َكَأهنَّ

، أي كأهنن الياقوت يف الصفاء، واملرجان يف البياض، الصفاء صفاء الياقوتة، والبياض  [58

 .  (3) بياض اللؤلؤ

َوِعنمَدُهمم  ىل:  كام وصفهن تعاىل بأهنن قارصات الطرف عن غري أزواجهن، كام قال تعا 

 ( ِعنٌي  ِف  الطَّرم اُت  نُونٌ 48َقارِصَ َمكم َبيمٌض  ُنَّ  َكَأهنَّ  )    :أهنن  [ 49،  48]الصافات أي   ،

ن عىل أزواجهن، ال ُيرجن من   ممنوعات من التربج والتبذل لغري أزواجهن، بل قد ُقرِصم

ا بأهنن)قارصات  سبحانه  ووصفهن  سواهم،  يردن  فال  عليهم  َن  وَقرَصم لطرف(  منازهلم، 

له   قد قرصت طرفها عىل زوجها من حمبتها  منهن  فاملرأة  أكمل من األوىل،  الصفة  وهذه 

______________________________________________________________   
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 . (1) ورضاها به فال يتجاوز طرفها عنه إىل غريه

وال يتوقف احلسن والكامل عىل اهليئة اإلنسانية فقط، بل يشمل كل ما يف اجلنة من املأكل  

واملرشب وغريها، كام تشتمل عىل زيادة هذا احلسن وعدم ثبوته عىل هيئٍة واحدة، ملا ُروَي من  

َنَِّة َلُسوًقا، َيأمُتوهَنَا ُكلَّ مُجَُعٍة، َفَتُهبُّ ِريُح ا قوله   ،  : )إِنَّ يِف اجلم ُثو يِف ُوُجوِهِهمم َوِثَياهِبِمم اَمِل َفَتحم لشَّ

ًنا َومَجَااًل، َفَيُقوُل هَلُمم َأهم  َداُدوا ُحسم ِليِهمم َوَقِد ازم ِجُعوَن ِإىَل َأهم ًنا َومَجَااًل، َفرَيم َداُدوَن ُحسم :  َفَيزم ُلوُهمم

ًنا َومَجَااًل، َفَيُقوُلوَن:  َدَنا ُحسم ُتمم َبعم َددم ًنا َومَجَااًل(   َواهلِل َلَقِد ازم َدَنا ُحسم ُتمم َبعم َددم ، َواهلِل َلَقِد ازم  . ( 2) َوَأنمُتمم

 عذاهبم هيئات املسيئني من أصحاب النار و املقصد الثاين: قبح واسوداد  

وأمجلها   الصور  بأهبى  اجلنة  يف  للمؤمنني  العباد  وهيئات  األجسام  تشكل  يف  وكام 

من   الشامل  أصحاب  فكذلك  أعامهلم،  ما  بحسب  بحسب  هيئاهتم  تتكون  إذ  النار،  أهل 

 استحقوه من ألوان العذاب، والذي يعود ألصناف األعامل التي أدمن عليها أصحاهبا. 

َم َتبمَيضُّ  فكام أن أصحاب اجلنة بأمجل هيئاهتم، فحال هؤالء بأسوئه، قال تعاىل:   َيوم

ِذيَن   ا الَّ َودُّ ُوُجوٌه َفَأمَّ َعَذاَب باَِم ُوُجوٌه َوَتسم َد إِياَمنُِكمم َفُذوُقوا الم ُتمم َبعم َودَّتم ُوُجوُهُهمم َأَكَفرم اسم

ُفُروَن )  َِة اهللَِّ ُهمم فِيَها 106ُكنمُتمم َتكم تم ُوُجوُهُهمم َفِفي َرمحم ِذيَن ابمَيضَّ ا الَّ ]آل    َخالُِدونَ   ( َوَأمَّ

و107ــ    106عمران:   اهليئات،  هذه  هنا  تعاىل  يصور  حيث  ولكنه  [،  حيس،  مشهد  هو 

منبعث من تأثر نفيس، ألقى ظله عىل هذه الوجوه فابيضت، وعىل تلك الوجوه فاسودت،  

ومع أنَّ هذه الكفاية للداللة عىل ما جييش يف نفوس هؤالء وهؤالء، فإهنم ال ُيرتكون ملا  

َودَّتم   يعتلج يف نفوسهم من شعور تبدو ظالله عىل وجوههم:   ِذيَن اسم ا الَّ  ُوُجوُهُهمم  َفَأمَّ

ُفُرونَ  َتكم ُكنمُتمم  باَِم  َعَذاَب  الم إِياَمنُِكمم َفُذوُقوا  َد  َبعم ُتمم  تم ُوُجوُهُهمم    ،َأَكَفرم ابمَيضَّ ِذيَن  الَّ ا  َوَأمَّ

فِيَها  ُهمم  اهللَِّ  َِة  َرمحم التحقري  َخالُِدونَ   َفِفي  ويف  والنعيم،  العذاب  يف  زيادة  وذلك  وهذا   ،

______________________________________________________________   
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 ر حسية متناسبة متامًا مع نوع اجلزاء املرتبط بكاًل منهم. ، وهي صو(1) والتكريم(

ُهمم  كام أخرب تعاىل بأهنم حُيرشون يف هذه النار عميًا وبكاًم وصاًم، إذ قاَل تعاىل:   رُشُ َوَنحم

ِزدم  َخَبتم  ُكلَّاَم  َجَهنَُّم  َمأمَواُهمم  َوُصامًّ  اًم  َوُبكم ًيا  ُعمم ُوُجوِهِهمم  َعىَل  ِقَياَمِة  الم َم  َسِعرًيا َيوم   َناُهمم 

َمىوقال تعاىل:   [،97]االرساء:  ِقَياَمِة َأعم َم الم ُه َيوم رُشُ  . [ 124]طه:   َوَنحم
فقال    خصوصًا،  جهنم  ويف  اآلخرة،  يف  املَُعذبني  بعض صفات جلود  تعاىل  ذكر  كام 

لِيِهمم َناًرا ُكلَّاَم َنِض تعاىل:   َف ُنصم ِذيَن َكَفُروا بِآَياتِنَا َسوم نَاُهمم ُجُلوًدا  إِنَّ الَّ لم َجتم ُجُلوُدُهمم َبدَّ

َعَذاَب إِنَّ اهللََّ َكاَن َعِزيًزا َحكِياًم  َها لَِيُذوُقوا الم َ  [. 56]النساء:   َغريم

والغضب   للعذاب  حتملها  ومدى  األجساد،  تلك  حتملها  التي  الطاقات  عن  وأخرب 

َِميُم  اإلهلي، فقال:   ُرُءوِسِهُم احلم ِق  َناٍر ُيَصبُّ ِمنم َفوم ِمنم  ثَِياٌب  هَلُمم  َكَفُروا ُقطَِّعتم  ِذيَن  َفالَّ

ُُلوُد )19) ُبُطوهِنِمم َواجلم َما يِف  بِِه  َهُر  َمَقاِمُع ِمنم َحِديٍد )20( ُيصم َوهَلُمم  َأنم  21(  َأَراُدوا  ُكلَّاَم   )

َِريِق َُيمُرُجوا ِمنمَها ِمنم َغمٍّ ُأِعيُدو  [.  22ــ   19]احلج:   ا فِيَها َوُذوُقوا َعَذاَب احلم

املراد بالثياب إحاطة النار هبم، كقوله تعاىل:    ُقطَِّعتم هَلُمم ثَِياٌب ِمنم َنارٍ فقوله تعاىل: ) 

 ٍِقِهمم َغواش َفوم َوِمنم  ِمهاٌد  َجَهنََّم  ِمنم  تعاىل:  41]األعراف:    هَلُمم  ِمنم  [، وقوله  ُيَصبُّ 

َِميُم )َفوم  ُُلودُ 19ِق ُرُءوِسِهُم احلم َهُر بِِه َما يِف ُبُطوهِنِمم َواجلم ، واحلميم: املاء احلار، قال  ( ُيصم

َهرُ ابن عباس: لو سقطت منه قطرة عىل جبال الدنيا ألذابتها،  : ُيذاب، أي إذا ُصب  ُيصم

فيذيب   الظاهر  يف  تأثريه  نحو  الباطن  يف  تأثريه  كان  رؤوسهم  عىل  أمعاءهم  احلميم 

 .(2) وأحشاءهم كام يذيب جلودهم(

عن بعض صفات أجسام من يدخلون جهنم، وبني أهنا    وهكذا أخرب رسول اهلل  

َكافِِر  تتناَّف مع ما نعرفه من صفات األجساد وطاقاهتا يف الدنيا، فقال َ َمنمكَِبِي الم : )َما َبنيم

______________________________________________________________   
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اكِِب  لِلرَّ اٍم،  َأيَّ َثاَلَثِة  َمِسرَيُة  النَّاِر،  ِع(يِف  ِ املمرُسم قوله  (1)   يف  آخر  حديث  ويف   ،  ُس )رِضم  :

َكافِِر، ِمثمُل ُأُحٍد َوِغَلُظ ِجلمِدِه َمِسرَيُة َثاَلٍث(  َكافِِر، َأوم َناُب الم  (2)الم

هـ( يف الفتح هذه األحاديث، وعلَّق عليها بقوله: )كأن  852وقد ذكر ابن حجر )ت 

اختالف تعذيب الكفار يف النار، وقال القرطبي يف املفهم  اختالف هذه املقادير حممول عىل 

حق   يف  هو  انام  قال وهذا  ثم  أمله،  ليعظم عذابه ويضاعف  النار  يف  الكافر  خلق  عظم  انام 

البعض بدليل احلديث االخر ان املتكربين حيرشون يوم القيامة أمثال الذر يف صور الرجال  

 . (3) يساقون إىل سجن يف جهنم(
 الطعام وأنواعه   ب ـ 

ورد ذكر طعام أهل اجلنة يف الكثري من املواضع يف القرآن الكريم فضاًل عن األحاديث  

الرشيفة، وأغلب ذكره جاء مقرونًا بطعام أهل النار؛ استكامالً ملقاصد التبشري والتحذير،  

 والرتغيب والرتهيب فيام يدعو اليه كال اجلزائني من العمل عند ذلك اليوم. 

 طعام املحسنني من أصحاب اجلنة التكريم والرتغيب ب   األول:   املقصد 

وفيها جتليات القدرة اإلهلية واللطف اإلهلي للعباد، ملا ورد يف ذلك ذكره تعاىل ملا أعده  

فِيِهاَم  لعباده من الفواكه املختلفة، وكون أشجارها متدليًة ملن شاء أن يأكل منها، قال تعاىل:  

فِيِهاَم  [، وهو ما ُذكِر يف جزاء املقربني، وقوله تعاىل:  52]الرمحن:    َجانِ ِمنم ُكلِّ َفاكَِهٍة َزوم 

انٌ  َوُرمَّ ٌل  َوَنخم ،    [68]الرمحن:    َفاكَِهٌة  ذلك  مقاصد  ذكرنا  كام  اليمني  أصحاب  لعامة 

)ورضب األمثلة عىل بعض ما يف اجلنة من الفواكه مما قد يكون له بعض الشبه يف الدنيا،  

أن البديع الذي أبدع هذه الفواكه يف الدنيا لن يعجز أن يبدع مثلها أو ما هو   وكأنه يشري إىل
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 . (1) خري منها يف الدار اآلخرة(

ِ َدانٍ كام يقول تعاىل يف صفات هذه الفاكهة:  
َنََّتنيم [، )أي  54]الرمحن:    َوَجنَى اجلم

  ُقُطوُفها دانَِيةٌ ثمرمها قريب إليهم متى شاؤوا تناولوه عىل أي صفة كانوا، كام قال تعاىل:  

تعاىل:  23]احلاقة:   وقال   ،] لِياًل َتذم ُقُطوُفها  َوُذلَِّلتم  ظاِلهُلا  َعَليمِهمم  ]اإلنسان:    َودانَِيًة 

 . (2) أغصاهنا( ، أي ال متتنع ممن تناوهلا بل تنحط إليه من[ 14

الذين   املخلدون  الولدان  إن  بل  اجلنة،  أشجار  يف  الفاكهة  هذه  وجود  يقترص  وال 

وصفهم تعاىل يف سورة الواقعة يطوفون عليهم بام يتخريون من هذه الثامر، وهو ما ُذكِر يف  

ونَ قوله تعاىل:   ُ هم، وختريهم  ، )أي مما يفضلون لنعيم[ 20]الواقعة:    َوَفاكَِهٍة مِمَّا َيتََخريَّ

ألصناف الفاكهة وأنواعها يدل عىل كثرة األنواع واألصناف التي ُتَقّدم إليهم، ويرون أنه  

 . (3)حيقق هلم األوفر لذًة واألكثر تنعاًم(

ونَ ويذكر الرازي: )ثم إن يف اللفظ لطيفة، وهي أنه تعاىل قال:   ُ ومل يقل:   مِمَّا َيَتَخريَّ

ىل اآلخر يف املعنى، وهو أن التخري من باب التكلف فكأهنم  مما ُيتارون مع قرب أحدمها إ 

 . يأخذون ما يكون يف هناية الكامل، وهذا ال يوجد إال ممن ال يكون له حاجة وال اضطرار 

... واحلال يف اجلنة يشبه حال الشبعان يف الدنيا؛ فيميل إىل الفاكهة أكثر فقدمها، وهذا  

 .(4) ل إال بعد الطعام(الوجه أصح ألن من الفواكه ما ال يؤك 

)ومن الفواكه التي ورد ذكرها يف اجلنة مما له نظري يف الدنيا ما عرب عنه قوله تعاىل يف وصف  

َيِمنِي ) نعيم أصحاب اليمني:   َحاُب الم َيِمنِي َما َأصم َحاُب الم ٍر خَممُضوٍد ) 27َوَأصم (  28( يِف ِسدم

َمنمُضودٍ  كانوا  ،  [ 29ــ    27]الواقعة:    َوَطلمٍح  ما  مع  متناسب  النعيم  أن هذا  يدل عىل  وهذا 
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 . ( 1) يشتهونه يف الدنيا، وقد وصف السدر بكونه خمضودا، متييزًا له عن سدر الدنيا( 

هذا   أّن  احلقيقة  )ويف  بقوله:  السدر  هذا  وصف  األمثل  تفسريه  يف  الشريازي  ويبني 

ألفاظنا الدنيوية، ألّن )السدر( كام  أنسب وأليق وصف توصف به أشجار اجلنّة يف دائرة  

يقول أئّمة اللغة: شجر قوي معّمر يصل طوله إىل أربعني مرتًا أحيانًا وعمره يقرب من ألفي  

سنة، وهلا ظّل ظليل ولطيف، والسلبية املوجودة يف هذا الشجر أّنه ذو شوك إالّ أّن وصفه  

)إز بمعنى  ـ  )جمد(  وزن  عىل  ـ  )خضد(  ماّدة  من  )خمضود(  هذه  بـ  آثار  تنهي  الشوك(  الة 

 .(2) السلبية يف شجر سدر اجلنّة(

، و))الطلح(: شجرة خرضاء  َوَطلمٍح َمنمُضودٍ ومما ذكره من الفاكهة يف قوله تعاىل:  

املوز  شجرة  أهّنا  البعض  وذكر  والرائحة،  اللون  جّدًا  ا  لطيفة  عريضة  بأوراق  تتمّيز  لتي 

 ولذيذة، و)منضود(: من ماّدة )نضد( بمعنى مرتاكم. وخرضاء ومجيلة، وفاكهتها حلوة 

وممكن أن يشري هذا التعبري إىل تراكم األوراق أو تراكم الفاكهة أو كليهام، حّتى أّن البعض  

 . ( 3) قال: إّن هذه األشجار مليئة بالفاكهة إىل حّد أهّنا تغّطي سيقان وأوراق األشجار( 

أما هذا التباين يف ذكر األصناف يف الفاكهة واألشجار فـ)إن البليغ يذكر طريف أمرين،  

يتضمن ذكرمها اإلشارة إىل مجيع ما بينهام. وال خفاء يف أن تزين املواضع التي يتفرج فيها  

باألشجار، وتلك األشجار تارة يطلب منها نفس الورق والنظر إليه واالستظالل به، وتارة  

إىل   وجيمعها  يقصد  كثرية،  أقسام  عىل  أوراقها  األشجار  لكن  بينهام،  جيمع  وتارة  ثامرها، 

نوعان: أوراق صغار، وأوراق كبار، والسدر يف غاية الصغر، والطلح وهو شجر املوز يف  

غاية الكرب،. فوقعت اإلشارة إىل الطرفني جامعة جلميع األشجار نظرا إىل أوراقها، والورق  

يف الذكر ذكر النخل والرمان عند القصد إىل ذكر الثامر. فإن   أحد مقاصد الشجر ونظريه 
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أشجار   وبينهام  املثمرة،  األشجار  أصغر  من  والكرم  املثمرة،  األشجار  أعظم  من  النخل 

 .(1) فوقعت اإلشارة إليهام جامعة لسائر األشجار(

:  وكذلك من أطعمة أهل اجلنة التي ُذكَِرت يف النصوص الكريمة اللحوم، قال تعاىل 

 ََتُهون ٍ مِمَّا َيشم وهو يشري طبعًا إىل غريه من أنواع األطعمة،  ، )[21]الواقعة:    َوحَلمِم َطريم

 ألن العربة فيها بام يشتهيه أهل اجلنة. 

وكذلك األمر يف اللحم، فاشتهاء ذلك الطري كاف جلعله أمام صاحبه ليأكل منه، من دون  

 . ( 2) الطري إىل طريانه مثلام تعود الفاكهة إىل حملها( أن يرمي شيئًا. ويف نفس الوقت يعود ذلك  

فكام أن الولدان املخلدون يطوفون عليهم بالفاكهة التي يتخريوهنا، فكذلك يقدمون  

 هلم حلم طرٍي مما يشتهون من أنواعها وأصنافها، فيتخريون مما يرونه أكثر لذة. 

أن تقديم أكل الفاكهة عىل أكل  وتقديم الفاكهة عىل حلم الطري يف ترتيب اجلمل، ُيشعر ب

 . (3) اللحوم هو األفضل للصحة واهلضم

   طعام املسيئني من أصحاب النار املقصد الثاين: الرتويع والرتهيب يف  

مع ما تذكره النصوص الكريمة من النعيم والتكريم الذي يالقيه أهل اجلنة واختالف  

املخلدون وما يتخريونه منها، كذلك تذكر هذه  األصناف التي يطوف حوهلم هبا الولدان  

ه تعاىل هلم من اجلزاء.   النصوص الكريمة ما يالقيه املسيئني وما أعدَّ

املرتبطة   العذاب  ألوان  يذوقوا  أن  القيامة  يوم  وغريهم  هؤالء  جزاء  من  كان  لذلك 

 بذلك الطعام والرشاب الذي ضيعوا حياهتم ودينهم يف سبيله. 

يم بالنسبة جلزائهم هذا ثالثة أنواع من األطعمة، كنامذج ألنواع  فقد ذكر القرآن الكر 
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الطعام الذي يتناوله أهل النار، وقد نرى اكتفاءنا بذكرها عىل معرفة أسامئها ومعانيها لدى  

 املخاطبني، ولكوهنا أيضًا وافية بتحقيق الغرض من الرتهيب، ولذلك ال معنى لذكر غريها. 

يٍع )قال تعاىل يف وصفه:  أما أوهلا: فهو الرضيع، كام   ( اَل  6َليمَس هَلُمم َطَعاٌم إِالَّ ِمنم رَضِ

نِي ِمنم ُجوعٍ  ِمُن َواَل ُيغم [، وقد تعددت اآلراء يف معنى )الرضيع(، فقيل  7،  6]الغاشية:    ُيسم

فيه: نبت ذو شوك الصق باألرض، تسّميه قريش )الشربق( إذا كان رطبًا، فإذا يبس فهو  

به دابة وال هبيمة وال ترعاه، وهو سم قاتل، وهو أخبث الطعام وأشنعه  )الرضيع(، ال تقر

 . (1) عىل هذا عامة املفرسين

وقال ابن عباس: )هو الشربق، نبٌت يكون بطريق مكة إذا كان رطبًا تأكل منه اإلبل،  

 .(2) وإذا يبس صار كأظفار اهلرة(

احلجارة، وقيل إنه شجرة ذات  كام قيل إنه شجر من نار، وقيل: هو الزقوم. وقيل: إهنا  

شوك الطئة باألرض، وكل هذه األوصاف يمكن أن تقرب من حقيقته، ألن الغرض منه  

 كام ذكرنا ليس وصفه بدقة، فذلك مستحيل، وإنام تقريبه لتحقيق التنفري. 

بكونه   القاس،  الشديد  الطعام  تعاىل هذا  اهلل  ِمنم  وقد وصف  نِي  ُيغم َواَل  ِمُن  ُيسم اَل 

 .(3) ، أي أنه تعذيب جمرد ال حيصل به مقصود، وال يندفع به حمذورُجوعٍ 

َم َهاُهنَا  أما الطعام الثاين: فهو الغسلني، وقد ورد ذكره يف قوله تعاىل:   َيوم َفَليمَس َلُه الم

لِنٍي ) 35مَحِيٌم )  َاطُِئونَ 36( َواَل َطَعاٌم إِالَّ ِمنم ِغسم  [.  37ــ  35]احلاقة:   ( اَل َيأمُكُلُه إِالَّ اخلم

الطوس  منهم،    هـ(469)ت   قال  جيري  وما  النار  أهل  صديد  من  )يعنى  التبيان:  يف 

طعام   واخلشب  لالنسان،  طعامًا  الرتاب  اليسمى  فلذلك  لالكل،  هيئ  ما  هو  فالطعام 
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االرضة، وليس من طعام أكثر احليوان، فلام هيئ الصديد الكل أهل النار كان ذلك طعامًا  

صديد الذى يتغسل بسيالنه من ابدان أهل النار، ووزنه )فعلني( من  والغسلني هو ال ،  هلم

 .(1) الغسل(

فيظهر من اسم هذا الطعام أنه مشتق من )الغسل(، ولذلك كان من األقوال الواردة  

يف تفسريه أنه الغسالة الناجتة من غسل أبدان أهل جهنم، ويذكر آخرون أنه دم يشبه املاء  

وغريها من األقوال التي تشري إىل مدى بشاعة ذلك الطعام    ُيرج من أبدان أصحاب النار. 

 . (2) الذي ال يقصد منه إال العقوبة؛ ذلك أنه ال يسمن وال يغني من جوع

الكريم، ووصف   القرآن  الزقوم، وقد ورد يف مواضع من  فهو  الثالث:  الطعام  وأما 

تعاىل:   ما ورد يف قوله  منها  منه،  تنفر  ٌ بأوصاف كثرية  َخريم قُّوِم  َأَذلَِك  الزَّ َشَجَرُة  َأمم  ُنُزاًل   

نَاَها فِتمنًَة لِلظَّاملنَِِي )62) َِحيِم )63( إِنَّا َجَعلم ِل اجلم َا َشَجَرٌة خَتمُرُج يِف َأصم ( َطلمُعَها َكَأنَُّه 64( إهِنَّ

( َياطِنِي  الشَّ ُبُطوَن  65ُرُءوُس  الم ِمنمَها  َفاَملُِئوَن  ِمنمَها  آَلكُِلوَن  ُمم  َفإِهنَّ َعَليمَها  66)(  هَلُمم  إِنَّ  ُثمَّ   )

ًبا ِمنم مَحِيٍم )  َِحيمِ 67َلَشوم ىَل اجلم ِجَعُهمم إَلِ [، ويبني تعاىل  68ــ    62]الصافات:    ( ُثمَّ إِنَّ َمرم

ا آَباَءُهمم َضالِّنَي )رس العقوبة املرتبطة هبذا الطعام، وما تسبب هبا، فقال:   َفوم ُمم َألم (  69إِهنَّ

 [. 70، 69]الصافات:   اِرِهمم هُيمَرُعونَ َفُهمم َعىَل آثَ 

قرأ هذه    يف احلديث الرشيف، عن ابن عباس أن رسول اهلل    كام ذكرها النبي  

لُِمونَ اآلية:   ُمسم َوَأنمُتمم  إِالَّ  مَتُوُتنَّ  َواَل  ُتَقاتِِه  َحقَّ  اهللََّ  ُقوا  عمران:    اتَّ وقال  102]آل   ،]

اهلل   َيا  رسول  نم الدُّ ِل  َأهم َعىَل  أَلَفمَسَدتم  نمَيا  الدُّ َداِر  يِف  ُقطَِرتم  قُّوِم  الزَّ ِمَن  َرًة  َقطم َأنَّ  )َلوم   :

، َفَكيمَف بَِمنم َيُكوُن َطَعاَمُه؟(  . (3) َمَعايَِشُهمم
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ابن عاشور )ت القرآن هبذه اإلضافة كأهنهـ(: )1393وقال  ا مشتقة من  وقد سامها 

 .  (1) الزقمة بضم الزاء وسكون القاف وهو اسم الطاعون(

هـ(: يقول اهلل تعاىل: أهذا الذي ذكره من نعيم اجلنة وما فيها  774ويقول ابن كثري )ت 

من مآكل ومشارب ومناكح وغري ذلك من املالذ خري ضيافة وعطاء، أم شجرة الزقوم التي  

بذلك شجرة واحدة معينة، كام قال بعضهم أهنا شجرة  يف جهنم! وقد حيتمل أن يكون املراد  

منها   إال وفيها  اجلنة  دار يف  أن شجرة طوبى ما من  إىل مجيع حمال جهنم كام  متتد فروعها 

َوَشَجَرًة  غصن، وقد حيتمل أن يكون املراد بذلك جنس شجر يقال له الزقوم كقوله تعاىل:  

كِلنِيَ خَتمُرُج ِمنم ُطوِر َسيمنَاَء َتنمُبُت بِالدُّ  ِن َوِصبمٍغ لآِلم [، يعني الزيتونة، ويؤيد  20]املؤمنون:    هم

ُبوَن )ذلك قوله تعاىل:   املمَُكذِّ الُّوَن  الضَّ َا  َأهيُّ إِنَُّكمم  َزقُّومٍ 51ُثمَّ  ِمنم  َشَجٍر  ِمنم    ( آَلكُِلوَن 

 [. 51،  50]الواقعة: 

ط النار  قرار  يف  منبتها  أصل  أي  اجلحيم  أصل  يف  خترج  رؤوس  والزقوم  كأنه  لعها 

تكن   مل  وإن  الشياطني  برؤوس  تعاىل  شبهها  وإنام  لذكرها،  وتكريه  هلا  تبشيع  الشياطني 

املراد   املنظر، وقيل  قبيحة  الشياطني  أن  النفوس  استقر يف  قد  املخاطبني ألنه  معروفة عند 

غاية   يف  طلعه  النبات  من  جنس  وقيل  املنظر،  بشعة  رؤوسها  احليات  من  رضب  بذلك 

وذكر تعاىل أهنم يأكلون من هذه الشجرة التي ال أبشع منها وال أقبح من منظرها  الفحاشة،  

مع ما هي عليه من سوء الطعم والريح والطبع فإهنم ليضطرون إىل األكل منها؛ ألهنم ال  

 . (2)جيدون إال إياها 

وقال مكارم الشريازي: )شجرة الزقوم ـ بدون شك ـ ال تشبه أشجار الدنيا أبدًا، وهلذا  

السبب فإهنا تنمو يف النار، وقد استهزأ املرشكون هبذه التعابري واألوصاف القرآنية بسبب  
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جهلهم وعدم معرفتهم وعنادهم، فأبوجهل ـ مثاًل ـ كان يقول: إن حممدًا هيددكم بنار حترق  

ثم يقول بعد ذلك بأن يف النار أشجارا ًتنمو، وينقل عن أيب جهل ـ أيضا ـ أنه كان  األحجار،  

هييء التمر والسمن ويأكل منه ثم يقول ألصحابه: كلوا من هذا فإنه الزقوم. هلذا السبب  

فإن القرآن يعترب الشجرة امللعونة، وسيلة إلختبار الناس، إذ كان املرشكون يستهزئون هبا،  

 .  (1) ا املؤمنون احلقيقيون الذين كانوا يؤمنون هبا(بينام استيقنه

وهذا يدل عىل أن من االختبارات اإلهلية لعباده يف هذه الدار طرح مثل هذه املسائل،  

والتي ختتلف العقول يف التعامل معها، أما الصادقون، فينظرون إىل قدرة اهلل تعاىل املطلقة،  

يف نفوسهم، بينام تكون يف نفوس غريهم حجابًا فيسلمون هلا، ويؤمنون هبا، وحتدث آثارها  

 حيول بينهم وبني التعرف عىل احلق، بسبب عنتهم وكربيائهم. 

 الشراب وأنواعه ج ـ  
إن الرشاب بأنواعه املختلفة يشكل جزءًا مهاًم من النعيم احليس الذي نراه يف الدنيا، 

 يف اآلخرة. وهو كذلك جزء من اجلزاء احليس الذي يراه املحسنون واملسيؤون 

وقد ذكر القرآن الكريم نامذج عن كال اجلزائني لريغب يف التقوى التي توفر ألصحاهبا  

أبدًا، ويف نفس   مثله  مل يروا  الذي  أو  الدنيا،  مثله يف  الذي رأوا  اللذيذ  ألوان الرشاب  كل 

وحدود  الوقت تنفر من كل ألوان الرشاب القبيح واملؤمل، والذي ُأِعد ملن جتاوز حدوده،  

 . (2)القيم التي َأمر اهلل تعاىل بمراعاهتا 

 رشاب املحسنني من أهل اجلنة املقصد األول: التنوع واللذات ب 

ُيَعد الرشاب الذي ُيسقى منه املؤمنون يف اجلنة من أنواع اجلزاء احليس الذي هيأه تعاىل  

النبي يتناوله أصحاب اجلنة والذي ال    هلم، ولقد علِمنا يف إن حوض  هو أول رشاب 
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َثُر    يظمأون بعده، فضاًل عن ماء الكوثر وهو هنر يف اجلنة الذي وصفه النبي   بقوله: )الَكوم

ِك، وَ  َبُتُه َأطمَيُب ِمَن املِسم رِّ َوالَياُقوِت، ُترم َتاُه ِمنم َذَهٍب، َوجَممَراُه َعىَل الدُّ اُؤُه  مَ هَنمٌر يِف اجلَنَِّة، َحافَّ

َيُض ِمَن الثَّلمِج( ىَل ِمَن الَعَسِل، َوَأبم  . (1)َأحم

املهيأ   الرشاب  طبيعة  بوصف  الكريم  القرآن  آيات  زخرت  فقد  ذلك،  عن  فضاًل 

ألصحاب اجلنة، والتي تصور تلك املجالس التي جيتمع فيها املؤمنون الذين تورعوا عامَّ  

م عليهم يف الدنيا، منها ما ورد يف قوله تعاىل:   َواٍب  ُحرِّ ٍة َوَأكم َوُيَطاُف َعَليمِهمم بِآنَِيٍة ِمنم فِضَّ

ِديًرا )15َكاَنتم َقَواِريَرا ) ُروَها َتقم ٍة َقدَّ َن فِيَها َكأمًسا َكاَن ِمَزاُجَها  16( َقَواِريَر ِمنم فِضَّ َقوم ( َوُيسم

ى َسلمَسبِياًل 17َزنمَجبِياًل )   [. 18ــ   15]اإلنسان:  ( َعيمنًا فِيَها ُتَسمَّ

ًا قيمته، فقد قال تعاىل  كام ذكر القرآن الكريم باهتامم شديد منابع ذلك الرشاب، مبين

ِرَيانِ عند ذكره جلزاء أصحاب املراتب العالية:   [، وقال عند  50]الرمحن:    فِيِهاَم َعيمنَاِن جَتم

اَخَتانِ ذكره ألصحاب املراتب الدنيا:   .  (2)[ 66]الرمحن:    فِيِهاَم َعيمنَاِن َنضَّ

فِيَها  قوله تعاىل:  وقد ورد يف آيات أخرى تسمية تلك العيون واملنابع، ومنها   َعيمنًا 

ى َسلمَسبِياًل  [، و))سلسبياًل(: هو الرشاب اهلنيء واللذيذ جّدًا الذي  18]اإلنسان:    ُتَسمَّ

ينحدر بسهولة يف احللق ويرى الكثري أّنه مأخوذ من مادة )سالسة( املأخوذ من السيالن  

تسلسل( وهي احلركة  وهلذا يقال للكالم اجلّذاب واملمتع )سليس(، وقيل أخذ من مادة )

 .(3) املستمرة التي يتداعى منها السيولة واالتصال، وعىل هذا فإّن املعنّيني متقاربان(

نِيٍم ) وقوله تعاىل:         ُبونَ 27َوِمَزاُجُه ِمنم َتسم ُب هِبَا املمَُقرَّ َ ،  27]املطففني:    ( َعيمنًا َيرشم

تسنيم الذي هو مصدر سنمه إذا رفعه،  وتسنيم: علٌم لعني بعينها يف اجلنة، سميت بال،  [28

إما ألهنا أرفع رشاب يف اجلنة، وإما ألهنا تأتيهم من فوق، عىل ما ُروَي أهنا جتري يف اهلواء  
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مسنمة فتنصب يف أوانيهم، وإما ألهنا ألجل كثرة ملئها ورسعته تعلو عىل كل يشء متر به  

، فهو التسنيم أيضًا، وُروَي عن  وهو تسنيمه، أو ألنه عند اجلري يرى فيه ارتفاع وانخفاض

ِفَي  ابن عباس أنه ُسئِل عن تسنيم، فقال: )هذا مما يقول اهلل تعاىل:   ٌس َما ُأخم َلُم َنفم َفال َتعم

نُيٍ  ِة َأعم [، وهو أنه أمر أخفاه اهلل تعاىل ألهل اجلنة.وأنه تعاىل ذكر  17]السجدة:    هَلُمم ِمنم ُقرَّ

، قال ابن عباس: )أرشف رشاب أهل اجلنة هو تسنيم،  أن تسنيم عني يرشب هبا املقربون

 . (1) ألنه يرشبه املقربون رصفًا، ويمزج ألصحاب اليمني

ُبوَن ِمنم َكأمٍس َكاَن ِمَزاُجَها َكاُفوًرا ) وكذلك يف قوله تعاىل:   َ َراَر َيرشم َبم ( َعيمنًا  5إِنَّ األم

جِ  َتفم ُروهَنَا  ُيَفجِّ اهللَِّ  ِعَباُد  هِبَا  ُب  َ عاشور  [ 6،  5]اإلنسان:    رًيا َيرشم ابن  يقول  إذ   ،

هـ(: )األبرار: هم الشاكرون، عرب عنهم باألبرار زيادة يف الثناء عليهم، وابتدئ  1393)ت 

يف وصف نعيمهم بنعيم لذة الرشب من مخر اجلنة ملا للذة اخلمر من االشتهار بني الناس،  

اإلناء املجعول للخمر فال يسمى كأسًا إال  وكانوا يتنافسون يف حتصيلها، والكأس: باهلمزة 

 . (2) إذا كان فيه مخر، وقد تسمى اخلمر كأسًا عىل وجه املجاز املرسل هبذا االعتبار(

وقال الشيخ نارص مكارم الشريازي يف هذا الرشاب: )يتحدث القرآن عن الرشاب  

وذلك الرشاب  هذا  بني  الفرق  أن  البدهيي  ومن  بالزنجبيل،  املمزوج  الرشاب    الطهور 

كالفرق بني السامء واألرض وباألحرى بني الدنيا واآلخرة، واجلدير بالذكر أن العرب كانوا  

يستخدمون نوعني من الرشاب: أحدمها يبعث عىل النشاط واحلركة، واآلخر مفرت ومهدأ  

واألول يمزج مع الزنجبيل، أما الثاين فمع الكافور، وبام أن حقائق عامل اآلخرة ال يمكن  

رب عنها يف إطار ألفاظ هذا العامل، فال سبيل إال استخدام هذه األلفاظ للداللة عىل  أن يع

 . (3) معان أوسع وأعىل حتكي عن تلك احلقائق العظيمة(
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الرفاه املوجود يف اجلنة تنوع األهنار، والتي ال تكون   كام يذكر القرآن الكريم أن من 

ل أصناف الرشاب اللذيذ، ومنها ما عرب عنه قوله  مملوءة باملياه مثل أهنار الدنيا، وإنام متأل بك

م تعاىل:   م َيَتَغريَّ َاٌر ِمنم َلَبٍن مَل ِ آِسٍن َوَأهنم  َغريم
ٍ
َاٌر ِمنم َماء تِي ُوِعَد املمُتَُّقوَن فِيَها َأهنم َنَِّة الَّ ُمُه  َمَثُل اجلم  َطعم

َاٌر ِمنم عَ  اِربِنَي َوَأهنم ٍة لِلشَّ َاٌر ِمنم مَخمٍر َلذَّ ِفَرٌة ِمنم  َوَأهنم ى َوهَلُمم فِيَها ِمنم ُكلِّ الثََّمَراِت َوَمغم َسٍل ُمَصفًّ

َعاَءُهمم  ِمم َكَمنم ُهَو َخالٌِد يِف النَّاِر َوُسُقوا َماًء مَحِياًم َفَقطََّع َأمم  [. 15]حممد:   َرهبِّ

  : )إنَّ يِف هذه األهنار يف االحاديث الرشيفة منها ما ورد يف قوله    كام ذكر النبي  

ُد( َاُر َبعم ُق األهَنم ِر، ُثمَّ ُتَشقَّ َر اخلَمم َبِن َوَبحم َر اللَّ َر الَعَسِل َوَبحم  َوَبحم
ِ
َر املَاء  . (1) اجلَنَِّة َبحم

ويذكر القرآن الكريم أصالة ذلك الرشاب، وعدم وجود أي غش أو أذى فيه، مثلام  

والعيون، وأنواع الرشاب  هو احلال يف رشاب الدنيا، وهذا كله يدل عىل أمهية تلك األهنار  

الذي يصدر عنها، وإن كان القرآن الكريم ذكر بعض ما يعرف من ذلك الرشاب لتقريب  

 .(2) ال تصل كنهه العقول  الصورة إىل األذهان، وإال فإن األمر أعظم بكثري

 من أهل النار رشاب املسيئني  املقصد الثاين: الرتهيب من صفات  

واألهنار التي يتنعم هبا أهل اجلنة من أجل مقاصد الرتغيب  وبعد ذكرنا ألنواع الرشاب  

والتقوى، فإن رشاب أهل النار قد ذكره تعاىل يف آياٍت عدة يف القرآن الكريم ووصفه بأشد 

ما يكون من إنكاٍر لطعمه وعدم استساغتهم له؛ قصَد التحذير واخلشية ملا يقرب منه أو  

 يؤدي اليه. 

 َصِديٍد )ر ما ورد يف قوله تعاىل:  فمام ُوِصف به رشاب أهل النا 
ٍ
قى ِمنم ماء (  16َوُيسم

ُعُه َوال َيكاُد ُيِسيُغهُ   [. 17،  16]إبراهيم:     َيَتَجرَّ

أما سبب وصف الرشاب هبذا الوصف فإنه تعاىل ملا قال: ويسقى من ماء، فكأنه قيل:  
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التقدير ويسقى  وما ذلك املاء فقال: صديد، والصديد ما يسيل من جلود أهل النار، وقيل:  

النتن والغلظ   الصديد يف  يشبه  ما  تعاىل يف جهنم  اهلل  بأن ُيلق  ماء كالصديد، وذلك  من 

 . (1) والقذارة، وهو أيضًا يكون يف نفسه صديدًا؛ ألن كراهته تصد عن تناوله

اخلمر   شاريب  من  الرشاب  هذا  من  ُيسَقون  َمن  ذكر  الرشيف  احلديث  يف  ورد  وقد 

كَِر َأنم  واملسكرات، لقوله   ُب املمُسم َ ًدا ملَِنم َيرشم كٍِر َحَراٌم، إِنَّ َعىَل اهللِ َعزَّ َوَجلَّ َعهم : )ُكلُّ ُمسم

ََباِل( قالوا: يارسول اهلل، وما طينة اخل ِقَيُه ِمنم طِينَِة اخلم ِل النَّاِر(  بال؟ قال  َيسم : )َعَرُق َأهم

ِل النَّاِر(  )ُعَصاَرُة َأهم  .(2) َأوم

َبِعنَي  كام ورد احلديث الرشيف من قوله   َأرم َلُه َصاَلُتُه  َبلم  ُتقم م  مَل َر  َمم اخلم َب  )َمنم رَشِ  :

ا َعىَل اهللِ َتَعاىَل  َعَليمِه، فإن عاد، َكاَن َحقًّ ََباِل(،  َليمَلًة، َفإِنم َتاَب َتاَب اهللُ  ِقَيُه ِمنم هَنَِر اخلم  َأنم َيسم

ِل النَّاِر(قيل: وما هنر اخلبال؟ قال   .(3) : )َصِديُد َأهم

كام ورد يف احلديث الرشيف وصف كيفية رشب املسيئني لذلك الرشاب، وذلك يف  

 َصِديٍد ) تفسري اآلية الكريمة:  
ٍ
َقى ِمنم َماء ُعُه َواَل َيَكاُد  16َوُيسم :  ، فقال  ُيِسيُغهُ ( َيَتَجرَّ

قَ  َبُه  رَشِ َفإَِذا  َرأمِسِه،  َوُة  َفرم َوَوَقَعتم  َهُه  َوجم َشَوى  ِمنمُه  يِنَ  ُأدم َفإَِذا  َرُهُه،  َفَيكم فِيِه  إِىَل  ُب  طََّع  )ُيَقرَّ

َعاَءُه َحتَّى خَتمُرَج ِمنم ُدُبِرِه(، َيُقوُل اهللَُّ تعاىل:   َوَيُقوُل    َعاَءُهمم َوُسُقوا َماًء مَحِياًم َفَقطََّع َأمم َأمم

اُب تعاىل:   َ ِوي الُوُجوَه بِئمَس الرشَّ ِل َيشم  َكاملُهم
ٍ
َتِغيُثوا ُيَغاُثوا باَِمء  . ) (4)َوإِنم َيسم

أما اختصاص الرشاب من احلميم من بني بقية أنواع العذاب املذكور من بعد إنام هو  

 ىل حرارة العطش. لإلشارة إىل أهنم يعطشون فال يرشبون إال ماء يزيدهم حرارة ع

وهذا يدل عىل أن الرشاب ال تتوقف آالمه عند حدود رشبه، بل يستمر أثره بعد ذلك   

______________________________________________________________   
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يف سائر اجلسم، وهو جزاء متوافق متامًا مع تلك املرشوبات التي كان املسيؤون يرشبوهنا يف  

 . (1)الدنيا، وتدمر عليهم صحتهم، من غري مباالة منهم لتحريمها 

صف ألنواع من األرشبة أيضًا، أوهلا الصديد، وثانيها احلميم  ويف احلديث الرشيف و

اًبا )والغساق، وقد ورد يف قوله تعاىل:   ًدا َواَل رَشَ اًقا  24اَل َيُذوُقوَن فِيَها َبرم ( إِالَّ مَحِياًم َوَغسَّ

ُجوَن ِحَساًبا )26( َجَزاًء ِوَفاًقا ) 25) َيرم ُمم َكاُنوا اَل  إِهنَّ ُبوا بِآ27(  اًبا ( َوَكذَّ ]النبأ:    َياتِنَا كِذَّ

 [. 28ــ   24

منها:   أقوال،  عدة  عىل  فيه  فاختلفوا  الغساق  أما  املغيل جدًا،  احلار  املاء  هو  واحلميم 

يسمى   الذي  وهو  يطاق،  ال  الذي  البارد  اليشء  أنه  والثاين:  يتقذرونه،  الذي  اليشء 

بالزمهرير، أوثالثًا: أن الغساق ما يسيل من أعني أهل النار وجلودهم من الصديد والقيح  

  بات املستقذرة، ورابعها: الغساق هو املنتن، ودليله ما ُروَي أنه  والعرق وسائر الرطو

َيا قال:  نم َل الدُّ َتَن َأهم َيا أَلَنم نم اٍق هُيََراُق يِف الدُّ ًوا ِمنم َغسَّ  . (2)َلوم َأنَّ َدلم

[،  3]الفلق:    َوِمنم رَشِّ َغاِسٍق إَِذا َوَقَب وخامسها: أن الغاسق هو املظلم قال تعاىل:  

 الغساق رشابًا أسود مكروهًا يستوحش كام يستوحش اليشء املظلم.  فيكون

وبذلك إن ُفرسِّ الغساق بالبارد كان التقدير: ال يذوقون فيها بردًا إال غساقًا، وال رشابًا  

 إال محياًم، إال أهنام مجعا ألجل انتظام اآلي. 

احلميم والغساق  أما إن فرسِّ الغساق بالصديد أو بالنتن احتمل أن يكون االستثناء ب

 . (3) راجعًا إىل الربد والرشاب معًا، وأن يكون خمتصًا بالرشاب فقط(

والغساق معناه الصديد الذي يسيل من    كام قيل إن احلميم هو املاء الشديد احلرارة، 

 جروح احلرق وهو املهل. 
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استثناء  واستثناء محياًم وغساقًا من بردًا أو رشابًا عىل طريقة اللف والنرش املرتب، وهو 

منقطع؛ ألن احلميم ليس من جنس الربد يف يشء إذ هو شديد احلر، وألن الغساق ليس من  

 جنس الرشاب، إذ ليس املهل من جنس الرشاب. 

واملعنى: يذوقون احلميم إذ يراق عىل أجسادهم، والغساق إذ يسيل عىل مواضع احلرق  

 به ضده يف الصورة... فيزيد أملهم، وصورة االستثناء هنا من تأكيد اليشء بام يش

وهذا اجلزاء موافقًا للعمل الذي ُجوزوا عليه، وهو التكذيب بالبعث وتكذيب القرآن  

ُجوَن ِحَساًبا )كام دل عليه التعليل بعده بقوله:   ُمم َكاُنوا اَل َيرم اًبا 27إهِنَّ ُبوا بِآَياتِنَا كِذَّ  . ( َوَكذَّ

حدمها عدمي وهو إنكار البعث،  فإن ذلك أصل إرصارهم عىل الكفر، ومها أصالن: أ 

والقرآن للكذب، فعوقبوا عىل األصل العدمي    واآلخر وجودي وهو نسبتهم الرسول  

بعقاب عدمي وهو حرماهنم من الربد والرشاب، وعىل األصل الوجودي بجزاء وجودي  

 . (1) وهو احلميم يراق عىل أجسادهم والغساق يمر عىل جراحهم

ويف اآلية األخرى ما ورد يف وصفه تعاىل لرشاب أهل النار أيضًا بـ)املهل(، فيدرجه يف  

َنا لِلظاملنَِِي َناًرا  مجلة صفات عذاهبم وإحاطة النار هبم من كل مكان، فيقول تعاىل:   َتدم إِنا َأعم

ِل يَ  َتِغيُثوا ُيَغاُثوا باَِمء َكاملمُهم اِدُقَها َوإِن َيسم اُب َوَساءتم  َأَحاَط هِبِمم رُسَ َ ُوُجوَه بِئمَس الرشَّ ِوي الم شم

َتَفًقا   [.  29]الكهف:   ُمرم

)ت  الطباطبائي  النحاس  1402ويبني  هو  وقيل:  الزيت،  خثارة  هو  املهل  بأن  هـ( 

، كام ذكر املفرسون أن هذا املهل هو املقدار املرتسب من الدهن، والذي يكون  (2) الذائب

طعم، أو أنه املعادن املذابة، وهذا ما يشري إليه قوله تعاىل:  عادة ملوثًا بأشياء وسخة ورديئة ال

 َِوي المُوُجوه  . ( (3)َيشم

______________________________________________________________   
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 املساكن والفرش د ـ  
من نامذج اجلزاء احليس يف نعيم اجلنة أو عذاب النار، والتي ذكرهتا النصوص الكريمة  

الفرش، وتبشريهم  وبعٍض من تفاصيلها ما يتعلق بمساكن أهل اجلنة، وما ُوِضع فيها من  

هبا، وترغيبهم لصالح األعامل املؤدية إليها، وما يتعلق بمساكن أهل النار وما أنِذروا مما هبا  

 من اهلوان، والتحذير مما يرمي إليها، وسنتناول البعض من هذه النامذج فيام يأيت: 

 املساكن والفرش التي أعدها تعاىل للمحسنني يبة وترف  ط املقصد األول:  

تعاىل مساكن أهل اجلنة، والتي عند يقني العباد بام أعده تعاىل هلم منها تصفو  وصف  

 نفوسهم يف التزكية، ويزهدهم فيام بني أيدهيم من نعيم الدنيا مهام كرب. 

حيث )يذكر اهلل تعاىل ما أعده للمؤمنني من مساكن طيبة تعوض عليهم كل ما خرسوه  

يوت، وإنام يف بناء القيم التي تشكلت منها نفوسهم،  يف الدنيا، ألن مهتهم مل تكن يف بناء الب

تعاىل:   فِيَها  قال  َخالِِديَن  َاُر  هَنم األم تَِها  حَتم ِمنم  جَتمِري  َجنَّاٍت  ِمنَاِت  َواملمُؤم ِمننَِي  املمُؤم اهللَُّ  َوَعَد 

رَبُ َذلَِك هُ  َواٌن ِمَن اهللَِّ َأكم ٍن َوِرضم َعظِيمُ َوَمَساكَِن َطيَِّبًة يِف َجنَّاِت َعدم ُز الم َفوم  [.  72]التوبة:    َو الم

وقد ورد يف القرآن الكريم بعض األوصاف لتلك البيوت املعدة للمحسنني، والتي  

ترغبهم يف االستعداد للسفر هلا، وعدم تضييع أوقاهتم يف االنشغال بالرتف املرتبط بمساكن  

ُمم هَلُ الدنيا، قال تعاىل:   ا َرهبَّ َقوم ِذيَن اتَّ تَِها  َلكِِن الَّ قَِها ُغَرٌف َمبمنِيٌَّة جَتمِري ِمنم حَتم مم ُغَرٌف ِمنم َفوم

َد اهللَِّ اَل ُُيملُِف اهللَُّ املمِيَعادَ  َاُر َوعم هَنم  [.  20]الزمر:   األم

وهذه اآلية الكريمة حتمل أمجل األوصاف ألمجل البيوت، فهي بيوت بعضها فوق بعض  

 . ( 1) تها األهنار، وتلتف من حوهلا األشجار( مثل القصور العالية، وفوق ذلك جتري من حت 

جهنم   أهل  كان  )فإن  الكريمة:  اآلية  تفسري  يف  الشريازي  مكارم  الشيخ  ويقول 

ِقِهمم ُظَلٌل ِمَن النَّاِر َوِمنم  مستقرين يف ظلل من النّار، كام ورد يف اآلية السابقة:   هَلُمم ِمنم َفوم

______________________________________________________________   
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تِِهمم ُظَلٌل  قها  [، فإّن ألهل اجلنّة غرفًا من فوقها غرف ُاخرى، وقصور فو 16]الزمر:    حَتم

قصور ُاخرى، ألّن منظر الورود واملاء واألهنار والبساتني من فوق الغرف يبعث عىل اللذة  

من   عىل  يطلق  ولذا  اليشء؛  تناول  بمعنى  )غرفة(،  مجع  و)غرف(  أكثر،  بشكل  والبهجة 

يتناول املاء بكفه ليرشبه )غرفة(، ثّم اطلقت عىل الطبقات العليا من املنازل، وكشفت اآلية  

عن   حتتها  أيضًا  من  جتري  بأهنار  ُزيِّنت  قد  اجلميلة  اجلنّة  أهل  غرف  تَِها  أن  حَتم ِمنم  جَتمِري 

َارُ  هَنم َد اهللَِّ اَل ُُيملُِف اهللَُّ املمِيَعادَ نعم، هذا وعد اهلل   األم  .  )(1)َوعم

كام وردت البشارة هبذه املساكن يف اجلنات وأهنارها يف احلديث الرشيف، منها ما رواه  

نَا  من احلديبية، نزلت هذه اآلية:    أنس بن مالك ، قال: ملَّا انرصف رسول اهلل   إِنَّا َفَتحم

رَ  َم ِمنم َذنمبَِك َوَما َتَأخَّ ِفَر َلَك اهللُ َما َتَقدَّ اًطا  َلَك َفتمًحا ُمبِينًا لَِيغم َمَتُه َعَليمَك َوهَيمِدَيَك رِصَ مَّ نِعم
، َوُيتِ

َتِقياًم  [، قال املسلمون: يا رسول اهلل، هنيئًا لك ما أعطاك اهلل، فام لنا؟  2ــ    1]الفتح:    ُمسم

فِ فنزلت:   َخالِِديَن  َاُر  هَنم األم تَِها  حَتم ِمنم  جَتمِري  َجنَّاٍت  ِمنَاِت  َواملمُؤم ِمننَِي  املمُؤم ِخَل  َر  لُِيدم َوُيَكفِّ يَها 

ًزا َعظِياًم   .  (2) [5]الفتح:   َعنمُهمم َسيَِّئاهِتِمم َوَكاَن َذلَِك ِعنمَد اهللِ َفوم

أما سعة هذه املساكن وصفتها فقد ورد ذكرمها يف احلديث الرشيف، وهو ما ذكرناه يف  

َفٍة،  : )إنَّ يف اجلَنَِّة َخيمَمًة  جنتي املقربني وأصحاب اليمني من وصفها بقوله   ُلَؤٍة جُمَوَّ ِمن ُلؤم

ِمنُوَن،   املُؤم عليهُم  َيُطوُف  اآلَخِريَن،  َن  َيَروم ما  ٌل  أهم ِمنمها  زاِوَيٍة  ُكلِّ  يف  ِمياًل،  ِستُّوَن  ُضها  َعرم

 َ ِم وبنيم َ الَقوم ٍة، آنَِيُتُهام وما فِيِهام، وَجنَّتاِن ِمن َكذا، آنَِيُتُهام وما فِيِهام، وما بنيم   وَجنَّتاِن ِمن فِضَّ

ٍن(  ِهِه يف َجنَِّة َعدم ِ عىَل وجم ِمم إالَّ ِرداُء الكرِبم  .(3) أنم َينمُظُروا إىل َرهبِّ

ِمنِ  : )إِنَّ وقوله  َنَّةِ  يِف  لِلمُمؤم ُلَؤةٍ  ِمنم  خَلَيمَمةً  اجلم َفٍة، َواِحَدةٍ  ُلؤم  ِمياًل، ِستُّونَ  ُطوهُلَا  جُمَوَّ
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ِمنِ  ُلوَن،  فِيَها   لِلمُمؤم ِمنُ   َعَليمِهمِ   َيُطوُف   َأهم ُضُهمم   َيَرى  َفاَل   املمُؤم ًضا(  َبعم اخليمة مبيت  ، و(1)َبعم

معد   ألنه  خيمة  الشعر  من  البيت  تسمي  العرب  أن  حتى  اخلشب،  من  كالبيت  الرجل 

 .(2) لإلقامة(

وقيل هي بيت مربع من بيوت األعراب، والزاوية اجلانب والناحية، وَّف الرواية األوىل  

ياًل وَّف الثانية طوهلا َّف السامء ستون مياًل والمعارضة بينهام، فعرضها َّف  عرضها ستون م

 .(3) مساحة ارضها، وطوهلا َّف السامء أي يف العلو متساويان

َفٌة ُطوهُلَا كام ورد أن طوهلا ثالثون مياًل يف قوله   ٌة جُمَوَّ َيمَمُة ُدرَّ  َثاَلُثوَن   يِف  : )اخلم
ِ
اَمء السَّ

َخُروَن( يِف  ِمياًل  ٌل اَل َيَراُهُم اآلم ِمِن َأهم  .(4) ُكلِّ َزاِوَيٍة ِمنمَها لِلمُمؤم

النبي ويف   ُسئِل  ُروَي حني  فقد  املساكن واجلنات  بناؤها؟   عن  بناء هذه  ما  اجلنة، 

ا قال َباُؤَها  َحصم َفُر،  َذم األم ُك  املمِسم ِماَلُطَها  ٍة،  فِضَّ ِمنم  َوَلبِنٌَة  َذَهٍب،  ِمنم  )َلبِنٌَة  َياُقوُت  :  لم

ُخُلَها َُيمُلُد اَل َيُموُت، َوَينمَعُم اَل َيبمَأُس، اَل   َفَراُن، َمنم َيدم عم ُس َوالزَّ َورم َبُتَها الم ُلُؤ، َوُترم َيبمىَل  َواللُّؤم

) ُق ثَِياهُبُمم ، َواَل خُتَرَّ ، وإن كان إسناد هذا احلديث فيه ضعف من جهة اسناده، إال  (5) َشَباهُبُمم

ٍة(قوله من ديث الصحيح  أنه يتقوى باحل َنَِّة َلبِنٌَة ِمنم َذَهٍب، َوَلبِنٌَة ِمنم فِضَّ  .(6) : )بِنَاُء اجلم

البيوت، هذه  دواخل  فجلوسهم    أما  هبا،  وزخرت  الكريمة  النصوص  فذكرهتا 

َ   واتكائهم َتربم إِسم ِمنم  َبَطائِنَُها  ُفُرٍش  َعىَل  )ُمتَّكِئنَِي  بقوله:  تعاىل  التي يصفها    ٍق( عىل فرشهم 

هـ( اىل ذكر البطائن بقوله )وإنام ذكر البطائن ألن  606[، ويشري الرازي )ت 54]الرمحن:  
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 .  (1) من املعلوم أهنا تكون أقل حاالً من الظهارة، فإذا كانت البطانة هكذا فكيف الظهارة(

التي   اآليات  ومن  النعيم،  دار  يف  للمحسنني  املعدة  الفرش  الكريم  القرآن  و)يذكر 

ُفوَفةٍ وردت يف ذلك قوله تعاىل:   ٍر َمصم فِيَها  [، وقال تعاىل:  20]الطور:    ُمتَّكِئِنَي َعىَل رُسُ

ٌ َجاِرَيٌة )  ُفوَعٌة ) 12َعنيم ٌر َمرم ُضوَعٌة )13( فِيَها رُسُ َواٌب َموم ُفوَفٌة ) ( َونَ 14( َوَأكم (  15اَمِرُق َمصم

َمبمُثوَثةٌ  وهي تشري إىل بعض الفرش التي وضعت يف تلك  ،  [16ــ    12]الغاشية:    َوَزَرايِبُّ 

ُيتكأ عليها، وقد   الوسائد الصغرية التي  البيوت، أو اخليام، ومنها )النامرق املصفوفة(، وهي 

لتكو  بطريقة خاصة،  إعدادها  إىل  إشارة  األنس  وصفت بكوهنا ]مصفوفة[  ن حماًل جللسات 

 اجلامعية التي يقيمها املؤمنون بعضهم لبعض. 

كل   يف  املبثوثة  بالزرايب  مألى  بكوهنا  عليها  يسريون  التي  األرض  وصفت  وهكذا 

مكان، مما يدل عىل الرتف العظيم الذي يعيشه أهل اجلنة، والذي كان جزاء عىل زهدهم  

 .(2) وورعهم يف الدنيا(

يها فقد وصفها تعاىل بأروع التشبيهات التي برشَّ هبا عباده، حيث  أما األهنار اجلارية ف

ُكوٍب يقول تعاىل:    َمسم
ٍ
[، و))مسكوب( من ماّدة )سكب( عىل وزن 31]الواقعة:    َوَماء

)حرب( وتعني يف األصل الصّب، وألّن صّب املاء يكون من األعىل إىل األسفل بصورة  

هدًا رائعًا حيث إّن خرير املياه ينعش الروح، ويبهر  تّيار أو شاّلل فإّنه بذلك يصّور لنا مش

 . (3)العيون، وهذه هي إحدى اهلبات التي منحها اهلل ألهل اجلنّة( 

من   لعباده  تعاىل  أعده  الذي  النعيم  هذا  توصيف  يف  واملفرسون  العلامء  تسابق  وقد 

وا به، لعدم بلوغ العقول والقلوب عىل حقيقته، لقوله    منازهلم يف اجلنة، فلم يصل اىل ما ُبرشِّ

  ، ، وال ُأُذٌن َسِمَعتم ٌ َرَأتم نَي، ما ال َعنيم احِلِ ُت لِِعباِدي الصَّ َددم : )قاَل اهللَُّ َتباَرَك وَتعاىَل: أعم

______________________________________________________________   
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 : َرُؤوا إنم ِشئمُتمم َرَة: اقم ِفَي هلمم ِمن  وال َخَطَر عىَل َقلمِب َبرَشٍ قاَل أبو ُهَريم ٌس ما ُأخم َلُم َنفم َفال َتعم

ةِ  نُيٍ ُقرَّ  . (1) [17]السجدة:   أعم

ويصفه الشيخ الشريازي بإمجال بقوله ))اخلالصة هي أن منزل اجلنة ال مثيل له من كل  

الثامر   ألوان  كل  فيه  جدال، وجتد  أو  حرب  أو  عذاب  أو  أمل  أي  من  اخلايل  فهو  اجلهات، 

املخلدين   والولدان  الطاهرة  واألرشبة  اجلارية  والعيون  واألرسة  واألنعام  العني  واحلور 

املرصعة والفرش الفاخرة واألقداح اجلميلة، وكلها يف متناول اليد، ومعها جلساء أصفياء،  

إىل غري ذلك مما ال يمكن عده بلسان أو وصفه بقلم وال حتى ختيله إذا ما رسحت املخيلة  

عد حصوله  يف عاملها الرحب. وكل ما ذكر وغريه سيكون يف انتظار من آمن وعمل صاحلًا، ب

عىل إذن الدخول إىل تلك الدار العالية. وفوق هذا وذاك فثمة لقاء اهلل، الذي ليس من فوز  

 . (2) يوازيه(

 التي أعدها تعاىل للمسيئني   املقصد الثاين: الرتهيب من مثوى املتكربين وسوء املهاد 
من   للمذنبني  احليس  اجلزاء  يشتمل  كذلك  اليمني،  أصحاب  به  يتنعم  ما  وبمقابل 

سكنهم يف جهنم وعذاهبم فيها ويذكر هلم البيوت التي عوضوا هبا يف اآلخرة، نتيجة إمهاهلم  

ألنفسهم، وللقيم الصاحلة التي أمروا بمراعاهتا، فال جنات حينئذ، وال قصوٍر وال أهنار،  

فقط،   النار  هي  تعاىل:  إنام  َمثمَوى  قال  َفَلبِئمَس  فِيَها  َخالِِديَن  َجَهنََّم  َواَب  َأبم ُخُلوا  َفادم

ينَ  ِ الرازي29]النحل:    املمَُتَكربِّ يقول  فيها،  منازهلم  ختتلف  حيث  عىل    :[،  يدل  )وهذا 

تفاوت منازهلم يف العقاب، فيكون عقاب بعضهم أعظم من عقاب بعض، وإنام رصح تعاىل  

 .(3) ون الغم واحلزن أعظم(بذكر اخللود ليك 

______________________________________________________________   
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هَنَا َفبِئمَس املمَِهادُ 55َهَذا َوإِنَّ لِلطَّاِغنَي َلرَشَّ َمآٍب ) وقال تعاىل:    َلوم ]ص:    ( َجَهنََّم َيصم

وهم    َوإِنَّ لِلطَّاِغنيَ هـ( يف التبيان: )ابتدأ تعاىل فقال  460[، فيقول الطوس)ت 56،  55

، يعني رش مرجع، ثم بني ذلك املرجع، فقال تعاىل:  َمآٍب َلرَشَّ  الذين طغوا يف معايص اهلل  

 ُهَنَا َفبِئمَس املمَِهاد َلوم وإنام وصف جهنم بأهنا مهاد ملا كانت عوضًا هلم عن املهاد،    َجَهنََّم َيصم

َألِيمٍ فسميت باسمه، كام قال   ُهمم بَِعَذاٍب  م [، وقال قوم: هو عىل  21]آل عمران:    َفبرَشِّ

 . (1) ع املهاد، واملهاد الفراش املوطأة تقول: مهدت له متهيدا(تقدير بئس موض

هكذا ذكر نفورهم منها، وهرهبم من السكن فيها، مع أهنا هي نفسها التي بنوها يف  و

ِذيَن َفَسُقوا َفَمأمَواُهُم النَّاُر  الدنيا، لكنهم انشغلوا بظاهرها عن باطنها، قال تعاىل:   ا الَّ َوَأمَّ

ُبونَ ُكلَّاَم َأَراُدوا َأنم َُيمُرُجوا ِمنمَها ُأِعيُدوا فِيَها َوِقيَل هَلُمم ذُ    وُقوا َعَذاَب النَّاِر الَِّذي ُكنمُتمم بِِه ُتَكذِّ

الفريقني يف اآلخرة، كام جاء يف  20]السجدة:   تعاىل جزاء كال  [، ومثله ما ورد حني بني 

سورة احلج، أولئك الذين آثروا احلياة الدنيا، وانشغلوا هبا وبزينتها، وأولئك الذين سلموا  

ِذيَن  :  تعاىل  ، فقالأمورهم هلل، ومل يتجاوزوا حدوده ِمم َفالَّ َتَصُموا يِف َرهبِّ اَمِن اخم َهَذاِن َخصم

 ( َِميُم  احلم ُرُءوِسِهُم  ِق  َفوم ِمنم  ُيَصبُّ  َناٍر  ِمنم  ثَِياٌب  هَلُمم  ُقطَِّعتم  يِف  19َكَفُروا  َما  بِِه  َهُر  ُيصم  )

 ( ُُلوُد  َواجلم َحِديٍد )20ُبُطوهِنِمم  ِمنم  َمَقاِمُع  َوهَلُمم  ُكلَّ 21(  َغمٍّ  (  ِمنم  ِمنمَها  َُيمُرُجوا  َأنم  َأَراُدوا  اَم 

 ( َِريِق  احلم َعَذاَب  َوُذوُقوا  فِيَها  احِلَاِت  22ُأِعيُدوا  الصَّ َوَعِمُلوا  آَمُنوا  الَِّذيَن  ِخُل  ُيدم اهللََّ  إِنَّ   )

َن فِيَها ِمنم َأَساِوَر ِمنم َذهَ  َاُر حُيَلَّوم هَنم تَِها األم ُلًؤا َولَِباُسُهمم فِيَها َحِريٌر  َجنَّاٍت جَتمِري ِمنم حَتم ٍب َوُلؤم

   :[. 23ــ  19]احلج 

حيث يبني تعاىل هذا املأوى الذي بنوه ألنفسهم، وهم يف ذروة شدته وآالمه، فهذه  

ل، وهذا محيم ُيَصب من فوق الرؤوس، ُيصَهر به ما يف البطون   ثياٌب من النار ُتقطع وُتفصَّ

ا هو العذاب األليم يشتد ويتجاوز الطاقة، فيهب  واجللود، وهذه مقامع من حديد، وهذ

______________________________________________________________   
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الذين كفروا من الوهج واحلميم، والرضب األليم، هيمون باخلروج من هذا الغم وها هم  

َِريِق  أوالء ُيردون بعنف   . َوُذوُقوا َعَذاَب احلم

فيظل اخليال يكرر هذه الصورة احلسية من أوىل حلقاهتا اىل آخرها، وال يبارحها إال  

لتفت اىل اجلانب اآلخر الذي يستطرد إليه السياق ليعرضه، ألن األصل يف قصتهم أن  أن ي

هنالك خصمني اختصموا يف رهبم: فأما الذين كفروا فها هو ذا مصريهم وأكثر من ذلك.  

واخلصم الثاين هم الذين آمنوا فهم هنالك يف اجلنات التي جتري من حتتها األهنار، مل ُتَقَطع  

لت هلم من احلرير، وهلم فوقها ُحيل من الذهب واللؤلؤ، وقد هداهم تعاىل  مالبسهم بل ُفصِّ 

 .(1) اىل الطيب من القول واىل رصاط احلميد

 األزواج والولدان واألهلون  ه ـ
ل تعاىل يف كتابه الكريم ما   وكذلك األرُس من األزواج والولدان واألهلون، فقد فصَّ

بام   احليس  اآلخرة  جزاء  عليه  وموقف  يكون  يومئٍذ،  أهله  من  م  املُنَعَّ وموقف  هبم،  يتعلق 

كال   وسنتناول  الرشيفة،  النبوية  األحاديث  وَضحته  وكذلك  منهم،  اجلحيم  يف  ب  املُعذَّ

 اجلزائني فيام يأيت: 

 للمحسنني يف اجلنة واألهلون  األزواج واألرُس  املقصد األول: اجتامع  

عباده املتقني، وهي دار السعادة التي ال تفنى،  هي دار الكرامة التي وعدها تعاىل اجلنة 

هبا لعباده املؤمنني أن جيمع األرسة الواحدة معًا، الوالدين    ومن السعادة التي تكفل اهلل تعاىل

واألوالد، بعد دخوهلم اجلنة مجيعًا برمحة اهلل تعاىل، وقد جاء هذا الوعد يف كتاب اهلل الكريم،  

ِذيَن َآَمُن قال تعاىل:   َتُهمم َوَما َأَلتمنَاُهمم ِمنم َعَملِِهمم  َوالَّ يَّ نَا هِبِمم ُذرِّ َقم ُتُهمم بِإِياَمٍن َأحلم يَّ بََعتمُهمم ُذرِّ وا َواتَّ

 
ٍ
ء  [. 21]الطور:  ِمنم يَشم

يف تفسريه لآلية الكريمة: )اختلف أهل التأويل يف    هـ(310حيث يقول الطربي)ت 

______________________________________________________________   

 .258( )يُنظَر( مشاهد القيامة يف القرآن: 1)



 

395 

وأتبعناهم ذرياهتم بإيامن، أحلقنا هبم ذرياهتم  تأويل ذلك، فقال بعضهم: معناه والذين آمنوا  

املؤمنني يف اجلنة، وإن كانوا مل يبلغوا بأعامهلم درجات آبائهم، تكرمة آلبائهم املؤمنني، وما  

 . . ألتنا آباءهم املؤمنني من أجور أعامهلم من يشء

ه  ومما يستدل به املفرسون عىل هذا الرأي ما ُروَي عن ابن عباس قوله يف تفسري هذ

اآلية: )إن اهلل لريفع ذرية املؤمن يف درجته وإن كانوا دونه يف العمل لتقر هبم عينه، ثم قرأ  

 َع ِمنم  َأَلتمنَاُهمم  َوَما  َتُهمم  يَّ ُذرِّ هِبِمم  نَا  َقم َأحلم بِإِياَمٍن  تُُهمم  يَّ ُذرِّ َبَعتمُهمم  َواتَّ َآَمُنوا  ِذيَن  ِمنم  َوالَّ َملِِهمم 

 
ٍ
ء (يَشم

 (1)  . 

( املقباس  تنوير  يف  ورد  ما  َآَمُنواويؤيده  ِذيَن  وصدقوا    بمحمد    َوالَّ والقرآن 

ُتُهمم بِإِياَمنٍ بإيامهنم   يَّ َبَعتمُهمم ُذرِّ نَا هِبِمم بإيامن الذرية يف الدنيا    َواتَّ َقم َتُهمم باآلباء    أحلم يَّ   ُذرِّ

 .(2) يف اآلخرة يف درجة آبائهم(

السالم عبد  بن  العز  اآلباء  660)ت  ويقول  بإيامن  الذرية  تعاىل  اهلل  إىل  )يدخل  هـ(: 

اجلنة، أو يعطيهم مثل أجور اآلباء من غري نقص يف أجور اآلباء، أو البالغون أطاعوا اهلل  

 . (3)تعاىل فأحلقهم اهلل بآبائهم(

مرتبطًا   مجيعًا  وكونه  والقداسة،  والسمو  بالطهارة  متسم  اجلنة  نعيم  كل  كان  وملَّا 

ومعرفة اهلل تعاىل، لذا فقد وصف اهلل تعاىل األزواج يف اجلنة بالطهارة كذلك، كام   بالعبودية 

َرةٌ قال تعاىل:  َواٌج ُمَطهَّ  . (4) [25]البقرة:   َوهَلُمم فِيَها َأزم

تعاىل:   قوله  رَبُونَ وكذلك يف  حُتم َواُجُكمم  َوَأزم َأنمُتمم  َنََّة  اجلم ُخُلوا  ،  [ 70]الزخرف:    ادم

َنََّة( وبذلك فإّن مضيفهم  الشيخ الشريازي يف تفسريه لآلية الكريمة: ) ويقول   ُخُلوا اجلم ادم

______________________________________________________________   

 . 4٦7/ 22( تفسري جامع البيان: 1)
 .444( تنوير املقباس من تفسر ابن عباس: 2)
 .238/ 3( تفسري العز بن عبد السالم: 3)
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 احلقيقي هو اهلل تعاىل الذي يدعو ضيوفه ويقول هلم: أدخلوا اجلنّة. 

َواُجُكمم ثّم أشارت إىل أول نعمة من تلك النعم، فقالت:   ومن الواضح    َأنمُتمم َوَأزم

جانب زوجاهتم املؤمنات يمنحهام معًا اللذة والرسور، فإذا كانا    أّن كون املؤمنني الرمحاء إىل 

 رشيكني يف هّم الدنيا، فإهّنام سيكونان رشيكني يف رسور اآلخرة ونشوهتا. 

وقد فرّس بعضهم )األزواج( هنا باملتساوين يف الدرجة واألصدقاء واألقارب، فلو صحَّ  

 نى األّول. فوجودهم نعمة عظيمة، إالّ أّن ظاهر اآلية هو املع 

ونَ وقوله تعاىل رَبُ من مادة ِحربم ـ وزن فِكر ـ أي األثر املطلوب، وتطلق أحيانًا    حُتم

 . (1) عىل الزينة وآثار الفرح التي تظهر عىل الوجه(

ولعل ما استقرأناه من مقاصد الشفاعة يوم القيامة مما يدل عىل ذلك ويسنده، إن كانوا  

من أهل النار والعياذ باهلل شفع فيهم ذوهيم لينقذوهم من العذاب فيكونون معهم، إذ ورد  

يِس بَِيِدِه َما ِمنمُكمم ِمنم َأَحٍد بَِأَشدَّ ُمنَاَشَدًة هللَِِّ : )عن النبي  َقِّ ِمنم  َفَوالَِّذي َنفم  احلم
ِ
َصاء تِقم  يِف اسم

نَا َكاُنوا َيُصوُموَن َمعَ  ِذيَن يِف النَّاِر َيُقوُلوَن َربَّ َواهِنِمم الَّ خم ِقَياَمِة إِلِ َم الم ِمننَِي هللَِِّ َيوم نَا َوُيَصلُّوَن  املمُؤم

ُم ُصَوُرُهمم   ُتمم َفُتَحرَّ ِرُجوا َمنم َعَرفم وَن َفُيَقاُل هَلُمم َأخم ًقا َكثِرًيا َقدم  َوحَيُجُّ ِرُجوَن َخلم َعىَل النَّاِر َفُيخم

َبَتيمِه( ِف َساَقيمِه َوإِىَل ُركم  . (2) َأَخَذتم النَّاُر إِىَل نِصم

وكذلك شفاعة املالئكة للمؤمنني ودعائهم من اهلل تعاىل بإدخاهلم اجلنة مع من صلح  

َش َوَمنم من ذوهيم، قال تعاىل:   َعرم ِذيَن حَيمِمُلوَن الم ِمنُوَن    الَّ ِمم َوُيؤم ِد َرهبِّ َلُه ُيَسبُِّحوَن بَِحمم َحوم

َواتَّ  َتاُبوا  لِلَِّذيَن  ِفرم  َفاغم َوِعلماًم  ًَة  َرمحم  
ٍ
ء يَشم ُكلَّ  َت  َوِسعم نَا  َربَّ آَمنُوا  لِلَِّذيَن  ِفُروَن  َتغم َوَيسم َبُعوا  بِِه 

َِحيِم )  ِخلمُهمم  7َسبِيَلَك َوِقِهمم َعَذاَب اجلم نَا َوَأدم هَتُمم َوَمنم َصَلَح ِمنم  ( َربَّ تِي َوَعدم ٍن الَّ َجنَّاِت َعدم

َكِيمُ  َعِزيُز احلم اهِتِمم إِنََّك َأنمَت الم يَّ َواِجِهمم َوُذرِّ  [. 8،  7]غافر:   آَبائِِهمم َوَأزم

______________________________________________________________   
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َت ُكلَّ  حيث يستغفر املالئكة للمؤمنني ويقولون إذا استغفروا للذين آمنوا   نَا َوِسعم َربَّ

ًَة    َرمحم
ٍ
ء أي إن رمحتك تسع ذنوهبم وخطاياهم، وعلمك حميط بجميع أعامهلم    َوِعلماًم يَشم

وسكناهتم،   وحركاهتم  َسبِيَلَك وأقواهلم  َبُعوا  َواتَّ َتاُبوا  لِلَِّذيَن  ِفرم  عن    َفاغم فاصفح  أي 

املسيئني إذا تابوا وأنابوا وأقلعوا عام كانوا فيه واتبعوا ما أمرهتم به من فعل اخلريات وترك  

َِحيمِ نكرات  امل اجلم َعَذاَب  العذاب    َوِقِهمم  وهو  اجلحيم،  عذاب  عن  وزحزحهم  أي 

َواِجِهمم  املوجع األليم،   هَتُمم َوَمنم َصَلَح ِمنم آَبائِِهمم َوَأزم تِي َوَعدم ٍن الَّ ِخلمُهمم َجنَّاِت َعدم نَا َوَأدم َربَّ

اهِتِمم  يَّ الجتامع يف منازل متجاورة كام قال  أي امجع بينهم وبينهم لتقر بذلك أعينهم با   َوُذرِّ

ِمنم  تبارك وتعاىل:   َأَلتمنَاُهمم  َوَما  َتُهمم  يَّ ُذرِّ هِبِمم  نَا  َقم َأحلم بِإِياَمٍن  ُتُهمم  يَّ ُذرِّ َبَعتمُهمم  َواتَّ َآَمُنوا  ِذيَن  َوالَّ

 
ٍ
ء تى يساوي  أي ساوينا بني الكل يف املنزلة لتقر أعينهم، وما نقصنا العايل ح  َعَملِِهمم ِمنم يَشم

 . (1) الداين بل رفعنا ناقص العمل فساويناه بكثري العمل تفضال منا ومنة

، حيث ُيرب  األحوال أما إن اختلفت منازهلم فإهنم يتزاورون فيام بينهم ويتساءلون عن  

قبل بعضهم عىل بعض يتساءلون عن أحواهلم وكيف كانوا يف الدنيا وماذا كانوا  ي تعاىل أنه  

وذلك من حديثهم عىل رشاهبم واجتامعهم يف تنادمهم ومعارشهتم يف جمالسهم  يعانون فيها  

مآكل   من  عظيم  خري  بكل  وجييئون  يسعون  أيدهيم  بني  واخلدم  الرسر  عىل  جلوس  وهم 

 .(2) ومشارب وملبس وغري ذلك مما ال عني رأت وال أذن سمعت وال خطر عىل قلب برش(

  التنزيل،   ظاهر  عليه  دّل   بام  وأشبهها   ببالصوا  األقوال  هذه  أوىلإن )   الطربي   ذكر وي

  ورسوله،   باهلل  آمنوا  والذين:  وهو   عباس،  ابن  عن  جبري،  بن  سعيد  عن  ذكرنا   الذي  القول

  آمنوا   بالذين  أحلقنا   ورسوله،  باهلل  وآمنوا  بإيامن،  اإليامن  أدركوا  الذين  ذرياهتم  وأتبعناهم

  قرصت   وإن  درجاهتم،  يف  معهم  فجعلناهم  اجلنة  يف  فآمنوا،  اإليامن  أدركوا  الذين  ذريتهم
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 .(1) ألتناهم من أجور عملهم شيئاً  وما  آلبائهم، منا   تكرمة أعامهلم عن أعامهلم

نرى رجاحة هذا القول وهو ما ذهب إليه أكثر املفرسين يف مساواهتم يف درجتهم،  و

يلبي ألصحاب اجلنة  وهو أقرب اىل كرم اهلل تعاىل وفضله عىل عباده، فضاًل عىل أنه تعاىل  

 كل ما يتمنوه وال أمنية عندئٍذ ختلو عن ذلك. 

 أزواجهم من أهل النار ئني وحرشهم مع  املسي املقصد الثاين: ختاصم  

يوم   جناهتم  يف  وأهلوهم  وأرسهم  العباد  بني  واملحبة  التآلف  أوصاف  عكس  وعىل 

موا من مجيع ذلك،  القيامة، نجد أهل النار وحسب ما دلت عليه النصوص الكريمة أهنم ُحرِ 

 وتناسبًا مع سلوكاهتم وأعامهلم ونفوسهم األمارة بالسوء.  

وهم سيُحرشون مع أزواجهم الذين تشاهبوا معهم يف األعامل واملصري، أو مع قرنائهم  

تعاىل:   قال  أظلوهم،  الذين  الشياطني  َكاُنوا  من  َوَما  َواَجُهمم  َوَأزم َظَلُموا  ِذيَن  الَّ وا  رُشُ احم

ُبُدونَ  َِحيمِ 22 ) َيعم اِط اجلم ُدوُهمم إِىَل رِصَ  [. 23، 22]الصافات:  ( ِمنم ُدوِن اهللَِّ َفاهم

)ت  الطباطبائي  يقول  تعاىل:  1402حيث  قوله  يف  امليزان  يف  َواَجُهمهـ(  :  َوَأزم

ِر )الظاهر أن امُلراد به قرنائهم من الشياطني، قال تعاىل:  ُش َعنم ِذكم َِن ُنَقيِّضم  َوَمنم َيعم محم الرَّ

َحتَّى إَِذا َجاَءَنا َقاَل َياَليمَت َبيمنِي  [، اىل قوله تعاىل:  36]الزخرف:    َلُه َشيمَطاًنا َفُهَو َلُه َقِرينٌ 

َقِرينُ  ِ َفبِئمَس الم
َقنيم ِ َد املمرَشم  [. 38]الزخرف:   َوَبيمنََك ُبعم

الزن  فأصحاب  والنظائر،  األشباه  باألزواج  امُلراد  الزنا،  وقيل  أصحاب  مع  حُيرشون  ا 

 . ( 2) وأصحاب اخلمر مع أصحاب اخلمر وهكذا( 

وعىل العكس من صفاء قلوب أهل اجلنة واتسامها بالطيبة والفرح واملودة بام أناهلم  

أهل   بني  والشقاق  التخاصم  ذلك  تذكر  الكريمة  النصوص  نرى  رمحته،  عظيم  من  تعاىل 
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َحًبا  النار، الذي كسبوه بام عملته أيدهيم، حيث يقول تعاىل:   َتِحٌم َمَعُكمم اَل َمرم ٌج ُمقم َهَذا َفوم

ُمم َصاُلوا النَّاِر )   هِبِمم  َقَراُر )59إِهنَّ ُتُموُه َلنَا َفبِئمَس الم مم َحًبا بُِكمم َأنمُتمم َقدَّ (  60( َقاُلوا َبلم َأنمُتمم اَل َمرم

ًفا يِف النَّاِر ) ُه َعَذاًبا ِضعم َم َلنَا َهَذا َفِزدم نَا َمنم َقدَّ ُكنَّا  ( َوَقاُلوا َما َلنَا اَل َنَرى ِرَجااًل  61َقاُلوا َربَّ

اِر ) َ رَشم ِمَن األم ُهمم  َبمَصاُر ) 62َنُعدُّ َعنمُهُم األم َزاَغتم  َأمم  ا  ِريًّ َناُهمم ِسخم َذم َذلَِك حَلَقٌّ  63( َأختَّ إِنَّ   )

ِل النَّارِ   [.  63ــ  59]ص:   خَتَاُصُم َأهم

فلام وصف تعاىل مسكن الطاغني ومأكوهلم حكى أحواهلم مع الذين كانوا أحباء هلم  

 ا أوالً، ثم مع الذين كانوا أعداء هلم يف الدنيا ثانيًا. يف الدني

تَِحٌم َمَعُكمم أما األول: فهو قوله:   ٌج ُمقم واعلم أن هذا حكاية كالم رؤساء    َهَذا َفوم

أهل النار يقوله بعضهم لبعض، بدليل أن ما حكي بعد هذا من أقوال األتباع وهو قوله:  

 َحًبا ُتُموُه َلنَا   َقاُلوا َبلم َأنمُتمم اَل َمرم مم ، وقيل إن قوله: هذا فوج مقتحم معكم  بُِكمم َأنمُتمم َقدَّ

كالم   النار  صالوا  إهنم  هبم  مرحبًا  ال  وقوله:  أتباعهم،  يف  الكفرة  لرؤساء  اخلزنة  كالم 

الرؤساء، وقوله: هذا فوج مقتحم معكم أي: هذا مجع كثيف قد اقتحم معكم النار كام كانوا  

ا يف  معكم  اقتحموا  يف  قد  النار  دخل  أي  النار  معكم  اقتحم  ومعنى  والضالل،  جلهل 

 صحبتكم، واالقتحام ركوب الشدة والدخول فيها، والقحمة الشدة... 

َحًبا هِبِمم وقوله تعاىل:   ونظري هذه اآلية قوله تعاىل:    ، دعاء منهم عىل أتباعهم  اَل َمرم

 َتَها ٌة َلَعنَتم ُأخم [، قالوا )أي األتباع(: بل أنتم ال مرحبًا  38  ]األعراف:  ُكلَّاَم َدَخَلتم ُأمَّ

ذلك   وعللوا  به،  أحق  أنتم  الرؤساء  أهيا  علينا  به  دعوتم  الذي  الدعاء  أن  يريدون  بكم، 

بقوهلم: أنتم قدمتموه لنا والضمري للعذاب أو لصليهم، فإن قيل ما معنى تقديمهم العذاب  

َِريِق )   هلم؟ قلنا الذي أوجب التقديم هو عمل السوء قال تعاىل:  (  181ُذوُقوا َعَذاَب احلم

ٍم لِلمَعبِيدِ  ِديُكمم َوَأنَّ اهللََّ َليمَس بَِظالَّ َمتم َأيم  .( 1) [182، 181]آل عمران:   َذلَِك باَِم َقدَّ
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 اثلثاً: اجلزاء املعنوي للنعيم والعذاب 
إِنَّ  تعاىل:    قوله   وقد أشاَر اهلل تعاىل اىل هذا اجلزاء يف آيات عدة من القرآن الكريم منها 

ُخُلوَها بَِساَلٍم آِمننَِي ) 45املمُتَِّقنَي يِف َجنَّاٍت َوُعُيوٍن )  نَا َما يِف ُصُدوِرِهمم ِمنم ِغلٍّ  46( ادم ( َوَنَزعم

ٍر ُمَتَقابِلِنَي ) َواًنا َعىَل رُسُ َرِجنَي ) 47إِخم ُهمم فِيَها َنَصٌب َوَما ُهمم ِمنمَها بُِمخم ئم  ( َنبِّ 48( اَل َيَمسُّ

ِحيُم )  َغُفوُر الرَّ َلِيمُ 49ِعَباِدي َأينِّ َأَنا الم َعَذاُب األم  . [50ــ   45]احلجر:   ( َوَأنَّ َعَذايِب ُهَو الم

ر من عذابه األليم،   فبعد أن يذكر تعاىل ما يطمئن قلوب املؤمنني من عباده الصادقني، حيذَّ

ه تعاىل للمؤمنني يف صور الكرم والرمح  ة واملغفرة للذنوب من اجلزاء احليس  فمع عظمة ما أعدَّ

وما أعده من عذاب أليم للعصاة والكافرين، فإن اجلزاء ال يقترص عىل ذلك، بل إنه يتشكل يف  

سواء   اخلاصة  وِحكمه  مقاصده  منها  ولكل  وعذاب،  نعيم  من  به  تأثرت  ما  العباد  نفسيات 

النف  اآلالم  أنواع  بشتى  أو  وتطهريها،  النفوس  وتزكية  والندم  بالطمأنينة  احلرسة  من  سية 

 والسخط التي متثل العذاب املعنوي بمرافقته لعذاب العصاة احليس من أصحاب الشامل. 

ولذلك نرى القرآن الكريم يذكر هذه الناحية من اجلزاء، بل يقدمها يف أحيان كثرية عىل  

السعادة أو الشقاء املرتبط  اجلزاء احليس، باعتبار أن السعادة أو الشقاء املرتبط هبام أعظم من  

 باجلزاء احليس. 

ولذلك فإننا مهام درسنا هذه األنواع من اجلزاء إال إنه من باب التقريب فقط، إعتامدًا عىل  

ذلك،   عىل  وبناًء  تعاىل،  اهلل  إال  يعلمها  فال  حقيقته  أما  أيدينا،  بني  التي  الكريمة  النصوص 

 ألنواع، ويف أربعة فروع، هي: فسنتناول املقاصد والعرب املرتبطة ببعض هذه ا 

 ـ املودة واالفرتاق. 1

 ـ الرضا والسخط. 2

 ـ اإلكرام واإلهانة. 3

 ـ السعادة واحلزن. 4
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 ـ املودة واالفرتاق 1
عرَض القرآن الكريم حياة املحسنني واملسيئني يف دار اجلزاء باعتبارها حياة اجتامعية  

الئكة التي حتيط هبم من كل جانب،  ترتبط بجهات كثرية ابتداء من أرسهم وأصدقائهم، وامل

مقابل احلرمان والعذاب للمسيئني، ومن ذلك ما تطرقنا إليه يف أصناف اجلزاء احليس الذي  

مع   التواصل  من  يالقوه  وما  عنهم،  ورضاه  تعاىل  اهلل  فضل  عظيم  من  اجلنة  أهل  يالقيه 

إذ ُحِرموا بسوء    ُأرسهم من األزواج والولدان واألهلون، وما يقابله من عذاب أهل النار

أعامهلم من مجيع ذلك بعد إذ مل تنفعهم شفاعة الشافعني، ومل يكونوا أهاًل للعفو والرمحة  

اإلهلية مع سعتها وعظمتها، فاقتضت عدالته تعاىل أنم حجبتهم ذنوهبم وكفرهم وجحودهم  

م به اهل اجلنة.    عام تنَعَّ

مع      جزاًء  االجتامع  يف  احليس  اجلزاء  ذلك  متمثاًل  ويرافق  العباد،  نفوس  يمأل  نويًا 

باملودة والفرح للتواصل الدائم مع من حُيبون من أهل اجلنان، ويقابله ما يمأل نفوس أهل  

 احلرسة واليأس من مرافقة َمن يتمنون الرجوع إليهم.  النار من

املحسنني واملسيئني   أن  ذلك  كبرية،  تربوية  أبعادًا  بشقيه  اجلزاء  ذلك  يعطي  ما  وهذا 

يف  بسبب   يسريون  يسمعوهنا  التي  الكثرية  واملعاين  جيدوهنا،  التي  الكثرية  العالقات  تلك 

سريهم التكاميل، إما للرتقي يف درجات اجلنة، أو الرتقي يف دركات جهنم إىل أن ُيرجوا  

منها إن كانت لدهيم قابلية ذلك الرتقي، وربام يكون أحسن قانون للتعبري عن العالقات  

جلزاء، وما قبلها يف أرض املحرش تلك املقولة املعروفة التي تقول: )ما  التي تربط أهل دار ا 

 . (1) كان هلل دام واتصل، وما كان لغري اهلل انقطع وانفصل(

لذلك، فقد رأينا تقسيم هذه املقاصد اىل قسمني، األول يف املودة واللقاء ألهل اجلنة وما        

يقابلهام من اكتامل السعادة التي برشهم هبا تعاىل ورغبهم فيها، والثاين يف االفرتاق والقطيعة  

______________________________________________________________   
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رهم به تعاىل، وأنذرهم منه.   يف أهل النار، وما يقابلهام من احلرسة والندم الذي حذَّ

 حملبة اليت تعحمُّ احملسنني من أصحاب اجلنة املودة واقصد األول:  امل
َيَودُّ   املودة لغًة من )الَودُّ(: وهو مصدر وددُت، وهو يَودُّ من األمنية ومن املودة، َودَّ 

 . (1) مودةً 

 . ( 2) أما يف االصطالح فالتودد: طلب مودة األكفاء بام يوجب ذلك، وموجبات املودة كثرية 

اليشء،   والود: حمبة  عدة،  آياٍت  يف  الكريم  القرآن  يف  واملودة  الود  كلمة  وردت  وقد 

ومتني كونه، ويستعمل يف كل واحد من املعنيني، عىل أن التمني يتضمن معنى الود؛ ألن  

تعاىل:   وقوله  توده،  ما  تشهي حصول  هو  َةً التمني  َوَرمحم ًة  َمَودَّ َبيمنَُكمم  ]الروم:    َوَجَعَل 

وق 21 تعاىل:  [،  اوله  ُودًّ َُن  محم الرَّ هَلُُم  َعُل  املحبة    ،[96]مريم:    َسَيجم املودُة  وتقتيض 

َبىاملجردة، كام يف قوله تعاىل:   ُقرم الم َة يِف  املمََودَّ إِالَّ  ًرا  َعَليمِه َأجم َأُلُكمم  ]الشورى:    ُقلم اَل َأسم

َوُدودُ [، وقوله تعاىل:  23 َغُفوُر الم ]هود:    إِنَّ َريبِّ َرِحيٌم َوُدودٌ [،  14]الربوج:    َوُهَو الم

تعاىل:  90 قوله  يف  دخل  ما  يتضمن  والودود   ،] َُوحُيِبُّوَنه بُُّهمم 
حُيِ ٍم  بَِقوم اهللَُّ  َيأميِت  َف    َفَسوم

 .(3) [، وقال بعضهم: مودة اهلل لعباده هي مراعاته هلم54]املائدة:  

الدائمة، واحلال األول والسبب األساس هلذه  فاجلنة دار الكرامة والسعادة احلقيقية  

السعادة استشعارهم لقرهبم من اهلل تعاىل وإكرامه هلم، وسامعهم للبشارة العظيمة، وغريها  

اًل ِمنم َربٍّ َرِحيمٍ كام قال تعاىل:   [. 58]يس:    َساَلٌم َقوم

ناية بأهل  يقول ابن عاشور يف تفسريه لآلية الكريمة: )وهو الداللة عىل الكرامة والع

اجلنة من جانب القدس إذ يوجه إليهم سالم اهلل بكالم يعرفون أنه قول من اهلل تعاىل، إما  
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بواسطة املالئكة، وإما بخلق أصوات يوقنون بأهنا جمعولة ألجل أسامعهم كام سمع موسى  

ا  كالم اهلل حني ناداه من جانب الطور من الشجرة فبعد أن أخرب بام حباهم به من النعيم مشري

قال   عليهم  بالتسليم  التكريم  وأعىل وهو  أسمى  هو  ما  بأن هلم  أخرب  أصول أصنافه،  إىل 

رَبُ تعاىل:   َواٌن ِمَن اهللَِّ َأكم  .(1) [(72]التوبة:  َوِرضم

ومما يدل عىل هذا التكريم ما ورد يف األحاديث من كثرة ذكر املؤمنني هلل تعاىل، كام قال  

  بِيَح ِميَد، َكاَم ُتلمَهُموَن النََّفَس(: )ُيلمَهُموَن التَّسم ؛ ولذلك كان أعظم نعمة وسعادة  (2) َوالتَّحم

للمؤمنني ذلك القرب اهلل تعاىل، والذي يتجىل يف نفس تلك املظاهر التي كانت يف الدنيا،  

ولكن بصورة أكثر وضوحًا ومجاالً؛ فمعرفة اهلل تعاىل هي أكرب النعم التي حين هلا املؤمنون،  

 . (3) وخاصة املقربني منهم

باإلضافة  عليه  ويدل  األرس،  التواصل مع  ذلك  هو  اجلنة  أهل  أسباب سعادة  وثاين 

ا َمنم ُأويِتَ كَِتاَبُه بَِيِمينِِه ) لتلك اآليات الكريمة يف نعيمهم احليس قوله تعاىل:   َف  7َفَأمَّ ( َفَسوم

َيِسرًيا ) إِىَل أَ 8حُيَاَسُب ِحَساًبا  َوَينمَقلُِب  وًرا(  ُ لِِه َمرسم [، وظاهر اآلية  9ــ    7]االنشقاق:    هم

 الكريمة يدل عىل أن ألهل اجلنة أرسًا مثلام كان هلم يف الدنيا. 

وكذلك فمصداق هذا الوعد اإلهلي قد ورد يف آياٍت عدة من القرآن الكريم، ومنها  

ُخُلوهَنَا َوَمنم َصَلَح ِمنم َآَبائِ قوله تعاىل:   ٍن َيدم اهِتِمم َجنَّاُت َعدم يَّ َواِجِهمم َوُذرِّ ]الرعد:      ِهمم َوَأزم

هـ( يف تفسريه لآلية الكريمة: )أي جيمع بينهم وبني أحباهبم  774[، يقول ابن كثري )ت 23

فيها من اآلباء واألهلني واألبناء، ممن هو صالح لدخول اجلنة من املؤمنني، لتقر أعينهم هبم  

 امتنانًا من اهلل تعاىل وإحسانًا من غري تنقيص  حتى إنه ترفع درجة األدنى إىل درجة األعىل 
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 . (1) لألعىل عن درجته(

لذلك يصف تعاىل املؤمنني بأهنم الذين يدعون ويترضعون اىل اهلل تعاىل أن جيمعهم  

ِذيَن  بـأهلهم وذوهيم يف اجلنان، فلم يكتفوا بالدعاء ألنفسهم بدخول اجلنة، قال تعاىل:   َوالَّ

هَ  نَا  َربَّ إَِماًما َيُقوُلوَن  لِلمُمتَِّقنَي  َعلمنَا  َواجم نُيٍ  َأعم َة  ُقرَّ اتِنَا  يَّ َوُذرِّ َواِجنَا  َأزم ِمنم  َلنَا  ]الفرقان:    بم 

تِي  هلم هبذا، فقال:    [، كام أخرب عن دعاء املالئكة  74 ٍن الَّ ِخلمُهمم َجنَّاِت َعدم نَا َوَأدم َربَّ

هَتُمم َوَمنم َصَلَح ِمنم  َكِيمُ َوَعدم َعِزيُز احلم اهِتِمم إِنََّك َأنمَت الم يَّ َواِجِهمم َوُذرِّ  [. 8]غافر:   آَبائِِهمم َوَأزم

اإلخوان   مع  التواصل  ذلك  وتوادهم  اجلنة  أهل  سعادة  يف  األسباب  ثالث  أما 

واألصدقاء، املتساوون يف الدرجة واملتشاكلون يف الطباع، وهو ما عربت عنه آيات كثرية،  

القرن أن  وأنواع  تذكر  ومواقفهم  طباعهم  اتفاق  عىل  بناء  واحدة،  درجة  يف  يكونون  اء 

فال تقترص هذه السعادة من االجتامع والتواصل مع ذوي القربى، بل يشتمل عىل    جزائهم،

: )إنَّ اهللََّ يقوُل َيوَم الِقياَمِة:  مجيع من حتاَبوا يف اهلل تعاىل ولو من غري أرحام بينهم، يقول  

َن امُلَتحا  ( أيم بُّوَن بَجاليِل، اليوَم ُأظِلُُّهمم يف ِظيلِّ َيوَم ال ِظلَّ إالَّ ِظيلِّ
(2) . 

يف احلديث الرشيف إن فضل هذا التوادد واملحبة يف جناب اهلل تعاىل سريون    فيبني

آثارها يوم القيامة، بل أنه تعاىل يستظلهم حتت ظل عرشه الكريم، كام ُروي عن أيب مسلم  

اخلوالين حني قال ملعاذ بن جبل )إين ألحبك يف اهلل( فقال له معاذ بن جبل: سمعُت رسول  

َم اَل ظِلَّ إِالَّ ظِلُُّه(، قال  يقول: )املمَُتحَ   اهلل ِش َيوم َعرم ابُّوَن يِف اهللِ َعىَل َمنَابَِر ِمنم ُنوٍر يِف ظِلِّ الم

أبو مسلم اخلوالين: فخرجُت حتى لقيت عبادة بن الصامت فذكرُت له حديث معاذ بن  

اهلل رسول  سمعُت  فقال:  لِلمُمَتَحابِّ   جبل   حَمَبَّتِي  تم  )َحقَّ يقول:  ربه  عن  ،  حيكي  يِفَّ نَي 

، َواملمَُتَحابُّوَن يِف اهللِ عَ  ُمَتَزاِوِريَن يِفَّ تم حَمَبَّتِي لِلم ، َوَحقَّ ُمَتَباِذلنَِي يِفَّ تم حَمَبَّتِي لِلم ىَل َمنَابَِر ِمنم  َوَحقَّ
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َم اَل ظِلَّ إاِلَّ ظِلُُّه( ِش َيوم َعرم  . (1) ُنوٍر يِف ظِلِّ الم

اهلل تعاىل املتحابني فيه برغم البعد املكاين بينهم،  ففي هذه األحاديث الدليل عىل مجع  

بل إن هذه األحاديث ال يفهم منها فقط ما نعرفه من البعد املكاين، بل يدخل فيه أيضًا البعد  

الزماين، حيث يلتقي املؤمنون بكل من حيبوهنم من أنبياء اهلل ورسله واألولياء والصاحلني،  

 وكل من هفت قلوهبم حمبة هلم.

يشيع    ولذلك كام  ال  واحلكمة،  والتقوى  العلم  بأهل  مملوء  اجلنة  أهل  جمتمع  فإن 

املنحرفون، من أن اجلنة حمل للشهوات احلسية، ال للمعاين العقلية والروحية، وكيف تكون  

كذلك، وفيها األنبياء واألولياء والصاحلني والعلامء، وكلهم يبقى بنفس اهتامماته ورغباته  

 . (2)التي رحل هبا من الدنيا 

فهذا باب من أبواب السعادة املعنوية التي وعدها تعاىل عباده، وسبٌب من أسباهبا، بل  

إن هذا االجتامع ال يقترص عىل املتحابني يف اهلل من ذوي األرحام وغري ذوي األرحام من  

النفوس، وكام ذكرنا يف نامذج من ذلك   املؤمنني الصاحلني، بل إنه يشتمل جلميع ما هتواه 

 احليس فريافقه تلك الطمأنينة والسعادة التي مل ختطر هلم عىل بال.  النعيم 

َنمُفُس ودليل ذلك ما نص عليه قوله تعاىل:   َتِهيِه األم [،  71]الزخرف:    َوفِيَها َما َتشم

َق بِِه ُأوَلئَِك ُهُم املمُتَُّقوَن ) وقوله تعاىل:   ِق َوَصدَّ دم اُءوَن ِعنمَد  ( هَلُمم َما َيَش 33َوالَِّذي َجاَء بِالصِّ

ِسننِيَ  املمُحم َجَزاُء  َذلَِك  ِمم  تعاىل:  34،  33]الزمر:    َرهبِّ وقوله   ،]  َوَعِمُلوا آَمنُوا  ِذيَن  َوالَّ

َكبرِيُ  الم ُل  المَفضم ُهَو  َذلَِك  ِمم  َرهبِّ ِعنمَد  َيَشاُءوَن  َما  هَلُمم  َنَّاِت  اجلم َضاِت  َروم يِف  احِلَاِت    الصَّ

يات الكريمة التي تدل عىل هذه النعم اإلهلية يف دار اجلزاء،  [، وغريها من اآل22]الشورى:  

 فضاًل عامَّ يؤيدها من نصوص احلديث الرشيف. 
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هلذا فمام ُروَي أنه عندما جاء بعض األعراب وكان ممن حيبون الزرع، وصف له رسول  

ث وعند  اجلنة بام يتناسب مع طباعه وما يشتهي، إذ ورد أنه    اهلل   ه رجٌل  )كان يوًما حيدِّ

َت  من أهل البادية، فقال   ِع، َفَقاَل له: أَلسم رم ُه يف الزَّ َتأمَذَن َربَّ ِل اجلَنَِّة اسم : )أنَّ َرُجاًل ِمن أهم

تَِواُؤُه   واسم َنَباُتُه  َف  الطَّرم َفَباَدَر  َفَبَذَر،  َقاَل:  َرَع،  أزم أنم  ُأِحبُّ  وَلكِنِّي  َبىَل،  َقاَل:  ِشئمَت؟  فِيام 

َصاُدُه،   تِحم بُِعَك يشٌء(، فقال  واسم َثاَل اجِلَباِل، فَيقوُل اهللَُّ: ُدوَنَك يا ابمَن آَدَم، فإنَّه ال ُيشم َفكاَن أمم

فلسنا   نحن  وأما  زرع  أصحاب  فإهنم  أنصاريًا،  أو  ُقرشيًا،  إال  جتده  ال  واهلل  األعرايب: 

 .  (1)بأصحاب زرع، فضحك النبي 

يف وجود اخليل ملن أرادها وهيواها يف اجلنة ملا ُروَي من حديث    وكذلك ما ُروَي عنه

: )إنم  فقال: يا رسول اهلل، هل يف اجلنة من خيل؟ قال  املسعودي أن رجاًل سأل النبي  

َمَل فِيَها َعىَل َفَرٍس ِمنم َياُقوَتٍة مَحمَراَء َيطرُِي بِ  َك يِف اجلَنَِّة َحيمُث  اهللَُّ َأدمَخَلَك اجلَنََّة، َفاَل َتَشاُء َأنم حُتم

( قال: وسأله رجل فقال: يا رسول اهلل هل يف اجلنِة من إبل؟ قال: فلم يقل   ِشئمَت إاِلَّ َفَعَلتم

تم  له ما قال لصاحبه، قال ُسَك َوَلذَّ َتَهتم َنفم ِخلمَك اهللَُّ اجلَنََّة َيُكنم َلَك فِيَها َما اشم : )إِنم ُيدم

َعيمنَُك(
 (2). 

إن أدخلك اجلنة اهلل فال تشاء أن حتمل عىل فرس كذلك إال مُحلت عليه،  وتقدير الكالم  

واملعنى أنه ما من يشء تشتهيه األنفس إال وجتده يف اجلنة كيف شاءت حتى لو اشتهيت أن  

 تركب فرسًا عىل هذه الصفة لوجدته ومتكنته منه. 

كب من ياقوتة  وحيتمل أن يكون املراد إن أدخلك اهلل اجلنة فال تشاء أن يكون لك مر

محراء يطري بك حيث شئت وال ترىض به فتطلب فرسًا من جنس ما جتده يف الدنيا حقيقة  

 .(3) وصفة، واملعنى فيكون لك من املراكب ما يغنيك عن الفرس املعهود
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أعرايب، فقال:    ويدل عىل هذا أيضًا ما جاء يف الرواية عن أيب أيوب قوله: أتى النبي

ِخلمَت اجلَنََّة ُأتِيَت بَِفَرٍس ِمنم  اخليل، أيف اجلنة خيل؟، فقال    يا رسول اهلل إين ُأحب  : )إِنم ُأدم

ملا أراد أن يبني    ، )ولعله  (1) َياُقوَتٍة َلُه َجنَاَحاِن َفُحِملمَت َعَليمِه، ُثمَّ َطاَر بَِك َحيمُث ِشئمَت(

تصوير والتمثيل، مثل  الفرق بني مراكب اجلنة ومراكب الدنيا وما بينهام من التفاوت عىل ال

فرس اجلنة يف جوهره بام هو عندنا أثبت اجلواهر وأدومها وجودًا وأنصعها لونًا وأصفاها  

بقوله   األخرى  الرواية  يف  ذلك  وأكد  بالطري،  انتقاله  ورسعة  حركته  شدة  ويف  جوهرًا، 

 . (2)جناحان(

لبيئة التي تشتهيها،  فهذه األحاديث إنام تدل عىل أن اهلل تعاىل يوفر لكل نفس يف اجلنة ا 

تعاىل:   قال  يزيد يف مجاهلا ولذهتا، كام  ما  إليها من كرمه  فِيَها  بل يضيف  َيَشاُءوَن  َما  هَلُمم 

نَا َمِزيدٌ  نَى َوِزَياَدةٌ [، وقال تعاىل: 35]ق:   َوَلَديم ُسم َسنُوا احلم  [.  26]يونس:    لِلَِّذيَن َأحم

النفوس   تلك  ُيعني  ال  هذا  ترتضيه  وطبعا  ال  ما  تشتهي  قد  والتي  بالدنس،  اململوءة 

الفطرة السليمة؛ ذلك أن أصحاب تلك الشهوات، وبعد املرور عىل الرصاط هُيذبون منها  

والرغبات   الطيبة،  النفوس  أصحاب  الطيبون  إال  يدخلها  ال  فاجلنة  اجلنة،  دخوهلم  قبل 

 . (3) الطيبة

 اليت تعمُّ املسيئني من أصحاب النار   الفحرقة والقطيعة  املقصد الثاين:
فرقا،   يفرقه  فرقه  مع،  اجلم خالف  و)المفرق:  واملباينة،  االفرتاق  من  اللغة  يف  الفرقة 

م: َفارق َبعضهم   َقوم َقة، وتفارق الم م: المفرم ء ُمَفارَقة، وفراقًا: باينه، َوااِلسم م وفرقه. َوَفارق اليشَّ

ًضًا(  .(4)َبعم

______________________________________________________________   

 .٦82/ 4( سنن التمذي: 1)
 . 213/ 7( حتفة األحوذي شرح سنن التمذي:  2)
 .4٦7( )يُنظر( أسرار ما بعد املوت: 3)
 .384،  383/ ٦األعظم: ( احملكم واحمليط 4)
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هـ(: الفرق  504وجاءت بعدة موارد يف القرآن الكريم، قال الراغب االصفهاين )ت 

قال   باالنفصال،  اعتبارًا  يقال  والفرق  باالنشقاق،  اعتبارًا  يقال  الفلق  لكن  الفلق  يقارب 

رَ تعاىل:   َبحم نَا بُِكُم الم [، والفرق: القطعة املنفصلة. والتفريق أصله  50]البقرة:    َوإِذم َفَرقم

 .(1) ري، ويقال ذلك يف تشتيت الشمل والكلمة(للتكث

ففي مقابل ذلك اجلزاء املعنوي املمتلئ باجلامل، والذي يتواصل فيه املحسنون مع كل  

يشء، ابتداء بقرهبم من اهلل تعاىل، وانتهاء بأي خملوق يرغبون يف التواصل معه، فضاًل عن  

اجلانب   ففي  يتمنونه وحيبوه،  ما  بكل  التي  إحاطتهم  والتفريق  التشتت  أنواع  نرى  اآلخر 

يعاين منها املسيؤون ممن آثروا يف الدنيا مقاطعة رهبم، ورسله، وهداهتم، ومجيع القيم التي  

 جاءوا هبا؛ فلذلك كان جزاؤهم من جنس عملهم. 

اىل     ذلك  بعد  ليدلنا  فيها  ورد  ما  وبيان  الكريمة  للنصوص  استقرائنا  خالل  ومن 

يره وإنذاره العباد من كل ما يقود إليها، فقد عربَّ تعاىل عن أخطر أنواع  مقصده تعاىل يف حتذ

ُجوُبونَ هذه القطيعة بقوله:   َمئٍِذ ملََحم ِمم َيوم ُمم َعنم َرهبِّ [، وقد ُسبقت  15]املطففني:  َكالَّ إهِنَّ

يَ هذه اآلية الكريمة بقوله تعاىل:   ُقُلوهِبِمم َما َكاُنوا  ِسُبونَ َكالَّ َبلم َراَن َعىَل  ]املطففني:    كم

[، لتبني أن السبب يف ذلك احلجاب ليس من اهلل، وإنام من عند أنفسهم، بعد أن مألوا  14

 قلوهبم بأنواع الشبه التي حتول بينهم وبني رهبم. 

تعاىل:   قوله  كله  ذلك  سبق  )وقد  بِنَي  لِلمُمَكذِّ َمئٍِذ  َيوم ٌل  ِم  10َويم بَِيوم ُبوَن  ُيَكذِّ ِذيَن  الَّ  )

َتٍد َأثِيٍم ) 11يِن ) الدِّ  ُب بِِه إاِلَّ ُكلُّ ُمعم لنِيَ 12( َوَما ُيَكذِّ َوَّ   ( إَِذا ُتتمىَل َعَليمِه آَياُتنَا َقاَل َأَساطِرُي األم

[، وهي تبني أن ذلك احلجاب كان قد صنع يف الدنيا بسبب التكذيب  13ــ   10]املطففني:  

 . (2) ئق والقيم التي جاءهتم هبا الرسلوالتلفيق والتزوير الذي مارسه املسيؤون مع احلقا 

______________________________________________________________   

 .188/ 2( مفردات ألفاظ القرآن الكرمي: 1)
 .4٦8( أسرار ما بعد املوت: 2)
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لذلك فقد استحقوا بام أرصوا عليه من العناد والتكذيب والتلفيق هذا احلجب عن اهلل  

تعاىل وعن رمحته وفضله ورأفته، ليبني تعاىل بعد ذلك ما اوصلهم إليه من الشقاء واخلرسان  

تعاىل:   قوله  تفسري  يف  جاء  وقد  ِ املبني،  َرهبِّ َعنم  ُمم  ) إِهنَّ ُجوُبوَن  ملََحم َمئٍِذ  َيوم ُمم  15مم  إهِنَّ ُثمَّ   )

َِحيِم )  ُبونَ 16َلصاُلوا اجلم [، يف إن  17ـ    15]املطففني:    ( ُثمَّ ُيقاُل هَذا الَِّذي ُكنمُتمم بِِه ُتَكذِّ

هذه اآليات قد اشتملت عىل أنواع ثالثة من الويل، وهي اإلهانة، والعذاب، والتقريع مع  

 ص من العذاب. التأييس من اخلال 

فأما اإلهانة فحجبهم عن رهبم، واحلجب هو السرت، ويستعمل يف املنع من احلضور  

لدى امللك ولدى سيد القوم، وكال املعنيني مراد هنا ألن املكذبني بيوم الدين ال يرون اهلل  

 يوم القيامة حني يراه أهل اإليامن.

األبرار:   أحوال  حكاية  يف  قوله  املعنى  هذا  َينمُظُرونَ َعىَل ويوضح  ََرائِِك  األم    

ُبوا  [، وكذلك فإهنم ال يدخلون حرضة القدس قال تعاىل:  23]املطففني:   ِذيَن َكذَّ الَّ إِنَّ 

 
ِ
اَمء َواُب السَّ وا َعنمَها اَل ُتَفتَُّح هَلُمم َأبم رَبُ َتكم [، وليكون الكالم مفيدا  40]األعراف:    بِآَياتِنَا َواسم

ِ   للمعنيني قيل:   ُجوُبونَ َعنم َرهبِّ َمئٍِذ ملََحم دون أن ُيقال: عن رؤية رهبم، أو عن وجه    مم َيوم

ِقَياَمةِ رهبم كام قال تعاىل يف آية آل عمران:  َم الم  [. 77]آل عمران:   َواَل َينمُظُر إَِليمِهمم َيوم

َِحيمِ وأما العذاب اآلخر فهو ما يف قوله تعاىل:   ُمم َلَصاُلو اجلم عطفت مجلته  وقد  ُثمَّ إهِنَّ

بحرف )ثم( الدالة يف عطفها اجلمل عىل الرتاخي الرتبي وهو ارتقاء يف الوعيد؛ ألنه وعيد  

 بأهنم من أهل النار وذلك أشد من خزي اإلهانة. واملعنى: أهنم سيصلون عذاب جهنم.. 

  ُثمَّ ُيقاُل هَذا الَِّذي ُكنمُتمم وأما التقريع مع التأييس من التخفيف فهو مضمون مجلة:  

ُبونَ  ُتَكذِّ فعطف اجلملة بحرف ثم اقتىض تراخي مضمون اجلملة عىل مضمون التي    بِِه 

 قبلها، أي بعد درجته يف الغرض املسوق له الكالم. 

اإلشارة   اسم  بأنه    هَذاواقتىض  العذاب  العذاب، واإلخبار عن  إىل  أهنم صاروا 

به وهم يكذبونه، وذلك هو  الذي كانوا به يكذبون؛ يفيد أنه العذاب الذي تكرر وعيدهم  
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 .(1) اخللود وهو درجة أشد يف الوعيد(

وهكذا يذكر القرآن الكريم مشهدًا من مشاهد القطيعة يبدأ بدعاء املسيئني وتوسلهم  

َوُتنَا َوُكنَّا  هلل تعاىل أن ُيرجهم مما هم فيه، وهم يرددون بكل خشوع:   نَا َغَلَبتم َعَليمنَا ِشقم َربَّ

ًما َضالِّنيَ  َنا َفإِنَّا َظاملُِونَ 106 )َقوم نَا ِمنمَها َفإِنم ُعدم ِرجم نَا َأخم  [. 108ـ  106]املؤمنون:  ( َربَّ

والتي   املسيؤون،  منها  يعاين  التي  الشديدة  اآلالم  تلك  عن  الكريم  القرآن  ُيرب  كام 

ِرِمنَي  إِنَّ اجتعلهم يطلبون من املالئكة أن يطلبوا من اهلل تعاىل القضاء عليهم، قال تعاىل:   ملمُجم

ُ َعنمُهمم َوُهمم فِيِه ُمبملُِسوَن )74يِف َعَذاِب َجَهنََّم َخالُِدوَن )  نَاُهمم َوَلكِنم  75( اَل ُيَفرتَّ ( َوَما َظَلمم

 ( الظَّاملنَِِي  ُهُم  ) 76َكاُنوا  َماكُِثوَن  إِنَُّكمم  َقاَل  َربَُّك  َعَليمنَا  ِض  لَِيقم َياَمالُِك  ا  َوَناَدوم َلَقدم  77(   )

َثَرُكمم لِلمَحقِّ َكاِرُهونَ جِ  َقِّ َوَلكِنَّ َأكم  [. 78ــ   74]الزخرف:   ئمنَاُكمم بِاحلم

األسوار:   وراء  من  ينادون  جهنم  يف  الكافرين  )وتسمع  فيها:  قطب  السيد  ويقول 

 َربَُّك َعَليمنَا  ِض  لَِيقم العذاب،  77]الزخرف:    َياَمالُِك  وأمل  الصدور،  ضيق  فتحس   ،]

 .(2) اجلحيم، وإن مل يقل لك كيف هذا اجلحيم( ووهج النار، ولفح 

وألجل ختلصهم من عذاب يومئذ، ومن القطيعة التي نالتهم فحجبتهم عن مجيع النعم  

النار فقط، بل إهنم   التي ُرِزق هبا أهل اجلنان، مل يذكر القرآن الكريم خماطبتهم مع خازن 

فيها جرائمهم التي مارسوها يف    جيرون تلك احلوارات الكثرية فيام بينهم، والتي يستعيدون

الدنيا، ويلقي بعضهم عىل بعض اللوم بسببها، ومن تلك املشاهد والتي تبني تربءة بعضهم  

من بعض، علَّه يقلل من عقاهبم، وال سيَّام بني من كانوا ضعفاء ومستكربين يف الدنيا مما  

وَن يِف النَّاِر َفَيقُ عرب عنه قوله تعاىل:   وا إِنَّا ُكنَّا َلُكمم  َوإِذم َيَتَحاجُّ رَبُ َتكم َعَفاُء لِلَِّذيَن اسم وُل الضُّ

نُوَن َعنَّا َنِصيًبا ِمَن النَّاِر )  وا إِنَّا ُكلٌّ فِيَها إِنَّ اهللََّ َقدم  47َتَبًعا َفَهلم َأنمُتمم ُمغم رَبُ َتكم ِذيَن اسم ( َقاَل الَّ

______________________________________________________________   

 .201/ 30( التحرير والتنوير: 1)
 .55( مشاهد القيامة يف القرآن: 2)
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ِعَبادِ  َ الم  .(1) [48،  47]غافر:  َحَكَم َبنيم

ُضُهمم  ومنها ما عرب عنه قوله تعاىل:   ِجُع َبعم ِمم َيرم ُقوُفوَن ِعنمَد َرهبِّ َوَلوم َتَرى إِِذ الظَّاملُِوَن َموم

ِمننَِي )  اَل َأنمُتمم َلُكنَّا ُمؤم وا َلوم رَبُ َتكم ِعُفوا لِلَِّذيَن اسم ُتضم ِذيَن اسم َل َيُقوُل الَّ َقوم ٍض الم ( َقاَل  31إِىَل َبعم

تَ  اسم ِذيَن  ُكنمُتمم  الَّ َبلم  َجاَءُكمم  إِذم  َد  َبعم َُدى  اهلم َعِن  َناُكمم  َصَددم ُن  َأَنحم ِعُفوا  ُتضم اسم لِلَِّذيَن  وا  رَبُ كم

يمِل َوالنََّهاِر إِذم َتأمُمُروَننَا َأنم  32جُممِرِمنَي )  ُر اللَّ وا َبلم َمكم رَبُ َتكم ِعُفوا لِلَِّذيَن اسم ُتضم ِذيَن اسم ( َوَقاَل الَّ

ُفَر بِاهللَِّ َعَذاَب َنكم وا النََّداَمَة ملََّا َرَأُوا الم َعَل َلُه َأنمَداًدا َوَأرَسُّ  [. 33ــ   31]سبأ:   َوَنجم

بل إن درجة القطيعة التي يروهنا تصل اىل تربئ الشيطان بنفسه من أعامهلم التي دعاهم  

تعاىل:   يقول  إذ  الدينا،  ملََّ إليها وزينها هلم يف حياهتم  يمَطاُن  الشَّ اهللََّ  َوَقاَل  إِنَّ  ُر  َمم األم ُقيِضَ  ا 

ُتُكمم  َدَعوم َأنم  إِالَّ  ُسلمَطاٍن  ِمنم  َعَليمُكمم  يِلَ  َكاَن  َوَما  ُتُكمم  َلفم َفَأخم ُتُكمم  َوَوَعدم َقِّ  احلم َد  َوعم   َوَعَدُكمم 

ِخُكمم َوَما َأنم  ِ َتَجبمُتمم يِل َفاَل َتُلوُمويِن َوُلوُموا َأنمُفَسُكمم َما َأَنا بُِمرصم ُت  َفاسم ِخيَّ إيِنِّ َكَفرم ِ ُتمم بُِمرصم

ُتُموِن ِمنم َقبمُل إِنَّ الظَّاملنَِِي هَلُمم َعَذاٌب َألِيمٌ  كم َ  [. 22]إبراهيم:   باَِم َأرشم

ونظرًا ملا سقناه من تواصل املحسنني مع كل ما ألِفوه وأحبوه بدءًا من تواصلهم مع  

املسيؤون وقد تربأوا من بعضهم وليس هلم    اهلل تعاىل، نجد تلك الُفرقة التي يعانيها ويعاينها 

باالنقطاع   مملوء  ومعنوي  وأغالهلا،  وهليبها  بالنار  حيس  عقابني،  بني  فكانوا  نصري،  من 

والفراق بينهم وبني كل ما ُيفف عنهم هذا العذاب، فصاَحَب عذاهبم الكدورة واحلرسة  

خرس اليوم  ذلك  خرساهنم  أن  ذلك  املتناهية؛  غري  النفسية  يقول  واآلالم  حيث  عظياًم،  انًا 

اُن  تعاىل:  َ رُسم ِقَياَمِة َأاَل َذلَِك ُهَو اخلم َم الم لِيِهمم َيوم وا َأنمُفَسُهمم َوَأهم ِذيَن َخرِسُ يَن الَّ َارِسِ ُقلم إِنَّ اخلم

 [. 15]الزمر:  املمُبِنُي 

يف معرض تفسريه لآلية الكريمة بعد أن بنيَّ إن الكاملني    (2) اخلطيب الرشبينييقول  

______________________________________________________________   

 .470،  4٦9( )يُنظَر( أسرار ما بعد املوت: 1)
سر واخلطيب والعاّلمة، من فقهاء الشافعية، من أهل  ( حممد بن أمحد الشربيين، مشس الدين، اخلطيب الشربيين، املف 2)
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وخرسوا   منه،  أعظم  هالك  يعقل  ال  هالك  يف  أوقعوها  الذين  )هم  أنفسهم  خرسان  يف 

  ِقَياَمِة الم َم  َيوم لِيِهمم  خرسوا    َأهم كام  خرسوهم  فقد  النار  أهل  من  كانوا  إن  ألهنم  أيضًا؛ 

 أنفسهم، وإن كانوا من أهل اجلنة فقد ذهبوا ذهابًا ال رجوع بعده البتة. 

َذلَِك وقوله تعاىل   الرتبة يف اخلسارة    َأاَل  البعيد  العظيم  اُن  أي: األمر  َ رُسم اخلم ُهَو 

ة من وجوه؛ أحدها: أنه وصفهم باخلرسان ثم أعاد  أي: البني، يدل عىل غاية املبالغ  املمُبِنيُ 

اُن املمُبنِيُ ذلك بقوله تعاىل:   َ رُسم وهذا التكرير ألجل التأكيد، وثانيها: ذكر    َأاَل َذلَِك ُهَو اخلم

حرف )أال( وهو للتنبيه، وذكر التنبيه يدل عىل التعظيم، كأنه قال: بلغ يف العظم إىل حيث  

فتنبهوا إليه  تعاىل    ال تصل عقولكم  قوله  وثالثها:  انُ له،  َ رُسم اخلم تفيد    ُهَو  ولفظة )هو( 

احلرص كأنه قيل: كل خرسان يصري يف مقابلته كل خرسان، ورابعها: وصفه تعاىل بكونه  

 .(1) خرسانًا مبينًا يدل عىل التهويل(

هذه بعض مشاهد األمل التي يعاين منها أولئك الذين آثروا أن يقاطعوا رهبم، واهلداة  

الذين أرسلهم، واهلداية التي أرسلها معهم، ولذلك كان كل ما حصل هلم من قطيعة جزاء  

متوافقًا متامًا مع اختياراهتم ورغباهتم التي شكلوا منها نفوسهم، وهي يف نفس الوقت نوع  

ية هلم، ليدركوا قيمة اإليامن الذي فرطوا فيه، وباعوه بثمن بخس، وهلذا ورد  من أنواع الرتب

تعاىل:   قوله  املشاهد  تلك  بعض  عىل  التعقيب  ِسننَِي  يف  َعَدَد  ِض  َرم األم يِف  َلبِثمُتمم  َكمم  َقاَل 

يَن ) 112) َعادِّ َأِل الم ٍم َفاسم َض َيوم ًما َأوم َبعم  َلبِثمُتمم إِالَّ َقلِياًل َلوم َأنَُّكمم  ( َقاَل إِنم 113( َقاُلوا َلبِثمنَا َيوم

َلُموَن )  َجُعونَ 114ُكنمُتمم َتعم نَاُكمم َعَبًثا َوَأنَُّكمم إَِليمنَا اَل ُترم   112]املؤمنون:    ( َأَفَحِسبمُتمم َأنَّاَم َخَلقم

[، وهذا درس هلم، ليتخلصوا من كل ذلك الران الذي طبع قلوهبم يف الدنيا عن  115ــ  

وال تزال آثاره معهم يف اجلحيم، ولذلك احتاجوا إىل البقاء فيها حتى يزال عنهم    اهلداية، 

______________________________________________________________   

أربع جملدات. )يُنظر(   القرآن، يف  املنري[ يف تفسري  له تصانيف، منها ]السراج  القاهرة. درس وأفىت يف حياة شيوخه، 
 .485/ 2، ومعجم املفسرين »من صدر اإلسالم وحىت العصر احلاضر«: 5٦1/ 10شذرات الذهب: 

 .438/ 3اإلعانة على معرفة بعض معاين كالم ربنا احلكيم اخلبري:  ( السراج املنري يف1)
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 . (1)ذلك الران، أو يبقوا فيها أبد اآلبدين(

ِذينَ لذلك حني نقرأ بعض هذه املشاهد عن الذين كفروا وعصوا الرسول:       َمئٍِذ َيَودُّ الَّ   َيوم

َلوم   ُسوَل  الرَّ َوَعَصُوا  ُض َكَفُروا  َرم األم هِبُِم  ى  نفسية  42]النساء:   ُتَسوَّ لنا ظالل  فترتاءى   ،]

واضحة للخزي القاتل واخلجل املميت، يف موقف املواجهة، حني ُيستدعى الشهود من كل  

 شهيدًا عىل العباد، فلم يكن هلم شهيدًا، وال شافعًا وال نصريًا.  أمٍة، وجُياء بالرسول

َمئٍِذ َفَقدم َرمِحَهقوله تعاىل:    كام نقرأ عن ذلك العذاب ما ورد يف فم َعنمُه َيوم َ   َمنم ُيرصم

[، فريتسم لنا هول هذا العذاب الذي ُيَعد جمرد رصفه رمحة، ولو مل يقل لنا  16]األنعام:  

 .(2) تعاىل شيئًا عن ماهيته أو كنهه

من ذلك نعلم أن أغلب مقاصد هذا اجلزاء احليس من االجتامع والفرقة هي مقاصد  

ية حتى يف احلياة الدنيا إذ إهنا ال تقترص عىل اجلزاء االخروي، والتي تستدعي من العباد  تربو 

تعاىل:   قال  منهم،  الصاحلني  املمُتَِّقنيَ مرافقة  إِالَّ  َعُدوٌّ  ٍض  لَِبعم ُضُهمم  َبعم َمئٍِذ  َيوم ُء  َِخالَّ   األم

)ت[67]الزخرف:   الطوس  يقول  خليل  460،  مجع  وهو  ))االخالء(  َمئٍِذ  يَ هـ(:  وم

َعُدوٌّ  ٍض  لَِبعم ُضُهمم  يف    َبعم كانت  بل  اهلل  يف غري طاعة  الدنيا  دار  يف  خلته  كانت  من  يعني 

يوم   اخللة  يتبني فساد تلك  تنقلب عليه عداوة، الن صاحبها  اخللة  تلك  فان  اهلل،  معصية 

خالف    القيامة، وإنام كان كذلك، الن كل واحد من املتخالني يف غري طاعة اهلل يزين لصاحبه

احلق ويدعوه إىل ما يوبقه ويورثه سوء العاقبة بدل ما كان يلزمه من النصيحة له يف الدعاء  

إىل ترك القبيح وفعل احلسن ثم استثنى من مجلة االخالء الذين اخرب عنهم أهنم يصريون  

املمُتَِّقنيَ اعداءا ً،   ب  إِالَّ  ه فاهنا تتأكد  ؛ الن من كانت خمالته يف طاعة اهلل وعىل ما أمر اهلل 

 . (3) ذلك اليوم وال تنقلب عداوة(

______________________________________________________________   

 .471( أسرار ما بعد املوت: 1)
 .5٦( )يُنظَر( مشاهد القيامة يف القرآن: 2)
 . 209/ 9( التبيان يف تفسري القرآن: 3)
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هـ( تفسري اآلية الكريمة بقوله: )أى: تنقطع يف ذلك اليوم  548كام ذكر الزخمرشي )ت 

كل خلة بني املتخالني يف غري ذات اهلل، وتنقلب عداوة ومقتًا، إال خلة املتصادقني يف اهلل،  

 . (1) ثواب التحاب يف اهلل تعاىل والتباغض يف اهلل(فإهنا اخللة الباقية املزدادة قّوة إذا رأوا  

لذلك ورد يف األدعية املأثورة التعوذ من هذا احلجاب والتباغض وعذابه، ومنها ما  

: )إهلي ألي األمور إليك أشكو وملا  ورد يف دعاء كميل بن زياد قوله عن االمام عيل  

ته، فألن صريتني للعقوبات  منها أضج وأبكي ألليم العذاب وشدته أم لطول البالء ومد

مع أعدائك ومجعت بيني وبني أهل بالئك وفرقت بيني وبني أحبائك وأوليائك، فهبني يا  

سيدي وموالي وريب صربت عىل عذابك فكيف أصرب عىل فراقك وهبني صربت عىل حر  

 . (2) نارك فكيف أصرب عن النظر إىل كرامتك أم كيف أسكن يف النار ورجائي عفوك(

 والسخط ـ الرضا  2
يتوافق هذا اجلزاء املعنوي تبعًا لألعامل وامللكات التي ترتسخ يف نفوس العباد، وقد  

التي   تعاىل  املودة واالفرتاق الرتكاز أسبابه عىل رضا اهلل  آلينا جلعله أول ما ييل مقصدي 

تعتمد عىل التواصل مع اهلل تعاىل من عدمه، وكونه رس التاميز بني أهل اجلنة وأهل النار،  

َبَع  ن كونه رس اجلزاء احليس واملعنوي الذي يالقيه كاًل منهام، قال تعاىل:  فضاًل ع َأَفَمِن اتَّ

املمَِصريُ  َوبِئمَس  َجَهنَُّم  َوَمأمَواُه  اهللَِّ  ِمَن  بَِسَخٍط  َباَء  َكَمنم  اهللَِّ  َواَن  عمران:    ِرضم [،  162]آل 

 وسنتناول كاِل القسمني فيام يأيت: 

 يف اجلنان  ي للمنعمنيالرضا اإلهل  املقصد األول:
فهو   رضا،  يرىض  ريض  وُيقال:  ورضوانًا،  وَرضا ً  ِرضًا  ريض  السخط،  ضد  الرضا 

مريض ومرضو، ورضا العبد عن اهلل: أن ال يكره ما جيري به قضاؤه، ورضا اهلل عن العبد  

______________________________________________________________   

 . 2٦3/ 4( الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل: 1)
 .327الصاحلني: ( دعاء كميل بن زايد يف ضياء 2)



 

415 

  َريِضَ اهللَُّ َعنمُهمم َوَرُضوا َعنمهُ هو أن يراه مؤمترًا ألمره، ومنتهيًا عن هنيه، قال اهلل تعاىل:  

 [. 119ائدة:  ]امل

والرضوان: الرضا الكثري، وملا كان أعظم الرضا رضا اهلل تعاىل خص لفظ الرضوان  

َتَدُعوَها َما َكَتبمنَاَها  يف القرآن بام كان من اهلل تعاىل، قال عز وجل:   َبانِيًَّة ابم ًَة َوَرهم َرأمَفًة َوَرمحم

اهللَِّ  َواِن  ِرضم تَِغاَء  ابم إِالَّ  تعاىل:  27  ]احلديد:  َعَليمِهمم  وقال   ،]  ِمنمُه ٍَة  بَِرمحم ُمم  َرهبُّ ُهمم  ُ ُيَبرشِّ

َوانٍ  ُروِف   وقوله تعاىل:[،  21]التوبة:    َوِرضم َبيمنَُهمم بِاملمَعم ا  [،  232]البقرة:    إِذا َتراَضوم

   .(1) أي: أظهر كّل واحد منهم الّرضا بصاحبه وَرِضَيهُ 

أول خروجها من اجلسد بالرضا التام ملا  وقد برشَّ تعاىل أصحاب النفس املطمئنة من  

ه تعاىل هلا، لذلك كان هذا الرضا سمة من سامت اجلزاء املعنوي الذي تتنعم به يف جنات   أعدَّ

لذلك   نتيجة  باعتباره  عنهم،  برضاه  باملحسنني  يرتبط  ما  كل  تعاىل  اهلل  قرن  وقد  النعيم، 

رس مع  أو  اهلل،  مع  الدنيا  حياهتم  يف  مارسوه  الذي  واألحكام  الرىض  التعاليم  مع  أو  له، 

 والرشائع واألخالق التي طولبوا بتنفيذها. 

بجنات النعيم من حني وفاهتم    وهؤالء هم الذين برشهم اهلل تعاىل عىل لسان نبيه  

فيها  قال  التي  املطمئنة  النفوس  أصحاب  فهم  أرواحهم،  لقبض  املوت  مالئكة  وحضور 

املمُطم تعاىل:   ُس  النَّفم ُتَها  َأيَّ ) َيا  ِضيًَّة )27َمئِنَُّة  َمرم َراِضَيًة  َربِِّك  إِىَل  ِجِعي  ارم يِف  28(  ُخيِل  َفادم  )

ُخيِل َجنَّتِي 29ِعَباِدي )  [. 30ــ   27]الفجر:    ( َوادم

هـ( هذه النفس يف تفسريه الكاشف بقوله:  1400)ت   ويصف الشيخ حممد جواد مغنية

يه، وقد بنّي سبحانه أصحاب  )وهي التي آمنت باهلل وصغت اىل ذكره، وعملت بأمره وهن

ُقُلوُب  هذه النفس بقوله تعاىل:   ِر اهللِ َتطمَمئِنُّ الم ِر اهللِ َأال بِِذكم ِذيَن آَمُنوا َوَتطمَمئِنُّ ُقُلوهُبُمم بِِذكم الَّ

َمآٍب  ُن  َوُحسم هَلُمم  ُطوبى  احِلاِت  الصَّ َوَعِمُلوا  آَمنُوا  ِذيَن  [، ومعنى راضية  29]الرعد:    الَّ

______________________________________________________________   

 . 243/ 8، واحملكم واحمليط األعظم: 35٦( )يُنظَر( املفردات يف غريب القرآن: 1)
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 .(1) هنا حتمد أجرها ومقامها عند اهلل؛ ألن اهلل محد سعيها وأعامهلا(مرضية ا

وإن هذا اجلزاء ال يقترص عىل النعيم املعنوي دون احليس، بل مرافقًا له ومضافًا إليه،  

ِمم َجنَّاٌت  كام قال تعاىل:   ا ِعنمَد َرهبِّ َقوم ٍ ِمنم َذلُِكمم لِلَِّذيَن اتَّ تَِها  ُقلم َأُؤَنبُِّئُكمم بَِخريم جَتمِري ِمنم حَتم

ِعَبادِ  بِالم َبِصرٌي  َواهللَُّ  اهللَِّ  ِمَن  َواٌن  َوِرضم َرٌة  ُمَطهَّ َواٌج  َوَأزم فِيَها  َخالِِديَن  َاُر  هَنم عمران:    األم ]آل 

العظيم  15 الفوز  الصادقني بام وعدهم من  تعاىل عباده  به  الذي يكايفء  اليوم  [، فهذا هو 

تعاىل:   قال  له،  زوال  ال  الذي  هَلُمم  بالرضوان  ُقُهمم  ِصدم اِدِقنَي  الصَّ َينمَفُع  ُم  َيوم َهَذا  اهللَُّ  َقاَل 

فِ  َخالِِديَن  َاُر  هَنم األم تَِها  حَتم ِمنم  جَتمِري  ُز  َجنَّاٌت  َفوم الم َذلَِك  َعنمُه  َوَرُضوا  َعنمُهمم  اهللَُّ  َريِضَ  َأَبًدا  يَها 

َعظِيمُ   [.  119]املائدة:  الم

أمور   الرىض يف مجيع  الكريمة وتأثري هذا  اآلية  لطيفٍة يف  النظر يف  الشريازي  ويلفت 

نعمة رىض    العباد، بقوله )يلفت النظر أّن اآلية، بعد ذكر بساتني اجلنّة ونعمها الكثرية، تذكر

اهلل عن عباده، ورىض عباده عنه وتصف ذلك بأّنه الفوز العظيم، وهذا يدل عىل مدى أمهية  

بأّن مواله   إِذا أحس  أرفع نعم اهلل، ولكنّه  أمرؤ غارقًا يف  املتبادل، فقد يكون  هذا الرىض 

 ة روحه. ومعبوده وحمبوبه ليس راضيًا عنه، فإن مجيع تلك النعم واهلبات تصري علقاًم يف ذائق

كام يمكن أن يتوفر ألمرىء كل يشء، ولكنه ال يكون راضيًا وال قانعًا بام عنده، فمن 

الواضح أّن هذه النعم بأمجعها غري قادرة عىل إِسعاد تلك الروح، بل تكون دائاًم معرضة  

من   هي  التي  النفسية  الراحة  عىل  يقضيان  مستمر  نفيس  واضطراب  غامض  قلق  لعذاب 

 . (2) اىل(أعظم نعم اهلل تع

كام يشري تعاىل إىل أن هذا الرضا هو من أعظم اجلزاء الذي يراه املحسنون وهو الفوز  

َوَعَد اهللَُّ  األكرب الذي طاملا وعد سبحانه وتعاىل املؤمنني به، كام ذكر ذلك يف قوله تعاىل:  

َارُ  هَنم تَِها األم ِمنَاِت َجنَّاٍت جَتمِري ِمنم حَتم ِمننَِي َواملمُؤم ٍن  املمُؤم  َخالِِديَن فِيَها َوَمَساكَِن َطيَِّبًة يِف َجنَّاِت َعدم

______________________________________________________________   

 .5٦4/ 8( تفسري الكاشف: 1)
 . 197/ 4( تفسري األمثل: 2)
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َعظِيمُ  ُز الم َفوم رَبُ َذلَِك ُهَو الم َواٌن ِمَن اهللَِّ َأكم [؛ ذلك ألن ما يصل إىل القلب  72]التوبة:    َوِرضم

من الرسور برضوان اهلل أكرب من مجيع ذلك، فضاًل عىل أنه ثبت عند أرباب األلباب أن مجلة  

الوجود، وكيف واجلنة مرغوب  اجل إىل  بالنسبة  كالعدم  اهلل  إىل رضوان  بالنسبة  فيها  بام  نة 

 . (1)الشهوة، والرضوان صفة احلق، وأي مناسبة بينهام

بل إن أعظم رسور قد يتصوره املؤمن باهلل تعاىل يف أعظم صورة هلذا الرضا اإلهلي   

وصفه للنعيم احليس يف سورة يس بام  حني يطرقه ذلك السالم منه تعاىل؛ إذ قال تعاىل بعد  

اًل ِمنم َربٍّ َرِحيمٍ يتممه ويكمله يف نفوس عباده بقوله:   يقول     ،  [57]يس:    َساَلٌم َقوم

، ففي هذا  ِمنم َربٍّ َرِحيمٍ حاصل هلم    َسالمٌ : )وهلم أيضًا  (2) هـ(1376السعدي )

الً عاىل  كالم الرب تعاىل ألهل اجلنة وسالمه عليهم، وأكده بقوله ت ، وإذا سلم عليهم  َقوم

الرب الرحيم، حصلت هلم السالمة التامة من مجيع الوجوه، وحصلت هلم التحية، التي ال  

الرؤوف   العظيم،  الرب  امللوك،  ملك  بتحية  ظنك  فام  مثلها،  نعيم  وال  منها،  أعىل  حتية 

، فلوال أن اهللّ  الرحيم، ألهل دار كرامته، الذي أحل عليهم رضوانه، فال يسخط عليهم أبداً 

ر أن ال يموتوا، أو تزول قلوهبم عن أماكنها من الفرح والبهجة والرسور، حلصل   تعاىل قدَّ

 .(3) ذلك(

كام يصف الشيخ الشريازي هذا النداء من اهلل تعاىل بقوله: )هذا النداء الذي ختّف له  

الروح جيعل  اهلل،  بمحّبة  اململوء  النداء  هذا  بالنشاط،  فيملؤها  تتسّلق    الروح،  اإلنسانية 

األفراح نشوى باملعنويات التي ال يرقى إليها وصف وال تعادهلا أّية نعمة ُاخرى، نعم فسامع  

احلبور   باحلبور.  اجلنّة  يغمر سّكان  باللطف،  املعّطر  باملحّبة،  الندي  النداء  املحبوب،  نداء 

______________________________________________________________   

 .4٦9/ 12، وتفسري مفاتيح الغيب: 7٦/ 5( )يُنظَر( تفسري جممع البيان: 1)
أثىن عليه جمموعة من علماء عصره، وكان متواضعا حسن اخللق، من  ( عبد الرمحن بن انصر، أبو عبد هللا السعدي،  2)

مؤلفاته: ]احلق الواضح املبني يف توحيد األنبياء واملرسلني[، و]التفسري[، و]الدرة املختصرة يف حماسن اإلسالم[، تويف 
 . 329ـ  328/ 9ه. )يُنظر( موسوعة مواقف السلف يف العقيدة واملنهج والتبية: 137٦سنة

 .٦97يسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان: ( ت3)
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للنظر أّن ظاهر اآلية  الذي تعادل اللحظة منه مجيع ما يف الدنيا، بل ويفيض عليه...وامللفت  

يشري إىل أّن سالم اهلل الذي ينثره عىل املؤمنني يف اجلنّة، هو سالم مستقيم بال واسطة، سالم  

منه تعاىل، وأي سالم ذلك الذي يمّثل رمحته اخلاّصة! أي أّنه ينبعث من مقام رحيميته ومجيع  

 .(1) ألطافه وكراماته جمموعة فيه، ويا هلا من نعمة عظيمة!!( 

وقد ورد يف احلديث الرشيف اإلشارة اىل هذا النوع من اجلزاء، ومنه ما جاء يف قوله  

 يِف ُ رَيم َديمَك َواخلم نَا َوَسعم َنَِّة َفَيُقوُلوَن: َلبَّيمَك َربَّ َل اجلم َنَِّة: َيا َأهم ِل اجلم  َيَديمَك  : )إِنَّ اهللَ َيُقوُل أِلَهم

؟ َفَيُقوُلوَن: ِط َأَحًدا ِمنم    َفَيُقوُل: َهلم َرِضيُتمم م ُتعم َطيمَتنَا َما مَل ىَض؟ َيا َربِّ َوَقدم َأعم َوَما َلنَا اَل َنرم

 َأفمَضُل ِمنم َذلَِك؟  
ٍ
ء طِيُكمم َأفمَضَل ِمنم َذلَِك؟ َفَيُقوُلوَن: َيا َربِّ َوَأيُّ يَشم َخلمِقَك، َفَيُقوُل: َأاَل ُأعم

َوايِن، َفاَل  َدُه َأَبًدا(َفَيُقوُل: ُأِحلُّ َعَليمُكمم ِرضم َخُط َعَليمُكمم َبعم  .(2) َأسم

لذا فقد اتصفت هذه املعيشة يف جنات النعيم بالرضا التام فيها بني العباد واهلل تعاىل،  

فال يسخط عليهم أبدًا، وهو جزاء معنوي تفيض به نفوس العباد وتنرشح له صدورهم،  

يشها الراضون عن اهلل بكوهنا  وهلذا نرى القرآن الكريم يصف تلك املعيشة اجلديدة التي يع

عيشة راضية، وقد وردت البشارة هبا يف مواضٍع عدة يف اآليات الكريمة، منها ما ورد يف  

ا َمنم َثُقَلتم َمَواِزيُنُه ) قوله تعاىل:   [، وقوله  7،  6]القارعة:    ( َفُهَو يِف ِعيَشٍة َراِضَيةٍ 6َفَأمَّ

بِ تعاىل:   كَِتاَبُه  ُأويِتَ  َمنم  ا  ) َفَأمَّ كَِتابَِيهم  َرُءوا  اقم َهاُؤُم  َفَيُقوُل  ُماَلٍق  19َيِمينِِه  َأينِّ  َظنَنمُت  إِينِّ   )

 [. 21ــ   19]احلاقة:   ( َفُهَو يِف ِعيَشٍة َراِضَيةٍ 20ِحَسابَِيهم )

بصرية   من  مرأى  يف  كأهنا  وجتعلها  فيها  ترغب  التي  الكريمة  النصوص  من  وغريها 

من األدعية املأثورة التوسل اىل اهلل تعاىل أن ينال هذا الرضا،    املتدبر هلا، لذلك ورد يف العديد 

قوله: )إهلي من ذا الذي ذاق حالوة حمبتك فرام منك    ومنها ما ورد عن اإلمام السجاد  

بدالً، ومن ذا الذي آنس بقربك، فابتغى عنك حوالً، إهلي فاجعلنا ممن اصطفيته لقربك  

______________________________________________________________   

 . 213/ 14( تفسري األمثل: 1)
 . 217٦/ 4( صحيح مسلم: 2)
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ه إىل لقائك، ورضيته بقضائك، ومنحته بالنظر  وواليتك، وأخلصته لودك وحمبتك، وشوقت

إىل وجهك، وحبوته برضاك، وأعذته من هجرك وقالك، وبوأته مقعد الصدق يف جوارك،  

وخصصته بمعرفتك، وأهلته لعبادتك، وهيمته إلرادتك، واجتبيته ملشاهدتك، وأخليت  

وأوزعته ذكرك،  وأهلمته  عندك،  فيام  ورغبته  حلبك،  فؤاده  وفرغت  لك،  شكرك،    وجهه 

وشغلته بطاعتك، وصريته من صاحلي بريتك، واخرتته ملناجاتك، وقطعت عنه كل شئ  

 . (1) يقطعه عنك(

 املقصد الثاين: السخط اإلهلي على اجملرمني 
بسوء   استحقوه  الذي  السخط  املعاندين  يقابل  للمؤمنني،  الرضا  ذلك  مقابل  ويف 

ُط   خم ُل  أعامهلم، والسخط يف اللغة من السُّ ِفعم ِم والَعَدِم، َوالم ضا ِمثمَل الُعدم َخُط: ِضدَّ الرِّ والسَّ

َخُط َسَخطًا. والسخط: الكراهية لليشء وعدم الرضا به  .(2) ِمنمُه َسِخَط َيسم

األصفهاين:   الراغب  يقول  الشديد،  الغضب  بمعنى  الكريم  القرآن  يف  ويأيت 

تعاىل:   قال  للعقوبة،  املقتيض  الشديد  الغضب  َخُطونَ )والسخط:  َيسم ُهمم  ]التوبة:    إَِذا 

تعاىل:  58 قال  العقوبة،  إنزال  تعاىل:  اهلل  من  وهو   ،]  َوَكِرُهوا اهللََّ  َخَط  َأسم َما  َبُعوا  اتَّ

َواَنهُ  َعَليمِهمم [،  28]حممد:    ِرضم اهللَُّ  َسِخَط  ِمَن  [،  80]املائدة:    َأنم  بَِسَخٍط  َباَء  َكَمنم 

 .(3) [ 162]آل عمران:   اهللَِّ

فقد اقتضت عدالة اهلل تعاىل وحاكميته أن ينفذ ما وعد به عباده، فإن كان العبد من 

كان من الساخطني اجلاحدين  الراضني املرضيني، ُأعطى الرضا، واملعيشة الراضية، أما إن  

فقد حرم نفسه من هذا الرضا، ومل يلق إال السخط والغضب الذي وعد به تعاىل منكريه  

 وجاحديه. 

______________________________________________________________   

 . 413( الصحيفة السجادية: 1)
 .313/ 7( لسان العرب: 2)
 .4٦٦/ 1( مفردات ألفاظ القرآن الكرمي: 3)
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وقد احتوت النصوص الكريمة عىل نامذج كثرية يف هذه العقوبة املعنوية، ومنها ما ورد  

َم  والء  يف سورة الطور؛ إذ اشتملت إحدى الصور يف بعض مظاهر العذاب، فـ)هاهم أ َيوم

ا  َجَهنََّم َدعًّ َناِر  إىَِل  وَن  [، ولفظة )الَدع( لفظة مصورة بجرسها ملعناها،  13]الطور:    ُيَدعُّ

يكاد سامعها حيس بالدفع يف ظهور املكذبني، وهم ُيَزخون مدفوعني؛ تناسبًا مع اخلوض  

َهِذِه  وُيقال هلم    والدفع الذي كانوا فيه، وبينام هم ُيَدعون يف عنٍف وضغط، ُيشار اىل جهنم 

ُبونَ  ُتَكذِّ هِبَا  ُكنمُتمم  تِي  الَّ اىل هلجة  14]الطور:    النَّاُر  التقرير  السياق من هلجة  ينتقل  ثم   ،]

ونَ التهكم واالستنكار   ٌر َهَذا َأمم َأنمُتمم اَل ُتبمرِصُ [، أفسحٌر ما تَرون رأي  15]الطور:    َأَفِسحم

مقدمتها القرآن، أم قد عميتم فال ترون ما تشهدون؟  العني كام كنتم تقولون عن اآليات ويف  

وا َسَواٌء َعَليمُكمم ثم يعود السياق اىل األمر والتقرير: رِبُ وا َأوم اَل َتصم رِبُ َها َفاصم َلوم ، فال  اصم

َمُلونَ خمرج منها وال فرار َن َما ُكنمُتمم َتعم َزوم  . (1) [(16]الطور:    إِنَّاَم جُتم

اليوم هو الفوز العظيم لتنعم املحسنني برضا اهلل تعاىل، فكذلك  فكام أن الَفوز يف ذلك 

ر تعاىل مما حيل باملسيئني من األمل النفيس املشتمل عىل احلرسات التي ال تنتهي، والتي   حذَّ

نجد القرآن الكريم حيذر منها أهل الدنيا كثريا كي ال يقعوا فيها، ومنها ما جاء يف قوله تعاىل:  

 بُِعوا َأحم ُعُروَن  َواتَّ َتًة َوَأنمُتمم اَل َتشم َعَذاُب َبغم َسَن َما ُأنمِزَل إَِليمُكمم ِمنم َربُِّكمم ِمنم َقبمِل َأنم َيأمتَِيُكُم الم

اِخِريَن ) 55) طمُت يِف َجنمِب اهللَِّ َوإِنم ُكنمُت ملََِن السَّ َتا َعىَل َما َفرَّ َ ٌس َياَحرسم ( َأوم  56( َأنم َتُقوَل َنفم

ًة َفَأُكوَن  57َأنَّ اهللََّ َهَدايِن َلُكنمُت ِمَن املمُتَِّقنَي ) َتُقوَل َلوم   َعَذاَب َلوم َأنَّ يِل َكرَّ ( َأوم َتُقوَل ِحنَي َتَرى الم

ِسننِيَ   [. 59ــ   55]الزمر:  ِمَن املمُحم

، َوإِ   كام أشار إىل هذا السخط النبي  
ِ
 َمَع ِعَظِم الَباَلء

ِ
نَّ اهللََّ  يف قوله: )إِنَّ ِعَظَم اجلََزاء

َخُط( َضا، َوَمنم َسِخَط َفَلُه السَّ ، َفَمنم َريِضَ َفَلُه الرِّ َتاَلُهمم ًما ابم  .(2) إَِذا َأَحبَّ َقوم

______________________________________________________________   

 . 20٦( مشاهد القيامة يف القرآن: 1)
 .٦01/ 4( سنن التمذي: 2)
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َينمُظُر  ومنه أيضًا ما ورد عن أيب ذر قوله   ِقَياَمِة، َواَل  َم الم َيوم ُيَكلُِّمُهُم اهلُل  : )َثاَلَثٌة اَل 

يِهمم َوهَلُمم َعَذاٌب َألِيٌم(، قال أبو ذر: فقرأها رسول اهلل   ثالَث مرارًا، قال    إَِليمِهمم َواَل ُيَزكِّ

بُِل، َواملمَنَّانُ أبو ذر: خابوا وخرسوا، َمن هم يا رسول اهلل؟، قال   ُق ِسلمَعَتُه  : )املمُسم ، َواملمُنَفِّ

َكاِذِب( َلِِف الم  .(1) بِاحلم

حيث وَرَد يف رشح احلديث، أن هؤالء بحرماهنم من كالمه تعاىل فقد ُحِرموا من رضاه  

تعاىل، بقوله )قيل معنى )اَل ُيَكلُِّمُهُم( أى ال يكلمهم تكليم أهل اخلريات وباظهار الرىض  

 .(2) ملراد االعراض عنهم(بل بكالم أهل السخط والغضب وقيل ا

فمن اآلثار احلميدة التي يرتكها اإليامن بالرضا اإلهلي آنذاك حتصيل الرضا يف النفس،  

والسعي نحوه، عىل خالف تلك اآلثار التي يرتكها السخط واإلعراض، إذ نجد ارتباط كل  

نة؛ وكأهنا  النصوص التي تتحدث عن الرضوان املتبادل بني اهلل تعاىل وعباده الصاحلني باجل

ُتعجل   بل  باآلخرة،  ختتص  ال  وهي جنة  تعاىل،  اهلل  جنان  من  جنة  الرضوان  أن  إىل  تشري 

واألخالق   والطمأنينة  التزكية  من  نفوسهم  يف  آثارها  من  يتحصل  ملا  الدنيا  يف  للمؤمنني 

 الفاضلة. 

َا النَّاُس،ويدلُّ عىل ذلك قوله   اَيا  : )َيا َأهيُّ حَتِلُّ َوَتِقُف َعىَل   الئَِكِة،املمَ  ِمنَ  إِنَّ هللَِِّ رَسَ

رِ  كم َتُعوا  جَمَالِِس الذِّ ِض، َفارم َنَِّة(، قالوا: أيَن رياض اجلنة يا رسول اهلل؟،   يِف  يِف األَرم ِرَياِض اجلم

ِر، :قال   كم ُدوا َوُروُحوا )جَمَالُِس الذِّ ، َمنم َكاَن   َفاغم ُكُروُه َِأنمُفَسُكمم ِر اهللَِّ، َوذم حُيِبُّ َأنم  يِف ِذكم

َعبمَد ِمنمُه َح  َينُظر َكيَف َمنمِزَلَة اهللَ ِعنمَدُه؛ َفإِنَّ اهللََّ ُينمِزُل الم َلَم َمنمِزَلَتُه ِعنمَد اهللَِّ، َفلم َزَلُه ِمنم  َيعم يمُث َأنم

ِسِه(  . (3) َنفم

______________________________________________________________   

 .102/ 1صحيح مسلم: ( 1)
 .11٦/ 2( املنهاج: 2)
 .٦71/ 1( املستدرك على الصحيحني: 3)
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 ـ اإلكرام واإلهانة 3
ه  وتبعًا للرضا اإلهلي يوم القيامة عن العباد، فإن من نامذج اجلز اء املعنوي الذي أعدَّ

تعاىل للخلق، ذلك التكريم الذي يناله من ريض تعاىل عنهم، ويقابله اإلهانة واإلذالل ملن  

م للعبيد، وسنتناول كاِل هذين   مت أيدهيم، وإن اهلل ليس بظالَّ نالوا غضبه وسخطه بام قدَّ

 املقصدين فيام يأيت: 

 وتبجيلهم   إكرام احملسنني  املقصد األول:
َكَرم   وقوٌم  كريم،  رجٌل  الرجل،  رشف  والكَرم:  )كُرم(،  من  اللغة  يف  اإلكرام  يأيت 

وكِرام، نحو أديم وأدام. والكرامة إسم لإلكرام، مثل الطاعة لإلطاعة، ونحوه من املصادر،  

 .(1) ومثله احلفاوة، أي: مبالغ يف الكرامة، وحفا اهلل به حفوا: أكرمه

ال   نفع  أي:  إكرام،  اإلنسان  إىل  يوصل  أن  والتكريم:  )اإلكرام  الكريم:  القرآن  ويف 

َهلم  يلحقه فيه غضاضة، أو أن جيعل ما يوصل إليه شيئًا كرياًم، أي: رشيفًا، قال تعاىل:  

َرِمنيَ  املمُكم إِبمَراِهيَم  َضيمِف  َحِديُث  تعاىل:  24]الذاريات:    َأَتاَك  وقوله   ،]  ِعَباٌد َبلم 

َرُمونَ  قال:  26]األنبياء:    ُمكم أي: جعلهم كرامًا،   ،] ََكاتِبنِي [،  11]االنفطار:    كَِراًما 

َرِمنيَ وقال تعاىل:   .(2) [27]يس:   َوَجَعَلنِي ِمَن املمُكم

واضعوا فيها له  لقد نال املحسنون من أصحاب اليمني الذين عبدوا اهلل حق عبادته، فت 

تعاىل ولعباده، فلم يظلموا ومل يتجربوا ومل يطغوا، ويدخل بضمنهم أولئك الذين ارتكبوا  

من الذنوب ما نالوا به عقاهبم ثم دخلوا اجلنة بعفو اهلل تعاىل، أو بالشفاعة أو بانتهاء مدة  

مما وعدهم    عذاهبم، فإهنم سرَيون يف هذه اجلنان مجيع أوصاف التكريم والتبجيل واحلفاوة

ُيَعد املظهر األساس   تعاىل به، وإنام نالوا هذا اجلزاء لكوهنم قد نالوا رضا اهلل تعاىل الذي 
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مهم به تعاىل يف مجيع أصناف التنعم التي مل   جلميع أنواع النعيم احليس واملعنوي، والذي كرَّ

قوله سبحانه   يف  به  ما برشهم  بال، وهو  ألحد عىل  َجنَّختطر  يِف  َرُمونَ ُأوَلئَِك  ُمكم   اٍت 

 [. 35]املعارج: 

َرُمونَ هـ(: )وزادهم عىل ذلك بقوله تعاىل:  977يقول اخلطيب الرشبيني )ت    ُمكم

معربًا باسم املفعول إشارة إىل عموم اإلكرام من اخلالق واخللق الناطق وغريه؛ ألنه سبحانه  

بالبرش فيتلقاهم  الكرامات،  بأنواع  فيكرمهم  مقدارهم  ُيعيل  بأن  ويف  قىض  املوت  حني  ى 

 . (1) قبورهم ومن حني قيامهم من قبورهم إىل دخوهلم إىل قصورهم(

َلِصنَي ) ومما ورد يف هذا الباب من النعيم قوله تعاىل:   ( ُأوَلئَِك  40إِالَّ ِعَباَد اهللَِّ املمُخم

ُلوٌم )  ٌق َمعم َرُمونَ 41هَلُمم ِرزم  [. 42ــ  40]الصافات:   ( َفَواكُِه َوُهمم ُمكم

اجلزاء  فا  من  املؤمنني  نفوس  إليه  تتوق  ما  من عظيم  الدار  تلك  يف  والتبجيل  إلكرام 

السعدي   الشيخ  قال  نفوسهم،  منه  تنفر  ما  أعظم  من  والذل  الَصغار  أن  كام  املعنوي، 

هـ( يف تفسريه اآلية الكريمة: )ال مهانون حمتقرون، بل معظمون جملون موقرون،  1371)

املالئكة الكرام، وصاروا يدخلون عليهم من كل باب،    قد أكرم بعضهم بعضًا، وأكرمتهم

وهينئوهنم ببلوغ أهنأ الثواب، وأكرمهم أكرم اإلكرام، وجاد عليهم بأنواع الكرامات، من  

 . (2)نعيم القلوب، واألرواح، واألبدان(

تعاىل:   قوله  يف  ورد  َرُمونَ كام  ّمكم الطباطبائي  ِعَباٌد  تفسريها  يف  يصف  التي   ،

هـ( هؤالء املكرمون بقوله: )الذي يذكرهم برشافة الذات ورشافة آثار الذات  1402)ت 

أعامهلم   يعلم  ألنه  آثارهم  ومحد  ذواهتم  اهلل  أكرم  إنام  املعنى:  ويكون  والفعل  القول  من 

ذي عليه نشأوا،  وأقواهلم وهي ما بني أيدهيم، ويعلم السبب الذي به ُوجدوا، واألصل ال
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أرسة   من  األعامل  مريض  ألنه  السرية  محيد  النفس  كريم  فالن  يقال:  كام  خلفهم  ما  وهو 

 . (1) كريمة(

أنه   التكريم اإلهلي حتى  يغتبطون هبذا  التي جتعلهم  الصور  تبجيلهم يف مجيع  فيظهر 

رَ ليكون ظاهرًا يف وجوههم، كام ورد يف قوله تعاىل:  (  18اِر َلِفى ِعلِّيِّنَي)َكالَّ إِنَّ كَِتَب األَبم

ِعلِّيُّوَن) َما  َراَك  َأدم ُقوٌم)19َوَمآ  رم مَّ كَِتٌب  ُبوَن)20(  املمَُقرَّ َهُدُه  َيشم َنِعيٍم  21(  َلِفى  َراَر  األَبم إِّن   )

(22 ( َينظُروَن  األََرائِك  َعىل  النِّعيمِ 23(  َنرَضَة  ُوُجوِهِهمم  َّف  ِرف  َتعم  )    :ــ    18]املطففني

إليه من تعظيم لشأهنم يف حسن  [، حيث تتحدث  24 عن األبرار الصاحلني وما سيؤلون 

تعاىل:   بقوله  عنهم  احلديث  ويبدأ  ِعلِّينيَ مآهبم،  َلفي  األَبمراِر  كتاَب  إِنَّ  حيث  كالَّ   ،

، منها ما ذكره الرازي بعد ذكره ألقوال أهل اللغة  ِعليِّنياختلفت وتعددت األقوال يف  

مراتب   )هي  فيها:  وقال  والتفسري  شأهنا،  وأعىل  اهلل  عظمها  قد  باجلاللة  حمفوظة  عالية 

 .(2) آخرون: عند كتاب أعامل املالئكة(

: مجع )عيّل( عىل وزن )ميّل(،  ِعليِّني ويذكر الشريازي يف األمثل تفسريه هلذا العلو،  

وهو املكان املرتفع، أو الشخص اجلالس يف مكان مرتفع، ويطلق أيضًا عىل ساكني قمم  

ل، وقد ُفرسِّ يف اآلية بـ )أرشف اجلنان( أو )أعىل مكان يف السامء(، وقيل: إّنام استعمل  اجلبا 

اللفظ بصيغة اجلمع للتأكيد عىل معنى )العلو يف علو(، ثم يبني ما جاء يف التفاسري من معنييه  

 بقوله: 

من   املقصود  أّن  َرارِ األّول:  األَبم واملؤمنني كَِتاَب  الصاحلني  أعامل  صحيفة  ،  هو 

 فجميع األعامل جتمع يف هذا الديوان العام، وهو ديوان عايل املقام ورشيف القدر. 

اجلنّة،   أعىل مكان يف  أو يف  تكون يف أرشف مكان،  األبرار  أعامل  أّن صحيفة  الّثاين: 
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 . (1)وهذا يكشف عن علو شأهنم ورفعة كرامتهم عند اهللّ عّزوجل 

َمئٍِذ ناِعَمٌة ) ُوُجوٌه  كام قال تعاىل:   يِها راِضَيٌة ) 8َيوم ]الغاشية:    ( يِف َجنٍَّة عالَِيةٍ 9( لَِسعم

[، أي )وجوه يوم القيامة ذات نعمة وهبجة ونرضة وحسن، يعرف النعيم فيها، أو  10ــ   8

َة النَِّعيمِ متنعمة، كام قال تعاىل:   َ ِرُف يِف ُوُجوِهِهمم َنرضم [، وهي وجوه  27]املطففني:    َتعم

سعداء، ملا شاهدوا من عاقبة أمرهم، وقبول عملهم، فهي لعملها الذي عملته يف الدنيا  ال

 راضية، أي رضيت عملها ألهنا قد أعطيت من األجر من أرضاها. 

 وإن اهللَّ تعاىل قد وصف أهل السعادة والثواب بوصفني: 

 أي ذات هبجة وحسن، أو متنعمة.  ناِعَمةٌ أحدمهاـ يف ظاهرهم وهو قوله: 

يِها راِضَيةٌ والثاين ـ يف باطنهم وهو قوله:    . لَِسعم

َمُع فِيها الِغَيةً   ،يِف َجنٍَّة عالَِيةٍ ثم وصف دار الثواب بأوصاٍف، منها أهنا    ال َتسم

أي إن أصحاب الوجوه الناعمة وهم املؤمنون السعداء يف جنة رفيعة املكان، هبية الوصف،  

ات بعضها أعىل من بعض، كام أن النار دركات بعضها آمنة الغرفات ألن اجلنة منازل ودرج

 أسفل من بعض. 

وال تسمع يف كالم أهل اجلنة كلمة لغو وهذيان ألهنم ال يتكلمون إال باحلكمة ومحد  

اهللَّ تعاىل عىل ما رزقهم من النعيم الدائم، وألن اجلنة منزل أحباب اهللَّ، ومنازل الصفاء ال  

َتأمثِيمٌ ، كام قال تعاىل:  تتعكر باللغو والكذب والبهتان ٌو فِيها َوال  [،  23]الطور:    ال َلغم

وًا إِالَّ َسالماً وقال تعاىل:   َمُعوَن فِيها َلغم َمُعوَن  [، وقال تعاىل:  62]مريم:    ال َيسم ال َيسم

وًا َوال َتأمثِياًم )  . (2) [26، 25]الواقعة:    ( إِالَّ ِقياًل َسالمًا َسالمًا 26فِيها َلغم

ري ذلك من النصوص الكريمة التي زخرت هبا آيات القرآن الكريم والتي تدل  اىل غ
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عىل التكريم الذي يالقيه أصحاب اليمني وتأثري ذلك يف نفوسهم حني يرون صدق الوعد  

اإلذالل   ملظاهر  مشاهدهتم  وخصوصا ًحني  اإلهلية،  والرمحة  والكرم  العطاء  بسعة  اإلهلي 

 ورسله من أصحاب الشامل ليعلموا قدرًا إضافيًا من  واإلهانة التي يالقيها من عصوا اهلل 

ذلك التكريم الذي وهبه تعاىل هلم ومما أنقذهم منه صدق ويقني إيامهنم باهلل تعاىل، لذلك  

ارِ يقول فيهم تعاىل:  َبى الدَّ َم ُعقم ُتمم َفنِعم  [. 24]الرعد:  َساَلٌم َعَليمُكمم باَِم َصرَبم

 إهانة املسيئني وإذالهلم  املقصد الثاين:
َعَذاِب  اإلهانة من اهلون، واهلون يف اللغة: اخلزي، ويف التنزيل:   ُمم َصاِعَقُة الم َفَأَخَذهتم

ُونِ  َوُهَو  ، أي ذي اخلزي، واهلون واهلوان: نقيض العز، ويف التنزيل:  [17]فصلت:   اهلم

َوُن َعَليمهِ  ، وقد ذكر الراغب األصفهاين أن  (1) ، أي كل ذلك هني عىل اهلل[27]الروم:    َأهم

 اهلوان عىل وجهني، مها: 

َوِعَباُد  أحدمها: تذلل اإلنسان يف نفسه ملا ال يلحق به غضاضة، فيمدح به نحو قوله:  

ًنا  ِض َهوم َرم ُشوَن َعىَل األم ِذيَن َيمم َِن الَّ محم  [. 63]الفرقان:  الرَّ

به،   فيذم  به  مستخف  متسلط  جهة  من  يكون  أن  تعاىل:  والثاين:  قوله  الثاين  وعىل 

 ٌَولِلمَكافِِريَن َعَذاٌب ُمِهني    :[، و90]البقرة ُِون َن َعَذاَب اهلم َزوم َم جُتم َيوم [،  93]األنعام:    الم

 ُِون اهلم َعَذاِب  الم َصاِعَقُة  ُمم  ِرمٍ [، و17]فصلت:    َفَأَخَذهتم ُمكم ِمنم  َلُه  َفاَم  اهللَُّ  هُيِِن    َوَمنم 

 . (2) [18]احلج:  

يقابلهم ذلك  فم إيامهنم،  يراه املحسنون جزاًء لصدق  الذي  التبجيل واإلكرام  ع كل 

عىل   ومتردوا  اهلل،  عىل  استعلوا  الذين  املتجربون  املنحرفون  يعانيه  الذي  النفيس  العذاب 

حتى   موهتم  حلظات  منذ  روا  ُحذِّ ما  كل  لقوا  فقد  بمراعاهتا،  أمر  التي  والقيم  أحكامه، 
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 هانة واإلذالل واالنكسار. سلوكهم سقر، امليلء باإل

وقد جاء يف القرآن الكريم ذكر هذا االذالل حتذيرًا مما يؤدي إليه مصريهم ان استمروا  

ِمم َعَذاُب َجَهنََّم َوبِئمَس املمَِصرُي ) يف الظالل والعصيان، فقال تعاىل:   (  6َولِلَِّذيَن َكَفُروا بَِرهبِّ

ُقوا فِيَها َسِمُعوا هَلَا َشهِ  ٌج َسَأهَلُمم  7يًقا َوِهَي َتُفوُر ) إَِذا ُألم ِقَي فِيَها َفوم َغيمِظ ُكلَّاَم ُألم ( َتَكاُد مَتَيَُّز ِمَن الم

م َيأمتُِكمم َنِذيٌر )  إِنم َأنمُتمم  8َخَزَنُتَها َأمَل
ٍ
ء َل اهللَُّ ِمنم يَشم نَا َوُقلمنَا َما َنزَّ بم ( َقاُلوا َبىَل َقدم َجاَءَنا َنِذيٌر َفَكذَّ

يِف  ) إِالَّ  َكبرٍِي  َضاَلٍل   9 ( ِعرِي  السَّ َحاِب  َأصم يِف  ُكنَّا  َما  ِقُل  َنعم َأوم  َمُع  َنسم ُكنَّا  َلوم  َوَقاُلوا   )10  )

ِعريِ  َحاِب السَّ ًقا أِلَصم ُفوا بَِذنمبِِهمم َفُسحم رَتَ  .  (1)َفاعم

فمن صور إذالهلم ما ورد يف هذه اآليات الكريمة مصحوبًا بالفزع والتوسل، وهو  

مشهد مروع تضطرب له القلوب، وتقشعر هلوله اجللود، فبينام هم يف فزع هذه الغول التي  

تتميز من الغيظ وهي تتلقفهم بشهيٍق وهي تفور، تسمع خزنتها وحراسها يتلقون كل فوٍج  

م َيأمتُِكمم َنِذيرٌ ، فكلهم ذوو شأن واحد:  مدفوع بسؤاٍل واحٍد مكرور ، واجلواب يف ذل  َأمَل

نَا   اإلعرتاف وخجل االنكسار بم نَا َما  بل تبجحنا يف اإلنكار    َبىَل َقدم َجاَءَنا َنِذيٌر َفَكذَّ َوُقلم

 إِنم َأنمُتمم إِالَّ يِف َضاَلٍل َكبرِيٍ 
ٍ
ء َل اهللَُّ ِمنم يَشم  ىل هدًى مبني!  أهيا الرسل، ونحُن ع َنزَّ

والعقل   السمع  أنفسهم  عن  ينفون  هبم  فإذا  واالنخذال،  االعرتاف  موجة  تطرد  ثم 

 ِِعري َحاِب السَّ ِقُل َما ُكنَّا يِف َأصم َمُع َأوم َنعم ، فام يذهب اإلنسان اىل السعري  َوَقاُلوا َلوم ُكنَّا َنسم

ُفوا  ود اىل احلق،  إال وقد فقد السمع الذي يستمع إىل اهلدى، وفقد العقل الذي يق رَتَ َفاعم

ِعريِ  َحاِب السَّ ًقا أِلَصم  . (2)بَِذنمبِِهمم َفُسحم

وملَّا كان كفرهم سببه البغي واحلسد، ومنشأ ذلك التكرب، قوبلوا باإلهانة والصغار يف  

تعاىل:   قال  كام  واآلخرة،  َج الدنيا  ُخُلوَن  َسَيدم ِعَباَديِت  َعنم  وَن  رِبُ َتكم َيسم ِذيَن  الَّ َهنََّم  إِنَّ 
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 . (1) ، )أي: صاغرين حقريين ذليلني راغمني([ 60]غافر:  َداِخِرينَ 

الغاشية:   سورة  من  تعاىل  قوله  يف  ما ورد  ) كذلك  َخاِشَعٌة  َمئٍِذ  َيوم َعاِمَلٌة  2ُوُجوٌه   )

أصحاهبا،  3،  2]الغاشية:    َناِصَبةٌ  أي  )الذات(،  بالوجه  )املُراد  الكريمة  اآلية  ففي   ،]

وأصحاب الوجوه وهم الكفار، تكون يف ذلك اليوم ذليلة خاضعة ملا هي فيه من العذاب،  

َوَلوم َترى  ونسب اخلشوع والذل إىل الوجوه ألن أثره يظهر عليها، ونظري ذلك قوله تعاىل:  

ِرُموَن ن ِمم إِِذ املمُجم َرُضوَن  [، وقوله تعاىل:  12]السجدة:    اكُِسوا ُرُؤِسِهمم ِعنمَد َرهبِّ َوَتراُهمم ُيعم

ٍف َخِفيٍّ  لِّ َينمُظُروَن ِمنم َطرم  . (2) [(45]الشورى:   َعَليمها خاِشِعنَي ِمَن الذُّ

َواَل  ولذلك كان من أوصاف العذاب يف القرآن الكريم كونه مهينًا، كام قال تعاىل:  

اًم َوهَلُمم حَيمَس  َداُدوا إِثم يِل هَلُمم لَِيزم ٌ أِلَنمُفِسِهمم إِنَّاَم ُنمم يِل هَلُمم َخريم ِذيَن َكَفُروا َأنَّاَم ُنمم    َعَذاٌب ُمِهنيٌ َبنَّ الَّ

 [. 178]آل عمران:  

التصغري       من  النفيس  العذاب  من  النوع  هلذا  املستحقني  الكريم  القرآن  يصف  كام 

، وكلها متناسبة مع  (3) تور نورالدين أبو حلية يف ارسار ما بعد املوتوالتحقري، ذكرهم الدك

التمرد عىل اهلل ورسوله وجماوزة احلدود، قال تعاىل:   التي يتعرضون هلا، ومنها  اإلهانات 

 ُُه َناًرا َخالًِدا فِيَها َوَلُه َعَذاٌب م ِخلم ِص اهللََّ َوَرُسوَلُه َوَيَتَعدَّ ُحُدوَدُه ُيدم ]النساء:    ِهنيٌ َوَمنم َيعم

14  .] 

ِل  فمنها البخل وكتامن فضل اهلل، كام قال تعاىل:   ُبخم ِذيَن َيبمَخُلوَن َوَيأمُمُروَن النَّاَس بِالم الَّ

َنا لِلمَكافِِريَن َعَذاًبا ُمِهينًا  َتدم لِِه َوَأعم ُتُموَن َما آَتاُهُم اهللَُّ ِمنم َفضم  [. 37]النساء:   َوَيكم

ُفُروَن بِاهللَِّ َوُرُسلِِه  ومنها الكفر بمختلف أنواعه ومظاهره، قال تعاىل:   ِذيَن َيكم إِنَّ الَّ

َأنم   َوُيِريُدوَن  ٍض  بَِبعم ُفُر  َوَنكم ٍض  بَِبعم ِمُن  ُنؤم َوَيُقوُلوَن  َوُرُسلِِه  اهللَِّ   َ َبنيم ُقوا  ُيَفرِّ َأنم  َوُيِريُدوَن 

______________________________________________________________   

 . 328/ 1( تفسري القرآن العظيم: 1)
 . 205/ 30( التفسري املنري للزحيلي: 2)
 .454، 453( أسرار ما بعد املوت: 3)



 

429 

َ َذلَِك َسبِياًل  َتد مَنا لِلمَكافِِريَن َعَذاًبا ُمِهينًا 150) َيتَِّخُذوا َبنيم ا َوَأعم َكافُِروَن َحقًّ   ( ُأوَلئَِك ُهُم الم

 .  [151،  150]النساء:  

َِديِث لتضليل، قال تعاىل:  ا وسائل    خمتلف   ومنها استعامل  ي هَلمَو احلم رَتِ   َوِمَن النَّاِس َمنم َيشم

  ِ  .  [ 3]لقامن:    ِعلمٍم َوَيتَِّخَذَها ُهُزًوا ُأوَلئَِك هَلُمم َعَذاٌب ُمِهنيٌ لُِيِضلَّ َعنم َسِبيِل اهللَِّ ِبَغريم

َيا  ومنها أذية اهلل ورسوله، قال تعاىل:     نم ُذوَن اهللََّ َوَرُسوَلُه َلَعنَُهُم اهللَُّ يِف الدُّ ِذيَن ُيؤم إِنَّ الَّ

ِخَرِة َوَأَعدَّ هَلُمم َعَذاًبا ُمِهينًا   [.  57]األحزاب:   َواآلم

ومنها التزوير وتكذيب آيات اهلل تعاىل مع اإلرصار عىل ذلك باالستكبار واالستهزاء  

اٍك َأثِيٍم ) هبا، قال تعاىل:   ٌل لُِكلِّ َأفَّ ا َكَأنم مَلم  7َويم رِبً َتكم َمُع آَياِت اهللَِّ ُتتمىَل َعَليمِه ُثمَّ ُيرِصُّ ُمسم ( َيسم

بِعَ  ُه  م َفَبرشِّ َها  َمعم ) َيسم َألِيٍم  َعَذاٌب  8َذاٍب  هَلُمم  ُأوَلئَِك  ُهُزًوا  ََذَها  اختَّ َشيمًئا  آَياتِنَا  ِمنم  َعلَِم  َوإَِذا   )

 [.  9ــ   7]اجلاثية:  ُمِهنيٌ 

ُكبَِت  ومنها حمادة اهلل ورسوله، قال تعاىل:   َكاَم  ُكبُِتوا  َوَرُسوَلُه  حُيَادُّوَن اهللََّ  ِذيَن  الَّ إِنَّ 

ِذيَن ِمنم َقبم  نَا آَياٍت َبيِّنَاٍت َولِلمَكافِِريَن َعَذاٌب ُمِهنيٌ الَّ َزلم  [.  5]املجادلة:    لِِهمم َوَقدم َأنم

حينها   االحتضار؛  حلظات  من  يبدأ  اجلزاء  من  النوع  هذا  أن  الكريم  القرآن  ويذكر 

ختاطب املالئكة أولئك املتجربين الطغاة املتمردين عىل أحكام اهلل، بذلك الرضب والتعنيف  

ُبوَن  انة، كام صور اهلل تعاىل ذلك بقوله:  واإله ِ ِذيَن َكَفُروا املماََلئَِكُة َيرضم َوَلوم َتَرى إِذم َيَتَوَّفَّ الَّ

 ( َِريِق  احلم َعَذاَب  َوُذوُقوا  َباَرُهمم  َوَأدم َليمَس  50ُوُجوَهُهمم  اهللََّ  َوَأنَّ  ِديُكمم  َأيم َمتم  َقدَّ باَِم  َذلَِك   )

ٍم لِلمَعبِيدِ   [. 51،  50األنفال:  ] بَِظالَّ

ِض  وقال يف مشهد آخر:   َل اهللَُّ َسُنطِيُعُكمم يِف َبعم ُمم َقاُلوا لِلَِّذيَن َكِرُهوا َما َنزَّ َذلَِك بَِأهنَّ

اَرُهمم )  َ َلُم إرِسم ِر َواهللَُّ َيعم َمم ُبوَن ُوُجوَهُهمم  26األم ِ تمُهُم املماََلئَِكُة َيرضم َتَوفَّ إَِذا  َباَرُهمم  ( َفَكيمَف  َوَأدم

اَمهَلُمم 27) َبَط َأعم َواَنُه َفَأحم َخَط اهللََّ َوَكِرُهوا ِرضم َبُعوا َما َأسم ُُم اتَّ  [. 28ــ    26]حممد:    ( َذلَِك بَِأهنَّ

يقول   من    لذلك  تعاىل  اهلل  عباد  حتى  له  التعرض  ُيشى  الذي  املوقف  ذلك  يف 
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َزُم  املؤمنني، إذ يقول   َعاَر َلَيلم َساُلَك يِب  : )إِنَّ الم ، إِلرم ِقَياَمِة، َحتَّى َيُقوَل: َيا َربِّ َم الم ُء َيوم املمَرم

َعَذاِب( ِة الم َلُم َما فِيَها ِمنم ِشدَّ ُه َلَيعم َقى، َوإِنَّ  . (1) إِىَل النَّاِر َأيمرَسُ َعيَل مِمَّا َألم

ونَ   وقوله   ُ املمَُتَكربِّ )حُيمرَشُ  اليوم:  ذلك  يف  واستصغارهم  املتكربين  ِقَياَمِة،    يف  الم َم  َيوم

نًا يِف َجَهنََّم،   ُخُلوا ِسجم َغاِر، َحتَّى َيدم  ِمَن الصَّ
ٍ
ء ُلوُهمم ُكلُّ يَشم ، يِف ُصَوِر النَّاِس، َيعم رِّ َثاَل الذَّ َأمم

لِ  ََباِل، ُعَصاَرِة َأهم َن ِمنم طِينَِة اخلم َقوم َياِر، ُيسم َنم ُلَوُهمم َناُر األم  .(2) النَّاِر( ُيَقاُل َلُه: ُبوَلُس، َفَتعم

َراِر َلِفي  وكام أوردنا يف تبجيل املؤمنني يف سورة املطففني يف قوله تعاىل:   َبم إِنَّ كَِتاَب األم

َراَك َما ِعلِّيُّوَن )18ِعلِّيِّنَي )  ُقوٌم  19( َوَما َأدم [، فقد وردت  20ــ    18]املطففني:    ( كَِتاٌب َمرم

واإلذال  اليمني  ألصحاب  التبجيل  هذا  والفسحة  صوريت  فالعلو  الشامل،  ألصحاب  ل 

والضياء والطهارة من عالمات السعادة، والسفل والضيق والظلمة من عالمات الشقاوة،  

إذالل   املواضع  السافلني، ويف أضيق  الفجار يف أسفل  كتاب  املقصود من وضع  فلام كان 

هادة املالئكة  الفجار وحتقري شأهنم، كان املقصود من وضع كتاب األبرار يف أعىل عليني، وش

 . (3) هلم بذلك إجالهلم وتعظيم شأهنم

وكذلك ما ورد يف التفسري املنري للزحييل بقوله يف هذه املقارنة: )بدأت السورة بمطلع  

ِفنيَ خميف، وهو وعيد املطففني بالعذاب الشديد:   لِلمُمَطفِّ ٌل  [، ثم  6ـ    1]املطففني:    َويم

أبانت أن كتاب الفجار األشقياء يف ديوان الرش، ويف كتاب مرقوم بعالمة، وأن مصريهم  

نيٍ افلني يف نار جهنم:  أسفل الس اِر َلِفي ِسجِّ ، إِنَّ كِتاَب الُفجَّ  [.  17ــ  7]املطففني:    َكالَّ

أن   ببيان  والرتهيب  الرتغيب  بني  واجلمع  والعربة  املقارنة  سبيل  عىل  ذلك  وأردفت 

صحائف األبرار يف أعىل عليني، وأهنا يف كتاب مرقوم بعالمة متميزة عن صحائف الفجار:  

 َبمراِر َلِفي ِعلِّيِّنيَ إِنَّ كِتاَب  [.  28ــ   18]املطففني:    األم

______________________________________________________________   

 . ٦20/ 4:  8720( املستدرك على الصحيحني 1)
 .2٦0/ 11( مسند اإلمام أمحد: 2)
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يستهزئون   كانوا  حيث  املؤمنني،  من  املجرمني  موقف  بوصف  السورة  ختمت  ثم 

ويضحكون منهم يف الدنيا إليامهنم وتقواهم رهبم، ثم انعكاس هذا املوقف يف اآلخرة حيث  

هم، وينظرون إليهم وهم  صار املؤمنون يتضاحكون من األشقياء املجرمني ويسخرون من

النكال:   من  يلقونه  وما  النار  يف  آَمُنوا  يعذبون  ِذيَن  الَّ ِمَن  كاُنوا  َرُموا  َأجم ِذيَن  الَّ إِنَّ 

َحُكونَ   .  (1) [30،  29]املطففني:   َيضم

تلك احلرسات التي ترافق املعذبني عند إذالهلم ورؤيتهم ملا ُأِعد   لذلك يذكر النبي 

اجلن يف  مقاعد  من  بقوله  هلم  واتقوا،  آمنوا  أهنم  لو  َنََّة،ة  اجلم َأَحٌد  ُخُل  َيدم )اَل  ُأِرَي   :  إِالَّ 

َعَدهُ  ًرا، ِمنَ  َمقم َداَد ُشكم ُخُل النَّاَر، النَّاِر َلوم َأَساَء، لَِيزم َنَِّة َلوم   َواَل َيدم َعَدُه ِمَن اجلم َأَحٌد إِالَّ ُأِرَي َمقم

َسَن،  ًة(لَِيُكوَن َعَليمِه  َأحم َ  . (2) َحرسم

وبناًء عىل ذلك يتوجه املؤمنون بالتوسل اىل اهلل تعاىل كي يقيهم هذا اخلزي يوم القيامة،  

َتُه َوَما لِلظَّاملنَِِي  وقد ورد يف القرآن الكريم قوله تعاىل:   َزيم ِخِل النَّاَر َفَقدم َأخم نَا إِنََّك َمنم ُتدم َربَّ

نَا إِنَّن192َِمنم َأنمَصاٍر ) ِفرم َلنَا  ( َربَّ نَا َفاغم ِياَمِن َأنم آِمنُوا بَِربُِّكمم َفآَمنَّا َربَّ نَا ُمنَاِدًيا ُينَاِدي لإِلم ا َسِمعم

َراِر )  َبم نَا َمَع األم رم َعنَّا َسيَِّئاتِنَا َوَتَوفَّ ِزَنا  193ُذُنوَبنَا َوَكفِّ َتنَا َعىَل ُرُسلَِك َواَل خُتم نَا َوآتِنَا َما َوَعدم ( َربَّ

َم  ِقَياَمِة إِنََّك اَل خُتملُِف املمِيَعادَ َيوم  [.194ـ   192]آل عمران:   الم

الذل    وكذلك فقد ورد يف كلامت األئمة      إليه تعاىل يف أن يقيهم هذا  التوسل 

يف املناجاة     واخلزي يوم القيامة، ومنها ما ورد يف مناجاة أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب  

عيل ذنوبًا يف الدنيا وأنا أحوج إىل سرتها عيل منك يف االخرى،   الشعبانية: )إهلي قد سرتت

إهلي قد أحسنت إيل إذ مل تظهرها الحد من عبادك الصاحلني، فال تفضحني يوم القيامة عىل  

رؤس االشهاد، إهلي جودك بسط أميل وعفوك أفضل من عميل، إهلي فرسين بلقائك يوم  

______________________________________________________________   
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إليك   اعتذاري  إهلي  فيه بني عبادك،،  فاقبل  تقيض  قبول عذره،  يستغن عن  مل  اعتذار من 

 .(1) عذري يا أكرم من اعتذر إليه املسيؤون(

 ـ السعادة واحلزن 4
بناًء عىل كثرة مظاهر وأنواع اجلزاء املعنوي يوم القيامة والذي يقابل السعادة التي       

مظاهر   يف  الفصل  هذا  فسنختم  املسيؤون،  به  يتعذب  الذي  والشقاء  املحسنون،  هبا  هينأ 

النعيم   ترافق  التي  الصور  يقابلها من احلزن والندم لكوهنام من أهم  السعادة والفرح وما 

نويني، والتي جيازي تعاىل هبا عباده املحسنني واملسيئني، وهي التي تصاحب  والعذاب املع 

ال   بالقلوب  تتعلق  لكوهنا  باألمهية  تفوقه  لكن  أيضًا  والعذاب  النعيم  من  احليس  اجلزاء 

 بالظاهر من اجلزاء فحسب. 

 يف نعيم اجلنة  وفرحهم  سعادة املؤمنني  املقصد األول:
الشقاوة، وسعد يسعد سعدا وسعادة، فهو سعيد: نقيض شقي،  السعادة لغًة: خالف  

 . (2) وإذا قيل أسعد اهلل العبد وسعده فمعناه وفقه اهلل ملا يرضيه عنه فيسعد بذلك سعادة

والسعادة: معاونة األمور اإلهلية لإلنسان عىل نيل اخلري، ويضاده الشقاوة، يقال: سعد  

وأع سعداء،  وقوم  سعيد،  ورجل  اهلل،  تعاىل:  وأسعده  قال  فلذلك  اجلنة،  السعادات  ظم 

 َنَِّة َخالِِديَن فِيَها ِذيَن ُسِعُدوا َفِفي اجلم ا الَّ َفِمنمُهمم َشِقيٌّ  [، وقال تعاىل:  108]هود:    َوَأمَّ

 .  (3) [105]هود:  َوَسِعيدٌ 

التي   الكريمة  للنصوص  ذكره  من  لعباده  تعاىل  يريدها  والتي  املعنوية  املقاصد  فمن 

اجلنة تلك السعادة املتمثلة بالفرح والرسور الذي ُيتلج قلوب العباد من أهل    تصف نعيم 

______________________________________________________________   

 .  :91 /97( حبار األنوار، جزء من مناجاة اإلمام علي بن أيب طالب1)
 .214، 213/ 3( )يُنظَر( لسان العرب: 2)
 .477/ 1( مفردات ألفاظ القرآن الكرمي: 3)
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اجلنة والذي ال حزن بعده، وقد توالت ببشارهتم اآليات الكريمة واألحاديث الرشيفة، يف  

هؤالء املؤمنني الصادقني بام عاهدوا فيه إيامهنم، الصابرين يف البأساء والرضاء، ليجازهيم  

مأل قلوهبم بكل أنواع الرسور والفرح والسعادة التي ال ُتنَغص وال ُتكَدر  اهلل تعاىل بأن ي 

التي عانوها سواٌء يف حياهتم   ينسيهم كل مهومهم وآالمهم  الذي  الفرح  بأي كدر، ذلك 

 الدنيا أم يف املواقف التي سبقت دخوهلم اجلنة ألجل تطهريهم من بقايا أدران الذنوب. 

َأنمُتمم  عاىل بقوله:  وهؤالء من الذين ُياطبهم ت     َم َوال  َيوم ٌف َعَليمُكُم الم َيا ِعباِد اَل َخوم

َزُنونَ  [، وفيه من املعاين التي تدل عىل هذا الفرح الذي يالقيه عباد اهلل  68]الزخرف:    حَتم

كالم اهلل تعاىل، فكأن احلق ُياطبهم بنفسه ويقول    َيا ِعبادِ تعاىل، يقول الرازي: )فقوله  

َزُنونَ هلم:  َم َوال َأنمُتمم حَتم َيوم ٌف َعَليمُكُم الم  ، وفيه أنواع كثرية مما يوجب الفرح: اَل َخوم

 : أن احلق سبحانه وتعاىل خاطبهم بنفسه من غري واسطة.أوهلا 

ف  : أنه تعاىل وصفهم بالعبودية، وهذا ترشيف عظيم، بثانيها  دليل أنه ملا أراد أن يرشِّ

ى بَِعبمِدهِ ليلة املعراج، قال تعاىل:  حممدًا  َ  [. 1]االرساء:   ُسبمَحاَن الَِّذي َأرسم

تعاىل  ثالثها  قوله   : َم َيوم الم َعَليمُكُم  ٌف  َخوم القيامة    اَل  يوم  يف  اخلوف  عنهم  فأزال 

 بالكلية، وهذا من أعظم النعم. 

تعاىل  رابعها و قوله   : َأ َزُنونَ َوال  حَتم الدنيا    نمُتمم  فوت  بسبب  احلزن  عنهم  فنفى 

 املاضية.. 

َنََّة  ليكتب تعاىل هلم اجلنة فيسعدوا فيها بال حزن وال مكدرات، قال تعاىل: ادمُخُلوا اجلم

ونَ  رَبُ َواُجُكمم حُتم [، واحلربة املبالغة يف اإلكرام فيام وصف باجلميل،  70]الزخرف:    َأنُتمم َوَأزم

 . (1) ون إكرامًا عىل سبيل املبالغةيعني يكرم 

)ت كثري  ابن  أي  774وقال  وأزواجكم،  أنتم  اجلنة  ادخلوا  هلم  يقال  )أي  هـ(: 

______________________________________________________________   

 . ٦42/ 27( مفاتيح الغيب: 1)



 

434 

ُد  ، كام قال تعاىل حاكيًا عنهم:  (1) نظراؤكم، حتربون أي تتنعمون وتسعدون( َمم َوَقاُلوا احلم

نَا َلَغُفورٌ  ََزَن إِنَّ َربَّ َهَب َعنَّا احلم لِِه اَل  34 َشُكوٌر )هللَِِّ الَِّذي َأذم نَا َداَر املمَُقاَمِة ِمنم َفضم ( الَِّذي َأَحلَّ

نَا فِيَها ُلُغوٌب  نَا فِيَها َنَصٌب َواَل َيَمسُّ  [. 35،  34]فاطر:    َيَمسُّ

ِت  كام ورد يف احلديث الرشيف قوله   َشٌة يِف املمَوم ِل اَل إَِلَه إِالَّ اهللَُّ َوحم : )َليمَس َعىَل َأهم

اِب َيُقوُلونَ  َ يمَحِة، َوُهمم َينمُفُضوَن ُشُعوَرُهمم ِمَن الرتُّ ُد  َواَل يِف النُُّشوِر َوَكَأينِّ هِبِمم ِعنمَد الصَّ َمم احلم

ََزن  .) (2)هللَِِّ الَِّذي َأذمَهَب َعنَّا احلم

فقال:   به،  خصهم  الذي  النعيم  هذا  تعاىل  وصف  الم كام  َذلَِك  رَشَّ  اهللَُّ  ِم  َفَوَقاُهُم  َيوم

وًرا َورُسُ ًة  َ َنرضم اُهمم  )ت11]اإلنسان:    َوَلقَّ كثري  ابن  وقال  لآلية  774[،  تفسريه  يف  هـ( 

البليغ   التجانس  باب  مِ الكريمة: )وهذا من  َيوم الم َذلَِك  رَشَّ  اهللَُّ  مما  َفَوَقاُهُم  آمنهم  أي   ،

منه،   ةً خافوا  َ اُهمم َنرضم وًراأي يف وجوههم    َوَلقَّ يف قلوهبم، وهذه كقوله  أي    َورُسُ

)تعاىل:   ِفَرٌة  ُمسم َمئٍِذ  َيوم ةٌ 38ُوُجوٌه  َتبمرِشَ ُمسم ضاِحَكٌة   )    :أن  39،  38]عبس وذلك  [؛ 

 القلب إذا رُس استنار الوجه. 

ثم يستدل بقول كعب بن مالك يف حديثه حني ختلف عن تبوك قال: فلام سلمت عىل  

إذا رُس استنار وجهه حتى    وهو يربق وجهه من الرسور، وكان رسول اهلل    رسول اهلل  

دخل    ، وما ُروي عن عائشة من أن رسول اهلل    كأنه قطعة قمر، وكنا نعرف ذلك منه 

 . (3)  عليها مرسورًا تربق أسارير وجهه

َم يِف ُشُغٍل فاكُِهونَ كذلك ما ورد يف قوله تعاىل:   َيوم َنَِّة الم حاَب اجلم [؛  55]يس:    إنَّ َأصم

يف   فنزلوا  العرصات،  من  ارحتلوا  إذا  القيامة  يوم  أهنم  اجلنة  أهل  عن  تعاىل  ُيرب  حيث 

______________________________________________________________   

 .219/ 7( تفسري ابن كثري: 1)
 .110/ 1، وشعب اإلميان: 82/ 92يهقي: ( البعث والنشور للب2)
 . 1204/  3، و1305/ 3( صحيح البخاري: 3)
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،  (1) روضات اجلنات، أهنم يف شغل عن غريهم بام هم فيه من النعيم املقيم والفوز العظيم

إذ تتعرض هذه اآلية الكريمة إىل جانب من مثوبة املؤمنني العظيمة، وقبل كّل يشء تشري  

ل( ـ عىل وزن ُلطمف،   ر، و )ُشغم إىل مسألة الطمأنينة وراحة البال، فــ )ُشُغل( عىل وزن رُسُ

وكليهام بمعنى العارض الذي يذهل اإلنسان ويرصفه عن سواه، سواء كان ممّا يبعث عىل  

التي هي مجع )فاكه( وهو املرسور الفرح    فاكُِهونَ ة أو احلزن، ولكن إلحلاقه كلمة  املرّس 

الفِرح املشغول   املعنى إشارة إىل اإلنسان  أّن  الكريمة  الضاحك، مما نخلص فيه من اآلية 

الرسور والسعادة   والغارق يف  ترّقب،  أو  قلق  أي  التفكري يف  متامًا عن  بنفسه، واملنرصف 

ال يرتك أي جمال للغّم واحلرسة أن تعّكر عليه صفوه، وحّتى أّنه ينسى متامًا  والنشاط بشكل  

هول قيام القيامة، واحلضور يف حمكمة العدل اإلهلية، تلك املواقف التي لوال نسياهنا فإهّنا  

القلب، وبناًء عىل ذلك فإّن أحد اآلثار  الغّم والقلق عىل  الثقيلة من  حتاًم ستلقي بظالهلا 

 .(2) ىل إنشغال الذهن بالنعمة هو نسيان أهوال املحرشاملرتتبة ع

املؤمنني به  اهلل  جيازي  الذي  الفرح  هذا  أن  الكريم  القرآن  ذكر  تبدأ  الصادقني  كام   ،

املحرش والقيامة، ويظل مصاحبًا هلم  الربزخ و  يقيهم من أهوال لته بعد املوت مبارشة،  عالما 

ف املواقف حتى دخوهلم اجلنة واستقرارهم  الشهداء:  يف كل  تعاىل عن  قال  َواَل  يها، كام 

َزُقوَن ) ِمم ُيرم َياٌء ِعنمَد َرهبِّ َواًتا َبلم َأحم ِذيَن ُقتُِلوا يِف َسبِيِل اهللَِّ َأمم َسَبنَّ الَّ ( َفِرِحنَي باَِم آَتاُهُم  169حَتم

م َيلمَحُقوا هِبِمم ِمنم َخ  ِذيَن مَل وَن بِالَّ َتبمرِشُ لِِه َوَيسم ٌف َعَليمِهمم َواَل ُهمم حَيمَزُنوَن  اهللَُّ ِمنم َفضم لمِفِهمم َأالَّ َخوم

ِمننِيَ 170) املمُؤم َر  َأجم ُيِضيُع  اَل  اهللََّ  َوَأنَّ  ٍل  َوَفضم اهللَِّ  ِمَن  َمٍة  بِنِعم وَن  َتبمرِشُ َيسم  )    :عمران ]آل 

 [. 170ــ 169

ب نفوس  وكام يف القرآن الكريم، فقد وردت البشارة هبذا النعيم املعنوي الذي يصاح

______________________________________________________________   

 .518/  ٦، و29٦/ 8( تفسري ابن كثري: 1)
 .211،  210/ 14( )يُنظر( تفسري األمثل: 2)
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: )إَِذا  أهل اجلنة وقلوهبم يف احلديث الرشيف، حيث ُروَي عن عبد اهلل بن عمر قوله  

َنَّ َ اجلم ِت َحتَّى جُيمَعَل َبنيم ُل النَّاِر إِىَل النَّاِر، ِجِيَء بِاملمَوم َنَِّة، َوَأهم َنَِّة إِىَل اجلم ُل اجلم ِة َوالنَّاِر، ُثمَّ  َصاَر َأهم

َبُح، ُثمَّ ُينَادِ  َنَِّة َفَرًحا  ُيذم ُل اجلم َداُد َأهم َت، َفَيزم َل النَّاِر اَل َموم َت، َوَيا َأهم َنَِّة اَل َموم َل اجلم ي ُمنَاٍد: َيا َأهم

) هِنِمم ًنا إِىَل ُحزم ُل النَّاِر ُحزم َداُد َأهم ، َوَيزم  .(1) إِىَل َفَرِحِهمم

م، وهم املتحابني يف  ومنها ما ورد يف فرح أعالهم منزلة وسعادهتم بعطاء اهلل تعاىل هل

بَِياَء، َواَل ُشَهَداَء  اهلل تعاىل من غري أرحام بينهم، يف قوله   : )إِنَّ ِمنم ِعَباِد اهللَِّ أَلَُناًسا َما ُهمم بَِأنم

ِقَياَمِة، بَِمَكاهِنِمم ِمَن اهللَِّ َتَعاىَل َقاُلوا: َيا رَ  َم الم َهَداُء َيوم بَِياُء َوالشُّ َنم بُِطُهُم األم َنا َمنم  َيغم رِبُ ُسوَل اهللَِّ، خُتم

 ِ ابُّوا بُِروِح اهللَِّ َعىَل َغريم ٌم حَتَ ، َقاَل: ُهمم َقوم َحامٍ  ُهمم هَنَا، َفَواهللَِّ إِنَّ   َأرم َيَتَعاَطوم َواٍل  ، َواَل َأمم َبيمنَُهمم

ُمم َعىَل ُنوٍر اَل َُيَاُفوَن إَِذا َخاَف النَّاُس، َواَل   حَيمَزُنوَن إَِذا َحِزَن النَّاُس(،  ُوُجوَهُهمم َلُنوٌر، َوإِهنَّ

ٌف َعَليمِهمم َواَل ُهمم حَيمَزُنونَ وقرَأ هذه اآلية ) لَِياَء اهللَِّ اَل َخوم  . (2) [(62]يونس:    َأاَل إِنَّ َأوم

ه تعاىل ألعالهم قوله    وكذلك ما ورد عنه   : )َسَأَل  يف فرح أدناهم منزلة، وما أعدَّ

 َ َنَِّة اجلم ُل اجلم ِخَل َأهم َد َما ُأدم َنَِّة َمنمِزَلًة، َقاَل: ُهَو َرُجٌل جَيِيُء َبعم ِل اجلم َنى َأهم ُه، َما َأدم نََّة،  ُموَسى َربَّ

، َنََّة، َفَيُقوُل: َأيم َربِّ ُخِل اجلم ،    َفُيَقاُل َلُه: ادم ، َوَأَخُذوا َأَخَذاهِتِمم َكيمَف َوَقدم َنَزَل النَّاُس َمنَاِزهَلُمم

  ، َربِّ َرِضيُت  َفَيُقوُل:  نمَيا؟  الدُّ ُمُلوِك  ِمنم  َملٍِك  ُملمِك  ِمثمُل  َلَك  َيُكوَن  َأنم  ىَض  َأَترم َلُه:  َفُيَقاُل 

، َفَيُقوُل: َهَذا    َفَيُقوُل: َلَك َذلَِك، َوِمثمُلُه َوِمثمُلُه َوِمثمُلُه َوِمثمُلُه، َاِمَسِة: َرِضيُت َربِّ َفَقاَل يِف اخلم

  ، ، َقاَل: َربِّ تم َعيمنَُك، َفَيُقوُل: َرِضيُت َربِّ ُسَك، َوَلذَّ َتَهتم َنفم َثالِِه، َوَلَك َما اشم ُة َأمم َلَك َوَعرَشَ

ُت َكَرامَ  اَلُهمم َمنمِزَلًة؟ َقاَل: ُأوَلئَِك الَِّذيَن َأَردمُت َغَرسم ُت َعَليمَها، َفَلمم َتَر  َفَأعم َتُهمم بِيَِدي، َوَخَتمم

(، َقاَل   َمعم ُأُذٌن، َومَلم َُيمُطرم َعىَل َقلمِب َبرَشٍ ، َومَلم َتسم ٌ :  َعنيم َداُقُه يِف كَِتاِب اهللِ َعزَّ َوَجلَّ : َوِمصم

 ٍنُي ِة َأعم ِفَي هَلُمم ِمنم ُقرَّ ٌس َما ُأخم َلُم َنفم  .(3) [(17]السجدة:    َفاَل َتعم
______________________________________________________________   

 .2189/ 4، وصحيح مسلم: 2397/ 5( صحيح البخاري: 1)
 .311/ 3( سنن أيب داود: 2)
 .17٦/ 1( صحيح مسلم: 3)
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 :(1) وجلميل ما قاله احلطيئه يف ديوانه يف تقوى اهلل تعاىل والسعادة التي تقرتن هبا 

ـعاَدَة مَجَع ـماٍل      َوَلســــُت َأرى الســـَ

ــرًا                          ُذخ ــزاِد  ال رُي  ــَ خ اهللَِ  ــوى  ق ــَ َوت
  . 

ــُد                          عــي ــَ الســـ َو  هــُ قــيَّ  ــَ الــت نَّ 
كــِ َولــَ

زيـــُد                                مـــَ أَلتـــقـــى  لـــِ اهللَِ  نـــَد  َوعـــِ
.        .، 

 يف جهنم وشقائهم    ندمهمحزن العصاة و   املقصد الثاين:
ُد هللَِِّ الَِّذي  احلزن نقيض الفرح، وقوله تعاىل:   َمم ََزنَ َوَقاُلوا احلم ]فاطر:    َأذمَهَب َعنَّا احلم

[ قالوا فيه: احلزن: هم الغداء والعشاء، وقيل: هو كل ما حيزن من حزن معاش أو حزن  34

 .(2) عذاب أو حزن موت، فقد أذهب اهلل عن أهل اجلنة كل األحزان(

كام يأيت معنى احلزن: خشونة يف األرض وخشونة يف النفس ملا حيصل فيه من الغم،  

الفرح، والعتبار اخلشونة بالغم قيل: خشنت بصدره: إذا حزنته، يقال حزن حيزن،  ويضاده  

َزُنوا َعىَل َما َفاَتُكمم وحزنته وأحزنته قال عز وجل:   [، وقال  153]آل عمران:    لَِكيماَل حَتم

ِع َحَزًنا تعاىل:   مم ُينُُهمم َتِفيُض ِمَن الدَّ ا َوَأعم  [. 92]التوبة:    َتَولَّوم

َبَح  والندامة، وهو التحرس من تغري رأي يف أمر فائت، قال تعاىل:    ومثله الندم  َفَأصم

النَّاِدِمنيَ  تعاىل:  31]املائدة:    ِمَن  َناِدِمنيَ [، وقال  بُِحنَّ  َلُيصم َقلِيٍل  َعامَّ  ]املؤمنون:    َقاَل 

 . (3) [، وأصله من منادمة احلزن له40

ومثله الشقاء، وغريها من اآلالم النفسية التي تندرج حتت شقاء الكافرين يوم القيامة،  

والشقاوة: خالف السعادة، وقد شقي يشقى شقوة، وشقاوة، وشقاء، فكام أن السعادة يف  

األصل رضبان: سعادة أخروية، وسعادة دنيوية، ثم السعادة الدنيوية ثالثة أرضب: سعادة  

وخارج وبدنية  األخروية  نفسية  الشقاوة  وهي  األرضب،  هذه  عىل  الشقاوة  كذلك  ية، 

______________________________________________________________   

 .1٦8/ 2األغاين ألبو الفرج األصفهاين: ( 1)
 ، بتصرف يسري. 225،  224/ 3( احملكم واحمليط األعظم: 2)
 .547/ 1( مفردات ألفاظ القرآن الكرمي: 3)
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َقىوالدنيوية، قال عز وجل:  َبَع ُهَداَي َفاَل َيِضلُّ َواَل َيشم  .  (1) [123]طه:   َفَمِن اتَّ

والغصص   النفسية  اآلالم  من  عليهم  متر  حلظة  كل  يف  واملجرمون  املسيؤون  يتذوق 

و والبطر والكربياء التي كانوا يعيشوهنا يف الدنيا،  والندم واالكتئاب ما يتناسب مع ذلك العت

بشامله:   صحيفته  ينال  الذي  ذلك  عن  تعاىل  قال  َفَيُقوُل  كام  بِِشاَملِِه  كَِتاَبُه  ُأويِتَ  َمنم  ا  َوَأمَّ

ِر َما ِحَسابَِيهم )25َياَليمَتنِي مَلم ُأوَت كَِتابَِيهم )  م َأدم َقاِض 26( َومَل نَى  27َيَة )( َياَليمَتَها َكاَنِت الم ( َما َأغم

 [. 29ــ   25]احلاقة:   ( َهَلَك َعنِّي ُسلمَطانَِيهم 28َعنِّي َمالَِيهم )

ذلك أن هؤالء قد أوتوا كتبهم بشامهلم، فتملكتهم احلرسة والندم من هذه اللحظات  

بون يف نار اجلحيم، فيصور تعاىل موقفهم هذا، وذكره السيد قطب يف   وترافقهم وهم ُيعذَّ

لقيامة بقوله: )أدركته احلرسة، وركبته الندامة، فنسمعه يتوجع توجعًا طوياًل، وقد  مشاهد ا

ِر َما ِحَسابَِيهم ) 25ياَليمَتنِي مَلم ُأوَت كَِتابَِيهم ) ثُبت املشهد كأنه ال يتحرك   م َأدم ( َياَليمَتَها  26( َومَل

َقاِضَيَة ) نَى َعنِّي َمالَِيهم )27َكاَنِت الم  .  َك َعنِّي ُسلمَطانَِيهم ( َهلَ 28( َما َأغم

لقد طال استعراضه ليتحقق التأثر الوجداين بتأوه الندم وتفجع احلرسة، فإن تم هذا  

َِحيَم َصلُّوُه ) 30ُخُذوُه َفُغلُّوُه )الغرض يستمع يف رهبة،   ُعَها  31( ُثمَّ اجلم ( ُثمَّ يِف ِسلمِسَلٍة َذرم

ُلُكوهُ  اًل مطول، فمن اجلامل  32ــ    03]احلاقة:    َسبمُعوَن ِذَراًعا َفاسم [، فهنا كل يشء مفصَّ

غايته   املوقف  لطول  جيعل  ما  الديني  الغرض  ومن  الوجداين،  التأثر  ومن  الفني، 

 .(2) املقصودة(

تعاىل:   قوله  الندم واحلرسة يف  الغم واحلزن ما ورد من  الشقاء يف  ذلك  ُكلَّاَم  ومثل 

َِريِق َأَراُدوا َأنم َُيمُرُجوا ِمنمَها ِمنم َغمٍّ   [. 22]احلج:    ُأِعيُدوا فِيَها َوُذوُقوا َعَذاَب احلم

وهكذا يذكر القرآن الكريم مشاهد كثرية عن تلك احلرسات ومشاعر الندم التي يعرب  

______________________________________________________________   

 .414/ 2، 547/ 1، 229/ 1( مفردات ألفاظ القرآن الكرمي: 1)
 . 21٦، 215( )يُنظَر( مشاهد القيامة يف القرآن: 2)
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هبا املسيؤون عن سوء املصري الذي اختاروه ألنفسهم، وذلك عند تذكرهم لكل موقف من  

ُسوِل  مواقف السوء، قال تعاىل:   ُت َمَع الرَّ َذم ِه َيُقوُل َياَليمَتنِي اختَّ َم َيَعضُّ الظَّامِلُ َعىَل َيَديم َوَيوم

َخ 27َسبِياًل ) ُفاَلًنا  ِذم  َأختَّ مَلم  َليمَتنِي  َلَتا  َياَويم  ) ( َجاَءيِن  28لِياًل  إِذم  َد  َبعم ِر  كم الذِّ َعِن  َأَضلَّنِي  َلَقدم   )

ِنمَساِن َخُذواًل  يمَطاُن لإِلم  [. 29ـ  27]الفرقان:   َوَكاَن الشَّ

وكذلك ما ورد يف احلديث الرشيف من الندم واحلرسة يومئٍذ ألهل النار حني يرون  

ِت َكَهيمَئِة  َي من قوله  أمرهم قد ُقيض، وليس من عودة ملا كانوا عليه، ملا ُرو َتى بِاملمَوم : )ُيؤم

ِرُفوَن َهَذا ؟ فَ  بُّوَن َوَينمُظُروَن َفَيُقوُل َهلم َتعم
ئِ َ َنَِّة َفَيرشم َل اجلم َلَح َفُينَاِدي ُمنَاٍد َيا َأهم َيُقوُلوَن:  َكبمٍش َأمم

فَ  النَّاِر  َل  َأهم َيا  ُينَاِدي  ُثمَّ  َرآُه،  َقدم  َوُكلُُّهمم  ُت،  املمَوم َهَذا   ، َهلم  َنَعمم َفَيُقوُل  َوَينمُظُروَن  بُّوَن 
ئِ َ يرَشم

 َ َل اجلم ُثمَّ َيُقوُل: َيا َأهم َبُح،  ُت، َوُكلُُّهمم َقدم َرآُه، َفيُذم ، َهَذا املمَوم ِرُفوَن َهَذا ؟ َفَيُقوُلوَن: َنَعمم نَِّة  َتعم

َقَرَأ   ُثمَّ  َت،  َموم َفاَل  ُخُلوٌد  النَّاِر  َل  َأهم َوَيا  َت،  َموم َفاَل  ُقيِضَ  ُخُلوٌد  إِذم  ِة  َ رَسم احلم َم  َيوم ُهمم  َوَأنمِذرم

َلةٍ  ُر َوُهمم يِف َغفم َمم َيا(   األم نم ُل الدُّ َلٍة َأهم  يِف َغفم
ِ
ِمُنونَ )َوَهُؤاَلء  . (1) [39]مريم:  َوُهمم اَل ُيؤم

َنَِّة، َفَيُقوُل قوله  منما ُروَي كذلك و َعَدُه ِمَن اجلم ِل النَّاِر َيَرى َمقم : َلوم َأنَّ اهللَ  : )ُكلُّ َأهم

ًة( َقاَل   َ اَل  َهَدايِن، َفَيُكوُن َعَليمِه َحرسم َعَدُه ِمَن النَّاِر، َفَيُقوُل: َلوم َنَِّة َيَرى َمقم ِل اجلم : )َوُكلُّ َأهم

ًرا(  .  (2) َأنَّ اهللَ َهَدايِن، َقاَل: َفَيُكوُن َلُه ُشكم

: )فمن يبتغ غري  ام عيل  وقد جاء يف هذا احلزن الدائم والتحذير منه يف قول اإلم

كبوته وتعظم  عروته،  وتنقسم  شقوته،  تتحقق  دينًا،  احلزن  (3)اإلسالم  اىل  مآبه  ويكون   ،

 .(4) الطويل والعذاب الوبيل(

______________________________________________________________   

 .2188/ 4، وبلفظ مقارب يف صحيح مسلم: 7٦01/ 4( صحيح البخاري: 1)
 .512/ 2( مسند اإلمام أمحد: 2)
 (.2، هامش )208/ 2: 1٦1( كبوته: سقطته. هنج البالغة: اخلطبة  3)
 .208/ 2( هنج البالغة: 4)
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أذاقوا   الذين  وتكون مراتبهم يف هذا احلزن والعذاب بحسب جرائمهم؛ أما أولئك 

وترشيده  قتلهم  يف  فتسببوا  اآلالم،  ألوان  كل  تلك  املستضعفني  كل  فإن  وإيذائهم،  م 

 الغصص التي أصابوهم هبا تتحول إليهم أضعافًا مضاعفة. 

لذلك فقد كان دأب الصاحلني من عباد اهلل تعاىل التعوذ مما ورد من احلزن واحلرسة  

والذي نستأنُس به أن يكون خامتة    يوم القيامة، ومنها ما ورد يف مناجاة اإلمام السجاد  

ه اىل اهلل تعاىل يف دعائه بقوله: )اللهم اجعلنا ممن دأهبم االرتياح إليك  مباحثنا بالتوجه بكلامت

واحلنني، ودهرهم الزفرة واالنني، جباههم ساجدة لعظمتك، وعيوهنم ساهرة يف خدمتك،  

ودموعهم سائلة من خشيتك، وقلوهبم متعلقة بمحبتك، وأفئدهتم منخلعة من مهابتك، يا  

وسب رائقة،  حمبيه  ألبصار  قدسه  قلوب  من  منى  يا  شائقة،  عارفيه  لقلوب  وجهه  حات 

املشتاقني، ويا غاية آمال املحبني، أسألك حبك وحب من حيبك وحب كل عمل يوصلني  

إىل قربك، وأن جتعلك أحب إيل مما سواك، وأن جتعل حبي إياك قائدًا إىل رضوانك، وشوقي  

والعطف إيل، وال ترصف    إليك ذائدًا من عصيانك، وامنن بالنظر إليك عيل وانظر بعني الود 

 . (1) عني وجهك، واجعلني من أهل االسعاد واحلظوة عندك، يا جميب يا أرحم الرامحني(

______________________________________________________________   

 .413( الصحيفة السجادية، مناجاة احملبني: 1)
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 ثالثخالصة الفصل ال
ال هذه  من    رحلةوبعد  وصورمها  والعذاب  النعيم  من  االخروي  للجزاء  املقاصدية 

املصادر النقلية الصحيحة، وما يتوافق معها مما يذهب إليه العقل البرشي يف إثبات قدرة اهلل  

 تعاىل عىل كل يشء، من جزاء أو عقاٍب، نخلص من هذا الفصل بأمور عدة، منها: 

ل1 يبني  أن  تعاىل وعدالته  اهلل  إرادة  اقتضت  للعباد  ـ  التصنيف  هذا  يف  ما  كافة  لناس 

كربى يف إثبات الذات اإلهلية بصفاهتا وأسامئها احلسنى، فضاًل    حكم ومعاين ومنازهلم من  

عن مقاصد العباد يف االتعاظ والتذكري، ليتجسد من ذلك أن يف االعتقاد بعامل ما بعد املوت  

شقاء يمكنه أن يكون عامل وقاية  وبقاء أثر أعامل اإلنسان حتى جُيازى عليه بالسعادة أو ال 

متني إزاء الذنوب واملعايص، كام يمكنه أن يكون عاماًل مهاًم للحركة وللحث عىل االستثامر  

 اإلنسان يف سبيل خدمة اخللق باحلق.لدى الصحيح ملا أودعه تعاىل  

علقة  ـ إن التمعن بمقاصد الرمحة او العدالة اإلهلية التي نستنبطها من مراتب اجلزاء املت2

بالسابقني وأصحاب اليمني وأصحاب الشامل جيعلنا نلتمس ذلك االتقان اإلهلي يف هذا 

هم تعاىل به منذ حلظات احتضارهم   التصنيف والتدرج يف احلساب باحلق والعدل الذي أمدَّ

 حتى مستقرهم األخري يف اجلنة أو النار. 

النعيم  3 مظاهر  من  الكريمة  النصوص  يف  الواردة  الصور  كثرة  احليس  ـ  والعذاب 

واملعنوي والتي وردت يف العديد من املرات متتابعة غري منفصلة عن بعضها، وما يرافقها  

من مظاهر السعادة والشقاء، وغريها من صفات اجلنان العظيمة التي أعدها تعاىل ملن اتقاه،  

 ُيالحظ  العذاب، أو اجلزاء احليس مع املعنوي؛ فإناموأو ما ورد من املزج بني مظاهر النعيم  

ه تعاىل للمسيئني.  ه تعاىل للمحسنني، وحتذرهم مما أعدَّ  اكتامل الصور التي ُتَرغب بام أعدَّ

كام إن سامت هذه الصور مجيعًا تشرتك بسمٍة شاملة وهي أهنا مشاهد حية، منتزعة من  

مل  عامل األحياء، استعملها تعاىل كي تكون أقرب ملا يستوعبه العقل اإلنساين مع أن حقيقتها  
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 ختطر لبرٍش. 

املرتبطة باجلزاء احليس واملعنوي بعد معرفتها حتت املقاصد    العربـ تندرج املقاصد و4

الوجدانية بالدرجة األساس؛ ذلك إن اإليامن هبا ينري القلب ويزهد يف احلياة الدنيا، ويمأل  

ه تعاىل لعباده، ليكون ذلك سببًا يف حتصني ظا  هر سلوكه وباطنه  النفس املؤمنة ترغيبًا فيام أعدَّ

السلوكية   املقاصدية  املراتب  ألعىل  لريتقي  الزائفة،  لألهواء  واالنقياد  االنحراف  عن 

 املتضمنة لصالح أعامل القلوب واجلوارح. 

ـ عىل عكس ما يف عذاب النار، فإن نعيم اجلنَة ُيلو من مجيع مكدرات احلياة الدنيا،  5

وا واحلسد  البغض  معاين  من  أيٌّ  اجلنة  يف  مفعمة  فليس  وهي  الذميمة،  والصفات  حلقد 

النقاء والسعادة ليس له من هناية أو    ،بالسعادة واحلب والطهر، فضاًل عن ذلك فإن هذا 

 زوال بل هي دائمة وخالدًة خلودهم يف اجلنان. 

لذلك فاجلنة هي دار الراحة العظمى التي يناهلا املحسنون والتي ال تشابه الراحة يف  

ا ونعيمها، والتي ُيلهم ُسكاهنا التسبيح والتحميد والتهليل هلل تعاىل  الدنيا مهام كانت درجته

احِلَاِت هَيمِدهيِمم  عىل ما رزقهم من الفضل العظيم، قال تعاىل:   ِذيَن آَمنُوا َوَعِمُلوا الصَّ إِنَّ الَّ

النَِّعيِم   َجنَّاِت  يِف  َاُر  هَنم تِِهُم األم حَتم ِمنم  جَتمِري  بِإِياَمهِنِمم  ُمم  اللَُّهمَّ  9) َرهبُّ ُسبمَحاَنَك  فِيَها  َواُهمم  َدعم  )

َعاملَنِيَ  ُد هللَِِّ َربِّ الم َمم َواُهمم َأِن احلم يَُّتُهمم فِيَها َساَلٌم َوآِخُر َدعم
 [. 10، 9]يونس:    َوحَتِ
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 اخلامتة

. لك احلمد منا، واملَن والفضل أن جعلتنا من الناظرين يف كتابك النازل من  .. اللهم

الناطق   ولك احلمد واملن والفضل يف أن جعلتنا من الباحثني بسنة نبيك  عندك باحلق،  

 بالصدق، اللهم أهلمنا محدك وشكرك كام أهلمتنا االنفاس والنطق.

نخرج بحمد اهلل تعاىل عىل نتائج عدة،    كتابنا . فإننا من خالل هذه الرحلة يف  ..وبعد

 منها: 

اليوم اآلخر مما يتفق وحاكمية اهلل تعاىل    مسائلاملرتبطة بوالِعرب  ـ تتجىل كربى املقاصد  1

والرمحة واحلكمة   بالعدالة  ترتبط  التي  اجلزاء  مقاصد  قدرته، فضاًل عن  وربوبيته وعظيم 

 اإلهلية والقيومية. 

وتؤثر مقاصد هذا اإليامن عىل معارف ونفسيات العباد، فضاًل عن سلوكاهتم كافة، مما  

برشية، ولو مل تكن هناك من حياٍة بعد املوت، ومصرٍي اىل جنٍة أو نار،  ُيسهم يف ُرقي احلياة ال

االيامن   مع  أما  هلا،  قيمَة  ال  وتافهة  جوفاء  العامل  هذا  يف  احلياة  لكانت  عذاب  أو  ونعيٍم 

يمنح احلياة اهلدفية والغائية هلا، فضاًل عن إخراجها من   بوجودها والتصديق بذلك فإنه 

 . ونفسيات املنكرين هلا  التي اجتاحت قلوب  العبثية 

بأسامء اهلل تعاىل احلسنى وصفاته العليا   عادترتبط مجيع املقاصد املتعلقة بمباحث امل  ـ  2

للعاملني، كام ترتبط بقدرته   تعاىل وكونه ربًا  وأفعاله يف خلقه؛ فجميعها ترتبط بربوبية اهلل 

ارتباط ذلك  ومثل  والتدبري،  والتقدير  باألمر  وانفراده  تعاىل ورمحته  ووحدانيته  بعدالته  ها 

 ورأفته بعباده. 

املقاصد3 العامل اآلخر، من خالل    ٍعرَب وال  ـ من  اىل  النفوس  تأهيل  بالربزخ،  املرتبطة 

، فاملؤمنون يالقون بعض النعيم املَُعد هلم يف اجلنة متهيدًا   العبادعرض بعض مشاهده عىل 

يعاين الذين  املنحرفني  ذلك  ومثل  اخللود،  دار  يف  يف  جلزائهم  هلم  املَُعد  العذاب  بعض  ون 
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من   تطييبهم  ألجل  نفوسهم  فيها  تتهذب  تربوية  مرحلة  ُتَعد  املرحلة  هذه  كون  اآلخرة، 

من   بعده  ملا  تتعداه  أو  العذاب  من  املرحلة  هذه  يف  يالقوه  بام  يكتفي  فقد  ذنوهبم،  تبِعات 

 املواقف حتى يكونوا أهاًل لدخول اجلنة. 

بالنفخ  ـ 4 املرتبطة  املقاصد  وإحضارهم    من  وبعثهم  املوتى  مجيع  إحياء  الصور  يف 

مؤهلني   املبعوثني  األحياء  جيعل  تكويني  دور  له  النفخ  هذا  لكون  باإلضافة  للمحرش 

 بأجسامهم وقواهم للنشأة الثانية، بخالف ما كان عليه حاهلم يف النشأة األوىل. 

والروحاين  توافقيـ  5 اجلسامين  ال   املعاد  وحقيقة  اإلهلية  القدرة  عن  مع  فضاًل  روح، 

توافقه مع الرمحة اإلهلية واحلقيقة اإلنسانية؛ ألن مبادئ اجلزاء اإلهلي الذي وعد تعاىل به  

مع   توافقه  تعاىل، فضاًل عن  يتناسب مع عظيم رمحته  بام  بكافة جوارحهم  يَروه  أن  عباده 

بعد حتليل  احلقائق العلمية املعارصة من خالل ما ثُبت نتيجة األبحاث العلمية احلديثة ملا  

ملا جيعل   الكيميائي،  أنه مشابه متامًا لرتاب األرض يف شكله وتركيبه  ُوِجد  رميم اإلنسان 

 . بسبب استحالته تصور هذا املعاد ممكنًا عقاًل وال سبيل إلنكاره

مالكية اهلل تعاىل وقدرته، وقاهريته عىل    تتجىل يف املوقف وحرش املخلوقات مجيعاً ـ    6

مالكًا وملكًا يف مجيع األوقات، وعىل مجيع األكوان، إال إن ذلك  عباده؛ فمع كونه تعاىل  

يتجىل واضحًا حني ينقاد مجيع اخلالئق حتت رمحته تعاىل وإرادته ومشيئته، ويصاحبه عظيم  

تتناسب مع الغاية   قدرته ملا حيدث من تغيريات يف مظاهر السموات واألرض، وبصورة 

 . التكاملية التي يسري هبا الكون مجيعاً 

املقاصد    7 يف  ـ من  العباد  والعرب  احلجة عىل  إقامة  واحلساب، مقصد  الصحف  نرش 

بإعطائهم صحف أعامهلم قبل املحاسبة، فإذا مجعهم تعاىل يف املوقف، وأِذن بفصل القضاء  

فيهم، أعطاهم اهلل كتبهم ليقفوا عىل ما فيها، ويتذكروا ما قدموه يف حياهتم من خري أو رَش،  

عن ملن  متيز    فضاًل  تعاىل  الباري  إكرام  ومقصد  عنهم،  وإفرتاقهم  الكافرين  عن  املؤمنني 
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 ُيعَفون عن احلساب وأهواله، ومقاصد عدالته تعاىل فيمن حُياسبون. 

الشهداء عىل    يكون أول مع كون اهلل تعاىل شهيدًا عىل كل يشء، إال أنه ذلك اليوم  ـ  8

 أول الشهود عليهم، إذ يكتفي بعظم  ، فكان تعاىلعصياهنماألعامل؛ وال سيَّام ملن ينكرون  

والرسل   األنبياء  ثم  الصاحلون،  املؤمنون  الشهادة  كاتبي  هذه  وشهادة  أممهم،  عىل 

 األعامل من املالئكة، وشهادة البرش مجيعًا، واجلوارح، وكذلك شهادة األرض والكائنات. 

املقاصد  9 من  بـ  اإلهلية،  املرتبطة  العدالة  دقة  جتيل  القيامة،  بيان موازين  يف  لدورها 

العدل والتسوية،   بأن امليزان هو  أو  حقائق األعامل ومنزلتها، سواء بكونه ميزانًا حقيقيًا، 

 . فضاًل عن بيان حقيقة العامل ومنزلته

جتسيد االستقامة وبيان دقتها، ذلك أن   وعرب يف  صدا الرصاط مق تتجىل يف نصب  ـ  10

الرصاط ال يتوقف عىل اجلرس املمدود عىل متن جهنم، بل إنَّ له تأثريًا كبريًا يف استقامة اخلَلق  

عىل الطريق احلَق الذي يرتضيه اهلل تعاىل لعباده يف الدنيا قبل اآلخرة، فضاًل عن التفريق بني  

لل  اإلهلي  واإلكرام  كافة،  العباد  وتبيني  مراتب  عليه،  أنوارهم  وبيان  الدنيا  يف  مستقيمني 

 فضلهم أمام العباد. 

العدالة اإلهلية، وذلك بوجود عدة رشوط تتعلق    يف ذلك املوقف مع الشفاعة  تتفق  ـ  11

بالشافع واملشفوع له كي تكون مقبولة منجيًة من العذاب، متوافقة مع عدالة اهلل تعاىل يف  

ي للشافعني، يف اذنه تعاىل هلم بالشفاعة وعلو شأهنم، ورضاه  َخلِقه، فضاًل عن التكريم اإلهل 

وكذلك   له،  املشفوع  وعن  املوحدين،    تتجىل عنهم  من  الذنوب  ألصحاب  اإلهلية  الرمحة 

 حيث ان الشفاعة سببًا حتصل هلم به املغفرة لذنوهبم ودخوهلم اجلنة. 

للنبي  21 تعاىل  اهلل  تكريم  يف  ـ  مكانته  أحداث  وتبيني  ومن     املوقف،   ذلك  مجيع 

حوضه   من  املؤمنني  ري  أن  أبرزها  ذلك  الدين،  عىل  للمحافظني  تعاىل  اهلل  وتكريم   ،

الرُشب من احلوض الذي ال ظمأ بعده من بشارات املؤمنني الصاحلني املحافظني عىل دينهم  
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 غري املبدلني، وكذلك مقصد إذالل املغريين واملبدلني له. 

    رتبطة بجزاء السابقني املقربني، ومنهم األنبياءامل  والٍعرب   املقاصدمن كربى  ـ  31

التكريم اإلهلي هلم وترشيفهم عىل العباد، وذلك لقرهبم منه تعاىل يف احلياة الدنيا؛ وملا    ذلك

فيهم من االستعدادات والقابليات املبنية عىل املجاهدات، ففي اآلخرة يكونون أوىل هبذا  

 ذي برشهم ووعدهم تعاىل به. القرب والترشيف، فضاًل عن صدق الوعد ال

كذلك مقصد العدالة اإلهلية يف اختباره لألنبياء والرسل، مع تعرضهم ملا يتعرض له  

مجيع الناس من االبتالءات واالختبارات وبيان مدى قوة ايامهنم ونرشهم ملا ُوكِلوا فيه من  

الدين احلق اىل  اهلداية  بقية أصناف  ،  أسباب  املقاصد يف  تتحقق هذه  املقربني من  وكذلك 

الشهداء والصديقني والصاحلني، فضاًل عن مقاصد الرتغيب يف الصفات احلسنى هلم وملن 

 سار وتبعهم عىل هنجهم من أجل االتصاف هبا والوصول بتطبيقها اىل مرحلة العبادة احلقة. 

اإلهلية،  41 الرمحة  مقصد  ونعيمهم،  اليمني  أصحاب  بجزاء  املرتبطة  املقاصد  من  ـ 

أع العالية عند اهلل تعاىل، إال إهنم  فربغم إن  املقربني ومنزلتهم  امهلم مل تصل هبم اىل مرتبة 

اىل   ذنوهبم  مل تصل  إذ  احلقة،  العقيدة  هبا  تنهدهم  التي  الصفات  ابتعدوا عن  ذاته  بالوقت 

الرتبية   مقصد  عن  فضاًل  تعاىل،  اهلل  برمحة  اجلنة  لدخول  ذلك  فأهلَّهم  تعاىل،  باهلل  الكفر 

ية فيهم، حيث يبدأ تطهريهم من ذنوهبم من حلظات املوت نفسها؛ كي يكونوا  واحلكمة اإلهل 

 أهاًل للجنة بتطييبهم من أدران املعايص والتقصري الذي وقعوا فيه. 

الناس من من اإليامن بعذاب أصحاب الشامل    والٍعرَب   املقاصد   برز ـ من أهم وأ 51 انقاذ 

اهلل تعاىل، عن طريق اإلنذار والتحذير مما  الضاللة؛ لكوهنا السبب األول املؤدي لغضب  

 وقعوا فيه، فضاًل عن التحذير من األفعال التي تقودهم لنيل هذا العذاب. 

وذلك لتحملهم  ؛  كذلك مقصد العدالة اإلهلية متوافق متامًا مع خلودهم هذا يف جهنم

عجنت هبا    األوزار املتعدية للذين أضلوهم، أو أجرموا يف حقهم، فضاًل عن امللكات التي 
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، وتبعًا هلذا املقصد فإهنم إن  نفوسهم، والتي قد ال يطيقون االنفكاك عنها مع طول العذاب

كانوا من العصاة املوحدين فإهنم مل ُيرجوا عن ربقة االيامن باهلل تعاىل فُيَعَذبوا حتى يتطهروا من  

ب  أو  تعاىل عنهم،  اهلل  بعفو  أما  العذاب اىل اجلنان،  ليخرجوا من  أو  ذنوهبم  انتهاء مدة عذاهبم، 

 بالشفاعة هلم من الشافعني، وهو مجيعًا برمحة اهلل تعاىل وعفوه ومغفرته. 

ـ من املقاصد املرتبطة باجلزاء احليس يف نعيم اجلنة أو عذاب النار توافقهام التام مع  61

القدرة    توافقه مع   يف النصوص الكريمة، فضاًل عن   ما وعد به تعاىل عىل لسان رسله  

مع ما  املظاهر احلقيقية هلذا النعيم، فضاًل عن توافق مقاصده  صور  يف    والكرم اإلهلي  يةاإلهل

العقل  إليه  وكذلك    االنساين؛   يذهب  املحسوسات،  إدراك  يف  األبدان  سعادة  تتحقق  إذ 

 العذاب ال يشعر بحقيقته ما مل يكن ُمشاهدًا حمسوسًا. 

املقاصد  ـ  17 احلال يف  باجل   والٍعرَب كذلك  النعيم والعذاب،  املرتبطة  من  املعنوي  فمع زاء 

ه تعاىل للمؤمنني يف صور هذه الرمحة والتكريم من اجلزاء احليس وما أعده من   عظمة ما أعدَّ

عذاب أليم للعصاة والكافرين، فإن اجلزاء ال يقترص عىل ذلك، بل إنه يتعداه ملا يتشكل يف  

 نفسيات العباد مما تأثرت به من نعيم وعذاب. 

لب مقاصد اجلزاء املعنوي حتت املقاصد الوجدانية، ذلك أن االيامن هبا ينري  وتندرج أغ

القلب ويزهد يف احلياة الدينا، ولكل صنٍف منها مقاصده اخلاصة سواء بالطمأنينة وتزكية  

النفوس والفرح واإلكرام ومجيع مظاهر السعادة، أو بشتى أنواع اآلالم النفسية من احلرسة  

 نة ومجيع مضاهر الشقاء. والندم والسخط واإلها 

آله الطاهرين  عىل  واحلمد هلل رب العاملني وصىل اهلل تعاىل وسلم عىل سيدنا حممد و 

 . وسلم تسليام كثريًا... 
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 املراجع املصادر و 
من أهم املصادر واملراجع اليت وفقنا تعاىل القتنائها لتعيننا يف إعداد هذا الكتاب بعد مرِجعنا األول واألساس  

 القرآن الكرمي، جمموعة من املؤلفات، رأينا تقسيمها اىل أصناٍف ثالثة، هي: 

 أوالً: الكتب واملؤلفات 
ه(، حتقيق وتعليق: فوقية حسني حممود، دار  240ــ علي بن امساعيل االشعري )ت  اإلابنة يف أصول الداينة .1

 م.1977ه ــ 1397األنصار، الطبعة األوىل: 
 . 1974، فتح هللا خليفة ـ بريوت: ابن سينا ومذهبه يف النفس .2
هـ( حتقيق: شرف حممود  458ـ امحد بن احلسني بن علي بن موسى. ابو بكر البيهقي )ت اثبات عذاب القرب .3

 ه.1405القضاة، دار الفرقان ــ عمان، االردن، الطبعة الثانية: 
هـ(، تقدمي ٦48ــ العالمة شهاب الدين أمحد بن ادريس القرايف )ت    األجوبة الفاخرة عن األسئلة الفاجرة .4

 م. 1987ه ــ  1407:  2ي عوض، سلسلة مقارنة أداين، حدائق القبة ــ القاهرة، الطبعةوحتقيق وتعليق: د. بكر زك
الطوال .5 الطرباين )ت  األحاديث  القاسم  أبو  هـ(، حتقيق: محدي بن عبد  3٦0ـ سليمان بن أمحد بن أيوب، 

 . 1983ــ   1404مكتبة الزهراء ــ املوصل، الطبعة الثانية: ، اجمليد
هـ(، تعليقات ومالحظات: السيد حممد 548بن علي بن أيب طالب الطربسي )ت  ــ أبو منصور أمحد  االحتجاج  .٦

 . ابقر اخلرسان، مركز األحباث العقائدي
ـ حممد بن أيب بكر أيوب الزرعي أبو عبد هللا، حتقيق: يوسف أمحد البكري ــ شاكر توفيق    أحكام أهل الذمة .7

 م.1997ه ـ 1418الطبعة األوىل:  العاروري، رمادى للنشر ــ دار ابن حزم، الدمام ــ بريوت،
ــ زين الدين اإلحسائي، مجع وإعداد وتعليق: صاحل أمحد الدابب، دار احملجة البيضاء ــ   أحوال الربزخ واآلخرة .8

 م.2009ه ــ  1430مؤسسة مشس هجر، بريوت ــ لبنان، الطبعة الرابعة: 
 هـ(، دار املعرفة، بريوت ــ لبنان )د ط(. 505تــ أبو حامد حممد بن حممد الغزايل الطوسي )  إحياء علوم الدين .9

ــ ـ الشيخ انصر مكارم الشريازي، وجمموعة من الفضالء، مطبعة أمري املؤمنني    األخالق يف القرآن .10
 ه.142٦قم، الطبعة الثانية: 

هـ(، ختريج  541ــ أبو الربكات إمساعيل بن أيب سعد النيسابوري )ت  أربعون حديثاً من الصحاح العوايل .11
األحاديث والتعليق: مفلح بن سليمان الرشيدي، وبدر الدين بن فواز املطريف، دار اخلضريي للنشر والتوزيع ــ املدينة  

 هـ. 1421املنورة، الطبعة األوىل: 
ه(، تقدمي وحتقيق  ٦0٦الدين الرازي )ت ــ حممد بن عمر بن احلسني، فخر    األربعني يف أصول الدين .12

 ه.140٦وتعليق: د. أمحد حجازي السقا، مطبعة دار التضامن ــ القاهرة، الطبعة األوىل: 
البخاري .13 صحيح  لشرح  الساري  القسطالين    إرشاد  الدين  شهاب  بكر  أىب  بن  حممد  بن  أمحد  ــ 
 هـ. 1323هـ(، املطبعة الكربى األمريية ــ مصر، الطبعة السابعة: 923)ت
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الطالبني .14 السيوري على    ارشاد  تعليق  الكتاب  السيوري األسدي، )أصل  املقداد بن عبد هللا بن حممد  ـ 
 ه.1303كتاب هبج املستشدين أليب منصور بن املطهر احللي(، مطبعة ملك الكتاب: 

الكرمي .15 القرآن  مزااي  ال  السليم  العقل  مصطفى  ارشاد  بن  حممد  بن  حممد  العمادي  السعود  أبو   ـ 
 م.1999هـ(، دار احياء التاث ــ لبنان، الطبعة الثانية: 982)ت
ه(، حتقيق وتعليق وتقدمي: 478ـ إمام احلرمني اجلويين )ت اإلرشاد ال قواطع األدلة يف أصول االعتقاد .1٦

 م.1950ه:  13٦9د. حممد يوسف موسى، وعلي عبد املنعم عبد احلمد، مطبعة السعاد، ومكتبة اخلاجنيـ  مصر،  
هـ(، حتقيق: حممد 538ـ أبو القاسم حممود بن عمرو بن أمحد، جار هللا الزخمشري )ت    أساس البالغة .17

 م.1998هـ ـ  1419دار الكتب العلمية، بريوت ــ لبنان، الطبعة األوىل:  ابسل عيون السود،
هـ(، حتقيق: سامل حممد  4٦3ــ أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن حممد بن عبد الرب القرطيب )ت  االستذكار .18

 م.2000ه ــ  1421عطا، حممد علي معوض، دار الكتب العلمية ــ بريوت، الطبعة األوىل: 
 م.2005ـ حممد نبيل النشوايت، دار العلم، دمشق ــ سوراي، الطبعة األوىل:ـ  العصر االستنساخ جرمية .19
 م.2015ه ـ 143٦ــ د. نور الدين أبو حلية، دار األنوار للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية:  أسرار األقدار .20
ــ د. نور الدين أبو حلية، مؤسسة العرفان للثقافة اإلسالمية، الطبعة    أسرار ما بعد املوت بني الدين والعقل .21

 . هـ1440األوىل: 
هـ(، حتقيق وختريج األحاديث: عبد هللا بن حممد احلاشدي، 458أبو بكر البيهقي )ت    األمساء والصفات .22

 م.1993هـ ــ 1413 تقدمي: الشيخ مقبل بن هادي الوادعي، مكتبة السوادي، جدة ــ السعودية، الطبعة األوىل،
ـ د. رشدي حممد عليان، و د. قحطان عبد الرمحن الدوري، دار اإلمام األعظم،  أصول الدين اإلسالمي .23

 م. 2011ه ـ 1432بغداد ـ العراق، الطبعة الثانية: 
هـ(، احملقق: الدكتور  593ـ الشيخ مجال الدين أمحد بن حممد بن سعيد الغزنوي احلنفي )ت أصول الدين .24

 م. 1998هـ ـ 1419الداعوق، دار البشائر اإلسالمية، بريوت ـ لبنان، الطبعة األوىل:  عمر وفيق
ـ السيد جمتىب املوسوي الالري، تعريب: حممد عبد املنعم اخلاقاين، مطبعة اهلادي   اصول العقائد يف اإلسالم .25

 م. 200٦ه ــ  1427ــ قم، الطبعة السابعة 
 م.1983، حتقيق: حسن عاصي أنصار، الناشر مشس التربيزي،ه(428ــ ابن سينا )ت  األضحوية يف املعاد .2٦
هـ(، دار  1393ــ حممد األمني بن حممد املختار الشنقيطي )ت  أضواء البيان يف إيضاح القرآن ابلقرآن  .27

 م.1995هـ ــ 1415الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت ــ لبنان: 
إعانة الطالبني( ــ أبو بكر )املشهور ابلبكري( بن   ــ )حاشية  إعانة الطالبني على حل ألفاظ فتح املعني .28

بعد   الدمياطي )ت  العني مبهمات 1302حممد شطا  قرة  لشرح  املعني  فتح  الفاظ  هـ(، )وهو حاشية على حل 
 م. 1997هـ ــ 1418الدين(، دار الفكر للطباعة والنشر والتوريع، الطبعة األوىل: 

ه(، حتقيق: 381ــ حممد بن علي بن احلسني بن اببويه، الشيخ الصدوق )ت  االعتقادات يف دين االمامية .29
 .  1993ه ــ 1414عصام عبد السيد، دار املفيد للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت ــ لبنان، الطبعة الثانية: 

م  هـ(، دار العل139٦ــ خري الدين بن حممود بن حممد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي )ت    األعالم .30
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 م. 2002للماليني، الطبعة اخلامسة عشر: 
ه(، حتقيق واخراج: حسن األمني، دار التعارف 1371ـ السيد حمسن األمني العاملي )ت  أعيان الشيعة .31

 م 1983ه ـ 1403للمطبوعات، بريوت ـ لبنان، الطبعة اخلامسة: 
 ريوت، الطبعة الثانية. هـ(، حتقيق: مسري جانب، دار الفكر ـ ب502ــ أبو الفرج األصفهاين )ت األغاين .32
ه(، شرح وحتقيق وتعليق: د. إنصاف  505ـ اإلمام حممد أيب حامد الغزايل )ت  االقتصاد يف االعتقاد .33

 م.2003ه ـ 1423رمضان، دار قتيبة للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق ـ سوراي، الطبعة األوىل: 
ه(، دار األضواء، بريوت ــ لبنان، 4٦0ــ حممد بن احلسن الطوسي )ت    االقتصاد فيما يتعلق ابالعتقاد .34

 م. 198٦ــ  140٦الطبعة الثانية: 
ـ الشيخ سعيد اخلوري الشرتوين اللبناين، منشورات مكتبة آية هللا    أقرب املوارد يف فصح العربية والشوارد .35

 ه.1403املرعشي النجفي، قم ــ إيران: 
سينا .3٦ البن  العقلية  العلوم  احلكمة    أقسام  يف  رسائل  تسع  مصر: ـ ضمن  ــ  هندية  مطبعة  والطبيعيات، 

 م.1908
 م )د. ط(. 1994ه ـ 1414ــ د. أمحد صبحي منصور، القاهرة  اكذوبة عذاب القرب والثعبان األقرع .37
مسلم .38 بفوائد  املعلم  الفضل    اكمال  أبو  السبيت،  اليحصيب  عمرون  بن  عياض  بن  موسى  بن  عياض  ــ 
الوفاء  544)ت الطبعة األوىل:  هـ(، حتقيق: د. حيىي ِإمساعيل، دار  ــ مصر،  ــ  1419للطباعة والنشر والتوزيع  ه 

 م.1998
 .1437ــ د. نور الدين أبو حلية، دار األنوار للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية:  أكوان هللا .39
ــ الشيخ جعفر السبحاين، بقلم: الشيخ حسن حمّمد مكي  اإلهليات على هدى الكتاب والسّنة والعقل   .40

 املركز العاملي للدراسات اإلسالمية، الطبعة الثالثة )د. ت(.العاملي، 
ه(، قدمم له:  381ــ أبو جعفر حممد بن علي بن احلسني بن اببويه، الشيخ الصدوق )ت  أمايل الصدوق .41

 م.2009ه ــ 1430الشيخ حسني األعلمي، مؤسسة األعلمي للمطبوعات، بريوت ــ لبنان، الطبعة األوىل: 
املحنَـَزلاألمثل يف تفسري   .42 الطبعة األوىل:   كتاب هللا  ــ قم،  الشريازي، مطبعة سليمان زادة  ـ انصر مكارم 

 م.2005ه ــ 142٦
هـ(، حتقيق: حممد أبو الفضل ٦4٦ـ أبو احلسن علي بن يوسف القفطي )ت  إنباه الرواة على أنباه النحاة .43

 م. 1982هـ ـ  140٦وت، الطبعة األوىل: إبراهيم، دار الفكر العريب ـ القاهرة، ومؤسسة الكتب الثقافية ـ بري 
ه(، حتقيق وتعليق: االمام حممد زاهد 403ــ القاضي ابو بكر بن الطيب الباقالين البصري )ت اإلنصاف .44

 م.2000ه ـ 1421بن احلسن الكوثري ــ املكتبة األزهرية للتاث، بريوت ــ لبنان، الطبعة الثانية: 
ه(، حتقيق:  431)ت  ــ الشيخ املفيد حممد بن حممد بن النعمان  أوائل املقاالت يف املذاهب واملختارات  .45

 م.1983ه ـ 1403السيد ابراهيم االنصاري الزجناين، دار الكتاب اإلسالمي، بريوت ــ لبنان: 
 ه. 1438ــ د. نور الدين أبو حلية، دار األنوار للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل:  أوهام وحقائق .4٦
 . كر جابر اجلزائري، مكتبة العلوم واحلكم ــ املدينة املنورة ب ــ أبو أيسر التفاسري لكالم العلي الكبري .47
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 ة، )د. ط(. حممد نعيم ايسني، دار عمر بن اخلطاب ــ االسكندري ـ االميان اركانه، حقيقته، نواقضه .48
 . ه1404: 1الطبعة، ــ عبد هللا سراج الدين، مطبعة األصيل، حلب االميان بعوامل اآلخرة ومواقفها .49
ه(، مؤسسة 1110ــ العالمة حممد ابقر اجمللسي )ت  حبار األنوار اجلامعة لدرر اخبار األئمة األطهار .50

 م. 1983ه ــ 1403الوفاء، بريوت ــ لبنان، الطبعة الثانية: 
هـ(، احملقق: حمفوظ الرمحن زين  292ــ أمحد بن عمرو بن عبد اخلالق البزار )ت لزخار مسند البزارالبحر ا  .51

(، وصربي عبد اخلالق الشافعي  17إىل    10(، وعادل بن سعد )حقق األجزاء من  9إىل    1هللا، )حقق األجزاء من  
 م.2009م، وانتهت 1988، )بدأت (، مكتبة العلوم واحلكم ـ املدينة املنورة، الطبعة األوىل18)حقق اجلزء 

ه(، إعداد وحتقيق:  12٦3ـ حممد جعفر األستآابدي )ت  الرباهني القاطعة يف جتريد العقائد الساطعة .52
 ه.1382مركز األحباث والدراسات اإلسالمية، مطبعة مكتب اإلعالم اإلسالمي ـ قم، الطبعة األوىل: 

ه(، حققه وعلمق عليه: جلنة من العلماء  1107ـ السيد هاشم البحراين )ت    الربهان يف تفسري القرآن .53
 م. 200٦ه ـ 1427واحملققني األخصائيني، مؤسسة األعلمي للمطبوعات، بريوت ـ لبنان، الطبعة الثانية: 

ـ جمد الدين أبو طاهر حممد بن يعقوب الفريوز آابدى )ت    بصائر ذوي التمييز يف لطائف الكتاب العزيز .54
هـ(، حتقيق: حممد علي النجار، اجمللس األعلى للشئون اإلسالمية ــ جلنة إحياء التاث اإلسالمي، القاهرة،  817

 م.1973هـ ــ 1393: ٦م، جـ 1992هـ ــ  1412: 5، 4م، جـ 199٦هـ ــ   141٦: 3، 2، 1عام النشر: جـ 
البيهقي )ت    البعث والنشور .55 الشيخ عامر أمحد  هـ(458ــ احلافظ أيب بكر أمحد بن احلسني  ، حتقيق: 

 م. 198٦هـ ــ 140٦حيدر، الناشر: مركز اخلدمات واألحباث الثقافية، بريوت، الطبعة األوىل: 
هـ(،  1205ـ حممد بن حممد بن عبد الرزاق احلسيين، مرتضى الزبيدي )ت  اتج العروس من جواهر القاموس .5٦

 م. 2007هـ ــ   1428ــ دار الكتب العلمية، بريوت: عبد املنعم خليل إبراهيم، كرمي سيد حممد حممود د. حتقيق: 
الطراز اآلخر واألول .57 ـ حممد صديق خان بن حسن بن علي احلسيين   التاج املكلل من جواهر مآثر 

 م. 2007هـ ـ 1428هـ(، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، قطر، الطبعة األوىل: 1307البخاري الِقنموجي )ت
ه(، ضبط  748س الدين أيب عبد هللا حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب )تـ االمام مش  اتريخ االسالم .58

 م. 2003ه ـ 1424وحتقيق: د. بشار عواد معروف، دار الغرب اإلسالمي، بريوت ـ لبنان، الطبعة األُوىل: 
 م.1987،  1ـ إميل برهييه، ترمجة: جورج طرابيشي، الطليعة للطباعة والنشر، بريوت، الطبعة  اتريخ الفلسفة .59
 ــ حممد ابو زهرة، دار الفكر العريب، القاهرة.   اتريخ املذاهب اإلسالمية .٦0
هـ(،  333ـ حممد بن حممد بن حممود، أبو منصور املاتريدي )ت  أتويالت أهل السنة )تفسري املاتريدي(  .٦1

 م.2005هـ ـ 142٦دي ابسلوم، دار الكتب العلمية، بريوت ـ لبنان، الطبعة األوىل، حتقيق: د. جم
القرآن .٦2 تفسري  الطوسي )ت  التبيان يف  علي  بن  احلسن  بن  أبو جعفر حممد  الشيخ  ه(، حتقيق  4٦0ـ 

 وتصحيح: أمحد حبيب العاملي، نشر: دار إحياء التاث ــ قم. 
م(، ويليه املستدرك األول والثاين ـ 1995ـ   197٦هـ( )1415ـ  139٦]وفيات ) تتمة األعالم للزركلي .٦3

 هـ.1422حممد خري رمضان يوسف، دار ابن حزم، بريوت ـ لبنان، الطبعة الثانية: 
ه(، دراسة وحتقيق عباس حممد  ٦72ــ حممد بن حممد بن احلسن، نصري الدين الطوسي )ت جتريد العقائد .٦4
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 م. 199٦ة اجلامعية ــ مصر: حسن سليمان، دار املعرف
 . 1984ه(، الدار التونسية للنشر ــ تونس: 1393ـ االمام حممد الطاهر ابن عاشور)ت التحرير والتنوير .٦5
الرتمذي .٦٦ جامع  بشرح  األحوذي  املباركفورى   حتفة  الرحيم  عبد  بن  الرمحن  عبد  حممد  العال  أبو  ــ 
 م.1990ه ـ 1410: هـ(، دار الكتب العلمية ــ بريوت، الطبعة األوىل1353)ت
هـ(، حتقيق وتعليق: عبد هللا 1277ــ الشيخ إبراهيم حممد الباجوري)ت  حتفة املريد شرح جوهرة التوحيد .٦7

 هـ. 1424م ــ 2004حممد اخلليلي، دار الكتب العلمية، بريوت ــ لبنان، الطبعة الثانية: 
بن أمحد بن أيب بكر بن فرج األنصاري اخلزرجي عبد هللا حممد    ــ أبو  التذكرة يف أحوال املوتى وامور اآلخرة .٦8

ه(، حتقيق: د. الصادق بن حممد بن إبراهيم، مكتبة دار املنهاج للنشر والتوزيعـ ـ الرايض،  ٦71األندلسي القرطيب)ت
 ه. 1425الطبعة األوىل: 

البغدادي   ــ الشيخ املفيد، حممد بن حممد بن النعمان ايب عبد هللا العكربي  تصحيح اعتقادات اإلمامية .٦9
 ه.1413ه( حتقيق: حسني دركاهي، مطبعة مهر، قم ــ إيران، الطبعة األوىل: 431)ت
 ه. 130٦ه(، املطبعة اخلريية ــ مصر، الطبعة األوىل: 81٦ـ علي بن حممد اجلرجاين )ت التعريفات .70
هـ(، دار    803ــ أبو عبد هللا حممد بن حممد بن عرفة الورغمي التونسي )ت  تفسري ابن عرفة برواية األيب .71

 م.2008هـ ــ  1429الكتب العلمية بريوت، الطبعة األوىل: 
هـ(، وجالل الدين عبد الرمحن بن أيب 8٦4ــ االمام جالل الدين حممد بن أمحد احمللي )ت  تفسري اجلاللني .72

 هـ(، دار احلديث ــ القاهرة، الطبعة األوىل. 911بكر السيوطي )ت
 .1383ار إحياء الكتب العربية ــ القاهرة: ، دروزة حممد عزت، دالتفسري احلديث .73
ـ مجعه جلنة من العلماء واحملققني إبشراف: السيد جمتىب   تفسري الشريف املرتضى املحسمى ـ نفائس التأويل .74

 أمحد املوسوي، شركة األعلمي للمطبوعات، بريوت ــ لبنان، الطبعة اأُلوىل )د. ت(.
لتفسري املاوردي(ـ ـ عز الدين بن عبد السالم السلمي الدمشقي  ــ )وهو اختصار    تفسري العز بن عبد السالم .75
 م. 199٦ه ـــ 141٦هـ(، حتقيق: د. عبد هللا بن إبراهيم الوهيب، دار ابن حزم ــ بريوت، الطبعة األوىل: ٦٦0)ت
ـ حممد الرازي فخر الدين ابن العالمة    تفسري الفخر الرازي املشتهر ابلتفسري الكبري، ومفاتيح الغيب .7٦
ه(، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت ــ لبنان، الطبعة ٦04اء الدين عمر املشتهر خبطيب الري )تضي

 م.1981ه ــ 1401اأُلوىل: 
ـ منصور بن حممد بن عبد اجلبار السمعاين التميمي احلنفي مث الشافعي  تفسري القرآن )تفسري السمعاين( .77
م بن عباس بن غنيم، دار الوطن، الرايض ــ السعودية، الطبعة األوىل: هـ(، حتقيق: ايسر بن إبراهيم وغني489)ت

 م.1997ه ـــ 1418
هـ(، حتقيق:   774ــ أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي الدمشقي )ت    تفسري القرآن العظيم .78

 م.1999هـ ــ 1420سامي بن حممد سالمة، دار طيبة للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية: 
الكرمي  تفسري .79 الشريازي )ت    القرآن  الدين  إبراهيم صدر  املوىل علي 1050ـ حممد بن  تعليق:  هـ(، مع 

 هـ. 1302النوري، مطبعة سيد الشهداء، قم ـ إيران: 
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(، تصحيح وتعليق: السيد طيب 4ـ3ــ أبو احلسن علي بن ابراهيم القمي )من أعالم القرنني    تفسري القمي .80
 ه.1378األشرف:  املوسوي اخلراساين، مطبعة النجف

 م.1990ــ حممد جواد مغنية، دار األنوار، بريوت ـ لبنان، الطبعة الرابعة:  تفسري الكاشف .81
 م. 1990هـ(، اهليئة املصرية العامة للكتاب: 1354ــ حممد رشيد بن علي رضا )ت تفسري املنار .82
سة االمام املهدي ـ حتقيق: مؤس  التفسري املنسوب ال االمام أيب حممد احلسن بن علي العسكري .83

 ه.1433عليه السالم، اشراف: السيد حممد ابقر االصفهاين، مطبعة اعتماد ــ قم، الطبعة الثانية: 
ــ د. وهبة بن مصطفى الزحيلي، دار الفكر املعاصر ــ دمشق،   التفسري املنري يف العقيدة والشريعة واملنهج .84

 هـ.  1418الطبعة الثانية: 
البخاري ومسلم .85 ـ حممد بن فتوح بن عبد هللا بن فتوح بن أيب نصر   تفسري غريب ما يف الصحيحني 
 م.1995ه ــ  1415هـ(، حتقيق: د. زبيدة حممد سعيد عبد العزيز، مكتبة السنة، القاهرة، الطبعة األوىل:  488)ت
 .هـ(، مؤسسة امساعيليان، قم1112ـ الشيخ عبد على بن مجعة العروسي احلويزى )ت تفسري نور الثقلني .8٦
املؤلفني .87 )  تكملة معجم  َوفيات  بن  1995ـ  1977هـ( )1415ـ    1397ـ  بن رمضان  م(، حممد خري 

 م.1997هـ ـ  1418عة األول: إمساعيل يوسف، دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت ــ لبنان، الطب
هـ(، حتقيق:  4٦3ــ يوسف بن عبد هللا بن حممد القرطيب )ت  التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد .88

 هـ.1387مصطفى بن أمحد العلوي، وحممد عبد الكبري البكري، وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالميةـ ـ املغرب:  
هـ(، مجعه: ٦8)ت  ـ ينسب اىل الصحايب عبد هللا بن عباس    تنوير املقباس من تفسري ابن عباس .89

 هـ(، دار الكتب العلمية، بريوت ــلبنان )د ط(. 817جمد الدين أبو طاهر حممد بن يعقوب الفريوز آابدى )ت 
الطبعة ،  لثقافة اإلسالميةلمؤسسة العرفان   ــ د. نور الدين أبو حلية،  التنويريون والصراعات مع املقدسات .90

 هـ. 1439: األوىل
هـ(، حتقيق: د. سليمان دنيا، دار  505ــ أبو حامد حممد بن حممد الغزايل الطوسي )ت  هتافت الفالسفة .91

 املعارف، القاهرة ــ مصر، الطبعة السادسة.
هـ(، احملقق: حممد عوض مرعب،  370أبو منصور حممد بن أمحد بن األزهري اهلروي )ت  هتذيب اللغة ـ .92

 م.2001الناشر: دار إحياء التاث العريب ـ بريوت، الطبعة األوىل: 
ـ ابن امللقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أمحد الشافعي   التوضيح لشرح اجلامع الصحيح .93

ح للبحث العلمي وحتقيق التاث، دار النوادر، دمشقـ  سوراي، الطبعة األوىل:  هـ(، حتقي: دار الفال580املصري )ت
 م.2008هـ ـ 1419

هـ(، مكتبة التاث 243ــ احلارث بن أسد احملاسيب، أبو عبد هللا )ت    التوهم يف وصف أحوال اآلخرة .94
 اإلسالمي، حتقيق: مصطفى بن علي بن عوض جعفر، سوراي ــ حلب. 

(، حتقيق:  137٦ـ الشيخ عبد الرمحن بن انصر بن السعدي)ت  يف تفسري كالم املنانتيسري الكرمي الرمحن   .95
 م.  2000هـ ـ  1420عبد الرمحن بن معال اللوحيق، مؤسسة الرسالة ـ الطبعة األوىل: 

ـ الشيخ حممد بن حممد السبزواري )من أعالم القرن    جامع األخبار أو معارج اليقني يف اصول الدين .9٦
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اهلجري(،   البيت  السابع  آل  مؤسسة  جعفر،  آل  عالء  الشيخ  الطبعةحتقيق:  بريوت،  التاث،  :  1إلحياء 
 م. 1993ه ـ 1413

ه(، حتقيق: 310)تي  ـ حممد بن جرير، أبو جعفر الطرب   جامع البيان يف أتويل القرآن )تفسري الطربي( .97
 م.  2000ه ـ 1420امحد حممد شاكر، مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل: 

ـ صحيح البخاري ــ حممد بن إمساعيل أبو عبد هللا البخاري اجلعفي، حتقيق: د.    الصحيح املختصراجلامع   .98
 م. 1987هـ ــ 1407مصطفى ديب البغا، دار ابن كثري، اليمامة ــ بريوت، الطبعة الثالثة: 

ــ .99 القرش  جامع املسانيد والسَُّنن اهلادي ألقوم َسَنن  الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري  البصري مث أبو  ي 
هـ(، حتقيق: د عبد امللك بن عبد هللا الدهيش، دار خضر للطباعة والنشر والتوزيع بريوت ـ  774الدمشقي )ت

 م. 1998هـ ــ  1419لبنان، مكتبة النهضة احلديثة ـ مكة املكرمة، الطبعة الثانية: 
هـ(،  ٦71دين القرطيب )تحممد بن أمحد بن أيب بكر مشس ال  ـــ تفسري القرطيب    اجلامع ألحكام القرآن . 100

 م. 19٦4هـ ــ 1384حتقيق: أمحد الربدوين، وإبراهيم أطفيش، دار الكتب املصرية ــ القاهرة، الطبعة الثانية: 
هـ(، حتقيق ومراجعة وختريج أحاديث: د. عبد 458ــ أمحد بن احلسني البيهقي )ت    اجلامع لشعب اإلميان . 101

 م. 2003هـ ــ 1423والتوزيع ــ السعودية، الطبعة األوىل:  العلي عبد احلميد حامد، مكتبة الرشد للنشر
هـ(، حتقيق: خالد بن حممد 4ـ أمحد بن علي بن حممد اجلعفري أبو الطيب )ت قبل    جزء ابن عمشليق . 102

 م.199٦هـ ـ 141٦بن علي األنصاري، دار ابن حزم، بريوت ــ لبنان، الطبعة األوىل: 
هللا األشقر العتييب، دار النفائس للنشر والتوزيع ــ األردن، الطبعة   ــ عمر بن سليمان بن عبد  اجلنة والنار . 103

 م.1998هـ ــ  1418السابعة: 
ه  1414ـ عبد الكرمي املدرس، دار احلرية للطباعة، بغداد ـ العراق،    جواهر الكالم يف عقائد أهل اإلسالم  . 104

 م.1993ـ 
احلنفية . 105 طبقات  يف  املضية  احلنفي   اجلواهر  الدين  حميي  القرشي،  هللا  نصر  بن  حممد  بن  القادر  عبد  ـ 
 ه.1332هـ(، الناشر: مري حممد كتب خانه ـ كراتشي: 775)ت

 هـ(، مطبعة املدين، القاهرة. 751ن أيب بكر ابن قيم اجلوزية )تــ حممد ب حادي األرواح إل بالد األفراح  . 10٦
ــ أبو احلسن علي بن أمحد بن مكرم الصعيدي العدوي   حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرابين . 107
 م.1994هـ ـ 1414هـ(، حتقيق: يوسف الشيخ حممد البقاعي، دار الفكر، بريوت ــ لبنان: 1189)ت

ــ الشيخ قطب الدين أيب جعفر حممد بن احلسن   عي للمصطلحات الكالمية( احلدود )املعجم املوضو  . 108
للتحقيق والتأليف، قم   ه(، حتقيق: حممود يزدي مطلق، مؤسسة اإلمام الصادق  547النيسابوري املقري)ت

 م.1993ه ــ 1414ــ إيران، الطبعة األوىل: 
هـ(، حتقيق: خملص حممد، 281يب الدنيا )تــ أبو بكر عبد هللا بن حممد املعروف اببن أ حسن الظن ابهلل . 109

 م.1988ه ــ  1408دار طيبة ــ الرايض، الطبعة األوىل: 
هـ(، حتقيق: حممد أبو الفضل 911ـ جالل الدين السيوطي )ت  حسن احملاضرة يف اتريخ مصر والقاهرة . 110

 م.19٦7هـ ـ 1387ىل: إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية ـ عيسى البايب احلليب وشركاه ـ مصر، الطبعة األو 
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الدين . 111 اصول  معرفة  يف  اليقني  )ت  حق  ُشربم  هللا  عبد  العالمة  السيد  مؤسسة  1242ــ  منشورات  ه(، 
 م. 1997ه ــ 1418األعلمي للمطبوعات، بريوت ــ لبنان، الطبعة األوىل: 

ــ لبنان، الطبعة   ــ الشيخ فاضل الصفار، دار احملجة البيضاء، بريوت  احلقائق والدقائق يف املعارف اإلهلية . 112
 م.2015ه ــ 143٦اأُلوىل: 

ه(، دار إحياء التاث  1050ـ صدر الدين حممد الشريازي )تاحلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة   . 113
 م. 1990ه ـ  1410العريب، بريوت ــ لبنان، الطبعة الرابعة: 

ـ د. غالب بن علي عواجي، املكتبة العصرية الذهبية    احلياة األخرة ما بني البعث ال دخول اجلنة أو النار . 114
 م.2000هـ ـ 1421ـ جدة، الطبعة الثانية: 

ه(، تصحيح 381ــ أبو جعفر حممد بن علي بن احلسني بن اببويه القمي ــ الشيخ الصدوق )تاخلصال  . 115
 م.1982ه ــ  1403وتعليق: علي أكرب غفاري، منشورات مجاعة املدرسني ــ قم، الطبعة الثانية: 

ه(، مؤسسة 1371ــ السيد حمسن األمني العاملي )ت  الدر الثمني يف أهم ما جيب معرفته على املسلمني . 11٦
 ، بريوت ــ لبنان، الطبعة الثانية. أهل البيت 

ه(، حتقيق: د. عبد هللا بن عبد احملسن 911ــ جالل الدين السيوطي )ت  الدر املنثور يف التفسري ابملأثور . 117
 م. 2003ه ــ  1424للبحوث والدراسات العربية واإلسالمية، القاهرة ــ مصر، الطبعة األوىل:  التكي، مركز هجر

ــ إعداد: مركز نون للتأليف والتمجة، نشر: مجعية املعارف اإلسالمية الثقافية، الطبعة    دراسات عقائدية . 118
 هـ. 1431م ــ 2010األوىل: 

ه( حتقيق: حممد عبد  852بن حجر العسقالين )تا، أمحد بن علي  الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة . 119
 م.1972ه ـ 1392: ة الثانية املعيد حنان ـ جملس دائرة املعارف العثمانية، حيدر اابد ـ اهلند، الطبع

 ه.1428ــ علي احلسيين الصدر، مطبعة نكارش، قم، الطبعة األوىل:  دروس يف الشفاعة واالستشفاع . 120
هـ(، حتقيق: حممد زاهد بن احلسن الكوثري، 829ــ أبو بكر احلصين الدمشقي )ت  ومترددفع شبه من شبه   . 121

 املكتبة األزهرية للتاث، القاهرة ــ مصر.
ه(، تدقيق 458أبو بكر أمحد بن احلسني البيهقي )ت  دالئل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة . 122

 م.1985ه ــ 1405الراين للتاث، بريوت ــ لبنان: وتعليق: د. عبد املعطي قلعجي، دار الكتب العلمية، ودار 
ه(،  43٦ــ لعلم اهلدى السيد علي بن احلسني بن موسى، الشريف املرتضى )تالذخرية يف علم الكالم   . 123

 م. 2012ه ــ 1433مؤسسة التاريخ العريب، بريوت ــ لبنان، الطبعة اأُلوىل: 
هـ(،  832بن علي، تقي الدين، احلسين الفاسي )ت  ـ حممد بن أمحدذيل التقييد يف رواة السنن واألسانيد   . 124

 م.1990هـ ـ1410حتقيق: كمال يوسف احلوت، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، الطبعة األوىل: 
هـ(،  450ـ الشيخ ابو العباس، امحد بن علي بن العباس النجاشي األسدي الكويف )ت  رجال النجاشي . 125

 م.2010هـ ــ1431، الطبعة األوىل: شركة األعلمي للمطبوعات، بريوت ــ لبنان 
ه(، ضبط وحتقيق: األستاذ سليمان دنيا، دار الفكر  428ــ ابن سينا )ت    رسالة أضحوية يف أمر املعاد . 12٦

 م.1949ه ــ 13٦8العريب، الطبعة األوىل: 
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ه(، حتقيق: عبدهللا  329ــ علي بن إمساعيل بن أيب بشر، أبو موسى األشعري )ت  رسالة ال أهل الثغر . 127
 م.1988اكر حممد اجلنيدي، مكتبة العلوم واحلكم، دمشق ــ سوراي، الطبعة األوىل: ش

هـ(،  1270ــ حممود بن عبد هللا احلسيين األلوسي )ت  روح املعاين يف تفسري القرآن الكرمي والسبع املثاين . 128
 هـ. 1415حتقيق: علي عبد الباري عطية، دار الكتب العلمية، بريوت ــ لبنان، الطبعة األوىل: 

ـ الشيخ حممد بن أيب بكر  الروح يف الكالم على أرواح األموات واألحياء ابلدالئل من الكتاب والسنة . 129
 .1975ــ  1395هـ(، دار الكتب العلمية ــ بريوت: 751أيوب الزرعي أبو عبد هللا ابن القيم اجلوزية )ت

والسادات . 130 العلماء  أحوال  يف  اجلنات  ابقر  روضات  حممد  السيد  العالمة  اخلوانساري   ـ  املوسوي 
 ه.1390ه(، مكتبة امساعيليان، املطبعة احليدرية، طهران ـ إيران:  1313)ت

املشتاقني . 131 ونزهة  احملبني  اجلوزية  روضة  قيم  ابن  الدين  مشس  سعد  بن  أيوب  بن  بكر  أيب  بن  حممد   ،
 م.1983ه ـــ 1403هـ(، الناشر: دار الكتب العلمية، بريوت ــ لبنان، 751)ت

ه(، حتقيق: ُغال حمسني اجملدي،  508ــ الشيخ العالمة حممد بن الفتال النيشابوري )ت  نيروضة الواعظ . 132
 ه. 1423وجمتىب الفرجي، مطبعة نكارش، قم ــ إيران، الطبعة األوىل: 

ـ املريزا عبد هللا افندي االصبهاين )من أعالم القرن الثاين عشر(، حتقيق:   رايض العلماء وحياض الفضالء . 133
 ه.1401سيين، مطبعة اخليام ـ قم  السيد امحد احل

هـ(، 597ــ مجال الدين أبو الفرح عبد الرمحن بن علي بن حممد اجلوزي )ت  زاد املسري يف علم التفسري . 134
 هـ. 1422حتقيق: عبد الرزاق املهدي، دار الكتب العربية ـ بريوت ــ لبنان، الطبعة األوىل: 

هـ(، 751ر أيوب الزرعي أبو عبد هللا، ابن قيم اجلوزية )تــ حممد بن أيب بك  زاد املعاد يف هدى خري العباد . 135
حتقيق: شعيب األرانؤوط ــ عبد القادر األرانؤوط، مؤسسة الرسالة ـ مكتبة املنار اإلسالمية، بريوت، الطبعة الرابعة 

 م.198٦ه ـ 1407عشر: 
هـ(،  453ــ إبراهيم بن علي بن متيم األنصاري، أبو إسحاق احُلصري القريواين )ت  زهر اآلداب ومثر األلباب . 13٦

 دار اجليل، بريوت ــ لبنان )د. ط(. 
ــ اإلمام مشس الدين، حممد بن  السراج املنري يف اإلعانة على معرفة بعض معاين كالم ربنا احلكيم اخلبري . 137

 هـ. 1285ق )األمريية(، القاهرة ــ مصر، هـ(، مطبعة بوال977أمحد اخلطيب الشربيين الشافعي )ت 
هـ(، 273ــ ابن ماجة أبو عبد هللا بن حممد بن يزيد القزويين، وماجة اسم أبيه يزيد )ت  سنن ابن ماجة . 138

 حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية، )د.ت(. 
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