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 بسم هللا الرمحن الرحيم
 مقدمة

احلمددددالذلاهددددحمل دددد لهلصمددددالال دددد ذل اه دددد  ل اه دددد  ل لدددد ل مل
فإنَّلاهناَسلمجيًعاليفل حهلاهداييال لد لاندا للاحملاسنل اهفض ؛لالمالبعا:

لسفرذل ينبغيلهلم افرلالنليتجهَّزله فرهل يتز َّدلمبالي صلهلإىللغايته.
ييالَمْعداًافالسعيُد  اللَمَقدرااذل  َددَز ََّدلرتر دهلباهعَّا دا للَمْنلَاَعَ لاهدان

لَمْنلَاَعَلهال طَنهلاهحملَيظُدننلاهبقدافلفيدهذل  األ ماللاه احلا ذل اهشَّقين
 اهعاقدد لَمددْنل مدد ل ددالبعددالا دد  ذل لددا رلبنظددرهل لدد لا ر لدد لاهق دد  ل
اهددهل دديل مددرهلإىللمددالبعددال هدد لمددنلمرا دد لاهر لدد لاحلقيقيدد لاهددهل بدداالل

لباهقال احليا لاهارتيَّ لا لاهبعثلا لاحل اول مالثدافلفيهلبا   ل تَُل رن
ُدلبعال ه لا  ُ لاحملت  . لمنل جائبل عيشلهلالاهعق لذلا ليتصاَّ

ليالال  لاجلن !لتل ٌدلب لم  ..ل يالال  لاهنار!لتل دلب لم  ..
لاهفريقنيلي  ؟ل يفلالملاهعريقنيلي  ؟ لفإىللالم ِّ

 قريددَبلمرا دد ل ددحهلاهر ِّْ لَدد لاأُلْتَر يَّدد لوقــد قنــدذا اــذا ال  ــا  
هلجميعذل  رضنال الفيهالمنلال  الل  ظائمل مداهلما لب د ر لمد َاز ل
ددنَّ ذل ددز ذلمعتمدداينليفل هدد لكل ِّددهل لدد لاهقددرحنلاهلددرَّذل صددصي لاه ن  مركَّ
دددددَلك؛لهعددددد َّل هددددد ليلددددد نلسدددددبًباليفل دددددحك لغافددددد ذلال ل  بددددد ل  القددددد اللاه َّ

لثبيتلطائع.محيبذلال ل ااي ل اصذلال ل 
ل.النلينفعلهبحالاهعم ؛لإيهلا ادلكرَّل- عاىللل–ي أللهللال

لاهعا ني ل. حترلد  ايالالنلاحلمالذلرو ِّ
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 بدايُة الر ِّحلة:
 وتـــامل

 فوائد ذكر املوت
 ددد لباايددد لر لتندددالإىللاهددداارلارتدددر ذلكمدددالالنَّلمي َديدددال ددد لاملـــوت 

يياذل ا  ُ ل  لا حلقيق لاهلاىلاهدهلاللادادللباايُ لر لتناليفلاحليا لاهان
ـــُة فيهدددالال ددداذل الللتلدددكل ليهدددالااندددان؛لقدددالل عددداىل:ل ـــِئ ذسائِّقس  ٍ ُكـــن  ذـس

ل[.581]حلل مران:للال مسو تِّ 
فدددا  منلاللثددددبلا ددد  ؛لأليدددهليدددرىلواإلذســـان ب اـــ: املـــوت: 

ددرًاليفلطا دد لهللاذل  ليقددا لهنف ددهلمددنلاأل مدداللاه دداحل لمددال يف ددهلمق  ِّ
 دزل اد ذل اهلدافرليلدرهلا د  لأليَّدهلل-الهلقدا  ل لد لهللالاعلهلم تعاال

يأتدددحهلمدددنلدييددداهل هددده ا هل ال لدددهل الم اهدددهل ي دددلنهلقددداًالضدددي ًِّقالمظلًمدددال
م  ًشددا؛ل هلددنَّلا دد مَنلثدددبلهقددافلهللا؛ل دداليرادد هلمددنلاهعفدد ل ا   ددانل
 اهلرامددددد ذل اهلدددددافرليلدددددرهلهقدددددافلهللال دددددالينتظدددددرهلمدددددنلاهعدددددحاول اهنََّلدددددالل

ل ا  ا لهدددهليفلكددد  ِّ يددد ذل هدددحه لفدددإنَّلا ددد مَنليتدددحكَّرلا ددد َ لدائًمدددال ي دددتعان
ل قت.

  ددالسددل لاهنددهللالصددل لهللال ليددهل سددلمل ددنلالكددي لاهندداسل ال ددزمهمل
أكثــــرهم ذكــــر،ا للمــــوتت وأكثــــرهم ائــــ عدا ،ا لــــ   أول ــــ  »قددددال:ل

 .( 1)«األكياس  ذهبوا بشرف الدذيا وكرامة اآلخرة
لها دددددددددددددد  لبدددددددددددددداٌول كدددددددددددددد لاهندددددددددددددداسلداتلددددددددددددددد

ل
ل

لفليددددددددددَتلهددددددددددعرملبعددددددددددالاهبدددددددددداولمددددددددددالاهدددددددددداارُلل
                              ل

لر اهلاهعااينل   نهلا نحرم.ل(5)
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ـــــوت هـــــو املنـــــيبة الع مـــــ :   اهرَّريَّددددد لاهلددددداى؛لبدددددهلُ عددددد ىلوامل
صددصائكلاأل مددالذل يُغلددالبدداولاهت بدد ذل يتصددادلم دد لاهعبددا:لإمددالإىلل

لدارلاجلصيم.ل- اهعيا لباذلل-اجلن لدارلاهنعيمذل إمالإىللاهنمل
ـــو تس اللـــذِّ  تس قدددالل عددداىل:ل قِّـــيُ م   ُل قُـــن  َِّّنل ال مس ُ ـــُ  فس ِّذلـــُ  ُم س ـــر ونس مِّ ٍِّ

لُـونس  يُـُسب ِّـُ ُ م  َِّـسا ُكُ ـُ م  تـسع مس ا سةِّ فـس َس ]اجلمعد :للتـُرس  ونس ََِّّلس عساِلِِّّ ال غسي :ِّ وسالشلـ
ل[.8

 ب ت مُوا املوت
فقدددالل ليدددهلهنـــ  الُـــهللا عـــل  هللا عليـــ  وئـــلم عـــن  ـــ  املـــوت 

ملـوت لرـر ذـبه بـ ت فـ ن كـان ب ي مُـ  أحـدكم ا»اه   ل اه   :ل
ب بــد م مُي،ــا فليقــن: اللَــم أحيــ  مــا كاذــ  اويــاة خــ ،ا   وتــوف  

 .( 1)«َّذا كاذ  الوفاة خ ،ا  
وب يــد ُ  لب ي مُــ  أحــدكم املــوت» قداللصددل لهللال ليددهل سددلم:ل

ــ  ب  ــ  َّذا مــات أحــدكم اذقالــ  عملــ ت وَّذ ــ ت َّذ ــ  مــن قبــن أن يإتي ب
 .( 2)«خ ،ا يبيد املؤمن عمره َّب

 ا  درا ل دنل كدرهذل قلد لاهتفلدرلوأع م من املوت الغٍلُة عُـ  
فيددهذل  ددرعلاهعمدد لهددهذل  ددحاليددالل لدد لتفَّدد لاهتَّددَايننل قلدد لاهعقدد ؛لفددإنل
اهعاقدد لمددنلينظددرلإىللمددالبعددالا دد  ؛ل يددثلاحليددا لاحلقيقيدد لاهددهلهددي ل

ـــدلااس اآل  بعدددا المددد  ل اللفنددداف؛لكمدددالقددداللسدددبصايه:ل ـــرسةس  َسِـّــ س وسَِّّنل ال خِّ

                              
لمتفال ليه.ل(5)
لم لم.لر اهل(2)
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اذُوا يـسع لسُمونس  ل[.46]اهعنلب  :للاو سيـسوساُن لسو  كس

 فوائُد ذكر املوت
أكثـــــروا مـــــن ذكـــــر هـــــاذ  »قددددداللاهندددددهللالصدددددل لهللال ليدددددهل سدددددلم:ل

ل.( 1)«اللذات
 ويف اإلكثاا من ذكر املوت فوائد مَُا:

لاليهلثدثل ل لاالستعاادلهلم  لقب ليز هه.ل-5
ددُرلاألمدد ليفلطددل-2  للاهبقددافذل طدد للاألمدد لمددنلالسددباولاليددهليُدَق  ِّ
لاهغفل .
لاليهليُدَز  ِّاليفلاهاييال يُدَرغ ِّبليفلارتر .ل-3
لاليهليه نل ل لاهعبالم ائبلاهايياذل مينعلمنلاألهرل اهبعر.ل-6
لاليهلثدثل ل لاهت ب ل استاراعلمالفا .ل-1
اليهليرقالاهقلد وذل يدامعلاأل دنيل ي د لاه دوائمل يدا  لإىللل-4

لا.اهت اضعل  رعلاهل
 ئ رات املوت وشدت 

ـــُ  قدددالل عددداىل:ل  ُ ـــا ُكُ ـــ س مِّ َ ِّ ذسلِّـــ س مس ـــو تِّ بِّـــاو س رسُة ال مس ـــ   ْست  ئس ـــا وسجس
ـو تِّ [ذل قال:ل51]ق:للَتسِّيدُ  لوسلسو  تـسرسى َِّّذِّ ال لالُِّمونس يفِّ غسمسرساتِّ ال مس

[؛ل سددلرا لا دد  ل غمرا ددهل دديلهددا هل كربددهل فظا تدده؛ل13]األيعددا :ل
ل نها:لكانلبنيلياملاهنهللالصل لهللال ليهل سلملقاهتل ائش لرضيلهللا

                              
لر اهلاهرتمحمل   نهل اهن ائيل ابنلمااه.ل(5)
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فيهددالمددافذلفجعدد ليددات ليدداهليفلا ددافذلفيم دد لهبددالل-ال ل لبدد لل-ركدد  ل
.ل يفلر ايد ل( 1)«ب َّلـ  َّب هللا.. َّن للمـوت ئـ رات» اههل يق ل:ل

ل.( 2)«اللَم أع  ِّ عل  ئ رات املوت»اليهلكانليق لل نالم  ه:ل
ددداأخـــ  ال ـــر  

ً
الليعلمدددهلإاللاهدددحمليعاجلدددهل يح قددده؛للإنَّلهلمددد  لال 

فا يددتلينقعددعلصدد  هل  ضددعكلق  ُددهل ددنلاه دديا لهشددا لاأل ل اهلددرول
 لدد لاهقلددب؛لفددإنَّلا دد َ لقددالَ دداَّلكدد َّلاددزفلمددنلالاددزافلاهبددانذل الضددعكلل
كدد لاار دد لمددنلا ار دده؛لفلددمليددرتعلهلمددرفلقدد  له سددتغاا ؛لالمددالاهعقدد ل

 المدددالاألطدددرا لفقدددالفقدددالغشددديهل س سدددٌ ذل المدددالاهل دددانلفقدددالالبلمدددهذل
الضدددعفهاذل يَددددَ دنلهددد لقدددارل لددد لاالسدددرتا  لبددداألينيل اه ددديا ذل هلندددهلالل
يقددارل لدد ل هدد ؛لفددإنلبقيددتلهددهلقدد  لاددعلهددهل ندداليددز لاهددر  ل اددحهبال
تددد اٌرل غرغدددر لمدددنل لقدددهل صدددارهذل قدددال غددد له يدددهذل هلددد ل ضددد لمدددنل
ال ضددددائهلسددددلر لبعددددالسددددلر ذل كربدددد لبعددددالكربدددد ذل دددد ل بلدددد لر ُ ددددهلإىلل

  ذلفعنددال هدد لينقعددعليظددرهل ددنلاهدداييال ال لهدداذل  ددي لبددهلاحل ددر لاحللقدد
ل اهناام لإنلكانلمنلاخلاسرينذلال لاهفر ل اه ر رلإنلكانلمنلا تقني.

                              
لر اهلاهبوارمل(5)
لر اهلالمحال اهرتمحمل   نه.ل(2)
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 موت املؤمن امحة

 ددددنلبريددددا لرضدددديلهللال نددددهلالنلاهنددددهللالصددددل لهللال ليددددهل سددددلملقددددال:ل
ل.( 1)«املؤمن ميوت بعرق اجلب »

نددهل يددافلمددنلرب ِّددهل ددالاقددرت لمددنلقدداللبعددعلاهعلمدداف:لإقدداليعددرقلابي
لخماهفته.

مبدداليلقدداهليفلمرضددهلمددنلارال ل األ اددا ذلواملــوت كٍــااة للمــؤمن 
ما من مسلم ينيب  أذى من مـر  » قالقاللصل لهللال ليهل سلم:ل

ل.( 2)«فما ئواه َّب حسطل هللا ب  ئي ات  كما َتط الشجر واقَا
 أحسن ال لنل برب 

هللال نهلقدال:لاعدتلرسد للهللالصدل لل نلاابرلبنل بالهللالرضي
ب ميـــوتن أحـــدكم َّب »هللال ليدددهل سدددلمليقددد للقبددد ل فا دددهلبث اددد لاليدددا :ل

ل.( 3)«وهو اسن ال ن باهلل
ُ  ددنلاهظددنلبدداذل عدداىللينبغدديلالنليلدد نلالغلددبل»قــاه القــر هللا: 

 لدد لاهعبددال نددالا دد  لمنددهل دداللاه ددص ل  دد لالنلهللاليرمحددهذل يتجددا رل
نبغدديلجلل ددائهلالنليددحكر هلبددحه ..لقدداللابددنل بدداس:ل نددهذل يغفددرلهددهذل ي

"إ الراليددتملباهرادد لا دد  لفبشددر هلهيلقدد لربددهل  دد ل  ددنلاهظددنلبددهذل إ الل
لكانل ياالفو ف ه".

                              
لر اهلابنلمااهل اهرتمحمل صصصهلاألهباين.ل(5)
لر اهلم لم.ل(2)
لمتفال ليه.ل(3)
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 «ب َّل  َّب هللا»لقُوا موتاكم 
 ددنلالسلسددعيالاخلددارملرضدديلهللال نددهلقددال:لقدداللرسدد للهللالصددل ل

.ل  لقددددنيلا يددددتل( 1)«هللالسق ُِّــــوا موتــــاكم ب َّلــــ  َّب »هللال ليددددهل سددددلم:ل
يلددد نل ددداللاال تضدددارل هدددي لبعدددالإدتددداللا يدددتليفلقددداهلكمددداليفعلدددهل
ددددالذل فائددددا لاهتلقددددنيلالنليلدددد نلحتددددرلكدددد  لا دددد   لهددددهاد ل بعددددعلاجلُهَّ

مســن  كــان »اهت  يدا؛لفُيودَتملهلددملباه دعاد ؛لقدداللصدل لهللال ليددهل سدلم:ل
ل.( 2)«آخُر ك م  ب َّل  َّب هللا  خن اجلُة

 ُحسن اخلا ة ع ماتُ 
لاهنعالبللم لاهت  يال نالا   .ل-5
لُ  نلاهظنلباذل نالا   .ل-2
لا   لههيًااليفلسبي لهللا.ل-3
لالنليل نلحترل ملهلطا  لذ.ل-6
لا   لهيل لاجلمع لال لهنار ا.ل-1
ل رقلاجلبنيل نالا   .ل-4
لم  لا رال ليفليفاسها.ل-7
لا   لحمرًما.ل-8
هعا  لكمدنلميد  لسدااًااذلال لراكًعدالال ل اهيًدالا   لمتلبً البال-1

                              
لر اهلم لم.ل(5)
لر اهلالب لدا د.ل(2)
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لهلتاولهللال عاىل.

 ع مات ئْو اخلا ة
لا   لبغ ل  ب .ل-5
لا   لفجأ .ل-2
ا دد  ل دداللاهتلددب لبا ع ددي لكمددنلميدد  ل  دد ليعدداقرلاخلمددرذلل-3

لال ليتعاط لاهاتانل ا وارا .
لا   لمنتصرًا.ل-6
لا   ل ل لغ لاه ن ل)اهبا  (.ل-1
ل ل اللاهفرارلمنلاهز ك.ا  لل-4
لا   لب ببلاهعشا.ل-7
ل ا لاهقار ل ل لاهنعالبللم لاهت  يال نالا   .ل-8
لاهتلفظلبعبارا ل الل ل لاجلز ل س فلاخلات .ل-1
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 القرب
ييالإىللاحليدددا لاهارتيددد ليفل إ المدددا لا ي دددانلايتقددد لمدددنلاحليدددا لاهدددان

ثلاهعبادل جماراهتمل لد لقاه؛ل يثلميلثلفيهل  ليَْأَ َنلهللال عاىللببع
ُعـونِّ ال ماهلم؛لقالل عاىل:ل ُت قـساهس اس  ِّ اا جِّ ـو  ُهُم ال مس ـدس ْس أسحس ـا حسَّتل َِّّذسا جس

ـم   ـن  وساسائَِِّّ ـا وسمِّ َس ـة  ُهـوس قسائُِّل ا كسلِّمس َس ُ  كس ل َِّّذـل ا تـسرسك  * لسعسل ِّ  أسع مسُن عساوِّ،ا فِّيمس
عسُثونس  ل[.511ذل11:ل]ا  من نلبـسر زسخ  ََِّّلس يـسو  ِّ يـُبـ 

 أوه مُازه اآلخرة
كانل ثمدانلرضديلهللال ندهلإ ال قدكلعن هاين موَل عثمان قاه: 

 ل لقالبل ل  ليب لحليتدهذلفقيد لهده:ل َدْحُكُرلاجلند ل اهندارلفد ل بلديذل
  بلدددديلمددددنل ددددحا؟لفقددددال:لإنلرسدددد للهللالصددددل لهللال ليددددهل سددددلملقددددال:ل

يسـر مُـ ت وَّن ِل القرب أوه مُازه اآلخرةت ف ن يُج مُ  فما بعده أ»
ا لقدال:لقداللرسد للهللالصدل لهللال ليدهل«.ليُج مُ  فما بعده أشد مُـ 

ل.( 1)«ما اأي  مُ ر،ا َّب والقرب أف   مُ » سلم:ل
ما الال ادَ لأل للهيل ل بيتهاليفلقاعلبنيلاجلندادللأخ  اوبي:: 

 اهثَّرى..لالمال لمتلالهنالهيل لهايا لبلد لمنهدالاهعلمدافذل هدل لمنهدال
لمافذل مشَّرلهلالاه احل نلاأل قياف؟!احلل

لفارقدددددددددددددتلم ضدددددددددددددعلمرقدددددددددددددام
ل
ل
ل

لي ًمددددددددددددددالففددددددددددددددارق لاه ددددددددددددددل نل
ل لاهقددددددددددددددددددددددددددددددددددددددالال للهيلدددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

ل
ل
ل

لبددددددددددداذلقددددددددددد ل لمددددددددددداليلددددددددددد نل
ل  

                              
لر اهلالمحال اهرتمحمل   نهلاألهباين.ل(5)
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 ئؤاه القرب

 نلالسل رير لرضيلهللال نهذل نلاهنهللالصل لهللال ليدهل سدلملقدال:ل
َّن املي  ين  ََّل القرب فيجلئ الرجن الناحل يف قربه غـ  فـب  »
  يقاه ل : فيم كُ ؟  -أ  غ  خائف وب مذعوا  - شعوف وب

فيقـــوه: كُـــ  يف اإلئـــ  . فيقـــاه: مـــا هـــذا الرجـــن؟ فيقـــوه  مـــد 
عل  هللا علي  وئلم جاْذا بالبيُات مـن عُـد هللا فنـدقُاه. فيقـاه 
ل : هـن اأيـ  هللا؟ فيقـوه: مـا يُبغـ  ألحـد أن يـرى هللات فيٍـرل  لـ  

ليَا االم بعرَا بعر،ا فيقاه ل : اذ ر ََّل فرجة قبن الُاات فيُ ر َّ
مــا وقــا  هللات   يٍُــرل  لــ  قبــن اجلُــةت فيُ ــر ََّل زهر ــا ومــا فيَــات 
فيقــاه لــ : هــذا مقعــد . ويقــاه لــ : علــ  اليقــ  كُــ ت وعليــ  مــ  

ل«.وعلي  تبعث َّن شاْ هللا
وجيلئ الرجن السـْو يف قـربه فبع،ـا مشـعوف،ات فيقـاه لـ : »قال:ل

ــ : مــا هــذا الرجــن؟ فيقــوه: فــيم كُــ ؟ في قــوه: ب أ ا . فيقــاه ل
مسعــ  الُــاس يقولــون قــوب فقل ــ ت فُيٍــرل  لــ  قبــن اجلُــةت فيُ ــر ََّل 
زهر ــا ومــا فيَــات فيقــاه لــ : اذ ــر مــا عــرف هللا عُــ ت   يٍــر  لــ  
ــا فيقــاه لــ : هــذا  الــم بعرــَا بعر، فرجــة قبــن الُــاات فيُ ــر َّليَــا اس

ـــ  ِّ كُـــ ت وعل يـــ  مـــ ت وعليـــ  تُبعـــث َّن شـــاْ مقعـــد ت علـــ  الشل
ل.( 1)«هللا

 عذا  القرب وذعيم 
ابدددددتل دددددحاولاهقدددددالباهلتددددداول لاه دددددن ل ا مجدددددا ؛لقدددددالل عددددداىل:ل

 ِاِ  عس ِّـيم ِّ  ُل يـُرس  ونس ََِّّلس عسذس َُم  مسرلتـس   [ذل قدالل515]اهت بد :للئسُُـعسذ ِّبـُ
                              

ل صصصهلاهب ص م.ابنلمااهلل(5)



 

 15 ؟ أين تذهبــون
 

ـا وسحساقس بِّآهِّ فِّر عسـو نس ُئـوُْ ال عسـذسا ِّ * الُلـسبصايه:لل- َس اُا يـُع رسُضـونس عسلسيـ 
ـــدل ال عســـذسا ِّ  لُـــوا آهس فِّر عســـو نس أسشس ـــاعسُة أس  خِّ ـــيوا وسيـســـو  س تـسُقـــوُ  السل لغُـــُدووا وسعسشِّ

ل[.64ذل61]غافر:ل
  نلاهاافلبنل ارولرضيلهللال نهل نلاهنهللالصل لهللال ليهل سلمل

قدال:للال قسو هِّ الثلابِـّ ِّ يـُثسب ِّـُ  هللاُ الـلذِّينس آمسُُـوا بِـّاليهلقالليفلق هدهل عداىل:ل
يزهددتليفل ددحاولاهقدداذليقدداللهدده:لمددنلربدد ؟لفيقدد ل:لرسلهللاذل يبيدديل»

ل.( 1)«حممالصل لهللال ليهل سلمل
  ددددنلاليدددد لرضدددديلهللال نددددهلالنلاهنددددهللالصددددل لهللال ليددددهل سددددلملقددددال:ل

ل.( 2)«تدافُوا لدعوت هللا أن يسمع م عذا  القربب لوب أن »
َّن العبــد »لصددل لهللال ليددهل سددلم:ل  نددهلاليًضددالقددال:لقددالليددهللالهللا

َّذا وضـــ  يف قـــربهت وتـــوَل عُـــ  أعـــ اب ت َّذـــ  ليســـم  قـــر  ذعـــا َمت 
ــ : مــا كُــ  تقــوه يف هــذا  ــ ت فيقــوبن ل قــاه: يإتيــ  مل ــان فيقعداذ
الرجــن؟ فإمــا املــؤمن فيقــوه أشــَد أذــ  عبــد هللا وائــول ت فيقــاه لــ : 

ا مـن اجلُـة. قـاه اذ ر ََّل مقعد  من الُاات قد أبدل  هللا بـ  مقعـد، 
ل«.ذهللا هللا عل  هللا علي  وئلم: ف امها مجيع،ا

ما كُ  تقـوه يف هـذا الرجـن؟ »فيقاللهه:لوأما املُافَ وال افر 
فيقــوه: ب أ  ا ت كُــ  أقــوه مــا يقــوه الُــاس. فيقــاه: ب  ايــ  
وب تليــــ ت ويرــــر  َالــــااق مــــن حديــــد ضــــربةت فينــــي  عــــي ة، 

ل.( 3)ل«يسمعَا من يلي  غ  الثقل 
                              

لمتفال ليه.ل(5)
لر اهلم لم.ل(2)
لمتفال ليه.ل(3)
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 زواوا القبوا

زواوا » ددثلاهنَّددهللانلصددل لهللال ليددهل سددلمل لدد لريددار لاهقبدد رلفقددال:ل
ل.( 1)«القبوا ف هنا تذكر املوت

الســـ   » كددانلاهندددهللالصددل لهللال ليدددهل سددلملإ الال ددد لا قددابرلقدددال:ل
علي م أهن الدياا مـن املسـلم  واملـؤمُ ت أذـ م السـابقون وَّذـا َّن 

لُـا فـرو و ـن ل ـم تبـ ت أئـإه هللا لُـا شاْ هللا ب م بحقونت أذـ م 
ل.( 2)«ول م العافية

 أئبا  عذا  القرب
يلدددد نل ددددحاولاهقددددال لدددد لمعاصدددديلاهقلددددبل اهعددددنيل األ نل اهفددددمل
 اهل دددانل اهدددبعنل اهفدددرال اهيدددال اهراددد ل اهبدددانلكلدددهذل قدددال ردلاه  يدددال

لباهعحاوليفلاهقال ل لكث لمنلا عاصيل اهحي ولمنها:
لاهلحول-2للاهغيب ل اهنميم ل-5
ل ا لاالستاافلمنلاهب ل.ل-6لللاخلياي .ل-3
ل.اهزىنل-4للإضا  لاه   .ل-1
ل.الك لاهر ِّبال-8للل.اه رق ل-7
لإسباللاهثياول لاًا.ل-51للل.اهقت ل-1
لسبلاه صاب ل بغضهم.ل-52لللاهبا  .ل-55
لهرولاخلمر.ل-56لل رعلاهزكا .ل-53

                              
لر اهلم لم.ل(5)
لر اهلم لم.ل(2)



 

 17 ؟ أين تذهبــون
 

 أشراو الساعة
 ظهددددرلقبدددد لقيددددا لاه ددددا  ذلل دددديلاهع مددددا لاهددددهأشــــراو الســــاعة 

ــــن  فيلدددد نل ق  هددددالدهدددديً ل لدددد لقددددروليدددد  لاهقيامدددد ؛لقددددالل عدددداىل:ل َس فـس
ا َس رساُ  ْس أسش  ا َُم  بـسغ  سة، فـسقسد  جس ُ  ُُرونس َِّّبل السلاعسةس أسن  تسإ تِّيـس ل[.58]حمما:لليـس

َل ال قسمسرُ  قالل عاىل:ل ل[.5]اهقمر:للاقـ  ـسرسبس ِّ السلاعسُة وساذ شس
الليعلمدددهلإاللهللال عددداىلذل  ليُْعلدددعل ليدددهلاللملددد لســـاعة ووقـــ  ال

ـــدس اس  ِّ بس مقدددرول الليدددهللالمرسددد لكمدددالقدددالل عددداىل:ل  ُ ـــا عِّ َس قُـــن  َِّّالســـا عِّل ُم
سا  ِّ بس تـسإ تِّيُ م  َِّّبل بـسغ  سـة،  ا َِّّبل ُهوس ثـسُقلس   يفِّ السلمساوساتِّ وساأل  َس ا لِّوسق  ِّ َس لجُيسل ِّي

ل[.587]األ را :ل
ددنَّ لكثدد لمددنلاهع مددا لاهددهلذلــ   ومــ  فقددال ردليفلاهلتدداول اه ن

دددام لهلدددحالاهلددد نذل قدددال  ندددحرلبقدددرولقيدددا لاه دددا  ل   ددد للاهددداَّمارلاهشَّ
لَق َّملاهعلمافلالهراطلاه ا  لإىللق مني:

لالهراطلكاى.ل-2لالهراطلصغرى.ل-5
 أشراو الساعة النغرى

مددال لكثدد  لاددًاالمنهددالمددالاهددرل منهددالأشــراو الســاعة النــغرى 
ليظهرذلإاللالهنال تابعليفلاهظه رلي ًمالبعالي  ذل منل ه :

بعث لاهندهللالصدل لهللال ليدهل سدلم:لهق هدهل ليدهلاه د  ل اه د  :لل-ال
ل.(1)«بعث  أذا والساعة كَات  وأشاا بإعبعي  السلبلابة والوئال »

                              
لمتفال ليه.ل(5)
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فقدددالقدددالل ليدددهلاه ددد  ل صدددل لهللال ليدددهل سدددلم؛مـــوت الُـــهللا  -2

اعــــُد   ئــــ وا بــــ  يــــد  »اهدددد لرضدددديلهللال ندددده:ل اه دددد  لهعدددد  لبددددنلم
الســاعة: مــوف   فــ   بيــ  املقــدس   موتــان يإخــذ فــي م كعقــا  
الغــــُمت   ائ ٍاضــــة املــــاه حــــَّت يُعالــــ  الرجــــن مائــــة  يُــــاا في ــــن 
ئاخال،ات   ت ون ف ُة بيـُ م وبـ  بـ  األعـٍر فيغـداون فيـإتوذ م 

.ل قالالهدارل( 1)«ر ألٍ،اَت  مثاذ  غاية )ااية( َت  كن ِّ غاية اثُا عش
ل حالاحلايثلإىللبععل  ما لاه ا  .

تقـــاتلوا خـــوز،ا »قتددداللاهعجدددم؛لهق هدددهلصدددل لهللال ليدددهل سدددلم:لل-3
 .( 2)«وكرمان من األعاجم

ب تقـو  السـاعة »قتاللاهيهد د؛لهق هدهلصدل لهللال ليدهل سدلم:لل-6
حــــَّت يقاتــــن املســــلمون اليَــــو   فيقــــ لَم املســــلمون  حــــَّت   بــــ  

ـــا ل  مـــن وااْ اوجـــر والشـــجرت فيقـــوهاليَـــو  اوجـــر والشـــجر: ي
مسلم! يا عبد هللا! هـذا يَـو  خ خلٍـ ت تف عـاه فاق لـ ت َّب الغرقـد 

ل.( 3)«ف ذ  من شجر اليَو 
مـــن »هق هدددهلصدددل لهللال ليدددهل سدددلم:لاذ شـــاا مـــوت الٍجـــإة   -5

ل.( 1)«لاقرتا  الساعة.. أن ي َر موت الٍجإة
بددد ليفل دددحالاهع دددرذل راد ل قدددالاهدددر ل دددحهلاهع مددد لبشدددل لك

                              
لر اهلاهبوارم.ل(5)
لر اهلاهبوارم.ل(2)
لمتفال ليه.ل(3)
لر اهلاهعااينل   نهلاألهباين.ل(6)
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ــ» ددادل دداال لا دد  لب ددببلمددالي ددم ل ؛ل«ةالســ  ة القلبيــة املٍاج 
لي أللهللال عاىللاهعف ل اهعافي ل االستعاادلهلم  ل هقافلهللال زل ا .

َّذا ُضـــيع  »ضددديا لاألمايددد ؛لهق هدددهلصدددل لهللال ليدددهل سدددلم:لل-4
 .(1)«األماذة فاذ  ر الساعة

ب تقو  السـاعة »ل ليهل سلم:لاه رلاهشرع؛لهق ههلصل لهللال-7
حــَّت تل ــَ قبائــن مــن أمــ  باملشــرك ت وحــَّت تعبــد قبائــن مــن أمــ  

 .( 2)«لاألوثان
لرفعلاهعلمل اه رلاجله .ل-8
لايتشارلهرولاخلمر.ل-1
لايتشارلاهزىن.ل-51
لقل لاهراالل كثر لاهن اف.ل-55

 يالل لد لاألربعد لاه دابق لمدالر اهلاليد لبدنلماهد لرضديلهللال ندهل
َّن مـن أشـراو السـاعة أن »اهندهللالصدل لهللال ليدهل سدلملاليدهلقدال:لل ن

يُرفــ  العلــم وي َــر اجلَــنت ويٍشــو البذــات وُيشــر  اخلمــرت ويــذه: 
ل.( 3)«الرجاهت وتبق  الُساْت حَّت ي ون خلمس  امرأة قيم واحد

ــــد  »ايتشددددارلاهربددددا؛لهق هددددهلصددددل لهللال ليددددهل سددددلم:لل-52 ــــ  ي ب

                              
لر اهلاهبوارم.ل(5)
لر اهلالب لدا دل اهرتمحمل صصصهلاألهباين.ل(2)
لمتفال ليه.ل(3)
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ل.( 1)«لالساعة ي َر الربا

الملقلدد لبركدد لاه قددتل ق ددرلاهزمددانل سددر  لتقــاا  البمــان: ل-53
مددر رهذل قيدد :لا ددرادل دد لا تبددارلب سددائ لاال  ددالل ا  اصدد  لاحلايثدد ل

لاههلاتت ر لاأل قا ل  فر لاألرمن .
لكثر لاهقت .لل-56
لإهقافلاهشن ليفلاهقل و.ل-51

ي قـــاا  البمـــان » يشدددهال دددالسدددبالق هدددهلصدددل لهللال ليدددهل سدددلم:ل
قدداه ا:ل«. العلــمت وت َــر الٍــلت ويُلقــ  الشــُ  ويس ثــر ا َــر ويُقــب  

ل.( 2)«الق ن: » مالاهلرا؟لقال
َّن هللا ب »مدددد  لاهعلمدددداف:لهق هددددهلصددددل لهللال ليددددهل سددددلم:لل-54

يقــب  العلــم اذ باع،ــا يُ بعــ  مــن الُــاست ول ــن يقــب  العلــم بقــب  
ل.( 3)«العلماْ
ــــببزه: ل-57 ــــرة ال ب تقــــو  »هق هددددهلصددددل لهللال ليددددهل سددددلم:لكث

.ل قددالكثددر لاهددزالرلليفل ددحالاهع ددرل( 1)«الســاعة حــَّت ت ثــر الــببزه
لبشل لكب ذلي أللهللالاه  م ل اهعافي .

رترف لا  ااال اهتبا يلفيها؛لهق ههلصدل لهللال ليدهل سدلم:لل-58

                              
لر اهلاهعااينل قاللا نحرم:لر ا هلر ا لاه صي .ل(5)
لمتفال ليه.ل(2)
لمتفال ليه.ل(3)
لر اهلاهبوارم.ل(6)
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ل.( 1)«ب تقو  الساعة حَّت ي باه  الُاس يف املساجد»
ب »هل سدددلم:لهق هدددهلصدددل لهللال ليددداز هـــاا أا  العـــر : ل-51

ل.( 2)«تقو  الساعة حَّت تعو  أا  العر  مروج،ا وأهناا،ا
ب »هق هددهلصددل لهللال ليددهل سددلم:لظَــوا جبــن مــن ذهــ:: ل-21

تقو  الساعة حَّت اسر ا لٍرات عـن جبـن مـن ذهـ: يق  ـن الُـاس 
ل.( 3)«علي 

هق هددهلصددل لهللال ليددهل سددلم:لاذ شــاا ال لــرب   بــ  الُســاْ: ل-25
أمــ  اجــاه يركبــون علــ  ئــرو  كإشــباه الرحــاه  ئـي ون يف آخــر »

يُبلــــون علــــ  أبــــوا  املســــاجد ذســــالهم كائــــيات عاايــــاتت علــــ  
ل.( 1)«الوئَم كإئُمة البخ  العجافت العُوهن  ف هنن ملعوذات

:لهق هددهلصددل لهللال ليددهل سددلمل-22 ب تقــو  الســاعة : » ددرُعلاحلَدد  ِّ
ل.( 5)«حَّت ب ُاسج  البي 

 ددا الاألتدد ق؛لهق هددهلصددل لهللال ليددهلايتشددارلاهُفصددشل مل-23
ٍس  فت وقاليعــة الــرحمت » سددلم:ل ٍُ ــف والــ ـل مــن أشــراو الســاعة: ال

ل.( 6)«وختوين األم ت وائ مان اخلائن

                              
لر اهلالمحال ابنل بانل صصصهلاألهباين.ل(5)
لر اهلم لم.ل(2)
لمتفال ليه.ل(3)
لر اهلالمحال صصصهلالمحالهاكر.ل(6)
لر اهلاحلاكمل صصصهلاألهباين.ل(1)
ل اهعااينل صصصهلاألهباين.لر اهلالمحال(4)
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22 

 
 أشراو الساعة ال ربى

المدددال  مدددا لاه دددا  لاهلددداىلفإهندددال قدددعلمجيًعددداليفل قدددتلمتقدددارول
يهدددالإاللرمدددنلادددًاالقبددد لقيدددا لاه دددا  ؛لفددد ليف ددد لبدددنيلاهع مددد ل اهدددهل ل

ي دد ؛لفعددنلالسل ريددر لرضدديلهللال نددهذل ددنلاهنددهللالصددل لهللال ليددهل سددلمل
خــرو  اآليــات بعرـــَا علــ  َّثــر بعـــ  ي  ــابعن كمــا ت ـــاب   »قددال:ل

ل.(ل5)«لاخلرز يف الُ ا 
ــــن حجــــر:   قددددالابددددتلالنلاريددددا لاهعظددددا لمثدددد لقــــاه اوــــافر اب

ل.(ل2)اه ل ؛لإ الايقععل ناارلاخلررلب ر  ل
ل- ددحهلاألهددراطليفل ددايثل حيفدد لبددنلالسدديال قددال كددر لالغلددبل

قدددال:لاطلدددعلاهندددهللالصدددل لهللال ليدددهل سدددلمل ليندددال  دددنلل-رضددديلهللال ندددهل
َّهنــا لــن »قدداه ا:ليددحكرلاه ددا  ذلقددال:ل«لمــا تــذاكرون؟»يتددحاكرلفقددال:ل

الــدخانت والــدجاهت »فددحكر:ل«لتقــو  حــَّت تــرون قبلَــا عشــر آيــات
بـن مـر  عـل  والدابةت و لو  الشمئ من مغراـات وذـبوه عيسـ  ا

هللا عليـــــ  وئــــــلم ويــــــإجو  ومــــــإجو ت وث ثــــــة خســــــوفت خســــــف 
باملشــرقت وخســف بــاملغر ت وخســف عبيــرة العــر ت وآخــر ذلــ  

ل.(ل3)«ذاا ختر  من اليمن تالر  الُاس ََّل  شرهم
 وأشراو الساعة ال ربى ه :ل

                              
لر اهلاهعااينل صصصهلاألهباين.ل(5)
لف لاهبارم.ل(2)
لر اهلم لم.ل(3)
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 خرو  املَد  -1
را لمنلال  لاهبيتللراليفلحتدرلاهزمدانلهن در لاهداينلواملَد : 

مدددعلاهفدددرذل د دددرلال ددد لاهلفدددرل اهزياقددد ذل يفلرمندددهل ظهدددرلاهاكددد ليفل ق
اهدددزر  ل اهثمدددارذل  لثدددرلاألمددد الذل يعددد دلهلددداينلقهدددرهل سدددلعايهذل مدددنل

لاأل اديثلاه صيص لاههل كر لا هام:
ـــدذيا »قددداللرسددد للهللالصدددل لهللال ليدددهل سدددلم:لل-5 ب تـــذه:  ال

وائـم أبيـ   حَّت ميل  العر  اجن من أهن بي  يـوا   امسـ  امسـ ت
ل.(ل5)«ائم أ 

أبشركم باملَـد ت يبعـث » قاللرس للهللالصل لهللال ليهل سلم:ل
علـ  اخــ  ف مـن الُــاس وزبزهت فــيمس األا  قسـال،ا وعــدب، كمــا 

ل.(ل2)«مل   ظلم،ا وجوا،ا
 خرو  املسي  الدجاه -2

المتدددهلب دددفا لا  دددي لوقـــد أخـــرب الُـــهللا عـــل  هللا عليـــ  وئـــلم 
 دد ليعرفددهلا  مندد نل الليفتندد نلبددهذل الليغددرت نللاهددااالل هددللهل  يلتدده

مبالاريدهلهللال لد ليايدهلمدنلتد ارق؛لفهد لراد لكدافرلمدنلبد لحد لال د رل
لاهعنيلاهيمىنذلملت ولبنيل ينيهلكافرذليقرالل ه لك لم لم.

 دد لقدداللفيهددالاهنددهللالصددل لهللالوف ُــة الــدجاه مــن أع ــم الٍــل  
ـــا  ا» ليدددهل سدددلم:ل ـــ  خلـــَ آ   ََّل قي لســـاعة أمـــر أكـــرب مـــن مـــا ب

                              
لر اهلالب لدا دل اهرتمحمل المحال صصصهلاألهباين.ل(5)
لر اهلالمحال  االإسنادهلا نحرم.ل(2)
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ل.(ل5)«الدجاه
 ومن األحا يث ال  وا ت يف شإذ :ل
ب وقـد أذـذا أم ـ  مـا مـن ذـهللا َّ»ق ههلصدل لهللال ليدهل سدلم:لل-5

ــإعوات األعــوا ال ــذا  أ ــيئ ب ــ  أعــوات وَّن اب ــم عــب وجــن ل ب أذ
يقــــرله كــــن ».ل يفلر ايدددد ل  ددددلم:ل(ل2)«م  ــــو  بــــ  عيُيــــ ت   ف ا

ل«.مؤمن كات: وغ  كات:
َّن الـــدجاه  ـــر  وَّن معـــ  » قددداللصدددل لهللال ليدددهل سدددلم:لل-2

مــاْ وذــاا،ا فإمــا الــذ  يــراه الُــاس مــاْ فُــاا َتــرقت وأمــا الــذ  يــراه 
الُاس ذاا،ا فماْ باا  عذ ت فمن أ اك  مـُ م فليقـ  يف الـذ  يـراه 

ل.(ل3)«ذاا،ا ف ذ  ماْ عذ   ي:
 ليٍُـرن الُـاس مـن الـدجاه يف» قاللصل لهللال ليهل سدلم:لل-3
ل.(ل6)«اجلباه
لـــيئ مــــن بلــــد َّب ئــــيالؤه » قددداللصددددل لهللال ليدددهل سددددلم:لل-6

الدجاه َّب م ة واملديُةت وليئ ذق: مـن أذقااـا َّب عليـ  امل ئ ـة 
ل.(1)«عاف  َترئَما

ل
                              

لر اهلم لم.ل(5)
لمتفال ليه.ل(2)
لمتفال ليه.ل(3)
لر اهلم لم.ل(6)
لر اهلم لم.ل(1)
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 ذبوه عيس  بن مر  -3
يندددزلل ي ددد لبدددنلمدددرَّلالاندددافل اددد دلاهدددااالل إف دددادهليفلاألر ذل

 نل لدد لقتدداللاهددااالل االيت ددارلفينضددملإىللاهعائفدد لا ن دد ر ذل اتمعدد
لهإلس  ل اهااف لمنلال  لاهلتاو.

 ومن األ لة عل  ذبول :ل
ـــُرنل اِّســـا وساتلبُِّعـــونِّ قولـــ  تعـــاَل:  -1 ـــاعسةِّ فســـ س  س  ـس لوسَِّّذلـــُ  لسعِّل ـــم  لِّلسل

[لالملالنليز هددهلقبدد ليدد  لاهقيامدد ل  مدد ل لدد لقددرولقيددا ل45]اهزتددر :ل
لاه ا  .
تِّــ ِّ وس ق هددهل عدداىل:لل-2 ُسنل بِّــ ِّ قـسب ــنس مسو  مِّ ــنِّ ال  ِّ ســا ِّ َِّّبل لسيُـــؤ  ــن  أسه  َِّّن  مِّ

ا يد، َِّ م  شس َِّ ل[.511]اهن اف:للوسيـسو  س ال قِّيسامسةِّ يسُ وُن عسلسي 
والذ  ذٍسـ  بيـدهت ليوشـ ن » قاللصل لهللال ليهل سلم:لل-3

ـــا عـــا ب، في ســـر النـــلي:ت ويق ـــن  أن يُـــبه فـــي م ابـــن مـــر  ح م،
  اوـــر ت ويٍـــي  املـــاه حـــَّت ب يقبلـــ  أحـــدت حـــَّت اخلُبيـــرت ويرـــ

ل.(ل5)«ت ون السجدة الواحدة خ ،ا من الدذيا وما فيَا
 قدددالبيندددتلاأل اديدددثلاه دددصيص لالنل ي ددد لبدددنلمدددرَّل ددد لاهدددحمل
سدددديقت لاهدددداااللدربتددددهل نددددالبدددداولهددددالبفل ددددعنيذلر ىل هدددد لم ددددلمل

ددديهملهللال عددداىللمدددن فتنددد لل غددد هذل بقتددد لاهددداااللي دددرتي لا  منددد نل ينج ِّ
ل ظيم لال للتلالغلبلاهناس.

                              
لفال ليه.متل(5)
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 خرو  يإجو  ومإجو  -1

ق  لمنلاهبشرليف ا نليفلاألر ذل تدر اهملويإجو  ومإجو : 
 ومن أ لة خروجَم:  م لمنل  ما لاه ا  لاهلاىذل

ــن  ُكــن ِّ ق هددهل عدداىل:لل-5 ــ   يســإ ُجوُ  وسمســإ ُجوُ  وسُهــم  مِّ ــَّتل َِّّذسا فُ ِّ س حس
ُلونس  ُ سِّ ل[.14ياف:ل]األيبلحسدسِ  يـس

ـُدونس ق ههل عداىل:لل-2 ٍ سِّ ِّ َِّّنل يسإ ُجو س وسمسإ ُجو س ُم قساُلوا يسا ذسا ال قسر ذـس  
ــدوا َُم  ئس ــُـس ــا وسبـسيـ  ُس ُـس ــنس بـسيـ  َس عس ــا عسلســ  أسن   ــُن لســ س خسر ج، ْس عس ــن   َس سا  ِّ فـس ليفِّ األ 

ل[.16]اهلهك:ل
ـــــــإجو  » قددددددداللصدددددددل لهللال ليدددددددهل سدددددددلم:لل-3 .. ويبعـــــــث هللا ي
و ت وهم من كن حد  يُسلون فيمر أول   عل  حب ة  ربية ومإج

ل.(ل5)«فيشربون ما فيَا
 قالالهار لاأل اديثلاه صيص لإىللالنليهللاَّلهللال ي  ل منلمعهل
منلا  مننيلسيص در نلب دببلإف دادليدأا ال مدأا اليفلاألر ذلا ل
ي ددددتغيثل ي دددد ل الصددددصابهلبدددداذل ددددزل ادددد ذلف سدددد لهللال لدددديهملد ًدال

لهدددملبدددهذل ددد لتتلددد لاألر ل،ثدددثهمل يتدددنهمذلا ليبعدددثلهللالصدددغ ًاليهل
لط ًالفتصم ل ل لاجلثثل  عر هال يثلهافلهللا.

                              
لر اهلم لم.ل(5)



 

 27 ؟ أين تذهبــون
 

 وقو  اخلسف -5
 ل قعلبعا؛ل ا البا شرقذل حترلبدا غروذلوهو خسوف ث ث 

 ااهثل،زيدر لاهعدروذل  د لدمدارلهدام لثددافلهبدحهلاهند ا يلقبد لقيدا ل
هقيامد ذل قدال كدر لاحلدايثلاهدحملاه ا  ذل  ق  هالدهيد ل لد لقدرولا

لدلل ليها.
 ظَوا الدخان -6

ـــ  قدددالل عددداىل:ل اِن ُمبِّـــِ  * يـسغ شس ُْ بِّـــُدخس ا ـــمس ـــو  س تســـإ فِّ السل ـــ:  يـس فساا تسقِّ
ا عســذسا   أسلِّــيم   ــذس [ل  دد لدتددانلل ظدديمذل55ذل51]اهدداتان:للالُلــاسس هس

 ق  ددددهلدهيدددد ل لدددد لقددددرولقيددددا لاه ددددا  ؛لقدددداللصددددل لهللال ليددددهل سددددلم:ل
 اوا باألعمـاه ئـ ،ا: الـدجاهت والـدخانت و ابـة األا ت و لـو  با»

ل.(ل5)«الشمئ من مغراات وأمر العامةت وخوينة أحدكم
  لو  الشمئ من مغراا -7

 إ الطلعدتلاهشدم لمددنلمغرهبدالالغلدالبدداولاهت بد ذل  ليقبد لإميددانل
 س بس يـسو  س يسإ فِّ بـسع ُ  آيساتِّ اسب ِـّال ال ليلنلحمنلمنلقب ؛لقالل عداىل:ل

ــر،ا يـ  ــبس   يفِّ َِّّميساهنِّـسا خس ـن  قـسب ـُن أسو  كسسس ــا ِلس  تسُ ـن  آمسُســ   مِّ َس ـا َِّّميساذـُ ٍ س، ـُ  ذـس ٍس ليـسُـ 
ل[.518]األيعا :ل

ب تقــو  الســاعة حــَّت تاللــ  » قدداللاهنددهللالصددل لهللال ليددهل سددلم:ل
الشمئ من مغراات ف ذا  لع  فرآها الُاس آمُوا أمجعون  فـذا  

مياهنا ِل ت ن آمُ  من قبن أو كسب  يف َّمياهنا ح  ب يٍُ  ذٍس،ا َّ
                              

لر اهلم لم.ل(5)
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ل.(ل5)«خ ،ا

 ظَوا الدلابة -8
لراهددالهللال عدداىللمددنلاألر ل ن دد لاهندداسل  بددنيلهلددملوهــ   ابــة 

ف ددداد مل اهدددتغاهلملباهف دددال ا عاصددديذل هلنهدددالإ الترادددتلاللينفدددعل
لبعالتر اهالا ميانل اهت ب .

ُه عس قالل عاىل:ل سا  ِّ وسَِّّذسا وسقـس س ال قسـو  ـنس األ  ُـم   سابـلة، مِّ ُسـا  َس رسج  م  أسخ  َِّ لسـي 
اذُوا بِّآيساتُِّسا بس يُوقُُِّونس  َُم  أسنل الُلاسس كس ل ُِّم ل[.82]اهنم :للُت س

ـــا »قددداللصدددل لهللال ليدددهل سدددلم:ل ن ب يٍُـــُ  ذٍس، ـــرسج  ثـــ ث َّذا خس
َّمياهنـــا ِل ت ـــن آمُـــ  مـــن قبـــن أو كســـب  يف َّمياهنـــا خـــ ،ا:  لـــو  

ل.(ل2)«راات والدجاهت و ابة األا الشمئ من مغ
لي أللهللالالنليع منالمنلاهفرلمالاهرلمنهال مالبعن.

 ظَوا الُاا -9
اه رليدارل ظيمد لجدرالمدنلوآخر ع مات الساعة ال ربى ه  

اهيمنذلفتعردلاهناسل    قهملإىللالر لاحملشر؛ل  حالاحلشرل بار ل نل
 اديددثذل يلدد نللميددعلاهندداسليفلملددانل ا ددال  دد لاهشددا لكمدداليفلاأل

لاحلدايثلاهدحمل  ه لقب لاهنفخليفلاه  رل صعالاهعبادلمجيًعاذل قالمدرَّ
ـــاا ختـــر  مـــن » دددادلالهدددراطلاه دددا  لاهلددداىذل فيددده:ل وآخـــر ذلـــ  ذ

                              
لمتفال ليه.ل(5)
لر اهلم لم.ل(2)
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ل.(ل5)«اليمن تالر  الُاس ََّل  شرهم
 الٍُخ يف النوا

ـــقدددالل عددداىل:ل مس ِّـــِذ يـســـو    عسسِّ لِّ س يـسو  ـــرس يفِّ الُلـــاُقواِّ * فســـذس    * فســـ ِّذسا ذُقِّ
ــ ِ  ــُر يسسِّ ــافِّرِّينس غسيـ  [لقدداللابددنل بدداس:لاهندداق رل51-8]ا دداار:للعسلســ  ال  س

ل  لاه  ر.
 قالاافلال راسلإىللاهنهللالصدل لهللال ليدهل سدلملفقدال:لمدالاه د ر؟ل

ذل قاللصدل لهللال(2)«قرن يٍُخ في »فقاللاهنهللالصل لهللال ليهل سلم:ل
لقـرنت وائـ م  كيف أذعم وعاح: القرن قـد الـ قم ا» ليهل سلم:ل

ل«.اإلذن حَّت يؤمر بالٍُخ فيٍُخ
فلدأنل هدد لاقدد ل لد لالصددصاولاهنددهللالصدل لهللال ليددهل سددلملفقددالل

ل.(3)«قولوا: حسبُا هللا وذعم الوكين»هلم:ل
 املوكلن بالٍُخ يف النوا

إىللالنلاهندددددافخليفلاه ددددد رل ددددد لإسدددددرافي ذلذهـــــ: بعـــــ  العلمـــــاْ 
ل-رمحددهلهللالل-رل   ددبلحتددر نلإىللاليددهلغدد لإسددرافي ذل مجددعلابددنل جدد

بدددنيلاهقددد هنيلبدددأنلال دددالا  ئلددد ليدددنفخليفوددد لاه دددعاذل إسدددرافي ليدددنفخل
ليفو لاهبعث؛لفيل نلك مهالقاليفخليفلاه  رذل لتمعلبحه لاألده .

 
                              

لر اهلم لم.ل(5)
ل  نهلاهرتمحمل صصصهلابنل بانل احلاكم.ل(2)
لر اهلاهرتمحمل   نه.ل(3)
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 عد  الٍُخات

ــا الرلا ِّفســةُ قددالل عدداىل:ل َس ُع ــُة * تـس  بـس ٍس ]اهنار ددا :لليـســو  س تـسر ُجــُف الرلاجِّ
افددد :لاهنفوددد لاأل ىلذل اهرادفددد :لاهنفوددد ل[ذلقددداللابدددنل بددداس:لاهرا7ذل4

لاهثايي .
يدددرىلبعدددعلاهعلمدددافلالهنمددداليفوتدددانلفقددد :لاأل ىل:ليفوددد لاه دددعاذل

ل اهثايي :ليفو لاهبعث.
المددداليفوددد لاهفدددز لفددد ىلالصدددصاول دددحالاهدددرالملالهنددداليفوددد لاه دددعا؛ل
لألهنملإ الفز  الصعق ال ما  اذل صص ل حالاهرالملاهقرطهللاليفلاهتحكر .

مدددنلاهعلمدددافلالهندددالاددد فليفودددا ؛لفيزيدددا نلل يدددرىلاهدددبععلارتدددر
ٍسبِّ س يفو لاهفز لم تاهنيل ليهالبق ههل عداىل:ل ٍسُخ يفِّ الن واِّ فـس وسيـسو  س يـُُـ 

ــرِّينس  ُه  ساخِّ ــو  ْس هللاُ وسُكــنخ أستـس ــا ــن  شس سا  ِّ َِّّبل مس ــن  يفِّ األ  ــمساوساتِّ وسمس ــن  يفِّ السل مس
*رمحهلهللال؛لفقالقاللل-[ذل منل  الفلاحلافظلابنلكث ل87]اهنم :لل

لال عاىلل نل  للي  ليفو لاهفز ليفلاه  رذل   لكمدال»يفل ف  ه:ل
ادددافليفلاحلدددايثلقدددرنليدددنفخلفيدددهذل يفل دددايثلاه ددد رلالنلإسدددرافي ل ددد ل
اهددحمليددنفخلفيددهلبددأمرلهللال عدداىلذلفيددنفخلفيددهلال اًلليفودد لاهفددز ل يع هلددا؛ل

هندداسلمددنل  هدد ليفلحتددرل مددرلاهدداييال ددنيل قدد  لاه ددا  ل لدد لهددرارلا
ل«.األ ياف

 ذٍخة النعَ
 لدد نلبعددال شددرلاهندداسليفلاهدداييالإىللالر لاحملشددرلوهــذه الٍُخــة 

ــــخس يفِّ باهشددددا ؛ل هبددددحهلاهنفودددد لميدددد  لاخللددددالمجيًعددددا؛لقددددالل عدددداىل:ل ٍِّ وسُذ
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ْس هللاُ  ـــا سا  ِّ َِّّبل مســـن  شس ـــمساوساتِّ وسمســـن  يفِّ األ  َس مســـن  يفِّ السل لالن ـــواِّ فسنســـعِّ

ل[.48]اهزمر:ل
 حهلاهنفو ل يلاهثايي ؛ل  يليفو لاه عا؛ل  ديلقاه ابن كث : 

اهددهلميدد  لهبددالاأل يددافلمددنلال دد لاه ددم ا ل األر لإاللمددنلهددافلهللا؛لل
كمدددالادددافلم دددرً البدددهلمف دددراًليفل دددايثلاه ددد رلا شددده رذلا ليقدددبعل
الر ا لاهبددداقنيل ددد ليلددد نلحتدددرلمدددنلميددد  لملددد لا ددد  ذل ينفدددردلاحلددديل

 لاهبددداقيلحتدددرًالباهامي مددد ل اهبقدددافذل يقددد ل:لاهقيددد  لاهدددحملكدددانلال الذل  ددد
هلل »ا فلمرا ذلا لايبليف دهلبنف دهلفيقد ل:ل«لملن املل  اليو ؟»

ل«.الواحد القَاا
 ذٍخة البعث

 يددددأمرهلالنل ا لثديدددديلهللالال للمددددنلثديدددديلإسددددرافي »قدددداللابددددنلكثدددد :ل
يددنفخليفلاه دد رلمددر لالتددرىل  دديلاهنفودد لاهثاهثدد ليفودد لاهبعددث؛لقدداللهللال

ُ  ُـُرونس :ل زل اد  ـرسى فـس ِّذسا ُهـم  قِّيسـا   يـس ٍِّـخس فِّيـ ِّ ُأخ  [؛ل48]اهزمدر:لل ُل ُذ
الملال يدداف؛لبعددامالكدداي ال ظاًمددال رفا ًددالصددار الال يددافلينظددر نلإىللال دد الل

 «.ي  لاهقيام 
ـاقالل عاىل:ل ٍسُخ يفِّ الن ـواِّ فـس سـإ ُتونس أسفـ وساج، [ذل58]اهنبدأ:لليـسـو  س يـُـُـ 
ٍِّخس  قالل عداىل:ل ـُلونس  وسُذ ُ سِّ دساثِّ ََِّّلس اسا ِِّّم  يـس سج  يفِّ الن واِّ فس ِّذسا ُهم  مِّنس األ 

ـــدسقس  ا مســـا وسعســـدس الـــرلمح سُن وسعس ـــذس ـــن  مسر قســـدِّذسا هس ُســـا مِّ * قســـاُلوا يســـا وسيـ لسُســـا مســـن  بـسعسثـس
ل[.12ذل15]ي :للال ُمر ئسُلونس 



 
 ؟ ونأين تذهبـ

 
32 

 
 كيف يبعث الُاس؟

ل لهللال ليددهلقددال:لاعددتلاهنددهللالصددل-رضدديلهللال نددهلل- ددنلاددابرل
ل.(5)«يُبعث كن عبد عل  ما مات علي » سلمليق ل:ل

قدال:لقداللرسد للهللالصدل لل-رضديلهللال نهمدالل-وعن ابن عمـر 
َّذا أاا  هللا بقـو   عـذاب،ا أعـا  العـذا  مـن كـان »هللال ليهل سلم:ل

ل.(2)«فيَم   بعثوا عل  أعما َم
 ليدهل سدلملالنلاهنهللالصل لهللالل-رضيلهللال نهل -وعن أ  هريرة 

وهللا أعلم  -والذ  ذٍس  بيدهت ب ي لم أحد يف ئبين هللا »قال:ل
ـــا   -َـــن ي لـــم يف ئـــبيل   َّب جـــاْ يـــو  القيامـــة وجرحـــ  يثعـــ:  م،

ل.(3)«اللون لون الد ت والريُ  اي  املس 
النلراددً لكددانلمددعلرسدد للل-رضدديلهللال نهمددالل-وعــن ابــن عبــاس 

هلياقتددهلفمددا ذلفقدداللرسدد للهللالهللالصددل لهللال ليددهل سددلملحمرًمددالف ق ددت
اغســلوه َــاْ وئــدات وكٍُــوه يف ثوبـــ ت وب »صددل لهللال ليددهل سددلم:ل

ل.(6)« سوه بالي:ت وب ختمروا اأئ   ف ذ  يبعث يو  القيامة ملبي،ا
الُائ ة َّذا ِل ت : قبن مو ـا تقـا  » قاللصل لهللال ليهل سدلم:ل

ل.(1)«يو  القيامة وعليَا ئرباه من قالران و ا  من جر 

                              
لر اهلم لم.ل(5)
لمتفال ليه.ل(2)
لمتفال ليه.ل(3)
لمتفال ليه.ل(6)
لر اهلم لم.ل(1)
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 أهواه القيامة
قددال:لقدداللرسدد للهللالصددل لل-رضدديلهللال نهمددال -عــن ابــن عمــر 
َِّّذسا مـــن ئـــرله أن يُ ـــر ََّل يـــو  القيامـــة فليقـــرأ »هللال ليدددهل سدددلم:ل
ـــــــــو ِّاست   ُئ ُك ـــــــــم  ٍسالســـــــــرست  و  الشل ُْ اذـ  ا ـــــــــمس ُْ و َِّّذسا السل ا ـــــــــمس َِّّذسا السل

ل.»(5)اذ شسقل   
ه  رلاهث فلالتد لباهقيامد ؛ل دال إقالكايتل حهلاقاه القر هللا: 

فيهددالمددنلايشددقاقلاه ددمافل ايفعار دداذل  لدد نرلمش ددهال ايلدداارل  مهدداذل
  ندداارلك اكبهددا؛لإىللغدد ل هدد لمددنلالفزا هددال ال  اهلدداذل تددر الاخللددالمددنل
قبدددد ر ملإىللسددددج هنملال لق دددد ر ملبعدددداليشددددرلصددددصفهمل قددددراف لكتددددبهمل

ل.(2)ل التح البأمياهنملال لمشائلهملال لمنل رافلاه ر م
سا ُ  أسثـ قسا َسســا قددالل عدداىل:ل ــ ِّ األ  رسجس سا ُ  زِّل بسا َسســا * وسأسخ  َِّّذسا زُل بِّلســ ِّ األ 

ـ   َسـسا *  ـا * بِـّإسنل اسبـل س أسو حس بسااسهس مس ِِّذ َُتسد ُِّث أسخ  ذ سساُن مسا  َسسا * يـسو  * وسقساهس اإل ِّ
ُدُا الُلاُس أسش  سات،ا لِّيُـرسو ا أسع مسا مس ِِّذ يسن  ـر،ا يـسو  يـ  ثـ قساهس ذسالِة خس ُم  * فسمسن  يـسع مسن  مِّ  َس
ثـ قساهس ذسالِة شسروا يـسرسُه * ل[.7-5]اهزهزه :لليـسرسُه * وسمسن  يـسع مسن  مِّ

                              
لر اهلاهرتمحمل   نه.ل(5)
لكر .اهتحلل(2)
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 كيف ذُجو من األهواه؟

قدال:لقداللرسد للهللالصدل لهللالل-رضديلهللال ندهلل-عن أ  هريـرة 
ٍلــئ هللا مــن ذٍلــئ عــن مســلم كربــة مــن كــر  الــدذيا ذ» ليددهل سددلم:ل

ل.(5)«عُ  كربة من كر  يو  القيامة
  دددنل حيفددد لرضددديلهللال ندددهل دددنلاهندددهللالصدددل لهللال ليدددهل سدددلملالنل
راددً لمددا لفددات لاجلندد ذلفقيدد لهدده:لمددالكنددتل عمدد ؟لفقددال:لإينلكنددتل
دددل .لالمليفلقدددبعل البدددايعلاهنددداسذلفلندددتلالُيظدددرلا ع دددرذل اللدددا رليفلاه  

ل.(2)ا ال؛لفغفرلههل
اليهلطلبلغرميًالههلفتد ارىل ندهذلل-هللال نهلرضيلل-  نلالسلقتاد ل

ا ل ادداهلفقددال:لإينلمع ددرذلقددال:لحذ؟لفقددال:لحذ؟لقددال:لفددإينلاعددتل
مــن ئــرله أن يُجيــ  هللا مــن  »رسدد للهللالصددل لهللال ليددهل سددلمليقدد ل:ل

ل.(3)«كر  يو  القيامة فليٍُ ِّئ عن معسر أو ير  عُ 
 اوشر

اهندددداسلمددددنلقبدددد ر مللبعددددالالنليددددنفخليفلاه دددد رليفودددد لاهبعددددثليقدددد  
ــــو  س يـسُقــــوُ  الُلــــاُس لِّــــرس  ِّ ال عســــالسمِّ س هلص دددداول اجلددددزاف؛لقددددالل عدددداىل:ل ليـس

مس ِّــِذ ُزا ق،ــا[ذل قددالل عدداىل:ل4]ا عففددني:ل ــرِّمِّ س يـسو  ]طدده:للوس س ُشــُر ال ُمج 
ا * وسذسُســوقُ [ذل قددالل عدداىل:ل512  يـســو  س  س ُشــُر ال ُم لقِّــ س ََِّّلس الــرلمح سنِّ وسف ــد،

                              
لر اهلم لم.ل(5)
لمتفال ليه.ل(2)
لر اهلم لم.ل(3)
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ُلمس وِّا  ،ا َس رِّمِّ س ََِّّلس جس ل[.84ذل81]مرَّ:للال ُمج 
قددال:لقددا لفينددالرسدد للهللالل-رضدديلهللال نهمددال -وعــن ابــن عبــاس 

أيَـا الُـاس  َّذ ـم َتشـرون ََّل »صل لهللال ليهل سلملمب  ظد لفقدال:ل
َِ ل-الملغددد لخمتددد ينيلل-لهللا حٍـــاة عـــراة غـــرب ل ـــ أ ذسا أسولهس خس ـــا بـســدس كسمس

ُســــا َِّّذلــــا ُكُلــــا فســــاعِّلِّ س ذُعِّيــــُدُه  ا عسلسيـ  ــــد، أب وَّن أوه [ل516]األيبيدددداف:للوسع 
ـــؤف  ـــ  ي ـــ  الســـ  ت أب وَّذ ـــراهيم علي ـــو  القيامـــة َّب ـــاس ُي ســـ  ي الُ
برجـــــاه مـــــن أمـــــ ت فيؤخـــــذ اـــــم ذات الشـــــماهت فـــــإقوه: يـــــا ا  
أع ا ت فيقوه: َّذ  ب تدا  مـا أ حـدثوا بعـد  فـإقوه كمـا قـاه 

ــوسفـلي  س ِّ  وسكُ لالعبــد النــاحل: ــا تـس م  فـسلسمل َِّ ــي ــُ  فِّ ــا ُ م  ا مس يد، َِّ ــ م  شس َِّ ــُ  عسلســي   ُ
َُم   يد  * َِّّن  تـُعســذ ِّبـ  َِّ ــ ِْ شس ــ   م  وسأسذ ــ س عسلســ  ُكــن ِّ شس َِّ ُكُ ــ س أسذ ــ س الرلقِّيــ:س عسلســي 

ُـــم  فس ِّذـلــ س أسذـ ــ س ال عسبِّيـــُب او س ِّـــيمُ  ـــر   َس ٍِّ َُم  عِّبســـاُ  س وسَِّّن  تـسغ  ــ ِّذـل ل]ا ائدددا :لفـس
فيقــاه: َّهنــم ِل يبالــوا مــدبرين مرتــدين علــ  أعقــاام [ذل558ذل557

ل.(5)«مذ فااق َم
قاهدت:لاعدتلرسد للهللالصدل لل-رضيلهللال نهال -وعن عائشة 

«.لُاشـر الُـاس يـو  القيامـة حٍـاة عـراة غـرب»هللال ليهل سلمليق ل:ل
قلددت:ليددالرسدد للهللا!لاهراددالل اهن ددافلمجيًعددالينظددرلبعضددهملإىللبعددع؟!ل

ل.(2)«يا عائشة! األمر أشد من أن يُ ر بعرَم ََّل بع »ل:لقا

                              
لمتفال ليه.ل(5)
لمتفال ليه.ل(2)
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 اوسا 

 دددد ل ددددر لال مدددداللاهعبددددادل لدددديهمل  قريددددر ملهبددددا؛لقدددداللاوســــا  
ثـ قسـاهس ذسالِة شسـروا  عداىل:ل ـن  مِّ ر،ا يـسرسُه * وسمسن  يـسع مس يـ  ثـ قساهس ذسالِة خس فسمسن  يـسع مسن  مِّ
بيدد  لاحل دداولألنلاهبددارملل[ذل ادديليدد  لاهقيامدد 8ذل7]اهزهزهدد :لليـســرسُه *

سددبصايهل  عدداىلليفل ددحالاهيدد  ليعددا ِّدل لدد لاخللددالال مدداهلملمددنلإ  ددانل
 إسدداف لا ليعددادلل لدديهمليعمددهل ثداسددبهمل ليهدداذل قددالقدداللاهنددهللالصددل ل

فقاهدتل ائشد :لقلدتل«.لمن ذوقف اوسا  عـذ »هللال ليهل سلم:ل
ـــــاب،ا يس يدددددالرسددددد للهللا!لالهدددددي ليقددددد ل:ل سس ـــــُ: حِّ ـــــو فس ُاسائس ـــــ ،ا *فسسس لسِّ

ل.(5)«لليئ ذا  اوسا ت ذل  العر »[ذلقال:ل8]االيشقاق:ل
ن أ  يلق  هللا العبد فيقوه: أ  فُ » قاللصل لهللال ليهل سدلم:ل

ــــا ــــن : ي ــــ  اخلي ف نت أِل أكرمــــ  وأئــــو  ت وأزوجــــ ت وأئــــخر ل
واإلبـــن وأذا  تـــرأس وتربـــ ؟ فيقـــوه: بلـــ ت فيقـــوه: أف ُُـــ  أذـــ  

ين أذسا  كما ذسي  .   يلق  الثاين م ق ؟ فيقوه: بت فيقوه: ف 
فيقــوه لــ ت ويقــوه هــو مثــن ذلــ  بعيُــ ت   يلقــ  الثالــث فيقــوه لــ  
مثـــــن ذلـــــ ت فيقـــــوه: يـــــا ا ت آمُـــــ  بـــــ  وب  ابـــــ  وبرئـــــل ت 
وعــلي  وتنــدق  وعــم . ويثــ  تــ  مــا ائــ الا ت فيقــوه: اآلن 
ا عليـ . فيقـوه يف ذٍسـ : مـن ذا الـذ  يشـَد  ذبعث عليـ  شـاهد،

 م عل  في ت ويقاه لٍخذه: اذالق . ف ُالَ فخذه ووم  عل ؟ فيخ
املُافَ الذ  ئخط وع ام  بعمل ت وذل  ليعذا من ذٍس ت وذل  

                              
لمتفال ليه.ل(5)
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ل.(5)«علي هللا 
َّن »قددال:لقدداللرسدد للهللالصددل لهللال ليددهل سددلم:لوعــن ابــن عمــر 

هللا تعــاَل يــدين املــؤمنت فيرــ  عليــ  كٍُــ ت ويقــراه بذذوبــ ت فيقــوه: 
ف ذذــ: كــذا؟ فيقــوه: ذعــم َّ  ا . حــَّت أتعــرف ذذــ: كــذا؟ أتعــر 

َّذا قراه بذذوب ت واأى يف ذٍس  أذـ  قـد هلـ  قـاه: فـ ين قـد ئـرت ا 
عليــ  يف الــدذيات وَّين أغٍرهــا لــ  اليــو .   يعالــ  ك ــا  حســُات  

بُوا  : األشـَا  بيميُ ت وأما ال افر واملُـافَ فيقـوه ـذس ِّْ الـلذِّينس كس ـُؤبس هس
ُسةُ  ل.»(2)هللاِّ عسلس  ال لالِّمِّ س  عسلس  اسا ِِّّم  أسبس لسع 

 الن ة الن ة
ــن مســعو   أوه مــا »النلاهنددهللالصددل لهللال ليددهل سددلملقددال:لعــن اب

اائ: علي  العبد الن ةت وأوه مـا يقرـ  بـ  الُـاس يـو  القيامـة 
ل.(3)«يف الدماْ

 امليبان
  قريدددر ملهبددداذليدددتمل رنل دددحهلبعـــد عـــر  أعمـــاه العبـــا  علـــيَم 

ل زل ا ل سلعايه.لاأل ماللبقار لهللا
ـئ  قالل عاىل:ل  ٍ وسذسرسُ  ال مسوسازِّينس ال قِّس طس لِّيـسو  ِّ ال قِّيسامسةِّ فـس س ُت  لسـُم ذـس

ـــبِّ س  ـــ  بُِّســـا حسائِّ ٍس ُســـا اِّســـا وسكس ـــر  سِه أستـسيـ  ـــن  خس بلـــِة مِّ ـــاهس حس ثـ قس ـــانس مِّ ـــي  ،ا وسَِّّن  كس لشس

                              
لر اهلم لم.ل(5)
لمتفال ليه.ل(2)
لر اهلاهن ائي.ل(3)
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ل[.67]األيبياف:ل

ــن  ثـسُقلســ   مسوسازِّيُُـ قدالل عداىل:ل لُِّ ــونس * وسمســن  فسمس  ٍ ُ  فسُإولس ِّــ س ُهـُم ال ُم
الِّـــُدونس  ـــُلمس خس َس َُم  يفِّ جس ـــ ٍُسس ـــُروا أسذـ  ـــُ  فسُإولس ِّـــ س اللـــذِّينس خسسِّ ـــ   مسوسازِّيُُ ٍل لخس

ل[.513ذل512]ا  من ن:ل
  ددددد ل رنل قيقددددديل ميدددددزانل قيقددددديلهدددددهلكفتدددددانلكمددددداليفل دددددايثل

 مـن أمـ  َّن هللا ئيخلص اج »اهبعاق ذلقاللصل لهللال ليهل سلم:ل
عل  الوس اخل ئَ يو  القيامةت فيُشر علي  تسـعة وتسـع  ئـج ،  
كـــن ئـــجن مثـــن مـــد البنـــرت   يقـــوه لـــ : أتُ ـــر مـــن هـــذا شـــي ،ا؟ 
أظلم  ك ب  اوـاف ون؟ فيقـوه: ب يـا ا ت فيقـوه: ألـ  عـذا أو 
حسُة؟ فبَ  الرجن فيقوه: ب يا ا . فيقوه: بل  َّن ل  عُـدذا 

ليو  فخر  ل  بالاقة فيَا: أشَد أن ب َّلـ  حسُة واحدةت ب ظلم ا
ا ائـوه هللات فيقـوه: أحرـروه فيقـوه: يـا ا ت مـا  َّب هللا وأن  مد،
هـــذه البالاقـــة مـــ  هـــذه الســـج ت؟ فيقـــاه: َّذـــ  ب ت لـــمت قـــاه: 
ف وضـــــ  الســـــج ت يف كٍـــــة والبالاقـــــة يف كٍـــــةت قـــــاه: فالاشـــــ  

ل.(5)«السج ت وثقل  البالاقةت وب يثقن م  ائم هللا ش ْ
مددنلُ  ددا لا   دداينذل  دد الفل ددتلا شدديل لإنلهددافلوهــذا الرجــن 

هللال حهبمل إنلهافلغفرلهلمذل اللينبغيلاهرك نلإىللمث ل دحالاحلدايث؛ل
هد لكايددتلإ دداىلقدداميليفل»فهدحالاه ددايالرضدديلهللال ندهلكددانليقدد ل:ل

لفليكلب لاليتليالمضيع؟!«لاجلن لمالالمنتلملرلهللا

                              
لر اهلالمحال اهرتمحمل صصصهلاألهباين.ل(5)
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 الشٍاعة
ـنس اللي ـنِّ  دلاهحمل ردليفلق هدهل عداىل:ل يلا قا لاحملمالشٍاعة  وسمِّ

عسثـس س اسبـ  س مسقسام،ـا  س ُمـو ،ا َسجلد  بِّ ِّ ذسافِّلسـة، لـس س عسسسـ  أسن  يـسبـ  ]ا سدراف:للفـس ـس
[.ل قددال ردليفلاه ددصيصنيل غ مهددالالنلاهندداسليدد  لاهقيامدد ليل يدد نل71

يفلكددددرول غددددمل ضدددديالبعددددالالنلامعهددددملهللاليفلصددددعيال ا دددداذل  دددداي لل
م لمدددنلره سدددهملفيق هددد ن:لالالل نظدددر نلإىللمدددنليشدددفعلهلدددملإىللاهشددد

ربلدددم؟لفيدددأ  نلاأليبيدددافلفللهدددمليقددد ل:ليف ددديليف دددي.لا ليدددأ  نليبيندددال
فيإتوين فـإذاللَ فـآف َتـ  العـر  »حممًاالصل لهللال ليهل سلملقال:ل

ا لــر ت   يٍــ   هللا علــ ت ويلَمــ  مــن  امــده وحســن  فــإق  ئــاجد،
ٍ    ألحد غ   مـن قبلـ ت   يقـوه: يـا  مـد الثُاْ علي  شي ،ا ِل ي

ااف  اأئ  ئن تُعال ت واشٍ  ُتشٍل ت فـإاف  اأئـ  فـإقوه: يـا ا  
ل.(5)«أم  أم 

لهبددداليبيننددالصدددل لهللال ليدددهلوهــذه هـــ  الشـــٍاعة العامــة  اهدددهلُتدد َّ
ل ــن ذــهللا  عــوة مســ جابة » سددلم؛لفقددالقددالل ليددهلاه دد  ل اه دد  :ل

ل.(2)« اخ بإت  عوف شٍاعة ألم ف سعجن كن ذهللا  عوت ت وَّين
إقددال دديلهيعجدد ل  دداهبمذلوهــذه الشــٍاعة العامــة ألهــن املوقــف 

ل يرا  المنل  للا  قكل ها ه.
 

                              
لمتفال ليه.ل(5)
لمتفال ليه.ل(2)
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 أذوا  الشٍاعة

ابدددددتلباألدهددددد لاه دددددصيص لالنلهلندددددهللالصدددددل لهللال ليدددددهل سدددددلمل دددددا ل
لهفا ا ل ي:

لاهشفا  لاهعام ل  يلاههلمر .ل-5
يلاهتمذلفيشدددددفعلهلدددددملهدددددفا تهلفددددديمنل  دددددا  ل  دددددناهتمل سدددددل-2

لهياتل الاجلن .
لهفا تهليفلإدتاللفريالاجلن لب ل  او.ل-3
هدددفا تهليفلرفدددعلدرادددا لبعدددعلال ددد لاجلنددد لفددد قلمددداليقتضددديهلل-6

لا اولال ماهلم.
لهفا تهليفلجفيكلاهعحاول منلي تصقه.ل-1
لهفا تهليفلالنلي  نلجلميعلا  مننيلبات للاجلن .ل-4
لهنارلالاللياتل  ا.هفا تهليفلالياسلالمرلهبملإىللال-7
لهفا تهليفلال  لاهلبائر.ل-8

 تالاير الن ف
م  قدددالل عددداىل:ل َِّ ـــامِّ ُعوا ُكـــنل أُذســـاِس بِّ ِّمس ـــو  س ذســـد  [ذل75]ا سدددراف:لليـس

ُساُه  سائِّرسُه يفِّ ُعُُقِّـ ِّ وسُخـ رُِّ  لـسُ  يـسـو  س ال قِّيسامسـةِّ   قالل عداىل:ل وسُكنل َِّّذ سساِن أسل بسم 
ُ ُشـ ــيب،اكِّ سابـ،ا يـسل قسـاُه مس ـ س ال يـسـو  س عسلسي ـ س حسسِّ ٍ سِّ ـس ٍسـ  بُِّ ـرسأ  كِّ سابـس س كس لوا،ا * اقـ 

يِّــــ ِّ * [ذل قددددالل عدددداىل:ل56ذل53]ا سددددراف:ل س كِّ سابســــُ  بِّيسمِّ ــــن  ُأوفِّ ــــا مس فسإسمل
ـــــــُروا،ا لِّـــــــ ِّ مسس  قسلِّـــــــُ: ََِّّلس أسه  ـــــــ ،ا * وسيـسُـ  ـــــــاب،ا يسسِّ سس ـــــــُ: حِّ ـــــــو فس ُاسائس لفسسس
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ل[.53-7]االيشقاق:ل
قاهدددت:ل كدددر لاهندددارلفبليدددتذلل-رضددديلهللال نهدددالل-ل  دددنل ائشددد 

قاهددت:ل كددر ل«ل؟مــا يب يــ »فقدداللرسدد للهللالصددل لهللال ليددهل سددلم:ل
أملـا يف ث ثـة »اهنارلفبليتذلفه ل حكر نلال ليلملي  لاهقيام ؟لفقدال:ل

ات عُد امليبان حَّت يعلم أ ـف ميباذـ  أ   موا ن ف  يذكر أحد أحد،
يعلم أين يقـ  ك ابـ  يف مييُـ  أ  يف يثقنت وعُد تالاير الن ف حَّت 

مشال ت أ  من وااْ ظَرهت وعُد النراو َّذا وض  ب  ظَر  جَُم 
ل.(5)«حَّت جيوز

 نلاهنهللالصدل لهللال ليدهل سدلملل-رضيلهللال نهلل-  نلالسل رير ل
م  يفلق هددددهل عدددداىل:ل َِّ ــــامِّ ــــنل أُذســــاِس بِّ ِّمس ُعوا ُك ــــو  س ذســــد  ُــــدع  »ذلقددددال:ليـس ي

ـــ  ـــات  أحـــدهم فيعالـــ  ك اب ـــ  يف جســـم  ئـــ ون ذااع، ـــ ت وميـــد ل بيميُ
ويبـي  وجَـ ت وجيعـن علـ  اأئـ  تـا  مـن لؤلـؤ يـ سألت فيُاللـَ ََّل 
أعــ اب ت ف وذــ  مــن بعــد فيقولــون: اللَــم آتُــا اــذات وبــاا  لُــا يف 
هذا. حَّت يإتيَمت ويقوه أبشروا: ل ن مسلم مثن هذا. قاه: وأمـا 

َُ  ومُيد  يف جسـم  ئـ و  ـا مـن ال افر فيسو   وج ن ذااع،ـا ويُلـبئ تاج،
ذاات ف اه أع اب ت فيقولون: ذعوذ باهلل من شر هذات اللَم ب تإتُـا 
اذا. قاه: فيإتيَم فيقولون: اللَم أخبهت فيقوه: أبعـدكم هللا  فـ ن 

ل.(2)«ل ن اجن مُ م مثن هذا

                              
لر اهلالب لدا د.ل(5)
لنلغريب.ر اهلاهرتمحمل قال:ل  ل(2)
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 اوو 

 لدد لاحلدد  ل اهندداسليفل عددشل صددل لهللال ليددهل سددلميقــف الُــهللا 
المتدهلالنل لنمد اذلفيدأللإهيدهلا  فقد نل يشدرب نلمندهللهاياذل يندادمل لد 

هددددرب لالليظمدددد  نلبعددددا الالبددددًاا؛لالمددددالاهُع ددددا لفددددإهنمليُددددافع نل نددددهل الل
يقرب يدددهذل ثدددداللبيدددنهمل بدددنيلاهشدددرولمنددده؛لي دددأللهللالاه ددد م ذل هلندددهللال
صدددل لهللال ليدددهل سدددلمل  ضدددانلال دددامهال دددحاذل ارتدددرلهندددرلاهلددد ارليفل

لاجلن .
أذا فر  م عل  اوـو   مـن »: ل ليهل سلمصل لهللاقاه الُهللا 

ات ولــ  ن علــ ل أقــوا   أعــرفَم  وا  شــر ت ومــن شــر  ِل ي مــإ أبــد،
.ل يفلر ايددد لاليدددهلصدددل لهللال ليدددهل(5)«ويعرفـــوذ ت   اـــاه بيـــ  وبيـــَُم

َّهنــم مــ ت فيقــاه: َّذــ  ب تــدا  مــا عملــوا بعــد . » سددلمليقدد ل:ل
ــدله بعــد   هنددرلاهلدد ارلي ددبليفلل.(2)«فــإقوه: ئــ ق،ا ئــ ق،ا ملــن ب
ل حالاحل  ل نلطريالميزابنيلمنلاجلن ؛

والذ  ذٍئ  مد بيده آلذيُ   أكثر »قاللصل لهللال ليهل سلم:ل
ـــ   -الملي دددي ل -مـــن عـــد  ْـــو  الســـماْ وكواكبَـــا.. يشـــخ:  في

ميبابان من اجلُةت من شر  مُ  ِل ي مإت عرض  مثن  ولـ ت مـا بـ  
ــ «لا مــن اللــأت وأحلــ  مــن العســنعمــان ََّل أيلــةت مــاله أشــد  بياض،

ل.(3)
                              

لمتفال ليه.ل(5)
لمتفال ليه.ل(2)
لر اهلم لم.ل(3)
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 النراو
  دد لا ددرل ددا دلال ددانلمددنلويرــر  النــراو علــ  مــل جَــُم: 
لمدددنلاهشدددعر ؛لقدددالل عددداىل:ل ـــانس اه ددديكل الدقن ـــا كس ُ ُ م  َِّّبل وسااُِّ هس ـــ وسَِّّن  مِّ

يوا ل[.75]مرَّ:للعسلس  اسب ِّ س حس  م،ا مسق رِّ
راط؛لفأمدددددال ميدددددرلاهنددددداسلمجيًعدددددالمددددد منهمل كدددددافر مل لددددد ل دددددحالاه ددددد

ا  مندددد نلفيجتار يددددهل ي ددددل نلإىللاجلندددد ذل  لدددد نلسددددر تهمليفلااتيددددارهل
د ددبلال مدداهلمذل المددالاهلفددارلفيت دداقع نليفلاهنددارل اهعيددا لبدداذ؛لقددالل

ثِّيوا عاىل:ل ا جِّ َس ُا ال لالِّمِّ س فِّي ا وسذسذس [؛ل72]مدرَّ:لل ُل ذـُُسج ِّ  اللذِّينس اتـلقسو 
 لددد لاه دددراطذل يظدددر لإىللاهدددنملفتددد  مليف ددد ليدددالالتددديلإ الصدددر ل

 تدددد لسدددد دافلمظلمدددد لقددددالهظدددد لسددددع  اذل  دددد لهليبهدددداذل اليددددتلتشدددديل
لال يايًال  ز كلالترى.

وترئـن »..  يفل ايثل حيف لقداللاهندهللالصدل لهللال ليدهل سدلم:ل
األماذة والرحم ََّل جُب  النراو مييُ،ا ومشـاب، فيمـر أول ـم كـالربقت 

رجـــاهت َـــر  اـــم أعمـــا َمت   كمـــر الـــري ت   كمـــر الالـــ  وشـــد ال
وذبـــي م قـــائم علـــ  النـــراو يقـــوه: ا  ئـــلم ئـــلمت حـــَّت تعجـــب 
ــا   «أعمــاه العبــا ت حــَّت جيــ ْ الرجــن فــ  يســ الي  الســ  َّب زحٍ،

ويف حاف  النراو ك لي: معلقـةت مـإمواة تإخـذ مـن أمـرت » قال:
ل.(5)«ب   فمخدو  ذا ت وم دوس  يف الُاا

                              
لر اهلم لم.ل(5)
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 اجلباْ

اههلل نولدعلمدنل  هلدالاهقلد وذل  عديشل بعد هذه الرحلة الشاقة
اهعقدددد لذل  شدددديبلاهددددره سذليعددددر لكدددد لإي ددددانلم دددد ه؛لقددددالل عدددداىل:ل

   ـــا زسفِّـــ َس ـُــم  فِّي ـــ  الُلـــااِّ  َس ـــُقوا فسٍِّ ـــعِّيد  * فسإسملـــا اللـــذِّينس شس ـــقِّ خ وسئس َُم  شس ـــُـ  فسمِّ
سا ُ  َِّّبل  ا مسـا  سامسـ ِّ السلـمساوساُت وساأل  َس الِّدِّينس فِّي َ  * خس ي َِّ ْس اسبـ  س وسشس ـا  مسـا شس

ـا مسـا  َس الِّدِّينس فِّي ا يُرِّيُد * وسأسملا اللذِّينس ُئعُِّدوا فسٍِّ  اجل سُلةِّ خس َِّّنل اسبل س فـسعلاه  لِّمس
ْس ـُذوذِ  ـرس  ْ، غسيـ  ْس اسب  س عسالـسا سا ُ  َِّّبل مسا شسا ] د د:لل سامس ِّ السلمساوساُت وساأل 

ل[.511-518
 اجلُة  اا السعداْ

ــا : قــاه تعــاَل ــد  فســازس وسمس ــنس اجل سُلــةس فـسقس ــنِّ الُلــااِّ وسُأ  خِّ َس عس ــبِّ ــن  زُح  فسمس
ذـ يسا َِّّبل مس ساُ  ال ُغُرواِّ  ل[.581]حلل مران:للاو سيساُة الد 

ِ  وقـــاه تعـــاَل:  ـــ س ـــا بِّسس ُلـــاِت وسُعُيـــوِن * ا  ُخُلوهس ـــ س يفِّ جس َِّّنل ال ُم لقِّ
ُسا مسا يفِّ ُعُدو  ِّ س * وسذـسبسع  وساذ،ا عسلسـ  ُئـُرِا ُم ـسقسـابِّلِّ س * بس آمِّ اِّهِّم  مِّن  غِّنِ  َِّّخ 

رسجِّ س  ُخ  ا َِّ َس ُـ  ا ذسنس:  وسمسا ُهم  مِّ َس َُم  فِّي ل[.68-61]احلجر:للميسسس 
ــُ م  َتس بسذُــونس *  قددالل عدداىل:ل ــو  س وسبس أسذـ  ــو ف  عسلســي ُ ُم ال يـس يســا عِّبســا ِّ بس خس

ُُـــوا بِّآيساتُِّســـا وس  ـــُ م  وسأسز وساُجُ ـــم  اللـــذِّينس آمس ـــوا اجل سُلـــةس أسذـ  ـــلِّمِّ س * ا  ُخُل ـــاذُوا ُمس  كس
ي ِّ  َِّ ـ س ـا مسـا تسش  َس ـوساِ  وسفِّي ـِ: وسأسك  ـن  ذسهس م  بِّنِّ ساِف مِّ َِّ َُت بـسُرونس * يالساُف عسلسي 

الُِّدونس * وستِّل ـ س اجل سُلـُة الـل ِّ أُ  ا خس َس سع ُ ُ وسأسذـ ُ م  فِّي ٍُُئ وستـسلسذ  األ  سذـ  ـا األ  واِّثـ ُ ُموهس
ــا تســإ ُكُلونس  َس ُـ  ثِّــ سة  مِّ ــة  كس َس ــا فساكِّ َس ُلــونس * لسُ ــم  فِّي ــُ م  تـسع مس ]اهزتددر :للَِّســا ُكُ 

ل[.48-73



 

 15 ؟ أين تذهبــون
 

يإكــن أهــن اجلُــة فيَــا ويشــربونت » قدداللصددل لهللال ليددهل سددلم:ل
وب ي غو ـــــونت وب مي خالـــــونت وب يبولـــــونت ول ـــــن  عـــــامَم ذا  

وال  بـــ ت كمـــا يلَمـــون جشـــاْ كرشـــ  املســـ ت يلَمـــون ال ســـبي  
ل.(5)«الٍُئ

قــاه هللا تعــاَل: أعــد ت لعبــا   » قدداللصددل لهللال ليددهل سددلم:ل
النـــاو  مـــا ب عـــ  اأتت وب أذن مسعـــ ت وب خالـــر علـــ  قلـــ: 

ل.(2)«بشر
 أوه من يدخن اجلُة

أوه زمرة يدخلون اجلُة عل  عواة »قاللصل لهللال ليهل سلم:ل
ــــذين يلــــوهن ــــدات   ال م علــــ  أشــــد كوكــــ:  ا  يف القمــــر ليلــــة الب

ــامرهم  الســماْ َّضــاْة.. أمشــا َم الــذه:ت واشــ َم املســ ت ْو
ـــوة  أزواجَـــم اوـــوا العـــ ت علـــ  خلـــَ اجـــن  - ددد دلاهعيدددبل–األل

ل.(3)«واحدت عل  عواة أبيَم آ  ت ئ ون ذااع،ا يف السماْ
 أ ىن أهن اجلُة مُبلة

إه ئـ» نلاهندهللالصدل لهللال ليدهل سدلملقدال:لعن املغ ة بن شعبة 
موئــ  ابلــ : مــا أ ىن أهــن اجلُــة مُبلــة؟ قــاه: هــو اجــن جيــ ْ بعــدما 
أ خــن أهــن اجلُــة اجلُــةت فيقــاه لــ : ا خــن اجلُــة. فيقــوه: أ  ا   
كيفت وقد ذبه الُاس مُاز َم وأخذوا أخذا م؟ فيقاه لـ : أترضـ  

                              
لر اهلم لم.ل(5)
لمتفال ليه.ل(2)
لمتفال ليه.ل(3)
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أن ي ــون لــ  مثــن ُملــ  مسلــ  مــن ملــو  الــدذيا؟ فيقــوه: اضــي  

ــــ   ــــ  ومثل ــــ  ذل ــــوه: ل ــــ ت فيقــــوه يف ا . فيق ــــ  ومثل ــــ  ومثل ومثل
اخلامســة: اضــي  ا ت فيقــوه: هــذا لــ  وعشــرة أمثالــ ت ولــ  مــا 
اشــ َ  ذٍســـ ت ولـــذلت عيُـــ . فيقـــوه: اضـــي  ا ت قـــاه: ا  
فإع هم مُبلة؟ قاه: أول ـ  الـذين أا ت غرئـ  كـرام َم بيـد ت 
وخ مــُ  عليَــات فلــم تــر عــ  وِل تســم  أذنت وِل  الــر علــ  قلــ: 

ل.(5)«بشر
 جلُةشجر ا

 دددنلالسلسدددعيالاخلدددارملرضددديلهللال ندددهذل دددنلاهندددهللالصدددل لهللال ليدددهل
َّن يف اجلُــــة شــــجرة يســــ  الراكــــ: اجلــــوا  املرــــمر » سددددلملقددددال:ل

ل.(2)«السري  مائة ئُة ما يقالعَا
 خيا  أهن اجلُة

َّن للمـؤمن » نلالسلم سد لالنلاهندهللالصدل لهللال ليدهل سدلملقدال:ل
وفة  و  ُْ  َا يف السماْ ئ ون مي ،ت يف اجلُة خليمة من لؤلؤة واحدة 

للمــــؤمن فيَــــا أهلــــونت يالــــوف علــــيَم املــــؤمن فــــ  يــــرى بعرــــَم 
ل.(3)«بعر،ا

                              
لر اهلم لم.ل(5)
لمتفال ليه.ل(2)
لمتفال ليه.ل(3)
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 الية هللا
َّذا »قدددال:لقددداللرسددد للهللالصدددل لهللال ليدددهل سدددلم:لعـــن عـــَي: 

 خــــن أهــــن اجلُــــة اجلُــــة يقــــوه هللا تبــــاا  وتعــــاَل: تريــــديون شــــي ،ا 
ُــا مــن أزيــدكم؟ فيقولــون: أِل تبــي ِّ  وجوهُــا؟ أِل تــدخلُا  اجلُــة وتُج ِّ

الُـاا؟ في شــف اوجـا ت فمــا ُأعالــوا شـي ،ا أحــ:ل َّلـيَم مــن الُ ــر 
ل.(5)«ََّل اام

 جَُم  اا الشقاْ
ــااُ قددالل عدداىل:ل ــافِّرِّينس الُل ــ س ال  س [ذل يددال  ددر ل31]اهر ددا:للوسُعق 

لمنلكايتلاهنارلمأ اهذل يالياام لمنلكايتلاهنمل قباه.
ـــا َِّّنل اللـــذِّينس كس قدددالل عددداىل:ل م  ذســـاا،ا ُكللمس َِّ ـــلِّي ـــو فس ُذن  ـــا ئس ـــُروا بِّآيساتُِّس ٍس

ــا لِّيســُذوُقوا ال عســذسا س  رسهس ل ُساُهم  ُجُلــو ،ا غسيـ  ــجس   ُجُلــوُ ُهم  بســدل ]اهن دداف:للذسرِّ
ل[.14

ــمساوساُت وسبـســرسُزوا  قددالل عدداىل:ل سا  ِّ وسالسل ــرس األ  سا ُ  غسيـ  يـســو  س تـُبســدلُه األ 
ــــ َل ــــدِّ ال قس ِّ ال وساحِّ ٍسا ِّ * لِلِّ ــــ سع  ــــرلذِّ س يفِّ األ  مس ِّــــِذ ُمقس ــــرِّمِّ س يـسو  ــــرسى ال ُمج  ااِّ * وستـس

ُم الُلاُا * َُ َُم  مِّن  قسالِّرساِن وستـسغ شس  ُوُجوهس ل[.11-68]إبرا يم:للئسرسابِّيُل
ا وسَِّّن   قددالل عدداىل:ل َس ــاوس اِِّّــم  ُئــرسا ِّقـُ ذسا لِّل لــالِّمِّ س ذســاا،ا أسحس َِّّذلــا أسع  ســد 

ـــ سغِّيُثوا ْست   يسس  ـــا ـــرساُ  وسئس ـــوِّ  ال ُوُجـــوهس بِّـــ  ئس الشل ـــنِّ يسش   َ ال ُم ِْ كس يـُغســـاثُوا َِّســـا
ٍسق،ا ل[.21]اهلهك:للُمر تـس

                              
لر اهلم لم.ل(5)
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ـــاعسةِّ  قدددالل عددداىل:ل ـــذل س بِّالسل ـــن  كس ذسا لِّمس ـــاعسةِّ وسأسع  ســـد  بُوا بِّالسل ـــذل بســـن  كس

ُعــوا  َسســا تـسغسي   ــاِن بسعِّيــِد مسسِّ ــن  مس س ــم  مِّ َُ ــعِّ ،ا * َِّّذسا اسأستـ   ،ــا وسزسفِّــ ،ا * وسَِّّذسا أُل ُقــوا ئس
ـــو  س ثـُبُـــوا،ا  ُعوا ال يـس ا ُهُسالِّـــ س ثـُبُـــوا،ا * بس تســـد  اذ،ـــا ضســـي ِّق،ا ُمقســـرلذِّ س  سعســـو  ـــا مس س َس ُـ  مِّ

ا وسا  ُعوا ثـُُبوا،ا كسثِّ ،ا د، ل[.56-55]اهفرقان:للوساحِّ
ـــُلمس  قدددالل عددداىل:ل َس ـــآِ  * جس ـــرل مس ا وسَِّّنل لِّلاللـــاغِّ س لسشس ـــذس ا  هس َس ذـس ـــلسو  يسن 

لِّ ِّ أسز وسا    ـن  شسـ   آخسُر مِّ ا فـسل يسُذوُقوُه محسِّيم  وسغسسلاق  * وس اُ  * هسذس َس فسبِّ  ئس ال مِّ
ــاُلوا الُلــااِّ * قســاُلوا بســن   ــم  عس َُ ب،ــا اِِّّــم  َِّّذـل م  مسعسُ ــم  بس مسر حس ــ س ِّ ــو    ُمق  ا فـس ــذس * هس

ب،ا بُِّ م  أسذـ ُ م  قسدلم   ل[.41-11]ص:للُ ُموُه لسُسا فسبِّ  ئس ال قسرسااُ أسذـ ُ م  بس مسر حس
 ع م جَُم
ـــ  وئـــلم:  ـــذ و َـــا »قـــاه الُـــهللا عـــل  هللا علي ـــؤت  عَـــُم يوم  ي

ل.(5)«ئبعون ألف زما ت م  كن زما  ئبعون ألف مل  جيروهنا
ذـــااُكم هـــذه الـــ  يوقـــد ابـــن آ   » قددداللصدددل لهللال ليدددهل سدددلم:ل
ا من ذاا جَُم ل.(2)«جْب من ئبع  جْب

الـرت يف لـو أن قالـرة مـن البقـو  م»للصل لهللال ليهل سلم:ل قا
الـــدذيا ألفســـدت علـــ  أهـــن الـــدذيا معايشـــَمت ف يـــف َـــن ي ـــون 

ل.(3)« عام 
 من أعُاف أهن الُاا

                              
لر اهلم لم.ل(5)
لر اهلم لم.ل(2)
لر اهلالمحال اهرتمحمل قال:ل  نلصصي .ل(3)
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 ر  عَُ من الُاا يو  القيامـةت لـ  »قاللصل لهللال ليهل سلم:ل
عيُــان تبنــرانت وأذذــان تســمعانت ولســان يُالــَ يقــوه: َّين وكلــ  

ــــة:  ــــدت وب ــــن مــــن  عــــا مــــ  هللا َّ َ،ــــا آخــــرت بث ث ــــاا عُي ب ــــن جب
ل.(5)«وباملنواين

 هي ة ال افر يف الُاا
ضــرس ال ــافر مثــن  أحــدت وغلــر »قدداللصددل لهللال ليددهل سددلم:ل

ل.(2)«جلده مس ة ث ث
مـــا بـــ  مُ ـــهللا ال ـــافر يف الُـــاا » قددداللصدددل لهللال ليدددهل سدددلم:ل

ل.(3)«مس ة ث ث للراك: املسر 
 توبيخ ال افر

يقــوه هللا تعــاَل ألهــون أهــن الُــاا »صددل لهللال ليددهل سددلم:للقددال
عذاب،ا يو  القيامة: لو أن ل  ما يف األا  من ش ْ أكُ  تٍ ـد  
يف بـــ ؟ فيقـــوه: ذعـــمت فيقـــوه: أا ت مُـــ  أهـــون مـــن هـــذا وأذـــ  

ل.(6)«لعل: آ  ت أن ب تشر    شي ،ا فإبي  َّب الشر 

                              
لحمل قال:ل  نلصصي .ر اهلاهرتمل(5)
لر اهلم لم.ل(2)
لر اهلم لم.ل(3)
لمتفال ليه.ل(6)
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 أهون أهن الُاا عذاب،ا

َّن أهــون أهــن الُــاا عــذاب،ا مــن لــ  » سددلم:للقدداللصددل لهللال ليدده
ذعــ ن وشــراكان مــن ذــاا يغلــ  مَُمــا  ماغــ  كمــا يغلــ  املرجــنت مــا 

ا أشد مُ  عذاب،ات وَّذ  ألهوهنم عذاب،ا ل.(5)«يرى أن أحد،
أهــون الُــاس عــذاب،ا أبــو  الــ:ت » قدداللصددل لهللال ليددهل سددلم:ل

ل.(2)«وهو مُ عن بُعل  يغل  مَُما  ماغ 
 عذاب،اأشد  الُاس 

َّن أشــدل الُـاس عــذاب،ا عُـد هللا يــو  »قداللصدل لهللال ليددهل سدلم:ل
ل.(3)«القيامة اجن ق ن ذبي،ا أو ق ل  ذهللات أو ُمنوا ينوا ال ماثين

  اجات العذا 
مـــَُم مـــن تإخـــذه الُـــاا ََّل كعبيـــ  »قدداللصدددل لهللال ليدددهل سدددلم:ل

ــ   أ   -ومــَُم مــن تإخــذه ََّل اكب يــ  ومــَُم مــن تإخــذه ََّل ُحجبت
أ  أئــــــٍن  -ومــــــَُم مــــــن تإخــــــذه الُــــــاا ََّل ترقوتــــــ   -ئــــــال  و 

ل.(6)«الُ ر
 ذب  املوت

جُيـاْ بـاملوت يـو  القيامـة كإذـ  كـبف »قاللصل لهللال ليهل سلم:ل
                              

لر اهلم لم.ل(5)
لر اهلم لم.ل(2)
لمتفال ليه.ل(3)
لر اهلم لم.ل(6)
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أمل ت فيوقف بـ  اجلُـة والُـاات فيقـاه: يـا أهـن اجلُـة! هـن تعرفـون 
هــذا؟ فيشــرئبون ويُ ــرون فيقولــون: ذعــمت هــذا املــوت.   يقــاه: يــا 

ا! هــن تعرفــون هــذا؟ فيشــرئبون ويُ ــرون ويقولــون: ذعــمت أهــن الُــا
هذا املوتت قاه: فيؤمر ب  فيُـذب ت   يقـاه: يـا أهـن  اجلُـةت خلـو   

ا لقدراللرسد للهللالصدل لت «ب  موتت ويا أهـن الُـاا! خلـو  بـ  مـوت
ــُر وسُهــم  يفِّ : هللال ليددهل سددلم سم  ــ س األ  ــرسةِّ َِّّذ  ُقرِّ ــو  س او سس  لســِة وسأسذ ــذِّا ُهم  يـس  ٍ غس
ُُونس  مِّ ل.(5)ل[«31]مرَّ:ل وسُهم  بس يـُؤ 

 أئباُ   خوه اجلُة والُجاة من الُاا
 ناعلالسباولكث  لاللميلنل  در اليفل دحالا قدا ل  ادبلدتد لل
اجلندددد ل اهنجددددا لمددددنلاهنددددارذل باجلملدددد لفلدددد لطا دددد لذل عدددداىللسددددببلمددددنل

ببلالسددباولدتدد للاجلندد ذل اهنجددا لمددنلاهنددارذل كدد لمع ددي لذل عدداىللسدد
منلالسدباولدتد للاهندارذل  دا لاهفد رلباجلند ذل قدال كدرليفلاأل اديدثل

لاه صيص لكث لمنل ل لاألسباوذلمنها:ل
لاهت  يال ا ميانل اهعم لاه احل.ل-5
اه دددد  ل اهزكددددا ل اه دددد  ل احلدددد ل لدددد لاهليفيدددد لا شددددر   ل ددددنلل-2
لاهنهللا.
لمنلما لههلا ا لمنلاه هال صا.ل-3
لا ل ال  نلإهيهن.منل اللا فلبنا لال لالت لل-6
ل نل ر لالتيهلا  لم.ل-1 لمنلَ وَّ

                              
لر اهلم لم.ل(5)
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لمنلصل لالربعنيلي ًماليفلمجا  ليارعلاهتلب  لاأل ىل.ل-4
لمنلكانلسهً لهيًنال  نلاخللا.ل-7
لمنل افظل ل لص  لاهفجرل لاهع رليفلمجا  .ل-8
لمنلاا اليفلسبي لهللا.ل-1
لمنلال   لالاافلهللالاحل ىن.ل-51
لدبرلك لص  .لمنلقراللحي لاهلرسيل-55
لمنلالكثرلمنلقراف لس ر ل بارع.ل-52
لمنلالكثرلمنلاه اق ل كفاه لاأليتا لابتغافل اهلهللا.ل-53
لمنل رعلس اللاهناسلهيًلا.ل-56
لمنل فظله ايهل فراهل نلاحملار .ل-51
لمنلالماطلاأل ىل نلطريالا  لمني.ل-54
لرلال ل ضعل نه.منللا رل نلا ع ل-57
لاهلال اهغل لل اهاَّين.لمنلما لبريًلالمنل-58
مدددددنلصددددددلتلش ددددددهال صددددددامتلهددددددهر ال الطا ددددددتلر اهددددددالل-51

ل   نتلفراها.
لمنلما تليفليفاسها.ل-21

ي أللهللالالنلاعلنالمنلال  لاجلن ذل النلينجينالمنلاهنارذلإيهلايعل
لجميبذل احلمالذلرولاهعا ني.ل

  


