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 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
األنبياء  خاًباٟتمد  رب العا١تُت والصالة والسالـ على 

  : بعدو   األمُت وا١ترسلُت ٤تمد
وٝتعت   فلما رأيت الناس وما ّٔم من قنوط من رٛتة ا 

؟ فأنا ىل يغفر يل ريب؟ وىل يل من توبة :كلمات من بعضهم
... ورأيت البعض اآلخر معلق بالرجاء كذافعلت من ا١تعاصي كذا و 

أو سنة  من كتاب ا  أو أمراً  دوف العمل فعندما تعطيو هنياً 
 ، وما عمل شيئاً  " رحيم ا غفورٌ  ": قاؿ رسولو 

األسوأ من ذلك من إذا ذكرت لو أىواؿ ) قاؿ الغزايل رٛتو ا:
، ومل يعمل ، قاؿ: أعوذ بااب القرباآلخرة وأحواؿ ا١توتى وعذ

  ،ٍب عاد ُب غيو وشهوتو ومعصيتو، شيئاً 

فهذا حالو مثل رجل ٯتشي ُب صحراء ٟتقو سبع فوصل إىل 
حصن فوقف ُب باب ىذا اٟتصن وأخذ يقوؿ أعوذ ّٔذه القلعة 
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وْتصنها اٟتصُت وبناءىا ا١تنيع من ىذا السبع وىو جالس مكانو 
 ؟ ىذه االستعاذة ال يتحرؾ فهل تنفعو

قصود بو العمل وليس ىز الرؤوس ورقة القل  فالتخويف ا١ت
للحظات وإف كانت مطلوبة لكن األعظم واألفضل خوؼ يتحرؾ 

 .(اإلنساف إىل ا بالعلم والعمل بو

عبدي على وعزٌب ال أٚتع  ﴿:القدسيقاؿ ا تعاىل ُب اٟتديث 
، القيامةُب الدنيا أخفتو يـو  إذا أمنٍت ، وال أٚتع لو أمنُت،خوفُت
 . أخرجو ابن مبارؾ ُب الزىد .﴾ القيامةخافٍت ُب الدنيا أّمنتو يـو  وإذا

  

ك أخي القارئ فأحببت أف أضع ىذا العمل ا١تتواضع بُت يدي
َوَأفَّ  ،نَػبّْْئ ِعَباِدي َأِّنّْ أَنَا اْلَغُفوُر الرَِّحيمُ  ﴿: عماًل بقولو عز وجل

 [. ٓ٘،ٜٗ: اٟتجر] ﴾َعَذايب ُىَو اْلَعَذاُب األَلِيَم 
 

فبدأت ىذا البحث باٟتديث عن اإلخالص واالستغفار وكيف 
، ٍب الطريق اليت سيواجهها استغفارنا ْتاجة الستغفار كثَت أف

أو النار بإذف ا اإلنساف من وضعو ُب القرب إىل أف يصل إىل اٞتنة 
  .والعياذ با
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ىذه الدنيا بتوءمُت ُب رحم  حالنا ُب قاؿ أحد السلف مصوراً 
شاف حياة من نوع خاص إىل أف حاف وقت يفيع" : ؿأمهم، قا

الوضع فنزؿ األوؿ ولعل الوقت بينهم ساعات أو دقائق أو حىت 
-لدنيا وإ٪تا خرج للحياة ا -ويقوؿ مات أخي الثاِّنثواف فيحزف 

ٯتت فيكتشف أف أخاه مل  الثاِّنٮترج ىذا  فعندما يشاء ا 
١توتى نضعهم ُب : وىذه ىي حالنا مع اقاؿ، وإ٪تا خرج للحياة

القبور ونظن أهنم ماتوا وإ٪تا ىم بدؤا ُب اٟتياة األبدية اليت ال موت 
 ".بعدىا
 

 حػي  لكاف ا١توت راحة كل          تركنا   فلو أنا إذا متنا 
 دىا عن كل شيءػونسأؿ بع            بعثنا   ولكنا إذا  متنا         

  ،وأف ٬تَتنا من النار ،فأساؿ ا تعاىل أف ٬تعلنا من أىل اٞتنة
نا الباطل باطال ويرزقنا ، ويريف يرينا اٟتق حقا ويرزقنا اتباعووأ

 .اجتنابو، إنو ويل ذلك والقادر عليو
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 املقصد من خلقنا
مل ٮتلقنا عبثا ومل يًتكنا ٫تال وإ٪تا  ا اعلم أخي اٟتبي  أف 

ومن عصاه نة خلقنا لعبادتو وأرسل إلينا رسواًل فمن أطاعو دخل اٞت
َا﴿:دخل النار قاؿ تعاىل َنا اَل  َخَلْقَناُكمْ  أََفَحِسْبُتْم أ٪تَّ َعَبثًا َوأَنَُّكْم ِإلَيػْ

ْنَس ِإالَّ ﴿:وقاؿ .[٘ٔٔ ]ا١تؤمنوف:﴾تُػْرَجُعوفَ  َوَما َخَلْقُت اٞتِْنَّ َواإْلِ
االخالص  شرطين لقبول العبادة:ووضع  .[ٙ٘ :الذاريات] ﴾لِيَػْعُبُدوفِ 
ال يقبل عمٌل إال ما كاف خالصًا  وعلى ىدي سيدنا وا١تتابعة ف
 .رسوؿ ا 

َوَما َآتَاُكُم الرَُّسوُؿ َفُخُذوُه َوَما نَػَهاُكْم َعْنُو ﴿: قاؿ   
من  )): ا١تتفق عليو ُب اٟتديث وقاؿ اٟتبي    [.ٚ: اٟتشر]﴾فَانْػتَػُهوا

  (( .أحدث ُب أمرنا ىذا ما ليس منو فهو رد
ثة ا١تتفق عليو الذين جاؤوا يسألوف عن عبادتو وُب حديث الثال

 :وأتقاكم لو ولكٍت   أما وا إِّن ألخشاكم  ))فقاؿ ٢تم
أصـو وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغ  عن سنيت 

  .((فليس مٍت 
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َوَما أُِمُروا ِإالَّ لِيَػْعُبُدوا اللََّو ﴿:اإلخالص بشأف وقاؿ ا       
يَن ُحنَػَفاء َويُِقيُموا الصَّاَلَة َويُػْؤُتوا الزََّكاَة َوَذِلَك ِديُن ٥ُتِْلِصَُت  َلُو الدّْ
أنا أغٌت الشركاء ﴿:ديث القدسيُب اٟت وقاؿ   .[٘ :البينة]﴾اْلَقيَّْمة

، فأنا منو بري ،، فمن عمل يل عمال أشرؾ فيو غَتيعن الشرؾ
صائم  ربّ )):وقاؿ رسوؿ ا  . رواه البخاري. ﴾وىو للذي أشرؾ

ليس لو من صيامو اٞتوع والعطش ورّب قائم ليس لو من قيامو 
 .رواه اٛتد والطرباِّن وصححو األلباِّن .((السهر
فكاف ال بد من وقفة جادة مع ىذا ا١توضوع، ألف بعض الناس   

لو تربع لصندوؽ و ،  صالتو يوما علم أىل األرض بذلكإف بكى ُب
 قيل لبعض الحكماء: .داِّنبدينار علم بذلك القاصي وال األيتاـ

 . حسناتو كما يكتم سيئاتو ؟ قاؿ: ا١تخلص الذي يكتممن ا١تخلص
ا تعاىل؟ قاؿ:  مىت يعلم الرجل أنو من صفوة وقيل لذي النون:
، وأح  سقوط ا١تنزلة، وأعطى من ا١توجود، إذا خلع الراحة

 واستوت عنو امدة وا١تذمة. 
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قَاَل: ِلْلُمَراِئي َأْرَبُع ، أَنَُّو  يب طَاِلٍ  َوُرِوَي َعْن َعِليّْ ْبِن أَ     
َيْكَسُل ِإَذا َكاَف َوْحَدُه، َويَػْنَشُط ِإَذا َكاَف َمَع النَّاِس، َويَزِيُد  َعََلَماٍت:

َـّ ِبوِ ُب اْلَعَمِل ِإَذا أُْثٍِتَ َعَليْ  ُقُص ِإَذا ُذ  .ِو، َويَػنػْ
 : وقيم مه عمم سبعة دون سبعة مل يىتفع بها

يعٌت أف يقوؿ أىن أخاؼ  ،با٠توؼ دوف اٟتذرأف يعمل  ونها:أ 
  . عذاب ا وال ٭تذر من الذنوب فال ينفعو ذلك القوؿ شيئا

يعٌت يقوؿ أىن أرجو ثواب  ،يعمل بالرجاء دوف الطل  أف انثاوي:
 .اؿ الصاٟتة مل تنفعو مقالتو شيئاا تعاىل وال يطلبو باألعم

يعٌت ينوى بقلبو أف يعمل ، القصد أف يعمل بالنية دوف انثانث:
  . يقصد بنفسو مل تنفعو نيتو شيئابالطاعات وا٠تَتات وال

، يعٌت يدعوا ا تعاىل أف يوفقو للخَت بالدعاء دوف اٞتهد انزابع:
 .وال ٬تتهد مل ينفعو دعاؤه شيئا

، يعٌت يقوؿ أستغفر ا وال يندـ باالستغفار دوف الندـ انخامس:
 .من الذنوب مل ينفعو اإلستغفار بغَت الندامة على ما كاف منو

، يعٌت يصلح أموره ُب العالنية وال بالعالنية دوف السريرة انسادس:
 .يصلحها ُب السر مل تنفعو عالنيتو شيئا
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يعٌت ٬تتهد ُب الطاعات وال ، بالكد دوف اإلخالص وانسابع:
الص تكوف أعمالو خالصة لوجو ا تعاىل مل تنفعو أعمالو بغَت إخ

 ويكوف ذلك اغًتار منو بنفسو.
اف أىل ا٠تَت يكت  بعضهم إىل ك  قال عىف به عبذهللا:

ن أصلح سريرتو ، وم أمر دنياه: من عمل آلخرتو كفاه ابعض
 .أصلح ا عالنيتو

إذا أراد ا ىالؾ امرئ عاقبو بثالثة  وقال حامذ انهفاف:
 :أشياء
يرزقو  والثاني:، لعلماءوٯتنعو عن عمل ايرزقو العلم  أولها:    

يفتح عليو  والثالث:، الصاٟتُت وٯتنعو عن معرفة حقوقهمصحبة 
 باب الطاعات وٯتنعو من إخالص العمل. 

أراد أف ٬تد من وقال أبى انهيث انسمزقىذي رحمه هللا: 
ملو خالصا  تعاىل ، ينبغي لو أف يكوف عثواب عملو ُب اآلخرة

 .لكيال يبطلو العج  نسى ذلك العمل، ٍب يمن غَت رياء
، ألف حفظ الطاعة أشد من فعلها قال ابىبكز انىاسطي:و

، كذلك العمل إف بل اٞتربمثلها كمثل الزجاج سريع الكسر ال يق
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، وإذا أراد الرجل أف الرياء كسره وإذا مسو العج  كسرهمسو 
يعمل عمال وخاؼ الرياء من نفسو فإف أمكنو أف ٮترج الرياء من 

يعمل ، وإف مل ٯتكنو فينبغي أف أف ٬تتهد ُب ذلك فينبغي لو قلبو
ُب عمل  ، فلعل ا أف يوفقو لإلخالصوال يًتؾ العمل ألجل الرياء

 .آخر
 فانسؤال كيف أخهص يف عبادتي ؟ وكيف تكىن كهها هلل ؟

بد ا ": وىي أف تفكر كيف تععبادة السرمن أفضل اٟتلوؿ "    
صالة ا١ترء ُب )): النيب  قوؿ وتأمل. ُب السر وال يعلم بك أحد

والًتمذي داود أبو رواه  ((ىذا إال ا١تكتوبة يبيتو أفضل من صالتو ُب مسجد

فيصلي النافلة ُب بيتو حيث انطفأت األضواء وسكنت  .بإسناد صحيح
صلى  ياألصوات وناـ الناس وىدئت النفوس فيقـو آخر الليل ف

  .بُت ربوبو احد فهي مناجاة بينو و عز وجل حيث ال يعلم 
يا أيها ))عندما دخل ا١تدينة:  أوؿ ما تكلم بو النيب  وانظر إىل

الناس! أفشوا السالـ، وأطعموا الطعاـ، وصلوا بالليل والناس نياـ، 
  وقاؿ اٟتاكم صحيح على شرط الشيخُت. رواه الًتمذي وأٛتد وابن ماجو((تدخلوا اٞتنة بسالـ 
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بُت  دما ٘تشينتطوع فعواقصد صياـ ال" الصياـ"ومن عبادة السر
عندما تكوف ُب بيتك أو ُب ، الناس ال أحد يعلم انك صائم

العبادات ذا الصـو من أفضل مسجدؾ ال أحد يعلم انك صائم و٢ت
: ُب حديث السبعة الذين قاؿ رسوؿ  .ألنو سر بُت العبد وربو

..  )):ػلهم ا ُب ظلو الذين كاف طابع صفاهتم اإلخالص، ظيػ
فهل  (( يمينو حىت ال تعلم مشالو ما تنفق ٯتينوورجل تصدؽ ب

 ؟؟؟أو أرملةيـو من األياـ أف تتكفل يتيم ُب فكرت 
ُب بيتك تقرأ فيو  وقتاً أف ٕتعل لك  : أيضا ومه عباداث انسز

فالناس كلهم يفعلوف ىذا ُب  بالدعاء، ترفع يديك و القرآف 
 . ا١تخلصُتا١تسجد لكن ال يفعلو ُب البيت إال 

ومن مل ٮتشى أف يكوف من  "نذهبي رحمه هللا في انسيز: قال ا
 ."أىل النار فهو مغرور قد أمن مكر ا 

عمالنا فقاؿ: نضحك ولعل ا قد اطلع على أ" :قال انحسهو
   ."ال أقبل منكم شيئا

ما يؤمنٍت أف يكوف ا قد اطلع ُّب على بعض ما يكره  " وقال:
 ."( لكاذى  فال غفرت  ) ، فقاؿ: فمقتٍت
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صلي يقرأ القراف و يأماـ الناس نشيط  وفهذه ىي العبادة وليس أن
لكن إذا خال وذى  إىل مكاف ال يراه فيو احد ال ذكر ا  و...يو 

يفعل شيء من ذاؾ وإذا جلس ُب بيتو جلس أماـ الشاشات ال 
يفعل من ذاؾ شيئا فقط كل ىذه األمور متعلقة با١تسجد أماـ 

  الناس .
ألعلمن أقواما من أميت يأتوف يـو )) : النيب أمل تسمع قوؿ

بيضا. فيجعلها ا عز وجل  القيامة ْتسنات أمثاؿ جباؿ هتامة،
يا رسوؿ ا! صفهم لنا، جلهم لنا، أف  فقال ثىبان:، ((منثوراىباء

أما إهنم إخوانكم ومن  ))ال نكوف منهم و٨تن ال نعلم، قاؿ: 
ف ولكنهم أقواـ، إذا خلوا جلدتكم، ويأخذوف من الليل كما تأخذو 

  . وصححو األلباِّن رواه ابن ماجو .((ٔتحاـر ا، انتهكوىا
ب أناس يطأطؤف رؤوسهم ُب لذلك ١تا رأى عمر بن ا٠تطا

. فليس ا٠تشوع انك تتظاىر "إ٪تا ا٠تشوع ُب القل ، قاؿ:"الصالة
بالبكاء أماـ الناس أو تطأطئ الرأس أو تعمل مثل ىذه األفعاؿ 

 . ؾ وعلنكُب سػر ٗتلص  قضية أف وإ٪تا ال
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حفص النيسابوري زوجها عن البكاء؟  أيبسئلت عائشة امرأة 
ويبكي على أنو غَت صادؽ ُب ، فقاؿ: "بكاء الصادؽ أف يبكي

 ، لعل ا إف مل يرضى منو ذلك البكاء فبكاءه على قلةبكاءه
يرفع للعبد حاؿ إال ، ألنو ال صدقو ُب بكاءه أنفع لو من بكاءه

 ".بنقصانو عنده
ىو أف ال ترى أنك صادؽ، وىذا  فهذا ىو شرط الصدق:

من رأى ُب إخالصو إخالص فإخالصو ٭تتاج إخالص". معٌت:"
، فاستغفارنا شر الرياء ترؾ العمل ألجل الرياء":" معٌتىذا ىو 

 .ْتاجة الستغفار كثَت
ال ٬تتمع اإلخالص ُب القل  " :قال ابه انقيم في كتابه انفىائذ

٬تتمع ا١تاء والنار دح والثناء والطمع فيما عند الناس إال كما وا١ت
! فإذا حدثتك نفسك بطل  اإلخالص فاقبل والض  واٟتوت

على الطمع واذْتو بسكُت اليأس واقبل على ا١تدح والثناء فازىد 
فيهما زىد عشاؽ الدنيا ُب اآلخرة فإذا استقاـ لك ذلك سهل 

 .عليك اإلخالص"
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وتك مثل خلوتك؟؟؟ و ىل  سرك مثل ىل جل فالسؤال ىنا:
 علنك ؟؟؟

أعبد الناس بعد   بكر رضي ا عنو خليفة رسوؿ ا أبو
، فوجد أرملة عمياء حسَتة  فكر كيف يعبد ا ُب السر األنبياء

كسَتة ُب ناحية ا١تدينة ُب بيت قدمي فعاىد ربو على خدمتها فلما 
بكر من عند  وأبأحس عمر بن ا٠تطاب بفعلو راقبو  فلما خرج 

؟ ٢تا ما كاف يعمل ىذا الرجل عندكمتلك العجوز ذى  وسأ
: يأٌب كل صباح فيحل  شاتنا ويكنس بيتنا ويطهو فقالت العجوز

و؟ فقالت العجوز: وا ال : من ىفقاؿ عمرطعامنا ويذى . 
   .تعبت من بعدؾ يا خليفة رسوؿ اأ فقال عمر:.  أعرفو

ا  نة ألهنا تكوف خالصة لوجومثل ىذه األعماؿ قد تدخلك اٞت
ك يـو قد ال تدخلك أعمالك الظاىرة اٞتنة قد ال تنفع، تعاىل

  النيبلنرجع ٟتديث السبعة قاؿ و  .القيامة فعليك بعبادة السر
فهو يذكر ا وال  (( .. ورجل ذكر ا خالياً ففاضت عيناه ..)): 

ليس من اضر وفكره حيذكر ا من قلبو ولسانو  ، يشعر بو أحد
 .لسانو فقط
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فاحرص أخي على عبادة السر فليس وا أشقى من ا١ترائي ُب 
عبادتو فال ىو انصرؼ إىل الدنيا فأصاب من زينتها، وال ىو ينجو ُب 

عمال وكتمو  ملوأعلم أف الرجل إذا ع ،اآلخرة فيكوف مع أىل جنتها
 وأح  أف يعلم الناس أنو كتمو فذلك أقبح الرياء .

..واتق ا وال تري الناس أنك "ن انحكيم البىه: قال نقما
 . "ٗتشاه ليكرموؾ

السنة شجرة والشهور فروعها "  قال ابه انقيم في انفىائذ :
واألياـ أغصاهنا والساعات أوراقها واألنفاس ٙترىا فمن كانت أنفاسو 
ُب طاعة فثمرة شجرتو طيبة ومن كانت ُب معصية فثمرتو حنظل وإ٪تا 

يـو ا١تعاد ، فعند اٞتذاذ يتبُت حلو الثمار من مّرىا ، يكوف اٞتذاذ 
واإلخالص والتوحيد شجرة ُب القل  فروعها األعماؿ وٙترىا طي  
اٟتياة ُب الدنيا والنعيم ا١تقيم ُب اآلخرة. وكما أف ٙتار اٞتنة ال 
مقطوعة وال ٦تنوعة فثمرة التوحيد واإلخالص ُب الدنيا كذلك ، 

شجرة ُب القل  ، ٙترىا ُب الدنيا ا٠توؼ والشرؾ والكذب والرياء 
وا٢تم والغم وضيق الصدر وظلمة القل  ، وٙترىا ُب اآلخرة الزّقـو 

 . ((والعذاب ا١تقيم وقد ذكر ا ىاتُت الشجرتُت ُب سورة إبراىيم 
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ىمسالكىالرواء
من ذكر مسالك الرياء اليت يوقع الشيطاف ّٔا اإلنساف ىنا وال بد 

يشعر ، وقبلها ال بد من ذكر معٌت الرياء ال  وأمن حيث يشعر 
وىو إظهار العبادة بقصد رؤية  فانزياء:والسمعة والعج  ، 

ىي العمل ألجل إٝتاع  والسمعة:الناس ليحمدوا صاحبها .  
وىو قرين الرياء وىو أف يعج  اإلنساف  والُعُجب:الناس . 

 بعبادتو ويرى نفسو بعُت اإلعجاب . وكلها من مهلكات األعماؿ
من ٝتع ٝتع ا بو ، ومن  )):  ومن الكبائر قاؿ رسوؿ ا 

  و .متفق علي ((راءى راءى ا بو 
 
 من ىذه ا١تسالك واليت غالبا ما يقع فيها الصاٟتوف ما ذكره ابوو 

وأخفى من  ":  حامد الغزايل حيث قاؿ أثناء ذكره للرياء ا٠تفي
ظهار ، ولكنو مع ذلك أف ٮتتفي العامل بطاعتو ْتيث ال يريد اإل

ذلك إذا رأى الناس أح  أف يبدؤه بالسالـ ، وأف يقابلوه 
بالبشاشة والتقدير ، وأف يثنوا عليو ، وأف ينشطوا ُب قضاء حوائجو 

ا١تكاف ، فإف ُب البيع والشراء ، وأف يوّسعوا لو ُب ، وأف يسا٤توه 
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قّصر فيو مقصر ثقل ذلك على قلبو ، ووجد لذلك استبعادا ُب 
 . ((، وكأنو يتقاضى االحًتاـ على الطاعة اليت يعملها نفسو 

 

أف ٬تعل اإلخالص وسيلة ال طاعة وال قصدا ،  وثاويها:
فيجعل اإلخالص وسيلة ألحد ا١تطال  الدنيوية ، وقد نبو شيخ 

 أباأف  ُرويَ  "اإلسالـ ابن تيميو على تلك اآلفة ا٠تفية فقاؿ : 
عُت يوما تفجرت ينابيع حامد الغزايل بلغو أف من أخلص  أرب

فأخلصت أربعُت يوما فلم  : اٟتكمة من قلبو على لسانو ، قاؿ
يتفجر شيء ، فذكرت ذلك ألحد العارفُت فقاؿ يل : إ٪تا 

: إكثار وومن ."أخلصت من أجل اٟتكمة ومل ٗتلص  تعاىل 
بعض الناس من العبادات أياـ االمتحانات، كصياـ النوافل ، وقياـ 

ومل  ا٠تشوع وا٠تضوع، فإ٪تا أخلص ىذا لالمتحانات وكثرة ،الليل
، و٭تج، أف يذى  بعض الناس للمسجد ماشيا . ومنوٮتلص 

ما ، إ٪تا يريد أف ينشط جسده و كثر من العبادات اليت فيها رياضةوي
 . أراد وجو ا تعاىل
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فإف خالط نية اٞتهاد نية غَت الرياء   ": قال انحافظ به رجب
نيمة أو التجارة نقص أو أخذ شيء من الغ كأخذ أجرة للخدمة

 ومل يفصل بالكلية .  ."ذلك من أجره
اٟتافظ بن رج   إليوفقد أشار  أما ثانث تهك انمسانك انخفيت:

ىا ىنا نكتة دقيقة وىي أف اإلنساف قد يذـ نفسو بُت ": بقولو
، فَتتفع ف يري الناس انو متواضع عند نفسوالناس يريد من ذلك أ

، فيمدحونو وىو أعُت الناس ويسقط من عُت اُب عند ذلك 
 . "ساقط من عُت ا 
الَِّذيَن َضلَّ ،  ُقْل َىْل نُػَنبُّْئُكْم بِاأْلَْخَسرِيَن َأْعَماالً  ﴿قاؿ تعاىل : 

نْػَيا َوُىْم ٭َتَْسُبوَف أَنػَُّهْم ٭ُتِْسُنوَف ُصْنعًا  : الكهف] ﴾َسْعيُػُهْم ُب اْٟتََياِة الدُّ
ٔٓٗ،ٖٔٓ.]   

ى
ى
ى
ى
ى
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 الموتىوشدته
َها َفافٍ  ﴿قاؿ تعاىل:  َويَػبػَْقى َوْجُو َربَّْك ُذو اٞتَْاَلِؿ ، ُكلُّ َمْن َعَليػْ

ـِ   ،[ٕٙ،ٕٚ :الرٛتن] ﴾ َواإْلِْكرَا
أَيْػَنَما َتُكونُوا يُْدرُِكُكُم اْلَمْوُت َوَلْو ُكْنُتْم ُب بُػُروٍج  ﴿ وقاؿ:
 ،[ٛٚ :النساء] ﴾ُمَشيََّدةٍ 
يرى  لعلمت أف كثَتاً منهم وأعما٢تمالناس  أحواؿ تأملت ُب فلو

نسي أنو مستخلف ُب األرض نسي و أنو خالد ُب ىذه الدنيا 
ْنَس ِإالَّ  ﴿ :اٟتكمة من خلقو فلقد قاؿ  َوَما َخَلْقُت اٞتِْنَّ َواإْلِ

 تعاىل ، فهذه اٟتكمة من خلقنا عباده ا[ٙ٘ :الذاريات] ﴾ لِيَػْعُبُدوفِ 
نْػَيا ﴿: وحده وكأِّن أٝتعك تقوؿ  ﴾ َواَل تَػْنَس َنِصيَبَك ِمَن الدُّ

نعم لكن ىل تعلم أنك ما قرأت اآلية كاملة  فلو  ، [ٚٚ :القصص]
 :قرأت أو٢تا علمت أف ىذه اآلية حجة عليك ال لك، قاؿ تعاىل

نْػَيا ﴿ اَر اآْلَِخَرَة َواَل تَػْنَس َنِصيَبَك ِمَن الدُّ َوابْػَتِغ ِفيَما َآتَاَؾ اللَُّو الدَّ
َأْحِسْن َكَما َأْحَسَن اللَُّو ِإلَْيَك َواَل تَػْبِغ اْلَفَساَد ُب اأْلَْرِض ِإفَّ اللََّو اَل وَ 

، فاألصل أنك تبتغي اآلخرة وأنك نسيت ﴾٭تُِ ُّ اْلُمْفِسِديَن 
نْػَيا﴿نصيبك من الدنيا فيذكرؾ   .﴾َواَل تَػْنَس َنِصيَبَك ِمَن الدُّ
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ال تنسى ا٠تبز فهو كالذي يذى  ليشًتي ٟتما ٍب يقاؿ لو 
الكل يعلم ما قبل ا١توت  .ذاى  ليشًتي اللحم ال ليشًتي ا٠تبز

ويعمل لو، دراسة .. شهادة .. وظيفة .. بيت .. زوجة .. سيارة 
يعلم أف ا١توت حق  الكل ،من يعلمو .. لكن ما بعد ا١توت قليل

ا بعد ١ت مليع منفالعاقل  ؟لكن من منا قدر للموت تقدير حق
 يءاة اإلنساف خارج القرب ىي أياـ قليلة ال تساوي شفحي .ا١توت

بالنسبة ٟتياتك بعد ا١توت فهذا أبو بكر الصديق عاش فوؽ 
األرض ثالث وستوف عاما فقط واآلف لو أكثر من ألف سنة ٖتت 

 .األرض
َوافَػَقٍِت النَّاُس ُب َأْربَػَعِة َأْشَياَء قَػْواًل، "قَاَل َشقِيُق ْبُه إِْبَزاِهيَم: 

اَلُفوِّن ِفيَها ِفْعاًل: َأَحُدَىا أَنػَُّهْم قَاُلوا: ِإنَّا َعِبيُد اللَِّو تَػَعاىَل، َوخَ 
َوالثَّاِّن قَاُلوا: ِإفَّ اللََّو َكِفيٌل أِلَْرزَاِقَنا، َواَل  .َويَػْعَمُلوَف َعَمَل اأْلَْحرَارِ 

نْػَيا ِلُث قَاُلوا: ِإفَّ اآْلِخَرَة َوالثَّا .َتْطَمِئنُّ قُػُلوبُػُهْم ِإالَّ َمَع َشْيٍء ِمَن الدُّ
نْػَيا نْػَيا، َوُىْم ٬َتَْمُعوَف اْلَماَؿ لِلدُّ ٌر ِمَن الدُّ َوالرَّاِبُع قَاُلوا: اَل بُدَّ لََنا  .َخيػْ
 ."ِمَن اْلَمْوِت، َويَػْعَمُلوَف َأْعَماَؿ قَػْوـٍ اَل ٯَتُوُتوف
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فأما  أضحكني ثَلث وأبكاني ثَلث، ذر قال: أباوي أن رُ و 
حكتٍت: مؤمل الدنيا وا١توت يطلبو، وغافل ليس ٔتغفوؿ اليت أض
 .راض عنو لء فيو ال يدري آ ساخط عليو أـٔت، وضاحك عنو

، والوقوؼ بُت فراؽ األحبة ٤تمد وصحبو، وىوؿ ا١تطلع: وأبكاِّن
 إىل اٞتنة أـ إىل النار. دي ا ال أدري إىل أين يأمر يبي

 دخم أحذ انسهف انمقبزة فقال :

 رػعظػػم  و اتقػا١ت  ن ػػػػػػأي        هػا    تفنادي   الػقػبور   أتيت

 رػػا٠تب اتػوماتوا ٚتيعا وم          ٥تبػػر   فمػا  ٚتيعا  تفانػوا 

 أما لك فيمػا مضػى معتبػػر     عن أناس مضوا       فيا سائل
 ، ولكل حياة اضعف لكل قوةٍ أف ، و ةهناي فاعلم أف لكل بدايةٍ 

ن نقًتب من األجل ا١تكتوب والوعد اتـو خطوة ٓتطوة ، و٨تموت
وما يأٌب بعده أعظم وأجل. فأين الوجل  عظيمة، فا١توت مصيبة 

  من دنو األجل ؟ وأين االستعداد ليـو ا١تعاد ؟
 قال سيه انعابذيه رحمه هللا:

 َفنِ ػحِد والكَ ػاللَّ َ  َغريُ  ػِإفَّ الَغري          لَْيَس الَغريُ  َغريَ  الشَّأـِ والَيَمِن 
 والسََّكنِ  اِف ػاأَلوط  ُب اْلُمقيمَُت    ىػعل  ِلُغْربَتػِوِ    قّّ ػُو حَ ػلَ  الَغرِي َ  ِإفَّ 
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 وانِ    ذؿػبال   هرهُ ػين    رػدىػػػػػػػػػػال         غربػتػو   اؿ ػح   غريًبا   تنهػًرا   ال
 َيطُلبُنػي وا١تػوُت   َضُعَفتْ  ي ػَوقُػوَّت          يُػبَػلَّْغنػي َوزادي َلْن    بَعيدٌ   َسَفري
 نِ ػوالَعلَ  رِ ػالسّْ  ُب    يَػْعَلُمهػػا   وػالل         َأْعَلُمها   َلْستُ   ُذنوبٍ   َويل بَقايػػا
 تُػُرِّن ػوَيسْ  يب ػَذنْ  ُب   َ٘تػاَدْيتُ  وَقْد          أَْمَهَلٍت   ثُ ػْ َحي  اَ َعٍت مػَا َأْحَلَم 

 وال حػََزفِ   َخػْوٍؼ  َوال  اءٍ ػُبك  وال         َنَدـٍ   ِبال   أَيّػَامي   سػاعػاتُ    َ٘تُرُّ 
 ِو تَػْنظُرُنػيػَوَعُْتُ الل  ا١تعاِصي َعلى          األَْبواَب ٣ُتَْتِهداً   أُْغِلقُ   الَِّذي  أَنَػا

 ٍتػْسَرًة بَِقَيْت ُب الَقلِ  ُٖتْرِقُ حَ  يَػا          َذَىَبْت  َغْفَلٍة  ُب   ُكِتَبتْ  يَػا َزلًَّة 
ْىرَ    عُ ػَوأَْقطَ           َوأَْنِدُّٔا  نَػْفسي َعلى  وحُ ػأَنُ  َدْعٍت   َزفِ ػَواٟتَ   بِالتَّْذِكيػرِ   الدَّ
 تُػَقلُّْبنػي   ِهمْ ػَوأَْيدي  راشِ ػالفِ   ىػَعل          ُمنَطرَِحاً   اأَلىلِ  تلك  َبُتَ  َكأَنٍَّت 
َفُعٍت ىػذا   وملَْ أََر الطّْ َّ           يُعاٞتٍَِت    يْ ػكَ  ِبطَبيٍ    ْواأَتػَ   َوقد  اليػوـَ يَػنػْ
َوُت ٬َتِْذُّٔا  نَػْزِعي  واَشتد

 ٍق وال َىَوفِ ػِبال رِف  ْرؽٍ ػعِ   ِمن ُكلّْ           َوَصار ا١ت
 َغْرَغَرِّن  ِحُتَ   ريراً مَ   يػرِيق وصػَارَ           ِمٍت ُب تَػَغْرُغرِىا  الرُّوحَ   واسَتْخرَجَ 
 دُّوا ُب ِشَرا الَكَفنِ ػْعَد اإِلياِس َوجَ ػبَ           واْنَصَرفوا   الُكلُّ  َوراحَ   َوَغمَُّضوِّن

َُغسّْ  وَ ػْ َعَجٍل ٨تَ    لّناِس ُباكاَف ِح َّ  َمْن    َوقاـَ 
 يػػيَْأتينػي يُػَغسّْلُن لِ ػا١ت

 نِ ػَفطِ     َعارِفػاً   لَِبيبػاً    باً ػأَرِي  راً ػحُ          ِذقاً ػي غاِساًل حَ ػا قَػْوـِ نَػْبغِ ػػػػػَوقاَؿ ي
 َرَدِّنػوأَفْ   َراِّنػَوَأعْ    الثّْيػابِ     نَ ػمِ          ي ػَفَجرََّدن   ُهمْ ػِمنْ   َرُجلٌ   َفجػاَءِّن
 ٍتػِء يَػْنِظفُ ا١تا َخرِيُر  ْوقي ػفَ   َوصػَارَ           ُمْنَطرِحػاً   األَْلواحِ  َعلى َوأَْوَدعوِّن

 َفنِ ػبِالكَ  َونَاَدى الَقْوـَ  الثاً ػُغْساًل ثَ           َوَغسََّلٍت  َفوقيِمْن  َوَأْسَكَ  ا١تاءَ 
ـَ     ال  ثِيابػاً    َوأَْلَبُسوِّن  حيػَن َحنََّطٍت َزادي َحُنوِطي َوصارَ          ٢تػا  ِكما
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نيػا   ِمنَ  َرجوِّنوَأخْ   يُػبَػلُّْغنػي  زاٍد   الػبِ    َرِحيػلٍ    ىػَعل         َأَسفاً  َفوا  الدُّ
 ُيَشيػُّْعٍت  َمنْ   َوَخْلِفي  الرّْجػاؿِ  ِمنَ          َأربَػَعٌة  اأْلكتػاؼِ   على   َوَٛتَّلوِّن
 َودََّعٍت ثػّم  اإِلمػَاـِ َفَصلَّى  َخْلَف         وانَصَرفوا  اراِب   ِإىل   َوَقدَّموِّن
 يَػْرَٛتٍُت   اللػوَ   َلَعلَّ   وال ُسجػودَ         ٢تػا  رُكوَع   ال  ةً َعَليَّ َصال َصلَّْوا 
ُموا         َمَهٍل   على  َقربي  إلػى  َوأَنْػَزلوِّن ُدنػي  ِمنهػم   واِحداً  َوَقدَّ  يُػَلحّْ
ْمَع ِمْن َعيْ  َوَأْسَكَ      َعن َوْجهي لِيَػْنظَُرِّن  الثّػْوَب   وََكشَّفَ   َرَقٍتَأغْ  نيِو ػالدَّ
ـَ ػػػػَفق  وفػاَرَقٍت فَػْوِقي   ِمنْ   اللَِّبَ  َوَصفََّف        ُمْشَتِماًل     بِالَعزـِ   اً ػػػ٤ُتًَتِمػػ  ا
 مِن ِذي ا١تَِننِ ػالثَّواِب ِمَن الرَّح ُحْسنَ        واْغَتِنموا   التػُّْربَ   عليو  ُىلُّوا وقَاؿَ 
ّّ  ال ظُْلَمِة القربِ  ُب   َؤنُّْسنػػيػيُ    َأخٌ     وال  َشفػيقٌ   َأبٌ         وال ىنػػاؾ  ُأ
 يُػَزوُّْدنػي  لٍ ػَعمَ   ِبال   الِفراؽِ   ىػَعل        ػاً ػػػػػَأَسف  يػػا  ، القربِ    َوِحيدُ    َفرِيدٌ 

 ْوِؿ َمْطَلِع ما َقْد كاف أَدَىَشٍتػِمْن ىَ        َنَظَرْت  ِإذْ   العُتِ   ُصوَرًة ُب َوىاَلٍت 
 يػَفأَفْػَزَعن ِجداً    أَْمُرُىمْ   ىػَاَلٍت  َقدْ         ٢تم  أَقوؿُ   مػا  ونكٍَت  ُمنَكٍر   ِمنْ 

 يػٮُتَلُّْصنِ    َمنْ  ِإ٢تػي   ِسَواؾَ   ايل ػمَ         ُسؤا٢ِتػُِم    ُب   َوَجدُّوا   َوأَقْػَعدوِّن
 ُمْرهَتػػَنِ     بِالذَّْن ِ    ُموَثقٌ     فَِإنٍَّت       يػا أََملي  ِمنك   ِبَعْفوٍ   َعَليَّ   فَاْمُننْ 
 يػَعلى َظْهرِي َفأَثْػَقَلن  َوَصاَر ِوْزرِي       اْنَصَرُفوا  مايل بعدما األْىُل  َتقاسَم 

 والسََّكػنِ  اأَلْمَواِؿ    ُب   َوَحكََّمْتُو        َبَديل  ٢تػا  بَػْعاًل  واسَتْبَدَلْت َزوَجيت 
 َٙتَنِ   ِبال حػاًِل  ٢تم  َمػايل  َوَصاَر         لَِيْخُدَمهػا  ْبداً عَ   َوَلدي    َوَصيػََّرتْ 
نْيػػا    تَػُغرَّنَّكَ      َفال  واْنظُْر إىل ِفْعِلهػا ُب اأَلْىِل والَوَطنِ         َوزِيَنُتها    الدُّ
نْيا بَِأْٚتَِعها  واْنظُرْ   نِ ػ اٟتَْنِط والَكفَ ِبَغَْتِ  ِمْنها َراَح  َىْل        ِإىل َمْن َحَوى الدُّ
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 َدفِ ػَ َراَحُة الب ِإال  َلكَ   نْ ػَيكُ   مل َلوْ         ِّٔا  واْرضَ   ُدنْػَياؾ ِمنْ  ُخِذ الَقنػَاَعةَ 
 َمْوُقوٌؼ َعَلى الَوَىنِ  الشَّرّْ   يَا َزارِعَ        َٙتَراً   بَػْعَدهُ  ٖتُصْد   ا٠َتَْتِ    َزارِعَ  يَػا 

 يػيَرَٛتُن  وَ ػالل   َلَعلَّ    ٚتيالً    ِفْعالً       لِعْصياِف واْكَتِسيب يػَا نَػْفُس ُكفّْي َعِن ا
 وِت بِاَٟتَسنِ ػا١ت  بَػْعدَ  َعسى ُٕتاَزْيَن        واعَمِلي َحَسناً  تُويب َو٭ْتَكِ  يَا نَػْفسُ 
 ُب ٯَتَنِ و  شَّاـٍ  ُب  ػا البَػْرؽَ ضَّ وَ  َما        َسيِّْدنػا  اْلُمختػاِر   على الصالةُ   ٍبَّ 

 َوا١تَِننِ   واإِلْحسػافِ   وْ ػْ والَعف  بِا٠َتَْتِ        َوُمْصِبِحَنا      ٦ُتِْسينَػا     واٟتمُد 
الكل   : كيف ستقضي أول ليلة في قبرك؟فقلي باهلل العظيم

، تركوؾ وذىبوا ٍب أكلوا وشربوا ، حىت نسوا وما  وفمن حولك يبك
ولكنهم ركنوا إىل الدنيا فذلوا ، إىل وعوا ، فوا لو وعوا لعملوا ، 

 . " .. رب ارجعون " : أف نزؿ ّٔم ا١توت ، فقالوا
إف اآلخرة قد ارٖتلت مقبلة "  : قال علي بن أبي طالب 

وإف الدنيا قد ارٖتلت مدبرة فكونوا من أبناء اآلخرة وال تكونوا من 
 . " أبناء الدنيا فاف اليـو عمل وال حساب وغدا حساب وال عمل

ركعتاف خفيفتاف ٦تا )) على قرب دفن حديثا فقاؿ:  مر النيب
رواه ابن صاعد  .((ٖتقروف يزيد٫تا ىذا ُب عملو أح  إليو من بقية دنياكم

فإىل مىت وأنت مقصر ُب الصالة وإىل مىت  . صححو األلباِّنو ُب زوائد " الزىد " 
ىل إىل مىت وأنت تتأخر عن التوبة إ  وأنت متساىل ُب طاعة ا
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يا تارؾ الصلوات  فالقبر ينادي: ا  تنتظر حىت تدفن و٘توت ؟!
ماذا أعددت يل؟ يا صاح  القنوات ماذا أعددت يل؟ يا أيّها 

 العاؽ ماذا أعددت يل؟ 
             رور ػػبدار كل ما فيها غ       لو السػػػرور     يتم عجبت ١تن قال أحد السلف: 
  ورػػويعلم أف مسكنو القب     ها بعيش       ػػػساكن وكيف يلذ                    

على طاعة قصرت فيها،  أوال: كفال بد من ٤تاسبة نفس
على تها ٤تاسب وثانثا:على عمل كاف تركو خَت من فعلو ،  وثاويا:

 أمر معتاد مباح مل فعلو ؟ وىل أراد بو وجو ا تعاىل؟.
ا رأيت فإذ حاس  نفسك بالفرائضالقيم يقول:" كان ابن

 ارمات فإذا ارتكبتحاس  نفسك عن ، ٍب نقصا تداركو بالنوافل
على غفلة فتدارؾ ذلك  حاسبها، ٍب شيئا تداركو بالتوبة واالستغفار

  ." بالذكر واإلقباؿ على ا
  وإذا سألت عن التقوى فلقد أجاب عن السؤاؿ أبو ىريرة 

ؿ: ماذا كنت نعم. فقا أما مشيت ُب أرض فيها شوؾ؟ قاؿ:"فقاؿ: 
تفعل؟ قاؿ: كنت اجتن  الشوؾ ألمشي. فقاؿ أبو ىريرة: ىذه ىي 

 ."التقوى
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أربعة ال يعرف قدرىا إال "  :رحمو اهلل  قال حاتم األصم
: قدر الشباب ال يعرفو إال الشيوخ ،  وقدر العافية ال يعرفو  أربعة

ة إال أىل البالء  ، وقدر الصحة ال يعرفو إال ا١ترضى ، وقدر اٟتيا
 ال يعرفو إال ا١توتى " .

وإذا سألت عن وصف ا١توت فقد كاف عبد ا بن عمرو بن 
إِّن ألعج  من الرجل ينزؿ  العاص يقوؿ: كاف أيب كثَتا ما يقوؿ :

ٍب نزؿ بو ا١توت فقلت  بو ا١توت ومعو عقلو ولسانو ال يصفو. قاؿ:
، صف يل ا١توت.  فقاؿ: يا بٍت ا١توت أعظم من أف   أيبيا  :
ف السماء قد أطبقت على األرض وأنا بينهما أوا ك ، صفيو 

فاعلم أخي انو ال يتمٌت الرجوع  . إبرةوكاف روحي ٗترج من ثق  
للدنيا إال الشهداء ألهنم مل ٬تدوا شدة ا١توت فنساؿ ا تعاىل لنا 

 ولكم الشهادة ُب سبيل ا .
 يغرنك ال: "وروي أف ٤تمد بن السماؾ أنو نظر إىل ا١تقربة فقاؿ

سكوت ىذه القبور فما أكثر ا١تغمومُت فيها وال يغرنكم استواء 
فينبغي للعاقل أف يكثر من ذكر  " . القبور فما اشد تفاوهتم فيها

من أكثر من  "القرب قبل أف يدخلو قاؿ سفياف الثوري رٛتو ا : 
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ذكر القرب وجده روضة من رياض اٞتنة ، ومن غفل عنو وجده 
 . "ارحفرة من حفر الن

يا عباد ا ا١توت ا١توت  : " قاؿ ُب خطبتو  اعلي أفوروي 
ليس منو فوت ، إف أقمتم لو أخذكم ، واف فررًب منو أدرككم ، 
ا١توت معقود بنواصيكم ، فالنجاة النجاة ، والوحا الوحا ، فإف 
وراءكم طالبا حثيثا وىو القرب ، أال واف القرب روضة من رياض  اٞتنة 

حفر النَتاف ، أال وإنو يتكلم ُب كل يـو ثالث  ، أو حفرة من
بيت  ، أنابيت الوحشة ، أنابيت الظلمة مرات ، يقوؿ : أنا

يوما يشي  ، أال واف وراء ذلك اليـو يوما اشد من ذلك ، الديداف
، ويسكر فيو الكبَت ، وتذىل كل مرضعة عما أرضعت، فيو الصغَت

اليـو نارا حرىا ذلك أال واف وراء . وتضع كل ذات ٛتل ٛتلها
قاؿ: فبكى  .، وحليها حديد ، وماؤىا صديد وقعرىا بعيد شديد،

: واف وراء ذلك اليـو جنة عرضها فقاؿ ،ا١تسلموف بكاء شديدا
السماوات واألرض، أعدت للمتقُت ، أجارنا ا وإياكم من 

 ." العذاب األليم ، وأحلنا دار النعيم
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انو وقف على قرب وي عن عثماف بن عفاف رضي ا عنو ورُ 
فبكى  فقيل لو : انك تذكر اٞتنة والنار ال تبكي وتبكي من ىذا ؟ 

، ؿ من منازؿ اآلخرةز القرب أوؿ من)): قاؿ فقاؿ : إف رسوؿ ا 
فإف ٧تا منو فما بعده أيسر منو ، وإف مل ينج منو فما بعده أشد 

   الًتمذي وقاؿ األلباِّن حسن .رواه  ((منو
ُب  اخربنا النيب ؟ بعد وضعنا ُب القرب لكن ماذا ٭تدث لنا
إذا ٛتل الرجاؿ اٞتنازة فاف  ))قاؿ:  البخارياٟتديث الذي يرويو 

كانت صاٟتة قالت قدموِّن قدموِّن واف كانت غَت ذلك قالت يا 
، فقو٢تا يا فاٞتنازة تعلم ما ٢تا ُب القرب ((.ويلها أين تذىبوف ّٔا
فإذا وضع ا١تيت  ،نتظرىاا تعلم العذاب الذي يويلها يدؿ على أهن

ُب القرب ووضعنا عليو الًتاب اٟتقيقة أننا ندفن معو أعمالو ندفن 
معو صالتو وصيامو ودعوتو وقيامو ندفن معو أعمالو الصاٟتة كلها 

يتبع ا١تيت ثالثة أىلو ومالو  )):  قاؿ النيب  .السيئة كلها وأعمالو
وعندما فرغ الصحابة  .رواه مسلم  ((وعملو فَتجع اثناف ويبقى  واحد 

استغفروا ألخيكم ٍب سلوا لو )): من دفن أحدىم قاؿ 
وىو ما يسمى  .صحيح األلباِّنرواه ابوداود وقاؿ  ((بالتثبيت فإنو اآلف يسأؿ
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البخاري   ىرو كما   بعذاب القرب أو فتنة القرب فلقد بُّت النيب 
ن عازب عن البراء بو  .أننا نفنت ُب قبورنا قريبا من فتنة الدجاؿ .

،  ُب جنازة رجل من األنصار خرجنا مع رسوؿ الّلو  قال:
فانتهينا إىل القرب و١تَّا يُػْلَحْد، فجلس رسوؿ الّلو صلى الّلو عليو 
وسلم وجلسنا حولو كأ٪تا على رُءوسنا الطَت، وُب يده عود ينكت 
بو ُب األرض، فرفع رأسو فقاؿ: "استعيذوا بالّلو من عذاب القرب" 

قاؿ: "وإنو ليسمع خفق نعا٢تم إذا وّلوا مدبرين ٍب ثالثًا ، مرتُت أو 
]حُت يقاؿ[ لو: يا ىذا، من ربك وما دينك ومن نبيك؟" قاؿ: 
"ويأتيو ملكاف فيجلسانو، فيقوالف لو: من ربك؟ فيقوؿ: ريب الّلو، 
فيقوالف لو: ما دينك؟ فيقوؿ: ديٍت اإِلسالـ، فيقوالف لو: ما ىذا 

 " قاؿ: "فيقوؿ: ىو رسوؿ الّلو الرجل الذي بعث فيكم؟
فيقوالف: وما يدريك؟ فيقوؿ: قرأت كتاب الّلو فآمنت بو 

يُػثَبُّْت  ﴿وصدقت" زاد ُب حديث جرير "فذلك قوؿ الّلو تعاىل: 
نْػَيا َوُب اآْلَِخَرِة  . ٍب ﴾اللَُّو الَِّذيَن َآَمُنوا بِاْلَقْوِؿ الثَّاِبِت ُب اْٟتََياِة الدُّ

ناٍد من السماء: إف قد صدؽ عبدي، فافرشوه من قاؿ: "فينادي م
اٞتنة وألبسوه من اٞتنة، وافتحوا لو بابًا إىل اٞتنة" قاؿ: "فيأتيو من 
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روحها وطيبها" قاؿ: "ويفتح لو فيها مدَّ بصره" قاؿ: "وإفَّ الكافر" 
فذكر موتو قاؿ: "وتعاد روحو ُب جسده، ويأتيو ملكاف فيجلسانو 

قوؿ: ىاه ىاه، ال أدري، فيقوالف لو: ما فيقوالف لو: من ربك؟ في
دينك؟ فيقوؿ: ىاه ىاه، ال أدري، فيقوالف: ما ىذا الرجل الذي 
بعث فيكم؟ فيقوؿ: ىاه ىاه، ال أدري، فينادي مناٍد من السماء: 
أف كذب فافرشوه من النار، وألبسوه من النار، وافتحوا لو بابًا إىل 

ويضيق عليو قربه حىت " قاؿ: "فيأتيو من حرّْىا وٝتومهاالنار" قاؿ: "
ٍب يقيض لو أعمى " زاد ُب حديث جرير قاؿ: "ٗتتلف فيو أضالعو

" قاؿ: أبكم معو مرزبٌة من حديٍد لو ضرب ّٔا جبٌل لصار تراباً 
فيضربو ّٔا ضربًة يسمعها ما بُت ا١تشرؽ وا١تغرب إال الثقلُت فيصَت "
 وقاؿ األلباِّن صحيح. داود رواه أبو". ٍب تعاد فيو الروح" قاؿ: "تراباً 

ُب القرب إما يثبتك ا و إما ٮتذلك ا عز وجل أنت تستطيع أف 
يثبتك ا عز وجل وتستطيع أف ٗتسر عالقتك مع ا ُب الدنيا 
فال يثبتك ُب القرب . قد ال يثبتك ا إف كنت ٦تن يتأخر عن 
قد  الصالة قد ال يثبتك ا إف كنت ٦تن يسعى ُب ظلم اآلخرين ،
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ال يثبتك ا إف كنت ٦تن يقر ا١تنكر واٟتراـ ُب بيتك ، أماـ الناس 
 تقي لكن إذا خلوت عصيت ا تعاىل .     

 فَل تقل خلوت وقل علّي رقيب          إذا ما خلوت الدىر يوما
 

دفن عمر بن عبد العزيز أحد أصحابو ، فلما انصرؼ من اٞتنازة 
قرب من س فقاؿ : ناداِّن الوانصرؼ معو الناس فاخذ يعض النا

؟ ما صنعت باألحبة : أال تسألٍتخلفي يا عمر بن عبدالعزيز
فقلت: بلى. فقاؿ القرب: أحرقت األكفاف ومزقت األبداف 
ومصصت الدـ  وأكلت اللحم . ٍب قاؿ يل: أال تسألٍت عن 
 األوصاؿ؟ قلت: بلى. فقاؿ: نزعت الكفُت من الذراعُت والذراعُت

دين من الكتفُت والوركُت من الفخذين من العضدين والعض
 والفخذين من الركبتُت والركبتُت من الساقُت والساقُت من القدمُت.

، وعزيزىا ذليل، الدنيا بقاؤىا قليل ٍب بكى عمر وقاؿ : أال إف
، وغنيها فقَت إقبا٢تا مع  مفال يغرنك ،وحيها ٯتوت، وشبأّا ىـر

. أين سكاهنا الذين  ّٔافا١تغرور من اغًتمعرفتكم بسرعة إدبارىا ، 
بنوا مدائنها وسقوا أهنارىا وشربوا من مائها وغرسوا أشجارىا؟ 
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فاغًتوا بنشاطهم فركبوا  أقاموا فيها أياما قصَتة، غرهتم بصحتهم
. إهنم كانوا وا ُب الدنيا مغبوطُت ُب ا١تاؿ على كثرة ا١تنع ا١تعاصي

لديداف بعظامهم ماذا صنع الًتاب بأبداهنم؟ والرمل بأجسادىم وا
، بُت ةوأوصا٢تم؟ كانوا ُب الدنيا على أسره ٦تهدة وفرش منضد

ا مررت ّٔم ، فإذعضدوفخدـ ٮتدموف وأىل يكرموف وجَتاف ي
، بعسكرىم وانظر إىل تقارب منز٢تم ، ومرفنادىم إف كنت مناديا
؟ واسأؿ فقَتىم ما بقي من فقره؟ ن غناهواسأؿ غنيهم ما بقي م
عن األعُت اليت كانوا اليت كانوا ّٔا يتكلموف و  واسأ٢تم عن األلسن

جساد ؟ واسأ٢تم عن اٞتلود الرقيقة والوجوة اٟتسنة واألّٔا ينظروف
وكسرت ، ٍب قاؿ: ٤تت اٟتساف ؟الناعمة ما صنع ّٔا الديداف

؟ شالء، أين حجأّم ونوأّم، ومزقت األوأبانت األحشاء، الفقار
وال ، وا ما فرشوا فراشا ومكنوهنم ؟أين خدمهم وعبيدىم وٚتعهم 

ُب منازؿ ا٠تلوات؟  ، وال غرسوا شجرة . أليسواوضعوا ىناؾ متكأ
 ظلماء قد حيل ؟ أليس ىم ُبأليس الليل والنهار عليهم سواء
، فكم من ناعم وناعمة أصبحوا بينهم وبُت العمل، فارقوا األحبة

ة، وأوصا٢تم متمزقووجوىهم بالية وأجسادىم من أعناقهم نائية ، 
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، األفواه دما وصديدا ، وامتألتقد سالت العيوف على الوجنات
، ٍب مل يلبثوا األرض ُب أجسادىم فمزقت أعضاؤىم ودبت دواب

، قد فارقوا اٟتدائقوا إال يسَتا حىت عادت العظاـ رميما ، 
، ق، توزعت الورثة ديارىم وتراثهموصاروا بعد السعة إىل الضي
، يا لذاتوربه الغض الناظر فيو ا١تتنعم بفمنهم وا ا١توسع لو ُب ق

ىل تعلم أنك تبقى أو ما الذي غرؾ من الدنيا ،  ساكن القرب غدا
ضرة؟ أين رقاؽ ؟ أين ٙترتك اٟتاأين دارؾ الفيحاء؟  ال تبقى

؟ أين ملبسك صيفا ن ٓتورؾ؟ أين كسوتك؟ أيثيابك؟ أين طيبك
يدفعو عن وشتاءا ؟ أما رأيت أف قد نزؿ األمر فيمن قبلك فما 

؟ يتقل  ُب علمت أنو يرشح عرقا ويتلظى عطشا نفسك ؟ أما
السماء، جاء القضاء، جاء سكرات ا١توت ، جاءه األمر من 

، ىيهات ىيهات يا غاسل ا١تيت يا مكفنو يا القدر، جاء األجل
يت شعري كيف كنت على خشونة حاملو يا واضعو ُب قربه ل

؟ أي عينيك سالت ، ليت شعري بأي خديك يبدأ البالء الثرى
يا ٣تاور ا٢تلكات صرت ُب ٤تل ا١توتى ، ليت شعري ما  ؟أوال 
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الذي يلقاِّن بو ملك ا١توت عند خروجي من الدنيا غدا، وما يأٌب 
 .؟من رسالة ريب
 وا ما رأيت منظر قط إال والقرب أفظع منو ﴿: قاؿ رسوؿ ا 

وقاؿ األلباِّن حسن . رواه أٛتد .﴾
  

إف للقرب ﴿قاؿ : أنو  ؤمنُت عن رسوؿ ا عن عائشة أـ ا١تو 
وقاؿ  . رواه أٛتد ﴾ لضغطة لو ٧تا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ

  .األلباِّن صحيح

أدلة عذاب القرب كثَتة ُب قد يقول قائل ما أدلة عذاب القبر؟ 
بُػُهْم َمرَّتَػُْتِ ٍُبَّ يُػَردُّوَف ِإىَل ﴿: الكتاب والسنة قاؿ ا   َسنُػَعذّْ

قاؿ العلماء: مرة ُب القرب ومرة يـو  .[ ٔٓٔ: التوبة] ﴾ َعَذاٍب َعِظيمٍ 
 القيامة . 
َها ُغُدوِّا َوَعِشيِّا َويَػْوـَ تَػُقوـُ السَّاَعُة ﴿: وقاؿ  النَّاُر يُػْعَرُضوَف َعَليػْ

  [.٘ٗ :غافر] ﴾أَْدِخُلوا َآَؿ ِفْرَعْوَف َأَشدَّ اْلَعَذابِ 
ا لدعوت ا أف يسمعكم عذاب لوال أف ال تدافنو )): وقاؿ 
 . رواه مسلم ((القرب
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فكم من قبور تنعم ُب رياض اٞتنة وكم من قبور ّتانبها حفرة 
صنع قبل من حفر النار.  الفرؽ ليس شكل القرب الفرؽ ماذا كاف ي

قربه ، فهذا وجد عملو أنيسا لو ُب ماذا كاف يصنع فوؽ األرض
 .وىذا وجده عذابا لو ُب قربه

إف ا١تؤمن  إذا كاف ُب قربه يأتيو رجل حسن الوجو )):  قاؿ 
حسن الثياب طي  الريح فيقوؿ أبشر بالذي يسرؾ ىذا يومك 
الذي كنت توعد فيقوؿ لو من أنت فوجهك الوجو ٬تيء با٠تَت 
فيقوؿ أنا عملك الصاّب فيقوؿ رب أقم الساعة حىت أرجع إىل 

رجل قبيح الوجو  أما العبد الفاجر يأتيو)): قاؿٍب  ،((أىلي  ومايل
قبيح الثياب مننت الريح فيقوؿ ابشر بالذي يسوءؾ ىذا يومك 
الذي كنت توعد فيقوؿ من أنت فوجهك الوجو ٬تيء بالشر فيقوؿ 

وقاؿ األلباِّن وغَته  رواه أٛتد ((أنا عملك ا٠تبيث فيقوؿ رب ال تقم الساعة 

ف فكيف تفًت عن قياـ الليل كيف تفًت عن صياـ النهار كي .صحيح 
 تفًت عن الدعوة إىل ا وأنت تتذكر أنا عملك الصاّب.

 



 

  34 

ذب اإلنسان في قبره فهذا أما األمور التي ورد فيها دليل أنها تع
أف ىؤالء )): على قربين فأوحى ا إليو مر النيب  :شئ منها

يعذباف وما يعذباف ُب كبَت أما أحد٫تا فكاف ٯتشي بالغيبة وُب 
ودعونا نتوقف عند الغيبة من منا مل  .البخاريرواه  (( رواية بالنميمة
مشكلتنا أننا نأمن عذاب ا وإال وا لو كاف ؟ ـ أحديغت  اليو 

الواحد منا يتوقع أنو سيعذب ُب قربه من الغيبة لوجدتو ٯتسك 
بكر الصديق رضي ا عنو ويقوؿ ىذا  أبوبلسانو كما كاف يفعل 

بكر الصديق ا١تبشر  أبواؿ الذي أوردِّن ا١توارد ، فإذا كاف ىذا ح
 ؟ الكباٞتنة فما ىي حايل وح

ال يستًت  ))وُب رواية  ((وأما اآلخر فكاف ال يتنزه من بولو  ))
إذا كاف ا عذب ىذا الرجل ألنو "ابن القيم:  قاؿ. (( من بولو

فرط بشرط من شروط الصالة فما بالكم بالذي أصال مقصر 
... اٟتديث للذي صلي أصالبل وما بالكم بالذي ال ي. "بالصالة

يصلي وإال الذي ال يصلي فهذا مصيبتو عظيمة جدا أوقعتو ُب 
 أـ ال .من ا١تلة  خارججدؿ العلماء ىل ىو كافر 
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 ﴾الَِّذيَن ُىْم َعْن َصاَلهِتِْم َساُىوفَ  ،فَػَوْيٌل لِْلُمَصلُّْتَ ﴿: قاؿ 
 الذي يسهو ُب صالتو فال"ىو  :بعض المفسرينقال  .[ٗ :ا١تاعوف]

: وقاؿ بعضهم ."وتر يدري على كم ينصرؼ أعلى شفع أـ على
رح، وإف آخرىا عن الوقت ىو الذي إف صالىا أوؿ الوقت مل يف"

وُب تفسَت . "مل ٭تزف، فال يرى تعجيلها خَتاً، وال تأخَتىا إٙتا
 ."ألهنم يصلوف رغبة بالثواب ال رىبة من العقاب": الطربي قاؿ

 يسهو عن وقت الصالة حىت ىو الذي"وقاؿ اٟتسن البصري: 
 . "ٗترج

أما وا لو تركوىا "يقوؿ: ابن مسعود رضي ا عنو وكاف 
يعٍت "  قاؿ ابن عباس وغَته:و ". لكفروا ولكن سهو عن الوقت

 . "ا١تنافقُت، الذين يصلوف ُب العالنية وال يصلوف ُب السر
ي روى الطحاو  ومن الذين يعذبوف ُب قبورىم النائم عن الصالة كما

ورؤيا  النيب  رءاهحديث ٝترة الطويل الذي  من وصححو األلباِّن
رجل مضطجع وإذا آخر قائم رأى ))فذكر منهم أنو  األنبياء حق .

عليو بصخرة وإذا ىو يهوي بالصخرة لرأسو فيثلغ رأسو فيتدىده اٟتجر 
ىاىنا فيتبع اٟتجر فيأخذه فال يرجع إليو حىت يصح رأسو كما كاف ٍب 



 

  36 

 فلما سأ٢تم النيب  ((.يفعل بو مثل ما فعل ا١ترة األوىل يعود عليو ف
 ".ىذا الذي يأخذ القرآف فَتفضو ويناـ عن الصالة ا١تكتوبة"قاال : و عن

صالة يعذب حىت قياـ الوتأمل أخي إذا كاف ىذا حاؿ الذي يناـ عن 
فأعلنها توبة من اآلف وأقم صالتك ؟ الساعة فكيف بالذي ال يصلي

  قبل ٦تاتك.
فانطلقنا )): النيب  آكل الربا يعذب عذاب من نوع آخر قاؿ أما

فأتينا على هنر أٛتر مثل الدـ وإذا ُب النهر رجل يسبح وإذا على شط 
النهر رجل قد ٚتع عنده حجارة كثَتة وإذا ذلك السابح يسبح ما 

ر لو فاه فيلقمو غيسبح ٍب يأٌب ذلك الذي قد ٚتع عنده اٟتجارة فيف
ٍب يرجع إليو كلما رجع إليو فغر لو فاه فألقمو  حجرا فينطلق يسبح

وأما الرجل الذي أتيت عليو "قاال:  وعن سأ٢تم النيب  . فلما((حجرا
 ".يسبح ُب النهر ويلقم اٟتجر فإنو آكل الربا 

 
أما الزناة فلهم عذاب خاص كانوا ُب الدنيا عراة فأبقاىم ا ُب 

ا على مثل التنور فإذا فيو فانطلقنا فأتين )):  قبورىم عراة ، قاؿ 
لغط وأصوات قاؿ فاطلعنا فيو فإذا فيو رجاؿ ونساء عراة وإذا ىم 
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،  (( يأتيهم ٢ت  من أسفل منهم فإذا أتاىم ذلك الله  ضوضوا
وأما الرجاؿ والنساء العراة  " :عن ىذا قاال فلما سأ٢تم النيب 

 ." الذين ىم ُب مثل بناء التنور فإهنم الزناة والزواِّن
 

فانطلقنا فأتينا على رجل مستلق  )):  وأما الكّذاب فقاؿ 
لقفاه وإذا آخر قائم عليو بكلوب من حديد وإذا ىو يأٌب أحد 
شقي وجهو فيشرشر شدقو إىل قفاه ومنخره إىل قفاه وعينو إىل قفاه 
ٍب يتحوؿ إىل اٞتان  اآلخر فيفعل بو مثل ما فعل باٞتان  األوؿ 

حىت يصح ذلك اٞتان  كما كاف ٍب فما يفرغ من ذلك اٞتان  
 )) : فقاؿ  (( يعود عليو فيفعل مثل ما فعل ا١ترة األوىل

ىذا الذي أتيت عليو  " فقاؿ ا١تلكاف : (( سبحاف ا ما ىذاف ؟
يشرشر شدقو إىل قفاه ومنخره إىل قفاه وعينو إىل قفاه فإنو الرجل 

 ."يغدو من بيتو فيكذب الكذبة تبلغ اآلفاؽ 
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 من عذاب القبر : صاحبها جيتي تنألمور الأما ا
َوَسارُِعوْا ِإىَل َمْغِفَرٍة مّْن  ﴿:  قاؿ  ا١تسارعة ُب الطاعات ،

الَِّذيَن  ، رَّبُّْكْم َوَجنٍَّة َعْرُضَها السََّماَواُت َواأَلْرُض أُِعدَّْت لِْلُمتَِّقُتَ 
َغْيَظ َواْلَعاِفَُت َعِن النَّاِس يُنِفُقوَف ُب السَّرَّاء َوالضَّرَّاء َواْلَكاِظِمَُت الْ 

َوالَِّذيَن ِإَذا فَػَعُلوْا فَاِحَشًة َأْو ظََلُموْا أَنْػُفَسُهْم  ، َوالّلُو ٭تُِ ُّ اْلُمْحِسِنُتَ 
نُوَب ِإالَّ الّلُو وملَْ ُيِصرُّواْ  ذََكُروْا الّلَو فَاْستَػْغَفُروْا ِلُذنُؤِِّْم َوَمن يَػْغِفُر الذُّ

ْم  ، ُلوْا َوُىْم يَػْعَلُموفَ َعَلى َما فَػعَ  أُْولَػِئَك َجَزآُؤُىم مَّْغِفَرٌة مّْن رَِّّّْٔ
 ﴾ َوَجنَّاٌت َٕتْرِي ِمن َٖتِْتَها األَنْػَهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َونِْعَم َأْجُر اْلَعاِمِلُتَ 

 [.ٖ٘ٔ -ٖٖٔ: آؿ عمراف]
:  قراءة القراف وتأمل حديث النيب ومن األسباب المنجية : 

رٌة من القرآف ثالثوف آيًة تشفع لصاحبها حىت يغفر لو سو )) 
الًتمذي وصححو ابن حباف رواه  (({تبارؾ الذي بيده ا١تلك}

وتأمل إذا ٧تى ا ىذا الذي يقرأ سورة من  واٟتاكم والذىيب.
القرآف ٧تاه ا من عذاب القرب فكيف بالذي يقرأ القرآف بل كيف 

 بالذي ٭تفظ القرآف .
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أف ٕتلس لوحدؾ وٖتاس  : المنجية أيضااألسباب  منو 
نفسك ٤تاسبة دقيقة ماذا قدمت وماذا عملت وىل عملك ٬تعلك 

  مستعدا للموت ؟
 

ذكر عن علقمة بن قيس أنو كاف ُب جنازة رجل فقاـ على القرب 
أما ىذا العبد فقد قامت قيامتو . ألف اإلنساف  "فلما دفن قاؿ :

، ألنو يرى اٞتنة والنار إذا مات فقد عاين أمره يـو القيامة 
وا١تالئكة ، وال يقدر على عمل من األعماؿ ، فصار ٔتنزلة من 

ر يـو القيامة ، فختم على عملو با١توت فيقـو يـو القيامة على ضح
 . "ما مات عليو ، فطوىب ١تن خا٘تتو با٠تَت 

فاعلم أخي اٟتبي  أف كل من مات فقد قامت قيامتو فلقد 
يرى مقعده من  ف ا١تيت إذا وضع ُب القربأ أخربنا نبينا ٤تمد 
فقلي با عليك إذا رأيت مقعدؾ من اٞتنة أو  .النار أو من اٞتنة

من النار ما يضرؾ إف قامت القيامة على من بقي من وجو األرض 
وا ال يضرؾ ألنك  ف بقوا عشروف ساعة أـ ألفي سنة ؟ا؟ أيضرؾ 
أيامنا وساعاتنا يكوف حساب الوقت عندؾ ٥تتلف ليست ك يومئذ
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ليس ىناؾ مشس وال ىواء وال ماء وال أخ شفيق وال أب رحيم و ال 
. فتناـ ن أصحاب اٞتنة يقاؿ لك: أسكنأـ حنوف ، فإف كنت م

. وإف كنت والعياذ با من حىت تقـو الساعة نومة العروس
: رب ال تقم الساعة رغم أصحاب النار أنت نفسك تطل  وتقوؿ

: رب ال تقم الساعة . قرب وشدتو تقوؿيصيبك من عذاب ال ما
ألنو يعلم ما بعد القرب ويعلم أف ما بعده أشد و أعظم . فسارع 

،  "رب ارجعوف  ":  حينئذأخي بالتوبة ألنو وا لن ينفعك قولك 
فإذا جن الليل ودخل الظالـ وسكنت األصوات ودخلت غرفتك 

ىذه العبارة  لتناـ تذكر قولك ُب قربؾ: رباه ارجعوف. فالكل سيقوؿ
الكل سيقو٢تا ألننا مقصروف ، فإذا ٝتعت منادي الفجر ينادي ا 
أكرب ا أكرب ، فأنزع غطاءؾ وقل : اٟتمد  الذي رد على 
روحي اٟتمد  الذي أرجعٍت ، وقم وتوضأ وصل وأعلنها توبة ال 

 رجعة فيها.
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 وصف يوم احلساب وشدته
يعاً قَػْبَضُتُو يَػْوـَ  َوَما َقَدُروا اللَّوَ  ﴿:  قاؿ  َحقَّ َقْدرِِه َواأْلَْرُض ٚتَِ

 ،اْلِقَياَمِة َوالسَّماَواُت َمْطِويَّاٌت بَِيِميِنِو ُسْبَحانَُو َوتَػَعاىَل َعمَّا ُيْشرُِكوفَ 
َونُِفَخ ُب الصُّوِر َفَصِعَق َمن ُب السََّماَواِت َوَمن ُب اأْلَْرِض ِإالَّ َمن 

ـٌ يَنظُُروَف َشاء اللَُّو ٍُبَّ نُ  فيموت  [.ٚٙ :الزمر] ﴾ِفَخ ِفيِو ُأْخَرى فَِإَذا ُىم ِقَيا
 ١تن ا١تلك اليـو ﴿: ا٠تلق ٚتيعا ال يبقى منهم أحد فينادي اٞتبار 

لِلَِّو اْلَواِحِد  ﴿:  فال ٬تي  أحد فيجي  ربنا  [.ٙٔ :غافر] ﴾
ى ُكلُّ نَػْفٍس ٔتَا  اْليَػْوـَ ُٕتْزَ  ﴿ ، ويكمل ا ا١تشهد فيقوؿ: ﴾ اْلَقهَّارِ 

منبهاً  ، ٍب قاؿ  ﴾ َكَسَبْت اَل ظُْلَم اْليَػْوـَ ِإفَّ اللََّو َسرِيُع اٟتَِْسابِ 
َوأَنِذْرُىْم يَػْوـَ اآْلزَِفِة ِإِذ اْلُقُلوُب َلَدى اْٟتََناِجِر   ﴿لنا و٤تذرًا : 

يٍم َواَل َشِفيٍع يُطَاعُ   ،  ﴾ َكاِظِمَُت َما لِلظَّاِلِمَُت ِمْن ٛتَِ
يَػْعَلُم  :﴿أف اإلنساف ٤تاس  على كل شئ فقاؿ  ٍب يبُت 

، ٍب يبُت أف الشعار يومئذ  ﴾َخائَِنَة اأْلَْعُُتِ َوَما ُٗتِْفي الصُُّدورُ 
َواللَُّو يَػْقِضي بِاٟتَْقّْ َوالَِّذيَن َيْدُعوَف ِمن ُدونِِو اَل  ﴿العدؿ فقاؿ : 

 .  ﴾يُع اْلَبِصَتُ يَػْقُضوَف ِبَشْيٍء ِإفَّ اللََّو ُىَو السَّمِ 



 

  42 

 ﴿: يـو يصف ا حاؿ بعض الناس فقاؿومن شدة ذلك ال
َويَػْوـَ يَػَعضُّ الظَّامِلُ َعَلى َيَدْيِو يَػُقوُؿ يَا لَْيَتٍِت اٗتََّْذُت َمَع الرَُّسوِؿ 

ْذ ُفاَلنًا َخِليالً  ، َسِبيالً  ْكِر َلَقْد َأَضلٍَِّت َعِن الذّْ  ، يَا َويْػَلىَت لَْيَتٍِت ملَْ َأٗتَِّ
نَساِف َخُذوالً     [.ٕٛ،  ٕٚ: الفرقاف] ﴾ بَػْعَد ِإْذ َجاءِّن وََكاَف الشَّْيطَاُف ِلإْلِ

فإذا ٛتلت األرض واٞتباؿ فدكتا دكة واحدة ، وانشقت األرض 
، وأخرجت ما فيها من أثقاؿ وبدأت ٖتدث أخبارىا ، ٖتدث ما 

  اٞتباؿ ، وأصبحت وتناثرت حصل على ظهرىا من خَت أو شر ،
واشتعلت البحار نارا وتفجرت ، وفارت األهنار، كالصوؼ ا١تنفوش

وذى  نور ، وأظلم الكوف، وانشقت السماء وتقطعت، وعلت
َتْذَىُل ُكلُّ ُمْرِضَعٍة  ﴿عندىا . وتبعثرت، وتناثرت النجـو الشمس

، كي ال تلتفت إليو من شدة ما ترىفتًتكو يب ﴾َعمَّا أَْرَضَعتْ 
اٟتوامل ما ُب بطوهنا من  فتسقط ﴾َٛتٍْل َٛتَْلَهاَوَتَضُع ُكلُّ َذاِت ﴿

يعملوف  ﴾ َوتَػَرى النَّاَس ُسَكاَرى َوَما ُىْم ِبُسَكاَرى﴿، األجنة
أعماؿ من ذى  عقلو كالذي شرب ا٠تمر فثمل لكن ليس ّٔم 

يـو تشي  فيو الولداف  ، ﴾ َوَلِكنَّ َعَذاَب اللَِّو َشِديدٌ  ﴿السكر 
فيقوؿ  ( أخرج بعث النار ): دـ آل وىم يسمعوف قوؿ ا 
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من كل ألف تسعمائة وتسعة ) آدـ وما بعث النار فيقوؿ ا تعاىل:
  .متفق عليو (وتسعوف  إىل النار وواحد إىل اٞتنة

يومها تنكشف العورات ، ويفر ا١ترء من أخيو وأمو وأبيو 
ُهْم يَػْوَمِئٍذ َشْأٌف يُػْغنِ  ﴿وصاحبتو وبنيو   ،[ٖٚ :عبس] ﴾ يوِ ِلُكلّْ اْمرٍِئ مّْنػْ

، و٬تتمع ا٠تالئق ، والصاّب مع الصاّبيقرف الفاجر مع الفاجر
للحساب فزعُت كالسكارى ُب يـو عظيم طويل مقداره ٜتسُت 

، دقيقتُت ألف سنة ، فكأف الدنيا ال تساوي مع ىذا اليـو دقيقة أو
وتدنو الشمس من رؤوس ا٠تالئق مقدار ا١تيل فإذا كانت ُب أيامنا 

ولو أهنا  ،ميال ونرى ما نرى من حرىامليوف ثة وتسعُت تبعد ثال
تقدمت ميال واحدا لتبخرت مياه البحار والحًتقت البيوت 

، فكيف إذا كانت فوؽ ات من على األرض من حرىاواألشجار و١ت
عندىا يغرؽ الناس بعرقهم على قدر أعما٢تم  الرؤوس مقدار ا١تيل؟ 

يكوف إىل ركبتيو ومنهم  منهم من يصل العرؽ إىل كعبيو ومنهم من
 (( ومنهم من يلجمو العرؽ إٞتاما )) :  إىل حقويو إىل أف قاؿ 

 .رواه مسلم،  ُب اٟتديث إىل فيو وأشار النيب 
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، يتخاصم الضعفاء مقدار موضع قدميو ال يكوف لإلنساف إال
و٬تاء ّتهنم ٢تا  ،والكافر وقرينو ويلعن بعضهم بعضاوا١تتكربوف 

. فإذا رآىا ملك ٬تر كل زماـ سبعوف ألف ،سبعوف ألف زماـ
الكافر ود افتداء نفسو من عذاب ذلك اليـو ببنيو وزوجو وأخيو 

يًعا ٍُبَّ يُػْنِجيِو  ﴿وعشَتتو بل       الرد  وفيأتي ﴾َوَمْن ُب اأْلَْرِض ٚتَِ
َوَٚتََع  ،ْدُعوا َمْن أَْدبَػَر َوتَػَوىلَّ تَ  ،نَػزَّاَعًة لِلشََّوى ،َكالَّ ِإنػََّها َلَظى ﴿

 ،يكوف ترابا يومها يود الكافر ويتمٌت أف،  [ٛٔ-ٗٔ :ا١تعارج] ﴾ َفَأْوَعى
فتخيل أخي كل ا٠تالئق ٤تشورة اٟتيوانات والطيور واٞتن واإلنس ، 
وما علمنا وما مل نعلم كلهم ُب يـو مقداره ٜتسُت ألف سنة ، 
 ٭تشر ا١تتكربوف كالنمل ، ويفضح الفاجر ، ويأٌب السارؽ ٔتا سرؽ

 ، وتظهر ا٠تفايا ، وٗتضع الرقاب لرب األرباب .
َوذُِكَر َعْن ٭َتَِْت ْبِن ُمَعاٍذ الرَّازِيّْ َرِٛتَُو اللَُّو، أَنَُّو قُرَِئ ُب 

يَػْوـَ ٨َتُْشُر اْلُمتَِّقَُت ِإىَل الرَّْٛتَِن َوْفداً، َوَنُسوُؽ اْلُمْجرِِمَُت ِإىَل ﴿:٣َتِْلِسوِ 
أَيػَُّها النَّاُس َمْهاًل َمْهاًل َغًدا ُٖتَْشُروَف  ": فَػَقاؿَ   .[٘ٛ :مرمي]﴾َجَهنََّم ِوْرداً 

ِإىَل اْلَمْوِقِف، َحْشرًا َحْشرًا، َوتَْأُتوَف ِمَن اأْلَْطرَاِؼ فَػْوًجا فَػْوًجا، 
َوُتوقَػُفوَف بَػُْتَ َيَدِي اللَِّو فَػْرًدا فَػْرًدا، َوُتْسأَُلوَف َعمَّا فَػَعْلُتْم َحْرفًا َحْرفًا، 
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َقاُد اأْلَْولَِياُء ِإىَل الرَّْٛتَِن َوْفًدا َوْفًدا، َويُػَردُّ اْلَعاُصوَف ِإىَل َعَذاِب اللَِّو َوتػُ 
ِوْرًدا ِوْرًدا، َوَيْدُخُلوَف َجَهنََّم ِحْزبًا ِحْزبًا، وَُكلُّ َىَذا ِإَذا دُكَِّت اأْلَْرُض 

٬ُتَاُء ِّتََهنََّم يَػْوَمِئٍذ َوْياًل دَكِّا دَكِّا. َوَجاَء َربَُّك َواْلَمَلُك َصفِّا َصفِّا، وَ 
َوْياًل. ِإْخَواِّن، اْلَوْيُل َلُكْم ِمْن يَػْوـٍ َكاَف ِمْقَدارُُه َٜتِْسَُت أَْلَف َسَنٍة؛ 
يَػْوـَ الرَّاِجَفِة، يَػْوـَ اآْلزَِفِة، يَػْوـَ اْلِقَياَمِة، يَػْوـَ اٟتَْْسَرِة َوالنََّداَمِة، َفَذِلَك 

ـَ يَػُقوـُ النَّاُس ِلَربّْ اْلَعاَلِمَُت َوُىَو يَػْوـُ اْلُمَناَقَشِة َويَػْوـُ يَػْوـٌ َعِظيٌم يَػوْ 
اْلُمَحاَسَبِة َويَػْوـُ اْلُمَواَزنَِة َويَػْوـُ اْلُمَساَءَلِة َويَػْوـُ الزَّْلَزَلِة َويَػْوـُ الصَّْيَحِة 

َمْت َويَػْوـُ اْٟتَاقَِّة َويَػْوـُ اْلَقارَِعِة َويَػْوـُ النُُّشوِر، َويَػوْ  ـَ يَػْنظُُر اْلَمْرُء َما َقدَّ
َيَداُه، َويَػْوـَ التػََّغابُِن، َويَػْوـَ َيْصُدُر النَّاُس َأْشَتاتًا لِيُػَرْوا َأْعَما٢َتُْم، َويَػْوـَ 
تَػبػَْيضُّ ُوُجوٌه َوَتْسَودُّ ُوُجوٌه، َويَػْوـَ اَل يُػْغٍِت َمْوىًل َعْن َمْوىًل َشْيًئا، َويَػْوـَ 

ُهْم َكْيُدُىْم َشْيًئا، َويَػْوـَ اَل ٬َتْزِي َواِلٌد َعْن َوَلِدِه، َواَل َمْوُلوٌد اَل يُػْغٍِت َعنػْ 
ُىَو َجاٍز َعْن َواِلِدِه َشْيًئا، يَػْوًما َكاَف َشرُُّه ُمْسَتِطَتًا، َأْي ُمْنَتِشرًا، يَػْوـَ 

َفُع الظَّاِلِمَُت َمْعِذَرتُػُهْم، َو٢َتُُم اللَّْعَنُة، َو٢َتُْم سُ  اِر، يَػْوـَ تَْأٌب  اَل يَػنػْ وُء الدَّ
ُكلُّ نَػْفٍس ُٕتَاِدُؿ َعْن نَػْفِسَها، يَػْوـَ َتْذَىُل ُكلُّ ُمْرِضَعٍة َعمَّا َأْرَضَعْت، 
َوَتَضُع ُكلُّ َذاِت َٛتٍْل َٛتَْلَها، َوتَػَرى النَّاَس ُسَكاَرى َوَما ُىْم ِبُسَكاَرى 

 " . ، َوَلِكنَّ َعَذاَب اللَِّو َشِديدٌ 
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، أَنَُّو َدَخَل اْلَمْسِجَد َعْن ُعَمَر ْبِن ا٠تَْطَّاِب َرِضَي اللَُّو َعْنوُ  َوُرِويَ 
َخوّْفْػَنا يَا َكْعَ   ": فَػَقاَؿ َلُو ُعَمُر وََكْعُ  اأْلَْحَباِر ٭ُتَدُّْث النَّاَس، 

ُم اللَُّو، َما اأْلَْحَباِر، فَػَقاَؿ: َواللَِّو ِإفَّ للَِّو َماَلِئَكًة ِقَياًما ِمْن يَػْوـِ َخَلَقهُ 
َفَخ ُب  ثَػنَػْوا َأْصاَلبَػُهْم، َوآَخرِيَن َسَجُدوا َما َرفَػُعوا ُرُؤوَسُهْم، َحىتَّ يُػنػْ

يًعا:الصُّوِر  ُسْبَحاَنَك اللَُّهمَّ َوِْتَْمِدَؾ، َما َعَبْدنَاَؾ َحقَّ  فَػيَػُقوُلوَف ٚتَِ
ِذي نَػْفِسي بَِيِدِه ِإفَّ ِعَباَدِتَك، َوَحقَّ َما يَػْنَبِغي َلَك َأْف تُػْعَبَد، َوالَّ 

َجَهنََّم لَتَػْقَرُب يَػْوـَ اْلِقَياَمِة ٢َتَا َزِفٌَت َوَشِهيٌق، َحىتَّ ِإَذا َدَنْت َوقَػرَُبْت، 
َزفَػَرْت َزفْػَرًة فَػَلْم يَػْبَق َنيبّّ َواَل َشِهيٌد ِإالَّ َجثَا َعَلى رُْكَبتَػْيِو َساِقطًا يَػُقوُؿ 

يٍق وَُكلُّ َشِهيٍد، يَا َربّْ اَل َأْسأَُلَك ِإالَّ نَػْفِسي. ُكلُّ َنيبٍّ وَُكلُّ ِصدّْ 
َويَػْنَسى ِإبْػرَاِىيُم ِإْٝتَاِعيَل َوِإْسَحاَؽ فَػيَػُقوُؿ: يَا َربّْ أَنَا َخِليُلَك 
ِإبْػرَاِىيُم. فَػَلْو َكاَف َلَك يَاْبَن ا٠تَْطَّاِب يَػْوَمِئٍذ َعَمُل َسْبِعَُت نَِبيِّا َلظَنَػْنَت 

 تَػْنُجو. فَػَبَكى اْلَقْوـُ َحىتَّ َشَجْوا. فَػَلمَّا َرَأى ُعَمُر َرِضَي اللَُّو أَنََّك اَل 
َعْنُو َذِلَك قَاَؿ: يَا َكْعُ  َبشّْْرنَا فَػَقاَؿ: أَْبِشُروا فَِإفَّ للَِّو تَػَعاىَل َثالَث 

ِبَواِحَدٍة ِمنػُْهنَّ ِماَئًة َوَثاَلَث َعْشَرَة َشرِيَعًة اَل يَْأٌب اْلَعْبُد يَػْوـَ اْلِقَياَمِة 
ْخاَلِص ِإالَّ أَْدَخَلُو اللَُّو اْٞتَنََّة، َواللَِّو َلْو تَػْعَلُموَف ُكْنَو َرْٛتَِة  َمَع َكِلَمِة اإْلِ

  ." اللَِّو تَػَعاىَل أَلَْبطَْأًُبْ ُب اْلَعَملِ 



 

  47 

ٯتوج و ، ف الناس فيو كالفراش ا١تبثوث، واٞتراد ا١تنتشريـو يكو 
إف كل شخص يشق عليو أف يقع  "تادة:قاؿ ق، بعضهم ببعض

 ، "نظره على احد من ذويو لئال يطل  منو ما ىو أحوج منو إليو 
ما ال يطيقوف وال الناس من الغم والكرب  على فيجتمع

٭تتملوف، فيقوؿ الناس: أال تروف ما قد بلغكم، أال تنظروف من 
 يشفع لكم إىل ربكم؟

 أتوف آدـ فيقوؿ بعض الناس لبعض: عليكم بآدـ، في  
فيقولوف لو: أنت أبو البشر، خلقك ا بيده، ونفخ فيك من 
روحو، وأمر ا١تالئكة فسجدوا لك، اشفع لنا إىل ربك ، أال ترى 
إىل ما ٨تن فيو، أال ترى إىل ما قد بلغنا ؟ فيقوؿ آدـ : إف ريب قد 
غض  اليـو غضبا مل يغض  قبلو مثلو ، ولن يغض  بعده مثلو ، 

ن الشجرة فعصيتو ، نفسي نفسي نفسي ، اذىبوا إىل وإنو هناِّن ع
غَتي ، اذىبوا إىل نوح . فيأتوف نوحا فيقولوف : يا نوح ، إنك 
أنت أوؿ الرسل إىل أىل األرض ، وقد ٝتاؾ ا عبدا شكورا ، 
اشفع لنا إىل ربك ، أال ترى إىل ما ٨تن فيو ؟ فيقوؿ : إف ريب عز 

لو مثلو ، ولن يغض  وجل قد غض  اليـو غضبا مل يغض  قب
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بعده مثلو ، وإنو قد كانت يل دعوة دعوهتا على قومي ، نفسي 
نفسي نفسي ، اذىبوا إىل غَتي ، اذىبوا إىل إبراىيم . فيأتوف 
إبراىيم فيقولوف : يا إبراىيم ، أنت نيب ا وخليلو من أىل األرض 
ف ، اشفع لنا إىل ربك ، أال ترى إىل ما ٨تن فيو ؟ فيقوؿ ٢تم : إ
ريب قد غض  اليـو غضبا مل يغض  قبلو مثلو ، ولن يغض  بعده 

فذكرىن أبو حياف ُب  -مثلو ، وإِّن قد كنت كذبت ثالث كذبات 
نفسي نفسي نفسي ، اذىبوا إىل غَتي ، اذىبوا إىل  -اٟتديث 

موسى . فيأتوف موسى فيقولوف : يا موسى ، أنت رسوؿ ا ، 
ناس ، اشفع لنا إىل ربك ، أال فضلك ا برسالتو وبكالمو على ال

ترى إىل ما ٨تن فيو ؟ فيقوؿ : إف ريب قد غض  اليـو غضبا مل 
يغض  قبلو مثلو ، ولن يغض  بعده مثلو ، وإِّن قد قتلت نفسا مل 
أومر بقتلها ، نفسي نفسي نفسي ، اذىبوا إىل غَتي ، اذىبوا إىل 
 ، عيسى . فيأتوف عيسى فيقولوف : يا عيسى ، أنت رسوؿ ا

وكلمتو ألقاىا إىل مرمي وروح منو ، وكلمت الناس ُب ا١تهد صبيا ، 
اشفع لنا ، أال ترى إىل ما ٨تن فيو ؟ فيقوؿ عيسى : إف ريب قد 
غض  اليـو غضبا مل يغض  قبلو مثلو قط ، ولن يغض  بعده 
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نفسي نفسي نفسي ، اذىبوا إىل غَتي ،  -ومل يذكر ذنبا  -مثلو 
 عليو وسلم . فيأتوف ٤تمدا صلى ا اذىبوا إىل ٤تمد صلى ا

عليو وسلم فيقولوف : يا ٤تمد أنت رسوؿ ا ، وخاًب األنبياء ، 
وقد غفر ا لك ما تقدـ من ذنبك وما تأخر ، اشفع لنا إىل ربك 
، أال ترى إىل ما ٨تن فيو ؟ فأنطلق فآٌب ٖتت العرش ، فأقع 

امده وحسن الثناء ساجدا لريب عز وجل ، ٍب يفتح ا علي من ٤ت
عليو شيئا مل يفتحو على أحد قبلي ، ٍب يقاؿ : يا ٤تمد ارفع 
رأسك ، سل تعطو  واشفع تشفع ، فأرفع رأسي فأقوؿ : أميت يا 
رب ، أميت يا رب ، فيقاؿ : يا ٤تمد أدخل من أمتك من ال 
حساب عليهم من الباب األٯتن من أبواب اٞتنة ، وىم شركاء 

من األبواب، ٍب قاؿ: والذي نفسي بيده ،  الناس فيما سوى ذلك
إف ما بُت ا١تصراعُت من مصاريع اٞتنة كما بُت مكة وٛتَت ، أو  

  .رواه البخاري (( كما بُت مكة وبصرى
فتكوف ىذه الشفاعة للحساب فيعرض الناس صفوفا على رّٔم 

يسأ٢تم عنها ، يسأ٢تم عن عمرىم فيما أفنوه ، و فَتيهم أعما٢تم 
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يما أضاعوه ، يسأ٢تم عن النعيم عن السمع والبصر عن شبأّم ف
 والفؤاد ،

أما الكافر وا١تنافق فيحاسبوف أماـ ا٠تالئق فيشهد عليهم 
ا١تالئكة فينكروف فتشهد األياـ والليايل فينكروف فتشهد عليهم 

اؿ فينكروف ٍب يشهد عليهم ٝتعهم وأبصارىم و ماألرض والناس واأل
َويَػْوـَ ٭ُتَْشُر ﴿: ف ا حا٢تم فقاؿصوجلودىم ٔتا كانوا يعملوف وو 
َحىتَّ ِإَذا َما َجاُؤوَىا َشِهَد َعَلْيِهْم  ،َأْعَداء اللَِّو ِإىَل النَّاِر فَػُهْم يُوَزُعوفَ 

َوقَاُلوا ِٞتُُلوِدِىْم مِلَ  ،َٝتُْعُهْم َوأَْبَصاُرُىْم َوُجُلوُدُىْم ٔتَا َكانُوا يَػْعَمُلوفَ 
َنا قَالُ  وا أَنَطَقَنا اللَُّو الَِّذي أَنَطَق ُكلَّ َشْيٍء َوُىَو َخَلَقُكْم َشِهدًبُّْ َعَليػْ

َوَما ُكنُتْم َتْسَتًتُوَف َأْف َيْشَهَد َعَلْيُكْم َٝتُْعُكْم  ،َأوََّؿ َمرٍَّة َوِإلَْيِو تُػْرَجُعوفَ 
َكِثَتًا ٦تَّّْا   َواَل أَْبَصارُُكْم َواَل ُجُلودُُكْم َوَلِكن ظََننُتْم َأفَّ اللََّو اَل يَػْعَلمُ 

َوَذِلُكْم ظَنُُّكُم الَِّذي ظََننُتم ِبَربُّْكْم أَْرَداُكْم َفَأْصَبْحُتم مّْْن  ،تَػْعَمُلوفَ 
فَِإف َيْصربُوا فَالنَّاُر ﴿ٍب يبُت ا تعاىل مصَتىم فيقوؿ :  ﴾ا٠ْتَاِسرِينَ 

ُْم َوِإف َيْستَػْعِتُبوا َفَما ُىم مَّْن اْلُمْعَتِبُتَ  فإف  [.ٕٗ-ٜٔ :فصلت] ﴾ َمثْػًوى ٢تَّ
يصربوا على العذاب فالنار مأواىم ، وإف يسألوا الرجوع إىل الدنيا 
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ليستأنفوا العمل الصاّب ال ٬ُتابوا إىل ذلك ، وال تُقبل ٢تم أعذار ، 
 ؟فيا ا كيف حايل وحالك إذا كنا والعياذ با من ىذا الصنف 

ُرُسِلَك َواَل ُٗتْزِنَا يَػْوـَ اْلِقَياَمِة ِإنََّك اَل َربػََّنا َوآتَِنا َما َوَعدتػََّنا َعَلى  ﴿
 .[ٜٗٔ :آؿ عمراف] ﴾ ُٗتِْلُف اْلِميَعادَ 

 ﴿ :وحده فيقرره بذنوبو فيقوؿ لو أما ا١تؤمن فيخلو بو ا 
حىت إذا  -يذكره ببعض غدراتو ُب الدنيا  - ﴾ أتذكر يـو كذا وكذا

سًتهتا  ﴿ :يقوؿ رأى أنو ىلك ، يقوؿ يا رب أمل تغفر يل ؟ ف
 .  ﴾عليك ُب الدنيا وأنا أغفرىا لك اليـو 

فيكوف أوؿ ما ٭تاس  عليو اإلنساف الصالة فإف صلحت صلح 
سائر عملو وإف فسدت فسد سائر عملو  ، وأوؿ األعماؿ قضاءا 

 الدماء .
أما  .عندىا تتطاير الصحف فإذا تطايرت ال يعرؼ خليل خليلو 

 ، َىاُؤـُ اقْػَرُؤوا ِكَتابِيوْ  ﴿: ينادي ويقوؿ ا١تؤمن فيأخذ كتابو بيمينو 
وأما الكافر وا١تنافق فيعلم ما ُب   ، ﴾ ِإِّنّْ ظََننُت َأِّنّْ ُماَلٍؽ ِحَسابِيوْ 

كتابو فيحاوؿ إخفاء مشالو لكن ليس ىناؾ مكاف وال لباس 
فيجعلها وراء ظهره فيأتيو كتابو بشمالو وراء ظهره فيندب ويتحسر 
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 ، وملَْ أَْدِر َما ِحَسابِيوْ  ، ا لَْيَتٍِت ملَْ أُوَت ِكَتابِيوْ يَ  ﴿ويصرخ ويقوؿ : 
َىَلَك َعٍتّْ ُسْلطَانِيْو  ، َما َأْغٌَت َعٍتّْ َمالِيوْ  ، يَا لَْيتَػَها َكاَنِت اْلَقاِضَيةَ 

ٍُبَّ ُب ِسْلِسَلٍة َذْرُعَها  ، ٍُبَّ اٞتَِْحيَم َصلُّوهُ  ، ُخُذوُه فَػغُلُّوهُ ﴿فيقاؿ:   ﴾
َواَل ٭َتُضُّ  ، ِإنَُّو َكاَف اَل يُػْؤِمُن بِاللَِّو اْلَعِظيمِ  ، ُعوَف ِذرَاعًا فَاْسُلُكوهُ َسبػْ 

يمٌ  ، َعَلى َطَعاـِ اْلِمْسِكُتِ  ـٌ ِإالَّ  ، فَػَلْيَس َلُو اْليَػْوـَ َىاُىَنا ٛتَِ َواَل َطَعا
فيحاوؿ أف  ،[ٖٚ – ٕ٘: اٟتاقة] ﴾اَل يَْأُكُلُو ِإالَّ ا٠ْتَاِطُؤوَف  ، ِمْن ِغْسِلُتٍ 

نظره يقرأ كتابو فَتى ما لو من سيئات ويرى األمور اليت كانت ُب 
يَا َويْػَلتَػَنا َماِؿ َىَذا اْلِكَتاِب اَل يُػَغاِدُر َصِغَتًَة َواَل   ﴿: صغَتة فيقوؿ

 [.ٜٗ :الكهف]﴾َكِبَتًَة ِإالَّ َأْحَصاَىا 
توضع  ويساقوف إىل ا١تيزاف لتوزف أعما٢تم ٔتيزاف دقيق لو كفتاف

َوَمن يَػْعَمْل  ، َفَمن يَػْعَمْل ِمثْػَقاَؿ َذرٍَّة َخَْتًا يَػَرهُ ﴿فيو أعماؿ العباد: 
فعندما توضع أعماؿ الكافر أو  ،[ ٛ،ٚ: الزلزلة] ﴾ِمثْػَقاَؿ َذرٍَّة َشرًّا يَػَرهُ 

نفسو ُب ا١تيزاف فهذا قولو ا١تنافق ٭تاوؿ أف يثقل موازينو فيلقي 
 :قاؿ  .[٘ٓٔ :الكهف] ﴾ْم يَػْوـَ اْلِقَياَمِة َوْزناً َفاَل نُِقيُم ٢تَُ ﴿: تعاىل
يوضع ا١تيزاف يـو القيامة فلو وزف فيو السماوات واألرض لوسعت ))
١تن : فيقوؿ ا تعاىل ؟ يا رب ١تن يزف ىذا  :فتقوؿ ا١تالئكة، 



 

  53 

سبحانك ما عبدناؾ حق : فتقوؿ ا١تالئكة .شئت من خلقي
من  :فتقوؿ ا١تالئكة، سىويوضع الصراط مثل حد ا١تو  .عبادتك

سبحانك  :وففيقول. خلقي من شئت من: فيقوؿ؟ ٕتيز على ىذا
 رواه اٟتاكم وقاؿ صحيح على شرط مسلم .((ما عبدناؾ حق عبادتك

ُب اٟتديث  فانظر رعاؾ ا إىل ا١تالئكة الذين وصفهم النيب 
 ﴿:  الذي يرويو أيب ذر قاؿ رضي ا تعاىل عنو قرأ رسوؿ ا 

ْىِر ملَْ َيُكْن َشْيًئا َمْذُكورًا ىَ  ْنَساِف ِحٌُت ِمَن الدَّ  ﴾ .. ْل أََتى َعَلى اإْلِ
إِّن أرى ما ال تروف وأٝتع ما ال تسمعوف  ))حىت ختمها ٍب قاؿ : 

أطت السماء وحق ٢تا أف تئط ما فيها موضع قدر أربع أصابع إال 
كتم ملك واضع جبهتو ساجدا  وا لو تعلموف ما أعلم لضح

قليال ولبكيتم كثَتا وما تلذذًب بالنساء على الفرش و٠ترجتم إىل 
: "  قاؿ أبو ذر  (( بالدعاءالصعدات ٕتأروف إىل ا تعاىل 
 . رواه الًتمذي وصحح إسناده اٟتاكم.  " وا لوددت أِّن شجرة تعضد

يصاح برجل من أميت، يـو القيامة، على )): قاؿ رسوؿ ا 
فينشر لو تسعة وتسعوف سجال، كل سجل مد  رؤوس ا٠تالئق ،

ٍب يقوؿ ا عز وجل: ىل تنكر من ىذا شيئا؟ فيقوؿ: ال  ،البصر
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يا رب! فيقوؿ: أظلمتك كتبيت اٟتافظوف؟ ٍب يقوؿ: ألك عن ذلك 
حسنة؟ فيهاب الرجل، فيقوؿ: ال. فيقوؿ: بلى. إف لك عندنا 

. فتخرج لو بطاقة في ها: أشهد حسنات. وإنو ال ظلم عليك اليـو
أف ال إلو إال ا، وأف ٤تمدا عبده ورسولو. قاؿ، فيقوؿ: يا رب! ما 
ىذه البطاقة مع ىذه السجالت! فيقوؿ: إنك ال تظلم. فتوضع 
السجالت ُب كفة والبطاقة ُب كفة، فطاشت السجالت، وثقلت 

 .وقاؿ األلباِّن صحيح  وابن ماجو الًتمذيرواه  (( البطاقة
ض ١تا ّٔم من العطش ولكل نيب حوض ٍب يرد ا١تؤمنوف اٟتو 

الذي يأٌب ماءه من هنر الكوثر ،  أعظمها حوض النيب ٤تمد 
ماءه أبيض من اللب أحلى من العسل أطي  من ا١تسك ، آنيتو 
ذى  وفضة كعدد النجـو ، طولو أبعد من أيلة ُب األردف إىل عدف 

 أهننئ فليت شعري، من شرب منو شربة ال يظمأ بعدىا أبدا ، 
ألننا شربنا من يديو  هننئوضحكو ُب وجوىنا أـ  برؤيتو 
 ؟  الشريفتُت

من أمتو  أف ا١تالئكة ٘تنع قوماً  عند ىذا ا١توقف يفاجئ النيب 
  ((أميت أميت ؟  ))عن حوضو صلى ا عليو وسلم فيقوؿ : 
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، فيقوؿ عليو  "إنك ال تدري ما أحدثوا بعدؾ  "فتقوؿ ا١تالئكة : 
فلك أف تتصور شدة  . (( ا سحقا بعدا بعداسحق )) السالـ :

عطفو صلى ا عليو وسلم وىو يقوؿ : أميت أميت ، فأين ىم أمتو 
حىت شيوخهم  ، بل بناهتم متربجات غارؽ بالشهواتشبأّم 

، أمتو تركوا سنتو ىجروا القرآف تشبهوا باليهود  واتهتاونوا ُب الصل
فإذا النيب صلى ا  والنصارى ، ٍب يريدوا أف يشربوا من حوضو ،

بسنتو ال بد أنو سيبغضنا  ناعليو وسلم أحبنا ألننا أحببناه وعمل
كما   عندما تركنا سنتو وىجرنا القرآف ، ألف أوثق عرى اإلٯتاف

وُب آخر اٟتشر يتبع الكفار  اٟت  ُب ا والبغض ُب ا . أخربنا
 ،روف على وجوىهم، مغلولة أعناقهمآ٢تتهم اليت عبدوىا ٭تش

  .إىل النار وبئس ا١تصَت٭تشروف ٚتاعات كقطعاف ا١تاشية ٭تشروف 
ويبقى ا١تؤمنوف وا١تنافقُت فيكشف ا تعاىل عن ساقو ويدعوف إىل 
السجود فال يستطيع السجود إال ا١تؤمنوف أما ا١تنافقُت الذين كانوا 

تطيعوف يصلوف رياءا وٝتعة فتتصل  ظهورىم كقطعة واحدة ال يس
يَػْوـَ ُيْكَشُف َعن َساٍؽ َويُْدَعْوَف ِإىَل ﴿: قولو تعاىلالسجود، فهذا 

   [.ٕٗ :القلم] ﴾السُُّجوِد َفاَل َيْسَتِطيُعوفَ 
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يكشف ربنا عن ساقو ، فيسجد  ))قاؿ صلى ا عليو وسلم: 
لو كل مؤمن ومؤمنة ، ويبقى َمن كاف يسجد ُب الدنيا ؛ رياء وٝتعة 

  .متفق عليو (( حًدا، فيذى  ليسجد ، فيعود ظهره طبًقا وا
على قدر  النورمن عندىا ينص  الصراط ويعطى ا١تؤمنوف 

بشّْر )) : فيأٌب قولو صلى ا عليو وسلمويطفأ نور ا١تنافقُت أعما٢تم
ْـّ يـو القيامة  دوأبو داو  الًتمذيرواه ((ا١تشائُت ُب الظُّلم إىل ا١تساجد بالنور التا

  .وقاؿ األلباِّن صحيح

يَػْوـَ يَػُقوُؿ اْلُمَناِفُقوَف  ﴿اف قولو تعاىل : ىنا يتذكر اإلنس
َواْلُمَناِفَقاُت لِلَِّذيَن آَمُنوا انظُُرونَا نَػْقَتِبْس ِمن نُّورُِكْم ِقيَل اْرِجُعوا 
نَػُهم ِبُسوٍر لَُّو بَاٌب بَاِطُنُو ِفيِو الرَّْٛتَُة  َورَاءُكْم فَاْلَتِمُسوا نُورًا َفُضِرَب بَػيػْ

  [.ٖٔ :اٟتديد] ﴾ َبِلِو اْلَعَذابُ َوظَاِىرُُه ِمن قِ 
وينص  الصراط على نار جهنم ليعرب عليو ا١تؤمنوف إىل اٞتنة، 
الصراط أدؽ من الشعرة أحد من السيف، ا١تكاف كلو ظالـ يشوبو 

ا١توقف شديد،  ،مسودة٢تي  النار، القلوب بلغت اٟتناجر، الوجوه 
وصف  ُب النيب قاؿ يقولوف: يا رب سّلم سّلم، يصيحوف و 
تكوف  فيو خطاطيف وكاللي  وحسك دحضة مزلةم ))الصراط: 



 

  57 

بنجد فيها شويكة يقاؿ ٢تا السعداف فيمر ا١تؤمنوف كطرؼ العُت 
وكالربؽ وكالريح وكالطَت وكأجاود ا٠تيل والركاب فناج مسلم 

. رواه مسلم (( و٥تدوش مرسل ومكدوس ُب نار جهنم
  

ا ا١تنافقُت فال نور ، أما١تؤمن من النور على قدر أعمالو يعطى
. فلك أخي اٟتبي  ٕتاوز الصراط فيتساقطوف ُب النار٢تم ٭تاولوف 

وأخرى  وقع رجل أمامك وقد صاح واشباباه أف تتخيل الصياح وقد
تنتفض، قلبك  ، ٍب ٗتيل نفسك وأنتواشيبتاه وافضيحتاه وآخر

، فأما إف كنت من اوؿ هتدئة نفسك لكن أىّن لك ىذا، ٖت٥تلوع
فسك وأنت تسقط وتصرخ: رب لوف رياءا وٝتعة ٗتيل نالذين يص
ٍب ٭تبس من ٕتاوز الصراط على قنطرة  ، رب ارجعوف ...ارجعوف

وأما ا١تؤمنوف فيحبسوف على قنطرة  )): بُت اٞتنة والنار، قاؿ 
بُت اٞتنة والنار فيقتص بعضهم من بعض من مظامل كانت بينهم 

٢تم بدخوؿ اٞتنة فوالذي نفس حىت إذا ىّذبوا ونّقوا أذف ،  ُب الدنيا
 رواه البخاري . ((٤تمد بيده ألحدىم أىدى ٔتنزلو كاف ُب الدنيا 
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 صفة النار وشدتها
يَا أَيػَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ُقوا أَنْػُفَسُكْم َوَأْىِليُكْم نَاًرا  ﴿:  قاؿ ا 

َها َماَلِئَكٌة ِغاَلظٌ  ِشَداٌد اَل يَػْعُصوَف اللََّو  َوُقوُدَىا النَّاُس َواٟتَِْجاَرُة َعَليػْ
  [.ٙالتحرمي: ] ﴾ َما أََمَرُىْم َويَػْفَعُلوَف َما يُػْؤَمُروفَ 
أخرج بعث  :﴿ آلدـ  قوؿ ا وُب اٟتديث القدسي ي

من كل  ﴿ فيقوؿ ا تعاىل :؟ فيقوؿ آدـ وما بعث النار  ﴾ النار
  .متفق عليو  ﴾ألف تسعمائة وتسعة وتسعوف  إىل النار وواحد إىل اٞتنة

يؤتى بأنعم أىل الدنيا من أىل النار يـو  )): قاؿ رسوؿ ا و  
القيامة، فيصبغ ُب النار صبغة، ٍب يقاؿ لو: يا ابن آدـ: ىل رأيت 
خَتًا قط؟ ىل مّر بك نعيم قط؟ فيقوؿ ال وا يا رب؟ ويؤتى 
 بأشد الناس بؤساً ُب الدنيا من أىل اٞتنة ، فيصبغ ُب اٞتنة صبغة ،
فيقاؿ لو: يا ابن آدـ ىل رأيت بؤساً قط؟ ىل مرت بك شدة قط؟ 
 (( فيقوؿ: ال وا يا رب ما مّر يب بؤس قط، وال رأيت شدة قط

  رواه مسلم .
دموعو ال تنقطع فسئل عن روي عن يزيد بن مرثد أنو كانت و 

لو أف ا تعاىل أوعدِّن بأِّن لو أذنبت ذنبا ٟتبسٍت  ": ذلك فقاؿ
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بدا لكاف حقا علي أف ال تنقطع دموعي، فكيف وقد ُب اٟتماـ أ
أعاذنا  "أوعدِّن أف ٭تبسٍت ُب نار قد أوقد عليها ثالثة آالؼ سنة

 .ا وإياكم من النار

يصور لنا ا تعاىل حاؿ انكار الكفار يـو اٟتشر واٟتساب ُب 
ْنَساُف أَِئَذا َما ِمتُّ َلَسْوؼَ  ﴿سورة مرمي حيث قاؿ :   َويَػُقوُؿ اإْلِ

ْنَساُف أَنَّا َخَلْقَناُه ِمْن قَػْبُل وملَْ َيُك َشْيًئا  ،ُأْخرَُج َحيِّا   ،أََواَل َيْذُكُر اإْلِ
 ﴾ فَػَوَربَّْك لََنْحُشَرنػَُّهْم َوالشََّياِطَُت ٍُبَّ لَُنْحِضَرنػَُّهْم َحْوَؿ َجَهنََّم ِجِثيِّا

أَيػُُّهْم َأَشدُّ َعَلى  ﴿ة أمّ  ﴾ ٍُبَّ لَنَػْنزَِعنَّ ِمْن ُكلّْ ِشيَعةٍ  ﴿أي قيامًا 
٭تبس األولوف واآلخروف حىت إذا اداركوا فيها ٚتيعاً  ﴾الرَّْٛتَِن ِعِتيِّا 

 ﴾ ٍُبَّ لََنْحُن َأْعَلُم بِالَِّذيَن ُىْم َأْوىَل َِّٔا ِصِليِّا ﴿بُِدأ باألعظم جرمًا 
َوِإْف ِمْنُكْم ﴿ أي ٨تن أعلم ٔتن يستحق مضاعفة العذاب وا٠تلود

ٍُبَّ نُػَنجّْي الَِّذيَن اتػََّقْوا َوَنَذُر  ، َوارُِدَىا َكاَف َعَلى َربَّْك َحْتًما َمْقِضيِّاِإالَّ 
فذلك يـو التغابن فال غب أعظم من أف  .﴾الظَّاِلِمَُت ِفيَها ِجِثيِّا

 يدخل ىؤالء اٞتنة ويذى  باؤلئك إىل النار .
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َيْسأَُلوَف أَيَّاَف  ،َرٍة َساُىوفَ الَِّذيَن ُىْم ُب َغمْ  ،قُِتَل ا٠ْتَرَّاُصوَف  ﴿
ينِ  ويفتنوف   يعّذبوف و٭تّرقوف ﴾ يَػْوـَ ُىْم َعَلى النَّاِر يُػْفتَػُنوفَ  ،يَػْوـُ الدّْ

َنَتُكْم َىَذا الَِّذي ُكْنُتْم ِبِو  ﴿كما يفنت الذى  بالنار  ُذوُقوا ِفتػْ
 . ﴾ َتْستَػْعِجُلوفَ 

َوَنُسوُؽ اْلُمْجرِِمَُت ِإىَل  ،ِن َوْفًداْوـَ ٨َتُْشُر اْلُمتَِّقَُت ِإىَل الرَّٛتَْ يػَ  ﴿
  .﴾ َجَهنََّم ِوْرًدا

َوَعَرْضَنا َجَهنََّم  ﴿ وذلك قولو: ﴾ َوبُػرَّْزِت اٞتَِْحيُم ِلَمْن يَػَرى ﴿
أي عرضناىا فرأى أىلها ما فيها من  ﴾ يَػْوَمِئٍذ لِْلَكاِفرِيَن َعْرًضا

َفَأمَّا َمْن ﴿واٟتزف  العذاب والنكاؿ قبل دخو٢تا ليكوف أبلغ ُب ا٢تم
نْػَيا  ،َطَغى   .﴾ فَِإفَّ اٞتَِْحيَم ِىَي اْلَمْأَوى ،َوَآثَػَر اْٟتََياَة الدُّ

مصَتىم سجُت من  ﴾َكالَّ ِإفَّ ِكَتاَب اْلُفجَّاِر َلِفي ِسجٍُّْت ﴿
أي  ﴾ِكَتاٌب َمْرُقوـٌ   ،َوَما أَْدرَاَؾ َما ِسجٌُّْت  ﴿السجن والضيق 

 رصدت فيو أٝتاؤىم .
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 ،َوأَمَّا َمْن أُوٌبَ ِكَتابَُو ِبِشَماِلِو فَػيَػُقوُؿ يَا لَْيَتٍِت ملَْ أُوَت ِكَتابَِيْو  ﴿
 ﴿أي ا١توتة األوىل  ﴾ لَْيتَػَها َكاَنِت اْلَقاِضَيةَ يَا  ،وملَْ أَْدِر َما ِحَسابَِيْو 
ُخُذوُه  ﴿ فيأتيو الرد ﴾ َىَلَك َعٍتّْ ُسْلطَانَِيوْ  ،َما َأْغٌَت َعٍتّْ َمالَِيْو 

أي اٚتعوا يديو إىل عنقو ُب األغالؿ والسالسل قاؿ  ﴾ فَػُغلُّوهُ 
ٍُبَّ  ﴿فيبتدره سبعوف ألف ملك أيهم ٬تعلها ُب عنقو فيقاؿ ٢تم 

ٍُبَّ ُب  ﴿ أي أغمروه فيها ليصلى ويذوؽ حرىا ﴾ اٞتَِْحيَم َصلُّوهُ 
ُعوَف ِذرَاًعا فَاْسُلُكوُه  ُو َكاَف اَل يُػْؤِمُن بِاللَِّو ِإنّ ، ِسْلِسَلٍة َذْرُعَها َسبػْ

فَػَلْيَس َلُو اْليَػْوـَ َىاُىَنا  ،َواَل ٭َتُضُّ َعَلى َطَعاـِ اْلِمْسِكُِت  ،اْلَعِظيِم 
يمٌ  َواَل  ﴿أي ليس لو صديق وال قري  فيشفع لو من العذاب  ﴾ ٛتَِ

ـٌ ِإالَّ ِمْن ِغْسِلٍُت    .﴾ اَل يَْأُكُلُو ِإالَّ ا٠ْتَاِطُئوفَ  ،َطَعا

أي تًتصد ألىلها ترصداً  ﴾ِإفَّ َجَهنََّم َكاَنْت ِمْرَصاًدا﴿
دىوراً   ﴾ اَلبِِثَُت ِفيَها َأْحَقابًا ﴿ مرجعًا ومالذاً  ﴾لِلطَّاِغَُت َمَآبًا﴿

يًما  ،ِفيَها بَػْرًدا َواَل َشرَابًا اَل َيُذوُقوفَ  ﴿كثَتة ال تنتهي  ِإالَّ ٛتَِ
بُوا ِبَآيَاتِنَ  ،َكانُوا اَل يَػْرُجوَف ِحَسابًا  ِإنػَُّهمْ  ،َجزَاًء ِوفَاقًا ،َوَغسَّاقًا ا  وََكذَّ
ابًا َناُه ِكَتابًا وَُكلَّ  ،ِكذَّ  .﴾ َفُذوُقوا فَػَلْن نَزِيدَُكْم ِإالَّ َعَذابًا ،َشْيٍء َأْحَصيػْ
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باسوداد وجوىهم وزرقة  ﴾ يُػْعَرُؼ اْلُمْجرُِموَف ِبِسيَماُىمْ  ﴿
ـِ فَػيُػْؤَخُذ بِالنػََّواِصي َواأْلَ  ﴿عيوهنم  فيجمع رأسو مع قدميو ُب  ﴾ ْقَدا

 سلسة وراء ظهره ٍب يلقى ُب النار .

يَػْوـَ َ٘تُوُر السََّماُء  ،َما َلُو ِمْن َداِفٍع  ،ِإفَّ َعَذاَب َربَّْك َلَواِقٌع  ﴿
ِبَُت  ،َوَتِسَُت اْٞتَِباُؿ َسيػْرًا  ،َمْورًا  الَِّذيَن ُىْم ُب  ،فَػَوْيٌل يَػْوَمِئٍذ لِْلُمَكذّْ
أي يدفعوف  ﴾ يَػْوـَ يَُدعُّوَف ِإىَل نَاِر َجَهنََّم َدعِّا ،ْوٍض يَػْلَعُبوَف خَ 

بُوَف  ﴿ ويزَجوف ُب النار زجاً   . ﴾َىِذِه النَّاُر الَّيِت ُكْنُتْم َِّٔا ُتَكذّْ

 ﴿ٮترب ا جل جاللو عن حاؿ النار إذا رأت أىلها فيقوؿ : 
فتزفر زفرة ال  ﴾ُعوا ٢َتَا تَػَغيُّظًا َوَزِفَتًا ِإَذا َرأَتْػُهْم ِمْن َمَكاٍف بَِعيٍد ٝتَِ 

يبقى ملك مقرب وال نيب مرسل إال خر على وجهو ترتعد فرائصو  
َها َمَكانًا َضيػًّْقا ُمَقرَِّنُتَ ﴿كٌل يقوؿ نفسي نفسي   ﴾َوِإَذا أُْلُقوا ِمنػْ

دعوا على أنفسهم بالويل  ﴾َدَعْوا ُىَناِلَك ثُػُبورًا﴿مقيدين بالسالسل
اَل َتْدُعوا اْليَػْوـَ ثُػُبورًا َواِحًدا ﴿ :مة واٟتسرة وا٢تالؾ فيقاؿ ٢تمنداوال

٢تا سبعوف ألف  ﴾ َوِجيَء يَػْوَمِئٍذ ِّتََهنَّمَ  ﴿.﴾َواْدُعوا ثُػُبورًا َكِثَتًا 
ْنَساُف َوَأىنَّ  ﴿ زماـ ٬تر كل زماـ سبعوف ألف ملك  يَػْوَمِئٍذ يَػَتذَكَُّر اإْلِ
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ْمُت ِٟتََياٌب يَػُقوُؿ  ،َلُو الذّْْكَرى  يَػَعضُّ الظَّامِلُ  ﴿يومها  ﴾ يَا لَْيَتٍِت َقدَّ
يَا َويْػَلىَت لَْيَتٍِت  ،َعَلى َيَدْيِو يَػُقوُؿ يَا لَْيَتٍِت اٗتََّْذُت َمَع الرَُّسوِؿ َسِبياًل 

ْذ ُفاَلنًا َخِلياًل  اَف َلَقْد َأَضلٍَِّت َعِن الذّْْكِر بَػْعَد ِإْذ َجاَءِّن وَكَ  ،ملَْ َأٗتَِّ
ْنَساِف َخُذواًل   ،فَػيَػْوَمِئٍذ اَل يُػَعذُّْب َعَذابَُو َأَحٌد  ﴿ . ﴾ الشَّْيطَاُف ِلإْلِ
أي ال يعذّْب كعذاب ا وال يوِثق كوثاؽ  ﴾ َواَل يُوِثُق َوثَاَقُو َأَحدٌ 

يَا  ﴿من النار فقاؿ : جل جاللو ولذلك حذرنا ا  ا أحد .
ا أَنْػُفَسُكْم َوأَْىِليُكْم نَارًا َوُقوُدَىا النَّاُس َواٟتَِْجاَرُة أَيػَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ُقو 

َها َماَلِئَكٌة ِغاَلٌظ ِشَداٌد اَل يَػْعُصوَف اللََّو َما أََمَرُىْم َويَػْفَعُلوَف َما  َعَليػْ
 . ﴾ يُػْؤَمُروفَ 

َعُة  ،َوِإفَّ َجَهنََّم َلَمْوِعُدُىْم َأْٚتَِعَُت  ﴿قاؿ تعاىل :  أَبْػَواٍب ٢َتَا َسبػْ
ُهْم ُجْزٌء َمْقُسوـٌ  أبوأّا مطبقة بعضها فوؽ بعض ما  ﴾ ِلُكلّْ بَاٍب ِمنػْ

بُت الباب والباب مسَتة ٜتسمائة عاـ، ٯتتلئ األوؿ فالثاِّن فالثالث 
وىكذا ، فتمتلئ جهنم بودياهنا وغيها، أنزؿ ا شيئًا من عذأّا 

ت ُب نار على أصحاب الفيل لعلنا نتعظ تلك اٟتجارة اليت طبخ
جهنم إذا نزلت على أحدىم سقط جلده عن عظمو وأصبح  
كالعصف ا١تأكوؿ، أي كالورؽ الذي أكلتو الدواب. فإذا امتلى 
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نَػزَّاَعًة  ،َكالَّ ِإنػََّها َلَظى﴿باب جهنم بُِدَأ بلظى قاؿ ا عنها: 
 .حارؽ ينزع جلدة رأس من يقع فيها أي ذات ٢ت  شديد ﴾لِلشََّوى
اليت  ﴾ نَاُر اللَِّو اْلُموَقَدةُ  ،َما أَْدرَاَؾ َما اٟتَُْطَمةُ وَ  ﴿ ٍب اٟتطمة 

ِإنػََّها َعَلْيِهْم  ،الَّيِت َتطَِّلُع َعَلى اأْلَْفِئَدةِ  ﴿ٖتطم كل ما يقع فيها 
َدةٍ  ﴿مغلقة مطبقة  ﴾ُمْؤَصَدٌة   . ﴾ ُب َعَمٍد ٦تَُدَّ

ِمَن اْلَغْيِظ   َتَكاُد َ٘تَيػَّزُ  ﴿: ؿٍب باب السعَت يصفها رب العزة فيقو 
قَاُلوا بَػَلى َقْد  ،ُكلََّما أُْلِقَي ِفيَها فَػْوٌج َسَأ٢َتُْم َخَزنَػتُػَها َأملَْ يَْأِتُكْم َنِذيرٌ 

بْػَنا َوقُػْلَنا َما نَػزََّؿ اللَُّو ِمْن َشْيٍء ِإْف أَنْػُتْم ِإالَّ ُب  َجاَءنَا َنِذيٌر َفَكذَّ
َمُع َأْو نَػْعِقُل َما ُكنَّا ُب َأْصَحاِب َوَقاُلوا َلْو ُكنَّا َنسْ  ،َضاَلٍؿ َكِبَتٍ 
أي بعدًا ٢تم  ﴾فَاْعتَػَرُفوا ِبَذنِْبِهْم َفُسْحًقا أِلَْصَحاِب السَِّعَت، السَِّعَتِ 

 .من رٛتة ا
تأكل اللحـو  ﴾اَل تُػْبِقي َواَل َتَذُر  ،َوَما أَْدرَاَؾ َما َسَقرُ  ﴿ٍب سقر 

 ﴾َلوَّاَحٌة لِْلَبَشرِ ﴿م وال تذر والعروؽ واٞتلود والعظاـ فال تبقي منه
َها ِتْسَعَة َعَشرَ ﴿أي تلفح اٞتلد لفحة فتًتكو أسود من الليل   ﴾َعَليػْ

. إىل أف قاؿ جل وف خريفاً : صدر أحدىم سبعجاء ُب وصفهم
 ،َواللَّْيِل ِإْذ أَْدبَػرَ  ،َكالَّ َواْلَقَمرِ   ،ِىَي ِإالَّ ِذْكَرى لِْلَبَشرِ  َوَما ﴿: جاللو
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ْحَدى اْلُكرَبِ  ،ِح ِإَذا َأْسَفرَ َوالصُّبْ  ِلَمْن َشاَء  ،َنِذيًرا لِْلَبَشرِ  ،ِإنػََّها إَلِ
ـَ َأْو يَػَتَأخََّر   ،ِإفَّ اْلُمْجرِِمَُت ُب َضاَلٍؿ َوُسُعٍر  ﴿.﴾ِمْنُكْم َأْف يَػتَػَقدَّ

        .﴾ يَػْوـَ ُيْسَحُبوَف ُب النَّاِر َعَلى ُوُجوِىِهْم ُذوُقوا َمسَّ َسَقرَ 
ٍب اٞتحيم اليت ُسعّْرت بغض  ا وخطايا بٍت آدـ ، ٍب يهوي 

  .غت الغاية ُب اٟتر والشدة وا٢توؿمن بقي منهم ُب ا٢تاوية اليت بل
ناٌر تتأجج وجحيم يتوقد وسعَت تتوىج، ناٌر ذات ٢ت  مسعرة 
مضطربة سوداء مظلمة ال يكاد يرى شررىا، إذا رءاىا أىلها سيئت 

ها الكآبة وغشيتها الذلة خاشعة أبصارىم وجوىهم واسودَّت وعلت
ُعوا ٢َتَا َشِهيًقا ﴿ ترىقهم ذلة وحسرة وندامة. أي  ﴾ِإَذا أُْلُقوا ِفيَها ٝتَِ

كما يغلي اٟت  القليل ُب ا١تاء الكثَت ﴾ َوِىَي تَػُفورُ  ﴿صياحًا 
أي تكاد تتقطع وينفصل بعضها عن  ﴾ َتَكاُد َ٘تَيػَُّز ِمَن اْلَغْيظِ ﴿

  .ها وغضبها على الكفار وا١تنافقُتضبعض من شدة غي
يمٍ  ،َوَأْصَحاُب الشَّْماِؿ َما َأْصَحاُب الشَّْماِؿ  ﴿  ﴾ ُب َٝتُوـٍ َوٛتَِ

 َوِظلٍّ ِمْن ٭َتُْموـٍ  اَل بَارٍِد َواَل َكِرميٍ  ﴿أي ىواء حار ساـ مننت أسود 
ِظلٍّ ِذي َثاَلِث  ﴿ظل من دخاف أسود ليس كظل الدنيا وإ٪تا  ﴾

 ﴾اَل ظَِليٍل َواَل يُػْغٍِت ِمَن اللََّهِ   ﴿انقسم ثالث اقساـ  ﴾ ُشَع ٍ 
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ُب  ﴾ ِإنػََّها تَػْرِمي ِبَشَرٍر َكاْلَقْصرِ  ﴿ال يغٍت من حر جهنم و٢تبها 
َوْيٌل يَػْوَمِئٍذ  ،َكأَنَُّو ِٚتَاَلٌة ُصْفرٌ  ﴿الذي ٮترج منها  رعظم الشر 
ِبُتَ  د منكر فظيع عظيم شدي عذأّا غليظ أليم مهُت .﴾لِْلُمَكذّْ

رجز أليم ىوائها ٝتـو وظلها ٭تمـو طعامها ضريع  شاؽ صع  ذو
قعرىا بعيد، و وماؤىا صديد وحليها حديد وزقـو وشرأّا ٛتيم 

أصواهتا مزعجة ٥تيفة وىي سوداء مظلمة ال يكاد يرى ٢تيبها فيها 
د حر اللدغة أربعُت اٟتيات والعقارب كاٞتماؿ وإف أحدىم ليج

وحُت خائبُت خاسرين ملعونُت من ا وا١تالئكة ، أىلها مفضعاماً 
يعظم  . عليهم وأعد ٢تم عذابًا مقيماً والناس أٚتعُت وغض  ا

خلق الكافر فيها حىت يكوف ما بُت شحمة أذنو إىل عاتقو مسَتة 
سبعمائة عاـ وغلظ جلده سبعوف ذراعًا وضرسو مثل جبل أحد 

 يٍت وبُت الربذةوفخذه مثل ورقاف، ومقعده من النار مثل ما ب
َرَىا لَِيُذوُقوا اْلَعَذابَ ﴿ ْلَناُىْم ُجُلوًدا َغيػْ  ﴾ُكلََّما َنِضَجْت ُجُلوُدُىْم َبدَّ

 وإهنا لتبدؿ ُب اليـو سبعُت ألف مرة.
 أىوهنم عذابا من توضع أسفل قدميو ٚترتاف يغلي منهما دماغو،

 يظن أنو أعظم أىل النار عذاباً وإنو ألقلهم . 
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كاٟتة كئيبة تغَت لوهنا إىل السواد فهي عابسة وجوىهم باسرة  
أي مصيبة وداىية حىت استيقنت أهنا  ﴾َتُظنُّ َأْف يُػْفَعَل َِّٔا فَاِقَرةٌ ﴿

َا أُْغِشَيْت ُوُجوُىُهْم ِقَطًعا ِمَن اللَّْيِل ُمْظِلًما ﴿ىالكة   ﴾ َكَأ٪تَّ
فعبست وجوىهم من ىوؿ جهنم وشدهتا فهي كالقمطرير عليها 

 وكسوؼ وشدة .ها وتعلوىا قًتة ويغشاىا سواد غربة وترىق
َسرَابِيُلُهْم ِمْن  ﴿أي فصلت  ﴾ ُقطَّْعْت ٢َتُْم ثَِياٌب ِمْن نَارٍ  ﴿
ُيَص ُّ ِمْن فَػْوِؽ  ﴿وىو النحاس ا١تذاب ا١تلصق باٞتسم  ﴾ َقِطرَافٍ 

ْم َمَقاِمُع ِمْن َو٢تَُ  ،ُيْصَهُر ِبِو َما ُب بُطُوهِنِْم َواْٞتُُلوُد  ،ُرُءوِسِهُم اٟتَِْميُم 
لو اجتمع عليو الثقالف اإلنس واٞتن ١تا اقلوه من األرض  ﴾  َحِديدٍ 

َها ِمْن َغمٍّ ﴿ولو ضرب فيو جبل لتفتت  ُكلََّما أَرَاُدوا َأْف ٮَتُْرُجوا ِمنػْ
كلما رفهم ٢ت  جهنم حىت ظنوا أهنم خارجوف من   ﴾أُِعيُدوا ِفيَها

ُب النار إىل قعرىا ويقاؿ ٢تم النار ضربوا ُب ىذه ا١تقامع فيهووف 
فإذا بلغ فيهم العذاب مبلغو يطلبوف  .﴾ُذوُقوا َعَذاَب اٟتَْرِيقِ ﴿

الطعاـ فتخرج ٢تم شجرة الزقـو من أصل اٞتحيم غذيت من النار 
رائحتها منتنة  ﴾طَْلُعَها َكأَنَُّو ُرُءوُس الشََّياِطُتِ  ﴿ومنها خلقت 

زيت العكر الرديء لو أف وطعمها سيء تغلي ُب بطوهنم كا١تهل كال
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قطرة منها قطرت ُب ْتار الدنيا ألفسدت على أىل األرض 
ُخُذوُه ﴿معيشتهم فكيف ٔتن تكوف طعامو ، ٍب يقاؿ للمالئكة 

إىل وسطها  ﴾ِإىَل َسَواِء اٞتَِْحيمِ ﴿أي ادفعوه واسحبوه  ﴾فَاْعِتُلوهُ 
ضربوف على رؤوسهم ي ﴾ٍُبَّ ُصبُّوا فَػْوَؽ َرْأِسِو ِمْن َعَذاِب اٟتَِْميمِ ﴿

ٔتقامع من حديد فينفتح دماغو ٍب يص  فوؽ رأسو اٟتميم فينزؿ 
ُب بدنو وتسيل أمعاؤه حىت ٗترج من كعبيو ٍب يقاؿ لو على وجو 

ِإفَّ َىَذا َما ُكْنُتْم  ،ُذْؽ ِإنََّك أَْنَت اْلَعزِيُز اْلَكِرمُي  ﴿التهكم والتوبيخ 
 . ﴾ ِبِو َ٘تْتَػُروفَ 

لزقـو زاد ّٔم ا٢تم واٞتوع والعطش فإذا ىناؾ وكلما اكلوا من ا
طعاـ من ضريع شوؾ يابس فياكلوف منو علهم يشبعوا فينش  من  

ِإفَّ َلَديْػَنا أَْنَكااًل  ﴿كثرة شوكو ُب حلوقهم وذلك قولو جل جاللو: 
فيستغيثوف ويطلبوف  ﴾ َوَطَعاًما َذا ُغصٍَّة َوَعَذابًا أَلِيًما ،َوَجِحيًما 

ماء حار  ﴾ َوِإْف َيْسَتِغيُثوا يُػَغاثُوا ٔتَاٍء َكاْلُمْهلِ  ﴿اىل:ا١تاء، قاؿ تع
مننت غليظ أسود ٛتيم قد انتهى غليو واشتد حره مزج بالصديد 

 ﴾ َيْشِوي اْلُوُجوهَ  ﴿والغساؽ وما ساؿ من فروج أىل النار وعيوهنم 
إذا أدناه من وجهو سقطت فروة رأسو فيو فذابت لكن من شدة 
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صة يشرب من ىذا الشراب شرب ا٢تيم وىي اإلبل العطش وأمل الغ
العطشى ا٢تائمة من الظمأ والعطش فإذا شربو تقطعت أمعاؤه 
 ﴿وانصهرت أحشاؤه حىت ٗترج من دبره فال ىو شبع وال ىو ارتوى

 .﴾ بِْئَس الشَّرَاُب َوَساَءْت ُمْرتَػَفًقا
َنا ِمَن َونَاَدى َأْصَحاُب النَّاِر َأْصَحاَب اْٞتَنَِّة َأْف أَفِ  ﴿ يُضوا َعَليػْ

الَِّذيَن ، اْلَماِء أَْو ٦تَّا َرَزَقُكُم اللَُّو قَاُلوا ِإفَّ اللََّو َحرََّمُهَما َعَلى اْلَكاِفرِيَن 
نْػَيا َفاْليَػْوـَ نَػْنَساُىْم َكَما  اٗتََُّذوا ِدينَػُهْم ٢َتًْوا َوَلِعًبا َوَغرَّتْػُهُم اْٟتََياُة الدُّ

  ﴾ ْم َىَذا َوَما َكانُوا ِبَآيَاتَِنا ٬َتَْحُدوفَ َنُسوا ِلَقاَء يَػْوِمهِ 
ُهْم َوُىْم  ،َعَذاِب َجَهنََّم َخاِلُدوَف  ِإفَّ اْلُمْجرِِمَُت ُب  ﴿ اَل يُػَفتػَُّر َعنػْ

أي آيسوف خالدوف ُب النار ال ٯتوتوف فيها وال  ﴾ ِفيِو ُمْبِلُسوفَ 
ُهْم ِمْن َعَذأَِّا  اَل يُػْقَضى َعَلْيِهْم فَػَيُموُتوا َواَل ٮتَُ  ﴿٭تيوف  فَُّف َعنػْ

َوُىْم َيْصَطرُِخوَف ِفيَها َربػََّنا َأْخرِْجَنا نَػْعَمْل  ،َكَذِلَك ٧َتْزِي ُكلَّ َكُفوٍر 
َر الَِّذي ُكنَّا نَػْعَمُل َأوملَْ نُػَعمّْرُْكْم َما يَػَتذَكَُّر ِفيِو َمْن َتذَكََّر  َصاِٟتًا َغيػْ

و٦تا يزيدىم عذاباً  ﴾ َما لِلظَّاِلِمَُت ِمْن َنِصَتٍ َوَجاءَُكُم النَِّذيُر َفُذوُقوا فَ 
َفُذوُقوا ٔتَا َنِسيُتْم ِلَقاَء يَػْوِمُكْم َىَذا ِإنَّا َنِسيَناُكْم  ﴿قوؿ ا ٢تم : 

 . ﴾ َوُذوُقوا َعَذاَب ا٠ْتُْلِد ٔتَا ُكْنُتْم تَػْعَمُلوفَ 
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َب َوَلْو تَػَرى ِإْذ ُوِقُفوا َعَلى النَّاِر فَػَقاُلوا يَ  ﴿ ا لَْيتَػَنا نُػَردُّ َواَل ُنَكذّْ
َبْل َبَدا ٢َتُْم َما َكانُوا ٮُتُْفوَف ِمْن  ،ِبَآيَاِت َربػَّْنا َوَنُكوَف ِمَن اْلُمْؤِمِنَُت 

َوقَاُلوا ِإْف ِىَي  ،قَػْبُل َوَلْو ُردُّوا َلَعاُدوا ِلَما نُػُهوا َعْنُو َوِإنػَُّهْم َلَكاِذبُوَف 
نػْ  ُعوِثَُت ِإالَّ َحَياتُػَنا الدُّ ْم  ،َيا َوَما ٨َتُْن ٔتَبػْ َوَلْو تَػَرى ِإْذ ُوِقُفوا َعَلى َرِّّْٔ

قَاَؿ أَلَْيَس َىَذا بِاٟتَْقّْ قَاُلوا بَػَلى َوَربػَّْنا قَاَؿ َفُذوُقوا اْلَعَذاَب ٔتَا ُكْنُتْم 
 . ﴾ َتْكُفُروفَ 

 ﴿ٍب يبدأ ا٠تصاـ والعداوة ُب النار يصف لنا ا تعاىل حا٢تم : 
ِإْذ يَػَتَحاجُّوَف ُب النَّاِر فَػيَػُقوُؿ الضَُّعَفاُء لِلَِّذيَن اْسَتْكبَػُروا ِإنَّا ُكنَّا َلُكْم وَ 

قَاَؿ الَِّذيَن اْسَتْكبَػُروا ِإنَّا   ،تَػبَػًعا فَػَهْل أَنْػُتْم ُمْغُنوَف َعنَّا َنِصيًبا ِمَن النَّاِر 
َوقَاَؿ الَِّذيَن ُب النَّاِر ٠ِتََزنَِة ،َباِد ُكلّّ ِفيَها ِإفَّ اللََّو َقْد َحَكَم بَػُْتَ اْلعِ 

قَاُلوا َأوملَْ َتُك  ،َجَهنََّم اْدُعوا َربَُّكْم ٮُتَفّْْف َعنَّا يَػْوًما ِمَن اْلَعَذاِب 
تَْأتِيُكْم ُرُسُلُكْم بِاْلبَػيػَّْناِت قَاُلوا بَػَلى قَاُلوا فَاْدُعوا َوَما ُدَعاُء اْلَكاِفرِيَن 

نْػَيا َويَػْوـَ  ،ٍؿ ِإالَّ ُب َضاَل  ِإنَّا لَنَػْنُصُر ُرُسَلَنا َوالَِّذيَن َآَمُنوا ُب اْٟتََياِة الدُّ
َفُع الظَّاِلِمَُت َمْعِذَرتُػُهْم َو٢َتُُم اللَّْعَنُة َو٢َتُْم  ،يَػُقوـُ اأْلَْشَهادُ  يَػْوـَ اَل يَػنػْ
ارِ   . ﴾ ُسوُء الدَّ
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ِذيَن اتػَّبَػُعوا َوَرَأُوا اْلَعَذاَب َوتَػَقطََّعْت ْذ تَػبَػرََّأ الَِّذيَن اتُِّبُعوا ِمَن الَّ إِ  ﴿
تقطعت ّٔم اٟتيل وأسباب ا٠تالص ومل ٬تدوا عن  ﴾ُِِّٔم اأْلَْسَبابُ 

 ،النار معداًل وال مصرفاً 
ُهْم َكَما تَػبَػرَُّءوا ِمنَّا   ﴿   َوقَاَؿ الَِّذيَن اتػَّبَػُعوا َلْو َأفَّ لََنا َكرًَّة فَػَنَتبَػرََّأ ِمنػْ

يُرِيِهُم اللَُّو َأْعَما٢َتُْم َحَسرَاٍت َعَلْيِهْم َوَما ُىْم ِٓتَارِِجَُت ِمَن  َكَذِلكَ 
النَّاِر ِإْذ تَػبَػرََّأ الَِّذيَن اتُِّبُعوا ِمَن الَِّذيَن اتػَّبَػُعوا َوَرَأُوا اْلَعَذاَب َوتَػَقطََّعْت 

ُهْم َكَما   َوقَاَؿ الَِّذيَن اتػَّبَػُعوا َلْو َأفَّ لََنا ،ُِِّٔم اأْلَْسَباُب  َكرًَّة فَػَنَتبَػرََّأ ِمنػْ
تَػبَػرَُّءوا ِمنَّا َكَذِلَك يُرِيِهُم اللَُّو َأْعَما٢َتُْم َحَسَراٍت َعَلْيِهْم َوَما ُىْم 

 . ﴾ ِٓتَارِِجَُت ِمَن النَّارِ 
َنا يَػْوـَ تُػَقلَُّ  ُوُجوُىُهْم ُب النَّاِر يَػُقوُلوَف يَا لَْيتَػَنا َأَطْعَنا اللََّو َوَأَطعْ  ﴿

 ،َوقَاُلوا َربػََّنا ِإنَّا َأَطْعَنا َساَدتَػَنا وَُكبَػرَاَءنَا َفَأَضلُّونَا السَِّبياَل  ،الرَُّسواَل 
ُهْم َلْعًنا َكِبَتًا  . ﴾ َربػََّنا َآهِتِْم ِضْعَفُْتِ ِمَن اْلَعَذاِب َواْلَعنػْ

ْنِس ُب  قَاَؿ اْدُخُلوا ُب أَُمٍم َقْد َخَلْت ِمْن قَػْبِلُكْم ِمَن اٞتِْنّْ  ﴿ َواإْلِ
يًعا  النَّاِر ُكلََّما َدَخَلْت أُمٌَّة َلَعَنْت ُأْختَػَها َحىتَّ ِإَذا ادَّارَُكوا ِفيَها ٚتَِ
قَاَلْت ُأْخرَاُىْم أِلُواَلُىْم َربػََّنا َىُؤاَلِء َأَضلُّونَا َفَآهِتِْم َعَذابًا ِضْعًفا ِمَن 
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َوقَاَلْت أُواَلُىْم أِلُْخَراُىْم  ،ْعَلُموَف النَّاِر قَاَؿ ِلُكلٍّ ِضْعٌف َوَلِكْن اَل تػَ 
َنا ِمْن َفْضٍل َفُذوُقوا اْلَعَذاَب ٔتَا ُكْنُتْم َتْكِسُبوفَ   . ﴾َفَما َكاَف َلُكْم َعَليػْ

 ﴾َوقَاَؿ َقرِيُنُو َىَذا َما َلَديَّ َعِتيدٌ ﴿ويبدأ كل واحد ٮتاصم قرينو 
َمنَّاٍع لِْلَخَْتِ  ،َكفَّاٍر َعِنيدٍ   َهنََّم ُكلَّ أَْلِقَيا ُب جَ  ﴿فيقوؿ جل وعال 
الَِّذي َجَعَل َمَع اللَِّو ِإ٢َتًا َآَخَر َفأَْلِقَياُه ُب اْلَعَذاِب  ،ُمْعَتٍد ُمرِيٍ  

َربػََّنا َما َأْطَغْيُتُو َوَلِكْن َكاَف ُب   ﴿يقوؿ قرينو  اعندى ﴾ الشَِّديدِ 
ْمُت ِإلَْيُكْم َلَديَّ َوَقْد قَ   َٗتَْتِصُموااَل  ﴿فيأتيهم الرد  ﴾َضاَلٍؿ بَِعيدٍ  دَّ
ُؿ اْلَقْوُؿ َلَديَّ َومَ  ،بِاْلَوِعيدِ  ـٍ لِْلَعِبيدِ َما يُػَبدَّ يَػْوـَ نَػُقوُؿ ، ا أَنَا ِبَظالَّ

فيبدأوف ٔتناجاة ا عز  . ﴾ٞتََِهنََّم َىِل اْمَتأَلِْت َوتَػُقوُؿ َىْل ِمْن َمزِيدٍ 
َربػََّنا َأْخرِْجَنا  ،َنا وَُكنَّا قَػْوًما َضالُّْتَ ا ِشْقَوتػُ قَاُلوا َربػََّنا َغَلَبْت َعَليػْنَ ﴿وجل 
َها فَإِ  ِإنَُّو   ،ُئوا ِفيَها َواَل ُتَكلُّْموفِ قَاَؿ اْخسَ  ،ْف ُعْدنَا فَِإنَّا ظَاِلُموفَ ِمنػْ

ُر ا َوأَْنَت خَ َكاَف َفرِيٌق ِمْن ِعَباِدي يَػُقوُلوَف َربػََّنا َآَمنَّا فَاْغِفْر لََنا َواْرَٛتْنَ  يػْ
ُهْم فَاٗتََّْذُ٘تُوُىْم ِسْخرِيِّا َحىتَّ أَْنَسوُْكْم ِذْكرِي  ،الرَّاِٛتُِتَ  وَُكْنُتْم ِمنػْ
قَاَؿ َكْم  ،ُزوفَ ِإِّنّْ َجَزيْػتُػُهُم اْليَػْوـَ ٔتَا َصبَػُروا أَنػَُّهْم ُىُم اْلَفائِ  ،َتْضَحُكوفَ 

يَػْوـٍ فَاْسَأِؿ  يَػْوًما َأْو بَػْعضَ  َقاُلوا لَِبثْػَنا ،ْم ُب اأْلَْرِض َعَدَد ِسِنُتَ لَِبْثتُ 
أََفَحِسْبُتْم  ،أَنَُّكْم ُكْنُتْم تَػْعَلُموفَ  قَاَؿ ِإْف لَِبْثُتْم ِإالَّ قَِلياًل َلوْ  ،اْلَعادّْينَ 
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َنا اَل تُػْرَجُعوَف  َا َخَلْقَناُكْم َعَبثًا َوأَنَُّكْم ِإلَيػْ فَػتَػَعاىَل اللَُّو اْلَمِلُك اٟتَْقُّ  ،أ٪تَّ
 . ﴾َلَو ِإالَّ ُىَو َربُّ اْلَعْرِش اْلَكِرميِ اَل إِ 

 ﴿: فسهم من العذاب با١تاؿ قاؿ تعاىلبعدىا ٭تاولوف فداء أن
ِئَكِة ِإفَّ الَِّذيَن َكَفُروا َوَماُتوا َوُىْم ُكفَّاٌر أُولَِئَك َعَلْيِهْم َلْعَنُة اللَِّو َواْلَماَل 

ُهُم اْلَعَذاُب َواَل ُىْم َخاِلِديَن ِفيَها اَل  ،َوالنَّاِس َأْٚتَِعُتَ  ٮُتَفَُّف َعنػْ
 .﴾يُػْنَظُروفَ 
يقاؿ للرجل من أىل النار أريت لو كاف لك ما )): النيب قاؿ 

: ، فيقوؿ ا تعاىلعلى األرض شيئًا أكنت مفتديًا بو؟ قاؿ: نعم
قد أردت منك أىوف من ذلك قد أخذت عليك ُب ظهر أبيك آدـ 

 متفق عليو. ((أف تشرؾأف ال تشرؾ يب شيئاً فأبيت إال 
يَػَودُّ اْلُمْجِرـُ َلْو يَػْفَتِدي ِمْن ﴿: فيحاوؿ الفداء بالنفس قاؿ تعاىل

َوَمْن  ،َوَفِصيَلِتِو الَّيِت تُػْؤِويِو  ،َوَصاِحَبِتِو َوَأِخيِو  ،َعَذاِب يَػْوِمِئٍذ بَِبِنيِو 
يًعا ٍُبَّ يُػْنِجيوِ   ، ِإنػََّها َلَظىَكالَّ ﴿فيأتيو الرد القاسي  ﴾ُب اأْلَْرِض ٚتَِ

  .﴾َوَٚتََع َفَأْوَعى ،َتْدُعوا َمْن أَْدبَػَر َوتَػَوىلَّ  ،نَػزَّاَعًة لِلشََّوى 
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فإذا بلغ فيهم اليأس مبلغو تعاىدوا على الصرب فيصربوف 
ويصربوف يصربوف على السالسل واألغالؿ وعلى الطعاـ ا١ترير 

مبلغو فال  والشراب اٟتار والعذاب ا١تقيم فإذا بلغ فيهم الصرب
 : يطيقوف أكثر من ذلك ٝتعوا منادياً يقوؿ ٢تم

َا ُٕتَْزْوَف َما ُكْنُتْم  ﴿  فَاْصربُوا أَْو اَل َتْصربُوا َسَواٌء َعَلْيُكْم ِإ٪تَّ
سواءاً صربًب على العذاب والنكاؿ أـ مل تصربوا ال ٤تيد  ﴾ تَػْعَمُلوفَ 

ف ُب حياتكم لكم وال خالص من ىذه النار جزاءًا ٔتا كنتم تعملو 
فَِإْف َيْصربُوا فَالنَّاُر َمثْػًوى ٢َتُْم َوِإْف َيْستَػْعِتُبوا َفَما ُىْم ِمَن  ﴿ الدنيا .
  ﴾ اْلُمْعَتِبُتَ 

يَػْوـُ اَل يَػْنِطُقوَف  ﴿وحىت لو قدموا األعذار فهي غَت مقبولو فهذا 
 . ﴾َواَل يُػْؤَذُف ٢َتُْم فَػيَػْعَتِذُروفَ  ،
ا٢تم وأيقنوا با٠تلود فيقوؿ بعضهم  فإذا ٝتعوا ذلك زاد ّٔم 
ـْ َصبَػْرنَا َما لََنا ِمْن ٤تَِيصٍ ﴿ لبعض َنا َأَجزِْعَنا َأ أي ما لنا  ﴾َسَواٌء َعَليػْ

 من ٥ترج من ىذا العذاب .
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َوقَاَؿ ﴿عندىا يصعد الشيطاف مرتفعًا ُب النار وٮتط  بأىلها 
دَُكْم َوْعَد اٟتَْقّْ َوَوَعْدُتُكْم الشَّْيطَاُف َلمَّا ُقِضَي اأْلَْمُر ِإفَّ اللََّو َوعَ 

َفَأْخَلْفُتُكْم َوَما َكاَف يل َعَلْيُكْم ِمْن ُسْلطَاٍف ِإالَّ َأْف َدَعْوُتُكْم 
أي ما  ﴾فَاْسَتَجْبُتْم يل َفاَل تَػُلوُموِّن َوُلوُموا أَنْػُفَسُكْم َما أَنَا ٔتُْصرِِخُكمْ 

 أَنْػُتْم ٔتُْصرِِخيَّ ِإِّنّْ َوَما ﴿أنا ٔتغٍت عنكم من عذاب ا من شي
ىنا  .﴾َكَفْرُت ٔتَا َأْشرَْكُتُموِف ِمْن قَػْبُل ِإفَّ الظَّاِلِمَُت ٢َتُْم َعَذاٌب أَلِيمٌ 

مل يبقى أماـ أىل النار من حيل وأعذار فيلجأوف إىل خازف النار 
َنا﴿مالك ينادونو ليشفع ٢تم عند رّٔم   َونَاَدْوا يَا َماِلُك لِيَػْقِض َعَليػْ

أي اشفع لنا عند ربك ليقضي علينا فلم نعد نطيق ىذا  ﴾َربُّكَ 
إِنَُّكْم  ﴿ العذاب وال ىذه اٟتياة فَتد عليهم مالك بعد ألف سنة

َناُكْم بِاٟتَْقّْ َوَلِكنَّ َأْكثَػرَُكْم لِْلَحقّْ َكارُِىوفَ  ،َماِكُثوفَ  فا ا ﴾َلَقْد ِجئػْ
، فمن تاب قبل فوات األواف لرجوع إىل ا قبلا وا بالتوبة عباد
، وإف ا ليقبل توبة ع الشمس من مغرّٔا تاب ا عليوأف تطل

 العبد ما مل تبلغ الروح اٟتلقـو .
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 التوبة
يَا أَيػَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ُتوبُوا ِإىَل اللَِّو تَػْوبًَة َنُصوًحا  ﴿قاؿ تعاىل : 

َئاِتُكْم َويُْدِخَلُكْم َجنَّاٍت َٕتْرِي ِمْن َعَسى َربُُّكْم َأْف ُيَكفَّْر َعْنُكْم َسيّْ 
بدؿ ذؿ ا١تعصية بعز الطاعة وكن من ف .[ٛ :التحرمي] ﴾ َٖتِْتَها اأْلَنْػَهارُ 

الذين انتصروا على النفس وا٢توى والشيطاف وحزبو كن من الذين 
ندموا على ما فرطوا ُب جن   آثروا اٞتنة على النار كن من الذين

رواه  ((ابن آدـ خطاء وخَت ا٠تطاءين التوابوف كل)): . قاؿ ا
 .الًتمذي وابن ماجو واٟتاكم وقاؿ صحيح 

ىي أف يذن  العبد  التوبة النصوح: :الفاروؽ قاؿ عمر 
 فيتوب وال يعود. 

ندـ بالقل  استغفار  التوبة النصوح: وقاؿ اٟتسن البصري:
 باللساف ترؾ باٞتوارح وإضمار أال يعود .

أف : أو٢تا :تعرؼ توبة الرجل بأربعة أشياء: ءقاؿ بعض اٟتكما
أف  ثانيها: .ٯتنع لسانو من فضوؿ الكالـ من غيبة و٪تيمة وكذب 

أف  ثالثها:. من ا١تسلمُت ال ٭تمل بقلبو حسد وال عداوة ألحد
أف يكوف  ورابعها: .أصحاب السوء وال يصاح  أحد منهم يًتؾ
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بق من ذنوبو ٣تتهداً مستعداً للموت نادـ على الذن  مستغفراً ١تا س
 ُب طاعة ربو . 

 لػيم األليػُب ظلمة الليل البه          يا من يرى مد البعوض جناحها  
 لػالنح  العظػػاـ    لكػت   ُب           وا١تخ     عروقهػػا  نيػػاط    ويرى
 ُب الزماف األوؿ يػمن ما كاف         زالتػو     تػاب  من   لعبد   اغفػر
 

.. لو يعلم ا١تدبروف عٍت  يا داود﴿ : إىل داود أوحى ا
كيف انتظاري ٢تم ورفقي ّٔم وشوقي إىل ترؾ معاصيهم ١تاتوا شوقاً 

يا داود: ىذه إرادٌب  ُب ا١تدبرين ، من ٤تبيت إيل وتقطعت أوصا٢تم
  .﴾عٍت فكيف إرادٌب ُب ا١تقبلُت علي

 ح  ا : أخي اٟتبي  أف ىناؾ حباف ال ٬تتمعاف واعلم
فاىجر ا١تعاصي لوجو ، ح  ا١تعاصي وح  ا٠تَت وح  ا٠تداعو 

 ا حىت يعوضك ا خَتاً وتفوز ّتنة عرضها السماوات واألرض .
َوَسارُِعوْا ِإىَل َمْغِفَرٍة مّْن رَّبُّْكْم َوَجنٍَّة َعْرُضَها السََّماَواُت ﴿: قاؿ 

 [.ٖ٘ٔ -ٖٖٔ: آؿ عمراف]﴾..َواأَلْرُض أُِعدَّْت لِْلُمتَِّقُتَ 
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عد ىذا فقد ب من  آيس عباد ا من التوبة" : قاؿ ابن عباس
لعبد أف يتوب حىت ، ولكن ال يقدر اجحد كتاب ا عز وجل

ُقْل يَا ِعَباِدَي الَِّذيَن َأْسَرُفوا  ﴿ :ُب قولو . وقاؿ "يتوب ا عليو
يًعا َعَلى أَنْػُفِسِهْم اَل تَػْقَنطُوا ِمْن َرْٛتَِة اللَِّو ِإفَّ ال لََّو يَػْغِفُر الذُّنُوَب ٚتَِ

غفرتو  : دعا ا تعاىل إىل مقاؿ . [ٖ٘ :الزمر] ﴾ ِإنَُّو ُىَو اْلَغُفوُر الرَِّحيمُ 
،  ومن ا١تسيح ىو ابن ا ، ومن زعم أفمن زعم أف ا١تسيح ىو ا
ا ، ومن زعم أف يد أف ا فقَت ، ومن زعمزعم أف العزير ابن ا

لتوبة من ىو ا إىل ا دعا ، ٍبةزعم أف ا ثالث ثالث ، ومنمغلولة
َما  ﴿قاؿ من و  ﴾أَنَا َربُُّكُم اأْلَْعَلى﴿، من قاؿ أعظم قواًل من ىؤالء

أََفاَل يَػُتوبُوَف ِإىَل  ﴿٢تؤالء  يقوؿ  ،﴾ َعِلْمُت َلُكْم ِمْن ِإَلٍو َغَْتِي
  .﴾اللَِّو َوَيْستَػْغِفُرونَُو َواللَُّو َغُفوٌر َرِحيٌم 
 : إف أعظم آية ُب كتابقاؿ  وروى الطرباِّن عن ابن مسعود 

ُب القرآف ٓتَت ف أٚتع آية وإ ﴾اللَُّو اَل إَِلَو ِإالَّ ُىَو اٟتَْيُّ اْلَقيُّوـُ ﴿:ا 
ْحَساِف َوِإيَتاِء ِذي اْلُقْرىَب َويَػنػَْهى فَّ اللََّو يَْأُمُر بِ ﴿ِ : وشر اْلَعْدِؿ َواإْلِ

  ﴾َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َواْلبَػْغِي يَِعُظُكْم َلَعلَُّكْم َتذَكَُّروَف 
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ُقْل يَا ِعَباِدَي الَِّذيَن َأْسَرُفوا َعَلى  ﴿ُب القراف فرحًا  واف أكثر آية
يًعا ِإنَُّو ُىَو أَنْػُفِسِهْم اَل تَػْقَنطُوا ِمْن رَ  ْٛتَِة اللَِّو ِإفَّ اللََّو يَػْغِفُر الذُّنُوَب ٚتَِ

 ﴾. اْلَغُفوُر الرَِّحيمُ 
الوفاة : قد   أنو قاؿ حُت حضرتو  وعن أيب أيوب األنصاري 

لوال أنكم ال  )):  نكم شيئا ٝتعتو من رسوؿ ا عكنت كتمت 
 . مسلمرواه  (( يغفر ٢تمف فيستغفروف وجل قوما يذنبوف تذنبوف ٠تلق ا عز

ندـ يورث عزمًا وقصدًا وذلك الندـ يورث  :واعلم أن التوبة
  ، العلم بأف تكوف ا١تعاصي حائال بُت اإلنساف وبُت ٤تبوبو

توجع القل  عند شعوره بفراؽ ابوب وعالمتو طوؿ  ىو والندـ:
 .رواه اٛتد وصححو األلباِّن  ((الندـ توبة)): اٟتزف والبكاء. قاؿ 

إف العبد ليذن  الذن  فال يزاؿ نادما حىت " :السلف قاؿ بعض
فليس  . يدخل اٞتنة فيقوؿ إبليس: ليتٍت مل أوقعو ُب الذن  "

، عي  أف ٗتطئ  لكن العي  كل العي  أف تصر على ا٠تطأ 
، عي  أف تتناسى فضل ا عليك ، عي  أف تتمادى ُب ا٠تطأ 

 عي  أف تتناسى رقابة ا عليك .
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 ـار المعاصيآثـ
اعلم أخي اٟتبي  أف للمعاصي آثار ُب ىذه الدنيا ال بد منها 

 (بتصرؼ) نذكر بعضها ٦تا ذكر ابن القيم ُب كتابو اٞتواب الكاُب
 فقاؿ:

فلو مل يكن للذن  عقوبة إال أنو يصد : منها حرمان الطاعة
عن طاعة تكوف بدلو ويقطع طريق طاعة أخرى فينقطع عليو طريق 

بعة وىلم جرا فينقطع عليو بالذن  طاعات كثَتة كل ثالثة ٍب را
واحدة منها خَت لو من الدنيا وما عليها وىذا كرجل أكل أكلو 

 أوجبت لو مرضة طويلة منعتو من عدة أكالت أطي  منها .
ا١تعاصي تقصر العمر و٘تحق بركتو وال بد فاف الرب   أف :ومنها

ر اإلنساف مدة كما يزيد فيو فالفجور ينقصو وسر ا١تسالة أف عم
حياتو  وال حياة لو إال بإقبالو على ربو والتنعم ْتبو وذكره وآثار 

 مرضاتو.
أف ا١تعاصي تزرع أمثا٢تا وتولد بعضها بعضا حىت يعز  :ومنها

إف من  كما قاؿ بعض السلف:"على العبد مفارقتها وا٠تروج منها،  
 .دىا "ف من ثواب اٟتسنة اٟتسنة بععقوبة السيئة: السيئة بعدىا وإ
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أهنا  تضعف القل  عن  :ومنها وىو من أخوفها على العبد
إرادتو فتقوى فيو إرادة ا١تعصية وتضعف إرادة التوبة شيئًا فشيئًا إىل 

ة فلو مات نصفو ١تا تاب إىل أف تنسلخ من قلبو إرادة التوبة بالكلي
فيأٌب باالستغفار وتوبة الكاذبُت باللساف بشي كثَت وقلبو معقود  ا
١تعصية مصرًا عليها عازمًا على مواقعتها مىت أمكنو  وىذا من با

 أعظم األمراض وأقرّٔا إىل ا٢تالؾ .
أنو ينسلخ من القل  استقباحها فتصَت لو عادة فال  :ومنها

يستقبح من نفسو رؤية الناس لو وال كالمهم فيو وىذا عند أرباب 
ا١تعصية الفسوؽ ىو غاية التفكو و٘تاـ اللذة حىت يفتخر أحدىم ب

: يا فالف عملت كذا فيقوؿعلم أنو عملو يو٭تدث ّٔا من مل يكن 
وىذا الضرب من الناس ال يعافوف وتسد عليهم طريق التوبة  وكذا

كل أميت )):  وتغلق عنهم أبوأّا ُب الغال  كما قاؿ النيب
معاَب إال آّاىروف وإف من اإلجهار أف يسًت ا على العبد ٍب 

ويقوؿ: يا فالف عملت يـو كذا كذا وكذا يصبح يفضح نفسو 
 . رواه مسلم((فيهتك نفسو وقد بات يسًته ربو
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أف العبد ال يزاؿ يرتك  الذنوب حىت هتوف عليو وتصغر  :ومنها
ا صغر ُب عُت العبد ُب قلبو وذلك عالمة ا٢تالؾ فإف الذن  كلم

 وقد ذكر البخاري ُب صحيحو عن ابن مسعود  ،عظم عند ا

ؤمن يرى ذنوبو كأهنا ُب أصل جبل ٮتاؼ أف تقع عليو وإف : "إف ا١ت
 . "الفاجر يرى ذنوبو كذباب وقع على أنفو فقاؿ بو ىكذا فطار

أف ا١تعصية تورث الذؿ وال بد أف العزة ُب طاعة ا قاؿ  :ومنها
: ﴿ ا١تنافقوف: ﴾ و العزة ولرسولو وللمؤمنُت[ ٛ] . 

على قل  صاحبها وكاف أف الذنوب إذا تكاثرت طبع  :ومنها
َكالَّ َبْل  ﴿ : : كما قاؿ بعض السلف ُب قولو  من الغافلُت

ىو الذن  بعد " : [ٗٔ :ا١تطففُت] ﴾ رَاَف َعَلى قُػُلؤِِّْم َما َكانُوا َيْكِسُبوفَ 
  ."الذن 

ا١تعيشة الضنك ُب الدنيا وُب الربزخ والعذاب ُب اآلخرة  :ومنها
ْن ِذْكرِي فَِإفَّ َلُو َمِعيَشًة َضْنًكا َو٨َتُْشرُُه َوَمْن َأْعَرَض عَ  ﴿:  قاؿ 

، قَاَؿ َربّْ مِلَ َحَشْرَتٍِت َأْعَمى َوَقْد ُكْنُت َبِصَتًا، يَػْوـَ اْلِقَياَمِة َأْعَمى
 [.ٕٙٔ-ٕٗٔ :طو]﴾اْليَػْوـَ تُػْنَسى قَاَؿ َكَذِلَك أَتَػْتَك َآيَاتُػَنا فَػَنِسيتَػَها وََكَذِلكَ 

 .القل  أو ٯترضو مرض ٥تيفاً أو يضعف قوتو فالذن  إما أف ٯتيت 
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 شروط املعصية
يا إبراىيم لقد أسرفت على جاء رجل إلى إبراىيم بن أدىم فقال: 

، قاؿ : صي فقل يل ُب نفسي قواًل بليغًا نفسي بالذنوب وا١تعا
،  فال تأكل من رزؽ اإذا أردت أف تعصي ا : أعظك ٓتمس

: ، قاؿ: الثانية ىات الثانية؟ مطعَ يُ م وال طعِ قاؿ: كيف وىو الذي يُ 
، قاؿ: كيف يا إذا أردت أف تعصي ا فال تسكن ُب أرض ا

: ىات الثالثة، قاؿ: الثالثة؟ راىيم واألرض أرضو والسماء ٝتاءهإب
م ، قاؿ: أين يا إبراىياف ال يراؾ ا فيو واعصي ااذى  إىل مك

: الرابعة، قاؿ: الرابعة قاؿ: ىات ؟وىو الذي ال تأخذه سنة وال نـو
ف، قاؿ: من إذا أتاؾ ملك ا١توت ليقبض روحك فقل لو ليس اآل

فَِإَذا َجاَء َأَجُلُهْم اَل َيْسَتْأِخُروَف َساَعًة َواَل  ﴿:يستطيع وا يقوؿ
إذا جاءتك الزبانية : أعطٍت ا٠تامسة، قاؿ: ا٠تامسة ؟﴾َيْستَػْقِدُموفَ 

ذ نفسك إىل اٞتنة! قاؿ: من ذؾ إىل النار فخمالئكة العذاب تأخ
عجبًا لك تأكل من رزؽ  ، فقاؿ إبراىيم:؟ يستطيع ىذا يا إبراىيم
، وُب كل مكاف يراؾ ، وال تستطيع رد وا ، وتسكن ُب أرض

! ا١توت إذا أتاؾ ، وال ٘تلك لنفسك جنة وال نار ٍب تعصي ا 
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وأنت يا . فقاؿ: استغفر ا وأتوب إليو. وأعلنها توبة وإنابة إىل ا
وتسكن ُب ، زؽ ا، يا من تأكل من ر من تقرأ ىذه الكلمات

، وال وال تستطيع رد ا١توت إذا أتاؾ، وُب كل مكاف يراؾ، أرض ا
آف أف تتوب وتستغفر عالـ  ٘تلك لنفسك جنة وال نار، أما

 .، وتنظم إىل قوافل العائدين الغيوب
ُب  اً جو ، ونور ُب الو  اً إف للحسنة ضياء:"   بن عباساقاؿ 

ُب قلوب ا٠تلق ،  ُب البدف ، و٤تبةً  ُب الرزؽ ، وقوةً  القل  ، وسعةً 
ُب  اً ُب القرب والقل  ، ووىن ُب الوجو ، وظلمةً  اً وإف للسيئة سواد
 " .ُب قلوب ا٠تلق  اً ُب الرزؽ ، وبغض اً البدف ، ونقص

 
 إذا عصاه العبد ا١تسلم سًته ،  أف ا  وأعلم بارؾ ا فيك:

 ( أي أصر عليها) فإذا عاد ُب ا١تعصية سًته ، فإذا لبس مالبسها 
  غض  ا لنفسو غضبو تضيق منها السموات واألرض واٞتباؿ .
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فإذا كنت حُت عصيت ا ظننت انو يراؾ فقد ٕترأت على ا 
 صادقة. فأعلنها توبة با واف ظننت انو ال يراؾ فقد كفرت 

 ن.وانظم إىل قوافل العائدي
 

 قال ابن الواسطي رحمو اهلل :
 والسمػػاء  ٘تػور   القيامػػة     ا  ا١تغرور  يػػـوػػػػػػأيه   كػلنفس مثل 
 رتفػو اد ػى رؤوس العبػعل راً ػح وأضعفت  ورت مشس النهار ػقد ك
 السحػاب  تسيػر  مثػل  فرايتهػػا  بأصو٢تػا تقلعػت    اؿػاٞتب  وإذا 
 الضيػاء كػدور بعػد   وتبدلػت وتناثرت   تساقطػت  النجػػـو وإذا 

 معمور  ّٔا  فمػا وإذا العشػػار تعطلت عن أصلها خلػػت الديػػار 
 ن نسيػرػأي الؾ ػوؿ لألمػرت وتقػامة أحضػالوحوش لدى القي وإذا 
 قد أحضػػرت وأمػػػور  وعجائبػاً   اً ػفضائح تشهدوف  سَتوا   فيقاؿ
 مذعػػور   وقلبو اٟتسػػاب   ق  خػوؼ متعلػ   بأمػػو اٞتنُت     وإذا
 م على الذنػوب دىػورػف ا١تقيػكي ػاؼ ٢تولػو ػٮت   ػذن  بال  ىذا 
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 ألول مــــــــرة أبكـــــي
لقد تغَت صاحيب نعم تغَت ضحكاتو الوقورة تصافح  قاؿ الراوي:

أذِّن كنسمات الفجر الندية وكانت من قبل ضحكات ماجنة 
نظراتو ا٠تجولة تنم عن ، ذي ا١تشاعرتصك اآلذاف وتؤ  مستهًتة

كلماتو ٗترج من فمو   ،طهر وصفاء وكانت من قبل جريئة ووقحة
ْتساب وكانت من قبل يبعثرىا ىنا وىناؾ تصي  ىذا وٕترح ذاؾ 

وجهو ىادئ القسمات تزينو ٟتية وقورة، ، وال يهتم بأحدال يعبأ 
٨تالؿ ، وكانت مال٤تو من قبل تعرب عن االمن نور وٖتيط بو ىالة

، نظرت إليو وأطلت النظر ُب وجهو ففهم وعدـ ا١تباالة واالىتماـ
: لعلك تريد أف تساؿ ما الذي غَتؾ؟ فقاؿ ما يدور ُب بايل،

فقلت: نعم ىو ذاؾ فصورتك منذ لقيتك آخر مرة ٗتتلف عن 
اؿ وراء ذلك قصة : سبحاف مغَت األحواؿ وقفتنهد قائال اآلف، 
ًا وعند أحد األحياء فوجئت بصغَت سيارٌب مسرع أقود: كنت فقاؿ

 أشعر إال وأنا ُب يقطع الطريق فارتبكت واختلت عجلة القيادة ومل
، رفعت رأسي ألعلى ألجد متنفسًا ولكن ا١تاء بدأ أعماؽ ا١تياه

الباب فلم  يغمر السيارة من ٚتيع نواحيها ، مددت يدي ألفتح
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ها ثواِّن ، ىنا تأكدت أِّن ىالك ال ٤تالة، وُب ٟتظات لعلينفتح
مرت أماـ ذىٍت صور متناثرة ىي صور حياٌب اٟتافلة بكل أنواع 
العبث وآّوف ، و٘تثل يل ا١توت شبحاً ٥تيفاً ، وأحاطت يب ظلمات  
كثيفة ، فانتابٍت خوؼ شديد ، فصرخت ُب صوت مكتـو : يا 
رب يا من ٕتي  ا١تضطر إذا دعاه وصرت أطل  النجاة ال من 

من خطاياي اليت حاصرتٍت وضيقت  لا١توت الذي أصبح ٤تققا ب
علي ا٠تناؽ ، أحسست بقليب ينبض بشدة ، فبدأت أزيل من 

يفة ، واستغفر ريب قبل أف ألقاه ، خحويل تلك األشباح ا١ت
أحسست أف كل ما حويل يضغط علي ، فنطقت بالشهادتُت ، 
وبدأت استعد للموت حركت يدي ، فإذا ّٔا تنفذ ُب فراغ ٯتتد إىل 

رة ، وإذا بزجاج السيارة األمامي مكسور ، فقفزت دوف خارج السيا
تفكَت من خالؿ ذلك الفراغ ، وخرجت من أعماؽ ا١تاء ، فإذا 
ّتمع من الناس على الشاطئ نزؿ اثناف منهم وأخرجاِّن من ا١تاء ، 
ووقفت على الشاطئ ذاىاًل عما حويل ، غَت مصدؽ أِّن ٧توت 

١تاء أٗتيلها ٗتتنق و٘توت ُب ا تغرؽمن ا١توت ، كنت أٗتيل السيارة 
، وقد ماتت فعاًل ، وىي اآلف راقدة ُب نعشها أمامي ، لقد 
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ت إىل ا١تاضي بصلو ، ٗتلصت منها وخرجت مولودًا جديدًا ال ٯت
أحسست برغبة ُب الركض بعيدًا وا٢ترب من ىذا ا١تكاف الذي دفنت بو 

ات ، ا١تاضي ، ومضيت إىل البيت إنساناً آخر غَت الذي خرج قبل ساع
دخلت البيت فكاف أوؿ ما وقع عليو بصري صور معلقة على اٟتائط 
١تمثلُت و٦تثالت ومغنيُت ومغنيات وراقصات ، اندفعت إىل الصور 
أمزقها ، وار٘تيت على سريري ، وبدأت أبكي وألوؿ مرة أبكي ، 
أحسست بالندـ على ما فرطت ُب جن  ا ، وأخذت الدموع تنساؿ 

ينما أنا كذلك إذا بصوت لطا١تا ٝتعتو وٕتاىلتو ، إنو بغزارة من عيٍت ، وب
صوت األذاف ، ٬تلجل ُب الفضاء وكأِّن أٝتعو ألوؿ مرة ، فانتفضت 
واقفًا  وتوضئت ، وبعد أف أديت الصالة ُب ا١تسجد أعلنت توبيت 

 ، ومنذ ذلك اٟتُت وأنا  وجلست أبكي وادعوا ا أف يغفر يل خطيئيت
 .لك اإلنظماـ إىل قوافل العائدين دموع وىنيئا... فهنيئا لك الكما ترى

يصلي وال يركع ال بليل قسم ال ؟ فما ىي أحػواؿ الشػباب والػصػالة 
      وقسم يقدـ ويؤخر ويناـ ويصلي مىت شاء وكيف شاء ، وال بنهار

ُعوثُوَف  ﴿ اُس ِلَربّْ يَػْوـَ يَػُقوـُ النَّ  ،لِيَػْوـٍ َعِظيمٍ  ،َأاَل َيُظنُّ أُولَِئَك أَنػَُّهْم َمبػْ
أما آف ٢تؤالء أف ينظموا لصفوؼ ا١تصلُت وينظموا لقوافل  ﴾ اْلَعاَلِمُتَ 
 ؟العائدين 
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  شــبيـه يـــىســـف
ذكر ابن القيم ُب روضة ابُت ُب عهد ا٠تليفة عمر بن 

قصة تتعلق بشاب صاّب كاف عمر ينظر إليو  ا٠تطاب 
ابو حسناء ويعج  بو ويفرح بصالحو وتقواه فرأتو امرأة ش

فتعلقت بو وطلبت السبيل إليو ، فاحتالت ٢تا عجوز وطلبت من 
الشاب أف يساعدىا ُب بعض شؤوف بيتها فلما دخل الشاب 
خرجت إليو ا١ترأة ُب زينتها فراودتو عن نفسو فاستعصم فتعرضت 

إف ىذا ىجم علي  :"لو فأعرض عنها فلما آيست منو صرخت 
ليو فضربوه واحضروه إىل عمر فتوافد الناس إ" يبغيٍت عن نفسي 

فقاؿ للفىت أصدقٍت ا٠ترب  "اللهم ال ٗتلف ظٍت فيو:"فقاؿ عمر
فقص عليو القصة فأرسل عمر إىل جَتاف الفتاة ودعا العجائز من 
حو٢تا فتعرؼ الغالـ على العجوز فقاؿ عمر للعجوز أصدقيٍت 
ا٠ترب فاعًتفت العجوز فقاؿ عمر: اٟتمد  الذي جعل فينا 

  يوسف .شبيو 
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ىورحمىاللهىالقائلى:
ػْعػَهػدِ                    األربػُعِ     إدّكػَارَ      خػَػلّْ 

َ
رتػَبػَع        َوا١ت

ُ
 ا١ت

ُػػَودّْعِ         َوالظػّاِعػنِ  
 َودَعِ    َعػػنػُو    َوَعػػدّْ                     ا١ت

 الصُُّحػفػا   َسّودَت فِػيوِ                     َسَلفػَا    َزَمػانػًا  َوانػُدْب 
 الشنػِػع ِ   القبيػػحِ   َعلى                   ُمعػتػَِكػفػا    تػزْؿ       وملْ 
 أبْػَدعػتػَها         اػً َمػآٙتػ                    أْوَدعػتػَها  لػيلػَِة      كػَم
 وَمضػَجػع ِ    ػرقػَدمَ  ُب                     أطػَْعػتػَها         ػَوةػلِػشه
 َدثػتها ػأحْ   ةِ ػخزيَػ   ُب                    َحػثػثػتػَها   ُخًطى    وَكم
 َوَمػػرتػَِع       ِلَملػَعػِ                     نػَكػثػتػَها           َوتػوبػَِة 
 ػلى َرّب السَمػاَواِت العُ                    َعػلى  تػََجػرّأَت     وََكػم 
 َصَدقػَت ُب َما تػّدِعػي                    َوال      تػُراقِػػْبػوُ     َولػَم 
 َمػكػَرهُ    أِمػنػتَ   وَكػَم                    بػرُّه    غػََمػْصَت     وَكػَم
ُػرقػَّع ِ   ا اٟتِػذَ    نػَبػْػَذ                    أْمػَرُه    نػَبَػذَت     وَكػم 

 ا١ت
 فُػْهػَت َعْمػًدا بػالكذب وَ                   اللػَِّع    َكم رََكضَت ُبَو 
ػتػّبػ    عهػدهِ    ِمػن                   يَػِجػ ْ    َما  تػُراع ِ    وملَ 

ُ
 عِ  ػَ ا١ت
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 واسكُػْ  شػآبيَ  الػّدـِ                   النػََّدـ     ِشَعػار  فػَالػَْبس 
ػْصػرَعِ    ُسوء    َوقػَػْبػلَ                  القػَػَدـ ِ     َزَواؿ ِ      قػَبػلَ 

َ
 ا١ت

عػًِتؼ 
ُ
قػتػَِرِؼ    الذَ ػمَ    َولػُػذ                َواخَضْع خػُُضوَع ا١ت

ُ
 ا١ت

ػقػلِ    ا٨ِتػراؼَ    َعػنوُ                  وا٨تَػِرؼ   واْعػصِ  ىػََواؾ
ُ
 ع ػا١ت

 العػُْمػرِ  فػَنِػي   َوُمػعَظُم                   َوتػػٍت    تْسُهػػو    إالـَ 
قػتػَػٍت   َيُضػّر    َما  ُب

ُ
ػػرتػَػدِعِ        َولػَسَت                  ا١ت

ُ
 بػِا١ت

 ُب الرّأِس خػِطػَط  َوخَػطّ                  تػََرى الشػّيَ  َوخػَط   أَما
 نػُعِػي     فػَقػَد    بػِفػَػْوِدهِ                  الَشَمط  َوَمن يَػُلح َوخْػط
خلػَ  ارتيػَاِد    ىػَعػل                 ياحِرصِ  َو٭ْتَِك يَا نػَفػسِ 

َ
 صِ  ػا١ت

 واستػَِمػعي النػُّْصػَح َوعػي                 يوأخػِلصِ    ي  وطػَاِوعِ 
 نػقػَػَضى القػُُروفِ  وا   ِمػن                َمَضى  ٔتَػن     واعػتػَبػِػري

 يػتػُخػَدِعػ  أف  اذريػوحَ                 واخْػَشي ُمػفاَجػاَة الَقَضػا 
 ّرَدى ػال  ػكَ ػَوشْ   ػريػوادّكِ                 ا٢تُػَدى   ُسْبلَ  وانتػَهػِجػِي 

 قػَػعِ   بَػل  ٟتْػدِ  قػَعػْر ِ    ُب                 َدا ػغػَ     َواؾِ ػَمػثػ    َوأّف 
ػنزؿ                  البػَِلى  بَػيِت   لػوُ    اآىػػً 

َ
 ا٠تػال    القػَػفػرِ   وا١ت
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ػتػّب        قِ ػالِحػػَوال                  ىل األُ   الَسػفػرِ    َوَمػػْورِدِ 
ُ
 ػِعِ  ػا١ت

 واستػُوِدَعػو  مَُّو ػض   قػَػد                   أُوِدَعػو  بيػٌت يػُرى ِمػن
 أذرُعِ      ثػػَػالثِ    قػَيػَد                   والّسَعػة   فَػَضػاءِ بَػْعػػَد ال
 أبْػػلػَػُو     أْو      َداِىػػيػَػةٌ                    ٭َتػُػلػّػوُ    أفْ    فػَػرؽَ   ال

 تػُبػّعِ    كػَُمػلِك     ُمػلػكٌ                   لػَػُو   أْو ُمػْعػِسػر أْو َمن
 والبػػَِذي   اٟتَيػِػيَّ   ٭َتْػِوى                 الػِذي  لَعػرُض َوبْعػَدُه ا
بتػِذي 

ُ
حػتػػَػذي  وا١ت

ُ
 ػي ػُرعِ  ن ػى ومَ ػَرعَ  ن ػَومَ                  وا١ت

ػتػػِّقػي  َمػفػاَز    فػََيا
ُ
 ُوقِػي   قػَد  َعػبػْدِ   َورِبَح                    ا١ت

ػوبػِػق
ُ
 الفػَػزَعِ      يَػْوـ   َوَىػػوَؿ                  ِِ  ُسوَء اِٟتَساب ا١ت

 وطػَغػَى    تعػَدَّى   وَمػن                 َويَػا َخَسػار َمػن بػغػَػى 
ػطَعػم                   َوَشػّ  نِػيػرَاَف الػَوَغى 

َ
 َمػطػَمػػع     أوْ   ١ت

تػّكػل 
ُ
 ػَد زاَد َما بػِي ِمػن َوَجػل ق                  يَػا َمػن َعػلْيػِو ا١ت
َضػيػّع   رِيػػُب ُعػمْ  زلػَل                   ِمن  لِػَمػا اجتػَرْحػتُ 

ُ
 ا١ت

نَسِجم   بُػكػاه وارَحم                  ٣ُتػتػَرِـ  فػَاغػِفػر لَعػبِد 
ُ
 ا١ت

 ػيُدعِ     َمػدُعػو   وخػَيػرُ                فػَأنػَت أولػَى َمػن َرِحػم 
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 رســالــة إىل ســجـني
مل "  فهذه رسالة مؤ١تة من زوجة إىل زوجها ُب السجن جاء فيها : 

أ٘تتع معك ُب حياٌب الزوجية إال فًتة وجيزة حىت دخلت السجن فكم 
لست أدري ىل ، غبت عنا من السنُت ليتك ترى حايل وحاؿ أوالدؾ 

، أـ اطل   أخوف أمانة ا وأمانتك وأطل  الرزؽ ألوالدنا الصغار
فلك أف تتصور حاؿ  . الطالؽ فيضيع أوالدؾ ..."  إىل آخر الرسالة

ىذا الزوج وىو يقرأ ىذه الرسالة ، فأعلم أنك ُب نعمة عظيمة أنت 
غافل عنها ، فأنت بُت أىلك  وأوالدؾ تنظر إليهم وينظروف إليك ، 
ت ينادونك وٕتيبهم ، فإذا كاف نظرؾ ضعيفًا فإف غَتؾ أعمى ، وإذا كن

أعرجًا فإف غَتؾ ال يستطيع ا١تشي ، وإذا كنت فقدت إحدى يديك 
فغَتؾ مبتور اليدين ، فابتسم فأنت مسلم ، وكم ىي من نعمة فغَتؾ 
يعبد اٟتجر ويتقرب إليو ويدعوه وٮتاؼ منو ، واعلم أنك تذى  إىل 
ا٠تالء لوحدؾ وٗترج لوحدؾ وغَتؾ من يغَت لو أخوه أو تغَت لو أمو ، 

ساعات  ٛمرة كل مرة  َ٘ٔتؾ يغسل الكلى ُب كل شهر وأعلم أف غ
ٖتت اٞتهاز وأنت تنعم ّٔذا النعيم ، لكن ليس بآّاف ، فلقد قاؿ ا 

  :﴿  وانظم  صادقة ، فأعلنها توبة ﴾ٍُبَّ لَُتْسأَُلنَّ يَػْوَمِئٍذ َعِن النَِّعيِم
 إىل قوافل العائدين  وابتسم فأنت مسلم .
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 رسـانــة إىل املعهـم
كاف أستاذا داعية بل داعية أستاذًا أحبو الطالب كثَتًا ، ففكر 

شريطاً  منهمكل لو  أف ٭تضر  تالميذه ٔتشروع دعوي ، فطل  من
بينهم ،  هاأو كتيبًا دعوي ، وبعد أف أحضروا األشرطة أخذ يوزع

وكل فًتة يرجعوىا ليتبادلوىا مرة أخرى ، وأوصاىم أف يسمعوا 
ـو ٛتل إليو أحد الطالب رسالة جاء األشرطة ألىليهم ، وذات ي

فيها :" أيها ا١تريب الفاضل ىذه رسالة من أسرة ال ىم ٢تم إال 
التمتع ٔتلذات اٟتياة ، فال أيب وال أمي يعرفوف عن دينهم شيئًا ، 

حىت جاء ذلك الشريط من  االسالـ دينفكانت حياتنا بعيدة عن 
كملها ، أخي الصغَت ذلك الشريط الذي قل  حياة أسرتنا بأ

فلم تكن يومًا موضوعًا يطرح ُب  بو ،فالصالة ىي آخر ما نفكر 
أخواِّن  مُّ ، فكاف ىَ هامل نؤمر ّٔا فضاًل أف نضرب على ترك، و بيتنا 
إال األسواؽ لنا  مَّ ، أما ٨تن البنات فال ىَ والرياضة والسفرالفن 

، ومع كل ىذه الرفاىية إال أِّن كنت ُب واألفالـ وا١تسلسالت
أجد السعادة اٟتقيقية ، فلما قرأت عنواف الشريط  ضنك ومل

فقلت ُب نفسي ألستمع ٢تذا  (السعادة بُت الوىم واٟتقيقية)
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و مرة ٍب استمعت إلي، ا١تتدينُت دالشريط وأرى مفهـو السعادة  عن
الشيخ وفقو ا كأهنا موجهو ، كانت كلمات أعدتو مرة ثانية وثالثة

السعادة اٟتقيقية الذي  إىل طريق ، أشعر بو يناديٍت بقوة ىلميإيل
الذي أيقضٍت من رقدة طالت  ، نعم لقد كاف النداء األوؿافتقدتيو
، ٌب األسبوعية أفكر ُب حديث الشيخ، لقد أمضيت إجاز مدهتا

وانتظر الشريط القادـ وانتظرت أخي ُب ذلك اليـو على أحر من 
 (انتبو .. فقد ال يًتحم عليك  )اٞتمر فكاف عنواف الشريط 

 ، وكانت خطبة مؤثرة جداً أخذت الشريط قبل الغداء فسمعتو
و للصالة ال أغسل..  ، وقلت أىذا مصَتي إذا مت وأنا تاركفبكيت
..  ال يصلى علي .. يا للخزي ُب الدنيا واآلخرة، فلم ال أكفن

، وبقيت ُب ذىبت مسرعة توضأت وصليت الظهرأتناوؿ الغداء و 
.. وتغَتت حياٌب وحياة قد سلفما مصالي أدعو ا أف يغفر يل 

. كل ذلك بسب  شريط  بأقل من نصف دينار " أسرٌب كاملة
 .؟!. " تم متواصلوف فقط فهل ان

ى
ى
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 توبـةىالكفـل
عن ابن عمر رضي ا عنهما قاؿ: لقد ٝتعت من رسوؿ 

حديثا لو مل أٝتعو إال مرة أو مرتُت حىت عد سبع   ا
ر من ذلك، قاؿ: مرات ما حدثت بو، ولكن ٝتعتو أكث

كاف الكفل من بٍت إسرائيل ال يتورع من ذن  عملو، فأتتو ))
امرأة فأعطاىا ستُت دينارا على أف يطأىا، فلما قعد منها 
مقعد الرجل من ا١ترأة أرعدت وبكت، فقاؿ: ما يبكيك 
أكرىتك؟ قالت: ال ولكن ىذا عمل مل أعملو قط، قاؿ: 

تٍت عليو اٟتاجة، فتفعلُت ىذا ومل تفعليو قط، قالت: ٛتل
فًتكها ٍب قاؿ: اذىيب والدنانَت لك، ٍب قاؿ: وا ال يعصي 
ا الكفل أبدا. فمات من ليلتو فأصبح مكتوبا على بابو 

  . رواه الًتمذي ُب كتاب صفة القيامة .((غفر ا لذي الكفل
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 وحــــة نصـوبــــت
ف ٢تا ذكر أبو الفرج وغَته أف امرأة ٚتيلة كانت ٔتكة وكا

زوج فنظرت يوما إىل وجهها ُب ا١ترآة فقالت: لزوجها أترى 
 ؟أحدا يرى ىذا الوجو وال يفتنت بو؟ قاؿ: نعم. قالت: من
قاؿ عبيد بن عمَت، قالت : فائذف يل فيو فألفتننو، قاؿ: قد 
أذنت لك، قاؿ: فأتتو كا١تستفتية فخال معها ُب ناحية من 

قة القمر، فقاؿ ٢تا: ا١تسجد اٟتراـ فأسفرت عن وجو مثل فل
يا أمة ا استًتي ، فقالت: إِّن قد فتنت بك، قاؿ:  إِّن 
سائلك عن شيء فإف أنت صدقتٍت نظرت ُب أمرؾ قالت: 
ال تسألٍت عن شيء إال صدقتك، قاؿ: أخربيٍت لو أف ملك 
ا١توت أتاؾ ليقبض روحك أكاف يسرؾ أف أقضي لك ىذه 

ؿ: فلو دخلت اٟتاجة؟ قالت: اللهم ال. قاؿ: صدقت، قا
قربؾ وأجلست للمساءلة أكاف يسرؾ أِّن قضيتها لك؟ 
قالت: اللهم ال، قاؿ: صدقت، قاؿ: فلو أف الناس أعطوا  
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كتبهم وال تدرين أتأخذين كتابك بيمينك أـ بشمالك أكاف 
يسرؾ أِّن قضيتها لك؟ قالت: اللهم ال، قاؿ: صدقت، 
 أو قاؿ: فلو أردت ا١تمر على الصراط وال تدرين ىل تنجُت

ال تنجُت أكاف يسرؾ أِّن قضيتها لك؟ قالت: اللهم ال، 
قاؿ: صدقت، قاؿ: فلو جيء با١تيزاف وجيء بك فال تدرين 
أٮتف ميزانك أـ يثقل أكاف يسرؾ أِّن قضيتها لك؟ قالت: 
اللهم ال، قاؿ: فلو وقفت بُت يدي ا للمساءلة أكاف 
يسرؾ أِّن قضيتها لك؟ قالت: اللهم ال، قاؿ: صدقت، 

اؿ: اتقي ا فقد أنعم ا عليك وأحسن إليك. قاؿ: ق
فرجعت إىل زوجها، فقاؿ: ما صنعت؟ قالت: أنت بطاؿ 
و٨تن بطالوف فأقبلت على الصالة والصـو والعبادة، فكاف 
زوجها يقوؿ: مايل ولعبيد بن عمَت أفسد علي امرأٌب كانت 

 ُب كل ليلة عروسا فصَتىا راىبة.
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 لــبات رجــث
حدثنا إبراىيم بن خالد حدثنا أمية بن شبل  :م أحمدقال اإلما

عن عبدا بن وى  قاؿ : ال أعلمو إال  ذكره عن أبيو :  أف 
عابدا من بٍت إسرائيل كاف ُب صومعتو يتعبد فإذا نفر من الغواة 
قالوا : لو استنزلناه بشيء فذىبوا إىل امرأة بغي فقالوا ٢تا : تعرضى 

مطَتة ، فقالت : يا عبد ا آوِّن إليك  لو ، فجاءتو ُب ليلة مظلمة
، وىو قائم يصلي ومصباحو ثاق  فلم يلتفت إليها ، فقالت : يا 
عبد ا الظلمة والغيث آوِّن إليك ، فلم تزؿ بو حىت أدخلها إليو 
فاضطجعت وىو قائم يصلي فجعلت تتقل  وتريو ٤تاسن خلقها 

ر كيف صربؾ على حىت دعتو نفسو إليها ، فقاؿ : ال وا حىت أنظ
 النار فدنا إىل ا١تصباح فوضع إصبعا من أصابعو فيو حىت احًتقت،
قاؿ: ٍب رجع إىل مصاله ، قاؿ: فدعتو نفسو أيضا فعاد إىل 
ا١تصباح فوضع إصبعو أيضا حىت احًتقت أصابعو وىي تنظر إليو ، 
فصعقت فماتت . فلما أصبحوا غدوا لينظروا ما صنعت فإذا ّٔا 

: يا عدو ا يا مرائي وقعت عليها ٍب قتلتها ، قاؿ : ميتة ، فقالوا
فذىبوا بو إىل ملكهم فشهدوا عليو فأمر بقتلو فقاؿ : دعوِّن حىت 
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أصلي ركعتُت ، قاؿ : فصلى ٍب دعا، فقاؿ: أي رب إِّن أعلم أنك 
أف ال أكوف عارا على  أسألكمل تكن لتؤاخذِّن ٔتا مل أفعل ولكن 

فسها فقالت : أنظروا إىل يده ٍب قاؿ فرد ا ن القرى بعدي ،
 عادت ميتة .

 
 

 إمرأةة ــعفـ
مر رجل براىبة من أٚتل النساء فافتنت  قال أبو عثمان التيمي:

ّٔا فتلطف ُب الصعود إليها فراودىا عن نفسها ، فأبت عليو ، 
وقالت : ال تغًت ٔتا ترى وليس وراءه شيء ، فأىب حىت غلبها على 

٣تمرة فوضعت يدىا فيها حىت احًتقت  نفسها ، وكاف إىل جانبها
 ، فقاؿ ٢تا : بعد أف قضى حاجتو منها ما دعاؾ إىل ما صنعت ؟
قالت : إنك ١تا قهرتٍت على نفسي خفت أف أشاركك ُب اللذة 
فأشاركك ُب ا١تعصية ففعلت ما رأيت ، فقاؿ الرجل : وا ال 

 . أعصي ا أبدا وتاب ٦تا كاف عليو 
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 صــالة التىبــت
آلف أخي اٟتبي  قبل االنتقاؿ بك إىل منزلك ُب اٞتنة وإىل ما ا

أعده ا تعاىل ١تن كاف يشهد أف ال إلو إال ا وأف ٤تمد رسوؿ 
قم وتوضئ واتى بلوازمها واجتن  نواقضها ، بشروطها وأوَب ا 

حىت تتساقط خطاياؾ  كما ُب اٟتديث الصحيح الذي يرويو مسلم 
إذا توضأ ا١تسلم أو ا١تؤمن  )):  قاؿ  قاؿ :  ىريرة يبعن أ

فغسل وجهو خرج من وجهو كل خطيئة نظر إليها بعينو مع ا١تاء أو 
فإذا  غسل يديو خرج من يديو كل خطيئة  ، مع آخر قطر ا١تاء 

 فإذا غسل رجليو، كاف بطشتها يداه مع ا١تاء أو مع آخر قطر ا١تاء 
، ر قطر ا١تاء خرجت كل خطيئة مشتها رجاله مع ا١تاء أو مع آخ

صػل ركعتُت توبًة  تعاىل، قاؿ ٍب  . (( حىت ٮترج نقيًا من الذنوب
ما من رجل يذن  ذنباً  )):  يقوؿ بكر ٝتعت رسوؿ ا أبو 

 ﴿ٍب قرأ  .. ((ٍب يقـو فيتطهر ٍب يصلي ٍب يستغفر ا إال غفر لو
َسُهْم ذََكُروْا الّلَو فَاْستَػْغَفُرواْ َوالَِّذيَن ِإَذا فَػَعُلوْا فَاِحَشًة َأْو ظََلُموْا أَنْػفُ 

نُوَب ِإالَّ الّلُو وملَْ ُيِصرُّوْا َعَلى َما فَػَعُلوْا َوُىْم  ِلُذنُؤِِّْم َوَمن يَػْغِفُر الذُّ
 . داود والنسائي وابن ماجو والبيهقي والًتمذي وقاؿ حديث حسن أبورواه  ﴾ يَػْعَلُموفَ 
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 )):  الصحيح قاؿ  وما أٚتل حسن الظن با ففي اٟتديث
  . رواه مسلم (( ال ٯتوتن أحدكم إال وىو ٭تسن الظّن با

كيف )): فقاؿ دخل على رجل وىو ٯتوت وروي أف النيب 
ما اجتمعا )) :، فقاؿ قاؿ: أرجو ا وأخاؼ ذنويب (( ٕتدؾ؟

ُب قل  عبد ُب مثل ىذا ا١توطن إال أعطاه ا الذي يرجو وأمّنو 
 .ابن ماجو وقاؿ األلباِّن صحيح  رواه (( من الذي ٮتاؼ

: وعزتك وجاللك ما أردت فليكن لساف حالك يا أخي يقوؿ 
وما أنا بنكالك ، وقد عصيتك حُت عصيتك ، ٔتعصييت ٥تالفتك 

ولكن ، وال بنظرؾ مستخفًا ، وال لعقوبتك متعرضًا ، جاىاًل 
، وغرِّن سًتؾ ا١ترخي علي ، وغلبتٍت شهوٌب ، سولت يل نفسي 

وْتبل من أعتصم إذا قطعت ، آلف من عذابك من يستنقذِّن فا
ويا ويلي كم ، واسؤتاه من أيامي ُب معصييت ريب ، حبلك عٍت 

   .وقد آف يل أف أستحي من ريب ، أتوب وكم أعود 
 بعفوؾ من عذابك أستجيػػر           َت ػػس يل منو ٣تػيا من لي
 ر ػديػٍت فأنت بو جػوإف ترٛت          فبعدلػػك     تػعػذبٍت   إف
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 متهـيد قبـم اندخـىل نهجىـة
أمة ٤تمد فنحن ىذه البشارة م إخوٌب وقبل الكالـ عن اٞتنة لك

صلى ا عليو وسّلم أكثر أىل اٞتنة ففي الصحيحُت من حديث 
أما ترضوف أف تكونوا  )) : قاؿ: قاؿ  عبدا بن مسعود 
ا ترضوف أف تكونوا ثلث أم )) فكربنا ٍب قاؿ : ((ربع أىل اٞتنة؟ 
أما ترضوف أف تكونوا شطر أىل  )) فكربنا ٍب قاؿ: (( أىل اٞتنة؟

اٞتنة؟ وسأخربكم عن ذلك ما ا١تسلموف ُب الكفار إال كشعرِة 
 . متفق عليو (( بيضاء ُب ثور أسود أو كشعرِة سوداء ُب ثور أبيض

أىل اٞتنة عشروف ومائة  )) : قاؿ  : قاؿ وعن بريدة 
 رواه أٛتد والًتمذي وإسناده على شرط الصحيح. ((ه األمة منها ٙتانوف صفاً ىذو صف 

وإليِك ُأخيت ا١تسلمة ىذه البشارة اعلِم أف النساء ُب اٞتنة أكثر 
على ذلك  من الرجاؿ وإنِك أفضل من اٟتور العُت وسنذكر األدلة

 .الحقاً 
و٨تن أوؿ األمم دخواًل للجنة ففي صحيح مسلم من حديث 

٨تن اآلخروف األولوف يـو  )) : قاؿ   عن أيب ىريرة صاّب أيب
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القيامة بيد أنو أوتوا الكتاب من قبلنا وأتيناه من بعدىم فاختلفوا 
 .متفق عليو  ((فهدانا ا ١تا اختلفوا من اٟتق بإذنو 

 الثلثاف   ة ػػاألم   وىذي  مائة                عشروف مع  ىذا واف صفوفهم 
 ٔتسند الشيباِّن رط الصحيح ش               ادهػإسن     دةػبري   و ػعن  يرويو 

 افػ٥تتلف ظاف ػاللف وما    شطر               بأهنم  ح ػالصحي ُب   ولقد أتانا
 نػػللرٛت    وػمن    رجاء    ىذا                شطرىم   تكونوا  وػإذ قاؿ أرج

 من العطاء فعاؿ ذي االحساف               أعطاه رب العرش ما يرجو وزاد 
 افػبعد ٙت  الست  ليل كالبدر                  مػفوجوىه   رة ػزم   وأوؿ   ىذا
 افػػالعين  بو  تنظره   األفق ُب                 كوك   إكأضو    األخرى  والزمرة
 رآفػبالق  ّص ػخ  قد من   ا                 خَت خلػػق  دخوال وأو٢تم   ىذا
 ا١تناف  مواى  تلك   التػفضيل                ن ػم   مراتبهم  ىػعل   اءػألنبيوا

 افػّتن   مػدخو٢ت   عند  ا٠تلق                 يػاؽ باقػسب  أٛتد وأمة   ىذا 
 رآفػبالق  والتصديق    اإلسالـ                أسبقهم اىل  ق ػبالسب  مػوأحقه
 سبق اىل االحساف  أويل  أيضا                وا ىناػكان وقد  ىم   السابقوف
 بذلك االحساف  ديرػاٞت  وىو                 متيقن  فسبقو   دػالشهي  وكذا

َوالسَّاِبُقوَف السَّاِبُقوَف ، أُولَِئَك اْلُمَقرَّبُوَف ، ُب  ﴿قاؿ تعاىل : 
َن اآْلَِخرِيَن ، َعَلى ُسُرٍر َجنَّاِت النَِّعيِم ، ثُػلٌَّة ِمَن اأْلَوَِّلَُت ، َوقَِليٌل مِ 

َها ُمتَػَقابِِلَُت ، َيطُوُؼ َعَلْيِهْم ِوْلَداٌف ٥ُتَلَُّدوَف ،  َمْوُضونٍَة ، ُمتَِّكِئَُت َعَليػْ
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َها َواَل يُػْنزُِفوَف ،  بَِأْكَواٍب َوأَبَارِيَق وََكْأٍس ِمْن َمِعٍُت ، اَل ُيَصدَُّعوَف َعنػْ
، َوٟتَِْم َطَْتٍ ٦تَّا َيْشتَػُهوَف ، َوُحوٌر ِعٌُت ،َكَأْمثَاِؿ  َوفَاِكَهٍة ٦تَّا يَػَتَخيػَُّروفَ 

 [.ٕٗ-ٓٔ]الواقعة:  ﴾اللُّْؤُلِؤ اْلَمْكُنوِف ، َجزَاًء ٔتَا َكانُوا يَػْعَمُلوَف 
ُب الصحاح أف حراـ بن ملحاف وصديقو ٖتابا ُب ا  يورو 

وما  ، فما صاـ ىذا نفال إال صاـ ذاؾفاجتمعا عليو وتفرقا عليو
ال بذؿ ذاؾ سلكوا صلى ىذا طوعا إال صلى ذاؾ وما بذؿ ىذا إ

، فلما نادى منادي اٞتهاد أف يا خيل ا اركيب طرؽ ا٠تَت كلها
أرض ا١تعركة قتل ، ُب سهم للجناف ولرؤية العزيز الرٛتناشتاقت أنف

منكم اليـو  : رأيتحراـ وأسر صديقو، ُب األسر قاؿ اليهودي لو
ف فأخذ ٭تثو الدـ على ! طعنت أحدكم بالسيجباا١تسلمُت أمرًا ع

ؼ أنو !! فلما عر وجهو ويقوؿ: فزت ورب الكعبة فزت ورب الكعبة
، فاز ورب صديقو حراـ أخذ يبكي ويقوؿ: فاز ورب الكعبة

ليهودي يقوؿ: ٔتا فاز وقد قتلتو؟! ٔتا فاز وقد . فأخذ ابةالكع
فقاؿ الكافر: إف  .َواأْلَْرض نٍَّة َعْرُضَها السََّمَواتُ : فاز ّتَ قتلتو؟! قاؿ

مثل تلك ا١تنافسة ٢تو الدين دينا ٭تمل اصحابو مثل ىذا الفكر و 
 .ا وأشهد أف ٤تمداً رسوؿ ا ، فأشهد أف ال إلو إالاٟتق
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ربنا كل ليلة إىل السماء ينزؿ  )) :النيب قاؿ ا١تتفق عليو  وُب
فاستجي  لو الدنيا حىت يبقى ثلث الليل اآلخر فيقوؿ من يدعوِّن 

  ((. من يسألٍت فأعطيو من يستغفرِّن فأغفر لو
عرضت علي األمم  )) :قاؿ عن النيب   عن ابن عباسو 

فرأيت النيب ومعو الرىط والنيب ومعو الرجل والرجالف والنيب  وليس 
: ىذا اد عظيم فظننت أهنم أميت فقيل يلمعو أحد ٍب رفع إيل سو 

نظرت فإذا سواد عظيم فقيل فق فموسى وقومو ولكن أنظر إىل األ
: ىذه أمتك يل : أنظر إىل األفق اآلخر فإذا سواد عظيم فقيليل

متفق  ((ومعهم سبعوف ألف  يدخلوف اٞتنة بغَت حساب وال عذاب 
  . عليو
وعدِّن ريب أف يدخل اٞتنة من أميت  )): قاؿ رسوؿ ا و 

سبعُت ألفًا بغَت حساب مع كل ألف سبعوف ألف ال حساب 
وقاؿ رواه أٛتد  ((وال عذاب وثالث حثيات من حثيات ريب عليهم

 .األلباِّن صحيح 
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 صفة اجلىة ووعيمها
ا١تساكن و اسم شامل ٞتميع ما حوتو من البساتُت  :ةــالجن

  . فجنامفرد والقصور وىي 
وهنر مطرد وقصر مشيد ور٭تانة هتتز  يتألألنور  ورب الكعبة ىي
ىي دار ،  اشتاء ة ال صيفا وال٦تنوع مقطوعة وال الكثَتة وفاكهة  

ىي جنة ، الشهداء والصاٟتُت واألنبياء ا١تقربُت واألبرار وا١تخلصُت 
موف فيها العباد ا١تنعَّ ، ا٠تلد ودار السالـ وجنة ا١تأوى ودار اٟتيواف 
يبولوف ويتطيبوف وال  الذين يأكلوف وال يتغوطوف ويشربوف وال

رضوف يضحكوف يتمخطوف يسعدوف فال يشقوف ويصحوف فال ٯت
 فال يبكوف يشبوف فال يهرموف ٭تيوف فيها فال ٯتوتوف.

 فيها السرر مرفوعة واألكواب موضوعة والنمارؽ مصفوفة والزرايبُّ    
، مبثوثة ، فيها ما تشتهيو االنفس وتلذ األعُت وتأنس بو القلوب 

وعد ا ا١تؤمن ، ليس فيها ىم وال غم وال كدر وال ضيق عيش 
، َوأَنََّك اَل َتْظَمُأ ِفيَها  َٕتُوَع ِفيَها َواَل تَػْعَرىِإفَّ َلَك َأالَّ ﴿فيها فقاؿ 
أي ليس عندىم  ﴾ اَل يَػَرْوَف ِفيَها مَشًْسا َواَل َزْمَهرِيًرا ﴿ ﴾َواَل َتْضَحى

ؽ أعاقتو والذميم ذمامتو و ينسى فيها ا١تع، حر مزعج وال برد مؤمل 
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،  يوسف  ناسيدويستقبح اٞتميل سابق مالحتو فهم ّتماؿ 
فسقوا شرابا طهورا طهرىم من اٟتسد والغل واٟتقد أما بواطنهم 

يلهموف التسبيح والتحميد كما ، واألذى وسائر األخالؽ الرديئة 
: ٦تا ذاؾ ؟ فيقاؿ:"  يرتقي العبد فيها فيقوؿ ، يلهموف النفس

فيها ، وجوىهم مسفرة ضاحكة مستبشرة ، باستغفار ولدؾ لك " 
 :والنعيم ا١تقيم فيا راغبا ُب اٞتناف وطالبا لرضا الرٛتن  اٟتور العُت

 
 من األٙتاف  ٖتوي ما  بذلت  طلبػػت     ومن   لو كنت تدري من خطبت

 جعلت السعي منك ٢تا على األجفاف    ها ػمسكن أين    تدري  كنت أو 
 يػبالوان   تكن   فال  اؿػالوص  رمت      ولقد وصفت طريق مسكنها فاف

 افػلزم    اعة ػس    ىذا     راؾ ػػمس      ا٪تا وحدث السَت جهدؾ  أسرع
 ﴾ملَْ يَػْلَبُثوا ِإالَّ َعِشيًَّة َأْو ُضَحاَىاَكأَنػَُّهْم يَػْوـَ يَػَرْونَػَها﴿:قاؿ 

 .[ٙٗ: النازعات]
 فرافػرب ذو الكػمل يسق منها ال         ةػلو ساوت الدنيا جناح بعوض

 رافػػذا اٞتناح القاصر الطي  من          دهػػعن   قرػأح   وا   لكنها 
 كافػػط ُب  االمػأىذا ق  اً صفو           نا٢تاتطبعت على كدر فكيف 
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مصورا لنا ىذه الدنيا اليت يتكال  عليها  قاؿ رسوؿ ا 
رواه ابن ماجة واٟتاكم والًتمذي والطرباِّن الناس ُب اٟتديث الذي 
إال كراك  استظل بشجرة ٍب نيا مايل وللد)):وابن حباف وغَتىم

 ((.راح وتركها
  :لكنما الجنة

 افػفنعيمها باؽ وليس بف             ىي جنة طابت وطاب نعيمها
يـو يؤتى با١توت  ))ُب اٟتديث ا١تتفق عليو :  قاؿ رسوؿ ا 

القيامة كهيئة كبش أملح فيذبح بُت اٞتنة والنار ٍب ينادي مناد يا 
ويشرءبوف ٍب يناد يا اىل النار فينظروف اىل اٞتنة فينظروف 

ويشرءبوف فيقوؿ : يا أىل اٞتنة خلود فال موت ويا أىل النار 
َوأَْنِذْرُىْم يَػْوـَ اٟتَْْسَرِة ِإْذ ُقِضَي اأْلَْمُر  ﴿ٍب تال :  .خلود فال موت

  ﴾. َوُىْم ُب َغْفَلٍة َوُىْم اَل يُػْؤِمُنوفَ 
تعاىل كت  على أىل اٞتنة وُب رواية غَت الصحيح فلو أف ا 

 ((.والنار أال ٯتوتوا ١تات أىل اٞتنة فرحاً و١تات أىل النار غيضاً 
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 درجــات اجلنـــة
إف ُب  ))٤تفزًا للموحدين : و رافعًا ٢تمم ا١تتخاذلُت  قاؿ 

أعدىا ا للمجاىدين ما بُت الدرجة والدرجة كما اٞتنة مئة درجة 
 اٞتنة فاسألوه الفردوس فإنو بُت السماء واألرض وإذا سألتم ا

  ((أوسط اٞتنة وأعالىا وفوقو عرش الرٛتن ومنو تفجر أهنار اٞتنة 
 واٟتديث عند البخاري .

 التحقيق للحسباف  ُب  فذاؾ         اثنتيػػن   بُت   وما  مائة  درجاهتا 
 الربىاف ؽ داألرض قوؿ الصا         مثل الذي بُت السماء وبُت ىذي

 البنياف  تكامل  الفردوس عند         جنة  يداه  غرست  من  افػسبح
 ببياف تكلمي فتكلمت   قاؿ       العرش     ادػػالعب   رب ى ػقض   ١تا

 ماذا اّدخرت لو من االحساف         نػػىو مؤم  الذي  العبد  قد أفلح
 نافبو اذ  تػٝتع وال    كال          ن رأتػال عي  وػوالل   الذي   فيها

 بلساف معربا    عنو   وفػفيك          امرئ   ػقل  ٮتطر على  كال ومل
 سأؿ موسى ))  قاؿ: النيب  أفروى مسلم ُب صحيحو 

يء بعدما دخل :" رجل ٬ت قاؿفربو ما أدىن أىل اٞتنة منزلو؟ 
يكوف لك مثل ملك من ملوؾ  أترضى أف :أىل اٞتنة فيقاؿ لو
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ومثلو  فيقوؿ لو: لك ذلك ومثلو" فيقوؿ : رضيت رب، ؟ الدنيا
فيقوؿ لو: ىذا لك  ،رضيت رب :، فقاؿ ُب ا٠تامسةومثلو ومثلو

 :ؿو قفي وعشرة أمثالو ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك.
أولئك الذين  :رب فأعالىم منزلة؟ قاؿفقاؿ موسى:  رضيت رب.

أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم تَر عُت ومل تسمع 
فال  ﴿: ومصداقو من كتاب ربنا" ر على قل  بشرأذف ومل ٮتط

 .[ٚٔ :السجدة] ﴾ تعلم نفس ما أخفي ٢تم من قرة أعُت
 

 ﴾ َوِلَمْن َخاَف َمَقاَم رَبِِّو َجنََّتانِ  ﴿
 تفػضيل اٞتناف مفصال ببياف       الرٛتن      سورة  ُب  ولقد أتى 
 مفضوالف   فثنتا    يليهمػػا       ثنتاف فاضلتاف ٍب       ىي أربع
 ويعسر نػظمها بوزاف  عشر       ألوجو       الفضلياف  فاألولياف

 عيػناف  لو  ١تن   تلػػوح فػيو          واذا تأملت السياؽ وجدهتا    
ـَ َربِّْو َجنََّتافِ  ﴿: قاؿ  فذكر٫تا ٍب قاؿ :  ﴾ َوِلَمْن َخاَؼ َمَقا
فهذه قاؿ ابن القيم رٛتو ا :  [.ٕٙ :الرٛتن] ﴾ َوِمْن ُدوهِنَِما َجنََّتافِ  ﴿

ىل ا١تراد بو أهنما  ﴾ َوِمْن ُدوهِنَِما ﴿وقد أختلف ُب قولو:  أربع ،
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فقالت طائفة :  من دوهنما أي  : فوقهما أو ٖتتهما ؟ على قولُت
:  بل معٌت وقالت طائفةأقرب منهما إىل العرش فيكوناف فوقهما. 
: ىذا ُب لغة العرب إذا قالواؿ من دوهنما ٖتتهما قالوا : وىذا  ا١تنقو 

دوف ىذا أي دونو  ُب ا١تنزلة كما قاؿ بعضهم ١تن بالغ ُب مدحو: 
كتاب وىو  )وُب الصحاح  تقوؿ فوؽ ما ُب نفسك . ماأنا دوف 

: ن الغاية ٍب قاؿدوف: نقض فوؽ وىو تقصَت ع (ُب اللغة للجوىري
 ويقاؿ ىذا دوف ىذا أي أقرب منو .

من  األوليُتياؽ يدؿ على تفضيل اٞتنتُت قاؿ ابن القيم والسٍب 
 عشرة أوجو:

وفيها قوالف  [ٛٗ :الرٛتن] ﴾ َذَواتَا أَفْػَنافٍ  ﴿:   قولو احدىا:* 
: أنو ٚتع فنن وىو الغصن ، والثاِّن : أنو ٚتع فن وىو  إحدا٫تا

الصنف أي ذواتا أصناؼ شىت من الفواكو  وغَتىا ومل يذكر ذلك 
 ُب اللتُت بعد٫تا .

َناِف َٕتْرِيَافِ  ﴿:قولو :ِّنالثا*   ﴿وُب األخريُت  [ٓ٘ :الرٛتن] ﴾ ِفيِهَما َعيػْ
َناِف َنضَّاَخَتافِ  ىي الفّوارة واٞتارية السارية  والنضاخة: ﴾ِفيِهَما َعيػْ

 وىي أحسن من الفوارة فإهنا تتضمن الفوراف واٞترياف .
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: وُب األخريُت ﴾ ِفيِهَما ِمْن ُكلّْ فَاِكَهٍة َزْوَجافِ  ﴿أنو قاؿ:الثالث:* 
وال ري  أف وصف األوليُت أكمل  ﴾ِفيِهَما فَاِكَهٌة َو٩َتٌْل َوُرمَّافٌ ﴿

وأختلف ُب ىذين الزوجُت بعد االتفاؽ على أهنما صنفاف  فقالت 
طائفة: الزوجاف الرط  واليابس الذي ال يقصر ُب فضلو وجودتو 

 ،نظر ال ٮتفى عن الرط  وىو يتمتع بو كما يتمتع باليابس وفيو
 ،جاف صنف معروؼ وصنف من شكلو غري : الزو وقالت طائفة

: أنو اٟتلو أعلم. والظاىر وا وقالت طائفة: نوعاف ومل تزد
واٟتامض واألبيض واألٛتر وذلك ألف اختالؼ أصناؼ الفاكهة 

 أعج  وأشهى  وألذ للعُت والفم .
ذا وى ﴾ ِإْسَتبػَْرؽٍ ُمتَِّكِئَُت َعَلى فُػُرٍش َبطَائِنُػَها ِمْن  ﴿أنو قاؿالرابع:*

ُمتَِّكِئَُت  ﴿وُب األخريُت قاؿ: ، تنبيو على فضل الظهائر وخطرىا
َقرِيٍّ ِحَسافٍ  الرفرؼ باابس  رَ سّْ وفُ  ﴾َعَلى َرفْػَرٍؼ ُخْضٍر َوَعبػْ

بالفرش وعلى كل قوؿ فلم يصفو ٔتا وصف بو فرش  رَ سّْ والبسط وفُ 
 اٞتنتُت األوليُت .

أي قري  وسهل  ﴾ اْٞتَنَّتَػُْتِ َدافٍ َوَجٌَت  ﴿أنو قاؿ: ا٠تامس:*
 . ومل يذكر ذلك ُب األخريُت شاءوايتناولونو كيف 
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أي قد قصرف  ﴾ِفيِهنَّ قَاِصرَاُت الطَّْرِؼ  ﴿: أنو قاؿ السادس: *
طرفهن على أزواجهن فال يروف غَتىم لرضاىن ّٔم و٤تبتهن ٢تم 
وذلك يتضمن قصر أطراؼ أزواجهن عليهن فال يدعهم حسنهن 

ُحوٌر َمْقُصورَاٌت ُب  ﴿:ظروا إىل غَتىن وقاؿ ُب األخريُتف ينأ
ومن قصرت طرفها على زوجها  باختيارىا أكمل ٦تن  ﴾ا٠ْتَِياـِ 

 قصرت بغَته .
أنو وصفهن بشبو الياقوت وا١ترجاف ُب صفاء اللوف  السابع:*

 .          وإشراقو وحسنو  ومل يذكر ذلك ُب اليت بعدىا
ْحَساِف ِإالَّ ﴿:األوليُتُب اٞتنتُت  ؿ أنو قا الثامن:*  َىْل َجزَاُء اإْلِ

ْحَسافُ  وىذا يقتضي أف أصحأّا من أىل اإلحساف ا١تطلق  ﴾اإْلِ
 الكامل فكاف جزاؤىم بإحساف كامل .

١تن  اً أنو بدأ بوصف اٞتنتُت األوليُت وجعلهما جزاء التاسع:* 
قامو فرت  خاؼ مقامو وىذا يدؿ على أهنما أعلى جزاء ا٠تائف ١ت
ببو و١تا كاف اٞتزاء ا١تذكور على ا٠توؼ ترتي  ا١تسب  على س

ذكر جنتُت ا١تقربُت ، ا٠تائفوف على نوعُت: مقربُت وأصحاب ٯتُت
 .أصحاب اليمُتٍب جنيت 
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والسياؽ يدؿ على  ﴾ َوِمْن ُدوهِنَِما َجنََّتافِ  ﴿أنو قاؿ : العاشر: *
 نقيض فوؽ كما قاؿ اٞتوىري.

 وقصــورهاة ــاجلن بنــاء
إف للمؤمن ُب اٞتنة  )) قاؿ : النيب  أفالصحيحُت  ثبت ُب

٠تيمة من لؤلؤة واحدة ٣توفة طو٢تا ستوف مياًل فيها أىلوف يطوؼ 
  (( ، عليهم ا١تؤمن فال يرى بعضهم بعضاً 

أف  البخاري من حديث قتادة عن أيب سعيد ا٠تدري  وعند
حبسوا على  قنطرة  إذا خلص ا١تؤمنوف من النار ))قاؿ:  نيب ال

بُت اٞتنة والنار يتقاضوف مظامل كانت بينهم ُب الدنيا حىت إذا 
ىّذبوا ونّقوا أذف ٢تم بدخوؿ اٞتنة والذي نفسي بيده إف أحدىم  

 . ((ٔتنزلو ُب اٞتنة أدؿ منو ٔتسكنو ُب الدنيا
 ٥تتلفافوأخرى فضة نوعاف           بناؤىا اللبنات من ذى و 

 العقيافأو خالص  أو فضة           زبرجدوقصورىا من لؤلؤ و 
 االتقاف   بغاية   البناء نظم           وكذاؾ من در وياقوت بو
 زعفراف جابذا أثراف مقبوالف         أو  والطُت مسك خالص 
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إف ُب  )): قاؿ أف النيب بيهقي ُب شع  االٯتاف وروى ال    
ظاىرىا ١تن أالف  يرى ظاىرىا من باطنها وباطنها مناٞتنة غرفًا 

يعٍت وأنت  .((الكالـ وأطعم الطعاـ وصلى بالليل والناس نياـ 
البيت ُب واذا كنت  كبيتداخل على سطح بيتك تنظر ما ٭تصل 

 .سطحالعلى عرفت ما 
 من ظهرىا والظهر من بطناف       بطنها  ينظر   اٞتو  ُب  غرفاهتا

 لمات واالحسافالك وطي         مع الصياـ  القياـ  سكاهنا أىل
 بعد قرآف  الكت  ٫تا أصح       ولقد أتانا ُب الصحيحُت اللذين 

 قد جوفت ىي صنعة الرٛتن        لؤلؤ   من   خيمة   للعبد فيها
 النسواف  اٞتو        ُب كل الزوايا أٚتل  ُب  طو٢تا  ميال    ستوف

 : وحديقة تلك الغرؼ والقصور وحصباؤىا
 افػٚت    ثر ػػكن     رتػػنث  آلىلء            كذاؾ   اقوتػوي من در 

 ا١تػسك الذي ما استّل من غزالف          وترأّا من زعفراف أو من
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 أبىاب اجلنة

من أنفق زوجُت  ))قاؿ ُب اٟتديث ا١تتفق عليو :  قاؿ النيب 
من ُب سبيل ا دعي من أبواب اٞتنة ، وللجنة أبواب فمن كاف 

من باب الصالة ، ومن كاف من أىل اٞتهاد  من أىل الصالة دعي
دعي من باب اٞتهاد ، ومن كاف من أىل الصدقة دعي من باب 
الصدقة ، ومن كاف من أىل الصياـ دعي من باب الرياف ، فقاؿ 

: ما على من دعي من تلك األبواب من ضرورة فهل  أبو بكر 
يدعى أحد من تلك األبواب كلها؟ قاؿ: نعم وأرجو أف تكوف 

 . ((نهم م
 افػوىي لصاح  االحس النص ب        أتت ية ػػٙتان  حق أبوأّا  

 وباب الصـو يدعي الباب بالرياف      باب اٞتهاد  وذاؾ أعالىا 
 افػٚتعا إذا وَب حلى االٯت  أبوأّا       من   ا١ترء ولسوؼ يدعى 

 رآفػبالق  وث ػا١تبع   خليفة ذاؾ        الصديق   أبو بكر   منهم
بيده، إف ما بُت  والذي نفسي)) :البخاري ىرو كما   النيب قاؿ

كما بُت مكة وٛتَت، أو كما بُت مكة  ا١تصراعُت من مصاريع اٞتنة
 ((. وبصرى
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 منػػها قّدرت بالعد واٟتسباف            سبعوف عاما بُت كل اثنُت 
 .مسَتة سبعُت سنة ، والباب الذي يليو الباب  بُت   ا١تسافة  يعٍت
 بالػخرب الطويل وذا عظيم الشاف        ذا حديث لقيط ا١تعروؼى

 مسَتة أربعُت رواه حرب االمة الشيباِّن وا١تسافة بُت مصراعي الباب:
ىوصرضكمىوصمرهمأهلىالجنةىىطول

يدخل أىل اٞتنة جرًدا مرًدا بيًضا جعًدا )) :  النيب قاؿ
ًعا ُب مكحلُت أبناء ثالثة وثالثوف وىم على خلق آدـ ستوف ذرا

  .رواه الًتمذي وحسنو األلباِّن ((  عرض سبعة  أذرع
 افػالشب  وة ػق  ي ػى اليت    ثالثُت     مع  ثالث ىذا وسنهم فيها 
 افػبال نقص سبع   عرضهم  ن ػلك     ستوف  أبيهم    والطوؿ طوؿ

 الصحيػحُت اللذين ٫تا لنا مشساف     ُب  بغَت شك   صح  الطوؿ
 يػانػالشيب    د ػأٛت    رواه  ن ػلك      ُب احدا٫تاوالعرض مل نعرفو 

 ىذا العرض والطوؿ البديع الشاف       ىذا وال ٮتفى التناس  بُت
 افػػلس   َتػخ    يػالعرب   با١تنطق       لساهنم   ولقد أتى أثر بأف
 افػاٟترم يا ذلة  فمسػك خالص       ورشحهم   أمشاطهم ذى 
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 اجلنة أنـهـار
َمَثُل اْٞتَنَِّة الَّيِت ُوِعَد اْلُمتػَُّقوَف ِفيَها أَنْػَهاٌر ِمْن َماٍء َغَْتِ  ﴿:  قاؿ 

ٍة لِلشَّارِِبَُت  َآِسٍن َوأَنْػَهاٌر ِمْن َلَبٍ ملَْ يَػتَػَغيػَّْر َطْعُمُو َوأَنْػَهاٌر ِمْن َٜتٍْر َلذَّ
مْ َوأَنْػَهاٌر ِمْن َعَسٍل ُمَصفِّى َو٢َتُْم ِفيَها ِمْن ُكلّْ الثَّمَ   ﴾ َراِت َوَمْغِفَرٌة ِمْن َرِّّْٔ

ويفجروهنا يتصرفوف فيها  ،أهنارىا تتفجر من الفردوس .[٘ٔ: ٤تمد]
ال فيها  اٞتنة ٜترو ، من قصورىم و٣تالسهموكيفما شاؤوا  اشاؤو ا أينم

غوؿ وال إنزاؼ، أما ٜتر الدنيا فهذا وصفها: تغتاؿ عقل الشارب 
وىي رجس من  ،ئحة وا١تذاؽوىي كريهة الرا ،السكراف وتنزؼ ا١تاؿ

 ،وتصد عن ذكر ا وعن الصالة ،عمل الشيطاف توقع العداوة والبغضاء
وتذى  الغَتة ، وتدعو إىل الزنا ورٔتا أوقعت الشارب على أختو أو بنتو

 .وتلحق شارّٔا بآّانُت ..، وتورث ا٠تزي والنذالة والفضيحة، 
 ها عن الفيضافسبحاف ٦تسك        ارىا ُب غَت أخدود جرتأهن

 مفجػرة وما للنهر من نقصاف         من ٖتتهم ٕتري كما شاءوا 
 األلباف   أهنار من  ٜتػػر  ٍب          ٍب  اء ػم  ٍب  ل مصفىػعس

 ٣تتمعاف  لكن ٫تا ُب اللفظ           كهذه واد ػا١ت وا ما تلك 
 ألذىافبا   قاـ  وىو اشًتاؾ          ابوػتش يسَت   ىذا وبينهما
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ليعتدؿ بالكافور البارد  وتارةبالز٧تبيل اٟتار  تارة مزجشرابا يسقوف 
 ٢تم األمر وا١تزاج .

 الثاِّن كمثل   با١تسك أولو          وػػختم   يقػرح   من ها ػيسقوف في
 ذاؾ شراب ذي االحساف         وشرأّم من سلسبيل مزجو الػكافور

 

 طعام أهل اجلنة وشرابهم ومصرفه

 :الطور] ﴾َوأَْمَدْدنَاُىْم ِبَفاِكَهٍة َوٟتٍَْم ٦تَّا َيْشتَػُهوَف  ﴿: اقاؿ 
ِخَتاُمُو ِمْسٌك َوُب َذِلَك ، ُيْسَقْوَف ِمْن َرِحيٍق ٥َتُْتوـٍ  ﴿وقاؿ: [.ٕٕ

 [ .ٕٙ – ٕ٘ :ا١تطففُت] ﴾فَػْلَيتَػَناَفِس اْلُمتَػَناِفُسوَف 
 

اٞتنة يأكل أىل  )): وُب صحيح مسلم قاؿ رسوؿ ا 
ويشربوف وال ٯتتخطوف وال يتغوطوف وال يبولوف طعامهم ذلك 
    جشاء كريح ا١تسك  يلهموف التسبيح والتكبَت كما تلهموف

 .  (( النفس
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وُب ا١تسند وسنن النسائي بإسناد صحيح من حديث األعمش 
عن ٙتامة ابن عقبو عن زيد بن أرقم :جاء رجل من أىل الكتاب 

أف  أىل اٞتنة يأكلوف  القاسم تزعم أبا فقاؿ :  يا إىل النيب 
والذي نفس ٤تمد بيده إف أحدكم  ،نعم  )) ويشربوف ؟ قاؿ :

قاؿ:  ((ليعطى قوة مائة رجل ُب األكل والشرب واٞتماع والشهوة
؟ كوف لو اٟتاجة وليس ُب اٞتنة أذىفإف الذي يأكل ويشرب ت

تكوف حاجة أحدىم رشحًا يفيض من جلودىم   )) : قاؿف
  (( . ا١تسك فيضمر بدنو كرشح

 وٝتاف    ناعم   طَت    وٟتـو      نفوسهم تشتهيو   ماوطعامهم 
 االٯتاف لذي  كملت  يا شبعة      مناىم  ْتس   شىت    وفواكو
 ر٭تاف  ومع روح   مع  والطي      وفواكو   والنسا     وٜتر  ٟتم 

 دافػػلالو   من    خداـ    بأكف    وصحافهم ذى  تطوؼ عليهم
 دافػاألب  من ٢تم  يفيض  عرؽ     منهم  ا١تآكل  وتصريف   ىذا 

 األلواف  سائر  من  غَته خلػط     فيو  ما الذي   كروائح ا١تسك 
 تبغي الطعاـ على مدى األزماف     ضوامرا  البطوف يك تىا فتعود 
 افػػاالنس من  بصق  ٥تط وال      وال  بوؿ   وال فيها   غائط ال 
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 وأكىابهم ت أهل اجلنتيآن

يُطَاُؼ  ،اْدُخُلوا اْٞتَنََّة أَنْػُتْم َوأَْزَواُجُكْم ُٖتْبَػُروَف  ﴿ :  ا قاؿ
َعَلْيِهْم ِبِصَحاٍؼ ِمْن َذَىٍ  َوَأْكَواٍب َوِفيَها َما َتْشَتِهيِو اأْلَنْػُفُس َوتَػَلذُّ 

ُة الَّيِت أُورِثْػُتُموَىا ٔتَا ُكْنُتْم َوتِْلَك اْٞتَنَّ  ، اأْلَْعُُتُ َوأَنْػُتْم ِفيَها َخاِلُدوفَ 
[ ٕٚ-ٓٚ :الزخرؼ] ﴾ تَػْعَمُلوفَ 

َيطُوُؼ َعَلْيِهْم ِوْلَداٌف  ﴿:  وقاؿ ..
وقاؿ  [ .ٛٔ-ٚٔ :الواقعة] ﴾ ِبَأْكَواٍب َوأَبَارِيَق وََكْأٍس ِمْن َمِعُتٍ  ،٥ُتَلَُّدوَف 
 :﴿  َْكَواٍب َكاَنْت قَػَوارِيَر َويُطَاُؼ َعَلْيِهْم ِبَآنَِيٍة ِمْن ِفضٍَّة َوأ، 

ُروَىا تَػْقِديرًا   .[ ٙٔ-٘ٔ ]اإلنساف: ﴾ قَػَوارِيَر ِمْن ِفضٍَّة َقدَّ
الفرش  فػتػأمػػػل كيف وصف ا  رٛتو ا: قاؿ ابن القيم

بأهنا مرفوعة والزرايب مبثوثة والنمارؽ بأهنا مصفوفػة ، فرفع الفرش 
داؿ على كثرهتا وأهنا ُب كل داؿ على ٝتكها ولينها ، وبث الزرايب 

موضع ال ٮتتص ّٔا صدر آّلس دوف مؤخره ، ووصف ا١تسػاند 
لالستناد إليها دائما ليست ٥تبأه تصف ُب  مهيأةيدؿ على أهنا 
 وا اعلم . وقت دوف وقت

 



 

  123 

 أهل الجـنـــة  لبـاس
لو أف ثوبًا من ثياب أىل اٞتنة لبس اليـو ُب قاؿ كع  : " 
 " .  نظر إليو وما ٛتلتو أبصارىمالدنيا لصعق من ي

َوَجزَاُىْم ٔتَا  ﴿: عندما ذكر قولو قاؿ ابن القيم رٛتو ا 
ا٠تشونة  وحبس  علىفاف ُب الصرب :"   ﴾ َصبَػُروا َجنًَّة َوَحرِيرًا

النفس عن شهواهتا ما اقتضى أف يكوف ُب جزائها من سعة اٞتنة 
ة وٚتع ٢تم بُت النضرة ونعومة اٟترير ما يقابل ذلك اٟتبس وا٠تشون
بواطنهم كما ٚتّلوا ُب  والسرور وىذا ٚتاؿ ظواىرىم وىذا حاؿ

الدنيا ظواىرىم بشرائع اإلسالـ وبواطنهم ْتقائق اإلٯتاف ونظَت قولو 
َرٌؽ َوُحلُّوا  ﴿ُب آخر السورة  َعالِيَػُهْم ثَِياُب ُسْنُدٍس ُخْضٌر َوِإْسَتبػْ
َوَسَقاُىْم َربػُُّهْم  ﴿الظاىر ٍب قاؿ :فهذه زينة  ﴾َأَساِوَر ِمْن ِفضٍَّة 
فهذه زينة الباطن ا١تطهر ٢تم من كل أذى ونقص  ﴾ َشرَابًا َطُهورًا

ِإفَّ َلَك َأالَّ َٕتُوَع ِفيَها َواَل  ﴿:  ألبينا آدـ  قولو  هونظَت 
ال  أف فضمن أف لو ﴾ َوأَنََّك اَل َتْظَمُأ ِفيَها َواَل َتْضَحى ،تَػْعَرى 

باطن باٞتوع وال ذؿ الظاىر بالعري وأف ال ينالو حر يصيبو ذؿ ال
الباطن بالظمأ وال حر الظاىر بالضحى ونظَت ىذا ما عدده على 
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عباده من نعمو أنو أنزؿ عليهم لباساً يواري  سواهتم ويزين ظواىرىم 
ولباسًا آخر يزين بواطنهم وقلؤّم وىو لباس التقوى وأخرب أنو خَت 

 . " حادي األرواح اللباسُت
 معروفاف    وعافػػن   رؽػاستب      ولباسهم من سندس خضر ومن

 ٛتػػر كالرباط بأحسن األلواف     م ػث   رػػصف  ٍب  وخضر    بيض
 

 اجلىة سىق
النيب قاؿ : قاؿ   روى مسلم ُب صحيحو عن انس بن مالك

 :  (( إف ُب اٞتنة سوقًا يأتوهنا كل ٚتعة فته  ريح  الشماؿ
ىهم وثيأّم فيزدادوف حسنًا وٚتػااًل فَتجعوف إىل فتحثوا ُب وجو 
: وا لقد إزدًب  حسنًا وٚتااًل فيقوؿ ٢تم أىلوىم ازدادواأىليهم وقد 

بعدنا حسنًا وٚتااًل فيقولوف : وا وأنتم لقد إزدًب بعدنا حسناً 
 . رواه مسلم (( وٚتاالً 

ى
ى
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ىكـــــنىمِلكــــًاىفـــــــيىالجنـــــــة
 ]اإلنساف: ﴾ َوِإَذا َرأَْيَت ٍَبَّ َرأَْيَت نَِعيًما َوُمْلًكا َكِبَتًا﴿:  قاؿ تعاىل

" قاؿ : ﴾ ُمْلًكا َكِبَتًاوَ  ﴿قاؿ ابن أيب ٧تيح عن ٣تاىد : . [ٕٓ
وكذلك " ، ال تدخل ا١تالئكة عليو إال بإذنو :" وقاؿ ،  " عظيماً 

  قاؿ كع  .
ما يدخل اٞتنة إف العبد أوؿ  "عبد الرٛتن اٟتليب قاؿ: أيبعن و 

 .  " يتلقاه سبعوف ألف خادـ كأهنم الؤلؤ
أدىن أىل اٞتنة منزلة وما فيهم دِّن  "قاؿ :  ىريرة  أيبعن و 

١تن يغدو عليو عشره آالؼ خادـ مع كل خادـ طرفة ليست مع 
 " . صاحبو
خلق ا اٞتنة لبنة من فضة ولبنة قاؿ: "  سعيد  أيبعن و 

 تكلمي فقالت: قد أفلح ا١تؤمنوف من ذى  وغرسها بيده وقاؿ ٢تا
 يالبيهققاؿ األلباِّن أخرجو  " فدخلتها ا١تالئكة فقالت: طوىب لك منزؿ ا١تلوؾ

  .وغَته لكن وقفو ىو األصح ا١تشهور وا اعلم
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 الجنة  أشجار
منها أشجار فاكهة و٩تل ورماف كثَتة جعل ا ُب اٞتنة أشجارًا  

عاـ ال يقطعها واقرءوا إف  ومنها ما يسَت الراك  ُب ظلها مائة
   ﴾ . َوِظلٍّ ٦َتُْدودٍ  ﴿شئتم  
طوىب  أف رجاًل قاؿ : يا رسوؿ ا : ا٠تدري سعيد  أيبعن 

طوىب ١تن راِّن وآمن يب ٍب طوىب  )):  ١تن رآؾ وآمن بك فقاؿ 
فقاؿ رجل يا رسوؿ ا  (( ٍب طوىب ٍب طوىب  ١تن آمن يب ومل يرِّن

رة ُب اٞتنة مسَتة مائة عاـ ثياب أىل شج)) وما طوىب ؟ فقاؿ: 
 .أخرجو أٛتد وصححو األلباِّن ((اٞتنة ٗترج من أكمامها 

يُطَاُؼ  ،اْدُخُلوا اْٞتَنََّة أَنْػُتْم َوأَْزَواُجُكْم ُٖتْبَػُروَف  ﴿:  قاؿ 
 َعَلْيِهْم ِبِصَحاٍؼ ِمْن َذَىٍ  َوَأْكَواٍب َوِفيَها َما َتْشَتِهيِو اأْلَنْػُفُس َوتَػَلذُّ 

َوتِْلَك اْٞتَنَُّة الَّيِت أُورِثْػُتُموَىا ٔتَا ُكْنُتْم  ،اأْلَْعُُتُ َوأَنْػُتْم ِفيَها َخاِلُدوَف 
  [.ٕٚ-ٓٚ :الزخرؼ] ﴾ تَػْعَمُلوفَ 
كاف ٭تدث يومًا وعنده رجل  ف الرسوؿ أ ىريرة  أيبعن 

ٞتنة استأذف ربو إف رجال من  أىل ا )) : من أىل البادية فقاؿ 
 ى: أولست فيما اشتهيت ؟ فقاؿ بل الزرع. فقاؿ لوعز وجل ُب
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فأسرع وبذر فبادر الطرؼ نباتو واستواؤه . ولكٍت أح  الزرع
دونك  ﴿ا عز وجل :  واستحصاده وتكويره أمثاؿ اٞتباؿ فيقوؿ

فقاؿ اإلعرايب يا رسوؿ ا : ال  ﴾ يا ابن آدـ فإنو ال يشبعك شيء
إهنم أصحاب زرع فأما ٨تن لسنا ٧تد ىذا إال قرشيًا أو أنصاريًا  ف

  .رواه البخاري ((فضحك الرسوؿ صلى ا عليو وسّلم  بأصحاب زرع .
 ُب ىذه الدنيا مثاؿ ثاف                منها ما لو أشجارىا نوعاف 

ىنا رماف ، ىنا عن  وىناؾ عن زيتوف، و وىناؾ  زيتوفيعٍت ىنا 
 .وىناؾ رماف

 بعياف  يرى كي  نظَت   الدنيا         ىذه   ُب  ونوع ما لو ىذا 
 ّٔا زوجاف  فاكهة  كل  من           يكفي من التعداد قوؿ ا٢تنا

 ػتلف الطعـو فذاؾ ذو ألواف٥ت         اللوف   ُب  وأتوا بو متشأّا
ُب الدنيا  راألصفىو  ا١توزا١تعروؼ أف لوف  :متشأّا ُب اللوف 
الدنيا  موزشتاف بُت ف ٥تتلف طعمولكن لونو يقوؿ وكذا ُب اٞتنة 

 اٞتنة . وموز
 قوؿ ثاف  فذاؾ  عـوطال     ػتلف٥تأو أنو متشابو ُب االسم   
 وتلذىا من قبلو العيناف     منا٢تا  عند ُب األكل  يلذىا ف
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إف العبد إذا اشتهى الثمرة ُب اٞتنة تدىل  ": قاؿ ابن عباس 
لسا أو شاء لو الغصن فانتزعها كيف شاء إف شاء واقفا أو شاء جا

 "،  متكأ على أي حاؿ شاء
بت مكاف الثمرة اليت أخذىا ٍب يرجع الغصن إىل مكانو وتن

وال تنسى أنك ُب اٞتنة إذا أكلت مثاًل من الرماف ٍب رجعت . غَتىا
ُب اليـو الثاِّن وأكلت منو يكوف لو طعم  آخر أفضل من الطعم 

ُب كل السابق وُب كل مرة يتغَت طعمها حىت أنك تكوف مشتاؽ 
 طعم.المرة ١تعرفة كيف سيكوف 

 شئت انتزعت بأسهل االمكاف       ما القطوؼ فكيف تلك بل ذللت
 ٔتكاف  دوهنا   فحلت نظيػػرهتا       أتت     مارػػػالث     تناولت   وإذا 
 

أثرا ُب مسند اإلماـ جاء ُب تفسَت ابن كثَت عند سورة الواقعة 
لعن  ُب اٞتنة يسَت الطائر ف عنقود اإ: )) أٛتد قاؿ النيب 
 وإف اٟتبة منو لتشبع العشَتة من  ، يصل آخره مسَتة شهر ال

 . (( الناس
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َذَواتَا  ﴿: ُب تلك اٞتناف ماُب سورة الرٛتن واصفًا لنا  قاؿ 
وقيل ىي ٚتع فن أي ذا فن ٚتيل  نفنٚتع  :وأفنان ﴾ أَفْػَنافٍ 

أغصاف   وفنن أي ذات، يتخيل السامع وخياؿ وتشكيل غَت ما
أي من  :﴾ ُمْدَىامََّتافِ  ﴿، كثَتة تفننت وتشكلت ُب أٚتل صورة
لنظر اب رُ سَ ليت شعري أنُ  فيا، شدة ا٠تضرة ماؿ لوهنا اىل السواد 

 .لوهنا أـ برائحتها بٞتماؿ شكل الورقة أـ 
أف ُب اٞتنة شجرة : ))  قاؿ رسوؿ ا  جاء عند البخاري
 ((.   طعهامئة عاـ ما يقيسَت الراك  اٞتواد 

مشت لتحيط بساقها  بالإلو أف  : )) قاؿ  حنبل وعند ابن
 (( . ٢تلكت قبل أف تكمل

شجرىا من ذى  وفضة : " وعند أبن كثَت أيضا قاؿ قتادة 
 " . وأغصاهنا زبرجد وياقوت وورقها اللؤلؤ

 ذى  رواه الًتمذي ببياف          من  اؽػػالس  ولقد أتى أثر بأف
 أحسن األلواف  من زمرد       ع    تيك اٞتذو قاؿ ابن عباس وىا
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أٛتد والطرباِّن  رواهُب اٟتديث الذي  قاؿ رسوؿ ا 
فقاؿ : يا ٤تمد لقيت ليلة أسري يب ابراىيم ا٠تليل  )): والًتمذي 

اقرئ أمتك السالـ واخربىم أف اٞتنة طيبة الًتبة عذبة ا١تاء وأهنا 
        وال إلو إال ا قيعاف وأف غراسها : سبحاف ا واٟتمد

 (( . وا أكرب
 يػالفان  افػػالزم  بذا  تشاء ما      أوما ٝتعت بأهنا القيعاف فاغرس

 للرٛتن   والتوحيد  والتػػحميد     والتكبَت   التسبيح      هاػػوغراس
 افػاالمك  مدة  من  و ػػفات قد      الذي   ماذا   وػػغرس لتارؾ  تبا 
 افػكيف ٬تتمع   يل قل   و ػبالل     وال يسعى لو  بذا  يقر   نػم  يا

 غراس ما الذي ٕتٍت من البستاف  من    أرضك عطلت  أرأيت لو 
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 األغاني يف اجلنت
َفَأمَّا الَِّذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِٟتَاِت فَػُهْم ُب َرْوَضٍة  ﴿: قاؿ 
  .: اٟتربة: اللذة والسماعكثَت  أيبن قاؿ ٭تِت ب .[٘ٔ :الرـو] ﴾ ٭ُتْبَػُروفَ 
إف ُب اٞتنة هنرا طوؿ اٞتنة حافتاه  " قاؿ : ىريرة  أيبوعن 

العذارى قياـ متقابالت يغنُت بأصوات حىت يسمعها ا٠تالئق ما 
ىريرة : وما ذاؾ الغناء ؟ قاؿ  أبايدروف ُب اٞتنة لذة مثلها ، قلنا يا 

 .  " يس وثناء الرب : إف شاء ا التسبيح والتحميد والتقد
إف اٟتور العُت يغنُت ُب  )) : قاؿ : قاؿ  وعن أنس 

رواه الطرباِّن وقاؿ (( اٞتنة يقلن : ٨تن اٟتور اٟتساف خلقن ألزواج كراـ 
  . األلباِّن صحيح لغَته

 افػػاألغص  ذوائ  هتز   اػر٭ت        ربنا   ويرسل  عباس  ابن  قاؿ
 ات باألوزافػكالنغم   نسافاإل       سمع ١ت    تلذ    أصواتا   فتثَت
 دافػػوالعي  ار ػاألوت   بلذاذة        تتعوضي ال    األٝتاع لذة  يا 

 واألٟتاف باألصوات  ور ػػاٟت       ء أو ما ٝتعت ٝتاعهم فيها غنا
 ت بو األذناف باالحسافػػملئ        فإنو   السماع   لذيّاؾ    واىا
 ل أقمار على أغصافػػمث من         وطيبو ع السما    لذيّاؾ   واىا
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 أشجاف  ومن    من طربػللقل       فكم بو السماع   لذيّاؾ واىا 
 افػػبلس   لو    تصغَتا    اؾ ػػذيّ       أقل  ومل السماع  لذيّاؾ  واىا 

 صوات من حور اٞتناف حسافاأل     أطي   بصوت   ما ظن سامعو
 ا٠توالد خَتات كامالت اٟتسن واالحساف٨تن النواعم و  يغنُت ويقلن:

 غافػسخط وال ضغن من األض         لسنا ٪توت وال ٩تاؼ وما لنا
 ظافػىو حظنا لف  للذي  طوىب        وكذاؾ   لو   كنا   ١تن   طوىب
 يػالطربان ومعجم   ُب الًتمذي         روين وذكرىا  آثار  ذاؾ  ُب
 أغاف  ٭تربوف للفظة    تفػػسَتا         األوزاعي  شيخ  ٭تِت   ورواه
 
 عن ىذه األٟتاف الغناء   ذيػػاؾ      ٝتاع  أردت  إف  ٝتاعك نزه 
 السم ُب األبداف ٯتاف مثل واإل     القل    ُب  ٝتاعهم أف  وا 
 االحساف  مع ا ػواخالص حبا       لقل  بيت الرب جل جاللواف
 وفالف    النةػػف   لػلك   عبدا       اصاره   بالسماع  تعلق  فإذا

إذا أردت ٝتاع عن ىذه األغاِّن وا١توسيقى ارمة فنزه ٝتاعك 
 ذاؾ الغناء .    
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َوِمَن النَّاِس َمن َيْشًَتِي ٢َتَْو اٟتَِْديِث لُِيِضلَّ َعن  ﴿:  قاؿ ا 
 ﴾ ٌب مُِّهُتٌ َسِبيِل اللَِّو ِبَغَْتِ ِعْلٍم َويَػتَِّخَذَىا ُىُزوًا أُولَِئَك ٢َتُْم َعَذا

 األمة وترٚتاف القرآف ابن عباس  ىذه ، قاؿ حرب [ٙ :لقماف]
"  وكذا قاؿ ابن عمر واٟتسن وا الذي  ال إلو إال ىو إنو الغناء:" 

 البصري وغَتىم من العلماء. 
ليكونن من أميت أقواـ  )) قاؿ: أف النيب  البخاري ىرو و 

والحظ قولو  ،((اٟتر واٟترير وا٠تمر وا١تعازؼ يستحلوف 
تبعًا للهوى والنفس  "  يعٍت أهنا حراـ فيجعلوهنا حالالً يستحلوف"

إف الغناء ينبت النفاؽ ُب القل  : "قاؿ ابن عباس  .والشيطاف
 ".بقلكما ينبت ا١تاء ال

 عبد ليس ٬تتمعاف قل    ُب       ح  الكتاب وح  أٟتاف الغنا
 افػاالٯت    عػبشرائ     دهتقيي        رأوا ١تا   مػعليه الكتاب  ل ػثق

 أٟتاف  ومن ما فيو من طرب         رأوا  و١تا  مػعليه واللهو خف 
 رآفػق وال   عقل   ُب  األبرار       ذة ػكل لست   الفساؽ ذة ػيا ل

 وذا يا ذلة اٟترماف ذا  فتحـر        ىػاألعل  على ى ػاألدن ال تؤثر 
 دىن على األعلى من النقصافاأل    النازؿ  للسماع   ارؾ ػاختي إف 
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 وصف احلىر انعني
البد أف يلذ القل  وبعد أف لذ السماع بصوت اٟتور كاف   

أف وال بد من ذكر ما للنساء ُب اٞتنة  حيث . بأوصاؼ اٟتساف
١ترأة ُب اٞتنة وىذا نعيمًا من ا بعض الناس يظن أف الرجاؿ أكثر

مثلهػا أو أفضل  بصفة إال ولكِ  اءتذكر اٟتور فلم  .مفهـو خاطئ
منها فػأنيت أفضل من اٟتور العُت كفضل ظهارة الثوب على بطانتو 

الناس أكثر من  س يهتموف بظاىر الثوب الذي يراهوا١تعلـو أف النا
 . اليت ال يراىا الناس البطانة

نساء )): أـ سلمة سألت النيب أف روى الطرباِّن ُب معجمو 
ل نساء الدنيا أفضل من اٟتور فقاؿ: بالدنيا أفضل أـ اٟتور العُت؟ 

العُت كفضل الظهارة على البطانة. فقالت: يا رسوؿ ا ٔتا ذاؾ؟ 
فقاؿ: بصالهتن وصيامهن وعبادهتن، ألبس ا وجوىهن النور 
وأجسادىن اٟترير بيض األلواف خضر الثياب صفر اٟتلي ٣تامرىن 
أال الدر وأمشاطهن الذى ، يقلن: ٨تن ا٠تالدات فال ٪توت ابدا، 

،  و٨تن ا١تقيمات فال نظعن أبدا، أالو٨تن الناعمات فال نبئس أبدا
 (( .، طوىب ١تن كنا لو وكاف لنا أال و٨تن الراضيات فال نسخط أبدا
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نفسكي فإذا ذكر طوؿ قامتها وعنقها وشعرىا  تتخيليأف ولكي 
الكرامات  ىذهُب ٥تيلتك . فإذا كانت  ةفارٝتي لنفسكي صور 
.. ومل.. الليل ومل تفنت ُب دينها ومل هار ومل تقـوٟتوراء مل تصـو الن

فكيف بك وأنيت صابرة على دينك تتنزىُت عن رذائل األمور من 
، ال رٛتة ربك أغاِّن وفجور تصومُت النهػار وتقومُت الليل وترجُت

خوفًا من أحد ولكن خوفا من  ، ليسٗترجي من بيتك إال ٔتحـر
الفنت لـز أف تكوِّن أفضل ، كل ىذه ا، ٗترجُت ٔتالبس فضفاضة

 من اٟتور العُت فإليك أوصافهن ... 
فلقد  :أحبيت ُب ا أف النساء ُب اٞتنة أكثر من الرجاؿ واولتعلم
لم ُب صحيحو عن أيوب عن ٤تمد قاؿ: إما تفاخروا وإما روى مس
: الرجاؿ ُب اٞتنة أكثر أـ النساء ؟ فقاؿ أبو ىريرة : أومل تذاكروا

إف أوؿ زمرة تدخل اٞتنة على صورة القمر : )) يقل أبو القاسم 
ليلة البدر واليت تليها على أضوإ كوك  ُب السماء ، لكل إمرئ 
منهم زوجتاف اثنتاف ، يرى مخ سوقهما من وراء اللحم وما ُب اٞتنة 

 .. واستدؿ بذلك ابن كثَت ايضا ((أعزب
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ضاء  ٚتع حوراء وىي ا١ترأة الشابة اٟتسناء اٞتميلة البي :فالحور
ٚتع  :والعين.  شديدة بياض بياض العُت العُت سواد شديدة سواد
 .ُب اتساع عينها، و٤تاسن ا١ترأة يمة العُت من النساءعيناء وىي عظ

 وافػاٟتي   ة ػّتن    ا٢تنػلوص     اػوطالب اف ػػػاٟتس   اٟتور   خاط   يا ف
 افػوي من األٙتػٖت ما   بذلت   طلبت لو كنت تدري من خطبت ومن 

 جعلػت السعي منك ٢تا على األجفاف  هاػمسكن   نػأي  أو كنت تدري 
 يػالوصاؿ فال تكن بالوان رمت   فاف  ها ػمسكن  ق ػطري وصفت  ولقد 
 افػػلزم   ةػساع    ىذا   راؾػمس   ا٪تا   دؾػجه  السَت  دث ػوح أسرع 

 افػمكا  ذا  دمت  ما  مهرىا وابػذؿ    اؿ النفسػفاعشق وحّدث بالوص
 افػرمض   من   رػالفط  يـو   لػالوص  ـو ػواجعل صيامك قبل لقياىا وي

 افػػأم  ذات  وىي   ا١تخاوؼ ي ػتلق  ا اٟتادي وسرػواجعل نعوت ٚتا٢ت
 

 ﴿: بقصر الطرؼ ُب ثالثة مواضع: فقاؿ ولقد وصفهن ا 
اِصرَاُت الطَّْرِؼ َوِعْنَدُىْم قَ ﴿:وقاؿ [.ٙ٘ :الرٛتن]﴾ِفيِهنَّ قَاِصرَاُت الطَّْرؼِ 

 ﴾ قَاِصرَاُت الطَّْرِؼ أَتْػرَابٌ  َوِعْنَدُىمْ  ﴿: وقاؿ .[ٛٗ :الصافات] ﴾ِعُتٌ 
على  ( بصرىن )طرفهن قصرفا١تعٌت " ن:و قال المفسر  [ .ٕ٘ :ص]
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فال يطمحن إىل غَتىم وال تنظر إىل غَته ال ىن متربجات  نأزواجه
مل ( أمثاؿ )وال متطلعات فهن بنات ثالث وثالثُت سنة أتراب 

 ".يطمثهن ومل ٬تامعهن أحد
 افػوالربى     ورػالن     اتػمشرق       مشرفات خياما  بعد  على  ورأوا 
 افػنقص    بال  ارا ػػأقم   فيهن        واػػفآنس   ا٠تياـ   تلك    فتيمموا
 سائر الشباف من  سوى ٤تبؤّا       ى ػتبغ  ال  الطرؼ   قاصرات من 

 الوجو للنسواف  ذا  ُب  والطرؼ       من حسنو طرفها   عليو   قصرت
 للذكراف  فالطرؼ  حسنها من         وػطرف  عليو    قصرت   ا ػأهن أو 

 رآفػالق  ظاىر  عن  د ػٖت  فال      ب   واألوؿ ا١تعهود من وضع ا٠تطا
 افػ١تع  ارة ػاش  فتلك    الثػاِّن       ى ػعل    و ػاشارت    تػدل   ا ػولرٔت

 افػصنف  اذا   ما ػفه   مقصورة       ىذا وليس القاصرات كمن غدت
 افػجردف عن حسن وعن احس        يا مطلق الطرؼ ا١تعذب ُب األىل

 رافػفتبوء با٠تس  الدوي  الداء          هاػػتٖت  من   ورةػص  تسبيّنك ال 
 افػاالنس    صورة  ُب  و ػشيطان        هاػفعل   حػوقب خالئقها   قبحت
 أكفاؤىا من دوف ذي االحساف        مػى   واألرذاؿ   لألنذاؿ   ادػتنق

 دافػي ط ػق  البعل   حق  بوفاء         اػ٢ت  وما  ومصنوع   زور وٚتا٢تا 
 وىل أوليت من احساف قالت        ة ػساع  عليها الساعي   قصر اف 
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 والنقصاف  التعويج  سوى  تقبل        ومل   استعصت  أو راـ تقوٯتا ٢تا
 اف ػاالنس   فكرة   فيو  ار ػقد ح        ا١تكر والكيد الذي   أفكارىا ُب

 ن نقصافػوم  عي   من شئت         ا ػم   ٖتتو  ق ػرقي فجما٢تا قشر 
 افػاألٙت   من و ػب   نػيظ   شيء         ةػمن فض  فوقو    رديء   دػنق

 افػالعمي  من   أكثرىم  والناس          وػٖتت  ماذا   روف ػي   فالناقدوف
 لزماف ساعة    واصرب  الػعينُت           ىناؾ وغمض  ١تا  فاٚتع قواؾ
 نافػّت     رىػت    واحدة   رػظف   مة      يسوى قال ما   ما ىهنا وا
 خالؽ مع عي  ومع نقصافاأل        وسّييء   ارػالنق  اال   ا ػما ىهن
 يػالثان  الفراؽ  أو  حق الطالؽ         يػينته   ال  م ػدائ   مػوغ ىم 

 وافػوى   ةػبذل    رجعت  تفعل         ال تؤثر األدىن على األعلى فاف
 افػمن قبل من شي  ومن شبخال        ومن  فانظر مصارع من يليك 
 ففا  ىو  ػباقي بذا األدىن الذيال       العايل   وارغ  بعقلك أف تبيع

أي مطهرة من  [.ٕ٘ :البقرة] ﴾َو٢َتُْم ِفيَها أَْزَواٌج ُمَطهََّرةٌ ﴿: قاؿ
اٟتيض والغائط والنجاسة والبصاؽ ال يبلن وال يتغوطن وال ٯتذين 
وال ٯتنُت وال ٭تضن وال ينتخمن وال يلدف فهي مطهرة من القذر 

 واألذى.
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 ﴿الياقوت وا١ترجاف بصفاءه و اللوف  ُب بياض شبههن او 
ُحوٌر َمْقُصورَاٌت ُب ا٠ْتَِياـِ  ﴿[.ٕ٘ :الرٛتن]﴾أَنػَُّهنَّ اْلَياُقوُت َواْلَمْرَجاُف كَ 
أي ال ٮترجن من بيوهتن وال من خيامهن وقصرف  [.ٕٚ :الرٛتن]سورة ﴾

على أزواجهن فال يردف غَتىم وال يطمحن إىل من سواىم " كذا 
[. ٓٚ :الرٛتن]﴾ َسافٌ ِفيِهنَّ َخيػْرَاٌت حِ  ﴿. عبيده وذكره الفراء أيبقاؿ 

فهن  .ٚتع حسنو :وحسان. ٚتع خَتة وىي لينة :والخيرات
 خَتات الصفات واألخالؽ والشيم وحساف الوجوه. 

 اآلف ذا    اىل ر ػتظف م ػول  تبغي     ما مثل ود ػاؾ خػأعي  قد إف كاف 
 افػإمك   ذا  قدـ مهرىا ما دمت     ٍب  خودا ن ػالرٛت   نػم   فاخط 
 افػػواالٯت     مػللعل   ة ػنسب   لك    يكن  أف  النكاح عليك أيسرذاؾ 
 أخا العرفاف يا   لنفسك    اخػػًت    ات ٍب ػاٞتن  عرائس اٝتع صفات ف

 وافػالنس  ل ػأٚت   من   نا ػو٤تاس     اػخالئق  لن ػكم حور حساف قد 
 رافػيكاٟت  رؼ ػفالط  ألبست  قد     حىت ٭تار الطرؼ ُب اٟتسن الذي

 افػسبحاف معطي اٟتسن واالحس      هاػحسن  اىدػيش  أف  ا ػويقوؿ ١ت
 وافػالنش    اربػالش   مثل   راهػفت      والطرؼ يشرب من كؤوس ٚتا٢تا
 افػٙت بعد  ت ػالس  ليل   درػكالب      هاػكملت خالئقها وأكمل حسن
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 افػاألغص  ػذوائ  ٖتت   والليل       وجهها والشمس ٕتري ُب ٤تاسن
 افػاالنس ة ػصنع  متقن   سبحاف      وػصنع ذا   الذي حاف ػفيقوؿ سب

 افػيري   وػوجه  يبصر   اءػش ما        اذا   وػاحبػص   رآة ػم  ما ػوكالى  
 افػػبعي    بو   ها ػ٤تاسن   رى ػوت       هاػوجه ُب  و ػوجه فَتى ٤تاسن

 
ضيق ُب ا١ترأة يستح  ال :كتاب روضة المحبينصاحب  قال  
كنايو عن ) فمها وخرؽ أذهنا وأنفها وما ىنالك  أربع مواضع:ُب 
  (.شيء
اقها ومعصمها وعجيزهتا س: يستح  الغلظ ُب أربع مواضعو 

 جبينها ووجهها: مواضعويستح  السعة ُب أربع . وذاؾ منها
وفرقها  خصرىا  :مواضع ُب أربع الرقة ستح يو صدرىا. و وعينها 

لوهنا وفرقها  ويستح  البياض ُب أربع مواضع: .أنفهاوحاجبها و 
 عينها: ويستح  السواد ُب أربع مواضعوثغرىا وبياض عينها . 
 ويستح  اٟتمرة ُب أربع مواضع: .شعرىاوحاجبها  وىدّٔا و 

مع سواد ُب باطن ) لساهنا وخدىا وإشراب بياضها ْتمرة  وشفتها 
  (. الشفة
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. بناهناو  وعنقها وشعرىاقوامها  :ويستح  الطوؿ ُب أربع مواضع
لساهنا ويدىا وىي معنوية: :ويستح  القصر ُب أربع مواضع

ورجلها وعينها فتكوف قاصرة الطرؼ قصَتة الرجل واللساف عن 
 ا٠تروج وكثرة الكالـ.

 ُعرُبًا أَتْػرَابًا ،َفَجَعْلَناُىنَّ أَْبَكارًا ،نَّا أَْنَشْأنَاُىنَّ ِإْنَشاءً إِ  ﴿:قاؿ 
خلقناىن خلقاً " قاؿ قتادة وسعيد وجبَت: .[ٖٚ-ٖ٘ :الواقعة] ﴾

وقاؿ . "يريد  نساء اآلدميات:" بن عباساوقاؿ  ."جديداً 
 وعن سلمة بن يزيد ."  يصف نساء أىل الدنياالكليب ومقاتل:"

  قاؿ: ٝتعت رسوؿ ا يقوؿ ُب قولو  :﴿  َِّإنَّا أَْنَشْأنَاُىن
 ﴾ ُعرُبًا ﴿كّن ُب الدنيا وقولو   الالٌب:" الثي   واألبكار  ﴾ ِإْنَشاءً 

قاؿ ابن بات إىل أزواجهن ، بالعرب: ٚتع عروب وىن ا١تتح
 إليو" العروب من النساء  " ا١تطيعة لزوجها ا١تتحببة األعرايب: 

اشق ا١تتحببات ": أهنن العو  العرب"  وذكر ا١تفسروف  ُب تفسَت"
 .الشكالت ا١تتعشقات

  ذا غاية ما يطلحسن صورهتن وحسن عشرهتا وى وٚتع 
 .من النساء  وبو تكمل لذة الرجل ّٔن
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 أواف كل    للزوج     وٖتب            بشكلها وبدرىا  العروب  وىي 
 واألذناف    للعُت حركاهتا  ُب          تزيد  اٞتماع   عند   اليت  وىي 
 العرفاف  ذي   تفسَت  وٖتب            وتغنج   تبعل   وحسن   لطفا 
 ىذا اللفظ وضع لساف  اطالؽ          أوجبا  وا١تالحة  اٟتالوة  تلك 
 ال الثاِّن  وىي   أوؿ    ىي          قبل غناجها  التصوير  فمالحة
 اللذات كل مكاف   بو   بلغت          لص  وامق اجتمعا   ٫تا فإذا 
 الشباف  ألٚتل  الشباب    سن          متماثل   واحد   سن   أتراب

 جاف من   بوب من انس والا         سوى   بكارهتا بكر فلم يأخذ 
 الثاِّن للجماع     بكرا  تنصاغ           أهنا    ىريرة  أبو  رواه   وكذا 
 ػتمعت ألقوى واحد االنسافاج         اليت   ا١تائة  قوة آّامع   يعطي

 النسواف    من   ئة ما  واحد          ـ  بيو   يغشى   أنو   ولقد روينا
 الطرباِّن  معجم ُب   وذا  فيو            ورجالو شرط الصحيح رووا ٢تم

 خوراف  الب  مائة  اىل  أفضى           لو  حصلت اليت  ا١تائة  وبقوة 
 الفاِّنبلزىده   ىناؾ   قوىاأل          ىو  الدنيا    ىذه ُب  وأعفهم 
َلُهْم َواَل ملَْ  ﴿: ا  ُب قوؿقاؿ ا١تفسروف و   َيْطِمثْػُهنَّ ِإْنٌس قَػبػْ
إعالـ بكماؿ اللذة ّٔن فإف لذة ا١ترأة اليت مل يطأىا سواه : ﴾ َجافّّ 

 ٢تا فضل على لذتو بغَتىا.



 

  143 

 :النبأ]﴾وََكَواِعَ  أَتْػرَابًا ،َحَداِئَق َوَأْعَنابًا، ِإفَّ لِْلُمتَِّقَُت َمَفازًا﴿:وقولو

ة و٣تاىد قاؿ قتاد الناىد. وٚتع كاع  وى  الكواعب:و  .[ٖٖ-ٖٔ
ىن الفلكات اللواٌب تكع  ثديهن " :وا١تفسروف : قاؿ الكليب

وا١تراد أف ثديهن نواىد   االستدارةوتفلكت، وأصل اللفظة من 
  ."إىل أسفل متدليةكالرماف ليست 

 األجفاف   فواتر  العيوف سود           آللئ   ثغورىن   ا٠تدود   ٛتر 
 جرياف   ذو   با١تاء  فغصنها         ب   ء الشباريانة األعطاؼ من ما

 حسن القواـ كأوسط القضباف           ُب  والقد منها كالقضي  اللدف
 أو واحد الكثباف  النقا   عايل           أنو  ٖتس   كالعاج    ُب مغرس
 بدواف   أو  للبطن   بلواحق             وليس ثديها  يلحقها  ال الظهر
 الرماف   كألطف       فثديهن            ونواىد      كواع      لكنهن
 بياض واعتداؿ ليس ذا نكراف           ُب   وحسن طوؿ   ذو  واٞتيد 

 ا٢تجراف  من   ياـ وسواساأل           مدى   فلو بعاده   يشكو اٟتليّ 
 كفاف     عليهما      بسبيكتُت         شبههما تشأ   وا١تعصماف فاف

 بوزاف   دورت    در   أصداؼ          ملمس  نعومة  لزبد لينا ُب كا
 العقياف   من    أسورة   وكذاؾ          وزبرجد   لؤلؤ   أصفى  واٟتلى

 أٙتاف   ذا  خصراف  بو   حفت          ٢تا  بطن  على  والصدر متسع
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 صرين قد غارت من األعكافا٠ت        ىي ٣تمع   سرة أحسن   وعليو
 جل ذو االتقاف مسك  حبات          وحولو  استدار حق من العاج 

 من سلطاف عليو   للصفات ما          ىائال  أمرا  وإذا ا٨تدرت رأيت
 النسواف  ُب  اآلفات من  شيء          ال اٟتيض يغشاىا وال بوؿ وال

 افنقص  وال   دـ     بغَت   بكرا          أتت  كما وإذا ٬تامعها تعود 
 ويا رسوؿ ا أخربِّن عن قولأـ سلمة قالت:"ف : أالطرباِّن وعند
 :﴿  ٌحور بيض ضخاـ العيوف  )) :قاؿ ،[ٕٕ :الواقعة] ﴾ َوُحوٌر ِعُت
 ﴾َكَأْمثَاِؿ اللُّْؤُلِؤ اْلَمْكُنوفِ ﴿: : أخربِّن عن قولو قلت ، ((شقر 
صفاؤىن صفاء الّدر الذي  ُب األصداؼ الذي  مل ٘تسو   ))قاؿ: 
ِفيِهنَّ  ﴿:يا رسوؿ ا أخربِّن عن قولو  قلت: (( األيدي
 (( ، خَتات األخالؽ حساف الوجوة )) قاؿ: ﴾ ِحَسافٌ  َخيػْرَاتٌ 

 ﴾َكأَنػَُّهنَّ بَػْيٌض َمْكُنوفٌ ﴿: قولو  قلت: يا رسوؿ ا أخربِّن عنو
رقتهن كرقة اٞتلد الذي رأيتو ُب داخل البيضة )) :قاؿ [.ٜٗ :الصافات]

، أخربِّن عن قولو قلت يا رسوؿ ا، ((القشر وىو الغرقيء ٦تا يلي
:﴿ ىن اللواٌب قبضن ُب دار  )) :قاؿ ،[ٖٚ :الواقعة] ﴾ ُعرُبًا أَتْػرَابًا

الدنيا عجائز رمضا مشطا خلقهن ا بعد الكرب ، فجعلهن عذارا 
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قلت : يا ..  (( عربًا  متعشقات متحببات أترابا على ميالد واحد
ا١ترأة منا تتزوج زوجُت أو ثالثة أو أربعة ٍب ٘توت  رسوؿ ا ،

يا أـ  )) :قاؿفتدخل اٞتنة ، ويدخلوف معها ، من يكوف زوجها ؟ 
: أي ريب إف ىذا كاف ٗتَت فتختار أحسنهم خلقًا فتقوؿ سلمة أهنا
،  يا أـ سلمة ذى  معي خلقًا ُب دار الدنيا فزوجنيوأحسنهم 

 . (( حسن ا٠تلق ٓتَت الدنيا واآلخرة
 ملتفاف  ساقاف  فوقها   من          ركبت  قد  فضة  أقدامها من 
 بعياف   وراءه  العظاـ   مخ          العاج ملمـو يرى والساؽ مثل 

 وا١ترجاف  كالياقوت واللوف           واٞتسـو نواعم  مسك والريح 
 زادت على األوتار والعيداف          بنغمة   العقوؿ  ها يسيبموكال
لو أف امرأة من أىل اٞتنة اطلعت إىل أىل  : )) رسوؿ قاؿ

و١تألتو ر٭تا، ولنصيفها على رأسها  األرض ألضاءت ما بينهما،
 رواه البخاري.. (( خَت من الدنيا وما فيها

لو أف  " يقوؿ: وعن سعيد بن جبَت قاؿ ٝتعت ابن عباس 
سنها حوراء أخرجت كفها بُت السماء واألرض الفتنت ا٠تالئق ْت

ولو أخرجت نصيفها لكانت الشمس عند حسنها مثل الفتيلة ُب 
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الشمس ال ضوء ٢تا ولو أخرجت وجهها ألضاء ما بُت السماء 
 ."واألرض
 

يا "٭تِت شوقنا  قاؿ: أباقاؿ عطاء السلمي ١تالك بن دينار يا 
عطاء إف ُب اٞتنة حوراء يتباىى أىل اٞتنة ْتسنها لوال أف ا كت  

فلم يزؿ عطاء كمداً  ".ة أف ال ٯتوتوا ١تاتوا من حسنهاعلى أىل اٞتن
 . من قوؿ مالك
بلغٍت  " : قاؿ:قاشي: عن صاّب عن يزيد الر الدنيا أيبوذكر ابن 

من ذلك  أف نورا سطع ُب اٞتنة فلم يبق موضع من اٞتنة إال دخل
اء ضحكت ُب وجو زوجها. ؟ فيقاؿ: حور فيو فقيل: ما ىذا النور

فلم يزؿ يشهق حىت ل من ناحية آّلس قاؿ صاّب: فشهق رج
  ".مات

 فيضيء سقف القصر باٞتدراف          ثغرىا  والربؽ يبدو حُت يبسم
 افػمن ّتن و ػعن  فيسأؿ يبدو           اػساطع برقا  أف   روينا   ولقد

 افػتري كما     العليا   ةػاٞتن  ُب          كاحض فيقاؿ ىذا ضوء ثغر 
 افػأم كل  إدراؾ    موػلث   ُب           ذيػال  الثغر  ذلك   مػالث  
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فراف لو فما بالك يا أخي ويا أخيت ُب حوراء خلقت من الزع
ولو اطلعت امرأة من نساء أىل  ،بصقت ُب سبعة أْتر لعذبت

، وألضاءت ما بينهما، إىل األرض ١تالءت ما بينهما ر٭تااٞتنة 
، ولو أف يد من عليها ولنصيفها على رأسها خَت من الدنيا وما

اٟتور دليت من السماء ألضاءت األرض كما تضئ الشمس ألىل 
 .  ؟ فكيف بوجهها وحسنو وٚتالو ،الدنيا
 

ىل تأمليت فيما ذكر  وىذه ٫تسة أ٫تسها ُب أذنك أيتها الغالية:
عن أوصاؼ اٟتور العُت وما ذكر من حسنهن وٚتا٢تن فأنت 

ور العُت بالصالة والصياـ أفضل من ذلك ُب اٞتنة فضلت على اٟت
 أنت أوىل ّٔا فاعملي مع العاملُت. فكل صفة للحوراء 

َوَمْن يَػْقُنْت ِمْنُكنَّ لِلَِّو َوَرُسولِِو َوتَػْعَمْل َصاِٟتًا نُػْؤهِتَا  ﴿: قاؿ تعاىل
  .[ٖٔ ]األحزاب: ﴾َأْجَرَىا َمرَّتَػُْتِ َوَأْعَتْدنَا ٢َتَا رِْزقًا َكرٯتًا 
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سها ُب أذنك يا من تأمر با١تعروؼ وتنهى عن وىذه ٫تسة أ٫ت
إف ُب اٞتنة حوراء "قاؿ: ىريرة  أيبأخرج مسلم عن   ا١تنكر:

يقاؿ ٢تا العيناء إذا مشت مشى حو٢تا سبعُت ألف وصيف عن 
: أين اآلمروف با١تعروؼ نها وعن يسارىا كذلك تنادي وتقوؿٯتي

يا من تغار  فأبشروا يا رجاؿ العفة وأبشر ".والناىوف عن ا١تنكر
 على ىذا الدين. 

 وافػالنش    كتمايل     و٘تايلت          لبسها وإذا بدت ُب حلة من 
 افػرم   على     احػوتف   ورد           وٛتلو الرطي   هتتز كالغصن 

 وافػاٟتي   ة ػجن   ُب    هاػ١تثل      ؾ     وتبخرت ُب مشيها و٭تق ذا
 اف ػأٯت  وعن   هاػمشائل   وعلى           وأمامها  ووصائف من خلفها
 غسق الدجى بكواك  ا١تيزاف           ُب حف  كالبدر ليلة ٘تو قد 

 وإعجاب وُب سبحاف دىش            ُب  والطرؼ وفؤاده   فلسانو 
 

 سعيد ا٠تدري  أيبولقد أورد السيوطي ُب اٞتامع الصغَت عن 

 نساءىم عدف أبكاراإف أىل اٞتنة إذا جامعوا   )) :قاؿ: قاؿ 
))  . 
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إف شهوتو ٕتري ُب جسده سبعُت " : وعن سعيد بن جبَت
عاماً ٬تد اللذة وال يلحقهم بذلك جنابة فيحتاجوف إىل التطهَت وال 

 ."قوة ضعف وال ا٨تالؿ
 
وا١تؤمن إذا )) : : قاؿ قاؿ سعيد ا٠تدري  أيبعن و 

 كما يشتهياشتهى الولد ُب اٞتنة كاف ٛتلو ووضعو وسنو ُب ساعة  
 . وقاؿ األلباِّن صحيح الًتمذي رواه (( 

أصوهنم لنفسو ُب ىذه الدار عن  وأكمل الناس لذة يـو القيامة:
اٟتراـ فكما أف من شرب ا٠تمر ُب الدنيا مل يشرّٔا ُب اآلخرة ومن 
لبس اٟترير ُب الدنيا مل يلبسو ُب اآلخرة ومن أكل ُب صحاؼ 

 )): يها ُب اآلخرة كما قاؿ الذى  والفضة ُب الدنيا مل يأكل ف
   .متفق عليو  (( ىي ٢تم ُب الدنيا ولكم ُب اآلخرة

 
وإذا أردت أف تعرؼ كيف اشتياؽ  رٛتو ا:ابن القيم يقوؿ 

 الرجل ُب كل مرة للجلوس مع زوجتو:
 ُب شاسع البلداف  ٤تبوبو عن         غاب   بص   مثال واضرب ٢تم 
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 االمكاف من   سب    بلقائو           لو  وما  وػالي   يزعجو   والشوؽ
 امكاف  ذا  عنو وصار الوصل          مغيبو   طوؿ   بعد   اليو  واَب 

 حسباف  ال والذي أعطى بال          بو  شغل ذا    صار  أتلومو اف 
 عبثت بو األشواؽ طوؿ زماف           بعدما  شغل العروس بعرسو من

 شأنو ذو شاف   اليايل  تلك            أشغالو   عن   تسألو ال    با
 الطغياف  من  يا رب معذرة             غفرا قد طغت أقالمنا رب  يا 
 القمراف  يتقابل    أرايت إذ            تقابال   واجهتو ما    إذا  حىت

 فلتاف وعن    وتقبيل  ضم             عن  فسل ا١تتيم ىل ٭تل الصرب
 مكاف  بأي أـ   ُب أي واد            صربه خلف  ن يا  ا١تتيم  وسل

 والعيناف األذناف   لو  ملئت            وقد حالتو  كيف  وسل ا١تتيم 
 جرياف  كم بو للشمس من         و    ووجػ حواشيو  من منطق رقت 

 فرشيهما خلواف  على   و٫تا           إذا  عيشتو كيف  ا١تتيم   وسل
 ٚتاف بُت منظـو كنظم  من            منثورة      آلأًل       يتساقطاف
 ػمحبوب ُب روح وُب ر٭تافال         مع    ٣تلسو  كيف  وسل ا١تتيم 

 الولداف   من  أقمار بأكف            عليهما  الرحيق  وتدور كاسات
 يتكئاف ٍب   أخرى    وا٠تود           مرة   ىذا    الكأس    يتنازعاف
 ػشوقُت بعد البعد يلتقيافمع          أرأيت       وتضمو     مها فيض
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 و٫تا بثوب الوصل مشتمالف           منكد  الرقي  وغاب كل غاب 
 ضجراف ربك ما ٫تا   وحياة           ضجرين من ذا العيش ال أترا٫تا 
 األزماف      سائر    جديدا      حبو     لصا حبا   منهما  ويزيد كل

 باليقظاف  ليس    ّٔذا حقا            مؤمن   ىو   ما عذر امرئ با
 األٙتاف   بنفائس      طلبتها      م     النعيػ   جنات تا لو شاقتك 

 وكواع  بيض الوجوه حساف          وسعيت جهدؾ ُب وصاؿ نواعم
 على صخر من الصواف  ٕتلى          لو وا    جليت عليك عرائس 

 الكثباف ينهاؿ مثل نقى من           لوقتو   وعاد      حواشيو  ت رق
 سبحاف متقن صنعة االنساف          صنعو   ذا    الذي      سبحاف
 واالكراـ والسبحاف جالؿاإلو         وا١تلكوت   ذي اٞتربوت سبحاف 
 فباألجفا واللحظات عالفاإل        األسرار      عامل    أكرب    وا 

 صوات من سر ومن إعالفاأل        لسائر     السميع       واٟتمد 
 القرآف     ومنزؿ      واٟتميد     د    وا١تمجػ   وا١تسبح   ا١توحد  وىو

 السلطاف ذا  سبحانك اللهم          لو  بعد  ومن  قبل  من   واألمر 
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ىفيىالجنةىىرؤوةىالله
 يساوي شيئا مع رؤية ا ُب لكن كل ىذا النعيم ُب اٞتنة ال

َر بَِعيدٍ  َوأُْزِلَفِت اْٞتَنَّةُ  ﴿: قاؿ تعاىل ُب سورة ؽ  :اٞتنة  ،لِْلُمتَِّقَُت َغيػْ
َغْيِ  َوَجاَء َمْن َخِشَي الرَّْٛتََن بِالْ  ،ُدوَف ِلُكلّْ َأوَّاٍب َحِفيظٍ َىَذا َما ُتوعَ 
٢َتُْم َما َيَشاُءوَف  ،ا٠ْتُُلودِ  ـُ اْدُخُلوَىا ِبَساَلـٍ َذِلَك يَػوْ ، ِبَقْلٍ  ُمِني ٍ 

: ىو رؤية فا١تزيد كما قاؿ ابو بكر الصديق  ﴾ِفيَها َوَلَديْػَنا َمزِيدٌ 
   .ا

. ﴾لِلَِّذيَن َأْحَسُنوا اٟتُْْسٌَت َوزِيَاَدةٌ  ﴿:ُب سورة يونس وقاؿ 
 .رؤية ا تعاىل والزيادة ىي:

 نات ما طابت لذي العرفافاٞت          ُب    الرٛتن  رؤية    لوال  وا 
 اٟتيواف   جنة   ُب    وخطابو           وجهو    رؤية    نعيم   أعلى 

 النَتاف ساكٍت   عن   سبحانو           وأشد شيء ُب العذاب حجابو
 العيناف  نالت   ٦تا  فيو  ىم             الذي  نسوا ا١تؤمنوف   رآه وإذ
 األلواف   سائر  من   لذاهتم             اىل  عادوا عنهم  توارى   فإذا
 للرٛتن  العبد   اشتياؽ   من           ألذ   الدنيا  ىذه  ُب  ما وا 
 لإلنسافأكمل اللذات   ىي            سبحانو وجهو  رؤية   وكذاؾ 
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 العياف كما يرى القمراف  نظر          فوقهم  من     سبحانو   ويرونو
 االٯتاف   فاسد   اال  ينكره           مل ا  رسوؿ عن   ر توات  ىذا 
 نوعاف ػريضا ٫تا بسياقو وتع         تصر٭تا     القرآف     بو    وأتى 

 بالقرآف  من قد جاء َتتفس          ُب يونس  أتت قد   وىي الزيادة
 يروي صهي  ذا بال كتماف          بصحيحو   مسلم   عنو    ورواه
 االيقاف  ذو الصديق    ىو      بكر    أبو  ه فسر  كذاؾ    ا١تزيد و وى

 االحساف    تبعية    بعدىم         ىم وعليو أصحاب الرسوؿ وتابعو 
 سور من الفرقاف ُب   ػرٛتنال         لربنا    اللقا   ذكر   أتى    ولقد

 لرٛتنالقـو قد حجبوا عن ا          أف  التطفيف ولقد أتى ُب سورة 
 اٟتيواف  جنة    ُب    يرونو   ن        ا١تؤمنيػ أف     با١تفهـو   فيدؿ 
 األزماف وسوا٫تا من عا١تي            وأٛتد  الشافعي   استدؿ  وبذا 
 الطرفاف  وقتو  يـو   ُب كل           ربو    فناظر   وأعالىم    ىذا 
 ُب اٞتنات من نقصافليس            إذ دِّن  فيهم وما  أدناىم لكن 
 كاملتاف     ألفاف    بسنيننا          ملكو مسافة  ى فتل  الذي فهو 
 الداِّن   القري       ألدناه         يتو ّٔا أقصاه حقا مثل رؤ   فَتى 
 يعطيو رب لعرش ذو الغفراف          آخر أىلها  بأف  تٝتع  ما أو 

 ذي االحساف  سبحاف   ا ٢ت         ػثاؿأمدنيانا ٚتيعا عشر  أضعاؼ
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 القرآف  ففي  وشاىده   خربا        وروى ابن ماجة مسندا عن جابر
 وهتاف  لذة   ُب   ونعيمهم          وسرورىم عيشهم   ُب ىم   بينا
 والداِّن  قصيها   اٞتناف منو         أشرقت   قد  ساطع بنور    واذا

 على انساف  ٮتفى ال   الرب         نور  فرأوه    رؤوسهم  رفعوا اليو
 باإلحساف  قد جاء للتسليم         فوقهم      تعاىل    برّٔم   واذا 
 جهرا تعاىل الرب ذو السلطاف        فَتونو    عليكم   السالـ   قاؿ 

اللهم أنت السالـ ومنك  :"فال ترد تلك التحية بأحسن من قو٢تم
 ". تباركت يا ذا اٞتالؿ واالكراـ السالـ
 منادي جنة اٟتيواف عن   ٮتػػرب      االٯتاف    منادي    ٝتعت   أو ما
 بضماف  م ػلك   منجزه  و ػوى  د     لدى الرٛتن وع  لكم أىلها  يا 
 يزافػا١ت    ُب   لتػأثق   الناػأعم       كذا   أوجهنا بيضت    أما  قالوا 
 النَتاف  من مدخلُت أجرتنا ػح      اٞتنات     أدخلتنا   قد    وكذاؾ
 يػوحنان    يتػبرٛت  أعطيكموه        أف آف   موعد قد عندي  فيقوؿ 
 يافػبب  لمػمس  ذا روى   جهرا       حجابو   كشف   بعد من   فَتونو

 قرآف  بعد الكت   ح ػأص  اػ٫ت  ن    اللذي الصحيحُت  ولقد أتانا ُب 
 بالقرآف   اءػج   نػعم  البجلي ر     جري   الصدوؽ   الثقة    برواية 
 يرى القمراف  كما اف ػرؤيا العي      سبحانو    يرونو    العباد     اف 
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 افػّتن   و ػحزب    لمػيك  ا ػحق      سبحانو    بأنو  علمت      أوما
 وافػرض ذو   ٨تن راضوف قالوا       أنتم   ىل جاللو   جل    فيقوؿ

 انساف   من قط   وػينل م ػل ما       أعطيتنا وقد   نرضى أـ كيف ال 
 افػا١تن  من نسألو  منو   لػضأف     فيكوف    ذا غَت  شيء   ٍب   ىل
 نػالرٛت  من  خطػس  يغشاكم       فال   رضواِّن منو   أفضل  فيقوؿ
 دافػا١تي   كػذل   ُب     رػأخػمت      ىهنا   وا١تؤخر    بسبق    سبق 

 ربافػق  فههنا    ىناؾ  ى ػالزلف      أولو فهم   االماـ  اىل  واألقربوف
 افػالدي  ة ػحكم   ببعد   عدػب      مثلو     وا١تباعد   بقرب    قرب

 الفػن فػاب يا   قوؿػي  اٟتبي       ٤تاضرة  واحدىم   و٭تاضر الرٛتن
 افػوالعصي    ػبالذن   ارزا ػمب    و  فيػ كنت    اليـو الذي ىل تذكر 

 نػالرٛت  من خا ػتوبي ذاؾ  ما       وساطة   ٍب      ليس   ليوا  منو 
 والعفو واالحساف لو ػمن فض      الوػػن  قد    الذي    يعّرفو  لكن 
 الغفراف  ع ػواس فانك  دما ػق      بغفرة  مننت    أما   رب  فيقوؿ
 يػنأوصلتك اىل ال الدا  قد      اليت    مغفرٌب    الرٛتن   فيجيبو

 ﴿ فيا لذة األٝتاع بتلك ااضرة ويالذة األبصار بتلك ا١تناظرة
ُوُجوٌه يَػْوَمِئٍذ نَاِضَرٌة، ِإىَل َربػَّْها نَاِظَرٌة، َوُوُجوٌه يَػْوَمِئٍذ بَاِسَرٌة، َتُظنُّ َأْف 

 .﴾ يُػْفَعَل َِّٔا فَاِقَرةٌ 
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 آخر مه يدخم اجلىة
 أف النيب عن عبدا بن مسعود ُب صحيحو روى مسلم     
  :آخر من يدخل اٞتنة رجل فهو ٯتشي على الصراط  ))قاؿ

 فقاؿ:مرة ويكبو مرة وتسفعو النار مرة فإذا جاوزىا التفت إليها 
تبارؾ الذي ٧تاِّن منك لقد أعطاِّن ا شيئاً ما أعطاه أحدا من 

أي ريب أدنٍت من ىذه  فيقوؿ:األولُت واآلخرين فًتتفع لو شجرة 
فيقوؿ ا تبارؾ لها وأشرب من ماءىا الشجرة أستظل بظ

فيقوؿ ال يا " يا ابن أدـ لعلي إف أعطيتك سألتٍت غَتىا" وتعاىل:
وربو يعذره ألنو يرى ما ال ، ويعاىده أال يسألو شيئًا غَتىا. رب

فيدنيو منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها ٍب  ،صرب لو عليو
من  أدنٍت بيا ر  فيقوؿ:ترفع لو شجرة ىي أحسن من األوىل 

. ىذه ألشرب من مائها وأستظل بظلها ال أسالك غَتىا
لعلي إف  تعاىدِّن أنك ال تسألٍت غَتىا؟ "يا ابن آدـ أملفيقوؿ:

وربو ، أدنيتك منها أف تسألٍت غَتىا" فيعاىده أال يسألو غَتىا
فيدنيو منها فيستظل بظلها ، يعذره ألنو يرى ما ال صرب لو عليو
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فع لو شجرة عند باب اٞتنة ىي أحسن ويشرب من مائها ٍب تر 
أي رب أدنٍت من ىذه الشجرة ألستظل  فيقوؿ:من األوليُت، 

"يا ابن آدـ  فيقوؿ:بظلها وأشرب من مائها ال أسالك غَتىا ، 
بلى يا رب ىذه ال أسالك  قاؿ:أمل تعاىدِّن أال تسألٍت غَتىا" 

فإذا  ،هاوربو يعذره ألنو  يرى ما ال صرب لو عليو فيدنيو من. غَتىا
 .يا رب أدخلنيها فيقوؿ:ت أىل اٞتنة اأدناه منها ٝتع أصو 

"يا ابن آدـ ما يرضيك مٍت أيرضيك أف :جل جاللو فيقوؿ
يا رب أتستهزئ مٍت وأنت  قاؿ:أعطيك الدنيا ومثلها معها"؟ 

فقاؿ:" أال تسألونٍت  فضحك ابن مسعود ((. ؟رب العا١تُت
 ك رسوؿ ا ٦تا أضحك؟ قالوا: ٦تا تضحك؟  قاؿ: ضح
من ضحك رب  )): فقلنا: ٦تا تضحك يا رسوؿ ا؟ قاؿ

العا١تُت حُت قاؿ: أتستهزئ يب وأنت رب العا١تُت فيقوؿ: ال 
 . ((استهزئ بك ولكٍّت على ما أشاء قادر 
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اعلم أف اٞتنة غالية وأف ٙتنها غايل وأهنا حفت  :وفي الختام
ىذا الطريق طريق  فإفبا١تكاره فال بد من التضحية وعلو ا٢تمة 

وصرب على  ،وناح ألجلو نوح، وامتحن فيو ىود، تع  فيو آدـ
، وأضجع للذبح إٝتاعيل، ورمي ُب النار ا٠تليل، عقباتو صاّب

، وفقد الولد يعقوب ىذا يـو عصي وأوذي ُب ضيفو لوط وقاؿ 
بثمن ٓتس ولبث ، وبيع يوسف ابيضت عيناه من اٟتزف فهو كظيمو 

، وذا النوف نادى ُب وأوذي ُب قومو شعي ُب السجن بضع سنُت، 
أنت سبحانك إِّن كنت من الظا١تُت،  الظلمات أف ال إلو إال

تو ، وىاروف أخذه موسى بلحيوصرب على ٛتق بٍت اسرائيل موسى
وقاسى ، وذبح السيد اٟتصور ٭تِت ، ونشر با١تنشار زكريا،ورأسو

قى ا وأل ، وزاد على ا١تقدار بكاُء دواد، وسليماف فنتالضر أيوب
، على كرسيو جسدًا ٍب أناب، وعاش ُب الرباري والصحراء عيسى

، ع األذى ٤تمد صلى ا عليو وسلم: مات أبناؤهوعاِب الفقر وأنوا 
الغار، كسرت رباعيتو،  ، طورد ُبصحابو، حوصر ُب الشع قتل أ

أتنا٢تا أنت باللع  ، شج رأسو، طعن ُب عرضو، وأخرج من دياره
 ؟ !وباللهو
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 ؟ إن سلعة اهلل االية أال إن سلعة اهلل الجنة فهل من مممٍر لهاأال
 على الكسالف  بل انت غالية          رخيصة لست   يا سلعة الرٛتن
 واحد ال اثناف  األلف اال ُب           ينا٢تا    ليس    يا سلعة الرٛتن
 االٯتاف  مع  اال أولو التقوى            كفؤىا   ماذا  يا سلعة الرٛتن 
 األٙتاف  بأيسر  فلقد عرضت           ا١تشًتي   أين   يا سلعة الرٛتن

 امكاف فا١تهر قبل ا١توت ذو            يا سلعة الرٛتن ىل من خاط 
 اٯتاف ذوو وىم عنك طابا٠ت          تصرب     كيف يا سلعة الرٛتن 
 ره االنسافحجبت بكل مكا           أهنا     لوال    يا سلعة الرٛتن 
 الثاِّن اٞتزاء دار   وتعطلت            متخلف من   قط ما كاف عنها

 ا١تتواِّن ا١تبطل  ليصد عنها            كريهة    بكل  حجبت   لكنها
 ٔتشيئة الرٛتن العلى   رب            اىل  تسمو    اليت  وتنا٢تا ا٢تمم
الَِّذيَن  ﴿ :سورة الزمرأف ٬تعلنا ٦تن قاؿ عنهم ُب  أسأؿ ا 

َيْسَتِمُعوَف اْلَقْوَؿ فَػَيتَِّبُعوَف َأْحَسَنُو أُْولَِئَك الَِّذيَن َىَداُىْم اللَُّو َوأُْولَِئَك ُىْم 
العمل خالصًا لوجهو تعاىل  وأف  ىذا أف ٬تعل وأسألو  ،﴾أُْوُلوا األَْلَباِب 

جزا ا ينفعنا بو يـو ال ينفع ماؿ وال بنوف إال من أتى ا بقل  سليم و 
خَتاً كل من ساىم بإ٧تاز ىذا العمل ولو بالكلمة الطيبة، وجزا ا خَتاً  

 واٟتمد رب العا١تُت. كل من ساىم بنشرة وتوزيعو.
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