هذا الكتاب
حياول هذا الكتاب مجع ما ورد من األحاديث املوافقة للقرآن الكريم حول
اإليامن باملعاد ،وهو من األركان األساسية الكربى للدين ،والذي ال يرتبط باحلقائق
العقدية فقط ،وإنام له تأثريه الكبري يف السلوك والرتبية.
وقد رأينا من خالل ما ورد يف القرآن الكريم من اآليات املرتبطة باملعاد ،أهنا
حتوي ـ بسبب مزجها بني املعارف العقدية والقيم السلوكية ـ قيمتني كبريتني اعتربنا
كل واحدة منهام ضابطا من الضوابط الكربى لألحاديث املقبولة:
أوالمها :أن املعاد مرتبط بالدرجة األوىل بالعدالة اإلهلية ،ولذلك ينترص اهلل
تعاىل فيه للمظلومني عىل الظاملني ،وينال كل عامل جزاء عمله ،حسنا كان أو قبيحا،
وهلذا ُوضعت املوازين والرصاط ،و ُفرق بني جزاء املؤمنني وغريهم ،بل عىل أساس
ذلك كانت اجلنة درجات تتفاوت بحسب أعامل الصاحلني ،والنار دركات تتفاوت
بحسب جرائم املنحرفني.
ثانيهام :أن املعاد مرتبط بالرمحة اإلهلية ،ولذلك كان املعاد ـ ابتداء من املوت ـ
هو املحل الذي يسعد فيه املؤمنون ،ويلقون من عظيم العناية اإلهلية ما يملؤهم حمبة
له.
وبناء عىل هذا؛ فقد قبلنا كل األحاديث التي تصور بعض مظاهر رمحة اهلل
تعاىل بعباده الصاحلني إما حال املوت ،أو عند الربزخ ،أو عند النرش واحلرش ،أو عند
اجلزاء ،ملا لتلك األحاديث من تأثري تربوي كبري؛ فهي ترغب يف األعامل الصاحلة،
مثلام ترهب العدالة اإلهلية من االنحرافات ،وما تعلق هبا.

سنة بال مذاهب
()6

المعاد ..والرحمة والعدالة
األحاديث الواردة حول المعاد وموازينه وقيمه
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املقدمة
حياول هذا الكتاب مجع ما ورد من األحاديث املوافقة للقرآن الكريم حول اإليامن
باملعاد ،وهو من األركان األساسية الكربى للدين ،والذي ال يرتبط باحلقائق العقدية فقط،
وإنام له تأثريه الكبري يف السلوك والرتبية.
وقد رأينا من خالل ما ورد يف القرآن الكريم من اآليات املرتبطة باملعاد ،أهنا حتوي
ـ بسبب مزجها بني املعارف العقدية والقيم السلوكية ـ قيمتني كبريتني اعتربنا كل واحدة
منهام ضابطا من الضوابط الكربى لألحاديث املقبولة:
أوالمها :أن املعاد مرتبط بالدرجة األوىل بالعدالة اإلهلية ،ولذلك ينترص اهلل تعاىل فيه
للمظلومني عىل الظاملني ،وينال كل عامل جزاء عمله ،حسنا كان أو قبيحا ،وهلذا ُوضعت
املوازين والرصاط ،و ُفرق بني جزاء املؤمنني وغريهم ،بل عىل أساس ذلك كانت اجلنة
درجات تتفاوت بحسب أعامل الصاحلني ،والنار دركات تتفاوت بحسب جرائم
املنحرفني.
وهلذه القيمة دور كبري يف الرتهيب من عذاب اهلل الذي ينزل باملنحرفني واملحرفني،
وهلذا فقد جعلنا من الضوابط األساسية لألحاديث التي نرى قبوهلا عدم تعارضها مع تلك
الزواجر التي وردت يف القرآن الكريم ،والتي حتذر من التقصري والتفريط يف العمل
ِ
ِ
ان َأ ْه ِل
الصالح ،وتساوي بني األمم مجيعا يف ذلك ،كام قال تعاىلَّ ﴿ :ل ْي َس بِ َأ َمان ِّي ُك ْم َوال َأ َم ِّ
َاب من يعم ْل سوءا ُُيزَ بِ ِه والَ َُيِدْ َله ِمن د ِ
ِ
ون اهللهِ َولِ ًّيا َوالَ ن َِص ًريا﴾ [النساء]123:
ُ
ُ
َ
ا ْلكت ِ َ َ ْ َ ُ ً ْ
وهكذا اآليات القرآنية الكثرية التي تبني أن العدالة والرمحة اإلهلية متناسقتان
متكاملتان ،ال يعارض أحدمها اآلخر ،عىل خالف ما توهم به تلك األحاديث املردودة،
7

والتي تصور أن الرمحة تقيض عىل العدالة ،بل تقيض عىل كل القيم التي جاءت النصوص
املقدسة لتقريرها ،وتثبيتها ،وتربية املؤمن عليها.
ومن األمثلة عىل ذلك ما ورد يف هذا املشهد القرآن من مشاهد القيامة ،والذي عرب
ني (ِ )39يف جن ٍ
ِ
اب ا ْل َي ِم ِ
عنه قوله تعاىلُ ﴿ :ك ُّل َن ْف ٍ
َّات
َ
س بِ َام ك ََس َب ْت َرهينَ ٌة ( )38إِ َّال َأ ْص َح َ
ون ( )40ع ِ
َيت ََسا َء ُل َ
َن املُْ ْج ِر ِمنيَ (َ )41ما َس َل َك ُك ْم ِيف َس َق َر (َ )42قا ُلوا ََل ْ ن َُك ِم َن املُْ َص ِّلنيَ
(َ )43و ََل ْ ن َُك ُن ْط ِع ُم ا ْملِ ْسكِنيَ (َ )44و ُكنَّا ن ُ
اخلائِ ِضنيَ (َ )45و ُكنَّا ُنك َِّذ ُب بِ َي ْو ِم
َخ ُ
وض َم َع ْ َ

الدِّ ِ
ين (َ )46حتَّى َأتَانَا ا ْل َي ِقنيُ (َ )47ف َام َتنْ َف ُع ُه ْم َش َفا َع ُة َّ
الشافِ ِعنيَ ([ ﴾)48املدثر- 38 :
]48

فاآليات الكريمة أخربت أن الذين ال يصلون ..أي ليس هلم تواصل روحي باهلل..
والذين ال يطعمون املسكني ..أي ليس هلم أي تواصل ورمحة باملجتمع ..هؤالء وغريهم
ال تنفعهم شفاعة الشافعني حتى لو تقدموا للشفاعة هلم.
وهكذا نرى القرآن الكريم حيذرنا من ذلك اليوم اخلطري الذي ال تنفع فيه أمثال تلك
َت ِزي َن ْف ٌس عَن
الشفاعات التي تذكرها تلك الروايات ،كام قال تعاىلَ ﴿ :وا َّت ُقو ْا َي ْوم ًا الَّ َ ْ
َّن ْف ٍ
س َش ْيئ ًا َوالَ ُي ْق َب ُل ِمن َْها َش َفا َع ٌة َوالَ ُيؤْ َخ ُذ ِمن َْها عَدْ ٌل﴾ (البقرة ،)48 :وقالَ ﴿ :ما لِل َّظاملِنيَ
ِ
ِ ِ
اع﴾ (غافر)18 :
م ْن َمحي ٍم َو َال َشفي ٍع ُي َط ُ
وهكذا نجد القرآن الكريم يرصح بغضب اهلل ولعنته وعقابه الشديد عىل ذنوب
كثرية نراها هينة سهلة عند أولئك الذين رضبوا القرآن باحلديث ..ورضبوا الدين وقيمه بام
رشعوه ألنفسهم من رشائع اهلوى.
ِ
مهزَ ٍة َملُزَ ٍة ( )1ا َّل ِذي
فاهلل تعاىل أخرب عن اهلمز واللمز وعقوبته ،فقالَ ﴿ :و ْي ٌل ل ُك ِّل ُ َ
احلُ َط َم ِة (َ )4و َما َأ ْد َر َ
ب َأ َّن َما َل ُه َأ ْخ َلدَ ُه ( )3ك ََّال َل ُينْ َب َذ َّن ِيف ْ
اك َما
حي َس ُ
َمج ََع َم ًاال َوعَدَّ َد ُه (ْ َ )2
8

ْ
احلُ َط َم ُة ( )5ن َُار اهلل املُْو َقدَ ُة ( )6ا َّلتِي َت َّطلِ ُع ع ََىل ْاألَ ْفئِدَ ِة ( )7إِ َّهنَا َع َل ْي ِه ْم ُمؤْ َصدَ ٌة (ِ )8يف ع ََم ٍد
ُُمَدَّ َد ٍة ([ ﴾)9اهلمزة]9 - 1 :
وأخرب عن عقوبة القتل العمد ،وأهنا اخللود يف جهنم ،فقالَ ﴿ :و َم ْن َي ْق ُت ْل ُمؤْ ِمنًا
ِ ِ
ِ
ب اهلل َع َل ْي ِه َو َل َعنَ ُه َو َأعَدَّ َل ُه ع ََذا ًبا عَظِ ًيام (﴾)93
يها َوغَض َ
ُم َت َع ِّمدً ا َف َجزَ اؤُ ُه َج َهن َُّم َخالدً ا ف َ
[النساء]93 :
وهكذا لو تأملنا القرآن مجيعا ..بل معه الكثري من السنة ،لوجدنا فيهام نصوصا كثرية
متلؤنا باملهابة ومن خشية اهلل ومن اخلوف من تعدي حدود اهلل ،كام قال تعاىل﴿ :تِ ْل َك ُحدُ و ُد
ني اهلل آ َياتِ ِه لِلن ِ
َّاس َل َع َّل ُه ْم َي َّت ُق َ
ون﴾ [البقرة]187 :
وها ك ََذلِ َك ُي َب ِّ ُ
اهلل َف َال َت ْق َر ُب َ
ِ
الر ُس ِل َو َما َأ ْد ِري
وقد أورد املفرسون يف تفسري قوله تعاىلُ ﴿ :ق ْل َما ُكن ُْت بِدْ عًا م َن ُّ
وحى إِ َ ََّل َو َما َأنَا إِ َّال ن َِذ ٌير ُمبِنيٌ ﴾ [األحقاف ]9 :عن أم
َما ُي ْف َع ُل ِِب َو َال بِ ُك ْم إِ ْن َأتَّبِ ُع إِ َّال َما ُي َ
العالء قالت :طار لنا عثامن بن مظعون يف السكنى حني اقرتعت االنصار عىل سكنى
املهاجرين .فاشتكى فمرضناه حتى تويف ،ثم جعلناه يف أثوابه ،فدخل علينا رسول اهلل ،
فقلت :رمحة اهلل عليك أبا السائب ،فشهاديت عليك لقد أكرمك اهلل ،قال :وما يدريك؟
قلت :ال أدري واهلل ،قال :أما هو فقد جاءه اليقني ،إن ألرجو له اخلري من اهلل ،واهلل ما أدري
وأنا رسول اهلل مايفعل ِب وال بكم .قالت أم العالء :فواهلل ال أزكي احدا بعده(.)1
وقد ورد يف احلديث تصوير لبعض مشاهد العدل يف أداء احلقوق ملستحقيها يوم القيامة،
وذلك حني سأل رسول اهلل  الصحابة ،فقال(:أتدرون من املفلس؟) ،فقالوا(:املفلس فينا من
ال درهم له وال متاع) ،فقال (:إن املفلس من أمتي من يأيت يوم القيامة بصالة وصيام وزكاة

(  )1رواه أمحد  436/6ويف  436/6والبخاري 91/2 :ويف  238/3و.44/9
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ويأيت قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا ورضب هذا فيعطى هذا من حسناته
وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقيض ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم
طرح يف النار)()1

فعدالة اهلل املطلقة تقتيض أن ال يضيع أي حق من احلقوق مهام كان ،ولذلك قال رسول

ثم دينار وال درهم
اهلل ( :من كانت عنده مظلمة ألخيه فليتحلله منها ،فإنه ليس َّ
من قبل أن يؤخذ ألخيه من حسناته ،فإن َل يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه
فطرحت عليه)

()2

بل إن النصوص أخربت بعدالة اهلل الشاملة للحيوانات حتى يقتص للشاة اجلامء من
الشاة القرناء ( ،)3ويف احلديث القديس عن اجلنة ،يقول اهلله تعاىل(:وعزيت وجالَل ال
اب َم ْن َمح ََل ُظ ْل ًام﴾
ُياوزن اليوم ظلم ظاَل)( ،)4وهو ما ينص عليه قوله تعاىلَ ﴿:و َقدْ َخ َ
(طـه)111 :
هذه هي األحاديث التي تتوافق مع القرآن ،ومع العقول ،ومع الفطرة ومع قيم
العدالة اإلهلية التي تزن مثاقيل الذر ..وهي التي ال يصح أن يروى غريها معها ،ألن مثل
﴿والَ َت ُكو ُنو ْا كَا َّلتِي َن َق َض ْت َغزْ َهلَا
ذلك مثل تلك املرأة التي ذكرها القرآن الكريم ،فقالَ :
ِمن بع ِد ُقو ٍة َأنكَا ًثا َتت ِ
ال َب ْينَ ُك ْم َأن َت ُك َ
َّخ ُذ َ
ون َأ ْي َام َن ُك ْم َد َخ ً
ون ُأ َّم ٌة ِه َي َأ ْر َبى ِم ْن ُأ َّم ٍة ِإن ََّام َي ْب ُلو ُك ُم
َ ْ َّ
(  )1رواه مسلم رقم ( ،)2581والرتمذي رقم ()2420
(  )2رواه البخاري ()6534
(  )3نص احلديث (:لتؤدن احلقوق إىل أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة اجلامء من الشاة القرناء تنطحها) ابن جرير يف
تفسريه ()18 - 17 / 30
(  )4رواه الطربان يف املعجم الكبري .95/2
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اهللهُ بِ ِه و َليبينَن َل ُكم يوم ا ْل ِقيام ِة ما ُكن ُتم فِ ِ
يه َ ْ
َتتَلِ ُفون﴾ [النحل]92:
ْ
َ ُ َ ِّ َّ ْ َ ْ َ َ َ َ
ثانيهام  :أن املعاد مرتبط بالرمحة اإلهلية ،ولذلك كان املعاد ـ ابتداء من املوت ـ هو
املحل الذي يسعد فيه املؤمنون ،ويلقون من عظيم العناية اإلهلية ما يملؤهم حمبة له.
وبناء عىل هذا؛ فقد قبلنا كل األحاديث التي تصور بعض مظاهر رمحة اهلل تعاىل
بعباده الصاحلني إما حال املوت ،أو عند الربزخ ،أو عند النرش واحلرش ،أو عند اجلزاء ،ملا
لتلك األحاديث من تأثري تربوي كبري؛ فهي ترغب يف األعامل الصاحلة ،مثلام ترهب العدالة
اإلهلية من االنحرافات ،وما تعلق هبا.
وقد قسمنا الكتاب بحسب مراحل املعاد إىل ثالثة أقسام:
األوىل :مرحلة املوت والربزخ.
الثانية :مرحلة املعاد واملحكمة اإلهلية.
الثالثة :مرحلة اجلزاء اإلهلي.
وقد خصصنا كل مرحلة من املراحل بفصل خاص هباُ ،يمع األحاديث الواردة
فيها من املصادر السنية والشيعية ،سواء ما روي عن رسول اهلل  أو ما روي عن أئمة
اهلدى ،والذي نرى أنه من رواياهتم عن رسول اهلل  ،كام أرشنا إىل ذلك يف األجزاء
السابقة.
وقد ختمنا الكتاب بفصل خاص بنامذج عن األحاديث املردودة التي نرى تعارضها
مع القرآن الكريم ،مع بيان سبب ردها.
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الفصل األول
ما ورد حول املوت والربزخ
نحاول يف هذا الفصل مجع ما نراه مقبوال من األحاديث املتعلقة باملرحلة األوىل من
مراحل املعاد ،وهي املوت والربزخ ،وكالمها ُما ورد ذكرمها يف القرآن الكريم ،وذكر ما
يرتبط هبام من أحوال خمتلفة ،ولذلك فإن كل األحاديث املتوافقة مع ما ذكره القرآن الكريم
عنهام ال يمكن رفضها ،حتى لو ضعف سندها عند املحدثني ،بناء عىل أنه ال يرتبط هبا أي
أمور عملية ،وإنام هي أحاديث للتذكرة واملوعظة.
وقد قسمنا هذا الفصل ـ بحسب عنوانه ـ إىل قسمني:
أوهلام :يتعلق باملوت ،وأحواله ،وكيفية التعامل مع املوتى ،ونحوها ُما ورد يف
األحاديث.
ثانيهام :يتعلق بالربزخ ،وأحواله ،وعالقة املوتى باألحياء ،وما ينفعهم من األعامل،
وغري ذلك ُما وردت به النصوص املقدسة.
أوال ـ ما ورد حول املوت وأحوال املوتى:
وقد ذكر القرآن الكريم الكثري من احلقائق الغيبية املرتبطة به ،والتي أيدهتا األحاديث
الكثرية ،ومن تلك املعارف:
 .1أن املوت ،وإن كانت صورته الظاهرة واحدة لدى البرش مجيعا إال أهنا َتتلف من
حيث حقيقتها بحسب األعامل واملراتب ،ذلك أنه عند املوت يشعر اإلنسان باملصري الذي
سيصري إليه ،ولذلك يطلب الرجوع إن كان مقرصا أو مفرطا أو منحرفا ،كام قال تعاىل:
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ِ
ِ ِ
ْت ك ََّال
احلا فِ َيام ت ََرك ُ
﴿ َحتَّى إِ َذا َجا َء َأ َحدَ ُه ُم املَْ ْو ُ
ت َق َال َر ِّب ْارج ُعون (َ )99ل َع ِّيل َأع َْم ُل َص ً
إِ َّهنَا كَلِ َم ٌة ُه َو َقائِ ُل َها َو ِم ْن َو َرائِ ِه ْم َب ْرزَ ٌخ إِ َىل َي ْو ِم ُي ْب َع ُث َ
ون ﴾ [املؤمنون]100 ،99 :
 .2أن اإلنسان حني موته تنكشف له احلقائق ،ويتجىل له ما كان غافال عنه ،ذلك أنه
َل يكن يرى سوى عاَل امللك ،وغافال عن عاَل امللكوت ،وبعد املوت يظهر له ما كان خافيا
ِ
احل ِّق َذلِ َك َما
عنه من هذا العاَل ،كام نص عىل ذلك قوله تعاىلَ ﴿ :و َجا َء ْ
ت َسك َْر ُة املَْ ْوت بِ ْ َ
ُكن َْت ِمنْه َ ِ
حتيدُ ﴾ [ق]19 :
ُ
 .3أن املشاهد التي يراها اإلنسان يف ساعة احتضاره ،وقبل موته ،تتناسب مع عمله
ومرتبته ،كام قال تعاىلَ ﴿ :ف َلو َال إِ َذا ب َلغ ِ
احلُ ْل ُقو َم (َ )83و َأ ْن ُت ْم ِحينَئِ ٍذ َتنْ ُظ ُر َ
َت ْ
ون (َ )84ون َْح ُن
َ
ْ
ون (َ )85ف َلو َال إِ ْن ُكنْ ُتم غ ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
رص َ
وهنَا إِ ْن
ْ
َري َمديننيَ ( )86ت َْرج ُع َ
ْ َْ
َأ ْق َر ُب إ َل ْيه منْ ُك ْم َو َلك ْن َال ُت ْب ُ
اد ِقنيَ (َ )87ف َأما ِإ ْن ك َ ِ
ُكنْ ُتم ص ِ
حي ٌ
ان َو َجن َُّت ن َِعي ٍم (َ )89و َأ َّما
ْ َ
َان م َن املُْ َق َّر ِبنيَ (َ )88ف َر ْو ٌح َو َر ْ َ
َّ
اب ا ْل َي ِم ِ
اب ا ْل َي ِم ِ
ني (َ )90ف َس َال ٌم َل َك ِم ْن َأ ْص َح ِ
َان ِم ْن َأ ْص َح ِ
ني (َ )91و َأ َّما إِ ْن ك َ
إِ ْن ك َ
َان ِم َن
الضا ِّلنيَ (َ )92فنُزُ ٌل ِم ْن َمحِي ٍم (َ )93وت َْصلِ َي ُة َج ِحي ٍم ( )94إِ َّن َه َذا َهل ُ َو َح ُّق ا ْل َي ِق ِ
ني
املُْك َِّذبِنيَ َّ
اس ِم َر ِّب َك ا ْل َعظِي ِم ([ ﴾)96الواقعة 83 :ـ ]96
(َ )95ف َس ِّب ْح بِ ْ

 .4أن صورة املوت َتتلف باختالف األعامل واملراتب ،وقد ذكر اهلل تعاىل كيفية وفاة
ون َس َال ٌم َع َل ْي ُك ُم ا ْد ُخ ُلوا ْ
اه ُم املَْ َالئِ َك ُة َط ِّيبِنيَ َي ُقو ُل َ
اجلَنَّ َة بِ َام ُكنْ ُت ْم
الطيبني ،فقال ﴿ :ا َّل ِذي َن َتت ََو َّف ُ
َت ْع َم ُل َ
ون ﴾ [النحل]32 :
ومثل ذلك ما أشار إليه القرآن الكريم من أنواع التكريم والتبجيل التي يلقاها املؤمن
ِ
اس َت َقا ُموا
يف املواقف املختلفة من طرف املالئكة ،كام قال تعاىل﴿ :إِ َّن ا َّلذي َن َقا ُلوا َر ُّبنَا اهللَُّ ُث َّم ْ
ِ
ِ
اجلن َِّة ا َّلتِي ُكنْ ُت ْم ُتوعَدُ َ
ون ( )30ن َْح ُن
رشوا بِ ْ َ
َت َتنَزَّ ُل َع َل ْي ِه ُم املَْ َالئ َك ُة َأ َّال ََتَا ُفوا َو َال َحتْزَ ُنوا َو َأ ْب ُ
ِ
ِ
ِ ِ
َأولِياؤُ ُكم ِيف ْ ِ
يها َما تَدَّ ُع َ
ون
يها َما ت َْشت َِهي َأ ْن ُف ُس ُك ْم َو َل ُك ْم ف َ
احل َياة الدُّ ْن َيا َو ِيف ْاآلخ َرة َو َل ُك ْم ف َ
َ
ْ َ ْ
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(ُ )31نزُ ًال ِم ْن َغ ُف ٍ
ور َر ِحي ٍم﴾ [فصلت]32 - 30 :
وبخالفهم املنحرفون الذين ذكر اهلل تعاىل صورة موهتم ،واملعاناة التي يعانوهنا
عنده ،فقالَ ﴿ :و َل ْو ت ََرى إِ ْذ َيت ََو ََّّف ا َّل ِذي َن َك َف ُروا املَْ َالئِ َك ُة َي ْ ِ
ْض ُب َ
وه ُه ْم َو َأ ْد َب َار ُه ْم َو ُذو ُقوا
ون ُو ُج َ
احل ِر ِيق (َ )50ذلِ َك بِام َقدَّ م ْت َأي ِدي ُكم و َأ َّن اهللََّ َليس بِ َظ َّال ٍم لِ ْلعبِ ِ
يد﴾ [األنفال،50 :
َ
ْ َ
ْ َ
َ َ ْ
ع ََذ َ
اب ْ َ
]51
وقال يف مشهد آخرَ ﴿ :ذلِ َك بِ َأ َّهنُ ْم َقا ُلوا لِ َّل ِذي َن ك َِر ُهوا َما نَزَّ َل اهللَُّ َسنُطِي ُع ُك ْم ِيف َب ْع ِ
ض
ِ
ف إِ َذا ت ََو َّفت ُْه ُم املَْ َالئِ َك ُة َي ْ ِ
ْض ُب َ
وه ُه ْم َو َأ ْد َب َار ُه ْم
ْس َار ُه ْم (َ )26ف َك ْي َ
ون ُو ُج َ
ْاألَ ْم ِر َواهللَُّ َي ْع َل ُم إ ْ َ
(َ )27ذلِ َك ِب َأ َّهنُ ُم ا َّت َب ُعوا َما َأ ْس َخ َط اهللََّ َوك َِر ُهوا ِر ْض َوا َن ُه َف َأ ْح َب َط َأع َْام َهل ُ ْم ﴾ [حممد- 26 :
]28
ت واملَْ َالئِ َك ُة ب ِ
ِ
ِ
وقال يف مشهد آخرَ ﴿ :و َل ْو ت ََرى إِ ِذ ال َّظاملُِ َ
اس ُطو
َ
ون ِيف غ ََم َرات املَْ ْو َ
َأي ِدهيِم َأ ْخ ِرجوا َأ ْن ُفس ُكم ا ْليوم َُتْزَ و َن ع ََذاب ْاهل ِ
ون بِ َام ُكنْ ُت ْم َت ُقو ُل َ
احل ِّق َو ُكنْ ُت ْم
َ ُ َْ َ ْ
ُ
َري ْ َ
ْ ْ
َ ُ
ون ع ََىل اهللَِّ غ ْ َ
ِِ
ْرب َ
ون ﴾ [األنعام]93 :
َع ْن آ َياته ت َْس َتك ِ ُ
َّاش َط ِ
َات غَر ًقا ( )1والن ِ
َّازع ِ
ومجع بني املشهدين يف قوله تعاىلَ ﴿ :والن ِ
ات ن َْش ًطا ()2
َ
ْ
ات سبحا (َ )3فالسابِ َق ِ
والسابِح ِ
ات َس ْب ًقا ([ ﴾)4النازعات]4 - 1 :
َ ْ ً
َ َّ َ
َّ
فمن األقوال الواردة يف تفسري اآليات الكريمة ما روي عن اإلمام عيل أنه قال:
َّاش َط ِ
َات غَرق ًا] هي املالئكة تنزع أرواح الك هفار،و[الن ِ
َّازع ِ
([ َوالن ِ
ات ن َْشط ًا] هي املالئكة
ْ
تنشط أرواح الك هفار ،ما بني األظفار واجللد حتهى َترجها،و[السابِح ِ
ات َس ْبح ًا]املالئكة
َّ َ
تسبح بأرواح املؤمنني السامء واألرضَ [ ،فالس ِاب َق ِ
ات َس ْبق ًا] هي املالئكة تسبق بعضها بعض ًا
َّ

14

بأرواح املؤمنني إىل اهلل تعاىل)()1

بناء عىل هذا سنذكر يف هذا املبحث ما ورد يف األحاديث حول املوت وأحوال
املوتى ،وأضفنا إليها ما ورد حول كيفية التعامل مع املوتى ،بغض النظر عن األحوال التي
يكونون عليها.
 .1ما ورد من املواعظ املرتبطة باملوت:
وقد قسمناها بحسب مصادرها إىل قسمني:
أ ـ املواعظ النبوية املرتبطة باملوت:
من األحاديث التي نرى قبوهلا بسبب عدم معارضتها للقرآن الكريم:
[احلديث ]1 :قال رسول اهلل ( : املوت ،املوت ،جاء املوت بام فيه ،جاء بالروح
والكرة املباركة إىل جنة عالية ،ألهل دار اخللود الذين كان هلا سعيهم ،وفيها
والراحة
ه
والكرة اخلاْسة إىل نار حامية ،ألهل
رغبتهم ،وجاء املوت بام فيه ،جاء بالشقوة والندامة
ه
دار الغرور الذين كان هلا سعيهم وفيها رغبتهم)()2

[احلديث ]2 :سئل رسول اهلل  :أي املؤمنني أكيس؟ قال( :أكثرهم ذكرا للموت،
وأشدهم له استعدادا)()3

[احلديث ]3 :جاء جربيل عليه السالم إىل النبي  فقال( :ياحممد عش ماشئت
فانك ميت ،واحبب من شئت فانك مفارقه ،واعمل ماشئت فانك مالقيه)()4

(  )1كنز العامل  545 :2ح.4686
(  )2بحار األنوار ،126/6 :وكتاب احلسني بن سعيد.
( )3بحار األنوار ()267 /71
( )4بحار األنوار ()267 /71
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[احلديث ]4 :قال رسول اهلل ( :شيئان يكرههام ابن آدم :يكره املوت واملوت
أقل للحساب)()1
راحة للمؤمن من الفتنة ،ويكره ق هلة املال وق هلة املال ه

[احلديث ]5 :دخل رسول اهلل  عىل رجل يعوده وهو ٍ
شاك ،فتمنى املوت ،فقال
رسول اهلل ( :ال تتم هن املوت ..فإنك إن ُ
تك حمسن ًا تزدد إحسانا إىل إحسانك ،وإن كنت
فتؤخر لتستعتب ،فال متنهوا املوت)()2
مسيئ ًا ه

[احلديث ]6 :قال اإلمام عيل( :كان ضحك النبي  التبسم ،فاجتاز ذات يوم بفئة
غره منكم
من األنصار وإذا هم يتحدثون ويضحكون بمأل أفواههم ،فقال :ياهؤالء من ه
وقرص به اخلري عمله ،فليطلع يف القبور وليعترب بالنشور ،وإذكروا املوت فإنه هادم
أمله ه
اللذات)()3

[احلديث ]7 :سئل رسول اهلل  عن قول اهلل عزه ه
وجلَ ﴿ :وك َ
حت َت ُه َكنْزٌ َهل ُ َام﴾
َان َ ْ
[كهف ،]82 :وما ذلك الكنز الذي أقام اخلْض اجلدار عليه؟ ..فقال ( :علم مدفون يف
لوح من ذهب ،مكتوب فيه :وعجب ًا ملن أيقن باحلساب غد ًا ثم هو ال يعمل)()4
[احلديث ]8 :قال رسول اهلل ( :اعمل عمل من يظن أنه يموت غد ًا)()5

[احلديث ]9 :قال رسول اهلل ( :إن ملك املوت إذا نزل لقبض روح الفاجر نزل
ومعه سفود من نار) ،فسئل :يارسول اهلل فهل يصيب ذلك أحد ًا من ُامتك؟ قال( :نعم

(  )1بحار األنوار ،128/6 :واخلصال .37/1
(  )2بحار األنوار ،128/6 :وأماَل الطويس ص.245
(  )3أماَل الطويس ،ص .522
(  )4اجلعفريات.237 :
(  )5اجلعفريات.163 :
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حاك ًام جائر ًا ،وآكل مال اليتيم ،وشاهد الزور ،وإن شاهد الزور يدلع لسانه يف النار كام يدلع
لسانه يف االناء)()1

[احلديث ]10 :جاء رجل إىل رسول اهلل  فقال :ما َل يارسول اهلل ال أحب
حتب املوت
املوت؟ فقال له :ألك مال؟ قال :نعم ،قال :فقده مته ،قال :ال ،قال :فمن ثم ال ه
ألن قلب الرجل عند متاعه)()2

[احلديث ]11 :قال رسول اهلل ( :أكثروا من ذكر هادم اللذات) ،فقيل :يارسول
اهلل وما هادم اللذات؟ قال ( :املوت فان أكيس املؤمنني أكثرهم ذكر ًا للموت ،وأحسنهم
للموت استعداد ًا)()3

[احلديث ]12 :قال رسول اهلل  :إذا دعيتم إىل اجلنائز فأْسعوا فانه تذكرة
اآلخرة)()4

[احلديث ]13 :قال رسول اهلل ( :أديموا ذكر هادم اللذات) ،قالوا :يارسول اهلل
وما هادم اللذات؟ قال( :املوت فانه من أكثر ذكر املوت سىل عن الشهوات ،ومن سىل عن
الشهوات هانت عليه املصيبات ،ومن هانت عليه املصيبات سارع يف اخلريات)()5

حق احلياء) ،قالوا :وما نفعل
[احلديث ]14 :قال رسول اهلل ( :استحيوا من اهلل ه
يا رسول اهلل؟ ..قال( :فإن كنتم فاعلني ،فال يبيت هن أحدكم إال وأج ُله بني عينيه ،وليحفظ

( )1اجلعفريات.146 :
(  )2اجلعفريات.211 :
(  )3اجلعفريات.199 :
(  )4اجلعفريات.33 :
(  )5مسند زيد بن عيل.386 :

17

الرأس وما وعى ،والبطن وما حوى ،وليذكر القرب والبىل ،و َمن أراد اآلخرة فليدع زينة
احلياة الدنيا)()1

أحب املوت؟ ..فقال له( :ألك
[احلديث ]15 :أتى رجل النبي  فقال :ما َل ال
ه
مال؟) ..قال( :نعم ،قال( :فقده مته؟) ..قال( :ال ،قال( :فمن َثم ال حتب املوت)()2
ٌ

ه

ب ـ مواعظ أئمة اهلدى املرتبطة باملوت:
من األحاديث الواردة عن أئمة اهلدى املرتبطة هبذا املعنى:
ما ورد عن اإلمام عيل:
[احلديث ]16 :قال اإلمام عيل( :من أكثر من ذكر املوت ريض من الدنيا باليسري)()3

[احلديث ]17 :قال اإلمام عيل يف قوله تعاىلَ ﴿ :و َال َتن َْس ن َِصي َب َك ِم َن الدُّ ْن َيا ﴾
[القصص :] 77 :أي التنس صحتك وقوتك ،وفراغك وشبابك ،ونشاطك وغناك أن
تطلب به االخرة)()4

[احلديث ]18 :سئل اإلمام عيل( :بامذا أحببت لقاء اهلل؟) ..قال( :ملا رأيته قد اختار
أن الذي أكرمني هبذا ليس ينسان فأحببت لقاءه)()5
َل دين مالئكته ورسله وأنبيائه ،علمت ه

ال يضحك ،فقال :ه
[احلديث ]19 :تبع اإلمام عيل جنازةً ،فسمع رج ً
(كأن املوت فيها
ه
ه
عام
احلق فيها عىل غرينا وجب،
وكأن ه
عىل غرينا ُكتب،
وكأن الذي نرى من األموات سفر ه

(  )1بحار األنوار ،131/6 :وقرب اإلسناد ص.13
(  )2بحار األنوار ،127/6 :واخلصال .10/1
( )3هنج البالغة ج  2ص .227
( )4بحار األنوار ()267 /71
(  )5بحار األنوار ،127/6 :واخلصال .14/1
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قليل إلينا راجعون ،نبؤه وهم أجداثهم ونأكل تراثهم ،قد نسينا ه
كل واعظ وواعظة ،ورمينا
بكل جائحة ،وعجبت ملن نيس املوت وهو يرى املوت ..و َمن أكثر ذكر املوت ريض من
الدنيا باليسري)()1

حتس به إذا دخل
[احلديث ]20 :من خطبة لإلمام عيل ذكر فيها ملك املوت( :هل ه
توَّف أحدا؟ ..بل كيف ه
منزال؟ ..أم هل تراه إذا ه
يتوَّف اجلنني يف بطن أمه؟ ..أيلج عليه من
بعض جوارحها؟ ..أم الروح أجابته بإذن رهبا؟ ..أم هو ساك ٌن معه يف أحشائها؟ ..كيف
يصف إهله من يعجز عن صفة خملوق مثله؟)()2

َ

[احلديث ]21 :نادى اإلمام عيل أهل القبور من املؤمنني واملؤمنات فقال :السالم
عليكم ورمحة اهلل وبركاته ..نخربكم بأخبارنا أم َتربونا بأخباركم؟ ..أزواجكم قد تزوجوا
وح ِرش يف اليتامى أوالدكم ،واملنازل التي شيدتم وبنيتم سكنها
وأموالكم قسمها وراثكمُ ،
أعداؤكم ،فام أخباركم؟) .فأجابه جميب( :قد متزقت األكفان وانترشت الشعور وتقطعت
اجللود وسالت األحداق عىل اخلدود ،وتنازلت املناخر واألفواه بالقيح والصديد ،وما
قدماه وجدناه وما أنفقناه ربحناه ،وما خلفناه خرسناه ،ونحن مرهتنون باألعامل ،ونرجو
من اهلل الغفران بالكرم واالمتنان)()3

[احلديث ]22 :عن كميل بن زياد قال :خرجت مع عيل بن أِب طالب فلام أرشف
عىل اجلبان التفت إىل املقربة فقال( :يا أهل القبور ياأهل البىل ياأهل الوحشة ما اخلرب عندكم

(  )1بحار األنوار ،136/6 :وروضة الواعظني.
(  )2بحار األنوار ،143/6 :والنهج.
(  )3إرشاد القلوب باب أحاديث منتخبة.196 :
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ه
قسمت األموال وأيتمت األوالد ،واستبدل باألزواج ،فهذا اخلرب عندنا
فإن اخلرب عندنا ،قد ه
فام اخلرب عندكم؟) ثم التفت إَل فقال( :ياكميل لو أذن هلم يف اجلواب لقالوا :ه
إن خري الزاد
التقوى ،ثم بكى وقال َل :ياكميل القرب صندوق العمل ،وعند املوت يأتيك اخلرب)()1

[احلديث ]23 :قال اإلمام عيل( :اكثروا ذكر املوت عندما تنازعكم اليه أنفسكم من
الشهوات ،وكفى باملوت واعظ ًا ،وكان رسول اهلل  كثري ًا ما يويص أصحابه بذكر املوت،
فيقول :أكثر وا ذكر املوت ،فانه هادم اللذات ،حائل بينكم وبني الشهوات)()2

[احلديث ]24 :قال اإلمام عيل يف مناجاته( :اللهم قد وعدن نبيك أن تتوفان إليك
إذا سألتك ،اللهم وقد رغبت إليك يف ذلك)()3

[احلديث ]25 :قال اإلمام عيل يف وصيته البنه احلسن( :يابني أكثر من ذكر املوت،
هتج ُم عليه ،وتفيض بعد املوت اليه ،واجعله أمامك حيث تراه حتى يأتيك وقد
وذكر ما ُ
أخذت منه حذرك ،وشددت له أزرك ،وال يأتيك بغتة فيبهرك) ،وقال( :أحيي قلبك
باملوعظة ،وأمته بالزهادة ،وقوه باليقني ،ونوره باحلكمة ،وذهلل بذكر املوت)()4
[احلديث ]26 :قال اإلمام عيل( :من أكثر ذكر املوت ريض من الدنيا باليسري)()5

[احلديث ]27 :قال اإلمام عيل( :أكثروا ذكر املوت ،ويوم خروجكم من القبور
(  )1كنز العامل  3:697ح.8495
(  )2أماَل الطويس املجلس األول 28 :ح ،31بحار األنوار.6:132 ،
(  )3جمموعة ورام  ،2:3مستدرك الوسائل  2:96ح ،1520بحار األنوار.42:253 ،
(  )4هنج البالغة كتاب ،31 :مستدرك الوسائل  2:102ح ،1538بحار األنوار ،77:205 ،كشف املحجة ،157 :حتف
العقول.52 :
(  )5كنز الكراجكي ،17 :مستدرك الوسائل  2:103ح ،1543هنج البالغة قصار احلكم ،349 :بحار األنوار،
.71:267
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وجل هتون عليكم املصائب)()1
وقيامكم بني يدي اهلل عزه ه

[احلديث ]28 :قال اإلمام عيل( :كم من غافل ينسج ثوب ًا ليلبسه ،وإنام هو كفنه،
ويبني بيت ًا ليسكنه ،وإنام هو موضع قربه)()2

قرص األمل ،واذكر املوت ،وازهد يف
[احلديث ]29 :قال اإلمام عيل عند وفاته ( :ه
الدنيا ،فانك رهن موت ،وغرض بالء ،ورصيع سقم)()3

[احلديث ]30 :قال اإلمام عيل( :أكثر ذكر املوت وما بعد املوت ،وال تتمن املوت
إاله برشط وثيق)()4

[احلديث ]31 :قال اإلمام عيل( :ما رأيت إيامن ًا مع يقني أشبه منه بشك إاله هذا
االنسان ،انه كل يوم يودع ،وإىل القبور يشيع ،وإىل غرور الدنيا يرجع ،وعن الشهوات
واللذات ال يقلع ،فلو َل يكن البن آدم املسكني ذنب يتوقعه ،وال حساب يوقف عليه إاله
ويفرق مجعه ويؤتم ولده ،لكان ينبغي له أن حياذر ما هو فيه بأشده التعب،
موت يبده د شمله ه
ولقد غفلنا عن املوت غفلة أقوام غري نازل هبم ،وركنا إىل الدنيا وشهواهتا ركون أقوام ال
يرجون حساب ًا وال خيافون عقاب ًا)( )5

[احلديث ]32 :قال اإلمام عيل( :حرام عىل كل نفس أن َترج من الدنيا حتى تعلم

(  )1اخلصال حديث األربعامئة.616 :
(  )2عيون أخبار الرضا .297/1
(  )3أماَل الطويس.7 :
(  )4هنج البالغة كتاب.69 :
(  )5دعائم اإلسالم.225/1 :
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أين مصريها)()1

[احلديث ]33 :قال اإلمام عيل يف قول اهلل عزه ه
وجلَ ﴿ :وك َ
حت َت ُه َكنْزٌ َهل ُ َام﴾ [كهف:
َان َ ْ
( :]82كان ذلك الكنز لوح ًا من ذهب فيه مكتوب :بسم اهلل الرمحن الرحيم ال إله إاله اهلل،
حممد رسول اهلل ،عجبت ملن يعلم أن املوت حق كيف يفرح عجبت ملن يؤمن بالقدر كيف
وترصف أهلها حاال بعد
حيزن عجبت ملن يذكر النار كيف يضحك عجبت ملن يرى الدنيا
ه
حال كيف يطمئن اليها)()2

[احلديث ]34 :قيل لإلمام عيل :ما االستعداد للموت؟ قال( :أداء الفرائض
واجتناب املحارم واالشتامل عىل املكارم ،ثم ال يباَل إن وقع عىل املوت أو املوت وقع عليه،
واهلل ال يباَل ابن أِب طالب إن وقع عىل املوت أو املوت وقع عليه)()3

[احلديث ]35 :قال اإلمام عيل( :من أيقن أنه يفارق األحباب ،ويسكن الرتاب،
حري ًا بقرص األمل ،وطول
ويواجه احلساب ،ويستغني عام خ هلف ويفتقر إىل ما قده م ،كان ه
العمل)()4

[احلديث ]36 :قال اإلمام عيل يف وصيته ملا رضب( :أهيا الناس كل امرئ الق يف
فراره ما منه يفر ،واألجل مساق النفس اليه ،واهلرب منه موافاته)()5

(  )1ابن أِب شيبة وابن أِب الدنيا يف ذكر املوت ،الدور املنثور.363/5 ،
(  )2معان األخبار ،200 :بحار األنوار.295/13 ،
(  )3عيون أخبار الرضا  ،297/1بحار األنوار.7/41 ،
(  )4كنز الكراجكي ،163 /بحار األنوار.167/73 ،
(  )5الكايف  ،299/1بحار األنوار.206/42 ،
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[احلديث ]37 :قال اإلمام عيل( :ما أنزل املوت حق منزلته من عده

غد ًا من أجله)()1

[احلديث ]38 :قال اإلمام عيل( :ياعباد اهلل إن املوت ليس منه فوت ،فاحذروه قبل
وقوعه ،وأعده وا له عدته ،فانكم ُط هرد املوت ،إن أقمتم له أخذكم ،وإن فررتم منه أدرككم،
وهو ألزم لكم من ظلكم ،واملوت معقود بنواصيكم ،والدنيا تطوى خلفكم ،فاكثروا ذكر
املوت عندما تنازعكم اليه أنفسكم من الشهوات ،وكفى باملوت واعظ ًا ،وكان رسول اهلل
 كثري ًا ما يويص أصحابه بذكر املوت ،فيقول :أكثروا ذكر املوت ،فانه هادم اللذات،
حائل بينكم وبني الشهوات)()2

[احلديث ]39 :قال اإلمام عيل( :يا عباد اهلل ،ما بعد املوت ملن ال يغفر له أشده من
إن القرب يقول ه
املوت القرب ،فاحذروا ضيقه وضنكه وغربته ،ه
كل يوم :أنا بيت الغربة ،أنا
بيت الوحشة ،أنا بيت الدود واهلوام ..والقرب روضة من رياض اجلنهة ،أو حفرة من حفر
النار ،ه
أحب أن متيش
إن العبد املؤمن إذا دفن قالت له األرض :مرحب ًا وأهال ،قد كنت ُمهن ه
عيل ظهري ،فإذا وليتك فستعلم كيف صنعي بك ،فيتهسع له مده البرص ،ه
وإن الكافر إذا دفن
قالت له األرض :ال مرحب ًا بك وال أهال ،لقد كن من أبغض من يميش عىل ظهري ،فإذا
وليتك فستعلم كيف صنيعي بك ،فتضمه حتى تلتفي أضالعه .ه
وإن املعيشة الضنك ا هلتي
ه
عدو ُه عذاب القرب ،إنهه يس هلط عىل الكافر يف قربه تسعة وتسعني تنهين ًا ،فينهشن
حذر اهلل منها َّ
حلمه ويكرسه عظمه ،يرتددن عليه كذلك إىل يوم البعث ،لو أن تنهين ًا منها نفخ يف األرض َل
تثبت زرع ًا ..يا عباد اهلل ،ه
إن أنفسكم الضعيفة ،واجسادكم الناعمة الرقيقة ا هلتي يكفيها

(  )1أماَل الصدوق املجلس  ،96/23بحار األنوار.130/6 ،
(  )2أماَل الطويس  ،ص  27ح ،31بحار األنوار.545/33 ،
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اليسري تضعف عن هذا ،فإن استطعتم أن َتزعوا ألجسادكم وأنفسكم بام ال طاقة لكم به
أحب اهلل واتركوا ما كره اهلل)()1
وال صرب لكم عليه ،فاعملوا بام ه

[احلديث ]40 :قال اإلمام عيل يف بعض خطبه( :عباد اهلل املوت ليس منه فوت ،إن
أقمتم له أخذكم ،وان فررتم منه أدرككم ،فالنجا النجا ،الوحا الوحا ،وإن وراءكم طالب
حثيث ،القرب فاحذروا ضغطته وظلمته ووحشته ..أال وإن القرب حفرة من حفر النار ،أو
روضة من رياض اجلنة ،أال وإنه يتك هلم يف كل يوم ثالث مرات فيقول :أنا بيت الظلمة ،أنا
بيت الدود ،أنا بيت الوحشة ..أال وإن وراء ذلك يوم يشيب فيه الصغري ،ويسكر فيه الكبري،
وتضع كل ذات محلها ،وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ..أال وإن وراء ذلك ما هو
حرها شديد ،وقعرها بعيد ،وحليتها حديد)
أشد منه :نار ه
ثم بكى وبكى املسلمون حوله ،ثم قال( :وإن وراء ذلك جنة عرضها الساموات
واألرض ،أعدت للمتقني ،جعلنا اهلل وإياكم من املتقني وأجارنا وإياكم من العذاب
األليم)()2

[احلديث ]41 :قال اإلمام عيل( :إن هلل ملك ًا ينادي كل يوم :لِدُ وا للموت ،وامجعوا
للفناء ،وابنوا للخراب)()3

[احلديث ]42 :قال اإلمام عيل( :لوال أن اهلل خلق ابن آدم أمحق ما عاش ،ولو
علمت البهائم أهنا متوت كام تعلمون ما سمنت لكم)()4

( )1أماَل الطويس 27 ،ح  ،31بحار األنوار.545/33 ،
(  )2تاريخ ابن عساكر.264/3 ،
(  )3هنج البالغة قصار احلكم ،132 /بحار األنوار.180/82 ،
(  )4دعائم االسالم  ،225/1بحار األنوار.168/82 ،
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[احلديث ]43 :قال اإلمام عيل( :ليس بيننا وبني اجلنة أو النار إاله املوت)()1

[احلديث ]44 :بلغ اإلمام عيل موت رجل من أصحابه ،ثم جاءه خرب آخر أنه َل
يمت ،فكتب اليه( :بسم اهلل الرمحن الرحيم ،أما بعد فانه قد كان أتانا خرب ارتاع له ُاخوانك،
ثم جاء تكذيب اخلرب األول ،فأنعم ذلك أن ْسرنا ،وإن الرسور وشيك االنقطاع ،يبلغه
عام قليل تصديق اخلرب األول ،فهل أنت كائن كرجل قد ذاق املوت ثم عاش ما بعده ،فسأل
الرجعة ،فأسعف بطلبته ،فهو متأهب دائب ،ينقل ما ْسه من ماله إىل دار قراره ،ال يرى أن
له ماالً غريه؟ واعلم أن الليل والنهار َل يزاال دائبني يف نقص األعامر ،وانفاد األموال ،وطي
اآلجال ،هيهات هيهات قد ص هبحا عاد ًا وثمود ًا وأصحاب الرس ،وقرون ًا بني ذلك كثري ًا،
غضان جديدان ال
فأصبحوا قد وردوا عىل رهبم ،وقدموا عىل أعامهلم ،والليل والنهار ه
مر به مستعدان ملن بقي بمثل ما أصابا به من مىض ،واعلم أنام أنت نظري اخوانك،
تبليهام ما ه
وأشباهك ،مثلك ،كمثل اجلسد نزعت قوته ،فلم يبق إاله حشاشة نفسه ،ينتظر الداعي،
فنعوذ باهلل ُما نعظ به ،ثم نقرص عنه)()2

ه

[احلديث ]45 :قال اإلمام عيل( :إن الغاية أمامكم ،ه
وإن وراءكم الساعة حتدوكم،
َتففوا تلحقوا ،فانام ينتظر بأولكم آخركم)()3

[احلديث ]46 :كان اإلمام عيل ينادي يف كل ليلة حني يأخذ الناس مضاجعهم
بصوت يسمعه كافة من يف املسجد ومن جاوره من الناس( :تزودوا رمحكم اهلل ،فقد نودي

(  )1الدعوات 236 /ح ،652بحار األنوار.270/6 ،
(  )2الرسائر  ،635 /3بحار األنوار.134 /6 ،
(  )3هنج البالغة خطبة ،21 :بحار األنوار ،135/6 ،مطالب السؤول.33 /
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فيكم بالرحيل ،وأقلوا العرجة عىل الدنيا ،وانقلبوا بصالح ما حيْضكم من الزاد ،فان
أمامكم عقبة كؤد ًا ومنازل مهولة البد من املمر هبا والوقوف عليها)()1

[احلديث ]47 :قال اإلمام عيل( :فام ينجو من املوت من خيافه ،وال يعطى البقاء من
أحبه ،ومن جرى يف عنان أمله عثر به أجله ،وإذا كنت يف إدبار واملوت يف إقبال ،فام أْسع
امللتقى ،احلذر احلذر فواهلل لقد سرت حتى كأنه قد غفر)()2

[احلديث ]48 :قال اإلمام عيل( :املوت طالب ومطلوب ،ال يعجزه املقيم ،وال
يفوته اهلارب ،فقده موا وال تتكلوا ،فإنه ليس عن املوت حميص ،إنكم ان تقتلوا متوتوا،
والذي نفس عيل بيده أللف رضبة بالسيف عىل الرأس أهون من موت عىل فراش)()3

[احلديث ]49 :قال اإلمام عيل( :بقية عمر املرء ال قيمة له ،يدرك هبا ما قد فات
وحييي ما مات)()4

[احلديث ]50 :قال اإلمام عيل( :متسكوا بام أمركم اهلل به ،فام بني أحدكم وبني أن
يغتبط ويرى ما حيب إاله أن حيْضه رسول اهلل  ،وما عند اهلل خري وأبقى ،وتأتيه البشارة
جل فتقر عينه وحيب لقاء اهلل)()5
من اهلل عزه و ه

[احلديث ]51 :قال اإلمام عيل( :بادروا املوت وغمراته ،وأمهدوا له قبل حلوله،
وأعده وا له قبل نزوله ،فان الغاية القيامة ،وكفى بذلك واعظ ًا ملن عقل ،ومعترب ًا ملن جهل،

(  )1االرشاد ،125 :بحار األنوار ،106/73 ،هنج البالغة خطبة.204 :
(  )2هنج البالغة قصار احلكم 29 /ـ  30ـ  ،19بحار األنوار ،136/6 ،روضة الواعظني.490 /
(  )3أماَل الطويس 216 ،ح ،378بحار األنوار.11/100 ،
(  )4بحار األنوار.138/6 ،
(  )5اخلصال حديث األربعامئة ،614 :بحار األنوار.153/6 ،
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وقبل بلوغ الغاية ما تعلمون من ضيق األرماس ،وشدة اإلبالس ،وهول املطلع ،وروعات
وغم
الفزع ،واختالف األضالع ،واستكاك األسامع ،وظلمة اللحد ،وخيفة الوعد،
ه
الْضيح وردم الصفيح)()1

[احلديث ]52 :قال اإلمام عيل( :لو رأى العبد األجل ومصريه ،ألبغض األمل
وغروره)()2

[احلديث ]53 :قال اإلمام عيل( :املداومة املداومة ،فإن اهلل َل ُيعل لعمل املؤمنني
غاية إاله املوت)()3

[احلديث ]54 :قال اإلمام عيل( :باملوت َتتم الدنيا ،وبالدنيا حترز اآلخرة،
مقرص هلم عن القيامةُ ،مرقلني يف
ربز اجلحيم للغاوين ،وإن اخللق ه
وبالقيامة ُتزلف اجلنة ،وت ه
مضامرها إىل الغاية القصوى ،قد شخصوا من مستقر األجداث ،وصاروا إىل مصائر
الغايات ،لكل دار أهلها ال يستبدلون هبا وال ينقلون عنها)()4

[احلديث ]55 :قال اإلمام عيل يف وصف اإلحتضار ورهبته( :فإنكم لو قد عاينتم
ما قد عاين من مات منكم جلزعتم ووهلتم ،وسمعتم وأطعتم ،ولكن حمجوب عنكم ما قد
عاينوا ،وقريب ما يطرح احلجاب)()5

[احلديث ]56 :قال اإلمام عيل( :سبحانك خالق ًا ومعبود ًا ،بحسن بالئك عند

(  )1هنج البالغة خطبة ،190 :بحار األنوار.244/6 ،
(  )2هنج البالغة قصار احلكم ،334 /وسائل الشيعة  ،652/2بحار األنوار.166/73 ،
(  )3مستدرك الوسائل  130/1ح.177
(  )4هنج البالغة خطبة ،156 :بحار األنوار ،47/7 ،حتف العقول.110 /
( )5هنج البالغة.57/1:
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خلقك .خلقت دار ًا (اجلنة) وجعلت فيها مأدب ًة :مرشب ًا ومطع ًام وأزواج ًا وخدم ًا ،وقصور ًا
وأهنار ًا ،وزروع ًا وثامر ًا .ثم أرسلت داعي ًا يدعو إليها ،فال الداعي أجابوا ،وال فيام رغبت
رغبوا ،وال إىل ما شوقت إليه اشتاقوا ..أقبلوا عىل جيفة افتضحوا بأكلها ،واصطلحوا عىل
حبها ،ومن عشق شيئ ًا أعشى برصه ،وأمرض قلبه ،فهو ينظر بعني غري صحيحة ،ويسمع
بأذن غري سميعة ! قد خرقت الشهوات عقله ،وأماتت الدنيا قلبه ،ووهلت عليها نفسه ،فهو
عبد هلا وملن يف يده شئ منها ،حيثام زالت زال إليها ،وحيثام أقبلت أقبل عليها .اليزدجر من
اهلل بزاجر ،وال يتعظ منه بواعظ ..وهو يرى املأخوذين عىل الغرة ،حيث ال إقالة وال رجعة،
كيف نزل هبم ما كانوا ُيهلون ،وجاءهم من فراق الدنيا ما كانوا يأمنون ،وقدموا من
ٍ
موصوف ما نزل هبم ! اجتمعت عليهم سكرة املوت
فغري
اآلخرة عىل ما كانوا يوعدونُ .
وحرسة الفوت ،ففرتت هلا أطرافهم ،وتغريت هلا ألواهنم .ثم ازداد املوت فيهم ولوج ًا،
فحيل بني أحدهم وبني منطقه ،وإنه لبني أهله ،ينظر ببرصه ويسمع بأذنه ،عىل صحة من
عقله ،وبقاء من لبه .يفكر فيم أفنى عمره ،وفيم أذهب دهره .ويتذكر أمواالً مجعها أغمض
يف مطالبها ،وأخذها من مصـرحاهتا ومشتبهاهتا ،قد لزمته تبعات مجعها وأرشف عىل
فراقها ،تبقى ملن وراءه ينعمون فيها ويتمتعون هبا ،فيكون املهنأ لغريه ،والعبء عىل ظهره..
واملرء قد غلقت رهونه هبا ،فهو يعض يده ندامة عىل ما أصحر له عند املوت من أمره،
ويزهد فيام كان يرغب فيه أيام عمره ،ويتمنى أن الذي كان يغبطه هبا وحيسده عليها ،قد
حازها دونه ..فلم يزل املوت يبالغ يف جسده حتى خالط لسانه سمعه ،فصار بني أهله ال
ينطق بلسانه ،واليسمع بسمعه ،يردد طرفه بالنظر يف وجوههم ،يرى حركات ألسنتهم،
وال يسمع رجع كالمهم ..ثم ازداد املوت التياط ًا به ،فقبض برصه كام قبض سمعه،
وخرجت الروح من جسده ،فصار جيفة بني أهله ،قد أوحشوا من جانبه ،وتباعدوا من
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قربه ،اليسعد باكي ًا ،وال ُييب داعي ًا .ثم محلوه إىل ٍّ
خمط يف األرض ،وأسلموه فيه إىل عمله،
ِ
وانقطعوا عن زَ ورتِه ،فهل د َفع ِ
النواحب ،وقد ُغودر يف حم َّلة األموات
ت األقارب ،أو َن َف َعت
َ َ
َْ
رهين ًا ويف ضيق املضجع وحيد ًا .قد هتكت اهلوا هم جلدته ،وأبلت النهواهك ِجدته ،و َع َفت
العواصف آثاره ،وحما احلدثان معامله .وصارت األجساد َشحب ًة بعد ب َّضتها ،والعظام ن ِ
َخ َر ًة
َ
َْ
بعد ًق َّوهتا ،واألرواح مرهتن ًة بثقل أعبائها ،موقنة بغيب أنبائها ،التستزاد من صالح عملها،
زللها.أولستم أبناء القوم واآلباء وإخواهنم واألقرباء .حتتذون
وال تستعتب من سئ
َ
أمثلتهم ،وتركبون ُقدَّ هتم ،وتطأون جا َّدهتم .فالقلوب قاسي ٌة عن حظها ،الهي ٌة عن رشدها،
سالك ٌة يف غري مضامرها ،كأن املعني سواها ،وكأن الرشد يف إحراز دنياها)()1

َّ

[احلديث ]57 :قال اإلمام عيل( :أو لستم ترون أهل الدنيا يصبحون ويمسون عىل
فميت ُيبكى ،وآخر ُي ُعزَّ ى ،ورصيع مبتىل .وعائد يعود ،وآخر بنفسه ُيود.
أحوال شتى:
ٌ
وطالب للدنيا واملوت يطلبه ،وغافل وليس بمغفول عنه .وعىل أثر املايض ما يمضـي
الباقي .أال فاذكروا هادم ال َّل َّذات و ُمنَغِّص الشهوات ،وقاطع األمنيات ،عند املساورة
لألعامل القبيحة)()2

[احلديث ]58 :قال اإلمام عيل( :أولئكم سلف غايتكم و ُف َّر ُ
اط مناهلكم .ا َّلذين
وس َوق ًا ،سلكوا يف بطون الربزخ سبي ً
ال.
كانت هلم مقاوم العز ،وحلبات الفخر ،ملوك ًا ُ
س َّلطت األرض عليهم فيه ،فأكلت من حلومهم ،ورشبت من دمائهم ،فأصبحوا يف فجوات

( )1هنج البالغة ()211/1
( )2هنج البالغة.141/1:
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قبورهم ،مجاد ًا الينمونِ ،
وضامر ًا اليوجدون)()1
[احلديث ]59 :قال اإلمام عيل( :فكم أكلت األرض من عزيز جسد ،وأنيق لون.
كان يف الدنيا غ َِذي تَر ٍ
ف وربيب رشف ..فبينا هو يضحك إىل الدنيا وتضحك إليه ،يف ظل
َّ َ
عيش غفول ،إذ وطئ الدهر به حسكه ،ونقضت األيام قواه ،ونظرت إليه احلتوف من
ِ
كثب .فخالطه ٌّ
هم ما كان ُيده .وتو َّلدت فيه فرتات علل ،آنس ما كان
بث ال يعرفه ،ونَج ُّي ِّ
بصحته ،ففزع إىل ما كان عوده األطباء ،من تسكني احلار بالقار ،وحتريك البارد باحلار ،فلم
بحار َّإال ه هيج برودة ،وال اعتدل بمامزج لتلك ال َّطبائع
يطفئ ببارد َّإال ه
حرك ه
ثور حرارة ،وال ه
َّإال أمد منها كل ذات داء ،حتى فرت ُم َع ِّلله ،و ُذ ِه َل ُُم َ ِّرضه ،وتعايا أهله بصفة دائه ،وخرسوا
ٌ
فقائل يقول هو ملا به،
شجي خرب يكتمونه،
عن جواب السائلني عنه ،وتنازعوا دونه
َّ
ومصرب هلم عىل فقده ،يذكَّرهم أسى املاضني من قبله .فبينا هو
ومؤ ِّم ُلهم إياب عافيته،
ِّ ٌ
كذلك عىل جناح من فراق الدنيا ،وترك األحبة ،إذ عرض له عارض من غصصه ،فتحريت
فعي عن ر ِّده ،ودعاء مؤَلٍ
نوافذ فطنته ،ويبست رطوبة لسانه .فكم من ُم ِه ٍّم من جوابه عرفه َّ
بقلبه سمعه فتصا َّم عنه ،من كبري كان يع َّظمه ،أو صغري كان يرمحه .وإن للموت لغمرات
هي أفظع من أن تستغرق بصفة ،أو تعتدل عىل عقول أهل الدنيا)( )2

[احلديث ]60 :قال اإلمام عيل بعد رضبته التي قتل فيها( :أنا باألمس صاحبكم
واليوم عربة لكم وغد ًا مفارقكم..وإنام كنت جار ًا جاوركم بدن أيام ًا ،وستعقبون مني جثة
هدوي وخفوف إطراقي ،وسكون
خالء ،ساكنة بعد حركة ،وكاظمة بعد نطق ،ليعظكم ِّ

( )1هنج البالغة.192/1:
( )2هنج البالغة.206/2:
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أطرايف ،فإنه أوعظ لكم من الناطق البليغ .ودعتكم وداع ُم ْر ِصد للتالقي .غد ًا ترون أيامي،
ويكشف اهلل عز وجل عن ْسائري ،وتعرفون بعد خلو مكان ،وقيام غريي مقامي)()1

ما ورد عن اإلمامني احلسنني:
صديق
ٌ
[احلديث ]61 :قال اإلمام الصادق( :كان للحسن بن عيل بن أِب طالب
وكان ماجنا ،فتباطأ عليه أيام ًا فجاء يوما ،فقال له اإلمام احلسن :كيف أصبحت؟ ..فقال:
وحيب الشيطان ،فضحك اإلمام
وحيب اهلل
أحب
يا ابن رسول اهلل ..أصبحت بخالف ما
ه
ه
ه
ه
احلسن ثم قال :وكيف ذاك؟ ..قال :ه
حيب أن أطيعه وال أعصيه ولست
ألن اهلل عزه
وجل ه
أحب أن ال أموت
حيب أن أعيص اهلل وال أطيعه ولست كذلك ..وأنا ه
كذلك ..والشيطان ه
ولست كذلك ،فقام إليه ٌ
رجل فقال :يا ابن رسول اهلل ..ما بالنا نكره املوت وال نحبه؟..
وعمرتم دنياكم ،فأنتم تكرهون النقلة من العمران إىل
قال( :إنكم أخربتم آخرتكم
ه
اخلراب)()2

ٍ
ْسور
[احلديث ]62 :سئل اإلمام احلسن :ما املوت الذي جهلوه؟ ..فقال( :أعظم
يرد عىل املؤمنني إذا ُنقلوا عن دار النكد إىل نعيم األبد ،وأعظم ٍ
ثبور يرد عىل الكافرين إذا
ُنقلوا عن جنهتهم إىل نار ال تبيد وال تنفد)()3

[احلديث ]63 :قال اإلمام السجاد( :ملا اشتده األمر باحلسني بن عيل بن أِب طالب،
تغريت ألواهنم ،وارتعدت
نظر إليه َمن كان معه فإذا هو بخالفهم ،ألهنم كلام اشتده األمر ه

( )1هنج البالغة.31/4:
(  )2بحار األنوار ،129/6 :ومعان األخبار ص.10
(  )3بحار األنوار ،154/6 :ومعان األخبار ص.83
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فرائصهم ،ووجلت قلوهبم ،وكان احلسني وبعض َمن معه من خصائصه ترشق ألواهنم،
وهتدأ جوارحهم ،وتسكن نفوسهم ،فقال بعضهم لبعض :انظروا ال يباَل باملوت ..فقال
والْضاء إىل
هلم احلسني( :صرب ًا بني الكرام ..فام املوت إال قنطر ٌة يعرب بكم عن البؤس
ه
اجلنان الواسطة والنعيم الدائمة ،فأ هيكم يكره أن ينتقل من سجن إىل قرص؟ ..وما هو
ألعدائكم إال ك َمن ينتقل من قرص إىل سجن وعذاب ،ه
إن أِب حده ثني عن رسول اهلل :
( ه
أن الدنيا سجن املؤمن وجنهة الكافر ،واملوت جرس هؤالء إىل جناهنم ،وجرس هؤالء إىل
جحيمهم ،ما كَذبت و ُكذبت)()1

ما ورد عن اإلمام السجاد:
[احلديث ]64 :قال اإلمام السجاد( :أهيا الناس ،اتقوا اهلل ،واعلموا أنكم إليه
ترجعون ،فتجد ه
كل نفس ما عملت يف هذه الدنيا من خري حمْضا ،وما عملت من سوء تو هد
أن بينها وبينه أمد ًا بعيد ًا ،ه
لو ه
وحيذركم اهلل نفسه ،وحيك ابن آدم الغافل وليس بمغفول عنه،
ابن آدم ،ه
إن َأ َجلك أْسع يشء إليك ،قد أقبل نحوك حثيثا يطلبك ،ويوشك أن يدركك،
وكأن قد أوفيت أجلك ،وقبض امللك روحك ،ورصت إىل منزل وحيدا فر هد إليك فيه
ونكري ملساءلتك وشديد امتحانك ،أال ه
وإن أول
منكر
روحك ،واقتحم عليك فيه َم َلكاكٌ :
ٌ
ما يسأالنك عن ربك الذي كنت تعبده ،وعن نبيك الذي ُأرسل إليك ،وعن دينك الذي
كنت تدين به وعن كتابك الذي كنت تتلوه ،وعن إمامك الذي كنت تتواله ،ثم عن عمرك
فيام أفنيته؟ ..ومالك من أين اكتسبته وفيام أتلفته؟ ..فخذ حذرك وانظر لنفسك ،وأعده
للجواب قبل االمتحان واملسألة واالختبار ،فإن ُ
تك مؤمن ًا تقي ًا ،عارف ًا بدينك ،متهبع ًا

(  )1بحار األنوار ،154/6 :ومعان األخبار ص.83
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حجتك ،وأنطق لسانك بالصواب فأحسنت
للصادقني ،موالي ًا ألولياء اهلل ،ل هقاك اهلل ه
اجلواب ،ف ُب هرشت باجلنة والرضوان من اهلل ،واخلريات احلسان ،واستقبلتك املالئكة بالروح
والرحيان ،وإن َل تكن كذلك تلجلج لسانك ،ودحضت حجتك ،وعميت عن اجلواب
و ُب هرشت بالنار ،واستقبلتك مالئكة العذاب بنُزُ ل من محيم وتصلية جحيم)()1

[احلديث ]65 :قال اإلمام السجاد ( :ه
أيرسك أن
إن املؤمن ليقال لروحه وهو ُي ه
غسل :ه
ُتر هد إىل اجلسد الذي كنت فيه؟..فيقول :ما أصنع بالبالء واخلرسان والغم)()2

ه

[احلديث ]66 :قال اإلمام السجاد( :عجبت للمتكهرب الفخور كان أمس نطف ًة وهو
شك يف اهلل وهو يرى اخللق ،والعجب ه
غدا جيفة ،والعجب ه
كل العجب ملن ه
كل العجب
كل يوم وليلة ،والعجب ه
ملَن أنكر املوت وهو يرى َمن يموت ه
كل العجب ملَن أنكر النشأة
كل العجب لعامر دار الفناء ويرتك دار البقاء)()3
األخرى وهو يرى األوىل ،والعجب ه

[احلديث ]67 :قيل لإلمام السجاد :ماخري مايموت عليه العبد؟ قال :أن يكون قد
فرغ من أبنيته ودوره وقصوره  ،قيل :وكيف ذلك؟ قال :أن يكون من ذنوبه تائبا وعىل
اخلريات مقيام ،يرد عىل اهلل حبيبا كريام)()4

ما ورد عن اإلمام الباقر:
[احلديث ]68 :قال اإلمام الباقر( :كان عيسى بن مريم عليه السالم يقول :هول ال

(  )1بحار األنوار ،224/6 :وأماَل الصدوق ص.301
(  )2بحار األنوار ،243/6 :والشفاء واجلالء.
(  )3بحار األنوار ،42/ 7 :عن :املحاسن ص.242
( )4بحار األنوار ()267 /71
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تدري متى يلقاك ،ما يمنعك أن تستعد له قبل أن يفجأك)()1

[احلديث ]69 :قال اإلمام الباقر( :ال يبلغ أحدكم حقيقة اإليامن حتى يكون فيه
أحب إليه من الغنى ،واملرض
أحب إليه من احلياة ،والفقر
ثالث خصال :يكون املوت
ه
ه
أحب إىل
أحب إليه من الصحة ،قيل له :و َمن يكون كذلك؟ ..قال :ك هلكم ،ثم قال :أ هيام
ه
ه
أحب إلينا،
أحدكم :يموت يف حبنا أويعيش يف بغضنا؟ ..قيل له :نموت واهلل يف ح هبكم
ه
قال( :وكذلك الفقر والغنى واملرض والصحة؟)()2

ما ورد عن اإلمام الصادق:
[احلديث ]70 :قال اإلمام الصادق( :ذكر املوت ُيميت الشهوات يف النفس ،ويقلع
ويقوي القلب بمواعد اهلل ،ه
ويرق الطبع ،ويكرس أعالم اهلوى ،ويطفئ نار
منابت الغفلة ،ه
احلرص ،وحي هقر الدنيا ،وهو معنى ما قال النبي  :فكر ساعة خري من عبادة سنة ،وذلك
عندما ه
حيل أطناب خيام الدنيا ويشده ها يف اآلخرة ،وال ه
يشك بنزول الرمحة عىل ذاكر املوت
وحتريه يف
هبذه الصفة ،و َمن ال يعترب باملوت وق هلة حيلته وكثرة عجزه وطول مقامه يف القرب ه
القيامة فال خري فيه)()3

(مكتوب يف التوراةُ :ن ْحنا لكم فلم تبكوا،
[احلديث ]71 :قال اإلمام الصادق:
ٌ
وشوقناكم فلم تشتاقوا ،أعلم القتهالني ه
أن هلل سيف ًا ال ينام وهو جهنم ،أبناء األربعني أوفوا
ه
زرع قد دنا حصاده ،أبناء الستني ماذا قده متم وماذا ه
أخرتم؟ ..أبناء
للحساب ،أبناء اخلمسني ٌ

( )1بحار األنوار ()267 /71
(  )2بحار األنوار ،13/6 :ومعان األخبار ص.58
(  )3بحار األنوار ،133/6 :ومصباح الرشيعة.
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السبعني عده وا أنفسكم يف املوتى ،أبناء الثامنني ُتكتب لكم احلسنات ،وال ُتكتب عليكم
السيئات ،أبناء التسعني أنتم ُأْساء اهلل يف أرضه) ،ثم قال( :ما يقول كريم أْس رجالً؟..
ماذا يصنع به؟) ..قيل له :يطعمه ويسقيه ويفعل به ،فقال( :ما ترى اهلل صانع ًا بأسريه؟)()1

 2ـ ما ورد حول صفة املوت وأصناف املوتى:
وقد قسمناها بحسب مصادرها إىل قسمني:
أ ـ األحاديث النبوية حول صفة املوت وأصناف املوتى:
من األحاديث التي نرى قبوهلا بسبب عدم معارضتها للقرآن الكريم:
ما ورد يف املصادر السنية:
[احلديث ]72 :سئل رسول اهلل  :متى تنقطع معرفة العبد من الناس؟ قال( :إذا
عاين)()2

[احلديث ]73 :قال رسول اهلل ( :موت الفجأة أخذة أسف للكافر ورمحة
للمؤمنني)()3

[احلديث ]74 :قال رسول اهلل ( :من أحب لقاء اهلل أحب اهلل لقاءه ومن كره لقاء
اهلل كره اهلل لقاءه) ،قيل :يا نبي اهلل أكراهية املوت؟ قال( :ليس كذلك ،ولكن املؤمن إذا برش
برمحة اهلل ورضوانه وجنته أحب لقاء اهلل فأحب اهلل لقاءه ،وإن الكافر إذا برش بعذاب اهلل
وسخطه كره لقاء اهلل فكره اهلل لقاءه)()4

(  )1بحار األنوار ،136/6 :وروضة الواعظني.
( )2ابن ماجه ()1453
( )3أبو داود ()3110
( )4البخاري ( ،)6507ومسلم (،)2684والرتمذي ( ،)1067والنسائي .10/4
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[احلديث ]75 :قال رسول اهلل ( :من أحب لقاء اهلل أحب اهلل لقاءه ،ومن كره
لقاء اهلل كره اهلل لقاءه ،قيل :يا رسول اهلل كلنا يكره املوت؟ قال( :ليس ذلك كراهية املوت،
ولكن املؤمن إذا حْض جاءه البشري من اهلل فليس يشء أحب إليه من أن يكون قد لقي اهلل
فأحب اهلل لقاءه .وإن الفاجر أو الكافر إذا حْض جاءه ما هو صائر إليه من الرش ،أو ما يلقى
من الرش فكره لقاء اهلل فكره اهلل لقاءه)()1

[احلديث ]76 :قال رسول اهلل ( :قال اهلل عز وجل :إذا أحب عبدي لقائي
أحببت لقاءه ،وإذا كره لقائي كرهت لقاءه)()2

[احلديث ]77 :قال رسول اهلل ( :من أحب لقاء اهلل أحب اهلل لقاءه ،ومن كره
لقاء اهلل كره اهلل لقاءه)()3

[احلديث ]78 :قال رسول اهلل ( :إن شئتم أنبأتكم ما أول ما يقول اهلل عز وجل
للمؤمنني يوم القيامة ،وما أول ما يقولون له؟ قلنا :نعم يا رسول اهلل ،قال :إن اهلل عز وجل
يقول للمؤمنني :هل أحببتم لقائي؟ فيقولون :نعم يا ربنا ،فيقولَ :ل؟ فيقولون :رجونا
عفوك ومغفرتك فيقول :قد وجبت لكم مغفريت)()4

[احلديث ]79 :قال رسول اهلل ( :إذا شخص البرص وحرشج الصدر واقشعر
اجللد وتشنجت األصابع فعند ذلك من أحب لقاء اهلل أحب اهلل لقاءه ومن كره لقاء اهلل كره

(  )1رواه أمحد والنسائي ،الرتغيب والرتهيب334/4 :
(  )2رواه مالك والبخاري واللفظ له ومسلم والنسائي ،الرتغيب والرتهيب335/4 :
(  )3رواه البخاري ومسلم والرتمذي والنسائي ،الرتغيب والرتهيب335/4 :
(  )4رواه أمحد ،الرتغيب والرتهيب336/4 :
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اهلل لقاءه)()1

[احلديث ]80 :قال رسول اهلل ( :اثنان يكرههام ابن آدم املوت واملوت خري
للمؤمنني من الفتنة ،ويكره قلة املال وقلة املال أقل للحساب)( )2
[احلديث ]81 :قال رسول اهلل ( :حتفة املؤمن املوت)()3

[احلديث ]82 :عن سلامن أن النبي  عاد رجال من األنصار فوضع يده عىل جبينه
ٌ
مشغول .فقال( :خلوا بيني
فقال( :كيف َتدك؟) فلم ُيبه ،فقيل :يا رسول اهلل ،إنه عنك
وبينه) ،فخرج الناس فرفع يده ،فأشار املريض أن أعد يدك حيث كانت ،ثم ناداه :يا فالن
ما َتد؟ قال :أجدن بخري ،وقد حْضن اثنان أحدمها أسود واآلخر أبيض .قال ( :أهيام
أقرب منك؟) قال :األسود ،قال( :إن اخلري ٌ
كثري) ،قال :فمتعني منك يا
قليل وإن الرش ٌ
رسول اهلل بدعوة ،قال( :اللهم اغفر الكثري وأنم القليل) ،ثم قال :ما ترى؟ قال :خريا بأِب
أنت وأمي ،أرى اخلري ينمى وأرى الرش يضمحل ،وقد استأخر عني األسود ،قال :أي
عملك أملك بك؟ قال :كنت أسقي املاء ،قال ( :اسمع يا سلامن هل تنكر منه شيئا؟)،
قال :نعم ،بأِب وأمي قد رأيتك يف مواطن ما رأيتك عىل مثل حالك اليوم ،قال :إنى أعلم
عرق إال وهو يأَل املوت عىل حدته)()4
ما يلقى ،ما منه ٌ

ما ورد يف املصادر الشيعية:
[احلديث ]83 :قال رسول اهلل ( :ملا ُأْسي ِب إىل السامء رأيت َم َلك ًا من املالئكة

( )1مسلم ()2685
( )2أمحد .427/5
( )3قال اهليثمي يف (املجمع)  :321/2رواه الطربان يف الكبري.
( )4البزار.230/6 :
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بيده لوح من نور ،ال يلتفت يمينا وال شامال مقب ً
ال عليه ،ث هبه كهيئة احلزين ،فقلتَ :من هذا
ٌ
مشغول يف قبض األرواح فقلت :ادنني منه يا جربيل
يا جربيل؟ ..فقال :هذا ملك املوت،
ألك هلمه ،فأدنان منه ،فقلت له :يا ملك املوتَ ..أ ُّ
ميت فيام بعد أنت
كل َمن مات أو هو ٌ
تقبض روحه؟ ..قال :نعم ،قلت :وحتْضهم بنفسك؟ ..قال :نعم ،ما الدنيا كلها عندي
فيام ه
كف الرجل يق هلبه كيف يشاء ،وما من دار يف
سخرها اهلل َل ومكهنني منها إال كدرهم يف ه
الدنيا إال وأدخلها يف كل يوم مخس مرات ،وأقول إذا بكى أهل البيت عىل م هيتهم :ال تبكوا
عليه ،ه
فإن َل إليكم عود ًة وعود ًة حتى ال يبقى منكم أحدٌ  ..قال رسول اهلل  :كفى باملوت
طام ًة يا جربيل ..فقال جربيل :ما بعد املوت أطم وأعظم من املوت)()1

ه

ه

[احلديث ]84 :قال رسول اهلل ( :إذا ريض اهلل عن عبد قال :يا ملك املوت،
أحب ،فينزل
اذهب إىل فالن فاقبض بروحه ،حسبي من عمله ،قد بلوته فوجدته حيث
ه
ملك املوت ومعه مخسامئة من املالئكة ،معهم قضبان الرياحني وأصول الزعفران ،ه
كل
يبرشه ببشارة سوى بشارة صاحبه ،ويقوم املالئكة صفني خلروج روحه معهم
واحد منهم ه
الرحيان ..فإذا نظر إليهم إبليس وضع يده عىل رأسه ثم رصخ ،فيقول له جنوده :ما لك يا
سيدنا؟ ..فيقول :أما ترون ما ُأعطي هذا العبد من الكرامة؟ ..أين كنتم عن هذا؟ ..قالوا:
جهدنا به فلم يطعنا)()2

[احلديث ]85 :قال رسول اهلل ( :ال يزال املؤمن خائفا من سوء العاقبة ال يتيقن
الوصول إىل رضوان اهلل حتى يكون وقت نزع روحه وظهور ملك املوت له ،وذلك ه
أن

(  )1بحار األنوار ،141/6 :وتفسري القمي ص.370
(  )2بحار األنوار ،161/6 :وجامع األخبار.
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َم َلك املوت َي ِر ُد عىل املؤمن وهو يف شدة ع هلة ،وعظيم ضيق صدره بام خيلف من أمواله ،وملا
هو عليه من اضطراب أحواله يف معامليه وعياله ،وقد بقيت يف نفسه مرارهتا وحرساهتا،
واقتطع دون أمان هيه فلم ينلها ،فيقول له ملك املوت :مالك َترع غصصك؟ ..قال:
الضطراب أحواَل واقتطاعك َل دون آماَل ،فيقول له ملك املوت :وهل حيزن عاقل من
فقد درهم زائف واعتياض ألف ألف ضعف الدنيا؟ ..فيقول :ال ،فيقول ملك املوت:
فانظر فو قك ،فينظر فريى درجات اجلنة وقصورها التي تقرص دوهنا األمان ،فيقول ملك
املوت :تلك منازلك ونعمك وأموالك وأهلك وعيالك ،ومن كان من أهلك ههنا وذر هيتك
صاحل ًا فهم هناك معك ،أفرتىض به بدال ُما هناك؟ ..فيقول :بىل واهلل ..ثم يقول :انظر،
فينظر فريى حممد ًا وعلي ًا والطيبني يف أعىل ع هليني ،فيقولَ :أ َو تراهم؟ ..هؤالء ساداتك
وأئمتك ،هم هناك جالهسك وآناسك ،أفام ترىض هبم بدال ُمن تفارق ههنا؟..فيقول :بىل
ِ
ف َع َل ْي ِه ْم َو َال
اس َت َقا ُموا َف َال َخ ْو ٌ
ورِب ،فذلك ما قال اهلل تعاىل﴿ :إِ َّن ا َّلذي َن َقا ُلوا َر ُّبنَا اهللَُّ ُث َّم ْ
حيزَ ُن َ
ون﴾ [األحقاف ،]13 :فام أمامكم من األهوال ُكفيتموها ،وال حتزنوا عىل ما
ُه ْم َ ْ
َتلفونه من الذراري والعيال ،فهذا الذي شاهدمتوه يف اجلنان بدال منهم ،وأبرشوا باجلنة
التي كنتم توعدون ،هذه منازلكم وهؤالء ساداتكم آناسكم وجالهسكم)()1

[احلديث ]86 :قال اإلمام السجاد( :ما ندري كيف نصنع بالناس؟ إن حدثناهم بام
سمعنا من رسول اهلل  ضحكوا ،وإن سكتنا َل يسعنا) ،فقيل له :حدثنا ،فقال( :هل
تدرون ما يقول عدو اهلل إذا محل عىل ْسيره؟) ..قيل :ال ..قال( :فإنه يقول حلملته :أال
تسمعون؟ إن أشكو إليكم عدو اهلل خدعني وأوردن ثم َل يصدرن ،وأشكو إليكم إخوانا

(  )1بحار األنوار ،177/6 :وتفسري اإلمام العسكري.
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واخيتهم فخذلون ،وأشكو إليكم دارا أنفقت فيها حريبتي فصار سكاهنا غريي ،فارفقوا
ِب وال تستعجلوا) ،فقال ضمرة ،وهو رجل من احلارضين ،مستهزئا :يا أبا احلسن إن كان
هذا يتكلم هبذا الكالم يوشك أن يثب عىل أعناق الذين حيملونه ،فقال اإلمام السجاد:
(اللهم إن كان ضمرة هزأ من حديث رسولك فخذه أخذ أسف) ،فمكث أربعني يوما ثم
مات ،فحْضه موىل له ،فلام دفن أتى اإلمام السجاد فجلس إليه فقال له :من أين جئت يا
فالن؟ قال :من جنازة ضمرة ،فوضعت وجهي عليه حني سوي عليه فسمعت صوته واهلل
أعرفه كام كنت أعرفه وهو حي وهو يقول( :ويلك يا ضمرة بن معبد اليوم خذلك كل
خليل وصار مصريك إىل اجلحيم فيها مسكنك ومبيتك واملقيل) ،فقال اإلمام السجاد:
(أسأل اهلل العافية ،هذا جزاء من هيزأ من حديث رسول اهلل )1( )

[احلديث ]87 :قال رسول اهلل ( :إذا محل عدو اهلل إىل قربه نادى محلته :أال
تسمعون يا إخوتاه ،إن أشكوا إليكم ما وقع فيه أخوكم الشقي ،إن عدو اهلل خدعني
فأوردن ثم َل يصدرن ،وأقسم َل إنه ناصح َل فغشني ،وأشكو إليكم دنيا غرتني حتى إذا
اطمأننت إليها رصعتني ،وأشكو إليكم أخالء اهلوى منون ،ثم تربؤوا مني وخذلون،
وأشكو إليكم أوالدا محيت عنهم وآثرهتم عىل نفيس فأكلوا ماَل وأسلمون ،وأشكو إليكم
ماال منعت فيه حق اهلل فكان وباله عيل وكان نفعه لغريي ،وأشكو إليكم دارا أنفقت عليها
حريبتي وصار سكاهنا غريي وأشكو إليكم طول الثوى يف قربي ينادي :أنا بيت الدود ،أنا
بيت الظلمة والوحشة والضيق ،يا إخوتاه فاحبسون ما استطعتم ،واحذروا مثل ما لقيت،
فإن قد برشت بالنار والذل والصغار وغضب العزيز اجلبار ،واحرستاه عىل ما فرطت يف

( )1الكايف ،ج  1ص .67
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جنب اهلل ،وياطول عولتاه ،فامَل من شفيع يطاع ،وال صديق يرمحني ،فلو أن َل كرة فأكون
من املؤمنني ،فام يفرت ينادي حتى يدخل قربه ،فإذا ادخل حفرته ردت الروح يف جسده،
وجاء ملكا القرب فامتحناه)()1

[احلديث ]88 :دخل رسول اهلل  عىل رجل من أصحابه وهو ُيود بنفسه فقال:
يا ملك املوت إرفق بصاحبي فإنه مؤمن .فقال( :أبرش يا حممد فإن بكل مؤمن رفيق ،واعلم
يا حممد أن أقبض روح ابن آدم فيجزع أهله ،فأقوم يف ناحية من دارهم فأقول :ما هذا
اجلزع؟فواهلل ما تعجلناه قبل أجله ،وما كان لنا يف قبضه من ذنب! فإن حتتسبوا وتصربوا
تؤجروا ،وإن َتزعوا تأثموا وتوزروا)()2

[احلديث ]89 :قال رسول اهلل ( :لقي إبراهيم عليه السالم ملك ًا فقال له :من
أنت؟ قال :أنا ملك املوت .فقال :أتستطيع أن تريني الصورة التي تقبض فيها روح املؤمن؟
قال :نعم ،أعرض عني فأعرض عنه ،فإذا شاب حسن الصورة حسن الثياب حسن الشاميل
طيب الرائحة .فقال :يا ملك املوت ،لو َل يلق املؤمن إال حسن صورتك لكان حسبه .ثم
قال :هل تستطيع أن تريني الصورة التي تقبض فيها روح الفاجر؟فقال :التطيق.فقال :بىل.
قال :أعرض عني فأعرض عنه ثم التفت إليه فإذا هو رجل أسود قائم الشعر ،منتن الرائحة،
يش عىل إبراهيم ،ثم أفاق
أسود الثياب ،خيرج من فيه ومن مناخره النريان والدخان ! ف ُغ َ
وقد عاد ملك املوت إىل حالته األوىل ،فقال :يا ملك املوت لو َل يلق الفاجر إال صورتك

( )1الكايف ،ج  1ص .67
( )2الكايف.136/3:
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هذه لكفته)()1

[احلديث ]90 :ملا حْضت النبي  الوفاة نزل جربيل عليه السالم فقال:يا رسول
اهلل هل لك يف الرجوع إىل الدنيا؟ فقال :ال ،قد بلغت رساالت رِب .فأعادها عليه فقال:
ال ،بل الرفيق األعىل ،ثم قال النبي  واملسلمون حوله جمتمعون( :أهيا الناس إنه ال نبي
بعدي ،وال سنة بعد سنتي ،فمن ادعى بعد ذلك فدعواه وبدعته يف النار فاقتلوه ،ومن اتبعه
فإنه يف النار ..أهيا الناس :أحيوا القصاص وأحيوا احلق لصاحب احلق وال تفرقوا ،أسلموا
ِ
ي ع َِزيزٌ ﴾ [املجادلة)2()]21 :
َب اهللَُّ َألَغْلِ َب َّن َأنَا َو ُر ُسيل إِ َّن اهللََّ َق ِو ٌّ
وس ِّل ُموا تسلموا ﴿ َكت َ
[احلديث ]91 :قال رسول اهلل ( :ما يزال اهلم والغم باملؤمن ،حتى ما يدع له
ذنب ًا)( )3

[احلديث ]92 :قال رسول اهلل ( :قال اهلل عز وجل :وعزيت وجالَل ال أخرج
عبد ًا من الدنيا وأنا أريد أن أرمحه ،حتى أستويف منه كل خطيئة عملها :إما بسقم يف جسده،
ت عليه عند املوت.
وإما بضيق يف رزقة ،وإما بخوف يف دنياه .فإن بقيت عليه بقية َشدَّ ْد ُ
وعزيت وجالَل ،ال أخرج عبد ًا من الدنيا وأنا أريد أن أعذبه ،حتى أوفيه كل حسنة عملها،
إما بسعة يف رزقه ،وإما بصحة يف جسمه ،وإما بأمن يف دنياه ،فإن بقيت عليه بقية هونت
عليه هبا املوت)()4

[احلديث ]93 :قال رسول اهلل ( :إذا أراد اهلل تبارك وتعاىل قبض روح املؤمن

( )1عواَل اللئاَل.247/1/
( )2من ال حيْضه الفقيه ()163/4
( )3الكايف.444/2:
( )4الكايف.444/2:
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قال( :يا ملك املوت ،انطلق أنت وأعوانك إىل عبدي ،فطاملا نصب نفسه من أجيل فأتني
ٍ
ٍ
وثياب طاهرة ،وريحٍ طيبة ،فيقوم
بوجه حسن،
بروحه ألرحيه عندي؛ فيأتيه ملك املوت
بالباب فال يستأذن بوابا ،وال هيتك حجابا ،وال يكرس بابا معه مخسامئة م َلك أعوان ،معهم
طنان الرحيان ،واحلرير األبيض ،واملسك األذفر ،فيقولون :السالم عليك يا وَل اهلل ،أبرش
ٍ
ه
راض غري غضبان ،وأبرش بروح ورحيان وجنة نعيم:
فإن الرب يقرئك السالم ،أما إنه عنك
أما الروح فراح ٌة من الدنيا وبالئها ،وأما الرحيان من ه
كل طيب يف اجلنة ،فيوضع عىل ذقنه
فيصل رحيه إىل روحه ،فال يزال يف راحة حتى خيرج نفسه ،ثم يأتيه رضوان خازن اجلنة،
فيسقيه رشب ًة من اجلنة ال يعطش يف قربه وال يف القيامة حتى يدخل اجلنة ر هيان ًا؛ فيقول :يا
ملك املوت ،ر هد روحي حتى يثني عىل جسدي ،وجسدي عىل روحي ،فيقول ملك املوت:
ٍ
ٍ
ليثن ه
جسد خري اجلزاء ،لقد كنت
واحد منكام عىل صاحبه ،فيقول الروح :جزاك اهلل من
كل
يف طاعة اهلل مرسع ًا ،وعن معاصيه مبطئا جزاك اهلل عني من جسد خري اجلزاء ،فعليك
السالم إىل يوم القيامة ،ويقول اجلسد للروح مثل ذلك؛ فيصيح ملك املوت :أيتها الروح
الطيبة اخرجي من الدنيا مؤمنة مرحومة مغتبطة ،فرقت به املالئكة ،وفرجت عنه الشدائد،
وسهلت له املوارد ،وصار حليوان اخللد ،ثم يبعث اهلل له صفني من املالئكة غري القابضني
لروحه ،فيقومون سامطني مابني منزله إىل قربه يستغفرون له ويشفعون له ،فيعلله ملك
املوت ويمنيه ويبرشه عن اهلل بالكرامة واخلري كام َتادع الصبي امه ،مترخه بالدهن والرحيان
وبقاء النفس ،ويفديه بالنفس والوالدين؛ فإذا بلغت احللقوم قال احلافظان اللذان معه :يا
ملك املوت ارأف بصاحبنا وارفق فنعم االخ كان ونعم اجلليس َل يمل علينا ما يسخط اهلل
قط ،فإذا خرجت روحه خرجت كنخلة بيضاء وضعف يف مسكة بيضاء ،ومن كل رحيان
يف اجلنة فأدرجت إدراجا ،وعرج هبا القابضون إىل السامء الدنيا ،قال :فيفتح له أبواب السامء
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ويقول هلا البوابون :حياها اهلل من جسد كانت فيه ،لقد كان يمر له علينا عمل صالح
ونسمع حالوة صوته بالقرآن ،فبكى له أبواب السامء والبوابون لفقده ويقولون :يارب قد
كان لعبدك هذا عمل صالح وكنا نسمع حالوة صوته بالذكر للقرآن ،ويقولون :اللهم
ابعث لنا مكانه عبدا يسمعنا ما كان يسمعنا ،ويصنع اهلل مايشاء ،فيصعد به إىل عيش رحب
به مالئكة السامء كلهم أمجعون ،ويشفعون له ويسغفرون له ،ويقول اهلل تبارك وتعاىل:
رمحتي عليه من روح ،ويتلقاه أرواح املؤمنني كام يتلقى الغائب غائبه ،فيقول بعضهم
لبعض :ذروا هذه الروح حتى تفيق فقد خرجت من كرب عظيم ،وإذا هو اسرتاح أقبلوا
عليه يسائلونه ويقولون :مافعل فالن وفالن؟ فإن كان قدمات بكوا واسرتجعوا ويقولون:
ذهبت به أمه اهلاوية فإنا هلل وإنا إليه راجعون ،فيقول اهلل :ردوها عليه ،فمنها خلقتهم وفيها
اعيدهم ،ومنها اخرجهم تارة اخرى ،فإذا محل ْسيره محلت نعشه املالئكة واندفعوا به
اندفاعا والشياطني سامطني ينظرون من بعيد ليس هلم عليه سلطان وال سبيل ،فإذا بلغوا به
القرب توثبت إليه بقاع االرض كالر ياض اخلْض ،فقالت كل بقعة منها :اللهم اجعله يف
بطني ،فيجاء به حتى يوضع يف احلفرة التي قضاها اهلل له ،فإذا وضع يف حلده مثل له أبوه
وامه وزوجته وولده وإخوانه ،فيقول لزوجته :مايبكيك؟ قال :فتقول ،لفقدك ،تركتنا
معولني ،فتجئ صورة حسنة ،فيقول :ما أنت؟ فيقول :أنا عملك الصالح ،أنا لك اليوم
حصن حصني وجنة وسالح المراهلل ،فيقول :أما واهلل لو علمت أنك يف هذا املكان لنصبت
نفيس لك ،وما غرن ماَل وولدي ،فيقول :يا وَل اهلل ابرش باخلري ،فواهلل إنه ليسمع خفق
نعال القوم إذا راجعوا ،ونفضهم أيدهيم من الرتاب إذا فرغوا ،قد رد عليه روحه وما
علموا ،فتقول له االرض :مرحبا يا وَل اهلل ،مرحبا بك ،أما واهلل لقد كنت احبك وأنت عىل
متني ،فأنا لك اليوم أشد حبا إذا أنت يف بطني ،أما وعزة رِب ال حسنن جوارك وال بردن
44

مضجعك ،وال وسعن مدخلك ،إنام أنا روضة من رياض اجلنة ،أوحفرة من حفر النار ،ثم
يبعث اهلل إليه ملكا فيْضب بجناحيه عن يمينه وعن شامله ومن بني يديه ومن خلفه فيوسع
له من كل طريقة أربعني فرسخا نورا ،فإذا قربه مستدير بالنور)()1

ب ـ أحاديث أئمة اهلدى حول أصناف املوتى:
من األحاديث الواردة عن أئمة اهلدى املرتبطة هبذا املعنى:
ما ورد عن اإلمام عيل:
[احلديث ]94 :قال اإلمام عيل( :ملا أراد اهلل تبارك وتعاىل قبض روح إبراهيم عليه
السالم أهبط اهلل ملك املوت ،فقال :السالم عليك يا إبراهيم قال :وعليك السالم ياملك
املوت أداع أم ناع؟ قال :بل داع يا إبراهيم؟ فأجب ،قال إبراهيم :فهل رأيت خليال يميت
خليله؟ قال :فرجع ملك املوت حتى وقف بني يدي اهلل جل جالله فقال :إهلي قد سمعت
ما قال خليلك إبراهيم ،فقال اهلل جل جالله ياملك املوت إذهب إليه وقل له :هل رأيت
حبيبا يكره لقاء حبيبه؟ إن احلبيب حيب لقاء حبيبه)2().

[احلديث ]95 :قال اإلمام عيل ملن ادعى التناقض بني قوله تعاىلُ ﴿ :ق ْل َيت ََو َّفا ُك ْم
م َل ُك املَْو ِ
ت ا َّل ِذي ُوك َِّل بِ ُك ْم﴾ [السجدة ]11 :وقوله﴿ :اهللَُّ َيت ََو ََّّف ْاألَ ْن ُف َس ِحنيَ َم ْو ِ َهتا ﴾
ْ
َ
[الزمر ،]42 :وقوله﴿ :ت ََو َّف ْت ُه ُر ُس ُلنَا َو ُه ْم َال ُي َف ِّر ُط َ
ون﴾ [األنعام ،]61 :وقوله﴿ :ا َّل ِذي َن
اه ُم املَْ َالئِ َك ُة َط ِّيبِنيَ
اه ُم املَْ َالئِ َك ُة َظاملِي َأ ْن ُف ِس ِه ْم﴾ [النساء ،]97 :وقوله﴿ :ا َّل ِذي َن َتت ََو َّف ُ
ت ََو َّف ُ
َي ُقو ُل َ
ون َس َال ٌم َع َل ْي ُك ُم﴾ [النحل( :] 32 :إن اهلل تبارك وتعاىل يدبر االمور كيف يشاء،

(  )1بحار األنوار ،208/ 8 :عن :االختصاص.
(  )2بحار األنوار ،127/6 :وأماَل الصدوق ص.118
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ويوكل من خلقه من يشاء بام يشاء ،أما ملك املوت فإن اهلل عزوجل يوكله بخاصته من يشاء
من خلقه ،ويوكل رسله من املالئكة خاصة بمن يشاء من خلقه تبارك وتعاىل واملالئكة
الذين سامهم اهلل عزوجل وكلهم بخاصة من يشاء من خلقه ،إنه تبارك وتعاىل يدبر األمور
كيف يشاء ،وليس كل العلم يستطيع صاحب العلم أن يفرسه لكل الناس ،ألن منهم القوي
والضعيف ،وألن منه ما يطاق محله ،ومنه ما ال يطاق محله إال من يسهل اهلل له محله وأعانه
عليه من خاصة أوليائه ،وإنام يكفيك أن تعلم أن اهلل املحيي املميت ،وأنه يتوَّف االنفس عىل
يدي من يشاء من خلقه من مالئكته وغريهم)()1

[احلديث ]96 :قال اإلمام عيل( :إن العبد إذا دخل حْضته أتاه ملكان اسمهام منكر
ونكري ،فأول ما يسأالنه عن ربه ثم عن نبيه ثم عن وليه ،فان أجاب نجا وان عجز ه
عذباه،
فقال له الرجل ملن عرف ربه ونبيه وَل يعرف وليه؟ فقال :مذبذب ال إىل هؤالء وال إىل
هؤالء ﴿ َو َم ْن ُي ْضلِ ِل اهللُ َف َل ْن َ ِ
َتدَ

َل ُه سبِيال﴾ ذلك ال سبيل له)( )2

َ

[احلديث ]97 :قال اإلمام عيل( :دعا نبي من األنبياء عىل قومه ،فقيل له :أس هلط
عليهم عدوهم؟ فقال :ال ،فقيل له :فاجلوع؟ فقال :ال ،فقيل له :ما تريد؟ فقال :موت دفيق
ويقل العدد ،فأرسل عليهم الطاعون)()3
حيزن القلب ه

[احلديث ]98 :قال اإلمام عيل( :موت األبرار راحة ألنفسهم ،وموت الفجار راحة
للعاَل)()4

( )1توحيد الصدوق ،ص.275
(  )2بصائر الدرجات ،518 ،بحار األنوار.233/6 ،
(  )3الكايف  ،261/3بحار األنوار.122/6 ،
(  )4كنز الكراجكي ،162 /بحار األنوار.181/82 ،
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[احلديث ]99 :سئل اإلمام عيل بامذا أحببت لقاء اهلل؟ قال( :ملا رأيته قد اختار َل
دين مالئكته ورسله وأنبيائه علمت أن الذي أكرمني هبذا ليس ينسان فأحببت لقاءه)()1

[احلديث ]100 :قيل لإلمام عيل :صف لنا املوت ،فقال( :عىل اخلبري سقطتم ،هو
أحد ثالثة ُامور يرد عليه :اما بشارة بنعيم األبد ،وإما بشارة بعذاب األبد ،وإما حتزين
وهتويل وأمره مبهم ال يدري يف أي الفرق هو ،فأما ولينا املطيع ألمرنا فهو املبرش بنعيم
األبد ،وأما عدونا املخالف علينا فهو املبرش بعذاب األبد ،وأما املبهم أمره الذي ال يدري
ما حاله فهو املؤمن املرسف عىل نفسه ال يدري ما يؤول اليه حاله ،يأتيه اخلرب مبه ًام خموف ًا،
يسويه اهلل عزه ه
وجل بأعدائنا لكن خيرجه من النار بشفاعتنا ،فاعملوا وأطيعوا ،ال تنكلوا
ثم ه
وال تستصغروا عقوبة اهلل عزه ه
وجل فإن من املرسفني من ال تلحقه شفاعتنا ،إاله بعد عذاب
ثالثامئة ألف سنة)()2

[احلديث ]101 :عن حبة العرن قال :خرجت مع اإلمام عيل إىل الظهر ،فوقف
بوادي السالم كأنه خماطب ألقوام فقمت بقيامه حتى أعييت ،ثم جلست حتى مللت ،ثم
قمت حتى نالني مثل ما نالني أوال ،ثم جلست حتى مللت ،ثم قمت ومجعت ردائي،
فقلت :يا أمري املؤمنني ،إن قد أشفقت عليك من طول القيام فراحة ساعة ،ثم طرحت
الرداء ليجلس عليه فقال( :يا ح هبة ،إن هو إال حمادثة مؤمن أو مؤانسته) ،قلت :يا أمري
املؤمنني ،وإهنم لكذلك؟ ..قال :نعم ،ولو ُكشف لك لرأيتهم حلقا حلقا يتحادثون ،فقلت:
أرواح ،وما من مؤمن يموت يف بقعة من بقاع األرض إال قيل
أرواح؟ ..فقال:
أجسا ٌم أم
ٌ
ٌ

(  )1اخلصال ،33 ،بحار األنوار.127/6 ،
(  )2معان األخبار ،288 :بحار األنوار.153/6 ،
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لروحه :احلقي بوادي السالم ،وإهنا لبقعة ٌمن جنة عدن)()1

ما ورد عن اإلمام الباقر:
[احلديث ]102 :قال اإلمام الباقر( :احلياة واملوت خلقان من خلق اهلل ،فإذا جاء
املوت فدخل يف االنسان َل يدخل يف شئ إال وخرجت منه احلياة) ()2

[احلديث ]103 :سئل اإلمام الباقر عن حلظة ملك املوت ،قال( :أما رأيت الناس
يكونون جلوس ًا؟ ..فتعرتهيم السكتة ،فام يتك هلم أحدٌ منهم ،فتلك حلظة ملك املوت حيث
يلحظهم)()3

[احلديث ]104 :سئل اإلمام الباقر :ما ُيصنع بأحدنا عند املوت؟ ..قال( :أما واهلل
ما بني أحدكم وبني أن يرى مكانه من اهلل ومكانه منا ،إال أن يبلغ نفسه ههنا ـ ثم أهوى بيده
برشك؟ ..فقال السائل :بىل جعلت فداك ،فقال( :إذا كان ذلك أتاه رسول
إىل نحره ـ أال ُأ ه
اهلل  واإلمام عيل معه ،يقعد عند رأسه ،فقال له ـ إذا كان ذلك ـ رسول اهلل  :أما
خري لك ُما خ هلفت ،أ هما ما كنت َتاف فقد
تعرفني؟ ..أنا رسول اهلل ه
هلم إلينا ،فام أمامك ٌ
أمنته ،وأ هما ما كنت ترجو فقد هجمت عليه ،أيتها الروح ،اخرجي إىل روح اهلل ورضوانه،
ويقول له اإلمام عيل مثل قول رسول اهلل  ،)ثم قال( :يا أبا محزة ،أال ُأخربك بذلك من
ون﴾ [يونس)4()]63 :
كتاب اهلل؟ ..قول اهلل﴿ :ا َّل ِذي َن آ َمنُوا َوكَا ُنوا َي َّت ُق َ
[احلديث ]105 :قال اإلمام الباقر( :كان فيام وعظ به لقامن عليه السالم ابنه أن قال:

(  )1بحار األنوار ،268/6 :والكايف .66/1
( )2الكايف ،ج  1ص .71
(  )3بحار األنوار ،144/6 :والكايف .71/1
(  )4بحار األنوار ،178/6 :وتفسري العيايش.
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تك يف ٍّ
(يا بني ،إن ُ
شك من املوت ،فارفع عن نفسك النوم ولن تستطيع ذلك ،وإن كنت يف
ٍّ
شك من البعث ،فارفع عن نفسك االنتباه ولن تستطيع ذلك ،فإنك إذا فكرت يف هذا
علمت أن نفسك بيد غريك ،وإنام النوم بمنزلة املوت ،وإنام اليقظة بعد النوم بمنزلة البعث
بعد املوت)()1

[احلديث ]106 :قال اإلمام الباقر يف قول اهلل تعاىلَ ﴿ :و ِق َيل َم ْن َر ٍاق (َ )27و َظ َّن

َأ َّن ُه ا ْل ِف َر ُاق ﴾ [القيامة( :]28 ،27 :إ هن ذلك ابن آدم اذا ه
حل به املوت قال :هل من طبيب؟
ِ
اق بِالس ِ
الس ُ
اق﴾ [القيامة ]29 :التفت الدنيا
َّ
أنهه الفراق أيقن بمفارقة األح هبةَ ﴿ ..وا ْل َت َّفت َّ
رب العاملني)()2
باآلخرة ﴿إِ َىل َر ِّب َك َي ْو َمئِ ٍذ املَْ َس ُ
اق﴾ [القيامة ]30 :املصري إىل ه
[احلديث ]107 :قال اإلمام الباقر( :ما من أحد ينام إالعرجت نفسه إىل السامء
وبقيت روحه يف بدنه ،وصار بينهام سبب كشعاع الشمس .فإن أذن اهلل يف قبض األرواح
أجابت الروح النفس .وإذا أذن اهلل يف رد الروح أجابت النفس الروح .وهو قوله سبحانه:
ت
﴿اهللَُّ َيت ََو ََّّف ْاألَ ْن ُف َس ِحنيَ َم ْو ِ َهتا َوا َّلتِي ََل ْ َمت ُ ْت ِيف َمن َِام َها َف ُي ْم ِس ُك ا َّلتِي َق َىض َع َل ْي َها املَْ ْو َ
َو ُي ْر ِس ُل ْاألُ ْخ َرى إِ َىل َأ َج ٍل ُم َس ًّمى﴾ [الزمر ،]42 :فمهام رأت يف ملكوت الساموات فهو ُما
له تأويل،وما رأت فيام بني السامء واألرض فهو ُما خييله الشيطان ،وال تأويل له)()3

[احلديث ]108 :قال اإلمام الباقر( :إذا أراد اهلل قبض الكافر قال :يا ملك املوت
انطلق أنت وأعوانك إىل عدوي فإنى قدأبليته فأحسنت البالء ،ودعوته إىل دارالسالم فأبى

(  )1بحار األنوار ،42/ 7 :عن :قصص األنبياء.
(  )2الكاَّف259 /3 :
( )3تفسري جممع البيان ()404/8
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إال أن يشتمني ،وكفر ِب وبنعمتي وشتمني عىل عريش ،فاقبض روحه حتى تكبه يف النار،
فيجيئه ملك املوت بوجه كريه كالح ،عيناه كالربق اخلاطف ،وصوته كالرعدالقاصف ،لونه
كقطع الليل املظلم ،نفسه كلهب النار رأسه يف السامء الدنيا ،ورجل يف املرشق ،ورجل يف
املغرب ،وقدماه يف اهلواء ،معه سفود كثريالشعب ،معه مخسامئة ملك أعوانا ،معهم سياط
من قلب جهنم تلتهب تلك السياط وهي من هلب جهنم ،ومعهم مسح أسود ومجرة من
مجر جهنم ،ثم يدخل عليه ملك من خزان جهنم ،فيسقيه رشبة من النار اليزال منها عطشانا
حتى يدخل النار ،فإذا نظر إىل ملك املوت شخص برصه وطار عقله قال :يا ملك املوت
ارجعون ،قال :فيقول ملك املوت :كال إهنا كلمة هو قائلها ،فيقول :ياملك املوت فإىل من
أدع ماَل وأهيل وولدي وعشرييت وما كنت فيه من الدنيا؟ فيقول :دعهم لغريك واخرج إىل
النار ،فيْضبه بالسفود رضبة فاليبقى منه شعبة إال أنشبها يف كل عرق ومفصل ،ثم ُيذبه
جذبة فيسل روحه من قدميه بسطا ،فإذا بلغت الركبتني أمر أعوانه فأكبوا عليه بالسياط
رضبا ،ثم يرفعه عنه فيذيقه سكراته وغمراته قبل خروجها كأنام رضب بألف سيف ،فلو
كان له قوة اجلن واالنس ال شتكى كل عرق منه عىل حياله بمنزلة سفود كثري الشعب القي
عىل صوف مبتل ثم يدار فيه فلم يأت عىل شئ إال انتزعه ،كذلك خروج نفس الكافر من
عرق وعضوو مفصل وشعرة ،فإذا بلغت احللقوم رضبت املالئكة وجهه ودبره ،وقيل:
﴿ َأ ْخ ِرجوا َأ ْن ُفس ُكم ا ْليوم َُتْزَ و َن ع ََذاب ْاهل ِ
ون بِ َام ُكنْ ُت ْم َت ُقو ُل َ
احل ِّق َو ُكنْ ُت ْم َع ْن
َ ُ َْ َ ْ
ُ
َري ْ َ
َ ُ
ون ع ََىل اهللَِّ غ ْ َ
ِ
ِِ
ْرب َ
رشى َي ْو َمئِ ٍذ
آ َياته ت َْس َتك ِ ُ
ون﴾ [األنعام ،]93 :وذلك قولهَ ﴿ :ي ْو َم َي َر ْو َن املَْ َالئ َك َة َال ُب ْ َ
لِ ْلمج ِر ِمنيَ وي ُقو ُل َ ِ
ورا﴾ [الفرقان ،]22 :فيقولون :حراما عليكم اجلنة حمرما،
ََ
ُ ْ
ون ح ْج ًرا حمَ ُْج ً
وخيرج روحه فيضعه ملك املوت بني مطرقة وسندان فيفضح أطراف أنامله وآخر ما يشدخ
منه العينان ،فيسطع هلا ريح منتن يتأذى منه أهل السامء كلهم أمجعون ،فيقولون :لعنة اهلل
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عليها من روح كافرة منتنة خرجت من الدنيا ،فيلعنه اهلل ويلعنه الالعنون ،فإذا ايت بروحه
الس َام ِء َو َال
إىل السامء الدنيا اغلقت عنه أبواب السامء ،وذلك قولهَ ﴿ :ال ُت َفت َُّح َهل ُ ْم َأ ْب َو ُ
اب َّ
اخلي ِ
ِ
ِ
َيدْ ُخ ُل َ
اط َوك ََذلِ َك ن َْج ِزي املُْ ْج ِر ِمنيَ ﴾ [األعراف،]40 :
اجل َم ُل ِيف َس ِّم ْ َ
اجلنَّ َة َحتَّى َيل َج ْ َ
ون ْ َ
يقول اهلل :ردوها عليه ،فمنها خلقتهم ،وفيها اعيدهم ،ومنها اخرجهم تارة اخرى ،فإذا
محل عىل ْسيره محلت نعشه الشياطني ،فإذا انتهوا به إىل قربه قالت كل بقعة منها :اللهم ال
َتعله يف بطني ،حتى يوضع يف احلفرة التي قضاها اهلل ،فإذا وضع يف حلده قالت له االرض:
المرحبا بك يا عدواهلل ،أما واهلل لقد كنت ابغضك وأنت عىل متني ،وأنا لك اليوم أشد
بغضا وأنت يف بطني ،أما وعزة رِب السيئن جوارك ،وال ضيقني مدخلك ،والوحشن
مضجعك ،والبدلن مطمعك ،إنام أنا روضة من رياض اجلنة ،أو حفرة من حفر النريان)()1

ما ورد عن اإلمام الصادق:
[احلديث ]109 :قال اإلمام الصادق( :املؤمن مؤمنان ،فمؤمن صدَّ ق بعهد اهلل
َاهدُ وا اهللََّ َع َل ْي ِه ﴾
ووَّف برشطه ،وذلك قول اهلل عز وجلِ ﴿ :م َن املُْؤْ ِمنِنيَ ِر َج ٌال َصدَ ُقوا َما ع َ
[األحزاب ،]23 :فذلك الذي التصيبه أهوال الدنيا وال أهوال اآلخرة ،وذلك ُمن َيشفع
تعوج أحيان ًا وتقوم أحيان ًا ،فذلك ُمن تصيبه أهوال
وال ُيشفع له.ومؤم ٌن كخامة الزرع،
ُّ
الدنيا وأهوال اآلخرة وذلك ُمن ُيشفع له وال َيشفع)()2

ويف رواية( :ومؤمن زلت به قدم ،فذلك كخامة الزرع كيفام كفأته الريح انكفأ،
وذلك ُمن تصيبه أهوال الدنيا واآلخرة ،ويشفع له وهو عىل خري)

( )1بحار األنوار ()317 /8
(  )2الكايف.248/2:
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[احلديث ]110 :قال اإلمام الصادق( :إن قوما أتوا نبيا هلم فقالوا :ادع لنا ربك
يرفع عنا املوت ،فدعا هلم فرفع اهلل تبارك وتعاىل منهم املوت ،وكثروا حتى ضاقت هبم
املنازل وكثر النسل ،وكان الرجل يصبح فيحتاج أن يطعم أباه وامه وجده وجد جده،
ويوضيهم ويتعاعدهم فشغلوا عن طلب املعاش فأتوه فقالوا :سل ربك أن يردنا إىل آجالنا
التي كنا عليها ،فسأل ربه عزوجل فردهم إىل آجاهلم)()1

[احلديث ]111 :قال اإلمام الصادق( :خلق االنسان من شأن الدنيا وشأن اآلخرة،
فإذا مجع اهلل بينهام صارت حياته يف االرض النه نزل من شأن السامء إىل الدنيا ،فإذا فرق اهلل
بينهام صارت تلك الفرقة املوت ،ترد شأن االخرى إىل السامء ،فاحلياة يف االرض ،واملوت
يف السامء ،وذلك أنه يفرق بني االرواح واجلسد ،فردت الروح والنور إىل القدس االوىل،
وترك اجلسد النه من شأن الدنيا ..واملوت رمحة من اهلل لعباده املؤمنني ،ونقمة عىل
الكافرين)()2

[احلديث ]112 :قال اإلمام الصادق( :إذا أويت إىل فراشك فانظر ماسلكت يف
بطنك وماكسبت يف يومك ،واذكر أنك ميت ،وأن لك معادا)( )3

[احلديث ]113 :جاء ٌ
رجل إىل اإلمام الصادق فقال :قد سئمت الدنيا فأمتنهى عىل
خري لك من أن متوت فال
اهلل املوت ،فقال( :مت هن احلياة لتطيع ال لتعيص ،فلئن تعيش فتطيع ٌ
تعيص وال تطيع)()4

( )1أماَل الصدوق ،ص  ،305الكايف ،ج  1ص .72
( )2علل الرشائع ،ج  2ص .47
( )3بحار األنوار ()267 /71
(  )4بحار األنوار ،128/6 :والعيون ص.179
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[احلديث ]114 :قيل لإلمام الصادق :أصلحك اهلل من أحب لقاء اهلل أحب اهلل
لقاءه؟ ومن أبغض لقاء اهلل أبغض اهلل لقاءه؟ قال :نعم ،قيل :فواهلل إنا لنكره املوت فقال:
(ليس ذاك حيث تذهب ،إنام ذلك عند املعاينة ،إذا رأى ما حيب فليس شئ أحب إليه من
أن يتقدم ،واهلل حيب لقاءه وهو حيب لقاء اهلل حينئذ ،وإذا رأى ما يكره فليس شئ أبغض
إليه من لقاء اهلل عزوجل واهلل عزوجل يبغض لقاءه)()1

[احلديث ]115 :قال اإلمام الصادق( :إذا قبض اهلل روح املؤمن صعد ملكاه إىل
رب ..عبدُ ك ونِ ْع َم العبد ،كان ْسيع ًا إىل طاعتك ،بطيئ ًا عن معصيتك ،وقد
السامء فقاال :يا ه
قبضته إليك ،فام تأمرنا من بعده؟ ..فيقول اجلليل اجل هبار :اهبطا إىل الدنيا ،وكونا عند قرب
عبدي ،وجم هدان وسبحان وه هلالن وكربان ،واكتبا ذلك لعبدي حتى أبعثه من قربه)()2

ه

[احلديث ]116 :قيل لإلمام الصادق :صف لنا املوت ،فقال( :للمؤمن كأطيب
ريحٍ
يشمه ،فينعس لطيبه وينقطع التعب واألَل ك هله عنه ،وللكافر كلسع األفاعي ولدغ
ه
العقارب أو أشده ) ،قيل :ه
وقرض باملقاريض
فإن قوم ًا يقولون :إنه أشده من نرش باملناشري
ٌ
ٌ
ورضخ باألحجار ،وتدوير قطب األرحية عىل األحداق..قال( :كذلك هو عىل بعض
الكافرين والفاجرينَ ،أال ترون منهم َمن ُيعاين تلك الشدائد؟ ..فذلكم الذي هو أشده من
هذا ال من عذاب اآلخرة ،فإنه أشده من عذاب الدنيا) ،قيل :فام بالنا نرى كافرا يسهل عليه
النزع ،فينطفئ وهو حيده ث ويضحك ويتك هلم؟ ..ويف املؤمنني أيضا َمن يكون كذلك ،ويف
املؤمنني والكافرين َمن يقايس عند سكرات املوت هذه الشدائد ،فقال( :ما كان من راحة

(  )1بحار األنوار ،129/6 :ومعان األخبار ص.70
(  )2بحار األنوار ،152/6 :وأماَل الطويس ص.122
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للمؤمن هناك فهو عاجل ثوابه ،وما كان من شديدة فتمحيصه من ذنوبه لريد اآلخرة نقي ًا،
ه
فليوَّف
نظيف ًا ،مستح هق ًا لثواب األبد ،ال مانع له دونه ،وما كان من سهولة هناك عىل الكافر،
أجر حسناته يف الدنيا لريد اآلخرة وليس له إال ما ُيوجب عليه العذاب ،وما كان من شدة
عدل ال ُيور)()1
بأن اهلل ٌ
عىل الكافر هناك فهو ابتداء عذاب اهلل له بعد نفاد حسناته ،ذلكم ه

[احلديث ]117 :قال اإلمام الصادق( :واهلل ال يصف عبدٌ هذا األمر فتطعمه النار،
قيل له :ه
إن فيهم َمن يفعل ويفعل..فقال( :إنه إذا كان ذلك ابتىل اهلل تبارك وتعاىل أحدهم
يف جسده ،فإن كان ذلك كفارة لذنوبه ،وإال ض هيق اهلل عليه يف رزقه ،فإن كان ذلك كفارة
لذنوبه ،وإال شده د اهلل عليه عند موته ،حتى يأيت اهلل وال ذنب له ،ثم يدخله اجلنة)()2

[احلديث ]118 :قال اإلمام الصادق :ه
(إن الشيطان ليأيت الرجل من أوليائنا عند
عام هو عليه ،فيأبى اهلل له ذلك ،وكذلك قال اهلل
موته ،يأتيه عن يمينه وعن يساره ليصده ه ه
ِ
ت ِيف ْ ِ
﴿ي َثب ُت اهللَُّ ا َّل ِذين آمنُوا بِا ْل َقو ِل ال َّثابِ ِ
خر ِة﴾ [إبراهيم)3()]27 :
ْ
ُ ِّ
احل َياة الدُّ ْن َيا َو ِيف ْاآل َ
َ
َ َ
[احلديث ]119 :قال اإلمام الصادق( :ما من أحد حيْضه املوت إال وكهل به إبليس
من شياطينه من يأمره بالكفر ،ويشكهكه يف دينه حتى َترج نفسه ،فمن كان مؤمنا َل يقدر
عليه ،فإذا حْضتم موتاكم فل هقنوهم شهادة أن ال إله إال اهلل ،ه
وأن حممدا رسول اهلل  حتى
يموت)()4

[احلديث ]120 :سئل اإلمام الصادق :هل ُيكره املؤمن عىل قبض روحه؟ ..قال:

(  )1بحار األنوار ،153/6 :والعيون ص.151
(  )2بحار األنوار ،161/6 :واملحاسن ص.172
(  )3بحار األنوار ،189/6 :وتفسري العيايش.
(  )4بحار األنوار ،195/6 :والكايف .34/1

54

(ال واهلل ،إنه إذا أتاه ملك املوت لقبض روحه جزع عند ذلك ،فيقول له ملك املوت :يا وَل
أبر بك وأشفق عليك من والد رحيم لو
اهلل ،ال َتزع ،فو الذي بعث حممدا  ألنا ه
حْضك)()1

[احلديث ]121 :قال اإلمام الصادق( :يا أبا حممد ،ه
إن امليت منكم عىل هذا األمر
شهيدٌ ) ،قيل له :وإن مات عىل فراشه؟ ..قال( :وإن مات عىل فراشه حي عند ربه ُيرزق)()2

ه

[احلديث ]122 :سئل اإلمام الصادق عن قول اهلل عزوجل﴿ :اهللَُّ َيت ََو ََّّف ْاألَ ْن ُف َس
ِحنيَ مو ِهتا ﴾ [الزمر ،]42 :وعن قول اهلل عزوجلُ ﴿ :ق ْل يتَو َّفا ُكم م َل ُك املَْو ِ
ت ا َّل ِذي ُوك َِّل
ْ
َ َ ْ َ
َْ َ
اه ُم املَْ َالئِ َك ُة َظاملِي َأ ْن ُف ِس ِه ْم﴾
بِ ُك ْم﴾ [السجدة ]11 :وعن قول اهلل عزوجل﴿ ::ا َّل ِذي َن ت ََو َّف ُ
اه ُم املَْ َالئِ َك ُة َط ِّيبِنيَ َي ُقو ُل َ
ون َس َال ٌم َع َل ْي ُك ُم﴾ [النحل:
[النساء ،]97 :وقوله﴿ :ا َّل ِذي َن َتت ََو َّف ُ
 ، ]32وقد يموت يف الساعة الواحدة يف مجيع اآلفاق ما ال حيصيه إال اهلل عزوجل فكيف
هذا؟ فقال( :إن اهلل تبارك وتعاىل جعل مللك املوت أعوانا من املالئكة يقبضون االرواح
بمنزلة صاحب الرشطة له أعوان من االنس يبعثهم يف حوائجهم فتتوفاهم املالئكة
ويتوفاهم ملك املوت من املالئكة مع ما يقبض هو ،ويتوفاه اهلل عزوجل من ملك
املوت)()3

ه
وجل يقين ًا ال ه
شك فيه ،أشبه
[احلديث ]123 :قال اإلمام الصادقَ( :ل خيلق اهلل عزه
ٍ
بشك ال يقني فيه من املوت)()4

(  )1بحار األنوار ،196/6 :والكايف .35/1
(  )2بحار األنوار ،245/6 :واملحاسن ص.164
( )3من الحيْضه الفقيه ،ص.33
(  )4بحار األنوار ،127/6 :واخلصال .10/1
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[احلديث ]124 :قال اإلمام الصادق( :إن الروح ال ُمتازج البدن وال ُتداخله ،وإنام
هي كِ َل ٌل للبدن ،حميط ٌة به)()1

[احلديث ]125 :سأل بعض املالحدة اإلمام الصادق :أخربن عن الرساج إذا
انطفأ ،أين يذهب نوره؟ قال( :يذهب فال يعود) ،قال :فام أنكرت أن يكون اإلنسان مثل
ذلك ،إذا مات وفارق الروح البدن َل يرجع إليه أبد ًا ،كام ال يرجع ضوء الرساج إليه أبد ًا إذا
انطفأ؟ ..قالَ( :ل ُت ِص ِ
ب القياس ،إن النار يف األجسام كامنة ،واألجسام قائمة بأعياهنا
كاحلجر واحلديد ،فإذا رضب أحدمها باآلخر سطعت من بينهام نار ،تقتبس منها ْساج له
ضوء ،فالنار ثابتة يف أجسامها ،والضوء ذاهب ،والروح :جسم رقيق قد ألبس قالب ًا كثيف ًا
وليس بمنزلة الرساج الذي ذكرت ،إن الذي خلق يف الرحم جنين ًا من ماء صاف ،وركب
فيه رضوب ًا خمتلفة من عروق وعصب وأسنان وشعر وعظام ،وغري ذلك ،هو حيييه بعد
موته ،ويعيده بعد فنائه)()2

[احلديث ]126 :سأل بعض املالحدة اإلمام الصادق :أفتتالشى الروح بعد
خروجه عن قالبه ،أم هو باق ؟قال( :بل هو باق إىل وقت ينفخ يف الصور ،فعند ذلك تبطل
حس وال حمسوس ،ثم أعيدت األشياء كام بدأها مدبرها ،وذلك بني
األشياء وتفنى ،فال ٌّ
النفختني)()3

[احلديث ]127 :قال اإلمام الصادق يقرب احلقائق املرتبطة بالروح واجلسد ألهل

( )1خمترص البصائر.)67:
( )2اإلحتجاج (.77/2
( )3اإلحتجاج (.77/2

56

عرصه( :إنام صار اإلنسان يأكل ويشـرب بالنار ويبصـر ويعمل بالنور ويسمع ويشم
بالريح ،وُيد طعم الطعام والرشاب باملاء ،ويتحرك بالروح ،ولوال أن النار يف معدته ما
هضمت الطعام والرشاب يف جوفه ،ولوال الريح ما التهبت نار املعدة وال خرج الثفل من
بطنه .ولوال الروح ما حترك وال جاء وال ذهب .ولوال برد املاء ألحرقته نار املعدة .ولوال
النور ما برص والعقل .فالطني صورته ،والعظم يف جسده بمنزلة الشجرة يف األرض ،والدم
يف جسده بمنزلة املاء يف األرض ،وال قوام لألرض إال باملاء ،وال قوام جلسد اإلنسان إال
بالدم ،واملخ دسم الدم وزبده .فهكذا اإلنسان ُخلق من شأن الدنيا وشأن اآلخرة ،فإذا مجع
اهلل بينهام صارت حياته يف األرض ،ألنه نزل من شأن السامء إىل الدنيا ،فإذا فرق اهلل بينهام
صارت تلك الفرقة املوت ،ت َُر ُّد شأن األخرى إىل السامء ،فاحلياة يف األرض واملوت يف
السامء ،وذلك أنه فرق بني األرواح واجلسد ،فردت الروح والنور إىل القدرة األوىل ،وترك
اجلسد ألنه من شأن الدنيا ،وإنام فسد اجلسد يف الدنيا ،ألن الريح تنشف املاء فييبس ،فيبقى
الطني فيصري رفات ًا ويبىل ،ويرجع كل إىل جوهره األول .وحتركت الروح بالنفس ،والنفس
حركتها من الريح ،فام كان من نفس املؤمن فهو نور مؤيد بالعقل ،وما كان من نفس الكافر
فهو نار مؤيد بالنكراء له ،فهذه صورة نار ،وهذه صورة نور ،واملوت رمحة من اهلل لعباده
املؤمنني ،ونقمة عىل الكافرين .وهلل عقوبتان :إحدامها أمر الروح ،واألخرى تسليط بعض
الناس عىل بعض ،فام كان من قبل الروح فهو السقم والفقر ،وما كان من تسليط فهو النقمة
وذلك قوله تعاىلَ ﴿ :وك ََذلِ َك ُن َو َِّل َب ْع َض ال َّظاملِنيَ َب ْع ًضا بِ َام كَا ُنوا َيك ِْس ُب َ
ون﴾ [األنعام]129 :
من الذنوب ،فام كان من ذنب الروح من ذلك سقم وفقر ،وما كان تسليط فهو النقمة،
وكان ذلك للمؤمن عقوبة له يف الدنيا ،وعذاب له فيها .وأما الكافر فنقمته عليه يف الدنيا
وسوء العذاب يف اآلخرة ،وال يكون ذلك إال بذنب ،والذنب من الشهوة ،وهي من املؤمن
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خطأ ونسيان ،وأن يكون مستكره ًا ،وما ال يطيق ،وما كان يف الكافر فعمد وجحود واعتداء
ِ ِ ِ ِ
س ِهم﴾ [البقرة)1()]109 :
وحسد ،وذلك قول اهلل عز وجلُ ﴿ :ك َّف ًارا َح َسدً ا م ْن عنْد َأ ْن ُف ْ
[احلديث ]128 :قال اإلمام الصادق( :إذا ُقبضت الروح فهي ُمظِ َّل ٌة فوق اجلسد
روح املؤمن وغريه ،تنظر إىل كل شئ يصنع به .فإذا كفن ووضع عىل الرسير ،ومحل عىل
أعناق الرجال ،عادت الروح إليه ودخلت فيه ،ف ُيمد له يف برصه ،فينظر إىل موضعه من
اجلنة أو من النار ،فينادي بأعىل صوته إن كان من أهل اجلنة :عجلون عجلون ،وإن كان
من أهل النار :ردون ردون ،وهو يعلم كل شئ ُيصنع به ،ويسمع الكالم)()2

[احلديث ]129 :سئل اإلمام الصادق :املؤمن يرى الرؤيا فتكون كام رآها ،وربام
رأى الرؤيا فال تكون شيئ ًا ؟فقال :إن املؤمن إذا نام خرجت من روحه حركة ُمدودة صاعدة
إىل السامء فكل ما رآه روح املؤمن يف ملكوت السامء يف موضع التقدير والتدبري فهو احلق،
وكل ما رآه يف األرض فهو أضغاث أحالم .فقلت لهَ :أوتصعد الروح إىل السامء؟ قال:
نعم .قلت :حتى ال يبقى منها شئ يف بدنه ؟ فقال :ال ،لو خرجت كلها حتى ال يبقى منها
شئ إذن ملات ! قلت :فكيف َترج؟ فقال :أما ترى الشمس يف السامء يف موضعها وضوؤها
وشعاعها يف األرض ،فكذلك الروح أصلها يف البدن ،وحركتها ُمدودة إىل السامء)()3

[احلديث ]130 :قال اإلمام الصادق(:إن اهلل تبارك وتعاىل أحد صمد والصمد
خلق من خلقه ،له برص وقوة وتأييدُ .يعله اهلل يف
الشئ الذي ليس له جوف ،وإنام الروح ٌ

( )1علل الشـرائع ()107/1
( )2من الحيْضه الفقيه ()193/1
( )3أماَل الصدوق..208/
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قلوب الرسل واملؤمنني)()1

[احلديث ]131 :سئل اإلمام الصادق(:يعلم َم َلك املوت بقبض من يقبض؟
َاك تنزل من السامء :إقبض نفس فالن ابن فالن)()2
قال:ال ،إنام هي ِصك ٌ
[احلديث ]132 :قال اإلمام الصادق( :املسمى ما ُس ِّم َي مللك املوت يف تلك الليلة،
ون َسا َع ًة َو َال َي ْس َت ْق ِد ُم َ
وهو الذي قال اهللَ ﴿ :فإِ َذا َجا َء َأ َج ُل ُه ْم َال َي ْس َت ْأ ِخ ُر َ
ون﴾ [األعراف:
 ،]34وهو الذي ُس ِّم َي مللك املوت يف ليلة القدر ،واآلخر له عز وجل فيه املشية ،إن شاء
قدمه وإن شاء أخره)( ،)3ويف رواية( :األجل األول هو ما نبذه إىل املالئكة والرسل واألنبياء
عليهم السالم ،واألجل املسمى عنده هو الذي سرته اهلل عن اخلاليق)
[احلديث ]133 :قال اإلمام الصادق( :عاش نوح عليه السالم ألفي سنة وثالث
مائة سنة ،منها ثامن مائة ومخسني سنة قبل أن يبعث ،وألف سنة إال مخسني عام ًا وهو يف
فمرص األمصار
قومه يدعوهم ،ومخس مائة عام بعد ما نزل من السفينة ونضب املاءَّ ،
وأسكن ولده البلدان .ثم إن ملك املوت جاءه وهو يف الشمس فقال :السالم عليك .فرد
عليه نوح ،قال :ما جاء بك يا ملك املوت؟ قال :جئتك ألقبض روحك ،قال :دعني أدخل
من الشمس إىل الظل فقال له :نعم .فتحول ثم قال :يا ملك املوت ،كل ما َم َّر ِب من الدنيا
ِم ْث ُل حتوييل من الشمس إىل الظل ! فامض ملا أمرت به .فقبض روحه عليه السالم)()4
[احلديث ]134 :قال اإلمام الصادق( :من أحب أن خيفف اهلل عنه سكرات املوت،

( )1بصائر الدرجات.483/
( )2الكايف.255/3:
( )3تفسري العيايش ()354/1
( )4الكايف (.284/8
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فليكن لقرابته وصوالً ،وبوالديه بار ًا ،فإذا كان كذلك هون اهلل عليه سكرات املوت ،وَل
يصبه يف حياته فقر أبد ًا)()1

[احلديث ]135 :قال اإلمام الصادق( :قال موسى عليه السالم :إهلي فام جزاء من
وصل رمحه؟ قال :أنسئ له أجله ،وأهون عليه سكرات املوت ،ويناديه خزنة اجلنةَ :ه ُل َّم
الينا فادخل من أي باب شئت)()2

[احلديث ]136 :قال اإلمام الصادق( :اللهم بارك َل يف املوت .اللهم أعني عىل
املوت .اللهم أعني عىل سكرات املوت .اللهم أعني عىل غم القرب .اللهم أعني عىل ضيق
القرب .اللهم أعني عىل ظلمة القرب .اللهم أعني عىل وحشة القرب .اللهم أعني عىل أهوال
يوم القيامة .اللهم بارك َل يف طول يوم القيامة .اللهم زوجني من احلور العني)()3

[احلديث ]137 :قال رجل لإلمام الصادق :خلقنا للفناء! فقالَ ( :م ْه يا ابن أخ،
خلقنا للبقاء ..وكيف تفنى جنة ال تبيد ،ونار ال َتمد ،ولكن قل :إنام نتحرك من دار إىل
دار)()4

ما ورد عن اإلمام الرضا:
[احلديث ]138 :قال اإلمام الرضا ( :ه
إن أوحش ما يكون هذا اخللق يف ثالثة
مواطن( :يوم يولد وخيرج من بطن أمه فريى الدنيا ،ويوم يموت ف ُيعاين اآلخرة وأهلها،
ه
وجل عىل حييى عليه السالم
ويوم ُيبعث فريى أحكاما َل يرها يف دار الدنيا ،وقد س هلم اهلل عزه

( )1أماَل الطويس.432/
( )2روضة الواعظني.370/
( )3هتذيب األحكام ()93/3
( )4علل الرشائع.11/1/
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وت َو َي ْو َم ُي ْب َع ُث
يف هذه املواطن الثالثة وآمن روعته ،فقالَ ﴿ :و َس َال ٌم َع َل ْي ِه َي ْو َم ُولِدَ َو َي ْو َم َي ُم ُ
َح ًّيا﴾ [مريم ،]15 :وقد س هلم عيسى بن مريم عليه السالم عىل نفسه يف هذه الثالثة
ح ًّيا﴾ [مريم)1()]33 :
ت َو َي ْو َم َأ ُم ُ
َيل َي ْو َم ُولِدْ ُ
وت َو َي ْو َم ُأ ْب َع ُث َ
املواطن ،فقالَ ﴿ :و َّ
الس َال ُم ع َ َّ
[احلديث ]139 :قال اإلمام الرضا( :ملا حْضت احلسن بن عيل الوفاة بكى ،فقيل:
يا ابن رسول اهلل ،أتبكي ومكانك من رسول اهلل  مكانك الذي أنت به ،وقد قال فيك
حج ًة ماشي ًا ،وقد قاسمت ربك مالك ثالث
رسول اهلل  ما قال ،وقد حججت عرشين ه
طلع ،وفراق األحبة)()2
مرات حتى النعل والنعل؟ ..فقال( :إنام أبكي خلصلتني :هلول امل ه

[احلديث ]140 :قيل لإلمام الرضا :ما بال هؤالء املسلمني يكرهون املوت؟ ..قال:
ه
وجل ألح هبوه ،ولعلموا ه
أن
(ألهنم جهلوه فكرهوه ،ولو عرفوه وكانوا من أولياء اهلل عزه
خري هلم من الدنيا) ،ثم قال( :ما بال الصبي واملجنون يمتنع من الدواء املنقي لبدنه
اآلخرة ٌ
باحلق
والنايف لألَل عنه؟) ..ثم أجاب( :جلهلهم بنفع الدواء) ،ثم قال( :والذي بعث حممد ًا ه
نبي ًا ،ه
حق االستعداد ،فهو أنفع له من هذا الدواء هلذا املتعالج ،أما
إن َمن استعده للموت ه
إهنم لو عرفوا ما يؤ هدي إليه املوت من النعيم ،الستدعوه وأح هبوه أشده ما يستدعي العاقل
احلازم الدواء لدفع اآلفات واجتالب السالمة)()3

[احلديث ]141 :سئل اإلمام الرضا :العني نور مركبة أم الروح تبصـر األشياء من
منظرها؟ ..فقال( :العني شحمة وهو البياض والسواد والنظر للروح ،دليله أنك تنظر فيه

(  )1بحار األنوار ،158/6 :والعيون ص ،142اخلصال .35/1
(  )2بحار األنوار ،160/6 :وأماَل الصدوق ص ،133العيون ص.168
(  )3بحار األنوار ،156/6 :ومعان األخبار ص.84
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فرتى صورتك يف وسطه ،واإلنسان ال يرى صورته إال يف ماء ،أو مرآة ،وما أشبه ذلك)،
قيل له :فإذا عميت العني كيف صارت الروح قائمة ،والنظر ذاهب؟ قال( :كالشمس
طالعة يغشاها الظالم) ،قيل :أين تذهب الروح؟ قال( :أين يذهب الضوء الطالع من ال ُك َّوة
يف البيت إذا ُسدَّ ت الكوة ؟) قيل :أوضح َل ،قال( :الروح مسكنها يف الدماغ ،وشعاعها
دارهتا يف السامء وشعاعها منبسط يف األرض ،فإذا غابت
ُمنْ َب ٌّث يف اجلسد ،بمنزلة الشمس ُ
الدائرة فال شمس ،وإذا قطع الرأس فال روح)()1

ما ورد عن سائر األئمة:
[احلديث ]142 :قيل لإلمام السجاد :ما املوت ؟ فقال( :للمؤمن كنزع ثياب َو ِس َخ ٍة
َق ِم َل ٍة و َف ِّك ٍ
ٍ
وأغالل ثقيلة ،واإلستبدال بأفخر الثياب وأطيبها روائح ،وأوطأ املراكب،
قيود
وآنس املنازل ،وللكافر كخلع ثياب فاخرة ،والنقل عن منازل أنيسة ،واإلستبدال بأوسخ
الثياب وأخشنها ،وأوحش املنازل ،وأعظم العذاب)()2

[احلديث ]143 :قال اإلمام السجاد يف دعائه حلملة العرش واملالئكة( :وملك
املوت وأعوانه ،ومنكر ونكري ،ورومان َفتَّان القبور ،والطائفني بالبيت املعمور ،ومالك
واخلزنة ،ورضوان وسدنة اجلنان)()3

[احلديث ]144 :من دعاء اإلمام السجاد عند ختم القرآن( :اللهم صل عىل حممد
وه ِّو ْن بالقرآن عند املوت عىل أنفسنا كرب السياق ،وجهد األنني ،وترادف احلشارج،
وآلهَ ،

( )1مناقب آل أِب طالب..463/3/
( )2اإلعتقادات ،ص.51
( )3الصحيفة السجادية.37 ،
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إذا بلغت النفوس الرتاقي ،وقيل من راق ،وَتىل ملك املوت لقبضها من حجب الغيوب،
ِ
وداف هلا من ُذعاف املوت كأس ًا مسمومة
َ
وحشة الفراق،
ورماها عن قوس املنايا بأسه ِم
املذاق ،ودنا منا إىل اآلخرة رحيل وانطالق ،وصارت األعامل قالئد يف األعناق ،وكانت
القبور هي املأوى إىل ميقات يوم التالق)()1

[احلديث ]145 :دخل اإلمام الكاظم عىل رجل قد غرق يف سكرات املوت ،وهو
ال ُييب داعي ًا فقالوا له :يا ابن رسول اهلل ،وددنا لو عرفنا كيف حال صاحبنا وكيف
يموت؟ فقال( :إن املوت هو املصفاة :يصفي املؤمنني من ذنوهبم ،فيكون آخر أَلٍ يصيبهم
كفار َة آخر ِوزْ ٍر عليهم ،ويصفي الكافرين من حسناهتم فتكون آخر لذة أو نعمة أو رمحة
تلحقهم ،هي آخر ثواب حسنة تكون هلم ..أما صاحبكم فقد ُنخل من الذنوب نخالً،
نقي كام ينقى ثوب من الوسخ ،وصلح ملعارشتنا
ُ
وص ِّفي من اآلثام تصفي ًة ،وخلص حتى َ
أهل البيت ،يف دارنا دار األبد)( )2

[احلديث ]146 :قيل لإلمام اجلواد :ما املوت ؟ فقال( :هو النوم الذي يأتيكم يف
كل ليلة ،إال أنه طويل مدته ،ال ينتبه منه إال يوم القيامة ،فمنهم من رأى يف منامه من أصناف
الفرح ما ال يقادر قدره ،ومنهم من رأى يف نومه من أصناف األهوال ما ال يقادر قدره،
فكيف حال من فرح يف املوت ووجل فيه ! هذا هو املوت فاستعدوا له)()3

[احلديث ]147 :قيل لإلمام اجلواد :ما بال هؤالء املسلمني يكرهون املوت؟ فقال:

( )1الصحيفة السجادية.204 :
( )2اإلعتقادات ،ص.51
( )3اإلعتقادات ،ص.51

63

(ألهنم جهلوه فكرهوه ،ولو عرفوه وكانوا من أولياء اهلل حق ًا ألحبوه ،ولعلموا أن اآلخرة
خري هلم من الدنيا)()1

[احلديث ]148 :قال اإلمام اجلواد( :مرض ٌ
رجل من أصحاب اإلمام الرضا فعاده
فقال :كيف َتدك؟ ..قال :لقيت املوت بعدك ـ يريد ما لقيه من شدة مرضه ـ فقال :كيف
ويعرفك بعض حاله ،إنام
لقيته؟ ..قال :شديدا أليام ،قال :ما لقيته إنام لقيت ما يبدؤك به ه
سرتاح منه ،فجده د اإليامن باهلل وبالوالية تكن مسرتحي ًا،
مسرتيح باملوت ،و ُم
الناس رجالن:
ٌ
ٌ
ففعل الرجل ذلك ثم قال :يا ابن رسول اهلل ،هذه مالئكة رِب بالتحيات والتحف يس هلمون
عليك ،وهم قيا ٌم بني يديك فأذن هلم يف اجللوس ..فقال اإلمام الرضا :اجلسوا مالئكة رِب،
ثم قال للمريض :سلهم ُأمروا بالقيام بحْضيت؟ ..فقال املريض :سألتهم فذكروا أنه لو
حْضك ه
كل من َخ َلقه اهلل من مالئكته ،لقاموا لك وَل ُيلسوا حتى تأذن هلم ،هكذا أمرهم
ه
غمض الرجل عينيه وقال( :السالم عليك يا ابن رسول اهلل ،هذا
اهلل عزه
وجل ..ثم ه
ماثل َل مع أشخاص حممد ومن بعده األئمة ،وقىض الرجل)()2
شخصك ٌ

[احلديث ]149 :دخل اإلمام اهلادي عىل مريض من أصحابه وهو يبكي وُيزع من
املوت ،فقال له( :يا عبد اهللَ ..تاف من املوت ألنك ال تعرفه ،أرأيتك إذا اتهسخت ه
وتقذرت
وجرب ،وعلمت ه
أن الغسل يف
قروح
وتأ هذيت من كثرت القذر والوسخ عليك وأصابك
ٌ
ٌ
محام يزيل ذلك كله ،أما تريد أن تدخله فتغسل ذلك عنك؟ ..أو تكره أن تدخله فيبقى
ذلك عليك؟) ،قال :بىل يا ابن رسول اهلل ..قال( :فذلك املوت هو ذلك احلامم ،وهو آخر

( )1اإلعتقادات ،ص.51
(  )2بحار األنوار ،195/6 :ودعوات الراوندي.
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ما بقي عليك من متحيص ذنوبك وتنقيتك من سيئاتك ،فإذا أنت وردت عليه وجاورته
وهم وأذى ،ووصلت إىل ه
فقد نجوت من ه
كل ْسور وفرح ،فسكن الرجل ونشط
غم ه
كل ه
واستسلم وغمض عني نفسه ومىض لسبيله)()1

 .3ما ورد عن كيفية التعامل مع املوتى:
وعادة ما تبحث هذه املسائل يف أبواب اجلنائز ،ولكنا آثرنا ذكرها هنا ،لعالقتها
باملوت واملوتى ،ومن األحاديث الواردة يف هذا:
أ ـ األحاديث النبوية حول كيفية التعامل مع املوتى:
من األحاديث الواردة يف املصادر السنية والشيعية ،والتي نرى قبوهلا بسبب عدم
معارضتها للقرآن الكريم:
[احلديث ]150 :قال رسول اهلل ( :لقنوا موتاكم ال إله إال اهلل احلليم الكريم
سبحان اهلل رب العرش العظيم احلمد هلل رب العاملني) ،قالوا :يا رسول اهلل كيف األحياء؟
قال( :أجود وأجود)()2
[احلديث ]151 :قال رسول اهلل ( :اقرؤوا سورة يس عىل موتاكم)()3

[احلديث ]152 :قال رسول اهلل ( :أَل تروا إىل اإلنسان إذا مات شخص برصه)
قالوا :بىل( ،قال فذلك حني يتبع برصه نفسه)()4

[احلديث ]153 :عن أم سلمة قالت :دخل رسول اهلل  عىل أِب سلمة وقد شق

(  )1بحار األنوار ،156/6 :ومعان األخبار ص.74
( )2ابن ماجة ()1446
( )3أبو داود ( ،)3121وابن ماجه ()1448
( )4مسلم ()921
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ناس من أهله ،فقال( :ال
برصه فأغمضه ،ثم قال( :إن الروح إذا قبض تبعه البرص) فضج ٌ
تدعوا عىل أنفسكم إال بخري ،فإن املالئكة يؤمنون عىل ما تقولون) ،ثم قال( :اللهم اغفر
ألِب سلمة ،وارفع درجته يف املهديني ،واخلفه يف عقبه يف الغابرين ،واغفر لنا وله يا رب
العاملني ،وأفسح له يف قربه ونور له فيه)()1

[احلديث ]154 :قال رسول اهلل ( :إن للموت فزعا ،فإذا أتى أحدكم وفاة أخيه
فليقل :إنا هلل وإنا إليه راجعون ،وإنا إىل ربنا ملنقلبون ،اللهم اكتبه يف املحسنني واجعل كتابه
يف عليني واخلف عقبه يف اآلخرين ،اللهم ال حترمنا أجره وال تفتنا بعده)()2

[احلديث ]155 :قال رسول اهلل ( :إذا حْضتم املريض أو امليت فقولوا خريا
فإن املالئكة يؤمنون عىل ما تقولون)()3

[احلديث ]156 :قال رسول اهلل ( :ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول :إنا هلل وإنا
إليه راجعون :اللهم آجرن يف مصيبتي ،واخلف َل خريا منها إال آجره اهلل تعاىل يف مصيبته.
وأخلف له خريا منها)()4

[احلديث ]157 :قال رسول اهلل ( :من أصيب بمصيبة فذكر مصيبته فأحدث
اسرتجاعا ،وإن تقادم عهدها ،كتب اهلل له من األجر مثله يوم أصيب)()5

[احلديث ]158 :قال رسول اهلل ( :إذا مات ولد العبد قال اهلل تعاىل ملالئكته:

( )1مسلم ()920
( )2الطربان )12469( 60-59/12
(  )3رواه مسلم وأبو داود والرتمذي والنسائي وابن ماجة ،الرتغيب والرتهيب336/4 :
(  )4رواه مسلم وابو داود والنسائي والرتمذي ،الرتغيب والرتهيب336/4 :
(  )5رواه ابن ماجة ،الرتغيب والرتهيب337/4 :
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قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون :نعم ،فيقول :قبضتم ثمرة فؤاده ؟ فيقولون :نعم ،فيقول:
ماذا قال عبدي؟ فيقولون :محدك واسرتجع ،فيقول اهلل تعاىل :ابنوا لعبدي بيتا يف اجلنة،
وسموه بيت احلمد)()1

[احلديث ]159 :قال رسول اهلل ( :من غسل ميتا فكتم عليه غفر اهلل له أربعني
كبرية ،ومن حفر ألخيه قربا حتى ُينبه فكأنام أسكنه مسكنا حتى يبعث)()2

[احلديث ]160 :قال رسول اهلل ( :من غسل ميتا فكتم عليه غفر اهلل له أربعني
مرة ،ومن كفن ميتا كساه اهلل من سندس وإستربق يف اجلنة ،ومن حفر مليت قربا ،فأجنه فيه
أجرى اهلل له من األجر كأجر مسكن أسكنه إىل يوم القيامة)()3

[احلديث ]161 :قال رسول اهلل ( :من حفر قربا بنى اهلل له بيتا يف اجلنة ،ومن
غسل ميتا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه ،ومن كفن ميتا كساه اهلل من حلل اجلنة ،ومن
عزى حزينا ألبسه اهلل التقوى ،وصىل عىل روحه يف األرواح ،ومن عزى مصابا كساه اهلل
حلتني من حلل اجلنة ال تقوم هلام الدنيا ،ومن تبع جنازة حتى يقىض دفنها كتب اهلل له ثالثة
قراريط ،القرياط منها أعظم من جبل أحد ،ومن كفل يتيام أو أرملة أظله اهلل يف ظله ،وأدخله
اجلنة)

()4

[احلديث ]162 :قال رسول اهلل ( :من غسل ميتا فكتم عليه طهره اهلل من ذنوبه،

(  )1رواه الرتمذي وابن حبان يف صحيحه ،الرتغيب والرتهيب338/4 :
(  )2رواه الطربان يف الكبري ،واحلاكم وقال /صحيح عىل رشط مسلم ،الرتغيب والرتهيب338/4 :
(  )3رواه احلاكم ،الرتغيب والرتهيب338/4 :
(  )4رواه الطربان يف األوسط ،الرتغيب والرتهيب338/4 :
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فإن كفنه كساه اهلل من السندس)()1

[احلديث ]163 :قال رسول اهلل ( :من غسل ميتا وكفنه وحنطه ومحله وصىل
عليه ،وَل يفش عليه ما رأى ،خرج من خطيئته مثل ما ولدته أمه)()2

[احلديث ]164 :قال رسول اهلل ( :من غسل ميتا فأدى فيه األمانة ،وَل يفش
عليه ما يكون منه عند ذلك ،خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه)()3

[احلديث ]165 :قال رسول اهلل ( :زر القبور تذكر هبا اآلخرة ،واغسل املوتى
فإن معاجلة جسد خاو موعظة بليغة ،وصل عىل اجلنائز لعل ذلك أن حيزنك ،فإن احلزين يف
ظل اهلل يتعرض كل خري)()4

[احلديث ]166 :قال رسول اهلل ( :عودوا املرىض واتبعوا اجلنائز تذكركم
اآلخرة)()5

[احلديث ]167 :قال رسول اهلل ( :من تبع جنازة حتى يصىل عليها فإن له
قرياطا ،فسئل رسول اهلل  عن القرياط ،فقال :مثل أحد)()6

[احلديث ]168 :قال رسول اهلل ( :أْسعوا باجلنازة ،فإن تك صاحلة فخري
تقدموهنا إليه ،وإن تك سوى ذلك فرش تضعونه عن رقابكم)( )7

(  )1رواه الطربان يف الكبري ،الرتغيب والرتهيب339/4 :
(  )2رواه ابن ماجة ،الرتغيب والرتهيب339/4 :
(  )3رواه أمحد والطربان ،الرتغيب والرتهيب339/4 :
(  )4رواه احلاكم ،الرتغيب والرتهيب339/4 :
(  )5رواه أمحد والبزار وابن حبان ،الرتغيب والرتهيب341/4 :
(  )6رواه أمحد ،الرتغيب والرتهيب341/4 :
(  )7رواه البخاري ومسلم وأبو داود والرتمذي والنسائي وابن ماجة ،الرتغيب والرتهيب345/4 :
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[احلديث ]169 :كان النبي  إذا فرغ من دفن امليت وقف عليه فقال( :استغفروا
ألخيكم ،واسألوا له بالتثبيت فإنه اآلن يسأل)()1

[احلديث ]170 :مروا عىل النبي  بجنازة فأثنوا عليها خريا ،فقال وجبت ،ثم
مروا بأخرى فأثنوا عليها رشا ،فقال :وجبت ثم قال( :إن بعضكم عىل بعض شهيد)()2

[احلديث ]171 :مر رسول اهلل  بجنازة فأثني عليها خري ،فقال :وجبت وجبت
وجبت ،ومر بجنازة فأثني عليها رش فقال نبي اهلل  :وجبت وجبت وجبت ،فقيل له:
فداك أِب وأمي ،مر بجنازة فأثني عليها خري فقلت :وجبت وجبت وجبت ،ومر بجنازة
فأثني عليها رش فقلت :وجبت وجبت وجبت؟ فقال رسول اهلل ( :من أثنيتم عليه خريا
وجبت له اجلنة ،ومن أثنيتم عليه رشا وجبت له النار ،أنتم شهداء اهلل يف األرض)()3

[احلديث ]172 :قال رسول اهلل ( :ما من مسلم يموت فيشهد له أربعة أهل
أبيات من جريانه األدنني إهنم ال يعلمون إال خريا إال قال اهلل :قد قبلت علمكم فيه،
وغفرت له ما ال تعلمون)()4

[احلديث ]173 :قال رسول اهلل ( :إذا مات العبد ،واهلل يعلم منه رشا ،ويقول
الناس خريا ،قال اهلل عز وجل ملالئكته :قد قبلت شهادة عبادي عىل عبدي وغفرت له
علمي فيه)()5

(  )1رواه أبو داود ،الرتغيب والرتهيب346/4 :
(  )2رواه أبو داود واللفظ له وابن ماجة ،الرتغيب والرتهيب346/4 :
(  )3رواه البخاري ومسلم واللفظ له والرتمذي والنسائي وابن ماجة ،الرتغيب والرتهيب346/4 :
(  )4رواه أبو يعىل وابن حبان ،الرتغيب والرتهيب346/4 :
(  )5رواه البزار ،الرتغيب والرتهيب346/4 :
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[احلديث ]174 :قال رسول اهلل ( :ألن ُيلس أحدكم عىل مجرة فتحرق ثيابه
فتخلص إىل جلده خري له من أن ُيلس عىل قرب)()1

[احلديث ]175 :قال رسول اهلل ( :ألن أطأ عىل مجرة أحب إَل من أن أطأ عىل
قرب مسلم)()2
[احلديث ]176 :قال رسول اهلل ( :كرس عظم امليت ككرسه حيا)()3

[احلديث ]177 :قال رسول اهلل  ألصحابه ملا وصلوا ديار ثمود( :ال تدخلوا
عىل هؤالء املعذبني إال أن تكونوا باكني ،فإن َل تكونوا باكني فال تدخلوا عليهم ال يصيبكم
ما أصاهبم)()4

[احلديث ]178 :مرض رجل من األنصار فأتاه النبي  يعوده فوافقه وهو يف
رِب ،وأَتوف من ذنوِب ،فقال
املوت ،فقال ( :كيف َتدك؟) ..قال :أجدن أرجو رمحة ه
النبي ( :ما اجتمعتا يف قلب عبد يف مثل هذا املوطن ،إاله أعطاه اهلل رجاءه وآمنه ُمها
خيافه)()5

عيل ..اقرأ يس ،ه
فإن يف قراءة يس عرش
[احلديث ]179 :قال رسول اهلل ( :يا ه
بركات :ما قرأها جائع إال شبع ،وال ظامي إاله ُروي ،وال عار إاله ُكيس ،وال أعزب إاله
تزوج ،وال خائف إاله أمن ،وال مريض إاله بريء ،وال حمبوس إاله ُأخرج ،وال مسافر إاله

(  )1رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة ،الرتغيب والرتهيب373/4 :
(  )2رواه الطربان يف الكبري ،الرتغيب والرتهيب373/4 :
(  )3رواه أبو داود وابن ماجة وابن حبان يف صحيحه ،الرتغيب والرتهيب375/4 :
(  )4رواه البخاري ومسلم ،الرتغيب والرتهيب360/4 :
(  )5بحار األنوار ،239/78 :وجمالس املفيد ص.89
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ُأعني عىل سفره ،وال قرأها رجل ض هلت له ضا هلة إاله ر هدها اهلل عليه ،وال مسجون إال ُأخرج،
وال مدين إاله أ هدى دينه ،وال ُقرأت عند ميت إاله ُخ هفف عنه تلك الساعة)()1

[احلديث ]180 :قال رسول اهلل  ( :ه
إن اهلل يقبل توبة عبده ما َل يغرغر ،توبوا إىل
ر هبكم قبل أن متوتوا ،وبادروا باألعامل الزاكية قبل أن تشغلوا ،وصلوا الذي بينكم وبينه
بكثرة ذكركم إياه)()2
كل أحد يموت عطشان إاله ذاكر اهلل)()3
[احلديث ]181 :قال رسول اهلل ُّ ( :

[احلديث ]182 :قال رسول اهلل ( :نابذوا( )4عند املوت) ،فقيل :كيف ننابذ؟..
ون (َ )2و َال َأ ْن ُت ْم عَابِدُ َ
ون (َ )1ال َأ ْع ُبدُ َما َت ْع ُبدُ َ
قال ( :قولواُ ﴿ :ق ْل َيا َأ ُّ َهيا ا ْلكَافِ ُر َ
ون َما
ون َما َأ ْع ُبدُ (َ )5ل ُك ْم ِدينُ ُك ْم َو ِ ََل ِد ِ
َأ ْع ُبدُ (َ )3و َال َأنَا عَابِدٌ َما َع َبدْ ُت ْم (َ )4و َال َأ ْن ُت ْم عَابِدُ َ
ين
([ ﴾)6الكافرون)5()]6 - 1 :

[احلديث ]183 :قال رسول اهلل ( :ل هقنوا موتاكم ال إله إاله اهلل ،ه
فإن من كان آخر
كالمه :الإله إاله اهلل دخل اجلنهة ،قيل :يا رسول اهلل ه
إن شدائد املوت وسكراته تشغلنا عن
ذلك ،فنزل جربيل عليه السالم ،وقال( :يا حممد ..قل هلم حتى يقولوا اآلن يف الصحة :ال
إله إاله اهلل عده ة للموت)()6

(  )1بحار األنوار ،240/78 :ودعوات الراوندي.
(  )2بحار األنوار ،240/78 :ودعوات الراوندي.
(  )3بحار األنوار ،240/78 :ودعوات الراوندي.
ربئ منهم
(  )4املنابذة :املكاشفة واملقاتلة ،ولعل املراد املكاشفة مع الشيطان أو مع الكافرين ،بإظهار العقائد احل هقة والت ه
ومن عقائدهم ،بحار األنوار.242/78 :
(  )5بحار األنوار ،241/78 :ودعوات الراوندي.
(  )6بحار األنوار ،241/78 :ودعوات الراوندي.
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[احلديثُ ]184 :أيت رسول اهلل  فقيل له :يا رسول اهلل ..ه
إن بعض أصحابك
مغمى عليه ال يعقل شيئ ًا ،والنساء
ثقيل َملِا به ،فقام  وقمنا معه حتى دخل عليه ،فأصابه
ً
يبكني ويرصخن ويصحن ،فدعاه رسول اهلل  ثالث مرات فلم ُيبه ،فقال ( :اللهم
هذا عبدك إن كان قد انقىض أج ُله ورز ُقه وأثره ،فإىل جنهتك ورمحتك ،وإن َل ينقض أجله
وتعرضه
ورزقه وأثره ه
فعجل شفاءه وعافيته)فقال بعض القوم :يا رسول اهلل  ..عجب ًا له ُّ
ٍ
موطن للشهادة ،فلم يرزقها حتى ُيقبض عىل فراشه ،قال رسول اهلل ( :و َمن
يف غري
الشهيد من ُأمتي؟) ،فقالوا :أليس هو الذي ُيقتل يف سبيل اهلل مقب ً
ال غري مدبر؟ ..فقال
رسول اهلل  ( :ه
إن شهداء ُأ همتي إذ ًا لقليل ..الشهيد الذي ذكرتم ،والطعني واملبطون،
وصاحب اهلدم والغرق ،واملرأة متوت ُمجع ًا) ،قالوا( :وكيف متوت ُمجع ًا يا رسول اهلل؟)..
قال ( :يعرتض ولدها يف بطنها)()1

[احلديث ]185 :قال رسول اهلل ( :أمريان وليسا بأمريين( :)2ليس ملن تبع جنازة
حيج مع امرأة ،فليس له أن ينفر حتى تقيض
أن يرجع حتى ُتدفن ،أو يؤُ ذن له ..ورجل ه
نسكها)()3

[احلديث ]186 :كان النبي  إذا تبع جنازة غلبته كآبة ،وأك َث َر حديث النفس،
وأ َق هل الكالم(.)4

(  )1بحار األنوار ،245/78 :ودعائم اإلسالم .225/1
( ) 2اي يلزم إطاعتهام وقبول ما يأمران به ،وليسا بأمريين [منصوبني من قبل االمام عىل اخلصوص ،أو ليسا بأمريين]
عامني ،يلزم إطاعتهام يف أكثر األمور ،بحار األنوار ()260 /81
(  )3بحار األنوار ،260/78 :واخلصال .26/1
(  )4بحار األنوار ،266/78 :ودعوات الراوندي.
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[احلديث ]187 :قال رسول اهلل ( :من استقبل جنازة أو رآها فقال :اهلل أكرب،
هذا ما وعدنا اهلل ورسوله ،وصدق اهلل ورسوله ..اللهم ..زدنا إيامن ًا وتسلي ًام ،احلمد هلل الذي
تعزه ر بالقدرة ،وقهر العباد باملوتَ ،ل يبق يف السامء م َلك إاله بكى رمحة لصوته)()1

َ

أحب اهلل لقاءه ،ومن كره
أحب لقاء اهلل ه
[احلديث ]188 :قال رسول اهلل ( :من ه
لقاء اهلل كره اهلل لقاءه ،فقيل له :إنا لنكره املوت؟ ..فقال ( :ليس ذلك ،ولكن املؤمن إذا
فأحب لقاء اهلل
أحب إليه ُمها أمامه،
حْضه املوت ُب هرش برضوان اهلل وكرامته ،فليس يشء
ه
ه
وأحب اهلل لقاءه ،ه
وإن الكافر إذا حْضه املوت ُب هرش بعذاب اهلل ،فليس يشء أكره إليه ُمها
ه
أمامه ،كره لقاء اهلل فكره اهلل لقاءه ،وبق هية عمر املؤمن نفيسة)()2

[احلديثُ ]189 :سئل النبي  عن رجل ُيدعى إىل وليمة وإىل جنازة ،هأهيام أفضل
فإهنا تذكهر الدنيا
فإهنا تذكهر اآلخرة ،وليدع الوليمة ه
وأهيام ُييب؟ ..فقالُ( :ييب اجلنازة ه
ه
الفانية)()3

ٍ
بجنازة ،فقام
فمر
[احلديث ]190 :كان اإلمام احلسن جالس ًا ومعه أصحاب له ه
فلام مضوا هبا قال بعضهم :أال قمت عافاك اهلل ،فقد
بعض القوم وَل يقم اإلمام احلسن ،ه
مروا هبا ،فقال اإلمام احلسن( :إنهام قام رسول اهلل 
كان رسول اهلل  يقوم للجنازة إذا ه
هيودي وكان املكان ض هيق ًا ،فقام رسول اهلل  وكره أن
مر بجنازة
ه
مرة واحدة ،وذاك أنهه ه
ه
تعلو رأسه)()4

َ

(  )1بحار األنوار ،266/78 :ودعوات الراوندي.
(  )2بحار األنوار ،267/78 :ودعوات الراوندي.
(  )3بحار األنوار ،267/78 :ودعوات الراوندي.
(  )4بحار األنوار ،272/78 :وقرب اإلسناد ص.42
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وسويتم عليه الرتاب ،فليقم
[احلديث ]191 :قال رسول اهلل ( :إذا مات أحدكم ه
ثم يقول :يا فالن بن
ثم ليقل :يا فالن بن فالنة ..فإنهه يسمع وال ُييب ،ه
أحدكم عند قربه ،ه
ثم ليقل يا فالن بن فالنة ..فإنهه يقول :أرشدنا رمحك اهلل..
فالنة ..الثانية فيستوي قاعد ًا ،ه
فيقول :اذكر ما خرجت عليه من الده نيا :شهادة أن ال إله إال اهلل ،ه
وأن حممد ًا عبده ورسوله،
وأنهك رضيت باهلل رب ًا ،وباإلسالم دين ًا ،وبمحمد نبي ًا ،وبالقرآن إمام ًا ،ه
فإن منكر ًا ونكري ًا
حجته؟)()1
يتأخر ه
كل واحد منهام ،فيقول :انطلق فام يقعدنا عند هذا ،وقد ُل هقن ه

[احلديث ]192 :قال رسول اهلل ( :و َمن دخل املقابر وقرأ سورة يس خ هفف اهلل
عنهم يومئذ ،وكان له بعدد من فيها حسنات)()2

َ

[احلديث ]193 :قال رسول اهلل ( :إذا قرأ املؤمن آية الكريس وجعل ثواب
ٍ
حرف ملك ًا يس هبح له إىل يوم القيامة)()3
قراءته ألهل القبور ،جعل اهلل تعاىل له من كل
عيل ..ه
نور يف
عيل ٌ
فإن الصالة َّ
[احلديث ]194 :قال رسول اهلل ( :أكثروا الصالة ه
القرب ،ونور عىل الرصاط ،ونور يف اجلنة)()4

ٌ

ٌ

[احلديث ]195 :قال اإلمام الباقر :كان غالم من اليهود يأيت النبي  كثري ًا حتى
استخ هفه وربام أرسله يف حاجة ،وربام كتب له الكتاب إىل قوم ،فافتقده أيام ًا فسأل عنه ،فقال
له قائل :ترك ُته يف آخر يوم من أيام الده نيا ،فأتاه النبي  يف ناس من أصحابه ،وكان 
بركة ال يكاد يك هلم أحد ًا إال أجابه ،فقال :يا فالن ..ففتح عينيه ،وقال :لب هيك يا أبا القاسم،

(  )1بحار األنوار ،31 /79 :واملنتهى.
(  )2بحار األنوار ،63/79 :وعدة الداعي.
(  )3بحار األنوار ،64/79 :وتنبيه اخلواطر.
(  )4بحار األنوار ،64 /79 :ودعوات الراوندي.
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قال :اشهدْ أن ال إله إاله اهلل وأن رسول اهلل؛ فنظر الغالم إىل أبيه فلم يقل له شيئ ًا ،ثم ناداه
األول ،فالتفت الغالم اىل أبيه فلم يقل له شيئ ًا ،ثم
رسول اهلل  الثانية وقال له مثل قوله ه
ناداه رسول اهلل  الثالثة ،فالتفت الغالم إىل أبيه ،فقال أبوه :إن شئت فقل وإن شئت فال،
فقال الغالم :أشهدُ ه
حممد رسول اهلل ،ومات مكانه ،فقال رسول اهلل
أن ال إله إاله اهلل وأنهك ه
غسلوه وكفنوه وآتون به ُأ ه
صيل عليه) ،ثم خرج
 ألبيهُ :أخرج عنها ،ثم قال ألصحابه ( :ه
وهو يقول( :احلمد هلل الذي أنجى ِب اليوم نسم ًة من النهار)()1

فإهنا هتدم
[احلديث ]196 :قال رسول اهلل ( :ل هقنوا موتاكم ال إله إاله اهلل ،ه
الذنوب) ،فقالوا :يا رسول اهلل ،فمن قال يف صحته؟ ..فقال ( :ذلك أهدم وأهدم ،ه
إن
ال إله إاله اهلل أنس للمؤمن يف حياته ،وعند موته ،وحني ُيبعث)()2

[احلديث ]197 :قال رسول اهلل ( :قال جربيل عليه السالم :يا حممد ..لو تراهم
مبيض وجهه و ُينادي :ال إله إاله اهلل واهلل أكرب ،وهذا مسو هد وجهه ينادي:
حني ُيبعثون ،هذا ٌّ
يا وياله يا ثبوراه)()3

ب ـ أحاديث أئمة اهلدى حول كيفية التعامل مع املوتى:
من األحاديث الواردة عن أئمة اهلدى املرتبطة هبذا املعنى:
[احلديث ]198 :قال اإلمام عيل( :إذا ه
صىل عىل املؤمن أربعون رج ً
ال من املؤمنني،
واجتهدوا يف الدعاء له استجيب هلم)()4

( )1أماَل الصدوق ،ص.239
(  )2بحار األنوار ،236/78 :وثواب األعامل ص.3
(  )3بحار األنوار ،236/78 :وثواب األعامل ص.3
(  )4بحار األنوار ،374/78 :ودعائم اإلسالم ص.235/1
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الغري ،فبينام هو
[احلديث ]199 :كان اإلمام عيل إذا أراد اخللوة بنفسه أتى طرف
ِّ
رجل قد أقبل من الربية راكب ًا عىل ٍ
مرشف عىل النجف ،فإذا ٌ
ناقة وقده امه
ٌ
ذات يوم هناك
جنازةٌ ،فحني رأى علي ًا قصده حتى وصل إليه وس هلم عليه ،فر هد عليه السالم وقال( :من
أين؟) ..قال :من اليمن ،قال( :وما هذه اجلنازة التي معك؟) ،قال :جنازة أِب ألدفنه يف
هذه األرض ،فقال له اإلمام عيلِ :
(َل َ َل تدفنه يف أرضكم؟) ،قال :أوىص بذلك ،وقال :إنه
ُيدفن هناك ٌ
رجل يدعى يف شفاعته مثل ربيعة ومْض ،فقال له( :أتعرف ذلك الرجل؟)،
قال :ال ،قال( :أنا واهلل ذلك الرجل ـ ثالث ًا ـ فادفن فقام ودفنه)()1

بني..فاقرأ عند رأس
[احلديث ]200 :قال اإلمام احلسن البنه القاسم( :قم يا ه
أخيك﴿ :والصا َّف ِ
فلام بلغَ ﴿ :أ ُه ْم َأ َشدُّ َخ ْل ًقا َأ ْم
ات َص ًّفا﴾ [الصافات]1 :
َ َّ
تستتمها ،فقرأ ه
ه
فلام ُس هجي وخرجوا أقبل عليه يعقوب بن جعفر
َم ْن َخ َل ْقنَا﴾ [الصافات ]11 :قىض الفتى ..ه
ِ
احلكِي ِم ﴾ [يس:
فقال له :كنها نعهد امليت إذا نزل به املوت ُيقرأ عنده﴿ :يس (َ )1وا ْل ُق ْرآن ْ َ
قط ،إاله
بنيَ ،ل ُتقرأ عند مكروب من املوت ه
 ]2 ،1فرصت تأمرنا بالصافات؟ ..فقال( :يا ه
عجل اهلل راحته)()2
ه

[احلديث ]201 :ملا حْضت اإلمام احلسن الوفاة استدعى أخاه اإلمام احلسني
وغسلني
فغمضني
ٌ
فقال له( :يا أخي ..إن مفارقك
ه
والحق برِب ،فإذا قضيت نحبي ه
وك هفني ،وامحلني عىل ْسيري إىل قرب جدي رسول اهلل  ،ألُجدد به عهد ًا ،ثم ردن إىل قرب

(  )1بحار األنوار ،68/79 :وإرشاد القلوب.
(  )2بحار األنوار ،238/78 :ودعوات الراوندي.
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أمي فاطمة فادفني هناك)()1

[احلديث ]202 :كان اإلمام السجاد يقول عند املوت( :اللهم ارمحني فإنهك كريم..
اللهم ارمحني فإنهك رحيم) ،فلم يزل يرددها حتى تويف(.)2
أدركت عكرمة عند املوت لنفع ُته) ،قيل
[احلديث ]203 :قال اإلمام الباقر( :لو
ُ
لإلمام الصادق :بامذا كان ينفعه؟ ..قال( :يل هقنه ما أنتم عليه ،فلم يدركه أبو جعفر ،وَل
ينفعه)()3

[احلديث ]204 :قال اإلمام الباقر ( :ه
إن عل هي ًا كان ال يلبس إاله البياض أكثر ما يلبس،
ويقول( :فيه تكفني املوتى)()4

[احلديث ]205 :قال اإلمام الباقر ( :ه
النبي ،
الرش عىل القبور كان عىل عهد ه
إن ه
وكان ُُيعل اجلريد الرطب عىل القرب حني ُيدفن اإلنسان يف هأول الزه مان ،و ُيستحب ذلك
للم هيت)()5

[احلديث ]206 :قال اإلمام الباقر ( :ه
بار ًا بوالديه ومها ح هيان ،فإذا
إن الرجل يكون ه
َل يستغفر هلام ُكتب عاق ًا هلام ،ه
وإن الرجل ليكون عاق ًا هلام يف حياهتام ،فإذا ماتا أكثر االستغفار
كتب بار ًا)()6
هلام ف ُ

ه

(  )1بحار األنوار ،70/79 :واإلرشاد ص.174
(  )2بحار األنوار ،241/78 :ودعوات الراوندي.
(  )3بحار األنوار ،236/78 :والكيش ص.188
(  )4بحار األنوار ،311/78 :وقرب اإلسناد ص.93
(  )5بحار األنوار ،36 /79 :وقرب اإلسناد ص.69
(  )6بحار األنوار ،65/79 :ومشكاة األنوار ص.158
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[احلديث ]207 :قيل لإلمام الصادق :ه
إن أخي منذ ثالثة أيام يف النزع وقد اشتده
حولوا فراشه
سهل عليه سكرات املوت) ،ثم أمره وقال ( :ه
عليه األمر فادع له ،فقال( :اللهم ه
إىل مصالهه الذي كان يصيل فيه ،فإنهه ُخي هفف عليه إن كان يف أجله تأخري ،وإن كانت من هيته قد
سهل عليه ،إن شاء اهلل)()1
حْضت فإنهه ُي ه

[احلديث ]208 :قال اإلمام الصادق( :من ش هيع جنازة مؤمن حتى يدفن يف قربه،
َّ
وجل سبعني ألف ملك من ه
املشيعني ،يش هيعونه ويستغفرون له إذا خرج من
وكهل اهلل عزَّ
قربه)()2

[احلديث ]209 :سئل اإلمام الصادق :ما هأول ما ُيتحف به املؤمن؟ ..فقال( :يغ ُفر
ملن تبع جنازته)()3

فلام
[احلديث ]210 :مات لبعض أصحاب اإلمام الصادق ولدٌ  ،فحْض جنازته ه
ُأحلد تقده م أبوه ليطرح عليه الرتاب ،فأخذ اإلمام الصادق بك هفيه وقال( :ال تطرح عليه
الرتاب ،و َمن كان منه ذا رحم فال يطرح عليه الرتاب ،فقيل له :يا بن رسول اهلل ..أتنهى
عن هذا وحده؟ ..فقال( :أهناكم أن تطرحوا الرتاب عىل ذوي األرحام ،ه
فإن ذلك يورث
القسوة ،و َمن قسا قلبه َب ُعد من ر هبه عزه

وجل)()4
ه

[احلديث ]211 :قيل لإلمام الصادق :ه
نصيل عن امليت؟ ..قال( :نعم ،حتى أنه
ليكون يف ٍ
فيوسع اهلل عليه ذلك الضيق ،ثم ُيؤتى فيقال لهُ :خ هفف عنك هذا الضيق
ضيق ه

(  )1بحار األنوار ،237/78 :وطب األئمة ص.79
(  )2بحار األنوار ،257/78 :وأماَل الصدوق ص.131
(  )3بحار األنوار ،258/78 :واخلصال .15/1
(  )4بحار األنوار ،35/79 :والعلل .287/1
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بصالة فالن أخيك عنك)()1

[احلديث ]212 :قال اإلمام الصادق ( :ه
بالرتحم عليه واالستغفار
إن امليت ليفرح
ه
له ،كام يفرح احلي باهلدية ُهتدى إليه)()2

[احلديث ]213 :سئل اإلمام الصادق :ما يلحق الرجل بعد موته؟ ..فقال( :سنه ٌة
سنهها يعمل هبا بعد موته ،فيكون له مثل أجر َمن يعمل هبا من غري أن ينتقص من أجورهم
يش ٌء ،والصدقة اجلارية َتري من بعده ،والولد الطيب يدعو لوالديه بعد موهتام ،وحيج
ويتصدق ويعتق عنهام ،ويصيل ويصوم عنهام) ،فقيل له :أرشكهام يف حجتي؟ ..قال:
(نعم)()3

[احلديث ]214 :كان اإلمام الصادق يصيل عن ولده يف كل ليلة ركعتني ،وعن
والديه يف كل يوم ركعتني ،فقيل لهُ :جعلت فداك ..كيف صار للولد الليل؟ ..قال ( :ه
ألن
الفراش للولد)()4

[احلديث ]215 :قال اإلمام الصادق( :ما عىل أهل امليت منكم أن يدرؤوا عن
ميتهم لقاء منكر ونكري؟) ،قيل :كيف يصنع؟ قال( :إذا أفرد امليت فليتخلف عنده أوىل
الناس به فيضع فمه عند رأسه ،ثم ينادي بأعىل صوته :يا فالن بن فالن ،أو يا فالنة بنت
فالن :هل أنت عىل العهد الذي فارقتنا عليه ،من شهادة أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك
له وأن حممد ًا عبده ورسوله سيد النبيني ،وأن علي ًا أمري املؤمنني وسيد الوصيني ،وأن ما جاء

(  )1بحار األنوار ،62/79 :والفقيه .117/1
(  )2بحار األنوار ،62/79 :والفقيه .117/1
(  )3بحار األنوار ،63/79 :والكايف .56/7
(  )4بحار األنوار ،63/79 :والتهذيب .132/1
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به حممد  حق ،وأن املوت حق ،وأن البعث حق ،وأن اهلل يبعث من يف القبور) ،فيقول
منكر لنكري( :انرصف بنا عن هذا ،فقد ُل ِّق َن ُح َّجتَه)

()1

[احلديث ]216 :قال اإلمام الصادق( :ما من أحد حيْضه املوت إال وكل به إبليس
من شياطينه من يأمره بالكفر ويشككه يف دينه حتى َترج نفسه ،فإذا حْضتم موتاكم
فلقنوهم شهادة أن ال إله إال اهلل وأن حممد ًا رسول اهلل  حتى يموتوا)()2

ثانيا ـ ما ورد حول الربزخ وأحوال أهله:
و هو العاَل الذي يبدأ من وفاة اإلنسان ،أو قبل وفاته بلحظات معدودة ،وينتهي
بالبعث ،وبميالد النشأة اآلخرة ،وقد ذكر القرآن الكريم هذا املصطلح [الربزخ] ،وبني
ت َق َال رب ار ِجع ِ
ون ()99
بدايته وهنايته ،فقال ذاكرا بدايتهَ ﴿ :حتَّى إِ َذا َجا َء َأ َحدَ ُه ُم املَْ ْو ُ
َ ِّ ْ ُ
ِ
ْت ك ََّال إِ َّهنَا كَلِ َم ٌة ُه َو َقائِ ُل َها َو ِم ْن َو َرائِ ِه ْم َب ْرزَ ٌخ إِ َىل َي ْو ِم ُي ْب َع ُث َ
ون ﴾
احلا فِ َيام ت ََرك ُ
َل َع ِّيل َأع َْم ُل َص ً
[املؤمنون ،]100 ،99 :فهاتان اآليتان الكريمتان تذكران أن اإلنسان عندما يأتيه املوت،
أي يف اللحظة التي تنزع فيها روحه ،يشعر باملصري الذي سيصري إليه ..ولذلك يطلب
الرجوع.
ِ
الص ِ
اب َب ْين َُه ْم
ور َف َال َأن َْس َ
ثم ذكر بعدها النهاية التي ينتهي إليها ،فقالَ ﴿ :فإِ َذا ُنف َخ ِيف ُّ

َي ْو َمئِ ٍذ َو َال َيت ََسا َء ُل َ
ون﴾ [املؤمنون ،]101 :وهي النفخ يف الصور ،الذي يكون بمثابة دق
جرس هناية الدنيا بملكها وملكوهتا.
وقد ورد يف األحاديث الكثري من التفاصيل املرتبطة هبذا العاَل ،وأنواع االمتحانات

( )1الكايف ()201/3
( )2من ال حيْضه الفقيه ()133/1
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والرتبية التي حتصل ألهله ،وهي ُما ال يمكن رفضه بالعقل املجرد ،كام رشحنا ذلك
بتفصيل يف كتاب [أْسار ما بعد املوت بني الدين والعقل] ،ولذلك فإن أكثر ما ورد فيها
من املقبول الذي ال يمكن رفضه ،خاصة مع دوره الرتبوي الكبري يف ردع األنفس األمارة.
أما استبعاد بعضهم لتلك األحاديث بسبب رفض عقله هلا ،فهو عجيب جدا ،ذلك
أن من أقر بعاَل احلرش ،وما فيه من الغرائب ،ال يستبعد هذا العاَل ،ألن العقل يقول بإمكانه
من غري أي حرج.
مع العلم أن تلك األحاديث التي تصور بعض تلك املعان قد يكون املراد منها
تقريب املعنى ،ال حقيقة ما حيصل بالضبط ،ذلك أن بعضه ُما يصعب تصويره والتعبري عنه
بدقة ،كام قال ابن عباس عن نعيم اجلنة ،وعالقته بنعيم الدنيا( :ليس يف اجلنة يش ٌء يشبه ما
يف الدنيا إال األسامء)()1

وقد كنا ننوي تقسيم هذا املبحث إىل عناوين ترتبط بام حيصل يف الربزخ من أحوال
املؤمنني وغريهم ،لكنا وجدنا أن ذلك خيل بالكثري من األحاديث ،ويقطعها ،ويؤدي إىل
التأثري السلبي يف املواعظ املرتبطة هبا ،هلذا اكتفينا بإيرادها بحسب املصدر الذي وردت فيه،
مع التنبيه إىل أننا رشحنا وقربنا الكثري من املعان الواردة يف هذه األحاديث يف كتاب [أْسار
ما بعد املوت بني الدين والعقل]
 1ـ األحاديث النبوية حول الربزخ وأحوال أهله:
وهي األحاديث املرفوعة إىل رسول اهلل  ،والواردة يف مصادر كال املدرستني
السنية والشيعية ،وهي حمل اتفاق يف أكثرها وأغلبها ،إن َل نقل يف مجيعها.

( )1رواه أبو ُن َعيْم يف صفة اجلنة ()2 /21

81

أ ـ ما ورد يف املصادر السنية:
ِ
ْض املؤمن أتت مالئكة الرمحة بحريرة
[احلديث ]217 :قال رسول اهلل ( :إذا ُح َ
بيضاء فيقولون :اخرجي راضية مرضية عنك إىل روح اهلل ورحيان ورب غري غضبان
فتخرج كأطيب ريح املسك ،حتى أنه ليناوله بعضهم بعضا ،حتى يأتوا به أبواب السامء،
فيقولون :ما أطيب هذه الريح التي جاءتكم من األرض فيأتون به أرواح املؤمنني ،فلهم
ٌ
ٌ
فالن،
فالن؟ ماذا فعل
أشد فرحا به من أحدكم بغائبه فيقدم عليه فيسألونه :ماذا فعل
فيقولون :دعوه فإنه كان يف غم الدنيا فيقول :قد مات أما أتاكم؟ قالوا ذهب به إىل أمه
اهلاوية ،وإن الكافر إذا احتْض أتته مالئكة العذاب بمسح ،فيقولون :اخرجي ساخطة
مسخوطا عليك إىل عذاب اهلل ،فتخرج كأنتن ريح جيفة ،حتى يأتوا به باب األرض،
فيقولون :ما أنتن هذه الريح؟ حتى يأتوا به أرواح الكفار)()1

[احلديث ]218 :قال رسول اهلل ( :إن املؤمن يؤمر بقربه يوسع سبعني طوال
وسبعني عرضا ،ويفرش ويطيب وينور ،وفيه باب إىل اجلنة ،وإن الكافر يضيق عليه قربه
ويكأل حيات كأعناق البخت ،ويرسل عليه مالئكة صم عمي معهم فطاطيس من حديد
ال يبرصونه فريمحونه وال يسمعون صوته فريمجونه وفيه باب إىل النار إذا نظر منه مقعده
سأل اهلل أن يديم ذلك عليه ،فال يصل إىل ما وراءه)()2

[احلديث ]219 :قال رسول اهلل ( :إن املوتى ليعذبون يف قبورهم حتى إن البهائم

( )1النسائي .10-9/4
( )2ذكره اهليثمي  ،328/2وقال /رواه الطربان يف (الكبري)
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لتسمع أصواهتم)()1

[احلديث ]220 :قال رسول اهلل ( :لوال أن ال تدافنوا لدعوت اهلل أن يسمعكم
عذاب القرب)()2

[احلديث ]221 :قال رسول اهلل ( :القرب أول منزل من منازل اآلخرة ،فإن نجا
منه فام بعده أيرس ،وإن َل ينج منه فام بعده أشد ..وما رأيت منظرا قط إال والقرب أفظع منه)()3

[احلديث ]222 :قال رسول اهلل ( :إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده
بالغداة والعيش إن كان من أهل اجلنة فمن أهل اجلنة ،وإن كان من أهل النار فمن أهل النار
فيقال :هذا مقعدك حتى يبعثك اهلل يوم القيامة)()4

[احلديث ]223 :قال رسول اهلل ( :يسلك عىل الكافر يف قربه تسعة وتسعون تنينا
تنهشه وتلدغه حتى تقوم الساعة فلو أن تنينا منها نفخت يف األرض ما أنبتت خْضاء)()5

[احلديث ]224 :قال رسول اهلل ( :إن املؤمن يف قربه لفي روضة خْضاء
فريحب له قربه سبعون ذراعا ،وينور له كالقمر ليلة البدر) ،ثم قال :أتدرون فيام أنزلت
هذه اآلية ﴿ َفإِ َّن َل ُه َم ِع َ
رش ُه َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة َأع َْمى﴾ [طه ،]124 :أتدرون ما
يش ًة َضنْكًا َون َْح ُ ُ
املعيشة الضنك؟ قالوا :اهلل ورسوله أعلم ،قال( :عذاب الكافر يف قربه ،والذي نفيس بيده
إنه يسلط عليه تسعة وتسعون تنينا ،أتدرون ما التنني؟ سبعون حية لكل حية سبع رؤوس

(  )1رواه الطربان يف الكبري ،الرتغيب والرتهيب360/4 :
(  )2رواه مسلم ،الرتغيب والرتهيب360/4 :
(  )3رواه الرتمذي ،الرتغيب والرتهيب361/4 :
(  )4رواه البخاري ومسلم والرتمذي والنسائي وأبو داود ،الرتغيب والرتهيب361/4 :
(  )5رواه أمحد وأبو يعىل ،الرتغيب والرتهيب362/4 :
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يلسعونه وخيدشونه إىل يوم القيامة)()1

[احلديث ]225 :عن أنس ،قال :بعث قوم إىل النبي  أن :ابعث إلينا من يعلمنا
القرآن والسنة ،فبعث إليهم سبعني رجال من األنصار يقال هلم القراء وفيهم خاَل حرام،
يقرءون القرآن ويتدارسون بالليل ،ويتعلمون ،وكانوا بالنهار ُييئون باملاء فيضعونه يف
املسجد ،وحيتطبون فيبيعونه ،ويشرتون به الطعام ألهل الصفة ،وللفقراء ،فبعثهم رسول
اهلل  فتعرضوا هلم فقتلوهم قبل أن يبلغوا املكان ،فقالوا :اللهم بلغ عنا أنا قد لقيناك
فرضيت عنا ،ورضينا عنك ،قال :فأتى رجل خاَل حراما من خلفه فطعنه بالرمح حتى
أنفذه ،فقال حرام :فزت ورب الكعبة ،فقال رسول اهلل ( :إن إخوانكم قد قتلوا ،وقالوا:
اللهم بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك ورضينا عنك ورضيت عنا)()2

[احلديث ]226 :عن ابن عباس قال :بينام رسول اهلل  جالس وأسامء بنت عميس
قريبة منه إذ رد السالم ،ثم قال( :يا أسامء هذا جعفر بن أِب طالب مع جربيل وميكائيل
وإْسافيل سلموا علينا فردي عليهم السالم ،وقد أخربن أنه لقي املرشكني يوم كذا وكذا
قبل ُمره عىل رسول اهلل  بثالث أو أربع ،فقال :لقيت املرشكني فأصبت يف جسدي من
مقاديمي ثالثا وسبعني بني رمية وطعنة ورضبة ،ثم أخذت اللواء بيدي اليمنى فقطعت،
ثم أخذت بيدي اليرسى فقطعت ،فعوضني اهلل من يدي جناحني أطري هبام مع جربيل
وميكائيل أنزل من اجلنة حيث شئت ،وآكل من ثامرها ما شئت) ،فقالت أسامء( :هينئ ًا
جلعفر ما رزقه اهلل من اخلري ،ولكن أخاف أن ال يصدق الناس فاصعد املنرب أخرب به) ،فصعد

(  )1رواه أبو يعىل وابن حبان ،الرتغيب والرتهيب.362/4 :
(  )2اجلهاد البن أِب عاصم  494/2ح( ،)185مستخرج أِب عوانة  462/4ح()7345
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املنرب فحمد اهلل وأثنى عليه ،ثم قال( :يا أهيا الناس إن جعفرا مع جربيل وميكائيل ،له
جناحان عوضه اهلل من يديه سلم عيل ،ثم أخربهم كيف كان أمره حيث لقي املرشكني)،
فاستبان للناس بعد اليوم الذي أخرب رسول اهلل  أن جعفر لقيهم ،فلذلك سمي الطيار
يف اجلنة)()1

[احلديث ]227 :عن أنس عن رسول اهلل  قال( :وددت أن لقيت إخوان) ،قال:
فقال أصحاب النبي  :أوليس نحن إخوانك؟ قال( :أنتم أصحاِب ،ولكن إخوان الذين
آمنوا ِب وَل يرون)()2

[احلديث ]228 :قال رسول اهلل ( :إن أعاملكم تعرض عىل أقاربكم وعشائركم
من األموات ،فإن كان خري ًا استبرشوا به ،وإن كان غري ذلك قالوا :اللهم ال متتهم حتى
هتدهيم كام هديتنا)()3

[احلديث ]229 :قال رسول اهلل ( :إن اهلل عز وجل إذا أراد رمحة أمة من عباده
قبض نبيها قبلها فجعله هلا فرطا وسلفا بني يدهيا ،وإذا أراد هلكة أمة عذهبا ونبيها حي
فأهلكها وهو ينظر فأقر عينه هبلكتها حني كذبوه وعصوا أمره)()4

[احلديث ]230 :قال رسول اهلل ( :والذي نفس أِب القاسم بيده لينزلن عيسى
بن مريم إماما مقسطا وحكام عدال ،فليكرسن الصليب ويقتلن اخلنزير وليصلحن ذات
البني وليذهبن الشحناء وليعرضن املال فال يقبله أحد ،ثم لئن قام عىل قربي فقال يا حممد

(  )1رواه احلاكم ( 210 - 209 /3و )212ورواه الطربان يف األوسط خمترص ًا كام يف جممع الزوائد ()272 /9
(  )2رواه أمحد  38/20ح( ،)12579وأبو يعيل ( ،)3390والطربان يف األوسط ()5490
(  )3قال يف جممع الزوائد ومنبع الفوائد ( :)327 /2رواه الطربان يف الكبري واألوسط.
(  )4صحيح مسلم  1791/4ح()2288
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ألجبته)()1

[احلديث ]231 :قال رسول اهلل ( :رأيتني يف مجاعة من األنبياء ،فإذا موسى عليه
السالم قائم يصىل ،فإذا رجل رضب جعد كأنه من رجال شنوءة ،وإذا عيسى ابن مريم عليه
السالم قائم يصيل ،وإذا إبراهيم عليه السالم قائم يصىل أشبه الناس به صاحبكم ـ يعني:
نفسه ـ فحانت الصالة فأُمتهم)()2

[احلديث ]232 :عن ابن عباس قال( :فلام دخل النبي  املسجد األقىص قام
يصيل ،فالتفت ،ثم التفت فإذا النبيون أمجعون يصلون معه)()3

[احلديث ]233 :قال رسول اهلل ( :ما من رجل يزور قرب أخيه وُيلس عنده إال
استأنس به ورد عليه حتى يقوم)()4

[احلديث ]234 :سئل رسول اهلل ( :يا رسول اهلل! ه
إن طريقي عىل املوتى ،فهل
السالم عليكم يا أهل القبور من
من كالم أتكلم به إذا مررت عليهم؟) ،فقال( :قل ه
املسلمني واملؤمنني ،أنتم لنا سلف ،ونحن لكم تبع ،وإنها إن شاء اهلل بكم الحقون) ،فقيل
له( :يا رسول اهلل؛ يسمعون؟) ،قال( :يسمعون ،ولكن ال يستطيعون أن ُييبوا) ،ثم قال:
(يا أبا رزين؛ أال ترىض أن ير هد عليك من املالئكة)()5

يمر عىل قرب أخيه املؤمن كان
[احلديث ]235 :قال رسول اهلل ( :ما من أحد ه

(  )1املستدرك ()595/2
(  )2رواه مسلم ()172
(  )3رواه أمحد ()167 / 4
(  )4رواه ابن أِب الدنيا يف القبور وابن عبد الرب يف التمهيد ،إحتاف السادة املتقني للزبيدى ج  10ص ..365
خرجه العقييل يف (الضعفاء) ()1191 /4
(  )5ه
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يعرفه يف الدنيا يس هلم عليه إال عرفه ورد عليه السالم)()1

[احلديث ]236 :وقف رسول اهلل  عىل مصعب بن عمري حني رجع من أحد،
فوقف عليه وعىل أصحابه ،فقال( :أشهد أنكم أحياء عند اهلل ،فزوروهم ،وس هلموا عليهم،
فو الذي نفيس بيده ال يس هلم عليهم أحد إال ر هدوا عليه إىل يوم القيامة)()2

[احلديث ]237 :قال رسول اهلل ( :ما من رجل يزور قرب أخيه ،وُيلس عنده،
إال استأنس ور هد عليه ،حتى يقوم)()3

[احلديث ]238 :سألت امرأة رسول اهلل  قالت :تبتىل هذه األمة يف قبورها،
ِ
ِ
ِ
احل َي ِاة الدُّ ْن َيا َو ِيف
فكيف ِب وأنا امرأة ضعيفة ،قالُ ﴿ :ي َث ِّب ُت اهللَُّ ا َّلذي َن آ َمنُوا بِا ْل َق ْول ال َّثابِت ِيف ْ َ
ِ
خر ِة﴾ [إبراهيم)4()]27 :
ْاآل َ
[احلديث ]239 :قال رسول اهلل ( :إن العبد إذا وضع يف قربه وتوىل عنه أصحابه،
وإنه ليسمع قرع نعاهلم إذا انرصفوا أتاه ملكان فيقعدانه فيقوالن له :ما كنت تقول يف هذا
النبي حممد؟ فأما املؤمن فيقول :أشهد أنه عبد اهلل ورسوله ،فيقال له :انظر إىل مقعدك من
النار أبدلك اهلل به مقعدا من اجلنة ،فريامها مجيعا ،وأما الكافر أو املنافق فيقول :ال أدري
كنت أقول ما يقول الناس فيه ،فيقال :ال دريت وال تليت ثم يْضب بمطرقة من حديد
رضبة بني أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه إال الثقلني)()5

(  )1قال ابن رجب :رواه ابن عبد الرب ،أهوال القبور وأحوال أهلها إىل النشور ،ص.81 /
(  )2رواه احلاكم ()248 /2
(  )3ابن أِب الدنيا يف كتاب (القبور) ،وكتاب (من عاش بعد املوت) ،رقم ()41
(  )4رواه البزار ،الرتغيب والرتهيب.364/4 :
(  )5رواه البخاري ومسلم ،الرتغيب والرتهيب364/4 :
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[احلديث ]240 :قال رسول اهلل ( :أما فتنة الدجال فإنه َل يكن نبي إال حذر أمته،
مكتوب بني عينيه كافر يقرؤه كل مؤمن ،فأما فتنة القرب فبي يفتنون وعني يسألون فإذا كان
الرجل الصالح أجلس يف قربه غري فزع وال مشعوف ثم يقال له فام كنت تقول يف اإلسالم؟
فيقال :ما هذا الرجل الذي كان فيكم؟ فيقول :حممد رسول اهلل جاء بالبينات من عند اهلل
فصدقناه فيفرج له فرجة قبل النار فينظر إليها حيطم بعضها بعضا فيقال له :انظر إىل ما وقاك
اهلل ،ثم تفرج له فرجة إىل اجلنة فينظر إىل زهرهتا وما فيها ،فيقال له :هذا مقعدك منها،
ويقال :عىل اليقني كنت ،وعليه مت وعليه تبعث إن شاء اهلل ،وإذا كان الرجل السوء أجلس
يف قربه فزعا مشعوفا فيقال له :فام كنت تقول؟ فيقول :سمعت الناس يقولون قوال فقلت
كام قالوا فيفرج له فرجة إىل اجلنة ،فينظر إىل زهرهتا وما فيها فيقال له :انظر إىل ما رصف اهلل
عنك ،ثم يفرج له فرجة قبل النار فينظر إليها حيطم بعضها بعضا ،ويقال :هذا مقعدك منها،
عىل الشك كنت ،وعليه مت ،وعليه تبعث إن شاء اهلل ،ثم يعذب)()1

[احلديث ]241 :قال رسول اهلل ( :تعوذوا باهلل من عذاب القرب ..إن امليت يسمع
خفق نعاهلم إذا ولوا مدبرين حني يقال له :يا هذا من ربك وما دينك ومن نبيك؟ ..ويأتيه
ملكان فيجلسانه ،فيقوالن له :من ربك؟ فيقول :رِب اهلل ،فيقوالن له :وما دينك؟ فيقول:
ديني اإلسالم ،فيقوالن له :ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول :هو رسول اهلل،
فيقوالن له :وما يدريك ؟ فيقول :قرأت كتاب اهلل وآمنت وصدقت ،فذلك قولهُ ﴿ :ي َث ِّب ُت
اهللَُّ ا َّل ِذين آمنُوا بِا ْل َقو ِل ال َّثابِ ِ
ت ِيف ْ
احلَ َي ِاة الدُّ ْن َيا َو ِيف ْاآل ِخ َر ِة ﴾ [إبراهيم ،]27 :فينادي مناد
ْ
َ َ
من السامء :أن صدق عبدي فافرشوه من اجلنة ،وألبسوه من اجلنة ،وافتحوا له بابا إىل اجلنة

(  )1رواه أمحد ،الرتغيب والرتهيب364/4 :
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فيأتيه من روحها وطيبها ،ويفسح له يف قربه مد برصه ،وإن الكافر تعاد روحه يف جسده،
ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقوالن :من ربك؟ فيقول :هاه هاه ال أدري :فيقوالن :ما دينك؟
فيقول :هاه هاه ال أدري ،فيقوالن له :ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول :هاه هاه ال
أدري فينادي مناد من السامء :أن قد كذب فافرشوه من النار ،وألبسوه من النار ،وافتحوا
له بابا إىل النار فيأتيه من حرها وسمومها ،ويضيق عليه قربه حتى َتتلف فيه أضالعه ،ثم
يقيض له أعمى أبكم معه مرزبة من حديد لو رضب هبا جبال لصار ترابا فيْضبه هبا رضبة
يسمعها من بني املرشق واملغرب إال الثقلني فيصري ترابا ثم تعاد فيه الروح)()1

[احلديث ]242 :قال رسول اهلل ( :إن العبد املؤمن إذا كان يف انقطاع من الدنيا
وإقبال من اآلخرة نزل إليه مالئكة من السامء بيض الوجوه ،كأن وجوههم الشمس معهم
كفن من أكفان اجلنة ،وحنوط من حنوط اجلنة حتى ُيلسوا منه مد البرص ،وُييء ملك
املوت عليه السالم حتى ُيلس عند رأسه فيقول :أيتها النفس الطيبة اخرجي إىل مغفرة من
اهلل ورضوان،فتخرج فتسيل كام تسيل القطرة من يف السقاء فيأخذها فإذا أخذها َل يدعوها
يف يده طرفة عني حتى يأخذوها فيجعلوها يف ذلك الكفن ،ويف ذلك احلنوط ،وخيرج منه
كأطيب نفحة مسك ،وجدت عىل وجه األرض ،فيصعدون هبا فال يمرون عىل مأل من
املالئكة إال قالوا :ما هذا الروح الطيب؟ فيقوالن :فالن ابن فالن بأحسن أسامئه التي كان
يسمى هبا يف الدنيا حتى ينتهوا هبا إىل السامء الدنيا فيستفتحون له فيفتح له فيشيعه من كل
سامء مقربوها إىل السامء التي تليها ،حتى ينتهى هبا إىل السامء السابعة فيقول اهلل عز وجل:
اكتبوا كتاب عبدي يف عليني ،وأعيدوه إىل األرض يف جسده فيأتيه ملكان فيجلسانه

(  )1رواه أبو داود ،وأمحد ،الرتغيب والرتهيب365/4 :
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فيقوالن :من ربك؟ فيقول :رِب اهلل ،فيقوالن :ما دينك؟ فيقول :ديني اإلسالم ،فيقوالن:
ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول :هو رسول اهلل ،فيقوالن :ما يدريك؟ فيقول:
قرأت كتاب اهلل ،وآمنت به وصدقته فينادي مناد من السامء أن قد صدق عبدي فأفرشوه
من اجلنة ،وافتحوا له بابا إىل اجلنة ،فيأتيه من روحها وطيبها ،ويفسح له يف قربه مد برصه،
ويأتيه رجل حسن الوجه ،حسن الثياب ،طيب الريح فيقول :أبرش بالذي يرسك ،هذا
يومك الذي كنت توعد ،فيقول :من أنت فوجهك الوجه احلسن ُييء باخلري؟ فيقول :أنا
عملك الصالح فيقول :رب أقم الساعة ،رب أقم الساعة ،حتى أرجع إىل أهيل وماَل) ()1

[احلديث ]243 :قال رسول اهلل ( :إن العبد الكافر إذا كان يف انقطاع من الدنيا
وإقبال من اآلخرة نزل إليه مالئكة سود الوجوه معهم املسوح فيجلسون منه مد البرص ،ثم
ُييء ملك املوت؛ حتى ُيلس عند رأسه فيقول :أيتها النفس اخلبيثة اخرجي إىل سخط من
اهلل ،وغضب فتفرق يف جسده فينتزعها كنا ينتزع السفود من الصوف املبلول فيأخذها ،فإذا
أخذها َل يدعوها يف يده طرفة عني حتى ُيعلوها يف تلك املسوح ،وَترج منها كأنتن جيفة
وجدت عىل وجه األرض ،فيصعدون هبا فال يمرون هبا عىل مأل من املالئكة إال قالوا :ما
هذه الريح اخلبيثة؟ فيقولون :فالن ابن فالن بأقبح أسامئه التي كان يسمى هبا يف الدنيا؛ حتى
ينتهى هبا إىل السامء الدنيا ،فيستفتح له فال يفتح له ،ثم قرأ رسول اهلل َ ﴿ :ال ُت َفت َُّح َهل ُ ْم
اخلي ِ
ِ
ِ
الس َام ِء َو َال َيدْ ُخ ُل َ
اط﴾ [األعراف ،]40 :فيقول
اجل َم ُل ِيف َس ِّم ْ َ
َأ ْب َو ُ
اجلنَّ َة َحتَّى َيل َج ْ َ
ون ْ َ
اب َّ
اهلل عز وجل :اكتبوا كتابه يف سجني يف األرض السفىل ،ثم تطرح روحه طرحا ،ثم قرأ:
ِ
َخ َط ُفه ال َّطري َأو َهت ِوي بِ ِه الريح ِيف مك ٍ
ِ
﴿ َو َم ْن ُي ْ ِ
َان َس ِح ٍيق﴾
ِّ ُ َ
الس َامء َفت ْ ُ ْ ُ ْ ْ
رش ْك بِاهللَِّ َف َك َأن ََّام َخ َّر م َن َّ

(  )1الطيالسى (ص  ،102رقم  ،)753وأمحد ()287/4
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[احلج ،]31 :فتعاد روحه يف جسده ،ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقوالن له :من ربك؟
فيقول :هاه هاه ال أدري ،فيقوالن له :ما دينك؟ فيقول :هاه هاه ال أدري ،فيقوالن له :ما
هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول :هاه هاه ال أدري ،فينادي مناد من السامء :أن كذب
فأفرشوه من النار ،وافتحوا له بابا إىل النار؛ فيأتيه من حرها وسمومها ،ويضيق عليه قربه
حتى َتتلف فيه أضالعه ،ويأتيه رجل قبيح الوجه ،قبيح الثياب منتن الريح فيقول :أبرش
بالذي يسوؤك ،هذا يومك الذي كنت توعد فيقول :من أنت فوجهك الوجه القبيح ُييء
بالرش فيقول :أنا عملك اخلبيب ،فيقول :رب ال تقم الساعة)()1

ويف رواية( :فيأتيه آت قبيح الوجه ،قبيح الثياب ،منتن الريح فيقول :أبرش هبوان من
اهلل وعذاب مقيم ،فيقول :برشك اهلل بالرش ،من أنت؟ فيقول :أنا عملك اخلبيث كنت بطيئا
عن طاعة اهلل ْسيعا يف معصيته فجزاك اهلل برش ،ثم يقيض له أعمى أصم أبكم يف يده مرزبة
لو رضب هبا جبل كان ترابا ،فيْضبه رضبة فيصري ترابا ثم يعيده اهلل كام كان فيْضبه رضبة
أخرى فيصيح صيحة يسمعه كل يشء إال الثقلني)
[احلديث ]244 :قال رسول اهلل ( :إن املؤمن إذا قبض أتته مالئكة الرمحة
بحريرة بيضاء ،فيقولون :اخرجي إىل روح اهلل فتخرج كأطيب ريح املسك حتى إنه ليناوله
بعضهم بعضا فيشمونه حتى يأتوا به باب السامء؛ فيقولون :ما هذه الريح الطيبة التي جاءت
من األرض ،و ال يأتون سامء إال قالوا مثل ذلك حتى يأتوا به أرواح املؤمنني ،فلهم أشد
فرحا به من أهل الغائب بغائبهم ،فيقولون :ما فعل فالن؟ فيقولون :دعوه حتى يسرتيح
فإنه كان يف غم الدنيا ،فيقول :قد مات أما أتاكم؟ فيقولون :ذهب به إىل أمه اهلاوية ،وأما

( )1رواه أمحد ( ،287/4رقم  )18557وأبو داود ( ،239/4رقم )4753
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الكافر فيأتيه مالئكة العذاب بمسح فيقولون :اخرجي إىل غضب اهلل فتخرج كأنتن ريح
جيفة ،فيذهب به إىل باب األرض)()1

[احلديث ]245 :قال رسول اهلل  بعد أن شهد جنازة(:إنه اآلن يسمع خفق
نعالكم ،أتاه منكر ونكري أعينهام مثل قدور النحاس ،وأنياهبام مثل صيايص البقر ،وأصواهتام
مثل الرعد فيجلسانه ،فيسأالنه ما كان يعبد ومن كان نبيه ،فإن كان ُمن يعبد اهلل قال :أعبد
اهلل ،ونبيي حممد  ، جاءنا بالبينات واهلدى فآمنا به واتبعناه فذلك قول اهللُ ﴿ :ي َث ِّب ُت اهللَُّ
ا َّل ِذين آمنُوا بِا ْل َقو ِل ال َّثابِ ِ
ت ِيف ْ
احلَ َي ِاة الدُّ ْن َيا َو ِيف ْاآل ِخ َر ِة﴾ [إبراهيم ،]27 :فيقال له :عىل
ْ
َ َ
اليقني حييت ،وعليه مت ،وعليه تبعث ،ثم يفتح له باب إىل اجلنة ،ويوسع له يف حفرته،
وإن كان من أهل الشك قال :ال أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته ،فيقال له عىل
الشك حييت ،وعليه مت ،وعليه تبعث ،ثم يفتح له باب إىل النار ،وتسلط عليه عقارب
وتنانني لو نفخ أحدهم عىل الدنيا ما أنبتت شيئا تنهشه ،وتؤمر األرض ف ُت َضم عليه حتى
َتتلف أضالعه)()2

[احلديث ]246 :قال رسول اهلل ( :إذا قرب امليت أتاه ملكان أسوادان أزرقان يقال
ألحدمها :املنكر ولآلخر النكري ،فيقوالن :ما كنت تقول يف هذا الرجل؟ فيقول ما كان
يقول :هو عبد اهلل ورسوله أشهد أن ال إله إال اهلل ،وأن حممدا عبده ورسوله فيقوالن :قد
كنا نعلم أنك تقول هذا ،ثم يفسح له يف قربه سبعون ذراعا يف سبعني ثم ينور له فيه ،ثم
يقال له :نم ،فيقول :أرجع إىل أهيل فأخربهم؟ فيقوالن :نم كنومة العروس الذي ال يوقظه

(  )1رواه ابن حبان يف صحيحه ،وهو عند ابن ماجة بنحوه ،الرتغيب والرتهيب369/4 :
(  )2رواه الطربان يف األوسط ،الرتغيب والرتهيب370/4 :
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إال أحب أهله إليه حتى يبعثه اهلل من مضجعه ذلك ،وإن كان منافقا قال :سمعت الناس
يقولون قوال فقلت مثله ال أدري فيقوالن :قد كنا نعلم أنك تقول ذلك فيقال لألرض:
التئمي عليه فتلتئم عليه فتختلف أضالعه فال يزال فيها معذبا ،حتى يبعثه اهلل من مضجعه
ذلك)()1

[احلديث ]247 :قال رسول اهلل ( :إن امليت إذا وضع يف قربه ،إنه يسمع خفق
نعاهلم حني يولوا مدبرين ،فإن كان مؤمنا كانت الصالة عند رأسه ،وكان الصيام عن يمينه،
وكانت الزكاة عن شامله وكان فعل اخلريات من الصدقة والصالة واملعروف واإلحسان إىل
الناس عند رجليه ،فيؤتى من قبل رأسه فتقول الصالة :ما قبيل مدخل ثم يؤتى عن يمينه
فيقول الصيام :ما قبيل مدخل ،ثم يؤتى عن يساره فتقول الزكاة :ما قبيل مدخل ،ثم يؤتى
من قبل رجليه فيقول فعل اخلريات من الصدقة واملعروف واإلحسان إىل الناس :ما قبيل
مدخل فيقال له اجلس فيجلس قد مثلت له الشمس ،وقد دنت للغروب فيقال له :أرأيتك
هذا الذي كان قبلكم ما تقول فيه ،وماذا تشهد عليه فيقول :دعون حتى أصيل ،فيقولون
إنك ستفعل أخربنا عام نسألك عنه أرأيتك هذا الرجل الذي كان قبلكم ماذا تقول فيه،
وماذا تشهد عليه؟ قال :فيقول :حممد أشهد أنه رسول اهلل  ،وأنه جاء باحلق من عند اهلل
فيقال له :عىل ذلك حييت ،وعىل ذلك مت ،وعىل ذلك تبعث إن شاء اهلل ،ثم يفتح له باب
من أبواب اجلنة فيقال له :هذا مقعدك منها ،وما أعد اهلل لك فيها فيزداد غبطة وْسورا ،ثم
يفتح له باب من أبواب النار فيقال له :هذا مقعدك وما أعد اهلل لك فيها لو عصيته فيزداد
غبطة وْسورا ،ثم يفسح له يف قربه سبعون ذراعا وينور له فيه ،ويعاد اجلسد كام بدأ منه

(  )1رواه الرتمذي وابن حبان يف صحيحه ،الرتغيب والرتهيب371/4 :
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فتجعل نسمته يف النسيم الطيب وهي طري تعلق يف شجر اجلنة فذلك قولهُ ﴿ :ي َث ِّب ُت اهللَُّ
ِ
ِ
ِ
احل َي ِاة الدُّ ْن َيا َو ِيف ْاآل ِخ َر ِة﴾ [إبراهيم ،]27 :وإن الكافر إذا أيت
ا َّلذي َن آ َمنُوا بِا ْل َق ْول ال َّثابِت ِيف ْ َ
من قبل رأسه َل يوجد يشء ثم أيت عن يمينه فال يوجد يشء ،ثم أيت عن شامله فال يوجد
يشء ،ثم أيت من قبل رجليه فال يوجد يشء .فيقال له :اجلس فيجلس مرعوبا خائفا ،فيقال:
أرأيتك هذا الرجل الذي كان فيكم ماذا تقول فيه وماذا تشهد عليه؟ فيقول :أي رجل وال
هيتدي السمه فيقال له :حممد ،فيقول :ال أدري سمعت الناس قالوا قوال فقلت كام قال
الناس فيقال له :عىل ذلك حييت ،وعليه مت ،وعليه تبعث إن شاء اهلل ،ثم يفتح له باب من
أبواب النار فيقال له :هذا مقعدك من النار وما أعد اهلل لك فيها فيزداد حرسة وثبورا ثم
يفتح له باب من أبواب اجلنة قال له :هذا مقعدك منها وما أعد اهلل لك فيها لو أطعته فيزداد
حرسة وثبورا ،ثم يضيق عليه قربه حتى َتتلف فيه أضالعه فتلك املعيشة الضنكة التي قال
اهلل :فإن له معيشة ضنكا ،ونحرشه يوم القيامة أعمى ])()1

[احلديث ]248 :قال رسول اهلل ( :إذا مات العبد الصالح فوضع يف قربه أيت
بفراش من اجلنة ،وقيل له :نم هنيئ ًا لك قرة العني ،فريض اهلل عنك ،قال ويفسح له يف قربه
مد برصه ويفتح له باب إىل اجلنة ،فينظر إىل حسنها وُيد رحيها وحتتوشه أعامله الصاحلة:
الصيام ،والصالة ،والرب ،فتقول له :أنصبناك واظمأناك وأسهرناك فنحن اليوم بحيث
حتب ،نحن أنساؤك حتى تصري إىل منزلك من اجلنة) ()2

[احلديث ]249 :قال رسول اهلل ( :إذا وضع العبد الصالح يف قربه احتوشته

(  )1رواه الطربان يف األوسط ،وابن حبان يف صحيحه ،الرتغيب والرتهيب373/4 :
(  )2نقال عن :أهوال القبور وأحوال أهلها إىل النشور ،البن رجب( ،ص)31 /
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أعامله الصاحلة الصالة والصيام واحلج واجلهاد والصدقة ،قال :وَتيء مالئكة العذاب من
قبل رجليه فتقول الصالة :إليكم عنه فقد أطال القيام هلل عليهام ،قال :فيأتون من قبل رأسه
فيقول الصيام :ال سبيل لكم عليه فقد أطال ظمأه هلل تعاىل يف الدنيا ،قال فيأتون من قبل
جسده فيقول اجلهاد واحلج :إليكم عنه فقد أنصب نفسه ،وأتعب بدنه ،وحج وجاهد هلل
عز وجل ال سبيل لكم عليه ،قال :فيأتون من قبل يديه فتقول الصدقة :كفوا عن صاحبي
فكم من صدقة خرجت من هاتني اليدين حتى وقعت يف يد اهلل عز وجل ابتغاء وجهه فال
سبيل لكم عليه ،فيقال :هنيئ ًا طيب ًا حي ًا وميت ًا ،قال :ويأتيه مالئكة الرمحة فتفرشه فراش ًا من
اجلنة ودثار ًا من اجلنة ويفسح له يف قربه مد البرص ،ويؤتى بقنديل من اجلنة فيستيضء بنوره
إىل يوم يبعثه اهلل من قربه) ()1

[احلديث ]250 :قال رسول اهلل ( :إن سورة من القرآن ثالثون آية شفعت لرجل
حتى غفر له وهي سورة تبارك الذي بيده امللك)()2

وقد فرس ذلك عبد اهلل بن مسعود بقوله( :من قرأ تبارك الذي بيده امللك كل ليلة
منعه اهلل هبا من عذاب القرب ،وكنا يف عهد رسول اهلل  نسميها املانعة ،وإهنا يف كتاب اهلل
سورة من قرأ هبا يف كل ليلة فقد أكثر وأطاب)()3

[احلديث ]251 :قال رسول اهلل ( :اقرؤوا القرآن فإنه يأيت يوم القيامة شفيعا
ألصحابه ،اقرؤوا الزهراوين البقرة ،وسورة آل عمران ،فإهنام تأتيان يوم القيامة كأهنام

(  )1نقال عن :أهوال القبور وأحوال أهلها إىل النشور ،البن رجب( ،ص )31
(  )2رواه الرتمذي ( )2891وأبو داود ( )1400وابن ماجه ()3786
(  )3رواه النسائي ()179 / 6
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غاممتان ،أو كأهنام غيايتان ،أو كأهنام فرقان من طري صواف ،حتاجان عن أصحاهبام ،اقرؤوا
سورة البقرة ،فإن أخذها بركة ،وتركها حرسة ،وال تستطيعها البطلة)()1

[احلديث ]252 :قال رسول اهلل ( :ما أن رسول اهلل  مر بقربين ،فقال :إهنام
ليعذبان ،وما يعذبان يف كبري ،بىل إنه كبري .أما أحدمها فكان يميش بالنميمة ،وأما اآلخر
فكان اليسترت من بوله)()2

[احلديث ]253 :قال رسول اهلل ( :عامة عذاب القرب يف البول فاستنزهوا من
البول)()3

[احلديث ]254 :قال رسول اهلل ( :تنزهوا من البول ،فإنه عامة عذاب القرب من
البول)()4
[احلديث ]255 :قال رسول اهلل ( :أكثر عذاب القرب من البول) ()5

[احلديث ]256 :مر النبى  يف يوم شديد احلر نحو بقيع الغرقد ،وكان الناس
يمشون خلفه ،فلام سمع صوت النعال وقر ذلك يف نفسه فجلس حتى قدمهم أمامه ،فلام
مر ببقيع الغرقد إذا بقربين قد دفنوا فيهام رجلني ،فوقف النبى  فقال :من دفنتم هاهنا
اليوم؟ قالوا :فالن وفالن .قالوا يا نبى اهلل وما ذاك؟ قال( :أما أحدمها فكان ال يتنزه من
البول ،وأما اآلخر فكان يمشى بالنميمة) ،وأخذ جريدة رطبة فشقها ،ثم جعلها عىل

(  )1رواه مسلم ()804
(  )2رواه البخاري ،ومسلم وأبو داود والرتمذي والنسائي وابن ماجه ،الرتغيب والرتهيب.139/1 /:
(  )3رواه البزار والطربان يف الكبري واحلاكم والدارقطنى ،الرتغيب والرتهيب.139/1 /:
(  )4رواه الدارقطنى ،الرتغيب والرتهيب.139/1 /:
(  )5رواه أمحد وابن ماجه واللفظ له ،واحلاكم ،الرتغيب والرتهيب.139/1 /:
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القربين ،قالوا يا نبى اهللَ :ل فعلت هذا؟ قال :ليخففن عنهام ،قالوا :يا رسول اهلل :حتى متى
مها يعذبان؟ قال( :غيب ال يعلمه إال اهلل ،ولوال مترغ قلوبكم وتزيدكم يف احلديث لسمعتم
ما أسمع)()1

[احلديث ]257 :مر رسول اهلل  عىل قربين فجعل لونه يتغري حتى رعد كم
قميصه ،فسئل :مالك يا رسول اهلل؟ فقال :أما تسمعون ما أسمع؟ ..هذان رجالن يعذبان
يف قبورمها عذابا شديدا يف ذنب هني ،كان أحدمها ال يستنزه من البول ،وكان اآلخر يؤذي
الناس بلسانه ويمشى بينهم بالنميمة)()2

[احلديث ]258 :قال رسول اهلل ( :إذا مات اإلنسان ،انقطع عنه عمله إال من
ثالثة ،إال من صدقة جارية ،أو علم ينتفع به ،أو ولد صالح يدعو له)()3

[احلديث ]259 :عن ابن عباس قال( :ليلة أْسي بنبي اهلل  نظر يف النار فإذا قوم
يأكلون اجليف قال من هؤالء يا جربيل؟ قال هؤالء الذين يأكلون حلوم الناس ،ورأى رجال
أمحر أزرق جدا قال من هذا يا جربيل؟ قال هذا عاقر الناقة)()4

[احلديث ]260 :قال رسول اهلل ( :ملا عرج ِب مررت بقوم هلم أظفار من نحاس
خيمشون وجوههم وصدورهم فقلت من هؤالء يا جربيل؟ قال هؤالء الذين يأكلون حلوم
الناس ويقعون يف أعراضهم)()5

(  )1رواه أمحد واللفظ له وابن ماجه ،الرتغيب والرتهيب.139/1 /:
(  )2رواه ابن حبان يف صحيحه ،الرتغيب والرتهيب.139/1 /:
(  )3أمحد )8831(372/2
(  )4البعث والنشور للبيهقي  146/1ح()188
(  )5سنن أِب داود  269/4ح()4878
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[احلديث ]261 :قال رسول اهلل  يف املتهاونني يف قراءة القرآن الكريم( :أتينا عىل
رجل مضطجع وإذا آخر قائم عليه بصخرة ،وإذا هو هيوي بالصخرة لرأسه فيثلغ رأسه،
فيتدهده احلجر ها هنا فيتبع احلجر فيأخذه فال يرجع إليه حتى يصح رأسه كام كان ،ثم يعود
عليه فيفعل به مثل ما فعل املرة األوىل .قال :قلت هلام :سبحان اهلل ! ما هذان؟) ،وفيه:
(والذي رأيته يشدخ رأسه فرجل علمه اهلل القرآن ،فنام عنه بالليل ،وَل يعمل به بالنهار)()1

[احلديث ]262 :قال رسول اهلل  يف املتهاونني يف الصالة( :أما الرجل الذي أتيت
عليه يثلغ رأسه باحلجر فإنه الرجل يأخذ القرآن فريفضه وينام عن الصالة املكتوبة)()2

[احلديث ]263 :قال رسول اهلل  يف املتهاونني يف صيام رمضان( :بينا أنا نائم إذ
أتان رجالن ،فأخذا بضبعي ،وأتيا ِب جبال فقاال َل :اصعد .فقلت :إن ال أطيقه .فقاال :إنا
سنسهله لك .قال :فصعدت حتى إذا كنت يف سواء اجلبل ،إذا أنا بأصوات شديدة ،فقلت:
ما هذه األصوات؟ قال :هذا عواء أهل النار .ثم انطلق ِب ،فإذا بقوم معلقني بعراقيبهم،
مشققة أشداقهم ،تسيل أشداقهم دما ،قال :قلت :من هؤالء؟ قال :هم الذين يفطرون قبل
حتلة صومهم)()3

[احلديث ]264 :قال رسول اهلل ( :رأيت ليلة أْسي ِب رجاال تقرض شفاههم
بمقاريض من نار ،فقلت :من هؤالء يا جربيل؟ فقال :اخلطباء من أمتك يأمرون الناس
بالرب وينسون أنفسهم ،وهم يتلون الكتاب أفال يعقلون؟!)()4

(  )1رواه البخاري حديث.1386 /
(  )2رواه البخاري حديث.1386 /
(  )3رواه ابن حبان واحلاكم ()290،210/1
(  )4رواه أمحد ()120/3
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ويف رواية( :أتيت ليلة أْسي ِب عىل قوم تقرض شفاههم بمقاريض من نار ،كلام
قرضت وفت( ،)1فقلت :يا جربيل من هؤالء؟ قال :خطباء أمتك الذين يقولون ما ال
يفعلون ،ويقرءون كتاب اهلل وال يعملون به)()2

[احلديث ]265 :قال رسول اهلل ( :مررت عىل نساء ورجال معلقني بثدهين
فقلت :من هؤالء يا جربيل؟ فقال هؤالء اهلامزون واللامزون وذلك قوله عز وجلَ ﴿ :و ْي ٌل
ِ
ك ِّل ُمهزَ ٍة َملُزَ ٍة﴾ [اهلمزة)3()]1 :
ل ُ َ
[احلديث ]266 :قال رسول اهلل  يف حديث الرجل الذي غل الثوب( )4يف بعض
مغازيه( :والذي نفيس بيده إن الشملة [ثوب] التي أخذها يوم خيرب من املغانمَ ،ل تصبها
املقاسم ،لتشتعل عليه نارا)()5

[احلديث ]267 :قال رسول اهلل  يف اإلخبار عن عقوبة اللصوص( :لقد جيء
بالنار ،وذلكم حني رأيتمون تأخرت خمافة أن يصيبني من لفحها ،وحتى رأيت فيها
صاحب املحجن ُير قصبه يف النار؛ كان يرسق احلاج بمحجنه ( ،)6فإن فطن له قال :إنام
تعلق بمحجني ،وإن غفل عنه ذهب به)()7

[احلديث ]268 :عن سعد بن األطول قال :مات أخي وترك ثالث مائة دينار،
( )1أي متت وطالت..
(  )2رواه البيهقي يف شعب اإليامن ،صحيح اجلامع ()128
(  )3رواه البيهقي يف شعب اإليامن.2301/5 ،
(  )4الغلول :هو أخذ الغازي شيئا من الغنيمة دون عرضه عىل وَل األمر لقسمته.
(  )5البخاري ( )4234ومسلم ()115
(  )6املحجن :عصا معوجة الرأس.
(  )7رواه مسلم ()904
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وترك ولدا صغارا ،فأردت أن أنفق عليهم ،فقال َل رسول اهلل ( :إن أخاك حمبوس بدينه،
فاذهب فاقض عنه) .قال :فذهبت فقضيت عنه ،ثم جئت فقلت :يا رسول اهلل ،قد قضيت
عنه وَل يبق إال امرأة تدعي دينارين ،وليست هلا بينة .قال( :أعطها ،فإهنا صادقة)()1

[احلديث ]269 :قال رسول اهلل ( :إن ضغطة القرب عىل املؤمن كضمة األم
الشفيقة يدهيا عىل رأس ابنها ،يشكو إليها الصداع ،ورضب منكر ونكري عليه كالكحل يف
العني ..ولكن ويل للشاكني الكافرين أولئك الذين يضغطون يف قبورهم ضغط ًا يقبض عىل
الصخر)()2

ب ـ ما ورد يف املصادر الشيعية:
[احلديث ]270 :سئل رسول اهلل  عن هأول ملك يدخل يف القرب عىل امل هيت قبل
منكر ونكري ،فقال رسول اهلل  :ملك يتألأل وجهه كالشمس اسمه :رومان يدخل عىل
بأي يشء أكتب؟ أين قلمي
ثم يقول له :اكتب ما عملت من حسنة وس هيئة ،فيقول :ه
امل هيت ،ه
أي يشء أكتب
ودوايت ومدادي؟ فيقول :ريقك مدادك وقلمك إصبعك ،فيقول :عىل ه
وليس معي صحيفة؟ قال :صحيفتك كفنك فاكتب ،فيكتب ما عمله يف الدنيا خريا ،وإذا
بلغ س هيئاته يستحي منه ،فيقول له امللك :يا خاطئ ما تستحي من خالقك حني عملته يف
الدنيا فتستحي اآلن ،فريفع امللك العمود ليْضبه ،فيقول :ارفع عنهي حتهى أكتبها ،فيكتب
بأي يشء أختم؟ وليس معي
ثم يأمره أن يطوي وخيتم ،فيقول :ه
فيها مجيع حسناته ،وسيئاته ه
خاتم ،فيقول :اختمها بظفرك وع هلقها يف عنقك إىل يوم القيامة كام قال اهلل تعاىلَ ﴿ :و ُك َّل

(  )1رواه أمحد ( )16776وابن ماجه ()82/2
(  )2السرية احللبية.673/2:
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إِنْس ٍ
خ ِر ُج َل ُه َي ْوم ا ْل ِق َيام ِة كِتَا ًبا َي ْل َقا ُه من ُْشورا ﴾ [اإلْساء)1()]13 :
ان َأ ْلزَ منَا ُه َطائِر ُه ِيف ُعنُ ِق ِه َو ُن ْ
َ

ْ

َ

َ

َ

َ

ً

وهذا احلديث يصور ما حيصل بصورة تقريبية ،ألنه ال يمكن ملن يف هذا العاَل أن
يعرف حقيقة ما ُيري يف ذلك العاَل بكل دقة ،والغرض الذي سقناه من أجله هو يف قول
امللك لإلنسان( :يا خاطئ ما تستحي من خالقك حني عملته يف الدنيا فتستحي اآلن)
وهذه الكتابة تشبه ما يطالب به املحققون يف املباحث املجرمني من كتابة جرائمهم،
وتوضيحها بكل دقة ،ليكون االعرتاف مقدمة للجزاء والعقوبة.
ولألسف ،فإن البعض من النقاد ال ينظرون للمعان التي حتوهيا أمثال هذه
األحاديث ،وإنام يتعجبون من الكتابة عىل الكفن ،ونحو ذلك ،بل إن بعضهم يشكل عىل
احلديث بأنه لو حصلت تلك الكتابة ،لرأيناها يف الكفن ..وهذا من عدم فهم ما ُيري يف
ذلك العاَل ،وكيفيته.
[احلديث ]271 :قال رسول اهلل  يف وصيته لقيس بن عاصم( :يا قيس ،إن مع
العز ذالً ،وإن مع احلياة موت ًا ،وإن مع الدنيا آخرة ،وان ه
لكل يشء حسيب ًا ،وعىل كل يشء
ه
ولكل سيئة عقابا ،وإن لكل أجل كتاب ًا ،وإنه  -يا قيس  -البد
رقيب ًا ،وإن لكل حسنة ثواب ًا،
حي وتدفن معه وأنت ميت ،فإن كان كري ًام أكرمك ،وإن
لك من قرين ،يدفن معك وهو ُّ
كان لئي ًام أسلمك ،ثم ال حيرش إال معك ،وال حترش إال معه ،وال تسأل إال عنه ،وال تبعث
إال معه ،فال َتعله إال صاحل ًا ،فإنه إن كان صاحل ًا َل تأنس إال به ،وإن كان فاحش ًا َل
تستوحش إال منه وهو عملك)()2

(  )1الشريازي ،رياض السالكني ،ج  ،2ص ..67 - 66
(  )2بحار األنوار.77/175 :
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[احلديث ]272 :قال رسول اهلل ( :إذا ُأخرجوا من قبورهم خرج مع ه
كل إنسان
كل إنسان يصحبه يف قربه)()1
ألن عمل ه
عمله الذي كان عمله يف دار الدنيا ،ه

[احلديث ]273 :ملا أْسي بالنبي  مر عىل شيخ قاعد حتت شجرة وحوله أطفال،
فقال رسول اهلل  :من هذا الشيخ يا جربيل؟ قال :هذا أبوك إبراهيم عليه السالم قال:
فام هؤالء االطفال حوله؟ قال( :هؤالء أطفال املؤمنني حوله يغذوهم) ()2

[احلديث ]274 :قال رسول اهلل  لبعض أصحابه( :كيف أنت إذا أتاك فتهانا
القرب؟) ..فقال :يا رسول اهلل ،ما فتهانا القرب؟ ..قال( :ملكان ف هظان غليظان ،أصواهتام
كالرعد القاصف ،وأبصارمها كالربق اخلاطف ،يطآن يف أشعارمها ،وحيفران بأنياهبام
فيسأالنك ،قال :وأنا عىل مثل هذه احلال؟ ..قال( :وأنت عىل مثل حالك هذه) ،قال :إذن
أكفيهام)()3

[احلديثُ ]275 :أيت رسول اهلل  فقيل له :ه
إن سعد بن معاذ قد مات ،فقام رسول
قائم عىل عضادة الباب ،فلام أن ُحنهط
اهلل  وقام أصحابه معه ،فأمر بغسل سعد وهو ٌ
ومحل عىل ْسيره ،تبعه رسول اهلل  بال حذاء وال رداء ،ثم كان يأخذ يمنة الرسير
و ُك هفن ُ
وسوى اللبن
حلده ه
مر ًة ويرسة الرسير مر ًة حتى انتهى به إىل القرب ،فنزل رسول اهلل  حتى ه
عليه ،وجعل يقول( :ناولون حجرا ،ناولون ترابا رطبا) ،يسده به ما بني اللبن ،فلام أن فرغ
وسوى قربه ،قال رسول اهلل ( :إن ألعلم أنه سيبىل ويصل البىل إليه،
وحثا الرتاب عليه ه

(  )1الربهان.87 / 4 :
( )2األماَل( ،ص )270
(  )3بحار األنوار ،216/6 :وكتاب احلسني بن سعيد.
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سوى الرتبة عليه قالت أم سعد( :يا
حيب عبدا إذا عمل عمال أحكمه) ،فلام أن ه
ولك هن اهلل ه
سعد ،هنيئا لك اجلنة) ،فقال رسول اهلل ( :يا أم سعد مه ،ال َتزمي عىل ربك ،ه
فإن سعدا
قد أصابته ضمة) ،فرجع رسول اهلل  ورجع الناس فقالوا له :يا رسول اهلل ،لقد رأيناك
صنعت عىل سعد ما َل تصنعه عىل أحد ،إنك تبعت جنازته بال رداء وال حذاء ،فقال :
ه
(إن املالئكة كانت بال رداء وال حذاء فتأس هيت هبا) ،قالوا :وكنت تأخذ يمنة الرسير مرة،
ويرسة الرسير مرة ،قال( :كانت يدي يف يد جربيل آخذ حيث يأخذ) ،قالوا :أمرت بغسله،
وص هليت عىل جنازته وحلهدته يف قربه ،ثم قلت :ه
(إن سعدا قد أصابته ضمة) ،فقال :
(نعم ،إنه كان يف خلقه مع أهله سوء)()1

(مر عيسى بن مريم عليه السالم بقرب ُيعذب
[احلديث ]276 :قال رسول اهلل  :ه
رب ،مررت هبذا القرب عام أول
مر به من قابل فإذا هو ليس هيعذب ،قال :يا ه
صاحبه ،ثم ه
ه
وجل إليه:
فكان صاحبه ُيعذب ،ثم مررت به العام فإذا هو ليس ُيعذب؟ ..فأوحى اهلل عزه
(يا روح اهلل ،إنه أدرك له ولدٌ

ام ،فغفرت له بام عمل ابنه)()2
صالح ،فأصلح طريق ًا ،وآوى يتي ً
ٌ

[احلديث ]277 :قال رسول اهلل ( :ضغطة القرب للمؤمن كفار ٌة ملا كان منه من
تضييع النعم)()3

[احلديث ]278 :خاطب رسول اهلل  قرب سعد فمسحه بيده ،واختلج بني كتفيه،
فقيل له :يا رسول اهلل ،رأيناك خاطبت واختلج بني كتفيك ،وقلت :سعد ُيفعل به هذا،

(  )1بحار األنوار ،220/6 :والعلل ص ،111أماَل الصدوق.
(  )2بحار األنوار ،220/6 :وأماَل الصدوق ص.306
(  )3بحار األنوار ،221/6 :وثواب األعامل ص ،190أماَل الصدوق ص.322
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فقال( :إنه ليس من مؤمن إال وله ضمة)()1

[احلديث ]279 :قال رسول اهلل َ ( :من ه
عيل مر ًة صليت عليه عرش ًا ..ومن
صىل ه
ه
صىل عيل عرش ًا ص هليت عليه مائة ..فليكثر امرؤٌ

فليقل)()2
منكم الصالة عيل أو ه

ه

[احلديث ]280 :وقف رسول اهلل  عىل قليب بدر ،فقال للمرشكني الذين ُقتلوا
يومئذ وقد ُألقوا يف القليب( :لقد كنتم جريان سوء لرسول اهلل  ،أخرجتموه من منزله
وطردمتوه ،ثم اجتمعتم عليه فحاربتموه ،فقد وجدت ما وعدن رِب حقا) ،فقال له عمر:
يا رسول اهلل ،ما خطابك هلام قد صديت؟ ..فقال له( :مه يا ابن اخلطاب ،فو اهلل ما أنت
بأسمع منهم ،وما بينهم وبني أن تأخذهم املالئكة بمقامع احلديد ،إال أن أعرض بوجهي
هكذا عنهم)()3

[احلديث ]281 :قال رسول اهلل  :يف قوله تعاىل﴿ :ك ََّال إِ َذا دك ِ
َّت ْاألَ ْر ُض َدكًّا
ُ
َدكًّا﴾ [الفجر ( :]21 :إذا كان يوم القيامة ،تقاد جهنهم بسبعني ألف زمام بيد سبعني ألف
أن اهلل تعاىل حبسها ألحرقت الساموات واألرض)()4
ملك ،فترشد رشدة لوال ه

[احلديث ]282 :قال رسول اهلل ( :إن هلل تعاىل ملكني يقال هلام :ناكر ونكري
ينزالن عىل امليت فيسأالنه عن ربه ونبيه ودينه وإمامه ،فإن أجاب باحلق سلموه إىل مالئكة
النعيم ،وإن أرتج عليه سلموه إىل مالئكة العذاب)()5

(  )1بحار األنوار ،221/6 :وكتاب احلسني بن سعيد.
(  )2بحار األنوار ،254/6 :ورشح العقائد.
(  )3بحار األنوار ،255/6 :ورشح العقائد.
(  )4أماَل الطويس ،املجلس  337 /12ح ،684بحار األنوار.126 /7 ،
( )5بحار األنوار ()245 /6
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[احلديث ]283 :قال رسول اهلل  يف حديث املعراج( :فإذا أنا بقوم بني أيدهيم
موائد من حلم طيب وحلم خبيث وهم يأكلون اخلبيث ويدعون الطيب ،فسألت جربيل من
هؤالء؟ فقال :الذين يأكلون احلرام ويدعون احلالل من امتك ،ثم مررت بأقوام هلم مشافر
كمشافر االبل ،يقرض اللحم من أجسامهم ،ويلقى يف أفواههم ،فقلت :من هؤالء يا
جربيل؟ فقال :هم اهلامزون اللامزون ،ثم مررت بأقوام ترضخ وجوههم ورؤوسهم
بالصخر ،فقلت :من هؤالء ياجربيل؟ فقال :الذين يرتكون صالة العشاء ،ثم مضيت فإذا
أنا بأقوام يقذف بالنار يف أفواههم فتخرج من أدبارهم ،فقلت :من هؤالء؟ قال :هؤالء
الذين يأكلون أموال اليتامى ظلام ،إنام يأكلون يف بطوهنم نارا ،وسيصلون سعريا ،ثم مضيت
فإذا أنا بأقوام يريد أحدهم أن يقوم فال يقدر من عظم بطنه فقلت :من هؤالء يا جربيل؟
قال :هم الذين يأكلون الربا ال يقومون إال كام يقوم الذي يتخبطه الشيطان من املس ،وإهنم
لبسبيل آل فرعون ،يعرضون عىل النار غدوا وعشيا ،يقولون :ربنا متى تقوم الساعة؟ وال
يعلمون أن الساعة أدهى وأمر ،ثم مررت بنساء معلقات بثدهين ،فقلت :من هؤالء
ياجربيل؟ فقال :هن اللوايت يورثن أموال أزواجهن أوالد غريهم) ()1

 2ـ أحاديث أئمة اهلدى حول الربزخ وأحوال أهله:
من األحاديث التي نرى قبوهلا بسبب عدم معارضتها للقرآن الكريم:
ما ورد عن اإلمام عيل:
[احلديث ]284 :قال اإلمام عيلُ ( :يفتح لوَل اهلل من منزله من اجلنة إىل قربه تسعة
وتسعون باب ًا ،يدخل عليها روحها ورحياهنا وطيبها ولذهتا ونورها إىل يوم القيامة ،فليس

( )1بحار األنوار ( )240 /6وتفسري عيل بن إبراهيم.
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عيل قيام الساعة حتى أرجع إىل أهيل وماَل،
شئ أحب إليه من لقاء اهلل ،فيقول :يا رب عجل َّ
فإذا كانت صيحة القيامة خرج من قربه مستور ًة عورته ،مسكن ًة روعته ،قد أعطي األمن
والروح والرحيان واخلريات احلسان ،فيستقبله امللكان اللذان
واألمان ،وبرش بالرضوان
ْ
كانا معه يف احلياة الدنيا ،فينفضان الرتاب عن وجهه وعن رأسه وال يفارقانه ،ويبرشانه
ويمنيانه)()1

[احلديث ]285 :قال اإلمام عيل( :من قوى مسكين ًا يف دينه ،ضعيف ًا يف معرفته عىل
ناصب خمالف فافحمه ،لقنه اهلل يوم يدىل يف قربه أن يقول :اهلل رِب ،وحممد نبي ،وعيل وليي،
والكعبة قبلتي ،والقرآن هبجتي وعديت ،واملؤمنون إخوان واملؤمنات أخوايت ،فيقول اهلل:
أديت باحلجة ،فوجبت لك أعاَل درجات اجلنة ،فعند ذلك يتحول عليه قربه أنزه رياض
اجلنة)()2

[احلديث ]286 :قال اإلمام عيل( :حتى إذا انرصف املشيع ،ورجع املتفجع ،أقعد
يف حفرته نجي ًا لبهتة السؤال ،وعثرت االمتحان ،وأعظم ما هنالك بلية نزل احلميم،
وتصلية اجلحيم ،وفورات السعري ،وسورات الزفري ،ال فرتة مرحية ،وال دعة مزحية ،وال
قوة حاجزة ،وال موتة ناجزة ،وال سنة مسلية ،بني أطوار املوتات ،وعذاب الساعات)()3

[احلديث ]287 :قال اإلمام عيل( :وأما الرد عىل من أنكر الثواب والعقاب يف الدنيا
بعد املوت قبل القيامة فيقول اهلل تعاىل﴿ :يوم ي ْأ ِ
ت َال َت َك َّل ُم َن ْف ٌس إِ َّال بِإِ ْذنِ ِه َف ِمن ُْه ْم َش ِق ٌّي
َْ َ َ

(  )1املفيد يف اإلختصاص.349/
(  )2تفسري االمام العسكري  346 /ح ،228بحار األنوار.228/6 ،
(  )3هنج البالغة خطبة ،83 :بحار األنوار.243 /6 ،
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ِِ ِ
ِ
ِ
َو َس ِعيدٌ (َ )105ف َأ َّما ا َّل ِذي َن َش ُقوا َف ِفي الن ِ
يها َما
يها زَ ف ٌري َو َش ِه ٌيق (َ )106خالدي َن ف َ
َّار َهل ُ ْم ف َ
ِ
ات َو ْاألَ ْر ُض إِ َّال َما َشا َء َر ُّب َك إِ َّن َر َّب َك َف َّع ٌال َملِا ُي ِريدُ (َ )107و َأ َّما ا َّل ِذي َن ُس ِعدُ وا
الس َام َو ُ
َدا َمت َّ
ات و ْاألَر ُض إِ َّال ما َشاء رب َك َع َطاء غَري جمَ ُْذ ٍ
ِ
َف ِفي ْ ِ ِ ِ ِ
وذ ﴾
َ َ ُّ
اجلنَّة َخالدي َن ف َ
َ
الس َام َو ُ َ ْ
يها َما َدا َمت َّ
َ
ً َْ
[هود ]108 - 105 :يعني الساموات واالرض قبل القيامة ،فإذا كانت القيامة بدلت
الساموات واالرض ،ومثل قوله تعاىلَ ﴿ :و ِم ْن َو َرائِ ِه ْم َب ْرزَ ٌخ إِ َىل َي ْو ِم ُي ْب َع ُث َ
ون﴾ [املؤمنون:
 ]100وهو أمر بني أمرين ،وهو الثواب والعقاب بني الدنيا واآلخرة ،ومثله قوله تعاىل:
﴿الن َُّار ُي ْع َر ُض َ
ون َع َل ْي َها ُغدُ ًّوا َوع َِش ًّيا ﴾ [غافر ]46 :والغدو والعيش ال يكونان يف القيامة
ِ
يها
التي هي دار اخللود ،وإنام يكونان يف الدنيا ،وقال اهلل تعاىل يف أهل اجلنةَ ﴿ :و َهل ُ ْم ِرزْ ُق ُه ْم ف َ

ُبك َْر ًة َوع َِش ًّيا﴾ [مريم ]62 :والبكرة والعيش إنام يكونان من الليل والنهار يف جنة احلياة قبل
ِ
يها َش ْم ًسا َو َال زَ ْم َه ِر ًيرا﴾ [اإلنسان ]13 :ومثله قوله
يوم القيامة ،قال اهلل تعاىلَ ﴿ :ال َي َر ْو َن ف َ
سبحانهَ ﴿ :و َال َحت َْس َب َّن ا َّل ِذي َن ُقتِ ُلوا ِيف َسبِ ِ
يل اهللَِّ َأ ْم َواتًا َب ْل َأ ْح َيا ٌء ِعنْدَ َر ِّهبِ ْم ُي ْرزَ ُق َ
ون ()169
ِ
ِِ
ِ
رش َ
ف
ون بِا َّل ِذي َن ََل ْ َي ْل َح ُقوا ِهبِ ْم ِم ْن َخ ْل ِف ِه ْم َأ َّال َخ ْو ٌ
َف ِر ِحنيَ بِ َام آت ُ
َاه ُم اهللَُّ م ْن َف ْضله َو َي ْس َت ْب ُ
ون ﴾ [آل عمران)1()]170 ،169 :
حيزَ ُن َ
َع َل ْي ِه ْم َو َال ُه ْم َ ْ
[احلديث ]288 :قال اإلمام عيل( :إن العبد إذا ادخل حفرته أتاه ملكان اسمهام:
منكر ونكري ،فأول من يسأالنه عن ربه ،ثم عن نبيه ،ثم عن وليه ،فإن أجاب نجا ،وإن عجز
عذباه ،فقال له رجل :ما ملن عرف ربه ونبيه وَل يعرف وليه؟ فقال :مذبذب ال إىل هؤالء،
وال إىل هؤالء ،ومن يضلل اهلل فلن َتد له سبيال ،ذلك ال سبيل له)()2

( )1رسالة املحكم واملتشابه.84 :
( )2بحار األنوار ()233 /6
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[احلديث ]289 :قال اإلمام عيل( :إن ابن آدم إذا كان يف آخر يوم من أيام الدنيا
وأول يوم من أيام اآلخرة ُم ِّث َل له ماله وولده وعمله ،فيلتفت إىل ماله فيقول :واهلل إن كنت
عليك حريص ًا شحيح ًا فام َل عندك؟ فيقول :خذ مني كفنك.قال :فيلتفت إىل ُولده فيقول:
واهلل إن كنت لكم حمب ًا وإن كنت عليكم حاني ًا فامذا َل عندكم؟ فيقولون :نؤديك إىل
عيل
حفرتك نواريك فيها ..فيلتفت إىل عمله فيقول :واهلل إن كنت فيك لزاهد ًا وإن كنت َّ
لثقي ً
ال فامذا عندك؟ فيقول :أنا قرينك يف قربك ويوم نرشك حتى أعرض أنا وأنت عىل ربك،
فإن كان هلل وليا أتاه أطيب الناس رحيا ،وأحسنهم منظرا ،وأزينهم رياشا ،فيقول :ابرش
بروح من اهلل ورحيان وجنة نعيم ،قد قدمت خري مقدم ،فيقول :من أنت؟ فيقول :أنا عملك
الصالح ،ارحتل من الدنيا إىل اجلنة ،وإنه ليعرف غاسله ،ويناشد حامله أن يعجله ،فإذا
ادخل قربه أتاه ملكان ومها فتانا القربُ ،يران أشعارمها ،ويبحثان االرض بأنياهبام،
وأصواهتام كالرعد القاصف ،وأبصارمها كالربق اخلاطف ،فيقوالن له :من ربك ومن نبيك
وما دينك؟ فيقول :اهلل رِب ،وحممد نبيي ،واالسالم ديني ،فيقوالن :ثبتك اهلل فيام حتب
ِ
ِ
ِ
احل َي ِاة الدُّ ْن َيا َو ِيف ْاآل ِخ َر ِة
وترىض ،وهو قول اهللُ ﴿ :ي َث ِّب ُت اهللَُّ ا َّلذي َن آ َمنُوا بِا ْل َق ْول ال َّثابِت ِيف ْ َ
َو ُي ِض ُّل اهللَُّ ال َّظاملِنيَ َو َي ْف َع ُل اهللَُّ َما َي َشا ُء﴾ [إبراهيم ،]27 :فيفسحان له يف قربه مد برصه،
ويفتحان له بابا إىل اجلنة ،ويقوالن له :نم قرير العني نوم الشاب الناعم ،وهو قوله:
اجلن َِّة َي ْو َمئِ ٍذ َخ ْ ٌري ُم ْس َت َق ًّرا َو َأ ْح َس ُن َم ِق ًيال﴾ [الفرقان ،]24 :وإذا كان لربه عدوا
﴿ َأ ْص َح ُ
اب ْ َ
فإنه يأتيه أقبح خلق اهلل رياشا ،وأنتنه رحيا ،فيقول له :أبرش بنزل من محيم ،وتصلية جحيم،
وإنه ليعرف غاسله ،ويناشد حامله أن حيبسه ،فإذا دخل قربه أتياه ُمتحنا القرب فألقيا عنه
أكفانه ،ثم قاال له :من ربك؟ ومن نبيك؟ وما دينك؟ فيقول :ال أدري فيقوالن له :ما دريت
وال هديت ،فيْضبانه بمرزبة رضبة ما خلق اهلل دابة إال وتذعر هلا ما خال الثقلني ،ثم
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يفتحان له بابا إىل النار ،ثم يقوالن له :نم برش حال ،فهو من الضيق مثل ما فيه القنا من
الزج حتى أن دماغه خيرج من بني ظفره وحلمه ،ويسلط اهلل عليه حيات االرض وعقارهبا
وهوامها فتنهشه حتى يبعثه اهلل من قربه ،وإنه ليتمنى قيام الساعة ُما هو فيه من الرش)()1

[احلديث ]290 :قال اإلمام عيل( :إن امليت إذا أدخل قربه أتاه ملكا القرب ُيران
اشعارمها وخيدان األرض باقدامهام ،أصواهتام كالرعد القاصف ،وأبصارمها كالربق
اخلاطب ،فيقوالن :من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فيقول :اهلل رِب وديني االسالم ،ونبي
حممد  ،فيقوالن له :ثبتك اهلل فيام حتب وترىض ،إىل أن قال :وان كان لربه عدو ًا ،فانه
يأتيه أقبح من خلق اهلل زي ًا ،إىل أن قال :فاذا أدخل القرب أتاه ُمتحنا الغرب فألقيا عنه أكفانه،
فيقوالن له :من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فيقول :ال أدري ،فيقوالن ،ال دريت وال
هديت ،فيْضبان يافوخه بمرزبة معها رضبة ما خلق اهلل عزه ه
وجل من دابة إاله وتذعر هلا ما
خال الثقلني ،ثم يفتحان له باب ًا إىل النار)()2

[احلديث ]291 :روي أن اإلمام عيل كان قريبا من اجلبل بصفني ،فحْضت صالة
املغرب فأمعن بعيدا ،ثم أذن ،فلام فرغ عن أذانه إذا رجل مقبل نحو اجلبل ،أبيض الرأس
واللحية والوجه ،فقال :السالم عليك يا أمري املؤمنني ورمحة اهلل وبركاته ،مرحبا بويص
خاتم النبيني ،وقائد الغر املحجلني ،واالعز املأمون ،والفاضل الفائز بثواب الصديقني،
وسيد الوصيني ،فقال له اإلمام :وعليك السالم ،كيف حالك؟ فقال :بخري أنا منتظر روح
القدس ،وال أعلم أحدا أعظم يف اهلل عز وجل اسمه بالء وال أحسن ثوابا منك ،وال أرفع

( )1الكايف.231/3:
(  )2الكايف.232/3 :
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عند اهلل مكانا ،اصرب يا أخي عىل ما أنت فيه حتى تلقى احلبيب ،فقد رأيت أصحابنا ما لقوا
باالمس من بني إْسائيل ،نرشوهم باملناشري ،ومحلوهم عىل اخلشب ،ولو تعلم هذه الوجوه
الرتبة الشائهة ـ وأومأ بيده إىل أهل الشام ـ ما اعد هلم يف قتالك من عذاب وسوء نكال
القرصوا ،ولو تعلم هذه الوجوه املبيضة ـ وأومأ بيده إىل أهل العراق ـ ماذا هلم من الثواب
يف طاعتك لودت أهنا قرضت باملقاريض ،والسالم عليك ورمحة اهلل وبركاته ..ثم غاب من
موضعه ،فقام عامر بن ياْس ،وأبواهليثم بن التيهان ،وأبوأيوب االنصاري ،وعبادة بن
الصامت ،وخزيمة بن ثابت ،وهاشم املر ـ وقد كانوا سمعوا كالم الرجل ـ فقالوا :يا
أمرياملؤمنني من هذا الرجل؟ فقال هلم اإلمام عيل( :هذا شمعون ويص عيسى عليه السالم،
بعثه اهلل يصربن عىل قتال أعدائه) ،فقالوا له :فداك آباؤنا وامهاتنا ،واهلل لننرصنك نرصنا
لرسول اهلل  ،وال يتخلف عنك من املهاجرين واالنصار إال شقي)()1

ما ورد عن اإلمام السجاد:
[احلديث ]292 :قال اإلمام السجاد ( :ه
إن القرب روض ٌة من رياض اجلنة ،أو حفر ٌة
من حفر النريان)()2

[احلديث ]293 :قال اإلمام السجاد( :أشد ساعات ابن آدم ثالث ساعات :الساعة
التي يعاين فيها ملك املوت ،والساعة التي يقوم فيها من قربه ،والساعة التي يقف فيها بني
يدي اهلل تبارك وتعاىل ،فإما إىل جنة وإما إىل نار) ،ثم قال( :إن نجوت يا ابن آدم عند املوت
فأنت أنت وإال هلكت ،وإن نجوت يا ابن آدم حني توضع يف قربك فأنت أنت وإال هلكت،

( )1جمالس املفيد ،ص  60ـ .62
(  )2بحار األنوار ،214/6 :وتفسري القمي.
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وإن نجوت حني ُحيمل الناس عىل الرصاط فأنت أنت وإال هلكت ،وإن نجوت حني يقوم
الناس لرب العاملني فأنت أنت وإال هلكت)()1

[احلديث ]294 :عن سعيد بن املسيب قال :كان عيل بن احلسني يعظ الناس
يزهدهم يف الدنيا ،ويرغبهم يف أعامل اآلخرة هبذا الكالم يف كل مجعة يف مسجد الرسول
 وحفظ عنه وكتب ،وكان يقول( :أهيا الناس اتقوا اهلل واعلموا أنكم إليه ترجعون فـ
س ما ع َِم َل ْت ِمن َخ ٍري حمُ َْْضا وما ع َِم َل ْت ِمن س ٍ
﴿َِ
وء ت ََو ُّد َل ْو َأ َّن َب ْين ََها َو َب ْينَ ُه َأ َمدً ا
ْ ُ
ً َ َ
ْ ْ
َتدُ ُك ُّل َن ْف ٍ َ
وف بِا ْل ِعب ِ
ِ
اد ﴾ [آل عمران ..]30 :وحيك ابن آدم الغافل
حي ِّذ ُر ُك ُم اهلل َن ْف َس ُه َواهلل َر ُء ٌ
َ
َبعيدً ا َو ُ َ
وليس بمغفول عنه ،ابن آدم إن أجلك أْسع شئ إليك ،قد أقبل نحوك حثيثا يطلبك،
ويوشك أن يدركك ،وكأن قد أوفيت أجلك ،وقبض امللك روحك ،ورصت إىل منزل
وحيدا فرد إليك فيه روحك ،واقتحم عليك فيه ملكاك منكر ونكري ملساءلتك ،وشديد
امتحانك.
أال ه
وإن أول ما يسأالنك عن ربك الذي كنت تعبده ،وعن نبيك الذي ُأرسل إليك،
وعن دينك الذي كنت تدين به ،وعن كتابك الذي كنت تتلوه ،وعن إمامك الذي كنت
تتواله ،ثم عن عمرك فيام أفنيته ،ومالك من أين اكتسبته وفيام أتلفته ،فخذ حذرك وانظر
لنفسك ،وأعده للجواب قبل االمتحان واملساءلة واالختبار؛ فإن تك مؤمنا تقيا عارفا
بدينك ،متبعا للصادقني ،مواليا الولياء اهلل لقاك اهلل حجتك ،وأنطق لسانك بالصواب
فأحسنت اجلواب ،فبرشت باجلنة والرضوان من اهلل واخلريات احلسان واستقبلتك املالئكة
بالروح والرحيان وإن َل تكن كذلك تلجلج لسانك ،ودحضت حجتك ،وعييت عن

(  )1بحار األنوار ،ج  ،6ص ..159
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اجلواب وبرشت بالنار ،واستقبلتك مالئكة العذاب ،بنزل من محيم وتصلية جحيم.
واعلم يا ابن آدم أن من وراء هذا ماهو أعلم وأفظع وأوجع للقلوب يوم القيامة
ِ
َّاس َو َذلِ َك َي ْو ٌم َم ْش ُهو ٌد ﴾ [هود ،]103 :وُيمع اهلل فيه االولني
وع َل ُه الن ُ
﴿ َذل َك َي ْو ٌم جمَ ُْم ٌ
ِ ِ
وب َلدَ ى
واالخرين ذلك يوم ينفخ يف الصور وتبعثر فيه القبور ،ذلك ﴿ َي ْو َم ْاآل ِز َفة إِذ ا ْل ُق ُل ُ
ِ
ِ ِ ِ ِ
ِِ
احلن ِ
اع ﴾ [غافر ]18 :ذلك يوم ال تقال فيه
َاج ِر كَاظمنيَ َما لل َّظاملنيَ م ْن َمحي ٍم َو َال َشفي ٍع ُي َط ُ
َْ
عثرة ،وال تؤخذ من أحد فيه فدية ،وال تقبل من أحد فيه معذرة ،وال الحد فيه مستقبل
توبة ،ليس إال اجلزاء باحلسنات ،واجلزاء بالسيئات ،فمن كان من املؤمنني عمل يف هذه
الدنيا مثقال ذرة من خري وجده ومن كان عمل من املؤمنني يف هذه الدنيا مثقال ذرة من رش
وجده.
فاحذروا أهيا الناس من املعايص والذنوب فقد هناكم اهلل عنها وحذركموها يف
الكتاب الصادق والبيان الناطق وال تأمنوا مكراهلل وشدة أخذه عند ما يدعوكم إليه
الشيطان اللعني من عاجل الشهوات واللذات يف هذه الدنيا فإن اهلل يقول﴿ :إِ َّن ا َّل ِذي َن ا َّت َق ْوا
ِ
ِ
ِ
رص َ
ف ِم َن َّ
ون﴾ [األعراف ،]201 :فأشعروا
إِ َذا َم َّس ُه ْم َطائِ ٌ
الش ْي َطان ت ََذك َُّروا َفإ َذا ُه ْم ُم ْب ُ
قلوبكم ـ هلل أنتم ـ خوف اهلل ،وتذكروا ماقد وعدكم اهلل يف مرجعكم إليه من حسن ثوابه،
كام قد خوفكم من شديد العقاب ،فإنه من خاف شيئا حذره ،ومن حذر شيئا نكله ،فال
تكونوا من الغافلني املائلني إىل زهرة احلياة الدنيا فتكونوا من الذين مكروا السيئات ،وقد
ِ
قال اهلل تعاىلَ ﴿ :أ َف َأ ِمن ا َّل ِذين مكَروا السيئ ِ
اب
َات َأ ْن َخي ِْس َ
ف اهلل ِهبِ ُم األرض َأ ْو َي ْأت َي ُه ُم ا ْل َع َذ ُ
َّ ِّ
َ
َ َ ُ
ِم ْن َح ْي ُث َال َي ْش ُع ُر َ
ون (َ )45أ ْو َي ْأ ُخ َذ ُه ْم ِيف َت َق ُّلبِ ِه ْم َف َام ُه ْم بِ ُم ْع ِج ِزي َن (َ )46أ ْو َي ْأ ُخ َذ ُه ْم ع ََىل
ف َفإِ َّن رب ُكم َلرء ٌ ِ
ََتَو ٍ
يم﴾ [النحل 45 :ـ ]47
ُّ
وف َرح ٌ
َ َّ ْ َ ُ
فاحذروا ما قد حذركم اهلل ،واتعظوا بام فعل بالظلمة يف كتابه ،وال تأمنوا أن ينزل
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بكم بعض ما تواعد به القوم الظاملني يف الكتاب ،تاهلل لقد وعظتم بغريكم ،وإن السعيد من
وعظ بغريه ،ولقد أسمعكم اهلل يف الكتاب ما فعل بالقوم الظاملني من أهل القرى قبلكم
َت َظ َ
املِ ًة َو َأن َْش ْأنَا َب ْعدَ َها َق ْو ًما َ
آخ ِري َن (َ )11ف َل َّام َأ َح ُّسوا
حيث قالَ ﴿ :وك َْم َق َص ْمنَا ِم ْن َق ْر َي ٍة كَان ْ
ون (َ )12ال تَر ُك ُضوا وار ِجعوا إِ َىل ما ُأت ِْر ْف ُتم فِ ِ
َب ْأ َسنَا إِ َذا ُه ْم ِمن َْها َي ْر ُك ُض َ
يه َو َم َساكِنِ ُك ْم َل َع َّل ُك ْم
َ ْ ُ
ْ
َ
ْ
ُت ْس َأ ُل َ
َاه ْم
ون (َ )13قا ُلوا َي َاو ْي َلنَا ِإنَّا ُكنَّا َظاملِنيَ (َ )14ف َام زَ ا َل ْت تِ ْل َك َدع َْو ُاه ْم َحتَّى َج َع ْلن ُ

َح ِصيدً ا َخ ِام ِدي َن﴾ [األنبياء 11 :ـ  ،]15وأيم اهلل إن هذه لعظة لكم وَتويف إن اتعظتم
وخفتم ،ثم رجع إىل القول من اهلل يف الكتاب عىل أهل املعايص والذنوب ،فقالَ ﴿ :و َلئِ ْن
َم َّست ُْه ْم َن ْف َح ٌة ِم ْن ع ََذ ِ
اب َر ِّب َك َل َي ُقو ُل َّن َي َاو ْي َلنَا إِنَّا ُكنَّا َظاملِنيَ ﴾ [األنبياء ،]46 :فإن قلتم أهيا
الناس :إن اهلل إنام عنى هبذا أهل الرشك فكيف ذاك وهو يقولَ ﴿ :ون ََض ُع املَْ َو ِازي َن ا ْل ِق ْس َط
َان ِم ْث َق َال حب ٍة ِمن َخرد ٍل َأ َتينَا ِهبا و َك َفى بِنَا ح ِ
لِ َي ْو ِم ا ْل ِق َيا َم ِة َف َال ُت ْظ َل ُم َن ْف ٌس َش ْيئًا َوإِ ْن ك َ
اسبِنيَ ﴾
َ
َ َّ ْ ْ َ ْ َ َ

[األنبياء]47 :؟
واعلموا عباد اهلل أن أهل الرشك ال تنصب هلم املوازين ،وال تنرش هلم الدواوين وإنام
تنرش الدواوين الهل االسالم ،فاتقوا اهلل عباد اهلل واعلموا أن اهلل َل خيرت هذه الدنيا وعاجلها
الحد من أوليائه ،وَل يرغبهم فيها ويف عاجل زهرهتا ،وظاهر هبجتها ،وإنام خلق الدنيا
وخلق أهلها ليبلوهم أهيم أحسن عمال الخرته ،وأيم اهلل لقد رضب لكم فيها االمثال،
ورصف االيات لقوم يعقلون ،فكونوا أهيا املؤمنون من القوم الذين يعقلون وال قوة إال
باهلل ،وازهدوا فيام زهدكم اهلل فيه من عاجل احلياة الدنيا فإن اهلل يقول وقوله احلق﴿ :إِن ََّام
ٍ
ِ
ِ
م َث ُل ْ ِ
الس َام ِء َف ْ
َّاس َو ْاألَ ْن َعا ُم
اخ َت َل َط ِب ِه َن َب ُ
ات األرض ُمَّا َي ْأ ُك ُل الن ُ
احل َياة الدُّ ْن َيا ك ََامء َأنْزَ ْلنَا ُه م َن َّ
َ
َ

ت األرض زُ ْخر َفها وازَّ ين َْت و َظن َأ ْه ُلها َأهنم َق ِ
حتَّى إِ َذا َأ َخ َذ ِ
اد ُر َ
َاها َأ ْم ُرنَا َل ْي ًال َأ ْو
ون َع َل ْي َها َأت َ
َ
ُ َ َ َّ َ َّ َ َّ ُ ْ
س ك ََذلِ َك ُن َفص ُل ْاآلي ِ
َاها َح ِصيدً ا َك َأ ْن ََل ْ َت ْغ َن بِ ْاألَ ْم ِ
ات لِ َق ْو ٍم َي َت َفك َُّر َ
ون﴾ [يونس:
َهنَ ًارا َف َج َع ْلن َ
َ
ِّ
113

 ،]24فكونوا عباداهلل من القوم الذين يتفكرون ،وال تركنوا إىل الدنيا فإن اهلل قد قال ملحمد
نبيه  والصحابه﴿ :و َال تَر َكنُوا إِ َىل ا َّل ِذين َظ َلموا َف َتمس ُكم النَّار وما َل ُكم ِمن د ِ
ون اهلل ِم ْن
ْ ْ ُ
َ َّ ُ ُ َ َ
َ ُ
َ ْ
ِ
ْرص َ
ون﴾ [هود ،]113 :وال تركنوا إىل زهرة احلياة الدنيا وما فيها ركون من
َأ ْول َيا َء ُث َّم َال ُتن َ ُ
اَتذها دار قرار ومنزل استيطان ،فإهنا دار قلعة وبلغة ،ودار عمل ،فتزودوا االعامل
الصاحلة منها قبل أن َترجوا منها ،وقبل االذن من اهلل يف خراهبا ،فكأن قد أخرهبا الذي
عمرها أول مرة وابتدأها وهو وَل مرياثها ..وأسأل اهلل لنا ولكم العون عىل تزود التقوى،
والزهد فيها ،جعلنا اهلل وإياكم من الزاهدين يف عاجل زهرة احلياة الدنيا ،والراغبني
العاملني الجل ثواب اآلخرة فإنام نحن به وله)()1

ما ورد عن اإلمام الباقر:
[احلديث ]295 :سئل اإلمام الباقر :أصلحك اهلل من املسؤلون يف قبورهم؟ قال:
(من حمض االيامن ومن حمض الكفر) ،قيل :فبقية هذا اخللق؟ قال( :يلهى واهلله عنهم ما يعبأ
هبم) ،قيل :وعم يسألون؟ قال( :عن احلجة القائمة بني أظهركم فيقال للمؤمن :ما تقول
يف فالن بن فالن؟ فيقول :ذاك إمامي ،فيقول :نم أنام اهلل عينيك ،ويفتح له باب من اجلنة
فام يزال يتحفه من روحها إىل يوم القيامة ،ويقال للكافر :ما تقول يف فالن بن فالن؟ قال:
فيقول :قد سمعت به وما أدري ما هو فيقال له :ال دريت ،قال :ويفتح له باب من النار فال
يزال يتحفه من حرها إىل يوم القيامة)()2

[احلديث ]296 :سئل اإلمام الباقر عن زيارة القبور ،فقال( :إذا كان يوم اجلمعة

(  )1بحار األنوار ،143/75 :وأماَل الصدوق ص.301
( )2الكايف ،ج  1ص .64
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فزرهم ،فإنه من كان منهم يف ضيق وسع عليه ما بني طلوع الفجر إىل طلوع الشمس
يعلمون بمن أتاهم يف كل يوم ،فإذا طلعت الشمس كانوا سدى ،قلت :فيعلمون بمن أتاهم
فيفرحون به؟ قال :نعم ويستوحشون له إذا انرصف عنهم) ()1
[احلديث ]297 :قال اإلمام الباقر( :من أتم ركوعه َل يدخله وحشة القرب) ()2

[احلديث ]298 :قال اإلمام الباقر( :ال يسأل يف القرب إال من حمض االيامن حمضا،
أو حمض الكفر حمضا) ،قيل :فسائر الناس؟ فقال( :يلهى عنهم) ()3

[احلديث ]299 :قال اإلمام الباقر( :أتى رجل سلامن الفاريس فقال :حدثني،
فسكت عنه ،ثم عاد فسكت ،فأدبر الرجل وهو يقول ويتلو هذه اآلية ﴿ :إِ َّن ا َّل ِذي َن َي ْك ُت ُم َ
ون
ما َأنْزَ ْلنَا ِمن ا ْلبين ِ
َّاس ِيف ا ْلكِت ِ
َات َو ْاهلُدَ ى ِم ْن َب ْع ِد َما َب َّينَّا ُه لِلن ِ
َاب ُأو َلئِ َك َي ْل َعنُ ُه ُم اهللَُّ َو َي ْل َعنُ ُه ُم
َ َ ِّ
َ

الال ِعنُ َ
َّ
ون﴾ [البقرة ]159 :فقال له :أقبل ،إنا لو وجدنا أمينا حلدثناه ،ولكن أعد ملنكر
ونكري إذا أتياك يف القرب فسأالك عن رسول اهلل  ،فإن شككت أو التويت رضباك عىل
رأسك بمطرقة معهام تصري منه رمادا ،قال :فقلت :ثم مه؟ قال :تعود ،ثم تعذب ،قلت:
وما منكر ونكري؟ قال :مها قعيدا القرب ،قلت :أملكان يعذبان الناس يف قبورهم؟ فقال:
نعم) ()4

[احلديث ]300 :قال اإلمام الباقر( :إذا وضع الرجل يف قربه أتاه ملكان :ملك عن
يمينه ،وملك عن شامله ،واقيم الشيطان بني يديه ،عيناه من نحاس ،فيقال له :كيف تقول

( )1اماىل الطوسى (ص )71
( )2بحار األنوار ()244 /6
( )3بحار األنوار ()235 /6
( )4بحار األنوار ()235 /6
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يف هذا الرجل الذي خرج بني ظهرانيكم؟ قال :فيفزع لذلك ،فيقول ـ إن كان مؤمنا ـ :عن
حممد تسأالن؟ فيقوالن له عند ذلك :نم نومة ال حلم فيها ،ويفسح له يف قربه سبعة أذرع،
ويرى مقعده من اجلنة ،وإن كان كافرا قيل له :ما تقول يف هذا الرجل الذي خرج بني
ظهرانيكم؟ فيقول :ما أدري وخيىل بينه وبني الشيطان ،ويْضب بمرزبة من حديد يسمع
ِ
ِ
ِ
احل َي ِاة الدُّ ْن َيا َو ِيف
صوته كل شئ ،وهو قول اهللُ ﴿ :ي َث ِّب ُت اهللَُّ ا َّلذي َن آ َمنُوا بِا ْل َق ْول ال َّثابِت ِيف ْ َ
ظاملِنيَ َو َي ْف َع ُل اهللَُّ ما َي َشاء﴾ [إبراهيم)1()]27 :
ْاآل ِخ َر ِة َو ُي ِض ُّل اهللَُّ ال َّ
ُ
َ
ما ورد عن اإلمام الصادق:
[احلديث ]301 :سئل اإلمام الصادق عن قوله تعاىل يف حق آل فرعون ﴿ :الن َُّار
ِ
السا َع ُة َأ ْد ِخ ُلوا َآل فِ ْرع َْو َن َأ َشدَّ ا ْل َع َذ ِ
ُي ْع َر ُض َ
اب﴾ [غافر:
ون َع َل ْي َها ُغدُ ًّوا َوعَش ًّيا َو َي ْو َم َت ُقو ُم َّ
 ،]46فقال( :ما تقول الناس فيها؟) ،فقيل له :يقولون إهنا يف نار اخللد ،وهم ال يعذبون
فيام بني ذلك ،فقال( :فهم من السعداء؟) فقيل :فكيف هذا؟ فقال( :إنام هذا يف الدنيا ،وأما
السا َع ُة َأ ْد ِخ ُلوا َآل فِ ْرع َْو َن َأ َشدَّ ا ْل َع َذ ِ
اب ﴾ [غافر:
يف نار اخللد فهو قولهَ ﴿ :و َي ْو َم َت ُقو ُم َّ
)2()]46

[احلديث ]302 :قال اإلمام الصادق( :أما يف القيامة فكلكم ـ يقصد املؤمنني
الصاحلني ـ يف اجلنة بشفاعة النبي املطاع ،أو ويص النبي ،ولكني واهلل أَتوف عليكم يف
الربزخ) ،قلت :وما الربزخ؟ قال( :القرب منذ حني موته إىل يوم القيامة)()3

( )1بحار األنوار ()237 /6
( )2بحار األنوار ()285 /6
(  )3الكايف .242/3
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[احلديث ]303 :سئل اإلمام الصادق :أيفلت من ضغطة القرب أحد؟ فقال( :نعوذ
باهلل منها ،ما أقل من يفلت من ضغطة القرب)()1

[احلديث ]304 :قال اإلمام الصادق( :إذا أدرج امليت يف أكفانه ووضع عىل ْسيره،
خرجت روحه متيش بني أيدي القوم قدم ًا ،و َت َل َّقاه أرواح املؤمنني يسلمون عليه ويبرشونه
بام أعد اهلل له جل ثناؤه من النعيم .فإذا وضع يف قربه ُر َّد إليه الروح إىل وركيه ،ثم يسأل عام
يعلم ،فإذا جاء بام يعلم فتح له ذلك الباب الذي أراه رسول اهلل  فيدخل عليه من نورها
وضوئها وبردها وطيب رحيها) ،فقيل له :جعلت فداك فأين ضغطة القرب؟ فقال( :هيهات
ما عىل املؤمنني منها شئ ،واهلل إن هذه األرض لتفتخر عىل هذه فتقول :وطأ عىل ظهري
مؤمن وَل يطأ عىل ظهرك مؤمن ،وتقول له األرض:واهلل لقد كنت أحبك وأنت متيش عىل
ظهري ،فأما إذا وليتك فستعلم ماذا أصنع بك ،فيفسح له مد برصه)()2

[احلديث ]305 :قال اإلمام الصادقُ ( :يسأل الرجل يف قربه فإذا أثبت ُفسح له يف
باب إىل اجلنة ،وقيل له :نم نومة العروس قرير العني)()3
قربه سبعة أذرع ،و ُفتح له ٌ

صري روحه يف
[احلديث ]306 :قال اإلمام الصادق( :املؤمن إذا قبضه اهلل تعاىل َّ َ
قالب كقالبه يف الدنيا ،فيأكلون ويرشبون .فإذا قدم عليهم القادم عرفوه بتلك الصورة التي
كانت يف الدنيا..لو رأيته لقلت فالن)()4

[احلديث ]307 :قال اإلمام الصادق( :إن املؤمن ليزور أهله فريى ما حيب ويسرت

(  )1الكايف ()236/3
(  )2الكايف ()130/3
(  )3بحار األنوار ،262/6 :والكايف .65/1
(  )4رواه الشيخ الطويس يف التهذيب()466/1
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عنه ما يكره ،وإن الكافر ليزور أهله فريى ما يكره ويسرت عنه ما حيب ..وفيهم من يزور كل
مجعة ،ومنهم من يزور عىل قدر عمله)()1

[احلديث ]308 :قال اإلمام الصادق( :ما من مؤمن وال كافر إال وهو يأيت أهله
عند زوال الشمس ،فإذا رأى أهله يعملون بالصاحلات محد اهلل عىل ذلك ،وإذا رأى الكافر
أهله يعملون بالصاحلات كانت عليه حرسة) ()2

[احلديث ]309 :قال اإلمام الصادق( :إن امليت يفرح بالرتحم عليه واإلستغفار
له ،كام يفرح احلي باهلدية هتدى إليه)()3

[احلديث ]310 :قال اإلمام الصادق( :ستة تلحق املؤمن بعد وفاته :ولد يستغفر
له ،ومصحف خيلفه ،وغرس يغرسه ،وصدقة ماء ُيريه ،وقليب حيفره ،وسنة يؤخذ هبا من
بعده)( )4

[احلديث ]311 :قال اإلمام الصادق( :من عمل من املسلمني عن ميت عم ً
ال
صاحل ًا ،أضعف له أجره ونفع اهلل عز وجل به امليت) ()5

[احلديث ]312 :سئل اإلمام الصادق :يصل إىل امليت الدعاء والصدقة والصالة
ونحو هذا؟ فقال( :نعم) ،فقيل له :أو يعلم من صنع ذلك به؟ قال :نعم ..يكون مسخوط ًا

( )1الكايف :ج  3ص ..230
( )2الكايف :ج  1ص .67
(  )3الشيعة يف أحكام الرشيعة ()66/2
(  )4الشيعة يف أحكام الرشيعة ()66/2
(  )5الشيعة يف أحكام الرشيعة ()66/2
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عليه ،فريىض عنه)()1

ُ

[احلديث ]313 :قال اإلمام الصادق( :إن الصالة والصوم والصدقة واحلج
والعمرة ،وكل عمل صالح ،ينفع امليت .حتى أن امليت ليكون يف ضيق فيوسع عليه ،ويقال
إن هذا بعمل ابنك فالن ،وبعمل أخيك فالن ،أخوه يف الدين)()2

(ست خصال ينتفع هبا املؤمن من بعد موته:
[احلديث ]314 :قال اإلمام الصادق:
ه
وغرس يغرسه ،وصدقة ماء
وقليب حيفره،
ومصحف ُيقرأ فيه،
ٌ
صالح يستغفر له،
ولدٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ُيريه ،وسنه ٌة حسن ٌة ُيؤخذ هبا بعده)()3

[احلديث ]315 :قال اإلمام الصادق( :إذا دخل املؤمن قربه كانت الصالة عن يمينه
والزكاة عن يساره ،والرب مطل عليه ،ويتنحى الصرب ناحية ،قال :فإذا دخل عليه امللكان
اللذان يليان مساءلته قال الصرب للصالة والزكاة والرب :دونكم صاحبكم ،فإن عجزتم عنه
فأنا دونه) ()4

[احلديث ]316 :قال اإلمام الصادق( :إن املؤمنني إذا أخذوا مضاجعهم أصعد اهلل
بأرواحهم إليه ،فمن قىض له عليه املوت جعله يف رياض اجلنة كنوز رمحته ،ونور عزته ،وإن
َل يقدر عليها املوت بعث هبا مع أمنائه من املالئكة إىل االبدان التي هي فيها) ()5

[احلديث ]317 :ذكر اإلمام الصادق أرواح املؤمنني ،فقال( :يلتقون ..ويتساءلون

(  )1الشيعة يف أحكام الرشيعة ()66/2
(  )2الشيعة يف أحكام الرشيعة ()66/2
(  )3بحار األنوار ،294/6 :واخلصال .157/1
( )4ثواب األعامل (ص  164ـ )165
( )5املحاسن( ،ص )178
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ويتعارفون حتى إذا رأيته قلت :فالن) ()1

[احلديث ]318 :سئل اإلمام الصادق عن أرواح املؤمنني والكافرين ،فقال:
(أرواح املؤمنني يف حجرات يف اجلنة ،يأكلون من طعامها ،ويرشبون من رشاهبا ،ويتزاورون
فيها ،ويقولون :ربنا أقم لنا الساعة لتنجز لنا ما وعدتنا ..وأرواح الكفار يف حجرات النار،
يأكلون من طعامها ،ويرشبون من رشاهبا ويتزاورون فيها ،ويقولون :ربنا ال تقم لنا الساعة
لتنجز لنا ما وعدتنا) ()2

ست
[احلديث ]319 :قال اإلمام الصادق( :إذا مات العبد املؤمن دخل معه يف قربه ُ
صور ،فيهن صورة هي أحسنه هن وجه ًا ،وأهباه هن هيئة ،وأطيبه هن رحي ًا ،وأنطقه هن صورة،
قال :فيقف صورة عن يمينه ،و ُأخرى عن يساره ،و ُأخرى بني يديه ،و ُأخرى خلفه ،و ُأخرى
عند رجليه ،ويقف التي هي أحسنه هن فوق رأسه ،فإن أتى عن يمينه ،منعته التي عن يمينه،
ثم كذلك إىل أن يؤتى من اجلهات الست ،قال :فتقول أحسنه هن صورة من أنتم جزاكم اهلل
ه
عني خري ًا؟ فتقول التي عن يمني العبد :أنا الصالة ،وتقول التي عن يساره :أنا الزكاة،
وتقول التي بني يديه ،أنا الصيام ،وتقول التي خلفه ،أنا احلج والعمرة ،وتقول التي عند
ثم يقلن :من أنت؟ فأنت أحسننا وجه ًا ،وأطيبنا
رجليه :أنا بر من وصلت من إخوانك ،ه
رحي ًا ،وأهبانا هيئة ،فتقول :أنا الوالية آلل حممد) ()3

ه

[احلديث ]320 :قال اإلمام الصادق( :إذا بعث اهلل املؤمن من قربه خرج معه مثال

( )1املحاسن( ،ص )178
( )2املحاسن( ،ص )178
( )3املحاسن( ،ص )288
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يقدمه أمامه ،ك هلام رأى املؤمن هوالً من أهوال يوم القيامة ،قال له املثال :ال تفزع وال حتزن
وجل حتى يقف بني يدي اهلل عزه ه
وأبرش بالرسور والكرامة من اهلل عزه ه
وجل فيحاسبه حساب ًا
يسري ًا ،ويأمر به إىل اجلنة واملثال أمامه ،فيقول له املؤمن :يرمحك اهلل نعم اخلارج ،خرجت
معي من قربي ،وما زلت تبرشن بالرسور والكرامة من اهلل حتى رأيت ذلك ،فيقول :من
أنت؟ فيقول :أنا الرسور الذي كنت أدخلته عىل أخيك املؤمن يف الدنيا ،خلقني اهلل عزه ه
وجل
برشك)()1
منه ألُ ه

[احلديث ]321 :قال اإلمام الصادق( :إن املؤمن إذا أخرج من بيته شيعته املالئكة
إىل قربه يزدمحون عليه،حتى إذا انتهي به إىل قربه قالت له األرض :مرحبا بك وأهال ،أما
واهلل لقد كنت أحب أن يمشـي عيل مثلك ،لرتين ما أصنع بك .فتوسع له مد برصه ،ويدخل
عليه يف قربه ملكا القرب ومها قعيدا القرب منكر ونكري ،فيلقيان فيه الروح إىل حقويه ،فيقعدانه
ويسأالنه فيقوالن له :من ربك؟ فيقول :اهلل ،فيقوالن :ما دينك؟ فيقول :اإلسالم،
فيقوالن :ومن نبيك؟ فيقول :حممد .فيقوالن :ومن إمامك؟ فيقول :فالن .قال :فينادي
مناد من السامء:صدق عبدي ،أفرشوا له يف قربه من اجلنة ،وافتحوا له يف قربه باب ًا إىل اجلنة،
وألبسوه من ثياب اجلنة حتى يأتينا ،وما عندنا خري له .ثم يقال له :نم نومة عروس ،نم نومة
ال حلم فيها ..وإن كان كافر ًا خرجت املالئكة تشيعه إىل قربه يلعنونه ،حتى إذا انتهى به إىل
عيل
قربه قالت له األرض :ال مرحب ًا بك وال أهالً ،أما واهلل لقد كنت أبغض أن يميش َّ
مثلك ،الجرم لرتين ما أصنع بك اليوم ،فتضيق عليه حتى تلتقي جوانحه قال :ثم يدخل
عليه ملكا القرب ومها قعيدا القرب منكر ونكري ،ويلقيان فيه الروح إىل حقويه فيقوالن له:من

(  )1بحار األنوار.197 / 7 :
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ربك؟فيتلجلج ويقول :قد سمعت الناس يقولون .فيقوالن له :ال دريت ويقوالن له :ما
دينك؟ فيتلجلج ،فيقوالن له :ال دريت ،ويقوالن له :من نبيك؟ فيقول :قد سمعت الناس
يقولون ،فيقوالن له :ال دريت ويسأل عن إمام زمانه .قال :فينادي مناد من السامء :كذب
عبدي ،أفرشوا له يف قربه من النار وألبسوه من ثياب النار ،وافتحوا له باب ًا إىل النار حتى
يأتينا ،وما عندنا رش له ،فيْضبانه بمرزبة ثالث رضبات ليس منها رضبة إال يتطاير قربه
ام)()1
نار ًا ،لو رضب بتلك املرزبة جبال هتامة لكانت رمي ً

[احلديث ]322 :سئل اإلمام الصادق :جعلت فداك يروون أن أرواح املؤمنني يف
حواصل طيور خْض حول العرش ،فقال( :ال ،املؤمن أكرم عىل اهلل من أن ُيعل روحه يف
حوصلة طري ،لكن يف أبدان كأبداهنم)()2

[احلديث ]323 :قال اإلمام الصادق( :إن أرواح املؤمنني لفي شجرة من اجلنة
يأكلون من طعامها ،ويرشبون من رشاهبا ،ويقولون :ربنا أقم لنا الساعة ،وأنجز لنا ما
وعدتنا ،وأحلق آخرنا بأولنا)()3

[احلديث ]324 :قال اإلمام الصادق :ه
(إن األرواح يف صفة األجساد يف شجرة يف
اجلنة تعارف وتساءل ،فإذا قدمت الروح عىل األرواح تقول :دعوها فإهنا قد أفلتت من
هول عظيم ،ثم يسألوهنا :ما فعل فالن؟ ..وما فعل فالن؟ ..فإن قالت هلم :تركته حيا
َتوه ،وإن قالت هلم :قد هلك قالوا :قد هوى هوى)()4
ار َ

(  )1الكايف ()239/3
( )2الكايف ،ج  1ص .64
( )3الكايف ،ج  1ص .64
( )4الكايف ،ج  1ص .64
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[احلديث ]325 :قال اإلمام الصادق( :إذا مات امليت اجتمعوا عنده يسألونه عمن
مىض وعمن بقي فإن كان مات وَل يرد عليهم قالوا :قد هوى هوى ،ويقول بعضهم لبعض:
دعوه حتى يسكن ُما مر عليه من املوت)()1

[احلديث ]326 :سئل اإلمام الصادق عن أرواح املرشكني ،فقال( :يف النار يعذبون،
يقولون :ربنا ال تقم لنا الساعة وال تنجز لنا ما وعدتنا ،وال تلحق آخرنا بأولنا)()2

[احلديث ]327 :سئل اإلمام الصادق عمن مات يف هذه الدار أين تكون روحه؟
فقال( :من مات وهو ماحض لاليامن حمضا أو ماحض للكفر حمضا نقلت روحه من هيكله
إىل مثله يف الصورة ،وجوزي بأعامله إىل يوم القيامة ،فإذا بعث اهلل من يف القبور أنشأ جسمه
ورد روحه إىل جسده وحرشه ليوفيه أعامله ،فاملؤمن ينتقل روحه من جسده إىل مثل جسده
يف الصورة فيجعل يف جنات من جنان الدنيا يتنعم فيها إىل يوم املآب ،والكافر ينتقل روحه
من جسده إىل مثله بعينه وُيعل يف نار فيعذب هبا إىل يوم القيامة ،وشاهد ذلك يف املؤمن
اجلَنَّ َة َق َال َيا َل ْي َت َق ْو ِمي َي ْع َل ُم َ
قوله تعاىلِ ﴿ :ق َيل ا ْد ُخ ِل ْ
ون ( )26بِ َام َغ َف َر َِل َر ِِّب َو َج َع َلنِي ِم َن
املُْك َْر ِمنيَ ﴾ [يس ،]27 ،26 :وشاهد ما ذكرناه يف الكافر قوله تعاىل﴿ :الن َُّار ُي ْع َر ُض َ
ون َع َل ْي َها
ِ
السا َع ُة َأ ْد ِخ ُلوا َآل فِ ْرع َْو َن َأ َشدَّ ا ْل َع َذ ِ
اب﴾ [غافر ،]46 :فأخرب
ُغدُ ًّوا َوعَش ًّيا َو َي ْو َم َت ُقو ُم َّ
سبحانه أن مؤمنا قال بعد موته وقد أدخل اجلنة :ياليت قومي يعلمون ،وأخرب أن كافرا
يعذب بعد موته غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة خيلد يف النار ،والْضب اآلخر من يلهى
عنه ويعدم نفسه عنه فساد جسمه ،فال يشعر بشئ حتى يبعث ،وهو من َل يمحض االيامن

( )1الكايف ،ج  1ص .64
( )2الكايف ،ج  1ص .64
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حمضا ،وال الكفر حمضا ،وقد بني اهلل تعاىل ذلك عند قوله﴿ :إِ ْذ َي ُق ُ
ول َأ ْم َث ُل ُه ْم َط ِري َق ًة إِ ْن َلبِ ْث ُت ْم
ِإ َّال َي ْو ًما﴾ [طه ،]104 :فبني أن قوما عند احلرش ال يعلمون مقدار لبثهم يف القبور حتى
يظن بعضهم أن ذلك كان عرشا ،أو يظن بعضهم :أن ذلك كان يوما ،وليس ُيوز أن يكون
ذلك من وصف من عذب إىل بعثه ونعم إىل بعثه ،ألن من َل يزل منعام أو معذبا ال ُيهل
عليه حاله فيام عومل به ،وال يلتبس عليه االمر يف بقائه بعد وفاته)()1

[احلديث ]328 :قال اإلمام الصادقُ( :يئ امللكان :منكر ونكري إىل امليت حني
يدفن ،أصواهتام كالرعد القاصف ،وأبصارمها كالربق اخلاطف ،فيسأالن امليت :من ربك
وما دينك؟ ..فإذا كان مؤمنا قال :اهلل رِب ،وديني االسالم ،فيقوالن له :ما تقول يف هذا
الرجل الذي خرج بني ظهرانيكم؟ فيقول :أعن حممد رسول اهلل  تسأالن؟ فيقوالن له:
تشهد أنه رسول اهلل ؟ فيقول :أشهد أنه رسول اهلل ،فيقوالن له :ثم نومة ال حلم فيها،
ويفسح له يف قربه تسعة أذرع ،ويفتح له باب إىل اجلنة ويرى مقعده فيها ،وإذا كان الرجل
كافرا دخال عليه وأ قيم الشيطان بني يديه ،فيقوالن له :من ربك؟ وما دينك؟ وما تقول يف
هذا الرجل الذي قد خرج من بني ظهرانيكم ،فيقول :ال أدري ،فيخليان بينه وبني الشيطان
فيسلط عليه يف قربه تسعة وتسعني تنينا ،ولو أن تنينا واحدا منها نفخ يف األرض ما أنبتت
شجرا أبدا ،ويفتح له باب إىل النار ،ويرى مقعده فيها)()2

[احلديث ]329 :قال اإلمام الصادق( :يسأل الرجل يف قربه فإذا أثبت فسح له يف

( )1تصحيح اعتقادات اإلمامية ،الشيخ املفيد ،ص .90
( )2الكايف ،ج  1ص .64
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قربه سبعة أذرع وفتح له باب إىل اجلنة ،وقيل له :نم نومة العروس قرير العني)()1

[احلديث ]330 :قال اإلمام الصادق( :إذا وضع الرجل يف قربه أتاه ملكان :ملك
عن يمينه ،وملك عن يساره ،وأ قيم الشيطان بني عينيه ،عيناه من نحاس فيقال له :كيف
تقول يف الرجل الذي كان بني ظهرانيكم؟ فيفزع له فزعة ،فيقول إذا كان مؤمنا :أعن حممد
رسول اهلل  تسأالن؟ فيقوالن له :نم نومة ال حلم فيها ،ويفسح له يف قربه تسعة أذرع،
ويرى مقعده من اجلنة ،وهو قول اهلل عزوجل ﴿ي َثب ُت اهللَُّ ا َّل ِذين آمنُوا بِا ْل َقو ِل ال َّثابِ ِ
ت ِيف
ْ
ُ ِّ
َ َ
احل َي ِاة الدُّ ْن َيا َو ِيف ْاآل ِخ َر ِة ﴾ [إبراهيم ،]27 :فإذا كان كافرا قاال له :من هذا الرجل الذي
َْ
خرج بني ظهرانيكم؟ فيقول :ال أدري ،فيخليان بينه وبني الشيطان)()2

[احلديث ]331 :قال اإلمام الصادق( :ليس يتبع الرجل بعد موته من االجر إال
ثالث خصال :صدقة أجراها يف حياته فهي َترى بعد موته إىل يوم القيامة ،صدقة موقوفة
ال تورث ،أو سنة هدى سنها وكان يعمل هبا وعمل هبا من بعده غريه ،أو ولد صالح
يستغفر له)()3

[احلديث ]332 :قال اإلمام الصادق( :ست خصال ينتفع هبا املؤمن من بعد موته:
ولد صالح يستغفر له ،ومصحف يقرأ فيه ،وقليب حيفره ،وغرس يغرسه ،وصدقة ماء
ُيريه ،وسنة حسنة يؤخذ هبا بعده)()4

[احلديث ]333 :قال اإلمام الصادق( :خري ما خيلفه الرجل بعده ثالثة :ولد بار

( )1الكايف ،ج  1ص .65
( )2الكايف ،ج  1ص .65
( )3اخلصال( ،ج  1ص )73
( )4اخلصال( ،ج  1ص )157
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يستغفر له ،وسنة خري يقتدى به فيها ،وصدقة َتري من بعده)()1

[احلديث ]334 :قال اإلمام الصادق( :ليس يتبع الرجل بعد موته من االجر إال
ثالث خصال :صدقة أجراها يف حياته فهي َتري بعد موته ،وسنة هدى سنها فهي تعمل
هبا بعد موته ،وولد صالح يستغفر له)()2

[احلديث ]335 :سئل اإلمام الصادق :أي شئ يلحق الرجل بعد موته؟ قال:
(يلحقه احلج عنه ،والصدقة عنه ،والصوم عنه)()3

[احلديث ]336 :سئل اإلمام الصادق عن جنة آدم عليه السالم ،فقال( :جنة من
جنات الدنيا تطلع عليه فيها الشمس والقمر ،ولو كانت من جنات اخللد ما خرج منها
أبد ًا)( )4

[احلديث ]337 :قال اإلمام الصادق يف الرجل يموت وعليه صالة أو صيام:
(يقضيه أوىل الناس به)()5

[احلديث ]338 :سئل اإلمام الصادق :هل يصل إىل امليت الدعاء والصدقة
والصالة ونحو هذا؟ قال :نعم ،قيل :أو يعلم من صنع ذلك به؟ قال :نعم ،ثم قال( :يكون
مسخوطا عليه فريىض عنه)()6

( )1بحار األنوار ()294 /6
( )2األماَل( ،ص )22
( )3املحاسن)72( ،
(  )4علل الرشائع ،600/2 /والكايف.247/3:
( )5بحار األنوار ()310 /88
( )6بحار األنوار ()310 /88
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[احلديث ]339 :سئل اإلمام الصادق عن الرجل حيج ويعتمر ويصيل ويصوم
ويتصدق عن والديه ،وذوي قرابته ،قال( :ال بأس به ،يؤجر فيام يصنع وله أجر آخر بصلته
قرابته ،قلت :وإن كان ال يرى ما أرى وهو ناصب؟ قال :خيفف عنه بعض ما هو فيه)()1

( )1بحار األنوار ()310 /88
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الفصل الثان
ما ورد حول املعاد واملحكمة اإلهلية
نحاول يف هذا الفصل مجع ما نراه مقبوال من األحاديث املتعلقة باملرحلة الثانية من
مراحل املعاد ،وهي مرحلة النرش واحلرش واحلساب وما يرتبط هبا من الرصاط وامليزان
والشفاعة وغريها ..أي مجيع ما حيصل من أحداث قبل يوم اجلزاء ،والذي تنتهي به
املحاكمة اإلهلية ،حني يدخل أهل اجلنة اجلنة ،وأهل النار النار.
وقد قسمنا األحاديث الواردة حول هذه املرحلة إىل األقسام التالية:
 .1أحاديث النرش واحلرش :وهي األحاديث التي تتحدث عن أهوال القيامة ،وما
يتم حينها وبعدها من بعث العباد ،وحرشهم إىل أرض املوقف التي تتم فيها حماكمتهم.
 .2أحاديث العدالة اخلاصة باملوقف :وهي األحاديث التي تتحدث عن َتليات
عدالة املحكمة اإلهلية من عرض األعامل ،واحلساب عليها ،ووزهنا ،وما يرتبط بذلك من
معان كالشهود والرصاط ونحوها.
 .3أحاديث الرمحة اخلاصة باملوقف :وهي األحاديث التي تتحدث عن الشفاعة
واحلوض وغريها من األمور التي جعلها اهلل تعاىل ألهل اليمني أو املقربني يف ذلك املوقف،
لتيرس عليهم ما يرونه من أهوال.
أوال ـ ما ورد حول النرش واحلرش:
وهي األحاديث املوافقة ملا ورد يف القرآن الكريم من ذكر بعث اهلل تعاىل للخلق ،ثم
حرشهم إىل أرض املوقف ،وما يرتبط بذلك من أحداث ،أو يدل عىل ذلك من األدلة.
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ومن املعارف القرآنية املرتبطة هبذا ،والتي نحاكم األحاديث إليها:
 . 1أن املعاد أو يوم القيامة هو يوم الفزع األكرب ،وهو يوم يبدأ بالنفخ يف الصور
والذي ورد احلديث عنه يف مواضع متعددة من القرآن الكريم( ،)1وبصيغ خمتلفة ،وهي تدل
عىل أ ن ذلك احلدث العظيم ستنتهي به النشأة األوىل ،وتبدأ به النشأة الثانية ،ولذلك ورد
يف القرآن الكريم ذكر نفختني يف الصور ،إحدامها تعلن هناية النشأة األوىل ،والثانية تعلن
بداية النشأة الثانية ،بشكلها اجلديد ،وقوانينها اجلديدة ،كام قال تعاىلَ ﴿ :ي ْو َم ُت َبدَّ ُل األَ ْر ُض
ات وبرزُ و ْا هللِ ا ْلو ِ
َري األَ ْر ِ
اح ِد ا ْل َق َّه ِار ﴾ [إبراهيم]48 :
َ
الس َام َو ُ َ َ َ
ض َو َّ
غَْ
والتبديل ـ كام تشري النصوص املقدسة ـ يبدأ مبارشة بعد النفخة األوىل ،بتلك الزلزلة
َّاس ا َّت ُقوا َر َّب ُك ْم إِ َّن
العظيمة التي يعاينها اخلالئق ،والتي وصفها اهلل تعاىل بقولهَ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا الن ُ
زَ ْلزَ َل َة الساع َِة َيشء عَظِيم ( )1يوم تَروهنا ت َْذ َه ُل ُك ُّل مر ِضع ٍة عَام َأر َضع ْت وت ََضع ُك ُّل َذ ِ
ات
ُ ْ َ َّ ْ َ َ ُ
ٌ
ْ ٌ
َّ
َْ َ َ ْ ََ
ِ
اب اهلل َش ِديدٌ ([ ﴾)2احلج:
َمح ٍْل َ ْ
َارى َو َلك َّن ع ََذ َ
مح َل َها َوت ََرى الن َ
َارى َو َما ُه ْم بِ ُسك َ
َّاس ُسك َ
ت ْاألَر ُض ِز ْلزَ َاهلا ( )1و َأ ْخرج ِ
 ،]2 ،1وقال﴿ :إِ َذا زُ ْل ِز َل ِ
ت ْاألَ ْر ُض َأ ْث َق َاهلَا (َ )2و َق َال
َ َ َ
ْ
َ

ِْ
ان َما َهلَا (َ )3ي ْو َمئِ ٍذ ُحتَدِّ ُ
اإلن َْس ُ
ث َأ ْخ َب َار َها ( )4بِ َأ َّن َر َّب َك َأ ْو َحى َهلَا ([ ﴾)5الزلزلة]5 - 1 :

ويذكر القرآن الكريم أن من أغراض ذلك التبديل ،وتلك التهيئة توفري حمل مناسب
َاهم َف َلم ُنغ ِ
ِ
َاد ْر ِمن ُْه ْم َأ َحدً ا﴾
للعرض ،كام قال تعاىلَ :
رشن ُ ْ ْ
﴿وت ََرى ْاألَ ْر َض َبارزَ ًة َو َح َ ْ
ِ
[الكهف ،]47 :وقالَ ﴿ :ي ْو َم ُهم َب ِارزُ َ
اليو َم هللَِّ
ون َال َ ْ
يش ٌء ملَِّ ِن املُْ ْل ُك ْ
خي َفى ع ََىل اهلل من ُْه ْم َ ْ

ا ْلو ِ
اح ِد ا ْل َق َّه ِار ﴾ [غافر]16 :
َ

(  )1ورد احلديث عن (النفخ يف الصور) يف أكثر من عرش آيات قرآنية هي( :الكهف ـ  )99و(املؤمنون ـ (( ،)101يس ـ
( ،)51الزمر ـ ( ،)68ق ـ ( ،)20احلاقة ـ ( ،)13األنعام ـ ( ،)73طه ـ ( ،)102النمل ـ ( ،)87النبأ ـ )18
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ويبدو كذلك أن األرض يف تلك النشأة اجلديدة ،وبالقوانني اجلديدة ،ستكون أكرب
من األرض التي نعرفها ،وخمتلفة يف تضاريسها ومناخها عنها ،كام قال تعاىل يصفهاَ ﴿ :وإِ َذا
ِ
يها َو َ َ
َت لِ َر ِّ َهبا َو ُح َّق ْت ([ ﴾)5االنشقاق3 :
َت َّل ْت (َ )4و َأ ِذن ْ
ْاألَ ْر ُض ُمدَّ ْ
ت (َ )3و َأ ْل َق ْت َما ف َ
 ]5وحتى اجلبال واملرتفعات التي كانت تشكل حواجز كربى فيها ،تدك ،كام قال تعاىل:
اجلب ُال َفدُ َّكتَا د َّك ًة و ِ
ِ ِ
ِ
ِ
الص ِ
احدَ ًة َف َي ْو َمئِ ٍذ
َ َ
ور َن ْف َخ ٌة َواحدَ ٌة َو ُمح َلت األَ ْر ُض َو ِْ َ
﴿ َفإِ َذا ُنف َخ ِيف ُّ
و َقع ِ
ت ا ْل َو ِاق َع ُة ﴾ [احلاقة]15 - 13 :
َ َ
وهكذا ورد وصف األهوال التي حتدث يف البحار ،وأهنا تفجر وتشتعل نار ًا ،كام
ت﴾
ت ﴾ [االنفطار ،]3:وقالَ ﴿ :وإِ َذا ا ْلبِ َح ُار ُس ِّج َر ْ
﴿وإِ َذا ا ْلبِ َح ُار ُف ِّج َر ْ
قال تعاىلَ :
[التكوير]6:
ور
أما السامء ،فقد ورد أهنا متور وتضطرب اضطراب ًا عظي ًام ،كام قال تعاىلَ ﴿ :ي ْو َم َمت ُ ُ
ت﴾
الس َام ُء ان َف َط َر ْ
الس َام ُء َم ْو ًرا ﴾ [الطور ،]9 :ثم تنفطر وتتشقق ،كام قال تعاىل﴿ :إِ َذا َّ
َّ
الس َام ُء َ
َت لِ َر ِّ َهبا َو ُح َّق ْت ﴾ [االنشقاق،]2 - 1 :
انش َّق ْت َو َأ ِذن ْ
[االنفطار ،]1 :وقال﴿ :إِ َذا َّ
انش َّق ِ
ت السامء َف ِهي يومئِ ٍذ و ِ
وعند ذلك تصبح واهية ،كام قال تعاىلَ ﴿ :و َ
اه َي ٌة ﴾ [احلاقة]16:
َّ َ ُ َ َ ْ َ َ

 .2ورد التعبري عن احلرش يف مواضع كثرية من القرآن الكريم ،كقوله تعاىلَ ﴿ :و َلئِ ْن
ون ﴾ [آل عمران ،]158 :وقولهَ ﴿ :لن يس َتنْكِ َ ِ
ُمت ُّْم َأ ْو ُقتِ ْل ُت ْم َ ِ
ْرش َ
يح َأ ْن
ف املَْس ُ
ْ َْ
إل َىل اهلل ُحت َ ُ
ِ ِِ
ون َع ْبدً ا هللَِّ َو َال املَْ َالئِ َك ُة املُْ َق َّر ُب َ
َي ُك َ
رش ُه ْم إِ َل ْي ِه
ون َو َم ْن َي ْس َتنْكِ ْ
ف َع ْن ع َبا َدته َو َي ْس َتك ِ ْ
ْرب َف َس َي ْح ُ ُ
احل ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ات َف ُي َو ِّف ِ
ور ُه ْم َو َي ِزيدُ ُه ْم ِم ْن َف ْضلِ ِه
َمجي ًعا (َ )172ف َأ َّما ا َّلذي َن آ َمنُوا َوعَم ُلوا َّ
يه ْم ُأ ُج َ
الص َ

ون َهلم ِمن د ِ
ِ
ِ
ون اهلل َولِ ًّيا َو َال
ْربوا َف ُي َع ِّذ ُ ُهب ْم ع ََذا ًبا َأل ًيام َو َال َُيِدُ َ ُ ْ ْ ُ
اس َتك َ ُ
اس َتنْ َك ُفوا َو ْ
َو َأ َّما ا َّلذي َن ْ
ن َِص ًريا ﴾ [النساء]173 ،172 :
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وغريها من اآليات الكريمة التي تبني أن غاية النرش هي احلرش ،وغاية احلرش ،هي
احلساب واملساءلة واملوازين وغري ذلك ،وهلذا وصف اهلل تعاىل احلرش بكونه جماال
رش ُه ْم َمجِي ًعا ُث َّم َن ُق ُ
ول لِ َّل ِذي َن
لالحتجاجات واجلدل واخلصومة ،كام قال تعاىلَ ﴿ :و َي ْو َم ن َْح ُ ُ
رش َكاؤُ ُك ُم ا َّل ِذي َن ُكنْ ُت ْم تَزْ ُع ُم َ
رش ُكوا َأ ْي َن ُ َ
َأ ْ َ
ون﴾ [األنعام ،]22 :ثم بني موقفهم فقالُ ﴿ :ث َّم ََل ْ
َت ُك ْن فِ ْتنَ ُت ُه ْم ِإ َّال َأ ْن َقا ُلوا َواهلل َر ِّبنَا َما ُكنَّا ُم ْ ِ
رشكِنيَ ﴾ [األنعام ،]23 :ثم رد عليهم ،فقال﴿ :

ِ
رت َ
ون ﴾ [األنعام]24 :
ا ْن ُظ ْر َك ْي َ
ف ك ََذ ُبوا ع ََىل َأ ْن ُفس ِه ْم َو َض َّل َعن ُْه ْم َما كَا ُنوا َي ْف َ ُ

وهذا يدل عىل أن الكثري من الظروف توفر ألولئك الذين سيحاسبون ويناقشون،
حتى يتمكنوا من املحاجة عن أنفسهم ،أو الدفاع عنها ،أو التالقي مع غريهم سواء من
حي ُرش ُه ْم َمجِي ًعا َيا َم ْع َرش ِْ
اجل ِّن َق ِد
َ
سادهتم أو أتباعهم أو خصومهم ،كام قال تعاىلَ ﴿ :و َي ْو َم َ ْ ُ
ْس َو َق َال َأ ْولِ َياؤُ ُه ْم ِم َن ْ ِ
اس َت ْك َث ْر ُت ْم ِم َن ْ ِ
است َْمت ََع َب ْع ُضنَا ِب َب ْع ٍ
اإلن ِ
اإلن ِ
ض َو َب َل ْغنَا َأ َج َلنَا
ْس َر َّبنَا ْ
ْ

ِ
ِِ ِ
ِ
ِ
يم ﴾
ا َّلذي َأ َّج ْل َت َلنَا َق َال الن َُّار َم ْث َوا ُك ْم َخالدي َن ف َ
يم عَل ٌ
يها إِ َّال َما َشا َء اهلل إِ َّن َر َّب َك َحك ٌ
[األنعام ،]128 :وقال﴿ :ويوم نَح ُرش ُهم َمجِيعا ُثم َن ُق ُ ِ ِ
رش ُكوا َمكَا َن ُك ْم َأ ْن ُت ْم
ً َّ
ََْ َ ْ ُ ْ
ول ل َّلذي َن َأ ْ َ
رش َكاؤُ ُه ْم َما ُكنْ ُت ْم إِ َّيانَا َت ْع ُبدُ َ
ون (َ )28ف َك َفى ِباهلل َش ِهيدً ا َب ْينَنَا
رش َكاؤُ ُك ْم َفزَ َّي ْلنَا َب ْين َُه ْم َو َق َال ُ َ
َو ُ َ

َو َب ْينَ ُك ْم إِ ْن ُكنَّا َع ْن ِع َبا َدتِ ُك ْم َلغَافِلِنيَ ﴾ [يونس ،]29 ،28 :ثم أخرب ما حيصل للنفوس
حينها ،فقالُ ﴿ :هنَالِ َك َت ْب ُلو ُك ُّل َن ْف ٍ
س َما َأ ْس َل َف ْت َو ُر ُّدوا إِ َىل اهلل َم ْو َال ُه ُم ْ
احلَ ِّق َو َض َّل َعن ُْه ْم
رت َ
ون ﴾ [يونس]30 :
َما كَا ُنوا َي ْف َ ُ

 . 3أن البرش بعد بعثهم يفرتقون بحسب أعامهلم إىل ثالث فرق كربى ،نص عليها
َاذب ٌة (َ )2خافِ َض ٌة رافِع ٌة ( )3إِ َذا رج ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ت
ُ َّ
َ َ
قوله تعاىل﴿ :إِ َذا َو َق َعت ا ْل َواق َع ُة (َ )1ل ْي َس ل َو ْق َعت َها ك َ
ْاألَر ُض رجا ( )4وبس ِ
ت ِْ
اجا َث َال َث ًة ()7
اجل َب ُال َب ًّسا (َ )5فكَان ْ
َت َه َبا ًء ُمنْ َب ًّثا (َ )6و ُكنْ ُت ْم َأزْ َو ً
َ ًّ
َ ُ َّ
ْ
ِ
ِ
ِ
اب املَْ ْش َأ َم ِة ()9
اب املَْ ْش َأ َمة َما َأ ْص َح ُ
اب املَْ ْي َمنَة (َ )8و َأ ْص َح ُ
اب املَْ ْي َمنَة َما َأ ْص َح ُ
َف َأ ْص َح ُ
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ون (ُ )10أو َلئِ َك املُْ َق َّر ُب َ
السابِ ُق َ
السابِ ُق َ
ون ([ ﴾)11الواقعة]11 - 1 :
ون َّ
َو َّ
 . 4أن النشأة الثانية بعد البعث َتتلف عن هذه النشأة ،حتى صور البرش يف ذلك
العاَل لن تكون هي نفسها صورهم اليوم ..ذلك أن احلكم هناك لألعامل املتجسدة يف كل
ٍِ ِ
َارض ٌة ( )22إِ َىل َر ِّ َهبا
يشء ،حتى يف الصور ،كام أشار إىل ذلك قوله تعاىلُ ﴿ :و ُجو ٌه َي ْو َمئذ ن َ
اْس ٌة (َ )24ت ُظن َأ ْن ي ْفع َل ِهبا َف ِ
ٍِ ِ
ِ
اق َر ٌة ﴾ [القيامة،]25 - 22 :
ُّ ُ َ َ
نَاظ َر ٌة (َ )23و ُو ُجو ٌه َي ْو َمئذ َب َ
ٍِ
ِ
ِ
ِ
ٍِ
َرب ٌة
رش ٌة (َ )39و ُو ُجو ٌه َي ْو َمئذ َع َل ْي َها غ َ َ
وقالُ ﴿ :و ُجو ٌه َي ْو َمئذ ُم ْسف َر ٌة (َ )38ضاح َك ٌة ُم ْس َت ْب َ
رت ٌة (ُ )41أو َلئِ َك ُه ُم ا ْل َك َف َر ُة ا ْل َف َج َر ُة ([ ﴾ )42عبس،]40 - 38 :
( )40ت َْر َه ُق َها َق َ َ
َاشي ِة ( )1وجوه يومئِ ٍذ َخ ِ
ِ
وقالَ ﴿:ه ْل َأت َ
َاك َح ِد ُ
اش َع ٌة ([ ﴾)2الغاشية ،]2 ،1 :ويف
يث ا ْلغ َ
ُ ُ ٌ َْ َ
ٍِ ِ
َاعم ٌة ( )8لِسعيِها ر ِ
اض َي ٌة ([ ﴾ )9الغاشية ،]10 - 8 :وغريها من
َ ْ َ َ
مقابلهاُ ﴿ :و ُجو ٌه َي ْو َمئذ ن َ

اآليات الكريمة.
 . 5أن النرش واحلرش ليس مرتبطا بالبرش فقط ،بل هو مرتبط بغريهم من خلق اهلل،
ِ
كام قال تعاىلَ ﴿ :وإِ َذا ا ْل ُو ُح ُ
ت﴾ [التكوير ،]5 :وذلك بناء عىل ما ورد يف القرآن
رش ْ
وش ُح َ
الكريم من وجود سكان آخرين يف الكون غري البرش ،كام ورد الترصيح بذلك يف قوله تعاىل:
ِ
ٍ
ات وما ِيف ْاألَر ِ ِ
﴿وهللَِّ يسجدُ ما ِيف السامو ِ
ْرب َ
ون﴾
َّ َ َ
ض م ْن َدا َّبة َواملَْ َالئ َك ُة َو ُه ْم َال َي ْس َتك ِ ُ
ْ
َ َ
َ َ ْ ُ َ
[النحل ،]49 :بل ورد فيه ما يدل عىل بعثهم ،كام قال تعاىل﴿:و ِمن آياتِ ِه َخ ْل ُق السامو ِ
ات
َّ َ َ
َ ْ َ
ض َو َما َب َّث فِ ِ
َو ْاألَ ْر ِ
يه َام ِم ْن َدا َّب ٍة َو ُه َو ع ََىل َمج ِْع ِه ْم إِ َذا َي َشا ُء َق ِد ٌير﴾ [الشورى]29 :
بناء عىل هذا سنستعرض ما ورد من األحاديث املوافقة للقرآن الكريم حول هذه
املرحلة ،والتي قسمناها بحسب مصادرها إىل قسمني:
 1ـ األحاديث النبوية حول النرش واحلرش:
من األحاديث التي نرى قبوهلا بسبب عدم معارضتها للقرآن الكريم:
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ْسه ْ
أن ينظر إىل يوم القيامة كأنهه رأي
[احلديث ]340 :قال رسول اهلل َ ( :م ْن ه
عني ،فليقرأ( :إذا الشمس كورت) و(إذا السامء انفطرت) و(إذا السامء انشقت)()1

[احلديث ]341 :قال رسول اهلل ( :كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن،
وحنى جبهته وأصغى سمعه ،ينتظر أن يؤمر فينفخ ،فكأن ذلك ثقل عىل أصحابه) ،فقالوا:
وكيف نفعل يا رسول اهلل أو نقول؟ قال :قولوا( :حسبنا اهلل ونعم الوكيل ،عىل اهلل
توكلنا)()2
(قرن ينفخ فيه)()3
ٌ
ِب إىل النبي  فقال :ما الصور؟ قال:
[احلديث ]342 :جاء أعرا ٌ

[احلديث ]343 :قال رسول اهلل ( :ما بني النفختني أربعون ،ثم ينزل من السامء
عظم واحدٌ وهو عجب
ما ٌء فينبتون كام ينبت البقل ،وليس من اإلنسان يشء إال يبىل إال
ٌ
الذنب ،منه يركب اخللق يوم القيامة)( ،)4ويف رواية( :كل ابن آدم تأكله األرض ،إال عجب
الذنب منه خلق ،وفيه يركب)()5

[احلديث ]344 :سئل رسول اهلل  :يا رسول اهلل! كيف يعيد اهلل اخللق؟ وما آية
ذلك يف خلقه؟ قال( :أما مررت بوادي قومك جدبا ،ثم مررت به هيتز خْضا؟) قيل :نعم،
قال( :فتلك آية اهلل يف خلقه ،كذلك حييي اهلل املوتى)()6

(  )1رواه الرتمذي ()235 / 2
(  )2الرتمذي ()2431
(  )3أبو داود ( ،)4742والرتمذي ()2430
(  )4البخاري ( ،)4814ومسلم ( )2955والنسائي ( 111 / 4ـ  ،)112ومالك ()99 / 391 / 1
(  )5أبو داود ()4743
(  )6أمحد ( ،)11 / 4والطربان ()208 / 19
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[احلديث ]345 :قال رسول اهلل ( :حيرش الناس يوم القيامة عىل أرض بيضاء
عفراء كقرصة النقي ،ليس فيها علم ألحد)()1

[احلديث ]346 :قال رسول اهلل ( :حيرش الناس يوم القيامة عراة غرال ،أول ما
الس ِج ِّل لِ ْل ُك ُت ِ
ب ك ََام َبدَ ْأنَا َأ َّو َل َخ ْل ٍق
الس َام َء َك َط ِّي ِّ
يكسى إبراهيم اخلليل) ثم قرأَ ﴿ :ي ْو َم َن ْط ِوي َّ
ُن ِعيدُ ه وعْدً ا َع َلينَا إِنَّا ُكنَّا َف ِ
اعلِنيَ ﴾ [األنبياء ،)2()]104 :ويف رواية( :حترشون حفاة عراة
ْ
ُ َ
غرال) ،فقالت امرأةٌ :أيبرص بعضنا عورة بعض؟ قال( :يا فالنة ﴿لِ ُك ِّل ا ْم ِر ٍئ ِمن ُْه ْم َي ْو َمئِ ٍذ
َش ْأ ٌن يغْنِ ِ
يه﴾ [عبس)3()]37 :
ُ
ِ
رش َ
ون ع ََىل
[احلديث ]347 :سئل رسول اهلل  عن قول اهلل تعاىل﴿ :ا َّلذي َن ُ ْ
حي َ ُ
ِ
ِ ِ
رش َمكَانًا َو َأ َض ُّل َسبِ ًيال﴾ [الفرقان ،]34 :وقيل له :أحيرش
ُو ُجوه ِه ْم إ َىل َج َهن ََّم ُأو َلئ َك َ ٌّ
قادر عىل أن يمشيه عىل
الكافر عىل وجهه؟ قال( :أليس الذي أمشاه عىل الرجلني يف الدنياٌ ،
وجهه يوم القيامة)()4

[احلديث ]348 :قال رسول اهلل ( :حيرش الناس يوم القيامة ثالثة أصناف :صنفا
مشاة ،وصنفا ركبانا ،وصنفا عىل وجوههم ،قيل :يا رسول اهلل :وكيف يمشون عىل
قادر أن يمشيهم عىل وجوههم ،أما إهنم
وجوههم؟ قال :إن الذي أمشاهم عىل أقدامهم ٌ
يتقون بوجوههم كل حدب وشوق)()5

(  )1البخاري ( ،)6521ومسلم ()2790
(  )2البخاري(،)3349ومسلم (،)2860والرتمذي( ،)3167والنسائي()114 / 4
(  )3الرتمذي ()3332
(  )4البخاري ( ،)4760ومسلم ()2806
(  )5الرتمذي ( ،)3142وأمحد ()354/2
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[احلديث ]349 :قال رسول اهلل ( :حيرش الناس يوم القيامة عىل ثالث طرائق؛
راغبني ،وراهبني ،واثنان عىل بعري ،وثالث ٌة عىل بعري ،وأربع ٌة عىل بعري ،وعرش ٌة عىل بعري،
وحترش بقيتهم النار ،تقيل معهم حيث قالوا ،وتبيت معهم حيث باتوا ،وتصبح معهم حيث
أصبحوا ،ومتيس معهم حيث أمسوا)()1

وربام يكون املراد من ذكر البعري هنا :وسائل النقل ،ال احليوان املعروف.
[احلديث ]350 :قال رسول اهلل ( :يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب يف
األرض عرقهم سبعني ذراعا ،فإنه يلجمهم حتى يبلغ آذاهنم)( )2

[احلديث ]351 :قال رسول اهلل ( :حيرش الناس ما بني السقط إىل الشيخ الفان
أبناء ثالث وثالثني .يف خلق آدم ،وحسن يوسف ،وقلب أيوب ،مكحلني ذوي أفانني)()3
[احلديث ]352 :قال رسول اهلل ( :حيرش املتكربون يوم القيامة يف صور الذر)()4

[احلديث ]353 :قال رسول اهلل ( :يوم يقوم الناس لرب العاملني مقدار نصف
يوم من مخسني ألف سنة ،فيهون ذلك عىل املؤمن ،كتدَل الشمس للغروب إىل أن تغرب)
( )5
[احلديث ]354 :قال رسول اهلل ( :يبعث كل عبد عىل ما مات عليه)()6

[احلديث ]355 :ملا عاد رسول اهلل  من تبوك إىل املدنية املنورة ،قدم إليه عمرو
(  )1البخاري ( ،)6522ومسلم ( ،)2861والنسائي ( 115/4ـ )116
(  )2البخاري ( ،)6532ومسلم ()2863
(  )3الطربان ()256 / 20
(  )4البزار كام يف كشف األستار ()3430
(  )5أبو يعىل ()6025 / 415 / 10
(  )6مسلم ()2878
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بن معدي كرب فقال له النبي ( :أسلم يا عمرو يؤمنك اهلل من الفزع األكرب) ،قال :يا
حممد وما الفزع األكرب؟ فإن ال أفزع فقال( :يا عمرو إنه ليس كام تظن وحتسب ،إن الناس
يصاح هبم صيحة واحدة فال يبقى ميت إال نرش وال حي إال مات إال ما شاء اهلل ،ثم يصاح
هبم صيحة أخرى فينرش من مات ويصفون مجيعا ،وتنشق السامء ،وهتد األرض ،وَتر
اجلبال هدا ،وترمى النار بمثل اجلبال رشرا فال يبقى ذو روح إال انخلع قلبه وذكر دينه
وشغل بنفسه إال ما شاء اهلل ،فأين أنت يا عمرو من هذا؟ قال :أال إن أسمع أمرا عظيام،
فآمن باهلل ورسوله ،وآمن معه من قومه ناس ورجعوا إىل قومهم)()1

[احلديث ]356 :قال رسول اهلل ( :يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب يف
األرض عرقهم سبعني ذراعا ،فإنه يلجمهم حتى يبلغ آذاهنم)( )
2

[احلديث ]357 :قال رسول اهلل ( :تدنو الشمس يوم القيامة من اخللق حتى
تكون منهم كمقدار امليل ..فيكون الناس عىل قدر أعامهلم يف العرق ،فمنهم من يكون إىل
كعبيه ،ومنهم من يكون إىل ركبتيه ،ومنهم من يكون إىل حقويه ،ومنهم من يلجمه العرق
إجلام ًا) ،وأشار رسول اهلل  بيده إىل فيه(.)3
وهذا ال يعني أن املراد بالشمس يف هذا احلديث هي هذه الشمس التي نعرفها ،وإنام
هو مثل تقريبي ،فالكون حينذاك خيتلف متاما عن الصورة التي نراه هبا اليوم ،كام قال تعاىل:
ات وبرزُ وا هللَِّ ا ْلو ِ
َري ْاألَ ْر ِ
اح ِد ا ْل َق َّه ِار﴾ [إبراهيم]48 :
َ
الس َام َو ُ َ َ َ
ض َو َّ
﴿ َي ْو َم ُت َبدَّ ُل ْاألَ ْر ُض غ ْ َ

(  )1بحار األنوار ()110 /7
(  )2البخاري ( ،)6532ومسلم ()2863
(  )3رواه مسلم ()2864
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[احلديث ]358 :قال رسول اهلل ( :يبعث كل عبد عىل ما مات عليه)()1

[احلديث ]359 :قال رسول اهلل  يف رجل وقصته ناقته وهو حمرم مع النبي 
يف حجة الوداع( :اغسلوه بامء وسدر ،وكفنوه يف ثوبني ،وال حتنطوه ،وال َتمروا رأسه ،فإنه
يبعث يوم القيامة ملبيا) ()2

[احلديث ]360 :قال رسول اهلل ( :ال يكلم أحد يف سبيل اهلل ـ واهلل أعلم بمن
يكلم يف سبيله ـ إال جاء يوم القيامة وجرحه يثعب ،اللون لون دم ،والريح ريح مسك) ()3

[احلديث ]361 :قال رسول اهلل ( :إذا مجع اهلل األولني واآلخرين يوم القيامة،
يرفع لكل غادر لواء ،فقيل :هذه غدرة فالن بن فالن) ()4

[احلديث ]362 :قال رسول اهلل ( :حيرش املتكربون يوم القيامة أمثال الذر( )5يف
صور الرجال ،يغشاهم الذل من كل مكان)()6

[احلديث ]363 :قال رسول اهلل ( :يبعث اهلل يوم القيامة ناس ًا يف صور الذر
يطؤهم الناس بأقدامهم ،فيقال :ما هؤالء يف صور الذر؟ فيقال :هؤالء املتكربون يف الدنيا)
( )7

(  )1رواه مسلم برقم ()2878
(  )2رواه البخاري برقم ( ،)1265رواه مسلم برقم ()1206
(  )3رواه البخاري برقم ( ،)2803رواه مسلم برقم ()1876
(  )4رواه البخاري برقم ( ،)3187 ،3186رواه مسلم برقم ()1735
الصغرُ ،مثِّل بالنملة الصغرية أو برأس النملة أو اهلبا َءة املنبثهة يف اهلواء ويمكن رؤيتها يف شعاع
قدر ضئيل جدًّ ا ،بالغ ِّ
( ٌ )5
ه
الشمس الداخل من النافذة.
(  )6رواه الرتمذي ( ،)2492وأمحد ( ،)6677( )179 /2والبخاري يف (األدب املفرد) ()557
(  )7رواه البزار كام يف (جممع الزوائد) ()337 /10
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[احلديث ]364 :قال رسول اهلل ( :حيرش املتكربون يوم القيامة أمثال الذر يف
صور الرجال؛ يغشاهم الذل من كل مكان؛ يساقون إىل سجن يف جهنم يقال له( :بولس)،
تعلوهم نار األنيار ،يسقون من عصارة أهل النار :طينة اخلبال)()1

[احلديث ]365 :قال رسول اهلل ( :ما يزال الرجل يسأل الناس؛ حتى يأيت يوم
القيامة وليس يف وجهه مزعة حلم) ()2

[احلديث ]366 :قال رسول اهلل ( :من سأل وله ما يغنيه؛ جاءت مخوش ًا أو
كدوح ًا يف وجهه يوم القيامة) ()3

[احلديث ]367 :قال رسول اهلل ( :ال يزال العبد يسأل وهو غني؛ حتى خيلق
وجهه ،فال يكون له عند اهلل وجه) ()4

وقد فرس احلديث بأنه (حيتمل أن يكون املراد أنه يأيت ساقط ًا ال قدر له وال جاه ،أو
يعذب يف وجهه حتى يسقط حلمه ،ملشاكلة العقوبة يف مواضع اجلناية من األعضاء ،لكونه
أذل وجهه بالسؤال ،أو أنه يبعث ووجهه عظم كله؛ فيكون ذلك شعاره الذي يعرف به)،
لكن احلفاظ عىل ظاهره هو األصل الذي تدل عليه كل األدلة.
[احلديث ]368 :قال رسول اهلل ( :ال أعرفن أحدكم يأيت يوم القيامة حيمل شاة
هلا ثغاء ،فينادي :يا حممد ،يا حممد ،فأقول :ال أملك لك من اهلل شيئا ،قد بلغتك .وال أعرفن
أحدكم يأيت يوم القيامة حيمل مجال له رغاء ،فيقول :يا حممد ،يا حممد .فأقول :ال أملك لك

(  )1البخاري يف األدب املفرد ،والرتمذي وحسنه ،انظر :املشكاة ()5112
(  )2رواه البخاري ( ،)1474ومسلم ()1040
(  )3رواه أبو داود ( ،)1626والرتمذي ( ،)650والنسائي ( ،)97 /5وابن ماجه ()1502
(  )4رواه الطربان ( ،)17546( )333 /20والبزار كام يف (جممع الزوائد) ()99 /3
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من اهلل شيئا ،قد بلغتك .وال أعرفن أحدكم يأيت يوم القيامة حيمل فرسا له مححمة ،ينادي:
يا حممد ،يا حممد .فأقول :ال أملك لك من اهلل شيئا ،قد بلغتك .وال أعرفن أحدكم يأيت يوم
القيامة حيمل قشعا من أدم ،ينادي :يا حممد ،يا حممد .فأقول :ال أملك لك من اهلل شيئا ،قد
بلغتك)( )1

[احلديث ]369 :عن أِب محيد الساعدي قال :استعمل رسول اهلل  رجال من
األزد يقال له :ابن اللتبية عىل الصدقة ،فجاء فقال :هذا لكم وهذا أهدي َل؛ فقام رسول
اهلل  عىل املنرب فقال( :ما بال العامل نبعثه فيجيء فيقول :هذا لكم وهذا أهدي َل .أفال
جلس يف بيت أبيه وأمه فينظر أهيدى إليه أم ال؟ والذي نفس حممد بيده ال يأيت أحد منكم
منها بيشء إال جاء به يوم القيامة عىل رقبته إن كان بعريا له رغاء ،أو بقرة هلا خوار ،أو شاة
تيعر) ،ثم رفع يديه حتى رأينا عفرة إبطيه ثم قال( :اللهم هل بلغت) ثالثا()2

[احلديث ]370 :قال رسول اهلل ( :قال َل جربيل :يا حممد ،لو تراهم حني
خيرجون من قبورهم ينفضون الرتاب عن رؤسهم ،هذا يقول:ال إله إال اهلل واحلمد هلل،
َي ْب َي ُّض وجهه ،وهذا يقول :يا حرستاه عىل ما فرطت يف جنب اهلل)()3

[احلديث ]371 :قال رسول اهلل َ ( :من و هقر ذا شيبة يف اإلسالم ،آمنه اهلل من فزع
يوم القيامة)()4

 2ـ أحاديث أئمة اهلدى حول النرش واحلرش:

(  )1تفسري الطربي ()358/7
(  )2صحيح البخاري برقم ( )7174 ،2597وصحيح مسلم برقم ()1832
( )3املحاسن.34/1/
(  )4بحار األنوار ،302/ 7 :عن :الكايف .658/2
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من األحاديث الواردة عن أئمة اهلدى املرتبطة هبذا املعنى:
ما ورد عن اإلمام عيل:
[احلديث ]372 :روي أن رجال أتى اإلمام عيل ،فقال :يا أمري املؤمنني ،إن قد
شككت يف كتاب اهلل املنزل ،فقال له اإلمام :ثكلتك أمك ،وكيف شككت يف كتاب اهلل
املنزل ،فقال الرجل :ألن وجدت الكتاب يكذب بعضه بعضا ،فكيف ال أشك فيه ،فقال
له اإلمام( :إن كتاب اهلل ليصدق بعضه بعضا ،وال يكذب بعضه بعضا ولكنك َل ترزق
عقال تنتفع به ،فهات ما شككت فيه من كتاب اهلل عز وجل)( )1

وس َر ُّبنَا
ثم عرض له الرجل ما تومهه من تعارضات ،فقال له اإلمام عيلُ ( :قدُّ ٌ
ُقدُّ وس ،تبارك وتعاىل علو ًا كبري ًا ،نشهد أنه هو الدائم الذي ال يزول وال نشك فيه ،وليس
كمثله شئ وهو السميع البصري ،وأن الكتاب حق والرسل حق ،وأن الثواب والعقاب
حق ..فإن رزقت زيادة إيامن أو حرمته فإن ذلك بيد اهلل ،إن شاء رزقك وإن شاء حرمك
ذلك .ولكن سأعلمك ما شككت فيه وال قوة إال باهلل)
وح َواملَْ َالئِ َك ُة َص ًّفا َال َي َت َك َّل ُم َ
ون
الر ُ
ومن إجاباته عليها قوله( :وأما قولهَ ﴿ :ي ْو َم َي ُقو ُم ُّ
ِ
مح ُن َو َق َال َص َوا ًبا﴾ [النبأ ]38 :وقولهَ ﴿ :واهللَِّ َر ِّبنَا َما ُكنَّا ُم ْ ِ
رشكِنيَ ﴾
الر ْ َ
إِ َّال َم ْن َأذ َن َل ُه َّ
[األنعام ،]23 :وقولهُ ﴿ :ث َّم َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة َي ْك ُف ُر َب ْع ُض ُك ْم بِ َب ْع ٍ
ض َو َي ْل َع ُن َب ْع ُض ُك ْم ﴾

ِ
َاص ُم َأ ْه ِل الن ِ
َّار﴾ [ص ،]64 :وقولهَ ﴿ :ق َال
حل ٌّق ََت ُ
[العنكبوت ،]25 :وقوله﴿ :إِ َّن َذل َك َ َ
َتت َِصموا َلدَ ي و َقدْ َقدَّ م ُت إِ َلي ُكم بِا ْلو ِع ِ
يد﴾ [ق ،]28 :وقوله ﴿ :ا ْل َي ْو َم ن ْ
َختِ ُم ع ََىل
ْ ْ َ
َّ َ
ْ
َال َ ْ ُ
َأ ْفو ِ
اه ِه ْم َو ُت َك ِّل ُمنَا َأ ْي ِد ِهي ْم َوت َْش َهدُ َأ ْر ُج ُل ُه ْم ِب َام كَا ُنوا َيك ِْس ُب َ
ون ﴾ [يس ،]65 :فإن ذلك يف
َ

(  )1الصدوق يف التوحيد.254:

140

موطن غري واحد من مواطن ذلك اليوم ،الذي كان مقداره مخسني ألف سنةُ ،يمع اهلل عز
وجل اخلالئق يومئذ يف مواطن ،ويكلم بعضهم بعضا ،ويستغفر بعضهم لبعض ،أولئك
الذين كان منهم الطاعة يف دار الدنيا .ويلعن أهل املعايص الرؤساء واألتباع الذين بدت
منهم البغضاء ،وتعاونوا عىل الظلم والعدوان يف دار الدنيا ،املستكربين واملستضعفني،
يكفر بعضهم ببعض ويلعن بعضهم بعضا .والكفر يف هذه اآلية الرباءة ،يقول :يربأ بعضهم
ت بِام َأ ْرش ْك ُتم ِ
ون ِم ْن َق ْب ُل ﴾
من بعض ،ونظريها يف سورة إبراهيم قول الشيطان ﴿ :إِ ِّن َك َف ْر ُ َ َ ُ
[إبراهيم ،]22 :ثم ُيتمعون يف موطن آخر يبكون فيه ،فلو أن تلك األصوات بدت ألهل
الدنيا ألذهلت مجيع اخللق عن معائشهم ،ولتصدعت قلوهبم إال ما شاء اهلل ،فال يزالون
يبكون الدم ..ثم ُيتمعون يف موطن آخر فيستنطقون فيه فيقولون :واهلل ربنا ما كنا مرشكني،
فيختم اهلل تبارك وتعاىل عىل أفواههم ،ويستنطق األيدي واألرجل واجللود ،فتشهد بكل
معصية كانت منهم ..ثم يرفع عن ألسنتهم اخلتم فيقولون جللودهمَ :ل شهدتم علينا قالوا
أنطقنا اهلل الذي أنطق كل شئ ..ثم ُيتمعون يف موطن آخر فيستنطقون ،فيفر بعضهم من
بعض ،فذلك قوله عز وجل﴿ :يوم ي ِفر املَْرء ِمن َأ ِخ ِيه ( )34و ُأم ِه و َأبِ ِ
يه ﴾ [عبس،34 :
َ ِّ َ
َ ْ َ َ ُّ ْ ُ ْ
ِ
 ،]35فيستنطقون فـَ ﴿ :ال َي َت َك َّل ُم َ
مح ُن َو َق َال َص َوا ًبا ﴾ [النبأ ،]38 :فيقوم
الر ْ َ
ون إِ َّال َم ْن َأذ َن َل ُه َّ
ف إِ َذا ِج ْئنَا ِم ْن ُك ِّل ُأ َّم ٍة
الرسل صىل اهلل عليهم فيشهدون يف هذا املوطن ،فذلك قولهَ ﴿ :ف َك ْي َ
بِ َش ِه ٍ
يد َو ِج ْئنَا بِ َك ع ََىل َهؤُ َال ِء َش ِهيدً ا﴾ [النساء ،]41 :ثم ُيتمعون يف موطن آخر ،يكون فيه
مقام حممد  ،وهو املقام املحمود ،فيثني عىل اهلل تبارك وتعاىل بام َل يثن عليه أحد قبله ،ثم
يثني عىل املالئكة كلهم ،فال يبقى ملك إال أثنى عليه حممد  ،ثم يثني عىل الرسل بام َل
يثن عليهم أحد قبله ثم يثني عىل كل مؤمن ومؤمنة ،يبدأ بالصديقني والشهداء ثم
بالصاحلني ،فيحمده أهل الساموات واألرض ..ثم ُيتمعون يف موطن آخر ويدال بعضهم
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من بعض .وهذا كله قبل احلساب فإذا أخذ يف احلساب شغل كل إنسان بام لديه)()1

[احلديث ]373 :قال اإلمام عيل يف وصف هول يوم القيامةُ ( :ختِم عىل األفواه فال
تك هلم فتك هلمت األيدي ،وشهدت األرجل ،ونطقت اجللود بام عملوا فال يكتمون عند اهلل
حديث ًا)()2

[احلديث ]374 :قال اإلمام عيل يف صفة يوم القيامةُ( :يتمعون يف موطن يستنطق
فيه مجيع اخللق ،فال يتك هلم أحد إاله من أذن له الرمحن وقال صواب ًا ،فيقام الرسول ف ُيسأل
ف إِ َذا ِج ْئنَا ِم ْن ُك ِّل ُأ َّمة بِ َش ِهيد َو ِج ْئنَا بِ َك ع ََىل هؤُ الَ ِء َش ِهيد ًا﴾
فذلك قوله ملحمد َ ﴿ :ف َك ْي َ
[النساء ]41 :وهو الشهيد عىل الشهداء ،والشهداء هم الرسل)()3

[احلديث ]375 :قال اإلمام عيل يف قوله تعاىل﴿ :ا َّل ِذي َن َي ُظن َ
ُّون َأ َّهنُ ْم ُم َ
ال ُقوا َر ِّهبِ ْم﴾
ن منهم يقني)()4
[البقرة( :]46 :يوقنون أهنم مبعوثون ،والظ ه

ه

[احلديث ]376 :قال اإلمام عيل( :وأ هما احتجاجه عىل امللحدين يف دينه وكتابه
ورسله ،ه
ثم كانوا ،قال
بأهنم َل يكونوا ه
فأقروا ه
يقروا باخلالق ،ه
أقروا باملوت وَل ه
فإن امللحدين ه
آن املَْ ِج ِ
اهلل تعاىل﴿ :ق وا ْل ُقر ِ
يد (َ )1ب ْل ع ِ
َج ُبوا َأ ْن َجا َء ُه ْم ُمن ِْذ ٌر ِمن ُْه ْم َف َق َال ا ْلكَافِ ُر َ
ون َه َذا
َ ْ
َيشء ع ِ
ه
وجل:
يب (َ )2أإِ َذا ِم ْتنَا َو ُكنَّا ُت َرا ًبا َذلِ َك َر ْج ٌع َب ِعيدٌ ﴾ [ق ،]3 - 1 :وكقوله عزه
َج ٌ
ْ ٌ
ِ ِ
ِ
ِ
يها ا َّل ِذي َأن َْش َأ َها
حييِ َ
يم (ُ )78ق ْل ُ ْ
حي ِي ا ْلع َظا َم َوه َي َرم ٌ
َيس َخ ْل َق ُه َق َال َم ْن ُ ْ
رض َب َلنَا َم َث ًال َون َ
﴿ َو َ َ
َّاس من ُُي ِ
ِ
ٍ
اد ُل ِيف اهللَِّ بِغ ْ ِ
َري ِع ْل ٍم
َأ َّو َل َم َّرة ﴾ [يس ،]79 ،78 :ومثله قوله تعاىلَ ﴿ :وم َن الن ِ َ ْ َ

(  )1الصدوق يف التوحيد.254:
(  )2تفسري العيايش  ،242 /1بحار األنوار ،281 /3 ،الربهان .370 /1
(  )3تفسري العيايش  ،242 /1بحار األنوار ،281 /3 ،الربهان .370 /1
(  )4تفسري العيايش  ،44 /1تفسري الربهان  ،95 /1بحار األنوار.42 /7 ،
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َاب منِ ٍري﴾ [احلجُ ﴿ ]8 :كتِب َع َلي ِه َأ َّنه من تَو َّاله َف َأ َّنه ي ِض ُّله وهي ِد ِ
ِ
يه إِ َىل
َو َال ُهدً ى َو َال كت ٍ ُ
َ ْ ُ َ ْ َ ُ ُ ُ ُ َ َْ
الس ِع ِ
ع ََذ ِ
وأول
ري ﴾ [احلج ]4 :فر هد اهلل تعاىل عليهم ما يده هلم عىل صفة ابتداء خلقهم ه
اب َّ
ب ِمن ا ْلبع ِ
ث َفإِنَّا َخ َل ْقنَا ُك ْم ِم ْن ُت َر ٍ
اب ُث َّم ِم ْن ُن ْط َف ٍة ُث َّم
َّاس إِ ْن ُكنْ ُت ْم ِيف َر ْي ٍ َ َ ْ
نشئهمَ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا الن ُ
ِم ْن َع َل َق ٍة ُث َّم ِم ْن ُم ْضغ ٍَة خمُ َ َّل َق ٍة َوغ ْ ِ
ني َل ُك ْم َو ُن ِق ُّر ِيف ْاألَ ْر َحا ِم َما ن ََشا ُء إِ َىل َأ َج ٍل ُم َس ًّمى
َري خمُ َ َّل َق ٍة لِنُ َب ِّ َ

ُث َّم ُن ْخ ِر ُج ُك ْم طِ ْف ًال ُث َّم لِ َت ْب ُل ُغوا َأ ُشدَّ ُك ْم َو ِمنْ ُك ْم َم ْن ُيت ََو ََّّف َو ِمنْ ُك ْم َم ْن ُي َر ُّد إِ َىل َأ ْر َذ ِل ا ْل ُع ُم ِر لِ َك ْي َال
َي ْع َل َم ِم ْن َب ْع ِد ِع ْل ٍم َش ْيئًا﴾ [احلج ]5 :فأقام سبحانه عىل امللحدين الدليل عليهم من أنفسهم،
َت ِم ْن
ت َو َر َب ْت َو َأ ْن َبت ْ
ثم قال خمرب ًا هلمَ ﴿ :وت ََرى ْاألَ ْر َض َه ِامدَ ًة َفإِ َذا َأنْزَ ْلنَا َع َل ْي َها املَْا َء ْاهتَزَّ ْ
ه

ِ
يش ٍء َق ِد ٌير (َ )6و َأ َّن
احل ُّق َو َأ َّن ُه ُ ْ
ُك ِّل زَ ْوجٍ َ ِهبيجٍ (َ )5ذل َك بِ َأ َّن اهللََّ ُه َو ْ َ
حي ِي املَْ ْوتَى َو َأ َّن ُه ع ََىل ُك ِّل َ ْ
السا َع َة آتِي ٌة َال ري ِ
يها َو َأ َّن اهللََّ َي ْب َع ُث َم ْن ِيف ا ْل ُق ُب ِ
ور﴾ [احلج ،﴾ ]7 - :وقال سبحانه:
بف َ
َْ َ
َ
َّ
﴿واهللَُّ ا َّل ِذي َأرس َل الرياح َف ُتثِري سحابا َفس ْقنَاه ِإ َىل ب َل ٍد مي ٍ
ت َف َأ ْح َي ْينَا بِ ِه ْاألَ ْر َض َب ْعدَ َم ْو ِ َهتا
ُ َ َ ً ُ ُ َ َ ِّ
ِّ َ َ
َ
ْ َ
ِ
ه
احلجة يف إثبات البعث
وجل هلم به
ور﴾ [فاطر ،]9 :فهذا مثال أقام اهلل عزه
ه
ك ََذل َك الن ُُّش ُ
والنشور بعد املوت ..وأ هما الر هد عىل الدهر هية الذين يزعمون ه
أن الدهر َل يزل أبد ًا عىل حال
واحدة ،وأنهه ما من خالق وال مد هبر وال صانع وال بعث وال نشور ،قال اهلل تعاىل حكاية
وت َون َْح َيا َو َما ُ ْهيلِ ُكنَا إِ َّال الدَّ ْه ُر َو َما َهل ُ ْم بِ َذلِ َك ِم ْن
لقولهَ ﴿ :و َقا ُلوا َما ِه َي إِ َّال َح َيا ُتنَا الدُّ ْن َيا ن َُم ُ
ُّون﴾ [اجلاثيةَ ﴿ ]24 :و َقا ُلوا َأإِ َذا ُكنَّا ِع َظا ًما َو ُر َفاتًا َأإِنَّا ملَ ْب ُعو ُث َ
ِع ْل ٍم إِ ْن ُه ْم إِ َّال َي ُظن َ
ون َخ ْل ًقا

ِ
ِ
ِ
ِ
ْرب ِيف ُصدُ ِ
ور ُك ْم َف َس َي ُقو ُل َ
ون
َجديدً ا (ُ )49ق ْل ُكو ُنوا ح َج َار ًة َأ ْو َحديدً ا (َ )50أ ْو َخ ْل ًقا ُمَّا َيك ُ ُ
َم ْن ُي ِعيدُ نَا ُق ِل ا َّل ِذي َف َط َر ُك ْم َأ َّو َل َم َّر ٍة ﴾ [اإلْساء ،]51 ،49 :ومثل هذا يف القرآن كثري،

وذلك ر ٌّد عىل من كان يف حياة الرسول  يقول هذه املقالة ،ومن أظهر له االيامن وأبطن
الكفر والرشك ،وبقوا بعد رسول اهلل  وكانوا سبب هالك االُ همة ،فر هد اهلل تعاىل بقوله:
ب ِمن ا ْلبع ِ
ث َفإِنَّا َخ َل ْقنَا ُك ْم ِم ْن ُت َر ٍ
اب ُث َّم ِم ْن ُن ْط َف ٍة ُث َّم ِم ْن َع َل َق ٍة
َّاس إِ ْن ُكنْ ُت ْم ِيف َر ْي ٍ َ َ ْ
﴿ َيا َأ ُّ َهيا الن ُ
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ُث َّم ِم ْن ُم ْضغ ٍَة خمُ َ َّل َق ٍة َوغ ْ ِ
ني َل ُك ْم َو ُن ِق ُّر ِيف ْاألَ ْر َحا ِم َما ن ََشا ُء إِ َىل َأ َج ٍل ُم َس ًّمى ُث َّم
َري خمُ َ َّل َق ٍة لِنُ َب ِّ َ
ُن ْخ ِر ُج ُك ْم طِ ْف ًال ُث َّم لِ َت ْب ُل ُغوا َأ ُشدَّ ُك ْم َو ِمنْ ُك ْم َم ْن ُيت ََو ََّّف َو ِمنْ ُك ْم َم ْن ُي َر ُّد ِإ َىل َأ ْر َذ ِل ا ْل ُع ُم ِر لِ َك ْي َال

َي ْع َل َم ِم ْن َب ْع ِد ِع ْل ٍم َش ْيئًا﴾ [احلج ،]5 :وقولهَ ﴿ :وت ََرى ْاألَ ْر َض َه ِامدَ ًة َفإِ َذا َأنْزَ ْلنَا َع َل ْي َها املَْا َء
ت َو َر َب ْت َو َأ ْن َبت َْت ِم ْن ُك ِّل زَ ْوجٍ َهبِيجٍ ﴾ [احلج ،]5 :وما جرى جمرى ذلك يف القرآن،
ْاهتَزَّ ْ
فهذا ك هله ر هد عىل الدهرية واملالحدة ُمهن أنكر البعث والنشور)()1

[احلديث ]377 :قال اإلمام عيل( :إذا كان يوم القيامة أهبط اهلل رحي ًا منتنة ،يتأ هذى
هبا أهل اجلمع ،حتى إذا مهت أن متسك بأنفاس الناس ناداهم ٍ
مناد :هل تدرون ما هذه
ه
الريح التي قد آذتكم؟ ..فيقولون :ال ،فقد آذتنا وبلغت منها ه
كل مبلغ ،ف ُيقال :هذه ريح الزناة
الذين لقوا اهلل بالزنا ثم َل يتوبوا ،فالعنوهم لعنهم اهلل ،فال يبقى يف املوقف أحدٌ إال قال:
اللهم العن الزناة)()2

[احلديث ]378 :قال اإلمام عيل( :إذا كان يوم القيامة بعث اهلل تبارك وتعاىل الناس
من حفرهم غرالً مه ً
ال (أي مرسعني) ُجرد ًا ُمرد ًا يف صعيد واحد ،يسوقهم النور وَتمعهم
الظلمة حتى يقفوا عىل عقبة املحرش ،فريكب بعضهم بعض ًا ويزدمحون دوهنا ف ُيمنعون من
امليض فتشتده أنفاسهم ،ويكثر عرقهم وتضيق هبم أمورهم ،ويشتده ضجيجهم ،وترتفع
أصواهتم ،وهو أول ٍ
هول من أهوال يوم القيامة؛ فيأمر اهلل تعاىل م َلك ًا من املالئكة فينادي
فيهم :يا معرش اخلالئق ،أنصتوا واستمعوا منادي اجل هبار ،فيسمع آخرهم كام يسمع أوهلم،
فتنكرس أصواهتم عند ذلك ،وَتشع أبصارهم ،وتضطرب فرائصهم ،وتفزع قلوهبم،

(  )1رسالة املحكم واملتشابه ،37 :بحار األنوار.43 /7 ،
(  )2بحار األنوار ،217/ 7 :عن :املحاسن ص.108
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ويرفعون رؤوسهم إىل ناحية الصوت مهطعني إىل الداعي ،فعند ذلك يقول الكافر :هذا
ه
وجل احلكم العدل عليهم ،فيقول( :أنا اهلل ال إله إال أنا احلكم
يوم ع َِرس ،فيقول اهلل عزه
العدل الذي ال ُيور ،اليوم أحكم بينكم بعدَل وقسطي ،ال ُيظلم اليوم عندي أحدٌ  ،اليوم
آخذ للضعيف من القوي بح هقه ،ولصاحب املظلمة باملظلمة بالقصاص من احلسنات
والسيئات ،وأثيب عىل اهلبات ،وال ُيوز هذه العقبة اليوم عندي ظاَل ٌ وألحد عنده مظلمة،
إال مظلمة هيبها لصاحبها وأثيبه عليها ،وآخذ له هبا عند احلساب ،فتالزموا أهيا اخلالئق
واطلبوا مظاملكم عند من ظلمكم هبا يف الدنيا ،وأنا شاهد لكم عليهم ،وكفى ِب شهيدا)()1

َ

تنشق األرض عن أحد يوم القيامة إاله وملكان
[احلديث ]379 :قال اإلمام عيل( :ال ه
رب العزه ة)()2
آخذان بضبعه يقوالن :أجب ه

وتقضت الدهور،
ترصمت االُمور،
َّ
[احلديث ]380 :قال اإلمام عيل( :حتهى إذا ه
وأزف النشور ،أخرجهم من رضائح القبور ،وأوكار الطيور ،وأوجرة السباع ،ومطارح
َ
املهالكِْ ،ساع ًا إىل ِ
أمره ،مهطعني إىل َمعادهَ ،رعيال ُص ُموت ًا ،قيام ًا ُصفوف ًا ،ينفذهم البرص،
َ
ورض ُع اإلستسالم والذلة ،قد ض َّلت ُ
احليل،
بوس اإلستكانةَ ،
ويسمعهم الده اعي ،عليهم َل ُ
ُ
العرق ،وعظم
جل َم
وانقطع األملَ ،
وهوت األفئدة كاظم ًة ،وخشعت األصوات مهيمنة ،وأ َ
ِ
ِ
ِ
رعدَ ِ
فق ،و ُا ِ
ِ
َّ
ونكال
اجلزاء،
ومقايضة
لزبرة الداعي إىل فصل اخلطاب،
األسامع
ت
الش ُ
ُ
ِ
ونوال الثواب)()3
العقاب،

(  )1بحار األنوار ،269/ 7 :عن :روضة الكايف ص.104
(  )2أماَل الصدوق ،املجلس  ،336 /64بحار األنوار.106 /7 ،
(  )3هنج البالغة :خطبة  ،83بحار األنوار.112 /7 ،
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[احلديث ]381 :قال اإلمام عيل( :فاتهع هظوا عباد اهلل بالعرب النوافع ،واعتربوا باآلي
ه
وازدجروا بالنُّذر البوالغ ،وانتفعوا ه
خمالب
فكأن قد عَلِ َقت ُكم
بالذكر واملواعظ،
السواطع،
ُ
ُ
املن هية ،وانقطعت منكم عالئق االُمن َّي ِة ،ودمهتكم مفظعات االُمور ،والسياق ُة إىل ِ
الو ْر ِد
املورود ،ه
فكل نفس معها سائق وشهيد ،سائق يسوقها إىل حمرشها ،وشاهد يشهد عليها
بعملها)( )1

األولني واآلخرين،
[احلديث ]382 :قال اإلمام عيل( :وذلك يوم ُيمع اهلل فيه ه
أجلمه ُم العرق ،ورجفت هبم األرض،
لنقاش احلساب وجزاء األعامل ،خضوع ًا ،قيام ًا ،قد
ُ
فأحسنهم حاال من وجد لقدميه موضع ًا ،ولنفسه متهسع ًا)()2

[احلديث ]383 :قال اإلمام عيل ( :ه
إن السعداء بالدنيا غد ًا هم اهلاربون منها اليوم،
بكل منسك أهله ،ه
إذا رجفت الراجفة ،وح هقت بجالئلها القيامة ،وحلق ه
وبكل معبود َع َبدَ ُت ُه،
ه
مهس قدم
وبكل مطاع أهل طاعته ،فلم ُيز يف عدله وقسطه يومئذ خرق برص يف اهلواء ،وال ُ
َحر من أمرك ما
يف األرض إاله بح هقه ،فكم ُح هجة يوم ذاك داحضة ،وعالئق عذر منقطعةَ ،فت َّ
حجتكُ ،
وشم
وتيرس لسفرك،
ي ُقو ُم به عذرك ،وتثبت به ه
ه
وخذ ما يبقى لك ُمها ال تبقى له ،ه
برق النجاة ،وارحل مطايا التشمري)()3

[احلديث ]384 :قال اإلمام عيل ملن سأله عن كيفية التوفيق بني قوله تعاىلَ ﴿ :ي ْو َم
ِ
وح َواملَْ َالئِ َك ُة َص ًّفا َال َي َت َك َّل ُم َ
مح ُن َو َق َال َص َوا ًبا﴾ [النبأ]38 :
الر ْ َ
الر ُ
ون إِ َّال َم ْن َأذ َن َل ُه َّ
َي ُقو ُم ُّ

(  )1هنج البالغة :خطبة  ،85بحار األنوار.113 /7 ،
(  )2هنج البالغة :خطبة  ،102بحار األنوار.113 /7 ،
(  )3هبج البالغة ،223 :بحار األنوار.115 /7 ،
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وقولهَ ﴿ :واهللَِّ َر ِّبنَا َما ُكنَّا ُم ْ ِ
رشكِنيَ ﴾ [األنعام ،]23 :وقولهُ ﴿ :ث َّم َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة َي ْك ُف ُر َب ْع ُض ُك ْم
ِ
َاص ُم َأ ْه ِل الن ِ
ِب َب ْع ٍ
َّار﴾
حل ٌّق ََت ُ
ض َو َي ْل َع ُن َب ْع ُض ُك ْم﴾ [العنكبوت ،]25 :وقولهِ ﴿ :إ َّن َذل َك َ َ

َتت َِصموا َلدَ ي و َقدْ َقدَّ م ُت إِ َلي ُكم بِا ْلو ِع ِ
يد﴾ [ق ،]28 :وقوله:
ْ ْ َ
َّ َ
ْ
[ص ،]64 :وقولهَ ﴿ :ق َال َال َ ْ ُ
َختِم ع ََىل َأ ْفو ِ
اه ِه ْم َو ُت َك ِّل ُمنَا َأ ْي ِدهيِ ْم َوت َْش َهدُ َأ ْر ُج ُل ُه ْم بِ َام كَا ُنوا َيك ِْس ُب َ
ون﴾ [يس:
َ
﴿ا ْل َي ْو َم ن ْ ُ

( :]65إن ذلك يف موطن غري واحد من مواطن ذلك اليوم ،الذي كان مقداره مخسني ألف
سنةُ ،يمع اهلل عز وجل اخلالئق يومئذ يف مواطن ،ويكلم بعضهم بعضا ،ويستغفر بعضهم
لبعض ،أولئك الذين كان منهم الطاعة يف دار الدنيا ،ويلعن أهل املعايص الرؤساء واألتباع
الذين بدت منهم البغضاء ،وتعاونوا عىل الظلم والعدوان يف دار الدنيا ،املستكربين
واملستضعفني ،يكفر بعضهم ببعض ويلعن بعضهم بعضا .والكفر يف هذه اآلية الرباءة،
ت ِب َام
يقول :يربأ بعضهم من بعض ،ونظريها يف سورة إبراهيم قول الشيطان﴿ :إِ ِّن َك َف ْر ُ
َأ ْرش ْك ُتم ِ
ون ِم ْن َق ْب ُل﴾ [إبراهيم ،]22 :ثم ُيتمعون يف موطن آخر يبكون فيه ،فلو أن تلك
َ ُ
األصوات بدت ألهل الدنيا ألذهلت مجيع اخللق عن معائشهم ،ولتصدعت قلوهبم إال ما
شاء اهلل ،فال يزالون يبكون الدم ..ثم ُيتمعون يف موطن آخر فيستنطقون فيه فيقولون :واهلل
ربنا ما كنا مرشكني ،فيختم اهلل تبارك وتعاىل عىل أفواههم ،ويستنطق األيدي واألرجل
واجللود ،فتشهد بكل معصية كانت منهم ..ثم يرفع عن ألسنتهم اخلتم فيقولون جللودهم:
َل شهدتم علينا قالوا أنطقنا اهلل الذي أنطق كل شئ ..ثم ُيتمعون يف موطن آخر
فيستنطقون ،فيفر بعضهم من بعض ،فذلك قوله عز وجل﴿ :يوم ي ِفر املَْرء ِمن َأ ِخ ِ
يه ()34
َ ْ َ َ ُّ ْ ُ ْ
ِ
و ُأم ِه و َأبِ ِ
يه﴾ [عبس ،]35 ،34 :فيستنطقون فـَ ﴿ :ال َي َت َك َّل ُم َ
مح ُن َو َق َال
الر ْ َ
َ ِّ َ
ون إِ َّال َم ْن َأذ َن َل ُه َّ
َص َوا ًبا﴾ [النبأ ،]38 :فيقوم الرسل صىل اهلل عليهم فيشهدون يف هذا املوطن ،فذلك قوله:
ف إِ َذا ِج ْئنَا ِمن ُك ِّل ُأم ٍة بِ َش ِه ٍ
يد َو ِج ْئنَا بِ َك ع ََىل َهؤُ َال ِء َش ِهيدً ا﴾ [النساء ،]41 :ثم
﴿ َف َك ْي َ
ْ
َّ
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ُيتمعون يف موطن آخر ،يكون فيه مقام حممد  ،وهو املقام املحمود ،فيثني عىل اهلل تبارك
وتعاىل بام َل يثن عليه أحد قبله ،ثم يثني عىل املالئكة كلهم ،فال يبقى ملك إال أثنى عليه
حممد  ،ثم يثني عىل الرسل بام َل يثن عليهم أحد قبله ثم يثني عىل كل مؤمن ومؤمنة،
يبدأ بالصديقني والشهداء ثم بالصاحلني ،فيحمده أهل الساموات واألرض ..ثم ُيتمعون
يف موطن آخر ويدال بعضهم من بعض .وهذا كله قبل احلساب فإذا أخذ يف احلساب شغل
كل إنسان بام لديه)()1

[احلديث ]385 :قال اإلمام عيل ملن سأله عن كيفية التوفيق بني قوله تعاىلُ ﴿ :و ُجو ٌه
ٍِ ِ
َارض ٌة ( )22إِ َىل َر ِّ َهبا نَاظِ َر ٌة ﴾ [القيامة ]23 ،22 :وقولهَ ﴿ :ال ُتدْ ِر ُك ُه ْاألَ ْب َص ُار َو ُه َو
َي ْو َمئذ ن َ
ه
ُيدْ ِر ُك ْاألَ ْب َص َار﴾ [األنعام ( :]103 :ه
وجل بعدما
إن ذلك يف موضع ينتهي فيه أولياء اهلل عزه
يسمى احليوان ،فيغتسلون فيه ويرشبون منه ،فتنْض وجوههم
يفرغ من احلساب إىل هنر ه
إرشاق ًا ،فيذهب عنهم ه
ثم يؤمرون بدخول اجلنهة ،فمن هذا املقام ينظرون
كل قذى ووعث ،ه
ه
وجل من تسليم املالئكة
رهبم كيف يثيبهم ،ومنه يدخلون اجلنهة ،فذلك قول اهلل عزه
إىل ه
وها َخالِ ِدي َن ﴾ [الزمر ،]73 :فعند ذلك أيقنوا بدخول
عليهمَ ﴿ :س َال ٌم َع َل ْي ُك ْم طِ ْب ُت ْم َفا ْد ُخ ُل َ
رهبم ،فذلك قوله﴿ :إِ َىل َر ِّ َهبا نَاظِ َر ٌة﴾ [القيامة ،]23 :وإنهام يعني
اجلنهة ،والنظر إىل ما وعدهم ه
بالنظر إليه النظر إىل ثوابه تبارك وتعاىل ..وأ هما قوله ﴿ َال ُتدْ ِر ُك ُه ْاألَ ْب َص ُار َو ُه َو ُيدْ ِر ُك
صار﴾ [األنعام ]103 :يعني حييط هبا)()2
ْاألَ ْب َ

َ

ٍِ ِ
اْس ٌة﴾ [القيامة:
[احلديث ]386 :قال اإلمام عيل يف قوله تعاىلَ ﴿ :و ُو ُجو ٌه َي ْو َمئذ َب َ
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 :]24أى كاحلة شديدة العبوسَ ﴿ ،ت ُظن َأ ْن ي ْفع َل ِهبا َف ِ
اق َر ٌة﴾ [القيامة ]25 :أى تتوقع
ُّ
ُ َ َ
أرباب تلك الوجوه أوتوقن أن يفعل هبا داهية عظيمة تكرس قفار الظهر ،وقوله﴿ :إِ َذا ب َلغ ِ
َت
َ
الرت ِاق َي﴾ [القيامة ]26 :أى اذا بلغت النفس الرتقوة ،وقولهَ ﴿ :و ِق َيل َم ْن َر ٍاق﴾ [القيامة:
َّ َ
 ،]27أى يقال له :من يرقيك ُما بك؟ يعنى هل من طبيب؟ ..وقولهَ ﴿ :و َظ َّن َأ َّن ُه ا ْل ِف َر ُاق﴾
[القيامة ] 28 :أى أيقن أن الذى نزل به فراق الدنيا وحماهبا وعلم بمفارقة االحبة ،وقوله:
ِ
اق بِالس ِ
اق﴾ [القيامة ]29 :أى التوت شدة فراق الدنيا بشدة خوف اآلخرة،
الس ُ َّ
﴿ َوا ْل َت َّفت َّ
أو التوت احدى ساقيه باالخرى عند املوت ،واملساق املصري ،وقولهَ ﴿ :يت ََم َّطى ﴾ [القيامة:
 ]33أى يتبخرت افتخارا يف مشيته اعجابا بنفسه)()1

[احلديث ]387 :سئل اإلمام عيل :أخربن عن الناس حيرشون يوم القيامة عراة؟
قال( :بل حيرشون يف أكفاهنم) ،قيل :أنى هلم األكفان ،وقد بليت؟ قال( :إن الذي أحيا
أبداهنم جدد أكفاهنم) ،قيل :فمن مات بال كفن؟ قال( :سرت اهلل عورته بام يشاء من عنده)،
قيل :أفيعرضون صفوف ًا؟ قال( :نعم ،هم يومئذ عرشون ومائة ألف صف يف عرض
األرض)()2

ما ورد عن اإلمام الباقر:
اخل ْل ِق ْاألَ َّو ِل َب ْل ُه ْم
[احلديث ]388 :سئل اإلمام الباقر عن قوله تعاىلَ ﴿ :أ َف َعيِينَا بِ ْ َ
س ِمن َخ ْل ٍق ج ِد ٍ
يد﴾ [ق ،]15 :فقال( :تأويل ذلك أن اهلل عز وجل إذا أفنى هذا اخللق
َ
ِيف َل ْب ٍ ْ
وهذا العاَل ،وأسكن أهل اجلنة اجلنة وأهل النار النار جدد اهلل عزوجل عاملا غري هذا العاَل،

(  )1بحار األنوار ،117 /7 ،التوحيد.260 :
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وجدد خلقا من غري فحولة وال اناث يعبدونه ويوحدونه ،وخلق هلم أرضا غري هذه
االرض حتملهم ،وسامء غري هذه السامء تظلهم ،لعلك ترى أن اهلل عزوجل إنام خلق هذا
العاَل الواحد وترى أن اهلل عزوجل َل خيلق برشا غريكم؟ بىل واهلل لقد خلق اهلل تبارك وتعاىل
ألف ألف عاَل وألف ألف آدم ،أنت يف آخر تلك العواَل وأولئك اآلدميني)()1

[احلديث ]389 :قال اإلمام الباقر( :لقد خلق اهلل عزوجل يف االرض منذ خلقها
سبعة عاملني ليس هم من ولد آدم ،خلقهم من أديم االرض فأسكنهم فيها واحدا بعد واحد
مع عامله ،ثم خلق اهلل عزوجل آدم أبا البرش ،وخلق ذريته منه ،وال واهلل ما خلت اجلنة من
أرواح املؤمنني منذ خلقها ،وال خلت النار من أرواح الكفار والعصاة منذ خلقها عزوجل،
لعلكم ترون أنه إذا كان يوم القيامة وصري اهلل أبدان أهل اجلنة مع أرواحهم يف اجلنة ،وصري
أبدان أهل النار مع أرواحهم يف النار أن اهلل تبارك وتعاىل ال يعبد يف بالده ،وال خيلق خلقا
يعبدونه ويوحدونه؟ ! بىل واهلل ،ليخلقن اهلل خلقا من غري فحولة وال إناث ،يعبدونه
ويوحدونه ويعظمونه ،وخيلق هلم أرضا حتملهم وسامء تظلهم ،أليس اهلل عزوجل يقول﴿ :
َري ْاألَ ْر ِ
ات ﴾ [إبراهيم ]48 :وقال اهلل عزوجلَ ﴿ :أ َف َعيِينَا
الس َام َو ُ
ض َو َّ
َي ْو َم ُت َبدَّ ُل ْاألَ ْر ُض غ ْ َ
س ِمن َخ ْل ٍق ج ِد ٍ
يد﴾ [ق)2()]15 :
بِ ْ
َ
اخلَ ْل ِق ْاألَ َّو ِل َب ْل ُه ْم ِيف َل ْب ٍ ْ
ما ورد عن اإلمام الصادق:
[احلديث ]390 :سئل اإلمام الصادق( :عن امليت يبىل جسده ؟ قال :نعم ،حتى ال
يبقى له حلم وال عظم ،إال طينته التي خلق منها فإهنا ال تبىل ،تبقي يف القرب مستديرة حتى

(  )1بحار األنوار ()374 /8
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خيلق منها كام خلق أول مرة)()1

[احلديث ]391 :قال اإلمام الصادق(:إذا أراد اهلل عز وجل أن يبعث اخللق ،أمطر
السامء عىل األرض أربعني صباح ًا فاجتمعت األوصال ونبتت اللحوم)()2

[احلديث ]392 :سأل بعض املالحدة اإلمام الصادق :أنى له بالبعث والبدن قد
بىل ،واألعضاء قد تفرقت ،فعضو ببلدة يأكلها سباعها ،وعضو بأخرى متزقه هوامها،
وعضو قد صار تراب ًا بني به مع الطني حائط ؟ قال( :إن الذي أنشأه من غري شئ ،وصوره
عىل غري مثال كان سبق إليه ،قادر أن يعيده كام بدأه) ،قال :أوضح َل ذلك ،قال( :إن الروح
مقيمة يف مكاهنا ،روح املحسن يف ضياء وفسحة ،وروح املسئ يف ضيق وظلمة ،والبدن
يصري تراب ًا كام منه خلق ،وما تقذف به السباع واهلوام من أجوافهاُ ،ما أكلته ومزقته ،كل
ذلك يف الرتاب حمفوظ عند من اليعزب عنه مثقال ذرة يف ظلامت األرض ،ويعلم عدد
األشياء ووزهنا ،وإن تراب الروحانيني بمنزلة الذهب يف الرتاب ،فإذا كان حني البعث
مطرت األرض مطر النشور ،فرتبو األرض ثم متخضه خمض السقاء ،فيصري تراب البشـر
كمصري ا لذهب من الرتاب إذا غسل باملاء ،والزبد من اللبن إذا خمض ،فيجتمع تراب كل
قالب إىل قالبه ،فينتقل بإذن اهلل القادر إىل حيث الروح ،فتعود الصور بإذن املصور كهيئتها،
وتلج الروح فيها ،فإذا قد استوى ال ينكر من نفسه شيئ ًا)()3

[احلديث ]393 :سئل اإلمام الصادق :أفتتالشى الروح بعد خروج امليت عن قالبه

( )1الكايف.251/3:
( )2أماَل الصدوق.243/
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أم هو باق؟ فقال( :بل هو باق إىل وقت ينفخ يف الصور؛ فعند ذلك تبطل األشياء وتفنى،
فال حس وال حمسوس ،ثم أعيدت األشياء كام بدأها مدبرها ،وذلك أربع مائة سنة يسبت
فيها اخللق ،وذلك بني النفختني)()1

ثانيا ـ ما ورد حول العدالة اخلاصة باملوقف:
وهي األحاديث املوافقة ملا ورد يف القرآن الكريم من ذكر َتليات العدالة املرتبطة
باملحكمة اإلهلية التي تقام يف أرض املحرش ،ومن املعارف القرآنية املرتبطة هبذا ،والتي
نحاكم األحاديث إليها:
 .1أن األعامل تعرض عىل العباد قبل وزهنا وحساهبم عليها ،كام قال تعاىل﴿ :
َو ُع ِر ُضوا ع ََىل َر ِّب َك َص ًّفا َل َقدْ ِج ْئ ُت ُمونَا ك ََام َخ َل ْقنَا ُك ْم َأ َّو َل َم َّر ٍة َب ْل زَ ع َْم ُت ْم َأ َّل ْن ن َْج َع َل َل ُك ْم
ِ
ِ
ِ
ون َي َاو ْي َل َتنَا م ِ
رتى املُْ ْج ِر ِمنيَ ُم ْش ِف ِقنيَ ُِمَّا فِ ِيه َو َي ُقو ُل َ
ال َه َذا
َم ْوعدً ا (َ )48و ُوض َع ا ْلكت ُ
َ
َاب َف َ َ
ِ
ِ
َاب َال يغ ِ
ِ
ارضا َو َال َي ْظلِ ُم َر ُّب َك
َاد ُر َص ِغ َري ًة َو َال كَبِ َري ًة إِ َّال َأ ْح َص َ
ا ْلكت ِ ُ
اها َو َو َجدُ وا َما عَم ُلوا َح ً
َأحدً ا﴾ [الكهف ،]49 ،48 :وقال﴿ :و ُك َّل إِنْس ٍ
ان َأ ْلزَ ْمنَا ُه َطائِ َر ُه ِيف ُعنُ ِق ِه َو ُن ْخ ِر ُج َل ُه َي ْو َم
َ
َ
َ

ِ ِ ِ
ورا ( )13ا ْق َر ْأ كِتَا َب َك َك َفى بِنَ ْف ِس َك ا ْل َي ْو َم َع َل ْي َك َح ِسي ًبا ﴾ [اإلْساء:
ا ْلق َيا َمة كتَا ًبا َي ْل َقا ُه َمن ُْش ً
 ،]14 ،13وقالُ ﴿ :ينَ َّب ُأ ْ ِ
اإلن َْس ُ
ان َي ْو َمئِ ٍذ بِ َام َقدَّ َم َو َأ َّخ َر﴾ [القيامة ،]13 :وقد قال اإلمام الباقر
يف تفسريها( :بام قده م من خري ورش ،وما ه
أخر ُمها س َّن من ُسنهة ليست هن هبا من بعده ،فإن كان
رش ًا كان عليه مثل وزرهم وال ينقص من وزرهم يشء .وإن كان خري ًا كان له مثل أجرهم
ه
وال ينقص من أجورهم يشء)()2

( )1اإلحتجاج..77/2/
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والقراءة كام تفرسها النصوص املقدسة ليست جمرد رشح ووصف مثلام نقرأ الكتب
يف الدنيا؛ فليست تلك الكتب حروفا وكلامت ،بل هو نفسه العمل يراه صاحبه حارضا
ِ
ِ
ارضا ﴾ [الكهف]49:
مثلام فعله أول مرة ،كام قال تعاىلَ ﴿ :و َو َجدُ وا َما عَم ُلوا َح ً
وهكذا أشارت آيات أخرى إىل هذا املعنى كقوله تعاىلَ ﴿ :ي ْو َم َ ِ
َتدُ ُك ُّل َن ْف ٍ
س َّما

ِ
ِ
ٍ
ْْضا َو َما ع َِم َل ْت ِمن ُس َو ٍء ﴾ [آل عمران ،]30:وقوله ﴿ :عَلِ َم ْت َن ْف ٌس َّما
عَم َل ْت م ْن َخ ْري حمُّ َ ً
ت ﴾
ت ﴾ [التكوير ،]14:وقوله تعاىل﴿ :عَلِ َم ْت َن ْف ٌس َّما َقدَّ َم ْت َو َأ َّخ َر ْ
ْض ْ
َأ ْح َ َ
[االنفطار ،]5:وقوله تعاىلُ ﴿ :ينَ َّب ُأ ِ
نس ُ
ان َي ْو َمئِ ٍذ بِ َام َقدَّ َم َو َأ َّخ َر ﴾ [القيامة]13:
اإل َ

 .2من َتليات العدالة اإلهلية يف أرض املحرش ،وقبل احلساب واملوازين أو أثناءمها
توفري الشهود عىل األعامل ،إما مطلقا ،أو حسب طلب العامل الذي قد يشك يف أي يشء
رش َأعْدَ اء اهللَِّ ِإ َىل الن َِّار َف ُه ْم ُيوزَ ُع َ
ون َحتَّى إِ َذا َما
ُكتب يف كتابه ،كام قال تعاىلَ :
﴿و َي ْو َم ُ ْ
حي َ ُ
ِ ِِ ِ
وها َش ِهدَ َع َل ْي ِه ْم َس ْم ُع ُه ْم َو َأ ْب َص ُار ُه ْم َو ُج ُلو ُد ُه ْم بِ َام كَا ُنوا َي ْع َم ُل َ
َجاؤُ َ
ون َو َقا ُلوا جلُ ُلوده ْم َل َ
ِ
يش ٍء َو ُه َو َخ َل َق ُك ْم َأ َّو َل َم َّر ٍة َوإِ َل ْي ِه ُت ْر َج ُع َ
ون َو َما
َش ِهدت ُّْم َع َل ْينَا َقا ُلوا َأن َط َقنَا اهللَُّ ا َّلذي َأن َط َق ُك َّل َ ْ
ِ
َرت َ
ون َأ ْن َي ْش َهدَ َع َل ْي ُك ْم َس ْم ُع ُك ْم َوال َأ ْب َص ُار ُك ْم َوال ُج ُلو ُد ُك ْم َو َلكِن َظنَن ُت ْم َأ َّن اهللََّ ال
ُكن ُت ْم ت َْست ُ
ِ
يع َلم كَثِريا ُِّمَّا َتعم ُل َ ِ
اخل ِ ِ
اْسي َن ﴾
ون َو َذل ُك ْم َظنُّ ُك ُم ا َّلذي َظنَن ُتم بِ َر ِّب ُك ْم َأ ْر َدا ُك ْم َف َأ ْص َب ْح ُتم ِّم ْن ْ َ
َْ
َْ ُ ً

[فصلت]23 – 19:
ومن أعظم الشهادات التي ذكرها القرآن الكريم شهادة اهلل ،وهبا يكتفي املؤمنون،
ويستحيون من أن يطلبوا معها شهيدا آخر ،وقد قال تعاىل ـ يبني حمل شهادته وعظمتها ـ:
ِ
ِ
يش ٍء َش ِهيدٌ ﴾
﴿ َي ْو َم َي ْب َع ُث ُه ُم اهللَُّ َمجي ًعا َف ُينَ ِّب ُئ ُه ْم بِ َام عَم ُلوا َأ ْح َصا ُه اهللَُّ َون َُسو ُه َواهللَُّ ع ََىل ُك ِّل َ ْ
[املجادلة ،]6 :وقالُ ﴿ :ق ْل َأي َ ٍ
ْرب َش َها َد ًة ُق ِل اهللَُّ َش ِهيدٌ َب ْينِي َو َب ْينَ ُك ْم﴾ [األنعام:
يشء َأك َ ُ
ُّ ْ
 ،]19وقالَ ﴿ :وإِ َّما ُن ِر َين ََّك َب ْع َض ا َّل ِذي ن َِعدُ ُه ْم َأ ْو َنت ََو َّف َين ََّك َفإِ َل ْينَا َم ْر ِج ُع ُه ْم ُث َّم اهللَُّ َش ِهيدٌ ع ََىل
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ون بِآي ِ
ون﴾ [يونس ،]46 :وقالُ ﴿ :ق ْل يا َأ ْه َل ا ْلكِت ِ ِ
َما َي ْف َع ُل َ
ات اهللَِّ َواهللَُّ َش ِهيدٌ
َاب َل َ َت ْك ُف ُر َ َ
َ
ع ََىل َما َت ْع َم ُل َ
ون﴾ [آل عمران ،]98 :وقالَ ﴿ :و َما َن َق ُموا ِمن ُْه ْم إِ َّال َأ ْن ُيؤْ ِمنُوا بِاهللَِّ ا ْل َع ِز ِيز
يد ( )8ا َّل ِذي َله م ْل ُك السامو ِ
احل ِم ِ
ات َو ْاألَ ْر ِ
يش ٍء َش ِهيدٌ ﴾ [الربوج]9 ،8 :
َّ َ َ
ُ ُ
َْ
ض َواهللَُّ ع ََىل ُك ِّل َ ْ
وقد أخرب اهلل تعاىل أن املؤمنني يكتفون بشهادة اهلل ،وال يطلبون غريها ،ومن األمثلة
ِ
يسى ا ْب َن
عىل ذلك ما قصه علينا من قصة املسيح عليه السالم ،إذ قالَ ﴿:وإِ ْذ َق َال اهللَُّ َياع َ
ني ِمن د ِ
َّاس َّ ِ
اَت ُذ ِ
ْت ُق ْل َت لِلن ِ
ون َِل َأ ْن َأ ُق َ
ون اهللَِّ َق َال ُس ْب َحان ََك َما َي ُك ُ
ول
َم ْر َي َم َأ َأن َ
ون َو ُأ ِّم َي إِ َهل َ ْ ِ ْ ُ
ْت
َما َل ْي َس َِل بِ َح ٍّق إِ ْن ُكن ُْت ُق ْل ُت ُه َف َقدْ عَلِ ْم َت ُه َت ْع َل ُم َما ِيف َن ْف ِيس َو َال َأ ْع َل ُم َما ِيف َن ْف ِس َك إِن ََّك َأن َ

ع ََّال ُم ا ْل ُغ ُي ِ
وب (َ )116ما ُق ْل ُت َهل ُ ْم إِ َّال َما َأ َم ْرتَنِي بِ ِه َأ ِن ا ْع ُبدُ وا اهللََّ َر ِِّب َو َر َّب ُك ْم َو ُكن ُْت َع َل ْي ِه ْم
ْت ِ
ِ
َش ِهيدً ا َما ُد ْم ُت فِ ِ
يش ٍء َش ِهيدٌ ﴾
يب َع َل ْي ِه ْم َو َأن َ
الرق َ
يه ْم َف َل َّام ت ََو َّف ْيتَني ُكن َْت َأن َ َّ
ْت ع ََىل ُك ِّل َ ْ
[املائدة]117 ،116 :

ف إِ َذا ِج ْئنَا ِمن ُك ِّل ُأم ٍة بِ َش ِه ٍ
يد َو ِج ْئنَا بِ َك
ومنها شهادة األنبياء ،كام قال تعاىلَ ﴿ :ف َك ْي َ
ْ
َّ
ِ
ِ
ٍِ
الر ُس َ
ول َل ْو ُت َس َّوى ِهبِ ُم ْاألَ ْر ُض َو َال
ع ََىل َهؤُ َالء َش ِهيدً ا (َ )41ي ْو َمئذ َي َو ُّد ا َّلذي َن َك َف ُروا َوع َ
َص ُوا َّ
َي ْك ُت ُم َ
ون اهللََّ َح ِدي ًثا ﴾ [النساء ،]42 ،41 :وقال عن املسيح عليه السالمَ ﴿ :وإِ ْن ِم ْن َأ ْه ِل
ا ْلكِت ِ
َاب إِ َّال َل ُيؤْ ِمنَ َّن بِ ِه َق ْب َل َم ْوتِ ِه َو َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة َي ُك ُ
ون َع َل ْي ِه ْم َش ِهيدً ا ﴾ [النساء ،]159 :وقال
حاكيا عنهَ ﴿ :ما ُق ْل ُت َهل ُ ْم إِ َّال َما َأ َم ْرتَنِي بِ ِه َأ ِن ا ْع ُبدُ وا اهللََّ َر ِِّب َو َر َّب ُك ْم َو ُكن ُْت َع َل ْي ِه ْم َش ِهيدً ا َما
ْت ِ
ِ
ُد ْم ُت فِ ِ
يش ٍء َش ِهيدٌ ﴾ [املائدة:
يب َع َل ْي ِه ْم َو َأن َ
الرق َ
يه ْم َف َل َّام ت ََو َّف ْيتَني ُكن َْت َأن َ َّ
ْت ع ََىل ُك ِّل َ ْ

]117
وربام يكون هذا النوع من الشهود مرتبطا بالكتب العامة ،وخاصة تلك الكتب التي
ِ
ٍ
ٍ ِ
َاهبا
تؤرخ لألمم ،كام نص عىل ذلك قوله تعاىلَ ﴿ :وت ََرى ُك َّل ُأ َّمة َجاث َي ًة ُك ُّل ُأ َّمة ُتدْ عَى إِ َىل كت ِ َ
ِ
ِ
ا ْل َي ْو َم َُتْزَ ْو َن َما ُكنْ ُت ْم َت ْع َم ُل َ
احل ِّق إِنَّا ُكنَّا ن َْس َتن ِْس ُخ َما ُكنْ ُت ْم
ون (َ )28ه َذا كتَا ُبنَا َينْط ُق َع َل ْي ُك ْم بِ ْ َ
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َت ْع َم ُل َ
ون ﴾ [اجلاثية]29 ،28 :

وهو ما دل عليه قوله تعاىلَ ﴿ :و َي ْو َم َن ْب َع ُث ِم ْن ُك ِّل ُأ َّم ٍة َش ِهيدً ا ُث َّم َال ُيؤْ َذ ُن لِ َّل ِذي َن
َك َف ُروا َو َال ُه ْم ُي ْس َت ْع َت ُب َ
ون ﴾ [النحل ،]84 :وقالَ ﴿ :ونَزَ ْعنَا ِم ْن ُك ِّل ُأ َّم ٍة َش ِهيدً ا َف ُق ْلنَا َها ُتوا
رت َ
ُب ْر َها َن ُك ْم َف َعلِ ُموا َأ َّن ْ
ون﴾ [القصص]75 :
احلَ َّق هللَِّ َو َض َّل َعن ُْه ْم َما كَا ُنوا َي ْف َ ُ
ومنها شهادة كل من له عالقة بالعمل أو الشخص الذي يريد الشهادة له أو عليه،
كام قال تعاىل عن شهادة األرض التي مارس عليها العامل عمله﴿ :إِ َذا زُ ْل ِز َل ِ
ت ْاألَ ْر ُض
ِز ْلزَ َاهلا ( )1و َأ ْخرج ِ
ت ْاألَ ْر ُض َأ ْث َق َاهلَا (َ )2و َق َال ْ ِ
ان َما َهلَا (َ )3ي ْو َمئِ ٍذ ُحتَدِّ ُ
اإلن َْس ُ
ث َأ ْخ َب َار َها
َ َ َ
َ
( )4بِ َأ َّن َر َّب َك َأ ْو َحى َهلَا﴾ [الزلزلة]5 - 1 :
 .3من َتليات العدالة اإلهلية يف أرض املحرش ما وضعه اهلل تعاىل من قوانني ترتبط
بحساب عباده عىل أعامهلم ،ومساءلتهم عليها ،بحسب الظروف التي أتيحت هلم،
واإلمكانيات التي كانت يف طاقتهم ،وإتاحة الفرصة هلم ،ليجيبوا عىل ما يطرح عليهم من
أسئلة ،واالعتذار بام يرونه من معاذير ،بل يمكنهم أثناء احلساب أن يستدعوا من شاءوا من
الشهود ،أو ُمن يرىض بالدفاع عنهم.
وطبعا ،فإن العدالة املطلقة يف اآلخرة تستدعي دراسة كل قضية ،وبكل تفاصيلها،
واحليثيات املحيطة هبا ،وتعالج القضايا مجعيا ،وبكل ْسعة ،وليس مثل حماكم الدنيا التي
تتسم بالبطء والضعف الشديد ،والذي قد يستغله املخادعون يف التفلت من أحكامها ،وقد
ْسيع ِْ
احل َس ِ
قال تعاىل مشريا إىل ذلك﴿ :لِ َي ْج ِز َي اهللَُّ ُك َّل َن ْف ٍ
اب﴾
س َما ك ََس َب ْت إِ َّن اهللََّ َ ِ ُ
س بِ َام ك ََس َب ْت َال ُظ ْل َم ا ْل َي ْو َم إِ َّن اهللََّ َ ِ
[إبراهيم ،]51 :وقال﴿ :ا ْل َي ْو َم َُتْزَ ى ُك ُّل َن ْف ٍ
يع
ْس ُ
ِْ
احل َس ِ
اب﴾ [غافر]17 :
ففي هاتان اآليتان الكريمتان إشارة إىل كل ذلك؛ فاحلساب اإلهلي يشمل كل
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النفوس ،وبكل ما كسبت أيدهيا ،ويف نفس الوقت يكون ْسيعا ،ال كمحاكم الدنيا القارصة
الضعيفة.
باإلضافة إىل ذلك؛ فاحلساب اإلهلي يف ذلك املوقف ـ وبناء عىل العدالة املطلقة ـ ال
يستند للعلم اإلهلي فقط ،بل يستند فوق ذلك لكل أولئك الشهود الذين سبق ذكرهم،
والذين ال يمكن خداعهم أو رشوهتم ،بخالف حماكامت الدنيا التي يمكن أن خيادع فيها
املتهم املحكمة والقضاة ،بل قد يتمكن من إغرائهم بام يرغبون فيه من متاع احلياة الدنيا.
وقد أشار القرآن الكريم إىل حماولة املجرمني فعل ذلك يف اآلخرة ،مثلام كانوا
يفعلونه يف الدنيا ،كام قال تعاىلَ ﴿ :فا ْل َي ْو َم ال ُيؤْ َخ ُذ ِمنْ ُك ْم فِدْ َي ٌة َوال ِم َن ا َّل ِذي َن َك َف ُروا َم ْأ َوا ُك ُم
الن َُّار ِه َي َم ْوال ُك ْم َوبِئ َْس املَْ ِص ُري﴾ (احلديد )15:أي لو جاء أحدكم اليوم بملء األرض ذهب ًا
ومثله معه ليفتدي به من عذاب اهلله ما قبل منه.
وهنُ ْم
رص َ
ومثله ذكر القرآن الكريم يأس املجرم من استعامل هذه الوسيلة؛ فقالُ ﴿ :ي َب َّ ُ
احبتِ ِه و َأ ِخ ِ
ِ
يود املُْج ِرم َلو ي ْفت َِدي ِمن ع ََذ ِ ِ ِ ٍ ِ ِ
يه (َ )12و َف ِصي َلتِ ِه ا َّلتِي
اب َي ْومئذ بِ َبنيه (َ )11و َص َ َ
ْ
َ َ ُّ ْ ُ ْ َ
ُتؤْ ِو ِ
يه (َ )13و َم ْن ِيف ْاألَ ْر ِ
ض َمجِي ًعا ُث َّم ُين ِْج ِيه﴾ [املعارج]14 - 11 :

وهكذا ذكر القرآن الكريم مسؤولية كل شخص يف ذلك العاَل عن نفسه ،وأنه ال
َّاس ا َّت ُقوا َر َّب ُك ْم َو ْ
ُي ِزي َوالِدٌ َع ْن
ينفعه إال عمله ،كام قال تعاىلَ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا الن ُ
اخ َش ْوا َي ْو ًما َال َ ْ
َو َل ِد ِه َو َال َم ْو ُلو ٌد ُه َو َج ٍاز َع ْن َوالِ ِد ِه َش ْيئًا ﴾ [لقامن]33 :
وهكذا؛ فإن من مقتضيات العدالة اإلهلية يف ذلك املوقف أال حياسب الشخص إال
عىل ما عملت يده ،أو كان له سبب فيه؛ فال حياسب عىل ما هو خارج عن قدرته ،كام قال
ف اهللَُّ َن ْف ًسا إِ َّال ُو ْس َع َها َهلَا َما ك ََس َب ْت َو َع َل ْي َها َما ا ْكت ََس َب ْت﴾ [البقرة،]286 :
تعاىلَ ﴿ :ال ُي َك ِّل ُ
َاها﴾ [الطالق]7 :
وقالَ ﴿ :ال ُي َك ِّل ُ
ف اهللَُّ َن ْف ًسا إِ َّال َما آت َ
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وهكذا فإنه ال حياسب عىل ما عمل غريه ،إن َل يكن له عالقة به ،كام قال تعاىل﴿:
ِ
ِ ِ
يش ٌء َو َل ْو ك َ
َان َذا ُق ْر َبى﴾
َو َال ت َِز ُر َو ِاز َر ٌة ِوزْ َر ُأ ْخ َرى َوإِ ْن تَدْ ُع ُم ْث َق َل ٌة إِ َىل محْل َها َال ُ ْ
حي َم ْل منْ ُه َ ْ
[فاطر ،]18 :وقالَّ ﴿ :م ِن ْاهتَدَ ى َفإِن ََّام َ ْهيتَدي لِنَ ْف ِس ِه َو َمن َض َّل َفإِن ََّام َي ِض ُّل َع َل ْي َها َوالَ ت َِز ُر
َو ِاز َر ٌة ِوزْ َر ُأ ْخ َرى َو َما ُكنَّا ُم َع ِّذبِنيَ َحتَّى َن ْب َع َث َر ُسوالً ﴾ [اإلْساء]15:
 .4من َتليات العدالة اإلهلية يف أرض املحرش تلك املوازين الكثرية التي توزن هبا
األعامل وأصحاهبا ،بعد تلك املراحل الكثرية الطويلة التي يمر هبا اإلنسان ،سواء يف حياته
الدنيا ،أو يف حياة الربزخ ،أو بعد تلك املواقف الطويلة يف أرض املحرش.
ين ا ْل ِق ْس َط لِ َي ْو ِم ا ْل ِق َيا َم ِة َفال ُت ْظ َل ُم َن ْف ٌس َش ْيئ ًا
وقد أشار إىل هذا قوله تعاىلَ ﴿:ون ََض ُع ا َْمل َو ِاز َ
َو ِإ ْن َ
كَان ِم ْث َق َال َح َّب ٍة ِم ْن َخ ْر َد ٍل َأ َت ْينَا ِ َهبا َوكَ َفى ِبنَا َحا ِس ِبنيَ ﴾ (االنبياء)47:
فهذه اآلية الكريمة َل تصف امليزان إال بالدقة العالية ،وكونه ال يبخس أحدا حقا من
حقوقه ،كام أهنا ذكرت أنه ال يوجد ميزان واحد ،بل موازين متعددة ،أي أن لكل يشء
ميزانه اخلاص به ..فللصرب ميزانه ..وللكرم ميزانه ..ولإليامن ميزانه ..وغري ذلك ،مثلام
نجد يف الدنيا املوازين املختلفة لكل املقادير املشكلة للبناء الكون أو اجلسدي أو غريمها.
وهكذا ورد يف القرآن الكريم وصف امليزان بكونه خيضع ملعايري احلق ،وأنه عىل
أساسها يكون التمييز ،كام قال تعاىلَ ﴿:وا ْل َوزْ ُن َي ْو َمئِ ٍذ ْ
احلَ ُّق َف َم ْن َث ُق َل ْت َم َو ِازينُ ُه َف ُأو َلئِ َك ُه ُم
ون﴾ (ألعراف ،)8:وقالَ ﴿:ف َم ْن َث ُق َل ْت َم َو ِازينُ ُه َف ُأو َلئِ َك ُه ُم املُْ ْفلِ ُح َ
املُْ ْفلِ ُح َ
ون﴾
(املؤمنون)102:
ِ
ِ
ِ
ِ
رسوا
وبخالفه من خفت موازينه ،قال تعاىلَ ﴿:و َم ْن َخ َّف ْت َم َوازينُ ُه َف ُأو َلئ َك ا َّلذي َن َخ ُ
َأ ْن ُف َس ُه ْم بِ َام كَا ُنوا بِآياتِنَا َي ْظلِ ُم َ
ون﴾ (ألعراف ،)9:وقالَ ﴿:و َم ْن َخ َّف ْت َم َو ِازينُ ُه َف ُأو َلئِ َك
ِ
ِ
رسوا َأ ْن ُف َس ُه ْم ِيف َج َهن ََّم َخالِدُ َ
ون﴾ (املؤمنون)103:
ا َّلذي َن َخ ُ
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وبذلك فإن الوصف الذي وصف اهلل تعاىل به امليزان ال عالقة له بتلك التصورات
واألخيلة التي اعتربها بعضهم أصال من أصول العقائد ،فوضع يف صفات امليزان كونه ذا
كفتني ..وكل كفة هلا حجم معني.
بناء عىل هذا سنستعرض ما ورد من األحاديث املوافقة للقرآن الكريم حول هذه
املرحلة ،والتي قسمناها بحسب مصادرها إىل قسمني:
 1ـ األحاديث النبوية حول العدالة اخلاصة باملوقف:
من األحاديث التي نرى قبوهلا بسبب عدم معارضتها للقرآن الكريم:
أ ـ ما ورد يف املصادر السنية:
[احلديث ]394 :قال رسول اهلل ( :نعم الشىء اإلمارة ملن أخذها بحقها ،وبئس
الشىء اإلمارة ملن أخذها بغري حقها ،فتكون عليه حرسة يوم القيامة)()1

[احلديث ]395 :قال رسول اهلل ( :ما جلس قوم جملسا قط َل يذكروا اهلل إال كان
عليهم حرسة يوم القيامة)()2

[احلديث ]396 :قال رسول اهلل ( :ما من قوم جلسوا جملسا َل يذكروا اهلل فيه إال
كان عليهم ترة ،وما من رجل مشى طريقا فلم يذكر اهلل عز وجل إال كان عليه ترة ،وما من
رجل أوى إىل فراشه فلم يذكر اهلل عز وجل إال كان عليه ترة)( )3

[احلديث ]397 :قال رسول اهلل ( :حوسب رجل ُمن كان قبلكم فلم يوجد له

(  )1املعجم الكبري للطربانى.138/5 :
(  )2قال اهليثمى :رواه الطربانى َّف األوسط ،وفيه عمرو بن احلصني العقيىل وهو مرتوك .جممع الزوائد.80/10 :
(  )3رواه أمحد ،والرتمذي ،جممع الزوائد ومنبع الفوائد ()80 /10
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من اخلري يشء إال أنه كان خيالط الناس وكان موْس ًا ،فكان يأمر غلامنه أن يتجاوزوا عن
املعرس .قال :قال اهلل عز وجل :نحن أحق بذلك منهَ ،تاوزوا عنه)()1

[احلديث ]398 :قال رسول اهلل  يف خطبته يف حجة الوداع( :وأنتم تسألون عني،
فام أنتم قائلون؟) ،قالوا :نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت ،فقال ـ بإصبعه السبابة،
يرفعها إىل السامء وينكتها إىل الناس ـ( :اللهم ،اشهد ،اللهم ،اشهد) ثالث مرات(.)2
[احلديث ]399 :قال رسول اهلل ( :ال تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه
حتى يسأل عن مخس :عن عمره فيم أفناه ،وعن شبابه فيم أباله ،وماله من أين اكتسبه وفيم
أنفقه ،وماذا عمل فيام علم)()3

[احلديث ]400 :قال رسول اهلل ( :إن أول ما حياسب به العبد يوم القيامة من
عمله صالته ،فإن صلحت فقد أفلح وأنجح ،وإن فسدت فقد خاب وخرس ،فإن انتقص
من فريضته يشء قال الرب عز وجل :انظروا هل لعبدي من تطوع ،فيكمل به ما انتقص
من الفريضة ،ثم يكون سائر عمله عىل ذلك)

()4

[احلديث ]401 :قال رسول اهلل ( :إن أول ما حياسب الناس به يوم القيامة من
أعامهلم الصالة ،قال :يقول ربنا عز وجل ملالئكته :انظروا يف صالة عبدي ،أمتها أم نقصها؟
فإن كانت تامة كتبت له تامة ،وإن كان انتقص منها شيئ ًا ،قال :انظروا ،هل لعبدي من
تطوع ،فإن كان له تطوع ،قال :أمتوا لعبدي فريضته من تطوعه ،ثم تؤخذ األعامل بعد

(  )1رواه مسلم ()1561
(  )2صحيح مسلم  886/2ح()1218
(  )3رواه الرتمذي ()2416
(  )4رواه أبو داود ( ،)864والرتمذي ( ،)413والنسائي ( ،)232 /1وابن ماجه ()1425
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ذلك)()1

[احلديث ]402 :قال رسول اهلل ( :ال تقتل نفس ظلام إال كان عىل ابن آدم األول
كفل من دمها ،ألنه كان أول من سن القتل)()2

فهذا احلديث يشري إىل أن جرائم ابن آدم الذي سن القتل ،لن يكفي فيها كتابه
اخلاص به ،والذي يكتفي بأعامله طيلة حياته ،وإنام يضم إليها هذه اجلرائم التي َتاوزت
حياته ،وشخصه.
[احلديث ]403 :قال رسول اهلل ( :من سن يف اإلسالم سنة حسنة ،كان له أجرها
وأجر من عمل هبا من بعده ،من غري أن ينقص من أجورهم شيئا ،ومن سن يف اإلسالم
سنة سيئة  ،كان عليه وزرها ووزر من عمل هبا من بعده ،من غري أن ينقص من أوزارهم
شيئا)()3

[احلديث ]404 :قال رسول اهلل ( :يؤتى يوم القيامة بصحف خمتمة ،فتنصب
بني يدي اهلل تبارك وتعاىل ،فيقول تبارك وتعاىل ،ألقوا هذه واقبلوا هذه ،فتقول املالئكة،
وعزتك ما رأينا إال خري ًا ،فيقول اهلل عز وجل إن هذا كان لغري وجهي ،وإن ال أقبل اليوم
إال ما ابتغي به وجهي) ويف رواية( :فتقول املالئكة :وعزتك ما كتبنا إال ما عمل ،قال:
صدقتم إن عمله كان لغري وجهي)

()4

[احلديث ]405 :قال رسول اهلل  عند رجوعه من غزوة حنني ،وقد نزل قفر ًا من

(  )1رواه أبو داود ()864
(  )2رواه البخاري ( )3336ومسلم ()1677
(  )3رواه مسلم برقم ()1017
(  )4رواه الطربان يف (املعجم األوسط) ()2603( )97 /3
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األرض ليس فيه يشء( :من وجد عود ًا فليأت به ،ومن وجد حطب ًا أو شيئ ًا فليأت به)،
وبعد أن مجعوا ركاما من احلطب ،قال ( :أترون هذا؟ فكذلك َتمع الذنوب عىل الرجل
منكم كام مجعتم هذا ،فليتق اهلل رجل ،وال يذنب صغرية وال كبرية ،فإهنا حمصاة عليه)

()1

[احلديث ]406 :قال رسول اهلل ( :طوبى ملن وجد يف صحيفته استغفار ًا
كثري ًا)()2

[احلديث ]407 :قال رسول اهلل  يف قوله تعاىلُ ﴿ :ث َّم َل ُت ْس َأ ُل َّن َي ْو َمئِ ٍذ ع ِ
َن الن َِّعي ِم﴾
[التكاثر( :]8 :والذي نفيس بيده من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة :ظل بارد ورطب
طيب وماء بارد)

()3

[احلديث ]408 :قال رسول اهلل ( :إن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من
النعيم أن يقال له :أَل نصح لك جسمك ،ونرويك من املاء البارد؟)

()4

[احلديث ]409 :سئل رسول اهلل  عن النعم ،وهل حياسب عليها ،فقال( :نعم
إال من ثالث :خرقة كف هبا الرجل عورته ،أو كرسة سد هبا جوعته ،أو حجر يتدخل فيه
من احلر والقر)

()5

[احلديث ]410 :قال رسول اهلل ( :يا معرش من آمن بلسانه وَل يدخل اإليامن
قلبه ال تغتابوا املسلمني ،وال تتهبعوا عوراهتم؛ فإنهه من اتهبع عوراهتم ،يتهبع اهلل عورته ،ومن

(  )1رواه الطربان ()5485( )52 /6
(  )2رواه ابن ماجه ( ،)3093والبزار ( ،)3508( )433 /8والنسائى يف (السنن الكربى) ()10289( )118 /6
(  )3رواه الرتمذي ()2369
(  )4رواه الرتمذي ()3358
(  )5رواه أمحد ()20244
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يتهبع اهلل عورته يفضحه يف بيته)

( )1

[احلديث ]411 :قال رسول اهلل ( :من ه
أذل عنده مؤمن فلم ينرصه وهو قادر
ه
وجل عىل رؤوس اخلالئق يوم القيامة)
عىل أن ينرصه أذ هله اهلل عزه

()2

[احلديث ]412 :قال رسول اهلل ( :من أكل برجل مسلم أكلة ه
فإن اهلل يطعمه
مثلها يف جهنهم ،ومن كيس ثوبا برجل مسلم ه
فإن اهلل يكسوه مثله من جهنهم ،ومن قام برجل
فإن اهلل يقوم به مقام سمعة ورياء يوم القيامة)()3
مقام سمعة ورياء ،ه

[احلديث ]413 :قال رسول اهلل ( :املسلم أخو املسلم ال يظلمه وال يسلمه ،ومن
فرج اهلل عنه كربة من
فرج عن مسلم كربة ه
كان يف حاجة أخيه كان اهلل يف حاجته ،ومن ه
كربات يوم القيامة ،ومن سرت مسلام سرته اهلل يوم القيامة)

()4

[احلديث ]414 :قال رسول اهلل َّ ( :
إن اهلل َل َيس َأ ُل العبدَ يو َم القيامة حتى َي ُقول:
ِ
حجته قال :يا رب ،رجوتك وفرقت
ما منعك إذ َ
رأيت املنكر أن ُتنكره؟ فإذا ل َّقن اهلل عبدً ا َّ
من الناس)()5

[احلديث ]415 :قال رسول اهلل ( :الدواوين عند اهلل عز وجل ثالثة :ديوان ال
يعبأ اهلل به شيئ ًا ،وديوان ال يرتك اهلل منه شيئ ًا ،وديوان ال يغفره اهلل ،فأما الديوان الذي ال
يغفره اهلل :فالرشك باهلل ،قال اهلل عز وجل﴿ :إِ َّن ُه َم ْن ُي ْ ِ
رش ْك بِاهللَِّ َف َقدْ َح َّر َم اهللَُّ َع َل ْي ِه ْ
اجلَنَّ َة﴾

(  )1رواه أبو داود ()4880
(  )2رواه أمحد ()487 /3
(  )3رواه أبو داود ( )4881وأمحد ()229 /4
(  )4البخاري -الفتح  )2442( 5واللفظ له ،مسلم ()2580
(  )5احلميدي ( )739وأمحد )11232( 27/3
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[املائدة ،]72 :وأما الديوان الذي ال يعبأ اهلل به شيئ ًا ،فظلم العبد نفسه فيام بينه وبني ربه،
من صوم يوم تركه أو صالة تركها ،فإن اهلل عز وجل يغفر ذلك ويتجاوز إن شاء ،وأما
الديوان الذي ال يرتك اهلل منه شيئ ًا :فظلم العباد بعضهم بعض ًا ،القصاص ال حمالة)()1

[احلديث ]416 :قال رسول اهلل ( :من كانت عنده مظلمة ألخيه فليتحلله منها،
ثم دينار وال درهم من قبل أن يؤخذ ألخيه من حسناته ،فإن َل يكن له حسنات
فإنه ليس َّ
أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه)()2

[احلديث ]417 :قال رسول اهلل ( :أتدرون من املفلس؟) قالوا :املفلس فينا من
ال درهم له وال متاع ،فقال( :إن املفلس من أمتي من يأيت يوم القيامة بصالة وصيام وزكاة،
ويأيت وقد شتم هذا ،وقذف هذا ،وأكل مال هذا ،وسفك دم هذا ،ورضب هذا ،فيعطى
هذا من حسناته ،وهذا من حسناته ،فإن فنيت حسناته قبل أن يقىض ما عليه ،أخذ من
خطاياهم فطرحت عليه ،ثم طرح يف النار)()3

[احلديث ]418 :قال رسول اهلل  ( :ه
إن الشيطان قد يئس أن تعبد األصنام بأرض
العرب ولكن سريىض منكم بام هو دون ذلك باملح هقرات وهي املوبقات ،فاتهقوا الظلم ما
استطعتم ه
فإن العبد ليجيء يوم القيامة بأمثال اجلبال من الطاعات فريى هأهنا ستنجينهه ،فام
رب ه
إن فالنا ظلمني بمظلمة فيقال :امح من حسناته ،فام يزال
يزال عبد ُييء فيقول :يا ه
كذلك حتى ما يبقى له من حسناته يشء ،ه
وإن مثل ذلك مثل سفر نزلوا بفالة من األرض

(  )1رواه أمحد ( ،)26073( )240 /6واحلاكم ()619 /4
(  )2رواه البخاري ()6534
(  )3رواه مسلم رقم ( ،)2581والرتمذي رقم ()2420
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فتفرق القوم فاحتطبوا فلم يلبثوا أن أوقدوا نارهم وصنعوا ما أرادوا
ليس معهم حطب ه
الذنوب)()1
وكذلك ه

[احلديث ]419 :قال رسول اهلل ( :خيلص املؤمنون من النار ،فيحبسون عىل
قنطرة بني اجلنة والنار ،فيقص لبعضهم من بعض مظاَل كانت بينهم يف الدنيا ،حتى إذا
هذبوا ونقوا أذن هلم يف دخول اجلنة ،فوالذي نفس حممد بيده ألحدهم أهدى بمنزله يف
اجلنة منه بمنزله كان يف الدنيا)()2

[احلديث ]420 :قال رسول اهلل ( :ال يبقى بر وال فاجر إال دخلها ،فتكون عىل
املؤمن برد ًا وسالم ًا كام كانت عىل إبراهيم ،حتى إن للنار ضجيج ًا من بردهم ،ثم ينجي اهلله
الذين اتقوا ويذر الظاملني فيها جثي ًا) ()3
[احلديث ]421 :قال رسول اهلل ( :أول ما يقىض بني الناس بالدماء)()4

[احلديث ]422 :قال رسول اهلل ( :كلمتان خفيفتان عىل اللسان ثقيلتان يف
امليزان حبيبتان إىل الرمحن :سبحان اهلل وبحمده سبحان اهلل العظيم)

()5

[احلديث ]423 :قال رسول اهلل  جلويرية( :لقد قلت بعدك أربع كلامت ثالث
مرات لو وزنت بام قلت منذ اليوم لوزنتهن :سبحان اهلل وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه

(  )1قال العراقي يف [َتريج أحاديث إحياء علوم الدين ( /])2690 /6رواه أمحد بإسناد حسن ،ورواه أبو يعىل
واخلرائطي يف مساوئ األخالق والطربان يف الكبري واحلاكم والضياء.
(  )2رواه البخاري ()6535
(  )3رواه أمحد ()328/3
(  )4رواه البخاري ( ،)6533ومسلم ()1678
(  )5رواه البخاري( )6406ومسلم ()2694

164

وزنة عرشه ومداد كلامته)()1

[احلديث ]424 :قال رسول اهلل ( :خصلتان أو خلتان ال حيافظ عليهام عبد
مسلم ،إال دخل اجلنة ،مها يسري ،ومن يعمل هبام قليل ،يسبح يف دبركل صالة عرشا ،وحيمد
عرشا ،ويكربعرشا ،فذلك مخسون ومائة باللسان ،وألف ومخسامئة يف امليزان ،يكرب أربعا
وثالثني إذا أخذ مضجعه ،وحيمد ثالثا وثالثني ،ويسبح ثالثا وثالثني ،فتلك مائة باللسان،
وألف يف امليزان) ،قالوا :يا رسول اهلل ،كيف مها يسري ،ومن يعمل هبام قليل؟ قال( :يأيت
أحدكم الشيطان يف منامه ،فينومه قبل أن يقوله ،ويأتيه يف صالته فيذكره حاجه قبل أن
يقوهلا)()2

[احلديث ]425 :قال رسول اهلل ( :بخ بخ خلمس ما أثقلهن يف امليزان :ال إله إال
اهلل ،وسبحان اهلل ،واحلمد هلل ،واهلل أكرب ،والولد الصالح للمرء املسلم فيحتسبه)

()3

[احلديث ]426 :قال رسول اهلل ( :ما من يشء أثقل يف امليزان من حسن اخللق)
( )4

[احلديث ]427 :قال رسول اهلل ( :ما من يشء يوضع يف امليزان أثقل من حسن
اخللق وإن صاحب حسن اخللق ليبلغ به درجة صاحب الصوم والصالة)

()5

[احلديث ]428 :قال رسول اهلل  ألِب ذر(:أال أدلك عىل خصلتني مها خفيفتان

(  )1رواه مسلم ()2726
(  )2رواه أمحد ( )6616وأبو داود( )5065والرتمذي( )3410والنسائي( )1331وابن ماجة()926
(  )3رواه أمحد()15107
(  )4رواه أبو داود()4799
(  )5رواه الرتمذي()2003
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عىل الظهر وأثقل يف امليزان من غريمها؟ قال :بىل يا رسول اهلل ،قال(:عليك بحسن اخللق،
وطول الصمت ،فوالذي نفيس بيده ما عمل اخلالئق بمثلهام)()1

[احلديث ]429 :قال رسول اهلل ( :من دعا إىل هدى ،كان له من األجر مثل
أجور من تبعه ،ال ينقص ذلك من أجورهم شيئا)

()2

[احلديث ]430 :قال رسول اهلل ( :من َن َّفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا،
َن َّفس اهلل عنه كربة من كرب يوم القيامة ،ومن يرس عىل م ِ
عرس ،يرس اهلل عليه يف الدنيا
ُ
َ َّ َ
واآلخرة)()3

ْسه أن ُين ِْج َي ُه اهلل من ُك َرب يوم القيامة
[احلديث ]431 :قال رسول اهلل ( :من َ َ
معرس ،أو يضع عنه) ()4
ٍ
فل ُينَ ِّفس عن

[احلديث ]432 :قال رسول اهلل ( :من عال جاريتني حتى تبلغا ،جاء يوم القيامة
أنا وهو) .وضم أصابعه(.)5
[احلديث ]433 :روي يف احلديث أنه عندما تعجب الصحابة من دقة ساقي عبد اهلل
بن مسعود قال هلم رسول اهلل (:أتعجبون من دقة ساقيه والذي نفيس بيده هلام يف امليزان
أثقل من أحد)()6

(  )1كشف األستار عن زوائد البزار ()220 /4
(  )2رواه مسلم6804/
(  )3رواه مسلم6853 /
(  )4رواه مسلم7512 /
(  )5رواه مسلم6695 /
(  )6رواه أمحد ()420/1
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[احلديث ]435 :قال رسول اهلل ( :يوزن يوم القيامة مداد العلامء ودماء الشهداء
فريجح مداد العلامء عىل دماء الشهداء)()1

ِ
يم َهل ُ ْم َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة َوزْ ن ًا﴾
[احلديث ]435 :قال رسول اهلل  يف قوله تعاىلَ ﴿:فال ُنق ُ
(الكهف( :)105 :يؤتى يوم القيامة بالرجل السمني فال يزن عند اهلله جناح بعوضة)(،)2
ِ
يم َهل ُ ْم َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة َوزْ ن ًا﴾ (الكهف)105 :
ثم قرأ قوله تعاىلَ ﴿:فال ُنق ُ
[احلديث ]436 :قال رسول اهلل ( :إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان اهلل
تعاىل ما يظن أن تبلغ ما بلغت ،يكتب اهلل له هبا رضوانه إىل يوم يلقاه ،وإن الرجل ليتكلم
بالكلمة من سخط اهلل ما يظن أن تبلغ ما بلغت ،يكتب اهلل عليه هبا ،سخطه إىل يوم يلقاه)()3

[احلديث ]437 :قال رسول اهلل ( :تنصب املوازين يوم القيامة ،فيؤتى بأهل
الصالة فيوفون أجورهم باملوازين ،ويؤتى بأهل الصيام فيوفون أجورهم باملوازين ،ويؤتى
بأهل الصدقة فيوفون أجورهم باملوازين ،ويؤتى بأهل احلج فيوفون أجورهم باملوازين،
ويؤتى بأهل البالء فال ينصب هلم ميزان وال ينترش هلم ديوان ويصب عليهم األجر صب ًا
بغري حساب)()4

[احلديث ]438 :قال رسول اهلل ( :لتؤدن احلقوق إىل أهلها يوم القيامة ،حتى
يقاد للشاة اجللحاء ،من الشاة القرناء)()5

(  )1عزاه املناوى ( )466/6للشريازى َّف كتاب األلقاب.
(  )2رواه البخاري برقم ()4729
(  )3رواه البخاري  ،266 / 11ومسلم رقم ( ،)2988والرتمذي رقم ()2315
(  )4الرتغيب والرتهيب لقوام السنة ()334 /1
(  )5صحيح مسلم  1997/4ح()2582
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[احلديث ]439 :رأى رسول اهلل  شاتني تنتطحان ،فقال ألِب ذر :يا أبا ذر ،هل
تدري فيم تنتطحان؟ قال؟ ال ،قال( :لكن اهلل يدري ،وسيقيض بينهام) ()1

[احلديث ]440 :قال رسول اهلل ( :يقيض اهلل بني خلقه اجلن واإلنس والبهائم،
وإنه ليقيد يومئذ اجلامء من القرناء)()2

[احلديث ]441 :قال رسول اهلل  يف احلديث القديس( :وعزيت ال يسكنها مدمن
مخر وال ديوث) ،قالوا(:يا رسول اهلل وما الديوث؟) ،قال(:من يقر السوء يف أهله) ()3

[احلديث ]442 :قال رسول اهلل ( :من قتل معاهدا َل يرح رائحة اجلنة ،وأن
رحيها ليوجد من مسرية أربعني عاما) ()4

[احلديث ]443 :قال رسول اهلل ( :أال من قتل نفسا معاهدة له وذمة رسوله فقد
أخفر بذمة اهلل فال يرح رائحة اجلنة ،وإن اجلنة ليوجد رحيها من مسرية سبعني خريفا) ()5

[احلديث ]444 :قال رسول اهلل ( :ما من إمام وال وال بات ليلة سوداء غاشا
لرعيته إال حرم اهلل عليه اجلنة وعرفها يوجد يوم القيامة من مسرية سبعني سنة) ()6

[احلديث ]445 :قال رسول اهلل ( :من اسرتعى رعية فلم حيطهم بنصيحة َل ُيد
ريح اجلنة وإن رحيها ليوجد من مسرية مائة عام .من انتسب إىل غري أبيه َل يرح رائحة اجلنة

(  )1رواه أمحد )21768( 162/5
(  )2ابن جرير يف تفسريه ()18 - 17 / 30
(  )3رواه اخلرائطي يف مساوئ االخالق ،كنز العامل ()131 /6
(  )4رواه البخاري  193 / 6و.194
(  )5رواه الرتمذي رقم ( ،)1403وابن ماجة رقم ()2687
(  )6رواه الطربان يف الكبري كام َّف جممع الزوائد ()213/5
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وإن رحيها ليوجد من مسرية مخس مائة عام) ()1

[احلديث ]446 :قال رسول اهلل ( :ال يدخل اجلنة شيخ زان ،وال مسكني
مستكرب ،وال منان بعمله عىل اهلل) ()2

[احلديث ]447 :قال رسول اهلل ( :ثالثة ال ينظر اهلل إليهم يوم القيامة ،وال
يزكيهم ،وهلم عذاب أليم :شيخ زان ،وملك كذاب ،وعائل مستكرب) ()3

[احلديث ]448 :قال رسول اهلل ( :إياكم وعقوق الوالدين؛ فإن اجلنة يوجد
رحيها من مسرية ألف عام وال ُيد رحيها عاق وال قاطع رحم وال شيخ زان وال جار إزاره
خيالء ،إنام الكربياء هلل عز وجل) ()4

[احلديث ]449 :قال رسول اهلل ( :صنفان من أهل النار َل أرمها بعد :قوم معهم
سياط كأذناب البقر يْضبون هبا الناس ،ونساء كاسيات عاريات ُميالت مائالت رؤسهن
كأسنمة البخت املائلة ،ال يدخلن اجلنة وال ُيدن رحيها ،وإن رحيها لتوجد من مسرية كذا
وكذا) ()5

[احلديث ]450 :قال رسول اهلل ( :ال تسأل املرأة زوجها الطالق يف غري كنهه
فتجد ريح اجلنة! وإن رحيها لتوجد من مسرية أربعني عاما) ()6

(  )1رواه البخاري  ،112 / 13ومسلم رقم ()142
(  )2رواه مسلم ( ،107أمحد ()480/2
(  )3رواه مسلم ( ،107أمحد ()480/2
(  )4رواه الديلمي ،كنز العامل ()77 /16
(  )5رواه مسلم ( 168/6و)155/8
(  )6رواه أبو داود رقم ( ،)2226والرتمذي رقم ()1187
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[احلديث ]451 :قال رسول اهلل ( :رأيت رج ً
ال من أمتي عىل الرصاط ،يرتعد
كام ترتعد السعفة يف يوم ريح عاصف ،فجاءه حسن ظنه باهلل ،فسكَّن رعدته ومىض عىل
الرصاط ،ورأيت رج ً
ال من أمتي عىل الرصاط ،يزحف أحيان ًا ،وحيبو أحيان ًا ،ويتعلق أحيان ًا،
فجاءته صالته عيل فأقامته عىل قدميه ،ومىض عىل الرصاط)()1

[احلديث ]452 :سئل رسول اهلل  :ما اجلرس يا رسول اهلل؟ ..قال( :مدخضة
مزلة ،عليه خطاطيف ،وكالليب ،وحسكة مفلطحة هلا شوكة عقيفاء تكون بنجد يقال هلا
السعدان)

()2

[احلديث ]453 :قال رسول اهلل ( :حيمل الناس عىل الرصاط يوم القيامة
فتتقادع( )3هبم جنبتا الرصاط تقادع الفراش يف النار)

()4

[احلديث ]454 :قال رسول اهلل ( :يف حافتي الرصاط كالليب معلقة مأمورة
بأخذ من أمرت به)

()5

[احلديث ]455 :قال رسول اهلل ( :بالرصاط كالليب مثل شوك السعدان أما
رأيتم شوك السعدان؟) قالوا :بىل يا رسول اهلل ،قال( :فإهنا مثل شوك السعدان ،غري أن ال
يعلم قدر عظمها إال اهلل)()6

(  )1أماَل الصدوق301:
(  )2رواه البخاري ( )7439واللفظ له ،ومسلم ()183
(  )3قال ابن األثري يف (النهاية) (( :)24 /4قوله( :فتتقادع هبم جنبتا الرصاط تقادع الفراش يف النار) أي تسقطهم فيها
بعضهم فوق بعض .وتقادع القوم :إذا مات بعضهم إثر بعض)
(  )4رواه أمحد ( ،)20457( )43 /5والطربان يف (املعجم الصغري) ()929( )142 /2
(  )5رواه مسلم ()195
(  )6رواه البخاري ( ،)7437ومسلم ()182
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[احلديث ]456 :قال رسول اهلل ( :ويوضع الرصاط مثل حد املوسى ،فتقول
املالئكة :من ُييز عىل هذا؟ فيقول :من شئت من خلقي :فيقولون :ما عبدناك حق
عبادتك)()1
[احلديث ]457 :قال رسول اهلل ( :الرصاط كحد السيف ،دحض مزلة)()2

[احلديث ]458 :عن أنس قال :سألت رسول اهلل أن يشفع َل يوم القيامة ،قال:
(أنا ٌ
فاعل إن شاء اهلل) قلت :فأين أطلبك؟ قال( :أول ما تطلبي عىل الرصاط) ،قلت :فإن
َل ألقك عىل الرصاط؟ قال( :فاطلبني عند امليزان) ،قلت :فإن َل ألقك عند امليزان؟ قال:
(فاطلبني عند احلوض ،فإن ال أخطي هذه الثالثة مواطن) ()3

[احلديث ]459 :قال رسول اهلل ( :شعار املؤمنني عىل الرصاط يوم القيامة :رب
سلم سلم)()4

[احلديث ]460 :قال رسول اهلل ( :تقول النار للمؤمن يوم القيامة :جز يا مؤمن
فقد أطفأ نورك هلبي)()5

[احلديث ]461 :عن عائشة قالت :ذكرت النار فبكيت ،فقال رسول اهلل ( :ما
يبكيك؟) قلت :ذكرت النار فبكيت ،فهل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ فقال( :أما يف ثالثة
مواطن فال يذكر أحدٌ أحدا .عند امليزان حتى يعلم أخيف ميزانه أم يثقل ،وعند تطاير

(  )1رواه احلاكم ()629 /4
(  )2رواه احلاكم ()408 /2
(  )3الرتمذي ()2433
(  )4الرتمذي ()2432
(  )5الطربان ()258/22
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الصحف حتى يعلم أين يقع كتابه يف يمينه أم يف شامله أم من وراء ظهره ،وعند الرصاط إذا
وضع بني ظهران جهنم حتى ُيوز)()1

[احلديث ]462 :قال رسول اهلل ( :من كانت عنده مظلمة ألخيه من عرضه أو
درهم ،إن كان له ٌ
صالح أخذ
عمل
دينار وال
ٌ
ٌ
يش ٌء منه فليحلله منه اليوم قبل أن ال يكون ٌ
حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه)()2
منه بقدر مظلمته،وإن َل يكن له
ٌ

[احلديث ]463 :قال رسول اهلل ( :من نوقش احلساب عذب) ،فقيل له :أليس
ِ
ف ُحياس ِ
ِ ِِ
يقول اهللَ ﴿ :ف َأما من ُأ ِ ِ
ب إِ َىل
ب ح َسا ًبا َيس ًريا (َ )8و َينْ َقلِ ُ
ويت كتَا َب ُه بِ َيمينه (َ )7ف َس ْو َ َ َ ُ
َّ َ ْ َ
ِِ
ورا ﴾ [االنشقاق ،]9 - 7 :فقال( :إنام ذلك العرض وليس أحدٌ حياسب يوم
رس ً
َأ ْهله َم ْ ُ
القيامة إال هلك)( ،)3ويف رواية( :وليس أحدٌ

يناقش احلساب يوم القيامة إال عذب)()4

[احلديث ]464 :قال رسول اهلل ( :أول ما حياسب عليه العبد الصالة ،وأول ما
يقىض بني الناس يف الدماء)()5

[احلديث ]465 :قال رسول اهلل ( :ال تزول قدما ابن آدم يوم القيامة من عند ربه
حتى يسأل عن مخس؛ عن عمره فيام أفناه؟ وعن شبابه فيام أباله؟ وعن ماله من أين اكتسبه؟
وفيم أنفقه؟ وماذا عمل فيام علم؟)()6

(  )1أبو داود ()4755
(  )2البخاري ()2449
(  )3البخاري ( ،)103ومسلم ( ،)2876وأبو داود ( )3093والرتمذي ()2426
(  )4البخاري ( ،)6537ومسلم ()2876
(  )5البخاري ( ،)6533ومسلم ( ،)1678والرتمذي ( ،)1396والنسائي ()83 / 7
(  )6الرتمذي ()2416

172

[احلديث ]466 :قال رسول اهلل ُ( :ياء بابن آدم يوم القيامة كأنه بذج ،فيوقف
بني يدي اهلل تعاىل فيقول اهلل :أعطيتك ،وخولتك ،وأنعمت عليك ،فامذا صنعت؟ يقول:
يا رب مجعته وثمرته وتركته أكثر ما كان ،فارجعني آتك به ،فيقول له :أرن ما قدمت،
فيقول :يا رب مجعته وثمرته وتركته أكثر ما كان ،فارجعني آتك به ،فإذا عبد َل يقدم خريا،
فيمىض به إىل النار)()1

[احلديث ]467 :قال رسول اهلل ( :يلقى العبد ربه فيقول أي فل :أَل أكرمك
وأسودك وأزوجك ،وأسخر لك اخليل واإلبل ،وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول :بىل يا رب،
فيقول :قد ظننت أنك مالقي؟ فيقول :ال ،فيقول :فإن أنساك كام نسيتني ،ثم يلقى الثان
فذكر مثله ،ثم يلقى الثالث فذكر مثله ،إىل أن قال :أظننت أنك مالقى؟ فيقول :أي رب،
آمنت بك  ،وبكتابك ،وبرسلك ،وصليت ،وصمت ،وتصدقت ،ويثني بخري ما استطاع،
فيقول :هاهنا ،إذا،ثم يقول :اآلن نبعث شاهدا عليك ،فيتفكر يف نفسه من ذا الذي يشهد
عليه؟ فيختم عىل فيه ،ويقال لفخذه :انطق ،فتنطق فخذه وحلمه وعظامه بعمله ،وذلك
ليعذر من نفسه وذلك املنافق ،وذلك الذي سخط اهلل عليه)()2

[احلديث ]468 :سئل رسول اهلل  :يا رسول اهلل إن َل ُملوكني يكذبونني
وخيونونني ويعصونني ،وأشتمهم وأرشهبم ،فكيف أنا منهم؟ فقال النبي ( :إذا كان يوم
القيامة حيسب ما خانوك وعصوك وكذبوك وعقابك إياهم ،فإن كان عقابك إياهم بقدر
ذنوهبم كان كفافا ،ال لك وال عليك ،وإن كان عقابك إياهم دون ذنوهبم ،كان فضال لك،

(  )1الرتمذي ()2427
(  )2مسلم ()2968
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وإن كان عقابك إياهم فوق ذنوهبم ،اقتص هلم منك الفضل) ،فتنحى الرجل وجعل هيتف
ويبكي ،فقال له  :أما تقرأ قول اهلل تعاىلَ ﴿ :ون ََض ُع املَْ َو ِازي َن ا ْل ِق ْس َط لِ َي ْو ِم ا ْل ِق َيا َم ِة َف َال ُت ْظ َل ُم
َان ِم ْث َق َال حب ٍة ِمن َخرد ٍل َأ َتينَا ِهبا و َك َفى بِنَا ح ِ
َن ْف ٌس َش ْيئًا َوإِ ْن ك َ
اسبِنيَ ﴾ [األنبياء ]47 :؟
َ
َ َّ ْ ْ َ ْ َ َ
فقال الرجل :يا رسول اهلل ،ما أجد َل وهلؤالء شيئا خريا من مفارقتهم ،أشهدك أهنم كلهم
أحرار)()1

[احلديث ]469 :ضحك رسول اهلل  ،ثم قال( :هل تدرون ُما أضحك ؟) قالوا:
اهلل ورسوله أعلم ،قال( :من خماطبة العبد ربه فيقول :يارب أَل َترن من الظلم؟ قال:
يقول :بىل ،قال :فإن ال أجيز اليوم عىل نفيس إال شاهدا مني ،فيقول :كفى بنفسك اليوم
عليك شهيدا ،والكرام الكاتبني شهودا ،فيختم عىل فيه ،ويقول :ألركانه انطقي ،فتنطق
بأعامله ،ثم خيىل بينه وبني الكالم ،فيقول :بعدا لكن وسحقا ،فعنكن كنت أناضل)()2

وظلم يغفره
فظلم ال يغفره اهلل،
[احلديث ]470 :قال رسول اهلل ( :الظلم ثالث ٌة:
ٌ
ٌ
ِ
ِ
يم﴾
اهلل،
الرش َك َل ُظ ْل ٌم عَظ ٌ
ٌ
وظلم ال يرتكه اهلل ،فأما الظلم الذي ال يغفره اهلل ،فالرشك ﴿ ،إ َّن ِّ ْ
[لقامن ،]13 :وأما الظلم الذي يغفره اهلل ،فظلم العباد ألنفسهم فيام بينهم وبني رهبم ،وأما
الظلم الذي ال يرتكه اهلل :فظلم العباد بعضهم بعضا حتى يدين لبعضهم من بعض) ()3
[احلديث ]471 :قال رسول اهلل ( :أول خصمني يوم القيامة جاران)()4

[احلديث ]472 :قال رسول اهلل ( :إذا التقى اخلالئق يوم القيامة فأدخل أهل

(  )1الرتمذي ()3165
(  )2مسلم ()2969
(  )3البزار كام يف كشف األستار ()3439
(  )4أمحد ()151/4
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اجلنة اجلنة وأهل النار النار ،نادى مناد :يا أهل اجلمع تتاركوا املظاَل بينكم وثوابكم عيل)()1

[احلديث ]473 :قال رسول اهلل ( :إن ألعلم آخر أهل اجلنة دخوال اجلنة ،وآخر
أهل النار خروجا منهاٌ ،
رجل يؤتى به يوم القيامة فيقال :اعرضوا عليه صغار ذنوبه وارفعوا
عنه كبارها ،فيعرض عليه صغارها ،فيقال له :عملت يوم كذا وكذا ،كذا وكذا ،وعملت
مشفق من كبار ذنوبه أن
ٌ
يوم كذا وكذا ،كذا وكذا؟ فيقول :نعم ،ال يستطيع أن ينكر ،وهو
تعرض عليه ،فيقال له :فإن لك مكان كل سيئة حسنة ،فيقول :رب قد عملت أشياء ال
أراها هاهنا ،قال :فلقد رأيت رسول اهلل  ضحك حتى بدت نواجذه)()2

[احلديث ]474 :سئل رسول اهلل  :أنؤاخذ بام عملنا يف اجلاهلية؟ قال( :من
أحسن يف اإلسالم َل يؤاخذ بام عمل يف اجلاهلية ،ومن أساء يف اإلسالم أخذ باألول
واآلخر)()3

[احلديث ]475 :قال رسول اهلل ( :إن أول الناس يقىض يوم القيامة عليه ٌ
رجل
استشهد ،فأيت به فعرفه نعمه فعرفها ،قال :فام عملت فيها؟ قال :قاتلت فيك حتى
استشهدت ،قال :كذبت ،ولكنك قاتلت ألن يقال :جري ٌء ،فقد قيل ،ثم أمر به فسحب
ٌ
ورجل تعلم العلم ،وعلمه وقرأ القرآن ،فأيت به فعرفه نعمه
عىل وجهه حتى ألقي يف النار،
فعرفها ،قال :فام عملت فيها؟ قال :تعلمت العلم ،وعلمته وقرأت فيك القرآن ،قال:
كذبت ،ولكنك تعلمت العلم ليقال :عاَلٌ ،وقرأت القرآن ليقال :هو قارئٌ  ،فقد قيل ،ثم

(  )1الطربان يف األوسط ()5144/222/5
(  )2مسلم ( ،)190والرتمذي ()2596
(  )3البخاري ( ،)6921ومسلم ()120
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ٌ
ورجل وسع اهلل عليه ،وأعطاه من أصناف
أمر به فسحب عىل وجهه حتى ألقي يف النار،
املال كله ،فأيت به فعرفه نعمه فعرفها ،قال :فام عملت فيها؟ قال :ما تركت من سبيل حتب
أن ينفق فيها إال أنفقت فيها لك ،قال :كذبت ،ولكنك فعلت ليقال :هو جوا ٌد ،فقد قيل،
ثم أمر به فسحب عىل وجهه ،ثم ألقي يف النار)()1

[احلديث ]476 :قال رسول اهلل ( :إن أول ما حياسب به الناس يوم القيامة
الصالة ،يقول اهلل للمالئكة :انظروا إىل صالة عبدي ،فإن كانت تامة كتبت تامة ،وإن كانت
ناقصة كتبت ناقصة ،قال اهلل بحلمه ،وعلمه ،وفضل رده عىل عبده :انظروا هل من تطوع؟
تطوع كملت له) ،ثم قال رسول اهلل ( :ثم تؤخذ األعامل عىل ذلكم)()2
فإن كانت له
ٌ

[احلديث ]477 :قال رسول اهلل ( :أول ما حياسب العبد بصالته ،فإن صلحت
فقد أفلح وأنجح ،وإن فسدت فقد خاب وخرس)قال مها ٌم :ال أدري هذا من كالم قتادة،
أو من الرواية) وإن انتقص من فريضته شيئا ،قال :انظروا هل لعبدي من تطوع؟ فيكمل
ما نقص من الفريضة ،ثم يكون سائر عمله عىل نحو من ذلك)()3

[احلديث ]478 :قال رسول اهلل ( :أنا عىل حويض أنتظر من يرد عيل ،فيؤخذ
بناس من دون ،فأقول :أمتي ،فيقال :ال تدري ،مشوا عىل القهقرى) قال ابن أِب مليكة:
(اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع عىل أعقابنا ،أو نفتن)()4

ٌ
رجال
[احلديث ]479 :قال رسول اهلل ( :أنا فرطكم عىل احلوض ،لريفعن إَل

( )1رواه مسلم ()1905( - 152 )1513 /3
( )2الزهد والرقائق البن املبارك والزهد لنعيم بن محاد ()915( )320 /1
( )3السنن الكربى للنسائي ()322( )206 /1
( )4رواه البخاري ()7048( )46 /9
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منكم ،حتى إذا أهويت ألناوهلم اختلجوا دون ،فأقول :أي رب أصحاِب ،يقول :ال تدري
ما أحدثوا بعدك) ()1

ب ـ ما ورد يف املصادر الشيعية:
[احلديث ]480 :قال رسول اهلل ( :يفتح للعبد يوم القيامة عىل كل يوم من أيام
عمره أربعة وعرشون خزانة ـ عدد ساعات الليل والنهار ـ فخزانة ُيدها ُملوءة نورا
وْسورا فيناله عند مشاهدهتا من الفرح والرسور ما لو وزع عىل أهل النار الدهشهم عن
اإلحساس بأَل النار ،وهي الساعة التي أطاع فيها ربه ،ثم يفتح له خزانة اخرى فرياها
مظلمة منتنة مفزعة فيناله عند مشاهدهتا من الفزع واجلزع ما لو قسم عىل أهل اجلنة لنغص
عليهم نعيمها ،وهي الساعة التي عىص فيها ربه ،ثم يفتح له خزانة اخرى فرياها فارغة ليس
فيها ما يرسه وال ما يسوؤه وهي الساعة التي نام فيها أو اشتغل فيها بشئ من مباحات
الدنيا ،فيناله من الغبن واالسف عىل فواهتا حيث كان متمكنا من أن يمالها حسنات ما ال
ن ﴾ [التغابن)2()]9 :
يوصف ،ومن هذا قوله تعاىلَ ﴿ :ذلِ َك َي ْو ُم ال َّتغَا ُب ِ
[احلديث ]481 :ملا عاد رسول اهلل  من تبوك إىل املدينة ،قدم إليه عمرو بن معدي
كرب ،فقال له النبي ( :أسلم يا عمرو يؤمنك اهلل من الفزع األكرب!) ..قال :يا حممد،
وما الفزع األكرب؟ ..فإن ال أفزع ،فقال( :يا عمرو ،إنه ليس كام تظن وحتسب ،إن الناس
حي إال مات إال ما شاء اهلل ،ثم ُيصاح
ُيصاح هبم صيحة واحدة ،فال يبقى ٌّ
ميت إال ُنرش وال ٌّ
وهتده األرض ،وَتر
ه
هبم صيحة أخرى ،فينرش من مات ويص هفون مجيع ًا،
وتنشق السامءُ ،

( )1رواه البخاري ( )7049( )46 /9ومسلم ()2297( - 32 )1796 /4
(  )2بحار األنوار.262 / 7 :
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اجلبال هده ًا ،وترمى النار بمثل اجلبال رشر ًا فال يبقى ذو روح إال انخلع قلبه ،وذكر دينَه،
ُ
وشغل بنفسه إال ما شاء اهلل ،فأين أنت يا عمرو من هذا؟!) ..قال :أال إن أسمع أمرا عظي ًام،
ناس ورجعوا إىل قومهم(.)1
فآمن باهلل ورسوله ،وآمن معه من قومه ٌ
[احلديث ]482 :قال النبي ( :ال ُيؤ همر ٌ
رجل عىل عرشة فام فوقهم إال جيء به
ال إىل غ هله)()2
يوم القيامة مغلول ًة يده إىل عنقه ،فإن كان حمسن ًا ُفك عنه ،وإن كان مسيئ ًا ِزيد غ ً

[احلديث ]483 :قال رسول اهلل ُ( :ييء يوم القيامة ثالثة يشكون :املصحف،
رب،
حرفون( )3ومزه قون ،ويقول املسجد :يا ه
واملسجد ،والعرتة ..يقول املصحف :يا ه
رب ،ه
ورشدونا ،فاجثوا للركبتني
ع هطلون وض هيعون ،وتقول العرتة :يا ه
رب ،قتلونا وطردونا ه
جل جالله :أنا أوىل بذلك)()4
للخصومة ،فيقول اهلل ه

[احلديث ]484 :قال رسول اهلل ( :ثالث ٌة ال يك هلمهم اهلل ،وال ينظر إليهم يوم
القيامة وال يزكهيهم ،وهلم عذاب أليمٍ ٌ :
ِ
ومقل خمتال)()5
جبارٌّ ،
ٌ
شيخ زان ،ومل ٌك ٌ
[احلديث ]485 :قال رسول اهلل ( :ال يزول قدم ٍ
عبد يوم القيامة حتى ُيسأل عن
أربع :عن جسده فيام أباله؟ ..وعن عمره فيام أفناه؟ ..وعن ماله ُما أكتسبه وفيام أنفقه؟..
وعن ح هبنا أهل البيت)()6

(  )1بحار األنوار ،110/ 7 :عن :اإلرشاد.
(  )2بحار األنوار ،211/ 7 :عن :أماَل الطويس.
(  )3املراد به حتريف معانيه وتأويلها كام نصت عىل ذلك األحاديث الكثرية.
( )4أي باخلصام واإلنتقام ،ألهنم فعلوا ذلك بكتاِب وبيتي وعرتيت.
(  )5بحار األنوار ،223/ 7 :عن :الكايف .311/2
(  )6بحار األنوار ،261/ 7 :عن :أماَل الطويس ص.25
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[احلديث ]486 :قال رسول اهلل  ( :ه
كل حماسب ه
معذب ،قال له قائل :يا رسول
ه
ب ِح َسا ًبا َي ِس ًريا﴾ [االنشقاق]8 :؟ ..قال:
وجلَ ﴿ :ف َس ْو َ
اهلل ،فأين قول اهلل عزه
اس ُ
حي َ
ف َُ
(ذاك العرض ـ يعني التصفح ـ)()1

[احلديث ]487 :قال رسول اهلل ( :إذا مجع اهلل اخلالئق يوم القيامة ،فدخل أهل
ٍ
فعيل
اجلنة اجلنة وأهل النار النار ،نادى مناد من حتت العرش :تتاركوا املظاَل بينكم ،ه
ثوابكم!)()2

[احلديث ]488 :قال رسول اهلل ( :يا معارش قراء القرآن اتقوا اهلل عزوجل فيام
محلكم من كتابه ،فإن مسؤول وإنكم مسؤولون ،إن مسؤول عن تبليغي ،وأما أنتم
فتسألون عام محلتم من كتاب رِب وسنتي) ()3

[احلديث ]489 :قال رسول اهلل  يف تفسري قوله تعاىل﴿ :ك ََّال إِ َذا دك ِ
َّت ْاألَ ْر ُض
ُ
َدكًّا َدكًّا (َ )21و َجا َء َر ُّب َك َواملَْ َل ُك َص ًّفا َص ًّفا (َ )22و ِجي َء َي ْو َمئِ ٍذ بِ َج َهن ََّم َي ْو َمئِ ٍذ َيت ََذك َُّر
ِْ
ان َو َأنَّى َل ُه ِّ
اإلن َْس ُ
الذك َْرى ([ ﴾)23الفجر( :]23 - 21 :إذا أبرز اهلل اخلالئق ومجع األولني
يت بجهنم ُتقاد بألف زمام ،مع كل زمام مائة ألف ملك من الغالظ الشداد ،هلا
واآلخرينُ ،أ ِ َ
وزفري وشهيق ..ثم يوضع عليها الرصاط أدق من حد السيف ،عليها ثالث
وغضب
هد ٌة
ٌ
ٌ
قناطر ،فأما واحدة فعليها األمانة والرحم ،والثانية فعليها الصالة ،وأما الثالثة فعليها عدل
رب العاملني ال إله غريه ،فيكلفون باملمر عليها فيحبسهم الرحم واألمانة ،فإن نجوا منهام

(  )1بحار األنوار ،263/ 7 :عن :معان األخبار ص.76
(  )2بحار األنوار ،264/ 7 :عن :أماَل الطويس ص.61
( )3الكايف ،ج  2ص .606
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حبستهم الصالة ،فإن نجوا منها كان املنتهى إىل رب العاملني ،وهو قوله﴿ :إِ َّن َر َّب َك
َلبِاملِْرص ِ
اد﴾ [الفجر ،]14 :والناس عىل الرصاط ،فمتعلق بيد وتزل قدمه ومستمسك
ْ َ
وس ِّل ْم ،والناس
وس ِّل ْم ه
بقدم .واملالئكة حوهلا ينادون :يا حليم أعف واصفح و ُعدْ بفضلك َ
يتهافتون يف النار كالفراش فيها ،فإذا نجا ناج برمحة اهلل مر هبا فقال احلمد هلل وبنعمته تتم
الصاحلات وتزكو احلسنات ،واحلمد هلل الذي نجان منك بعد اليأس بمنه وفضله ،إن ربنا
لغفور شكور)()1

[احلديث ]490 :قال رسول اهلل  يف قوله تعاىلَ ﴿ :ف َال ا ْقت ََح َم ا ْل َع َق َب َة﴾ [البلد:
 ( :]11إن فوق الرصاط عقبة كؤودا طوهلا ثالثة آالف عام :ألف عام هبوط ،وألف عام
شوك وحسك وعقارب وحيات ،وألف عام صعود ،أنا أول من يقطع تلك العقبة)()2

[احلديث ]491 :قال رسول اهلل ( :حافتا الرصاط يوم القيامة الرحم واالمانة،
فإذا مر الوصول للرحم املؤدي لالمانة نفذ إىل اجلنة ،وإذا مراخلائن لالمانة القطوع للرحم
َل ينفعه معهام عمل ،وتكفأ به الرصاط يف النار) ()3

[احلديث ]492 :قال رسول اهلل ( :ما من عمل ُيوضع يف ميزان امرئ يوم القيامة
أفضل من حسن اخللق)()4

[احلديث ]493 :قال رسول اهلل ( :أطولكم قنوت ًا يف دار الدنيا ،أطولكم راح ًة

( )1رواه الصدوق يف األماَل.241/
( )2بحار األنوار ()66 /8
( )3الكايف( ،ج  2ص )152
(  )4بحار األنوار ،303 / 7 :عن :الكايف .99/2
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يوم القيامة يف املوقف)()1

برش ه
املشائني يف الظلامت إىل املساجد
[احلديث ]494 :قال رسول اهلل َ ( :أال ه
بالنور الساطع يوم القيامة)()2

فمن ث ُقلت سيئاته
[احلديث ]495 :قال رسول اهلل ( :أنا عند امليزان يوم القيامةَ ،
عىل حسناته ،جئت بالصالة عيل حتى أثقل هبا حسناته)()3

ه

فرحه
[احلديث ]496 :قال رسول اهلل َ ( :من ق هبل ولده كتب اهلل له حسن ًة ،ومن ه
فرحه اهلل يوم القيامة ،و َمن ع هلمه القرآن ُدعي باألبوين ،فكسيا ح هلتني ُييضء من نورمها
ه
وجوه أهل اجلنة)()4

ه
وجل عبد ًا من عباده يوم القيامة
يعري اهلل عزه
[احلديث ]497 :قال رسول اهلل  ( :ه
رب
فيقول :عبدي!..ما منعك إذا مرضت أن تعودن؟ ..فيقول :سبحانك سبحانك ،أنت ه
العباد ال تأَل وال مترض ،فيقول :مرض أخوك املؤمن فلم تعده ،وعزه يت وجالَل ،لو عدته
لت بحوائجك ،فقضيتها لك ،وذلك من كرامة عبدي املؤمن وأنا
لوجدتني عنده ،ثم لتك هف ُ
الرمحن الرحيم)()5

[احلديث ]498 :قال رسول اهلل  ( :ه
إن قراءة القرآن يأيت يوم القيامة بالرجل
ه
وقويت يف
الشاحب ،يقول لربه عزه
رب ،هذا أظمأت هناره ،وأسهرت ليله ،ه
وجل :يا ه

(  )1بحار األنوار ،303 / 7 :عن :أماَل الصدوق ص.304
(  )2بحار األنوار ،303 / 7 :عن :ثواب األعامل ص.28
(  )3بحار األنوار ،304/ 7 :عن :ثواب األعامل ص.149
(  )4بحار األنوار ،304 / 7 :عن :الكايف.
(  )5بحار األنوار ،304/ 7 :عن :أماَل الطويس.
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وفسحت يف مغفرتك أمله ،فكن عند ظني فيك وظنهه ،فيقول اهلل تعاىل:
رمحتك طمعه ،ه
أعطوه امل ْلك بيمينه ،واخللد بشامله ،وأقرنوه بأزواجه من احلور العني ،واكسوا والديه ح هل ًة
ال تقوم هلا الدنيا بام فيها ،فينظر إليهام اخلالئق فيع هظموهنام ،وينظران إىل أنفسهام فيعجبان
ه
وجل :ومع هذا تاج
منها ،فيقوالن :يا ربنا ،أنهى لنا هذه وَل تبلغها أعاملنا؟ ..فيقول اهلل عزه
الكرامة َل َير مثله الراؤون ،وَل يسمع بمثله السامعون ،وَل يتفكهر يف مثله املتفكهرون ،ف ُيقال:
هذا بتعليمكام ولدكام القرآن ،وبتصيريكام إياه بدين اإلسالم ،وبرياضتكام إياه عىل حممد
رسول اهلل وعيل وَل اهلل ،وتفقيهكام إياه بفقههام ،ألهنام اللذين ال يقبل اهلل ألحد عم ً
ال إال
بواليتهام ،ومعاداة أعدائهام ،وإن كان ما بني الثرى إىل العرش ذهب ًا يتصدق به يف سبيل اهلل،
تبرشون هبا)()1
فتلك البشارات التي ه

[احلديث ]499 :قالت فاطمة عليه السالم لرسول اهلل ( :يا أبتاه ،أين ألقاك يوم
املوقف األعظم ،ويوم األهوال ،ويوم الفزع األكرب؟) .قال( :يا فاطمة ،عند باب اجلنة
ومعي لواء احلمد ،وأنا الشفيع ألمتي إىل رِب ،قالت( :يا أبتاه فإن َل ألقك هناك؟!) .قال:
(القيني عىل احلوض وأنا أسقي أمتي ،قالت( :يا أبتاه إن َل ألقك هناك؟!) .قال( :القيني
قائم أقول( :رب س هلم أمتي!) .قالت( :فإن َل ألقك هناك؟) .قال( :القيني
عىل الرصاط وأنا ٌ
رب س هلم أمتي!) .قالت( :فإن َل ألقك هناك؟) .قال( :القيني عىل
وأنا عند امليزان أقول ( :ه
شفري جهنم أمنع رشرها وهلبها عن أمتي ،فاستبرشت فاطمة بذلك ،صىل اهلل عليها وعىل
أبيها وبعلها وبنيها)( )2

(  )1بحار األنوار ،306/ 7 :عن :تفسري اإلمام العسكري.
(  )2بحار األنوار ،35 / 8 :عن :أماَل الصدوق ص.166
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 2ـ أحاديث أئمة اهلدى حول العدالة اخلاصة باملوقف:
من األحاديث الواردة عن أئمة اهلدى املرتبطة هبذا املعنى:
ما ورد عن اإلمام عيل:
[احلديث ]500 :قال اإلمام عيل( :ما أصف من دار هأوهلا عناء ،وآخرها فناء ،يف
حالهلا حساب ،ويف حرامها عقاب)()1

[احلديث ]501 :قال اإلمام عيل( :اتهقوا اهلل يف عباده وبالده ،فإنهكم مسؤولون حتى
الرش
عن البقاع والبهائم ،أطيعوا اهلل وال تعصوه ،وإذا رأيتم اخلري فخذوا به ،وإذا رأيتم ه
فأعرضوا عنه)()2

[احلديث ]502 :قال اإلمام عيل ( :ه
كل نعيم مسؤول عنه يوم القيامة إاله ما كان يف
سبيل اهلل)()3

[احلديث ]503 :قال اإلمام عيل يف بعض خطبه( :أهيا الناس إن الذنوب ثالثة:
فذنب مغفور ،وذنب غري مغفور ،وذنب نرجو ونخاف عليه ..أما الذنب املغفور فعبد
عاقبه اهلل تعاىل عىل ذنبه يف الدنيا؛ فاهلل أحكم وأكرم أن يعاقب عبده مرتني ،وأما الذي
اليغفر فظلم العباد بعضهم لبعض ،إن اهلل تبارك وتعاىل أقسم قسام عىل نفسه فقال :وعزيت
وجالَل ال ُيوزن ظلم ظاَل ولو كف بكف ،ولو مسحة بكف ،ونطحة ما بني الشاة القرناء
إىل الشاة اجلامء؛ فيقتص اهلل للعباد بعضهم من بعض حتى ال يبقى الحد عند أحد مظلمة،

(  )1هنج البالغة :اخلطبة .82
(  )2هنج البالغة :اخلطبة .167
(  )3بحار األنوار261 / 7 :
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ثم يبعثهم اهلل إىل احلساب ،وأما الذنب الثالث فذنب سرته اهلل عىل عبده ورزقه التوبة
فأصبح خاشعا من ذنبه راجيا لربه ،فنحن له كام هو لنفسه ،نرجو له الرمحة ،ونخاف عليه
العقاب)()1

[احلديث ]504 :قال اإلمام عيل( :إنام ُيمع الناس الرضا والسخط ،وإنام عقر ناقة
وها
فعمهم اهلل بالعذاب ملا عموه بالرضا ،قال سبحانهَ ﴿ :ف َع َق ُر َ
ثمود رجل واحد ،ه
َف َأصبحوا ن ِ
َاد ِمنيَ ﴾ [الشعراء ،]157 :فام كان إال أن خارت أرضهم باخلسفة خوار السكة
ْ َ ُ
اخلوارة) ،ثم قال( :أهيا الناس ..من سلك الطريق الواضح ورد املاء،
املحامة يف األرض ه
ومن خالف وقع يف التيه)

()2

[احلديث ]505 :قال اإلمام عيل( :الرايض بفعل قوم كالداخل فيه معهم ،وعىل كل
داخل يف باطل إثامن :إثم العمل به ،وإثم الرضا به)

()3

[احلديث ]506 :قال اإلمام عيل لبعض أصحابه يوم اجلمل ،عندما قال له( :وددت
أن أخي فالن ًا كان شاهدنا لريى ما نرصك اهلل به عىل أعدائك) :أهوى أخيك معنا؟..قال:
نعم ،فقال اإلمام عيل( :فقد شهدنا ،ولقد شهدنا يف عسكرنا هذا قوم يف أصالب الرجال
وأرحام النساء ،سريعف هبم الزمان ،ويقوى هبم اإليامن)

()4

[احلديث ]507 :سئل اإلمام عيل :كيف حياسب اهلل اخللق عىل كثرهتم؟ فقال( :كام

(  )1بحار األنوار.29 / 6 /:
(  )2هنج البالغة207/2 :
(  )3هنج البالغة 191/3
(  )4املرجع السابق39/1 ،
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يرزقهم عىل كثرهتم ،قيل :فكيف حياسبهم وال يرونه؟ قال :كام يرزقهم وال يرونه)()1

[احلديث ]508 :قال اإلمام عيل( :إذا كان يوم القيامة ونصبت املوازين و ُاحْض
النب هيون والشهداء ـ وهم األئمة ـ يشهد ه
كل إمام عىل أهل عامله بأنهه قد قام فيهم بأمر اهلل عزه
وجل ودعاهم إىل سبيل اهلل)()2
ه

[احلديث ]509 :قال اإلمام عيل( :يقام الرسل فيتساءلون عن تأدية الرساالت التي
محهلوها ُاُمهم ،فأخربوا هأهنم قد أ هدوا ذلك إىل ُاُمهم ،وتسأل االُمم فتجحد كام قال اهلل:
﴿ َف َلن َْس َأ َل َّن ا َّل ِذي َن ُأ ْر ِس َل إِ َل ْي ِه ْم َو َلن َْس َأ َل َّن املُْ ْر َسلِنيَ ﴾ [األعراف ]6 :فيقولونَ ﴿ :ما َجا َءنَا ِم ْن
َب ِش ٍري َو َال ن َِذ ٍير﴾ [املائدة ،]19 :فيستشهد الرسل رسول اهلل  ،فيشهد بصدق الرسل،
ويكذب من جحدها من االُمم ،فيقول ه
ه
لكل ُا همة منهم بىل ﴿ َقدْ َجا َء ُك ْم َب ِش ٌري َون َِذ ٌير ﴾
[املائدة)3()]19 :

[احلديث ]510 :قال اإلمام عيل يف قوله تعاىلَ ﴿ :ون ََض ُع املَْ َو ِازي َن ا ْل ِق ْس َط لِ َي ْو ِم

ا ْل ِق َيا َم ِة َف َال ُت ْظ َل ُم َن ْف ٌس َش ْيئًا﴾ [األنبياء( :]47 :هو ميزان العدل يؤخذ به اخلالئق يوم
القيامة ،يدين اهلل تبارك وتعاىل اخللق بعضهم من بعض باملوازين)()4

[احلديث ]511 :قال اإلمام عيل يف قوله تعاىلَ ﴿ :ف َم ْن َث ُق َل ْت َم َو ِازينُ ُه َف ُأو َلئِ َك ُه ُم
ِ
ِ
ِ
ِ
املُْ ْفلِ ُح َ
رسوا َأ ْن ُف َس ُه ْم ﴾ [األعراف:]9 ،8 :
ون (َ )8و َم ْن َخ َّف ْت َم َوازينُ ُه َف ُأو َلئ َك ا َّلذي َن َخ ُ
(إنهام يعني احلساب ،توزن احلسنات والس هيئات ،فاحلسنات ثقل امليزان والس هيئات خ هفة

(  )1هنج البالغة :قصار احلكم  ،300بحار األنوار.271 /7 ،
(  )2بحار األنوار ،283 /7 ،الكايف .106 /8
(  )3االحتجاج  566 /1ح ،137تفسري الصايف .180 /2
(  )4بحار األنوار ،250 /7 ،التوحيد.268 :
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امليزان)()1

[احلديث ]512 :قال اإلمام عيل( :من عمل هلل أعطاه اهلل أجره يف الدنيا واآلخرة
اعب ِ
ِ
اد ا َّل ِذي َن آ َمنُوا ا َّت ُقوا َر َّب ُك ْم لِ َّل ِذي َن َأ ْح َسنُوا ِيف َه ِذ ِه
املهم فيها ،وقد قال اهلل تعاىلَ ﴿ :ي َ
وكفاه ه
ِ
ون َأ ْج َر ُه ْم بِغ ْ ِ
َري ِح َس ٍ
الصابِ ُر َ
اب﴾ [الزمر ،]10 :فام
الدُّ ْن َيا َح َسنَ ٌة َو َأ ْر ُض اهللَِّ َواس َع ٌة إِن ََّام ُي َو ََّّف َّ
أعطاهم اهلل يف الدنيا َل حياسبهم به يف اآلخرة ،قال اهلل تعاىل﴿ :لِ َّل ِذي َن َأ ْح َسنُوا ْ
احلُ ْسنَى

َو ِز َيا َد ٌة ﴾ [يونس ،]26 :واحلسنى هي اجلنهة ،والزيادة هي الدنيا)( )2

[احلديث ]513 :قال اإلمام عيل( :يوقف العبد بني يدي اهلل فيقول :قيسوا بني
نعمي عليه وبني عمله ،فتستغرق النعم العمل ،فيقولون :قد استغرقت النعم العمل،
الرش
فيقول :هبوا له نعمي وقيسوا بني اخلري
والرش منه ،فإن استوى العمالن أذهب اهلل ه
ه
باخلري وأدخله اجلنهة ،وإن كان له فضل أعطاه اهلل بفضله ،وإن كان عليه فضل وهو من أهل
التقوى َل يرشك باهلل تعاىل واتهقى الرشك به فهو من أهل املغفرة ،يغفر اهلل له برمحته إن شاء
ويتفضل عليه بعفوه)()3
ه

[احلديث ]514 :سئل اإلمام عيل :كيف حياسب اهلل تعاىل اخللق دفعة واحدة ،فقال:
(كام يرزقهم اآلن دفعة واحدة ،وكام يسمع نداءهم وُييب دعاءهم اآلن دفعة واحدة)()4

[احلديث ]515 :قال اإلمام عيل( :والناس يومئذ عىل طبقات ومنازل :فمنهم من
حياسب حساب ًا يسري ًا وينقلب إىل أهله مرسور ًا ،ومنهم الذين يدخلون اجلنة بغري حساب،

(  )1بحار األنوار ،250 /7 ،التوحيد.268 :
(  )2بحار األنوار ،260 /7 ،أماَل الطويس ،املجلس األول 26 /ح.31
(  )3بحار األنوار ،262 /7 ،أماَل الطوسى ،جملس  212 /8ح.369
(  )4تفسري الرازي .234/18
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ألهنم َل يتلبسوا من أمر الدنيا بيشء ،وإنام احلساب هناك عىل من تلبس هبا ههنا ،ومنهم من
حياسب عىل النفري والقطمري ويصري إىل عذاب السعري)()1

ما ورد عن اإلمام الباقر:
ه
وجل عىل
[احلديث ]516 :قال اإلمام الباقر( :إذا كان يوم القيامة
احتج اهلل عزه
ه
النبي  وهو ال
سبعة :عىل الطفل ،والذي مات بني النب هيني ،والشيخ الكبري الذي أدرك ه
ٍ
يعقل ،واألبله ،واملجنون الذي ال يعقل ،واألصم ،واألبكمُّ ،
حيتج عىل اهلل
كل واحد منهم ه
فيؤجج هلم نار ًا ويقول :ه
إن ر هبكم يأمركم
عزه وجل ،قال :فيبعث اهلل عزه وجل إليهم رسوالً ه
يق إىل النهار)()2
أن تَثِبوا فيها ،فمن وثب فيها كانت عليه برد ًا وسالم ًا ،ومن عىص ِس َ
[احلديث ]517 :قال اإلمام الباقر يف قوله تعاىلُ ﴿ :ينَ َّب ُأ ْ ِ
اإلن َْس ُ
ان َي ْو َمئِ ٍذ بِ َام َقدَّ َم
َو َأ َّخ َر﴾ [القيامة( :]13 :بام قده م من خري ورش ،وما ه
أخر ُمها س َّن من ُسنهة ليست هن هبا من بعده،
رش ًا كان عليه مثل وزرهم وال ينقص من وزرهم يشء .وإن كان خري ًا كان له مثل
فإن كان ه
أجرهم وال ينقص من أجورهم يشء)()3

[احلديث ]518 :قال اإلمام الباقر( :والناس صفوف عشـرون ومائة ألف صف،
ثامنون ألف صف أمة حممد  ،وأربعون ألف صف من سائر األمم)()4

كل ٍ
[احلديث ]519 :قال اإلمام الباقر ( :ه
عني باكي ٌة يوم القيامة غري ثالث( :عنيٌ

(  )1تفسري نور الثقلني  ،569/5االحتجاج  572/1ح ،137بحار األنوار.105/93 ،
(  )2اخلصال ،ص ..283
(  )3تفسري القمي ،ج ،2ص..397
(  )4الكايف596/2:
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سهرت يف سبيل اهلل ،وعنيٌ فاضت من خشية اهلل ،وعنيٌ

غضت عن حمارم اهلل)()1
ه

[احلديث ]520 :قال اإلمام الباقرُ ( :حيرش العبد يوم القيامة وما ندا دم ًا( ،)2ف ُيدفع
رب ،إنك
إليه شبه املحجمة أو فوق ذلك ف ُيقال له( :هذا سهمك من دم فالن ،فيقول( :يا ه
سمعت من فالن رواية كذا وكذا فرويتها
لتعلم أنك قبضتني وما سفكت دم ًا ،فيقول( :بىل،
َ
عليه ،فنُقلت حتى صارت إىل فالن اجل هبار فقتله عليها ،وهذا سهمك من دمه)()3

[احلديث ]521 :قال اإلمام الباقر( :إنام ه
يداق اهلل العباد يف احلساب يوم القيامة عىل
قدر ما آتاهم من العقول يف الدنيا)( )4

[احلديث ]522 :قال اإلمام الباقر( :أول ما حياسب به العبد الصالة ،فإن ُقبلت ُقبل
ما سواها)()5

الر ُس َل
ُي َم ُع اهللَُّ ُّ
[احلديث ]523 :سئل اإلمام الباقر عن قول اهلل عزوجلَ ﴿ :ي ْو َم َ ْ
ْت ع ََّال ُم ا ْل ُغ ُي ِ
َف َي ُق ُ
وب﴾ [املائدة ،]109 :فقال( :إن هلذا
ول َما َذا ُأ ِج ْب ُت ْم َقا ُلوا َال ِع ْل َم َلنَا إِن ََّك َأن َ
تأويال ،يقول :ماذا اجبتم يف أوصيائكم الذين خلفتموهم عىل اُمكم؟ قال :فيقولون :ال
علم لنا بام فعلوا بعدنا) ()6

[احلديث ]524 :سئل اإلمام الباقر :ما ا هلذي يأكل الناس ويرشبون اىل أن يفصل

(  )1بحار األنوار ،195/ 7 :عن :الكايف .80/2
( ،)2أي َل يصب منه شيئا ،وَل ينله منه شئ كأنه نالته نداوة الدم وبلله.
(  )3بحار األنوار ،202/ 7 :عن :الكايف .370/2
(  )4بحار األنوار ،267/ 7 :عن :الكايف .11/1
(  )5بحار األنوار ،267/ 7 :عن :التهذيب.
( )6بحار األنوار ()283 /7
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بينهم يوم القيامة ،فقال( :حيرش الناس عىل مثل فرضة النهر فيها أهنار منفجرة يأكلون
ويرشبون ،حتهى يفرغ من احلساب) ،فقيل له :ما أشغلهم عن األكل والرشب يومئذ ،فقال:
يضوا َع َلينَا ِمن املَْ ِ
اء َأ ْو ُِمَّا َرزَ َق ُك ُم اهللَُّ ﴾
(هم َّف النار أشغل وَل يشغلوا عن أن قالواَ ﴿ :أفِ ُ
ْ َ
[األعراف)1()]50 :

[احلديث ]525 :قال اإلمام الباقر( :إذا كان يوم القيامة نادى مناد :أين الصابرون؟
املتصربون عىل ترك املعاىص فيقوم عنق من الناس،
فيقوم عنق من الناس فينادى مناد :أين
ه
فينادى مناد أين املتصربون ،فيقوم عنق من الناس) ،قيل له :جعلت فداك وما الصابرون؟
قال( :الصابرون عىل أداء الفرائض واملتصربون عىل ترك املعاىص)()2

[احلديث ]526 :قال اإلمام الباقر( :ينزل عىل امليت الكافر منكرو نكري ،ومها
ملكان أسودان أرزقان يبحثان القرب بأنياهبام ،ويطآن يف شعورمها ،حدقتامها مثل قدر
النحاس ،وكالمهام مثل الرعد القاصف ،وأبصارمها مثل الربق الالمع فينتهرانه ويصيحان
به ،فيتقلص نفسه حتى يبلغ حنجرته ،فيقوالن له :من ربك؟ ومادينك؟ ومن نبيك؟ ومن
إمامك؟ فيقول :ال أدري ،فيقوالن :شاك يف الدنيا ،وشاك اليوم ،ال دريت وال هديت؛
فيْضبانه رضبة فال يبقى يف املرشق وال يف املغرب شئ إال سمع صيحته إال اجلن واالنس،
ثم يسلط اهلل عليه حيتني سوداوين رزقاوين يعذبانه بالنهار مخس ساعات وبالليل ست
ساعات ،النه كان يستخفي من الناس وال يستخفي من اهلل ،فبعدا لقوم ال يؤمنون ،ثم
يسلط اهلل عليه ملكني معهام مطرقتان من حديد من نار يْضبانه ،ويصيح فال يسمعانه إىل

(  )1روضة الواعظني174 -173 /
(  )2بحار األنوار181 /7 :
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يوم القيامة ،فإذا كانت صيحة القيامة اشتعل قربه نارا؛ فيقولَ :ل الويل إذا اشتعل قربي
نارا ،فينادي مناد :أال الويل قد دنا منك واهلوان ،قم من نريان القرب إىل نريان ال تطفأ،
فيخرج من قربه مسودا وجهه مزرقة عيناه ،قد طال خرطومه ،وكسف باله ،منكسا رأسه،
يسارق النظر ،فيأتيه عمله اخلبيث فيقول :واهلل ماعلمتك إال كنت عن طاعة اهلل مبطئا ،وإىل
معصيته مرسعا ،قد كنت تركبني يف الدنيا فأنا اريد أن أركبك اليوم كام كنت تركبني
وأقودك إىل النار ،ثم يستوي عىل منكبيه فريكل قفاه حتى ينتهي إىل عجزة جهنم ،فإذا نظر
إىل املالئكة قدا ستعدواله بالسالسل واالغالل قد عضوا عىل شفاههم من الغيظ والغضب
وت كِتَابِ َي ْه﴾ [احلاقة ،]25 :وينادي اجلليل :جيئوا به إىل النار ،فصارت
فيقولَ ﴿ :يا َل ْيتَنِي ََل ْ ُأ َ
االرض حتته نارا ،والشمس فوقه نارا ،وجاءت نار فأحدقت بعنقه ،فنادى وبكى طويال
يقول :واعقباه؛ فتكلمه النار فتقول :أبعداهلل عقبيك ُما أعقبتا يف طاعة اهلل ،ثم َتئ صحيفته
تطري من خلف ظهره فتقع يف شامله ،ثم يأتيه ملك فيثقب فيقلب صدره إىل ظهره ،ثم يفتل
شامله إىل خلف ظهره ،ثم يقال له :اقرأ كتابك ،فيقول :أهيا امللك كيف أقرأ وجهنم أمامي؟
فيقول اهلل دق عنقه ،واكرس صلبه ،وشدنا صيته إىل قدميه ،ثم يقولُ ﴿ :خ ُذو ُه َف ُغ ُّلو ُه ﴾
[احلاقة]30 :؛ فيبتدره لتعظيم قول اهلل سبعون ألف ملك غالظ شداد ،فمنهم من ينتف
حليته ،ومنهم من حيطم عظامه ،فيقول :أما ترمحون؟ فيقولون :ياشقي كيف نرمحك
واليرمحك أرحم الرمحني؟! أفيؤذيك هذا؟ فيقول :نعم أشد االذى ،فيقولون يا شقي
وكيف لو قد طر حناك يف النار؟ فيدفعه امللك يف صدره دفعة فيهوي سبعني ألف عام..
الر ُس َ
﴿ َي ُقو ُل َ
وال﴾ [األحزاب ،]66 :فيقرن معه حجر عن يمينه
ون َيا َل ْي َتنَا َأ َط ْعنَا اهللََّ َو َأ َط ْعنَا َّ
وشيطان عن يساره ،حجر كربيت من نار يشتعل يف وجهه ،وخيلق اهلل له سبعني جلدا غلظه
أربعون ذراعا بذارع امللك الذي يعذبه ،بني اجللد إىل اجللد أربعون ذراعا ،بني اجللد إىل
190

اجللد حيات وعقارب من نار وديدان من نار ..وليس يف جسده موضع فرت إال وفيه حلية
من نار ،ويف رجليه قيود من نار ،عىل رأسه تاج ستون ذراعا من نار ،قدنقب رأسه ثالث
مائة وستني نقبا خيرج من ذلك النقب الدخان من كل جانب ،وغىل منها دماغه حتى ُيري
عىل كتفيه ،يسيل منها ثالث مائة هنر وستون هنرا من صديد ،يضيق عليه منزله كام يضيق
الرمح يف الزج ،فمن ضيق منازهلم عليهم ومن رحيها ومن شدة سوادها وزفريها وشهيقها
وتغيظها ونتنها اسودت وجوههم وعظمت ديداهنم ،فينبت هلا أظفار السنور والعقبان
تأكل حلمه وتقرض عظامه وترشب دمه ،ليس هلن مأكل وال مرشب غريه)()1

ما ورد عن اإلمام الصادق:
[احلديث ]527 :قال اإلمام الصادق يف قوله تعاىل ﴿ :ا َّل ِذي َن َقا ُلوا إِ َّن اهللََّ ع َِهدَ إِ َل ْينَا
ان َت ْأ ُك ُله النَّار ُق ْل َقدْ جاء ُكم رس ٌل ِمن َقب ِيل بِا ْلبين ِ
ول حتَّى ي ْأتِينَا بِ ُقرب ٍ
ِ ِ
َات َوبِا َّل ِذي
َ ِّ
ْ ْ
َأ َّال ُنؤْ م َن ل َر ُس ٍ َ َ َ ْ َ
َ َ ْ ُ ُ
ُ ُ
وهم إِ ْن ُكنْ ُتم ص ِ
ِ
اد ِقنيَ ﴾ [آل عمران( :]183 :وقد علم أن هؤالء َل يقتلوا،
ْ َ
ُق ْل ُت ْم َفل َم َق َت ْل ُت ُم ُ ْ
ولكن كان هواهم مع الذين قتلوا ،فس هامهم اهلل قاتلني ملتابعة هواهم ورضاهم لذلك
الفعل)()2

[احلديث ]528 :قال اإلمام الصادق( :هم يومئذ عرشون ومائة ألف صف ،يف
عرض األرض)()3

[احلديث ]529 :قال اإلمام الصادق( :يذكر العبد مجيع ما عمل ،وما كتب عليه،

( )1بحار األنوار ()317 /8
(  )2تفسري العيايش .208/1
(  )3اإلحتجاج.98/2 :

191

حتى كأنه فعله تلك الساعة ،فلذلك قالوا يا ويلتنا ما هلذا الكتاب ال يغادر صغرية وال كبرية
إال أحصاها)()1

[احلديث ]530 :قال اإلمام الصادق( :إذا كان يوم القيامة دفع لإلنسان كتاب ،ثم
قيل له :اقرأ) قيل :فيعرف ما فيه؟ فقال( :إنه يذكره ،فام من حلظة وال كلمة وال نقل قدم
وال يشء فعله إال ذكره ،كأنه فعله تلك الساعة ،ولذلك قالواَ ﴿ :ي َاو ْي َل َتنَا م ِ
ال َه َذا ا ْلكِت ِ
َاب
َ
َال يغ ِ
اها﴾ [الكهف)2( )]49 :
َاد ُر َص ِغ َري ًة َو َال كَبِ َري ًة إِ َّال َأ ْح َص َ
ُ
[احلديث ]531 :قال اإلمام الصادق( :إذا أراد أحدكم أن ال يسأل ربه شيئ ًا إال
أعطاه ،فلييأس من الناس كلهم ،وال يكون له رجاء إال من عند اهلل عز ذكره .فإذا علم اهلل
عز وجل ذلك من قلبه َل يسأله شيئ ًا إال أعطاه؛ فحاسبوا أنفسكم قبل أن حتاسبوا عليها،
فإن للقيامة مخسني موقف ًا ،كل موقف مقداره ألف سنة ثم تالِ ﴿ :يف َي ْو ٍم ك َ
ف
َان ِم ْقدَ ُار ُه َأ ْل َ
ون﴾ [السجدة)3()]5 :
َسن ٍَة ُِمَّا َت ُعدُّ َ
[احلديث ]532 :سئل اإلمام الصادق عن قوله تعاىلُ ﴿ :ق ْل َفلِ َّل ِه ْ
احلُ َّج ُة ا ْل َبالِ َغ ُة ﴾
[األنعام ،]149 :فقال( :إن اهلل تعاىل يقول للعبد يوم القيامة :عبدي! أكنت عاملا؟ فإن قال:
نعم قال له :أفال عملت بام علمت؟ وإن قال :كنت جاهال قال له :أفال تعلمت حتى تعمل؟
فيخصم فتلك احلجة هلل عزوجل عىل خلقه)()4

[احلديث ]533 :قال اإلمام الصادق( :إن الرجل منكم ليكون يف املحلة فيحتج اهلل

(  )1نور الثقلني ،ج  ،3ص .144
(  )2نور الثقلني ،ج  ،3ص 267
(  )3الكايف ()143/8
(  )4بحار األنوار ()284 /7
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يوم القيامة عىل جريانه فيقال هلم :أَل يكن فالن بينكم؟ أَل تسمعوا كالمه؟ أَل تسمعوا بكاءه
يف الليل؟ فيكون حجة اهلل عليهم)()1

[احلديث ]534 :قال اإلمام الصادق( :إذا كان يوم القيامة وقف عبدان مؤمنان،
رب عىل
للحساب كالمها من أهل اجلنة ،فقري يف الدنيا ،وغني يف الدنيا ،فيقول الفقري :يا ه
ما أوقف؟ فوعزتك إنهك لتعلم أنهك َل تو هلني والية فأعدل فيها أو أجور ،وَل ترزقني ماالً
ف ُأؤ هدي منه حق ًا أو أمنع ،وال كان رزقي يأتيني منها إاله كفاف ًا عىل ما علمت وقده رت َل،
فيقول اهلل ه
جل جالله :صدق عبدي خ هلوا عنه يدخل اجلنهة ،ويبقى اآلخر حتهى يسيل منه
ثم يدخل اجلنة ،فيقول له الفقري ،ماحبسك؟
من العرق ما لو رشبه أربعون بعري ًا لكفاها ،ه
ثم اسأل عن يشء آخر حتى
فيقول :طول احلساب ،مازال اليشء ُييئني بعد اليشء يغفر َل ،ه
تغمدن اهلل عزه ه
وجل منه برمحة وأحلقني بالتائبني ،فمن أنت؟ فيقول :أنا الفقري الذي كنت
ه
معك آنف ًا ،فيقول :لقد غريك النعيم بعدي)()2

ه

[احلديث ]535 :قال اإلمام الصادق( :أيام مؤمن منع مؤمن ًا شيئ ًا ُما حيتاج إليه ،وهو
مزرق ًة عيناه،
يقدر عليه من عنده أو من عند غريه ،أقامه اهلل يوم القيامة ه
مسود ًا وجهه ،ه
مغلول ًة يداه إىل عنقه ،ف ُيقال :هذا اخلائن الذي خان اهلل ورسوله ،ثم ُيؤمر به إىل النار)()3

[احلديث ]536 :قال اإلمام الصادقُ( :ييء يوم القيامة رجل إىل رجل حتى
عيل يوم كذا
يل هطخه بدم والناس يف احلساب ،فيقول :يا عبد اهلل ما َل ولك؟ ،فيقول :أعنت ه

(  )1بحار األنوار ()285 /7
(  )2بحار األنوار.259 / 7 :
(  )3بحار األنوار ،201/ 7 :عن :الكايف .367/2
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بكلمة ف ُقتلت)()1

[احلديث ]537 :قال اإلمام الصادق( :تف هقهوا يف دين اهلل وال تكونوا أعراب ًا ،ه
فإن
يزك له عمالً)()2
من َل يتف هقه يف دين اهللَ ،ل ينظر اهلل إليه يوم القيامة وَل ِّ

َ

ه
وجل الناس
[احلديث ]538 :قال اإلمام الصادق( :إذا كان يوم القيامة مجع اهلل عزه
فرتجح مداد
ووضعت املوازين ف ُتوزن دماء الشهداء مع مداد العلامء،
ه
يف صعيد واحدُ ،
العلامء عىل دماء الشهداء)()3

[احلديث ]539 :سأل أبو حنيفة اإلمام الصادق عن قوله تعاىلُ ﴿ :ث َّم َل ُت ْس َأ ُل َّن َي ْو َمئِ ٍذ
ع ِ
َن الن َِّعي ِم ﴾ [التكاثر ،]8 :فقال له( :ما النعيم عندك يا نعامن؟!) ..قال :القوت من الطعام
كل ٍ
واملاء البارد ،فقال( :لئن أوقفك اهلل بني يديه يوم القيامة حتى يسألك عن ه
أكلة أكلتها
ٍ
رشبة رشبتها ،ليطو هلن وقوفك بني يديه) ،قال :فام النعيم جعلت فداك؟ ..قال( :نحن
أو
أهل البيت النعيم الذي أنعم اهلل بنا عىل العباد ،وبنا ائتلفوا بعد ما كانوا خمتلفني ،وبنا أ هلف
اهلل بني قلوهبم ،فجعلهم إخوان ًا بعد أن كانوا أعدا ًء وبنا هداهم اهلل لإلسالم ،وهو النعمة
حق النعيم الذي أنعم به عليهم وهو النبي  وعرتته)()4
التي ال تنقطع ،واهلل سائلهم عن ه

ٍ
حج ٌة :إما يف ٍ
ذنب
[احلديث ]540 :قال اإلمام الصادق( :ما من عبد إال وهلل عليه ه
اقرتفه ،وإما يف ٍ
نعمة قرص عن شكرها)()5
ه

(  )1بحار األنوار ،217/ 7 :عن :ثواب األعامل ص.266
(  )2بحار األنوار ،223/ 7 :عن :املحاسن ص.228
(  )3بحار األنوار ،226/ 7 :عن :أماَل الصدوق ص.101
(  )4بحار األنوار ،258/ 7 :عن :تفسري العيايش.
(  )5بحار األنوار ،262/ 7 :عن :أماَل الطويس ص.132
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[احلديث ]541 :قال اإلمام الصادق لرجل شكاه بعض إخوانه( :ما ألخيك فالن
استقصيت حقي؟ ،فجلس مغضب ًا ثم قال( :كأنك إذا
يشكوك؟) ..فقال :أيشكون أن
ُ
ون سوء ِْ
احل َس ِ
اب﴾ [الرعد:
َ
استقصيت َل تسئ؟ ،أرأيت ما حكى اهلل تبارك وتعاىلَ ﴿ :و َخيَا ُف َ ُ َ
فسامه اهلل سوء
 ،]21أخافوا اهلل أن ُيور عليهم؟ ..ال واهلل ما خافوا إال االستقصاء ،ه
احلساب ،فمن استقىص فقد أساء)()1

َ

ه
ف إِ َذا ِج ْئنَا ِم ْن
وجلَ ﴿ :ف َك ْي َ
[احلديث ]542 :قال اإلمام الصادق يف قول اهلل عزه
ُك ِّل ُأم ٍة بِ َش ِه ٍ
يد َو ِج ْئنَا بِ َك ع ََىل َهؤُ َال ِء َش ِهيدً ا﴾ [النساء( :]41 :نزلت يف أمة حممد 
َّ
خاصة :يف كل قرن منهم إمام منا شاهد عليهم ،وحممد  شاهد علينا)()2

[احلديث ]543 :قال اإلمام الصادق يف قوله تعاىلُ ﴿ :ق ْل َفلِ َّل ِه ْ
احلُ َّج ُة ا ْل َبالِ َغ ُة﴾
[األنعام( :]149 :إن اهلل تعاىل يقول للعبد يوم القيامة :عبدي! أكنت عاملا؟ فإن قال :نعم
قال له :أفال عملت بام علمت؟ وإن قال :كنت جاهال قال له :أفال تعلمت حتى تعمل؟
فيخصم فتلك احلجة هلل عزوجل عىل خلقه) ()3

[احلديث ]544 :قال اإلمام الصادق( :يؤتى باملرأة احلسناء يوم القيامة التي قد
حسنت خلقي حتى لقيت ما لقيت ،ف ُيجاء بمريم عليه
افتتنت يف حسنها فتقول :يا ه
رب ،ه
وُياء بالرجل احلسن الذي
حسنهاها فلم تفتتنُ ..
السالم ف ُيقال :أنت أحسن أو هذه؟ ..قد ه
حسنت خلقي حتى لقيت من النساء ما لقيت ،ف ُيجاء
قد افتتن يف حسنه فيقول :يا رب ،ه

(  )1بحار األنوار ،266/ 7 :عن.:
(  )2بحار األنوار ،283/ 7 :عن :الكايف .190/1
( )3بحار األنوار ()285 /7
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وُياء بصاحب
حسنهاه فلم يفتتنُ ..
بيوسف عليه السالم ف ُيقال :أنت أحسن أو هذا؟ ..قد ه
عيل البالء حتى افتتنت ،ف ُيجاء
البالء الذي قد أصابته الفتنة يف بالئه فيقول :يا ه
رب ،شده دت ه
بأيوب عليه السالم ف ُيقال :أبليتك أشده

أو بلية هذا؟ ..فقد اب ُتيل فلم يفتتن)()1

[احلديث ]545 :قال اإلمام الصادق( :إنام ُخ ِّلدَ أهل النار يف النارألن نياهتم كانت
يف الدنيا أن لو ُخ ِّلدُ وا فيها أن يعصوا اهلل أبد ًا ! وإنام ُخ ِّلدَ أهل اجلنة يف اجلنة ألن نياهتم كانت
يف الدنيا أن لو بقوا فيها أن يطيعوا اهلل أبد ًا .فبالنيات ُخ ِّلدَ هؤالء وهؤالء ثم تال قوله تعاىل:
﴿ ُق ْل ُك ٌّل َي ْعم ُل ع ََىل َشاكِ َلتِ ِه ﴾ [اإلْساء ]84 :عىل نيته)()2
َ
[احلديث ]546 :قال اإلمام الصادق( :الناس يمرون عىل الرصاط طبقات
والرصاط أدق من الشعرو من حد السيف ،فمنهم من يمر مثل الربق ،ومنهم من يمر مثل
عدوالفرس ،ومنهم من يمرحبوا ،ومنهم من يمر مشيا ،ومنهم من يمر متعلقا قد تأخذ
النار منه شيئا وترتك شيئا) ()3

[احلديث ]547 :سئل اإلمام الصادق عن الرصاط ،فقال( :هوالطريق إىل معرفة
اهلل عزوجل ومها رصاطان :رصاط يف الدنيا ورصاط يف اآلخرة ،فأما الرصاط الذي يف
الدنيا فهو االمام املفروض الطاعة ،من عرفه يف الدنيا واقتدى هبداه مر عىل الرصاط الذي
هو جرس جهنم يف اآلخرة ،ومن َل يعرفة يف الدنيا زلت قدمه عن الرصاط يف اآلخرة فرتدى
يف نار جهنم) ()4

(  )1بحار األنوار ،286/ 7 :عن :روضة الكايف ص.228
( )2الكايف..85/2:
( )3األماَل( ،ص )107
( )4معان االخبار (ص  13ـ )14
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[احلديث ]548 :قال اإلمام الصادق يف قول اهلل عزوجل ﴿ :إِ َّن رب َك َلبِاملِْرص ِ
اد ﴾
ْ َ
َ َّ
[الفجر( :]14 :قنطرة عىل الرصاط الُيوزها عبد بمظلمة) ()1

ثالثا ـ ما ورد حول الرمحة اخلاصة باملوقف:
وهي األحاديث املوافقة ملا ورد يف القرآن الكريم من ذكر ما يتنعم به الصاحلون من
أنواع الرمحة اإلهلية ،والتي تشمل ما ييل:
 . 1ما ورد حول أحواض األنبياء ،والتي ُيتمع عندها الصادقون من أتباعهم،
ِ
ٍ
ٍ ِ
َاهبا ا ْل َي ْو َم َُتْزَ ْو َن َما ُكن ُت ْم
ويشري إليها قوله تعاىلَ :
﴿وت ََرى ُك َّل ُأ َّمة َجاث َي ًة ُك ُّل ُأ َّمة ُتدْ عَى إِ َىل كت ِ َ
َت ْع َم ُل َ
ون ﴾ [اجلاثية ،]28 :ولذلك تعرف األمم حينها بأنبيائها وأئمتها وهداهتا ،كام قال
ويت كِتَابه بِي ِمينِ ِه َف ُأو َلئِ َك ي ْقرء َ ِ
ِ
تعاىلَ ﴿ :ي ْو َم نَدْ ُعو ُك َّل ُأ َن ٍ
َاهب ْم َو َال
اس بِإِ َمام ِه ْم َف َم ْن ُأ ِ َ َ ُ َ
ون كت َ ُ
َ َ ُ
ُي ْظ َل ُم َ
ون َفتِ ًيال﴾ [اإلْساء]71 :
لكن هذا االنتامء ،كام ورد يف النصوص ،ليس مثل االنتامء يف الدنيا ،والذي يكفي
فيه ذلك اإليامن الوراثي ،بل يميز الناس فيه عىل أساس اتباعهم الصادق لرسلهم ،وهلذا
خيرج من أتباع الرسل الكثري من الذين حرفوا وبدلوا.
 .2ما ورد حول الشفاعة ورشوطها ،وأوهلا اإلذن اإلهلي ،كام قال تعاىلَ ﴿ :و َال َتنْ َف ُع
َّ
الش َفا َع ُة ِعنْدَ ُه إِ َّال ملَِ ْن َأ ِذ َن َل ُه ﴾ [سبأ ،]23 :ولذلك يرد عىل أولئك املرشكني الذين تومهوا
أن ما يعبدونه من أصنام سيشفع هلم عند اهلل ،قال تعاىلَ ﴿ :أ ِم َّاَت َُذوا ِمن د ِ
ون اهللَِّ ُش َف َعا َء
ْ ُ
الش َفا َع ُة َمجِيعا َله م ْل ُك السامو ِ
ون َش ْيئًا َو َال َي ْع ِق ُل َ
ُق ْل َأ َو َل ْو كَا ُنوا َال َي ْملِ ُك َ
ون (ُ )43ق ْل هللَِّ َّ
ات
َّ َ َ
ً ُ ُ
َو ْاألَ ْر ِ
ض ُث َّم ِإ َل ْي ِه ُت ْر َج ُع َ
ون﴾ [الزمر]44 ،43 :

( )1تفسري عيل بن إبراهيم( ،ص )261

197

وثانيها قابلية الشافع :ذلك أن الشفاعة مثل املحاماة مرتبة من املراتب التي ال يناهلا
إال املستحقون هلا ،ولذلك هي نوع من أنواع اجلزاء املرتبطة هبم ،واملتناسب مع أعامهلم.
ِ
وثالثها الشفاعة باحلق ،كام قال تعاىلَ ﴿:ي ْو َمئِ ٍذ ال َتنْ َف ُع َّ
مح ُن
الر ْ َ
الش َفا َع ُة إِ َّال َم ْن َأذ َن َل ُه َّ
ِ
يض َل ُه َق ْوالً﴾ (طه ،)109:وقالَ ﴿:وال َي ْملِ ُك ا َّل ِذي َن َيدْ ُع َ
ون ِم ْن ُدونِ ِه َّ
الش َفا َع َة إِ َّال َم ْن
َو َر َ
احل ِّق َو ُه ْم َي ْع َل ُم َ
ون﴾ (الزخرف)86:
َش ِهدَ ِب ْ َ
وهكذا أخرب اهلل تعاىل أنه ال حيق ألحد أن يشفع يف الظاملني املعتدين ،كام قال تعاىل:
ِ ِ
ِ
احلن ِ
َاج ِر كَاظِ ِمنيَ َما لِل َّظاملِنيَ ِم ْن َمحِي ٍم َو َال َش ِفي ٍع
﴿ َو َأنْذ ْر ُه ْم َي ْو َم ْاآل ِز َفة إِذ ا ْل ُق ُل ُ
وب َلدَ ى ْ َ
اع﴾ [غافر ،]18 :وهذا يدل عىل أن الذنوب املتعدية ال جمال للشفاعة فيها.
ُي َط ُ
ومثله أخرب عن ذنوب كثرية ال يمكن الشفاعة فيها ،قال تعاىلُ ﴿ :ك ُّل َن ْف ٍ
س بِ َام ك ََس َب ْت
ني (ِ )39يف جن ٍ
ِ
اب ا ْل َي ِم ِ
ون ( )40ع ِ
َّات َي َت َسا َء ُل َ
َن املُْ ْج ِر ِمنيَ (َ )41ما
َ
َرهينَ ٌة ( )38إِ َّال َأ ْص َح َ
َس َل َك ُك ْم ِيف َس َق َر (َ )42قا ُلوا ََل ْ ن َُك ِم َن املُْ َص ِّلنيَ (َ )43و ََل ْ ن َُك ُن ْط ِع ُم املِْ ْسكِنيَ (َ )44و ُكنَّا
اخلائِ ِضنيَ (َ )45و ُكنَّا ُنك َِّذ ُب بِ َي ْو ِم الدِّ ِ
ن ُ
ين (َ )46حتَّى َأتَانَا ا ْل َي ِقنيُ (َ )47ف َام
َخ ُ
وض َم َع ْ َ
َتنْ َف ُع ُه ْم َش َفا َع ُة َّ
الشافِ ِعنيَ ([ ﴾)48املدثر]48 - 38 :

فاآليات الكريمة أخربت أن الذين ال يصلون ..أي ليس هلم تواصل روحي باهلل..
والذين ال يطعمون املسكني ..أي ليس هلم أي تواصل ورمحة باملجتمع ..هؤالء وغريهم
ال تنفعهم شفاعة الشافعني حتى لو تقدموا للشفاعة هلم.
بناء عىل هذا سنستعرض ما ورد من األحاديث املوافقة للقرآن الكريم حول هذه
املرحلة ،والتي قسمناها بحسب مصادرها إىل قسمني:
 1ـ األحاديث النبوية حول الرمحة اخلاصة باملوقف:
من األحاديث التي نرى قبوهلا بسبب عدم معارضتها للقرآن الكريم:
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أ ـ ما ورد يف املصادر السنية:
[احلديث ]549 :قال رسول اهلل ( :سبعة يظلهم اهلل يف ظله يوم ال ظل إال ظله:
إمام عادل ،وشاب نشأ يف عبادة ربه ،ورجل قلبه معلق يف املساجد ،ورجالن حتابا يف اهلل
اجتمعا عليه وتفرقا عليه ،ورجل طلبته امرأة ذات منصب ومجال ،فقال إن أخاف اهلل،
ورجل تصدق أخفى حتى ال تعلم شامله ما تنفق يمينه ،ورجل ذكر اهلل خالي ًا ،ففاضت
عيناه)()1

[احلديث ]550 :قال رسول اهلل ( :أتدرون من السابقون إىل ظل اهلل يوم
القيامة؟) ،قالوا :اهلل ورسوله أعلم :قال( :الذين إذا أعطوا احلق قبلوه ،وإذا سألوه بذلوه،
وحكموا للناس كحكمهم ألنفسهم)()2

[احلديث ]551 :قال رسول اهلل ( :من أنظر معرس ًا أو وضع عنه ،أظله اهلل يف
ظله)()3

[احلديث ]552 :قال رسول اهلل ( :الرجل َّف ظل صدقته حتى يقىض بني
الناس)()4

[احلديث ]553 :قال رسول اهلل ( :يوم كان مقداره مخسني ألف سنة) ،فقيل :ما
أطول هذا اليوم ،فقال النبي ( :والذي نفيس بيده ،إنه ليخفف عىل املؤمن حتى يكون

(  )1رواه البخاري ( ،)660مسلم ()1031
(  )2رواه أمحد رقم ..67-65
(  )3صحيح مسلم ()3006
(  )4رواه القضاعى ( ،94/1رقم  ،)103وأبو يعىل ( ،300/3رقم  ،)1766والديلمى ( ،285/2رقم )3316
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أخف عليه من صالة مكتوبة يصليها يف الدنيا)( ،)1ويف رواية( :هيون ذلك عىل املؤمن كتدَل
الشمس للغروب إىل أن تغرب) ،ويف رواية( :إن اهلل ليخفف عىل من يشاء من عباده طوله
كوقت صالة مفروضة)
[احلديث ]554 :قال رسول اهلل ( :عرضت عيل األمم ،فجعل النبي والنبيان
يمرون معهم الرهط ،والنبي ليس معه أحد ،حتى رفع َل سواد عظيم ،فقلت :ما هذا؟
أمتي هذه؟ قيل :بل هذا موسى وقومه ،قيل :انظر إىل األفق ،فإذا سواد عظيم قد مأل األفق،
ث م قيل َل :انظر هاهنا وهاهنا يف آفاق السامء ،فإذا سواد قد مأل األفق ،قيل :هذه أمتك،
ويدخل اجلنة من هؤالء سبعون ألفا بغري حساب)()2

[احلديث ]555 :قال رسول اهلل ( :اعقلوا واعلموا أن هلل عبادا ليسوا بأنبياء،
وال شهداء ،يغبطهم النبيون والشهداء ملكاهنم وقرهبم من اهلل) ،فقام أعراِب ،فقال يا رسول
اهلل ،من هم حلهم لنا فرس وجه رسول اهلل  لقول األعراِب؛ فقال( :هم قوم َل تصل منهم
أرحام متقاربة من أفناء الناس ونوازع القبائل ،حتابوا يف جالل اهلل عز وجل ،وتصافوا فيه
وتزاوروا فيه ،وتباذلوا فيه ،يضع اهلل هلم منابر من نور فيجلسون عليها ،وإن ثياهبم لنور،
ووجوههم نور ،ال خيافون إذا خاف الناس ،وال يفزعون إذا فزع الناس ،أولئك أولياء اهلل
ال خوف عليهم وال هم حيزنون)()3

[احلديث ]556 :قال رسول اهلل ( :إن املقسطني عند اهلل عىل منابر من نور..

(  )1رواه أبو يعىل والبيهقي يف الشعب ،املغني عن محل األسفار (ص)1901 /
(  )2رواه البخاري .179 / 10
(  )3نوادر األصول يف أحاديث الرسول ()82 /4
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الذين يعدلون يف حكمهم وأهليهم وما ولوا)()1

[احلديث ]557 :قال رسول اهلل ( :الشهداء ثالثة رجال :رجل خرج بامله ونفسه
حمتسب ًا يف سبيل اهلل ال يريد أن يقتل وال يقتل ليكثر سواد املسلمني ،فإن مات أو قتل غفرت
ذنوبه كلها وأجري من عذاب القرب وأومن من الفزع األكرب وزوج من احلور العني ،ووضع
عىل رأسه تاج الوقار ،ورجل جاهد بنفسه وماله يريد أن يقتل وال يقتل فإن مات أو قتل
كانت ركبته مع ركبة إبراهيم خليل الرمحن يف مقعد صدق عند مليك مقتدر ،والثالث:
رجل خرج بنفسه وماله حمتسب ًا يريد أن يقتل ويقتل؛ فإن مات أو قتل جاء يوم القيامة شاهر ًا
بسيفه واضعه عىل عنقه والناس جاثون عىل الركب يقول :أال فأفسحوا لنا فإنا قد بذلنا
دماءنا وأموالنا هلل عز وجل ،والذي نفيس بيده لو قالوا ذلك إلبراهيم خليل الرمحن ،أو
لنبي من األنبياء لتنحى هلم عن الطريق ملا يرى من واجب حقهم ،حتى يأتوا منابر من نور،
وُيلسون ينظرون كيف يقيض بني الناس ال ُيدون غم املوت ،وال يغتمون يف الربزخ ،وال
تفزعهم الصيحة ،وال هيمهم احلساب ،وال امليزان وال الرصاط ،ينظرون كيف يقىض بني
الناس وال يسألون شيئ ًا إال أعطوه وال يشفعون إال شفعوا فيه ،ويعطى من اجلنة ما أحب
وينزل من اجلنة حيث أحب)()2

[احلديث ]558 :سئل رسول اهلل  :ما آنية احلوض؟ قال(:والذي نفيس بيده
آلنيته أكثر من عدد نجوم السامء وكواكبها يف الليلة املظلمة املصحية ،آنية اجلنة من رشب
منها َل يظمأ ،آخر ما عليه يشخب ،فيه ميزابان من اجلنة ،من رشب منه َل يظمأ ،عرضه مثل

(  )1احلميدي ()588وأمحد ( ،)6492( )160/2ومسلم ()7/6
(  )2الرتغيب والرتهيب لقوام السنة ()464 /1
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طوله ،ما بني عامن إىل أيلة ،وماؤه أشد بياضا من اللبن وأحىل من العسل)()1

[احلديث ]559 :قال رسول اهلل ( :ما بني ناحيتي حويض كام بني صنعاء
واملدينة)( ،)2ويف رواية( :ما بني املدينة وعامن) ( ،)3ويف أخرى( :كام بني أيلة وصنعاء
اليمن) ( ،)4ويف أخرى( :حويض مسرية شهر)( )5ويف أخرى( :ترى فيه أباريق الذهب
والفضة كعدد نجوم السامء) ()6

[احلديث ]560 :روي أن أبا برزة األسلمي دخل عىل عبد اهلل بن زياد ،فلام رآه قال:
إن حممديكم هذا ،الدحداح ،ففهمها الشيخ ،فقال :ما كنت أحسب أن أبقي يف قوم
يعريونني بصحبة حممد  ،فقال له عبيد اهلل :إن صحبة حممد لكم زي ٌن غري شني ،قال :إنام
بعثت إليك ألسألك عن احلوض ،هل سمعت رسول اهلل  يذكر فيه شيئا؟ قال أبو برزة:
نعم ،ال مرة وال مرتني وال ثالثا وال أربعا وال مخسا ،فمن كذب به فال سقاه اهلل منه ،ثم
خرج مغضبا(.)7
[احلديث ]561 :قال رسول اهلل ( :إن لكل نبي حوضا ترده أمته ،وإهنم يتباهون
أهيم أكثر واردة ،وإن ألرجو أن أكون أنا أكثرهم واردة)()8

(  )1مسلم ( ،)2300والرتمذي ()2445
(  )2مسلم ()41 /2303
(  )3مسلم ()42 / 2303
(  )4البخاري ( ،)6580ومسلم ()39 / 2303
(  )5البخاري ( ،)6579ومسلم ()2292
(  )6مسلم ()2303
(  )7أبو داود ( )4749صححه األلبان ()3975
(  )8الرتمذي ()2443
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[احلديث ]562 :سئل رسول اهلل  :هل بني اجلنة والنار منزل؟ قال( :بينهام
حويض ،رشفاته عىل اجلنة ،وتْضب رشفاته عىل النار)()1

[احلديث ]563 :قال رسول اهلل ( :عيل بن أِب طالب صاحب حويض يوم
القيامة)()2

ٌ
رجال ،حتى إذا رفعوا
[احلديث ]564 :قال رسول اهلل ( :لريدن عيل احلوض
إَل اختلجوا دون فألقولن أي رب أصيحاِب أصيحاِب ،فليقولن َل :إنك ال تدري ما
أحدثوا بعدك)( ،)3ويف رواية( :فأقول :سحقا ملن بدل بعدي) ( )4

ٌ
رهط من أصحاِب
[احلديث ]565 :قال رسول اهلل ( :يرد عيل يوم القيامة
فيحلون عن احلوض ،فأقول :يا رب أصحاِب ،فيقول :إنه ال علم لك بام أحدثوا بعدك،
إهنم ارتدوا عىل أدبارهم القهقرى)()5

[احلديث ]566 :قال رسول اهلل ( :ترد عيل أمتي احلوض وأنا أذود الناس عنه
كام يذود الرجل إبل الرجل عنه إبله) ،قالوا :يا نبي اهلل تعرفنا؟ قال( :نعم ،لكم سيام ليست
ألحد غريكم ،تردون عيل غرا حمجلني من آثار الوضوء ولتصدن عني طائف ٌة منكم فال
يصلون ،فأقول :يا رب هؤالء من أصحاِب ،فيجيبني ٌ
ملك فيقول :وهل تدري ما أحدثوا

(  )1ذكره اهليثمي ()337 /10
(  )2األوسط ( )188 / 67 / 1قال اهليثمي ( /)367 / 10فيه ضعفاء وثقوا.
(  )3البخاري ( ،)6582ومسلم ()2304
(  )4البخاري ( ،)6584ومسلم ()2291
(  )5البخاري ()6585
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بعدك)( )1

ٌ
ُمسك بحجزكم هلم عن النار ،وأنتم
[احلديث ]567 :قال رسول اهلل ( :إن
ٌ
ُمسك
هتافتون فيها أو تقامحون تقاحم الفراش يف النار واجلنادب ـ يعني :يف النار ـ وأنا
بحجزكم وأنا ٌ
فرط لكم عىل احلوض فرتدون عيل معا وأشتاتا فأعرفكم بسيامكم وأسامئكم
كام يعرف الرجل الفرس ـ وقال غريه :كام يعرف الرجل الغريبة من اإلبل يف إبله ـ فيؤخذ
بكم ذات الشامل فأقول :إَل يا رب أمتي أمتي ،فيقول :أو يقال :يا حممد إنك ال تدري ما
أحدثوا بعدك كانوا يمشون بعدك القهقرى ،فال أعرفن أحدكم يأيت يوم القيامة حيمل شاة
هلا ثغا ٌء ينادي يا حممد فأقول :ال أملك لك شيئا ،قد بلغت ،وال أعرفن أحدكم يأيت يوم
القيامة حيمل بعريا له رغا ٌء ينادي يا حممد فأقول :ال أملك لك من اهلل شيئا قد بلغت ،وال
أعرفن أحدكم يأيت يوم القيامة حيمل قشعا فيقول :يا حممد يا حممد ،فأقول :ال أملك لك
من اهلل شيئا قد بلغت)()2

[احلديث ]568 :قال رسول اهلل ( :إن لكل نبي حوضا ،وإهنم يتباهون أهيم أكثر
واردة ،وإن أرجو أن أكون أكثرهم)()3

[احلديث ]569 :قال رسول اهلل ( :حويض مسرية شهر وزواياه سواء ماؤه
أبيض من اللبن ،ورحيه أطيب من املسك ،وكيزانه كنجوم السامء ،من رشب منها فال يظمأ
أبدا)( )4

(  )1مسلم ()247
( )2مسند البزار ()204( )315 /1
(  )3الرتمذي ()2367
(  )4رواه البخاري ( )6093ومسلم ()4244
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[احلديث ]570 :سئل رسول اهلل  عن رشاب حوضه ،فقال( :أشد بياضا من
اللبن ،وأحىل من العسل ،يغت (يصب) فيه ميزابان يمدانه من اجلنة ،أحدمها من ذهب،
واآلخر من

ورق (فضة)()1

[احلديث ]571 :قال رسول اهلل ( :نزلت عيل آنفا سورة ،فقرأ ﴿بسم اهلل الرمحن
ِ
ِ
الرحيم إِنَّا َأ ْع َط ْين َ
رت (﴾ )3
َاك ا ْلك َْو َث َر (َ )1ف َص ِّل ل َر ِّب َك َوان َْح ْر ( )2إِ َّن َشانئ ََك ُه َو ْاألَ ْب َ ُ
[الكوثر ..]3 - 1 :أتدرون ما الكوثر؟ ..إنه هنر وعدنيه رِب عز وجل ،عليه خري كثري ،هو
حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة ،آنيته عدد نجوم السامء،فيختلج( )2العبد منهم ،فأقول:
رب ،إنه من أمتي ،فيقول :ما تدري ما أحدث بعدك؟)()3

وهذا يدل عىل أن من خواص هذا احلوض أنه ال يمكن أن يرشبه إال الصادقون من
أتباع األنبياء ،ولذلك ُيمنع املحرفون واملبدلون لسنن أنبيائهم عن االقرتاب والرشب منه.
[احلديث ]572 :قال رسول اهلل ( :والذي نفيس بيده ألذودن رجاال عن حويض
كام تذاد الغريبة من اإلبل عن احلوض)()4

[احلديث ]273 :قال رسول اهلل ( :لريدن عيل احلوض رجال ُمن صاحبني،
حتى إذا رأيتهم ورفعوا إَل :اختلجوا دون ،فألقولن ،أي رب ،أصيحاِب ،أصيحاِب،
فليقالن َل ،إنك ال تدري ما أحدثوا بعدك)()5

(  )1صحيح مسلم ()4256
(  )2االختالج :االستالب واالجتذاب.
(  )3مسلم ()71/7 13 ،/2
(  )4البخاري يف صحيحه ( )2194ومسلم ()4257
(  )5رواه البخاري  ،412 / 11ومسلم رقم ()2304
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[احلديث ]574 :قال رسول اهلل ( :بينا أنا قائم فإذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج
هلم ،فقلت :أين؟ قال :إىل النار واهلل ! قلت :وما شأهنم؟قال:
رجل من بيني وبينهم فقالَّ :
إهنم ارتدوا بعدك عىل أدبارهم القهقرى .ثم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني
وبينهم فقال :هلم ،قلت :أين؟ قال :إىل النار واهلل ! قلت ما شأهنم؟ قال إهنم ارتدوا بعدك
عىل أدبارهم القهقرى ! فال أراه خيلص منهم إال ِم ْث ُل َمهل النَّ َعم)()1
َ
[احلديث ]575 :روي أن رسول اهلل  أتى املقربة فقال( :السالم عليكم دار قوم
مؤمنني وإنا إن شاء اهلل بكم الحقون وددت أنا قد رأينا إخواننا) قالوا :أولسنا إخوانك يا
رسول اهلل؟ قال( :أنتم أصحاِب وإخواننا الذين َل يأتوا بعد) ،فقالوا :كيف تعرف من َل
يأت بعد من أمتك يا رسول اهلل؟ فقال( :أرأيت لو أن رجال له خيل غر حمجلة بني ظهري
خيل دهم هبم أال يعرف خيله؟) ،قالوا :بىل يا رسول اهلل .قال( :فإهنم يأتون غرا حمجلني
من الوضوء ،وأنا فرطهم عىل احلوض ،أال ليذادن رجال عن حويض كام يذاد البعري الضال
أنادهيم :أال هلم؛ فيقال إهنم قد بدلوا بعدك ،فأقول :سحقا سحقا)()2

[احلديث ]576 :قال رسول اهلل ( :إن اللعانني ال يكونون شهداء وال شفعاء يوم
القيامة)()3

[احلديث ]577 :قال رسول اهلل ( :إن اهلله َل حيرم حرمة إال وقد علم أنه سيطلعها
منكم مطلع ،أال وإن آخذ بحجزكم أن هتافتوا يف النار كتهافت الفراش والذباب)()4

(  )1رواه البخاري()208/7
(  )2رواه مسلم ()367
(  )3رواه مسلم ()2598
(  )4رواه أمحد ،وأبو يعىل ،جممع الزوائد ومنبع الفوائد ()210 /7
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[احلديث ]578 :قال رسول اهلل ( :يشفع الشهيد يف سبعني من أهل بيته)()1

[احلديث ]579 :قال رسول اهلل ( :للشهيد عند اهلل ست خصال :يغفر له يف أول
دفعة ،ويرى مقعده من اجلنة ،وُيار من عذاب القرب ،ويأمن من الفزع األكرب ،ويوضع عىل
رأسه تاج الوقار ،الياقوتة منها خري من الدنيا وما فيها ،ويزوج اثنتني وسبعني زوجة من
احلور العني ،ويشفع يف سبعني من أقاربه)()2

[احلديث ]580 :قال رسول اهلل ( :يشفع يوم القيامة ثالثة :األنبياء ،ثم العلامء،
ثم الشهداء)()3

[احلديث ]581 :قال رسول اهلل ( :ما من مسلم حيفظ عىل أمتي أربعني حديث ًا
يعلمهم هبا أمر دينهم إال جيء به يوم القيامة فقيل له :اشفع ملن شئت)()4

[احلديث ]582 :قال رسول اهلل ( :إن الرجل من أهل اجلنة ليرشف عىل أهل
النار فيناديه رجل من أهل النار :يا فالن ،أما تعرفنى؟  .فيقول :ال واهلل ما أعرفك! ! من
أنت؟ وحيك! قال :أنا الذي مررت ِب يف الدنيا فاستسقيتني رشبة ماء فسقيتك فاشفع َل
هبا عند ربك .فيدخل ذلك الرجل عىل اهلل يف زورة .فيقول :يارب إن أرشفت عىل أهل
النار فقام رجل من أهل النار فنادى :يا فالن أما تعرفنى؟ فقلت :ال واهلل ما أعرفك! ! ،
ومن أنت؟ قال :أنا الذي مررت بى يف الدنيا فاستسقيتنى فسقيتك ،فاشفع َل هبا عند ربك

(  )1رواه أبو داود ( ،)2522وابن حبان ( ،)4660( )517 /10والبيهقي ()18308( )164 /9
(  )2رواه الرتمذي ( ،)1663وابن ماجه ( ،)2274وأمحد ()17221( )131 /4
(  )3رواه ابن ماجه ( ،)4992والبيهقي يف (شعب اإليامن) ()265 /2
(  )4رواه ابن عدي يف (الكامل يف الضعفاء) ( ،)56 /5واخلطيب يف (رشف أصحاب احلديث) (ص ،)20 /وابن عبدالرب
يف (جامع بيان العلم وفضله) ()95 /1
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يارب فشفعنى فيه ،فشفعه اهلل فيه ،وأخرجه من النار)()1

[احلديث ]583 :قال رسول اهلل ( :اعملوا بالقرآن ،وأحلوا حالله ،وحرموا
حرامه ،واقتدوا به ،وال تكفروا بيشء منه ،وما تشابه عليكم منه فردوه إىل اهلل وإىل أوَل
العلم من بعدي ،كيام خيربونكم ،وآمنوا بالتوراة ،واإلنجيل ،والزبور ،وما أويت النبيون من
رهبم ،وليسعكم القرآن وما فيه من البيان ،فإنه شافع مشفع ،وماحل مصدق ،أال ولكل آية
منه نور يوم القيامة ،وإن أعطيت سورة البقرة من الذكر األول ،وأعطيت طه وطواسني
وحواميم من ألواح موسى ،وأعطيت فاحتة الكتاب من حتت العرش)

()2

[احلديث ]584 :قال رسول اهلل ( :القرآن شافع مشفع ،وماحل مصدق ،من
جعله أمامه قاده إىل اجلنة ،ومن جعله خلفه ساقه إىل النار)

()3

[احلديث ]585 :قال رسول اهلل ُ( :ييء القرآن يوم القيامة فيقول :يا رب حله،
فيلبس تاج الكرامة ،ثم يقول :يا رب زده ،فيلبس حلة الكرامة ،ثم يقول :يا رب أرض
عنه ،فريىض عنه ،فيقال له :اقرأ وارق وتزاد بكل آية حسنة) ()4

[احلديث ]586 :قال رسول اهلل ( :الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة،
يقول الصيام :أي رب ،منعته الطعام والشهوات بالنهار ،فشفعني فيه ،ويقول القرآن :منعته
النوم بالليل فشفعني فيه ،فيشفعان)

( )5

(  )1رواه ابن أِب الدنيا ،مجع اجلوامع املعروف بـ «اجلامع الكبري» (.)316 /2
(  )2رواه الطربان ( )525( )225 /20ورواه احلاكم ( ،)757 /1والبيهقي ()19490( )9 /10
(  )3رواه الطربان ( ،)8655( )132 /9وأبو نعيم يف (حلية األولياء) ( ،)108 /4وابن أِب شيبة ()30054( )131 /6
(  )4رواه الرتمذي ( ،)2915واحلاكم ( ،)738 /1والبيهقي يف (شعب اإليامن) ()347 /2
(  )5رواه أمحد ( ،)6626( )174 /2والطربان كام يف (جممع الزوائد) ( ،)184 /3واحلاكم ( ،)740 /1وأبو نعيم يف
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[احلديث ]587 :قال رسول اهلل ( :أال ليذادن رجال عن حويض كام يذاد البعري
الضال أنادهيم :أال هلم؛ فيقال إهنم قد بدلوا بعدك ،فأقول :سحقا سحقا)()1

[احلديث ]588 :قال رسول اهلل  يف خطبته يف حجة الوداع( :أتدرون أى يوم
هذا ،وأى شهر هذا ،وأى بلد هذا؟) ،قالوا :هذا بلد حرام وشهر حرام ويوم حرام ،قال:
(أال وإن أموالكم ودماءكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا َّف بلدكم هذا ،أال وإنى
فرطكم عىل احلوض أنتظركم وأكاثر بكم األمم؛ فال تسودوا وجهى ،أال وقد رأيتمونى
وسمعتم منى وستسألون عنى؛ فمن كذب عىل فليتبوأ مقعده من النار ،أال وإنى مستنقذ
أناسا ومستنقذ منى أناس فأقول يا رب أصحابى فيقول إنك ال تدرى ما أحدثوا بعدك)()2

[احلديث ]589 :قال رسول اهلل ( :لكل نبي دعو ٌة قد دعاها ألمته ،وإن اختبأت
دعويت شفاعة ألمتي يوم القيامة)()3

[احلديث ]590 :قال رسول اهلل ( :أنا أول الناس يشفع يف اجلنة ،وأنا أكثر
األنبياء تبعا يوم القيامة ،وأنا أول من يقرع باب اجلنة)()4

[احلديث ]591 :قال رسول اهلل ( :إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم إىل
بعض فيأتون آدم فيقولون :اشفع لذريتك ،فيقول :لست هلا ،ولكن عليكم بإبراهيم ،فإنه
ٌ
خليل هلل ،فيأتون إبراهيم فيقول :لست هلا ولكن عليكم بموسى ،فإنه كليم اهلل ،فيؤتى

(حلية األولياء) ()161 /8
(  )1رواه مسلم ()367
(  )2رواه البخارى ( ،2404/5رقم  ،)6205والنسائى َّف الكربى ( ،444/2رقم )4099
(  )3البخاري ( ،)6305ومسلم ()200
(  )4مسلم ()196
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موسى فيقول :لست هلا ولكن عليكم بعيسى ،فإنه روح اهلل وكلمته ،فيؤتى عيسى فيقول:
لست هلا ولكن عليكم بمحمد  ،فأوتى فأقول :أنا هلا)()1

[احلديث ]592 :قال رسول اهلل ( :فيأتون عيسى فيقول :أدلكم عىل النبي
األمي ،فيأتون فيأذن اهلل َل أن أقوم إليه ،فيثور جمليس أطيب ريح شمها أحدٌ قط حتى
يشفعني رِب ،وُيعل َل نورا من شعر رأيس إىل ظفر قدمي ،فيقول الكافرون عند ذلك
إلبليس :قد وجد املؤمنون من يشفع هلم ،فقم أنت فاشفع لنا إىل ربك فإنك أنت أضللتنا،
قال :فيقوم فيثور جملسه أنتن ريح شمها أحدٌ قط ثم يعظم جلهنم ،فيقول عند ذلكَ ﴿ :و َق َال
ِ
احل ِّق َو َوعَدْ ُت ُك ْم َف َأ ْخ َل ْف ُت ُك ْم َو َما ك َ
الش ْي َط ُ
َّ
َان ِ ََل َع َل ْي ُك ْم
يض ْاألَ ْم ُر إِ َّن اهللََّ َوعَدَ ُك ْم َوعْدَ ْ َ
ان ملََّا ُق َ
ٍ
ِ
است ََج ْب ُت ْم َِل َف َال َت ُلو ُم ِ
ون َو ُلو ُموا َأ ْن ُف َس ُك ْم َما َأنَا بِ ُم ْ ِ
رص ِخ ُك ْم َو َما
م ْن ُس ْل َطان إِ َّال َأ ْن َدع َْو ُت ُك ْم َف ْ
ِ
ِ
ِ ِ
َأ ْن ُت ْم بِ ُم ْ ِ
يم ﴾ [إبراهيم:
رص ِخ َّي إِ ِّن َك َف ْر ُ
رش ْك ُت ُمون م ْن َق ْب ُل إِ َّن ال َّظاملنيَ َهل ُ ْم ع ََذ ٌ
اب َأل ٌ
ت بِ َام َأ ْ َ

)2()]22

[احلديث ]593 :قال رسول اهلل ( :أول من يشفع يوم القيامة األنبياء ،ثم
الشهداء ،ثم املؤذنون)()3

[احلديث ]594 :قال رسول اهلل ( :إن ألشفع يوم القيامة يف كل يشء ُما عىل
وجه األرض من حجر ومدر) ( )4

[احلديث ]595 :قال رسول اهلل ( :إن آيت جهنم فأرضب باهبا ،فيفتح َل

(  )1البخاري ( ،)7510ومسلم ()193
(  )2الدارمي ()2804
(  )3مسند البزار ()372/27/2
(  )4الطربان يف األوسط ()5360 / 295 / 5
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فأدخلها ،فأمحد اهلل حمامد ما محده أحدٌ قبيل مثله ،وال حيمده أحدٌ بعدي ،ثم أخرج منها من
أناس من قريش فينتسبون إَل ،فأعرف نسبهم وال
قال :ال إله إال اهلل خملصا ،فيقوم إَل ٌ
أعرف وجوههم وأتركهم يف النار)()1

[احلديث ]596 :عن ربيعة بن كعب األسلمي قال :كنت أبيت مع رسول اهلل ،فآتيه
بوضوئه وبحاجته ،فقال َل :اسألني ،فقلت :إن أسألك مرافقتك يف اجلنة ،قال :أو غري
ذلك ،قلت :هو ذاك ،قال( :فأعني عىل نفسك بكثرة السجود)()2

[احلديث ]597 :قال رسول اهلل ( :يا معرش قريش اشرتوا أنفسكم ،ال أغني
عنكم من اهلل شيئا ،يا بني عبد مناف ،ال أغني عنكم من اهلل شيئا .يا عباس بن عبد املطلب،
ال أغني عنك من اهلل شيئا .ويا صفية عمة رسول اهلل  ،ال أغني عنك من اهلل شيئا .ويا
فاطمة بنت حممد ،سليني ما شئت من ماَل ،ال أغني عنك من اهلل شيئا)()3

ب ـ ما ورد يف املصادر الشيعية:
[احلديث ]598 :قال رسول اهلل ( :إذا كان يوم القيامة ه
َتىل اهلل عزه وجل لعبده
مقرب ًا وال نبي ًا
املؤمن فيوقفه عىل ذنوبه ذنب ًا ذنب ًا ،ثم يغفر اهلل له ،ال يطلع اهلل عىل ذلك ملك ًا ه
مرسالً ،ويسرت عليه ما يكره أن يقف عليه أحدٌ  ،ثم يقول لسيئاته :كون حسنات)()4

احتج،
[احلديث ]599 :قال رسول اهلل ُ ( :يؤتى يوم القيامة برجل ف ُيقال:
ه
أوسع عىل خلقك وأيرس
فيقول( :يا ه
عيل ،فلم أزل ه
رب ،خلقتني وهديتني ،فأوسعت ه
(  )1الطربان يف األوسط ()3845 /151/4
(  )2رواه مسلم ( ،)489( )52/2وأبو داود رقم ( ،)1320والنسائي .227 / 2
(  )3رواه البخاري  ،386 / 8ومسلم رقم ()206
(  )4بحار األنوار ،287 / 7 :عن :العيون ص.201
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الرب ه
جل ثناؤه وتعاىل ذكره:
وتيرسه ،فيقول
ه
عيل هذا اليوم رمحتك ه
عليهم ،لكي تنرش ه
صدَ ق عبدي ،أدخلوه اجلنة)()1
( َ

[احلديث ]600 :قال رسول اهلل ُ ( :يؤتى بعبد يوم القيامة ،فيوقف بني يدي اهلل
ه
رب ،أمرت ِب إىل النار وقد قرأت القرآن؟ ،فيقول
عزه
وجل فيأمر به إىل النار ،فيقول :أي ه
عيل بكذا
اهلل :أي عبدي ،إن أنعمت عليك فلم تشكر نعمتي ،فيقول :أي ه
رب ،أنعمت ه
عيل بكذا وشكرتك بكذا ،فال يزال حييص النعم ويعده د الشكر؛
فشكرتك بكذا ،وأنعمت ه
فيقول اهلل تعاىل :صدق عبدي ،إال أنك َل تشكر َمن أجريت لك نعمتي عىل يديه ،وإن قد
ٍ
آليت عىل نفيس أن ال أقبل شكر ٍ
لنعمة أنعمتها عليه ،حتى يشكر سائقها من خلقي
عبد
إليه)()2

ه
وجل :لقد ح هقت كرامتي ومو هديت
[احلديث ]601 :قال رسول اهلل ( :قال اهلل عزه
ويتحاب بجالَل ،ه
إن وجوههم يوم القيامة من نور ،عىل منابر من نور ،عليهم
ملن يراقبني،
ه
ثياب خْض) قيل :من هم يا رسول اهلل؟ قال( :قوم ليسوا بأنبياء وال شهداء ،ولكنههم حتا هبوا
بجالل اهلل ،ويدخلون اجلنهة بغري حساب)()3

ه
[احلديث ]602 :قال رسول اهلل  ( :ه
وجل ُيمع العلامء يوم القيامة
إن اهلل عزه
فيقول هلمَ :ل أضع نوري وحكمتي يف صدوركم ،إال وأنا أريد بكم خري الدنيا واآلخرة،
اذهبوا فقد غفرت لكم عىل ما كان منكم)()4

(  )1بحار األنوار ،289/ 7 :عن :الكايف.
(  )2بحار األنوار ،224 / 7 :عن :أماَل الطويس.
(  )3بحار األنوار ،250 /7 ،التوحيد.268 :
(  )4بحار األنوار ،227/ 7 :عن :العلل ص.160
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[احلديث ]603 :بينا رسول اهلل  يف نفر من أصحابه فيهم عيل بن أِب طالب
فقال( :خيرج قوم من قبورهم وجوههم أشد بياضا من القمر ،عليهم ثياب أشد بياضا من
اللبن ،عليهم نعال من نور رشكها من ذهب ،فيؤتون بنجائب من نور ،عليها رحائل من
نور ،أزمتها سالسل ذهب ،وركبها من زبرجد ،فريكبون عليها حتى يصريوا أمام العرش،
والناس هيتمون ويغتمون وحيزنون ،وهم يأكلون ويرشبون ،فقال عيل :من هم يا رسول
اهلل؟ فقال( :أولئك شيعتك وأنت إمامهم)()1

[احلديث ]604 :قال رسول اهلل ( :ثالثة يشفعون اىل اهلل يوم القيمة،
فيش هفعهم األنبياء ثم العلامء ثم الشهداء)()2

شفيع يوم القيامة( :املكرم
[احلديث ]605 :قال رسول اهلل ( :أربع ٌة أنا هلم
ٌ
واملحب هلم بقلبه
اضطروا إليه،
لذر هيتي ،والقايض هلم حوائجهم ،والساعي يف أمورهم ما
ه
ه
ولسانه عندما اضطروا)()3

ه

 2ـ أحاديث أئمة اهلدى حول الرمحة اخلاصة باملوقف:
من األحاديث الواردة عن أئمة اهلدى املرتبطة هبذا املعنى:
ما ورد عن اإلمام عيل:
[احلديث ]606 :قال اإلمام عيل( :من و هقر مسجد ًا لقي اهلل يوم يلقاه ضاحك ًا
مستبرش ًا ،وأعطاه كتابه بيمينه)( )4

(  )1املحاسن179 /
(  )2قرب االسناد31 :
(  )3بحار األنوار ،50/ 8 :عن :بشارة املصطفى ص.171
(  )4بحار األنوار ،304 / 7 :عن :املحاسن ص.54
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[احلديث ]607 :قال اإلمام عيل( :إذا كان يوم القيامة ونصبت املوازين واحْض
النبيون والشهداء وهم االئمة ،يشهد كل إمام عىل أهل عامله بأنه قد قام فيهم بأمر اهلل
عزوجل ،ودعاهم إىل سبيل اهلل) ()1

رحيم بعباده ،ومن رمحته أنه خلق مائة رمحة
[احلديث ]608 :قال اإلمام عيل( :اهلل
ٌ
جعل منها رمحة واحدة يف اخللق كلهم ،فبها يرتاحم الناس ،وترحم الوالدة ولدها ،وحتنهن
األمهات من احليوانات عىل أوالدها ،فإذا كان يوم القيامة أضاف هذه الرمحة الواحدة إىل
تسع وتسعني رمحة ،فريحم هبا أ همة حممد ،ثم يش هفعهم فيمن حي هبون له الشفاعة من أهل امل هلة،
عيل؟..
حتى أن الواحد ليجيء إىل مؤمن من الشيعة فيقول :اشفع َل ،فيقول :وأي ه
حق لك ه
فيقول :سقيتك يوما ما ًء فيذكر ذلك فيشفع له ف ُيش هفع فيه ،وُييئه آخر فيقول :ه
إن َل عليك
عيل؟ ..فيقول :استظللت ه
بظل جداري ساع ًة يف يوم حار
حق ًا فاشفع َل ،فيقول :وما حقك ه
فيشفع له ف ُيش هفع فيه ،وال يزال يشفع حتى يشفع يف جريانه وخلطائه ومعارفه ،ه
فإن املؤمن
أكرم عىل اهلل ُما تظنهون)()2

ما ورد عن اإلمام الباقر:
[احلديث ]609 :قال اإلمام الباقرَ ( :من كظم غيظ ًا وهو يقدر عىل إمضائه ،حشا
اهلل قلبه أمن ًا وإيامنا يوم القيامة)( )3

[احلديث ]610 :قال اإلمام الباقرُ ( :يبعث قو ٌم حتت ظل العرش وجوههم من نور،

( )1الروضة .106
(  )2بحار األنوار ،44/ 8 :عن :تفسري اإلمام العسكري.
(  )3بحار األنوار ،303 / 7 :عن :تفسري القمي.
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جلوس عىل كرايس من نور ،فترشف هلم اخلالئق فيقولون :هؤالء
ورياشهم من نور،
ٌ
أنبياء؟ ..فينادي ٍ
مناد من حتت العرش :أن ليس هؤالء بأنبياء ،فيقولون :هؤالء شهداء؟..
فينادي ٍ
مناد من حتت العرش :أن ليس هؤالء شهداء ،ولكن هؤالء قو ٌم كانوا ييرسون عىل
املؤمنني ،و ُينظرون املعرس حتى ييرس)()1

[احلديث ]611 :قال اإلمام الباقر( :يا جابر ،ال تستعن بعده ونا يف حاجة ،وال
فعلت
ألست
ليمر به املؤمن يف النار فيقول( :يا مؤمن،
ُ
ُ
تستعطه ،وال تسأله رشبة ماء ،إنه ه
سمي املؤمن مؤمنا ألنه يؤمن عىل
بك كذا وكذا؟ ..فيستحيي منه فيستنقذه من النار ،فإنهام ه
اهلل فيؤمن أمانه)()2

[احلديث ]612 :قال اإلمام الباقر( :واهلل ال يبقى يف الناس إال ه
شاك أو كافر أو
منافق ،فإذا صاروا بني الطبقات ،نادوا كام قال اهلل تعاىلَ ﴿ :ف َام َلنَا ِم ْن َشافِ ِعنيَ (َ )100و َال
َص ِد ٍيق َمحِي ٍم﴾ [الشعراء ،]101 ،100 :فيقولونَ ﴿ :ف َل ْو َأ َّن َلنَا ك ََّر ًة َفنَ ُك َ
ون ِم َن املُْؤْ ِمنِنيَ ﴾
[الشعراء ..]102 :هيهات هيهاتُ ،منعوا ما طلبوا ﴿ َو َل ْو ُر ُّدوا َل َعا ُدوا ملَِا ُهنُوا َعنْ ُه َوإِ َّهنُ ْم
َلك ِ
ون﴾ [األنعام)3()]28 :
َاذ ُب َ
[احلديث ]613 :قال اإلمام الباقر( :يشفع الرجل يف القبيلة ،ويشفع الرجل ألهل
البيت ،ويشفع الرجل للرجلني عىل قدر عمله .فذلك املقام املحمود)
ما ورد عن اإلمام الصادق:

(  )1بحار األنوار ،304 / 7 :عن :ثواب األعامل ص.139
(  )2بحار األنوار ،42/ 8 :عن :املحاسن ص.185
(  )3بحار األنوار ،25/ 8 :عن :تفسريالفرات ص.113
(  )4مناقب آل أِب طالب ()15/2
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()4

[احلديث ]614 :قال اإلمام الصادق( :إذا كان يوم القيامة نرش اهلل تبارك وتعاىل
رمحته ،حتى يطمع إبليس يف رمحته)()1

[احلديث ]615 :قال اإلمام الصادق ( :ه
إن آخر عبد ُيؤمر به إىل النار يلتفت فيقول
ه
رب ،ما كان
اهلل عزه
وجل :أعجلوه ،فإذا ُأيت به قال له :يا عبديَ ،ل َ التفت ه؟ ..فيقول :يا ه
ظني بك هذا ،فيقول اهلل ه
رب ،كان ظني
جل جالله( :عبدي ،وما كان ظنك ِب؟ ،فيقول :يا ه
بك أن تغفر َل خطيئتي وتسكنني جنهتك ،فيقول اهلل( :مالئكتي ،وعزه يت وآالئي وبالئي
وارتفاع مكان ،ما ظ هن ِب هذا ساعة من حياته خري ًا ه
قط ،ولو ظ هن ِب ساعة من حياته خري ًا
روعته بالنار أجيزوا له كذبه وأدخلوه اجلنهة ..ثم قال اإلمام الصادق :ما ظ هن عبدٌ باهلل
ما ه
خري ًا إال كان اهلل عند ظنهه به ،وال ظ هن به سوء ًا إال كان اهلل عند ظنهه به ،وذلك قوله عزه ه
وجل:
ِ
ِ
ِ
ن﴾ [فصلت)2()]23 :
اخل ِ ِ
اْسي َ
﴿ َو َذل ُك ْم َظنُّ ُك ُم ا َّلذي َظنَنْ ُت ْم بِ َر ِّب ُك ْم َأ ْر َدا ُك ْم َف َأ ْص َب ْح ُت ْم م َن ْ َ
[احلديث ]616 :قال اإلمام الصادق ( :ه
إن اهلل تبارك وتعاىل ليم هن عىل عبده يوم
يعرفه ما أنعم به عليه ،يقول له( :أَل تد ُعني يوم كذا
القيامة ،فيأمره أن يدنو منه فيدنو ،ثم ه
وكذا بكذا وكذا ،فأجبت دعوتك؟ ..أَل تسألني يوم كذا وكذا ،فأعطيتك مسألتك؟ ..أَل
رضك ورمحت
رض كذا وكذا ،فكشفت ه
تستغث ِب يوم كذا وكذا ،فأغثتك؟ ..أَل تسألني يف ه
أزوجك
صوتك؟ ..أَل تسألني ماالً فم هلكتك؟ ..أَل تستخدمني فأخدمتك؟ ..أَل تسألني أن ه
رب ،أعطيتني ه
كل ما
فزوجناكها؟ ..فيقول العبد :بىل ،يا ه
فالنة ـ وهي منيعة عند أهلها ـ ه
سألتك ،وقد كنت أسألك اجلنة ،فيقول اهلل :أال فإن منجزٌ لك ما سألتينه ،هذه اجلنهة لك

(  )1بحار األنوار ،287/ 7 :عن :أماَل الصدوق ص.123
(  )2بحار األنوار.288 / 7 :
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رب ،أرضيتني وقد رضيت ،فيقول اهلل له:
مباح ٌةَ ،
أرض ْيتك؟ ..فيقول املؤمن :نعم يا ه
عبدي ،إن كنت أرىض أعاملك ،وأنا أرىض لك أحسن اجلزاء ،ه
فإن أفضل جزائي عندي أن
أسكنتك اجلنة)()1

[احلديث ]617 :قال اإلمام الصادق( :يؤتى ٍ
بعبد يوم القيامة ليست له حسنة،
ُ
رب ،ما َل من حسنة إال ه
أن عبدك
ف ُيقال له :اذكر وتذكهر هل لك حسن ٌة؟ ..فيذكر فيقول :يا ه
ه
فيصيل به فأعطيته ،فيقول اهلل تبارك وتعاىل:
مر ِب ،فطلب مني ما ًء يتوضأ به
فالن ًا املؤمن ه
أدخلوا عبدي اجلنة)()2

[احلديث ]618 :قال اإلمام الصادق ( :ه
إن املتحابني يف اهلل يوم القيامة عىل منابر من
نور ،قد أضاء نور وجوههم ونور أجسادهم ونور منابرهم كل يشء حتى ُيعرفوا به ،ف ُيقال:
(هؤالء املتحا هبون يف اهلل)()3

[احلديث ]619 :قال اإلمام الصادق ( :ه
إن اهلل ليعتذر إىل عبده املؤمن املحتاج كان
ٍ
عيل ..فارفع هذا
يف الدنيا ،كام يعتذر األخ إىل أخيه ،فيقول :ال وعزه يت ما أفقرتك هلوان بك ه
عوضه اهلل من الدنيا،
عوضتك من الدنيا ،فيكشف الغطاء فينظر إىل ما ه
الغطاء فانظر ما ه
عوضتني)()4
فيقول :ما يْضن ما منعتني مع ما ه

[احلديث ]620 :قال اإلمام الصادق ( :ه
إن اهلل يعتذر إىل فقراء املؤمنني ،فيقول هلم:
عيل ،ولكن ذخرته لكم
وعزه يت وجالَل ،ما حبست عنكم شهواتكم يف دار الدنيا هوان ًا بكم ه
(  )1تفسري القمي ص.586
(  )2بحار األنوار ،290/ 7 :عن :كتاب احلسني بن سعيد.
(  )3بحار األنوار ،195/ 7 :عن :الكايف .125/2
(  )4بحار األنوار ،182/ 7 :عن :التمحيص.
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هلذا اليوم)()1

[احلديث ]621 :قال اإلمام الصادق لبعض أصحابه :يا أبا الفضل أال احدثك
بحال املؤمن عند اهلل؟ ..قال :بىل فحدثني جعلت فداك ،قال اإلمام( :إذا قبض اهلل روح
املؤمن صعد ملكاه إىل السامء فقاال :يا رب عبدك ونعم العبد كان ْسيعا إىل طاعتك بطيئا
عن معصيتك ،وقد قبضته إليك فام تأمرنا من بعده؟ فيقول اجلليل اجلبار :اهبطا إىل الدنيا
وكونا عند قرب عبدي وجمدان وسبحان وهلالن وكربان واكتبا ذلك لعبدي حتى أبعثه من
قربه) ،ثم قال :أال أزيدك؟ ..إذا بعث اهلل املؤمن من قربه خرج معه مثال يقدمه أمامه ،فكلام
رأى املؤمن هوال من أهوال يوم القيامة قال له املثال :ال َتزع وال حتزن ،وأبرش بالرسور
والكرامة من اهلل عزوجل فام يزال يبرشه بالرسور والكرامة من اهلل سبحانه حتى يقف بني
يدي اهلل عزوجل وحياسبه حسابا يسريا ويأمر به إىل اجلنة واملثال أمامه ،فيقول له املؤمن:
رمحك اهلل نعم اخلارج معي من قربي! ما زلت تبرشن بالرسور والكرامة من اهلل عزوجل
حتى كان ،فمن أنت؟ فيقول له املثال :أنا الرسور الذي أدخلته عىل أخيك املؤمن يف الدنيا
خلقني اهلل منه ألبرشك)()2

[احلديث ]622 :قال اإلمام الصادقَ ( :من كسا أخاه كسوة شتاء أو صيف ،كان
يوسع عليه يف
ح هق ًا عىل اهلل أن يكسوه من ثياب اجلنة ،وأن ه
هيون عليه سكرات املوت ،وأن ه
ه
وجل يف كتابه:
قربه ،وأن يلقى املالئكة إذا خرج من قربه بالبرشى ،وهو قول اهلل عزه

(  )1بحار األنوار ،182/ 7 :عن :الكايف.
(  )2بحار األنوار ،197/ 7 :عن :الكايف .190/2
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ون﴾ [األنبياء)1()]103 :
اهم املَْ َالئِ َك ُة َه َذا َي ْوم ُكم ا َّل ِذي ُكنْ ُتم ُتوعَدُ َ
﴿ َو َت َت َل َّق ُ

ُ ُ

ُ

ْ

ه
[احلديث ]623 :قال اإلمام الصادق ( :ه
وجل يلتفت يوم القيامة إىل فقراء
إن اهلل عزه
املؤمنني شبيه ًا باملعتذر إليهم فيقول( :وعزه يت وجالَل ،ما أفقرتكم يف الدنيا من هوان بكم
زود منكم يف دار الدنيا معروف ًا فخذوا بيده فأدخلوه
عيلَ ،
ولرتون ما أصنع بكم اليوم ،فمن ه
ه
اجلنة؛ فيقول ٌ
رب ،ه
إن أهل الدنيا تنافسوا يف دنياهم فلبسوا الثياب اللينة،
رجل منهم :يا ه
وأكلوا الطعام ،وسكنوا الدور ،وركبوا املشهور من الدواب ،فأعطني مثل ما أعطيتهم،
ولكل ٍ
ه
أعطيت أهل الدنيا ،منذ كانت الدنيا إىل
عبد منكم مثل ما
فيقول تبارك وتعاىل :لك
ُ
أن انقضت الدنيا سبعون ضعف ًا)( )2
[احلديث ]624 :قال اإلمام الصادق( :أطول الناس أعناق ًا يوم القيامة املؤ هذنون)()3

ه
وجل إليهم يوم القيامة:
[احلديث ]625 :قال اإلمام الصادق( :أربع ٌة ينظر اهلل عزه
زوج عزب ًا)()4
من أقال نادم ًا ،أو أغاث هلفان ،أو أعتق نسم ًة ،أو ه

َ

[احلديث ]626 :قال اإلمام الصادقَ ( :من عرضت له فاحش ٌة أو شهو ٌة فاجتنبها
من خمافة اهلل عزه

وجل ،حرم اهلل عليه النار وآمنه من الفزع األكرب)()5
ه

ه

شاب مؤم ٌن ،اختلط
[احلديث ]627 :قال اإلمام الصادقَ ( :من قرأ القرآن وهو
ٌّ
ه
وجل مع السفرة الكرام الربرة ،وكان القرآن حجيج ًا
القرآن بلحمه ودمه ،وجعله اهلل عزه

(  )1بحار األنوار ،198/ 7 :عن :الكايف .204/2
(  )2بحار األنوار ،200/ 7 :عن :الكايف .261/2
(  )3بحار األنوار ،303 / 7 :عن :ثواب األعامل ص.31
(  )4بحار األنوار ،299/ 7 :عن :اخلصال .106/1
(  )5بحار األنوار ،303/ 7 :عن :الفقيه ص.468
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ٍ
إن ه
رب ،ه
عامل قد أصاب أجر عمله غري عاميل ،فب هلغ به أكرم
كل
عنه يوم القيمة ،فيقول :يا ه
عطائك ،فيكسوه اهلل العزيز اجل هبار ح هلتني من حلل اجلنة ،ويوضع عىل رأسه تاج الكرامة،
رب ،قد كنت أرغب له فيام هو أفضل
ثم يقال له( :هل أرضيناك فيه؟ ..فيقول القرآن :يا ه
من هذا ،ف ُيعطى األمن بيمينه ،واخللد بيساره ،ثم يدخل اجلنة ،ف ُيقال له :اقرأ واصعد
درجة ،ثم ُيقال له( :هل ب هلغناك وأرضيناك؟ ..فيقول :نعم ..و َمن قرأ كثري ًا أو تعاهده
بمش هقة من شده ة حفظه ،أعطاه اهلل عزه

وجل أجر هذا مرتني)()1
ه

[احلديث ]628 :قال اإلمام الصادق( :إذا تاب العبد توب ًة نصوح ًا ،أح هبه اهلل فسرت
عليه يف الدنيا واآلخرة) ،قيل :كيف يسرت عليه؟ ..قالُ ( :ينيس ملكيه ما كتبا عليه من
الذنوب ،و ُيوحي إىل جوارحه :اكتمي عليه ذنوبه ،و ُيوحي إىل بقاع األرض :اكتمي عليه
ما كان يعمل عليك من الذنوب ،فيلقى اهلل حني يلقاه وليس يش ٌء يشهد عليه بيشء من
الذنوب)()2

[احلديث ]629 :سئل اإلمام الصادق :ه
يفرقها؟..
يصيل الرجل نوافله يف موضع أو ه
قال( :ال بل ههنا وههنا ،فإهنا تشهد له يوم القيامة)()3

[احلديث ]630 :قال اإلمام الصادق( :ما من يو ٍم يأيت عىل ابن آدم إال قال ذلك
اليوم :يا ابن آدم ،أنا يو ٌم جديدٌ وأنا عليك شهيدٌ  ،فافعل ِب خري ًا واعمل هيف خري ًا ،أشهد
لك يوم القيامة ،فإنك لن تران بعدها أبد ًا)()4

(  )1بحار األنوار ،305/ 7 :عن :الكايف .603/2
(  )2بحار األنوار ،318/ 7 :عن :الكايف .430/2
(  )3بحار األنوار ،318/ 7 :عن :العلل.
(  )4بحار األنوار ،325/ 7 :عن :حماسبة النفس.

220

[احلديث ]631 :قال اإلمام الصادق( :إنه ليس من قوم ائتموا بإمامهم يف الدنيا،
إال جاء يوم القيامة يلعنهم ويلعنونه ،إال أنتم ومن عىل مثل حالكم)()1

َ

[احلديث ]632 :قال اإلمام الصادق ( :ه
ليمر به الرجل
إن املؤمن منكم يوم القيامة ه
له املعرفة به يف الدنيا ،وقد ُأمر به إىل النار وامل َلك ينطلق به ،فيقول له( :يا فالن ،أغثني فقد
كنت أصنع إليك املعروف يف الدنيا ،وأسعفك يف احلاجة تطلبها مني ،فهل عندك اليوم
مكافأة؟ ..فيقول املؤمن للم َلك املوكهل به :ه
خل سبيله ،فيسمع اهلل قول املؤمن ،فيأمر امللك
فيخيل سبيله)()2
ه
أن ُييز قول املؤمن

إن لنا جار ًا من اخلوارج يقول :ه
[احلديث ]633 :قيل لإلمام الصادق ( :ه
إن حممد ًا
مهه نفسه ،فكيف يشفع؟ ..فقال اإلمام الصادق :ما أحد من األولني واآلخرين
يوم القيامة ه
إال وهو حيتاج إىل شفاعة حممد  يوم القيامة)()3

[احلديث ]634 :قال اإلمام الصادق ( :ه
إن اجلار يشفع جلاره ،واحلميم حلميمه ،ولو
هأن املالئكة املقربني واألنبياء املرسلني شفعوا يف ناصب ما ُش هفعوا)()4

ه

[احلديث ]635 :سئل اإلمام الصادق عن املؤمن :هل له شفاع ٌة؟ قال( :نعم) ،فقيل
له( :هل حيتاج املؤمن إىل شفاعة حممد  يومئذ؟) .قال( :نعم ه
إن للمؤمنني خطايا وذنوب ًا،
وما من أحد إال حيتاج إىل شفاعة حممد يومئذ ،وسأله رجل عن قول رسول اهلل ( :أنا
فيخر ساجد ًا ،فيقول
هسيد ولد آدم وال فخر) .قال( :نعم ،يأخذ حلقة باب اجلنة فيفتحها
ه

(  )1بحار األنوار ،11 / 8 :عن :املحاسن ص.143
(  )2بحار األنوار ،41 / 8 :عن :ثواب األعامل ص.167
(  )3بحار األنوار ،42 / 8 :عن :املحاسن ص.184
(  )4بحار األنوار ،42 / 8 :عن :املحاسن ص.184
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اهلل( :ارفع رأسك اشفع ُتش هفع ،اطلب ُت َ
خير ساجد ًا ،فيقول اهلل( :ارفع
عط ،فريفع رأسه ثم ه
عط ،ثم يرفع رأسه فيشفع ويطلب ف ُيعطى)()1
رأسك اشفع ُتش هفع ،واطلب ُت َ

ما ورد عن سائر األئمة:
[احلديث ]636 :قال اإلمام السجادَ ( :من محل أخاه عىل رحله ،بعثه اهلل يوم القيامة
إىل املوقف عىل ناقة من نوق اجلنة يباهي به املالئكة)()2

[احلديث ]637 :قال اإلمام الرضا( :أفضل ما يقده مه العاَل من حمبينا وموالينا أمامه
ٍ
ناصب عدو هلل
ليوم فقره وفاقته وذ هله ومسكنته ،أن يغيث يف الدنيا مسكين ًا من حمبينا من يد
صفوف من شفري قربه إىل موضع حمله من جنان اهلل،
ٌ
ولرسوله ،يقوم من قربه واملالئكة
فيحملونه عىل أجنحتهم ،يقولون :مرحب ًا طوباك طوباك ،يا دافع الكالب عن األبرار ،ويا
أهيا املتعصب لألئمة األخيار)()3

[احلديث ]638 :قيل لإلمام اجلواد :أ هية آية يف كتاب اهلل أرجى؟ ..قال( :ما يقول
ِ
ِ ِ
ْس ُفوا ع ََىل َأ ْن ُف ِس ِه ْم َال َت ْقنَ ُطوا ِم ْن َر ْمح َِة
فيها قومك؟) .قال :يقولونُ ﴿ :ق ْل َياع َباد َي ا َّلذي َن َأ ْ َ
الذ ُنوب َمجِيعا إِ َّنه ُهو ا ْل َغ ُفور ِ
ِ
يم﴾ [الزمر ،]53 :قال( :لكنها أهل البيت
ً ُ َ
اهللَِّ إِ َّن اهللََّ َيغْف ُر ُّ َ
الرح ُ
ُ َّ
ف ُي ْعطِ َ
يك َر ُّب َك
ال نقول ذلك) ،قال :فأي يشء تقولون فيها؟ ..قال( :نقولَ ﴿ :و َل َس ْو َ

َف َرت َىض﴾ [الضحى ]5 :الشفاعة ،واهلل الشفاعة ،واهلل الشفاعة)()4

ْ

(  )1بحار األنوار ،48/ 8 :عن :تفسري العيايش.
(  )2بحار األنوار ،303/ 7 :عن :ثواب األعامل ص.141
(  )3بحار األنوار ،208/ 7 :عن :تفسري اإلمام العسكري.
(  )4بحار األنوار ،57/ 8 :عن :تفسري الفرات ص.215
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الفصل الثالث
ما ورد حول دار اجلزاء
نحاول يف هذا الفصل مجع ما نراه مقبوال من األحاديث املتعلقة باملرحلة الثالثة من
مراحل املعاد ،وهي مرحلة اجلزاء ،وهي املرحلة األخرية التي نعلمها( )1من املراحل التي
يمر هبا اإلنسان ،أو يمكن اعتبارها نشأة جديدة ،ألن جسد اإلنسان وقدراته يف تلك النشأة
َتتلف جذر يا عن هذه النشأة ،أو حتى عىل النشآت التي يمر هبا يف الربزخ واملوقف
وغريها ،والتي قد ينال فيها بعض ألوان اجلزاء ،ولكنها ليست مثل تلك التي يناهلا يوم
اجلزاء ،ويف دار اجلزاء.
ولذلك سمى اهلل تعاىل ذلك اجلزاء بكونه اجلزاء األوَّف ،كام قال تعاىلَ ﴿ :أ ْم ََل ْ ُينَ َّب ْأ
ِ
ِ
يم ا َّل ِذي َو ََّّف (َ )37أ َّال ت َِز ُر َو ِاز َر ٌة ِوزْ َر ُأ ْخ َرى (َ )38و َأ ْن
وسى (َ )36وإِ ْب َراه َ
بِ َام ِيف ُص ُحف ُم َ
إلنْس ِ
ِ
اجلزَ ا َء ْاألَ ْو ََّف ()41
ان إِ َّال َما َس َعى (َ )39و َأ َّن َس ْع َي ُه َس ْو َ
ُيزَ ا ُه ْ َ
ف ُي َرى (ُ )40ث َّم ُ ْ
َل ْي َس ل ْ ِ َ
﴾ [النجم ،41 - 36 :وقالَ ﴿ :ف َأ َثاهبم اهللَُّ بِام َقا ُلوا جن ٍ
َت ِري ِم ْن َحتْتِ َها ْاألَ ْهنَ ُار َخالِ ِدي َن
َّات َ ْ
َ
َ
َُ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
اجل ِحي ِم﴾
يها َو َذل َك َجزَ ا ُء املُْ ْحسننيَ (َ )85وا َّلذي َن َك َف ُروا َوك ََّذ ُبوا بِآ َياتنَا ُأو َلئ َك َأ ْص َح ُ
ف َ
اب ْ َ
[املائدة]86 ،85 :
وقد قسمنا األحاديث الواردة حول هذه املرحلة إىل قسمني:
أوال ـ األحاديث الواردة حول جزاء املحسنني.
اجلزَ ا َء ْاألَ ْو ََّف (َ )41و َأ َّن إِ َىل َر ِّب َك املُْنْتَ َهى﴾ [النجم ،]42 ،41 /يوجد نشآت أخرى
ُيزَ ا ُه ْ َ
(  )1فحسب قوله تعاىلُ ﴿ :ث َّم ُ ْ
تيل نشأة اجلزاء ..ألن السري التكاميل التصاعدي للتعرف عىل اهلل والتواصل معه ال هناية له.
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ثانيا ـ األحاديث الواردة حول جزاء املسيئني.
مع العلم أننا يف حال ورود كال اجلزائني يف حديث واحد نقدم ما بدئ به احلديث؛
فإن بدأ بذكر جزاء املحسنني ذكرناه يف جزائرهم ،وإن بدأ بذكر جزاء املسيئني ذكرناه معهم،
حتى نتفادى تقطيع األحاديث.
أوال ـ ما ورد حول جزاء املحسنني:
وهو الذي أشار إىل قانونه وارتباطه بالعدالة والرمحة قوله تعاىلَ ﴿:ه ْل َجزَ ا ُء
اإلحس ِ
ان إِ َّال ْ ِ
اإل ْح َس ُ
ان ﴾ [الرمحن ،]60 :فهذه اآلية الكريمة تنص عىل القانون اإلهلي
ِْ ْ َ
الذي يرسي عىل كل يشء يف الدنيا واآلخرة ،وهو يتضمن عكسه أيضا ،فال جزاء لإلساءة
إال اإلساءةَ ﴿ ،جزَ ا ًء ِو َفا ًقا ﴾ [النبأ]26 :
وقد وصف اهلل تعاىل بعض ذلك اجلزاء ،وتوافقه مع أنواع العمل الصالح﴿:إِ َّن
ِ
حيزَ ُن َ
اب
ا َّل ِذي َن َقا ُلوا َر ُّبنَا اهللَُّ ُث َّم ا ْس َت َقا ُموا َف َال َخ ْو ٌ
ون (ُ )13أو َلئ َك َأ ْص َح ُ
ف َع َل ْي ِه ْم َو َال ُه ْم َ ْ
ْ ِ ِِ ِ
يها َجزَ ا ًء بِ َام كَا ُنوا َي ْع َم ُل َ
ون﴾ [األحقاف ،]14 ،13 :وقالُ ﴿ :ق ْل َأ َذلِ َك َخ ْ ٌري
اجلَنَّة َخالدي َن ف َ
ِ
ِ
يها َما َي َشا ُء َ
اخلُ ْل ِد ا َّلتِي ُو ِعدَ املُْ َّت ُق َ
َأ ْم َجنَّ ُة ْ
ون َخالِ ِدي َن
ون كَان ْ
َت َهل ُ ْم َجزَ ا ًء َو َمص ًريا (َ )15هل ُ ْم ف َ
َان ع ََىل َر ِّب َك َوعْدً ا َم ْس ُئ ً
ك َ
وال﴾ [الفرقان ،]16 ،15 :وقالَ ﴿ :و َما َأ ْم َوا ُل ُك ْم َو َال َأ ْو َال ُد ُك ْم
الضع ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ف بِ َام ع َِم ُلوا
احلا َف ُأو َلئ َك َهل ُ ْم َجزَ ا ُء ِّ ْ
بِا َّلتي ُت َق ِّر ُب ُك ْم عنْدَ نَا زُ ْل َفى إِ َّال َم ْن آ َم َن َوعَم َل َص ً

ِ
و ُهم ِيف ا ْل ُغر َف ِ
ات ِآمنُ َ
الصدْ ِق َو َصدَّ َق بِ ِه ُأو َلئِ َك ُه ُم
ون﴾ [سبأ ،]37 :وقالَ ﴿ :وا َّلذي َجا َء بِ ِّ
ُ
َ ْ
ون (َ )33هل ُ ْم َما َي َشا ُء َ
املُْ َّت ُق َ
ون ِعنْدَ َر ِّهبِ ْم َذلِ َك َجزَ ا ُء املُْ ْح ِسنِنيَ ( )34لِ ُي َك ِّف َر اهللَُّ َعن ُْه ْم َأ ْس َو َأ
ِ
ِ
ُي ِز َ ُهي ْم َأ ْج َر ُه ْم ِب َأ ْح َس ِن ا َّل ِذي كَا ُنوا َي ْع َم ُل َ
ون﴾ [الزمر ،]35 - 33 :وقال﴿ :
ا َّلذي عَم ُلوا َو َ ْ
َان َل ُك ْم َجزَ ا ًء َوك َ
إِ َّن َه َذا ك َ
ورا﴾ [اإلنسان]22 :
َان َس ْع ُي ُك ْم َم ْش ُك ً
وغريها من اآليات الكريمة التي نرى فيها التفاصيل الكثرية املرتبطة بأنواع اجلزاء،
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وأنواع األعامل املسببة هلاُ ،ما ال نجد مثله يف أي مصدر من املصادر املقدسة.
وقد رأينا أنه يمكن قبول كل األحاديث التي تفصل هذه املعان ،وخاصة تلك التي
تربطها باألعامل الصاحلة ،ملا يف ذلك من أثر تربوي خيدم القيم القرآنية.
 1ـ األحاديث النبوية حول جزاء املحسنني:
من األحاديث التي نرى قبوهلا بسبب عدم معارضتها للقرآن الكريم:
أ ـ ما ورد يف املصادر السنية:
[احلديث ]639 :قال رسول اهلل ( :ملا خلق اهلل اجلنة قال جلربيل :اذهب فانظر
إليها ،فذهب فنظر إليها فقال :وعزتك ال يسمع هبا أحدٌ إال دخلها ،فحفها باملكاره ،فقال:
اذهب فانظر إليها ،فذهب فنظر إليها فقال :وعزتك خلشيت أن ال يدخلها أحدٌ  ،وملا خلق
اهلل النار ،قال جلربيل :اذهب فانظر إليها ،فذهب فنظر إليها فقال :وعزتك ال يسمع هبا أحدٌ
فيدخلها ،فحفها بالشهوات ،فقال :اذهب فانظر إليها ،فذهب فنظر إليها ،فلام رجع قال:
وعزتك لقد خشيت أن ال يسلم منها أحد إال دخلها)( )
1

[احلديث ]640 :قال رسول اهلل ( :اجلنة أقرب إىل أحدكم من رشاك نعله ،والنار
مثل ذلك)( )
2

[احلديث ]641 :قال رسول اهلل ( :إن ألعلم آخر أهل النار خروجا منها ،وآخر
أهل اجلنة دخوال اجلنةٌ ،
رجل خيرج من النار حبوا ،فيقول اهلل تعاىل له :اذهب فادخل اجلنة
فيأتيها فيخيل إليه أهنا مألى ،فريجع فيقول :يا رب! وجدهتا مألى ،فيقول اهلل :اذهب

(  )1الرتمذي ()2560
(  )2البخاري ()6488
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فادخل اجلنة ،فيأتيها فيخيل إليه أهنا مألى ،فريجع فيقول يا رب وجدهتا مألى ،فيقول اهلل:
اذهب فادخل اجلنة ،فإن لك مثل الدنيا وعرشة أمثاهلا ،أو إن لك مثل عرشة أمثال الدنيا،
فيقول :أتسخر ِب وأنت امللك؟ فلقد رأيت رسول اهلل  ضحك حتى بدت نواجذه،
فكان يقول :ذاك أدنى أهل اجلنة منزلة)( )
1

[احلديث ]642 :قال رسول اهلل ( :آخر من يدخل اجلنة ٌ
رجل فهو يميش مرة
ويكبو مرة وتسفعه النار مرة ،فإذا ما جاوزها التفت إليها فقال :تبارك الذي نجان منك،
لقد أعطان اهلل شيئا ما أعطاه أحد من األولني واآلخرين ،فرتفع له شجر ٌة فيقول :يا رب!
أدنني من هذه الشجرة؛ فألستظل بظلها وأرشب من مائها ،فيقول اهلل تعاىل :لعيل إن
أعطيتكها سألتني غريها فيقول :ال يا رب ،ويعاهده أن ال يسأله غريها ،وربه تعاىل يعذره؛
ألنه يرى ما ال صرب له عليه ،فيدنيه منها فيستظل بظلها ويرشب من مائها ،ثم ترفع له شجر ٌة
هي أحسن من األوىل ،فيقول :أي رب أدنني من هذه ألرشب من مائها وأستظل بظلها ،ال
أسألك غريها ،فيقول :يا ابن آدم! أَل تعاهدن أن ال تسألني غريها؟ فيقول :لعيل إن أدنيتك
منها تسألني غريها ،فيعاهده أن ال يسأله غريها ،وربه تعاىل يعذره ألنه يرى ما ال صرب له
عليه ،فيدنيه منها فيستظل بظلها ويرشب من مائها ،ثم ترفع له شجر ٌة عند باب اجلنة وهي
أحسن من األوليني ،فيقول :يا رب!أدنني من هذه ألستظل بظلها ،وأرشب من مائها ال
أسألك غريها ،يقول :يا ابن آدم! أَل تعاهدن أن ال تسألني غريها؟ قال :بىل يا رب! هذه ال
أسألك غريها ،وربه تعاىل يعذره؛ ألنه يرى ما ال صرب له عليه فيدنيه منها ،فإذا أدناه منها
سمع أصوات أهل اجلنة ،فيقول :أي رب!أدخلنيها ،فقال :يا ابن آدم! ما يرصينى منك

(  )1البخاري ( ،)6571ومسلم ()186
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أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها؟ قال :يا رب! أتستهزئ مني وأنت رب العاملني؟
فيقول :ال أستهزئ منك ولكني عىل ما أشاء قادر)( )

ٌ

1

[احلديث ]643 :سئل رسول اهلل  عن اجلنة ،وما بناؤها؟ قال :لبن ٌة فض ٌة ولبن ٌة
ذهب ،ومالطها املسك األذفر ،وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت ،وتربتها الزعفران ،من
ٌ
يدخلها ينعم وال يبأس ،وخيلد وال يموت ،وال تبىل ثياهبم وال يفنى شباهبم)( )
2

[احلديث ]644 :قال رسول اهلل ( :جنتان من فضة آنيتهام وما فيهام ،وجنتان من
ذهب آنيتهام وما فيهام)( )
3

[احلديث ]645 :قال رسول اهلل ( :إن للمؤمن يف اجلنة خليم ٌة من لؤلؤة واحدة
طوهلا يف السامء ستون ميال) ( )
4

[احلديث ]646 :قال رسول اهلل ( :إن يف اجلنة شجر ٌة يسري الراكب يف ظلها مائة
ٍ
ِ
خري
عام ،واقرءوا إن شئتم ﴿ َوظ ٍّل َُمْدُ ود﴾ [الواقعة ،]30 :ولقاب قوس أحدكم يف اجلنة ٌ
ُما طلعت عليه الشمس أو تغرب)( )
5

[احلديث ]647 :قال رسول اهلل ( :إن يف اجلنة مائة درجة ما بني كل درجة
ودرجة كام بني السامء واألرض ،والفردوس أعىل درجة منها تفجر أهنار اجلنة األربعة ،ومن

(  )1مسلم ()187
(  )2الرتمذي ()2526
(  )3البخاري ( ،)7444ومسلم ()180
(  )4مسلم ()2838
(  )5البخاري ( ،)3252ومسلم ( ،)2826والرتمذي ()3292
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فوقها يكون العرش ،فإذا سألتم اهلل فسألوه الفردوس)( )
1

خري من الدنيا
[احلديث ]648 :قال رسول اهلل ( :غدو ٌة يف سبيل اهلل أو روح ٌة ٌ
خري من الدنيا وما فيها ،ولو أن
وما فيها ،ولقاب قوس أحدكم أو موضع قده يف اجلنةٌ ،
امرأة من نساء أهل اجلنة اطلعت إىل أهل األرض ألضاءت الدنيا وما فيها ،وملألت ما بينهام
رحيا ،ولنصيفها ،يعني مخارها خري من الدنيا وما فيها)( )

ٌ

2

ظفر ُما يف اجلنة بدا ،لتزخرفت
[احلديث ]649 :قال رسول اهلل ( :لو أن ما يقل ٌ
له ما بني خوافق السموات واألرض ،ولو أن رجال من أهل اجلنة اطلع فبدا سواره لطمس
ضوء الشمس كام تطمس الشمس ضوء النجوم) ( )
3

[احلديث ]650 :قال رسول اهلل ( :إن يف اجلنة بحر العسل وبحر اخلمر ،وبحر
اللبن ،وبحر املاء ثم تنشق األهنار بعد) ( )
4

[احلديث ]651 :أتى النبي  أعراِب فقال :يا رسول اهلل! إن أحب اخليل ،أويف
اجلنة ٌ
خيل؟ قال ( :إن أدخلت اجلنة أتيت بفرس من ياقوتة هلا جناحان فحملت عليها،
ثم طارت بك حيث شئت) ( )
5

[احلديث ]652 :قال رسول اهلل ( :إن يف اجلنة ملجتمعا للحور العني ،يرفعن
بأصوات َل يسمع اخلالئق بمثلها ،يقلن نحن اخلالدات فال نبيد ،ونحن الناعامت فال نبأس،

(  )1الرتمذي ()2531
(  )2الرتمذي ()1651
(  )3الرتمذي ()2538
(  )4الرتمذي ()2571
(  )5الرتمذي ()2544
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ونحن الراضيات فال نسخط ،طوبى ملن كان لنا وكنا له) ( )
1

بيع إال
[احلديث ]653 :قال رسول اهلل ( :إن يف اجلنة لسوقا ما فيها رشا ٌء وال ٌ
الصور من الرجال والنساء ،فإذا اشتهى الرجل صورة دخل فيها)( )
2

[احلديث ]654 :قال رسول اهلل ( :إن أهل اجلنة ليرتاءون أهل الغرف من
فوقهم ،كام ترتاءون الكوكب الدري الغابر يف األفق من املرشق إىل املغرب لتفاضل ما
بينهم ،قالوا :يا رسول اهلل تلك منازل األنبياء ال يبلغها غريهم؟ قال :بىل ،والذي نفيس بيده
رجال آمنوا باهلل وصدقوا املرسلني)( )
ٌ
3

[احلديث ]655 :قال رسول اهلل ( :إن أول زمرة يدخلون اجلنة عىل صورة القمر
ليلة البدر ،ثم الذين يلوهنم عىل أشد كوكب دري يف السامء إضاءة ،ال يبولون وال يتغوطون
وال يتفلون ،وال يتمخطون ،أمشاطهم الذهب ورشحهم املسك ،وجمامرهم األلوة
واأللنجوج عود الطيب ،وأزواجهم احلور العني ..ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخ
قلب واحدٌ
سوقهام من وراء اللحم من احلسن ،ال اختالف بينهم وال تباغض ،قلوهبم ٌ
يسبحون اهلل بكرة وعشيا)( )
4

[احلديث ]656 :قال رسول اهلل ( :إن أهل اجلنة يأكلون فيها ويرشبون وال
يتفلون وال يبولون وال يتغوطون وال يتمخطون) ،قالوا :فام بال الطعام؟ قال( :جشا ٌء

(  )1الرتمذي ()2564
(  )2الرتمذي ()2550
(  )3البخاري ( ،)3256ومسلم ()2831
(  )4البخاري ( ،)3327ومسلم ()2834
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ورشح كرشح املسك ،يلهمون التسبيح والتحميد كام يلهمون النفس)( )
ٌ
1

كبري
[احلديث ]657 :قال رسول اهلل ( :من مات من أهل اجلنة وهو
صغري أو ٌ
ٌ
يدخلون اجلنة بني ثالثني ال يزيدون عليها أبدا ..وإن عليهم التيجان ،إن أدنى لؤلؤة منها
تيضء ما بني املرشق واملغرب) ( )
2

[احلديث ]658 :قال رسول اهلل ( :يدخل أهل اجلنة اجلنة جردا مردا مكحلني
أبناء ثالثني أو ثالث وثالثني سنة) ( )
3

[احلديث ]659 :قال رسول اهلل ( :إن املؤمن إذا اشتهى الولد يف اجلنة ،كان محله
ووضعه وسنه يف ساعة واحدة كام يشتهى)( )
4

[احلديث ]660 :قال رسول اهلل ( :من يدخل اجلنة ينعم وال يبأس وال تبىل ثيابه،
وال يفنى شبابه)( )
5

[احلديث ]661 :قال رسول اهلل ( :إن أدنى أهل اجلنة منزلة ملن ينظر إىل جنانه،
وأزواجه ،ونعيمه ،وخدمه ،وْسره ،مسرية ألف سنة)( )
6

[احلديث ]662 :قال رسول اهلل ( :سأل موسى عليه السالم ربه :ما أدنى أهل
اجلنة منزلة؟ قال :هو ٌ
رجل ُييء بعدما أدخل أهل اجلنة اجلنة ،فيقال له :ادخل اجلنة،

(  )1مسلم ( ،)2835وأبو داود ()4741
(  )2الرتمذي()2562
(  )3الرتمذي()2545
(  )4الرتمذي ()2563
(  )5مسلم ()2836
(  )6الرتمذي ()333 ،2553
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فيقول :أي رب كيف وقد نزل الناس منازهلم وأخذوا أخذاهتم ،فيقال له :أما تريض أن
يكون لك مثل ُم ْلك َملِك من ملوك الدنيا؟ فيقول :رضيت يا رب ،فيقول :لك ذلك ومثله
ومثله ومثله ،فقال يف اخلامسة؟ :رضيت يا رب ،فيقول هذا لك وعرشة أمثاله ،ولك ما
اشتهيت نفسك ولذت عينك ،فيقول :رضيت يا رب ،قال :رب فأعالهم منزلة؟ قال:
أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليهم ،فلم ترعنيٌ وَل تسمع ٌ
أذن وَل
خيطر عىل قلب برش ،قال :ومصداقه يف كتاب اهلل تعاىلَ ﴿ :ف َال َت ْع َل ُم َن ْف ٌس َما ُأ ْخ ِف َي َهل ُ ْم ِم ْن
ُق َّر ِة َأع ُ ٍ
ون﴾ [السجدة) ()]17 :
ْني َجزَ ا ًء بِ َام كَا ُنوا َي ْع َم ُل َ
1

[احلديث ]663 :قال رسول اهلل ( :يدخل اجلنة أقوام أفئدهتم مثل أفئدة الطري)( )
2

[احلديث ]664 :قال رسول اهلل ( :ال يدخل اجلنة اجلواظ وال اجلعظري ،قال:
واجلواظ الغليظ الفظ)) ( .
3

[احلديث ]665 :روي أن النبي  كان يتحدث وعنده ٌ
رجل من أهل البادية( :أن
رجال استأذن ربه يف الزرع ،فقال :ألست فيام شئت؟ يقول :بىل ،ولكن أحب ذلك ،فيؤذن
له فيبذر فيبادر الطرف نباته واستحصاده وتكويره أمثال اجلبال ،فيقول الرب تعاىل :دونك
يا ابن آدم فإنه ال يشبعك يش ٌء) ،فقال األعراِب :إنك لن َتده إال قرشيا أو أنصاريا فإهنم
أصحاب زرع ،فأما نحن فلسنا بأصحاب زرع .فضحك رسول اهلل  حتى بدت
نواجذه( ).
4

(  )1مسلم ()189
(  )2مسلم ()2840
(  )3أبو داود ()4801
(  )4البخاري ()2348
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[احلديث ]666 :قال رسول اهلل ( :ال يدخل اجلنة أحدٌ إال بجواز بسم اهلل الرمحن
كتاب من اهلل لفالن ابن فالنة ،أدخلوه جنة عالية قطوفها دانية)( )
الرحيمٌ ،
1

[احلديث ]667 :قال رسول اهلل ( :أال كلكم يدخل اجلنة إال من رشد عىل اهلل
رشاد البعري عىل أهله؛ فمن َل يصدقني فإن اهلل تعاىل يقولَ ﴿ :ال َي ْص َال َها إِ َّال ْاألَ ْش َقى ()15
ِ
ب َوت ََو َّىل﴾ [الليل) ()]16 ،15 :
ا َّلذي ك ََّذ َ
2

[احلديث ]668 :قال رسول اهلل ( :إنك لتنظر إىل الطري يف اجلنة فتشتهيه فيجيء
مستويا بني يديك)( )
3

أخلق
ٌ
[احلديث ]669 :روي أن رجال قال :يا رسول اهلل! أخربنا عن ثياب اجلنة
َتلق أم تنسج بنسج؟ فضحك بعض القوم ،فقال ( :مم تضحكون من جاهل يسأل
عاملا؟ أين السائل؟) قال :أنا ذا يا رسول اهلل! قال( :تنشق عنها ثامر اجلنة)( )
4

[احلديث ]670 :سئل النبي  أينام أهل اجلنة؟ فقال( :النوم أخو املوت ،وأهل
اجلنة ال ينامون)( )
5

[احلديث ]671 :قال رسول اهلل ( :لو أذن اهلل يف التجارة ألهل اجلنة الَتروا يف
البز والعطر)( )
6

(  )1الطربان يف الكبري ( ،)6191 / 272 /6ويف الصغري ()2987 / 224 / 3
(  )2مسند أمحد ( ،)22226 / 528 / 5الطربان يف الكبري ()7730 /175/8
(  )3كشف األستار()2032 / 401 / 5
(  )4مسند البزار ()2434 / 408 / 6
(  )5الطربان يف األوسط ()920 / 282 /1
(  )6الطربان يف الصغري()699 / 17 / 2
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ِ
الر ْمح َِن
رش املُْتَّقنيَ إِ َىل َّ
[احلديث ]672 :سئل رسول اهلل  عن قوله تعاىلَ ﴿ :ي ْو َم ن َْح ُ ُ
َو ْفدً ا ﴾ [مريم ]85 :إىل آخرها فقال( :والذي نفيس بيده إهنم إذا خرجوا من قبورهم
استقبلوا بنوق بيض هلا أجنحة عليها رحال الذهب ،رشك نعاهلم نور يتألأل كل خطوة منها
مثل مد البرص ،وينتهون إىل باب اجلنة ،فإذا حلقة من ياقوتة محراء عىل صفائح الذهب،
وإذا شجرة عىل باب اجلنة ينبع من أصلها عينان؛ فإذا رشبوا من أحدمها جرت يف وجوههم
بنْضة النعيم ،وإذا توضؤوا من األخرى َل تشعث أشعارهم أبدا فيْضبون احللقة
بالصفيحة؛ فيبلغ كل حوراء أن زوجها قد أقبل فتستخفها العجلة فتبعث قيمها؛ فيفتح له
الباب ،فلوال أن اهلل عز وجل عرفه نفسه خلر له ساجدا ُما يرى من النور والبهاء؛ فيقول:
أنا قيمك الذي وكلت بأمرك فيتبعه فيقفوا أثره فيأيت زوجته فتستخفها العجلة فتخرج من
اخليمة؛ فتقول :أنت حبي وأنا حبك ،وأنا الراضية فال أسخط أبدا ،وأنا الناعمة فال أبأس
أبدا ،وأنا اخلالدة فال أظعن أبدا؛ فيدخل بيتا من أساسه إىل سقفه مائة ألف ذراع مبني عىل
جندل اللؤلؤ والياقوت ،طرائق محر وطرائق خْض وطرائق صفرَ ،تري من حتتهم أهنار
مطردة ،أهنار من ماء غري آسن صاف ليس فيه كدر ،وأهنار من عسل مصفى َل خيرج من
بطون النحل ،وأهنار من مخر لذة للشاربني َل تعرصه الرجال بأقدامها ،وأهنار من لبن َل
يتغري طعمه َل خيرج من بطون املاشية ،فإذا اشتهوا الطعام جاءهتم طري بيض فرتفع أجنحتها
فيأكلون من جنوهبا من أي األلوان شاءوا ،ثم تطري فتذهب ،وفيها ثامر متدلية إذا اشتهوها
انبعث الغصن إليهم فيأكلون من أي الثامر شاءوا إن شاء قائام وإن شاء متكئا ،وذلك قوله:
َني د ٍ
ان﴾ [الرمحن ،]54 :وبني أيدهيم خدم كاللؤلؤ)()1
اجلنَّت ْ ِ َ
﴿ َو َجنَى ْ َ

(  )1رواه ابن أِب الدنيا يف كتاب صفة اجلنة ،الرتغيب والرتهيب.495/4 :
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[احلديث ]673 :قال رسول اهلل ( :حتى إذا انتهوا إىل باب من أبواهبا ،وجدوا
عنده شجرة خيرج من حتت ساقها عينان َتريان ،فعمدوا إىل إحدامها كام أمروا به ،فرشبوا
منها ،فأذهبت ما يف بطوهنم من أذى أو بأس ثم عمدوا إىل األخرى ،فتطهروا منها ،فجرت
عليهم نْضة النعيم ،فلم تتغري أشعارهم بعدها أبدا ،وال تشعث رؤوسهم ،كأنام دهنوا
ب الدهان ثم انتهوا إىل اجلنة ،فقال هلم خزنتها :سالم عليكم طبتم فادخلوها خالدين ،ثم
تلقاهم الولدان ،يطيفون هبم كام تطيف ولدان أهل الدنيا باحلبيب يقدم عليهم من غيبة،
يقولون له :أبرش أعد اهلله لك من الكرامة كذا؛ فينطلق غالم من أولئك الولدان إىل بعض
أزواجه من احلور العني ،فيقول :قد جاء فالن باسمه الذي كان يدعى به يف الدنيا فتقول:
أنت رأيته؟ فيقول :أنا رأيته وهو بأثرى؛ فيستخفها الفرح حتى تقوم إىل أسكفة باهبا ،فإذا
انتهى إىل منزله نظر إىل أساس بنيانه ،فإذا جندل اللؤلؤ فوقه رصح أمحر ،وأخْض ،وأصفر،
من كل لون ،ثم يرفع رأسه فينظر إىل سقفه ،فإذا مثل الربق ،ولو ال أن اهلله تعاىل قدره ألَل ه
أن يذهب برصه ،ثم يطأطئ رأسه ،فإذا أزواجه ،وأكواب موضوعة ،ونامرق مصفوفة،
وزراِب مبثوثة .ثم اتكأ فقال :احلمد هللَّ الذي هدانا هلذا وما كنا لنهتدي لو ال أن هدانا اهلله،
ثم ينادى مناد :حتيون فال متوتون أبدا ،وتقيمون فال تظعنون أبدا ،وتصحون فال مترضون
أبدا)( )1

[احلديث ]674 :قال رسول اهلل ( :إن الدنيا قد آذنت برصم وولت حذاء وَل يبق
منها إال صبابة كصبابة اإلناء يصطبها صاحبها ،وإنكم منتقلون منها إىل دار ال زوال هلا،

(  )1رواه ابن أِب الدنيا يف كتاب صفة اجلنة ،الرتغيب والرتهيب.497/4 :
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فانتقلوا بخري ما حيْضنكم ،وإن ما بني مرصاعني يف اجلنة كمسرية أربعني سنة)()1

[احلديث ]675 :قال رسول اهلل ( :والذي نفس حممد بيده إن ما بني مرصاعني
من مصاريع اجلنة لكام بني مكة وهجر وهجر ومكة)()2

[احلديث ]676 :قال رسول اهلل ( :ليدخلن اجلنة من أمتي سبعون ألفا أو
سبعامئة ألف متامسكون آخذ بعضهم ببعض ال يدخل أوهلم حتى يدخل آخرهم وجوههم
عىل صورة القمر ليلة البدر)()3

[احلديث ]677 :قال رسول اهلل ( :أال أخربكم بأسفل أهل اجلنة درجة؟) ،قالوا:
بىل يا رسول اهلل قال( :رجل يدخل من باب اجلنة فيتلقاه غلامنه فيقولون مرحبا بسيدنا قد
آن لك أن تزورنا؛ فتمد له الزراِب أربعني سنة ،ثم ينظر عن يمينه وشامله فريى اجلنان،
فيقول ملن ما ههنا؟ فيقال لك :حتى إذا انتهى رفعت له ياقوتة محراء أو زبرجدة خْضاء هلا
سبعون شعبا يف كل شعب سبعون غرفة يف كل غرفة سبعون بابا ،فيقال :اقرأ وارقه فريقى
حتى إذا انتهى إىل ْسير ملكه اتكأ عليه ،سعته ميل يف ميل له فيه قصور ،فيسعى إليه بسبعني
صحفة من ذهب ليس فيها صحفة فيها من لون أختها ُيد لذة آخرها كام ُيد لذة أوهلا ،ثم
يسعى إليه بألوان األرشبة ،فيرشب منها ما اشتهى)()4

[احلديث ]678 :قال رسول اهلل ( :أدنى أهل اجلنة الذي له ثامنون ألف خادم
واثنان وسبعون زوجة وينصب له قبة من لؤلؤ وزبرجد وياقوت كام بني اجلابية إىل

(  )1رواه مسلم ،الرتغيب والرتهيب.498/4 :
(  )2رواه البخاري ومسلم ،الرتغيب والرتهيب.498/4 :
(  )3رواه البخاري ومسلم ،الرتغيب والرتهيب.498/4 :
(  )4رواه ابن أِب الدنيا ،الرتغيب والرتهيب.506/4 :
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صنعاء)()1

[احلديث ]679 :قال رسول اهلل ( :إن أسفل أهل اجلنة أمجعني درجة ملن يقوم
عىل رأسه عرشة آالف خادم بيد كل واحد صحفتان واحدة من ذهب واألخرى من فضة
يف كل واحدة لون ليس يف األخرى مثله يأكل من آخرها مثل ما يأكل من أوهلاُ ،يد آلخرها
من الطيب واللذة مثل الذي ُيد ألوهلا ،ثم يكون ذلك ريح املسك األذفر ال يبولون وال
يتغوطون وال يمتخطون إخوانا عىل ْسر متقابلني)()2

[احلديث ]680 :قال رسول اهلل ( :إن أهل اجلنة ليرتاءون أهل الغرف من فوقهم
كام يرتاءون الكوكب الدري الغابر يف األفق من املرشق واملغرب لتفاضل ما بينهم) ،قالوا
يا رسول اهلل تلك منازل األنبياء ال يبلغها غريهم ،قال( :بىل والذي نفيس بيده رجال آمنوا
باهلل وصدقوا املرسلني)()3

[احلديث ]681 :قال رسول اهلل ( :أال أحدثكم بغرف اجلنة؟) ،قالوا :بىل يا
رسول اهلل بأبينا أنت وأمنا ،قال( :إن يف اجلنة غرفا من أصناف اجلوهر كله يرى ظاهرها
من باطنها وباطنها من ظاهرها فيها من النعيم واللذات والرشف ما ال عني رأت ،وال أذن
سمعت) ،قالوا :ملن هذه الغرف؟ قال( :ملن أفشى السالم وأطعم الطعام وأدام الصيام
وصىل بالليل والناس نيام)()4

[احلديث ]682 :قال رسول اهلل ( :إن يف اجلنة مائة درجة أعدها اهلل للمجاهدين

(  )1رواه الرتمذي ،الرتغيب والرتهيب.508/4 :
(  )2رواه ابن أِب الدنيا والطربان ،الرتغيب والرتهيب.508/4 :
(  )3رواه البخاري ومسلم ،الرتغيب والرتهيب.510/4 :
(  )4رواه البيهقي ،الرتغيب والرتهيب.512/4 :
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يف سبيل اهلل ما بني الدرجتني كام بني السامء واألرض)()1

[احلديث ]683 :قال رسول اهلل ( :خلق اهلل تبارك وتعاىل اجلنة لبنة من ذهب
ولبنة من فضة ومالطها املسك ،وقال هلا تكلمي ،فقالت :قد أفلح املؤمنون ،فقالت
املالئكة :طوبى لك منزل امللوك)()2

[احلديث ]684 :قال رسول اهلل ( :إن اهلل عز وجل أحاط حائط اجلنة لبنة من
ذهب ولبنة من فضة ،ثم شقق فيها األهنار وغرس فيها األشجار فلام نظرت املالئكة إىل
حسنها قالت :طوبى لك منازل امللوك)()3

[احلديث ]685 :قال رسول اهلل ( :خلق اهلل جنة عدن ،ودىل فيها ثامرها ،وشق
فيها أهنارها ،ثم نظر إليها فقال هلا :تكلمي ،فقالت :قد أفلح املؤمنون ،فقال :وعزيت ال
ُياورن فيك بخيل)()4

[احلديث ]686 :قال رسول اهلل ( :خلق اهلل جنة عدن بيده لبنة من درة بيضاء
ولبنة من ياقوتة محراء ولبنة من زبرجدة خْضاء ،ومالطها مسك ،حشيشها الزعفران
حصباؤها اللؤلؤ ،تراهبا العنرب ،ثم قال هلا انطقي قالت :قد أفلح املؤمنون ،فقال اهلل عز
وجل :وعزيت وجالَل ال ُياورن فيك بخيل ،ثم تال رسول اهلل  ومن يوق شح نفسه
فأولئك هم املفلحون)()5

(  )1رواه البخاري ،الرتغيب والرتهيب.512/4 :
(  )2رواه الطربان ،والبزار ،الرتغيب والرتهيب.513/4 :
(  )3رواه الطربان ،والبزار ،الرتغيب والرتهيب.513/4 :
(  )4رواه الطربان يف الكبري واألوسط وابن أِب الدنيا ،الرتغيب والرتهيب.513/4 :
(  )5رواه ابن أِب الدنيا ،الرتغيب والرتهيب.513/4 :
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[احلديث ]687 :قال رسول اهلل ( :أرض اجلنة بيضاء عرصتها صخور الكافور
وقد أحاط به املسك مثل كثبان الرمل أهنار مطردة فيجتمع فيها أهل اجلنة أدناهم وآخرهم
فيتعارفون فيبعث اهلل ريح الرمحة فتهيج عليهم ريح املسك فريجع الرجل إىل زوجته وقد
ازداد حسنا وطيبا ،فتقول له :لقد خرجت من عندي ،وأنا بك معجبة وأنا بك اآلن أشد
إعجابا)( )1

[احلديث ]688 :قال رسول اهلل ( :إن يف اجلنة مراغا من مسك مثل مراغ دوابكم
يف الدنيا)()2

[احلديث ]689 :قال رسول اهلل ( :أال هل مشمر للجنة فإن اجلنة ال حظر هلا
هي ورب الكعبة نور يتألأل ورحيانة هتتز وقرص مشيد ،وهنر مطرد ،وثمرة نضيجة وزوجة
حسناء مجيلة وحلل كثرية ،ومقام يف أبد يف دار سليمة وفاكهة وخْضة وحربة ونعمة يف حملة
عالية هبية) ،قالوا :نعم يا رسول اهلل نحن املشمرون هلا ،قال( :قولوا إن شاء اهلل) ،فقال
القوم :إن شاء اهلل)()3

[احلديث ]690 :قال رسول اهلل ( :إن يف اجلنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها
وباطنها من ظاهرها .فقال أبو مالك األشعري :ملن هي يا رسول اهلل؟ قال :ملن أطاب
الكالم وأطعم الطعام وبات قائام والناس نيام)()4

[احلديث ]691 :قال رسول اهلل ( :الكوثر هنر يف اجلنة ،حافتاه من ذهب ،وجمراه

(  )1رواه ابن أِب الدنيا ،الرتغيب والرتهيب.514/4 :
(  )2رواه الطربان ،الرتغيب والرتهيب.514/4 :
(  )3رواه ابن ماجة ،وابن أِب الدنيا والبزار ،الرتغيب والرتهيب.514/4 :
(  )4رواه الطربان واحلاكم ،الرتغيب والرتهيب.516/4 :
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عىل الدر والياقوت تربته أطيب من املسك ،وماؤه أحىل من العسل وأبيض من الثلج)()1

[احلديث ]692 :قال رسول اهلل ( :بينا أنا أسري يف اجلنة إذا أنا بنهر حافتاه قباب
اللؤلؤ املجوف ،فقلت ما هذا يا جربيل؟ قال هذا الكوثر الذي أعطاك ربك؛ فْضب امللك
بيده فإذا طينه مسك أذفر ()2

[احلديث ]693 :قال رسول اهلل ( :أهنار اجلنة َترج من حتت تالل أو من حتت
جبال املسك)()3

[احلديث ]694 :قال رسول اهلل ( :يف اجلنة بحر للامء ،وبحر للبن وبحر للعسل
وبحر للخمر ،ثم تشقق األهنار منها بعد)()4

[احلديث ]695 :سئل رسول اهلل  :ما الكوثر؟ قال( :ذاك هنر أعطانيه اهلل أشد
بياضا من اللبن وأحىل من العسل فيه طري أعناقها كأعناق اجلزر) ،قيل له :إن هذه لناعمة،
قال رسول اهلل ( :أكلتها أنعم منها)()5

[احلديث ]696 :جاء أعراِب إىل رسول اهلل  فقال :يا رسول اهلل يف اجلنة فاكهة؟
قال( :نعم ،وفيها شجرة تدعى طوبى هي تطابق الفردوس) ،فقال :أي شجر أرضنا تشبه؟
قال( :ليس تشبه شيئا من شجر أرضك ولكن أتيت الشام؟) قال :ال يا رسول اهلل .قال:
( فإهنا تشبه شجرة بالشام تدعى اجلوزة تنبت عىل ساق واحد ،ثم ينترش أعالها) ،قال :فام

(  )1رواه ابن ماجة والرتمذي ،الرتغيب والرتهيب.517/4 :
(  )2رواه البخاري ،الرتغيب والرتهيب.517/4 :
(  )3رواه ابن حبان يف صحيحه ،الرتغيب والرتهيب.517/4 :
(  )4رواه البيهقي ،الرتغيب والرتهيب.517/4 :
(  )5رواه الرتمذي ،الرتغيب والرتهيب.517/4 :
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عظم أصلها؟ قال( :لو ارحتلت جذعة من إبل أهلك ملا قطعتها حتى تنكرس ترقوهتا هرما)
قال :فيها عنب ،قال :نعم ،قال( :فام عظم العنقود منها؟) قال( :مسرية شهر للغراب األبقع
ال يقع وال ينثني وال يفرت) قال :فام عظم احلبة منه؟ قال( :هل ذبح أبوك تيسا من غنمه
عظيام ،فسلخ إهابه ،فأعطاه أمك ،فقال :ادبغي هذا ،ثم افري لنا منه ذنوبا يروي ماشيتنا)،
قال نعم ،قال( :فإن تلك احلبة تشبعني وأهل بيتي) ،فقال النبي ( :وعامة عشريتك) ()1

[احلديث ]697 :قال رسول اهلل ( :قال عرضت عيل اجلنة ،فذهبت أتناول منها
قطفا أريكموه فحيل بيني وبينه) ،فقال رجل :يا رسول اهلل :ما ماء احلبة من العنب؟ قال:
(كأعظم دلو فرت أمك قط)()2
[احلديث ]698 :قال رسول اهلل ( :ما يف اجلنة شجرة إال وساقها من ذهب)()3

[احلديث ]699 :قال رسول اهلل ( :إن يف اجلنة شجرة جذوعها من ذهب
وفروعها من زبرجد ولؤلؤ ،فتهب هلا ريح فتصطفق فام سمع السامعون بصوت يشء قط
ألذ منه)()4

[احلديث ]700 :سئل رسول اهلل  :ما طوبى؟ قال( :شجرة مسرية مائة سنة،
ثياب أهل اجلنة َترج من أكاممها)( )5

[احلديث ]701 :قال رسول اهلل ( :إنك لتنظر إىل الطري يف اجلنة فتشتهيه ،فيجيء

(  )1رواه الطربان يف الكبري واألوسط والبيهقي وابن حبان يف صحيحه ،الرتغيب والرتهيب.521/4 :
(  )2رواه أبو يعىل بإسناد حسن ،الرتغيب والرتهيب.517/4 :
(  )3رواه الرتمذي وابن أِب الدنيا وابن حبان يف صحيحه ،الرتغيب والرتهيب.517/4 :
(  )4رواه أبو نعيم يف صفة اجلنة ،الرتغيب والرتهيب.523/4 :
(  )5رواه ابن حبان يف صحيحه ،الرتغيب والرتهيب.524/4 :
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مشويا بني يديك)()1

[احلديث ]702 :قال رسول اهلل ( :إن الرجل ليشتهي الطري يف اجلنة فيجيء مثل
البختي حتى يقع عىل خوانه َل يصبه دخان وَل متسه نار ،فيأكل منه حتى يشبع ثم يطري)()2

[احلديث ]703 :قال رسول اهلل ( :إن يف اجلنة طائرا له سبعون ألف ريشة ُييء،
فيقع عىل صحفة الرجل من أهل اجلنة فينتفض فيقع من كل ريشة لون أبيض من الثلج،
وألني من الزبد ،وألذ من الشهد ،ليس منها لون يشبه صاحبه ثم يطري)()3

[احلديث ]704 :أقبل أعراِب يوما ،فقال :يا رسول اهلل ذكر اهلل عز وجل يف اجلنة
شجرة مؤذية ،وما كنت أرى أن يف اجلنة شجرة تؤذي صاحبها؟ قال رسول اهلل  :وما
هي؟ قال :السدر؛ فإن له شوكا مؤذيا ،قال رسول اهلل ( :أليس اهلل يقولِ ﴿ :يف ِسدْ ٍر
خمَ ُْض ٍ
ود﴾ [الواقعة ،]28 :خضد اهلل شوكه فجعل مكان كل شوكة مترة ،فإهنا لتنبت مترا
تفتق التمرة منها عن اثنني وسبعني لونا من طعام ،ما فيها لون يشبه اآلخر)()4

[احلديث ]705 :قال رسول اهلل ( :ما منكم من أحد يدخل اجلنة إال انطلق به
إىل طوبى ،فتفتح له أكاممها فيأخذ من أي ذلك شاء ،إن شاء أبيض ،وإن شاء أمحر ،وإن
شاء أخْض ،وإن شاء أصفر ،وإن شاء أسود ،مثل شقائق النعامن وأرق وأحسن)()5

[احلديث ]706 :عن أم سلمة قالت :قلت يا رسول اهلل أخربن عن قول اهلل عز

(  )1رواه ابن أِب الدنيا والبزار والبيهقي ،الرتغيب والرتهيب.527/4 :
(  )2رواه ابن أِب الدنيا ،الرتغيب والرتهيب.527/4 :
(  )3رواه ابن أِب الدنيا ،الرتغيب والرتهيب.527/4 :
(  )4رواه ابن أِب الدنيا ،الرتغيب والرتهيب.527/4 :
(  )5رواه ابن أِب الدنيا ،الرتغيب والرتهيب.529/4 :
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ور ِعنيٌ ﴾ [الواقعة ،]22 :قال( :حور بيض عني ضخام شفر احلوراء بمنزلة
وجلُ ﴿ :ح ٌ
وت
جناح النرس) ،قلت :يا رسول اهلل ،فأخربن عن قول اهلل عز وجلَ ﴿ :ك َأ َّهنُ َّن ا ْل َيا ُق ُ
َواملَْ ْر َج ُ
ان﴾ [الرمحن ،]58 :قال( :صفاؤهن كصفاء الدر الذي يف األصداف الذي ال متسه
األيدي) ،قلت :يا رسول اهلل فأخربن عن قول اهلل عز وجل﴿ :فِ ِ
ات ِح َس ٌ
ان﴾
يه َّن َخ ْ َري ٌ
[الرمحن ]70 :قال( :خريات األخالق ،حسان الوجوه) ،قلت :يا رسول اهلل؛ فأخربن عن
قول اهلل عز وجلَ ﴿ :ك َأ َّهنُ َّن َب ْي ٌض َم ْكنُ ٌ
ون﴾ [الصافات ،]49 :قال( :رقتهن كرقة اجللد
الذي يف داخل البيضة ُما ييل القرش) ،قلت :يا رسول اهلل فأخربن عن قول اهلل عز وجل:
﴿ ُع ُر ًبا َأت َْرا ًبا﴾ [الواقعة ،]37 :قال( :هن اللوايت قبضن يف دار الدنيا عجائز رمصا شمطا
خلقهن اهلل بعد الكرب فجعلهن عذارى عربا متعشقات متحببات ،أترابا عىل ميالد واحد)،
قلت :يا رسول اهلل أنساء الدنيا أفضل أم احلور العني؟ قال( :نساء الدنيا أفضل من احلور
العني كفضل الظهارة عىل البطانة) ،قلت :يا رسول اهلل وبم ذاك؟ قال( :بصالهتن
وصيامهن وعبادهتن اهلل عز وجل ألبس اهلل عز وجل وجوههن النور ،وأجسادهن احلرير،
بيض األلوان ،خْض الثياب ،صفر احليل ،جمامرهن الدر ،وأمشاطهن الذهب ،يقلن :أال
نحن اخلالدات فال نموت أبدا ،أال نحن الناعامت فال نبأس أبدا ،أال ونحن املقيامت فال
نظعن أبدا ،أال ونحن الراضيات ،فال نسخط أبدا ،طوبى ملن كنا له ،وكان لنا) ،قلت :يا
رسول اهلل املرأة منا تتزوج الزوجني والثالثة واألربعة يف الدنيا ،ثم متوت فتدخل اجلنة
ويدخلون معها ،من يكون زوجها منهم؟ قال( :يا أم سلمة إهنا َتري فتختار أحسنهم خلقا،
فتقول :أي رب إن هذا كان أحسنهم معي خلقا يف دار الدنيا فزوجنيه ،يا أم سلمة ذهب
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حسن اخللق بخري الدنيا واآلخرة)()1

[احلديث ]707 :قال رسول اهلل ( :إن يف اجلنة ملجتمعا للحور العني يرفعن
بأصوات َل يسمع اخلالئق بمثلها ،يقلن :نحن اخلالدات فال نبيد ،ونحن الناعامت فال نبأس
ونحن الراضيات فال نسخط طوبى ملن كان لنا وكنا له)()2

[احلديث ]708 :قال رسول اهلل ( :ما من عبد يدخل اجلنة إال عند رأسه وعند
رجليه ثنتان من احلور العني تغنيان بأحسن صوت سمعه اإلنس واجلن ،وليس بمزامري
الشيطان ،ولكن بتحميد اهلل وتقديسه)()3

[احلديث ]709 :قال رسول اهلل ( :إن أزواج أهل اجلنة ليغنني أزواجهن بأحسن
أصوات سمعها أحد قط ،إن ُما يغنني به ،نحن اخلريات احلسان ،أزواج قوم كرام ،ينظرون
بقرة أعيان ،وإن ُما يغنني به :نحن اخلالدات فال نمتنه ،نحن اآلمنات فال نخفنه ،نحن
املقيامت فال نظعنه)()4

[احلديث ]710 :قال رسول اهلل ( :إن احلور يف اجلنة يغنني ،يقلن :نحن احلور
احلسان ،هدينا ألزواج كرام)()5

[احلديث ]711 :قال رسول اهلل ( :إن يف اجلنة لسوقا يأتوهنا كل مجعة فتهب ريح
الشامل فتحثو يف وجوههم وثياهبم فيزدادون حسنا ومجاال ،فريجعون إىل أهليهم وقد

(  )1رواه الطربان يف الكبري واألوسط ،الرتغيب والرتهيب.536/4 :
(  )2رواه الرتمذي ،الرتغيب والرتهيب.536/4 :
(  )3رواه الطربان والبيهقي ،الرتغيب والرتهيب.537/4 :
(  )4رواه الطربان يف الصغري واألوسط ،الرتغيب والرتهيب.537/4 :
(  )5رواه ابن أِب الدنيا والطربان والبيهقي ،الرتغيب والرتهيب.537/4 :
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ازدادوا حسنا ومجاال ،فتقول هلم أهلوهم :واهلل لقد ازددتم بعدنا حسنا ومجاال ،فيقولون:
وأنتم واهلل لقد ازددتم بعدنا حسنا ومجاال)()1

[احلديث ]712 :قال رسول اهلل ( :إذا دخل أهل اجلنة اجلنة فيشتاق اإلخوان
بعضهم إىل بعض فيسري ْسير هذا إىل ْسير هذا وْسير هذا إىل ْسير هذا حتى ُيتمعا مجيعا
فيتكئ هذا ويتكئ هذا ،فيقول أحدمها لصاحبه :أتعلم متى غفر اهلل لنا؟ فيقول صاحبه:
نعم يوم كنا يف موضع كذا وكذا فدعونا اهلل فغفر لنا)()2

[احلديث ]713 :قال رسول اهلل ( :إن يف اجلنة لشجرة خيرج من أعالها حلل
ومن أسفلها خيل من ذهب مرسجة ملجمة من در وياقوت ،ال تروث وال تبول ،هلا أجنحة
خطوها مد البرص فريكبها أهل اجلنة ،فتطري هبم حيث شاءوا ،فيقول الذين أسفل منهم
درجة :يا رب بام بلغ عبادك هذه الكرامة كلها؟ قال :فيقال هلم :كانوا يصلون بالليل ،وكنتم
تنامون ،وكانوا يصومون ،وكنتم تأكلون ،وكانوا ينفقون ،وكنتم تبخلون ،وكانوا يقاتلون،
وكنتم َتبنون)()3

[احلديث ]714 :قال رسول اهلل ( :إن اهلل عز وجل يقول ألهل اجلنة :يا أهل
اجلنة فيقولون :لبيك ربنا وسعديك واخلري يف يديك ،فيقول :هل رضيتم؟ فيقولون :وما
لنا ال نرىض يا ربنا وقد أعطيتنا ما َل تعط أحدا من خلقك فيقول أال أعطيكم أفضل من
ذلك؟ فيقولون :وأي يشء أفضل من ذلك؟ فيقول :أحل عليكم رضوان فال أسخط

(  )1رواه مسلم ،الرتغيب والرتهيب.541/4 :
(  )2رواه ابن أِب الدنيا والبزار ،الرتغيب والرتهيب.543/4 :
(  )3رواه ابن أِب الدنيا ،الرتغيب والرتهيب.544/4 :
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عليكم بعده أبدا)()1

[احلديث ]715 :قال رسول اهلل ( :قال اهلل عز وجل :أعددت لعبادي الصاحلني
ما ال عني رأت وال أذن سمعت وال خطر عىل قلب برش ،واقرؤوا إن شئتم :فال تعلم نفس
ما أخفي هلم من قرة أعني])()2

ب ـ ما ورد يف املصادر الشيعية:
[احلديث ]716 :عن عبداهلل بن عيل أنه لقى بالال مؤذن رسول اهلل ؛ فسأله فيام
سأله عن وصف بناء اجلنة ،فقال :اكتب ،بسم اهلل الرمحن الرحيم سمعت رسول اهلل 
يقول :إن سور اجلنة لبنة من ذهب ،ولبنة من فضة ،ولبنة من ياقوت ،ومالطها املسك
االذفر ،ورشفها الياقوت االمحر واالخْض واالصفر ،قلت :فام أبواهبا؟ قال :أبواهبا خمتلفة:
باب ا لرمحة من ياقوتة محراء قلت :فام حلقته؟ قال :وحيك كف عني فقد كلفتي شططا،
قلت :ما أنا بكاف عنك حتى تؤدي إىل ماسمعت من رسول اهلل  يف ذلك ،قال :اكتب:
بسم اهلل الرمحن الرحيم ،أما باب الصرب فباب صغري مرصاع واحد من ياقوتة محراء ال حلق
له ،وأماباب الشكر فإنه من ياقوتة بيضاءهلا مرصاعان مسرية مايينهام مخسامئة عام له ضجيج
وحنني يقول :اللهم جئني بأهيل ،قلت :هل يتكلم الباب؟ قال :نعم ينطقه ذواجلالل
واالكرام ،وأما باب البالء ،وقلت ،أليس باب البالء هو باب الصرب؟ قال :ال ،قلت :فام
البالء؟ قال :املصائب واالسقام واالمراض واجلذام ،وهوباب من ياقوتة صفراء مرصاع
واحد ما أقل من يدخل منه؟! قلت :رمحك اهلل زدن وتفضل عيل فإن فقري ،قال :ياغالم

(  )1رواه البخاري ومسلم والرتمذي ،الرتغيب والرتهيب.557/4 :
(  )2رواه البخاري ومسلم والرتمذي والنسائي وابن ماجة ،الرتغيب والرتهيب.557/4 :
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لقد كلفتني شططا ،أما الباب االعظم فيدخل منه العباد الصاحلون ،وهم أهل الزهد
والورع والراغبون إىل اهلل عزوجل املستأنسون به ،قلت :رمحك اهلل فإذا دخلوا اجلنة ماذا
يصنعون؟ قال :يسريون عىل هنرين يف مصاف يف سفن الياقوت ،جماذيفها اللؤلؤ ،فيها
مالئكة من نور ،عليهم ثياب خْض شديدة خْضهتا ،قلت :رمحك اهلل هل يكون من النور
أخْض؟ قال :إن الثياب هي خْض ولكن فيها نور من نور رب العاملني جل جالله ،يسريون
عىل حافتي ذلك النهر ،قلت :فام اسم ذلك النهر؟ قال :جنة املأوى ،قلت :هل وسطها غري
هذا؟ قال :نعم جنة عدن وهي يف وسط اجلنان فأما جنة عدن فسورها ياقوت أمحر،
وحصباؤها اللؤلؤ ،قلت :فهل فيها غريها؟ قال :نعم جنة الفردوس ،قلت :وكيف
سورها؟ قال :وحيك كف عني حريت عيل قلبي ،قلت بل أنت الفاعل ِب ذلك ،ما أنا بكاف
عنك حتى تتم َل الصفة وَتربن عن سورها ،قال :سورها نور ،فقلت :والغرف التي هي
فيها ،قال :هي من نور رب العاملني ،قلت :زدن رمحك اهلل ،قال :وحيك إىل هذا انتهى بنا
رسول اهلل  ، طوبى لك إن أنت وصلت إىل بعض هذه الصفة ،وطوبى ملن يؤمن هبذا
اخلرب(.)1
[احلديث ]717 :قال رسول اهلل ( :إن يف اجلنة غرفا ُيرى ظاهرها من باطنها،
وباطنها من ظاهرها ،يسكنها من أمتيَ :من أطاب الكالم ،وأطعم الطعام ،وأفشى السالم،
وصىل بالليل والناس نيام)()2

[احلديث ]718 :سئل اإلمام الرضا :أخربنى عن اجلنة والنار أمها اليوم خملوقتان؟

( )1األماَل ،ص .128
(  )2بحار األنوار ،119/ 8 :عن :أماَل الصدوق ص.198
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فقال( :نعم وإن رسول اهلل  قد دخل اجلنة ورأى النار ملا عرج به إىل السامء) ،قيل له:
فإن قوما يقولون :إهنام اليوم مقدرتان غري خملوقني ،فقال :ما أولئك منا وال نحن منهم ،من
أنكر خلق اجلنة والنار فقد كذب النبي  وكذبنا وليس من واليتنا عىل شئ ،قال اهلل
ني َمحِي ٍم ٍ
ون (َ )43ي ُطو ُف َ
عزوجلَ ﴿ :ه ِذ ِه َج َهن َُّم ا َّلتِي ُيك َِّذ ُب ِ َهبا املُْ ْج ِر ُم َ
آن﴾
ون َب ْين ََها َو َب ْ َ
[الرمحن)1()]44 ،43 :

[احلديث ]719 :قالت ام سلمة لرسول اهلل  :بأِب أنت وامي املرأة يكون هلا
زوجان فيموتون ويدخلون اجلنة الهيام تكون؟فقال ( :يا ام سلمة َتري أحسنهام خلقا
وخريمها الهله ،يا ام سلمة إن حسن اخللق ذهب بخريالدنيا واآلخرة)()2

[احلديث ]720 :قال رسول اهلل ( :ملا اْسي ِب إىل السامء دخلت اجلنة فرأيت
فيها مالئكة يبنون لبنة من ذهب ولبنة من فضة وربام أمسكوا ،فقلت هلم :مالكم ربام بنيتم
وربام أمسكتم؟ فقالوا :حتى َتيئنا النفقة ،فقلت هلم :وما نفقتكم؟ فقالوا :قول املؤمن يف
الدنيا :سبحان اهلل واحلمدهلل وال إله إال اهلل واهلل أكرب ،فإذا قال :بنينا ،وإذا أمسك
أمسكنا)()3

[احلديث ]721 :قال رسول اهلل ( :ثم خرجت من البيت املعمور فانقاد َل
هنران :هنر تسمى الكوثر ،وهنر تسمى الرمحة ،فرشبت من الكوثر ،واغتسلت من الرمحة ثم
انقادا َل مجيعا حتى دخلت اجلنة ،وإذا عىل حافيتها بيويت وبيوت أهيل ،وإذا تراهبا كاملسك،

( )1األماَل ،ص .65
( )2األماَل ،ص .298
( )3تفسري عيل بن إبراهيم ،ص..20

247

وإذا جارية تنغمس يف أهنار اجلنة فقلت :ملن أنت يا جارية؟ فقالت :لزيدبن حارثة ،فبرشته
هباحني أصبحت ،وإذا بطريها كالبخت ،وإذا رماهنا مثل الدَل العظام ،وإذا شجرة لو ارسل
طائر يف أصلها مادارها سبعامئة سنة ،وليس يف اجلنة منزل إال وفيها قرت منها ،فقلت :ماهذه
احل ِ
ِ
ِ
ِ
ات ُطو َبى َهل ُ ْم
ياجربيل؟ فقال :هذه شجرة طوبى قال اهلل﴿ :ا َّلذي َن آ َمنُوا َوعَم ُلوا َّ
الص َ
آب﴾ [الرعد)1()]29 :
َو ُحس ُن م ٍ

ْ

َ

[احلديث ]722 :سئل رسول اهلل  عن قوله تعاىلَ ﴿ :لكِ ِن ا َّل ِذي َن ا َّت َق ْوا َر َّ ُهب ْم َهل ُ ْم
ف اهللَُّ املِْي َعا َد﴾ [الزمر:
َت ِري ِم ْن َحتْتِ َها ْاألَ ْهنَ ُار َوعْدَ اهللَِّ َال ُخيْلِ ُ
ف ِم ْن َف ْو ِق َها ُغ َر ٌ
ُغ َر ٌ
ف َم ْبنِ َّي ٌة َ ْ

ه
بالدر والياقوت والزه برجد ،سقوفها
وجل ألوليائه
 ]20فقال( :تلك غرف بناها اهلله عزه
ه
لكل ،غرفة منها ألف باب من ذهب عىل ه
بالفضة ه
ه
كل باب منها ملك موكهل
الذهب حمبوكة
ه
به ،فيها فرش مرفوعة ،بعضها فوق بعض من احلرير والده يباج بألوان خمتلفه وحشوها
وجلَ ﴿ :و ُف ُر ٍ
ه
ش َم ْر ُفوع ٍَة ﴾ [الواقعة ،]34 :إذا
املسك والكافور والعنرب وذلك قول اهلله عزه
دخل املؤمن إىل منازله َّف اجلنة ووضع عىل رأسه تاج امللك والكرامة ألبس حلل الذهب
والدر املنظوم َّف االكليل حتت التاج ،وألبس سبعني ح هلة حرير بألوان
والفضة والياقوت
ه
خمتلفة ورضوب خمتلفة ،منسوجة ه
والفضة وال هلؤلؤ والياقوت األمحر ،فذلك قوله
بالذهب
ه
ِ
ِ
ِ
يها ِم ْن َأ َس ِ
او َر ِم ْن َذ َه ٍ
يها َح ِر ٌير ﴾ [احلج)]23 :
اس ُه ْم ف َ
حي َّل ْو َن ف َ
ب َو ُلؤْ ُلؤً ا َول َب ُ
عزه وجلَ ُ ﴿ ::
( )2

[احلديث ]723 :قال رسول اهلل ( :ليس من مؤمن َّف اجلنة هإال وله جنان كثرية

( )1تفسري عيل بن إبراهيم ،ص.374
( )2الكاَّف.95 /8 :
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معروشات وغري معروشات ،وأهنار من مخر وأهنار من ماء وأهنار من لبن وأهنار من عسل،
يسمى شهوته ،ثم
فاذا دعا و هىل اهلله بغذائه أتى بام تشتهى نفسه عند طلبه الغذاء من غري أن ه
يتخىل مع إخوانه ويزور بعضهم بعضا ويتنعمون َّف جنهاهتم َّف ه
ه
ظل ُمدود َّف مثل ما بني
طلوع الفجر ،إىل طلوع الشمس متكئا ينطر بعضهم اىل بعض)()1

[احلديث ]724 :قال رسول اهلل ( :إن اهلل تبارك وتعاىل خلق يف اجلنة عمودا من
ياقوتة محراء عليه سبعون ألف قرص يف كل قرص سبعون ألف غرفة ،خلقها اهلل عزوجل
للمتحابني واملتزاورين يف اهلل ،اخلرب)()2

[احلديث ]725 :قال رسول اهلل ( :إن اهلل عز وجل ملا خلق اجلنة خلقها من
لبنتني :لبنة من ذهب ،ولبنة من فضة ،وجعل حيطاهنا الياقوت ،وسقفها الزبرجد،
وحصباءها اللؤلؤ ،وتراهبا الزعفران واملسك االذفر ،فقال هلا :تكلمي ،فقالت :ال إله إال
أنت احلي القيوم قد سعد من يدخلني ،فقال عزوجل :بعزيت وعظمتي وجالَل وارتفاعي
ال يدخلها مدمن مخر ،وال سكري ،وال قتات وهو النامم ،وال ديوث ،وال قالع وهوالرشطي،
والزنوق وهو اخلنثى ،وال خيوف وهو النباش وال عشار ،وال قاطع رحم ،وال قدري)()3

[احلديث ]726 :قال رسول اهلل ( :إنه ملا اْسي ِب رأيت يف اجلنة هنرا أبيض من
اللبن ،وأحىل من العسل ،وأشد استقامة من السهم ،فيه أباريق عدد النجوم ،عىل شاطئه
قباب الياقوت االمحرو الدر االبيض ،فْضب جربيل بجناحيه إىل جانبه فإذا هو مسكة

( )1الكاَّف.95 /8 :
( )2اخلصال ،ج  2ص ..171
( )3اخلصال ،ج  2ص ..54

249

ذفرة ،ثم قال :والذي نفس حممد بيده إن يف اجلنة لشجرا يتصفق بالتسبيح بصوت َل يسمع
االولون وا آلخرون بمثله ،يثمر ثمرا كالرمان ،يلقي الثمرة إىل الرجل فيشقها عن سبعني
حلة ،واملؤمنون عىل كرايس من نورهم الغر املحجلون ،عىل الرجل منهم نعالن رشاكهام
من نوريضئ أمامهم حيث شاؤوا من اجلنة ،فبينا هو كذلك إذا أرشفت عليه امرأة من فوقه
تقول :سبحان اهلل يا عبد اهلل أما لنا منك دولة؟ فيقول :من أنت؟ فتقول :أنامن اللوايت قال
اهلل تعاىلَ ﴿ :ف َال َت ْع َلم َن ْف ٌس ما ُأ ْخ ِفي َهلم ِم ْن ُقر ِة َأع ٍ
ْني َجزَ اء بِام كَا ُنوا َي ْعم ُلو َن﴾ [السجدة)1()]17 :
ُ

َ

َ ُْ

َّ

ً َ

ُ

َ

[احلديث ]727 :قال رسول اهلل ( :من قال :سبحان اهلل غرس اهلل له هبا شجر ًة
يف اجلنة ،و َمن قال :احلمد هلل غرس اهلل له هبا شجر ًة يف اجلنة ،ومن قال :ال إله إال اهلل غرس
اهلل له هبا شجر ًة يف اجلنة ،ومن قال :اهلل أكرب غرس اهلل له هبا شجر ًة يف اجلنة) ،فقال ٌ
رجل
من قريش :يا رسول اهلل ،ه
لكثري! قال( :نعم ،ولكن إياكم أن ترسلوا
إن شجرنا يف اجلنة
ٌ
ه
عليها نريانا فتحرقوها ،وذلك ه
وجل يقولَ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا ا َّل ِذي َن آ َمنُوا َأطِي ُعوا اهللََّ
أن اهلل عزه
ِ
ِ
كم﴾ [حممد)2()]33 :
الر ُس َ
ول َو َال ُت ْبط ُلوا َأع َْام َل ُ ْ
َو َأطي ُعوا َّ
[احلديث ]728 :قال رسول اهلل ( :لو ه
أن ثوب ًا من ثياب أهل اجلنةُ ،ألقي عىل أهل
الدنيا َل حيتمله أبصارهم وملاتوا من شهوة النظر إليه)()3

[احلديث ]729 :قال رسول اهلل  :ه
(كل يشء من الدنيا سامعه أعظم من عيانه،
وكل يشء من اآلخرة عيانه أعظم من سامعه)()4
ه

( )1املحاسن ،ص .180
(  )2بحار األنوار ،187 / 8 :عن :أماَل الصدوق ص.362
(  )3بحار األنوار ،191/ 8 :عن :العدة.
(  )4بحار األنوار ،191/ 8 :عن :العدة.
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[احلديث ]730 :قال رسول اهلل ( :أعددت لعبادي ما ال عني رأت ،وال أذن
سمعت ،وال خطر بقلب برش)( )1

َ

[احلديث ]731 :كان رسول اهلل ُ يذكهر الناس ،فذكر اجلنة وما فيها من األزواج
والنعيم ويف القوم أعراِب فجثا لركبتيه وقال :يا رسول اهلل ،هل يف اجلنة من سامع؟ قال:
(نعم ،ه
أبكار من كل بيضاء يتغنني بأصوات َل تسمع اخلالئق بمثلها
إن يف اجلنة لنهر ًا حافتاه
ٌ
قط ،فذلك أفضل نعيم اجلنة) ،فسئل :بم يتغنهني؟ قال( :بالتسبيح)()2

َ

[احلديث ]732 :قال رسول اهلل ( :محلة القرآن عرفاء أهل اجلنة ،واملجاهدون
قواد أهل اجلنة ،والرسل سادات أهل اجلنة)()3
يف سبيل اهلل تعاىل ه

[احلديث ]733 :قال رسول اهلل ( :يدخل اجلنة رجالن كانا يعمالن عم ً
ال
رب ،بام أعطيته ،وكان عملنا واحدا؟..
واحد ًا ،فريى أحدمها صاحبه فوقه ،فيقول :يا ه
فيقول اهلل تبارك وتعاىل :سألني وَل تسألني) ،ثم قال( :سلوا اهلل وأجزلوا ،فإنه ال يتعاظمه
يشء)()4

ٌ

[احلديث ]734 :قال رسول اهلل ( :إن أهنار اجلنة َتري يف غري اخدود أشد بياضا
من الثلج ،واحىل من العسل ،وألني من الزبد ،طني النهر مسك أذفر ،وحصاه الدر

(  )1بحار األنوار ،191/ 8 :عن :العدة.
(  )2بحار األنوار.196/ 8 :
(  )3بحار األنوار.199/ 8 :
(  )4بحار األنوار ،221/ 8 :عن :العدة.
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والياقوت َتري يف عيونه وأهناره حيث يشتهي ويريد يف جنانه وَل اهلل ،فلو أضاف من يف
الدنيا من اجلن واالنس الوسعهم طعاما ورشابا وحلال وحليا ال ينقصه من ذلك يشء)()1

[احلديث ]735 :قال رسول اهلل  يف قول اهلل تبارك وتعاىلُ ﴿ :طو َبى َهل ُ ْم َو ُح ْس ُن
َم ٍ
آب﴾ [الرعد( :]29 :يعني وحسن مرجع ،فأما طوبى فإهنا شجرة يف اجلنة ،ساقها يف دار
حممد  ، ولوأن طائرا طارمن ساقها َل يبلغ فرعها حتى يقتله اهلرم ،عىل كل ورقة منها
ملك يذكراهلل ،وليس يف اجلنة دار إال وفيه غصن من أغصاهنا ،وإن أغصاهنا لرتى من وراء
سور اجلنة ،حيمل هلم مايشاؤون من حليها وحللها وثامرها ،ال يؤخذ منها شئ إال أعاده
اهلل كام كان ،بأهنم كسبوا طيبا ،وأنفقوا قصدا ،وقدموا فضال ،أفلحوا وأنجحوا)()2

[احلديث ]736 :قال رسول اهلل ( :اجلنة مائة درجة ،مابني كل درجة منها كامبني
السامء واالرض ،والفردوس أعالها سموا ،وأوسطها حملة ،ومنها يتفجر أهنار اجلنة ،فقام
إليه رجل فقال :يارسول اهلل إن رجل حبب إَل الصوت ،فهل َل يف اجلنة صوت حسن؟
فقال :إي والذي نفيس بيده ،إن اهلل تعاىل يوحي إىل شجرة يف اجلنة أن أسمعي عبادي الذين
اشتغلوا ب عباديت وذكري عن عزف الربابط واملزامري ،فرتفع صوتا َل يسمع اخلالئق بمثله
قط من تسبيح الرب)()3

[احلديث ]737 :قال رسول اهلل ( :إن نخل اجلنة جذوعها ذهب أمحر ،وكرهبا
زبرجد أخْض ،وشامرخيها در أبيض ،وسعفها حلل خْض ،ورطبها أشد بياضا من الفضة،

( )1بحار األنوار ()219 /8
( )2بحار األنوار ( ،)219 /8واالختصاص.
( )3بحار األنوار ( ،)196 /8واالختصاص.
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وأحىل من العسل ،وألني من الزبد ،ليس فيه عجم طول العذق اثنا عرش ذراعا ،منضودة
من أعاله إىل أسفله ،ال يؤخذ منه شئ إال أعاده اهلل كام كان ،وذلك قول اهللَ ﴿ :ال َم ْق ُطوع ٍَة
َو َال َُمْنُوع ٍَة ﴾ [الواقعة ]33 :وإن رطبها المثال القالل ،وموزها ورماهنا أمثال الدَل،
وأمشاطهم الذهب وجمامرهم الدر) ()1

 2ـ أحاديث أئمة اهلدى حول جزاء املحسنني:
من األحاديث الواردة عن أئمة اهلدى املرتبطة هبذا املعنى:
ما ورد عن اإلمام عيل:
[احلديث ]738 :قال اإلمام عيل( :طوبى شجرة يف اجلنة أصلها يف دارالنبي ،
وليس من مؤمن إال ويف داره غصن منها ،ال َتطر عىل قلبه شهوة شئ إال أتاه به ذلك
الغصن ،ولو أن راكبا جمدا سار يف ظلها مائة عام ما خرج منها ،ولو طار من أسفلها غراب
مابلغ أعالها حتى يسقط هرما ،أالففي هذا فارغبوا)()2

[احلديث ]739 :قال اإلمام عيل( :إن يف اجلنة لشجرة خيرج من أعالها احللل ،ومن
أسفلها خيل بلق مرسجة ملجمة ذوات أجنحة ،ال تروث وال تبول ،فريكبها أولياء اهلل
فتطري هبم يف اجلنة حيث شاؤوا ،فيقول الذين أسفل منهم :ياربنا مابلغ بعبادك هذه
الكرامة؟ فيقول اهلل جل جالله :إهنم كانوا يقومون الليل وال ينامون ،ويصومون النهار وال
يأكلون ،وُياهدون العدو وال ُينبون ،ويتصدقون وال يبخلون)()3

( )1بحار األنوار ()219 /8
( )2اخلصال ،ص .483
( )3األماَل ،ص ..175
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برش بعده اجلنة،
رش ه
[احلديث ]740 :قال اإلمام عيل( :ما خري بخري بعده النار ،وال ه
وكل ٍ
بالء دون النار عافية)()1
حمقور ،ه
ه
وكل نعي ٍم دون اجلنة
ٌ
[احلديث ]741 :قال اإلمام عيل يف ذكر أهل اجلنةُ( :ييئون فيدخلون فاذا أساس
بيوهتم من جندل اللؤلؤ ،وْسر مرفوعة ،ونامرق مصفوفة ،وزراِب مبثوثة ،ولوال أن اهلل
تعاىل قده رها هلم اللتمعت أبصارهم بام يرون ،ويعانقون األزواج ويقصدون عىل الرسر
ويقولون احلمد هلل الذي هدانا هلذا)()2

[احلديث ]742 :قال اإلمام عيل( :إن الرجل من أهل اجلنة يشتاق إىل أخيه يف اهلل،
فيؤتى بنجيبه من نجائب اجلنة ،فريكبها إىل أخيه ،وبينه مسرية ألف ألف عام بقدر مسري
أحدكم فرسخ ًا أو فرسخني ،فيلقاه ويعانقه)()3

ما ورد عن اإلمام الباقر:
[احلديث ]743 :سئل اإلمام الباقر عن أهل اجلنة :كيف صاروا يأكلون وال
يتغوطون؟ أعطني مثله يف الدنيا ،فقال( :هذا اجلنني يف بطن امه يأكل ُما تأكل امه وال
يتغوط)()4

ٍِ
[احلديث ]744 :قال اإلمام الباقر يف قوله تعاىلَ ﴿ :أصحاب ْ ِ
ري
ْ َ ُ َ
اجلنَّة َي ْو َمئذ َخ ْ ٌ
ُم ْس َت َق ًّرا َو َأ ْح َس ُن َم ِق ًيال﴾ [الفرقان( :]24 :بلغنا ـ واهلل أعلم ـ أنه إذا استوى أهل النار إىل
النار لينطلق هبم قبل أن يدخلوا النار فقيل هلم :ادخلوا إىل ظل ذي ثالث شعب من دخان

(  )1بحار األنوار ،200/ 8 :عن :النهج.
(  )2جممع البيان .480/5
(  )3كنز العامل  654/14ح.39783
( )4تفسري عيل بن إبراهيم ،ص..438
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النار ،فيحسبون أهنار اجلنة ثم يدخلون النار أفواجا وذلك نصف النهار وأقبل أهل اجلنة
فيام اشتهوا من التحف حتى يعطوا منازهلم يف اجلنة نصف النهار فذلك قول اهلل:
يال﴾ [الفرقان)1()]24 :
اجلن َِّة َي ْو َمئِ ٍذ َخ ْ ٌري ُم ْس َت َق ًّرا َو َأ ْح َس ُن َم ِق ً
﴿ َأ ْص َح ُ
اب ْ َ
[احلديث ]745 :قال اإلمام الباقر( :أحسنوا الظن باهلل واعلموا أن للجنة ثامنية
أبواب ،عرض كل باب منها مسرية أربعني سنة)()2

[احلديث ]746 :قال اإلمام الباقر( :إن الرب تبارك وتعاىل يقول :ادخلوا اجلنة
برمحتي ،وانجوا من النار بعفوي ،وتقسموا اجلنة بأعاملكم ،فوعزيت النزلنكم دار اخللود
ودار الكرامة)()3

اف
[احلديث ]747 :قال اإلمام الباقر( :إن اجلنان أربع وذلك قول اهللَ ﴿ :و َملِ ْن َخ َ
م َقام رب ِه جنَّت ِ
َان﴾ [الرمحن ]46 :وهوالرجل هيجم عىل شهوة من شهوات الدنيا وهي
َ َ َ ِّ َ
معصية فيذكر مقام ربه فيدعها من خمافته فهذه اآلية فيه ،فهاتان جنتان للمؤمنني والسابقني،
وهنام جنَّت ِ
ِ
ِ
َان﴾ [الرمحن ]62 :يقول :من دوهنام يف الفضل ،وليس من
أما قولهَ ﴿ :وم ْن ُد ِ َ َ
دوهنام يف القرب ،ومها ألصحاب اليمني وهي جنة النعيم وجنة املأوى ،ويف هذه اجلنان
االربع فواكه يف الكثرة كورق الشجر والنجوم ،وعىل هذه اجلنان االربع حائط حميط هبا
طوله مسرية مخسامئة عام لبنة من فضة ،ولبنة ذهب ،ولبنة در ولبنة ياقوت ،ومالطه املسك

( )1تفسري عيل بن إبراهيم ،ص .465
( )2اخلصال ،ج  2ص ..39
( )3بحار األنوار ()218 /8
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والزعفران ،ورشفه نور يتاللؤ ،يرى الرجل وجهه يف احلائط ،ويف احلائط ثامنية أبواب ،عىل
كل باب مرصاعان عرضهام كحْض الفرس اجلواد سنة)()1

[احلديث ]748 :قال اإلمام الباقر( :إن أرض اجلنة رخامها فضة ،وتراهبا الورس
والزعفران ،وكنسها املسك ،وررضاضها الدر والياقوت)()2

[احلديث ]749 :قال اإلمام الباقر( :إن أْسة اجلنة من در وياقوت وذلك قول اهلل:
ْس ٍر َم ْو ُضون ٍَة﴾ [الواقعة ]15 :يعني أوساط الرسرمن قضبان الدر والياقوت،
﴿ع ََىل ُ ُ
مْضوبة عليها احلجال ،واحلجال من در وياقوت ،أخف من الريش ،وألني من احلرير،
وعىل الرسر من الفرش عىل قدر ستني غرفة من غرف الدنيا ،بعضها فوق بعض ،وذلك
قول اهللَ ﴿ :و ُف ُر ٍ
ش َم ْر ُفوع ٍَة﴾ [الواقعة ،]34 :وقوله﴿ :ع ََىل ْاألَ َرائِ ِك َينْ ُظ ُر َ
ون ﴾ [املطففني:
 ]23يعني باالرائك الرسر املوضونة عليها احلجال)()3

[احلديث ]750 :قال اإلمام الباقر( :إن أهل اجلنة جرد مرد مكحلني مكللني
مطوقني مسورين خمتمني ناعمني حمبورين مكرمني ،يعطى أحدهم قوة مائة رجل ،قوة
غذائه قوة مائة رجل يف الطعام والرشاب ،وُيد لذة غدائه مقدار أربعني سنة ،ولذة عشائه
مقدار أربعني سنة ،قد ألبس اهلل وجوههم النور ،وأجسادهم احلرير ،بيض االلوان صفر
احليل خْض الثياب)()4

[احلديث ]751 :قال اإلمام الباقر( :إن أهل اجلنة حييون فال يموتون أبدا،

( )1بحار األنوار ()218 /8
( )2بحار األنوار ()218 /8
( )3بحار األنوار ()218 /8
( )4بحار األنوار ( ،)220 /8واالختصاص.
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ويستيقظون فال ينامون أبدا ،ويستغنون فال يفتقرون أبدا ويفرحون فال حيزنون أبدا،
ويضحكون فال يبكون أبدا ،ويكرمون فال هيانون أبدا ،ويفكهون وال يقطبون أبدا،
وحيربون ويرسون أبدا ،ويأكلون فال ُيوعون أبدا ،ويروون فال يظمؤون أبدا ،ويكسون
فال يعرون أبدا ،ويركبون ويتزاورون أبدا ،ويسلم عليهم الولدان املخلدون أبدا بأيدهيم
أباريق الفضة وآنية الذهب أبدا متكئني عىل ْسر أبدا ،عىل االرائك ينظرون أبدا ،يأتيهم
التحية والتسليم من اهلل أبدا ،نسأل اهلل اجلنة برمحته إنه عىل كل شئ قدير)()1

[احلديث ]752 :قال اإلمام الباقر( :إن أهل اجلنة توضع هلم موائد عليها من سائر
ما يشتهونه من االطعمة التي ال ألذ منها وال أطيب ،ثم يرفعون عن ذلك إىل غريه)()2

[احلديث ]753 :قال اإلمام الباقر( :إذا كان يوم اجلمعة وأهل اجلنة يف اجلنة وأهل
النار يف النار عرف أهل اجلنة يوم اجلمعة ملا يرون من تضاعف اللذة والرسور ،وعرف أهل
النار يوم اجلمعة ،وذلك أنه تبطش هبم الزبانية)()3

[احلديث ]754 :قال اإلمام الباقر( :إذا كان يوم القيامة نادت اجلنة رهبا فقالت:
يارب أنت العدل قد مالت النار من أهلها كام وعدهتا وَل متالن كام وعدتني ،قال فيخلق
اهلل خلقا َل يروا الدنيا فيمالهبم اجلنة ،طوبى هلم)()4

[احلديث ]755 :قال اإلمام الباقر( :إذا أدخل اهلل أهل اجلنهة اجلنهة وأهل النار النار
ثم ينادى مناد يسمع أهل الدارين
جيء باملوت َّف صورة كبش حتهى يوقف بني اجلنهة والنار ،ه

( )1بحار األنوار ( ،)220 /8واالختصاص.
( )2بحار األنوار ( ،)199 /8واالختصاص.
( )3بحار األنوار ( ،)196 /8واالختصاص.
( )4بحار األنوار ( ،)196 /8واالختصاص.
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مجيعا :يا أهل اجلنهة يا أهل النار فاذا سمعوا الصوت أقبلوا ،فيقال هلم :أ تدرون ما هذا؟
اللهم ال تدخل املوت
هذا هو املوت ا هلذي كنتم َتافون منه َّف الدنيا ،فيقول أهل اجلنهة:
ه
ثم ينادى
علينا قال :ويقول أهل النار:
ثم تذبح كام تذبح الشاة ،ه
اللهم أدخل املوت علينا ،ه
ه
مناد :ال موت أبدا أيقنوا باخللود ،فيفرح أهل اجلنهة فرحا لو كان أحد يومئذ يموت من فرح
ثم قرأ هذه اآليةَ ﴿ :أ َف َام ن َْح ُن بِ َم ِّيتِنيَ ( )58إِ َّال َم ْو َت َتنَا ْاألُ َ
وىل َو َما ن َْح ُن بِ ُم َع َّذبِنيَ
ملاتوا قال :ه
ِ
يم ( )60ملِ ْث ِل َه َذا َف ْل َي ْع َم ِل ا ْل َع ِام ُل َ
ون﴾ [الصافات،]61 - 58 :
( )59إِ َّن َه َذا َهل ُ َو ا ْل َف ْوزُ ا ْل َعظ ُ
ه
وجل:
ويشهق أهل النار شهقة لو كان أحد يموت من شهيق ملاتوا وهو قول اهلل عزه
احل ِ ِ ِ
ِ
ون ﴾ [مريم)1()]39 :
يض ْاألَ ْم ُر َو ُه ْم ِيف َغ ْف َل ٍة َو ُه ْم َال ُيؤْ ِمنُ َ
رسة إ ْذ ُق َ
﴿ َو َأنْذ ْر ُه ْم َي ْو َم ْ َ ْ َ
ما ورد عن اإلمام الصادق:
[احلديث ]756 :قال اإلمام الصادق( :إن اجلنة توجد رحيها من مسرية ألف عام،
وإن أدنى أهل اجلنة منزال لو نزل به الثقالن اجلن واالنس لوسعهم طعاما ورشابا وال
ينقص ُما عنده شئ ،وإن أيرس أهل اجلنة منزلة من يدخل اجلنة فريفع له ثالث حدائق ،فإذا
دخل أدناهن رأى فيها من االزواج واخلدم واالهنار والثامر ماشاءاهلل ،فإذا شكراهلل ومحده
قيل له :ارفع رأسك إىل احلديقة الثانية ،ففيها ما ليس يف االوىل ،فيقول :يا رب أعطني هذه،
فيقول :لعيل إن أعطيتكها سألتني غريها ،فيقول :رب هذه هذه ،فإذا هو دخلها وعظمت
مرسته شكراهلل ومحده ،فيقال :افتحوا له باب اجلنة ،ويقال له :ارفع رأسك فاذا قد فتح له
باب من اخللد ويرى أضعاف ماكان فيام قبل ،فيقول عند تضاعف مرساته :رب لك

(  )1بحار األنوار345 /8 :
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احلمدالذي ال حيىص إذ مننت عيل باجلنان وأنجيتني من النريان فيقول :رب أدخلني اجلنة
وأنجني من النار)()1

[احلديث ]757 :سئل اإلمام الصادق :جعلت فداك من أي شئ خلقن
احلورالعني؟ قال( :من اجلنة ويرى مع ساقيها من وراء سبعني حلة) ،قيل له :جعلت فداك
أهلن كالم يتكلمن به يف اجلنة؟ قال :نعم كالم يتكلمن به َل يسمع اخلالئق بمثله ،يقلن:
نحن اخلالدات فال نموت ،ونحن الناعامت فال نبأس ،ونحن املقيامت فال نظعن ،ونحن
الراضيات فال نسخط ،طوبى ملن خلق لنا ،وطوبى ملن خلقنا له ،نحن اللوايت لوعلق إحدانا
يف جو السامء الغنى نورنا عن الشمس والقمر ،ولو أن قرن إحدانا علق يف جو السامء
الغشى نوره االبصار)()2

[احلديث ]758 :قال اإلمام الصادق( :ماخلق اهلل خلقا إال جعل له يف اجلنة منزال
ويف النار منزال ،فإذا سكن أهل اجلنة اجلنة وأهل النار النار نادى مناد :يا أهل اجلنة ارشفوا،
فيرشفون عىل النار وترفع هلم منازهلم يف النار ثم يقال هلم :هذه منازلكم التي لو عصيتم
ربكم دخلتموها ،فلو أن أحدا مات فرحا ملات أهل اجلنة يف ذلك اليوم فرحا ملا رصف
عنهم من العذاب ،ثم ينادون :يا معرش أهل النار ارفعوا رؤوسكم فانظروا إىل منازلكم يف
اجلنة فريفعون رؤوسهم فينظرون إىل منازهلم يف اجلنة ومافيها من النعيم ،فيقال هلم :هذه
منازلكم التي لوأطعتم ربكم دخلتم وها فلو أن أحدا مات حزنا ملات أهل النارذلك اليوم
حزنا ،فيورث هؤالء منازل هؤالء ،وهؤالء منازل هؤالء ،وذلك قول اهلل عزوجل:

( )1تفسري عيل بن إبراهيم ،ص..438
( )2تفسري عيل بن إبراهيم ،ص..438
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ِ
ون ( )10ا َّل ِذين ي ِر ُث َ ِ
يها َخالِدُ َ
﴿ ُأو َلئِ َك ُه ُم ا ْل َو ِار ُث َ
ون ﴾ [املؤمنون،10 :
ون ا ْلف ْر َد ْو َس ُه ْم ف َ
َ َ
)1()]11

[احلديث ]759 :سئل اإلمام الصادق :هل يف اجلنة غناء؟ فقال( :إن يف اجلنة شجرا
يأمراهلل رياحها فتهب فتْضب تلك الشجرة بأصوات َل يسمع اخلالئق بمثلها حسنا) ،ثم
قال( :هذا عوض ملن ترك السامع يف الدنيا من خمافة اهلل)()2

[احلديث ]760 :سئل اإلمام الصادق :من أين قالوا إن أهل اجلنة يأيت الرجل منهم
إىل ثمرة يتناوهلا فإذا أكلها عادت كهيئتها؟ ..فقال( :نعم ذلك عىل قياس الرساج يأيت
القابس فيقتبس عنه فال ينقص من ضوئه شيئا وقد امتلت الدنيا منه ْساجا) ،قال :أ ليسوا
يأكلون ويرشبون وتزعم أنه ال يكون هلم احلاجة؟ قال اإلمام الصادق( :بىل ألن غذاءهم
رقيق ال ثقل له بل خيرج من أجسادهم بالعرق) ،قال :فكيف تنعم أهل اجلنة بام فيها من
النعيم وما منهم أحد إال وقد فقد ابنه أو أباه أو محيمه أو أمه فإذا افتقدوهم يف اجلنة َل يشكوا
يف مصريهم إىل النار فام يصنع بالنعيم من يعلم أن محيمه يف النار ويعذب؟ قال( :إهنم
ينسون ذكرهم)()3

[احلديث ]761 :قيل لإلمام الصادق :جعلت فداك ،ه
إن رج ً
ال من أصحابنا ورع ًا
بحب اللهو وهو يسمع الغناء ،فقال( :أيمنعه ذلك من الصالة
سل ًام كثري الصالة ،قد اب ُتيل
ه
لوقتها ،أو من صوم ،أو من عيادة مريض ،أو حضور جنازة ،أو زيارة أخ؟) ،قيل :ال ،ليس

( )1تفسري عيل بن إبراهيم ،ص .249
( )2تفسري عيل بن إبراهيم ،ص .512
( )3االحتجاج.69 /2 /
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مغفور له ذلك إن
رب ،فقال( :هذا من خطوات الشيطان
ٌ
يمنعه ذلك من يشء من اخلري وال ه
شاء اهلل)()1

[احلديث ]762 :قال اإلمام الصادق( :قال اهلل تبارك وتعاىل :يا عبادي الصده يقني،
تن هعموا بعباديت يف الدنيا ،فإنكم تتنعمون هبا يف اآلخرة)()2

[احلديث ]763 :قال اإلمام الصادق( :ثالث ُأعطني سمع اخلالئق :اجلنة ،والنار،
واحلور العني ،فإذا ه
وزوجني من
صىل العبد وقال :اللهم أعتقني من النار ،وأدخلني اجلنة ،ه
رب ،ه
إن عبدك قد سألك أن تعتقه مني فأعتقه ،وقالت اجلنة :يا
احلور العني ،قالت النار :يا ه
رب ،ه
رب ،ه
إن عبدك قد خطبنا
إن عبدك قد سألك إياي فأسكنه ،وقالت احلور العني :يا ه
ه
فزوجه منا ..فإن هو انرصف من صالته وَل يسأل من اهلل شيئا من هذا ،قلن احلور
إليك ه
إن هذا العبد هيف لزاهدٌ  ،وقالت النار :ه
إن هذا العبد فينا لزاهدٌ  ،وقالت اجلنة :ه
العني :ه
إن هذا
جلاهل)()3
ٌ
العبد يف

ه

[احلديث ]764 :قال اإلمام الصادق :ه
(إن للجنهة باب ًا يقال له املعروف ،ال يدخله إال
أهل املعروف ،وأهل املعروف يف الدنيا هم أهل املعروف يف اآلخرة)()4

[احلديث ]765 :قال اإلمام الصادق( :إن اإلمام عيل خطب الناس ،فقال فيها :أال
ه
وإن التقوى مطايا ذلل ُمحل عليها أهلها ،و ُأعطوا أز همتها فأوردهتم اجلنة ،وفتحت هلم

(  )1بحار األنوار ،142/ 8 :عن :تفسري العيايش.
(  )2بحار األنوار ،155/ 8 :عن :الكايف.
(  )3بحار األنوار ،156/ 8 :عن :الكايف .95/1
(  )4بحار األنوار ،156 / 8 :عن :الكايف .170/1
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أبواهبا ،ووجدوا رحيها وطيبها ،وقيل هلم :ادخلوها بسالم آمنني)()1

[احلديث ]766 :قال اإلمام الصادق( :إذا أدخل اهلل أهل اجلنة اجلنة ،أرسل رسوالً
إىل و هَل من أوليائه ،فيجد احلجبة عىل بابه ،فيقولون له :قف حتى نستأذن لك ،فام يصل إليه
رسول اهلل إال بإذن ،وهو قولهَ ﴿ :وإِ َذا َر َأ ْي َت َث َّم َر َأ ْي َت ن َِع ًيام َو ُم ْلكًا كَبِ ًريا﴾ [اإلنسان:
)2()]20

[احلديث ]767 :قال اإلمام الصادق( :لو ه
أن حوراء من حور اجلنة أرشفت عىل
أهل الدنيا وأبدت ذؤاب ًة من ذوائبها ،ألمتن أهل الدنيا ـ أو ألماتت أهل الدنيا ـ ه
ه
املصيل
وإن
يزوجه من احلور العني ،قلن :ما أزهد هذا فينا!)()3
ه
ليصيل فإذا َل يسأل ربه أن ه

[احلديث ]768 :قال اإلمام الصادق( :ال تقولوا جنة واحدة ،إن اهلل عزوجل يقول:
(درجات بعضها فوق بعض)()4

ثانيا ـ ما ورد حول جزاء املسيئني:
وهو الذي أشارت إليه الكثري من اآليات القرآنية ،بل رصحت بشدته ،مع بيان
ِ
احل ِّر ُق ْل ن َُار َج َهن ََّم َأ َشدُّ َح ًّرا َل ْو
أسباب ذلك ،ومن أمثلتها قوله تعاىلَ ﴿ :و َقا ُلوا َال َتنْف ُروا ِيف ْ َ
ون (َ )81ف ْل َي ْض َح ُكوا َقلِ ًيال َو ْل َي ْب ُكوا كَثِ ًريا َجزَ ا ًء بِ َام كَا ُنوا َيك ِْس ُب َ
كَا ُنوا َي ْف َق ُه َ
ون﴾ [التوبة،81 :
 ،]82وقال تعاىلَ ﴿ :س َي ْحلِ ُف َ
ون بِاهللَِّ َل ُك ْم إِ َذا ا ْن َق َل ْب ُت ْم إِ َل ْي ِه ْم لِ ُت ْع ِر ُضوا َعن ُْه ْم َف َأع ِْر ُضوا َعن ُْه ْم
إِ َّهنُ ْم ِر ْج ٌس َو َم ْأ َو ُاه ْم َج َهن َُّم َجزَ ا ًء بِ َام كَا ُنوا َيك ِْس ُب َ
ون ﴾ [التوبة ،]95 :وقالَ ﴿ :وا َّل ِذي َن
(  )1بحار األنوار ،183/ 8 :عن :روضة الكايف ص.67
(  )2بحار األنوار ،197 / 8 :عن :فضائل الشيعة.
(  )3بحار األنوار ،199 / 8 :عن :كتاب احلسني بن سعيد.
( )4بحار األنوار ( ،)196 /8واالختصاص.
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كَسبوا السيئ ِ
َات جزَ اء سيئ ٍَة بِ ِم ْثلِها وتَر َه ُقهم ِذ َّل ٌة ما َهلم ِمن اهللَِّ ِمن ع ِ
َاص ٍم َك َأن ََّام ُأغ ِْش َي ْت
ْ
َ ُْ َ
َ ُ َ ِّ
َّ ِّ
َ ُ
َ َ ْ ُ ْ
ِ
ِ
وج ُ ِ
اب الن ِ
َّار ُه ْم فِ َيها َخالِدُ َ
ون﴾ [يونس،]27 :
وه ُه ْم ق َط ًعا م َن ال َّل ْي ِل ُم ْظلِ ًام ُأو َلئ َك َأ ْص َح ُ
ُ ُ
ِ ِ
ِ ِ
وقال ﴿ :إِ َّن جهنَّم كَان ْ ِ
يها َأ ْح َقا ًبا (َ )23ال
َت م ْر َصا ًدا ( )21لل َّطاغنيَ َمآ ًبا (َ )22البِثنيَ ف َ
َ َ َ
ي ُذو ُق َ ِ
رشا ًبا ( )24إِ َّال َمحِ ًيام َوغ ََّسا ًقا (َ )25جزَ ا ًء ِو َفا ًقا ( )26إِ َّهنُ ْم كَا ُنوا َال
ون ف َ
َ
يها َب ْر ًدا َو َال َ َ
َي ْر ُج َ
ون ِح َسا ًبا (َ )27وك ََّذ ُبوا ِبآ َياتِنَا كِ َّذا ًبا ﴾ [النبأ ،]28 - 21 :وقالَ ﴿ :ف َلنُ ِذي َق َّن ا َّل ِذي َن
َك َف ُروا ع ََذا ًبا َش ِديدً ا َو َلن َْج ِز َين َُّه ْم َأ ْس َو َأ ا َّل ِذي كَا ُنوا َي ْع َم ُل َ
ون (َ )27ذلِ َك َجزَ ا ُء َأعْدَ ِاء اهللَِّ الن َُّار
ِ
َهلم فِيها دار ْ ِ
ُي َحدُ َ
ون﴾ [فصلت ،]28 ،27 :وغريها من اآليات
اخلُ ْلد َجزَ ا ًء بِ َام كَا ُنوا بِآ َياتنَا َ ْ
ُْ َ َ ُ

الكثرية.
وهلذا؛ فقد رأينا أنه يمكن قبول كل األحاديث التي تفصل ما ورد يف القرآن الكريم
من شدة العذاب وأهواله ،وخاصة تلك التي تربطها باألعامل السيئة ،ملا يف ذلك من أثر
تربوي خيدم القيم القرآنية.
 1ـ األحاديث النبوية حول جزاء املسيئني:
من األحاديث التي نرى قبوهلا بسبب عدم معارضتها للقرآن الكريم:
أ ـ ما ورد يف املصادر السنية:
[احلديث ]769 :قال رسول اهلل ( :حفت النار بالشهوات وحفت اجلنة
باملكاره)( )
1

[احلديث ]770 :قال رسول اهلل ( :حتاجت اجلنة والنار ،فقالت النار :أوثرت
باملتكربين واملتجربين ،وقالت اجلنة :فامَل ال يدخلني إال ضعفاء الناس وسقطهم وغرهتم،

(  )1البخاري ( ،)6487ومسلم ()2822

263

فقال اهلل تعاىل للجنة :أنت رمحتي أرحم بك من أشاء من عبادي ،وقال للنار :إنام أنت عذاِب
أعذب بك من أشاء من عبادي ،ولكل واحدة منكام ملؤها)( )
1

[احلديث ]771 :قال رسول اهلل ( :أما أهل النار الذين هم أهلها فإهنم ال
أناس أصابتهم النار بذنوهبم ،أو قال :بخطاياهم ،فأماتتهم
يموتون وال حييون ،ولكن ٌ
إمات ٌة ،حتى إذا كانوا فحام أذن بالشفاعة فجيء هبم ضبائر ضبائر ،فبثوا عىل أهنار اجلنة ،ثم
قيل :يا أهل اجلنة،أفيضوا عليهم ،فينبتون نبات احلبة يف محيل السيل ،فقال ٌ
رجل من القوم:
كأن رسول اهلل  قد كان بالبادية)( )
2

[احلديث ]772 :قال رسول اهلل ( :خيلص املؤمنون من النار فيحبسون عىل
قنطرة بني اجلنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض مظاَل كانت بينهم يف الدنيا ،حتى إذا
هذبوا ونقوا أذن هلم يف دخول اجلنة ،فوالذي نفس حممد بيده ،ألحدهم أهدى بمنزله يف
اجلنة منه بمنزله كان يف الدنيا)( )
3

[احلديث ]773 :قال رسول اهلل ( :خيرج من النار قو ٌم بالشفاعة ،كأهنم
الثعارير) ،قلنا :وما الثعارير؟ قال( :الضغابيس() ()4
5

[احلديث ]774 :قال رسول اهلل ( :يشتد صياح رجلني ُمن يدخل النار؛ فيقول
اهلل تعاىل :أخرجومها ،ثم يقول هلام :ألي يشء اشتد صياحكام؟ فيقوالن :فعلنا ذلك لرتمحنا،

(  )1البخاري ( ،)4850ومسلم ( ،)2846والرتمذي ()2561
(  )2مسلم ()185
(  )3البخاري ()6535
( )4الضغابيس /صغار القثاء.
(  )5البخاري ( ،)6558ومسلم ()191
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فيقول :إن رمحتي لكام أن تنطلقا فتلقيا أنفسكام يف النار حيث كنتام ،فينطلقان فيلقي أحدمها
نفسه يف النار فيجعلها عليه بردا وسالما ،ويقوم اآلخر فال يلقي نفسه يف النار فيقول له
الرب تعاىل :ما يمنعك أن تلقي نفسك كام ألقى صاحبك نفسه؟ فيقول :رب إن ألرجو أن
ال تعيدن فيها بعد أن أخرجتني منها فيقول اهلل تعاىل :لك رجاؤك ،فيدخالن معا يف اجلنة
برمحة اهلل)( )
1

وهذا يتوافق مع ما ورد يف النصوص املقدسة من خروج من تطهرت نفسه من
العذاب ،بعد أن يمر باختبارات خاصة تدل عىل ذلك.
[احلديث ]775 :قال رسول اهلل ( :يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار ،فيصبغ
يف النار صبغة ،ثم يقال :يا ابن آدم!هل رأيت خريا قط؟ هل مر بك من نعيم قط؟ فيقول:
ال واهلل يا رب ،ويؤتى بأشد الناس بؤسا من أهل اجلنة فيصبغ صبغة يف اجلنة ،فيقال له :يا
ابن آدم!هل رأيت بؤسا قط ،هل مر بك من شدة قط؟ فيقول :ال واهلل يا رب ،ما مر ِب
بؤس قط وال رأيت شدة قط)( )
ٌ
2

[احلديث ]776 :قال رسول اهلل ( :ناركم هذه التي توقدون جز ٌء من سبعني
جزءا من نار جهنم ،قالوا واهلل إن كانت لكافي ٌة يا رسول اهلل ،قال :فإهنا فضلت عليها بتسعة
وستني جزءا كلها مثل حرها)( )
3

[احلديث ]777 :قال رسول اهلل ( :أوقد عىل النار ألف سنة حتى امحرت ،ثم

(  )1الرتمذي ()2599
(  )2مسلم ()28077
(  )3مسلم ( ،)2843والرتمذي ( ،)2589واملوطأ ()2098 / 173 / 2
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أوقد عليها ألف سنة حتى ابيضت ،ثم أوقد عليها ألف سنة حتى اسودت ،فهي سوداء
مظلم ٌة)( )
1

[احلديث ]778 :قال رسول اهلل ٌ ( :
ويل واد يف جهنم هيوي فيه الكافر أربعني
خريفا قبل أن يبلغ قعره) ( )
2

[احلديث ]779 :قال رسول اهلل ( :لو أن دلوا من غساق هيراق يف الدنيا ،ألنتن
أهل الدنيا)( )
3

[احلديث ]780 :قرأ رسول اهلل  قوله تعاىلَ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا ا َّل ِذي َن آ َمنُوا ا َّت ُقوا اهللََّ َح َّق

ُت َقاتِ ِه َو َال َمتُو ُت َّن إِ َّال َو َأ ْن ُت ْم ُم ْسلِ ُم َ
ون﴾ [آل عمران ،]102 :ثم قال(:لو أن قطرة من الزقوم
قطرت يف الدنيا ،ألفسدت عىل أهل الدنيا معايشهم ،فكيف بمن يكون طعامهم)( )
4

[احلديث ]781 :قال رسول اهلل ( :يف جهنم واد يقال له هبهب يسكنه كل جبار
فإياك أن تكون منهم)( )
5

[احلديث ]782 :قال رسول اهلل ( :اشتكت النار إىل رهبا ،فقالت :رب أكل
ونفس يف الصيف ،فهو أشد ما َتدون من احلر
نفس يف الشتاء
ٌ
بعيض بعضا فأذن هلا بنفسني ٌ
وأشد ما َتدون من الزمهرير)( )
6

(  )1الرتمذي ( ،)2591واملوطأ ()759 / 2
(  )2الرتمذي ()3164
(  )3الرتمذي ()2584
(  )4الرتمذي ( ،)2585واحلاكم يف املستدرك ()451 / 2
(  )5مسند الدارمي ()2816
(  )6البخاري ( ،)537ومسلم ( ،)617والرتمذي ()2592
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عنق من النار يوم القيامة ،له عينان
[احلديث ]783 :قال رسول اهلل ( :خيرج ٌ
ٌ
ولسان ينطق ،يقول :إن وكلت بثالثة :من جعل مع اهلل إهلا آخر،
يبرصان وأذنان يسمعان
وبكل جبار عنيد ،وباملصورين)( )
1

وهذا احلديث يدل عىل أن لكل ذنب عقوبته اخلاصة به ،واملتوافقة مع اجلرم الذي
اجرتمه صاحبه ،وهو يدل عىل املقصد التهذيبي والرتبوي من العقاب اإلهلي.
[احلديث ]784 :قال رسول اهلل ( :من كذب عيل متعمدا فليتبوأ بني عيني جهنم
مقعدا ،قيل :يا رسول اهلل! وهلا عينان؟ قال :أما سمعتم قول اهلل ﴿إِ َذا ر َأ ْهتم ِمن مكَا ٍن ب ِع ٍ
يد
َ
َ ُْ ْ َ
عنق من النار له عينان تبرصان وأذنان
َس ِم ُعوا َهلَا َت َغ ُّي ًظا َوزَ فِ ًريا﴾ [الفرقان ]12 :خيرج ٌ
ٌ
ولسان ينطق ،يقول :إن وكلت بثالثة :من جعل مع اهلل إهلا آخر ،وبكل جبار
يسمعان
عنيد ،وباملصورين)( )
2

[احلديث ]785 :قال رسول اهلل ( :يؤتى بالنار يومئذ هلا سبعون ألف زمام مع
كل زمام سبعون ألف ملك ُيروهنا)( )
3

[احلديث ]786 :قال رسول اهلل ( :إن أدنى أهل النار عذابا ينتعل بنعلني من نار
يغيل منهام دماغه من حرارة نعليه)( )
4

[احلديث ]787 :قال رسول اهلل ( :إن منهم من تأخذه النار إىل كعبيه ،ومنهم

(  )1الرتمذي ()2574
(  )2الطربان يف الكبري ()7599 / 131 / 8
(  )3مسلم ()2842
(  )4مسلم ()211
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من تأخذه النار إىل حجزته ،ومنهم من تأخذه النار إىل ترقوته) ( )
1

[احلديث ]788 :قال رسول اهلل ( :يلقى عىل أهل النار اجلوع ،فيعدل ما هم فيه
من العذاب فيستغيثون بالطعام فيغاثون بطعام من رضيع ال يسمن وال يغني من جوع،
فيستغيثون بالطعام فيغاثون بطعام ذي غصة ،فيتذكرون أهنم كانوا ُييزون الغصص يف
الدنيا بالرشاب ،فيستغيثون بالرشاب فيدفع إليهم احلميم بكالليب احلديد ،فإذا دنى من
وجوههم شوى وجوههم ،فإذا دخل بطوهنم قطع ما يف بطوهنم ،فيقولون :ادعوا خزنة
َك َت ْأتِي ُكم رس ُل ُكم بِا ْلبين ِ
جهنم عساهم خيففون عنا ،فيقولون هلمَ ﴿ :قا ُلوا َأ َو ََل ْ ت ُ
َات َقا ُلوا َب َىل
ْ ُ ُ ْ َ ِّ
َقا ُلوا َفا ْد ُعوا َو َما ُدعَا ُء ا ْلكَافِ ِري َن إِ َّال ِيف َض َال ٍل﴾ [غافر ،]50 :فيقولون ادعوا مالكا

فيقولونَ ﴿ :ونَا َد ْوا َيا َمالِ ُك لِ َي ْق ِ
ض َع َل ْينَا َر ُّب َك﴾ [الزخرف ]77 :فيجيبهم ﴿ َق َال إِ َّن ُك ْم
َماكِ ُث َ
ون ﴾ [الزخرف ،]77 :فيقولون :ادعو ربكم فال َتدون خريا منه ،فيقولونَ ﴿ :قا ُلوا
َر َّبنَا َغ َل َب ْت َع َل ْينَا ِش ْق َو ُتنَا َو ُكنَّا َق ْو ًما َضا ِّلنيَ (َ )106ر َّبنَا َأ ْخ ِر ْجنَا ِمن َْها َفإِ ْن ُعدْ نَا َفإِنَّا َظاملُِ َ
ون﴾
اخس ُئوا فِيها و َال ُت َك ِّلم ِ
ون ﴾ [املؤمنون،]108 :
َ َ
ُ
[املؤمنون ]107 ،106 :فيجيبهم ﴿ َق َال ْ َ
فعند ذلك يئسوا من كل خري ،وعند ذلك يأخذون يف الزفري واحلرسة والويل)( )
2

[احلديث ]789 :قال رسول اهلل ( :إن احلميم ليصب عىل رؤوسهم ،فينفذ حتى
خيلص إىل جوفه ،فيسلت ما يف جوفه حتى يمرق من قدميه وهو الصهر ،ثم يعاد كام كان)( )
3

[احلديث ]790 :قال رسول اهلل ( :رضس الكافر أو ناب الكافر مثل أحد،

(  )1مسلم ()2845
(  )2الرتمذي ()2586
(  )3الرتمذي ()2582
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وغلظ جلده مسرية ثالث)( )
1

[احلديث ]791 :قال رسول اهلل ( :ما بني منكبي الكافر يف النار مسرية ثالثة أيام
للراكب املرسع)( )
2

[احلديث ]792 :قال رسول اهلل ( :إن الكافر ليسحب لسانه الفرسخ
والفرسخني يتوطأه الناس)( )
3

[احلديث ]793 :قال رسول اهلل ( :لو أن يف هذا املسجد مائة ألف أو يزيدون
رجل من النار فتنفس فأصاب نفسه ،الحرتق املسجد ومن فيه)( )
وفيه ٌ
4

[احلديث ]794 :قال رسول اهلل ( :لو أن مقمعا من حديد وضع يف األرض
فاجتمع له الثقالن ،ما أقلوه من األرض)( )
5

[احلديث ]795 :جاء جربيل إىل النبي  يف حني غري حينه الذي كان يأتيه فيه،
فقام إليه النبي  فقال( :يا جربيل! ماَل أراك متغري اللون؟) ،فقال :ما جئتك حتى أمر
اهلل تعاىل بمفاتيح النار ،فقال( :يا جربيل!صف َل النار ،وانعت َل جهنم) ،فقال( :إن اهلل
تعاىل أمر بجهنم فأوقد عليها ألف عام حتى ابيضت ،ثم أمر فأوقد عليها ألف عام حتى
امحرت ،ثم أمر فأوقد عليها ألف عام حتى اسودت ،فهي سوداء مظلمة ال ييضء رشرها
وال يطفأ هلبها ،والذي بعثك باحلق لو أن قدر ثقب اإلبرة فتح من جهنم ملات من يف األرض

(  )1مسلم ()2851
(  )2البخاري ( ،)6553مسلم ()2852
(  )3الرتمذي ()2580
(  )4أبو يعىل ()6670 / 22 / 12
(  )5أمحد ( )29 / 3وأبو يعىل ()1388 / 256 / 2

269

كلهم مجيعا من حره ،والذي بعثك باحلق لو أن خازنا من خزنة جهنم برز إىل أهل الدنيا
فنظروا إليه ،ملات من يف األرض كلهم من قبح وجهه ومن نتن رحيه ،والذي بعثك باحلق
لو أن حلقة من حلق سلسلة أهل النار التي نعت اهلل يف كتابه وضعت عىل جبال الدنيا
الرفضت وما تقارت حتى تنتهي إىل األرض السفىل)( )
1

[احلديث ]796 :روي أن رسول اهلل  كان يعلمهم هذا الدعاء كام يعلمهم
السورة من القرآن( :اللهم إن أعوذ بك من عذاب جهنم ،وأعوذ بك من عذاب القرب،
وأعوذ بك من فتنة املسيح الدجال ،وأعوذ بك من فتنة املحيا واملامت)()2

[احلديث ]797 :قال رسول اهلل ( :ما استجار عبد من النار سبع مرات إال قالت
النار :يا رب إن عبدك فالنا استجار مني فأجره ،وال سأل عبد اجلنة سبع مرات إال قالت
اجلنة :يا رب إن عبدك فالنا سألني فأدخله اجلنة)()3

[احلديث ]798 :قال رسول اهلل ( :من سأل اهلل اجلنة ثالث مرات قالت اجلنة:
اللهم أدخله اجلنة ،ومن استجار من النار ثالث مرات قالت النار :اللهم أجره من النار)()4

[احلديث ]799 :كان أكثر دعاء النبي َ ﴿ :ر َّبنَا آتِنَا ِيف الدُّ ْن َيا َح َسنَ ًة َو ِيف ْاآل ِخ َر ِة
ِ
اب الن ِ
َّار﴾ [البقرة)5()]201 :
َح َسنَ ًة َوقنَا ع ََذ َ
[احلديث ]800 :قال رسول اهلل ( :اتقوا النار ،ولو بشق مترة فمن َل ُيد فبكلمة

(  )1األوسط ()2583 / 89 / 3
(  )2رواه مالك ومسلم وأبو داود والرتمذي والنسائي ،الرتغيب والرتهيب.450/4 :
(  )3رواه أبو يعىل ،الرتغيب والرتهيب.450/4 :
(  )4رواه الرتمذي والنسائي وابن ماجة وابن حبان ،الرتغيب والرتهيب.450/4 :
(  )5رواه البخاري ،الرتغيب والرتهيب.451/4 :
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طيبة)()1

[احلديث ]801 :ملا نزلت هذه اآليةَ ﴿ :و َأن ِْذ ْر ع َِش َريت َ
َك ْاألَ ْق َربِنيَ ﴾ [الشعراء:
 ]214دعا رسول اهلل  قريشا فاجتمعوا فعم وخص ،فقال :يا بني كعب بن لؤي أنقذوا
أنفسكم من النار ،يا بني مرة بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار ،يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم
من النار ،فإن ال أملك لكم من اهلل شيئا)()2

[احلديث ]802 :روي أن رسول اهلل  كان خيطب ويقول( :أنذرتكم النار
أنذرتكم النار) ..حتى لو أن رجال كان بالسوق لسمعه من مقامي هذا حتى وقعت مخيصة
كانت عىل عاتقه عند رجليه)()3

[احلديث ]803 :قال رسول اهلل ( :إنام مثيل ومثل أمتي كمثل رجل استوقد نارا
فجعلت الدواب والفراش يقعن فيها ،فأنا آخذ بحجزكم ،وأنتم تقحمون فيها)()4

[احلديث ]804 :قال رسول اهلل ( :مثيل ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل
اجلنادب والفراش يقعن فيها وهو يذهبن عنها وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون
من يدي)()5

[احلديث ]805 :قال رسول اهلل ( :اطلبوا اجلنة جهدكم ،واهربوا من النار
جهدكم ،فإن اجلنة ال ينام طالبها ،وإن النار ال ينام هارهبا ،وإن اآلخرة اليوم حمفوفة

(  )1رواه البخاري ومسلم ،الرتغيب والرتهيب.451/4 :
(  )2رواه مسلم والبخاري والرتمذي والنسائي ،الرتغيب والرتهيب.452/4 :
(  )3رواه احلاكم ،الرتغيب والرتهيب.452/4 :
(  )4رواه البخاري ومسلم ،الرتغيب والرتهيب.452/4 :
(  )5رواه مسلم ،الرتغيب والرتهيب.453/4 :
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باملكاره ،وإن الدنيا حمفوفة باللذات والشهوات فال تلهينكم عن اآلخرة)()1

[احلديث ]806 :قال رسول اهلل ( :ما رأيت مثل النار نام هارهبا ،وال مثل اجلنة
نام طالبها)()2

[احلديث ]807 :قال رسول اهلل ( :يا معرش املسلمني :ارغبوا فيام رغبكم اهلل فيه،
واحذروا ُما حذركم اهلل منه ،وخافوا ُما خوفكم اهلل به من عذابه وعقابه ،ومن جهنم ،فإهنا
لو كانت قطرة من اجلنة معكم يف دنياكم التي أنتم فيها حلتها لكم ،ولو كانت قطرة من
النار معكم يف دنياكم التي أنتم فيها خبأهتا عليكم)()3

[احلديث ]808 :روي أن رسول اهلل  أيت بفرس ُيعل كل خطو منه أقىص برصه،
فسار وسار معه جربيل عليه السالم ،فأتى عىل قوم يزرعون يف يوم وحيصدون يف يوم كلام
حصدوا عاد كام كان ،فقال :يا جربيل من هؤالء؟ قال :هؤالء املجاهدون يف سبيل اهلل،
تضاعف هلم احلسنة بسبعامئة ضعف وما أنفقوا من يشء فهو خيلفه ..ثم أتى عىل قوم ترضخ
رؤوسهم بالصخر كلام رضخت عادت كام كانت ،وال يفرت عنهم من ذلك يشء ،قال :يا
جربيل من هؤالء؟ قال :هؤالء الذين تثاقلت رؤوسهم عن الصالة ..ثم أتى عىل قوم عىل
أدبارهم رقاع ،وعىل أقباهلم رقاع يرسحون كام ترسح األنعام إىل الْضيع والزقوم ورضف
جهنم قال :ما هؤالء يا جربيل؟ قال :هؤالء الذين ال يؤدون صدقات أمواهلم ،وما ظلمهم
اهلل ،وما اهلل بظالم للعبيد ..ثم أتى عىل رجل قد مجع حزمة عظيمة ال يستطيع محلها وهو

(  )1رواه الطربان ،الرتغيب والرتهيب.453/4 :
(  )2رواه الرتمذي ،الرتغيب والرتهيب.453/4 :
(  )3رواه البيهقي ،الرتغيب والرتهيب.453/4 :
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يريد أن يزيد عليها ،قال :يا جربيل ما هذا؟ قال :هذا رجل من أمتك عليه أمانة الناس ال
يستطيع أداءها وهو يريد أن يزيد عليها ..ثم أتى عىل قوم تقرض شفاههم وألسنتهم
بمقاريض من حديد ،كلام قرضت عادت كام كانت ،ال يفرت عنهم من ذلك يشء ،قال :يا
جربيل ما هؤالء؟ قال :خطباء الفتنة جهنم تقول يا رب ائتني بأهيل ..ثم أتى عىل جحر
صغري خيرج منه ثور عظيم فرييد الثور أن يدخل من حيث خرج فال يستطيع ،قال :ما هذا
يا جربيل؟ قال هذا الرجل يتكلم بالكلمة العظيمة فيندم عليها فرييد أن يردها فال
يستطيع ..ثم أتى عىل واد فوجد رحيا طيبة ووجد ريح مسك مع صوت ،فقال :ما هذا؟
قال :صوت اجلنة تقول :يا رب ائتني بأهيل وما وعدتني فقد كثر غريس وحريري وسنديس
وإستربقي وعبقريي ومرجان وفضتي وذهبي وأكواِب وصحايف وأباريقي وفواكهي
وعسيل ومائي ولبني ومخري ،ائتني بام وعدتني ،قال :لك كل مسلم ومسلمة ومؤمن
ومؤمنة ،ومن آمن ِب وبرسيل ،وعمل صاحلا وَل يرشك ِب شيئا ،وَل يتخذ من دون أندادا
فهو آمن ،ومن سألني أعطيته ،ومن أقرضني جزيته ،ومن توكل عيل كفيته ،إن أنا اهلل ال إله
إال أنا ،ال خلف مليعادي ،قد أفلح املؤمنون ،تبارك اهلل أحسن اخلالقني فقالت :قد رضيت..
ثم أتى عىل واد فسمع صوتا منكرا ،فقال :يا جربيل ما هذا الصوت؟ قال :هذا صوت
جهنم تقول :يا رب ائتني بأهيل وبام وعدتني فقد كثرت سالسيل وأغالَل وسعريي ،للنار
كل جبار ال يؤمن بيوم احلساب ومحيمي وغساقي وغسليني ،وقد بعد قعري ،واشتد
حري ،ائتني بام وعدتني ،قال :لك كل مرشك ومرشكة ،وخبيث وخبيثة ،وكل جبار ال
يؤمن بيوم احلساب ،قالت :قد رضيت)()1

(  )1رواه البزار ،الرتغيب والرتهيب.454/4 :
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[احلديث ]809 :قال رسول اهلل ( :والذي نفيس بيده لو رأيتم ما رأيت
لضحكتم قليال ولبكيتم كثريا) ،قالوا :وما رأيت يا رسول اهلل؟ ،قال( :رأيت اجلنة
والنار)()1

[احلديث ]810 :خطب رسول اهلل  ،فقال( :ال تنسوا العظيمتني :اجلنة والنار)،
ثم بكى حتى جرى أو بل دموعه جانبي حليته ثم قال( :والذي نفس حممد بيده لو تعلمون
ما أعلم من أمر اآلخرة ملشيتم إىل الصعيد وحلثيتم عىل رؤوسكم الرتاب)()2

[احلديث ]811 :قال رسول اهلل ( :لو أن غربا من جهنم جعل يف وسط األرض
ألذى نتن رحيه وشدة حره ما بني املرشق واملغرب ،ولو أن رشرة من رشر جهنم باملرشق
لوجد حرها من باملغرب)()3

ِ
ِ
رش ٍر كَا ْل َق ْ ِ
رص﴾
[احلديث ]812 :قرأ رسول اهلل  قوله تعاىل ﴿ :إ َّهنَا ت َْرمي بِ َ َ
[املرسالت ،]32 :ثم قال( :أما إن لست أقول كالشجرة ،ولكن كاحلصون واملدائن)()4

[احلديث ]813 :قرأ رسول اهلل  قوله تعاىلَ ﴿ :س ُأ ْر ِه ُق ُه َص ُعو ًدا﴾ [املدثر،]17 :
ثم قال( :جبل من نار يكلف أن يصعده فإذا وضع يده عليه ذابت ،فإذا رفعها عادت ،وإذا
وضع رجله عليه ذابت ،فإذا رفعها عادت ،يصعد سبعني خريفا ثم هيوي كذلك)()5

ف َي ْل َق ْو َن َغ ًّيا﴾ [مريم،]59 :
[احلديث ]814 :قرأ رسول اهلل  قوله تعاىلَ ﴿ :ف َس ْو َ

(  )1رواه مسلم وأبو يعىل ،الرتغيب والرتهيب.456/4 :
(  )2رواه أبو يعىل ،الرتغيب والرتهيب.457/4 :

(  )3رواه الطربان ،الرتغيب والرتهيب.462/4 :
(  )4رواه البيهقي ،الرتغيب والرتهيب.465/4 :

( )5رواه أمحد واحلاكم ،الرتغيب والرتهيب..>466/4 :
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ثم قال( :واد يف جهنم يقذف فيه الذين يتبعون الشهوات)1( :

[احلديث ]815 :قرأ رسول اهلل  قوله تعاىلَ ﴿ :و َج َع ْلنَا َب ْين َُه ْم َم ْوبِ ًقا﴾ [الكهف:
 ،]52ثم قال( :واد من قيح ودم)()2

[احلديث ]816 :قرأ رسول اهلل  قوله تعاىل﴿ :و ُقود َها النَّاس و ِْ
احل َج َار ُة﴾
ُ َ
َ ُ
[البقرة ،]24 :ثم قال( :هي حجارة من كربيت خلقها اهلل يوم خلق السموات واألرض يف
السامء الدنيا يعدها للكافرين)()3

[احلديث ]817 :قال رسول اهلل ( :تعوذوا باهلل من جب احلزن أو وادي احلزن)،
قيل :يا رسول اهلل وما جب احلزن أو وادي احلزن؟ قال( :واد يف جهنم تتعوذ منه جهنم كل
يوم سبعني مرة أعده اهلل للقراء املرائني)()4

[احلديث ]818 :قال رسول اهلل ( :تعوذوا باهلل من جب احلزن) ،قالوا :يا
رسول اهلل وما جب احلزن؟ قال( :واد يف جهنم تتعوذ منه جهنم كل يوم أربعامئة مرة)،
قيل :يا رسول اهلل من يدخله؟ قال( :أعد للقراء املرائني بأعامهلم ،وإن من أبغض القراء إىل
اهلل الذين يزورون األمراء اجلورة) ()5

[احلديث ]819 :قال رسول اهلل ( :إن يف جهنم لواديا تستعيذ جهنم من ذلك

(  )1رواه الطربان والبيهقي ،الرتغيب والرتهيب.467/4 :
(  )2رواه البيهقي ،الرتغيب والرتهيب.467/4 :
(  )3رواه احلاكم ،الرتغيب والرتهيب.474/4 :

(  )4رواه البيهقي بإسناد حسن ،الرتغيب والرتهيب.467/4 :
(  )5رواه ابن ماجة والرتمذي ،الرتغيب والرتهيب.467/4 :
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الوادي كل يوم أربعامئة مرة أعد للمرائني من أمة حممد )1()

[احلديث ]820 :قال رسول اهلل ( :إن يف النار سبعني ألف واد ،يف كل واد
سبعون ألف شعب يف كل شعب سبعون ألف جحر ،ويف كل جحر حية تأكل وجوه أهل
النار)()2

[احلديث ]821 :قال رسول اهلل ( :لو أن حجرا قذف به يف جهنم هلوى سبعني
خريفا فيه أن يبلغ قعرها)()3

[احلديث ]822 :قال رسول اهلل ( :لو أن صخرة وزنت عرش خلفات( )4قذف
هبا من شفري جهنم ما بلغت قعرها سبعني خريفا حتى تنتهي إىل غي وأثام) قيل :وما غي
وأثام؟ قال ( :بئران يف جهنم يسيل فيهام صديد أهل النار ،ومها اللتان ذكرمها اهلل يف كتابه:
الشهو ِ
ف َي ْل َق ْو َن َغ ًّيا ﴾ [مريم ،]59 :وقولهَ ﴿ :و َم ْن
ات َف َس ْو َ
الص َال َة َوا َّت َب ُعوا َّ َ َ
﴿ َأ َضا ُعوا َّ
ك َي ْل َق َأ َثاما ﴾ [الفرقان)5()]68 :
َي ْف َع ْل َذلِ َ
ً
[احلديث ]823 :قال رسول اهلل ( :والذي نفيس بيده إن بعد ما بني شفري النار
إىل أن يبلغ قعرها لصخرة زنة سبع خلفات بشحومهن وحلومهن وأوالدهن هيوي فيام بني
شفري النار إىل أن يبلغ قعرها سبعني خريفا)()6

(  )1رواه الطربان ،الرتغيب والرتهيب.467/4 :

(  )2رواه ابن أِب الدنيا والبخاري يف تارخيه ،الرتغيب والرتهيب.470/4 :
(  )3رواه البزار وأبو يعىل وابن حبان يف صحيحه والبيهقي ،الرتغيب والرتهيب.471/4 :
( )4اخللفات :مجع خلفة ،وهي الناقة احلامل...
(  )5رواه الطربان والبيهقي ،الرتغيب والرتهيب.472/4 :
(  )6رواه الطربان ،الرتغيب والرتهيب.472/4 :
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[احلديث ]824 :قال رسول اهلل ( :لرسادق النار أربعة جدر ،كثف كل جدار
مسرية أربعني سنة)()1

[احلديث ]825 :قال رسول اهلل ( :إن يف النار حيات كأمثال أعناق البخت تلسع
إحداهن اللسعة فيجد حرها سبعني خريفا ،وإن يف النار عقارب كأمثال البغال املوكفة
تلسع إحداهن اللسعة فيجد محوهتا أربعني سنة)()2

[احلديث ]826 :قرأ رسول اهلل  قوله تعاىلَ ﴿ :وإِ ْن َي ْست َِغي ُثوا ُيغَا ُثوا بِ َام ٍء كَاملُْ ْه ِل
َي ْش ِوي ا ْل ُو ُجو َه ﴾ [الكهف ،]29 :ثم قال( :كاملهل :كعكر الزيت ،فإذا قرب إىل وجه
سقطت فروة وجهه فيه)()3

[احلديث ]827 :قال رسول اهلل  يف قوله تعاىلَ ﴿ :و ُس ُقوا َما ًء َمحِ ًيام َف َق َّط َع
َأ ْم َعا َء ُه ْم﴾ [حممد( :]15 :إن احلميم ليصب عىل رؤوسهم فينفذ احلميم ،حتى خيلص إىل
جوفه فيسلت ما يف جوفه حتى يمرق من قدميه ،وهو الصهر ثم يعاد كام كان)()4

ٍ
اء ص ِد ٍ
ِ
يد ()16
[احلديث ]828 :قال رسول اهلل  يف قوله تعاىلَ ﴿ :و ُي ْس َقى م ْن َم َ
َيت ََج َّر ُع ُه َو َال َيكَا ُد ُي ِسي ُغ ُه﴾ [إبراهيم( :]17 ،16 :يقرب إىل فيه فيكرهه فإذا أدن منه شوى
وجهه ووقعت فروة رأسه ،فإذا رشبه قطع أمعاءه حتى خيرج من دبره ،قال اهلل عز وجل:
﴿ َو ُس ُقوا َما ًء َمحِ ًيام َف َق َّط َع َأ ْم َعا َء ُه ْم ﴾ [حممد ،]15 :ويقولَ ﴿ :وإِ ْن َي ْست َِغي ُثوا ُيغَا ُثوا بِ َام ٍء

(  )1رواه الرتمذي واحلاكم ،الرتغيب والرتهيب.472/4 :
(  )2رواه أمحد والطربان وابن حبان واحلاكم ،الرتغيب والرتهيب.476/4 :
(  )3رواه أمحد والرتمذي ،الرتغيب والرتهيب.477/4 :
(  )4رواه الرتمذي والبيهقي ،الرتغيب والرتهيب.477/4 :

277

اب﴾ [الكهف)1()]29 :
كَاملُْ ْه ِل َي ْش ِوي ا ْل ُو ُجو َه بِئ َْس َّ
الرش ُ

َ

[احلديث ]829 :قال رسول اهلل ( :من رشب اخلمر َل يرض اهلل عنه أربعني ليلة،
فإن مات مات كافرا ،فإن عاد كان حقا عىل اهلل أن يسقيه من طينة اخلبال) ،قيل :يا رسول
اهلل وما طينة اخلبال؟ قال( :صديد أهل النار)()2

[احلديث ]830 :قال رسول اهلل ( :من فارق الدنيا وهو سكران دخل القرب
سكران ،وبعث من قربه سكران ،وأمر به إىل النار سكران ،فيه عني َتري منها القيح والدم،
هو طعامهم ورشاهبم ما دامت السموات واألرض)()3

[احلديث ]831 :قال رسول اهلل ( :ما بني منكبي الكافر مسرية ثالثة أيام للراكب
املرسع)()4

[احلديث ]832 :قال رسول اهلل ( :رضس الكافر مثل أحد .وفخذه مثل
البيضاء ،ومقعده من النار كام بني قديد ومكة ،وكثافة جسده اثنان وأربعون ذراعا بذراع
اجلبار)()5

[احلديث ]833 :قال رسول اهلل ( :إن الكافر ليجر لسانه فرسخني يوم القيامة
يتوطؤه الناس)()6

(  )1رواه أمحد والرتمذي واحلاكم ،الرتغيب والرتهيب.478/4 :
(  )2رواه أمحد وابن حبان ،الرتغيب والرتهيب.480/4 :

( )3

رواه األصبهان ،الرتغيب والرتهيب.480/4 :

(  )4رواه البخاري واللفظ له ومسلم وغريمها ،الرتغيب والرتهيب.484/4 :
(  )5رواه أمحد واللفظ له ومسلم ،الرتغيب والرتهيب.484/4 :

(  )6رواه البيهقي وغريه ،الرتغيب والرتهيب.484/4 :
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[احلديث ]834 :قال رسول اهلل ( :أتدري ما سعة جهنم؟) قيل :ال .قال( :أجل
واهلل واهلل ما تدري إن بني شحمة أذن أحدهم وبني عاتقه مسرية سبعني خريفاَ ،تري فيه
أودية القيح والدم)()1

[احلديث ]835 :قال رسول اهلل  يف قوله تعاىل﴿ :و ُهم فِيها ك ِ
َاحلُ َ
ون ﴾
َ ْ َ
[املؤمنون( :]104 :تشويه النار فتقلص شفته العليا حتى تبلغ وسط رأسه ،وتسرتخي
شفته السفىل حتى تْضب ْسته)()2

[احلديث ]836 :قال رسول اهلل ( :إن من أمتي من يدخل اجلنة بشفاعته أكثر من
مْض ،وإن من أمتي من يعظم للنار حتى يكون أحد زواياها) ()3

[احلديث ]837 :قال رسول اهلل ( :إن أهون أهل النار عذابا رجل يف أمخص
قدميه مجرتان يغيل منهام دماغه كام يغيل املرجل بالقمقم)()4

[احلديث ]838 :قال رسول اهلل ( :إن أهون أهل النار عذابا من له نعالن
ورشاكان من نار يغيل منهام دماغه كام يغيل املرجل ،ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا ،وإنه
ألهوهنم عذابا)()5

[احلديث ]839 :قال رسول اهلل ( :إن أهون أهل النار عذابا رجل منتعل بنعلني

(  )1رواه أمحد واحلاكم ،الرتغيب والرتهيب.484/4 :
(  )2رواه أمحد والرتمذي واحلاكم ،الرتغيب والرتهيب.486/4 :
(  )3رواه ابن ماجة واحلاكم وغريمها ،الرتغيب والرتهيب.486/4 :
(  )4رواه البخاري ومسلم ،الرتغيب والرتهيب.486/4 :
(  )5رواه مسلم ،الرتغيب والرتهيب.486/4 :
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من نار يغيل منهام دماغه مع أجزاء العذاب ،ومنهم من يف النار إىل كعبيه مع أجزاء العذاب،
ومنهم من يف النار إىل ركبتيه مع أجزاء العذاب ،ومنهم من قد اغتمر)()1

[احلديث ]840 :قال رسول اهلل ( :إن أدنى أهل النار عذابا لرجل عليه نعالن
يغيل منهام دماغه كأنه مرجل مسامعه مجر ،وأرضاسه مجر ،وأشفاره هلب النار ،وَترج
أحشاء جنبيه من قدميه ،وسائرهم كاحلب القليل يف املاء الكثري فهو يفور)()2

[احلديث ]841 :قال رسول اهلل ( :منهم من تأخذه النار إىل كعبيه ،ومنهم من
تأخذه النار إىل ركبتيه ،ومنهم من تأخذه النار إىل حجزته ،ومنهم من تأخذه النار إىل عنقه،
ومنهم من تأخذه النار إىل ترقوته)()3

[احلديث ]842 :قال رسول اهلل ( :إن جهنم ملا سيق إليها أهلها تلقتهم فلفحتهم
لفحة فلم تدع حلام عىل عظم إال ألقته عىل العرقوب)()4

[احلديث ]843 :قال رسول اهلل  يف قوله تعاىلَ ﴿ :فيؤْ َخ ُذ بِالنَّو ِ
ايص َو ْاألَ ْقدَ ا ِم﴾
َ
ُ
[الرمحنُ( :]41 :يمع بني رأسه ورجليه ثم يقصف كام يقصف احلطب)()5

َاه ْم
[احلديث ]844 :قال رسول اهلل  يف قوله تعاىلُ ﴿ :ك َّل َام ن َِض َج ْت ُج ُلو ُد ُه ْم َبدَّ ْلن ُ
ِ
اب﴾ [النساء( :]56 :إن جلد ابن آدم حيرق وُيدد يف ساعة أو
َري َها ل َي ُذو ُقوا ا ْل َع َذ َ
ُج ُلو ًدا غ ْ َ

(  )1رواه أمحد والبزار ،الرتغيب والرتهيب.486/4 :
(  )2رواه البزار ،الرتغيب والرتهيب.486/4 :

(  )3رواه مسلم ،الرتغيب والرتهيب.486/4 :
(  )4رواه الطربان يف األوسط والبيهقي ،الرتغيب والرتهيب.486/4 :
(  )5رواه البيهقي ،الرتغيب والرتهيب.489/4 :
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يف يوم مقدار ستة آالف مرة)()1

[احلديث ]845 :قال رسول اهلل ( :يرسل البكاء عىل أهل النار فيبكون حتى
تنقطع الدموع ،ثم يبكون الدم حتى يصري يف وجوههم كهيئة األخدود ،لو أرسلت فيها
السفن جلرت)()2

[احلديث ]846 :قال رسول اهلل ( :يا أهيا الناس ابكوا فإن َل تبكوا فتباكوا فإن
أهل النار يبكون يف النار حتى تسيل دموعهم يف خدودهم كأهنا جداول حتى تنقطع الدموع
فيسيل الدم ،فيقرح العيون)()3

[احلديث ]847 :قال رسول اهلل ( :إن أهل النار ليبكون حتى لو أجريت السفن
يف دموعهم جلرت ،وإهنم ليبكون الدم مكان الدمع)()4

ب ـ ما ورد يف املصادر الشيعية:
جب احلزن أو وادي احلزن)،
تعوذوا باهلل من ِّ
[احلديث ]848 :قال رسول اهلل  ( :ه
تتعوذ منه جهنهم ه
كل
جب احلزن؟ قال( :واد يف جهنهم ه
قيل :يا رسول اهلل وما وادي احلزن أو ه
يوم سبعني مرة ،أعده ه اهلل تعاىل للقراء املرائني)()5

ه

ه

[احلديث ]849 :قال رسول اهلل  ( :ه
إن ناركم هذه جلزء من سبعني جزء ًا من نار
آدمي أن يطفئها إذا التهبت،
مرة باملاء ،ولوال ذلك ملا استطاع ه
جهنهم ،ولقد ُاطفئت سبعني ه

(  )1رواه البيهقي ،الرتغيب والرتهيب.489/4 :
(  )2رواه ابن ماجة وأبو يعىل ،الرتغيب والرتهيب.492/4 :
(  )3رواه أبو يعىل ،الرتغيب والرتهيب.492/4 :
(  )4رواه احلاكم ،الرتغيب والرتهيب.492/4 :

(  )5احياء االحياء .355 /8

281

نبي مرسل إاله
مقرب وال ه
وأنهه ليؤتى هبا يوم القيامة حتهى توضع عىل النار ،ما يبقى ملك ه
جثى بركبتيه فزع ًا من رصخها)()1

خوفنا رسول اهلل  فيقول :والذي نفس
[احلديث ]850 :قال اإلمام عيل( :ر هبام ه
حممد بيده لو ه
أن قطرة من الزقوم قطرت عىل جبال األرض لساخت إىل أسفل سبع أرضني
ه
وملا أطاقته ،فكيف بمن هو طعامه ،ولو أن قطرة من الغسلني أو من الصديد قطرت عىل
جبال األرض لساخت أسفل سبع أرضني وملا أطاقته ،فكيف بمن هو رشابه ،والذي نفيس
بيده لو ه
أن ِمقامع ًا واحد ًا ُمها ذكره اهلل يف كتابه وضع عىل جبال األرض لساخت إىل أسفل
سبع أرضني وملا أطاقته ،فكيف بمن ُيقمع به يوم القيامة يف النار)()2

[احلديث ]851 :قال رسول اهلل ( :إن اهلل عز وجل أمر بالنار فنفخ عليها ألف
عام حتى ابيضت ،ثم نفخ عليها ألف عام حتى امحرت ،ثم نفخ عليها ألف عام حتى
اسودت فهي سوداء مظلمة ،لوأن قطرة من الْضيع قطرت يف رشاب أهل الدنيا ملات أهلها
من نتنها ،ولو أن حلقة واحدة من السلسلة التي طوهلا سبعون ذراعا وضعت عىل الدنيا
لذابت الدنيا من حرها ،ولو أن ْسباال من ْسابيل أهل النار علق بني السامء واالرض ملات
أهل الدنيا من رحيه) ()3

[احلديث ]852 :قال رسول اهلل ( :إن أهل النار يعظمون النار وإن أهل اجلنة
يعظمون اجلنة والنعيم ،وإن جهنم إذا دخلوها هو وا فيها مسرية سبعني عاما ،فإذا بلغوا

(  )1احياء االحياء  ،361 /8بحار األنوار.376 /3 ،
(  )2الدروع الواقية ،273 :نوادر األثر ،يف باب زهد النبي ،339 /بحار األنوار.302 /8 ،
( )3تفسري عيل بن إبراهيم ،ص.437
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أعالها قمعوا بمقامع احلديد واعيدوا يف دركها فهذه حاهلم ،وهو قول اهلل عز وجل « :كلام
أرادوا أن خيرجوا منها من غم اعيدوا فيها وذوقوا عذاب احلريق » ثم تبدل جلودهم غري
اجللود التي كانت عليهم) ()1

[احلديث ]853 :قال رسول اهلل ( :أربعة يؤذون أهل النار عىل ماهبم من االذى،
يسقون من احلميم يف اجلحيم ينادون بالويل والثبور ،يقول أهل النار بعضهم لبعض :مابال
هؤالء االربعة قد آذونا عىل ما بنا من االذى؟ فرجل معلق يف تابوت من مجر ،ورجل ُير
أمعاؤه ،ورجل يسيل فوه قيحا ودما ،ورجل يأكل حلمه ،فقيل لصاحب التابوت :مابال
االبعد قد آذانا عىل مابنا من االذى؟ فيقول :إن االبعد قد مات ويف عنقه أموال الناس َل
ُيد هلا يف نفسه أداء وال وفاء ،ثم يقال للذي ُير أمعاؤه :ما بال االبعد قد آذانا عىل مابنا من
االذى؟ فيقول :إن االبعد كان اليباَل أين أصاب البول من جسده ،ثم يقال للذي يسيل
فوه قيحا ودما :مابال االبعد قد آذانا عىل ما بنا من االذى؟ فيقول :إن االبعد كان حياكي
فينظر إىل كل كلمة خبيثة فيسندها وحياكي هبا ،ثم يقال للذي كان يأكل حلمه :مابال االبعد
قد آذانا عىل مابنا من االذي؟ فيقول :إن اال بعد كان يأكل حلوم الناس بالغيبة ويميش
بالنميمة) ()2

[احلديث ]854 :قال رسول اهلل ( :إذا اشتد احلر فأبردوا بالصالة ،فإن احلر من
فيح جهنم ،واشتكت النار إىل رهبا فأذن هلا يف نفسني :نفس يف الشتاء ،ونفس يف الصيف

( )1تفسري عيل بن إبراهيم ،ص.437
( )2بحار األنوار ()281 /8

283

فشدة ما ُيدون من احلر من فيحها وماُيدون من الربد من زمهريرها) ()1

[احلديث ]855 :قال رسول اهلل ( :إن ناركم هذه جزء من سبعني جزءا من نار
جهنم ،وقد اطفأت سبعني مرة باملاء ثم التهبت ،ولوال ذلك ما استطاع آدمي أن يطيقها،
وإنه ليؤيت هبا يوم القيامة حتى توضع عىل النار فترصخ رصخة اليبقي ملك مقرب وال نبي
مرسل إال جثا عىل ركبتيه فزعا من رصختها) ()2

[احلديث ]856 :سئل رسول اهلل  عن قوله تعاىلَ ﴿ :و ِجي َء َي ْو َمئِ ٍذ بِ َج َهن ََّم﴾
[الفجر ،]23 :فقال( :أخربن الروح االمني أن اهلل ال إله غريه إذا برز اخلالئق ومجع االولني
واآلخرين أتى بجهنم يقاد بألف زمام يقودها مائة ألف ملك من الغالظ الشداد ،هلا هدة
وغضب وزفري وشهيق ،وإهنا لتزفر الزفرة ،فلوال أن اهلل أخرهم للحساب ألهلكت
اجلميع ،ثم خيرج منها عنق فيحيط باخلالئق الرب منهم والفاجر فام خلق اهلل عبدا من عباداهلل
ملكا وال نبيا إال ينادي :رب نفيس نفيس ،وأنت يانبي اهلل تنادي :امتي امتي ،ثم يوضع
عليها الرصاط أدق من حدالسيف ،عليها ثالث قناطر ،فأما واحدة فعليها االمانة والرحم،
وثانيها فعليها الصالة ،وأما الثالثة فعليها رب العاملني ال إله غريه( ،)3فيكلفون املمر عليها
فيحبسهم الرحم واالمانة ،فإن نجوامنها حبستهم الصالة ،فإن نجوا منها كان املنتهى إىل
رب العاملني ،وهو قوله﴿ :إِ َّن رب َك َلبِاملِْرص ِ
اد﴾ [الفجر ،]14 :والناس عىل الرصاط
ْ َ
َ َّ
فمتعلق بيد ،وتزول قدم ،ويستمسك بقدم ،واملالئكة حوهلا ينادون :ياحليم اعف واصفح

( )1علل الرشائع ،ص .93
( )2تفسري عيل بن إبراهيم ،ص .129
(  )3أي اإليامن به وما يقتضيه اإليامن من معان.
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وعد بفضلك وسلم سلم ،والناس يتهافتون يف النار كالفراش فيها ،فإذا نجا ناج برمحة اهلل
مرهبا فقال :احلمدهلل وبنعمته تتم الصاحلات وتزكو احلسنات ،واحلمد هلل الذي نجان منك
بعد أياس بمنه وفضله إن ربنا لغفور شكور) ()1

[احلديث ]857 :قال رسول اهلل ( :والذي نفس حممد بيده لو أن قطرة من الزقوم
قطرت عىل جبال االرض لساخت إىل أسفل سبع أرضني وملا أطاقته ،فكيف بمن هو
رشابه؟ والذي نفيس بيده لو أن مقامعا واحدا ُما ذكره اهلل يف كتابه وضع عىل جبال االرض
لساخت إىل أسفل سبع أرضني وملا أطاقته فكيف بمن يقع عليه يوم القيامة يف النار؟)()2

[احلديث ]858 :قال رسول اهلل ( :إن يف جهنم جبال يقال له السكران ،يف أصل
ذلك اجلبل واد يقال له الغضبان لغضب الرمحن تبارك وتعاىل ،يف ذلك الوادي جب قامته
مائة عام ،يف ذلك اجلب توابيت من نار ،يف تلك التوابيت صناديق من نار ،وثياب من نار،
وسالسل من نار ،وأغالل من نار) ()3

[احلديث ]859 :سأل ابن سالم النبي  عن مسائل فكان فيام سأله :أخربن ما
السبعة عرش؟ قال( :سبعة عرش اسام من أسامء اهلل تعاىل مكتوبا بني اجلنة والنار ،ولو ال ذلك
لزفرت جهنم زفرا فتحرق من يف الساموات ومن يف األرض) ( )4

[احلديث ]860 :قال رسول اهلل  :ه
(إن أهون أهل النار عذاب ًا ابن جذعان ،فقيل:

( )1تفسري عيل بن إبراهيم ،ص .724
( )2بحار األنوار ()302 /8
( )3األماَل ،ص .19
( )4بحار األنوار ()315 /8
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يا رسول اهلل ،وما بال ابن جذعان أهون أهل النار عذابا؟ قال( :إنه كان ُيطعم الطعام)()1

[احلديث ]861 :قال رسول اهلل ( :رأيت يف النار صاحب العباء التي قد غ هلها،
ورأيت يف النار صاحب املحجن الذي كان يرسق احلاج بمحجنه ،ورأيت يف النار صاحبة
اهلرة تنهشها مقبل ًة ومدبرةً ..كانت أوثقتهاَ ،ل تكن تطعمها وَل ترسلها تأكل من حشاش
األرض ،ودخلت اجلنة فرأيت صاحب الكلب الذي أرواه من املاء)()2

[احلديث ]862 :قال رسول اهلل ُ ( :يؤتى بالزان يوم القيامة حتى يكون فوق
أهل النار فتقطر قطرة من فرجه ،فيتأذى هبا أهل جهنم من نتنها ،فيقول أهل جهنم للخز هان:
ما هذه الرائحة املنتنة التي قد آذتنا؟ ..فيقال هلم :هذه رائحة زان ،و ُيؤتى بامرأة زانية ،فتقطر
قطرة من فرجها ،فيتأذى هبا أهل النار من نتنها)()3

 2ـ أحاديث أئمة اهلدى حول جزاء املسيئني:
من األحاديث الواردة عن أئمة اهلدى املرتبطة هبذا املعنى:
ما ورد عن اإلمام عيل:
[احلديث ]863 :قال اإلمام عيل ( :ه
إن أهل النار إذا غ ََىل الزه قوم والْضيع يف بطوهنم
وصديد تغيل به جهنهم منذ ُخلقت،
كغيل احلميم ،سألوا الرشاب فأتوا برشاب غ هَساق َ
وكاملُهل يشوي الوجوه بئس الرشاب وساءت مرتفق ًا)()4

(  )1بحار األنوار ،316/ 8 :عن :نوادر الراوندي.
(  )2بحار األنوار ،317/ 8 :عن :نوادر الراوندي.
(  )3بحار األنوار ،317/ 8 :عن :نوادر الراوندي.
(  )4تفسري العيايش  ،223 /2بحار األنوار ،378 /3 ،الربهان .309 /2

286

[احلديث ]864 :قال اإلمام عيل ( :ه
إن جهنهم هلا سبعة أبواب ،أطباق بعضها فوق
بعض ،ووضع احدى يديه عىل االُخرى فقال :هكذا ،ه
وإن اهلل وضع اجلنان عىل العرض،
ووضع النريان بعضها فوق بعض ،فأسفلها جهنهم ،وفوقها لظى ،وفوقها احلطمة ،وفوقها
سقر ،وفوقها اجلحيم ،وفوقها السعري ،وفوقها اهلاوية)()1

وحرها شديد،
[احلديث ]865 :قال اإلمام عيل يف وصف النار( :قعرها بعيد ،ه
ورشاهبا صديد ،وعذاهبا جديد ،ومقامعها حديد ،ال يفرت عذاهبا ،وال يموت ساكنها ،دار
ليس فيها رمحة وال تسمع ألهلها دعوة)()2

[احلديث ]866 :قال اإلمام عيل( :وأ هما أهل املعصية فخ هلدهم يف النار ،وأوثق منهم
األقدام ،ه
وغل منهم األيدي إىل األعناق ،وألبس أجسادهم ْسابيل القطران ،وق هطعت هلم
حره ،ونار قد أطبق عىل أهلها ،فال يفتح عنهم
مق هطعات من النار ،هم يف عذاب قد اشتده ه
أبد ًا ،وال يدخل عليهم ريح أبد ًا ،وال ينقيض عنهم الغم أبد ًا ،العذاب أبد ًا شديد ،والعقاب
ثم حكى نداء أهل النار فقال:
أبد ًا جديد ،ال الدار زائلة فتفنى وال آجال القوم تقىض ،ه
﴿ َونَا َد ْوا َيا َمالِ ُك لِ َي ْق ِ
ض َع َل ْينَا َر ُّب َك ﴾ [الزخرف :]77 :أي نموت ،فيقول مالك﴿ :إِ َّن ُك ْم
ون ﴾ [الزخرف)3()]77 :
َماكِ ُث َ
[احلديث ]867 :قال اإلمام عيل( :حتى تشق عن القبور ،وتبعث إىل النشور ،فإن
ختم لك بالسعادة رصت إىل احلبور ،وأنت ملك مطاع ،وآمن ال تراع ،يطوف عليكم

(  )1جممع البيان  ،338 /3تفسري الصايف .114 /3
(  )2أماَل الطويس 29 /،ح.31
( )3تفسري القمي ..289 /2
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ولدان كأهنم اجلامن بكأس من معني بيضاء لذة للشاربني ،أهل اجلنة فيها يتنعمون ،وأهل
النار فيها يعذبون ،هؤالء يف السندس واحلرير يتبخرتون ،وهؤالء يف اجلحيم والسعري
يتقلبون ،هؤالء حتشى مجامجهم بمسك اجلنان ،وهؤالء يْضبون بمقامع النريان ،هؤالء
يعانقون احلور يف احلجال ،وهؤالء يطوقون أطواقا يف النار باالغالل ،فله فزع قد أعيا
االطباء ،وبه داء ال يقبل الدواء) ()1

[احلديث ]868 :قال اإلمام عيل( :إن أهل النار ملا غىل الزقوم والْضيع يف بطوهنم
كغيل احلميم سألوا الرشاب فأتوا برشاب غساق وصديد يتجرعه وال يكاد يسيغه ويأتيه
املوت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ ،ومحيم يغيل يف جهنم منذ
خلقت كاملهل يشوي الوجوه بئس الرشاب وساءت مرتفقا) ( )2

[احلديث ]869 :قال اإلمام عيل( :واعلموا أنه ليس هلذا اجللد الرقيق صرب عىل
النار ،فارمحوا نفوسكم فإنكم قد جر بتموها يف مصائب الدنيا ،فرأيتم جزع أحدكم من
الشوكة تصيبه والعثرة تدميه والرمضاء حترقه ،فكيف إذا كان بني طابقني من نار ضجيع
حجر وقرين شيطان؟ أعلمتم أن مالكا إذا غضب عىل النار حطم بعضها بعضا لغضبه؟
وإذا زجرها توثبت بني أبواهبا جزعا من زجرته؟ أهيا اليفن الكبري الذي قد هلزه القتري كيف
أنت إذا التحمت أطواق النار بعظام األعناق ،ونشبت اجلوامع حتى أكلت حلوم
السواعد؟ ..فاهلل اهلل معرش العباد وأنتم ساملون يف الصحة قبل السقم ،ويف الفسحة قبل

( )1بحار األنوار ()283 /8
( )2بحار األنوار ()302 /8
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الضيق ،فاسعوا يف فكاك رقابكم من قبل أن تغلق رهائنها) ()1

[احلديث ]870 :قال اإلمام عيل( :إن يف جهنم رحى تطحن مخسا ،أفال تسألون ما
طحنها؟) ،فقيل له :وماطحنها يا أمرياملؤمنني؟ قال( :العلامء الفجرة ،والقراء الفسقة،
واجلبابرة الظلمة ،والوزراء اخلونة ،والعرفاء الكذبة ،وإن يف النار ملدينة يقال هلا احلصينة،
فال تسألون مافيها؟) فقيل :ومافيها يا أمرياملؤمنني؟ فقال( :فيها أيدي الناكثني) ()2

رب عىل
[احلديث ]871 :قال اإلمام عيل( :واعلموا أنه ليس هلذا اجللد الرقيق ص ٌ
جربتموها يف مصائب الدنيا ،فرأيتم جزع أحدكم من
النار ،فارمحوا نفوسكم ،فإنكم قد ه
الشوكة تصيبه ،والعثرة تدميه ،والرمضاء حترقه ،فكيف إذا كان بني طابقني من نار ،ضجيع
حجر وقرين شيطان؟ ..أعلمتم ه
أن مالك ًا إذا غضب عىل النار حطم بعضها بعضا لغضبه؟..
وإذا زجرها تو هثبت بني أبواهبا جزعا من زجرته ....اخلرب)()3

وحرها شديدٌ ،
[احلديث ]872 :قال اإلمام عيل( :واحذروا نار ًا قعرها بعيدٌ ،
ه
وعذاهبا جديدٌ  ..دار ليس فيها رمح ٌة ،وال ُتسمع فيها دعوةٌ ،وال ُتفرج فيها كرب ٌة)()4

ه

ٌ

ما ورد عن اإلمام الباقر:
ِ
ب﴾
اب َواص ٌ
[احلديث ]873 :قال اإلمام الباقر يف قوله تعاىلَ ﴿ :و َهل ُ ْم ع ََذ ٌ
[الصافات( :]9 :أى دائم موجع قد وصل إىل قلوهبم)()5

( )1هنج البالغة.113/2 ،
( )2اخلصال ،ج  2ص .142
(  )3بحار األنوار ،306/ 8 :عن :النهج.
(  )4بحار األنوار ،324/ 8 :عن :النهج.
(  )5تفسري القمى221 /2 :

289

وهم إِ َىل ِ ِ
اجل ِحي ِم﴾
[احلديث ]874 :قال اإلمام الباقر يف قوله تعاىلَ ﴿ :ف ْ
رصاط ْ َ
اهدُ ُ ْ
َ
[الصافات( :]23 :ادعوهم إىل طريق اجلحيم)()1

ِ
اجل ِحي ِم ﴾
[احلديث ]875 :قال اإلمام الباقر يف قوله تعاىلَ ﴿ :فا َّط َل َع َف َرآ ُه ِيف َس َواء ْ َ
[الصافاتَّ( :]55 :ف وسط اجلحيم)()2

[احلديث ]876 :قال اإلمام الباقر( :إذا دخل أهل اجلنهة اجلنهة ،وأهل النهار النار جئ
باملوت فيذبح كالكبش بني اجلنهة والنار ،ثم يقال خلود فال موت أبدا ،فيقول أهل اجلنهة
وىل﴾ [الصافات ،]59 ،58 :ثم قال عز ه
﴿ َأ َف َام ن َْح ُن بِ َم ِّيتِنيَ ( )58إِ َّال َم ْو َت َتنَا ْاألُ َ
وجل:
َاها فِ ْتنَ ًة لِل َّظاملِنيَ ﴾ [الصافات،]63 ،62 :
﴿ َأ َذلِ َك َخ ْ ٌري ُنزُ ًال َأ ْم َش َج َر ُة الزَّ ُّقو ِم ( )62إِنَّا َج َع ْلن َ
يعنى بالفتنة هاهنا العذاب)()3

[احلديث ]877 :قال اإلمام الباقر( :إن أهل النار يتعاوون فيها كام يتعاوى الكالب
والذئاب ُما يلقون من أليم العذاب ،فام ظنك بقوم ال يقىض عليهم فيموتوا وال خيفف
عنهم من عذاهبا ،عطاش فيها ،جياع ،كليلة أبصار هم ،صم بكم عمي ،مسودة وجوههم،
خاسئني فيها نادمني ،مغضوب عليهم ،فال يرمحون من العذاب ،وال خيفف عنهم ويف النار
يسجرون ومن احلميم يرشبون ،ومن الزقوم يأكلون ،وبكالليب النار حيطمون ،وباملقامع
يْضبون ،واملالئكة الغالظ الشداد ال يرمحون؟ فهم يف النار يسحبون عىل وجوههم ،مع
الشياطني يقرنون ،ويف االنكال واالغالل يصفدون ،إن دعوا َل يستجب هلم ،وإن سألوا

(  )1تفسري القمى222 /2 :
(  )2تفسري القمى222 /2 :
(  )3تفسري القمى223 -222 /2 :
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حاجة َل تقض هلم ،هذه حال من دخل النار)()1

[احلديث ]878 :قال اإلمام الباقر( :إن عبدا مكث يف النار سبعني خريفا ،واخلريف
سبعون سنة ،ثم إنه سأل اهلل عز وجل :بحق حممد وأهل بيته ملا رمحتني ،فأوحى اهلل جل
جالله إىل جربيل عليه السالم :أن اهبط إىل عبدي فأخرجه؛ قال :يارب فام علمي
بموضعه؟ قال :إنه يف جب من سجني؛ فهبط يف النار فوجده وهو معقول عىل وجهه
فأخرجه ،فقال عز وجل :يا عبدي كم لبثت تناشدن يف النار؟ قال :ما احصيه يارب ،قال:
أما وعزيت لوال ما سألتني به الطلت هوانك يف النار ،ولكنه حتم عىل نفيس أن ال يسألني
عبد بحق حممد وأهل بيته إال غفرت له ما كان بيني وبينه ،وقد غفرت لك اليوم)()2

اهبا ك َ
َان غ ََرا ًما﴾ [الفرقان:
[احلديث ]879 :قال اإلمام الباقر يف قوله تعاىل﴿ :إِ َّن ع ََذ َ َ
( :]65مالزما ال يفارق) ،وقال يف قولهَ ﴿ :و َم ْن َي ْف َع ْل َذلِ َك َي ْل َق َأ َثا ًما ﴾ [الفرقان:]68 :
(أثام واد من أودية جهنم من صفر مذاب قدامها حرة يف جهنم ،يكون فيه من عبد غرياهلل
ومن قتل النفس التي حرم اهلل وتكون فيه الزناة) ()3

[احلديث ]880 :قال اإلمام الباقر يف قوله تعاىلَ ﴿ :وإِ َّن َج َهن ََّم ملَ ْو ِعدُ ُه ْم َأ ْمج َِعنيَ
اب لِ ُك ِّل َب ٍ
(َ )43هلَا َس ْب َع ُة َأ ْب َو ٍ
اب ِمن ُْه ْم ُجزْ ٌء َم ْق ُسو ٌم ﴾ [احلجر( :]44 ،43 :يدخل يف كل
باب أهل ملة ،وللجنة ثامنية أبواب)()4

[احلديث ]881 :قال اإلمام الباقر يف قوله تعاىلَ ﴿ :وإِ َّن َج َهن ََّم ملَ ْو ِعدُ ُه ْم َأ ْمج َِعنيَ ﴾

( )1األماَل ،ص..322
( )2األماَل ،ص..398
( )3تفسري عيل بن إبراهيم ،ص .468
( )4تفسري عيل بن إبراهيم ،ص .351
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[احلجر( :]43 :وقوفهم عىل الرصاط)()1

اب لِ ُك ِّل َب ٍ
[احلديث ]882 :قال اإلمام الباقر يف قوله تعاىلَ ﴿ :هلَا َس ْب َع ُة َأ ْب َو ٍ
اب ِمن ُْه ْم
ُجزْ ٌء َم ْق ُسو ٌم﴾ [احلجر( :]44 :إن اهلل جعلها سبع دركات :أعالها اجلحيم يقوم أهلها عىل
الصفا منها ،تغيل أدمغتهم فيها كغيل القدور بام فيها ..والثانية لظى نزاعة للشوى ،تدعو من
أدبرو توىل ،ومجع فأوعى ..والثالثة سقر ال تبقي وال تذر ،لواحة للبرش ،عليها تسعة عرش..
والرابعة احلطمة ،ومنها يثور رشر كالقرص ،كأهنا مجاالت صفر ،تدق كل من صار إليها
مثل الكحل ،فال يموت الروح ،كلام صاروا مثل الكحل عادوا ..واخلامسة اهلاوية فيها مأل
يدعون :يام الك أغثنا ،فإذا أغاثهم جعل هلم آنية من صفر من نار فيه صديد ماء يسيل من
جلودهم كأنه مهل ،فإذا رفعوه ليرشبوا منه تساقط حلم وجوههم فيها من شدة حرها ،وهو
ٍ
ِ
ِ
ِ
ت
اب َو َسا َء ْ
الرش ُ
قول اهلل تعاىلَ ﴿ :وإ ْن َي ْستَغي ُثوا ُيغَا ُثوا بِ َامء كَاملُْ ْه ِل َي ْشوي ا ْل ُو ُجو َه بِئ َْس َّ َ
ُم ْر َت َف ًقا ﴾ [الكهف ،]29 :ومن هوى فيها هوى سبعني عاما يف النار ،كلام احرتق جلده
بدل جلدا غريه ..والسادسة هي السعري فيها ثالث مائة ْسادق من نار ،يف كل ْسادق
ثالث مائة قرص من نار ،يف كل قرص ثالث مائة بيت من نار ،يف كل بيت ثالث مائة لون
من عذاب النار ،فيها حيات من نار ،وعقارب من نار ،وجوامع من نار ،وسالسل من نار
وأغالل من نار وهوالذي يقول اهلل﴿ :إِنَّا َأ ْعتَدْ نَا لِ ْلكَافِ ِري َن َس َال ِس َل َو َأغ َْال ًال َو َس ِع ًريا﴾
[اإلنسان ..]4 :والسابعة جهنم ،وفيها الفلق وهو جب يف جهنم إذا فتح أسعر النار سعرا،
وهو أش د النار عذابا ،وأما صعودا فجبل من صفر من نار وسط جهنم ،وأما أثاما فهو واد

( )1تفسري عيل بن إبراهيم ،ص .351
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من صفر مذاب ُيري حول اجلبل فهو أشد النار عذابا)()1

[احلديث ]883 :قال اإلمام الباقر( :إن يف جهنم جلبال يقال له الصعدى ،وإن يف
الصعدى لواديا يقال له سقر ،وإن يف سقر جلبال يقال له هبهب ،كلام كشف غطاء ذلك
اجلب ضج أهل النار من حره ،وذلك منازل اجلبارين)()2

[احلديث ]884 :قال اإلمام الباقر( :إن يف جهنم لواد يقال له غساق ،فيه ثالثون
وثالث مائة قرص ،يف كل قرص ثالثون وثالث مائة بيت ،يف كل بيت ثالثون وثالث مائة
عقرب ،يف محة كل عقرب ثالثون وثالث مائة قلة سم ،لو أن عقربا منها نضحت سمها
عىل أهل جهنم لو سعتهم سام) ()3

[احلديث ]885 :قال اإلمام الباقر :ه
(إن مؤمن ًا كان يف ُملكة ج هبار فولع به ،فهرب
منه إىل دار الرشك ،فنزل برجل من أهل الرشك ،فأظ هله وأرفقه وأضافه ،فلام حْضه املوت
ه
وجل إليه( :وعزه يت وجالَل ،لو كان لك يف جنتي مسك ٌن ألسكنتك فيها،
أوحى اهلل عزه
حمرم ٌة عىل من مات ِب مرشكا ،ولكن يا نار ،هيديه وال تؤذيه ،ويؤتى برزقه طريف
ولكنها ه
النهار ،قلت من اجلنة؟) .قال( :من حيث شاء اهلل)()4

ما ورد عن اإلمام الصادق:
ِ ِ
يها َأ ْح َقا ًبا ﴾
[احلديث ]886 :قال اإلمام الصادق يف قول اهلل عز وجلَ ﴿ :البِثنيَ ف َ
[النبأ( :]23 :االحقاب ثامنية أحقاب ،واحلقبة ثامنون سنة ،والسنة ثالث مائة وستون يوما،

( )1تفسري عيل بن إبراهيم ،ص .352
( )2ثواب االعامل ،ص ..263
( )3بحار األنوار ()314 /8
(  )4بحار األنوار ،315 / 8 :عن :الكايف.
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واليوم كألف سنة ُما تعدون) ()1

[احلديث ]887 :قيل لإلمام الصادق :أخربنا عن الطاعون ،فقال( :عذاب اهلل
لقوم ،ورمحة اآلخرين) ،ق الوا :وكيف تكون الرمحة عذابا؟ قال( :أما تعرفون أن نريان
جهنم عذاب عىل الكفار وخزنة جهنم معهم فيها؛ فهي رمحة عليهم) ()2

[احلديث ]888 :قال اإلمام الصادق( :الفلق :رصع يف النار سبعون ألف دار يف
كل دار سبعون ألف بيت ،يف كل بيت سبعون ألف أسود ،يف جوف كل أسود سبعون ألف
جرة سم ،البد الهل النار أن يمروا عليها) ()3

[احلديث ]889 :سئل اإلمام الصادق عن قوله تعاىلُ ﴿ :ك َّل َام ن َِض َج ْت ُج ُلو ُد ُه ْم
ِ
اب إِ َّن اهللََّ ك َ
َان ع َِزيزً ا َحكِ ًيام﴾ [النساء ،]56 :وقيل له:
َبدَّ ْلن ُ
َري َها ل َي ُذو ُقوا ا ْل َع َذ َ
َاه ْم ُج ُلو ًدا غ ْ َ
كيف تبدل جلودهم غريها؟ فقال( :أرأيت لو أخذت لبنة فكرسهتا وصريهتا ترابا ثم
رضبتها يف القالب أهي التي كانت؟ إنام هي ذلك ووجدت تغيريا آخر واالصل واحد)()4

[احلديث ]890 :قال اإلمام الصادق( :إن يف جهنم لواديا للمتكربين يقال له سقر،
شكا إىل اهلل شدة حره وسأله أن يتنفس ،فأذن له ،فتنفس فأحرق جهنم) ()5

[احلديث ]891 :قال اإلمام الصادق( :إن يف النار لنارا يتعوذ منها أهل النار ،ما
خلقت إال لكل متكرب جبار عنيد ولكل شيطان مريد ،ولكل متكرب ال يؤمن بيوم احلساب،

( )1معان االخبار ،ص ..66
( )2عيون أخبار الرضا ،ص .179
( )3معان االخبار ،ص .67
( )4تفسري عيل بن إبراهيم ،ص .129
( )5تفسري عيل بن إبراهيم ،ص .579
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وكل ناصب آلل حممد)()1

[احلديث ]892 :قال اإلمام الصادق( :إن أهون الناس عذابا يوم القيامة لرجل يف
ضحضاح من نار ،عليه نعالن من نار ،ورشاكان من نار ،يغيل املرجل ،مايرى أن يف النار
أحدا أشد عذابا منه ،ومايف النار أحد أهون عذابا منه)()2

ِ ِ
يها َأ ْح َقا ًبا ()23
[احلديث ]893 :سئل اإلمام الصادق عن قول اهلل تعاىلَ ﴿ :البِثنيَ ف َ
َال ي ُذو ُق َ ِ
رشا ًبا﴾ [النبأ ،]24 ،23 :فقال( :هذه يف الذين خيرجون من
ون ف َ
َ
يها َب ْر ًدا َو َال َ َ
النار)()3

[احلديث ]894 :سئل اإلمام الصادق :أوليس يف النار مقنع أن يعذب خلقه هبادون
احليات والعقارب؟ فقال( :إنام يعذب هبا قوما زعموا أهنا ليست من خلقه ،إنام رشيكه
الذي خيلقه فيسلط اهلل عليهم العقارب واحليات يف النار ليذيقهم هبا وبال ما كانوا عليه
فجحدوا أن يكون صنعه) ()4

[احلديث ]895 :قال اإلمام الصادق( :ابن آدم خلق أجوف ال بدله من الطعام
والرشاب ،فقال :وإن يستغيثوا يغاثوا بامء كاملهل يشوي الوجوه) ()5

َري ْاألَ ْر ِ
ض﴾
[احلديث ]896 :قال اإلمام الصادق يف قول اهللَ ﴿ :ي ْو َم ُت َبدَّ ُل ْاألَ ْر ُض غ ْ َ
[إبراهيم( :] 48 :تبدل خبزة بيضاء نقية يأكل الناس منها حتى يفرغ من احلساب) ،قال له

( )1تفسري عيل بن إبراهيم ،ص .585
( )2تفسري عيل بن إبراهيم ،ص .585
( )3تفسري عيل بن إبراهيم ،ص .709
( )4االحتجاج ،ص .192
( )5بحار األنوار ()302 /8
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قائل :إهنم يومئذ لفى شغل عن االكل والرشب ،فقال له( :ابن آدم خلق أجوف ال بدله
من الطعام والرشاب ،أهم أشد شغال أم من يف النار؟ قد استغاثوا قال اهللَ ﴿ :وإِ ْن َي ْست َِغي ُثوا
ل﴾ [الكهف)1()]29 :
ُيغَا ُثوا بِ َام ٍء كَاملُْ ْه ِ
[احلديث ]897 :قال اإلمام الصادق( :إن من العلامء من حيب أن خيزن علمه وال
يؤخذ عنه فذاك يف الدرك االسفل من النار ،ومن العلامء من إذا وعظ أنف وإذاوعظ عنف
فذاك يف الدرك الثان من النار ،ومن العلامء من يرى أن يضع العلم عند ذوي الثروة واليرى
له يف املساكني فذاك يف الدرك الثالث من النار ،ومن العلامء من يذهب يف علمه مذهب
اجلبابرة والسالطني ،فإن رد عليه شئ من قوله أو قرص يف شئ من أمره غضب فذاك يف
الدرك الرابع من النار ،ومن العلامء من يطلب أحاديث اليهود والنصارى ليغز ربه علمه
ويكثربه حديثه فذاك يف الدرك اخلامس من النار ،ومن العلامء من يضع نفسه للفتيا ويقول:
سلون ولعله ال يصيب حرفا واحدا واهلل ال حيب املتكلفني فذاك يف الدرك السادس من
النار ،ومن العلامء من يتخذ علمه مروة وعقال فذالك يف الدرك السابع من النار) ()2

ما ورد عن سائر األئمة:
[احلديث ]898 :كان اإلمام السجاد يدعو بعد صالة الليل قائال( :اللهم إن
أعوذبك من نار تغلظت هبا عىل من عصاك ،وتوعدت هبا من صدف عن رضاك ،ومن نار
نورها ظلمة ،وهينها أليم ،وبعيدها قريب ،ومن نار يأكل بعضها بعض ،ويصول بعضها
عىل بعض ،ومن نار تذر العظام رميام ،وتسقي أهلها محيام ،ومن نار ال تبقي عىل من تْضع

( )1بحار األنوار ()302 /8
( )2اخلصال ،ج  2ص .7
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إلي ها ،وال ترحم من استعطفها ،وال تقدر عىل التخفيف عمن خشع هلا واستسلم إليها،
تلقي سكاهنا بأحر مالدهيا من أليم النكال ،وشديد الوبال ،وأعوذبك من عقارهبا الفاغرة
أفواهها ،وحياهتا الصالقة بأنياهبا ،ورشاهبا الذي يقطع أمعاء وأفئدة سكاهنا وينزع قلوهبم،
وأستهديك ملا باعد منها وأخر عنها ،الدعاء) ()1

[احلديث ]899 :قال اإلمام السجاد( :إن يف جهنم لواديا يقال له سعري ،إذا خبت
َاه ْم َس ِع ًريا ﴾ [اإلْساء ،]97 :أي كلام
جهنم فتح سعريها وهو قولهُ ﴿ :ك َّل َام َخ َب ْت ِز ْدن ُ
انطفأت) ()2

[احلديث ]900 :قال اإلمام الكاظم( :إن يف النار لواديا يقال له سقر َل يتنفس منذ
خلقه اهلل ،لو أذن اهلل عز وجل له يف التنفس بقدر خميط الحرتق ما عىل وجه االرض ،وإن
أهل النار ليتعوذون من حر ذلك الوادي ونتنه وقذره وما أعداهلل فيه الهله ،وإن يف ذلك
الوادي جلبال يتعوذ مجيع أهل ذلك الوادي من حر ذلك اجلبل ونتنه وقذره وما أعد اهلل فيه
الهله ،وإن يف ذلك اجلبل لشعبا يتعوذ مجيع أهل ذلك اجلبل من حر ذلك الشعب ونتنه
وقذره وما أعداهلل فيه الهله ،وإن يف ذلك الشعب لقليبا يتعوذ مجيع أهل ذلك اجلبل من
حر ذلك القليب ونتنه وقذره وما أعد اهلل فيه الهله ،وإن يف ذلك القليب حلية يتعوذ مجيع
أهل ذلك القليب من خبث تلك احلية ونتنها وقذرها وما أعد اهلل يف أنياهبا من السم
الهلها) ()3

( )1بحار األنوار ( ،)324 /8والصحيفة السجادية.
( )2تفسري عيل بن إبراهيم ،ص .390
( )3اخلصال ،ج  2ص .34
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[احلديث ]901 :قال اإلمام الرضا( :كان يف بني إْسائيل رجل مؤمن ،وكان له جار
كافر فكان يرفق باملؤمن ويوليه املعروف يف الدنيا ،فلام أن مات الكافر بنى اهلل له بيتا يف النار
من طني ،فكان يقيه حرها ،ويأتيه الرزق من غريها ،وقيل له :هذا بام كنت تدخل عىل جارك
املؤمن فالن بن فالن من الرفق وتوليه من املعروف يف الدنيا)()1

( )1ثواب االعامل ،ص ..163
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الفصل الرابع
األحاديث املردودة حول املعاد
وهي األحاديث التي نرى خمالفتها للقرآن الكريم ،والقيم املرتبطة باملعاد ،وخاصة
القيمتني الكبريتني اللتني تتأسس عليهام مجيع القيم األخرى :العدالة ،والرمحة.
وسنذكر هنا نامذج عن تلك األحاديث مع بيان أسباب ردها ،مع التنبيه إىل أن رد
األحاديث هو رد لرواهتا ،أو َتطئة هلم ،وليس ردا حلديث رسول اهلل  ،أو أئمة اهلدى،
ألنا نعلم أهنم يستحيل أن خيالفوا القرآن الكريم.
وننبه أيضا إىل أن ردنا لبعض األحاديث ليس ردا كليا ،وإنام رد للصيغة التي روي
هبا ،ولذلك يمكن أن يكون احلديث صحيحا يف بعض جوانبه.
وقد قسمنا األحاديث املردودة يف هذا الباب إىل ثالثة أقسام:
1ـ األحاديث املردودة املتعارضة مع الرمحة.
2ـ األحاديث املردودة املتعارضة مع العدالة.
 3ـ األحاديث املردودة الرتباطها بالتشبيه والتجسيم.
أوال ـ األحاديث املردودة املتعارضة مع الرمحة:
وهي األحاديث التي تتعارض مع ما ورد يف القرآن الكريم والسنة املطهرة
وأحاديث أئمة اهلدى من رمحة اهلل تعاىل بالصاحلني من عباده ،وهذه بعض النامذج عنها:
النموذج األول:
ما ورد يف وصف موت رسول اهلل  وسكراته وشدته عليه يف نفس الوقت الذي
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تروى فيه الروايات الكثرية عن الصاحلني ،وكيف يرس اهلل عليهم الوفاة ،وقد أشار ابن كثري
إىل ذلك الكم من الروايات املوضوعة حول وفاته  ،فقال( :وقد ذكر الواقدي وغريه يف
أخبارا كثري ًة فيها نكارات وغرابة شديدة ،أرضبنا عن أكثرها صفحا لضعف
الوفاة
ً
أسانيدها ،ونكارة متوهنا ،وال ِس َّيام ما يورده كثري من ال ُق َّصاص املتأخرين وغريهم ،فكثري
منه موضوع ال حمالة)()1

من األمثلة عىل تلك الروايات التي نرى ردها ما روي عن عائشة :ه
(أن رسول اهلل
 كانت بني يديه َرك َْوة ،أو علبة فيها ماء ،فجعل يدخل يديه يف املاء ،فيمسح هبا وجهه
ويقول :ال إله إال اهلل ،إن للموت سكرات ،ثم نصب يده فجعل يقول :يف الرفيق األعىل،
حتى قبض ومالت يده) ()2

ومنها ما روي عنها أهنا قالت( :مات النبي  وإنه لبني حاقنتي وذاقنتي ،فال أكره
شدة املوت ألحد أبد ًا بعد النبي )3()

ومنها ما روي عنها أهنا قالت( :ما أغبط أحد ًا هبون موت بعد الذي رأيت من شدة
موت رسول اهلل )4()

وقد علق الفيض الكاشان عىل ما ورد من ذلك يف [إحياء علوم الدين] فقال متعجبا
يف الباب اخلاص بـ [كالم املحتْضين من الصاحلني]( :وقد ذكر أبو حامد يف هذا الباب
أقاويل الصحابة والتابعني وطائفة من الصوفية عند موهتم وبكاء بعضهم حينئذ وضحك

(  )1البداية والنهاية ()256/5
( )2رواه البخاري ()6510
( )3رواه البخاري ()4446
( )4رواه الرتمذي ()979
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بعضهم ونسب إىل بعضهم الطرب واالستبشار والرسور عند موته مع أنه ذكر يف باب وفاة
رسول اهلل  أنه اشتد يف النزع كربه ،وظهر أنينه ،وترادف قلقه ،وارتفع حنينه ،وتغري
لونه ،وعرق جبينه ،واضطربت يف االنقباض واالنبساط شامله ويمينه ،حتى بكى ملرصعه
من حْضه ،وانتحب لشدة حاله من شاهد منظره ،وَل يمهله ملك املوت ساعة ،وذكر يف
احلكايات السابقة أن ملك املوت أمهل رجال حتى توضأ وصىل ركعتني ،وذكر يف شأن
اخلليل والكليم يف باب سكرات املوت ما سمعت ،وهذا من أعجب العجائب ،ولنطو ما
ذكره يف هذا الباب طيا فإن بعضه كلامت ال طائل حتتها وبعضه رعونات ودعاوي ،ينادي
أكثرها باإلعجاب)()1

ويدل ملا ذكره الكاشان ما ورد يف تيسري موت الشهداء ،كام قال ( :ما ُيد الشهيد
من مس القتل ،إال كام ُيد أحدكم مس القرصة)()2

وقد علق عليه املناوي بقوله( :يعني أنه تعاىل هيون عليه املوت ويكفيه سكراته
وكربه ،بل رب شهيد يتلذذ ببذل نفسه يف سبيل اهلل طيبة هبا نفسه؛ كقول خبيب األنصاري
حني قتل :ولست أباَل حني أقتل مسلام ..عيل أي شق كان هلل مرصعي)()3

فإذا كان هذا كرامة من اهلل تعاىل للشهداء ،فإن أوىل الناس هبا سيدهم وموالهم
ومن بذل حياته كلها يف سبيل اهلل ،وهو رسول اهلل ..
لذلك نرى أن كل ما يروى يف وفاته  ،ما عدا مرضه وأمله ملرضه ،من آثار الفئة

(  )1املحجة البيضاء يف هتذيب اإلحياء ،ج ،8ص.282 /
(  )2رواه أمحد ( ،)7953والرتمذي ( ،)1668والنسائي ( ،)3161وابن ماجة ()2802
(  )3فيض القدير ()182 /4
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الباغية التي حاولت أن تيسء إليه  يف كل يشء ،حتى يف كيفية وفاته ..وإال فإن رسول
اهلل  الذي عاش حياته كلها مشتاقا إىل اهلل ،كان أسعد الناس بتلك اللحظات التي تقربه
لذلك اللقاء..
وُما يؤيد هذا من كالم أئمة اهلدى ما روي عن اإلمام الصادق أنه سئل( :صف لنا
املوت؟) فقال( :هو للمؤمنني كأطيب ريح يشمه فينعس لطيبه ،فينقطع التعب واألَل كله
عنه .وللكافر كلسع األفاعي ،وكلدغ العقارب وأشد) ،فقيل له( :فإن قوم ًا يقولون هو
أشد من نرش باملناشري ،وقرض باملقاريض ،ورضخ باحلجارة ،وتدوير قطب األرحية يف
األحداق؟) ،فقال ( :كذلك هو عىل بعض الكافرين والفاجرين ،أال ترون منهم من يعاين
تلك الشدائد ،فذلك الذي هو أشد من هذا ،إال عذاب اآلخرة ،فإنه أشد من عذاب
الدنيا) ،قيل( :فام لنا نرى كافر ًا يسهل عليه النزع فينطفئ وهو يتحدث ويضحك ويتكلم،
ويف املؤمنني من يكون أيض ًا كذلك .ويف املؤمنني والكافرين من يقايس عند سكرات املوت
هذه الشدائد؟) ،فقال( :ما كان من راحة هناك للمؤمنني فهو عاجل ثوابه ،وما كان من
شدة فهو متحيصه من ذنوبه ،لريد إىل اآلخرة نقي ًا نظيف ًا مستحق ًا لثواب اهلل ،ليس له مانع
دونه .وما كان من سهولة هناك عىل الكافر ،فليوَّف أجر حسناته يف الدنيا ،لريد اآلخرة
وليس له إال ما يوجب عليه العذاب ،وما كان من شدة عىل الكافر هناك ،فهو ابتداء عقاب
اهلل عند نفاد حسناته .ذلكم بأن اهلل عَدْ ٌل ال ُيور)()1

فقد ذكر اإلمام الصادق أن الشدة التي تصيب بعض املؤمنني هي لغرض تطهريهم،
حتى يدخلوا عاَل الربزخ بنفوس طاهرة نقية ،ورسول اهلل  أنقى من أن حيتاج إىل تطهري.

(  )1عيون أخبار الرضا.274 / 1 /
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النموذج الثان:
وهي األحاديث التي تذكر بأن أرواح الشهداء توضع يف حواصل طري خْض ترسح
متنقلة يف رياض اجلنة ،وتأوي إىل قناديل معلقة يف العرض ،بخالف أرواح غريهم من
املؤمنني ،والتي توضع يف أجواف طري يعلق بثمر اجلنة وال ينتقل يف أرجائها.
و من األحاديث الواردة يف ذلك ما روي عن مرسوق قال :سألنا عبداهلل (هو ابن
مسعود) عن هذه اآليةَ ﴿ :و َال َحت َْس َب َّن ا َّل ِذي َن ُقتِ ُلوا ِيف َسبِ ِ
يل اهللَِّ َأ ْم َواتًا َب ْل َأ ْح َيا ٌء ِعنْدَ َر ِّهبِ ْم
ِ
جوف ٍ
ُي ْرزَ ُق َ
طري
(أرواحهم يف
ون ﴾ [آل عمران ،]169 :قالَ :أ َما إنَّا سألنا عن ذلك ،فقال:
ُ
شاءت ،ثم تأوي إىل تلك القناديل،
ترسح من اجلنة حيث
ُخ ْْض ،هلا قناديل مع َّلقة بالعرش،
ْ
ُ
رهبم اطالع ًة ،فقال :هل تشتهون شيئًا؟ قالوا :أي يشء نشتهي ،ونحن نرسح
فاطلع إليهم ُّ
من اجلنة حيث شئنا؟ ففعل ذلك هبم ثالث مرات ،فلام رأوا أهنم لن يرتكوا من أن َي ْس َألوا،
ِ
أجسادنا حتى َ
نقتل يف سبيلك مر ًة أخرى ،فلام رأى
أرواحنا يف
قالوا :يا رب ،نريد أن تر َّد
َ
أن ليس هلم حاجة ُتركوا)()1

ومنها ما روي عن أم هانئ أهنا سألت رسول اهلل  :أنتزاور إذا م ْتنَا ،ويرى بعضنا
طريا تعلق بالشجر ،حتى إذا كانوا يوم القيامة
ً
بعضا؟ فقال رسول اهلل ( :تكون النسم ً
ِ
جسدها)()2
دخلت كل نفس يف
ْ
فهذه األحاديث ال َتتلف عن تلك األحاديث التي تصور املالئكة بصورة
احليوانات ،مثلام يروون عن العباس بن عبد املطلب قال :كنا بالبطحاء يف عصابة فيهم

( )1مسلم ()1887
( )2رواه أمحد ()27387
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رسول اهلل  ، فمرت سحابة ،فقال :تدرون ما هذه ،قالوا :سحاب ،قال :واملزن ،قالوا:
واملزن ،قال :والعنان ،ثم قال :تدرون كم بعد ما بني السامء واألراضني ،قالوا :ال ،قال :إما
واحدة أو اثنتني أو ثالث وسبعني سنة ،ثم السامء فوق ذلك ،حتى عد سبع سموات ،ثم
فوق السابعة بحر بني أعاله وأسفله مثل ما بني سامء إىل سامء ،ثم فوق ذلك كله ثامنية أمالك
أوعال ،ما بني أظالفهم إىل ركبهم مثل ما بني سامء إىل سامء ،ثم فوق ظهورهم العرش بني
أعاله وأسفله مثل ما بني سامء إىل سامء ،واهلل تعاىل فوق ذلك)()1

فكل هذه األحاديث من األوهام التي وضعتها الفئة الباغية لترصف عن املعان
القرآنية ،ومتأل القلوب نفرة منها ..ولذلك كان فيام ورد يف القرآن الكريم ،غنى عن أكثر
تلك التفاصيل التي يوردوهنا.
فالقرآن الكريم يكتفي بذكر النعيم العظيم الذي ُيده هؤالء املقربون بمختلف
أصنافهم ،ويذكر فرحهم الشديد به ،ويذكر حياهتم احلقيقية ،ويكتفي بذلك ،ألن
التفاصيل املرتبطة بذلك العاَل ال يمكن ملن يف هذا العاَل أن يدركها.
وقد أشار اإلمام الصادق إىل هذا املعنى عندما سئل عن أرواح املؤمنني ،فقال( :يف
حجرات يف اجلنة يأكلون من طعامها ،ويرشبون من رشاهبا ،ويقولون ر هبنا أقم لنا الساعة،
وانجز لنا ما وعدتنا) ،وسئل عن أرواح املرشكني ،فقال( :يف النار يعذبون ،ويقولون ر هبنا
ال تقم لنا الساعة وال تنجز لنا ما وعدتنا)( ،)2وهذا يدل عىل أن هلم أجسادهم اخلاصة هبم،
وَل يوضعوا يف حواصل الطيور وغريها.

(  )1رواه وأبو داود يف سننه ،)93 /5( ،والدارمي يف الرد عىل برش املرييس /ص ...448
(  )2بحار األنوار ،269 / 6 :احلديث  122و.126
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بل قد روي ما يدل عىل إنكاره لتلك الروايات ،فقد قيل له( :جعلت فداك يروون
ه
أن أرواح املؤمنني يف حواصل طيور خْض حول العرش) ،فقال( :ال ،املؤمن أكرم عىل اهلل
من أن ُيعل روحه يف حوصلة طري ،لكن يف أبدان كأبداهنم)( ،)1ويف رواية( :فإذا قبضه اهلل
صري تلك الروح يف قالب كقالبه يف الدنيا فيأكلون ويرشبون ،فإذا قدم عليهم
عز وجل ه
القادم عرفوه بتلك الصورة التي كانت يف الدنيا)()2

النموذج الثالث:
ما ورد يف األحاديث املرتبطة بجزاء غري املكلفني ،والتي يمكن أن نقبل منها
االختبار اإلهلي ألولئك الذين َل يتح هلم التكليف يف الدنيا ،ولكنا ال نستطيع أن نقبل منها
ما عدا ذلك ملخالفته لقيم العدالة والرمحة اإلهلية ،ومن أمثلتها:
 .1ما يروى أن رسول اهلل  قال(:أربعة يمتحنون يوم القيامة :رجل أصم ال
يسمع ،ورجل أمحق ،ورجل هرم ،ورجل مات يف الفرتة ،أما األصم فيقول :يا رب قد جاء
اإلسالم وما أسمع شيئا ،وأما األمحق فيقول :يا رب قد جاء اإلسالم والصبيان يرمونني
بالبعر ،وأما اهلرم فيقول :يا رب قد جاء اإلسالم وما أعقل شيئا ،وأما الذي مات يف الفرتة
فيقول :ما أتان لك رسول ،فيأخذ مواثيقهم ليطيعنه ،فريسل إليهم رسوال أن ادخلوا
النار)()3

ونرى أن احلديث إىل هذا املحل يمكن قبوله ،لكن اإلضافة الواردة يف احلديث،

(  )1بحار األنوار.268 / 6 :
(  )2بحار األنوار.270 / 6 :
(  )3رواه أمحد ()16301
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وهي( :فوالذي نفيس بيده لو دخلوها لكانت عليهم بردا وسالما ،ومن َل يدخلها سحب
إليها) تتناَّف مع الرمحة اإلهلية ،ذلك أن اجلزاء اإلهلي مرتبط بموقفهم من ذلك االختبار.
ويدل هلذا ما روي أنه  قال(:إذا كان يوم القيامة جاء أهل اجلاهلية حيملون
أوثاهنم عىل ظهورهم ،فيسأهلم رهبم عز وجل فيقولونَ :ل ترسل إلينا رسوال وَل يأتنا لك
أمر ،ولو أرسلت إلينا رسوال لكنا أطوع عبادك ،فيقول رهبم :أرايتم إن أمرتكم بأمر
تطيعونه؟ فيقولون :نعم ،فيأمرهم أن يعربوا جهنم فيدخلوهنا فينطلقون حتى إذا دنوا منها
سمعوا هلا تغيظا وزفريا فريجعون إىل رهبم فيقولون :ربنا أخرجنا منها ،فيقول :أَل تزعموا
أن إن أمرتكم بأمر تطيعون ،فيأخذ عىل ذلك من مواثيقهم فيقول :اعمدوا هلا فينطلقون
حتى إذا رأوها فرقوا فرجعوا فقالوا :ربنا! فرقنا منها وال نستطيع أن ندخلها ،فيقول:
ادخلوها داخرين) ،قال رسول اهلل (:فلو دخلوها أول مرة كانت عليهم بردا
وسالما)()1

 .2ماروي أن رسول اهلل  قال(:يؤتى يوم القيامة باملمسوخ عقال وباهلالك يف
الفرتة وباهلالك صغريا ،فيقول املمسوخ عقال :يا رب لو آتيتني عقال ما كان ما آتيته عقال
بأسعد بعقله مني ،ويقول اهلالك يف الفرتة :لو أتان منك عهد ما كان من أتاه منك عهد
بأسعد بعهدك مني ،ويقول اهلالك صغريا :يا رب لو آتيتني عمرا ما كان من آتيته عمرا
بأسعد بعمره مني ،فيقول الرب سبحانه :إن آمركم بأمر أفتطيعون؟ فيقولون :نعم وعزتك
فيقول :اذهبوا فادخلوا النار ،ولو دخلوها ما رضهم ،فتخرج عليهم قوابس يظنون أهنا قد
أهلكت ما خلق اهلل عز وجل من يشء ،فيأمرهم فريجعون ْساعا يقولون :خرجنا يا رب

(  )1رواه البزار وابن مردويه ،مجع اجلوامع 769/1
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وعزتك نريد دخوهلا ،فخرجت علينا قوابس ظننا أهنا قد أهلكت ما خلق اهلل عز وجل من
يشء ،فيأمرهم الثانية ،فريجعون كذلك فيقولون مثل قوهلم فيقول اهلل عز وجل سبحانه:
قبل أن َتلقوا علمت ما أنتم عاملون وعىل علمي خلقتكم وإىل علمي تصريون ضميهم،
فتأخذهم النار)()1

ثانيا ـ األحاديث املردودة املتعارضة مع العدالة:
وهي األحاديث التي تتعارض مع كل تلك الزواجر التي وردت يف القرآن الكريم
والسنة املطهرة وأحاديث أئمة اهلدى ،بل َتعل منها جمرد هتديدات ال حقيقة هلا.
وهذه بعض النامذج عنها ،والتي ورد بعضها يف املصادر السنية ،وبضعها يف املصادر
الشيعية ،وبعضها ورد يف كال املصدرين:
 .1ما ورد يف املصادر السنية:
من النامذج واألمثلة عىل ما ورد يف املصادر السنية:
النموذج األول:
وهي األحاديث الكثرية الواردة يف الشفاعة ،واملشوهة ملفهومها ،حيث أهنا تتعارض
متاما مع كل الزواجر القرآنية ،ومن أمثلتها:
 .1ما ورد يف احلديث أن رسول اهلل  قال( :فأنطلق فاستأذن عىل رِب فيؤذن َل،
فأقوم بني يديه فأمحده بمحامد ال أقدر عليها اآلن يلهمنيها اهلل ،ثم أخر لربنا ساجدا فيقول:
يا حممدٌ  :ارفع رأسك وقل يسمع لك ،وسل تعطه واشفع تشفع ،فأقول :يا رب أمتي أمتي،

(  )1رواه الطربان يف الكبري ( )84 - 83 /20واألوسط ( )7951ومسند الشاميني ( )2205وأبو نعيم يف احللية (/5
 127و)306 - 305 /9
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فيقال :انطلق فمن كان يف قلبه مثقال حبة من برة أو شعرية من إيامن فأخرجه منها ،فأنطلق
فأفعل ،ثم أعود إىل رِب فأمحده بتلك املحامد ،ثم أخر له ساجدا ،فيقال َل :يا حممدٌ ارفع
رأسك وقل يسمع لك وسل تعطه واشفع تشفع ،فأقول :يا رب أمتي أمتي ،فيقال َل:
انطلق فمن كان يف قلبه مثقال حبة من خردل من إيامن فأخرجه من النار ،فأنطلق فأفعل)()1

 .2ويف رواية( :ثم أرجع إىل رِب يف الرابعة فأمحده بتلك املحامد ثم أخر له ساجدا،
فيقال َل :يا حممدٌ ارفع رأسك ،وقل :يسمع لك ،وسل تعطه ،واشفع تشفع ،فأقول :يا
رب! ائذن َل فيمن قال :ال إله إال اهلل ،قال :فليس ذلك إليك ولكن وعزيت ،وكربيائي،
وعظمتي وجربيائي ألخرجن منها من قال :ال إله إال اهلل)()2

 .3ويف رواية( :فيأتون فيقولون :يا حممدٌ أنت رسول اهلل وخاتم النبيني ،وقد غفر
اهلل لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ،اشفع لنا إىل ربك ،أال ترى إىل ما نحن فيه؟ فأنطلق
فآتى حتت العرش فأخر ساجدا لرِب ،ثم يفتح اهلل عيل من حمامده وحسن الثناء عليه شيئا َل
يفتحه اهلل عىل أحد قبيل ،ثم يقال :يا حممدٌ ! ..ارفع رأسك ،سل تعط ،واشفع تشفع ،فأرفع
رأيس فأقول :أمتي يا رب ،أمتي يا رب ،أمتي يا رب ،فيقال :يا حممدٌ ! أدخل من أمتك من
ال حساب عليهم من الباب األيمن من أبواب اجلنة ،وهم رشكاء الناس فيام سوى ذلك من
األبواب ،ثم قال :والذي نفيس بيده إن ما بني املرصاعني من مصاريع اجلنة كام بني مكة
وهجر ،أو كام بني مكة وبرصى) ()3

(  )1البخاري ( ،)7510ومسلم ()193
(  )2البخاري ( ،)7510ومسلم ()193
(  )3البخاري ( ،)4712ومسلم ( ،)194والرتمذي ()2434
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 .4ما ورد يف احلديث أن رسول اهلل  تال قول اهلل عز وجل يف إبراهيمَ ﴿ :ر ِّب
ِ
ِ
ِ
إِ َّهنُ َّن َأ ْض َل ْل َن كَثِ ًريا ِم َن الن ِ
يم﴾
َّاس َف َم ْن تَبِ َعني َفإِ َّن ُه منِّي َو َم ْن ع َ
ور َرح ٌ
َص ِان َفإِن ََّك َغ ُف ٌ
[إبراهيم ،]36 :وقال عيسى عليه السالم﴿ :إِ ْن ُت َع ِّذ ْ ُهب ْم َفإِ َّهنُ ْم ِع َبا ُد َك َوإِ ْن َتغ ِْف ْر َهل ُ ْم َفإِن ََّك
ْت ا ْلع ِزيزُ ْ ِ
يم ﴾ [املائدة ،]118 :فرفع يديه وقال( :اللهم أمتي أمتي) ،وبكى ،فقال
َأن َ َ
احلَك ُ
اهلل عز وجل( :يا جربيل اذهب إىل حممد ،وربك أعلم ،فسله ما يبكيك؟) فأتاه جربيل عليه
الصالة والسالم ،فسأله فأخربه رسول اهلل  بام قال ،وهو أعلم ،فقال اهلل( :يا جربيل،
اذهب إىل حممد ،فقل :إنا سنرضيك يف أمتك ،وال نسوؤك)

()1

فهذا احلديث ،والذي قد يستدل به عىل رمحة رسول اهلل  بأمته ،إال أنه ييسء يف
نفس الوقت لرمحة اهلل تعاىل ،ذلك أن رمحة اهلل تعاىل بخلقه واحدة ،وهي بحسب أعامهلم،
ال بحسب األمم التي ينتسبون إليها ..باإلضافة إىل أن رمحة رسول اهلل  بالعاملني مجيعا،
وليست خاصة بأمته فقط.
 .5ما ورد يف احلديث من تصنيف الشفعاء بحسب أنساهبم وبلداهنم ،ال بحسب
أعامهلم ،ومنها ما روي أن رسول اهلل  قال( :أول من أشفع له من أمتي أهل بيتي ،ثم
األقرب فاألقرب من قريش واألنصار ،ثم من آمن ِب ،واتبعني من أهل اليمن ،ثم من سائر
العرب ،ثم األعاجم ،وأول من أشفع له أولو الفضل)()2

ومثله ما يروونه عنه  أنه قال( :أول من أشفع له من أمتي أهل املدينة ،وأهل

( )1رواه مسلم ()202( - 346 )191 /1
(  )2الطربان يف الكبري ()13550/421/12
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مكة ،وأهل الطائف)()1

وقريب منهام ما يروى أن رسول اهلل  قال( :احلاج يشفع َّف أربعامئة من أهل بيته
وخيرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه)()2

 .6ما رواه عقبة بن عامر قال :جئت يف اثني عرش راكب ًا حتى حللنا برسول اهلل 
فقال أصحاِب :من يرعى إبلنا وننطلق فنقتبس من رسول اهلل  ،فإذا راح اقتبسناه ما
سمعنا من رسول اهلل ؟ فقلت :أنا ،ثم قلت يف نفيس :لعيل مغبون ،يسمع أصحاِب ما ال
أسمع من نبي اهلل  ،فحْضت يوم ًا فسمعت رج ً
ال قال :قال رسول اهلل ( :من توضأ
وضوء كام ً
ال ثم قام إىل صالة كان من خطيئته كيوم ولدته أمه) ،فتعجبت من ذلك ،فقال
عيل
عمر بن اخلطاب :فكيف لو سمعت الكالم اآلخر كنت أشد عجب ًا! فقلت :أردد َّ
جعلني اهلل فداءك ،فقال عمر بن اخلطاب :إن نبي اهلل  قال( :من مات اليرشك باهلل شيئ ًا
فتحت له أبواب اجلنة يدخل من أهيا شاء ،وهلا ثامنية أبواب)()3

 .7ما روي أن النبي  قال( :أمر بقوم من أمتي قد أمر هبم إىل النار ،قال :فيقولون:
يا حممد ننشدك الشفاعة ،قال :فآمر املالئكة أن يقفوا هبم ،قال :فأنطلق واستأذن عىل الرب
عز وجل فيأذن َل فأسجد وأقول :يا رب قوم من أمتي قد أمر هبم إىل النار ،قال :فيقول َل:
انطلق فأخرج منهم قال :فانطلق وأخرج منهم من شاء اهلل أن أخرج)4()..

 .8ما روي أن النبي  قال( :فيقول اهلل تعاىل :شفعت املالئكة ،وشفع النبيون،

(  )1الطربان يف الكبري ()13550/ 421 /12
(  )2رواه البزار ( ،169/8رقم  )3196قال اهليثمى ()211/3
( )3رواه الطربان يف األوسط ،وابن عساكر ()495/40
(  )4رواه ابن أِب الدنيا يف كتاب األهوال.
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وشفع املؤمنون ،وَل يبق إال أرحم الرامحني ،فيقبض قبضة من النار ،فيخرج منها قوما َل
يعملوا خريا قط) ()1

َّ
وجل ارجعوا فمن وجدتم يف
 .9ما ورد يف حديث الشفاعة الطويل(:يقول اهلله عزَّ
قلبه مثقال حبة خردل من إيامن فأخرجوه من النار)()2؛ ويف لفظ آخر(:أدنى أدنى أدنى
مثقال ذرة من إيامن فأخرجوه من النار ،فيخرجون خلق ًا كثريا)،
 .10ما ورد يف احلديث( :أتانى جربيل فبرشنى أنه من مات من أمتك ال يرشك باهلل
شيئا دخل اجلنة فقلت :وإن زنى وإن ْسق؟ قال :وإن زنى وإن ْسق)()3

 .11ما ورد يف حديث( :أتانى جربيل ،فخرينى بني الشفاعة وبني أن يغفر لنصف
أمتى ،فاخرتت الشفاعة ،فقيل :اشفع لنا فقال :شفاعتى لكم ،فلام أكثروا عليه قال( :من
لقى اهلل يشهد أن ال إله إال اهلل دخل اجلنة)()4

النموذج الثان:
وهو ما يطلق عليه حديث الشفاعة الطويل ،وقد ذكرنا يف حمال أخرى ،أنا ال نتجرأ
عىل رده مجيعا ،لكنا ال نستطيع أن نقبله كذلك مجيعا.
ونص احلديث هو ما حدث به أبو هريرة أن رسول اهلل ( أيت بلحم فرفع إليه
الذراع ،وكانت تعجبه ،فنهش منها هنشة ،ثم قال :أنا سيد الناس يوم القيامة ،وهل تدرون
م م ذلك؟ ُيمع اهلل الناس األولني واآلخرين يف صعيد واحد ،يسمعهم الداعي وينفذهم

(  )1قطعة من حديث مطول رواه مسلم ورقمه ()183
(  )2رواه البخاري ومسلم.
(  )3رواه البخارى ( ،2721/6رقم  ،)7049ومسلم ( ،94/1رقم )94
(  )4رواه أمحد ( 404/4رقم  )19634والطربانى َّف الصغري ( 62/2رقم )784
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البرص ،وتدنو الشمس ،فيبلغ الناس من الغم والكرب ما ال يطيقون وال حيتملون ،فيقول
الناس :أال ترون ما قد بلغكم ،أال تنظرون من يشفع لكم إىل ربكم؟ فيقول بعض الناس
لبعض :عليكم بآدم ،فيأتون آدم عليه السالم فيقولون له :أنت أبو البرش ،خلقك اهلل بيده،
ونفخ فيك من روحه ،وأمر املالئكة فسجدوا لك ،اشفع لنا إىل ربك ،أال ترى إىل ما نحن
فيه ،أال ترى إىل ما قد بلغنا؟ فيقول آدم :إن رِب قد غضب اليوم غضبا َل يغضب قبله مثله،
ولن يغضب بعده مثله ،وإنه قد هنان عن الشجرة فعصيته ،نفيس ،نفيس ،نفيس ،اذهبوا إىل
غريي ،اذهبوا إىل نوح ،فيأتون نوحا فيقولون :يا نوح ،إنك أنت أول الرسل إىل أهل
األرض ،وقد سامك اهلل عبدا شكورا ،اشفع لنا إىل ربك ،أال ترى إىل ما نحن فيه؟ فيقول:
إن رِب عز وجل قد غضب اليوم غضبا َل يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله ،وإنه قد
كانت َل دعوة دعوهتا عىل قومي ،نفيس ،نفيس ،نفيس ،اذهبوا إىل غريي ،اذهبوا إىل إبراهيم،
فيأتون إبراهيم فيقولون :يا إبراهيم أنت نبي اهلل وخليله من أهل األرض ،اشفع لنا إىل ربك
أال ترى إىل ما نحن فيه؟ فيقول هلم :إن رِب قد غضب اليوم غضبا َل يغضب قبله مثله ،ولن
يغضب بعده مثله ،وإن قد كنت كذبت ثالث كذبات ـ فذكرهن أبو حيان يف احلديث ـ
نفيس ،نفيس ،نفيس ،اذهبوا إىل غريي ،اذهبوا إىل موسى فيأتون ،موسى فيقولون :يا موسى
أنت رسول اهلل ،فضلك اهلل برسالته وبكالمه عىل الناس ،اشفع لنا إىل ربك ،أال ترى إىل ما
نحن فيه؟ فيقول :إن رِب قد غضب اليوم غضبا َل يغضب قبله مثله ،ولن يغضب بعده
مثله ،وإن قد قتلت نفسا َل أومر بقتلها ،نفيس نفيس ،نفيس ،اذهبوا إىل غريي ،اذهبوا إىل
عيسى ابن مريم ،فيأتون عيسى ،فيقولون :يا عيسى أنت رسول اهلل ،وكلمته ألقاها إىل مريم
وروح منه ،وكلمت الناس يف املهد صبيا ،اشفع لنا إىل ربك ،أال ترى إىل ما نحن فيه؟ فيقول
عيسى :إن رِب قد غضب اليوم غضبا َل يغضب قبله مثله قط ،ولن يغضب بعده مثله ،وَل
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يذكر ذنبا ،نفيس ،نفيس ،نفيس ،اذهبوا إىل غريي اذهبوا إىل حممد ،فيأتون حممدا فيقولون:
يا حممد أنت رسول اهلل وخاتم األنبياء ،وقد غفر اهلل لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ،اشفع
لنا إىل ربك ،أال ترى إىل ما نحن فيه؟ فأنطلق فآيت حتت العرش ،فأقع ساجدا لرِب عز وجل،
ثم يفتح اهلل عيل من حمامده وحسن الثناء عليه شيئاَ ،ل يفتحه عىل أحد قبيل ،ثم يقال :يا
حممد ارفع رأسك سل تعطه ،واشفع تشفع فأرفع رأيس ،فأقول :أمتي يا رب ،أمتي يا رب،
أمتي يا رب ،فيقال :يا حممد أدخل من أمتك من ال حساب عليهم من الباب األيمن من
أبواب اجلنة ،وهم رشكاء الناس فيام سوى ذلك من األبواب ،ثم قال :والذي نفيس بيده،
إن ما بني املرصاعني من مصاريع اجلنة ،كام بني مكة ومحري ،أو كام بني مكة وبرصى)()1

ومن أهم االنتقادات املوجهة هلذا احلديث:
أوال ـ أن أهل املحرش ـ كام ذكرت النصوص املقدسة ـ متفاوتون جدا يف نعيمهم
وعذاهبم بحسب أعامهلم املجسدة هلم ،ولذلك وضعهم مجيعا يف حمل واحد ،واعتبارهم
مجيعا يطلبون الشفاعة للتعجيل بانعقاد املحكمة اإلهلية ـ كام ورد يف الرواية ـ غري صحيح.
باإلضافة إىل ذلك ،فقد ورد يف النصوص ما يدل عىل أن الزمن يف اآلخرة يكون
مرتبطا باألعامل ،ولذلك متر عىل املؤمن كل تلك الفرتة الطويلة من االنتظار قصرية جدا ال
يكاد يشعر هبا ،وقد سبق أن ذكرنا ما ورد يف احلديث عن رسول اهلل  ،أنه قال( :يوم كان
مقداره مخسني ألف سنة) ،فقيل :ما أطول هذا اليوم ،فقال النبي ( :والذي نفيس بيده،
إنه ليخفف عىل املؤمن حتى يكون أخف عليه من صالة مكتوبة يصليها يف الدنيا)( ،)2ويف

(  )1البخاري ( ،)4712ومسلم ( ،)194والرتمذي ()2434
(  )2رواه أبو يعىل والبيهقي يف الشعب ،انظر :املغني عن محل األسفار (ص)1901 /
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رواية( :هيون ذلك عىل املؤمن كتدَل الشمس للغروب إىل أن تغرب) ،ويف رواية( :إن اهلل
ليخفف عىل من يشاء من عباده طوله كوقت صالة مفروضة)
ولذلك نرى أن الناس املذكورين يف الرواية ليسوا مجيع اخللق ،وإنام هم الكفار ،أو
ربام أولئك الذين واجهوا األنبياء وَل يعرفوا حرمتهم ،لكنهم أدركوا قيمتها يف ذلك احلني.
باإلضافة إىل ذلك فإن تلك الرواية تتناَّف مع هذا املشهد القرآن الذي صور النفخ
ور َفص ِع َق من ِيف السامو ِ
ِ
ات َو َم ْن
َّ َ َ
َ ْ
الص ِ َ
﴿و ُنف َخ ِيف ُّ
يف الصور ،وما حيصل بعده ،فقد قال تعاىلَ :
ون ( )68و َأ ْرش َق ِ
ض إِ َّال من َشاء اهلل ُثم ُن ِف َخ فِ ِ
ِيف ْاألَ ْر ِ
يه ُأ ْخ َرى َفإِ َذا ُه ْم ِق َيا ٌم َينْ ُظ ُر َ
ت ْاألَ ْر ُض
َّ
َ ْ َ
َ َ
ِ ِ
ِ
ِ
ِبنُ ِ
احل ِّق َو ُه ْم َال ُي ْظ َل ُم َ
َاب َو ِجي َء ِبالن َِّب ِّينيَ َو ُّ
ون
ور َر ِّ َهبا َو ُوض َع ا ْلكت ُ
يض َب ْينَ ُه ْم ِب ْ َ
الش َهدَ اء َو ُق َ
(َ )69و ُو ِّف َي ْت ُك ُّل َن ْف ٍ
س َما ع َِم َل ْت َو ُه َو َأ ْع َل ُم بِ َام َي ْف َع ُل َ
ون ([ ﴾)70الزمر]70 - 68 :

وبعدها أخرب اهلل تعاىل مبارشة عن القرار الذي يقر فيه كل شخص بحسب عمله،
فقال﴿ :و ِس َيق ا َّل ِذين َك َفروا إِ َىل جهنَّم زُ مرا حتَّى إِ َذا جاء َ ِ
اهبا َو َق َال َهل ُ ْم َخزَ َن ُت َها
َ َ َ ًَ َ
َ
وها ُفت َح ْت َأ ْب َو ُ َ
َ ُ
َ ُ
ون َع َلي ُكم آي ِ
ِ
ِ
ات َر ِّب ُك ْم َو ُين ِْذ ُرو َن ُك ْم لِ َقا َء َي ْو ِم ُك ْم َه َذا َقا ُلوا َب َىل َو َلكِ ْن
َأ ََل ْ َي ْأت ُك ْم ُر ُس ٌل منْ ُك ْم َي ْت ُل َ ْ ْ َ
ِِ ِ
ِ
ِ
َح َّق ْت كَلِ َم ُة ا ْل َع َذ ِ
يها َف ِبئ َْس
اب َج َهن ََّم َخالدي َن ف َ
اب ع ََىل ا ْلكَاف ِري َن ( )71ق َيل ا ْد ُخ ُلوا َأ ْب َو َ

ِ
ِ
َم ْث َوى املُْ َتك ِّ ِ
وها َو ُفتِ َح ْت
اجلن َِّة زُ َم ًرا َحتَّى إِ َذا َجا ُء َ
َربي َن (َ )72وس َيق ا َّلذي َن ا َّت َق ْوا َر َّ ُهب ْم إِ َىل ْ َ
وها َخالِ ِدي َن (َ )73و َقا ُلوا ْ
احلَ ْمدُ هللَِّ ا َّل ِذي
اهبا َو َق َال َهل ُ ْم َخزَ َن ُت َها َس َال ٌم َع َل ْي ُك ْم طِ ْب ُت ْم َفا ْد ُخ ُل َ
َأ ْب َو ُ َ
ِ
اجلن َِّة َح ْي ُث ن ََشا ُء َفنِ ْع َم َأ ْج ُر ا ْل َع ِاملِنيَ ([ ﴾)74الزمر:
َصدَ َقنَا َوعْدَ ُه َو َأ ْو َر َثنَا ْاألَ ْر َض َن َت َب َّو ُأ م َن ْ َ
]74 - 71
ثانيا ـ أن احلديث يذكر معنى خطريا ال يتناسب مع عظمة اهلل ،وال مع ما ورد يف
النصوص املقدسة عن رمحة اهلل يف اآلخرة ،ففيه( :إن رِب قد غضب اليوم غضبا َل يغضب
قبله مثله ،ولن يغضب بعده مثله)
314

فهل يمكن أن تكون رمحة اهلل التي وسعت كل يشء قد زالت يف ذلك احلني ،وحل
بدهلا الغضب ..أم أن رمحة اهلل تعاىل موجودة يف كل حني ،كام أن غضبه موجود يف كل
حني ..ولكن االختالف بحسب القابل واملحل ..أما اهلل فأعظم من أن تغريه األحوال ،أو
َتري عليه األحداث؟
مع أن رسول اهلل  نفسه ذكر يف احلديث أن رمحة اهلل تعاىل يف اآلخرة ،وبحسب
القابل هلا ،تكون أعظم ظهورا من رمحته يف الدنيا ،لضيق وعاء الدنيا ،كام ورد يف احلديث:
( إن اهلل خلق مائة رمحة ،رمحة منها قسمها بني اخلالئق وتسعة وتسعني إىل يوم القيامة)()1

ثالثا ـ من التفاصيل التي وردت يف الرواية ،والتي ال نرى مناسبة هلا ،ما ذكره من أن
األنبياء عليهم السالم يربرون عدم تقدمهم للشفاعة باهتاممهم بأنفسهم ،وذلك غري
صحيح ،فاألنبياء ُمتلئون رمحة باخللق ،مثلهم مثل رسول اهلل  ..ولذلك يستحيل أن
يكون ذلك هو السبب.
ومثل ذ لك ادعاؤهم أن هلم أخطاء حتول بينهم وبني الدعاء ،وذلك غري صحيح
أيضا ،فال يكون النبي نبيا حتى يكون عارفا باهلل ،والعارف باهلل يعلم أن رمحة اهلل أوسع من
أن تضيق بخاطئ.
أما ما نراه يف هذا يف حال صحته ،فهو أن األنبياء عليهم السالم يف ذلك املحل تبع
لرسول اهلل  ،كام ورد يف احلديث( :لو أن موسى كان حيا ما وسعه إال أن يتبعنى)(،)2
اق النَّبِ ِّينيَ ملَا آ َت ْي ُت ُك ْم ِم ْن كِت ٍ
بل كام نص عىل ذلك برصاحة قوله تعاىلَ ﴿ :وإِ ْذ َأ َخ َذ اهلل ِمي َث َ
َاب

(  )1رواه الطربانى ( ،374/11رقم  )12047قال اهليثمى ( /)214/10رواه الطربانى والبزار ،وإسناده حسن.
(  )2رواه أمحد ( ،387/3رقم  )15195قال اهليثمى ( /)174/1رواه أمحد ،وأبو يعىل ،والبزار.
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ِ
ِ
ِ
َو ِحك َْم ٍة ُث َّم َجا َء ُك ْم َر ُس ٌ
ْرص َّن ُه َق َال َأ َأ ْق َر ْر ُت ْم َو َأ َخ ْذ ُت ْم ع ََىل
ول ُم َصدِّ ٌق َملا َم َع ُك ْم َل ُتؤْ منُ َّن بِه َو َل َتن ُ ُ
الش ِ
َذلِ ُك ْم إِ ْ ِ
اش َهدُ وا َو َأنَا َم َع ُك ْم ِم َن َّ
رصي َقا ُلوا َأ ْق َر ْرنَا َق َال َف ْ
اه ِدي َن (َ )81ف َم ْن ت ََو َّىل َب ْعدَ َذلِ َك
َف ُأو َلئِ َك ُهم ا ْل َف ِ
اس ُق َ
ون﴾ [آل عمران]82 ،81 :
ُ
وهلذا فإن األنبياء عليهم السالم يف ذلك املحل الذي طلب منهم فيه دعوة اهلل تعاىل
أرسلوا من طلب منهم ذلك إىل رسول اهلل  ال باعتبارهم خاطئني ،وال باعتبار حرصهم
عىل أنفسهم ،وإنام باعتبار رسول اهلل  يف ذلك املحل هو اإلمام الذي ال يصح أن يتقدم
عليه أحد.
والعجب أن هذا احلديث يذكر أن نوحا عليه السالم أعطاه اهلل تعاىل دعوة واحدة،
وأن نصيبه من الدعاء قد انتهى ،كام ورد يف احلديث( :وإنه قد كانت َل دعوة دعوهتا عىل
قومي) ،فهل نزل كرم اهلل إىل هذه الدرجة بحيث يمنح لعباده املقربني دعوة واحدة.
ثم إنا نرى اهلل تعاىل يثني عىل نوح عليه السالم ،ويثني عىل ما قام به من الدعاء عىل
قومه ،فكيف نْضب القرآن هبذا احلديث الذي يوهم أن نوحا عليه السالم أخطأ يف الدعاء
عىل قومه.
وهكذا نرى احلديث يرمي إبراهيم عليه السالم بالكذب ،بل بثالث كذبات خطرية،
وأن تلك الكذبات حالت بينه وبني أن يدعو اهلل..
بناء عىل هذا؛ فإن اجلزء املتيقن يف هذا احلديث إثبات الشفاعة العظمى لرسول اهلل
 ، بعد املعاناة الطويلة التي يعانيها املنحرفون عنه يف االنتظار والبحث عمن يتكفل
بذلك.
وهي نوع من الدروس املقدمة هلم يف هذا املجال ،ألن أساس اإلجرام الذي وقع
فيه املنحرفون االنحراف عن األنبياء وعدم تعزيرهم وتوقريهم وطاعتهم ،ولذلك
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يكتشفون يف ذلك املوقف قيمتهم ،وأمهتيهم ،ويعرفون مدى نصحهم ،كام أشار إىل ذلك
ِ
قوله تعاىل﴿ :ويوم يع ُّض ال َّظ ِ
ت م َع الرس ِ
اَل ُ ع ََىل َيدَ ْي ِه َي ُق ُ
ول َسبِ ًيال﴾
ََْ َ ََ
َّ ُ
ول َيا َل ْيتَني َّاَت َْذ ُ َ
[الفرقان]27 :
النموذج الثالث:
ما ورد يف األحاديث املرتبطة بغري املكلفني واملنافية للعدالة ،ومن أمثلتها:
 .1ما روي أن رسول اهلل  سئل عن أوالد املسلمني أين هم؟ ،فقال(:يف اجلنة) وسئل
عن أوالد املرشكني أين هم يوم القيامة؟ ،فقال(:يف النار) ،فقيل لهَ(:ل يدركوا األعامل وَل َتر
عليهم األقالم) قال(:ربك أعلم بام كانوا عاملني ،والذي نفيس بيده لئن شئت أسمعتك
تضاغيهم يف النار) ( )1

 .2ما روي عن سلمة بن يزيد اجلعفي :قال :أتيت أنا وأخي رسول اهلل ،
فقلنا(:إن أمنا ماتت يف اجلاهلية ،وكانت تقري الضيف ،وتصل الرحم ،فهل ينفعها من
عملها ذلك يشء؟) ،قال(:ال) قلنا له(:فإن أمنا وأدت أختا لنا يف اجلاهلية َل تبلغ احلنث)
فقال(:املوؤودة والوائدة يف النار إال أن تدرك الوائدة اإلسالم فتسلم)()2

وهذا احلديث زيادة عىل تناقضه مع عدالة اهلل املطلقة والتي قد تدرك بالعقل يتناقض

(  )1احلديث أورده ابن حجر يف اإلصابة ( )175 / 174قال البيهقي :هذا منكر وقد خبط فيه يوسف بن عطية الصفار
وهو ضعيف جدا .وهكذا ذكره اهليثمي يف جممع الزوائد ( )57 / 1وقال رواه البزار وفيه يوسف بن عطية ال حيتج به ،وقال
ابن اجلوزي /هذا حديث ال يصح قال امحد بن حنبل حييى بن املتوكل يروي عن هبية احاديث منكرة وهو واهي احلديث وقال
حييى ليس بيشء وقال عيل والفالس والنسائي هو ضعيف قال ابن حبان ينفرد باشياء ليس هلا اصول وقال السعدي سألت عن
هبية كي اعرفها فأعيانا ،انظر :العلل املتناهية يف األحاديث الواهية ،لعبد الرمحن بن عيل بن اجلوزي.924/2 /
(  )2رواه أبو داود ( 4717وأمحد ( )15493البخاري يف التاريخ الكبري ( 4ص )72/والدارقطني يف العلل ()161 / 5
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مع القرآن الكريم الذي نص عىل أن املؤودة تسأل عن أي ذنب ُقتلت ليكون ذلك هتديد ًا
لقاتلها ،فإنه إذا سئل املظلوم فام ظن الظاَل ،قال تعاىلَ ﴿:وإِ َذا املَْ ْوؤُ و َد ُة ُسئِ َل ْت بِ َأ ِّي َذن ٍ
ْب
ُقتِ َل ْت﴾ (التكوير 8:ـ )9
زيادة عىل ذلك ترصيح النصوص الصحيحة بعكس ذلك ،وأهنا يف اجلنة ،وقد يكون
ذلك رمحة خاصة هبا ،ولذلك قرنت بالشهيد يف قوله (:النبي يف اجلنة ،والشهيد يف اجلنة،
واملولود يف اجلنة ،واملوؤدة يف اجلنة)()1

لكن لألسف ،ومع خمالفة ذلك احلديث للقرآن الكريم ،ولقيم العدالة ،حيث تعفى
الوائدة الظاملة من العذاب ،يف نفس الوقت الذي تتوعد املوؤوة الصغرية املظلومة به ،نجد
من يدافع عنه ،ال ليشء إال للحرص عىل أولئك الرواة الذين رووه ،حتى ال يتهموا
بالكذب.
ومن األمثلة عىل ذلك قول ابن عبد الرب عند كالمه عن هذا احلديث( :وهو حديث
صحيح من جهة اإلسناد إال أنه حمتمل أن يكون خرج عىل جواب السائل يف عني مقصودة،
فكانت اإلشارة إليها واهلل أعلم ،وهذا أوىل ما محل عليه هذا احلديث ملعارضة اآلثار له،
وعىل هذا يصح معناه ،واهلل املستعان)()2

وقال ابن القيم( :اجلواب الصحيح عن هذا احلديث :أن قوله (إن الوائدة واملوءودة
يف النار) جواب عن تينك الوائدة واملوءودة ،اللتني سئل عنهام ،ال إخبار عن كل وائدة
وموءودة ،فبعض هذا اجلنس يف النار ،وقد يكون هذا الشخص من اجلنس الذي يف

(  )1رواه ابن سعد ( )84 /7وأمحد ( 58 /5و )409وأبو داود ()2521
(  )2التمهيد 120 / 18

318

النار)()1

وقال األلبان( :إن احلديث خاص بموءودة معينة وحينئذ (ال) يف (املؤودة) ليست
لالستغراق بل للعهد .ويؤيده قصة ابني مليكة)()2

وغريها من األقوال التي قيل هبا بسبب احلرص عىل الرواة ،ال عىل القيم التي جاء
هبا القرآن الكريم ،ودعا إىل تفعيلها يف كل يشء.
 .3ما ورد من األحاديث التي تتفق مع الرمحة اإلهلية إال أهنا ال تتفق مع العدالة
املطلقة ،ومن الروايات التي يرووهنا يف هذا املجال أن رسول اهلل قال حيكي رؤيا
رآها(:فأتينا عىل روضة معتمة فيها من كل لون الربيع وإذا بني ظهري الروضة رجل طويل
ال أكاد أرى رأسه طوال وإذا حول الرجل من أكثر ولدان رأيتهم قط) ثم قال(:وأما الولدان
حوله فكل مولود مات عىل الفطرة) فقال بعض املسلمني(:يا رسول اهلل وأوالد املرشكني)،
فقال رسول اهلل (:وأوالد املرشكني)()3

النموذج الرابع:
ما ورد يف األحاديث املومهة بأن اهلل يعذب من يشاء ويرحم من يشاء من غري موازين
وقوانني تضبط ذلك ،وهو ما يتناَّف مع ما ورد يف القرآن الكريم من العدالة اإلهلية املطلقة.
ومن أمثلة تلك األحاديث ما رووه من احتجاج اجلنة والنار ،وأن اهلل تعاىل ينشئ
للنار خلقا يسكنهم إياها ،وهذا احلديث غري حمفوظ هبذه الصيغة ،بل لفظه الصحيح ،هو

(  )1أحكام أهل الذمة ()95 /2
(  )2مشكاة املصابيح ()39 /1
(  )3رواه البخاري  385 / 12و 386و 387و 388ومسلم رقم ()2275
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قوله (:حتاجت اجلنة والنار ،فقالت النار :أوثرت باملتكربين واملتجربين؛ وقالت اجلنة:
َّ
وجل ،للجنة :أنت رمحتي أرحم
ماَل ال يدخلني إال ضعفاء الناس وسقطهم؟ قال اهلل عزَّ
بك من أشاء من عبادي ،وقال للنار :إنام أنت عذاِب أعذب بك من أشاء من عبادي ،ولكل
واحدة منكام ملؤها .فأما النار فال متتيلء حتى يضع رجله فيها فتقول :قط قط فهنالك متتيلء
َّ
وجل من خلقه أحد ًا ،وأما اجلنة فإن اهلل عزَّ
وينزوي بعضها إىل بعض ،وال يظلم اهلل عزَّ
وجل ينيشء هلا خلق ًا آخر)()1
َّ

ولو فرضنا صحة ما استدلوا به،أو فرضنا أن املراد بالرجل يف احلديث خلق من خلق
اهلل ،فقد يكون هلذا اخل لق خاصية التنعم بالنار ،فتكون جهنم نعيام هلم ،أو أن ال يكون هلا
أي تأثري عليهم ،كام أنه ليس هلا أي تأثري عىل خزنة جهنم وزبانية النار
 .2ما ورد يف املصادر الشيعة:
من النامذج واألمثلة عىل ما ورد يف املصادر الشيعية:
النموذج األول:
وهي األحاديث الواردة يف الشفاعة ،واملشوهة ملفهومها ،حيث أهنا تتعارض متاما
مع كل الزواجر القرآنية ،ومن أمثلتها:
 .1ما يروون أن رسول اهلل  قال( :إذا كان يوم القيامة ُو هلينا حساب شيعتنا ،فمن
ه
وجل ،حكمنا فيها فأجابنا ،و َمن كانت مظلمته بينه وفيام
كانت مظلمته فيام بينه وبني اهلل عزه
أحق َمن عفا
فوهبت لنا ،ومن كانت مظلمته فيام بينه وبيننا كنا ه
بني الناس ،استوهبناها ُ

(  )1رواه البخاري برقم ( )7449ومسلم برقم ()2846
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وصفح)()1

 .2ما يروونه عن اإلمام الباقر أنه قال( :لفاطمة وقف ٌة عىل باب جهنم ،فإذا كان يوم
بمحب قد ك ُثرت ذنوبه إىل النار،
القيامة كتب بني عيني كل رجل مؤمن أو كافر ،ف ُيؤمر
ه
ه
وتوىل
وفطمت ِب َمن توالهن
سميتني فاطمة،
َ
فتقر ُأ بني عينيه حم هب ًا فتقول :إهلي وسيدي ،ه
ِ
ه
صدقت يا
وجل:
ذريتي من النار ،ووعدُ ك ه
احلق وأنت ال َتلف امليعاد ،فيقول اهلل عزه
فاطمة ،إن سميتك فاطمة ،وفطمت ِ
وأحب ذريتك وتوالههم من
بك َمن أحبك وتوالهك
ه
احلق وأنا ال أخلف امليعاد ،وإنام أمرت بعبدي هذا إىل النار ،لتشفعي فيه
النار ،ووعدي ه
ليتبني ملالئكتي وأنبيائي ورسيل وأهل املوقف موقفك مني ومكانتك عنديَ ،من
ف ُأش هفعك ،ه
قرأت ِبني عينيه مؤمن ًا فجذبت بيده وأدخلته اجلنة)()2

 .3ما يروونه عن اإلمام الباقر ـ يف حديث طويل ـ من ورود فاطمة عىل املحرش ،إىل
أن قال( :فإذا صارت عند باب اجلنة تلتفت ،فيقول اهلل :يا بنت حبيبي ،ما التفاتك وقد
رب ،أحببت أن ُيعرف قدري يف مثل هذا اليوم ،فيقول
أمرت بك إىل جنتي؟ ..فتقول :يا ه
اهلل :يا بنت حبيبي ،ارجعي فانظري من كان يف قلبه حب ِ
لك ِأو ألحد من ذر هيتك ،خذي
ٌّ
بيده فأدخليه اجلنة ..فإذا صار شيعتها معها عند باب اجلنة ،يلقي اهلل يف قلوهبم أن يلتفتوا،
فإذا التفتوا يقول اهلل :يا أحبائي ،ما التفاتكم وقد شفعت فيكم فاطمة بنت حبيبي؟..
فيقولون :يارب ،أحببنا أن ُيعرف قدرنا يف مثل هذا اليوم ،فيقول اهلل :يا أحبائي ،ارجعوا
حلب
حلب فاطمة ،انظروا َمن كساكم ه
حلب فاطمة ،انظروا َمن أطعمكم ه
وانظروا َمن أحبكم ه

(  )1بحار األنوار ،40 / 8 :عن :العيون ص.219
(  )2بحار األنوار ،51 / 8 :عن :العلل ص.71
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حب فاطمة،
حب فاطمة ،انظروا َمن ر هد عنكم غيب ًة يف ه
فاطمة ،انظروا َمن سقاكم رشب ًة يف ه
فخذوا بيده وأدخلوه اجلنة)()1

 .4ما يروونه عن رسول اهلل  أنه قال( :ما من أهل بيت يدخل واحد منهم اجلنة
إال دخلوا أمجعني اجلنة ،قيل( :وكيف ذلك؟) .قال( :يشفع فيهم ف ُيش هفع حتى يبقى اخلادم،
فيقول( :يارب ،خويدمتي قد كانت تقيني احلر والقر ،ف ُيش هفع فيها)()2

ه

ه

 .5ما يروونه عن اإلمام الباقر أنه سئل :ه
إن لنا جارا ينتهك املحارم ك هلها ،حتهى أنهه
رش
ليرتك الصالة فضال عن غريها؟ فقال( :سبحان اهلل وأعظم ذلك أ ال أخربكم بمن هو ه
منه أما إنهه ليس من عبد يذكر عنده أهل البيت ه
فريق لذكرنا هاال مسحت املالئكة ظهره وغفر
له ذنوبه ك هلها هاال أن ُيىء بذنب خيرجه من االيامن ،ه
إن الشفاعة ملقبولة وما تق هبل َّف ناصب
ه
يكف عنهى األذى فيش هفع فيه
رب جارى كان ه
وان املؤمن يشفع جلاره وماله حسنة فيقول :يا ه
فيقول اهلل تبارك وتعاىل :أنا ر هبك وأنا أحق من كاَّف عنك فيدخله اجلنهة وماله من حسنة وإن
أدنى املؤمنني شفاعة ليش هفع لثالثني إنسانا فعند ذلك يقول؟ أهل النارَ ﴿ :ف َام َلنَا ِم ْن َشافِ ِعنيَ
م﴾ [الشعراء)3()]101 ،100 :
(َ )100و َال َص ِد ٍيق َمحِي ٍ
 .6ما يروونه عن اإلمام الباقر أنه قال( :إذا كان يوم القيامة مجع اهلل الناس َّف صعيد
األولني واآلخرين عراة حفاة فيوقفون عىل طريق املحرش حتهى يعرقوا عرقا
واحد ،من ه
مه ًسا﴾
شديدا :وتشتده أنفاسهم ،فيمكثون بذلك ما شاء اهلل وذلك قولهَ ﴿ :ف َال ت َْس َم ُع إِ َّال َ ْ

( )1بحار األنوار ()65 /43
(  )2بحار األنوار ،56/ 8 :عن :االختصاص.
(  )3الكاَّف101 /8 :
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[طه ،]108 :ثم ينادي مناد من تلقاء العرش :أين النبي االمي؟ ..فيقول الناس قد أسمعت
كال فسم باسمه ،فينادي :أين نبي الرمحة حممد بن عبد اهلل؟ فيقوم رسول اهلل  فيتقدم
أمام الناس كلهم حتى ينتهي إىل حوض طوله مابني أيلة وصنعاء ،فيقف عليه ثم ينادي
بصاحبكم فيقوم أمام الناس فيقف معه ،ثم يؤذن للناس فيمرون ،فبني وارد يومئذ وبني
مرصوف فإذا رأى رسول اهلل  من يرصف عنه من حمبينا أهل البيت بكى ،وقال :يارب
شيعة عيل ،يارب شيعة عيل ،قال :فيبعث اهلل إليه ملكا فيقول له :مايبكيك ياحممد؟ قال:
فيقول :وكيف ال أبكي الناس من شيعة أخي عيل بن أِب طالب أراهم قد رصفوا تلقاء
أصحاب النار ومنعوا من ورود حويض؟ فيقول اهلل عز وجل له :يا حممد إن قد وهبتهم
لك ،وصفحت لك عن ذنوهبم ،وأحلقتهم بك وبمن كانوا يتولون من ذريتك وجعلتهم يف
زمرتك ،وأوردهتم حوضك ،وقبلت شفاعتك فيهم ،وأكرمتك بذلك)()1

النموذج الثان:
وهو حديث طويل يروى عن اإلمام عيل مرفوعا إىل رسول اهلل  ،وفيه الكثري من
األحداث املرتبطة باملحرش ،وهو ُملوء بالتفاصيل التي قد يصح بعضها ،ولكن هناك
مبالغات يف التفاصيل نرى أهنا أقرب إىل أحاديث القصاص والوعاظ املتأثرين بكعب
األحبار وغريه منها بأحاديث رسول اهلل .
ونص احلديث ما يروونه عن اإلمام عيل أنه قال :دخل عىل رسول اهلل  ذات يوم
عىل فاطمة وهي حزينة ،فقال هلا :ما حزنك يا بنية؟ قالت :يا أبت ذكرت املحرش ووقوف
الناس عراة يوم القيامة ،قال :يا بنية إنهه ليو ٌم عظيم ،ولكن قد أخربن جربيل عن اهلل عزه

(  )1أماىل الطوسى64 /1 :
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ه
عيل بن
وجل أنهه قال :هأول من ه
ثم أِب إبراهيم ،ه
تنشق عنه األرض يوم القيامة أنا ،ه
ثم بعلك ه
ثم يبعث اهلل إليك جربيل يف سبعني ألف ملك ،فيْضب عىل قربك سبع قباب
أِب طالب ،ه
ثم يأتيك إْسافيل بثالث ُحلل من نور فيقف عند رأسك فيناديك :يا فاطمة ابنة
من نور ،ه
حممد قومي إىل حمرشك ،فتقومني آمنة روعتك مستورة عورتك ،فيناولك إْسافيل احلُلل
ه
فتلبسينها ،ويأتيك روفائيل بنجيبة من نور زمامها من لؤلؤ رطب عليها حم هفة من ذهب،
فرتكبينها ويقود روفائيل بزمامها وبني يديك سبعون ألف ملك بأيدهيم ألوية التسبيح،
فإذاجده بك السري استقبلتك سبعون ألف حوراء يستبرشون بالنظر إليك ،بيد ه
كل واحدة
مرصع
منه هن جممرة من نور يسطع منها ريح العود من غري نار ،وعليه هن أكاليل اجلوهر ه
بالزبرجد األخْض ،فيرسن عن يمينك ،فإذا ْست مثل الذي ْست من قربك إىل أن لقيتك
استقبلتك مريم بنت عمران يف مثل من معك من احلور فتس هلم عليك وتسري هي ومن معها
ثم تستقبلك ُا همك خدُية بنت خويلد هأول املؤمنات باهلل ورسوله ومعها
عن يسارك ،ه
ِ
حواء يف سبعني
سبعون ألف ملك بأيدهيم ألوية التكبري ،فإذا قربت من اجلمع استقبلتك ه
توسطت اجلمع
ألف حوراء ومعها آسية بنت مزاحم ،فتسري هي ومن معها معك ،فإذا ه
وذلك ه
أن اهلل ُيمع اخلالئق يف صعيد واحد فتستوي هبم األقدام ،ث هم ينادي مناد من حتت
حممد  ومن
العرش يسمع اخلالئق :ه
غضوا أبصاركم حتهى َتوز فاطمة الصده يقة بنت ه
معها.
وعيل بن أِب طالب،
فال ينظر إليك يومئذ إاله إبراهيم خليل الرمحن عليه السالم
ه
ثم ينصب لك منرب من النور فيه سبع
ويطلب آدم ه
حواء فرياها مع ُا همك خدُية أمامك ،ه
وتصطف احلور العني عن
ه
مراقي بني املرقاة إىل املرقاة صفوف املالئكة بأيدهيم ألوية النور،
حواء وآسية بنت مزاحم،
يمني املنرب وعن يساره ،وأقرب النساء منك (معك) عن يسارك ه
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فإذا رصت يف أعىل املنرب أتاك جربيل عليه السالم فيقول لك :يا فاطمة سيل حاجتك،
فتقولني :يا ر هب أرن احلسن واحلسني فيأتيانك وأوداج احلسني تشخب دم ًا وهو يقول :يا
رب ُخذ َل اليوم ح هقي ُمهن ظلمني ،فيغضب عند ذلك اجلليل وتغضب لغضبه جهنهم
ه
ثم خيرج فوج من النار ويلتقط قتلة احلسني
واملالئكة أمجعون ،فتز ُفر جهنهم عند ذلك زفرةً ،ه
يارب إنها َل نحْض احلسني ،فيقول اهلل لزبانية جهنهم:
وأبناءهم وأبناء أبناءهم ،ويقولون:
ه
خذوهم بسيامهم بزرقة األعني وسواد الوجوه ،خذوا بنواصيهم فألقوهم يف الدرك
فإهنم كانوا أشده عىل أولياء احلسني من آبائهم الذين حاربوا احلسني
األسفل من النار ،ه
فقتلوه فيسمع شهيقهم يف جهنم.
رب شيعتي،
ثم يقول جربيل عليه السالم :يا فاطمة سيل حاجتك ،فتقولني :يا ه
ه
ه
رب شيعة ولدي ،فيقول اهلل :قد غفرت
فيقول اهلل عزه
وجل :قد غفرت هلم ،فتقولني :يا ه
رب شيعة شيعتي ،فيقول اهلل :انطلقي فمن اعتصم بك فهو معك يف اجلنهة،
هلم ،فتقولني :يا ه
فعند ذلك يو هد اخلالئق هأهنم كانوا فاطم هيني ،فتسريين ومعك شيعتك وشيعة ولدك وشيعة
وسهلت هلم املوارد،
أمري املؤمنني آمنة روعاهتم مستورة عوراهتم ،قد ذهبت عنهم الشدائد ه
خياف الناس وهم ال خيافون ،ويظمأ الناس وهم ال يظمأون.
ِ
بلغت باب اجلنهة تل هقتك اثنتا عرش ألف حوراء َل يتل هقني أحد ًا قبلك وال يتل هقني
فإذا
أحد ًا بعدك ،بأيدهيم ِحراب من نور عىل نجائب من نور ،رحائلها من الذهب األصفر
والياقوت ،أز همتها من لؤلؤ رطب ،عىل ه
كل نجيب نمرقة من سندس منضود ،فإذا دخلت
اجلنهة تبارش بك أهلها ،ووضع لشيعتك موائد من جوهر عىل أعمدة من نور ،فيأكلون منها
استقر أولياء اهلل يف اجلنهة،
والناس يف احلساب ،وهم فيام اشتهت أنفسهم خالدون ،وإذا
ه
زارك آدم ومن دونه من النب هيني ،ه
وإن يف بطنان الفردوس لؤلؤتان من عرق واحد لؤلؤة
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بيضاء ولؤلؤة صفراء ،فيها قصور ودور يف ه
كل واحدة سبعون ألف دار ،البيضاء منازل لنا
ولشيعتنا ،والصفراء منازل البراهيم وآل إبراهيم (عليهم السالم)
حب أن أرى يومك وال أبقى بعدك ،قال :يا بن هية لقد أخربن
قالت :يا أبة فام كنت ُا ه
ه
وجل أنهك هأول من يلحقني من أهل بيتي ،فالويل ك هله ملن ظلمك والفوز
جربيل عن اهلل عزه
العظيم ملن نرصك)()1

ثالثا ـ األحاديث املردودة الرتباطها بالتشبيه والتجسيم:
وهي األحاديث التي تربط أحداث املعاد ،سواء يف املوقف واملحرش ،أو يف دار
اجلزاء ،بام يوهم التشبيه والتجسيم ،وهذه بعض النامذج عنها:
النموذج األول:
ما ورد يف حديث طويل يفصل أحداث اليوم اآلخر بطريقة بعيدة جدا عن املنهج
القرآن ،وما ورد يف األحاديث القطعية()2؛ فمن املشاهد الواردة فيه ،والتي َتالف التصوير
القرآن ألحداث اليوم اآلخر هذا املشهد( :ثم تقفون موقفا واحدا ،مقدار سبعني عاما ال
ينظر إليكم ،وال يقىض بينكم ،فتبكون حتى تنقطع الدموع ،ثم تدمعون دماء وتعرقون حتى
يبلغ ذلك منكم أن يلجمكم ،أو يبلغ األذقان ،فتضجون ،وتقولون :من يشفع لنا إىل ربنا
ليقيض بيننا؟ فيقولون :من أحق بذلك من أبيكم آدم خلقه اهلل بيده ونفخ فيه من روحه،
وكلمه قبال ،فيأتون آدم ،فيطلبون إليه ذلك ،فيأبى ،فيقول :ما أنا صاحب ذلك ،ثم يسعون

(  )1تفسري فرات 444 /ح ،587بحار األنوار.225 /43 ،
(  )2انظر :النهاية يف الفتن واملالحم البن كثري ،)270 /1( :وقد ذكر ابن كثري أنه رواه مجاعات من األئمة يف كتبهم ،كابن
جرير يف تفسريه ،والطربان يف املطوالت ،واحلافظ البيهقي يف كتابه البعث والنشور ،واحلافظ أِب موسى املديني يف املطوالت
أيضا من طرق متعددة عن إسامعيل ابن رافع قاص أهل املدينة.
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لألنبياء نبيا نبيا ،كلام جاءوا نبيا أبى عليهم.قال رسول اهلل  :حتى تأتون ،فأنطلق ،حتى
آيت الفحص ،فأخر ساجدا .قال أبو هريرة :يا رسول اهلل :ما الفحص قال :موضع قدام
العرش حتى يبعث اهلل إَل ملكا ،فيأخذ بعضدي ،فريفعني ،فيقول َل :يا حممد ،فأقول :نعم
لبيك يا رب ،فيقول ما شأنك؟  -وهو أعلم -فأقول :يا رب وعدتني الشفاعة ،فشفعني
يف خلقك ،فاقض بينهم ،فيقول شفعتك ،أنا آتيكم ،فأقيض بينكم)()1

فهذا املشهد التجسيمي ،والذي ُيعل اخللق مجيعا مؤمنهم وكافرهم يستوون يف
ذلك املوقف والتأَل فيه ملدة سبعني سنة يتناَّف مع ما ورد يف النصوص املقدسة من اختالف
مواقف الناس يف القيامة.
ومن املشاهد التجسيمية الواردة يف احلديث ،والتي يتعلق هبا املجسمة مع تنافيها
التام مع ما ورد يف القرآن الكريم من تنزيه اهلل ،هذا املشهد الذي يرفعه أبو هريرة إىل رسول
اهلل  ،والذي يقول فيه( :فأرجع فأقف مع الناس ،فبينام نحن وقوف ،إذا سمعنا حسا من
السامء شديدا ،فينزل أهل السامء الدنيا مثل من يف األرض من اجلن واإلنس ،حتى إذا دنوا
من األرض ،أرشقت األرض بنورهم ،وأخذوا مصافهم ،وقلنا هلم :أفيكم ربنا؟ قالوا :ال
وهو آت ،ثم ينزلون عىل قدر ذلك من التضعيف حتى ينزل اجلبار تبارك وتعاىل يف ظلل
من الغامم واملالئكة ،وحيمل عرشه يومئذ ثامنية ،وهم اليوم أربعة ،أقدامهم عىل َتوم
األرض السفىل ،واألرض والسموات إىل حجرهم والعرش عىل مناكبهم ،هلم زجل من
تسبيحهم ،يقولون :سبحان ذي العزة واجلربوت ،سبحان ذي امللك وامللكوت ،سبحان
احلي الذي ال يموت ،سبحان الذي يميت اخلالئق وال يموت ،فيضع اهلل كرسيه حيث شاء

(  )1النهاية يف الفتن واملالحم البن كثري)270 /1( :
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من أرضه ،ثم هيتف بصوته ،فيقول :يا معرش اجلن واإلنس ،إن قد أنصت لكم من يوم
خلقتكم إىل يومكم هذا ،أسمع قولكم ،وأرى أعاملكم ،فأنصتوا إَل ،فإنام هي أعاملكم،
وصحفكم ،تقرأ عليكم ،فمن وجد خريا فليحمد اهلل ،ومن وجد غري ذلك فال يلومن إال
نفسه) ()1

فهذا املشهد يصور اهلل تعاىل راكبا يف الغامم ،ثم ُيلس عىل الكريس ،وعىل األرض،
ثم خياطب عباده بحرف وصوت ..وهي مجيعا مشاهد يغرم هبا املجسمة ،ألهنم ال
يستطيعون أن يؤمنوا بإله ليس كمثله يشء.
النموذج الثان
ما روي من األحاديث يف رؤية املؤمنني لرهبم يف اجلنة رؤية حسية ،ومن أمثلتها ما
روي عن سعيد بن املسيب قال :لقيت أبا هريرة فقال َل :أسأل اهلل أن ُيمع بيننا يف سوق
اجلنة ،فقلت أفيها سوق؟ قال :نعم ،أخربن رسول اهلل  أن أهل اجلنة إذا دخلوها نزلوا
فيها بفضل أعامهلم ،ثم يؤذن هلم يف مقدار يوم اجلمعة من أيام الدنيا فيزورون رهبم ،ويربز
هلم عرشه ،ويتبدى هلم يف روضة من رياض اجلنة ،فيوضع هلم منابر من نور ،ومنابر من
لؤلؤ ،ومنابر من ياقوت ،ومنابر من زبرجد ،ومنابر من ذهب ،ومنابر من فضةُ ،يلس
أدناهم وما فيهم دن عىل كثبان املسك ،وما يرون أن أصحاب الكرايس أفضل منهم جملسا،
قلت :يا رسول اهلل! هل نرى ربنا؟ قال :نعم ،هل تتامرون يف رؤية الشمس أو القمر ليلة
البدر؟ قلنا :ال ،قال :كذلك ال تتامرون يف رؤية ربكم ،وال يبقى يف ذلك املجلس ٌ
رجل إال
حارضه اهلل تعاىل حمارضة ،حتى يقول للرجل منهم :يا فالن بن فالنة أتذكر يوم كذا وكذا

(  )1النهاية يف الفتن واملالحم البن كثري)270 /1( :
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إذ قلت :كذا وكذا؟ فيذكره ببعض غدراته يف الدنيا ،فيقول :يا رب أَل تغفر َل؟ فيقول :بىل
بسعة مغفريت بلغت منزلتك هذه ،فبينام هم عىل ذلك ،غشيتهم سحاب ٌة من فوقهم ،فأمطرت
عليهم طيبا َل ُيدوا مثل رحيه شيئا قط ،ويقول ربنا :قوموا إىل ما أعددت لكم من الكرامة،
فخذوا ما اشتهيتم ،فنأيت سوقا قد حفت به املالئكة فيه ما َل تنظر العيون إىل مثله وَل تسمع
اآلذان ،وَل خيطر عىل القلوب ،فنحمل منه ما اشتهينا بغري بيع وال رشاء ،ويف ذلك السوق
يلقى أهل اجلنة بعضهم بعضا ،فيقبل الرجل من منزلته املرتفعة فيلقى ما هو دونه ،وما فيهم
دنى فريوعه ما عليه من اللباس ،فام ينقيض آخر حديثه حتى يصري عليه ما هو أحسن
منه،وذلك أنه ال ينبغي ألحد أن حيزن فيها ،ثم ننرصف إىل منازلنا فيلقانا أزواجنا ،فيقلن
مرحبا وأهال ،لقد ج ئت وإن لك من اجلامل أفضل ُما فارقتنا عليه ،فنقول :إنا زرنا اليوم
ربنا اجلبار ،وحيق لنا أن ننقلب بمثل ما انقلبنا)()1

(  )1الرتمذي ()2549
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هذا الكتاب
حياول هذا الكتاب مجع ما ورد من األحاديث املوافقة للقرآن الكريم حول اإليامن
باملعاد ،وهو من األركان األساسية الكربى للدين ،والذي ال يرتبط باحلقائق العقدية فقط،
وإنام له تأثريه الكبري يف السلوك والرتبية.
وقد رأينا من خالل ما ورد يف القرآن الكريم من اآليات املرتبطة باملعاد ،أهنا حتوي
ـ بسبب مزجها بني املعارف العقدية والقيم السلوكية ـ قيمتني كبريتني اعتربنا كل واحدة
منهام ضابطا من الضوابط الكربى لألحاديث املقبولة:
أوالمها :أن املعاد مرتبط بالدرجة األوىل بالعدالة اإلهلية ،ولذلك ينترص اهلل تعاىل فيه
للمظلومني عىل الظاملني ،وينال كل عامل جزاء عمله ،حسنا كان أو قبيحا ،وهلذا ُوضعت
املوازين والرصاط ،و ُفرق بني جزاء املؤمنني وغريهم ،بل عىل أساس ذلك كانت اجلنة
درجات تتفاوت بحسب أعامل الصاحلني ،والنار دركات تتفاوت بحسب جرائم
املنحرفني.
ثانيهام  :أن املعاد مرتبط بالرمحة اإلهلية ،ولذلك كان املعاد ـ ابتداء من املوت ـ هو
املحل الذي يسعد فيه املؤمنون ،ويلقون من عظيم العناية اإلهلية ما يملؤهم حمبة له.
وبناء عىل هذا؛ فقد قبلنا كل األحاديث التي تصور بعض مظاهر رمحة اهلل تعاىل
بعباده الصاحلني إما حال املوت ،أو عند الربزخ ،أو عند النرش واحلرش ،أو عند اجلزاء ،ملا
لتلك األحاديث من تأثري تربوي كبري؛ فهي ترغب يف األعامل الصاحلة ،مثلام ترهب العدالة
اإلهلية من االنحرافات ،وما تعلق هبا.
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