
  التذكرة: كتاب       
ملؤلف        األنصاري اخلزرجي مشس : ا فرح  بن  بكر  بن أيب  بن أمحد  عبد اهللا حممد  أبو 

لقرطيب ا لدين   ا

  باب النهي عن متين املوت و الدعاء به لضر نزل يف املال و اجلسد

ت لضر نزل به فإن كان ال يتمنني أحدكم املو: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن أنس قال [ روى مسلم 
أخرجه البخاري و عنه ] اللهم أحيين ما كانت احلياة خريا يل و توفين إذا كانت الوفاة خريا يل : ال بد متمنيا فليقل 

ال يتمنني أحدكم املوت و ال يدع به من قبل أن يأتيه إنه إذا مات : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : [ قال 
  ] إنه ال يزيد املؤمن عمره إال خريا أحدكم انقطع عمله و 

  إما حمسنا فلعله أن يزداد خريا و إما مسيئا فلعله أن يستعتب : ال يتمنني أحدكم املوت : و قال البخاري 
ال متنوا املوت فإن هول املطلع شديد و : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن جابر بن عبد اهللا قال [ البزار 

  ] أن يطول عمر العبد حىت يرزقه اهللا اإلنابة  إن من السعادة
املوت ليس بعدم حمض و ال فناء صرف و إمنا هو انقطاع تعلق الروح بالبدن و مفارقته و : قال العلماء : فصل 

حيلولة بينهما و تبدل حال و انتقال من دار إىل دار و هو من أعظم املصائب و قد مساه اهللا تعاىل مصيبة و يف قوله 
  فاملوت هو املصيبة العظمى و الرزية الكربى } صابتكم مصيبة املوت فأ{ 

و أعظم منه الغفلة عنه و اإلعراض عن ذكره و قلة التفكر فيه و ترك العمل له و إن فيه وحده لعربة : قال علماؤنا 
تعلم من املوت ما لو أن البهائم : [ ملن اعترب و فكرة ملن تفكر و يف خرب يروى عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  ] تعلمون ما أكلت منها مسينا 
و يروى أن إعرابيا كان يسري على مجل له فخر اجلمل ميتا فنزل األعرايب عنه و جعل يطوف به و يتفكر فيه و يقول 

مالك ال تقوم ؟ مالك ال تنبعث هذه أعضاؤك كاملة و جوارحك ساملة ما شأنك ؟ ما الذي كان حيملك ؟ ما : 
بعثك ؟ ما الذي صرعك ؟ ما الذي عن احلركة منعك ؟ مث تركه و انصرف متفكرا يف شأنه متعجبا من الذي كان ي

  : أمره و أنشدوا يف بعض الشجعان مات حتف أنفه 
  ) فهوى صريعا لليدين و للفم ... جائته من قبل املنون إشارة ( 
  ) و امتد ملقى كالفتيق األعظم ... و رمى مبحكم درعه و برحمه ( 
  ) أبدا و ال يرجى خلطب معظم ... ال يستجيب لصارخ إن يدعه ( 
  ) ملا رأى حبل املنية يرمتي ... ذهبت بسالته و مر غرامه ( 
  ) ذهبت مروته و ملا يكلم ... يا وحيه من فارس ما باله ( 
  ) ما منه من عضو غدا مبثلم ... هذي يداه و هذه أعضاؤه ( 
  ) لمشريف و ال اللسان اللهذم ل... هيهات ما حبل الردى حمتاجة ( 
  ) و اهللا يقضي بالقضاء احملكم ... هي وحيكم أمر اإلله و حكمه ( 
  ) و مصيبة عظمت و ملا تعظم ... يا حسرتا لو كان يقدر قدرها ( 
  ) و كأننا يف حالنا مل نعلم ... خرب علمنا كلنا مبكانه ( 



حدثنا قتيبة بن سعيد و اخلطيب بن سامل عن عبد العزيز  و روى الترمذي احلكيم أبو عبد اهللا يف نوادر األصول
و ما املوت ؟ : مات ابن آلدم عليه السالم فقال يا حواء قد مات ابنك فقالت : املاجشون عن حممد بن املنكدر قال 

و بين عليك الرنة و على بناتك أنا : ال يأكل و ال يشرب و ال يقوم و ال يقعد فرنت فقال آدم عليه السالم : قال 
فلعله أن يستعتب االستعتاب طلب العتىب و هو الرضى و ذلك ال حيصل إال بالتوبة و : قوله : منها برآء فصل 

  : الرجوع عن الذنوب قال اجلوهري 
و إن { استعتبته فأعتبين أي استرضيته فأرضاين و يف التنزيل يف حق الكافرين : طلب أن يعتب تقول : استعتب 

  } املعتبني يستعتبوا فما هم من 
رجل جاهد مبا بعد املوت أو : ال يتمىن أحدكم املوت إال ثالثة : و روى عن سهل بن عبد اهللا التستري أنه قال 

  رجل يفر من أقدار اهللا تعاىل عليه أو مشتاق حمب للقاء اهللا عز و جل 
جل ليقبض روحه فقال و روي أن ملك املوت عليه السالم جاء إىل إبراهيم عليه السالم خليل الرمحن عز و 

: يا ملك املوت هل رأيت خليال يقبض روح خليله ؟ فعرج ملك املوت عليه السالم إىل ربه فقال قل له : إبراهيم 
ما من : هل رأيت خليال يكره لقاء خليله ؟ فرجع فقال اقبض روحي الساعة و قال أبو الدرداء رضي اهللا عنه 

و ال { و قال تعاىل } و ما عند اهللا خري لألبرار { : فأن اهللا تعاىل يقول  مؤمن إال و املوت خري له فمن مل يصدقين
  املوت جسر يوصل احلبيب إىل احلبيب : و قال حيان بن األسود } حيسنب الذين كفروا أمنا منلي هلم خري ألنفسهم 

  باب جواز متين املوت و الدعاء به خوف ذهاب الدين

و عن مرمي عليها السالم يف } توفين مسلما و أحلقين بالصاحلني { : ه السالم قال اهللا عز و جل خمربا عن يوسف علي
أن : و عن مالك عن أيب الزناد عن األعرج عن أيب هريرة [ } يا ليتين مت قبل هذا و كنت نسيا منسيا { : قوهلا 

  ] يا ليتين مكانه : يقول ال تقوم الساعة حىت مير حىت بقرب الرجل فيقول ف: رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
مل يتمن املوت : ال تعارض بني هذه الترمجة و اليت قبلها ملا نبينه أما يوسف عليه السالم فقال قتادة : قلت : فصل 
اشتاق إىل لقاء ربه عز و : نيب و ال غريه إال يوسف عليه السالم حني تكاملت عليه النعم و مجع له الشمل : أحد 

اآلية فاشتاق إىل لقاء ربه عز و جل و قيل إن يوسف عليه } تيتين من امللك و علمتين رب قد آ{ : جل فقال 
السالم مل يتمن املوت و إمنا متىن املوافاة على اإلسالم أي إذا جاء أجلي تو فين مسلما و هذا هو القول املختار يف 

  تأويل اآلية عند أهل التأويل و اهللا أعلم 
  : ا متنت املوت لوجهني و أما مرمي عليها السالم فإمن

  أهنا خافت أن يظن هبا السوء يف دينها و تعري فيفتنها ذلك : أحدمها 
  لئال يقع قوم بسببها يف البهتان و الزور و النسبة إىل الزنا و ذلك مهلك هلم و اهللا أعلم : الثاين 

لذي توىل كربه منهم له عذاب و ا{ و قد قال اهللا تعاىل عز و جل يف حق من افترى على عائشة رضي اهللا عنها 
هل هي صديقة : و قد اختلف يف مرمي عليها السالم } و حتسبونه هينا و هو عند اهللا عظيم { : و قال } عظيم 

إذ قالت املالئكة يا مرمي { : و قوله } فأرسلنا إليها روحنا { : أو نبية لقوله تعاىل } و أمه صديقة { : لقوله تعاىل 
آلية و عليه فيكون االفتراء عليها عظيم أعظم و البهتان يف حقها أشد و فيه يكون اهلالك حقا ا} إن اهللا اصطفاك 

  فعلى هذا احلد الذي ذكرناه من التأويلني يكون متين املوت يف حقها جائز و اهللا أعلم 
فه و خوف أن ذلك سيكون لشدة ما ينزل بالناس من فساد احلال يف الدين و ضع: و أما احلديث فإمنا هو خرب 



ذهابه ال لضر ينزل باملرء يف جسمه أو غري ذلك من ذهاب ماله مما حيط به عنه خطاياه و مما يوضح هذا املعىن و 
اللهم إين أسألك فعل اخلريات و ترك املنكرات و حب املساكني و إذا أردت ـ و يروى : [ يبينه قوله عليه السالم 

اللهم قد : رواه مالك و مثل هذا قول عمر رضي اهللا عنه ] تون أدرت ـ يف الناس فتنة فاقبضين إليك غري مف
ضعفت قويت و كربت سين و انتشرت رعييت فاقبضين إليك غري مضيع و ال مقصر فما جاوز ذلك الشهر حىت 

  قبض رمحه اهللا رواه مالك أيضا 
كنت : م الكندي قال و ذكر أبو عمر بن عبد الرب يف التمهيد و االستذكار من حديث زاذان أيب عمر عن علي

يا طاعون خذين إليك يقوهلا : جالسا مع أيب العباس الغفاري على سطح فرأى ناسا يتحملون من الطاعون فقال 
ال يتمنني أحدكم املوت فإنه عند ذلك : [ مل تقول هذا ؟ أمل يقل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : ثالثا فقال عليم 

بادروا : أنا مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول : [ فقال أبو عباس ] انقطاع عمله و ال يرد فيسعتب 
إمرة السفهاء و كثرة الشرط و بيع احلكم و استخفافا بالدم و قطيعة الرحم و نشئا يتخذون القرآن : باملوت ستا 

   الفنت ـ إن شاء اهللا تعاىل و سيأيت هلذا مزيد بيان يف] مزامري يقدمون الرجل ليغنيهم بالقرآن و إن كان أقلهم فقها 

  باب ذكر املوت و االستعداد له

يعين املوت ] أكثروا ذكر هادم اللذات : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن أيب هريرة قال [ النسائي 
د عن حيىي بن سعي[ أخرجه ابن ماجه و الترمذي أيضا و خرجه أبو نعيم احلافظ بإسناده من حديث مالك بن أنس 

أكثروا من ذكر هادم اللذات قلنا يا : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : بن املسيب عن عمر بن اخلطاب قال 
  ] املوت : و ما هادم اللذات ؟ قال : رسول اهللا 
كنت جالسا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فجاء رجل من األنصاري فسلم : عن ابن عمر قال [ ابن ماجه 
فأي املسلمني : أحسنهم خلقا قال : أي املؤمنني أفضل ؟ قال :  صلى اهللا عليه و سلم فقال يا رسول اهللا على النيب

أخرجه مالك أيضا و سيأيت ] أكثرهم للموت ذكرا و أحسنهم ملا بعدهم استعدادا أولئك األكياس : أكيس ؟ قال 
  يف الفنت ـ إن شاء اهللا تعاىل 

الكيس من دان نفسه و عمل ملا بعد املوت : قال النيب صلى اهللا عليه و سلم : عن شداد بن أوس قال [ الترمذي 
  ] و العاجز من أتبع نفسه هواها و متىن على اهللا 

أكثروا ذكر املوت فإنه ميحص الذنوب و يزهد يف : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : [ و روي عن أنس قال 
: [ و قيل له يا رسول اهللا ] كفى باملوت واعظا و كفى باملوت مفرقا : [ ال و روي عنه عليه السالم أنه ق] الدنيا 

و قال السدي يف قوله ] نعم من يذكر املوت يف اليوم و الليلة عشرين مرة : هل حيشر مع الشهداء أحد ؟ قال 
حسن استعدادا و أي أكثركم للموت ذكرا و له أ} الذي خلق املوت و احلياة ليبلوكم أيكم أحسن عمال { : تعاىل 

  منه أشد خوفا و حذرا 
كالم خمتصر و جيز ] أكثروا ذكر هادم اللذات املوت : قوله عليه السالم [ قال علماؤنا رمحة اهللا عليهم : فصل 

قد مجع التذكرة و أبلغ يف املوعظة فإن من ذكر املوت حقيقة ذكره نغص عليه لذته احلاضرة و منعه من متنيها يف 
ه فيما كان منها يؤمل و لكن النفوس الراكدة و القلوب الغافلة حتتاج إىل تطويل الوعاظ و تزويق املستقبل و زهد

كل نفس ذائقة { : مع قوله تعاىل ] أكثروا ذكر هادم اللذات : [ األلفاظ و إال ففي قوله عليه الصالة و السالم 
  :  عمر بن اخلطاب كثريا ما يتمثل هبذه األبيات ما يكفي السامع له و يشغل الناظر فيه و كان أمري املؤمنني} املوت 



  ) يبقى اإلله و يودي املال و الولد ... ال شيء مما ترى تبقى بشاشته ( 
  ) و اخللد قد حاولت عاد فما خلدوا ... مل تغن عن هرمز يوما خزائنه ( 
  ) و اإلنس و اجلن فيما بينها ترد ... و ال سليمان إذ جتري الرياح له ( 
  ) من كل أوب إليها وافد يفد ؟ ... امللوك اليت كانت لعزهتا  أين( 
  ) ال بد من ورده يوما كما وردوا ... حوض هنالك مورود بال كذب ( 

إذ ثبت ما ذكرناه فاعلم أن ذكر املوت يورث استشعار االنزعاج عن هذه الدار الفانية و التوجه يف كل : فصل 
اإلنسان ال ينفك عن حاليت ضيق و سعة و نعمة و حمنة فإن كان يف حال ضيق و  حلظة إىل الدار اآلخرة الباقية مث إن

حمنة فذكر املوت يسهل عليه بعض ما هو فيه فإنه ال يدوم و املوت أصعب منه أو يف حال نعمة و سعة فذكر املوت 
  : مينعه من االغترار هبا و السكون إليها لقطعه عنها و لقد أحسن من قال 

  ) و جتهز ملصرع سوف يأيت ... ادم اللذات اذكر املوت ه( 
  : و قال غريه 

  ) يف إذكار املوت تقصري اآلمل ... و اذكر املوت جتد راحة ( 
و أمجعت األمة على أن املوت ليس له سن معلوم و ال زمن معلوم و ال مرض معلوم و ذلك ليكون املرء على أهبة 

الرحيل الرحيل فلما تويف فقد صوته : بليل على سور املدينة من ذلك مستعدا لذلك و كان بعض الصاحلني ينادي 
  : إنه قد مات فقال : أمري املدينة فسأل عنه فقيل 

  ) حىت أناخ ببابه اجلمال ... ما زال يلهج بالرحيل و ذكره ( 
  ) ذا أهبة مل تلهه اآلمال ... فأصابه متيقظا متشمرا ( 

أيها الناس أال : يزيد من ذا يترضى عنك ربك املوت ؟ مث يقول و حيك يا : و كان يزيد الرقاشي يقول لنفسه 
تبكون و تنوحون على أنفسكم باقي حياتكم ؟ من املوت طالبه و القرب بيته و التراب فراشه و الدود أنيسه و هو 

  مع هذا ينتظر الفزع األكرب يكون حاله ؟ مث يبكي حىت يسقط مغشيا عليه 
ذكر املوت و ذكر املوقف بني يدي اهللا تعاىل و كان عمر بن عبد : لذة الدنيا  شيئان قطعا عين: و قال التيمي 

  العزيز رضي اهللا عنه جيمع العلماء فيتذاكرون املوت و القيامة و اآلخرة فيبكون حىت كأن بني أيديهم جنازة 
 أدري ال أدري و قال ال: كان الثوري إذا ذكر املوت ال ينتفع به أياما فإن سئل عن شيء قال : و قال أبو نعيم 

كيف ذكره للموت ؟ فلم : [ ذكر عند النيب صلى اهللا عليه و سلم رجل فأثىن عليه فقال عليه السالم : أسباط 
  ] ما هو كما تقولون : يذكر ذلك عنه فقال 

ة و من تعجيل التوبة و قناعة القلب و نشاط العباد: من أكثر من ذكر املوت أكرم بثالثة أشياء : و قال الدقاق 
تسويف التوبة و ترك الرضى بالكفاف و التكاسل يف العبادة فتفكر يا مغرور يف : نسي املوت عوقب بثالثة أشياء 

املوت و سكرته و صعوبة كأسه و مرارته فيما للموت من وعد ما أصدقه و من حاكم ما أعدله كفى باملوت مقرحا 
لذات و قاطعا لألمنيات فهل تفكرت يا ابن آدم يف يوم للقلوب و مبكيا للعيون و مفرقا للجماعات و هادما ل

مصرعك و انتقالك من موضعك و إذا نقلت من سعة إىل ضيق و خانك الصاحب و الرفيق و هجرك األخ و 
الصديق و أخذت من فراشك و غطائك إىل عرر و غطوك من بعد لني حلافك بتراب و مدر فيا جامع املال و اجملتهد 

و اهللا من مال إال األكفان بل هي و اهللا للخراب و الذهاب و جسمك للتراب و املآب فأين يف البنيان ليس لك 
الذي مجعته من املال ؟ فهل أنقذك من األهوال ؟ كال بل تركته إىل من ال حيمدك و قدمت بأوزارك على من ال 



اطلب فيما أعطاك : أي } اآلخرة  و ابتغ فيما آتاك اهللا الدار{ : يعذرك و لقد أحسن من قال يف تفسري قوله تعاىل 
اهللا من الدنيا الدار اآلخرة و هي اجلنة فإن حق املؤمن أن يصرف الدنيا فيما ينفعه يف اآلخرة ال يف الطني و املاء و 

  : ال تنس أنك تترك مجيع مالك إال نصيبك الذي هو الكفن و حنو هذا قول الشاعر : التجرب و البغي فكأهنم قالوا 
  ) رداءان تلوى فيهما و حنوط : ... ا جتمع الدهر كله نصيبك مم( 

  : و قال آخر 
  ) فيها النعيم و فيها راحة البدن ... هي القناعة ال تبغي هبا بدال ( 
  ) هل راح منها بغري القطن و الكفن ؟ ... انظر ملن ملك الدنيا بأمجعها ( 

دان : ذل قال أبو عبيد : دان حاسب و قيل ]  الكيس من دان نفسه: [ و قوله عليه الصالة و السالم : فصل 
دنته أدينه إذ ذللته فيذل نفسه يف عبادة اهللا سبحانه و تعاىل عمال يعده ملا بعد : أي أذهلا و استعبدها يقال : نفسه 

املوت و لقاء اهللا تعاىل و كذلك حياسب نفسه على ما فرط من عمره ويستعد لعاقبة أمره بصاحل عمله و التنصل من 
: سالف زهللا و ذكر اهللا تعاىل و طاعته يف مجيع أحواله فهذا هو الزاد ليوم املعاد و العاجز ضد الكيس و الكيس 

املقصر يف األمور فهو مع تقصريه يف طاعة ربه و اتباع شهوات نفسه متمن على اهللا أن يغفر له و : العاقل والعاجز 
إن قوما آهلتهم األماين حىت خرجوا من الدنيا : [ ال احلسن البصري هذا هو االغترار فإن اهللا تعاىل أمره و هناه و ق

: و تال قوله تعاىل ] إين أحسن الظن بريب و كذب لو أحسن الظن ألحسن العمل : و ما هلم حسنة و يقول أحدهم 
 أن الغرة باهللا: [ و قال سعيد بن جبري } و ذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من اخلاسرين { 

كتب أبو عمري الصوري إىل بعض إخوانه : و قال بقية بن الوليد ] يتمادى الرجل باملعصية و يتمىن على اهللا املغفرة 
 :  

فإنك قد أصبحت تؤمل الدنيا بطول عمرك و تتمىن على اهللا األماين بسوء فعلك و إمنا تضرب حديدا [ أما بعد 
  باب ما جاء أن القرب أول منازل اآلخرة إن شاء اهللا تعاىل  و سيأيت هلذا مزيد بيان يف] باردا و السالم 

  يف أمور تذكر املوت و األخرة و يزهد يف الدنيا

استأذنت ريب : زار النيب صلى اهللا عليه و سلم قرب أمه فبكى و أبكى من حوله فقال : عن أيب هريرة قال [ مسلم 
و عن ابن ماجه ] ها فأذن يل فزوروا القبور فإهنا تذكر املوت أن أستغفر هلا فلم يؤذن يل و استأذنته يف أن أزور قرب

كنت هنيتكم عن زيارة القبور فزورها فإهنا تزهد يف : عن ابن مسعود أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال [ 
اب فحرام زيارة القبور للرجال متفق عليه عند العلماء خمتلف فيه للنساء أما الشو: فصل ] الدنيا و تذكر اآلخرة 

عليهن اخلروج و أما القواعد فمباح هلن ذلك و جائز ذلك جلميعهن إذا انفردن باخلروج عن الرجال و ال خيتلف 
عاما و أما موضع ] زوروا القبور : [ يف هذا إن شاء اهللا تعاىل و على هذا املعىن يكون قوله عليه الصالة و السالم 

و النساء فال جيوز و ال حيل فبينا الرجل خيرج ليعترب فيقع بصره على  أو وقت خيشى فيه الفتنة من اجتماع الرجال
  امرأة فيفتنت و بالعكس فريجع كل واحد من الرجال و النساء مأزورا مأجورا و هذا واضح و اهللا أعلم 

القبور أن لعن النيب صلى اهللا عليه و سلم زوارات القبور كان قبل أن يرخص يف زيارة : و قد رأى بعض أهل العلم 
  فلما رخص دخل الرجال و النساء و ما ذكرناه لك أوال أصح و اهللا أعلم 

ياأهل القبور أخربونا : و روي عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه أنه خرج إىل املقربة فلما أشرف عليها قال 
: ها قوم غريكم مث قال فاملال قد اقتسم و النساء قد تزوجن واملسكن قد سكن: عنكم أو خنربكم أما خرب من قبلنا 



  مل نر زادا خريا من التقوى : أما و اهللا لو استطاعو لقالوا 
  : و لقد أحسن أبو العتاهية حيث يقول 

  ) و حاسبوا أنفسهم أبصروا ... ياعجبا للناس لو فكروا ( 
  ) فإمنا الدنيا هلم معرب ... و عربوا الدنيا إىل غريها ( 
  ) غدا إذا ضمهم احملشر  ...ال فخر إال فخر أهل التقى ( 
  ) و الرب كانا خري ما يدخر ... ليعلمن الناس أن التقي ( 
  ) و هو غدا يف قربه يقرب ... عجبت لإلنسان يف فخره ( 
  ) و جيفة آخره يفجر ... ما بال من أوله نطفة ( 
  ) يرجو و ال تأخري ما حيذر ... أصبح ال ميلك تقدمي ما ( 
  ) يف كل ما يقضي و ما يقدر ... و أصبح األمر إىل غريه ( 

ليس للقلوب أنفع من زيارة القبور و خاصة إن كانت قاسية فعلى أصحاهبا : قال العلماء رمحة اهللا عليهم : فصل 
  : أن يعاجلوها بأربعة أمور 

ني فإن اإلقالع عما هي عليه حبضور جمالس العلم بالوعظ و التذكر و التخويف و الترغيب و أخبار الصاحل: أحدها 
  ذلك مما يلني القلوب و ينجع فيها 

ذكر املوت من ذكر هادم اللذات و مفرق اجلماعات و ميتم البنني و البنات كما تقدم يف الباب قبل يروى : الثاين 
أكثري من ذكر املوت يرق قلبك ففعلت ذلك : أن امرأة شكت إىل عائشة رضي اهللا عنها قساوة قلبها فقالت هلا 

تذكر املوت يردع عن املعاصي و يلني القلب القاسي : ءت تشكر عائشة رضي اهللا عنها قال العلماء فرق قلبها فجا
  و يذهب الفرح بالدنيا و يهون املصائب فيها 

مشاهدة احملتضرين فإن يف النظر إىل امليت و مشاهدة سكراته و نزعاته و تأمل صورته بعد مماته ما يقطع : الثالث 
طرد عن القلوب مسراهتا و مينع األجفان من النوم و األبدان من الراحة ويبعث على العمل و عن النفوس لذاهتا و ي

  يزيد يف االجتهاد و التعب 
يروى أن احلسن البصري دخل على مريض يعوده فوجده يف سكرات املوت فنظر إىل كربه و شدة ما نزل به فرجع 

يا أهاله عليكم بطعامكم و : الطعام يرمحك اهللا فقال :  إىل أهله بغري اللون الذي خرج به من عندهم فقالوا له
  شرابكم فو اهللا لقد رأيت مصرعا ال أزال أعمل له حىت ألقاه 

فهذه ثالثة أمور ينبغي ملن قسا قلبه و لزمه ذنبه أن يستعني هبا على دواء دائه و يستصرخ هبا على فنت الشيطان و 
ران القلب و استحكمت فيه دواعي الذنب فزيارة قبور املوتى تبلغ يف إغوائه فإن انتفع هبا فذاك و إن عظم عليه 

زوروا القبور فإهنا تذكر املوت و اآلخرة و [ دفع ذلك ماال يبلغه األول و الثاين و الثالث و لذلك قال عليه السالم 
له مقام التخويف و التحذير يف إخبار للقلب مبا إليه املصري و قائم : مساع باألذن و الثاين : فاألول ] تزهد يف الدنيا 

  مشاهدة من احتضر و زيارة قرب من مات من املسلمني معاينة فلذلك كانا أبلغ من األول و الثاين 
رواه ابن عباس و مل يروه أحد غريه إال أن االعتبار حبال ] ليس اخلرب كاملعاينة : [ قال صلى اهللا عليه و سلم 

: قد ال يتفق ملن أراد عالج قلبه يف ساعة من الساعات و أما زيارة القبور  احملتضرين غري ممكن يف كل األوقات و
فوجودها أسرع و االنتفاع هبا أليق و أجدر فينبغي ملن عزم على الزيارة أن يتأدب بآداهبا و حيضر قلبه يف إتياهنا و ال 

ذ باهللا من ذلك بل يقصد يكون حظه منها الطواف على األجداث فقط فإن هذه حالة تشاركه فيها هبيمة و نعو



وجه اهللا تعاىل و إصالح فساد قلبه أو نفع امليت مما يتلوه عنده من القرآن على ما يأيت بيانه إن شاء اهللا : بزيارته 
تعاىل و جيتنب املشي على املقابر و اجللوس عليها إذا دخل املقابر و خيلع نعليه كما جاء يف أحاديث و يسلم إذا 

كذلك كان عليه الصالة و ] السالم عليكم دار قوم مؤمنني : [ طبهم خطاب احلاضرين فيقول دخل املقابر و خيا
السالم يقول و كىن بالدار عن عمارها و سكاهنا و لذلك خاطبهم بالكاف و امليم ألن العرب تعرب باملنزل عن أهله 

  عليك السالم : و إذا وصل إىل قري ميته الذي يعرف سلم عليه أيضا فييقول 
عليك السالم فقال صلى اهللا : أن رجال دخل عىب النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال : [ وى الترمذي يف جامعه ر

و ليأته من تلقاء وجهه يف زيارته كمخاطبته حيا ] ال تقل عليك السالم فإن عليك السالم حتية امليت : عليه و سلم 
مث يعترب مبن صار حتت التراب و انقطع عن األهل و  و لو خاطبة حيا لكان األدب استقباله بوجهه فكذلك ههنا

األحباب بعد أن قاد اجليوش و العساكر و نافس األصحاب و العشائر و مجع األموال و الذخائر فجاءه املوت على 
وقت مل حيتسبه و هول مل يرتقبه فليتأمل الزائر حال من مضى من إخوانه و درج من أقرانه الذين بلغوا اآلمال و 

ا األموال كيف انقطعت آماهلم و مل تغن عنهم أمواهلم و حما التراب حماسن وجوههم و افترقت يف القبور مجعو
  أجزاؤهم و ترمل بعدهم نساؤهم و مشل ذل اليتم أوالدهم و اقتسم غريهم طريقهم و بالدهم 

ركوهنم إىل الصحة و و ليتذكر ترددهم يف املآرب و حرصهم على نيل املطالب و اخنداعهم ملؤاتاة األسباب و 
الشباب و ليعلم أن ميله إىل اللهو و اللعب كميلهم و غفلته عما بني يديه من املوت الفظيع و اهلالك السريع 

كغفلتهم و أنه ال بد صائر إىل مصريهم و ليحضر بقلبه ذكر من كان مترددا يف أغراضه و كيف هتدمت رجاله و 
عيناه و يصول ببالغة نطقه و قد أكل الدود لسانه و يضحك ملؤاتاة  كان يتلذذ بالنظر إىل ما حوله و قد سالت

دهره و قد أبلى التراب أسنانه و ليتحقق أن حاله كحاله و مآله كمآله و عند هذا التذكر و االعتبار يزول عنه 
 قلبه و خيشع مجيع األغيار الدنيوية و يقبل على األعمار األخروية فيزهد يف دنياه و يقبل على طاعة مواله و يلني

  جوارحه و اهللا أعلم 
حديث يعرض حديث هذا الباب و هو ما خرجه أبو بكر أمحد بن علي اخلطيب يف : جاء يف هذا الباب : فصل 

كتاب السابق و الالحق و أبو حفص عمر بن شاهني يف الناسخ و املنسوخ له يف احلديث بإسناديهما عن عائشة 
ول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حجة الوداع فمر يب على عقبة احلجون و هو حج بنا رس: [ رضي اهللا عنها قالت 

يا محرياء استمسكي : باك حزين مغتم فبكيت لبكائه صلى اهللا عليه و سلم مث إنه طفر أي وثب فنزل فقال 
ول اهللا بأيب أنت و أمي يا رس: فاستندت إىل جنب البعري فمكث عين طويال مث عاد إيل و هو فرح مبتسم فقلت له 

نزلت من عندي و أنت باك حزين مغتم فبكيت لبكائك يا رسول اهللا مث إنك عدت إيل و أنت فرح مبتسم فعن 
مررت بقرب أمي آمنة فسألت اهللا ريب أن حيييها فأحياها فآمنت يب ـ أو قال ـ فآمنت و : ماذا يا رسول اهللا ؟ فقال 

أن اهللا تعاىل أحيا له [ يف الروض األنف بإسناد فيه جمهولون  لفظ اخلطيب و قد ذكر السهيلي] ردها اهللا عز و جل 
  ] أباه و أمه و آمنا به 

و ال تعارض و احلمد هللا ألن إحياءمها متأخر عن النهي باالستغفار هلما بدليل حديث : قال الشيخ املؤلف رمحه اهللا 
  ني ناسخا ملا ذكر من األخبار أن ذلك كان يف حجة الوداع و كذلك جعله ابن شاه: عائشة رضي اهللا عنها 

: يف النار فلما قفا دعاه قال : أين أيب ؟ قال : عن أنس أن رجال قال يا رسول اهللا [ و يبينه حديث مسلم : قلت 
و أمي مع أمكما : فلما رأى ما دخل علينا قال : [ و حديث سلمة بن يزيد اجلعفي و فيه ] إن أيب و أباك يف النار 

  أن اهللا تعاىل أحيا له عمه أبا طالب و آمن به و اهللا أعلم : اؤمها و قد مسعت و هذا إن صح إحي] 



و ال الذين { إن احلديث يف إميان أمه و أبيه موضوع يرده القرآن العظيم و اإلمجاع قال اهللا العظيم : و قد قيل 
ملعاينة مل ينتفع فكيف بعد اإلعادة فمن مات كافرا مل ينفعه اإلميان بعد الرجعة بل لو آمن عند ا} ميوتون و هم كفار 

  } و ال تسأل عن أصحاب اجلحيم { ليت شعري ما فعل أبواي فنزل : ؟ و يف التفسري أنه عليه السالم قال 
ذكره احلافظ أبو اخلطاب عمر بن دحية و فيه نظر و ذلك أن فضائل النيب صلى اهللا عليه و سلم و : قال املؤلف 

  ابع إىل حني مماته فيكون هذا مما فضله اهللا تعاىل و أكرمه به خصائصه مل تزال تتواىل و تت
ليس إحياؤمها و إمياهنما مبمتنع عقال و ال شرعا فقد ورد يف الكتاب إحياء قتيل بين إسرائيل و إخباره بقاتله و كان 

مجاعة من املوتى و إذا  عيسى عليه السالم حيىي املوتى و كذلك نبينا عليه الصالة و السالم أحيا اهللا تعاىل على يديه
ثبت هذا فما مينع من إمياهنما بعد إحيائهما زيادة يف كرامته و فضيلته مع ما ورد من اخلرب يف ذلك و يكون ذلك 

فمن مات كافرا إىل آخر كالمه مردود مبا روي يف اخلرب أن اهللا تعاىل رد : خصوصا فيمن مات كافرا و قوله 
إنه حديث ثابت فلو مل يكن رجوع : مغيبهما ذكر أبو جعفر الطحاوي و قال الشمس على نبيه عليه السالم بعد 

الشمس نافعا و أنه ال يتجدد الوقت ملا ردها عليه فكذلك يكون إحياء أبوي النيب صلى اهللا عليه و سلم نافعا 
تلبسهم بالعذاب فيما  إلمياهنما و تصديقهما بالنيب صلى اهللا عليه و سلم و قد قبل اهللا إميان قوم يونس و توبتهم مع

ذكر يف بعض األقوال و هو ظاهر القرآن و أما اجلواب عن اآلية فيكون ذلك قبل إمياهنما و كوهنما يف العذاب و 
  اهللا بغيبه أعلم و أحكم 

  باب منه و ما يقال عند دخول املقابر و جواز البكاء عندها

 عليه و سلم هنيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإن قال رسول اهللا صلى اهللا: عن بريدة بن خصيب قال [ أبو داود 
من أراد أن يزور قربا : عن بريدة أيضا عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال [ و ذكر النسائي ] يف زيارهتا تذكرة 

 من حديث ابن عباس عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال[ مبعىن سوءا و ذكر أبو عمر ] فليزره و ال تقولوا هجرا 
روي هكذا موقوفا عن أيب هريرة ] ما من رجل مير بقرب أخيه املؤمن كان يعرفه فسلم عليه إال رد عليه السالم : 

  ] رد عليه السالم : فإن مل يعرفه و سلم : [ رضي اهللا عنه قال 
يل السالم قو: كيف أقول إذا دخلت املقابر ؟ قال : قلت يا رسول اهللا : عن عائشة رضي اهللا عنها قالت [ مسلم 

] على أهل الديار من املؤمنني و املسلمني و يرحم اهللا املستقدمني منا و املتأخرين و إنا إن شاء اهللا بكم الحقون 
أنه عليه السالم مر [ و يف الصحيحني ] أسأل اهللا لنا و لكم العافية : [ خرجه مسلم من حديث بريدة أيضا و زاد 

  احلديث ] اتقي اهللا و اصربي  :بامرأة تبكي عند قرب هلا فقال هلا 
هذه األحاديث تشتمل على فقه عظيم و هو جواز زيارة القبور للرجال و النساء و السالم عليها و ورد : فصل 

امليت السالم على من يسلم عليه و جواز بكاء النساء عند القرب و لو كان بكاؤهن و زيارهتن حراما لنهى النيب 
و لزجرها زجرا يزجر مثله من أتى حمرما و ارتكب منهيا و ما روي من هني النساء عن صلى اهللا عليه و سلم املرأة 

زيارة القبور فغري صحيح و الصحيح ما ذكرت لك من اإلباحة إال أن عمل النساء يف خروجهن مما ال جيوز هلن من 
جالة و الشابة فتأمله و قد تربج أو كالم أو غريه فلذلك املنهي عنه و قد ذكرت لك يف الباب قبل الفرق بني املت

أبيح لك أن تبكي عند قرب ميتك حزنا عليه أو رمحة له مما بني يديه كما أبيح لك البكاء عند موته و البكاء عند 
العرب يكون البكاء املعروف و تكون النياحة و قد يكون معهما الصياح و ضرب اخلدود و شق اجليوب و هذا 

] أنا بريء ممن حلق و سلق و خرق : [ رد فيه الوعيد من قوله عليه السالم حمرم بإمجاع العلماء و هو الذي و



  خرحه مسلم 
و أما البكاء من غري نياحة فقد ورد فيه اإلباحة عند القرب و عند املوت و هو بكاء الرأفة و الرمحة اليت ال يكاد خيلو 

دعهن يبكني على أيب سليمان : يم و قال عمر منها إنسان و قد بكى النيب صلى اهللا عليه و سلم ملا مات ابنه إبراه
وضع التراب على الرأس : النقع : تتابع ذلك و قيل : ارتفاع الصوت و اللقلقة : النقع ] ما مل يكن نقع أو لقلقة 

  و اهللا أعلم 

  باب املؤمن ميوت بعرق اجلبني

: خرجه الترمذي و قال فيه ] رق اجلبني املؤمن ميوت بع: عن بريدة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال [ ابن ماجه 
  حديث حسن 

ارقبوا للميت : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول : عن سلمان الفارسي رضي اهللا عنه قال [ و روى 
إن رشح جبينه و ذرفت عيناه و انتشر منخراه فهي رمحة من اهللا قد نزلت به و إن غط غطيط : عند موته ثالثا 

خرجه أبو عبد اهللا الترمذي احلكيم ] وق و مخد لونه و ازبد شدقاه فهو عذاب من اهللا تعاىل قد حل به البكر املخن
إن املؤمن يبقى عليه خطايا من خطاياه فيجازف هبا عند املوت أي : قال عبد اهللا : يف نوادر األصول له و قال 

ياء من ربه ملا اقترف من خمالفته ألن ما سفل منه إمنا يعرق جبينه ح: جيازي فيعرق لذلك جبينه و قال بعض العلماء 
قد مات و إمنا بقيت قوى احلياة و حركاهتا فيما عال و احلياء يف العينني و ذلك وقت احلياء و الكافر يف عمى عن 
هذا كله و املوحد املعذب يف شغل عن هذا بالعذاب الذي قد حل به و إمنا العرق الذي يظهر ملن حلت به الرمحة 

  ه ليس من ويل و ال صديق و ال بر إال و هو مستحي من ربه مع البشرى و التحف و الكرامات فإن
و قد تظهر العالمات الثالث و قد تظهر واحدة و تظهر اثنتان و قد شاهدنا عرق اجلبني وحده و ذلك : قلت 

  حبسب تفاوت الناس يف األعمال و اهللا أعلم 
أي ] عرق اجلبني تبقى عليه البقية من الذنوب فيجازف هبا عند املوت موت املؤمن ب: [ و يف حديث ابن مسعود 
  يشدد لتمحص عنه ذنوبه 

  باب منه يف خروج نفس املؤمن و الكافر

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و : من حديث األعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد اهللا قال [ خرج أبو نعيم 
فس الكافر تسل كما تسل نفس احلمار و إن املؤمن ليعمل اخلطيئة إن نفس املؤمن خترج رشحا و إن ن: سلم 

  ] فيشدد عليه عند املوت ليكفر هبا عنه و إن الكافر ليعمل احلسنة فيسهل عليه عند املوت ليجزى هبا 

  باب ما جاء أن للموت سكرات و يف تسليم األعضاء بعضها على بعض و فيما يصري

  اإلنسان إليه 
  : تعاىل شدة املوت يف أربع آيات وصف اهللا سبحانه و 

  } و جاءت سكرة املوت باحلق { : قوله احلق : األوىل 
  } و لو ترى إذ الظاملون يف غمرات املوت { : قوله تعاىل : الثانية 



  } فلوال إذا بلغت احللقوم { : قوله تعاىل : الثالثة 
  } كال إذا بلغت التراقي { : الرابعة 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كانت بني يديه ركوة أو علبة فيها : رضي اهللا عنها عائشة [ روى البخاري عن 
ماء فجعل يدخل يديه يف املاء فيمسح هبما وجهه و يقول ال إله إال اهللا إن للموت سكرات مث نصب يديه فجعل 

  ] يف الرفيق األعلى حىت قبض و مالت يده : يقول 
أغبط أحدا هبون موت بعد الذي رأيت من شدة موت رسول اهللا صلى اهللا عليه  ما: [ و خرج الترمذي عنها قالت 

  ] و سلم 
مات رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و إنه لبني حاقنيت و ذاقنيت فال أكره شدة : [ و يف البخاري عنها قالت 

نقره الذقن و : و احللق و الذاقنة  املطمئن بني الترقوة: احلاقنة ] املوت ألحد أبدا بعد النيب صلى اهللا عليه و سلم 
  ما تناوله الذقن من الصدر : الذاقنة : قال اخلطايب 

حتدثوا عن بين : عن جابر بن عبد عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال [ و ذكر أبو بكر بن أيب شيبة يف مسنده 
فأتوا على مقربة من مقابرهم فقالوا خرجت طائفة منهم : [ مث أنشأ حيدثنا قال ] إسرائيل فإنه كانت فيهم أعاجيب 

ففعلوا فبينما هم كذلك إذا طلع رجل : لو صلينا ركعتني و دعونا اهللا خيرج لنا بعض األموات خيربنا عن املوت قال 
رأسه بيضاء أسود اللون خال شيء بني عينيه أثر السجود فقال يا هؤالء ما أردمت إيل ؟ لقد مت منذ مائة سنة فما 

  ] رة املوت حىت اآلن فادعوا اهللا أن يعيدين كما كنت سكنت عين حرا
إن العبد : حدثنا أنس بن مالك عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : [ و روى أبو هدبة إبراهيم بن هدبة قال 

عليك السالم تفارقين و : ليعاجل كرب املوت و سكرات املوت و إن مفاصله ليسلم بعضها على بعض تقول 
  ] وم القيامة أفارقك إىل ي

: يا خليلي كيف وجدت املوت ؟ قال : [ أن اهللا تعاىل قال إلبراهيم عليه السالم : و ذكر احملاسيب يف الرعاية 
  ] أما إنا قد هونا عليك يا إبراهيم : [ كسفود حممى جعل يف صوف رطب مث جذب قال 

: ؟ قال ] يا موسى كيف وجدت املوت : [ و روى أن موسى عليه السالم ملا صار روحه إىل اهللا قال له ربه 
: وجدت نفسي كالعصفور احلي حني يقلى على املقلى ال ميوت فيستريح و ال ينجو فيطري و روى عنه أنه قال 

يا معشر احلواريني : [ وجدت نفسي كشاة تسلخ بيد القصاب و هي حية و قال عيسى بن مرمي عليه السالم 
  يعين سكرات املوت ] ة ادعوا اهللا أن يهون عليكم هذه السكر

  أن املوت أشد من ضرب بالسيوف و نشر باملناشري و قرض باملقاريض : و روي 
حديث مكحول عن وائلة ابن األسقع عن النيب صلى اهللا عليه و سلم [ و ذكر أبو نعيم احلافظ يف كتاب احللية من 

  و سيأيت بكماله إن شاء اهللا تعاىل ] لسيف و الذي نفسي بيده ملعاينة ملك املوت أشد من ألف ضربة با: أنه قال 
عن أنس بن مالك عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أن املالئكة تكتنف العبد و [ و يف اخلرب من حديث محيد الطويل 

و جاءت الرواية بأن ملك املوت ] حتبسه و لوال ذلك لكان يعدو يف الصحاري و الرباري من شدة سكرات املوت 
و عزتك لو علمت من سكرة املوت ما أعلم ما : [ ا توىل اهللا قبض نفسه بعد موت اخلالئق يقول عليه السالم إذ

  ذكره القاضي أبو بكر بن العريب ] قبضت نفس مؤمن 
إن أهون املوت : سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن املوت و شدته ؟ فقال : [ و عن شهر بن حوشب قال 

و ملا حضرت : ؟ قال شهر ] هل خترج احلسكة من الصوف إال و معها الصوف مبنزلة حسكة كانت يف صوف ف



ليتين كنت ألقى رجال عاقال لبيبا عند نزول املوت : عمرو بن العاص الوفاة قال له ابنه يا أبتاه ؟ إنك لتقول لنا 
و كأين أتنفس من  يا بين و اهللا كأن جنيب يف ختت: حىت يصف يل ما جيد و أنت ذلك الرجل فصف يل املوت فقال 

  : سم إبرة و كأن غصن شوك جيذب من قدمي إىل هاميت مث أنشأ يقول 
  ) يف تالل اجلبال أرعى الوعوال ... ليتين كنت قبل ما قد بدا يل ( 

  : و أنشدوا ] لو أن أمل شعرة من امليت وضع على أهل السماء و األرض ملاتوا مجيعا : [ و عن أيب ميسرة رفعه قال 
  ) إن قليب لغليظ كاحلجر ... ملوت و ال أرهبه أذكر ا( 
  ) و ورائي املوت يقفو باألثر ... أطلب الدنيا كأين خالد ( 
  ) ملن املوت عليه قد قدر ... و كفى باملوت فاعلم واعظا ( 
  ) ليس ينجي املرء منهن املفر ... و املنايا حوله ترصده ( 

  : و قال آخر 
  ) قد مرض الفىت : يسع له إذ قيل ...  بينا الفىت مرح اخلطا فرح مبا( 
  ) أصبح مثخنا ما يرجتى : إذ قيل ... بات بليلة ما نامها : إذ قيل ( 
  ) أصبح قد قضى : و معلال إذ قيل ... أصبح شاخصا و موجها : إذ قيل ( 

وم املوت مبرارة قد آن للنائم أن يستيقظ من نومه و حان للغافل أن يتنبه من غفلته قبل هج: أيها الناس : فصل 
  كأسه و قبل سكون حركاته و مخود أنفاسه و رحلته إىل قربه و مقامه بني أرماسه 

  : و روى عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إىل أناس من أصحابه يوصيهم فكان فيما أوصاهم به أن كتب إليهم 
وى و الورع زادا فإنكم يف دار عما قريب فإين أوصيكم بتقوى اهللا العظيم و املراقبة له و اختذوا التق: أما بعد [ 

تنقلب بأهلها و اهللا يف عرضات القيامة و أهواهلا يسألكم عن الفتيل و النقري فاهللا اهللا عباد اهللا اذكروا املوت الذي 
و قوله عز } كل من عليها فان { : و قوله عز و جل } كل نفس ذائقة املوت { : ال بد منه و امسعوا قول اهللا تعاىل 

فقد بلغين ـ و اهللا أعلم ـ أهنم يضربون } فكيف إذا توفتهم املالئكة يضربون وجوههم و أدبارهم { : و جل 
  } قل يتوفاكم ملك املوت الذي وكل بكم مث إىل ربكم ترجعون { : بسياط من نار و قال جل ذكره 

 األرض و أن الدنيا كلها يف يد و قد بلغين ـ و اهللا أعلم و أحكم ـ أن ملك املوت رأسه يف السماء و رجاله يف
ـ أن ملك املوت ينظر يف  ملك املوت كالقصعة بني يدي أحدكم يأكل منها و قد بلغين ـ و اهللا أعلم و أحكم 

وجه كل آدمي ثالمثائة نظرة و ستا و ستني نظرة و بلغين أن ملك املوت ينظر يف كل بيت حتت ظل السماء ستمائة 
ئم وسط الدنيا فينظر الدنيا كلها برها و حبرها و جباهلا و هي بني يديه كالبيضة بني مرة و بلغين أن ملك املوت قا

رجلي أحدكم و بلغين أن مللك املوت أعوانا اهللا أعلم هبم ليس منهم ملك إال لو أذن له أن يلتقم السموات و 
حدكم من السبع و بلغين أن األرض يف لقمة واحدة لفعل و بلغين أن ملك املوت تفزغ منه املالئكة أشد من فزع أ

محلة العرش إذا قرب ملك املوت من أحدهم ذاب حىت يصري مثل الشعرة من الفزع منه و بلغين أن ملك املوت 
ينتزع روح بين آدم من حتت عضوه و ظفره و عروقه و شعره و ال تصل الروح من مفصل إىل مفصل إال كان أشد 

وضع وجع شعرة من امليت على السموات و األرض ألذاهبا حىت إذا عليه من ألف ضربة بالسيف و بلغين أنه لو 
بلغت احللقوم و يل القبض ملك املوت و بلغين أن ملك املوت إذا قبض روج مؤمن جعلها يف حريرة بيضاء و 

  مسك أذفر و إذا قبض روح الكافر جعلها يف خرقة سوداء يف فخار من نار أشد نتنا من اجليف 
ملك جيذب النفس من قدمه اليمىن و ملك جيذهبا من : منية املؤمن نزل عليه أربعة من املالئكة و يف اخلرب إذا دنت 



قدمه اليسرى و النفس تنسل انسالل القطرة من السقاء و هم جيذبوهنا من أطراف البنان و رؤوس األصابع و 
فمثل نفسك يا مغرور و  الكافر تنسل روحه كالسفود من الصوف املبتل ذكره أبو حامد يف كشف علوم اآلخرة

إن فالنا قد أوصى و ماله قد احصى و من : قد حلت بك السكرات و نزل بك األنني و الغمرات فمن قائل يقول 
إن فالنا ثقل لسانه فال يعرف جريانه و ال يكلم إخوانه فكأين أنظر إليك تسمع اخلطاب و ال تقدر : قائل يقول 

حبييب أيب من ليتمي من بعدك ؟ و من حلاجيت : ألسرية و تتضرع و تقول على رد اجلواب مث تبكي ابنتك و هي كا
  : ؟ و أنت و اهللا تسمع الكالم و ال تقدر على رد اجلواب و أنشدوا 

  ) على وجنيت حينا و حينا على صدري ... و أقبلت الصغرى مترغ خدها ( 
  ) أيب إين غلبت على الصرب : تنادي ... و ختمش خديها و تبكي حبرقة ( 
  ) كأفراخ زغب يف بعيد من الوكر ؟ ... حبييب أيب من لليتامى تركتهم ( 

فخيل لنفسك يا ابن آدم إذا أخذت من فراشك إىل لوح مغتسلك فغسلك الغاسل و ألبست األكفان و أوحش 
امى منك األهل و اجلريان و بكت عليك األصحاب و اإلخوان و قال الغاسل أين زوجة فالن حتاهللا ؟ و أين اليت

  : ترككم أبوكم فما ترونه بعد هذا اليوم أبدا ؟ و أنشدوا 
  ) تؤمل آماال و موتك أقرب ... أال أيها املغرور ما لك تلعب ( 
  ) سفينته الدنيا فإياك تعطب ... و تعلم أن احلرص حبر مبعد ( 
  ) عليك يقينا طعمه ليس يعذب ... و تعلم أن املوت ينقص مسرعا ( 
  ) و أمهم الثكلى تنوح و تندب ... تامى تراهم كأنك توصي و الي( 
  ) يراها رجال بعد ما هي حتجب ... تغص حبزن مث تلطم وجهها ( 
  ) و حيثى عليك الترب و العني تسكب ... و أقبل باألكفان حنوك قاصد ( 

لب فيه قدح من خشب ضخم حي: العلبة ] كانت بني يديه ركوة أو علبة : [ قول عائشة رضي اهللا عنها : فصل 
قال ابن فارس يف اجململ و قال اجلوهري يف الصحاح العلبة حملب من جلد و اجلمع علب و عالب واملعلب الذي 

  يتخذها 
  : قال الكميت يصف خيال 

  ) صبوحا إلقتار اجللود املعلب ... سقينا دما القوم طورا و تارة ( 
: هو عس حيلب فيه و العس : و الدائر به و قيل أسفله جلد و أعاله خشب مدور مثل إطار الغربال و ه: و قيل 

: و العلبة : القدح الضخم و قال اللغوي أبو هالل احلسن بن عبد اهللا بن سهل العسكري يف كتاب التلخيص له 
إن املوت سكرات أي : قدح لألعراب مثل العس و العس يتخذ من جنب جلد البعري و اجلمع عالب و قوله 

  ه شذائد و سكرة املوت شدت
فإذا كان هذا األمر قد أصاب األنبياء و املرسلني و األولني و املتقني فمالنا : قال علماؤنا رمحة اهللا عليهم : فصل 

و ما جرى : قالوا } أنتم عنه معرضون * قل هو نبأ عظيم { عن ذكره مشغولني ؟ و عن االستعداد له متخلفني ؟ 
  ئد املوت و سكراته فله فائدتان على األنبياء صلوات اهللا عليهم أمجعني من شدا

أن يعرف اخللق مقدار أمل املوت و أنه باطن و قد يطلع اإلنسان على بعض املوتى فال يرى عليه حركة و : إحدامها 
ال قلقا و يرى سهولة خروج روحه فيغلب على ظنه سهولة أمر املوت و ال يعرف ما امليت فيه ؟ فلما ذكر األنبياء 

شدة أمله مع كرامتهم على اهللا تعاىل و هتونيه على بعضهم قطع اخللق بشدة املوت الذي : الصادقون يف خربهم 



  يعانيه و يقاسيه امليت مطلقا إلخبار الصادقني عنه ما خال الشهيد قتيل الكفار على ما يأيت ذكره 
ذه الشدائد العظيمة ؟ و أحباب اهللا و أنبياؤه و رسله فكيف يقاسون ه: رمبا خطر لبعض الناس أن هؤالء : الثانية 

أن أشد : [ أما إنا قد هونا عليك فاجلواب : هو سبحانه قادر أن خيفف عنهم أمجعني كما قال يف قصة إبراهيم 
  كما قال نبينا عليه السالم ] الناس بالء يف الدنيا األنبياء مث األمثل فاألمثل 

يه و رفعة لدرجاهتم عنده و ليس ذلك يف حقهم خرجه البخاري و غريه فأحب اهللا أن يبتليهم تكميال لفضال لد
نقصا و ال عذابا بل هو كما قال كمال رفعة مع رضاهم جبميل ما جيزي اهللا عليهم فأراد احلق سبحانه أن خيتم هلم 

  هبذه الشدائد مع إمكان التخفيف و التهوين عليهم لريفع منازهلم و يعظم أجورهم قبل موهتم 
و موسى باخلوف و األسفار و عيسى بالصحارى و القفاز و نبينا حممدا صلى اهللا عليه و كما ابتلى إبراهيم بالنار 

سلم بالفقر يف الدنيا و مقاتلة الكفار كل ذلك لرفعة يف أحواهلم و كمال يف درجاهتم و ال يفهم من هذا أن اهللا 
إجرامهم فال نسبة بينه و بني  شدد عليهم أكثر مما شدد على العصاة املخلطني فإن ذلك عقوبة هلم و مؤاخذة على

  هذا 
قال بعض العلماء قد وجب حبكم القول : كل املخلوقات جتد هذه السكرات ؟ قيل له : إن قال قائل : فصل 

الصدق و الكلمة احلق أن الكأس مر املذاق و إن قد ذيق و يذاق و لكن مث فريقان و تقديرات و أوزان و إن اهللا 
البقاء وحده ال شريك له و أجرى سنة اهلالك و الفناء على اخللق دونه خالف يف ذلك سبحانه و تعاىل ملا انفرد ب

جل جالله بني املخلوقات و فرق بني احملسوسات حبسب ما خالف بني املنازل و الدرجات فنوع أرضي حيواين 
ه و بغتص منه إنساين و غري إنساين و فوقه عامل روحاين و مأل علواين رضواين كل يشرب من ذلك الكأس جرعت

  } كل نفس ذائقة املوت { : غصته قال اهللا تعاىل 
و ثبت ذلك يف ثالثة مواضع من كتابه و إمنا أراد سبحانه باملوتات : قال أبوحامد يف كتاب الكشف علوم األخرة 

إىل العامل اجلربويت  فاملتحيز إىل العامل الدنيوي ميوت و املتحيز إىل العامل امللكويت ميوت و املتحيز: الثالث للعاملني 
ميوت فاألول آدم و ذرتيه و مجيع احليوان على ضروبه و امللكويت و هو الثاين أصناف املالئكة و اجلن و أهل 

  اجلربوت هم املصطفون من املالئكة 
فهم كروبيون و محلة العرش و أصحاب سر دقات } اهللا يصطفي من املالئكة رسال و من الناس { : قال اهللا تعاىل 

و من عنده ال يستكربون عن عبادته و ال يستحسرون { جلالل كما وصفهم اهللا يف كتابه و أثىن عليهم حيث يقول ا
لو أردنا أن نتخذ هلوا { : و هم أهل حضرة القدس املعنيون بقوله تعاىل } يسبحون الليل و النهار ال يفترون * 

املكانة من اهللا تعاىل و القربة و ليس زلفاهم مبانع هلم من و هم ميوتون على هذه } الختذناه من لدنا إن كنا فاعلني 
و كما تفرقت الطرق هبذه العوامل كذلك تفرقت طرقت اإلحساسات يف اجتراع الغصص و : املوت قال ابن قسي 

املرارات فإحساس روحاين للروحانيات كما جيده النائم يف سنته أو الغصة الوجيعة تغصه يف نومته فيغص منها يف 
ل رقدته و يتململ ذلك إىل حني يقتظه حىت إذا استيقظ مل جيده شيئا و وجد اإلنس عنده فأزال أمله و وافاه أمانه حا

و نعمه و إحساس علوي قدسي كما جيده الوسنان الروحانية و هو ما ال يدركه العقل البشري إال تومها و ال يبلغه 
و جين و هو ما ال يكاد أن توصف شدائده و غصصه  التحصيل إال ختيال و تومسا و إحساس بشري سفلي إنسي

فكيف و قد قالوا بالغصة الواحدة منه كألف ضربة السيف فما عسى أن ينعت و يوصف و هذا الذي ال ميكن أن 
يعرف ؟ و اخللق أيضا يف هذا اإلحساس فرق خيتلفون باختالف املنازل و الطرق فالفرقة اإلسالمية يف نفسها ال جتد 

سالمية مث اإلسالمية نفسها ال جتد منه النبوية كما جتد التبعية مث النبوية يف ذاهتا و مقاماهتا إحساساهتا منه غري اإل



تلك الرسل فضلنا بعضهم على { ختتلف على حكم الكلمة و صدق القيا باختالف التقدمي و التفضيل قال اهللا تعاىل 
نبهت اخللة الذاتية عزت سبحاهتا و تقدست صفاهتا  اآلية و قد} بعض منهم من كلم اهللا و رفع بعضهم درجات 

: على صفة ذلك عن إبراهيم و أشارت إىل هتوين األمر عليه و تبني ما خفف عنه صلوات اهللا و سالمه عليه فقال 
أما إنا قد هونا عليك يا إبراهيم و ما وصفه احلق جل جالله باهلون فال أهون منه كما ما كربه و عظمه فال أكرب و 

و إذا رأيت مث رأيت نعيما { موتا هينا و ملكا عظيما كبريا و قال يف نعيم اجلنة : أعظم منه و ال فرق بني أن قال  ال
  فكما أنه ال أكرب من ملك اجلنة كذلك ال هون من موت اخللة و اهللا أعلم } و ملكا كبريا 

األشنع و الكأس اليت طعمها أكره و أبشع أن املوت هو اخلطب األفظع و األمر : إذا ثبت ما ذكرناه فاعلم : فصل 
و أنه احلارث األهذم للذات و األقطع للراحات و األجلب للكريهات فإن أمرا يقطع أوصالك و يفرق أعضاءك و 

  يهدم أركانك هلو األمر العظيم و اخلطب اجلسيم و إن يومه هلو اليوم العظيم 
فارسيا و أمر أن يعرض عليه ماؤه أي بوله مع مياه كثرية و حيكى أن الرشيد ملا اشتد مرضه أحضر طبيبا طوسيا 

لصاحب هذا املاء يوصي فإنه : قولوا : ملرضى و أصحاء فجعل يستعرض القوارير حىت رأى قارورة الرشيد فقال 
  : قد احنلت قواه و تداعت بنيته و ملا استعرض باقي املياه أقيم فذهب فيئس الرشيد من نفسه و أنشد 

  ) ال يستطيع دفاع حنب قد أتى ... طبه و دوائه إن الطيب ب( 
  ) قد كان أبرأ مثله فيما مضى ... ما للطبيب ميوت بالداء الذي ( 
  ) و الذي جلب الدواء أو باعه و من اشترى ... مات املداوي و املداوى ( 

أنزلوين صدق املرجفون : و بلغه أن الناس أرجفوا مبوته فاستدعى محارا و أمر أن حيمل عليه فاسترحت فخذاه فقال 
ما أغىن عين مالية هلك عين : و دعا بأكفان فتخري منها ما أعجبه و أمر فشق له قرب أمام فراشه مث اطلع فيه فقال 

ـ رمحك اهللا ـ بنازل ينزل بك فيذهب رونقك و هباك و يغري منظرك و رؤياك  سلطانية فمات من ليلته فما ظنك 
ن اجتماعك و اتصالك و يردك بعد النعمة و النضرة و السطوة و القدرة و و ميحو صورتك و مجالك و مينع م

النخوة و العزة إىل حالة يبارد فيها أحب الناس إليك و أرمحهم بك و أعطفهم عليك فيقذفك يف حفرة من األرض 
ك متكن منك قريبة أحناؤها مظلمة أرجاؤها حمكم عليك حجرها و صيداهنا فتحكم فيك هوامها و ديداهنا مث بعد ذل

األعدام و ختتلط بالرغام و تصري ترابا توطأ باألقدام و رمبا ضرب منك اإلناء فخار أو أحكم بك بناء جدار أو طلي 
  بك حمس ما أو موقد نار 

اهللا : كما روي عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه أنه يأيت بإناء ماء ليشرب منه فأخذه بيده و نظر إليه و قال 
  من عني كحيل و خذ أسيل أعلم كم فيك 

يا هذان : و حيكى أن رجلني تنازعا و ختاصما يف أرض فأنطلق اهللا عزوجل لبنة من حائط من تلك األرض فقالت 
فيم تتنازعان ؟ و فيم تتخاصمان ؟ إين كنت ملكا من امللوك ملكت كذا و كذا سنة مث مت و صرت ترابا فبقيت 

ارا فعمل مين إناء فاستعملت حىت تكسرت مث عدت ترابا فبقيت ألف كذلك ألف سنة مث أخذين خزاف ـ يعين فخ
  سنة مث أخذين رجل فضرب مين لبنة فجعلين يف هذا احلائط ففيم تنازعكما و فيم ختاصمكما ؟ 

و احلكايات يف هذا املعىن و الوجود شاهد بتجديد ما دثر و تغيري ما غري و عن ذلك أن يكون احلفر و : قلت 
اذ األواين و بناء األبراج و لقد كنت يف زمن الشباب أنا و غريي ننقل التراب على الدواب من اإلخراج و اخت

مقربة عندنا تسمى مبقربة اليهود خارج قرطبة و قد اختلط بعظام من هناك و عظمهم و حلومهم و شعورهم و 
  أبشارهم إىل الذمي يصنعون القرمد للشقف 



ا التغري إمنا حيل جبسدك و ينزل ببدنك ال بروحك ألن الروح هلا حكم آخر و هذ: قال علماؤنا رضوان اهللا عليهم 
قد علمنا ما تنقص األرض منهم و { : و ما مضى منك فغري مضاع و تفرقة ال متنع من االجتماع قال اهللا تعاىل 

  } و ال ينسى  قال علمها عند ريب يف كتاب ال يضل ريب* فما بال القرون األوىل { : و قال } عندنا كتاب حفيظ 

  باب املوت كفارة لكل مسلم

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم املوت كفارة لكل : عن عاصم األحول عن أنس بن مالك قال [ أبو نعيم 
  فيه حديث صحيح حسن : ذكره القاضي أبو بكر ابن العريب يف سراج املريدين له و قال ] مسلم 
: لقاه امليت يف مرضه من اآلالم و األوجاع و قد قال صلى اهللا عليه و سلم إمنا كان املوت كفارة لكل ما ي: فصل 

  خرجه مسلم ] ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إال حط به سيئاته كما حتط الشجرة ورقها [ 
يف اخلرب و ] من يرد اهللا به خريا يصب منه : عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن أيب هريرة [ و يف املوطأ 

: إين ال أخرج أحدا من الدنيا و أنا أريد أن أرمحه حىت أوفيه بكل خطيئة كان عملها : [ املأثور يقول اهللا تعاىل 
سقما يف جسده و مصيبة يف أهله و ولده و ضيقا يف معاشه و إفتارا يف رزقه حىت أبلغ منه مثاقيل الذر فإن بقي عليه 

  ] كيوم ولدته أمه شيء شددت عليه املوت حىت يفضي إىل 
وعزيت و جاليل ال أخرج من الدنيا : [ و هذا خبالف من ال حيبه و ال يرضاه كما يف اخلرب يقول اهللا تعاىل : قلت 

عبدا أريد أن أعذبه حىت أعذبه حىت أوفيه يكل حسنة عملها بصحة يف جسده و سعة يف رزقه و رغد يف عيشه و 
فإن بقي له شيء هونت عليه املوت حىت يفضي إيل و ليس له حسنة يتقي هبا  أمن يف سربه حىت أبلغ منه مثاقيل الذر

  ] النار 
عن عبيد بن خالد [ و يف مثل هذا املعىن ما خرجه أبو داود بسند صحيح فيما ذكر أبو احلسن بن احلصار : قلت 

  و رواه أيضا مرسال ]  موت الفجأة أخذة أسف للكافر: السلمي و كانت له صحبة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 
  إهنا راحة للمؤمن و أخذه أسف للكافر : و روى الترمذي عن عائشة رضي اهللا عنها 

و روى عن ابن عباس أن داود عليه السالم مات فجأة يوم السبت و عن زيد بن أسلم موىل عمر بن اخلطاب رضي 
ه شدد عليه املوت ليبلغ بسكرات املوت و شدائده إذا بقي على املؤمن من ذنوبه شيء مل يبلغه بعمل: [ اهللا عنه قال 

درجته من اجلنة و إن الكافر إذا كان قد عمل معروفا يف الدنيا هون عليه املوت ليستكمل ثواب معروفه يف الدنيا مث 
  ذكره أبو حممد عبد احلق ] يصري إىل النار 

قال رسول اهللا صلى اهللا : بد اهللا قال من حديث األعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ع[ و خرج أبو نعيم احلافظ 
نفس املؤمن خترج رشحا و إن نفس الكافر تسل كما تسل نفس احلمار و إن املؤمن ليعمل اخلطيئة : عليه و سلم 

ذكره أبو ] فيشدد هبا عليه عند املوت ليكفر هبا عنه و إن الكافر ليعمل احلسنة فيسهل عليه عند املوت ليجزي هبا 
أحب املوت اشتياقا إىل ريب و أحب : [ و ذكر ابن املبارك أن أبا الدرداء رضي اهللا عنه ـ قال حممد عبد احلق 

  ] املرض تكفريا خلطيئيت و أحب الفقر تواضعا لريب عز و جل 

  باب ال ميوت أحد و هو حيسن باهللا الظن و يف اخلوف من اهللا تعاىل

ال ميوتن أحدكم إال و : و سلم يقول قبل وفاته بثالثة أيام مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه : عن جابر قال [ مسلم 
  أخرجه البخاري ] هو حيسن الظن باهللا 



فإن قوما قد أرادهم سوء ظنهم باهللا فقال هلم تبارك و : و ذكره ابن أيب الدنيا يف كتاب حسن الظن باهللا و زاد 
  } اسرين و ذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من اخل{ : تعاىل 

: كيف جتدك ؟ فقال : عن أنس أن النيب صلى اهللا عليه و سلم دخل على شاب و هو يف املوت فقال [ ابن ماجه 
ال جيتمعان يف قلب عبد مؤمن يف : أرجو اهللا يا رسول اهللا و أخاف ذنويب فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

هذا : ذكره ابن أيب الدنيا أيضا و خرجه الترمذي و قال ] ا خياف مثل هذا املوطن إال عطاء اهللا ما يرجو و أمنه مم
  حديث حسن غريب 

  و قد روى بعضهم هذا احلديث عن ثابت عن النيب صلى اهللا عليه و سلم مرسال 
حدثنا حيىي بن حبيب عن عدي قال : [ و ذكر الترمذي احلكيم يف األصل السادس و الثمانني من نوادر األصول 

قال ربكم : بلغين عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنه قال : فضل عن عوف عن احلسن أنه قال حدثنا بشر امل
ال أمجع على عبدي خوفني و ال أمجع له أمنني فمن خافين يف الدنيا أمنته يف اآلخرة و من أمنين يف الدنيا : عز و جل 

  ] أخفته يف اآلخرة 
مالك اجلنيب عن جويرب عن الضحاك عن ابن عباس عن رسول اهللا صلى حدثنا أبو بكر بن سابق األموي قال أبو [ 

يا موسى إنه لن يلقاين عبد يل يف حاضر القيامة : اهللا عليه و سلم فيما يذكر من مناجاة موسى عليه السالم أنه قال 
فمن ] بغري حساب إال فتشته عما يف يديه إال ما كان من الورعني فإين أستحييهم و أجلهم فأكرمهم فأدخلهم اجلنة 

استحىي من اهللا تعاىل يف الدنيا مما صنع استحىي اهللا تعاىل من تفتيشه و سؤاله و مل جيمع عليه حياءين كما ال جيمع 
  عليه خوفني 

حسن الظن باهللا تعاىل ينبغي أن يكون أغلب على العبد عند املوت منه يف حال الصحة و هو أن اهللا تعاىل : فصل 
أنا عند ظن عبدي : [ ه و يغفر له و ينبغي جللسائه أن يذكروه بذلك حىت يدخل يف قوله تعاىل يرمحه و يتجاوز عن

ا شاء    ] يب فليظن يب م
ال : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن ثابت عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال [ و روى محاد بن سلمة 

  ] اهللا مثن اجلنة ميوتن أحدكم حىت حيسن الظن باهللا فإن حسن الظن ب
حسن الظن باهللا فمن مات منكم و هو : عمود الدين و غاية جمده و ذروة سنامة : [ و روى عن ابن عمر أنه قال 

  أي منبسطا ال خوف عليه ] دخل اجلنة مدال : حيسن الظن باهللا 
ال أعطاه اهللا ظنه و ذلك أن اخلري و اهللا الذي ال إله إال غريه ال حيسن أحد الظن باهللا إ: [ و قال عبد اهللا بن مسعود 

  ] بيده 
إذا رأيتم بالرجل املوت فبشروه ليلقي ربه و هو حسن : أن ابن عباس قال : و ذكر ابن املبارك قال أخرب سفيان 

اخلوف أفضله من الرجاء ما كان العبد صحيحا فإذا نزل به املوت : الظن به و إذا كان حيا فخوفوه و قال الفضيل 
  ضل من اخلوف فالرجاء أف

: قال حدثنا حيىي بن عبد اهللا بن البصري قال حدثنا سوار بن عبد اهللا قال حدثنا املعتمر قال : و ذكر ابن أيب الدنيا 
  يا معتمر حدثين بالرخص لعلي ألقى اهللا و أنا أحسن الظن به : قال أيب حني حضرته الوفاة 

كانوا يستحبون أن : ف بن خليفة عن حصني عن إبراهيم قال حدثنا خل: و حدثنا عمرو بن حممد الناقد قال : قال 
  يلقنوا العبد حماسن عمله عند املوت حىت حيسن ظنه بربه عز و جل 

يا بين قد كنت أحذرك : كان شاب به رهق فلما نزل به املوت انكبت عليه أمه و هي تقول : و قال ثابت البناين 



: عروف و إين ألرجو اليوم أن ال يعدمين بعض معروفه فقال ثابت يا أماه إن يل ربا كثري امل: مصرعك هذا قال 
  حيسن ظنه باهللا يف حاله تلك  Cف

و قال عمر بن ذر يوما يف كالمه ـ و عنده ابن أيب داود و أبو حنيفة ـ أتعذبنا و يف أجوافنا التوحيد ؟ ال أراك 
} آمنا برب العاملني { :  غفرت هلم فإهنم قالوا تفعل اللهم اغفر ملن مل يزل على مثل حال السحرة يف الساعات اليت

: رمحك اهللا القصص بعدك حرام و كان حيىي بن زكريا إذا لقي عيسى بن مرمي عليهما السالم : فقال أبو حنيفة 
تلقائي ضاحكا كأنك آمن : تلقاين عابسا كأنك آيس ؟ فقال له حيىي : عبس و إذا لقيه عيسى تبسم فقال له عيسى 

  إن أحبكما إيل أحسنكما ظنا يب ذكره الطربي : اهللا تبارك و تعاىل إليهما ؟ فأوحى 
يا رب فأين صاليت و صيامي : انطلقوا به إىل النار فيقول : يؤيت بالرجل يوم القيامة فيقال : [ و قال زيد بن أسلم 

  ] اليوم أقنطك من رمحيت كما كنت تقنط عبادي من رمحيت : ؟ فيقول اهللا تعاىل 
و سيأيت هلذا الباب مزيد بيان يف باب سعة رمحة اهللا } و من يقنط من رمحة ربه إال الضالون { : قال : التنزيل و يف 

  و عفوه يوم القيامة إن شاء اهللا تعاىل 

  باب تلقني امليت ال إله إال اهللا

و ذكر ]  إله إال اهللا لقنوا موتاكم ال: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن أيب سعيد اخلدري قال [ مسلم 
إذا احتضر : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : قال عثمان بن عفان : عن زيد بن أسلم قال [ ابن أيب الدنيا 

و قال عمر بن اخلطاب رضي ] امليت فلقنوه ال إله إال اهللا فإنه ما من عبد خيتم له هبا موته إال كانت زاده إىل اجلنة 
  ال إله إال اهللا و ذكروهم فإهنم يرون ما ال ترون : موتاكم و لقنوهم احضروا : اهللا عنه 

من حديث مكحول عن إمساعيل بن عياش بن أيب معاذ عتبة ابن محيد عن مكحول عن وائلة بن [ و ذكر أبو نعيم 
فإن احلكيم من احضروا موتاكم و لقنوهم ال إله إال اهللا و بشروهم باجلنة : األسقع عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

الرجال يتحري عند ذلك املصرع و إن الشيطان أقرب ما يكون من ابن آدم عند ذلك املصرع و الذي نفسي بيده 
ملعانية ملك املوت أشد من ألف ضربة السيف و الذي نفسي بيده ال خترج نفس عبد من الدنيا حىت يتأمل كل عرق 

  ال من حديث إمساعيل غريب من حديث مكحول مل نكبته إ] منه على حياله 
تلقني املوتى هذه الكلمة سنة مأثورة عمل هبا املسلمون و ذلك ليكون آخر كالمهم ال إله إال : قال علماؤنا : فصل 

] قوله عليه السالم من كان آخر كالمه ال إله إال اهللا دخل اجلنة [ اهللا فيختم له بالسعادة و ليدخل يف عموم 
بن جبل رضي اهللا عنه صححه أبو حممد عبد احلق و لينبه احملتضر على ما يدفع به  أخرجه أبو داود من حديث معاذ

  الشيطان فإنه يتعرض للمحتضر ليفسد عليه عقيدته على ما يأيت 
فإذا تلقهنا احملتضر و قاهلا مرة واحدة فال تعاد عليه ليال بفجر و قد كره أهل العلم اإلكثار من التلقني و اإلحلاح 

لقنوا امليت ال إله إال اهللا فإذا قاهلا فدعوه قال أبو حممد عبد : لقنها أو فهم ذلك عنه قال ابن املبارك عليه إذا هو ت
و إمنا ذلك ألنه خياف عليه إذا جل عليه هبا أن يتربم و يضجر و يثقلها الشيطان عليه فيكون سببا لسوء : احلق 

لقين ـ يعين الشهادة ـ و : قال يل ابن املبارك : بن عيسى اخلامتة و كذلك أمر ابن املبارك أن يفعل به قال احلسن 
ال تعد علي إال أن أتكلم بكالم ثان و املقصود أن ميوت الرجل و ليس يف قلبه إال اهللا عز و جل ألن املدار على 
قلب القلب و عمل القلب هو الذي ينظر فيه و تكون النجاة به و أما حركة اللسان دون أن تكون ترمجة عما يف ال

  فال فائدة فيها و ال عرب عندها 



و قد يكون التلقني بذكر احلديث عند الرجل العامل كما ذكر أبو نعيم أن أبا زرعة كان يف السوق و عنده : قلت 
أبو حامت و حممد بن سلمة و املنذر بن شاذان و مجاعات من العلماء فذكروا حديث التلقني فاستحيوا من أيب زرعة 

حدثنا ضحاك بن خملد حدثنا أبو عاصم قال حدثنا : بنا تعالوا نتذاكر احلديث فقال حممد بن سلمة يا أصحا: فقالوا 
حدثنا بندار حدثنا أبو عاصم عن عبد : عبد احلميد بن جعفر عن صاحل بن أيب غريب و مل جياوزه و قال أبو حامت 
حدثنا : [ ل أبو زرعة و هو يف السوق احلميد بن جعفر عن صاحل بن أيب غريب و مل جياوزه و الباقوت سكوت فقا

: أبو عاصم عن عبد احلميد بن جعفر عن صاحل بن أيب غريب عن كثري بن مرة احلضرمي عن معاذ بن جبل قال 
حرمه اهللا على [ و يف رواية ] من كان آخر كالمه ال إله إال اهللا دخل اجلنة : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  ه اهللا و تويف رمح] النار 
دخلت مع عامر الشعيب على مريض نعوده فوجدناه ملا و رجل يلقنه : و يروى عن عبد اهللا بن شربمة أنه قال 

إن تلقين أو ال : ال إله إال اهللا و هو يكثر عليه فقال له الشعيب ارفق به فكلم املريض و قال : الشهادة و يقول له 
فقال الشعيب احلمد هللا الذي جنى } التقوى و كانوا أحق هبا و أهلها  و ألزمهم كلمة{ تلقين فإين ال أدعها مث قرأ 

  قل ال إله إال اهللا فقال ما نسيته فأذكره : صاحبنا هذا و قيل للجنيد رمحه اهللا عند موته 
من [ ال بد من تلقني امليت و تذكريه الشهادة و إن كان على غاية من التيقظ فقد ذكر أبو نعيم احلافظ : قلت 
ال غله إال اهللا : احضروا موتاكم و لقنوهم : مكحول عن وائلة بن األسقع عن النيب صلى اهللا عليه و سلم  حديث

و بشروهم باجلنة فإن احلكيم من الرجال و النساء يتحري عند ذلك املصرع و إن الشيطان أقرب من ابن آدم عند 
ربة بالسيف و الذي نفسي بيده ال خترج نفس ذلك املصرع و الذي نفسي بيده ملعانية ملك املوت أشد من ألف ض

  ] عبد من الدنيا حىت يتأمل كل عضو منه على حياله 
فنظر : حضر ملك املوت رجال قال : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول : [ و روي عن أيب هريرة قال 

  ] إله إال اهللا فغفر له بكلمة اإلخالص  يف قلبه فلم جيد فيه شيئا ففك حلييه فوجد طرف لسانه الصقا حبنكه يقول ال
  ذكر ابن أيب الدنيا يف كتاب احملتضرين بإسناده و خرجه الطرباين مبعناه و سيأيت يف آخر أبواب اجلنة إن شاء اهللا 

  باب من حضر امليت فال يلغو و ليتكلم خبري و كيف الدعاء للميت إذا مات و

  يف تغميضه 
إذ حضرمت املريض أو امليت : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : ه قالت عن أم سلمة رضي اهللا عن[ مسلم 
فلما مات أبو سلمة أتيت النيب صلى اهللا عليه و : [ قالت ] خريا فإن املالئكة يؤمنون على ما تقولون : فقولوا 

: ين منه عقىب حسنة قالت اللهم اغفر يل و له و أعقب: قويل : إن أبا سلمة قد مات فقال : سلم فقلت يا رسول اهللا 
  ] رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : فقلت فأعقبين اهللا من هو خري منه 

إن الروح : دخل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على أيب سلمة و قد شق بصره فأغمضه مث قال : [ و عنها قالت 
 خبري فإن املالئكة يؤمنون على ما تقولون ال تدعوا على أنفسكم إال: إذا قبض تبعه البصر فضج ناس من أهله فقال 

اللهم اغفر أليب سلمة و ارفع درجته يف املهديني و اخلفه يف عقبه يف الغابرين و اغفر لنا و له يا رب : مث قال 
  ] العاملني و افسح له يف قربه و نور له فيه 

أمر ندب و تعليم مبا يقال ] فقولوا خريا إذا حضرمت املريض أو امليت : [ قوله عليه السالم : قال علماؤنا : فصل 
أن حيضروا امليت : عند املريض أو امليت و إخبار بتأمني املالئكة على دعاء من هناك و هلذا استحب العلماء 



الصاحلون و أهل اخلري حالة موته ليذكروه و يدعوا له و ملن خيلفه و يقولوا خريا فيجتمع دعاؤهم و تأمني املالئكة 
  ك امليت و من يصاب به و من خيلفه فينتفع بذل

  باب منه و ما يقال عند التغميض

إذا حضرمت مؤتاكم فأغمضوا البصر : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن شداد بن أوس قال [ ابن ماجه 
بكر حممد بن و ذكر اخلرائطي أبو ] فإن البصر يتبع الروح و قولوا خريا فإن املالئكة تؤمن على ما قال أهل امليت 

حدثنا أبو موسى عمران بن موسى قال حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة قال حدثنا إمساعيل ابن علية عن : جعفر قال 
كنت عند أم سلمة فجاءها إنسان فقال فالن باملوت : هشام بن حسان عن حفصة بنت سريين عن أم احلسن قالت 

رسلني و احلمد هللا رب العاملني و خرج من حديث سفيان فقالت هلا انطلقي فإذا احتضر فقويل السالم على امل
إذا غمضت امليت فقل بسم اهللا و على ملة رسول اهللا : الثوري عن سليمان التيمي عن بكر ابن عبد اهللا املزين قال 

ا هو تغميض امليت إمن: قال أبو داود } و املالئكة يسبحون حبمد رهبم { صلى اهللا عليه و سلم و سبح مث تال سفيان 
غمضت جعفر : بعد خروج الروح مسعت حممد ابن أمحد املقري قال مسعت أبا ميسرة و كان رجال عابدا يقول 

  أعظم ما كان علي تغميضك قبل أن أموت : املعلم و كان رجال عاقال يف حالة املوت فرأيته يف منامي يقول 

  و ما خياف باب ما جاء أن امليت حيضر الشيطان عند موته و جلساؤه يف الدنيا

  من سوء اخلامتة 
روي عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أن العبد إذا كان عند املوت قعد عنده شيطانان الواحد عن ميينه و اآلخر [ 

يا بين إين كنت عليك شفيقا و لك حمبا و لكن مت على دين : عن مشاله فالذي عن ميينه على صفة أبيه يقول له 
يا بين إنه كان بطين لك وعاء و ثديي لك : الذي على مشاله على صفة أمه تقول له النصارى فهو خري األديان و 

ذكره أبو احلسن القابسي يف شرح ] سقاء و فخذي لك وطاء و لكن مت على دين اليهود و هو خري األديان 
يف التراقي و  رسالة ابن أيب زيد له و ذكر معناه أبو حامد يف كتاب كشف علوم اآلخرة و إن عند استقرار النفس

االرتفاع تعرض عليه الفنت و ذلك أن إبليس قد أنفذ أعوانه إىل هذا اإلنسان خاصة و استعملهم عليه و وكلهم به 
فيأتون املرء و هو على تلك احلال فيتمثلون له يف صورة من سلف من األحباب امليتني الباغني له النصح يف دار 

أنت متوت يا فالن و حنن قد سبقناك يف هذا : الصديق احلميم فيقولون له الدنيا كاألب و األم و األخ و األخت و 
مت نصرانيا : الشأن فمت يهوديا فهو الدين املقبول عند اهللا تعاىل فإن انصرم عنهم و أيب جاءه آخرون و قالوا له 

 من يريد زيغه و هو فإنه دين املسيح و قد نسخ اهللا به دين موسى و يذكرون له عقائد كل ملة فعند ذلك يزيغ اهللا
أي ال تزغ قلوبنا عند املوت و قد } ربنا ال تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا و هب لنا من لدنك رمحة { : معىن قوله تعاىل 

هو جربيل عليه السالم فيطرد عنه : هديتنا من قبل هذا زمانا فإذا أراد اهللا بعبده هداية و تثبيتا جاءته الرمحة و قيل 
ح الشحوب عن وجهه فيبتسم امليت ال حمالة و كثري من يرى متبسما يف هذا املقام فرحا بالبشري الشياطني و ميس

يا فالن أما تعرفين ؟ أنا جربيل و هؤالء أعداؤك من الشياطني مت على امللة : الذي جاءه من اهللا تعاىل فيقول 
و هب لنا من { : امللك و هو قوله تعاىل  احلنيفية و الشريعة اجلليلة فما شيء أحب إىل اإلنسان و أفرح منه بذلك

  مث يقبض عند الطعنة على ما يأيت } لدنك رمحة إنك أنت الوهاب 
حضرت وفاة أيب أمحد و بيدي اخلرقة ألشد حلييه فكان يغرق مث يفيق و يقول : و قال عبد اهللا بن أمحد بن حنبل 



إن الشيطان قائم حبذائي : يء ما يبدو منك ؟ فقال يا أبت أي ش: ال بعد ال بعد فعل هذا مرارا فقلت له : بيده 
  يا أمحد فتين و أنا أقول ال بعد ال حىت أموت : عاض على أنامله يقول 

حضرت أخا شيخنا أيب : و قد مسعت شيخنا اإلمام أبا العباس أمحد بن عمر القرطيب بثغر اإلسكندرية يقول : قلت 
ال ال فلما : ال إله إال اهللا فكان يقول : قل : و قد احتضر فقيل له جعفر أمحد بن حممد بن حممد القرطيب بقرطبة 

مت يهوديا فإنه خري األديان و : أتاين شيطانان عن مييين و عن مشايل يقول أحدمها : أفاق ذكرنا له ذلك فقال 
ت بيدي يف كتاب ال ال إيل تقوالن هذا ؟ و قد كتب: مت نصرانيا فإنه خري األديان فكنت أقول هلما : اآلخر يقول 

مت يهوديا مت : إن الشيطان يأيت أحدكم عند موته فيقول [ الترمذي و النسائي عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 
  فكان اجلواب هلما ال لكما ] نصرانيا 

و مثل هذا عن الصاحلني كثري يكون اجلواب للشيطان ال ملن يلقنه الشهادة و قد تصفحت كتاب الترمذي : قلت 
  سى و مسعت مجيعه فلم أقف على هذا احلديث فيه فإن كان يف بعض النسخ فاهللا أعلم أيب عي

و أما كتاب النسائي فسمعت بعضه و كان عندي كثري منه فلم أقف عليه و هو نسخ فيحتمل أن يكون يف بعضها 
  و اهللا أعلم 

أهل جمالسه الذين كان جيالس إن  ما من ميت إال تعرض عليه: و روى ابن املبارك و سفيان عن ليث عن جماهد قال 
  كان أهل هلو فأهل هلو و إن كانوا أهل ذكر فأهل ذكر 

ال : يا فالن قل : أدركت الناس بالشام و قيل لرجل : و قال الربيع بن شربة بن معبد اجلهين و كان عابدا بالبصرة 
ده يازده دوازده : له إال اهللا فجعل يقول ال إ: اشرب و اسقين و قيل لرجل باألهواز يا فالن قل : إله إال اهللا قال 

عشرة أحد عشرة اثنا عشر كان هذا الرجل من أهل العمل و الديوان فغلب عليه احلساب و امليزان ذكر : تفسريه 
  : ال إله إال اهللا فجعل يقول : و قيل لرجل ها هنا بالبصرة يا فالن قل : هذا التفسري أبو حممد عبد احلق قال الربيع 

  ) أين الطريق إىل محام منجاب ... رب قائلة يوما و قد لغبت يا ( 
هذا رجل قد استدلته امرأة إىل احلمام فدهلا إىل منزله فقاله : قال الفقيه أبو بكر أمحد بن سليمان بن احلسن النجاد 

  عند املوت 
قصة و ذلك أن رجال كان و هذا الكالم له : و ذكر أبو حممد عبد احلق هذه احلكاية يف كتاب العاقبة له فقال 

أين الطريق إىل محام منجاب ؟ : واقفا بإزاء داره و كان بابه يشبه باب محام فمرت به جارية هلا منظر و هي تقول 
هذا محام منجاب و أشار إىل داره فدخلت الدار و دخل وراءها فلما رأت نفسه معه يف دار و ليس حبمام : فقال هلا 

يصلح : لبشر و الفرح باجتماعها معه على تلك اخللوة و يف تلك الدار و قالت له علمت أنه خدعها أظهرت له ا
الساعة آتيك بكل ما تريدين و بكل ما تشتهني فخرج و تركها : معنا ما نطيب به عيشنا و تقر به أعيننا فقال هلا 

دخل الدار فوجدها قد يف الدار و مل يقفلها و تركها حملولة على حاهلا و مضى فأخذ ما يصلح هلما و رجع و 
خرجت و ذهبت و مل جيد هلا أثرا فهام الرجل هبا و أكثر الذكر هلا و اجلزع عليها و جعل ميشي يف الطرق و األزقة 

  : و هو يقول 
  ) أين الطريق إىل محام منجاب ... يا رب قائلة يوما قد لغبت ( 

  : و إذا جبارية جتاوبه من طاق و هي تقول 
  ) حرزا على الدار أو قفال على الباب ... ظفرت هبا  هال جعلت هلا ملا( 

  فزاد هيمانه و اشتد هيجانه و مل يزل كذلك حىت كان من أمره ما ذكر فنعوذ باهللا من احملن و الفنت 



و مثل هذا يف الناس كثري ممن غلب عليه االشتغال بالدنيا و اهلم هبا أو سبب من أسباهبا حىت لقد حكي لنا : قلت 
ثالثة و نصف أربعة و نصف : ال إله إال اهللا فجعل يقول : قل : لسماسرة جاء عنده املوت فقيل له أن بعض ا

  غلبت عليه السمسرة 
ال إله إال اهللا فجعل : قل : و لقد رأيت بعض احلساب و هو يف غاية املرض يعقد بأصابعه و حيسب و قيل آلخر 

ال إله إال اهللا فجعل : قل : الفالين اعملوا فيها كذا و قيل آلخر الدار الفالنية أصلحوا فيها كذا و اجلنان : يقول 
البقرة الصفراء غلب عليه حبها و االشتغال : ال إله إال اهللا فجعل يقول : قل : عقلك احلمارة و قيل آلخر : يقول 

  هبا نسأل اهللا السالمة و املمات على الشهادة مبنه و كرمه 
رمحه اهللا تعاىل ـ بزازا و كان ال يبيع يف [ كان يونس بن عبيد : ئح له قال و لقد حكى ابن ظفر يف كتاب النصا

هال أعطيته الصانع فأصلح فساده ؟ : طريف النهار و ال يف يوم غيم فأخذ يوما ميزانه فرضه بني حجرين فقيل له 
ت الساعة رجال حضر: فلم كسرته ؟ قال : لو علمت فيه فسادا ملا أبقيت من مايل قوت ليلة قيل له : فقال 

هذا لسان امليزان على : ادع اهللا يل فقال : ال إله إال اهللا فامتعض فأحلحت عليه فقال : قل : احتضر فقلت له 
ما أخذت و : و ما كان عملك به ؟ قال : نعم قلت : أفما مينعك إال من قوهلا ؟ فقال : لساين مينعين من قوهلا قلت 

ين كنت أقيم املدة ال أفتقده و ال أحتربه فكان يونس بعد ذلك يشترط على من ال أعطيت به إال حقا يف علمي غري أ
  يبايعه أن يأيت مبيزان و يزن بيده و إال مل يبايعه 

  باب ما جاء يف سوء اخلامتة و ما جاء أن األعمال باخلواتيم

لزمان الطويل يعمل أهل إن الرجل ليعمل ا: عن أيب هريرة عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال [ مسلم 
  ] اجلنة مث خيتم له عمله بعمل أهل النار و إن الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار مث خيتم له بعمل أهل اجلنة 

إن العبد ليعمل عمل أهل النار و إنه من : عن سهل بن سعد عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال [ و يف البخاري 
  ] أهل اجلنة و إنه من أهل النار و إمنا األعمال باخلواتيم  أهل اجلنة و يعمل عمل
ـ ال تكون ملن استقام ظاهره و صلح باطنه ما : قال أبو حممد عبد احلق  اعلم أن سوء اخلامتة ـ أعاذنا اهللا منها 

و إقدام على مسع هبذا و ال علم به ـ احلمد هللا ـ و إمنا تكون ملن كان له فساد يف العقل أو إصرار على الكبائر 
العظائم فرمبا غلب ذلك عليه حىت ينزل به املوت قبل التوبة فيصطلمه الشيطان عند تلك الصدمة و خيتطفه عند 

تلك الدهشة و العياذ باهللا مث العياذ باهللا أو يكون ممن كان مستقيما مث يتغري عن حاله و خيرج عن سننه و يأخذ يف 
م عاقبته كإبليس الذي عبد اهللا فيما يروى مثانني ألف سنة و بلعام بن طريقه فيكون ذلك سببا لسوء خامته و شؤ

{ باعوراء الذي آتاه اهللا آياته فانسلخ منها خبلوده إىل األرض و اتباع هواه و برصيصا العابد الذي قال اهللا يف حقه 
  } كمثل الشيطان إذ قال لإلنسان اكفر 

و الصالة و عليه هباء العبادة و أنوار الطاعة فرقي يوما املنارة  أنه كان مبصر رجل ملتزم مسجدا لألذان: و يروى 
على عادته لألذان و كان حتت املنارة دار لنصراين ذمي فاطلع فيها فرأى ابنة صاحب الدار فافتنت هبا و ترك األذان 

قد سلبت ليب و : ل هلا ملاذا ؟ قا: أنت أريد قالت : ما شأنك ما تريد ؟ فقال : و نزل إليها و دخل الدار فقالت له 
أنت مسلم و أنا نصرانية و أيب ال : أتزوجك قالت له : ال أجيبك إىل ريبة قال هلا : أخذت مبجامع قليب قالت 

إن فعلت أفعل فتنصر ليتزوجها و أقام معها يف الدار فلما كان يف أثناء ذلك : أتنصر قالت : يزوجين منك قال هلا 
ار فسقط منه فمات فال هو بدينه و ال هو هبا فنعوذ باهللا مث نعوذ باهللا من سوء العاقبة اليوم رقي إىل سطح كان يف الد



  و سوء اخلامتة 
و يروى أن رجال علق بشخص و أحبه فتمنع عنه و اشتد نفاره فاشتد كلف البائس إىل أن لزم الفراش فلم تزل 

رحه و سروره و اجنلى عنه بعض ما كان جيده الوسائط متشي بينهما حىت وعد بأن يعود فأخرب بذلك ففرح و اشتد ف
و اهللا ال أدخل مداخل الريب و ال أعرض بنفسي ملواقع التهم فأخرب بذلك : فلما كان يف بعض الطريق رجع و قال 

  البائس املسكني فسقط يف يده و رجع إىل أسوأ ما كان به و بدت عالمات املوت و أمارته عليه 
  : و يف تلك احلال فسمعته يقول و ه: قال الراوي 

  ) و برد ذل الدنف النحيل ... سالم يا راحة العليل ( 
  ) من رمحة اخلالق اجلليل ... رضاك أشهى إىل فؤادي ( 

قد كان ما كان فقمت عنه فما جاوزت باب داره حىت مسعت صيحة : يا فالن اتق اهللا تعاىل فقال : فقلت له : قال 
  سوء العاقبة و شؤم اخلامتة املوت قد قامت عليه فنعوذ باهللا من 

ال و مقلب : كان كثريا ما كان النيب حيلف : روى البخاري عن سامل عن عبد اهللا قال : [ قال املؤلف رمحه اهللا 
و معناه يصرفها أسرع من مر الريح على اختالف يف القبول و الرد و اإلرادة و الكراهية و غري ذلك من ] القلوب 

املعىن حيول بني املرء و عقله حىت ال : قال جماهد } و اعلموا أن اهللا حيول بني املرء و قلبه { األوصاف و يف التنزيل 
أي عقل و اختار الطربي أن يكون ذلك إخبارا من } إن يف ذلك لذكرى ملن كان له قلب { : يدري ما يصنع بيانه 

شاء حىت ال يدرك اإلنسان شيئا إال مبشيئة اهللا  اهللا تعاىل بأنه أملك لقلوب العباد منهم و أنه حيول بينهم و بينها إذا
  عز و جل 

كان النيب صلى اهللا عليه و سلم يكثر أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قليب على : [ و قالت عائشة رضي اهللا عنها 
 و ما يؤمنين يا عائشة و قلوب: يا رسول اهللا إنك تكثر أن تدعو هبذا الدعاء فهل ختشى ؟ قال : طاعتك فقلت 

  ] العباد بني أصبعني من أصابع اجلبار إذا أراد أن يقلب قلب عبده قلب 
و إذا كانت اهلداية إىل اهللا مصروفة و اإلستقامة على مشيته موقوفة و العاقبة مغيبة و اإلرادة غري : قال العلماء 

بك فإنه من مغالبة فال تعجب بإميانك و عملك و صالتك و صومك و مجيع قربك فإن ذلك و إن كان من كس
خلق ربك و فضله الدار عليك و خريه فمهما افتخرت بذلك كنت كاملفتخر مبتاع غريه و رمبا سلب عنك فعاد 

قلبك من اخلري أخلى من جوف البعري فكم من روضة أمست و زهرها يانع عميم فأصبحت و زهرها يابس هشيم 
 مشرق سليم فيصبح و هو مبعصية مظلم سقيم إذ هبت عليها الريح العقيم كذلك العبد ميسي و قلبه بطاعة اهللا

  ذلك فعل العزيز احلكيم اخلالق العليم 
اجتنبوا اخلمر فإهنا أم اخلبائث إنه كان رجل ممن كان قبلكم تعبد : [ روى النسائي عن عثمان رضي اهللا عنه قال 

ع جاريتها فطفقت اجلارية كلما إنا ندعوك للشهادة فانطلق م: فعلقت امرأة غوية فأرسلت إليه جاريتها فقالت له 
إين و اهللا ما دعوتك : دخل بابا أغلقته دونه حىت أفضت إىل امرأة وضيئة أي مجيلة عندها غالم و باطية مخر فقالت 

للشهادة و لكن دعوتك لتقع علي أو تشرب من هذه اخلمر كأسا أو تقتل هذا الغالم قال فاسقين من هذه اخلمر ؟ 
ين فلم يزل يشرب حىت وقع عليها و قتل الغالم فاجتنبوا اخلمر فإنه و اهللا ال جيتمع اإلميان زيدو: فسقته كأسا قال 

  ] و إدمان اخلمر إال ليوشك أن خيرج أحدمها صاحبه 
و يروى أن رجال أسريا مسلما و كان حافظا للقرآن خص خبدمة راهبني فحفظا منه آيات كثرية لكثرة تالوته 

ال أرجع إليه أبدا : ارجع إىل دينك فال حاجة لنا فيمن مل حيفظ دينه قال : لم و قيل له فأسلم الرهبان و تنصر املس



  فقتل و يف اخلرب قصته و احلكايات كثرية يف هذا الباب نسأل اهللا السالمة و املمات على الشهادة 
  : و أنشد بعضهم 

  ) باخلتم من أمر احلكيم العليم ... قد جرت األقالم يف ذي الورى ( 
  ) مثر من املال و عار عدمي ... فمن سعيد و شقي و من ( 
  ) و من ذليل وجهه يف التخوم ... و من عزيز رأسه يف السها ( 
  ) و آخر واهي املباين سقيم ... و من صحيح شيدت أركانه ( 
  ) ذلك تقدير العزيز العليم ... كل على منهاجه سالك ( 

  : أ يقول سئل الشافعي عن القدر فأنش: و قال الربيع 
  ) و ما شئت إن مل تشأ مل يكن ... ما شئت كان و إن مل أشأ ( 
  ) ففي العلم جيري الفىت و املسن ... خلقت العباد على ما علمت ( 
  ) و هذا أغنت و ذا مل تعن ... على ذا مننت و هذا خذلت ( 
  ) و منهم قبيح و منهم حسن ... فمنهم شقي و منهم سعيد ( 
  ) و كل بأعماله مرهتن ... هم فقري و منهم غين و من( 

  بالب ما جاء يف رسل ملك املوت قبل الوفاة

أمالك رسول تقدمه بني يديك ليكون : أن بعض األنبياء عليهم السالم قال مللك املوت عليه السالم : ورد يف اخلرب 
ب و اهلموم و تغري السمع نعم يل و اهللا رسل كثرية من اإلعالل و األمراض و الشي: الناس على حذر منك ؟ قال 

أمل أقدم إليك رسوال بعد رسول و نذيرا بعد نذير ؟ : و البصر فإذا مل يتذكر من نزل به و مل يتب فإذا قبضته ناديته 
فأنا الرسول الذي ليس بعدي رسول و أنا النذير الذي ليس بعدي نذير فما من يوم تطلع فيه مشس و ال تغرب إال 

أبناء األربعني هذا وقت أخذ الزاد أذهانكم حاضرة و أعضاؤكم قوية شداد يا أبناء  يا: و ملك املوت ينادي 
{ اخلمسني قد دنا و قت األخذ و احلصاد با ابناء الستني نسيتم العقاب و غفلتم عن رد اجلواب فما لكم من نصري 

يف كتاب روضة املشتاق و ذكره أبو الفرج ابن اجلوزي } أومل نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر و جاءكم النذير 
  الطريق إىل امللك اخلالق 

] أعذر اهللا إىل امرىء أخر أجله حىت بلغ ستني سنة : عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب قال [ و يف البخاري 
تم يقال أعذر يف األمر أي بالغ فيه أي اعذر غاية اإلعذار بعبده و أكرب األعذار إىل بين آدم بعثة الرسل إليهم لي

هو : هو القرآن و قيل : قيل } و جاءكم النذير { و قال } و ما كنا معذبني حىت نبعث رسوال { حجته عليهم 
هو : الرسل إليهم و عن ابن عباس و عكرمة و سفيان و وكيع و احلسني بن الفضل و الفراء و الطربي قالوا 

  : الذي هو سن اللهو و اللعب قال الشيب فإنه يأيت يف سن االكتهال فهو عالمة ملفارقته سن الصبا 
  ) لصاحبه و حسبك من نذير ... رأيت الشيب من نذير املنايا ( 

  : و قال آخر 
  ) عساك تطيب يف عمر يسري ... تقول النفس غري لون هذا ( 
  ) و لست مسودا وجه النذير ... فقلت هلا املشيب نذير عمري ( 

  : و قال آخر 



  ) نوافر عن معاينة النذير . ..ختضب فالغواين : و قائلة ( 
  : و للقاضي منذر بن سعيد البلوطي رمحة اهللا تعاىل عليه 

  ) و تعامى جهال و أنت اللبيب ... كم تصايب و قد عالك املشيب ( 
  ) و شباك احلمام منك قريب ... كيف تلهو و قد أتاك نذير ( 
  ) بعد ذاك الرحيل يوم عصيب ... يا مقيما قد حان منه رحيل ( 
  ) ال يداويك إذا أتتك طبيب ... إن للموت سكرة فارتقبها ( 
  ) مث يأتيك دعوة فتجيب ... مث تثوى حىت تصري رهينا ( 
  ) فاعلمن جاهدا هلا يا أريب ... بأمور املعاد أنت عليم ( 
  ) إن من يذكر املمات ينيب ... و تذكر يوما حتاسب فيه ( 
  ) ا عليك فيها رقيب للمناي... ليس يف ساعة من الدهر إال ( 
  ) إن خيطىء يوما فسوف يصيب ... كل يوم ترميك منها بسهم ( 

  : و له أيضا رضي اهللا عنه 
  ) فماذا تؤمل أو تنتظر ... ثالث و ستون قد جزهتا ( 
  ) فما ترعوي أو فما تزدجر ... و حل عليك نذير املشيب ( 
  ) مر و أنت على ما أالى مست... متر الليايل مرا حثصيثا ( 
  ) من العمر العتضت خريا بشر ... فلو كنت تعقل ما ينقضي ( 
  ) لدار املقام و دار املقر ... فما لك ـ وحيك ـ ال تستعد إذن ( 
  ) و تعلم أن ليس منها وزر ... أترغب عن فجأة للمنون ( 
  ) و إما إىل سقر تستعر ... فإما إىل اجلنة أزلفت ( 

  : أيب ذمنني رمحة اهللا تعاىل آمني  و للفقيه أيب عبد اهللا حممد بن
  ) و حنن يف غفلة عما يداوينا ... املوت يف كل حني ينشر الكفنا ( 
  ) و إن توشحت من أثواهبا احلسنا ... ال تطمئن إىل الدنيا و هبجتها ( 
  ) أين الذين مهو كانوا لنا سكنا ... أين األحبة و اجلريان ما فعلوا ( 
  ) فصريهتم ألطباق الثرى رهنا ... صافية سقاهم املوت كأسا غري ( 

و روي أن ملك املوت دخل على داود عليه السالم فقال من أنت ؟ فقال من ال يهاب امللوك و المتنع منه القصور 
أتيتين و مل أستعد بعد ؟ قال يا دواد أين فالن قريبك : نعم قال : فإذا أنت ملك املوت قال : و ال يقبل الرشا قال 

النذير احلمى و منه قوله صلى اهللا : مات قال أما كان لك يف هؤالء عربة لتستعد و قيل : ن جارك ؟ قال ؟ أين فال
  أي رائد املوت ] احلمى نذير املوت [ عليه و سلم 

موت األهل و األقارب و : قال األزهري معناه أن احلمى رسول املوت أي كأهنا تشعر بقدومه و تنذر مبجيئه و قيل 
  اإلخوان و ذلك إنذار الرحيل يف كل وقت و أوان و حني و زمان  األصحاب و

  : قال 
  ) و كأين بك قد محلت فلم ترد ... و أراك حتملهم و لست تردهم ( 

كمال العقل الذي تعرف به حقائق األمور و يفصل به بني احلسنات و السيئات فالعاقل يعمل آلخرته و : و قيل 



لنذير مبعىن اإلنذار و اإلعذار قريب يعضه من بعض و أكرب اإلعذار إىل بين آدم يرغب فيما عند ربه فهو نذير و ا
بعثه الرسل إليهم مث الشيب أو غريه كما بينا و جعل الستني غاية اإلعذار ألن الستني قريب من معترك املنيا و هو 

  إعذار و إنذار بعد إنذار  سن اإلنابة و اخلشوع و االستسالم هللا و ترقب املنية و لقاء اهللا ففيه إعذار بعد
  بالنيب صلى اهللا عليه و سلم : األول 

و بلغ أربعني سنة قال رب أوزعين أن أشكر { : بالشيب و ذلك عند كمال األربعني قال اهللا تعاىل : و الثاين 
  يشكرها  أن من بلغ األربعني فقط أن له أن يعلم مقدار نعم اهللا عليه و على والديه و: فذكر عز و جل } نعمتك 

أدركت أهل العلم ببلدنا و هم يطلبون الدنيا و خيالطون الناس حىت يأيت ألحدهم أربعون سنة : قال مالك رمحه اهللا 
  فإذا أتت عليهم اعتزلوا الناس 

هذا الباب هو األصل يف إعذار احلكام إىل احملكوم عليه مرة بعد أخرى و كان هذا لطفا باخللق و لتنفيذ : تنبيه 
  عليهم باحلق القيام 

حكي عن بعض العلماء أنه كان مييل إىل الراحات و كثريا و كان خيلو يف بستان له بأصحابه فال يأذن ألحد سواهم 
: من أذن هلذا و جاء الرجل فجلس أمامه و قال : فبينما هو يف البستان إذ رأى رجال يتخلل الشجر فغضب و قال 

قد : مدافعة تدفعه عنه ؟ فقال ينظره احلاكم بقدر ما يرى قال السائل ما ترى يف رجل ثبت عليه احلق فزعم أن له 
قال يقضي عليه قال فإن احلاكم رفق به و : ضرب له احلاكم أجال فلم يأت مبنفعة و ال أقلع عن اللدد و املدافعة 

فكرته فسأل عن  أمهله أكثر من مخسني سنة فأطرق الفقيه و حتدر عرق و جهه و ذهب السائل مث إن العامل أفاق من
فقال ألصحابه انصرفوا فما كان يرى بعد : ما دخل أحد عليكم و ال خرج من عندكم أحد : السائل فقال البواب 

  ذلك إال جملس يذكر فيه العلم 
و قد رأيت أن أصل هبذه احلكاية حكايات يف الشيب على سبيل الوعظ و التذكري و التخويف و التحذير : فصل 

كانت يل أمة : فني أنه رفض ما كان فيه بغتة على غري تدريج فسئل عن السبب فقال ما معناه حكي عن بعض املتر
و : ال يزيدين طول االستمتاع منها إال غراما هبا فقلبت شعرها يوما فإذا فيه شعرتان بيضاوان فأخربهتا فارتاعت 

أعلم أنه لو مل تفترض علي طاعتك : الت مث نظرت إيل و ق} جاء احلق و زهق الباطل { فقالت : قالت أرين فأريتها 
أحتول بيين و بني : ملا أويت إليك فدع يل ليلي أو هناري ألتزود فيه آلخريت فقلت ال و ال كرامة فغضبت و قالت 

فبت و ماشيء أحب إيل من بعدها عين و عرضتها للبيع : ريب و قد آذنين بلقائه ؟ اللهم بدل حبه يل بغضا قال 
و اهللا ما اخترت عليك :  فيها ما أريد فلما عزمت على البيع بكت فقلت أنت أردت هذا فقالت فأتاين من أعطاين

تعتقين هللا عز و جل فإن أملك لك : و ما هو قالت : شيئا من الدنيا هل لك إىل ما هو خري لك من مثين ؟ قلت 
غك أضعاف أملك و تزهدت أمضى اهللا صفقتك و بل: قد فعلت فقالت : منك يل و أعود عليك منك علي فقلت 

  فبغضت إىل الدنيا و نعيمها 
رأيت كهال مبسجد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال يزال يتفض الغبار عن جدرانه : و قال عبد اهللا بن أيب نوح 

 فسألت عنه فقيل إنه من ولد عثمان بن عفان رضي اهللا عنه و أن له أوالدا و موايل و نعمة موفورة و أنه اطلع يف
امرأته فصرخ و جن و لزم املسجد كما ترى و إذا أراد أهله أن يأخذوه ليداووه و يصونه هرب منهم و عاذ بالقرب 

املكرم فتركوه فرقبته هنارا فلم أرمنه اختالال و رقبته ليال فلما ذهب جنح من الليل خرج من املسجد فتبعته حىت 
جلس يدعو و جاءت إليه دابة ال أدري أشاة أم ظبية أم أتى البقيع فقام يصلي و يبكي حىت قرب طلوع الفجر ف

اذهيب بارك اهللا فيك فولت هترع : غريها فقامت عنده و تفاجت فالتقم ضرعها فشرب مث مسح ظهرها و قال 



اللهم : فانسللت فسبقته إىل املسجد فأقمت ليايل أخرج خبروجه إىل البقيع و ال يشعر يب و مسعته يقول يف مناجاته 
فلما حان : سلت إيل و مل تأذن يل فإن كنت قد رضيتين فائذن يل و إن مل ترضين فوفقين ملا يرضيك قال إنك أر

هل : أنا صاحبك منذ ليال بالبقيع أصلي بصالتك و أؤمن على دعائك قال : رحيلي أتيته مودعا فتهجمين فقلت 
اطلعت يف : الذي أرسل إليك ؟ قال ما الرسول : انصرف راشدا قلت : ال قال : اطلعت على ذلك أحدا ؟ قلت 

ما أنا أهل لذلك ولكن تعال نتسول : ادع يل قال : املرآة فرأيت شيبة يف و جهي فعلمت أهنا رسول اهللا إيل فقلت 
العفو فدعا دعاء خفيفا فأمنت مث مال على : إىل اهللا برسوله فقمت معه جتاه القرب املكرم فقال ما حاجتك ؟ قلت 

هو ميت فتنحيت عنه حىت فطن الناس له و جاء أوالده و مواليه فاحتملوه و جهزوه و صليت عليه جدار القرب فإذا 
  فيمن صلى 

و يقال أن ملكا من ملوك اليونان استعمل على ملبسه أمة أدهبا بعض احلكماء فألبسته يوما ثيابه و أرته املرآة فرأى 
ألمة فقبلتها و وضعتها على كفها و أصغت بأذهنا إليها يف وجهه شعرة بيضاء فاستدعى باملقراض و قصها فأخذهتا ا

إنين أمسع هذه املبتالة بفقد كرامة قرب امللك تقول قوال عجيبا قال : إىل أي شيء تصغني ؟ فقالت : فقال هلا امللك 
: أهنا تقول قويل و أنت آمنة ما لزمته احلكمة قالت ما معناه : ال جيترى لساين على النطق به قال : ما هو ؟ فالت : 

أيها امللك املسلط إىل أمد قريب إين خفت بطشك يب فلم أظهر حىت عهدت إىل بنايت أن يأخذن بثأري و كأنك هبن 
قد خرجن عليك فإما أن يعجلن إلفتك بك و إما أن بنقصن شهوتك و قوتك و صحتك حىت تعد املوت غنما فقال 

  : و هذا املقصود منه و يف معناه قيل اكتيب كالمك فكتبته فتدبره مث نبذ ملكه يف حديث : 
  ... و زائرة للشيب الحت مبفرقي ( 

  ) فبادرهتا خوفا من احلتف بالنتف 
  ... على ضعفي استطعت و وحديت : فقالت ( 

و يف االسرائيليات أن إبراهيم اخلليل ملا رجع من تقريب ولده إىل ربه عز و ) رويدك حىت يلحق اجليش من خلفي 
 حليته شعرة بيضاء و مان عليه السالم أول من شاب على وجه األرض فأنكرهتا و أرته إياها جل رأت سارة يف

السالم عليك يا إبراهيم و : فجعل يتأملها و أعجبته و كرهتا سارة و طالبته بإزالتها فأىب فأتاه ملك املوت فقال 
أشكر إهلي و إله كل : تفظيم ففرح بذلك فقال كان امسه ابرام فزاده يف امسه هاء و اهلاء يف السريانية للتفخيم و ال

إن اهللا قد صريك معظما يف أهل السموات و أهل األرض و قد و مسك بسمة أهل الوقار يف : شيء فقال له امللك 
امسك و يف خلقك أم امسك فإنك تدعى يف أهل السماء و أهل األرض إبراهيم و أما خلقك فقد أنزل وقارا و نورا 

لكين : إين كارهة له قال : سارة مبا قال له امللك و قال هذا الذي كرهتيه نور و وقار قالت على شعرك فأخرب 
  أحبه اللهم زدين نورا و وقارا فأصبح و قد ابيضت حليته كلها 

  من شاب شيبة يف اإلسالم كانت له نورا يوم القيامة : و يف اآلثار النبوية 
و األخبار يف هذا الباب ] إن اهللا ليستحي أن يعذب ذا شيبة : [ ل و روي أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قا

  كثرية و كذلك الشعر اكتفينا منه مبا ذكرنا و باهللا توفيقنا 
  : و قال أعرايب يف الشيب و اخلضاب 

  ) منه مفارق رأسه خبضاب ... يا بؤس من فقد الشباب و غريت ( 
  ) خلراب  و مصري كل عمارة... يرجو غضارة وجهه خبضابه ( 



  ) عيناي حىت يؤذنا بذهاب ... شيئان لو بكت الدماء عليهما ( 
  ) فقد الشباب و فرقة األحباب ... إين وجدت أجل كل مصيبة ( 

  باب مىت تنقطع معرفة العبد من الناس و يف التوبة و بياهنا و يف التائب من هو ؟ 
 عليه و سلم مىت تنقطع معرفة العبد من الناس ؟ سألت رسول اهللا صلى اهللا: عن أيب موسى األشعري [ ابن ماجه 

  ] إذا عاين : قال 
إذا عاين يريد إذا عاين ملك املوت أو املالئكة و اهللا أعلم و هو معىن قوله عليه السالم يف احلديث : قوله : فصل 
لروح احللقوم يعاين ما خرجه الترمذي أي عند الغرغرة و بلوغ ا] إن اهللا يقبل توبة العبد ما مل يغرغر : [ اآلخر 

فلم يك ينفعهم إمياهنم { يصري إليه من رمحة أو هوان و ال تنفع حينئذ توبة و ال إميان كما قال تعاىل يف حمكم البيان 
و ليست التوبة للذين يعملون السيئات حىت إذا حضر أحدهم املوت قال إين تبت { و قال تعاىل } ملا رأوا بأسنا 

للعبد حىت يعاين قابض األرواح و ذلك عند غرغرته بالروح و إمنا يغرغر به إذا قطع الوتني  فالتوبة مبسوطة} اآلن 
فشخص من الصدر إىل احللقوم فعندها املعاينة و عندها حضور املوت فاعلم ذلك فيجب على اإلنسان أن يتوب 

  } مث يتوبون من قريب { : قبل املعاينة و الغرغرة و هو معىن قوله تعاىل 
  قبل املرض و املوت : من قريب : ابن عباس و السدي و قال 

قبل املعاينة للمالئكة و السوق و أن يغلب املرء على : و قال أبو جملز و الضحاك و عكرمة و ابن زيد و غريهم 
  ) قبل املمات و قبل حبس األلسن ... قدم لنفسك توبة مرجوة : ( نفسه و لقد أحسن حممود الوراق حيث قال 

  ) ذخر و غنم للمنيب احملسن ... غلق النفوس فإهنا  بادر به( 
قال علماؤنا ـ رمحهم اهللا ـ و إمنا صحت منه التوبة يف هذا الوقت ألن الرجاء باق و يصح الندم و العزم على 

يتوبون على قرب عهد من الذنب من غري إصرار و املبادرة يف الصحة أفضل و أحلق : املعىن : ترك الفعل و قيل 
  من العمل الصاحل و البعد كل البعد املوت و أما ما كان قبل املوت فهو قريب عن الضحاك أيضا ألمله 

و عزيت ال [ بعزتك ال أفارق ابن آدم ما دام الروح يف جسده قال اهللا تعاىل : ملا هبط إبليس قال : و عن احلسن 
  ] أحجب التوبة عن ابن آدم ما مل تغرغر نفسه 

و } و توبوا إىل اهللا مجيعا أيها املؤمنون لعلكم تفلحون { : نني باتفاق املسلمني لقوله تعاىل و التوبة فرض على املؤم
  } يا أيها الذين آمنوا توبوا إىل اهللا توبة نصوحا { : قوله تعاىل 

حياء الندم بالقلب و ترك املعصية يف احلال و العزم على أن ال يعود إىل مثلها و أن يكون ذلك : و هلا شروط أربعة 
: من شروطها : من اهللا تعاىل و خوفا منه ال من غريه فإذا اختل شرط من هذه الشروط مل تصح التوبة و قد قيل 

االعتراف بالذنب و كثرة اإلستغفار الذي حيل عقد اإلصرار و يثبت معناه يف اجلنان ال التلفظ باللسان فأما من قال 
  فاستغفاره ذلك حيتاج إىل استغفار و صغريته ال حقة بالكبائر أستغفر اهللا و قلبه مصر على معصيته : بلسانه 

  استغفارنا حيتاج إىل استغفار : و روي عن احلسن البصري أنه قال 
هذا مقوله يف زمانه فكيف يف زماننا هذا الذي يرى فيه اإلنسان مكبا على الظلم : قال الشيخ املؤلف رمحه اهللا 

زاعما أنه يستغفر من ذنبه و ذلك استهزاء منه و استخفاف و هو ممن اختذ حريصا عليه ال يقلع و البحة يف يده 
  } و ال تتخذوا آيات اهللا هزوا { آيات اهللا هزؤا و يف التنزيل 

اللهم إين أستغفرك و أتوب إليك سريعا : و روي عن علي رضي اهللا عنه أنه رأى رجال قد فرغ من صالته و قال 
و ما : ن باالستغفار توبة الكذابني و توبتك حتتاج إىل توبة قال يا أمري املؤمنني يا هذا إن سرعة اللسا: فقال له 



على املاضي من الذنوب الندامة و لتضييع الفرائض اإلعادة ورد املظامل إىل : إسم يقع على ستة معان : التوبة ؟ قال 
ة الطاعة كما أذقتها حالوة املعصية و أن أهلها و إئاب النفس يف الطاعة كما أذابتها يف املعصية و إذاقة النفس مرار

  تزين نفسك يف طاعة اهللا كما زينتها يف معصية اهللا و البكاء بدل كل ضحك ضحكته 
التوبة أن تكون نصوحا و هو أن تضيق عليك األرض مبا رحبت و تضيق عليك نفسك : و قال أبو بكر الوراق 
  كالثالثة الذين خلفوا 

  د املظامل و استحالل اخلصوم و إدمان الطاعات التوبة النصوح هي ر: و قيل 
غري هذا و باجلملة فالذنوب اليت يثاب منها إما كفر أو غريه فتوبة الكافر إميانه مع ندمه على سالف كفره : و قيل 

الترك إما حق اهللا و إما حق لغريه فحق اهللا تعاىل يكفي يف التوبة منه : و ليس جمرد اإلميان نفس التوبة و غري الكفر 
غري أن منها ما مل يكتف الشرع فيها مبجرد الترك بل أضاف إىل ذلك يف بعضها قضاء كالصالة و الصوم و منها ما 

أضاف إليه كفارة كاحلنث يف اإلميان و غري ذلك و أما حقوق اآلدميني فال بد من إيصاهلا إىل مستحقيها فإن مل 
ليه إلعساره فعفو اهللا مأمول و فضله مبذول فكم ضمن من يوجدوا تصدق عنهم و من مل جيد السبيل خلروج ما ع

التبعات و بدل من السيئات باحلسنات و عليه أن يكثر من األعمال الصاحلات و يستغفر ملن ظلمه من املؤمنني و 
  املؤمنات فهذا الكالم يف حقيقة التوبة 
 عليه و سلم قال و هو يف مجاعة من حديث ابن مسعود أن النيب صلى اهللا[ و قد روي مرفوعا يف صفة التائب من 

إذا تاب العبد و مل يرض خصماؤه فليس بتائب و من تاب و مل : اللهم ال قال : أصحابه أتدرون من التائب ؟ قالوا 
يغري لباسه فليس بتائب و من تاب و مل يغري جملسه فليس بتائب و من تاب و مل يغري نفقته و زينته فليس بتائب و من 

غري فراشه و وساده فليس بتائب ومن تاب و مل يوسع خلقه فليس بتائب و من تاب و مل يوسع قلبه و تاب و مل ي
  ] فإذا تاب عن هذه اخلصال فذلك تائب حقا : [ مث قال النيب صلى اهللا عليه و سلم ] كفه فليس بتائب 

غلهم أو اغتاهبم أو خرق  إرضاء اخلصوم يكون بأن يرد عليهم ما غصبهم من مال أو خاهنم أو: قال العلماء 
أعراضهم أو شتمهم أو سبهم فريضيهم مبا استطاع و يتحللهم من ذلك فإن انقرضوا فإن كان هلم قبله مال رده إىل 

اللهم عوض الذم و الغيبة ال خالف : الورثة و إن مل يعرف الورثة تصدق به عنهم و يستغفر هلم بعد املوت و يدعو 
فهو أن يستبدل ما عليه من احلرام باحلالل و إن كانت ثياب كرب و خيالء استبدهلا يف هذا و أما تغيري اللباس 

هو بأن يترك جمالس اللهو و اللعب و اجلهال و األحداث و جيالس العلماء و : بأطمار متوسطة و تغيري اجمللس 
هم و تغيري الطعام بأن يأكل جمالس الذكر و الفقراء و الصاحلني و يتقرب إىل قلوهبم باخلدمة و مبا يستطيع و يصافح

احلالل و جبانب ما كان من شبهة أو شهوة و يغري أوقات أكله و ال يقصد اللذيذ من األطعمة و تغيري النفقة هو 
بترك احلرام و كسب احلالل و تغيري الزينة بترك التزين يف األثاث و البناء و اللباس و الطعام و الشراب و تغيري 

تتجاىف جنوهبم عن { : عوض ما كان يشغله بالبطالة و الغفلة و املعصية كما قال اهللا تعاىل  الفراش بالقيام بالليل
و تغيري اخللق هو بأن ينقلب خلقه من الشدة إىل اللني و من الضيق إىل السعة و من الشكاسة إىل } املضاجع 

بالسخاء و اإليثار بالعطاء هكذا  السماحة و توسيع القلب يكون باإلنفاق ثقة بالقيام على كل حال و توسيع الكف
يبدل كل ما كان فيه كشرب اخلمر بكسره و سقي اللنب و العسل و الزنا بكفالة األرملة و اليتيمة و جتهيزمها و 

يكون مع ذلك نادما على ما سلف منه و متحسرا على ما ضيع من عمره فإذا كملت التوبة به على هذه اخلصال 
{ : ينا تقبلها اهللا بكرمه و أنسى حافظيه و بقاع األرض خطاياه و ذنوبه قال اهللا تعاىل اليت ذكرنا و الشروط اليت ب

  } و إين لغفار ملن تاب و آمن و عمل صاحلا مث اهتدى 



هل له من توبة : حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه يف الرجل الذي قتل مائة نفس مث سأل : و األصل يف هذه اجلملة 
من حيول بينك و بينها انطلق إىل أرض بين فالن فإن هبا ناسا صاحلني يعبدون اهللا فاعبد اهللا و : ؟ فقال له العامل 

  معهم و ال تعد إىل أرضك فإهنا أرض سوء 
حدثنا زهري بن معاوية عن عبد الكرمي : [ احلديث أخرجه مسلم يف الصحيح و يف مسند أيب داود الطيالسي 

كنت مع أيب و أنا إىل جنبه عند عبد اهللا بن : ن عبد اهللا بن مغفل قال اجلزري عن زياد و ليس بابن أيب مرمي ع
أن العبد إذا اعترف بذنبه مث تاب إىل اهللا عز : أمسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول : مسعود فقال له أيب 

  ] الندم توبة : نعم مسعته يقول : و جل تاب اهللا عليه ؟ فقال 
: مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول : عن عائشة رضي اهللا عنها قالت [ ي و يف صحيح مسلم و البخار

  ] إن العبد إذا اعترف بذنبه مث تاب إىل اهللا تاب اهللا عليه 
عن أيب هريرة رضي اهللا عنه و أيب سعيد اخلدري أن رسول اهللا [ و روى أبو حامت البسيت يف املسند الصحيح له 

و الذي نفسي بيده ثالث مرات مث سكت فأكب كل رجل منا : لس على املنرب مث قال صلى اهللا عليه و سلم ج
ما من عبد يؤدي الصلوات اخلمس و يصوم رمضان و : يبكي حزينا ليمني رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مث قال 

إن جتتنبوا كبائر ما { تال جيتنب الكبائر السبع إال فتحت له أبواب اجلنة الثمانية يوم القيامة حىت أهنا لتصفق مث 
  ] } تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم 

كلها كبائر حسب ما : فدل القرآن على أن يف الذنوب كبائر و صغائر خالفا ملن قال : قال الشيخ املؤلف رمحه اهللا 
وله احلق ال بيناه يف سورة النساء و أن الصغائر كاللمسة و النظرة تكفر باجتناب الكبائر قطعا بوعده الصدق و ق

ما رواه : أنه جيب عليه ذلك لكن بضميمة أخرى إىل االجتناب و هي إقامة الفرائض كما نص عليه احلديث و مثله 
الصلوات اخلمس و اجلمعة إىل اجلمعة و : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن أيب هريرة قال [ مسلم 

على هذا مجاعة أهل التأويل و مجاعة الفقهاء و هو ] كبائر رمضان إىل رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت ال
الصحيح يف الباب و أما الكبائر فال يكفرها إال التوبة منها و اإلقالع عنها كما بينا و قد اختلف يف تعيينها ليس 

  هذا موضع ذكرها و سيأيت يف القصاص و يف أبواب النار مجلة منها إن شاء اهللا تعاىل 

  عبد مؤمن أو كافر حىت يبشر و أنه يصعد هبا باب ال خترج روح

إذا استنقعت نفس العبد : أخربين أبو صخر عن حممد بن كعب القرظي قال : أخربنا حيوة قال : ابن املبارك قال 
الذين تتوفاهم { السالم عليك يا ويل اهللا اهللا يقرئك السالم مث نزع هبذه اآلية : املؤمن جاءه ملك املوت فقال 

  } طيبني يقولون سالم عليكم  املالئكة
  ربك يقرئك السالم : إذا جاء ملك املوت ليقبض روح املؤمن قال : و قال ابن مسعود 

فيسلم ملك املوت على املؤمن عند قبض روحه ال } حتيتهم يوم يلقونه سالم { : و عن الرباء بن عازب يف قوله 
  يقبض روحه حىت يسلم عليه 

  بشر بصالح ولده من بعده لتقر عينه إن املؤمن لي: و قال جماهد 
: حتضر املالئكة فإذا كان الرجل صاحلا قالوا : عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال [ ابن ماجه 

أخرجي أيتها النفس الطيبة كانت يف اجلسد الطيب أخرجي محيدة وأبشري روح ورحيان ورب راض غري غضبان 
فالن بن فالن : من هذا ؟ فيقولون : رج مث يعرج هبا إىل السماء فيفتح هلا فيقال فال يزال يقال هلا ذلك حىت خت



مرحبا بالنفس الطيبة كانت يف اجلسد الطيب ادخلي محيدة و أبشري بروح و رحيان و رب راض غري : فيقال 
اخرجي أيتها : السوء قال غضبان فال يزال يقال هلا ذلك حىت تنتهي إىل السماء اليت فيها اهللا تعاىل فإذا كان الرجل 

النفس اخلبيثة كانت يف اجلسد اخلبيث أخرجي ذميمة و أبشري جبحيم وغساق آلخر من شكله أزواج فال يزال 
ال مرحبا : فالن فيقال : من هذا ؟ فيقال : يقال هلا ذلك حىت خترج مث يعرج هبا إىل السماء فيستفتح هلا فيقال 

يث ارجعي ذميمة فإهنا ال تفتح لك أبواب السماء فترسل من السماء مث تصري بالنفس اخلبيثة كانت يف اجلسد اخلب
  خرجه عن أيب بكر بن أيب شبيبة ] إىل القرب 

حدثنا شبابة بن يسار سوار عن أيب ذئب عن حممد بن عمرو بن عطاء عن سعيد بن يسار عن أيب هريرة و : قال 
م ما عدا ابن أيب شيبة فإنه ملسلم وحده خرجه عبد بن هذا إسناد صحيح ثابت اتفق على رجاله البخاري و مسل

عن ابن أيب ذئب قال حممد بن عمر فحدثين سعيد بن يسار عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و [ محيد أيضا 
[ فذكره مسلم ] اخرجي أيتها الروح الطيبة : إن امليت حتضرة املالئكة فإذا كان الرجل الصاحل قالوا : سلم قال 

  ] إذا خرجت روح العبد املؤمن تلقاها ملكان يصعدان هبا : ن أيب هريرة قال ع
روح طيبة جاءت من قبل األرض : قال و يقول أهل السماء : فذكر من طيب رحيها و ذكر املسك : قال محاد 

و إن الكافر إذا انطلقوا هبا إىل آخر األجل : صلى اهللا عليك و على جسد كنت تعمرينه فينطلق هبا إىل ربه مث يقول 
روح خبيثة جاءت من قبل األرض : و ذكر من نتنها و ذكر لعنا و يقول أهل السماء : خرجت روحه قال محاد 

فرد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ريطة كانت عليه : انطلقوا هبا إىل آخر اآلجل قال أبو هريرة : فيقال : قال 
  على أنفه هكذا 

من أحب لقاء اهللا أحب اهللا لقاءه و من : [ ت عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال البخاري عن عبادة بن الصام
ـ أو بعض أزواجه ] كره لقاء اهللا كره اهللا لقاءه  ليس ذاك و لكن املؤمن : [ إنا لنكره املوت فقال : فقالت عائشة 

حب لقاء اهللا و أحب اهللا لقاءه و إذا حضره املوت بشر برضوان من اهللا و كرامته فليس شيء أحب إليه مما أمامه فأ
إن الكافر إذا حضره املوت بشر بعذاب اهللا و عقوبته فليس شيء أكره إليه مما أمامه فكره لقاء اهللا و كره اهللا لقاءه 

  أخرجه مسلم و ابن ماجه من حديث عائشة و ابن املبارك من حديث أنس رضي اهللا عنه ] 
ا فقد روي عن عائشة رضي اهللا عنها يف تفسري هذا احلديث أهنا قالت هذا احلديث و إن كان مفسرا مبين: فصل 

لشريح بن هاين و قد سأهلا عما مسعه من أيب هريرة و ليس بالذي تذهب إليه و لكن إذا شخص البصر و حشرج 
اهللا  الصدر و اقشعر اجللد تشنجت األصابع فعند ذلك من أحب لقاء اهللا أحب اهللا لقاءه و من كره لقاء اهللا كره

  لقاءه خرجه مسلم 
و روي عنها أيضا يف تفسريه أهنا قالت إذا أراد اهللا بعبد خريا قيض به قبل موته بعام ملكا فسدده و وقفه حىت يقول 

مات فالن خري ما كان فإذا أحضر و رأى ثوابه هتوع نفسه أو قال هتوعت نفسه فذلك حني أحب لقاء اهللا : الناس 
راد اهللا بعبده شرا قيض له قبل موته بعام شيطانا فأضله و فتنه حىت يقول الناس مات فالن و أحب اهللا لقاءه و إذا أ

  شر ما كان فإذا أحضر و رأى ما ينزل به من العذاب تبلغ نفسه فذلك حني يكره لقاء اهللا و كره اهللا لقاءه 
إن اهللا عز و جل إذا : سلم  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و: عن أنس قال [ و خرج الترمذي يف أبواب القدر 

قال أبو عيسى ] يوفقه لعمل صاحل قبل املوت : كيف يستعمله يا رسول اهللا ؟ قال : أراد بعبد خريا استعمله فقيل 
  هذا حديث صحيح 

 إذا أراد اهللا بعبده خريا عسله قالوا يا رسول اهللا و ما عسله ؟: [ قال الشيخ املؤلف رمحه اهللا و منه احلديث اآلخر 



  ] يفتح اهللا له عمال صاحلا بني يدي موته مىت يرضى عنه من حوله : قال 
تتلقاه به املالئكة عند : الرمحة و الرحيان : الروح : قال } فروح و رحيان { : و عن قتادة يف تفسري قوله تعاىل 

  املوت 
حىت إذا جاء أحدهم { : ه تعاىل يف تفسري قول: عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال لعائشة [ و روى ابن جريج 

نرجعك إىل الدنيا ؟ فيقول إىل دار اهلموم و األحزان ؟ : إذا عاين املؤمن املالئكة قالوا } رب ارجعون : املوت قال 
لعلي أعمل صاحلا * ارجعون { : نرجعك إىل الدنيا ؟ فيقول : و يقول قدما إىل اهللا عز و جل و أما الكافر فيقولون 

ما قوله يف احلديث حىت ينتهي إىل السماء اليت فيها اهللا تعاىل فاملعىن أمر اهللا و حكمه و هي السماء اآلية و أ} 
كذا يف ] السابعة اليت عندها سدرة املنتهى اليت إليها يصعد ما يعرج به من األرض و منها يهبط ما ينزل به منها 

  صحيح مسلم من حديث اإلسراء 
  ه إىل السماء و سيأيت إن شاء اهللا تعاىل و يف حديث البارء أنه ينتهي ب

و قد كنت تكلمت مع بعض أصحابنا القضاة ممن له علم و نظر و معنا مجاعة من أهل النظر فيما ذكر أبو عمر بن 
فذكرت له هذا احلديث فما كان منه إال أن بادر إىل عدم } الرمحن على العرش استوى { : عبد الرب من قوله 

احلديث صحيح خرجه ابن ماجه يف السنن و ال ترد األخبار : بني أيدينا رطب نأكله فقلت له  صحته و لعن رواته و
مبثل هذا القول بل تتأول و حتمل على ما يليق من التأويل و الذين رووا لنا الصلوات اخلمس و أحكامها فإن 

   صدقوا هنا صدقوا هناك و إن كذبوا هناك و ال حتصل الثقة بأحد منهم فيما يرويه
إن املؤمن : من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال [ و قد خرج البزار يف مسنده 

يا { : إذا احتضر أتته املالئكة حبريرة فيها مسك و ضبائر رحيان فتسل روحه كما تسل الشعرة من العجني و يقال 
يا عنك إىل روح اهللا و كرامته فإذا خرجت روحه و ضعت مرض} ارجعي إىل ربك راضية * أيتها النفس املطمئنة 

على ذلك املسك و الرحيان و طيت عليها احلريرة و ذهب هبا إىل عليني و إن الكافر إذا احتضرا أتته املالئكة مبسح 
و  أيتها النفس اخلبيثة اخرجي ساخطة مسخوطا عليك إىل هوان اهللا: فيه مجرة فتنزع روحه انتزاعا شديدا و يقال 

  ] عذابه فإذا خرجت روحه وضعت على تلك اجلمرة و يطوى عليها املسح و يذهب هبا إىل سجني 
يذهب هبا إىل عليني هو معىن ما جاء يف حديث أيب هريرة : فقوله يف روح املؤمن : قال الشيخ املؤلف رمحه اهللا 

  شكال املتقدم إىل السماء اليت فيها اهللا و األحاديث يقسر بعضها بعضا و ال إ
و ذكرته عند بعض من يتسم بالعلم و الفقه و القضاء فلم يكن منه إال أن بادر بلعن من رواه و نقله فظن منه 

احلديث صحيح و الذين رووه هم الذين جاءوا بالصلوات اخلمس و غريها من أمور الدين فإن : التجسيم فقلت له 
التأويل مزيل ما تومهته و كان يف ذلك كالم و حضره كذبوا هنا كذبوا هنالك و إن صدقوا هنا صدقوا هنالك و 

الرمحن على العرش { : مجاعة من أهل الفقه و النظر فذكرت له ما ذكرناه و ذكرت له حديث التنزيل و قوله تعاىل 
  و ما تأوله العلماء يف ذلك و سيأيت من ذلك يف هذا الكتاب ما فيه كفاية ملن اهتدى و احلمد هللا } استوى 

قوله يف حديث حممد بن كعب أول الباب إذا استنقعت نفس املؤمن فقال مشر ال أعرفه و مسعت الزهري يقول و أما 
  الروح ها هنا حكاه اهلروي : يعين إذا اجتمعت يف فيه حني تريد أن خترج كما يستنقع املاء يف قراره و النفس : 

  رض و يف عرضباب ما جاء يف تالقي األرواح يف السماء و السؤال عن أهل األ



  األعمال 
إذا قبضت نفس املؤمن تلقاها أهل الرمحة من عباد اهللا تعاىل : ابن املبارك عن أيب أيوب األنصاري رضي اهللا عنه قال 

انظروا أخاكم حىت يستريح فإنه كان يف : كما يتلقون البشري يف الدنيا فيقبلون عليه يسألونه فيقول بعضهم لبعض 
ما فعل فالن ؟ ما فعلت فالنة هل تزوجت ؟ فإذا سألوه عن الرجل قد : عليه فيسألونه  فيقبلون: كرب شديد قال 
إنا اهللا و إنا إليه راجعون ذهب به إىل أمه اهلاوية فبئست األم وبئست املربية : إنه هلك فيقولون : مات قبله فيقول 

للهم هذه نعمتك على عبدك فأمتها و إن ا: فتعرض عليهم أعماله فإن رأوا حسنا فرحوا و استبشروا و قالوا : قال 
  اللهم راجع بعبدك : رأوا شرا قالوا 
: حدثين عبد الرمحن بن جبري بن نفيال أن أبا الدرداء كان يقول : و أخربنا صفوان بن عمرو قال : قال ابن املبارك 

عوذ بك أن أعمل عمال اللهم إين أ: يقول أبو الدرداء : إن أعمالكم تعرض على موتاكم فيسرون و يساؤن قال 
  خيزى به عبد اهللا بن رواحة 

  اللهم إين أعوذ بك من عمل خيزيين عند عبد اهللا بن رواحة : و يف رواية 
: أخربين عثمان بن عبد اهللا بن أوس أن سعيد بن جبري قال له : أخربنا عبد اهللا بن عبد الرمحن بن يعلي الثقفي قال 

كيف : عثمان و هي ابنة عمرو بن أوس فاستأذنت له فدخل عليها مث قال أستأذن يل على ابنة أخي و هي زوجة 
يا عثمان أحسن إليها فإنك ال تصنع هبا : إنه إيل حملسن فيما استطاع فالتفت إيل مث قال : يفعل بك زوجك ؟ قالت 

ه محيم إال و يأتيه نعم ما من أحد ل: و هل تأيت األموات أخبار األحياء ؟ قال : شيئا إال جاء عمرو بن أوس فقلت 
أخبار أقاربه فإن كان خريا سر به و فرح و هنئ به و إن كان شرا ابتأس و حزن به حىت إهنم ليسألون عن الرجل 

  ال خولف به إىل أمه اهلاوية : أو مل يأتكم ؟ فيقولون : قد مات فيقال 
إىل السماء فتلقاه أرواح املؤمنني إذا قبض روح العبد املؤمن عرج به : و عن احلسن البصري رضي اهللا عنه قال 

سلك به : ال و اهللا ما جاءنا و ال مر بنا فيقولون : ما فعل فالن ؟ فيقول أو مل يأتكم ؟ فيقولون : فيسألونه فيقولون 
  إىل أمه اهلاوية فبئست األم و بئست املربية 

تمع فيها أرواح املؤمنني فإذا مات امليت يف إن هللا يف السماء السابعة دارا يقال هلا البيضاء جت: و قال وهب بن منبه 
  أهل الدنيا تلقته األرواح فيسألونه عن أخبار الدنيا كما يسائل الغائب أهله إذا قدم إليهم ذكره أبو نعيم رمحه اهللا 

  هذه األخبار و إن كانت موقوفة فمثلها ال يقال من جهة الرأي : فصل 
: ضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال احلديث و فيه عن أيب هريرة ر[ و قد خرج النسائي بسنده 

ما فعل فالن ؟ ما فعلت فالنة ؟ : فيأتون به أرواح املؤمنني فلهم أشد فرحا من أحدكم بغائبه يقدم عليه فيسألونه 
و ذكر احلديث و ] هلاوية ذهب به إىل أمه ا: أو ما أتاكم ؟ قالوا : دعوه فإنه كان يف غم الدنيا فإذا قال : فيقولون 

  سيأيت بكماله إن شاء اهللا تعاىل 
حدثنا قبيصة عن سفيان عن أبان بن : حدثنا أيب رمحه اهللا قال : [ و خرج الترمذي احلكيم يف نوادر األصول قال 

ن إن أعمالكم تعرض على عشائركم و أقاربكم م: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : أيب عياش عن أنس قال 
  ] اللهم ال متتهم حىت هتديهم ملا هديتنا : املوتى فإن كان خريا استبشروا و إن كان غري ذلك قالوا 

: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن أبيه عن جده قال [ و خرج من حديث عبد الغفور بن عبد العزيز 
بياء و على األباء و األمهات يوم اجلمعة تعرض األعمال يوم االثنني و يوم اخلميس على اهللا و تعرض على األن

  ] فيفرحون حبسناهتم و تزداد وجوههم بياضا و تشرق فاتقوا اهللا عباد اهللا ال تؤذوا موتاكم بأعمالكم 



إن أرواحكم تعرض إذا مات أحدكم على عشائركم و : [ و روى أبو هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 
ما عمل فالن ؟ و ما عملت فالنة ؟ : دعوه يستريح فإنه كان يف كرب مث يسألونه :  موتاكم فيقول بعضهم لبعضهم

اللهم اغفر له حىت أهنم يسألون هل تزوج فالن ؟ هل : فإن ذكر خريا محدوا اهللا و استبشروا و إن كان شرا قالوا 
ال و اهللا : كم ؟ فيقولون ذاك مات قبلي ؟ أما مر ب: فيسألونه عن رجل مات قبله فيقول : تزوجت فالنة ؟ قال 

إنا هللا و إنا إليه راجعون ذهب به إىل أمه اهلاوية فبئست األم و بئست املربية حىت إهنم ليسألونه عن هر : فيقولون 
  ذكره الثعليب رمحه اهللا ] البيت 

] كر منها اختلف األرواح جنود جمندة فما تعارف منها ائتلف و ما تنا: [ و قد قيل يف قوله عليه الصالة و السالم 
  تالقي أرواح النيام و املوتى و قيل غري هذا و اهللا أعلم : إنه هذا التالقي و قد قيل : 

  باب منه

عن بكري بن األشج عن القاسم بن حممد عن عائشة رضي اهللا عنها أن النيب صلى اهللا [ روى من حديث ابن هليعة 
قيل جيوز أن يكون امليت يبلغ من أفعال األحياء و أقواهلم ] بيته  امليت يؤذيه يف قربه ما يؤذيه يف: عليه و سلم قال 

  من ملك يبلغ أو عالمة أو دليل أو ما شاء اهللا و هو القادر على ما يشاء : ما يؤذيه يف قربه بلطيفة حيدثها هلم 
رضي اهللا  وقع رجل يف علي رضي اهللا عنه عند عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه فقال عمر: و روي عن عروة قال 

  لقد آذيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف قربه : ما لك قبحك اهللا : عنه 
  ففي هذا احلديث زجر عن سوء القول يف األموات : قال علماؤنا 

أنه هنى عن سب األموات و زجر عن فعل ما كان يسؤوهم يف حياهتم و فيه أيضا زجر عن عقوق : و يف احلديث 
  موهتما مبا يسؤومها من فعل احلي  اآلباء و األمهات بعد

فقد روي يف احلديث أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يهدي لصدائق خدجية صلة منه هلا وبرا و إذا كان الفعل 
امليت يؤذيه يف قربه من كان : جيوز أن يكو ن معىن احلديث : صلة وبرا كان ضده عقوبة و قطيعا و عقوقا و قيل 

و يكون ذلك مضمرا يف الكالم ن و اإلشارة إىل امللك ] من [ مبعىن ] ما [ ان حيا فيكون يؤذيه يف بيته إذا ك
  املوكل باإلنسان 

إن امللك يتباعد عن الرجل عند الكذبة يكذهبا ميلني من ننت ما : فقد ورد يف اخلرب عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 
جوز أن ميوت العبد و هو مصر على معاصي اهللا غري تائب جاء به و كذلك كل معصية هللا تؤذي امللك املوكل به في

منها و ال مكفر عنه خطاياه فيكون متحيصه و تطهريه فيما يلحقه من األذى من تغليظ امللك إياه أو تفريعه له و اهللا 
  سبحانه و تعاىل أعلم 

  باب يف شأن الروح و أين تصري حني خترج من اجلسد ؟

الصحيح من املذهب و الذي عليه أهل السنة أهنا ترفعها املالئكة حىت توقفها بني : هللا قال أبو احلسن القابسي رمحه ا
سريوا هبا و أروها مقعدها من اجلنة فيسريون به يف : يدي اهللا تعاىل فيسأهلا فإن كانت من أهل السعادة قال هلم 

و جسده فإذا محل على النعش اجلنة على قدر ما يغسل امليت فإذا غسل امليت و كفن ردت و أدرجت بني كفنه 
فإنه يسمع كالم الناس من تكلم خبري و من تكلم بشر فإذا وصل إىل قربه و صلي عليه ردت فيه الروح و أقعد ذا 

  روح و جسد و دخل عليه امللكان الفتانان على ما يأيت 



غسل و كيف يكفن و ما من ميت ميوت إال روحه يف يد ملك ينظر إىل جسده كيف ي: و عن عمرو بن دينار قال 
  كيف ميشي به فيجلس يف قربه 

امسع ثناء الناس عليك ذكره أبو نعيم احلافظ : يقال له و هو على سريره : و زاد يف هذا احلديث قال : قال داود 
  يف باب عمرو 

 فإذا قبض امللك النفس السعيدة تناوهلا ملكان حسان الوجوه: و قال أبو حامد يف كتاب كشف علوم اآلخرة 
عليهما أثواب حسنة وهلما رائحة طيبة فيلفوهنا يف حرير من حرير اجلنة و هي على قدر النحلة شخص إنساين ما 

فقد من عقله و ال من علمه املكتسب له يف دار الدنيا فيعرجون هبا يف اهلواء فال يزال مير باألمم السالفة و القرون 
أنا : من أنت ؟ فيقول : اء الدنيا فيقرع األمني الباب فيقال لألمني اخلالية كأمثال اجلراد املنتشر حىت ينتهي إىل مس

نعم الرجل كان فالن و كانت عقيدته غري شاك مث : صلصائيل و هذا فالن معي بأحسن أمسائه و أحبها إليه فيقول 
أهال و سهال بفالن : فيقولون : من أنت ؟ فيقول مقالته األوىل : ينتهي به إىل السماء الثانية فيقرع الباب فيقال له 

من أنت ؟ : كان حمافظا على صالته جبميع فرائضها مث مير حىت ينتهي إىل السماء الثالثة فيقرع الباب فيقال له 
مرحبا بفالن كان يراعي اهللا يف حق ماله و ال يتمسك منه بشيء مث مير : فيقول األمني مقالته األوىل و الثانية فيقال 

أهال بفالن كان : كدأبه يف مقالته فيقال : من أنت ؟ فيقول : رابعة فيقرع الباب فيقال حىت ينتهي إىل السماء ال
: يصوم فيحسن الصوم و حيفظه من أدران الرفث و حرام الطعام مث ينتهي إىل السماء اخلامسة فيقرع الباب فيقال 

غري مسعا و ال رياء مث ينتهي إىل أهال و سهال بفالن أدى حجة اهللا الواجبة من : من أنت ؟ فيقول كعادته فيقال 
من أنت ؟ فيقول األمني كدأبه يف مقالته فيقال مرحبا بالرجل الصاحل و : السماء السادسة فيقرع الباب فيقال 

النفس الطيبة كان كثري الرب بوالديه فيفتح له الباب مث مير حىت ينتهي إىل السماء السابعة فيقرع الباب فيقال من 
مرحبا بفالن كان كثري االستغفار باألسحار و يتصدق يف السر و يكفل األيتام : ني مقالته فيقال أنت ؟ فيقول األم

: من أنت ؟ فيقول األمني مثل قوله فيقول : مث يفتح له فيمر حىت ينتهي إىل سرادقات اجلالل فيقرع الباب فيقال له 
و يأمر باملعروف و ينهى عن املنكر و يكرم أهال و سهال بالعبد الصاحل و النفس الطيبة كان كثري االستغفار 

: املساكني و مير مبأل من املالئكة كلهم يبشرونه باخلري و يصافحونه حىت ينتهي إىل سدرة املنتهي فيقرع الباب فيقال 
أهال و سهال بفالن كان عمله عمال صاحلا خالصا لوجه اهللا عز و : من أنت ؟ فيقول األمني كدأبه يف مقالته فيقال 

ل مث يفتح له فيمر يف حبر من نار مث مير يف حبر من نور مث مير يف حبر من ظلمة مث مير يف حبر من ماء مث مير يف حبر من ج
ثلج مث مير به يف حبر من برد طول كل حبر منها ألف عام مث خيترق احلجب املضروبة على عرش الرمحن و هي مثانون 

انون ألف شرافة على كل شرافة مثانون ألف قمر يهللون هللا و ألفا من السرادقات هلا شراريف لكل سرادق مث
يسبحونه و يقدسونه لو برز منها قمر واحد إىل مساء الدنيا لعبد من دون اهللا و ألحرقها نورا فحينئذ ينادي من 

ل اجلليل فالن ابن فالن فيقو: من هذه النفس اليت جئتم هبا ؟ فيقال : احلضرة القدسية من وراء أولئك السرادقات 
قربوه فنعم العبد كنت يا عبدي فإذا أوقفه بني يديه الكرميتني أخجله ببعض اللوم و املعاتبة حىت يظن : جل جالله 

  أنه قد هلك مث يعفو عنه 
أوقفين بني يديه : ما فعل اهللا بك ؟ فقال : كما روي عن حيىي بن أكثم القاضي و قد رئي يف املنام بعد موته فقيل له 

فبم حدثت عين يا حيىي : يا رب ما هبذا حدثت عنك قال : يا شيخ السوء فعلت كذا و فعلت كذا فقلت  :مث قال 
عن معمر عن عروة عن عائشة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم عن جربيل عنك [ حدثين الزهري : ؟ فقلت 

ت و صدق الزهري و صدق يا حيىي صدق: إين ألستحيي أن أعذب ذا شيبة يف اإلسالم فقال : سبحانك أنك قلت 



  ] معمر و صدق عروة و صدقت عائشة و صدق حممد و صدق جربيل و قد غفرت لك 
أنت الذي ختلص : أوقفين بني الكرميني و قال : ما فعل اهللا بك ؟ فقال : و عن ابن نباتة و قد رئي يف املنام فقيل له 

: قل ما كنت تقول يف دار الدنيا قلت : قال : سبحانك إين أصفك : فقلت ! ما أفصحه : كالمك حىت يقال 
أبادهم الذي خلقهم و أسكنهم الذي أنطقهم و سيوجدهم كما أعدمهم و سيجمعهم كما فرقهم قال يل صدقت 

  اذهب فإين قد غفرت لك 
ئتين يا مباذا ج: أوقفين بني يديه و قال يل : ما فعل اهللا بك ؟ فقال : و عن منصور بن عمار أنه رئي يف املنام فقيل له 

: مباذا جئتين يا منصور ؟ قلت : ما قبلت منها شيئا و ال واحدة مث قال : بست و ثالثني حجة قال : منصور ؟ قلت 
جئتك : فبماذا جئتين يا منصور ؟ قال : ما قبلت منها واحدة مث قال : جئتك بثالمثائة و ستني ختمة للقرآن قال 

ردوه : لك و من الناس من إذا انتهى إىل الكرسي مسع النداء اآلن جئتين اذهب فقد غفرت : بك قال سبحانه 
  فمنهم من يرد من احلجب و إمنا يصل إىل اهللا عارفوه 

اخرجي أيتها النفس اخلبيثة من : و أما الكافر فتؤخذ نفسه عنفا فإذا وجهه كأكل احلنظل و امللك يقول : فصل 
ري فإذا قبضها عزرائيل ناوهلا زبانية قباح الوجوه سود اجلسد اخلبيث فإذا له صراخ أعظم ما يكون كصراخ احلم

الثياب منتين الرائحة بأيديهم مسوح من شعر فليفوهنا فيستحيل شخصا إنسانيا على قدر اجلرادة فإن الكافر أعظم 
إىل جرما من املؤمن يعين يف اجلسم يف اآلخرة و يف الصحيح أن ضرس الكافر يف النار مثل أحد فيعرج به حىت ينتهي 

أنا دقيائيل ألن اسم امللك املوكل على زبانية العذاب : من أنت ؟ فيقول : مساء الدنيا فيقرع األمني باب فيقال 
فالن ابن فالن بأقبح أمسائه و أبغضها إليه يف دار الدنيا ال أهال و ال سهال و ال : من معك ؟ فيقول : دقيائيل فيقال 

أو هتوي به { اآلية فإذا مسع األمني هذه املقالة طرحه يده }  يدخلون اجلنة ال تفتح هلم أبواب السماء و ال{ مرحبا 
و من يشرك باهللا فكأمنا خر من السماء فتخطفه الطري { : بعيد و هو قوله عز و جل : أي } الريح يف مكان سحيق 

ىل سجني و هي صخرة فإذا انتهى إىل األرض ابتدرته الزبانية و سارت به إ} أو هتوي به الريح يف مكان سحيق 
عظيمة تأوي إليها أرواح الفجار و أما النصارى و اليهود فمردودون من الكرسي إىل قبورهم هذا من كان منهم 

  على شريعته و يشاهد غسله و دفنه 
  و أما املشرك فال يشاهد شيئا من ذلك ألنه قد هوى به 

  و أما املنافق فمثل الثاين يرد ممقوتا مطرودا إىل هوى 
ما املقصورن املؤمنون فتختلف أنواعهم فمنهم ترده صالته ألن العبد من إذا قصر يف صالته سارقا هلا تلف كما و أ

ضيعك اهللا كما ضيعتين و منهم من ترده زكاته ألنه إمنا : يلف الثوب اخللق و يضرب هبا وجهه مث تعرح و تقول 
رأيناه عافانا اهللا مما حل به و من الناس من يرده صومه فالن متصدق و رمبا وضعها عند النساء و لقد : يزكي ليقال 

ألنه صام عن الطعام و مل يصم عن الكالم فهو رفث و خسران فيخرج الشهر و قد هبرجه و من الناس من يرده 
حجه ألنه إمنا حج ليقال فالن حج أو يكون حج مبال خبيث و من الناس من يرده العقوق و سائر أحوال الرب كلها 

فها إال العلماء بأسرار املعامالت و ختليص العمل الذي للملك الوهاب فكل هذه املعاين جاءت هبا اآلثار و ال يعر
األخبار كاخلرب الذي رواه معاذ بن جبل رضي اهللا عنه يف رد األعمال و غريه فإذا ردت النفس إىل اجلسد و وجدته 

فإذا أدرج امليت يف أكفانه صارت ملتصقة بالصدر قد أخذ يف غسله إن كان قد غسل فتقعد عند رأسه حىت يغسل 
أسرعوا يب إىل رمحة اهللا أي رمحة لو تعلمون ما أنتم حاملوين إليه و : من خارج الصدر و هلا خوار و عجيج تقول 

رويدا إىل أي عذاب لو تعلمون ما أنتم حاملوين إليه فإذا أدخل القرب وهيل عليه : إن كان يبشر بالشقاء تقول 



كنت تفرح على ظهري فاليوم حتزن يف بطين كنت تأكل األلوان على ظهري فاآلن يأكلك : ب ناداه القرب الترا
الدود يف بطين و يكثر عليه مثل هذه األلفاظ املوخبة حىت يسوى عليه التراب مث يناديه ملك يقال له رومان و هو 

  تعاىل و اهللا أعلم بغيبه و أحكم  أول ما يلقي امليت إذا دخل قربه على ما يأيت بيانه إن شاء اهللا

  باب كيفية التويف للموتى ؟ و اختالف أحواهلم يف ذلك

  : ذكر اهللا التويف يف كتابه جممال و مفصال 
{ : و قال } قل يتوفاكم ملك املوت الذي وكل بكم { : و قال } الذين تتوفاهم املالئكة طيبني { : فقال اهللا تعاىل 

فهذا كله حممل و قد بينه رسول } الذين تتوفاهم املالئكة ظاملي أنفسهم { : و قال } ون توفته رسلنا و هم ال يفرط
و لو ترى إذ يتوىف الذين كفروا املالئكة { : اهللا صلى اهللا عليه و سلم على ما يأيت بيانه إن شاء تعاىل و قال 

و هذا } وههم و أدبارهم فكيف إذا توفتهم املالئكة يضربون وج{ : و قال } يضربون وجوههم وأدبارهم 
خمصوص مبن قتل من الكفار يوم بدر باتفاق أهل التأويل فيما قاله بعض علمائنا و قد ذكر املهدوي و غريه يف ذلك 

  اختالفا و أن الكفار حىت اآلن يتوفون بالضرب و اهلوان و اهللا أعلم 
بينما رجل من املسلمني يومئذ يشتد يف : فحدثين ابن عباس قال : و روى مسلم يف حديث فيه طول قال أبو زميل 

أقدم حيزوم إذ نظر إىل املشرك : أثر رجل من املشركني أمامه إذ مسع ضربة بالسوط فوقه و صوت الفارس يقول 
أمامه فخر مستلقيا فنظر إليه فإذا هو قدم خطم أنفه و شق وجهه لضربة السوط فاخضر ذلك أمجع فجاء األنصاري 

فقتلوا يومئذ سبعني ] صدقت ذلك من مدد السماء الثانية : [ لى اهللا عليه و سلم فقال فحدث بذلك رسول اهللا ص
  و أسروا سبعني و ذكر احلديث 

أخرجوا أنفسكم { أي بالعذاب } لو ترى إذ الظاملون يف غمرات املوت و املالئكة باسطوا أيديهم { : و قال تعاىل 
  النوع بيانا على ما يأيت و قد زادت السنة هذا } يستكربون { إىل قوله } 

كيف اجلمع بني هذه اآلي و كيف يقبض ملك املوت يف زمن واحد أرواح من ميوت : إن قال قائل : فصل 
اعلم أن التويف مأخوذ من توفيت الدين و استوفيته إذا قبضته و مل يدع منه شيئا فتارة : باملشرق و املغرب ؟ قيل له 

و تارة إىل أعوانه من املالئكة ألهنم قد يتولون ذلك أيضا و تارة إىل اهللا تعاىل و يضاف إىل ملك املوت ملباشرته ذلك 
و هو الذي أحياكم مث { : و قال } اهللا يتوىف األنفس حني موهتا { هو املتويف على احلقيقة كما قال عز و جل 

  إمنا يفعل ما يفعل بأمره فكل مأمور من املالئكة ف} الذي خلق املوت و احلياة ليبلوكم { : و قال } مييتكم 
يقبض ملك املوت الروح من اجلسد مث يسلمها إىل مالئكة الرمحة إن كان مؤمنا و إىل مالئكة : و قال الكليب 

  العذاب إن كان كافرا و هذا املعىن منصوص يف حديث الرباء و سيأيت 
كما يهيب أحدكم بفلوه أو فصيله أال إن ملك املوت ليهيب باألروح [ و يف اخلرب عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  أهاب الرجل بغنمه أي صاح هبا لتقف أو لترجع و أهاب بالبعري : يدعو يقال : يهيب ] هلم أال هلم 
  : قال طرفة يصف ناقته 

  ) بذي خصل روعات أكلب ملبدي ... تريع إىل صوت املهيب و تتقي ( 
  تعود و ترجع : معناه : تريع 

  : و قال الشاعر 
  ) تقطع أرقاب الرجال املطامع ... عت بليلى إذ تريع و إمنا طم( 



أطراف الشجر املتدلية و الروعات مجع روعة و هي الفزعة و أكلب الرجل إذا أكلبت إبله و اتكلب : و اخلصل 
  شبيه باجلنون و قال مجيعه اجلوهري 

  : و قال العتايب الكاليب 
  ) نهم ضوء برق و وابله عن القرب م... أهابوا به فازداد بعد وصده ( 

  يعين نصل السهم 
  ] أنه يدعو األرواح اليت يتوفاها اهللا و يقبضها : [ فأخرب صلى اهللا عليه و سلم 

و يف اخلرب أن ملك املوت جالس و بني يديه صحيفة يكتب فيها له ليلة النصف من شعبان و هي الليلة اليت يفرق 
قفول بعض العلماء عكرمة و غريه و الصحيح أن الليلة اليت يفرق  فيها كل أمر حكيم من األرزاق و اآلجال يف

: فيها كل أمر حكيم ليلة القدر من شهر رمضان و هو قول قتادة و احلسن و جماهد و غريهم يدل عليه قوله تعاىل 
  يعين ليلة القدر و هذا بني } يف ليلة مباركة { يعين القرآن } اه إنا أنزلن* و الكتاب املبني * حم { 

إن اهللا تعاىل يقضي األقضية يف ليلة النصف من شعبان و يسلمها إىل أرباهبا يف ليلة القدر و كان : و قال ابن عباس 
من سدرة  هذا مجعا بني القولني و اهللا أعلم فإذا انقضى عمر ذلك الشخص الذي حان قبض روحه سقطت ورقة

  املنتهى اليت فيها امسه على امسه يف الصحيفة فعرف أن قدر فرغ أجله و انقطع أكله 
ورق السدرة : و يف اخلرب أن ملك املوت حتت العرش يسقط عليه صحائف من ميوت من حتت العرش الصحف هنا 

  و اهللا أعلم 
أكله ألقى عليه سكرات املوت فغشيته كرباته و  فإذا نظر إىل اإلنسان قد نفذ رزقه و انقطع: و كما يف اخلرب قبله 

  أدركته سكراته 
مررت على ملك آخر جالس على كرسي : [ و يف خرب اإلسراء عن ابن عباس عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

يا جربيل : إذا مجيع الدنيا و من فيها بني ركبتيه و بيده لوح مكتوب ينظر فيه و ال يلتفت عنه ميينا و ال مشاال فقلت 
يا ملك املوت كيف تقدر على قبض مجيع أرواح من يف األرض برها و : هذا ملك املوت قلت : من هذا ؟ قال 

أال ترى أن الدنيا كلها بني ركبيت و مجيع اخلالئق بني عيين و يداي تبلغان املشرق و املغرب فإذا نفذ : حبرها ؟ قال 
اين من املالئكة أنه مقبوض غدوا فبطشوا يعاجلون نزع روحه فإذا أجل عبد نظرت إليه فإذا نظرت إليه عرف أعو

  بلغوا بالروح احللقوم علمت ذلك فلم خيف علي شيء من أمره مددت يدي فأنزعه من جسده و أىل قبضه 
 ملك جيذب النفس من قدمه اليمىن و ملك جيذهبا من قدمه اليسرى و: أنه ينزل عليه أربعة من املالئكة : و يف اخلرب 

  ذكره أبو حامد ] ملك جيذهبا من يده اليمىن و ملك جيذهبا من يده اليسرى 
و رمبا كشف للميت عن األمر امللكويت قبل أن يغرغر فيعاين املالئكة على حقيقة عمله على ما يتحيزون : و قال 

و ظن أن ذلك من  إليه من عاملهم فإنه كان لسانه منطلقا حدث بوجودهم و رمبا أعاد على نفسه احلديث مبا رأى
فعل الشيطان به فيسكت حني يعقل لسانه و هم جيذبوهنا من أطراف البنان و رؤوس األصابع و النفس تنسل 

  انسالل القداة من السقا 
و الفاجر تسل روح كالسفود من الصوف املبلول هكذا حكى صاحب الشرع عليه السالم و امليت يظن أن بطنه 

ثقب إبرة و كأن السماء انطبقت على األرض و هو بينهما فإذا احتضرت نفسه  ملئت شوكا كأمنا نفسه خترج من
  إىل القلب مات لسانه عن النطق فما أحد ينطق و النفس جمموعة يف صدره لسرين 

أن األمر عظيم قد ضاق صدره بالنفس اجملتمعة فيه أال ترى أن اإلنسان إذ أصابته ضربته يف الصدر بقي : أحدمها 



  ال يقدر على الكالم و كل مطعون يطعن يصوت إال مطعون الصدر فإنه خير من غري تصويت  مدهوشا فتارة
فألن الذي فيه حركة الصوت املندفعة من احلرارة الغريزية فصار نفسه متغري احلالتني حال : و أما السر اآلخر 

م من يطعنه امللك حينئذ حبربة االرتفاع و الربودة ألنه فقد احلرارة فعند هذا احلني ختتلف أحوال املوتى فمنه
مسمومة قد سقيت مسا من نار فتفر الروح و تفيض خارجة فيأخذ امللك يف يده و هي ترعد أشبه شيء بالزئبق على 

  قدر اجلرادة شخصا إنسانيا مث يناوهلا الزبانية 
ة متصلة بالقلب فحينئذ و من املوتى من جتذب نفسه رويدا حىت تنحصر يف احلنجرة و ليس يبقى يف احلنجرة إال شعب

  يطعنها بتلك احلربة املوصوفة 
  مل أجد هلذه احلربة يف األخبار ذكر إال ما ذكره أبو نعيم احلافظ : قال الشيخ املؤلف رمحه اهللا 

: حدثنا سلمة بن شبيب قال : حدثنا حممد بن أمحد بن حيىي قال : حدثنا أمحد بن عبد اهللا بن حممود قال : قال 
إن مللك املوت عليه : حدثنا ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن معاذ بن جبل قال : د بن مسلم قال حدثنا الولي

اآلن : السالم حربة تبلغ ما بني املشرق و املغرب فإذا انقضى أجل عبد من الدنيا ضرب رأسه بتلك احلربة و قال 
  يزار بك عسكر األموات 

يا أبا عبد اهللا الرباغيث أملك : مالك بن أنس و أتاه رجل فسأله حضرت : و روى سليمان بن مهري الكاليب قال 
اهللا { ملك املوت يقبض أرواحها : نعم قال : هلا نفس ؟ قال : املوت يقبض أرواحها ؟ فأطرق مالك طويال مث قال 

  ذكره اخلطيب أبو بكر رمحه اهللا } يتوىف األنفس حني موهتا 

  وح املؤمن و الكافرباب ما جاء يف صفة ملك املوت عن قبض ر

و أما مشاهدة ملك املوت عليه السالم و ما يدخل على القلب منه من الورع و الفزع : قال علماؤنا رمحهم اهللا 
فهو أمر ال يعرب عنه لعظم هوله و فظاعة رؤيته و ال يعلم حقيقة ذلك إال الذي يبتدئ له و يطلع عليه و إمنا هي 

  أمثال تضرب و حكايات تروى 
يا رب أرين ملك املوت حىت : رأيت يف بعض صحف شيث أن آدم عليه السالم قال : عكرمة أنه قال  روى عن

إن له صفات ال تقدر على النظر إليها و سأنزله عليك يف الصورة اليت يأيت فيها : أنظر إليه فأوحى اهللا تعاىل إليه 
ك املوت يف صورة كبش أملح قد نشر من أجنحته األنبياء و املصطفني فأنزل اهللا عليه جربيل و ميكائيل و أتاه مل

أربعة آالف جناح منها جناح جاوز السموات و األرض و جناح جاوز األرضني و جناح جاوز أقصى املشرق و 
جناح جاوز أقصى املغرب و إذا بني يديه األرض مبا اشتملت عليه من اجلبال و السهول و الغياض و اجلن و اإلنس 

هبا من البحار و ما عالها من األجواء يف ثغرة حنرة كاخلردلة يف فالة من األرض و إذا عيون و الدواب و ما أحاط 
ال يفتحها إال يف مواضع فتحها و أجنحة ال ينشرها إال يف مواضع نشرها و أجنحة للبشرى ينشرها للمصطفني و 

ثل تلك الساعة من اليوم السابع أجنحة للكفار فيها سفافيد و كالليب و مقاريض فصعق آدم صعقة لبث فيها إىل م
مث أفاق و كان يف عروفة الزعفران ذكر هذا اخلرب ابن ظفر الواعظ املكىن أبو هاشم حممد بن حممد يف كتاب 

  النصائح 
اصرف : و روى عن ابن عباس أن إبراهيم خليل الرمحن سأل ملك املوت أن يريه كيف يقبض روح املؤمن فقال له 

إليه فرآه يف صورة شاب حسن الصورة حسن الثياب طيب الرائحة حسن البشر فقال وجهك عين فصرف مث نظر 
: أرين كيف تقبض روح الكافر فقال له : و اهللا لو مل يلق املؤمن من السرور شيئا سوى وجهك كفاه مث قال له : له 



رة إنسان أسود اصرف وجهك عين فصرف وجهه عنه مث نظر إليه فإذا صو: بلى أرين قال : ال تطيق ذلك قال 
و : رجاله يف األرض و رأسه يف السماء كأقبح ما أنت راء من الصور حتت كل شعرة من جسده هليب نار فقال له 

  اهللا لو مل يلق الكافر سوى نظرة إىل شخصك لكفاه 
يف حديث الرباء  و سيأيت هذا املعىن مرفوعا إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم يف املالئكة: قال الشيخ املؤلف رمحه اهللا 

  و غريه إن شاء اهللا تعاىل 
كان إبراهيم عليه السالم رجال غيورا و كان له بيت يتعبد فيه فإذا خرج أغلقه فرجع : و قال ابن عباس أيضا 

أنا رهبا قال : أدخلنيها رهبا قال إبراهيم : من أدخلك داري ؟ فقال : ذات يوم فإذا هو برجل يف جوف البيت فقال 
أتستطيع أن تريين : أنا ملك املوت قال : فمن أنت من املالئكة ؟ قال : ا من هو أملك هبا منك قال أدخلنيه: 

نعم مث التفت إبراهيم فإذا هو بشاب فذكر من حسن وجهه و حسن : الصورة اليت تقبض فيها روح املؤمن ؟ قال 
إال صورتك لكان حسبه مث قبض روحه صلى يا ملك املوت لو مل يلق املؤمن عند املوت : ثيابه و طيب رائحته فقال 

  اهللا عليه و سلم 
ال يتعحب من كون ملك املوت يرى على صورتني لشخصني فما ذلك إال : قال علماؤنا رمحة اهللا عليهم : فصل 

مثل ما يصيب اإلنسان بتغري اخللقة يف الصحة و املرض و الصغر و الكرب و الشباب و اهلرم و كصفاء اللون مبالزمة 
مام و شحوبة الوجه بتغري اللون بلفح اهلواجر يف السفر غري أن قضية املالئكة عليهم السالم جيري ذلك منهم يف احل

  اليوم الواحدة و إن مل جير هذا على اإلنسان إال يف األوقات املتباعدة و السنني املتطاولة و هذا بني فتأمله 

  رواح اخللق و أنه يقفباب ما جاء أن ملك املوت عليه السالم هو القابض أل

على كل بيت يف كل يوم مخيس مرات و على كل ذي روح كل ساعة و أنه ينظر يف وجوه العباد كل يوم سبعني 
  نظرة 

  } قل يتوفاكم ملك املوت الذي وكل بكم { : قال اهللا تعاىل 
لبيت ضجة فمنهم إذا قبض ملك املوت روح املؤمن قام على عتبة الباب و ألهل ا: و روي عن ابن عمر قال 

فيم هذا اجلزع فو : الصاكة وجهها و منهم الناشرة شعرها و منهم الداعية بويلها فيقول ملك املوت عليه السالم 
اهللا ما أنقصت ألحد منكم عمرا و ال ذهبت ألحد منكم برزق و ال ظلمت ألحد منكم شيئا فإن كانت شكايتكم 

على ميتكم فإنه يف ذلك مقهور و إن كان ذلك على ربكم فأنتم  و سخطكم علي فإين و اهللا مأمور و إن كان ذلك
به كفرة و إن يل فيكم عودة مث عودة فلو أهنم يرون مكانه أو يسمعون كالمه لذهلوا عن ميتهم و لبكوا على 

  خرجه أبو مطيع مكحول بن الفضل النسفي يف كتاب اللؤلؤيات له : أنفسهم 
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : عن أنس بن مالك قال [ ر املروي يف األربعني و روى معناه مرفوعا يف اخلرب املشهو

ما من بيت إال و ملك املوت يقف على بابه يف كل يوم مخس مرات فإذا وجد اإلنسان قد نفذ أكله و : و سلم 
ا و الضاربة انقطع أجله ألقى عليه غمرات املوت فغشيته كرباته و غمرته غمراته فمن أهل بيته الناشرة شعره

ويلكم مم الفزع و مم اجلزع ؟ ما : وجهها و الباكية لشجوها و الصارخة بويلها فيقول ملك املوت عليه السالم 
أذهبت ألحد منكم رزقا و ال قربت له أجال و ال أتيته حىت أمرت و ال قبضت روحه حىت استأمرت و إن يل فيكم 

  ] عودة مث عودة حىت ال أبقي منكم أحدا 
و الذي نفسي بيده لو يرون مكانه و يسمعون كالمه لذهلوا عن ميتهم و : [ نيب صلى اهللا عليه و سلم قال ال



يا أهلي و يا ولدي ال : لبكوا على أنفسهم حىت إذا محل امليت على النعش رفرفت روحه فوق النعش و هو ينادي 
لفته لغريي فاملهناة له و التبعة علي فاحذروا تلعنب بكم الدنيا كما لعبت يب مجعت املال من حله و من غري حله مث خ

  ] ما حل يب 
نظر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل ملك املوت عند رأس رجال من : عن أبيه قال [ و روى جعفر بن حممد 

قر  يا حممد طيب نفسا و: ارفق بصاحيب فإنه مؤمن فقال ملك املوت : األنصار فقال له النيب صلى اهللا عليه و سلم 
عينا فإين بكل مؤمن رفيق و اعلم أن ما من أهل بيت مدر و ال شعر يف بر و ال حبر إال و أنا أتصفحهم يف كل يوم 

مخس مرات حىت ألنا أعرف بصغريهم و كبريهم منهم ألنفسهم و اهللا يا حممد لو أين أردت أن أقبض روح ما 
  ] قدرت على ذلك حىت يكون اهللا هو اآلمر بقبضها 

  بلغين أنه يتصفحهم عند مواقيت الصالة ذكره املاوردي : ر بن حممد قال جعف
و يف هذا اخلرب ما يدل على أن ملك املوت هو املوكل بقبض كل ذي روح و أن : قال الشيخ املؤلف رمحه اهللا 

  تصرفه كله بأمر اهللا عز و جل و خبلقه و اختراعه 
و : توىف اهللا أرواحها دون ملك املوت كأنه يعدم حياهتا قال و روي يف احلديث أن البهائم كلها ي: قال ابن عطية 

كذلك األمر يف بين آدم إال أنه نوع شرف يتصرف ملك املوت و مالئكة معه يف قبض أرواحهم فخلق اهللا ملك 
املوت و خلق على يديه قبض األرواح و انسالهلا من األجسام و إخراجها منه و خلق جندا يكونون معه يعملون 

  بأمره عمله 
  } و لو ترى إذ يتوىف الذين كفروا املالئكة { : فقال تعاىل 

  و الباري سبحانه خالق الكل الفاعل حقيقة لكل فعل } توفته رسلنا { : و قال تعاىل 
و } الذي خلق املوت و احلياة { : و قال } اهللا يتوىف األنفس حني موهتا و اليت مل متت يف منامها { : قال اهللا تعاىل 

فملك املوت يقبض األرواح و األعوان يعاجلون و اهللا يزهق الروح وهذا هو اجلمع بني } حييي و مييت { :  قال
اآلي و احلديث لكنه ملا كان ملك املوت متوىل ذلك بالوساطة و املباشرة أضيف التويف إليه كما أضيف اخللق 

  للملك 
حدثنا عليه السالم صلى اهللا عليه و سلم و هو : ل كما يف حديث ابن مسعود قا: قال الشيخ املؤلف رمحه اهللا 

إن أحدكم جيمع خلقه يف بطن أمه أربعني يوما مث يكون علقة مثل ذلك مث يكون مضغة مثل [ الصدق املصدوق 
  احلديث خرجه مالك و غريه ] ذلك مث يرسل اهللا امللك فينفخ فيه الروح 

  مسعود رضي اهللا عنه رواه األعمش عن خيثمة  جيمع خلقه يف بطن أمه قد جاء مفسرا عن ابن: قوله 
إن النطفة إذا وقعت يف الرحم فأراد اهللا سبحانه أن خيلق منها بشرا طارت يف بشر املرأة حتت : قال عبد اهللا : قال 

  كل ظفر و شعر مث متكث أربعني ليلة مث تنزل دما يف الرحم فذلك مجعها 
إذا : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول : الغفاري قال  عن حذيفة بن أسيد: [ و يف صحيح مسلم أيضا 

مر بالنطفة إثنتان و أربعون بعث اهللا إليها ملكا فصورها و خلق مسعها و بصرها و شعرها و جلدها و حلمها و 
امللك إليها و ذكر احلديث و ما قبله يفسره ويبينه ألن النطفة ال يبعث ] أي رب أذكر أم أنثى ؟ : عظامها مث يقول 

إال بتمام اثنتني و أربعني ليلة فتأمله و نسبه اخللق و التصوير للملك نسبة جمازية ال حقيقة و إمنا صدر عنه فعل ما يف 
املضغة كان عنه التصوير و التشكيل بقدرة اهللا تعاىل و خلقه و اختراعه أال تراه سبحانه و تعاىل قد أضاف إليه 

إىل غري ذلك من } و لقد خلقناكم مث صورناكم { : نسب مجيع اخلليقة فقال تعاىل اخللقة احلقيقية و قطع عنها 



: اآليات مع ما دلت عليه قاطعات الرباهني إذ ال خالق لشيء من املخلوقات إال رب العاملني و هكذا القول يف قوله 
احلياة و كذلك القول يف سائر  أي أن النفخ فيه سبب خيلق اهللا فيه الروح و] مث يرسل امللك فينفخ ففيه الروح [ 

األسباب املعتادة فإنه بإحداث اهللا تعاىل ال بغريه فتأمل ذلك هذا هو األصل و متسك به ففيه النجاة من مذاهب أهل 
الضالل و القائلني بالطبائع و غريهم و أن اهللا هو القابض ألرواح مجيع اخللق على الصحيح و أن ملك املوت و 

أهلا نفس : ئل مالك بن أنس عن الرباغيث أملك املوت يقبض أرواحها ؟ فأطرق مليا مث قال أعوانه وسائط و قد س
  } اهللا يتوىف األنفس حني موهتا { ملك املوت يقبض أرواحها : نعم قال : ؟ قال 

نا أحيي أ: أنا أميت األحياء و قال ملك احلياة : أن ملك املوت و ملك احلياة تناظرا فقال ملك املوت : و يف اخلرب 
كونا على علمكما و ما سخرمتا له من الصنع و أنا املميت و احمليي ال مميت و ال حميي : املوتى فأوحى اهللا إليهما 

  سواي ذكره أبو حامد يف األحياء 
و ذكر أبو نعيم احلافظ عن ثابت البناين قال الليل و النهار أربع و عشرون ساعة ليس منه ساعة تأيت على ذي روح 

  ك املوت قائم عليها فإن أمر بقبضها قبضها و إال ذهب و هذا عام يف كل ذي روح إال مل
يا ملك املوت كيف تقدر على قبض أرواح مجيع من يف األرض برها و : و يف خرب اإلسراء عن ابن عباس فقلت 

  حبرها احلديث و قد تقدم 
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن  :حدثنا أنس بن مالك قال : [ و روى أبو هدبة إبراهيم بن هدبة قال 

يقول عجبا : إذا ضحك العبد الذي بعث إليه قال : ملك املوت لينظر يف وجوه العباد كل يوم سبعني نظرة قال 
  و اهللا أعلم ] بعثت إليه ألقبض روحه و هو يضحك 

  باب ما جاء يف سبب قبض ملك املوت ألرواح اخللق

إن اهللا أرسل جربيل عليه السالم ليأتيه من تربة األرض فأتاها : ريمها ما معناه روى الزهري و وهب بن منبه و غ
ليأخذ منها فاستعاذت باهللا من ذلك فأعاذها فأرسل ميكائيل فاستعاذت منه فأعاذها فبعث عزرائيل فاستعاذت منه 

فهال رمحتها كما رمحها : ال نعم ق: أما استعاذت يب منك ؟ قال : فلم يعذها فأخذ منها فقال الرب تبارك و تعاىل 
اذهب فأنت ملك املوت سلطتك : يا رب طاعتك أوجب علي من رمحيت إياها قال اهللا عز و جل : صاحباك ؟ قال 

يا رب إنك ختلق من هذا اخللق أنبياء و أصفياء و مرسلني و : على قبض أرواحهم فبكى فقال ما يبكيك ؟ فقال 
  وت فإذا عرفوين أبغضوين و شتموين إنك مل ختلق خلقا أكره إليهم من امل

فخلق اهللا األوجاع و ] إين سأجعل للموت علال و أسبابا ينسبون املوت إليها وال يذكرونك معها : [ قال اهللا تعاىل 
  سائر احلتوف 

رفعت تربة آدم من ستة أرضني و أكثرها من السادسة و مل يكن فيها من : و قد روى هذا اخلرب عن ابن عباس قال 
أما استعاذت يب منك : فلما أتى ملك املوت بالتربة قال له ربه : رض السابعة شيء ألن فيها نار جهنم قال األ

يا رب خلقت السماوات فلم تنقص منها شيئا و : احلديث بلفظه و معناه ذكره القتييب و زاد فقالت األرض 
  خلقتين فنقصتين 
  و عز تك ألنتقمن ممن عصاك : رهم و فاجرهم فقالت و عزيت و جاليل ألعيدهنم إليك ب: فقال هلا الرب 

مث دعا مبياه األرض ماحلها و عذهبا و حلوها و مرها و طيبها و منتنها فسقى منه تربة آدم فأقام خيمره أربعني : قال 
هم أربعني سنة مل ينفخ فيه الروح فكانت املالئكة متر به فيقفون ينظرون إليه و يقول بعض: صباحا و قال آخرون 



إن ربنا مل خيلق خلقا أحسن من هذا و إنه خلق ألمر كائن و مير به إبليس اللعني فيضرب بيده عليه فيسمع : لبعض 
إن فضل هذا علي مل أطعه و إن فضلت عليه أهلكته هذا من طني : له صلصلة و هو الصلصال الفخار فقال إبليس 

  و أنا من نار 
إين أعوذ باهللا : ليس و إن اهللا بعثه بعد ملكني فاستغاثت باهللا منه فقالت إن الذي أتى بتربة األرض إب: و قد قيل 

و عزيت : بلى يا رب فقال اهللا عز و جل : أمل تستعذ يب منك ؟ فقال : منك مث أخذ منها و صعد إىل ربه فقال 
  ألخلقن مما جنت يداك خلقا يسؤوك و اهللا أعلم 

  باب ما جاء أن الروح إذا قبض تبعه البصر

دخل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على أيب سلمة و قد شق بصره فأغمضه مث : عن أم سلمة قالت [ ن ماجه اب
  خرجه مسلم أكمل من هذا و قد تقدم ] إن الروح إذ قبض تبعه البصر : قال 

ت شخص أمل تروا اإلنسان إذا ما: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن أيب هريرة قال [ و روى مسلم 
عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أن [ و يف غري الصحيح ] فذلك حني يتبع بصره نفسه : بلى قال : بصره قالوا 

امليت أول ما يشق بصره لرؤية املعراج و هو سلم بني السماء و األرض من زمردة خضراء أحسن ما رئي قط 
  ] فذلك حني ميد بصره إليه 

فذلك حني يتبع بصره نفسه ما يستغىن به : قوله ] ن الروح إذا قبض تبعه البصر إ: [ يف قوله عليه السالم : فصل 
  عن قول كل قائل يف الروح و النفس و إهنما امسان ملسمى واحد و سيأيت هلذا مزيد بيان إن شاء اهللا تعاىل 

  باب ما جاء يف تزاور األموات يف قبورهم و استحسان الكفن لذلك

إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه إن :  عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال عن جابر بن عبد اهللا[ مسلم 
  ] استطاع 

و خرج أبو نصر عبد اهللا بن سعيد بن حامت الوائلي السجستاين احلافظ يف كتاب اإلنابة على مذهب السلف الصاحل 
  يف القرآن و إزالة شبه الزائغني بواضح الربهان 

حدثنا أبو عروة قال حدثنا حممد : حدثنا علي بن احلسن بن بندار قال : [ بن عمر قال أخربنا هبة اهللا بن إبراهيم 
قال رسول اهللا صلى : قال حدثنا إبراهيم أن معاوية عن أيب الزبري عن جابر قال : حدثنا معاوية : بن املصفى قال 

   ]اهللا عليه و سلم أحسنوا أكفان موتاكم فإهنم يتباهون و يتزاورون يف قبورهم 
  أحب إيل أن يكفن يف ثيابه اليت كان يصلي فيها : و قال ابن املبارك 

  باب اإلسراع باجلنازة و كالمها

إذا وضعت اجلنازة و احتملها الرجال : كان النيب صلى اهللا عليه و سلم يقول : عن أيب سعيد اخلدري [ البخاري 
يا ويلها أين تذهبون هبا يسمع : غري صاحلة قالت قدموين قدموين و إن كانت : على أعناقهم فإن كان صاحلة قالت 

] يا أهلي و يا ولدي : [ و قد تقدم من حديث أنس أهنا تقول ] صوهتا كل شيء إال اإلنسان و لو مسعه لصعق 
  احلديث 



ه أسرعوا باجلنازة فإن تك صاحلة فخري تقدموهنا إلي: عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال [ البخاري 
  خرجه مسلم أيضا ] و إن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم 

جتهيزها بعد موهتا لئال : اإلسراع حبملها إىل قربها يف املشي و قيل : مات و اإلسراع قيل معناه : صعق : فصل 
عيينة بن عبد  حدثنا: حدثنا خالد قال : أخربنا حممد بن عبد األعلى قال : تتغري و األول أظهر ملا رواه النسائي قال 

شهدت جنازة عبد الرمحن بن مسرة و خرج زياد ميشي بني يدي السرير فجعل رجال : حدثين أيب قال : الرمحن قال 
رويدا رويدا بارك اهللا فيكم : من أهل عبد الرمحن و مواليهم يستقبلون السرير و ميشون على أعقاهبم و يقولون 

نا أبو بكرة رضي اهللا عنه ميشي على بغلة فلما رأى الذين يصنعون محل فكانوا يدبون حىت إذا كنا ببعض الطريق حلق
خلوا فو الذي كرم وجه أيب القاسم لقد رأيتنا مع رسول اهللا صلى اهللا : عليهم ببغلته و أهوى عليهم بالسوط فقال 

  عليه و سلم و إنا لنكاد نرمل هبا رمال فانبسط القوم صححه أبو حممد عبد احلق 
سألنا نبينا حممدا صلى اهللا عليه و سلم عن املشي : من حديث أيب ماجدة عن ابن مسعود قال [ ود و روى أبو دا

ذكره أبو عمر بن ] دون اخلبب إن يكن خريا تعجل إليه و إن يكن غري ذلك فبعدا ألهل النار : يف اجلنازة فقال 
  عبد الرب 

السجية قليال و العجلة أحب إليهم من اإلبطاء و و الذي عليه مجاعة أهل العلم يف ذلك اإلسراع فوق : و قال 
نصوا هبا قليال و ال تدبوا دبيب اليهود و : يكره اإلسراع الذي يشق على ضعفه من يتبعها و قال إبراهيم النخعي 

  العادة : النصارى السجية 

  باب بسط الثوب على القرب عند الدفن

لك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم تبع جنازة فلما صلى حدثنا أنس بن ما: [ أبو هدبة إبراهيم بن هدبة قال 
ال تتطلعوا يف القرب فإهنا أمانة فلعسى حيل العقدة فريى حية سوداء : عليها دعا بثوب فبسط على القرب و هو يقول 

  ] متطوقة يف عنقه فإهنا أمانة و لعله يؤمر به فيستمع صوت السلسلة 
أمر النيب صلى اهللا عليه و سلم : الشعيب عن رجل أن سعد بن مالك قال  و ذكر عبد الرزاق عن ابن جريج عن

إن النيب صلى اهللا عليه و سلم نزل يف قرب سعد : و قال سعد : بثوب فستر على القرب حني دفن سعد بن معاذ قال 
  بن معاذ و ستر على القرب بثوب فكنت فيمن أمسك الثوب 

عبد اهللا بن يزيد و شريح و أمحد بن حنبل يكرهون مد الثوب على  اختلف العلماء يف هذا الباب فكان: فصل 
الرجل و كان أمحد و إسحاق خيتاران أن يفعل ذلك بقرب املرأة و كذلك قال أصحاب الرأي و ال يضر عندهم أن 

  يفعلوا ذلك بقرب الرجل 
و ستر املرأة عند ذلك آكد من  ال بأس بذلك يف قرب الرجل و املرأة و كذلك قال اإلمام الشافعي: و قال أبو ثور 

  ستر الرجل ذكره ابن املنذر 
و يستر الرجل و املرأة للعلة اليت جاءت يف حديث أنس اقتداء بفعله عليه السالم يف : قال الشيخ املؤلف رمحه اهللا 

  ستر سعد بن معاذ و اهللا أعلم 
 صاحبنا الفقيه العامل شيخ الطريقة أبو أنه مسع صوت جو السلسلة يف قرب و أخربين: و لقد أخربين بعض أصحابنا 

عبد اهللا حممد بن أمحد القصري رمحه اهللا أنه تويف بعض الوالة بقسطنطينة فحفر له فلما فرغوا من احلفر و أرادوا أن 
إذ يدخلوا امليت القرب إذا حبية سوداء داخل القرب فهابوا أن يدخلوه فيه فحفروا له قربا آخرا فلما أرادوا أن يدخلوه 



بتلك احلية فيه فحفروا له قربا آخر فإذا بتلك احلية فلم يزالوا حيفرون له حنوا من ثالثني قربا و إذا بتلك احلية 
ادفنوه معها نسأل : تتعرض هلم يف القرب الذي يريدون أن يدفنوه فيه فلما أعياهم ذلك سألوا ما يصنعون ؟ فقيل هلم 

  ة اهللا السالمة و الستر يف الدنيا و اآلخر

  باب ما جاء يف قراءة القرآن عند القرب حالة الدفن و بعده و أنه يصل إىل

  امليت ثواب ما يقرأ و يدعى و يستغفر له و يتصدق عليه 
  ذكره أبو حامد يف كتاب األحياء و أبو حممد عبد احلق يف كتاب العاقية له 

إذا دخلتم املقابر فاقرؤوا بفاحتة الكتاب و :  قال حممد بن أمحد املروروذي مسعت أمحد بن حنبل رضي اهللا عنه يقول
  املعوذتني و قل هو اهللا أحد و اجعلوا ذلك ألهل املقابر فإنه يصل إليهم 

كنت مع أمحد بن حنبل يف جنازة و حممد بن قدامة اجلوهري يقرأ فلما دفنا امليت : و قال علي بن موسى احلداد 
يا هذا إن القراءة على القرب بدعة فلما خرجنا من املقابر قال حممد : جاء رجل ضرير يقرأ عند القرب فقال له أمحد 

نعم : هل كتبت عنه شيئا ؟ قال : ثقة قال : ما تقول يف مبشر بن إمساعيل ؟ قال : يا أبا عبد اهللا : بن قدامة ألمحد 
ذا دفن أن يقرأ عند رأسه أخربين مبشر بن إمساعيل عن عبد الرمحن بن العالء بن احلجاج عن أبيه أنه أوصى إ: قال 

  مسعت ابن عمر يوصي بذلك : بفاحتة البقرة و خامتتها و قال 
  فارجع إىل الرجل فقل له يقرأ : قال أمحد 

و قد استدل بعض علمائنا على قراءة القرآن على القرب حبديث العسيب الرطب الذي شقه النيب صلى اهللا : قلت 
خرجه ] لعله أن خيفف عنهما ما مل يبسا : [ ا و على هذا واحدا مث قال عليه و سلم باثنني مث غرس على هذا واحد

  البخاري و مسلم 
إنه يهون عليهما ما دام : فوضع على أحدمها نصفا و على اآلخر نصفا و قال : [ و يف مسند أيب داود الطيالسي 

على القبور و إذا خفف عنهم  و يستفاد من هذا غرس األشجار و قراءة القرآن: قالوا ] فيهما من بلوهتما شيء 
  باألشجار فكيف بقراءة الرجل املؤمن القرآن 

من : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : من حديث علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه قال [ و قد خرج السلفي 
  د األموات مر على املقابر و قرأ قل هو اهللا أحد إحدى عشرة مرة مث وهب أجره لألموات أعطي من األجر بعد

قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و : من حديث أنس خادم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنه قال ] و روي 
إذا قرأ املؤمن آية الكرسي و جعل ثواهبا ألهل القبور أدخل اهللا تعاىل يف كل قرب مؤمن من املشرق إىل : سلم 

مضاجعهم و أعطى اهللا للقارئ ثواب ستني نبيا و رفع له بكل ميت املغرب أربعني نورا و وسع اهللا عز و جل عليهم 
  [ درجة و كتب له بكل ميت عشر حسنات 

اللهم رب األحساد البالية و العظام الناخرة خرجت من الدنيا و هي بك : و قال احلسن من دخل املقابر فقال 
  مؤمنة فأدخل عهليها روحا منك و سالما مين إال كتب بعددهم حسنات 

من حديث ابن عباس أنه قال خري الناس و خري من ميشي على جديد ] روي عن النيب صلى اهللا عليه و سلم  و
األرض املعلمون كما أخلق الدين جدوده أعطوهم و ال تستأجروهم فتحرجوهم فإن املعلم إذا قال للصيب قل بسم 

  : ذكره الثعليب [ من النار  اهللا الرمحن الرحيم كتب اهللا للصيب و براءة للمعلم و براءة ألبويه
أصا هذا الباب الصدقة اليت ال اختالف فيها فكما يصل للميت ثواهبا فكذلك تصل : قال الشيخ املؤلف رمحه اهللا 



  قراءة القرآن و الدعاء و االستغفار إذ كل ذلك صدقة فإن الصدقة ال ختتص املال 
صدقة تصدق اهللا هبا عليكم : ة يف حالة األمن فقال و قد سئل عن قصر الصال: ] و قال صلى اهللا عليه و سلم 

  [ فاقبلوا صدقته 
يصبح على كل سالمي من أحدكم صدقة فإن كل تسبيحة صدقة و كل تلهيلة صدقة و : ] و قال عليه السالم 

كل تكبرية صدقة و كل حتميدة صدقة و أمر باملعروف صدقة و هني عن املنكر صدقة و جيزئ عن ذلك ركعتان 
  و هلذا استحب العلماء زيارة القبور حتفة امليت من زائره [ ما من الضحى يركعه

ما امليت يف قربه إال كالغريق املغوث ينتظر دعوة تلحقه من أبيه أو : ] روى عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال 
  لألموات الدعاء و االستغفار  أخيه أو صديق له فإذا حلقته كانت أحب إيل من الدنيا و ما فيها و إن هدايا األحياء

إن ابنيت ماتت و قد أحببت أن أراها يف املنام : : و قد حكي أن امرأة جاءت إىل احلسن البصري رمحه اهللا فقالت 
فعلمين صالة أصليها لعلي أراها فعلمها صالة فرأت ابنتها و عليها لباس القطران و الغل يف عنقها و القيد يف رجلها 

علمت احلسن فاغتم عليها فلم متض مدة حىت رآها احلسن يف املنام و هي يف اجلنة على سرير و فارتاعت لذلك فأ
أنا تلك املرأة اليت علمت أمي الصالة فرأتين يف : ال قالت له : أما تعرفين ؟ قال : على رأسها تاج فقالت له يا شيخ 

لى النيب صلى اهللا عليه و سلم و كان يف املقربة مر مبقربتنا رجل فصلى ع: فما سبب أمرك ؟ قالت : املنام قال هلا 
ارفعوا العذاب عنهم بربكة صالة هذا الرجل عن النيب صلى اهللا عليه : مخسمائة و ستون إنسانا يف العذاب فنودي 

  و سلم 
أتاين آت : ما كان حالك حني وضعت يف قربك ؟ قالت : مات أخ يل فرأيته يف املنام فقلت : و قال بعضهم 

من نار فلوال أن داعيا دعا يل لرأيت أنه سيضربين به و احلكايات عن الصاحلني هبذا املعىن كثرية ذكرها أبو  بشهاب
حممد عبد احلق يف كتاب العاقبة له و قد ذكر يف هذا املعىن أبو حممد عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة رضي اهللا عنه يف 

الشتماهلا على وعظ و تذكري و ختويف و حتذير و تضرع و  كتاب عيون األخبار له حكاية فيها طول رأينا ذكرها
  ابتهال و دعاء باملوت و االنتقال 

كنت أخرج إىل اجلبانات فأرحم على أهل القبور و أتفكر و أعترب و أنظر : روي عن احلارث بن نبهان أنه قال 
: اء و من ظهرها غطاء و أنادي إليهم سكوتا ال يتكلمون و جريانا ال يتزاورون و قد صار هلم من بطن األرض وط

مث : يا أهل القبور حميت من الدنيا آثاركم وما حميت عنكم أوزاركم و سكنتم دار البالء فتورمت أقدامكم قال 
  يبكي بكاء شديدا مث مييل إىل قبة فيها فينام يف ظلها 

و أنا أنظر إليه و السلسلة يف عنقه فبينما أنا نائم إىل جانب القرب إذ أنا حبس مقمعة يضرب هبا صاحب القرب : قال 
يا و يلي ما ذا حل يب لو رآين أهل الدنيا ما ركبوا معاصي اهللا أبدا : و قد ازرقت عيناه و اسود وجهه و هو يقول 

  ! طولبت و اهللا باللذات فأوبقتين و باخلطايا فأغرقتين فهل من شافع يل أو خمرب أهلي بأمري ؟ 
ا و كاد أن خيرج قليب من هول ما رأيت فمضيت إىل داري و بت ليليت و أنا فاستيقظت مرعوب: قال احلارث 

متفكر فيما رأيت فما أصبحت قلت دعين أعود إىل املوضع الذي كنت فيه لعلي أجد به أحدا من زوار القبور 
إذا أنا فمضيت إىل املكان الذي كنت فيه باألمس فلم أر أحدا فأخذين النوم فنمت ف: فأعلمه بالذي رأيت قال 

يا ويلتاه ماذا حل يب ساء يف الدنيا عملي و طال فيها أجلي حىت : بصاحب القرب و هو يسحب على وجهه و يقول 
  غضب علي رب األرباب فالويل يل إن مل يرمحين ريب 

فاستيقظت و قد توله عقلي مبا رأيت و مسعت فمشيت إىل داري و بت ليليت فلما أصبحت أتيت : قال احلارث 



: لعلي أجد أحدا من زوار القبور فأعلمه مبا رأيت مث منت فإذا أنا بصاحب القرب قد قرن بني قدميه و هو يقول القرب 
ما أغفل أهل الدنيا عين ضوعف علي العذاب و تقطعت عين احليل و األسباب و غضب علي رب األرباب و غلق 

  يف وجهي كل باب فالويل يل إن مل يرمحين ريب العزيز الوهاب 
فاستيقظت من منامي مرعوبا و مهمت باالنصراف فإذا بثالث جوار قد أقبلن فتباعدت هلن عن القرب : احلارث  قال

السالم عليك يا أبتاه كيف هدوؤك : و تواريت لكي أمسع كالمهن فتقدمت الصغرى و وقفت على القرب و قالت 
فما أشد حسرتنا عليك مث بكت يف مضجعك و كيف قرارك يف موضعك ذهبت عنا بودك و انقطع عنا سؤالك 

هذا قرب أبينا الشفيق علينا و الرحيم بنا أنسك اهللا مبالئكة : بكاء شديدا مث تقدمت ابنتان فسلمتا على القرب مث قالتا 
رمحته و صرف عنك عذابه و نقمته يا أبتاه جرت بعدك أمور لو عاينتها ألومهتك و لو اطلعت عليها ألحزنتك 

  قد كنت أنت سترها  كشف الرجال وجوهنا و
أيتها اجلواري إن : فبكيت ملا مسعت كالمهن مث قمت مسرعا إليهن فسلمت عليهن و قلت هلن : قال احلارث 

األعمال رمبا قبلت و رمبا ردت على صاحبها فما كان عمل أبيكن املخلد يف هذا القرب الذي عاينت من أمره ما 
  أحزنين و اطلعت من حاله على ما آملين ؟ 

يل : أيها العبد الصاحل و ما الذي رأيت ؟ قلت هلن : فلما مسعن كالمي كشفن وجوههن و قلن : احلارث  قال
بشارة : فلما مسعن ذلك مين قلن يل : ثالثة أيام و أنا أختلف إىل هذا القرب أمسع صوت املقمعة و السلسلة فيه قال 

ار و أبونا حيرق بالنار فو اهللا ال قر بنا قرار و ال ضمتنا ما أضرها و مصيبة ما أحزهنا حنن نفضي األوطار و نعمر الدي
  للذة العيش دار أو نتضرع للجبار فلعله أن يعتق أبانا و ينقذه من النار مث مضني يتعثرن يف أذياهلن 

فمضيت إىل داري فبت ليليت فلما أصبحت أتيت القرب فجلست عنده فغلبين النوم فنمت فإذا أنا : قال احلارث 
  القرب له حسن و مجال و يف رجليه نعل من ذهب و معه حور و غلمان بصاحب 

أنا الرجل الذي عاينت من أمري ما أحزنك و : رمحك اهللا من أنت ؟ قال : فسلمت عليه و قلت له : قال احلارث 
اطلعت ملا : و كيف حالك ؟ فقال يل : اطلعت منه على ما أفجعك فجزاك اهللا خريا فما أمين طلعتك علي فقلت له 

علي و أخربت بنايت باألمس حبايل أعرين أبداهنن و أسبلن شعورهن و تضرعن ملوالهن و مرغن خدودهن يف التراب 
و أمهلن دموعهن باالنسكاب و استوهبوين من العزيز الوهاب فغفر يل الذنوب و األوزار و استنقذين من النار و 

ايت فأعلمهن بأمري و ما كان من قصيت ليزول عنهن روعهن و أسكنين دار القرار جبوار حممد املختار فإذا رأيت بن
يفارقهن حزهنن و تعلمهن إين قد صرت إىل جنات و حور و مسك و كافور و عندي غلمان و سرور و قد عفا 

  عين العزيز الغفور 
القرب  فاسيقظت فرحا مسرورا ملا رأيت و مسعت مث مضيت إىل داري و بت ليليت فما أصبحت أتيت: قال احلارث 

أبشرن فقد رأيت أباكن يف خري عظيم و ملك مقيم و قد : فوجدهتن حافيات األقدام فسلمت عليهن و قلت هلن 
  أعلمين أن اهللا تعاىل أجاب دعاءكن و مل خييب مسعاكن و قد وهب لكن أباكن فاشكرنه على ما أوالكن 

يا كاشف الكروب و يا غافر الذنوب و يا اللهم يا مؤنس القلوب و يا ساتر العيوب و : فقالت الصغرى : قال 
عامل الغيوب و يا مبلغ األمل املطلوب قد علمت ما كان من مسأليت و رغبيت و اعتذاري يف خلويت و استقاليت من 

ذليت و تنصلي من خطيئيت و أنت اللهم تعلم مهيت و املطلع على نييت و العامل بطوييت و مالك رقبيت و اآلخذ 
 طلبيت و رجائي عند شديت و مؤنسي يف وحديت و راحم عربيت و مقيل عثريت و جميب دعويت فإن بناصييت و غاييت يف

كنت قصرت عما أمرتين و ركبت إىل ما عنه هنيتين فبحلمك محلتين و بسترك سترتين فبأي لسان أذكرك و على 



لك يوم الدين الذي يعلم ما أي نعمك أشكرك ضاق بكثرهتا ذرعي فيا أكرم األكرمني و منتهى غاية الطالبني و ما
أخفي يف الضمري و يدبر أمر الصغري و الكبري فإن كنت قضيت احلاجة بفضلك و شفعتين يف عبدك فاقبضين إليك و 

  أنت على كل شيء قدير مث صرخت صرخة فارقت الدنيا رمحة اهللا عليها 
لشك قليب يا من أقامين من صرعيت و يا رب فرج كريب و خلص من ا: مث قامت الثانية فنادت بأعلى صوهتا : قال 

أقالين من عثريت و دلين من حرييت و أعانين يف شديت إن كنت قبلت دعويت و قضيت حاجيت و أجنحت طلبيت 
  فأحلقين بأخيت مث صاحت صيحة فارقت الدنيا رمحة اهللا عليها 

األكرم العامل مبن سكت و تكلم لك فنادت بأعلى صوهتا يا أيها اجلبار األعظم و امللك : مث قامت الثالثة : قال 
الفضل العظيم و امللك القدمي و الوجه الكرمي العزيز من أعززته و الذليل من أذللته و الشريف من شرفته و السعيد 
من أسعدته و الشقي من أشقيته و القريب من أدنيته و البعيد من أبعدته و احملروم من حرمته و الرابح من أوهبته و 

بته أسألك بامسك العظيم و وجهك الكرمي و علمك املكنون الذي بعد عن إدراك األفهام و غمض اخلاسر من عذ
عن مناولة األوهام بامسك الذي جعلته على الليل فدجى و على النهار فأضاء و على اجلبال فدكدكت و على 

اللهم إين أسألك  الرياح فتناثرت و على السموات فارتفعت و على األصوات فخشعت و على املالئكة فسجدت
إن كنت قضيت حاجيت و أجنحت طلبيت فأحلقين بصواحبايت مث صاحت صيحة فارقت الدنيا رمحة اهللا علينا و عليهم 

  و على مجيع املسلمني أمجعني آخر احلكاية و احلمد هللا رب العاملني 
قرأ سورة يس خفف اهللا من دخل املقابر ف: روي من حديث أنس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال [ و 

  ] عنهم و كان له بعدد من فيها حسنات 
  و يروى عن عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أنه أمر أن يقرأ عند قربه سورة البقرة 
حديث معقل بن [ و قد روى إباحة قراءة القرآن عند القرب عن العالء بن عبد الرمحن و ذكر النسائي و غريه من 

و هذا حيتمل أن تكون القراءة عند ] عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال اقرأوا يس عند موتاكم  يسار املدين
  امليت يف حال موته و حيتمل أن تكون عند قربه 

حدثين أبو الوليد إمساعيل بن أمحد عرف بابن أفرند و كان هو و أبوه صاحلني معروفني : قال أبو حممد عبد احلق 
زرت قرب أبيك فقرأت عليه حزبا من القرآن : ه اهللا فحدثين بعض إخوانه ممن يوثق حبديثه قال يل مات أيب رمح: قال 

فهبت علي نفحة مسك غشيتين و أقامت معي ساعة مث : مث قلت يا فالن هذا قد أهديته لك فماذا يل ؟ قال 
  انصرفت و هي معي فما فارقتين إال و قد مشيت نصف الطريق 

ماتت يل امرأة فقرأت يف بعض الليايل آيات من القرآن فأهديتها : أيت لبعض من يوثق به قال و ر: قال أبو حممد 
رأيت : هلا و دعوت اهللا عز و جل و استغفرت هلا و سألت فما كان يف اليوم الثاين حدثتين امرأة تعرفها قالت يل 

حسنة و قد أخرجت لنا أطباقا من حتت البارحة فالنة يف النوم ـ تعين امليتة املذكورة ـ يف جملس حسن يف دار 
و ما كنت أعلمت : هذا أهداه يل صاحب بييت قال : سرير كان يف البيت و األطباق مملوءة قوارير أنوار فقالت يل 

  بذلك أحدا 
و يف هذا املعىن حديث مرفوع من حديث أنس يأيت يف باب ما يتبع امليت إىل قربه و : قال الشيخ املؤلف رمحه اهللا 

وإذا قرئ { : ثواب االستماع و لذلك تلحقه الرمحة قال تعاىل : إن ثواب القراءة للقارئ و للميت : قيل قد 
  } القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترمحون 

و ال يبعد يف كرم اهللا تعاىل أن يلحقه ثواب القراءة و االستماع مجيعا و يلحقه ثواب ما يهدى إليه من قراءة : قلت 



إن مل يسمعه كالصدقة و الدعاء و االسغفار ملا ذكرنا و ألن القرآن دعاء و استغفار و تضرع و ابتهال و القرآن و 
  ما يتقرب املتقربون إىل اهللا تعاىل مبثل القرآن 

من شغله قراءة القرآن عن مسأليت أعطيته ما أعطي : يقول الرب تبارك و تعاىل : [ قال صلى اهللا عليه و سلم 
  اه الترمذي و قال فيه حديث حسن غريب رو] السائلني 

صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صاحل : إذا مات اإلنسان انقطع عمله إال من ثالث : [ و قال عليه السالم 
و القراءة يف معىن الدعاء و ذلك صدقة من الولد و من الصاحب و الصديق و املؤمنني حسب ما ذكرنا ] يدعو له 

  و باهللا التوفيق 
و هذا يدل على أنه ال ينفع أحدا عمل أحد قيل له } و أن ليس لإلنسان إال ما سعى { فقد قال اهللا تعاىل : إن قيل ف

  هذه آية اختلف يف تأويلها أهل التأويل : 
} و الذين آمنوا و اتبعتهم ذريتهم بإميان أحلقنا هبم ذريتهم { : أهنا منسوخة بقوله تعاىل : فروي عن ابن عباس 

الولد الطفل يوم القيامة يف ميزان أبيه و يشفع اهللا تعاىل اآلباء يف األبناء و األبناء يف اآلباء يدل على ذلك  فيجعل
و أن ليس لإلنسان { : و قال الربيع بن أنس } آباؤكم و أبناؤكم ال تدرون أيهم أقرب لكم نفعا { : قوله تعاىل 

  سعى و ما سعى له غريه  الكافر و أما املؤمن فله ما: يعين } إال ما سعى 
  و كثري من األحاديث تدل على هذا القول و يشهد له و أن املؤمن يصل إليه ثواب العمل الصاحل من غريه : قلت 

  ] من مات و عليه صيام صام له وليه : [ و يف الصحيح عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 
  ] حج عن نفسك مث حج عن شربمة : عن نفسه قال عليه السالم للرجل الذي حج عن غريه قبل أن حيج [ و 

قال سعد للنيب صلى [ و روي أن عائشة رضي اهللا عنها اعتكفت عن أخيها عبد الرمحن بعد موته و أعتقت عنه و 
و يف ] سقي املاء : فأي الصدقة أفضل ؟ قال : نعم قال : إن أمي توفيت افأتصدق عنها ؟ قال : اهللا عليه و سلم 
هللا بن أيب بكر عن عمته أهنا حدثته عن جدته أهنا جعلت على نفسها مشيا إىل مسجد قباء فماتت و املوطأ عن عبد ا

  مل تقضه فأفىت عبد اهللا بن عباس ابنتها أن متشي عنها 
خاصا يف السيئة بدليل ما يف صحيح } و أن ليس لإلنسان إال ما سعى { : و حيتمل أن يكون قوله تعاىل : قلت 

إذا هم عبدي حبسنة و مل يعملها : قال اهللا عز و جل : يرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال عن أيب هر[ مسلم 
كتبتها له حسنة فإن عملها كتبتها له عشرا إىل سبعمائة ضعف و إذا هم بسيئة و مل يعملها مل أكتبها عليه فإن عملها 

{ : و قال تعاىل } من جاء باحلسنة فله عشر أمثاهلا { : و القرآن دال على هذا قال اهللا تعاىل ] كتبتها سيئة واحدة 
اآلية و قال يف اآلية } مثل الذين ينفقون أمواهلم يف سبيل اهللا كمثل حبة أنبتت سبع سنابل يف كل سنبلة مائة حبة 

 و هذا} من ذا الذي يقرض اهللا قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثرية { : و قال } كمثل جنة بربوة { : األخرى 
إال أن اهللا عز و جل يتفضل عليه مبا مل } أن ليس لإلنسان إال ما سعى { : كله تفضل من اهللا تعاىل و طريق العدل 

عشرا إىل سبعمائة ضعف إىل ألف ألف : جيب له كما أن زيادة األضعاف فضل منه كتب هلم باحلسنة الواحدة 
  حسنة 

ألف : أن اهللا ليجزي عن احلسنة الواحدة : [ يه و سلم يقول أمسعت رسول اهللا صلى اهللا عل: كما قيل أليب هريرة 
فها تفضل و قد ] ألفي ألف حسنة : إن اهللا ليجزي على احلسنة الواحدة : [ مسعته يقول : فقال ] ألف حسنة 

  تفضل اهللا على األطفال بإدخاهلم اجلنة بغري عمل فما ظنك بعمل املؤمن عن نفسه أو عن غريه ؟ 
سنة يف األنصار إذا محلوا امليت أن يقرأوا معه سورة البقرة و لقد أحسن : ئطي يف كتاب القبور قال و قد ذكر اخلرا



  : من قال 
  ) فكأنين بك قد محلت إليهما ... زر والديك و قف على قربيهما ( 

  : و يف أبيات يقول يف آخرها 
  و قر أت من آي الكتاب بقدر ما تسطيع و قد بعثت ذاك إليهما 

طولنا النفس يف هذا الباب ألن الشيخ الفقيه القاضي اإلمام مفيت األنام عبد العزيز بن عبد السالم رمحه اهللا و إمنا 
فلما تويف } و أن ليس لإلنسان إال ما سعى { : كان يفيت بأنه ال يصل للميت ثواب ما يقرأ و حيتج بقوله تعاىل 

إنه ال يصل إىل امليت : إنك كنت تقول : ذلك فقال له رمحه اهللا رآه بعض أصحابه ممن كان جيالسه و سأله عن 
إين كنت أقول ذلك يف دار الدنيا و اآلن فقد رجعت عنه ملا : ثواب ما يقرأ و يهدي إليه فكيف األمر ؟ فقال له 

  رأيت من كرم اهللا تعاىل يف ذلك و أنه يصل إليه ذلك 

  باب يدفن العبد يف األرض اليت خلق منها

إذا قضى اهللا لعبد أن ميوت : عن مطر بن عكامش قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم [ ي أبو عيسى الترمذ
  ] هبا حاجة : [ أو قال ] بأرض جعل له إليها حاجة 

و يف الباب عن أيب عزة و هذا حديث غريب و ال يعرف ملطر بن عكامش عن النيب غري هذا : قال أبو عيسى 
  احلديث 

إذا قضى اهللا لعبد أن ميوت بأرض جعل له إليها حاجة : سول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ر[ و عن أيب عزة قال 
  : هذا حديث حسن صحيح و أبو عزة له صحبة و امسه يسار بن عبيد و أنشدوا : قال ] هبا حاجة : [ أو قال ] 
  ) دعته إليها حاجة فيطري ... إذا ما محام املرء كان ببلدة ( 

عن أيب هريرة قال خرج علينا رسول اهللا صلى اهللا عليه و [ م أبو عبد اهللا يف نوادر األصول و روى الترمذي احلكي
ملن هذا ؟ قيل لرجل من احلبشة : يطوف ببعض نواحي املدينة و إذا بقرب حيفر فأقبل حىت وقف عليه فقال : سلم 
عن رسول [ و عن ابن مسعود ] منها ال إله إال اهللا سيق من أرضه و مسائه حىت دفن يف األرض اليت خلق : فقال 

إذا كان العبد بأرض أوثبته احلاجة إليها حىت إذابلغ أقصى أثره قبضه اهللا فتقول : اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنه قال 
  خرجه ابن ماجه أيضا ] رب هذا ما استودعتين : األرض يوم القيامة 

تنبيه العبد على التيقظ للموت و االستعداد له حبسن الطاعة  فائدة هذا الباب: قال علماؤنا رمحة اهللا عليهم : فصل 
و اخلروج عن املظلمة و قضاء الدين و إتيان الوصية مباله أو عليه يف احلضر فضال عن أوان اخلروج عن و طنه إىل 

  سفر فإنه ال يدري أين كتبت منيته من بقاع األرض 
  : و أنشد بعضهم 

  ) ن كتبت عليه خطى مشاها و م... مشيناها خطى كتبت علينا ( 
  ) فمن مل تأته منا أتاها ... و أرزاق لنا متفرقات ( 
  ) فليس ميوت يف أرض سواها ... و من كتبت منيته بأرض ( 

إن يل حاجة بأرض اهلند : يا نيب اهللا : أن سليمان عليه السالم كان عنده رجل يقول : و قد روي يف اآلثار القدمية 
: أن حيملين إليها يف هذه الساعة فنظر سليمان إىل ملك املوت عليه السالم فرأه يبتسم فقال  فأسألك أن تأمر الريح



إين أمرت بقبض روح هذا الرجل يف بقية هذه الساعة باهلند و أنا أراه عندك فروي : تعجبا ـ : مم تتبسم ؟ قال 
  أن الريح محلته يف تلك الساعة إىل اهلند فقبض روحه هبا و اهللا أعلم 

  اب ما جاء أن كل عبد يذر عليه من تراب حفرته و يف الرزق و األجل و بيانب

  قوله تعاىل خملقة و غري خملقة 
ما من مولود إال و قد ذر عليه من تراب : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن أيب هريرة قال [ أبو نعيم 
  ] حفرته 

اهللا عنهما فضيلة مثل هذه ألن طينتهما طينة رسول اهللا صلى  قال أبو عاصم النبيل ما جند أليب بكر و عمر رضي
هذا حديث غريب من حديث عون مل نكتبه إال : اهللا عليه و سلم أخرجه يف باب ابن سريين عن أيب هريرة و قال 

  من حديث أيب عاصم النبيل أحد الثقات األعالم من أهل البصرة 
يا رب : رحم يأخذ النطفة من الرحم فيضعها على كفه مث يقول و روى مرة عن ابن مسعود أن امللك املوكل بال

انظر يف أم الكتاب : يا رب ما الرزق ؟ ما األثر ؟ ما األجل ؟ فيقول : خملقة أو غري خملقة ؟ فإن قال خملقة قال 
  عجن به نطفته فينظر يف اللوح احملفوظ فيجد فيه رزقه و أثره و أجله و عمله و يأخذ التراب الذي يدفن يف بقعته و ي

  خرجه الترمذي احلكيم أبو عبد اهللا يف نوادر األصول } منها خلقناكم و فيها نعيدكم { : فذلك قوله تعاىل 
أي رب أخملقة أو : إن النطفة إذا استقرت يف الرحم أخذها امللك بكفه فقال : و ذكر عن علقمة عن عبد اهللا قال 

أي رب أذكر أم أنثى : خملقة قال : سمة و قذفنها األرحام دما و إن قال غري خملقة مل تكن ن: غري خملقة ؟ فإن قال 
اذهب إىل أم الكتاب فإنك : ؟ أشقي أم سعيد ؟ مااألجل ؟ و ما األثر ؟ و ما الرزق ؟ و بأي أرض متوت ؟ فيقول 

  اهللا : من ربك ؟ فتقول : ستجد هذه النطفة فيها فيقال للنطفة 
هللا فتخلق فتعيش يف أجلها وتأكل رزقها و تطأ أثرها فإذا جاء أجلها ماتت فدفنت ا: من رازقك ؟ فتقول : فيقال 

  هو التراب الذي يؤخذ فيعجن به ماؤه : يف ذلك املكان فاآلثر 
و قال حممد بن سريين لو حلفت حلفت صادقا بارا غري شاك و ال مستثن أن اهللا ما خلق نبيه حممدا صلى اهللا عليه 

  ال عمر إال من طينة واحدة مث ردهم إىل تلك الطينة  و سلم و ال أبا بكر و
عيسى بن مرمي عليه السالم على ما يأيت بيانه آخر الكتاب إن شاء اهللا تعاىل و : و ممن خلق من تلك التربة : قلت 

قوله  و} يا أيها الناس إن كنتم يف ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب { : هذا الباب يبني لك معىن قوله تعاىل 
  } هو الذي خلقكم من طني { : 

و ال تعارض يف شيء من ذلك على ما بينا يف كتاب اجلامع } مث جعل نسله من ساللة من ماء مهني { : و قوله 
  ألحكام القرآن و املبني ملا تضمن من السنة و آي الفرقان و هذا الباب جيمع لك كله فتأمله 

  ما يبقى معه فيه باب مايتبع امليت إىل قربه و بعد موته و

يتبع امليت ثالث فريجع اثنان و يبقى واحد : عن أنس بن مالك قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم [ مسلك 
  ] يتبعه أهله و ماله و عمله فريجع أهله و ماله و يبقى عمله : 

يه و سلم سبع جيري قال رسول اهللا صلى اهللا عل: من حديث قتادة عن أنس بن مالك قال [ و روى أبو نعيم 
من علم علما أو أجرى هنرا أو حفر بئرا أو غرس خنال أو بىن مسجدا أو : أجرها للعبد بعد موته و هو يف قربه 



هذا حديث غريب من حديث قتادة تفرد به أبو نعيم عبد الرمحن ] ورث مصحفا أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته 
اهللا عن قتادة و خرجه اإلمام أبو عبد اهللا حممد بن يزيد بن ماجه بن هانئ النخعي عن العزرمي حممد بن عبد 

  القزويين يف سننه من حديث الزهري 
إن مما يلحق املؤمن من : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : حدثين أبو عبد اهللا األغر عن أيب هريرة قال [ 

ركه أو مصحفا ورثه أو مسجدا بناه أو بيتا البن علما علمه و نشره أو ولدا صاحلا ت: عمله و حسناته بعد موته 
  ] السبيل بناه أو هنرا أجراه أو صدقة أخرجها من ماله يف صحته تلحقه بعد موته 

إنك : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : حدثنا أنس بن مالك قال [ و روى أبو هدبة إبراهيم بن هدبة قال 
يا صاحب : ن املالئكة يف أطباق من نور فيقوم على رأس القرب فينادي لتصدق عن ميتك بصدقة فيجيء هبا ملك م

فيدخلها إليه يف قربه و يفسح له يف مداخله و ينور : قال ] أهلك قد أهدوا إليك هذه اهلدية فأقبلها : القرب الغريب 
يل ولدا و ال أحدا يذكرين فيقول لزيق ذلك القرب أنا مل أخلف : جزى اهللا أهلي عين خري اجلزاء قال : له فيه فيقول 

  بشيء فهو مهموم و اآلخر يفرح بالصدقة 
ـ يف املنام و كنت كثري الدعاء له فقالت يل : و قال بشار بن غالب  يا بشار : رأيت رابعة العدوية ـ يعين العابدة 

ذا دعوا إلخواهنم املوتى هديتك تأتينا يف أطباق من نور عليها مناديل احلرير و هكذا يا بشار دعاء املؤمنني األحياء إ
و قد تقدم هلذا الباب ما فيه كفاية واحلمد هللا و قال إمساعيل بن رافع : هذه هدية فالن إليك : فاستجيب هلم يقال 

  ما من ذي رحم أوصل لذي رمحه من رجل أتبع ذا رحم حبج أو عتق أو صدقة : 

  باب ما جاء يف هول املطلع

المتنوا املوت فإن هول املطلع شديد : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم [ ل تقدم من حديث جابر بن عبد اهللا قا
إين ألرجو أن ال متس جلدك النار فنظر إليه مث : احلديث و ملا طعن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قال له رجل ] 

  ع إن من غررمتوه ملغرور و اهللا لو أن يل ما على األرض الفتديت به من هول املطل: قال 
أضحكين ثالث و أبكاين ثالث أضحكين مؤمل دنيا و املوت يطلبه و غافل ليس : و قال أبو الدرداء رضي اهللا عنه 

فراق األحبة حممد صلى اهللا عليه و : مبغفول عنه و ضاحك مبلء فيه ال يدري أأرضى اهللا أم أسخطه ؟ و أبكاين 
وقوف بني يدي اهللا يوم تبدو السريرة عالنية مث اليدري سلم و حزبه و أحزنين هول املطلع عند غمرات املوت و ال

  فذكره : قال أبو الدرداء : إىل اجلنة أو إىل النار أخرجه ابن املبارك قال أخربنا غري واحد عن معاوية بن قرة قال 
أول يوم  :أال أحدثكم بيومني و ليلتني مل تسمع اخلالئق مبثلهن : وأخربنا حممد بلغ به أنس بن مالك قال : قال 

جييئك من اهللا تعاىل إما برضاه و إما بسخطه و يوم تعرض فيه على ربك آخذا كتابك و إما بيمينك و إما بشمالك 
  و ليلة تستأنف فيها املبيت يف القبور و مل تبت فيها قط و ليلة متخض صبيحتها يوم القيامة 

  كمه وباب ماجاء أن القرب أول منازل اآلخرة و يف البكاء عنده و يف ح

  االستعداد له 
: كان عثمان رضي اهللا عنه إذا وقف على قرب بكى حىت يبل حليته فقيل له : ابن ماجه عن هاىنء بن عثمان قال 

إن القرب أول : إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال [ تذكر اجلنة و النار و التبكي و تبكي من هذا ؟ قال 
  ] عده أيسر منه و إن مل ينج منه فما بعد أشد منه منازل اآلخرة فإن جنا منه أحد فما ب



أخرجه الترمذي و زاد ] ما رأيت منظرا قط إال و القرب أفظع منه : قال يا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم [ قال 
  : و مسعت عثمان ينشد على قرب شعرا : رزين قال 

  ) يا و إال فإين ال إخالك ناج... فإن تنج منها تنج من ذي عظيمة ( 
كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف جنازة فجلس على شفري القرب فبكى و : عن الرباء قال [ ابن ماجه 

  ] يا إخواين ملثل هذا فأعدوا : أبكى حىت بل الثرى مث قال 
  مقرب : القرب واحد القبور يف الكثرة و أقرب يف القلة و يقال للمدفن : فصل 

  : قال الشاعر 
  ) و هم ينقصون و القبور تزيد ... اس مقرب بفنائهم لكل أن( 

كان : الغراب ملا قتل قابيل هابيل و قيل بنو إسرائيل و ليس بشيء و قد قيل : و اختلف يف أول من سن القرب ؟ 
 قابيل يعلم الدفن و لكن ترك أخاه بالعراء استخفافا به فبعث اهللا غرابا يبحث التراب على هابيل ليدفنه فقال عند

حيث رأى إكرام اهللا } يا ويلىت أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوآة أخي فأصبح من النادمني { ذلك 
  ندمه إمنا كان على فقده ال على قتله : هلابيل بأن قبض اهللا الغراب له حىت واراه و مل يكن ذلك ندم توبة و قيل 

إنه ملا قتله قعد يبكي عند رأسه إذ أقبل : دامة توبة و يقال و لو كانت ندامته على قتله لكانت الن: قال ابن عباس 
غرابان فاقتتال فقتل أحدمها اآلخر مث حفر له حفرة فدفنه ففعل القاتل بأخيه كذلك فبقي ذلك سنة الزمة يف بين آدم 

وجه األرض تأكله  أي جعل له قربا يواري فيه إكراما له و مل جيعله مما يلقى على} مث أماته فأقربه { و يف التنزيل 
  الطري و العوايف قاله الفراء 

و ملا قتل عمر بن هبرية صاحل بن عبد الرمحن قالت : جعل له قربا و أمر أن يقرب قال أبو عبيدة : و قال أبو عبيدة 
أن يكون مسنما مرفوعا على وجه األرض : دونكموه و حكم القرب : أقربنا صاحلا فقال : بنو متيم و دخلوا عليه 

  يال غري مبين بالطني و احلجارة و اجلص فإن ذلك منهى عنه قل
هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن جيصص القرب و أن يقعد عليه و أن يبىن : عن جابر قال [ و روى مسلم 

عن جابر قال هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن جتصص القبور و أن يكتب [ و خرجه الترمذي أيضا ] عليه 
  قال أبو عيسى هذا حديث صحيح ] ليها و أن يبىن عليها و أن توطأ ع

و كره مالك جتصيص القبور ألن ذلك من املباهاة و زينة احلياة الدنيا و تلك منازل اآلخرة : قال علماؤنا رمحهم اهللا 
  : و ليس مبوضع املباهاة و إمنا يزين امليت يف قربه عمله و أنشدوا 

  ) فاعلم بأنك بعدها مسؤول ... ليلة و إذا وليت أمور قوم ( 
  ) فاعلم بأنك بعدها حممول ... و إذا محلت إىل القبور جنازة ( 
  ) و لعله من حتته مغلول ... ياصاحب القرب املنقش سطحه ( 

أال أبعثك على ما بعثين : قال علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه : و يف صحيح مسلم عن أيب اهلياج األسدي قال 
  سول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ؟ أال تدع متثال إال طمسته و ال قربا مشرفا إال سويته عليه ر

رأيت قرب النيب صلى اهللا عليه و سلم شربا أوحنوا من شرب : و قال أبو داود يف املراسيل عن عاصم بن أيب صاحل 
  يعين يف االرتفاع 

حيترم و مينع من االرتفاع الكثري الذي كانت اجلاهلية  بسنم القرب ليعرف كي: قال علماؤنا ـ رمحة اهللا عليهم ـ 
  : تفعله فإهنا كانت تعلى عليها و تبين فوقها تفخيما هلا وتعظيما و أنشدوا 



  ) بنوا فوق املقابر بالصخور ... أرى أهل القصور إذا أميتوا ( 
  ) على الفقراء حىت يف القبور ... أبوا إال مباهاة و فخرا ( 
  ) فما تدري الغين من الفقري ... ت الترب عنهم لعمرك لو كشف( 
  ) من اجللد املباشر للحرير ... و ال اجللد املباشر ثوب صوف ( 
  ) فما فضل الغين على الفقري ؟ ... إذا أكل الثرى هذا و هذا ( 

ية صفرا و يا هذا أين الذي مجعته من األموال و أعددته للشدائد و األهوال لقد أصبحت كفك منه عند املوت خال
بدلت من بعد غناك و عزك ذال و فقرا فكيف أصبحت يا رهني أوزاره و يا من سلب من أهله و دياره ؟ ما كان 

أخفى عليك سبيل الرشاد و أقل اهتمامك حلمل الزاد إىل سفرك البعيد و موقفك الصعب الشديد أو ما علمت يا 
ليس ينفعك مث قيل و ال قال بل يعد عليك بني يدي امللك  أن ال بد من االرحتال إىل يوم شديد األهوال و: مغرور 

الديان ما بطشت اليدان و مشت القدمان و نطق به اللسان و عملت اجلوارح و األركان فإن رمحك فإىل اجلنان و 
إن كانت األخرى فإىل النريان يا غافال عن هذه األحوال إىل كم هذه الغفلة و التوان أحتسب أن األمر صغري و 

عم أن اخلطب يسري ؟ و تظن أن سينفعك حالك إذا آن ارحتالك أو ينقذك مالك حني توبقك أعمالك أو يغين تز
عنك ندمك إذا زلت بك قدمك أو يعطف عليك معشرك حني يضمك حمشرمك كال و اهللا ساء ما تتوهم و ال بد 

بالوعيد ترتدع دأبك أن تنقلب مع لك أن ستعلم ال بالكفاف تقنع و ال من احلرام تشبع وال للعظاة تستمع و ال 
األهواء و ختبط خبط العشواء يعجبك التكاثر مبا لديك و ال تذكر ما بني يديك يا نائما يف غفلة و يف خبطة يقظان 
إىل كم هذه الغفلة و التوان أتزعم أن سترك سدى و أن ال حتاسب غدا أم حتسب أن املوت يقبل الرشا أم متيز بني 

و اهللا لن يدفع عنك املوت مال وال بنون و ال ينفع أهل القبور إال العمل املربور فطوىب ملن مسع  األسد و الرشا كال
و * و أن ليس لإلنسان إال ما سعى { و وعى و حقق ما ادعى و هنى النفس عن اهلوى و علم أن الفائز من ارعوى 

ة وال تتمن منازل األبرار و أنت مقيم فانتبه من هذه الرقدة و اجعل العمل الصاحل لك عد} أن سعيه سوف يرى 
على األوزار عامل بعمل الفجار بل أكثر من األعمال الصاحلات و راقب اهللا يف اخللوات رب األرض و السموات 

يا إخواين ملثل هذا : [ وال يغرنك األمل فتزهد عن العمل أو مامسعت الرسول حيث يقول ملا جلس على القبور 
  } وتزودوا فإن خري الزاد التقوى { : ذي خلقك فسواك يقول أو ما مسعت ال] فأعدوا 

  : و أنشدوا 
  ) و قم هللا و اعمل خري زاد ... تزود من معاشك للمعاد ( 
  ) فإن املال جيمع للنفاد ... و ال جتمع من الدنيا كثريا ( 
  ) هلم زاد وأنت بغري زاد ؟ ... أترضى أن تكون رفيق قوم ( 

  : و قال آخر 
  ) و القيت بعد املوت من قد تزودا ... مل ترحل بزاد من التقى  إذا أنت( 
  ) و أنك مل ترصد كما كان أرصدا ... ندمت على أن ال تكون كمثله ( 

  : و قال آخر 
  ) تذهب فيه حيلة السابح ... املوت حبر طافح موجه ( 
  ) مقالة من مشفق ناصح ... يانفس إين قائل فامسعي ( 
  ) غري التقى و العمل الصاحل ... قربه  ال ينفع اإلنسان يف( 



  : و قال آخر 
  ) و انصرفوا عين فيا وحشتا ... أسلمين األهل ببطن الثرى ( 
  ) ما بيدي اليوم إال البكا ... و غادروين معدما يائسا ( 
  ) و كل ما حذرته قد أتى ... و كل ما كان كأن مل يكن ( 
  )  كفي مثل اهلبا قد صار يف... و ذا كم اجملموع و املقتىن ( 
  ) غري فجور موبق أو بقا ... و مل أجد يل مؤنسا ها هنا ( 
  ) بكيت يل يا صاح مما ترى ... فلو تراين و ترى حاليت ( 

  : و قال آخر 
  ) و القوم حولك يضحكون سرورا ... و لدتك إذ ولدتك أمك باكيا ( 
  ) رورا يف يوم موتك ضاحكا مس... فاعمل ليوم أن تكون إذا بكوا ( 

إين لكم ناصح و عليكم شفيق فاعملوا يف ظلمة : أيها الناس : مسعت شيخنا يقول : و روي عن حممد القرشي قال 
  الليل لظلمة القرب و صوموا يف احلر قبل يوم النشور و حجوا حيط عنكم عظائم األمور و تصدقوا خمافة يوم عسري 

ور يف حفرته املتخلى يف القرب بوحدته املستأنس يف بطن األرض أيها املقب: و كان يزيد الرقاشي يقول يف كالمه 
استبشر ـ : بأعماله ليت شعري بأي أعمالك استبشرت و بأي أحوالك اغتبطت مث يبكي حىت يبل عمامته و يقول 

 صرخ و اهللا ـ بأعماله الصاحلة و اغتبط ـ و اهللا ـ بإخوانه املعاونني له على طاعة اهللا و كان إذا نظر إىل القرب
  كما يصرخ الثور و سيأيت أن القرب يكلم العبد إذا وضع فيه و ما فيه من املوعظة إن شاء اهللا تعاىل 

  باب ما جاء يف اختيار البقعة للدفن

حدثين رجل من آل عمر عن عمر قال : حدثنا سوار بن ميمون أبو اجلراح العبدي قال : [ أبو داود الطيالسي قال 
من زارين ـ كنت له شهيدا أو شفيعا : من زار قربي ـ أو قال : اهللا عليه و سلم يقول مسعت رسول اهللا صلى : 

قال : عن حاطب قال [ و خرجه الدارقطين ] و من مات بأحد احلرمني بعثه اهللا عز و جل يف اآلمنني يوم القيامة 
و من مات بأحد احلرمني بعث من  من زارين بعد مويت فكأمنا زارين حيا يف حيايت: رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  ] اآلمنني يوم القيامة 
أرسل ملك املوت إىل موسى عليه السالم فلما جاء صكه ففقأ عينه : و خرج البخاري و مسلم عن أيب هريرة قال 

ضه يده ي: ارجع إليه و قل له : فرد اهللا إليه عينه و قال : أرسلتين إىل عبد ال يريد املوت قال : فرجع إىل ربه فقال 
فاآلن فسأل اهللا أن : مث املوت قال : أي رب مث مه ؟ قال : على منت جلد ثور فله مبا غطت يده كل شعرة سنة قال 

لو كنت مث ألريتكم قربه إىل جانب : [ يدينه من األرض املقدسة رمية حجر فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  ] الطريق حتت الكثيب األمحر 

فلطم موسى عني امللك : أجب ربك قال : جاء ملك املوت إىل موسى عليه السالم فقال له :  و يف رواية قال
  ففقأها و ذكر حنوه 

من استطاع أن ميوت باملدينة : عن ابن عمر رضي اهللا عنهما أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال [ قال الترمذي 
  حلق صححه أبو حممد عبد ا] فليمت هبا فإين أشفع ملن مات هبا 

  اللهم ارزقين شهادة يف سبيلك و وفاة يف بلد نبيك : و يف املوطأ أن عمر رضي اهللا عنه كان يقول 



و كان سعد بن أيب وقاص و سعيد بن زيد قد عهدا أن حيمال من العقيق إىل البقيع مقربة املدينة فيدفنا هبا و اهللا أعلم 
ال جمهول و لو مل يكن إال جماورة الصاحلني و الفضالء من  فإن فضل املدينة غري منكور و: لفضل علموه هناك قال 
  الشهداء و غريها لكفى 

نعم جراب من تراب : هل لك من حاجة ؟ فقال : و روى عن كعب األحبار أنه قال لبعض أهل مصر ملا قال له 
تقول هذا : ربي قال له أضعه يف ق: يرمحك اهللا و ما تريد منه ؟ قال : فقلت له : جبل مصر قال : سفح املقطم يعين 

  إنا جند يف الكتاب األول أنه مقدس ما بني القصري إىل اليحموم : و أنت باملدينة و قد قيل يف البقيع ما قيل قال 
البقاع ال تقدس أحدا و ال تطهره و إمنا الذي يقدسه من وضر الذنوب و : قال علماؤنا رمحة اهللا عليهم : فصل 

عمال الصاحلة أما إنه قد يتعلق بالبقعة تقديس ما و هو إذا عمل العبد فيها عمال صاحلا دنسها التوبة النصوح مع األ
ضوعف له بشرف البقعة مضاعفة تكفر سيئاته و ترجح ميزانه و تدخله اجلنة و كذلك تقديسه إذا مات على معىن 

  التتبع لصاحل ال أهنا توجب التقديس ابتداء 
ما أحب أن أدفن بالبقيع ألن أدفن يف غريه أحب إيل مث بني : بيه قال و قد روى مالك عن هشام بن عروة عن أ

خمافة أن تنبش يل عظام رجل صاحل أو جناور فاجرا و هذا تستوي فيه سائر البقاع فدل على أن الدفن : العلة فقال 
انه ال لفضل و ال باألرض املقدسة ليس باجملمع عليه و قد يستحسن اإلنسان أن يدفن مبوضع قرابته و إخوانه و جري

  لدرجة 
كيف جاز ملوسى عليه السالم أ ن يقدم على ضرب ملك املوت حىت فقأ عينه ؟ فاجلواب من : إن قال قائل : فصل 

  : وجوه ستة 
أهنا كانت عينا متخيلة ال حقيقة هلا و هذا القول باطل ألنه يؤدي إىل أن ما يراه األنبياء من صور املالئكة : األول 

  ا و هذا مذهب الساملية ال حقيقة هل
  أهنا كانت عينا معنوية فقأها باحلجة و هذا جماز ال حقيقة له : الثاين 

ففقأ عينه و جتب املدافعة يف : أنه مل يعرفه و ظنه رجال دخل منزله بغري إذنه يريد نفسه فدافع عنها فلطمه : الثالث 
صك قاله اإلمام أبو بكر بن خزمية إال أنه اعترض مبا مثل هذا بكل ممكن و هذا وجه حسن ألنه حقيقة يف العني و ال

يا رب أرسلتين إىل عبد ال يريد : يف احلديث نفسه و هو أن ملك املوت عليه السالم ملا رجع إىل اهللا تعاىل قال 
  املوت فلو مل يعرفه موسى ملا صدر هذا القول من ملك املوت 

سرعة غضبه كانت سببا لصكه ملك املوت قاله ابن العريب يف أن موسى عليه السالم كان سريع الغضب و : الرابع 
  األحكام و هذا فاسد ألن األنبياء معصومون أن يقع منهم ابتداء مثل هذا يف الرضا و الغضب 

أن عينه املستعارة ذهبت ألجل أنه جعل له أن يتصور مبا شاء فكأن موسى : ما قاله ابن مهدي رمحه اهللا : اخلامس 
  طمه و هو متصور بصورة غريه بداللة أنه رأى بعد ذلك معه عينه عليه السالم ل

و هو أصحها إن شاء اهللا و ذلك أن موسى عليه السالم كان عنده ما أخرب تبينا عليه السالم من أن اهللا : السادس 
علم تعاىل ال يقبض روحه حىت خيريه ـ خرجه البخاري و غريه ـ فلما جاءه ملك املوت على غري الوجه الذي أ

بادر بشهامته و قوة نفسه إىل أدبه فلطمت ففقئت عينه امتحانا مللك املوت إذ مل يصرح له بالتخري و مما يدل على 
أنه ملا رجع إليه ملك املوت فخريه بني احلياة و املوت اختار املوت و استسلم و اهللا بغيبه أعلم و أحكم : صحة هذا 

  د هللا و ذكره ابن العريب يف قبسه مبعناه و احلم
أيب هريرة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم [ و قد ذكر الترمذي احلكيم أبو عبد اهللا يف نوادر األصول حديث 



احلديث مبعناه ] كان ملك املوت عليه السالم يأيت الناس عيانا حىت أتى موسى عليه السالم فلطمه ففقأ عينه : قال 
  ] فية فكان يأيت الناس بعد ذلك يف خ[ و يف آخره 

  باب خيتار للميت قوم صاحلون يكون معهم

من حديث سفيان [ خرج أبو سعيد املاليين يف كتاب املؤتلف و املختلف و أبو بكر اخلرائطي يف كتاب القبور 
أمرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه : الثوري عن عبد اهللا بن حممد بن عقيل عن ابن احلنفية عن علي رضي اهللا عنه قال 

  ] ندفن موتانا وسط قوم صاحلني فإن املوتى يتأذون باجلار السوء كما يتأذى به األحياء  و سلم أن
إذا مات ألحدكم امليت فحسنوا كفنه و عجلوا إجناز : و عن ابن عباس عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال [ 

: اجلار الصاحل يف اآلخرة ؟ قال و هل ينفع : يا رسول اهللا : وصيته و أعمقوا له يف قربه و جنبوه جار السوء قيل 
  ذكره الزخمشري يف كتاب ربيع األبرار ] كذلك ينفع يف اآلخرة : نعم قال : هل ينفع يف الدنيا قالوا 

: قال : من حديث مالك بن أنس عن عمه نافع بن مالك عن أبيه عن أيب هريرة [ و خرجه أبو نعيم احلافظ بإسناده 
  ] أدفنوا موتاكم وسط قوم صاحلني فإن امليت يتأذى باجلار السوء : سلم  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و

ـ أن تقصد مبيتك قبور الصاحلني و مدافن أهل اخلري فندفنه : فصل قال علماؤنا  و يستحب لك ـ رمحك اهللا 
به قبور من معهم و تنزله بإزائهم و تسكنه يف جوارهم تربكا هبم و توسال إىل اهللا عز و جل بقرهبم و أن جتتنب 

  سواهم ممن خياف التأذي مبجاورته و التأمل مبشاهدة حاله حسب ما جاء يف احلديث 
ما وجدمت : يروى أن امرأة دفنت بقرطبة ـ أعادها اهللا ـ فأتت أهلها يف النوم فجعلت تعتهم و تشكوهم و تقول 

ضع كله و ال بقربه فرن جري فبحثوا و أن تدفنوين إال إىل فرن اجلري ؟ فلما أصبحوا نظروا فلم يروا يف ذلك املو
سألوا عن من كان مدفونا بإزائها ؟ فوجدوه رجال سيافا كان البن عامر و قربه إىل قربها فأخرجوها من جواره ذكر 

  هذا أبو حممد عبد احلق يف كتاب العاقبة له 
زاء فالن و كان فاسقا قد روعين ما ما ضرين إال أين دفنت بإ: ما فعل اهللا بك ؟ قال : و عن أعرايب أنه قال لوالده 
  يعذب به من أنواع العذاب 

و روى أبو القاسم إسحاق بن إبراهيم بن حممد اخلتلي يف كتاب الديباج له و حدثين أبو الوليد رباح بن الوليد 
ا فمر و حدثت عن عبد امللك بن عبد العزيز عن طاووس بن ذكوان اليماين أنه أخربهم أنه قدم حاج: املوصلي قال 

بينما أنا أصلي يف جوف الليل و علي برد يل أحرش أخذته باليمن بسبعني : باألبطح عند املقابر مع رفقاء له فقال 
: دينارا و قرب قريب مين حمفور إذ رأيت مشعا قد أقبل به مع جنازة فإذا قائل يقول يف قرب قريب من القرب احملفور 

فركعت مث سجدت و سلمت مث خرجت حىت لقيت أصحاب اجلنازة  :اللهم إين أعوذ بك من اجلار السوء قال 
ما نستطيع ذلك و قد حفرنا قربنا هذا و ال : ال تقربونا و تنحوا عنا ـ عافاكم اهللا ـ قالوا : فسلمت و قلت 

ولين هل لك أن تتنحى عنا و تنا: هذا ابنه فقلت له : من أوىل باجلنازة ؟ فقالوا : نستطيع أن نذهب إىل غريه فقلت 
ثوبك هذا الذي عليك فألبسه و أعطيك بردي هذا فإين قد أخذته باليمن بسبعني دينارا و هو ها هنا خري من سبعني 

فأنكر القوم قويل : ؟ فإن كان على أبيك دين قضيته عنه و إن مل يكن انتفع بذلك الورثة و تكف عنا ما نكره قال 
تعرفون طاووس : ا فاحتجت إىل أن أخربهم من أنا ؟ فقلت أن يكون على رجل برد يلتف به مثنه سبعون دينار

فأنا طاووس اليماين و ما قلت يف الربد إال حقا فناولين الرجل رداءه و أخذ ردائي و : نعم قلت : اليماين ؟ قالوا 



ما كان لك ليجاورك جار تكرهه و أنا أستطيع رده مث : انصرف عنا و أقبلت حىت وقفت على صاحب القرب فقلت 
  عدت إىل صاليت 

  باب ما جاء أن املوتى يتزاورون يف قبورهم و استحسان الكفن لذلك

الترمذي عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه خرج احلافظ أبو نصر عبد اهللا بن سعيد بن حامت الوائلي السجستاين 
حدثنا حممد بن :  بن بندار قال حدثنا علي بن احلسني: حدثنا هبة اهللا بن إبراهيم بن عمر قال [ يف كتاب اإلبانة له 

قال رسول اهللا : حدثنا زهري بن معاوية عن أيب الزبري عن جابر رضي اهللا عنه قال : حدثنا معاوية قال : الصفار قال 
عن [ و يف صحيح مسلم ] حسنوا أكفان موتاكم فإهنم يتباهون و يتزاورون يف قبورهم : صلى اهللا عليه و سلم 
  ] ي اهللا عنه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه جابر بن عبد اهللا رض

  باب ما جاء يف كالم القرب كل يوم وكالمه للعبد إذا وضع فيه

دخل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مصاله فرأى ناسا : عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه قال [ الترمذي 
لو أكثرمت من ذكر هاذم اللذات لشغلكم عما أرى ـ يعين املوت ـ فأكثروا ذكر هاذم أما أنكم : يكشرون فقال 

أنا بيت الغربة و أنا بيت الوحدة و أنا بيت التراب : املوت فإنه مل يأت على القرب يوم إال تكلم فيه فيقول : اللذات 
إن كنت ألحب من ميشي على ظهري إيل  مرحبا و أهال أما: و أنا بيت الدود فإذا دفن العبد املؤمن قال له القرب 

فإذا وليتك اليوم و صرت إيل فسترى صنيعي بك فيتسع له مد بصره و يفتح له باب اجلنة و إذا دفن العبد 
ال مرحبا و ال أهال أما إن كنت ألبغض من ميشي على ظهري إيل فإذ وليتك اليوم و : الفاجرأو الكافر قال له القرب 
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : فيلتئم عليه حىت يلتقي و ختتلف أضالعه قال : ك قال صرت إيل فسترى صنيعي ب

و يقيض اهللا له تسعني تنينا أو تسعة و تسعني لو أن واحدا منها : و سلم بأصابعه فأدخل بعضها جوف بعض قال 
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه  :نفخ يف األرض ما أنبتت شيئا ما بقيت الدنيا فتنهشه حىت يفضى به إىل احلساب قال 

  هذا حديث غريب : قال أبو عيسى ] إمنا القرب روضة من رياض اجلنة أو حفرة من حفر النار : و سلم 
جيعل : حدثنا حسن اجلعفي عن مالك بن مغول عن عبد اهللا بن عبيد بن عمري قال : و خرج هناد بن السرى قال 

  دمن كيف نسيتين ؟ أما علمت أين بيت الدود و بيت الوحدة و بيت الوحشة ابن آ: اهللا للقرب لسانا ينطق به فيقول 
أنا : إن القرب ليبكي و يقول يف بكائه : و حدثنا وكيع عن مالك بن مغول عن عبد اهللا بن عبيد بن عمري قال : قال 

  بيت الوحشة أنا بيت الوحدة أنا بيت الدود 
أتيت : الطائي عن ابن عائذ األزدي عن غضيف بن احلارث قال  و ذكر أبو عمر بن عبد الرب روى حيىي بن جابر

إن القرب : فجلسنا إىل عبد اهللا بن عمر بن العاص فسمعته يقول : بيت املقدس أنا و عبد اهللا بن عبيد بن عمري قال 
بيت الظلمة ؟ أمل يا ابن آدم ما غرك يب ؟ أمل تعلم أين بيت الوحدة ؟ أمل تعلم أين : يكلم العبد إذا وضع فيه فيقول 

ما : قلت لغضيف : لقد كنت متشي حويل فدادا قال ابن عائذ ! تعلم أين بيت احلق ؟ يا ابن آدم ما غرك يب ؟ 
فقال لصاحيب ـ و كان أكرب مين ـ لعبد : كبعض مشيتك يا ابن أخي قال غضيف : الفداد يا أبا امساعيل ؟ قال 

يوسع له يف قربه و جيعل منزله أخضر و يعرج بروحه إىل السماء : ال فإن كان مؤمنا فماذا له ؟ ق: اهللا بن عمرو 
  ذكره يف كتاب التمهيد 

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و : عن أيب احلجاج الثمايل قال [ و ذكره أبو حممد عبد احلق يف كتاب العاقبة له 



 تعلم أين بيت الفتنة و بيت الظلمة و وحيك يا ابن آدم ما غرك يب ؟ أمل: يقول القرب للميت إذا وضع فيه : سلم 
أرأيت إن كان : فإنا كان صاحلا أجاب عنه جميب القرب فيقول : بيت الدود ؟ ما غرك إذ كنت متر يب فدادا ؟ قال 

فإين أعود عليه خضرا و يعود جسده نورا و تصعد روحه : ممن يأمر باملعروف و ينهى عن املنكر ؟ قال فيقول القرب 
قيل أليب : ذكر هذا احلديث أبو أمحد احلاكم يف كتاب الكىن و ذكره أيضا قاسم بن أضبع قال ] ني إىل رب العامل

  الذي يقدم رجال و يؤخر أخرى يعين الذي ميشي مشية املتبخر : احلجاج ما الفداد ؟ قال 
بلغين أن امليت يقعد يف :  مسعت عبد اهللا بن عبيد بن عمري يقول: أخربنا داود بن ناقد قال : و ذكر ابن املبارك قال 

وحيك يا ابن آدم قد حذرتين و حذرت : حفرته و هو يسمع وخط مشيعيه و ال يكلمه شيء أول من حفرته فتقول 
  ضيقي و ظلمايت و نتين و هويل هذا ما أعددت لك فما أعددت يل ؟ 

  سرعة السري يف املشي : الوخط و الوخد 
لقرب وجده روضة من رياض اجلنة و من غفل عن ذكره وجده حفرة من من أكثر من ذكر ا: و قال سفيان الثوري 

  حفر النار 
يا ابن آدم أال تذكر طول : و قال أمحد بن حرب تتعجب األرض ممن ميهد مضجعه و يسوي فراشه لنوم و تقول 

  رقادك يف جويف و ما بيين و بينك شيء ؟ 
  : حملة األموات و لقد أحسن أبو العتاهية حيث يقول  النظر إىل: ما أبلغ العظات ؟ قال : و قيل لبعض الزهاد 

  ) و نعتك أزمنة خفت ... وعظتك أجداث صمت ( 
  ) و عن صور سبت ... و تكلمت عن أوجه تبلى ( 
  ) و أنت حي مل متت ... و أرتك نفسك يف القبور ( 

يا : فرهتا فنادت امرأة فقالت كنت خلف جنازة فاتبعتها حىت وصلوا هبا إىل ح: و روي عن احلسن البصري أنه قال 
قد و اهللا نقل : فسمعت صوتا من احلفرة و هو يقول : أهل القبور لو عرفتم من نقل إليكم ألعززمتوه ؟ قال احلسن 

فاضطربت اجلنازة فوق النعش و خر احلسن : إلينا بأوزار كاجلبال و قد أذن يل أن آكله حىت يعود رميما قال 
  مغشيا عليه 

   ضغط القرب على صاحبه و إن كان صاحلاباب ما جاء يف

هذا الذي حترك له عرش الرمحن و : عن عبد اهللا بن عمر عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال [ النسائي 
قال أبو عبد الرمحن النسائي ] فتحت له أبواب السماء و شهده سبعون ألفا من املالئكة لقد ضم ضمة مث فرج عنه 

  يعين سعد بن معاذ 
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : و من حديث شعبة بن احلجاج بإسناده إىل عائشة أم املؤمنني رضي اهللا عنها قالت  [

  ] إن للقرب ضغطة لو جنا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ : و سلم 
قرب أحد و ال ما أجري من ضغطة ال: و ذكر هناد بن السرى حدثنا حممد بن فضيل عن أبيه عن ابن أيب ملكية قال 

و حدثنا عبدة بن عبيد اهللا بن عمر عن نافع : سعد بن معاذ الذي منديل من مناديله خري من الدنيا و ما فيها قال 
  و لقد بلغين أنه شهد جنازة سعد بن معاذ سبعون ألف ملك مل ينزلوا إىل األرض قط : قال 

  ] ضم صاحبكم يف القرب ضمة  لقد: [ و لقد بلغين أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
أتينا صفية بنت أيب عبيد امرأة عبد اهللا بن عمر و : و خرج علي بن معبد يف كتاب الطاعة و املعصية عن نافع قال 



جئت من عند بعض نساء النيب صلى اهللا عليه و سلم فحدثتين أن رسول اهللا : ما شأنك ؟ قالت : هي فزعة فقلنا 
إن كنت ألرى أن أحدا لو أعفي من عذاب القرب ألعفي منه سعد بن معاذ لقد ضم : [ صلى اهللا عليه و سلم قال 

  ] فيه ضمة 
ملا دفن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ابنته زينب جلس عند القرب : و خرج أيضا عن زاذان أن أيب عمر قال 

فا مث سرى عنك فقال النيب صلى اهللا رأينا وجهك يا رسول اهللا تربد آن: فتربد وجهه مث سرى عنه فقال له أصحابه 
ذكرت ابنيت و ضعفها و عذاب القرب فدعوت اهللا ففرج عنها و أمي اهللا لقد ضمت ضمة مسعها ما : [ عليه و سلم 
  ] بني اخلافقني 

كنت عند عائشة فمرت جنازة صيب صغري فبكت فقلت : و خرج أيضا بسنده عن إبراهيم الغنوي عن رجل قال 
  هذا الصيب بكيت له شفقة عليه من ضمة القرب : يا أم املؤمنني ؟ فقالت  ما يبكيك: هلا 

  و هذا اخلرب و إن كان موقوفا على عائشة رضي اهللا عنه فمثله ال يقال من جهة الرأي : قلت 
و قد روى عمر بن شبة يف كتاب املدينة ـ على سكاهنا السالم ـ يف ذكر وفاة فاطمة بنت أسد أم أمري املؤمنني 

إن أم علي و : بينما هو صلى اهللا عليه و سلم يف أصحابه أتاه آت فقال : [ ي بن أيب طالب رضي اهللا عنه قال عل
فقمنا كأن على رؤوسنا الطري فلما انتهينا إىل الباب نزع : قال ] قوموا بنا إىل أمي : جعفر و عقيل قد ماتت فقال 

هنا فلما خرجوا هبا جعل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مرة إذا كفنتموها فأشعروه إياه حتت أكفا: قنيصه و قال 
أدخلوها بسم اهللا و على : حيمل و مرة يتقدم و مرة يتأخر حىت انتهينا هبا إىل القرب فتمعك يف اللحد مث خرج و قال 

و متعكه يف اللحد  و سألناه عن نزع قميصه[ جزاك اهللا من أم و ربيبة خريا : اسم اهللا فلما دفنوها قام قائما و قال 
ما عفى أحد من ضغطة : أردت أن ال متسها النار أبدا إن شاء اهللا تعاىل و أن يوسع اهللا عليها قربها و قال : ؟ فقال 

و رواه أبو ] و ال إبراهيم و كان أصغرمها : و ال القاسم ابنك ؟ قال : القرب إال فاطمة بنت أسد قيل يا رسول اهللا 
  ألحول عن أنس مبعناه و ليس فيه السؤال بتمعكه إىل آخره نعيم احلافظ عن عاصم ا

ملا ماتت فاطمة بنت أسد بن هاشم أم علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه دخل عليها رسول اهللا صلى : [ قال أنس 
رمحك اهللا يا أمي كنت أمي بعد أمي جتوعني و تشبعينين و تعرين و : اهللا عليه و سلم فجلس عند رأسها فقال 

نين و متنعني نفسك طيب الطعام و تطعمينين تريدين بذلك وجه اهللا و الدار اآلخرة مث أمر أن تغسل ثالثا فلما تكسو
بلغ املاء الذي فيه الكافور سكبه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بيده مث خلع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

أسامة بن زيد و أبا أيوب األنصاري و : صلى اهللا عليه و سلم قميصه و ألبسها إياه و كفنها فوقه مث دعا رسول اهللا 
عمر بن اخلطاب و غالما أسود حيفرون قربها فلما بلغوا اللحد حفره رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و أخرج 

و  احلمد هللا الذي حييي و مييت: ترابه بيده فلما فرغ دخل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فاضطجع فيه مث قال 
هو حي ال ميوت اغفر ألمي فاطمة بنت أسد و لقنها حجتها و وسع عليها مدخلها حبق نبيك و األنبياء الذين من 

قبلي إنك أرحم الرامحني و كرب عليها أربعا و أدخلها اللحد هو و العباس و أبو بكر الصديق رضي اهللا عنهم أمجعني 
 [  

  يه و هم من شر الناس لهباب منه و ما جاء أن امليت يعذب ببكاء أهله عل

إن : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : حدثنا أنس بن مالك قال : إبراهيم بن هدبة قال [ روى أبو هدبة قال 
امسع ما : يقول امللك : وا سيداه وا شريفاه وا أمرياه قال : يقول أهله : العبد امليت إذا وضع يف قربه و أقعد قال 



فيضعط : يا ليتهم يسكتون قال : يقول امليت : ؟ أنت كنت أمريا أنت كنت شريفا ؟ قال يقولون أنت كنت سيدا 
  ] ضغطة ختتلف فيها أضالعه 

إمنا يعذب امليت ببكاء احلي إذا كان البكاء من : قال بعض العلماء أو أكثرهم : فصل قال علماؤنا رمحة اهللا عليهم 
  : سنة امليت و اختياره كما قال 

  ) و شقي علي اجليب يا ابنة معبد ... يين مبا أنا أهله إذا مت فانع( 
و كذلك إذا وصى به و قد روى ما يدل على أن امليت يصيبه عذاب ببكاء احلي عليه و إن مل يكن من سنته و ال 

و مبا روى من حديث قيلة بنت خمرمة و ذكرت [ من اختياره و ال مما أوصى به و استدلوا حبديث أنس املذكور 
أيغلب أحيدكم أن : نيب صلى اهللا عليه و سلم ولدا هلا مات مث بكت فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عند ال

اللهم أثبين فيما : يصاحب صوحيبه يف الدنيا معروفا فإذا حال بينه و بينه من هو أوىل به منه استرجع ؟ مث قال 
كم ليبكي فيستعرب له صوحيبه يا عباد اهللا ال تعذبوا أمضيت و أعين على ما أبقيت فو الذي نفس حممد بيده إن أحيد

ذكره ابن أيب خيثمة و أبو بكر بن أيب شيبة و غريمها و هو حديث معروف إسناده ال بأس به و سياقه ] موتاكم 
يدل على أن بكاء هذه مل يكن من اختيار البنها ألن ابنها صاحب من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و 

  هذا البكاء املعروف يف اجلاهلية الذي كان من اختيار امليت و مما يوصي به  ال كان
من حديث أيب موسى األشعري عن النيب صلى اهللا عليه و سلم [ و ذكر أبو عمر بن عبد الرب يف كتاب االستيعاب 

أنت : يت و قيل له امليت يعذب ببكاء احلي عليه إذا قالت النائحة وا عضده وا ناصراه وا كاسياه جبذ امل: قال 
  ] ناصرها ؟ أنت كاسيها 

أغمي على عبد اهللا بن رواحة فجعلتال أخته عمرة تبكي و تقول : و ذكر البخاري من حديث النعمان بن بشري قال 
أأنت كذلك ؟ فلما مات مل تبك : ما قلت شيئا إال قيل يل : و اجباله واكذا واكذا تعدد عليه فقال حينت أفاق : 

أيضا مل يكن من سنة عبد اهللا بن رواحة و ال من اختياره و ال مما أوصى به فصابه يف الدين أجل و أرفع  عليه و هذا
  من أن كان يأمر هبذا أو يوصي به 

: من حديث منصور بن زاذان عن احلسن عن عمران بن حصني قال [ و روى أبو حممد عبد الغين بن سعيد احلافظ 
ميوت خبراسان و : فقال له رجل ] إن اهللا ليعذب امليت بصياح أهله عليه : سلم قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
  صدق رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و كذبت : يناح عليه ها هنا ؟ فقال عمران 

و هذا بظاهره أن بنفس الصياح يقع التعذيب و ليس كذلك و إمنا هو حممول على ما : قال املؤلف رضي اهللا عنه 
  اهللا أعلم ذكرناه و 

  أهله يبكون عليه و ال يقضون دينه : إن من شر الناس للميت : و قال احلسن 

  باب ما ينجي من ضغطة و فتنته

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و : من حديث أيب العالء يزيد بن عبد اهللا بن الشخري عن أبيه قال [ روى أبو نعيم 
ذي ميوت فيه مل يفنت يف قربه و أمن من ضغطة القرب و محلته املالئكة يف مرضه ال} قل هو اهللا أحد { من قرأ : سلم 

هذا حديث غريب من حديث يزيد تفرد به نصر بن : قال ] يوم القيامة بأكفها حىت جتيزه من الصراط إىل اجلنة 
  محاد البجلي 



  باب ما يقال عند وضع امليت يف قربه و يف اللحد يف القرب

يف جانب القرب إن كان األرض صلبة و هو أفضل من الشق فإنه الذي اختاره اهللا لنبيه هو أن حيفر للميت : اللحد 
  صلى اهللا عليه و سلم 

ملا أرادوا أن حيفروا لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بعثوا إىل أيب عبيدة و : روى ابن ماجه عن ابن عباس قال 
الذي حيفر ألهل املدينة و كان يلحد فبعثوا إليهما  كان يضرح كضريح أهل مكة و بعثوا إىل أيب طلحة و كان هو

اللهم خر لرسولك فوجدوا أبا طلحة فجيء به و مل يوجد أبو عبيدة فلحد لرسول اهللا صلى اهللا : رسولني قالوا 
  عليه و سلم 

خرجه ] اللحد لنا و الشق لغرينا : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن ابن عباس قال [ و روى أبو داود 
  : حديث حسن غريب و أنشدوا : ابن ماجه و الترمذي و قال 

  ) و من عفر التراب فوسدوه ... ضعوا خجي على حلدي ضعوه ( 
  ) و يف الرمس البعيد فغيبوه ... و شقوا عنه أكفانا رقاقا ( 
  ) صبيحة ثالث أنكرمتوه ... فلو أبصرمتوه إذا تقضت ( 
  ) وجناته و انفض فوه  على... و قد سالت نواظر مقلتيه ( 
  ) هلموه فانظروا هل تعروفه ... هذا فالن : و ناداه البال ( 
  ) تقادم عهده فنسيتموه ... حبيبكم و جاركم املفدى ( 

  : و قال آخر 
  ) و مههم حتصيل ما خلفا ... و أحلدوا حمبوهبم و انثنوا ( 
  ) يف رمسه رهنا مبا أسلفا ... و غادروه مسلما مفردا ( 
  ) باع به أخراه إال لفا ... مل يزود من مجيع الذي  و( 

حضرت ابن عمر يف جنازة فلما وضعها : و خرج أبو عبد اهللا الترمذي يف نوادر األصول عن سعيد بن املسيب قال 
 اللهم أجرها من الشيطان ومن عذاب القرب: بسم اهللا و يف سبيل اهللا فلما أخذ يف تسوية اللحد قال : يف اللحد قال 

اللهم جاف األرض عن جنبيها و صعد روحها و لقها منك : فلما سوى الكثيب عليها قام جانب القرب مث قال 
إين إذا : أم شيئا قلته من رأيك ؟ قال : شيئا مسعته من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : رضوانا فقلت البن عمر 

  سلم خرجه ابن ماجه أيضا يف سننه لقادر على القول بل مسعته من رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
حدثنا الفضل بن ذكني عن سفيان عن األعمش : حدثين أيب رمحه اهللا قال : و قال أبو عبد اهللا الترمذي رمحه اهللا 

  اللهم أعذه من الشيطان الرجيم : كانوا يستحبون إذا وضع امليت يف اللحد أن يقولوا : عن عمرو بن مرة قال 
: من ربك ؟ تراءى له الشيطان يف صورة فيشري إىل نفسه : إذا سئل امليت : وري أنه قال عن سفيان الث[ و روي 

فهذه فتنة عظيمة و لذلك كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يدعو بالثبات فيقول : إين أنا ربك قال أبو عبد اهللا 
للشيطان هناك سبيل ما كان ليدعو له فلو مل يكن ] اللهم ثبت عند أحدمها منطقه و افتح أبواب السماء لروحه : 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن جيربه من الشيطان فهذا حتقيق ملا روى عن سفيان ذكره يف األصل التاسع و 
  األربعني و املائتني 

  باب الوقوف عن القرب قليال بعد الدفن و الدعاء بالتثبيت له



فإذا دفنتموين : و فيه : العاص و هو يف سياقة املوت احلديث  حضرنا عمرو بن: مسلم عن بن مشاسة املهري قال 
فشنوا على التراب شنا مث أقيموا حول قربي قدر ما ينحر و يقسم حلمها حىت أستأنس بكم و أنظر ماذا أرجع به 

  رسل ريب عز و جل ؟ أخرجه ابن املبارك مبعىن مسلم من حديث ابن هليعة 
عبد الرمحن بن مشاسة حدثه و قال فيه و شدوا على إزاري فإين خماصم و شنوا حدثين يزيد بن أيب حبيب أن : قال 

على التراب شنا فإن جنيب األمين ليس أحق بالتراب من جنيب األيسر وال جتعلن يف قربي خشبة و ال حجرا و إذا و 
  اريتموين فاقعدوا عند قربي قدر حنر جزور و تقطعيها استأنس بكم 

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا فرغ من دفن امليت : عفان رضي اهللا عنه قال  عن عثمان بن[ أبو داود 
  ] استغفروا ألخيكم و اسألوا له بالتثبيت فإنه اآلن يسأل : وقف عليه و قال 

كان النيب صلى : عن عثمان بن عفان رضي اهللا عنه قال [ و أخرج أبو عبد اهللا الترمذي احلكيم يف نوادر األصول 
ما يستقبل املؤمن من هول اآلخرة إال و القرب : هللا عليه و سلم إذا دفن ميتا وقف و سأل له التثبيت و كان يقول ا

  ] أفظع منه 
عن أنس بن مالك أن رسول اهللا [ و خرج أبو نعيم يف باب عطاء بن ميسرة اخلراساين إىل عثمان رضي اهللا عنه 

إنا و اهللا و إنا إليه راجعون اللهم نزل : صحابه حني فرغ منه فقال صلى اهللا عليه و سلم وقف على قرب رجل من أ
بك و أنت من خري منزول به جاف األرض عن جنبيه و افتح أبواب السماء لروحه و أقبله منك بقبول حسن و 

  غريب من حديث عطاء ] ثبت عند املسائل منطقه 
يستحب الوقوف بعد الدفن قليال و الدعاء  :فصل قال اآلجري أبو بكر حممد بن احلسني يف كتاب النصيحة 

اللهم هذا عبدك و أنت أعلم به منا و النعلم منه إال خريا و قد أجلسته : للميت مستقبل وجهه بالثبات فيقال 
 لتسأله اللهم فثبته بالقول الثابت يف اآلخرة كما ثبته يف احلياة الدنيا اللهم ارمحه و أحلقنه بنبيه حممد صلى اهللا عليه و

فالوقوف على القرب و سؤال التثبيت يف : سلم و ال تضلنا بعده و ال حترمنا أجره و حدثنا أبو عبد اهللا الترمذي 
وقت دفنه مدد للميت بعد الصالة ألن الصالة جبماعة املؤمنني كالعسكر له قد اجتمعوا بباب امللك يشفعون له و 

اعة شغل للميت و ألنه يستقبله هول املطلع و سؤال و الوقوف على القرب لسؤال التثبيت مدد للعسكر و تلك س
  فتنة فتاين القرب ـ على ما يأيت ـ و اجلزور بفتح اجليم من اإلبل 

  و اجلزرة من الضأن و املعز خاصة قاله يف الصحاح 
 فصل قول عمرو بن العاص رضي اهللا عنه فإذا أنا مت فال تصبحبين نائحة و ال نارة توصية منه باجتناب هذين

  األمرين ألهنما من عمل اجلاهلية و لنهي النيب صلى اهللا عليه و سلم 
و من ذلك الضجيج بذكر اهللا سبحانه وتعاىل أو بغري ذلك حول اجلنائز و البناء على املقابر و : قال العلماء 

وضيعة الطعام و االجتماع يف اجلبانات و املساجد للقراءة و غريها ألجل املوتى و كذلك االجتماع إىل أهل امليت 
املبيت عندهم كل ذلك من أمر اجلاهلية و حنو منه الطعام الذي يصنعه أهل امليت اليوم يف يوم السابع فيجتمع له 
: الناس يريدون بذلك القربة للميت و الترحم عليه و هذا حمدث مل يكن فيما تقدم و ال هو مما حيمده العلماء قالوا 

بأهل الكفر و ينهى كل إنسان أهله عن احلضور ملثل هذا و شبهه من لطم  و ليس ينبغي للمسلمني أن يقتدوا
اخلدود و نشر الشعور و شق اجليوب و استماع النوح و كذلك الطعام الذي يصنعه أهل امليت ـ كما ذكرنا ـ 

  فيجتمع عليه النساء و الرجال من فعل قوم ال خالق هلم 
أليس قد قال النيب صلى اهللا عليه و سلم اصنعوا آلل جعفر : يل له هوز من فعل اجلاهلية ق: و قال أمحد بن حنبل 



مل يكونوا هم اختذوا إمنا اختذ هلم فهذا كله واجب على الرجل أن مينع أهله منه و ال يرخص هلم : طعاما ؟ فقال 
قوا أنفسكم و  {: فمن أباح ذلك ألهله فقد عصى اهللا عز و جل و أعاهنا على اإلمث و العدوان و اهللا تعاىل يقول 

  معناه أدبوهم و علموهم : قال العلماء } أهليكم نارا 
كنا نعد االجتماع إىل أهل امليت و صنعة الطعام من : و روى ابن ماجه يف سننه عن جرير بن عبد اهللا البجلي قال 

ن خباب قال كانوا يرون أن إسناده صحيح و ذكر اخلرائطي عن هالل ب: النياحة و يف حديث شجاع بن خملد قال 
  الطعام على امليت من أمر اجلاهلية : 

اذهيب فعزيهم و بييت عندهم : ماتت أخت لعبد اهللا بن عمر فقلت المرأيت : و خرج اآلجري عن أيب موسى قال 
أردت أن أبيت فجاء : أمل أمرك أن تبييت عندهم ؟ فقالت : فقد كان بيننا و بني آل عمر الذي كان فجاءت فقال 

بيتونة الناس عند أهل امليت : اخرجن ال تبتني أخيت بالعذاب و عن أيب البختري قال : خرجنا و قال ابن عمر فأ
  ليست إال من أمر اجلاهلية 

و هذه األمور كلها قد صارت عند الناس اآلن سنة و تركها بدعة فانقلب احلال و تغريت : قال املؤلف رمحه اهللا 
ال يأيت على الناس عام إال أماتوا فيه سنة و أحيوا فيه بدعة حىت متوت : األحوال قال ابن عباس رضي اهللا عنه 

السنن و حتيا البدع و لن يعمل بالسنن و ينكر البدع إال من هون اهللا عليه إسخاط الناس مبخالفتهم فيما أرادوا و 
إنك لن تدع شيئا : [ هنيهم عما اعتادوا و من يسر لذلك أحسن اهللا تعويضه قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

ال يزال يف هذه األمة عصابة يقاتلون على أمر اهللا ال : [ و قال صلى اهللا عليه و سلم ] إال عوضك اهللا خريا منه 
  ] يضرهم جدال من جادهلم و ال عداوة من عاداهم 

ليس : [ و سلم  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه: و من هذا الباب ما ثبت يف الصحيحني عن عبد اهللا قال : فصل 
وجع : و فيهما أيضا عن أيب بردة بن أيب موسى قال ] منا من لطم اخلدود و شق اجليوب و دعا بدعوى اجلاهلية 

أبو موسى وجعا فغشي عليه و رأسه يف حجر امرأة من أهله فصاحت امرأة من أهله فلم يستطع أن يرد عليها شيئا 
ل اهللا صلى اهللا عليه و سلم فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم برىء أنا برىء مما برىء منه رسو: فلما أفاق قال 

  من الصالقة و احلالقة و الشاقة 
أغمي على أيب موسى و أقبلت امرأته : و يف صحيح مسلم عن عبد الرمحن بن يزيد و أيب بردة بن أيب موسى قاال 

ـ أ: مث أفاق قال : تصيح برنة قاال  أنا : [ ن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال أمل تعلمي ـ و كان حيدثها 
  ؟ ] بريء ممن حلق و سلق و خرق 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لعن اخلامشة وجهها و الشاقة جيبها و الداعية : أيب أمامة [ ابن ماجه عن 
به و أظهر حزنه فعزيته إذا رأيت صاحب املصيبة قد خرق ثو: إسناده صحيح و قال حامت األصم ] بالويل و الثبور 

من أصيب مبصيبة فمزق ثوبا : فقد أشركته يف إمثه و إمنا هو صاحب منكر حيتاج أن تنهاه و قال أبو سعيد البلخي 
  : أو ضرب صدرا فكأمنا أخذ رحما يريد أن يقاتل به ربه عز و جل و أنشدوا 

  ) بأهل أو محيم ذي اكتئاب ... عجبت جلازع باك مصاب ( 
  ) كأن املوت كالشيء العجاب ... يب داعي الويل جهال شقيق اجل( 
  ) نيب اهللا منه مل حياب ... و سوى اهللا فيه اخللق حىت ( 
  ) لدوا للموت و ابنوا للخراب : ... له ملك ينادي كل يوم ( 

  باب ما جاء يف تلقني اإلنسان بعد موته شهادة اإلخالص يف حلده



إذا مات : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : أمامة الباهلي قال  عن أيب[ ذكر أبو حممد عبد احلق يروي 
يا فالن ابن فالنة فإنه يسمع و ال جييب مث : أحدكم فسويتم عليه التراب فليقم أحدكم على رأس قربه مث يقول 

أرشدنا رمحك اهللا : يقول  يا فالن ابن فالنة الثالثة فإنه: يا فالن ابن فالنة الثانية فإنه يستوي قاعدا مث يقول : ليقل 
شهادة أن ال إله إال اهللا و أن حممدا رسول اهللا و : اذكر ما خرجت عليه من الدنيا : و لكنكم ال تسمعون فيقول 

أنك رضيت باهللا ربا و باإلسالم دينا و مبحمد صلى اهللا عليه و سلم نبيا و بالقرآن إماما فإن منكرا و نكريا يتأخر 
: انطلق بنا ما يقعدنا عند هذا و قد لقن حجته و يكون اهللا حجيجهما دونه فقال رجل : ل كل واحد منهما و يقو

  ] ينسبه إىل أمه حواء : يا رسول اهللا فإن مل تعرف أمه ؟ قال 
هكذا ذكره أبو حممد يف كتاب العاقبة مل يسنده إىل كتاب و ال إىل إمام و عادته يف كتبه نسبة ما يذكره من : قلت 

 األئمة و هذا و اهللا أعلم نقله من إحياء علوم الدين لإلمام أيب حامد فنقله كما وجد و مل يزد عليه و هو احلديث إىل
أبو حممد عبد الوهاب بن ظافر بن : حديث غريب خرجه الثقفي يف األربعني له أنبأناه الشيخ املسن احلاج الرواية 

سجده بثغر اإلسكندرية محاه اهللا و الشيخ الفقيه علي بن فتوح بن أيب احلسن القرشي ـ عرف بابن رواح ـ مب
حدثنا الشيخ : اإلمام مفيت األنام أبو احلسن علي بن هبة اهللا الشافعي مبنية ابن خصيب على ظهر النيل هبا قاال مجيعا 

اهللا القاسم أخربنا الرئيس أبو عبد : اإلمام احلافظ أبو ظاهر أمحد بن حممد بن أمحد بن حممد السلفي األصبهاين قاال 
بن الفضل بن أمحد بن حممود الثقفي بأصبهان أخربنا أبو علي احلسني بن عبد الرمحن بن حممد بن عبدان التاجر 
بنيسابور حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب األصم حدثنا أبو الدرداء هاشم بن يعلى األنصاري حدثنا عتبة بن 

دخلت على أيب أمامة الباهلي و : ن زيد عن سعيد األزدي قال السكن الفزاري احلمصي عن أيب زكريا عن محاد ب
يا سعيد إذا أنا مت فاصنعوا يب كما أمرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن نصنع مبوتانا : هو يف النزع فقال يل 

مع فليقل يا يا فالن ابن فالنة فإنه سيس: إذا مات الرجل منكم فدفنتموه فليقم أحدكم عند رأسه فليقل : [ فقال 
اذكر ما : أرشدنا يرمحك اهللا فلقيل : فالن ابن فالنة فإنه يستوي قاعدا فليقل يا فالن ابن فالنة فإنه سيقول 

شهادة أن ال إله إال اهللا و أن حممدا عبده و رسوله و أن الساعة آتية ال ريب فيها و أن اهللا : خرجت عليه من الدنيا 
  ريا عند باعث من يف القبور فإن منكر و نك

] ما نصنع عند رجل لقن حجته فيكون اهللا حجيجهما دونه : ذلك يأخذ كل واحد منهما بيد صاحبه و يقول 
  حديث أيب أمامة يف النزع غريب من حديث محاد بن زيد ما كتبناه إال من حديث سعيد األزدي 

يا بين إذا دفنتين فقم عند : فقالت يل أوصتين أمي عند موهتا : و قال شيبة بن أيب شيبة : قال أبو حممد عبد احلق 
يا بين لقد : ال إله إال اهللا مث انصرف فلما كان من الليل رأيتها يف املنام فقالت يل : قربي و قل يا أم شيبة قويل 

  كدت أن أهلك لوال أن تداركتين ال إله إال اهللا فلقد حفظتين يف وصييت يا بين 
ينبغي أن يرشد امليت يف قربه حيث يوضع فيه إىل : محد بن عمر القرطيب قال شيخنا أبو العباس أ: قال املؤلف 

قل اهللا ريب و اإلسالم ديين و حممد رسويل فإنه عن ذلك يسأل كما : جواب السؤال و يذكر بذلك فيقال له 
ول اهللا و قل هو حممد رس: جاءت به األخبار على ما يأيت إن شاء اهللا و قد جرى العمل عندنا بقرطبة كذلك فيقال 

إنك ال تسمع { : و قوله } و ما أنت مبسمع من يف القبور { : ذلك عند هيل التراب و ال يعارض هذا بقوله تعاىل 
ما أنتم بأمسع و لكنهم ال : [ ألن النيب صلى اهللا عليه و سلم قد نادى أهل القليب و أمسعهم و قال } املوتى 

ه ليسمع قرع نعاهلم و أن هذا يكون يف حال دون حال و وقت دون إن: [ و قد قال يف امليت ] يستطيعون جوابا 
  إن شاء اهللا : ما جاء أن امليت يسمع ما يقال : وسيأيت استيفاء هذا املعىن يف باب ] وقت 



  باب يف نسيان أهل امليت ميتهم و يف األمل و الغفلة

إن مشيعي : ل اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال رسو: حدثنا أنس بن مالك قال : [ أبو هدبة إبراهيم بن هدبة قال 
اجلنازة قد وكل هبم ملك فهم مهتمون حمزنون حىت إذا أسلموه يف ذلك القرب و رجعوا راجعني أخذ كفا من تراب 

ارجعوا إىل دياركم أنساكم اهللا موتاكم فينسون ميتهم و يأخذون يف شرائهم و بيعهم كأهنم : فرمى به و هو يقول 
  ] مل يكن منهم  مل يكونوا منه و

رب ال تسعهم : و يروى أن اهللا عز و جل ملا مسح على ظهر آدم عليه السالم فاستخرج ذريته قالت املالئكة 
فاألمل رمحة من اهللا : إين جاعل أمال : رب ال يهنيهم العيش قال : قالت : إين جاعل موتا : األرض قال اهللا تعاىل 

به أمور الدنيا و يتقوى به الصانع على صنعته و العابد على عبادته و إمنا  تعاىل ينتظم به أسباب املعاش و يستحكم
نعمتان : الغفلة و األمل : يدم من األمل ما امتد و طال حىت أنسى العاقبة و ثبط عن صاحل األعمال قال احلسن 

ر األمل و خوف عظيمتان على ابن آدم و لوالمها ما مشى املسلمون يف الطرق يريد لو كانوا من التيقظ و قص
لو علمت مىت : املوت حبيث ال ينظرون إىل معاشهم و ما يكون سببا حلياهتم هللكوا و حنوه قال مطرف بن عبد اهللا 

أجلي ؟ خلشيت ذهاب عقلي و لكن اهللا سبحانه من على عباده بالغفلة عن املوت و لوال الغفلة ما هتنوا بعيش و ال 
  قامت بينهم األسواق 

   بعبده إذا أدخل يف قربهباب يف رمحة اهللا

أرحم ما يكون الرب بعبده إذا دخل يف قربه و تفرق الناس عنه و أهله و روي عن ابن : قال عطاء اخلراساين 
كنت أختلف إىل أيب أمامة الباهلي بالشام فدخلت يوما على فىت مريض من جريان : عباس مرفوعا و قال أبو غالب 
يا عماه لو أن اهللا دفعين إىل : يا عدو اهللا أمل آمرك ؟ أمل أهنك ؟ فقال الفىت : ل أيب أمامة و عنده عم له و هو يقو

اهللا أرحم يب من والديت و قبض الفىت فدخلت القرب مع : تدخلك اجلنة قال : كيف كنت صانعة يب ؟ قال : والديت 
  فسح له يف قربه و ملئ نورا : عمه فلما أن سواه صاح و فزع قلت له مالك ؟ قال 

يا من ال يأنس بشيء أبقاه و ال يستوحش من شيء أفناه و يا أنيس : و كان أبو سليمان الداراين يقول يف دعائه 
كل غريب ارحم يف القرب غربيت و يا ثاين كل وحيد آنس يف القرب وحديت و لقد أحسن أبو بكر عبد الرمحن بن 

  : يقول  حممد بن مفاوز السلمي الكاتب أحد البلغاء بشرق األندلس حيث
  ) استمع فيه قول عظمي الرميم ... أيها الواقف اعتبارا بقربي ( 
  ) من ذنويب و آيسوا من نعيم ... أودعوين بطن الصريح و خافوا ( 
  ) حسن الظن بالرؤوف الرحيم ... ال جتزعوا علي فإين : قلت ( 
  ) غلق الرهن عند موىل كرمي ... و دعوين مبا اكتسبت رهينا ( 

: و جاءت كل نفس معها سائق و شهيد و قوله تعاىل : رتفع ملك املوت عن العبد ؟ و بيان قوله تعاىل باب مىت ي
  لتركنب طبقا عن طبق 

مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول : عن أيب جعفر حممد بن علي عن جابر رضي اهللا عنه قال [ أبو نعيم 
ـ ال إله غريه إذا أراد خلقه ـ قال للملك إن ابن آدم لفي غفلة عما خلقه اهللا عز و ج:  اكتب رزقه و : ل إن اهللا 

أثره و أجله و اكتب شقيا أو سعيدا مث يرتفع ذلك امللك و يبعث اهللا ملكا آخر فيحفظه حىت يدرك مث يبعث اهللا 



م فيقبض روحه ملكني يكتبان حسناته و سيئاته فإذا جاءه املوت ارتفع ذلك املكان مث جاءه ملك املوت عليه السال
فإذا أدخل حفرته رد الروح يف جسده مث جاءه ملكا القرب فامتحناه مث يرتفعان فإذا قامت الساعة احنط عليه ملك 

واحد سائق و اآلخر شهيد مث قال اهللا عز و : احلسنات و ملك السيئات فأنشطا كتابا معقودا يف عنقه مث حضرا معه 
قال رسول اهللا صلى اهللا : قال } عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد  لقد كنت يف غفلة من هذا فكشفنا{ : جل 

  ] حاال بعد حال : لتركنب طبقا عن طبق قال : عليه و سلم يف 
هذا حديث : قال أبو نعيم ] إن قدامكم أمر عظيم فاستعينوا باهللا العظيم : [ مث قال النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  فرد به عنه جابر ابن يزيد اجلعفي و عنه املفضل غريب من حديث أيب جعفر و حديث جابر ت
جابر بن يزيد اجلعفي متروك ال حيتج حبديثه يف األحكام و وجد مبدينة قرطبة على قرب الوزير الكبري أيب عامر : قلت 

ا ما بن شهيد مكتوبا و هو مدفون بإزاء صاحبه الوزير أيب مروان الزجاجي و كأنه خياطبه و دفنا يف بستان كانا كثري
  : جيتمعان فيه 

  ) أحنن طول املدى هجود ؟ ... يا صاحيب قم فقد أطلنا ( 
  ) ما دام من فوقنا الصعيد ... لن تقوم منها : فقال يل ( 
  ) يف ظلها و الزمان عيد ... نذكر كم ليلة نعمنا ( 
  ) سحابة ثرة جبود ... و كم ينري مهى علينا ( 
  ) ر عتيد و شؤمه حاض... كل كأن مل يكن تقضى ( 
  ) و ضمه صادق شهيد ... حصله كاتب حفيظ ( 
  ) رمحة من بطشه شديد ... يا حسرتا إن تنكبتنا ( 
  ) قصر يف حقه العبيد ... يا رب عفوا فأنت موىل ( 

  باب يف سؤال امللكني للعبد و يف التعوذ من عذاب القرب و عذاب النار

إن العبد إذا وضع يف قربه و توىل عنه : لى اهللا عليه و سلم قال رسول اهللا ص: عن أنس بن مالك قال [ البخاري 
أصحابه إنه ليسمع قرع نعاهلم أتام ملكان فيقعد أتاه ملكان فيقعدانه فيقوالن له ما كنت تقول يف هذا الرجل حممد 

من النار قد  انظر إىل مقعدك: أشهد أنه عبد اهللا و رسوله فيقال له : صلى اهللا عليه و سلم ؟ فأما املؤمن فيقول 
و ذكر لنا أنه يفسح له يف قربه أربعون ذراعا و قال : قال قتادة ] أبدلك اهللا تعاىل به مقعدا من اجلنة فريامها مجيعا 

و أما املنافق و الكافر : [ سبعون ذراعا و ميأل عليه خضرا إىل يوم يبعثون مث رجع إىل حديث أنس قال : مسلم 
ال دريت و ال تليت : ال أدري كنت أقول ما يقول الناس فيقال : الرجل ؟ فيقول  ما كنت تقول يف هذا: فيقال له 

  ] و يضرب مبطارق من حديد ضربة بني أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه إال الثقلني 
و : ليس عند مسلم مث رجع إىل حديث أنس إىل آخره و إمنا هو عند البخاري فحديثه أكمل و قول امللكني : قلت 
  : ليت ال ت

الواو أي و ال تلوت إال أهنا قلبت ياء ليتبع هبا دريت و قد جاء من : األصل يف هذه الكلمة : قال النحويون 
أي مل تدر و مل تتل القرآن فلم تنتفع : على ما رواه اإلمام أمحد بن حنبل ] ال دريت و ال تلوث : [ حديث الرباء 

  بدرايتك و ال تالوتك 
إن امليت يصري إىل القرب فيجلس الرجل الصاحل يف قربه غري فزع و ال : رة عن النيب قال عن أيب هري[ ابن ماجه 



حممد رسول اهللا : ما هذا الرجل ؟ فيقول : فيقال ! كنت يف اإلسالم : فيم كنت ؟ فيقول : مشغوف مث يقال له 
فيفرج له ! ينبغي ألحد أن يرى اهللا  ال ما: هل رأيت اهللا ؟ فيقول : جاءنا بالبينات من عند اهللا فصدقناه فيقال له 

انظر إىل ما وقاك اهللا مث يفرج له فرجة قبل اجلنة فينظر إىل : فرجة قبل النار فينظر إليها حيطم بعضها بعضا فيقال له 
  ] هذا مقعدك : زهرهتا و ما فيها فيقال له 

جيلس الرجل السوء يف قربه فزعا مرعوبا  على اليقني كنت و عليه مت و عليه تبعث إن شاء اهللا تعاىل و: و يقال له 
مسعت الناس يقولون قوال فقلته : ما هذا الرجل ؟ فيقول : ال أدري فيقال له : فيما كنت ؟ فيقول : فيقال له 

فيفرج له فرجة قبل اجلنة فينظروا إىل زهرهتا و ما فيها فيقال له انظر إىل ما صرفه اهللا عنك مث يفرج له فرجة قبل 
هذا مقعدك على الشك كنت و عليه مت و عليه تبعث إن شاء اهللا : ظر إليها حيطم بعضها بعضا فيقال النار فين

  [ تعاىل 
إذا أقرب امليت ـ أو قال أحدكم ـ أتاه : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن أيب هريرة قال ] الترمذي 

  ملكان أسودان أزرقان يقال ألحدمها املنكر و لآلخر النكري 
هو عبد اهللا و رسوله أشهد أن ال إله إال اهللا و : ما كنت تقول يف هذا الرجل ؟ فيقول ما كان يقول فيه : فيقوالن 

قد كنا نعلم أنك تقول هذا مث يفسح له يف قربه سبعون ذراعا يف سبعني مث ينور : أن حممدا عبده و رسوله فيقوالن 
مث كنومة العروس الذي ال يوقظه إال أحب أهله : ي فأخربهم فيقوالن أرجع إىل أهل: من فيقول : له فيه مث يقال له 

ال أدري : مسعت الناس يقولون قوال فقلت مثله : إليه حىت يبعثه اهللا من مضجعه ذلك و إن كان منافقا قال 
عذبا حىت التئمي عليه فتختلق أضالعه فال يزال فيها فيها م: قد كنا نعلم أنك تقول ذلك فيقال لألرض : فيقوالن 

  قال حديث حسن غريب [ يبعثه اهللا من مضجعه ذلك 
من : عن أنس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم دخال خنال لبين النجار فسمع صوتا ففزع فقال ] أبو داود 

ة تعوذوا باهللا من عذاب القرب و من فتن: يا رسول اهللا ناس ماتوا يف اجلاهلية فقال : أصحاب هذه القبور ؟ قالوا 
  ما كنت : إن املؤمن إذا وضع يف قربه أتاه ملك فيقول له : و مم ذاك يا رسول اهللا ؟ قال : الدجال قالوا 

ما كنت تقول يف هذا الرجل ؟ فيقول هو عبد اهللا و رسوله فما : كنت أعتبد اهللا فيقال : تعبد ؟ فإن هداه اهللا قال 
هذا بيتك كان يف النار و لكن عصمك و : نار فيقال له يسأل عن شيء غريها فينطلق به إىل بيت كان له يف ال

  اسكن : رمحك فأبدلك بيتا يف اجلنة فيقول دعوين حىت أذهب فأبشر أهلي فيقال له 
ال أدري كنت أقول كما يقول : ما كنت تعبد ؟ فيقول : و إن الكافر إذا وضع يف قربه أتاه ملك فينتهره و يقول 

  [  أذنيه فيصيح صيحة يسمعها اخللق غري الثقلني الناس فيضرب مبطارق من حديد بني
خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف جنازة رجل من : عن الرباء بن عازب قال ] و خرج أبو داود أيضا 

األنصار فانتهينا إىل القرب و ملا يلحد فجلس رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و جلسنا حوله كأمنا على رؤوسنا 
و : استعيذوا باهللا من عذاب القرب مرتني أو ثالثا قال : و يف يده عود ينكت به يف األرض فرفع رأسه فقال  الطري

و يأتيه ملكان : من ربك ؟ و ما دينك ؟ و من نبيك ؟ قال : إنه ليسمع خفق نعاهلم إذا ولوا مدبرين حني يقال له 
ما هذا : ديين اإلسالم فيقوالن : ما دينك ؟ فيقول : الن ريب اهللا فيقو: من ربك ؟ فيقول : فيجلسانه فيقوالن له 

قرأت كتاب اهللا فآمنت و : و ما يدريك ؟ قال : هو رسول اهللا فيقوالن له : الرجل الذي بعث فيكم ؟ فيقول 
أن صدق عبدي فأفرشوه من اجلنة و ألبسوه من اجلنة و افتحوا له بابا : فينادي مناد من السماء : قال [ صدقت 

  و يفسح له مد بصره : فيأتيه من روحها و طيبها قال : اجلنة قال  إىل



من ربك ؟ : و تعاد روحه يف جسده و يأتيه ملكان فيجلسانه فيقوالن له : و إن الكافر فذكر موته قال : قال 
ادي مناد فين: ما هذا الرسول الذي بعث فيكم ؟ فيقول هاه هاه ال أدري قال : هاه هاه ال أدري فيقوالن : فيقول 

فيأتيه من حرها و مسومها : أن كذب عبدي فأفرشوه من النار و ألبسوه من النار و افتحوا له بابا إىل النار قال : 
مث يقيض له أعمى أبكم معه مرزبة : [ زاد يف حديث جرير قال ] و يضيق عليه قربه حىت ختتلف فيه أضالعه : قال 

فيضربه هبا ضربة يسمعها ما بني املشرق و املغرب إال الثقلني فيصري  :من حديد لو ضرب هبا جبل لصار ترابا قال 
  ] ترابا مث تعاد فيه الروح 

و قد روى عن ابن مسعود رضي اهللا عنه أنه قال يا رسول : ذكره أبو حامد يف كتاب كشف علم اآلخرة : فصل 
ين عنه أحد إال أنت فأول ما يناديه ملك يا ابن مسعود ما سأل: ما أول ما يلقى امليت إذا دخل قربه ؟ قال : اهللا 

: ليس معي دواة و ال قرطاس فيقول : يا عبد اهللا اكتب عملك فيقول : امسه رومان جيوس خالل املقابر فيقول 
هيهات كفنك قرطاسك و مدادك ريقك و قلمك إصبعك فيقطع له قطعة من كفنه مث جيعل العبد يكتب و إن كان 

  حينئذ حسناته و سيئاته كيوم واحد مث يطوى امللك القطعة و يعلقها يف عنقه غري كاتب يف الدنيا فيذكر 
عمله فإذا : أي } و كل إنسان ألزمناه طائره يف عنقه { : قوله تعاىل : [ مث قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

شعور مسدولة جيراهنا على فرغ من ذلك دخل عليه فتانا القرب و مها ملكان أسودان خيرقان األرض بأنياهبما هلما 
األرض كالمها كالرعد القاصف و أعينهما كالرباق اخلاطف و نفسهما كالريح العاصف بيد كل واحد منهما مقمع 
من حديد لو اجتمع عليه الثقالن ما رفعاه لو ضرب به أعظم جبل جلعله دكا فإذا أبصرهتما النفس ارتعدت و ولت 

مليت من الصدر و يكون كهيأته عند الغرغرة و ال يقدر على حراك غري أمنه هاربة فتدخل يف منخر امليت فيحيا ا
فيقعدانه فيبتدئانه بعنف و ينتهرانه جبفاء و قد صار التراب له كاملاء حيثما حترك انفسح فيه و : يسمع و ينظر قال 

 و ثبته بالقول الثابت من ربك ؟ و ما دينك ؟ و من نبيك ؟ و ما قبلتك ؟ فمن وفقه اهللا: وجد فرجة فيقوالن له 
صدق : و من و كلكما علي ؟ و من أرسلكما إيل ؟ و هذا ال يقوله إال العلماء األخيار فيقول أحدمها لآلخر : قال 

كفي سرنا مث يضربان عليه القرب كالقبة العظيمة و يفتحان له بابا إىل اجلنة من تلقاء ميينه مث يفرشان له من حريرها و 
يه من نسيمها و روحها و رحياهنا و يأتيه عمله يف صورة أحب األشخاص إليه يؤنسه و حيدثه و رحياهنا و يدخل عل

مىت تقوم الساعة ؟ فليس : ميأل قربه نورا و ال يزال يف فرح و سرور ما بقيت الدنيا حىت تقوم الساعة و يسأل 
  شيء أحب إليه من قيامها 

حظ من العلم و ال من أسرار امللكوت يلج عليه عمله عقيب رومان  و دونه يف املنزلة املؤمن العامل اخلري ليس معه
من أنت الذي من اهللا علي بك يف : أما تعرفين ؟ فيقول : يف أحسن صورة طيب الريح حسن الثياب فيقول له 

 أنا عملك الصاحل فال حتزن و ال توجل فعما قليل يلج عليك منكر و نكري يسأالنك فال تدهش مث: غربيت ؟ فيقول 
ـ : يلقنه حجته فبينما هو كذلك إذ دخال عليه فينتهرانه و يقعدانه مستندا و يقوالن  من ربك ؟ ـ نسق األول 

: اهللا ريب و حممد نبيي و القرآن إمامي و الكعبة قبليت و إبراهيم أيب و ملته مليت غري مستعجم فيقوالن له : فيقول 
ابا إىل النار فينظر إىل حياهتا و عقارهبا و سالسلها و أغالهلا و صدقت و يفعالن به كاألول إال أهنما يفتحان له ب

ال عليك سوء هذا موضعك قد أبدله اهللا تعاىل : محيمها و مجيع غمومها و صديدها و زقومها فيفزع فيقوالن له 
وام و الدهور مبوضعك هذا من اجلنة من سعيدا مث يغلقان عنه باب هذا النار و مل يدر ما مر عليه من الشهور و األع

اهللا ريب و أخذ غريها من األلفاظ : و من الناس من حيجم يف مسألته فإن كانت عقيدته خمتلفة امتنع أن يقول 
فيضربانه ضربة يشتعل منها قربه نارا مث تطفأ عنه أياما مث تشتعل عليه أيضا هذا دأبه ما بقيت الدنيا و من الناس من 



م ديين لشك كان يتومهه أو فتنة تقع به عند املوت فيضربانه ضربة واحدة اإلسال: يعتاص عليه و يعسر أن يقول 
القرآن إمامي ألنه كان يتلوه و ال يتعظ به و : فيشتعل عليه قربه نارا كاألول و من الناس من يعتاص عليه أن يقول 

ه ما يفعل باألولني و من ال يعمل بأوامره و ال ينتهي بنواهيه يطوف عليه دهره و ال يعطي منه نفسه خريه فيفعل ل
  ] الناس من يستحيل عمله جروا يعذب يف قربه على قدر جرمه 

أن يف الناس من يستحيل عمله خنوصا ـ و هو ولد اخلنزير ـ و من الناس من يعتاص عليه أن : و يف األخبار 
قبليت لقلة حتريه يف صالته أو الكعبة : نبيي حممد ألنه كان ناسيا لسنته و من الناس من يعتاص عليه أن يقول : يقول 

فساده يف وضوئه أو التفات يف صالته أو اختالل يف ركوعه و سجوده و يكفيك ما روي يف فضائلها أن اهللا ال يقبل 
إبراهيم أيب ألن مسع كالما يوما : صالة من عليه صالة و من عليه ثوب حرام و من الناس من يعتاص عليه أن يقول 

و كل : يهوديا أو نصرانيا فإذا هو شاك مرتاب فيفعل به ما يفعل باآلخرين و قال أبو حامد  أو مهه أن إبراهيم كان
  هذه األنواع كشفناها يف كتاب األحياء 

ال دريت و ال عرفت مث يضربانه بتلك : فيقوالن له ! ال أدري : من ربك ؟ فيقول : و أما الفاجر فيقوالن له 
ة مث تنقضه األرض يف قربه مث يضربانه سبع مرات مث تفترق أحواهلم فمنهم من املقامع حىت يتلجلج يف األرض السابع

يستحيل عمله كلبا ينهشه حىت تقوم الساعة و هم اخلوارج و منهم من يستحيل خنزيرا يعذب به يف قربه و هم 
من الناس من خياف املرتابون و هم أنواع و أصله أن الرجل إمنا يعذب يف قربه بالشيء الذي كان خيافه يف الدنيا ف

  من اجلرو أكثر من األسد و طبائع اخللق متفرقة نسأل اهللا السالمة و الغفران قبل الندامة 
سؤال امللكني و كذلك يف حديث الترمذي و نص على امسيهما و نعتها : جاء يف حديث البخاري و مسلم : فصل 

سؤال ملكني و ال تعارض يف ذلك و احلمد هللا : سؤال ملك واحد و يف حديثه اآلخر : و جاء يف حديث أيب داود 
بل كان ذلك صحيح املعين بالنسبة إىل األشخاص قرب شخص يأتيانه مجيعا و يسأالنه مجيعا يف حال واحد عند : 

انصراف الناس ليكون السؤال عليه أهون و الفتنة يف حقه أشد و أعظم و ذلك حبسب ما اقترف من اآلثام و 
و آخر يأتيه قبل انصراف الناس عنه و آخر يأتيه أحدمها على االنفراد فيكون ذلك أخف اجترح من سيء األعمال 

  يف السؤال و أقل يف املراجعة و العتاب ملا عمله من صاحل األعمال 
أن امللكني يأتيان مجيعا و يكون السائل أحدمها و إن تشاركا يف : و قد حيتمل حديث أيب داود وجها آخر و هو 

الراوي اقتصر على امللك السائل و ترك غريه ألنه مل يقل يف احلديث أنه ال يأتيه إىل قربه إال ملك  اإلتيان فيكون
واحد و لو قاله هكذا صرحيا لكان اجلواب عنه ما قدمناه من أحوال الناس و اهللا أعلم و قد يكون من الناس من 

   تعاىل يوقى فتنتهما و ال يأتيه أحد منهما على ما يأيت بيانه إن شاء اهللا
و اختلفت األحاديث أيضا يف كيفية السؤال و اجلواب و ذلك حبسب اختالف أحوال الناس فمنهم من يقتصر على 

أن يكون بعض الرواة اقتصر : سؤاله عن بعض اعتقاداته و منهم من يسأل عن كلها فال تناقص و وجه آخر هو 
مسؤوال عن اجلميع كما جاء يف حديث الرباء  على بعض السؤال و أتى به غريه على الكمال فيكون اإلنسان

  هاه هاه هي حكاية صوت املبهور من تعب أو جري أو محل ثقيل : املذكور و اهللا أعلم و قول املسؤول 

  باب ذكر حديث الرباء املشهور اجلامع ألحوال املوتى عند قبض أرواحهم و يف

  قبورهم 
يهما و علي بن معبد يف كتاب الطاعة و املعصية و هناد بن أخرجه أبو داود الطيالسي و عبد بن محيد يف مسند



  السرى يف زهده و أمحد بن حنبل يف مسنده و غريهم 
حدثنا أبو : [ و هو حديث صحيح له طرق كثرية هتمم بتخريج طرقه علي بن معبد فأما أبو داود الطيالسي فقال 

: أبو داود : األعمش عن املنهال عن عمرو و قال حدثنا أبو معاوية عن : عوانة عن األعمش و قال هناد و أمحد 
ـ يعين ابن عازب ـ و حديث أيب عوانة  حدثنا عمرو بن ثابت مسعه من املنهال بن عمرو عن زاذان عن الرباء 

خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف جنازة رجل من األنصار فانتهينا إىل القرب و ملا : أمتهما قال الرباء 
وقع : قال عمر بن ثابت ] جلس رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و جلسنا حوله كأمنا على رؤوسنا الطري يلحد ف

أعوذ باهللا من : و مل يقله أبو عوانة فجعل يرع بصره و ينظر إىل السماء و خيفض بصره و ينظر إىل األرض مث قال 
إقبال من اآلخرة و انقطاع من الدنيا جاءه ملك فجلس  إن العبد املؤمن إذا كان يف: عذاب القرب قاهلا مرارا مث قال 

عند رأسه فيقول اخرجي أيتها النفس الطيبة إىل مغفرة من اهللا و رضوان فتخرج نفسه فتسيل كما يسيل قطر السقا 
و إن كنتم ترون غري ذلك و تنزل مالئكة من اجلنة بيض الوجوه كأن [ عمرو يف حديثه و مل يقله أبو عوانة : قال 
جوههم الشمس معهم أكفان من أكفان اجلنة و حنوط من حنوطها فيجلسون منه مد البصر فإذا قبضها امللك مل و

فتخرج نفسه كأطيب : قال } توفته رسلنا و هم ال يفرطون { : فذلك قوله تعاىل : يدعوها يف يده طرفة عني قال 
فالن : ما هذه الروح ؟ فيقال : ألرض إال قالوا ريج وجدت فتعرج به املالئكة فال يأتون على جند بني السماء و ا

بأحسن أمسائه حىت ينتهوا به أبواب مساء الدنيا فيفتح له و يشيعه من كل مساء مقربوها حىت ينتهي إىل السماء 
فيكتب كتابه يف } يشهده املقربون * كتاب مرقوم * و ما أدراك ما عليون { اكتبوا كتابه يف عليني : السابعة فيقال 

: ردوه إىل األرض فإين وعدهتم أين منها خلفتهم و فيها نعيدهم و منها خنرجهم تارة أخرى قال : يني مث يقال عل
فريد إىل األرض و تعاد روحه يف جسده فيأتيه ملكان شديدا االنتهار فينتهرانه و جيلسانه فيقوالن من ربك ؟ و ما 

: فما تقول يف هذا الرجل الذي بعث فيكم ؟ فيقول : يقوالن دينك ؟ و من نبيك ؟ فيقول ريب اهللا و ديين اإلسالم ف
و ذلك قوله : جاءنا بالبينات من ربنا فآمنت به و صدقت قال : و ما يدريك ؟ فيقول : هو رسول اهللا فيقوالن 

اء أن قد و ينادي منادي السم: قال } يثبت اهللا الذين آمنوا بالقول الثابت يف احلياة الدنيا و يف اآلخرة { : تعاىل 
صدق عبدي فأفرشوه من اجلنة و ألبسوه من اجلنة و أروه منزله منها و يفسح له مد بصره و ميثل عمله له يف 

أبشر مبا أعد اهللا لك ابشر برضوان من اهللا و جنات : صورة رجل حسن الوجه طيب الرائحة حسن الثياب فيقول 
هذا يومك الذي كنت : الوجه الذي جاء باخلري ؟ فيقول  بشرك اهللا خبري من أنت فوجهك: فيها نعيم مقيم فينقول 

توعد أو األمر الذي كنت توعد أنا عملك الصاحل فو اهللا ما علمتك إال كنت سريعا يف طاعة اهللا بطيئا عن معصية 
من  فإن كان فاجرا و كان يف إقبال: اهللا فجزاك اهللا خريا فيقول يا رب أقم الساعة كي أرجع إىل أهلي و مايل قال 

اخرجي أيتها النفس اخلبيثة أبشري بسخط من اهللا : الدنيا و انقطاع من اآلخرة جاء ملك فجلس عند رأسه فقال 
وغضبه فتنزل املالئكة سود الوجوه معهم مسوح من نار فإذا قبضها امللك قاموا فلم يدعوها يف يده طرفة عني قال 

ب كالسفود الكثري الشعب يف الصوف املبتل فتؤخذ من فتفرق يف جسده فيستخرجها تقطع منها العروق و العص: 
امللك فتخرج كأننت جيفة وجدت فال متر على جند فيما بني السماء و األرض إال قالوا ما هذه الروح اخلبيثة ؟ 

هتم ردوه إىل األرض إين وعد: هذا فالن بأسوأ أمسائه حىت ينتهوا به إىل مساء الدنيا فال يفتح هلم فيقولون : فيقولون 
و { و تال هذه اآلية : فريمي به من السماء قال : أين منها خلقتهم و فيها نعيدهم و منها خنرجهم تارة أخرى قال 

فيعاد إىل األرض و : قال } من يشرك باهللا فكأمنا خر من السماء فتخطفه الطري أو هتوي به الريح يف مكان سحيق 
ال : من ربك ؟ و ما دينك ؟ فيقول : ينتهزانه و جيلسانه فيقولون تعاد فيه روحه و يأتيه ملكان شديدا االنتهار ف



ال أدري : حممد فيقول : فما تقول يف هذا الرجل الذي بعث فيكم ؟ فال يهتدي المسه فيقال : أردي فيقولون 
رة ال دريت فيضيق عليه قربه حىت ختتلف أضالعه و ميثل له عمله يف صو: فيقال : مسعت الناس يقولون ذلك قال 

من أنت فوجهك الذي جاء : أبشر بعذاب اهللا و سخطه فيقول : رجل قبيح الوجه مننت الريح قبيح الثياب فيقول 
  ] أنا عملك اخلبيث فو اهللا ما عملتك إال كنت بطيئا عن طاعة اهللا سريعا إىل معصية اهللا : بالشر ؟ فيقول 

فيقيض له أصم أبكم بيده : لنيب صلى اهللا عليه و سلم عن املنهال عن زاذان عن الرباء عن ا[ قال عمرو يف حديثه 
رميما فيضربه به ضربة تسمعها اخلالئق إال الثقلني مث تعاد فيه الروح : مرزبه ضرب هبا جبل صار ترابا أو قال 

: [ و زاد فيه : لفظ أيب داود الطيالسي و خرجه علي بن معبد اجلهين من عدة طرق مبعناه ] فيضرب ضربة أخرى 
يقيض له اعمى أصم معه مرزبة من حديد فيضربه فيدق هبا من ذؤابته إىل خصره مث يعاد فيضربه ضربة فيدق هبا مث 

لو اجتمع عليه الثقالن مل ينقلوها فيضرب : و زاد يف بعض طرقه عند قوله مرزبة من حديد ] من ذؤابته إىل خصره 
افرشوا له : يسمعها من على األرض غري الثقلني مث يقال  هبا ضربة فيصري ترابا مث تعاد فيه الروح و يضرب هبا ضربة

و : لوحني من نار و افتحوا له بابا إىل النار فيفرش له لوحان من نار و يفتح له باب إىل النار و زاد فيه عند قوله 
زع نفسه نزلت به مالئكة غالظ شداد معهم حنوط من نار و سرابيل من قطران حيتوشونه فتنت: [ انقطاع من الدنيا 

كما ينتزع السفود الكثري الشعب من الصوف املبتل يقطع معه عروقها فإذا خرجت نفسه لعنه كل ملك يف السماء 
و خرج أبو عبد اهللا احلسني بن احلسني بن حرب صاحب ابن املبارك يف رقائقه بسنده عن ] و كل ملك يف األرض 

العبد يف سبيل اهللا كان أول قطرة تقطر من دمه إىل األرض  إذا قتل: [ عبد اهللا بن عمرو بن العاص أنه كان يقول 
كفارة للخطايا مث يرسل اهللا عز و جل بربطة من اجلنة فيقبض فيها روحه و صورة من صور اجلنة فريكب فيها روحه 

قد جاء روح من األرض طيبة و نسمة : مث يعرج مع املالئكة كأن معهم و املالئكة على أرجاء السماء فيقوالن 
يا ربنا : و يشيعها حىت يؤتى هبا الرمحن فيقولون : طيبة فال متر بباب إال فتح هلا و ال ملك إال صلى عليها و دعا هلا 

هذا عبدك توفيته يف سبيلك فيسجد قبل املالئكة مث تسجد املالئكة بعد مث يطهر و يغفر له مث يؤمر فيذهب به إىل 
ضر عندهم حوت و ثور يظل احلوت يسبح يف أهنار اجلنة يأكل من الشهداء فيجدهم يف قباب من حرير يف رياض خ

كل رائحة يف أهنار اجلنة فإذا أمسى و كزه الثور بقرنه فيذكيه فيأكلون حلمه فيجدون يف حلمه طعم كل رائحة و 
كل يبيت الثور يف أفناء اجلنة فإذا أصبح غدا عليه احلوت فوكزه بذنبه فيذكيه فيأكلون فيجدون يف حلمه طعم 

رائحة يف اجلنة مث يعودون و ينظرون إىل منازهلم من اجلنة و يدعون اهللا عز و جل أن تقوم الساعة فإذا تويف العبد 
اخرجي أيتها النفس املطمئنة اخرجي إىل : املؤمن بعث اهللا عز و جل إليه ملكني و أرسل إليه خبرقة من اجلنة فقال 

يب ريح من مسك ما وجدها أحد بأنفه قط و املالئكة على روح و رحيان و رب عنك غري غضبان فتخرج كأط
أرجاء السماء يقولون قد جاء من قبل األرض روح طيبة و نسمة طيبة فال متر بباب إال فتح هلا و ال مبلك إال دعا 

 هذا عبدك فالن قد توفيته و كان يعبدك ال: هلا و صلى عليها حىت يؤتى هبا الرمحن فتسجد املالئكة مث يقولون 
اذهب هبذه فاجعلها مع أنفس : يشرك بك شيئا فيقول مروه فليسجد فتسجد النسمة مث يدعى ميكائيل فيقول 

املؤمنني حىت أسألك عنها يوم القيامة مث يؤمر فيوسع عليه قربه سبعني ذراعا عرضه و سبعني ذراعا طوله و ينبذ له 
فاه نوره و إن مل يكن معه جعل له يف قربه نور مثل نور فيه الرياحني و يستر باحلرير فإن كان معه شيء من القرآن ك

فيقوم من نومه كأنه مل يشبع من نومته : الشمس و يكون مثله كمثل العروس ينام فال يوقظه إال أحب أهله إليه قال 
قاال و إذا تويف العبد الفاجر أرسل اهللا إليه ملكني و أرسل بقطعة من جناد أننت من كل ننت و أخشن من كل خشن ف

أخرجي أيتها النفس اخلبيثة اخرجي إىل محيم و عذاب و رب عليك غضبان أخرجي و ساء ما قدمت لنفسك : 



قد جاءت من األرض روح خبيثة : فتخرج كأننت رائحة وجدها أحد بأنفه قط و على أرجاء السماء مالئكة يقولون 
 يؤمر فيضيق عليه قربه و يرسل عليه حيات و نسمة خبيثة فتغلق دوهنا أبواب السماء و ال تصعد إىل السماء مث

أمثال أعناق البخت فتأكل حلمه حىت ال تذر على عظمه حلما و يرسل عليه مالئكة صم عمي يضربونه بفطاطيس 
من حديد ال يسمعون صوته فريمحوه و ال يبصرونه فريمحوه و ال خيطئون حىت يضربونه و يعرض عليه مقعده من 

  بأن يدوم ذلك و ال خيلص إىل النار النار بكرة و عشيا يدعو 
إذا احتضر : عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال [ و خرج أبو عبد الرمحن النسائي بسنده 

أخرجي راضية مرضيا عنك إىل روح و رحيان و رب راض غري : املؤمن أتته مالئكة الرمحة حبريرة بيضاء فيقولون 
ما أطيب : ملسك حىت إنه ليناوله بعضهم بعضا حىت يأتوا به باب السماء فيقولون غضبان فتخرج كأطيب ريح ا

هذه الريح اليت جاءتكم من األرض ؟ فيأتون به أرواح املؤمنني فلهم أشد فرحا من أحدكم بغائبه يقدم عليه 
: ما أتاكم ؟ قالوا : ال دعوه فإنه كان يف غم الدنيا فإذا ق: ما فعل فالن ؟ ما فعلت فالنة ؟ فيقولون : فيسألونه 

اخرجي ساخطة مسخوطا : ذهب به إىل أمه اهلاوية و إن الكافر إذا احتضر أتته مالئكة العذاب مبسح فيقولون 
ما أننت هذه الريح ؟ حىت يأتوا به : عليك إىل عذاب اهللا فيخرج كأننت ريح خبيثة حىت يأتوا به باب األرض فيقولون 

  ] أرواح الكفار 
حدثنا محاد عن قتادة عن أيب اجلوزاء عن أيب هريرة أن النيب صلى اهللا عليه و : [ اود الطيالسي قال و خرج أبو د

ما وجدنا رحيا : إذا قبض العبد املؤمن جاءته مالئكة الرمحة فتسلم تسل نفسه يف حريرة بيضاء فيقولون : سلم قال 
ما فعل فالن ؟ ما فعلت فالنة ؟ : الدنيا فيقولون ارفقوا به فإنه خرج من غمم : أطيب من هذه فيسألونه فيقولون 

  ] و أما الطافر فتخرج نفسه فتقول خزنة األرض ما وجدنا رحيا أننت من هذه فيهبط به إىل أسفل األرض : قال 

  الرد على امللحدة

  : و هنا فصول ستة يف الرد على امللحدة : قلت 

  الفصل األول

ديث و ما قبله من األحاديث ترشدك إىل أن الروح و النفس شيء واحد و تأمل يا أخي وفقين اهللا و إياك هذا احل
و به إىل السماء يعرج ال : أنه جسم لطيف مشابك لألجسام احملسوسة جيذب و خيرج و يف أكفانه يلف و يدرج 

فة ميوت و ال يفىن و هو مما له أول و ليس له آخر و هو بعينني و يدين و أنه ذو ريح طيب و خبيث و هذه ص
  األجسام ال صفة األعراض 

أخذ بنفسي يا رسول اهللا الذي أخذ بنفسك و قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و : و قد قال بالل يف حديث الوادي 
يا أيها الناس إن اهللا قبض أرواحنا و لو شاء ردها : [ مقابال له يف حديث زيد بن أسلم يف حديث الوادي : سلم 

: [ و قال ] إن الروح إذا قبض تبعه البصر : [ قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و ] إلينا يف حيز غري هذا 
و هذا غاية يف البيان و ال عطر بعد عروس و قد اختلف الناس يف الروح اختالفا ] فذلك حني يتبع بصره نفسه 

اهللا يتوىف األنفس { : ىل أنه جسم فقد قال تعا: ما ذكرناه لك و هو مذهب أهل السنة : أصح ما قيل فيه : كثريا 
يعين النفس عند } فلوال إذا بلغت احللقوم { : يريد األرواح و قد قال تعاىل : قال أهل التأويل } حني موهتا 

  : خروجها من اجلسد و هذه صفة اجلسم و مل جير هلا ذكر يف اآلية لداللة الكالم عليها كقول الشاعر 



  ) إذا حشرجت يوما و ضاق هبا الصدر ... أماوي ما يغين الثراء عن الفىت ( 
أهنا إذا خرجت من هذا : بالتناسخ : إن الروح ميوت و يفىن فهو ملحد و كذلك من يقول : و كل من يقول 

محار أو كلب أو غري ذلك و إمنا هي حمفوظة حبفظ اهللا إما منعمة و إما معذبة على مايأيت بيانه : ركبت يف شيء آخر 
  إن شاء اهللا تعاىل 

  فصل الثاينال

الزم حسب ما أخرب به الصادق و أن اهللا تعاىل حييي العبد : واجب و التصديق به : اإلميان بعذاب القرب و فتنته 
املكلف يف قربه برد احلياة إليه و جيعله من العقل يف مثل الوصف الذي عاش عليه ليعقل ما يسأل عنه و ما جييب به 

 قربه من كرامة أو هوان و هبذا نطقت األخبار عن النيب املختار صلى اهللا عليه و يفهم ما أتاه من ربه و ما أعد له يف
و سلم و على آله آناء الليل و أطراف النهار و هذا مذهب أهل السنة و الذي عليه اجلماعة من أهل امللة و مل تفهم 

و كذلك التابعون بعدهم إىل هلم الصحابة الذين نزل القرآن بلساهنم و لغتهم من نبيهم عليه السالم غري ما ذكرنا 
ملا أخرب النيب صلى اهللا عليه و سلم بفتنة امليت يف قربه و سؤال [ جرا و لقد قال عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه ـ 

إذا أكفيكهما و اهللا لئن سأالين : نعم قال : يا رسول اهللا أيرجع إىل عقلي ؟ قال : منكر و نكري و مها امللكان له 
  ] أنا ريب اهللا فمن ربكما أنتما ؟ : ول هلما سألتهما فأق

عبد اهللا بن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه [ و خرج الترمذي احلكيم أبو عبد اهللا يف نوادر األصول من حديث 
نعم : أترد علينا عقولنا يا رسول اهللا ؟ فقال : و سلم ذكر يوما فتاين القرب فقال عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه 

رأيت يزيد بن هارون يف املنام بعد موته فقلت : يف فيه احلجر و قال سهل بن عمار : فقال عمر ] اتكم اليوم كهيئ
ما دينك ؟ و من ربك ؟ و من نبيك ؟ : له مافعل اهللا بك ؟ فقال إنه أتاين يف قربي ملكان فظان غليظان فقاال 

أكتبت : ت الناس جوابكما مثانني سنة فذهبا و قاال أملثلي يقال هذا ؟ و قد عمل: فأخذت بلحييت البيضاء و قلت 
  إنه كان يبغض عليا فأبغضه اهللا : عن حريز بن عثمان ؟ قلت نعم فقاال 

إن السؤال و العذاب إمنا يكون على الروح : و حسبك و قد قيل ] فتعاد روحه يف جسده : [ و يف حديث الرباء 
  علم دون اجلسد و ما ذكرناه لك أو ال أصح و اهللا أ
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  التذكرة: كتاب       
ملؤلف        األنصاري اخلزرجي مشس : ا فرح  بن  بكر  بن أيب  بن أمحد  عبد اهللا حممد  أبو 

لقرطيب ا لدين   ا

  
  الفصل الثالث

عذاب القرب و أنه ليس له حقيقة و احتجوا بأن قالوا : أنكرت امللحدة من متذهب من اإلسالميني مبذهب الفالسفة 
فيه مالئكة عميا صما يضربون الناس بفطاطيس من حديد و ال جند فيه حيات و ال  إنا نكشف القرب فلم جند: 

ثعابني و ال نريانا و ال تنانني و كذلك لو كشفنا عنه يف كل حالة لوجدناه فيه مل يذهب و مل يتغري و كيف يصح 
ذلك ؟ و كيف يصح  إقعاده و حنن لو وضعنا الزئبق بني عينيه لوجدناه حباله فكيف جيلس و يضرب و ال يتفرق

إقعاده و ما ذكرمتوه من الفسحة ؟ و حنن نفتح القرب فنجد حلده ضيقا و جند مساحته على حد ما حفرناها مل يتغري 
علينا فكيف يسعه و يسع املالئكة السائلني له ؟ و إمنا ذلك كله إشارة إىل حاالت ترد على الروح من العذاب 

  ضوع اللغة الروحاين و إهنا ال حقائق هلا على مو
أنا نؤمن مبا ذكرناه و اهللا أن يفعل ما يشاء من عقاب و نعيم و يصرف أبصارنا عن مجيع ذلك بل يغيبه : و اجلواب 

عنا فال يبعد يف قدرة اهللا تعاىل فعل ذلك كله بعد يف قدرة اهللا تعاىل فعل ذلك كله إذا هو القادر على كل ممكن 
عينيه مث نضجعه و نرد الزئبق و كذلك ميكننا أن نعمق القرب و نوسعه حىت يقوم  جائز فإنا لو شئنا ألزلناه الزئبق عن

فيه قياما فضال عن العقود و كذلك ميكننا أن نوسع القرب ذراع فضال عن سبعني ذراعا و الرب سبحانه أبسط منا 
و ال } كن فيكون : ل له إمنا أمره إذا أراد شيئا أن يقو{ قدرة و أقوى منا قوة و أسرع فعال و أحصى منا حسابا 

رب ملن يدعى اإلسالم إال من هذه صفته فإذا كشفنا حنن عن ذلك رد اهللا سبحانه األمر على ما كان نعم لو كان 
امليت بيننا موضوعا فال ميتنع أن يأتيه امللكان و يسأاله من غري أن يشعر احلاضرون هبما و جييبهما من غري أن يسمع 

نائمان بيننا أحدمها ينعم و اآلخر يعذب و ال يسعر بذلك أحد ممن حوهلما من : ذلك  احلاضرون جواهبما و مثال
  املنتبهني مث إذا استيقظا أخرب كل واحد منهما عما كان فيه 

اطالعه عليها و على أهلها و أهلها : إن دخول امللك القبور جائز أن يكون تأويله : و قد قال بعض علمائنا 
 دخول و ال قرب و جيوز أن يكون امللك للطافة أجزائه يتوجل يف خالل املقابر فيتوصل مدركون له عن بعد من غري

  إليهم من غري نبش و جيوز أن ينبشهما مث يعيدها اهللا إىل مثل حاهلا على وجه ال يدركها أهل الدنيا 
  و جيوز أن يكون امللك يدخل من حتت قبورهم من مداخل ال يهتدي اإلنسان إليها 

فأحوال املقابر و أهلها على خالف عادات أهل لدنيا يف حياهتم فليس تنقاس أحوال اآلخرة على أحوال :  و باجلملة
كل حديث خيالف : الدنيا و هذا مما ال خالف فيه و لوال خرب الصادق بذلك مل نعرف شيئا مما هنالك فإن قالوا 

دة طويلة و هو ال يسأل و ال حيىي و كذلك مقتضى املعقول يقطع بتخطئة ناقله و حنن نرى املصلوب على صلبه م
يشاهد امليت على سريره و هو ال جييب سائال و ال يتحرك و من افترسه السباع و هنشه الطيور و تفرقت أجزاؤه 
يف أجواف الطري و بطون احليتان و حواصل الطيور و أقاصي التخوم و مدارج الرياح فكيف جتتمع أجزاؤه ؟ أم 

و كيف تتصور مساءلة امللكني ملن هذا وصفه ؟ أم كيف يصري القرب على من هذا حاله كيف تتألف أعضاؤه ؟ 
  : روضة من رياض اجلنة أو حفرة من حفر النار ؟ و اجلواب عن هذا من وجوه أربعة 



  أن الذي جاء هبذا هم الذين جاءوا بالصلوات اخلمس و ليس لنا طريق إال ما نقلوه لنا من ذلك : أحدها 
أن املدفونني يف القبور يسألون و الذين بقوا على وجه األرض فإن اهللا : ا ذكره القاضي لسان األمة و هو م: الثاين 

تعاىل حيجب املكلفني عما جيري عليهم كما حجبهم عن رؤية املالئكة مع رؤية األنبياء عليه و السالم هلم و من 
يف وصف الشياطني : يهم السالم و قد قال اهللا تعاىل أنكر ذلك فلينكر نزول جربائيل عليه السالم على األنبياء عل

  } إنه يراكم هو و قبيله من حيث ال تروهنم { 
ال يبعد أن ترد احلياة إىل املصلوب و حنن ال نشعر به كما أنا حنسب املغمى عليه ميتا و : قال بعض العلماء : الثالث 

  زاؤه فال يبعد أن خيلق اهللا احلياة يف أجزائه كذلك صاحب السكتة و ندفنه على حسبان املوت و من تفرقت أج
[ و يعيده كما كان كما فعل بالرجل الذي أمر إذا مات أن حيرق مث يسحق مث يذري حىت تنسفه الرياح : قلت 

: ما محلك على ما فعلت ؟ قال : فأمر اهللا الرب فجمع ما فيه وأمر البحر فجمع ما فيه مث قال : [ و فيه ] احلديث 
  اآلية } فخذ أربعة من الطري { خرحه البخاري و مسلم و يف التنزيل ] قال خمافتك  خشيتك أو

أن السؤال يقع على أجزاء يعملها اهللا تعاىل من القلب أو غريه فيحييها و : املرضي عندنا : قال أبو املعايل : الرابع 
بأبعد من الذر الذي أخرجه اهللا و ليس هذا : يوجه السؤال عليها و ذلك غري مستحيل عقال قال بعض علمائنا 

  بلى : تعاىل من صلب آدم عليه السالم و أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا 

  الفصل الرابع

هم كالبالغني و أن العقل يكمل هلم ليعرفوا بذلك منزلتهم و سعادهتم و : قلنا ! ما حكم الصغار عندكم : فإن قالوا 
ا ما تقتضيه ظواهر األخبار فقد جاء أن القرب ينضم عليه كما ينضم على يلهمون اجلواب عما يسألون عنه و هذ

حدثنا أبو معاوية عن حيىي بن سعيد عن سعيد بن املسيب عن أيب : الكبار و قد تقدم و ذكر هناد بن السرى قال 
من عذاب اللهم أجره : إن كان ليصلى على النفوس ما أن عمل خطيئة قط فيقول : [ هريرة رضي اهللا عنه قال 

  ] القرب 

  الفصل اخلامس

ذلك حممول عندنا على احلقيقة : حفرة من النار أو روضة من رياض اجلنة ؟ قلنا : فما تأويلكم يف القرب : فإن قالوا 
ال على اجملاز و أن القرب ميأل على املؤمن خضرا و هو العشب من البنات و قد عينه عبد اهللا بن عمرو بن العاص 

ان كما يف حق الكافر يفرش له لوحان من نار و قد تقدم و قد محله بعض علمائنا على اجملاز و املراد هو الرحي: فقال 
خفة السؤال على املؤمن و سهولته عليه و أمنه فيه و طيب عيشه و وصفه بأنه جنة تشبيها باجلنة و النعيم فيها 

فاملؤمن يكون يف قربه يف روح و راحة و طيب فالن يف اجلنة إذا كان يف رغد من العيش و سالمة : بالرياض يقال 
عيش و قد رفع اهللا عن عينيه احلجاب حىت يرى مد بصره كما يف اخلرب و أراده حبفرة النار ضغطة القرب و شدة 

و اهللا أعلم و األول أصح ألن اهللا : املساءلة و اخلوف و األهول اليت تكون فيها على الكفرة و بعض أهل البكائر 
  سوله يقص احلق و ال استحالة يف شيء من ذلك سبحانه و ر

  الفصل السادس



أيها الناس إن الرجم حق فال ختذ عن : مسعت عمر بن اخلطاب : عن ابن عباس قال [ روى أبو عمر يف التمهيد 
و أن أبا بكر قد رجم و إنا قد رمجنا بعدمها و ] عنه و إن آية ذلك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قد رجم 

سيكون أقوام من هذه األمة يكذبون بالرجم و يكذبون بالدجال و يكذبون بطلوع الشمس من مغرهبا و يكذبوهنا 
  بعذاب القرب و يكذبون بالشفاعة و يكذبون بقوم خيرجون من النار بعدما امتحشوا 

ترقوا يف ذلك فرقا فصار هؤالء هم القدرية و اخلوارج و من سلك النار سبيلهم و اف: قال علماؤنا رمحة اهللا عليهم 
إىل أن خرج عن سلمة اإلميان فإنه يعذب بني النفختني و أن املساءلة إمنا تقع يف تلك األوقات و : أبو اهلذيل و بشر 

عذاب القرب و لكنهم نفوه عن املؤمنني و أثبتوه الكافرين و الفاسقني و قال : أثبت البلخي و كذلك اجلبائي و ابنه 
ال جيوز تسمية مالئكة اهللا تعاىل مبنكر و نكري و إمنا املنكر ما يبدو من تلجلجله إذا سئل و : زلة األكثرون من املعت

عذاب القرب جائز و أنه جيري على املوتى من غري رد األرواح إىل : تقريع امللكني له هو النكري و قال صاحل 
إن اهللا : من الكرامية و قال بعض املعتزلة األجساد و أن امليت جيوز أن يأمل و حيس و يعلم و هذا مذهب مجاعة 

يعذب املوتى يف قبورهم و حيدث فيهم اآلآلم و هم ال يشعرون فإذا حشروا وجدوا تلك اآلالم و زعموا أن سبيل 
املعذبني من املوتى كسبيل السكران أو املغشى عليه لو ضربوا مل جيدوا اآلالم فإذا عاد إليهم العقل وجدوا تلك 

ا الباقون من املعتزلة مثل ضرار بن عمرو و بشر املريسي و حيىي بن كامل و غريهم فإهنم أنكروا عذاب اآلالم و أم
إن من مات فهو ميت يف قربه إىل يوم البعث و هذه أقوال كلها فاسدة تردها األخبار الثابتة و : القرب أصال و قالوا 

 من األخبار مزيد بيان و باهللا التوفيق و العصمة و اهللا و سيأيت} النار يعرضون عليها غدوا و عشيا { : يف التنزيل 
  أعلم 

  باب ما جاء يف صفة امللكني صلوات اهللا عليهما و صفة سؤاهلما

و روى معمر عن [ النكري : منكر و لآلخر : أهنما أسودان أزرقان يقال ألحدمها : قد تقدم من حديث الترمذي 
كيف : طاء ابن يسار أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال لعمر عمرو بن دينار و عن سعد بن إبراهيم عن ع

بك يا عمر إذا جاءك منكر و نكري إذا مت و انطلق بك إىل قومك و قاسوا ثالثة أذراع و شرب يف ذارع و شرب مث 
القرب  غسلوك و كفوك و حنطوك مث احتملوك فوضعوك فيه مث أهالوا عليك التراب ؟ فإذا انصرفوا عنك أتاك فتانا

منكر و نكري أصواهتما كالرعد القاصف و أبصارمها كالربق اخلاطف جيران شعورمها معهما مزربة من حديد لو : 
يا رسول اهللا إن فرقنا فحق لنا أن نفرق أنبعث على ما حنن عليه ؟ : اجتمع عليها أهل األرض مل يقلوها فقال عمر 

  ] إذا أكفيكهما : نعم قال : قال 
يا جربيل و ما : قلت : أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : عن ابن عباس يف خرب اإلسراء [ خبار و روى نقلة األ

: يا جربيل صفهما يل قال : منكر و نكري يأتيان كل إنسان من البشر حني يوضع يف قربه وحيدا فقلت : ذاك ؟ قال 
لك غري أن أصواهتما كالرعد القاصف و نعم من غري أن أذكر لك طوهلما و عرضهما ذكر ذلك منهما أفظع من ذ

أعينهما كالربق اخلاطف و أنياهبما كالصياصي خيرج هلب النار من أفوامهما و مناخرمها و مسامعهما يكسحان 
األرض بأشعارها و حيفران األرض بأظفارمها مع كل واحد منهما عمود من حديد لو اجتمع عليه من يف األرض ما 

وضع يف قربه و ترك وحيدا يسلكان روحه يف جسده بإذن اهللا تعاىل مث يقعدانه يف قربه  حركوه يأتيان اإلنسان إذا
إنك يف : فيتنهرانه انتهارا يتقعقع منه عظامه و تزول أعضاؤه من مفاصله فيخر مغشيا عليه مث يقعدانه فيقوالن له 

عنك الدنيا و أفضيت إىل معادك  يا هذا ذهبت: الربزخ فاعقل حالك و اعرف مكانك و ينتهرانه ثانية و يقوالن 



اهللا ريب و نبيي حممد و : فأخربنا من ربك ؟ و ما دينك ؟ و من نبيك ؟ فإن كان مؤمنا باهللا لقنه اهللا حجته فيقول 
يا هذا انظر ما : ديين اإلسالم فينتهرانه عند ذلك انتهارا يرى أن أوصافه تفرقت و عروقه قد تقطعت و يقوالن له 

 عنه بالقول الثابت يف احلياة الدنيا و يف اآلخرة و يلقنه األمان و يدرأ عنه الفزع فال خيافهما فإذا تقول فيثبته اهللا
هتدداين كيما أشك يف ريب و : فعل ذلك بعبده املؤمن استأنس إليهما و أقبل عليهما باخلصومة خياصمهما و يقول 

و هو ريب و ربكما و رب كل شيء و نبيي حممد و ديين  تريداين أن أختذ غريه وليا و أنا أشهد أن ال إله إال اهللا
ريب اهللا فاطر السموات و األرض إياه كنت أعبد و مل أشرك به : اإلسالم ؟ مث ينتهرانه و يسأالنه عن ذلك فيقول 

:  هو قال شيئا و مل أختذ غريه أحدا ربا أفتريدان أن ترداين عن معرفة ريب و عباديت إياه ؟ نعم هو اهللا الذي ال إله إال
فإذا قال ذلك ثالث مرات جماوبة هلما تواضعا له حىت يستأنس إليهما أنس ما كان يف الدنيا إىل أهل وده و 

صدقت و بررت أقر اهللا عينيك و ثبتك أبشر باجلنة و بكرامة اهللا مث يدفع عنه قربه : يضحكان إليه و يقوالن له 
بابا إىل اجلنة فيدخل عليه من روح اجلنة و طيب رحيها و نضرهتا هكذا و هكذا فيتسع عليه مد البصر و يفتحان له 

يف قربه ما يتعرف به كرامة اهللا تعاىل فإذا رأى ذلك استيقن بالفور فحمد اهللا مث يفرشان له فراشا من إستربق اجلنة 
ريح أخرى  و يضعان له مصباحا من نور عند رأسه و مصباحا من نور عند رجليه يزهران يف قربه مث ندخل عليه

ارقد رقدة العروس قرير العني ال خوف عليك و ال حزن مث ميثالن : فحني يشمها يغشاه النعاس فينام فيقوالن له 
هذا عملك و كالمك الطيب : عمله الصاحل يف أحسن ما يرى من صورة و أطيب ريح فيكون عند رأسه و يقوالن 

ليؤنسك يف قربك فال تكون وحيدا و يدرأ عنك هوام  قد مثله اهللا لك يف أحسن ما ترى من صورة و أطيب ريح
األرض و كل دابة و كل أذى فال خيذلك يف قربك و ال يف شيء من مواطن القيامة حىت تدخل اجلنة برمحة اهللا تعاىل 

و ذكر احلديث و ما يلقة الكافر من اهلوان ] فنم سعيدا طوىب لك و حسن مآب مث يسلمان عليه و يطريان عنه 
  و العذاب األليم و حسبك مبا تقدم الشديد 

و هذا احلديث و إن كان يف إسناده مقال ألنه يروى عن عمرو بن سليمان عن الضحاك بن مزاحم فهو : قلت 
  حديث مرتب على أحوال مبنية و حمتو على أمورمفسرة 

  ] أتاك فتانا القرب منكر و نكري : [ قوله : فصل 
ما انتهارا و يف خلقهما صعوبة أال ترى أهنما مسيا منكرا و نكريا ؟ فإمنا مسيا بذلك إمنا مسيا فتاين القرب ألن يف سؤاهل

ألن خلقهما ال يشبه خلق األدميني و ال خلق املالئكة و ال خلق الطري و ال خلق البهائم وال خلق اهلوام بل مها خلق 
ثبته و ينصره و هتكا لستر املنافق يف بديع و ليس يف خلقتهما أنس للناظرين إليهما جعلهما اهللا تكرمة للمؤمن ي
  الربزخ من قبل أن يبعث حىت حيل عليه العذاب قاله أبو عبد اهللا الترمذي 

كيف خياطب امللكان مجيع املوتى و هم خمتلفوا األماكن متباعدو القبور يف الوقت الواحد و : إن قال قائل : فصل 
  د و كيف تنقلب األعمال أشخاصا و هي يف نفسها أعراض ؟ اجلسم الواحد ال يكون يف املكانني يف الوقت الواح

ما جرى ذكره يف هذا اخلرب من عظم جثتيهما فيخاطبان اخللق الكثري الذين يف اجلهة الواحدة : فاجلواب عن األول 
ن خماطبة واحدة خييل لكل واحد أن املخاطب هو دون من سواه و يكون اهللا مينع مسعه م: منهم يف املرة الواحدة 

خماطبة املوتى هلما و يسمع هو خماطبتهما أن لو كانوا معه يف قرب واحد و قد تقدم أن عذاب القرب يسمعه كل شيء 
  إال الثقلني و اهللا سبحانه و تعاىل يسمع من يشاء و هو على كل شيء قدير 

نفسه ينقلب جوهرا إذ  أن اهللا خيلق من ثواب األعمال أشخاصا حسنة و قبيحة ال أن العرض: و اجلواب عن الثاين 
أنه يؤتى باملوت كأنه كبش أملح فيوقف على الصراط : [ ليس من قبيل اجلواهر و مثل هذا ما صح يف احلديث 



و حمال أن ينقلب املوت كبشا ألن املوت عرض و إمنا املعىن أن اهللا سبحانه خيلق شخصا يسميه املوت ] فيذبح 
د عليك يف هذا الباب التأويل فيه ما ذكرت لك و اهللا سبحانه أعلم و فيذبح بني اجلنة و النار و هكذا كلما ور

  سيأيت له مزيد بيان إن شاء اهللا تعاىل 

  باب اختالف اآلثار يف سعة القرب على املؤمنني بالنسبة إىل أعماهلم

بعني ذراعا سبعون ذراعا يف س: [ و يف الترمذي ] أنه يفسح له سبعون ذراعا : [ جاء يف حديث البخاري و مسلم 
أال : قلت لعائشة رضي اهللا عنها : و خرج علي بن معبد عن معاذة قالت ] مد البصر : [ و يف حديث الرباء ] 

  إن كان مؤمنا فسح له يف قربه أربعون ذراعا : ختربيننا عن مقبورنا ما يلقى و ما يصنع به ؟ فقالت 
ال يزال قربه عليه ضيقا فنسأل اهللا العفو و العافية يف و هذا إمنا يكون بعد ضيق و السؤال و أما الكافر ف: قلت 

  الدنيا و اآلخرة 
إن حفارا كان بقرافة مصر حيفر القبور فحفر ثالثة أقرب فلما فرغ منها غشيه النعاس : مسعت بعض علمائنا يقول 

يف فرسخ مث وقفا  اكتب فرسخا: فرأى فيما يرى النائم ملكني نزال فوقفت على أحد األقرب فقال أحدمها لصاحبه 
اكتب ميال يف ميل مث وقفا على : اكتب فرسخا يف فرسخ مث وقفا على الثاين : فقال أحدمها لصاحبه : على الثاين 

اكتب فترا يف فتر مث انتبه فجيء برجل غريب ال يؤبه له فدفن يف القرب األول مث جيء برجل آخر : الثالث فقال 
مترفة من وجوه أهل البلد حوهلا ناس كثري فدفنت يف القرب الضيق الذي سعته  فدفن يف القرب الثاين مث جيء بامرأة

  فترا يف فتر 
  ما بني اإلهبام و السبابة نعوذ باهللا من ضيق القرب و عذابه : الفتر 

  باب ما جاء يف عذاب القرب و أنه حق و يف اختالف عذاب الكافرين و يف

  قبورهم و ضيقها عليهم 
: قال أبو سعيد اخلدري و عبد اهللا بن مسعود } و من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا { : قال اهللا تعاىل 

عذاب القرب ألن : هو } و إن للذين ظلموا عذابا دون ذلك { : عذاب القرب و قيل يف قوله عز و جل : ضنكا قال 
و اليوم اآلخر من أيام الدنيا و هذا اليوم ه} فذرهم حىت يالقوا يومهم الذي فيه يصعقون { اهللا ذكره عقب قوله 

ألنه غيب و قال } و لكن أكثرهم ال يعلمون { : فدل على أن العذاب الذي هم فيه هو عذاب القرب و كذلك قال 
فهذا عذاب القرب يف الربزخ و سيأي } النار يعرضون عليها غدوا و عشيا * و حاق بآل فرعون سوء العذاب { : 

مث كال سوف { ما ينزل فيكم من العذاب يف القرب } كال سوف تعلمون { : و قال ابن عباس فس قوله تعاىل 
  يف اآلخرة إذا حل بكم العذاب فاألول يف القرب و الثاين يف اآلخرة فالتكرير للحالتني : } تعلمون 

أهلاكم { و روى زر بن حبيش عن علي رضي اهللا عنه قال كنا نشك يف عذاب القرب حىت نزلت هذه السورة 
يضيق على الكافر قربه حىت : يعين يف القبور و قال أبو هريرة } كال سوف تعلمون * حىت زرمت املقابر * ثر التكا

  ختتلف فيهأضالعه و هو املعيشة الضنك 
فإن له معيشة { أتدرون فيمن نزلت هذه اآلية ؟ : عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال [ و روى أيب هريرة 

عذاب الكافر يف : اهللا و رسوله أعلم قال : أتدرون ما املعيشة الضنك ؟ قالوا } يامة أعمى ضنكا و حنشره يوم الق
القرب و الذي نفسي بيده إنه ليسلط عليه تسعة و تسعون تنينا أتدرون ما التنني ؟ تسعة و تسعون حية لكل حية 



  ] ه إىل موقفه أعمى تسعة أرؤس ينفخن يف جسمه و يلسعنه و خيدشنه إىل يوم القيامة و حيشر من قرب
يسلط : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول : عن أيب سعيد اخلدري قال [ و ذكر أبو بكر بن أيب شيبة 

على الكافر يف قربه تسعة و تسعون تنينا تنهشه و تلدغه حىت تقوم الساعة و لو أن واحدا منها نفخ يف األرض ما 
مث يؤمر به يعين الكافر فيضيق عليه قربه و : [ بن عمرو بن العاص موقوفا و يف حديث عبد اهللا ] أنبتت خضرا 

يرسل عليه حيات كأمثال أعناق البخت فتأكل حلمه حىت ال تذر على عظمه حلما و ترسل عليه مالئكة صم عمي 
  احلديث و قد تقدم ] يضربونه بفطاطيس 

فإن ] أنه يسلط على الكافر أعمى أصم : [ ال تظن ـ رمحك اهللا ـ أن هذا معارض للحديث املرفوع : فصل 
أحوال الكفار ختتلف فمنهم من يتوىل عقوبته واحد و منهم من يتوىل عقوبته مجاعة و كذلك ال تناقض بني هذا و 

هذه جهنم اليت يكذب هبا اجملرمون { : بني أكل احليات حلمه فإنه ميكن أن يتردد بني هذين العذابني كما قال تعاىل 
فمرة يطعمون الزقوم و أخرى يسقون احلميم و مرة يعرضون على النار و أخرى } بينها و بني محيم آن يطوفون * 

على الزمهرير أجارنا اهللا من عذاب القرب و من عذاب النار برمحته و كرامته و آخر يفرش له لوحان من نار و آخر 
إذا وضع امليت يف : [ ن أيب هريرة موقوفا قال من نومة املنهوس كما أخرجه علي بن معبد عن أيب حازم ع: يقال له 

اهللا ريب مث يقال له مادينك ؟ : من ربك ؟ فإن كان من أهل التثبيت ثبت و قال : قربه أتاه آت من ربه فيقول له 
من نبيك ؟ فيقول حممد صلى اهللا عليه و سلم فريى بشراه و يبشر فيقول دعوين أرجع إىل : فيقول اإلسالم فيقول 

من : من قرير العني إن لك إخوانا مل يلحقوا و إن كان من غري أهل احلق و التثبيت قيل له : أبشرهم فيقال له أهلي ف
من كنومة املنهوس : هاه كالوا له مث يضرب مبطراق يسمع صوته اخللق إال اجلن واإلنس و يقال له : ربك ؟ فيقول 

 [  
  : هنسته احلية تنهسه قال الراجز  امللسوع: املنهوس بالسني املهملة : قال أهل اللغة 

  ) تنهس لو متكنت من هنس ... و ذات قرنني طحون الضرس ( 
  ) تدير عينا كشهاب القبس ( 

  : و املنهوس مرة ينتبه لشدة األمل عليه و مرة ينام كاملغمى عليه قال النابغة 
  ) من الرقش يف أنياهبا السم ناقع ... فبت كأين ساورتين ضئيلة ( 
  ) كحلى النساء يف يديه قعاقع ... من ليل التمام سليمها  تسهد( 
  ) تطلقه طورا و طورا تراجع ... يبادرها الراقون من سوء مسها ( 

  باب منه يف عذاب الكافر يف قربه

بينا أنا أسري : عن نافع عن ابن عمر قال [ ذكر الوائلي احلافظ يف كتاب اإلبانة له من حديث مالك بن مغول 
: ر إذ خرج رجل من األرض يف عنقه سلسلة ميسك طرفها أسود فقال يا عبد اهللا اسقين فقال ابن عمر جبنبات بد

ال تسقه فإنه كافر مث اجتذبه فدخل به : يا عبد اهللا ؟ فقال يل األسود : ال أدري أعرف امسي أو كما يقول الرجل 
أو قد رأيته ؟ ذاك عدو اهللا أبو جهل : ته فقال فأتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأخرب: األرض قال ابن عمر 

  ] بن هشام و هو عذابه إىل يوم القيامة 

  باب ما يكون منه عذاب القرب و اختالف أحوال العصاة فيه حبسب اختالف



  معاصيهم 
  ] أكثر عذاب القرب من البول : أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال [ ابو بكر بن أيب شيبة عن 

إهنما ليعذبان و ما : مر النيب صلى اهللا عليه و سلم على قربين فقال : ابن عباس قال [ لبخاري و مسلم عن ا
يعذبان يف كبري أما أحدمها فكان ميشي بالنميمة و أما اآلخر فكان ال يستنزه من بوله فدعا بعسيب رطب فشقه 

كان ال [ و يف رواية ] خيفف عنهما ما مل ييبسا  لعله: باثنني مث غرس على هذا واحدا و على هذا واحدا مث قال 
و يف حديث ] و كان ال يستنثر من بوله : [ روامها مسلم و يف كتاب أيب داود ] يستنزه عن البول أو من البول 

  ] و ما يعذبان يف كبري و إنه لكبري : [ من االسترباء و قال البخاري ] ال يستربئ من البول [ هناد بن السري 
بينما أنا أمشي مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و معي رجل : أيب بكرة قال [ ه أبو داود الطيالسي عن و أخرج

إن صاحيب هذين : و رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بيننا إذ أتى على قربين فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
النخل بعسيب ؟ فاستبقت أنا و صاحيب فسبقته و كسرت  القربين ليعذبان اآلن يف قبورمها فأيكما يأتيين من هذا

من النخل عسيبا فأتيت النيب صلى اهللا عليه و سلم فشقه نصفني من أعاله فوضع على إحدامها نصفا و على اآلخر 
  ] إنه يهون عليهما ما دام من بلولتهما شيء إهنما يعذبان يف الغيبة و البول : نصفا و قال 
ديث و الذي قبله يدل على التخفيف إمنا هو مبجرد نصف العسيب ما دام رطبا و ال زيادة هذا احل: قال املؤلف 

يا جابر هل رأيت مقامي ؟ قلت نعم : فلما انتهى إيل قال : حديث جابر الطويل و فيه [ معه و قد خرجه مسلم من 
ما حىت إذا قمت مقامي فأرسل فاطلق إىل الشجرتني فاقطع من كل واحدة منهما غصنا فأقبل هب: يا رسول اهللا قال 

فقمت فأخذت حجرا فكسرته و حسرته فاندلق يل فأتيت : غصنا عن ميينك و غصنا عن يسارك قال جابر 
الشجرتني فقطعت من كل واحدة منهما غصنا مث أقبلت أجرمها حىت قمت مقام رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

إين : قد فعلت ذلك يا رسول اهللا فعند ذاك قال : ته فقلت فأرسلت غصنا عن مييين و غصنا عن يساري مث حلق
  ] مررت بقربين يعذبان فأحببت بشفاعيت أن يرفه عنهما ما دام الغصنان رطبني 

شفاعته صلى اهللا عليه و سلم و الذي يظهر يل أهنما قضيتان : ففي هذا احلديث زيادة على رطوبة الغصن و هي 
من تكلم على ذلك و يدل عليهما سياق احلديث فإن يف حديث ابن عباس عسيبا خمتلفتان ال قضية واحدة كما قال 

واحدا شقه النيب صلى اهللا عليه و سلم بيده نصفني أيب هريرة غرسهما بيده و حديث جابر خبالفهما و مل يذكر فيه 
  ما يعذب بسببه 

عمش عن جماهد عن ابن عباس أن حدثنا شعبة عن األ: [ فقال : و قد خرج أبو داود الطيالسي حديث ابن عباس 
إهنما ليذبان يف غري كبري أما أحدمها فكان يأكل حلوم الناس : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أتى على قربين فقال 

و أما اآلخر فكان صاحب منيمة مث دعا جبريدة فشقها نصفني فوضع نصفا على هذا القرب و نصفا على هذا القرب و 
إهنما ليعذبان يف غري كبري : [ جيوز أن يكونا كافرين و قوله : مث قيل ] نهما ما دامتا رطبتني عسى أن خيفف ع: قال 

يريد باإلضافة إىل الكفر و الشرك و أما إن كانا مؤمنني فقد أخربك أهنما يعذبان بشيء كان منهما ليس بكفر ] 
زيادة على عذاهبما يف كفرمها و تكذيبهما و  لكنهما مل يتوبا منه و إن كانا كافرين فهما يعذبان يف هذين الذنبني

مجيع خطايامها و إن يكونا كافرين أظهر و اهللا أعلم فإهنما لو كانا مؤمنني لعلما قرب العهد بتدافن املسلمني يومئذ 
  قاله ابن برجان يف كتاب اإلرشاد اهلادي إىل التوفيق و السداد 

  حاديث و اهللا أعلم و األظهر أهنما كانا مؤمنني و هو ظاهر األ: قلت 
أمر بعبد من عباد اهللا عز و جل أن يعذب يف : ابن مسعود عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال [ الطحاوي عن 



قربه مائة جلدة فلم يزل يسأل اهللا تعاىل و يدعوه حىت صارت واحدة فامتأل قربه عيه نارا فلما ارتفع عنه أفاق فقال 
  ] ت صالة بغري طهور و مررت على مظلوم فلم تنصره ملاذاجلدمتوين ؟ قال إنك صلي: 

من : كان النيب صلى اهللا عليه و سلم إذا صلى صالة أقبل علينا بوجهه فقال : عن مسرة بن جندب قال [ البخاري 
هل رأى أحدكم : ما شاء اهللا فسألنا يوما فقال : فإن رأى أحد رؤيا قصها فيقول : رأى منكم الليلة رؤيا ؟ قال 

لكين رأيت الليلة رجلني أتياين فأخذا بيدي فأخرجاين إىل األرض املقدسة فإذا رجل جالس و : ال قال : ؟ قلنا  رؤيا
رجل قائم بيده كلوب من حديد يدخله يف شدقه حىت يبلغ قفاه مث يفعل يشدقه اآلخر مثل ذلك و يلتئم شدقه هذا 

  فيعود فيصنع مثله 
ا حىت أتينا على رجل مضطجع على قفاه و رجل قائم على رأسه بفهر أو انطلق فانطلقن: ما هذا ؟ قاال : قلت 

صخرة فيشدخ هبا رأسه فإذا ضربه تدهده احلجر فانطلق ليأخذه فما يرجع إىل هذا حىت يلتئم رأسه و عاد رأسه 
له واسع انطلق فانطلقنا إىل ثقب مثل التنور أعاله ضيق و أسف: ما هذا ؟ قاال : كما هو فعاد إليه فضربه قلت 

: يتوقد حتته نارا فإذا اقترب ارتفعوا حىت كادوا أن خيرجوا فإذا مخدت رجعوا فيها وفيها رجال و نساء عراة فقلت 
انطلق فانطلقنا حىت أتينا على هنر من دم فيه رجل قائم و على شط النهر رجل بني يديه حجارة : ما هذا ؟ قاال 

رج رمى الرجل حبجر يف فيه فرده حيث كان فجعل كلما جاء ليخرج فأقبل الرجل الذي يف النهر فإذا أراد أن خي
انطلق فانطلقنا حىت انتهينا إىل روضة خضراء فيها شجرة : ما هذا ؟ قاال : رمى يف فيه حبجر فريجع كما كان فقلت 

أدخالين عظيمة و يف أصلها شيخ و صبيان و إذا رجل قريب من الشجرة بني يديه نار يوقدها فصعدا يب الشجرة و 
دارا مل أر قط أحسن منها فيها شيوخ و شباب و نساء و صبيان مث أخرجاين منها فصعدا يب الشجرة فأدخالين دارا 

نعم الذي رأيت يشق : طوفتماين الليلة فأخرباين عما رأيت قاال : هي أحسن و أفضل فيها شيوخ و شباب قلت 
  ق فيصنع به إىل يوم القيامة فكذاب حيدث بالكذب فتحمل منه حىت تبلغ اآلفا: شدقه 

فرجل علمه اهللا القرآن فنام عنه بالليل و مل يعمل فيه بالنهار يفعل به إىل يوم القيامة و : و الذي رأيته يشدخ رأسه 
إبراهيم و : أما الذين رأيتهم يف الثقب قهم الزناة و الذي رأيته يف النهار آكل الربا و الشيخ يف أصل الشجرة 

دار عامة املؤمنني و أما هذه : مالك خازن النار و الدار األوىل : فأوالد الناس و الذي يوقد النار : الصبيان حوله 
ذلك : فدار الشهداء و أنا جربيل وهذا ميكائيل فارفع رأسك فرفعت رأسي فإذا فوقي مثل السحاب قاال : الدار 

  ] ه فلو استكملته أتيت منزلك إنه بقي لك عمر مل تستكمل: دعاين أدخل منزيل قال : منزلك فقلت 
ال أبني يف أحوال املعذبني يف قبورهم من حديث البخاري و إن كان مناما : قال علماؤنا رمحة اهللا عليه : فصل 

} يا بين إين أرى يف املنام أين أذحبك { : فمنامات األنبياء عليهم السالم و حي بديل قول إبراهيم عليه السالم 
و أما حديث الطحاوي فنص أيضا و فيه رد على اخلوارج و من يكفر } بت افعل ما تؤمر يا أ{ : فأجابه ابنه 

فلم يصل و : و فيه يدل على ان تارك الصالة ليس بكافر ألن من صلى صالة بغري طهور : بالذنوب قال الطحاوي 
} الكافرين إال يف ضالل و ما دعاء { : قد أحببت دعوته و لو كان كافرا ما مسعت دعوته ألن اهللا عز و جل يقول 
واجب إذ ال يعذب اإلنسان إال على : و أما حديث البخاري و مسلم فيدل على االسترباء من البول و التنزه عنه 

ترك الواجب و كذلك إزالة مجيع النجاسات قياسا على البول و هذا قول أكثر العلماء و به قال ابن وهب و رواه 
  من صلى و مل يستنثر فقد صلى بغري طهور عن مالك و هو الصحيح يف الباب و 

ذكر بعض أصحابنا ـ فيما نقل إلينا عنه ـ أن القرب الذي غرس عليه النيب صلى اهللا عليه و سلم : تنبيه على غلط 
العسيب هو قرب سعد بن معاذ و هذا باطل و إمنا صح أن القرب ضغطه كما ذكرنا مث فرج عنه و كان سبب ذلك ما 



ما بلغكم يف : حدثين أمية بن عبد اهللا أنه سأل بعض أهل سعد : بكري عن حممد بن إسحاق قال يونس بن [ رواه 
: قول رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هذا ؟ قال ذكر لنا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سئل عن ذلك فقال 

يل عن أيب سفيان عن احلسن قال حدثنا ابن فض[ و ذكر هناد بن السري ] كان يقصر يف بعض الطهور من البول 
أصاب سعد بن معاذ جراحة فجعله النيب صلى اهللا عليه و سلم عند امرأة تداويه فقال إنه مات من الليلة فأتاه : 

: لقد مات الليلة فيكم رجل لقد اهتز العرش حلب لقاء اهللا إياه فإذا هو سعد بن معاذ قال قال : جربيل فأخربه 
يا رسول اهللا ما :  عليه و سلم يف قربه فجعل يكرب و يهلل و يسبح فلما خرج قيل له فدخل رسول اهللا صلى اهللا

إنه ضم يف القرب ضمة حىت صار مثل الشعرة فدعوت اهللا تعاىل أن يرفه عنه و ذلك : رأيناك صنعت هكذا قط قال 
ما أخبار يف عذاب القرب فبالغه و قال الساملي أبو حممد عبد الغالب يف كتابه و أ] أنه كان ال يستربىء من البول 

] لقد ضغطته األرض اختلفت هلا ضلوعه : [ مبلغ االستفاضة منها قوله صلى اهللا عليه و سلم يف سعد بن معاذ 
فلم ننقم من أمره شيئا إال أنه كان ال يستنزه يف : قال أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و رضي عنهم 

  أسفاره من البول 
دليل على أنه جوزي على ذلك التقصري منه ال أنه يعذب بعد ] مث فرج عنه : [ ه صلى اهللا عليه و سلم فقول: قلت 

ذلك يف قربه هذا ال يقوله أحد إال شاك مرتاب يف فضله و فضيلته و نصحه ونصيحته رضي اهللا عنه أترى من اهتز 
  و مستبشرين بوصوهلا إليهم له عرش الرمحن و تلقت روحه املالئكة الكرام فرحني بقدومها عليهم 

يعذب يف قربه بعدما فرج عنه ؟ هيهات هيهات ال يظن ذلك إال جاهل حبقه غيب بفضيلته و فضله رضي اهللا عنه و 
خرجها البخاري و مسلم و غريمها و هو الذي أصاب ! أرضاه و كيف يظن ذلك و فضائله شهرية و مناقبه كثرية 

ع مسوات أخرب بذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف البخاري و مسلم حكم الرمحن يف بين قريظة من فوق سب
  و غريمها 
  باب منه 
سبحان { عن الربيع بن أنس عن أيب العالية عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم يف هذه اآلية [ البيهقي 

كل خطوة منهى أقصى بصره : عليه قال أيت بفرس فحمل : اآلية قال } الذي أسرى بعبده ليال من املسجد احلرام 
فسار و سار معه جربيل فأتى على قوم يزرعون يف كل يوم و حيصدون يف كل يوم كلما حصدوا عاد كما كان 

و ما أنفقتم من { فقال يا جربيل من هؤالء ؟ فقال املهاجرون يف سبيل اهللا تضاعف هلم احلسنة بسبعمائة ضعف 
مث أتى على قوم ترضخ رؤوسهم بالصخر كلما رضخت عادت كما كانت ال } ني شيء فهو خيلفه و هو خري الرازق
مث أتى : هؤالء الذين تتثاقل رؤوسهم عن الصالة قال : قال ! يا جربيل من هؤالء : يفتر عنهم شيء من ذلك فقال 

ضف جهنم و على قوم على أقباهلم رقاع و على أدبارهم رقاع يسرحون كما تسرح األنعام الضريع و الزقوم و ر
هؤالء الذين ال يؤدون صدقات أمواهلم و ما ظلمهم اهللا و ما اهللا بظالم : قال : ما هؤالء يا جربيل : حجارهتا قال 

للعبيد مث أتى على قوم بني أياديهم حلم يف قدر نضيج و حلم آخر خبيث فجعلوا يأكلون من اخلبيث و يدعون 
هذا الرجل يقوم و عنده امرأة حالال طيبا فيايت املرأة اخلبيثة فيبيت  من هؤالء ؟ قال: النضيج الطيب فقال ياجربيل 

ما هذا يا جربيل ؟ قال يقول اهللا : معها حىت يصبح مث أتى على خشبة على الطريق ال مير به شيء إال قصفته قلت 
ا و هو يريد مث مر على رجل قد مجع حزمة عظيمة ال يستطيع محله} و ال تقعدوا بكل صراط توعدون { عز و جل 

هذا رجل من أمتك عليه أمانة ال يستطيع أداءها و هو يزيد عليها مث : ما هذا ؟ قال : أن يزيد عليها قال يا جربيل 
أتى على قوم تقرض شفاههم مبقاريض من حديد كلما قرضت عادت كما كانت و ال يفتر عنهم شيء من ذلك 



تنة مث أتى على حجر صغري خيرج منه ثور عظيم فجعل الثور هؤالء خطباء الف: يا جربيل من هؤالء ؟ قال : قال 
هذا الرجل يتكلم الكلمة فيندم عليها : ما هذا يا جربيل ؟ قال : يريد أن يدخل من حيث خرج و ال يستطيع قال 

  و ذكر احلديث ] فرييد أن يردها فال يستطيع 
: صلى اهللا عليه و سلم أنه قال له أصحابه  من حديث أيب هارون العبدي عن أيب سعيد اخلدري عن النيب[ و خرج 

فصعدت أنا و جربيل فإذا مبلك يقال له امساعيل و : و فيه قال ] احلديث [ يا رسول اهللا أخربنا عن ليلة أسري بك 
{ : و قال اهللا تعاىل : و بني يديه سبعون ألف ملك مع كل ملك جنده مائة ألف ملك قال : هو صاحب مساء الدنيا 

فإذا أنا بآدم كهيئة يوم خلقه اهللا على صورته تعرض عليه : فاستفتح جربيل مث قال } م جنود ربك إال هو و ما يعل
أرواح ذريته املؤمنني فيقول روح طيبة و نفس طيبة اجعلوها يف عليني مث تعرض عليه أرواح ذريته الكافرين فيقول 

ة ـ يعين باخلوان املائدة اليت يؤكل عليها ـ و عليها روح خبيثة اجعلوها يف سجني مث مضت هنيهة فإذا أنا بأخون: 
حلم مشرح ليس يقرهبا أحد و إذا أنا بأخوانة أخرى عليها حلم قد أروح و أننت عندها ناس يأكلون منها قلت يا 

مث مضيت هنيهة فإذا أنا بأقوام : هؤالء من أمتك يتركون احلالل و يأتون احلرام قال : جربيل من هؤالء ؟ قال 
و هم على سابلة آل فرعون قال : اللهم ال تقم الساعة قال : وهنم أمثال البيوت كلما هنض أحدهم خر يقول بط

هؤالء من : يا جربيل من هؤالء ؟ قال : فسمعتهم يضجون إىل اهللا عز و جل قلت : فتجيء السابلة فتطؤهم قال 
مث مضيت هنيهة فإذا : قال } الشيطان من املس  الذين يأكلون الربا ال يقومون إال كما يقوم الذي يتخبطه{ أمتك 

فيفتح على أفواههم و يلقمون ذلك اجلمر مث خيرج من أسافلهم فسمعتهم : أنا بأقوام مشافرهم كمشافر اإلبل قال 
إن الذين يأكلون أموال اليتامى { هؤالء من أمتك : يا جربيل نت هؤالء ؟ قال : يضجون إىل اهللا عز و جل قلت 

مث مضيت هنيهة فإذا أنا بنساء معلقات بثديهن : قال } يأكلون يف بطوهنم نارا و سيصلون سعريا  ظلما إمنا
مث : هؤالء الزناة من أمتك قال : ياجربيل من هؤالء النساء ؟ قال : فسمعتهن يضججن إىل اهللا عز و جل قلت 

يا : ما كنت تأكل من حلم أخيك قلت كل : مضيت هنيهة فإذا أنا بقوم يقطع من جنوهبم اللحم قيلقمون فيقال له 
  و ذكر احلديث ] هؤالء اهلمازون اللمازون من أمتك : حربيل من هؤالء ؟ قال 

ملا عرج يب مررت بقوم هلم : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن أنس بن مالك قال [ و ذكر أبو داود 
الذين يأكلون حلوم الناس و : يا جربيل ؟ قال  من هؤالء: أظفار من حناس خيمشون و جوههم و صدورهم فقلت 

  ] يقعون يف أعراضهم 

  باب ماجاء يف بشرى املؤمن يف قربه

إذا وضع العبد الصاحل يف قربه احتوشته أعماله الصاحلة فتجيء مالئكة العذاب من قبل رجليه : قال كعب األحبار 
ال سبيل لكم عليه فقد أطال ظمأه هللا عز و جل : ام إليكم عنه قيأتون من قبل رأسه فيقول الصي: قتقول الصالة : 

إليكم عنه فقد أنصب نفسه و أتعب بدنه و حج و : يف دار الدنيا فيأتون من قبل جسمه فيقول احلج و اجلهاد 
كفوا عن صاحيب فكم من صدقة : جاهد هللا عز و جل ال سبيل لكم عليه فيأتون من قبل يديه فتقول الصدقة 

من : فيقال له : يدين حىت و قعت يف يد اهللا عز و جل ابتغاء لوجهه فال سبيل لكم عليه قال خرجت من هاتني ال
  هنيئا طبت حيا و طبت ميتا 

هذا ملن أخلص يف عمله و صدق اهللا يف قوله و فعله و أحسن نيته له يف سره و جهره فهو الذي تكون : قلت 



و بني ما تقدم من األبواب فإن الناس خمتلفو احلال يف  أعماله حجة له و دافعة عنه فال تعارض بني هذا الباب
  خلوص األعمال و اهللا أعلم 

  باب ما جاء يف التعوذ من عذاب القرب و فتنته

دخل علي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و عندي امرأة من اليهود : عن عائشة رضي اهللا عنها قالت [ النسائي 
: إمنا يفنت يهود قال عائشة : فارتاع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و قال إنكم تفتنون يف القبور : و هي تقول 

  هل شعرت أنه أوحى إيل : فلبثنا ليايل مث قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  ] فسمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يستعيذ من عذاب القرب : أنكم تفتنون يف القبور ؟ قال عائشة : 

و إنه قد أوحي إيل أنكم تفتنون يف القبور قريبا أو : عن أمساء عنه صلى اهللا عليه و سلم أنه قال [ ة و رورى األئم
ما علمك هبذا الرجل ؟ فأما املؤمن أو : يؤتى بأحدكم فيقال له : مثل فتنة الدجال ال أدري أي ذلك ؟ قالت أمساء 

من قد نعلم إنك : فأجبنا و أطعنا ثالث مرات مث يقال له  هو حممد رسول اهللا جاءنا بالبينات و اهلدى: املوقن فيقول 
ال أدري مسعت : فيقول : ال أدري أي ذلك ؟ قالت أمساء : لتؤمن به فنم صاحلا و أما املنافق أو املرتاب فيقول 

  لفظ مسلم ] الناس يقولون شيئا فقلت 
اللهم إين أعوذ بك من : سلم يدعو  كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و: عن أيب هريرة قال [ و خرج البخاري 

و األحاديث يف هذا املعىن ] عذاب القرب و من عذاب النار و من فتنة احمليا و املمات و من فتنة املسيح الدجال 
  كثرية جدا أخرجها األثبات الثقات 

  باب ما جاء أن البهائم تسمع عذاب القرب

عليه و سلم يف حائط لبين النجار على بغلة له و حنن معه إذ  بينما النيب صلى اهللا: عن زيد بن ثابت قال [ مسلم 
جاء به فكادت تلقيه و إذا أقرب ستة أو مخسة أو أربعة كذا كان احلريري يقول فقال من يعرف أصحاب هذه األقرب 

فلوال أن ال إن هذه األمة تبتلى يف قبورها : فمىت مات هؤالء ؟ قال ماتوا يف اإلشراك فقال : أنا قال : ؟ فقال رجل 
  ] تدافنوا لدعوت اهللا أن يسمعكم من عذاب القرب الذي أمسع 

إن أهل : دخلت علي عجوزان من عجائز يهود املدينة فقالتا : عن عائشة رضي اهللا عنها أنه قالت [ و خرج أيضا 
يا رسول : قلت القبور يعذبون يف قبورهم قالت فكذبتهما و مل أنعم أن أصدقهما فخرجتا و دخل على رسول اهللا ف

إن أهل القبور يعذبون يف قبورهم قال النيب صلى اهللا عليه و سلم : اهللا إن عجوزين من عجائز يهود املدينة قالتا 
خرجه البخاري ] فما رأيته بعد يف صالة إال يتعوذ من عذاب القرب : صدقتا إهنم يعذبون عذابا تسمعه البهائم قالت 

حدثنا وكيع عن األعمش عن شفيق عن [ و خرج هناد بن السري يف زهده ] لها تسمعه البهائم ك: [ أيضا و قال 
دخلت علي يهودية فذكرت عذاب القرب فكذبتها فدخل النيب صلى اهللا عليه و سلم : عائشة رضي اهللا عنها قالت 

حىت تسمع  و الذي نفسي بيده إهنم ليعذبون يف قبورهم: علي فذكرت ذلك له فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم 
  ] البهائم أصواهتم 

و إمنا حادت به البغلة ملا مسعت من صوت املعذبني و إمنا مل يسمعه من يعقل من اجلن و : قال علماؤنا : فصل 
احلديث فكتمه اهللا سبحانه عنا حىت نتدافن حبكمته ] لوال أن ال تدافنوا : [ اإلنس لقوله عليه الصالة و السالم 

انية لغلبة اخلوف عند مساعه فال نقدر على القرب من القرب للدفن أو يهلك احلي عند مساعه إذ اإلهلية و لطائفه الرب



ال يطاق مساع شيء من عذاب اهللا يف هذه الدار لضعف هذه القوى أال ترى أنه إذا مسع الناس صعقة الرعد 
تضربه املالئكة مبطارق احلديد القاصف أو الزالزل اهلائلة هلك كثري من الناس و أين صعقة الرعد من صيحة الذي 

  ] و لو مسعها انسان لصعق : [ اليت يسمعها كل من يليه ؟ و قد قال صلى اهللا عليه و سلم يف اجلنازة 
هذا و هو على رؤوس الرجال من غري ضرب و ال هوان فكيف إذا حل به اخلزي و النكال و اشتد عليه : قلت 

  مغفرته و عفوه و رمحته مبنه العذاب و الوبال ؟ فنسأل اهللا معافاته و 
ـ : قال أبو حممد عبد احلق : حكاية  حدثين الفقيه أبو احلكم بن برجان ـ و كان من أهل العلم و العمل رمحه اهللا 

أهنم دفنوا ميتا بقريتهم من شرق إشبيلية فلما فرغوا من دفنه قعدوا ناحية يتحدثون و دابة ترعى قريبا منهم فإذا 
ـ الدابة قد أقبلت م سرعة إىل القرب فجعلت أذهنا عليه كأهنا تسمع مث ولت فارة كذلك ـ فعلت مرة بعد أخرى 

إهنم ليعذبون عذابا تسمعه : [ فذكرت عذاب القرب و قول النيب صلى اهللا عليه و سلم : قال أبو احلكم رمحه اهللا 
ملا قرأ القارىء هذا احلديث يف عذاب  و اهللا عز و جل أعلم مبا كان من أمر ذلك امليت ذكر هذه احلكاية] البهائم 

  و حنن إذ ذاك نسمع عليه كتاب مسلم بن احلجاج رضي اهللا عنه : القرب 

  باب ما جاء أن امليت يسمع ما يقال

إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان : عمر بن اخلطاب حدث عن أهل بدر فقال : عن أنس بن مالك [ مسلم 
فو الذي بعثه باحلق نبيا ما : هذا مصرع فالن غدا إن شاء اهللا قال فقال عمر : س يقول يرينا مصارع أهل بدر باألم

فجعلوا يف بئر بعضهم على بعض فانطلق رسول اهللا : أخطأوا احلدود اليت حد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
وعدكم اهللا و رسوله حقا فإين يا فالن بن فالن هل و جدمت ما : صلى اهللا عليه و سلم حىت انتهى إليهم فقال 

ما أنتم بأمسع ملا : يا رسول اهللا كيف تكلم أجسادا ال أرواح فيها ؟ قال : وجدت ما وعدين ريب حقا ؟ فقال عمر 
أقول منهم غري أهنم ال يستطيعون أن يردوا علي شيئا و عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ترك قتلى بدر ثالثا 

يا أبا جهل بن هشام يا أمية بن خلف يا عتبة بن ربيعة يا شيبة بن ربيعة أليس قد و : م فقال فقام عليهم فناداه
يا : فسمع عمر قول النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال ! جدمت ما وعدكم ربكم حقا فإين وجدت ماو عدين ريب حقا 

سي بيده ما أنتم بأمسع ملا أقول منهم وقد جيفوا ؟ قال جهنم و الذي نف! و أىن جييبون ! رسول اهللا كيف يسمعون 
  مث أمر هبم فسحبوا فالفوا يف قليب بدر ] ولكنهم ال يقدرون أن جييبوا 

  اعلم رمحك اهللا أن عائشة رضي اهللا عنها قد أنكرت هذا املعىن : فصل 
ال تعارض بينهما و } و ما أنت مبسمع من يف القبور { و قوله } فإنك ال تسمع املوتى { : و استدلت بقوله تعاىل 

ألنه جائز أن يكونوا يسمعون يف وقت ما أو يف حال ما فإن ختصيص العموم ممكن و صحيح إذا و جد املخصص و 
و ] إنه ليبسمع قرع نعاهلم : [ قد و جد هنا بدليل ما ذكرناه ـ و قد تقدم ـ و بقوله عليه الصالة و السالم 

وابه هلما و غري ذلك مما ال ينكر و قد ذكر ابن عبد الرب يف كتاب باملعلوم من سؤال امللكني للميت يف قربه و ج
ما من أحد مير بقرب : [ قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : التمهيد و االستذكار من حديث ابن عباس قال 

: يفوا معناه أخيه املؤمن كان يعرفه يف الدنيا فيسلم عليه إال عرفه و رد علي السالم صححه أبو حممد عبد احلق و ج
  أنتنوا 

  اآلية } يثبت اهللا الذين آمنوا بالقول الثابت يف احلياة الدنيا { : باب قوله تعاىل 
يثبت اهللا الذين آمنوا بالقول الثابت يف احلياة { : عن الرباء بن عازب عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ] مسلم 



اهللا ريب و نيب حممد فذلك حممد قوله : يقال له من ربك ؟ فيقول نزلت يف عذاب القرب : قال } الدنيا و يف اآلخرة 
  } يثبت اهللا الذين آمنوا بالقول الثابت يف احلياة الدنيا و يف اآلخرة { : 

  و يف رواية أنه قول الرباء و مل يذكر النيب صلى اهللا عليه و سلم 
هو حممول على أن النيب صلى اهللا عليه و سلم و هذا الطريق و إن كان موقوفا فهو ال يقال من جهة الرأي ف: قلت 

قاله كما يف الرواية األوىل و كما خرجه النسائي و ابن ماجه يف سننهما و البخاري يف صحيحه و هذا لفظ البخاري 
 :  
حدثنا شعبة بن علقمة بن مرثد عن سعد بن عبيدة عن الرباء بن عازب عن النيب : حدثنا جعفر بن عمر قال [ 

إذا أقعد العبد املؤمن يف قربه أتى مث يشهد أن ال إله إال اهللا و أن حممدا رسول اهللا : ليه و سلم قال صلى اهللا ع
الرباء بن [ و خرجه أبو داود يف سننه فقال فيه ] اآلية } يثبت اهللا الذين آمنوا بالقول الثابت { : فذلك قوله 

إذا سئل يف القرب فشهد أن ال إله إال اهللا و أن حممدا  إن املسلم: عازب أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
و قد مضى هذا املعىن ] } يثبت اهللا الذين آمنوا بالقول الثابت يف احلياة الدنيا و يف اآلخرة { رسول اهللا فذلك قوله 

  يف حديث الرباء الطويل مرفوعا و احلمد اهللا 
كنا يف : عباس و أبو سعيد اخلدري قال أبو سعيد اخلدري أيب هريرة و ابن مسعود و ابن [ و قد روى هذا اخلرب 

جنازة مع النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال يا أيها الناس إن هذه األمة تبتلى يف قبورها فإذا اإلنسان دفن و تفرق 
 إله أشهد أن ال: ما تقول يف هذا الرجل ؟ فإن كان مؤمنا قال : عنه أصحابه جاءه ملك بيده مطراق فأقعده فقال 

إال اهللا وحده ال شريك له و أشهد أن حممدا عبده و رسوله فيقول له صدقت فيفتح له باب إىل النار فيقول له هذا 
ال : ال أدري فيقال له : ما تقول يف هذا الرجل ؟ فيقول : منزلك لو كفرت بربك و أما الكافر و املنافق فيقول له 

فيقال له هذا منزلك لو آمنت بربك فأما إذ كفرت فإن اهللا أبدلك به دريت و ال تليت مث يفتح له باب إىل اجلنة 
  ] هذا مث يفتح له باب إىل النار مث يقمعه امللك باملطراق قمعة يسمعه خلق اهللا كلهم إال الثقلني 

ما أحد يقوم على رأسه ملك بيده مطراق إال هيل عند ذلك : قال بعض أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
يثبت اهللا الذين آمنوا بالقول الثابت يف احلياة الدنيا و يف اآلخرة و { : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم [ 

  ] } يضل اهللا الظاملني و يفعل اهللا ما يشاء 
صحت األخبار عن النيب صلى اهللا عليه و سلم يف عذاب القرب على اجلملة فال مطعن فيها و ال معارض هلا : فصل 
و اعلم أن : أن الكافر يفنت يف قربه و يسأل و يهان و يعذب قال أبو حممد عبد احلق : فيما تقدم من اآلثار و جاء 

عذاب القرب ليس خمتصا بالكافرين و ال موقوفا على املنافقني بل يشاركهم فيه طائفة من املؤمنني و كل على حال 
لنصوص املتقدمة يف عذاب القرب إمنا جاءت يف الكافر و من عمله و ما استوجبه من خطبئته و زهللا و إن كانت تلك ا

أن الفتنة يف القرب ال تكون إال ملؤمن أو : اآلثار الثابتة تدل على : املنافق قال أبو عمر بن عبد الرب يف كتاب التمهيد 
احد املبطل فليس منافق ممن كان منسوبا إىل أهل القبلة و دين اإلسالم من حقن دمه بظاهر الشهادة و أما الكافر اجل

ممن يسأل عن ربه و دينه و نبيه و إمنا يسأل عن هذا أهل اإلسالم و اهللا أعلم فيثبت اهللا الذين آمنوا بالقول الثابت 
إن هذه : [ و يرتاب املبطلون قال ابن عبد الرب و يف حديث زيد بن ثابت عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال 

منهم من يرويه تسأل و على هذا الفظ حيتمل أن تكون هذه األمة خصت بذلك و هذا  و] األمة تبتلى يف قبورها 
  أمر ال يقطع عليه و اهللا أعلم 

و إمنا سؤال امليت يف هذه األمة خاصة ألن األمم قبلنا كانت الرسل : و قال أبو عبد اهللا الترمذي يف نوادر األصول 



ا و عوجلوا بالعذاب فلما بعث اهللا حممدا صلى اهللا عليه و سلم تأتيهم بالرسالة فإذا أبوا كفت الرسل و اعتزلو
أمسك عنهم العذاب و أعطى السيف حىت يدخل } و ما أرسلناك إال رمحة للعاملني { : بالرمحة و أمانا للخلق فقال 

الكفر و  يف دين اإلسالم من دخل ملهابة السيف مث يرسخ يف قلبه فأمهلوا فمن هنا ظهر أمر النفاق فكانوا يسرون
يعلنون اإلميان فكانوا بني املسلمني يف ستر فلما ماتوا قيض اهللا هلم فتاين القرب ليستخرج سترهم بالسؤال و ليميز 

  اهللا اخلبيث من الطيب فيثبت الثابت يف احلياة الدنيا و يضل اهللا الظاملني 
أن الكافر : يت ذكرناها من قبل تدل على قول أيب حممد عبد احلق أصوب و اهللا أعلم فإن األحاديث ال: قال املؤلف 

  يسأله امللكان و خيتربانه بالسؤال و يضرب مبطارق من حديد على ما تقدم و اهللا أعلم 

  باب ما ينجي املؤمن من أهوال القرب و فتنته و عذابه

  رباط قتل قول بطن زمان : و ذلك مخسة أشياء 
رباط يوم و ليلة خري من :  صلى اهللا عليه و سلم يقول مسعت رسول اهللا: عن سلمان قال [ روى مسلم : األول 

فالرباط من ] صيام شهر و قيامة و إن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله و أجرى عليه رزقه و أمن من الفتان 
 عن أبيه عن أيب هريرة عن[ أفضل األعمال اليت يبقى ثواهبا بعد املوت كما جاء يف حديث العالء بن عبد الرمحن 

و قد تقدم و هو ] احلديث ] [ إذا مات اإلنسان انقطع عمله إال من ثالثة : النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 
حديث صحيح انفرد بإخراجه مسلم و كذلك ما أخرجه ابن ماجه و أبو نعيم من أنه يلحق امليت بعد موته فإن 

و الولد الصاحل مبوته و النخل بقطعه إىل غري ذلك  ذلك مما ينقطع بنفاده و ذهابه كالصدقة بنفادها و العلم بذهابه
و إن مات أجرى عليه : [ مما ذكر و الرباط يضاعف أجره لصاحبه إىل يوم القيامة لقوله عليه الصالة و السالم 

: عن فضالة بن عبيد عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال [ و قد جاء مفسرا مبينا يف كتاب الترمذي ] عمله 
ت خيتم على عمله إال الذي مات مرابطا يف سبيل اهللا فإنه ينمو له عمله إىل يوم القيامة و يأمن من فتنة القرب كل مي

و ال معىن للنماء إال ] و يؤمن من فتاين القرب : [ حديث حسن صحيح و أخرجه أبو داود مبعناه و قال : قال ] 
هي فضل دائم من اهللا تعاىل ألن أعمال الرب ال يتمكن  املضاعفة و هي غري موقوفة على سبب فتنقطع بانقطاعه بل

منها إال بالسالمة من العدو و التحرز منهم حبراسته بيضة الدين و إقامة شعائر اإلسالم و هذا العمل الذي جيري 
  عليه ثوابه هو ما كان يعمله من األعمال الصاحلة 

من مات مرابطا يف :  صلى اهللا عليه و سلم قال عن أيب هريرة عن رسول اهللا[ و خرجه ابن ماجه بإسناد صحيح 
سبيل اهللا أجرى اهللا عليه عمله الصاحل الذي كان يعمل و أجرى عليه و أمن من الفتان و يبعثه رزقه اهللا أمينا من 

  ] الفزع األكرب 
ة رضي اهللا عن جبري بن بكري و كبري بن مرة و عمرو بن األسود عن العرباض بن ساري[ و خرج أبو نعيم احلافظ 

كل عمل ينقطع عن صاحبه إذا مات إال املرابط يف سبيل اهللا فإنه : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : عنه 
  ] ينمي عليه عمله جيري عليه رزقه إىل يوم احلساب 

  املوت حالة الرباط و اهللا أعلم : و يف هذا احلديث و حديث فضالة بن عبيد قيد ثان و هو 
من رابط ليلة يف سبيل اهللا كانت : ن عثمان بن عفان قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول ع[ و روى 

  ] له كألف ليلة صيامها و قيامها 
لرباط يوم يف سبيل اهللا من وراء عورة : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن أيب بن كعب قال [ و روي 



ن أعظم أجرا من عبادة مائة سنة صيامها و قيامها و رباط يوم يف سبيل اهللا من املسلمني حمتسبا من غري شهر رمضا
من عبادة ألف سنة : [ أراه قال ] وراء عورة املسلمني حمتسبا من شهر رمضان أفضل عند اهللا و أعظم أجرا 

سنات و جيري له أجر صيامها و قيامها فإن رده اهللا إىل أهله ساملا مل يكتب عليه سيئة ألف سنة و يكتب له من احل
فدل هذا احلديث على أن رباط يوم يف شهر رمضان حيصل به الثواب الدائم و إن مل ميت ] الرباط إىل يوم القيامة 

مرابطا و اهللا أعلم أخرجه عن حممد بن إمساعيل بن مسرة حدثنا حممد بن يعلى السلمي حدثنا عمرو بن صبيح عن 
  بن كعب فذكره  عبد الرمحن بن عمرو عن مكحول عن أيب

مرابطا فارسا : هو املالزمة يف سبيل اهللا مأخوذ من ربط اخليل مث مسي مالزم لثغر من ثغور املسلمني : مسألة الرباط 
فذلكم : [ كان أو راجال و اللفظة مأخوذة من الرباط و قول النيب صلى اهللا عليه و سلم يف منتظري الصالة 

سبيل اهللا و الرباط اللغوي هو األول و هو الذي يشخص إىل ثغر من الثغور إمنا هو تشبيه بالرباط يف ] الرباط 
لريابط فيه مدة ما فأما سكان الثغور دائما بأهلهم الذي يعمرون و يكتسبون هناك فهم و إن كانوا محاة فليسوا 

  هللا  مبرابطني قاله علماؤنا و قد بيناه يف كتاب اجلامع ألحكام القرآن من سورة آل عمران و احلمد
عن راشد بن سعد عن رجل من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن رجال قال يا [ روى النسائي : الثاين 

  ] كفى ببارقة السيوف على رأس فتنة : رسول اهللا ما بال املؤمنني يفتنون يف قبورهم إال الشهيد ؟ قال 
قال رسول اهللا صلى : املقدام بن معدي كرب قال  عن[ و خرج ابن ماجة يف سننه و الترمذي يف جامعه و غريمها 

يغفر له يف أول دفعة و يرى مقعده من اجلنة و جيار من عذاب : للشهيد عند اهللا ست خصال : اهللا عليه و سلم 
القرب و يأمن من الفزع األكرب و يوضع على رأسه تاج الوقار الياقوتة منه خري من الدنيا و ما فيها و يزوج إثنتني و 

لفظ الترمذي و قال حديث حسن صحيح غريب و ] عني زوجة من احلور العني و يشفع يف سبعني من أقاربه سب
و يوضع على رأسه تاج الوقار : [ بدل ] و حيلى حلة اإلميان : يغفر له يف أول دفعه من دمه قال : [ قال ابن ماجه 

حدثنا : حدثين جبري بن سعد و قال الترمذي : ال حدثنا هشام بن عمار حدثنا إمساعيل بن عياش ق: قال ابن ماجه ] 
حدثنا بقية بن الوليد عن جبري بن سعد عن خالد بن معدان : حدثنا نعيم بن محاد قال : عيد اهللا بن عبد الرمحن قال 

  عن املقدام بن معدي كرب فذكره 
و على ] سبع : [ احلديث و هي يف منت ] ست خصال : [ قال املؤلف و وقع يف مجيع نسخ الترمذي و ابن ماجه 

أبو بكر أمحد بن سليمان النجاد بسنده عن [ تكون مثانية و كذا ذكره ] و حيلى حبلة اإلميان : [ ما ذكر ابن ماجه 
  ] للشهيد عند اهللا مثانية خصال : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : املقدام بن معدي كرب قال 

ضرب رجل من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خباءه : قال  عن ابن عباس[ روى الترمذي : الثالث 
على قربه و هو ال حيسب أنه قرب فإذا قرب إنسان يقرأ سورة امللك حىت ختمها فأتى النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال 

ىت ختمها فقال يا رسول اهللا ضربت خبائي على قرب و أنا ال أحسب أنه قرب فإذا بقرب إنسان يقرأ سورة امللك ح: 
قال حديث حسن غريب و خرج أيضا عنه ] هي املانعة هي املنجية تنجيه من عذاب القرب : صلى اهللا عليه و سلم 
و روي أهنا اجملادلة جتادل عن صاحبها ] أن من قرأها كل ليلة جاءت جتادل عن صاحبها : [ صلى اهللا عليه و سلم 

  ل ليلة مل يضره الفتان يعين قارئها يف القرب و روي أن من قرأها ك
: و أنبأنا الشيخ الفقيه اإلمام احملدث أبو العباس أمحد بن عمر األنصاري القرطيب بثغر اإلسكندرية محاه اهللا قال 

حدثين : حدثين الشيخ الصاحل أبو بكر حممد بن عبد اهللا بن العريب املعافري ابن أخي الشيخ اإلمام أيب بكر قال 
يونس بن أيب احلسني بن أيب الربكات اهلامشي البغدادي حدثنا أبو الوقت عن الداودي عن  الشيخ الشريف أبو حممد



احلموي عن أيب إسحاق إبراهيم بن خزمي الشاشي عن عبد اهللا بن محيد الكشي عن إبراهيم بن احلكم عن أبيه عن 
بلى يا ابن عباس : ل الرجل أال أحتفك حبديث تفرح به ؟ قا: عكرمة عن ابن عباس رضي اهللا عنه أنه قال لرجل 

احفظها و علمها أهلك و مجع ولدك و صبيان بيتك و جريانك فإهنا } تبارك الذي بيده امللك { : رمحك اهللا قال 
املنجية و اجملادلة جتادل أو ختاصم يوم القيامة عند رهبا لقارئها و تطلب له إىل رهبا أن ينجيه من عذاب النار إذا 

لوددت أهنا يف قلب [ اهللا هبا صاحبها من عذاب القرب قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كانت يف جوفه و ينجي 
و أخربناه عاليا الشيخ احملدث أبو عبد اهللا حممد بن إبراهيم األنصاري التلمساين بثغر ] كل إنسان من أميت 

} قل هو اهللا أحد { ءة الرجل أن قرا: اإلسكندرية عن شيخه الشريف أيب حممد يونس عن أيب الوقت و قد تقدم 
  يف مرض املوت تنجي من ذلك 

من مات مريضا مات شهيدا : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن أيب هريرة قال [ روى ابن ماجه : الرابع 
  ] و وقى فتنة القرب و غدى و ريح عليه برزقه من اجلنة 

كنت جالسا عند سليمان بن صرد و : هللا بن يسار يقول مسعت عبد ا: عن جامع بن شداد قال [ و خرج النسائي 
أمل يقل رسول : خالد بن عرفطة فذكرا أن رجال مات ببطنه فإذا مها يشتهيان أن يشهدا جنازته فقال أحدمها لآلخر 

 حدثنا: أخرجه أبو داود الطيالسي يف مسنده قال ] من يقتله بطنه مل يعذب يف قربه : اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  بلى : شعبة قال أخربين جامع بن شداد فذكره و زاد فقال اآلخر 

: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن ربيعة بن سيف عن عبد اهللا بن عمرو قال [ روى الترمذي : اخلامس 
س إسناده قال هذا حديث حسن غريب و لي] ما من مسلم ميوت يوم اجلمعة أو ليلة اجلمعة إال وقاه اهللا فتنة القرب 

مبتصل ربيعة بن سيف إمنا يروي عن عبد الرمحن احلبلي عن عبد اهللا بن عمرو و ال نعرف لربيعة بن سيف مساعا من 
  عبد اهللا بن عمرو 

عن ربيعة بن سيف اإلسكندري عن عياض بن [ قد خرجه أبو عبد اهللا الترمذي يف نوادر األصول متصال : قلت 
من مات يوم اجلمعة أو ليلة : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : و قال عقبة الفهري عن عبد اهللا بن عمر

ـ أعين عبد اهللا بن عمرو الترمذي قال ] اجلمعة وقاه اهللا فتنة القرب  مسعت رسول اهللا : و خرجه علي بن معبد عنه 
[ و أخرجه أبو نعيم احلافظ ]  من مات يوم اجلمعة أو ليلة اجلمعة وقى فتنة القرب: [ صلى اهللا عليه و سلم يقول 

من مات ليلة : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : من حديث حممد بن املنكدر عن جابر رضي اهللا عنه قال 
غريب من حديث جابر و ] اجلمعة أو يوم اجلمعة أجري من عذاب القرب و جاء يوم القيامة و عليه طابع الشهداء 

  وجيهي و هو مدين فيه لني عن حممد بن جابر حممد تفرد به عمر بن موسى ال
اعلم رمحك اهللا أن هذا الباب ال يعارض ما تقدم من األبواب بل خيصصها و يبني من ال يسأل يف : قلت : فصل 

قربه و ال يفنت فيه ممن جيري عليه السؤال و يقاسي تلك األهوال و هذا كله ليس فيه مدخل للقياس و ال جمال 
  فيه التسليم و االنقياد لقول الصادق املرسل إىل العباد صلى اهللا عليه و سلم  للنظر فيه و إمنا

إذا دخل امليت يف قربه مثلت له : عن جابر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال [ و قد روى ابن ماجه يف سننه 
القرب فال تعارض و و لعل هذا ممن وقى فتنة ] دعوين أصلي : الشمس عند غروهبا فيجلس فيمسح عينيه و يقول 

  احلمد هللا 
أنه لو كان يف هؤالء املقتولني : معناه ] كفي ببارقة السيوف على رأسه فتنة [ قوله عليه السالم يف الشهيد : فصل 

الفرار و الروغان عند ذلك و من شأن : نفاق كان إذا التقى الزحفان و برقت السيوف فروا ألنه من شأن املنافق 



لتسليم هللا نفسا و هيجان محية اهللا و التعصب له إلعالء كلمته فهذا قد أظهر صدق ما يف ضمريه البذل و ا: املؤمن 
  حيث برز للحرب و القتل فلماذا يعاد عليه السؤال يف القرب ؟ قاله الترمذي احلكيم 

م ذكره يف و إذا كان الشهيد ال يفنت فالصديق أجل خطرا و أعظم أجرا فهو أحرى أن ال يفنت ألنه املقد: قلت 
و قد } فأولئك مع الذين أنعم اهللا عليهم من النبيني و الصديقني و الشهداء { : التنزيل على الشهداء يف قوله تعاىل 

جاء يف املرابط الذي هو أقل مرتبة من الشهيد أنه ال يفنت فكيف مبن هو أعلى مرتبة منه و من الشهيد ؟ و اهللا أعلم 
  فتأمله 
عام يف مجيع األمراض لكن قيده قوله يف احلديث ] من مات مريضا مات شهيدا : [ م قوله عليه السال: فصل 
  : و فيه قوالن ] من يقتله بطنه : [ اآلخر 

أنه الذي يصيبه الذرب و هو اإلسهال تقول العرب أخذه البطن إذا أصابه الداء و ذرب اجلرح إذا مل : أحدمها 
  يقبل الدواء و ذربت معدته فسدت 

أنه االستسقاء و هو أظهر القولني فيه ألن العرب تنسب موته إىل بطنه تقول قتله بطنه يعنون الداء الذي : الثاين 
أصابه يف جوفه و صاحب االستسقاء قل إن ميوت إال بالذرب فكأنه قد مجع الوصفني و غريمها من األمراض و 

حني مكوته و مثل ذلك صاحب السل إذ  الوجود شاهد للميت بالبطن إن عقله ال يزال حاضرا و ذهنه باقيا إىل
موت اآلخر إمنا يكون بالذرب و ليست حالة هؤالء كحال من ميوت فجأة أو من ميوت بالسام و الربسام و 

احلميات املطبقة أو القولنج أو احلصاة فتغيب عقوهلم لشدة اآلالم و لزوم أدمغتهم و لفساد أمزجتها فإذا كان احلال 
  نه حاضر و هو عارف و اهللا أعلم هكذا فامليت ميوت و ذه

  باب منه 
حدثنا : حدثنا حممد بن حرب الواسطي قال : حدثنا ابن سعيد قال : حدثنا عبد اهللا بن حممد قال : [ أبو نعيم قال 

مسعت خيثمة بن عبد : حدثنا حممد بن حجادة عن طلحة بن مصرف قال : حدثنا مهام قال : نصر بن محاد قال 
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من وافق موته عند انقضاء رمضان دخل : بن مسعود قال الرمحن حيدث عن ا

غريب من ] اجلنة و من وافق موته عند انقضاء عرفة دخل اجلنة و من وافق موته عند انقضاء صدقته دخل اجلنة 
  حديث طلحة مل نكتبه إال من حديث نصر عن مهام 

  مقعده بالغداة و العشيباب ما جاء أن امليت يعرض عليه 

إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعدة : عن ابن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال [ البخاري و مسلم 
بالغداة و العشي إن كان من أهل اجلنة فمن أهل اجلنة و إن كان من أهل النار فمن أهل النار يقال هذا مقعدك حىت 

  ] يبعثك اهللا إليه يوم القيامة 
و هذا ضرب من العذاب : قال علماؤنا ] عرض على مقعده : [ و يروى ] عرض عليه مقعده : [ قوله : فصل 

كبري و عندنا املثال يف الدنيا وذلك كمن عرض عليه القتل أو غريه من آالت العذاب أو من يهدد به من غري أن 
النار يعرضون عليها {  التنزيل يف حق الكافرين يرى اآللة و نعوذ باهللا من عذابه و عقابه بكرمه و رمحته و جاء يف

فأخرب تعاىل أن الكافرين يعرضون على النار كما أن أهل السعادة يعرضون على اجلنان باخلرب } غدوا و عشيا 
الصحيح يف ذلك و هل كان مؤمن يعرض على اجلنان ؟ فقيل ذلك خمصوص باملؤمن الكامل اإلميان و من أراد اهللا 

نار و أما من أنفذ اهللا عليه وعيده من اخللطني الذين خلطوا عمال صاحلا و آخر سيئا فله مقعدان يرامها إجناءه من ال



مجيعا كما أنه يرى عمله شخصني يف وقتني أو يف وقت واحد قبيحا و حسنا و قد حيتمل أن يراد بأهل اجلنة كل من 
  يدخلها كيفما كان و اهللا أعلم 
ى الروح وحده و جيوز أن يكون مع جزء من البدن و جيوز أن يكون عليه مع مجيع مث قيل هذا العرض إمنا هو عل

انظر إىل مقعدك من النار قد أبدلك اهللا : اجلسد فريد إليه الروح كما ترد عند املسألة حني يقعده امللكان و يقال له 
و قد ضرب بعض العلماء به مقعدا من اجلنة و كيفما كان فإن العذاب حمسوس و األمل موجود و األمر شديد 

لتعذيب الروح مثال يف النائم فإن روحه تعذب أو تنعم و اجلسد ال حيس بشيء من ذلك و قال عبد اهللا بن مسعود 
هذه دراكم فذلك قوله تعاىل : أرواح آل فرعون يف أجواف طري سود يعرضون على النار كل يوم مرتني يقال هلم : 
أن أرواحهم يف جوف طري سود تغدو على جهنم و تروح : و عنه أيضا } ا النار يعرضون عليها غدوا و عشي{ : 

  كل يوم مرتني فذلك عرضها 
أصبحنا و : كان أبو هريرة إذا أصبح ينادي : مسعت ميمون بن ميسرة يقول : و روى شعبة عن يعلى بن عطاء قال 

د هللا و عرض آل فرعون على النار فال أمسينا و احلم: احلمد هللا و عرض آل فرعون على النار و إذا أمسى ينادي 
إن أرواحهم يف صخرة سوداء حتت األرض السابعة على : يسمع أيا هريرة أحد إال تعوذ باهللا من النار و قد قيل 

شفري جهنم يف حواصل طري سود و الغداة و العشي إمنا هو بالنسبة إلينا على ما اعتدناه ال هلم إذ اآلخرة ليس فيها 
اجلواب عنهما واحد و : قلنا } و هلم رزقهم فيها بكرة و عشيا { : ح فإن قيل فقد قال اهللا تعاىل مساء و ال صبا

  سيأيت له مزيد بيان يف وصف اجلنان إن شاء اهللا تعاىل 

  باب ما جاء أن أرواح الشهداء يف اجلنة دون أرواح غريهم

و ] ا مقعدك حىت يبعثك اهللا إليه يوم القيامة هذ: ابن عمر [ يدل على ذلك قوله عليه الصالة و السالم يف حديث 
  هذه حالة خمتصة بغري الشهداء 

و ال حتسنب الذين قتلوا يف سبيل { : سألنا عبد اهللا بن مسعود عن هذه اآلية : و يف صحيح مسلم عن مسروق قال 
معلقة بالعرش تسرح من  أرواحهم يف جوف طري خضر هلا قناديل: [ فقال } اهللا أمواتا بل أحياء عند رهبم يرزقون 

أي شيء : هل تشتهون شيئا ؟ قالوا : اجلنة حيث شاءت مث تأوي إىل تلك القناديل فاطلع إليهم رهبم اطالعة فقال 
نشتهي و حنن نسرح يف اجلنة حيث نشاء ؟ ففعل هبم ذلك ثالث مرات فلما رأوا أهنم لن يتركوا من أن يسألوا 

يف أجسادنا حىت نقتل يف سبيلك مرة أخرى فلما رأى أن ليس هلم حاجة تركوا  يا رب نريد أن ترد أرواحنا: قالوا 
 [  

  : و هنا اعتراضات مخسة : قلت : فصل 
ما من أحد مير بقرب أخيه املؤمن كان يعرفه يف الدنيا فيسلم [ ما قولكم يف احلديث الذي ذكرمت : إن قيل : األول 

  هو عموم خيصصه ما ذكرناه فهو حممول على غري الشهداء : ؟ قلنا ] عليه إال عرفه و رد عليه السالم 
عن ابن شهاب عن عبد الرمحن بن كعب بن مالك األنصاري أنه أخربه أن أباه [ فقد روى مالك : فإن قيل : الثاين 

إن نسمة املؤمن طائر يعلق يف شجر اجلنة : كعب بن مالك كان حيدث أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
قال أهل اللغة تعلق بضم الالم تأكل يقال علقت تعلق علوقا و يروى : ؟ قلنا ] رجعه اهللا إىل جسده يوم يبعثه حىت ي

: تسرح و هذه حالة الشهداء ال غريهم بدليل احلديث املتقدم و قوله تعاىل : يعلق بفتح الالم و هو األكثر و معناه 
ال يتعجل األكل و النعيم ألحد إال للشهيد يف سبيل اهللا بإمجاع و ال يرزق إال حي ف} بل أحياء عند رهبم يرزقون { 



من األمة حكاه القاضي أبو بكر بن العريب يف سراج املريدين و غري الشهيد خبالف هذا الوصف إمنا ميأل عليه قربه 
حىت يرجعه [ نسمة املؤمن أي روح املؤمن الشهيد يدل عليه قوله يف نفس احلديث : خضرا و يفسح له فيه و قوله 

  ] اهللا تعاىل إىل جسده يبعثه 
إذا : [ فقد جاء أنه األرواح تتالقى يف السماء و اجلنة يف السماء يدل على قوله عليه السالم : فإن قيل : الثالث 

ال يلزم من تالقي األرواح يف السماء أن : و يف رواية أبواب اجلنة ؟ قلنا ] دخل رمصان فتحت أبواب السماء 
ها يف اجلنة بل أرواح املؤمنني غري الشهداء تارة تكون يف األرض على أفنية القبور و تارة يف السماء ال يف يكون تالقي

اجلنة و قد قل إهنا تزور قبورها كل يوم مجعة على الدوام و لذلك تستحي زيارة القبور ليلة اجلمعة و يوم اجلمعة و 
  بكرة السبت فيما ذكر العلماء و اهللا أعلم 

و حبديث اجلرائد يستدل الناس على أن األرواح يف القبور تعذب أو تنعم و هو أبني يف ذلك من : العريب  قال ابن
ألن عرض مقعده ليس فيه ] إذا مات أحدكم عرض عليه مقعده بالغداة و العشي [ حديث ابن عمر يف الصحيح 

  يف قبورهم و كذلك حديث اليهود بيان عن موضعه الذي يراه منه و حديث اجلرائد نص على أن أولئك يعذبون 
ما من أحد مير بقرب أخيه املسلم كان : [ أن يكون قوله عليه السالم : و حيتمل على ما ذكرناه و اهللا أعلم : قلت 

  حىت ال تتناقض األخبار و اهللا أعلم ] يعرفه يف الدنيا و روحه يف قربه إال عرفه ورد عليه السالم 
و الذي نفسي بيده لو أن رجال قتل يف سبيل اهللا مث أحيي مث : [ ى اهللا عليه و سلم فإن قيل فقد قال صل: الرابع 

  ] قتل مث أحيي و عليه دين ما دخل اجلنة حىت يقضي عنه 
و هذا يدل على أن ببعض الشهداء ال يدخلون اجلنة من حني القتل و ال تكون أرواحهم يف جوف طري و ال تكون 

عن ابن عباس عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال [ قد خرج ابن وهب بإسناده  :يف قبورهم فأين تكون ؟ قلنا 
فلعلهم هؤالء أو من منعه من ] الشهداء على بارق هنر بباب اجلنة خيرج عليهم رزقهم من اجلنة بكرة و عشيا : 

ا أحوال الشهداء طبقات دخول اجلنة حقوق اآلدميني إذ الدين ليس خمتصا باملال على ما يأيت و هلذا قال علماؤن
من مات مريضا مات شهيدا و غدى و : [ خمتلفة و منازل متباينة جيمعها أهنم يرزقون و قد تقدم قوله عليه السالم 

  كم الشهداء ؟ إن شاء اهللا تعاىل : و هذا نص يف أن الشهداء خمتلفو احلال و سيأيت ] ريح برزقه من اجلنة 
: مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول : عن أيب أمامة قال [ ماجه فقد روي ابن : فإن قيل : اخلامس 

لشهيد البحر مثل شهيدي الرب و املائد يف البحر كاملتشحط يف دمه يف الرب و ما بني املوجتني كقاطع الدنيا يف طاعة 
أرواحهم و يغفر لشهيد  اهللا عز و جل و إن اهللا و كل ملك املوت بقبض األرواح إال شهيد البحر فإنه يتوىل قبض

الدين إذا أخذه املرء يف حق واجب : قلنا ] الرب الذنوب كلها إال لدين و لشهيد البحر الذنوب كلها و الدين ؟ 
لفاقة أو عسر و مات و مل يترك وفاء فإن اهللا تعاىل ال حييسه عن اجلنة إن شاء اهللا شهيدا كان أو غريه ألن على 

من ترك دينا أو ضياعا فعلى اهللا و : [ ينه قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم السلطان فرضا أن يؤدي عنه د
  ] رسوله و من ترك ماال فلورثته فإن مل يؤد عنه السلطان فإن اهللا تعاىل يقضي عنه و يرضى خصمه 

: عليه و سلم  قال رسول اهللا صلى اهللا: عن عبد اهللا بن عمر قال [ و الدليل على ذلك ما رواه ابن ماجه يف سننه 
الرجل تضعف قوته يف : إن الدين يقتص أو مقتص من صاحبه يوم القيامة إذا مات إال من تدين يف ثالث خالل 

سبيل اهللا فيستدين ليتقوى به لعدو اهللا و عدوه و رجل ميوت عنده رجل مسلم ال جيد ما يكفنه فيه و يواريه إال 
و أما من دان ] على دينه فإن اهللا يقضي عن هؤالء يوم القيامة بدين و رجل خاف على نفسه العزبة فينكح خشية 

يف سفه أو سرف فمات و مل يوفه أو ترك له وفاء و مل يوص به أو قدر على األداء فلم يوفه فهذا الذي جيس به 



هيد صاحبه عن اجلنة حىت يقع القصاص باحلسنات و السيئات على ما يأيت فيحتمل أن يكون قوله عليه السالم يف ش
البحر عاما يف اجلميع و هو األظهر ألنه مل يفرق بني دين و دين و حيتمل أن يكون قوله فيمن أدان و مل يفرط يف 

من : [ األداء و كان عزمه و نيته األداء ال إتالف املال على صاحبه و قد قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  خرجه البخاري ] أخذها يريد إتالفها أتلفه اهللا  أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى اهللا عنه و من

عن عبد اهللا بن عمرو أن رسول [ على أن حديث أيب أمامة يف إسناده لني و أعلى منه إسنادا و أقوى ما رواه مسلم 
و مل خيص برا من حبر و كذلك ما ] القتل يف سبيل اهللا يكفر كل شيء إال الدين : اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

يا رسول اهللا أرأيت إن قتلت يف سبيل اهللا أيكفر اهللا عين خطاياي ؟ فقال له : أن رجال قال : [ واه أبو قتادة ر
نعم إن قتلت يف سبيل اهللا و أنت صابر حمتسب مقبل غري مدبر مث قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : رسول اهللا 

يكفر اهللا عين خططاياي ؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و أرأيت إن قتلت يف سبيل اهللا أ: كيف قلت ؟ فقال : 
  ] نعم و أنت صابر حمتبل و مقبل غي مدبر إال الدين فإن جربيل قال يل ذلك : سلم 

عن قاضي البصريني شريح عن عبد الرمحن بن أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه أن [ و خرج أبو نعيم احلافظ بإسناده 
إن اهللا يدعو صاحب الدين يوم القيامة فيقول يا ابن آدم فيم أضعت حقوق : لم قال النيب صلى اهللا عليه و س

أنا : يا رب مل أفسده و لكن أصبت إما غرقا أو حرقا فيقول اهللا عز و جل : اآلدميني ؟ فيم أذهبت أمواهلم ؟ فيقول 
طرق و قال يزيد بن هارون يف  رواه من] أحق من قضى عنك اليوم فترجح حسناته على سيئاته فيؤمر به إىل اجلنة 

غريب من حديث شريح تفرد به صدقة بن أيب موسى عن ] فيدعو اهللا تعاىل بشيء فيضعه يف ميزانه فيثقل [ حديثه 
  أيب عمران اجلوين 

هذا نص يف قضاء اهللا سبحانه الدين إذا مل يؤخذ على سبيل الفساد و احلمد هللا املوفق للسداد و املبني على : قلت 
إن أرواح : رسوله صلى اهللا عليه و سلم ما أهبم و استغلق من مشكل على العباد و قد قال بعض العلماء  لسان

املأوى ألهنا تأوي إليها أرواح املؤمنني و هي حتت العرش فيتنعمون : املؤمنني كلهم يف جنة املأوى و إمنا قيل هلا 
أوي إىل قناديل من نور حتت العرش و ما ذكرناه أوال بنعيمها و يتنسمون من طيب رحيها و هي تسرح يف اجلنة و ت

  أصح و اهللا أعلم 
: حدث عبد اهللا بن عمرو بن العاص قال : أخربنا ثور بن يزيد عن خالد بن معدان قال : و قد روى ابن املبارك 

زيد بن أيب حبيب أن حدثين يز: أرواح املؤمنني يف طري كحالزرازير يتعارفون يرزقون من اجلنة أخربنا ابن هليعة قال 
منصور بن أيب منصور حدثه قال سألت عبد اهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنه فقلت أخربين عن أرواح 

فإهنا صور طري بيض : ال أدري قال : ما تقولون أنتم يا أهل العراق ؟ قلت : املسلمني أين هي حني يتوفون ؟ قال 
  ابعة و ذكر احلديث فيظل العرش و أرواح الكافرين يف األرض الس

إن أرواح املؤمنني كلهم يف اجلنة و اهللا أعلم على أنه حيتمل أن يدخله من التأويل ما : فهذه حجة من قال : قلت 
أخربين عن أرواح املؤمنني الشهداء و اهللا : أرواح املؤمنني الشهداء و كذا فقلت : تقدم و اهللا أعلم فيكون باملعىن 

  أعلم 
إن أرواح الشهداء جتول يف : ن عبد اهللا بن أيب يزيد أنه مسعه ابن عباس رضي اهللا عنهما يقول و روى ابن عيينة ع

  طري خضر 
] نسمة املؤمن طائر : [ و يف حديث مالك ] أرواحهم يف جوف طري خضر : [ وقع يف حديث ابن مسعود : فصل 

أرواح الشهداء : رواح الشهداء ؟ فقال سئل عبد اهللا بن مسعود عن أ: و روى األعمش عن عبد اهللا بن مرة قال 



  عند اهللا كطري خضر يف قناديل حتتة العرش تسرح من اجلنة حيث شاءت مث ترجع إىل قناديلها و ذكر احلديث 
أرواح الشهداء : عن ابن كعب بن مالك عن أبيه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال [ و روى ابن شهاب 

و هذا كله مطابق حلديث مالك فهو أصح من رواية من روى أن أرواحهم يف ] طري خضر تعلق يف شجر اجلنة 
أنكر العلماء قول من قال يف حواصل طري : جوف طري خضر قاله أبو عمر يف االستذكار و قال أبو احلسن القابسي 

  ألهنا رواية غري صحيحة ألهنا إذا كانت كذلك فهي حمصورة مضيق عليها 
ا يف صحيح مسلم بنقل العدل عن العدل فيحتمل أن تكون الفاء مبعىن على فيكون الرواية صحيحة ألهن: قلت 

أي على جذوع النخل و } و ألصلبنكم يف جذوع النخل { : املعىن أرواحهم على جوف طري خضر كما قال تعاىل 
  ن جدا و هو حس: إذا هو حميط به و مشتمل عليه قال أبو حممد عبد احلق : جوفا : جائز أن يسمى الظهر 

و ذكر شبيب بن إبراهيم يف كتاب اإلفصاح املنعم على جهات خمتلفة منها ما هو طائر يعلق من شجر اجلنة و منها 
ما هو يف حواصل طري خضر و منها ما يأوي يف قناديل حتت العرش و منها ما هو يف حواصل طري بيض و منها ما 

ور من صور اجلنة و منها ما هو يف صور ختلق هلم من هو يف حواصل طري كالزرازير و منها ما هو يف أشخاص ص
ثواب أعماهلم و منها ما تسرح و تعود إىل جثتها تزورها و منها ما تتلقى أرواح املقبوضني و ممن سوى ذلك ما هو 

يف كفالة ميكائيل و منها ما هو يف كفالة آدم و منها ما هو يف كفالة إبراهيم عليه السالم و هذا قول حسن فإنه 
  جيمع األخبار حىت ال تتدافع و اهللا بغيبه أعلم و أحكم 

  باب كم الشهداء ؟ و مل مسي شهيدا ؟ و معىن الشهادة

من فصل يف سبيل : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن أيب مالك األشجعي قال [ خرج اآلجري و غريه 
أو مات على فراشه بأي حتف شاء اهللا إنه شهيد و فمات أو قتل فهو شهيد أو وقصه فرسه أو بعريه أو لدغته هامة 

  و أخرجه أبو بكر بن أيب شيبة مبعناه عن عبد اهللا بن عتيك عن النيب صلى اهللا عليه و سلم ] إن له اجلنة 
املبطون و املطعون و الغريق و : الشهداء مخسة : عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال [ الترمذي 
  هذا حديث حسن صحيح : و قال ] هلدم و الشهيد يف سبيل اهللا عز و جل صاحب ا
: الشهداء سبعة سوى القتل يف سبيل اهللا : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : قال : عن جابر [ النسائي 

: و قيل ] املطعون و املبطون و الغرق و احلرق و صاحب ذات اجلنب و الذي ميوت حتت اهلدم و املرأة متوت جبمع 
إذا ماتت من النفاس فهي شهيدة سواء ألقت : هي اليت متوت من الوالدة و ولدها يف بطنها قد مت خلقه و قيل 

اليت متوت قبل أن حتيض و تطمث : اليت متوت بكرا مل ميسها الرجال و قيل : ولدها أو ماتت و هو يف بطنها و قيل 
صاحب : اجملنوب شهيد يريد : يم و كسرها و يف بعض اآلثار فهذه أقوال لكل قول وجه و يف مجع لغتان ضم اجل

  اجلنب يقال منه رجل جنب بكسر النون و فتح اجليم إذا كانت به ذات اجلنب و هو الشوصة 
: مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول : و يف كتاب الترمذي و أيب داود و النسائي عن سعيد بن زيد قال 

فهو شهيد و من قتل دون دمه فهو شهيد و من قتل دون دينه فهو شهيد و من قتل دون أهله من قتل دون ماله [ 
  حديث حسن صحيح : قال الترمذي ] فهو شهيد 

من قتل دون مظلمة : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : من حديث سويد بن مقرن قال [ و روى النسائي 
  ] فهو شهيد 

  ] موت غربة شهادة : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : قال  عن ابن عباس[ و روى ابن ماجه 



  و ذكره أيضا من حديث ابن عمر و صححه ] موت الغريب شهادة : [ و أخرجه الدراقطين و لفظه 
من مات : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : من حديث أنس بن مالك قال [ و أخرجه أبو بكر اخلرائطي 

  ]  غريبا مات شهيدا
من مات : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : من حديث حممد بن سريين عن أيب هريرة قال [ و خرجه أيضا 

  ] من مات مريضا مات شهيدا : [ و قد تقدم قوله عليه الصالة و السالم ] : غريبا مات شهيدا 
من قال حني يصبح ثالث : سلم قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و : عن معقل بن يسار قال [ و روى الترمذي 

أعوذ باهللا السميع العليم من الشيطان الرجيم و قرأ ثالث آيات من آخر سورة احلشر و كل اهللا به سعني : مرات 
قال حديث ] ألف ملك يصلون عليه حىت ميسي فإن مات من يومه مات شهيدا و من قرأها حني ميسي فكذلك 

  حسن غريب 
من قرأ آخر سورة احلشر : رقاشي عن أنس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال عن يزيد ال[ و ذكر الثعليب 

  ] فمات من ليلته مات شهيدا } لو أنزلنا هذا القرآن على جبل { : إىل آخرها 
يا أنس إن استطعت أن تكون : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن أنس بن مالك قال [ و خرج اآلجري 
  ] فافعل فإن ملك املوت إذا قبض روح العبد و هو على وضوء كتبت له شهادة  أبدا على وضوء
من صلى الضحى و صام ثالثة أيام من كل : عن ابن عمر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال [ و روى الشعيب 

  خرجه أبو نعيم ] شهر و مل يترك الوتر يف حضر و ال سفر كتب له أجر شهيد 
إذا جاء املوت طالب العلم و هو : هريرة و أيب ذر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال أيب [ و روى من حديث 

ذكره أبو عمر يف كتاب ] ليس بينه و بني األنبياء إال درجة واحدة : [ و بعضهم يقول ] على حاله مات شهيدا 
  بيان العلم 

من طلب الشهادة صادقا أعطيها و :  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم: من حديث أنس قال [ و خرج مسلم 
من سأل اهللا الشهادة بصدق بلغه اهللا : عن سهل بن حنيف أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال [ و ] إن مل تصبه 

  ] منازل الشهداء و إن مات على فراشه 
من أحد إال و له ليس : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : من حديث ابن عمر قال [ و خرج الترمذي احلكيم 

أقواما جيعل موهتم على فرشهم و يقسم هلم : كرائم من ماله يأىب هلم الذبح و إن هللا خلقا من خلقه يأىب هلم الذبح 
  ] أجور الشهداء 

اجلوهري و غريه و مسي بذلك : القتيل يف سبيل اهللا كذا قال أهل اللغة : الشهداء مجع الشاهد و الشهيد : فصل 
و الشهيد : اجلنة فالشهيد مبعىن مشهود له فعيل مبعىن مفعول و قال ابن فارس اللغوي يف اجململ ألنه مشهود له ب

{ مسي شهيدا ألن أرواحهم أحضرت دار السالم ألهنم : ألن مالئكة اهللا تشهده و قيل : القتيل يف سبيل اهللا قالوا 
مبعىن الشاهد أي احلاضر للجنة و قيل مسي  و أرواح غريهم ال تصل إىل اجلنة فالشهيد} أحياء عند رهبم يرزقون 

لشهادته على نفسه هللا عز و جل حني لزمه الوفاء : لسقوطه باألرض و األرض الشاهدة و قيل مسي بذلك : بذلك 
فاتصلت شهادة } إن اهللا اشترى من املؤمنني أنفسهم و أمواهلم بأن هلم اجلنة { بالبيعة اليت بايعه يف قوله احلق 

و قال يف ] و اهللا أعلم مبن يكلم يف سبيله : [ بشهادة العبد فسماه شهيدا و لذلك قال عليه السالم  الشهيد احلق
أنا شهيد على هؤالء لبذهلم نفوسهم دونه و قتلهم بني يديه تصديقا ملا جاء به صلى اهللا عليه و سلم : شهداء أحد 

  هذا الكالم يف شهيد 



احلضور : و يبالغ بشهيد و للشهادة ثالثة شروط ال تتم إال بتمامها و هي فأما الشهادة فصفة مسي حاملها بالشاهد 
زمى ما شاهده و عمله يف شهوده ذلك و : فهو شهود الشاهد املشهود و الوعي : و الوعي و األداء أما احلضور 

على الكمال إمنا هو اإليتان بالشهادة على وجهها يف موضع احلاجة إىل ذلك هذا معىن الشهادة و الشهادة : األداء 
و جيء بالنبيني { : هي هللا سبحانه و تعاىل و أن مجيع الشاهدين سواه يؤدون شهادهتم عنده قال اهللا سبحانه و تعاىل 

هم العدول و أهل العدالة يف الدنيا و اآلخرة هم القائمون مبا : و الشهداء } و الشهداء و قضي بينهم باحلق 
  ا أوجب احلق سبحانه عليهم يف الدني

  باب منه 
خيتصم الشهداء و املتوفون على : عن العرباض بن سارية أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال [ روى النسائي 

: قتلوا كما قتلنا ؟ و يقول املتوفون على فرشهم : فرشهم إىل ربنا يف الذين يتوفون من الطاعون فيقول الشهداء 
انظروا إىل جراحهم فإن أشبهت جراح املقتولني فإهنم : ول ربنا عز و جل إخواننا ماتوا على فرشهم كما متنا ؟ فيق

  ] منهم فإذا جراحهم أشبهت جراحهم 
إن فناء أميت بالطعن و الطعون قالت : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عائشة رضي اهللا عنه قالت [ و روت 

البعري خترح يف املراق و اإلباط من مات منها مات شهيدا غدة كغدة : أما الطعن فقد عرفناه فما الطاعون ؟ قال : 
  أخرجه أبو عمر يف التمهيد و االستذكار ] 

  باب ما جاء أن اإلنسان يبلى و يأكله التراب إال عجب الذنب

ليس من اإلنسان شيء إال يبلى إال : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن أيب هريرة قال [ مسلم و ابن ماجه 
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : و عنه قال ] م واحد و هو عجب الذئب و منه يركب اخللق يوم القيامة عظ

  ] كل ابن آدم يأكله التراب إال عجب الذنب منه خلق و منه يركب : [ 
هو رأس العصعص : لغتان و هو جزء لطيف يف أصل الصلب و قيل : يقال عجم و عجب بامليم و الباء : فصل 

مثل : يا رسول اهللا و ما هو ؟ قال : من حديث أيب سعيد اخلدري قيل [ كما رواه ابن أيب داود يف كتاب البعث 
أي أول ما خلق من اإلنسان هو مث إن اهللا تعاىل ] منه خلق و منه يركب : [ و قوله ] حبة خردل و منه تنشأون 

  يبقيه إىل أن يركب اخللق منه تارة أخرى 

  رض أجساد األنبياء و ال الشهداء و أهنم أحياء باب ال تأكل األ
و لذلك ال يغسلون و ال يصلى عليهم ثبت ذلك يف األحاديث } بل أحياء عند رهبم يرزقون { : قال اهللا تعاىل 

  الصحيحة يف شهداء أحد و غريهم ليس هذا موضع ذكرها 
د اهللا بن عمرو األنصاريني مت السلميني مالك عن عبد الرمحن بن أيب صعصعة أنه بلغه أن عمرو بن اجلموح و عب

كانا قد حفر السيل قربمها و كان قربمها مما يلى السيل و كان يف قرب واحد و مها ممن استشهد يوم أحد فخفر عنهما 
ليغريا من مكاهنما فوجدا مل يتغريا كأهنما ماتا باألمس و كان أحدمها قد جرح فوضع يده على جرحه فدفن و هو 

يده عن جرحه مث أرسلت فرجعت كما كانت و كان بني أحد و بني يوم حفر عنهما ست و  كذلك فأميطت
هذا حديث مل خيتلف عن مالك يف انقطاعه و هو حديث يتصل من وجوه صحاح عن : أربعون سنة قال أبو عمر 

  جابر 



 أو قتل على احلق و هكذا حكم من تقدمنا من األمم ممن قتل شهيدا يف سبيل اهللا: قال املؤلف رضي اهللا عنه 
فيذكر أنه أخرج يف : قال ] أن الغالم الذي قتله امللك دفن : [ كأنبيائهم و يف الترمذي يف قصة أصحاب األخدود 

: زمن عمر بن اخلطاب و أصبعه على صدغه كما وضعها حني قتل قال حديث حسن غريب و قصة األخدود 
عيسى و حممد صلى اهللا عليه و سلم و قد ذكرناها مستوفاه  خمرجه يف صحيح مسلم و كانوا بنجران يف الفترة بني

أن : يف كتاب اجلامع ألحكام القرآن و املبني ملا تضمن من السنة و آي الفرقان و روى نقلة األخبار ] الربوج [ يف 
و ذلك يف أيام  معاوية رمحه اهللا ملا أجرى العني اليت استنبطها باملدينة يف وسط املقربة و أمر الناس بتحويل موتاهم

خالفته و بعد اجلماعة بأعوام و ذلك بعد أحد بنحو من مخسني سنة فوجدوا على حاهلم حىت أن الكل رأوا املسحاة 
و قد أصابت قدم محزة ابن عبد املطلب فسال منه الدم و أن جابر بن عبد اهللا أخرج أباه عبد اهللا بن حرام كأمنا 

  أن حيتاج فيه إىل أكثار  دفن باألمس و هذا أشهر يف الشهداء من
و قد روى كافة أهل املدينة أن جدار قرب النيب صلى اهللا عليه و سلم ملا اهندم أيام خالفة الوليد ابن عبد امللك بن 

مروان و والية عمر بن عبد العزيز على املدينة بدت هلم قدم فخافوا أن تكون قدم النيب فجزع الناس حىت روى هلم 
و جاء سامل ] أن أجساد األنبياء ال تقيم يف األرض أكثر من أربعني يوما مث ترفع : [ اهللا عنه  سعيد بن املسيب رضي

  بن عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب فعرف أهنا قدم جده عمر رضي اهللا عنه و كان رمحه اهللا قتل شهيدا 
و ] و إن مات مل يدود يف قربه  املؤذن احملتسب كاملتشحط يف دمه قتيال: [ و روى عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  أن املؤمن احملتسب ال تأكله األرض أيضا : ظاهر هذا 
إن : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن أوس بن أوس قال [ و خرج أبو داود و ابن ماجه يف سننهما 

لي من الصالة فيه فإن أفصل أيامكم يوم اجلمعة يف خلق آدم و فيه قبض و فيه النفخة و فيه الصعقة فأكثروا ع
: [ يا رسول اهللا و كيف تعرض صالتنا عليك و قد أرمت ؟ يقولون بليت فقال : قالوا ] صالتكم معروضة علي 

  لفظ أيب داود و قال ابن العريب حديث حسن ] إن اهللا عز و جل حرم على األرض أن تأكل أجساد األنبياء 
و اتفقوا يف السند عن حسني بن علي عن عبد الرمحن يزيد بن و خرجه أبو بكر البزار عن شداد بن أوس : قلت 

ال يعلم أحدا يرويه : جابر عن أيب األشعث الصنعاين فقال عن أوس بن أوس أو عن شداد بن أوس و قال البزار 
هبذا اللفظ إال شداد بن أوس و ال نعلم له طريقا غري هذا الطريق عن شداد بن أوس و ال رواه إال حسني بن علي 

إن عبد الرمحن هذا هو ابن يزيد بن متيم قاله البخاري و أبو حامت و هو : اجلعفي و قال أبو حممد عبد احلق و يقال 
  منكر احلديث ضعيفه 

حدثنا عمرو بن سواد املصري حدثنا عبد اهللا بن وهب : [ و قد خرجه ابن ماجه من غري هذا الطريق فقال : قلت 
قال رسول : يب هالل عن زبد بن أمين عن عبادة بن نسيء عن أيب الدرداء قال عن عمرو بن احلارث عن سعيد بن أ

أكثروا علي الصالة يوم اجلمعة فإنه مشهود تشهده املالئكة و إن أحدا ملن يصلي علي : اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
 حرم على األرض أن و بعد املوت إن اهللا: و بعد املوت ؟ قال : إال عرضت علي صالته حىت يفرغ منها قال قلت 

فنيب اهللا حي يرزق صلى اهللا عليه و سلم و رواه أبو جعفر الطربي يف هتذيب اآلثار من ] تأكل األجساد األنبياء 
و زيد بن : حديث سعيد بن أيب هالل عن زيد بن أمين عن عبادة بن نسيء عن أيب الدرداء قال أبو حممد عبد احلق 

  بن هالل أمين ال أعلم رواة عنه إال سعيد 
زيد بن أمين عن عبادة بن نسيء مرسل روي عنه سعيد بن هالل و اهللا : قال البخاري يف التاريخ : قال املؤلف 

  أعلم 



  باب يف انقراض هذا اخللق و ذكر النفخ و الصعق و كم بني النفختني ؟ و ذكر

  البعث و النشر و النار 
ـ : ى اهللا عليه و سلم قال رسول اهللا صل: عن عبد اهللا بن عمر قال [ مسلم  خيرج الدجال يف أميت فيمكث أربعني 

ال أدري أربعني يوما أو أربعني شهرا أو أربعني عاما ـ فيبعث اهللا تعاىل عيسى بن مرمي عليه السالم كأنه عروة بن 
من قبل  مسعود فيطلبه فيهلكه مث ميكث الناس سبع سنني ليس بني إثنني عداوة مث يرسل اهللا عز و جل رحيا باردة

الشمال فال يبقى على وجه األرض أحد يف قلبه مثقال ذرة من خري أو إميان إال قبضته حىت إن أحدكم لو دخل يف 
كبد جبل لدخلت عليه حىت تقبضه فيبقى شرار الناس يف خفة الطري و أحالم السباع ال يعرفون معروفا و ال 

فما تأمرنا ؟ فيأمرهم بعبادة األوثان و هم : ن ؟ فيقولون أال تستجيبو: ينكرون منكرا فيتمثل هلم الشيطان فيقول 
فأول من : يف ذلك دار رزقهم حسن عيشهم مث ينفخ يف الصور فال يسمعه أحد إال أصغى ليتا و رفع ليتا قال 

يسمعه رجل يلوط حوض إبله فيصعق و يصعق الناس مث قال يرسل اهللا أو قال ينزل اهللا مطرا كأنه الطل فينبت منه 
وقفوهم إهنم { يا أيها الناس هلموا إىل ربكم : مث يقال } مث نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون { ساد الناس أج

: من كل ألف تسعمائة و تسعة و تسعني قال : من كم ؟ فيقال : أخرجوا بعث النار فيقال : مث يقال } مسؤولون 
  ] فذلك يوم جيعل الولدان شيبا و ذلك يوم يكشف عن ساق 

يا أبا هريرة : ما بني النفختني أربعون قالوا : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن أيب هريرة قال [ سلم م
أبيت مث ينزل اهللا من : أبيت قالوا ؟ أربعني عاما ؟ قال : أربعني شهرا ؟ قال : أبيت قالوا : أربعني يوما ؟ قال 

ال [ و يف رواية ] س من اإلنسان شيء إال يبلى إال عظما واحدا و لي: السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل قال 
[ و هو عجب الذنب و منه يركب اخللق يوم القيامة و عند ابن وهب يف هذا احلديث ] تأكله األرض أبدا 

  ؟ قال أبيت و إسناده منقطع ] فأربعون مجعة 
دمها أيضا بيانا يف أبواب و يأيت ذكر الدجال هذان احلديثان مع صحتهما يف غاية البيان فيما ذكرناه و يزي: فصل 

يطني و يصلح و : أمال ليتا يعين صفحة العنق و يلوط معناه : مستوعبا يف األشراط إن شاء اهللا تعاىل و أصغى معناه 
  فيه تأويالن : قول أيب هريرة أبيت 

أي مسعه من النيب صلى اهللا أبيت أي امتنعت من بيان ذلك تفسريه و على هذا كان عنده علم من ذلك : األول 
  عليه و سلم 

أبيت أي أبيت أن أسأل عن ذلك النيب صلى اهللا عليه و سلم و على هذا مل يكن عنده علم من ذلك و : الثاين 
األول أظهر و إمنا مل يبينه ألنه مل ترهق لذلك حاجة و ألنه ليس من البينات و اهلدى الذي أمر بتبليغه و يف البخاري 

حفظت وعاءين من علم فأما أحدمها فبثثته و أما اآلخر فلو بثثته لقطع مين هذا البلعوم قال أبو عبد : ل عنه أنه قا
  جمرى الطعام و قد جاء أن بني النفختني أربعني عاما و اهللا أعلم و سيأيت : البلعوم : اهللا 

له ما بني { عن هذه اآلية  حدثنا وكيع عن سفيان عن السدي سألت سعيد بن جبري: و ذكر هناد بن السدي قال 
فلم جيبين فسمعنا أنه ما بني النفختني حدثنا وكيع عن أيب جعفر الرازي عن أيب } أيدينا و ما خلفنا وما بني ذلك 

  ما بني النفختني و اهللا أعلم : العالية و ما بني ذلك قال 

  باب يف قول اهللا تعاىل



  } ألرض إال من شاء اهللا و نفخ يف الصور فصعق من يف السماوات و من يف ا{ 
  مات : و هم املالئكة أو الشهداء أو األنبياء أو محلة العرش أو جربيل أو ميكائيل أو ملك املوت صعق 

و الذي اصطفي موسى على البشر فرفع : قال رجل من اليهود بسوق املدينة : روى األئمة عن أيب هريرة قال 
فينا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ؟ فذكرت ذلك لرسول اهللا  تقول هذا و: رجل من األنصار يده فلطمه قال 

و نفخ يف الصور فصعق من يف السماوات و من يف األرض إال من شاء اهللا مث نفخ فيه أخرى { قال اهللا عز و جل 
ع رأسه فأكون أول من رفع رأسه فإذا أنا مبوسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فال أدري أرف} فإذا هم قيام ينظرون 

لفظ ابن ماجه أخرجه عن أيب ] فقد كذب : أنا خرب من يونس بن مىت : [ قبلي أو كان ممن استثىن اهللا و من قال 
حدثنا عبدة بن سليمان : بكر بن أيب شيبة عن علي بن مسهر و أخرجه الترمذي عن أيب كريب حممد بن العالء قال 

حديث حسن صحيح و أخرجه البخاري و : قال الترمذي  مجيعا عن حممد بن عمرو عن أيب سلمة عن أيب هريرة
  مسلم مبعناه 

من هو ؟ فقيل املالئكة و قيل األنبياء و قيل الشهداء و اختاره احلليمي قال : و اختلف العلماء يف املستثىن : فصل 
و } م يرزقون أحياء عند رهب{ : و هو مروي عن ابن عباس أن االستتثناء ألجل الشهداء فإن اهللا تعاىل يقول : 

و الصحيح أنه مل يرد يف تعيينهم خرب صحيح و : ضعف غريه من األقوال على ما يأيت و قال شيخنا أبو العباس 
  الكل حمتمل 

و أسند النحاس يف كتاب معاين : قد ورد حديث أيب هريرة بأهنم الشهداء و هو الصحيح على ما يأيت : قلت 
حدثنا وكيع عن شعبة عمارة ابن أيب : حدثنا هناد بن السرى قال : قال  القرآن له حدثنا احلسني بن عمر الكويف

هم الشهداء هم ثنية : قال } إال من شاء اهللا { حفصة عن حجر اهلجري عن سعيد بن جبري يف قول اهللا عز و جل 
  فختني استثىن طوائف من املالئكة ميوتون بني الن: اهللا عز و جل متقلدو السيوف حول العرش و قال احلسن 

جربيل و ميكائيل و إسرافيل و ملك املوت مث ميوت : بلغين أن آخر من يبقى منهم : قال حيىي بن سالم يف تفسريه 
مت فيموت و قد جاء هذا مرفوعا يف حديث أيب : جربيل و ميكائيل و إسرافيل مث يقول اهللا عز و جل مللك املوت 

  ش و جربيل و ميكائيل ملك املوت هم محلة العر: هريرة الطويل على ما يأيت و قيل 
من زعم أن االستثناء ألجل محلة العرش أو جربيل و ميكائيل و ملك املوت أو زعم أنه ألجل : و قال احلليمي 

أنا أول من تنشق : [ الولدان و احلور العني يف اجلنة أو زعم أنه ألجل موسى فإن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 
فإذا موسى متعلق بقائمة من قوائم العرش فال أدري أفاق قبلي أو كان ممن استثىن اهللا عز  عنه األرض فأرفع رأسي

  ؟ فإنه مل يصح شيء منها ] و جل 
فإن محلة العرش ليسوا من سكان السموات و األرض ألن العرش فوق السموات كلها فكيف يكون : أم األول 

ملوت فمن الصافني املسبحني حول العرش و إذا كان العرش محلته يف السموات ؟ و أما جربيل و ميكائيل و ملك ا
فوق السموات مل يكن االصطفاف حوله يف السموات و كذلك القول الثاين ألن الولدان و احلور يف اجلنة و اجلنات 

و إن كان بعضها أرفع من بعض فإن مجيعها فوق السموات و دون العرش و هي بانفرادها عامل خملوق للبقاء فال 
أهنا مبعزل عما خلق اهللا تعاىل للفناء و صرفه إىل موسى فال وجه ألنه قد مات باحلقيقة فال ميوت عند نفخ شك 

إال من شاء اهللا أي الذين سبق : الصور ثانية و هلذا مل يعتد يف ذكر اختالف املتأولني يف االستثناء بقول من قال 
كن دخوله يف اجلملة فأما من ال ميكن دخوله يف اجلملة فيها فال موهتم قبل نفخ الصور ألن االستثناء إمنا يكون ملن مي

معىن الستثنائه منها و الذين ماتوا قبل نفخ الصور ليسوا بغرض أن يصعقوا فال وجه الستثنائهم و هذا يف موسى 



  موجود فال وجه الستثنائه 
الناس يصعقون يوم : [ هو أن قال  و قال النيب صلى اهللا عليه و سلم يف ذكر موسى ما يعارض الرواية األوىل و

القيامة فأكون أول من يفيق فإذا أنا مبوسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فال أدري أفاق قبلي أو جوزي بصعقة 
  أن هذه صعقة غشى تكون يوم القيامة ال صعقة املوت احلادثة عن نفخ الصور : فظاهر هذا احلديث ] الطور ؟ 

أن الصور إذا نفخ فيه أخرى كنت أول من يرفع رأسه : املعىن : أنه أراد أوائله قيل و صرف ذكر يوم القيامة إىل 
فإذا مبوسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فال أدري أفاق قبلي أو جوزي بصعقة الطور ؟ أي فال أدري أبعثه قبلي 

صعقة الطور أي قدم بعثه على كان وهبا له و تفصيال من هذا الوجه كما فضل يف الدنيا بالتكليم أو كان جزاء له ب
  بعث األنبياء األخرين بقدر صعقته عندما جتلى ربه للجبل إىل أن أفاق ليكون هذا جزاء له هبا 

و ظاهر حديث النيب صلى اهللا عليه و سلم يدل على أن ذلك : و ما عدا هذا فال يثبت قال شيخنا أمحد بن عمر 
القرآن يقتضي أن ذلك االستثناء إمنا هو بعد نفخة الصعق و ملا كان  إمنا هو بعد النفخة الثانية نفخة البعث و نص

حيتمل أن يكون موسى عليه السالم ممن مل ميت من األنبياء و هذا باطل مبا تقدم من ذكر : هذا قال بعض العلماء 
األرض قال حيتمل أن يكون املراد هبذه صعقة فزع بعد النشر حني تنشق السموات و : موته و قال القاضي عياض 

  فتستقل األحاديث و اآليات و اهللا أعلم : 
و هذا يرده ما جاء يف احلديث أنه عليه السالم حني خيرج من قربه يلقى موسى و هو متعلق : قال شيخنا أبو العباس 

أن  و الذي يزيح هذا اإلشكال إن شاء اهللا تعاىل: بالعرش و هذا إمنا هو عند نفخة البعث قال شيخنا أمحد بن عمر 
أن الشهداء بعد قتلهم و موهتم أحياء : املوت ليس بعدم حمض و إمنا هو انتقال من حال إىل حال و يدل على ذلك 

عند رهبم يرزقون فرحني مستبشرين و هذه صفة األحياء يف الدنيا و إذا كان هذا يف الشهداء كان األنبياء بذلك 
و أن النيب صلى ] أن األرض ال تأكل أجساد األنبياء [ سلم  أحق و أوىل مع أنه قد صح عن النيب صلى اهللا عليه و

اهللا عليه و سلم قد اجتمع باألنبياء ليلة اإلسراء يف بيت املقدس و يف السماء و خصوصا مبوسى و قد أخربنا النيب 
م عليه إىل صلى اهللا عليه و سلم مبا يقتضي ان اهللا تبارك و تعاىل يرد عليه روحه حىت يرد السالم على كل من يسل

غري ذلك مما حيصل من مجلته القطع بأن موت األنبياء إمنا هو راجع إىل أن غيبوا عنا حبيث ال تدركهم و إن كانوا 
موجودين أحياء و ذلك كاحلال يف املالئكة فإهنم موجودون أحياء و ال يراهم أحد من نوعنا إال من خصه اهللا 

إذا نفخ يف الصور نفخة الصعق صعق كل من يف السموات و من يف بكرامة من أوليائه و إذا تقرر أهنم أحياء ف
أنه غشية فإذا نفخ يف الصور : األرض إال من شاء اهللا فأما صعق غري األنبياء فموت و أما صعق األنبياء فاألظهر 

نفخة البعث فمن مات حيي و من غشي عليه أفاق و كذلك قال صلى اهللا عليه و سلم يف صحيح مسلم و 
و هي رواية صحيحة و حسنة فنبينا صلى اهللا عليه و سلم أول من خيرج من ] فأكون أول من يفيق : [ ي البخار

هل بعث قبله من غشيته أو بقي : قربه قبل الناس كلهم قبل األنبياء و غريهم إال موسى فإنه حصل له فيه تردد 
الطور ؟ و هذه فضيلة عظيمة يف حق موسى على احلالة اليت كان عليها قبل نفخة الصعق مفيقا ألنه حوسب بغشية 

عليه السالم و ال يلزم من فضيلة أحد األمرين املشكوك فيهما فضيلة موسى عليه السالم على حممد مطلقا ألن 
  الشيء اجلزئي ال يوجب أمرا كليا و اهللا أعلم 

و : ه احلديث فذاك قال احلليمي ما اختاره شيخنا هو ما ذكره احلليمي و اختاره يف قوله فإن محل علي: قال املؤلف 
أما املالئكة الذين ذكرناهم صلوات اهللا عليهم فإنا مل ننف عنهم املوت و ال أحلناه و إمنا أبينا أن يكونوا هم املرادين 
باالستثناء من الوجه الذين ذكرناه مث قد وردت األخبار بأن اهللا تعاىل مييت محلة العرش و ملك املوت و ميكائيل مث 



جربيل و حيييه مكانه و حيي هؤالء املالئكة الذي ذكرناهم و أما أهل اجلنة فلم يأت عنهم خرب : آخر من مييت  مييت
و األظهر أهنا دار اخللد فالذي يدخلها ال ميوت فيها أبدا مع كونه قابال للموت و الذي خلق فيها أوىل أال ميوت : 

م من دار إىل دار و أهل اجلنة مل يبلغنا أن عليهم تكليفا فإن أعفوا فيها أبدا و أيضا فإن املوت لقهر املكلفني و نقله
و هو } كل شيء هالك إال وجهه { فقد قال اهللا تعاىل : من املوت كما أعفوا من التكليف مل يكن بعيدا فإن قيل 

: ن مث حييون ؟ قيل يدل على أن اجلنة نفسها تفىن مث تعاد يوم اجلزاء فلم أنكرمت أن يكونوا الولدان و احلور ميوتو
أي ما من شيء إال و هو قابل للهالك فيهلك إن أراد اهللا به ذلك } كل شيء هالك إال وجهه { : حيتمل معىن قوله 

إال وجهه أي إال هو سبحانه فإنه تعاىل قدمي و القدمي ال ميكن أن يفىن و ما عداه حمدث و احملدث إمنا يبقى قدر ما 
  ء عنه فين و مل يبلغنا يف خرب صحيح و ال معلول أنه يهلك العرش فلتكن اجلنة مثله يبقيه حمدثه فإذا حبس البقا

للعلماء يف ] و من قال أنا خري من يونس بن مىت فقد كذب : [ قوله صلى اهللا عليه و سلم يف احلديث : فصل 
من أصحابنا عن إمام  أخربين غري واحد: أحسنها و أمجلها ما ذكره القاضي أبو بكر بن العريب قال : تأويالت 

ال هو متعال عن : هل الباري يف جهة ؟ فقال : احلرمني أيب املعايل عبد امللك بن عبد اهللا بن يوسف اجلويين أنه سئل 
ال تفضلوين على يونس بن : [ ما الدليل عليه ؟ قال الدليل عليه قول النيب صلى اهللا عليه و سلم : ذلك قيل له 

لدليل من هذا اخلرب ؟ فقال ال أقوله حىت يأخذ ضيفي هذا ألف دينار يقضي هبا دينا فقام ما وجه ا: فقيل له ] مىت 
إن يونس بن مىت رمى : هي علي فقال : ال يتبع هبا اثنني ألنه يشق عليه فقال واحد : هي علينا فقال : رجالن فقاال 

ال إله إال أنت سبحانك إين كنت { دى بنفسه يف البحر فالتقمته احلوت و صار يف قعر البحر يف ظلمات ثالث و نا
كما أخرب اهللا و مل يكن حممد صلى اهللا عليه و سلم حني جلس على الرفرف األخضر و ارتقى به } من الظاملني 

صعدا حىت انتهى به إىل موضع يسمع فيه صريف األقالم و ناجاه ربه مبا ناجاه به و أوحى إليه ما أوحى بأقرب إىل 
  مة البحر اهللا من يونس يف ظل

فاهللا سبحانه قريب من عباده يسمع دعاءهم و ال خيفى عليه حاهلم كيف ما تصرفت من غري مسافة : قال املؤلف 
بينه و بينهم فيسمع و يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء يف الليلة الظلماء حتت األرض السفلى كما 

ات العلى سبحانه ال إله إال هو عامل الغيب و الشهادة أحاط يسمع و يرى تسبيح محلة عرشه من فوق السبع السمو
  : بكل شيء علما و أحصى كل شيء عددا و لقد أحسن أبو العالء بن سليمان املغريب حيث يقول 

  ) يف ظلمة الليل البهيم األليل ... يا من يرى مد البعوض جناحها ( 
  ) م النحل و املخ يف تلك العظا... و يرى مناط عروقها يف حلمها ( 
  ) مقسومة بعطا و إن مل تسأل ... أجاهلا حمتومة أرزاقها ( 
  ) اهلامشي املدثر املزمل ... فلقد سألتك بالنيب حممد ( 
  ) ما كان مين يف الزمان األول ... إمنن علي بتوبة متحو هبا ( 

  باب يفىن العباد و يبقى امللك اهللا وحده

يقبض اهللا األرض يوم القيامة و : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن أيب هريرة قال [ البخاري و مسلم 
قال رسول اهللا صلى : عن عبد اهللا بن عمر قال [ ؟ و ] أنا امللك أين ملوك األرض : يطوي السماء بيمينه مث يقول 

لك أين اجلبارون ؟ أين أنا امل: يطوي اهللا السماء يوم القيامة مث يأخذهن بيده اليمىن مث يقول : اهللا عليه و سلم 
  انفرد به مسلم ] أنا امللك أين اجلبارون ؟ أين املتكربون ؟ : املتكربون ؟ مث يطوي األرض بشماله مث يقول 



يأخذ : عن عبد اهللا بن مقسم أنه نظر إىل عبد اهللا بن عمر كيف حيكي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ؟ قال [ و 
حىت نظرت إىل املنرب ] أنا امللك : أنا اهللا و يقبض أصابعه و يبسطها فيقول : قول اهللا مساواته و أرضيه بيده في

  أساقط هو برسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : يتحرك من أسفل حىت إين أقول 
ملن { : هذه األحاديث تدل على أن اهللا سبحانه يفين مجيع خلقه أمجع كما تقدم مث يقول اهللا عز و جل : فصل 
  } هللا الواحد القهار { : فيجيب نفسه املقدسة بقوله } يوم امللك ال
ملن امللك { إن املنادي ينادي بعد حشر اخللق على أرض بيضاء مثل الفضة مل يعص اهللا عليها على ما يأيت : و قيل 
و : قال  رواه أبو وائل عن ابن مسعود و اختاره أبو جعفر النحاس} هللا الواحد القهار { فيجيبه العباد } اليوم 

  القول صحيح عن ابن مسعود و ليس هو مما يؤخذ بالقياس و ال بالتأويل 
و القول األول أظهر ألن املقصود إظهاره انفراده تعاىل بامللك عند انقطاع دعوى : قال املؤلف رضي اهللا عنه 

طعت نسبتهم و املدعني و انتساب املنتسبني إذ قد ذهب كل ملك و ملكه و كل جبار و متكرب و ملكه و انق
أنا املالك أين ملوك األرض : [ دعاويهم و هذا أظهر و هو قول احلسن و حممد بن كعب و هو مقتضى قوله احلق 

  ؟ ] 
مث يأمر اهللا عز و جل إسرافيل فينفخ نفخة الصعق فيصعق من يف السموات و من يف [ و يف حديث أيب هريرة 

قد مات أهل السماء و األرض إال ما : اء ملك املوت إىل اجلبار فيقول األرض إال ما شاء اهللا فإذا اجتمعوا أمواتا ج
شئت فيقول اهللا سبحانه ـ و هو أعلم ـ من بقي ؟ فيقول يا رب بقيت أنت احلي الذي ال متوت و بقي محلة 

اهللا  ليمت جربيل و ميكائيل فينطق: العرش و بقي جربيل و ميكائيل و إسرافيل و بقيت أنا فيقول اهللا عز و جل 
اسكت إين كتبت املوت على كل من حتت : عز و جل العرش فيقول أي رب ميوت جربيل و ميكائيل ؟ فيقول 

مث يأيت ملك املوت إىل اجلبار جل جالله فيقول يا رب قد مات جربيل و ميكائيل قيول اهللا : عرشي فيموتان قال 
لذي ال متوت و بقي محلة عرشك و بقيت أنا سبحانه ـ و هو أعلم ـ من بقي ؟ فيقول يا رب بقيت أنت احلي ا

ليمت إسرافيل فيموت : ليمت محلة العرش فيموتون فيأمر اهللا العرش فيقبض الصور من إسرافيل مث يقول : فيقول 
مث يأيت ملك املوت فيقول يا رب قد مات محلة عرشك فيقول ـ و هو أعلم ـ من بقي ؟ فيقول بقيت أنت احلي 

أنت خلق من خلقي خلقتك ملا رأيت فمت فيموت فإذا مل يبق إال اهللا الواحد : أنا فيقول اهللا الذي ال متوت و بقيت 
فكان كما كان أوال } و مل يكن له كفوا أحد * مل يلد و مل يولد { األحد الصمد الذي مل يتخذ صاحبة و ال ولدا 

فلم جيبه أحد فيقول جل ثناؤه و  }ملن امللك اليوم { أنا اجلبار : طوى السماء كطي السجل للكتاب مث قال 
  ] } هللا الواحد القهار { تقدست أمساؤه 

حديث أيب هريرة هذا فيه طول و هذا وسطه و يأيت آخره يف الباب بعد هذا و يأيت أوله بعد ذلك إن شاء : قلت 
  اهللا تعاىل فيتصل مجيعه إن شاء اهللا تعاىل ذكره الطربي و علي بن معبد و الثعليب و غريهم 

مث تلبثون ما لبثتم مث تبعث الصيحة فلعمر إهلك ما : [ يف حديث لقيط بن عامر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم  و
تدع على ظهرها من شيء إال مات و املالئكة الذين مع ربك فأصبح ربك يطوف يف البالد و قد خلت عليه البالد 

  ي يف مسنده و غريه األوزاعي و ذكر احلديث و هو حديث فيه طول خرجه أبو داود الطيالس] 
إمنا هو تفهم و تقريب إىل أن مجيع من ] فأصبح ربك يطوف بالبالد و قد خلت عليه البالد : [ قوله : قال علماؤنا 

و يبقى وجه ربك * كل من عليها فان { : يف األرض ميوت و أن األرض تبقى خالية و ليس يبقى إال اهللا كما قال 
هو انقطاع زمن الدنيا و بعده يكون البعث و } ملن امللك اليوم { و عند قوله سبحانه } ذو اجلالل و اإلكرام 



  : النشر و احلشر على ما يأيت و يف فناء اجلنة و النار عند فناء مجيع اخللق قوالن 
جيوز إنه مما ال : و قيل } هو األول و اآلخر { : يفنيهما و ال يبقى شيء سواه و هو معىن قوله احلق : أحدمها 

: عليهما الفناء و إهنما باقيان بإبقاء اهللا سبحانه و اهللا أعلم و قد تقدم يف الباب قبل هذا اإلشارة إىل ذلك و قد قيل 
  } هللا الواحد القهار { : ؟ فيجيبه أهل اجلنة } ملن امللك اليوم { : إنه ينادي مناد فيقول 

  ابع يف بيان ما أشكل من احلديث من ذكر اليد و األص: فصل 
ما تأويل اليد عندكم و اليد حقيقتها يف اجلارحة املعلومة عندنا و تلك اليت يكون القبض و الطي هبا ؟ : إن من قائل 

  لفظ الشمال أشد يف اإلشكال : قلنا 
  و ذلك يف اإلطالق على اهللا حمال 

واذكر عبدنا داود ذا { : تعاىل  تكون مبعىن القوة و منه قوله: أن اليد يف كالم العرب هلا مخسة معان : و اجلواب 
و تكون مبعىن } قل إن الفضل بيد اهللا يؤتيه من يشاء { : و تكون مبعىن امللك و القوة و منه قوله تعاىل } األيد 

مما { كم يد يل عند فالن أي كم من نعمة أسديتها إليه و تكون مبعىن الصلة و منه قوله تعاىل : النعمة تقول العرب 
أي الذي له النكاح و } أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح { : أي مما عملنا حنن و قال تعاىل } أنعاما عملت أيدينا 

  تكون مبعىن اجلارحة 
عبارة عن قدرته و ] بيده [ و قو له يف احلديث } و خذ بيدك ضغثا فاضرب به و ال حتنث { : ومنه قوله تعاىل 

األشياء يف قبضة : ما فالن إال يف قدريت و الناس يقولون :  قبضيت مبعىن ما فالن إال يف: إحاطته جبميع خملوقاته يقال 
و { : إفناء الشيء و إذهابه فقوله عز و جل : اهللا يريدون يف ملكه و قدرته و قد يكون معىن القبض و الطي 

و { : يامة و قوله حيتمل أن يكون املراد به األرض مجيعا ذاهبة فانية يوم الق} األرض مجيعا قبضته يوم القيامة 
قد : ليس يريد به طيا بعالج و انتصاب و إمنا املراد بذلك الفناء و الذهاب يقال } السماوات مطويات بيمينه 

  انطوى عنا ما كنا فيه و جاءنا غريه و انطوى عنا دهر مبعىن املضي و الذهاب 
هذا مذهب اجملسمة : يقة اجلارحة ؟ قلنا و هذه حق] و يقبض أصابعه و يبسطها : [ فقد قال يف احلديث : فإن قيل 

: من اليهود و احلشوية و اهللا تعاىل متعال عن ذلك و إمنا املعىن حكاية الصاحب عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 
يقبض أصابعه و يبسطها و ليس معىن اليد يف الصفات مبعىن اجلارحة حىت يتوهم بثبوهتا ثبوت األصابع فدل على أن 

هللا عليه و سلم هو الذي كان يقبض أصابعه و يبسطها قال اخلطايب و ذكر األصابع مل يوجد يف شيء النيب صلى ا
  من الكتاب و السنة املقطوع بصحتهما 

أتى النيب : فقد ورد ذكر األصابع يف غري ما حديث فما جوابكم عنه ؟ فقد روى البخاري و مسلم قال : فإن قيل 
يا أبا القاسم أبلغك أن اهللا تعاىل حيمل السموات على أصبع و : الكتاب فقال صلى اهللا عليه و سلم رجل من أهل 

األرضني على أصبع و الشجر على أصبع و الثرى على أصبع و اخلالئق على أصبع ؟ فضحك رسول اهللا صلى اهللا 
ته يوم القيامة و و ما قدروا اهللا حق قدره و األرض مجيعا قبض{ عليه و سلم حىت بدت نواجذه فأنزل اهللا عز و جل 

إن : عن عبد اهللا بن عمرو أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول [ و روى } السماوات مطويات بيمينه 
قلوب بين آدم كلها بني أصبعني من أصابع الرمحن كقلب واحد يصرفها حيث يشاء مث قال رسول اهللا صلى اهللا 

اعلم أن األصابع قد يكون : و مثله كثري قيل له ] على طاعتك  اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا: عليه و سلم 
مبعىن اجلارحة و اهللا تعاىل يتقدس عن ذلك و يكون مبعىن القدرة على الشيء و يسارة تقليبه كما تقول من استسهل 

يقال من  أنا أمحله على أصبعي و ارفعه علي بأصبعي و أمسكه خبنصري و كما: شيئا و استخفه خماطبا ملن استثقله 



أنا أمحله على عيين و أفعله على رأسي يعين به الطواعية و ما أشبه ذلك قد قال يف معناه و هو : أطاع حبمل شيء 
  : كثري و مما قال عنترة و قيل ابن زيادة التيمي 

  ) و اللبد ال أتبع تزواله ... الرمح ال أمأل كفي به ( 
ال أتبع : رمح لكن يطعن به خلسا بأصابعه خلفة ذلك عليه و قوله يريد أنه ال يتكلف أن جيمع كفه فيشتمل على ال

  أي إذا مال مل أمل معه : تزواله 
أنا ثابت على ظهر اخليل ال يضرين فقد بعض اآللة و ال تغري السرج عما يريده الراكب يصف نفسه : يقول 

قدرا و أكربها خلقا كان بالفروسية يف الركوب و الطعن فلما كانت السموات و األرض أعظم املوجودات 
إمساكها بالنسبة إىل اهللا تعاىل كالشيء احلقري الذي جنعله حنن بني أصابعنا و هنزه بأيدينا و نتصرف فيه كيف شئنا 

كما جاء يف بعض طرق مسلم و ] مث يهزهن : [ و بقوله ] مث يقبض أصابعه و يبسطها : [ فتكون اإلشارة بقوله 
مثال يف كف أحدنا اليت ال نبايل بإمساكها و ال هبزها و ال حتريكها و ال القبض و  غريه أي هي يف قدرته كاحلبة

البسط عليها و ال جند يف ذلك صعوبة و ال مشقة و قد يكون األصبع أيضا يف كالم العرب مبعىن النعمة و هو املراد 
: نعمتني من نعم الرمحن يقال  أي بني] إن قلوب بين آدم بني أصبعني من أصابع الرمحن : [ بقوله عليه السالم 

لفالن علي أصبع أي أثر حسن إذا أنعم عليه نعمة حسنة و للراعي على ماشيته أصبع أي أثر حسن و أنشد 
  : األصمعي للراعي 

  ) عليها إذا ما أجدب الناس أصبعا ... ضعيف العصي بادي العروق ترى له ( 
  : و قال آخر 

  ) ذي رحم تبل منك أصبع و ... صالة و تسبيح و إعطاء سائل ( 
  : أي أثر حسن و قال آخر 

  ) يف اخلري و الشر يلقاه معا ... من جيعل اهللا عليه أصبعا ( 
هو مما انفرد به عمر بن محزة عن : كيف جاز إطالق الشمال على اهللا تعاىل و ذلك يقتضي النقص ؟ قيل : فإن قيل 

م عن ابن عمر مل يذكرا فيه الشمال و رواه أبو هريرة و غريه سامل و قد روى هذا احلديث نافع و عبد اهللا بن مقس
  عن النيب صلى اهللا عليه و سلم و مل يذكر فيه واحد منهم الشمال 

و قال البيهقي و روى ذكر الشمال يف حديث آخر يف غري هذه القصة إال أنه ضعبف مبرة و كيف يصح ذلك و 
تا يديه ميينا ؟ و كان من قال ذلك أرسله من لفظه على ما وقع صحيح عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه مسى كل

  له أو على عادة العرب يف ذكر الشمال يف مقابلة اليمني 
ليس فيما يضاف إىل اهللا عز و جل من صفة اليد مشال ألن الشمال حمل النقص و الضعف و قد روى : قال اخلطايب 

رحة و إمنا هي صفة جاء هبا التوقيف فنحن نطلقها على ما جاءت و و ليس معىن اليد عندنا اجلا] كلتا يديه ميني [ 
  ال نكفيها 

و ننتهي إىل حيث انتهى بنا الكتاب و السنة املأثورة الصحيحة و هو مذهب أهل السنة و اجلماعة و قد يكون 
{ د هبا امللك و قال يري} أو ما ملكت أميانكم { : اليمني يف كالم العرب مبعىن القدرة و امللك و منه قوله تعاىل 

  : اليمني القوة و القدرة و أنشد : أي بالقوة و القدرة أي أخذنا قدرته و قوته قال الفراء } ألخذنا منه باليمني 
  ) تلقاها عرابة باليمني ... إذا ما راية رفعت جملد ( 

  : و قال آخر 



  ) تناولت منها حاجيت بيميين ... و ملا رأيت الشمس أشرق نورها ( 
  ) و كان على اآليات غري أمني ... شنيفا مث فاران بعده : فقلت ( 

: و على هذا التأويل خترج اآلية و احلديث و اهللا أعلم و قد تكون اليمني يف كالم مالك العرب مبعىن : قلت 
  : التبجيل و التعظيم يقال عندنا باليمني أي باحملل اجلليل و منه قول الشاعر 

  ) لقد أصبحت عندي باليمني ...  أقول لناقيت إذ بلغتين( 
كلتا يديه ميني فإنه فإنه أراد بذلك التمام و الكمال و كانت العرب حتب التيامن و : أي باحملل الرفيع و أما قوله 

فأين يكون الناس عند طي األرض و : تكره التياسر ملا يف التياسر من النقصان و يف التيامن من التمام فإن قيل 
  يكونون على الصراط على ما يأيت بيانه إن شاء اهللا تعاىل :  السماء ؟ قلنا

  باب الربزخ

و من { : روى هناد بن السري قال حدثنا حممد بن فضيل و وكيع عن فطر قال سألت جماهدا عن قول اهللا تعاىل 
هو يف الدنيا و  ليس: مات فالن قال : قال هو مابني املوت و البعث و قيل للشعيب } ورائهم برزخ إىل يوم يبعثون 

} و جعل بينهما برزخا { : ال يف اآلخرة هو يف برزخ و الربزخ يف كالم العرب احلاجز بني الشيئني و من قوله تعاىل 
و من { : حاجزا و كذلك هو يف اآلية من وقت املوت إىل البعث فمن مات فقد دخل يف الربزخ و قوله تعاىل : أي 

  أيديهم  أي من أمامهم و بني} ورائهم برزخ 

  باب ذكر النفخ الثاين للبعث يف الصور

و بيانه و كيفية البعث و بيانه و أول من تنشق عنه األرض و أول من حيىي من اخللق و بيان السن الذي خيرجون 
يوم ينفخ يف { قال اهللا عز و جل } و ألقت ما فيها و ختلت { عليه من قبورهم و يف لساهنم و بيان قوله تعاىل 

مث { و قال } فإذا نفخ يف الصور فال أنساب بينهم يومئذ و ال يتساءلون { : و قال } مل الغيب و الشهادة الصور عا
و مساه اهللا تعاىل أيضا بالناقور } يوم ينفخ يف الصور فتأتون أفواجا { و قال } نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون 

  } فإذا نقر يف الناقور { يف قوله تعاىل 
{ الصور ينقر فيه مع النفخ األول ملوت اخللق على ما يأيت بيانه قال اهللا تعاىل خمربا عن كفار قريش : ون قال املفسر
أي ما ينظرون كفار آخر هذه األمة الدائنون بدين أيب جهل و أصحابه ـ إال صيحة واحدة ـ يعين } ما ينظرون 

: أي خيتصمون يف أسواقهم و حوائجهم قال اهللا  }تأخذهم و هم خيصمون { النفخة األوىل اليت يكون هبا هالكهم 
أي من أسواقهم و } و ال إىل أهلهم يرجعون { أي أن يوصوا } فال يستطيعون توصية } { ال تأتيكم إال بغتة { 

النفخة } و نفخ يف الصور فإذا هم من األجداث } { إن كانت إال صيحة واحدة فإذا هم خامدون { حيث كانوا 
قرن من نور جيعل فيه األرواح يقال إن فيه من الثقب على عدد أرواح : ية نفخة البعث و الصور هي النفخة الثان

اخلالئق على ما يأيت قال جماهد هو كالبوق ذكره البخاري فإذا نفخ فيه صاحب الصور النفخة الثانية ذهب كل 
عا يقال نسل ينسل و ينسل أي خيرجون سرا} ينسلون { أي القبور } فإذا هم من األجداث { روح إىل جسده 

أن بني النفختني أربعني عاما و سيأيت و يف : إذا أسرع يف مشيه فاملعىن خيرجون مسرعني و يف اخلرب : بالضم أيضا 
و [ النفخة األوىل ] الراجفة [ و : قال : الصور : } فإذا نقر يف الناقور { : البخاري عن ابن عباس يف قوله تعاىل 

  الثانية ] الرادفة 



للكافرين هجعة قبل يوم القيامة جيدون فيها طعم النوم فإذا صيح بأهل القبور قاموا : و روي عن جماهد أنه قال 
و قد أخرب اهللا عز و } مث نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون { : مذعورين عجلني ينظرون مايراد هبم لقوله تعاىل 

؟ فيقول هلم املالئكة أو املؤمنون على اختالف } ن مرقدنا يا ويلنا من بعثنا م{ جل عن الكفار أهنم يقولون 
و } هذا ما وعد الرمحن { : و قيل إن الكفار هم القائلون } هذا ما وعد الرمحن و صدق املرسلون { املفسرين 

ما ؟ صدقوا الرسل ملا عاينوا } يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا { ذلك أهنم ملا بعثوا ملا بعثوا قال بعضهم لبعض 
فكذبنا به أقروا حني مل ينفعهم اإلقرار مث يؤمر } هذا ما وعد الرمحن و صدق املرسلون { : أخربوهم به مث قالوا 

  حبشر اجلميع إىل املوقف للحساب 
إن الذين يغرقون يف البحر تقتسم حلومهم احليتان فال يبقى منهم شيء إال العظام فنلقيها األمواج : و قال عكرمة 
تمكث حينا مث تصري حائلة خنرة مث متر هبا اإلبل فتأكلها مث تسري اإلبل فتبعر مث جييء قوم فينزلون إىل الساحر ف

{ فيأخذون ذلك البعر فيوقدونه مث ختمد تلك النار فيجيء الريح فيلقي ذلك الرماد على األرض فإذا جاءت النفخة 
فإذا { أي نفخة واحدة } ت إال صيحة واحدة إن كان{ خيرج أولئك و أهل القبور سواء } فإذا هم قيام ينظرون 

  } هم مجيع لدينا حمضرون 
فالنفخ يف الصور إمنا هو سبب خلروج أهل القبور و غريهم فيعيد اهللا الرفات من أبدان : قال علماؤنا رمحهم اهللا 

جيعل فيها األرواح  األموات و جيمع ما تفرق منها يف البحار و بطون السباع و غريها حىت تصري كهيئاهتا األوىل مث
إن السقط ليظل حمبنطئا على باب : [ فتقوم الناس كلهم أحياء حىت السقط فإن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

و هذا السقط هو الذي مت خلقه و نفخ فيه الروح قال ] ادخل اجلنة فيقول ال حىت يدخل أبواي : اجلنة و يقال له 
فدل على أن املؤودة حتشر و تسأل و من قربها خترج و تبعث و أما من مل ينفخ }  و إذا املوؤدة سئلت{ : اهللا تعاىل 

فيه الروح فهو سائر األموات سواء قاله احلاكم أبو احلسني بن احلسن احلليمي رمحه اهللا يف كتاب منهاج الدين له و 
: فتقومون فتقولون } حبمده  يوم يدعوكم فتستجيبون{ : باحلقيقة إمنا خروج اخللق بدعوة احلق قال اهللا تعاىل 

يوم يدعوكم فتستجيبون { : فيوم القيامة يوم يبدأ باحلمد و خيتم به قال اهللا تعاىل : سبحانك اللهم و حبمدك قالوا 
  } و قضي بينهم باحلق و قيل احلمد هللا رب العاملني { و قال يف آية أخرى } حبمده 

حدثنا عباد بن العوام عن حجاج بن عطية عن أيب سعيد : ال حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة ق: [ ابن ماجه قال 
إن صاحيب الصور بأيديهما ـ أو يف أيديهما ـ قرنان : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : اخلدري قال 

  ] يالحظان النظر مىت يؤمران 
ما لصور ؟ : يه و سلم فقال جاء أعرايب إىل النيب صلى اهللا عل: عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص قال [ الترمذي 

  قال هذا حديث حسن ] قرن ينفخ فيه : قال 
كيف أنعم و صاحب الصور قد التقم : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : و عن أيب سعيد اخلدري قال [ 

: م ؟ فكأن ذلك ثقل على أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال هل] القرن و استمع اإلذن مىت يؤمر بالنفخ 
  قال حديث حسن } حسبنا اهللا و نعم الوكيل { : قولوا 

ماأطرق صاحب الصور منذ وكل به مستعدا : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : وروي عن أيب هريرة قال [ 
أخرجه أبو احلسن بن صخر ] حبذاء العرش خمافة أن يؤمر بالصيحة قبل أن يرتد طرفه كأن عينيه كوكبان دريات 

  وائده وغريه يف ف
مث يقوم ملك : و خرج ابن املبارك و مؤمل بن إمساعيل و علي بن معبد عن ابن مسعود حديثا ذكر فيه قال [ 



الصور بني السماء و األرض فينفخ فيه و الصور قرن فال يبقى هللا خلق يف السموات واألرض إال مات إال ما شاء 
مؤمل بن [ زاد ] ليس من بين آدم خلق إال و يف األرض شيء منه ربك مث يكون بني النفختني ماشاء اهللا أن يكون ف

منيا كمين الرجال : فريسل اهللا ماء من حتت العرش : إمساعيل قال سفيان ـ يعين الثوري ـ عجب الذنب قال 
با و اهللا الذي أرسل الرياح فتثري سحا{ مث قرأ عبد اهللا ] فتنبت جثماهنم و حلماهنم كما تنبت األرض من الثرى 

مث يقوم ملك الصور بني السماء : [ قال } فسقناه إىل بلد ميت فأحيينا به األرض بعد موهتا كذلك النشور 
واألرض فينفخ فيه فينطلق كل نفس إىل جسدها حىت تدخل فيه مثمون فيجيبون إجابة رجل واحد قياما لرب 

  ] احدة مث يقومون فيحيون حتية و: [ و قال ابن املبارك و مؤمل ] العاملني 
حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن أيب الزعراء عن عبد : و ذكر أبو عبيد القاسم بن سالم قال 

التحية تكون يف ] فيحيون [ قوله ] فيقومون فيحيون حتية رجل واحد قياما لرب العاملني : [ اهللا بن مسعود قال 
  : حالني 

قياما لرب : [ ائم و هذا هو املعىن الذي يف هذا احلديث أال تراه يقول أن يضع يديه على ركبتيه و هو ق: أحدمها 
  ] العاملني 

أن ينكب على وجهه باركا و هذا هو الوجه املعروف عند الناس و قد محله بعض الناس على قوله : و الوجه اآلخر 
  من التحية  فجعل السجود هو التحية و هذا هو الذي يعرفه الناس] فيخرون سجدا لرب العاملني [ 
حدثنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و حنن يف طائفة من : و روي عن علي بن معبد عن أيب هريرة قال [ 

تبدل األرض غري { مث } هللا الواحد القهار { أصحابه و ساق احلديث بطوله إىل قوله جل ثناؤه و تقدست أمساؤه 
مث يزجر اهللا } ال ترى فيها عوجا و ال أمتا { دمي العكاظي فيبسطها بسطا مث ميدها مد األ} األرض و السماوات 

من كان يف بطنها و من كان : اخللق زجرة واحدة فإذا هم يف هذه األرض املبدلة يف مثل ما كانوا فيه من األوىل 
كم ماء احلياة فتمطر السماء علي: على ظهرها كان على ظهرها مث ينزل اهللا عليكم ماء من حتت العرش يقال له 

أربعني سنة حىت يكون املاء من فوقكم اثين عشر ذراعا مث يأمر اهللا عز و جل األجساد فتنبت كنبات الطراثيث و 
ليحى محلة العرش فيحيون مث : كنبات البقل حىت إذا تكلمت أجسادكم فكانت كما كانت يقول اهللا عز و جل 

فيأخذ الصور مث يدعو اهللا تعاىل األرواح فيؤتى هبا  ليحى جربيل و ميكائيل و إسرافيل فيأمر اهللا إسرافيل: يقول 
تتوهج أرواح املسلمني نورا واألخرى مظلمة فيأخذها اهللا فيلقيها يف الصور مث يقول إلسرافيل انفخ نفخة البعث 

و عزيت و : فينفخ فتخرج األرواح كلها كأمثال النحل قد مألت ما بني السماء و األرض فيقول اهللا عز و جل 
لريجع كل روح إىل جسده فتدخل األرواح يف األرض إىل األجساد مث تدخل يف اخلياشيم فتمشي يف  جاليل

األجساد مشي السم يف اللديغ مث تنشق األرض عنكم و أنا أول من تنشق األرض عنه فتخرجون منها شبابا كلكم 
هطعني إىل الداع يقول الكافرون هذا م{ أبناء ثالث و ثالثني و اللسان يومئذ بالسريانية سراعا إىل رهبم ينسلون 

فتوقفون يف موقف عراة غلفا غرال مقدار } و حشرناهم فلم نغادر منهم أحدا } { ذلك يوم اخلروج } { يوم عسر 
؟ و ساق ] من يشفع لنا إىل ربنا : سبعني عاما و يعرقون حىت تبلغ منهم األذقان و يلجمهم فيضجون و يقولون 

  ة و سيأيت حديث الشفاعة يف صحيح مسلم و غريه إن شاء اهللا تعاىل احلديث بطوله يف الشفاع
حدثين أبو بكر بن احلارث بن خليفة حدثنا : [ و خرج اخلتلي أبو القاسم إسحاق بن إبراهيم يف كتاب الديباج له 

اهللا عليه و حممد بن جعفر املدائين عن سالم بن مسلم الطويل عن عبد احلميد عن نافع عن ابن عمر عن النيب صلى 
فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و : قال } و أذنت لرهبا و حقت * إذا السماء انشقت { سلم يف قوله عز و جل 



سلم أنا أول من تنشق عنه األرض فأجلس جالسا يف قربي فينفتح يل باب إىل السماء حبيال رأسي حىت أنظر إىل 
ض السابعة حىت أنظر إىل الثرى مث يفتح يل باب عن مييين حىت العرش مث يفتح يل باب من حتيت حىت أنظر إىل األر

أن ريب أمرين أن : ما بالك أيتها األرض ؟ قالت : أنظر إىل اجلنة و منازل أصحايب و إن األرض حتركت حتيت فقلت 
* لت و ألقت ما فيها و خت{ : ألقي ما يف جويف و أن أختلى فأكون كما كنت إذ ال شيء يف فذلك قوله عز و جل 

قال رسول اهللا صلى } يا أيها اإلنسان { أي مسعت و أطاعت و حق هلا أن تسمع و تطيع } و أذنت لرهبا و حقت 
  ] أنا ذلك اإلنسان : اهللا عليه و سلم 

إن هذا خطاب لألرواح } ارجعي إىل ربك راضية مرضية * يا أيتها النفس املطمئنة { و روي يف تفسري قوله تعاىل 
رب الغالم و رب الدار و رب الدابة أي صاحب : أي صاحبك كما تقول } إىل ربك { أجسادها بأن ترجع إىل 

أي يف أجسادهم من مناخرهم كما ورد يف اخلرب } فادخلي يف عبادي { الغالم و صاحب الدار و صاحب الدابة 
دارته كغلظ السماء  املتقدم و قد روي أن اهللا تعاىل خلق الصور حني فرغ من خلق السموات واألرض و أن عظم

و سيأيت و ] و الذي نفسي بيده إن أعظم دارة فيه لكعرض السماء واألرض : [ و األرض و يف حديث أيب هريرة 
  فاهللا أعلم ] أن له رأسني رأسا باملشرق و رأسا باملغرب : [ روي 
{ : معها نقر لقوله تعاىل  بالصاد قرن ينفخ فيه النفخة األوىل للفناء و هي نفخة الصعق و يكون: الصور : فصل 

أي يف الصور فإذا نفخ فيه لإلصعاق مجع بني النقر و النفخ لتكون الصيحة أشد و أعظم مث } فإذا نقر يف الناقور 
ميكث الناس أربعيم عاما مث ينزل اهللا ماء كمين الرجال على ما تقدم فتكون منه األجسام بقدرة اهللا تعاىل حىت 

قصة الذين خيرجون النار قد صاروا محما إهنم يغتسلون من هنر بباب اجلنة فينبتون نبات جيعلهم بشرا كما روي يف 
] فينبتون نبات البقل [ احلبة يف محيل السيل و عن ذلك عرب يف حديث أيب هريرة املتقدم يف صحيح مسلم و غريه 

رسال األرواح من ثقب الصور فإذا هتيأت األجسام و كملت نفخ يف الصور نفخة البعث من غري نقر ألن املراد إ
إىل أجسادها ال تنقريها من أجسادها فالنفخة األوىل للتنقري و هي نظري صوت الرعد الذي قد يقوى فيمات منه و 

الصيحة الشديدة اليت يصيحها الرجل بصيب فيفزع منه فيموت فإذا نفخ للبعث من غري نقر كما : نظري الصيحة 
ليت هي فيه فتأيت كل روح إىل جسدها فيحييها اهللا كل ذلك يف حلظة كما قال ذكرنا خرجت األرواح من اجملال ا

و عند أهل السنة أن تلك األجساد } ما خلقكم و ال بعثكم إال كنفس واحدة } { فإذا هم قيام ينظرون { : تعاىل 
ا كما يعاد اجلسم و بأوصافها فيعاد الوصف أيض: الدنيوية تعاد بأعياهنا و أعراضها بال خالف بينهم قال بعضهم 

و ذلك جائز يف حكم اهللا و قدرته و هني عليه مجيعه و لكن مل يرد بإعادة : اللون قال القاضي أبو بكر بن العريب 
  الوصف خرب 

  فيه أخبار كثرية يف هذا الباب بعد هذا : قلت 
املذكورة و التنزيل  و ليس الصور مجع صورة كما زعم بعضهم أي ينفخ يف صور املوتى بدليل األحاديث: فصل 

ال : فيها فعلم أنه ليس مجع صورة قال الكليب : و مل يقل } مث نفخ فيه أخرى { : يدل على ذلك قال اهللا تعاىل 
{ : األرواح و قرأ احلسن : هو مجع صورة مثب بسرة و بسر أي ينفخ فيصور املوتى : أدري ما الصور ؟ و يقال 

  } هادة يوم ينفخ يف الصور عامل الغيب و الش
و إىل هذا التأويل يف أن الصور مبعىن الصور مجع صورة ذهب أبو عبيدة معمر بن املثىن و هو مردود مبا : قلت 

ذكرنا و أيضا ال ينفخ يف الصور للبعث مرتني بل ينفخ مرة واحدة و إسرافيل عليه السالم ينفخ يف الصور الذي هو 
نفخت فيه من { و } فنفخنا فيه من روحنا { : لروح كما قال تعاىل القرن و اهللا سبحانه حييي الصور فينفخ فيها ا



خيلق اهللا الناس يف األرض اخللق اآلخر مث يأمر السماء فتمطر عليهم أربعني يوما فينبتون : قال ابن زيد } روحي 
اهللا  فيها حىت تنشق عن رؤوسهم كما تنشق عن رأس الكمأة فمثلها يومئذ مثل املاخض تنتظر أن يأتيها أمر

و األمم جممعون على أن الذي ينفخ يف : فتطرحهم على ظهرها فلما كانت تلك النفخة طرحتهم قال علماؤنا 
  الصور إسرافيل عليه السالم 

حدثنا أمحد بن : قد جاء حديث يدل على أن الذي ينفخ يف الصور غري إسرافيل خرجه أبو نعيم احلافظ قال : قلت 
: حدثنا محاد بن سلمة عن علي بن زيد عن عبد اهللا بن احلارث قال : مسلم قال حدثنا عفان بن : القاسم قال 

يا كعب أخربين عن إسرافيل ؟ فقال : كنت عند عائشة و عندها كعب األحبار فذكر كعب إسرافيل فقالت عائشة 
سربل به و جناح له أربعة أجنحة جناحان يف اهلواء و جناح قد ت: [ أجل فأخربين فقال : كعب عندكم العلم قالت 

على كاهله و العرش على كاهله و القلم على أذنه فإذا نزل الوحي كتب القلم مث درست املالئكة و ملك الصور 
جاث على إحدى ركبتيه و قد نصب األخرى ملتقم الصور حمنيا ظهره شاخصا ببصره ينظر إىل إسرافيل و قد أمر 

قالت عائشة ؟ هكذا مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ]  إذا رأى إسرافيل قد ضم جناحيه أن ينفخ يف الصور
يقول غريب من حديث كعب مل يروه عنه إال عبد اهللا بن احلارث و رواه خالد احلذاء عن الوليد أيب بشر عن عبد 

  اهللا بن رباح عن كعب حنوه 
يل عليه السالم ينفخ فيه و ما خرجه أبو عيسى الترمذي و غريه يدل على أن صاحب الصور إسراف: قلت : فصل 

  وحده و حديث أيب عبد اهللا حممد بن يزيد بن ماجه يدل على أن معه غريه 
من حديث عطية العويف عن [ و قد خرج أبو بكر البزار يف مسنده و أبو داود يف كتاب احلروف من كتاب السنن 

عن ميينه جربيل و عن يساره : فقال ذكر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صاحب الصور : أيب سعيد اخلدري قال 
  فلعل ألحدمها قرنا آخر ينفخ فيه و اهللا أعلم ] ميكائيل 

حدثنا أبو األحوص عن منصور عن جماهد عن عبد الرمحن : و ذكر أبو السري عناد بن السري التيمي الكويف قال 
و يا طالب الشر أقصر و ملكان  يا طالب اخلري أقبل: ما من صباح إال و ملكان يقولون : [ بن أيب عمرو قال 
اللهم أعط منفقا خلفا و أعط ممسكا تلفا و ملكان موكالن يقوالن سبحان امللك القدوس و : موكالن يقوالن 

ما : [ و حدثنا وكيع عن األعمش عن جماهد عن عبد اهللا بن ضمرة عن كعب قال : قال ] ملكان موكالن بالصور 
و عطية ال ] ينتظران مىت يؤمران فينفخان : و ملكان موكالن بالصور : [ له و زاد بعد قو] من صباح مثله سواء 

  حيتج أحد حبديثه على ماذكره أبو حممد عبد احلق و غريه 
و يوم ينفخ يف الصور ففزع من يف { نفخة الفزع لقوله تعاىل : فقيل ثالث : و اختلف يف عدد النفخات : فصل 

و { : و نفخة الضعف و نفخة البعث لقوله تعاىل } هللا و كل أتوه داخرين السماوات ومن يف األرض إال من شاء ا
و } نفخ يف الصور فصعق من يف السموات و من يف األرض إال من شاء اهللا مث نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون 

  هذا اختيار ابن العريب و غريه و سيأيت 
ال زمان هلا أي فزعوا ماتوا منه و السنة الثابتة على ما  مها نفختان و نفخة الفزع هي نفخة الصعق ألن: و قيل 

تقدم من حديث أيب هريرة و حديث عبد اهللا بن عمر و غريمها يدل على أهنما نفختان ال ثالث و هو الصحيح إن 
ستثىن فا} و نفخ يف الصور فصعق من يف السموات و من يف األرض إال من شاء اهللا { : شاء اهللا تعاىل قال اهللا تعاىل 

قال رسول اهللا : عن احلسن قال [ هنا كما استثىن يف نفخة الفزع فدل على أهنما واحدة و قد روي ابن املبارك 
حيىي اهللا هبا كل : مييت اهللا تعاىل هبا كل حي و األخرى : بني النفختني أربعون سنة األوىل : صلى اهللا عليه و سلم 



   و سيأيت مزيد بيان إن شاء اهللا تعاىل] ميت 
و قال احلليمي جهنم اتفقت الروايات على أن بني النفختني أربعني سنة و ذلك بعد أن جيمع اهللا تعاىل ما تفرق من 

أجساد الناس من بطون السباع و حيوانات املاء و بطن األرض و ما أصاب النريان منها باحلرق و املياه بالغرق و ما 
ل كل بدن منها و مل يبقى إال األرواح مجع األرواح يف الصور و أمر أبلته الشمس و ذرته الرياح فإذا مجعها و أكم

  إسرافيل عليه السالم فأرسلها بنفخة من ثقب الصور فرجع كل ذي روح إىل جسده بإذن اهللا تعاىل 
: عن أنس قال [ ن جوفه و هو ما رواه الزهري حشر م: و جاء يف بعض األخبار ما يبني أن من أكله طائر أو سبع 

لوال أن جتد صفية يف نفسها لتركته : مر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حبمزة يوم أحد و قد جذع و مثل به فقال 
من : و قد أنكر بعض أهل الزيغ أن يكون الصور قرنا قال أبو اهليثم ] حىت حيشره اهللا من بطون السباع و الطري 

  ن يكون الصور قرنا فهو كمن ينكر العرش و الصراط و امليزان و طلب هلا تأويالت أنكر أ

  باب منه يف صفة البعث و ما آية ذلك يف الدنيا و أول ما خيلق من اإلنسان

  رأسه 
به و هو الذي يرسل الرياح بشرا بني يدي رمحته حىت إذا أقلت سحابا ثقاال سقناه لبلد ميت فأنزلنا { قال اهللا تعاىل 

اهللا الذي يرسل الرياح { : و قال سبحانه } املاء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك خنرج املوتى لعلكم تذكرون 
} { فانظر إىل آثار رمحة اهللا كيف حييي األرض بعد موهتا { إىل قوله } فتثري سحابا فيبسطه يف السماء كيف يشاء 

  و اآليات يف هذا املعىن كثرية } كذلك النشور 
كيف يعيد اهللا : قلت يا رسول اهللا : عن أيب رزين العقيلي قال [ خرج أبو داود الطيالسي و البيهقي و غريمها و 

: نعم قال : أما مررت بوادي قومك جدبا مث مررت به يهتز خضرا ؟ قال : اخللق ؟ و ما آية ذلك يف خلقه ؟ قال 
  ] فتلك آية اهللا يف اخللق 

  افق لنص التنزيل و احلمد هللا هذا حديث صحيح ألنه مو: قلت 
لقيط بن عامر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم فأرسل ربك إىل السماء هتضب من عند العرش فلعمر [ و يف حديث 

و ذكر ] إهلك ما تدع على ظهرها من مصرع قتيل و ال مدفن ميت إال شقت القرب عنه حىت خيلق من قبل رأسه 
  احلديث 

  ات عليه باب يبعث كل عبد على ما م
و ] يبعث كل عبد على ما مات عليه : عن جابر بن عبد اهللا قال مسعت النيب صلى اهللا عليه و سلم يقول [ مسلم 

مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول إذا أراد اهللا بقوم عذابا أصاب العذاب : عبد اهللا بن عمر قال [ عن 
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و : البخاري عنه قال [ خاري و لفظ خرجه الب] من كان فيهم مث بعثوا على نياهتم 

  ] سلم إذا أنزل اهللا بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم مث بعثوا على أعماهلم 
و الذي نفسي بيده ال يكلم أحد يف سبيل اهللا ـ و اهللا : عن أيب هريرة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال [ مالك 

خرجه ] م يف سبيله ـ إال جاء يوم القيامة و جرحه يثعب دما اللون لون الدم و العرف عرف املسك أعلم مبن يكل
  البخاري و مسلم 

يا عبد اهللا إن قتلت : يا رسول اهللا أخربين عن اجلهاد و الغزو فقال : عبد اهللا بن عمرو أنه قال [ أبو داود عن 
يا مكاثرا بعثت مرائيا مكاثرا على أي حال قاتلت أو قتلت بعثك صابرا حمتسبا بعثت صابرا حمتسبا و إن قتلت مرائ



  ] اهللا بتلك احلال 
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من : حدثنا أنس بن مالك قال : [ و روى أبو هدبة إبراهيم بن هدبة قال 

قيامة سكران إىل حندق مات سكران فإنه يعاين ملك املوت سكران و يعاين منكرا و نكريا سكران و يبعث يوم ال
  ] يف سوط جهنم يسمى السكران فيه عني جيري ماؤها دما ال يكون له طعام و ال شراب إال منه 

ابن عباس أن رجال كان مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حمرما فوقصته ناقته فمات فقال رسول [ مسلم عن 
 ثوبه و ال متسوه بطيب و ال ختمروا رأسه فإنه يبعث يوم اهللا صلى اهللا عليه و سلم اغسلوه مباء و سدر و كفنوه يف

  أخرجه البخاري ] ملبدا [ و يف رواية ] القيامة ملبيا 
إن املؤذنني و امللبني خيرجون يوم القيامة من قبورهم يؤذن املؤذن : [ و روى عباد بن كثري عن الزبري عن جابر قال 

  ب املنهاج له و سيأيت بكماله ذكره احلليمي احلافظ يف كتا] و يليب املليب 
حدثنا أبو حممد عبد اهللا بن يونس بن [ و ذكر أبو القاسم إسحاق بن إبراهيم بن حممد اخلتلي يف كتاب الديباج له 

بكري حدثنا أيب عن عمرو بن مسري عن جابر عن حممد بن علي عن ابن عباس و علي بن حسني أن رسول اهللا صلى 
ال إله إال اهللا أنس للمسلم عند موته و يف قربه و حني خيرج :  جربيل عليه السالم أن اهللا عليه و سلم قال أخربين

ال إله إال اهللا و احلمد هللا فيبيض : من قربه يا حممد لو تراهم حني ميرقون من قبورهم بنفضون رؤوسهم هذا يقول 
و حدثين حيىي بن عبد احلميد : [ قال ] وجهه و هذا ينادي ياحسرتا على ما فرطت يف جنب اهللا مسودة و جوههم 

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و : بن عبد احلماين حدثنا عبد الرمحن بن يزيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر قال 
ليس على أهل ال إله إال اهللا و حشة عند املوت و ال يف قبورهم و ال منشرهم كأين بأهل ال إله إال اهللا : سلم 

  ] احلمد هللا الذي أذهب عنا احلزن : وسهم و هم يقولون ينفضون التراب عن رؤ
خترج النائحة من قربها يوم القيامة شعثاء غرباء عليها : [ و روى النسائي عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال 

ن أيب ع[ أخرجه مبعناه مسلم و ابن ماجه ] يا وياله : جلباب من لعنة اهللا و درع من نار يدها على رأسها تقول 
النياحة من أمر اجلاهلية و إن النائحة إذا ماتت قطع : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : مالك األشعري قال 

تقام القيامة و عليها سربال من قطران و : [ لفظ ابن ماجه و قال مسلم ] اهللا هلا ثيابا من نار و درعا من هلب النار 
  ] درع من جرب 

هذه النوائح جيعلن يوم : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن أيب هريرة قال [ ريه و أسند الثعليب يف تفس
القيامة صفني صفا عن اليمني و صفا عن الشمال ينبحن كما تنبح الكالب يف يوم كان مقداره مخسني ألف سنة مث 

بابن رواح و الشيخ اإلمام علي بن هبة أنبأناه الشيخ احلاج الراوية أبو حممد عبد الوهاب شهر ] يؤمر هبن إىل النار 
حدثنا أبو حممد عبد اهللا بن أمحد : حدثنا الرئيس أبو عبد اهللا الثقفي قال : حدثنا السلفى قال : [ اهللا الشافعي قاال 

أخربنا أبو عمر و أمحد بن : بن خولة األهبري األديب فيما قرئ عليه و أنا أمسع منه سنة ثالث و أربع مائة قال 
بن حكيم املدين أخربنا أبو أمية حممد بن إبراهيم الطرسوسي حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا سليمان بن داود  حممد

إن هذه : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : اليماين حدثنا حيىي بن أيب كثري عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال 
و صفا عن مشاهلن ينبحن على أهل جهنم كما تنبح  النوائح جيعلن يوم القيامة صفني يف جهنم صفا عن ميينهن

  غريب من حديث أيب نصر حيىي بن كثري عن أيب سلمة تفرد به عنه سليمان بن داود ] الكالب 
خترج النائحة من قربها شعثاء غرباء مسودة الوجه زرقاء العينني : أنس قال النيب صلى اهللا عليه و سلم [ و قال 

و عليه جلباب من لعنة اهللا و درع من غضب اهللا إحدى يديها مغلولة إىل عنقها و األخرى ثائرة الشعر كاحلة الوجه 



آمني آمني مث يكون من : قد و ضعتها على رأسها و هي تنادي يا وياله و يا ثبوراه و يا حزناه و ملك وراءها يقول 
  ] بعد ذلك حظها النار 

النياحة على امليت من أمر : هللا صلى اهللا عليه و سلم قال رسول ا: عن عكرمة عن ابن عباس قال [ ابن ماجة 
اجلاهلية و إن النائحة إذا مل تتب قبل أن متوت فإهنا تبعث يوم القيامة عليها سرابيل من قطران مث يعلى عليها بدرع 

  ] من هلب النار 
: قال أهل التأويل } ن املس الذين يأكلون الربا ال يقومون إال كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان م{ : و يف التنزيل 

املعىن ال يقومون من قبورهم قاله ابن عباس و جماهد و ابن جبري و قتادة و الربيع و السدي و الضحاك و ابن زيد و 
كلهم يبعث كاملخنوق عقوبة له ومتيقتا عند مجيع أهل احملشر : بعضهم جيعل معه شيطان خينقه و قالوا : غريهم قال 

مة ألكلة الربا و ذلك أنه أرباه يف بطوهنم فاثقلهم فهم إذا خرجوا من قبورهم يقومون و فجعل اهللا هذه العال
و من { يسقطون لعظم بطوهنم و ثقلها عليهم نسأل اهللا الستر و السالمة و العافية يف الدنيا و اآلخرة و قال تعاىل 

  و سيأيت } يغلل يأت مبا غل يوم القيامة 
ذكره صاحب ] من مات على مرتبة من املراتب بعث عليها يوم القيامة : [ ه و سلم و روي عن النيب صلى اهللا علي

القوت و هو صحيح املعىن يدل على صجته ما ذكرناه و سيايت هلذا الباب مزيد بيان يف باب بيان احلشر إىل املوقف 
  إن شاء اهللا تعاىل 

  باب يف بعث النيب صلى اهللا عليه و سلم من قربه

حدثين خالد بن يزيد عن سعيد بن أيب هالل عن نبيه بن وهب أن كعبا : أخربنا ابن هليعة قال : ل ابن املبارك قا
ما من فجر يطلع إال نزل : دخل على عائشة رضي اهللا عنه فذكروا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال كعب 

لنيب صلى اهللا عليه و سلم حىت إذا سبعون ألفا من املالئكة حىت حيفوا بالقرب يضربون بأجنحتهم و يصلون على ا
أمسوا عرجوا و هبط سبعون ألف ملك حيفون بالقرب و يضربون بأجنحتهم و يصلون عن النيب صلى اهللا عليه و 

سلم سبعون ألفا بالليل و سبعون ألفا بالنهار و حىت إذا انشقت عنه األرض خرج يف سبعني ألفا من املالئكة 
و األخبار دالة ثابتة على أن مجيع الناس خيرجون عراة و حيشرون كذلك على ما يأيت يوقرونه صلى اهللا عليه و سلم 

  إن شاء اهللا تعاىل 
حدثنا بشر بن خالد قال حدثنا سعيد بن مسلمة عن إمساعيل بن : [ و خرج الترمذي احلكيم يف نوادر األصول 

: ينه على أيب بكر و مشاله على عمر فقال خرج النيب صلى اهللا عليه و سلم و مي: أمية عن نافع عن ابن عمر قال 
  ] هكذا نبعث يوم القيامة 

  باب ما جاء يف بعث األيام و الليايل و يوم اجلمعة

إن اهللا عز و جل يبعث أليام القيامة على : عن أيب موسى األشعري أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال [ 
ا حمتفون هبا كالعروس هتدى إىل كرميها تضيء هلم ميشون يف ضوئها زهراء منرية أهله: هيأهتا و يبعث يوم اجلمعة 

ألواهنم كالثلج بياضا و رحيهم يسطع كاملسك خيوضون يف جبال الكافور ينظر إليهم الثقالن ما يطرقون تعجبا 
إبراهيم  خرجه القاضي الشريف أبو احلسن علي بن عبد اهللا بن] يدخلون اجلنة ال خيالطهم إال املؤذنون احملتسبون 



اهلامشي العيسوي من ولد عيسى بن علي بن عبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنهم و إسناده صحيح و قال أبو عمران 
  اعملوا يف ما استطعتم من خري فلن أرجع إليكم يوم القيامة ذكره أبو نعيم : ما من ليلة تأيت إال تنادى : اجلوين 

  ه يتلقاه امللكان اللذان كاناباب ما جاء أن العبد املؤمن إذا قام من قرب

  معه يف الدنيا و عمله 
فإذا قامت الساعة احنط عليه ملك احلسنات و ملك السيئات فأنشطا كتابا : [ تقدم من حديث جابر مرفوعا 

} حم { : معقودا يف عنقه مث حضرا معه واحد سائق و اآلخر شهيد ذكره أبو نعيم أيضا عن ثابت البناين أنه قرأ 
بلغنا أن العبد : وقف فقال } إن الذين قالوا ربنا اهللا مث استقاموا تتنزل عليهم املالئكة { ىت إذا بلغ السجدة ح

ال ختف و ال حتزن و أبشر باجلنة اليت : املؤمن حني يبعث من قربه يتلقاه امللكان اللذان كانا معه يف الدنيا فيقوالن له 
نه فما عظيمة تغشى الناس يوم القيامة فاملؤمن يف قرة عني ملا هداه اهللا فأمن اهللا خوفه و أقر اهللا عي: كنت توعد قال 

  ] له و ملا كان يعمل له يف الدنيا 
: إن املؤمن إذا خرج من قربه استقبله عمله يف أحسن صورة و أطيب ريح فيقول : و قال عمرو بن قيس املالي 

رتك فيقول كذلك كنت يف الدنيا أنا عملك ال إال أن اهللا قد طيب رحيك و حسن صو: هل تعرفين ؟ فيقول 
و أن الكافر يستقبله } يوم حنشر املتقني إىل الرمحن وفدا { : الصاحل طال ما ركبتك يف الدنيا اركبين اليوم و تال 

: ال إال أن اهللا قد قبح صورتك و ننت رحيك فيقول : هل تعرفين ؟ فيقول : عمله يف أقبح صورة و أننت ريح فيقول 
و هم حيملون { : نت يف الدنيا أنا عملك السيء طال ما ركبتين يف الدنيا و أنا اليوم أركبك و تال كذلك ك

  و ال يصح من قبل إسناده قاله القاضي أبو بكر بن العريب } أوزارهم على ظهورهم أال ساء ما يزرون 

  باب أين يكون الناس ؟ يوم تبدل األرض غري األرض و السموات 
كنت قائما عند رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال  عن ثوبان[ مسلم 

{ السالم عليك يا حممد و ذكر احلديث و فيه فقال اليهودي أين يكون الناس : فجاء حرب من أحبار اليهود فقال 
] هم يف الظلمة دون اجلسر : سلم  ؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و} يوم تبدل األرض غري األرض و السموات 

  احلديث بطوله و سيأيت 
حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا علي بن مسهر عن داود بن أيب : [ و خرج مسلم أيضا و ابن ماجه مجيعا قاال 

يوم تبدل { : سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف قوله تعاىل : هند عن الشعيب عن مسروق عن عائشة قالت 
  ] على الصراط : فأين يكون الناس يومئذ ؟ قال } ألرض غري األرض و السموات ا

حدثنا سفيان عن داود بن هند عن الشعيب عن مسروق عن : حدثنا ابن أيب عمر قال : [ و أخرجه الترمذي قال 
ين يكون املؤمنون فأ} و األرض مجيعا قبضته يوم القيامة و السموات مطويات بيمينه { يا رسول اهللا : عائشة قالت 
  هذا حديث حسن صحيح : قال ] على الصراط يا عائشة : يومئذ ؟ قال 

حدثتين [ أجل و اهللا ما تدري : ال قال : أتدري ما سعة جهنم ؟ قلت : قال ابن عباس : و خرج عن جماهد قال 
ضته يوم القيامة و و األرض مجيعا قب{ عائشة أنه سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن قوله عز و جل 

حديث : قال ] على جسر جهنم : فأين الناس يا رسول اهللا ؟ قال : فقلت : قال } السموات مطويات بيمينه 
  حسن صحيح غريب من هذا الوجه 



هذه األحاديث نص يف أن األرض و السموات تبدل و تزال و خيلق اهللا أرضا أخرى يكون عليها الناس بعد : فصل 
و هو الصراط ال كما قال كثري من الناس أن تبدل األرض عبارة عن تغيري صفاهتا و تسوية كوهنم على اجلسر 

آكامها و نسف جباهلا و مد أرضها و رواه ابن مسعود رضي اهللا عنه خرجه ابن ماجه و سيأيت ذكره يف االشتراط 
  إن شاء اهللا 

إذا كان يوم القيامة مدت األرض : [  حدثين ابن عباس قال: و ذكر ابن املبارك من حديث شهر بن حوشب قال 
: أبو هريرة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال [ و ذكر احلديث و روى ] مد األدمي و زيد يف سعتها كذا و كذا 

  ذكره الثعليب يف تفسريه ] تبدل األرض غري األرض فيبسطها و ميدها مد األدمي 
ا كان يوم القيامة مد اهللا األرض مد األدمي حىت ال يكون ألحد إذ: [ و روى علي بن احلسني رضي اهللا عنهما قال 

ذكره املاوردي و ما بدأنا بذكره أصح ألنه نص ثابت عن النيب صلى اهللا عليه و سلم ] من البشر إال موضع قدميه 
اهم جلودا كلما نضجت جلودهم بدلن{ : تغيري الشيء و منه قوله تعاىل : إن بدل يف كالم العرب معناه : فإن قائل 

و ال يقتضي هذا إزالة العني و إمنا معناه تغيري } فبدل الذين ظلموا قوال غري الذي قيل هلم { : و قال } غريها 
ما : الصفة و لو كان املعىن إلزالة لقال يوم تبدل األرض خمففا من أبدلت الشيء إذا أزالت عنه و شخصه قيل له 

{ : خمففا و مثقال مبعىن واحد قال } عسى ربنا أن يبدلنا خريا منها { ذكرته صحيح و لكن قد قرئ قوله عزو جل 
و كذا ذكر تاج اللغة أبو نصر } فأولئك يبدل اهللا سيئاهتم حسنات { : و قال } و ليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا 

فقد دل القرآن اجلوهري يف الصحاح و أبدلت الشيء بغريه و بدله اهللا من اخلوف أمنا و تبديل الشيء أيضا تغيريه 
و كالم العرب على أن بدل و أبدل مبعىن واحد و قد فسر النيب صلى اهللا عليه و سلم أحد املعنيني فهو أعلى و ال 

  كالم معه 
تبدل األرض أرضا بيضاء كالفضة مل يسفك عليها دم حرام و مل يعمل عليها خطيئة : قال ابن عباس و ابن مسعود 

األرض نارا و اجلنة من ورائها يرى أكواهبا و كواعبها و قال أبو اجللد حيان بن  قط و قال ابن مسعود أيضا تبدل
تبدل األرض : إين ألجد فيما أقرأ من كتب اهللا أن األرض تشعل نارا يوم القيامة و قال علي رضي اهللا عنه : فروة 

يوم تبدل األرض غري { : سألت أبا جعفر حممد بن علي عن قول اهللا تعاىل : فضة و السماء ذهبا و قال جابر 
و قال } و ما جعلناهم جسدا ال يأكلون الطعام { قال تبدل خبزة يأكل منها اخللق يوم القيامة مث قرأ } األرض 

  تبدل األرض خبزة بيضاء يأكل املؤمن من حتت قدميه : سعيد بن جبري و حممد بن كعب 
ب مروي يف الصحيح و سيأيت و إليه ذهب ابن برحان و هذا املعىن الذي قاله سعيد بن جبري و حممد بن كع: قلت 

يف كتاب اإلرشاد له و أن املؤمن يطعم يومئذ من بني رجليه و يشرب من احلوض فهذه أقوال الصحابة و التابعني 
  دالة على ما ذكرنا 

واهلا قتارة كاملهل اختالف أح: و أما تبديل السماء فقيل تكوير مشسها و قمرها و تناثر جنومها قاله ابن عباس و قيل 
أن : تصري السماء دخانا و تصري البحار نريانا و قيل تبديلها : و تارة كالدهان حكاه ابن األنباري و قال كعب 

أنه ال يعارض : تطوي كطي السجل للكتاب و ذكر أبو احلسن شبيب بن إبراهيم بن حيدرة يف كتاب اإلفصاح له 
تبدل كرتني إحدامها هذه األوىل و أنه سبحانه يغري صفاهتا قبل نفخة بني هذه اآلثار و أن األرض و السماوات 

الصعق فتنتثر أوال كواكبها و تكسف مشسها و قمرها و تصري كاملهل مث تكشط عن رؤوسهم مث تسري اجلبال مث 
غري البنية مث إذا متوج األرض مث تصري البحار نريانا مث تنشق األرض من قطر إىل قطر فتصري اهليئة غري اهليئة و البنية 

و { نفخ يف الصور نفخة الصعق طويت السماء و دحيت األرض و بدلت السماء مساء أخرى و هو قوله تعاىل 



متد مد األدمي العكاظي و أعيدت كما كانت فيها القبور و البشر : و بدلت األرض } أشرقت األرض بنور رهبا 
[ ذلك إذا وقفوا يف احملشر فتبدل هلم األرض اليت يقال هلا  على ظهرها و يف بطنها و تبدل أيضا تبديال ثانيا و

جيلسون عليه و هو أرض عفراء و هي البيضاء من فضة مل يسفك عليها دم حرام قط و ال جرى عليه ] الساهرة 
ظلم قط و حينئذ يقوم الناس على الصراط و هو ال يسع مجيع اخلالئق و إن كان قد روي أن مسافته ألف سنة 

ألف سنة هبوطا و ألف سنة استواء و لكن اخللق أكثر من ذلك فيقوم من فضل على الصراط على منت  صعودا و
جهنم و هي كإهالة جامدة و هي األرض اليت قال عبد اهللا إهنا أرض من نار يعرق فيها البشر فإذا حوسب عليها 

الصراط و أهل النريان يف النار و قام  أعني األرض املسماة بالساهرة و جاوزوا الصراط و جعل أهل اجلنان من وراء
الناس على حياض األنبياء يشربون بدلت األرض كقرصة النقي فأكلوا من حتت أرجلهم و عند دخوهلم اجلنة كانت 

خبزة واحدة أي قرصا واحدا يأكل منه مجيع اخللق ممن دخل اجلنة و إدامهم زيادة كبد ثور يف اجلنة و زيادة كبد 
   النون على ما يأيت

  باب منه أمور تكون قبل الساعة

حدثنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و حنن يف طائفة من أصحابه فقال : عن أيب هريرة قال [ ذكر علي بن معبد 
إن اهللا تعاىل ملا فرغ من خلق السموات و األرض خلق الصور و أعطاه إسرافيل فهو واضعه على فيه شاخص : 

و كيف : قرن فقلت : يا رسول اهللا و ما الصور ؟ قال : يؤمر فقال أبو هريرة قلت ببصره إىل العرش ينتظر مىت 
هو عظيم و الذي نفسي بيده إن عظم دارة فيه لكعرض السماء و األرض فينفخ فيه ثالث نفخات : هو ؟ قال 

إسرافيل بالنفخة األوىل  نفخة القيام لرب العاملني يأمر اهللا: نفخة الصعق و الثالثة : األوىل نفخة الفزع و الثانية 
يقول ] انفخ نفخة الفزع فيفزع أهل السماء و األرض إال ما شاء اهللا و يأمره فيمدها و يدميها و يطوهلا : فيقول 

مأخوذة من فواق احلالب و هي املهلة بني } و ما ينظر هؤالء إال صيحة واحدة ما هلا من فواق { : اهللا عز و جل 
حيلب الناقة و الشاة مث يتركها ساعة يرضعها الفصيل لتدر مث حيلب و منه مسي الفواق  احللبتني و ذلك أن احلالب

فواقا ألنه ريح يتردد يف املعدة بني مهلينت أي أن هذه النفخة ممتدة ال تقطيع فيها و يكون ذلك يوم اجلمعة يف 
ج األرض بأهلها رجا و هي اليت النصف من شهر رمضان فيسري اهللا اجلبال فتمر مر السحاب مث تكون سرابا مث ترت

فتكون األرض كالسفينة يف } قلوب يومئذ واجفة * تتبعها الرادفة * يوم ترجف الراجفة { يقول اهللا عز و جل 
البحر تضرهبا األمواج فيميد الناس على ظهرها و تذهل املراضع و تضع احلوامل ما يف بطوهنا و تشيب الولدان و 

تأيت األقطار فتتلقاها املالئكة هاربة فتضرب هبا وجوهها و يويل الناس مدبرين ينادي تتطاير الشياطني هاربة حىت 
يوم تولون مدبرين ما لكم من اهللا من عاصم و من * يوم التناد { بعضهم بعضعا و هي اليت يقول اهللا عز و جل 

رأوا أمرا عظيما مل يروا فبينما هم على ذلك إذ تصدعت األرض من قطر إىل قطر و } يضلل اهللا فما له من هاد 
مثله فيأخذهم من ذلك من الكرب و اهلول ما اهللا به عليم مث ينظرون إىل السماء فإذا هي كاملهل مث انشقت و 

و : [ اخنسف مشسها و قمرها و انتثرت جنومها مث كشطت السماء عنهم مث قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
ففزع من يف السموات { يا رسول اهللا فمن استثىن اهللا عز و جل حني يقول : املوتى ال يعلمون شيئا من ذلك قلت 

أولئك هم الشهداء عند رهبم يرزفون إمنا يصل الفزع إىل األحياء يقيهم : ؟ قال } و من يف األرض إال من شاء اهللا 
يا أيها { : اهللا تعاىل اهللا شر ذلك اليوم و يؤمنهم منه و هو عذاب يلقيه اهللا على شرار خلقه و هو الذي يقول 

أي شديد فتمكثون يف ذلك ما شاء اهللا إال أنه يطول عليهم } الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم 



  احلديث بطوله و قد تقدم وسطه و هذا آخره ] كأطول يوم مث يأمر اهللا إسرافيل فينفخ نفخة الصعق 
يوم الزلزلة و هو : ابن العريب يف سراج املريدين و قال  هذا احلديث ذكره الطربي و الثعليب و صححه: فصل 

االسم الثاين عشر يكون عن النفخة األوىل هبذا اختالفهم الصحيح الواحد املفرد و ملا نبأ النيب صلى اهللا عليه و 
[ مها قوله سلم بذكر الزلزلة اليت تكون عند النفخة األوىل ذكر ما يكون يف ذلك اليوم من األهوال العظام اليت يعظ

فيكون ذلك يف أثناء ] ابعث بعث النار : [ و من فزعها ما ال تطيق محله النفوس و هو قوله آلدم ] شيء عظيم 
ذلك اليوم و ال يقتضي أن يكون ذلك متصال بالنفخة األوىل اليت يشيب فيها الوليد و تضع احلوامل و تذهل 

  : املراضع و لكن حيتمل أمرين 
ر الكالم منوطا بأوله تقديره يقال آلدم ابعث بعث النار أثناء يوم يشيب فيه الوليد و تضع أن يكون آخ: أحدمها 

  احلوامل و تذهل املراضع من أوله 
أن شيب الوليد و وضع احلوامل و ذهول املراضع يكون يف النفخة األوىل حقيقة و يف هذا القول الثاين : الثاين 

  يوجد غري ذلك الشيء فيه و هذه طريقة العرب يف فصاحتها  تكون صفته بذلك إخبارا عن شدته و إن مل
فيه نظر ملا نبينه آنفا و قد قال أبو حممد عبد احلق يف : ما ذكره ابن العريب من صحة احلديث و كالمه فيه : قلت 

: ل من حديث أيب هريرة عن النيب قا[ ورد يف هذا الباب حديث منقطع ال يصح ذكره الطربي : كتاب العاقبة له 
  و هو عنده يف سورة يس : فذكره قال ] ينفخ يف الصور ثالث نفخات األوىل نفخة الفزع 

يا آدم ابعث [ قد تقدم أن الصحيح يف النفخ إمنا هو مرتان ال ثالث و حديث مسلم يف قول اهللا تعاىل آلدم : قلت 
على ما تقدم أو نفخة البعث على ما قيل إمنا هو يعد البعث يوم القيامة و نفخة الفزع هي نفخة الصعق ] بعث النار 

على ما يأيت و ألنه لو كانت نفخة الفزع غري نفخة الصعق ألقتضى ذلك أن يكون بقاء الناس بعدها أحياء ما شاء و 
يكون هناك ليل و هنار حىت تأيت نفخة الصعق اليت ميوت لسماعها مجيع اخللق كما يف حديث عبد اهللا بن عمرو بن 

ذا ال يكون قوله ابعث يف أثناء اليوم الذي يكون مبدؤه نفخة الفزع على ما ذكره ابن العريب و اهللا العاص و على ه
  أعلم 

و ال يلزم من زلزال األرض أن تكون عن نفخة فإنا نشاهد حترك األرض و ميدها مبن عليها و ما عليها من جبال و 
منا تلك الزلزلة من أشراط الساعة و مقدماهتا كسائر مياه كالسفينة يف البحر إذا تالطمت أمواجه من غري نفخ و إ

  أشراطها 
الزلزلة من أشراط الساعة و هي يف الدنيا و كذلك قال أنس بن مالك و احلسن : و قد قال علقمة و الشعبيث 

أن املراد بنفخة الفزع و النفخة : البصري و قد ذكر القشريي أبو نصر عبد الرحيم بن عبد الكرمي يف تفسريه 
و يعاينون من األمر ما يهوهلم و يفزعهم و اهللا أعلم و حنو } من بعثنا من مرقدنا { : لثانية أي حييون فزعني يقولون ا

  ذلك ذكره املاوردي و اختاره 
  إن هذه الزلزلة تكون قبل الساعة يف النصف من شهر رمضان بعدها : و قد قيل 

  طلوع الشمس من مغرهبا و اهللا أعلم 
فعلى األوىل أن ذلك يف الدنيا : للزلزلة أو القيامة قوالن } تروهنا { الضمري املنصوب يف } تروهنا { : و قوله تعاىل 

قبل نفخة الصعق لعظم تلك الزلزلة و قوة حركتها باألرض ألن القيامة الرضاع فيها و ال محل فترى الناس سكارى 
  : يعين من اخلوف و على القول الثاين يكون فيه وجهان 

أن يكون مثال و املعىن أن يكون يوما ال يهم أحدا فيه إال نفسه و احلامل تسقط من مثله كما تسقط : ا أحدمه



  احلوامل من الصيحة الشديدة و يكون اهلول عظيما 
أن يكون ذلك حقيقة ال مثال و يكون املعىن أن من كانت حمشورة مع ولد رضيع فإهنا إذا رأت : و الوجه اآلخر 

األمحال اليت كانت : هلت عن من ولدت و أن احلوامل إذا بعثن أسقطت من فزع يوم القيامة هول ذلك اليوم ذ
أحياء فماتت مبوت أمهاهتا أحياء مث ال مينت باإلسقاط ألن املوت ال يتكرر عليهن مرتني ألنه ال موت يف القيامة و إمنا 

كان قد أمت خلقه و نفخ فيه الروح و يسويه و  هو يوم احلياة و تضع احلوامل محلها مث حيتمل أن حييي اهللا كل محل
يعدله فإن األم تذهل عنه و لو مل تذهل ما قدرت على إرضاعه ألنه ال غذاء يومئذ هلا و لنب و اليوم يوم احلساب ال 

يقبل فيه من عذر و ال علة فكيف ختلى و االشتغال بالولد مع ما عليها من احلساب و هي بصدده من اجلزاء و 
ذي مل ينفخ فيه قط إذا سقط يكون مع الوحوش ترابا و مل يبتدأ إحياؤه ألن اليوم اآلعادة فمن مل ميت يف احلمل ال

  الدنيا مل حيى يف اآلخرة قاله احلليمي يف منهاج الدين 
من } و ما هم بسكارى { أي من العذاب و اخلوف } و ترى الناس سكارى { : و قال احلسن يف قوله تعاىل 

  أن إبليس قال : يبني ما قلناه الشراب و مما 
سأل النظرة و اإلمهال إىل يوم البعث و احلساب طلب أن ال ميوت ألن يوم البعث ال } أنظرين إىل يوم يبعثون { : 

: قال ابن عباس و السدي و غريمها } إىل يوم الوقت املعلوم * إنك من املنظرين { : موت بعده فقد قال تعاىل 
ىل حيث ميوت اخللق كلهم و كان طلب اإلنظار إىل النفخة الثانية حيث يقوم الناس لرب أنظره إىل النفخة األو

  العاملني فأىب اهللا ذلك عليه 
و ما وقع يف هذا احلديث من انشقاق السماء و تناثر جنومها و طمس مشسها و قمرها فقد : قال املؤلف رمحه اهللا 
س يف املوقف و روي عن ابن عباس و سيأيت و قاله احلليمي يف أن ذلك يكون بعد مجع النا: ذكر احملاسيب و غريه 
  كتاب منهاج الدين 

يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء { : فأما التكوين يوم القيامة قبل احلساب فقد قال اهللا تعاىل : فصل 
  ىل آخرها إ} إذا زلزلت األرض زلزاهلا { : و قال } عذاب اهللا شديد { إىل قوله } عظيم 

أن هذه الزلزلة إمنا يكون بعد أحياء الناس و بعثهم من قبورهم ألنه ال يراد هبا إال : و الذي ثبت بسياق اآليات 
إذعان الناس و التهويل عليهم فينبغي أن يشاهدوها ليفزعوا منها و يهوهلم أمرها و ال متكن املشاهدة منهم و هم 

يومئذ يصدر الناس { أي خترب عما عمل عليها من خري و شر } ث أخبارها يومئذ حتد{ : أموات و ألنه تعاىل قال 
فإذا نفخ يف { : فدل ذلك على أن هذه الزلزلة إمنا تكون و الناس أحياء و اليوم يوم اجلزاء و قال تعاىل } أشتاتا 

فدلت هذه } ية ال ختفى منكم خاف{ إىل قوله } و محلت األرض و اجلبال { يعين اآلخرة } الصور نفخة واحدة 
السورة على أن اصطدام األرض و اجلبال ال يكون إال بعد اإلحياء فدلت هذه اآلية على أن الكوائن إمنا تكون بعد 

  النشأة الثانية و اهللا أعلم 
و أما قوله فيه يوم التناد فقال احلسن و قتادة ذلك يوم ينادي أهل اجلنة أهل النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا 

ينادي أهل النار أهل اجلنة أن أفيضوا علينا من املاء يوم تولون مدبرين يعين عن النار أي غري قادرين و غري  و
معناه يوم ينادي أهل النار بالويل و الثبور و يولون مدبرين من شدة العذاب و قيل : معجزين فيتفسر جماهد و قيل 

  م مدبرين إذا رأوا عنقا من النار إن ذلك نداء بعض الناس لبعضهم يف احملشر و توليه: 
فقد : معىن تولون مدبرين منطلقا بكم إىل النار ما لكم من اهللا من عاصم أي مانع مينعكم فإن قيل : و قال قتادة 

و هذا يقتضي } فإمنا هي زجرة واحدة { : إىل أن قال } تتبعها الرادفة * يوم ترجف الراجفة { : قال اآلهللا تعاىل 



ثالث له ليس كذلك و إمنا املراد بالزجرة النفخة الثانية اليت يكون عنها خروج اخللق من قبورهم بظاهره أهنا 
مها صيحتان أما األوىل فيموت كل شيء : كذلك قال ابن عباس و جماهد و عطاء و ابن زيد و غريهم قال جماهد 

  بإذن اهللا و أما األخرى فيحيا كل شيء بإذن اهللا 
الراجفة : رادفة حني تنشق السماء و حتمل األرض و اجلبال فتدك دكة واحدة و قال عطاء ال: و قال جماهد أيضا 

الراجفة املوت و الرادفة الساعة فهذا يبني لك ما قلناه من أن املراد : القيامة و الرادفة البعث و قال ابن زيد 
  بالزجرة النفخة الثانية 

و أما الساهرة فأرض من فضة بيضاء مل يعص اهللا عليها طرفة : اس و اختلفوا يف الساهرة اختالفا كثريا فقال ابن عب
  } يوم تبدل األرض غري األرض { : عني خلفها اهللا يومئذ و هو قوله تعاىل 

الساهرة اسم األرض السابعة يأيت اهللا هبا فيحاسب عليها اخلالئق و ذلك حني تبدل األرض غري : و قال بعضهم 
  أي فإذا هؤالء الكفار يف جهنم و قيل صحراء قريب من شفري جهنم  هي جهنم: األرض و قال قتادة 

{ الساهرة أرض الشام و قيل غري هذا و إمنا قيل هلا ساهرة ألهنم ال ينامون عليها حينئذ و معىن : و قال الثوري 
قال أمية  أي على األرض بعدما كانوا يف بطنها و العرب تسمي الفالة و وجه األرض ساهرة} فإذا هم بالساهرة 

  : بن أيب الصلت 
  ) و ما فاهوا به هلم مقيم ... و فيها حلم ساهرة و حبر ( 

  باب احلشر و معناه اجلمع

  حشران يف الدنيا و حشران يف اآلخرة : و هو على أربعة أوجه 
قال  }هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم ألول احلشر { أما الذي يف الدنيا فقوله تعاىل 

كانوا من سبط مل يصيبهم جالء و كان اهللا عز و جل قد كتب عليهم اجلالء فلوال ذلك لعذهبم يف الدنيا : الزهري 
من شك أن احلشر يف الشام فليقرأ هذه اآلية و : قال ابن عباس [ و كان أول حشر حشروا يف الدنيا إىل الشام 
هذا : قال قتادة ] إىل أرض احملشر : ا قالوا أي أين ؟ قال أخرجو: ذلك أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال هلم 

  أول احلشر 
حيشر الناس على ثالث : عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال [ ما رواه مسلم : الثاين 

م حيث يأتوا و تقيل معهم طرائق راغبني و راهبني و اثنان على بعري و ثالثة على بعري و حتشر بقيتهم النار تبيت معه
  أخرجه البخاري أيضا ] حيث قالوا و تصبح معهم حيث أصبحوا و متسي معهم حيث أمسوا 

احلشر الثاين نار حتشرهم من املشرق إىل املغرب تبيت معهم حيث باتوا و تقيل معهم حيث قالوا و : و قال قتادة 
نيا قبل قيام الساعة و هو آخر أشراطهما كما ذكره هذا احلشر يف الد: تأكل منهم من ختلف قال القاضي عياض 
و آخر ذلك يف نار خترج من قعر عدن تزجر الناس و يف رواية تطرد : مسلم بعد هذا يف آيات الساعة قال فيه 

ال تقوم الساعة حىت خترج نار من أرض احلجار و يدل على أهنا قبل يوم : الناس إىل حمشرهم و يف حديث آخر 
فتقيل معهم حيث قالوا و متسي معهم حيث أمسوا و تصبح معهم حيث أصبحوا و قال و يف بعض : القيامة قوله 

  الروايات يف غري مسلم فإذا مسعتم به فاخرجوا إىل الشام كأنه أمر بسبقها إليه قبل إزعاجها هلم 
: لك يف اآلخرة فقال و ذكر احلليمي يف منهاج الدين له من حديث ابن عباس و ذكر أن ذ: قال املؤلف رمحه اهللا 

إشارة إىل األبرار و املخلطني و الكفار فاألبرار هم ] حتشر الناس على ثالث طرائق : [ حيمتل قوله عليه السالم 



الراغبون إىل اهللا تعاىل فيما أعد هلم من ثوابه و الراهبون هم الذين بني اخلوف و الرجاء فأما األبرار فإهنم يؤتون 
إهنم : ث على ما يأيت يف هذا الباب و أما املخلطون فهم الذين أرادوا يف هذا احلديث و قيل بالنجائب كما يف احلدي

حيملون على األبعرة و أما الفجار الذين حتشرهم النار فإن اهللا تعاىل يبعث إليهم مالئكة فتقيض هلم نارا تسوقهم و مل 
و من اإلبل اليت حتيا و حتشر يوم القيامة فهذا مل يأت يرد يف هذا احلديث إال ذكر البعري فأما أن ذلك من إبل اجلنة أ

بيانه و األشبه أال يكون من جنائب اجلنة ألن من خرج من مجلة األبرار فكان مع ذلك من مجلة املؤمنني فإهنم بني 
ها و يدخله اخلوف و الرجاء أن من هؤالء من يغفر اهللا تعاىل ذنوبه فيدخل اجلنة و منهم من يعاقبه بالنار مث خيرجه من

اجلنة و إذا كانوا كذلك مل يلق أن يردوا موقف احلساب على جنائب اجلنة مث ينزل اهللا بعضهم إىل النار ألن من 
] حيشر الناس : [ و يف حديث آخر عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال : أكرمه اهللا باجلنة مل يهنه بعد ذلك بالنار قال 

جوههم كل حدب و شوك فهذا إن ثبت مرفوعا فالركبان هم املتقون احلديث و يف آخره أما أهنم يتقون بو
السابقون الذين يغفر اهللا ذنوهبم عند احلساب و ال يعذهبم إال أن املتقني يكونون على جنائب اجلنة و اآلخرون على 

هؤالء يكونون  دواب سوى دواب اجلنة و الصنف الثاين الذين يعذهبم اهللا بذنوهبم مث خيرجهم من النار إىل اجلنة و
مشاة على أقدامهم و قد حيتمل على هذا أن ميشوا وقتا مث يركبوا أو يكونوا ركبانا فإذا قاربوا احملشر نزلوا فمشوا 

صنف : ليتفق احلديثان و الصنف الثالث املشاة على وجوههم هم الكفار و قد حيتمل أن يكونوا ثالثة أصناف 
حدمها العتاة و أعالم الكفر فهؤالء حيشرون على وجوههم و اآلخرون مسلمون و هم ركبان و صنفان من الكفار أ

  األتباع فهم ميشون على أقدامهم 
و إىل هذا القول ذهب أبو حامد يف كتاب كشف علم اآلخرة يف قوله عليه السالم كيف : قال املؤلف رمحه اهللا 

و معىن هذا احلديث و ] و عشرة على بعري  اثنان على بعري و مخسة على بعري: [ حتشر الناس يا رسول اهللا ؟ قال 
اهللا أعلم أن قوما يأتلفون يف اإلسالم برمحة اهللا خيلق اهللا هلم من أعماهلم بعريا يركبون عليه و هذا من ضعف العمل 
لكوهنم يشتركون فيه كقوم خرجوا يف سفر بعيد و ليس مع واحد منهم ما يشترى به مطية توصله فاشترك يف مثنها 

و ثالثة فابتاعوا مطية يتعقبون عليها يف الطريق و يبلغ بعري مع عشرة فاعمل هداك اهللا عمال يكون لك به رجالن أ
يوم حنشر املتقني إىل { : بعري خالص من الشركة و اعلم أن ذلك هو املتجر الرابح فاملتقون وافدون كما قال اجلليل 

  } الرمحن وفدا 
كان رجل من بين إسرائيل كثريا ما : [ هللا عليه و سلم قال يوما ألصحابه و يف غريب الرواية أن رسول اهللا صلى ا
ورث من أبيه ماال كثريا فاشترى بستانا فحبسه : و ما كان يصنع قال : يفعل اخلري حىت إنه ليحشر فيكم قالوا له 

شترى جارية من اهللا تعاىل للمساكني و قال هذا بستاين عند اهللا تعاىل و فرق دانانري عديدة يف الضعفاء و قال هبذا أ
و عبيدا و أعتق رقابا كثرية و قال هؤالء خدمي عند اهللا تعاىل و التفت ذات يوم لرجل ضرير البصر فرآه تارة 

ميشي و تارة يكبو فابتاع له مطية يسري عليها و قال هذه مطييت عند اهللا تعاىل أركبها و الذي نفس حممد بيده لكأين 
  ] إليه مسرجة ملجمة يركبها تسري به إىل املوقف  أنظر إليه و قد جيء هبا

ما ذكره القاضي عياض من أن ذلك يف الدنيا أظهر و اهللا أعلم ملا يف احلديث نفسه من ذكر : قال املؤلف رمحه اهللا 
 عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال[ السماء و املبيت والصباح و القائلة و ذلك ليس يف اآلخرة و قد احتج الترمذي 

حيشر الناس يوم القيامة ثالثة أصناف صنفا مشاة و صنفا ركبانا و صنفا : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : 
إن الذي أمشاهم على أقدامهم قادر أن : كيف ميشون على وجوههم ؟ قال : على وجوههم قيل يا رسول اهللا 

هذا حديث حسن فقوله يتقون بوجوههم :  ميشيهم على وجوههم أما أهنم يتقون بوجوههم كل حدب و شوك قال



  كل حدب و شوك يدل على أنه يف الدنيا إذ ليس يف اآلخرة ذلك على ما يأيت من صفة أرض احملشر و اهللا أعلم 
إن الصادق املصدوق حدثين أن الناس حيشرون ثالثة أفواج فوجا راكبني طاعمني : و خرج النسائي عن أيب ذر قال 

املالئكة على وجوههم و حيشر الناس فوجا ميشون و يسعون يلقى اهللا أالفه على الظهر فال كاسني و فوجا تسحبهم 
  تبقى حىت إن الرجل لتكون له احلديقة يعطيها بذات القتب ال يقدر عليها 

آخر من حيشر رجالن : و ذكر عمر بن شيبة يف كتاب املدينة على ساكنها السالم عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال 
من جهينة و آخر من مزينة فيقوالن أين الناس فيأتيان املدينة فال يريان إال الثعلب فينزل إليهما ملكان رجل 

فيسحباهنما على وجوههما حىت يلحقامها بالناس و هذا كله مما يدل على أن ذلك يف الدنيا كما قال القاضي عياض 
  كر من ذلك ما فيه كفاية يف الباب بعد هذا و أما اآلخرة فالناس أيضا خمتلفو احلال على ما ذكروه و سنذ

و حشرناهم { حشرهم إىل املوقف على ما يأيت بيانه يف الباب بعد هذا إن شاء اهللا قال اهللا تعاىل : و احلشر الثالث 
  } فلم نغادر منهم أحدا 

أي ركبانا على النجب و } دا يوم حنشر املتقني إىل الرمحن وف{ : حشرهم إىل اجلنة و النار قال اهللا تعاىل : و الرابع 
عن علي رضي اهللا عنه عن النيب ] على األعمال كما تقدم و قد وردت أخبار منها ما رواه النعمان سعد : قيل 

أما إهنم ما حيشرون على أقدامهم و : قال } يوم حنشر املتقني إىل الرمحن وفدا { صلى اهللا عليه و سلم يف قوله تعاىل 
هم يؤتون بنوق من نوق اجلنة مل تنظر اخلالئق إىل مثلها رحاهلا الذهب و أزمتها الزبرجد ال يساقون سوقا و لكن

فيقعدون عليها حىت يقرعوا باب اجلنة و مسي املتقون وفدا ألهنم يسبقون الناس إىل حيث يدعون إليه فهم ال 
و تتلقاهم املالئكة هذا يومكم { يتباطئون لكنهم جيدون و يسرعون و املالئكة تتلقاهم بالبشارات قال اهللا تعاىل 

و نسوق { فيزيدهم ذلك إسراعا و حق للمتقني أن يسبقوا لسبقهم يف الدنيا بالطاعات } الذي كنتم توعدون 
و حنشرهم يوم القيامة على { : و قال } و حنشر اجملرمني يومئذ زرقا { أي عطاشا و قال } اجملرمني إىل جهنم وردا 

الذين حيشرون على وجوههم إىل جهنم أولئك شر مكانا و أضل سبيال { : و قال } ا وجوههم عميا و بكما و صم
 {  

الذين حيشرون على وجوههم أحيشر الكافر على وجهه ؟ قال رسول : عن أنس أن رجال قال يا رسول اهللا [ مسلم 
قال قتادة حني ] القيامة اهللا صلى اهللا عليه و سلم أليس الذي أمشاه على الرجلني قادرا أن ميشيه على وجهه يوم 

  : بلى و عزة ربنا أخرجه البخاري أيضا : بلغه 
و ذكر هذا الفصل و يف طبع اآلدمي إنكار ما مل يأنس و به و مل يشاهده و لو مل يشاهد : قال أبو حامد : فصل 

من مل يشاهد  اإلنسان احلية و هي متشي على بطنها ألنكر املشي من غري رجل و املشي بالرجل أيضا مستبعد عند
ذلك فإياك أن تنكر شيئا من عجائب يوم القيامة ملخالفتها قياس الدنيا فإنك لو مل تشاهد عجائب الدنيا مث عرضت 

عليك قبل املشاهدة لكنت أشد إنكارا هلا فاحضر رمحك اهللا يف قلبك صورتك و أنت قد وقفت عاريا ذليال 
  القضاء بالسعادة أو بالشقاء مدحورا متحريا مبهوتا منتظرا ملا جيري عليك من 

  باب بيان احلشر إىل املوقف كيف هو و يف أرض احملشر

  اآلية } و استمع يوم يناد املناد من مكان قريب { و ذكر الصخرة و قوله تعاىل 
ن أخربنا املنذر النعما: أبو نعيم قال حدثنا أيب قال حدثنا إسحاق قال حدثنا حممد قال قال حدثنا عبد الرزاق قال 

ألضعن عليك عرشي و ألحشرن عليك خلقي و : قال اهللا تعاىل لصخرة بيت املقدس : أنه مسع وهب بن منبه يقول 



: قال } و استمع يوم يناد املناد من مكان قريب { : ليأتينك يومئذ داود راكبا و قال بعض العلماء يف قوله تعاىل 
عظام البالية و األوصال املتقطعة و يا عظاما خنرة و يا أكفانا أيتها ال: إنه ملك قائم على صخرة بيت املقدس فينادي 

املنادي هو صاحب : فانية و يا قلوبا خلوية ويا أبدانا فاسدة و يا عيونا سائلة قوموا لعرض رب العاملني قال قتادة 
:  و قيل و هي أقرب األرض إىل السماء بثمانية عشر ميال: الصور ينادي من الصخرة من بيت املقدس قال كعب 

ينادي : إن املنادي جربيل و اهللا أعلم قال عكرمة : باثين عشر ميال ذكره القشريي و األول ذكره املارودي و قيل 
إنا * ذلك يوم اخلروج { منادي الرمحن فكأمنا ينادي يف آذاهنم يوم يسمعون الصحية باحلق يريد النفخ يف الصور 

إىل املنادي صاحب الصور إىل بيت املقدس أرض } ق األرض عنهم سراعا يوم تشق* حنن حنيي ومنيت وإلينا املصري 
  أي هني سهل } ذلك حشر علينا يسري { احملشر 

  فإذا كانت الصيحة للخروج فكيف يسمعوهنا و هم أموات ؟ : فإن قيل 
ال يسمعون ما يكون إن نفخة اإلحياء متتد و تطول فتكون أوائلها لإلحياء و ما بعدها لإلزعاج من القبور ف: قيل له 

لإلحياء و يسمعون ما يكون لإلزعاج و حيتمل أن تتطاول تلك النفخة و الناس حييون منها أوال فأوال و كلما حىي 
واحد مسع ما حيىي به من بعده إىل أن يتكامل اجلميع للخروج و قد تقدم أن األرواح يف الصور فإذا نفخ فيه النفخة 

و هذا يبني لك ما } إىل رهبم ينسلون { أي القبور } فإذا هم من األجداث  {الثانية ذهب كل روح إىل جسده 
  ذكرنا و باهللا توفيقنا 

حيشر الناس يوم القيامة يف ظلمة و تطوي السماء و تتناثر النجوم و تذهب الشمس : و قال حممد بن كعب القرظي 
} يومئذ يتبعون الداعي ال عوج له { جل  و القمر و ينادي مناد فيتبع الناس الصوت يومئذ فذلك قول اهللا عز و

فجر عذهبا يف } و إذا البحار فجرت * و إذا الكواكب انتثرت * إذا السماء انفطرت { اآلية و قال اهللا عز و جل 
إذا { أي أخرج ما فيها من األموات و قال تعاىل } و إذا القبور بعثرت { ملحها و ملحها يف عذهبا يف تفسري قتادة 

} و إذا األرض مدت { أي و حق هلا أن تفعل } و حقت { أي مسعت و أطاعت } و أذنت لرهبا * شقت السماء ان
متد مد األدمي و هذا إذا بدلت بأرض بيضاء كأهنا فضة مل تعمل عليها خطيئة قط و ألقت ما فيها من األموات 

  فصاروا على ظهرها 
يه و سلم حيشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء قال رسول اهللا صلى اهللا عل: عن سهل بن سعد قال [ مسلم 

  ] عفرا كقرصة النقي ليس فيه علم ألحد 
حيشر الناس يوم القيامة أجوع ما كانوا قط و : [ و خرج أبو بكر أمحد بن علي اخلطيب عن عبد اهللا بن مسعود 

من سقا هللا سقاه و من كسا هللا أظمأ ما كانوا قط و أعرى ما كانوا قط و أنصب ما كانوا فمن أطعم هللا أطعمه و 
  كساه و من عمل هللا كفاه و من نصر اهللا أراحه اهللا يف ذلك اليوم 

} يوم ينفخ يف الصور فتأتون أفواجا { قلت يا رسول اهللا أرأيت قول اهللا : و روي من حديث معاذ بن جبل قال [ 
: ظيم مث أرسل عينيه بالبكاء الدموع مث قال فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم يا معاذ بن جبل لقد سألت عن أمر ع

حتشر عشرة أصناف من أمىت أشتاتا قد ميزهم اهللا تعاىل من مجاعات املسلمني و بدل صورهم فمنهم على صورة 
القردة و بعضهم على صورة اخلنازير و بعضهم منسكني أرجلهم أعالهم و وجوههم يسحبون عليها و بعضهم 

م ال يعلقون و بعضهم ميضغون ألسنتهم مدالة على صدورهم يسيل القيح من عمي يترددون و بعضهم صم بك
أفواههم لعابا تقدرهم أهل اجلمع و بعضهم مقطعة أيديهم و أرجلهم و بعضهم مصلبون على جذوع النار و بعضهم 

من الناس  أشد نتنا من اجليف و بعضهم يلبسون جالبيب سابغة من القطران فأما الذين على صورة القردة فالقتات



يعين النمام و أما الذين على صورة اخلنازير فأهل السحت و احلرام و املكس و أما املنكسون رؤوسهم و وجوههم 
فأكلة الربا و العمي من جيوز يف احلكم و الصم البكم الذي يعجبون بأعماهلم و الذين ميضغون ألسنتهم فالعلماء و 

أيديهم و أرجلهم الذين يؤذون اجلريان و املصلبون على جذوع النار  القصاص الذين خيالف قوهلم فعلهم و املقطعة
السعاة بالناس إىل السلطان و الذين هم أشد نتنا من اجليف الذي يتمتعون بالشهوات و اللذات و مينعون حق اهللا 

  ] تعاىل من أمواهلم و الذين يلبسون اجلالبيب فأهل الكرب و الفخر و اخليالء 
و من الناس من حيشر بفتنته الدنيوية فقوم مفتونون بالعود معتكفون : كتاب كشف علم اآلخرة  و قال أبو حامد يف

عليه دهرهم فعند قيام أحدهم من قربه يأخذ بيمينه فيطرحه من يده و يقول سحقا لك شغلتين عن ذكر اهللا فيعود 
عث السكران سكران و الزامر زامرا و أنا صاحبك حىت حيكم اهللا بيننا و هو خري احلاكمني و كذلك يب: إليه يقول 

و مثل احلديث الذي روي يف الصحيح أن شارب اخلمر حيشر : كل واحد على احلال الذي صده عن سبيل اهللا قال 
و الكوز معلق يف عنقه و القدح بيده و هو أننت من كل جيفة على األرض يلعنه كل من مير به من اخللق و قال 

ى كل أحد قاعدا على قربه فمنهم العريان و منهم املكسو و األسود و األبيض و منهم فإذا استو: أيضا يف الكتاب 
من يكون له نور كاملصباح الضعيف و منهم من يكون كالشمس ال يزال كل واحد منهم مطرقا برأسه ألف عام 

أيت كل واحد من حىت تقوم من الغرب نار هلا دوي تساق فيدهش هلا رؤوس اخلليقة إنسا و جنا و طريا و وحشا في
قم فاهنض إىل احملشر فمن كان له حينئذ عمل جيد شخص له عمله بغال و منهم من : املخاطبني عمله و يقول له 

يشخص عمله محارا و منهم من يشخص له كبشا تارة حيمله و تارة يلقيه و جيعل لكل واحد منهم نور شعاعي بني 
و ليس } يسعى نورهم بني أيديهم و بأمياهنم { مات و هو قوله تعاىل يديه و عن ميينه و مثله يسرس بني يديه يف الظل

عن مشائلهم نور بل ظلمة حالكة ال يستطيع البصر نفاذها حيار فيها الكفار و يتردد املرتابون و املؤمن ينظر إىل قوة 
يسعى بني أيديهم و حلكتها و شدة حندسها و حيمد اهللا تعاىل على ما أعطاه من النور املهتدي به يف تلك الشدة 

بأمياهنم ألن اهللا تعاىل يكشف للعبد املؤمن املنعم عن أحوال املعذب الشقي ليستبني له سبيل الفائدة كما فعل بأهل 
و إذا صرفت أبصارهم تلقاء { اجلنة و أهل النار حيث يقول فاطلع فرآه يف سواء اجلحيم و كما قال سبحانه 

ال يعرف قدر احلياة إال : ألن أربعا ال يعرف قدرها إال أربع } ا مع القوم الظاملني ربنا ال جتعلن: أصحاب النار قالوا 
املوتى و ال يعرف قدر األغنياء إال الفقراء و ال يعرف قدر الصحة إال أهل البالء و السقم و ال يعرف قدر الشباب 

من يبقى على قدميه و على طرف و ال يعرف قدر النعيم إال أهل اجلحيم و من الناس : إال الشيوخ و يف نسخة 
بنانه و نوره يطفأ تارة و يشتعل أخرى و إمنا هم عند البعث على قدر إمياهنم و أعماهلم و قد مضى يف باب يبعث 

  كل عبد على ما مات عليه ما فيه كفاية و احلمد هللا 

  باب اجلمع بني آيات وردت يف الكتاب يف احلشر ظاهرها التعارض

و حنشرهم يوم { و قال تعاىل } و يوم حيشرهم كأن مل يلبثوا إال ساعة من النهار يتعارفون بينهم { منها قوله تعاىل 
و هذا } يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا { و يف آية ثالثة إهنم يقولون } القيامة على وجوههم عميا و بكما و صما 

فلنسألن الذين أرسل { ا و قال اهللا تعاىل كالم و هو مضاد للبكم و التعارف ختاطب و هو مضاد للصم و البكم مع
حنشر اجملرمني يومئذ { و السؤال ال يكون إال باالمساع و إال لناطق يتسع للجواب و قال } إليهم و لنسألن املرسلني 

يوم خيرجون من األجداث سراعا كأهنم إىل { و قال } فإذا هم من األجداث إىل رهبم ينسلون { و قال } زرقا 
  و النسالن و االسراع خمالفان للحشر على الوجوه }  نصب يوفضون



ملن سأل عن هذا الباب أن يقال له إن الناس إذا أحيوا و بعثوا من قبورهم فليست حاهلم حالة واحدة : و اجلواب 
و ال موقفهم و ال مقامهم واحدا و لكن هلم مواقف و أحوال و اختلفت األخبار عنهم الختالف مواقفهم و 

حال البعث من القبور و الثانية حال السوق إىل مواضع احلساب و الثالثة : مجلة ذلك أهنا مخسة أحوال أحواهلم و 
  حال احملاسبة و الرابعة حال السوق إذا دار اجلزاء و اخلامسة حال مقامهم يف الدار اليت يستقرون فيها 

و } يتعارفون بينهم { رح لقول اهللا تعاىل فإن الكفار يكونون كاملي احلواس و اجلوا: فأما حال البعث من القبور 
قال كم لبثتم يف األرض { : و قوله } فإذا هم قيام ينظرون { و قوله } يتخافتون بينهم إن لبثتم إال عشرا { قوله 

  } ترجعون { إىل قوله } عدد سنني 
احشروا { لقوله عز و جل  حال السوق إىل موضع احلساب و هم أيضا يف هذه احلال حبواس تامة: و احلالة الثانية 

وقفوهم إهنم } { من دون اهللا فاهدوهم إىل صراط اجلحيم } { الذين ظلموا و أزواجهم و ما كانوا يعبدون 
و معىن فاهدوهم أي دلوهم و ال داللة ألعمى أصم و ال سؤال ألبكم فثبت هبذا أهنم يكونون بأبصار } مسؤولون 

  و أمساع و ألسنة ناطقة 
و هي حالة احملاسبة و هم يكونون فيها أيضا كاملي احلواس ليسمعوا ما يقال هلم و يقرأوا كتبهم : لثة و احلالة الثا

مال هذا الكتاب { الناطقة بأعماهلم و تشهد عليهم جوارحهم بسيئاهتم فيسمعوهنا و قد أخرب اهللا تعاىل أهنم يقولون 
و ليشاهدوا أحوال القيامة و } مل شهدمت علينا { لودهم و أهنم يقولون جل} ال يغادر صغرية وال كبرية إال أحصاها 

  ما كانوا مكذبني يف الدنيا به من شدهتا و تصرف األحوال بالناس فيها 
و { و هي السوق إىل جهنم فإهنم يسلبون فيها أمساعهم و أبصارهم و ألسنتهم لقوله تعاىل : و أما احلالة الرابعة 

يعرف { و حيتمل أن يكون قوله تعاىل } ا و بكما و صما مأواهم جهنم حنشرهم يوم القيامة على وجوههم عمي
  إشارة إىل ما يشعرون به من سلب األبصار و األمساع و املنطق } اجملرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي و األقدام 

ا املسافة اليت بني و احلالة اخلامسة حال اإلقامة يف النار و هذه احلالة تنقسم إىل بدو و مآل فبدوها أهنم إذا قطعو
موقف احلساب و شفري جهنم عميا و بكما و صما إذالال هلم متييزا عن غريهم مث ردت احلواس إليهم ليشاهدوا 

النار و ما أعد اهللا هلم فيها من العذاب و يعاينوا مالئكة العذاب و كل ما كانوا به مكذبني فيستقرون يف النار 
} و تراهم يعرضون عليها خاشعني من الذل ينظرون من طرف خفي {  تعاىل ناطقني سامعني مبصرين و هلذا قال اهللا

كلما { و قال } لو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد و ال نكذب بآيات ربنا و نكون من املؤمنني { و قال 
} و قالت أوالهم ألخراهم { إىل قوله } دخلت أمة لعنت أختها حىت إذا اداركوا فيها مجيعا قالت أخراهم ألوالهم 

قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا و قلنا ما نزل اهللا من * كلما ألقي فيها فوج سأهلم خزنتها أمل يأتكم نذير { و قال 
و أن أهل اجلنة } أفيضوا علينا من املاء أو مما رزقكم اهللا { و أخرب تعاىل أهنم ينادون أهل اجلنة فيقولون } شيء 

يا مالك { و أهنم يقولون } قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدمت ما وعد ربكم حقا قالوا نعم أن { ينادوهنم 
ادعوا ربكم خيفف عنا يوما من { و أهنم يقولون خلزنة جهنم } إنكم ماكثون { فيقول هلم } ليقض علينا ربك 

فادعوا و ما دعاء الكافرين إال يف ضالل أومل تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا { فيقولون هلم } العذاب 
اخسؤوا فيها وال { فقال اهللا تعاىل } أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظاملون { : و أما العقىب و املال فإهنم إذا قالوا } 

و كتب عليهم اخللود باملثل الذي يضرب هلم و هو أن يؤتى بكبش أملح و يسمى املكوت مث يذبح على } تكلمون 
ني اجلنة و النار و ينادوا يا أهل اجلنة خلود فال موت و يا أهل النار خلود فال موت سلبوا يف ذلك الوقت الصراط ب

هلم فيها زفري و هم { : أمساعهم و قد جيوز أن يسلبوا األبصار و الكالم لكن سلب السمع يقني ألن اهللا تعاىل يقول 



ري و الشهيق و حيتمل أن تكون احلكمة يف سلب األمساع من فإذا سلبوا األمساع صاروا إىل الزف} فيها ال يسمعون 
قبل أهنم مسعوا نداء الرب سبحانه على ألسنة رسله فلم جييبوه بل جحدوه و كذبوا به بعد قيام احلجة عليهم 

بصحته فلما كانت حجة اهللا عليهم يف الدنيا االستماع عاقبهم على كفرهم يف األخرى بسلب األمساع يبني ذلك 
و يف آذاننا وقر و من بيننا و بنيك حجاب و قالوا ال تسمعوا هلذا : كانوا يقولون للنيب صلى اهللا عليه و سلم أهنم 

القرآن و الغوا فيه و إن قوم نوح عليه السالم كانوا يستغشون ثياهبم تسترا منه لئال يروه و ال يسمعوا كالمه و قد 
أال أهنم يثنون صدورهم ليستخفوا : لى اهللا عليه و سلم مثله فقال أخرب اهللا تعاىل عن الكفار يف وقت نبينا حممد ص

منه أال حني يستغشون ثياهبم و إن سلبت أبصارهم فألهنم أبصروا الغري فلم يعتربوا و النطق فألهنم أوتوه فكفروا 
  فهذا وجه اجلمع بني اآليات على ما قاله علماؤنا و اهللا أعلم 

   عز و جل حفاة عراة غرال و يف أول منباب ما جاء يف حشر الناس إىل اهللا

  يكسى منهم و يف أول ما يتكلم من اإلنسان 
أيها الناس : قام فينا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مبوعظة فقال : عن ابن عباس رضي اهللا عنه قال [ مسلم 

كنا فاعلني أال و إن أول الناس إنكم حتشرون إىل اهللا حفاة عراة غرال كما بدأنا أول خلق نعيده و عدا علينا إنا 
يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السالم أال و إنه يؤتى برجال من أميت فيؤخذ هبم ذات الشمال فأقول يا رب 

و كنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم { أصحايب فيقول إنك ال تدري ما أحدثوا بعدك فأقول كما قال العبد الصاحل 
  ] قال فيقال إهنم مل يزالوا مدبرين مرتدين على أعقاهبم منذ فارقتهم  }العزيز احلكيم { إىل قوله } 

عن معاوية بن حيدة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم يف حديث ذكره [ أخرجه البخاري و الترمذي 
وم القيامة ههنا إىل ههنا حتشرون ركبانا و مشاة و جترون على وجوهكم ي: و أشار بيده إىل الشام فقال : قال 

] أفواهكم الفدام توفون سيعني أمة أنتم خريها على اهللا و أكرمهم على اهللا و إن أول ما يعرب عن أحدكم فخذه 
  ] و إن أول ما يتكلم من اإلنسان فخذه و كفه [ و يف رواية أخرى ذكرها ابن أيب شيبة 

الدقيق و العفر بياض ليس خبالص يضرب  أي غري خمنوتني النقي احلواري و هو الدرمك من] غرال [ قوله : فصل 
يعين أهنم منعوا الكالم حىت تتكلم : إىل احلمرة قليال و الفدام مصفاة الكوز و االبريق قاله الليث قال أبو عبيدة 

فضيلة عظيمة إلبراهيم و ] أول من يكسى إبراهيم [ أفخاذهم فشبه ذلك بالفدام الذي جيعل على اإلبريق و قوله 
خص موسى عليه السالم بأن النيب صلى اهللا عليه و سلم جيده معلقا بساق العرش مع أن النيب  خصوص له كما

صلى اهللا عليه و سلم أول من تنشق عنه األرض و ال يلزم من هذا أن يكون أفضل منه مطلقا بل هو أفضل من 
   تعاىل واىف القيامة على ما يأيت بيانه يف أحاديث الشفاعة و املقام احملمود إن شاء اهللا

و جيوز أن يراد بالناس من عداه من الناس فلم يدخل حتت : قال شيخنا أبو العباس أمحد بن عمر يف كتاب املفهم له 
  خطاب نفسه و اهللا أعلم 

أخربنا سفيان عن عمر بن قيس : هذا حسن لو ال ما جاء منصوصا خالفه فقد روى ابن املبارك يف رقائقه : قلت 
أول من يكسى خليل اهللا إبراهيم : عن عبد اهللا بن احلارث عن علي رضي اهللا عنه قال عن املنهال بن عمرو 

  قبطيتني مث يكسى حممد صلى اهللا عليه و سلم حلة حربة عن ميني العرش ذكره البيهقي أيضا 
قيامة من إن املؤذنني و امللبني خيرجون يوم ال: و روى عباد بن كثري عن أيب الزبري عن جابر رضي اهللا عنه قال 

قبورهم يؤذن املؤذن و يليب املليب و أول من يكسى من حلل اجلنة إبراهيم خليل اهللا مث حممد صلى اهللا عليه و سلم 



مث النبيون و الرسل عليهم السالم مث يكسى املؤذنون و تتالقهم املالئكة على جنائب من نور أمحر أزمتها من زمرد 
رهم سبعون ألف ملك إىل احملشر ذكره احلليمي يف كتاب منهاج الدين أخضر رحاهلا من الذهب و يشيعهم من قبو

  له 
جاء : حديث األسود و علقمة و أيب وائل عن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه قال [ و ذكر أبو نعيم احلافظ من 

لسالم يقول اكسوا فيكون أول من يكسى إبراهيم عليه ا: ابنا مليكة إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم احلديث و فيه 
خليلي فيؤتى بربطتني بيضاوين فيلبسهما مث يقعد مستقبل العرش مث أويت بكسويت فألبسها فأقوم عن ميينه قياما ال 

  و ذكر احلديث ] يقومه أحد غريي يغبطين فيه األولون و اآلخرون 
قال رسول اهللا صلى اهللا : قال عن ابن عباس رضي اهللا عنه [ و خرج البيهقي بإسناده يف كتاب األمساء و الصفات 

إنكم حتشرون حفاة عراة و أول من يكسى من اجلنة إبراهيم عليه السالم يكسى حلة من اجلنة و : عليه و سلم 
يؤتى بكرسي فيطرح عن ميني العرش و يؤتى يب فأكسى حلة من اجلنة ال يقوم هلا البشر مث أويت بكرسي فيطرح يل 

إبراهيم أول من يكسى مث نبينا بإخباره صلى اهللا عليه و سلم فطوىب مث طوىب ملن  و هذا نص بأن] على ساق العرش 
كسي يف ذلك الوقت من ثياب اجلنة فإنه من لبسه فقد لبس جبة تقيه مكاره احلشر و عرقه و حر الشمس و غري 

  ذلك من أهواله 
أنه مل يكن يف األولني و اآلخرين هللا عز و تكلم العلماء يف حكمة تقدمي إبراهيم عليه السالم بالكسوة فروي : فصل 

و جل عبد أخوف من إبراهيم عليه السالم فتعجل له كسوته أمانا له ليطمئن قلبه و حيتمل أن يكون ذلك ملا جاء به 
احلديث من أنه أول من أمر بلبس السراويل إذا صلى مبالغة يف التستر و حفظا لفرجه من أن مياس مصاله ففعل ما 

ى بذلك أن يكون أول من يستر يوم القيامة و حيتمل أن يكون الذين ألقوه يف النار جردوه و نزعوا عنه أمر به فيجز
ثيابه على أعني الناس كما يفعل مبن يراد قتله و كان ما أصابه من ذلك يف ذات اهللا عز و جل فلما صرب و احتسب 

رة و جزاه بذلك العرى أن جعله أول من يدفع عنه و توكل على اهللا تعال دفع اهللا عنه شر النار يف الدنيا و اآلخ
  العرى يوم القيامة على رؤوس األشهاد و هذا أحسنها و اهللا أعلم 

و إذا بدئ يف الكسوة بإبراهيم و ثىن مبحمد صلى اهللا عليه و سلم أويت حممد حبلة ال يقوم هلا البشر لينجرب التأخري 
  ليهما السالم بنفاسة الكسوة فيكون كأنه كسي مع إبراهيم ع

مصفاة الكوز و اإلبريق قاله الليث قال أبو عبيد يعين : الفدام ] جتدون على أفواهكم الفدام [ قاله احلليمي و قوله 
و فدامهم أن يؤخذ : أهنم منعوا الكالم حىت تتكلم أفخاذهم فشبه ذلك بالفدام الذي جيعل على اإلبريق قال سفيان 

  على ألسنتهم و هذا مثل 

  لكل امرىء منهم يومئذ شأن يغنيه : ه و بيان قوله تعاىل باب من
حيشر الناس يوم القيامة : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول : عائشة رضي اهللا عنها قالت [ مسلم عن 

د من يا عائشة األمر أش: الرجال و النساء مجيعا ينظر بعضهم إىل بعض ؟ قال : حفاة عراة غرال قلت يا رسول اهللا 
  ] أن ينظر بعضهم إىل بعض 

حتشرون حفاة عراة غرال فقالت امرأة : عن ابن عباس رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال [ الترمذي 
قال حديث حسن ] يا فالنة لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه : أيبصر بعضنا أو يرى بعضنا عورة بعض ؟ قال : 

  صحيح 
باب و الذي قبله يدل على أن الناس حيشرون حفاة عراة غرال أي غري خمنوتني كما بدأنا أول هذا ال: قلت : فصل 



حيشر العبد غدا و له من األعضاء ما كان له يوم ولد فمن قطع منه عشو يرد يف القيامة : خلق نعيده قال العلماء 
  عليه حىت اخلتان 

 سعيد اخلدري رضي اهللا عنه ملا حضرته الوفاة دعا عن أيب[ و قد عارض هذا الباب ما روى أبو داود يف سننه 
] إن امليت يبعث يف ثيابه اليت دفن فيها : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول : بثياب جدد فلبسها و قال 
ثر من إن املوتى يبعثون مجلة على هيئاهتم و محله األك: و قد احتج هبذا احلديث من قال : قال ابو عمر بن عبد الرب 

العلماء على الشهيد الذي أمر أن يزمل يف ثيابه و يدفن فيها و ال يغسل عنه دمه و ال يغري عليه شيء من حاله 
و حيتمل أن يكون أبو سعيد مسع احلديث يف الشهيد : بدليل حديث ابن عباس و عائشة رضي اهللا عنهما قالوا 

  فتأوله على العموم و اهللا أعلم 
و لقد جئتمونا فرادى كما { : قول اجلماعة مما يواقف حديث عائشة و ابن عباس قوله احلق و مما يدل على : قلت 

و ألن املالبس يف الدنيا أموال و ال مال يف اآلخرة زالت } كما بدأكم تعودون { : و قوله } خلقناكم أول مرة 
ره ما وجب هلا حبسن عملها أو رمحة األمالك باملوت و بقيت األموال يف الدنيا و كل نفس يومئذ فإمنا يقيها املكا

  ميتدأة من اهللا عليها فأما املالبس فال غىن فيها يومئذ إال ما كان من لباس اجلنة على ما تقدم يف الباب قبل 
حديث أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى [ و ذهب أبو حامد يف كتاب كشف علوم اآلخرة إىل 

و رواه أبو سفيان ] الغوا يف أكفان موتاكم فإن أميت حتشر بأكفاهنا و سائر األمم عراة ب: اهللا عليه و سلم قال 
  مسندا 

و هذا احلديث مل أقف عليه و اهللا أعلم بصحته و إن صح فيكون معناه فإن أميت الشهداء : قال املؤلف رمحه اهللا 
لباب ما تقدم أول الكتاب من أن املوتى حتشر بأكفاهنا حىت ال تتناقض األخبار و اهللا أعلم و ال يعارض هذا ا

يتزاورون يف قبورهم بأكفاهنم فإن ذلك يكون يف الربزخ فإذا قاموا من قبورهم خرجوا عراة ما عدا الشهداء و اهللا 
  أعلم 
  باب 

حدثنا مالك بن أنس : عن عبد اهللا بن إبراهيم بن أيب عمرو الغفاري قال [ ذكر أبو بكر أمحد بن علي حديث ثابت 
أحشر يوم القيامة بني أيب بكر : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن نافع عن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال 

غريب من حديث مالك تفرد به عبد اهللا ] و عمر رضي اهللا عنهما حىت أقف بني احلرمني فيأيت أهل املدينة و مكة 
  بد اهللا اهلامشي البغدادي عن الغفاري بن إبراهيم عنه و يقال مل يروه غري عبد العزيز بن ع

  اجلزء األول من باب قول النيب صلى اهللا عليه و سلم من سره أن ينظر إىل

  يوم القيامة فليقرأ إذا الشمس كورت و إذا السماء انفطرت و إذا السماء انشقت و يف أمساء يوم القيامة 
من سره أن ينظر غلى يوم : صلى اهللا عليه و سلم قال رسول اهللا : عن ابن عمر رضي اهللا عنه قال [ الترمذي 

هذا حديث : قال ] } إذا السماء انشقت { و } إذا السماء انفطرت { و } إذا الشمس كورت { القيامة فليقرأ 
  حسن 
و إمنا كانت هذه السور الثالث أخص بالقيامة ملا فيها من انشقاق السماء و انفطارها و تكور : قلت : فصل 

كدار جنومها و تناثر كواكبها إىل غري ذلك من أفزاعها و أهواهلا و خروج اخللق من قبورهم إىل سجوهنم مشسها و ان
أو قصورهم بعد نشر صحفهم و قراء كتبهم و أخذها بأمياهنم و مشائلهم أو من وراء ظهورهم يف موقفهم على ما 



و يوم تشقق السماء { : و قال } ماء انفطرت إذا الس{ و قال } إذا السماء انشقت { يأيت بيانه قال اهللا تعاىل 
و يكون الغمام سترة بني } و فتحت السماء فكانت أبوابا { : فتراها واهية منفطرة متشققة كقوله تعاىل } بالغمام 

انشقاقها ملا خيلص غليه : أي تشقق عن سحاب أبيض و يقال ] عن [ مبعىن ] الباء [ إن : السماء و األرض و قيل 
نم و ذلك إذا بطلت املياه و برزت النريان فأول ذلك أهنا تصري محراء صافية كالدهن و تتشقق ملا يريد من حر جه

إن السماء تتلون فتصفر مث حتمر أو حتمر مث تصفر كاملهرة متيل يف الربيع : اهللا من نقض هذا العامل و رفعه و قد قيل 
  غربة قاله احلليمي إىل الصفرة فإذا اشتد احلر مالت إىل احلمرة مث إىل ال

ذهاب : قال ابن عباس رضي اهللا عنه تكويرها إدخاهلا يف العرش و قال } إذا الشمس كورت { : و قوله تعاىل 
كورت مثل تكوير العمامة تلف : ضوئها قاله احلسن و قتادة و روي ذلك عن ابن عباس و جماهد و قال أبو عبيدة 

  و منه كورته فتكور أي سقط  فتمحى و قال الربيع بن خيثم كورت رمى هبا
و أوصل التكوير اجلمع مأخوذ من كار العمامة على رأسه يكورها أي ال هتا و مجهعا فهي تكور مث ميحى : قلت 

  ضوءها مث يرمى هبا و اهللا أعلم 
 أهنا معلقة أي انتثرت قيل تتناثر من أيدي املالئكة ألهنم ميوتون و يف اخلرب} و إذا النجوم انكدرت { : و قوله تعاىل 

انكدرت تغريت و أصل االنكدار : بني السماء و األرض بسالسل بأيدي املالئكة و قال ابن عباس رضي اهللا عنه 
  االنصباب فتسقط يف البحار فتصري معها نريانا إذا ذهبت املياه 

فتكون كثيبا مهيال أي أي حتول عن منزلة احلجارة } و تسري اجلبال { هو مثل قوله } و إذا اجلبال سريت { و قوله 
إن اجلبال : رمال سائال و تكون كالعهن و تكون هباء منبثا و تكون سرابا مثل السراب الذي ليس بشيء و قيل 

و هذا و اهللا أعلم : بعد اندكاكها أهنا تصري كالعهن من حر جهنم كما تصري السماء من حرها كاملهل قال احلليمي 
سماء و األرض فإذا ارتفعت و زيد مع ذلك يف إمحاء جهنم أثر يف كل واحد ألن مياه األرض كانت حاجزة بني ال

  من السماء و األرض ما ذكر 
اإلبل احلوامل واحدها : أي عطلها أهلها فلم حتلب من الشغل بأنفسهم و العشار } و إذا العشار عطلت { قوله 

ها حىت تضع و بعد ما تضع و إمنا خص عشراء و هي اليت أيت عليها يف احلمل عشرة أشهر مث ال يزال ذلك امس
أهنم إذا قاموا من قبورهم و : العشار بالذكر ألهنا أعز ما يكون على العرب فأخرب أنه تعطل يوم القيامة و معناه 

شاهد بعضهم بعضا و رأوا الوحوش و الدواب حمشورة و فيها عشارهم اليت كانت أنفس أمواهلم مل يعبئوا هبا و مل 
حيتمل تعطل العشار إبطال اهللا تعاىل أمالك الناس عما كان ملكهم إياها يف الدنيا و أهل العشار يهمهم أمرها و 

العشار الديار : العشار السحار يعطل مما يكون فيه و هو املاء فال ميطر و قيل : يروهنا فال جيدون إليها سبيال و قيل 
  رع و القول األول أشهر و عليه من الناس األكثر األرض اليت يعشر زرعها تعطل فال تز: تعطل فال تسكن و قيل 

  أي مجعت و احلشر اجلمع و قد تقدم } و إذا الوحوش حشرت { : و قوله 
أي أوقدت و صارت نارا رواه الضحاك عن ابن عباس رضي اهللا عنه و قال } و إذا البحار سجرت { : و قوله 
حقيقته ملئت فيقضي } سجرت { قال ابن أيب زمنني فاضت : غار ماؤها فذهب و قال احلسن و الضحاك : قتادة 

إن الشمس تلف مث تلقى يف البحار فمنها حتمى : بعضها إىل بعض فتصري شيئا واحدا و هو معىن قول احلسن و يقال 
و حيتمل إن كان هذا هكذا أن البحار يف قول من فسر التسجري باالمتالء هو أن النار : و تنقلب نارا قال احلليمي 

ذ تكون أكثرها ألن الشمس أعظم من األرض مرات كثرية فإذا كورت و ألقيت يف البحر فصارت نارا حينئ
  ازدادت امتالء 



تفسري احلسن أن تلحق كل شيعة شيعتها اليهود باليهود و النصارى بالنصارى } و إذا النفوس زوجت { : و قوله 
ق بعضهم ببعض و املنافقون باملنافقني و املؤمنون و اجملوس باجملوس و كل من كان يعبد من دون اهللا شيئا يلح

يقرن الغاوي مبن أغواه من شيطان أو إنسان و : املعىن تقرن بأجسادها أي ترد إليها و قيل : باملؤمنني و قال عكرمة 
  يقرن املؤمنون باحلور العني و الكافرون بالشياطني : قيل 

  هلية كانوا يدفنوهنن أحياء خلصلتني يعين بنات اجلا} و إذا املوؤدة سئلت { : و قوله 
  كانوا يقولون إن املالئكة بنات اهللا فأحلقوا البنات به : إحدمها 
خمافة احلاجة و اإلمالق و سؤال املوؤدة على وجه التوبيخ لقاتلها كما يقال للطفل إذا ضرب مل ضربت و : الثانية 

} و إذا املوؤدة سئلت { ا قتلت بغري ذنب و بعضهم يقرأ أراد اهللا أن يوبخ قاتلها الهن: ما ذنبك ؟ و قال احلسن 
  } إن العهد كان مسؤوال { معىن سئلت يسأل عنها كما قال : تعلق اجلارية بأبيها فتقول بأي ذنب قتلتين ؟ و قيل 

  أي للحساب و سيأيت } و إذا الصحف نشرت { : و قوله 
يوم نطوي السماء كطي السجل { : ال اهللا تعاىل قيل معناه طويت كما ق} و إذا السماء كشطت { : و قوله 
كشطت السقف أي قلعته فكان املعىن : يقال ] على [ أي كطي الصحيفة على ما فيها فالالم مبعىن } للكتب 

السجل كاتب للنيب صلى اهللا عليه و سلم : قلعت فطويت و اهللا أعلم و الكشط و القشط سواء و هو القلع و قيل 
  ابة من امسه سجل و ال يعرف يف الصح

  أي أوقدت } و إذا اجلحيم سعرت { : و قوله 
أي من عملها و هو مثل } علمت نفس ما أحضرت { أي قربت ألهلها و أدنيت } و إذا اجلنة أزلفت { : و قوله 

 فهو يوم االنشقاق} ينبأ اإلنسان يومئذ مبا قدم و أخر { : و مثل قوله } علمت نفس ما قدمت و أخرت { : قوله 
} و تسري اجلبال سريا { : و يوم االنفطار و يوم التكوير و يوم االنكدار و يوم االنتثار و يوم التسيري قال اهللا تعاىل 

و يوم التعطيل و يوم التسجري و يوم التفجري و يوم الكشط و الطي و يوم املد لقوله تعاىل } و إذا اجلبال سريت { 
أمساء القيامة و هي الساعة املوعود أمرها و لعظمها أكثر الناس السؤال  إىل غري ذلك من} و إذا األرض مدت { : 

يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل { عنها لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حىت أنزل اهللا عز و جل على رسوله 
و كل ما عظم شأنه } ة إمنا علمها عند ريب ال جيليها لوقتها إال هو ثقلت يف السماوات و األرض ال تأتيكم إال بغت

تعددت صفاته و كثرت أمساؤه و هذا مجيع كالم العرب أال ترى أن السيف ملا عظم عندهم موضعه و تأكد نفعه 
لديهم و موقعه مجهوا له مخسمائة اسم و له نظائر فالقيامة ملا عظم أمرها و كثرت أهواهلا مساها اهللا تعاىل يف كتابه 

  كثرية منها ما ذكرناه مما وقع يف هذه السور الثالث بأمساء عديدة و وصفها بأوصاف 
إن اهللا تعاىل يبعث األيام يوم القيامة على هيئتها فتوقف بني يدي اهللا تعاىل و يوم اجلمعة فيها زاهراء مضيئة : و قيل 

: مث قيل } ر يوم ينفخ يف الصو{ : يعرفها اخلالئق فيوم القيامة يوم يتضمن األيام كلها فسمى بكل حال يوما فقيل 
يوم : فهذه حالة أخرى مث قيل } يوم ينظر املرء ما قدمت يداه { : مث قيل } يوم يكون الناس كالفراش املبثوث { 

قهذه أحوال فقد جيري يوم القيامة بطوله على هذه األحوال كل } يومئذ يصدر الناس أشتاتا { : تعرضون مث قيل 
} مث ما أدراك ما يوم الدين * و ما أدراك ما يوم الدين { : قوله تعاىل  حال منها كاليوم املتجدد و لذلك كررت يف

آلن ذلك اليوم و مابعده يوم و اليوم العظيم متضمن هلذه األيام فهو هللا يوم و للخالئق أيام فقد عرفت أيامهم يف 
  : نظم قول بعضهم يومه و قد بطل الليل و النهار قاله الترمذي احلكيم و مما قيل يف معىن ما ذكرنا من ال

  ) يوم القامة و السماء متور ... مثل لنفسك أيها املغرور ( 



  ) حىت على رأس العباد تسري ... إذ كورت مشس النهار و أدنيت ( 
  ) و تبدلت بعد الضياء كدور ... و إذا النجوم تساقطت و تناثرت ( 
   )و رأيتها مثل اجلحيم تفور ... و إذا البحار تفجرت من خوفها ( 
  ) فرأيتها مثل السحاب تسري ... و إذا اجلبال تقلعت بأصوهلا ( 
  ) خلت الديار فما هبا معمور ... و إذا العشار تعطلت و ختربت ( 
  ) و تقول لألمالك أين نسري ... و إذا الوحوش لدى القيامة أحشرت ( 
  ) من حور عني زاهنن شعور ... و إذا تقاة املسلمني تزوجت ( 
  ) و بأي ذنب قتلها ميسور ... ؤدة سئلت عن شأهنا و إذا املو( 
  ) طي السجل كتابه املنشور ... و إذا اجلليل طوى السما بيمينه ( 
  ) تبدى لنا يوم القصاص أمور ... و إذا الصحائف عند ذاك تساقطت ( 
  ) و هتتكت للمؤمنني ستور ... و إذا الصحائف نشرت فتطايرت ( 
  ) و رأيت أفالك السماء تدور ... لها و إذا السماء تكشطت عن أه( 
لفىت على ... و إذا جلنان تزخرفت و تطيبت ) ( فلها على أهل الذنوب زفري ... و إذا اجلحيم تسعرت نرياهنا ( 

  ) خيشى القصاص و قلبه مذعور ... و إذا اجلنني بأمه متعلق ) ( طول البالء صبور 
  ) الذنوب دهور  كيف املصر على... هذا بال ذنب خياف جناية ( 

و يوم تقوم الساعة { و قال } و يوم تقوم الساعة يقسم اجملرمون ما لبثوا غري ساعة { و منها الساعة قال اهللا تعاىل 
و يوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد { و قال } و يوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون } { يبلس اجملرمون 

ساعة كلمة يعرب هبا يف العربية عن جزء الزمان غري حمدود و يف العرف على و هو يف القرآن كثري و ال} العذاب 
جزء من أربعة و عشرين جزءا من يوم و ليلة و الذين مها أصل األزمنة و تقول العرب أفعل كذا الساعة و أنا 

الساعة باأللف و الساعة يف أمر كذا تريد الوقت الذي أنت فيه و الذي يليه تقريبا له و حقيقة اإلطالق فيها أن 
الالم عبارة يف احلقيقة عن الوقت الذي أنت فيه و هو املسمى باآلن و مسيت به القيامة إما لقرهبا فإن كل آت قريب 

إمنا : و إما أن تكون مسيت هبا تنبيها على ما فيها من الكائنات العظام اليت تصهر اجللود و تكسر العظام و قيل 
إمنا مسيت بالساعة ألن اهللا تعاىل يأمر السماء أن متطر مباء احليوان : يف ساعة و قيل  مسيت بالساعة ألهنا تأيت بغتة

حىت تنبت األجساد يف مدافنها و مواضعها حيث كانت من حبر أو بر و تستقل و تتحرك حبياهتا مباء احليوان و 
ن تتوهج ظلمة فإذا دعا األرواح ليست فيها أرواح مث تدعى األرواح فأرواح املؤمنني تتوقد نورا و أرواح الكافري

ألقاها يف الصور مث يأمر إسرافيل أن ينفخ يف الصور فإذا نفخ فيه خرجت من الصور مث أمرت أن تلحق األجساد 
فتبعث إىل األجساد يف أسرع من اللمحة و أمنا مسيت الساعة لسعي األرواح إىل األجساد يف تلك السرعة فهي 

و باعة و ضائع و ضاعة و كائل و كالة فوصف أن سائر أموره يف السرعة كلمح  سائغ و مجعها ساعة كقولك بائع
  البصر و أمر السائق أقرب من ملح البصر قاله الترمذي احلكيم 

إذا قامت الساعة صرخت احلجارة صراخ النساء و : و ذكر أبو نعيم احلافظ بإسناده عن و هب بن منبه قال 
و هي يف العربية مصدر قام يقوم و دخلها } ال أقسم بيوم القيامة { ل اهللا تعاىل قطرت العظاة دما و منها القيامة قا

  التأنيث للمبالغة على عادة العرب و اختلف يف تسميتها بذلك على أربعة أقوال 
  لوجود هذه األمور فيها : األول 



  } سراعا يوم خيرجون من األجداث { لقيام اخللق من قبورهم إليها قال اهللا تعاىل : الثاين 
عن ابن عمر رضي اهللا عنهما عن النيب صلى اهللا عليه و سلم [ لقيام الناس لرب العاملني كما روى مسلم : الثالث 

[ قال ابن عمر رضي اهللا عنهما ] يوم يقوم الناس لرب العاملني قال يوم يقوم أحدكم يف رشحه إىل نصف أذنيه 
  ] مثائة سنة يقومون ثال[ و يروى عن كعب ] يقومون مائة سنة 

  } يوم يقوم الروح و املالئكة صفا { لقيام الروح و املالئكة صفا قال اهللا تعاىل : الرابع 
و اعلم أن كل ميت مات فقد قيامته و لكنها قيامة صغرى و كربى فالصغرى هي ما يقوم على كل : قال علماؤنا 

وله على عمله إن كان خريا فخري و إن كان إنسان يف خاصته من خروج روحه و فراق أهله و انقطاع سعيه و حص
شرا فشر و القيامة الكربى هي اليت تعم الناس و تأخذهم أخذة واحدة و الدليل على أن كل ميت ميوت فقد قامت 

قيامته قول النيب صلى اهللا عليه و سلم لقوم من األعراب و قد سألوه مىت القيامة ؟ فنظر إىل أحدث إنسان منهم 
  : أخرجه مسلم و غريه و قال الشاعر ] ش هذا مل يدركه اهلرم قامت عليكم ساعتكم إن يع: [ فقال 

  ) غداة أقيل احلاملون جنازيت ... خرجت من الدنيا و قامت قياميت ( 
  ) خروجي و تعجيلي إليه كراميت ... و عجل أهلي حفر قربي و صربوا ( 
  ) عيت غداة أتى يومي علي و سا... كأهنم مل يعرفوا قط سرييت ( 

  و قد مضى القول فيه } يوم ينفخ يف الصور { يوم النفخة قال اهللا تعاىل : و منها 
  و قد تقدم } تتبعها الرادفة * يوم ترجف الراجفة { يوم الزلزلة و يوم الرجفة قال اهللا تعاىل : و منها 
  يه و احلمد هللا و قد تقدم القول ف} فإذا نقر يف الناقور { يوم الناقور كقوله تعاىل : و منها 
قد أصابتهم قوارع الدهر أي أهواله و شدائده : القارعة مسيت بذلك ألهنا تقرع القلوب بأهواهلا يقال : و منها 

  : قالت اخلنساء 
  ) و أوجعين الدهر قرعا و غمزا ... تعرفين الدهر هنشا و حزا ( 

  أرادت أن الدهر أوجعها بكربيات نوائبه و صغرياهتا 
  : البعث و حقيقته إثارة الشيء عن خفاء و حتريكة عن سكون قال عنترة  يوم: و منها 

  ) ليال و قد مال الكرا بطالها ... و عصابة شم األنوف بعثهم ( 
  : و قال امرؤ القيس 

  ) فقاموا مجيعا بني غات و نسوان ... و فتيان صدق قد بعثت بسحرة ( 
قد أنشر اهللا املوتى : يوم النشور و هو عبارة عن اإلحياء يقال : ها و قد تقدم القول فيه و يف صفته و احلمد هللا و من
أي حنييها و قد يكون معناه } و انظر إىل العظام كيف ننشزها { فنشروا أي أحياهم اهللا فحييوا و منه قوله تعاىل 

  التفريق من ذلك قولك أمرهم نشر 
فأوله اخلروج من القبور و آخره خروج } داث سراعا يوم خيرجون من األج{ يوم اخلروج قال اهللا تعاىل : و منها 

  املؤمنني من النار مث ال خروج و ال دخول على ما يأيت 
و أرسل يف املدائن { : يوم احلشر و هو عبارة عن اجلمع و قد يكون مع الفعل إكراه قال اهللا تعاىل : و منها 

  مستويف و احلمد هللا أي من يسوق السحرة كرها و قد مضى القول يف احلشر } حاشرين 
و عرضوا على ربك صفا { : و قال } يومئذ تعرضون ال ختفى منكم خافية { : يوم العرض قال اهللا تعاىل : و منها 

و حقيقتة إدراك الشيء بإحدى احلواس ليعلم حاله و غايته السمع و البصر فال يزال اخللق قياما يف يوم كان } 



قد كنا نستشفع يف الدنيا فهلم : أن يقوموا حىت يلهموا أو يهتموا فيقولون مقداره مخسني ألف سنة ما شاء اهللا 
  أئتوا آدم احلديث و سيأيت : فلنسال الشفاعة إىل ربنا فيقولون 

  : و يف كيفية العرض أحاديث كثرية املعول منها على تسعة أحاديث يف تسعة أوقات : قال ابن العريب 
إن ناسا : أيب هريرة و أبو سعيد اخلدري رضي اهللا عنهما و اللفظ له قال [  احلديث املشهور الصحيح رواه: األول 

يف زمن النيب صلى اهللا عليه و سلم قالوا يا رسول اهللا هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
القمر ليلة البدر  هل تضارون يف رؤية الشمس بالظهرية صحوا ليس معها سحاب و هل تضارون يف رؤية: سلم 

ما تضارون يف رؤية اهللا يوم القيامة إال كما تضارون يف رؤية : ال يا رسول اهللا قال : صحوا ليس فها سحاب قالوا 
أحدمها إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن ليتبع كل أمة ما كانت تعبد فال يبقى أحد كان يعبد غري اهللا من األصنام و 

ار حىت إذا مل يبق إال من كان يعبد اهللا من بر وفاجر و غري أهل الكتاب فيدعى اليهود النصاب إال يتساقطون يف الن
كذبتم ما اختذ اهللا من صاحبة و ال ولد : كنا نعبد عزيز بن اهللا فيقال هلم : ما كنتم تعبدون ؟ قالوا : فيقال هلم 

 النار كأهنا سراب حيطم بعضها بعضا فماذا تبغون ؟ قالوا عطشنا يا ربنا فاسقنا فيشار أال تردون فيحشرون إىل
: كنا نعبد املسيح ابن اهللا فيقال هلم : ما كنتم تعبدون ؟ قالوا : قيتساقطون يف النار مث تدعى النصارى فيقال هلم 
عطشنا يا ربنا فاسقنا فيشار أال تردون : ماذا تبغون ؟ فيقولون : كذبتم ما ختذ اهللا من صاحبة و ال ولد فيقال هلم 

رون إىل جهنم كأهنا سراب حيطم بعضها بعضا فيتساقطون يف النار حىت إذا مل يبق إال من يعبد اهللا من بر فيحش
فماذا تنتظرون تتبع كل أمة ما كانت تعبد قالوا يا : وفاجر أتاهم رب العاملني يف أدىن صورة من اليت رأوه فيها قال 

أنا ربكم فيقولون نعوذ باهللا منك ال نشرك باهللا : نصاحبهم فيقول  ربنا فارقنا الناس يف الدنيا أفقر ما كنا إليهم و مل
نعم : شيئا مرتني أو ثالثا حىت إن بعضهم ليكاد أن ينقلب فيقول هل بينكم و بينه آية فتعرفونه هبا فيقولون 

يسجد  فيكشف عن ساق فال يبقى من كان يسجد هللا من تلقاء نفسه إال أذن اهللا له بالسجود و ال يبقى من كان
نفاقا ورياء إال جعل اهللا ظهره طبقة واحدة كلما أراد أن يسجد خر على قفاه مث يرفعون رؤوسهم و قد حتول يف 

أنت ربنا مث يضرب اجلسر على جهنم و حتل الشفاعة : أنا ربكم فيقولون : الصورة اليت رأوه فيها أول مرة فيقول 
  متامه إن شاء اهللا تعاىل و ذكر احلديث و سيأيت ] و يقولون اللهم سلم سلم 

من نوقش : عائشة رضي اهللا عنها أهنا قالت مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول [ صح حديث : الثاين 
ليس ذلك احلساب ذلك : قال } فسوف حياسب حسابا يسريا { احلساب عذب قلت يا رسول اهللا أليس اهللا يقول 

  و سيأيت ] العرض 
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم تعرض الناس يوم : عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال  [روى احلسن : الثالث 

  وسيأيت ] القيامة ثالث عرضات 
أنس رضي اهللا عنه أنه قال عن النيب صلى اهللا عليه و سلم جياء بابن آدم يوم القيامة كأنه بذج [ روي عن : الرابع 

  احلديث و سيأيت ] 
 هريرة رضي اهللا عنه و أيب سعيد اخلدري و اللفظ له يؤتى بعبد يوم القيامة فيقال له أمل أيب[ ثبت عن : اخلامس 

ال فيقال : أجعل لك مسعا و بصرا و ماال و ولدا و تركتك ترأس و ترتع فكنت تظن أنك مالقى يومك هذا فيقول 
  مطوال خرجه مسلم و الترمذي : و هذا حديث صحيح قلت ] اليوم أنساك كما نسيتين : له 

يؤتى بالعبد يوم القيامة فيضع عليه كفنه : أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال [ ثبت من طرق صحاح : السادس 
عبدي : فيقول له عبدي تذكر يوم كذا وكذا حني فعلت كذا وكذا فال يزال يقرره حىت يرى أنه هلك مث يقول له 



  ] أنا سترهتا عليك يف الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم 
إين ألعلم آخر : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن أيب ذر رضي اهللا عنه قال [ و يف الصحيح : السابع 

أهل اجلنة دخوال و آخر أهل النار خروجا من النار رجل يؤتى به يوم القيامة فيقال أعرضوا عليه صغار ذنوبه و 
  و ذكر احلديث ] ارفعوا عنه كبارها 

خيرج من النار أربعة : عن أنس رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال [ حيح و يف الص: الثامن 
  ] أي رب إذا أخرجتين منها فال تعدين فيها فينجيه اهللا منها : فيعرضون على اهللا فيلتفت أحدهم فيقول 

يقولون يا أبانا استفتح لنا اجلنة جيمع اهللا الناس فيقوم املؤمنون حىت تزلف هلم اجلنة فيأتون آدم ف[ و روى مسلم 
و ذكر حديث الشفاعة قال اهللا ] و هل أخرجكم من اجلنة إال خطيئة أبيكم آدم لست بصاحب ذلك : فيقول هلم 

أال تردون فيحشرون إىل جهنم [ و ذلك قوله يف احلديث املتقدم } و يوم يعرض الذين كفروا على النار { تعاىل 
  و هذا مما أغفله األئمة يف التفسري : قال القاضي أبو بكر بن العريب ] ا كأهنا سراب حيطم بعضها بعض

العرض على اهللا و ال أعلمه يف احلديث إال قوله يف النص املتقدم حىت إذا مل يبق إال من كان يعبد اهللا من بر : التاسع 
  و فاجر أتاهم رب العاملني و ذكر احلديث 

  اب على هذا السياق كان احلسن و الصحيح منها أكثر من تسعة إذا تتبعت األحاديث يف هذا الب: قلت 
ال تزول قدما عبد : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : أيب بردة األسلمي رضي اهللا عنه قال [ و قد خرج عن 

  احلديث و سيأيت ] يوم القيامة حىت يسأل عن أربع 
هللا بعبد من عباده فيوقفه بني يديه فيسأله عن جاهه كما يسأله إذا كان يوم القيامة دعا ا[ و قوله يف احلديث اآلخر 

  ] عن عمله 
ما منكم من أحد : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عدي بن حامت رضي اهللا عنه قال [ و خرج مسلم عن 

  احلديث و سيأيت ] إال سيكلمه اهللا ليس بينه و بينه ترمجان 
يدعى نوح : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : دري رضي اهللا عنه قال أيب سعيد اخل[ و خرج البخاري عن 

  احلديث وسيأيت ] يوم القيامة فيقول لبيك وسعديك يارب 
و يتضمن من غري رواية البخاري عرض اللوح احملفوظ مث إسرافيل مث جربائيل مث األنبياء نبيا نبيا صلوات اهللا عليهم 

  أمجعني و سيأيت 
  ي و ابن ماجه حديث الرجل الذي ينشر عليه تسعة و تسعون سجال و سيأيت و خرج الترمذ

و هذا كله من باب العرض على اهللا و إذا تتبعت األحاديث كانت أكثر من هذا يف مواطن خمتلفة و أشخاص متباينة 
 تعاىل و ال يكشف و اهللا أعلم و يف بعض اخلرب أنه يتمىن رجال أن يبعث هبم إىل النار و ال تعرض قبائحهم على اهللا

  مساوئهم على رؤوس اخلالئق 
و أما ما وقع ذكره يف احلديث من كشف الساق و ذكر الصورة فيأيت إيضاحه ذلك و كشفه إن شاء اهللا يف : قلت 

  حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه من هذا الكتاب إن شاء اهللا تعاىل 
[ يوم كان مقداره مخسني ألف سنة فقد جاء من حديث  و أما ما جاء من طول هذا اليوم و وقوف اخلالئق فيه يف

يف يوم كان مقداره مخسني ألف سنة : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه قال 
و الذي نفسي بيده أنه ليخفف على املؤمن حىت يكون : ما أطول هذا فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم : فقلت 

  غري هذا و سيأيت : ذكره قاسم بن أصبغ و قيل ] يه من الصالة املكتوبة يصليها يف الدنيا أخف عل



يوم اجلمع و حقيقته يف العربية ضم واحد إىل واحد فيكون شفعا أو زوجا إىل زوج فيكون مجعا قال اهللا : و منها 
  و هو يف القرآن كثري } ريب فيه  ليجمعنكم إىل يوم القيامة ال{ و قال } يوم جيمعكم ليوم اجلمع { : تعاىل 

فأما الذين آمنوا و عملوا الصاحلات فهم * و يوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون { يوم التفرق قال اهللا تعاىل : و منها 
و هو معىن قوله } و أما الذين كفروا و كذبوا بآياتنا و لقاء اآلخرة فأولئك يف العذاب حمضرون * يف روضة حيربون 

  } ريق يف اجلنة و فريق يف السعري ف{ تعاىل 
و قال يومئذ يصدعون و معنامها } يومئذ يصدر الناس أشتاتا { يوم الصدع و الصدر أيضا قال اهللا تعاىل : و منها 

  معىن اإلسم الذي قبله 
التراب و يوم البعثرة و معناه تتبع الشيء املختلط مع غريه حىت خيلص منه فيخلص اهللا تعاىل األجسام من : و منها 

إن اهللا تعاىل جيمع : [ الكافرين من املؤمنني و املنافقني مث خيلص املؤمنني من املنافقني كما يف احلديث الصحيح 
  خرجه مسلم من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه ] األوليني و اآلخرين يف صعيد واحد 

و هو صحيح أيضا و سيأيت ] حب السمسم  أنه خيرج عنق من النار فيلتقط الكفار لقط الطائر[ ما روي : و منها 
يؤخذ برجال ذات الشمال فأقول يا رب أصحايب فيقول إنك ال تدري ما أحدثوا [ و قال صلى اهللا عليه و سلم 

  ] بعدك 
يوم الفزع و حقيقته ضعف النفس عن محل املعاين الطارئة عليها خالف العادة فإن استمر كان جبنا و عند : و منها 

فزعت من كذا أي ضعفت عن محله عن طريانه على خالف : لنفس إىل ما يقويها فألجل ذلك قالوا ذلك تتشوق ا
العادة و فزعت إىل كذا أي تشوقت نفسي عند ذلك إىل ما يقويها على ما نزل هبا واآلخرة كلها خالف العادة و 

وله ال بشرى يومئذ للمجرمني و قيل هي فزع كلها و يف التنزيل ال حيزهنم الفزع األكرب و قد اختلف فيه فقيل هو ق
هو وقت يؤمر بالعباد إىل النار و عنه أن : إذا طبقت النار على أهلها و ذبح املوت بني اجلنة و النار و قال احلسن 

  الفزع األكرب النفخة اآلخرة و تتلقاهم املالئكة بالبشارة حىت خيرجوا من قبورهم 
و } يوم تولون مدبرين { نداء و تشديدها من ند إذا ذهب و هو قال تعاىل يوم التناد بتخفيف الدال من ال: و منها 

: أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال [ هو الذهاب يف غري قصد و روي أيضا عن 
اهللا ما ينظر احلديث و قد تقدم اليت يقول ] يأمر اهللا إسرافيل فينفخ نفخة الفزع فيفزع أهل السموات و األرض 

يوم { هؤالء إال صيحة واحدة ما هلا من فواق فيسري اهللا اجلبال و يرج األرض بأهلها رجا و هي اليت يقول اهللا 
فيميد الناس على ظهرها فتذهل املراضع } أبصارها خاشعة * قلوب يومئذ واجفة * تتبعها الرادفة * ترجف الراجفة 

يوم التناد { لناس مدبرين ينادي بعضهم بعضا و هو الذي يقول اهللا تعاىل و تضع احلوامل و تشيب الولدان و تويل ا
و قد رويت يف ذلك آثار كثرية هذا أمثلها فدعوها فاملعىن الواحد يكفينا : قال ابن العريب } يوم تولون مدبرين * 

  منها و من هوهلا و من حتقيق املعىن هلا 
  حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه يف باب أين تكون الناس فتأمله هناك قد بينا أقوال العلماء يف ذلك عند ذكر : قلت 

  يوم الدعاء و هو النداء أيضا : و منها 
  : و النداء على مثانية و جوه فيما ذكر ابن العريب 

  نداء أهل اجلنة أهل النار بالتقريع : األول 
  م نداء أهل النار ألهل اجلنة باالستغاثة كما أخرب اهللا عنه: الثاين 

: و يقال بكتاهبم و قيل : قال املؤلف ] لتتبع كل أمة ما كانت تعبد [ يدعى كل أناس بإمامهم و هو قوله : الثالث 



تدعى األمم يوم القيامة بأنبيائها فيقال يا أمة موسى يا أمة عيسى و يا أمة حممد غري : نبيهم قال سري السقطي 
  وا إىل اهللا سبحانه فتكاد قلوهبم تنخلع فرحا احملبني هللا فإهنم ينادون يا أولياء اهللا هلم

نداء امللك أال إن فالن بن فالن قد سعد سعادة ال يشقى بعدها أبدا و إن فالن ابن فالن قد شقي شقاوة ال : الرابع 
  يسعد بعدها أبدا و سيأيت 

  وت النداء عند ذبح املوت يا أهل اجلنة خلود فال موت و ياأهل النار خلود فال م: اخلامس 
  نداء أهل النار يا حسرتنا و ياويلنا : السادس 
  قول األشهاد هؤالء الذين كذبوا على رهبم أال لعنة اهللا على الظاملني : السابع 
و ما لنا ال نرضى و قد أعطيتنا ما مل : يا أهل اجلنة هل رضيت ؟ فيقولون : نداء اهللا تعاىل أهل اجلنة فيقول : الثامن 

  أعطيتكم أفضل من ذلك رضائي : قول تعط أحدا من خلقك في

  اجلزء الثاين من باب قول النيب صلى اهللا عليه و سلم من سره أن ينظر إىل

  يوم القيامة فليقرأ إذا الشمس كورت و إذا السماء انفطرت و إذا السماء انشقت و يف أمساء يوم القيامة 
خياطب : قال أبو حازم األعرج : وان بن حممد قال و نداء تاسع ذكره أبو نعيم عن مر: قال املؤلف رضي اهللا عنه 

نفسه يا أعرج ينادي يوم القيامة يا أهل خطيئة كذا و كذا و كذا فتقوم معهم مث ينادي يا أهل خطيئة أخرى فتقوم 
اآلية اليت } أين شركائي { معهم فأراك يا أعرج تريد أن تقوم مع أهل كل خطيئة و يف التنزيل يوم يناديهم فيقول 

 القصص و حم السجدة و يوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم املرسلني و بالنداء يف األخبار كثري يأيت بياهنا و ذكرها يف
  يف باب من يدخل اجلنة بغري حساب 

يوم الواقعة و أصل وقع يف كالم العرب كان و وجد و جاءت الشريعة يف تأكيد ذلك بثبوت ما وجد قال : و منها 
و املراد بالقول هنا إخبار الباري عن } ذا وقع القول عليهم أخرجنا هلم دابة من األرض تكلمهم و إ{ : اهللا تعاىل 

الساعة و أهنا قريبة و من أعظم عالماهتا الدابة و سيأيت ذكرها و ما للعلماء فيها من األشراط إن شاء اهللا تعاىل و 
  ذبة قوله كاذبة مصدر كالباقية و العاقبة أي ليس لوقعتها مقالة كا

اخلافضة الرافعة أي ترفع قوما يف اجلنة و ختفض أخرى يف النار و اخلفض و الرفع يستعمالن عند العرب يف : و منها 
املكان و املكانة و العز و اإلهانة و نسب سبحانه اخلفض و الرفع للقيامة توسعا و جمازا على عادة العرب يف 

بل { ا مل ميكن منه الفعل يقولون ليل قائم و هنار صائم و يف التنزيل إضافتها الفعل إىل احملل و الزمان و غريمها مم
و اخلافض و الرافع على احلقيقة إمنا هو اهللا تعاىل وحده فرفع أولياءه يف أعلى الدرجات و } مكر الليل و النهار 

ق اجملرمني إىل جهنم و نسو* يوم حنشر املتقني إىل الرمحن وفدا { جعل أعداءه يف أسفل الدركات قال اهللا تعاىل 
قال ] حنن يوم القيامة على كوم فوق الناس : قال صلى اهللا عليه و سلم يف حديث جابر رضي اهللا عنه [ و } وردا 

أن مجيع اخللق على بسيط من األرض : ابن العريب و هذا حديث فيه ختليط يف كتاب مسلم مل يتقنه رواية و معناه 
سلم و أمته فإهنم يرفعون مجيعهم على شبه من الكوم و خيفض الناس عنهم و يف سواء إال حممدا صلى اهللا عليه و 

  ] أكون أنا و أميت يوم القيامة على تل فيكسوين ريب حلة خضراء مث يؤذن يل فذلك املقام احملمود : [ رواية 
حممدا صلى اهللا عليه و  و هي أنواع فرفع: و هذا الرفع يف املكان حبسب الزيادة يف املكانة قال ابن العريب : قلت 

سلم بالشفاعة يف أول اخللق و بأنه أول من يدخل اجلنة و يقرع باهبا و رفع العادلني باحلديث الصحيح املقسطون 
اقرأ و : يوم القيامة على منابر من نور على ميني الرمحن و كلتا يديه ميني و رفع القراء إىل حيث انتهت قراءهتم يقال 



[ الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها و سيأيت ورفع الشهداء فقال يف احلديث الصحيح  رتل كما كنت ترتل يف
احلديث و سبأيت و رفع كافل اليتيم فقال صلى اهللا عليه و ] إن يف اجلنة مائة درجة أعدها اهللا للمجاهدين يف سبيله 

الوسطى يريد يف اجلوار و قال صلى اهللا عليه و و أشار مالك بالسبابة و ] أنا و كافل اليتيم كهاتني يف اجلنة [ سلم 
إن أهل اجلنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما يتراءون الكوكب الدري الغائر يف أفق السماء و أن أبا : [ سلم 

بكر و عمر منهم و أنعما و رفع عائشة على فاطمة رضي اهللا عنهما فإن عائشة مع النيب صلى اهللا عليه و سلم و 
  ] ع علي رضي اهللا عنهما فاطمة م
يوم احلساب و معناه أن الباري سبحانه يعدد على اخللق أعماهلم من إحسان و إساءة يعدد عليهم نعمه مث : و منها 

  يقابل البعض بالبعض فما يشف منها على اآلخر حكم للمشفوق حبكمه الذي عينه للخري باخلري و للشر بالشر 
فقيل إن اهللا حياسب ] نكم من أحد إال و سيكلمه اهللا ليس بينه و بينه ترمجان ما م: [ و جاء عن النيب أنه قال 

املكلفني بنفسه و خياطبهم معا و ال حياسبهم واحدا بعد واحد و احملاسبة حكم فلذلك تضاف إليه كما يضاف احلكم 
  } و هو خري احلاكمني { و قال } أال له احلكم { : إليه قال اهللا تعاىل 

يا شيخ ما أنصفت غذوتك بالنعم صغريا فلما كربتك عصيتين : أنه يوقف شيخ للحساب فيقول اهللا له  :و يف اخلرب 
أما إين ال أكون لك كما كنت لنفسك اذهب فقد غفرت لك ما كان قبل و إنه ليؤتى بالشاب كثري الذنوب فإذا 

أما راقبتين أما خشيت نقميت أما استحييتين : وقف تضعضعت أركانه و اصطكت ركبتاه فيقول الرب جل جالله 
إن املالئكة حياسبون بأمر اهللا كما أن احلكام حيكمون بأمر : أما علمت أين مطلع عليك خذوه إىل أمه اهلاوية و قيل 

و } و ال يكلمهم اهللا { إىل قوله } إن الذين يشترون بعهد اهللا و أمياهنم مثنا قليال { : اهللا تعاىل و قد قال اهللا تعاىل 
مل يكن هبذه الصفة فإن اهللا تعاىل يكلمه فيكلم املؤمنني و حياسبهم حسابا يسريا من غري ترمجان إكراما هلم  إن من

كما أكرم موسى عليه السالم يف الدنيا بالكليم و ال يكلم الكفار فتحاسبهم املالئكة و مييزهم بذلك عن أهل 
  رته إلحداث خالئق كثرية معا الكرامة فتتسع قدرته حملاسبة اخللق كلهم معا كما تتسع قد

  أي إال كخلق نفس واحدة } ما خلقكم و ال بعثكم إال كنفس واحدة { : قال اهللا تعاىل 
كما يرزقهم يف غداة واحدة كذلك : و يروى عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه و سئل عن حماسبة اخللق فقال 

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : رة رضي اهللا عنه قال حديث أيب هري[ حياسبهم يف ساعة واحدة و يف صحيح مسلم 
ال : هل تضارون يف رؤية الشمس يف الظهرية ليست يف سحابة ؟ قالوا : هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ قال : و سلم 

 فو الذي نفس حممد بيده ال تضارون: ال قال : فهل تضارون يف رؤية القمر ليلة البدر وليس يف سحابة قالةا : قال 
أيأفل أمل أكرمك و أسودك و أزوجك و : فيلقى العبد فيقول : يف رؤية ربكم إال كما تضارون يف رؤية أحدمها قال 

: ال فيقول : أفظننت أنك مالقي ؟ فيقول : بلى فيقول : أسخر لك اخليل و اإلبل و أذرك ترأس و ترتع ؟ فيقول 
هو مثل ذلك بعينه مث يلقى الثالث فيقول له مثل ذلك فيقول  إين أنساك كما نسيتين مث يلقى الثاين فيقول له و يقول

فيقول ها هن : يا رب آمنت بك و بكتابك و برسلك و صليت و تصدقت و صمت و يثين خبري ما استطاع قال 
إذا مث يقول اآلن نبعث شاهدا عليك فيقول يف نفسه من ذا الذي يشهد علي فيختم على فيه و يقال لفخذه انطقي 

ذه و حلمه و عظام بعمله و ذلك ليعذر من نفسه و ذلك املنافق و ذلك الذي يسخط اهللا عليه و قد قال فتنطق فخ
أي حاسبا فعيال مبعىن فاعل و إذا نظر فيها و رأى أنه قد } اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا { اهللا تعاىل 

فرجحت له السموات و األرض و يف رواية فطاشت هلك فإن أدركته سابقة حسنة وضعت له ال إله إال اهللا يف كفة 
  ] من نوقش احلساب عذب [ و سيأيت و قال ] السجالت و ثقلت البطاقة 



يوم السؤال و الباري سبحانه و تعاىل يسأل اخللق يف الدنيا و اآلخرة تقريرا إلقامة احلجة و إظهارا : و منها 
و اسأهلم عن القرية اليت كانت { و قال } اهم من آية بينة سل بين إسرائيل كم آتين{ : للحكمة قال اهللا تعاىل 

ليسأل { : و هو يف القرآن كثري و قال } و اسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا { : و قال } حاضرة البحر 
عما كانوا يعملون * فوربك لنسألنهم أمجعني { : و قال } و إذا املوؤدة سئلت { : و قال } الصادقني عن صدقهم 

و قال عليه السالم } إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤوال { : عن ال إله إال اهللا و قال : يل ق} 
  احلديث و سيأيت ] ال تزول قدما عبد يوم القيامة حىت يسأل عن أربع [ 
ؤول عن أال كلكم راع و كلكم مس: و روى ابن عمر رضي اهللا عنهما عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال [ 

رعيته فاألمري الذي على الناس راع و مسؤول عن رعيته و الرجل راع على أهل بيته و هو مسؤول عنهم و املرأة 
راعية على بيت زوجها و هي مسؤولة عنه و العبد راع على مال سيده و هو مسؤول عنه أال فكلكم راع و كلكم 

  ] مسؤول عن رعيته 
  شهاد يوم الشهادة و يوم يقوم األ: ومنها 

  : و الشهادة على أربعة أنواع 
  شهادة حممد و أمته حتقيقا لشهادة الرسل على قومها 

  شهادة األرض و األيام و الليايل مبا عمل فيها و عليها : الثاين 
و قالوا { : و قال } يوم تشهد عليهم ألسنتهم و أيديهم و أرجلهم { : شهادة اجلوارح قال اهللا تعاىل : الثالث 
  و ذلك بني أيضا يف حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه } مل شهدمت علينا  جللودهم

حديث أنس رضي اهللا عنه و فيه و خيتم على فيه و يقال ألركانه انطقي فتنطق بأعماله و سيأيت بيان هذا : الرابع 
  الباب كله إن شاء اهللا تعاىل 

أي ختاصم و حتاج عن نفسها و جاء } دل عن نفسها يوم تأيت كل نفس جتا{ : يوم اجلدال قال اهللا تعاىل : و مناه 
أن كل أحد يقول يوم القيامة نفسي نفسي من شدة أهوال يوم القيامة سوى حممد صلى اهللا عليه و سلم : يف اخلرب 

  فإنه يسأل يف أمته على ما يأيت 
يا أمري : نا فقال كعب خوفنا هيجنا حدثنا نبه: و يف حديث عمر رضي اهللا عنه أنه قال لكعب األحبار يا كعب 

املؤمنني و الذي نفسي بيده لو وافيت يوم القيامة مبثل عمل سبعني نبيا ألتت عليك تارات و ال يهمك إال نفسك و 
إن جلهنم زفرة ال يبقى ملك مقرب و ال نيب منتخب إال وقع جاثيا على ركبتيه حىت إن إبراهيم اخلليل ليدىل باخللة 

: اين جند ذلك يف كتاب اهللا تعاىل ؟ قال : يم ال أسألك اليوم إال نفسي قال يا كعب فيقول رب أنا خليلك إبراه
  } يوم تأيت كل نفس جتادل عن نفسها و توىف كل نفس ما عملت و هم ال يظلمون { : قوله تعاىل 

وح اجلسد فتقول ما تزال اخلصومة بالناس يوم القيامة حىت ختاصم الر: و قال ابن عباس رضي اهللا عنه يف هذه اآلية 
رب الروح منك أنت خلقته مل يكن يل يد أبطش هبا و ال رجل أمشي هبا و ال عني أبصر هبا و ال أذن أمسع : الروح 

رب : هبا و ال عقل أعقل به حىت جئت فدخلت يف هذا اجلسد فضعف عليه أنواع العذاب و جنين فيقول اجلسد 
هبا و ال قدم أسعى هبا و ال بصر أبصر به و ال مسع أمسع به  أنت خلقتين بيدك فكنت كاخلشبة ليس يل يد أبطش

فجاء هذا كشعاع الشمس فيه نطق لساين و به أبصر عيين و به مشت رجلي و به مسعت أذين فضعف عليه أنواع 
ناهلا فيضرب اهللا هلما مثال أعمى و مقعد أدخال بستانا فيه مثار فاألعمى ال يبصر و املقعد ال ي: العذاب و جنين قال 

: فنادى املقعد لألعمى ائتين فامحلين آكل و أطعمك فدنا منه فحمله فأصابا من الثمرة فعلى من يكون العذاب قاال 



  عليكم مجيعا العذاب : عليهما قال 
كيف يشهد علينا من مل يدركنا إىل غري ذلك مما : و من هذا الباب قول األمم : قال املؤلف رضي اهللا عنه و أرضاه 

  ه حسب ما يأيت يف معنا
  يوم القصاص و فيه أحاديث كثرية يأيت ذكرها يف باب إن شاء اهللا تعاىل : و منها 
  ليلي نائم كما تقدم : يوم احلاقة و مسيت بذلك ألن األمور حتق فيها قاله الطربي كأنه جعلها من باب : و منها 
  ا أحقت ألقوام النار مسيت بذلك ألهن: مسيت حاقة ألهنا كانت من غري شك و قيل : و قيل 

و منها يوم الطامة معناها الغالبة من قولك طم الشيء إذا عال و غلب و ملا كانت تغلب كل شيء كان هلا هذا 
  حني يساق أهل النار إىل النار : الطامة النفخة الثانية و قيل : االسم حقيقة دون كل شيء قال احلسن 

النفخة الثانية قال الطربي أحسبه من صخ : النفخة األوىل و الطامة : الصاخة : يوم الصاخة قال عكروة : و منها 
الصاخة اليت تورث الصمم و إهنا املسمعة و هذا من بديع الفصاحة حىت لقد : فالن فالنا إذا أصمه قال ابن العريب 

  : قال بعض أحداث األسنان حديثي األزمان 
  ) أصم بك الناعي و إن كنت أمسعا ( 

  : و قال آخر 
  ) فهل مسعتم بشر يورث الصمما ... أصمين شرهم أيام فرقتهم ( 

و لعمرو اهللا إن صيحة القيامة مسمعة تصم عن الدنيا و تسمع أمور اآلخرة و هبذا كله كان يوما عظيما كما قال 
الباري اهللا تعاىل يف وصفه بالعظيم وكل شيء كرب يف أجزائه فهو عظيم كذلك ما كرب يف معانيه و هبذا املعىن كان 

عظيما لسعة قدرته و علمه و كثرة ملكه الذي ال حيصى و ملا كان أمر اآلخرة ال ينحصر كان عظيما باإلضافة إىل 
  الدنيا و ملا كان حمدثا له أول صار حقريا باإلصافة إىل العظيم الذي ال حيد 

يوم الوعد و الوعد للنعيم و يوم الوعيد و هو أن الباري سبحانه أمر و هنى و وعد و أوعد فهو أيضا : و منها 
الوعيد للعذاب األليم و حقيقة الوعيد هو اخلرب عن العقوبة عند املخالفة و الوعد اخلرب عىن املثوبة عند املوافقة و قد 

إن من أذنب ذنبا واحدا فهو خملد يف النار ختليد الكفار أخذا بظاهر هذا : ضل يف هذه املسألة املبتدعة و قالوا 
فلم يفهموا العربية و ال كتاب اهللا و أبطلوا شفاعة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و سيأيت الرد  اللفظ يف آي

  عليهم يف أبواب من هذا الكتاب إن شاء اهللا تعاىل 
  : يوم الدين و هو يف لسان العرب اجلزاء قال الشاعر : و منها 

  ) ئن يدان الفىت فيه كما هو دا... حصادك يوما ما زرعت و إمنا ( 
  : و قال آخر 

  ) و اعلم بأنك كما تدين تدان ... و اعلم يقينا أن ملكك زائل ( 
} اليوم جتزى كل نفس مبا كسبت { : و قال } اليوم جتزون ما كنتم تعملون { : يوم اجلزاء قال اهللا تعاىل : و منها 

أي حساهبم و جزاؤهم و اجلنة جزاء } يومئذ يوفيهم اهللا دينهم احلق { : و هو أيضا يوم الوفاء قال اهللا تعاىل 
} جزاء مبا كانوا يعملون { و } جزاء مبا كانوا يكسبون { احلسنات و النار جزاء السيئات قال اهللا تعاىل يف املعنيني 

  } جنزي كل كفور { و قال يف جهة الوعيد كذلك 
  ء يوم الندامة و ذلك أن احملسن إذا رأى جزاء إحسانه و الكافر جزا: و منها 

كفره ندم احملس أن ال يكون مستكثرا و ندم املسيء أن ال يكون استعتب فإذا صار الكافر إىل عذاب ال نفاد له 



و ذلك عند ذبح املوت } و أنذرهم يوم احلسرة إذ قضي األمر { : حتسر فلذلك مسي يوم احلسرة قال اهللا تعاىل 
  عبارة عن استشكاف املكروه بعد خفائه : سرة على ما يأيت و هم يف غفلة يعين اآلن عن ذلك اليوم و احل

و قد تقدم القول يف ذلك } يوم تبدل األرض غري األرض و السموات { : يوم التبديل قال اهللا تعاىل : و منها 
  مستوىف 
م و و هو عبارة عن اتصال املعنيني بسبب من أسباب العل} لينذر يوم التالق { : يوم التالق قال اهللا تعاىل : و منها 

  : اجلسمني و هو أنواع أربعة 
  لقاء األموات ملن سبقهم إىل املمات فيسألوهنم عن أهل الدنيا كما تقدم : األول 

  عمله و قد تقدم : و الثاين 
  لقاء أهل السموات ألهل األرض يف احملشر و قد تقدم : الثالث 
  لقيامة و يف اجلنة على ما يأيت لقاء اخللق للباري سبحانه و تعاىل و ذلك يكون يف عرصات ا: الرابع 
  : يوم اآلزفة تقول العرب أزف كذا أي قرب قال الشاعر : و منها 

  ) ملا نزل برحالنا و كأن قد ... أزف الترحل غري أن ركابنا ( 
و ما } و ما يدريك لعل الساعة تكون قريبا { : و هي قريبة جدا و كل آت قريب و إن بعد مداه قال اهللا تعاىل 

  د الرجل من الساعة و مدته ساعة يستبع
يوم املآب و معناه الرجوع إىل اهللا تعاىل و مل يذهب عن اهللا شيء فريجع إليه و إمنا حقيقته أن العبد خيلق : و منها 

اهللا فيه ما شاء من أفعاله ملا خلق فيه علما و خلق فيه إيثارا و اختيارا ظن الناس أنه شيء أو أن له فعال فإذا أماته و 
  لب ما كان أعطاه أذعن و آب يف وقت ال ينفعه اإلياب و مل يزل عن اهللا تعاىل يف حال فهو األواب س

} و هللا ملك السموات و األرض و إىل اهللا املصري { : يوم املصري و هو يوم املآب بعينه قال اهللا تعاىل : و منها 
قل { : اجلنة أو النار قال اهللا تعاىل يف حق الكافرين فاخللق سائرون إىل أمر اهللا تعاىل و آخر ذلك ذار القرار و هي 

  } متتعوا فإن مصريكم إىل النار 
يوم القضاء وهو أيضا يوم احلكم و الفصل و سيأيت أن أول ما يقضى فيه الدماء و قال صلى اهللا عليه و : و منها 

بردت أعيدت له يف يوم كان احلديث و فيه كلما ] ما من صاحب ذهب و ال فضة ال يؤدى منها حقها : [ سلم 
مقداره مخسني ألف سنة حىت يقضى بني العباد و الفصل هو الفرق و القطع فيفصل يومئذ بني املؤمن و الكافر و 

اآلية و هو يوم احلكم ألن إنفاذ احلكم هو إنفاذ العلم } يوم القيامة يفصل بينكم { : املسيء و احملسن قال اهللا تعاىل 
  } ذلكم حكم اهللا حيكم بينكم { اآلية و قال } امللك يومئذ هللا حيكم بينهم { : قال اهللا تعاىل 

اآلية و سيأيت الكالم يف امليزان و وزن األعمال فيه يف } و الوزن يومئذ احلق { : يوم الوزن قال اهللا تعاىل : و منها 
  أبواب إن شاء اهللا 

ولد و ملا كان الولد يكون بني األبوين و كان األيام  يوم عقيم و هو يف اللغة عبارة عن من ال يكون له: و منها 
  تتواىل قبل و بعد جعل االتباع بالتعدية فيها كهيئة الوالدة و ملا مل يكن بعد ذلك اليوم يوم وصف بالعقيم 

يوم عسري و هذا يف حق الكافرين خاصة و العسر ضد اليسر فهو عسري على الكافرين ألهنم ال يرون فيه : و منها 
اخسؤوا فيها وال تكلمون {  و ال يقطعون فيه رجاء حىت إذا خرج املؤمنون من النار طلبوا مثل ذلك فيقال هلم أمال
فحينئذ يكون املنع الصريح على ما يأيت بيانه يف أبواب النار إن شاء اهللا تعاىل و أما املؤمنون فتنحل عقدهم بيسر } 

تثقيل املوازين و جواز الصراط و الضالل باألعمال و ال تنحل إىل يسر فينحل طول الوقوف إىل تعجيل احلساب و 



  للكافرين من هذه العقد عقدة واحدة إال إىل أشد منها حىت إىل جهنم دار القرار 
مسي بذلك ألن الشهداء يشهدون فيه على ما يأيت : يوم مشهود مسي بذلك ألنه يشهده كل خملوق و قيل : و منها 

  و اهللا أعلم 
فريق يف اجلنة و فريق يف السعري و حقيقته : م التغابن مسي بذلك ألن الناس يتغابنون يف املنازل عند اهللا يو: و منها 

ظهور الفضل يف املعاملة ألحد املتعاملني و الدنيا و اآلخرة دار العملني و حالني و كل واحد : يف لسان العرب 
من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما { قال اهللا تعاىل : ى منهما هللا و ال يعطى أحدمها إال ملن ترك نصيبه من األخر

من كان يريد حرث اآلخرة نزد له يف حرثه و من كان يريد حرث الدنيا نؤته منها و ما { : و قال } نشاء ملن نريد 
  و من أراد اآلخرة فسعيه مشكور و حظه يف اآلخرة موفور } له يف اآلخرة من نصيب 

الشديد و قيل الطويل و أما العبوس فهو الذي يعبس فيه مسي باسم ما : مطرير و القمطرير يوم عبوس ق: و منها 
يكون فيه كما يقال ليل قائم و هنار صائم و كلوح الوجه و عبوسه هو قبض ما بني العينني و تغري السحنة عن 

يوم : قد غطاها السحاب قيل  يوم طلق إذا كانت مشسه نرية فاترة و إذا كانت مشسه مدجية: عادهتا الطلقة يقال 
عبوس و أول العبوس و الكلوح عند اخلروج من القبور و رؤية األعمال يف الصور القبيحة كما تقدم و آخر ذلك 

كلوح النار و هو الكلوح األعظم يشوي الوجوه و يسقط اجللود على ما يأيت و مع العبوس تشخص األبصار و 
  } ليوم تشخص فيه األبصار { ال ينتقل منه إىل غريه كما قال سبحانه هي ثبوهتا راكدة على منظر واحد هلول 

يوم تبلى السرائر و معناه إخراج املخبآت باالختبار بوزن األعمال يف الصحف و يكشف الساق عند : و منها 
  السجود على ما يأيت 

عن نفس شيئا و ال يقبل منها  و اتقوا يوما ال جتزي نفس{ يوم ال متلك نفس لنفس شيئا و هو مثل قوله : و منها 
فكل نفس مبا } يوم ال يغين موىل عن موىل شيئا { : و قال } شفاعة و ال يؤخذ منها عدل و ال هم ينصرون 

كسبت رهينة ال يغىن أحد عن أحد شيئا بل ينفصل كل واحد عن أخيه و أبيه و لذلك كان يوم الفصل و يوم 
* وأمه وأبيه * يوم يفر املرء من أخيه { : و قال تعاىل } كان ميقاتا  إن يوم الفصل{ : الفرار قال اهللا تعاىل 

أما إنه جيزي و يقضي و يعطي و يغين بغري اختياره من } لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه * وصاحبته وبنيه 
  حسناته ما عليه من احلقوق على ما يأيت بيانه يف أحاديث املفلس إن شاء اهللا تعاىل 

يدعون إىل نار جهنم دعا والدع الدفع أي يدفعون إىل جهنم و يسحيون فيها وجوههم كما قال تعاىل  يوم: و منها 
  } يوم يسحبون يف النار على وجوههم { : 

أي قلوب الكفار } خيافون يوما تتقلب فيه القلوب و األبصار { : يوم التقلب و هو التحول قال اهللا تعاىل : و منها 
الكفار انتزاعها من أماكنها إىل احلناجر فال هي ترجع إىل أماكنها و ال هي خترج فأما و أبصارهم فتقلب قلوب 

تتقلب القلوب بني الطمع يف النجاة و اخلوف من : تقلب األبصار فالزرقة بعد احلكل و العمى بعد البصر و قيل 
إن قلوب الشاكني تتحول : ل اهلالك و اإلبصار تنظر من أي ناحية يعطون كتبهم و إىل أي ناحية يؤخذ هبم و قي

  عما كانت عليه من الشك و كذلك أبصارهم لرؤيتهم اليقني إال أن ذلك ال ينفعهم يف اآلخرة 
أي ال تغمض فيه من } إمنا يؤخرهم ليوم تشخص فيه األبصار { : يوم الشخوص و اإلقناع قال اهللا تعاىل : و منها 

  هول ما ترى يف ذلك اليوم قاله الفراء 
} مهطعني { تشخص أبصار اخلالئق يومئذ إىل اهلواء لشدة احلرية فال يغتمضون : ابن عباس رضي اهللا عنه و قال 

  أي مدميي النظر 



أي رافعي رؤوسهم و إقناع الرأس رفعه قاله ابن عباس و جماهد و } مقنعي رؤوسهم { : قال جماهد و الضحاك 
{ فقد قال اهللا تعاىل يف غري هذه اآلية : أحد إىل أحد فإن قيل وجوه الناس يومئذ إىل السماء ال ينظر : قال احلسن 

فكيف يكون الرافع رأسه الناظر نظرا طويال حىت إن طرفه ال } خشعا أبصارهم { : و قال } خاشعة أبصارهم 
  يرتد إليه خاشع البصر ؟ 

اهللا تعاىل خبشوع األبصار و فاجلواب أهنم خيرجون حال املضي إىل املوقف خاشعة أبصارهم و يف هذه احلال وصفهم 
إذا توافوا و ضمهم املوقف و طال القيام عليهم فإهنم يصريون من احلرية كأهنم ال قلوب هلم و يرفعون رؤوسهم 

  فينظرون النظر الطويل و ال يرتد إليهم طرفهم كأهنم قد نسوا الغمض أو جلهوه فهو تعسري عليهم 
  } ن هلم فيعتذرون و ال يؤذ* هذا يوم ال ينطقون { : و منها 

  و تطبق عليهم جهنم على ما يأيت بيانه يف أبواب النار } اخسؤوا فيها وال تكلمون { و ذلك حني يقال هلم 
ربنا إنا { و إن أذن هلم بأن ميكنوا منها ال بأن يقال هلم اعتذروا كقوله } يوم ال ينفع الظاملني معذرهتم { : و منها 

  اآلية } ربنا أخرجنا منها { ية و كقوله اآل} أطعنا سادتنا و كرباءنا 
  } و ال يكتمون اهللا حديثا { : و منها 
أي يعذبون من قولك فتنت الذهب إذا رميت به يف } يوم هم على النار يفتنون { يوم الفتنة قال اهللا تعاىل : و منها 

  النار 
  بعد ما حكم اهللا به و جعل له أجال و وقتا  يريد يوم القيامة أي ال يرده أحد} يوم ال مرد له من اهللا { : و منها 
فيومئذ ال : يوم الغاشية و مسيت بذلك ألهنا تغشى بإفزاعها أي تعمهم بذلك و منه غاشية السرج و منها : و منها 

  يعذب عذابه أحد و ال يوثق وثاقه أحد 
قيموا الصالة و ينفقوا مما رزقناهم سرا قل لعبادي الذين آمنوا ي{ يوم ال بيع فيه و ال خالل قال اهللا تعاىل : و منها 

يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل { و قال تعاىل } و عالنية من قبل أن يأيت يوم ال بيع فيه و ال خالل 
  و اخللة و اخلالل الصداقة و املودة } أن يأيت يوم ال بيع فيه و ال خلة و ال شفاعة 

ن وقع فيه رب الكفار أي شك فليس فيه ريب لقيام األدلة الظاهرة عليه كما قال اهللا يوم ال ريب فيه و إ: و منها 
فليس يف الباري شك لقيام األدلة عليه و لشهادة أفعاله و القتضاء احملدث أن يكون له } أيف اهللا شك { تعاىل 

ه فكذلك يوم القيامة ال حمدث و لكن قد شك فيه قوم و نفاه آخرون و مل يوجب ذلك شكا فيه لقيام األدلة علي
{ ريب و ال شك فيه مع النظر يف الدليل و العلم فإذا خلق اهللا تعاىل الرين على القلب كان الشك قال اهللا تعاىل 

و أن الساعة آتية ال ريب فيها و أن اهللا يبعث * ذلك بأن اهللا هو احلق و أنه حييي املوتى و أنه على كل شيء قدير 
  } من يف القبور 

  و سيأيت بيانه إن شاء اهللا تعاىل } يوم تبيض وجوه و تسود وجوه { : ا و منه
و ما : اتق اهللا و احذر يوم األذان فقال : دخل طاووس على هشام بن عبد امللك فقال له : يوم األذان : و منها 

هذا ذل : فقال طاووس فصعق هشام } فأذن مؤذن بينهم أن لعنة اهللا على الظاملني { قوله تعاىل : يوم األذان ؟ قال 
  الصفة فكيف ذل املعاينة 

و ال يشفعون إال ملن { و قال تعاىل } من ذا الذي يشفع عنده إال بإذنه { يوم الشفاعة قال اهللا تعاىل : و منها 
  و سيأيت بيانه } فما لنا من شافعني { و قال } ال تنفع الشفاعة عنده إال ملن أذن له { و قال } ارتضى 
  وم العرق و سيأيت بيانه يف أحاديث يف الباب بعد هذا حبول اهللا وقوته ي: و منها 



قلق الرجل يقلق قلقا إذا مل يستقر و : و منها يوم القلق و اجلوالن و هو عبارة عند عدم االستقرار و الثبوت يقال 
  مثله جال جيول إذا مل يثبت 

فيفر كل واحد من } و صاحبته و بنيه * و أمه و أبيه * خيه يوم يفر املرء من أ{ يوم الفرار قال اهللا تعاىل : و منها 
صاحبه حذرا من مطالبته إياه إما ملا بينهم من التبعات أو لئال يروا ما هو فيه من الشدة و قال عبد اهللا بن طاهر 

و لو ظهر يفر منهم ملا يتبني له من عجزهم و قلة حيلتهم إىل من ميلك كشف تلك الكروب و اهلموم عنه : األهبري 
أول من يفر يوم القيامة من أبيه إبراهيم و أول من : له ذلك يف الدنيا ملا اعتمد شيئا سوى ربه تعاىل و قال احلسن 

فريون أن هذه اآلية نزلت فيهم و هذا فرار التربي جنانا اهللا : يفر من ابنه نوح و أول من يفر من امرأته لوط قال 
الرمحة و صحبه الكرام الربزة و جعلنا ممن حشر يف زمرهتم و ال خالف بنا على من أهوال هذا اليوم حبق حممد نيب 

  طريقهم و مذهبهم مبنه و كرمه آمني و صلى اهللا على سيدنا حممد و آله و صحبه و سلم 
و قد سرد تسمية هذه األيام على التوايل من غري تفسري غري واحد من العلماء منهم ابن جناح يف سبل : قال املؤلف 

اخلريات و أبو حامد الغزايل يف غري موضع من كتبه كاإلحياء و غريه و القتيب يف كتاب عيون األخبار و هذا 
تفسريها حسب ما ذكره القاضي أبو بكر بن العريب يف سراج املريدين و رمبا زدنا عليه يف ذلك و احلمد هللا على 

ة فيه من االزدحام و التضايق و اختالف األقدام ذلك و ال ميتنع أن تسمي غري ما ذكرنا حبسب األحوال الكائن
اخلزي و اهلوان و الذل و االفتقار و الصغار و االنكسار و يوم امليقات و املرصاد إىل غري ذلك من األمساء و سيأيت 

  التنبية على ذلك إن شاء اهللا تعاىل يف الباب بعد هذا 

  مور اجلسامباب ما يلقي الناس يف املوقف من األهوال العظام و األ

حيشر اهللا األمم من اإلنس و اجلن عراة أذالء قد نزع امللك من ملوك : قال احملاسيب يف كتاب التوهم و األهوال 
األرض و لزمهم الصغار بعد عتوهم و الذلة بعد جتربهم على عباد اهللا يف أرضه مث أقبلت الوحوش من أماكنها 

دها ذليلة من هول يوم النشور من غري ريبة و ال خطية أصابتها منكسة رؤوسها بعد توحشها من اخلالئق و انفرا
حىت وقفت من وراء اخللق بالذلة و االنكسار لذلك اجلبار و أقبلت الشياطني بعد متردها و عتوها خاضعة ذليلة 

و للعرض على امللك الديان حىت إذا تكاملت عدة أهل األرض من إنسها و جنها و شياطينها و وحوشها و سباعها 
أنعامها و هوامها تناثرت جنوم السماء من فوقهم و طمست الشمس و القمر فأظلما عليهم و مارت مساء الدنيا من 
فوقهم فدارت من فوقهم بعظمها فوق رؤوسهم و هي مخسمائة عام فيا هول صوت انشقاقها يف مسعهم و متزقت و 

مثل الفضة املذابة كما قال اجلبار تبارك و تعاىل  تفطرت هلول يوم القيامة من عظم يوم الطامة مث ذابت حىت صارت
أي } و تكون اجلبال كالعهن * يوم تكون السماء كاملهل { و قال } فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان { 

كالصوف املنفوش و هو أضعف الصوف و هبطت املالئكة من حافاهتا إال األرض بالتقديس لرهبا فتوهم احندارهم 
لعظم أجسامهم و كثرة أخطارهم و هول أصواهتم و شدة فرقهم من خوف رهبم فتوهم فزعك حينئذ و من السماء 

فزع اخلالئق لنزوهلم خمافة أن يكونوا قد أمروا هبم فأخذوا مصافهم حمدقني باخلالئق منكسي رؤوسهم العظيم هول 
مالئكة كل مساء إىل السماء  يومهم قد تسربلوا أجنحتهم و نكسوا رؤوسهم بالذلة و اخلضوع لرهبم و كذلك

السابعة قد أضعف أهل كل مساء على أهل السماء الذين قبلهم يف العدة و عظم األجسام و األصوات حىت إذا واىف 
املوقف أهل السموات السبع و األرضني السبع كسيت الشمس حر عشر سنني مث أدنيت من اخلالئق قاب قوسني 

الرمحن فمن بني مستظل بظل العرش و بني مضح حبر الشمس قد صهرته  أو قوس فال ظل ذلك اليوم إال ظل عرش



و اشتد فيها كربه و أقلقته و قد ازدمحت األمم و تضايقت و دفع بعضهم بعضا و اختلفت األقدام و انقطعت 
األعناق من العطش قد اجتمع عليهم يف مقامهم حر الشمس مع وهج أنفاسهم و تزاحم أجسامهم ففاض العرق 

لى وجه األرض مث على أقدامهم مث على قدر مرابتهم و منازهلم عند رهبم من السعادة و الشقاء فمنهم من منهم ع
  يبلغ العرق منكبيه و حقويه و منهم إىل شحمة أذنيه و منهم من قد أجلمه العرق فكاد أن يغيب فيه 

ملوقف و قد قدمنا أن ذلك يكون قبل ذكر احملاسيب و غريه أن انفطار السماء انشقاقها بعد مجع الناس يف ا: قلت 
ذلك و هو ظاهر القرآن كما ذكرنا و اهللا اعلم و قد جاء ذلك مرفوعا يف حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه و قد 

  تقدم 
إذا كان يوم القيامة مدت األرض مد األدمي و زيد يف : و ما ذكره احملاسيب مروي عن ابن عباس رضي اهللا عنه قال 

ا و مجع اخلالئق بصعيد واحد جهنم و إنسهم فإذا كان ذلك قبضت هذه السماء عن أهلها سعتها كذا و كذ
  فينتشرون على وجه األرض فألهل السماء أكثر من أهل مجيع األرض جهنم و إنسهم بالضعف 

ل أخربنا أخربنا عوف عن أيب املنهال سيار بن سالمة الرياحي قا: احلديث بطول ما ذكره ابن املبارك يف رقائقه قال 
إذا كان يوم : حدثين ابن عباس فذكره قال ابن املبارك و أخربين جويرب عن الضحاك قال : شهر بن حوشب قال 

القيامة أمر اهللا السماء الدنيا فتشققت بأهلها فتكون املالئكة على حافاهتا حىت يأمر الرب فينزلون إىل األرض 
تليها فينزلون فيكونون صفا خلف ذلك الصف مث السماء الثالثة مث فيحيطون باألرض و من فيها مث يأمر السماء اليت 

الرابعة مث اخلامسة مث السادسة مث السابعة فينزل امللك األعلى يف هبائه و جالله و ملكه و جبنبته اليسرى جهنم 
يا { له تعاىل فيسمعون زفريها و شهيقها فال يأتون قطرا من أقطارها إال وجدوا صفوفا قياما من املالئكة فذلك قو

و } معشر اجلن و اإلنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات و األرض فانفذوا ال تنفذون إال بسلطان 
و انشقت السماء فهي يومئذ { و قال } و جاء ربك و امللك صفا صفا { السلطان العذر و ذلك قوله عز و جل 

ين بأرجائها ما تشفق منها فبيناهم كذلك إذ مسعوا الصوت يعين على حافاهتا يع} و امللك على أرجائها * واهية 
  فأقبلوا إىل احلساب 

  و ال يصح إسنادمها فإن شهرا و جبريا قد تكلم فيها و ضعفومها : قلت 
كنت أعرف جويربا حبديثني مث : قال البخاري يف التاريخ جويرب بن سعيد البلخي عن الضحاك قال يل علي قال حيىي 

يث بعد فضعفه و أما شهر فقال مسلم يف صدر كتابه سئل ابن عوف عن حديث شهر و هو قائم أخرج هذه األحاد
يقول أخذته ألسنة الناس تكلموا فيه و قال عن شعبة و قد : إن شهرا تركوه قال مسلم : على أسكفة الباب فقال 
  لقيت شهرا فلم أعتد به 

حملاسيب عن ابن عباس رضي اهللا عنه و الضحاك فقال و ذكر أبو حامد يف كتاب كشف علم اآلخرة حنوا مما ذكر ا
إن اخلالئق إذا اجتمعوا يف صعيد واحد األولني و اآلخرين أمر اجلليل جل و جالله مبالئكة مساء الدنيا أن يتولوهم 
 فيأخذ كل واحد منهم إنسانا و شخصا من املبعوثني إنسا و جنا و وحشا و طريا و حولوهم إىل األرض الثانية و هي

أرض بيضاء من فضة نورية و صارت املالئكة من وراء العاملني حلقة واحدة فإذا هم أكثر من أهل األرض بعشر 
مرات مث إن اهللا سبحانه و تعاىل يأمر مالئكة السماء الثانية فيحدقون هبم واحدة فإذا هم مثلهم عشرين مرة مث تنزل 

احدة فإذا هم أكثر منهم ثالثني ضعفا مث تنزل مالئكة السماء مالئكة السماء الثالثة فيحدقون من وراء الكل حلقة و
الرابعة فيحدقون من وراء الكل حلقة واحدة أكثر منهم بأربعني صفا مث تنزل مالئكة السماء اخلامسة فيحدقون من 

ة ورائهم حلقة واحدة فيكونون مثلهم مخسني مرة مث تنزل مالئكة السماء السادسة فيحدقون من وراء الكل حلق



واحدة و هم مثلهم ستني مرة مث تنزل مالئكة السماء السابعة فيحدقون من وراء الكل حلقة واحدة و هم مثلهم 
سبعني مرة و اخللق تتداخل و تندمج حىت يعلو القدم ألف قدم لشدة الزحام و ختوض الناس يف العرق على أنواع 

بتني و منهم من يصيبه الرشح اليسري كالقاعد يف احلمام و خمتلفة إىل األذقان و إىل الصدر و إىل احلقوين و إىل الرك
منهم من تصيبه البلة كالعاطش إذا شرب املاء و كيف ال يكون القلق و العرق و األرق و قد قربت الشمس من 

  رؤوسهم حىت لو مد أحدهم يده لناهلا و يضاعف حرها سبعني مرة 
يوم القيامة ألحرقت األرض و ذابت الصخر و جفت  و قال بعض السلف لو طلعت الشمس على األرض كهيتئها

يوم تبدل األرض غري { : األهنار فبينما اخلالئق ميوجون يف تلك األرض البيضاء اليت ذكرها اهللا تعاىل حيث يقول 
و هم على أنواع يف احملشر على ما تقدم يف حديث معاذ و امللوك كالذر كما قد ورد يف اخلرب يف وصف } األرض 
ين و ليس هم كهيئة الذر غري أن األقدام عليهم حىت صاروا كالذر يف مذلتهم و اخنفاضهم و قوما يشربون املتكرب

  ماء باردا عذبا صافيا ألن الصبيان يطوفون على آبائهم بكؤوس من أهنار اجلنة يسقوهنم 
: يسقون الناس قال  و عن بعض السلف أنه نام فرأى القيامة قد قامت و كأنه يف املوقف عطشان و صبيان صغار

فال إذا و هلذا فضل التزويج و هلذا : ال فقال : فناديتهم ناولوين شربة فقال يل واحد منهم ألك فينا ولد ؟ فقلت 
الولد الساقي شروط ذكرناها يف اإلحياء و قوم قدموا على رؤوسهم ظل مينعهم من احلر و هي الصدقة الطيبة ال 

وا نقر الناقور الذي وصفناه يف كتاب اإلحساء و هو بعض أسرار القرآن يزالون كذلك ألف عام حىت إذا مسع
فتوجل له القلوب و ختشع األبصار لعظيم نقره و تشتاف الرؤوس من املؤمنني و الكافرين يظنون أن ذلك عذاب 

ة و أفواج يزداد هبم يف هول يوم القيامة فإذا بالعرش حتمله مثانية أمالك قدم امللك منهم مسرية عشرين ألف سن
املالئكة و أنواع الغمام بأصوات التسبيح هلم هرج عظيم ال تطيقه العقول حىت يستقر العرش يف تلك األرض 

البيضاء اليت خلقها اهللا تعاىل هلذا الشأن خاصة فتطرق الرؤوس و ختنس و تشفق الربايا و ترعب األنبياء و ختاف 
 سبحانه الذي ال يطيق شيء إذ غشاهم نور حىت غلب عليه نور العلماء و تفزع األولياء و الشهداء من عذاب اهللا

الشمس اليت كانوا يف حرها فال يزالون ميوج بعضهم يف بعض ألف عام و اجلليل سبحانه ال يكلمهم كلمة واحدة 
لو إىل يا رب أرحين و : يا أبا البشر األمر علينا شديد و أما الكافر فيقول : فحينئذ يذهب الناس إىل آدم فيقولون 

أنت الذي خلقك اهللا بيده و أسجد لك مالئكته و نفخ فيك من روحه : النار من شدة ما يرى من اهلول يقولون 
اشفع لنا يف فصل القضاء و ذكر أمر الشفاعة من نيب إىل نيب و أن ما بني إتياهنم من نيب إىل نيب ألف عام حىت تنتهي 

على ما يأيت بيانه من أمر الشفاعة يف أحاديث إن شاء اهللا تعاىل و حنو  الشفاعة إىل نبينا حممد صلى اهللا عليه و سلم
فإذا كان يومئذ مجع اهللا األولني و اآلخرين يف : من هذا ذكره الفقيه أبو بكر بن برجان يف كتاب اإلرشاد له قال 

ظيم هول صعيد واحد و كورت الشمس و انكدرت النجوم و مارت السماء فوق اخلالئق مورا و تفطرت من ع
ذلك اليوم و تشققت بالغمام املنزل من عليهن فوقهن مث صارت وردة كالدهان و كشطن مساء مساء و نزلت 

املالئكة تنزيال و قام اخلالئق و طال قيامهم أقل ما قيل يف قيامهم مقدار أربعني عاما إىل ثالمثائة عام و أياما كان 
] وردت عليها أوالها [ احلديث و فيه ] ما من صاحب إبل [ م فاليوم يسعه قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سل

يف يوم كان مقداره مخسني ألف سنة و سيأيت بكماله و هم يف قيامهم ذلك يف الظلمة دون اجلسر كما يف صحيح 
مسلم من حديث ثوبان عراة غرال أعطش ما كانوا و أجوع ما كانوا عليه قط عراة فال يسقى ذلك اليوم إال من 

هللا عز و جل و ال يطعم إال من أطعم هللا و ال يكسى يومئذ إال من كسا هللا و ال يكفى إال من اتكل على اهللا و سقى 
} فوقاهم اهللا شر ذلك اليوم { : إىل قوله تعاىل } يوفون بالنذر { مصداق هذا من كتاب اهللا عز و جل قوله احلق 



هوال القيامة و أفزاعها على ما يأيت بيانه يف هذا الباب أي من إزالة اجلوع و العطش و العرى إىل غري ذلك من أ
  الذي يليه 

تعطى الشمس يوم القيامة حر عشر : أبو بكر بن أيب شيبة عن أيب معاوية عن عاصم عن أيب عثمان عن سلمان قال 
 يرتفع فيعرفون حىت يرشح العرق يف األرض قامة مث: سنني مث تدىن من مجاجم الناس حىت تكون قاب قوسني قال 

أال ترون ما أنتم : حىت يقول الرجل غرغر فإذا رأوا ما هم فيه قال بعضهم لبعض : حىت يغرغر الرجل قال سلمان 
: فيه ائتوا أباكم آدم فيشفع لكم احلديث بطوله و سيأيت مرفوعا من حديث أيب هريرة و أخرجه ابن املبارك قال 

تدىن الشمس من الناس يوم القيامة حىت تكون من : سلمان قال أنبأنا سليمان التيمي عن أيب عثمان النهدي عن 
رؤوسهم قاب قوسني فتعطى حر عشر سنني و ليس على أحد يومئذ طحرية و ال يرى فيها عورة مؤمن و ال مؤمنة 

 غق غق: [ ال يضر حرها يومئذ مؤمنا و ال مؤمنة و أما اآلخرون أو قال الكفار فتطبخهم طبخا فإمنا تقول أجوافهم 
اخلرقة و أخرجه هناد بن السري حدثنا قبيضة عن سفيان عن سليمان التيمي فذكره سواء : الطحرية : قال نعيم ] 

و أما الكافر أو اآلخرون فتطبخهم طبخا حىت يسمع [ و قال ] و ال يضر [ بدل ] و ال جيد حرها [ إال أنه قال 
  ] ألجوافهم غق غق 

: مسعت النيب صلى اهللا عليه و سلم يقول : ن األسود رضي اهللا عنه قال عن سليم بن عامر عن املقداد ب[ مسلم 
تدىن الشمس يوم القيامة من اخللق حىت تكون منهم كمقدار ميل قال سليم بن عامر فو اهللا ما أدري ما يعين بامليل 

منهم من يكون إىل فيكون الناس على قدر أعماهلم يف العرق ف[ أمسافة األرض أو امليل الذي تكحل به العني قال 
و أشار رسول اهللا : قال ] كعبيه و منهم من يكون إىل ركبتيه و منهم من يكون إىل حقويه و منهم من يلجمه إجلاما 

  و أخرجه الترمذي و زاد قوله تكحل به العني فتصهرهم الشمس ] صلى اهللا عليه و سلم بيده إىل فيه 
إن األقدام يوم القيامة مثل النبل يف القرن و : يد اهللا بن العيزار قال و ذكر ابن املبارك أخربنا مالك بن مغول عن عب

السعيد الذي جيد لقدميه موضعا يضعهما عليه و إن الشمس تدىن من رؤوسهم حىت ال يكون بينها و بني رؤوسهم 
دى أال إن فالن بن إما قال ميال أو ميلني مث يزاد يف حرها بضعة و ستون ضعفا و عند امليزان ملك إذا وزن العبد نا

فالن قد ثقلت موازينه و سعد سعادة ال يشقى بعدها أبدا أال فالن ابن فالن قد خفت موازينه و شقى شقاء ال 
  يسعد بعده أبدا 

إن العرق يوم القيامة ليذهب يف : عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال [ مسلم 
و عن ابن عمر [ أخرجه البخاري : قال ] ه ليبلغ إىل أفواه الناس أو آذاهنم يشك ثور أيهما األرض سبعني باعا و إن

يوم يقوم أحدهم يف رشحه : قال } يوم يقوم الناس لرب العاملني { رضي اهللا عنهما عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 
  موقوفا  حديث صحيح مرفوعا و: أخرجه البخاري و الترمذي و قال ] إىل نصف أذنيه 

حدثنا حممد بن فضيل عن ضرار بن مرة عن عبد اهللا بن املكتب عن عبد اهللا بن عمر : و روى هناد بن السري قال 
و ما مينعهم أن يوفوا : قال له رجل إن أهل املدينة ليوفون الكيل يا أبا عبد الرمحن قال : رضي اهللا عنهما قال 

  الكيل 
  } يوم يقوم الناس لرب العاملني { حىت بلغ }  ويل للمطففني{ و قد قال اهللا تعاىل 

  إن العرق ليبلغ أنصاف آذاهنم من هول يوم القيامة و عظمه : قالت 
حدثين عبد الرمحن بن ميسرة عن ابن هانئ عن أيب عبد الرمحن : من حديث ابن وهب قال [ و خرج الوائلي 

يوم يقوم { اهللا صلى اهللا عليه و سلم هذه اآلية  تال رسول: احليلي عن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما قال 



مث قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كيف بكم إذا مجعكم اهللا عز و جل كما جيمع النبل } الناس لرب العاملني 
  ؟ قال الوائلي غريب جيد اإلسناد ] يف الكنانة مخسني ألف سنة ال ينظر إليكم 
أخربنا األوزاعي : نئ نفسه عن احليلي عن عبد اهللا أحاديث ابن املبارك قال و قد خرج مسلم البن وهب عن أيب ها

يقول اإلنسان يومئذ أين { إن للناس يوم القيامة جولة و هو قوله عز و جل : مسعت بالل بن سعيد يقول : قال 
و جمنبته اليسرى فينزل امللك : و يف حديث جويرب عن الضحاك } لو ترى إذ فزعوا فال فوت { : و قوله } املفر 

يا { : جهنم فيسمعون زفريها و شهيقها فال يأتون قطرا من أقطارها إال وجدوا صفوفا قياما من املالئكة فذلك قوله 
و } معشر اجلن و اإلنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات و األرض فانفذوا ال تنفذون إال بسلطان 

خوفين جربيل من يوم القيامة حىت أبكاين فقلت يا جربيل [  عليه و سلم السلطان العذر و قال رسول اهللا صلى اهللا
] أمل يغفر يل ريب ذنيب ما تقدم و ما تأخر ؟ فقال يل يا حممد لتشهدن من هول ذلك اليوم أحدمها ينسيك املغفرة 

  ذكره أبو الفرج بن اجلوزي رمحه اهللا 
الشمس ال يضر حرها مؤمن و ال مؤمنة العموم يف املؤمنني ظاهر ما رواه ابن املبارك عن سلمان أن : قلت : فصل 

و ليس كذلك حلديث املقداد املذكور بعده و إمنا املراد ال يضر حرها مؤمنا كامل اإلميان أو من استظل بظل عرش 
ريه احلديث رواه األئمة مالك و غ] سبعة يظلهم اهللا يف ظله يوم ال ظل إال ظله [ الرمحن كما يف احلديث الصحيح 

  و سيأيت يف الباب بعد هذا 
و كذلك ما جاء أن املرء يف ظل صدقته و كذلك األعمال الصاحلة أصحاهبا يف ظلها إن شاء اهللا و كل ذلك من 

  ظل العرش و اهللا أعلم 
و كل واحد يقوم عرقه معه : و أما غري هؤالء فمتفاوتون يف العرق على ما دل عليه حديث مسلم قال ابن العريب 

فيه إىل أنصاف ساقيه و إىل جانبيه مثال ميني من يبلغ كعيبه و من اجلهة الشمال من يبلغ ركبتيه و من أمامه  فيغرق
من يكون عرقه إىل نصفه ومن خلفه من يبلغ العرق صدره و هذا خالف املعتاد يف الدنيا فإن اجلماعة إذا وقفوا يف 

ن كما ذكرنا مع استواء األرض و جماورة احملل و هذا من األرض املعتدلة أخذهم املاء أخذا واحدا و ال يتفاوتو
  القدرة اليت خترق العادات يف زمن اآليات 

و ال يبعدون عليك هذا يرمحك اهللا أن يكون الناس كلهم يف : و قال الفقيه أبو بكر بن برجان يف كتاب اإلرشاد له 
الغري و يكون النور يسعى بني يدي صعيد واحد و موقف سواء يشرب أحدهم أو بعض من احلوض و ال يشرب 

البعض يف الظلمات مع قرب املكان و ازدحام الناس و يكون أحدهم يغرق يف عرقه حىت يلجمه أو يبلغ منه عرقه 
ما شاء اهللا جزاء لسعيه يف الدنيا و اآلخرة يف ظل العرش على قرب املكان و اجملاورة كذلك كانوا يف الدنيا ميشي 

يف الناس و الكافر يف ظالم كفره و املؤمن يف وقاية اهللا و كفايته و الكافر و العاصي يف خذالن اهللا املؤمن بنور إميانه 
هلما و عدم العصمة و املؤمن السين يكرع يف سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و يروى بربد اليقني و ميشي يف 

من به حريان ال يشعر سالك يف مسالك ضالالت سبل اهلداية حبسن االقتداء و املبتدع عطشان إىل ما روى املؤ
البدع و هو ال يدري كذلك يف الوجود األعمى ال جيد نور بصر البصري و ال ينفعه دواء إمنا هي بواطن و ظواهر 

  بطنت فتشعر لذلك و تفطن و استعن باهللا يعنك و اهللا يقول احلق و هو يهدي السبيل 
خيرجه التعب يف سبيل اهللا من حج و جهاد و صيام و قيام و تردد يف و اعلم أن كل عرق مل : و قال أبو حامد 

قضاء حاجة مسلم و حتمل مشقة يف أمر مبعروف أو هني عن منكر فسيخرجه احلياء و اخلوف يف صعيد القيامة و 
ا و يطول فيه الكرب و لو سلم ابن آدم من اجلهل و الغرر لعلم أن تعب العارف يف حتمل مصاعب الدنيا أهون أمر



  أقصر زمانا من عرق الكرب و االنتظار يف القيامة فإنه يوم عظيم شديد طويل مدته 
لو نادى مناد من السماء أمن أهل األرض من دخول النار حلق عليهم : و ذكر أبو نعيم عن أيب حازم أنه قال 

  الوجل من هول ذلك املوقف و معاينة ذلك اليوم 
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  التذكرة: كتاب       
ملؤلف        األنصاري اخلزرجي مشس : ا فرح  بن  بكر  بن أيب  بن أمحد  عبد اهللا حممد  أبو 

لقرطيب ا لدين   ا

  
  باب ما ينجي من أهوال يوم القيامة و من كرهبا

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من نفس عن مسلم كربة من : عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال [ مسلم 
  ذكر احلديث ] كرب الدنيا نفس اهللا عنه كربة من كرب يوم القيامة 

حدثين : حدثنا عبد اهللا بن نافع قال : حدثنا أيب رمحه اهللا قال : [ و خرج الترمذي احلكيم يف نوادر األصول قال 
: هللا عنه قال ابن أيب فديك عن عبد الرمحن بن أيب عبد اهللا عن سعيد بن املسيب عن عبد الرمحن بن مسرة رضي ا

خرج علينا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ذات يوم و حنن يف مسجد املدينة فقال إين رأيت البارحة عجبا رأيت 
رجال من أميت جاءه ملك املوت ليقبض روحه فجاءه بره بوالديه فرد عنه و رأيت رجال من أميت قد بسط عليه 

يت رجال من أميت قد احتوشته الشياطني فجاءه ذكر اهللا فخلصه عذاب القرب فجاءه وضوؤه فاستنقذه من ذلك و رأ
من بينهم و رأيت رجال من أميت قد احتوشته مالئكة العذاب فجاءته صالته فاستنقذته من أيديهم و رأيت رجال من 

 أميت يلهث عطشا كلما ورد حوضا منع منه فجاءه صيامه فسقاه و أرواه و رأيت رجال من أميت و النبيون قعود
حلقا حلقا كلما دنا حللقة طردوه فجاء اغتساله من اجلنابة فأخذ بيده و أقعده جبنيب و رأيت رجال من أميت من بني 
يديه ظلمة و من خلفه ظلمة و عن ميينه ظلمة و عن مشاله ظلمة و من فوقه ظلمة و من حتته ظلمة فهو متحري فيها 

ه يف النور و رأيت رجال من أميت يكلم املؤمنني فال يكلمونه فجاءته حجته و عمرته فاستخرجاه من الظلمة و أدخال
فجاءته صلة الرحم فقالت يا معشر املؤمنني كلموه فكلموه و رأيت رجال من أميت يتقي شرر النار و وهجها بيده 
عن وجهه فجاءته صدقته فصارت سترا على وجهه و ظال على رأسه و رأيت رجال من أميت قد أخذته الزبانية من 

ل مكان فجاءه أمره باملعروف و هنيه عن املنكر فاستنفذه من أيديهم و أدخاله مع مالئكة الرمحة و رأيت رجال ك
من أميت جانبا على ركبتيه بينه و بني اهللا حجاب فجاءه حسن خلقه فأخذ بيده فأدخله على اهللا و رأيت رجال من 

ىل فأخذ صحيفته فجعلها يف ميينه و رأيت رجال من أميت أميت قد هوت صحيفة من قبل مشاله فجاءه خوفه من اهللا تعا
قد خف ميزانه فجاءته أفراطه فثقلوا ميزانه و رأيت رجال من أميت قائما على شفري جهنم فجاءه و جله من اهللا 

فاستنقذه من ذلك و مضى و رأيت رجال من أميت هوى يف النار فجاءته دموعه اليت بكى من خشية اهللا يف الدنيا 
خرجته من النار و رأيت رجال من أميت قائما على الصراط يرعد كما ترعد السعفة فجاءه حسن ظنه باهللا فاست

فسكن رعده و مضى و رأيت رجال من أميت على الصراط و رأيت رجال من أميت انتهى إىل أبواب اجلنة فغلقت 
  ] ته اجلنة األبواب دونه فجاءته شهادة أن ال إله إال اهللا ففتحت له األبواب و أدخل

  هذا حديث عظيم ذكر فيه أعماال خاصة تنجي من أهوال خاصة و اهللا أعلم : قلت 
قال رسول اهللا صلى اهللا : عن ابن مسعود رضي اهللا عنه قال [ و قد ينجي منها كلها ما ثبت يف صحيح مسلم 

ط الناس و كان موسرا فكان عليه و سلم حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من اخلري شيء إال أنه كان خيال
  ] قال اهللا عز و جل أنا أحق بذلك منك جتاوزوا عن عبدي : يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن املعسر قال 

: عن حذيفة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أن رجال مات فدخل اجلنة فقيل له ما كنت تعمل ؟ فقال [ و خرج 



: فقال له املسعود رضي اهللا عنه ] جتاوز يف السكة أو يف النقد فغفر له إين كنت أبايع الناس فكنت أنظر املعسر و أ
  و أنا مسعته من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رواه مسلم من طرق و خرجه البخاري 

إين معسر قال اهللا فقال : عن أيب قتادة رضي اهللا عنه أنه طلب غرميا له فتوارى عنه مث وجده فقال [ و روى مسلم 
من سره أن ينجيه اهللا من كرب يوم القيامة فلينس عن : فإين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : قال اهللا 

  ] معسر أو يضع عنه 
من أنظر : و عن أيب اليسر و امسه كعب بن عمرو رضي اهللا عنه أن مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول [ 

  ه مسلم خرج] معسرا أو وضع عنه أظله اهللا يف ظله 
  من أنظر مديونا فله بكل يوم عند اهللا وزن أحد ما مل يطلبه : و قال أنس بن مالك رضي اهللا عنه 

سبعة يظلهم اهللا يف ظله يوم ال : عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال [ و روى األئمة 
رجل قلبه معلق باملساجد و رجالن حتابا يف اهللا اجتمعا عليه  اإلمام العادل و شاب نشأ يف عبادة اهللا و: ظل إال ظله 

إين أخاف اهللا و رجل تصدق بصدقة فأخفاها حىت ال : و تفرقا عليه و رجل دعته امرأة ذات منصب و مجال فقال 
ذا معىن يف ظله أي يف ظل عرشه و قد جاء هك] : تعلم مشاله ما تنفق ميينه و رجل ذكر اهللا خاليا ففاضت عيناه 

  تفسريا يف احلديث 
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : حدثنا أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال : [ و روى أبو هدبة إبراهيم بن هدبة قال 

  ] من أشبع جائعا و كسا عريانا و آوى مسافرا أعاذه اهللا من أهوال يوم القيامة : و سلم 
قال رسول اهللا صلى : عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال [ و خرج الطرباين سليمان بن أمحد عن يزيد الرقاشي 

و يف التنزيل حتقيقا هلذا الباب و ] من لقم أخاه لقمة صرف اهللا عنه مرارة املوقف يوم القيامة : اهللا عليه و سلم 
أجر من إنا ال نضيع { مع قوله } فوقاهم اهللا شر ذلك اليوم { إىل قوله } يوفون بالنذر { جامعا له قوله احلق 

  } فال خوف عليهم و ال هم حيزنون { مع قوله يف غري موضع بعد ذكر األعمال الصاحلة } أحسن عمال 
  باب 

حدثنا حممد بن : حدثنا أمحد بن حيىي ابن خالد قال : حدثنا سليمان بن أمحد قال : [ ذكر أبو نعيم احلافظ قال 
مد بن عمرو عن أيب سلمة عن أيب هريرة رضي اهللا عنه حدثنا مالك عن حم: حدثنا حيىي بن بكري قال : سالم قال 

إن من الذنوب ذنوبا ال يكفرها الصالة و ال الصوم و ال احلج و ال : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : قال 
عت كيف مس: فقلت : قال أمحد بن حيىي ] اهلموم يف طلب املعيشة : و ما يكفرها يا رسول اهللا ؟ قال : العمرة قال 

قال : كنت عند حيىي جالسا فجاءه رجل فذكر ضعفه فقال : هذا من حيىي بن بكري فلم يسمعه أحد غريك ؟ قال 
  حدثنا مالك فذكره : ابن بكري 

  باب يف الشفاعة العامة لنبينا حممد صلى اهللا عليه و سلم ألهل احملشر

ه و سلم يوما يلحم فرفع إليه الذراع و كانت أتى النيب صلى اهللا علي: عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال [ مسلم 
أنا سيد الناس يوم القيامة و هل تدرون مب ذاك جيمع اهللا األولني و اآلخرين يف صعيد : تعجبه فنهش منها هنشة فقال 

واحد فيسمعهم الداعي و ينفذهم البصر و تدنو الشمس فيبلغ الناس من الغم و الكرب ما ال يطيقون و ال حيتملون 
أال ترون ما أنتم فيه أال ترون ما قد بلغكم أال تنظرون إىل من يشفع لكم إىل ربكم : ل بعض الناس لبعض فيقو

يا آدم أنت أبونا أبو البشر خلقك اهللا بيده و نفخ فيك : أئتوا آدم فيأتون آدم فيقولون : فيقول بعض الناس لبعض 



إن : ترى ما حنن فيه أال ترى ما قد بلغنا ؟ فيقول آدم  من روحه و أمر املالئكة فسجدوا لك اشفع لنا إىل ربك أال
ريب قد غضب اليوم غضبا مل يغضب قبله مثله و لن يغضب بعده مثله و إنه هناين عن الشجرة فعصيته نفسي نفسي 

بنا يا نوح أن أول الرسل إىل األرض و مساك اهللا عبدا شكورا اشفع لنا إىل ر: اذهبوا إىل نوح فيأتون نوحا فيقولون 
إن ريب قد غضب اليوم غضبا مل يغضب قبله مثله و لن : أال ترى ما حنن فيه أال ترى ما قد بلغنا ؟ فيقول هلم نوح 

يغضب بعده مثله و إنه قد كانت يل دعوة دعوت هبا على قومي نفسي نفسي اذهبوا إىل إبراهيم فيأتون إبراهيم 
ألرض اشفع لنا إىل ربك أال ترى ما حنن فيه أال ترى ما قد بلغنا ؟ يا إبراهيم أنت نيب اهللا خليله من أهل ا: فيقولون 

إن ريب قد غضب اليوم غضبا مل يغضب قبله مثله و لن يغضب بعده مثله و ذكر كذباته نفسي : فيقول هلم إبراهيم 
رسالته و أنت رسول اهللا فضلك اهللا ب: نفسي اذهبوا إىل غريي اذهبوا إىل موسى فيأتون موسى فيقولون يا موسى 

إن ريب قد : بتكليمه على الناس اشفع لنا إىل ربك أال ترى ما حنن فيه أال ترى ما قد بلغنا ؟ فيقول هلم موسى 
غضب اليوم غضبا مل يغضب قبله مثله و لن يغضب بعده مثله و إين قتلت نفسا مل أؤمر بقتلها نفسي نفسي اذهبوا 

رسول اهللا و كلمت الناس يف املهد و كلمة منه ألقاها إىل مرمي و يا عيسى أنت : إىل عيسى فيأتون عيسى فيقولون 
روح منه فاشفع لنا إىل ربك أال ترى ما حنن فيه أال ترى ما قد بلغنا ؟ فيقول هلم عيسى إن ريب قد غضب اليوم 

 حممد صلى غضبا مل يغصب قبله مثله و مل يغضب بعده مثله و مل يذكر ذنبا نفسي نفسي اذهبوا إىل غريي اذهبوا إىل
يا حممد أنت رسول اهللا و خامت األنبياء و غفر اهللا لك ما تقدم و ما تأخر اشفع لنا : اهللا عليه و سلم فيأتون فيقولون 

إىل ربك ما حنن فيه أال ترى ما قد بلغنا ؟ فانطلق فآيت حتت العرش فأقع ساجدا لريب مث يفتح اهللا علي و يلهمين من 
يا حممد ارفع رأسك سل تعطه و اشفع : شيئا مل يفتحه ألحد غريي من قبلي مث قال حمامده و حسن الثناء عليه 

تشفع فأرفع رأسي فأقول يا رب أميت أميت فيقال يا حممد أدخل اجلنة من أمتك من ال حساب عيله من الباب األمين 
ما بني املصراعني من  من أبواب اجلنة و هم شركاء الناس فيما سوى ذلك من األبواب و الذي نفس حممد بيده إن

  و يف البخاري كما بني مكة و محري ] مصاريع اجلنة لكما بني مكة و هجر أو كما بني مكة و بصري 
هذه الشفاعة العامة اليت خص هبا نبينا حممد صلى اهللا عليه و سلم من بني سائر األنبياء هي املراد بقوله عليه : فصل 

رواه األئمة ] ل كل نيب دعوته و إين اختبأت دعويت شفاعة ألميت لكل نيب دعوة مستجابة فتعج: [ السالم 
البخاري و مسلم و غريمها و هذه الشفاعة العامة ألهل املوقف إمنا هي ليجعل حساهبم و يراحوا من هول املوقف و 

بته فيهم و اهتمام بأمر أمته و إظهار حم] أقول يا رب أميت أميت : [ هي اخلاصة به صلى اهللا عليه و سلم و قوله 
فيقال يا حممد ادخل اجلنة من أمتك من ال حساب عليه يدل على أنه شفع فيما طلب من : شفقته عليهم و قوله 

تعجيل حساب أهل املوقف فإنه ملا أمر بإدخال من ال حساب عليه من أمته فقد شرع يف حساب من عليه حساب 
ام من اهللا تعاىل هلم حىت يظهر يف ذلك اليوم مقام نبيه من أمته و غريهم و كان طلبه هذه الشفاعة من الناس بإهل

لست هلا لست هلا حىت انتهى األمر إىل حممد صلى : صلى اهللا عليه و سلم احملمود الذي وعده و لذلك قال كل نيب 
  ] أنا هلا : [ اهللا عليه و سلم فقال 

جيمع اهللا الناس يوم : لى اهللا عليه و سلم قال رسول اهللا ص: عن قتادة عن أنس رضي اهللا عنه قال [ و روى مسلم 
: لو استشفعنا إىل ربنا حىت يرحينا من مكاننا هذا قال : و يف رواية فيلهمون فيقولون ] القيامة فيهتمون لذلك 

  فيأتون آدم و ذكر احلديث 
   عليه و سلم و ذكر أبو حامد أن بني إتياهنم من آدم إىل نوح ألف عام و كذا بني كل نيب إىل حممد صلى اهللا

و ذكر أيضا أن الناس يف املوقف على طبقات خمتلفة و أنواع متباينة حبسب جرائمهم كمانع الزكاة و الغال و 



الغادر على ما يأيت بيانه و آخرون قد عظمت فروجهم و هي تسيل صديدا يتأذى بنتنها جرياهنم و آخرون قد 
على صدورهم أقبح ما يكون و هؤالء املذكرون هم صلبوا على جذوع النريان و آخرون قد خرجت ألسنتهم 

الزناة و اللوطية و الكاذبون و آخرون قد عظمت بطوهنم كاجلبال الرواسي و هم آكلوا الربا و كل ذي ذنب قد 
بدا سوء ذنبه قاله يف كتاب كشف علوم اآلخرة و ذكر يف آخر الكتاب أن الرسل يوم القيامة على املنابر و األنبياء 

اء على منابر صغار و منرب كل رسول على قدره و العلماء العاملون على كراسي من نور و الشهداء و و العلم
الصاحلون كقراء القرآن و املؤذنون على كبثان من مسك و هذه الطائفة العاملة أصحاب الكراسي هم الذين 

م و ذكر الفقيه أبو بكر بن برجان يطلبون الشفاعة من آدم و نوح حىت ينتهوا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سل
ويلهم رؤوس احملشر ممن يشفع هلم و يرحيهم مما هم فيه و هم رؤساء أتباع الرسل فيكون : يف كتاب اإلرشاد له 

  ذلك 

  باب ما جاء أن هذه الشفاعة هي املقام احملمود

ه و سلم أنا سيد ولد آدم يوم قال رسول اهللا صلى اهللا علي: عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه قال [ الترمذي 
القيامة و ال فخر و بيدي لواء احلمد و ال فخر و ما من نيب يومئذ آدم و من سواه إال حتت لوائي و أنا أول من 

  : تنشق عنه األرض و ال فخر قال 
به إىل  أنا أذنبت ذنبا فأهبطت: فيفزع الناس فزعات فيأتون آدم فيقولون أنت أيونا فاشفع لنا إىل ربك فيقول 

إين دعوت على أهل األرض دعوة فأهلكوا و لكن اذهبوا إىل إبراهيم فيأتون إبراهيم : األرض ائتوا نوحا فيقول 
ما منها كذبة كذبة إال ما حل هبا عن : إين كذبت ثالث كذبات مث قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : فيقول 

إين عبدت من دون : إين قتلت نفسا و لكن ائتوا عيسى فيقول  :دين اهللا و لكن ائتوا موسى فيأتون موسى فيقول 
فكأين أنظر إىل : قال ابن جدعان قال أنس ] اهللا و لكن ائتوا حممدا صلى اهللا عليه و سلم فيأتوين فأنطلق معهم 

فيفتحون يل حممد : فآخذ حبلقة باب اجلنة فأقعقعها فيقال من هذا ؟ فيقال : [ رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
و يرحبون فيقولون مرحبا فأخر ساجدا هللا فيلهمين من الثناء و احلمد فيقال يل ارفع رأسك و سل تعط و اشفع 

قال ] } عسى أن يبعثك ربك مقاما حممودا { تشفع و قل يسمع لقولك و هو املقام احملمود الذي قال اهللا فيه 
  ب اجلنة فأقعقعها قال الترمذي حديث حسن ليس عن أنس إال هذه الكلمة فآخذ حبلقة با: سفيان 

حدثنا علي بن زيد عن أيب نضرة : حدثنا محاد سلمة قال : عن ابن عباس فقال [ و خرجه أبو داود الطيالسي مبعناه 
ما : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : خطبنا ابن عباس على منرب البصرة فحمد اهللا و أثىن عليه مث قال : قال 

إال و له دعوة كلهم قد تنجزها يف الدنيا و إين ادخرت دعويت شفاعة ألميت يوم القيامة أال و إين سيد ولد  من نيب
آدم يوم القيامة و ال فخر و أول من تنشق عنه األرض يوم القيامة و ال فخر و بيدي لواء احلمد حتته آدم صلى اهللا 

على الناس فيقولون انطلقوا بنا إىل آدم أيب البشر  عليه و سلم و من دونه و ال فخر و يشتد كرب ذلك اليوم
فيأتون عيسى عليه السالم فيقولون اشفع لنا إىل : [ احلديث و فيه ] فيشفع لنا إىل ربنا عز و جل حىت يقضي بيننا 

 وعاء ربنا حىت يقضي بيننا فيقول إين لست هنا كم إين اختذت و أمي إهلني من دون اهللا و لكن أرأيتم لو أن متاعا يف
إن حممدا صلى اهللا عليه و سلم : ال فيقول : قد ختم عليه أكان بوصل إىل ما يف الوعاء حىت يفض اخلامت ؟ فيقولون 

قد خصه اليوم و قد غفر له ما تقدم من ذنبه و ما تأخر قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فيأتيين الناس فيقولون 
ول أنا هلا حىت يأذن اهللا ملن يشاء و يرضى فإذا أراد اهللا أن يقضي بني خلقه اشفع لنا إىل ربنا حىت يقضى بيننا فأق



نادى مناد أين حممد صلى اهللا عليه و سلم و أمته ؟ فأقوم و تتبعين أميت غرا حمجلني من أثر الطهور قال رسول اهللا 
م عن طريقنا و يقولون فنحن اآلخرون األولون و أول من حياسب و يفرج لنا يف األم: صلى اهللا عليه و سلم 

  و ذكر احلديث ] كادت هذه األمة أن تكون أنبياء كلها 
إن الناس يصربون يوم القيامة جثيا كل أمة تتبع نبيها تقول يا : و يف البخاري عن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال 

  يبعثه اهللا املقام احملمود فالن اشفع يا فالن اشفع حىت تنتهي الشفاعة إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فذلك يوم 
عسى أن { قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف قوله : عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال [ و روى الترمذي 

  هذا حديث صحيح : قال ] هي الشفاعة : سئل عنها قال } يبعثك ربك مقاما حممودا 
حني يؤتى بالنار جتر بأزمتها و ذلك قبل العرض و  فيفزع الناس ثالث فزعات إمنا ذلك و اهللا أعلم: قوله : فصل 

احلساب على امللك الديان فإذا نظرت إىل اخلالئق فارت و ثارت و شهقت إىل اخلالئق و زفرت حنوهم و توثبت 
عليهم غضبا لغضب رهبم على ما يأيت بيانه يف كتاب النار إن شاء اهللا تعاىل فتتساقط اخلالئق حينئذ على ركبهم 

ا قد أسبلوا الدموع من أعينهم و نادى الظاملون بالويل و الثبور مث تزفر الثانية فيزداد الرعب و اخلوف يف جثاة حوهل
القلوب مث تزفر الثالثة فتتساقط اخلالئق لوجوههم و يشخصون بأبصارهم و هم ينظرون من طرف خفي خوفا أن 

  تبلغهم أو يأخذهم حريقها أجارنا اهللا منها 
  : ناس يف املقام احملمود على مخسة أقوال و اختلف ال: فصل 
  أنه الشفاعة للناس يوم القيامة كما تقدم قاله حذبفة بن اليمان و ابن عمر رضي اهللا عنهم : األول 
و هذا القول ال تنايف بينه و بني األول فإنه يكون بيده : إنه أعطاؤه عليه السالم لواء احلمد يوم القيامة قلت : الثاين 

  د و يشفع لواء احلم
أنا أول الناس خروجا إذا : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن أنس رضي اهللا عنه قال [ و روى الترمذي 

و ] بعثوا و أنا خطيبهم إذا وفدوا و أنا مبشرهم إذا أيسوا لواء احلمد بيدي فأنا أكرم ولد آدم على ريب و ال فخر 
ثوا و أنا قائدهم إذا وفدوا و أنا خطيبهم إذا أنصتوا و أنا شفيعهم إذا أيسوا أنا أول الناس خروجا إذا بع[ يف رواية 

و أنا مبشرهم إذا أبلسوا لواء الكرم بيدي و أنا أكرم ولد آدم على ريب يطوف علي ألف خادم كأهنم لؤلؤ مكنون 
 [  

لس اهللا حممدا صلى اهللا عليه و املقام احملمود هو أن جي: ما حكاه الطربي عن فرقة منها جماهد أهنا قالت : الثالث 
  سلم معه على كرسيه و روت يف ذلك حديثا 

و هذا قول مرغوب عنه و إن صح احلديث فيتأول على أنه جيلس مع أنبيائه و مالئكته قال ابن عبد الرب يف : قلت 
لعلم أحدمها هذا و و جماهد و إن كان أحد أئمة بتأويل القرآن فإن له قولني مهجورين عند أهل ا: كتاب التمهيد 

  تنتظر الثواب و ليس من النظر : قال } إىل رهبا ناظرة * وجوه يومئذ ناضرة { : الثاين يف تأويل قوله تعاىل 
كنت قد شغفين رأي من رأي اخلوارج فخرجنا : إخراجه طائفة من النار روى مسلم عن يزيد الفقري قال : الرابع 

لى الناس فمررنا على املدينة فإذا جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنه حيدث يف عصابة ذوي عدد نريد احلج مث خنرج ع
و إذا هو قد ذكر اجلهنميني قال فقلت له يا : الناس أو القوم إىل سارية عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

كلما أرادوا } { أخزيته ربنا إنك من تدخل النار فقد { ما هذا الذي حتدثون و اهللا تعاىل يقول : صاحب رسول اهللا 
فهل مسعت مبقام : نعم فقال : أتقرأ القرآن ؟ فقلت : فما هذا الذي تقولون فقال } أن خيرجوا منها أعيدوا فيها 

فإنه مقام حممد صلى اهللا عليه و سلم : نعم قال : حممد صلى اهللا عليه و سلم يعين الذي بيعثه اهللا عز و جل ؟ قلت 



  رج و ذكر احلديث الذي خيرج اهللا به من خي
و قد مسعته يقول فأخرج : من حديث أنس رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم و فيه [ و يف البخاري 

مث تال هذه اآلية : فأخرجهم و أدخلهم اجلنة حىت ما يبقى يف النار إال من حبسه القرآن أي وجب عليه اخللود قال 
  قال هو املقام احملمود الذي وعده نبيكم صلى اهللا عليه و سلم } عسى أن يبعثك ربك مقاما حممودا { 

  ما روي أن مقامه احملمود شفاعته رابع أربعة و سيأيت األوزاعي : اخلامس 
إذا أثبت أن املقام احملمود هو أمر الشفاعة الذي يتدافعه األنبياء عليهم السالم حىت ينتهي األمر إىل نبينا : فصل 

و سلم فيشفع هذه الشفاعة العامة ألهل املوقف مؤمنهم و كافرهم لرياحوا من هول موقفهم حممد صلى اهللا عليه 
لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ثالث شفاعات : فاعلم أن العلماء اختلفوا يف شفاعاته و كم هي فقال النقاش 

و املشهور أهنما شفاعتان : تفسريه  العامة و شفاعة يف السبق إىل احلنة و شفاعة يف أهل الكبائر و قال ابن عطية يف
فقط العامة و شفاعة يف إخراج املذنبني من النار و هذه الشفاعة الثانية ال يتدافعها األنبياء بل يشفعون و يشفع 

  العلماء 
  : قال القاضي عياض شفاعات نبينا صلى اهللا عليه و سلم يوم القيامة مخس شفاعات 

  العامة : األوىل 
  قوم اجلنة بغري حساب  إدخال: الثانية 
يف قوم من أمته استوجبوا النار بذنوهبم فيشفعه فيهم نبينا صلى اهللا عليه و سلم و من شاء أن يشفع و : الثالثة 

يدخلون اجلنة و هذه الشفاعة هي اليت أنكرهتا املبتدعة اخلوارج و املعتزلة فمنعتها على أصوهلم الفاسدة و هي 
  ى التحسني و التقبيح االستحقاق العقلي املبين عل

  فيمن دخل النار من املذنبني فيخرج بشفاعة نبينا و غريه من األنبياء و املالئكة و إخواهنم من املؤمنني : الرابعة 
و هذه املشافعة أنكرهتا املعتزلة أيضا و إذا منعوها فيمن استوجب النار بذنبه و إن مل يدخلها فأحرى أن : قلت 

  مينعوها فيمن دخلها 
و هذه الشفاعة ال تنكرها املعتزلة و ال : يف زيادة الدرجات يف اجلنة ألهلها و ترفيعها قال القاضي عياض : امسة اخل

  تنكر شفاعة احلشر األول 
عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه أن ] و شفاعة سادسة لعمه أيب طالب يف التخفيف عنه كما رواه مسلم : قلت 

لعله تنفعه شفاعيت يوم القيامة فيجعل يف : سلم ذكر عنده عمه أبو طالب فقال  رسول اهللا صلى اهللا عليه و
قيل } فما تنفعهم شفاعة الشافعني { : فقد قال اهللا تعاىل : فإن قيل [ ضحضاح من نار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه 

  نة ال تنفع يف اخلروج من النار كعصاة املوحدين الذين خيرجون منها و يدخلون اجل: له 
و اختلف العلماء هل وقع من األنبياء صلوات اهللا عليهم أمجعني بعد النبوة صغائر من الذنوب يؤاخذون هبا : فصل 

و يعاتبون عليها و يشفقون على أنفسهم منها أم ال بعد اتفاقهم على أهنم معصومون من الكبائر و من الصغائر اليت 
عا ؟ عند القاضي أيب بكر و عن األستاذ أيب بكر أن ذلك مقتضى تزري بفاعلها وحتط منزلته و تسقط مروءته إمجا

دليل املعجزة و عند املعتزلة أن ذلك مقتضى دليل العقل على أصوهلم فقال الطربي و غريه من الفقهاء و املتكلمني 
ا وقع من تقع الصغائر منهم خالفا للرافضة حيث قالوا إهنم معصومون من مجيع ذلك كله و احتجوا مب: و احملدثني 

  ذلك يف التنزيل و ثبت من تنصلهم من ذلك يف احلديث و هذا ظاهر ال خفاء به 
إهنم معصومون من الصغائر كلها كعصمتهم : و قال مجهور من الفقهاء من أصحاب مالك و أيب حنيفة و الشافعي 



م قرينة فلو جوزنا عليهم الصغائر مل من الكبائر ألنا أمرنا باتياعهم يف أفعاهلم و آثارهم و سريهم مطلقا من غري التزا
ميكن االقتداء هلم إذ ليس كل فعل من أفعاهلم يتميز مقصده من القربة و اإلباحة و احلظر أو املعية و ال يصح أن 

  يؤمر املرء بامتثال أمر لعله معصية ال سيما على من يرى تقدمي الفعل على القول إذا تعارضا من األصوليني 
إسحاق اإلسفراييين و اختلفوا يف الصغائر و الذي عليه األكثر أن ذلك غري جائز عليهم و مال قال األستاذ أبو 

  بعضهم إىل جتويزها و ال أصل هلذه املقالة 
إن اهللا تعاىل قد أخرب بوقوع ذنوب من : و الذي ينبغي أن يقال : و قال بعض النتأخرين ممن ذهب إىل القول األول 

تبهم عليها و أخربوا هبا عن نفوسهم و تنصلوا منها و استغفروا منها و تابوا و كل ذلك بعضهم و نسبها إليهم و عا
ورد يف مواضع كثرية ال تقبل التأويل مجلتها و إن قبل ذلك آحادها و كل ذلك مما ال يزري مبناصبهم و إمنا تلك 

دعا إىل ذلك فهي بالنسبة األمور اليت وقعت منهم على جهة الندور و على جهة اخلطأ و النسيان أو تأويل 
إلىغريهم حسنات و يف حقهم سيئات بالنسبة إىل مناصبهم و علو أقدارهم إذ قد يؤاخذ الوزير مبا يثاب عليه 

  السائس فأشفقوا من ذلك يف موقف القيامة مع عملهم باألمن و األمان والسالمة و هذا هو احلق 
األربار سيئات املقربني فهم صلوات صلى اهللا عليه و سلم حسنات : و لقد أحسن اجلنيد رضي اهللا عنه حيث قال 

عليهم و سالمه و إن كانوا قد شهدت النصوص بوقوع ذنوب منهم فلم خيل ذلك مبناصبهم و ال قدح يف رتبهم 
  بل تالفاهم و اجتباهم و هداهم و مدحهم و زكاهم و اصطفاهم صلوات اهللا عليهم و سالمه 

  باب 
أخربين عبد الرمحن بن زياد عن دخني احلجري عن عقبة بن : أخربنا رشدين بن سعد قال ] : ذكر ابن املبارك قال 

عامر رضي اهللا عنه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و ذكر حديث الشفاعة و فيه فيقول عيسى عليه السالم 
أحد حىت آيت ريب فيشفعين و  أدلكم على النيب األمي فيأتوين فيأذن اهللا يل أن أقوم فيثور جملسي أطيب ريح مشها

جيعل يل نورا من شعر رأسي إىل ظفر قدمي مث يقول الكافر قد وجد املؤمنون من يشفع هلم فمن يشفع لنا ؟ فيقولون 
ما هو غري إبليس هو الذي أضلنا فيأتونه فيقولون قد جد املؤمنون من يشفع هلم فقم أنت فاشفع لنا فإنك قد : 

و قال الشيطان ملا قضي { لسه أننت ريح مشه أحد مث يعظهم جلهنم و يقول عند ذلك أضللتنا فيقوم فيثور من جم
  اآلية } األمر إن اهللا وعدكم وعد احلق و وعدتكم فأخلفتكم 

  باب من أسعد الناس بشفاعة النيب صلى اهللا عليه و سلم

: ناس بشفاعتك يوم القيامة ؟ فقال قلت يا رسول اهللا من أسعد ال: عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أنه قال [ البخاري 
لقد ظننت يا أبا هريرة أن ال يسألين عن هذا احلديث أحد أول منك ملا رأيت من حرصك على احلديث أسعد 

  ] الناس بشفاعيت يوم القيامة من قال ال إله إال اهللا خالصا من قبل نفسه 
من قال ال إله إال اهللا خملصا دخل اجلنة : لم قال زيد بن أرقم رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و س[ و روى 

  خرجه الترمذي احلكيم يف نوادر األصول ] أن حتجزه عن حمارم اهللا : ما إخالصها ؟ قال : قيل يا رسول اهللا 

  باب ما جاء يف تطاير الصحف عند العرض و احلساب

مني و الشمال و من أول من يأخذ باب ما جاء يف تطاير الصحف عند العرض و احلساب و إعطاء الكتب بالي
كتابه بيمينه من هذه األمة و يف كيفية و قوفهم للحساب و ما يقبل منهم من األعمال و يف دعائهم بأمساء آباهم و 



و يف تعظيم خلق اإلنسان الذي يدخل الناس به النار أو اجلنان و ذكر } يوم ندعوا كل أناس بإمامهم { بيان قوله 
  نوقش عذب  القاضي العدل و من

حاسبوا أنفسكم قبل أن حتاسبوا وتزينوا للعرض : [ و روي عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قال : قال الترمذي 
حياسب العبد يوم القيامة عند : و قال عطاء اخلراساين ] األكرب و إمنا خيف احلساب على من حاسب نفسه يف الدنيا 

  معارفة ليكون أشد عليه ذكره أبو نعيم 
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من حوسب يوم القيامة عذب : عن عائشة رضي اهللا عنها قالت [ بخاري ال

؟ فقال } فسوف حياسب حسابا يسريا * فأما من أويت كتابه بيمينه { أليس قد قال اهللا : قالت فقلت يا رسول اهللا 
: أخرجه مسلم و الترمذي و قال ] عذب  ليس ذلك احلساب إمنا ذلك عرض من نوقش احلساب يوم القيامة: 

  حديث حسن صحيح 
حدثين صاحل بن طربج عن عمر بن اخلطاب : حدثنا عمر بن العالء اليشكري قال : [ أبو داود الطيالسي قال 

مسعت رسول اهللا صلى اهللا : مسعت عائشة رضي اهللا عنها تقول و ذكر عندها القضاة فقالت : رضي اهللا عنه قال 
م يقول يؤتى بالقاضي العدل يوم القيامة فيلقى من شدة احلساب ما يتمىن أنه مل يقض بني اثنني يف مترة عليه و سل

  ] قط 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم تعرض الناس يوم : عن احلسن عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال [ الترمذي 

تطري الصحف يف األيدي فأخذ بيمينه و أخذ  القيامة ثالث عرضات فأما عرضتان فجدال و معاذير فعند ذلك
قال أبو عيسى و ال يصح هذا احلديث من قبل أن احلسن مل يسمع من أيب هريرة رضي اهللا عنه و قد رواه ] بشماله 

  بعضهم عن علي الرفاعي عن احلسن عن أيب موسى عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 
حدثنا و : ح ذكره ابن ماجه قال حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة قال قوله وقد رواه بعضهم هو وكيع بن اجلرا: قلت 

  كيع عن علي بن علي فذكره 
  : قال الترمذي 

عن أيب موسى األشعري عن النيب [ و تكلم حيىي بن سعيد القطان يف علي بن علي و خرجه أبو بكر البزار أيضا 
ات فأما عرضتان فجدال و أما الثالثة فتطاير يعرض الناس يوم القيامة ثالث عرض: صلى اهللا عليه و سلم قال 

  ] الكتب ميينا و مشاال 
أن : [ فروى لنا عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : و ذكره الترمذي احلكيم يف األصل السادس و الثمانني قال 

ير الصحف الناس يعرضون ثالث عرضات يوم القيامة فأما عرضتان فجدال و معاذي و أما العرضة الثالثة فتطا
فاجلدال ألهل األهواء جيادلون ألهنم ال يعرفون رهبم فيظنون أهنم إذا جادلوه جنوا و قامت حجتهم و املعاذير هللا 
تعاىل يعتذر الكرمي إىل آدم و إىل أنبيائه و يقيم حجته عندهم على األعداء مث يبعثهم إىل النار فإنه جيب أن يكون 

ال أحد : حىت ال تأخذهم احلرية و لذلك قيل عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عذره عند أنبيائه و أوليائه ظاهرا 
أحب إليه املدح من اهللا و ال أحد أحب إليه العذر من اهللا و العرضة الثالثة للمؤمنني و هو العرض األكرب خيلو هبم 

قا بني يديه و يفيض العرق منهم فيعاتبهم يف تلك اخللوات من يريد أن يعاتبهم حىت يذوق و بال احلياء و يرفض عر
  ] على أقدامهم من شدة احلياء مث يغفر هلم و يرضى عنهم 

من حديث نعيم بن سامل عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و [ و ذكر أبو جعفر العقيلي 
: اإلميان و الشمائل أول خط فيها الكتب كلها حتت العرش فإذا كان يوم املوقف بعث اهللا رحيا فتطريها ب: سلم قال 



  ] } اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا { 
ذكرت النار فبكيت فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما يبكيك : عن عائشة رضي اهللا عنها قالت [ أبو داود 

مواطن فال يذكر أحد أحدا أما يف ثالثة : ذكرت النار فبكيت فهل تذكرون أهليكم يوم القيامة ؟ فقال : ؟ قلت 
عند امليزان حىت يعلم أخيف ميزانه أم يثقل و عند تطاير الصحف حىت يعلم أين يقع كتابه يف ميينه أم يف مشاله من 

  ] وراء ظهره و عند الصراط إذا وضع بني ظهري جهنم حىت جيوز 
ال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن زيد بن ثابت رضي اهللا عنه قال ق[ و ذكر أبو بكر أمحد بن ثابت اخلطيب 

: أول من يعطى كتابه بيمينه من هذه األمة عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه و له شعاع كشعاع الشمس فقيل له : 
  ] هيهات زفته املالئكة إىل اجلنان : أين يكون أبو بكر يا رسول اهللا ؟ قال 

عن معاذ بن جبل رضي اهللا عنه أن النيب [ لتوحيد له و خرج احلافظ أبو القاسم عبد الرمحن بن منده يف كتاب ا
يا عبادي أنا اهللا ال إله : إن اهللا تبارك و تعاىل ينادي يوم القيامة بصوت رفيع غري فظيع : صلى اهللا عليه و سلم قال 

نون إال أنا أرحم الرامحني و أحكم احلاكمني و أسرع احلاسبني يا عبادي ال خوف عليكم اليوم و ال أنتم حتز
أحضروا حجتكم و يسروا جوابكم فإنكم مسؤلون حماسبون يا مالئكيت أقيموا عبادي طفوفا على أطراف أنامل 

  ] أقدامهم للحساب 
يؤتى بالرجل يوم القيامة للحساب و يف صحيفته أمثال اجلبال من احلسنات فيقول رب : و أسند مسرة بن عطية قال 

فالن صلى أنا اهللا ال إله إال أنا يل الدين اخلالص صمت يوم : كذا ليقال صليت يوم كذا و : العزة تبارك و تعاىل 
تصدق فالن : صام فالن أنا اهللا ال إله إال أنا يل الدين اخلالص تصدقت يوم كذا و كذا ليقال : كذا و كذا ليقال 

: ا فيها شيء فيقول ملكاه أنا اهللا ال إله إال أنا يل الدين اخلالص فما زال ميحى شيء بعد شيء حىت تبقى صحيفته م
  ألغري اهللا كنت تعمل ؟ 

من حديث أنس بن [ و مثل هذا اليقال من جهة الرأي فهو مرفوع و قد رفع معناه الدار قطين يف سننه : قلت 
جياء يوم القيامة بصحف خمتومة فتنصب بني يدي : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : مالك رضي اهللا عنه قال 

و عزتك ما رأينا إال خريا فيقول اهللا عز و : ألقوا هذا و اقبلوا هذا فتقول املالئكة : و جل فيقول اهللا تعاىل اهللا عز 
خرجه مسلم يف صحيحه ] إن هذا كان لغريي و ال أقبل من العمل إال ما ابتغي به وجهي : جل ـ و هو أعلم ـ 

  شاء اهللا تعاىل عن أيب هريرة رضي اهللا عنه مبعناه على ما يأيت بيانه إن 
يوم ندعوا كل أناس { : عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم يف قوله تعاىل [ الترمذي 
يدعى أحدهم فيعطى كتابه بيمينه و ميد له يف جسمه ستون ذراعا و يبيض و جهه و جيعل على : قال } بإمامهم 

اللهم آتنا هبذا و بارك لنا يف هذا حىت يأتيهم : فريونه من بعد فيقولون  رأسه تاج من لؤلؤ يتألأل فبنطلق إىل أصحابه
و أما الكافر فيسود و جهه و ميد يف جسمه ستون ذراعا على صورة : أبشروا لكل مسلم مثل هذا قال : و يقول 

: فيأتيهم فيقولون : ال نعوذ باهللا من شر هذا اللهم ال تأتنا هبذا ق: آدم و يلبس تاجا من نار فرياه أصحابه فيقولون 
  هذا حديث حسن غريب : قال أبو عيسى ] أبعدكم اهللا فإن لكل رجل منكم مثل هذا : اللهم اخزه فيقول 

يا صاحب هذا القرب قم بإذن اهللا فقام إليه رجل و قال : و روي أن عيسى عليه السالم مر بقرب فوكزه برجله و قال 
يف احلساب منذ سبعني سنة حىت أتتين الصيحة الساعة أن أجب روح اهللا  ياروح اهللا ما الذي أردت فإين لقائم: 

و اهللا يا روح اهللا ما كنت إال : يا هذا لقد كنت كثري الذنوب و اخلطايا ما كان عملك ؟ فقال : فقال عيسى 
رأسه يا سبحان اهللا حطابا حيمل احلطب على : حطابا أمحل احلطب على رأسي آكل حالال و أتصدق فقال عيسى 



يا روح اهللا كان من توبيخ ريب يل أن قال : يأكل حالال و يتصدق و هو قائم يف احلساب منذ سبعني سنة مث قال له 
اكتراك عبدي لتحمل له حزمة فأخذت منها عودا فتخللت به و ألقيته يف غري مكانه امتهانا منك يب و أنت تعلم : 

  أين أنا اهللا املطلع عليك و أراك 
ذكر العنق عبارة عن اللزوم كلزوم : قال الزجاج } و كل إنسان ألزمناه طائره يف عنقه {  تعاىل قال اهللا: فصل 

القالدة للعنق و قال إبراهيم بن أدهم كل آدمي يف عنقه قالدة يكتب فيها نسخة عمله فإذا مات طويت و إذا بعث 
{ طائره عمله : بن عباس رضي اهللا عنه و قال ا} اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا { نشرت و قيل له 

يقرأ : قال احلسن } اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا * و خنرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا 
  اإلنسان كتابه أميا كان أو غري أمي 

مها نشرتان و طية أما ما : قال } و كل إنسان ألزمناه طائره يف عنقه { و قرأ هذه اآلية : و قال أبو السوار العدوي 
اقرأ كتابك { حييت يا ابن آدم فصحيفتك املنشورة فأمل فيها ما شئت فإذا مت طويت حىت إذا بعثت نشرت 

فإذا وقف الناس على أعماهلم من الصحف اليت يؤتوهنا بعد البعث حوسبوا هبا } كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا 
فدل على أن احملاسبة تكون عند إتيان } فسوف حياسب حسابا يسريا * ينه فأما من أويت كتابه بيم{ قال اهللا تعاىل 

يوم يبعثهم اهللا مجيعا فينبئهم مبا عملوا أحصاه { الكتب ألن الناس إذا بعثوا ال يكون ذاكرين ألعماهلم قال اهللا تعاىل 
  } اهللا و نسوه 

اء القيامة فإذا بعثوا من قبورهم إىل املوقف و و قد تقدم القول يف حماسبة اهللا تعاىل خللقه يف يوم احلساب من أمس
قاموا فيه ما شاء تعاىل على ما تقدم حفاة عراة و جاء و قت احلساب يريد اهللا أن حياسبهم فيه أمر بالكتب اليت 
كتبها الكرام الكاتبون بذكر أعمال الناس فأوتوها فمنهم من يؤتى كتابه بيمينه فأولئك هم السعداء و منهم من 

  : كتابه بشماله أو من وراء ظهره و هم األشقياء فعند ذلك يقرأ كل كتابه و أنشدوا  يؤتى
  ) مستوحشا قلق األحشاء حريانا ... مثل و قوفك يوم العرض عريانا ( 
  ) على العصاة و رب العرش غضبانا ... و النار تلهب من غيظ و من حنق ( 
  ) فا غري ما كانا فهل ترى فيه حر... اقرأ كتابك ياعبدي على مهل ( 
  ) إقرار من عرف األشياء عرفانا ... ملا قرات و مل تنكر قراءته ( 
  ) و امضوا بعبد عصى للنار عطشانا ... خذوه يا مالئكيت : نادى اجلليل ( 
  ) و املؤمنون بدار اخللد سكانا ... املشركون غدا يف النار يلتهبوا ( 

بت املوازين و قد نوديت بامسك على رؤوس اخلالئق أين فالن ابن فتوهم نفسك يا أخي إذا تطايرت الكتب و نص
فالن هلم إىل العرش على اهللا تعاىل و قد وكلت املالئكة بأخذك فقربتك إىل اهللا ال مينعها اشتباه األمساء بامسك و 

اضطربت  اسم أبيك إذ عرفت أنك املراد بالدعاء إذ قرع النداء قلبك فعلمت أنك املطلوب فارتعدت فرائصك و
جوارحك و تغري لونك و طار قلبك حتظى بك الصفوف إىل ربك للعرض عليه و الوقوف بني يديه و قد رفع 

  اخلالئق إليك أبصارهم و أنت يف أيديهم و قد طار قلبك و اشتد رعبك لعلمك أين يراد بك 
و ال خمبأة أسررهتا و أنت فتوهم نفسك و أنت بني يدي ربك يف يدك صحيفة خمربة بعملك ال تغادر بلية كتمتها 

تقرأ ما قيها بلسان كليل و قلب منكسر و األهوال حمدقة بك من بني يديك و من خلفك فكم من بلية قد كنت 
نسيتها ذكرهتا و كم من شيئة قد كنت أخفيتها قد أظهرها و أبداها و كم من عمل ظننت أنه سلم لك و خلص 

ان أملك فيه عظيما فيا حسرة قلبك و يا أسفك على ما فرطت فيه فرده عليك يف ذلك املوقف و أحبطه بعد أن ك



و ذلك حني } فيقول هاؤم اقرؤوا كتابيه { فعلم أنه من أهل اجلنة } فأما من أويت كتابه بيمينه { من طاعة ربك 
  يأذن اهللا فيقرأ كتابه 

امسه و اسم أبيه فيتقدم حىت إذا دنا فإذا كان الرجل رأسا يف اخلري يدعوا إليه و يأمر به و يكثر تبعه عليه دعي ب
أخرج له كتاب أبيض خبط أبيض يف باطنه السيئات و يف ظاهره احلسنات فيبدأ بالسيئات فيقرؤها فيشفق و يصفر 
وجهه و يتغري لونه فإذا بلغ آخر الكتاب و جد فيه هذه سيئاتك و قد غفرت لك فيفرح عند ذلك فرحا شديدا مث 

فال يزداد إال فرحا حىت إذا بلغ آخر الكتاب و جد فيه هذه حسناتك قد ضوعفت لك  يقلب كتابه فيقرأ حسناته
فيبيض و جهه و يؤتى بتاج فيوضع على رأسه و يكسى حلتني و حيلى كل مفصل فيه و بطول ستني ذراعا و هي 

هاؤم { بر قال انطلق إىل أصحابك فبشرهم و أخربهم أن لكل إنسان منهم مثل هذا فإذا أد: قامة آدم و يقال له 
يف { أي مرضية قد رضيها } فهو يف عيشة راضية { قال اهللا تعاىل } إين ظننت أين مالق حسابيه * اقرؤوا كتابيه 

أدنيت منهم فيقول ألصحابه هل تعرفونين ؟ } دانية { مثارها و عناقيدها } قطوفها { يف السماء } جنة عالية 
كلوا و اشربوا { ل أنا فالن ابن فالن ليبشر كل رجل منكم مبثل هذا فيقولون قد غمرتك كرامة اهللا من أنت فيقو

  أي قدمتم يف أيام الدنيا } هنيئا مبا أسلفتم يف األيام اخلالية 
و إذا كان الرجل رأسا يف الشر يدعو إليه و يأمره به فيكثر تبعه عليه و نودي بامسه و اسم أبيه فيتقدم إىل حسابه 

سود يف باطنه احلسنات و يف ظاهره السيئات فيبدأ باحلسنات فيقرؤها و يظن أنه فيخرج له كتاب أسود خبط أ
هذه حسناتك و قد ردت عليك فيسود وجهه و يعلوه احلزن و يقنط من : سينجو فإذا بلغ آخر الكتاب وجد فيه 

: آخر الكتاب و جد فيه اخلري مث يقلب كتابه فيقرأ سيئاته فال يزداد إال حزنا و ال يزداد و جهه إال سودا فإذا بلغ 
فينظر إىل : هذه سيئاتك و قد ضوعفت عليك أي يضاعف عليه العذاب ليس املعىن أنه يزاد عليه ما مل يعمل قال 

انطلق إىل أصحابك فأخربهم أن لكل : النار و تزرق عيناه و يسود و جهه و يكسى سرابيل القطران و يقال له 
يا ليتها كانت القاضية * و مل أدر ما حسابيه * يا ليتين مل أوت كتابيه { : إنسان منهم مثل هذا فينطلق و هو يقول 

خذوه فغلوه { تفسري ابن عباس رضي اهللا عنهما هلكت عين حجيت قال تعاىل } هلك عين سلطانيه { يعين املوت } 
اهللا أعلم بأي  و} مث يف سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه { أي اجعلوه يصلى اجلحيم } مث اجلحيم صلوه * 

سبعون ذراعا بذراع امللك و سيأيت يف كتاب النار هلذه : ذراع قال احلسن و قال ابن عباس رضي اهللا عنهما 
: بالعكس و قيل : السلسلة مزيد بيان فاسلكوه فيها أي تدخل من فيه حىت خترج من دبره قاله الكليب و قيل 

ضعت على جبل ألذابته فينادي أصحابه فيقول هل تعرفونين يدخل عنقه فيها مث جير هبا و لو أن حلقة منها و
  فيقولون ال ولكن قد نرى ما بك من اخلزي فمن أنت فيقول أنا فالن ابن فالن لكل إنسان منكم مثل هذا 

حيول جماهد و : و أما من أويت كتابه وراء ظهره فتخلع كتفه اليسرى فتجعل يده خلفه فيأخذ هبا كتابه و قال جماهد 
يف موضع قفاه فيقرأ كتابه كذلك فتوهم نفسك إن كنت من السعداء و قد خرجت على اخلالئق مسرور جهه 

الوجه قد حل لك الكمال و احلسن و اجلمال كتابك يف ميينك آخذ بضبعيك ملك ينادي على رؤوس اخلالئق هذا 
  فالن ابن فالن سعد سعادة ال يشقى بعدها أبدا 

ود و جهك و تتخطى اخلالئق كتابك يف مشالك أو من وراء ظهرك تنادي بالويل أما إن كنت من أهل الشقاوة فيس
  و الثبور و ملك آخذ بضبيعك ينادي على رؤوس اخلالئق أال إن فالن ابن فالن شقي شقاوة ال يسعد بعدها أبدا 

د جاء صرحيا من قوله أال إن فالن ابن فالن دليل على أن اإلنسان يدعى يف اآلخرة بامسه و اسم أبيه و ق: قلت 
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إنكم تدعون يوم القيامة بأمسائكم و : أيب الدرداء رضي اهللا عنه قال [ حديث 



خرجه أبو نعيم احلافظ قال حدثنا أبو عمر بن محدان قال حدثنا احلسن بن سفيان ] أمساء آبائكم فأحسنوا أمساءكم 
  حدثنا هشيم عن داود بن عمر عن عبد اهللا بن أيب زكريا عن أيب الدرداء فذكره : حدثنا زكريا بن حيي قال : قال 

  باب يف قوله تعاىل يوم تبيض وجوه و تسود وجوه 
كالب النار شر : [ رأى أبو إمامة رؤوسا منصوبة على برج دمشق فقال أبو أمامة : الترمذي عن أيب غالب قال 

إىل آخر اآلية } يوم تبيض وجوه و تسود وجوه { مث قرأ قوله تعاىل ] قتلى حتت أدمي السماء خري قتلى من قتلوه 
لو مل أمسعه إال مرة أو مرتني أو : [ أنت مسعته من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : فقلت أليب أمامة الباهلي 

  هذا حديث حسن : قال ] ثالثا حىت عد سبعا ما حدثتكموه 
عن مالك بن سليم اهلروي أخي غسان عن مالك بن أنس عن [ بت اخلطيب و خرج أبو بكر أمحد بن علي بن ثا

يوم تبيض و جوه { قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف قول اهللا تعاىل : نافع عن ابن عمر رضي اهللا عنهم قال 
رضي اهللا  و قال مالك بن أنس] يعين تبيض و جوه أهل السنة و تسود و جوه أهل البدعة : قال } و تسود وجوه 

عنه هي يف أهل األهواء و قال احلسن هي يف املنافقني و قال قتادة يف املرتدين و قال أيب بن كعب هي يف الكفار و 
هو اختيار الطربي اللهم بيض و جوهنا يوم تبيض و جوه أو ليائك و ال تسود و جوهنا يوم تسود و جوه أعدائك 

  لفضل العظيم و كرمك يا كرمي حبق رسلك و أنبيائك و أصفيائك بفضلك ياذا ا

  باب يف قوله تعاىل و وضع الكتاب فترى اجملرمني مشفقني مما فيه اآلية 
أخربنا احلكم و أبو احلكم ـ شك ـ نعيم عن إمساعيل بن عبد الرمحن عن رجل من بين أسد قال : ابن املبارك قال 

يا أمري املؤمنني إذا كان يوم القيامة رفع :  و حيك يا كعب حدثنا من حديث اآلخرة قال نعيم: قال عمر لكعب : 
اللوح احملفوظ فلم يبق أحد من اخلالئق إال و هو ينظر إىل عمله قال مث يؤتى بالصحف اليت فيها أعمال العباد فتنشر 

ووضع الكتاب فترى اجملرمني مشفقني مما فيه ويقولون يا ويلتنا مال هذا الكتاب { حول العرش و ذلك قوله تعاىل 
] إال أحصاها [ الصغرية ما دون الشرك و الكبرية الشرك : قال األسدي }  يغادر صغرية وال كبرية إال أحصاها ال

مث يدعى املؤمن فيعطى كتابه بيمينه فينظر فيه فحسناته باديات للناس و هو يقرأ سيئاته فذكر معىن ما : قال كعب 
يا ويلتنا ضجوا إىل اهللا من الصغائر قبل الكبائر قال ابن : تقدم و كان الفضيل بن عياض إذا قرأ هذه اآلية يقول 

  الصغرية التبسم و الكبرية الضحك بعين ما كان من ذلك يف معصية اهللا : عباس رضي اهللا عنه 
إمنا حمقرات الذنوب كمثل قوم : ضرب بصغائر الذنوب مثال فقال [ و قد روي أن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

ألرض و حضر صنيع القوم فانطلق كل رجل منهم حيتطب فجعل الرجل جييء بالعود و اآلخر نزلوا بفالة من ا
بالعودين حىت مجعوا سوادا و أججوا نارا فشووا خبزهم و أن الذنب الصغري جيتمع على صاحبه فيهلكه إال أن يغفر 

  ] اهللا و اتقوا حمقرات الذنوب فإن هلا من اهللا طالبا 
أخربنا : أخربنا السلفي قال : مد عبد الوهاب القرشي و اإلمام أبو احلسن الشافعي قاال أبو حم[ أنبأنا الشيخان 

أخربنا : أخربنا حاجب بن أمحد الطوسي قال : الثقفي أخربنا أبو طاهر حممد بن خممش الزيادي إمالء بنيسابور قال 
أعلمه إال عن سهل بن سعد رضي اهللا  أخربنا أنس بن عياض الليثي عن أيب حازم ال: حممد بن محاد األبيوردي قال 

إياكم و حمقرات الذنوب فإن مثل حمقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا : عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
بطن واد فجاء ذا بعود و جاء ذا بعود حىت مجعوا ما أنضجوا به خبزهم و إن حمقرات الذنوب مىت يؤخذ هبا 

ديث أيب حازم سلمة بن دينار تفرد به عنه أبو ضمرة أنس بن عياض الليثي و لقد غريب من ح] صاحبها هتلكه 



  : أحسن القائل 
  خل الذنوب صغريها و كبريها ها ذاك التقي ( 

  ) واصنع كماش فوق أرض الشوك حيذر ما يرى ... 
  ) ال حتقرن صغرية إن اجلبال من احلصى ( 

ال تنظر إىل صغر الذنب و لكن انظر من عصيت : ئر قال بعضهم إن الذنوب كلها كبا: و قال مجاعة من العلماء 
فهي من حيث املخالفة كبائر و الصحيح أن فيها صغائر و كبائر ليس هذا موضع الكالم يف ذلك و قد بيناه يف 

  سورة النساء يف كتاب جامع أحكام القرآن و اهللا أعلم 

  باب ما يسأل عنه العبد و كيفية السؤال

  } إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤوال { :  قال اهللا تعاىل
أي ما } قل بلى و ريب لتبعثن مث لتنبؤن مبا عملتم { و قال } مث إلينا مرجعكم فننبئكم مبا كنتم تعملون { : و قال 

جيازي  أي يسأل عن ذلك و} و من يعمل مثقال ذرة شرا يره * فمن يعمل مثقال ذرة خريا يره { عملتموه و قال 
  } مث لتسألن يومئذ عن النعيم { عليه و اآليات يف هذا املعىن كثرية و قال 

قال الناس يا رسول } لتسألن يومئذ عن النعيم { ملا نزلت هذه اآلية : عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال [ الترمذي 
إن ذلك سيكون و عنه : قنا ؟ قال عن أي نعيم نسأل فإمنا مها األسودان و العدو حاضر و سيوفنا على عوات: اهللا 
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن أول ما يسأل عنه يوم القيامة يعين العبد أن يقال له أمل أنصح لك : قال 

  حديث غريب : قال الترمذي ] جسمك و نرويك من املاء البارد 
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : هللا قال من حديث األعمش عن أيب وائل شفيق عن عبد ا[ و خرج أبو نعيم احلافظ 

  ] ما من عبد خيطو خطوة إال سئل عنها ما أراد هبا : و سلم 
ال تزول قدما عبد يوم : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن أيب برزة األسلمي رضي اهللا عنه قال [ مسلم 

يما أباله ؟ و عن عمله ما عمل فيه ؟ و عن ماله عن عمره فيما أفناه ؟ و عن جسده ف: القيامة حىت يسأل عن أربع 
حديث حسن صحيح رواه عن ابن عمر عن ابن : خرجه الترمذي و قال فيه ] من أين اكتسبه ؟ و فيما أنفقه ؟ 

حديث غريب ال أعرفه إال من حديث ابن مسعود عن النيب صلى اهللا : مسعود رضي اهللا عنهما عن النيب و قال فيه 
  من حديث احلسني بن قيس و احلسني يضعف يف احلديث عليه و سلم إال 

و معاذ بن جبل أخربناه الشيخ الراوية أبو حممد عبد الوهاب بثغر : عن أيب برزة و أيب سعيد قلت [ و يف الباب 
حدثنا احلاجب أبو احلسن علي بن حممد بن علي : قرأ على البيهقي و أنا أمسع قال : اإلسكندرية قراءة عليه قال 

: أخربنا أبو القاسم عبد امللك بن حممد بن بشران املعدل قال : الف ببغداد سنة أربع و سبعني و أربعمائة قال الع
أخربنا أبو سعيد الفضل : حدثنا أبو بكر حممد بن احلسني اآلجري مبكة يف شوال سنة ثالث و مخسني و ثالمثائة قال 

أخربنا صامت بن معاذ اجلندي أخربنا : تسعني و مائتني قال بن حممد اجلندي إمالء يف املسجد احلرام سنة تسع و 
عبد احلميد عن سفيان بن سعيد الثوري عن صفوان بن سليم عن عدي بن عدي عن الصاحلي عن معاذ بن جبل 

ال تزول قدما عبد يوم القيامة حىت يسأل عن أربع : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : رضي اهللا عنه قال 
ن عمره فيما أفناه ؟ و عن شبابه فيما أباله ؟ و عن ماله من أين اكتسبه ؟ و فيما أنفقه ؟ و عن عمله ع: خصال 

  ] ماذا عمل فيه ؟ 



أخربنا أمحد بن خالد احلليب أخربنا يوسف بن يونس [ و خرج الطرباين أبو القاسم سليمان بن أمحد بن أيوب 
مسعت رسول اهللا :  بن دينار عن ابن عمر رضي اهللا عنه قال أخربنا سليمان بن بالل عن عبد اهللا: األفطس قال 

إذا كان يوم القيامة دعا اهللا بعبد من عباده فيوقفه بني يديه فيسأله عن جاهه كما : صلى اهللا عليه و سلم يقول 
  ] يسأله عن عمله 

صلى اهللا عليه و سلم  قال رجل البن عمر رضي اهللا عنه كيف مسعت رسول اهللا: عن صفوان بن حمرز قال [ مسلم 
يدىن املؤمن يوم القيامة حىت يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه فيقول هل تعرف : مسعته يقول : يقول يف النجوى ؟ قال 

فيعطى صحيفة حسناته : إين سترهتا عليك يف الدنيا و أنا أغفرها لك اليوم قال : رب أعرف قال فيقول : ؟ فيقول 
أخرجه البخاري و قال يف ] ينادى هبم على رؤوس اخلالئق هؤالء الذين كذبوا على اهللا و أما الكفار و املنافقون ف

  } هؤالء الذين كذبوا على رهبم أال لعنة اهللا على الظاملني { : آخره 
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا كان يوم : و روي من حديث علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه قال [ 

 عز و جل بعبده املؤمن يوقفه على ذنوبه ذنبا ذنبا مث يغفر اهللا له ال يطلع على ذلك ملك مقرب و ال القيامة خال اهللا
  ] نيب مرسل و ستر عليه من ذنوبه ما يكرهه أن يقف عليها مث يقول لسيئاته كوين حسنات 

  خرجه مسلم مبعناه و سيأيت آنفا إن شاء اهللا تعاىل : قال املؤلف 
حدثنا سيار قال : إسحاق بن إبراهيم اخلتلي يف كتاب الديباج له حدثنا هارون بن عبد اهللا قال و خرج أبو القاسم 

يدين اهللا العبد منه يوم القيامة و يضع : حدثنا أبو عمران اجلوين عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال : قال جعفر قال : 
فيمر : اقرأ يا ابن آدم كتابك قال : الستر فيقول له عليه كفنه فيستره من اخلالئق كلها و يدفع إليه كتابه يف ذلك 

فيقول : أتعرف يا عبدي ؟ قال : فيقول اهللا تعاىل له : باحلسنة فيبيض هلا وجهه و مير بالسيئة فيسود هلا وجهه قال 
غفر فال تزال حسنة تقبل فيسجد و سيئة ت: إين أعرف هبا منك قد غفرهتا لك قال : فيقول : نعم يا رب أعرف قال 

فيسجد فال يرى اخلالئق منه إال ذلك حىت ينادي اخلالئق بعضها بعضا طوىب هلذا العبد الذي مل يعص قط و ال 
  يدرون ما قد لقي فيما بينه و بني اهللا تعاىل مما قد وقفه عليه 

ثغر نسخة من هنا إىل الفصل قوله ال يزول أخربنا الشيخ الراوية القرشي عبد الوهاب قراءة عليه ب: قلت 
حدثنا احلاجب أبو احلسن بن العالء و قال : [ قرئ على احلافظ السلفي و أنا أمسع قال : اإلسكندرية محاه اهللا قال 

أخربنا أبو القاسم بن بشران أخربنا األجري حدثنا أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن موسى السونيطي حدثنا أمحد بن : 
قال : دثنا األعمش عن املعرور بن سويد عن أيب ذر رضي اهللا عنه قال أيب رجاء املصيصي حدثنا وكيع بن اجلراح ح

اعرضوا عليه صغار ذنوبه و ختبأ كبارها فيقال له : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقال 
الكبائر أن و هو مشفق من : و هو يقر ليس ينكر قال : عملت يوم كذا و كذا كذا و كذا ثالث مرات قال : 

يا رب إن يل ذنوبا ما : أعطوه مكان كل سيئة حسنة فيقول حني طمع : فإذا أراد اهللا به خريا قال : جتيء قال 
فأولئك يبدل { فلقد رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ضحك حىت بدت نواجذه مث تال : رأيتها ها هنا قال 

  حدثنا األعمش فذكره : حممد بن عبد اهللا بن منري قال  خرجه مسلم يف صحيحه عن] } اهللا سيئاهتم حسنات 
عام ألنه نكرة يف سياق النفي لكنه خمصوص بقوله ] : ال تزول قدما عبد يوم القيامة حىت يسأل [ قوله : فصل 

  على ما يأيت ] يدخل اجلنة من أميت سبعون ألفا بغري حساب [ عليه السالم 
  دخل اجلنة من أمتك من ال حساب عليه من الباب األمين و قد تقدم احلديث أ: و بقوله تعاىل حملمد عليه السالم 

  } يعرف اجملرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي و األقدام { : و بقوله تعاىل 



  ] و عن عمله ما عمل فيه : [ قوله عليه السالم 
فلينظر العبد ما عمل فيما علمه هذا مقام خموف ألنه مل يقل و عن عمله ما قال فيه و إمنا قال ما عمل فيه : قلت 

أو خالف علمه } أولئك الذين صدقوا { : هل صدق اهللا يف ذلك و أخلصه حىت يدخل فيمن أثىن اهللا عليه بقوله 
أتأمرون الناس { : اآلية و قوله تعاىل } فخلف من بعدهم خلف و رثوا الكتاب { : بفعله فيدخل يف قوله تعاىل 
كرب مقتا * يا أيها الذين آمنوا مل تقولون ما ال تفعلون { : و قوله } م تتلون الكتاب بالرب و تنسون أنفسكم و أنت

  } عند اهللا أن تقولوا ما ال تفعلون 
أي ] حىت يضع عليه كنفه : [ و األخبار يف هذا املعىن كثرية و سيأيت ذكرها يف أبواب النار إن شاء اهللا تعاىل قوله 

: هل تعرف ؟ فيقول : اب املالطفة و يناجيه مناجاة املصافاة و احملادثة فيقول ستره و لطفه و إكرامه فيخاطب خط
فإين قد سترهتا عليك يف الدنيا أي مل أفضحك هبا فيها : ممتنا عليه و مظهرا فضله لديه : رب أعرف فيقول اهللا تعاىل 

إن : وزاعي عن هالل بن سعد قال و أنا أغفرها لك اليوم مث قيل هذه الذنوب تاب منها كما ذكره أبو نعيم عن األ
  اهللا يغفر الذنوب و لكن ال ميحوها من الصحيفة حىت يوقفه عليها يوم القيامة و إن تاب منها 

و ال يعارض هذا ما يف التنزيل و احلديث من أن السيئات تبدل بالتوبة حسنات فلعل ذلك يكون بعد : قال املؤلف 
  ما يوقفه عليها و اهللا أعلم 

صغائر اقترفها و قيل كبائر بينه و بني اهللا تعاىل اجترحها و أما ما كان بينه و بني العباد فال بد فيها من و قيل يف 
ما خطر بقلبه ما مل يكن يف وسعه و يدخل حتت كسبه و يثبت : القصاص باحلسنات و السيئات على ما يأيت و قيل 

: ري واحد من العلماء جعلوا احلديث مفسرا لقوله تعاىل يف نفسه و إن مل يعلمه و هذا اختيار الطربي و النحاس و غ
  فتكون اآلية على هذا حمكمة غري منسوخة و اهللا أعلم } و إن تبدوا ما يف أنفسكم أو ختفوه حياسبكم به اهللا { 

  و قد بينا يف كتاب جامع أحكام القرآن و املبني ملا تضمن من السنة و آي القرأن و احلمد هللا 
ما ستر اهللا على عبد يف الدنيا إال ستر اهللا عليه يف اآلخرة و هذا مأخوذ من : مسعود أنه قال و روي عن ابن 

  خرجه مسلم ] يستر اهللا على عبد يف الدنيا إال ستره اهللا يوم القيامة : [ حديث النجوى و من قوله عليه السالم 
و ] مسلما ستره اهللا يف الدنيا و اآلخرة من ستر : [ و يف صحيح مسلم أيضا من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه 

فهذا إمنا يرجوه عبد مؤمن ستر : قال أبو حامد ] من ستر على مسلم عورته ستر اهللا عورته يوم القيامة [ روى 
على الناس عيوهبم و احتمل يف حق نفسه تقصريهم و مل حيرك لسانه بذكر مساوئ الناس و مل يذكرهم يف غيبتهم مبا 

  وه فهذا جدير بأن جيازى مبثله يف القيامة يكرهون لو مسع
نص منه تعاىل على صحة قول أهل السنة يف ] سترهتا عليك يف الدنيا و أنا أغفرها لك اليوم : [ و يف قوله : فصل 

  : ترك إنفاذ الوعيد على العصاة من املؤمنني و العرب تفتخر خبلف الوعيد حىت قال قائلهم 
  ) و ال أختشى من روعة املتهدد ... صوليت  و ال يرهب ابن العم ما عشت( 
  ) ملخلف إيعادي و منجز موعدي ... و إين مىت أوعدته أو وعدته ( 

إنه كذلك عند العرب و أما ملك امللوك القدوس الصادق فال يقع أبدا خربه إال على وفق خمربه : قال ابن العريب 
يع و هو أن اآليات وقعت مطلقة يف الوعد و الوعيد عامة كان ثوابا أو عقابا فالذي قال احملققون يف ذلك قول بد

إن اهللا ال يغفر أن يشرك به و يغفر ما { : فخصصتها الشريعة و بينها الباري تعاىل يف كتابه يف آيات أخر كقوله 
*  حم{ : اآلية و كقوله تعاىل } و إن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم { : و قوله تعاىل } دون ذلك ملن يشاء 



و } غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول ال إله إال هو * تنزيل الكتاب من اهللا العزيز العليم 
  بالشفاعة اليت أكرم اهللا هبا صلى اهللا عليه و سلم و من شاء من اخللق من بعده 

  باب ما جاء أن اهللا تعاىل يكلم العبد ليس بينه و بينه ترمجان

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما منكم من أحد إال سيكلمه اهللا ليس بينه :  قال عن عدي بن حامت[ مسلم 
و بينه ترمجان فينظر أمين منه فال يرى إال ما قدم و ينظر أيسر منه فال يرى إال ما قدم و ينظر بني يديه فال يرى إال 

و حدثين عمرو بن مرة عن خيثمة عن : ألعمش زاد ابن حجر قال ا] النار تلقاء وجهه فاتقوا النار و لو بشق مترة 
  حديث حسن صحيح : أخرجه البخاري و الترمذي و قال ] و لو بكلمة طيبة [ عدي مثله و زاد فيه 

أخربنا إمساعيل بن مسلم عن احلسن و قتادة عن أنس بن مالك عن النيب صلى اهللا عليه و سلم : [ ابن املبارك قال 
أعطيتك و خولتك و أنعمت عليك فماذا : قيامة فيوقف بني يدي اهللا تعاىل فيقول له جياء بابن آدم يوم ال: قال 

أرين ما قدمت : يا رب مجعته و مثرته فتركته أكثر ما كان فارجعين آتيك به فيقول اهللا تعاىل : صنعت ؟ فيقول 
ريدين و زاد فيه بعد قوله كأنه خرجه ابن العريب يف سراج امل] فإذا عبد مل يقدم خريا فيمضي به إىل النار : فيقول 

  بذج و قال فيه حديث صحيح من مراسيل احلسن و قال اهلروي كأنه بدوج من الذل 
البدوج من الضأن مبنزلة العقود من أوالد املعز و : هو ولد الضأن و مجعه بدجان و قال اجلوهري : قال أبو عبيد 

  : أنشدوا 
  ) أكل عقودا أو بدج و إن جتع ت... قد هلكت جارتنا من اهلمج ( 

ما منكم من أحد خمصوص مبا ذكرناه يف الباب قبل أي ما منكم ممن ال يدخل اجلنة بغري حساب من : و قوله : قلت 
يا عبدي أما استحييت : أميت إال وسيكلمه اهللا و اهللا أعلم فتكفر يف عظيم حياتك إذا ذكرك ذنوبك شقاها إذ يقول 

من خلقي فأظهرت هلم اجلميل أكنت أهون عليك من سائر عبادي استخففت  مين فبارزتين بالقبح و استحييت
  بنظري إليك فلم تكترث به و استعظمت نظر غريي أمل أنعم عليك فماذا غرك يب ؟ 

ما منكم من أحد إال سيخلو اهللا به كما خيلو أحدكم بالقمر ليلة البدر مث يقول يا ابن آدم : و عن ابن مسعود قال 
ا ابن آدم ماذا عملت فيما علمت ؟ يا ابن آدم ماذا أجبت املرسلني ؟ يا ابن آدم أمل أكن رقيبا على ما غرك يب ؟ ي

عينيك و أنت تنظر هبما إىل ما ال حيل لك أمل أكن رقيبا على أذنيك ؟ و هكذا عن سائر األعضاء فكيف ترى 
أنكرت شهدت عليك جوارحك  حياءك و خجلك و هو يعد عليك إنعامه و معاصيك و أياديه و مساويك ؟ فإن

فنعوذ باهللا من االفتضاح على مأل اخللق بشهادة األعضاء إال أن اهللا وعد املؤمن أن يستر عليه و ال يطلع عليه غريه 
  كما ذكرنا و ذلك بفضل منه 

ء يف شهادة و هل يكلم الكفار عند احملاسبة هلم ؟ فيه خالف تقدم بيانه يف أمساء القيامة و يأيت أيضا يف باب ما جا
  أركان الكافر و املنافق عليهما و لقائهما باهللا عز و جل مستويف إن شاء اهللا تعاىل 

أخرب اهللا تعاىل عن الناس أهنم جمزيون حماسبون و أخرب أنه ميأل جهنم من اجلنة و الناس أمجعني و مل : فإن قيل : فصل 
عندكم و هل يكلمهم اهللا ؟ فاجلواب أن اهللا تعاىل  خيرب عن ثواب اجلن و ال عن حساهبم بشيء فما القول يف ذلك

يا معشر اجلن و اإلنس أمل يأتكم رسل منكم يقصون { أخرب أن اإلنس و اجلن يسألون فقال خربا عما يقال هلم 
اآلية و هذا سؤال فإذا ثبت بعض السؤال } عليكم آيايت و ينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا 

ملا كانت اجلن ممن خياطب و يعقل قال منكم و إن كانت الرسل من اإلنس و غلب اإلنس يف اخلطاب  ثبت كله و



كما يغلب املذكر على املؤنث و أيضا ملا كان احلساب عليهم دون اخللق قال منكم فصري الرسل يف خمرج اللفظ 
يف حساب واحد يف شأن الثواب و  من اجلميع ألن الثقلني قد ضمتهما عرضة القيامة فلما صاروا يف تلك العرضة

و ما خلقت { : العقاب خوطبوا يومئذ مبخاطبة واحدة كأهنم مجاعة واحدة ألن بدء خلقهم للعبودية كما قال تعاىل 
و الثواب و العقاب على العبودية إال أن اجلن أصلهم من مارج من نار و أصلنا من } اجلن و اإلنس إال ليعبدون 
ا و منهم مؤمن و كافر و عدونا إبليس عدو هلم يعادي مؤمنهم و يوايل كافرهم و فيهم تراب و خلقهم غري خلقن

  } كنا طرائق قددا { : أهواء شيعية و قدرية و مرجئة و هو معىن قوله 
دخل } و الذين آمنوا و عملوا الصاحلات أولئك أصحاب اجلنة هم فيها خالدون { : إن اهللا تعاىل ملا قال : و قيل 

  اجلن و اإلنس فثبت للجن من وعد اجلنة لعموم اآلية ما ثبت لإلنس  يف اجلملة
  فما احلكمة يف ذكر اجلنة مع اإلنس يف الوعيد و ترك إفراده اإلنس عنهم يف الوعد ؟ : فإن قيل 
أولئك الذين حق عليهم القول يف أمم قد خلت من { : أهنم قد ذكروا أيضا يف الوعد ألنه سبحانه يقول : فاجلواب 

و إمنا أراد لكل من اإلنس و } و لكل درجات مما عملوا { : مث قال } بلهم من اجلن و اإلنس إهنم كانوا خاسرين ق
  اجلن فقد ذكروا يف الوعد مع اإلنس 

و قال الشيطان ملا قضي األمر إن اهللا { : فقد ذكر خياطب اجلن واإلنس يف النار ألن اهللا تعاىل قال : فإن قيل 
و مل } قال قرينه ربنا ما أطغيته و لكن كان يف ضالل بعيد } { و لوموا أنفسكم { إىل قوله } وعدكم وعد احلق 

إمنا ذكر من تفاوضهم يف النار أن الواحد من اإلنس يقول للشيطان : يأت عن تفاوض الفريقني يف اجلنة خرب قيل 
ا أطغيته و لكنه كان ضاال بنفسه و ال سبب ربنا م: الذي كان قرينه يف الدينا إنه أطغاين و أضلين فيقول له قرينه 

بني الفريقني يدعو أهل اجلنة فيهما إىل التفاوض فلذلك سكت عنهما و أيضا فإن اهللا تعاىل أخرب الناس أن عصاهتم 
يكونون قرناء الشياطني يتخاصمون يف النار ليزجرهم بذلك عن التمرد و العصيان و هذا املعىن مقصود يف األخبار 

  ت عن ذلك يف الوعد به فلهذا سك

  باب القصاص يوم القيامة ممن استطال يف حقوق الناس و يف حسبه هلم حىت

  ينصفوا منه 
لتؤدن احلقوق إىل أهلها يوم القيامة : عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال [ مسلم 

من كانت : [ عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال  البخاري] حىت يقاد للشاة اجللحاء من الشاة القرناء 
عنده مظلمة ألخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن ال يكون دينارا و ال درهم إن كان له عمل صاحل 

  ] أخذه منه بقدر مظلمته و إن مل يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه 
املفلس : أتدرون من املفلس ؟ قالوا :  عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال عن أيب هريرة رضي اهللا[ مسلم 

إن املفلس من أميت من يأيت يوم القيامة بصالة و صيام و زكاة و يأيت قد شئتم هذا : من ال درهم له و ال متاع قال 
من حسناته فإن فنيت حسناته و قذف هذا و أكل هذا و سفك دم هذا و ضرب هذا فيعطى هذا من حسناته و هذا 

  ] قبل انقضاء ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه مث طرح يف النار 
حدثنا حممد بن ثعلبة بن سواء حدثنا عمي حممد بن سواء عن حسني املعلم عن مطر الوراق عن [ و خرج ابن ماجه 

من مات و عليه دينار أو درهم قضي : لم قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و س: نافع عن ابن عمر رضي اهللا عنه قال 
  ] من حسناته ليس مث دينار و ال درهم من ترك دنيا أو ضياعا فعلى اهللا و رسوله 



: مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول : و عن عبد اهللا بن أنيس رضي اهللا عنه قال [ احلارث بن أيب أسامة 
ليس معهم : ما هبما ؟ قال : أومأ بيده إىل الشام عراة غرال هبما قال حيشر اهللا العباد أو قال الناس ـ شك ـ و 

شيء فيناديهم بصوت يسمعه من بعد و من قرب أنا امللك أنا الديان ال ينبغي ألحد من أهل اجلنة أن يدخل اجلنة و 
جلنة يطلبه حىت واحد من أهل النار يطلبه مبظلمة حىت اللطمة و ال ينبغي ألحد من أهل النار و واحد من أهل ا

  ] كيف و إمنا نأيت اهللا عراة حفاة قال باحلسنات و السيئات : قلنا : اللطمة قال 
هذا احلديث الذي أراد البخاري بقوله و رحل جابر عبد اهللا مسرية شهر إىل عبد اهللا : قال الشيخ املؤلف رمحه اهللا 

  بن أنيس يف حديث واحد 
حدثين الربيع بن خيثم و كان من معادن : مسعت الشعيب يقول : رة قال سفيان بن عيينة عن مسعر عن عمرو بن م

يا رب ألست : إن أهل الدين يف اآلخرة أشد تقاضيا له منكم يف الدنيا حيبس هلم فيأخذونه فيقول : الصدق قال 
اته من زيدوا على سيئ: خذوا من حسناته بقدر الذي هلم فإن مل يكن له حسنات يقول : تراين حافيا ؟ فيقول 

: حديث الرباء رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال [ سيئاهتم و ذكر أبو عمر بن عبد الرب من 
  ] صاحب الدين مأسور يوم القيامة بالدين 

دخلت على ابن مسعود فوجدت أصحاب اخلز و اليمنة : و روى أبو نعيم احلافظ بإسناده عن زاذان أيب عمر قال 
ادن فدنوت حىت : اجمللس فقلت يا عبد اهللا من أجل أيب رجل أعجمي أدنيت هؤالء و أقصيتين قال  قد سبقوين إىل

يؤخذ بيد العبد أو األمة فينصب على رؤوس األولني و اآلخرين مث ينادي : ما كان بيين و بينه جليس فسمعته يقول 
بأن يدون هلا احلق على ابنها أو أختها أو أبيها مناد هذا فالن ابن فالن فمن كان له حق فليأت إىل حقه فتفرح املرأة 

ائت هؤالء : فيقول الرب تعاىل للعبد } فال أنساب بينهم يومئذ و ال يتساءلون { أو على زوجها مث قرأ ابن مسعود 
خذوا من أعماله الصاحلة فأعطوا كل : يا رب فنيت الدنيا فمن أين أوتيهم ؟ فيقول للمالئكة : حقهم فيقول 

قدر طلبته فإن كان وليا هللا فضلت من حسناته مثقال حبة من خردل من خرب ضاعفها حىت يدخله هبا اجلنة إنسان ب
و إن كان عبدا شقيا } إن اهللا ال يظلم مثقال ذرة و إن تك حسنة يضاعفها و يؤت من لدنه أجرا عظيما { مث قرأ 

ذوا من أعماهلم السيئة فأضيفوها إىل سيئاته و خ: قالت املالئكة رب فنيت حسناته و بقي طالبون فيقول للمالئكة 
  صكوا له صكا إىل النار 

إنه ليكون للوالدين : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول : عن ابن مسعود رضي اهللا عنه قال [ و عنه 
  ] أكثر من ذلك  على ولدمها دين فإذا كان يوم القيامة يتعلقان به فيقول أنا ولدكما فيودان أو يتمنيان لو كان

مالك إيل و : كنا نسمع أن الرجل يتعلق بالرجل يوم القيامة هو ال يعرفه فيقول : و روى رزين عن أيب هريرة قال 
تفرح املرأة : كنت تراين على اخلطايا و على املنكر و ال تنهاين و قال ابن مسعود : ما بيين و بينك معرفة ؟ فيقول 
فال أنساب بينهم يومئذ و ال { على أبيها أو ابنها أو أخيها أو زوجها أو أختها  يوم القيامة أن يكون هلا حق و

  } يتساءلون 
أال : ملا رجعت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مهاجرة البحر قال : عن جابر رضي اهللا عنه قال [ ابن ماجه 

سول اهللا بينما حنن جلوس مرت بنا عجوز من بلى يا ر: حتدثوين بأعاجيب ما رأيتم بأرض احلبشة ؟ فقال فتية منهم 
عجائزها حتمل على رأسها قلة من ماء فمرت بفىت منهم فجعل إحدى يديه بني كفيه مث دفعها فخرت على ركبتيها 

سوف تعلم يا غدر إذا وضع اهللا الكرسي و مجع األولني و : فانكسرت قلتها فلما ارتفعت التفتت إليه فقالت 
يدي و األرجل مبا كانوا يكسبون فسوف تعلم كيف أمري و أمرك عنده غدا قال يقول اآلخرين و تكلمت األ



  ] رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صدقت صدقت كيف يقدس اهللا أمة ال يؤخذ لضعيفهم من شديدهم 
 تعاىل و أنكر بعض املتغفلة الذين اتبعوا أهواءهم بغري هدى من اهللا إعجابا برأيهم و حتكما على كتاب اهللا: فصل 

ال جيوز يف حكم اهللا تعاىل و عدله أن : سنة نبيه حممد صلى اهللا عليه و سلم بعقول ضعيفة و أفهام سخيفة فقالوا 
يضع سيئات من اكتسبها على من مل يكتسبها و يؤخذ حسنات من عملها فتعطى من مل يعملها و هذا زعموا جورا 

فكيف تصح هذه األحاديث و هي ختالف ظاهر القرآن و } أخرى  و ال تزر وازرة وزر{ و أولوا قول اهللا تعاىل 
  تستحيل يف العقل ؟ 

أن اهللا سبحانه و تعاىل مل ينب أمور الدين على عقول العباد و مل يعد و مل يوعد على ما حتملته عقوهلم و : و اجلواب 
كان كلما ال تدركه العقول مردودا  يدركوهنا بأفهامهم بل وعدوا وعدا مبشيئته و إرادته و أمر و هني حبكمته و لو

لكان أكثر الشرائع مستحيال على موضوع عقول العباد و ذلك أن اهللا تعاىل أوجب خبروج املين الذي هو طاهر 
عند بعض الصحابة و كثري من األئمة و أوجب غسل األطراف من الغائط الذي ال خالف بني األئمة و سائر من 

و قذارته و نتنه و أوجب بريح خيرج من موضع احلدث ما أوجب خبروج الغائط يقول بالعقل و غريه يف جناسته 
الكثري املتفاحش فبأي عقل يستقيم هذا و بأي رأي جتب مسواة ريح ليس هلا عني قائمة مبا يقوم عينه و تزيد على 

هم و دون ذلك مث الريح نتنا و قذرا قد أوجب اهللا قطع ميني مؤمن بعشرة دراهم و عند بعض الفقهاء بثالثة درا
سوى بني هذا القدر من املال و بني مائة ألف دينار فيكون القطع فيهما سواء و أعطى األم من ولدها الثلث مث إن 

كان للمتوىف إخوة جعل هلا السدس من غري أن ترث اإلخوة من ذلك شيئا فبأي عقل يدرك هذا إال تسليما وانقيادا 
و نضع { : قصاص باحلسنات و السيئات و قد قال و قوله احلق من صاحب الشرع إىل غري ذلك فكذلك ال
{ : و قال } و ليحملن أثقاهلم و أثقاال مع أثقاهلم { : اآلية و قال } املوازين القسط ليوم القيامة فال تظلم نفس 

و ال تزر وازرة  {و هذا يبني قوله تعاىل } ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة و من أوزار الذين يضلوهنم بغري علم 
أي ال حتمل حاملة ثقل أخرى إذا مل تتعد فإذا تعدت و استطالت بغري ما أمرت فإهنا حتمل عليها و } وزر أخرى 

  } و اتقوا يوما ال جتزي نفس عن نفس شيئا { يؤخذ منها بغري اختيارها كما تقدم يف أمساء القيامة عند قوله تعاىل 
حاسبوا : مسلم البدار إىل حماسبة نفسه كما قال عمرو رضي اهللا عنه  و إذا تقرر هذا فيجب على كل: فصل 

أنفسكم قبل أن حتاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا و إمنا حسابه لنفسه أن يتوب عن كل معصية قبل املوت توبة نصوحا 
من تعرض له  و يتدارك ما فرط من تقصري يف فرائض اهللا عز و جل و يرد املظامل إىل أهلها حبة حبة و يستحل كل

بلسانه و يده و سطوته بقلبه و يطيب قلوهبم حىت ميوت و مل يبق عليه فريضة و ال مظلمة فهذا يدخل اجلنة بغري 
حساب فإن مات قبل رد املظامل أحاط به خصماؤه فهذا يأخذ بيده و هذا يقبض على ناصيته وهذا يتعلق بلبته و 

ل استهزأت يب و هذا يقول ذكرتين يف الغيبة مبا يسوءين و هذا هذا يقول ظلمتين و هذا يقول شتمتين و هذا يقو
يقول جاورتين فأسأت جواري و هذا يقول عاملتين فغششتين و هذا يقول بايعتين و أخفيت عين عيب متاعك و 

هذا يقول كذبت يف سعر متاعك و هذا يقول رأيتين حمتاجا و كنت غنيا فما أطعمتين و هذا يقول وجدتين مظلوما 
نت قادرا على دفع الظلم فداهنت الظلم و ما راعيتين فبينما أنت كذلك و قد أنشب اخلصماء فيك خماليبهم و و ك

احكموا يف تالبيبك أيديهم و أنت مبهوت متحري من كثرهتم حىت مل يبق يف عمرك أحد عاملته على درهم أو 
بعني استحقار و قد ضعفت عن مقاومتهم و جالسته يف جملس إال و قد استحق عليك مظلمة بغيبة أو جناية أو نظر 

اليوم جتزى كل نفس { مددت عنق الرجاء إىل سيدك و موالك لعله خيلصك من أيديهم إذ قرع مسعك نداء اجلبار 
فعند ذلك ينخلع قلبك من اهليبة و توقن نفسك بالبوار و تتذكر ما أنذرك اهللا به على } مبا كسبت ال ظلم اليوم 



ال يرتد { إىل قوله } و ال حتسنب اهللا غافال عما يعمل الظاملون { :  عليه و سلم حيث قال لسان رسوله صلى اهللا
  } إليهم طرفهم و أفئدهتم هواء 

فما أشد فرحك اليوم بتمضمضك بأعراض الناس و تناولك أمواهلم و ما أشد حسرتك يف ذلك اليوم إذا وقف بك 
فلس فقري عاجز مهني ال تقدر على أن ترد حقا أو تظهر على بساط العدل و شوفهت خبطاب السيئات و أنت م

عذرا فعند ذلك تؤخذ حسناتك اليت تعبت فيها عمرك و تنقل إىل أخصامك عوضا عن حقوقهم كما ورد يف 
  األحاديث املذكورة يف هذا الباب 

طان فإن سلمت فانظر إىل مصيبتك يف مثل هذا اليوم إذ ليس لك حسنة قد سلمت من آفات الرياء و مكائد الشي
لو أن رجال له ثواب سبعني نبيا و له خصم : حسنة واحدة يف مدة طويلة ابتدرها خصماؤك و أخذوها و يقال 

يؤخذ بدانق قسط سبعمائة صالة مقبولة فتعطى للخصم : بنصف دانق مل يدخل اجلنة حىت يرضي خصمه و قيل 
  ذكره القشريي يف التحبري له عند امسه املقسط اجلامع 

و لعلك لو حاسبت نفسك و أنت مواظب على صيام النهار و قيام الليل لعلمت أنه ال ميضي : أبو حامد  قال
عليك يوم إال و جيري على لسانك من غيبة املسلمني ما يستويف مجيع حسناتك فكيف ببقية السيئات من أكل 

يف يوم يقتص فيه للجماء من القرناء احلرام و الشهوات و التقصري يف الطاعات ؟ و كيف ترجو اخلالص من املظامل 
فكيف بك يا مسكني يف يوم ترى فيه صحيفتك خالية من حسنات طال } يا ليتين كنت ترابا : و يقول الكافر { ؟ 

نقلت إىل صحيفة خصمائك و ترى صحيفتك مشحونة بسيئات غريك : أين حسنايت ؟ فيقال : فيها تعبك ؟ فتقول 
هذه سيئات الذين اغتبتهم و شتمتهم و قصدهتم بالسوء و : فتها قط فيقال فتقول يا رب هذه سيئات ما قار

ظلمتهم يف املعاملة و املبايعة و اجملاورة و املخاطبة و املناظرة و املذاكرة و املدارسة و سائر أصناف املعاملة فاتق اهللا 
و إساءة اخللق يف معاشرهتم فإن ما يف مظامل العباد بأخذ أمواهلم و التعرض ألعراضهم و أبشارهم و تضييق قلوهبم 

بني العبد و بني اهللا خاصة املغفرة إليه أسرع و من اجتمعت عليه مظامل و قد تاب عنها و عسر عليه استحال أرباب 
املظامل من حيث ال يطلع عليه إال اهللا فليكثر من االستغفار ملن ظلمه فعساه أن يقربه ذلك إىل اهللا فينال به لطفه 

ألرباب املؤمنني يف دفع مظامل العباد عنهم بإرضائه إياهم على ما يأيت بيانه يف باب إرضاء اخلصوم بعد  الذي ادخره
  هذا إن شاء اهللا تعاىل 

فيناديهم بصوت استدل به مكن قال باحلرف و الصوت و أن اهللا يتكلم بذلك تعاىل اهللا : قوله يف احلديث : فصل 
كبريا و إمنا حيمل النداء املضاف إىل اهللا تعاىل على نداء بعض املالئكة املقربني  عما يقوله اجملسمون و اجلاحدون علوا

بإذن اهللا تعاىل و أمره و مثل ذلك سائغ يف الكالم غري مستنكر أن يقول القائل نادى األمري و بلغين نداء األمري كما 
أمره و أصدر نداءه عن إذنه و هو كقوهلم و إمنا املراد نادى املنادي عن } و نادى فرعون يف قومه { : قال تعاىل 

قتل األمري فالنا و ضرب فالنا و ليس املراد توليه هلذه األفعال و تصديه هلذه األعمال و لكن املقصود : أيضا 
صدورها عن أمره و قد ورد يف صحيح األحاديث أن املالئكة ينادون على رؤوس األشهاد فيخاطبون أهل التقى و 

  الن ابن فالن كما تقدم أال إن ف: الرشاد 
قال : عن أيب هريرة رضي اهللا عنه و أيب سعيد قاال [ و مثله ما جاء يف حديث التنزيل مفسرا فيما أخرجه النسائي 

هل من : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن اهللا عز و جل ميهل حىت ميضي شطر الليل األول مث يأمر مناديا يقول 
صححه أبو حممد عبد احلق و كل حديث ] تغفر يغفر له ؟ هل من سائل يعطى ؟ داع يستجاب له ؟ هل من مس

اشتمل على ذكر الصوت أو النداء فهذا التأويل فيه و أن ذلك من باب حذف املضاف و الدليل على ذلك ما ثبت 



  من قدم كالم اهللا تعاىل على ما هو مذكور يف كتاب الديانات 
و ليس يصدر هذا الكالم ] أنا الديان [ ل احلديث على ما ذكرمتوه فإن فيه ال وجه حلم: فإن قال بعض األغبياء 

  حقا و صدقا إال من رب العاملني 
إن امللك إذا كان يقول عن اهللا تعاىل و ينبئ عنه فاحلكم يرجع إىل اهللا رب العاملني و الدليل عليه أن : قيل له 

فليس يرجع إىل القارئ و إمنا القارئ ذاكر لكالم اهللا تعاىل و دال  }إين أنا اهللا { الواحد منا إذا تال قول اهللا تعاىل 
  عليه بأصواته و هذا بني و قد أتينا عليه يف الصفات من كتاب األسىن يف شرح أمساء اهللا احلسىن و صفاته العليا 

اب و و اختلف االناس يف حشر البهائم و يف قصاص بعضها من بعض فروي عن ابن عباس أن حشر الدو: فصل 
أن البهائم حتشر و تبعث قال أبو ذر و أبو : و روي عن ابن عباس يف رواية أخرى : الطري موهتا و قال الضحاك 

و } و إذا الوحوش حشرت { : هريرة و عمرو بن العاص و احلسن البصري و غريهم و هو الصحيح لقوله تعاىل 
خللق كلهم يوم القيامة البهائم و الطري و الدواب و كل حيشر اهللا ا: قال أبو هريرة } مث إىل رهبم حيشرون { قوله 

و { كوين ترابا فذلك قوله تعاىل حكاية عن الكفار : شيء فيبلغ من عدل اهللا أن يأخذ للجماء من القرناء مث يقول 
ائم إذا إن البه: و حنوه عن ابن عمر و عبد اهللا بن عمرو بن العاص و يف اخلرب } يقول الكافر يا ليتين كنت ترابا 

أي غبار } وجوه يومئذ عليها غربة { صارت ترابا يوم القيامة حول ذلك التراب يف وجوه الكفار فذلك قوله تعاىل 
و ما من دابة { راجع الكفار و ما ختلل من قوله تعاىل } مث إىل رهبم حيشرون { احلشر يف قوله تعاىل : و قالت طائفة 

كالم معترض و إقامة حجج و } أمم أمثالكم ما فرطنا يف الكتاب من شيء يف األرض و ال طائر يطري جبناحيه إال 
أما احلديث فاملقصود منه التمثيل على جهة تعظيم أمر احلساب و القصاص فيه حىت يفهم منه أنه ال بد لكل أحد 

حىت : قال منه و أنه ال حميص ملخلوق عنه و عضدوا ذلك مبا روي يف غري الصحيح عن بعض رواياته من الزيادة ف
يقاد للشاة اجلماء من الشاة القرناء و للحجر ملا ركب احلجر و العود ملا خدش العود قالوا فظهر من هذا أن 

املقصود التمثيل املفيد لالعتبار و التهويل ألن اجلمادات ال تعقل خطاهبا و ال عقاهبا و ثواهبا و مل يصر إليه أحد من 
األغبياء أجاب بعض من قال إهنا حتشر و تبعث بأن قال إن من احلكمة اإلهلية  العقالء و متخيلة من مجلة املعتوهني

  أن ال جيري أمر من أمور الدنيا و اآلخرة إال على سنة مسنونة و حكمة موزونة 
 و من قال هنا مبا قالته طائفة من املتومسة بالعلم املتسمة بالفقه و الفهم على الزعم أن اجلامد ال يفقه و احليوان غري
اإلنسان ال يعقل و إمنا هو منزل يف احليوان و لسان حال يف اجلامد و النامي و قال إن اهللا تعاىل يقول يف الضالني 

و لو كان عندها عقل أو فهم ما نزل بالكافر الفاسق إىل } إن هم إال كاألنعام بل هم أضل سبيال { املكذبني 
: قد وصفه باملوت و الصمم يف موضع التبصري و التذكري فقال  درجتها يف موضع التنقيص و التقصري و اهللا سبحانه

صم بكم عمي فهم } { أفأنت تسمع الصم أو هتدي العمي { و قال } و ال تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين { 
  } ال يرجعون 

ية النفس ليس األمر كما ذكرت و ال احلق على شيء مما زعمت و أنه ليس عليك من حيث الزعم و رؤ: قيل له 
يف درجة العلم أبدا من اآلية اليت وقفت فيها إىل اليت قبلها إن شئت فارجع بصرك يف الذي رأيت جتده قد وصفهم 
عز و جل باملوت و الصمم كما وصفهم بالعمى و البكم و ليسوا يف احلقيقة الظاهرة مبوتى و ال صم و ال بعميان و 

عن صفة اإلميان و حياة دار احليوان صم عن كلمة األحياء عمى عن ال بكم و إمنا هم أموات بالعقول و األذهان 
النظر يف مرآة وجوه األخالء كذلك وصف األنعام بضالل و ليست يف احلقيقة بضالل من حيث شرعتها و 

إىل قوله } و ما من دابة يف األرض { حكمتها إمنا ذلك من حيث قد كنا وافقنا فكيف يكون ذلك و اهللا تعاىل يقول 



فوربك لنحشرهم مجا غفريا و لنحاسنب حسابا يسريا و لو كان من عند غري اهللا و لوجدوا فيه اختالفا } حيشرون { 
كثريا و أنه تعاىل ال يسأل إال عاقال و ال حياسب إال مفضوال و ضال و إمنا جعل لكل موجود من موجوداته يف 

هلا أفالكا و آفاقا و ظلما و أضواء فكل يف فلكه و  أشتات اخلالئق و أجناس العوامل دار دنيا و دار أخرى و جعل
أفقه بليله و هناره و مسعه و بصره و علمه و فهمه و حاكم من عقله أو جهله و قائم بنحلته و حكمته و سنته و 
شرعته فأدىن و أعلى من الروحانية األقصى إىل اجلمادية األقسى فاملالئكة الروحانية يف مصافها ترانا من حيث ال 

رى و تعلم منا أكثر مما نعلم و إهنا لتشاهد من نقصنا و قلة عقلنا يف املوضع الذي جيب العلم به و إعمال العقل فيه ن
ما حتكم به علينا أكثر مما حنكم به على األنعام من قلة العقل و حتقيق املعرفة فمن نظر إىل األنعام وجدها من حيث 

 تعقل إال ميزا ما قدر ما تتسخر به و تتذلل طبعا فتلقن املراد منها من حنن ال من حيث فلكها و أفقها ال تسمع و ال
هذا الفن خاصة ال غري و أما ما حنن بسبيله من تصرفات و تعمالت فليس هلا ذلك من حيث الفلكية اليت أحازهتا 

و أما من حيث شرعتها عنا و األفقية اليت اقتطعتها منا فهي يف طرقاتنا ضالل و بتعمالتنا و أحوال تصرفاتنا جهال 
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حني أخذ اجلمل القضم الذي ند و امتنع حبائط [ و باطن رؤيتها فعارفة عقال 

بين النجار و غلب اخللق عن أخذه و الوصول إليه حىت جاء صلى اهللا عليه و سلم فلما مشي إليه ورآه اجلمل برك 
ض بني يديه تذلال و تسخريا فقال صلى اهللا عليه و سلم هات اخلطام فلما خطمه لديه و جعل مير مبشفره على األر

و رأى الناس يعجبون منه رد رأسه إليهم فقال أال تعجبون أو كما قال إنه ليس شيء بني السماء و األرض إال يعلم 
ما دابة إال [ لم أنه قال و ثبت يف الصحاح عن النيب صلى اهللا عليه و س] أين رسول اهللا غري عاصي اجلن و اإلنس 

ال يسمع مدى صوت املؤذن [ و قال صلى اهللا عليه و سلم ] و هي مصيخة بأذهنا يوم اجلمعة تنتظر قيام الساعة 
  ] جن و ال إنس و ال شجر و ال مدر و ال شيء إال شهد له يوم القيامة 

فظ له من حديث أيب سعيد اخلدري و قد خرجه مالك يف موطئه و ابن ماجه يف سننه و الل: قال املؤلف رمحه اهللا 
تقدم أن امليت يسمع صوته كل شيء إال اإلنسان و يف رواية إال الثقلني و األخبار يف هذا املعىن كثرية قد أتينا على 

مجلة منها يف هذا الكتاب فكل حيوان و مجاد حمشور ملا عنده من اإلدراك و املشاهدة و احلضور من حيث هي ال 
و هللا يسجد من يف السموات و األرض { و قال } و إن من شيء إال يسبح حبمده { ال اهللا تعاىل من حيث حنن ق

أمل تر أن اهللا يسجد له من يف السماوات و من { : و قال عز من قائل } طوعا و كرها و ظالهلم بالغدو و اآلصال 
ال إن هذا السجود و التسبيح لسان ال يق} يف األرض و الشمس و القمر و النجوم و اجلبال و الشجر و الدواب 

  حال ليس بلسان املقال فإنا نقول هذا جماز و اهللا سبحانه يقص احلق كما أخرب يف كتابه إن احلكم إال اهللا يقص احلق 
و من نظر بنور اهللا جاز العني إىل املعىن و حل الرمز و فك املعمى و هم إمنا نظروا من حيث هم و من حيث العقل 

ينظروا احلياة الفلكية من حيث هي فغابوا عن احلضور و مجدوا على القصور و من مل جيعل اهللا له نورا  البشري و مل
  فما له من نور 

هذا كله صحيح حلديث أيب سعيد اخلدري املذكور و هو صحيح و كذلك حديث أيب هريرة يف شهادة : قلت 
  ي يف شهادة املال صحيح و سيأيت األرض مبا عمل عليها و هو صحيح و كذلك حديث أيب سعيد اخلدر

عن عبد الرمحن بن مروان عن اهلزيل عن أيب ذر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه [ و قد روى ليث ابن أيب سليم 
  ] إن اهللا تعاىل ليقضني يوم القيامة هلهذ اجللحاء من هذه القرناء : مر بشاتني تنتطحان فقال 

عمرو بن احلارث عن بكر بن سوادة أن أبا سامل اجليشاين حدثه أن ثابت بن  و ذكر ابن وهب أخربين ابن هليعة و
فدخلت : أما و اهللا لوال يوم اخلصومة لسؤتك قال ثابت : طريف استأذن على أيب ذر فسمعه رافعا صوته يقول 



أو نفس حممد و الذين نفسي بيده [ هذه قلت و ما عليك إن رأيتك تضرهبا قال : فقلت ما شأنك يا أبا ذر ؟ قال 
  ] بيده لتسئلن الشاة فيما نطحت صاحبتها و ليسئلن اجلماد فيما نكب أصبع الرجل 

عن األعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أيب ذر قال رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم [ و روي عن شعبة 
لكن اهللا يدري و يقضي بينهما : هللا قال ال يا رسول ا: يا أبا ذر أتدري فيم تنتطحان ؟ قلت : شاتني تنتطحان فقال 

أخربين األعمش قال مسعت منذر الثوري حيدث : أخرجه أبو داود الطيالسي فقال حدثنا شعبة قال ] يوم القيامة 
إذا كان يوم القيامة مدت األرض : عن أصحاب له عن أيب ذر بلفظه و معناه و قال عمرو بن العاص رضي اهللا عنه 

جلن و اإلنس و الدواب و الوحوش فإذا كان ذلك اليوم جعل اهللا القصاص بني الدواب حىت مد األدمي و حشر ا
يقتص للشاة اجلماء من القرناء تنتطحها فإذا فرغ اهللا من القصاص بني الدواب قال هلا كوين ترابا فرياها الكافر 

  ] فيقول يا ليتين كنت ترابا 
و يف خرب الوحوش و البهائم حتشر يوم القيامة : يف التحبري له فقال و ذكر عبد الكرمي اإلمام أبو القاسم القشريي 

فتسجد هللا سجدة فتقول املالئكة ليس هذا يوم سجود هذا يوم الثواب و العقاب و تقول البهائم هذا سجود شكر 
و ال لعقاب و إمنا  مل حيشركم اهللا جل ثناؤه لثواب: حيث مل جيعلنا اهللا من بين آدم و يقال أن املالئكة تقول للبهائم 

  حيشركم تشهدون فضائح بين آدم ذكره القشريي يف امسه املقسط اجلامع و هذا قول ثابت فتأمله 
ظن بعض العلماء أن الصيام خمتص بعامله موفرا له أجره و ال يؤخذ منه شيء ملظلمة ظلمها متمسكا بقوله : فصل 
  ] الصيام يل و أنا أجزي به [ تعاىل 

إن النوم إذا مل : باب ترد قوله و أن احلقوق تؤخذ من سائر األعمال صياما كان أو غريه و قيل و أحاديث هذا ال
يكن معلوما ألحد و ال مكتوبا يف الصحف هو الذي يستره اهللا و خيبؤه عليه حىت يكون له جنة من العذاب 

ا عنهم و ال له ألن الصوم جنته فيطرحون أولئك عليه سيئاهتم فيذهب عنهم و يقيه الصوم فال يضر أصحاهبا لزواهل
  و هو تأويل حسن إن شاء تعاىل و ال تعارض و احلمد هللا : قال القاضي أبو بكر بن العريب يف سراج املريدين 

  باب 
عن صفوان بن سليم عن عدة من أبناء أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم عن آبائهم دنية عن رسول [ أبو داود 

أال من ظلم معاهدا أو انتقصه يف حقه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغري : لم قال اهللا صلى اهللا عليه و س
  صححه أبو حممد عبد احلق ] طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة 

  باب يف إرضاء اهللا تعاىل اخلصوم يوم القيامة

بينما : أيب هريرة رضي اهللا عنه قال  عن[ روينا يف األربعني و ذكره ابن أيب الدنيا يف كتاب حسن الظن باهللا تعاىل 
مم تضحك يا رسول : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ذات يوم جالس إذ رأيته ضحك حىت بدت ثناياه فقيل له 

رجالن من أميت جثيا بني يدي ريب عز و جل فقال أحدمها يا رب خذ يل مظلميت من أخي فقال اهللا : اهللا ؟ قال 
فقال يا رب ما بقي من حسنايت شيء فقال يا رب فليحمل من أوزاري و فاضت عينا  أعط أخاك مظلمته: تعاىل 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مث قال إن ذلك اليوم ليوم حيتاج الناس فيه إىل أن حتمل عنهم أوزارهم مث قال اهللا 
ملن هذا يا رب ؟ : لنعمة فقال تعاىل للطالب حقه ارفع بصرك فانظر إىل اجلنان فرفع بصره ما أعجبه من اخلري و ا

مب إذا ؟ قال بعفوك عن أخيك قال يا رب فإين قد : ملن أعطاين مثنه قال و من ميلك مثن ذلك ؟ قال أنت قال : فقال 
عفوت عنه قال خذ بيد أخيك فأدخله اجلنة مث قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فاتقوا اهللا و أصلحوا ذات 



  ] ني املؤمنني يوم القيامة بينكم فإن اهللا يصلح ب
جييء املؤمن يوم القيامة قد أخذه صاحب الدين فيقول ديين على هذا فيقول : و عن عبد الرمحن بن أيب بكرة قال 

فريضى هذا من دينه و يغفر هلذا و قال ابن أيب الدنيا و حدثين عبد اهللا : اهللا تعاىل أنا أحق من قضى عن عبدي قال 
قال بلغين أن اهللا تعاىل أوحى إىل بعض أنبيائه بيعين ما يتحمل املتحملون من أجلي و ما بن حممد بن إمساعيل 

يكابدون يف طلب مرضايت أتراين أنسى هلم عمال كيف و أنا أرحم الرامحني خبلقي لو كنت معاجال بالعقوبة أحدا أو 
منون كيف استوهبهم ممن ظلموه مث كانت العقوبة من شأين لعاجلت هبا القانطني من رمحيت و لو يرى عبادي املؤ

  أحكم ملن وهبهم باخللد املقيم يف جواري إذا ما اهتموم فضلي و كرمي 
و هذا لبعض الناس ممن أراد اهللا هبا أن ال يعذبه بل يعفو عنه و يغفر له و يرضى عنه خصمه و قد : قلت : فصل 

الذي أقلع عن الذنب فلم : و األواب } وابني غفورا إنه كان لأل{ يكون هذا يف الظاملني األوابني و هو قوله تعاىل 
يعد إليه كذا تأوله أبو حامد و هو تأويل حسن أو يكون ذلك فيمن يكون له خبيثة حسنة من عمل صاحل يغفر اهللا 

له به و يرضى خصماؤه كما تقدم و ظاهر حديث أنس اخلصوص بذينك الرجلني لقوله رجالن و لفظ التثنية ال 
خرجه مسلم و ليس هذا موضعه ] مثل املنافق كالشاة العابرة بني الغنمني : [ إال ما روي يف احلديث  يقتضي اجلمع

ينادي مناد [ و لو كان ذلك يف مجيع الناس ما دخل أحد النار و كذلك ما روي عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 
بته لكم و بقيت التبعات فتواهبوها و ادخلوا من حتت العرش يوم القيامة يا أمة حممد أما ما كان يل قبلكم فقد وه

  ما دخل أحد النار و هذا واضح فتأمله ] اجلنة برحتمي 

  باب أول من حياسب أمة حممد صلى اهللا عليه و سلم

أين : حنن آخر األمم و أول من حياسب يقال : عن ابن عباس عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال [ روى ابن ماجه 
فتفرج لنا األمم عن : [ و يف رواية عن ابن عباس رضي اهللا عنهما ] نبيها ؟ فنحن اآلخرون األولون األمة األمية و 

خرجه أبو ] كادت هذه األمة أن تكون أنبياء كلها : طريقنا فنمضي غرا حملجني من آثار الوضوء فتقول األمم 
  داود الطيالسي يف مسنده مبعناه و قد تقدم 

  الصالة و أول ما يقضى فيه بني: عبد من عمله باب أول ما حياسب عليه ال

  الدماء و يف أول من يدعى للخصومة : الناس 
أول ما يقضى بني الناس يوم القيامة : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن عبد اهللا بن مسعود قال [ مسلم 

حسن صحيح و للنسائي أيضا عنه أن هذا حديث : أخرجه البخاري أيضا و النسائي و الترمذي و قال ] يف الدماء 
  ] أول ما حياسب عليه العبد الصالة و أول ما يقضي بني الناس الدماء : [ رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

أنا أول من جيثو يوم القيامة بني يدي الرمحن للخصومة : عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه قال [ و يف البخاري 
هذان خصمان اختصموا { رزته هو وصاحباه الثالثة من كفار قريش قال أبو ذر و فيهم نزلت يريد قصته يف مبا] 

  اآلية و اخلرب هبذا مشهور صحيح خرجه البخاري و مسلم و غريمها } يف رهبم 
عن حممد بن كعب القرظي عن رجل من األنصار عن أيب هريرة قال حدثنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف [ و 

من أصحابه فيكون أول ما يقضى بينهم يف الدماء و يأيت كل قتيل قتل يف سبيل اهللا فيأمر اهللا كل من قتل  طائفة
فيم : يا رب سل هذا فيم قتلين ؟ فيقول اهللا تعاىل له ـ و هو أعلم ـ : فيحمل رأسه و تشخب أوداجه دما فيقول 



تعست مث ال تبقى قتلة إال قتل هبا و ال مظلمة ظلمها : ىل فيقول اهللا تعا: رب قتلته لتكون العزة يل : قتلته ؟ فيقول 
خرجه الغيالين أبو طالب حممد بن حممد بن ] إال أخذ هبا و كان يف مشيئة اهللا تعاىل إن شاء عذبه و إن شاء رمحه 

  إبراهيم بن غيالن عن أيب بكر حممد بن عبد اهللا بن إبراهيم بن عبد اهللا البزار املعروف بالشافعي 
دثنا أبو قالبة عبد امللك بن حممد الرقاشي حدثنا أبو عاصم الضحاك عن خملد حدثنا إمساعيل بن رافع عن حممد ح[ 

بن زياد عن حممد بن كعب و خرجه إمساعيل بن إسحاق القاضي من حديث نافع بن جبري بن مطعم عن عبد اهللا بن 
قتول معلقا رأسه بإحدى يديه متلببا قاتله بيده يأيت امل: مسعت نبيكم صلى اهللا عليه و سلم يقول : عباس قال 

تعست و : هذا قتلين فيقول اهللا تعاىل للقاتل : األخرى تشخب أوداجه دما حىت يوقفا فيقول املقتول هللا سبحانه 
  ] يذهب به إىل النار 

وائل عن عبد  حدثنا محاد بن سلمة عن عاصم عن أيب: و خرجه ابن املبارك موقوفا على عبد اهللا بن مسعود قال 
  اهللا فذكر معناه 

حدثنا شبابة قال حدثنا ورقاء بن عمر : حدثنا احلسن بن حممد الزعفراين قال [ و خرجه الترمذي يف جامعه قال 
جييء املقتول بالقاتل يوم القيامة ناصيته و : عن عمرو بن دينار عن ابن عباس عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

  هذا حديث حسن غريب : قال ] يا رب قتلين هذا حىت يدينه من العرش : تشخب دما يقول رأسه بيده و أوداجه 
بلغين أن أول ما ينظر فيه من عمل املرء الصالة فإن قبلت منه نظر فيما بقي من : مالك عن حيىي بن سعيد قال 

  عمله و إن مل تقبل منه مل ينظر يف شيء من عمله 
عن أيب [ وفا بالغا فقد رواه أبو داود الترمذي و النسائي مرفوعا هبذا املعىن و هذا احلديث و إن كان موق: قلت 

أول ما حياسب به الناس يوم القيامة من أعماهلم الصالة : هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 
ت تامة كتبت له تامة و إن كان انظروا يف صالة عبدي أمتها أم أنقصها فإن كان: قال يقول ربنا عز و جل ملالئكته 

انظروا هل لعبدي من تطوع فإن كان له تطوع قال أمتوا لعبدي فريضته من تطوعه مث تؤخذ : انتقص منها شيئا قال 
  األعمال على ذلك لفظ أيب داود و قال الترمذي حديث حسن غريب و خرجه ابن ماجه أيضا 

إكمال الفريضة من التطوع فإمنا يكون ذلك و اهللا أعلم فيمن سها أما : قال أبو عمر بن عبد الرب رمحه اهللا : فصل 
عن فريضة فلم يأت هبا أو مل حيسن ركوعها و سجودها و مل يدر قدر ذلك و أما من تعمد تركها أو شيئا منها مث 
عه و ذكرها فلم يأت هبا عامدا و اشتغل بالتطوع عن أداء فرضه و هو ذاكر له فال تكمل له فريضته تلك من تطو

  اهللا أعلم 
عن عمرو بن قيس السكري عن ] و قد روي من حديث الشاميني يف هذا الباب حديث منكر يرويه حممد بن محري 

من صلى صالة مل يكمل فيها ركوعه و سجوده و خشوعه : عبد اهللا بن قرط عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 
ذا ال حيفظ عن النيب صلى اهللا عليه و سلم إال من هذا الوجه و ه: قال أبو عمرو [ زيد فيها من تسبيحاته حىت تتم 

  ليس بالقوي و إن كان صح كان معناه أخرج من صالة قد أمتها عند نفسه و ليس يف احلكم بتامة 
ينبغي لإلنسان أن حيافظ على أداء فرضه فيصليه كما أمر من إمتام ركوع و سجود و حضور قلب فإن غفل : قلت 

فيجتهد بعد ذلك يف نفله و ال يتساهل فيه و ال يف تركه و من ال حيسن أن يصلي الفرض  عن شيء من ذلك
فأحرى أن ال حيسن النفل ال جرم بل تنفل الناس يف أشد ما يكون من النقصان و اخللل يف التمام خلفة النفل عندهم 

م بنفله كذلك بل فرضه إذ ينقره نقر و هتاوهنم به و لعمر اهللا لقد يشاهد يف الوجود من يشار إليه و يظن به العل
الديك فكيف باجلهال الذمي ال يعلمون و إذا كان هذا فكيف يكمل هبذا النفل ما نقص من الفرض هيهات هيهات 



فخلف من بعدهم خلف أضاعوا { : فاعلموه أن الصالة إذا كانت هبذه الصفة دخل صاحبها يف معىن قوله تعاىل ! 
التضييع للصالة هو أن ال يقيم : و قال مجاعة من العلماء ! } سوف يلقون غيا الصالة و اتبعوا الشهوات ف

حدودها من مراعاة وقت وطهارة و متام ركوع و سجود و حنو ذلك و هو مع ذلك يصليها و ال ميتنع من القيام هبا 
  فأما من تركها أصال و مل يصلها فهو كافر : يف وقتها و غري وقتها قالوا 

ال جتزئ صالة ال يقيم : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن أيب مسعود األنصاري قال ] و روى الترمذي 
حديث حسن صحيح و العمل على هذا عند أهل العلم من : و قال [ الرجل فيها صلبه يف الركوع و السجود 

  و السجود أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم و من بعدهم يرون أن يقيم الرجل صلبه يف الركوع 
من مل يقم صلبه يف الركوع و السجود فصالته فاسدة حلديث النيب صلى اهللا عليه : قال الشافعي و أمحد و إسحاق 

  [ ال جتزئ صالة ال يقيم الرجل فيها صلبه يف الركوع و السجود ] و سلم 
قضى صالته قال له و روى البخاري عن زيد بن وهب عن حذيفة و رأى رجال ال يتم ركوعه و ال سجوده فلما 

ما صليت و لو مت مت على غري سنة حممد صلى اهللا عليه و سلم و أخرجه النسائي أيضا عنه عن حذيفة : حذيفة 
ما صليت و : منذ كم تصلي هذه الصالة ؟ قال منذ أربعني عاما قال : أنه رأى رجال يصلي فخفف فقال له حذيفة 

إن الرجل ليخفف الصالة و يتم و حيسن و : طرة النيب مث قال لو مت و أنت تصلي هذه الصالة ملت على غري ف
أضاعوا { : األخبار يف هذا املعىن كثرية جدا قد أتينا عليها يف غري هذا الباب و هي تبني لك املراد من قوله تعاىل 

  } الصالة 
العبد يوم القيامة صالته  أول ما حياسب عليه: عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ] و روى النسائي 

انظروا هل جتدون له من تطوع يكمل له ما ضيع من : فإن وجدت تامة كتبت تامة و إن كان انتقص منها شيئا قال 
و من ضيعها فهو : و هذا نص و قال أبو عمر رضي اهللا عنه [ فريضته من تطوعه مث سائر األعمال جتري على ذلك 

  ملا سواها أضيع 
ار بقول من قال إن الواجب من أركان الصالة و من الفصل بني أركاهنا أقل ما ينطلق عليه االسم و ال اعتب: قلت 

عن ابن القاسم ألن من اقتصر على ] و هو أبو حنيفة و أشار إىل ذلك القاضي عبد الوهاب يف تلقينه و هو يروي 
السالم تلك صالة املنافقني جيلس  ذلك صدق عليه أنه نقر الصالة فدخل يف الذم املترتب على ذلك بقوله عليه

رواه مالك يف موطئه و [ يرقب الشمس حىت إذا كانت بني قرين الشيطان قام فنقر أربعا ال يذكر اهللا فيها إال قليال 
أما الركوع فعظموا : ] مسلم يف صحيحه و األحاديث الثابتة تقضي بفساد صالته كما بيناه مع قوله عليه السالم 

  خرجه مسلم [ السجود فاجتهدوا يف الدعاء فقمن أن يستجاب لكم فيه الرب و أما 
ما : عن حيىي بن سعيد عن النعمان بن مرة األنصاري أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ] و يف موطأ مالك 

واحش و هن ف: و ذلك قبل أن ينزل فيهم قالوا اهللا و رسوله أعلم قال : ترون يف الشارب و السارق و الزاين قال 
ال يتم ركوعها : يا رسول اهللا و كيف يسرق صالته ؟ قال : فيهن عقوبة و أسوأ السرقة الذي يسرق صالته قالوا 

  [ و ال سجودها 
حدثنا حممد بن مسلم بن أيب الوضاح عن األحوص بن حكيم عن : ] و روى أبو داود الطيالسي يف مسنده قال 

إذا أحسن الرجل الصالة فأمت : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  :خالد بن معدان عن عبادة بن الصامت قال 
الصالة حفظك اهللا كما حفظين فترفع و إذا أساء الصالة فلم يتم ركوعها و ال : ركوعها و سجودها قالت 

ضيعك اهللا كما ضيعتين فتلف كما يلف الثوب اخللق فيضرب هبا وجهه فمن مل حيافظ : سجودها قالت الصالة 



أوقات الصالة مل حيافظ على الصالة كما أن من مل حيافظ على وضوئها و ركوعها و سجودها فليس مبحافظ  على
عليها و من مل حيافظ عليها فقد ضيعها و من ضيعها فهو ملا سواها أضيع كما أن من حافظ عليها حفظ دينه و ال 

  دين ملن ال صالة له 
  باب منه 

إن اهللا ليسأل العبد يوم : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول : ل عن أيب سعيد اخلدري قا[ ابن ماجه 
يا رب رجوتك و فرقت من : القيامة حىت يقول له ما منعك إذا رأيت املنكر أن تنكره فإذا لقن اهللا عبدا حجته قال 

  ] الناس 
قال : عن أيب سعيد اخلدري قال  حدثنا سفيان بن زيد عن عمرو بن مرة عن أيب البختري: [ و رواه الفريايب قال 

ال حيقرن أحدكم نفسه إذا رأى أمر اهللا عليه فيه مقال فال يقول فيه فيقول يوم : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
إياي كنت أحق أن ختاف : القيامة ما منعك إذا رأيت كذا و كذا أن تقول فيه فيقول له أي ريب خفت الناس فيقال 

: حدثنا زهري قال : نصر و رواه أمحد بن عبد اهللا بن يونس أبو عبد اهللا الريبوعي الكويف قال قال الوائلي أبو ] 
حدثنا عمر بن قيس عن عمرو بن مرة املعىن واحد و هذا حمفوظ من الطريقني عن عمرو بن مرة و خمرجه من 

  الكوفة 
  باب منه 

ل كتابه حدثنا عبد اهللا بن حممد بن زكريا حدثنا حدثنا عبد اهللا حممد بن جعفر من أص: [ ذكر أبو نعيم احلافظ 
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و : إمساعيل بن عمرو حدثنا مندل عن أسد بن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس قال 

ال يقفن أحدكم على رجل يضرب ظلما فإن اللعنة تنزل من السماء على من حضره إذا مل تدفعوا عنه و ال : سلم 
هذا حديث ] لى رجل يقتل ظلما فإن اللعنة تنزل من السماء على من حضره إذا مل تدفعوا عنه يقفن أحدكم ع

  غريب من حديث أسد و عكرمة مل يروه عنه فيما أعلم إال مندل بن علي الغنوي 

  باب ما جاء يف شهادة أركان الكافر و املنافق عليهما و لقائهما اهللا عز و

  جل 
يوم { : و قال } تم على أفواههم و تكلمنا أيديهم و تشهد أرجلهم مبا كانوا يكسبون اليوم خن{ : قال اهللا تعاىل 

اآلية و } و قالوا جللودهم مل شهدمت علينا { : و قال } تشهد عليهم ألسنتهم و أيديهم و أرجلهم مبا كانوا يعملون 
جتيئون يوم :  عليه و سلم قال حديث معاوية بن حيدة القرشي أن النيب صلى اهللا[ ذكر أبو بكر بن أيب شيبة من 

  و قد تقدم ] القيامة على أفواهكم الفدام و أول ما يتكلم من اإلنسان فخذه و كفه 
هل تدرون مل أضحك ؟ : كنا عند رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم نضحك فقال : عن أنس بن مالك قال [ مسلم 

فإين : بال قال : يقول : يقول يا رب أمل جترين من الظلم ؟ قال من خماطبة العبد ربه : اهللا و رسوله أعلم قال : قلنا 
كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا و بالكرام الكاتبني شهودا قال فيختم : ال أجيز على نفسي إال شاهدا مين قال 

حقا فعنكن فيقول بعدا لكن و س: مث خيلى بينه و بني الكالم قال : على فيه فيقال ألركانه انطق فتنطق بأعماله قال 
يؤتى بالعبد يوم : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن أيب سعيد و أيب هريرة قاال [ الترمذي ] كنت أناضل 
أمل أجعل لك مسعا و بصرا و ماال و ولدا و سخرت لك األنعام و احلرث و ترأس و تربع فكنت : القيامة فيقول 

قال هذا حديث صحيح غريب و ] اليوم أنساك كما أنسيتين : ال فيقول : تظن أنك مالقي يومك هذا ؟ فيقول 



  أخرجه مسلم عن أيب هريرة بأطول من هذا و قد تقدم 
جياء بالكافر يوم القيامة فيقال له أرأيت لو كان : عن أنس بن مالك أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال [ البخاري 

و أخرجه ] قد كنت سئلت ما هو أيسر من ذلك : ال له نعم فيق: لك ملك األرض ذهبا كنت تفتدى به ؟ فيقول 
  ] كذبت قد سئلت ما هو أيسر من ذلك ] [ قد كنت [ مسلم و قال بدل 

  : حيتمل وجهني ] فأول مايتكلم من اإلنسان فخذه [ قوله عليه السالم : فصل 
هذا كتابنا ينطق عليكم {  :أن يكون ذلك زيادة يف الفضيحة و اخلزي على ما نطق به الكتب يف قوله : أحدمها 

ألنه كان يف الدنيا جياهر بالفواحش و خيلو قلبه عندها من ذكر اهللا تعاىل فال يفعل ما بفعل خائفا مشفقا } باحلق 
  فيجزيه اهللا مبجاهرته بفحشه على رؤوس األشهاد 

اهللا على فيه عند ذلك و  أن يكون هذا فيمن يقرأ كتابه و ال يعرف مبا ينطق به بل جيحد فيختم: و الوجه اآلخر 
تنطق منه اجلوارح اليت مل تكن ناطقة يف الدنيا فتشهد عليه سيئاته و هذا أظهر الوجهني يدل عليه أهنم يقولون 
جللودهم أي لفروجهم يف قول زيد بن أسلم مل شهدمت علينا ؟ فتمردوا يف اجلحود فاستحقوا من اهللا الفضح و 

  اإلخزاء نعوذ باهللا منهما 
أي ترأس على قومك بأن يكون رئيسا عليهم و يأخذ الربع مما حيصل هلم ] و تركتك ترأس و تربع [ قوله  :فصل 

  : من الغنائم و الكسب و كانت عادهتم أن أمراءهم كانوا يأخذون من الغنائم الربع و يسمونه املرباع قال شاعرهم 
  )  و حكمك و النشيطة و الفضول... لك املرباع منها و الصفايا ( 

  : و قال آخر 
  ) عشرون و هو يعد يف األحياء ... منا الذي ربع اجليوش لصلبه ( 

  ربع يف اجلاهلية و مخس يف اإلسالم : ربع اجليش يربعه إذا أخذ ربع الغنيمة قال األصمعي : يقال 
  اليوم أنساك كما نسيتين أي اليوم أتركك يف العذاب كما تركت عباديت و معرفيت : و قوله 

فلنسألن الذين أرسل إليهم { : نعم بدليل ما ذكرنا و قد قال تعاىل : فهل يلقى الكافر ربه و يسأله ؟ قلنا : قيل فإن 
و { و قال } أولئك يعرضون على رهبم { : و قال } و لو ترى إذ وقفوا على رهبم { : يف أحد التأويلني و قال } 

و قال الذين كفروا { : و قال } مث إن علينا حساهبم * ياهبم إن إلينا إ{ : اآليتني و قال } عرضوا على ربك صفا 
و اآلي يف هذا } و ليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون { إىل قوله } للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا و لنحمل خطاياكم 

  املعىن كثري 
و : [ و قال عليه السالم } يعرف اجملرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي و األقدام { قد قال اهللا تعاىل : فإن قيل 

  ] وكلت بثالث بكل جبار عنيد و كل من جعل مع اهللا إهلا آخر و باملصورين : خيرج عنق من النار فيقول 
هذا حيتمل أن يكون يكون بعد الوزن و احلساب و تطاير الكتب يف اليمني و الشمال و تعظيم اخللق كما : قلنا 

فإهنم كانوا موحدين فال بد هلم من سؤال و حساب و بعده يكونون أشد و باملصورين : تقدم و يدل عليه قوله 
  : الناس عذابا و إن كانوا كافرين مشركني فيكون ذكرهم تكرارا يف الكالم على أنا نقول 

ذكر اهللا تعاىل احلساب مجلة و جاءت األخبار بذلك و يف بعضها ما يدل على أن كثريا من : قال بعض العلماء 
فرقة الحياسبون أصال و فرقة حتاسب حسابا يسريا : لون اجلنة بغري حساب فصار الناس إذا ثالث فرق املؤمنني يدخ

و مها من املؤمنني و فرقة حتاسب حسابا شديدا يكون منها مسلم و كافر و إذا كان من املؤمنني من يكون أدىن إىل 
  فيدخله النار بغري حساب رمحة اهللا فال يبعد أن يكون من الكفار من هو أدىن إىل غضب اهللا 



و قد ذكر ابن املبارك يف دقائقه عن شهر بن حوشب عن ابن عباس أن بعد أخذ النار هؤالء تنشر الصحف و 
  توضع املوازين و تدعى اخلالئق للحساب 

و } و ال يسأل عن ذنوهبم اجملرمون { : و قال } كال إهنم عن رهبم يومئذ حملجوبون { : فقد قال تعاىل : فإن قيل 
  و هذا يتناول بعمومه مجيع الكفار } و ال يكلمهم اهللا { : قال 
القيامة مواطن فموطن يكون فيه سؤال و كالم و موطن ال يكون ذلك فال يتناقض اآلي و األخبار و اهللا : قلنا 

  املستعان 
لون سؤاال شفا و راحة ال يسأ: القيامة مواطن يسأل يف بعضها و ال يسأل يف بعضها و قال ابن عباس : قال عكرمة 

* فوربك لنسألنهم أمجعني { : و إمنا يسألون سؤال تقريع و توبيخ مل عملتم كذا و كذا و القاطع هلذا قوله تعاىل 
  } عما كانوا يعملون 

و قد قيل إن الكفار حياسبون بالكفر باهللا الذي كان طول العمر دثارهم : قال أهل التأويل عن ال إله إال اهللا 
و كل داللة من دالئل اإلميان خالفوها و عاندوها فإهنم يبكتون عليها و يسألون عنها عن الرسل و  وشعارهم

  تكذيبهم إياهم لقيام الدالئل على صدقهم 
و قال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا و لنحمل خطاياكم و ما هم حباملني من خطاياهم من { : و قال تعاىل 

و اآلي يف هذا } ليحملن أثقاهلم و أثقاال مع أثقاهلم و ليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون  و* شيء إهنم لكاذبون 
إىل آخرها تبني له الصواب يف ذلك و احلمد هللا } فإذا نفخ يف الصور { املعىن كثرية و من تأمل آخر سورة املؤمنني 

  على ذلك 
تنشر : إن بعد أخذ النار هؤالء الثالثة : هللا عنهما و ذكر ابن املبارك عن شهر بن حوشب عن ابن عباس رضي ا
  ضغفه مسلم يف كتابه و غريه : الصحف و توضع املوازين و يدعى اخلالئق للحساب و شهر 

ال حياسب رجل يوم القيامة إال دخل اجلنة : فقد ذكر الاللكائي يف سننه عن عائشة رضي اهللا عنها قالت : فإن قيل 
منا يراد للثواب و اجلزاء و ال حسنات للكافر فيجازي عليها حبسابه و ألن احملاسب له هو و ألن احلساب إ: قالوا 

  } و ال يكلمهم اهللا يوم القيامة { : اهللا تعاىل و قد قال 
[ ما روي عن عائشة قد خالفها غريها يف ذلك لآليات و األحاديث الواردة يف ذلك و هو الصحيح و معىن : قلنا 

و قد قيل إن معىن قوله } اخسؤوا فيها وال تكلمون { و يف التنزيل : أي مبا حيبونه قال الطربي ] ال يكلمهم اهللا 
سؤال التعرف لتمييز املؤمنني من } ال يسأل عن ذنبه إنس و ال جان } { و ال يسأل عن ذنوهبم اجملرمون { : تعاىل 

قال ما كان دينك و ما كنت تصنع يف الدنيا حىت الكافرين أي أن املالئكة ال حتتاج أن تسأل أحدا يوم القيامة أن ي
يتبني هلم بإخباره عن نفسه أنه مان مؤمنا أو كان كافرا لكن املؤمنني يكونون ناضري الوجوه منشرحي الصدور و 

يكون املشركون سود الوجوه زرقا مكروبني فهم إذا كلفوا سوق اجملرمني إىل النار و متيزهم يف املوقف كفتهم 
تعرف أدياهنم و من قال هذا فيحتمل أن يقول إن األمر يوم القيامة يكون خبالف ما هو كائن قبله  مناظرهم عن

على ما وردت به األخبار من سؤال امللكني امليت إذا دفن و انصرف الناس عنه فيسألونه عن ربه و دينه و نبيه أي 
عن هذا الستغنائهم مبناظرهم عما وراءها و من قاله  إذا كان يوم القيامة مل تسأل املالئكة عند احلاجة إىل متييز فريق

أخرب أهنم يسأهلم عن أعماهلم وهذه اآلية يف } عما كانوا يعملون * فوربك لنسألنهم أمجعني { : حيتج بقوله تعاىل 
د الكافرين و من قال يسأهلم عن أصل كفرهم مث عن جتريدهم إياه كل وقت باستهزائهم بآيات اهللا تعاىل و رسله فق

  سأهلم عما كانوا يعملون و ذلك هو املراد 



  باب ما جاء يف شهادة األرض و الليايل و األيام مبا عمل فيها و عليها و يف

  و جاءت كل نفس معها سائق و شهيد : شهادة املال على صاحبه و قوله تعاىل 
يومئذ حتدث { م هذه اآلية قرأ رسول اهللا صلى اهللا عليه و سل: عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال [ الترمذي 
فإن أخبارها أن تشهد على كل عبدا أو أمة : اهللا و رسوله أعلم قال : أتدرون ما أخبارها ؟ قالوا : قال } أخبارها 

  هذا حديث حسن صحيح غريب : قال ] عمل يوم كذا كذا و كذا فهذه أخبارها : مبا عمل على ظهرها تقول 
ليس من يوم يأيت على ابن : عقل بن يسار عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال عن معاوية بن قرة عن م[ أبو نعيم 

يا ابن آدم أنا خلق جديد و أنا فيما تعمل عليك غدا شهيد فاعمل يف خريا أشهد لك به غدا : آدم إال ينادي فيه 
يد العمى و ال أعلمه غريب من حديث معاوية تفرد عنه ز] فإين لو قد مضيت مل ترين أبدا و يقول الليل مثل ذلك 

  مرفوعا عن النيب إال هبذا اإلسناد 
من سجد يف موضع عن شجر أو حجر شهد له عند اهللا يوم : ابن املبارك عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص قال 

مسعت عثمان بن : مسعت أبا عيسى حيىي بن رافع يقول : و أخربين ابن أيب خالد رضي اهللا عنه قال : القيامة قال 
و جاءت كل نفس معها سائق و { : وقال تعاىل } و جاءت سكرة املوت باحلق { : يقول : ن رضي اهللا عنه عفا

  سائق يسوقها إىل أمر اهللا و شاهد يشهد عليها مبا عملت : قال } شهيد 
و و إن هذا املال خضر حلو : من حديث أيب سعيد اخلدري عن النيب صلى اهللا عليه و سلم و فيه [ و خرج مسلم 

نعم صاحب السلم هو ملن أعطى منه املسكني و اليتيم و ابن السبيل أو كما قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و 
إنه من يأخذه بغري حقه كالذي يأكل و ال يشبع و يكون عليه شهيدا يوم القيامة و قد تقدم أنه ال يسمع مدى 

رواه أبو سعيد اخلدري عن ] ال شهد له يوم القيامة صوت املؤذن جن و ال إنس و ال شجر و ال حجر و ال مدر إ
  النيب صلى اهللا عليه و سلم و رواه األئمة مالك و غريه 

فتفكر يا أخي و إن كنت شاهدا عدال بأنك مشهود عليك يف كل أحوالك من فعلك و مقالك و : قال املؤلف 
ال { يغيب عنه زمان و ال أين قال اهللا تعاىل أعظم الشهود لديك املطلع عليك الذي ال ختفى عليه خافية عني و ال 

فاعمل عمل من يعلم أنه راجع إليه و فادم عليه جيازي } تعملون من عمل إال كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه 
  على الصغري و الكبري و القليل و الكثري سبحانه ال إله إال هو 

  القيامة باب ال يشهد العبد على شهادة يف الدنيا إال شهد هبا يوم

أخربنا رشدين بن سعد عن عمرو بن احلارث عن سعيد ابن أيب هالل عن سليمان بن راشد أنه : ابن املبارك قال 
بلغه أن امرأ ال يشهد على شهادة يف الدنيا إال شهد هبا يوم القيامة على رؤوس األشهاد و ال ميتدح عبدا يف الدنيا 

ستكتب { هذا صحيح يدل على صحته من الكتاب قول احلق : قلت إال امتدحه يوم القيامة على رؤوس األشهاد 
  و اهللا أعلم } ما يلفظ من قول إال لديه رقيب عتيد { : و قوله } شهادهتم و يسألون 

  باب ما جاء يف سؤال األنبياء و يف شهادة هذه األمة لألنبياء على أممهم

: و قال } فلنقصن عليهم بعلم و ما كنا غائبني * ملرسلني فلنسألن الذين أرسل إليهم و لنسألن ا{ : قال اهللا تعاىل 
يف تفسريها كانوا قد : قيل } ماذا أجبتم : فيقول { فيبدأ باألنبياء عليهم السالم } فوربك لنسألنهم أمجعني { 



 ال{ : علموا و لكن ذهبت عقوهلم و عزبت أفهامهم و نسوا من شدة اهلول و عظيم اخلطب و صعوبة األمر فقالوا 
إن اهليبة تأخذ مبجامع : مث يقرهبم اهللا تعاىل فيدعى نوح عليه السالم و يقال } علم لنا إنك أنت عالم الغيوب 

قلوهبم فيذهلون عن اجلواب مث إن اهللا يثبتهم و حيدث هلم ذكرا فيشهدون مبا أجابت به أممهم و يقال إمنا قالوا ذلك 
و األول } نفسي و ال أعلم ما يف نفسك إنك أنت عالم الغيوب  تعلم ما يف{ تسليما كما فعل املسيح يف قوله 

  أصح ألن الرسل يتفاضلون و املسيح من أجلهم ألنه كلمة اهللا و روحه قاله أبو حامد 
حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن أيب صاحل عن أيب : [ و خرج ابن ماجه حدثنا أبو كريب و أمحد بن سنان قاال 

جييء النيب يوم القيامة و معه الرجل و جييء النيب و معه : هللا صلى اهللا عليه و سلم قال رسول ا: سعيد قال 
نعم فيدعى قومه فيقال : هل بلغت قومك ؟ فيقول : الرجالن و جييء النيب و معه الثالثة و أكثر من ذلك فيقال له 

أمة حممد صلى اهللا عليه و سلم  حممد و أمته فتدعى: من يشهد لك ؟ فيقول : ال فيقال : هل بلغكم ؟ فيقولون : 
أخربنا نبينا صلى اهللا عليه و سلم : و ما علمكم بذلك ؟ فيقولون : نعم فيقول : هل بلغ هذا ؟ فيقولون : فيقال 

و كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على { : بذلك أن الرسل قد بلغوا فصدقناه قال فذلك قوله تعاىل 
  ] } شهيدا  الناس و يكون الرسول عليكم
يدعى نوح يوم : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن أيب سعيد اخلدري قال [ و ذكره البخاري أيضا مبعناه 

ما : هل بلغكم ؟ فيقولون : نعم فيقال ألمته : هل بلغت ؟ فيقول : لبيك و سعديك يارب فيقول : القيامة فيقول 
و كذلك { : حممد و أمته فيشهدون أنه قد بلغ فذلك قوله : ل من يشهد لك ؟ فيقو: أتانا من نذير فيقول 

  ] } جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس و يكون الرسول عليكم شهيدا 
أخربين ابن أنعم : أخربين رشدين ابن سعد قال : [ أخرجه ابن املبارك يف رقائقه مرسال بأطول من هذا فقال 

إذا مجع اهللا عباده يوم القيامة كان أول : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : قال املغافري عن حبان بن أيب جبلة 
نعم قد بلغت : ما فعلت يف عهدي هل بلغت عهدي ؟ فيقول : من يدعى إسرافيل عليه السالم فيقول له ربه 

بلغين فيخلي عن  نعم يا رب قد: هل بلغك إسرافيل عهدي ؟ فيقول : جربيل فيدعى جربيل عليه السالم فيقول 
هل بلغكم : نعم قد بلغت الرسل فيدعي الرسل فيقول : إسرافيل و يقال جلربيل هل بلغت عهدي ؟ فيقول جربيل 

قد بلغنا أممنا : نعم فيخلي عن جربيل مث يقال للرسل هل بلغكم عهدي ؟ فيقولون : جربيل عهدي ؟ فيقولون 
إن لنا عليهم : فمنهم املصدق و منهم املكذب فتقول الرسل  هل بلغكم الرسل عهدي ؟: فتدعى األمم فيقال هلم 

: من يشهد لكم ؟ فيقولون حممد و أمته فتدعى أمة حممد فيقول : شهودا يشهدون أن قد بلغنا مع شهادتك فيقول 
نعم رب شهدنا أن قد بلغوا فتقول تلك : تشهدون أن رسلي هؤالء قد بلغوا عهدي إىل من أرسلوا إليه ؟ فيقولون 

ربنا بعثت : كيف تشهدون على من مل تدركوا ؟ فيقولون : األمم كيف يشهد علينا من مل يدركنا فيقول هلم الرب 
: إلينا رسوال و أنزلت إلينا عهدك و كتابك و قصصك علينا إهنم قد بلغوا فشهدنا مبا عهدت إلينا فيقول الرب 

لتكونوا شهداء على الناس و { و الوسط العدل } و كذلك جعلناكم أمة وسطا { : صدقوا فذلك قوله عز و جل 
  فبلغين أنه يشهد يومئذ أمة حممد إال من كان يف قلبه حنة على أخيه : قال ابن أنعم ] } يكون الرسول عليكم شهيد 

و الوسط العدل مث يدعى غريه من األنبياء : و ذكر هذا اخلرب أبو حممد يف كتاب العاقبة له فذكر بعد قوله : قلت 
ات اهللا عليهم أمجعني مث ينادي كل إنسان بامسه واحدا واحدا و يسألون واحدا واحدا و تعرض أعماهلم على صلو

  رب العزة جل جالله قليلها و كثريها حسنها و قبيحها 
و ذكر أبو حامد يف كتاب كشف علوم اآلخرة أن هذا يكون بعد ما حيكم اهللا تعاىل بني البهائم و : قال املؤلف 



{ كونوا ترابا فتسوى هبم األرض و حينئذ : ماء من القرناء و يفصل بني الوحش و الطري مث يقول هلم يقتص للج
مث خيرج } يا ليتين كنت ترابا { : و يتمىن الكافر فيقول } يود الذين كفروا و عصوا الرسول لو تسوى هبم األرض 

أين ما سطرت فيك من : رج عظيم فيقول اهللا تعاىل أين اللوح احملفوظ ؟ فيؤتى به له ه: النداء من قبل اهللا تعاىل 
يارب نقله مين الروح األمني فيؤتى به يرعد و تصك ركبتاه فيقول اهللا : توارة و زبور و إجنيل و فرقان ؟ فيقول 

فما : نعم يا رب قال : يا جربيل هذا اللوح احملفوظ يزعم أنك نقلت منه كالمي و وحىي أصدق ؟ قال : تعاىل 
أهنيت التوراة إىل موسى و أهنيت الزبور إىل داود و أهنيت اإلجنيل إىل عيسى و أهنيت الفرقان إىل : ه ؟ قال فعلت في

حممد عليه السالم و أهنيت إىل كل رسول رسالته و إىل أهل الصحف صحائفهم فإذا بالنداء يا نوح فيؤتى به يرعد 
ما فعلت مع قومك ؟ قال : صدق فقيل له :  قال يانوح زعم جربيل أنك من املرسلني: و تصطك فرائصه فيقول 

هذا أخوكم : دعوهتم ليال هنارا فلم يزدهم دعائي إال فرارا فإذا بالنداء يا قوم نوح فيؤتى هبم زمرة واحدة فيقال 
 يا نوح ألك: يا ربنا كذب ما بلغنا من شيء و ينكرون الرسالة فيقول اهللا : نوح يزعم أنه بلغكم الرسالة فيقولون 

كيف و حنن أول األمم و هم آخر األمم ؟ فيؤتى : نعم يا رب بينيت عليهم حممد و أمته فيقولون : بينة ؟ فيقول 
بالنيب صلى اهللا عليه و سلم فيقول يا حممد هذا نوح يستشهد فيشهد له تبليغ الرسالة فيقرأ صلى اهللا عليه و سلم 

قد وجب عليكم احلق و حقت كلمة : ل اجلليل جل جالله إىل آخر السورة فيقو} إنا أرسلنا نوحا إىل قومه { 
أين هود ؟ فيفعل : العذاب على الكافرين فيؤمر هبم زمرة واحدة إىل النار من غري وزن عمل و ال حساب مث ينادي 

{ قوم هود مع هود كما فعل قوم نوح مع نوح فيستشهد عليهم بالنيب صلى اهللا عليه و سلم و خيار أمته فيتلو 
يا صاحل و يا مثود فيأتون فيستشهد صاحل عندما : فيؤمر هبم إىل النار مثل أمة نوح مث ينادي } عاد املرسلني كذبت 

إىل آخر القصة فيفعل هبم مثلهم و ال يزال } كذبت مثود املرسلني { ينكرون فيتلوا النيب صلى اهللا عليه و سلم 
{ و قوله } و قرونا بني ذلك كثريا { فيه إشارة كقوله تعاىل خيرج أمة بعد أمة قد أخرب عنهم القرآن بيانا و ذكرهم 

و الذين من بعدهم ال يعلمهم إال اهللا جاءهتم رسلهم بالبينات { و قوله } مث أرسلنا رسلنا تترا كلما جاء أمة رسوهلا 
ينتهي النداء  و يف ذلك تنبيه على أولئك القرون الطاغية كقوم تارخ و تارح و دوحاو أسرا و ما أشبه ذلك حىت} 

إىل أصحاب الرس و تبع و قوم إبراهيم و يف كل ذلك ال يرفع هلم ميزان و ال يوضع هلم حساب و هم عن رهبم 
يومئذ حملجوبون و الترمجان يكلمهم ألن الرب تعاىل من نظر إليه و كلمه مل يعذبه مث ينادي مبوسى ابن عمران فيأيت 

يا ابن عمران جربيل يزعم أنه بلغك : ه و اصطكت ركبتاه فيقول له و هو كأنه ورقة يف ريح عاصف قد اصفر لون
قال فارجع إىل منربك واتل ما أوحى إليك من ربك فريقى املنرب : نعم : الرسالة و التوراة فتشهد له بالبالغ ؟ قال 

ألحبار أهنم ما مث يقرأ فينصت له كل من يف املوقف فيأيت بالتوراة غضة طرية على حسنها يوم أنزلت حىت تتوهم ا
عرفوها يوما مث ينادي يا داود فيأيت و هو يرعد و كأنه ورقة يف ريح عاصف تصطك ركبتاه فيصفر لونه فيقول اهللا 

ارجع إىل منربك : نعم يا رب فيقال له : زعم جربيل أنه بلغك الزبور فتشهد له البالغ ؟ فيقول : جل ثناؤه يا داود 
و هو حسن الناس صوتا و يف الصحيح أنه صاحب املزامري مث ينادي املنادي أين  واتل ما أوحى إليك فريقى مث يقرأ

مث } أنت قلت للناس اختذوين و أمي إهلني من دون اهللا { : عيسى بن مرمي ؟ فيؤتى به على باب املرسلني فيقول 
سبحانك ما يكون { و يقول حيمد حتميدا ما شاء اهللا تعاىل و يثىن عليه كثريا مث يعطف على نفسه بالذم و االحتقار 

يل أن أقول ما ليس يل حبق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما يف نفسي و ال أعلم ما يف نفسك إنك أنت عالم 
يا عيسى ارجع إىل منربك واتل اإلجنيل الذي } هذا يوم ينفع الصادقني صدقهم { فيضحك اهللا و يقول } الغيوب 

رأ فتشخص إليه الرؤوس حلسن ترديده و ترجيعه فإنه أحكم الناس به رواية نعم مث يرقى و يق: بلغك جربيل فيقول 



فيأيت به غضا طريا حىت يظن الرهبان أهنم ما عملوا به قط مث ينقسم قومه فرقتني اجملرمون مع اجملرمني و املؤمنون مع 
ذا جربيل يزعم أنه بلغك القرآن املؤمنني مث خيرج النداء أين حممد ؟ فيؤتى به صلى اهللا عليه و سلم فيقول يا حممد ه

نعم يا رب فيقال له ارجع إىل منربك و اقرأ فيتلوا صلى اهللا عليه و سلم القرآن فيأيت به غضا طريا له : فيقول 
حالوة و عليه طالوة و يستبشر به املتقون و إذا وجوههم ضاحكة مستبشرة و اجملرمون و جوههم مغربة مقترة فإذا 

  ت األمة أهنم ما مسعوه قط تال النيب القرآن تومه
يا ابن أخي يوم أمسعه من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : و قد قيل لألصمعي تزعم أنك أحفظهم لكتاب اهللا قال 

} و امتازوا اليوم أيها اجملرمون { : كأين ما مسعته فإذا فرغت قراءة الكتب خرج النداء من قبل سرداقات اجلالل 
فيه روع عظيم و املالئكة قد امتزجت باجلن و اجلن بيين آدم و الكل جلة واحدة مث خيرج فريتج املوقف و يقوم 

من كل ألف تسع مائة و تسعة و تسعون إىل النار : كم يا رب ؟ فيقال له : يا آدم ابعث بعث النار فيقول : النداء 
لغافلني و الفاسقني حىت ال يبقى إال قدر و واحد إىل اجلنة على مايأيت بيانه فال يزال يستخرج من سائر امللحدين و ا

حنن حفنات حبفنات الرب سبحانه و تعاىل على مايأيت إن شاء اهللا : حفنة الرب كما قال الصديق رضي اهللا عنه 
  تعاىل 

  باب ما جاء يف الشهداء عند احلساب

بالنبيني و الشهداء و قضي بينهم  و جيء{ و تكون احملاسبة مبشهد من النبيني و غريهم قال اهللا تعاىل : قال العلماء 
و شهيد كل أمة نبيها و قيل } فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد و جئنا بك على هؤالء شهيدا { و قال } باحلق 

ماذا أجبتم املرسلني و يقال للرسل ماذا : إهنم كتبة األعمال و هو األظهر فتحضر األمة و رسوهلا فيقال للقوم 
 علم لنا على ما تقدم يف الباب قبل مث يدعى كل واحد على االنفراد فالشاهد عليه صحيفة أجبتم ؟ فتقول الرسل ال

  عمله و كاتبها فإنه قد أخرب يف الدنيا أن عليه ملكني حيفظان أعماله و ينسخاهنا 
ساب و ذكر أبو حامد يف كتاب كشف علوم اآلخرة أن املنادي ينادي من قبل اهللا ال ظلم اليوم إن اهللا سريع احل

فيستخرج هلم كتاب عظيم يسد ما بني املشرق و املغرب فيه مجيع أعمال اخلالئق فما صغرية و ال كبرية إال أحصاها 
و وجدوا ما عملوا حاضرا و ال يظلم ربك أحدا و ذلك أن أعمال اخلالئق تعرض على اهللا يف كل يوم فيأمر الكرام 

مث ينادي هبم } إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون { وله تعاىل الربرة أن ينسخوها يف ذلك الكتاب العظيم و هو ق
يوم تشهد عليهم ألسنتهم و { فردا فردا فيحاسب كل واحد منهم فإذا األقدام تشهد و اليدان و هو قوله تعاىل 

: يقول له و قد جاء يف اخلرب أن رجال منهم يوقف بني يدي اهللا تبارك و تعاىل ف} أيديهم و أرجلهم مبا كانوا يعملون 
عليك بينة فيؤتى حبفظته فيقول كذبوا علي فتشهد : ما فعلت ؟ فيقال له : يا عبد السوء كنت جمرما عاصيا فيقول 

أنطقنا اهللا الذي أنطق كل { ليس عن اختيارنا : جوارحه عليه فيؤمر به إىل النار فيجعل يلوم جوارحه فتقول له 
أن األرض و األيام و الليايل و املال ممن تشهد و إذا قال الكافر ال و قد تقدم هذا املعىن مستوىف وتقدم } شيء 

  أجيز على نفسي إال شاهدا مين ختم علي فيه فتشهد أركانه كما تقدم 

  باب ما جاء يف شهادة النيب صلى اهللا عليه و سلم على أمته

ليس من يوم إال : ن املسيب يقول ابن املبارك أخربنا رجل من األنصار عن املنهال بن عمرو حدثنا أنه مسع سعيد ب
تعرض على النيب صلى اهللا عليه و سلم أمته غدوة و عشية فيعرفهم بسماهم و أعماهلم فلذلك يشهد عليهم يقول 



  } فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد و جئنا بك على هؤالء شهيدا { : اهللا تبارك و تعاىل 
تعاىل يوم اخلميس و يوم األثنني و على األنبياء و اآلباء و  قد تقدم أن األعمال تعرض على اهللا: قلت : فصل 

األمهات يوم اجلمعة و ال تعارض فإنه حيتمل أن خيص نبينا عليه السالم بالعرض كل يوم و يوم اجلمعة مع األنبياء و 
  اهللا أعلم 

  باب ما جاء يف عقوبة مانعي الزكاة و فضيحة الغادر و الغال يف املوقف و قت

  احلساب 
ما من صاحب ذهب و ال فضة ال يؤدي منها : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن ابن عمر قال [ سلم م

حقها إال إذا كان يوم القيامة صحفت له صفائح من نار فأمحي عليها يف نار جهنم فيكوى هبا جنبه و جبينه و ظهره 
قضى بني العباد فريى سبيله إما إىل اجلنة و إما إىل كلما بردت أعيدت له يف يوم كان مقداره مخسني ألف سنة حىت ي

و ال صاحب إبل ال يؤدي منها حقها و من حقها حلبها يوم و ردها إذا : فاإلبل ؟ قال : النار قيل يا رسول اهللا 
قيل كان يوم القيامة بطح هلا بقاع قرقر أو فر ما كانت ال يفقد منها فصيال واحدا تطؤه بأخفافها و تعضه بأفواهها 

و ال صاحب بقر و ال غنم ال يؤدي منها حقها إال إذا كان يوم القيامة بطح : يا رسول اهللا فالبقر و الغنم ؟ قال : 
هلا بقاع ال يفقد منها شيئا ليس فيها عقصاء و ال جلحاء و ال غضباء تنطحه بقروهنا و تطؤه بأظالفها كلما مر عليه 

ه مخسني ألف سنة حىت يقضى بني العباد فريى سبيله إما إىل اجلنة و إما إىل أوالها رد عليه أخراها يف يوم كان مقدار
  و ذكر احلديث أخرجه البخاري مبعناه ] النار 

قال رسول اهللا صلى اهللا : عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال [ و روى مالك موقوفا و النسائي و البخاري مرفوعا 
كاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة مث يأخذ من آتاه اهللا ماال فلم يؤد ز: عليه و سلم 

من [ وذكر مسلم ] اآلية } و ال حيسنب الذين يبخلون { بلهزمتيه يعين شدقيه مث يقول أنا مالك أنا كنزك مث تال 
فاحتا فاه فإذا أتاه فر  حديث جابر قال و ال صاحب كنز ال يؤدي فيه حقه إال جاء يوم القيامة شجاعا أقرع يتبعه

] منه فيناديه خذ كنزك الذي خبأته فأنا عنه غين فإذا رأى أن ال بد له منه سلك يده يف فيه فيقضمها قضم الفحل 
  و ذكر احلديث 

قام فينا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ذات يوم فذكر الغلول وعظم أمره : و عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال [ 
ال أملك لك : ال ألفني أحدكم جييء يوم القيامة على رقبته بعري له رغاء يقول يا رسول اهللا أغثين فأقول : مث قال 

ال : شيئا قد أبلغتك ال ألفني أحدكم جييء يوم القيامة على رقبته فرس له مححمة يقول يا رسول اهللا أغثين فأقول 
ة على رقبته شاة هلا ثغاء يقول يا رسول اهللا أغثين فأقول أملك لك شيئا قد أبلغتك ال ألفني أحدكم جييء يوم القيام

: ال أملك لك شيئا قد أبلغتك ال ألفني أحدكم جييء يوم القيامة على رقبته نفس هلا صياح فيقول يا رسول اهللا : 
يا رسول  ال أملك لك شيئا قد أبلغتك ال ألفني أحدكم جييء يوم القيامة على رقبته رقاع ختفق فيقول: أغثين فأقول 

اهللا أغثين فأقول ال أملك لك شيئا قد أبلغتك ال ألفني أحدكم جييء يوم القيامة على رقبته صامت فيقول يا رسول 
  أخرجه البخاري أيضا ] اهللا أغثين فأقول ال أملك لك من اهللا شيئا قد أبلغتك 

إذا مجع اهللا األولني و اآلخرين يوم : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : و عن ابن عمر رضي اهللا عنه قال [ 
  ] القيامة يرفع لكل غادر لواء يوم القيامة فيقال هذه غدرة فالن ابن فالن 

لكل غادر لواء عند استه : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : و عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه قال [ 



نا قرة بن خالد عن عبد امللك بن عمري عن رافع بن شداد عن حدث: [ و ذكر أبو داود الطيالسي قال ] يوم القيامة 
إذا آمن الرجل الرجل على دمه مث قتله رفع له لواء : عمرو بن احلمق اخلزاعي أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

  ] غدر يوم القيامة 
أن ذلك على احلقيقة كما بينه  }و من يغلل يأت مبا غل يوم القيامة { يف قوله تعاىل [ علماؤنا رمحهم اهللا : فصل 

صلى اهللا عليه و سلم أي يأت به حامال له على ظهره و رقبته معذبا حبمله و ثقله و مرعوبا بصوته و موخبا بإظهار 
  و كذا مانع الزكاة كما يف صحيح احلديث ] خيانته على رؤوس األشهاد 

اء و ثقل يعدل اجلبل العظيم و مانع زكاة البقر حيمل فمانع زكاة اإلبل حيمل بعريا على كاهله له رغ: قال أبو حامد 
ثورا على كاهله له خوار و ثقل يعدل اجلبل العظيم و مانع زكاة الغنم حيمل شاة هلا ثغاء و ثقل يعدل اجلبل العظيم 

لذي و الرغاء و اخلوار و الثغاء كالرعد القاصف و مانع زكاة الزرع حيمل على كاهله أعداال قد ملئت من اجلنس ا
كان يبخل به برا كان أو شعريا أثقل ما يكون ينادي حتته بالويل و الثبور و مانع زكاة املال حيمل شجاعا أقرع له 
زبيبتان و ذنبه قد انساب يف منخريه و استدارت جبيده و ثقل على كاهله كأنه طوق بكل و حي يف األرض و كل 

سيطوقون ما { ه يف الدنيا رغبة فيه وشحا عليه و هو قوله تعاىل واحد ينادي مثل هذا فتقول املالئكة هذا ما خبلتم ب
  } خبلوا به يوم القيامة 

و هذه الفضيحة اليت أوقعها اهللا بالغال و مانعي الزكاة نظري الفضيحة اليت يوقعها بالغادر و جعل اهللا هذه : قلت 
  : أال ترى إىل قول الشاعر  املعاقبات حسب ما يعهده البشر و يفهمونه

  ) رفع اللواء لنا هبا يف اجملمع ... أمسى و حيك هل مسعت بغدرة ( 
فكانت العرب ترفع للغادر لواء يف احملافل و مواسم احلج و كذلك يطاف باجلاين مع جنايته و ذهب بعض العلماء 

يت يوم القيامة قد شهر اهللا أمره كما يشهر لو إىل أن ما جييء به الغال حيمله عبارة عن وزر ذلك و شهرة األمر أي يأ
  محل يعريا له رغاء أو فرسا له مححمة 

و [ و هذا عدول عن احلقيقة إىل اجملاز و التشبيه و قد أخرب النيب صلى اهللا عليه و سلم باحلقيقة فهو أوىل : قلت 
لم إذا أصاب غنيمة أمر بالال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و س: قد روى أبو داود عن مسرة بن جندب قال 

فنادى يف الناس فيجيئون بغنائمهم فيخمسها و يقسمها فجاء رجل يوما بعد النداء بزمام من شعر فقال يا رسول اهللا 
فما منعك أن جتيء به فاعتذر إليه : نعم قال : أمسعت بالال ثالثا ؟ قال : هذا كان فيما أصبناه من الغنيمة قال : 

  ] ء به يوم القيامة فلن أقبله منك فقال كال أنت جتي
إن احلجر لرين لسبع خلفات فيلقى يف جهنم : [ و روي عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنه قال : فصل 

و من { فيهوي فيها سبعني خريفا و يؤتى بالغلول فيلقى معه مث يكلف صاحبه أن يأيت به قال فهو قول اهللا تعاىل 
يرفع لكل غادر لواء يوم : [ ذكره علي بن سليمان املرادي يف األربعني له و قوله ] } يامة يغلل يأت مبا غل يوم الق

دليل على أن يف اآلخرة للناس ألوية فمنها ألوية خزي و فضيحة يعرف هبا أهلها و منها ألوية محد و ثناء و ] القيامة 
  و روي لواء الكرم و قدم و تقدم ] يدي لواء احلمد ب[ تشريف و تكرمي قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم امرؤ : عن أيب سلمة عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال [ و روى الزهري 
فعلى هذا من كان إماما و رأسا يف أمر ما معروفا به فله لواء يعرف به خريا ] القيس صاحب لواء الشعراء إىل النار 

د جيوز أن يكون للصاحلني األولياء ألوية يعرفون هبا تنويها هبم و إكراما هلم و اهللا أعلم و إن كانوا كان أو شرا و ق
و قال ] رب أشعث أغرب مدفوع باألبواب لو أقسم على اهللا ألبره [ غري معروفني قال النيب صلى اهللا عليه و سلم 



  أخرجهما مسلم ] إن اهللا حيب العبد التقي الغين اخلفي [ 
أن أول ما يقضي اهللا فيه الدماء و أول [ و يف احلديث الصحيح : قال أبو حامد يف كتاب كشف علوم اآلخرة و 

من يعطى اهللا أجورهم الذين ذهبت أبصارهم ينادى يوم القيامة باملكفوفني فيقال هلم أنتم أحرى أحق من ينظر إلينا 
اليمني و يعقد هلم راية و جتعل بيد شعيب عليه السالم اذهبوا إىل ذات : مث يستحي اهللا تعاىل منهم و يقول هلم 

فيصري أمامهم و معهم مالئكة النور ما ال حيصى عددهم إال اهللا تعاىل يزفوهنم كما تزف العروس فيمر هبم على 
الصراط كالربق اخلاطف و صفة أحدهم الصرب و احللم كابن عباس و من ضاهاه من األئمة مث ينادي أين أهل البالء 

و يريد اجملذومني فيؤتى هبم فيحييهم اهللا بتحية طيبة بالغة فيؤمر هبم إىل ذات اليمني و يعقد هلم راية خضراء و ؟ 
جتعل بيد أيوب عليه السالم فيصري أمامهم ذات اليمني و صفة املبتلى صرب و حلم كعقيل بن أيب طالب و من 

تى هبم إىل اهللا فريحب هبم نعما و يقول ما شاء اهللا أن يقول أين الشباب املتعففون ؟ فيؤ: ضاهاه من األئمة مث ينادي 
مث يؤمر هبم إىل ذات اليمني و يعقد هلم راية خضراء مث جتعل يف يد يوسف عليه السالم و يصري أمامهم إىل ذات 
حابون اليمني و صفة الشباب صرب و علم و حلم كراشد بن سليمان و من ضاهاه من األئمة مث خيرج النداء أين املت

يف اهللا ؟ فيؤتى هبم إىل اهللا تعاىل فريحب هبم و يقول ما شاء اهللا أن يقول مث يؤمر هبم إىل ذات اليمني و صفة املتحاب 
يف اهللا صرب و علم و حلم ال يسخط و ال يسيء من رضى األحوال الدنيوية كأيب تراب أعين علي بن أيب طالب 

ج النداء أين الباكون ؟ فيؤتى هبم إىل اهللا تعاىل فتوزن دموعهم و دم رضي اهللا عنه و من ضاهاه من األئمة مث خير
الشهداء و مداد العلماء فريجع الدمع فيؤمر هبم إىل ذات اليمني و يعقد هلم راية ملونة ألهنم بكوا يف أنواع خمتلفة 

ء بالتقدم عليهم و هذا بكى خوفا و هذا بكى طمعا و هذا بكى ندما و جتعل بيد نوح عليه السالم فتهم العلما
يقولون علمنا بكاءهم فإذا النداء على رسلك يا نوح فتوقف الزمرة مث يوزن مداد العلماء فريجع دم الشهداء فيؤمر 

هبم إىل ذات اليمني و يعقد هلم راية مزعفرة و جتعل يف يد حيىي عليه السالم مث ينطلق أمامهم فيهم العلماء بالتقدم 
قاتلوا فنحن أحق بالتقدم فيضحك هلم اجلليل جل جالله و يقول هلم أنتم عندي عليهم و يقولون عن علمنا 

أال : كأنبيائي أشفعوا فيمن تشاءون فيشفع العامل يف جريانه و إخوانه و يأمر كل واحد منهم ملكا ينادي يف الناس 
ه شربة ماء حني عطش إن فالنا العامل قد أمر له أن يشفع فيمن قضى له حاجة أو أطعمه لقمة حني جاع أو سقا

  ] فليقم إليه فإنه يشفع له 
و يف الصحيح أول من يشفع املرسلون مث النبيون مث العلماء و يعقد هلم راية بيضاء و جتعل بيد إبراهيم عليه السالم 

الدنيا أين الفقراء ؟ فيؤتى هبم إىل اهللا عز و جل فيقول هلم مرحبا مبن كانت : فإنه أشد املرسلني مكاشفة مث ينادي 
سبحنهم مث يؤمر هبم إىل ذات اليمني و يعقد هلم راية صفراء و جتعل يف يد عيسى بن مرمي عليه السالم و يصري إىل 

ذات اليمني مث ينادي أين األغنياء ؟ فيؤتى هبم إىل اهللا عز و جل فيعدد عليهم ما خوهلم فيه مخسمائة عام مث يؤمر هبم 
  ونة و جتعل بيد سليمان عليه السالم و يصري أمامهم يف ذات اليمني إىل ذات اليمني و يعقد هلم راية مل

ما شغلكم عن عبادة : ينادى باألغنياء و أهل الغبطة فيقال هلم : أن أربعة يستشهد عليهم بأربعة : [ و يف احلديث 
أنتم أم : من أعظم ملكا  :أعطانا اهللا ملكا و غبطة شغلنا عن القيام حبقه يف دار الدنيا فيقال هلم : اهللا ؟ فيقولون 

أين أهل : ما شغله ذلك عن القيام حبق اهللا و الدأب يف ذكره مث يقال : بل سليمان فيقال : سليمان ؟ فيقولون 
ابتالنا اهللا يف دار الدنيا : أي شيء شغلكم عن عبادة اهللا تعاىل ؟ فيقولون : البالء ؟ فيؤتى هبم أنواعا فيقال هلم 

أنتم أم أيوب ؟ فيقولون بل : من أشد بالء : لعاهات شغلتنا عن ذكره و القيام حبقه فيقال هلم بأنواع من اآلفات و ا
ابن الشباب العطرة و املماليك فتقول : ما شغله ذلك عن حقنا و الدأب لذكرنا مث ينادي : أيوب فيقال هلم 



شغلنا رق : و كذلك املماليك فيقولون أعطانا اهللا مجاال و حسنا فتنا به فكنا مشغولني عن القيام حبقه : الشباب 
أنتم أكثر مجاال أم يوسف عليه السالم فلقد كان يف رق العبودية ما شغله ذلك عن : العبودية يف الدنيا فيقال هلم 

ما شغلكم عن عبادة اهللا تعاىل : أين الفقراء ؟ فيؤتى هبم أنواعا فيقال هلم : القيام حبقنا و ال الدأب لذكرنا مث ينادي 
: فيقولون ! من أشد فقرا أنتم أم عيسى عليه السالم ؟ : ابتالنا اهللا يف دار الدنيا بفقر شغلنا فيقال هلم : فيقولون  ؟

ما شغله ذلك عن القيام حبقنا و الدأب لذكرنا فمن بلى بشيء من هذه األربع فليذكر : بل عيسى فيقول هلم 
  ] صاحبه 
دليل على أن الناس يدعون يف اآلخرة بأمسائهم و أمساء آبائهم و قد ] هذه غدرة فالن ابن فالن [ و قوله : فصل 

تقدم هذا يف غري موضع و يف هذا رد على من قال إمنا يدعون بأمساء أمهاهتم ألن يف ذلك سترا على آبائهم و هذا 
  احلديث خالف قوهلم خرجه البخاري و مسلم و حسبك 

ا خص اجلنب و اجلبهة و الظهر بالكي لشهرته يف الوجه و شناعته و احلديث إمن] فيكوي هبا جنبه [ و قوله : فصل 
يف اجلنب و الظهر ألنه آمل و أوجع و قيل خص الوجه لتقطيبه يف وجه السائل أوال و اجلنب ألزوراره عن السائل 

اء ألجل ذلك و ثانيا و الظهر النصرافه إذا راد يف السؤال و أكثر منه فرتب اهللا تعاىل هذه العقوبات يف هذه األعض
  اهللا أعلم 

ملا طلبوا اجلاه و املال شان اهللا وجوههم و ملا طووا كشحا عن الفقري إذ جالسهم كويت جنوهبم : و قالت الصوفية 
  و ملا أسندوا ظهورهم إىل أمواهلم ثقة هبا و اعتمادا عليها كويت ظورههم 

ناه لو حاسب فيها غري اهللا تعاىل و إمنا هو سبحانه مع: قيل } يف يوم كان مقداره مخسني ألف سنة { و قوله : فصل 
قدر مواقفهم للحساب عن احلسن و قال ابن اليمان : و تعاىل يفرغ منه يف مقدار نصف هنار من أيام الدنيا و قيل 

  كل موقف منها ألف سنة 
ؤمن حىت يكون أخف و الذي نفسي بيده إنه ليخف على امل: [ و يف احلديث عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

و قد تقدم من حديث أيب سعيد اخلدري و ذكر ابن املبارك قال أخربنا معمر عن قتادة عن ] عليه من صالة مكتوبة 
  يقصر يومئذ على املؤمن حىت يكون كوقت الصالة : زرارة بن أوىف عن أيب هريرة قال 

ذكره ابن عزير يف غريب ] أهل النار يف النار  ال ينتصف النهار حىت يستقر أهل اجلنة يف اجلنة و[ و يف احلديث 
هو البسط كيفيما كان غري : البطح : ألقي على وجهه قاله بعض املفسرين و قال أهل اللغة : القرآن له و بطح 

: الوجه أو على الوجه و منه مسيت بطحاء مكة النبساطها و بقاع قرقر أي موضع مستو واسع و أصل القاع 
اليت ال قرن هلا و : امللتوية القرن و اجللحاء : ي يستقر فيه املاء و مجعه قيعان و العقصاء املوضع املنخفض الذ

إهنا كلها ذوات قرون صحاح و ميكن هبا النطح و الطعن حىت يكون أشد : املكسورة داخلة القرن يريد : العضباء 
  ألمله و أبلغ يف عذابه و اهللا أعلم 

  باب منه و ذكر الوالة

حدثنا أمية بن بسطام : حدثنا حممد بن غالب قال : حدثنا أبو بكر الشافعي قال : [  أبو طالب قال ذكر الغيالين
قال رسول : حدثنا يزيد بن زريع حدثنا روح بن القاسم عن ابن عجالن عن أبيه عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال 

[ و قال ] امة حىت يفكه اهللا بعدله أو يوبقه جبرمه ما من أمري عشرة إال يؤتى به يوم القي: اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
جياء : مسعته يقول : حدثين حبديث مسعته من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : عمر أليب ذر رضي اهللا عنهما 



كان بالوايل يوم القيامة فينبذ به على جسر جهنم فريتج به اجلسر ارجتاجة ال يبقى منه مفصل إال زال عن مكانه فإن 
مطيعا هللا يف عمله عما مضى فيه و إن كان عاصيا هللا عز و جل احنرف به اجلسر فهوى به يف جهنم مقدار مخسني 

من سلت اهللا أنفه و ألصق خذه بالتراب ذكره أبو : من يطلب العمل بعد هذا يا أبا ذر ؟ قال : فقال عمر ] عاما 
  الفرج ابن اجلوزي رمحه اهللا 

محيد الساعدي عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه استعمل رجال من بين أسد يقال له ابن  عن أيب[ و روى األئمة 
هذا لكم و هذا أهدي يل فقام النيب صلى اهللا عليه و سلم على املنرب فحمد اهللا و : اللتبية على الصدقة فجاء فقال 

ي يل أفال أجلس يف بيت أبيه و أمه فينظر ما بال العامل نبعثه فيجيء فيقول هذا لكم و هذا أهد: أثىن عليه و قال 
أيهدي إليه أم ال ال يأيت أحد منكم بشيء من ذلك إال جاء به يوم القيامة إن كان بعريا فله رغاء و إن كان بقرة 

و روى أبو ] اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت : فلها خوار أو شاة تيعر مث رفع يديه حىت رأينا عفريت إبطيه مث قال 
عن بريدة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد ذلك فهو [ داود 
  ] غلول 

  باب ما جاء يف حوض النيب صلى اهللا عليه و سلم يف املوقف و سعته و كثره

  أوانيه و ذكر أركانه و من عليها 
لم إمنا هو بعد الصراط و الصحيح أن للنيب ذهب صاحب القوت و غريه إىل أن حوض النيب صلى اهللا عليه و س

أحدمها يف املوقف قبل الصراط و الثاين يف اجلنة و كالمها يسمى كوثرا على ما يأيت : صلى اهللا عليه و سلم حوضني 
: امليزان قبل و قيل : و الكوثر يف كالم العرب اخلري الكثري و اختلف يف امليزان و احلوض أيهما قبل اآلخر فقيل 

  و الصحيح أن احلوض قبل : ض قال أبو احلسن القابسي احلو
و املعىن يقتضيه فإن الناس خيرجون عطاشا من قبورهم كما تقدم فيقدم قبل الصراط و امليزان و اهللا أعلم و : قلت 

أن احلوض يورد بعد : قال أبو حامد يف كتاب كشف علوم اآلخرة و حكى بعض السلف من أهل التصنيف 
هو كما قال و قد روى البخاري عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول : ط من قائله قال املؤلف الصراط و هو غل

هلم فقلت : بينا أنا قائم على احلوض إذا زمرة حىت إذا عرفتهم خرج رجل رجل من بيين و بينهم فقال [ اهللا قال 
على أدبارهم القهقرى مث إذا زمرة أخرى حىت إىل النار و اهللا قلت ما شأهنم فقال إهنم قد ارتدوا : إىل أين ؟ فقال 

ما شأهنم قال : هلم فقلت إىل أين ؟ قال إىل النار و اهللا قلت : إذا عرفتهم خرج من بيين و بينهم رجل فقال هلم 
  ] إهنم ارتدوا على أدبارهم فال أراه خيلص منهم إال مثل مهل النعم 

ض يكون يف املوقف قبل الصراط ألن الصراط إمنا هو جسر فهذا احلديث مع صحته أدل دليل على أن احلو: قلت 
على جهنم ممدود جياز عليه فمن جازه سلم من النار على ما يأيت و كذا حياض األنبياء عليهم السالم تكون أيضا يف 

  املوقف على ما يأيت 
وقوف بني يدي اهللا سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن ال: عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال [ و روي 

أي و الذي نفسي بيده إن فيه ملاء و إن أولياء اهللا تعاىل لريدون حياض األنبياء و يبعث اهللا : تعاىل هل فيه ماء ؟ قال 
  ] سبعني ألف ملك بأيديهم عصي من نار يذودون الكفار عن حياض األنبياء 

و الذي نفسي بيده آلنيته أكثر : ية احلوض ؟ قال قلت يا رسول اهللا ما آن: عن أيب ذر رضي اهللا عنه قال [ مسلم 
من عدد جنوم السماء و كواكبها يف الليلة املظلمة املصحية آنية اجلنة من شرب منها مل يظمأ آخر ما عليه يشخب 



فيه ميزابان من اجلنة من شرب منه مل يظمأ عرضه مثل طوله ما بني عمان إىل أيلة ماؤه أشد بياضا من الثلج و أحلى 
  ] ن العسل م

إين لبعقر حوضي أذود الناس ألهل اليمني أضرب بعصاي : و عن ثوبان أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال [ 
أشد بياضا من الثلج و : من مقامي إىل عمان و سئل عن شرابه فقال : حىت يرفض عليهم فسئل عن عرضه فقال 

يف غري كتاب مسلم يعب فيه ] ذهب و األخر من ورق  أحلى من العسل يغت فيه ميزابان من اجلنة أحدمها من
  ميزابان من الكوثر احلديث و يف أخرى ما يبسط أحد منكم يده إال وقع عليه قدح 

بينا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ذات يوم بني أظهرنا إذ أغفي إغفاءه مث رفع رأسه : عن أنس قال [ مسلم 
إنا أعطيناك { نزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم اهللا الرمحن الرحيم :  ؟ قال ما أضحك يا رسول اهللا: متبسما فقلنا 

: اهللا و رسوله أعلم قال : أتدرون ما الكوثر ؟ قلنا : مث قال } إن شانئك هو األبتر * فصل لربك و احنر * الكوثر 
النجوم فيختلج العبد منهم فإنه هنر و عدنيه ريب عليه خري كثري هو حوض ترد عليه أميت يوم القيامة آنيته عدد 

  ] ما أحدث : [ و يف رواية أخرى ] ما تدري ما أحدث بعدك : يا رب إنه من أميت فيقال : فأقول 
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حوضي مسرية شهر و زواياه : و عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص قال [ 

] نه كنجوم السماء من ورد فشرب منه مل يظمأ بعده أبدا سواء و ماؤه من الورق و رحيه أطيب من املسك كيزا
  أخرجه البخاري 

إن أمامكم حوضا كما بني جربا و أذرح فيه أباريق : و عن ابن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال [ 
  ] كنجوم السماء من ورد فشرب منه مل يظمأ بعدها أبدا 

  م بينهما مسرية ثالث أخرجه البخاري قال عبيد اهللا فسألته فقال قريتني بالشا
إن حوضي أبعد من أيلة إىل عدن هلو : و عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال [ 

أشد بياضا من الثلج و أحلى من العسل باللنب و آلنيته أكثر من عدد النجوم و إين ألصد الناس كما يصد الرجل 
نعم لكم سيما ليست ألحد من األمم تردون علي : يا رسول اهللا أتعرفنا يومئذ ؟ قال : قالوا إبل الناس عن حوضه 

  ] غري حمجلني من أثر الوضوء 
إن يل حوضا ما بني الكعبة و : عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال [ ابن ماجه 

  ] وم السماء و إين ألكثر األنبياء تبعا يوم القيامة بيت املقدس أبيض مثل اللنب آنيته عدد جن
ظن بعض الناس أن هذه التحديات يف أحاديث احلوض اضطراب و اختالف و ليس كذلك و إمنا حتدث : فصل 

النيب صلى اهللا عليه و سلم حبديث احلوض مرات عديدة و ذكر فيها تلك األلفاظ املختلفة خماطبا لكل طائفة مبا 
مسافات مواضعها فيقول ألهل الشام ما بني أذرح و جربا و ألهل اليمن من صنعاء إىل عدن و كانت تعرف من 

مسرية شهر و املعىن املقصود أنه حوض كبري متسع اجلوانب و الزوايا : هكذا و تارة آخرى يقدر بالزمان فيقول 
  هنا و اهللا أعلم فكان ذلك حبسب من حضره ممن يعرف تلك اجلهات فخاطب كل قوم باجلهة اليت يعرفو

و ال خيطر ببالك أو يذهب ومهك إىل أن احلوض يكون على وجه هذه األرض و إمنا يكون وجوده يف األرض املبدلة 
على مسامتة هذه األقطار أو يف املوضع تكون بدال من هذه املواضع يف هذه األرض و هي أرض بيضاء كالفضة مل 

: كما تقدم تطهر لنزول اجلبار جل جالله لفصل القضاء و يغت يسفك فيها دم و مل يظلم على ظهرها أحد قط 
: معناه يصب و يشخب أي يسيل و العقر مؤخر احلوض حيث تقف اإلبل إذا وردته و تسكن قافه و تضم فيقال 

عقر و عقر كعسر و عسر قاله يف الصحاح و اهلمل من النعم الضوال من اإلبل واحدها هامل قاله اهلروي و املعىن 



إن على أحد أركانه أبا بكر و على الثاين عمر و على الثالث عثمان و : لناجي منهم قليل كهمل النعم و يقال أن ا
  على الرابع عليا 

: محيد عن أنس قال [ هذا ال يقال من جهة الرأي فهو مرفوع و قد رفعه صاحب الغيالنيات من حديث : قلت 
وضي أربعة أركان فأول ركن منها يف يد أيب بكر و الركن الثاين إن على ح: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  يف يد عمر و الركن الثالث يف يد عثمان و الركن الرابع يف يد علي رضي اهللا عنهم أمجعني 
فمن أحل أبا بكر و أبغض عمر مل يسقه أبو بكر و من أحب عمر و أبغض أبا بكر مل يسقه عمر و من أحب عثمان 

  و ذكر احلديث ] يسقه عثمان و من أحب عليا و أبغض عثمان مل يسقه علي و أبغض عليا مل 
  باب منه 

مسعت أبا محزة عن زيد بن أرقم : أخربين عمرو بن مرة قال : حدثنا شعبة قال : [ قال : ذكر أبو داود الطيالسي 
ن يرد على احلوض و كانوا ما أنتم جبزء من مائة ألف أو سبعني ألف جزء مم: أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

  و اهللا أعلم ] يومئذ مثامنائة أو تسعمائة 

  باب فقراء املهاجرين أول الناس و رود احلوض على النيب صلى اهللا عليه و

  سلم 
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أال إين فرطكم على احلوض و إين : عن الصناجبي األمحسي قال [ ابن ماجه 

  ] فال تقتتلن بعدي مكاثر بكم األمم 
إن حوضي ما بني عدن إىل إيلة أشد بياضا من : عن ثوبان موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال [ و خرج 

اللنب و أحلى من العسل أكاويبه كعدد جنوم السماء من شرب منه مل يظمأ بعدها أبدا و أول الناس من يرد على 
شعث رؤوسا الذين ال ينكحون املتنعمات و ال تفتح هلم أبواب السدد قال الدنس ثيابا ال: احلوض فقراء املهاجرين 

لكين نكحت املتنعمات و فتحت يل أبواب السدد ال جرم أين ال أغسل ثويب : فبكى عمر حىت ابتلت حليته فقال : 
  خرجه الترمذي ] الذي يلي جسدي حىت يتسخ و ال أدهن رأسي حىت تشعث 

فلما دخل عليه قال يا أمري : ث إيل عمر بن عبد العزيز فحملت على الربيد قال بع: عن أيب سالم احلبشي قال 
يا أبا سالم ما أردت أن أشق عليك و لكن بلغين عنك حديث حتدثه عن : لقد شق مركيب الربيد فقال : املؤمنني 

  ثوبان عن النيب يف احلوض فأحببت أن تشافهين به 
إن حوضي من عدن إىل عمان البلقاء : اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال حدثين ثوبان عن رسول : [ قال أبو سالم 

  فذكره مبعناه و قال حديث حسن غريب ] ماؤه أشد 
أول من يرد احلوض على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الذابلون : [ و قال أنس بن مالك رضي اهللا عنه 

  ]  الناحلون السائحون الذي إذا جنهم الليل استقبلوه باحلزن

  باب ذكر من يطرد عن احلوض

لريدن علي ناس من أصحايب احلوض حىت إذا عرفتهم : [ البخاري عن أنس عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 
  ] ال تدريل ما أحدثوا بعدك : اختلجوا دوين فأقول أصحايب فيقال يل 

يرد علي احلوض رهط من أصحايب : ل عن أيب هريرة أنه كان يتحدث أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قا[ و 



إنك ال علم لك مبا أحدثوا بعدك إهنم ارتدوا على أدبارهم : فيخلون عن احلوض فأقول يا رب أصحايب فيقول 
  ] القهقري 

إين على احلوض : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن أمساء بنت أيب بكر رضي اهللا عنهما قالت [ مسلم 
أما شعرت ما عملوا : يا رب مين و من أميت فيقال : علي منكم و سيؤخذ ناس دوين فأقول حىت أنظر من يرد 

يا رب من : فيختلج العبد منهم فأقول [ و يف حديث أنس ] بعدك ؟ و اهللا ما برحوا بعدك يرجعون على أعقاهبم 
] ا زمرة حىت إذا عرفتهم إذ[ و قد تقدم و كذلك حديث البخاري ] إنك ال تدري ما أحدثوا بعدك : أميت فيقال 

كيف تعرف من يأيت بعدك من أمتك يا رسول اهللا ؟ : تقدم أيضا و يف املوطأ و غريه من حديث أيب هريرة فقالوا 
  ] فإهنم يأتون غرا حمجلني من أثر الوضوء : [ احلديث و فيه قال 

أحدث فيه ما ال يرضاه اهللا و مل يأذن به فكل من ارتد عن دين اهللا أو : قال علماؤنا رمحة اهللا عليهم أمجعني : فصل 
اهللا فهو من املطرودين عن احلوض املبعدين عنه و أشدهم طردا من خالف مجاعة املسلمني و فارق سبيلهم كاخلوارج 

على اختالف فرقها و الروافض على تباين ضالهلا و املعتزلة على أصناف أهوائها فهؤالء كلهم مبدلون و كذلك 
يف اجلور و الظلم و تطميس احلق و قتل أهله و إذالهلم و املعلنون بالكبائر املستحفون باملعاصي و  الظلمة املسرفون

مجاعة أهل الزيغ و األهواء و البدع مث البعد قد يكون يف حال و يقربون بعد املغفرة إن كان التبديل يف األعمال و مل 
ون به مث يقال هلم سحقا و إن كانوا من املنافقني الذين يكن يف العقائد و على هذا التقدير يكون نور الوضوء يعرف

كانوا على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يظهرون اإلميان و يسرون الكفر فيأخذهم بالظاهر مث يكشف هلم 
سحقا سحقا و ال خيلد يف النار إال كافر جاحد مبطل ليس يف قلبه مثقال حبة من خردل من : الغطاء فيقول هلم 

  ان إمي
إن من أنفذ اهللا عليه و عيده من أهل الكبائر إنه و إن ورد احلوض و شرب منه فإنه إذا دخل النار : و قد يقال 

  مبشيئة اهللا تعاىل ال يعذب بعطش و اهللا أعلم 
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أعيذك باهللا يا كعب بن عجرة : عن كعب بن عجرة قال [ و روى الترمذي 

اء يكونون من بعدي فمن غشى أبواهبم فصدقهم يف كذهبم و أعاهنم على ظلمهم فليس مين و لست منه و من أمر
ال يرد على احلوض و منه غشى أبواهبم و مل يصدقهم يف كذهبم و مل يعنهم على ظلمهم فهو مين و أنا منه و سريد 

قة تطفئ اخلطيئة كما يطفئ املاء النار الصالة برهان و الصرب جنة حصينة و الصد: على احلوض يا كعب بن عجرة 
هذا حديث حسن : قال أبو عيسى ] يا كعب بن عجرة إنه ال يربو حلم نبت من سحت إال كانت النار أوىل به 

  غريب و خرجه أيضا يف كتاب الفنت و صححه 
أنس بن مالك  حدثين يزيد الرقاشي عن: حدثين عمرو بن سعد قال : [ و خرج األوزاعي أبو عمر يف مسنده قال 
حوضي ما بني أيلة إىل مكة أباريقه كنجوم السماء أو كعدد جنوم جنوم : أنه مسع النيب صلى اهللا عليه و سلم يقول 

السماء له ميزابان من اجلنة كلما نضب أمداه من شرب منه شربة مل يظمأ بعدها أبدا و سيأتيه قوم ذابلة شفاههم ال 
  ] اليوم مل يصب منه الشرب يومئذ يطمعون منه قطرة واحدة من كذب به 

من حديث عثمان بن مظعون عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال [ و خرج الترمذي احلكيم يف نوادراألصول 
يا عثمان ال ترغب عن سنيت فمن رغب عن سنيت مث مات قبل أن يتوب ضربت املالئكة وجهه عن : يف آخره 

  اله يف آخر كتاب قمع احلرص بالزهد و القناعة و قد ذكرناه بكم] حوضي يوم القيامة 

  باب ما جاء أن لكل نيب حوضا



إن لكل نيب حوضا و أهنم يتباهون أيهم أكثر : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن مسرة قال [ الترمذي 
عن احلسن عن هذا حديث حسن غريب رواه قتادة : قال أبو عيسى ] وارده و إين أرجو أن أكون أكثرهم وارده 

مسرة و قد رواه األشعث ابن عبد امللك عن احلسني رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم و مل يذكر فيه غري 
لكل نيب حوض إال صاحلا فإن حوضه ضرع ناقته و اهللا سبحانه و : مسرة و قال البكري املعروف بابن الواسطي 

  تعاىل أعلم 

  طيه صلى اهللا عليه و سلم يف اجلنةباب ما جاء يف الكوثر الذي أع

بينا أنا أسري يف اجلنة إذا أنا بنهر يف اجلنة حافتاه قباب الدر اجملوف : عن أنس بن مالك عن النيب قال [ البخاري 
ـ ] هذا الكوثر الذي أعطاك ربك فإذا طينه أو طينته مسك أذفر : ما هذا يا جربيل ؟ قال : قلت  ـ شك هدبة 

  ] مث رفعت إىل سدرة املنتهى فرأيت عندها نورا عظيما [ ترمذي مبعناه و زاد خرجه أبو عيسى ال
أخربين شبيب عن أبان عن أنس بن مالك : [ هذا حديث حسن صحيح و خرجه ابن وهب قال : قال أبو عيسى 

سهم يطرد رأيت هنرا عجاجا مثل ال: حني عرج به إىل السماء قال : عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنه قال 
هذا هنر الكوثر : يا جربيل ما هذا ؟ قال : أشد بياضا من اللنب و أحلى من العسل حافتاه قباب من در جموف فقلت 

  ] فضربت بيدي إىل محأته فإذا هو مسك أذفر مث ضربت بيدي إىل رضواضه فإذا هو در : الذي أعطاك ربك قال 
الكوثر هنر يف اجلنة حافتاه من ذهب و جمراه : هللا عليه و سلم قال رسول اهللا صلى ا: عن ابن عمر قال [ الترمذي 

  هذا حديث حسن و اهللا أعلم ] الدر و الياقوت تربته أطيب من املسك و ماؤه أحلى من العسل و أبيض من الثلج 
  مت اجلزء األول 

  من كتاب التذكرة يف أحوال املوتى و أمور اآلخرة 
  و يليه 

  سخة املصورة اجلزء الثاين حسب تقسيم الن

  أبواب امليزان باب ما جاء يف امليزان و أنه حق

فهو يف * فأما من ثقلت موازينه { و قال } و نضع املوازين القسط ليوم القيامة فال تظلم نفس شيئا { قال اهللا تعاىل 
وزن األعمال  و إذا انقضى احلساب كان بعد: قال العلماء } فأمه هاوية * و أما من خفت موازينه * عيشة راضية 

ألن الوزن للجزاء فينبغي أن يكون بعد احملاسبة فإن احملاسبة لتقدير األعمال و الوزن إلظهار مقاديرها ليكون اجلزاء 
  اآلية } و نضع املوازين القسط ليوم القيامة فال تظلم نفس شيئا { حبسبها قال اهللا تعاىل 

  إىل آخر السورة } و أما من خفت موازينه *  فهو يف عيشة راضية* فأما من ثقلت موازينه { و قال 
  اآليتني يف األعراف و املؤمنني } و من خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم { و قال 

و هذه اآليات إخبار لوزن أعمال الكفار ألن عامة املعنيني بقوله خفت موازينه يف هذه اآليات هم الكفار و قال يف 
و هذا } فأمه هاوية { و قال } مبا كانوا بآياتنا يظلمون { و يف األعراف } ا تكذبون فكنتم هب{ سورة املؤمنني 

} و إن كان مثقال حبة من خردل أتينا هبا و كفى بنا حاسبني { الوعيد بإطالقه للكفار و إذا مجع بينه و بني قوله 
ألوا عما خالفوا فيه أصل دينهم من ثبت أن الكفار يسألون عما خالفوا فيه احلق من أصل الدين و فروعه إذ مل يس

ضروب تعاطيهم و مل حياسبوا به و مل يعتد هبا يف الوزن أيضا فإذا كانت موزونة دل على أهنم حياسبون هبا وقت 



احلساب و يف القرآن ما يدل أهنم خماطبون هبا مسؤولون عنها حماسبون هبا جمزيون على اإلخالل هبا ألن اهللا تعاىل 
فتوعدهم على منعهم الزكاة و أخرب عن اجملرمني أهنم يقال } الذين ال يؤتون الزكاة * لمشركني وويل ل{ : يقول 

اآلية فبان هبذا أن املشركني خماطبون باإلميان و البعث و إقام الصالة و إيتاء الزكاة و } ما سلككم يف سقر { هلم 
  أهنم مسؤولون عنها حمتسبون جمزيون على اإلخالل هبا 

إنه ليأيت الرجل العظيم السمني يوم القيامة ال : عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال [ ري و يف البخا
  ] } فال نقيم هلم يوم القيامة وزنا { يزن عند اهللا جناح بعوضة و اقرأوا إن شئتم 

هلم توزن يف موازين يوم معىن هذا احلديث أنه ال ثواب هلم و أعماهلم مقابلة بالعذاب فال حسنة : قال العلماء 
: يؤتى بأعمال كجبال هتامة فال تزن شيئا و قيل : القيامة و من ال حسنة له فهو يف النار قال أبو سعيد اخلدري 

فال قدر هلم عندنا يومئذ و اهللا أعلم و فيه من الفقه ذم السمن ملن : حيتمل أن يريد اجملاز و االستعارة كأنه قال 
كلف املطاعم و االشتغال هبا عن املكارم بل يدل على حترمي كثرة األكل الزائد على قدر تكلفه ملا يف ذلك من ت

  ] إن أبغض الرجال إىل اهللا احلرب السمني [ الكفاية املبتغى به الترفه و السمن و قد قال صلى اهللا عليه و سلم 

  باب منه و بيان كيفية امليزان و وزن األعمال فيه و من قضى ألخيه حاجة

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن اهللا يستخلص رجال من : عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص قال [ رمذي الت
أميت على رؤوس اخلالئق يوم القيامة فينشر عليه تسعة و تسعني سجال كل سجل مثل مد البصر مث يقول أتنكر من 

بل إن لك : ال يا رب فيقول : أفلك عذر ؟ فقال : ال يا رب فيقول : هذا شيئا أظلمك كتبيت احلافظون ؟ فيقول 
عندنا حسنة فإنه ال ظلم عليك اليوم فيخرج له بطاقة فيها أشهد أن ال إله إال اهللا و أن حممدا عبده و رسوله فيقول 

إنك ال تظلم قال فتوضع السجالت يف : احضر وزنك فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجالت ؟ فيقال 
قال حديث حسن غريب و ] طاقة يف كفة فطاشت السجالت و ثقلت البطاقة فال يثقل مع اسم اهللا شيء كفة و الب

إن اهللا يستخلص رجال من أميت على رؤوس اخلالئق [ أخرجه ابن ماجه يف سننه و قال بدل قوله يف أول احلديث 
  و ذكر احلديث ] يوم القيامة يصاح برجل من أميت على رؤوس اخلالئق 

إذا خفت حسنات املؤمن أخرج [ الرقعة أهل مصر يقولون للرقعة بطاقة و يف اخلرب : البطاقة : حممد بن حيىي و قال 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بطاقة كاألمنلة فيلقيها يف كفة امليزان اليمىن اليت فيها حسناته فترجح احلسنات 

يب أنت و أمي ما أحسن وجهك و ما أحسن خلقك فمن فيقول ذلك العبد املؤمن للنيب صلى اهللا عليه و سلم بأ
] أنا نبيك حممد و هذه صالتك علي اليت كنت تصلي علي قد وفيتك إياها أحوج ما تكون إليها : أنت ؟ فيقول 

من حديث مالك بن أنس و العمري عن نافع عن ابن [ ذكره القشريي يف تفسريه و ذكر أبو نعيم احلافظ بإسناده 
من قضى ألخيه حاجة كنت واقفا عند ميزانه فإن رجح و إال : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : عمر قال 

  ] شفعت له 
امليزان حق و ال يكون يف حق كل أحد بدليل قوله عليه السالم فيقال يا حممد ادخل اجلنة من : قال املؤلف : فصل 

اآلية و إمنا يكون ملن بقي من أهل } بسيماهم  يعرف اجملرمون{ أمتك من ال حساب عليه احلديث و قوله تعاىل 
  احملشر ممن خلط عمال صاحلا و آخر سيئا من املؤمنني و قد يكون للكافرين على ما ذكرنا و يأيت 

و السبعون األلف الذين يدخلون اجلنة بال حساب ال يرفع هلم ميزان و ال يأخذون صحفا و إمنا : و قال أبو حامد 
إله إال اهللا حممد رسول اهللا هذه براءة فالن ابن فالن قد غفر له و سعد سعادة ال يشقى هي براءات مكتوبة ال 



  بعدها فما مر عليه شيء أسر من ذلك ملقام 
تنصب املوازين يوم القيامة فيؤتى بأهل الصالة : [ و قد روي عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أن قال : قلت 

الصيام فيوفون أجورهم باملوازين و يؤتى بأهل الصدقة فيوفون أجورهم  فيوفون أجورهم باملوازين و يؤتى بأهل
باملوازين و يؤتى بأهل احلج فيوفون أجورهم باملوازين و يؤتى بأهل البالء فال ينصب هلم ميزان و ال ينتشر هلم 

  ذكره القاضي منذر بن سعيد البلوطي رمحه اهللا ] ديوان و يصب عليهم األجر صبا بغري حساب 
يؤتى بالشهيد يوم القيامة : عن ابن عباس عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال [ رجه أبو نعيم احلافظ مبعناه و خ

فينصب للحساب و يؤتى باملتصدق فينصب للحساب مث يؤتى بأهل البالء فال ينصب هلم ميزان و ال ينشر هلم 
وقف أن أجسامهم قرضت باملقاريض من حسن ديوان فيصب عليهم األجر صبا حىت إن أهل العافية ليتمنون يف امل

هذا حديث غريب من حديث جابر اجلعفي و قتادة و تفرد به قتادة عن جابر عن ابن عباس ] ثواب اهللا تعاىل هلم 
  عن جماعة ابن الزبري 

ة يا بين عليك بالقناع: قال يل جدي صلى اهللا عليه و سلم : و روى احلسني بن علي رضوان اهللا عليهما قال [ 
تكن أغىن الناس و أد الفرائض تكن أعبد الناس يا بين إن يف اجلنة شجرة يقال هلا شجرة البلوى يؤتى بأهل البالء 

إمنا { يوم القيامة فال ينصب هلم ميزان و ال ينشر هلم ديوان يصب عليهم األجر صبا و قرأ صلى اهللا عليه و سلم 
  فرج اجلوزي يف كتاب روضة املشتاق ذكره أبو ال] } يوىف الصابرون أجرهم بغري حساب 

أما وزن أعمال املؤمنني فظاهر وجهه فتقابل احلسنات بالسيئات فتوجد حقيقة الوزن و الكافر ال : فإن قيل : فصل 
  يكون له حسنات فما الذي يقابل بكفره و سيئاته و أن يتحقق يف أعماله الوزن ؟ 

  إن ذلك على الوجهني : فاجلواب 
هل لك من طاعة : افر حيضر له ميزان فيوضع كفره أو كفره و سيئاته يف إحدى كفتيه مث يقال له أن الك: أحدمها 

تضعها يف الكفة اآلخرى ؟ فال جيدها فيشال امليزان فترتفع الكفة الفارغة و تقع الكفة املشغولة فذلك خفة ميزانه و 
  إذا كان فارغا فهو خفيف  هذا ظاهر اآلية ألن اهللا تعاىل وصف امليزان باخلفة ال املوزون و

أن الكافر يكون منه صلة األرحام و مؤاساة الناس و عتق اململوك و حنومها مما لو كانت من املسلم : و الوجه اآلخر 
لكانت قربة و طاعة فمن كان له مثل هذه اخلريات من الكفار فإهنا جتمع و توضع يف ميزانه غري أن الكفر إذا قابلها 

من أن يكون اجلانب الذي فيه اخلريات من ميزانه خفيفا و لو مل يكن له إال خريا واحد أو حسنة رجح هبا و مل خيل 
  واحدة ألحضرت و وزنت كما ذكرنا 

لو احتسبت خرياته حىت يوزن جلوزي هبا جزاء مثلها و ليس له منها جزاء ألن رسول اهللا صلى اهللا عليه : فإن قيل 
إنه كان يقري الضيف و يصل الرحم و يعني يف النوائب فهل ينفعه : قيل له  و سلم سئل عن عبد اهللا ابن جدعان و

و سأله عدي بن حامت عن أبيه مثل ذلك فقال ] ال ألنه مل يقل يوما رب اغفر يل خطيئيت يوم الدين : [ ذلك ؟ فقال 
وجودها و عدمها  يعين الذكر فدل أن اخلريات من الكافر ليست خبريات و أن] إن أباك طلب أمرا فأدركه : [ 

  مبنزلة واحدة سواء 
و مل يفصل بني نفس و } و نضع املوازين القسط ليوم القيامة فال تظلم نفس شيئا { أن اهللا تعاىل قال : و اجلواب 

نفس فخريات الكافر توزن و جيزى هبا إال أن اهللا تعاىل حرم عليه اجلنة فجزاؤه أن خيفف عند بدليل حديث أيب 
نعم وجدته يف [ يا رسول اهللا إن أبا طالب كان حيوطك و ينصرك فهل نفعه ذلك ؟ فقال : ه طالب فإنه قيل ل

و ما قاله عليه السالم يف ابن ] غمرات من النار فأخرجته إىل ضحضاح و لوال أنا لكان يف الدرك األسفل من النار 



  نعيمها و اهللا أعلم  جدعان و أيب عدي إمنا هو يف أهنما ال يدخالن اجلنة و ال يتنعمان بشيء من
و قد أنكرت املعتزلة امليزان بناء منهم : أصل ميزان موزان قلبت الواو ياء لكسرة ما قبلها قال ابن فورك : فصل 

على أن األعراض يستحيل وزهنا إذ ال تقوم بأنفسها و من املتكلمني من يقول كذلك و روي ذلك عن ابن عباس 
  ا فيزهنا يوم القيامة و قد تقدم هبذا املعىن أن اهللا تعاىل يقالب األعراض أجسام

و الصحيح ان املوازين تثقل بالكتب فيها األعمال مكتوبة و هبا ختف كما دل عليه احلديث الصحيح و الكتاب 
توزن صحائف : و هذا نص قال ابن عمر } كراما كاتبني * وإن عليكم حلافظني { العزيز قال اهللا عز و جل 
ذا فالصحف أجسام فيجعل اهللا تعاىل رجحان إحدى الكفتني على األخرى دليال على كثرة األعمال و إذا ثبت ه

أعماله بإدخاله اجلنة أو النار و روي عن جماهد و الضحاك و األعمش أن امليزان هنا مبعىن العدل و القضاء و ذكر 
ه و يساويه و إن مل يكن هناك الوزن و امليزان ضرب مثل كما يقول هذا الكالم يف وزن هذا و يف وزنه أي يعادل

  وزن 
و هذا القول جماز و ليس بشيء و إن كان شائعا يف اللغة للسنة الثابتة يف امليزان احلقيقي و وصفه بكفتني و : قلت 

  لسان و إن كل كفة منهما طباق السموات و األرض 
و الكفة املظلمة للسيئات و جاء و قد جاء أن كفة احلسنات من نور و األخرى من ظالم و الكفة النرية للحسنات 

يف اخلرب أن اجلنة توضع عن ميني العرش و النار عن يسار العرش و يؤتى بامليزان فينصب بني يدي اهللا تعاىل كفة 
احلسنات عن ميني العرش مقابل اجلن و كفة السيئات عن يسار العرش مقابل النار و ذكره الترمذي احلكيم يف 

  نوادر األصول 
توضع املوازين يوم القيامة فلو وضعت فيهن السموات و : لمان الفارسي رضي اهللا عنه أنه قال و روي عن س

: أزن به ملن شئت من خلقي فتقول املالئكة عند ذلك : يا ربنا ما هذا ؟ فيقول : األرض لوسعهنت فتقول املالئكة 
نات و السيئات يف ميزان له لسان و توزن احلس: ربنا ما عبدناك حق عبادتك و قال ابن عباس رضي اهللا عنهما 

و لو جاز محل امليزان على ما ذكروه جلاز محل الصراط على الدين احلق و اجلنة و النار على : كفتان قال علماؤنا 
ما يرد على األرواح دون األجساد من األحزان و األفراح و الشياطني و اجلن على األخالق املذمومة و املالئكة 

فيعطي صحيفة حسناته فيخرج : دة و هذا كله فاسد ألنه رد ملا جاء به الصادق و يف الصحيحني على القوى احملمو
  له بطاقة و ذلك يدل على امليزان احلقيقي و أن املوزون صحف األعمال كما بينا و باهللا توفيقنا 

  : و لقد أحسن من قال 
  ) و قد نصبت موازين القضاء ... تذكر يوم تأيت اهللا فردا ( 
  ) و جاء الذنب منكشف الغطاء ... هتكت الستور عن املعاصي  و( 

الناس يف اآلخر ثالث طبقات متقون ال كبائر هلم و خملطون و هم الذين يوافون : قال علماؤنا رمحهم اهللا : فصل 
  بالفواحش و الكبائر و الثالث الكفار 

كانت هلم الكفة اآلخرى فال جيعل اهللا لتلك فإن حسناهتم توضع يف الكفة النرية و صغائرهم إن : فأما املتقون 
  الصغائر وزنا و تثقل الكفة النرية حىت ال تربح و ترتفع املظلمة ارتفاع الفارغ اخلايل 

و أما املخلطون فحسناهتم توضع يف الكفة النرية و سيئاهتم يف الكفة املظلمة فيكون لكبائرهم ثقل فإن كانت 
نة و إن كانت السيئات أثقل و لو بصؤابة دخل النار إال أن يغفر اهللا و إن احلسنات أثقل و لو بصؤابة دخل اجل

تساويا كان من أصحاب األعراف على ما يأيت هذا إن كانت للكبائر فيما بينه و بني اهللا و أما إن كانت عليه 



ن التبعات تبعات و كانت له حسنات كثرية فإنه ينقص من ثواب حسناته بقدر جزاء السيئات لكثرة ما عليه م
  فيحمل عليه من أوزار من ظلمه مث يعذب على اجلميع هذا ما تقتضيه األخبار على ما تقدم و يأيت 

فرقة أغنياء باألعمال الصاحلة و فرقة فقراء و فرقة : تبعث الناس يوم القيامة على ثالث فرق : قال أمحد بن حرب 
  أغنياء مث يصريون فقراء مفاليس يف شأن التبعات 

إنك أن تلقى اهللا عز و جل بسبعني ذنبا فيما بينك و بينه أهون عليك من أن تلقاه بذنب : سفيان الثوري و قال 
  واحد فيما بينك و بني العباد 

هذا صحيح ألن اهللا غين كرمي و ابن آدم فقري مسكني حمتاج يف ذلك اليوم إىل حسنة يدفع هبا سيئة إن : قال املؤلف 
  فيكثر خريه و ثوابه  كانت عليه حىت ترجح ميزانه

و أما الكافر فإنه يوضع كفره يف الكفة املظلمة و ال يوجد له حسنة توضع يف الكفة األخرى فتبقى فارغة لفراغها و 
  خلوها عن اخلري فيأمر اهللا هبم إىل النار و يعذب كل واحد منهم بقدر أوزاره و آثامه 

و يؤمر هبم إىل اجلنة و يثاب كل واحد منهم بقدر حسناته و  و أما املتقون فإن صغائرهم تكفر باجتناهبم الكبائر
طاعته فهذان الصنفان مها املذكوران يف القرآن يف آيات الوزن ألن اهللا تعاىل مل يذكر إال من ثقلت موازينه و من 

ر بعد أن خفت موازينه و قطع ملن ثقلت موازينه باإلفالح و العيشة الراضية و ملن خفت موازينه باخللود يف النا
  وصفه بالكفر و بقي الذين خلطوا عمال صاحلا و آخر سيئا فبينهم النيب صلى اهللا عليه و سلم حسب ما ذكرناه 

و إمنا توزن أعمال املؤمن املتقي إلظهار فضله كما توزن أعمال الكافر خلزيه و ذله فإن أعماله توزن تبكيتا له على 
املتقي حتسينا حلاله و إشارة خللوه من كل شر و تزيينا ألمره على  فراغه و خلوه عن كل خري فكذلك توزن أعمال

  رؤوس األشهاد و أما املخلط السيء بالصاحل فإن دخل النار فيخرج بالشفاعة على ما يأيت 
أخرب اهللا عن الناس أهنم حماسبون جمزيون و أخرب أنه ميأل جهنم من اجلنة و الناس أمجعني و مل خيرب : فإن قيل : فصل 

  ن ثواب اجلن و ال عن حساهبم بشيء فما القول يف ذلك عندكم و هل توزن أعماهلم ؟ ع
و الذين آمنوا و عملوا الصاحلات أولئك أصحاب اجلنة هم فيها { أنه قد قيل إن اهللا تعاىل ملا قال : فاجلواب 
أولئك { لإلنس و قال دخل يف اجلملة اجلن و اإلنس فثبت للجن من وعد اجلنة بعموم اآلية ما ثبت } خالدون 

و لكل { مث قال } الذين حق عليهم القول يف أمم قد خلت من قبلهم من اجلن و اإلنس إهنم كانوا خاسرين 
و إمنا أراد لكل من اجلن و اإلنس فقد ذكروا يف الوعد و الوعيد مع اإلنس و أخرب تعاىل أن } درجات مما عملوا 

يا معشر اجلن و اإلنس أمل يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آيايت و  {: اجلن يسألون فقال خربا عما يقال هلم 
و هذا سؤال و إذا ثبت بعض السؤال ثبت كله و قد تقدم } ينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا 

اهللا وآمنوا يا قومنا أجيبوا داعي { إىل قوله } و إذ صرفنا إليك نفرا من اجلن يستمعون القرآن { هذا و قال تعاىل 
ومن ال جيب داعي اهللا فليس مبعجز يف األرض وليس له من * به يغفر لكم من ذنوبكم وجيركم من عذاب أليم 

{ و هذا يدل صرحيا على أن حكمهم يف اآلخرة كاملؤمنني و قال حكاية عنهم } دونه أولياء أولئك يف ضالل مبني 
  اآليتني } و أنا منا املسلمون و منا القاسطون 

ملا جعل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم زادهم كل عظيم و علف دواهبم كل روث فال تستنجوا هبما فإهنما و 
طعام إخوانكم اجلان فجعلهم إخواننا و إذا كان كذلك فحكمهم كحكمنا يف اآلخرة سواء و اهللا أعلم و قد 

  بينه ترمجان  تقدمت اإلشارة إىل هذا يف باب ما جاء أن اهللا يكلم العبد ليس بينه و
ليست ] فيخرج له بطاقة فيه أشهد أن ال إله إال اهللا و أشهد أن حممدا عبده و رسوله : [ قوله يف احلديث : فصل 



هذه شهادة التوحيد ألن من شأن امليزان أن يوضع يف كفة شيء و يف أخرى ضده فتوضع احلسنات يف كفة و 
هبما مجيعا و يستحيل أن يأيت الكفر و اإلميان مجيعا عند واحد  السيئات يف كفة فهذا غري مستحيل ألن العبد يأيت

حىت يوضع اإلميان يف كفة و الكفر يف كفة فلذلك استحال أن توضع شهادة التوحيد يف امليزان و أما بعد ما آمن 
  رمحه اهللا العبد فإن النطق منه بال إله إال اهللا حسنة توضع يف امليزان مع سائر احلسنات قاله الترمذي احلكيم 

إن النطق هبا زيادة ذكر على حسن نية و تكون طاعة مقبولة قاهلا على خلوة و خفية من املخلوقني : و قال غريه 
فتكون له عند اهللا تبارك و تعاىل وديعة يردها عليه يف ذلك اليوم بعظم قدرها و حمل موقعها و ترجح خبطاياه و إن 

  ى عباده و يتفضل على من يشاء مبا شاء كثرت و بذنوبه و إن عظمت وهللا الفضل عل
بلى إن لك عندنا حسنة و مل يقل إن لك إميانا و قد سئل رسول : [ و يدل على هذا قوله يف احلديث فيقول : قلت 

  خرجه البيهقي و غريه ] من أعظم احلسنات : اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن ال إله إال اهللا أمن احلسنات هي ؟ فقال 
قال رسول اهللا صلى : كما يف حديث معاذ بن جبل قال [ تكون هذه الكلمة هي آخر كالمه يف الدنيا و جيوز أن 

رواه صاحل بن أيب غريب عن كثري بن ] اهللا عليه و سلم من كان آخر كالمه يف الدنيا ال إله إال اهللا وجبت له اجلنة 
  مرة عن معاذ و قد تقدم أول الكتاب 

ادة على الشهادة اليت هي اإلميان و يكون ذلك يف كل مؤمن ترجح حسناته و يوزن جيوز محل هذه الشه: و قيل 
إميانه كما توزن سائر حسناته و إميانه يرجح سيئاته كما يف هذا احلديث و يدخله النار بعد ذلك فيطهره من ذنوبه و 

ل مؤمن يثقل ميزانه و إن كل مؤمن يعطى كتابه بيمينه و ك: يدخله اجلنة بعد ذلك و هذا مذهب قوم يقولون 
فهو يف { أي الناجون من اخللود و هو يف قوله } فمن ثقلت موازينه فأولئك هم املفلحون { يتأولون قوله اهللا تعاىل 

ال إله إال اهللا وجبت له [ يوما ما و كذلك يف قول النيب صلى اهللا عليه و سلم من كان آخر كالمه } عيشة راضية 
   حمالة أصابه قبل ذلك ما أصابه إنه صائر إليها ال] اجلنة 
هذا تأويل فيه نظر حيتاج إىل دليل من خارج ينص عليه و الذي تدل عليه اآلي و األخبار أن من ثقل ميزانه : قلت 

ما شيء يوضع : [ فقد جنا و سلم و باجلنة أيقن و علم أنه ال يدخل النار بعد ذلك و اهللا أعلم و قال عليه السالم 
خرجه الترمذي عن أيب الدرداء و قال فيه حديث حسن صحيح و قد تقدم من ] ل من خلق حسن يف امليزان أثق

و رأيت رجال من أميت قد خف ميزانه فجاء أفراطه فثقلوا ميزانه و كذلك األعمال : مسرة بن جندب [ حديث 
  ] الصاحلة دليل على فضل الصالة على النيب صلى اهللا عليه و سلم 

: رأيت بعضهم يف املنام فقلت ما فعل اهللا بك ؟ فقال : حيكى عن بعضهم أنه قال : تحبري له و ذكر القشريي يف ال
وزنت حسنايت فرجحت السيئات على احلسنات فجاءت صرة من السماء و سقطت يف كفة احلسنات فرجحت 

م بإسناده عن محاد فحللت الصرة فإذا فيها كف تراب ألقيته يف قرب مسلم و ذكر أبو عمر يف كتاب جامع بيان العل
جياء : قال } و نضع املوازين القسط ليوم القيامة { بن زيد عن أيب حنيفة عن محاد بن إبراهيم يف قوله عز و جل 

بعمل الرجل فيوضع يف كفة ميزانه يوم القيامة فتخفف فيجاء بشيء أمثال الغمام أو قال مثل السحاب فيوضع يف 
  هذا فضل العلم الذي كنت تعلمه الناس أو حنو ذلك : ال فيقال له : ذا فيقول أتدري ما ه: ميزانه فترجح فيقال له 

  باب منه 
إن يل : عن عائشة رضي اهللا عنها أن رجال قعد بني يدي النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال يا رسول اهللا [ الترمذي 

حبسب ما خانوك و عصوك : ؟ قال مملوكني يكذبونين و خيونونين و يعصونين و أشتمهم و أضرهبم فكيف أنا منهم 
فتنحى الرجل فجعل يبكى و يهتف فقال : و كذبوك و عقابك إياهم فوق ذنوهبم اقتص هلم منك الفضل قال 



و نضع املوازين القسط ليوم القيامة فال تظلم نفس شيئا { رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أما تقرأ كتاب اهللا تعاىل 
] هللا يا رسول اهللا ما أجد يل و هؤالء شيئا خريا من مفارقتهم أشهدك أهنم أحرار كلهم و ا: اآلية ؟ فقال الرجل } 

  هذا حديث غريب ال نعرفه إال من حديث عبد الرمحن بن غزوان : قال أبو عيسى 
و نضع { و قد روى أمحد بن حنبل عن عبد الرمحن بن غزوان هذا احلديث و عن وهب بن منبه يف قوله تعاىل 

إمنا يوزن من األعمال خواتيمها و إذ أراد اهللا بعبد خريا ختم له خبري و إذا أراد : قال } القسط ليوم القيامة املوازين 
  اهللا به شرا ختم له بشر عمله ذكره أبو نعيم 

  و اهللا تعاىل أعلم ] و إمنا األعمال باخلواتيم [ قال املؤلف هذا صحيح يدل عليه قوله عليه السالم 

  أصحاب األعرافباب منه و ذكر 

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم توضع : عن جابر بن عبد اهللا قال [ ذكر خيثمة بن سليمان يف مسنده 
املوازين يوم القيامة فتوزن السيئات و احلسنات فمن رجحت حسناته على سيئاته مثقال صؤابة دخل اجلنة و من 

: فمن استوت حسناته و سيئاته ؟ قال : ل يا رسول اهللا رجحت سيئاته على حسناته مثقال صؤابة دخل النار قي
  ] أولئك أصحاب األعراف مل يدخلوها و هم يطعمون 

و ذكر ابن املبارك قال أخربنا أبو بكر اهلذيل عن سعيد بن جبري عن عبد اهللا بن مسعود قال حياسب الناس يوم 
من كانت سيئاته أكثر من حسناته بواحدة دخل القيامة فمن كانت حسناته أكثر من سيئاته بواحدة دخل اجلنة و 

مث } ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم * فمن ثقلت موازينه فأولئك هم املفلحون { النار مث قرأ 
قال إن امليزان خيف مبثقال حبة أو ترجح قال و من استوت حسناته و سيئاته كان من أصحاب األعراف و ذكر 

  احلديث 
: إن الرجلني كانا صديقني يف الدنيا فيمر أحدمها بصاحبه و هو جير إىل النار فيقول له أخوه : ألحبار و قال كعب ا

و اهللا ما بقي يل إال حسنة أجنو هبا خذها أنت يا أخي فتنجو هبا مما أرى و أبقى أنا و إياك من أصحاب األعراف قال 
  فيأمر اهللا هبما مجيعا فيدخالن اجلنة : 

أنه يؤتى برجل يوم القيامة فما جيد له حسنة ترجح ميزانه و قد : د يف كتاب كشف علم اآلخرة و ذكر أبو حام
اذهب يف الناس فالتمس من يعطيك حسنة أدخلك هبا اجلنة فيصري : اعتدلت بالسوية فيقول اهللا تعاىل رمحة منه 

خيف ميزاين فأنا أحوج منك إليها  جيوس خالل العاملني فيما جيد أحدا يكلمه يف ذلك األمر إال يقول له خفت أن
حسنة واحدة فلقد مررت بقوم هلم منها األلف فبخلوا علي : ما الذي تطلب ؟ فيقول : فييأس فيقول له رجل 

لقد لقيت اهللا تعاىل فما وجدت يف صحيفيت إال حسنة واحدة و ما أظنها تغين عين شيئا خذها : فيقول له الرجل 
رب اتفق من أمري كيت و كيت : ما بالك و هو أعلم فيقول : رورا فيقول اهللا له هبة مين إليك فينطلق فرحا مس

كرمي أوسع من كرمك خذ بيد أخيك و انطلقا : مث ينادي سبحانه بصاحبه الذي وهبه احلسنة فيقول له سبحانه 
أهل النار فيأيت امللك  لست من أهل اجلنة و ال من: إىل اجلنة و كذا تستوي كفتا امليزان لرجل فيقول اهللا تعاىل له 

بصحيفة فيضعها يف كفة امليزان فيها مكتوب أف فترجح على احلسنات ألهنا كلمة عقوق ترجح هبا جبال الدنيا 
ردوه فيقول له أيها العبد العق ألي شيء تطلب : فيطلب الرجل أن يرده اهللا تعاىل فيقول : فيؤمر به إىل النار قال 

ين سائر إىل النار و إذ ال بد يل منها و كنت عاقا أليب و هو سائر إىل النار مثلي إهلي رأيت أ: الرد إيل فيقول 
عققته يف الدينا و بررته يف اآلخرة خذ بيد : فيضحك اهللا تعاىل و يقول : فضعف علي به عذايب و أنقذه منها قال 



  أبيك و انطلقا إىل اجلنة 
جيوز أن يكون هنالك : و جاء السنة بلفظ اإلفراد و اجلمع فقيل ذكر اهللا تعاىل امليزان يف كتابه بلفط اجلمع : فصل 

  : موازين للعمل الواحد يوزن بكل ميزان منها صنف من األعمال كما قال 
  ) فلكل حادثة هلا ميزان ... ملك تقوم احلادثات لعدله ( 
  ) و لك شيء مدة و أوان ... تتصرف األشياء يف ملكوته ( 

كذبت قوم نوح { و } كذبت عاد املرسلني { حدا عرب عنه بلفظ اجلمع كما قال تعاىل و ميكن أن يكون ميزانا وا
  املراد باملوازين مجع موزون أي األعمال املوزونة ال مجع ميزان : و إمنا هو رسول واحد و قيل } املرسلني 

بني كفيت امليزان فإن  أن ملكا موكل بامليزان فيؤتى بابن آدم فيوقف: و خرج الاللكائي يف سننه عن أنس رفعه 
: سعد فالن سعادة ال يشقى بعدها أبدا و إن خف نادى امللك : رجح نادى امللك بصوت يسمع اخلالئق كلها 

  ] صاحب امليزان يوم القيامة جربيل عليه السالم : [ شقي فالن شقاوة ال يسعد بعدها أبدا و خرج عن حذيفة قال 
حدثنا وكيع عن سفيان : م مساكني أهل اجلنة ذكر هناد بن السري قال إهن: و أما أصحاب األعراف فيقال : فصل 

أصحاب األعراف ينتهي هبم إىل هنر يقال له احلياة حافتاه قصب : عن جماهد عن حبيب عن عبد اهللا بن احلارث قال 
ون فيغتسلون أراه قال مكلل باللؤلؤ فيغتسلون منه اغتسالة فيبدو يف حنورهم شامة بيضاء مث يعود: الذهب قال 

فيقال هلم لكم ما متنيتم و سبعني ضعفا قالوا : متنوا فيتمنون ما شاءوا قال : فكلما اغتسلوا زادت بياضا فيقال هلم 
فهو : فإذا دخلوا اجلنة و يف حنورهم تلك الشامة البيضاء فيعرفون هبا قال : فهم مساكني أهل اجلنة و يف رواية : 

  نة يسمون يف اجلنة مساكني أهل اجل
  : و اختلف العلماء يف تعيينهم على اثين عشر قوال 

ما تقدم ذكره يف احلديث و هو قول ابن مسعود و كعب األحبار كما ذكرنا و ذكره ابن وهب عن ابن : األول 
  عباس 
  قوم صاحلون فقهاء علماء قاله جماهد : الثاين 

  هم الشهداء ذكره املهدوي : الثالث 
ني و الشهداء فرغوا من شغل أنفسهم و تفرغوا ملطالعة أحوال الناس ذكره أبو نصر عبد هم فضالء املؤمن: الرابع 

  الرحيم بن عبد الكرمي القشريي 
هم املستشهدون يف سبيل اهللا الذين خرجوا عصاة آلبائهم قاله شرحبيل بن سعد و ذكر الطربي يف ذلك : اخلامس 

  تعادل عقوقهم و استشهادهم و أنه : حديثا عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
هم العباس و محزة و علي بن أيب طالب و جعفر ذو اجلناحني يعرفون حمبيهم ببياضالوجوه و مبغضيهم : السادس 

  بسواد الوجوه ذكره الثعليب عن ابن عباس 
  ره النحاس هم عدول القيامة الذين يشهدون على الناس بأعماهلم و هم يف كل أمة ذكره الزهراوي و اختا: السابع 
  هم قوم أنبياء قاله الزجاج : الثامن 
هم قوم كانت هلم صغائر مل تكفر عنهم باآلالم و املصائب يف الدنيا فوقفوا و ليست هلم كبائر فحيسبون : التاسع 

  عن اجلنة ليناهلم بذلك غم فيقع يف مقابلة صغائرهم حكاه ابن عطية القاضي أبو حممد يف تفسريه 
أصحاب األعراف الذين ذكر اهللا يف القرآن أصحاب الذنوب : ن وهب عن ابن عباس قال ذكره اب: العاشر 

أصحاب األعراف : أخربنا جويرب عن الضحاك عن ابن عباس قال : العظام من أهل القبلة و ذكره ابن املبارك قال 



هل النار عرفوهم بسواد رجال كانت هلم ذنوب عظام و كان جسيم أمرهم هللا فأقيموا ذلك املقام إذا نظروا إىل أ
  ربنا ال جتعلنا مع القوم الظاملني و إذا نظروا إىل أهل اجلنة عرفوهم ببياض وجوههم : الوجوه و قالوا 
أدخل اهللا أصحاب األعراف اجلنة و يف رواية سعيد بن جبري عن عبد اهللا بن مسعود و كانوا آخر : قال ابن عباس 

  أهل اجلنة دخوال اجلنة 
  و متىن سامل موىل أيب حذيفة أن يكون من أصحاب األعراف ألن مذهبه أهنم مذنبون :  قال ابن عطية
  أهنم أوالد الزنا ذكره أبو نصر القشريي عن ابن عباس : احلادي عشر 

أهنم مالئكة موكلون هبذا السور مييزون الكافرين من املؤمنني قبل دخاهلم اجلنة و النار قاله أبو جملز : الثاين عشر 
إهنم ذكور و ليسوا بإناث فال يبعد إيقاع لفظ الرجال : ال يقال للمالئكة رجال فقال : بن محيد فقيل له  الحق

  } و أنه كان رجال من اإلنس يعوذون برجال من اجلن { عليهم كما وضع على اجلن يف قوله تعاىل 
  هو جبل أحد يوضع هناك : سور بني اجلنة و النار قيل : و األعراف 
نيب صلى اهللا عليه و سلم من طريق أنس و غريه ذكره أبو عمر بن عبد الرب و غريه حسب ما ذكرناه روى عن ال

  يف كتاب جامع أحكام القرآن من سورة األعراف و احلمد هللا 
  حكاية 

أخذتين ذات ليلة سنة فنمت فرأيت يف منامي كأن القيامة قد : روي عن بعض الصاحلني رضي اهللا عنه أنه قال 
فأتيت إىل اجلنة فناديت أهل : كأن الناس حياسبون فقوم ميضي هبم إىل اجلنة و قوم ميضي هبم إىل النار قال قامت و 

بطاعة الرمحن و خمالفة الشيطان مث أتيت إىل باب النار : اجلنة مباذا نلتم سكىن اجلنة يف حمل الرضوان ؟ فقالوا 
فنظرت فإذا أنا بقوم موقوفون : طاعة الشيطان و خمالفةالرمحن قال ب: مباذا نلتم النار ؟ قالوا : فناديت يا أهل النار 

لنا ذنوب جلت و حسنات قلت فالسيئات منعتنا من دخول اجلنة و احلسنات منعتنا : بني اجلنة و النار فقالوا يل 
  : دخول النار و أنشدوا 

  ) منعتنا من الوصول إليه ... حنن قوم لنا ذنوب كبار ( 
  ) أمسكتنا من القدوم عليه ... حيارى  تركتنا مذبذبني( 

  باب إذا كان يوم القيامة تتبع كل أمة ما كانت تعبد فإذا بقي يف هذه األمة

  منافقون امتحنوا و ضرب الصراط 
جيمع اهللا الناس يوم القيامة يف صعيد : عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال [ الترمذي 

ع عليهم رب العاملني فيقول أال ليتبع كل إنسان ما كان يعبد فيمثل لصاحب الصليب صليبه و واحد مث يطل
و ذكر احلديث ] لصاحب التصاوير تصاويره و لصاحب النار ناره فيتبعون ما كانوا يعبدون و يبقى املسلمون 

  بطوله 
هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ فقال :  أن ناسا قالوا لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يا رسول اهللا[ و خرج مسلم 

ال يا رسول اهللا قال هل تضارون يف رؤية : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هل تضارون يف القمر ليلة البدر قالوا 
فإنكم ترونه كذلك جيمع اهللا الناس يوم القيامة فيقول من كان يعبد : ال قال : الشمس ليس دوهنا سحاب ؟ قالوا 

ه فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس و يتبع من كان يعبد القمر القمر و يتبع من كان يعبد الطواغيت شيئا فليتبع
الطواغيث و تبقى هذه األمة فيها منافقوها فيأتيهم اهللا يف صورة غري صورته اليت يعرفون فيقول أنا ربكم فيقولون 



ناه فيأتيهم اهللا يف صورته اليت يعرفون فيقول أنا ربكم نعوذ باهللا منك هذا مكاننا حىت يأتينا ربنا فإذا جاء ربنا عرف
فيقولون أنت ربنا فيتبعونه و يضرب الصراط بني ظهري جهنم فأكون أنا و أميت أول من جيوز و ال يتكلم يومئذ إال 

الرسل و دعوى الرسل يومئذ اللهم سلم سلم و يف جهنم كالليب مثل شوك السعدان هل رأيتم السعدان ؟ قالوا 
فإهنا مثل شوك السعدان غري أنه ال يعلم قدر عظمها إال اهللا ختطف الناس بأعماهلم فمنهم : م يا رسول اهللا قال نع

  و ذكر احلديث و سيأيت ] املوبق بعمله و منهم اجملازى حىت ينجى 
فع و يفهم رؤوس احملشر لطلب من يش: ذكر الفقيه أبو بكر بن برجان يف كتاب اإلرشاد له بعد قوله : فصل 

يرحيهم مما هم فيه و هم رؤوساء أتباع الرسل فيكون ذلك مث يؤمر آدم عليه السالم بأن خيرج بعث النار من ذريته 
و هم سبعة أصناف البعثان األوالن يلتقطهم عنق النار من بني اخلالئق لقط احلمام حب السمسم و هم أهل الكفر 

أين ما كنتم تعبدون من دون اهللا لتتبع : جهال مث يقال ألهل اجلمع باهللا جحدوا و عتوا و أهل الكفر باهللا إعراضا و 
هنالك { : كل أمة ما كانت تعبد فمن كان يعبد من دون اهللا شيئا اتبعه حىت يقذف به يف جهنم قال اهللا عز و جل 

كبوا فيها هم فكب{ : و قال } تبلو كل نفس ما أسلفت و ردوا إىل اهللا موالهم احلق و ضل عنهم ما كانوا يفترون 
  } و جنود إبليس أمجعون * و الغاوون 

متد األرض مد األدمي يوم القيامة لعظمة اهللا عز و جل مث ال يكون لبشر : [ و قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
يل خربين هذا جرب: من بين آدم منها إال موضع قدميه مث ادعى أنا أول الناس فأخر ساجدا مث يؤذن يل فأقول يا رب 

صلى اهللا عليه و سلم و هو عن ميني عرش الرمحن تبارك و تعاىل أنك أرسلته إيل و جربيل ساكت ال يتكلم حىت 
يا رب عبادك عبدوك يف أقطار األرض فذلك املقام : يقول اهللا عز و جل صدق مث يؤذن يل يف الشفاعة فأقول 
قوم وحدوا اهللا و كذبوا املرسلني جهلوا صفات اهللا جل  احملمود مث يبعث املقام احملمود مث يبعث البعث الرابع و هم

ما : جالله و ردوا عليه كتابه و رسله مث يبعث البعث اخلامس و السادس و هم أهل الكتابني يأتون عطاشا يقال هلم 
عضها أال ترون فيشار هلم إىل جهنم كأهنا سراب حيطم ب: عطشنا يا رب فاسقنا فيقال هلم : كنتم تبغون ؟ فيقولون 

بعضا فريدوهنا سقوطا فيها مث تقع احملنة باملنافقني و املؤمنني يف معرفة رهبم و متيزه من املعبودات من دونه فيذهب اهللا 
املنافقني و يثبت املؤمنني مث ينصب الصراط جمازا على منت جهنم أعادنا اهللا منها أرق من الشعر و أحد من املوسى 

يه و سلم فيسقط أهل البدع يف الباب السادس منه أو اخلامس و أهل الكبائر يف كما وصفه رسول اهللا صلى اهللا عل
السابع أو السادس و إمنا يسقط الساقط بعدما يعجز عن عمله و خيلص املؤمنون على درجاهتم يف تفاوهتم يف النجاة 

صفوا و هذبوا أدخلوا اجلنة و و حيبسون على قنطرة بني اجلنة و النار يتقاضون مظامل كانت بينهم يف الدنيا حىت إذا 
  ] من ذلك املقام يوقف أصحاب األعراف 

  هكذا ذكر الترتيب و هو ترتيب حسن و سيأيت له مزيد بيان إن شاء اهللا تعاىل : قال املؤلف 
بضم التاء و فتحها و بتشديد الراء و ختفيفها و ضم التاء و تشديد الراء أكثر و ] هل تضارون : [ قوله : فصل 
تضارون أسكنت الراء األوىل و أدغمت مع الثانية و ماضيه ضورر على ما مل يسم فاعله و جيوز أن يكون أصله 

مبينا للفاعل مبعىن تضاررون بكسر الراء إال إهنا سكنت الراء و أدغمت و كله من الضر املشدد و أما التخفيف 
  فهو من ضاره يضريه و يضوره خمففا 

 اهللا عليهم برؤيته سبحانه جتلى هلم ظاهرا حبيث ال حيجب بعضهم بعضا و ال يضره و و املعىن أن أهل اجلنة إذا امنت
  ال يزامحه و ال جيادله كما يفعل عند رؤية األهلة بل كاحلال عند رؤية الشمس و القمر ليلة متامه 
ون عند رؤية و قد روى تضامون من املضامكة و هي االزدحام أيضا أي ال تزدمحون عند رؤيته تعاىل كما تزدمح



  األهلة 
و روي تضامون بتخفيف امليم من الضيم الذي هو الذل أي ال يذل بعضكم بعضا باملزامحة و املنافسة و املنازعة و 

  سيأيت هذا املعىن مرفوعا إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم يف أبواب اجلنة إن شاء اهللا تعاىل 
لة الرائي ال املرئي ألن اهللا سبحانه ال حياط به و ليس كمثله شيء فإنكم ترونه كذلك هذا تشبيه للرؤية و حا: قوله 

  و ال يشبهه شيء 
فيأيتهم اهللا يف صورة غري صورته اليت يعرفون هذا موضع االمتحان ليميز احملق من املبطل و ذلك أنه ملا : و قوله 

و أهنم عملوا مثل أعماهلم و عرفوا اهللا بقي املنافقون و املراؤون متلبسني باملؤمنني و املخلصني زاعمني أهنم منهم 
مثل معرفتهم امتحنهم اهللا بأن أتاهم بصورة قالت اجلميع أنا ربكم فأجاب املؤمنون بإنكار ذلك و التعوذ منه ملا قد 

  سبق هلم من معرفتهم باهللا عز و جل يف دار الدنيا و أنه منزه عن صفات هذه الصور إذ مساهتا مسات احملدثني 
نعوذ باهللا منك ال نشرك باهللا شيئا مرتني أو ثالثا حىت إن بعضهم : ل يف حديث أيب سعيد اخلدري فيقولون و هلذا قا

  ليكاد أن ينقلب 
قال شيخنا أبو العباس أمحد بن عمر يف كتاب املفهم لشرح اختصار مسلم كتاب مسلم و هذا ملن مل يكن له رسوخ 

عليه من غري بصرية و لذلك كان اعتقادهم قابال لالنقالب و اهللا  العلماء و لعلهم الذين اعتقدوا احلق و جزموا
  أعلم 
و حيتمل أن يكونوا املنافقني و املرائني و هو أشبه و اهللا أعلم ألن يف االمتحان الثاين يتحقق ذلك ألن يف : قلت 

نعم : وه هبا ؟ فيقولون حديث أيب سعيد بعد قوله حىت إن بعضهم ليكاد أن ينقلب فيقول هل بينكم و بينه آية فتعرف
فيكشف عن ساق فال يبقى من كان يسجد هللا من تلقاء نفسه إال أذن اهللا له بالسجود و ال يبقى من كان يسجد 
اتقاء و رياء إال جعل اهللا ظهره طبقة واحدة كلما أراد أن يسجد خر على قفاه مث يرفعون رؤوسهم و قد حتول يف 

أنت ربنا مث يضرب اجلسر على جهنم و حتل الشفاعة و سيأيت : ربكم ؟ فيقولون  أنا: الصورة اليت رأوا فيها فيقول 
فيأتيهم اهللا يف صورة اليت يعرفون أي يتجلى هلم يف صفته اليت هو عليها من اجلالل و الكمال و التعايل و : قوله 

الذين يسوقوهنم إىل اجلنة و اهللا  اجلمال بعد أن رفع املوانع عن أبصارهم فيتبعونه أي يتبعون أمره أو مالئكته و رسله
  أعلم 

مجع : أي دعاؤهم و الكالليب } دعواهم فيها سبحانك اللهم { : الدعاء قال اهللا تسبحاته و تعاىل : و الدعوى 
مرعى : نبت كثري الشوك شوكه كاخلطاطيف و احملاجن ترعاه اإلبل فيطيب لبنها تقول العرب : كلوب و السعدان 
  أهلكه : املهلك أوبقه ذنبه : ملوبق و ال كالسعدان و ا

  الذي جوزء بعمله : و اجملازى } أو يوبقهن مبا كسبوا { : اجتنبوا السبع املوبقات و قوله تعاىل : و منه احلديث 
أخربنا أسامة : كشف الساق عبارة عن معظم األمر و شدته ذكره ابن املبارك قال } يكشف عن ساق { : و قوله 

يوم كرب و شدة أخربنا ابن جريج : قال } يوم يكشف عن ساق { : ن ابن عباس يف قوله بن زيد عن عكرمة ع
  شدة األمر و جده قال جماهد و قال ابن عباس هي أشد ساعة يف القيامة : عن جماهد قال 

ج كشف األمر عن ساقه و األصل فيه أن من وقع يف شيء حيتا: إذا اشتد األمر أو احلرب قيل : و قال أبو عبيدة 
يوم يكشف عن : إىل اجلد مشر عن سقاه فاستعري الساق و الكشف عنها يف موضع الشدة و كذا قال القتيب قال 

ساق هذا من االستعار فسمي الشدة ساقا ألن الرجل إذا وقع يف الشدة مشر يف ساقه فاستعريت يف موضع شدة قال 
  : الشعر 



  ) ساق مئزري أمشر حىت ينصف ال... و كنت إذا جاري دعا ملصيبة ( 
  : و قال آخر 

  ) و إن مشرت عن ساقها احلرب مشرا ... فىت احلرب إن عضت به احلرب عضها ( 
  : و قال آخر يصف سنة شديدة 

  ) قد مشرت عن ساقها ( 
  : و قال آخر 

  ) و بدا من الشر الرباح ... كشفت هلم عن ساقها ( 
  : و قال آخر 

  ب األعناق و قامت احلرب بنا على ساق أبشر عناق إنه شر باق قد سن يل قومك ضر
  : و الشعر يف هذا املعىن كثري 

  عن ساق العرش : يكشف عن شاق جهنم و قيل : و قيل 
فأما ما روي أن اهللا تعاىل يكشف عن ساقه يوم القيامة فيسجد له كل مؤمن و مؤمنة كما يف صحيح البخاري فإنه 

  تغطى و معناه أي يكشف على العظيم من أمره تعاىل على التبعيض و األعضاء و أن ينكشف و ي
إمنا جاء ذكر الكشف عن الساق على معىن الشدة فيحتمل أن يكون معىن احلديث أنه يربز من : و قال اخلطايب 

أهوال القيامة و شدهتا ما يرتفع معه سواتر األمتحان فيميز عند ذلك أهل اليقني و اإلخالص فيؤذن هلم يف السجود 
و قد تأوله بعض الناس : اء عن أهل النفاق فتعود ظهورهم طبقا واحدا ال يستطيعون السجود قال و ينكشف الغط

ال ينكر أن يكون اهللا سبحانه قد يكشف هلم عن ساق لبعض املخلوقني من مالئكته أو غريهم فيجعل ذلك : فقال 
  سببا لبيان ما شاء من حكمه يف أهل اإلميان و أهل النفاق 

فيه وجه آخر مل أمسعه من قدوة و قد حيتمله معىن اللغة مسعت أبا عمر يذكر عن أيب العباس أمحد بن  و: قال اخلطايب 
و الساق النفس و منه قول علي رضي اهللا : حيىي النحوي فيما عدة من املعاين املختلفة الواقعة حتت هذا االسم قال 

هم حىت و لو تلفت ساقي يريد نفسه و قال أبو و اهللا ألقاتلن: عنه حني راجعه أصحابه يف قتل اخلوارج فقال 
سليمان و قد حيتمل على هذا أن يكون املراد التجلي هلم و كشف احلجب عن أبصارهم حىت إذا رأوه سجدوا له 

  و لست أقطع به القول و ال أراه واجبا فيما أذهب إليه من ذلك : قال 
يه حديث حسن ذكره أبو الليث السمرقندي يف تفسري هذا القول أحسن األقوال إن شاء وقد جاء ف: قال املؤلف 

حدثنا محاد بن سلمة : حدثنا هدبة قال : حدثنا ابن منيع قال : حدثنا اخلليل بن أمحد : [ سورة ن و القلم فقال 
مسعت رسول اهللا صلى اهللا : حدثين أيب قال : عن علي بن زيد عن عمارة القرشي عن أيب بردة بن أيب موسى قال 

إذا كان يوم القيامة مثل لكل قوم ما كانوا يعبدون يف الدنيا فيذهب كل قال قوم إىل ما كانوا : سلم يقول  عليه و
إن لنا ربا كنا نعبده يف الدنيا و : ما تنتظرون و قد ذهب الناس ؟ فيقولون : يعبدون و يبقى أهل التوحيد فيقال هلم 

إنه ال شبيه له : فكيف تعرفونه و مل تروه ؟ قالوا : نعم فيقال : و تعرفونه إذا رأيتموه ؟ فيقولون : مل نره قال 
فيكشف هلم احلجاب فينظرون إىل اهللا تعاىل فيخرون له سجدا و تبقى أقوام ظهورهم مثل صياصي البقر فرييدون 

فيقول اهللا } يكشف عن ساق و يدعون إىل السجود فال يستطيعون { السجود فال يستطيعون فذلك قوله تعاىل 
  ] عبادى ارفعوا رؤوسكم فقد جعلت بدل كل رجل منكم من اليهود و النصارى يف النار : اىل تع

اهللا الذي ال إله إال هو فحدثك أبوك هبذا احلديث : فحدثت هبذا احلديث عمر بن عبد العزيز فقال : قال أبو بردة 



  يل من هذا ما مسعت من أهل التوحيد حديثا هو أحب إ: فحلفت له ثالث أميان فقال عمر 
فهذا احلديث يبني لك معىن كشف الساق و أنه عبارة عن رؤيته سبحانه و هو معىن ما يف صحيح : قال املؤلف 

  مسلم و احلديث يفسر بعضه بعضا فال إشكال فيه و احلمد هللا 
عن النيب  عن روح بن جناج عن موىل لعمر بن عبد العزيز عن أيب بردة عن أيب موسى عن أبيه[ و قد ذكر البيهقي 

تفرد به ] عن نور عظيم خيرون له سجدا : قال } يوم يكشف عن ساق { : صلى اهللا عليه و سلم يف قوله تعاىل 
  روح بن جناح و هو شامي يأيت بأحاديث منكرة ال يتابع عليها و موايل عمر بن عبد العزيز فيهم كثرة 

عليه و قد هاب اإلمام أبو حامد الغزايل القول فيه و احلديث الذي قبله أبني و أصح إسنادا فليعول : قال املؤلف 
مث يكشف اجلليل عن ساقه فيسجد الناس كلهم تعظيما له و : أشفق من تأويله فقال يف كتاب كشف علم اآلخرة 

تواضعا إىل الكفار الذين قد أشركوا به أيام حياهتم و عبدة احلجارة و اخلشب و ما مل ينزل به سلطانا فإن صياصي 
يوم يكشف عن ساق و يدعون إىل السجود { : هبم تعود حديدا فال يقدرون على السجود و هو قوله تعاىل أصال

  } فال يستطيعون 
يكشف اهللا عن ساقه النيب يوم : و روي البخاري يف تفسريه مسندا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال [ 

تأويل احلديث و عدلت عن منكر به و كذا أشفقت من  و قد أشفقت من] القيامة فيسجد له كل مؤمن و مؤمنة 
صفة امليزان و زيفت قول واصفيه و جعلته متحيزا إىل العامل امللكويت فإن احلسنات و السيئات أعراض و ال يصح 

  وزن األعراض إال مبيزان ملكويت 
بيان باألخبار الصحيحة و احلسان و قد ذكرنا امليزان و بينا القول فيه و يف األعمال املوزونة غاية ال: قال املؤلف 

بينا القول هنا يف كشف الساق حبيث مل يبق فيه ألحد ريب وال خمالفة و ال شقاق فاهللا احلمد على ما به أنعم و فهم 
  و علم 

  باب كيف اجلواز على الصراط و صفته و من حيبس عليه و يزل عنه و يف شفقة

و إن : ك و يف ذكر القناطر قبله و السؤال عليها و بيان قوله تعاىل النيب صلى اهللا عليه و سلم على أمته عند ذل
  منكم إال واردها 

فيسأل عن : لن جيوز أحد الصراط حىت يسأل يف سبع قناطر أما القنطرة األوىل : روي عن بعض أهل العلم أنه قال 
قول و عمل جاز مث يسأل على القنطرة اإلميان باهللا و هي شهادة أن ال إله إال اهللا فإن أجاز هبا خملصا و اإلخالص 

الثانية عن الصالة فإن جاؤ هبا تامة جاز مث يسأل على القنطرة الثالثة عن صوم شهر رمضان فإن جاء به تاما جاز مث 
يسأل على القنطرة الرابعة عن الزكاة فإن جاء هبا تامة جاز مث يسأل يف اخلامسة عن احلج و العمرة فإن جاء هبما 

مث يسأل يف القنطرة السادسة عن الغسل و الوضوء فإن جاء هبما تأمني جاز مث يسأل يف السابعة و ليس  تامتني جاز
  يف القناطر أصعب منها فيسأل عن ظالمات الناس 

أنه إذا مل يبق يف املوقف إال املؤمنون و املسلمون و احملسنون و : و ذكره أبو حامد يف كتاب كشف علم اآلخرة 
يقون و الشهداء و الصاحلون و املرسلون ليس فيهم مرتاب و ال منافق و ال زنديق فيقول اهللا تعاىل العارفون و الصد

نعم فيتجلى هلم ملك عن يسار العرش : أتعرفونه ؟ فيقولون : اهللا فيقول هلم : يا أهل املوقف من ربكم ؟ فيقولون : 
نعوذ باهللا منك فيتجلى : أنا ربكم فيقولون : ر اهللا لو جعلت البحار السبع يف نقره إهبامه ملا ظهرت فيقول هلم بأم

: فيقولون : هلم ملك عن ميني العرش لو جعلت البحار األربعة عشر يف نقرة إهبامه ملا ظهرت فيقول هلم أنا ربكم 



نعوذ باهللا منك فيتجلى هلم الرب سبحانه يف صورة غري صورته اليت كانوا يعرفونه و مسعوا و هو يضحك فيسجدون 
: أهال بكم مث ينطلق هبم سبحانه إىل اجلنة فيتبعونه فيمر هبم على الصراط و الناس أفواج : ه مجيعهم فيقول ل

املرسلون مث النبيون مث الصديقون مث الشهداء مث املؤمنون مث العارفون مث املسلمون منهم املكبوب لوجهه و منهم 
ن فمنهم من جيوز الصراط مائة عام و آخر جيوز على ألف و احملبوس يف األعراف و منهم قوم قصروا عن متام اإلميا

  مع ذلك كله لن حترق النار من رأى ربه عيانا ال يضام يف رؤيته 
فتوهم نفسك يا أخي إذا صرت على الصراط و نظرت إىل جهنم حتتك سوداء مظلمة قد لظى سعريها و عال هليبها 

  : و أنت متشي أحيانا و تزحف أخرى قال 
  ) إذا برز العباد لذي اجلالل ... ي تتوب فما احتيايل أبت نفس( 
  ) بأوزار كأمثال اجلبال ... و قاموا من قبورهم سكارى ( 
  ) فمنهم من يكب على الشمال ... و قد نصب الصراط لكي جيوزوا ( 
  ) تلقاه العرائس بالغوايل ... و منهم من يسري لدار عدن ( 
  ) لك الذنوب فال تبايل  غفرت... يقول له املهمني يا وليي ( 

  : و قال آخر 
  ) تصول على العصاة و تستطيل ... إذا مد الصراط على جحيم ( 
  ) و قوم يف اجلنان هلم مقيل ... فقوم يف اجلحيم هلم ثبور ( 
  ) و طال الويل و اتصل العويل ... و بان احلق و انكشف الغطاء ( 

صلى اهللا عليه و سلم فيؤذن هلم و ترسل األمانة و الرحم  من حديث أيب هريرة فيأتون حممدا[ و ذكر مسلم 
  ] فيقومان جنبيت الصراط ميينا و مشاال فيمر أوهلم كالربق اخلاطف 

أمل تر إىل الربق كيف مير و يرجع يف طرفة عني ؟ مث : [ قلت بأيب أنت و أمي و أي شيء كمر الربق ؟ قال : قال 
: ري هبم أعماهلم و نبيكم صلى اهللا عليه و سلم قائم على الصراط يقول كمر الريح مث كمر الطري و شد الرجال جت

  ] رب سلم سلم حىت تعجز أعمال العباد حىت جييء الرجل و ال يستطيع السري إال زاحفا 
و يف حافيت الصراط كالليب معلقة مأمورة بأخذ من أموت بأخذه فمخدوش ناج و مكردس يف النار و : [ قال 

  ؟ ] إن قعر جهنم لسبعون خريفا : يده الذي نفس حممد ب
مث يضرب اجلسر على : من حديث حذيفة أيضا و ذكر مسلم أيضا من حديث أيب سعيد اخلدري و فيه [ و روي 

دحض مزلة فيه : يا رسول اهللا و ما اجلسر ؟ قال : اللهم سلم سلم قيل : جهنم و حتل الشفاعة و يقولون 
فيمر املؤمنون كطرف العني و كالربق و : فيها شوكة يقال هلا السعدان  خطاطيف و كالليب و حسكة تكون بنجد

احلديث و ] كالريح و كالطري و كأجاويد اخليل و الركاب فناج مسلم و خمدوش مرسل و مكردس يف نار جهنم 
  سيأيت بتمامه إن شاء اهللا تعاىل 

أرق من [ و يف رواية ] وأحد من السيف بلغين أن اجلسر أدق من الشعر : [ و يف رواية قال أبو سعيد اخلدري 
  رواها مسلم ] الشعر 

يوضع الصراط : [ مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول : و خرج ابن ماجه حديث أيب سعيد اخلدري قال 
بينم ظهراين جهنم على حسك كحسك السعدان مث يستجيز الناس فناج مسلم و خمدوج به مث ناج و حمتبس به و 

  ] يها منكوس ف



أن الصراط مثل السيف [ حدثنا هشام بن حسان عن موسى عن أنس عن عبيد بن عمري : و ذكر ابن املبارك قال 
على جسر جهنم و أن جلنبتيه كالليب و حسكا و الذي نفسي بيده إنه ليؤخذ بالكلوب الواحد أكثر من ربيعة و 

  ] مضر 
بلغنا أن الصراط يوم القيامة يكون : [ بن أيب هالل قال و أخربنا رشدين بن سعد عن عمرو بن احلارث عن سعيد 

  أعمل ] على بعض الناس أدق من الشعر و على بعض الناس مثل الوادي الواسع 
جيوز الناس يوم القيامة على الصراط على قدر إمياهنم و : [ و أخربنا عوف عن عبد بن سفيان العقيلي قال : قال 

لسرعة و كالسهم املرمى و كالطائر السريع الطريان و كالفرس اجلواد املضمر أعماهلم فيجوز الرجل كالطرف يف ا
  ] و جيوز الرجل يعدو عدوا و الرجل ميشي مشيا حىت سكون آخر من ينجو حيبو حبوا 

قال عبد : و ذكر هناد بن السري حدثنا عبد اهللا بن منري حدثنا سفيان حدثنا سلمة بن كهيل عن أيب الزعفراء قال 
فيمر الناس على قدر أعماهلم أوهلم كلمح الربق مث كمر : [ قال ] يأمر اهللا بالصراط فيضرب على جهنم [ اهللا 

الريح مث كأسرع البهائم مث كذلك حىت مير الرجل سعيا و حىت مير الرجل ماشيا مث يكون آخرهم يتلبط على بطنه 
  ]  مل أبطئ بك إمنا أبطأ بك عملك: يقول يا رب مل أبطأت يب ؟ فيقول 

جتوزون الصراط بعفو : [ قال عبد اهللا ابن مسعود : و حدثنا أبو معاوية عن إمساعيل بن مسلم عن قتادة قال : قال 
  ] اهللا و تدخلون اجلنة برمحة اهللا و تقتسمون املنازل بأعمالكم 

بعث : افق أراه قال من محى مؤمنا من من: عن معاذ بن أنس اجلهين عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال [ أبو داود 
اهللا ملكا حيمي حلمه يوم القيامة من نار جهنم و من رمى مؤمنا بشيء شينه حبسه اهللا عز و جل على جسر جهنم 

  ] حىت خيرج مما قال 
ذكره أبو ] الزالون على الصراط كثري و أكثر من يزل عنه النساء : [ و قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  الفرج بن اجلوزي 
يا : فإذا صار الناس على طرف الصراط نادى ملك من حتت العرش : [ و قال املصطفى صلى اهللا عليه و سلم 

فطرة امللك اجلبار جوزوا على الصراط و ليقف كل عاص منكم و ظامل فيا هلا من ساعة ما أعظم خوفها و ما أشد 
كان يف الدنيا عظيما مكينا مث يؤذن جلميعهم بعد حرها يتقدم فيها من كان يف الدينا ضعيفا مهينا و يتأخر عنها من 

و احممداه : ذلك باجلواز على الصراط على قدر أعماهلم يف ظلمتهم و أنوارهم فإذا عصف الصراط بأميت نادوا 
فأبادر من شدة إشفاقي عليهم و جربيل آخد حبجزيت فأنادي رافعا صويت رب أميت أميت ال أسألك اليوم نفسي و ال 

رب سلم سلم و قد عظمت األهوال و اشتدت : يت و املالئكة قيام عن ميني الصراط و يساره ينادون فاطمة ابن
أما هنيتم : األوجال و العصاة يتساقطون عن اليمني و الشمال و الزبانية يتلقوهنم بالسالسل و األغالل و ينادوهنم 

ذكره أبو الفرج ] أما جاءكم النيب املختار ؟  عن كسب األوزار ؟ أما خوفتم عذاب النار ؟ أما أنذرمت كل اإلنذار
  بن اجلوزي أيضا يف كتاب روضة املشتاق و الطريق إىل امللك اخلالق 

فتفكر اآلن فيما حيل بك من الفزع بفؤادك إذا رأيت الصراط و دقته مث وقع بصرك على سواد جهنم من حتته مث 
الصراط مع ضعف حالك و اضطراب قلبك و تزلزل  قرع مسعك شهيق النار و تغيظها و قد كلفت أن متشي على

قدمك و ثقل ظهرك باألوزار املنعة لك من املشي على بساط األرض فضال عن حدة الصراط فكيف بك إذا 
وضعت عليه إحدى رجليك فأحسست حبدته و اضطررت إىل أن ترفع القدم الثاين و اخلالئق بني يديك يزلون و 

ر باخلطاطيف و الكالليب و أنت إليهم كيف ينكسون فتسفل إىل جهة النار رؤوسهم و يعثرون و تتناوهلم زبانية النا



  تعلو أرجلهم فيا له من منظر ما أفظعه و مرتقى ما أصبعه و جماز ما أضيقه 
ذهب بعض من تكلم على أحاديث هذا الباب يف وصف الصراط بأنه أدق من الشعر و أحد من السيف أن : فصل 

و عسره على قدر الطاعات و املعاصي و ال يعلم حدود ذلك إال اهللا تعاىل خلفائها و غموضها ذلك راجع إىل يسره 
  دقيق فضرب املثل له بدقة الشعر فهذا و اهللا أعلم من هذا الباب : و قد جرت العادة بتسمية الغامض اخلفي 

تعاىل إىل املالئكة يف إجازة الناي أن األمر الدقيق الذي يصعد من عند اهللا ] : و أحد من السيف : [ و معىن قوله 
على الصراط يكون يف نفاذ حد السيف و مضيه إسراعا منهم إىل طاعته و امتثاله و ال يكون له مرد كما أن 

  السيف إذا نفذ حبدة و قوة ضاربة يف شيء مل يكن له بعد ذلك مرد 
دفوع مبا وصف من أن املالئكة إن الصراط نفسه أحد من السيف و أدق من الشعر فذلك م: و إما أن يقال 

يقومون جبنبيه و أن فيه كالليب و حسكا أي أن من مير عليك يقع على بطنه و منهم من يزل مث يقوم و فيه أن من 
الذين ميرون عليه من يعطى النور بقدر موضع قدميه و يف ذلك إشارة إىل أن للمارين عليه موطئ األقدام و معلوم 

  إن هذه اللفظة ليست ثابتة : ذا كله و قال بعض احلفاظ أن رقة الشعر ال حيتمل ه
ما ذكره القاتل مردود مبا ذكرنا من األخبار و أن اإلميان جيب بذلك و أن القادر على إمساك الطري : قال املؤلف 

تحالة و ال يف اهلواء قادر على أن ميسك عليه املؤمن فيجزيه أو ميشيه و ال يعدل عن احلقيقة إىل اجملاز إال عند االس
  ؟ } و من مل جيعل اهللا له نورا فما له من نور { استحالة يف ذلك لآلثار الواردة يف ذلك و ثباهتا بثقل األئمة العدول 

رأيت رجال نام و هو أسود الرأس و اللحية شاب ميأل العني فرأى يف منامه كأن الناس قد : و عن حيىي بن اليمان 
مير الناس عليه فدعى فدخل اجلسر فإذا هو كحد السيف مير ميينا و مشاال فأصبح حشروا و إذا بنهر من نار و جسر 

  أبيض الرأس و اللحية 
و إن منكم إال واردها { : أحاديث هذا الباب تبني لك معىن الورود املذكور يف القرآن يف قوله عز و جل : فصل 

 {  
ورود املرور على الصراط رواه السدي عن ابن ال: روي عن ابن عباس و ابن مسعود و كعب األحبار أهنم قالوا 

  مسعود عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 
حدثنا أبو احلسن حممد بن عبد اهللا بن إبراهيم بن عبدة السليطي حدثنا أبو : [ و ذكر أبو بكر النجاد سلمان قال 

حدثين أيب منصور بن : ر قال حدثنا سليم بن منصور بن عما: عبد اهللا حممد بن إبراهيم بن سعيد البوشنجي قال 
حدثين بشر بن طلحة اخلزامي عن خالد بن الدريك عن يعلى منبه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عمار قال 

الورود الدخول روي عن ابن : و قيل ] جز يا مؤمن فقد أطفأ نورك هليب : تقول النار للمؤمن يوم القيامة : قال 
و خالد بن معدان و ابن جريج و غريهم و حديث أيب سعيد اخلدري نص يف ذلك مسعود و عن ابن عباس أيضا 

  على ما يأيت فيدخلها العصاة جبرائمهم و األولياء بشفاعتهم 
الورد الدخول ال يبقى بر و : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول : عن جابر بن عبد اهللا قال [ و روي 

مث ننجي الذين اتقوا و نذر الظاملني { ملؤمنني بردا و سالما كما كانت على إبراهيم ال فاجر إال دخلها فتكون على ا
  ] } فيها جثيا 

: قالوا أمل يعدنا ربنا أنا نرد النار فقال : أخربنا سفيان عن رجل عن خالد بن معدان قال : و ذكر ابن املبارك قال 
  إنكم مررمت هبا و هي خامدة 
و إن { : عيد اجليزي عن أيب الليل عن غنيم عن أيب العوام عن كعب أنه تال هذه اآلية قال ابن املبارك و أخربنا س



فإن ورودها أن جياء جبهنم و متسك للناس : اهللا أعلم قال : هل تدرون ما ورودها ؟ قالوا : قال } منكم إال واردها 
أن خذي أصحابك و ذرى : ناد كأهنا منت إهالة حىت إذا استقرت عليها أقدام اخللق برهم و فاجرهم نادى م

  أصحايب فتخسف بكل ويل هلا هلي أعلم هبم من الوالد بولده و ينجو املؤمنون 
  و رود املؤمنني هو احلمى اليت تصيب املؤمن يف دار الدنيا و هي حظ املؤمن من النار فال يردها : و قال جماهد 

أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عاد  عن[ و أسند أبو عمر بن عبد الرب يف ذلك حديثا يف التمهيد 
هي ناري أسلطها على عبدي : أبشر فإن اهللا تعاىل يقول : مريضا من وعك به فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  ] املؤمن لتكون حظه من النار 
دخوهلا مث خيرج منها بالشفاعة أو الورود النظر إليها يف القرب فينجي منها الفائز و يصالها قدر عليه : و قالت طائفة 

] إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة و العشي : [ بغريها من رمحة اهللا تعاىل و احتجوا حبديث ابن عمر 
  احلديث 

املراد بالورود اإلشراف على جهنم و اإلطالع عليها و القرب منها و ذلك أهنم حيضرون موضع احلساب : و قيل 
فريوهنا و ينظرون إليها يف حالة احلساب مث ينجي اهللا الذين اتقوا مما نظروا إليه و يصار هبم إىل  و هو بقرب جهنم

و [ أي أشرف عليه ال أنه دخله } و ملا ورد ماء مدين { : اجلنة و نذر الظاملني أي يؤمر هبم إىل النار قال اهللا تعاىل 
فقلت يا : يدخل النار أحد من أهل بدر و احلديبية قال  ال: روت حفصة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

مث { : ؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم } و إن منكم إال واردها { : و أين قول اهللا عز و جل : رسول اهللا 
مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عند حفصة : خرجه مسلم من حديث أم مبشر قالت ] } ننجي الذين اتقوا 

  احلديث 
روى وكيع عن شعبة عن عبد اهللا بن السائب } و إن منكم إال واردها { : اخلطاب للكفار يف قوله تعاىل : و قيل 

هذا خطاب للكفار و : قال } و إن منكم إال واردها { : عن رجل عن ابن عباس أنه قال يف قول اهللا عز و جل 
فوربك لنحشرهنم و { : ت اليت قبلها من الكفار قوله ردا على اآليا} و إن منهم { روي عنه أنه كان يقرأ 
و كذلك قرأ } وإن منكم * مث لنحن أعلم بالذين هم أوىل هبا صليا } { أيهم أشد { و } الشياطني مث لنحضرهنم 

  عكرمة و مجاعة 
  قل هلم يا حممد و إن منكم : الكفرة و املعىن : املراد منكم : و قالت فرقة 

خاطب العامل كله و ال بد من ورود اجلميع و عليه نشأ اخلالف يف الورود كما ذكرنا و امل: و قال اجلمهور 
  الدخول حلديث أيب سعيد كما ذكرنا : الصحيح أن الورود 

يرد الناس : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن عبد اهللا بن مسعود قال [ و يف مسند الدرامي أيب حممد 
عماهلم فأوهلم كلمح الربق مث كالريح مث كحضر الفرس مث كالراكب يف رحله مث كشد النار مث يصدرون عنها بأ

  ] الرجل يف مشيه 
خرجه ] ال ميوت ألحد من املسلمني ثالثة من الولد فتمسه النار إال حتلة القسم : [ و قال صلى اهللا عليه و سلم 

ذكره أبو داود الطيالسي يف مسنده و هذا يبني }  و إن منكم إال واردها{ األئمة قال الزهري كأنه يريد هذه اآلية 
لك ما ذكرناه ألن املسيس حقيقته يف اللغة املماسة إال أهنا تكون بردا و سالما على املؤمنني و ينجون منها ساملني 

فلقيتموها  قد وردمتوها: أمل يقل ربنا إنا نرد النار ؟ فيقال : إذا دخل أهل اجلنة اجلنة قالوا : خالد بن معدان : قال 
  رمادا 



أن يقال إن من وردها و مل تؤذه بلهبها و حرها فقد أبعد عنها و جني منها : و الذي جيمع شتات األقوال : قلت 
  جنانا اهللا منها بفضله و كرمه و جعلنا ممن وردها ساملا و خرج منها غامنا 

فقال له ابن عباس } يسمعون حسيسها ال { قال أبو راشد احلروري البن عباس : و روي ابن جريج عن عطاء قال 
إىل جهنم { : و قوله } فأوردهم النار { : و قوله } و إن منكم إال واردها { : أجمنون أنت ؟ فأين قوله تعاىل : 

  و لقد كان من دعاء من مضى اللهم أخرجين من النار ساملا و أدخلين اجلنة فائزا } وردا 
ليت أمي : ورود و اجلهل بالصدر كان أبو ميسرة إذا أوى إىل فراشه يقول و قد أشفق كثري من العلماء من حتقق ال

أجل و لكن اهللا قد بني لنا : يا أبا ميسرة إن اهللا قد أحسن إليك و هداك إىل اإلسالم قال : مل تلدين فتقول له امرأته 
  أنا واردوا النار و مل يبني لنا أنا صادرون 

فهل أتاك أنك خارج منها : نعم قال : أخي هل أتاك أنك وارد النار ؟ قال قال رجل ألخيه أي : و عن احلسن قال 
  فما رئي ضاحكا حىت مات : ففيم الضحك إذا ؟ قال : ال قال : ؟ قال 

أما أنا و أنت فال بد أن يدرها فأما أنا : [ و روي عن ابن عباس أنه قال يف هذ املسألة لنافع بن األزرق اخلارجي 
  ] و أما أنت فما أظنه ينجيك فينجيين اهللا منها 

بكى ابن رواحة فبكت امرأته : أخربنا إمساعيل بن أيب خالد عن قيس بن أيب عاصم قال : و ذكر ابن املبارك قال 
إين علمت أين وارد النار فما أدري أناج : بكيت حني رأيتك تبكي فقال عبد اهللا : ما يبكيك ؟ قالت : فقال هلا 

  : قيل  منها أم ال ؟ و يف معناه
  ) حقا يقينا و ملا يأتنا الصدر ... و قد أتانا ورود النار ضاحية ( 

  باب ما جاء يف شعار املؤمنني على الصراط

رب : شعار املؤمنني على الصراط : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن املغرية بن شعبة قال [ الترمذي 
  حديث غريب : قال ] سلم سلم 

  و قد تقدم ] رب سلم سلم : و نبيكم صلى اهللا عليه و سلم قائم على الصراط يقول [  :و يف صحيح مسلم 

  باب فيمن ال يوقف على الصراط طرفة عني

أخربنا حممد بن عبد الرمحن الربعي حدثنا : أخربنا حممد بن احلجاج قال : [ ذكر الوائلي أبو نصر يف كتاب اإلبانة 
: حدثين عبد اهللا بن صاحل اهلماين قال : زكريا ابن حيىي أبو السكن قال  حدثنا: علي بن احلسني أبو عبيد قال 

قال يل رسول : حدثين أبو مهام القرشي عن سليمان بن املغرية عن قيس بن مسلم عن طاووس عن أيب هريرة قال 
رفة عني اهللا صلى اهللا عليه و سلم علم الناس سنيت و إن كرهوا ذلك و إن أحببت أن ال توقف على الصراط ط

  و هذا غريب اإلسناد و املنت حسن : قال ] حىت تدخل اجلنة فال حتدث اجلنة فال حتدث يف دين اهللا حدثا برأيك 
  باب منه 

حدثنا ربيعة : حدثنا هانئ بن املتوكل قال : حدثنا خري بن عرفة قال : حدثنا سليمان بن أمحد قال : [ أبو نعيم قال 
يدة عن حممد بن كعب القرظي عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه سليمان بن ربيعة عن موسى بن عب

هذا : قال ] من أحسن الصدقة يف الدنيا جاز على الصراط و من قضى حاجة أرملة أخلف اهللا يف تركته : قال 
  حديث غريب من حديث حممد تفرد بن سليمان عن موسى 



حدثنا علي بن اهليثم حدثنا إبراهيم بن : عيد أبو عمرو األنطاكي قال و ذكر اخلتلي أبو القاسم حدثنا عثمان بن س
رأيت يف منامي كأين واقف على قناطر جهنم فنظرت إىل هول عظيم : بشار حدثنا شيخ يكىن أبا جعفر قال 

 :يا عبد اهللا ضع محلك و اعرب فقلت : فجعلت أفكر يف نفسي كيف العبور على هذه ؟ فإذا قائل يقول من خلفي 
حدثنا عمرو بن : قال : و حدثين أبو بكر خليفة احلارث بن خليفة قال : دع الدنيا و اعرب قال : و ما محلي ؟ قال 

يا بين ال يكن بيتك : مسعت أبا الدرداء يقول البنه : جرير حدثين إمساعيل بن أيب خالد عن قيس بن أيب حازم قال 
من يكن املسجد بيته ضمن : [ اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول  إال املسجد فإن املساجد بيوت املتقني مسعت رسول

  ] اهللا لو بالروح و الرمحة و اجلواز على الصراط 
و هذا احلديث يصحح ما ذكرناه من الرؤيا فإن من سكن املسجد و اختذه بيتا و أعرض عن الدنيا و أهله و : قلت 

  أقبل إىل اآلخرة و عمل هلا 

  ها النيب صلى اهللا عليه و سلم لعظم األمر فيها وباب ثالثة مواطن ال خيطئ

  شدته 
أنا فاعل إن شاء : سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن يشفع يل يوم القيامة قال : عن أنس قال [ الترمذي 
  قلت  فاطلبين عند امليزان: فإن مل ألقك ؟ قال : أول ما تطلبين على الصراط قلت : فأين أطلبك ؟ قال : اهللا قال 

هذا حديث حسن : قال ] فاطلبين عند احلوض فإين ال أخطئ هذه الثالثة مواطن : فإن مل ألقك عند امليزان ؟ قال : 
أما ثالثة مواطن فال يذكر أحد أحدا عند امليزان و عند تطاير : [ و قد تقدم من حديث عائشة أنه عليه السالم قال 

  ] الصحف و عند الصراط 

  كة لألنبياء و أممهم بعد الصراط و يف هالك أعدائهمباب يف تلقي املالئ

إذا كان يوم القيامة مجع اهللا األنبياء نبيا نبيا و أمة أمة حىت يكون آخرهم : ابن املبارك عن عبد اهللا بن سالم قال 
ليه و مركزا حممد و أمته و يضرب اجلسر على جهنم و ينادي مناد أين أمحد و أمته ؟ فيقول نيب اهللا صلى اهللا ع

سلم و تتبعه أمته برها و فاجرها حىت إذا كان على الصراط طمس اهللا ابصار أعدائه فتهافتوا يف النار ميينا و مشاال و 
ميضي النيب صلى اهللا عليه و سلم و الصاحلون معه فتتلقاهم املالئكة فيدلوهنم على طريق اجلنة على ميينك على 

من اجلانب اآلخر مث يدعى نيب نيب و أمة أمة حىت يكون آخرهم نوحا مشالك حىت ينتهي إىل ربه فيوضع له كرسي 
  رحم اهللا نوحا 

  باب ذكر الصراط الثاين و هو القنطرة اليت بني اجلنة و النار

أحدمها جماز ألهل احملشر كلهم ثقيلهم و خفيفهم إال من دخل اجلنة بغري : اعلم رمحك اهللا أن يف اآلخرة صراطني 
عنق النار فإذا خلص من هذا الصراط األكرب الذي ذكرناه و ال خيلص منه إال املؤمنون الذين  حساب أو من يلتقطه

علم اهللا منهم أن القصاص ال يستنفذ حسناهتم حسبوا على صراط آخر خاص هلم و ال يرجع إىل النار من هؤالء 
يسقط فيها من أوبقه ذنبه و أرىب أحد إن شاء اهللا ألهنم قد عربوا ا الصراط األول املضروب على منت جهنم الذي 

  على احلسنات بالقصاص جرمه 



قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خيلص املؤمنون من النار فيحسبون : عن أيب سعيد اخلدري قال [ البخاري 
هلم يف  على قنطرة بني اجلنة و النار فيقتص لبعضهم من بعض مظامل كانت بينهم يف الدنيا حىت إذا هذبوا و نقوا أذن

  ] دخول اجلنة فو الذي نفس حممد بيده ألحدهم مبنزله يف اجلنة منه مبنزله كان له يف الدنيا 
معىن خيلص املؤمنون من النار أي خيلصون من الصراط املضروب على النار و دل هذا احلديث على : قلت : فصل 

نم حسبوا على قنطرة بني اجلنة و النار فيقتص إذا قطعوا جسر جه: أن املؤمنني يف اآلخرة خمتلفو احلال قال مقاتل 
لبعضهم من بعض مظامل كانت بينهم يف الدنيا حىت إذا هذبوا و طيبوا قال هلم رضوان و أصحابه سالم عليكم مبعىن 

  التحية طبتم فادخلوها خالدين 
  أن اجلنة بعد الصراط : و قد ذكر الدراقطين حديثا ذكر فيه 

نطرة بدليل حديث البخاري و اهللا أعلم أو يكون ذلك يف حق من دخل النار و خرج و لعله أراد بعد الق: قلت 
  بالشفاعة فهؤالء ال حيبسون بل إذا خرجوا بثوا على أهنار اجلنة على ما يأيت بيانه يف الباب بعد هذا إن شاء اهللا تعاىل 

على قنطرة بني اجلنة و النار يسألون أصحاب اجلنة حمبوسون : [ و قد صح عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال 
و ال تعارض بني هذا و بني حديث البخاري فإن احلديثني خمتلفا املعىن الختالف ] عن فضول أموال كانت بأيديهم 

و بني قول عبد اهللا بن ] ألحدهم أهدى مبنزله يف اجلنة [ أحوال الناس و كذلك ال تعارض بني قوله عليه السالم 
  تدهلم على  سالم إن املالئكة

طريق اجلنة ميينا و مشاال فإن هذا يكون فيمن مل حيبس على قنطرة و مل يدخل النار فيخرج منها فيطرح على باب 
اجلنة و قد حيتمل أن يكون ذلك يف اجلميع فإذا وصلت هبم املالئكة إىل باب اجلنة كان كل أحد منهم أعرف مبنزلة 

قال } و يدخلهم اجلنة عرفها هلم {  الدنيا و اهللا أعلم و هو معىن قوله يف اجلنة و موضعه فيها منه مبنزله كان يف
إذا دخل أهل اجلنة اجلنة يقال هلم تفرقوا إىل منازلكم فهم أعرف مبنازهلم من أهل اجلمعة إذا : أكثر أهل التفسري 

  انصرفوا إىل منازهلم 
وكل بعمل العبد ميشي بني يديه و حديث أيب سعيد إن هذا التعريف إىل املنازيل بدليل و هو أن امللك امل: و قيل 

  اخلدري يرده و اهللا أعلم 

  باب من دخل النار من املوحدين مات و احترق مث خيرجون بالشفاعة

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أما أهل النار الذين هم : عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه قال [ مسلم 
ها و ال حييون و لكن ناسا أصابتهم النار بذنوهبم أو قال خبطاياهم فأماهتم اهللا إماتة حىت إذا أهلها فإهنم ال ميوتون في

كانوا فحما أذن هلم يف الشفاعة فيجيء هبم ضبائر ضبائر فبثوا على أهنار اجلنة مث قيل يا أهل اجلنة أفيضوا عليهم 
ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قد كان فقال رجل من القوم ك] فينبتون نبات احلبة تكون يف محيل السيل 

  يرعى الغنم بالبادية 
هذه املوتة للعصاة موتة حقيقية ألنه أكدها باملصدر و ذلك تكرميا هلم حىت ال حيسوا أمل العذاب بعد : فصل 

 كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غريها ليذوقوا{ االحتراق خبالف احلي الذي هو من أهلها و خملد فيها 
جيوز أن تكون إماتتهم عبارة عن تغيبه إياهم عن آالمها بالنوم و ال يكون ذلك موتا على احلقيقة : و قيل } العذاب 

اهللا يتوىف األنفس حني موهتا و { فإن النوم قد يغيب عن كثري من اآلالم و املالذ و قد مساه اهللا موتا فقال اهللا تعاىل 
ليس مبوت على احلقيقة الذي هو خروج الروح عن البدن و كذلك الصعقة قد فهو وفاة و } اليت مل متت يف منامها 



  } فصعق من يف السموات و من يف األرض إال من شاء اهللا { عرب اهللا هبا املوت يف قوله تعاىل 
و أخرب عن موسى عليه السالم أنه خر صعقا و مل يكن ذلك موتا على احلقيقة غري أنه ملا غيب عن أحوال املشاهدة 

من املالذ و اآلالم جاز أن يسمى موتا و كذلك جيوز أن يكون أماهتم غيبهم عن اآلالم و هم أحياء بلطيفة حيدثها 
اهللا فيهم كما غيب النسوة الاليت قطعن أيديهن بشاهد ظهر هلن فغيبهن فيه عن آالمهن و التأويل األول أصح ملا 

  و ليسوا بأموات  ذكرناه على احلقيقة كما أن أهلها أحياء على احلقيقة
جيوز أن يدخلهم تأديبا هلم و إن مل يعذهبم فيها و : فما معىن إدخاهلم النار و هم فيها غري عاملني ؟ قيل : فإن قيل 

يكون صرف نعيم اجلنة عنهم مدة كوهنم فيها عقوبة هلم كاحملبوسني يف السجون فإن احلبس عقوبة هلم و إن مل يكن 
  م و سيأيت هلذا مزيد بيان يف أبواب النار إن شاء تعاىل معه غل و ال قيد و اهللا أعل

فرقوا : ضبائر ضبائر معناه مجاعات مجاعات الواحدة ضبارة بكسر الضاد و هي اجلماعة من الناس و بثوا : و قوله 
  و احلبة بكسر احلاء بزر البقول و محيل السيل ما احتمله من غثاء و طني و سيأيت إن شاء اهللا تعاىل 

  يمن يشفع هلم قبل دخول النار من أجل أعماهلم الصاحلة و هم أهل الفضلباب ف

  يف الدنيا 
ذكر أبو عبد اهللا حممد بن ميسرة اجلبلي القرطيب يف كتاب التبيني له روى أيب و ابن وضاح من حديث أنس يرفعه 

أما تذكر رجال سقاك : الن يصف أهل النار فيقرنون فيمر هبم الرجل من أهل اجلنة فيقول الرجل منهم يا ف: قال 
فيقول نعم قال فيشفع فيه فيشفع و يقول الرجل منهم يا : إنك ألنت هو قال : شربة ماء يوم كذا و كذا ؟ فيقول 

  أما تذكر رجال وهب لك وضوءا يوم كذا و كذا ؟ فيقول نعم فيشفع له فيشفع فيه : فالن لرجل من أهل اجلنة 
حدثنا : حدثنا حممد بن عبد اهللا بن منري و علي بن حممد قاال : [ عناه قال أخرجه ابن ماجه يف سننه مب: قلت 

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصف الناس يوم القيامة : األعمش عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك قال 
أما تذكر يوم : ا فالن صفوفا و قال ابن منري أهل اجلنة فيمر الرجل من أهل النار على الرجل من أهل اجلنة فيقول ي

أما تذكر يوم ناولتك طهورا فيشفع : فيشفع له و مير الرجل على الرجل فيقول : استسقيتين فسقيتك شربة ؟ قال 
  قال ابن منري و يقول يا فالن أما تذكر يوم بعثتين حلاجة كذا و كذا فذهبت لك فيشفع له ] له 

قال رسول اهللا صلى : نا األعمش عن شفيق عن عبد اهللا قال عن الثوري حدث[ و خرج أبو نعيم احلافظ بإسناده 
أجورهم يدخله اجلنة و يزيدهم من فضله : ليوفيهم أجورهم يوم القيامة و يزيدهم من فضله قال : اهللا عليه و سلم 

  ] الشفاعة ملن وجبت له النار ممن صنع إليهم املعروف يف الدنيا 
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا : بن مالك رضي اهللا عنه قال عن أنس [ و ذكر أبو جعفر الطحاوي أيضا 

كان يوم القيامة مجع اهللا أهل اجلنة صفوفا و أهل النار صفوفا فينظر الرجل من صفوف أهل النار إىل الرجل من 
يل يف الدنيا اللهم إن هذا اصطنع إ: تذكر يوم اصطنعت معروفا إليك ؟ فيقول : صفوف أهل اجلنة فيقول يا فالن 

قال أنس رضي اهللا عنه أشهد أين مسعت رسول ] معروفا قال فيقال له خذ بيده و أدخله اجلنة برمحة اهللا عز و جل 
  اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقوله 

 إين أدعو عبادي الزاهدين يوم القيامة[ و رأيت يف الكتاب الذي يقال إنه الزبور : قال أبو عبد اهللا حممد بن ميسرة 
عبادي إين مل أزو عنكم الدنيا هلواتكم علي و لكن أردت أن تستوفوا نصيبكم موفورا اليوم فتخللوا : فأقول هلم 

الصفوف فمن أحببتموه يف الدنيا أو قضى لكم حاجة أو رد عنكم غيبة أو أطعمكم لقمة ابتغاء وجهي و طلب 



  ] مرضايت فخذوا بيده و أدخلوه اجلنة 
قال أنس رضي اهللا عنه قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن [ يف آخر كتاب اآلحياء و ذكر أبو حامد : فصل 

رجال من أهل اجلنة يشرف يوم القيامة على أهل النار فيناديه رجل من أهل النار و يقول يا فالن هلى تعرفين ؟ 
ا فاستسقيتين شربة ماء فسقيتك أنا الذي مررت يب يف الدنيا يوم: ال و اهللا ما أعرفك من أنت ؟ فيقول : فيقول 

إين أشرفت على أهل النار فناداين رجل من : قد عرفت قال فاشفع يل هبا عن ربك فيسأل اهللا تعاىل و يقول : قال 
ال من أنت ؟ قال أنا الذي استسقيتين يف الدنيا فسقيتك فاشفع يل هبا فشفعين : أهلها فقال هل تعرفين فقلت 

  و اهللا تعاىل أعلم ] به فيخرج من النار فيشفعه اهللا تعاىل فيؤمر 

  باب يف الشافعني ملن دخل النار و ما جاء أن النيب صلى اهللا عليه و سلم

  يشفع رابع أربعة و ذكر من يبقى يف جهنم بعد ذلك 
: ة قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يشفع يوم القيامة ثالث: عن عثمان بن عفان رضي اهللا عنه قال [ ابن ماجه 

  ] األنبياء مث العلماء مث الشهداء 
أخربنا علي بن عاصم : حدثنا حيىي بن جعفر بن الزبرقان قال : و ذكر ابن السماك أبو عمرو عثمان بن أمحد قال 

قال عبد اهللا بن مسعود يشفع نبيكم : حدثنا خالد احلذاء عن سلمة بن كهيل عن أبيه عن أيب الزعراء قال : قال 
ربيل مث إبراهيم مث موسى أو عيسى مث نبيكم صلى اهللا عليه و سلم مث املالئكة مث النبيون مث الصديقون ج: رابع أربعة 

و مل نك نطعم * قالوا مل نك من املصلني * ما سلككم يف سقر { مث الشهداء و يبقى قوم من جهنم فيقال هلم 
فهؤالء الذين يبقون :  بن مسعود رضي اهللا عنه قال عبد اهللا} فما تنفعهم شفاعة الشافعني { : إىل قوله } املسكني 
  يف جهنم 

و قيل إن هذا هو املقام احملمود لنبينا صلى اهللا عليه و سلم خرجه أبو داود الطيالسي قال : قال املؤلف رمحه اهللا 
شفاعة فيقوم مث يأذن اهللا عز و جل يف ال: حدثنا حيىي بن سلمة بن كهيل عن أبيه عن أيب الزعراء عن عبد اهللا قال 

روح القدس جربيل عليه الصالة و السالم مث يقوم إبراهيم خليل اهللا صلى اهللا عليه و سلم مث يقوم موسى أو عيسى 
ال أدري أيهما قال مث يقوم نبيكم صلى اهللا عليه و سلم رابعا فيشفع ال يشفع ألحد : عليه السالم قال أبو الزعراء 

  } عسى أن يبعثك ربك مقاما حممودا { احملمود الذي قال اهللا تعاىل  بعده يف أكثر مما يشفع و هو املقام
ليدخلن اجلنة بشفاعة رجل من : عن عبد اهللا بن أيب اجلدعاء أنه مسع النيب صلى اهللا عليه و سلم يقول [ ابن ماجه 

اهللا صلى اهللا عليه  أنت مسعته من رسول: سواي قلت : سواك ؟ قال : يا رسول اهللا : أميت أكثر من بين متيم قالوا 
حديث حسن صحيح غريب و ال نعرف البن اجلدعاء غري هذا : أخرجه الترمذي و قال ] أنا مسعته : و سلم ؟ قال 

  احلديث الواحد 
و خرجه البيهقي يف دالئل النبوة و قال يف آخره قال عبد الوهاب الثقفي قال هشام بن حيان : قال املؤلف رمحه اهللا 
حدثنا حيىي بن جعفر حدثنا شبابة بن سوار حدثنا : [ نه أويس القرين و ذكر ابن السماك قال كان احلسن يقول إ

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : حريز بن عثمان عن عبد اهللا بن ميسرة و حبيب بن عدي الرحيب عن أيب أمامة قال 
قيل يا رسول اهللا و ما ربيعة من  ربيعة و مضر قال: و سلم يدخل بشفاعة رجل من أميت اجلنة مثل أحد احليني 

  ] فكان املشيخة يرون أن ذلك الرجل عثمان بن عفان : مضر ؟ قال إمنا أقول ما أقول قال 
إن من أميت من يشفع للفئام و منهم : عن أيب سعيد اخلدري أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال [ الترمذي 



  حديث حسن : قال ] نهم من يشفع للرجل حىت يدخلوا اجلنة من يشفع للقبيلة و منهم من يشفع للعصبة و م
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن الرجل : عن ثابت أنه مسع أنس بن مالك يقول [ و ذكر البزار يف مسنده 
أن لكل رجل من الصحابة رضي اهللا : [ و ذكر القاضي عياض يف الشفاء عن كعب ] ليشفع للرجلني و الثالثة 

أخربنا عبد الرمحن بن يزيد بن جابر أنه بلغه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه : [ ذكره ابن املبارك قال ] شفاعة عنهم 
  ] صلة بن أشيم يدخل اجلنة بشفاعته كذا و كذا : يكون يف أميت رجل يقال له : و سلم قال 

و } إنك من تدخل النار فقد أخزيته  {كيف تكون الشفاعة ملن دخل النار و اهللا تعاىل يقول : إن قال قائل : فصل 
و كم من ملك يف السموات ال تغين شفاعتهم شيئا إال من بعد { : و قال } و ال يشفعون إال ملن ارتضى { : قال 

يوم ال خيزي اهللا النيب و الذين آمنوا معه { و من ارتضاء اهللا ال خيزيه قال اهللا تعاىل } أن يأذن اهللا ملن يشاء و يرضى 
هذا مذهب أهل الوعيد الذين ضلوا عن طريق و حادوا عن : اآلية ؟ قلنا } يسعى بني أيديهم و بأمياهنم نورهم 

  التحقيق 
و أما مذهب أهل السنة الذين مجعوا بني الكتاب و السنة فإن الشفاعة تنفع العصاة العصاة من أهل امللة حىت ال 

من تدخل { ىل ما قاله أنس بن مالك رضي اهللا عنه أن معىن يبقى منهم أحد إال دخل اجلنة و اجلواب عن اآلية األو
فقد { يدخل مقلوب خيلد و ال تقول كما قال أهل حروراء فيكون قوله على هذا : من خيلد و قال قتادة } النار 

 على بابه من اهلالك أي أهلتكه و أبعدته و مقته و هبذا قال سعيد بن املسيب فإن اآلية جاءت خاصة يف} أخزيته 
  أي الكفار } و ما للظاملني من أنصار { قوم ال خيرجون من النار دليله قوله يف آخر اآلية 

خزي خيزي خزاية إذا استحي : و إن قدرنا اآلية يف العصاة من املوحدين فيحتمل أن يكون اخلزي مبعىن احلياء يقال 
استحياؤهم يف دخول النار من سائر أهل : فهو خزيان و امرأة خزناية كذا قال أهل املعاين فخزي املؤمنني يومئذ 

األديان إىل أن خيرجوا منها و اخلزي للكافرين هو هالكهم فيها من غري موت و املؤمنون ميوتون فافترقوا يف اخلزي 
و اهلوان مث خيرجون بشفاعة من أذن اهللا له يف الشفاعة و برمحة الرمحن و شفاعته على ما يأيت يف الباب بعد هذا و 

لك يكونون مرضيني قد رضي عنهم مث ال يأيت اإلذن يف أحد حىت يرضى ال يبقى عليه من قصاص ذنبه إال ما عند ذ
  جتيزه الشفاعة فيؤذن فيه فيلحق بالفائزين الراضني و احلمد هللا رب العاملني 

عذب الذين آمنوا و إن ال يعذبه و ال ي: فمعناه } يوم ال خيزي اهللا النيب و الذين آمنوا معه { : و أما قوله تعاىل 
  عذب العصاة و أماهتم فإهنم خيرجهم بالشفاعة و برمحته على ما يأيت بيانه يف الباب بعد هذا و اهللا أعلم 

  باب منه يف الشفعاء و ذكر اجلهنميني

اص أخربنا رشدين بن سعد عن حيىي عن أيب عيد الرمحن اخلتلي عن عبد اهللا بن عمرو بن الع[ ذكر ابن املبارك قال 
رب منعته الطعام و : إن الصيام و القرآن يشفعان للعبد يقول الصيام : عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

  ] منعته النوم بالليل فشفعين فيه فيشفعان : الشراب و الشهوات بالنهار فشفعين فيه و يقول القرآن 
حىت إذا خلص املؤمنون من : ه يف نار جهنم و ذكر مسلم من حديث أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه و فيه بعد قول

النار فوالذي نفسي بيده ما من أحد منكم بأشد منا شدة هللا تعاىل يف استيفاء احلق من املؤمنني يوم القيامة إلخواهنم 
  الذين يف النار 

ؤمنني من النار إذا خلص اهللا امل: عن أيب سعيد اخلدري عن النيب صلى اهللا عليه و سلم [ و خرجه ابن ماجه و لفظه 
و آمنوا فما جمادلة أحدكم لصاحبه يف احلق يكون له يف الدنيا أشد جمادلة من املؤمنني الذين دخلوا النار قال يقول 



أخرجوا من عرفتم : ربنا إخواننا كانوا فذكره مبعناه يقولون ربنا كانوا يصومون معنا و يصلون و حيجون فيقال هلم 
جون خلقا كثريا قد أخذت النار إىل نصف ساقه و إىل ركبتيه يقولون ربنا ما بقي فتحرم صورهم على النار فيخر

ارجعوا فمن وجدمت يف قلبه مثقال دينار من خري فأخرجوه فيخرجون : فيها أحد ممن أمرتنا به مث يقول اهللا عز و جل 
ن وجدمت يف قلبه مثقال نصف دينار ارجعوا فم: خلقا كثريا مث يقولون ربنا مل نذر فيها أحدا ممن أمرتنا به مث يقول 

من خري فأخرجوه فيخرجون خلقا كثريا مث يقولون ربنا مل نذر فيها أحدا ممن أمرتنا به مث يقول ارجعوا فمن وجدمت 
  ] يف قلبه مثقال ذرة من خري فأخرجوه فيخرجون خلقا كثريا ربنا مل نذر فيها خريا 

إن اهللا ال يظلم { : إن مل تصدقوين هبذا احلديث فاقرءوا إن شئتم : كان أبو سعيد اخلدري رضي اهللا عنه يقول [ و 
شفعت املالئكة و شفع : فيقول اهللا تعاىل } مثقال ذرة و إن تك حسنة يضاعفها و يؤت من لدنه أجرا عظيما 

 أرحم الرامحني النبيون و شفع املؤمنون و مل يبق إال أرحم الرامحني يف البخاري و بقيت شفاعيت بدل قوله و مل يبق إال
فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما مل يعملوا خريا قط عادوا محما فيلقيقهم يف هنر على أفواه اجلنة يقال له هنر 

احلياة فيخرجون كما خترج احلبة يف محيل السيل أال تروهنا تكون إىل احلجر أو الشجر ما يكون إىل الشمس أصفر و 
فيخرجون : كأنك كنت ترعى بالبادية قال : ل يكون أبيض قالوا يا رسول اهللا أخضر و ما يكون منها إىل الظ

كاللؤلؤ يف رقاهبم اخلواتيم يعرفهم أهل اجلنة هؤالء عتقاء اهللا الذين أدخلهم اجلنة بغري عمل عملوه و ال خري قدموه 
لكم عندي : دا من العاملني فيقول ربنا أعطيتنا ما مل تعط أح: مث يقول ادخلوا اجلنة فما رأيتموه فهو لكم فيقولون 

  ] يا ربنا و أي شيء أفضل من هذا ؟ فيقول رضائي فال أسخط عليكم بعده أبدا : أفضل من هذا فيقولون 
: حدثنا أمحد بن أيب احلارث قال [ و خرج أبو القاسم إسحاق بن إبراهيم بن حممد اخلتلي يف كتاب الديباج له 

قال : ن معمر راشد عن احلكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس رضي اهللا عنه قال حدثنا عبد اجمليد بن أيب رواد ع
إن رمحيت سبقت : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا فرغ اهللا من القضاء بني خلقه أخرج كتابا من حتت العرش 

و أكثر ظين أنه قال : ل غضيب فأنا أرحم الرامحني قال فيخرج من النار مثل أهل اجلنة أو قال مثلي أهل اجلنة قا
  ] مثلي أهل اجلنة مكتوب بني أعينهم عتقاء اهللا 

هذا احلديث بني أن اإلميان يزيد و ينقص حسب ما بيناه يف آخر سورة آل عمران من كتاب جامع أحكام : فصل 
خري يريد من من : أخرجوا من يف قلبه مثقال دينار و نصف دينار و ذرة يدل على ذلك و قوله : القرآن فإن قوله 

إميان و كذلك ما جاء ذكره يف اخلرب يف حديث قتادة عن أنس و كان يف قلبه من اخلري ما يزن شعرية ما يزن برة ما 
عن أنس و فيها فأقول يا رب [ يزن ذرة أي من اإلميان بدليل الرواية األخرى اليت رواها معبد بن هالل العنربي 

احلديث ] لبه مثقال حبة من خردل من إميان فأخرجه منها فأنطلق فأفعل انطلق فمن كان يف ق: أميت أميت فيقال 
أي من أعمال اإلميان اليت هي أعمال اجلوارح فيكون فيه داللة على أن ] من إميان : [ بطوله أخرجه مسلم فقوله 

  تكم أي صال} و ما كان اهللا ليضيع إميانكم { األعمال الصاحلة من شرائع اإلميان و منه قوله تعاىل 
[ أخرجوا من عمل عمال بنية من قلبه كقوله : إن املراد يف هذا احلديث أعمال القلوب كأنه يقول : و قد قيل 

  و يف هذا املعىن خرب عجيب يأيت ذكره آنفا إن شاء اهللا تعاىل ] األعمال بالنيات 
يه ثقة به مما هي أفعال القلوب و جيوز أن يراد به رمحة على مسلم رقة على يتيم خوفا من اهللا رجاء له توكال عل

  دون اجلوارح ومساها إميانا لكوهنا يف حمل اإلميان 
و الدليل على أنه أراد باإلميان ما قلنا و مل يرد جمرد اإلميان الذي هو التوحيد له و نفي الشركاء و اإلخالص بقوله 

بحانه بعد ذلك يقبض قبضة فيخرج قوما مل مث هو س] أخرجوا أخرجوا [ ال إله إال اهللا ما يف احلديث نفسه من قوله 



يعملوا خريا قط يريد إال التوحيد اجملرد عن األعمال و قد جاء هذا مبينا فيما رواه احلسن عن أنس و هي الزيادة 
اليت زادها علي بن معبد يف حديث الشفاعة مث أرجع إىل ريب يف الرابعة فأمحده بتلك احملامد مث أخر له ساجدا قال 

يا رب أئذن يل فيمن قال ال إله إال :  حممد ارفع رأسك و قل يسمع لك و سل تعطه و اشفع تشفع فأقول فيقال يل
ليس ذاك لك أو قال ليس ذلك إليك و عزيت و كربيائي و عظميت و جربويت ألخرجن من قال ال إله إال : اهللا قال 

  اهللا 
قال : حممد بن كعب القرطي عن أيب هريرة قال عن [ و ذكر الترمذي احلكيم أبو عبد اهللا يف نوادر األصول 

] رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يكتب على جباههم عتقاء الرمحن فيسألون أن ميحوا ذلك االسم عنهم فيمحوه 
حما لوحه ميحوه حموا و ميحيه حميا و : احلديث و سيأيت يقال ] فيبعث اهللا ملكا فيمحوه عن جباههم [ و يف رواية 
فهو ممحو و ممحى صارت الواو ياء لكسر ما قبلها فأدغمت يف الياء اليت هي الم الفعل و أنشد األصمعي  حماه أيضا

 :  
  ) كما رأيت الورق املمحيا ( 

  و امنحى انفعل و امتحى لغة فيه ضعيفة قاله اجلوهري 
أما أهل النار الذين : قال  عن أيب سعيد اخلدري عن النيب صلى اهللا عليه و سلم[ و ذكره أبو بكر البزار يف مسنده 

هم أهلها فال ميوتون فيها و ال حييون و أما الذين يريد اهللا إخراجهم فتميتهم النار مث خيرجون منها فيلقون على هنر 
: احلياة فريسل اهللا عليهم من مائها فينبتون كما تنبت احلبة يف محيل السيل و يدخلون اجلنة فيسميهم أهل اجلنة 

  ] ون اهللا تعاىل فيذهب ذلك االسم عنهم اجلهنميني فيدع
خيرج قوم من النار بعد ما مسهم منها سفع فيدخلون : عن أنس عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال [ البخاري 

  ] اجلنة فيسميهم أهل اجلنة اجلهنميني 
فاعيت يسمون عن عمران بن حصني عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ليخرجن قوم من النار بش[ الترمذي 
  حديث حسن : قال ] اجلهنميني 

خرجه الترمذي و ] قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم شفاعيت ألهل الكبائر من أميت : و عن أنس قال [ 
  صححه أبو حممد عبد احلق 

و سلم  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه: من حديث جابر بن عبد اهللا قال [ و خرجه أبو داود الطيالسي و ابن ماجه 
فقال يل جابر من مل يكن من أهل الكبائر فما له و للشفاعة ؟ : زاد الطيالسي قال ] شفاعيت ألهل الكبائر من أميت 

  قال أبو داود و حدثناه حممد بن ثابت عن جعفر بن حممد عن أبيه عن جابر 
: ال نعم أنا لشرار أميت فقالوا عن أيب أمامة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ق[ و ذكر أبو احلسن الدراقطين 

  ] أما خيارها فيدخلون اجلنة بأعماهلم و أما شرارهم فيدخلون اجلنة بشفاعيت : فكيف أنت خليارها ؟ قال 
حدثنا إمساعيل بن أسد حدثنا أبو بدر شجاع بن الوليد السلوي حدثنا زياد بن خيثمة عن نعيم [ و خرج ابن ماجه 

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خريت بني : عن أيب موسى األشعري قال  بن أيب هند عن ربعي بن حراش
الشفاعة و بني أن يدخل نصف أميت اجلنة فاخترت الشفاعة ألهنا أعم و أكفى أتروهنا للمتقني ؟ ال و لكنها 

  ] للخاطئني املذنبني املتلوثني 
بن خلف الكويف إجازة عن أبيه الفقيه اإلمام احملدث أيب و أنبأنا الشيخ الفقيه أبو القاسم عبد اهللا بن علي : [ قلت 

قرئ على الشيخة الصاحلة فخر النساء خدجية بنت أمحد بن احلسن بن عبد : احلسن علي بن خلف الكويف قال 



 أخربكم الشيخ أبو عبد اهللا احلسني بن أمحد بن حممد النعايل: الكرمي النهرواين يف منزهلا و أنا حاضر أمسع قيل هلا 
حدثنا أبو احلسن حممد بن أمحد بن حممد بن رزقويه البزار أخربنا أبو علي إمساعيل بن : نعم قال : فأقرت به و قالت 

حممد بن إمساعيل بن صاحل الصغار حدثنا عبد اهللا بن أيوب املخرمي حدثنا أبو بدر شجاع بن الوليد السكوين عن 
خريت بني الشفاعة : خراش عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال زياد بن خيثمة عن نعيم بن أيب هند عن ربعي بن 

  ] و نصف أميت فاخترت الشفاعة أتروهنا للمتقني ال و لكنها للخاطئني املتلوثني ؟ 
حدثنا هشام بن عمار حدثنا صدقة بن خالد حدثنا ابن جابر قال مسعت سليم بن عامر : [ و خرج ابن ماجه قال 

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أتدرون ما خريين ريب الليلة ؟ : شجعي يقول يقول مسعت عوف بن مالك األ
يا : إنه خريين بني أن يدخل نصف أميت اجلنة و بني الشفاعة فاخترت الشفاعة قلنا : اهللا و رسوله أعلم قال : قلنا 

يب الذي وعدنا بذكره فذكره و ما اخلرب العج] هي لكل مسلم : رسول اهللا ادع اهللا أن جيعلنا من أهلها قال 
الكالباذي أبو بكر حممد بن إبراهيم يف حبر الفوائد له حدثنا أبو النصر حممد بن إسحاق الرشادي قال حدثنا أبو 

بكر حممد بن عيسى بن زيد الطرسوسي قال حدثنا نعيم بن محاد قال حدثنا إبراهيم بن احلكم بن أبان عن أبيه عن 
أن أحلق يب فأتيته فرأيت أسودين قد دنوا : بن أخ يتعاطى الشراب فمرض فبعث إيل ليال كان يل ا: أيب قالبة قال 

انزل إليه : إنا هللا هلك ابن أخي فاطلع أبيضان من الكوة اليت يف البيت فقال أحدمها لصاحبه : من ابن أخي فقلت 
ل ما أرى فيه صوما مث شم رجليه فلما نزل تنحى األسودان فجاء فشم فاه فقال ما أرى فيه ذكرا مث شم بطنه فقا

إنا هللا و إنا إليه راجعون رجل من أمة حممد صلى اهللا عليه و سلم ليس : فقال ما أرى فيهما صالة فقال له صاحبه 
له من اخلري شيء وحيك عد فانظر فعاد فشم فاه فقال ما أرى فيه ذكرا مث عاد فشم بطنه فقال ما رأى فيه صوما مث 

وحيك رجل من أمة حممد صلى اهللا عليه و سلم ليس معه من : ل ما أرى فيهما صالة فقال عاد فشم رجليه فقا
اخلري شيء اصعد حىت أنزل أنا فنزل اآلخر فشم فاه فقال ما أرى فيه ذكرا مث شم بطنه فقال ما أرى فيه صوما مث 

اهللا أكرب تكبرية يف سبيل : ل مث عاد فأخرج طرف لسانه فشم لسانه فقا: شم رجليه فقال ما أرى فيهما صالة قال 
اهللا يريد هبا وجه اهللا بإنتاكية قال مث فاضت نفسه و مشمت يف البيت رائحة املسك فلما صليت الغداة قلت ألهل 

هل لكم يف رجل من أهل اجلنة ؟ و حدثتهم حديث ابن أخي فلما بلغت ذكر إنتاكية قالوا ليست بإنتاكية : املسجد 
   ال أمستيها إال كما مساها امللك هي إنطاكية قلت ال و اهللا

فهذا أجنته تكبرية أراد هبا وجه اهللا تعاىل و هذه التكبرية كانت سوى الشهادة اليت هي شهادة احلق : قال علماؤنا 
اليت هي شهادة اإلميان باهللا تعاىل كما قررناه فشفاعة النيب صلى اهللا عليه و سلم و املالئكة و النبيني و املؤمنني ملن 

كان له عمل زائد على جمرد التصديق و من مل يكن معه من اإلميان خري كان من الذين يتفضل اهللا عليهم فيخرجهم 
} إن اهللا ال يغفر أن يشرك به و يغفر ما دون ذلك ملن يشاء { من النار فضال و كرما وعدا منه حقا و كلمة صدقا 

  فسبحان الرؤوف ألبياته بعباده املويف بعهده 
فيخرجون كاللؤلؤ يف رقاهبم اخلواتيم و يف حديث أيب هريرة : جاء يف حديث أيب سعيد اخلدري قال : لت ق: فصل 

  رضي اهللا عنه يكتب على جباههم عتقاء الرمحن و هذا تعارض 
و وجه اجلمع بني احلديث أن يكون بعضهم سيماهم يف وجوههم و بعضهم سيماهم يف رقاهبم و قد جاء يف حديث 

بعد إخراج الشافعني مث يقول اهللا تبارك و تعاىل أنا اهللا أخرج بعلمي و رمحيت فيخرج أضعاف ما خرجوا جابر و فيه 
  و أضعافهم و يكتب يف رقاهبم عتقاء اهللا عز و جل فيدخلون اجلنة فيسمون فيها باجلهنميني 

و مل ينس حق اهللا [ يه السالم و قال عل} فتحرير رقبة { و قد يعرب بالرقبة عن مجلة الشخص قال اهللا تعاىل : قلت 



  : و قد تعرب العرب بالرقاب عن مجلة املال قال الشاعر ] يف رقاهبا و ال ظهورها 
  ) علقت لضحكته رقاب املال ... غمر الرداء إذا تبسم ضاحكا ( 

خاصهم فيحتمل أن يكون املعىن يف حديث أيب سعيد و جابر رضي اهللا عنهما فيخرجون اللؤلؤ يعرف أهل اجلنة أش
  باخلواتيم املكتوبة على جباههم كما يف حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه و ال تعارض على هذا و اهللا أعلم 

إن قال قائل مل سألوا حمو ذلك االسم عنهم و هو اسم شريف ألنه سبحانه أضافه إليه كما أضاف األمساء : فصل 
إن املتحابني يف اهللا مكتوب على جباههم : يف اخلرب نبيي و بييت و عرشي و مالئكيت و قد جاء : الشريفة فقال 

إمنا سألوا ذلك خبالف املتحابني يف اهللا تعاىل ألهنم أنفوا أن ينسوا : هؤالء املتحابون يف اهللا و مل يسألوه حموه ؟ قيل 
كمال إىل جهنم اليت هي دار األعداء و استحيوا من إخواهنم ألجل ذلك فلما من عليهم بدخول اجلنة أرادوا 

إهنم إذا دخلوا اجلنة قال أهل اجلنة هؤالء اجلهنميون فعند : [ االمتنان بزوال هذه النسبة عنهم و قد روي مرفوعا 
ذلك يقولون إهلنا لو تركتنا يف النار كان أحب إلينا من العار فريسل اهللا رحيا من حتت العرش يقال هلا املثرية فتهب 

  ] هبجة و مجاال و حسنا على وجوههم فتمحي الكتابة و تزيدهم 
أخربنا الشيخ الراوية أبو حممد عبد الوهاب عرف بابن رواحة قرأت عليه قال قرئ على احلافظ السلفي و أنا أمسع 

أخربنا احلاجب أبو احلسن العالف أخربنا أبو القاسم بن بشران أخربنا اآلجري أبو بكر حممد بن احلسني : [ قال 
بن سعيد األنصاري حدثنا علي بن مسلم الطوسي حدثنا مروان بن معاوية الفزاري  حدثنا أبو علي احلسن بن حممد

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و : حدثين عمرو بن رفاعة الربعي عن أيب نضرة عن أيب سعيد اخلدري قال : قال 
ها إذا أسقطوا فيها كانوا إن أهل النار الذين هم أهلها ال ميوتون فيها و ال حييون و أهلها الذين خيرجون من: سلم 

فحما حىت يأن اهللا فيخرجهم فيلقيهم على هنر يقال له احلياة أو احليوان فريش أهل اجلنة عليهم املاء فينبتون مث 
يدخلون اجلنة يسمون اجلهنميني مث يطلبون من الرحيم عز و جل فيذهب ذلك االسم عنهم و يلحقون بأهل اجلنة و 

  و اهللا أعلم ] ة شريفة و نسبة رفيعة فلذلك مل يسألوا حموها و ال طلبوا زواهلا و إزاهلتا أما سيماء املتحابني فعالم
  ففي هذا ما يدل على أن بعض من يدخل اجلنة قد يلحقه تنغيص ما و اجلنة ال تنغيص فيها و ال نكد : فإن قيل 
و قد : ول ذلك االسم عنهم هذه األحاديث تدل على ذلك و أن ذلك يلحقهم عند دخول اجلنة مث يز: قيل له 

مثل بعض علمائنا هذا الذي أصاب هؤالء بالبحر تقع فيه النجاسات أنه الحكم هلا كذلك ما أصاب هؤالء بالنسبة 
  إىل أهل اجلنة و هو تشبيه حسن 

و بعده يكونون آمنني مسرورين : و قد يلحق اجلميع خوف ما عند ذبح املوت على الصراط على ما يأيت : قلت 
  زال عنهم كل متوقع و اهللا أعلم قد 

و قد تقدم هذا املعىن و : كيف يشفع القرآن و الصيام و إمنا ذلك عمل العاملني ؟ قيل له : إن قال قائل : فصل 
نزيده وضوحا فنقول أنا الذي أسهرت ليلك و أظمأت هنارك خرجه ابن ماجه يف سننه من حديث بريدة و إسناده 

  أي ثواب قارئ القرآن جييء القرآن : صحيح فقوله 
مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : من حديث النواس بني مسعان الكاليب قال [ و قد جاء يف صحيح مسلم 

يؤتى بالقرآن يوم القيامة و أهله الذين كانوا يعملون به تتقدمه سورة البقرة و آل عمران و ضرب هلما : يقول 
أمثال ما نستيهن بعد قال كأهنما غمامتان أو ظلتان سوداوان بينهما شرق أو  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ثالثة

  ] كأهنما فرقان من طري صواف حتاجان عن صاحبهما 
أي خيلق اهللا من جيادل عنه بثواهبما مالئكة كما جاء يف بعض احلديث ] حتاجان عن صاحبهما [ قال علماؤنا فقوله 



  ] خلق اهللا سبعني ألف ملك يستغفرون إىل يوم القيامة } إال هو و املالئكة شهد اهللا أنه ال إله { أنه من قرأ [ 
و كذلك خيلق اهللا من ثواب القرآن و الصيام ملكني كرميني فيشفعان له و كذلك إن شاء اهللا سائر األعمال : قلت 

املؤمن يتمثل له عمله يوم بلغين أن : أخربنا رجل عن زيد بن أسلم قال : الصاحلة كما ذكره ابن املبارك يف دقائقه 
القيامة يف أحسن صورة و أحسن ما خلق اهللا وجها و ثيابا و أطيبه رحيا فيجلس إىل جنبه كلما أفزعه شيء أمنه و 

أما تعرفين و قد صحبتك يف : جزاك اهللا من صاحب خريا من أنت ؟ فيقول : كلما ختوف شيئا هون عليه فيقول له 
و اهللا حسنا فلذلك تراين حسنا و كان طيبا فلذلك تراين طيبا تعال فاركبين فطال  قربك و يف دنياك أنا عملك كان

اآلية حىت يأيت به إىل ربه عز و جل } و ينجي اهللا الذين اتقوا مبفازهتم { : ما ركبتك يف الدنيا و هو قوله تعاىل 
انع قد أصاب يف جتارته فيقول يا رب إن كل صاحب عمل يف الدنيا قد أصاب يف عمله و كل صاحب جتارة و ص

فإين قد : فما تسأل ؟ فيقول املغفرة و الرمحة أو حنو هذا فيقول : غري صاحيب هذا قد شغل يف نفسه فيقول اهللا تعاىل 
يا رب إن : غفرت له مث يكسى حلة الكرامة و جيعل عليه تاج الوقار فيه لؤلؤة تضيء من مسرية يومني مث يقول 

  احب عمل و جتارة قد كان يدخل على أبويه من عمله فيعطى أبويه مثل ما أعطى أبويه قد شغل عنهما و كل ص
و يتمثل للكافر عمله يف أقبح ما يكون صورة و أننت رائحة و جيلس إىل جنبه كلما أفزعه شيء زاده و كلما ختوف 

أنا عملك :  فيقول ال: أما تعرفين ؟ فيقول : بئس الصاحب أنت و من أنت ؟ فيقول : شيئا زاده خوفا منه فيقول 
كان قبيحا فلذلك تراين قبيحا و كان منتنا فلذلك تراين منتنا فطأطئ رأسك أركبك فطاملا ركبتين يف الدنيا فذلك 

  } ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة { : قوله تعاىل 
النيب صلى اهللا عليه  من حديث قيس بن عاصم املنقري أن[ مثل هذا ال يقاب من جهة الرأي و معناه يستند : قلت 

إنه ال بد لك يا قيس من قرين يدفن معك و هو حي و تدفن معه و أنت ميت فإن كان كرميا أكرمك : و سلم قال 
و إن كان لئيما أسلمك مث ال حيشر إال معك و ال تبعث إال معه و ال تسأل إال عنه فال جتعله إال صاحلا فإن كان 

  ] حشا فال تستوحش إال منه و هو فعلك صاحلا فال تأنس إال به و إن كان فا
و ذكر أبو الفرج بن اجلوزي يف كتاب روضة املشتاق و الطريق إىل امللك اخلالق قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

يؤتى يوم القيامة بالتوبة يف صورة حسنة و رائحة طيبة فال جيد رائحتها و ال يرى صورهتا إال مؤمن : [ سلم 
ما لنا ماوجدنا ماوجدمت و ال رأينا ما رأيتم فتقول التوبة : و أنسا فيقول الكافر و العاصي املصر فيجدون هلا رائحة 

حنن اليوم نتوب : طال ما تعرضت لكم يف الدنيا فما أردمتوين فلو كنتم قبلتموين لكنتم اليوم وجدمتوين فيقولون : 
زمان التوبة فلو جئتموين بالدنيا و ما اشتملت  ههيات ذهبت أيام املهلة و انقضى: فينادي مناد من حتت العرش 

عليه ما قبلت توبتكم و ال رمحت عربتكم فعند ذلك تنأى التوبة عنهم و تبعد مالئكة الرمحة عنهم و ينادي مناد من 
  و هذا بني فما ذكرناه و باهللا توفيقنا و اهللا أعلم ] يا خزنة النار هلموا إىل أعداء اجلبار : حتت العرش 

  عرفة املشفوع فيهم بأثر السجود و بياض الوجوهباب م

ربنا إخواننا كانوا يصومون معنا و يصلون و حيجون : قد تقدم من حديث أيب سعيد اخلدري أن املؤمنني يقولون 
  اذهبوا فمن عرفتم أخرجوه و ذكر احلديث : أدخلتهم النار فيقول هلم 

عليه و سلم و فيه بعد قوله منهم اجملازى حىت ينجى إذا  حديث أيب هريرة عن النيب صلى اهللا[ و خرج مسلم من 
فرغ اهللا من القضاء بني العباد و أراد أن خيرج برمحته من أراد من أهل النار أمر املالئكة أن خيرجوا من النار من 

السجود تأكل النار ابن كان ال يشرك باهللا شيئا ممن أراد اهللا أن يرمحه ممن يقول ال إله إال اهللا فيعرفوهنم يف النار بأثر 



آدم إال أثر السجود و حرم اهللا على النار أن تأكل آثر السجود فيخرجون من النار قد امتحشوا فيصب عليهم ماء 
  و ذكر احلديث ] احلياة فينبتون منه كما تنبت احلبة يف محيل السيل 

رجون من النار حيترقون فيها إال درات إن قوما خي: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن جابر قال [ و خرج 
  ] وجوههم حىت يدخلوا اجلنة 

هذا احلديث أدل دليل على أن أهل الكبائر من أمة حممد صلى اهللا عليه و سلم ال تسود هلم وجوه و ال : فصل 
رسول اهللا قال : حديث أيب هريرة قال [ تزرق هلم أعني و اليغلون خبالف الكفار و قد جاء هذا املعىن منصوصا يف 

إمنا الشفاعة يوم القيامة ملن عمل الكبائر من أميت مث ماتوا عليها فهم يف الباب األول من : صلى اهللا عليه و سلم 
جهنم ال تسود وجوههم و ال تزرق أعينهم و ال يغلون باألغالل و ال يقرنون بالشياطني و ال يضربون باملقامع و ال 

ها ساعة مث خيرج و منهم من ميكث فيها يوما مث خيرج و منهم من ميكث فيها يطرحون يف األدراك منهم من ميكث في
شهرا مث خيرج و منهم من ميكث فيها سنة مث خيرج و أكثرهم مكثا فيها مثل الدنيا منذ خلقت إىل يوم أفنيت و ذلك 

  األصول احلديث بطوله و سيأيت متامه إن شاء اهللا تعاىل خرجه الترمذي يف نوادر ] سبعة آالف سنة 
و قال أبو حامد يف كتاب كشف علوم اآلخرة إنه يؤتى بأهل الكبائر من أمة حممد صلى اهللا عليه و سلم شيوخا و 

من أنتم معشر األشقياء ما يل أرى أيديكم : عجائز و كهوال و نساء و شبابا فإذا نظر إليهم مالك خازن النار قال 
يا مالك : مل تسود وجوهكم و ما ورد علي أحسن منكم فيقولون  ال تغل و مل توضع عليكم األغالل و السالسل و

  ابكوا فلن ينفعكم البكاء : حنن أشقياء أمة حممد صلى اهللا عليه و سلم دعنا نبكي على ذنوبنا فيقول هلم 
وا شيبتاه وا طول حسرتاه وا ضعف قوتاه و كم من كهل ينادي وا : فكم من شيخ وضع يده على حليته و يقول 

اه وأطول مقاماه و كم من شاب ينادي وا أسفاه وا شباباه على تغيري حسناه و كم من امرأة قد قبضت على مصيبت
يا مالك : ناصيتها و شعرها و هي تنادي وا سوأتاه واهتك أستارها فيبكون ألف عام فإذا النداء من قبل اهللا 

ال إله إال اهللا فتنفر عنهم النار مخسمائة : جبمعهم  أدخلهم النار يف أول باب منها فإذا مهت النار أن تأخذهم فيقولون
يا نار خذيهم يا مالك أدخلهم الباب : عام مث يأخذون يف البكاء فتشتد أصواهتم و إذا النداء من قبل اهللا تعاىل 

األول من النار فعند ذلك يسمع هلا صلصلة كالرعد القاصف فإذا مهت النار أن حترق القلوب زجرها مالك و 
ال حترقي قلبا فيه القرآن و كان وعاء اإلميان فإذا بالزبانية قد جاءوا باحلميم ليصبوه يف بطوهنم : يقول جعل 

ال تدخلوا احلميم بطونا أمخصها رمضان و ال حترق النار جباها سجدت هللا تعاىل فيعودون : فيزجرهم مالك فبقول 
و سيأيت هلذا مزيد بيان يف آخر أبواب النار جنانا اهللا منها و  فيها محما كالغاسق احمللو لك و اإلميان يتألأل يف القلوب

  ال جيعلنا ممن يدخلها فيحترق فيها 
و معناه املبالغة يف التهديد و } سنفرغ لكم أيها الثقالن { : مشكل و يف التنزيل ] إذا فرغ اهللا : [ قوله : فصل 

إن مل يكن مشغوال عنه بشغل و ليس باهللا تعاىل شغل  الوعيد من عند اهللا تعاىل لعباده كقول القائل سأفرغ لك و
  تعاىل عن ذلك 

إذا أتفرغ لك أي أقصد قصدك و : سنقصد جملازاتكم و عقوبتكم كما يقول القائل ملن يريد هتديده : املعىن : و قيل 
  : فرغ مبعىن قصد و أحكم قال جرير بن منري اجلعفي 

  ) نت هلا عذابا فهذا حني ك... اآلن و قد فرغت إىل منري ( 
يريد ؟ و قد قصدت حنوه فمعىن فرغ اهللا من القضاء بني العباد أي متم عليهم حساهبم و فصل بينهم ألنه ال يشغلهم 

  شأن عن شأن سبحانه و تعاىل
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  التذكرة: كتاب       
ملؤلف        األنصاري اخلزرجي مشس : ا فرح  بن  بكر  بن أيب  بن أمحد  عبد اهللا حممد  أبو 

لقرطيب ا لدين   ا

  
  باب ما يرجى من رمحة اهللا تعاىل و مغفرته و عفوه يوم القيامة

  ] يت و اقتسموها بأعمالكم جوزوا الصراط بعفوي و ادخلوا اجلنة برمح: [ يقول اهللا تعاىل يوم القيامة : قال احلسن 
يا أمة حممد أما ما كان يل قبلكم فقد وهبته لكم و بقيت : ينادي منادي من حتت العرش : [ و قال عليه السالم 

  ] التبعات فتواهبوها فيما بينكم و ادخلوا اجلنة برمحيت 
و اهللا : فقال األعرايب } كم منها و كنتم على شفا حفرة من النار فأنقذ{ : و روي أن إعرابيا مسع ابن عباس يقرأ 

  ما أنقذكم منها و هو يريد أن يوقعهم فيها فقال ابن عباس خذوها من غري فقيه 
مهال مل تبكي ؟ فواهللا ما من حديث : و قال الصناحبي دخلت على عبادة بن الصامت و هو يف املوت فبكيت فقال 

إال حدثتكموه إال حديثا واحدا و سوف أحدثكموه اليوم و  مسعته من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لكم فيه خري
من شهد أن ال إله إال اهللا و أن حممدا رسول اهللا : [ قد أحيط بنفسي مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 

  خرجه مسلم و غريه من األئمة ] حرم اهللا عليه النار 
إن اهللا تعاىل خلق يوم : ل اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال رسو: من حديث سلمان الفارسي قال [ و خرج مسلم 

خلق السموات و األرض مائة رمحة كل رمحة منها طباق ما بني السماء و األرض فجعل يف األرض منها رمحة واحدة 
] فيها تعطف الوالدة على ولدها و الطري و الوحوش بعضها على بعض فإذا كان يوم القيامة أكملها هبذه الرمحة 

  ه ابن ماجة من حديث أيب سعيد أخرج
فإذا كان يوم القيامة رد هذه الرمحة على تلك التسعة و التسعني فأكملها مائة رمحة [ و يف بعض الطرق أليب هريرة 

  ] فرحم هبا عباده يوم القيامة 
مرو البكري أخربناه عاليا الشيخ اإلمام احلافظ املسند ابو احلسن علي بن حممد بن حممد بن حممد بن ع: [ قلت 

التيمي من ولد أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه قراءة عليه بالصنورة املنصورة بالديار املصرية يف يوم اجلمعة الثالث 
حدثنا الشيخ املسند أبو حفص عمر بن حممد بن : عشر من شهر رجب الفرد سنة سبع و أربعني و ستمائة قال 

نا أبو القاسم عبيد اهللا بن حممد بن عبد الواحد بن احلصني الكاتب أخرب: معمر الدارقري قدم علينا من دمشق قال 
ببغداد أخربنا أبو طالب حممد بن حممد بن عيالن البزاز أخرينا أبو بكر حممد بن عبد اهللا الشافعي أخربنا موسى بن 

دث عن أيب هريرة مسعت أبا عثمان النهدي حي: سهل الوشا أخربنا يزيد بن هارون أخربنا احلجاج بن أيب ديب قال 
ملا خلق اهللا تعاىل السموات و األرض أنزل مائة رمحة كل : رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

رمحة طباقهما فقسم رمحة واحدة منها بني مجيع اخلالئق فمنها يتعاطفون فإذا كان يوم القيامة رد هذه الرمحة على 
  ] يرحم اهللا هبا عباده يوم القيامة حىت إن أبليس ليتطاول هلا رجاء أن ينال منها شيئا التسعة و التسعني فأكملها مائة 

لن تزال الرمحة بالناس حىت إن إبليس ليهتز صدره يوم القيامة مما يرى من رمحة اهللا تعال : و قال ابن مسعود 
يا هذا من :  جالس يسمع فقال كان رجل حيدث بأهوال يوم القيامة و أعرايب: وشفاعة الشافعني و قال األصمعي 

  إن الكرمي إذا قدر عفا و غفر : اهللا فقال األعرايب : يليب هذا من العباد ؟ قال 



هو أهل التقوى و أهل { عن أنس بن مالك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قرأ هذه اآلية [ و روى ابن ماجة 
فال جيعل معي إله آخر فمن اتقى أال جيعل معي إهلا آخر فأنا أهل  أنا أهل أن أتقى: فقال اهللا تعاىل : قال } املغفرة 

  و خرجه أبو عيسى الترمذي مبعناه و قال حديث حسن غريب ] أن أغفر له 
و الذي نفسي بيده اهللا أرحم بعبده : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن عبد اهللا بن أيب أويف قال [ و روي 

  ] دها من الوالدة الشفيقة بول
قدم على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بسيب و : عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أنه قال [ و روى مسلم 

إذا بامرأة من السيب تبتغي ولدا هلا إذ وجدت صبيا يف السيب فأخذته فألصقته ببطنها و أرضعته فقال لنا رسول اهللا 
ال و اهللا و هي قادرة على أن تطرحه فقال رسول اهللا : ولدها قلنا  أترون هذه املرأة طارحة: صلى اهللا عليه و سلم 
  أخرجه البخاري أيضا ] اهللا أرحم بعباده من هذه بولدها : صلى اهللا عليه و سلم 

و قال أبو غالب كنت أختلف إىل أيب أمامة بالشام فدخلت يوما على فىت مريض من جريان أيب أمامة و عنده عم له 
ياعماه لو أن اهللا تعاىل دفعين إىل والديت كيف : ا عدو اهللا أمل آمرك ؟ أمل أهنك ؟ فقال الصيب ي: و هو يقول له 

إن ريب اهللا أشفق من والديت و أرحم يب منها و قبض الفىت من : كانت تدخلك اجلنة قال : كانت صانعة يب ؟ قال 
رب مع عمه فلما سواه صاح و فزع فقلت ساعته فلما جهزه عمه و صلى عليه و أراد أن يضعه يف حلده فدخلت الق

  فسح يل يف قربه و ملئ نورا فدهشت منه : ما شأنك ؟ قال : له 
شر : كيف وجدمتا مقيلكما ؟ فيقوالن : و قال هالل بن سعد يؤمر بإخراج رجلني من النار فيقول اهللا تعاىل هلما 

للعبيد مث يأمر بصرفهما إىل النار فيعدو أحدمها يف ذلك مبا قدمت أيديكما و ما أنا بظالم : مقيل فيقول اهللا تعاىل 
قد خربت من وبال : سالسله حىت يقتحمها و يتلكأ اآلخر فيؤمر بردمها و يسأهلما عن حاهلما فيقول الذي عدا 

حسن ظين بك أن ال تردين إليها بعدما أخرجتين منها : املعصية ما مل أكن ألتعرض ملخالفتك ثانية و يقول الذي تلكأ 
  يؤمر هبما إىل اجلنة ف

عن أيب هريرة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و [ و هذا اخلرب رفعه الترمذي أبو عيسى مبعناه : قال املؤلف رمحه اهللا 
أخرجومها فلما أخرجا قال هلما : إن رجلني ممن دخال النار اشتد صياحهما فقال الرب تبارك و تعاىل : سلم قال 

إن رمحيت لكما أن تنطلقا فتلقيا أنفسكما حيث كنتمامن : فعلنا ذلك لترمحنا قال : ال ألي شيء اشتد صياحكما ؟ قا
: النار فينطلقان فيلقي أحدمها نفسه فيجعلها له بردا و سالما و يقوم اآلخر فال يلقي نفسه فيقول اهللا تبارك و تعاىل 

: دين بعدما أخرجتين فيقول اهللا تعاىل رب إين ألرجو أن تعي: ما منعك أن تلقى نفسك كما ألقى صاحبك ؟ فيقول 
  ] لك رجاؤك فيدخالن اجلنة برمحته 

أبو عيسى إسناد هذا احلديث ضعيف ألنه عن رشدين بن سعد ورشدين بن ضعيف عن ابن أنعم اإلفريقي و : قال 
  اإلفريقي ضعيف عند أهل احلديث 

أخرجوا من النار من ذكرين يوما أو خافين يف :  يقول اهللا تعاىل: و عن أنس عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال [ 
  حديث غريب ] مقام 

صحبت مسلم بن يسار عاما إىل مكة فلم أمسعه يتكلم بكلمة : و ذكر أبو نعيم احلافظ عن إسحاق بن سويد قال 
: اىل فيقول بلغين أنه يؤتى بالعبد يوم القيامة فيوقف بني يدي اهللا تع: مث حدثنا قال : حىت بلغنا ذات عرق قال 

انظروا يف سيئاته فتوجد له سيئات كثرية فيؤمر : انظروا يف حسناته فينظر يف حسناته فال يوجد له حسنة فيقول 
أي رب مل يكن هذا ظين : رده إيل مل تلتفت ؟ فيقول : كثرية فيؤمر به إىل النار فيذهب إىل النار و هو يلتفت فيقول 



  صدقت فيؤمر به إىل اجلنة  :أورجائي فيك ـ شك إبراهيم ـ فيقول 
حدثين أبو هاىنء اخلوالين عن عمرو : أخربنا رشدين بن سعد قال : [ و هذا احلديث رفعه ابن املبارك قال : قلت 

: بن مالك أن فضالة بن عبيد و عبادة بن الصامت رضي اهللا عنهما حدثاه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
غ اهللا من قضاء اخللق فيبقى رجالن فيؤمر هبما إىل النار فيلتفت أحدمها فيقول اجلبار تبارك إذا كان يوم القيامة و فر

فيقول : كنت أرجو أن تدخلين اجلنة فيؤمر به إىل اجلنة قال : مل التفت ؟ فيقول : و تعاىل و ردوه فريدوه فيقال له 
و كان رسول اهللا صلى اهللا : قاال ] دي شيئا لقد أعطاين ريب حىت إين لو أطعمت أهل اجلنة ما نقص ذلك مما عن: 

  عليه و سلم إذا ذكره يرى السرور يف وجهه 
و يف هذا املعىن خرب الرجل الذي ترفع له شجرة بعد أخرى حىت خيرج من النار إىل أن يدخل اجلنة : قال املؤلف 

  خرجه مسلم يف الصحيح و سيأيت 

   و يف أول ما يقولون لهباب منه و يف أول ما يقول اهللا تعاىل للمؤمنني

حدثين حيىي بن أيوب عن عبيد اهللا زحر عن خالد بن أيب : حدثنا عبد اهللا املبارك قال : [ أبو داود الطيالسي قال 
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن شئتم أنبأتكم بأول ما يقول : عمران عن أيب عياش عن معاذ بن جبل قال 

فإن اهللا تعاىل يقول : نعم يا رسول اهللا قال : م القيامة و بأول ما يقولون له ؟ قالوا اهللا عز و جل للمؤمنني يو
عفوك و : فيقولون : و ما حمملكم على ذلك ؟ قال : نعم يا ربنا قال : للمؤمنني هل أحببتم لقائي ؟ فيقولون 

  ] فإين قد أوجبت لكم رمحيت : رمحتك و رضوانك فيقول 
  باب منه 

أخربنا عبد الرزاق عن : حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال : حدثنا سليمان بن أمحد قال : حلافظ قال ذكر أبو نعيم ا
معمر عن زيد بن أسلم أن رجال كان يف األمم املاضية جيتهد يف العبادة و يشدد على نفسه و يقنط الناس من رمحة 

إنك كنت تقنط الناس :  و اجتهادي ؟ قيل له فأين عباديت: النار قال : إي رب مايل عندك ؟ قال : اهللا مث مات قال 
  من رمحيت يف الدنيا و أنا أقنطك من رمحيت 

الفقيه من مل يقنط الناس من رمحة اهللا تعاىل و مل يرخص هلم : قال علي بن أيب طالب كرم اهللا و جهه : و قال مقاتل 
  يف معاصي اهللا عز و جل 

  تباب حفت اجلنة باملكاره و حفت النار بالشهوا

حفت اجلنة باملكاره و حفت النار : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن أنس بن مالك قال [ مسلم 
  حديث صحيح غريب : خرجه البخاري أيضا و الترمذي و قال ] بالشهوات 

 اجلنة ملا خلق اهللا اجلنة أرسل جربيل إىل: عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال [ و خرج الترمذي 
فرجع : انظر إليها و إىل ما أعددت ألهلها فيها قال فجاءها و نظر إليها و إىل ما أعد اهللا ألهلها فيها قال : فقال 

فأرجع إليها فانظر إىل ما : فأمر هبا فحفت باملكاره فقال : و عزتك ال يسمع هبا أحد إال دخلها قال : إليه و قال 
و عزتك لقد خفت أن ال : ها فإذا هي قد حفت باملكاره فرجع إليه فقال فرجع إلي: أعددت ألهلها فيها قال 

يدخلها أحد قال اذهب إىل النار فانظر إليها و إىل ما أعددت ألهلها فيها فإذا هي يركب بعضها بعضا فرجع إليه 
جع إليها فقال و عزتك لقد خفت أال يسمع هبا أحد فيدخلها فأمر هبا فحفت بالشهوات فقال ارجع إليها فر: فقال 



  ] و عزتك لقد خشيت أال ينجو منها أحد إال دخلها : 
  هذا حديث حسن صحيح : قال أبو عيسى 

كل ما يشق على النفس و يصعب عليها عمله كالطهارة يف السربات و غريها من أعمال الطاعات : املكاره : فصل 
النفس و يالئمها و تدعو إليه و يوافقها و  كل ما يوافق: و الصرب على املصائب و مجيع املكروهات و الشهوات 

أصل احلفاف الدائر بالشيء احمليط به الذي ال يتوصل إليه بعد أن يتحظى فمثل صلى اهللا عليه و سلم املكاره و 
الشهوات بذلك فاجلنة ال تنال إال بقطع مفاوز املكاره و الصرب عليها و النار ال ينجو منها إال بترك الشهوات و 

  فس عنها فطام الن
طريق اجلنة حزن : [ و قد روي عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه مثل طريق اجلنة و طريق النار بتمثيل آخر فقال 

  ذكره صاحب الشهاب ] بربوة و طريق النار سهل بسهوة 
: يب و السهوة هو املكان املرتفع و أراد به أعلى ما يكون من الروا: هو الطريق الوعر املسلك و الربوة : و احلزن 

  بالسني املهملة هو املوضع السهل الذي ال غلط فيه و ال وعورة 
حفت اجلنة باملكاره و حفت : [ و قال القاضي أو بكر بن العريب يف سراج املريدين له و معىن قوله عليه السالم 

ثل فجعله يف جوانبها من أي جعلت على حافاهتا و هي جوانبها و يتوهم الناس أنه ضرب فيها امل] النار بالشهوات 
  : اخلارج و لو كان ذلك ما كان مثال صحيحا و إمنا هي من داخل و هذه صورهتا 

  اجلنة النار 
  الصرب األمل اجلاه املال النساء 

  املكاره الغزو 
حفت اجلنة باملكاره و النار حفت بالشهوات فمن اطلع احلجاب فقد واقع ما وراء و : و عن هذا قال ابن مسعود 

فقد حجبت النار بالشهوات : ل من تصورها من خارج فقد ضل عن معىن احلديث و عن حقيقة احلال فإن قيل ك
الذي أخذت مسعه و بصره الشهوات يراها و ال يرى النار اليت هي : املعىن واحد ألن األعمى عن التقوى : قلنا 

يرى احلبة يف داخل الفخ و هي حمجوبة عنه و ال فيها و إن كانت باستيالء اجلهالة و رين الغفلة على قلبه كالطائر 
  يرى الفخ لغلبة شهوة احلبة على قلبه و تعلق باله هبا و جهله مبا جعلت فيه و حجبت 

  باب احتجاج اجلنة و النار و صفة أهلهما

يدخلين : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم احتجت اجلنة و النار فقالت هذه : عن أيب هريرة قال [ البخاري 
أنت عذايب أعذب بك من أشاء و : يدخلين الضعفاء و املساكني فقال اهللا هلذه : اجلبارون و املتكربون و قالت هذه 

هذا : خرجه مسلم و الترمذي و قال ] أنت رمحيت أرحم بك من أشاء و لكل واحدة منكما ملؤها : قال هلذه 
  حديث حسن صحيح 

سئل حممد خزمية عن قول النيب صلى اهللا عليه و سلم حتاجت : وم احلديث قال احلاكم أو عبد اهللا يف عل: فصل 
يدخلين الضعفاء من الضعيف قال الذي يربىء نفسه من احلول و القوة يعين يف اليوم : النار و اجلنة فقالت هذه 

  عشرين مرة أو مخسني مرة 
  م و مثل هذا ال يقال من جهة الرأي فهو مرفوع و اهللا أعل: قال املؤلف 

اللهم أحييين مسكينا و أمتين : [ فاملراد هبم املتواضعون و هم املشار إليهم يف قوله عليه السالم : و أما املساكني 



  : و لقد أحسن من قال ] مسكينا و احشرين يف زمرة املساكني 
  ) فانظر إىل ملك يف زي مسكني ... إذا أردت شريف الناس كلهم ( 
  ) و ذاك يصلح للدنيا و للدين ... ته ذاك الذي عظمت يف اهللا رغب( 

: أي حاجت كل واحدة صاحبتها و خاصمتها و سيأيت بيانه عند قوله عليه السالم ] حتاجت اجلنة و النار [ و معىن 
  ] اشتكت النار إىل رهبا [ 

  باب منه يف صفة أهل اجلنة و أهل النار و يف شرار الناس من هم ؟ 
: أهل اجلنة ثالثة : عي أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال يوما يف خطبته عن عياض بن عمار اجملاش[ مسلم 

ذو سلطان مقسط متصدق موفق و رجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قرىب و مسلم و عفيف ضعيف متضعف ذو 
  عيال 
و اخلائن الذي ال  الضعيف الذي ال زبر له الذين هم فيكم تبع ال يبتغون أهال و ال ماال: و أهل النار مخسة : قال 

خيفى له طمع و إن دق إال خانة و رجل ال يصبح و ال ميسي إال و هو خيادعك عن أهلك و مالك و ذكر البخل 
  ] والكذب و الشنظري الفحاش 

أال أخربكم بأهل اجلنة كل ضعيف : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : و عن حارثة بن وهب اخلزاعي قال [ 
زنيم متكرب : [ و يف رواية ] لى اهللا ألبر قسمه أال أخربكم بأهل النار كل عتل جواظ مستكرب متضعف لو أقسم ع

  خرجه ابن ماجه أيضا ] 
اجلواظ : قال ] ال يدخل اجلنة اجلواظ و ال اجلعظري : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : أبو داود عنه قال [ 
  الغليظ الفظ : 

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن اهللا رسول اهللا ال يعذب من عباده إال : ل عن ابن عمران قا[ ابن ماجه 
  ] املارد املتمرد الذي مترد على اهللا و أىب أن يقول ال إله إال اهللا 

ال يدخل النار إال شقي قيل يا رسول اهللا و من : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : و عن أيب هريرة قال [ 
  ] من مل يعمل هللا بطاعته و مل يترك له معصية : ال الشقي ؟ ق

أهل اجلنة من مأل اهللا أذنيه من ثناء الناس خريا و : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : و عن ابن عباس قال [ 
  ] هو يسمع و أهل النار من مأل اهللا أذنيه من ثناء الناس شرا و هو يسمع 

أثين عليها خريا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و جبت و جبت و جبت مر جبنازة ف: عن أنس قال [ مسلم 
فداك : و جبت و جبت و جبت فقال عمر : و مر جبنازة فأثىن عليها شرا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

وجبت : قلت وجبت وجبت وجبت و مر جبنازة فأثين عليها شرا ف: أيب و أمي مر جبنازة فأثين عليها خريا فقلت 
من أثنيتم عليه خريا وجبت له اجلنة و من أثنيتم عليه شرا : وجبت وجبت فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  قاهلا ثالثا ] وجبت له النار أنتم شهداء اهللا يف األرض 
  اجلنة دار األسخياء و النار دار البخالء : و قالت عائشة رضي اهللا عنها 

  أمرك اهللا تعاىل أن تكون كرميا فيدخلك اجلنة و هناك أن تكون خبيال فيدخلك النار : و قال زيد بن أسلم 
عن ابن عباس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال [ و ذكر أبو نعيم احلافظ من حديث حممد بن كعب القرظي 

اهللا و من أحب أن  من أحب أن يكون أقوى الناس فليتوكل على اهللا و من أحب أن يكون اكرم الناس فليتق: 
من : نعم يا رسول اهللا قال : يكون أغىن الناس فليكن مبا يف يد اهللا أوثق منه مبا يف يده أال أنبئكم بشراركم ؟ قالوا 



من يبغض الناس و : نعم يا رسول اهللا قال : أكل وحده و منع رفده و جلد عبده أفأنبئكم بشر من هذا ؟ قالوا 
من ال يقيل عثرة و ال يقبل معذرة و ال : نعم يا رسول اهللا قال : من هذا ؟ قالوا  أفأنبئكم بشر: يبغضونه قال 
من ال يرجى خريه و ال يؤمن شره إن عيسى : نعم يا رسول اهللا قال : أفأنبئكم بشر من هذا ؟ قالوا : يغفرذنبا قال 

مة عند اجلهال فتظلموها و ال متنعوها يا بين أسرائيل ال تتكلموا باحلك: بن مرمي قائم يف بين إسرائيل خطيبا فقال 
مرة فتظلموهم و ال تظلموا ظاملا و ال تكافئوا طاملا فيبطل فضلكم عند ربكم يا بين : أهلها فتظلموها و قال 

  ] أمر بني رشده فاتبعوه و أمر بني غيه فاجتنبوه و أمر اختلف فيه فردوه إىل اهللا عز و جل : إسرائيل األمر ثالث 
و هذا احلديث ال حيفظ هبذا السياق عن النيب صلى اهللا عليه و سلم إال من حديث حممد بن كعب عن  قال أبو نعيم

  ابن عباس 
العادل و : ذو سلطان مقسط و ما بعده مرفوع على أهنا صفات لذو و هي مبعن صاحب و املقسط : قوله : فصل 

لينه عند التذكرة و املوعظة و يصلح : يق القلب املسدد لفعل اخلريات و رف: املعطي الصدقات و املوفق : املتصدق 
  أن يكون مبعىن الشفيق 

املؤمن القوي : [ يعين ضعيف يف أمور الدنيا قوي يف أمر دينه كما قال عليه السالم ] ضعيف متضعف : [ و قوله 
  احلديث خرجه مسلم ] أحب إىل اهللا من املؤمن الضعيف و يف كل خري 

: و أهل النار مخسة : دينه ال يعين هبا فمذموم و ذلك من صفات أهل النار كما قال أما من كان ضعيفا يف أمور 
الضعيف الذي ال زبر له أي ال عقل له و من ال عقل له ينفك به عن املفاسد و ال ينزجر به عنها فحسبك به ضعفا 

عليه و سلم فسر ذلك بقوله  إنه املال و ليس بشيء ألن النيب صلى اهللا: و خسارة يف الدين و قد قيل يف الزبري 
  الذين هم فيكم تبع ال يتبعون أهال و الماال 

فيعين بذلك أن هؤالء ضعفاء العقول فال يسعون يف حتصيل مصلحة دنيوية و : قال شيخنا أبو العباس رضي اهللا عنه 
ن احلالل و احلرام و هذه ال فضيلة نفسية و ال دينية بل يهملون أنفسهم إمهال األنعام وال يبالون مبا يثبون عليه م

  األوصاف اخلبيثة الذاتية هي أوصاف هذه الطائفة املسماة بالقلندرية 
و اهللا لقد أدركتهم يف اجلاهلية و إن الرجل لريعى على : و قد قال مطرف بن عبد اهللا بن الشخري راوي احلديث 

  احلي ما به إال وليدهتم يطاوهلا و خيفى مبعىن يظهر و هو من األضداد 
و ذكر البخل و الكذب هكذا الرواية املشهورة بالواو اجلامعة و الكذب و قد رواه ابن أيب جعفر عن : و قوله 

: الطرباين بأو اليت للشك قاله القاضي عياض و لعله الصواب و به تصح القسمة ألنه ذكر أن أصحاب النار مخسة 
  ذي وصف الضعيف الذي وصفه و اخلائن الذي و صف و الرجل املخادع ال

و ذكر البخل و الكذب مث ذكر الشنظري و الفحاش فرأى هذا القائل أن الرابع هو أحد الصنفني و قد حيتمل : قال 
  ألن يكون الرابع قد مجعها على رواية واو العطف كما مجعهما يف الشنظري الفحاش 

لب لكل ذي قرىب و مسلم و ذو سلطان مقسط متصدق موفق و رجل رحيم رقيق الق: أهل اجلنة ثالثة : و قوله 
  عفيف متعفف ذو عيال 

كذا قيدناه خبفض مسلم عطفا على ما قبله و يف رواية أخرى و مسلم عفيف بالرفع و حذف : قال القاضي عياض 
  الواو شيخنا انتهى كالم القاضي عياض رمحه اهللا 

: املتكلف العفة و الشظري : تعفف الكثري العفة و هي االنكفاف عن الفواحش و عن ما ال يليق و امل: و العفيف 
  : السيء اخللق و يقال شنظرية أيضا قاله اجلوهري و أنشد قول أعرابية 



  ) من محقه حيسب رأسي رجلي ... شنظرية زوجنيه أهلي ( 
  ) كأنه مل ير أنثى قبلي ( 

هو : لفحش و قيل الشنظري و رمبا قالوا شنذيرة بالذال املعجمة لقرهبا من الظاء لغة أو لثغة و الفحاش الكثري ا
الفحاش من الرجال القلق و كذلك : يقال شنظر بالقوم إذا شتم أعراضهم و الشنظري : الفحاش قال صاحب العني 

  } و مجع فأوعى { : اجلموع املنوع و منه قوله تعاىل : من اإلبل و اجلواظ 
: اجلايف الشديد اخلصومة و قيل : قيل : لعتل هو اجلايف القلب و ا: اجلواظ الكثري اللحم املختال و قيل : و قيل 

  هو األكول الشروب الظلوم 
الفظ الغليظ القصري و جاء يف تفسريه يف : إنه الفظ الغليظ الذي ال ينقاد خلرب و اجلعظري : و يقال : قال املؤلف 

  بعض األحاديث هم الذين ال تصدع رؤوسهم 
اللئيم و أما الزنيم املذكور يف القرآن فرجل معني له زمنة كزمنة : املعروف بالشر و قيل : و الزنيم : قال شيخنا 

  هم األخنس بن شريق : هو الوليد و كان له زمنة حتت أذنه و قيل هو امللصق بالقوم و قيل : التيس و قيل 
ألموات فإهنم ال تسبوا ا[ يعارضه قوله عليه السالم ] من أثنيتم عليه شرا و جبت له النار : [ و قوله عليه السالم 

سب فقيل ذلك خاص باملنافقني الذين شهدت الصحابة : أخرجه البخاري و الثناء بالشر ] قد أفضوا إىل ما قدموا 
و املسلم ال جتب له النار و اختار هذا القول ] و جبت به النار : [ فيهم مبا ظهر هلم و لذلك قال عليه السالم 

  القاضي عياض 
  يظهر الشر و يعلن به فيكون ذلك من باب ال غيبة لفاسق  ذلك جائز فيمن كان: و قيل 
فالنهي عن سب ] ال تسبوا األموات : [ إن النهي إمنا هو بعد الدفن و أما قبله فممنوع لقوله عليه السالم : و قيل 

  األموات متأخر فيكون ناسخا و اهللا أعلم 
ذا أثىن عليه أهل الفضل و الصدق و العدالة ألن معناه عند الفقهاء إ] أنتم شهداء اهللا يف األرض : [ و قوله 

الفسقة قد يثنون على الفاسق فال يدخل يف احلديث و كذلك لو كان القائل فيه عدوا له و إن كان فاضال ألن 
  شهادته يف حياته لو كانت عليه كانت غري مقبولة و كذلك احلكم يف اآلخرة و اهللا أعلم 

ثالثا إشارة إىل القرون الثالثة الذين قال فيهم النيب صلى اهللا عليه و ] يف األرض  أنتم شهداء اهللا[ و قيل إن تكرار 
  ] خري الناس قرين مث الذين يلوهنم مث الذين يلوهنم [ سلم 
و كذلك جعلناكم { األول أصح ألن اهللا تعاىل مدح هذه األمة بالفضل العدالة إىل يوم القيامة قال اهللا تعاىل : قلت 

  يعين يف اآلخرة كما تقدم فال يشهد إىل العدول } ونوا شهداء على الناس أمة وسطا لتك
مر على النيب صلى اهللا عليه و سلم جبنازة فأثنوا : عن محاد بن زيد عن ثابت عن أنس قال [ و قد خرج البخاري 

يا رسول اهللا  عليها خريا فقال و جبت مث مر عليه بأخرى فأثنوا عليها شرا أو قال غري ذلك فقال و جبت فقيل
و خرجه ابن ماجه هبذا اإلسناد و قال ] املؤمنون شهداء اهللا يف األرض : قلت هلذا و جبت و هلذا و جبت فقال 

قال رسول اهللا : عن عمر رضي اهللا عنه قال [ شهادة القوم و املؤمنون شهود اهللا يف األرض و يف البخاري أيضا 
و إثنان ؟ قال : فقلنا : و ثالثة : و ثالثة ؟ قال : ري أدخله اهللا اجلنة قلنا من شهد له أربعة خب: صلى اهللا عليه و سلم 

قال أبو حممد عبد احلق و هذا احلديث خمصوص و اهللا أعلم و الذي قبله يعطي ] و اثنان مث مل نسأله عن الواحد : 
  نت له اجلنة و اهللا أعلم العموم و إن كثرت شهوده و انطلقت ألسنة املسلمني فيه باخلري و الثناء الصاحل كا

و من هذا املعىن ما ذكره هناد بن السري أخربنا إسحاق الرازي عن أيب سنان عن عبد اهللا : قال املؤلف رمحه اهللا 



مرت جنازة بعبد اهللا بن مسعود فقال لرجل قم فانظر من أهل اجلنة هو أم من أهل النار ؟ قال : بن السائب قال 
ثناء الناس عليه فإهنم شهداء اهللا يف : ل اجلنة هو أم من أهل النار ؟ و كيف أنظر ؟ قال ما يدريين أمن أه: الرجل 

و غري مستنكر إذا أحب اهللا عبدا أمر أن يلقى على ألسنة املسلمني الثناء عليه و يف قلوهبم : األرض قال أبو حممد 
  } هلم الرمحن ودا إن الذين آمنوا و عملوا الصاحلات سيجعل { احملبة له قال اهللا تعاىل 

إذا أحب اهللا عبدا قال يا جربيل إين أحب فالنا فأحبه قال فيحبه جربيل مث ينادي يف السماء : [ و قال عليه السالم 
و هذا ] إن اهللا حيب فالنا فأحبوه قال فيحبه أهل السماء مث يوضع له القبول يف األرض وذكر يف البغضاء مثل ذلك 

و قد شوهد رجال من املسلمني علماء صاحلون : مسلم قال أبو حممد عبد احلق حديث صحيح خرجه البخاري و 
كثر الثناء عليهم و صرفت القلوب إليهم يف حياهتم و بعد مماهتم و منهم من كثر املشيعون جلنازته و كثر احلاملون 

  كون يف صور الناس هلا و املتشغلون هبا و رمبا كثر اهللا اخللق مبا شاء من اجلن املؤمنني أو غريهم مما ي
أخربنا حممد يزيد الرفاعي قال مات عمرو بن قيس املالئي : حدثنا أمحد بن زهري قال : ذكر قاسم بن أصبغ قال 

مسعت هذا ممن ال : بناحية فارس فاجتمع جلنازته من اخللق ما ال حيصى فلما دفن نظروا فلم يروا أحدا قال الرفاعي 
  ربك بالنظر إىل عمرو بن قيس هذا أحصى كثرة و كان سفيان الثوري يت

و ملا مات أمحد بن حنبل رضي اهللا عنه صلى عليه من املسلمني ما ال حيصى فأمر املتوكل أن ميسح موضع الصالة 
عليه من األرض فوجد موقف ألفي ألف و ثالمثائة ألف أوحنوها و ملا انتشر خرب موته أقبل الناس من البالد يصلون 

ا ال حيصى و ملا مات األوزاعي رضي اهللا عنه اجتمع للصالة عليه من اخللق ما ال حيصى و على قربه فصل عليه م
روي أنه أسلم يف ذلك اليوم من أهل الذمة اليهود و النصارى حنو من ثالثني ألفا ملا روأوا من كثرة اخللق على 

  جنازته و ملا رأوا من العجب يف ذلك اليوم 
تري رمحه اهللا انكب الناس على جنازته و حضرها من اخللق ما ال يعلمه إال اهللا و ملا مات سهل بن عبد اهللا التس

هل ترون ما أرى : تعاىل و كانت يف البلد ضجة فسمع هبا يهودي شيخ كبري فخرج فلما رأى اجلنازة صاح و قال 
إن : إسالمه و يقال  أرى قوما ينزلون من السماء يتمسحون باجلنازة مث أسلم و حسن: و ما ترى ؟ قال : ؟ قالوا 

الكعبة مل ختل من طواف طائف يطوف هبا إال يوم مات املغرية بن حكيم فإهنا خلت الحنشار الناس جلنازته تربكا هبا 
  و رغبة يف الصالة عليه 

أبو الفيض ذو النون املصري و : و قد شوهد من جنائز الصاحلني من يشيعها الطري و يسري معها حيث سارت منهم 
  قاله أبو حممد عبد احلق يف كتاب العاقبة له : اهيم املزين صاحب الشافعي حدث بذلك الثقات أبو إبر

  باب منه يف صفة أهل اجلنة و أهل النار

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صنفان من أهل النار مل أرمها قوم معهم سياط : عن أيب هريرة قال [ مسلم 
نساء كاسيات عاريات مائالت مميالت رؤوسهن كأسنمة البخت املائلة ال  كأذناب البقر يضربون هبا الناس و

قال احلافظ ابن دحية أبو اخلطاب الرواية ] يدخلن اجلنة و ال جيدن رحيها و إن رحيها ليوجد من مسرية كذا و كذا 
منه و تصحيف و خرجه بالياء بال خالف و حتكم أبو اليد الكتاين فرواه بالثناء املثلثة و هي املنتصبة و هذا خطأ 

  ] عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال يدخل اجلنة أقوام أفئدهتم مثل أفئدة الطري [ مسلم أيضا 
  : للعلماء يف تأويل هذا احلديث و جهان : فصل 

و قد غلب اخلوف  أهنا مثلها يف اخلوف و اهليبة و الطري أكثر احليوانات خوفا حىت قالوا أحذرمن غراب: أحدمها 



  على كثري من السلف حىت انصدعت قلوهبم فماتوا 
  أنه مثلها يف الضعف و الرقة كما جاء يف احلديث اآلخر يف أهل اليمن هم أرق قلوبا و أضعف أفئدة : الثاين 
[ روي  و حيتمل وجها ثالثا أهنا مثلها خالية من كل ذنب سليمة من كل عيب ال خربة هلم بأمور الدنيا كما: قلت 

و هو حديث صحيح أي البله ] قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أكثر أهل اجلنة البله : عن أنس بن مالك قال 
  عن معاصي اهللا و اهللا أعلم 

يقولون عيش أبله إذا كان ناعما و منه أخذ بلهنية العيش قال : األبله يف كالمهم على وجوه : قال األزهري 
   بلهنية و طاملا عشت يف: بعضهم 

  و األبله الذي ال عقل له و األبله الذي طبع على اخلري و هو غافل عن الشر ال يعرفه و قال هذا هو املراد باحلديث 
  : البله هم الذين غلب عليهم سالمة الصدور و حسن الظن بالناس و أنشد : و قال العتيب 

  ) بلهاء تطلعين على أسرارها ... و لقد هلوت بطفلة ميالة ( 
  : يعين أهنا أغراء ال دهاء فيها 

و قوله عليه السالم } إال من أتى اهللا بقلب سليم { و نظري ما ذكرناه و ما قاله هؤالء من الكتاب قوله تعاىل : قلت 
أما الصادق اللسان فقد عرفناه أنه : الصادق اللسان املخموم القلب قالوا : [ و قد سئل أي الناس أفضل ؟ قال 

ذكره أبو عبيده و العرب تقول مخمت البيت ] النقي الذي ال غل فيه و ال حسد : وم القلب ؟ قال ذلك فما املخم
  أي كنسته و منه مسيت اخلمامة و هي مثل القمامة و الكناسة 

أهنم مسوا بذلك لقصورهم عن كمال املعرفة حبق اهللا تعاىل و : و قال بعض العلماء يف البله وجها آخر لطيفا و هو 
تحقاقه العبادة و إيثار طلبه و الشغف حببه و خدمته و طلب رضاه الذي هو جنة اخللد إذا وقفوا خبواطرهم رؤية اس

على اجلنة و نعيمها و عبدوه و أطاعوا يف نيل درجاهتا و لذاهتا غافلني عن مراقبة جالله و مالحظة كماله بعكوف 
عقالء عن اهللا عز و جل ذوي األلباب املقبلة على مههم على نيل نعمه و أفضاله فهم بله أيضا باإلضافة إىل ال

مشاهدة عظمة اهللا تعاىل املتوجهني بكليتهم إليه املشغولني به عما لديه و هلذا قال النيب صلى اهللا عليه و سلم يف 
جل  أن طائفة من العقالء باهللا عز و: و يف اخلرب ] أكثر أهل اجلنة البله و عليون ألويل األلباب : [ سياق قوله 

: إىل اجلنة فيقولون : إىل أين حتملوننا ؟ فيقولون : تزفهم املالئكة إىل اجلنة و الناس يف احلساب فيقولون للمالئكة 
: املقعد الصدق مع احلبيب كما أخرب : و ما بغيتكم ؟ فيقولون : إنكم لتحمولوننا إىل غري بغيتنا فتقول هلم املالئكة 

و لعل من هذا القبيل من يسأل اهللا اجلنة إال أن سؤاله إياها ال هلا بل موافقة } يف مقعد صدق عند مليك مقتدر { 
  ملواله ملا علم أنه حيب أن يسأل من ثوابه و يستعاذ من عذابه فوافق مواله 

أما أنا فأقول يف دعائي اللهم أدخلين اجلنة [ يف إيثاره ال حلظ نفسه كما قال عليه السالم ألحد أصحابه الذي قال 
  ] افين من النار و ال أدري ما دندنتك و ال دندنه معاذ فقال له النيب صلى اهللا عليه و سلم حوهلا ندندن و ع

  خرجه أبو داود يف سننه و ابن ماجه أيضا : قلت 
قوله صنفان من أهل النار مل أرمها الصنف فيما ذكر عن اخلليل الطائفة : قال احلافظ ابن دحية أبو اخلطاب : فصل 

  يء و السوط يف اللغة اسم العذاب و إن مل يكن له مث ضرب قال الفراء من كل ش
و قال ابن فارس يف اجململ السوط من العذاب النصيب و السوط خلط الشيء بعضه ببعض و إمنا مسي سوطا 
ب و ملخالطته و إمنا أراد النيب صلى اهللا عليه و سلم عظم السياط و خروجها عن حد ما جيوز به الضرب يف التأدي

  هذه الصفة للسياط مشاهدة عندنا باملغرب إىل اآلن و غريه 



و قوله نساء كاسيات عاريات يعين أهنن كاسيات من الثياب عاريات من الذين النكشافهن و إبدائهن بعض 
  حماسنهن 

  كاسيات ثيابا رقاقا يظهر ما خلفها و ما حتتها فهن كاسيات يف الظاهر عاريات و يف احلقيقة : و قيل 
[ كاسيات يف الدنيا بأنواع الزنية من احلرام و ما ال جيوز لبسه عاريات يوم القيامة مث قال عليه السالم : قيل  و

معناه زائغات عن طاعة اهللا تعاىل و طاعة األزواج و ما يلزمهن من صيانة الفروج و التستر : قيل ] مائالت مميالت 
  ل فعلهن عن األجانب و مميالت يعلمن غريهن الدخول يف مث

مائالت متبخترات يف مشهني مميالت ميلن رؤوسهن و أعطافهن من اخليالء و التبختر و مميالت لقلوب : و قيل 
  الرجال إليهن ملا يبدين من زينتهن و طيب رائحتهن 

عليه و اللوايت ميشطن غريهن املشة امليالء قال صلى اهللا : يتمشطن امليالء و هي مشطة البغايا و املميالت : و قيل 
معناه يعظمن رؤوسهن باخلمر و املقانع و جيعلن على رؤوسهن شيئا ميسي ] رؤوسهن كأسنمة اليخت [ سلم 

يا : عندهم التازة ال عقص الشعر و الذاوئب املباح للنساء حسب ما ثبت يف الصحيح عن أم سلمة قالت قلت 
  رسول اهللا إين امرأة أشد ضفر رأسي احلديث 

  أهل اجلنة و أكثر أهل النارباب ما جاء يف أكثر 

قمت على باب اجلنة فإذا عامة من دخلها : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن أسامة بن زيد قال [ مسلم 
املساكني و إذا أصحاب اجلد حمبوسون إىل أصحاب النار فقد أمر هبم إىل النار و قمت على باب النار فإذا عامة من 

  ] دخلها النساء 
و رأيت النار فلم أر منظرا كاليوم قط و رأيت أكثر أهلها : حديث ابن عباس يف حديث كسوف الشمس  و من[ 

يكفرن العشري و يكفرن اإلحسان لو : مب يا رسول اهللا ؟ قال بكفرهن قيل أيكفرن باهللا ؟ قال : النساء قالوا 
  ] ا قط أحسنت إىل إحداهن الدهر كله مث رأت منك ما تكره قالت ما رأيت منك خري

  ] إن أقل ساكين اجلنة النساء : و عن عمران بن حصني أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال [ 
إمنا كان النساء أقل ساكين اجلنة ملا يغلب عليهن من اهلوى و امليل إىل عاجل زينة الدنيا : قال علماؤنا : فصل 

مل اآلخرة و التأهب هلا و مليلهن إىل الدنيا و التزين لنقصان عقوهلن أن تنقذن بصائرها إىل األخرى فيضعفن عن ع
هبا و هلا مث مع ذلك هن أقوى أسباب الدنيا اليت تصرف الرجال عن األخرى ملا هلم فيهن من اهلوى و امليل هلن 

فأكثرهن معرضات عن اآلخرة بأنفسهن صارفات عنها لغريهن سريعات االخنداع لداعيهن من املعرضني عن الدين 
  ت االستجابة ملن يدعوهن إىل األخرى و أعماهلا من املقتني عسريا

أيها الناس ال تطيعوا للنساء أمرا و ال تأمنوهن على مال : و عن كالم أمري املؤمنني علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه 
ن هلن يف و ال تدعوهن يدبرن أمر عشري فإهنن إن تركن و ما يردن أفسدن امللك و عصني املالك و جدناهن ال دي

خلواهتن و ال ورع هلن عند شهواهتن اللذة هبن يسرية و احلرية هبن كثرية فأما صواحلهن ففاجرات و أما طواحلهن 
يتظلمن و هن ظاملات و حيلفن و هن : فعاهرات و أما املعصومات فهن املعدومات فيهن ثالث خصال من اليهود 

  شرارهن و كونوا على حذر من خيارهن و السالم كاذبات و يتمنعن و هن راغبات فاستعيذوا باهللا من 
  و سيأيت ] ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء : [ و قال صلى اهللا عليه و سلم 

و هو معىن ] ما رأيت من ناقصات عقل و دين أسلب للب الرجل احلازم من إحداكن يا معشر النساء : [ و قال 



حتفظوا عباد اهللا منهن و جتبنوا : قال احلافظ بن دحية ] مائالت مميالت : [ دم قوله عليه السالم يف احلديث املتق
  غيهن و ال تثقوا بودهن و ال عهدهن ففي نقصان عقوهلن و دينهن ما يغين عن اإلطناب فيهن 

  باب منه 
اجلنة إال من  كل أميت يدخلون: عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال [ البخاري 
  ] من أطاعيت دخل اجلنة و من عصاين فقد أىب : و من يأىب يا رسول اهللا قال : يأيت قيل 

مسعت فضيل بن عياض يقول : حدثنا حممد بن علي حدثنا أبو إسحاق بن األشعث قال : و ذكر ابن أيب الدنيا قال 
مشطاء زرقاء أنياهبا بادية مشوهة خلقتها  يؤتى بالدنيا يوم القيامة يف صورة عجوز: مسعت ابن عياض يقول : 

نعوذ باهللا من معرفة هذه فيقال هذه الدنيا اليت تشاجرمت : هل تعرفون هذه ؟ فيقولون : فتشرف على اخلالئق فيقال 
عليها هبا قطعتم األرحام و هبا حتاسدمت و تباغضتم و اغتررمت مث تقذف يف جهنم فتنادي أي رب أين أتباعي و 

  أحلقوا هبا أتباعها و أشياعها : تعاىل : ول اهللا أشياعي فيق

  باب ما جاء أن العرفاء يف النار

عن أيب داود عن غالب القطان عن رجل عن أبيه عن جده احلديث و فيه أن أباه أرسله إىل النيب صلى اهللا عليه و [ 
إن العرافة حق و : رافة بعده فقال إن أيب شيخ كبري و هو عريف املاء و أنه يسألك أن جتعل إاللع: سلم و أنه قال 

ارجعوا حىت يرفع إلينا عرفاؤكم : و يف الصحيح يف قصة هوازن ] ال بد الناس من عرفاء و لكن العرفاء يف النار 
  أمركم 
العريف هنا القيام بأمر القبيلة و احمللة يلي أمورهم و يتعرف أخبارهم و يعرف األمري منه : قال علماؤنا : فصل 

و قوله العرافة حق و يريد أن فيها مصحلة للناس ورفقا هلم أال تراه يقول و ال بد للناس من عرفاء و قوله أحواهلم 
  معناه التحذير من الرئاسة و التأمر على الناس ملا فيه من الفتنة و اهللا أعلم : يف النار 
  باب منه 

قال رسول اهللا :  حازم عن أيب هريرة قال حدثنا هشام بن عباد بن أيب علي عن أيب: [ أبو داود الطياليسي قال 
ويل لألمناء و ويل للعرفاء ليتمنني أقوام يوم القيامة أن ذوائبهم كانت معلقة بالثريا : صلى اهللا عليه و سلم 

  ] يتذبذبون بني السماء و األرض و أهنم مل يلوا عمال 

  باب ال يدخل اجلنة صاحب مكس و ال قاطع رحم

نزلت يف } ال تقعدوا بكل صراط توعدون و تصدون عن سبيل اهللا من آمن به و تبغوهنا عوجا  و{ : قال اهللا تعاىل 
فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا يف األرض وتقطعوا { املكاسني و العشارين يف قول بعض العلماء و قال تعاىل 

  اآلية } أولئك الذين لعنهم اهللا * أرحامكم 
قال ابن أيب عمر ] ال يدخل اجلنة قاطع : عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال عن جبري بن مطعم عن أبيه [ مسلم 

  قال سفيان يعين قاطع رحم رواه البخاري 
ال يدخل اجلنة : عن عقبة بن عامر رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول [ أبو داود 

  ] صاحب مكس 
ذي يعشر أموال الناس و يأخذ من التجار و املختلفني ما ال جيب عليهم قال علماؤنا صاحب املكس هو ال: فصل 



  إذا مروا به مكسا باسم العشر أو الزكاة و ليس هو الساعي الذي يأخذ الصدقات و احلق الواجب للفقراء و 
شفاعة على ما قد قمنا أن التبديل إذا كان يف األعمال و ليس يف العقائد صاحبه يف املسيئة و إن عذب فإنه خيرج بال

تقدم و هكذا القول يف أهل الكبائر املتوعد عليها بالنار و اللعنة خيرجون بالشفاعة إذا ارتكبوها على غري وجه 
  االستحالل 

  باب ما جاء يف أول ثالثة يدخلون اجلنة و أول ثالثة يدخلون النار

سلم أول ثالثة يدخلون اجلنة الشهيد و  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و: عن أيب هريرة قال [ أبو بكر بن شيبة 
أمري متسلط و : رجل عفيف متعفف ذو عيال و عبد أحسن عبادة ربه و أدى حق مواليه و أول ثالثة يدخلون النار 

  ] ذو ثروة من مال ال يؤدي حقه و فقري فخور 

  باب ما جاء يف أول من تسعر هبم جهنم

إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة : اهللا عليه و سلم يقول  عن أيب هريرة قال مسعت رسول اهللا صلى[ مسلم 
كذبك : قاتلت فيك حىت استشهدت قال : فما عملت فيها ؟ قال : رجل استشهد فأتى به فعرفه نعمه فعرفها قال 

و لكنك قاتلت ليقال فالن جريء فقد قيل مث أمر مث أمر به فسحب على وجهه حىت ألقي يف النار و رجل تعلم 
تعلمت العلم و علمته : فما عملت فيها ؟ قال : قال : علم و علمه و قرأ القرآن فأتى به فعرفه نعمه فرفعها قال ال

كذبت و لكنك تعلمت ليقال عامل و قرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل مث أمر : و من قرآت فيك القرآن قال 
ه و أعطاه من أصناف املال كله فأتى به فعرفه نعمه بن فسحب على وجهه حىت ألقي يف النار و رجل وسع اهللا علي

كذبت و لكنك : ما تركت سبيل حتب أن ينفق فيها إال أنفقت فيها لك قال : فما عملت فيها ؟ قال : فعرفها قال 
خرجه أبو عسىي الترمذي مبعناه و ] فعلت ليقال هو جواد فقد قيل مث أمر فسحب على وجهه حىت ألقي يف النار 

أولئك الثالثة أول خلق : يا أبا هريرة : [ خره مث ضرب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على ركبيت فقال قال يف آ
  ] اهللا تسعر هبم النار يوم القيامة 

  باب فيمن يدخل اجلنة بغري حساب

غري يدخل اجلنة من أميت سبعون ألفا ب: عن عمران بن حصني أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال [ مسلم 
هم الذين ال يسترقون و ال يتطريون و ال يكتوون و على رهبم : من هم يا رسول اهللا ؟ قال : حساب قالوا 

  ] يتوكلون 
وعدين ريب أن يدخل اجلنة من أميت : عن أيب أمامة قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول [ الترمذي 

: قال الترمذي ] سبعون ألفا و ثالث حثيات من حثيات ريب  سبعني ألفا ال حساب عليهم و ال عذاب مع كل ألف
  هذا حديث غريب و قد أخرجه ابن ماجه أيضا 

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ليدخلن اجلنة من : من حديث أنس بن مالك قال [ و خرج أبو بكر البزار 
[ يضا هو و أبو عبد اهللا احلكيم الترمذي و خرج أ] أميت سبعون ألفا مع كل واحد من السبعني ألفا سبعون ألفا 

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن اهللا أعطاين : عن عبد الرمحن بن أيب بكر الصديق رضي اهللا عنهما قال 



استزدته فأعطاين مع كل من : يا رسول اهللا فهال استزدته ؟ قال : سبعني ألفا يدخلون اجلنة بغري حساب فقال عمر 
و فتح أبو ] لقد استزدته فأعطاين هكذا : يا رسول اهللا فهال استزدته ؟ قال : ا سبعني ألفا فقال عمر السبعني ألف

  وهب يديه قال أبو وهب قال هشام هذا من اهللا ال يدري ما عدده 
عن نافع أن أم قيس حدثته أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خرج آخذا بيدها [ و خرج الترمذي احلكيم أيضا 

سكة من سكك املدينة حىت انتهى هبا إىل بقيع الغرقد فقال يبعث من ها هنا سبعون ألفا يوم القيامة يف صورة  يف
أنت منهم : القمر ليلة البدر يدخلون اجلنة بغري حساب فقام رجل فقال يا رسول اهللا ادع اهللا أن جيعلين منهم فقال 

قال أبو عبد اهللا فهذا العدد من ] سبققك هبا عكاشة : منهم فقال ادع اهللا أن جيعلين : فقام آخر فقال يا رسول اهللا 
أنت منهم كأنه رأى فيه أنه : [ مقربة واحدة فكيف بسائر مقابر أمته و إمنا قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

منهم و اآلخر مل يره مبوضع ذلك فقال سبقك هبا عكاشة و أم قيس هي بنت حمصن أخت عكاشة بن حمصن 
  ألسدي ا

  خرجه مسلم يف صحيحه مبعناه : قلت 
ال تظن أن من استوىف و اكتوى ال يدخل اجلنة بغري حساب فإن النيب صلى اهللا عليه و سلم رقى نفسه و : فصل 

أمر بالرقي و كذلك كوى أصحابه و نفسه فيما ذكر الطربي و غريه فمحمل النيب عن رقى خمصوصة بدليل قول 
و [ اعرضوا على رقابكم ال بأس بالرقي ما مل يكن فيه شرك ] ه و سلم آلل عمرو بن حزم رسول اهللا صلى اهللا علي

كذلك الكي الذي ال يوجد عنه غين فمن فعله يف حمله و على شرطه مل يكن ذلك مكروها يف حقه و ال منقصا له 
فيما ذكره الطربي يف  من فضله و جيوز أن يكون من السبعني ألفا و قد كوى النيب صلى اهللا عليه و سلم نفسه

  كتاب آداب النفوس له ذكره احلليمي يف كتاب املنهاج يف الدين له 
و اختلفت الرواية يف الكي فروي أن النيب صلى اهللا عليه و سلم اكتوى من الكلم الذي أصابه يف وجهه يوم أحد و 

ن و أيب بن كعب املخصوص كوى سعد بن زرارة من الشوكة و كوى سعد بن معاذ الذي اهتز ملوته عرش الرمح
بأنه أقرأ األمة للقرآن و قد اكتوى عمران بن حصني و قطع رجله عروة بن الزبري فمن اعتقد أن هؤالء ال يصلحوا 

  أن يكونوا من السبعني ألفا ففساد كالمه ال خيفى 
  باب منه 

مد بن أمحد بن موسى بن مردويه بن أخربنا أبو بكر أمحد بن حم: حدثنا السلفي قال : أخربنا ابن رواح إجازة قال ] 
أخربنا أبو القاسم علي بن : فورك بن جعفر قراءة عليه و أنا أمسع بأصبهان سنة إحدى و تسعني و أربعمائة قال 

أخربنا أبو بكر : عمر ضنب إسحاق بن إبراهيم األسدباذي اهلمذاين قراءة عليه يف شعبان سنة تسع و أربعمائة قال 
حدثنا أبو بكر : أخربين أبو عبد اهللا احلسني بن حممد املطيقي قال : حاق بن السين احلافظ قال حممد بن أمحد بن إس

  بن زجنويه قال 
قال رسول اهللا صلى اهللا : حدثنا ابن هليعة عن دراج عن أيب جحرية عن أيب هريرة قال : حدثنا عثمان بن صاحل قال 

ثوبه فلم جيد له خلفا و رجل مل ينصب على مستوقدده  عليه و سلم ثالثة يدخلون اجلنة بغري حساب رجل غسل
من احتفر بئرا بفالة من األرض إميانا : بقدرين قط و رجل دعي بشراب فلم يقل له أيهما تريد و قال ابن مسعود 

  و احتسابا دخل اجلنة بال حساب 
  باب منه 

مة نادى مناد أيكم أهل الفضل ؟ فيقول إذا كان يوم القيا: ذكر أبو نعيم عن علي بن احلسني رضي اهللا عنه قال 



إىل أين ؟ فيقولون إىل اجلنة قالوا قبل احلساب ؟ : ناس من الناس فيقال انطلقوا إىل اجلنة فتتلقاهم املالئكة فيقولون 
 و ما كان فضلكم ؟ قالوا لنا إذا جهل علينا حلمنا و إذا: أهل الفضل قالوا : من أنتم ؟ قالوا : نعم قالوا : قالوا 

ادخلوا اجلنة فنعم أجر العاملني مث ينادي مناد ليقم أهل الصرب فيقوم : ظلمنا صربنا و إذا أسى علينا غفرنا قالوا 
انطلقوا إىل اجلنة فتتلقاهم املالئكة فيقال هلم مثل ذلك فيقولون حنن أهل : ناس من الناس و هم قليل فيقال هلم 

ادخلوا : نا أنفسنا على طاعة اهللا و صربناها عن معاصي اهللا قالوا صرب: و ما كان صربكم ؟ قالوا : الصرب قالوا 
مث ينادي مناد ليقم جريان اهللا فيقوم ناس من الناس و هم قليل فيقال هلم انطلقوا إىل : اجلنة فنعم أجر العاملني قال 

كنا نتزاور يف اهللا و نتجالس يف :  و مل جاورمت اهللا يف داره ؟ قالوا: اجلنة فتتلقاهم املالئكة فيقال هلم مثل ذلك قالوا 
  ادخلوا اجلنة فنعم أجر العاملني : اهللا و نتبادل يف اهللا عز و جل قالوا 

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا مجع اهللا األولني و اآلخرين يف صعيد : من حديث أنس قال [ و ذكر 
فيقوم عنق من الناس حىت يقفوا : اهللا أين احملسنون ؟ قال أين أهل املعرة ب: واحد ينادي مناد من حتت بطنان العرش 

من أنتم ؟ فيقولون حنن أهل املعرفة بك الذي عرفتنا إياك و جعلتنا : بني يدي اهللا تعاىل فيقول و هو أعلم بذلك 
عليه و صدقتم مث يقول ما عليكم من سبيل ادخلوا اجلنة برمحيت مث تبسم رسول اهللا صلى اهللا : أهال لذلك فيقول 

هذا طريق مرضي لوال احلارث بن منصور الوراق : قال أبو نعيم ] لقد جناهم اهللا من أهوال يوم القيامة : سلم فقال 
  و كثرة ومهه 

ستعلمون اليوم من أصحاب الكرم ليقم : إذا كان يوم القيامة نادى مناد : [ ابن املبارك عن ابن عباس قال 
ستعلمون اليوم من أصحاب الكرم : قومون فيسرحون إىل اجلنة مث ينادي ثانية احلامدون هللا تعاىل على كل حال في

فيقومون : قال } تتجاىف جنوهبم عن املضاجع يدعون رهبم خوفا و طمعا و مما رزقناهم ينفقون { ليقم الذين كانت 
ال تلهيهم جتارة و { ا مث ينادي ثالثة ستعلمون اليوم من أصحاب الكرم ليقم الذين كانو: فيسرحون إىل اجلنة قال 

  اآلية فيسرحون إىل اجلنة } ال بيع عن ذكر اهللا 
أين عبادي الذين أطاعوين و حفظوا عهدي بالغيب فيقومون كأن : و روي أنه إذا كان يوم القيامة نادى مناد 

رؤوس  وجوههم البدر أو الكوكب الدري ركبانا على جنائب من نور أزمتها من الياقوت األمحر تطري هبم على
السالم على عبادي الذين أطاعوين و حفظوا عهدي بالغيب أنا : اخلالئق حىت يقوموا بني يدي العرش فيقول اهللا هلم 

اصطفيتكم و أنا أحببتكم و أنا اخترتكم اذهبوا فأدخلوا اجلنة بغري حساب فال خوف عليكم اليوم و ال أنتم حتزنون 
يا : م أبواهبا مث إن اخلالئق يف احملشر موقوفون فيقول بعضهم لبعض فيمرون على الصراط كالربق اخلاطف فيفتح هل

  } إن أصحاب اجلنة اليوم يف شغل فاكهون { قوم أين فالن ابن فالن و ذلك حني يسأل بعضهم بعضا فينادي مناد 
  باب منه 

ه و سلم أنه قال من حديث أنس بن مالك عن النيب صلى اهللا علي[ ذكر امليانشي القرشي أبو جعفر عمر بن حفص 
إذا كان يوم القيامة جاء أصحاب احلديث بأيديهم احملابر فيأمر اهللا تعاىل جربيل أن يأتيهم فيسأهلم من هم فيأتيهم : 

ادخلوا اجلنة طال ما كنتم تصلون على نيب صلى اهللا : حنن أصحاب احلديث فيقول اهللا تعاىل هلم : فيسأهلم فيقولون 
إذا كان يوم القيامة وضعت منابر : ابن عمر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال عن [ و خرج ] عليه و سلم 

أين الفقهاء و أين األئمة و أين املؤذنوون ؟ اجسلوا على هذه فال روع : من نور عليها قبال من در مث ينادي مناد 
  ] عليكم اليوم و ال حزن حىت يفرغ اهللا فيما بينه و بني العباد من احلساب 

عن داود بن أيب هند عن الشعيب عن ابن أيب ليلى عن أيب أيوب األنصاري رضي اهللا عنه [ روى يزيد بن هارون  و



مسألة واحدة بتعلمها املؤمن خري له من عبادة سنة و خري له من عتق : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : قال 
] ة لزوجها و الولد البار بوالديه يدخلون اجلنة بغري حساب رقبه من ولد إمساعيل و إن طالب العلم و املرأة املطيع

حدثنا حيىي عن احلسن ابن علي حدثنا يزيد : ونقلته من الزيادات بعد األربعني إلمساعيل بن عبد الغافر رمحه اهللا قال 
  بن هارون فذكره 

  باب منه 
ين ريب أن يدخل اجلنة من أميت مائة ألف وعد: عن قتادة عن أنس عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال [ أبو نعيم 

زدنا : و هكذا و أشار سليمان بن حرب بيده كذلك قال يا رسول اهللا : زدنا قال : فقال أبو بكر يا رسول اهللا 
إن اهللا قادر أن يدخل الناس اجلنة حبفنة واحدة فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : فقال عمر رضي اهللا عنه 

حديث غريب من حديث قتادة عن أنس تفرد به عن قتادة أبو هالل و امسه حممد بن سليم  هذا] صدق عمر 
  الراسيب ثقة بصري 

ال حيملنك يا أخي شيء من هذا احلديث و ال الذي قبله و ال ما وقع يف صحيح مسلم من قوله عليه السالم : فصل 
و : سيم و قد تقدم القول يف هذا املعىن عند قوله فيقبض قبضة من النار على التج: خمربا عن اهللا تعاىل كما تقدم 

يطوى السموات بيمينه و إمنا املعىن أن اهللا تعاىل خيرج من النار خلقا كثريا ال يأخذهم عد و ال يدخلون حتت حصري 
فيخرجون دفعة واحدة بغري شفاعة أحد و ال ترتيب خروج بل كما يلقي القابض الشيء املقبوض عليه من يده يف 

  واحدة فعرب عن ذلك باحلفنة و احلثوة و القبضة فاعلم ذلك مرة 

  باب أمة حممد صلى اهللا عليه و سلم شطر أهل اجلنة و أكثر

لبيك و : يا آدم فيقول : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول اهللا تبارك و تعاىل : عن أيب سعيد قال [ مسلم 
عث النار من ولدك قال و ما بعث ؟ قال من كل ألف تسعمائة و أخرج ب: سعديك و اخلري يف يديك قال فيقول 

تسعة و تسعون و تسعون قال فذلك حني يشيب الصغري و تضع كل ذات محل محلها و ترى الناس سكارى و ما 
أبشروا : فاشتد ذلك عليهم قالوا يا رسول اهللا أينا ذلك الرجل ؟ قال : هم بسكارى و لكن عذاب اهللا شديد قال 

و الذي نفسي بيده إين ألطمع أن تكونوا ربع أهل اجلنة : يأجوج و مأجوج ألفا و منكم واحد مث قال  فإن من
: و الذي نفسي بيده إين ألطمع أن تكونوا ثلث أهل اجلنة فحمدنا اهللا و كربنا مث قال : فحمدنا اهللا و كربنا مث قال 

مم كمثل الشعرة البيضاء يف جلد الثور األسود أو و الذي نفسي بيده أن تكونوا شطر أهل اجلنة إن مثلكم يف األ
  خرجه البخاري ] كالرقمة يف ذراع الدابة 

يكون اخلالئق يوم القيامة مائة و عشرين صفا طول كل صف : [ و روى عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال 
ثالثة : املؤمنون ؟ قال  كم: مسرية أربعني ألف سنة و عرض كل صف عشرون ألف سنة قيل له يا رسول اهللا 

: فما صفة املؤمنني من الكافرين ؟ قال : مائة و سبعة عشر صفا قيل له : و املشركون ؟ قال : صفوف قيل له 
ذكر هذا اخلرب القتييب يف عيون األخبار له و هو غريب جدا ] املؤمنون كالشعرة البيضاء يف جلد الثور األسود 

  األحاديث خمالف لصفوف املؤمنني الوارد يف 
مسعته يقول قال نيب : حدثنا بن منري قال حدثين موسى اجلهين عن الشعيب قال [ و ذكر أبو بكر بن أيب شيبة قال 

فيسركم أن تكونوا : اهللا و رسوله أعلم قال : اهللا صلى اهللا عليه و سلم أيسركم أن تكونوا ثلث أهل اجلنة ؟ قالوا 
إن أميت يوم القيامة ثلثي أهل اجلنة إن الناس يوم القيامة عشرون : أعلم قال  اهللا و رسوله: نصف أهل اجلنة ؟ قالوا 



فقال رسول اهللا : عن عبد اهللا بن مسعود و فيه [ و رواه مرفوعا ] و مائة صف و إن أميت من ذلك مثانون صفا 
 إسناده احلرث بن يف] صلى اهللا عليه و سلم أهل اجلنة يوم القيامة عشرون و مائة صف أنتم منها مثانون صفا 

  حضرية ضعيف ضعفه مسلم يف صدر كتابه 
أهل اجلنة : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن بريدة بن حصيب قال [ و خرج ابن ماجه و الترمذي 

  قال أبو عيسى هذا حديث غريب ] عشرون و مائة صف مثانون منها من هذه األمة و أربعون من سائر األمم 
اخرجوا بعث النار و يف هذا يقال آلدم اخرج بعث النار : حديث عبد اهللا بن عمر و فيه مث يقول  تقدم من: فصل 

  فقيل إن آدم ملا أمر أوال باإلخراج أمر هو و املالئكة أن خيرجوا و مييزوا أهل اجلنة و أهل النار و اهللا أعلم 
حد الذي ال يدخل النار تومها منهم أن أين ذلك الرجل يريدون من الوا: و قول الصحابة رضوان اهللا عليهم 

إن من يأجوج و مأجوج تسعمائة و تسعة و تسعني و منكم رجال [ القضية واردة فيهم فقال صلى اهللا عليه و سلم 
و أطلق لفظ البشارة و بني أن األلف كلها يف النار لكن من غري هذه األمة احملمدية و من هذه األمة واحدة يف ] 

ضيه ظاهر هذا اللفظ و إذا كان كذلك استغرق العدد مجيع أمة حممد صلى اهللا عليه و سلم فكانوا اجلنة على ما يقت
يف اجلنة أو أكثرهم ألن يأجوج و مأجوج ال ميوت الرجل منهم حىت يرى ألف عني تطوف بني يديه من صلبه على 

  ما يأيت بيانه من ذكرهم يف آخر الكتاب إن شاء اهللا تعاىل و اهللا أعلم 

  ب يف ذكر أبواب جهنم و ما جاء فيها و يف أهواهلا و أمسائها أجارنا اهللابا

  منها برمحته و فضله إنه ويل ذلك و القادر عليه 
ذكر اهللا عز و جل النار يف كتابه و و صفها على لسان نبيه صلى اهللا عليه و سلم و نعتها فقال عز و جل من قائل 

ال * و ما أدراك ما سقر { : مجع شواة و هي جلدة الرأس و قال : ى الشو} نزاعة للشوى * كال إهنا لظى { : 
* و ما أدراك ما هيه { الحته الشمس و لوحته إذا غريته و قال : أي مغرية يقال } لواحة للبشر * تبقي و ال تذر 

  اآلية } و ما أدراك ما احلطمة { أي لريمني فيها } لينبذن يف احلطمة { و قال } نار حامية 
إن النار لتأكل أهلها حىت : عن خالد بن أيب عمران بسنده إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم قال [ ابن املبارك ذكر 

فذلك ] إذا طلعت على أفئدهتم انتهت مث تعود كما كانت مث تستقبله أيضا فتطلع على فؤاده و هو كذلك أبدا 
و سيصلون { أي أوقدت و أضرمت و قال } حيم سعرت و إذا اجل{ : اآلية و قال } نار اهللا املوقدة { قوله تعاىل 

إن املنافقني { اآلية و قال } و الذين كفروا هلم نار جهنم { و قال } و أعتدنا هلم عذاب السعري { و قال } سعريا 
و سيأيت بيان هذا فأوعد هبا الكافرين و خوف الطغاة و املتمردين و العصاة من } يف الدرك األسفل من النار 

فاتقوا النار اليت وقودها الناس و احلجارة أعدت للكافرين { : وحدين لينجزوا عما هناهم عنه فقال و قوله احلق امل
ذلك { : و قال } إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إمنا يأكلون يف بطوهنم نارا و سيصلون سعريا { و قال } 

  اهللا تعاىل أعلم و اآلي يف هذا املعىن كثري و } خيوف اهللا به عباده 

  باب ما جاء أن النار ملا خلقت فزعت املالئكة حىت طارت أفئدهتا

ملا خلقت النار فزعت املالئكة حىت طارت أفئدهتا فلما : ذكر ابن املبارك قال أخربنا معمر عن حممد بن املنكدر قال 
  خلق اهللا آدم سكن ذلك عنهم و ذهب ما كانوا جيدون 

ملا خلق اهللا جهنم أمرها فزفرت زفرة فلم يبق يف السموات السبع ملك إال خر على : و قال ميمون بن مهران 



ارفعوا رؤوسكم أما عملتم أين خلقتكم لطاعيت و عباديت و خلقت جهنم ألهل : وجهه فقال هلم اجلبار جل جالله 
فالنار } ته مشفقون و هم من خشي{ : ربنا ال نأمنها حىت نرى أهلها فذلك قوله تعاىل : معصييت خلقي فقالوا 

  ال تعذبوا بعذاب اهللا و اهللا أعلم : عذاب اهللا فال ينبغي ألحد أن يعذب هبا و قد جاء النهي عن ذلك فقال 

  باب ما جاء يف البكاء عند ذكر النار و اخلوف منها

ا على النيب جاء جربيل إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم و معه إسرافيل فسلم: ابن وهب عن زيد بن أسلم قال [ 
ما يل : صلى اهللا عليه و سلم و إذا إسرافيل منكسر الطرف متغري اللون فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم يا جربيل 

الحت له آنفا حني هبط حملة من جهنم فلذلك الذي ترى من : أرى إسرافيل منكس الطرف متغري اللون ؟ قال 
  ] كسر طرفه 

أن فىت من األنصار دخلته خشية من ذكر النار فكان يبكي : بن مطرف عن الثقة  أخربنا حممد: [ ابن املبارك قال 
عند ذكر النار حىت حبسه ذلك يف البيت فذكر ذلك للنيب صلى اهللا عليه و سلم فجاءه يف البيت فلما دخل النيب 

كم فإن الفرق من النار صلى اهللا عليه و سلم اعتنقه الفىت فخر ميتا فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم جهزوا صاحب
  ] قد فلذ كبده 

و روي أن عيسى عليه السالم مر بأربعة آالف امرأة متغريات األلوان عليهن مدارع الشعر و الصوف فقال عيسى 
ذكر النار غري ألواننا يا ابن مرمي إن من دخل النار ال : ما الذي غري ألوانكم معاشر النسوة ؟ قلن : [ عليه السالم 
  ذكره اخلرائطي يف كتاب القبور ] بردا و ال شرابا يذوق فيها 

فر ثالثة أيام هاربا من اخلوف ال } و إن جهنم ملوعدهم أمجعني { و روي أن سلمان الفارسي ملا مسع قوله تعاىل 
 إن{ : يعقل فجيء به إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فسأله فقال له يا رسول اهللا أنزلت هذه اآلية قوله عز و جل 

} إن املتقني يف جنات و عيون { فو الذي بعثك باحلق نبيا لقد قطعت قليب فأنزل اهللا تعاىل } جهنم ملوعدهم أمجعني 
  اآلية ذكره الثعليب و غريه 

  باب ما جاء فيمن سأل اهللا اجلنة و استجار به من النار

سأل اهللا اجلنة ثالث مرات قالت  من: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن أنس بن مالك قال [ الترمذي 
  ] اجلنة اللهم أدخله اجلنة و من استجار باهللا من النار ثالث مرات قالت النار اللهم أجره من النار 

عن أيب سعيد اخلدري أو عن ابن حجرية األكرب عن أيب هريرة أن أحدمها حدثه عن رسول اهللا [ و روى البيهقي 
ذا كان يوم حار ألقى اهللا مسعه و بصره إىل أهل السماء و أهل األرض فإذا قال إ: صلى اهللا عليه و سلم أنه قال 

إن عبدا من عبادي : ال إله إال اهللا ما أشد حر هذا اليوم اللهم أجرين من حر نار جهنم قال اهللا جلهنم : العبد 
بصره إىل أهل السماء و أهل استجار يب منك و إين أشهدك أين أجرته و إذا كان يوم شديد الربد ألقى اهللا مسعه و 

إن : قال اهللا جلهنم : ال إله إال اهللا ما أشد برد هذا اليوم اللهم أجرين من زمهرير جهنم : األرض فإذا قال العبد 
جب : فقالوا و ما زمهرير جهنم ؟ قال ] عبدا من عبادي قد استجار يب منك و من زمهريك أشهدك أين قد أجرته 

  من شدة بعضه من بعض  يلقى فيه الكافر فيتميز

  باب ما يف تقرر من الكتاب و السنة



تقرر من الكتاب و السنة أن األعمال الصاحلة و اإلخالص فيها مع اإلميان موصلة إىل اجلنان و مباعدة من النريان و 
ذلك يكثر أيراده و القطع به مع املوافاة على ذلك يغين عن ذكر ذلك و يكيفك اآلن من ذلك ما ثبت يف 

ما من عبد يصوم يوما يف سبيل : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن أيب سعيد اخلدري قال [ صحيحني ال
  خرجه النسائي ] اهللا إال باعد اهللا بذلك اليوم وجهه عن النار سبعني خريفا 

جهه عن النار سبعني من صام يوما يف سبيل اهللا زحزح اهللا و: عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال [ 
من صام يوما يف سبيل : عن أيب أمامة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال [ و خرجه أبو عيسى الترمذي ] خريفا 

هذا : قال ] ما بني السماء و األرض [ و يروي ] اهللا جعل اهللا بينه و بني النار خندقا كما بني املشرق و املغرب 
  حديث غريب من حديث أيب أمامة 
حدثنا أيب وثيمة بن موسى بن الفرات قال : حدثنا عمارة بن وثيمة املصري قال [ و خرج الطرباين سليمان بن أمحد 

: حدثنا إدريس بن حيىي اخلوالين عن رجاء بن أيب عطاء عن وهب بن عبد اهللا املعافري عن عبد اهللا بن عمر قال : 
حىت يشبعه و شقاه من ماء حىت يرويه بعده اهللا من النار سبع  من أطعم أخاه: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  ] خنادق ما بني كل خندق مسرية مائة عام 
من توضأ فأحسن الوضوء : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن أنس بن مالك قال [ و يف كتاب أيب داود 

  العام : و ما احلزيف ؟ قال :  قلت يا أبا محزة] و عاد أخاه املسلم يوعد من جهنم سبعني خريفا 
من استطاع منكم أن : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول : عن عدي بن حامت قال [ و يف الصحيحني 

  لفظ مسلم ] يستتر من النار و لو بشق مترة فليفعل 

  باب ما جاء يف جهنم و أهنا أدراك و ملن هي

: فالنار دركات سبعة أي طبقات و منازل و إمنا قال } األسفل من النار  إن املنافقني يف الدرك{ : قال اهللا تعاىل 
أدراك و مل يقل درجات الستعمال العرب لكل ما تسافل درك و ملا تعاىل درج فيقول للجنة درج و للنار درك 

  ملؤمنني فاملنافقون يف الدرك األسفل من النار و هي اهلاوية لغلظ كفرهم و كثرة غوائلهم و متكنهم من أذى ا
إن يف النار لبئرا ما فتحت أبواهبا بعد مغلقة ما جاء : قال كعب األحبار : حدثين ابن يزيد قال : ابن وهب قال 

على جهنم منذ خلقها اهللا تعاىل إال تستعيذ باهللا من شر ما يف تلك البئر خمافة إذا فتحت تلك البئر أن يكون فيها من 
  صرب هلا عليه و هي الدرك األسفل من النار عذاب اهللا ما ال طاقة هلا به و ال 

إن املنافقني { : أخربنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن خيثمة عن ابن مسعود يف قوله تعاىل : و ذكر ابن املبارك قال 
و أخربنا إبراهيم بن : توابيت من حديد تصمت عليهم يف أسفل النار قال : قال } يف الدرك األسفل من النار 

هل تدرون كيف أبواب جهنم ؟ : مسعت عليا يقول : مسعت حطان بن عبد اهللا الرقاشي يقول : وي قال هارون الغن
  ال بل هي هكذا بعضها فوق بعض : هي مثل أبوابنا هذه ؟ قال : قال 

أعلى الدركات جهنم و هي خمتصة بالعصاة من أمة حممد صلى اهللا عليه و سلم و هي اليت ختلو من : و قال العلماء 
درجات : لها فتصفق الرياح أبواهبا مث لظى مث احلطمة مث السعري مث سقر مث اجلحيم مث اهلاوية و قد يقال للدركات أه

  } و لكل درجات مما عملوا { : لقوله تعاىل 
و وقع يف كتب الزاهد و الرقائق أمساء هذه الطبقات و أمساء أهلها من أهل األديان على ترتيب مل يرد يف أثر 

  صحيح 



يف الدرك األعلى احملمديون و يف الثاين النصارى و يف الثالث اليهود و يف الرابع الصائبون و يف : ل الضحاك قا
  اخلامس اجملوس و يف السادس مشركو العرب و يف السابع املنافقون 

األول  من إذا وعظ عنف و إذا وعظ أنف فذلك يف الدرك: و قال معاذ بن جبل و ذكر العلماء السوء من العلماء 
من النار و من العلماء من يأخذ علمه بأخذ السلطان فذلك يف الدرك الثاين من النار و من العلماء من خيزن علمه 

فذلك يف الدرك الثالث من النار و من العلماء من يتخري العلم و الكالم لوجوه الناس و اليرى سفلة الناس له 
علماء من يتعلم كالم اليهود و النصارى و أحاديثهم ليكثر حديثهم موضعا فلذلك يف الدرك الرابع من النار و من ال

فذلك يف الدرك اخلامس من النار و من العلماء من ينصب نفسه للفتيا يقول للناس سلوين فذلك الذي يكتب عند 
و عقال  اهللا متكلف و اهللا ال حيب املتكلفني فذلك يف الدرك السادس من النار و من العلماء من يتخذ علمه مروءة

  فذلك يف الدرك السابع من النار ذكره غري واحد من العلماء 
و مثله ال يكون رأيا و إمنا بدر توقيفا مث من هذه األمساء ما هو اسم علم للنار كلها جبملتها حنو جهنم و سقر : قلت 

يريد النار } سموم و وقانا عذاب ال{ و لظى و مسوم فهذه أعالم ليست لباب دون باب فاعلم ذلك و يف التنزيل 
  جبملتها كما ذكرنا أجارنا اهللا منها مبنه و كرمه آمني 

  باب ما جاء أن جهنم تسعر كل يوم و تفتح أبواهبا إال يوم اجلمعة

: حدثنا علي بن حبر قال : حدثنا احلسني بن إسحاق التستري قال : حدثنا سليمان بن أمحد قال : [ أبو نعيم قال 
زيز عن النعمان ابن املنذر عن مكحول عن عبد اهللا بن عمرو أن النيب صلى اهللا عليه و سلم حدثنا سوار بن عبد الع

غريب ] إن جهنم تسعر يف كل يوم و تفتح أبواهبا إال يوم اجلمعة فإهنا ال تسعر يوم اجلمعة و ال تفتح أبواهبا : قال 
  من حديث عبد اهللا و مكحول مل نكتبه إال من حديث النعمان 

و هلذا املعىن كانت النافلة جائزة يف يوم اجلمعة عند قائم الظهرية دون غريها من األيام و اهللا : لف رمحه اهللا قال املؤ
  أعلم 

  باب ما جاء يف قول اهللا تعاىل هلا سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم 
  } أبواهبا حىت إذا جاؤوها فتحت { و قال } هلا سبعة أبواب { قال اهللا تعاىل يف حمكم كتابه 

جلهنم سبعة أبواب باب منها ملن سل السيف على : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : و عن ابن عمر قال [ 
هذا : خرجه اإلمامان احلافظان الترمذيان أبو عبد اهللا و أبو عيسى و قال أبو عيسى ] أميت أو قال على أمة حممد 

  غول حديث غريب ال نعرفه إال من حديث مالك بن م
  مالك بن مغول أبو عبد اهللا البجلي الكويف إمام ثقة خرج له البخاري و مسلم و األئمة : قلت 

  ] جلهنم سبعة أبواب أشدمها غما و كربا و حرا و أنتنها رحيا للزناة الذين ارتكبوا بعد العلم : [ قال أيب بن كعب 
هلا { : صلى اهللا عليه و سلم يف قول اهللا تعاىل  عن أيب سفيان عن أنس بن مالك عن النيب[ و روى سالم الطويل 

جزء أشركوا باهللا و جزء شكوا يف اهللا و جزء أغفلوا عن اهللا و جزء آثروا شهواهتم على اهللا : اآلية } سبعة أبواب 
ذكره احلليمي أبو ] و جزء شفوا غيظهم بغضب اهللا و جزء صريوا رغبتهم حبظهم عن اهللا و جزء عتوا على اهللا 

فإن كان ثابتا فاملشركون باهللا هم الثنوية و الشاكون : اهللا احلسن بن احلسني يف كتاب منهاج الدين له و قال  عبد
هم الذين ال يدرون أن هلم إهلا أو ال إله هلم أو يشكون يف شريعته أهنا من عنده أوال و الغافلون عن اهللا هم الذين 



ؤثرون شهواهتم على اهللا هم املنهمكون يف املعاصي لتكذيبهم رسل اهللا جيحدونه أصال وال يثبتونه و هم الدهرية و امل
و أمره و هنيه و الشافون غيظهم بغضب اهللا تعاىل هم القائلون أنبياء اهللا و سائر الداعني له املعذبون ينصح هلم أو 

نهم يعبدون أي شيء يذهب غري مذهبهم و املصريون رغبتهم حبظهم من اهللا تعاىل هم املنكرون للبعث و احلساب م
يرغبون فيه هلم مجيع حظهم من اهللا تعاىل و العاتون على اهللا هم الذين ال يبالون بأن يكون ما هم فيه حقا أو باطال 

  فال يتفكرون و ال يعتربون و ال يستدلون و اهللا أعلم مبا أراد رسوله صلى اهللا عليه و سلم إن كان احلديث ثابتا 
صلى اهللا عليه و سلم يصلي يف مسجد املدينة وحده فمرت به أعرابية فصلت خلفه و مل و قال بالل كان النيب [ 

فخرت } هلا سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم { يعلم هبا فقرأ رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هذه اآلية 
مباء فصب على وجهها حىت األعرابية مغشيا عليها و مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وجبتها فانصرف و دعا 

هذا شيء من كتاب اهللا أو شيء من : أفاقت و جلست فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم يا هذه ما لك ؟ فقالت 
بل هو من كتاب اهللا املنزل فقالت كل عضو من أعضائي يعذب على باب منها ؟ : تلقاء نفسك ؟ فقال يا أعرابية 

و اهللا إين إمرأة : مقسوم يعذب أهل كل باب على قدر أعماهلم فقالت قال يا أعرابية بل لكل باب منهم جزء 
مسكينة ال مال يل و ال يل إال سبعة أعبد أشهدك يا رسول اهللا أن كل عبد منهم على باب من أبواب جهنم حر 

ا و حرم عليها بشر األعرابية أن اهللا قد قد غفرها هل: لوجه اهللا تعاىل فأتاه جربيل عليه السالم فقال يا رسول اهللا 
  و اهللا أعلم ] أبواب جهنم و فتح هلا أبواب اجلنة كلها 

  باب منه و يف بعد أبواب جهنم بعضها عن بعض و ما أعد اهللا تعاىل فيها من

  العذاب 
من الكفار و املنافقني و : قال } لكل باب منهم جزء مقسوم { : ذكر عن بعض أهل العلم يف قول اهللا تعاىل 

   الباب و الباب مخسمائة عام الشياطني و بني
  يسمى جهنم ألنه يتجهم يف وجوه الرجال و النساء فيأكل حلومهم و هو أهون عذابا من غريه : فالباب األول 
يقال له لظى نزاعة للشوى يقول أكله اليدان و الرجالن تدعو من أدبر عن التوحيد و توىل عما : و الباب الثاين 

  و سلم جاء به حممد صلى اهللا عليه 
  يقال له سقر و إمنا مسي سقر ألنه يأكل اللحم دون العظم : و الباب الثالث 

حتطم العظام و } نار اهللا املوقدة * و ما أدراك ما احلطمة { : يقال هلا احلطمة فقال قال اهللا تعاىل : الباب الرابع 
من قدميه و تطلع على فؤاده و ترمي بشرر  تأخذه النار} اليت تطلع على األفئدة { : حترق األفئدة قال اهللا تعاىل 

اآلية يعين سودا فتطلع الشرر إىل السماء } كأنه مجالة صفر * إهنا ترمي بشرر كالقصر { : كالقصر كما قال تعاىل 
مث تنزل فتحرق وجوههم و أيديهم و أبداهنم فيبكون الدمع حىت ينفد مث يبكون الدماء مث يبكون القيح حىت ينفد 

  لو أن السفن أرسلت جتري فيما خرج من أعينهم جلرت القيح حىت 
  يقال له اجلحيم و إمنا مسي جحيما ألنه عظيم اجلمرة اجلمرة الواحدة أعظم من الدنيا : و الباب اخلامس 
يقال له السعري و إمنا مسي السعري ألنه يسعر هبم و مل يطف منذ خلق فيه ثالمثائة قصر يف كل : و الباب السادس 

مثائة بيت يف كل بيت ثالمثائة لون من العذاب و فيه احليات و العقارب و القيود و السالسل و األغالل و قصر ثال
  فيه جب احلزن ليس يف النار عذاب أشد منه إذا فتح باب اجلب حزن أهل النار حزنا شديدا 

كلما خبت { : ب و ذلك قوله تعاىل يقال له اهلاوية من وقع فيه مل خيرج منه أبدا و فيه بئر اهلبها: و الباب السابع 



أو } سأرهقه صعودا { : إذا فتح اهلبهاب خيرج منه نار تستعيذ منه النار و فيه الذين قال اهللا تعاىل } زدناهم سعريا 
هو جبل من نار يوضع أعداء اهللا على وجوههم على ذلك اجلبل مغلولة أيديهم إىل أعناقهم جمموعة أعناقهم إىل 

انية وقوف على رؤوسهم بأيديهم مقامع من حديد إذا ضرب أحدهم باملقمعة ضربة مسع صوهتا أقدامهم و الزب
  الثقالن 

حديد فرشها الشوك غشاوهتا الظلمة أرضها حناس و رصاص و زجاج النار من فوقهم و النار من : و أبواب النار 
ىت امحرت و ألف عام حىت ابيضت و حتتهم هلم من فوقهم ظلل من النار و من حتتهم ظلل أوقد عليها ألف عام ح

  ألف عام حىت اسودت فهي سوداء مظلمة مدهلمة مظلمة قد مزجت بغضب اهللا ذكره القتيب يف عيون األخبار 
هلا سبعة أبواب لكل { و ذكر ابن عباس أن جهنم سوداء مظلمة ال ضوء هلا و ال هلب و هي كما قال اهللا تعاىل 

سبعون ألف جبل يف كل جبل سبعون ألف شعب من النار يف كل شعب  على كل باب} باب منهم جزء مقسوم 
سبعون ألف شق من النار يف كل شق سبعون ألف واد يف كل واد سبعون ألف قصر من نار يف كل قصر سبعون 

ألف بيت من نار يف كل بيت سبعون ألف قلة من سم فإذا كان يوم القيامة كشف عنها الغطاء فيطري منها سرادق 
الناس و آخر عن مشاهلم و سرادق أمامهم و سرادق فوقهم و آخر من ورائهم فإذا نظر الثقالن إىل ذلك  عن ميني

  جثوا على ركبهم و كل ينادي رب سلم رب سلم 
بني كل بابني مسرية سبعني سنة كل باب أشد حرا من الذي فوقه بسبعني ضعفا و يقال إن : و قال وهب بن منبه 

ب منها سبعون واديا قعر كل واد منها سبعون عام لكل واد منها سبعون ألف شعب يف جلهنم سبعة أبواب لكل با
كل شعب منها سبعون ألف مغارة يف جوف كل مغارة سبعون ألف شق يف كل شق منها سبعون ألف ثعبان يف 

الكافر شدق كل ثعبان سبعون ألف عقرب لكل عقرب منها سبعون ألف فقارة يف كل فقارة منها قلة سم ال ينتهي 
و ال املنافق حىت يواقع ذلك كله ذكره ابن وهب يف كتاب األهوال له و مثله ال يقال من جهة الرأي فهو توقف 

  ألنه إخبار عن مغيب و اهللا تعاىل أعلم 

  باب ما جاء يف عظم جهنم و أزمتها و كثرة مالئكتها و يف عظم خلقها و

  و سلم إياها وردها عن أهل املوقف تفلتها من أيديهم و يف قمع النيب صلى اهللا عليه 
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يؤتى جبهنم يوم القيامة هلا سبعون ألف : عن عبد اهللا بن مسعود قال [ مسلم 

  ] زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك جيروهنا 
يه و سلم فناجاه فقام النيب جاء جربيل إىل النيب صلى اهللا عل: حدثين زيد بن أسلم قال : قال [ و ذكر ابن وهب 

يا أبا احلسن ما بال النيب صلى اهللا عليه و سلم : صلى اهللا عليه و سلم منكس الطرف فأرسلوا إىل علي فقالوا 
ما هذا الذي نراه : حمزونا منذ خرج جربيل عنه فأتاه علي فوضع يده على عضديه من خلفه و قبل بني كتفيه و قال 

اآلية و جيء جبهنم } إذا دكت األرض دكا دكا { : يا أبا احلسن أتاين جربيل فقال يل : منك يا رسول اهللا ؟ فقال 
تقاد بسبعني ألف زمام كل زمام يقوده سبعون ألف ملك فبينما هم كذلك إذ شردت عليهم شردة انفلتت من 

  ] أيديهم فلوال أهنم أدركوها ألحرقت من يف اجلمع فأخذوها 
علوم اآلخرة أهنم يأتون هبا متشي على أربع قوائم و تقاد بسبعني ألف زمام مع  و ذكر أبو حامد يف كتاب كشف

كل زمام سبعون ألف ملك بيد كل واحد حلقة لو مجع حديد الدنيا كله ما عدل منها حبلقة واحدة على كل حلقة 
انفلتت من أيديهم مل  سبعون ألف زبين لو أمر زبين منهم أن يدك اجلبال لدكها و أن يهد األرض هلداها و أهنا إذا



يقدروا على إمساكها لعظم شأهنا فيجثو كل من يف املوقف على الركب حىت املرسلون و يتعلق إبراهيم و موسى و 
عيسى بالعرش هذا قد نسي الذبيح و هذا قد نسي هارون و هذا قد نسي مرمي عليهم السالم و كل واحد منهم 

أميت أميت [ و هو األصح عندي صلى اهللا عليه و سلم يقول : ل نفسي نفسي ال أسألك اليوم غريها قا: يقول 
اآلية } و ترى كل أمة جاثية { : و ليس يف املوقف من حتمله ركبتاه و هو قوله تعاىل ] سلمها يا رب و جنها يا رب 

أي } و زفريا  إذا رأهتم من مكان بعيد مسعوا هلا تغيظا{ : و عند تفلتها تكبو من الغيظ و احلنق و هو قوله تعاىل 
أي تكاد تنشق نصفني من شدة غيظها فيقول } تكاد متيز من الغيظ { : تعظيما لغيظها و حنقها يقول اهللا تعاىل 

ارجعي مدحورة إىل خلقك حىت يأتيك [ رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بأمر اهللا تعاىل و يأخذ خبطامها و يقول 
حممد حرام علي فينادي مناد من سرادقات العرش امسعي منه و أطيعي  خلي سبيلي فإنك يا: فتقول ] أهلك أفواجا 

و ما { : له مث جتذب و جتعل عن مشال العرش و يتحدث أهل املوقف جبذهبا فيخف وجلهم و هو قوله تعاىل 
  و هناك تنصب املوازين على ما تقدم } أرسلناك إال رمحة للعاملني 

يؤتى هبا جياء هبا من احملل الذي خلقها اهللا : علم جلميع النار و معىن  هذا يبني لك ما قلناه أن جهنم اسم: فصل 
تعاىل فيه فتدار بأرض احملشر حىت ال يبقى للجنة طريق إال الصراط كما تقدم و الزمام ما يزم به الشيء أي يشد و 

ا إال األعناق اليت أمرت يربط به و هذه األزمة اليت تساق هبا جهنم متنع من خروجها على أرض احملشر فال خيرج منه
  بأخذ من شاء اهللا بأخذه على ما تقدم و يأيت و مالئكتها كما وصفهم اهللا غالظ شداد 

ما : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف خرنة جهنم : حدثنا عبد الرمحن بن زيد قال [ و قد ذكر ابن وهب 
  ] بني منكيب أحدهم كما بني املشرق و املغرب 

ما بني منكيب الواحد منهم مسرية سنة و قوة الواحد منهم أن يضرب باملقمعة فيدفع بتلك : عباس  و قال ابن
  الضربة بسعني ألف إنسان يف قعر جهنم 

فاملراد رؤساؤهم على ما يأيت و أما مجلتهم فالعبارة عنهم كما قال اهللا تعاىل } عليها تسعة عشر { : و أما قوله تعاىل 
  } ربك إال هو و ما يعلم جنود { : 

إمنا خص النيب بردها و قمعها و كفها عن أهل احملشر دون غريه من األنبياء صلوات اهللا : قال العلماء : فصل 
  : عليهم ألنه رآها يف مسراه و عرضت عليه يف صالته حسب ما ثبت يف الصحيح قال و يف ذلك فوائد مثان 

ونه يف قوله و يؤذونه أشد األذى أراه اهللا تعاىل النار اليت أعدها أن الكفار ملا كانوا يستهزئون به و يكذب: األوىل 
  للمستخفني به و بأمره تطييبا لقلبه و تسكينا لفؤاده 

اإلشارة يف ذلك إىل أن من طيب قلبه يف شأن أعدائه باإلهانة و االنتقام فاألوىل أن يطيب قلبه يف شأن : الثانية 
  و اإلكرام أوليائه و أحبابه بالتحية و الشفاعة 

  و حيتمل أن عرضها عليه ليعلم منة اهللا تعاىل حني أنقذهم منها بربكته و شفاعته : الفائدة الثالثة 
و حيتمل أنه عرضها عليه ليكون يف القيامة إذا قال سائر األنبياء نفسي نفسي يقول نبينا حممد صلى : الفائدة الرابعة 

جهنم و لذلك أمر اهللا عز و جل حممدا صلى اهللا عليه و سلم فقال اهللا عليه و سلم أميت أميت و ذلك حني تسجر 
  اآلية } يوم ال خيزي اهللا النيب { : جل من قائل 

و احلكمة يف ذلك أن يفرغ إىل شفاعة أمته و لو مل يؤمنه لكان مشغوال بنفسه كغريه من : قال احلافظ أبو اخلطاب 
  األنبياء 

مل يروا قبل يوم القيامة شيئا منها فإذا رأوها جزعوا و كفت ألسنتهم عن اخلطيئة أن سائر األنبياء : الفائدة اخلامسة 



و الشفاعة من هوهلا و شغلهم أنفسهم عن أممهم و أما نبينا حممد صلى اهللا عليه و سلم فقد رأى مجيع ذلك فال 
رك و تعاىل يف القرآن اجمليد و يفزع منه مثل ما فزغوا ليقدر على اخلطبة و هو املقام احملمود الذي وعده به ربه تبا

  ثبت يف صحيح السنة 
فيه دليل فقهي على أن اجلنة و النار قد خلقتا خالفا للمعتزلة املنكرين خللقها و هو جيزي على : الفائدة السادسة 

  و االعداد دليل اخللق و اإلجياد } أعدت للكافرين } { أعدت للمتقني { : ظاهر القرآن يف قوله تعاىل 
و حيتمل أنه أراه إياها ليعلم خسة الدنيا يف جنب ما أراه فيكون يف الدنيا أزهد و على شدائدها : دة السابعة الفائ

  حبذا حمنة تؤدي بصاحبها إىل الرخاء و بؤسا لنعمة تردي بصاحبها إىل البالء : أصرب حىت يؤديه إىل اجلنة فقد قيل 
ال يكون ألحد كرامة إال يكون حملمد صلى اهللا عليه و سلم مثلها و ملا و حيتمل أن اهللا تعاىل أراد أ: الفائدة الثامنة 

كان إلدريس عليه السالم كرامة الدخول إىل اجلنة قبل يوم القيامة أراد اهللا تعاىل أن يكون ذلك لصفه و جنيه و 
احلافظ بن دحية حبيبه و أمينه على وحيه حممد صلى اهللا عليه و سلم و كرم و عظم و جبل و وقر قال ذلك مجيعه 

  رضي اهللا عنه يف كتاب االبتهاج يف أحاديث املعراج 

  باب منه و يف كالم جهنم و ذكر أزواجها و أنه ال جيوزها إال من عنده جواز

نزل جربيل عليه السالم على رسول اهللا صلى : حدثنا أنس بن مالك قال : [ روى أبو هدبة إبراهيم بن هدبة قال 
أين يكون : اآلية قال النيب صلى اهللا عليه و سلم } يوم تبدل األرض غري األرض { هذه اآلية اهللا عليه و سلم يتلو 

و تكون اجلبال { يكونون على أرض بيضاء مل يعمل عليها خطيئة قط : الناس يوم القيامة يا جربيل ؟ قال يا حممد 
ه ليجاء جبهنم يوم القيامة تزف زفا إن: الصوف تذوب اجلبال من خمافة جهنم يا حممد : قال } كالعهن املنفوش 

: يا جهنم تكلمي فتقول : عليها سبعون زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك حىت تقف بني يدي اهللا تعاىل فيقول هلا 
ال إله إال اهللا و عز تك و عظمتك ألنتقمن اليوم ممن أكل رزقك و عبد غريك ال جيوزين إال من عنده جواز فقال 

يا جربيل ما اجلواز يوم القيامة ؟ قال أبشر و بشر أال من شهد أن ال إله إال اهللا جاز : يه و سلم النيب صلى اهللا عل
  ] احلمد هللا الذي جعل أميت أهل ال إله إال اهللا : جسر جهنم قال فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم 

يب سعيد اخلدري عن أيب سعيد من حديث سليمان بن عمرو يتيم أ[ و خرج احلافظ أبو حممد عبد الغين احلافظ 
إذا مجع اخلالئق يف صعيد يوم القيامة أقلبت النار : اخلدري قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 

و عزة ريب لتخلني بيين و بني أزواجي أو ألغشني الناس عنقا : يركب بعضها بعضا و خزنتها يكفوهنا و هي تقول 
  ] تقول كل متكرب جبار واحدا فيقولون من أزواجك ؟ ف

  باب ما جاء أن التسعة عشر خزنة جهنم

  } عليها تسعة عشر { : قال اهللا تعاىل 
كنا عند أيب العوام فقرأ : أخربنا محاد بن سلمة عن األزرق بن قيس عن رجل من بين متيم قال : ابن املبارك قال 

تسعة عشر ألف ملك : ما تسعة عشر ؟ قال : قال ف} عليها تسعة عشر { اآلية } و ما أدراك ما سقر { هذه اآلية 
{ : لقول اهللا عز و جل : و أىن تعلم ذلك ؟ فقلت : ال بل تسعة عشر ملكا قال : أو تسعة عشر ملكا قلت : قال 

صدقت هم تسعة عشر ملكا بيد كل ملك منهم مرزبة هلا شعبتان : قال } و ما جعلنا عدهتم إال فتنة للذين كفروا 
  فيهوي هبا سبعني ألف خريف  فيضرب الضرب



قال ناس من اليهود ألناس من أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم : عن جابر بن عبد اهللا قال [ و خرج الترمذي 
يا : ال ندري حىت نسأله فجاء رجل إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال : هل يعلم نبيكم عدة خزنة جهنم ؟ قالوا 

: سأهلم اليهود هل يعلم نبيكم عدد خزنة جهنم ؟ قال : و مباذا غلبوا ؟ قال : قال حممد غلب أصحابك اليوم ف
ال يغلب قوم سألوا عما ال يعلمون فقالوا ال نعلم حىت : قالوا ال ندري حىت نسأل نبينا قال : فماذا قالوا ؟ قال 

هم عن تربة اجلنة و هي الدرمك فلما نسأل نبينا لكنهم سألوا نبيهم فقال أرنا اهللا جهرة علي بأعداء اهللا إين سائل
نعم : هكذا و هكذا يف مرة عشرة و يف مرة تسعة قالوا : يا أبا القاسم كم عدد خزنة جهنم ؟ قال : جاءوا قالوا 

خبزة يا أبا القاسم فقال النيب صلى : فسكتوا مث قالوا : ما تربة اجلنة ؟ قال : قال هلم النيب صلى اهللا عليه و سلم 
هذا حديث إمنا نعرفه من هذا الوجه من حديث خالد عن : قال أبو عيسى ] اخلبز من الدرمك : و سلم  اهللا عليه

  الشعيب عن جابر 

  باب ما جاء يف سعة جهنم و عظم سرادقها و بيان قوله تعاىل و إذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنني 
  } ها إنا أعتدنا للظاملني نارا أحاط هبم سرادق{ : قال اهللا تعاىل 

أتدري ما : قال ابن عباس : أخربنا عنبسة بن سعيد عن حبيب بن أيب عمرية عن جماهد قال : [ ابن املبارك قال 
  ال : قلت : سعة جهنم ؟ قال 

أجل و اهللا ما تدري أن بني شحمة أذن أحدهم و بني عاتقه مسرية سبعني خريفا جتري منها أودية القيح و : قال 
أجل : قلت : ال قال : أتدري ما سعة جسر جهنم ؟ قلت : ال بل أودية مث قال : ؟ قال  هلا أهنارا: الدم قلت 

} و األرض مجيعا قبضته يوم القيامة { : حدثتين عائشة أهنا سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن قوله تعاىل 
  قدم خرجه الترمذي و صححه و قد ت] على جسر جهنم : فأين الناس يومئذ ؟ قال : قلت 

لسرادق النار أربع جدر كثف كل جدار مسرية أربعني : عن أيب سعيد اخلدري عن النيب صلى اهللا عليه و سلم [ و 
  ذكره ابن املبارك و خرجه الترمذي أيضا و سيأيت ] سنة 

لنا أن  قال ذكر} و إذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنني { حدثنا حممد بن بشار عن قتادة : و ذكر ابن املبارك قال 
إن جهنم لتضيق على الكافر كتضييق الزج على الرمح و ذكره الثعليب و القشريي عن ابن : عبد اهللا كان يقول 

  عباس 

  باب ما جاء أن جهنم يف األرض و أن البحر طبقها

معتمر ال يركب البحر إال رجل غاز أو حاج أو : روى عبد اهللا بن عمرو عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال [ 
ذكره ] يتوضأ مباء البحر ألنه طبق جهنم [ عبد اهللا بن عمر : ذكره أبو عمر و ضعفه و قال ] فإن حتت البحر نارا 

  أبو عمر أيضا و ضعفه 
فرأى حتت جباال صغارا فقال له ] ق [ أشرف ذو القرنني على جبل : و يف تفسري سورة ق عن وهب بن منبه قال 

فما هذه اجلبال حولك ؟ قال هي عروقي و ما من مدينة إال و فيها عرق من عروقي : أنا قاف قال : أنت ؟ قال 
يا قاف أخربين : فإذا أراد اهللا أن يزلزل تالل األرض أمرين فحركت عرقي ذلك فتزلزلت تلك األرض فقال له 

إن ورائي : قال بأدىن ما يوصف منها : إن شأن ربنا لعظيم تقصر دونه األوهام قال : بشيء من عظمة اهللا قال 
أرضا مسرية مخسمائة عام يف مخسمائة عام من جبال ثلج حيطم بضعها بعضا لوال هي الحترقت من حر جهنم و 



  ذكر اخلرب 
و هذا يدل على أن جهنم على وجه األرض و اهللا أعلم مبوضعها و أين هي من : قال الشيخ املؤلف رمحه اهللا 

  األرض 

  البحار سجرت و ما جاء أن الشمس و القمر يقذفان يف النار باب ما جاء يف قوله تعاىل و إذا 
أوقدت فصارت نارا و ذكر ابن وهب عن عطاء بن : قال } و إذا البحار سجرت { : قال ابن عباس يف قوله تعاىل 

هللا جيمعان يوم القيامة مث يقذفان يف النار فتكون نار ا: قال } و مجع الشمس و القمر { يسار أنه تال هذه اآلية 
  الكربى 

قال : عن يزيد الرقاشي عن أنس يرفعه إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم قال [ و خرج أبو داود الطيالسي يف مسنده 
  ] النيب صلى اهللا عليه و سلم إن الشمس و القمر ثوران عقريان يف النار 

  يقذفان يف النار جياء بالشمس و القمر كأهنما ثوران عقريان ف: و روي عن كعب األحبار أنه قال 
كذا الرواية ثوران بالثاء املثلثة و إمنا جيمعان يف جهنم ألهنما قد عبدا من دون اهللا و ال تكون النار : قلت : فصل 

  عذبا هلما ألهنما مجاد و إمنا يفعل ذلك هبما زيادة يف تبكيت الكافرين و حسرهتم هكذا قال بعض أهل العلم 
اعلم أن الشمس و القمر ثوران مكوران يف نار جهنم على شبه هذا :  و قال ابن قسي صاحب خلع النعلني

التكوير فنهار سعري و ليل زمهرير و الدار دار قائمة ال فرق بينها و بني هذين يف حركة التسيار و التدوار و مدار 
ن الشمس و القمر فلكي الليل و النهار إىل أن تلك خالية من رمحة اهللا و مع هذه رمحة واحدة من رمحة اهللا و ع

يكون سواد الدار و هليب ظاهر النار و مها من أشد الغضب هللا تعاىل مبا عايناه من عصيان العاصني و فسق الفاسقني 
إذ ال يكاد يغيب عنهما أين و ال ختفى عنها خائنة عني فإنه ال يبصر أحد إال بنورمها و ال يدرك إال بضوءيهما و لو 

يلي أو وراء ستر من الغيم اليومي فإن الضوء الباقي على البسيطة يف ظل األرض كانا خلف حجاب من الغيب الل
ضوؤمها و النور نورمها و مع ما مها عليه من الغضب هللا فإنه ملك يشتد غضبهما إال من حيث نزع جلام الرمحة 

محة املستردة من هذه عنهما و قبض ضياء اللني و الرأفة منهما و كذلك عن كل ظاهر من احلياة الدنيا يف قبض الر
  الدار إىل دار احليوان و األنوار 

إن هللا مائة رمحة نزل منها واحدة إىل األرض فبها تتعاطف البهائم و يتراحم اخللق و [ قال صلى اهللا عليه و سلم 
ما كانت تتواصل األرحام فإذا كان يوم القيامة قبض اهللا هذه الرمحة وردها إىل التسعة و التسعني و أكملها مائة ك

مث جعل املائة كلها رمحة املؤمنني و خلت دار العذاب و من فيها من الفاسقني من رمحة رب العاملني فبزوال هذه 
الرمحة زال ما كان فيه القمر من رطوبة و أنوار و مل يبق إال ظلمة و زمهرير و بزواهلا زال ما كان بالشمس من 

و مبا كانا به قبل من الصفة الرمحانية كان إمهاهلا للعاصني و  وضح و إشراق و مل يبق إال فرط سواد و احتراق
إبقاؤمها على القوم الفاسقني و هي زمام اإلمساك و جلام املنع عن التدمري و اإلهالك و هي سنة اهللا تعاىل يف اإلبقاء 

  ] إله إال هو سبحانه إىل الوقات و اإلمهال إىل اآلجال إال أن يشاء غري ذلك فال راد ألمره و ال معقب حلكمه ال 
هذه يهودية يريد : و قد روى عكرمة عن ابن عباس تكذيب كعب األحبار يف قوله و قال : قال املؤلف رمحه اهللا 

و سخر لكم الشمس و { : إدخاهلا يف اإلسالم و اهللا أكرم و أجل من أن يعذب على طاعته أمل تر إىل قوله تعاىل 
عته فكيف يعذب عبدين أثىن اهللا عليهما أهنما دائبان يف خدمته و طاعته مث حدث يعين دؤوهبما يف طا} القمر دائبني 

إن اهللا تعاىل ملا أبرم خلقه إحكاما و مل يبق غري آدم خلق مشسا و قمرا من [ عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
أهل اجلنة و النار و مل  احلديث و يف آخره فإذا قامت الساعة و قضى اهللا يف أهل الدارين و ميز] نور عرشه 



يدخلوها بعد أن يدعو اهللا بالشمس و القمر جياء هبما أسودين مكورين قد وقفا يف الزالزل ألن فرائصهما ترعد من 
إهلنا قد : أهوال ذلك اليوم من خمافة الرمحن تبارك و تعاىل فإذا كانا حيال العرش خرا ساجدين هللا تعاىل فيقوالن 

نا يف طاعتك و سرعتنا للمضي يف أمرك يف أيام الدنيا فال تعذبنا بعبادة املشركني إيانا علمت طاعتنا لك و دؤوب
صدقتما إين قد قضيت على نفسي أين أبدي و أعيد إين معيدكم إىل ما بدأتكما منه فارجعا إىل ما : فيقول اهللا تعاىل 

ارجعا إليه فيلتمع من كل واحد منهما ربنا مم خلقتنا ؟ فيقول خلقتكما من نور عرشي ف: خلقتكما منه فيقوالن 
ذكره الثعليب يف } إنه هو يبدئ ويعيد { برقة تكاد ختطف األبصار نورا فيختلطان بنور العرش فذلك قوله تعاىل 

  كتاب العرائس له و اهللا أعلم 

  باب ما جاء يف صفة جهنم و حرها و شدة عذاهبا

أوقد على النار ألف سنة حىت امحرت مث أوقد عليها : سلم قال  عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و[ الترمذي 
قال أبو عيسى و حديث أيب ] ألف سنة حىت ابيضت مث أوقد عليها ألف سنة حىت اسودت فهي سوداء مظلمة 

  هريرة يف هذا الباب موقوف أصح و ال أعلم أحدا رفعه غري حيىي بن أيب بكري عن أيب شريك 
إن النار أوقدت ألف سنة فابيضت مث أوقدت ألف سنة فامحرت مث أقوقدت ألف : ة قال ابن املبارك عن أيب هرير

  سنة فاسودت فهي مظلمة كسواد الليل 
: مالك عن عمه أيب سهيل بن مالك عن أبيه عن أيب هريرة أنه قال تروهنا كناركم هلي أشد سوادا من القار و القار 

  هو الزفت 
النار سوداء ال يضيء هلبها و ال مجرها : عن سليمان عن أيب ظبيان عن سلمان قال أخربنا سفيان : ابن املبارك قال 

  } كلما أرادوا أن خيرجوا منها من غم أعيدوا فيها { مث قرأ 
أصح ناركم اليت : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن أيب الزناد عن األعرج عن أيب هريرة قال [ مالك و 

فإهنا فضلت بتسعة و : و إن كانت لكافية قال : زءا من نار جهنم قالوا يا رسول اهللا توقدون جزء من سبعني ج
  كلها مثل حرها : أخرجه مسلم و زاد ] ستني جزءا 

ناركم هذه جزء من سبعني جزءا من : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن أنس بن مالك قال [ ابن ماجه 
  ] ء مرتني ما كان ألحد فيها منفعة نار جهنم و لوال أهنا أطفئت باملا

و يف خرب آخر عن ابن عباس و هذه النار قد ضربت مباء البحر سبع مرات و لوال ذلك ما انتفع هبا ذكره أبو عمر 
ناركم هذه جزء من سبعني جزءا من نار جهنم و لوال أنه ضرب هبا البحر : رمحه اهللا و قال عبد اهللا بن مسعود 

  ] منها بشيء  عشر مرات ما انتفعتم
من نار جهنم غري أهنا أطفئت باملاء سبعني مرة و لوال ذلك ما : و سئل ابن عباس عن نار الدنيا مم خلقت ؟ قال 

  قربت ألهنا من نار جهنم 
يؤتى بأنعم أهل الدنيا يوم القيامة من أهل : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن أنس بن مالك قال [ مسلم 

ال و اهللا يا رب : يا ابن آدم هل رأيت خريا قط هل مر بك نعيم قط ؟ فيقول : غ يف النار صبغة مث يقال النار فيصب
هل رأيت بؤسا قط هل مر بك : و يؤتى بأشد الناس بؤسا يف الدنيا من أهل اجلنة فيصبغ صبغة يف اجلنة فيقال له 

  ] شدة قط  ال و اهللا يا رب ما مر يب بؤس قط و ال رأيت: شدة قط ؟ فيقول 
قال رسول اهللا : من حديث حممد بن إسحاق عن محيد الطويل عن أنس بن مالك قال [ أخرجه ابن ماجه أيضا 



اغمسوه يف النار غمسة فيغمس فيها مث : صلى اهللا عليه و سلم يؤتى يوم القيامة بأنعم أهل الدنيا من الكفار فيقول 
ال ما أصابين نعيم قط و يؤتى بأشد املؤمنني ضرا و بالء : يقول أي فالن هل أصابك نعيم قط ؟ ف: خيرج فيقال له 

أي فالن هل أصابك ضر قط أو بالء ؟ فيقول ما : اغمسوه يف اجلنة فيغمس غمسة مث خيرج فيقال له : فيقال 
  ] أصابين ضر قط و ال بالء 

لو أن : صلى اهللا عليه و سلم  قال رسول اهللا: و روى أبو هدبة إبراهيم بن هدبة قال حدثنا أنس بن مالك قال [ 
جهنميا من أهل جهنم أخرج كفه إىل أهل الدنيا حىت يبصروها ألحرقت الدنيا من حرها و لو أن خازنا من خزنة 

  ] جهنم أخرج إىل أهل الدنيا حىت يبصروه ملات أهل الدنيا حني يبصرونه من غضب اهللا تعاىل 
كنت باملشرق و النار باملغرب مث كشف عنها خلرج دماغك من و الذي نفس كعب بيده لو : و قال كعب األحبار 

منخريك من شدة حرها يا قوم هل لكم هبذا قرار ؟ أم لكم على هذا صرب ؟ يا قوم طاعة اهللا أهون عليكم من هذا 
  العذاب فأطيعوه 

سلم لو كان يف  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و: عن أيب هريرة قال يف مسنده قال [ و خرج البزار يف مسنده 
  ] املسجد مائة ألف أو يزيدون مث تنفس رجل من أهل النار ألحرقهم 

ناركم هذه اليت يوقد ابن آدم جزء من سبعني جزء من نار جهنم يعين أنه لو مجع كل ما يف الوجود : قوله : فصل 
أنه لو مجع حطب الدنيا فأوقد  بيانه: من النار اليت يوقدها ابن آدم لكانت جزءا من جزءا من أجزاء جهنم املذكور 

كله حىت صار نارا لكان اجلزء الواحد من أجزاء نار جهنم الذي هو من سبعني جزءا أشد من حر نار الدنيا كما 
  بينه يف آخر احلديث 

و إن كانت لكبرية إال على الذين هدى { و إن كانت لكافية إن هنا خمففة من الثقيلة عن البصريني نظريه : و قوله 
بأهنا كما فضلت عليها يف املقدار و العدد بتسعة : [ أي إهنا كانت كافية فأجاهبم النيب صلى اهللا عليه و سلم }  اهللا

  ] و ستني فضلت عليها أيضا يف شدة احلر بتسعة و ستني ضعفا 

  باب منه و ما جاء يف شكوى النار و كالمها و بعد قعرها و أهواهلا و يف قدر

  ها احلجر الذي يرمى به في
يا رب : اشتكت النار إىل رهبا فقالت : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن أيب هريرة قال [ روى األئمة 

نفس يف الشتاء و نفس يف الصيف بأشد ما جتدون من الربد من زمهريرها و : أكل بعضي بعضا فجعل هلا نفسني 
  لم أخرجها البخاري و مس] أشد ما جتدون من احلر من مسومها 

كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذ مسع وجبة فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و : عن أيب هريرة قال [ و 
هذا حجر رمي به يف النار منذ سبعني خريفا فهو يهوي يف : اهللا و رسوله أعلم قال : سلم أتدرون ما هذا ؟ قلنا 

  م أخرجه مسل] النار إىل اآلن حىت انتهى إىل قعرها 
  اهلدة و هي صعت وقع الشيء الثقيل : الوجبة 

قال عتبة بن غزوان على منربنا هذا يعين منرب البصرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم : عن احلسن قال [ الترمذي 
فكان ابن : قال ] إن الصخرة العظيمة لتلقى من شفري جهنم فتهوي فيها سبعني عاما و ما تفضي إىل قرارها : قال 
ال نعرف : أكثروا ذكر النار فإن حرها شديد و إن قعرها بعيد و إن مقاقمها حديد قال أبو عيسى : يقول عمر 

للحسن مساعا من عتبة بن غزوان و إمنا قدم عتبة بن غزوان البصرة يف زمن عمرو ولد احلسن لسنتني بقيتا من 



  خالفة عمر 
بلغنا أن معاذ بن جبل كان حيدث أن رسول اهللا صلى اهللا : أخربنا يونس بن يزيد الزهري قال : [ ابن املبارك قال 

و الذي نفس حممد بيده إن ما بني شفة النار و قعرها لصخرة زنة سبع خلفات بشحومهن و : عليه و سلم قال 
  ] حلومهن و أوالدهن هتوي من شفة النار قبل أن تبلغ قعرها سبعني خريفا 

إن ما بني شفري جهنم : مسعت أبا أمامة يقول : ثنا ابن مرمي اخلزاعي قال أخربين زفر حد: حدثنا هشام بن بشري قال 
صخرة هتوي عظمها كعشر عشراء عظام سلمان فقال له : و قعرها مسرية سبعني خريفا من حجر يهوي أو قال 

  نعم غي و آثام : هل حتت ذلك من شيء يا أبا أمامة ؟ قال : موىل لعبد الرمحن بن خالد 
خطبنا عتبة بن غزوان و كان أمريا على البصرة فحمد اهللا و أثىن عليه مث : بن عمري العدوي قال مسلم عن خالد 

أما بعد فإن الدنيا قد أذنت بصرم و ولت جدا و مل يبق منها إال صبابة كصبابة اإلناء يتصلبها صاحبها و : قال 
إنه ذكر لنا أن احلجر ليلقى من شفري جهنم إنكم منتقلون منها إىل دار ال زوال هلا فانتقلوا خبري ما حبضرتكم ف

  فيهوى فيها سبعني عاما ال يدرك هلا قعرا و اهللا لتمألن احلديث و سيأيت بتمامه يف أبواب اجلنة إن شاء اهللا تعاىل 
لو فتح من نار جهنم قدر منخر ثور باملشرق و رجل باملغرب لغلى دماغه حىت يسيل من حرها و : [ و قال كعب 
  ] نفسي نفسي : تزفر زفرة ال يبقى ملك مقرب و ال نيب مرسل إال خر جاثيا على ركبتيه و يقول إن جهنم ل

حممول على احلقيقة ال على اجملاز إذ ال ] اشتكت النار شكواها إىل رهبا بأن أكل بعضها بعضا : [ قوله : فصل 
احلياة و أما البنية و اللسان و البلة  إحالة يف ذلك و ليس من شرط الكالم عند أهل السنة يف القيام باجلسم إال

: [ فليس من شرطه وليس حيتاج يف الشكوى إىل أكثر من وجود الكالم و أما االحتجاج يف قوله عليه السالم 
إن ذلك جماز عرب عنه بلسان احلال كما قال : فال بد فيه من العلم و التفطن للحجة و قيل ] احتجت النار و اجلنة 

  : عنترة 
  ) و شكا إيل بغربة و جتمحم ... من وقع القنا بلبانه  فازور( 

  : و قال آخر 
  ) صربا مجيال فكالنا مبتلى ... شكا إيل مجلي طول السرى ( 

اآلية و } إن احلكم إال هللا يقص احلق { و األول أصح إذ ال استحالة يف ذلك و قد قال تعاىل و هو أصدق القائلني 
اآلية أي أدبر عن } نزاعة للشوى * كال إهنا لظى { اهللا و عزتك و جاللك و قال  ال إله إال: قد تقدم من كالمها 

اإلميان و توىل أي أعرض عن أتباع احلق و مجع يعين املال فأوعى أي جعله يف الوعاء أي كنزه و مل ينفقه يف طاعة 
  تقط الطائر احلب تدعو املنافق و الكافر بلسان فصيح مث تلتقطهم كما يل: اهللا تعاىل قال ابن عباس 

  قول ابن عباس هذا قد جاء معناه مرفوعا و هو يدل على أن املراد بالشكوى و احلجة احلقيقية : قلت 
من كذب علي معتمدا فليتبوأ بني عيين جهنم مقعدا قيل يا : ذكر رزين أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال [ 

اآلية خيرج عنق من النار له عينان } إذا رأهتم من مكان بعيد {  يقول أما مسعتم اهللا: و هلا عينان ؟ قال : رسول اهللا 
و يف ] وكلت مبن جعل مع اهللا إهلا آخر فلو أبصر هبم من الطري حبب السمسم فيلتقطه : يبصران و لسان فيقول 

عريب يف صححه أبو حممد بن ال] فيخرج عنق من النار فيلتقط الكفار لقط الطائر حب السمسم [ رواية أخرى 
  ] يفصله عن اخللق باملعرفة كما يفصل اخللق باملعرفة كما يفصل الطائر حب السمسم من التربة : [ قبسه و قال 

خيرج عنق من النار يوم القيامة له : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن أيب هريرة قال [ و خرج الترمذي 
بكل جبار عنيد و يكل ما دعا مع اهللا إهلا آخر و : ثالث إين وكلت ب: عينان يبصران و لسان ينطق يقول 



  هذا حديث غريب صحيح : و يف الباب عن أيب سعيد قال أبو عيسى ] باملصورين 
يؤتى جبهنم يوم : قال } و جيء يومئذ جبهنم { : حدثين العالف بن خالد يف قول اهللا تعاىل : و ذكر ابن وهب قال 

إذا رأهتم من مكان بعيد { : ا سبعون ألف ملك فإذا رأت الناس و ذلك قوله تعاىل القيامة يأكل بعضها بعضا يقوده
يا رب نفسي نفسي و يقول رسول : اآلية فإذا رأهتم زفرت زفرة فال يبقى نيب و ال صديق إال برك لركبتيه يقول } 

النار ألك طاقة بسطوة اجلبار و أيها اجملترىء على : أميت أميت وكان بعض الوعاظ يقول : اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  مالك خازن و مالك إذا غضب على النار و زجرها زجرة كادت تأكل بعضها بعضا 

  باب ما جاء يف مقامع أهل النار و سالسلهم و أغالهلم و أنكاهلم

و } حلميم يف ا* إذ األغالل يف أعناقهم و السالسل يسحبون { : و قال } و هلم مقامع من حديد { : قال اهللا تعاىل 
: اآلية و روي عن احلسن أنه قال } إن لدينا أنكاال و جحيما { و قال } يف سلسلة ذرعها سبعون ذراعا { : قال 

ما يف جهنم واد و ال مغار و ال غل و ال سلسلة و ال قيد إال و اسم صاحبها مكتوب عليه و روي عن ابن مسعود 
  و سيأيت 
لو أن رضاضة مثل هذه : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عاص قال عن عبد اهللا بن عمرو بن ال[ الترمذي 

ـ و أشار إىل مثل اجلمجمة ـ أرسلت من السماء إىل األرض و هي مسرية مخسمائة عام لبلغت األرض قبل الليل 
قال هذا ] و لو أهنا أرسلت من رأس السلسلة لسارت أربعني خريفا الليل و النهار قبل أن تبلغ أصلها أو قعرها 

  حديث إسناده صحيح 
يا أهل النار ما : إن شاء اهللا تعاىل ينشئ ألهل النار سحابة فإذا رأوها ذكروا سحاب الدنيا فتناديهم : و يف اخلرب 

نشتهي املاء البارد فتمطرهم أغالال تزاد يف أغالهلم و سالسل تزاد يف سالسلهم و قال حممد : تشتهون ؟ فيقولون 
ع حديد الدنيا كله ما خلى منها و ما بقي ما عدل حلقة من حلق السلسلة اليت ذكرها اهللا تعاىل يف بن املنكدر لو مج

  اآلية ذكره أبو نعيم } يف سلسلة ذرعها سبعون ذراعا { كتابه فقال 
عون يف سلسلة ذرعها سب{ أخربنا سفيان عن بشري بن دعلوق أنه مسع نوفا يقول يف قوله تعاىل : و قال ابن املبارك 

  كل ذراع سبعون باعا كل باع أبعد ما بينك و بني مكة و هو يومئذ يف مسجد الكوفة : قال } ذراعا فاسلكوه 
{ إن حلقة من السلسلة اليت قال اهللا : أخربنا بكار بن عبد اهللا أنه مسع ابن أيب مليكة حيدث عن أيب بن كعب قال 

  لدنيا إن حلقة منها مثل مجيع حديد ا} ذرعها سبعون ذراعا 
: بلغنا أهنا تدخل يف دبره حىت خترج من فيه و قال ابن زيد و يقال : قال } فاسلكوه { مسعت سفيان يقول يف قوله 

إن احللقة من غل أهل : ما يأيت يوم القيامة على أهل النار إال و رمحة من اهللا تطلع طائفة منهم فيخرجون و يقال 
  دته جهنم لو ألقيت على أعظم جبل يف الدنيا هل

و روي عن طاووس أن اهللا تعاىل خلق ملكا و خلق له أصابع على عدد أهل النار فما من أهل النار معذب إال و 
ملك يعذب بإصبع من أصابعه و لو وضع امللك أصبعا من أصابعه على السماء ألذاهبا ذكره القتيب يف كتاب عيون 

  األخبار له 

  ر النارباب منه و ما جاء يف كيفية دخول أهل النا



تلقاهم جهنم يوم القيامة بشرر كالنجوم فيولون هاربني : حدثنا عبد الرمحن بن زيد قال : ذكر ابن وهب قال 
يوم تولون مدبرين ما لكم من اهللا من { : ردوهم عليها فريدوهنم فذلك قوله تعاىل : فيقول اجلبار تبارك و تعاىل 

قال : دخلوها عميا مغلولني أيديهم و أرجلهم و رقاهبم قال أي مانع مينعكم و يلقاهم وهجها قبألن ي} عاصم 
  ] خزنة جهنم ما بني منكيب أحدهم كما بني املشرق و املغرب : [ رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

و هلم مقامع من حديد يقمعون هبا هؤالء فإذا قال خذوه فيأخذونه كذا و كذا ألف ملك فاليضعون : قال ابن زيد 
فتجمع أيديهم و أرجلهم : شيء من عظامه إال صار حتت أيديهم رفاتا العظام و اللحم يصري رفاتا قال  أيديهم على

و رقاهبم يف األغالل فيلقون يف النار مصفودين فليس هلم شيء يتقون به إال الوجوه فهم عمي قد ذهبت أبصارهم 
لقوا فيها يكادون يبلغون قعرها يلقاهم هلبها اآلية فإذا أ} أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة { مث قرأ 

فريدهم إىل أعالها حىت إذا كادوا خيرجون تلقتهم املالئكة مبقامع من حديد فيضربوهنم هبا فجاء أمر غلب اللهب 
{ فهم كما قال اهللا تعاىل } كلما أرادوا أن خيرجوا منها أعيدوا فيها { فهووا كما أسفل السافلني هكذا دأهبم و قرأ 

  } تصلى نارا حامية * املة ناصبة ع
القيود عن احلسن و جماهد واحدها نكل و مسيت القيود أنكاال ألنه ينكل هبا أي مينع قال اهلروي و : و األنكال 

  القيود أعاذنا اهللا منها مبنه و كرمه : هي األغالل و يقال : األصفاد 

  اجلنةباب منه يف رفع هلب النار أهل النار حىت يشرفوا على أهل 

يروى أن هلب النار يرفع أهل النار حىت يطري كما يطري الشرر فإذا رفعهم أشرفوا علىأهل اجلنة وبينهم حجاب 
اآلية و ينادي أصحاب النار أصحاب } أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا { فينادي أصحاب اجلنة أصحاب النار 

اآلية فتردهم مالئكة العذاب مبقامع احلديد إىل قعر } ن املاء أن أفيضوا علينا م{ اجلنة حني يروا األهنار تطرد بينهم 
  النار 

ذكره أبو حممد عبد احلق } ملا أرادوا أن خيرجوا منها أعيدوا فيها { : هو معىن قول اهللا تعاىل : قال بعض املفسرين 
ل اجلنة ؟ و كيف يسمع كيف يرى أهل اجلنة أهل النار و أهل النار أه: و لعلك تقول : يف كتاب العاقبة له قال 

ال تقل هذا فإن اهللا تعاىل يقوي : بعضهم كالم بعض و بينهم ما بينهم من املسافة و غلظ احلجاب ؟ فيقال لك 
  أمساعهم و أبصارهم حىت يرى بعضهم بعضا و يسمع بعضهم كالم بعض و هذا قريب يف القدرة 

  صهاريج و آبار وباب ما جاء أن يف جهنم جباال و خنادق و أودية و حبارا و 

جبابا و تنانري و سجونا و بيوتا و جسورا و قصورا و أرحاء و نواعري و حيات أجارنا اهللا منها و يف وعيد من شرب 
  اخلمر و املسكر و غريه 

الصعود جبل من نار يصعد فيه الكافر : عن أيب سعيد اخلدري عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال [ الترمذي 
  قال أبو عيسى هذا حديث غريب ال نعرفه إال من حديث ابن هليعة ] ا و يهوي فيه كذلك أبدا سبعني خريف
أن من مات سكران فإنه يبعث يوم القيامة سكران إىل خندق يف وسط جهنم يسمى : من حديث أنس [ و قد تقدم 
ربنا رشدين ابن سعد عن عمر أخ[ فذكر ابن املبارك } فويل { و اختلف العلماء يف تأويل قوله تعاىل ] السكران 

ويل : بن احلارث أنه حدثه عن أيب السمح عن أيب اهليثم عن أيب سعيد اخلدري عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 
  ] واد يف جهنم يهوي فيه الكافر أربعني خريفا قبل أن يبلغ قعره : 



و أخربنا سعيد بن أيب أيوب عن ابن :  جبل من نار يصعد فيه سبعني خريفا مث يهوي فيه كذلك قال: و الصعود 
الويل واد يف جهنم يهوي فيه الكافر لو سريت فيه اجلبال ملاعت : عجالن عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال 

  مسيل يف أصل جهنم : الويل : و أخربنا سفيان عن زياد بن فياض عن أيب عياض أنه قال : من حره قال 
و حكى الزهراوي عن : ن أن الويل صهريج يف جهنم من صديد أهل النار قال و ذكر ابن عطية يف تفسريه ع

  أنه باب من أبواب جهنم : آخرين 
  إنه واد بني جبلني يهوي فيه اهلاوي أربعني خريفا ذكره ابن عطية و قد تقدم رفعه : و قال أبو سعيد اخلدري 

واد يف وسط : الويل : صلى اهللا عليه و سلم قال عن أيب سعيد اخلدري عن النيب [ و خرجه الترمذي أيضا مرفوعا 
هذا حديث غريب ال نعرفه مرفوعا إال : قال أبو عيسى ] جهنم يهوي فيه الكافر أربعني خريفا قبل أن يبلغ قعره 

  من حديث ابن هليعة 
} ال بارد { ار جبل يف جهنم يستغيث إىل ظله أهل الن: اليحموم } و ظل من حيموم { و قال ابن زيد يف قوله تعاىل 

و ال حسن : أي ال عذب عن الضحاك و قال سعيد بن املسيب } و ال كرمي { بل حار ألنه من دخان شفري جهنم 
  منظره 

هو هنر يف : واد يف جهنم يقال له موبق و قال عكرمة : قال } موبقا { و ذكر ابن وهب عم جماهد يف قوله تعاىل 
لبغال الدهم فإذا سارت إليهم لتأخذهم استغاثوا منها باالقتحام يف النار و جهنم يسيل نارا على حافتيه حيات مثل ا

  هو واد يف جهنم من قيح و دم : قال أنس بن مالك 
  واد يف جهنم بني أهل الضاللة و بني أهل اإلميان : قال } وجعلنا بينهم موبقا { : و قال نوف البكايل يف قوله تعاىل 
فسوف يلقون { النيب صلى اهللا عليه و سلم أهنا سئلت عن قول اهللا عز و جل و عن عائشة رضي اهللا عنها زوج 

  هنر يف جهنم : قالت } غيا 
هو : فروى ابن عباس أنه سجن يف جهنم و قال كعب } قل أعوذ برب الفلق { و اختلفوا يف الفلق يف قوله تعاىل 

  يم بيت يف جهنم إذا فتح صاح مجيع أهل النار من شدة حره ذكره أبو نع
حدثت أن يف جهنم تنانري ضيقها كضيق زج أحدكم يف األرض تضيق : و ذكر أبو نعيم عن محيد بن هالل قال 

  على قوم بأعماهلم 
إن يف : ابن املبارك أخربنا إمساعيل بن عياش حدثنا ثعلبة بن مسلم عن أيوب بن بشري عن شقي األصبحي قال 

و أن يف } سأرهقه صعودا {  خريفا قبل أن يرقاه قال اهللا تعاىل جهنم جبال يدعى صعودا يطلع فيه الكافر أربعني
و من حيلل { جهنم قصرا يقال له هواء يرمى الكافر من أعاله فيهوي أربعني خريفا قبل أن يبلغ أصله قال اهللا تعاىل 

سبعني قلة من و أن يف جهنم واديا يدعى آثاما فيه حيات و عقارب يف فقار إحداهن مقدار } عليه غضيب فقد هوى 
سم و العقرب منهن مثل البغلة املؤلفة تلدغ الرجل فال تلهيه عما جيد من حر جهنم محة لدغتها فهو ملا خلق له و 

أن يف جهنم سبعني داء ألهلها كل داء مثل جزء من أجزاء جهنم و أن يف جهنم واديا يدعى غيا يسيل قيحا و دما 
  } لقون غيا فسوف ي{ فهو ملا خلق له قال اهللا تعاىل 

إن : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : حدثنا أنس بن مالك قال : [ و روى أبو هدبة إبراهيم بن هدبة قال 
  ] يف جهنم حبرا أسود مظلما مننت الريح يغرق اهللا فيه من أكل رزقه و عبد غريه 

يا بالل إن أباك حدثين عن : دة فقلت دخلت يوما على بالل بن أيب بر: عن حممد بن واسع قال [ و ذكر أبو نعيم 
إن يف جهنم واديا يقال له مللم و لذلك الوادي بئر يقال له هبهب : جدك عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 



  ] حق على اهللا تعاىل أن يسكنها كل جبار فإياك أن تكون منهم 
قال رسول اهللا صلى : مسعت أبا هريرة يقول : يقول مسعت أيب : حدثنا حيىي بن عبيد اهللا قال : [ ابن املبارك قال 
  ] إن يف جهنم واديا يقال له مللم و إن أودية جهنم لتستعيذ باهللا من حره : اهللا عليه و سلم 
عن ابن شهاب عن علي بن حسني عن احلسني بن علي عن أبيه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و [ مالك بن أنس 

بئر : وثالثة غضب اهللا عليهم و ال ينظر إليهم و ال يكلمهم و هم يف املنسا و املنسا كل مسكر مخر : سلم أنه قال 
و ذكره اخلطيب أبو بكر من حديث أمحد بن ] للمكذب بالقدر و املبتدع يف دين اهللا و مدمن اخلمر : يف جهنم 

  سليمان اخلفاين القرشي األسدي عن مالك 
إن : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : أبيه عن جده قال  حديث عمرو بن شعيب عن[ و ذكر ابن وهب من 

املتكربين حيشرون يوم القيامة أشباه الذر على صورة الناس يعلوهم كل شيء من الصغار فيساقون حىت يدخلوا 
  أخرجه ابن املبارك ] سجنا يف جهنم يقال له بولس يسقون من عصارة أهل النار من طينة اخلبال 

حيشر : عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال [ ن عجالن أخربنا حممد ب
املتكربون يوم القيامة أمثال الذر يف صور الناس يغشاهم الذل من كل مكان يساقون إىل سجن يف جهنم يسمى 

  حديث حسن : قال  أخرجه الترمذي و] بولس تعلوهم نار األنيار يسقون من عصارة أهل النار طينة اخلبال 
  طينة اخلبال عرق أهل النار أو عصارهتم شراب أيضا ملن شرب املسكر جاء ذلك يف صحيح البخاري : قلت 

أن رجال قدم من جيشان و جيشان من اليمن فسأل النيب صلى اهللا عليه و سلم عن شراب : عن جابر [ و 
إن : نعم قال : أمسكر هو ؟ قال : ى اهللا عليه و سلم يشربونه بأرضهم من الذرة يقال له املزر فقال رسول اهللا صل

عرق أهل : يا رسول اهللا و ما طيتة اخلبال ؟ قال : على اهللا عهدا ملن شرب املسكر أن يسقيه من طينة اخلبال قالوا 
  ] النار أو عصارة أهل النار 

مهاجري و فيها مضجعي و منها  املدينة: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : وروي عن زيد بن ثابت قال [ 
خمرجي حق على أميت حفظ جرياين فيها من حفظ وصييت كنت له شهيدا يوم القيامة و من ضيعها أورده اهللا حوض 

غريب من حديث خارجة بن زيد عن أبيه مل ] حوض من صديد أهل النار : و ما حوض اخلبال ؟ قال : اخلبال قيل 
  عنه ابنه عبد الرمحن يروه عنه غري أيب الزناد تفرد به 

تعوذوا باهللا من : عن علي بن أيب طالب أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال [ و روى الترمذي و أسد بن موسى 
واد يف جهنم تتعوذ منه جهنم يف كل يوم سبعني مرة : و ما جب احلزن ؟ قال : جب احلزن فقيل يا رسول اهللا 

  ] أعده هللا للذين يراءون الناس بأعماهلم : [ ة و يف رواي] أعده اهللا للقراء املرائني 
قال ] القراء املراءون بأعماهلم : يا رسول اهللا و من يدخله ؟ : يف حديث أيب هريرة مائة مرة قلنا [ و قال الترمذي 

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم تعوذوا : عن أيب هريرة و لفظه قال [ حديث غريب خرجه ابن ماجه أيضا : 
واد يف جهنم تتعوذ منه جهنم يف كل يوم أربعمائة : يا رسول اهللا و ما جب احلزن ؟ قال : اهللا من جب احلزن قالوا ب

أعد للقراء املرائني بأعماهلم و إن من أبغض القراء إىل اهللا تعاىل الذين : يا رسول اهللا من يدخله ؟ قال : مرة قيل 
  ] يزورون األمراء 

  اجلورة : قال احملاريب 
إن يف جهنم لواديا إن جهنم لتتعوذ من شر ذلك : أسد بن موسى أنه عليه السالم قال [ و يف حديث آخر ذكره 

الوادي يف كل يوم سبع مرات و إن يف ذلك الوادي جلبا إن جهنم و ذلك الوادي ليتعوذان باهللا من شر ذلك اجلب 



اهللا من شر ذلك احلية أعدها اهللا لألشقياء من محلة و إن يف اجلب حلية إن جهنم و الوادي و ذلك اجلب ليتعوذان ب
  ] القرآن 

: فيقول : إن يف جهنم أرجاء تدور بعلماء السوء فيشرف عليهم بعض من كان يعرفهم يف الدنيا : و قال أيب هريرة 
  إنا كنا نأمركم باألمر و خنالفكم إىل غريه : ما صريكم إىل هذا و إمنا كنا نتعلم منكم ؟ قالوا 

و هذا مرفوع معناه يف صحيح مسلم من حديث أسامة بن زيد رضي اهللا عنه و سيأيت يف من أمر باملعروف و :  قلت
  مل يأته 

إن يف النار أقواما يربطون بنواعري من نار تدور هبم تلك النواعري ما هلم فيها راحة و ال : و قال أبو املثىن األملوكي 
ك جملسا يف وسط جهنم و جسورا متر عليها مالئكة العذاب فهو يرى فترة و قال حممد بن كعب القرظي إن ملال
  أقصاها كما يرى أدناها احلديث و سيأيت 

  فال اقتحم العقبة و يف ساحل جهنم و وعيد من يؤذي املؤمنني : و يف بيان قوله تعاىل : باب منه 
و كان معاوية بعثه على اجليوش  :أخربنا رجل عن منصور عن جماهد عن يزيد بن شجرة قال : ابن املبارك قال 

أما بعد اذكروا نعمة اهللا عليكم و ذكر : فلقي عدوا فرأى أصحابه فشال فجمعهم فحمد اهللا و أثىن عليه مث قال 
يا فالن ها نورك يا فالن : فإنكم ككتوبون عند اهللا بأمسائكم و مساتكم فإذا كان يوم القيامة قيل : [ احلديث و فيه 

هنم ساحال كساحل البحر فيه هوام و حيات كالبخت و عقارب كا لبغال الدهم فإذا استغاث ال نور لك إن جل
فإذا ألقوا فيه سلطت عليهم تلك اهلوام فتأخذ شفار أعينهم و شفاههم و ما شاء اهللا ! الساحل : أهل النار قالوا 

اجلرب فيحك أحدهم جسده حىت  فإذا ألقوا فيها سلط اهللا عليهم! النار النار : منهم تكشطها كشطا فيقولون 
و أي شيء أشد : يا فالن هل جتد هذا يؤذيك ؟ فيقول : يقال : يبدو عظمه و إن جلد أحدهم ألربعون ذراعا قال 

  ] هذا مبا كنت تؤذي املؤمنني : من هذا ؟ فيقال 
: ن أيب سعيد اخلدري قال و أخربنا سفيان بن عيينة عن عمار الدمهين أنه حدثه عن عطية العويف ع: قال ابن املبارك 

أو إطعام يف * فك رقبة { إن صعودا صخرة يف جهنم إذا وضعوا أيديهم عليها ذابت فإذا رفعوها عادت اقتحامها 
  } يوم ذي مسغبة 

  و قال ابن عمرو ابن عباس هذه العقبة جبل يف جهنم 
هي عقبة شديدة صعبة : قتادة و قال حممد بن كعب و كعب األحبار هي سبعون درجة يف جهنم و قال احلسن و 

  يف النار دون اجلسر فاقتحموها بطاعة اهللا عز و جل 
  النار نفسها : هي الصراط و قيل : و قال جماهد و الضحاك و الكليب 

فألجاور هذه العقبة بعمل صاحل مث بني اقتحامها مبا يكون : هي جبل بني اجلنة و النار يقول : و قال الكليب أيضا 
  اآلية } قبة فك ر{ فقال 

هال أنفق ماله يف : أفال اقتحم العقبة يقول : معىن الكالم االستفهام تقديره : و قال ابن زيد و مجاعة من املفسرين 
  فك الرقاب و إطعام السغبان ليجاوز به العقبة فيكون خريا له من إنفاقه يف املعاصي ؟ 

و ثقلها بعقبة فإذا أعتق رقبة و عمل صاحلا كان مثله  معىن الكالم التمثيل و التشبيه فشبه عظم الذنوب: و قيل 
كمثل من اقتحم العقبة و هي الذنوب اليت تضره و تؤذيه و تثقله فإذا أزاهلا باألعمال الصاحلة و التوبة اخلالصة كان 

  كمن اقتحم عقبة يستوي عليها و جيوزها 
اإلنسان نفسه و هواء وعدوه الشيطان و هي و اهللا عقبة شديدة جماهدة : هذا حديث حسن قال احلسن : قلت 



  : أنشد بعضهم 
  ) بالنبل قد نصبوا علي شراكا ... إين بليت بأربع يرمينين ( 
  ) من أين أرجو بينهن فكاكا ... إبليس و الدنيا و نفسي و اهلوى ( 
  ) أصبحت ال أرجو هلن سواكا ... يا رب ساعدين بعفو إنين ( 

  : و أنشد غريه أيضا يف معىن ذلك 
  ) بالنبل عن قوس هلا توتري ... إين بليت بأربع يرمينين ( 
  ) يا رب أنت على اخلالص قدير ... إبليس و الدنيا و نفسي و اهلوى ( 

  : و قال آخر 
  ) إال لعظم بلييت و شقائي ... إين بليت بأربع ما سلطوا ( 
  ) كيف اخلالص و كلهم أعدائي ... إبليس و الدنيا ونفسي و اهلوى ( 

فمن أطاع مواله و جاهد نفسه و هواه و خالف شيطانه و دنياه كانت اجلنة نزله و مأواه و ممن متادى : قال : قلت 
يف غيه و طغيانه و أرخى يف الدنيا زمام عصيانه و وافق نفسه و هواه يف مناه و لذاته و أطاع شيطانه يف مجع شهواته 

و أما من خاف * فإن اجلحيم هي املأوى * و آثر احلياة الدنيا * ن طغى فأما م{ : كانت النار أوىل به قال اهللا تعاىل 
  } فإن اجلنة هي املأوى * مقام ربه و هنى النفس عن اهلوى 

ال فعل مبعىن مل يفعل قال : أي مل يقتحم العقبة و هذا خرب أي أنه مل يفعل و العرب تقول : و معىن فال اقتحم العقبة 
  زهري 

  ) فال هوى أبداها و مل يتقدم ... ى سكينة و كان طوى كشحا عل( 
  أي فلم يبدها 

أي مل تكن تدريها حىت أعلمتك : يقول للنيب صلى اهللا عليه و سلم } فك رقبة * و ما أدراك ما العقبة { : مث قال 
بة أو أي قرا: أي عتق رقبة من الرق أو إطعام يف يوم ذي مسغبة جماعة يتيما ذا مقربة : فك رقبة : ما العقبة 

  يعين به الالصق بالتراب من احلاجة يف تفسري احلسن : مسكينا ذا متربة 
كل شيء قال فيه و ما أدراك فإنه أخربه به و كل شيء قال فيه و ما يدريك فإنه مل خيربه : و قال سفيان بن عيينة 

  به 
:  طالب رضي اهللا عنه قال و خرج الطرباين أبو القاسم سلمان بن أمحد يف كتاب مكارم األخالق عن علي بن أيب

  ألن أمجع أناسا من أصحايب على صاع من طعام أحب إيل أن أخرج إىل السوق فأشترى نسمة فأعتقها 

  باب ما جاء يف قوله تعاىل و قودها الناس و احلجارة 
عام و احلطب و كذلك الطهور اسم للماء و السحور اسم الط: الوقود بفتح الواو على وزن الفعول بفتح الفاء 

اخلصوص ممن سبق عليه القضاء أنه يكون حطبا هلا : اسم للفعل و هو املصدر و الناس عموم و معناه : بضم الفاء 
  شباب و شيوخ و كهول و نساء عاريات طال منهن العويل : حطب النار : أجارنا اهللا منها قال 

ر هذا الدين حىت جياوز البحار و حىت خياض يظه: قال رسول اهللا : عن العباس بن عبد املطلب قال [ ابن املبارك 
من أقرأ منا ؟ من أعلم منا ؟ : البحار باخليل يف سبيل اهللا تبارك و تعاىل مث يأيت أقوام يقرأون القرآن فإذا قرأوه قالوا 

مة أولئك منكم و أولئك من هذه األ: قال ! ال : هل ترون يف أولئك من خري ؟ قالوا : مث التفت إىل أصحابه فقال 
خرجه عن موسى بن عبيدة عن حممد بن إبراهيم بن احلارث التيمي عن ابن اهلادي عن ] و أولئك هم وقود النار 



العباس بن عبد املطلب فذكره و احلجارة الكربيت خلقها اهللا تعاىل عنده كيف شاء أو كما شاء عن ابن مسعود و 
  غريه ذكره ابن املبارك عن عبد اهللا بن مسعود 

سرعة اإليقاد و ننت الرائحة و كثرة : لك ألهنا تزيد على مجيع احلجارة خبمسة أنواع من العذاب و خصت بذ
  الدخان و شدة االلتصاق باألبدان و قوة حرها إذا محيت 

أي حطب و هو ما } إنكم و ما تعبدون من دون اهللا حصب جهنم { : األصنام لقوله تعاىل : و قيل املراد باحلجارة 
ر مما تذكى به و عليه فيكون الناس و احلجارة وقودا للنار على التأويل األول و على التأويل الثاين يلقى يف النا

و يف ] كل مؤذ يف النار [ يكونون معذبني بالنار و احلجارة و يف احلديث عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال 
  : تأويله و جهان 

  به اهللا يف اآلخرة بالنار أن كل من آذى الناس يف الدنيا عذ: أحدمها 
أن كل ما يؤذي الناس يف الدنيا من السباع و اهلوام و غريمها يف النار معد لعقوبة أهل النار و ذهب بعض : الثاين 

  أهل التأويل إن أن هذه النار املخصوصة باحلجارة هي نار الكافرين خاصة و اهللا أعلم 

  ب اختالف كفره و توزيعباب ما جاء يف تعظيم جسد الكافر و أعضائه حبس

  العذاب على العاصي املؤمن حبسب أعمال األعضاء 
ضرس الكافر أو ناب الكافر مثل أحد و غلظ : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن أيب هريرة قال [ مسلم 

  ] جلده مسرية ثالثة أيام للراكب املسرع 
إن غلظ جلد الكافر إثنان و أربعون ذراعا و إن ضرسه مثل : الترمذي عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال [ 

قال هذ حديث حسن صحيح غريب من حديث األعمش و يف ] أحد و إن جملسه من جهنم كما بني مكة و املدينة 
و فخذه مثل البيضاء و مقعده من النار مسرية ثالث مثل الربذة أخرجه عن صاحل موىل التؤامة عن أيب : رواية 

  جبل : مثل الربذة يعىن به كما بني مكة و املدينة و البيضاء : هذا حديث حسن غريب و قال : ل هريرة و قا
ضرس الكافر يوم القيامة أعظم من [ ابن املبارك أنبأنا يونس عن الزهري عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة قال 

  ] أحد يعظمون لتمتلىء منهم و ليذوقوا العذاب 
ضرس : [ خالد بن يزيد عن سعيد بن أيب هالل عن سعيد املقربي عن أيب هريرة قال  أخربنا الليث بن سعد عن

الكافر مثل أحد و فخذه مثل البيضاء و جبينه مثل الورقان و جملسه من النار كما بيين و بني الربذة و كثف بصره 
  إضم بالكسر جبل قاله اجلوهري ] سبعون ذراعا وبطنه مثل إضم 

قال النيب صلى اهللا عليه و سلم فلما جتلى ربه : عن أنس بن مالك قال [ باملدينة كما روي و الورقان جبل : قلت 
  ] أحد و ورقان و رضوى : ثور و ثبري و حراء و باملدينة : للجبل صار بعظمته ستة أجبل فوقعت ثالثة مبكة 

قال رسول اهللا صلى اهللا : ن عمري أخربنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عبيد ب: [ و ذكر ابن املبارك قال 
ـ يعين غلظ جلده ـ سبعون ذراعا و ضرسه مثل أحد يف سائر خلقه : عليه و سلم  و ذكر عن ] بصر الكافر 

  عمرو بن ميمون أنه يسمع بني جلد الكافر و جسده دوي كدوي الوحش 
إن الكافر ليسحب لسانه : سلم عن أيب املخارق عن ابن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و [ الترمذي 

  ] الفرسخ و الفرسخني يتوطؤه الناس 
منهم من تأخذه النار إىل كعبيه و منهم من : عن مسرة بن جندب أن نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال [ مسلم 



  ان حجزته حقويه مك: و يف رواية ] تأخذه إىل ركبتيه و منهم من تأخذه إىل حجزته و منهم من تأخذه إىل ترقوته 
هذا الباب يدلك على أن كفر من كفر فقط ليس ككفر من طغى و كفر و مترد و عصى و ال شك يف أن : فصل 

الكفار يف عذاب جهنم متفاوتون كما قد علم من الكتاب و السنة و ألنا نعلم على القطع و الثبات أنه ليس عذاب 
ض و كفر مساويا لعذاب من كفر فقط و أحسن لألنبياء و من قتل األنبياء و املسلمني و فتك فيهم و أفسد يف األر

املسلمني أال ترى أبا طالب كيف أخرجه النيب صلى اهللا عليه و سلم إىل ضحضاح لنصرته إياه و ذبه عنه و إحسانه 
إليه ؟ و حديث مسلم عن مسرة يصح أن يكون يف الكفار بدليل حديث أيب طالب و يصح أن يكون فيمن يعذب 

  ن إال أن اهللا تعاىل مبيتهم إماتة حسب ما تقدم بيانه من املوحدي
يا مالك مر النار ال حترق ألسنتهم فقد كانوا يقرأون القرآن يا مالك قل للنار تأخذهم : و يف خرب كعب األحبار 

و منهم على قدر أعماهلم فالنار أعرف هبم و مبفدار استحقاقهم من الوالدة بولدها فمنهم من تأخذه النار إىل كعبيه 
من تأخذه النار إىل ركبتيه و منهم من تأخذه النار إىل سرته و منهم من تأخذه إىل صدره و ذكر احلديث و سيأيت 

  بكماله إن شاء اهللا تعاىل 
إن : قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن أيب هريرة أنه قال [ و ذكر القتيب يف عيون األخبار له مرفوعا 

ني خلقه و زادت حسنات العبد دخل اجلنة و إن استوت حسناته و سيئاته حبس على الصراط أربعني اهللا إذا قضى ب
سنة مث بعد ذلك يدخل اجلنة و إن زادت سيئاته على حسناته دخل النار من باب التوحيد فيعذبون يف النار على 

و ] يه و منهم من تنتهي النار إىل وسطه قدر أعماهلم فمنهم من تنتهي له النار إىل كعبيه و منهم من تنتهي إىل ركبت
  ذكر احلديث 

و لكل درجات مما عملوا و ليوفيهم أعماهلم { و ذكر الفقيه أبو بكر بن برجان أن حديث مسلم يف معىن قوله تعاىل 
أرى ـ و اهللا أعلم ـ أن هؤالء املوصوفني يف هذه اآلية و احلديث أهل التوحيد فإن : قال } و هم ال يظلمون 

هلم من { كافر ال تعاف النار منه شيئا و كما اشتمل يف الدنيا على الكفر مشلته النار يف اآلخرة قال اهللا تعاىل ال
  أي أن ما فوقهم ظلل هلم و ما حتتهم ظلل ملن حتتهم } فوقهم ظلل من النار و من حتتهم ظلل 

  باب منه 
إن من أميت من يدخل اجلنة بشفاعيت : سلم قال  عن احلارث بن قيس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و[ ابن ماجه 

  ] أكثر من مضر و إن أميت من يعظم للنار حىت يكون أحد زواياها 

  باب ما جاء يف شدة عذاب أهل املعاصي و إذا يتهم أهل النار بذلك

] ة املصورون إن أشد عذابا يوم القيام: عن عبد اهللا بن مسعود قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم [ مسلم 
إن : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عبد اهللا بن مسعود أيضا قال [ و ذكره قاسم بن أصبغ من حديث 

  ] أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتل نبيا أو قتله نيب أو مصور يصدر التماثيل 
ن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من حديث أيب هريرة أ[ و ذكر أو عمر بن عبد الرب و ابن ماجه و ابن وهب 

إسناده فيه عثمان بن مقسم البزي مل يرفعه غريه و هو ] إن من أشد عذابا يوم القيامة عاملا مل ينفعه اهللا بعلمه : قال 
  ضعيف عند أهل احلديث معتزيل املذهب ليس حديثه بشيء قاله أبو عمر 

  ليؤذي أهل النار ننت فروج الزناة يوم القيامة يقال إنه : حدثنا ابن زيد قال : و ذكر ابن وهب قال 
ثالثة قد آذوا : مسعت أيب يذكر عن بعض من حدث قال : أخربنا موسى بن علي بن رباح قال : ابن املبارك قال 



رجال مغلقة عليهم توابيت من نار و هم يف أصل اجلحيم فيضجون حىت : أهل النار ـ و كل أهل النار يف أذى ـ 
كنا متكربين و : ما بالكم من بني أهل النار فعل بكم هذا ؟ فقالوا : هل النار فيقول هلم أهل النار تعلوأصواهتم أ

ما بالكم من بني أهل النار فعل بكم هذا ؟ : رجال قد شقت بطوهنم يسبحون أمعاءهم يف النار فقال هلم أهل النار 
ما بالكم : ون بني اجلحيم و احلميم ال يقرون قبل هلم كنا نقتطع حقوق الناس بأمياننا و أمانتنا و رجال يسع: قالوا 

  كنا نسعى بني الناس بالنميمة : من بني أهل النار فعل بكم هذا ؟ قالوا 
أخربنا إمساعيل بن عياش حدثين تغلب بن مسلم عن أيوب بن بشري العجلي عن شقي بن مانع األصبحي عن [ 

ذون أهل النار على ما هبم من األذى يسعون بني اجلحيم و احلميم أربعة يؤ: رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
فرجل : ما بال هؤالء قد آذونا على ما بنا من األذى ؟ قال : يدعون بالويل و الثبور يقول أهل النار بعضهم لبعض 

لصاحب  مغلق عليه تابوت من مجر و رجل جير أمعاءه و رجل يسيل فوه قيحا و دما و رجل يأكل حلمه قال فيقال
إن األبعد مات و يف عنقه أموال الناس مل جيد : ما بال األبعد قد آذانا على ما بنا من األذى ؟ قال فيقول : التابوت 

إن : ما بال األبعد قد آذانا على ما بنا من األذى ؟ قال فيقول : هلا قضاء أو قال وفاء مث يقال للذي جير أمعاءه 
ما بال األبعد قد آذانا : ول منه مث ال يغسله مث يقال للذي يسيل فوه دما و قيحا األبعد كان ال يبايل أين أصاب الب

إن األبعد كان ينظر يف كل كلمة قذيعة خبيثة فيذيعها يستلذها و يستلذ : على ما بنا من األذى ؟ قال فيقول 
إن األبعد كان : قال فيقول  ما بال األبعد قد آذانا على ما بنا من األذى ؟: الرفث هبا مث يقال للذي يأكل حلمه 
  ] يأكل حلوم الناس و ميشي بالنميمة 

  له صحبة : تفرد به إمساعيل بن عباس و شقي خمتلف فيه فقيل : خرجه أبو نعيم احلافظ و قال 
و قد تقدم حديث البخاري الطويل عن مسرة بن جندب و حديث ابن عباس و أيب هريرة و ابن مسعود يف : قلت 

ه يف عذاب القرب و حديث أيب هريرة يف الذين تسعر هبم جهنم و غري ذلك مما تقدم يف معىن هذا باب ما يكون من
  فتأمل ذلك : الباب 

و قد تقدم أن من أدان أموال الناس يف غري سفه و ال إسراف و مل جيد قضاء و نيته األداء و مات أن اهللا ال حيسبه 
ء اهللا و يكون اجلميع يف رمحته بكرمه و فضله فأما من أداهنا عن اجلنة و ال يعذبه بل يرضى عنه خصماؤه إن شا

  لينفقها يف املعاصي مث ال يقدر على األداء فلعله الذي يعذب 

  باب منه و يف عذاب من عذب الناس يف الدنيا

حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن أيب جنيح عن خالد بن حكيم عن : [ أبو داود الطيالسي قال 
أشد الناس عذابا يوم القيامة أشدهم : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : خالد بن الوليد رضي اهللا عنه قال 

  ] عذابا للناس يف الدنيا 
  حدثنا علي حدثنا سفيان : [ و خرجه البخاري يف التاريخ فقال 

هل األرمن فكلمه خالد بن الوليد عن عمرو بن دينار عن خالد بن حكيم بن حزام أن أبا عبيدة تناول رجال من أ
أشد الناس عذابا يوم : مل أرد غضبه مسعت النيب صلى اهللا عليه و سلم يقول : أغضبت األمري ؟ فقال : فقالوا 

  ] القيامة أشدهم عذابا للناس يف الدنيا 
د أقيموا يف من حديث هشام بن حكيم بن حزام أنه مر على أناس من األنباط بالشام ق[ و خرجه مسلم مبعناه 



أشهد لسمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : حبسوا على اجلزية فقال هشام : ما شأهنم ؟ قالوا : الشمس فقال 
  ] إن اهللا عز و جل يعذب الذين يعذبون الناس يف الدنيا : يقول 

  باب ما جاء يف شدة عذاب من أمر باملعروف و مل يأته و هنى عن املنكر و

  باء و فيمن خالف قوله فعله و يف أعوان الظلمة كالب النار أتاه و ذكر اخلط
جياء برجل فيطرح يف النار : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول : عن أسامة بن زيد قال [ البخاري 

ألست كنت تأمر املعروف و تنهى عن ! أي فالن : فيطحن فيها كطحن احلمار برحاه فيطيف به أهل النار فيقولون 
  ] كنت أمر باملعروف و ال أفعله و أهنى عن املنكر و أفعله : ملنكر ؟ فيقول ا

يؤتى بالرجل : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول : عن أسامة بن زيد قال [ عناه و خرجه مسلم أيضا مب
يوم القيامة فيلقى يف النار فتندلق أقتاب بطنه يف النار فيدور كما يدور احلمار بالرحى فيجتمع إليه أهل النار 

كنت آمر باملعروف ! بلى : ملنكر ؟ فيقول يا فالن ابن فالن مالك ؟ أمل تكن تأمر باملعروف و تنهى عن ا: فيقولون 
  ] و ال آتيه و أهنى عن املنكر و آتيه 

قال رسول اهللا صلى اهللا : من حديث مالك بن دينار عن مثامة عن أنس بن مالك قال [ و خرج أبو نعيم احلافظ 
قلت من هؤالء يا أتيت ليلة ألسري يب على قوم تقرض شفاههم مبقاريض من نار كلما قرضت ردت : عليه و سلم 

  ] هؤالء خطباء أمتك الذين يقولون و ال يفعلون و يقرأون كتاب اهللا و ال يعملون : جربيل ؟ فقال 
: مسعت أنس بن مالك رضي اهللا عنه يقول : أخربنا محاد بن سلمة عن علي بن زيد قال : [ و ذكر ابن املبارك قال 

من : ري يب رجاال تقرض شفاههم مبقاريض من نار قال فقلت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رأيت ليلة أس
  اآلية ] خطباء أي من الذين يأمرون الناس بالرب و ينسون أنفسهم و هم يتلون الكتاب : هؤالء يا جربيل ؟ قال 

 ما: يطلع قوم من أهل اجلنة إىل قوم يف النار فيقولون : و أخربنا سفيان عن إمساعيل عن الشعيب قال : [ قال 
  ] إن كنا نأمركم باخلري و ال نفعله : أدخلكم النار و إمنا دخلنا اجلنة بفضل تأديبكم و تعليمكم ؟ قالوا 

حدثنا سيار بن : حدثنا عبد اهللا بن حنبل قال : حدثنا حممد بن أمحد بن احلسن قال : [ و ذكر أبو نعيم احلافظ قال 
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن اهللا تعاىل : ال حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس ق: حامت قال 

هذا حديث غريب تفرد به سيار عن جعفر مل نكتبه إال من حديث ] يعايف األميني يوم القيامة ما ال يعايف العلماء 
:  أمحد بن حنبل رضي اهللا عنه قال حدثنا أمحد بن إسحاق بن محزة حدثنا حممد بن علوش بن احلسني اجلرجاين قال

حدثنا يعقوب بن خليفة أبو يوسف األعشى قال حدثين حممد بن مسلم الطائفي قال : حدثنا علي بن املثىن قال 
: [ قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : حدثين إبراهيم بن ميسرة عن طاووس عن عبد اهللا بن عمرو قال 

وس تفرد به حممد بن مسلم الطائفي عن غريب من حديث طاو] اجلالوزة و الشرط أعوان الظلمة كالب النار 
  اجلالوزة : و اجللوز الشرطي و اجلمع : مجع جلواز قال اجلوهري : إبراهيم بن ميسرة عن طاووس اجلالوزة 

رجل ملك عبدا فعلمه شرائع اإلسالم فأطاع و : أشد الناس حسرة يوم القيامة ثالثة : قال بعض السادة : فصل 
واحسرتاه : يوم القيامة أمر بالعبد إىل اجلنة و أمر بسيده إىل النار فيقول عند ذلك  أحسن و عصى السيد فإذا كان

أما هذا عبدي ؟ أما كنت مالكا ملهجته و ماله ؟ و قادرا على مجيع ماله ؟ فما له سعد و ما يل شقيت ؟ ! وأغبناه ! 
سب ماال فعصى اهللا تعاىل يف مجعه و ألنه تأدب و ما تأدبت و أحسن و أسأت و رجل ك: فيناديه امللك املوكل به 

منعه و مل يقدمه بني يديه حىت صار إىل وارثه فأحسن يف إنفاقه و أطاع اهللا سبحانه يف إخراجه و قدمه بني يديه فإذا 



أما هذا ما يل ! و اغبناه ! و حسرتاه : كان يوم القيامة أمر بالوارث إىل اجلنة و أمر بصاحب املال إىل النار فيقول 
ألنه أطاع اهللا و ما أطعت و أنفق لوجهه و ما أنفقت : أحسنت به أحوايل و أعمايل فيناديه امللك املوكل به  فما

فسعد و شقيت و رجل على قوما و وعظهم فعملوا بقوله و مل يعمل فإذا كان يوم القيامة أمر هبم إىل اجلنة و أمر به 
علمي ؟ فما هلم فازوا به و ما فزت ؟ و سلموا به و ما سلمت ؟ أما هذا ! و اغبناه ! و احسرتاه : إىل النار فيقول 

  ألهنم عملوا مبا قلت و ما عملت فسعدوا و شقيت ذكره أبو الفرج بن اجلوزي : فيناديه امللك املوكل به 
 و أتأمرون الناس بالرب{ : قوله تعاىل : إين ألكره القصص لثالث آيات : قال إبراهيم النخعي رضي اهللا عنه : فصل 

و قوله تعاىل } كرب مقتا عند اهللا أن تقولوا ما ال تفعلون * مل تقولون ما ال تفعلون { و قوله تعاىل } تنسون أنفسكم 
  } و ما أريد أن أخالفكم إىل ما أهناكم عنه { : 

ملنكر و و ألفاط هذه األبيات تدل على ما ذكرناه من األحاديث على أن عقوبة من كان عاملا باملعروف و با: قلت 
بوجوب القيام بوظيفة كل واحد منهما أشد ممن مل يعلمه و إمنا كان كذلك ألنه كاملستهني حبرمات اهللا و يستحق 

  ألحكامه و هو كمن مل ينتفع بعمله 
  و قد تقدم ] أشد الناس عذابا يوم القيامة عامل مل ينفعه اهللا بعلمه : [ و قد قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

إن الذين يأمرون الناس بالرب و ينسون أنفسهم : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : روى أبو أمامة قال و [ 
  ] حنن الذين كنا نأمر الناس باخلري و ننسى أنفسنا : من أنتم ؟ فيقولون : جيرون قصبهم يف نار جهنم فيقال هلم 

اندلق السيف خرج من غمده و روي فتنفلق بدل : ل خترج و االندالق اخلروج بسرعة يقا: تندلق أي : و قوله 
: قتيبة و يقال هلا أيضا : واحدها : قتب بكسر القاف و قال األصمعي : األمعاء واحدها : فتندلق و األقتاب 
  قصبة قاله أبو عبيد : األقصاب واحدها 

  ] ول من سيب السوائب رأيت عمرو بن حلى جير قصبه يف النار و هو أ: [ و قد قال صلى اهللا عليه و سلم 
قد تقدم من حديث أيب سعيد اخلدري أن من ليس من أهل النار إذا دخلوها أحرقوا فيه و : إن قال قائل : قلت 

  ماتوا على ما ذكرمتوه يف أصح القولني و هذه األحاديث اليت جاءت يف العصاة خبالف فكيف اجلمع بينهما ؟ 
ـ أن أهل النار الذين هم أهلها كما قال اهللا تعاىل اجلمع ممكن و ذلك ـ و اهللا أعل: قيل له  كلما نضجت { م 

تنضجهم النار يف اليوم سبعني ألف مرة و العصاة : قال احلسن } جلودهم بدلناهم جلودا غريها ليذوقوا العذاب 
  خبالف هؤالء فيعذبون و بعد ذلك ميوتون 

ثامهم و قد قيل إنه جيوز أن يكونوا متأملني حالة و قد ختتلف أيضاأحواهلم يف طول التعذيب حبسب جرائمهم و آ
موهتم غري أن آالم املؤمنني تكون أخف من آالم الكفار ألن آالم املعذبني و هم موتى أخف من عذاهبم و هم أحياء 

النار يعرضون عليها غدوا و عشيا و يوم تقوم الساعة * و حاق بآل فرعون سوء العذاب { : دليله قوله تعاىل 
  فأخرب أن عذاهبم إذا بعثوا أشد من عذاهبم و هم موتى } آل فرعون أشد العذاب  أدخلوا

رب ال تقم الساعة رب ال تقم الساعة رب ال تقم الساعة يرى أن : و مثله ما جاء يف حديث الرباء من قول الكافر 
يف القبور يف أعضاء ما خيلص له من عذاب اآلخرة أشد مما هو فيه و قد يكون ما جاء يف اخلطباء هو عذاهبم 

خمصوصة كغريهم كما جاء يف حديث مسرة الطويل على ما تقدم إال أن قوله يف حديث أسامة بن زيد يوم القيامة 
  يدل على غري ذلك و قد حيتمل أن جيمع هلم األمران لعظم ما ارتكبوه من خمالفة قوهلم فعلهم و نعوذ باهللا من ذلك 

  راهبم و لباسهمباب ما جاء يف طعام أهل النار و ش



إن شجرة { : و قال } سرابيلهم من قطران { و قال } فالذين كفروا قطعت هلم ثياب من نار { : قال اهللا تعاىل 
إال * و ال شرابا { أي نوما } ال يذوقون فيها بردا { : و قال } كاملهل يغلي يف البطون * طعام األثيم * الزقوم 

و إن يستغيثوا يغاثوا مباء كاملهل يشوي الوجوه بئس الشراب و ساءت { : ل و قا} جزاء و فاقا * محيما و غساقا 
فليس له اليوم هاهنا { و قال } ليس هلم طعام إال من ضريع * تسقى من عني آنية { و قال عز من قائل } مرتفقا 

  من أبداهنم  معناه من صديد أهل النار و ما ينغسل و يسيل: قال اهلروي } وال طعام إال من غسلني * محيم 
{ أخربنا سفيان عن منصور عن إبراهيم و أيب رزين يف قوله تعاىل : و هو الغساق أيضا و ذكر ابن املبارك : قلت 

  القيح الغلظ املننت : ما يسيل من صديدهم و قيل الغساق : قاال } هذا فليذوقوه محيم و غساق 
لغلظ لو أن قطرة منه هتراق يف املغرب أنتنت أهل القيح ا: و ذكر ابن وهب عن عبد اهللا بن عمر قال الغساق 

الغساق الذي ال يستطيع من شدة برده و هو : املشرق و لو أهنا هتراق يف املشرق أنتنت أهل املغرب و قيل 
  الزمهرير 

الغساق عني يف جهنم يسيل إليها محة كل ذات محة فستنفع و يؤتى باآلدمي فيغمس فيها غمسة : و قال كعب 
أي وافق أعماهلم } جزاء وفاقا { ده و حلمه عن العظام فيجر حلمه يف كعبيه كما جير الرجل ثوبه و قوله فيسقط جل

  اخلبيثة 
هو النبت ينبت يف الربيع فإذا كان يف الصيف يبس و امسه إذا كان عليه ورقة شربق و : و اختلف يف الضريع فقيل 

  هو حجارة و قيل الزقوم واد يف جهنم : يبس مل تذقه و قيل  إذا تساقط ورقه فهو الضريع فاإلبل تأكله أخضر فإذا
إن شجرة الزقوم أصلها يف الباب السادس و أهنا حتيا بلهب النار كما حتيا الشجرة بربد املاء فال : و قال املفسرون 

  بد ألهل النار من أن يتحدر إليها من كان فوقها فيأكلون منها 
قال بلغنا أن } كاملهل يغلي يف البطون * طعام األثيم * إن شجرة الزقوم { اىل و قال أبو عمران اجلوين يف قوله تع

ابن آدم ال ينهش منها هنشة إال هنشت منه مثلها و املهل ما كان ذائبا من الفضة و النحاس و قيل املهل عكر الزيت 
  د احلر يعين املاء الشدي} كغلي احلميم * يغلي يف البطون { الشديد السواد و قوله تعاىل 

  باب منه و ما جاء أن أهل النار جيوعون و يعطشون و يف دعائهم و إجابتهم

و نادى أصحاب النار أصحاب اجلنة أن أفيضوا علينا من املاء أو مما رزقكم اهللا قالوا إن اهللا { : قال اهللا تعاىل 
  اآلية } حرمهما على الكافرين 

ار مخس دعوات جييبهم اهللا يف أربع فإذا كان يف اخلامسة ال ألهل الن: البيهقي عن حممد بن كعب القرظي قال 
  } ربنا أمتنا اثنتني و أحييتنا اثنتني فاعترفنا بذنوبنا فهل إىل خروج من سبيل { : يتكلمون بعدها أبدا يقولون 

  } علي الكبري ذلكم بأنه إذا دعي اهللا وحده كفرمت و إن يشرك به تؤمنوا فاحلكم هللا ال{ فيجيبهم اهللا تعاىل : قال 
فذوقوا مبا نسيتم لقاء { : فيجيبهم اهللا تعاىل } ربنا أبصرنا و مسعنا فارجعنا نعمل صاحلا إنا موقنون { : مث يقولون 

  } يومكم هذا إنا نسيناكم و ذوقوا عذاب اخللد مبا كنتم تعملون 
أومل تكونوا أقسمتم من { اهللا تعاىل فيجيبهم } ربنا أخرنا إىل أجل قريب جنب دعوتك و نتبع الرسل { : مث يقولون 

  } قبل ما لكم من زوال 
أومل نعمركم ما يتذكر فيه من { : فيجيبهم اهللا تعاىل } ربنا أخرجنا نعمل صاحلا غري الذي كنا نعمل { : مث يقولون 

  } تذكر و جاءكم النذير فذوقوا فما للظاملني من نصري 



فال يتكلمون } اخسؤوا فيها وال تكلمون { فيجيبهم } نا قوما ضالني ربنا غلبت علينا شقوتنا و ك{ : مث يقولون 
  بعدها أبدا 

مسعت حممد بن كعب : أخربنا احلكم بن عمر بن ليلى حدثين عامر قال : و خرجه ابن املبارك بأطول من هذا فقال 
و قال الذين يف النار خلزنة { : بلغين ـ أو ذكر يل ـ أن أهل النار استغاثوا باخلزنة فقال اهللا تعاىل : القرظي يقول 

فسألوا يوما واحدا خيفف عنهم فيه العذاب فردت عليهم اخلزنة } ادعوا ربكم خيفف عنا يوما من العذاب : جهنم 
  ؟ } أومل تك تأتيكم رسلكم بالبينات { : 

  } فادعوا و ما دعاء الكافرين إال يف ضالل { : بلى فردت عليهم اخلزنة : فيقولون 
ما يئسوا مما عند اخلزنة نادوا مالكا ـ و هو عليهم و له جملس يف وسطها و جسور متر عليهم مالئكة فل: قال 

  } يا مالك ليقض علينا ربك { : العذاب فهو يرى أقصاها كما يرى أدناها ـ فقالوا 
  اسألوا املوت فسكت عنهم ال جييبهم مثانني سنة : قال 
  } كألف سنة مما تعدون { لشهر ثالثون يوما و اليوم و السنة ستون و ثالمثائة يوم و ا: قال 

  } إنكم ماكثون { : مث حلظ إليهم بعد الثمانني فقال 
يا هؤالء إنه قد نزل بكم من البالء و العذاب ما قد : فلما مسعوا منه ما مسعوا و أيسوا مما قبله قال بعضهم لبعض 
اعة على طاعة اهللا فنفعهم الصرب إذ صربوا فأمجعوا رأيهم ترون فهلم فلنصرب فلعل الصرب ينفعنا كما صرب أهل الط

أي من } سواء علينا أجزعنا أم صربنا ما لنا من حميص { : على الصرب فصربوا فطال صربهم مث جزعوا فنادوا 
  منجى 

ما أنا { : إىل قوله } إن اهللا وعدكم وعد احلق و وعدتكم فأخلفتكم { : فقام إبليس عند ذلك فقال : قال 
  } و ما أنتم مبصرخي إين كفرت مبا أشركتمون من قبل { مبغن عنكم شيئا : يقول } صرخكم مب

فهل إىل { : إىل قوله } ملقت اهللا أكرب من مقتكم أنفسكم { فلما مسعوا مقالته مقتوا أنفسهم قال فنادوا : قال 
  } خروج من سبيل 

  } ن يشرك به تؤمنوا فاحلكم هللا العلي الكبري إذا دعي اهللا وحده كفرمت و إ{ فرد عليهم ذلك بأنه : قال 
  } فارجعنا نعمل صاحلا إنا موقنون { فنادوا الثانية : فهذه واحدة : قال 
  } و لو شئنا آلتينا كل نفس هداها { فريد عليهم : قال 

ة و الناس و لكن حق القول مين ألمألن جهنم من اجلن{ لو شئت هلديت الناس مجيعا فلم خيتلف منهم أحد : يقول 
  } فذوقوا مبا نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم و ذوقوا عذاب اخللد مبا كنتم تعملون * أمجعني 

  } ربنا أخرنا إىل أجل قريب جنب دعوتك و نتبع الرسل { : فهذه اثنتان فنادوا الثالثة : قال 
إىل } مساكن الذين ظلموا أنفسهم  و سكنتم يف* أومل تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال { : فريد عليهم 
  } اجلبال { : قوله تعاىل 

  } ربنا أخرجنا نعمل صاحلا غري الذي كنا نعمل { : مث نادوا الرابعة : فهذه الثالثة قال : قال 
  } أومل نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر و جاءكم النذير فذوقوا فما للظاملني من نصري { : قال فيجيبهم 

  ؟ } أمل تكن آيايت تتلى عليكم فكنتم هبا تكذبون { : شاء اهللا مث ناداهم  مث مكث عنهم ما
الكتاب : ـ أي } ربنا غلبت علينا شقوتنا { : اآلن يرضى ربنا فقالوا عند ذلك : فلما مسعوا صوته قالوا : قال 

اخسؤوا { : عند ذلك  فقال} ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظاملون * و كنا قوما ضالني { الذي كتب علينا ـ 



ينبح بعضهم يف وجه بعض و } و أقبل بعضهم على بعض { فانقطع عند ذلك الرجاء و الدعاء } فيها وال تكلمون 
  أطبقت عليهم 

و ال يؤذن هلم * هذا يوم ال ينطقون { فحدثين األزهر بن أيب األزهر أنه ملا ذكر له أن ذلك قوله تعاىل : قال 
  } فيعتذرون 
: فذكره عن أيب أيوب عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص : و حدثنا سعيد بن أيب عروبة عن قتادة : بارك قال ابن امل

  } إنكم ماكثون { : إن أهل جهنم يدعون مالكا فال جييبهم أربعني عاما مث يرد عليهم 
  هانت و اهللا دعوهتم على مالك و رب مالك : قال 
ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا * غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالني  ربنا{ مث يدعون رهبم قال فيقولون : قال 

  } ظاملون 
  } اخسؤوا فيها وال تكلمون { : قال فسكت عنهم قدر الدنيا مرتني قال مث يرد عليهم 

مري فو اهللا ما نبس القوم بعدها بكلمة و ما هو إال الزفري و الشهيق يف نار جهنم فشبه أصواهتم بصوت احل: قال 
  أوهلا زفري و آخرها شهيق و معىن ما نبس ما تكلم 

  : يقال ما نبس بكلمة أي ما تكلم و ما نبس بالتشديد أيضا و قال الراجز : قال اجلوهري 
  ) إن كنت غري هلك فنبس ( 

قى يل: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن شهر بن حوشب عن أم الدرداء عن أيب الدرداء قال [ الترمذي 
عن أهل النار اجلوع مع ما هم فيه من العذاب فيستغيثون فيغاثون بطعام من ضريع ال يسمن و ال يغين من جوع 
فيستغيثون بالطعام فيغاثون بطعام ذي غصة فيذكرون أهنم كانوا جييزون الغصص يف الدنيا بالشراب فيستغيثون 

وجوههم شوت وجوههم فإذا دخلت بطوهنم بالشراب فريفع إليهم احلميم بكالليب من حديد فإذا دنت من 
قالوا ! أومل تك تأتيكم رسلكم بالبينات ؟ قالوا بلى { : ادعوا خزنة جهنم فيقولون : قطعت ما يف بطوهنم فيقولون 

} يا مالك ليقض علينا ربك { ادعوا مالكا فيقولون : قال فيقولون } فادعوا و ما دعاء الكافرين إال يف ضالل : 
  ] } إنكم ماكثون { : قال فيجيبهم 
ثبت أن بني دعائهم و بني إجابة مالك إياهم ألف عام قال فيقولون ادعو ربكم فال أحد خري من : قال األعمش 

  } اخسؤوا فيها وال تكلمون { : قال فيجيبهم } ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظاملون { : ربكم قال فيقولون 
عند ذلك يأخذون يف الزفري و احلسرة و الويل رفعه قطبة بن عبد العزيز عن فعند ذلك يئسوا من كل خري و : قال 

  األعمش عن مشر بن عطية عن شهر و هو ثقة عند أهل احلديث و الناس يوقفونه على أيب الدرداء 
تشويه : قال } و هم فيها كاحلون { : و عن أيب سعيد اخلدري عن النيب صلى اهللا عليه و سلم عن قوله تعاىل [ 

النار فتقلص شفته العليا حىت تبلغ وسط رأسه و تسترخي شفته السفلى حىت تضرب سرته و لسرادق النار أربعة 
هذا : قال ] جدر كثف كل جدار مسرية أربعني سنة و لو أن دلوا من غسلني يهراق يف الدنيا ألننت أهل الدنيا 

  حديث صحيح غريب 
كعكر الزيت و إذا قربه إىل وجهه سقطت : قال } كاملهل { : له و عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم يف قو[ 

هذا حديث إمنا نعرفه من حديث رشدين بن سعد و رشدين قد تكلم فيه من جهة : قال أبو عيسى ] فروة وجهه 
  حفظه 
اللغة فروة رأسه أي جلدته هذا هو املشهور عند أهل : وقع يف هذا احلديث فروة وجهه و هو شاذ إمنا يقال : قلت 



  و كذا جاء يف حديث أيب أمامة 
إن احلميم ليصب على : و عن أيب حجيزة عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال [ 

رؤوسهم فينفذ احلميم حىت خيلص إىل جوفه فليست ما يف جوفه حىت ميرق من قدميه و هو الصهر مث يعاد كما كان 
  ح غريب هذا حديث حسن صحي: قال ] 
يقرب إىل : قال } يتجرعه * و يسقى من ماء صديد { : عن أيب أمامة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم يف قوله [ و 

فيه فيكرهه فإذا أدىن منه شوى وجهه و وقعت فروة رأسه فإذا شربه قطع أمعاءه حىت خيرج من دبره يقول اهللا تعاىل 
و إن يستغيثوا يغاثوا مباء كاملهل يشوي الوجوه بئس { : ل تعاىل و قا} و سقوا ماء محيما فقطع أمعاءهم { : 

  هذا حديث غريب : قال ] } الشراب و ساءت مرتفقا 
اتقوا اهللا حق تقاته و ال متوتن إال و أنتم { و عن ابن عباس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قرأ هذه اآلية [ 

  } مسلمون 
لو أن قطرة من الزقوم قطرت يف الدنيا ألفسدت على أهل الدنيا : ه و سلم قال رسول اهللا صلى اهللا علي: قال 

  هذا حديث حسن صحيح خرجه ابن ماجه أيضا : قال أبو عيسى ] معايشهم فكيف مبن يكون طعامه ؟ 

  باب ما جاء يف بكاء أهل النار و من أدناهم عذابا فيها

مسعت رسول اهللا : نا يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك قال أخربنا عمران بن زيد الثعليب حدث: [ ابن املبارك قال 
يا أيها الناس ابكوا فإن مل تبكوا فتباكوا فإن أهل النار يبكون حىت تسيل دموعهم يف : صلى اهللا عليه و سلم يقول 

  ] وجوههم كأهنا جداول حىت تنقطع الدموع فتسيل الدماء فتقرح العيون فلو أن سفنا أجريت فيها جلرت 
قال رسول : من حديث األعمش عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال [ ابن ماجه أيضا  خرجه

يرسل البكاء على أهل النار فيبكون حىت تنقطع الدموع مث يبكون الدم حىت يصري يف : اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  ] وجوههم كهيئة األخدود و لو أرسلت فيها السفن جلرت 

إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة : عن النعمان بن بشري أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال  [و يف مسلم 
  ] رجل يف أمخص قدميه مجرتان يغلي منهما دماغه 
إن أهل النار ليبكون الدموع يف النار حىت لو أجريت فيها : [ و روي عن أيب موسى األشعري موقوفا أنه قال 

  ] م يبكون الدم بعد الدموع و ملثل ما هم فيه فليبك السفن جلرت مث إهن
فليضحكوا قليال و ليبكوا كثريا جزاء مبا كانوا { و يف التنزيل : قال املؤلف رمحه اهللا و هو يستند من معىن ما تقدم 

  } يكسبون 
 لو تعلمون ما أعلم و اهللا: من حديث أيب ذر رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال [ و يف الترمذي 

لضحكتم قليال و لبكيتم كثريا فمن كثر بكاؤه خوفا من اهللا تعاىل و خشية منه ضحك كثريا يف اآلخرة قال اهللا 
و إذا انقلبوا إىل أهلهم { : و وصف أهل النار فقال } إنا كنا قبل يف أهلنا مشفقني { : تعاىل خمربا عن أهل اجلنة 

  و سيأيت بيانه ] تم و منهم تضحكون و كن: قال } انقلبوا فكهني 

  باب ما جاء أن لكل مسلم فداء من النار من الكفار



قال رسول : أخربنا جبارة بن املغلس حدثنا عبد األعلى بن أيب املساور عن أيب بردة عن أبيه قال : [ ابن ماجه قال 
حممد صلى اهللا عليه و سلم يف السجود  إذا مجع اهللا اخلالئق يوم القيامة أذن ألمة: اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  ] ارفعوا رؤوسكم فقد جعلنا عدتكم فداءكم من النار : فسجدوا طويال مث يقال 

: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : حدثنا جبارة بن املغلس حدثنا كثري بن سليمان عن أنس بن مالك قال [ 
يوم القيامة دفع إىل كل رجل من املسلمني رجل من املشركني  إن هذه األمة أمة مرحومة عذاهبا بأيديها إذا كان

  ] هذا فداؤك من النار : فيقال 
جبارة بن املغلس متروك ـ فإن معنامها : هذان احلديثان و إن كان إسنادمها ليس بالقوي ـ قال الدارقطين : قلت 

  صحيح بدليل حديث مسلم 
إذا كان يوم القيامة دفع اهللا لكل مسلم : صلى اهللا عليه و سلم  قال رسول اهللا: عن أيب بردة عن أيب موسى قال [ 

  ] هذا فكاكك من النار : يهوديا أو نصرانيا فيقول 
قال فاستحلفه عمر ] ال ميوت رجل مسلم إال أدخل اهللا مكانه من النار يهوديا أو نصرانيا : [ و يف رواية أخرى 

  فحلف له : أن أباه حدثه عن رسول اهللا قال : مرات بن عبد العزيز باهللا الذي ال إله إال هو ثالث 
هذه األحاديث ظاهرها اإلطالق و العموم و ليس كذلك و إمنا هي يف ناس : قال علماؤنا رمحة اهللا عليهم : فصل 

مذنبني تفضل اهللا تعاىل عليهم برمحته و مغفرته فأعطى كل إنسان منهم فكاكا من النار من الكفار و استدلوا حبديث 
جييء يوم القيامة ناس من املسلمني بذنوب أمثال اجلبال : [ يب بردة عن أبيه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال أ

  ] فيغفرها اهللا هلم و يضعها على اليهود و النصارى 
حدثنا شداد : عن حممد بن عمرو بن عياد بن جبلة بن أيب رواد قال حدثنا حرمي بن عمارة قال [ و خرجه مسلم 

  طلحة الراسيب عن عباس عن غيالن بن جرير عن أيب بردة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم  أبو
  ] يسقط املؤاخذة عنهم هبا حىت كأهنم مل يذنبوا : و ما معىن فيغفرها هلم ؟ أي : قالوا 

  ويضعها على اليهود النصارى أنه يضاعف عليهم عذاب ذنوهبم : و معىن قوله 
مهم و جرم ومذنيب املسلمني لو أخذوا بذلك ألنه تعاىل يأخذ أحدا بذنب أحد كما قال حىت يكون عذاهبم بقدر جر

و له سبحانه أن يضاعف ملن يشاء العذاب و خيفف عمن يشاء حبكم إرادته } و ال تزر وازرة وزر أخرى { : تعاىل 
  و مشيئته إذ ال نسأل عن فعله 

فمعىن ذلك أن ] سلم إال أدخل مكانه يهوديا أو نصرانيا ال ميوت رجل م: [ قالوا و قوله يف الرواية األخرى 
املسلم املذنب ملا كان يستحق مكانا من النار بسبب ذنوبه و عفا اهللا عنه و بقي مكانه خاليا منه أضاف اهللا تعاىل 
ذلك املكان إىل يهودي أو نصراين ليعذب فيه زيادة على تعذيب مكانه الذي يستحقه حبسب كفره و يشهد هلذا 

انظر إىل مقعدك من النار : يف حديث أنس للمؤمن الذي يثبت عند السؤال يف القرب فيقال له [ قوله عليه السالم 
  ] قد أبدلك اهللا به مقعدا من اجلنة 

منزال من اجلنة و منزال من : قد جاءت أحاديث دالة على أن لكل مسلم مذنبا كان أو غري مذنب منزلني : قلت 
أي يرث املؤمنون منازل الكفار و جيعل الكفار يف منازهلم } أولئك هم الوارثون { قوله تعاىل  النار و ذلك هو معىن

إن العبد إذا وضع يف قربه : حديث أنس عن النيب صلى اهللا عليه و سلم [ يف النار على ما يأيت بيانه و هو مقتضى 
ساب و منهم من يرث حبسابه و مبناقشته و احلديث و قد تقدم إال أن هذه الوراثة ختتلف فمنهم من يرث و ال ح] 

  بعد اخلروج من النار حسب ما تقدم من أحوال الناس و اهللا أعلم 



قالوا { : و قد حيتمل أن يسمى احلصول على اجلنة وراثة من حيث حصوهلا دون غريهم و هو مقتضى قوله تعاىل 
  } نشاء احلمد هللا الذي صدقنا وعده و أورثنا األرض نتبوأ من اجلنة حيث 

  باب يف قوله تعاىل و تقول هل من مزيد 
تزال جهنم يلقى فيها و تقول هل من مزيد ؟ حىت يضع : عن أنس عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال [ مسلم 

قط قط و عزتك و كرمك و ال يزال يف اجلنة فضل حىت : رب العزة قدمه فيها فينزوي بعضها إىل بعض و تقول 
  ] فيسكنهم فضل اجلنة  ينشئ اهللا هلا خلقا
قط قط فهنالك : من حديث أيب هريرة فأما النار فال متتلئ حىت يضع اهللا عليها رجله فتقول [ و يف رواية أخرى 

  ] متتلئ و يزوي بعضها إىل بعض فال يظلم اهللا خلقا من خلقه أحدا و أما اجلنة فإن اهللا ينشىء هلا خلقا 
و : أوفيتك ؟ فقالت : وعدها ليمألهنا فقال : تأويالن أحدمها ] من مزيد ؟ هل : [ للعلماء يف قول النار : فصل 

  : قد امتألت كما قال : هل من مسلك ؟ أي 
  ) مهال رويدا قد مألت بطين ... قطين : امتأل احلوض و قال ( 

{ يهم كما قال زدين تقول ذلك غيظا على أهلها و حنقا عل: و هذا تفسري جماهد و غريه و هو ظاهر احلديث الثاين 
  أي تنشق و يبني بعضها من بعض } تكاد متيز من الغيظ 

ـ  و قوله حىت يضع فيها قدمه ـ و يف رواية أخرى حىت يضع عليها و يف آخرى رجله و مل يذكر فيها و ال عليها 
ا فوجا كما فمعناه عبارة عمن تأخر دخوله يف النار من أهلها و هم مجاعات كثرية ألن أهل النار يلقون فيها فوج

  } كلما ألقي فيها فوج سأهلم خزنتها أمل يأتكم نذير { قال اهللا تعاىل 
ال يزال يلقى فيها فاخلرنة تنظر أولئك املتأخرين إذ قد علموهم بأمسائهم و : و يؤيده أيضا قوله يف احلديث 

ال تابوت إال و عليه اسم  ما يف النار بيت و ال سلسلة و ال مقمع و: أوصافهم كما روي عن ابن مسعود أنه قال 
صاحبه فكل واحد من اخلزنة ينتظر صاحبه الذي قد عرف امسه و صفته فإذا استوىف كل واحد ما أمر به و ما 

قط قط أي حسبنا حسبنا اكتفينا اكتفينا و حينئذ تنزوي جهنم على ما من : ينتظره و مل يبق منهم أحد قالت اخلزنة 
ظر فعرب عن ذلك اجلمع املنتظر بالرجل و القدم ال أن اهللا جسم من األجسام تعاىل فيها و تنطبق إذ مل يبق أحد ينت

  اهللا عما يقول الظاملون و اجلاحدون علوا كبريا 
: و العرب تعرب عن مجاعة و اجلراد بالرجل فتقول جاءنا رجل من جراد و رجل من الناس أي مجاعة منهم و اجلمع 

  أرجل 
و ال يزال يف اجلنة فضل حىت ينشئ اهللا خلقا فيسكنهم فصل اجلنة و : نفس احلديث  و يشهد هلذا التأويل قوله يف

أن هلم قدم صدق عند رهبم { يف احلديث تأويالت أتينا عليها يف األمساء و الصفات أشبهها ما ذكرناه و يف التنزيل 
هو : عمل صاحل و قيل } قدم صدق عند رهبم { معىن : املعىن منزل صدق و قال الطربي : قال ابن عباس } 

  السابقة احلسنة فدل على أن القدم ليس حقيقة يف اجلارحة و اهللا املوفق 
القدم خلق من خلق اهللا خيلقه يوم القيامة فيسميه قدما و يضيفه إليه من طريق الفعل : قال ابن فورك و قال بعضهم 

  يضعه يف النار فتمتلئ النار منه و اهللا أعلم 
  : ا قلناه يف الرجل قال الشاعر و هذا حنو مم: قلت 

  ) إليهم من احلي اليماين أرجل ... فمر بنا رجل من الناس و انزوى ( 
  ) ابين نزار بالعداوة أحفل ... قبائل من خلم و عك و محري على ( 



  : و قال آخر 
  ) كأهنم رجال دبا و جراد ... يرى الناس أفواجا إىل باب داره ( 
  ) و يوم رقاب بوكرت حبصاد ... الغىن  فيوم إلحلاق الفقري بذي( 

  اجلراد قبل أن يطري و اهللا أعلم : الدبا 

  باب ذكر آخر من خيرج من النار و آخر من يدخل اجلنة و يف تعيينه و تعيني

  قبيلته و امسه 
روجا منها إين ألعلم آخر أهل النار خ: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن عبد اهللا بن مسعود قال [ مسلم 

و آخر أهل النار دخوال اجلنة رجل خيرج من النار حبوا فيقول اهللا تعاىل اذهب فادخل اجلنة فيأتيها فيخيل إليه أهنا 
يا : اذهب فادخل اجلنة فيأتيها فيخيل إليه أهنا مألى فريجع فيقول : مألى فيقول يا رب وجدهتا مألى فيقول اهللا 

ل اجلنة فإن لك مثل الدنيا و عشرة أمثاهلا أو أن لك عشرة أمثال الدنيا قال اذهب فادخ: رب وجدهتا مألى فيقول 
لقد رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ضحك حىت : فيقول أتسخر يب ؟ أو أتضحك يب و أنت امللك ؟ قال 

  ] فكان يقال ذلك أدىن أهل اجلنة منزلة : بدت نواجذه قال 
آخر من يدخل اجلنة رجل فهو ميشي مرة و يكبو مرة و تسفعه : [ و سلم قال و عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه 

تبارك الذي جناين منك لقد أعطاين اهللا شيئا ما أعطاه أحدا من األولني و : النار مرة فإذا جاوزها التفت إليها فقال 
ن مائها فيقول اهللا أي رب أدنين من هذه الشجرة فألستظل بظلها و أشرب م: اآلخرين فترفع له شجرة فيقول 

و يعاهد أن ال يسأله غريها و ربه يعذره ! ال يا رب : يا ابن آدم لعلي إن أعطيتكها سألتين غريها فيقول : تعاىل 
ألنه يرى ما ال صرب له عليه فيدنيه منها فيستظل بظلها و يشرب من مائها مث ترفع له شجرة هي أحسن من األوىل 

لعلي إن : يا ابن آدم : شرب من مائها و أستظل بظلها ال أسألك غريها فيقول أي رب أدنين من هذه أل: فيقول 
أديتك منها تسألين غريها ؟ فيعاهده أن ال يسأله غريها و ربه يعذره ألنه يرى ما ال صرب له عليه فيدنيه منها فإذا 

أدناه منها مسع أصوات أهل منها ترفع له شجرة عند باب اجلنة أحسن من األوليني فيقول مثله فيدنيه منها فإذا 
يا ابن آدم ما يصريين منك ؟ أيرضيك أن أعطيك الدنيا و مثلها معها ؟ : أي رب أدخلينها فيقول : اجلنة فيقول 

أال تسألوين مم أضحك ؟ فقالوا مم : أي رب أتستهزئ يب و أنت رب العاملني ؟ فضحك ابن مسعود فقال : فيقول 
من : مم تضحك يا رسول اهللا ؟ قال :  صلى اهللا عليه و سلم فقالوا هكذا ضحك رسول اهللا: تضحك ؟ قال 

  ] إين ال أستهزئ منك و لكين على ما أشاء قادر : ضحك رب العاملني فيقول 
آخر من يدخل اجلنة رجل من جهينة يقال له جهينة تقول أهل : عن النيب صلى اهللا عليه و سلم [ و قال ابن عمر 

ذكره امليانشي أبو حفص عمر ابن عبد اجمليد القرشي يف كتاب االختيار له يف امللح ] اليقني  عند جهينة اخلرب: اجلنة 
  من األخبار و اآلثار 

حدثنا مالك بن أنس عن : من حديث عبد امللك بن احلكم قال [ و رواه أبو بكر أمحد بن علي بن ثابت اخلطيب 
و سلم إن آخر من يدخل اجلنة رجل من جهينة فيقول أهل قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : نافع عن ابن عمر قال 

؟ و رواه الدراقطين أيضا يف كتاب رواه مالك ] عند جهينة اخلرب اليقني سلوه هل بقي من اخلالئق أحد : اجلنة 
  إن امسه هناد و اهللا أعلم : ذكره السهيلي و قد قيل 

  اهلزوء و السخرية مبعىن واحد و فيه تأويالن أتسخر ؟ ـ و : أتستهزئ مين ؟ ـ و يف رواية : قوله : فصل 



اللهم أنت عبدي : [ أنه صدر منه هذا القول عند غلبة الفرح عليه و استخفافه إياه كما غلط الذي قال : أحدمها 
  خرجه مسلم ] و أنا ربك 

مبااليت هبا ؟ فيكون هذا  أجتازيين على ما كان مين يف الدنيا من قلة احتفايل بأعمايل و عدم: أن يكون معناه : الثاين 
أي ينتقم منهم و } اهللا يستهزئ هبم * إمنا حنن مستهزئون { على وجه املقابلة كما قال اهللا تعاىل خمربا عن املنافقني 

  : االنتقام قال الشاعر : جيازيهم على استهزائهم و االستهزاء يف اللغة 
  ) جثم  سراهتم وسط الضحاضح... قد استهزءوا منهم بألفي مدجج ( 

اآلية و هو كثري و سيأيت لبيان االستهزاء من اهللا مزيد بيان و الضحك من اهللا } و مكروا و مكر اهللا { : و مثله 
  تعاىل راجع إىل معىن الرضى عن العبد فاعلم ذلك 

  يا: باب منه و ما جاء يف خروج املوحدين من النار و ذكر الرجل الذي ينادي 

  إهنا عليهم مؤصدة يف عمد ممددة و يف أحوال أهل النار : تعاىل حنان يا منان و بيان قوله 
حدثنا حممد بن عباد املكي حدثنا حامت بن : حدثنا عبد اهللا بن أمحد بن حنبل قال : [ خرج الطرباين أبو القاسم قال 

ى اهللا عليه و قال رسول اهللا صل: إمساعيل بن بسام الصرييف عن يزيد الفقري عن رجل عن جابر بن عبد اهللا قال 
إن ناسا من أميت يدخلون النار بذنوهبم فيكونون يف النار ما شاء اهللا أن يكونوا مث يعريهم أهل الشرك : سلم 

ما نرى ما كنتم ختالفوننا فيه من تصديقكم و إميانكم نفعكم فال يبقى موحد إال أخرجه اهللا من النار مث : فيقولون 
  ] } رمبا يود الذين كفروا لو كانوا مسلمني {  قرأ رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم

إن عبدا يف جهنم ينادي ألف : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن أنس بن مالك قال [ و روى أبو ظالل 
إئت عبدي فالنا فينطلق جربيل عليه السالم فريى أهل النار منكبني : يا حنان يا منان فيقول اهللا تعاىل جلربيل : سنة 
فيأتيه فيجيء به : إنه يف مكان كذا و كذا قال : يا رب مل أره فيقول اهللا تعاىل : لى وجوههم قال فريجع فيقول ع

ردوا : شر مكان و شر مقيل قال فيقول : فيقول : يا عبدي كيف وجدت مكانك و مقيلك ؟ قال : فيقول له 
  ] دعوا عبدي : ا فيقول اهللا تعاىل يا رب ما كنت أرجو أن تردين إذا أخرجتين منه: عبدي قال فيقول 

  و أبو ظالل هذا امسه هالل بن أيب مالك القسملي يعد يف البصريني 
إن يف النار لرجال ـ أظنه يف شعب من شعاهبا ينادي مقدار ألف عام يا حنان يا منان : و عن سعيد بن جبري قال 
يا رب إهنا عليهم : ا فيجدها مطبقة فريجع فيقول يا جربيل أخرج عبدي من النار فيأتيه: فيقول رب العزة جلربيل 

يا جربيل ارجع ففكها فاخرج عبدي من النار فيفكها فيخرج مثل اخليال فيطرحه على ساحل : موصدة فيقول 
  اجلنة حىت ينبت اهللا له شعرا و حلما و دما ذكره أبو نعيم 

] الشافعة يوم القيامة ملن عمل الكبائر من أميت  إمنا: قال رسول اهللا : عن جماهد عن أيب هريرة قال [ و روى ليث 
  احلديث و قد تقدم و فيه بعده 

  و أطوهلم مكثا من ميكث فيها مثل الدنيا منذ خلقت إىل يوم أفنيت و ذلك سبعة آالف سنة : قوله 
ؤنا مجيعا يف الدينا كنا و أنتم و آبا: مث إن اهللا أراد أن خيرج املوحدين منها قذف يف قلوب أهل األديان فقالوا هلم 

فآمنتم و كفرنا و صدقتم و كذبنا و أقررمت و جحدنا فما أغىن ذلك عنكم حنن و أنتم اليوم فيها سواء تعذبون كما 
نعذب و ختلدون فيها كما خنلد فيغضب اهللا عند ذلك غضبا شديدا مل يغضب مثله من شيء فيما مضى و ال يغضب 

هنر احلياة فريش عليهم : نها إىل عني بني اجلنة و النار و الصراط يقال هلا من شيء فيما بقي فيخرج أهل التوحيد م



من املاء فينبتون كما تنبت احلبة يف محيل السيل فما يلي الظل منها أخضر و ما يلي الشمس منها أصفر مث يدخلون 
يا حنان يا : سنة مث ينادي هؤالء عتقاء اهللا من النار إال رجال واحدا ميكث فيها ألف : اجلنة فيكتب على جباههم 

إنك أمرتين أن أخرج : منان فيبعث اهللا إليه ملكا فيخوض يف النار يف طلبه سبعني عاما ال يقدر عليه مث يرجع فيقول 
انطلق فهو يف وادي كذا حتت صخرة : عبدك فالنا من النار منذ سبعني عاما فلم أقدر عليه فيقول اهللا تعاىل 

  ا فيدخله اجلنة فأخرجه فيذهب فيخرجه منه
  مث أن اجلهنميني يطلبون من اهللا تعاىل أن ميحو عنهم ذلك االسم فيبعث اهللا ملكا فيمحوه عن جباههم 

اطلعوا إىل أهل النار فيطلعون إليهم فريى الرجل أباه و يرى : مث أن يقال ألهل اجلنة و من دخلها من اجلهنميني 
تعاىل يبعث إليهم املالئكة بأطباق من نار و مسامري من نار و عمد من  جاره و صديقه و يرى العبد مواله مث إن اهللا

فتطلق عليهم بتلك األطباق و تشد بتلك املسامري و متد بتلك العمد فال يبقى فيها خلل يدخل فيه روح و ال : نار 
دا و ينقطع فيكون خيرج منه غم و ينساهم الرمحن على عرشه و يتشاغل أهل اجلنة بنعيمهم و ال يستغيثون بعدها أب

يف عمد أي : و قال ابن مسعود } يف عمد ممددة * إهنا عليهم مؤصدة { كالمهم زفريا و شهيقا فذلك قوله تعاىل 
  بعمد و كذا يف مصحفه إهنا عليهم مؤصدة بعمد 

ني و إذا كان يوم القيامة مجع اهللا األول: مسعت كعب األحبار يقول : و خرج أبو نعيم احلافظ عن زاذان قال 
إئت جبهنم فيجيء هبا تقاد بسبعني ألف : اآلخرين يف صعيد واحد فنزلت املالئكة فصاروا صفوفا فيقول اهللا جلربيل 

زمام حىت إذا كانت من اخلالئق على قدر مائة عام زفرة زفرة طارت هلا أفئدة اخلالئق مث زفرت ثانية فال يبقى ملك 
تزفر الثالثة فتبلغ القلوب احلناجر و تذهب العقول فيفزع كل امرئ  مقرب و ال نيب مرسل إال جثا على ركبتيه مث

مبناجايت ال أسألك إال نفسي و : خبليت ال أسألك إال نفسي و يقول موسى : إىل عمله حىت إن إبراهيم اخلليل يقول 
: و سلم يقول  مبا أكرمتين ال أسألك إال نفسي ال أسألك مرمي اليت ولدتين و حممد صلى اهللا عليه: يقول عيسى 

  أميت أميت ال أسألك اليوم نفسي إمنا أسألك أميت 
إن أوليائي من أمتك ال خوف عليهم و ال هم حيزنون فوعزيت و جاليل ألقرن : فيجيبه اجلليل جل جالله : قال 

اشر الزنابية مع: عينك يف أمتك مث يقف املالئكة بني يدي اهللا تعاىل ينتظرون ما يؤمرون به فيقول هلم تعاىل و تقدس 
انطلقوا باملصرين من أهل الكبائر من أمة حممد صلى اهللا عليه و سلم إىل النار فقد اشتد غضيب عليهم بتهاوهنم 
بأمري يف دار الدنيا و استخفافهم حبقي و انتهاكهم حرمي يستخفون من الناس و يبارزونين مع كراميت هلم و 

عظيم نعميت فعندها تأخذ الزبانية بلحى الرجال و ذوائب النساء تفضيلي إياهم على األمم و مل يعرفوا فضلي و 
فينطلق هبم إىل النار و ما من عبد يساق إىل النار من غري هذه األمة إال مسود وجهه قد وضعت األنكال يف رجليه 

معاشر  :و األغالل يف عنقه إال من كان من هذه األمة فإهنم يساقون بألواهنم فإذا وردوا على مالك قال هلم 
: يا مالك حنن من أمة القرآن فيقول هلم : فيقولون ! األشقياء من أي أمة أنتم ؟ فما ورد علي أحسن وجوها منكم 

  يا معشر األشقياء أو ليس القرآن أنزل على حممد صلى اهللا عليه و سلم ؟ 
اشفع ملن أمر به إىل النار ! اه واحممد! واحممداه ! واحممداه : فريفعون أصواهتم بالنحيب و البكاء فيقولون : قال 

  من أمتك 
يا مالك من أمرك مبعاتبة أهل الشقاء و حمادثتهم و التوقف عن إدخاهلم : فينادي مالك بتهدد و انتهار : قال 

ال تغلهم باألغالل فقد كانوا : العذاب ؟ يا مالك ال تسود وجوههم فقد كانوا يسجدون يل يف دار الدنيا يا مالك 
ال تعذهبم باألنكال فقد طافوا بييت احلرام يا مالك ال تلبسهم القطران فقد خلعوا ! اجلنابة يا مالك يغتسلون من 



ثياهبم لإلحرام يا مالك مر النار ال حترق ألسنتهم فقد كانوا يقرأون القرآن يا مالك قل للنار تأخذهم على قدر 
لدها فمنهم من تأخذه النار إىل كعبيه و منهم من أعماهلم فالنار أعرف هبم و مبقادير استحقاقهم من الوالدة بو

تأخذه النار إىل ركبتيه و منهم من تأخذه النار إىل سرته و منهم من تأخذه إىل صدره و منهم دون ذلك فإذا انتقم 
اهللا عز و جل منهم على قدر كبائرهم و عتوهم و إصرارهم فتح بينهم و بني املشركني بابا فرأوهم يف الطبق األعلى 

يا حممداه ارحم من أمتك األشقياء و اشفع هلم فقد : من النار ال يذوقون فيها بردا و ال شرابا يبكون و يقولون 
يا رباه يا سيداه ارحم من مل يشرك بك يف دار الدنيا و إن : أكلت النار حلومهم و دماءهم و عظامهم مث ينادون 

ما أغىن عنكم إميانكم باهللا و مبحمد شيئا فيغضب اهللا تعاىل : كان قد أساء و أخطأ و تعدى فعندها يقول املشركون 
يا جربيل انطلق فاخرج من يف النار من أمة حممد فيخرجهم ضبائر قد امتحشوا فيلقيهم على : لذلك فعندها يقول 

ا على هنر على باب اجلنة يقال له هنر احلياة فيمكثون حىت يعودوا أنضر ما كانوا مث يأمر بإدخاهلم اجلنة مكتوب
هؤالء اجلهنميون عتقاء الرمحن من أمة حممد صلى اهللا عليه و سلم فيعرفون من بني أهل اجلنة بذلك : جباههم 

  فيتضرعون إىل اهللا عز و جل أن ميحو عنهم تلك السمة فيمحوها اهللا تعاىل عنهم فال يعرفون هبا بعد ذلك أبدا 
بلغنا أنه إذا كان يوم القيامة أمر اهللا بكل جبار و كل شيطان و : و ذكر أبو نعيم احلافظ عن أيب عمران اجلوين قال 

كل من خياف الناس شره يف الدنيا فيوثقون باحلديد مث أمر هبم إىل النار مث أوصدها عليهم أي أطبقها فال و اهللا ال 
لتقي جفوهنم على غمض نوم و ال و اهللا ال ت: تستقر أقدامهم على قرارها أبدا ال و اهللا ما ينظرون إىل أدمي مساء أبدا 

  و ال و اهللا ال يذوقون فيها بارد شراب أبدا 
يا أهل اجلنة افتحوا اليوم األبواب فال ختافوا شيطانا و ال جبارا و كلوا اليوم و اشربوا : مث يقال ألهل اجلنة : قال 

  ذه إذا هي و اهللا يا إخوتاه أيامكم ه: مبا أسلفتم يف األيام اخلالية قال أبو عمران 
فريش عليهم من املاء فينبتون كما تنبت احلبة يف محيل السيل و جاء يف حديث أيب سعيد اخلدري : قوله : فصل 

و احلبة : يا أهل اجلنة أفيضوا عليهم من املاء و املعىن واحد و النبات معروف و هو خروج الشيء : املتقدم مث يقال 
مله من طني و غشاء فإذا اتفق أن يكون فيه حبة فإهنا تنبت يف يوم ما احت: بكسر احلاء بذور البقول و محيل السيل 

و ليلة و هي أسرع نابتة نباتا فشبه النيب صلى اهللا عليه و سلم سرعة نبات أجسادهم بسرعة نبات تلك احلبة و يف 
  االسم  و تقدم الكالم يف حنو ذلك} أمل تر أن اهللا أنزل من السماء ماء فتصبح األرض خمضرة { : التنزيل 
  و أطوهلم مكثا من ميكث فيها مثل الدنيا منذ خلقت إىل يوم أفنيت و ذلك سبعة آالف سنة : و قوله 

عمر الدنيا سبعة آالف بعدد : اختلف يف انقضاء هذا العامل و يف مدة الدنيا و أكثر املنجمون يف ذلك فقال بعضهم 
إثنتا عشر ألف بعدد الربوج لكل برج ألف سنة و قال بأهنا : النجوم السيارة لكل واحد ألف سنة و قال بعضهم 

  ثالمثائة و ستون ألف سنة بعدد درجات الفلك لكل درجة ألف سنة : بعضهم 
يا حنان يا منان احلنان الذي يقبل على من أعرض عنه و : إال رجال واحدا ميكث فيها ألف سنة مث ينادي : و قوله 

بحانه و تعاىل ال إله إال هو روي ذلك عن علي رضي اهللا عنه و قد ذكرنا يف املنان الذي يبدأ بالنوال قبل السؤال س
ذلك يف كتاب األسىن يف شرح أمساء اهللا احلسىن و صفاته العليا مستوىف و احلمد هللا و قد تقدم الكالم يف حنو ذلك 

  االسم عنهم فال معىن إلعادته 
أي تركوا عبادته و توحيده } نسوا اهللا فنسيهم { قال و ينساهم على عرشه أي يتركهم يف العذاب كما : و قوله 

فتركهم و العرش يف كالم العرب له حمامل كثرية قد أتينا عليها يف كتاب األسىن يف شرح أمساء اهللا احلسىن منها 
  : امللك كما قال زهري 



  ) و ذبيان إذ زلت بأقدامها النعل ... تداركتما عبسا و قد ثل عرشها ( 
  : و قال آخر 

  ) و احلارثني يؤملون فالحا ... بعد ابن جفنة و ابن هاتاك عرشـ ( 
مبا هو : ثل عرش فالن إذا ذهب عزه و سلطانه و ملكه فاملعىن و ينساهم الرمحن على عرشه أي : و تقول العرب 

يهم من خلودهم عليه من امللك و السلطان و العظمة و اجلالل ال يعبأ هبم و ال يلتفت إليهم ملا حكم به يف األزل عل
  يف النار و ال يدخلون اجلنة حىت يلج اجلمل يف سم اخلياط 

كإبليس و فرعون و هامان و قارون و كل : و أمجع أهل السنة على أن أهل النار خملدون فيها غري خارجني منها 
كلما { عز و جل  من كفر و تكرب و طغى فإن له جهنم ال ميوت فيها و ال حييا و قد وعدهم اهللا عذابا أليما فقال

و أمجع أهل السنة أيضا على أنه ال يبقى فيها مؤمن و ال } نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غريها ليذوقوا العذاب 
  خيلد إال كافر جاحد فاعلم 

إنه خيرج النار كل كافر و مبطل و جاحد و يدخل : و قد زل هنا بعض من ينتمي إىل العلم و العلماء فقال : قلت 
و كذلك جائز يف العقل أن تنقطع صفة : جائز يف العقل أن تنقطع صفة الغضب فيعكس عليه فيقال  اجلنة فإنه

الرمحة فيلزم عليه أن يدخل األنبياء و األولياء النار يعذلون فيها و هذا فاسد مردود بوعده احلق و قوله الصدق قال 
{ : و قال } و ما هم منها مبخرجني { طوع و قال غري مق: أي } عطاء غري جمذوذ { : اهللا تعاىل يف حق أهل اجلنان 

و ال يدخلون { و قال يف حق الكافرين } خالدين فيها أبدا * هلم فيها نعيم مقيم { : و قال } هلم أجر غري ممنون 
و هذا واضح و } فاليوم ال خيرجون منها و ال هم يستعتبون { : و قال } اجلنة حىت يلج اجلمل يف سم اخلياط 

  } و من مل جيعل اهللا له نورا فما له من نور { فال مدخل للمعقول فيما اقتطع أصله اإلمجاع و الرسول  باجلملة

يا حنان يا منان و بيان قوله تعاىل فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون : باب منه ـ و ذكر الرجل الذي ينادي 
  على األرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون 

يقال ألهل النار و هم : قال } اهللا يستهزئ هبم { : أخربنا الكليب عن أيب صاحل يف قوله تعاىل : بن املبارك قال ذكر ا
اهللا يستهزئ { اخرجوا فتفتح هلم أبواب النار فإذا انتهوا إىل أبواهبم أغلقت دوهنم فذلك قوله عز و جل : يف النار 

فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون { فذلك قوله عز و جل و يضحك منهم املؤمنون حني غلقت دوهنم } هبم 
  } هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون * على األرائك ينظرون * 

: قال } فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون { قال ابن املبارك و أخربنا حممد بن بشار عن قتادة يف قوله تعاىل 
النار كوى فإذا أراد املؤمن أن ينظر إىل عدو له يف الدنيا أطلع من بعض  إن اجلنة و: ذكر لنا أن كعبا كان يقول 

ذكر لنا أنه يطلع فريى مجاجم : قال } فاطلع فرآه يف سواء اجلحيم { الكوى قال اهللا سبحانه و تعاىل يف آية أخرى 
  القوم تغلي 

ه إياه ما عرفه لقد تغري حربه و سربه لوال أن اهللا عز و جل عرف: قال بعض العلماء : أخربنا معمر عن قتادة قال 
  يف النار } ولوال نعمة ريب لكنت من احملضرين * تاهللا إن كدت لتردين { : فعند ذلك يقول 
هو : جاءت اإلبل حسنة األحبار و األسبار قاله الفراء و قال األصمعي : اللون و اهليئة من قوهلم : و احلرب و السرب 

  : ة يقال فالن حسن احلرب و السرب إذا كان مجيال حسن اهليئة قال ابن أمحد البهاء و اجلمال و أثر النعم
  ) آلجال و أعمار قضينا ... لبسنا حربة حىت اقتضينا ( 

حربته حتبريا و األول اسم و حتبري اخلط : فالن حسن احلرب و السرب بالفتح و هذا كله مصدر قولك : و يقال أيضا 



  يينه و الشعر و غريمها حتسبينه و تز
  باب منه 

إن : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : حدثنا أنس بن مالك قال : [ روى أبو هدبة إبراهيم بن هدبة قال 
ادخلوا اجلنة فإذا جاءوا أغلق الباب : املستهزئني بعباد اهللا يف الدنيا تفتح هلم أبواب اجلنة يوم القيامة يقال هلم 

و تفتح هلم الثالثة فيدعون فال جييبون : ادخلوا اجلنة فإذا جاءوا أغلق الباب دوهنم :  دوهنم و تفتح الثانية فيقال هلم
يا : قال فيقول هلم الرب أنتم املستهزئون بعبادي ؟ أنتم آخر الناس حسابا فيقومون حىت يغرقوا يف عرقهم فينادون 

  ] ربنا إما صرفتنا إىل جهنم و إما إىل رضوانك 
  باب منه 

يؤمر يوم القيامة بأناس إىل اجلنة حىت إذا دنوا منها و استنشقوا رائحتها : [  صلى اهللا عليه و سلم و قال رسول اهللا
و نظروا إىل قصورها و إىل ما أعد اهللا ألهلها فيها نودوا أن أصرفوهم عنها ال نصيب هلم فيها فريجعون حبسرة ما 

تنا النار قبل أن ترينا ما رأيتنا من ثوابك و ما أعددت فيها يا ربنا لو أدخل: رجع األولون و اآلخرون مبثلها فيقولون 
ذلك أردت بكم كنتم إذا خلومت يب بارزمتوين بالعظائم و إذا لقيتم الناس لقيتموهم : ألوليائك كان أهون علينا قال 

لوين و تركتم خمبتني تراءون الناس خبالف ما تعطوين من قلوبكم هبتم الناس و مل هتابوين و أجللتم الناس و مل جت
  ذكره أبو حامد رمحه اهللا ] للناس و مل تتركوا يل فاليوم أذيقكم العذاب األليم مع ما حرمتكم من الثواب 

  باب ما جاء يف مرياث أهل اجلنة منازل أهل النار

يف اجلنة و إن اهللا تعاىل جعل لكل إنسان مسكنا : عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال [ جاء يف اخلرب 
  ] مسكنا يف النار فأما املؤمنون فيأخذون منازهلم و يرثون منازل الكفار و جتعل الكفار يف منازهلم من النار 

ما منكم من : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال [ و خرجه ابن ماجه مبعناه 
{ زل يف النار فإذا مات فدخل النار ورث أهل اجلنة منزله فذلك قوله تعاىل منزل يف اجلنة و من: أحد إال له منزالن 

  إسناده صحيح ] } أولئك هم الوارثون 
ما منكم فخاطب : و هذا بني يف أن لكل إنسان منزال يف اجلنة و منزال يف النار كما تقدم و قد قال ها هنا : قلت 

ة للنريان رضي اهللا عنهم و سيأيت هلذا مزيد بيان يف أبواب اجلنان أصحابه الكرام املنزهني عن الذنوب العظام املوجب
  إن شاء اهللا تعاىل 

  باب ما جاء يف خلود أهل الدارين و ذبح املوت على الصراط و من يذحبه

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا صار أهل اجلنة إىل اجلنة و أهل النار جيء : عن ابن عمر قال [ البخاري 
يا أهل اجلنة ال موت و يا أهل النار ال موت فيزداد أهل : وت حىت جيعل بني اجلنة و النار مث يذبح مث ينادي مناد بامل

  ] اجلنة فرحا إىل فرحهم و يزداد أهل النار حزنا إىل حزهنم 
أهل النار قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا دخل أهل اجلنة اجلنة و : عن أيب سعيد اخلدري قال [ مسلم 

هل تعرفون هذا ؟ : النار جياء يوم القيامة باملوت كأنه كبش أملح فيوقف بني اجلنة و النار فيقال يا أهل اجلنة 
هل تعرفون هذا ؟ فيشرئبون و : يا أهل النار : هذا املوت قال مث يقال ! نعم : فيشرئبون و ينظرون فيقولون 

يا أهل اجلنة خلود فال موت و يا أهل النار : ر به فيذبح قال مث يقال هذا املوت قال فيؤم! نعم : ينظرون فيقولون 



و أنذرهم يوم احلسرة إذ قضي األمر و هم يف غفلة { خلود فال موت فيها مث قرأ رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  ] و أشار بيده إىل الدنيا } و هم ال يؤمنون 

إذا كان يوم القيامة أتى باملوت كالكبش األملح : يرفعه قال و أخرجه أبو عيسى الترمذي عن أيب سعيد اخلدري 
فيوقف بني اجلنة و النار فيذبح و هم ينظرون فلو أن أحدا مات فرحا ملات أهل اجلنة و لو أن أحدا مات حزنا ملات 

  هذا حديث حسن صحيح : أهل النار قال 
ل اهللا صلى اهللا عليه و سلم جياء باملوت يوم قال رسو: عن أيب هريرة قال [ و ذكر ابن ماجه يف حديث فيه طول 

فيطلعون خائفني أن خيرجوا من مكاهنم الذي هم فيه مث يقال يا : القيامة فيوقف على الصراط فيقال يا أهل اجلنة 
! نعم : هل تعرفون هذا ؟ قالوا : فيطلعون مستبشرين فرحني أن خيرجوا من مكاهنم الذي هم فيه فيقال : أهل النار 

  ] خلود فيما جتدون ال موت فيه أبدا : املوت قال فيؤمر به فيذبح على الصراط مث يقال للفريقني كليهما هذا 
فإذا أدخل اهللا أهل اجلنة اجلنة و أهل النار النار أتى : عن أيب هريرة أيضا و فيه [ خرجه الترمذي مبعناه مطوال 

يا أهل : فيطلعون خائفني مث يقال : نار مث يقال يا أهل اجلنة باملوت ملبيا فيوقف على السور الذي بني اجلنة و بني ال
هل تعرفون هذا ؟ فيقول هؤالء و : فيطلعون مستبشرين يرجون الشفاعة فيقال ألهل اجلنة و أهل النار : النار 

وت و خلود ال م: عرفناه هو املوت الذي وكل بنا فيضطجع فيذبح ذحبا على السور مث يقال يا أهل اجلنة : هؤالء 
  قال هذا حديث حسن صحيح ] يا أهل النار خلود ال موت 

هذه األحاديث مع صحتها نص يف خلود أهل النار فيها ال إىل غاية و ال إىل أمد مقيمني على الدوام : قلت : فصل 
و السرمد من غري موت و ال حياة و ال راحة و ال جناة بل كما قال يف كتابه الكرمي و أوضح فيه من عذاب 

و الذين كفروا هلم نار جهنم ال يقضى عليهم فيموتوا و ال خيفف عنهم من عذاهبا كذلك جنزي كل { كافرين ال
و } كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غريها { و قال } من نصري { إىل قوله } و هم يصطرخون فيها * كفور 

* يصهر به ما يف بطوهنم واجللود * م فالذين كفروا قطعت هلم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم احلمي{ قال 
  و قد تقدمت هذه املعاين كلها } كلما أرادوا أن خيرجوا منها من غم أعيدوا فيها * وهلم مقامع من حديد 

إهنم خيرخون منها و أن النار تبقى خالية و جبملتها خاوية على عروشها و أهنا تفىن و تزول فهو خارج : فمن قال 
  الف ملا جاء به الرسول و ما أمجع عليه أهل السنة و األئمة العدول عن مقتضى املعقول و خم

و من يشاقق الرسول من بعد ما تبني له اهلدى و يتبع غري سبيل املؤمنني نوله ما توىل ونصله جهنم و ساءت { 
على شفريها فيما و إمنا خنلى جهنم و هي الطبقة العليا اليت فيها العصاة من أهل التوحيد و هي اليت ينبت } مصريا 

فلما كان العشية : كنا عند مالك بن أنس ذات يوم فقال لنا انصرفوا : يقال اجلرجري قال فضل بن صاحل املعاقري 
يا : إمنا قلت لكم انصرفوا ألنه جاءين رجل يستأذن علي زعم أنه قدم من الشام يف مسألة فقال : رجعنا إليه فقال 

: ال بأس به فقال : جري فإنه يتحدث عنه أنه ينبت على شفري جهنم ؟ فقلت له أبا عبد اهللا ما تقول يف أكل اجلر
  أستودعك اهللا و اقرأ عليك السالم ذكره اخلطيب أبو بكر أمحد رمحه اهللا 

يأيت على النار زمان تنفق الرياح : و ذكر أبو بكر البزار عن عمرو بن ميمون عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص قال 
فيها أحد يعين من املوحودين هكذا رواه موقوفا من قول عبد اهللا بن عمرو و ليس فيه ذكر النيب صلى أبواهبا ليس 

  اهللا عليه و سلم و مثله ال يقال من جهة الرأي فهو مرفوع 
قد تقدم أن املوت معىن و الكالم يف ذلك و يف األعمال و أهنا ال تنقلب جوهرا بل خيلق اهللا أشخاصا من : فصل 

عمال و كذلك املوت خيلق اهللا كبشا يسميه املوت و يلقي يف قلوب الفريقني أن هذا هو املوت و يكون ثواب األ



  ذحبه دليال على اخللود يف الدارين 
و املذهب يف هذا عند أهل العلم من األئمة رضي اهللا عنهم مثل سفيان الثوري و مالك بن أنس و : قال الترمذي 

: و نروي هذه األحاديث و ال يقال : يع و غريهم أهنم رووا هذه األشياء و قالوا ابن املبارك و ابن عيينة و وك
: كيف ؟ و هذا الذي اختاره أهل احلديث أن تروى هذه األشياء و يؤمن هبا و ال تفسر و ال تتوهم ؟ و ال يقال 

  كيف و هذا أمر أهل العلم الذي اختاروه و ذهبوا إليه 
يؤتى باملوت كالكبش و اهللا أعلم ملا جاء أن ملك املوت أتى آدم عليه السالم يف صورة  و إمنا: قال املؤلف رمحه اهللا 

ما جاء يف صفة ذلك : [ كبش أملح قد نشر من أجنحته أربعة آالف جناح على ما تقدم أول الكتاب يف باب 
  ] املوت عند قبض روح املؤمن و الكافر 

أن املوت و } الذي خلق املوت و احلياة { تل و الكليب يف قوله و يف التفسري من سورة امللك عن ابن عباس و مقا
احلياة جسمان فجعل املوت يف هيئة كبش ال مير بشيء و ال جيد رحيه إال مات و خلق احلياة على صورة فرس أنثى 

ال متر بلقاء و هي اليت كان جربيل و األنبياء عليهم السالم يركبوهنا خطوط مد البصر فوق احلمار و دون البغل 
بشيء جيد رحيها إال حيي و ال تطأ على شيء إال حيي و هي اليت أخذ السامري من أثرها فألقاه على العجل فحيي 

  حكاه الثعليب و القشريي عن ابن عباس و املاوردي عن مقاتل و الكليب 
ياض أكثر قاله من الكباش الذي يكون فيه بياض و سواد و الب: يرفعون رؤوسهم و األملح : و معىن يشرئبون 

  و هو النقي البياض : الكسائي و قال ابن األعرايب 
أن هذا الكبش املذبوح بني اجلنة و النار أن الذي يتوىل ذحبه حيىي بن زكريا عليهما : و ذكر صاحب خلع النعلني 

هل اجلنة و حياة السالم بني يدي النيب صلى اهللا عليه و سلم و بأمره األكرم و ذكر يف ذحبه كالما مناسبا حلياة أ
  أن الذي يذحبه جربيل عليه السالم فاهللا أعلم : أهل النار و ذكر صاحب كتاب العروس 

  مت كتاب النار حبمد اهللا العزيز الغفار أجارنا اهللا منها مبنه بفضله و كرمه و ال رب غريه 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم ـ أبواب اجلنة و ما جاء فيها و يف صفتها و نعيمها

اهللا تعاىل اجلنات يف كتابه وصفا يقوم العيان يف غري ماسورة من القرآن و أكثر ذلك يف سورة الواقعة و  وصف
الرمحن و هل أتاك حديث الغاشية و سورة اإلنسان و ذلك أيضا نبينا حممد صلى اهللا عليه و سلم بأوضاح بيان 

الصاحل أهل الفضل و اإلحسان رضي اهللا  فنذكر من ذلك ما بلغنا يف األخبار الصحاح و احلسان و عن السلف
  عنهم و حشرنا معهم آمني 

هل أتى على اإلنسان { إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ليقرأ : و حدثنا ابن زيد قال : [ ذكر ابن وهب قال 
مر بن و قد أنزلت عليهو عنده رجل أسود قد كان يسأل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال له ع} حني من الدهر 

فنزلت عليه هذه : دعه يا ابن اخلطاب قال : حسبك ال تثقل على النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : اخلطاب 
فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و ! السورة و هو عنده فلما قرأها عليه و بلغ صفة اجلنان زفر زفرة فخرجت نفسه 

  ] أخرج نفس صاحبكم أو أخيكم الشوق إىل اجلنة : سلم 

  باب صفة أهل اجلنة يف الدنيا



وصف اهللا أهل اجلنة باملخافة و احلزن و البكاء و الشفقة يف الدنيا فأعقبهم به : قال ابن وهب مسعت ابن زيد يقول 
و وصف أهل النار : قال } إنا كنا قبل يف أهلنا مشفقني { النعيم و السرور يف اآلخرة و قرأ قول اهللا عز و جل 

و قد } بلى * إنه ظن أن لن حيور * إنه كان يف أهله مسرورا { : و الضحك فيها و التفكه فقال بالسرور يف الدنيا 
  تقدم من صفة أهلها ما فيه كفاية و احلمد هللا وحده 

  باب منه ـ و هل تفضل جنة جنة ؟

و عن ابن عباس } ومن دوهنما جنتان { مث وصفهما مث قال بعد ذلك } و ملن خاف مقام ربه جنتان { قال اهللا تعاىل 
على حدة فلكل خائف : أي بعد أداء الفرائض جنتان قيل } و ملن خاف مقام ربه جنتان { يف تأويل قوله تعاىل 

جنة خلوفه من ربه و جنة لتركه : جنتان جلميع اخلائفني و األول أظهر قال الترمذي حممد بن علي : جنتان و قيل 
: خاف قيام ربه عليه أي :  يدي ربه للحساب فترك املعصية و قيل خاف مقامه بني: لشهوته و املقام الوضيع أي 
  } أفمن هو قائم على كل نفس مبا كسبت { : إشرافه و اطالعه عليه بيانه 

  هو الرجل يهم باملعصية فيذكر اهللا فيدعها من خوفه : و قال جماهد و النخعي 
اجلنتان بستنان يف عرض اجلنة كل بستان مسرية :  عن ابن عباس عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال[ و روي 

مائة عام يف وسط كل بستان دار من نور على نور و ليس منها شيء إال يهتز نعمة و خضرة قرارها ثابت و شجرها 
إن إحدى اجلنتني أسافل القصور و األخرى : ذكره اهلروي و الثعليب أيضا من حديث أيب هريرة و قيل ] نابت 

  مها جنة عدن و جنة النعيم : ل مقاتل أعاليها و قا
: أي و له من دون اجلنتني األوليني جنتان أخريان قال ابن عباس : قال ابن عباس } و من دوهنما جنتان { و قوله 

الزرع : و من دوهنما أي يف الدرج و اجلنات ملن خاف مقام ربه فيكون يف األوليني النخل و الشجر و يف األخريني 
  ا انبسط و النبات و م
ألتباعه لقصور منزلتهم عن منزلته إحدامها للحور العني } و من دوهنما جنتان { و حيتمل أن يكون : قال املاوردي 

  و األخرى للولدان املخلدين ليتميز فيها الذكور من اإلناث 
ينان جتريان و جنتان منها للسابقني املقربني فيهما من كل فاكهة زوجان و ع: و قال ابن جريج هي أربع جنان 

األوليان من ذهب : جنتان ألصحاب اليمني فيهما فاكهة و حنل و رمان و فيهما عينان تضاختان و قال ابن زيد 
  للمقربني و األخريان من ورق ألصحاب اليمني 

تج ملا و إىل هذا ذهب احلليمي أبو عبد اهللا احلسن بن احلسني يف كتاب منهاج الدين له و اح: قال املؤلف رمحه اهللا 
هاتان للمقربني و : قال } مدهامتان { إىل قوله } و ملن خاف مقام ربه جنتان { روى سعيد بن جبري عن ابن عباس 

  هاتان ألصحاب اليمني و عن أيب موسى األشعري حنو ذلك 
فيهما { ريني و يف األخ} فيهما عينان جتريان { فقال يف األولني : و ملا وصف اهللا اجلنتني أشار إىل الفرق بينهما 

فيهما من كل فاكهة { أي فوارتان باملاء لكنهما ليستا كاجلاريتني ألن النضخ دون اجلري و قال } عينان نضاختان 
و مل } فيهما فاكهة و خنل و رمان { معروف و غريب أو رطب و يابس فعم و مل خيص و يف األخريني } زوجان 

{ و هو الديباج و يف األخريني } على فرش بطائنها من إستربق متكئني { يقل من كل فاكهة و قال يف األوليني 
  } متكئني على رفرف خضر و عبقري حسان 

الوشي و ال شك أن الديباج أعلى من الوشي و الرفرف كسر اخلباء و ال شك أن الفرش املعدة : و العبقري 



و يف } كأهنن الياقوت و املرجان { م لالتكاء عليها أفضل من فضل اخلباء و قال يف األولييم يف صفة احلور العي
} ذواتا أفنان { و ليس كل حسن كحسن الياقوت و املرجان و قال يف األوليني } فيهن خريات حسان { األخريني 

أي خضروان كأهنما من شدة خضرهتما سوداوان و وصف األوليني بكثرة األغصان و } مدهامتان { و يف األخريني 
و لعل ما مل } و من دوهنما جنتان { يف هذا كله حتقيق للمعىن الذي قصدناه قوله  األخريني باخلضرة وحدها و

  يذكره من تفاوت ما بينهما أكثر مما ذكر 
اجلنان األربع ملن خاف مقام ربه إال : فإن قيل كيف مل يذكر أهل هاتني اجلنتني كما ذكر أهل اجلنتني األوليني ؟ قال 

األوليان ألعلى العباد رتبة يف اخلوف من اهللا تعاىل و اجلنتان األخريان ملن قصر حاله أن اخلائفني هلم مراتب فاجلنتان 
  يف اخلوف من اهللا تعاىل 

أعلى و أفضل } و من دوهنما جنتان { : فهذا قول و القول الثاين أن اجلنتني يف قوله تعاىل : قال املؤلف رمحه اهللا 
   األوليني من ذهب و فضة و األخريني من ياقون و زمرد من األوليني ذهب إىل هذا الضحاك و أن اجلنتني

أي و من أمامهما و من قبلهما و إىل هذا القول ذهب أبو عبد اهللا حممد الترمذي } و من دوهنما جنتان { : و قوله 
إىل  أي دون هاتني إىل العرش أي أقرب و أدىن} و من دوهنما جنتان { و معىن : نوادر األصول و قال : احلكيم يف 

  جنة عدن و جنة النعيم و األخريان جنة الفردوس و جنة املأوى : العرض و قال مقاتل اجلنتان األوليان 
احلديث ] إذا سألتم اهللا فاسألوه الفردوس : [ و يدل على هذا قوله عليه الصالة و السالم : قال املؤلف رمحه اهللا 

أي بألوان الفواكه و النعيم و اجلواري املزينات و } ن فيهما عينان نضاختا{ و قوله : و سيأيت قال الترمذي 
  الدواب املسرجات و الثياب امللونات و هذا يدل على أن النضخ أكثر من اجلري 

أي فوارتان باملاء و النضخ : روي عن ابن عباس نضاختان : على هذا تدل أقوال املفسرين : قال املؤلف رمحه اهللا 
و عنه أيضا أن املعىن نضاختان باخلري و الربكة قاله احلسن و جماهد و عن ابن عباس باخلاء أكثر من النضح باحلاء 

تنضخ على أولياء باملسك و الكافور و العنرب يف دور أهل اجلنة كما ينضخ رش املطر و قال : أيضا و ابن مسعود 
  بأنواع الفواكه و املاء : سعيد بن جبري 

ليس الرمان و النخل من الفاكهة ألن الشيء ال : قال بعض العلماء  }فاكهة و خنل و رمان { فيهما : و قوله 
مها من الفواكه و إمنا أعاد ذكر النخل و الرمان لفضلهما : يعطف على نفسه و هذا ظاهر الكالم و قال اجلمهور 

ئكته و من كان عدوا هللا و مال{ و قوله } حافظوا على الصلوات و الصالة الوسطى { على الفواكه كقوله تعاىل 
و قيل إمنا كررمها ألن النخل و الرمان كانا عندهم يف ذلك الوقت مبنزلة الرب عندنا ألن } رسله و جربيل و ميكال 

النخل عامة قوهتم و الرمان كالثمرات فكان يكثر غرسها عندهم حلاجتهم إليها و كانت الفواكه عندهم من ألوان 
مث ذكر النخل و الرمان لعمومها و كثرهتما عندهم من املدينة إىل مكة إىل  الثمار اليت يعجبون هبا و إمنا ذكر الفواكه

  ما واالمها من بالد اليمني فأخرجهما يف الذكر من الفواكه و أفرد الفواكه على حدهتا 
 اخلرية ما اختارهن اهللا فأبدع خلقهن: يعين النساء و الواحدة خرية قاله الترمذي } فيهن خريات حسان { : و قوله 

باختياره و اختيار اهللا ال يشبه اختيار اآلدميني مث قال حسان فوصفهن باحلسن فإذا وصف خالق الشيء شيئا باحلسن 
فمن ذا الذي يقدر أن يصف حسنهن ؟ فانظر ما هنالك و يف األوليني ذكر بأهنن قاصرات الطرف و كأهنن الياقوت 

و } حور مقصورات يف اخليام {  قاصرات الطرف ؟ مث قال و املرجان فانظركم بني اخلرية و هي خمتارة اهللا و بني
فدل على : قصران طرفهن على األزواج و مل يذكر أهنن مقصورات } فيهن قاصرات الطرف { : قال يف األوليني 

  أن املقصورات أعلى و أفضل 



ل واحدة خيمة أن سحابة مطرت من العرش فخلقن من قطرات الرمحة مث ضرب على ك: و قد بلغنا يف الرواية 
على شاطئ األهنار سعتها أربعون ميال و ليس هلا باب حىت إذا حل وىل اهللا باخليمة انصدعت اخليمة عن باب ليعلم 

ويل اهللا أن أبصار املخلوقني من املالئكة و اخلدم مل تأخذها و هي مقصورة قد قصر هبا عن أبصار املخلوقني و اهللا 
  أعلم 

كسر اخلباء و جوانب الدرع و ما تدىل : اختلف يف الرفرف ما هو ؟ فقيل } خضر  متكئني على رفرف{ : مث قال 
الرفرف شيء إذا استوى عليه صاحبه رفرف به و أهوى به كاملرجاج ميينا و مشاال و : منها الواحدة رفرفة و قيل 

طائر لتحريكه جناحيه يف رفعا و خفضا يتلذذ به مع أنيسته و اشتقاقه على هذا من رف يرف إذا ارتفع و منه رفة ال
اهلواء و رمبا مسي الظليم رفرفا بذلك ألنه يرف جبناحيه مث يعدو و رفرف الطائر أيضا إذا حرك جناحيه حول الشيء 

  يريد أن يقع عليه 
متكئني على فرش بطائنها من { : فالرفرف أعظم خطرا من العرش و ذكر يف األوليني : قال الترمذي احلكيم 

فالرفرف هو مستقر الويل على شيء إذا استوى عليه الويل } متكئني على رفرف خضر { هنا  و قال} إستربق 
  رفرف به أي طار هكذا و هكذا حيث ما يريد كاملرجاح 

حديث املعراج أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ملا بلغ سدرة املنتهى جاءه الرفرف فتناوله من [ و روي لنا 
لعرش فذكر أنه طار يب و خيفضين و يرفعين حىت وقف يب على ريب مث ملا حان األنصراف جربيل و طار به إىل سند ا

و جربيل يبكي و يرفع صوته ] تناوله فطار به خفضا و رفعا يهوي به حىت أدله إىل حربيل صلوات اهللا عليهما 
و القربة كما أن الرباق دابة بالتحميد و الرفرف خادم من اخلدم بني يدي اهللا تعاىل له خواص األمور يف حمل الدنو 

يركبها األنبياء صلوات اهللا عليهم خمصوصة بذلك يف أرضه فهذا الرفرف الذي سخره اهللا ألجل اجلنتني الدانيتني 
هو متكأمها و فرشهما يرفرف بالويل على حافات تلك األهنار و شطوطها حيث شاء إىل خيام أزواجه اخلريات 

  احلسان 
إهنا حسان فما ظنك : ثياب منقوشة تبسط فإذا قال خالق النقوش : و العبقري } ان و عبقري حس{ : مث قال 

قرية من ناحية اليمن فيما بلغنا ينسج فيها بسط منقوشة فذكر اهللا ما خلق يف تلك اجلنتني : بتلك العباقر و العبقري 
أمساءها هنا فبان تفاوت هاتني  من البسط املنقوشة احلسان و الرفرف اخلضر إمنا ذكر هلم من اجلنان ما يعرفون

  اجلنتني 
فكيف يكون : فإذا هو يشري إىل أن هاتني اجلنتني من دوهنما أي أسفل منهما وادون : و قد روي عن بعض السلف 

  نوادر األصول : مع هذه الصفة أدون فحسبته مل يفهم الصفة ذكره يف األصل التاسع و الثمانني من كتاب 
دل على } و من دوهنما جنتان { : مث قال } و ملن خاف مقام ربه جنتان { ىل سبحانه و تعاىل ملا قال اهللا تعا: فصل 

  أن اجلنان أربع ال سبع على ما يأيت بيانه إن شاء اهللا تعاىل 

  باب صغة اجلنة و نعيمها و ما أعد اهللا ألهلها فيها

أعددت لعبادي : ل اهللا تعاىل عز و جل قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقو: عن أيب هريرة قال [ مسلم 
الصاحلني ما ال عني رأت و ال أذن مسعت و ال خطر على قلب بشر ذخرا بله ما أطلعتكم عليه مث قرأ رسول اهللا 

اسم من أمساء : غري و قيل : مبعىن : بله ] } فال تعلم نفس ما أخفي هلم من قرة أعني { صلى اهللا عليه و سلم 
  األفعال مبعىن دع 



أال مشمر للجنة ؟ : ذات يوم ألصحابه : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن أسامة بن زيد قال [ ابن ماجه 
بأن اجلنة ال خطر هلا هي ورب الكعبة نور يتألأل و رحيانة هتتز و قصر مشيد و هنر مطرد و فاكهة كثرية نضيجة و 

حنن املشمرون هلا يا : و نضرة يف دار عالية سليمة هبية قالوا زوجة حسناء مجيلة و حلل كثرية يف مقام أبد يف جدة 
  ] قولوا إن شاء اهللا مث ذكر اجلهاد و حض عليه : رسول اهللا قال 

: اجلنة ما بناؤها ؟ قال : من املاء قلت : قلت يا رسول اهللا مم خلق اخللق ؟ قال : عن أيب هريرة قال [ الترمذي 
ها املسك األذفر و حصباؤها اللؤلؤ و الياقوت و تربتها الزعفران من دخلها ينعم لبنة من فضة و لبنة من ذهب بالط

ذكر احلديث قال ليس إسناده ذلك بالقوي و ليس هو ] ال ييأس و خيلد ال ميوت ال تبلى ثياهبم و ال يفىن شباهبم 
  لى اهللا عليه و سلم عندي مبتصل و قد روي هذا احلديث بإسناد آخر عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب ص

: حدثنا إبراهيم بن معاوية عن سعيد الطائي قال : [ خرجه أبو داود الطيالسي يف سنده قال : قال املؤلف رمحه اهللا 
قلنا يا رسول اهللا ملاذا كنا عندك رقت قلوبنا و كنا من : حدثين أبو املدله موىل أم املؤمنني أنه مسع أبا هريرة يقول 

لو أنكم : ارقناك و مشمنا النساء و األوالد أعجبتنا الدنيا ؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أهل اآلخرة فإذا ف
تكونون إذ فارقتموين كما تكونون عندي لصافتحكم املالئكة بأكفها و لزارتكم يف بيوتكم و لو كنتم ال تذنبون 

لبنة من ذهب و :  أخربنا عن اجلنة ما بناؤها ؟ قال يا رسول اهللا: جلاؤ اهللا بقوم يذنبون كي يستغفروا فيغفر هلم قلنا 
لبنة من فضة و بالطها املسك األذفر و حصباؤمها الدر و الياقوت و تراهبا الزعفران من يدخلها يبقى ال ييأس و 

  ] خيلد ال ميوت و ال تبلى ثيابه و ال يفنىي شبابه 
: ما تربة اجلنة ؟ قال :  عليه و سلم البن صياد قال رسول اهللا صلى اهللا: عن أيب سعيد اخلدري قال [ مسلم 

  ] صدقت : درمكة بيضاء مسك يا أبا القاسم قال 
  ] ما درمكة بيضاء مسك خالص : ابن صياد سأل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن تربة اجلنة فقال [ و عنه أن 

حائط اجلنة لبنة من فضة و لبنة من : ريرة قال ابن املبارك قال أخربنا معمر عن قتادة عن العالء بن يزيد عن أيب ه
  و كنا حندث أن رضاختها اللؤلؤ و تراهبا الزعفران : ذهب و درجها اللؤلؤ و الياقوت قال 

  كل هذا مرفوع حسب ما تقدم يف هذا الباب و يأيت : قلت 

  باب ما جاء يف أهنار اجلنة و جباهلا و ما جاء يف الدنيا منها

مثل اجلنة اليت وعد املتقون فيها أهنار من ماء غري آسن و أهنار من لنب مل يتغري طعمه و أهنار من مخر  {: قال اهللا تعاىل 
  و روي أهنا جتري يف غري أخدود منضبطة بالقدرة } لذة للشاربني و أهنار من عسل مصفى 

] ن حتت تالل أو جبال مسك أهنار يف اجلنة خترج م: عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال [ و يروي 
  ذكره العقيلي 

حدثين كثري بن عبد اهللا بن عمر بن عوف : حدثنا إمساعيل بن أيب إدريس قال : [ و ذكر إمساعيل بن إسحاق قال 
قال رسول اهللا أربعة جبال من جبال اجلنة و أربعة أهنار من أهنار اجلنة و أربعة مالحم من : عن أبيه عن جده قال 

جبل من : جبل من جبال اجلنة و لبنان : جبل أحد حيبنا و حنبه و الطور : ة قيل فمن األجبل ؟ قال مالحم اجلن
بدر و أحد : النيل و الفرات و سيحان و جيحان و املالحم : جبل من جبال اجلنة و األهنار : جبال اجلنة و اجلودي 

  ] و اخلندق و خيرب 
لى اهللا عليه و سلم أول غزوة غزاها األبواء حىت إذا كنا بالروحاء نزل غزونا مع النيب ص: [ و بالسند املذكور قال 



هذا خصيب جبل : اهللا و رسوله أعلم قال : هل تدرون ما اسم هذا اجلبل ؟ قالوا : بعرق الظبية فصلى هبم مث قال 
نة لقد صلى يف هذه سجاسج واد من أودية اجل: للروحاء : من جبال اجلنة اللهم فبارك فيه و بارك ألهله و قال 

هذا املسجد قبلي سبعون نبيا و لقد مر هبا موسى عليه السالم عليه عباءتان قطونيتان على ناقة ورد يف سبعني ألفا 
  احلديث و سيأيت متامه إن شاء اهللا تعاىل ] من بين إسرائيل حىت جاء البيت العتيق 

إن يف اجلنة حبر املاء و حبر اللني و : ه و سلم قال عن حكيم بن معاوية عن أبيه عن النيب صلى اهللا علي[ الترمذي 
هذا حديث صحيح و حكيم بن معاوية هو : أبو عيسى : قال ] حبر العسل و حبر اخلمر مث تنشق األهنار بعد ذلك 

  والد هبز بن حكيم 
رات كل من سيحان و جيحان و النيل و الف: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن أيب هريرة قال [ مسلم 

هنر دجلة هنر باجلنة و هنر الفرات هنر لبنهم و هنر مصر هنر مخرهم و هنر سيحان هنر : أهنار اجلنة و قال كعب 
  ] عسلهم و هذه األهنار األربعة خترج من هنر الكوثر 

ما : ال عن أنس يف حديث اإلسراء فإذا هو يف السماء الدنيا بنهرين يطردان فق[ و ذكر البخاري من طريق شريك 
النيل و الفرات عنصرمها مث مضى يف السماء فإذا هو بنهر آخر عليه قصر من اللؤلؤ و : هذان يا جربيل ؟ قال 

  ] هذا الكوثر الذي خبأ لك ربك : ما هذا جربيل ؟ قال : الزبرجد فضرب بيده فإذا هو مسك أذفر قال 

  يأجوج و مأجوجباب منه و ما جاء يف رفع هذه األهنار آخر الزمان عند خروج 

  و رفع القرآن و العلم 
عن جامع بن سوادة قال حدثنا سعيد [ ذكر أبو جعفر النحاس قرئ على أيب يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن يونس 

بن سابق حدثنا مسلمة بن علي عن مقاتل بن حيان عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
سيحون و هو هنر اهلند و جيحون و هو هنر بلخ و دجلة و : ىل األرض مخسة أهنار أنزل اهللا عز و جل إ: قال 

الفرات و مها هنر العراق و النيل و هو هنر مصر أنزهلا اهللا من عني واحدة من عيون اجلنة يف أسفل درجة من 
نافع للناس يف درجاهتا على جناحي جربيل عليه السالم فاستودعها اجلبال و أجراها يف األرض و جعل فيها م

فإذا كان عند } و أنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه يف األرض { : أصناف معايشهم و ذلك قوله جل ثناؤه 
خروج يأجوج و مأجوج أرسل اهللا جربيل رفع من األرض القرآن و العلم و مجيع األهنار اخلمسة فريفع ذلك إىل 

فإذا رفعت هذه األشياء من األرض فقد أهلها خري } لقادرون و إنا على ذهاب به { : السماء فذلك قوله تعاىل 
  ] الدنيا و الدين 

  رفع القرآن عند خروج يأجوج و مأجوج فيه نظر و سيأيت بيانه آخر الكتاب إن شاء اهللا تعاىل : قلت 
تكرهوا ال : مد الفرات على عهد ابن مسعود فكره الناس مده فقال ابن مسعود : و روي عن املسعودي أنه قال 

مده فإنه سيأيت زمان يلتمس فيه طست مملوء من ماء فال يوجد و ذلك حني يرجع كل ماء إىل عنصره فيكون بقية 
  املاء و العيون بالشام و سيأيت بيان هذا إن شاء اهللا تعاىل 

  باب من أين تفجر أهنار اجلنة ؟

من آمن باهللا و رسوله و أقام الصالة و صام :  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم: عن أيب هريرة قال [ البخاري 
: رمضان كان حقا على اهللا أن يدخله اجلنة هاجر يف سبيل اهللا أو جلس يف أرضه اليت ولد فيها قالوا يا رسول اهللا 



اء و أفال نبشر الناس ؟ قال إن يف اجلنة مائة درجة أعدها اهللا للمجاهدين يف سبيل اهللا ما بني الدرجتني كما بني السم
األرض فإذا سألتم اهللا فاسألوه الفردوس فإنه أوسط اجلنة و أعلى اجلنة و فوقه عرش الرمحن و منه تفجر أهنار اجلنة 

 [  
  خرجه ابن ماجه أيضا و غريه 

الفردوس ربوة اجلنة و : فإنه أوسط اجلنة يريد يف االرتفاع و قال قتادة : معىن قوله : و قال أبو حامت البسيت 
  أعالها و أفضلها و أرفعها أوسطها و 
إن الفردوس اسم يشمل مجيع اجلنة كما أن جهنم اسم جلميع النريان كلها ألن اهللا تعاىل مدح يف أول : و قد قيل 

مث أعاد ذكرهم } الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون * هم الوارثون { : سورة املؤمنني أقواما وصفهم مث قال 
فعلمنا أن الفردوس جنات ال جنة واحدة قاله وهب بن } أولئك يف جنات مكرمون  {: يف سورة املعارج فقال 

  منبه 

  باب ما جاء أن اخلمر شراب أهل اجلنة و من شربه يف الدنيا مل يشربه يف

  اآلخرة و يف لباس أهل اجلنة و آنيتهم 
ر يف الدنيا مل يلبسه يف اآلخرة و من لبس احلري: عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال [ النسائي 

من شرب اخلمر يف الدنيا مل يشربه يف اآلخرة و من شرب يف آنية الذهب و الفضة مل يشرب هبا يف اآلخرة مث قال 
  ] لباس أهل اجلنة و شراب أهل اجلنة و آنية أهل اجلنة : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

اهللا عليه و سلم بني األشياء الثالثة و أنه حيرمها يف اآلخرة فهل حيرمها قد سوى النيب صلى : إن قال قائل : قلت 
من شرب اخلمر يف الدنيا مث مل يتب : [ إذا مل يتب منها لقوله عليه الصالة و السالم ! نعم : إذا دخل اجلنة ؟ قلنا 

و سلم و كذلك البس عن نافع عن ابن عمر عن النيب صلى اهللا عليه [ خرجه مالك ] منها حرمها يف اآلخرة 
احلرير و من أكل يف آنية الذهب و الفضة أو شرب فيها الستعجاله ما أخر اهللا له يف اآلخرة و ارتكاب ما حرم اهللا 

  ] عليه يف الدنيا 
حدثنا هشام عن قتادة عن داود السراج عن أيب سعيد اخلدري : [ و قد روى أبو داود الطيالسي يف مسنده قال 

من لبس احلرير يف الدنيا مل يلبسه يف اآلخرة و إن دخل اجلنة لبسه : هللا صلى اهللا عليه و سلم قال رسول ا: قال 
و هذا نص صريح و إسناد صحيح فإن كان و إن دخل اجلنة لبسه أهل اجلنة و مل يلبسه ] أهل اجلنة و مل يلبسه هو 

ن قول الراوي على ما ذكر أنه موقوف فهو من قوله النيب صلى اهللا عليه و سلم فهو الغاية يف البيان و إن كان م
  أعلم باملقال و أقعد باحلال و مثله ال يقال من جهة الرأي و سيأيت هلذا الباب مزيد بيان 

  باب ما جاء يف أشجار اجلنة و يف مثارها و ما يشبه مثر اجلنة يف الدنيا

عليه و سلم يقول اهللا عز و جل أعدت قال رسول اهللا صلى اهللا : عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال [ الترمذي 
فال تعلم نفس ما { لعبادي الصاحلني ما ال عني رأت و ال أذن مسعت و ال خطر على قلب بشر اقرأوا إن شئتم 

و ظل { و يف اجلنة سجرة يسري الراكب يف ظلها مائة عام ال يقطعها و اقرأوا إن شئتم } أخفي هلم من قرة أعني 
فمن زحزح عن النار و أدخل اجلنة { اجلنة خري من الدنيا و ما فيها و اقرأوا إن شئتم و موضع سوط يف } ممدود 

  هذا حديث حسن صحيح : قال أبو عيسى ] } فقد فاز و ما احلياة الدنيا إال متاع الغرور 



سبعني أو  إن اجلنة شجرة يسري الراكب يف ظلها: عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال [ ابن املبارك 
يف : و أخربنا ابن أيب خلدة عن زياد موىل بين خمزوم مسع أبا هريرة يقول : قال ] قال مائة سنة و هي شجرة اخللد 

صدق و : فبلغ ذلك كعبا فقال } و ظل ممدود { اجلنة شجرة يسري الراكب يف ظلها مائة سنة و اقرأوا إن شئتم 
و الفرقان على حممد صلى اهللا عليه و سلم لو أن رجال ركب حقة الذي أنزل التوراة على لسان موسى بن عمران 

أو جذعة مث دار يف أصل تلك الشجرة و ما يبلغها حىت يسقط هرما إن اهللا تعاىل غرسها بيده و نفخ فيها من روحه 
  و إن أفنائها ملن وراء سور اجلنة و ما يف اجلنة هنر إال و خيرج من أصل تلك الشجرة 

اء بنت أيب بكر قالت مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول ـ و ذكر هلا سدرة املنتهى عن أمس[ الترمذي 
يسري الراكب يف ظل الفنن منها مائة سنة أو يستظل بظلها مائة راكب ـ شك حيىي ـ فيها فراش الذهب : ـ قال 

  هذا حديث حسن صحيح : قال أبو عيسى ] ـ كأن مثرها القالل 
ملا رفعت يل سدرة : أخربنا معمر عن قتادة عن أنس أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : [ قال  و ذكر عبد الرزاق

املنتهى يف السماء السابعة نبقها مثل قالل هجر و ورقها مثل آذان الفيلة خيرج من ساقها هنران ظاهران و هنران 
  ] ما الظاهران فالنيل و الفرات أما الباطنان ففي اجلنة و أ: يا جربيل ما هذه ؟ قال : باطنان قلت 

حدثنا أبو بكر النيسابوري : نبقها مثل قالل هجر أخرجه الدارقطين يف سننه قال : كله لفظ مسلم إال قوله : قلت 
  حدثنا عبد الرزاق فذكره : حدثنا حممد بن حيىي قال 
قال رسول اهللا : عصعة قال حدثنا أنس بن مالك عن مالك ابن ص: من حديث قتادة قال [ و خرج البخاري أيضا 
و رفعت يل سدرة املنتهى فإذا نبقها كأنه قالل هجر و : احلديث حديث اإلسراء و فيه : صلى اهللا عليه و سلم 

  وذكر احلديث ] هنران ظاهران و هنران باطنان : ورقها كأنه آذان الفيلة و يف أصلها أربعة أهنار 
صربها أعالها و كذلك صرب كل شيء أعاله و : جلنة قال أبو عبيدة صرب ا: و يف حديث ابن مسعود سدرة املنتهى 

  أصبار : اجلمع 
  : قال النمر بن تولب يصف روضة 

  ) و طفاء متلؤها إىل أصبارها ... غرست و باكرها الربيع ندمية ( 
جبذ و : الوا صرب و بصر كما ق: الصرب جانب الشيء لغتان : يعين إىل أعاليها و هي مجاعة للصرب و قال األمحر 

  ـ و قول أيب عبيدة أعجب ـ إىل أن يكون يف أعالها من أن يكون يف جانبها : جذب و قال أبو عبيد 
إنه : كان أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم يقولون : حدثنا صفوان عن سليم بن عامر قال : [ ابن املبارك قال 

لقد ذكر اهللا يف القرآن شجرة مؤذية و ما : قال يا رسول اهللا أقبل أعرايب يوما ف: لتنفعنا األعراب و مسائلهم قال 
السدر فإن له : و ما هي ؟ قال : كنت أرى يف اجلنة شجرة تؤذي صاحبها ؟ قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

خضد شوكه } يف سدر خمضود { أو ليس يقول اهللا تعاىل : شوكا مؤذيا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
فجعل مكان كل شوكة مثرة فإهنا تنبت مثرا تفتق الثمر منها على إثنني و سبعني لونا و طعام ما فيه لون يشبه اآلخر 

  قاله أبو حممد عبد احلق ] و يروى التمر بالتاء باثنني فيها كلها 
: عبد السلمي قال أخربنا معمر عن حيىي بن أيب كثري عن عمرو بن يزيد البكايل عن عتبة بن [ و ذكر عبد الرزاق 

نعم فيها : جاء أعرايب إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فسأله عن اجلنة و ذكر له احلوض فقال فيها فاكهة ؟ قال 
ال يشبهه شيء من شجر أرضك أتيت الشام ؟ : شجرة تدعى طوىب قال يا رسول اهللا أي شجر أرضنا يشبهه ؟ قال 

يفرش أعالها قال يا رسول اهللا فما أعظم أصلها ؟ قال لو ارحتلت هنالك شجرة تدعى اجلوزة تنبت على ساق و 



فما عظم : قال ! نعم : جذعة من إبل أهلك ما أحاطت بأصلها حىت تنكسر قوهتا هرما قال فهل فيها عنب ؟ قال 
أبواك و  أما أعمد: فما عظم احلبة منها ؟ قال : مسرية الغراب شهرا ال يقع و ال يفتر قال : العنقود منها ؟ قال 

إن تلك احلبة لتشبعين و : افروا لنا منها دلوا فقال يا رسول اهللا : أهلك إىل جذعة فذحبوها و سلخ إهاهبا ؟ فقال 
  ذكره أبو عمر يف التمهيد بإسناده و هو إسناد صحيح ] نعم و عامة عشريتك : أهل بييت ؟ قال 
رسول اهللا رأيناك تناولت يف مقامك شيئا مث من حديث ابن عباس يف صالة الكسوف قالوا يا [ و ذكر مسلم 

] إين رأيت اجلنة فتناولت منها عنقودا و لو أخذته ألكلتم منها ما بقيت يف الدنيا : رأيناك تكعكعت ؟ فقال 
  : الضعيف العاجر قال الشاعر : كع يكع كعوعا تأخر و الكع : تكعكعت معناه تأخرت يقال منه 

  ) إذا بعض من ال قى اخلطوب تكعكعا .. .و لكين أمضي على ذاك مقدما ( 
خنل اجلنة نضيد من أصلها إىل فرعها و : حدثنا املسعودي عن عمرو بن مرة عن أيب عبيدة قال : و ذكر ابن املبارك 

مثرها كأمثال القالل كلما نزعت مثرة عادت مكاهنا أخرى و إن ماءها ليجري يف غري أخدود و العنقود اثنا عشر 
  مسروق : من حدثك هبذا ؟ قال : على الشيخ فقال ذراعا مث أتى 

ليس منها دار إال ! طوىب شجرة يف اجلنة : و ذكر ابن وهب من حديث شهر بن حوشب عن أيب أمامة الباهلي قال 
  فيها غصن منها و ال طري حسن إال و هو فيها و ال مثرة إال و هي فيها 

ليس يف الدنيا من مثارها شيء : مسعت مالك بن أنس يقول : ل و ذكر اخلطيب أبو بكر أمحد عن إبراهيم بن نوح قا
  و إننا جند املوز يف الشتاء و الصيف } أكلها دائم و ظلها { : يشبه مثار اجلنة إال املوز ألن اهللا تعاىل يقول 

أهدى للنيب  :حدثين الثقة عن أيب ذر قال : عن حيىي بن أيب كثري قال [ و ذكر الثعليب بإسناده من حديث األوزاعي 
: كلوا فلو قلت إن فاكهة نزلت من السماء قلت : صلى اهللا عليه و سلم طبق من تني فأكل منه و قال ألصحابه 

  ذكره القشريي أبو نصر و هذا أمت ] هذه ألن فاكهة اجلنة بال عجم فكلوها فإهنا تقطع البواسري و تنفع من النقرس 
يب احلسن علي بن خلف الكويف أيب شيخنا أيب القاسم عبد اهللا و حدث و رأيت خبط الفقيه اإلمام احملدث أ: قلت 

حديثا عليه مساع مجاعة على أيب الفرج حممد بن أيب حامت حممود بن أيب احلسن القزويين يف ربيع األول سنة مثان و 
: أربعمائة قال  حدثنا أبو جعفر حممد بن زيد اجلعفري يف شوال سنة مثان و ثالثني و: [ تسعني و أربعمائة قال 

حدثنا عقيل بن مسرة حدثنا علي ابن محاد الغازي حدثنا عباس : حدثنا حيىي بن احلسني احلسيين قال : حدثنا أيب قال 
قال : حدثنا أبو بكر بن عياش عن أيب إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي اهللا عنه قال : ابن أمحد قال 

ي فكهوا بالبطيخ و عظموه فإن ماءه من اجلنة و حالوته من حالوة اجلنة و يا عل: رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
ما من عبد أكل منها لقمة إال أدخل اهللا جوفه سبعني دواء و أخرج منه سبعني داء و كتب اهللا له بكل لقمة عشر 

أنبتنا عليه و { حسنات و حما عنه عشر سيئات و رفع له عشر درجات مث تال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  الدباء و البطيخ من اجلنة : قال ] } شجرة من يقطني 

  باب يف كسوة اجلنة و كسوة أهلها

  } و لباسهم فيها حرير { و قال } و يلبسون ثيابا خضرا من سندس و إستربق { قال اهللا تعاىل 
أهدى لرسول اهللا : قال  حدثنا أبو األحوص عن أيب إسحاق عن الرباء ابن عازب: [ و ذكر ابن هناد السري قال 

نعم يا رسول : سرقة من حرير فجعلوا يتداولوهنا بينهم فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أتعجبون منها ؟ قالوا 
و حدثنا قبيصة عن : [ قال هناد بن السري ] والدي نفسي بيده ملناديل سعد بن معاذ يف اجلنة خري منها : اهللا قال 



بن عبد الرمحن بن عمرو بن سعد بن معاذ أن عطادر بن حاجب أهدى لرسول اهللا صلى  محاد بن سلمة عن حممد
اهللا عليه و سلم ثوبا من ديباج كساه إياه كسرى فاجتمع إليه الناس فجعلوا يلمسونه و يعجبون و يقولون يا 

سعد بن معاذ يف اجلنة  فو الذي نفسي بيده ملناديل! ما تعجبون : أنزل عليك هذا من السماء ؟ فقال : رسول اهللا 
  ] خري من هذا يا غالم إذهب هبذا إىل أيب جهم و جئنا بأنبجانيته 

  باب ما جاء أن شجر اجلنة و مثارها تنفتق عن ثياب اجلنة و خيلها و جنبها

يف اجلنة شجرة يقال هلا : ابن املبارك أخربنا معمر عن األشعث بن عبد اهللا عن شهر بن حوشب عن أيب هريرة قال 
تفتقي لعبدي ما شاء فتنفتق له عن فرس بسرجه و جلامه و هيأته كما يشاء و تنفتق له عن : طوىب يقول اهللا تعاىل 

  الراحلة برحلها و زمامها و هيأهتا كما يشاء عن النجائب و الثياب 
إذ جاء رجل فقال بينما حنن عند رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص قال [ النسائي 

مم تضحكون ؟ : أخربنا عن ثياب أهل اجلنة أخلقا ختلق أو نسجا تنسج ؟ فضحك بعض القوم فقال : يا رسول اهللا 
أين السائل عن ثياب اجلنة ؟ : إن جاهال يسأل عاملا فيجلس يسريا أو قليال فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  و اهللا أعلم ] ال بل تنفتق عنها مثر اجلنة قاهلا ثالثا : ها هو ذا يا رسول اهللا قال : فقالوا 

  باب ليس يف اجلنة شجرة إال و ساقها من ذهب

] ما يف اجلنة شجرة إال و ساقها من ذهب : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن أيب هريرة قال [ الترمذي 
  عد هذا إن شاء اهللا تعاىل قال حديث حسن غريب و سيأيت هلذا مزيد بيان آنفا يف الباب ب

  باب ما جاء يف خنيل اجلنة و مثرها و خريها

خنل اجلنة جذوعها زمرد أخضر و : ابن املبارك قال أخربنا سفيان عن محاد بن سعيد بن جبري عن ابن عباس قال 
ء أشد بياضا من كرمها ذهب أمحر و سعفها كسوة ألهل اجلنة منها مقطعاهتم و حللهم و مترها أمثال القالل و الدال

  اللنب و أحلى من العسل و ألني من الزبد ليس فيها عجم 
أي : قال رجل يا رسول اهللا هل يف اجلنة من خنل فإين أحب النخل ؟ قال : و حدثنا ابن زيد قال : [ ابن وهب قال 

امرؤ و الذي نفسي بيده هلا جذوع من ذهب و كرانيف من ذهب و جريد من ذهب و سعف كأحسن حلل يراها 
من العاملني و عراجني من ذهب و مشاريخ و كرانيف من ذهب و أقماع من ذهب و مثارها كالقالل و ألني من الزبد 

  ] و أحلى حالوة من العسل 
عن جرير بن عبد اهللا البجلي عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه أخذ عودا بيده [ و ذكر أبو الفرج بن اجلوزي 

أصوهلا اللؤلؤ و : يف اجلنة مثل هذا العود مل جتده قال فقلت فأين النخل و الشجر ؟ قال يا جرير لو طلبت : فقال 
  ] الذهب و أعالها الثمر 

  باب يف الزرع يف اجلنة



كان يوما حيدث و عنده رجل من أهل البادية أن : عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم [ البخاري 
و لكين أحب أن أزرع فأسرع ! بلى : أو لست فيما شئت قال : به يف الزرع فقال له رجال من أهل اجلنة استأذن ر

دونك يا ابن آدم فإنه ال : و بذر فبادر الطرف نباته و استواؤه و استحصاده و تكويره أمثال اجلبال فيقول اهللا 
أصحاب زرع فأما حنن فلنسا ال جتد هذا إال قرشيا أو أنصاريا فإهنم : يشبعك شيء فقال األعرايب يا رسول اهللا 

  ] بأصحاب زرع فضحك رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  باب ما جاء يف أبواب اجلنة و كم هي ؟ و ملن هي ؟ و يف تسميتها و سعتها

هذه واو الثمانية فللجنة مثانية : قال مجاعة من أهل العلم } حىت إذا جاؤوها وفتحت أبواهبا { : قال اهللا تعاىل 
: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء مث يقول : [ استدلوا بقوله عليه الصالة و السالم أبواب و 

] أشهد أن ال إله إال اهللا و أشهد أن حممدا عبده و رسوله إال فتحت له أبواب اجلنة الثمانية يدخل من أيها شاء 
  رواه عمر بن اخلطاب خرجه مسلم 

عن أيب هريرة [ عض العلماء كما جاء يف حديث املوطأ و صحيح البخاري و مسلم و جاء يف تعيني هذه األبواب لب
من أنفق زوجني يف سبيل اهللا نودي يف اجلنة يا عبد اهللا هذا خري فمن : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

كان من أهل  كان من أهل الصالة دعي من باب الصالة و من كان من أهل اجلهاد دعي من باب اجلهاد و من
يا رسول اهللا ما على : الصدقة دعي من باب الصدقة و من كان من أهل الصيام دعي من باب الريان فقال أبو بكر 

  ] و أرجو أن تكون منهم ! نعم : أحد يدعى من هذه األبواب من ضرورة فهل يدعى أحد من هذه األبواب ؟ قال 
باب : بواب اجلنة أربعة و زاد غريه بقية الثمانية فذكر منها ذكر مسلم يف هذا احلديث من أ: قال القاضي عياض 

  التوبة و باب الكاظمني الغيظ و باب الراضني و الباب األمين الذي يدخل منه من ال حساب عليه 
فذكر الترمذي احلكيم أبو عبد اهللا أبواب اجلنة يف نوادر األصول فذكر باب حممد صلى اهللا عليه و سلم و : قلت 

الرمحة و هو باب التوبة فهو منذ خلقه اهللا مفتوح ال يغلق فإذا طلعت الشمس من مغرهبا أغلق فلم يفتح هو باب 
إىل يوم القيامة و سائر األبواب مقسومة على أعمال الرب فباب منها للصالة و باب للصوم و باب للزكاة و الصدقة 

احلج و باب العمرة و باب الصلة فعلى هذا  و باب للحج و باب للجهاد و باب للصلة و باب للعمرة فزاد باب
  أبواب اجلنة أحد عشر بابا 

إن يف اجلنة بابا يقال له باب : عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال [ و قد ذكر اآلجري أبو احلسن 
] بكم فادخلوه الضحى فإذا كان يوم القيامة ينادي مناد أين الذين كانوا يداومون على صالة الضحى ؟ هذا با
عن سامل بن عبد [ ذكره يف كتاب النصيحة و ال يبعد أن يكون لنا ثالث عشر على ما ذكره أبو عيسى الترمذي 

باب أميت الذين يدخلون منه اجلنة عرضه مسرية الراكب : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : اهللا عن أبيه قال 
سألت حممدا يعين البخاري عن هذا : قال الترمذي ] كاد مناكبهم تزول اجملد ثالثا مث إهنم ليضغطون بعليه حىت ت

  احلديث فلم يعرفه قال خلالد بن أيب بكر مناكري عن سامل بن عبد اهللا 
فقوله باب أميت يدل على أنه لسائر أمته فمن مل يغلب عليه عمل يدعى به و على هذا يكون ثالث عشر و : قلت 

  دم أن أكثر أهل اجلنة البله فاهللا أعلم هلذا يدخلون مزدمحني و قد تق
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و : حديث عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قال [ و مما يدلة على أهنا أكثر من مثانية 

سلم من توضأ فأسبغ الوضوء مث قال أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له و أشهد أن حممدا عبده و رسوله 



  ] سه أو قلبه شك أيهما قال فتح له من أبواب اجلنة مثانية أبواب يوم القيامة يدخل من أيها شاء صادقا من نف
خرجه الترمذي و غريه قال أبو عمر بن عبد الرب يف كتاب التمهيد هكذا قال فتح له من أبواب اجلنة و ذكر أبو 

ذكر من فعلى هذا أبواب اجلنة مثانية كما داود و النسائي و ابن سنجر فتحت له أبواب اجلنة الثمانية ليس فيها 
  قالوا 
قد ذكرنا أهنا أكثر من مثانية و باهللا توفيقنا و أما كون الواو يف و فتحت أبواهبا واو الثمانية و أن أبواب : قلت 

امللك هو اهللا الذي ال إله إال هو { اجلنة كذلك مثانية أبواب فقد جاء ما يدل على أهنا ليست كذلك يف قوله تعاىل 
فخلو املتكرب و هو ثامن اسم من الواو يدل على بطالن ذلك } القدوس السالم املؤمن املهيمن العزيز اجلبار املتكرب 

  القول و تضعيفه و قد بيناه يف سورة براءة و الكهف من كتاب جامع أحكام القرآن و احلمد هللا 
و كان أمريا على البصرة فحمد اهللا و أثىن عليه خطبنا عتبة بن غزوان : و قد خرج مسلم عن خالد بن عمري قال 

و لقد ذكر لنا أن ما بني املصراعني من مصاريع اجلنة مسرية أربعني سنة و : و ذكر احلديث على ما تقدم و فيه 
  ليأتني عليه يوم و هو كظيظ من الزحام احلديث 

صراعني من مصاريع اجلنة لكما بني عن أنس يف حديث الشفاعة و الذي نفس حممد بيده إن ما بني امل[ و خرج 
: عن سهل بن سعد أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال [ و خرج ] مكة و هجر أو كما بني مكة و بصرى 

ليدخلن اجلنة من أميت سبعون ألفا و أو سبعمائة ألف ال يدري أبو حازم أيهما قال متماسكون آخذ بعضهم بعضا ال 
فهذه األحاديث مع صحتها تدل على ] و وجوههم على صورة القمر ليلة البدر يدخل أوهلم حىت يدخل آخرهم 

  أهنا أكثر من الثمانية إذ هي غري ما تقدم فيحصل منها و احلمد هللا على هذا ستة عشر بابا 
: [ و قد ذكر اإلمام أبو القاسم عبد الكرمي القشريي يف كتاب التحبري و قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

خللق احلسن طوق من رضوان اهللا عز و جل يف عنق صاحبه و الطوق مشدود إىل سلسلة من الرمحة و السلسلة ا
مشدودة إىل حلقة من باب اجلنة حيث ما ذهب اخللق احلسن جرته السلسلة إىل نفسها تدخله من ذلك باب إىل 

ىل سلسلة من عذاب اهللا و السلسلة طوق من سخط اهللا يف عنق صاحبه و الطوق مشدود إ: اجلنة و اخللق السوء 
و ] مشدودة من باب النار حيث ما ذهب اخللق السوء جرته السلسلة إىل نفسها تدخله من ذلك الباب إىل النار 

من حديث ابن عباس عن النيب صلى اهللا عليه و سلم عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال [ ذكر صاحب الفردوس 
  ]  يدخل منه إال من فرح الصبيان للجنة باب يقال له الفرح ال: 

دينارين درمهني ثوبني : يعين إثنني من كل شيء : من أنفق زوجني يف سبيل اهللا قال احلسن البصري : قوله : فصل 
يريد شيئني دينارا و درمها درمها و ثوبا خفا و جلاما و حنو هذا و قال الباجي حيتمل أن يريد بذلك : خفني و قيل 

   أو صيام يومني العمل من صالتني
عن أيب [ و ذكر اآلجري : و األول من التفسري أوىل ألنه مروي عن النيب املصطفى صلى اهللا عليه و سلم : قلت 

من أنفق زوجني يف سبيل اهللا ابتدرته حجبة اجلنة مث قال صلى اهللا : ذر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
و أما ما جاء من سعة أبواب اجلنة فيحتمل أن يكون بعضها سعته كذا ] علني بعريين درمهني قوسني ن: عليه و سلم 

  و بعضها سعته كذا كما ورد يف األخبار فال تعارض و احلمد هللا 
  باب منه 

إن يف اجلنة بابا يقال له : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن سهل بن سعد قال [ روى البخاري و مسلم 
  ] لصائمون فيدخلون منه فإذا دخل آخرهم أغلق فلم يدخل منه أحد الريان يدخل منه ا



  و هكذا و اهللا أعلم سائر األبواب املختصة باألعمال : قلت 
ذلك الدعاء دعاء تنويه و إكرام و : إن من الناس من يدعى من مجيع األبواب فقيل : و جاء يف حديث أيب هريرة 

  عها و نيله ذلك مث يدخل من الباب الذي غلب عليه العمل إعظام ثواب العاملني تلك األعمال إذ قد مج
من أصبح منكم اليوم صائما ؟ : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن أيب هريرة قال [ و يف صحيح مسلم 

بو فمن أطعم منكم اليوم مسكينا ؟ قال أ: أنا قال : أنا فمن تيع منكم اليوم جنازة ؟ قال أبو بكر : قال أبو بكر 
ما اجتمعن : أنا قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : فمن عاد منكم اليوم مريضا ؟ قال أبو بكر : أنا قال : بكر 

  ] يف امرئ إالدخل اجلنة 
  باب منه 

حدثنا جعفر بن الرزبري احلنفي عن القاسم موىل يزيد بن معاوية عن أيب : [ خرج أبو داود الطيالسي يف مسنده قال 
انطلق برجل إىل باب اجلنة فرفع رأسه فإذا على باب اجلنة : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : ل أمامة قا

مكتوب الصدقة بعشر أمثاهلا و القرض الواحد بثمانية عشر ألن صاحب القرض ال يأتيك إال و هو حمتاج و الصدقة 
  ] رمبا وضعت يف يدي غين 

عبيد اهللا بن عبد الكرمي حدثنا هشام بن خالد حدثنا خالد بن يزيد أيب حدثنا : [ خرجه ابن ماجة يف السنن قال 
رأيت ليلة أسري يب على باب اجلنة : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : مالك عن أبيه عن أنس بن مالك قال 

؟ قال ألن ما بال القرض أكثر من الصدقة : مكتوب الصدقة بعشر أمثاهلا و القرض بثمانية عشر فقلت جلبريل 
  ] السائل يسأل و عنده و املستقرض ال يستقرض إال من حاجة 

  باب ما جاء يف درج اجلنة و ما حيصلها للمؤمن

: مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول : عن عطاء بن يسار عن معاذ بن جبل قال [ الترمذي رمحه اهللا 
ض و إن أعالها الفردوس و أوسطها الفردوس و إن العرش اجلنة مائة درجة كل درجة منها ما بني السماء و األر

عطاء هذا مل يدرك معاذ بن : قال الترمذي ] على الفردوس منها تفجر أهنار اجلنة فإذا سألتم اهللا فاسألوه الفردوس 
  جبل 
  قد خرجه البخاري من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه كما تقدم فهو صحيح متصل : قلت 

أخربين عبد الرمحن بن زياد بن أنعم أنه مسع عتبة بن عبيد الضيب يذكر عمن حدثه أن : [  و ذكر ابن وهب قال
مائة درجة ما بني كل : كم يف اجلنة من درجة ؟ قال : رجال أتى النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال يا رسول اهللا 

سررها و مغاليقها من فضة و الدرجة  درجتني كما بني السماء و األرض أول درجة منها دورها و بيوهتا و أبواهبا و
الثانية دورها و بيوهتا و أبواهبا و سررها و مغاليقها من ذهب و الدرجة الثالثة دورها و بيوهتا و أبواهبا و سررها و 

  ] مغاليقها من ياقوت و لؤلؤ و زبرجد و سبع و تسعون درجة ال يعلم ما هي إال اهللا 
إن اجلنة مائة درجة لو أن العاملني اجتمعوا : لنيب صلى اهللا عليه و سلم قال عن أيب سعيد اخلدري عن ا[ الترمذي 

  هذا حديث غريب : قال ] يف إحداهن لوسعتهم 
يقال لصاحب القرآن : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه قال [ ابن ماجه 

  ] بكل آية درجة حىت يقرأ آخر شيء معه إذا دخل اجلنة اقرأ و اصعد فيقرأ و يصعد 
يقال لصاحب القرآن اقرأ و : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن عبد اهللا بن عمر قال [ و خرجه أبو داود 



  ] ارتق و رتل يف الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها 
عن ابن [ بار يف اللح من األخبار و اآلثار و ذكر أبو حفص عمر بن عبد اجمليد القرشي امليانشي يف كتاب االخت

درج اجلنة على عدد آي القرآن لكل آية درجة فتلك ستة آالف و : عباس عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 
مائتا آية و ستة عشر آية بني كل درجتني مقدار ما بني السماء و األرض و ينتهى به إىل أعلى عليني هلا سبعون ألف 

إن عدد آي القرآن على عدد درج : و قالت عائشة رضي اهللا عنها ] تة تضيء مسرية أيام و ليايل ركن وهي ياقو
  اجلنة فليس أحد دخل اجلنة أفضل ممن قرأ القرآن ذكره مكى رمحه اهللا 

ا فيه محلة القرآن وقراؤه هم العاملون بأحكامه و حبالله و حرامه و العاملون مب: قال علماؤنا رمحة اهللا عليهم : فصل 
قد يقرأ القرآن من ال خري فيه و قد تقدم حديث العباس بن عبد املطلب يف أبواب النار و حديث أيب : و قال مالك 

  هريرة فيمن تعلم العلم و قرأ القرآن عجبا و رياء ما فيه ملن كفاية ملن تدبر 
من : اهللا صلى اهللا عليه و سلم  قال رسول: حدثنا أنس بن مالك قال : [ و روى أبو هدبة إبراهيم بن هدبة قال 

تعلم القرآن و علمه و مل يأخذ مبا فيه و حرفه كان عليه شهيدا و دليال إىل جهنم و من تعلم القرآن و أخذ مبا فيه 
  ] كان له شهيدا و دليال إىل اجلنة 

و املؤمن الذي ال  مثل املؤمن الذي يقرأ القرآن و يعمل به كألترجة طعمها طيب و رحيها طيب: [ و يف البخاري 
و ذكر احلديث و قد أشبعنا القول فيه يف قارئ القرآن ] يقرأ القرآن و يعمل به كالثمرة طعمها طيب و ال ريح هلا 
جامع أحكام القرآن ما فيه كفاية و احلمد هللا و قد : و أحكامه يف كتاب التذكار يف فضل األذكار و يف مقدمة 

ها اهللا للمجاهدين يف سبيله فاجلهاد حيصل مائة درجة و قراءة القرآن حتصل مجيع أن يف اجلنة مائة درجة أعد: تقدم 
  الدرجات و اهللا املستعان على ذلك و اإلخالص فيه مبنه و فضله 

  باب ما جاء يف غرف اجلنة و ملن هي ؟

 من آمن و عمل إال{ : اآلية و قال } لكن الذين اتقوا رهبم هلم غرف من فوقها غرف مبنية { : قال اهللا تعاىل 
  } أولئك جيزون الغرفة مبا صربوا { : و قال } صاحلا فأولئك هلم جزاء الضعف مبا عملوا و هم يف الغرفات آمنون 

إن أهل اجلنة ليتراءون أهل الغرف : عن سهل بن سعد أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال [ و روى مسلم 
: ر يف األفق من املشرق أو املغرب لتفاضل ما بينهم قالوا يا رسول اهللا من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغائ

  ] بلى و الذي نفسي بيده رجال آمنوا باهللا و صدقوا املرسلني : تلك منازل األنبياء ال يبلغها غريهم ؟ قال 
ل بن سعد حدثنا سليمان بن عمرو عن أيب حازم عن سه: [ و خرج الترمذي احلكيم أخربنا صاحل بن حممد قال 
هم يف الغرفات { و قوله } أولئك جيزون الغرفة مبا صربوا { عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف قوله تعاىل 

الغرفة من ياقوتة محراء أو زبرجدة خضراء أو درة بيضاء ليس فيها فصم و ال وصل و إن أهل اجلنة : قال } آمنون 
  ] لشرقي أو الغريب يف أفق السماء و إن أبا بكر و عمر منهم و أنعما ليتراءون الغرفة منها كما تتراءون الكوكب ا

حدثنا خلف بن خليفة عن محيد : و حدثنا صاحل بن عبد اهللا و قتيبة بن سعيد و علي بن حجر قالوا : [ قال 
تحابني يف إن امل: األعرج عن عبد اهللا بن احلارث عن عبد اهللا بن مسعود عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

اهللا تعاىل لعلى عمود من ياقوتة محراء يف رأس العمود سبعون ألف غرفة يضيء حسنهم أهل اجلنة كما تضيء 
انطلقوا بنا حىت ننظر إىل املتحابني يف اهللا عز و جل فإذا أشرفوا : الشمس أهل الدنيا يقول أهل اجلنة بعضهم لبعض 
أهل الدنيا عليهم ثياب خضر من سندس مكتوب على جباههم  عليهم أضاء حسنهم أهل اجلنة كما تضيء الشمس



  ] هؤالء املتحابون يف اهللا عز و جل 
إن أهل عليني لينظرون إىل : من حديث عمران بن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال [ و ذكر الثعليب 

ذا النور ؟ فيقال أشرف رجل من اجلنة فإذا أشرف رجل من أهل عليني أشرقت اجلنة لضياء وجهه فيقولون ما ه
  ] أهل عليني األبرار أهل الطاعة و الصدق 

إن أهل الغرف ليتراءون عليني كما : و روى أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال [ 
   و ذكره الثعليب] تتراءون الكوكب الدري يف أفق السماء و إن أبا بكر و عمر منهم و أنعما 

إن يف اجلنة لغرفا يرى ظهورها من : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن علي رضي اهللا عنه قال [ الترمذي 
ملن أطاب الكالم و أطعم الطعام و : ملن هي يا رسول اهللا ؟ قال : بطوهنا وبطوهنا من ظهورها فقام إلبه أعرايب فقال 

  ]  أدام الصيام و صلى هللا بالليل و الناس نيام
خرج : من حديث حممد واسع عن احلسن عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما قال [ و ذكر أبو نعيم احلافظ 

أال أخربكم بغرف اجلنة ؟ غرفا من ألوان اجلواهر يرى : علينا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ذات يوم فقال 
ثواب و الكرامات ما ال أذن مسعت و ال عني رأت فقلنا ظاهرها من باطنها و باطنها من ظاهرها فيها من النعيم و ال

ملن أفشى السالم و أدام الصيام و أطعم الطعام و صلى و الناس : بأبينا أنت و أمنا يا رسول اهللا ملن تلك ؟ فقال : 
ذلك من أميت تطيق ذلك و سأخربكم من يطيق : بأبينا أنت و أمنا يا رسول اهللا ومن يطيق ذلك ؟ فقال : نيام فقلنا 

لقى أخاه املسلم فسلم عليه فقد أفشى السالم و من أطعم أهله و عياله من الطعام حىت يشبعم فقد أطعم الطعام و 
من صام رمضان و من كل شهر ثالثة أيام فقد أدام الصيام و من صلى العشاء األخرية يف مجاعة فقد صلى والناس 

أن هذه الغرف خمتلفة يف العلو و الصفة حبسب اختالف أصحاهبا اعلم : فصل ] اليهود و النصارى و اجملوس : نيام 
يف األعمال فبعضها أعلى من بعض و أرفع و قوله الغائر من املشرق أو املغرب يروى بالياء اسم فاعل من غار و قد 

لباقي فإن غرب روى مسلم يف غري الغارب بتقدمي الراء و املعىن واحد و روي الغابر بالياء بواحدة ومعناه الذاهب أو ا
من األضداد يقال غري إذا ذهب و غري إذا بقي و يعين به أن الكوكب حالة طلوعه و غروبه بعيد عن األبصار 

فيظهر صغريا لبعده و قد بينه بقوله من املشرق أو املغرب و قد روي العازب بالعني املهملة و الزاي أي البعيد و 
  معنيها كلها متقاربة املعىن 

لذي نفسي بيده رجال آمنوا باهللا و صدقوا املرسلني و مل يذكر عمال و ال شيئا سوى اإلميان و التصديق و ا: و قوله 
للمرسلني و ذلك ليعلم أنه عىن اإلميان البالغ و تصديق املرسلني من غري سؤال آية و ال تلجلج و إال فكيف تنال 

مجيع املوحدين يف أعايل الغرفات و أرفع الدررجات الغرفات باإلميان و التصديق الذي للعامة و لو كان كذلك كان 
و الصرب بذل النفس الثبات له وقوفا بني يديه } أولئك جيزون الغرفة مبا صربوا { و هذا حمال و قد قال اهللا تعاىل 

ى و ما أموالكم و ال أوالدكم باليت تقربكم عندنا زلف{ بالقلوب عبودية و هذه صفة املقربني و قال يف آية أخرى 
فذكر شأن الغرفة و أهنا ال } إال من آمن وعمل صاحلا فأولئك هلم جزاء الضعف مبا عملوا وهم يف الغرفات آمنون 

تنال باألموال و األوالد و إمنا تنال باإلميان و لعمل الصاحل مث بني هلم جزاء الضعف و أن حملهم الغرفات يعلمك أن 
كل ما نابه و جبميع أموره و أحكامه فإذا عمل عمال صاحلا فال خيلطه هذا إميان طمأنينة و تعلق قلب مطمئنا به يف 

بضده و هو الفاسد فال يكون العمل الصاحل الذي ال يشوبه فساد إال مع إميان بالغ مطمئن صاحبه مبن آمن و جبميع 
  أموره و أحكامه و املخلط ليس إميانه و عمله هكذا فلهذا كانت منزلته دون غريه 

إن األبرار يشربون من كأس كان { ترمذي احلكيم رمحة اهللا عليه و هذا واضح بني و قد قال تعاىل ذكره ال: قلت 



فلما باين بني األبرار و املقربني يف } عينا يشرب هبا املقربون * ومزاجه من تسنيم { : و قال } مزاجها كافورا 
يل الغرفات حسب ما باين بينهم يف األعمال الشراب على ما يأيت بيانه باين بينهم يف املنازل و الدرجات و أعا

فيجتهد اإلنسان أن يكون } كال إن كتاب األبرار لفي عليني { : الصاحلات باالجتهاد يف الطاعات قال اهللا تعاىل 
من األبرار املقربني ليكون يف عليني و أصحاب عليني جلساء الرمحن و هم أصحاب املنابر من النور يف املقعد 

فأصحاب } يف جنة عالية * فهو يف عيشة راضية { إىل قوله } فأما من أويت كتابه بيمينه { : تعاىل الصدق و قال 
  : اليمني يف علو اجلنان أيضا و مجيعها عوايل و جنات املقربني مجيعها عاليل و إحداهن عليه كقول الشاعر 

  ) بغزر الدمع يف ظلم الليايل ... أال يا عني وحيك أسعديين ( 
  ) خبري الدار يف تلك العاليل ... يف القيامة أن تفوزي لعلك ( 

  باب منه 
إن يف اجلنة لغرفا ليس هلامغاليق من : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : روي من حديث أنس بن مالك قال [ 

هي يا رسول : ل يدخلوهنا أشباه الطري قي: فوقها و ال عماد من حتتها قيل يا رسول اهللا وكيف يدخلها أهلها ؟ قال 
  خرجه أبو القاسم زاهر بن حممد بن حممد الشحامي ] ألهل األسقام و األوجاع و البلوى : اهللا ملن ؟ قال 

  باب منه 
حدثنا حممد بن عجالن أن وافد البصري أخربه عن أنس بن مالك أن رسول اهللا صلى : [ روى الليث بن سعد قال 

م القيامة ليسوا بأنبياء و ال شهداء تغبطهم األنبياء و الشهداء مبنازهلم من اهللا ليؤتني برجال يو: اهللا عليه و سلم قال 
هم الذين حيببون اهللا إىل الناس فكيف حيببون : و من هم يا رسول اهللا ؟ قال : يكونون على منابر من نور قالوا 

  ] حبه اهللا تعاىل يأموهنم باملعروف و ينهوهنم عن املنكر فإذا أطاعوهم أ: الناس إىل اهللا ؟ قال 

  باب ما جاء يف قصور اجلنة و دورها و بيوهتا و مبا ينال ذلك املؤمن

و { سألت عمران بن حصني و أبا هريرة رضي اهللا عنهما عن تقسري هذه اآلية : عن احلسن قال [ خرج اآلجري 
قصر من لؤلؤة يف : فقال على اخلبريسقطت سألنا عنها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : فقاال } مساكن طيبة 

اجلنة يف ذلك القصر سبعون دارا من ياقوتة محراء يف كل دار سبعون بيتا من زبرجدة خضراء يف كل بيت سيعون 
سريرا على كل سرير سبعون فراشا من كل لون و علىكل فراش سبعون امرأة من احلور العني يف كل بيت سبعون 

م يف كل بيت سبعني وصيفا و وصيفة فيعطي اهللا تبارك و تعاىل املؤمن من مائدة على كل مائدة سبعون لونا من الطعا
  ذكره يف كتاب النصيحة ] القوة يف غداة واحدة ما يأيت علىذلك كله 

إنه ليجاء للرجل : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : أخربنا ابن زيد عن أبيه قال : [ و ذكر ابن وهب قال 
ة الواحدة يف ذلك القصر سبعون غرفة يف كل غرفة زوجة من احلور العني يف كل غرفة الواحد بالقصر من اللؤلؤ

سبعون بابا يدخل عليه من كل باب رائحة من رائحة اجلنة سوى الرائحة اليت تدخل من الباب اآلخر و قرأ قول اهللا 
  ] } فال تعلم نفس ما أخفي هلم من قرة أعني { عز و جل 
يا بالل مبا سبقتين : أصبح رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فدعا بالال فقال : صيب قال عن بريد بن اخل[ الترمذي 

إىل اجلنة ؟ فما دخلت اجلنة إال مسعت خشخشتك أمامي فأتيت على قصر مربع مشرف من ذهب فقلت ملن هذا 
ملن هذا القصر قالوا  القصر قالوا لرجل عريب فقلت أنا عريب ملن هذا القصر قالوا لرجل من قريش قلت أنا قرشي

أنا حممد ملن هذا القصر ؟ قالوا لعمر بن اخلطاب فقال بالل يا : لرجل من أمة حممد قلت أنا من أمة حممد قلت 



رسول اهللا ما أذنت قط إال صليت ركعتني و ما أصابين حدث إال توضأت عنده و رأيت أن هللا تعاىل علي ركعتني 
  حديث حسن صحيح : قال ] هبما :  فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : حديث أنس قال [ و خرج الطرباين أبو القاسم سليمان بن أمحد خمتصرا من 
  ] دخلت اجلنة فإذا أنا بقصر من ذهب فقلت ملن هذا ؟ فقالوا لعمر بن اخلطاب : 

حدثنا حيوة قال أخربين أبو عقيل أنه مسع : اهللا بن بريد قال  حدثنا عبد: [ و ذكر الدارمي أبو حممد يف مسنده قال 
من قرأ قل هو اهللا أحد عشر مرات بين له قصر يف : سعيد بن املسيب يقول إن نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

نة فقال عمر اجلنة و من قرأها عشرين مرة بين له قصران يف اجلنة و من قرأها ثالثني مرة بين له ثالث قصور يف اجل
قال ] اهللا أوسع من ذلك : إذا لتكثرن قصورنا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : بن اخلطاب رضي اهللا عنه 

الدارمي أبو عقيل زاهر بن معبد زعموا أنه كان من األبدال و قد تقدم من حديث مسرة أن النيب صلى اهللا عليه و 
  سلم دخل دارالشهداء أو دار املؤمنني 

دفنت ابين سنانا و أبو طلحة اخلوالين : حدثنا محاد بن زيد عن أيب سنان قال : [ خرج أبو داود الطيالسي قال و 
إذا قبض اهللا عز و جل : قال رسول اهللا : على شفري القرب فقال حدثين الضحاك بن عبد الرمحن عن أيب موسى قال 

  ] ابنوا له بيتا يف اجلنة و مسوه بيت احلمد : و استرجع قال  أمحدك: ابن العبد قال للمالئكة ماذا قال عبدي ؟ قالوا 

  و فرش مرفوعة : باب ما جاء يف قوله تعاىل 
ارتفاعها : قال } و فرش مرفوعة { عن أيب سعيد اخلدري عن النيب صلى اهللا عليه و سلم يف قوله تعاىل [ الترمذي 

هذا حديث حسن غريب ال نعرفه إال من : عيسى قال أبو ] لكما بني السماء و األرض مسرية مخسمائة عام 
  حديث رشدين بن سعد 

  الفرش يف الدرجات و بني الدرجات كما بني السماء و األرض : و قال بعض أهل العلم يف تفسري هذا اخلرب 
كماهلن إن الفرش كناية عن النساء اللوايت يف اجلنة و املعىن نساء مرتفعات األقدار يف حسنهن و : و قد قيل : قلت 

الولد [ و العرب تسمي املرأة فراشا و لباسا و إزارا و نعجة على االستعارة ألن الفرش حمل النساء و يف احلديث 
إن هذا أخي له تسع و تسعون نعجة و { : اآلية قال } هن لباس لكم { و قال اهللا تعاىل ] للفراش و للعاهر احلجر 

  } يل نعجة واحدة 

  و أسواقها و تعارف أهل اجلنة يف الدنيا و باب ما جاء يف خيام اجلنة

  عبادهتم فيها 
يف اجلنة خيمة من لؤلؤ جموفة عرضها ستون ميال يف كل زاوية : عن أيب موسى األشعري أن رسول اهللا قال [ مسلم 

ميال اخليمة درة طوهلا يف السماء ستون : يف رواية قال ] منها أهل للمؤمن ما يرون اآلخرين يطوف عليهم املؤمن 
  يف كل زاوية منها أهل للمؤمن ما يرون اآلخرين 

إن يف اجلنة لسوقا يأتوهنا كل : قال : عن أنس بن مالك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم [ و خرج مسلم أيضا 
مجعة فتهب ريح الشمال فتحثو يف وجوههم و ثياهبم املسك فيزدادون حسنا و مجاال فريجعون إىل أهلهم و قد 

  ] ا حسنا و مجاال هلم أهلهم و اهللا لقد ازددمت بعدنا حسنا و مجاال ازدادو
عن سعيد بن املسيب أنه لقي أيب هريرة فقال أبو هريرة أسأل اهللا أن جيمع بيين و بينك يف سوق اجلنة [ الترمذي 



مامل تنظر العيون إىل فتأيت سوقا قد حفت به املالئكة فيه : نعم و ذكر احلديث و فيه : فقال سعيد أفيها سوق ؟ قال 
مثله و مل تسمع اآلذان و مل خيطر على القلوب فيحمل لنا ما اشتهينا ليس يباع فيها و ال يشتري و يف ذلك السوق 
يلقى أهل اجلنة بعضهم بعضا قيقبل ذو املنزلة املرتفعة فيلقى من هو دونه و ما فيهم دين فريوعه ما عليه من اللباس 

  ] يتمثل عليه ما هو أحسن منه و ذلك أنه ال ينبغي ألحد أن حيزن فيها  فما ينقضي آخر حديثه حىت
  و ذكر احلديث يف طريقه أبو العشرين و هو ضعيف 

إن أهل اجلنة : أخربين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : [ و خرجه ابن ماجه مكمال و فيه بعد قوله قال نعم 
فيؤذن هلم يف مقدار يوم اجلمعة من أيام الدنيا فريون اهللا و يربز هلم عرشه  إذا دخلوا اجلنة نزلوا فيها بفضل أعماهلم

و يبدو هلم يف روضة من رياض اجلنة فتوضع هلم منابر من نور و منابر من لؤلؤ و منابر من ياقوت و منابر من 
لكافور ما يرون بأن زبرجد و منابر من ذهب و منابر من فضة و جيلس أدناهم و ما فيهم دين على كثبان املسك و ا

  ] أصحاب الكراسي بأفضل منهم جملسا 
نعم هل تتمارون يف رؤية الشمس و القمر ليلة البدر ؟ : قال أبو هريرة قلت يا رسول اهللا هل نرى ربنا ؟ قال [ 

ة كذلك ال متارون يف رؤية ربكم عز و جل و ال يبقى يف ذلك اجمللس أحد أال حاضره اهللا حماضر: ال قال : قلنا 
يا رب : حىت إنه يقول للرجل منكم أال تذكر يا فالن يوم عملت كذا و كذا يذكره بعض غدراته يف الدنيا فيقول 

أمل تغفر يل ؟ فيقول بلى فبسعة مغفريت بلغت منزلتك هذه فبينما هم كذلك إذ غشيتهم سحابة من فوقهم فأمطرت 
:  ما أعددت لكم من الكرامة فخذوا مااشتهيتم قال عليهم طيبا مل جيدوا مثل رحيه شيئا قط مث يقول قوموا إىل

مث ننصرف إىل : [ و ذلك أنه ال ينبغي ألحد أن حيزن فيها قال : احلديث بلفظه و معناه إىل أن قال ] فيأتون سوقا 
ولون منازلنا فتلقانا أزواجنا فيقلن مرحبا و أهال لقد جئت و إن بك من اجلمال و الطيب أفضل مما فارقتنا عليه فيق

  ] إنا جالسنا اليوم ربنا اجلبار و حبقنا أن نتقلب مبثل ما انقلبنا 
إن يف اجلنة لسوقا ما : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن علي عليه السالم قال [ و خرج الترمذي أيضا 

  هذا حديث غريب : ل قا] فيها بيع و ال شراء إال الصور من الرجال و النساء فإذا اشتهى الرجل صورة دخل فيها 
إن : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : حدثنا أنس بن مالك قال : [ و روى أبو هدبة إبراهيم بن هدبة قال 

يف اجلنة أسواقا ال شراء فيها و ال بيع أهل اجلنة ملا أفضوا إىل روح اجلنة جلسوا متكيئن على لؤلؤ رطب و تراهبا 
يف كانت الدنيا و كيف كانت عبادة الرب و كيف حيىي الليل و يصام النهار و مسك يتعارفون يف تلك اجلنان ك

  و اهللا أعلم ] كيف كان فقر الدنيا و غناؤها و كيف كان املوت و كيف صرنا بعد طول البالء من أهل اجلنة 

  باب ال يدخل اجلنة أحد إال جبواز

لثوري عن عبد الرمحن بن زياد بن أنعم عن من حديث عبد الرزاق عن ا[ خرج أبو بكر اخلطيب أمحد بن علي 
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال يدخل اجلنة أحد إال جبواز بسم : عطاء بن يسار عن سلمان الفارسي قال 

ذكره أمحد بن حنبل يف ] اهللا الرمحن الرحيم هذا كتاب من اهللا لفالن ابن فالن أدخلوه جنة عالية قطوفها دانية 
  مسنده 

  لعل هذا فيمن ال يدخل اجلنة بغري حساب و ذلك بني يف الباب بعد هذا : فلت 

  باب أول الناس يسبق إىل اجلنة الفقراء



قال سعيد بن املسيب جاء رجل إىل النيب صلى اهللا عليه و : أخربنا عبد الوهاب بن الورد قال : [ ابن املبارك قال 
هم اخلائفون اخلاضعون املتواضعون الذاكرون اهللا : القيامة قال  أخربين يا رسول اهللا جبلساء اهللا يوم: سلم فقال 

: فمن أول الناس يدخل اجلنة ؟ قال : ال قال : أفهم أول الناس يدخلون اجلنة ؟ قال : كثريا قال يا رسول اهللا 
لى ما حناسب ارجعوا إىل احلساب فيقولون ع: الفقراء يسبقون الناس إىل اجلنة فيخرج إليهم منها مالئكة فيقولون 

و اهللا ما أفيض علينا من األموال يف الدنيا شيء فنقبض فيها و نبسط و ما كنا أمراء نعدل و جنوز و لكنا جاءنا أمر 
  ] ادخلوا اجلنة فنعم أجر العاملني : اهللا فعبدناه حىت أتانا اليقني فيقال 

لقيامة أين صفويت من خلقي ؟ فتقول من هم يا ربنا اتقوا اهللا يف الفقراء فإنه يقول يوم ا: [ و روي عن النيب أنه قال 
الفقراء الصابرون الراضون بقدري أدخلوهم اجلنة قال فيدخلون اجلنة يأكلون و يشربون و األغنياء يف : ؟ فيقول 

  ] احلساب يترددون 
دخلون اجلنة قبل فقراء املهاجرين ي: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن أيب سعيد اخلدري قال [ الترمذي 

من حديث األعمش سليمان عن عطية العويف عن أيب سعيد و قال فيه حديث حسن ] أغنيائهم خبمسمائة عام 
  غريب من هذا الوجه 

يدخل الفقراء اجلنة قبل األغنياء : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : و عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال [ 
يدخل فقراء املسلمني : [ ا حديث حسن غريب حسن صحيح و يف طريق أخرى هذ] خبمسمائة عام نصف يوم 

  حديث حسن صحيح : قال ] : قبل األغنياء بنصف يوم و هو مخسمائة عام 
إن : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول : حدثين عمر بن اخلطاب قال : عن أيب الدرداء قال [ و روي 

مخسمائة سنة : يا رسول اهللا و ما نصف يوم ؟ قال : قبل األغنياء بنصف يوم قيل له فقراء املسلمني يدخلون اجلنة 
فكم : مخسمائة يوم قيل له : فكم الشهر من يوم ؟ قال : فكم السنة من شهر ؟ قال مخسمائة شهر قيل له : قيل له 

  ذكره العقيب يف عيون األخبار له ] مخسمائة مما تعدون : اليوم ؟ قال 
يدخل املسلمني اجلنة قبل األغنياء بأربعني : ر بن عبد اهللا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال و عن جاب[ 

  هذا حديث حسن صحيح و خرجه من حديث أنس أيضا و قال فيه حديث غريب : قال ] خريفا 
راء املهاجرين إن فق: مسعت صلى اهللا عليه و سلم يقول : عبد اهللا بن عمرو قال [ و يف صحيح مسلم من حديث 

  ] يسبقون األغنياء يوم القيامة إىل اجلنة بأربعني خريفا 
اختالف هذه األحاديث يدل على أن الفقراء خمتلفوا احلال و كذلك األغنياء و قد : قال املؤلف رمحه اهللا : فصل 

ديثني خمتلفا املعاين و قد و ال تعارض و احلمد هللا فإن احل: تقدم حديث أيب بكر بن أيب شيبة أول ثالثة يدخلون اجلنة 
اختلف يف أي فقراء هم السابقون و يف مقدار املدة اليت هبا يسبقون و يرتفع اخلالف عن املوضع األول بأن يرد 

مطلق حديث أيب هريرة إىل مقيد روايته األخرى و كذلك حديث جابر يرد أيضا إىل حديث عبد اهللا بن عمرو و 
هاجرين إذ املدة فيها أربعني خريفا و يبقى حديث أيب سعيد اخلدري يف املدة خبمسمائة يكون املعىن فقراء املسلمني امل

  عام يف فقراء املهاجرين و كذلك حديث أيب الدرداء يف فقراء املسلمني بنصف يوم مخسمائة سنة 
خريفا و غري  و وجه اجلمع بينهما أن يقال إن سباق الفقراء من املهاجرين يسبقون سباق األغنياء منهم بأربعني

إن حديث أيب هريرة و أيب الدرداء و جابر يعم مجيع فقراء قرون املسلمني : سباق األغنياء خبمسمائة عام و قد قيل 
فيدخل اجلنة سباق فقراء كل قرن قبل غري السباق من أغنيائهم خبمسمائة عام على حديث أيب هريرة و أيب الدرداء 

  ا تقدم من حديث جابر و اهللا أعلم السباق بأربعني خريفا على م: و قيل 



و قد احتج بأحاديث هذا الباب من فضل الفقراء على الغين و قد اختلف الناس يف هذا املعىن و : قلت : فصل 
  طال فيه الكالم بينهم حىت صنفوا فيه كتبا و أبوابا و احتج كل فريق ملذهبه يف ذلك و األمر قريب 

الغىن ؟ ألنه احلق و الفقر وصف اخللق و : الغىن أو الفقر فقال : فني أفضل أي الوص: و قد سئل أبو علي الدقاق 
و } يا أيها الناس أنتم الفقراء إىل اهللا و اهللا هو الغين احلميد { وصف احلق أفضل من وصف اخللق قال اهللا تعاىل 

مواله و مل ينظر إىل أحد سواه فإن فالفقري باحلقيقة العبد و إن كان له مال و إمنا يكون غنيا إذا عول على : باجلملة 
تعس عبد : [ تعلق باله بشيء من الدنيا و رأى نفسه أنه فقري إليه فهو عبده قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

احلديث خرجه البخاري و غريه و قد كتبناه عليه و بيناه و احلمد هللا و إمنا شرف العبد افتقاره إىل مواله ] الدينار 
  ضوعه له و عزه و خ

  : و لقد أحسن من قال 
  ) منا إليك فعزها يف ذهلا ... إذا تذللت الرقاب تواضعا ( 

فالغين املعلق الباب باملال احلريص عليه الراغب فيه هو الفقري حقيقة و خادمه الذي يقول ما أبايل به و ال يل رغبة 
رادة فهو الغين حقيقة قال رسول اهللا صلى اهللا فيه و إمنا هي ضرورة العيش فإذا وجدهتا فغريها زيادة تشغل عن اإل

خرجه مسلم و أخذ عثمان بن سعدان املوصلي ] ليس ين عن كثرة العرض إمنا الغين غىن النفس : [ عليه و سلم 
  : هذا املعىن فقال 

  ) فإنك ال تدري أتصبح أم متسي ... تقنع مبا يكفيك واستعمل الرضى ( 
الغىن و الفقر من قبل النفس و قد أشبعنا القول يف هذا يف كتاب قمع احلرص و قد  فليس الغىن عن كثرة املال إمنا

  بقيت 
اللهم اجعل رزق آل [ هنا درجة ثالثة رفيعة و هي الكفاف اليت سأهلا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال : قلت 

السالم ال يسأل إال أفضل األحوال و خرجه مسلم و معلوم أنه عليه الصالة و ] كفافا [ و يف رواية ] حممد قوتا 
  أسىن املقامات و األعمال و قد اتفق اجلميع على أن ما أحوج من الفقر مكروه و ما أبطر من الغىن مذموم 

ما من غين و ال فقري إال يود : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن أنس بن مالك قال [ و يف سنن ابن ماجه 
: [ حالة متوسطة بني الغىن والفقر و قد قال عليه الصالة و السالم : الكفاف ] من الدنيا قوتا  يوم القيامة أنه أويت

فهي حالة سليمة من آفات الغىن املطغى و آيات الفقر املدقع الذي كان يتعوذ منهما النيب ] خري األمور أوسطها 
ة الفقري الذي ال يترفه يف طيبات الدنيا و صلى اهللا عليه و سلم فكانت أفضل منهما مث إن حالة صاحب الكفاف حال

ال يف زهرهتا فكانت حاله إىل الفقري أقرب لقد حصل له ما حصل للفقري من الثواب على الصرب و كفى مرارته و 
آفاته وعلى هذا فأهل الكفاف هم إن شاء اهللا صدر كتيبه الفقراء الداخلني اجلنة قبل األغنياء خبمسمائة عام ألهنم 

أي عدوال } و كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس { الوسط العدل كما قال اهللا تعاىل وسطهم و 
  خيارا و ليسوا من األغنياء كما ذكرنا 

  باب منه 
يا أيها الناس إين قمت فيكم كمقام رسول اهللا صلى اهللا : [ خطبنا عمر باجلابية فقال : الترمذي عن ابن عمر قال 

نا فقال أوصيكم بأصحايب مث الذين يلوهنم مث بفشوا الكذب حىت حيلف الرجل و ال يستخلف و عليه و سلم في
يشهد الشاهد و ال يتشهد و ال خيلون رجل بامرأة ال حتل له إال كان ثالثهما الشيطان عليكم باجلماعة و إياكم و 

ة فليلزم اجلماعة و من سرته حسنته و الفرقة فإن الشيطان مع الواحد و هو من اإلثنني أبعد من أراد حببوحة اجلن



  ] ساءته سيئته فذلكم املؤمن 
  هذا حديث حسن صحيح غريب : قال أبو عيسى 

  باب منه 
ما جاء يف صفة أهل اجلنة و مراتبهم و سنهم و طوهلم و شباهبم و عرقهم و ثياهبم و أمشاطهم و جماهرهم و 

  أزواجهم و يف لساهنم و ليس يف اجلنة عزب 
من : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن أول زمرة يدخلون اجلنة و يف رواية : ن أيب هريرة قال ع[ مسلم 

مث هم بعد : أميت على صورة القمر ليلة البدر مث الذين يلوهنم على أشد كوكب دري يف السماء أضاء و يف رواية 
الفضة و رشحهم : اطهم الذهب و يف رواية ذلك منازل ال يبولون و ال يتغوطون و ال يتفلون و ال يتمخطون أمش

لكل و احد منهم زوجتان يرى مخ ساقيها من وراء اللحم : املسك و جماهرهم و أزواجهم احلور العني و يف رواية 
  ] من احلسن ال اختالف بينهم و ال تباغض قلوهبم قلب واحد يسبحون بكرة و عشيا 

على : أخالقهم على خلق رجل واحد عل طول أبيهم و يف رواية : هو العود و يف رواية : األلوة : قال أبو علي 
  صورة أبيهم ستون ذراعا يف السماء 

الرجال يف اجلنة أكثر أم النساء ؟ فقال : على خلق رجل واحد و قال أيب هريرة حني تذاكروا : و قال أبو كريب 
  جلنة عزب لكل رجل منهم زوجتان اثنتان يرى مخ ساقيها من وراء اللحم و ما يف ا

إن املرأة من اهل اجلنة لريى ساقيها من وراء : عن اهللا بن مسعود عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال [ الترمذي 
فأما الياقوت فإنه } كأهنن الياقوت و املرجان { : سبعني حلة حىت يرى خمها و ذلك بأن اهللا سبحانه و تعاىل يقول 

  ] رأيته حجر لو أدخلت فيه سلكا مث استصفيته ل
لو أن امرأة من أهل اجلنة اطلعت إىل : عن أنس عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال [ و روى موقوفا عن البخاري 

  ] أهل األرض ألضاءت ما بينهما و ملألته رحيا و لنصيغها على رأسها خري من الدنيا و ما فيها 
أهل اجلنة جرد مرد :  صلى اهللا عليه و سلم قال رسول اهللا: عن شهر بن حوشب عن أيب هريرة قال [ الترمذي 

  حديث غريب : قال ] كحل ال يفىن شباهبم و ال تبلى ثياهبم 
يدخل أهل : عن عبد الرمحن بن غنم عن معاذ بن جبل أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال [ و خرج عنه أيضا 

  حديث غريب و روى عن قتادة مرسال : قال ] نة اجلنة اجلنة جرداء مرداء مكحلني أبناء ثالثني أو ثالث و ثالثني س
أهل اجلنة مرد إال موسى بن : من حديث جابر بن عبد اهللا عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال [ و ذكر امليانش 

  ] عمران فإن حلية إىل سرته 
ا يف اجلنة بدا إىل الدنيا لو أن ما يقله ظفر مم: عن سعد بن أيب وقاص عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال [ الترمذي 

لتزخر له ما بني خوافق السموات و األرض و لو أن رجال من أهل اجلنة اطلع فبدت أساور لطمس ضوء الشمس 
  حديث حسن غريب : قال ] كما تطمس الشمس ضوء النجوم 

و كبري يرون بين من مات من أهل اجلنة من صغري : و عن أيب سعيد اخلدري عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال [ 
حديث حسن غريب ال نعرفه إال من : قال ] ثالثني يف اجلنة ال يزيدون عليها و ال ينقصون و كذلك أهل النار 

  حديث رشدين 
أن أقل ساكين : [ يف حديث أيب هريرة لكل واحد منهم زوجتان و قد تقدم من حديث عمران بن حصني : فصل 

  ] اجلنة النساء 



تلفوا يف جنس النساء و إمنا اختلفوا يف نوع من اجلنس و هو نساء الدنيا و رجاهلا أيهما أكثر يف مل خي: قال علماؤنا 
اجلنة فإن كانوا اختلفوا يف املعىن األول و هو جنس النساء مطلقا فحديث أيب هريرة حجة و إن كانوا اختلفوا يف 

  نوع من اجلنس و هم أهل الدنيا فالنساء يف اجلنة أقل 
ل أن يكون هذا يف وقت كون النساء يف النار و أما بعد خروجهن يف الشفاعة و رمحة اهللا تعاىل حىت ال حيتم: قلت 

يبقى فيها أحد ممن قال ال إله إال اهللا فالنساء يف اجلنة أكثر و حينئذ يكون لكل واحد منهم زوجتان من نساء الدنيا 
  و أما احلور العني فقد تكون لكل واحد منهم الكثري منهن 

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن أدىن أهل اجلنة منزلة الذي له : و يف حديث أيب سعيد اخلدري قال [ 
  حديث غريب : ذكره الترمذي و قال فيه ] مثانون ألف خادم و اثنتان و سبعون زوجة 

  و مثله حديث أيب أمامة خرجه أبو حممد الدارمي و سيأيت و األخبار دالة على هذا 
وله و أمشاطهم الذهب و الفضة و جمامرهم األلوة و قد يقال هنا أي حاجة يف اجلنة لالمتشاط و ال تتلبد و ق

شعورهم و ال تتسخ و أي حاجة للبخور و رحيهم أطيب من املسك و جياب عن ذلك بأن نعيم أهل اجلنة و 
 تعليهم عن ننت و إمنا هي لذات كسوهتم ليس عن رفع أمل أعتراهم فليس أكلهم عن جوع و ال شرهبم عن ظمأ و ال

وأنك ال تظمأ فيها وال تضحى * إن لك أن ال جتوع فيها وال تعرى { متوالية و نعم متتابعة أال ترى قوله تعاىل آلدم 
و حكمة ذلك أن اهللا تعاىل نعمهم يف اجلنة بنوع ما كانوا يتنعمون به يف الدنيا و زادهم على ذلك ما ال يعلمه إال } 

  و جل اهللا عز 
يف احلميم مث * إذ األغالل يف أعناقهم و السالسل يسحبون { : و قد جاء مثل هذا يف أهل الدنيا حيث قال : قلت 

فعذهبم يف النار بنوع ما كانوا يعذبون به يف الدنيا قال } إن لدينا أنكاال و جحيما { و قال } يف النار يسجرون 
جل خشية أن يهربوا ال و اهللا و لكنهم إذا أرادوا أن يرتفعوا استثقلت أترون أن اهللا جعل األنكال يف الر: الشعيب 

  هبم 
لسان أهل اجلنة عريب و إذا : حدثين عقيل عن ابن شهاب قال : أخربنا سعيد بن أيب أيوب قال : ابن املبارك قال 

قبل أن يدخلوا اجلنة بلغنا أن الناس يتكلمون يوم القيامة : خرجوا من قبورهم سرياين و قد تقدم و قال سفيان 
  بالسريانية فإذا دخلوا اجلنة تكلموا بالعربية 
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  التذكرة: كتاب       
ملؤلف        األنصاري اخلزرجي مشس : ا فرح  بن  بكر  بن أيب  بن أمحد  عبد اهللا حممد  أبو 

لقرطيب ا لدين   ا

  باب منه يف احلور العني و كالمهن و جواب نساء اآلدميات و حسنهن

على ما اشتهت أنفس ذكر أن اآلدميات يف اجلنة على سن واحد و أما احلور العني فأصناف مصنفة صغار و كبار 
  أهل اجلنة 
إن يف اجلنة جملتمعا للحور العني : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن علي رضي اهللا عنه قال [ الترمذي 

حنن اخلالدات فال نبيد و حنن الناعمات فال نبأس و حنن : يرفعن بأصوات مل تسمع اخلالئق مبثلها قال يقلن 
و يف الباب عن أيب هريرة و أيب سعيد و أنس قال أبو عيسى ] ن كان لنا و كنا له الراضيات فال نسخط طوىب مل

  حديث علي حديث غريب 
حنن : إن احلور العني إذا قلن هذه املقالة أجاهبم املؤمنات من نساء أهل الدنيا : و قالت عائشة رضي اهللا عنها 

وضئات و ما توضأتن و حنن املتصدقات و ما تصدقن املصليات و ما صلينت و حنن الصائمات و ما صمنت و حنن املت
  فغلبنهن و اهللا أعلم : قالت عائشة 

و اهللا الذي ال إله إال هو لو أن امرأة من احلور العني أطلعت : و ذكر ابن وهب عن حممد بن كعب القرظي أنه قال 
خلق اهللا شيئا تلبسه إال عليه سوارها من العرش ألطفأ نور سوارها نور الشمس و القمر فكيف املسورة و أن ما 

  مثل ما عليها من ثياب و حلى 
إذا مشت مشى حوهلا سبعون ألف و صيف عن ميينها و ] العيناء [ و قال أبو هريرة إن يف اجلنة حوراء يقال هلا 

  أين اآلمرون باملعروف و الناهون عن املنكر ؟ : عن يسارها كذلك و هي تقول 
لو بزقت يف البحر لعذب ماء البحر كله مكتوب على حنرها ] لعبة [ ة حوراء يقال هلا إن يف اجلن: و قال ابن عباس 

  من أحب أن يكون له مثلي فليعمل بطاعة ريب عز و جل 
و لقد رأيت جبينها كاهلالل يف : [ و روى عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه وصف حوراء ليلة اإلسراء فقال 

راعا يف رأسها مائة ضفرية ما بني الضفرية و الضفرية سبعون ألف ذؤابة و الذؤابة طول البدر منها ألف و ثالثون ذ
بسم : أضوأ من البدر مكلل بالدر و صفوف اجلواهر على جبينها سطران مكتوبان بالدر اجلوهر يف السطر األول 

هذه و أمثاهلا : ل يا حممد من أراد مثلي فليعمل بطاعة ريب فقال يل جربي: اهللا الرمحن الرحيم و يف السطر الثاين 
  ] ألمتك فأبشر يا حممد و بشر أمتك و أمرهم باالجتهاد 

قال عطاء : حدثنا إبراهيم بن أيب بكر حدثنا أبو إسحاق حدثين حممد بن صاحل قال : و ذكر اخلتلي أبو القاسم قال 
يتباهى هبا أهل اجلنة من حسنها لوال أن  إن يف اجلنة حوراء: يا أبا حيىي شوقنا قال يا عطاء : السلمي ملالك بن دينار 

فلم يزل عطاء كمدا من قول مالك أربعني : اهللا كتب على أهل اجلنة أن ال ميوتوا ملاتوا عن آخرهم من حسنها قال 
  يوما 

إن املرأة من : [ أخربنا معمر عن أيب إسحاق عن عمرو بن ميمون األودي عن ابن مسعود قال : ابن املبارك قال 
العني لريى مخ ساقيها من وراء اللحم و العظم و من حتت سبعني حلة كما يرى الشراب األمحر يف الزجاجة احلور 



إن نساء الدنيا من دخل منهن اجلنة : [ و أخربنا رشدين عن ابن أنعم عن حبان بن أيب جبلة قال : قال ] البيضاء 
  ] ألدميات أفضل من احلور العني بسبعني ألف ضعف إن ا: [ و روى مرفوعا ] فضلن على العني مبا عملن يف الدنيا 

  باب ما جاء أن األعمال الصاحلة مهور احلور العني

و هلم { إىل قوله } و بشر الذين آمنوا و عملوا الصاحلات أن هلم جنات جتري من حتتها األهنار { : قال اهللا تعاىل 
  } فيها أزواج مطهرة 

حدثنا سهل بن محاد : حدثنا اخلطاب أبو اخلطاب قال : نوادر األصول قال  و روى الترمذي احلكيم أبو عبد اهللا يف
حدثنا الشعيب عن نافع بن بردة عن أيب مسعود الغفاري من : حدثنا جرير بن أيوب البجلي قال : أبو عتاب قال 

ن سبعون حلة على كل امرأة منه} حور مقصورات يف اخليام { احلور العني يف خيمة من درة جموفة مما نعت اهللا 
ليس منها حلة على لون األخرى و يعطى سبعني لونا من الطيب ليس منهن لون على ريح اآلخر لكل امرأة منهن 
سبعون سريرا من ياقوتة محراء موشحة بالدر و الياقوت على كل سرير سبعون فراشا على كل فراش أريكة لكل 

مع كل وصيف صحفة من ذهب فيها لون من طعام  امرأة منهن سبعون ألف وصيفة حلاجتها و سبعون ألف وصيف
جتد آلخر لقمة لذة ال جتد ألوله و يعطى زوجها مثل ذلك على سرير من ياقوت أمحر عليه سوران من ذهب موشح 

  ] بياقوت أمحر هذا بكل يوم صامه من شهر رمضان سوى ما عمل من احلنسات 
: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : رب قال من حديث املقدام بن معدي ك[ و خرج أبو عيسى الترمذي 

و قد تقدم يف ] و يزوج باثنتني و سبعني زوجة من احلور العني [ احلديث و فيه ] للشهيد عند اهللا ست خصال 
  باب ما ينجي من أهوال القرب و فتنته 

نساء الدنيا و قال حيىي و هذا يؤكد ما ذكرناه يف حديث أيب هريرة لكل واحد منهم زوجتان أن ذلك من : قلت 
مهر احلور العني كنس املساجد : ترك الدنيا شديد و فوت اجلنة أشد و ترك الدنيا مهر اآلخرة و يقال : بن معاذ 

و عن أيب ] [ كنس املساجد مهور احلور العني : من حديث أنس أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال [ رفعه الثعليب 
القمامة ] إخراج القمامة من املسجد مهور احلور العني : اهللا عليه و سلم يقول  قرصافة أيضا مسعت النيب صلى

  قمام قاله اجلوهري : الكناسة و اجلمع 
ذكره ] مهور احلور العني قبضات التمر و فلق اخلبز : و عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال [ 

حدكم فالنة بنت فالن باملال الكثري و يدع احلور العني باللقمة و التمرة يتزوج أ: [ الثعليب أيضا و قال أبو هريرة 
  ] و الكسوة 

كنت قاعدا عند اجلال املقرى مبكة يف املسجد احلرام إذ مر بنا شيخ طويل حنيل : و قال حممد بن النعمان املقري 
هل تعرفون من هذا الشيخ ؟ : ل اجلسم عليه أطمار خلقة فقام إليه اجلال و وقف معه ساعة مث انصرف إلينا فقا

من : ابتاع من اهللا حوراء بأربعة آالف ختمة فلما أكملها رآها يف املنام يف حليها و حللها فقال : ال فقال : فقلنا 
ألف : أنا احلور اليت ابتعتين من اهللا تعاىل بأربعة آالف ختمة هذا الثمن فما حنليت أنا منك ؟ قال : أنت ؟ فقالت 
  فهو يعمل فيها بعد : جلال ختمة قال ا

كان مبصر رجل يقال له سعيد و كانت له أم من املتعبدات و كانت إذا قام من الليل : و روى عن سحنون أنه قال 
يا سعيد إنه ال ينام من خياف النار و خيطب : يصلي تقوم والدته خلفه فإذا غلب عليه النوم و نعس تناديه والدته 

  ا احلور احلسان فيقوم مرعوب



رأيت ذات ليلة يف منامي امرأة ال تشبه : كان أيب من القوامني هللا يف سواد الليل قال : و يروى عن ثابت أنه قال 
اخطبين من عند ريب و : زوجيين نفسك فقالت : من أنت ؟ فقالت حوراء أمة اهللا فقلت هلا : النساء فقلت هلا 

  : شدوا طول التهجد و أن: و ما مهرك ؟ فقال : أمهرين فقلت 
  ) يا خاطب احلور يف خدرهاو طالبا ذلك على قدرها ( 
  ) اهنض جبد ال تكن وانياو جاهد النفس على صربها ( 
  ) و جانب الناس و ارفضهم و حالف الوحدة يف ذكرها ( 
  ) و صم هنارا فهو من مهرها ... و قم إذا الليل بدا وجهه ( 
  ) ها فلو رأت عيناك إقباهلا و قد بدت رمانتا صدر( 
  ) و هي متاشي بني أتراهبا و عقدها يشرق يف حنرها ( 
  ) هلان يف نفسك هذا الذيتراه يف دنياك من زهرها ( 

غلبين النوم ليلة فنمت عن حزيب فرأيت يف منامي فيما يرى النائم جارية كأن وجهها القمر : و قال مضر القارئ 
فو : اقرأ هذا الكتاب ففتحه فإذا فيه مكتوب : نعم فقالت : أتقرأ أيها الشيخ ؟ قلت : املستتم و معها رق فقالت 

  اهللا ما ذكرته قط إال ذهب عين النوم 
  ) عن الفردوس و الظل الدواين ... أهلتك اللذائذ و األماين ( 
  ) مع اخلريات يف غرف اجلنان ... و لذة نومة عن خري عيش ( 
  ) ان من النوم التهجد بالقر... تيقظ من منامك إن خريا ( 

كان يل أحزاب أقرؤها كل ليلة فنمت ذات ليلة فإذا أنا يف املنام جبارية ذات حسن و مجال : و قال مالك بن دينار 
  : نعم فدفعت إيل الرقعة فإذا فيها مكتوب هذه األبيات : أحتسن أن تقرأ ؟ فقلت : و بيدها رقعة فقالت 

  ) نان هلاك النوم عن طلب األمانيو عن تلك األوانس يف اجل( 
  ) تعيش خملدا ال موت فيها و تلهو يف اخليام مع احلسان ( 
  ) من النوم التهجد بالقران ... تنبه من منامك إن خريا ( 

رأيت كأن ضفة هنر : و روي عن حيىي بن عيسى بن ضرار السعدي و كان قد بكى شوقا إىل اهللا ستني عاما قال 
سبحان : ت من قضبان الذهب فإنا جبوار مزينات يقلن بصوت واحد جيري باملسك األذفر حافتاه شجر اللؤلؤ و نب

من أننت ؟ : فقلت : املسبح بكل لسان سبحان املوجود بكل مكان سبحان الدائم يف كل زمان سبحانه سبحانه قال 
  : و ما تصنعن ها هنا فقلن : خلق من خلق اهللا سبحانه قلت : قلن 

  ) مهوم القوم و الناس نوم  و تسري... يناجون رب العاملني حلقهم ( 
  ) لقوم على األقدام بالليل قوم ... ذرانا إله الناس رب حممد ( 

هؤالء : و اهللا ما أفهم قلن : أما تعرفهم ؟ فقلت : بخ بخ هلو من هؤالء لقد أقر اهللا أعينهم فقلن : فقلت 
  املتهجدون بالليل أصحاب السهر 

  باب يف احلور العني و من أي شيء خلقن ؟

من ثالثة : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سئل عن احلور العني من أي شيء خلقن فقال [ روى الترمذي 
أسفلهن من املسك و أوسطهن من العنرب و أعالهن من الكافور و شعورهن و حواجبهن سواد خط من نور : أشياء 



 [  
أخربين كيف خيلق اهللا احلور : السالم فقلت سألت جربيل عليه : [ و روي عنه عليه الصالة و السالم أنه قال 

خيلقهن اهللا من قضبان العنرب و الزعفران مضروبات عليهن اخليام أول ما خيلق اهللا منهن : العني ؟ فقال يل يا حممد 
  ] هندا من مسك أذفر أبيض عليه يلتام البدن 

إلىركبتيها من الزعفران و من ركبتيها إىل خلق اهللا احلور العني من أصابع رجليها : و روي عن ابن عباس أنه قال 
ثدييها من املسك األذفر ومن ثدييها إىل عنقها من العنرب األشهب و من عنقها إىل رأسها من الكافور األبيض عليها 

سبعون ألف حلة مثل شقائق النعمان إذا أقبلت يتألأل وجهها نورا ساطعا كما تتألأل الشمس ألهل الدنيا و إذا 
كبدها من رقة ثياهبا و جلدها و يف رأسها سبعون ألف ذؤابة من املسك األذفر و لكل ذؤابة منها  أقبلت يرى

  وصيفة ترفع ذيلها و هي تنادي هذا ثواب األولياء جزاء مبا كانوا يعلمون 

  باب إذا ابتكر الرجل امرأة يف الدنيا كانت زوجته يف اآلخرة

يق رضي اهللا عنهما امرأة الزبري بن العوام كانت خترج حىت عوتب ابن وهب عن مالك أن أمساء بنت أيب بكر الصد
و غضب عليها و على ضوهتا فعقد شعر واحدة باألخرى مث ضرهبما ضربا شديدا و كانت الضرة : يف ذلك قال 

ن أي بنية اصربي فإ: أحسن اتقاء و كانت أمساء ال تتقي فكان الضرب هبا أكثر فشكت إىل أبيها أيب بكر فقال هلا 
  الزبري رجل صاحل و لعله أن يكون زوجك يف اجلنة 

هذا حديث غريب ذكره يف أحكام : و لقد بلغين أن الرجل إذا ابتكر باملرأة تزوجها يف اجلنة قال أبو بكر بن العريب 
إن من مات عنها من األزواج أخراهن له قال حذيفة المرأته إن : القرآن له فإن كانت املرأة ذات أزواج فقيل 

  رك أن تكوين زوجيت يف اجلنة إن مجعنا اهللا فيها ال تتزوجي من بعدي فإن املرأة آلخر أزواجها يف الدنيا س
مسعت أبا الدرداء حيدث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه : [ و خطب معاوية بن أيب سفيان أم الدرداء فأبت و قالت 

إن أردت أن تكون زوجيت يف اجلنة فال تتزوجي من بعدي  :املرأة آلخر أزواجها يف اجلنة و قال يل : و سلم أنه قال 
 [  

حدثنا جعفر بن حممد بن شاكر حدثنا عبيد بن إسحاق العطار حدثنا سنان بن : [ و ذكر أبو بكر النجاد قال 
يا رسول اهللا املرأة يكون هلا زوجان يف : هارون عن محيد عن أنس أم حبيبة زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم قالت 

] الدنيا مث ميوتون و جيتمعون يف اجلنة أليهما تكون لألول أو لآلخر ؟ قال ألحسنهما خلقا كان معها يا أم حبيبة 
  إهنا ختري إذا كانت ذات أزواج : ذهب حسن اخللق خبري الدنيا و اآلخرة و قيل 

  باب ما جاء أن يف اجلنة أكال و شرابا و نكاحا حقيقة و ال قذر فيها و ال

  نوم  نقص و ال
إن أهل اجلنة يأكلون فيها و يشربون : مسعت النيب صلى اهللا عليه و سلم يقول : عن جابر بن عبد اهللا قال [ مسلم 

جشاء أو رشح كرشح : فما بال الطعام ؟ قال : و ال يتفلون و ال يبولون و ال يتغوطون و ال يتمخطون قالوا 
  ] و التكبري كما يلهمون النفس [ و يف رواية ] املسك يلهمون التسيبيح و التحميد 

يعطي املؤمن يف اجلنة قوة كذا و كذا يف : عن أنس بن مالك عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال [ الترمذي 
هذا : و يف الباب عن زيد بن أرقم قال أبو عيسى ] اجلماع قيل يا رسول اهللا أو يطيق ذلك ؟ قال يعطي قوم مائة 



  حديث صحيح حسن 
إن الرجل من أهل اجلنة : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن زيد بن أرقم قال [ امي يف مسنده و ذكر الدر

إن الذي يأكل و يشرب : ليعطي قوم مائة رجل يف األكل و الشرب و اجلماع و الشهوة فقال رجل من اليهود 
  ] مث يفيض من جلده عرق فإذا بطنه قد ضمر : يكون من احلاجة قال 

حدثنا أبو أسامة عن هشام عن زيد بن اجلواري و هو زيد بن العمى عن : [ املخرمي عبد اهللا بن أيوب قال و ذكر 
أي و الذي نفسي : قلنا يا رسول اهللا أنفضي إىل نسائنا يف اجلنة كما نفضي إليهن يف الدنيا ؟ قال : ابن عباس قال 

  ] بيده إن الرجل ليفضي يف الغداة الواحدة إىل مائة عذراء 
قيل يا رسول اهللا أنفضي إىل نسائنا يف اجلنة ؟ : من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه قال [ و خرجه البزار يف مسنده 

  ] أي و الذي نفسي بيده إن الرجل ليفضي يف اليوم الواحد إىل مائة عذراء : قال 
أهل اجلنة إذا جامعوا نساءهم  إن: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن أيب سعيد اخلدري قال [ و خرج 

  و سيأيت هلذا مزيد بيان إن شاء اهللا تعاىل ] عادوا أبكارا 
يؤتون بالطعام و الشراب فإذا كان يف آخر ذلك أتوا : أخربنا معمر عن رجل عن أيب قالبة قال : [ ابن املبارك قال 

{ مث قرأ ] طيب من ريح املسك بالشراب الطهور فيشربون فتضمر لذلك بطوهنم و تفيض عرقا من جلودهم أ
  } شرابا طهورا 

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما من أحد يدخله اهللا اجلنة إال زوجه : عن أيب أمامة قال [ أبو حممد الدارمي 
قبل  اهللا اثنتني و سبعني زوجة اثنتني من احلور العني و سبعني من مرياثه من أهل النار ما منهن واحدة إال و هلا قبل

من مرياثه من أهل النار يعين رجاال دخلوا النار فورث أهل اجلنة : قال هشام بن خالد ] شهي و له ذكر ال ينثين 
  نساءهم كما ورثت امرأة فرعون 

نعم : من حديث أيب هريرة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هل متس أهل اجلنة أزواجهم ؟ فقال [ و روي 
  ] حيفى و شهوة ال تنقطع بذكر ال ميل و فرج ال 

ال النوم أخو املوت و اجلنة ال موت : أينام أهل اجلنة ؟ قال : عن جابر بن عبد اهللا قيل يا رسول اهللا [ الدراقطين 
  و اهللا أعلم ] فيها 

  باب املؤمن إذا اشتهى الولد يف اجلنة كان محله و وضعه و سنه يف ساعة

  واحدة 
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم املؤمن إذا اشتهى الولد يف اجلنة كان : ال عن أيب سعيد اخلدري ق[ الترمذي 

قال حديث حسن غريب أخرجه ابن ماجه و قال يف ساعة واحدة يف ] محله و وضعه و سنه يف ساعة كما يشتهي 
  اجلنة 

و هكذا يروي عن  و قد اختلف أهل العلم يف هذا فقال بعضهم يف اجلنة مجاع و ال يكون ولد: قال الترمذي 
إذا [ طاووس و جماهد و إبراهيم النخعي و قال حممد قال إسحاق بن إبراهيم يف حديث النيب صلى اهللا عليه و سلم 

عن أيب رزين [ و قد روى ] اشتهى املؤمن الولد يف اجلنة كان يف ساعة كما يشتهي و لكن ال يشتهي هذا أبدا 
  و اهللا أعلم ] إن أهل اجلنة ال يكون هلم فيها ولد : ال العقيلي عن النيب صلى اهللا عليه و سلم ق



  باب ما جاء أن كل ما يف اجلنة دائمر ال يبلى و ال يفىن و ال يبيد

ينادي مناد أن لكم أن تضحوا : عن أيب سعيد اخلدري و أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال [ مسلم 
وتوا أبدا وأن لكم أن تشبوا فال هترموا أبدا و أن لكم أن تنعموا فال فال تسقموا أبدا و أن لكم أن حتيوا فال مت

  ] } و نودوا أن تلكم اجلنة أورثتموها مبا كنتم تعملون { تبأسوا أبدا و ذلك قوله عز و جل 
فىن من يدخل اجلنة ينعم و ال يبأس و ال يبلى ثيابه و ال ي: عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال [ و 

  حنن اخلالدات فال نبيد : و قد تقدم قول احلور العني ] شبابه 

  باب ما جاء أن املرأة من أهل اجلنة ترى زوجها من أهل الدنيا يف الدنيا

أحتبني أن نريك زوجك من : يقال للمرأة من أهل اجلنة و هي يف السماء : و حدثنا ابن زيد قال : ابن وهب قال 
فيكشف هلا عن احلجب و يفتح األبواب بينها بينه حىت تراه و تعرفه و تعاهده بالنظر حىت  نعم: أهل الدنيا ؟ فتقول 

  تستبطئ قدومه و تشتاق إليه كما تشتاق املرأة إىل زوجها الغائب عنها و لعله يكون بينه و بني 
 الدنيا فيشق ذلك زوجته يف الدنيا ما يكون بني النساء و أزواجهن من مكاملة أو خماصمة فتغضبه زوجته اليت يف

ال : وحيك دعيه من شرك أمنا هو معك ليال قالئل أخرجه الترمذي مبعناه عن معاذ بن جبل قال : عليها و تقول 
تؤذي امرأة زوجها يف الدنيا إال قالت زوجته من احلور العني ال تؤذيه قاتلك اهللا فإمنا هو دخيل عندك يوشك أن 

  يث غريب خرجده ابن ماجه أيضا هذا حد: يفارقك إلينا قال أبو عيسى 

  باب ما جاء يف طري اجلنة و خيلها و إبلها

ذاك هنر أعطانيه اهللا : سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما الكوثر قال : عن أنس بن مالك قال [ الترمذي 
إن هلذه لناعمة : عمر فيه طري أعناقها كأعناق اجلزر فقال : يعين يف اجلنة أشد بياضا من اللنب و أحلى من العسل 

  هذا حديث حسن : قال ] أكلها أنعم منها : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
إن يف اجلنة طريا مثل أعناق البخت : من حديث أيب الدراداء أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال [ و خرجه الثعليب 

مروج اجلنة حتت العرش شربت من عيون التسنيم يا ويل اهللا رعيت يف : تصطف على يد ويل اهللا فيقول أحدها 
فكل مين ال يزلن يفتخرن بني يديه حىت خيطر على قلبه أكل أحدها فيخر بني يديه على ألوان خمتلفة فيأكل منه ما 

أكلها أنعم : يا نيب اهللا إهنا لناعمة قال : أراد فإذا شبع جتمع عظام الطري فيطري يرعى يف اجلنة حيث شاء فقال عمر 
  ] منها 

هل يف : يا رسول اهللا : عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن رجال سأل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال : [ الترمذي 
إن أدخلك اهللا اجلنة فال تشاء أن حتمل فيها على فرس من ياقوتة محراء تطري بك حيث شئت : اجلنة من خيل ؟ قال 

إن : فلم يقل له ما قال صاحبه فقال : هل يف اجلنة من إبل ؟ قال : هللا و سأله رجل فقال يا رسول ا: إال فعلت قال 
  ] يدخلك اهللا اجلنة لك فيها ما اشتهت نفسك و لذت علينك 

هذه يف سبيل اهللا فقال رسول اهللا : عن أيب مسعود األنصاري قال جاء رجل بناقة خمطومة فقال [ و خرج مسلم 
حدثنا ابن زيد : [ و ذكر ابن وهب قال ] يامة سبعمائة ناقة كلها خمطومة لك هبا يوم الق: صلى اهللا عليه و سلم 

أن أدىن أهل اجلنة منزلة الذي يركب يف : كان احلسن البصري يذكر عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : قال 



و إذا { ئتم ألف و ألف من خدمه من الولدان املخلدين على خيل من ياقوت أمحر هلا أجنحة من ذهب اقرأوا إن ش
  ] } رأيت مث رأيت نعيما و ملكا كبريا 

عن شقي بن ماتع أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إن من نعيم أهل اجلنة أهنم [ و ذكر ابن املبارك 
ليتزاورون على املطايا و النجب و أهنم يؤتون يف يوم اجلمعة خبيل مسرجة ملجمة ال تورث و ال تبول فريكبوهنا حىت 

  و ذكر احلديث ] هوا حيث شاء اهللا ينت
  } و إذا رأيت مث رأيت نعيما و ملكا كبريا { و عن عكرمة عن ابن عباس أنه ذكر مراكبهم مث تال قوله تعاىل 

بعين إياه : خرج إىل غزو فرأى رجال حزينا قد مات فرسه فبقي حمزونا فقال له : و حكى عن عبد اهللا بن املبارك 
الرجل ذلك أي باعه له فرأى من ليلته يف املنام كأن القيامة قد قامت و فرسه يف اجلنة و خلفه بأربعمائة درهم ففعل 

سبعمائة فرس فأراد أن يأخذه فنودي أن دعه فإنه البن املبارك و قد كان لك باألمس فلما أصبح جاء إليه و طلب 
  ته يف املنام رأيناه يف اليقظة ؟ اذهب فما رأي: فقص عليه القصة فقال له : اإلقالة فقال له و مل ؟ قال 
و هذه احلكاية صحيحة ألهنا يف معىن ما ثبت يف صحيح مسلم عن أيب مسعود كما : قال املؤلف رمحه اهللا تعاىل 

  ذكرناه 

  باب ما جاء أن احلناء سيد رحيان اجلنة و أن اجلنة حفت بالرحيان

احلناء سيد رحيان اجلنة و أن فيها من : اهللا بن عمر قال أنبأنا مهام عن قتادة عن أيب أيوب عن عبد [ ابن املبارك 
  ] عناق اخليل و كرام النجائب يركبها أهلها 

و قد تقدم عن أيب هريرة موقوفا أن شجرة طوىب تتفتق عن النجائب و الثياب و مثل هذا ال يقال من جهة الرأي و 
  إمنا هو توقيف فاعلمه 

حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن : من حديث سعيد بن معن املدين قال [ و ذكر أبو بكر أمحد بن علي بن ثابت 
ملا خلق اهللا اجلنة حففها بالرحيان و حفف الرحيان باحلناء و ما : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : ابن عمر قال 

] غدا و تقدس األرض خلق اهللا شجرة أحب إليه من احلناء و أن املختضب باحلناء لتصلي عليه مالئكة السماء إذا 
هذا حديث منكر ال يصح و يف إسنداه غري واحد ال ] و تقدس عليه مالئكة األرض إذا أراح : [ قال السكري 

  يعرف 
حدثنا : حدثنا يزيد بن زريع قال : الترمذي يف كتاب الشمائل حدثنا حممد بن خليفة و عمر بن علي قاال [ و روى 

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا أعطي أحدكم : ان النهدي قال احلجاج الصواف عن حنان عن أيب عثم
ال يعرف حلنان غري هذا احلديث و قال عبد الرمحن بن أيب : قال أبو عيسى ] الرحيان فال يرده فإنه خرج من اجلنة 

سرهد والد حامت يف كتاب اجلرح و التعديل حنان األسدي من بين أسد بن شريك و هو حنان صاحب الرقيق عم م
مسدد روي عن أيب عثمان النهدي و روى عن احلجاج بن أيب عثمان الصواف مسعت أيب يقول ذلك و قد تقدم عن 

أن شجرة طوىب تتفتق على اجلنائب و الثياب و مثل هذا كله ال يقال من جهة الرأي و إمنا هو : أيب هريرة موقوفا 
  توقيف فاعلمه 

  دواب اجلنةباب ما جاء أن الشاة و املعزى من 



[ و يف كتاب البزار ] الشاة من دواب اجلنة : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن ابن عمر قال [ ابن ماجه 
أحسنوا إىل املعزى و أميطوا عنهما األذى فإهنما من دواب : عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

و إمنا مسي عظيما أنه رعى يف اجلنة أربعني عاما روي عن ابن عباس } عظيم  و فديناه بذبح{ : و يف التنزيل ] اجلنة 
  رضي اهللا عنه 

  باب ما جاء أن للجنة ربضا و رحيا و كالما

قد أفلح املؤمنون { : ملا خلق اهللا عدن و غرس أشجارها بيده قال هلا تكلمي فقالت : عن أنس عن النيب [ البيهقي 
  سعيد اخلدري  خرجه البزار من حديث أيب] } 
خلق اجلنة لبنة من ذهب و لبنة من فضة و مالطها املسك األذفر و قال هلا : عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال [ 

و هذا يروى موقوفا عن أيب سعيد اخلدري ] فقال طوىب لك منزل امللوك } قد أفلح املؤمنون { : تكلمي فقالت 
} قد أفلح املؤمنون { : لبنة من فضة و غرسها قال هلا تكلمي فقالت  ملا خلق اهللا اجلنة لبنة من ذهب و: قال 

  طوىب لك منزل امللوك : فدخلتها املالئكة فقالت 
ملا خلق اهللا اجلنة قال هلا تزيين : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : من حديث أنس بن مالك قال [ و روي 

  ] ىب ملن رضيت عنه طو: فتزينت مث قال هلا تكلمي فتكلمت مث قالت 
أنا زعيم ـ و الزعيم احلميل : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول : عن فضالة بن عبيد قال [ النسائي 

ـ ملن آمن يب و أسلم و جاهد يف سبيل بيت له يف ربض اجلنة و بيت يف وسط اجلنة و بيت يف أعلى غرف اجلنة 
  ] من الشهر مهربا ميوت حيث شاء أن ميوت من فعل ذلك فليم يدع للخري مطلبا و ال 

  مؤمنو اجلنة يف ربض و رحاب حول اجلنة و ليسوا فيها : و قال عمر بن عبد العزيز و الزهدي و الكليب و جماهد 
و روى مالك عن مسلم بن أيب مرمي عن أيب صاحل عن أيب هريرة أنه قال نساء كاسيات عاريات مائالت مميالت ال 

و :  جيدن رحيها و أن رحيها يوجد من مسرية مخسمائة سنة هذا موقوف قال أبو عمر بن عبد الرب يدخلن اجلنة و ال
  قد رواه عبد اهللا بن نافع الصائغ عن مالك هبذا اإلسناد عين صلى اهللا عليه و سلم 

معاهدا له ذمة  أال من قتل نفسا: عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال [ و خرج أبو داود و الترمذي 
لفظ ] اهللا و ذمة رسوله فقد أخفر بذمة اهللا فال يروح رائحة اجلنة و أن رحيها ليوجد من مسرية سبعني خريفا 

  الترمذي 
  حديث أيب هريرة حديث حسن صحيح : و يف الباب عن أيب بكره قال أبو عيسى : قال 

من قتل نفسا معاهدا مل يرح رائحة : و سلم قال  عن عبد اهللا بن عمر عن النيب صلى اهللا عليه[ و خرج البخاري 
  ] اجلنة و أن رحيها ليوجد من مسرية أربعني عاما 

  باب ما جاء يف أن اجلنة قيعان و أن غراسها سبحان اهللا و احلمد هللا

 قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لقيت إبراهيم عليه السالم ليلة أسري يب: عن ابن مسعود قال [ الترمذي 
يا حممد اقرأ أمتك مين السالم و أخربهم أن اجلنة طيبة التربة عذبة املاء و أهنا قيعان و أن غرسها سبحان اهللا : فقال 

  ] و احلمد هللا و ال إله إال اهللا و اهللا أكرب 
  و يف الباب عن أيب أيوب و هذا حديث حسن غريب : قال 



يا أبا هريرة ما الذي : يه و سلم مر به و هو يغرس غرسا فقال عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عل[ ابن ماجه 
أال أدلك على غراس خري من هذا ؟ سبحان اهللا و احلمد هللا و ال إله إال اهللا و اهللا أكرب : غرسا قال : تغرس ؟ قال 

  ] يغرس لك بكل واحدة شجرة يف اجلنة 
من قال سبحان اهللا العظيم و حبمده غرست له : سلم عن جابر بن عبد اهللا عن النيب صلى اهللا عليه و [ الترمذي 

  ] خنلة يف اجلنة 
  هذا حديث حسن صحيح غريب : قال أبو عيسى 

  باب ما جاء أن الذكر نفقة بناء اجلنة

سألت النضر بن إمساعيل فحدثين عن : حدثنا الفضل بن الصباح قال : ذكر الطربي يف كتاب آداب النفوس قال 
بلغين أن اجلنة تبىن بالذكر فإذا حبسوا الذكر كفوا عن البناء فيقال هلم يف ذلك : قال  حكيم بن حممد األمحسي
  فيقولون حىت جييئنا نفقة 

  الذكر طاعة اهللا عز و جل يف امتثال أمره و اجتناب هنيه : قال املؤلف رمحه اهللا 
صالته و صومه و صنيعه للخري و  من أطاع اهللا و قد ذكر اهللا و إن قل: عن النيب صلى اهللا عليه و سلم [ روي 

  ذكره أبو عبد اهللا حممد يف أحكام القرآن له ] من عصى اهللا فقد نسي اهللا و إن كثر صالته و صومه و صنيعه للخري 
  و ذكره أيضا العامري يف شرح الشهاب له 

  حقيقة الذكر طاعة اهللا تعاىل يف امتثال أمره و اجتناب هنيه : قلت 
  الذكر طاعة اهللا فمن مل يطعه مل يذكره و إن أكثر التسبيح و التهليل و قراءة القرآن  :قال سعيد بن جبري 

من أطاع اهللا فقد ذكره و إن كان ساكتا و من عصى اهللا فقد : [ و لفظه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال 
  ] نسيه و إن كان قارئا مسبحا 

نه كاملستهزئ و املتهاون و من اختذ آيات اهللا هزوا و قد قال العلماء يف و هذا و اهللا أعلم أل: قال املؤلف رمحه اهللا 
أي ال تتركوا أمر اهللا فتكونوا مقصرين العبني قالوا و يدخل يف } و ال تتخذوا آيات اهللا هزوا { : تأويل قوله تعاىل 

  عىن و اهللا أعلم هذه اآلية االستغفار من الذنب قوال مع اإلصرار فعال و كذا كل ما كان يف هذا امل

  باب ما ألدىن أهل اجلنة و ال ألعالهم

: سأل موسى عليه السالم ربه فقال : عن املغرية بن شعبة يرفعه إىل رسوله اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال [ مسلم 
د نزل أي رب كيف و ق: هو رجل يأيت بعدما يدخل أهل اجلنة اجلنة فيقول : يا رب ما أدىن أهل اجلنة منزلة ؟ قال 

رضيت رب : أترضى أن يكون لك مثل ملك من ملوك الدنيا ؟ فيقول : الناس منازهلم و أخذوا أخذاهتم فيقال له 
هذا لك و عشرة أمثاله و لك ما : لك ذلك و مثله معه و مثله و مثله فقال يف اخلامسة رضيت رب فيقول : فيقول 

أولئك الذين أردت غرست : الهم منزلة قال يا رب فأع: رضيت قال : اشتهت نفسك و لذت عينك فيقول 
و مصداقه من كتاب اهللا : كرامتهم بيدي و ختمت عليها فلم تر عني و مل تسمع أذن و مل خيطر على قلب بشر قال 

  و قد روي موقوفا عن املغرية قوله ] } فال تعلم نفس ما أخفي هلم من قرة أعني { 
إن آخر أهل اجلنة دخوال : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  :عن عبد اهللا هو ابن مسعود قال [ البخاري 

رب اجلنة مألى فيقول له : ادخل اجلنة فيقول : اجلنة و آخر الناس خروجا من النار رجل خيرج حبوا فيقول له ربه 



  و قد تقدم هذا ] إن لك مثل الدنيا عشر مرات : ذلك ثالث مرات كل ذلك يعيد عليه اجلنة مألى فيقول 
إن أدىن أهل اجلنة منزلة من له سبع قصور قصر من ذهب و : عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال [ و روي 

قصر من فضة و قصر من در و قصر من زمرد و قصر من ياقوت و قصر ال تدركه األبصار و قصر على لون 
ذكره القتيب يف عيون األخبار ] عز و جل  العرش يف كل قصر من احللى و احللل و احلور العني ما ال يعلمه إال اهللا

إن أدىن أهل اجلنة منزلة الذير يركب يف ألف ألف : عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم [ له و يف مراسل احلسن 
  احلديث و قد تقدم ] من خدمه 

زلة ملن ينظر إىل إن أدىن أهل اجلنة من: عن ابن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال [ و خرج الترمذي 
جنانه و نعيمه و خدمة و سروره مسرية ألف سنة و أكرمهم على اهللا من ينظر إىل وجهه غدوة و عشيا مث قرأ 

حديث غريب و قد روي عن : قال ] } إىل رهبا ناظرة * وجوه يومئذ ناضرة { رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  ابن عمر و مل يرفعه 

إن أدىن أهل اجلنة منزلة الذي له : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : ري قال عن أيب سعيد اخلد[ و خرج 
] مثانون ألف خادم و اثنتان و سبعون زوجة و ينصب له قبة من لؤلؤ و زبرجد و ياقوت كما بني اجلابية إىل صنعاء 

اجلنة منزلة ملن يسري يف ملكه إن أدىن أهل : أخربنا سفيان عن رجل عن جماهد قال : [ قال هذا ابن املبارك قال 
و قد تقدم هذا ] مسرية ألف سنة يرى أقصاه كما يرى أدناه و أرفعهم هو الذي ينظر إىل ربه بالغداة و العشي 

مرفوعا يف الباب عن ابن عمر موقوفا و هذا الباب و الذي قبله يدل على أن أدىن أهل اجلنة منزلة الكثري من و 
  قررناه فيما تقدم و اهللا أعلم  الزوجات من احلور العني ما

  باب رضوان اهللا تعاىل ألهل اجلنة أفضل من اجلنة

يا : إن اهللا تعاىل يقول ألهل اجلنة : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن أيب سعيد اخلدري قال [ البخاري 
و ما لنا ال نرضى يا رب و : ن أهل اجلنة فيقولون لبيك ربنا و سعديك و اخلري يف يديك فيقول هل رضيتم فيقولو

قد أعطيتنا ما مل تعط أحدا من خلقك فيقول أفال أعطيكم أفضل من ذلك فيقولون يا ربنا أي شيء أفضل من ذلك 
  أخرجه مسلم مبعناه يف حديث فيه طول ] فيقول أحل عليكم رضواين فال أسخط عليكم بعده أبدا 

  هم فيه و أقر ألعينهمباب رؤية أهل اجلنة هللا تعاىل أحب إليهم مما 

: إذا دخل أهل اجلنة اجلنة قال اهللا تبارك و تعاىل هلم : عن صهيب عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال [ مسلم 
فيكشف هلم احلجاب : أمل تبيض وجوهنا أمل تدخلنا اجلنة و تنجينا من النار قال : أتريدون شيئا أزيدكم فيقولون 
  ] } للذين أحسنوا احلسىن و زيادة { النظر إىل رهبم عز و جل و يف رواية هذه اآلية فما أعطوا شيئا أحب إليهم من 

إذا دخل : قال } للذين أحسنوا احلسىن و زيادة { قيل لرسول اهللا هذه اآلية : عن صهيب قال [ و خرج النسائي 
مل : موعدا يريد أن ينجزكموه فقالوا يا أهل اجلنة إن لكم عند اهللا : أهل اجلنة اجلنة و أهل النار النار ينادي مناد 

فيكش احلجاب فينظروا إليه فو اهللا ما أعطاهم اهللا شيئا أحب : تبيض وجوهنا و تثقل موازيننا و جترنا من النار قال 
  ] إليهم من النظر إىل وجه اهللا و ال أقر ألعينهم 

عن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن صهيب حدثنا محاد بن سلمة عن ثابت : [ و خرجه أبو داود الطيالسي أيضا قال 
إذا دخل أهل اجلنة : قال } للذين أحسنوا احلسىن و زيادة { تال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هذه اآلية : قال 



ما هو أليس قد بيض وجوهنا و ثقل موازيننا : يا أهل اجلنة إن لكم عند اهللا تعاىل موعدا فيقولون : اجلنة نادى مناد 
ا اجلنة ؟ فيقال هلم ثالثا فيتجلى هلم الرب تبارك و تعاىل فينظرون إليه فيكون ذلك عندهم أعظم مما أعطوا و أدخلن

 [  
أبو حممد عبد الوهاب قرأ عليه بثغر االسكندرية محاه اهللا قرئ على احلافظ السلفي و أنا : أخربنا الشيخ الراوية 

حدثنا أبو القاسم بن بشران حدثنا أبو بكر اآلجري حدثنا أبو أخربنا احلاجب أبو احلسن بن العالف : [ أمسع قال 
بكر عبد اهللا بن حممد بن عبد احلميد الواسطي حدثنا عبد الوهاب بن عبد احلكم الوراق النيسابوري حدثنا يزيد بن 

صلى اهللا  قال رسول اهللا: هارون حدثنا محاد بن سلمة عن ثابت البناين عن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن صهيب قال 
و ما هو : إن أهل اجلنة إذا دخلوا اجلنة نودوا أن يا أهل اجلنة إن لكم عند اهللا موعدا مل تروه قالوا : عليه و سلم 

فيكشف احلجاب فينظرون إليه فو اهللا ما أعطاهم اهللا : أمل يبيض وجوهنا و يزحزحنا عن النار و يدخلنا اجلنة ؟ قال 
  } للذين أحسنوا احلسىن و زيادة { رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم شيئا هو أحب إليهم منه مث تال 

] و كذا أخرجه اإلمام أمحد بن حنبل و احلارث ابن أيب أسامة عن يزيد بن هارون و انفرد مسلم بإخراجه فرواه 
: الك قال عن أيب بكر ابن أيب شيبة عن يزيد بن هارون و رواه نوح ابن أيب مرمي عن ثابت البناين عن أنس بن م

فقال للذين أحسنوا العمل } للذين أحسنوا احلسىن و زيادة { سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن هذه اآلية 
  و الزيادة النظر إىل وجهه الكرمي فأخطأ فيه خطأ بينا و وهم ومها قبيحا : يف الدنيا احلسىن و هي اجلنة قال 

: مسعت أبا موسى األشعري على منرب البصرة يقول : هلاليل اهلجيمي قال أخربنا أبو بكر ا: و ذكر ابن املبارك قال 
إن اهللا يبعث يوم القيامة ملكا إىل أهل اجلنة فيقول هل أجنزكم اهللا ما وعدكم فينظرون فريون احللى و احللل و 

جنزكم ما وعدكم ثالث هل أ: الثمار و األهنار و األزواج املطهرة فيقولون نعم أجنزنا اهللا ما وعدنا فيقول امللك 
للذين أحسنوا { بقي لكم شيء إن اهللا تعاىل يقول : نعم فيقول : مرات فال يفقدون شيئا مما وعدوا فيقولون 

  أال إن احلسىن اجلنة و الزيادة النظر إىل اهللا تعاىل } احلسىن و زيادة 
جرى و ذكره ابن املبارك موقوفا يبني ما رواه النسائي مرفوعا و كذلك أبو داود الطيالسي و أسنداه عن اآل: فصل 

فيكشف : تريدون شيئا أزيدكم أن يزيدكم و قوله : قال ملك اهللا : قال اهللا تعاىل : حديث مسلم و أن املعىن بقوله 
معناه أنه يرفع املوانع من اإلدراك عن أبصارهم حىت يروه على ما هو عليه من نعوت العظمة و اجلالل و : احلجاب 
لكمال و الرفعة و اجلمال ال إله إال هو سبحانه عما يقول الزائفون و املبطلون فذكر احلجاب إمنا هو يف البهاء و ا

حق املخلوق ال يف حق اخلالق فهم احملجوبون و الباري جل امسه و تقدست أمساؤه منزلة عما حيجبه إذ احلجب إمنا 
  ه و بصائرهم و إدراكاهتم مبا شاء و كيف شاء حييط مبقدر حمسوس و ذلك من نعوتنا و لكن حجبه عن أبصار خلق

و روي يف صحيح األحاديث أن اهللا تعاىل إذا جتلى لعباده و رفع احلجب عن أعينهم فإذا رأوه تدفقت األهنار و 
اصطفت األشجار و جتاوبت السرر و الغرفات بالصرير و األعني املتدفقات باخلرير و استرسلت الريح املثرية و 

و القصور املسك األذفر و الكافور و غردت الطيور و أشرقت احلور العني ذكره أبو املعايل يف كتاب  ثبت يف الدور
و كل ذلك بقضاء اهللا و قدره و إن مل يكن منها شيء عن الرؤية و النظر و لكن اهللا : الرد له على السجزي و قال 

مبثابة تدكدك اجلبل الذي جتلى اهللا له و  تعاىل يعرف مبا شاء ما شاء من آيات عظمته و دالالت هيبته و ذلك
  ترضرضه حىت صار رمال هائال سائال و اهللا أعلم 

  باب منه يف الرؤية 
جنتان من فضة آنيتهما و : عن أيب بكر بن عبد اهللا بن قيس عن أبيه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال [ مسلم 



ني القوم و بني أن ينظروا إىل رهبم عز و جل إال رداء الكربياء ما فيهما و جنتان من ذهب آنيتهما و ما فيهما و ما ب
  ] على وجه يف جنة عدن 

إنكم : كنا عند رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فنظر إىل القمر ليلة البدر فقال : و عن جرير بن عبد اهللا قال [ 
ن ال تغلبوا على صالة قبل طلوع سترون ربكم عيانا كما ترون هذا القمر ال تضامون يف رؤيته فإن استطعتم أ

أخرجه ] } و سبح حبمد ربك قبل طلوع الشمس و قبل الغروب { الشمس و صالة قبل غروهبا فافعلوا مث قرأ 
  البخاري و مسلم و أبو داود و الترمذي و قال حديث حسن صحيح 

نعم : خمليا به يوم القيامة ؟ قال قلت يا رسول اهللا أكلنا يرى اهللا : عن أيب رزين العقيلي قال [ و خرج أبو داود 
فاهللا : بلى قال : يا أبا رزين أليس كلكم يرى القمر ليلة البدر خمليا به ؟ قلت : قلت و ما آية ذلك يف خلقه ؟ قال 

  ] أعظم إمنا هو خلق من خلق اهللا يعين القمر فاهللا أجل و أعظم 
ا مستعار كين به عن كربيائه و عظمته يبينه احلديث إال رداء الكربياء على وجهه الرداء به هن: قوله ] فصل [ 

رداء الكربياء يريد صفة الكربياء فهو بكربيائه و : الكربياء ردائي و العظمة إزاري يريد بذلك صفيت فقوله : اآلخر 
وه عظمته ال يريد أن يراه أحد من خلقه بعد رؤية القيامة حىت يأذن هلم بدخول جنة عدن فإذا دخلوها أراد أن ير

البهيقي و غريه و ليست العظمة و الكربياء من جنس الثياب احملسوسة و إمنا : فريوه و هم يف جنة عدن قال معناه 
هي توسعات و وجه املناسبة أن الرداء و اإلزار ملا كانا مالزمني لإلنسان خمصوصني به و ال يشاركه فيهما غريه عرب 

مشاركة اهللا تعاىل فيهما أال ترى آخر احلديث فمن نازعين واحدا منهما  عن عظمته و كربيائه هبما ألهنما مما ال جيوز
  قصمته مث قذفته يف النار 

  باب منه و يف سالم اهللا تعاىل عليهم

بينا أهل اجلنة يف نعيمهم إذا : عن جابر بن عبد اهللا أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال [ روى حممد بن املنكدر 
السالم عليكم يا أهل اجلنة و ذلك قوله تعاىل : ذا الرب سبحانه قد أشرف عليهم فقال سطع هلم نور من فوقهم فإ

فإذا نظروا إليه نسوا نعيم اجلنة حىت حيتجب عنهم فإذا احتجب عنهم بقي : قال } سالم قوال من رب رحيم { 
  ] نوره و بركته عليه يف ديارهم 

ن مشرف عليك أي مطلع عليك من مكان عال و اهللا قد أشرف عليهم أي أطلع كما يقال فال: قوله ] فصل [ 
تعاىل ال يوصف باملكان من جهة احللول و التمكن و إمنا يوصف من جهه العلو و الرفعة فعرب عن اطالعه عليهم و 
نظره إليهم باإلشراف و ملا كان سبحانه قائال متكلما و كان الكالم له صفة يف ذاته و مل يزل و ال يزال فهو يسلم 

فإذا نظروا إليه نسوا نعيم اجلنة : و قوله } سالم قوال من رب رحيم { : هم سالما هو قوله منه كما قال تعاىل علي
أي هلوا عنه بلذة النظر إىل وجهه الكرمي و ذلك أن ما دون اهللا تعاىل ال يقاوم جتليه و لوال أن اهللا تعاىل يثبتهم و 

قوله حىت حيتجب عنهم جيوز أن يكون معناه حىت يردهم إىل نعيم اجلنة يبقيهم حلل هبم ما حل باجلبل حني جتلى به و 
الذي نسوه و إىل حظوظ أنفسهم و شهواهتا اليت سهوا عنها فانتفعوا بنعيم اجلنة الذي وعده هلم و تنعموا بشهوات 

غيبة و االستتار النفوس اليت أعدت هلم و ليس ذلك إن شاء اهللا تعاىل على معىن االحتجاب عنهم الذي هو مبعىن ال
فيكونوا له ناسني و عن شهوده حمجوبني و إىل نعيم اجلنة ساكنني و لكنه يردهم إىل ما نسوه و ال حتجبهم عما 

بقي نوره و بركته عليهم يف ديارهم و كيف حيجبهم عنه و هو : شاهدوا حجبة غيبة و استتار يدل على ذلك قوله 
يم و النظر إذا صح و احلجبة إذا ارتفعت مل يكن بني ةنظر البصر و ينعت املزيد عليهم و ما وعدهم به من النع



شهود السر فرق و ال بني حال الشهود و الغيبة فرق فيكون حمجوبا يف حال الغيبة بل تتفق األوقات و تتساوى 
  األحوال فيكون يف كل حال شاهدا و بكل جارحة ناظرا و ال يكون يف حال حمجوبا و ال بالغيب موصوفا 

  ية حكا
: أحتب ليلى ؟ فقال : ندعو لك ليلى ؟ فقال و هل غابت عين فتدعى ؟ فقيل له : حكي عن قيس اجملنون أنه قيل له 

  احملبة ذريعة الوصلة و قد وقع الوصل فأنا ليلى و ليلى أنا و اهللا أعلم 

  باب منه و بيان قوله تعاىل و لدينا مزيد 
قال رسول اهللا صلى اهللا : لكوفة عن داود بن أيب هند عن احلسن قال أخربنا رجل من أهل ا: [ حيىي بن سالم قال 

إن أهل اجلنة لينظرون إىل رهبم يف كل مجعة على كثيب من كافور ال يرى طرفاه و فيه هنر جار : عليه و سلم 
م أخذ حافتاه املسك عليه جوار يقرأن القرآن بأحسن أصوات مسعها األولون و اآلخرون فإذا انصرفوا إىل منازهل

كل رجل بيد من شاء منهن مث ميرون على قناطر من لؤلؤ إىل منازهلم فلوال أن اهللا تعاىل يهديهم إىل منازهلم ما 
  ] اهتدوا إليها ملا حيدث اهللا إليهم يف كل مجعة 

عة أيام إن أهل اجلنة ليزورون رهبم يف مقدار كل عيد كأنه يقول يف كل سب: و خرج عن بكر بن عبد اهللا املزين قال 
مرة فيأتون رب العزة يف حلل خضر و وجوه مشرقة و أساور من ذهب مكللة بالدر و الزمرد عليهم أكاليل 

  الذهب و يركبون خببائهم و يستأذنون على رهبم فيأمر هلم ربنا بالكرامة 
هللا بن عقبة عن ابن و ذكر هو و ابن املبارك مجيعا قال حدثنا املسعودي عن النهال بن عمرو بن أيب عبيدة بن عبد ا

تسارعوا إىل اجلمعة فإن اهللا يربز ألهل اجلنة كل يوم مجعة يف كثيب من كافور أبيض فيكونون معه يف : مسعود قال 
  على قدر تسارعهم إىل اجلمعة يف الدنيا : القرب قال ابن املبارك 

ئا من الكرامة مل يكونوا رأوه قبل كمسارعتهم إىل اجلمعة يف الدنيا و زاد فيحدث هلم شي: و قال حيىي بن سالم 
{ و قال احلسن يف قوله تعاىل } و لدينا مزيد { و مسعت غري املسعودي يزيد فيه و هو قوله تعاىل : ذلك قال حيىي 

الزيادة النظر إىل وجه اهللا عز و جل و ليس شيء أحب إىل أهل اجلنة من : قال } للذين أحسنوا احلسىن و زيادة 
  ملزيد ألهنم يرون فيه اجلبار جل جالله و تقدست أمساؤه يوم اجلمعة يوم ا

  فصل 
املزيد ما : قوله يف كثيب يريد أهل اجلنة أي هم على كثيب كما يف مرسل احلسن أول الباب و قيل : قلت 

يزوجون به من احلور العني رواه أبو سعيد اخلدري مرفوعا و ذكر أبو نعيم عن خالد بن معدان عن كثري بن مرة 
  إن :  قال

يقول : ما تريدون أن أمطركم فال يتمنون شيئا إال مطروا قال خالد : من املزيد أن متر السحابة بأهل اجلنة فتقول 
كثري لئن أشهدين اهللا ذلك ألقولن هلا أمطرينا جواري مزينات و قد تقدم من حديث ابن عمرو أكرمهم على اهللا من 

  أن أهل اجلنة يف الرؤية خمتلفو احلال ينظر إىل اهللا غدوة و عشية و هذا يدل على 
إن هللا تعاىل عبادا لو حجبهم يف اجلنة ساعة الستغاثوا من اجلنة و نعيمها : و قد روي عن أيب يزيد البسطامي أنه قال 

  كما يسغيث أهل النار من النار و عذاهبا 

  نبذ من أقوال العلماء يف تفسري كلمات و آيات من القرآن وردت يف ذكر اجلنة



  و أهلها 
قال ابن عباس أول ما يدخل أهل اجلنة اجلنة تعرض هلم } و نزعنا ما يف صدورهم من غل { : من ذلك قوله تعاىل 

عينان فيشربون من إحدى العينني فيذهب اهللا تعاىل ما يف قلوهبم من غل مث يدخلون العني األخرى فيغتسلون فيها 
  نضرة النعيم فتشرق ألواهنم و تصفوا وجوههم و جتري عليهم 

إذا توجه أهل اجلنة إىل اجلنة مروا : قال } و سقاهم رهبم شرابا طهورا { و قال علي رضي اهللا عنه يف قوله تعاىل 
بشجرة خيرج من حتت ساقها عينان فيشربون من إحدامها فتجري عليهم بنضرة النعيم فال تتغري أبشارهم و ال 

: يخرج ما يف بطوهنم من األذى مث تستقبلهم خزنة اجلنة فتقول هلم تشتعث أشعارهم أبدا مث يشربون من األخرى ف
  } سالم عليكم طبتم فادخلوها خالدين { 

وسيق { أخربنا معمر عن أيب إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي أنه تال هذه اآلية : و ذكره ابن املبارك قال 
باب اجلنة شجرة خيرج من ساقها عينان فعمدوا إىل وجدوا عند } الذين اتقوا رهبم إىل اجلنة زمرا حىت إذا جاؤوها 

أحدامها كأمنا أمروا هبا فاغتسلوا منها فلم تشعث رؤوسهم بعدها أبدا و مل تغري جلودهم بعدها أبدا كأمنا دهنوا 
بالدهن مث عمدوا إىل األخرى فشربوا منها فطهرت أجوافهم و غسلت كل قدر فيها و تتلقاهم على كل باب من 

مث تتلقاهم الولدان يطيفون هبم كما يطيف ولدان } سالم عليكم طبتم فادخلوها خالدين { نة مالئكة أبواب اجل
أبشر أعد اهللا لك كذا و كذا مث يذهب الغالم منهم إىل الزوجة من أزواجه : الدنيا باحلميم جييء من الغيبة يقولون 

أنت رأيته ؟ فيستخفها الفرح حىت تقوم على  :فيقول قد جاء فالن بامسه الذي كان يدعى يف الدنيا فتقول له 
أسكفة الباب مث ترجع فتجيء فتنظر إىل تأسيس بنيانه من جندل اللؤلؤ أخضر و أصفر و أمحر من كل لون مث جيلس 

فينظر فإذا زرايب مبثوثة و أكواب موضوعة و منارق مصفوفة مث يرفع رأسه إىل سقف بنيانه فلوال أن اهللا قدر ذلك 
احلمد هللا الذي هدانا هلذا و ما كنا لنهتدي لوال أن { كما أخربنا تعاىل : إمنا هو مثل الربق مث يقول  ألذهب بصره

  } هدانا اهللا 
سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه و : عن علي رضي اهللا عنه أنه قال [ و ذكر القتييب يف عيون األخبار له مرفوعا 

: حيشرون ركبانا مث قال : ما هؤالء الوفد ؟ قال }  إىل الرمحن وفدا يوم حنشر املتقني{ سلم عن قول اهللا عز و جل 
و الذي نفسي بيده أهنم إذا خرجوا من قبورهم ركبوا نوقا عليهم رحائل الذهب مرصعة بأنواع اجلوهر فتسري هبم 

فإذا بلغ و عند باب اجلنة شجرة ينبع من أصلها عينان فيشربون من إحداى تلك العيون : إىل باب اجلنة قال 
مث : قال } و سقاهم رهبم شرابا طهورا { الشراب البطن طهرهم اهللا به من دنس الدنيا و قذرها فذلك قوله تعاىل 
مث يضربون حلق أبواب اجلنة فلو مسعت : يغتسلون من العني األخرى فال تشعث رؤوسهم و ال تتغري ألواهنم قال 

ان فيفتح هلم فينظرون إىل حسن وجهه فيخرون ساجدين فيقول هلم اخلالئق طنني األبواب الفتتنوا هبا فيبادر رضو
أنا قيمكم الذي وكلت بكم و مبنازلكم فينطلق هبم إىل قصور من فضة شوفاهتا من ذهب : رضوان يا أولياء اهللا 

: يقول ملن هذا ؟ ف: يرى ظاهرها من باطنها من النور و الرقة و احلسن قال فيقول أولياء اهللا عند ذلك يا رضوان 
مث : فلوال أن املوت يرفع عن أهل اجلنة ملات أكثرهم فرحا قال : هذا لكم فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

فيمر به فرييه قصورا و خياما : يريد أحدهم أن يدخل قصره فيقول له رضوان اتبعين حىت أريك ما أعد اهللا لك قال 
إىل غرفة من ياقوته من أسفلها إىل أعالها مائة ذراع قد لونت جبميع مث يأيت به : و ما أعطاه اهللا عز و جل قال 

األلوان على جنادل الدر و الياقوت و يف الغرفة سرير طوله فرسخ يف عرض مثل ذلك عليه من الفراش كقدر 
 و} و فرش مرفوعة { فذلك قوله عز و جل : مخسني غرفة بعضها فوق بعض قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 



هي من نور و السرير من نور و على رأس ويل اهللا تاج له سبعون ركنا يف كل ركن سبعون ياقوتة تضيء و قد رد 
سوار من الذهب و سوار من فضة : اهللا وجهه كالبدر و عليه طوق و وشاح يتألأل من نور و قد سور بثالثة أسورة 

  ] } ذهب و لؤلؤا و لباسهم فيها حرير  حيلون فيها من أساور من{ و سوار من لؤلؤ فذلك قوله تعاىل 
دار اجلالل و دار السالم و جنة عدن و جنة : قال ابن عباس اجلنات سبع } جنات عدن يدخلوهنا { و قوله تعاىل 

  املأوى و جنة اخللد و جنة الفردوس و جنة النعيم 
و من دوهنما جنتان { و قال بعد ذلك } و ملن خاف مقام ربه جنتان { : إن اجلنان أربع ألن اهللا تعاىل قال : و قيل 

و مل يذكر سوى هذه األربع جنة خامسة فإن قيل فقد قال جنة املأوى قيل جنة املأوى اسم جلميع اجلنان يدل } 
و اجلنة اسم اجلنس فمرة يقال جنة و مرة يقال } فلهم جنات املأوى نزال مبا كانوا يعملون { : عليه أنه تعاىل قال 
نة عدن و جنات عدن ألن العدن اإلقامة و كلها دار اإلقامة كما أن كلها مأوى املؤمنني و جنات و كذلك ج

كذلك دار اخللد و دار السالم ألن مجيعها للخلود و السالمة من كل خوف و حزن و كذلك جنات النعيم و جنة 
إمنا منعنا أن جنعل كل : ال النعيم ألن كلها مشحونة بأصناف النعيم ذكره احلليمي يف كتاب منهاج الدين له و ق

واحدة من العدن و املأوى و النعيم جنة سوى األخرى ألن اهللا تعاىل إن كان مسي شيئا من هذه األمساء جنة يف 
موضع فقد مسي اجلنات كلها بذلك االسم يف موضع آخر فعلمنا أن هذه األمساء ليست لتميز جنة من جنة و لكنها 

و فتحت : [ اهللا بذكر العدد فلم يثبت إال أربعا و قد أثبت هلذه اجلنان أبوابا فقال  للجنان أمجع ال سيما و قد أتى
فيحتمل أن يكون ذلك ألن لكل جنة من اجلنان ] إن أبواب اجلنة مثانية : [ و قال عليه الصالة و السالم ] أبواهبا 

و اآلخرون أصحاب اليمني فعلمنا أن أحدمها السابقون املقربون : األربع بابني و وصف أهل اجلنة فصنفهم صنفني 
و من { و أهل اليمني أهل اجلنتني الدنييتني } و ملن خاف مقام ربه جنتان { : السابقني أهل اجلنتني العليتني يف قوله 

  و هبذا جاءت الروايات } دوهنما جنتان 
و من دوهنما { إىل قوله  }و ملن خاف مقام ربه جنتان { : و روى سعيد بن جبري عن ابن عباس يف قوله تعاىل 

  فتلك للمقربني و هاتان ألصحاب اليمني و عن أيب موسى األشعري حنو ذلك : قال } جنتان 
ليس أحد من أهل اجلنة إال و يف يده ثالثة : قال املفسرون } حيلون فيها من أساور من ذهب و لؤلؤا { : قوله تعاىل 

و قال يف آية أخرى } من ذهب و لؤلؤا { : لؤلؤ و قال هنا سوار من ذهب و سوار من فضة و سوار من : أسورة 
  } و حلوا أساور من فضة { : 

بالنصب على معىن و حيلون لؤلؤا و أساور ] لؤلؤا [ تبلغ حلية املؤمن حيث تبلغ الوضوء و قريء : و يف الصحيح 
ملا كانت : ال املفسرون مجع أسورة و أسورة واحدها سوار فيها ثالث لغات ضم السني و كسرها و أسوار ق: 

و لباسهم فيها حرير { : امللوك تلبس يف الدنيا األساور و التيجان جعل اهللا ذلك ألهل اجلنة إذ هم ملوك قوله تعاىل 
 {  

دار املؤمن يف اجلنة درة جموفة يف : [ روي عن حيىي بن سالم عن محاد بن سلمة عن أيب املهزم عن أيب هريرة قال 
  ] حللل و يأخذ بأصبعه أو قال بأصبعه سبعني حلة منظمة باللؤلؤ و الزبرجد و املرجان وسطها شجرة تنبت ا

إن دار املؤمن يف اجلنة من : [ مسعت أبا هريرة يقول : و أخرجه ابن املبارك هبذا السند عن محاد عن أيب املهزم قال 
سبعني حلة منظمة باللؤلؤ و الزبرجد و  لؤلؤة فيها أربعون بيتا يف وسطها شجرة تنبت احللل فيذهب فيأخذ بأصبعيه

  و قد تقدم هذا املعىن و أبو املهزم ضعيف ] املرجان 
بلغين أن ويل اهللا يلبس حلة ذات وجهني يتجاوبان بصوت مليح تقول اليت تلي : و روى عن أيب هريرة أنه قال 



أنا أكرم على ويل اهللا : ليت تلي وجهه أنا أكرم على ويل اهللا منك أنا أمس بدنه و أنت ال متسينه و تقول ا: جسده 
منك أنا أرى وجهه و أنت حمجوبة ال ترين وجهه و قد تقدم أن من لبسه يف الدنيا مل يلبسه يف اآلخرة من حديث 

هذا عندي على حنو املعىن الذي نزعنا به يف شارب اخلمر أنه : أيب سعيد اخلدري صححه أبو عمرو رمحه اهللا و قال 
ال يشرب فيها مخرا و ال يذكرها و ال يراها و ال تشتهيها نفسه فكذلك البس احلرير يف الدنيا إن مل إذا دخل اجلنة 

  يتب منه 
  و كذلك من استعمل آنية الذهب و الفضة و مل يتب من استعماهلا : قلت 

صوت غناء  من استمع إىل: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن أيب موسى األشعري أنه قال [ و قد روي 
خرجه الترمذي أبو ] و من الروحانيون يا رسول اهللا ؟ قال قراء أهل اجلنة : مل يؤذن له أن يسمع الروحانيني فقيل 
إن حرمانه اخلمر و لباسه احلرير و شربه يف إناء الذهب و الفضة و استماعه : عبد اهللا يف نوادر األصول و قد قيل 
عذب يف النار و يسقى من طينة اخلبال فإذا خرج من النار بالشفاعة أو بالرمحة للروحانيني إمنا هو يف الوقت الذي ي

العامة املعرب عنها يف احلديث بالقبضة أدخل اجلنة و مل حيرم شيئا منها ال مخرا و ال حريرا و ال غريه ألن حرمان شيء 
بة و ال مؤاخذة فيها بوجه من من لذات الدنيا ملن كان يف اجلنة نوع عقوبة و مؤاخذة و اجلنة ليست بدار عقو

  الوجوه 
و حديث أيب سعيد اخلدري و أيب موسى األشعري يرد هذا القول و كما ال يشتهي منزلة من هو أرفع منه و : قلت 

  ليس ذلك لعقوبة كذلك ال يشتهي مخر اجلنة و ال حريرها و ال يكون ذلك عقوبة 
} عاليهم ثياب سندس خضر و إستربق { و قال } ق و يلبسون ثيابا خضرا من سندس و إسترب{ قوله تعاىل 
الرقيق اخلفيف و خص األخضر ألنه املوافق للبصر ألن البياض : الديباج الصفيق الكثيف و السندس : اإلستربق 

  يبدد النظر و يؤمل و السواد يورم و اخلضرة لون بني السواد و البياض و تلك جتمع الشعاع 
متكئني على سرر { مجع أريكة و هي السرر يف احلجل و قال : األرائك } لى األرائك متكئني فيها ع{ : قوله تعاىل 
  } مصفوفة 
إن الرجل من أهل اجلنة ليتزوج يف شهر واحد ألف حوراء : عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال [ و روي 

  ] يعانق كل واحدة منهن مقدار عمره يف الدينا 
إن الرجل من أهل اجلنة ليعانق احلور سبعني سنة ال ميلها و ال متله كلما أتاها : و روي عن ابن عباس أنه قال 

وجدها بكرا و كلما رجعت إليه عادت إليه شهوته فيجامعها بقوة سبعني رجال ال يكون بينهما مين يأيت من غري مين 
  منه و ال منها 

فجعلناهن أبكارا * إنا أنشأناهن إنشاء { تعاىل  قال النيب صلى اهللا عليه و سلم يف قوله: [ و قال املسيب بن شريك 
هي عجائز الدنيا أنشأهن اهللا خلقا جديدا كلما أتاهن أزواجهن وجدوهن أبكارا فلما مسعت : قال } عربا أترابا * 

  ] واوجعاه فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم ليس هناك وجع : عائشة ذلك قالت 
قال رسول : أبان بن عياش عن شهر بن حوشب عن معاذ بن جبل قال  عن[ و ذكر حيىي بن سالم عن صاحب له 

إن الرجل من أهل اجلنة ليتنعم مع زوجته يف تكأة واحدة سبعني عاما فتناديه أهبى منها و : اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
ن الاليت قال اهللا أنا م: من أنت ؟ فتقول : أما آن لنا منك دولة بعد فيلتفت إليها فيقول : أمجل من غرفة أخرى 

: فيتحول إليها يتنعم معها سبعني عاما يف تكأة واحدة فتناديه أهبى و أمجل من غرفة أخرى } و لدينا مزيد { تعاىل 
فال تعلم نفس ما { أنا من الاليت قال اهللا تعاىل : من أنت ؟ فتقول : أما آن لنا منك دولة بعد فيلتفت إليها فيقول 



فيتحول إليها فيتنعم معها يف تكأة واحدة سبعني عاما فهم كذلك } زاء مبا كانوا يعملون أخفي هلم من قرة أعني ج
  العظام العيون : البيض يف قول قتادة و العامة و العني : احلور } و زوجناهم حبور عني { : قال تعاىل ] يزورون 

: ين يف اآلخرة يف شغل فاكهون قال يع} إن أصحاب اجلنة اليوم يف شغل فاكهون { : و قال قتادة يف قوله تعاىل 
قوله } هم و أزواجهم يف ظالل على األرائك متكئون { مسرورون : يعين افتضاض العذارى فاكهون قال احلسن 

الثاين مبقدار الغداة و العشي قاله : أحدمها حني يشتهونه قال مقاتل : فيه قوالن } أولئك هلم رزق معلوم { تعاىل 
ليس يف اجلنة ليل و ال هنار و إمنا هم : قال العلماء } و هلم رزقهم فيها بكرة و عشيا { تعاىل ابن السائب قال اهللا 

يف نور أبدا و إمنا يعرفون مقدار الليل بإرخاء احلجب و إغالق األبواب و يعرفون مقدار النهار برفع احلجب و فتح 
  األبواب ذكره أبو الفرج بن اجلوزي 

قال رجل يا : من حديث أبان عن احلسن و أيب قالبة قال [ يف نوادر األصول له  و خرج أبو عبد اهللا الترمذي
و هلم { مسعت اهللا تعاىل يقول يف الكتاب : و ما هيجك على هذا ؟ قال : هل يف اجلنة من ليل ؟ قال : رسول اهللا 

ليس هناك :  عليه و سلم الليل بني البكرة و العشي فقال رسول اهللا صلى اهللا: فقلت } رزقهم فيها بكرة و عشيا 
ليل إمنا هو ضوء و نور الغدو على الرواح و الرواح على الغدو و يأتيهم طرف اهلدايا ملواقيت الصالة اليت كانوا 

و أمددناهم بفاكهة و { فواكه مجع فاكهة قال اهللا تعاىل : قوله تعاىل ذكره ] يصلون فيها و تسلم عليهم املالئكة 
ودانية عليهم { الثمار كلها رطبها و يابسها قاله ابن عباس و قال جماهد يف قوله تعاىل  و هي} حلم مما يشتهون 

أي ذللت مثارها يتناولن منها كيف شاءوا إن قام ارتفعت } و ذللت قطوفها تذليال { يعين ظالل الشجر } ظالهلا 
  بقدره و إن قعد تدلت إليه و إن اضطجع تدلت إليه حىت يتناوهلا 

} و دانية عليهم ظالهلا و ذللت قطوفها تذليال { أخربنا شريك عن أيب إسحاق عن الرباء : ملبارك قال و ذكر ابن ا
أهل اجلنة يأكلون الثمار من الشجر كيف شاءوا جلوسا و مضطجعني و كيف شاءوا ؟ واحد القطوف قطف : قال 

  بكسر القاف 
إن خلق أهل اجلنة إذا دخلوا : أن رسول اهللا  أخربنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم: قال [ و ذكر ابن وهب 

  ] اجلنة ستون ذراعا كالنخلة السحوق يأكلون من مثار اجلنة قياما 
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و : عن عثمان عن نعيم بن عبد اهللا عن أيب هريرة قال [ و ذكر حيىي بن سالم 

هم متكئون على فراشهم فما تصل إىل يف أحدهم حىت يبدل الذي نفسي بيده إن اجلنة ليتناولون من قطوفها و 
  ] } يطاف عليهم بصحاف من ذهب و أكواب { مكاهنا أخرى قوله تعاىل 

إن أدىن اجلنة منزلة الذي يقوم على رأسه عشرة آالف خادم بيد : عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال [ روي 
ذكره القتيب يف عيون األخبار ] واحدة لون ال يشبه األخرى  كل خادم صحفتان واحدة ذهب و األخرى فضة كل

يطوف على أدناهم منزلة سبعني ألف غالم بسبعني ألف صحفة من ذهب يفدى عليه هبا يف كل : و قال املفسرون 
واحدة منها لون ليس يف صاحبتها يأكل من آخرها كما يأكل من أوهلا و جيد طعم آخرها كما جيد طعم أوهلا ال 

بعضه بعضا و يراع عليه مبثلها و يطوف على أرفعهم درجة كل يوم سبعمائة ألف غالم مع كل غالم صحفة  يشبه
من ذهب فيها ألوان الطعام ليس يف صاحبتها يأكل من آخرها كما يأكل من أوهلا و جيد طعم آخرها كما جيد طعم 

و يطاف عليهم بآنية من فضة و { ل تعاىل و يطاف عليهم بأكواب كما قا: أوهلا ال يشبه بعضه بعضا و أكواب أي 
  املدور القصري العتق القصري العروة و اإلبريق املستطيل الطويل العنق الطويل العروة : الكوب : قال قتادة } أكواب 

أباريق ال عرى هلا و ال خراطيم واحدها كوب قاله األخفش و قطرب و قال اجلوهري : أكواب : و قال ابن عزيزة 



اليت ال آذان هلا و ال : الكوب كوز ال عروة له و حنوه قوله جماهد و السدي و هو مذهب أهل اللغة :  يف الصحاح
أي اجتمع فيها صفاء القوارير يف بياض الفضة و ذلك أن لكل قوم من } قوارير من فضة * كانت قواريرا { عرى 

هي يف صفاء الفضة : اله ابن عباس و قال و إن تراب اجلنة فضة فهي قوارير من فضة ق: تراب أرضهم قوارير قال 
و يف ذلك دليل على أن أرض اجلنة من فضة إذ املعهود الدنيا اختاذ اآلنية من األرض يرى باطنها من ظاهرها و 

أي } قدروها تقديرا { ظاهرها من باطنها كالقوارير يرى الشراب من جدر القوارير و هذا ال يكون يف فضة الدنيا 
  هم على حنو ما قدروا و اشتهوا من صغار و كبار و أوساط هذا تفسري قتادة يف أنفسهم فأتت

أتوا هبا على قدر رتبهم بغري زيادة و ال نقصان و املعىن قدرهتا املالئكة اليت تطوف : و قال ابن عباس و جماهد 
يعين اخلمر } كأس  إن األبرار يشربون من{ : عليهم و يسقون فيها كأسا أي من كأس كما قال يف اآلية األخرى 

املاء اجلاري الظاهر ال فيها غول أي ال تغتال عقوهلم و : أي من مخر و املعني } يطاف عليهم بكأس من معني { قال 
اخلمر غول للحليم و احلرب : أي ال تذهب عقوهلم بشرهبا يقال } و ال هم عنها ينزفون { ال يصيبهم منها صداع 

ينزفون بكسر الزاي من أنزف القوم إذا حان منهم النزف و : زة و الكسائي غول للنفوس أي تذهب هبا و قرأ مح
أحصد الزرع إذا حان حصاده و أقطف الكرام إذا حان قطافه و أركب املهر إذا حان : هو السكر كما يقال 

ابه فإن كان املعىن ال ينفذون شراهبم ألنه دأهبم و الكأس عند أهل اللغة اسم شامل لكل إناء مع شر: ركوبه و قيل 
قال الكليب كافورا عينا يف اجلنة يشرب هبا أي منها و قيل الباء زائدة } كان مزاجها كافورا { فارغا فليس بكأس 

و كانت العرب تنستطيب } كان مزاجها زجنبيال { يشرهبا و منه تنبت بالدهن أي تبنت الدهن و قال : و املعىن 
لكم يف اآلخرة : ني فخاطبهم اهللا مبا كانوا عارفني و يستحبون كأنه يقول الزجنبيل و تضرب به املثل و باخلمر ممزوج

السلسبيل اسم العني و السلسبيل يف اللغة صفة } عينا فيها تسمى سلسبيال { مثل ما تستحبون يف الدنيا إن آمنتم 
} ختامه مسك * م خمتو{ يعين الشراب و هي اخلمر } يسقون من رحيق { ملا كان غاية يف السالسة و قال تعاىل 

املعىن إذا شربوا هذا الرحيق ففىن ما يف الكأس و انقطع اخلتم ذلك بطعم : خيتم به آخر جرعة و قيل : قال جماهد 
  املسك 

خلطه ليس خبامت خيتم أمل تر إىل قول املرأة من نسائكم } ختامه مسك { و قال عبد اهللا بن مسعود يف قوله تعاىل 
  إمنا خلطه مسك ليس خبامت خيتم ذكره ابن املبارك و ابن وهب و اللفظ البن وهب خلطه من الطيب كذا و كذا 

شراب أبيض مثل الفضة خيتمون به آخر شربتهم لو أن : قال } ختامه مسك { و ذكر ابن املبارك عن أيب الدرداء 
} ليتنافس املتنافسون ف{ رجال من أهل الدنيا أدخل يده مث أخرجها مل يبق ذو روح إال وجد ريح طيبها و يف ذلك 

} عينا يشرب هبا املقربون { أي و مزاج ذلك الشراب } و مزاجه من تسنيم { أي يف الدنيا باألعمال الصاحلة قال 
يشرب هبا املقربون صرفا و متزج لسائر أهل اجلنة و تسنيم أشرف شراب يف اجلنة و أصل التسنيم يف : قال قتادة 

ي من علو إىل أسفل و منه سنام البعري لعلوه من بدنه و كذلك تسنيم القبور و قد اللغة االرتفاع فهي عني ماء جتر
عن صاحل ابن سعيد عن [ تسنم العيون و املياه فتشرف عليهم جتري من أعلى العرش حيقق ذلك ما رواه أبو مقاتل 

جلنة عينان جتريان من أربع عيون يف ا: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : أيب سهل عن احلسن بن علي قال 
من فوق العرش إحدامها اليت } نضاختان { و األخرى } يفجروهنا تفجريا { حتت العرش إحدامها اليت ذكرها اهللا 

ذكره الترمذي احلكيم يف نوادر األصول يف األصل التاسع و الثمانني و ] ذكرها اهللا سلسبيال و األخرى التنسيم 
ا هلم و الكافور لألبرار شربا هلم و الكافور لألبرار شربا هلم و الكافور ميزج التنسيم للمعذبني خاصة شرب: قال 

لألبرار من التنسيم شراهبم و أما الزجنبيل و السلسبيل فلألبرار منها مزاج هكذا ذكره يف التنزيل و سكت عن 



فهو لسائر أهل اجلنة ذلك ملن هي له شرب فما كان لألبرار مزاجا فهو للمقربني صرفا و ما كان لألبرار صرفا 
  مزاجا 

مخر اجلنة أشد بياضا من اللنب و أحلى من العسل و : و األبرار هم الصادقون و املقربون هم الصديقون قال احلسن 
و { : أي لذيذة يقال شراب لذيذ إذا كان طيبا قوله تعاىل } بيضاء لذة للشاربني * بكأس من معني { يف التنزيل 

إن : ي نساء قد قصرن طرفهن على أزواجهن فال ينظرون إىل غريهم قال ابن زيد أ} عندهم قاصرات الطرف 
عظام العيون الواحدة منهن عيناء : و عزة ريب ما أرى يف اجلنة شيئا أحسن منك و عني : املرأة منهن لتقول لزوجها 

  أي مصون } كأهنن بيض مكنون { 
يش من الريح و الغبار فلونه أبيض يف صفرة و هو أحسن و قال احلسن و ابن زيد شبههن ببيض تكنه النعامة بالر

{ أي يف أصدافه و قال } كأمثال اللؤلؤ املكنون * و حور عني { اللؤلؤ كقوله : ألوان النساء و قيل املراد بالبيض 
  يعين النساء الواحدة خرية و أصله خريات فخفف كهني و لني } فيهن خريات حسان 

لو أن خرية من خريات حسان : وزاعي عن حسان بن عطية عن سعيد بن أيب عامر قال أنبأ األ: ابن املبارك قال 
اطلعت من السماء ألضاءت هلا و لقهر ضوء وجهها الشمس و القمر و لنصيف تكساه خرية خري من الدنيا و ما 

صف حسنهن فمن يقدر أن ي} حسان { حسان أي حسان اخللق و إذا قال تعاىل : القناع و قوله : فيها النصيف 
  حور أي بيض مقصورات أي حمبوسات يف اخليام مجع خيثمة و قد تقدم صفتها 

أنبأنا مهام : اخليمة درة جموفة فرسخ يف مثله هلا أربع آالف مصراع من ذهب ذكره ابن املبارك : و قال ابن عباس 
  عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس 

  ة هلا سبعون بابا كلها در اخليمة لؤلؤة واحد: و ذكر عن أيب الدرداء قال 
  الدر اجملوف : قال } حور مقصورات يف اخليام { و عن أيب األحوص 

بلغنا يف الرواية أن سحابة مطرت من : قال } حور مقصورات يف اخليام { : و قال الترمذي احلكيم يف قوله تعاىل 
ار لسعتها أربعون ميال و ليس هلا العرش فخلقن من قطرات الرمحة مث ضرب على كل واحدة خيمة على شاطئ األهن

يف ذلك باب حىت إذا حل ويل اهللا باجلنة انصدعت اخليمة عن باب ليعلم ويل اهللا أن أبصار املخلوقني من املالئكة و 
اخلدم مل تأخذها فهي مقصورة قد قصر هبا عن أبصار املخلوقني و ذكر الدار قطين يف كتاب املديح عن املعتمر بن 

فضول اجملالس و قال : اجملالس قاله قتادة و قيل : إن يف اجلنة هنرا ينبت اجلواري األبكار و الرفرف : سليمان قال 
  العرش : الرفرف : أبو عبيد 

إن الرفرف شيء إذا استوى عليه صاحبه رفرف و أهوى به كاملرجاح ميينا و مشاال و رفعا : و قال الترمذي احلكيم 
ركبوا الرفارف أخذ إسرافيل يف السماع فريوي يف اخلرب أنه ليس أحد من خلق و خفضا يتلذذ به مع أنيسته فإذا 

اهللا أحسن صوتا من إسرافيل فإذا أخذ يف السماع قطع على أهل سبع مسوات صالهتم و تسبيحاهتم فإذا ركبوا 
اجلنة إال  الرفارف أخذ إسرافيل يف السماع بأنواع األغاين تسبيحا و تقديسا للملك القدوس فلم تبق شجرة يف

وردت و مل يبق ستر و ال باب إال ارتج و انفتح و مل تبق حلقة على باب إال طنت بأنواع طنينها و مل يبق أمجة من 
آجام الذهب إال وقع أهبوب الصوت يف مقاصبها فزمرت تلك املقاصب بفنون الزمر و مل تبق جارية من جوار 

و يوحي اهللا تبارك و تعاىل إىل املالئكة أن جاوبوهم و أمسعوا عبادي  احلور العني إال غنت بأغانيها و الطري بأحلاهنا
الذي نزهوا أمساعهم عن مزامري الشيطان فيجاوبون بأحلان و أصوات روحانية فتختلط هذه األصوات فتصري رجة 

يعم  يا داود قم عند ساق العرش جتدين فيندفع داود بتمجيد ربه بصوت: واحدة مث يقول اهللا عز و جل ذكره 



األصوات و جيليها و تتضاعف اللذة و أهل اخليام من تلك الرفارف هتوي هبم و قد حفت هبم أفانني اللذات و 
  } فهم يف روضة حيربون { األغاين فذلك قوله تعاىل 

و { الروضة اللذات و السماع قوله تعاىل : قال } فهم يف روضة حيربون { و عن حيىي بن أيب كثري يف قوله تعاىل 
و منارق { الواحدة عبقري و هي النمارق أيضا يف قوله تعاىل : العبقري الفرش له قال ابن عباس } قري حسان عب

و أصحاب { : مبسوطة و قيل منسوجة بالدر و الياقوت و قوله تعاىل : و الزرايب البسط مبثوثة معناه } مصفوفة 
و } يف سدر خمضود { و أهل اجلنة كلهم أصحاب ميني يعين أهل اجلنة من غري السابقني } اليمني ما أصحاب اليمني 

الطلح شجر املوز ها : أي بعضه على بعض و قال املفسرون } و طلح منضود { هو الذي نزع شوكه و قد تقدم 
هنا و هو عند العرب شجر حسن اللون خلضرته و إمنا خص بالذكر ألن قريشا كانوا يتعجبون من خضرته و كثرة 

} و هلم فيها أزواج مطهرة { ر فخوطبوا و وعدوا ملا حيبون مثله قاله جماهد و غريه قوله تعاىل ظالله من طلح و سد
  مطهرة من البول و الغائط و احليض و النخام و البصاق و املين و الولد ذكره ابن املبارك : قال جماهد 

  م منها و قد تقدم أي باقون ال خروج هل} و هم فيها خالدون { أنبأنا ابن جريج عن جماهد فذكره 
: ال ينظر بعضهم إىل قفا بعض تواصال و حتابيا و قيل : قال } على سرر متقابلني { و قال جماهد أيضا يف قوله تعاىل 

  األسرة تدور كيف شاءوا فال يرى أحد قفا أحد 
جلابية و ما بني عدن على سرر مكللة بالدر و الياقوت و الزبرجد السرير منها ما بني صنعاء إىل ا: و قال ابن عباس 

  تدور بأهل املنزل الواحد و اهللا أعلم : إىل أيلة و قيل 

  باب ما جاء يف أطفال املسلمني و املشركني

و ذكر أبو عمرو يف كتاب التمهيد و االستذكار و أبو عبد اهللا الترمذي يف نوادر األصول و املفسرون عن علي بن 
هم : قال } إال أصحاب اليمني * كل نفس مبا كسبت رهينة { : ىل أيب طالب رضي اهللا عنه يف تفسري قوله تعا

على أن أطفال : اجلمهور من العلماء : مل يكتسبوا فريهتنوا بكبسهم و قال أبو عمرو : أطفال املسلمني زاد الترمذي 
ن يكونوا يف جنة املسلمني يف اجلنة و قد ذهب طائفة من العلماء إىل الوقف يف أطفال املسلمني و أوالد املشركني أ

حلديث أيب هريرة رضي اهللا عنه [ أو يف نار منهم محاد ابن زيد و محاد بن سلمة و ابن املبارك و إسحاق بن راهويه 
هكذا قال األطفال و ] اهللا أعلم مبا كانوا عاملني : سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن األطفال فقال : قال 

  مل خيص طفال عن طفل 
إذا : و قد توقف يف ولدان املسلمني من توقف يف ولدان املشركني و قال : يمي يف كتاب منهاج الدين قال احلل

كان كل منهم يعامل مبا عمل اهللا تعاىل منه أنه فاعله لو بلغه فكذلك ولدان املسلمني و احتج بأن صبيا صغريا مات 
طوىب له عصفور من عصافري اجلنة فقال النيب :  لرجل من املسلمني فقالت إحدى نساء النيب صلى اهللا عليه و سلم

فهذا : قال ] و ما يدريك إن اهللا خلق اجلنة و خلق هلا أهال و خلق النار و خلق هلا أهال : [ صلى اهللا عليه و سلم 
  يدل على أنه ال ميكن أن يقطع يف أطفال املسلمني بشيء 

 صلى اهللا عليه و سلم على اليت قطعت بأن الصيب يف و هذا احلديث حيتمل أن يكون إنكارا النيب: قال احلليمي 
اجلنة ألن القطع بذلك قطع بإميان أبويه و قد حيتمل أن يكون منافقني فيكون الصيب ابن كافرين فيخرج هذا على 

قد جيوز أن يكون ولدان املشركني يف النار و قد حيتمل أن يكون أنكر ذلك ألنه مل يكن أنزل عليه : قول من يقول 
و } و الذين آمنوا و اتبعتهم ذريتهم بإميان أحلقنا هبم ذريتهم { :  ولدان املسلمني شيء مث أنزل عليه قوله تعاىل يف



و أتبعناهم ذريتهم فأخرب تعاىل أن الذين آمنوا يف احلياة الدنيا جعل ذرياهتم أتباعهم يف اإلميان و أنه : قد قريء 
سألت ريب أن يريين أهل اجلنة : [ ن ذراري املسلمني يف اجلنة و قال النيب يلحق هبم ذرياهتم يف اآلخرة فثبت بذلك أ

انطلق يا أبا القاسم إىل أن قال و أنا أمسع لغط : و أهل النار فجاءين جربيل و ميكائيل عليهما السالم يف النور فقاال 
قبل آبائهم يكفل هبم عليه  هم ذرية أهل اإلسالم الذين ميوتون: من هؤالء يا جربيل ؟ فقال : الصبيان فقلت 

  فدل أهنم يف اجلنة ] السالم حىت يلحق آباؤهم 
حدثنا قيس بن الربيع عن حيىي بن : احلديث الذي احتجوا به خرجه أبو داود الطيالسي قال : قال املؤلف رمحه اهللا 

  إسحاق 
أيت بصيب من األنصار ليصلى  و عن عائشة بنت طلحة عن عائشة رضي اهللا عنهما أن النيب صلى اهللا عليه و سلم[ 

يا عائشة أو ال : يا رسول اهللا طوىب له عصفور من عصافري اجلنة مل يعمل سوءا قط و مل يدره فقال : عليه فقالت 
  ] تدرين أن اهللا تبارك و تعاىل خلق اجلنة و خلق هلا أهال و خلق النار و خلق هلا أهال و هم يف أصالب آبائهم 

املسلمني يف اجلنة و أوالد املشركني يف النار و احتجوا مبا ذكرناه من اآلية و احلديث حبديث أوالد : و قالت طائفة 
أتيت النيب صلى اهللا عليه و سلم أنا و أخي فقلنا يا رسول اهللا إن أمنا ماتت يف : سلمة بن يزيد اجلعفي قال [ 

ال : ينفعها من عملها ذلك شيء ؟ قال اجلاهلية و كانت تقري الضيف و تصل الرحم و تصوم و تفعل و تفعل فهل 
فقلنا إن أمنا و أدت أختا لنا يف اجلاهلية مل تبلغ احلنث فهل ذلك نافع أختنا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و : قال 
  ] أرأيتم الوائدة و املؤودة فإهنما يف النار إال أن تدرك الوائدة اإلسالم فيغفر هلا : سلم 

ديث صحيح اإلسناد إال أنه حيتمل أن يكون خرج على جواب السائل يف عني مقصودة هذا احل: قال أبو عمرو 
  فكانت اإلشارة هلا 

خرجه و رواه أبو ] و أمي مع أمكما : [ و يف بعض طرق حديث سلمة بن زيد فلما رأى ما قد دخل علينا قال 
أمي ماتت و كانت : ليه و سلم فقلت سألت النيب صلى اهللا ع: عن سلمة بن يزيد قال [ داود الطيالسي يف مسنده 

تقري الضعيف و تطعم اجلار و كانت وأدت وأدا يف اجلاهلية و هلا سعة من مال أفينفعها إن تصدقت عنها ؟ فقال 
ال ينفع اإلسالم إال من أدركه إهنا و ما وأدت يف النار و رأى ذلك قد شق علي : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  ] معها و ما فيهما خريه و أم حممد : فقال 
يا : جاء ابنا مليكة إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقاال : عن ابن مسعود قال [ و خرج أبو نعيم احلافظ و غريه 

أمكما : رسول اهللا إن أمنا كانت تكرم الزوج و تعطف على الولد و ذكر الضيف غري أهنا وأدت يف اجلاهلية فقال 
ى يف وجوههما فأمر هبما فردا و البشرى ترى يف وجوههما رجاء أن يكون حدث شيء يف النار فأدبر و الشر ير

  و ذكر احلديث ] أمي مع أمكما : قال 
مسعت عائشة سألت : مسعت عبد اهللا بن قيس يقول : عن حممد بن يزيد األملعاين قال [ و روى بقية بن الوليد 

اهللا أعلم مبا : بال عمل ؟ قال : هم مع آبائهم قلت : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن ذرارى املسلمني ف
] اهللا أعلم مبا كانوا عاملني : بال عمل ؟ قال : مع آبائهم فقالوا : كانوا عاملني و سألته عن ذرارى املشركني فقال 

اكري و لكن هذا هذا شامي تابعي ثقة و أما بقية بن الوليد فضعيف و أكثر حديثه من: قال أبو عمر عبد اهللا بن قيس 
قالت عائشة سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم [ احلديث قد روي مرفوعا عن عائشة من غري هذا الوجه 

و سألته عن ولدان املشركني أين هم يوم القيامة ؟ قال : يف اجلنة قالت : ولدان املسلمني أين هم يوم القيامة ؟ قال 
ربك أعلم مبا كانوا عاملني :  مل يدركوا األعمال و مل جتر عليهم األقالم قال يا رسول اهللا: يف النار فقلت جميبة له : 



يف طريقه أبو عقيل صاحب هلية ال حيتج : قال أبو عمر ] و الذي نفسي بيده لئن شئت أمسعتك تضاغيهم يف النار 
  مبثله عند أهل العلم 
فظ و كذلك ذكر أبو أمحد بن علي فيما ذكر أبو كذا ذكر أبو عمر هذا احلديث هبذا الل: قال املؤلف رمحه اهللا 

  حممد عبد احلق 
سألت النيب صلى اهللا عليه و سلم : عن هبية عن عائشة قالت [ حدثنا أبو عقيل : و ذكره أبو داود الطيالسي قال 

نة يا عائشة هم يف اجل: فما تقول يف املسلمني ؟ قال : هم يف النار يا عائشة قالت فقلت : عن أطفال املشركني قال 
ربك أعلم : و كيف مل يدركوا األعمال و مل جتر عليهم األقالم ؟ قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : قالت قلت 

  قال أبو حممد عبد احلق و حيىي بن املتوكل ضعيف عندهم و هبية مل يرو عنها إال أبو عقيل ] مبا كانوا عاملني 
قال رسول اهللا صلى : [ اآلخرة و احتجوا حبديث أيب سعيد اخلدري قال  إن األطفال ميتحنون يف: و قالت طائفة 

: قال : يقول اهلالك يف الفتره و املعتوه و املولود : يف اهلالك يف الفترة و املعتوه و املولود قال : اهللا عليه و سلم 
ذاب من قبله لقالوا ربنا لوال و لو أنا أهلكناهم بع{ مل يأتين كتاب و ال رسول مث تال : يقول اهلالك يف الفترة 

رب مل : رب مل جتعل يل عقال أعقل به خريا و ال شرا و يقول املولود : اآلية و يقول املعتوه } أرسلت إلينا رسوال 
فريدها أو يدخلها من كان يف علم اهللا سعيدا لو أدرك : أدرك العمل فترقع هلم نار فيقول هلم ردوها و ادخلوها قال 

إياي عصيتم فكيف رسلي لو أتتكم : عنها من كان يف علم اهللا شقيا لو أدرك العمل قال فيقول اهللا العمل و ميسك 
 [  

  من الناس يوقف هذا احلديث على أيب سعيد و ال يرفعه منهم أبو نعيم املالي : قال أبو عمر 
  و عقاب و يضعفه من جهة املعىن أن اآلخرة ليست بدار تكليف و إمنا هي دار جزاء ثواب : قلت 

و هذا احلديث ليس بثابت و هو خمالف ألصول املسلمني ألن اآلخرة ليست بدار االمتحان فإن : قال احلليمي 
املعرفة باهللا تعاىل فيها تكون ضرورة و ال جمنة مع الضرورة و ألن األطفال هناك ال حيلو من أن يكونوا عقالء أو غري 

  يق بأحواهلم احملنة و إن كانوا غري عقالء فهم من احملنة أبعد عقالء فإن كانوا مضطرين إىل املعرفة فال يل
هذا األحاديث من أحاديث الشيوخ و فيها علل و ليست من أحاديث األئمة الفقهاء و : و قال أبو عمر رمحه اهللا 

  با منها هو أصل عظيم و القطع فيه مبثل هذه األحاديث ضعيف يف العلم و النظر مع أنه قد عارضها ما هو أقوى جمي
عن مسرة بن جندب عن النيب صلى اهللا عليه و سلم احلديث الطويل [ ذكر البخاري حديث أيب رجاء العطاردي 

و أما الرجل الطويل الذي يف الروضة فإبراهيم عليه السالم و أما : حديث الدويا و فيه قوله عليه الصالة و السالم 
يا رسول اهللا و أوالد املشركني فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه :  الوالدان حوله فكل مولود يولد على الفطرة فقيل

  ] و أوالد املشركني : و سلم 
و الشيخ يف أصل الشجرة إبراهيم عليه السالم و : و خرج البخاري أيضا يف رواية أخرى عن أيب رجاء العطاردي 

  الصبيان حوله أوالد الناس و هذا يقتضي عمومه مجيع الناس 
ىل هذا مجاعة من العلماء و هو أصح شيء يف الباب قالوا أوالد املشركني إذا ماتوا صغارا يف اجلنة و ذهب إ: قلت 

سألت خدجية رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن أوالد : [ احتجوا حبديث عائشة ذكره أبو عمر يف التمهيد قالت 
لم مبا كانوا عاملني مث سألته بعد ما استحكم اهللا أع: هم مع آبائهم مث سألته بعد ذلك فقال : املشركني فقال 
  ] قال هم على القنطرة أو قال هم يف اجلنة } و ال تزر وازرة وزر أخرى { اإلسالم فنزلت 

هذا حديث مرتب يف غاية البيان و هو يقضي على ما روي عن النيب صلى اهللا عليه و سلم يف أحاديث : قلت 



فكان ذلك منه قبل أن يعلم أن أوالد املشركني يف اجلنة ] مبا كانوا عاملني  اهللا أعلم[ صحاح من قوله يف األطفال 
  } و ال تزر وازرة وزر أخرى { و قيل أن ينزل عليه 

قل ما كنت بدعا من الرسل و ما أدري ما يفعل يب و ال بكم إن { و قد كان عليه الصالة و السالم أنزل عليه مبكة 
هو الذي أرسل رسوله { له عن عاقبة أمرهم و أمر املشركني مث أنزل عليه  و مل يكشف} أتبع إال ما يوحى إيل 

وإن جندنا هلم الغالبون * إهنم هلم املنصورون * و لقد سبقت كلمتنا لعبادنا املرسلني { اآلية و أنزل عليه } باهلدى 
  ه أن يظهر عليهم فاعلمه بأن الذي يفعل ب} و أخرى حتبوهنا نصر من اهللا و فتح قريب { و أنزل عليه } 

: حدثنا هوذة حدثنا عوف عن حسناء بنت معاوية قالت : [ و قد ذكر ابن سنجر و امسه حممد بن سنجر قال 
النيب يف اجلنة و املولود يف اجلنة و الوثيدة يف اجلنة و : قلت يا رسول اهللا من يف اجلنة ؟ قال : حدثين عمي قال 
  ] الشريد يف اجلنة 

سألت ريب عن الالهني من ذرية البشر أن ال : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : قال  و عن أنس بن مالك[ 
إمنا قيل لألطفال الالهني ألن أعماهلم كاللهو و اللعب من غري عقد و ال عزم : قال أبو عمر ] يعذهبم فأعطانيهم 

أوالد املشركني خدم أهل اجلنة و : ئفة و قالت طا} الهية قلوهبم { من قوهلم هليت يف الشيء أي مل أعتقده كقوله 
: عن مبارك بن فضلة بن علي بن زيد عن أنس عن النيب صلى اهللا عليه و سلم [ حجتهم ما رواه احلجاج بن نضري 

  ذكره أبو عمر ] أوالد املشركني خدم أهل اجلنة : أنه قال 
عين أهنم يف اجلنة أو أهنم خدم أهل اجلنة و إسناده إذا احلديث ليس بالقوي لكن يدل على صحة هذا القول أ: قلت 

ما ذكر مجاعة من العلماء بالتأويل أن اهللا تعاىل ملا أخرج ذرية آدم من صلبه يف صور الذر أقروا له بالربوبية و هو 
} و إذ أخذ ربك من بين آدم من ظهورهم ذريتهم و أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا { قوله 

يف صلب آدم بعد أن أقروا له بأنه ال إله إال هو مث يكتب العبد يف بطن أمه شقيا أو سعيدا على الكتاب مث أعادهم 
األول فمن كان يف الكتاب األول شقيا عمر حىت جيري عليه القلم فينقض امليثاق الذي أخذ عليه يف صلب آدم 

فيؤمن فيصري سعيدا و من مات صغريا من بالشرك و من كان يف الكتاب األول سعيدا عمر حىت جيري عليه القلم 
أوالد املسلمني قبل أن جيري عليه القلم فهم مع آبائهم يف اجلنة و من كان من أوالد املشركني فمات قبل أن جيري 

عليه القلم فليس يكونون مع آبائهم يف النار ألهنم ماتوا على امليثاق األول الذي أخذ عليهم يف صلب آدم صلى اهللا 
  لم و مل ينقضوا امليثاق عليه و س

و غفر له و هذا أيضا حسن فإنه مجع بني األحاديث و يكون معىن قوله عليه الصالة و السالم ملا سئل عن : قلت 
  يعين لو بلغوا بدليل حديث البخاري و غريه مما ذكرناه ] اهللا أعلم مبا كانوا عاملني : [ أوالد املشركني فقال 

مل يكن هلم : سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن أوالد املشركني فقال  عن أنس قال[ و قد روى أبان 
حسنات فيجزوا هبا فيكونوا من ملوك اجلنة و مل يكن هلم سيئات فيعاقبوا عليها فيكونوا من أهل النار فهم خدم 

  ] ألهل اجلنة 
عن يزيد الرقاشي عن [ حلافظ أيضا ذكره حيىي بن سالم يف تفسريه و أبو داود الطيالسي يف مسنده و أبو نعيم ا

سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن ذراري املشركني مل يكن هلم ذنوب يعاقبون عليها فيدخلون : أنس قال 
  ] من خدم أهل اجلنة : النار و مل تكن هلم حسنات جيازون هبا فيكونوا من ملوك اجلنة فقال النيب 

حدثنا يوسف بن عطية عن قتادة حدثنا : حدثنا أبو طالب اهلروي قال : قال روى أبو عبد اهللا الترمذي احلكيم 
كل مولود يولد من ولد كافر أو مسلم فإمنا يولدون : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : أنس بن مالك قال 



جمستهم و أمرهتم على الفطرة على اإلسالم كلهم و لكن الشياطني أتتهم فاختالتهم عن دينهم فهودهتم و نصرهتم و 
  أن يشركوا باهللا ما مل ينزل به سلطانا 

أن اهللا أمرين : عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنه قال يف خطبته [ و خرج من حديث عياض بن محاد اجملاشعي 
و أن أعلمكم و قال إين خلقت عبادي كلهم حنفاء فأتتهم الشياطني فاختالتهم عن دينهم و أمرهتم أن يشركو يب 

  ] حرمت عليهم ما أحللت هلم 
هذا بعد اإلدراك حني عقلوا أمر الدنيا و تأكدت حجة عليهم مبا نصب من اآليات : قال أبو عبد اهللا الترمذي 

الظاهرة من خلق السموات و األرض و الشمس و القمر و الرب و البحر و اختالف الليل و النهار فلما غلبت 
  عتهم إىل اليهودية و النصرانية بأهوائهم ميينا و مشاال أهواؤهم عليهم أتتهم الشياطني فد

و هذا أيضا يقوي ما أخذناه من أطفال املشركني يف اجلنة و حديث عياض بن محاد خرجه مسلم يف صحيحه : قلت 
  و حسبك حسبك و للعلماء يف الفطرة أقول قد ذكرناها يف كتاب جامع أحكام القرآن من سورة الروم و احلمد هللا 

  منه و يف ثواب من قدم ولدا باب

قلت أليب هريرة رضي اهللا عنه أنه مات يل ابنان فما أنت حمدثي عن رسول اهللا صلى اهللا : مسلم عن أيب حسان قال 
نعم صغارهم دعاميص اجلنة يتلقى أحدهم أباه أو قال أبويه فأخذ : عليه و سلم تطيب به أنفسنا عن موتانا ؟ قال 

  آخذ أنا بصنيعة ثوبك هذا فال يتناهى أو قال فال ينتهي حىت يدخله اهللا و أبويه اجلنة بثوبه أو قال بيده كما 
حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة عن أبيه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان : [ و خرج أبو داود الطيالسي قال 

: أحتبه يا فالن ؟ فقال : م ذات يوم خيتلف إليه رجل من األنصار معه ابن له فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه و سل
أحبك اهللا كما أحبه ففقده النيب صلى اهللا عليه و سلم فسأله عنه فقالوا يا رسول اهللا مات ابنة فقال : نعم قال 

أما ترضى أو ال ترضى أن ال تأيت بابا من أبواب اجلنة إال جاء يسعى حىت يفتحه : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
ذكره أبو ] أله واحده أمل لنا كلنا ؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بل لكلكم : يا رسول اهللا لك فقالوا 

  عمر يف التمهيد أيضا و قال هذا حديث حسن ثابت صحيح 
أن رسول : حدثنا هشام عن قتادة عن راشد عن عبادة بن الصامت : [ و خرج أبو داود الطيالسي يف مسنده قال 

  ] و النفساء جيرها ولدها يوم القيامة بسرره إىل اجلنة : عليه و سلم قال  اهللا صلى اهللا
  فصل 

هذا احلديث يدل على أن صغار أوالد املؤمنني يف اجلنة و هو قول أكثر أهل العلم كما بينا يف الباب قبل هذا و هو 
  كما تقدم } هبم ذريتهم  و الذين آمنوا و اتبعتهم ذريتهم بإميان أحلقنا{ مقتضى ظاهر قول اهللا عز و جل 

و قد أنكر بعض العلماء اخلالف فيهم و هذا فما عدا أوالد األنبياء عليهم السالم فإنه قد تقرر اإلمجاع على أهنم يف 
مجع دعموص و هو دويبة تغوص يف املاء و اجلمع دعاميص و دعامص : اجلنة حكاه أبو عبد اهللا املازري و دعاميص 

  : قال األعشى 
  ) و حبرك ساج ال يوارى الدعامصا ... بنا أن حاش يل حبر علمكم فما ذن( 

  إن الدعموص يراد به اآلذن على امللوك املتصرف بني أيدهم : و قد قيل 
  : قال أمية ابن الصلت 

  دعموص أبواب امللوك و جانب للخرق فاتح 



  و هذا هو املراد باحلديث 
من مات له ثالثة من الولد مل يبلغوا احلنث : اهللا عليه و سلم  عن أيب هريرة عن النيب صلى[ و يف صحيح البخاري 

  ] كانوا له حجابا من النار و أدخله اجلنة 
مل يبلغوا احللم و مل : مل يبلغوا احلنث معناه عند أهل العلم : قوله عليه الصالة و السالم : قال املؤلف رمحه اهللا 

  يبلغوا أن يلزمهم حنث 
من قدم ثالثة من الولد : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : بد اهللا بن مسعود قال عن ع[ و قد روى الترمذي 

مل يبلغوا احللم كانوا له حصنا حصينا من النار قال أبو ذر قدمت اثنني قال و اثنني فقال أيب بن كعب سيد القراء 
هذا حديث غريب و أبو عبيدة : ى قال أبو عيس] قدمت واحدا قال و واحدا و لكن إمنا ذاك عند الصدمة األوىل 

مل يسمع من أبيه خرجه ابن ماجه أيضا و يف هذا كله دليل على أن أطفال املسلمني يف اجلنة ألن الرمحة إذا نزلت 
و هذا إمجاع من العلماء يف أن : بآبائهم استحال أن يرمحوا من أجل من ليس مبرحوم قال أبو عمر بن عبد الرب 

نة و مل خيالف يف ذلك إال فرقة شذت من اجملرة فجعلتهم يف املشية و هو قول مهجور مردود أطفال املسلمني يف اجل
  بإمجاع احلجة الذين ال جيوز خمالفتهم و ال جيوز على مثلهم الغلط 

: [ إال ما روي عن النيب صلى اهللا عليه و سلم من أخبار اآلحاد الثقات العدول و أن قوله صلى اهللا عليه و سلم 
احلديث خمصوص و أن مات من أطفال ] من شقى يف بطن أمه و أن امللك ينزل فيكتب أجله و رزقه الشقي 

املسلمني قبل االكتساب فهو ممن سعد و هو يف بطن أمه و مل يشق بدليل األحاديث و اإلمجاع و كذلك قوله صلى 
ب آبائهم و خلق النار و خلق هلا أهال إن اهللا خلق اجلنة و خلق هلا أهال و هم يف أصال: [ اهللا عليه و سلم لعائشة 
ساقط ضعيف مردود باإلمجاع و اآلثار و طلحة بن حيىي الذي يرويه ضعيف ال حيتج به و ] و هم يف أصالب آبائهم 

  هذا احلديث مما انفرد به فال يعرج عليه 

  باب ما جاء يف نزل أهل اجلنة و حتفهم إذا دخلوها

تكون األرض يوم القيامة : اخلدري عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال  عن أيب سعيد[ روى البخاري و مسلم 
فأتى رجل من اليهود : خبزة واحدة يكفئها اجلبار بيده كما يكفئ أحدكم خبزته يف السفر نزال ألهل اجلنة قال 

تكون األرض : ل بلى قا: بارك الرمحن عليك يا أبا القاسم أال أخربك بنزل أهل اجلنة يوم القيامة ؟ قال : فقال 
خبزة واحدة كما قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال فنظر إلينا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مث ضحك 

ثور و نون يأكل : باالم و نون قالوا و ما هذا ؟ قال : بلى قال : حىت بدت نواجذه قال أال أخربك بإدامهم ؟ قال 
  ] من زائدة كبدها سبعون ألفا 

كنت قاعدا عند رسول اهللا صلى اهللا عليه : عن ثوبان موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال [ مسلم و خرج 
مل تدفعين ؟ : السالم عليك يا حممد فدفعته دفعة كاد يصرع منها فقال : و سلم فجاءه حرب من أحبار اليهود فقال 

ه بامسه الذي مساه به أهله فقال رسول اهللا صلى اهللا إمنا ندعو: يا رسول اهللا ؟ فقال اليهودي : أال تقول : فقلت 
جئت أسألك فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه و : عليه و سلم إن امسي حممد الذي مساين به أهلي فقال اليهودي 

سل : أمسع بأذين فكنت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بعود معه فقال : سلم أينفعك شيء إن حدثتك ؟ قال 
أين تكون الناس يوم تبدل األرض غري األرض و السموات ؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و : يهودي فقال ال

فما حتفتهم : فقراء املهاجرين قال اليهودي : فمن أول الناس إجازة ؟ قال : هم يف الظلمة دون اجلسر قال : سلم 



ينحر هلم ثور اجلنة الذي كان يأكل من : ال فما غذاؤهم ؟ ق: زيادة كبد النون قال : حني يدخلون اجلنة ؟ قال 
  و ذكر احلديث ] صدقت : من عني فيها تسمى سلسبيال فقال : فما شراهبم على إثراها ؟ قال : أطرافها قال 

  فصل 
هذا احلديث انفرد به مسلم و هو أبني من احلديث اآلخر الذي قبله ألنه من قول النيب صلى اهللا عليه و : قلت 

يهودي و احلديث الذي قبله آخره من قول اليهودي و هو يدخل يف املسند إلقرار النيب صلى اهللا عليه سلم جوابا لل
و سلم و اجلبار اسم من أمساء اهللا تعاىل قد أتينا على ذكره يف الكتاب األسىن يف شرح أمساء اهللا احلسىن و يكفئها و 

م أن أرض احملشر كقرصة النقي ليس فيها أعلم ألحد و يقلبها و مييلها من قولك كفأت اإلناء إذا كببته و قد تقد
{ النزل ما يعد للضيف من الطعام و الشراب و يقال نزل أو نزل بتخفيف الزاي و تثقيلها و قريء بذلك قوله 

  : النزل ما يهيأ للنزيل و النزيل الضيف قال الشاعر : قال أهل اللغة } نزال من عند اهللا 
  ) و حق اهللا يف حق النزيل ... ا نزيل القوم أعظمهم حقوق( 

و حظ النزيل جمتمع و التحفة ما يتحف به اإلنسان من الفواكه و الطرف حماسنة و مالطفة و زيادة كبد النون قطة 
منه كاإلصبع و باألم قد جاء مفسرا يف منت احلديث أنه الثور و لعل اللفظ عربانية و النون احلوت و هو عريب و يف 

  صلى اهللا عليه و سلم قال سيد إدام الدنيا و اآلخرة اللحم ذكره أبو عمرو يف التمهيد اخلرب عن النيب 
حدثين يزيد بن أيب حبيب أن أبا اخلري أخربه ابن العوام مؤذن إيليا : أخربنا ابن هليعة قال : و ذكر ابن املبارك قال 

إن لكل ضعيف : يقول ألهل اجلنة إذا دخلوها  أول رجل أذن بإبليا أخربه أنه مسع كعبا يقول إن اهللا تبارك و تعاىل
  جزورا و إين أجزركم اليوم حوتا و ثورا فيجزر ألهل اجلنة 

  باب ما جاء أن مفتاح اجلنة ال إله إال اهللا و الصالة

: حدثنا سليم بن معاذ الضيب عن أيب حيىي القتات عن جماهد عن جابر بن عبد اهللا قال : [ أبو داود الطيالسي قال 
  ] مفتاح الصالة الوضوء و مفتاح اجلنة الصالة : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  قال

حني بعثه إىل اليمن أنك ستأيت أهل : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن معاذ بن جبل قال [ و البيهقي 
  ] الكتاب فيسألونك عن مفتاح اجلنة فقل شهادة أن ال إله إال اهللا 

بلى و لكن ليس مفتاح إال و له أسنان فإن : أليس مفتاح اجلنة ال إله إال اهللا ؟ قال : و قيل لوهب  :و يف البخاري 
  جئت مبفتاح له أسنان فتح لك و إال مل يفتح لك 

  فصل 
  األسنان عبارة عن توحيد اهللا و عبادته مجيعا و عن توحيده أيضا فقط : قلت 

إن الذين { : و قال } ا الصاحلات أن هلم جنات جتري من حتتها األهنار و بشر الذين آمنوا و عملو{ قال اهللا تعاىل 
و هو يف القرآن كثري اإلميان مع العمل و هو مقتضى } آمنوا و عملوا الصاحلات كانت هلم جنات الفردوس نزال 

  احلديث األول حديث جابر رضي اهللا عنه و عن توحيد اهللا فقط 
 عنه و غريه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال من مات ال يشرك باهللا عن أيب ذر رضي اهللا[ و يف الصحيحني 

  ] و إن زىن و إن سرق ؟ قال و إن زىن و إن سرق : شيئا دخل اجلنة قالت 
قال : من حديث موسى بن عقبة عن إسحاق بن حيىي بن طلحة عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال [ و ذكر الطرباين 

حضر ملك املوت عليه السالم رجال فنظر يف كل عضو من أعضائه فلم جيد فيه : عليه و سلم رسول اهللا صلى اهللا 



: ال إله إال اهللا فقال : حسنة مث شق قلبه فلم جيد فيه شيئا مث فك عن حليته فوجد طرف لسانه الصقا حبنكه يقول 
  ] وجبت لك اجلنة بقول كلمة اإلخالص 

  ال إله إال اهللا: باب الكف عمن قال 

أمرت أن أقاتل حىت يشهدوا أن ال إله إال اهللا : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن أيب هريرة قال [ مسلم 
  ] و يؤمنوا يب و مبا جئت به فإذا فعلوا ذلك عصموا مين دماءهم و أمواهلم إال حبقها و حساهبم على اهللا 

  يم حرمته عند اهللاباب ما جاء أن املؤمن حرام دمه و ماله و عرضه و يف تعظ

  تعاىل 
أال إن أحرم األيام : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف حجة الوداع : عن أيب سعيد اخلدري قال [ ابن ماجه 

يومكم هذا و إن أحرم الشهور شهركم هذا و إن أحرم البلد بلدكم هذا أال و إن دماءكم و أموالكم عليكم حرام 
خرجه مسلم ] اللهم اشهد : نعم قال : ذا يف شهركم هذا أال هل بلغت ؟ قالوا كحرمة يومكم هذا يف بلدكم ه

  من حديث أيب بكرة و جابر مبعناه 
رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يطوف بالكعبة و : عن عبد اهللا بن عمرو قال [ و خرج ابن ماجه أيضا 

لذي نفسي بيده حلرمة املؤمن أعظم عند اهللا ما أطيبك و أطيب رائحتك ما أعظمك و أعظم حرمتك و ا: يقول 
  ] حرمه منك ماله و دمه و أن ال يظن به إال خريا 

كل املسلم على املسلم حرام دمه و ماله و عرضه : عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال [ مسلم 
 [  

  ] تل املؤمن عند اهللا أعظم من زوال الدنيا ق: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن بريدة قال [ النسائي 
: قال ] عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من أشار على أخيه حبديدة لعنته املالئكة [ الترمذي 

  حديث حسن صحيح غريب 
  باب ما جاء يف قتل مؤمنا و اإلعانة على ذلك 

جهنم خالدا فيها و غضب اهللا عليه و لعنه و أعد له عذابا  و من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه{ : قال اهللا تعاىل 
و الذين ال يدعون مع اهللا إهلا آخر و ال يقتلون النفس اليت حرم اهللا إال باحلق و ال يزنون { : و قال تعاىل } عظيما 

  } يضاعف له العذاب يوم القيامة و خيلد فيه مهانا * و من يفعل ذلك يلق أثاما 
: حدثنا مالك بن أنس عن أيب الزناد عن خارجة بن زيد عن ثابت قال : [ بن حيىي املدين قال  و روى عبد العزيز

و الذي نفسي بيده ما عمل على وجه األرض قط : كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يعظنا و حيدثنا و يقول 
ضج إىل اهللا تعاىل من ذلك عمل أعظم عند اهللا بعد الشرك من سفك دم حرام و الذي نفسي بيده إن األرض لت

  ] ضجيجا تستأذنه فيمن عمل ذلك على ظهرها لتخسف به 
: حدثنا أمحد بن عبد اجلوهري قال : حدثنا شافع بن حممد بن أيب عوانة األسفرايين قال : و ذكره أبو نعيم قال 

  حدثنا مالك فذكره : حدثنا عبد العزيز بن حيىي قال : حدثنا علي بن حرب قال 
عن أيب الدرداء قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول كل ذنب عسى اهللا أن يغفره إال من [ د أبو داو

  ] مات مشركا أو مؤمن قتل مؤمنا متعمدا 



ال يزال املؤمن معنقا صاحلا ما مل يصب دما حراما فإذا أصاب : [ و عنه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
بلح الفرس إذا انقطع جريه و بلحت الركية إذا : بلح أي أعيا و انقطع به يقال : اهلروي  قال] دما حراما بلح 

  انقطع ماؤها 
حدثنا الفزاري عن زياد بن أيب : حدثنا عمرو قال : حدثنا زكريا بن حيىي قال : [ و ذكر أبو بكر النيسابوري قال 

من : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : ال زيادة الشامي عن الزهري عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة ق
  ] أعان يف قتل مسلم بشطر كلمة لقي اهللا يوم يلقاه القيامة مكتوب على جبهته آيس من رمحة اهللا 

شقيق هو أن يقول يف أقتل أو كما قال : قال ] من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة [ قال اهلروي و يف احلديث 
  شافيا : معناه ] كفى بالسيف مثا [ : عليه الصالة و السالم 

  باب إقبال الفنت و نزوهلا كمواقع القطر و الظلل و من أين جتيء و التحذير

  منها و فضل العبادة عندها 
و نبلوكم بالشر و اخلري { : و قال تبارك و تعاىل } و اتقوا فتنة ال تصينب الذين ظلموا منكم خاصة { قال اهللا تعاىل 

  نبيه بالغ على التحذير من الفنت ففي هذا ت} فتنة 
بادروا باألعمال فتنا كقطع الليل املظلم يصبح : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن أيب هريرة قال [ مسلم 

  ] الرجل مؤمنا ميسي كافرا و ميسي مؤمنا و يصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا 
خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوما : يه و سلم قالت و عن زينب بنت جحش زوج النيب صلى اهللا عل[ 

ال إله إال اهللا ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج و مأجوج مثل هذه : فزعا حممرا وجهه يقول 
  ] ر اخلبث نعم إذا كث: و حلق بإصبعني اإلهبام و اليت تليها قالت فقلت يا رسول اهللا أهنلك و فينا الصاحلون ؟ قال 

هل تدون ما : عن أسامة رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم أشرف على أطم من آطام املدينة مث قال [ و 
  أخرجهما البخاري ] أرى ؟ إين ألرى مواقع الفنت خالل بيوتكم كمواقع القطر 

هل لإلسالم من منتهى ؟ فقال : سلم سأل رجل النيب صلى اهللا عليه و : عن كرز بن علقمة اخلزاعي قال [ البيهقي 
أميا أهل بيت من العرب أو العجم أراد اهللا هبم خريا أدخل عليهم اإلسالم فقال : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

مث تقع الفنت كالظلل فقال الرجل كال و اهللا إن شاء اهللا قال بلى و الذي نفسي بيده لتعودن فيها : مث ماذا ؟ قال : 
احلية السوداء إذا أراد أن ينهش ارتفع : أساود صبا : قال الزهري ] ا يضرب بعضكم رقاب بعض أساود صب

  هكذا مث انصب 
  خرجه أبو داود الطيالسي أيضا 

هذا احلديث ال مطعن يف صحة إسناده رواه سفيان بن عيينة عن الزهري عن : قال ابن دحية أبو اخلطاب احلافظ 
جبامع قرطبة و مبسجد الغدير و مبسجد أيب عالقة على احملدث املؤرخ أيب القاسم عروة بن الزبري عن كرز قرأته 

خلف بن عبد امللك بن بشكوال األنصاري قال مسعت مجيع هذا الكتاب و هو جامع اخلري لإلمام سفيان بن عيينة 
ب الثقة أيب الوليد أمحد بن عن الشيخني اجلليلني الثقة املفيت أيب حممد عبد الرمحن بن حممد بن عتاب و الوزير الكتا

عبد اهللا بن طريف فإال قرأناه على العدل أيب القاسم حامت بن حممد التميمي حبق مساعه على الثقة الفاضل أيب احلسن 
أمحد بن إبراهيم بن أمحد بن فراس رمحه اهللا مبكة حرسها اهللا تعاىل باملسجد احلرام حبق مساعه على الثقة أيب جعفر 

يم الديلي حبق مساعه على الثقة الصاحل أيب عبيد سعيد بن عبد الرمحن املخزومي حبق مساعه من اإلمام أمحد بن إبراه



  الفقيه أيب حممد سفيان بن عيينة 
و قد حدثين هبذا السند املذكور الفقيه القاضي أبو عامر حيىي ابن عبد الرمحن إجازة عن أيب : قال املؤلف رمحه اهللا 

لك بن بشكوال و كرز هو كرز بن علقمة بن هالل اخلزاعي أسلم يوم الفتح و عمر طويال القاسم خلف بن عبد امل
: و هو الذي نصب أعالم احلرم يف خالفة معاوية و إمارة مروان بن احلكم و فيه مث مه قال مث تعود الفنت بدل قال 

  مث تقع الفنت و مل يذكر قول الزهري إىل آخره : مث ماذا قال 
يف غري هذا : مث مه هنا على االستفهام أي مث ما يكون و مه : قول الرجل : اخلطاب بن دحية قال احلافظ أبو 

] كأهنا الضلل [ و قوله ] مه إنكن صواحب يوسف : [ املوضع زجر و إسكات كقوله عليه الصالة و السالم 
كال و : ول الرجل جبهله و ق} فأخذهم عذاب يوم الظلة { : الظلل السحاب و الظلة السحابة و منه قوله تعاىل 

  اهللا معناه اجلحد مبعىن ال و اهللا 
و بلى للنفي استفهاما ] بلى و الذي نفسي بيده : [ هي مبعىن الزجر فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : و قيل 

لن { اخلرب  بلى هو قادر و مثال: جوابه } أليس ذلك بقادر { و } ألست بربكم { كان أو خربا أو هنيا فاالستفهام 
  بلى أللقينه : بل متسكم و مثال النهي ال تلق زيدا جوابه : جوابه قالوا } متسنا النار 

نوع من : و قوله صبا هكذا قيدناه بضم الصاد و تشديد الباء على مثال غر و األساود : قال أبو اخلطاب بن دحية 
هش مث ترتفع مث تنصب شبههم فيما يتولونه من احليات عظام فيها سوداء و هو أخبثها و الصب منها اليت روى تن

  الفنت و القتل و األذى بالصب من احليات 
األساود مجع أسود و هو احلية و صبا مجع كغار و غز و هو الذي مييل و يلتوي وقت اهلش : قال املؤلف رمحه اهللا 

عند اهلش انصبابا و األول  ليكون أنكي يف اللدغ و أشد صبا للسم و جيوز أن يكون مجع أصب و هو الذي كأنه
  من صبا إذا مال و الثاين من صب إذا سكب 

استيقظ النيب صلى اهللا عليه و سلم ليلة فزعا مرعوبا : عن أم سلمة زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم قالت [ مسلم 
ريد أزواجه لكي سبحان اهللا ماذا فتح اللية من اخلزائن و ماذا أنزل من الفنت من يوقظ صواحب احلجر ي: يقول 

  ] يصلني رب كاسية يف الدنيا عارية يف اآلخرة 
يا أصحاب احلجرات سعرت النار و : خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال : و عن عبيد بن عمري قال [ 

  ] جاءت الفنت كأهنا قطع الليل املظلم لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليال و لبكيتم كثريا 
  ابسي هذا و إن كان مرسال فإنه من جيد املراسيل و عبيد ابن عمري من أئمة املسلمني قال أبو احلسن الق

يا أهل العراق ما أسألكم عن الصغرية و أركبكم للكبرية مسعت أيب عبد اهللا : عن سامل بن عبد اهللا أنه قال [ مسلم 
من ها هنا و أومأ بيده حنو املشرق  إن الفتنة جتيء: مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول : بن عمر يقول 

من حيث يطلع قرنا الشيطان و أنتم يضرب بعضكم رقاب بعض و إمنا قتل موسى الذي قتل من آل فرعون خطأ 
  ] } و قتلت نفسا فنجيناك من الغم و فتناك فتونا { : فقال اهللا تعاىل له 

  ] ادة يف اهلرج كهجرة إيل العب: و عن معقل بن يسار عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال [ 
  فصل 
قد تقدم معىن الويل و املراد هنا احلزن قاله ابن عرفة فأخرب عليه الصالة ] ويل للعرب من شر قد اقترب : [ قوله 

و السالم مبا يكون بعده من أمر العرب و ما يستقبلهم من الويل و احلرب و قد وجد ذلك مبا استؤثر عليهم به من 
األموال و اإلمارة فصار ذلك يف غريهم من الترك و العجم و تشتتوا يف الرباري بعد أن كان العز  امللك و الدولة و



و امللك و الدنيا هلم بربكته عليه الصالة و السالم و ما جاءهم به من الدين و اإلسالم فلمامل يشكروا النعمة و 
و إن { و نقلها إىل غريهم كما قال تعاىل كفروها بقتل بعضهم بعضا و سلب بعضهم أموال بعض سلبها اهللا منهم 

نعم إذا : أهنلك و فينا الصاحلون ؟ قال : [ وهلذا ملا قالت زينب يف سياق احلديث } تتولوا يستبدل قوما غريكم 
  ] كثر اخلبث 

  فصل 
ى أن البالء قد دليل عل] نعم إذا كثر اخلبث : [ قوهلا أهنلك و فينا الصاحلون ؟ قول : قال علماؤنا رمحة اهللا عليهم 

  يرفع عن غري الصاحلني إذا كثر الصاحلون 
فأما إذا كثر املفسدون و قل الصاحلون هلك املفسدون و الصاحلون معهم إذا مل يأمروا باملعروف و يكرهوا ما صنع 

من بل يعم شؤمها من تعاطاها و } و اتقوا فتنة ال تصينب الذين ظلموا منكم خاصة { املفسدون و هو معىن قوله 
  رضيها هذا بفساده و هذا برضاه و إقراره على ما نبينه 

هلا ما كسبت { ـ } كل نفس مبا كسبت رهينة { ـ } و ال تزر وازرة وزر أخرى { : فإمن قيل فقد قال اهللا تعاىل 
  و هذا يوجب أن ال يؤاخذ أحد بذنب أحد و إمنا تتعلق العقوبة بصاحب الذنب } و عليها ما اكتسبت 

و على هذه القراءة يكون املعىن أهنا تصيب الظامل } و اتقوا فتنة ال تصينب الذين ظلموا منكم خاصة { و قريء 
  خاصة و هي قراءة زيد بن ثابت و علي و أيب و ابن مسعود رضي اهللا عنهم أمجعني 

ر فبلسانه فإن مل أن الناس إذا تظاهروا باملنكر فمن الفرض على من رآه أن يغريه إما بيده فإن مل يقد: و اجلواب 
  يقدر فبقلبه ليس عليه أكثر من ذلك و إذا أنكر بقلبه فقد أدى ما عليه إذا مل يستطيع سوى ذلك 

من رأى منكم منكرا : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول : عن أيب سعيد اخلدري قال [ روى األئمة 
  ] ه ليس عليه غريه و ذلك أضعف اإلميان فليغريه بيده فإن مل يستطع فلبسانه فإن مل يستطع فبقلب

اللهم إن : إن الرجل إذا رأى منكرا ال يستطيع النكري عليه فليقل ثالث مرات : روي عن بعض الصحابة أنه قال 
هذا منكر ال أرضاه فإذا قال ذلك فقد أدى ما عليه فأما إذا سكت عليه فكلهم عاص هذا بفعله و هذا برضاه كما 

إنكم إذا مثلهم { هللا يف حكمه و حكمته الراضي مبنزلة الفاعل فانتظم يف العقوبة دليله قوله تعاىل ذكرنا و قد جعل ا
فأما إذا كره الصاحلون ما صنع املفسدون و أخلصوا كراهيتهم هللا تعاىل و تربأوا من ذلك حسب ما يلزمهم و } 

قرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد يف فلوال كان من ال{ جيب هللا عليهم غري معتدين سلموا قال اهللا تعاىل 
فلما نسوا ما ذكروا به أجنينا الذين ينهون عن السوء و أخذنا الذين { : و قال } األرض إال قليال ممن أجنينا منهم 

  } ظلموا بعذاب بئيس مبا كانوا يفسقون 
  } مل تعظون قوما اهللا مهلكهم { : قالوا  قد أخربنا اهللا عز و جل عن هذين و مل خيربنا عن الذين: و قال ابن عباس 

بلغين أن ملكا أمر أن خيسف بقرية فقال يا : حدثنا سفيان بن سعيد عن مسعد قال : و روى سفيان بن عيينة قال 
  رب إن فيها فالنا العابد فأوحى اهللا تعاىل إليه أن به فإبدأ فإنه مل يتغري وجهه يف ساعة قط 

قد غفرهتا لك و ألزمت عارها بين : يا رب اغفر يل قال : اب داود اخلطيئة قال ملا أص: و قال وهب بن منبه 
كيف يا رب و أنت احلكم العدل الذي ال تظلم أحدا أعمل أنا اخلطيئة و يلزم عارها غريي فأوحى : إسرائيل قال 
  يا داود إنك ملا اجترأت علي بتلك املعصية مل يعجلوا عليك بالنكرة : اهللا تعاىل إليه 

إذا عملت اخلطيئة يف : عن العرس بن عمرية الكندي عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال [ و روى أبو داود 
فأنكرها كمن غاب عنها و من غاب عنها فرضيتها كان كمن شهدها : األرض كان من شهدها فكرهها و قال مرة 



قد شركت : هللا عنه فقال الشعيب و هذا نص يف الفرض و حسن رجل عند الشعيب قتل عثمان بن عفان رضي ا] 
  يف دمه 

أن الناس إذا رأوا الظامل و مل يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم اهللا بعقاب من عنده فالفتنة : و يف صحيح الترمذي 
إذ عمت هلك الكل و ذلك عند ظهور املعاصي و انتشار املنكر و عدم التغيري و إذا مل تغري وجب على املؤمنني 

ا بقلوهبم هجران تلك البلدة و اهلرب منها و هكذا كان احلكم فيمن كان قبلنا من األمم كما يف قصة املنكرين هل
  ال نساكنكم و هبذا قال السلف رضي اهللا عنهم : السبت حني هجروا العاصني و قالوا 

بصنيع أيب  هتجر األرض اليت يصنع فيها املنكر جهارا و ال يستقر فيها و احتج: روى ابن وهب عن مالك قال 
  الدرداء يف خروجه عن أرض معاوية حني أعلى بالرباء فأجاز بيع سقاية الذهب بأكثر من وزهنا خرجه أهل الصحيح 

إن لزوم اجلماعة جناة : إذا ظهر الباطل على احلق كان الفساد يف آخر األرض و قال : و قال مالك يف موضع آخر 
غي للناس أن يغضبو ألمر هللا تعاىل يف أن تنتهك فرائضه و حرمه و ينب: و أن قليل الباطل و كثرية هلكه و قال 

  خيالف كتابه : الذي أتت به كتبه و أنبياؤه أو قال 
الذي يلزم احلق و يغضب ألمر اهللا تعاىل على بينة من النجاة قال رسول اهللا صلى اهللا : قال أبو احلسن القابسي 

  ] ن حىت يأيت أمر اهللا ال تزال طائفة من أميت ظاهري: [ عليه و سلم 
قال مالك ال ينبغي اإلقامة يف أرض يكون العمل فيها بغري حق و : قال أبو عمرو و روى أشهب بن عبد العزيز قال 

أما قول مالك هذا فمعناه إذا وجد بلدا يعمل فيه احلق يف األغلب و قد قال عمر بن : السب للسلف قال أبو عمر 
فالن مبكة و فالن باليمن و فالن بالعراق و فالن بالشام امتألت األرض و اهللا جورا و  فالن باملدينة و: عبد العزيز 

فأين اهلرب إىل السكوت و لزوم البيوت و الرضي بأقل قوت و قال منصور بن الفقيه فأحسن : ظلما قال أبو عمر 
 :  
  ) و يف مالزمة البيوت ... اخلري أمجع يف السكوت ( 
  ) فاقنع له بأقل قوت ...  فإذا استوى لك ذا و ذا( 

هذا زمان سوء ال يؤمن فيه على اخلاملني فكيف باملشهورين هذا زمان ينتقل فيه : و كان سفيان الثوري يقول 
  الرجل من قرية إىل قرية يفر بدينه من الفنت 

و آراء فاسدة فقيل مذاهب خمتلفة : و اهللا ما أدري أي البالد أسكن فقيل له خراسان ؟ فقال : و حيكى عنه أنه قال 
: فمكة ؟ قال : العراق ؟ قال بلد اجلبابرة فقيل له : يشار إليكم باألصابع أراد الشهرة فقيل له : الشام ؟ فقال 

  مكة تذيب الكيس و البدن 
ال يذهب بك الزمان يف مصافاة األقران و مواصلة األحزان و : و قال القاضي أبو بكر العريب قال شيخي يف العبادة 

إما أن يغلق املرء على نفسه بابه و إما أن خيرج إىل مواضع ال يعرف فيه : أر للخالص طريقا أقرب من طريقني مل 
فإن اضطر إىل خمالطة فليمن معه ببدنه و ليفارقهم بقلبه و لسانه فإن مل يستطع فبقلبه و ال يفارق السكوت أنشدين 

  : البيتان ] اخلري أمجع يف السكوت : [ جلوهري أنشدين أبو الفضل ا: حممد بن عبد امللك الصويف قال 
  : و يل يف هذا املعىن شعر : قال القاضي 

  ) يأوي إىل سكن وقوت ... حاز السالم مسلم ( 
  ) يأوي إىل بيت وقيت ... ماذا يؤمل بعد ما ( 

  : و أليب سليمان اخلطايب يف هذا املعىن شعر : قال املؤلف رمحه اهللا 



  ) فدام األنس يل و منا السرور ... ت بييت أنست بوحديت و لزم( 
  ) هجرت فال أزار و ال أزور ... و أدبين الزمان فال أبايل ( 
  ) أسار اخليل أم ركب األمري ... و لست بسائل ما دمت حيا ( 

ر الزنا و و الشعر يف هذا املعىن كثري و سيأيت للعزلة له زيادات بيان من السنة إن شاء اهللا تعاىل و كثرة اخلبث ظهو
  أوالد الزنا 

و ذكر ابن وهب عن حيىي موىل الزبري أن يف زمان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خسف قبل املشرق فقال بعض 
  ] إذا كان أكثر أهلها اخلبث : [ خيسف األرض و فيها املسلمون ؟ فقال : الناس يا رسول اهللا 

الناس عند ظهور املنكر و اإلعالن باملعاصي فيكون طهرة فيكون إهالك مجيع : قال علماؤنا رمحة اهللا عليهم 
و ] على أعماهلم [ و يف رواية ] مث بعثوا على نياهتم : [ للمؤمنني و نقمة للفاسدين لقوله عليه الصالة و السالم 

  : قد تقدم هذا يف املعىن 
  فاعلمه } يوم تبلى السرائر { يل فمن كانت نيته صاحلة أثيب عليها و من كانت نيته سيئة جوزي عليها و يف التنز

  باب ما جاء يف رحى اإلسالم و مىت تدور

تدور رحى اإلسالم : عن الرباء بن ناجية عن عبد اهللا بن مسعود عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال [ أبو داود 
دينهم يقم هلم سبعني خلمس وثالثني أو ست و ثالثني أو سبع و ثالثني فإن يهلكوا فسبيل من هلك و إن مل يقم هلم 

  ] مما مضى : أمما بقي ؟ قال : قلت : عاما قال 
  فصل 

و يروى تزول و كأن تزول أقرب ألهنا تزول عن ثبوهتا : قال احلريب : قال اهلروي يف تفسريهذا احلديث 
عثمان واستقرارها وتدور يكون مباحيبون و يكرهون فإن كان الصحيح سنة مخس فإن فيها قام أهل مصر و حصروا 

رضي اهللا عنه و إن كانت الرواية سنة ست ففيها خرج طلحة و الزبري إىل اجلمل و إن كانت سنة سبع ففيها كانت 
  صفني غفر اهللا هلم أمجعني 

يريد عليه الصالة و السالم أن هذه املدة إذا انقضت حدث يف اإلسالم أمر عظيم خياف على أهله : و قال اخلطايب 
ألمر إذا تغري و استحال دارت رحاه و هذا و اهللا أعلم إشارة إىل انقضاء مدة اخلالفة و قوله ا: لذلك اهلالك يقال 

ليقم هلم دينهم أي ملكهم و سلطاهنم و ذلك من لدن بايع احلسن عليه السالم معاوية إىل إنقضاء بين أمية من 
ليأخذ أخاه يف دين { طان ومن قوله تعاىل املشرق حنو من سبعني سنة و انتقاله إىل بين العباس و الدين امللة و السل

دوران الرحى كناية عن احلرب و القتال شبهها بالرحى ] تدور رحى اإلسالم : [ أي يف سلطانه و قوله } امللك 
  الدائرة اليت تطحن ملا يكون فيها من قبض األرواح و هالك األنفس 

  باب ما جاء أن عثمان رضي اهللا عنه ملا قتل سل سيف الفتنة

ملا أريد عثمان رضي اهللا عنه جاء عبد اهللا بن سالم فقال له عثمان بن : الترمذي عن ابن أخي عبد اهللا بن سالم قال 
اخرج إىل الناس فاطردهم عين فإنك خارجا خري : جئت يف نصرتك قال : ما جاء بك ؟ قال : عفان رضي اهللا عنه 

أيها الناس إنه كان يف اجلاهلية امسي فالن بن فالن : فقال فخرج عبد اهللا بن سالم إىل الناس : يل من داخل قال 
وشهد شاهد من بين { فسماين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عبد اهللا و نزلت يف آيات من كتاب اهللا تعاىل نزلت 



بيين و  قل كفى باهللا شهيدا{ و نزلت يف } إسرائيل على مثله فآمن و استكربمت إن اهللا ال يهدي القوم الظاملني 
إن اهللا سيفا مغمودا عنكم و إن املالئكة قد جاورتكم يف بلدكم هذا الذي نزل } بينكم و من عنده علم الكتاب 

فيه نبيكم فاهللا اهللا يف هذا الرجل أن تقتلوه فواهللا إن قتلتموه لتطردن جريانكم املالئكة و لتسلن سيف اهللا املغمود 
هذا حديث حسن : فقالوا اقتلوا اليهودي و اقتلوا عثمان قال أبو عيسى : عنكم فال يغمد إىل يوم القيامة قال 

  غريب 
و مثل هذا من عبد اهللا ال يكون إال عن علم من الكتاب أعين التوراة على ما يأيت أو مسعه من النيب صلى اهللا : قلت 

   إن بينك و بينها بابا مغلقا يوشك أن يكشر: عليه و سلم و سيأيت قول حذيفة لعمران 
  فصل 

إنه دخل على أمري املؤمنني عثمان بن عفان رضي اهللا عنه يف الدار مجاعة من الفجار : قال العلماء بالسري و األخبار 
{ كنانة بن بشر التجييب فأشعره مشقصا أي قتله به فافتضح الدم على املصحف و وقع على قوله تعاىل : منهم 

ذحبه رجل من أهل مصر يقال له عمار و قيل ذحبه رومان و قيل قتله و قيل } فسيكفيكهم اهللا و هو السميع العليم 
أما و اهللا إهنا ألول كف خطت يف : املوت األسود يقال له أيضا الدم األسود من طغاة مصر فقطع يده فقال عثمان 

و أمرين  عن أيب موسى أن النيب صلى اهللا عليه و سلم دخل حائطا[ املصحف و هذه البلوى اليت ثبتت يف الصحيح 
ائذن : ائذن له و بشره باجلنة فإذا أبو بكر مث جاء آخر يستأذن فقال : حبفظ باب احلائط فجاء رجل يستأذن فقال 

له و بشره باجلنة فإذا عمر مث جاء آخر يستأذن فسكت هنيهة مث قال ائذن له و بشره باجلنة على بلوى تصيبه فإذا 
  قب عثمان لفظ البخاري ذكره يف منا] عثمان بن عفان 

إن الصحيح يف مقتله رضي اهللا عنه أنه مل يتعني له قاتل معني بل أخالط الناس و هم رعاع جاءوا من : و قد قيل 
مصر و من غري قطر و جاء الناس إىل عثمان فيهم عبد اهللا بن عمر متقلدا سيفه و زيد بن ثابت فقال له زيد بن 

ال حاجة يل يف ذلك كفوا و كان معه يف الدار : أنصار اهللا مرتني قال إن األنصار بالباب يقولون إنشئت كنا : ثابت 
احلسن و احلسني و ابن عمر و عبد اهللا بن الزبري و أبو هريرة و عبد اهللا بن عامر بن ربيعة و مروان بن احلكم 

حنن نعزم : ن كلهم حيملون السالح فعزم عليهم يف وضع أسلحتهم و خروجهم و لزوم بيتهم فقال له الزبري و مروا
على أنفسنا أن ال نربح فضاق عثمان رضي اهللا عنه من احلصار و منع من املاء حىت أفطر على ماء البحر امللح قال 

حاصروه شهرين و عشرين يوما و قال الواقدي حاصروه تسعة و أربعني يوما ففتح الباب فخرج : الزبري بن بكار 
فنهانا اإلمام عثمان عن قتاهلم و لو أذن لنا : سليط بن أيب سليط الناس و سلموا له راية يف إسالم نفسه قال 

  لضربناهم حىت خنرجهم من أقطارها و دخلوا عليه يف أصح األقوال و قتله من شاء اهللا من سفلة الرجال 
عض عن عائشة رضي اهللا عنها قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ادعوا يل ب[ و روى أبو عمر بن عبد الرب 

نعم : ال فقلت عثمان قال : ابن عمك ؟ قال : ال فقلت : عمر ؟ فقال : ال فقلت : أصحايب فقلت أبو بكر ؟ قال 
فلما جاءه قال يل بيده فتنحيت فجعل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يساره و لون عثمان يتغري فما كان يوم 

سول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عهد إيل عهدا و أنا صابر ال إن ر: الدار و حصر عثمان قيل له أال نقاتل عنك قال 
  ] عليه 

يا عثمان لعل اهللا يقمصك : عن عائشة رضي اهللا عنها عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال [ و يف الترمذي 
  هذا حديث حسن غريب : قال ] قميصا فإن أرادوك على خلعه فال ختلعه هلم 

و قال ] يقتل فيها هذا مظلوما لعثمان : ر النيب صلى اهللا عليه و سلم فتنة فقال ذك: عن ابن عمر قال [ و فيه 



حديث حسن غريب و يروى أنه دخل عليه عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب قال انظر ما يقول هؤالء يقولون اخلع 
هل ميلكون : ال قال : ال فهل يزيدون على أن يقتلوك ؟ قال : أخملد أنت يف الدنيا ؟ قال : نفسك أو نقتلك قال له 

  فال ختلع قميص اهللا عليك فيكون سنة كلما كره قوم خليفة خلعوه و قتلوه : ال قال : لك جنة أو نارا قال 
قتل و هو ابن : و اختلف يف سنه رضي اهللا عنه حني قتله من قتله من الفجار ـ أدخلهم اهللا حببوحة النار ـ فقيل 

قتل عثمان و هو ابن ست و مثانني و قيل غري هذا و قتل مظلوما : و قال قتادة  مثان و مثانني و قيل ابن تسعني سنة
كما شهد له بذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و مجاعة أهل السنة و ألقي على مزبلة فأقام فيها ثالثة أيام مل 

 موضع من البقيع يسمى يقدر أحد على دفنه حىت جاء مجاعة بالليل خفية فحملوه على لوح وصلوا عليه و دفن يف
حوش كوكب و كان مما حبسه عثمان رضي اهللا عنه و زاده يف البقيع و كان إذا مر به يقول يدفن فيك رجل صاحل 

و كان هو املدفون فيه و عمي قربه لئال يعرف و قتل يوم اجلمعة لثماين ليال خلون من ذي احلجة يوم التروية سنة 
ليلتني بقيتا من ذي احلجة و كانت خالفته إحدى عشر سنة إال أياما اختلف فيها  مخس و ثالثني قاله الواقدي و قيل

رضي اهللا عنه و قيل إن املتعصبني على عثمان رضي اهللا عنه من املصريني و من تابعهم من البلدان كانوا أربعة آالف 
  و باملدينة يومئذ أربعون ألفا 

ن أحلقه اهللا جناح املغفرة و الرضوان هل يلقى بيده أو يستنصر و قد اختلف العلماء فيمن نزل به مثل نازلة عثما
ال : فأجاز مجاعة من الصحابة و التابعني و فقهاء املسلمني أن يستسلم و هو أحد قويل الشافعي و قال بعض العلماء 

ال بعض العلماء يسلم بيده بل يستنصر و يقاتل و لكل من القولني وجه و دليل و سيأيت بيانه إن شاء اهللا تعاىل و ق
و لو اجتمع أهل املشرق و املغرب على نصرة عثمان مل يقدروا على نصرته ألن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : 

أنذره يف حياته فأعلمه بالبلوى اليت تصيبه فكان ذلك من املعجزات اليت أخرب بوقوعها بعد موته صلى اهللا عليه و 
  كان  سلم و ما قال رسول اهللا شيئا قط إال

  : و قال حسان بن ثابت 
  ) و جئتم بأمر جائر غري مهتد ... قتلتم ويل اهللا يف جوف داره ( 
  ) على قتل عثمان الرشيد املسدد ... فال ظفرت إميان قوم تعاونوا ( 

حدثنا : حدثنا معاذ بن جبل قال : و حدثنا حممد بن املثىن و حممد بن حامت قاال : و خرج مسلم يف صحيحه قال 
قال جندب جئت يوم اجلرعة فإذا رجل جالس فقلت له ليهراقن اليوم ههنا دم فقال : بن عوف عن حممد قال ا

بلى و اهللا قال ثالثا كال إنه حلديث رسول اهللا : كال و اهللا قلت : بلى و اهللا قال : كال و اهللا قلت : ذلك الرجل 
اليوم تسمعين أخالفك و قد مسعته من رسول اهللا  بئس اجلليس يل أنت منذ: صلى اهللا عليه و سلم حدثنيه قلت 

  ما هذا الغضب فأقبلت عليه أسائله فإذا الرجل حذيفة : صلى اهللا عليه و سلم فال تنهين مث قلت 
موضع جبهة الكوفة على طريق احلرية قيده احلفاظ بفتح اجليم والراء و قيده بعض رواة احلفاظ بإسكان : و اجلرعة 

فيه أهل الكوفة متألبني متعصبني لريدوا إىل عثمان بن عفان و هو سعيد بن العاص بن أمية بن  الراء و هو يوم خرج
عبد مشس و كتبوا إىل عثمان ال حاجة لنا يف سعيدك و ال وليدك و كان رده سنة أربع و ثالثني و كتبوا إىل عثمان 

ان و ملا مسع بقتله يعلى بن أمية التميمي ان يويل عليهم أبا موسى األشعري فلم يزل واليا عليهم إىل أن قتل عثم
احلنظلي أبو صفوان أيب هريرة يقال له خالد أسلم يوم الفتح و شهد مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حنينا و 

الطائف و تبوك و كان صاحب اجلند و صنعاء أقبل لينصره فسقط عن بعريه يف الطريق فانكسرت فخذه فقدم مكة 
من خرج : فخرج إىل املسجد و هو كسري على سرير و استشرف إليه الناس و اجنمعوا فقال بعد انقضاء احلج 



يطلب بدم عثمان فعلي جهازه فأعان الزبري بأربعمائة ألف و محل سبعني رجال من قريش و محل رضي اهللا عنها على 
ن عبد الرب يف االستيعاب و قال ابن مجل أذب و يقال أذب لكثرة و بره اشتراه ابن أمية احلنظلي مبائيت دينار قاله اب

  اشتراه بثمانني دينارا و األول أصح و امسه عسكر : شبة يف كتاب اجلمل له 
كان عبد اهللا بن أيب : حدثين امساعيل بن إبراهيم عن أبيه قال : أخربنا حممد بن عمر قال : و ذكر ابن سعد قال 

أقبل سريعا لينصره فلقيه صفوان بن أمية و صفوان على فرس  ربيعة عامال لعثمان على صنعاء فلما بلغه خرب عثمان
و عبد اهللا بن أيب ربيعة على بغلة فدنا منها الفرس فحادت فطرحت ابن أيب ربيعة فكسرت فخذه فقدم مكة بعد 

الضرر و عائشة مبكة يومئذ تدعو إىل اخلروج تطلب دم عثمان فأمر بسرير فوضع له سرير يف املسجد مث محل 
فجهز ناسا كثريا و محلهم و : أيها الناس من خرج يف طلب دم عثمان فعلي جهازه قال : لى سريره فقال فوضع ع

  مل يستطع إىل اجلمل ملا كان برجله 
رأيت : حدثين حممد بن عبد اهللا ابن عبيد عن أيب مليكة عن عبد اهللا بن أيب السائب قال : أخربنا حممد بن عمر قال 

على سرير يف املسجد احلرام حيض الناس على اخلروج يف طلب دم عثمان و حيمل ما جاء عبد اهللا بن أيب ربيعة 
انتهى كالم ابن سعد يف الطبقات و ال تعارض و احلمد هللا فإنه حيتمل أن يكون خرجا مجيعا يف نصرة عثمان 

  فكسروا أو اجتمعا مبكة و جعال جيهزان من خيرج و اهللا أعلم 
ا حاجة يف السنة اليت قتل فيها عثمان و كانت مهاجرة له فاجتمع طلحة و الزبري و و كانت عائشة رضي اهللا عنه

عسى أن خترجي رجاء أن يرجع الناس إىل أمهم و يراعوا نبيهم و هي متتنع عليهم فاحتجوا : يعلى و قالوا هلا مبكة 
: و قالوا هلا } صالح بني الناس ال خري يف كثري من جنواهم إال من أمر بصدقة أو معروف أو إ{ عليها بقوله تعاىل 

إن املتألبني على عثمان بالبصرة كثري فبلغت األقضية مقاديرها فاصطف الناي للقتال و رموا عليا و أصحابه بالنبال 
ال ترموا بسهم و ال تضربوا بسيف و ال تطعنوا برمح فرمى رجل من عسكر القوم بسهم فقتل رجال : فقال علي 

اللهم : اللهم أشهد مث رمي آخر فقتل رجال من أصحاب علي فقال علي : إىل علي فقال من أصحاب علي فأتى به 
ادن إيل اذكرك كالما مسعته : أشهد مث رمي آخر فقال علي اللهم اشهد و قد كان علي نادى الزبري يا أبا عبد اهللا 

مان فربز فأذكره أن رسول اهللا على األ: علي األمان فقال : أنا و أنت من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال 
] أما أنك ستقاتل عليا و أنت له ظامل [ صلى اهللا عليه و سلم قال له و قد و جدمها يضحكان بعضهما إىل بعض 

إىل أين : اللهم إين ما ذكرت هذا إال يف هذه الساعة و ثىن عنان فرسه لينصرف فقال له ابنه عبد اهللا : فقال الزبري 
كال و لكنك رأيت سيوف بين هاشم : ي كالما قاله له رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال أذكرين عل: ؟ قال 

و يلك و مثلي يعري باجلنب هلم الرمح فأخذ الرمح و محل يف : حدادا و حيملها حدادا و حيملها رجال شداد قال 
ال أم لك : مث رجع و قال البنه افرجو للشيخ فإنه حمرج فشق امليمنة و امليسرة و القلب : أصحاب علي فقال علي 

أبفعل هذا جبان و انصرف و قامت احلرب على ساق و بلغت النفوس إىل التراق فأفرجت عن ثالثة و ثالثني ألف 
قتيل و قيل عن سبعة عشر ألفا و فيه اختالف فيهم من األزد أربعة آالف و من ضبة ألف و مائة و باقيهم من سائر 

و قتل فيها من أصحاب علي حنو من ألف رجل و قيل أقل و قطع على خطام  الناس كلهم من أصحاب عائشة
  : اجلمل سبعون يدا من بين ضبة كلما قطعت يد رجل أخذ الزمام آخر و هم ينشدون 

  ) ننازل املوت إذا املوت نزل ... حنن بنو ضبة أصحاب اجلمل ( 
  ) واملوت أشهى عندنا من العسل ( 

إن الوقعة بالبصرة : عقر اجلمل و كانوا قد ألبسوه األدراع و قال مجلة من أهل العلم و كان اجلمل للراية إىل أن 



بينهم كانت على غري عزمية منهم على احلرب بل فجأة و على سبيل دفع كل واحد من الفريقني عن أنفسهم لظنه 
رضا فخاف قتلة عثمان من أن الفريق اآلخر قد غدر به ألن األمر كان انتظم بينهم على الصلح و التفريق على ال

التمكن منهم واإلحاطة هبم فاجتمعوا وتشاوروا واختلفوا مث اتفقت آراؤهم على أن يفترقوا فريقني و يبدوا يف 
احلرب شجرة يف العسكرين و ختتلف السهام بينهم و يصيح الفريق الذي يف عسكر علي غدر طلحة و الزبري و 

م هلم ما أرادوا و دبروه و نشبت احلرب فكان كل فريق دافعا ملكرته الذي يف عسكر طلحة و الزبري غدر علي فت
عند نفسه و مانعا من اإلشاطة بدمه و هذا صواب من الفريقني و طاعة اهللا إذ وقع القتال و االمتناع منهما على 

لعشر ليال  هذا السبيل و هذا هو الصحيح املشهور و كان قتاهلم من ارتفاع النهار يوم اخلميس إىل قريب العصر
  خلون من مجادي اآلخرة سنة ست و ثالثني 

خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من بيت عائشة : عن ابن عمر قال [ و يف صحيح مسلم من كتاب الفنت 
هذا بنصف ورقة بأسانيد منها : يعين املشرق و قيل ] رأس الكفر من ها هنا من حيث يطلع قرنا الشيطان : فقال 

بن عمر القواريري و حممد بن املثىن باضطراب يف بيت حفصة مث قال و قال عبد اهللا بن سعيد يف روايته  عن عبد اهللا
الفتنة ها هنا من حيث يطلع قرنا [ قام رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عند باب عائشة فقال بيده حنو املشرق 

  قاهلا مرتني أو ثالثا ] الشيطان 
حدثين حممد بن :  مسنده يف اخلامس عشر من مسند عائشة رضي اهللا عنها قال و ذكر اإلمام أمحد بن حنبل يف

حدثنا شعبة عن إمساعيل بن ايب خالد عن قيس بن أيب حازم أن عائشة رضي اهللا عنها ملا أتت احلوبة : جعفر قال 
أيتكن تنبح كالب : [  ما أظنين أال راجعة إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال لنا: مسعت نباح الكالب فقالت 

  ترجعني عسى اهللا أن يصلح لك بني الناس : فقال هلا الزبري ] احلوأب 
حدثنا وكيع بن اجلراح عن عصام بن قدامة عن عكرمة عن ابن عباس أن : [ و روى أبو بكر بن أيب شيبة قال 

] لى كثرية و تنجو بعد ماكادت أيتكن صاحبة اجلمل األذيب يقتل حوهلا قت: رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
و هذا حديث ثابت صحيح رواه اإلمام اجملمع على عدالته و قبول روايته اإلمام أبو بكر عبد اهللا بن أيب شيبة و 

كذلك وكيع جممع على عدالته و حفظه و فقهه عن عصام و هو ثقة عدل فيما ذكر أبو عمر بن عبد الرب يف كتاب 
عند أكثر العلماء ثقة عامل و هذا احلديث من أعالم نبوته صلى اهللا عليه و سلم و  االستيعاب له عن عكرمة و هو
  هو إخباره بالشيء قبل كونه 

أراد األذب فأظهر التضعيف و العجب من القاضي أيب بكر بن العريب كيف أنكر هذا احلديث ] األذيب [ و قوله 
يوجد أصال و أظهر لعلماء احملدثني بإنكاره غباوة و يف كتبه منها يف كتاب العواصم من القواصم و ذكر أنه ال 

جهال و شهرة هذا احلديث أوضح من فلق الصبح و أجلى و قد رواه أبو عمر بن عبد الرب يف كتاب االستيعاب 
حدثنا أبو بكر ابن أيب : حدثنا حممد بن وضاح قال : حدثنا قاسم بن أصبغ قال : فقال حدثنا سعيد بن نصر قال 

  بسنده املتقدم  شيبة فذكره
ملا خرجت عائشة رضي اهللا عنها من البصرة طالبة املدينة بعد انقضاء احلرب : و روى أبو جعفر الطربي قال 

جهزها علي رضي اهللا عنه جهازا حسنا و أخرج معها من أراد اخلروج و اختار عليها أربعني امرأة معروفات من 
وجها من البصرة يوم السبت غرة رجب سنة ست و ثالثني و نساء البصرة و جهز معها أخاها حممدا و كان خر

  شيعها علي رضي اهللا عنه على أميال و سرح معها بنيه يوما 
  : فصل 



فلم ترك علي القصاص من قتلة عثمان ؟ فاجلواب إنه مل يكن ويل دم و إمنا كان أولياء الدم أوالد عثمان : فإن قيل 
ن و أبان و كان حمدثا فقيها و شهد اجلمل مع عائشة و الوليد بن عثمان عمرو و كان أسن و لد عثما: و هم مجاعة 

و كان عنده مصحف عثمان الذي كان يف حجره حني قتل و منهم الوليد بن عثمان ذكر ابن قتيبة يف املعارف أنه 
اضرون كان صاحب شارب و فتوة و منهم سعيد بن عثمان و كان واليا ملعاوية على خرسان فهؤالء بنو عثمان احل

يف ذلك الوقت و هم أولياء الدم غريهم و مل يتحاكم إىل علي أحد منهم و ال نقل ذلك عنهم فلو حتاكموا إليه 
  حلكم بينهم إذكان أقضى الصحابة للحديث املروي فيه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

فلم يكن له أن يقتل مبجرد دعوى يف أنه مل يكن يف الدار عدالن يشهدان على قاتل عثمان بعينه : و جواب ثان 
قاتل بعينه و ال إىل احلاكم يف سبيل ذلك مع سكوت أولياء الدم عن طلب حقهم ففي تركهم له أوضح دليل و 

كذلك فعل معاوية حني متت له اخلالفة و ملك مصر و غريها بعد أن قتل علي رضي اهللا عنه مل حيكم على واحد من 
قصاص و أكثر املتهمني من أهل مصر و الكوفة و البصرة و كلهم حتت حكمه و أمره و  املتهمني بقتل عثمان بإقامة

ال نبايع من يؤوي قتلة عثمان و ال يقتص منهم : هنيه و غلبته و قهره و كان يدعي املطالبة بذلك قبل ملكه و يقول 
ه يف مسجد رسول اهللا و الذي كان جيب عليه شرعا أن يدخل يف طاعة علي رضي اهللا عنه حني انعقدت خالفت

صلى اهللا عليه و سلم و مهبط و حية و مقر النبوة و موضع اخلالفة جبميع من كان فيها من املهاجرين و األنصار 
يطوع منهم وارتضاء و اختيار و هم أمم ال حيصون و أهل عقد و حل و البيعة تنعقد بطائفة من أهل احلل و العقد 

ل الشام يف شرط البيعة التمكن من قتلة عثمان و أخذ القود منهم فقال هلم فلما بويع له رضي اهللا عنه طلب أه
ادخلوا يف البيعة و اطلبوا احلق تصلوا إليه فقالوا ال تستحق بيعة و قتلة عثمان معك نراهم : علي عليه السالم 

صب هلم قبائل و صباحا و مساء و كان علي يف ذلك أسد رأيا و اصوب قيال ألن عليا لو تعاطى القود معهم لتع
صارت حربا ثالثة فانتظر هبم إىل أن يستوثق األمر و تنعقد عليه البيعة و يقع الطلب من األولياء يف جملس احلكم 

  فيجري القضاء باحلق 
قال ابن العريب أبو بكر و ال خالف بني األمة أنه جيوز لإلمام تأخري القصاص إذا أدى إىل إثارة فتنة أو تشتيت 

ك جرى لطلحة و الزبري فإهنما ماخلعا عليا من والية و ال اعتراضا عليه يف ديانة و إمنا رأوا أن البداية الكلمة و كذل
  بقتل أصحاب عثمان أوىل 

حدثين حرملة بن عمران عن يزيد بن أيب حبيب أنه مسعه حيدث حممد بن أيب زياد الثقفي : و ذكر ابن وهب قال 
ال إله إال اهللا : ين حىت إذا بلغا صفني وقف كعب مث نظر ساعة فقال اصطحب قيس بن خرشة و كعب الكنا: قال 

و ما يدريك يا أبا : ليهراقن يف هذه البقعة من دماء املسلمني ما مل يهرق ببقعة من األرض فغضب قيس مث قال 
و مكتوب يف ما من سرب من األرض إال ه: إسحاق ما هذا فإن هذا من الغيب الذي استأثر اهللا تعاىل به فقال كعب 

  التواراة اليت أنزل اهللا على موسى بن عمران ما يكون عليه إىل يوم القيامة 
أخربنا شيخنا القاضي لسان املتكلمني أبو عامر بن الشيخ الفقيه اإلمام أيب احلسني بن عبد الرمحن بن ربيع األشعري 

حدثنا مجاعة من شيوخنا : بشكوال قال إجازة عن شيخه احملدث الثقة املؤرخ أيب القاسم خلف بن عبد امللك بن 
: أنبأنا اإلمام أبو عمر بن عبد الرب فيما أجازه لنا خبطه قال : رمحهم اهللا منهم الفقيه املفيت أبو حممد بن عنان قال 

حدثنا أمحد بن حممد بن : حدثنا أمحد بن حيىي قال : حدثنا عبد اهللا بن عبد الرب قال : حدثنا خلف بن القاسم قال 
: حدثين خالد أبو الربيع و أمحد بن صاحل و أمحد بن عمر و ابن السرح و حيىي بن سليمان قال : جاج قال احل

حدثين ابن وهب فذكره و أمحد بن حممد بن احلجاج هو ابن رشيد بن سعد أبو جعفر مصري قال أبو أمحد بن عدي 



  اله الدار قطين و باقي السند ثقات معرفون كذبوه و أنكرت عليه أشياء و حممد بن يزيد بن أيب زياد جمهول ق: 
خرج من دمشق حىت  و أما و قعة صفني فإن معاوية ملا بلغه مسري أمري املؤمنني علي كرم اهللا و جهه إليه من العراق

ورد صفني يف النصف من احملرم فسبق إىل سهولة املنزل و سعة املناخ و قريب املاء من الفرات و بىن قصرا لبيت 
ماله و صفني صحراء ذات كدى و أكمأت و كان أهل الشام قد سبقوا إىل املشرعة من سائر اجلهات و مل يكن مث 

ليا رضي اهللا عنه إياها و محتها تلك الكماة فذكرهم باملواعظ احلسنة مشرعة سواها للواردين و الواردات فمنعت ع
و اآليات و حذرهم بقول النيب صلى اهللا عليه و سلم فيمن منع فضل املاء بالفالة فردوا قوله و أجابوا بألسنة 

الشاربات مث بىن  الطغاة إىل أن قاتلهم بالقواضب و السمهريات فلما غلبهم عليها رضي اهللا عنه أباحها للشاربني و
مسجدا على تل بأعلى الفرات ليقيم فيه مدة مقامه فرائض الصلوات لفضل صالة اجلماعة على صالة الفرد بسبع 
و عشرين من الدرحات على ما ثبت يف الصحيح من رواية ابن عمر و غريه من الصحابة العدول الثقاة و حضرها 

ة من الصحابة املرضيني و كان مع علي رايات كانت مع رسول مع علي مجاعة من البدريني و من بايع حتت الشجر
اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف قتل املشركني و كان مقام علي رضي اهللا عنه و معاوية بصفني سبعة أشهر و قيل تسعة 

ثالث و قيل ثالثة أشهر و كان بينهم قبل القتال حنو من سبعني زحفا و قتل يف ثالثة أيام من أيام البيض و هي 
  عشرة و أربعة عشرة و مخسة عشرة ثالثة و سبعون ألفا من الفريقني 

و ذكره الثقة العدل أبو إسحاق و إبراهيم بن احلسني الكساي اهلمداين املعروف بابن ديزيل و هو امللقب بسفينة و 
ه اهلرير جعل يهر بعضهم سفينة طائر إذا وقع على الشجرة مل يقم عنها و يترك فيها شيئا وهو يف تلك الليايل هي ليل

الصوت يشبه النباح ألهنم تراموا بالنبل حىت فنيت و تطاعنوا الرماح حىت اندقت و تضاربوا : على بعض و اهلرير 
بالسيوف حىت انقضت مث نزل القوم ميشي بعضهم إىل بعض قد كسروا جفون سيوفهم و اضطربوا مبا بقي من 

القوم و احلديد يف اهلام و ملا صارت السيوف كاملناجل باحلجارة مث  السيوف و عمد احلديد فال تسمع إال غمغمة
جثوا على الركب فتحاثوا بالتراب مث تكادموا باألفواه و كسفت الشمس و ثار القتام و ارتفع الغبار و ضلت 
و ذلك  األلوية و الرايات و مرت أوقات أربع صلوات ألن القتال كان بعد صالة الصبح و اقتتلوا إىل نصف الليل
  يف شهر ربيع األول سنة تسع و ثالثني قال اإلمام أمحد بن حنبل يف تارخيه و قال غريه يف شهر ربيع األول 

و كان أهل الشام يوم صفني مخسة و ثالثني و مائة و ألفا و كان أهل العراق عشرين أو ثالثني و مائة و ألفا ذكره 
حدثين عمر بن أيب بكر املؤملي عن زكريا بن عيسى عن ابن : الزبري بن بكار أبو عبد اهللا القاضي العدل قال 

  : شهاب عن حممد بن عمرو بن العاص و كان من شهد صفني و أبلى فيه و فيه يقول 
  ) بصفني يوما شاب منها الذوائب ... فلو شهدت مجل مقامي و مشهدي ( 
  ) من البحر جل موجه متراكب ... غداة أتى أهل العراق كأهنم ( 
  ) سحائب غيث رفعتها اجلنائب ... ئناهم منشي كأن صفوفنا و ج( 

  شهاب حريق رفعته اجلنائب : و يروى 
  ) عليا فقلنا بل نرى أن نضارب ... و قالوا لنا إنا نرى أن تبايعوا ( 
  ) و طرنا إليهم باألكف قواضب ... و طارت إلينا بالرماح كماهتم ( 
  ) ائب منهم وامشأزت كتائب كت... إذا حنن قنا استهزموا عرضت لنا ( 
  ) فرارا كفعل اخلادرات الدرائب ... فال هم يولون الظهور فيدبروا ( 

  فأنشدت عائشة رضي اهللا عنها أبياته هذه فقالت ما مسعت بشاعر أصدق شعرا منه : قال ابن شهاب 



السم تقديره أننا نضارب و بل نرى أن نضارب أن هنا خمففة من الثقيلة حمذوفة ا: قوله : قال احلافظ ابن دحية 
األسود يقال أسود خادر كأن األمجة له خدر فمعناه أهنم ال يدبرون : اخلادرات ] كفعل اخلادرات الدرائب [ قوله 

درب يدرب و رفع : كاألسود اليت ال تدبر عن فرائسها ألهنا قد ضربت هبا و دربت عليها و الدربة الضراوة يقال 
  ري يف يدبروا الدرائب ألهنا بدل من الضم

و اإلمجاع منعقد على أن طائفة اإلمام طائفة عدل واألخرى طائفة بغي و معلوم أن عليا رضي اهللا عنه كان : قال 
  اإلمام 

حدثنا حممد بن جعفر : حدثنا حممد بن املثىن و ابن بشار و اللفظ البن مثىن قال : [ و روى مسلم يف صحيحه قال 
أخربين من هو خري مين أن : مسعت أبا نضرة حيدث عن أيب سعيد اخلدري قال :  حدثنا شعبة عن أيب سلمة قال: 

بوس بن مسية تقتلك : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال لعمار حني جعل حيفر اخلندق جعل ميسح راسه و يقول 
  ] فئة باغية 

: حممد بن قدامة قالوا  و خرجه أيضا من حديث إسحاق بن إبراهيم و إسحاق بن منصور و حممد بن غيالن و
أخربنا النضر بن مشيل عن شعبة عن أيب سلمة هبذا اإلسناد حنوه غري أن يف حديث النضر قال أخربين من هو خري 

  مين أبو قتادة و له طرق غري هذا يف صحيح مسلم 
صلى اهللا عليه و و قال أبو عمر بن عبد الرب يف كتاب االستيعاب له يف ترمجة عمار و تواترت األخبار عن النيب 

  و هو من أصح األحاديث ] يقتل عمار الفئة الباغية : [ سلم أنه قال 
و قال فقهاء اإلسالم فيما حكاه اإلمام عبد القاهر يف كتاب اإلمامة من تأليفه و أمجع فقهاء احلجاز و العراق من 

هور األعظم من املتكلمني إىل أن عليا فريقي احلديث و الرأي منهم مالك و الشافعي و أبو حنيفة و األوزاعي و اجلم
مصيب يف قتاله ألهل صفني كما فالوا بإصابته يف قتل أصحاب اجلمل و قالوا أيضا بأن الذين قاتلوه بغاة ظاملون له 

  ولكن ال جيوز تكفريهم ببغيهم 
ل السنة و أمجعوا أن و قال اإلمام أبو منصور التيمي البغدادي يف كتابه الفرق من تأليفه يف شان القصة عقيدة أه
بأن الذين قاتلوه بغاة : عليا كان مصيبا يف قتاله ألهل صفني كما قالوا بإصابته يف قتل أصحاب اجلمل و قالوا أيضا 

  ظاملون له و لكن ال جيوز تكفريهم ببغيهم 
أن عليا كان كصيبا و أمجعوا : و قال اإلمام أبو منصور التيمي البغدادي يف كتاب الفرق يف بيان عقيدة أهل السنة 

  أعين معاوية و عسكره : أعين طلحة و الزبري و عائشة بالبصرة و أهل صفني : يف قتال أهل اجلمل 
علي رضي اهللا عنه كان إماما حقا يف توليته و مقاتلوه بغاة و : و قال اإلمام أبو املعايل يف كتاب اإلرشاد فصل 

أخطأوه فهو آخر فصل ختم به كتابه و حسبك يقول سيد  حسن الظن هبم يقتضي أن يظن هبم قصد اخلري و إن
و هو من أثبت األحاديث كما تقدم و ملا مل يقدر ] تقتلك الفئة الباغية [ املرسلني و إمام املتقني لعمار رضي اهللا عنه 

ه و أكذب إمنا قتله من أخرجه و لو كان حديثا فيه شك لرده معاوية و امكر: معاوية على إنكاره لثبوته عنده قال 
  ناقله و زوره 

فرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اذن قتل محزة حني : و قد أجاب علي رضي اهللا عنه عن قول معاوية بان قال 
أخرجه و هذا من علي رضي اهللا عنه إلزام ال جواب عنه و حجة ال اعتراض عليها قاله اإلمام احلافظ أبو اخلطاب 

  بن دحية 

ـ اليأيت زمان إال و   الذي بعده شر منه و يف ظهور الفنت باب 



اصربوا فإنه ال : [ أتينا أنس بن مالك فشكونا إليه ما نلقى من احلجاج فقال : البخاري عن الزبري بن عدي قال 
مسعته من نبيكم صلى اهللا عليه و سلم و خرجه ] يأيت عليكم زمان إال و الذي بعده شر منه حىت تلقوا ربكم 

  حسن صحيح حديث : الترمذي و قال 
يتقارب الزمان و ينقص العلم و يلقى الشح و تظهر الفنت : و عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال [ 

  أخرجه البخاري و مسلم ] القتل القتل : أمي هو ؟ قال : و يكثر اهلرج قالوا يا رسول اهللا 
  فصل 
الربكة فيها و قيل هو دنو زمان الساعة و قيل هو قصر  قيل معناه قصر األعمار و قلة] يتقارب الزمان : [ قوله 

أن الزمان يتقارب حىت تكون السنة كالشهر و الشهر كاجلمعة و اجلمعة كاليوم و اليوم [ مدة األيام على ما روي 
  أخرجه الترمذي و قال هذا حديث حسن غريب و قيل يف تأويله غري هذا ] كالساعة و الساعة كاحتراق الشمعة 

ذلك من استلذاذ : سألت أبا سنان عن قوله يتقارب الزمان حىت تكون السنة كالشهر و قال : اد بن سلمة وق مح
يريد و اهللا أعلم زمان خروج املهدي و وقوع األمنة يف األرض فيما يبسطه من العدل فيها : العيش قال اخلطايب 

تقصرون مدة ايام الرخاء و إن طالت و امتدت على ما يأيت و يستلذ عند ذلك و تستقصر مدته و ال يزال الناس يس
مر ينا يوم كعرقوب القطا قصرا و : و يستطيلون أيام املكروه و إن قصرت و قلت و العرب تقول يف مثل هذا 

فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب { يلقى الشح مبعىن يتلقى و يتعلم و يتواصى عليه و يدعى إليه و منه قوله تعاىل 
ا و تعلمها و جيوز يلقى بتخفيف الالم و القاف على معىن يترك إلفاضة املال و كثرته حىت يهم رب أي تقبله} عليه 

املال من يقبل صدقته فال جيد من يقبلها على ما يأيت و ال جيوز أن يكون يلقى مبعىن يوجد ألن الشح مازال موجودا 
  قبل تقارب الزمان 

  و حكم املكره عليها باب ما جاء يف الفرار من الفنت و كسر السالح

قال رسول اهللا يوشك أن يكون خري مال املسلم غنما يتبع شغف اجلبال و : عن أيب سعيد اخلدري قال [ مالك 
  ] مواقع القطر يفر بدينه من الفنت 

ي إهنا ستكون فنت أال مث تكون فنت القاعد فيها خري من املاشي و املاش: قال رسول اهللا : عن أيب بكرة قال [ مسلم 
فيها خري من الساعي إليها أال فإذا نزلت و وقعت فمن كانت له إبل فليحلق بإبله و من كان له غنم فليحلق بأرضه 

يعمد إىل سيفة فيدق عليه حبجر : قال فقال له رجل يا رسول اهللا أرأيت من مل يكن له إبل و ال غنم و ال أرض قال 
أرأيت : هل بلغت اللهم هل بلغت قال فقال رجل يا رسول اهللا مث لينج إن استطاع النجاة اللهم هل بلغت اللهم 

إن أكرهت حىت ينطلق يب إىل أحد الصفني أو إحدى الفئتني فيضربين رجل بسيفه أو جييء سهم فيقتلين قال يبوء 
  ] بإمثه و إمثك و يكون من أصحاب النار 

فنت القاعد فيها خري من القائم و القائم فيها  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ستكون: و عن أيب هريرة قال [ 
حديث : قال ] خري من املاشي و املاشي خري من الساعي من يشرف هلا تستشرفه و من و جد فيها ملجأ فليعذ به 

  حسن صحيح 

  باب منه و األمر بلزوم البيوت عند الفنت



إهنا : ل اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال دخلت على حممد بن مسلمة فقال إن رسو: عن أيب بردة قال [ ابن ماجه 
ستكون فتنة و خالف و فرقة و اختالف فإذا كان ذلك فائت بسيفك أحدا فاضرب به حىت ينقطع مث اجلس يف 

  قد وقعت و فعلت ما قال النيب صلى اهللا عليه و سلم ] بيتك حىت تأتيك يد خاطئة أو منية قاضية 
ل اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن بني أيديكم فتنا كقطع الليل املظلم يصبح قال رسو: عن أيب موسى قال [ أبو داود 

الرجل فيها مؤمنا و ميسي كافرا القاعد فيها خري من القائم و القائم فيها خري من الساعي قالوا فما تأمرنا ؟ قال و 
  ] كونوا أحالس بيوتكم 

  فصل 
اهللا عنه ممن اجتنب ما وقع بني الصحابة من اخلالف و  كان حممد بن مسلمة رضي: قال علماؤنا رمحه اهللا عليهم 

القتال و أن النيب صلى اهللا عليه و سلم أمره إذا كان ذلك أن يتخذ سيفا من خشب ففعل و أقام بالربذة و ممن 
و أسامة ابن زيد و أبو ذر و حذيفة و عمران بن حصني و أبو موسى و ! اعتزل الفتنة أبو بكرة و عبد اهللا بن عمر 

  أهبان و سعد بن أيب وقاص و غريهم و من التابعني شريح و النخعي و غريمها رضي اهللا عنهم 
هذا و كانت تلك الفتنة و القتال بينهم على االجتهاد منهم فكان املصيب منهم له أجران و املخطئ له أجر : قلت 

طلبا للملك واالستكثار من الدنيا  و مل يكن قتال على الدنيا فكيف اليوم الذي تسفك فيه الدماء باتباع اهلوى
فواجب على اإلنسان أن يكف اليد و اللسان عند ظهور الفنت و نزول الباليا و احملن نسأل اهللا السالمة و الفوز 

حض على مالزمة البيوت و ] كونوا أحالس بيوتكم : [ بدار الكرامة حبق نبيه و آله و أتباعه و صحبه و قوله 
من الناس و يسلموا منه و من مراسيل احلسن و غريه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه القعود فيها حىت يسلم 

إذ أوى { و قد تكون العزلة يف غري البيوت كالبادية و الكهوف قال اهللا تعاىل ] نعم صوامع املؤمنني بيوهتم : [ قال 
  } الفتية إىل الكهف 

 الربذة حني قتل عثمان و تزوج امرأة هناك و ولدت له و دخل سلمة بن األكوع على احلجاج و كان قد خرج إىل
ال و لكن : ارتددت على عقيبك ؟ قال : أوالدا فلم يزل هبا حىت كان قبل أن ميوت بليال فدخل املدينة له احلجاج 

  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أذن لنا يف البدو 
يأيت على الناس زمان يكون خري مال املسلم غنما [  و خرجه مسلم و غريه و قد تقدم قوله صلى اهللا عليه و سلم

و ما زال الناس يعتزلون و خيالطو كل واحد منهم على ما ] يتبع به شغف اجلبال و مواقع القطر يفر بدينه منة الفنت 
آخر  يعلم من نفسه و يتأتى له من أمره و قد كان العمري باملدينة معتزال و كان مالك خمالطا للناس مث اعتزل مالك

ليس كل واحد ميكنه : عمره رضي اهللا عنه فريوي عنه أنه أقام مثاين سنة مل خيرج إىل املسجد فقيل له يف ذلك فقال 
أن خيرب بعذره و اختلف الناس يف عذره على ثالثة أقوال فقيل لئال يرى املناكري و قيل لئال ميشي إىل السلطان و قيل 

  عنها ذكرره القاضي أبو بكر بن العريب كتاب سراج املريدين له كانت به أبردة فكان يرى تنزيه املسجد 

  باب منه و كيف التثبت يف الفتنة و االعتزال عنها و يف ذهاب الصاحلني

ملا جاء علي بن أيب طالب ها هنا بالبصرة دخل على أيب فقال يا أبا مسلم : ابن ماجه عن عديسة بنت أعبان قالت 
أخرجي سيفي قالت فأخرجته فسل منه : بلى فدعى جاريته فقال يا جارية : ؟ قال  أال تعينين على هؤالء القوم: 

إن خليلي و ابن عمك صلى اهللا عليه و سلم عهد إيل إذا كانت فتنة بني املسلمني : قدر شرب فإذا هو خشب فقال 
  ال حاجة يل فيك و ال يف سيفك : فاختذ سيفا من خشب فإن شئت خرجت معك قال 



قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن بني يدي الساعة : ن شرحبيل عن أيب موسى األشعري قال و عن زيد ب[ 
فتنا كقطع الليل املظامل يصبح الرجل فيها مؤمنا و ميسي كافرا و يصبح كافرا و ميسي مؤمنا و القاعد فيها خري من 

فكسروا قسيكم و قطعوا أوتاركم و اضربوا القائم و القائم فيها خري من املاشي و املاشي فيها خري من الساعي 
  أخرجه أبو داود أيضا ] بسيوفكم احلجارة فإن دخل على أحد منكم فليكن كخري بين آدم 

فقال : إن دخل على بييت و بسط يده إيل ليقتلين قال : من حديث سعد بن أيب وقاص قلت يا رسول اهللا [ و خرج 
  و ] } لئن بسطت إيل يدك لتقتلين { بين آدم و تال هذه اآلية رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كن كخري ا

عن عبد اهللا بن عمرو أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال كيف بكم و بزمان يوشك أن يأيت [ ابن ماجه 
فيغربل الناس فيه غربلة يبقى حثالة من الناس قد مزجت عهودهم و خفت أمانتهم و اختلفوا فكانوا هكذا و هكذا 

تأخذون مبا تعرفون و تدعون مبا : كيف بنا يا رسول اهللا ؟ إذا كان ذلك الزمان ؟ قال : و شبك بني أصابعه قالوا 
  أخرجه أبو داود أيضا ] تنكرون و تقلبون على خاصتكم و تذرون أمر عامتكم 

أنه مسع شرحيا و هو عن حممد بن كعب القرظي أن احلسن بن أيب احلسن حدثه [ و خرجه أبو نعيم احلافظ بإسناده 
قال عمر بن اخلطاب قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ستغربلون حىت تصريوا : قاضي عمر بن اخلطاب يقول 

كيف بنا يا رسول اهللا ؟ قال تعلمون مبا : يف حثالة من الناس قد مزجت عهودهم و خربت أماناهتم فقال قائل 
غريب من حديث ] أحد أنصرنا على من ظلمنا و اكفنا من بغانا  أحد: تعرفون و تتركون ما تنكرون و تقولون 

  حممد بن كعب و احلسن و شريح ما علمت له وجها غري هذا 
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا رأيت الناس مزجت : عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص قال [ النسائي 

كيف أصنع عند ذلك : بني أصابعه فقمت إليه فقلت له عهودهم و خفت أماناهتم و كانوا هكذا و هكذا و شبك 
الزم بيتك و أملك عليك لسانك و خذ ما تعرف ودع ما تنكر و عليك بأمر : يا رسول اهللا جعلين اهللا فداك ؟ قال 
  خرجه أبو داود أيضا ] خاصة نفسك ودع عنك أمر العامة 

إنكم يف زمان من ترك منكم عشر ما أمر به و : قال  عن أيب هريرة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم[ الترمذي 
قال هذا حديث غريب و يف الباب عن أيب ذر ] هلك و يأيت على الناس زمان من عمل منهم بعشر ما أمر به جنا 

  رضي اهللا عنه 
  فصل 
ار كما يبقى فيغربل الناس فيها غربلة عبارة عن موت األخيار و بقاء األشر: و يوشك معناه يقرب و قوله : قوله 

ما يسقط من قشر الشعري و األرز و التمر و كل ذي قشر : الغربال من حثالة ما يغربله و احلثالة ما يغربله و احلثالة 
  حثالة و حفالة بالثاء و الفاء معا : إذا بقي و حثالة الدهن تفله و كأنه الرديء من كل شيء و يقال 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لتنتقون كما ينتقي التمر من أغفاله  قال: عن أيب هريرة قال [ كما روى ابن ماجه 
  ] و ليذهنب خياركم و ليبقني شراركم فموتوا إن استطعتم 

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يذهب الصاحلون األول : عن مرداس األسلمي قال [ و خرج البخاري 
و يف رواية ال يعبأ اهللا هبم يقال ما أباليه بالة و بال ] يباليهم اهللا بالة فاألول و يبقى حفالة كحفالة الشعري و التمر ال 

و بلى مقصور و مكسور األول مصدر و قيل اسم أي ما كثرت به و البال االكتراث و االهتمام بالشيء و 
  الصاحلون هم الذين أطاعوا اهللا و رسوله و عملوا مبا أمرهم به و انتهوا عما هناهم عنه 

اخلطاب بن دحية و مرداس و هذا هو مرداس بن مالك األسلمي من أسلم بفتح الالم سكن الكوفة و هو  قال أبو



  معدود يف أهلها و مل حيفظ له من طريق صحيح سوى هذا احلديث 
انفرد به البخاري رمحه اهللا روى عن قيس بن أيب حازم يف الرقاق و مزجت معناه اختلطت و : قال املؤلف رمحه اهللا 

  فت و املزج االختالط و االختالف اختل

  باب األمر بتعليم كتاب اهللا و اتباع ما فيه و لزوم مجاعة املسلمني عند

  غلبة الفنت و ظهورها و صفة دعاة آخر الزمان و األمر بالسمع و الطاعة للخليفة و إن ضرب الظهور و أخذ املال 
من القوم ؟ قال بنو الليث : يف رهط من بين ليث فقال أتينا اليشكري : عن نصر بن عاصم الليثي قال [ أبو داود 

فسألت أبا : أقبلنا مع أيب موسى قافلني و غلت الدواب بالكوفة قال : أتيناك نسألك عن حديث حذيفة فقال 
أنا داخل املسجد فإذا قامت السوق : موسى األشعري أنا و صاحب يل فأذن لنا فقدمنا الكوفة فقلت لصاحيب 

فدخلت املسجد فإذا فيه حلقة كأمنا قطعت رؤوسهم يستمعون إىل حديث رجل واحد قال :  خرجت إليك قال
قد عرفت : قلت نعم قال : أبصري أنت ؟ قال : فقمت عليهم فجاء رجل فقام إىل جنيب قال فقلت من هذا ؟ قال 

كان الناس : و لو كنت كوفيا مل تسأل عن هذا هذا حذيفة فدنوت منه فسمعت حذيفة رضي اهللا عنه يقول 
يسألون رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن اخلري و كنت أنا أسأله عن الشر و عرفت أن اخلري لن يسبقين قال 

يا حذيفة تعلم كتاي اهللا و اتبع مافيه ثالث مرات قلت يا رسول اهللا : فقلت يا رسول اهللا بعد هذا اخلري شر قال 
فتنة و شر قلت يا رسول اهللا : بعد هذا اخلري شر ؟ قال : يا رسول اهللا فتنة و شر قلت : بعد هذا اخلري شر ؟ قال 

قلت يا رسول اهللا بعد هذا الشر خري ؟ : يا حذيفة تعلم كتاب اهللا و اتبع ما فيه قال : بعد هذا الشر خري ؟ فقال 
ال : خن ما هي ؟ قال اهلدنة على الد: هدنة على دخن و مجاعة على أقذاء فيهم أو فيها قلت يا رسول اهللا : قال 

فنت عمياء صماء عليها : ترجع قلوب أقوام على الذي كانت عليه قال قلت يا رسول اهللا بعد هذا اخلري شر ؟ قال 
  ] دعاة على أبواب النار فإن مت يا حذيفة و أنت عاض على جذل خري لك من أن تتبع أحدا منهم 

خذوا العطاء ما : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول عن معاذ بن جبل قال مسعت [ و خرج أبو نعيم احلافظ 
دام عطاء فإذا صار رشوة على الدين فال تأخذوه و لستم بتاركيه مينعكم من ذلك الفقر و احلاجة إال أن رحى 

اإلسالم دائرة فدوروا مع الكتاب حيث دار إال أن الكتاب و السلطان سيتفرقان فال تفارقوا الكتاب إال أنه 
عليكم أمراء يقضون ألنفسهم ما ال يقضون لكم إن عصيتوهم قتلوكم و إن أطعتموهم أضلوكم قالوا يا سيكون 

كما صنع أصحاب عيسى بن مرمي عليهما الصالة و السالم نشروا باملناشري و : كيف نصنع ؟ قال : رسول اهللا 
باب يزيد بن مرثد غريب من حديث خرجه يف ] محلوا على اخلشب موت يف طاعة اهللا خري من حياة يف معصية اهللا 

  معاذ مل يروه عنه إال يزيد بن مرثد و عن الرضني بن عطاء 
كان الناس يسألون رسول : عن أيب إدريس اخلوالين أنه مسع حذيفة يقول [ و خرج البخاري و مسلم و أبو داود 

لت يا رسول اهللا إنا كنا يف جاهلية اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن اخلري و كنت أسأله عن الشر خمافة أن يدركين فق
نعم و فيه : هل بعد ذلك من خري ؟ قال : نعم فقلت : و شر فجاءنا اهللا هبذا اخلري فهل بعد هذا اخلري شر ؟ قال 

هل بعد : قوم يستنون بغري سنيت و يهتدون بغري هديي تعرف منهم و تنكر فقلت : و ما دخنه ؟ قال : دخن قلت 
صفهم لنا : نعم دعاة على أبواب جهنم من أجاهبم إليها قذفوه فيها فقلت يا رسول اهللا : ال ذلك اخلري من شر ؟ ق

تلزم مجاعة : فما تأمرين إن أدركت ذلك ؟ قال : نعم قوم من جلدتنا و يتكلمون بألسنتنا فقلت يا رسول اهللا : قال 
زل الفرق كلها و لو إن تعض على أصل فإن مل يكن هلم مجاعة و ال إمام ؟ قال فاعت: املسلمني و إمامهم قلت 



  ] شجرة حىت يدركك املوت و أنت على ذلك 
تكون بعدي أئمة ال يهتدون هبداي و ال يستنون بسنيت و سيقوم فيهم رجال قلوهبم قلوب : [ و يف رواية قال 

ضرب  تسمع و تطيع و إن: الشياطني يف جسمان إنس قال فكيف أصنع يا رسول اهللا إن إدركت ذلك ؟ قال 
  لفظ مسلم ] ظهرك و أخذ مالك فامسع و أطع 

مث ماذا ؟ قال إن كان هللا خليفة يف : بعد قوله هدنة على دخن قال قلت يا رسول اهللا [ و يف كتاب أيب داود 
مث خيرج : األرض فضرب ظهرك و أخذ مالك فأطعه و إال فمت و أنت عاض يف جذل شجرة قلت مث ماذا ؟ قال 

نار فمن وقع يف ناره وجب أجره و حط وزره و من وقع يف هنره وجب وزره و حط أجره قال  الدجال و معه هنر و
  ] هي قيام الساعة : مث ماذا ؟ قال 

  فصل 
على أقذاء األقذاء مجع القذا و القذا مجع قذاة و هو ما يقع يف العني من األذى و يف الطعام و الشراب من : قوله 

به يف احلديث الفساد الذي يكون يف القلوب أي أهنم يتقون بعضهم بعضا و تراب أو ننت أو غري ذلك فاملراد 
األصل كما هو مبني يف كتاب مسلم على : يظهرون الصلح و االتفاق و لكنهم يف باطنهم خالف ذلك و اجلذل 

  أصل شجرة 

  باب منه إذا التقى املسلمان بسيفهما فالقاتل و املقتول يف النار

أين تريد يا أحنف ؟ : خرجت و أنا أريد هذا الرجل فلقيين أبو بكرة فقال : س قال عن األحنف بن قي[ مسلم 
يا أحنف ارجع فإين : فقلت أريد نصرة ابن عم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يعين عليا قال فقال يل : قال 

قتول يف النار قال فقلت يا إذا توجه املسلمان بسيفهما فالقاتل و امل: مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 
أنه [ أخرجه البخاري و يف بعض طرقه ] إنه قد أراد قتل صاحبه : رسول اهللا هذا القاتل فما بال املقتول ؟ قال 

  ] كان حريصا على قتل صاحبه 
  فصل 

ن من و إن طائفتا{ ليس هذا احلديث يف أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم بدليل قوله تعاىل : قال علماؤنا 
فأمر اهللا } املؤمنني اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحدامها على األخرى فقاتلوا اليت تبغي حىت تفيء إىل أمر اهللا 

تعاىل بقتال الفئة الباغية و لو أمسك املسلمون عن قتال أهل البغي لتعطلت فريضة من فرائض اهللا و هذا يدل على 
يف أصحاب حممد صلى اهللا عليه و سلم ألهنم إمنا قاتلوا على التأويل قال  أن قوله القول و املقتول يف النار ليس

لو كان الواجب يف كل اختالف يكون بني الفريقني من املسلمني اهلرب منه و لزوم املنازل و كسر : الطربي 
 عليهم من السيوف ملا أقيم حد و ال أبطل باطل و لوجد أهل النفاق و الفجور سبيال إىل استحال كل ما حرم اهللا

أموال املسلمني و سيب نسائهم و سفك دمائهم بأن يتحزبوا عليهم و يكف املسلمون أيديهم عنهم بأن يقولون هذه 
خذوا [ فتنة قد هنينا عن القتال فيها و أمرنا بكف األيدي و اهلرب منها و ذلك خمالف لقوله عليه الصالة و السالم 

  ] على أيدي أسفهائكم 
بكرة حممول على ما إذا كان القتال على الدنيا و قد جاء هكذا منصور فيما مسعناه من بعض  فحديث أيب: قلت 

  إذا اقتتلتم على الدنيا فالقاتل و املقتول يف النار خرجه البزار : مشاخينا 
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن أيب هريرة قال [ و مما يدل على صحة هذا ما خرجه مسلم عن صحيحه 



: و الذي نفسي بيده ال تذهب الدنيا حىت يأيت على الناس يوم ال يدري القاتل فيما قتل و ال املقتول فيما قتل فقيل 
فبني هذا احلديث أن القتال إذا كان على جهالة من طلب ] كيف يكون ذلك ؟ قال اهلرج القاتل و املقتول يف النار 

النار فأما قتال يكون على تأويل ديين فال و أما أصحاب حممد صلى الدنيا أو أتباع هوى كان القاتل و املقتول يف 
اهللا عليه و سلم و رضي عنهم فيجب على املسلمني توقريهم و اإلمساك عن ذكر زللهم و نشر حماسبتهم لثناء اهللا 

حممد {  :و قال } لقد رضي اهللا عن املؤمنني إذ يبايعونك حتت الشجرة { عز و جل يف كتابه فقال و قوله احلق 
ال يستوي منكم من أنفق من { : إىل آخر السورة و قال } رسول اهللا و الذين معه أشداء على الكفار رمحاء بينهم 

و كل من ذهب منهم إىل تأويل فهو معذور و إن كان بعضهم أفضل من بعض و أكثر سوابق } قبل الفتح و قاتل 
ردة بالكف عن عمومها فاجتنبوا مجيع ما وقع بني الصحابة إن من توقف من الصحابة محلوا األحاديث الوا: و قيل 

من اخلالف و القتال و رمبا ندم بعضهم على ترك ذاك كعبد اهللا ابن عمر فإنه ندم على ختلفه عن نصرة علي بن أيب 
و  طالب رضي اهللا عنهما فقال عند موته ما آسى على شيء ما آسى على تركي قتال الفئة الباغية يعين فئة معاوية

شهدنا صفني مع علي يف : هذا هو الصحيح إن الفئة الباغية إذا علم منها البغي قوتلت قال عبد الرمحن بن أبزي 
  قتل منهم ثالث و ستون منهم عمار بن ياسر : مثامنائة ممن بايع بيعة الرضوان 

ناحية من أودية صفني إال شهدنا مع علي صفني فرأيت عمار بن ياسر ال يأخذ يف : و قال أبو عبد الرمحن السلمي 
: رأيت أصحاب حممد صلى اهللا عليه و سلم يتبعونه كأنه علم هلم قال و مسعته يقول يومئذ هلاشم بن عتبة يا هاشم 
تقدم اجلنة حتت األبارقة اليوم ألقى األحبة حممدا و حزبه و اهللا لو هزمونا حىت يبلغوا بنا شغفات اجلبال لعلمنا أنا 

  : لى الباطل قال على احلق و أهنم ع
  ) فاليوم نضربكم على تأويلة ... حنن ضربناكم على تنزيلة ( 
  ) و يذهل اخلليل عن خليلة ... ضربا يزيل اهلام عن مقيلة ( 
  ) أو يرجع احلق إىل سبيله ( 

لدماء فلم أر أصحاب حممد صلى اهللا عليه و سلم قتلوا يف موطن ما قتلوا يومئذ و سئل بعض املتقدمني عن ا: قال 
تلك أمة قد خلت هلا ما كسبت و لكم ما كسبتم و ال تسألون عما كانوا { : اليت وقعت بني الصحابة فقال 

  } يعملون 
و قد أشبعنا القول يف هذه املسألة يف كتاب اجلامع ألحكام القرآن يف سورة احلجرات و الصواب ما ذكرناه لك 

  أوال و اهللا أعلم 
سيكون بني أصحايب فتنة يغفرها اهللا هلم بصحبتهم إياي مث يسنت هبا : [ الم أنه قال و روي عنه عليه الصالة و الس

  ] قوم من بعدهم يدخلون به النار 

  باب جعل اهللا بأس هذه األمة بينها

  } أو يلبسكم شيعا و يذيق بعضكم بأس بعض { قال اهللا تعاىل 
إن اهللا زوى يل األرض فرأيت مشارقها و مغارهبا و : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن ثوبان قال [ مسلم 

قال ابن ماجه يف سننه يعين الذهب و [ إن أميت سيبلغ ملكها ما زوى يل منها و أعطيت الكنزين األمحر و األبيض 
و إين سألت ريب ألميت أال يهلكها بسنة عامة و أن ال يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح ] الفضة 

إن ريب قال يا حممد إين إذا قضيت قضاء فإنه ال يرد و إين قد أعطيتك ألمتك أن ال أهلهكم بسنة عامة و  بيضتهم و



أن ال يسلط عليهم من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم و لو اجتمع عليهم من بأقطارها أو قال من بني أقطارها حىت 
و إمنا أخاف على أميت األئمة املضلني و إذا : [ زاد أبو داود ] يكون بعضهم يهلك بعضا و يسيب بعضهم بعضا 

وضع السيف يف أميت مل يرفع عنها إىل يوم القيامة و ال تقوم الساعة حىت تلحق قبائل من أميت املشركني و حىت يعبد 
ال قبائل من أميت األوثان و أنه سيكون يف أميت كذابون ثالثون يزعم كلهم أنه نيب و أنا خامت النبيني ال نيب بعدي و 

  ] تزال طائفة من أميت على احلق ظاهرين ال يضرهم من خالفهم حىت يأيت أمر اهللا 
صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوما صالة فأطال فيها فلما نصرف قلنا : عن معاذ بن جبل قال [ ابن ماجه 

لت اهللا ألميت ثالثا فأعطاين إين صليت صالة رغبة و رهبة سأ: أطلت اليوم الصالة قال : أو قالوا يا رسول اهللا 
اثنتني و رد علي واحدة سألته أال يسلط عليهم عدوا من غريهم فأعطانيها و سألته أال يهلكهم غرقا فأعطانيها و 

  ] سألته أال جيعل بأسهم بينهم فردها علي 
عالية و يف رواية عن سعد بن أيب وقاص أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أقبل ذات يوم من ال[ و أخرجه مسلم 

يف طائفة من أصحابه حىت إذا مر مبسجد بين معاوية دخل فركع ركعتني فصلينا معه و دعا ربه طويال مث انصرف : 
سألت ريب ثالثا فأعطاين إثنتني و منعين واحدة سألت ريب أال يهلك أميت بالسنة فأعطانيها و سألته أال : إلينا فقال 

و أخرجه الترمذي و النسائي و صححه و ] سألته أال جيعل بأسهم بينهم فمنعنيها يهلك أميت بالغرق فأعطانيها و 
  اللفظ النسائي 

و عن خباب بن األرت و كان شهد بدرا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنه راقب رسول اهللا صلى اهللا عليه [ 
سلم من صالته جاء خباب فقال يا رسول و سلم الليل كلها حىت كان الفجر فلما سلم رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

بأيب أنت و أمي لقد صليت الليلة صالة ما رأيتك صليت حنوها فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أجل : اهللا 
إهنا صالة رغب و رهب سألت اهللا فيها ألميت ثالث خصال فأعطاين اثنتني و منعين واحدة سألت ريب أال يهلكنا مبا 

انيها و سألت ريب عز و جل أال يظهر عليها عدوا من غرينا فأعطانيها و سألت ريب عز و جل أال أهلك األمم فأعط
  ] يلبيسنا شيعا فمنعنيها 

إن بني الساعة هلرجا قال قلت يا رسول : حدثنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن أيب موسى قال [ ابن ماجه 
يا رسول اهللا إنا نقتل اآلن يف العام الواحد من املشركني : ض املسلمني القتل القتل فقال بع: اهللا ما اهلرج ؟ قال 

كذا و كذا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ليس بقتل املشركني و لكن بقتل بعضكم بعضا حىت يقتل الرجل 
  و ذكر احلديث و اهللا أعلم ] جاره و ابن عمه و ذا قربته 

  يب صلى اهللا عليه و سلم هباباب ـ ما يكون من الفنت و إخبار الن

قام فينا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مقاما ما ترك فيه شيئا يكون يف مقامه ذلك إىل : عن حذيفة قال [ مسلم 
قيام الساعة إال حدث به حفظ من حفظه و نسيه من نسيه قد علمه أصحايب هؤالء و إن ليكون منه الشيء قد 

  ] ه الرجل إذا غاب عنه مث إذا رآه عرفه نسيه فأذكره كما يذكر الرجل وج
و اهللا ما أدري أنسي أصحايب أم تناسوه و اهللا ما ترك رسول اهللا صلى اهللا : [ و خردج أبو داود أيضا عنه قال 

عليه و سلم من قائد فتنة إىل أن تنقضي الدنيا يبلغ من معه ثالث مائة فصاعدا إال قد مساه لنا بامسه و اسم أبيه و 
  ] يلته اسم قب
حدثنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم جملسا أنبأنا فيه عن الفتنة فقال و هو : عن حذيفة بن اليمان قال [ مسلم 



: قال حذيفة ] منها ثالثة ال يكدن يذرن شيئا و منهن فنت كرياح الصيف منها صغارا و منها كبار : يعد الفنت 
  فذهب أولئك الرهط كلهم غريي 

كنا قعودا عند رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فذكر الفنت فأكثر فيها حىت ذكر : عبد اهللا بن عمر عن [ أبو داود 
هي هرب و خرب مث فتنة السوء دخنها من : و ما فتنة األحالس ؟ قال : فتنة األحالس فقال قائل يا رسول اهللا 

ملتقون مث يصطلح الناس على رجل كودك حتت قدمي رجل من أهل بييت يزعم أنه مين و ليس مين و إمنا أوليائي ا
على ضلع مث فتنة الدهيماء ال تدع أحدا من هذه األمة إال لطمته لطمة فإذا قيل انقضت متادت يصبح الرجل فيها 

فسطاط إميان ال نفاق فيه و فسطاط : مؤمنا و ميسي كافرا و ميسي مؤمنا و يصبح كافرا حىت يصري الناس فسطاطني 
  ] فإذا كان ذلكم فانتظروا الدجال من سومه أو من غده  نفاق ال إميان فيه

  فصل 
قيام فينا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مقاما و يف الرواية األخرى جملسا قد جاء مبينا يف حديث : قول حذيفة 
فنزل  صلى بنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الفجر و صعد املنرب فخطبنا حىت حضرت الظهر: [ أيب زيد قال 

فصلى مث صعد املنرب فخطبنا حىت حضرت العصر مث نزل فصلى فصعد املنرب فخطبنا حىت غربت الشمس فأخربنا مبا 
  أخرجه مسلم ] كان و ما هو كائن فأعلمنا أحفظنا 

من حديث أيب سعيد اخلدري قال صلى بنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صالة العصر هنارا [ و روى الترمذي 
فظاهر هذا أن ] خطيبا فلم يدع شيئا يكون إىل قيام الساعة إال أخربنا به حفظه من حفظه و نسيه من نسيه  مث قام

ذلك املقام كان من بعد العصر ال قبل ذلك و هذا تعارض فيجوز أن يكون ذلك كله يف يومني فيوم خطب فيه من 
عد صالة الصبح إىل غروب الشمس كما يف بعد العصر و يوم قام فيه خطيبا كله و جيوز أن تكون اخلطبة من ب

حديث أيب زيد و اقتصر بعض الرواة يف الذكر على ما بعد العصر كما يف حديث أيب سعيد اخلدري و فيه بعد و اهللا 
  أعلم 

إمنا أضيفت الفتنة إىل األحالس لدوامها و طول لبثها يقال للرجل : حىت ذكر فتنة األحالس قال اخلطايب : و قوله 
هو حلس بيته و حيتمل أن تسمى هذه الفتنة باألحالس لسوادها و ظلمتها و : ن يلزم بيته ال يربح منه إذا كا

احلرب ذهاب األهل و املال يقال حرب الرجل فهو حريب إذا سلب أهله و ماله و من هذا املعىن أخذ لفظ احلرب 
: أهنا تثور كالدخان من حتت قدميه و قوله  الدخان يريد: ألن فيها ذهاب النفوس و األموال و اهللا أعلم و الدخن 

: كودك على ضلع مثل و معناه األمر الذي ال يثبت و ال يستقيم يريد أن هذا الرجل غري خليق بامللك و الدهيماء 
أي ههذ الفتنة ] دويهية تصفر منها األنامل : [ تصغري الدمهاء على معىن املذمة هلا و التعظيم ألمرها كما قال 

لمة و دلت أحاديث هذا الباب على أن الصحابة رضي اهللا عنهم كان عندهم من علم الكوائن إىل يوم سوداء مظ
القيامة العلم الكثري لكن مل يشيعوها إذ ليست من أحاديث األحكام و ما كان فيه شيء من ذلك حدثوا به و 

  تقصروا عنه 
اهللا عليه و سلم وعاءين أما أحدمها فبثثته و حفظت من رسول اهللا صلى : و قد روى البخاري عن أيب هريرة قال 

أما اآلخر فلو بثثته لقطع مين هذا البلعوم قال أبو عبد اهللا البلعوم جمرى الطعام و الفسطاط اخليمة الكبرية و تسمى 
يمة مدينة مصر الفسطاط و املراد به يف هذا احلديث الفرقة اجملتمعة املنحازة عن الفرقة األخرى تشبيها بانفراد اخل

  عن األخرى و تشبيها بانفراد املدينة عن األخرى محال على تسمية مصر بالفسطاط و اهللا أعلم 



هالك أميت على يد أغيلمة من سفهاء : باب ذكر الفتنة اليت متوج موج البحر و قول النيب صلى اهللا عليه و سلم 
  قريش 

أيكمك حيفظ حديث رسول اهللا : اب فقال كنا جلوسا عند عمر بن اخلط: ابن ماجه عن شقيق عن حذيفة قال 
كيف مسعه يقول ؟ قلت مسعته : فقلت أنا فقال إنك جلزيء قال : صلى اهللا عليه و سلم يف الفتنة ؟ قال حذيفة 

فتنة الرجل يف أهله و ماله و جاره يكفرها الصالة و الصيام و الصدقة و األمر باملعروف و النهي عن املنكر [ يقول 
ليس هذا أريد اليت متوج موج البحر قال مالك و هلا يا أمري املؤمنني إن بينك و بينها بابا مغلقا قال : فقال عمر ] 

ذلك أجدر أن ال يغلق فقلت حلذيفة أكان عمر يعلم من الباب ؟ قال : بل يكسر قال : يفتح الباب أو يكسر قال 
الباب ؟ قال نعم كما يعلم أن دون غد الليلة  نعم كما يعلم أن دون غد الليلة فقلت حلذيفة أكان عمر يعلم من: 

هو عمر أخرجه : سله فسأله : إين حدثته حديثا ليس باألغاليط قال فهبنا أن نسأله من الباب فقلنا ملسروق 
  البخاري و مسلم أيضا 

 و خرج اخلطيب أبو بكر بن أمحد بن علي من حديث مالك بن أنس أن عمر بن اخلطاب دخل على بين علي بن أيب
ما يبكيك ؟ قالت هذا اليهودي لكعب األحبار يقول إنك باب من : طالب رضي اهللا عنهم فوجدها تبكي فقال 

ما شاء اهللا إين ألرجو أن يكون اهللا خلقين سعيدا قال مث خرج فأرسل إىل كعب فدعاه : أبواب جهنم فقال عمر 
أي : سلخ ذو احلجة حىت تدخل اجلنة فقال عمر و الذي نفسي بيده ال تن: فلما جاءه كعب قال يا أمري املؤمنني 

و الذي نفسي بيده إنا لنجدك يف كتاب اهللا على باب من أبواب : شيء هذا ؟ مرة يف اجلنة و مرة يف النار قال 
  جهنم متنع الناس أن يقعوا فيها فإذا مت مل يزالوا يتقحمون فيها إىل يوم القيامة 

كنت جالسا مع أيب هريرة يف مسجد النيب صلى اهللا : أخربين جدي قال :  البخاري عن عمرو بن حيىي بن سعيد قال
هلكة أميت على يد أغيلمة : [ مسعت الصادق املصدوق يقول : عليه و سلم باملدينة و معنا مروان فقال أبو هريرة 

بين فالن لفعلت  لو شئت أن أقول بين فالن و: قال مروان لعنة اهللا عليهم من أغيلمة قال أبو هريرة ] من قريش 
عسى هؤالء أن : فكنت أخرج مع جدي إىل بين مروان حىت متلكوا بالشام فإذا رآهم أحداثا و غلمانا قال لنا 

  أنت أعلم : يكونوا منهم قلنا 
عن أيب هريرة عن النيب [ الغالم الطار الشارب و اجلمع الغلمة و الغلمان و نص مسلم يف صحيحه يف كتاب الفنت 

  ] لو أن الناس اعتزلوهم : فما تأمرنا ؟ قال : يهلك أميت هذا احلي من قريش قال : يه و سلم قال صلى اهللا عل
  فصل 

هذا احلديث يدل على أن أبا هريرة كان عنده من علم الفنت ؟ العلم الكثري و التعيني : قال علماؤنا رمحة اهللا عليهم 
ت لكم هم بنو فالن و بنو فالن لكنه سكت عن تعيينهم على من حيدث عنه الشر الغزير أال تراه يقول لو شئت قل

خمافة ما يطرأ من ذلك من املفاسد و كأهنم و اهللا أعلم يزيد بن معاوية و عبيد اهللا بن زياد و من تنزل منزلتهم من 
أحداث ملوك بين أمية فقد صدر عنهم من قتل أهل بيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و سبيهم و قتل خيار 

هاجرين و األنصار باملدينة و مبكة و غريها و غري خاف ما صدر عن احلجاج و سليمان بن عبد امللك و ولده من امل
سفك الدماء و إتالف األموال و إهالك الناس باحلجاز و العراق و غري ذلك و باجلملة و غري ذلك و باجلملة فبنو 

ته و أمته باملخالفة و العقوق فسفكوا دماءهم و سبوا أمية قابلوا وصية النيب صلى اهللا عليه و سلم يف أهل بي
نساءهم و أسروا صغارهم و خربوا ديارهم و جحدوا فضلهم و شرفهم و استباحوا لعنهم و شتمهم فخالفوا 



رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف وصيته و قابلوه بنقيض مقصودة و أمنيته فواخجلتهم إذا وقفوا بني يديه و 
  يعرضون عليه و اهللا أعلم افضحيتهم يوم 

  باب ما جاء يف بيان مقتل احلسني رضي اهللا عنه و ال رضي عن قاتله

حدثنا حممد : حدثنا أبو عبد اهللا احلسني بن إمساعيل قال : [ ذكر أبو علي سعيد بن عثمان بن السكن احلافظ قال 
ن إمساعيل حدثنا أمحد بن عبد اهللا بن زياد بن إبراهيم احللواين قال ابن السكن و أخربين أبو بكر حممد بن حممد ب

حدثنا عطاء بن مسلم عن أشعث بن سحيم عن أبيه عن : حدثنا سعيد بن عبد امللك بن واقد قال : احلداد قاال 
إن ابين هذا يقتل بأرض من أرض العراق فمن أدركه : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : أنس بن احلارث قال 

  فقتل أنس يعين مع احلسني بن علي عليهما السالم ] منكم فلينصره 
أنبأناه إجازة الشيخ الفقيه القاضي أبو عامر عن أيب القاسم بن بشكوال عن أيب حممد بن عبد الرمحن بن حممد بن 

حدثنا احلافظ أبو القاسم : عتاب و أيب عمران موسى بن عبد الرمحن بن أيب تليد عن أيب عمر بن عبد الرب قال 
  حدثنا اإلمام احلافظ أبو علي بن السكن فذكره : ن القاسم قال خلف ب

حدثنا عمارة بن زاذان حدثنا ثابت عن أنس أن ملك : حدثنا مؤمل قال : [ و خرج اإلمام أمحد يف مسنده قال 
ينا أحد أملكي علينا الباب ال يدخل عل: املطر استأذن أن يأيت النيب صلى اهللا عليه و سلم فأذن له فقال ألم سلمة 

و جاء احلسني ليدخل فمنعه فوثب فدخل فجعل يقعد على ظهر النيب صلى اهللا عليه و سلم و على منكبيه و : قال 
أما إن أمتك ستقتله و إن شئت : نعم قال : فقال امللك للنيب صلى اهللا عليه و سلم أحتبه ؟ قال : على عاتقه قال 

بلغنا : قال ثابت ] طينة محراء فأخذهتا أم سلمة فصرهتا يف مخارها أريتك املكان الذي يقتل فيه فضرب بيده فجاء ب
  أهنا كربالء 

حج احلسني مخسة و عشرين حجة ماشيا و قد قال النيب صلى اهللا عليه و سلم فيه و يف : و قال مصعب بن الزبري 
لى اهللا عليه و سلم إذا رآمها مها رحيانتاي من الدنيا و كان النيب ص: إهنما سيدا شباب أهل اجلنة و قال : [ احلسن 

كما روى أبو داود أهنما دخال املسجد و هو خيطب فقطع خطبته و نزل فأخذمها و صعد ] هش هلما و رمبا أخذمها 
و قتل رمحه اهللا و ] اللهم إين أحبهما و أحب من حيبهما [ و كان يقول فيهما ] رأيت هذين فلم أصرب : [ هبما قال 

عة لعشر خلون من احملرم سنة إحدى و ستني بكربالء بقرب موقع يقال له الطف بقرب من ال رحم قاتله يوم اجلم
  الكوفة 

ملا مات معاوية و أفضت اخلالفة إىل يزيد و ذلك سنة ستني ـ و وردت البيعة على الوليد بن : قال أهل التواريخ 
بايعا : عبد اهللا بن الزبري ليال فأيت هبما فقال عتبة باملدينة ليأخذ بالبيعة إىل أهلها أرسل إىل احلسني بن علي و إىل 

مثلنا ال يبايع سرا و لكن نبايع على رؤوس الناس إذ أصبحنا فرجعا إىل بيوهتما و خرجا من ليلتهما إىل مكة : فقاال 
و ذلك ليلة األحد بقيتا من رجب فأقام احلسني مبكة شعبان و رمضان و شواال و ذا القعدة و خرج يوم التروية 

ريد الكوفة فبعث عبد اهللا بن زياد خيال ملقتل احلسني و أمر عليهم عمر بن سعد بن أيب وقاص فأدركه بكر بالء و ي
إن عبيد اهللا بن زياد كتب إىل احلر بن يزيد الرياحي أن جعجع باحلسني قال أهل اللغة أراد أحبسه و ضيق : قيل 

أمده بعمرو بن سعد يف أربعة آالف مث ما زال عبيد اهللا اجلعجاع املوضع الضيق من األرض مث : عليه و اجلعجع 
يزيد العساكر و يستفز اجلماهري إىل أن بلغوا اثنني و عشرين ألفا و أمريهم عمرو بن سعد و وعده أن ميلكه مدينة 

  : الري فباع الفاسق الرشد بالغي و يف ذلك يقول 



  ) حسني و أرجع مأثوما بقتل ... أأترك ملك الري و الري منييت ( 
فضيق عليه اللعني أشد تضييق و سد بني يديه وضح الطريق إىل أن قتله يوم اجلمعة و قيل يوم السبت العاشر من 

قتل يوم األحد لعشر مضني من احملرم مبوضع من أرض الكوفة يقال له : احملرم و قال ابن عبد الرب يف االستيعاب 
و هو ابن ست و مخسني سنة قاله نسابة قريش الزبري بن بكار  كربالء و يعرف بالطف أيضا و عليه جبة خزد كفاء

و مولده اخلمس ليال خلون من شعبان سنة أربع من اهلجرة و فيها كانت غزوة ذات الرقاع و فيه قصرت الصالة 
ى و تزوج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أم سلمة و اتفقوا على أنه قتل يوم عاشوراء العاشر من احملرم سنة إحد

و ستني و يسمى عام احلزن و قتل معه اثنان و مثانون رجال من الصحابة مبارزة منهم احلر بن يزيد ألنه تاب و رجع 
مع احلسني مث قتل مجيع بنيه إال عليا املسمى بعد ذلك بزين العابدين كان مريضا أخذ أسريا بعد قتل أبيه و قتل أكثر 

  :  أنشأ يقول إخوة احلسني و بين أعمامه رضي اهللا عنهم مث
ـ إن ندبت آل الرسول ... يا عني إبكي بعربة و عويل (    ) و انديب 
  ) قد أصيبوا و تسعة لعقيل ... سبعة كلهم لصلب علي ( 

وجد باحلسني ثالث و ثالثون طعنة بالسيف و أربع و ثالثون ضربة و اختلفوا فيمن قتله فقال : قال جعفر الصادق 
إمنا نسب قتل احلسني : إن الذي قتل احلسني عمرو بن سعد قال ابن عبد الرب : يقولون أهل الكوفة : حيىي بن معني 

إىل عمرو بن سعد ألنه كان األمري على اخليل اليت أخرجها عبيد اهللا بن زياد إىل قتال احلسني و أمر عليهم عمرو بن 
هللا أعلم قوم من مصر و من اليمني و سعد و وعده أن يوليه الري إن ظفر باحلسني و قتله و كان يف تلك اخليل و ا

: إهنا أليب الرميح اخلزاعي ما يدل على االشتراك يف دم احلسني و قيل : يف شعر سليمان بن فتنة اخلزاعي و قيل 
قتل احلسني بن علي سنان بن أيب سنان النخعي و هو : قتله سنان بن أيب سنان النخعي و قال مصعب النسابة الثقة 

  : و يصدق ذلك قول الشاعر جد شريك القاضي 
  ) غداة تبيده كفا سنان ... و أي رزية عدلت حسينا ( 

الذي ويل قتل احلسني مشر بن ذي اجلوشن و أمري اجليش عمرو بن سعد و كان مشر أبرص : و قال خليفة بن خياط 
  : و أجهز عليه خويل بن يزيد األصبحي من محري حز رأسه و أتى به عبيد اهللا بن زياد و قال 

  ) أين قتلت امللك احملجبا ... أوقر ركايب فضة ذهبا ( 
ـ نسبا ... قتلت خري الناس أما و أبا (  ـ إذ ينسبون    ) و خريهم 

توىل محل الرأس بشر بن مالك الكندي و دخل به على : هذه رواية أيب عمر بن عبد الرب يف االستيعاب و قال غريه 
  : ابن زياد و هو يقول 

  ) إن قتلت امللك احملجبا ... ة ذهبا أوقر ركايب فض( 
  ) قتلت خري الناس أما و أبا ... و خريهم إذ يذكرون النسبا ( 

  يف أرض جند و حرا و يثربا 
إذا عملت أنه كذلك فلم قتلته ؟ و اهللا ال نلت مين خريا أبدا و ألحلقنك به مث : فغضب ابن زياد من قوله و قال 

  قدمه فضرب عنقه 
  ة اختالف و قد قيل إن يزيد بن معاوية هو الذي قتل القاتل و يف هذه الرواي

حدثنا محاد بن سلمة عن عمار بن أيب عمار عن ابن : [ قال عبد الرمحن بن مهدي : و قال اإلمام أمحد بن حنبل 
عه رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم نصف النهار أشعث أغرب معه قارورة فيها دم يلتقطه و يتتب: عباس قال 



فحفظنا ذلك : قال عمار ] دم احلسني و أصحابه مل أزل أتبعه منذ اليوم : فيها قال قلت يا رسول اهللا ما هذا ؟ قال 
اليوم فوجدناه قتل ذلك اليوم و هذا سند صحيح ال مطعن يف و ساق القوم حرم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

لناس فجعلوا ينظرون إليهم و يف األسارى علي بن حسني و كما تساق األسرى حىت إذا بلغوا هبم الكوفة خرج ا
كان شديد املرض قد مجعت يداه إىل عنقه و زينب بنت علي و بنت فاطمة الزهراء و أختها أم كلثوم و فاطمة و 

  سكينة بنت احلسني و ساق الظلمة و الفسقة معهم رؤوس القتلة 
قتل مع احلسني سبعة عشر رجال كلهم من ولد فاطمة عليها : روى قطر عن منذر الثوري عن حممد بن احلنفية قال 

  الصالة و السالم 
أصيب مع احلسني بن علي ستة عشر رجال من أهل بيته ما : و ذكر أبو عمر بن عبد الرب عن احلسن البصري قال 

  عشرون رجال  إنه قتل مع احلسني من ولده و أخوته و أهل بيته ثالثة و: على وجه األرض هلم يومئذ شبيه و قيل 
أيت عبيد اهللا بن زياد برأس احلسني فجعل يف طست فجعل : و يف صحيح البخاري يف املناقب عن أنس بن مالك 

كان أشبههم برسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و كان خمضوبا بالومسة يقال : ينكت و قال يف حسنة شيئا فقال أنس 
إذا ضرب هبا و كان الفاسق يؤثر يف رأسه املكرم بالقضيب و أمد نكت يف األرض إذا أثر فيها و نكت باحلصباء : 

عبيد اهللا بن زياد من قور الرأس حىت ينصب يف الرمح فتحاماه أكثر الناس فقام رجل يقال له طارق بن املبارك بل 
سجد اجلامع و هو ابن املشؤوم امللعون املذموم فقوره و نصبه بباب دار عبيد اهللا و نادى يف الناس و مجعهم يف امل

خطب الناس خطبة ال حيل ذكرها مث دعا بزياد ابن حر بن قيس اجلعفي فسلم إليه رأس احلسني و رؤوس أخوته و 
بنيه و أهل بيته و أصحابه و دعي بعلى بن احلسني فحمله و محل عماته و أخواته إىل يزيد على حمامل بغري وطاء و 

حىت قدموا دمشق و دخلوا من باب توما و أقيموا على درج باب الناس خيرجون إىل لقائهم يف كل بلد و منزل 
املسجد اجلامع حيث يقام السيب مث وضع الرأس املكرم بني يدي يزيد فأمر أن جيعل يف طست من ذهب و جعل 

  : ينظر إليه و يقول هذه األبيات 
  ) و أسيافنا يقطعن كفا و معصما ... صربنا و كان الصرب منا عزمية ( 
  ) علينا و هم كانوا أعق و أظلما ... اما من رجال أعزة نعلق ه( 

مث تكلم بكالم قبيح و أمر بالرأس أن تصلب بالشام و ملا صلبت أخفى خالد بن عفران شخصه من أصحابه و هو 
  : أال ترون ما نزل بنا : من أفاضل التابعني فطلبوه شهرا حىت وجدوه فسألوه عن عزلته فقال 

  ) متزمال بدمائه تزميال ... بنت حممد  جاءوا برأسك يا ابن( 
  ) قتلوا جهارا عامدين رسوال ... و كأمنا بك يا ابن بنت حممد ( 
  ) يف قلتك التنزيل و التأويال ... قتلوك عطشانا و مل يترقبوا ( 
  ) قتلوا بك التكبري و التهليال ... و يكربون بأن قتلت و إمنا ( 

م ؟ و أين محل من البالد ؟ فذكر احلافظ أبو العالء اهلمداين أن يزيد حني و اختلف الناس يف موضع الرأس املكر
قدم عليه رأس احلسني بعث به إىل املدينة فأقدم إليه عدة من موايل بين هاشم و ضم إليهم عدة من موايل أيب سفيان 

 أمر هبا و بعث برأس مث بعث بث احلسني و بقي من أهله معهم و جهزهم بكل شيء و مل يدع هلم حاجة املدينة إال
احلسني عليه السالم إىل عمرو بن سعيد العاص و هو إذ ذلك علمله على املدينة فقال عمرو وددت أنه مل يبعث به 

إيل مث أمر عمرو بن سعيد بن العاص برأس احلسني عليه السالم فكفن و دفن بالبقيع عند قرب أمه فاطمة عليها 
يف ذلك و لذلك قال الزبري بن بكار الرأس محل إىل املدينة و الزبري أعلم أهل الصالة و السالم و هذا أصح ما قيل 



  حدثين بذلك حممد بن حسن املخزومي النسابة : النسب و أفضل العلماء هلذا السبب قال 
و اإلمامية تقول إن الرأس أعيد إىل اجلثة بكربالء بعد أربعني يوما من املقتل و هو يوم معروف عندهم يسمون 

يارة فيه زيارة األربعني و ما ذكر أنه يف عسقالن يف مشهد هناك أو بالقاهرة فشيء باطل ال يصح و ال يثبت و الز
قد قتل اهللا قاتله صربا و لقي حزنا و ذعرا و جعل رأسه الذي اجتمع فيه العيب و الذم يف املوضع الذي جعل فيه 

ختار به إىل املدينة فوضع بني يدي بين احلسني الكرام و رأس احلسني و ذلك بعد قتل احلسني بستة أعوام و بعث امل
كذلك عمرو بن سعد و أصحابه اللئام ضربت أعناقهم بالسيف و سقوا كأس احلمام و بقي الوقوف بني يدي امللك 

  } يعرف اجملرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي و األقدام { العالم يف يوم 
ملا أيت برأس : حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن عمارة بن عمري قال  حدثنا واصل بن عبد األعلى: و يف الترمذي 

عبيد اهللا بن زياد و أصحابه نصبت يف املسجد يف الرحبة فانتهيت إليهم و هم يقولون قد جاءت فإذا هي حية قد 
 :جاءت ختلل الرؤوس حىت دخلت يف منخري عبيد اهللا فمكثت هنيهة مث خرجت فذهبت حىت تغيبت مث قالوا 

  جاءت قد جاءت ففعلت ذلك مرتني أو ثالثا 
و ذلك مكافأة لفعله برأس احلسني و هي من آيات العذاب الظاهرة عليه مث سلط اهللا عليهم املختار : قال العلماء 

فقتلهم حىت أوردهم النار و ذلك أن األمري مذحج بن إبراهيم بن مالك لقي عبيد اهللا بن زياد على مخسة فراسخ من 
عبيد اهللا يف ثالثة و ثالثني ألفا و إبراهيم يف أقل من عشرين ألفا فتطاعنوا بالرماح و تراموا بالسهام و  املوصل و

اصطفقوا بالسيوف إىل أن اختلط الظالم فنظر إبراهيم إىل رجل عليه بزة حسنة و درع سابغة و عمامة خز دكناء و 
رائحة املسك تشم عليه و يف يده صحيفة له مذهبة  ديباجة خضراء من فوق الدرع و قد أخرج يده من الديباجة و

فقصده األمري إبراهيم ال لشيء إال لتلك الصحيفة و الفرس الذي حتته حىت إذا حلقه مل يلبث أن ضربه ضربة كانت 
فيها نفسه فتناول الصحيفة و غار الفرس فلم يقدر عليه و مل يبصر الناس بعضهم بعضا من شدة الظلمة فتراجع 

اق إىل عسكرهم و اخليل ال تطأ إال على القتلى فأصبح الناس و قد فقد من أهل العراق ثالثة و سبعون أهل العر
  رجال و قتل من أهل الشام سبعون ألفا 

  ) أو يزيدون قبل وقت العشاء ... فيتعشوا منهم بسبعني ألفا ( 
تل هو عبيد اهللا بن زياد كرب و خر فلما أصبح وجد األمري الفرس رده عليه رجل كان أخذه و ملا علم أن الذي ق

احلمد هللا الذي أجرى قتله على يدي فبعث به إىل املختار زيادة على سبعني ألف رأس يف أوهلا أشد : ساجدا و قال 
  رؤوس أهل الفساد عبيد اهللا املنسوب إىل زياد 

غربني للحافظ أيب اخلطاب بن فقلت هذا من كتاب مرج البحرين يف مزايد املشرقني و امل: قال املؤلف رمحه اهللا 
  دحية رضي اهللا عنه 

  فصل 
و مثل صنيع عبيد اهللا بن زياد صنع قبله بشر بن أرطأة العامري الذي هتك اإلسالم و سفك الدم احلرام و أذاق 

الناس املوت الزؤام مل يدع لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الذمام فقتل أهل بيته الكرام و حكم يف مفارقهم 
سام و عجل هلم احلمام ذبح ابين عبيد اهللا بن عباس بن عبد املطلب و مها صغريان بني يدي أمهما ميرحان و مها احل

  قثم و عبد الرمحن فوسوست أمهما و أصاهبا ضرب من اجلان مل أشعله الثكل يف قلبها من هلب النريان 
الغفاري صاحب رسول اهللا يتعوذ من شر  كان أبو ذر: روى أبو بكر بن أيب شيبة يف مصنفه يف حديث فيه طول 

فسألناه مم تعوذت و فيم دعوت : يوم البالء و يوم العورة يف صالة صالها أطال قيامها و ركوعها و سجودها قال 



تعوذت من يوم البالء و يوم العورة فإن نساء من املسلمات ليسبني ليكشف عن سوقهن فأيتهن كانت : ؟ فقال 
  عظم ساقها فدعوت اهللا عز و جل أن ال يدركين هذا الزمان و لعلكما تدركانه أعظم ساقا اشتريت على 

أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن حممد بن عبد املؤمن أنبأنا أبو حممد إمساعيل بن حممد : و ذكر أبو عمر بن عبد الرب قال 
حدثنا حممد بن : ان بن شيخ قال حدثنا سلم: احلبطلي ببغداد يف تارخيه الكبري حدثنا حممد بن مؤمن بن محاد قال 

أرسل معاوية بعد حتكيم احلكمني بشر بن أرطأة يف جيش فساروا من الشام حىت قدموا : عبد احلكم عن عوانة قال 
املدينة و عامل املدينة يومئذ لعلي عليه السالم أبو أيوب األنصاري صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ففر أبو 

أين شيخي الذي عهدته هنا باألمس : ي اهللا عنهما و دخل بشر املدينة فصعد منربها فقال أيوب و حلق بعلي رض
و اهللا لوال ما عهدته إىل معاوية ما تركت فيها حمتلما إال قتلته مث أمر : يعين عثمان بن عفان مث قال يا أهل املدينة 

أمان و ال مبايعة حىت تأتوين جبابر بن عبد اهللا  أهل املدينة بالبيعة ملعاوية و أرسل إىل بين سلمة فقال ما لكم عند
ماذا ترين فإين خشيت : فأخرب جابر فانطلق حىت جاء الشام فأتى أم سلمة زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال هلا 

أرى أن تبايع و قد أمرت ابين عمر بن أيب سلمة أن يبايع فأتى جابر بشرا : أن أقتل و هذه بيعة ضاللة فقالت 
ايعه ملعاوية و هدم بشر دورا باملدينة مث انطلق حىت أتى مكة و هبا أبو موسى األشعري فخاف أبو موسى على فب

ما كنت ألقتله و قد خلع عليا و مل يطلبه و كتب أبو موسى إىل : نفسه أن يقتله فهرب فقيل ذلك لبشر فقال 
يقر باحلكومة مث مضى بشر إىل اليمن و عامل اليمن اليمن أن خيال مبعوثة من عند معاوية تقتل من الناس من أىب أن 

لعلي رضي اهللا عنه عبيد اهللا بن العباس فلما بلغه أمر بشر فر إىل الكوفة و استخلف على املدينة عبيد اهللا بن عبد 
عباس  مدان احلارثي فأتى بشر فقتله و قتل ابنه و لقي ثقل عبيد اهللا بن العباس و فيه ابنان صغريان لعبيد اهللا بن

  فقتلهما و رجع إىل الشام 
ملا وجه معاوية بشر بن أرطاة لقتل شيعة علي رضي اهللا عنه سار إىل أن أتى املدينة : و ذكر أبو عمرو الشيباين قال 

فقتل ابين عبيد اهللا بن العباس و فر أهل املدينة حىت دخلوا احلرة حرة بين سليم و هذه اخلرجة اليت ذكر أبو عمرو 
غار بشر على مهدان فقتل و سىب نساءهم فكن أول نساء سبني يف اإلسالم و قتل أحياء من بين سعد و قد الشيباين أ

اختلفوا كما ترى يف أي موضع قتل الصغريين من أهل البيت هل يف املدينة أو يف مكة أو يف اليمن ألنه دخل هذه 
فرط يف بعضه و زاد و سلط على أهل البيت الكرمي البالد و أكثر فيها الفساد و أظهر لعلي رضي اهللا عنه العناد و أ

األجناد فقتل و سىب و أباد و مل يبق إال أن خيد األخاديد و يعد األوتاد و كان معاوية قد بعثه يف سنة أربعني إىل 
خس من اليمن و عليها عبيد اهللا ابن العباس أخو عبد اهللا بن العباس ففر عبيد اهللا و أقام بشر باليمن و باع دينه بب

الثمن فأخاف السبيل و رعى املرعى الوبيل و باع املسلمات و هتك احملرمات فبعث علي رضي اهللا عنه يف طلبة 
حارثة بن قدامة السعدي فهرب بشر إىل الشام و قد ألبس بذميم أفعاله ثياب العار و الذمام و بقي الوقوف بني 

و رجع الشريف أبو عبد اهللا حممد إىل } نواصي و األقدام يعرف اجملرمون بسيماهم فيؤخذ بال{ يدي امللك العالم 
إن بشر بن أطأرة مل يسمع من النيب صلى اهللا : بالد اليمن فلم يزل واليا عليهم حىت قتل علي رضي اهللا عنه و يقال 

بن  عليه و سلم حرفا ألن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قبض و هو صغري فال تصح له صحبة قاله اإلمام أمحد
و كان الرجل سوء قال : خوف يف آخر عمره قال حيىي بن معني : حنبل و حيىي بن معني و غريمها و قال آخرون 

  كذا ذكره احلافظ أبو اخلطاب بن دحية رمحه اهللا : املؤلف رمحه اهللا 
ق يقال له منصور كنا مع بشر بن أطأرة يف البحر فأتى بشار: عن جنادة عن ابن أيب أمية قال [ و قد ذكر أبو داود 

ال تقطع األيدي يف الغزو و لوال ذلك لقطعته : و قد سرق خبتية فقال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 



 [  
بشر هذا يقال ولد يف زمن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و كانت له أخبار سوء يف : قال أبو حممد عبد احلق 

طفلني لعبيد اهللا بن العباس ففقدت أمهما عقلها و هامت على وجهها فدعا جانب علي و أصحابه و هو الذي ذبح 
و ملا ذبح الصغريين و : عليه علي رضي اهللا عنه أن يطيل اهللا عمره و يذهب عقله كان كذلك قال ابن دحية 

  : و هذا فقدت أمهما عقلهما كانت تقف يف املوسم تشعر شعرا يبكي العيون و يهيج بالبل األحزان و العيون و ه
  ) كالدرتني تسطا عنهما الصدف ... هامن أحس بإبين اللذين مها ( 

  يقال تسطعت العصاة إذا صارت فلقا قاله يف اجململ و غريه 
  ) مسعي و عقلي فقليب اليوم خمتطف ... هامس أحس بإنيب اللذين مها ( 
  ) حدثت بشرا و ما صدقت ما زعموا من قوهلم و من اإلفك الذي اقترف ( 
  ) مشحوذة وكذاك اإلمث يقترف ... أحىن على و دجي إبين مرهف  (

  باب ما جاء أن اللسان يف الفتنة أشد من وقع السيف

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ستكون تستطف قتالها يف النار اللسان : عن عبد اهللا بن عمر قال [ أبو داود 
ال يعرف : حديث غريب و مسعت حممد بن إمساعيل يقول  خرجه الترمذي و قال يف] فيها أشد من وقع السيف 

  لزياد بن مسني كوشى عن عبد اهللا بن عمر غري هذا احلديث الواحد 
عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ستكون فتنة صماء [ و روي موقوفا و ذكره أبو داود 

عن ابن عمر قال [ أخرجه ابن ماجه أيضا ] قوع السيف بكماء عمياء من أشرف هلا استشرفت له اللسان فيها كو
  ] قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إياكم و الفنت فإن اللسان فيها مثل وقع السيف : 

  فصل 
أي ترمي مأخوذ من نطف املاء أي قطر و النطفة املاء الصايف قل أو كثر و اجلمع النطاف ] تستنطف [ قوله : قلت 

تقطر قتالها يف النار أي ترميهم فيها ألقتتاهلم على الدنيا و اتباع الشيطان و اهلوى و قتالها بدل  أي أن هذه الفتنة
اللسان فيها : [ من قوله العرب هذا املعىن الذي ظهر يل يف هذا و مل أقف فيه على شيء لغريي و اهللا أعلم قوله 

إليهم فرمبا ينشأ عن ذلك من النهب و القتل و  أي بالكذب عند أئمة اجلور و نقل األخبار] أشد من وقع السيف 
  اجللد و املفاسد العظيمة أكثر مما ينشأ من وقوع الفتنة نفسها 

إن العبد ليتكلم بالكلمة ينزل هبا : عن أيب هريرة أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول [ و يف الصحيحني 
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن العبد : [ اية عنه قال و يف رو] يف النار بعد ما بني املشرق و املغرب 

  لفظ مسلم ] ليتكلم بالكلمة ما يتبني ما فيها يهوي يف النار أبعد ما بني املشرق و املغرب 
من : فقوله ] أن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط اهللا ما يلقى هلا باال يهوي هبا يف النار سبعني خريفا [ و قد روي 

عن [ اهللا أي مما يسخط اهللا و ذلك بأن يكون كذبة أو هبتانا أو خبسا أو باطال يضحك به الناس كما جاء سخط 
  ] ويل للذي تكلم بالكلمة من الكذب ليضحك الناس ويل له و ويل له : النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال 

خط اهللا ترديه بعد ما بني السماء و األرض إن الرجل ليتكلم بالكلمة من الرفاهية من س[ و يف حديث ابن مسعود 
الرفاهية السعة يف املعاش و اخلصب و هذا أصل الرفاهية فأراد عبد اهللا بن أن يتكلم : قال أبو زياد الكاليب ] 

بالكلمة يف تلك الرفاهية و األتراف يف دنياه مستهينا هبا ملا هو فيه من النعمة فيسخط اهللا عز و جل عليه قال أبو 



: هو يف رفاهية و رفاعية من العيش و قوله : ة و يف الرفاهية لغة أخرى الرفاعية و ليس يف هذا احلديث يقال عبيد
صماء بكاء عمياء يريد أن هذه الفتنة ال تسمع و ال تبصر فال تقلع و ال ترتفع ألهنا ال حواس هلا فترعوى إىل احلق 

باألعمى األصم األخرس الذي ال يهتدي إىل شيء فهو خيبط  و أنه شبهها الختالطها و فتل الربيء فيها و السقيم
  عشواء و البكم اخلرس يف أصل اخللقة و الصم الطرش 

  باب األمر بالصرب عند الفنت و تسليم النفس للقتل عندها و السعيد من جنبها

ول اهللا و سعديك و لبيك رس: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يا أبا ذر قلت : عن أيب ذر قال [ أبو داود 
كيف أنت إذا أصاب الناس موت يكون البيت بالوصيف يعين القرب قلت اهللا و رسوله أعلم أو : ذكر احلديث قال 

كيف : قال ما خار اهللا يل و رسوله قال عليك بالصرب أو قال تصرب مث قال يا أبا ذر قلت لبيك و سعديك ؟ قال 
: ما خار اهللا يل و رسوله قال عليك مبن أنت منه قال : بالدم قلت  أنت إذا رأيت أحجار الزيت أحجار قد غرقت

فما تأمرين ؟ قال : قلت : شاركت القوم إذا قال : قلت يا رسول اهللا أفال آخذ سيفي فأضعه على عاتقي ؟ قال 
وء فإن خشيت أن يبهرك شعاع السيف فألق ثوبك على وجهك بي: تلزم بيتك قال قلت فإن دخل على بييت ؟ قال 

كيف أنت وجوع يصيب الناس حىت تأيت : بإمثه و إمثك خرجه ابن ماجه و قال تصرب من غري شك و زاد بعده قال 
  مسجدك فال تستطيع أن ترجع إىل فراشك أو ال تستطيع أن تقوم من فراشك إىل مسجدك 

كيف أنت و قتل يصيب الناس : عليك بالعفة مث قال : قلت اهللا و رسوله أعلم ما خار اهللا يل و رسوزله قال : قال 
  حىت تغرق حجارة الزيت بالدم احلديث 

  ] فألق طرف ردائك على وجهك فيبوء بإمثه و إمثك فيكون من أصحاب النار : و قال 
فكن مثل : فإن دخل على بييت ؟ قال : الزم بيتك قيل : و يف حديث عبد اهللا بن مسعود حني ذكر الفتنة قال 

حدثنيه أبو النضر عن : ي ال ينبعث إال كرها و ال ميشي إال كرها ذكره أبو عبيدة قال اجلمل األورق الثقال الذ
الرواع و الوجه : املسعودي عن علي بن مدرك عن أيب الرواع عن عبد اهللا قال أبو عبيدة مسعت بعض الرواة يقول 

  الرواع بضم الراء 
إن السعيد : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول وامي اهللا لقد : عن املقداد بن األسود قال [ أبو داود قال 

  ] ملن جنب الفنت و ملن ابتلى فصرب فواها 
يأيت على الناس زمان الصابر فيه على : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن أنس بن مالك قال [ الترمذي 

  حديث غريب : قال ] كالقابض على اجلمر : دينه 
  فصل 

الوصيف اخلادم يريد أن الناس يشتغلون عن دفن موتاهم حىت ال يوجد فيهم من حيفر قرب امليت و قوله بالوصيف 
يدفنه إال أن يعطى وصيفا أو قيمته و قد يكون معناه أن مواضع القبور تضيق عليهم فيبتاعون ملوتاهم القبور كل قرب 

  رقت و أحجار الزيت موضع املدينة غرقت بالدم أي لزمت و الغروق اللزوم فيه و يروى غ: بوصيف و قوله 
عن عمري موىل بن أيب اللحم عن أيب اللحم أنه رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يستسقي و [ روى الترمذي 

  ] هو مقنع بكفيه يدعو 
حدثنا حممد بن حيىي عن ابن أيب : و ذكر عمر بن أيب شيبة يف كتاب املدينة على ساكنها الصالة و السالم قال 

أدركت أحجار الزيت ثالثة أحجار مواجهة بيت أم كالب و هو اليوم يعرف ببيت بين أسد فعال : ديك قال ف



و حدثنا حممد حيىي قال أخربين أبو ضمرة الليثي عن : و حدثنا حممد بن حيىي قال : الكنيس احلجارة فاندفنت قال 
ن سلمة الفهري كتب إليه أن كعبا سألنسي عنان عن ابن احلارث بن عبيد عن هالل بن طلحة الفهري أن حبيب ب

أعامل أنت : فلما قدم كعب املدينة جاءين بكتابه ذلك فقال : أن أكتب له إىل رجل من قومي عامل باألرض قال 
نعم و كانت بالزوراء حجارة يضعون عليها الزياتون رواياهم فأقبلت حىت جئتها فقلت هذه : باألرض ؟ قلت 

 و اهللا ما هذه صفتها يف كتاب اهللا انطلق أمامي فإنك أهدى بالطريق مين فانطلقنا حىت أحجار الزيت فقال كعب ال
إين أجد أحجار الزيت يف كتاب اهللا تعاىل فسأل القوم عنها و هم يومئذ : جئنا بين عبد األشهل فقال يا أبا هالل 

  متوافرون فسأهلم عن أحجار الزيت و قال إهنا ستكون باملدبنة ملحمة عندها 
  فصل 

كن مثل اجلمل األورق فقال األصمعي األورق و هو الذي يف لونه بياض إىل سواد و : و أما حديث ابن مسعود 
و هو أطيب اإلبل حلما و ليس مبحمود عند العرب يف : منه قيل للرماد أورق و احلمامة ورقاء ذكره األصمعي قال 

خص عبد اهللا األورق من اإلبل ملا ذكر من ضعفه عن العمل  إمنا: عمله و سريه و أما الثقال فهو البطيء قال عبيد 
كن يف الفتنة مثل ذلك و هذا إذا دخل عليك و إمنا أراد عبد اهللا : مث اشترط الثقاتل أيضا فزاده إبطاء و ثقال فقال 

  هبذا التبثط عن الفتنة و احلركة فيها 
  فصل 

ذلك عند مجيع الفنت و : تسليم النفس للقتل فقالت طائفة  و أما أمره صلى اهللا عليه و سلم أبا ذر بلزوم البيت و
و عليه أن يستسلم للقتل إذا أريدت نفسه و ال يدفع عنها و محلوا : غري جائز ملسلم النهوض يف شيء منها قالوا 

قاتل على إن كل فريق من املقتتلني يف الفتنة فإنه ي: األحاديث على ظاهرها و رمبا احتجوا من جهة النظر بأن قالوا 
تأويل و إن كان يف احلقيقة خطأ فهو عند نفسه حمق و غري جائز ألحد قتله و سبيله سبيل حاكم من املسلمني يقضي 
بقضاء مما اختلف فيه العلماء على ما يراه صوابا فغري جائز لغريه من احلكام نقضه إذا مل خيالف بقضائه ذلك كتابا و 

يف الفتنة كل حزب منهم عند نفسه حمق دون غريه مما يدعون من التأويل فغري ال سنة و ال مجاعة و كذلك املقتتلون 
جائز ألحد قتاهلم و إن هم قصدوا القتلى فغري جائز دفعهم و قد ذكرنا من ختلف عن الفتنة و قعدوا منهم عمران 

قني فدخل بيته فأتى بن احلصني و ابن عمر و قد روي عنهما و عن غريمها منهم عبيدة السلماين أن من اعتزل الفري
من أريدت [ يريد نفسه فعليه دفعه عن نفسه و إن أىب الدفع عن نفسه فغري مصيب كقوله عليه الصالة و السالم 

قالوا فالواجب على كل من أريدت نفسه و ماله فقتل ظلما دفع ذلك ما وجد إليه ] نفسه و ماله فقتل فهو شهيد 
  ظلم السبيل متأوال كان املريد أو معتمدا لل

جاء رجل إىل النيب : عن أيب هريرة قال [ هذا هو الصحيح من القولني إن شاء اهللا تعاىل و يف صحيح مسلم : قلت 
أرأيت : فال تعطه مالك قال : يا رسول اهللا أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مايل قال : صلى اهللا عليه و سلم فقال 

  ] هو يف النار : أرأيت إن قتلته قال : فأنت شهيد قال : ل أرأيت إن قتلين قا: قاتله قال : إن قاتلين قال 
و ] من قتل دون ماله فهو شهيد : [ ثبتت األخبار عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنه قال : و قال ابن املنذر 

ن عمر و قد روينا عن مجاعة من أهل العلم أهنم رأوا قتال اللصوص و دفعهم عن أنفسهم و أمواهلم و هذا مذهب اب
و هبذا يقول عوام أهل : احلسن البصري و قتادة و مالك و الشافعي و أمحد و إسحاق و النعمان و قال أبو بكر 

العلم أن للرجل أن يقاتل عن نفسه و ماله إذا أريد ظلما لألخبار اليت جاءت عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مل 
فإن مجاعة من أهل العلم كاجملتمعني على أن من مل ميكنه أن مينع  خيص وقتا من وقت و ال حاال دون إال السلطان



نفسه و ماله إال باخلروج على السلطان و حماربته أنه الحياربه و ال خيرج عليه لألخبار الواردة الدالة عن رسول اهللا 
  احلمد هللا  صلى اهللا عليه و سلم بالصرب على ما يكون منهم من اجلور و الظلم و قد تقدم ذلك يف بابه و

ـ جعل اهللا يف أول هذه األمة عافيتها و يف آخرها بالءها   باب 

كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف سفر فنزلنا منزال فمنا من يصلح : عن عبد اهللا بن عمر قال [ مسلم 
سلم الصالة جامعة خباءه و منا من يتنضل و منا من هو يف جشره إذ نادى منادي يا رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

فاجتمعنا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال إنه مل يكن نيب قبلي إال كان حقا عليه أن يدل أمته على خري ما 
يعلمه هلم و إن أمتكم هذه جعل عافيتها يف أوهلا و سيصيب آخرها بالء و أمور تنكروهنا و جتيء فتنة فيدفق بعضها 

هذه مهلكيت مث تنكشف و جتيء الفتنة فيقول هذه منه فمن أراد أن يزحزح عن : ؤمن بعضا و جتي الفتنة فيقول امل
النار و يدخل اجلنة فلتأته و هو يؤمن باهللا و اليوم اآلخر و ليأت إىل الناس الذي حيب أن يؤتى إليه و من بايع إماما 

وا عنق اآلخر قال ابن عبد الرمحن عبد فأعطاه صفقة يده و مثرة قلبه فليعطه إن استطاع فإن جاء آخر ينازعه فاضرب
ناشدتك اهللا أنت مسعت هذا من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأهوى إىل : فدنوت منه فقلت له : رب الكعبة 

هذا ابن عمك معاوية يأمرنا أن نأكل أموالنا بيننا : مسعته أذناي و وعاه قليب فقلت له : أذنيه و قلبه بيديه و قال 
يا أيها الذين آمنوا ال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إال أن تكون { : قتل أنفسنا و اهللا عز و جل يقول بالباطل و ن

أطعه يف طاعة اهللا و : فسكت ساعة مث قال } جتارة عن تراض منكم و ال تقتلوا أنفسكم إن اهللا كان بكم رحيما 
  ] اعصه يف معصية اهللا 

  فصل 
مال جشر : السهام و اجلشر املال من املواشي اليت ترعى أمام البيوت و الديار يقال ينتضل االنتضال الرمي ب: قوله 

جشرنا دوابنا أي أخرجناها إىل املرعى و أصله البعد و منه يقال لألعزب : يرعى يف مكانه ألنه يرجع إىل أهله يقال 
أي بعد عنه و قوله ] فقد جشره من ترك قراءة القرآن شهرين : [ جشر و جشري لبعده عن النساء و يف احلديث : 

أي يتلو بعضها بعضا و ينصب بعضها على بعض و التدفق التصبب و هذا املعىن مبني يف ] يدفق بعضها بعضا : [ 
و ما هو مبزحزحه { نفس احلديث لقوله و جتيء الفتنة مث تنكشف و جتيء الفتنة و تزحزح أي تبعد و منه قوله تعاىل 

صفقة اليد أصلها ضرب الكف على الكف زيادة يف االستيثاق مع النطق باللسان و  أي مببعده و} من العذاب 
فاضربوا عنق : اآلية و قوله } إن الذين يبايعونك إمنا يبايعون اهللا يد اهللا فوق أيديهم { االلتزام بالقلب و يف التنزيل 

ذهاب نفسه يدل عليه قوله يف احلديث قطع رأسه و إ: املراد عنه و خلعه و ذلك قتله و موته و قيل : اآلخر قيل 
  فاضربوه بالسيف كائنا ما كان و هو ظاهر احلديث هذا إذا كان األول عدال و اهللا أعلم : اآلخر 

  باب جواز الدعاء باملوت عند الفنت و ما جاء أن بطن األرض خري من ظهرها

اللهم إين أسألك فعل : كان يدعو فيقول عن حيىي بن سعيد أنه بلغه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم [ مالك 
و قد تقدم هذا يف ] اخلريات و ترك املنكرات و حب املساكني و إذا أردت الناس فتنة فاقبضين إليك غري مفتون 

مت إن استطعت فيقول : كان أبو هريرة يلقى الرجل فيقول له : و حدثين مالك قال : أول الكتاب قال ابن وهب 
: أنت تدري على ما متوت خري لك من أن متوت و أنت ال تدري على ما متوت عليه قال مالك له مل ؟ قال متوت و 

  و ال أرى عمر دعا ما دعا به من الشهادة إال خالف التحول من الفنت 



عن حممد بن عمرو عن أيب سلمة عن أيب [ و قد جاء هذا املعىن مرفوعا عن أيب هريرة روى النضر بن مشيل : قلت 
و هذا غاية ] قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ويل للعرب من شر قد اقترب موتوا إن استطعتم : هريرة قال 

  يف التحذير من الفنت و اخلوض فيها حني جعل املوت خريا من مباشرهتا 
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا كان أمراؤكم خياركم و : عن أيب هريرة قال [ و روى الترمذي 

كم مسحاءكم و أموركم شورى بينكم فظهر األرض خري لكم من بطنها و إذا كان أمراؤكم شراركم و أغيناؤ
هذا حديث غريب : قال أبو عيسى ] أغنياؤكم خبالءكم و أموركم إىل نسائكم فبطن األرض خري لكم من ظهرها 

   ال نعرفه إال من حديث صاحل املري يف حديثه غرائب ال يتابع عليها و هو رجل صاحل
ال تقوم الساعة حىت مير الرجل بقرب الرجل فيقول يا : عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال [ البخاري 

  أخرجه مسلم و ابن ماجه مبعناه و زاد مثىن و ليس به الدين إال البالء ] ليتين مكانه 
ليأتني على الناس زمان يأيت الرجل [  :و روى شعبة عن سلمة بن كهيل مسعت أبا الزعاء حيدث عن عبد اهللا قال 

  ] القرب فيقول يا ليتين مكان هذا ليس به حب اهللا و لكن من شدة ما يرى من البالء 
و كان هذا إشارة إىل أن كثرة الفنت و شدة احملن و املشقات و األنكاد الالحقة لإلنسان يف نفسه و ماله و : قلت 

اس أو قلة االعتناء به من الذي يتمسك بالدين عند هجوم الفنت و كذلك ولده قد أذهبت الدين منه و من أكثر الن
و قد مضى ] العبادة يف اهلرج كهجرة إيل [ عظم قدر العبادة يف حالة الفنت حىت قال النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  الكالم يف هذا املعىن يف أول الكتاب و نزيده وضوحا إنه شاء اهللا تعاىل و اهللا أعلم 

  باب الفنت و احملن و البالءباب أس

أخذ رسول اهللا صلى اهللا عليه و : عن إدريس اخلوالين عن عبيدة بن اجلراح عن عمر بن اخلطاب قال [ أبو نعيم 
إنا هللا و إنا إليه : إنا هللا و إنا إليه راجعون أتاين جربيل آنفا فقال : سلم بلحييت و أنا أعرف احلزن يف وجهه فقال 

إن أمتك مفتتنة بعدك من دهر غري كثري فقلت : هللا و إنا إليه راجعون فمم ذلك يا جربيل ؟ فقال راجعون فقلت إنا 
كل سيكون فقلت و من أين و أنا تارك فيهم كتاب اهللا ؟ قال فبكتاب اهللا : فتنة كفر أو فتنة ضالل ؟ فقال : 

مون حقوقهم و ال يعطوهنا فيقتتلوا و يفتنون و ذلك من قبل أمرائهم و قرائهم مينع األمراء الناس احلقوق فيظل
يفتتنوا و يتبع القراء أهواء األمراء الناس احلقوق فيظلمون حوققهم و ال يعطوهنا فيقتتلوا و يفتتنوا و يتبع القراء 

بالكف و الصرب إن : كيف يسلم من يسلم منهم ؟ قال : أهواء األمراء فيمدوهنم يف الغي مث ال يقصرون قلت 
  ] أخذوه و إن منعوا تركوه  أعطوا الذي هلم

مل تظهر الفاحشة يف قوم فيهم الطاعون و األوجاع اليت : عن ابن عمر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال [ البزار 
مل تكن يف أسالفهم و ال نقضوا املكيال و امليزان إال أخذوا بالسنني و شدة املؤنة و جوار السلطان و مل مينعوا زكاة 

نعوا القطر من السماء و لوال البهائم مل ميطروا و مل ينقضوا عهد اهللا و ال عهد رسوله إال سلط عليهم أمواهلم إال م
أخرجه ابن ماجه ] عدوهم فأخذ بعض ما كان يف أيديهم و إذا مل حيكم أئمتهم بكتاب اهللا إال جعل اهللا بأسهم بينهم 

  أيضا يف سننه 
: سعيد بن كثري بن عفري بن مسلم بن يزيد قال [ طيب من حديث و ذكره أبو عمر بن عبد الرب و أبو بكر اخل

أي : حدثنا مالك عن عمه أيب سهيل عن عطاء بن أيب رباح عن ابن عمر أن رجال قال للنيب صلى اهللا عليه و سلم 
أكثرهم للموت ذكرا و أحسنهم له : فأي املؤمنني أكيس ؟ قال : أحسنهم خلقا قال : املؤمنني أفضل ؟ قال 



مل تظهر الفاحشة يف قوم حىت يعلنوا هبا إال ظهر فيهم الطاعون : تعدادا أولئك األكياس مث قال يا معشر املهاجرين اس
  و ذكر احلديث ] و األوجاع اليت مل تكن يف أسالفهم 

إذا أكل الربا كان اخلسف و الزلزلة و إذا جار احلكام قحط : إذا كان مخس كان مخس : و قال عطاء اخلراساين 
املطر و إذا ظهر الزنا كثر املوت و إذا منعت الزكاة هلكت املاشية و إذا تعدى على أهل الذمة كانت الدولة ذكره 

  أبو نعيم 
عن ابن عمر قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا مشت أميت املطيطا و خدمها أبناء امللوك فارس و [ الترمذي 

  ذا حديث غريب ه: قال ] الروم سلط شرارها على خيارها 
أيها الناس إنكم : قام أبو بكر رضي اهللا عنه فحمد اهللا و أثىن عليه مث قال : عن قيس بن أيب حازم قال [ ابن ماجه 

و إنا مسعنا رسول اهللا } يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم ال يضركم من ضل إذا اهتديتم { تقرأون هذه اآلية 
أخرجه أبو داود يف ] لناس إذا رأوا املنكر ال يغريونه أوشك أن يعمهم اهللا بعقابه إن ا: صلى اهللا عليه و سلم يقول 
  سننه و الترمذي يف جامعه 

إذا فتحت عليكم فارس و : عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنه قال [ مسلم 
أو غري : أمر اهللا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  نكون كما: الروم أي قوم أنتم ؟ قال عبد الرمحن بن عوف 

ذلك تنافسون مث تتحاسدون مث تتدابرون مث تتباغضون أو حنو ذلك مث تنطلقون يف مساكن املهاجرين فتجعلون 
  ] بعضهم على رقاب بعض 

صلى اهللا عليه عن عمرو بن عوف و هو حليف بين عامر بن لؤي و كان شهد بدرا مع رسول اهللا [ و أخرج أيضا 
و سلم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بعث أبو عبيدة بن اجلراح إىل البحرين يأيت جبزيتها و كان رسول اهللا 
صلى اهللا عليه و سلم قد صاحل أهل البحرين و أمر عليهم العالء بن احلضرمي فقدم أبو عبيدة مبال من البحرين 

صالة الفجر مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فلما صلى رسول اهللا فسمعت األنصار بقدوم أيب عبيدة فوافوا 
أظنكم : صلى اهللا عليه و سلم انصرف فتعرضوا له فتبسم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حني رآهم مث قال 

اهللا ما فأبشروا و أملوا ما بسركم فو : مسعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين قالوا أجل يا رسول اهللا قال 
الفقر أخشى عليكم و لكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم كما بسطت على من كان من قبلكم فتنافسوها كما 

  ] تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم 
  ] فتلهيكم كما أهلتكم بدل فتهلككم : [ و يف رواية 

ما أدع بعدي فتنة أضر على : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن أسامة بن زيد قال [ و أخرج ابن ماجه 
  أخرجه البخاري و مسلم أيضا ] الرجال من النساء 
ما من صباح إال و ملكان : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن أيب سعيد اخلدري قال [ و أخرج ابن ماجه 

  ] يناديان ويل للرجال من النساء و ويل للنساء من الرجال 
إن الدنيا : دري أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قام خطيبا و كان فيما قال عن أيب سعيد اخل[ و أخرج أيضا 

خرجه مسلم أيضا و ] خضرة حلوة و إن اهللا مستخفلكم فيها فناظر كيف تعملون أال فاتقوا اهللا و اتقوا النساء 
  ] إسرائيل كانت يف النساء فإن أول فتنة بين [ بدل قوله فاتقوا اهللا فاتقوا النار و اتقوا النساء و زاد : قال 

إن لكل أمة فتنة و فتنة أميت : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول : عن كعب بن عياض قال [ الترمذي 
  هذا حديث حسن صحيح غريب : قال أبو عيسى ] املال 



صيد غفل و من أتى من سكن البادية جفا و من اتبع ال: عن ابن عباس عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال [ و 
  و يف الباب عن أيب هريرة : قال ] أبواب السلطان افتنت 

  و هذا حديث حسن غريب من حديث ابن عباس ال نعرفه إال من حديث الثوري 
  فصل 

حذر اهللا سبحانه و تعاىل عباده فتنة املال و النساء يف كتابه و على لسان نبيه صلى اهللا عليه و سلم فقال عز من 
إمنا أموالكم و { : و قال تعاىل } أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم و أوالدكم عدوا لكم فاحذروهم  يا{ قائل 

فاتقوا اهللا ما استطعتم وامسعوا وأطيعوا وأنفقوا خريا ألنفسكم ومن يوق { : مث قال سبحانه و تعاىل } أوالدكم فتنة 
فنبه اهللا على ما يعتصم به من فتنة } يضاعفه لكم إن تقرضوا اهللا قرضا حسنا * شح نفسه فأولئك هم املفلحون 

حب املال و الولد يف آي ذكر اهللا فيها فتنة و ما كان عاصما من فتنة املال و الولد فهو عاصم من كل الفنت و 
زين للناس حب الشهوات من النساء و البنني و القناطري املقنطرة من الذهب و الفضة و { األهواء و قال تعاىل 

} قل أؤنبئكم خبري من ذلكم للذين اتقوا عند رهبم جنات { : مث قال تعاىل } املسومة و األنعام و احلرث اخليل 
و هذا تنبيه هلم } و املستغفرين باألسحار { فوصف تعاىل ما للمتقني عند رهبم مث وصف أحواهلم بنعتهم إىل قوله 

  ل هذا يف القرآن كثري على تزهيدهم فيما زين هلم و ترغيبهم فيما هو خري منه و مث
املشي بتبختر و هي مشية املتكربين املفتخرين و هو مأخوذ من مط ميط إذا مد قال : بضم امليم و املد : و املطيطاء 
إذا مشت أميت املطيطياء و [ و املطيطاء بضم امليم ممدودا التبختر و مد اليدين يف املشي و يف احلديث : اجلوهري 

مث ينطلقون يف مساكن املهاجرين قيل يف الكالم حذف أي يف : و قوله ] ان بأسهم بينهم خدمتهم فارس و الروم ك
مساكني املهاجرين و املعىن أنه إذا وقع التنافس و التحاسد و التباغض محلهم ذلك على أن يأخذ القوي على ما أفاء 

  لتنافس و التحاسد اهللا املساكني الذي ال يقدر على مدافعته فيمنعه عنه ظلما و قهرا مبقتضى ا
ليس يف الكالم حذف و أن املعىن املراد أن مساكني املهاجرين و ضعفاءهم سيفتح عليهم إذ ذاك من الدنيا : و قيل 

حىت يكونوا أمراء بعضهم على رقاب بعض و هذا اختيار القاضي عياض و األول اختيار شيخنا أيب العباس القرطيب 
يث و معناه و ذلك أنه عليه الصالة و السالم أخربهم أنه يتغري هبم احلال و و هو الذي يشهد له مساق احلد: قال 

أهنم عنهم أو عن بعضهم أحوال غري مرضية ختالف أحواهلم اليت كانوا عليها من التنافس و التباغض و انطالقهم يف 
لك األوصاف مساكني املهاجرين فال بد أن يكون هذا الوصف غري مرضى كاألوصاف اليت قبله و أن تكون ت

املتقدمة توجيها و حينئذ يلتئم الكالم أوله و أخره و اهللا أعلم و يعضده رواية السمرقندي فيحملون بعضهم على 
  رقاب بعض أي بالقهر و الغلبة 

  باب منه و ما جاء أن الطاعة سبب الرمحة و العافية

دام بن داود حدثنا علي بن معبد الرقي حدثنا حدثنا املق: حدثنا سليمان بن أمحد قال : [ ذكر أبو نعيم احلافظ قال 
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و : وهب بن راشد حدثنا مالك بن دينار عن خالس بن عمرو عن أيب الدرداء قال 

أنا اهللا ال إله إال أنا مالك امللوك و ملك امللوك قلوب امللوك بيدي و أن العباد إذا : إن اهللا عز و جل يقول : سلم 
وين حولت قلوب ملوكهم عليهم بالرأفة و الرمحة و إن العباد إذا عصوين حولت قلوب ملوكهم عليهم أطاع

بالسخط و النقمة فساموهم سوء العذاب فال تشغلوا أنفسكم بالدعاء على امللوك و لكن اشغلوا أنفسكم بالذكر و 
  معبد عن وهب ابن راشد غريب من حديث مالك مرفوعا تفرد به علي بن ] التضرع إيل أكفكم ملوككم 



  أبواب املالحم ـ باب أمارات املالحم

عمران بيت املقدس خراب يثرب و خراب : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن معاذ بن جبل [ أبو داود 
  ] يثرب خروج امللحمة فتح القسطنطنية و فتح القسطنطنية خروج الدجال 

: النيب صلى اهللا عليه و سلم يف غزوة تبوك و هو يف قبة من آدم فقال أتيت : عن عوف بن مالك قال [ البخاري 
أعدد ستا بني يدي الساعة موتى مث فتح بيت املقدس مث موتان يأخذ فيكم كقفاص الغنم مث استفاضة املال حىت يعطى 

و بني بين األصفر الرجل مائة دينار فيظل ساخطا مث فتنة ال يبقى بيت من العرب إال دخلتاه مث هدنة تكون بينكم 
  ] فيعذرون فيأتونكم حتت مثانني راية حتت كل راية اثنا عشر ألفا 

فسطاط املسلمني يومئذ يف [ و خرجه أبو القاسم الطرباين يف معجمه الكبري مبعناه و زاد بعد قوله إثنا عشر ألفا 
دحية يف كتاب مرج البحرين يف ذكره بإسناده أبو اخلطاب بن ] أرض يقال هلا الغوطة يف مدينة يقال هلا دمشق 

  فوائد املشرقني و املغربني 
  شهد موت النيب و حضر فتح بيت املقدس : عوف بن مالك األشجعي : و قال 

مع أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب فتحه صلحا خلمس خلون من ذي القعدة سنة عشر من اهلجرة مث حضر قسمة 
د قتال اجلمل و صفني و شاهد عوف رضي اهللا عنه أيضا املوتان كنوز كسرى على يد أمري املؤمنني عمر مث شاه

الذي كان بالشام قبل ذلك و هو املسمى بطاعون عمواس مات يومئذ ستة و عشرون ألفا و قال املديين مخسة و 
أي جعل بعض الناس أسوة بعض و عمواس قرية ] عم و أسى [ بفتح العني و امليم ألنه : عشرين ألفا و عمواس 

لرملة و بيت املقدس مات فيه أمني هذه األمة أبو عبيدة بن اجلراح و األمري الفقيه أبو عبد الرمحن معاذ بن جبل بني ا
: قال اإلمام أمحد بن حنبل يف تارخيه كان الطاعون عمواس سنة مثانية عشر رواه عن أمحد أبو زرعة الرازي قال 

ع عشرة رجع عمر من سرغ و موتان بضم امليم هي لغة كان الطاعون سنة سبع عشرة أو مثان عشرة و يف سنة سب
  و غريهم يفتحوهنا و هم اسم الطاعون و املوت 

كقفاص الغنم هو داء يأخذها ال يلبثها قاله أبو عبيدة ألن القفاص املوت العجل و يقال بالسني و قيل هو : و قوله 
عوف بن مالك إىل زمن عبد اهللا بن مروان  داء يأخذ يف الصدر كأنه يكسر العنق و قد انقضت هذه اخلمس و عاش

مات عوف بن مالك بالشام سنة ثالث : سنة ثالث و سبعني من اهلجرة و قد أرىب بصفني على املائة و قال الواقدي 
  و تسعني فإن صح ما قال فقد مات يف أيام الوليد بن عبد امللك بن مروان إن مل يكن تصحيفا منه و اهللا أعلم 

  مالحم الروم و تواترها و تداعي األمم على أهل اإلسالمباب ما ذكر يف 

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يكون بينكم و بني بين : عن عوف بن مالك األشجعي قال [ ابن ماجه 
  ] األصفر هدنة فيغدرون بكم فيسريون إليكم يف مثانني راية حتت كل راية اثنا عشر ألفا 

مسعت النيب صلى اهللا عليه و : ن أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال عن ذي خممر و كان رجال م[ و 
سلم يقول ستصاحلكم الروم صلحا آمنا مث تغزون أنتم و هم عدوا فتنصرون و تغنمون و تقتسمون و تسلمون مث 

من  تنصرفون حىت تنزلوا مبرج ذي تلول فريفع رجل من أهل الصليب صليبه فيقول غلب الصليب فيغضب رجل
  ] املسلمني فيقوم إليه فيدفعه فعند ذلك تغدر الروم و جيمعون امللحمة فيأتون حتت مثانني راية اثنا عشر ألفا 

  ] و يثور املسلمون إىل أسلحتهم فيقتتلون فيكرم اهللا تلك العصابة بالشهادة [ و أخرجه أبو داود و زاد 



ثابت و ذو خممر بامليم ال غري و هو ابن أخي النجاشي و أخرجه اإلمام أمحد بن حنبل يف مسنده و إسناده صحيح 
  قاله األوزاعي و قد عده أبو عمر يف موايل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قاله ابن دحية 

امللحمة الكربى : عن معاذ بن جبل عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال [ و خرجا مجيعا عن ابن ماجه و أبو داود 
  حديث حسن صحيح : و خرجه الترمذي و قال ] روج الدجال يف سبعة أشهر و فتح قسطنطنية و خ

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بني امللحمة و فتح املدينة ست سنني و خيرج : و عن عبد اهللا بن بشر قال [ 
  هذا صحيح من حديث عيسى : خرجه ابن ماجه و أبو داود و قال أبو داود ] الدجال يف السابعة 

  يريد حديث معاذ املذكور قبله :  قلت
هاجت ريح محراء بالكوفة فجاء رجل ليس له هجريا أال يا عبد اهللا بن مسعود : مسلم عن بشري بن جابر قال 

إن الساعة ال تقوم حىت ال يقسم مرياث و ال يفرح بغنيمة مث قال : فقعد و كان متكئا فقال : جاءت الساعة قال 
الروم تعين ؟ قال : عدو جيمعون ألهل األسالم و جتمع هلم أهل اإلسالم قلت : ام فقال بيده هكذا و حناها حنو الش

نعم و يكون عند ذلك القتال ردة شديدة فيشترط املسلمون شرطة للموت ال ترجع إال غالبة فيقتتلون حىت حيجر : 
شرطة للموت ال ترجع إال  بينهم الليل فيبقى هؤالء و هؤالء كل غري غالب و تفىن الشرطة مث يشترط املسلمون

غالبة فيقتتلون حىت ميسوا فيبقى هؤالء و هؤالء كل غري غالب و تفىن الشرطة مث يشترط املسلمون شرطة للموت 
ال ترجع إال غالبة فيقتتلون حىت ميسوا فيبقى هؤالء و هؤالء كل غري غالب و تفىن الشرطة و إذا كان اليوم الرابع 

عل اهللا الدائرة عليهم فيقتتلون مقتلة إما قال مل ير مثلها و إما قال ال يرى مثلها حىت إن هند إليهم بقية اإلسالم فيج
الطائر ليمر جبثماهنم فما خيلفهم حىت خير ميتا فيتعادى بنو األب كانوا مائة فال جيدون بقي منهم إال الرجل الواحد 

: س هم أكثر من ذلك فجاءهم الصريخ فقال فبأي غنيمة يفرح و بأي مرياث يقسم فبينما هم كذلك إذ مسعوا بنا
قال رسول اهللا : إن الدجال قد خرج يف ذراريهم فريفضون ما بأيديهم و يقبلون فيبعثون عشر فوارس طليعة قال 

صلى اهللا عليه و سلم إين ألعرف أمساءهم و أمساء آبائهم و ألوان خيوهلم هم خري فوارس على ظهر األرض أو من 
  خري فوارس يومئذ 

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوشك األمم أن تداعى عليكم كما تداعى األكلة : عن ثوبان قال [ أبو داود 
بل أنتم كثري و لكنكم غثاء كغثاء السيل و لينزعن اهللا : من قلة حنن يومئذ ؟ قال : إىل قصعتها فقال قائل من القوم 

حب الدنيا و : هن فقال قائل يا رسول اهللا و ما الوهن ؟ قال من صدور عدوكم املهاية و ليقذفن يف قلوبكم الو
  ] كراهة املوت 

  فصل 
  بين األصفر يعين الروم و يف تسميتهم بذلك قوالن : قوله 

أن جيشا من احلبشة غلبوا على ناحيتهم يف بعض الدهر فوطئوا نساءهم فولدن أوالدا صفرا قاله ابن : أحدمها 
  األنباري 

بوا إىل األصفر ابن الروم بن عيصو بن إسحاق بن إبراهيم عليه السالم قاله ابن إسحاق و هذا أشبه أهنم نس: الثاين 
الصلح و الغاية الراية كما جاء مفسرا يف احلديث بعده مسيت بذلك ألهنا تشبه السحابة : من القول األول و اهلدنة 

اة البخاري حتت مثانني غابة بباء مفردة النقطة و هي ملسريها يف اجلو و الغاية و الصابة السحابة و قد رواها بعض رو
األمجة شبه اجتماع رماحهم و كثرهتا باألمجة اليت هي الغابة و الصحيح األول ألهنا تظل األجناد لكثرة راياهتم و 

  اتصال أويلتهم و عالماهتم كالسحاب الذي يظل اإلنسان 



إن حتت كل غاية اثين عشر ألفا فجملة العدو تسعمائة : [ و قد صح عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنه قال 
أن اهللا : ذكره احلافظ أبو اخلطاب بن دحية و قد روي مرفوعا يف حديث فيه طول عن حذيفة ] ألف و ستون ألفا 

تعاىل يرسل ملك الروم و هو اخلامس من اهلرقل يقال له ضمارة و هو صاحب املالحم فريغب إىل املهدي يف الصلح 
ذلك لظهور املسلمني على املشركني فيصاحله إىل سبعة أعوام فيضع عليهم اجلزية عن يد و هم صاغرون فال تبقى و 

لرومي حرمة و يكسرون هلم الصليب مث يرجع املسلمون إىل دمشق فبينما الناس كذلك إذا برجل من الروم قد 
أال من كان : سخ فريفع الصليب و يرفع صوته فيقول التفت فرأى أبناء الروم و بناهتم يف القيود و األغالل فتعري نف

اهللا أغلب و أنصر فحينئذ يغدرون و هم : يعبد الصليب فينصره فيقوم رجل من املسلمني فيكسر الصليب و يقول 
أوىل بالغدر فيجمعون عند ذلك ملوك الروم يف بالدهم خفية فيأتون إىل بالد املسلمني حيث ال يشعر هبم املسلمون 

لمون قد أخذوا منهم األمن و هم على غفلة أهنم مقيمون على الصلح فيأتون أنطاكية يف اثين عشر ألف راية و املس
حتت كل راية اثنا عشر ألفا فال يبقى باجلزيرة و ال بالشام و ال بأنطاكية نصراين إال و يرفع الصليب فعند ذلك 

لبصرة و العراق يعرفهم خبروج الروم و مجعهم و يقول يبعث املهدي إىل أهل الشام و احلجاز و اليمن و الكوفة و ا
هلم أعينوين على جهاد عدو اهللا و عدوكم فيبعث إليه أهل املشرق أنه قد جاء عدو من خراسان على ساحل 

الفرات و حل بنا ما شغلنا عنك فيأيت إليه بعض أهل الكوفة و البصرة و خيرج إليه املهدي و خيرج معهم املسلمون 
م فيلتقي هبم املهدي و من معه من املسلمني فيأتون إىل دمشق فيدخلون فيها فتأيت الروم إىل دمشق إىل لقائه

فيكونون عليها أربعني يوما فيفسدون البالد و يقتلون العباد و يهدمون الديار و يقطعون األشجار مث إن اهللا تعاىل 
هم و يستشهد من املسلمني خلق كثري فيا هلا من ينزل صربه و نصره على املؤمنني فيخرجون إليه فتشتد احلرب بين

وقعة و مقتلة ما أعظمها و ما أعظم هوهلا و يرتد من العرب يومئذ أربع قبائل سليم و هند و غسان و طي فيلحقون 
بالروم و ينتصرون مما يعاينون من اهلول العظيم و األمر اجلسيم مث إن اهللا تعاىل ينزل النصر و الصرب و الظفر على 

ملسلمني فيقتل من الروم مقتلة عظيمة حىت خيوض اخليل يف دمائهم و تشتعل احلرب بينهم حىت إن احلديد يقطع ا
بعضه بعضا و إن الرجل من املسلمني ليطعن العلج بالسفود فينفذه و عليه الدرع من احلديد فيقتل املسلمون من 

تعاىل املسلمني و يغضب على الكافرين و ذلك رمحة  املشركني خلقا كثريا حىت ختوض اخليل يف الدماء و بنصر اهللا
من اهللا تعاىل هلم فعصابة من املسلمني يومئذ خري خلق اهللا و املخلصني من عباد اهللا ليس فيهم مارد و ال مارق و ال 

شارد و ال مرتاب و ال منافق مث إن املسلمني يدخلون إىل بالد الروم و يكربون على املدائن و احلصون فتقع 
سوارها بقدرة اهللا فيدخلون املدائن و احلصون و يغنمون األموال و يسبون النساء و األطفال و يكون أيام املهدي أ

أربعني سنة عشر سنني يف املغرب و اثنتا عشرة سنة بالكوفة و اثنتا عشرة باملدينة و ستة مبكة و تكون منيته فجأة 
  لعني و سيأيت من أخبار املهدي ما فيه كفاية إن شاء اهللا تعاىل بينما الناس كذلك إذ تكلم الناس خبروج الدجال ال

ما زال ذلك هجرياه و إهجرياه و إجرياه أي دأبه و عادته و هاجت : ليس له هجري الدأب و العادة يقال : و قوله 
ل أي حتركت ريح محراء أي شديدة امحرت هلا الشجر و انكشفت األرض فظهرت محرهتا و ملا رأى ذلك الرج: 

جاء جميء اخلائف من قرب الساعة و الشرطة هنا بضم الشني أول طائفة من اجليش تقاتل مسوا بذلك لعالمة متيزوا 
هبا و األشراط العالمات و تفىن الشرطة أي تقتل و تفيء ترجع و منه حىت تفيء إىل أمر اهللا و هند تقدم و منه مسي 

الدائرة الدولة تدور على : ائرة و املعىن متقارب قال األزهري النهد هندا لتقدمه الصدر و الدايرة و يروي و الد
ملن الدائرة أي ملن الدولة و على من الدائرة ؟ أي اهلزمية قاله أبو عبيد : األعداد و الدائرة النصر و الظفر يقال 

اس بنون و سني إذ مسعوا بن: و اجلنبات مجع جنبة و هي اجلانب و يروى جبثماهنم أي بأشخاصهم و قوله : اهلروي 



هم أكثر بالثاء املثلثة و يروى بباس بباء واحدة أكرب بباء واحدة أيضا و هو األمر الشديد و هو الصواب لرواية أيب 
داود و إذ مسعوا بأمر هو أكرب من ذلك و الصريخ الصارخ أي املصوت عند األمر اهلائل و يرفضون أي يرمون و 

يسكتشفه و تداعى األمم اجتماعها و دعا بعضها بعضا حىت تصري العرب  يتركون و الطليعة الذي يتطلع األمر و
بني األمم كالقصعة و األكلة و غثاء السيل ما يقذف به على جانب الوادي من احلشيش و النبات و القماش و 

  األغثاء و اهللا أعلم : كذلك الغثاء بالتشديد و اجلمع 

  ارها باب منه و بيان قوله تعاىل حىت تضع احلرب أوز
احلمد هللا يا رسول اهللا ألقى اإلسالم : فتح لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فتح فأتيته فقلت : عن حذيفة قال [ 

إن دون أن تضع احلرب أوزارها خالال : جبرانه و وضعت احلرب أوزارها ؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
موتى و فتح بيت املقدس مث فئتان : ا رسول اهللا فما أوهلا ؟ قال بلى ي: ستا أفال تسألين عنها يا حذيفة ؟ قلت 

دعوامها واحدة يقتل بعضهم بعضا مث يفيض املال حىت يعطى الرجل مائة دينار فيسخطها و موت كقفاص الغنم و 
ون غالم من بين األصفر ينبت يف اليوم كنبات أشهر و يف الشهر كنبات السنة فريغب قومه فيه فيملكونه و يقول

نرجو أن يرد بك علينا ملكنا فيجمع مجعا عظيما مث يسري حىت يكون بني العريش و أنطاكية فأمريكم يومئذ نعم 
ال أرى ذلك و لكن : نقاتلهم حىت حيكم اهللا بيننا و بينهم فيقول : كيف ترون ؟ فيقولون : األمري فيقول ألصحابه 

هم مث يغزوهم و قد أحرزنا ذرارينا و عياالتنا فيسريون حىت ختلي هلم أرضهم و نسري بذرارينا و عيالنا حىت حنرز
ال ينتدب معي إال من باع نفسه اهللا حىت يلقاهم فيلقاهم مث : يأتوا مدينيت هذه و يستمد أهل الشام فيمدونه فيقول 

ألفا ال  يكسر غمده مث يقاتل حىت حيكم اهللا بينهم فينتدبون سبعون ألفا أو يزيدون على ذلك فيقول حسيب سبعون
حتملهم األرض و يف القوم عني العدو فيخربهم بالذي كان فيسري إليهم حىت إذا التقوا سألوه أن خيلي بينهم و بني 

ما أحد أوىل بنصر اهللا و : أتدرون ما يسأل هؤالء ؟ فيقولون : من كان بينهم نسب فيأيت و يدعو أصحابه فيقول 
فيسل اهللا سيفه عليهم فيقتل منهم الثلثان و يفر يف السفن منهم الثلث  امضوا و اكسروا أغمادكم: قتاله منا فيقول 

حىت إذا تراءت هلم جباهلم فبعث اهللا عليهم رحيا فردهتم إىل مراسيهم إىل الشام فأخذوا و ذحبوا عند أرجل سفنهم 
أنعم عن ربيعة بن  رواه إمساعيل بن عياش عن عبد الرمحن بن زياد بن] عند الشاطئ فيومئذ تضع احلرب أوازارها 

سفيان بن ماتع املغافري عن مكحول عن حذيفة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كذا ذكره الفقيه بن برجان 
  يف كتاب اإلرشاد له و منه نقلته و يف إسناده مقال و اهللا أعلم 

  باب ما جاء يف قتال الترك و صفتهم

ال تقوم الساعة حىت تقاتلوا خوزا و : صلى اهللا عليه و سلم قال عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن النيب [ البخاري 
  ] كرمان من األعاجم محر الوجوه فطس األنوف صغار األعني وجوههم اجملان املطرقة نعاهلم الشعر 

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقاتلون بني يدي الساعة قوما : عن أيب هريرة أيضا قال [ و خرج مسلم 
يلبسون الشعر و [ و يف رواية ] لشعر كأن وجوههم اجملان املطرقة محر الوجوه صغار األعني ذلف األنوف نعاهلم ا

  خرجه البخاري و أبو داود و النسائي و ابن ماجه و الترمذي و غريهم ] ميشون يف الشعر 
تقوم الساعة حىت تقاتلوا قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال : عن أيب سعيد اخلدري قال [ و خرجه ابن ماجه 

قوما صغارا األعني عراض الوجوه كأن أعينهم حدق اجلراد و كأن وجوههم اجملان املطرقة ينتعلون الشعور و 



  ] يتخذون الدرق يربطون خيوهلم بالنخيل 
األعني عن عبد اهللا بن بريدة عن أبيه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم يف حديث يقاتلونكم قوم صغارا [ أبو داود 

يعين الترك قال تسوقوهنم ثالث مرات حىت تلحقوهنم جبزيرة العرب فأما يف السياقة األوىل فينجوا منهم من هرب و 
  ] أما يف الثانية فينجو بعضهم و يهلك بعض و أما يف الثالثة فيصطلمون 

  فصل 
ت بطراق و هو اجللد الذي يغشاه شبه اجملان املطرقة اجملان مجع جمن و هو الترس و املطرقة هي اليت قد عولي: قوله 

وجوههم يف عرضها و نتوء وجناهتا بالترس و املطرقة قال معناه اخلطايب و غريه و قيده القاضي عياض رمحه اهللا يف 
  الصواب فيه املطرقة بفتح الطاء و تشديد الراء : كتاب مشارق األنوار له فقال 

احملدث الكبري اللغوي النحوي أبو إسحاق احلمزي بل الصواب فيه  قاله احلافظ أبو اخلطاب بن دحية قال يل شيخنا
املطرقة بسكون الطاء و فتح الراء أي اليت أطرقت بالعقب أي ألبست حىت غلظت و كأهنا ترس على ترس و منه 

  طارقت النعل إذا ركبت جلدا على جلد و خرزته عليه 
و يف الصحاح و اجملان املطرقة اليت : اخلطايب و قال أهل اللغة هذا معىن ما نقلناه عن : قال املؤلف رمحه اهللا تعاىل 

أطرقت اجللد و العصب أي ألبسته و ترس مطرق و : يطرق بعضها على بعض كالنعل املطرقة املخصوفة يقال 
 نعاهلم الشعر أي يصنعون من الشعر حباال و يصنعون منها نعاال كما يصنعون منه ثيابا و يشهد هبذا قوله: قوهلم 

يلبسون الشعر و ميشون يف الشعر هذا ظاهره و حيتمل أن يريد بذلك أن شعورهم كثيفة طويلة فهي إذا أسدلوها 
  كاللباس و ذوائبها لوصوهلا إىل أرجلهم كالنعال و األول أظهر 

ال يكون  إمنا كان نعاهلم من ضفائر الشعر أو من جلود مشعرة ملا يف بالدهم من الثلج العظيم الذي: قال ابن دحية 
يلبسون الشعر فهو إشارة إىل الشرابيش اليت يدار عليها : يف بلد كبالدهم و يكون من جلد الذئب و غريه و قوله 

بالقندس و القندس كلب املاء و هو من ذوات الشعر كاملعز و ذوات الصوف كالضأن و ذوات الوبر اإلبل و قوله 
فيه غلظ و انبطاح و الذلف يف اللغة تأخر األرنبة و قيل  أنف أذلف إذا كان: ذلف األنف أي غالظها يقال : 

تطامن فيها و قيل فطس األنوف كما يف حديث البخاري عن أيب هريرة فاحلديث كالقرآن يفسر بعضه بعضا و 
  يروى دلف األنوف بالدال املهملة و املعجمة أكثر 

صحيح البخاري و مسلم بالزاي و قيده  و خوزا قيدناه يف: قال احلافظ أبو اخلطاب بن دحية رضي اهللا عنه 
اجلرجاين يف خور كورمان بالراء املهملة مضافا إىل كرمان و كذا صوبه الدارقطين بالراء املهملة مع اإلضافة و حكاه 

إن غريه صحف فيه و قال غري الدارقطين إذا أضيف فبالراء املهلمة ال غري و إذا : عن اإلمام أمحد بن حنبل و قال 
  إهنما جنسان : الزاي ال غري و يقال عطفته فب

  باب يف سياقة الترك للمسلمني و سياقة املسلمني هلم

حدثنا عبد اهللا بن بريدة : حدثنا أبو نعيم حدثنا بشر بن املهاجر قال : [ روى اإلمام أمحد بن حنبل يف مسنده قال 
إن أميت يسوقها قوم عراض : يقول  كنت جالسا عند النيب صلى اهللا عليه و سلم فسمعت النيب: عن أبيه قال 

الوجوه صغار األعني كأن وجوههم احلجف ثالث مرات حىت حيلقوهم جبزيرة العرب أما السياقة األوىل فينجو من 
هرب منهم و أما السياقة الثانية فيهلك بعض و ينجو بعض و أما السياقة الثالثة فيصطلمون كلهم من بقي منهم 

أما و الذي نفسي بيده لريبطون خيوهلم إىل سواري مساجد : هم الترك قال : قال  قالوا يا نيب اهللا من هم ؟



و كان بريدة ال يفارقه بعريان أو ثالثة و متاع السفر و األسقية بعد ذلك للهرب مما مسع من رسول : املسلمني قال 
  ] اهللا صلى اهللا عليه و سلم من البالء من الترك 

دحية و هذا سند صحيح أسنده إمام السنة و الصابر على احملنة أبو عبد اهللا أمحد بن قال اإلمام أبو اخلطاب عمر بن 
حنبل الشيباين عن اإلمام العدل اجملمع على ثقته أيب نعيم الفضل بن دكني و بشري بن املهاجر و ثقه رأى أنس بن 

  مالك روى عن مجاعة من األئمة فوثقوه 
حدثنا بشري بن : حدثنا خالد بن حيىي : حدثنا جعفر بن مسافر قال [ قال و خرج أبو داود : قال املؤلف رمحه اهللا 

حدثنا عبد اهللا بن بريدة عن أبيه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم يف حديث يقاتلونكم صفار األعني : مهاجر قال 
ينجو منهم من هرب تسوقوهنم ثالث مرات حىت تلحقوهنم جبزيرة العرب فأما يف السياقة األوىل ف: يعين الترك قال 

  ] و أما الثانية فينجو بعض و يهلك بعض و أما يف الثالثة فيصطلمون 
  فصل 

  : االستئصال و أصله من الصلم و هو القطع اصطملت أذنه إذا استوفيت بالقطع و أنشد الفراء : االصطالم 
  ) مثت اصطمت إىل الصماخ فال قرن و ال أذن ( 

قتاهلم املسملني و قتلهم و قد وقع ذلك على حنو ما أخرب صلى اهللا عليه و  و احلديث األول يدل على خروجهم و
سلم فخرج منهم يف هذا الوقت أهنم ال حيميهم إال اهللا و ال يردهم عن املسلمني إال اهللا حىت كأهنم يأجوج و 

  مأجوج أو مقتدمهم 
ع عشرة و ستمائة جيش من الترك يقال خيرج يف مجادى األوىل سنة سب: قال احلافظ السيد بن دحية رضي اهللا عنه 

له الططر عظم يف قتله اخلطب و اخلطر و قضى له من قتل النفوس املؤمنة الوطر و مل هتتد إىل دفعه باحليل الفطر 
يقتلون من وراء النهر و ما دونه من مجيع البالد بالد خراسان و حمو رسوم ملك بين ساسان و هذا اجليش ممن 

أن اخلالق املصور مها النريان و ملكهم يعرف خبان خاقان و خربوا بيوت مدينة نشاور و يكفر بالرمحن و يرى 
أطلقوا فيها النريان و خار عنهم من أهل خوارزم كل إنسان و مل يبق منهم إال من اختبأ يف املغارات و الكهفان حىت 

من هنر جيحان فغرق فيها مباين الذرا و و صلوا إليها و قتلوا و سبوا و خربوا البنيان أطلقوا املاء على املدينة 
األركان مث صريوا املشهد الرضوي بطوس أرضا بعد أن كانوا و قطعوا ما أمر اهللا عز و جل به أن يوصل من الدين 

بأخسر األديان إىل أن وصلوا بال قهستان فخربوا مدينة الري و قزوين و أهبر و زجنان و مدينة أردبيل و مدينة 
أذربيجان و استأصلوا شأفة من يف هذه البالد من العلماء و األعيان و استباحوا قتل النساء و  مراغي كرسي بالد

ذبح الولدان مث وصلوا إىل العراق الثاين و أعظم مدنه مدينة أصبهان و دور سورها أربعون ألف ذراع يف غاية 
و كف كف الكفر عنهم بأميان اإلميان و  االرتفاع و اإلتقان و أهلها مشتلون بعلم احلديث فحفضهم اهللا هبذا الشأن

أنزل عليهم مواد التأييد و اإلحسان فتلقوهم بصدور هي يف احلقيقة صدور الشجعان و حققوا اخلرب بأهنا بلد 
الفرسان و اجتمع فيها مائة ألف إنسان و خرجوا إليهم كأسد و لكن غاباهتا عوامل اخلرصان و قد لبسوا البيضا 

يهم دروع فضفاضة يف صفاء الغدران و هيئات للمجاهدين درجات اجلنان و أعدت كثغور األقحوان و عل
للكافرين دركات النريان و برز إىل الططر القتل يف مضاجعهم و ساقهم القدر احملتوم إىل مصارعهم فمرقوا عن 

  : أصبهان مروق السهم من الرمي و أنشدوا 
  ) إىل الوادي فطم على القرى ( 

لشيطان يوم بدر له خصاص و رأوا أهنم إن وقفوا مل ميكن هلم من اهلالك حماص و واصلوا السري ففروا منهم فرار ا



بالسرى و هدوا من مهدان الوهاد و الذرى بعد أن قامت احلرب على ساق و األرواح يف مساق من ذبح مثله و 
ما فيه من اجلنات و  ضرب األعناق و صعدوا جبل أوزند فقتلوا من فيه من مجوع صلحاء املسلمني و خربوا

البساتني و انتهكوا منهم و من نسائهم حرمات الدين و كانت استطالتهم على مقدار ثلثي بالد املشرق األعلى و 
قتلوا فيها من اخلالئق ما ال حيصى و قتلوا يف العراق الثاين عدة تقرب أن يستقصى و ربطوا خيوهلم يف سواري 

ث املنذر خلروجهم الشارح اجلامع و أوغلوا يف بالد املشرق أي إيغال و قادوا املساجد و اجلوامع كما جاء يف احلدي
و قطع السبل و أخافوها و جاسوا خالل الديار و طافوها و : اجليوش إليها مقادة أيب رغال يف كالم له إىل أن قال 

يف رقاب أهلها و أطلقوا مألوا قلوب املؤمنني رعبا و سحبوا ذيل الغلبة على تلك البالد سحبا و حكموا سيوفهم 
يد التخريب يف وعرها و سهلها و ال شك أهنم هم املنذر هبم يف احلديث و أن هلم ثالث خرجات يصطلمون يف 

  اآلخرة منها 
فقد كملت حبمد اهللا خرجاهتم و مل يبق إال قتلهم و قتاهلم فخرجوا على العراق األول و : قال املؤلف رمحه اهللا 
خرجوا يف هذا الوقت على العراق الثالث بغداد و ما اتصل هبا من البالد و قتلوا مجيع من كان الثاين كما ذكرناه و 

فيها من امللوك و العلماء و الفضالء و العباد و حصروا ميا فارقني و استباحوا مجيع من فيها من امللوك و املسلمني و 
فيها إىل أن تركوها خالية يبابا مث أوغلوا إىل أن عربوا الفرات إىل أن وصلوا إىل مدينة حلب فخربوها و قتلوا من 

ملكوا مجيع الشام يف مدة يسرية من األيام و فلقوا بسيوفهم الرؤوس و اهلام و دخل رعبهم الديار املصرية و مل يبق 
عسكر إال احلوق بالدار األخروية فخرج إليهم من مصر امللك املظفر امللقب بقطز رضي اهللا عنه جبميع من معه من امل

و قد بلغت احلناجر القلوب و األنفس بعزمية صادقة و نية خالصة إىل أن التقى بعني جالوت فكان له عليهم من 
النصر و الظفر كما كان لطالوت فقتل منهم مجع كثري و عدد غزير و اجنلوا عن الشام من ساعتهم و رجع مجيعه 

مل بشاهدوه منذ زمان و ال حني و راحوا خائبني خاسرين  كما كان إىل اإلسالم و عربوا الفرات منهزمني و رأوا ما
  مدحورين أذالء صاغرين 

  باب منه و ما جاء يف ذكر البصرة و األيلة و بغداد و اإلسكندرية

عن عبد الرمحن بن أيب بكرة قال [ حدثنا احلشرج بن نباتة الكويف حدثنا سعيد بن جيهان : أبو داود الطيالسي قال 
لتنزلن طائفة من أميت أرضا يقال هلا البصرة و يكثر هبا عددهم و حنلهم مث : صلى اهللا عليه و سلم قال رسول اهللا : 

جييء قوم من بين قنطورا عراض الوجوه صغار األعني حىت ينزلوا على جسر هلم يقال له دجلة فيتفرق املسلمون 
فرقة فتأخذ على أنفسها و كفرت و هذه و أما فرقة فتأخذ بأذناب اإلبل فتلحق البادية فهلكت و أما : ثالث فرق 

  ] تلك سواء و أما فرقة فيجعلون عياالهتم خلف ظهورهم و يقاتلون فقتالهم شهداء و يفتح اهللا على بقيتهم 
حدثنا عبد الصمد بن : حدثنا حممد بن حيىي بن فارس قال : [ و خرجه أبو داود السختياين يف سننه مبعناه فقال 

مسعت أيب حيدث أن رسول اهللا صلى : حدثنا مسلم بن أيب بكرة قال : ثين سعيد بن جيهان حد: عبد الوارث قال 
ينزل ناس من أميت بغائط يسمونه البصرة عند هنر يقال له دجلة يكون عليه جسر يكثر أهلها : اهللا عليه و سلم قال 

مصار املسلمني فإذ كان آخر و يكون من أ: و تكون من أمصار املهاجرين قال ابن حيىي و هو حممد قال معمر 
فرقة : الزمان جاء بنو قنطورا عراض الوجوه صغار األعني حىت ينزلوا على شط النهر فيتفرق أهلها ثالث فرق 

تأخذ أذناب البقر و الربية و هلكوا و فرقة يأخذون ألنفسهم و كفروا و فرقة جيعلون ذريتهم خلف ظهورهم و 
  ] يقاتلون و هم الشهداء 



انطلقنا : مسعت أيب يقول : حدثين إبراهيم بن صاحل بن درهم قال : حدثنا حممد بن املثىن قال [ و : اود قال أبو د
من يضمن يل منكم أن يصلي يف : نعم قال : إىل جنبكم قرية يقال هلا األيلة قلنا : حاجني فإذا رجل فقال لنا 

إن اهللا بيعث من مسجد العشار يوم القيامة : قول مسجد العشار ركعتني أو أربعا و يقول أليب هريرة مسعت خليلي ي
  ] شهداء ال يقوم مع شهداء بدر غريهم 

حدثنا أمحد بن حممد بن موسى [ ذكر اخلطيب أبو بكر بن أمحد بن ثابت يف تاريخ بغداد أنبأنا أبو القاسم األزهري 
سفيان الثوري عن أيب إسحاق  ذكر يف إسناد شديد الضعف عن: حدثنا أمحد بن جعفر بن املنادين قال : قال 

تبىن مدينة بني : الشيباين عن أيب قيس عن علي رضي اهللا عنه أنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 
الفرات و دجلة يكون فيها شر ملك بين العباس و هي الزوراء يكون فيها حرب مقطعة تسىب فيها النساء و يذبح 

قد مساها رسول اهللا صلى : قال أبو قيس فقيل لعلي رضي اهللا عنه يا أمري املؤمنني ] م فيها الرجال كما تذبح الغن
  ألن احلرب تزور يف جوانبها حىت تطبقها : اهللا عليه و سلم الزوراء فقال 

} عسق * حم { و قال أرطأة بن املنذر قال رجل البن عباس و عنده حذيفة بن اليمان أخربين عن تفسريقوله تعاىل 
أنا أنبأك هبا قد عرفت مل تركها نزلت يف رجل من أهل بيته يقال له عبد : ض عنه حىت أعاد ثالثا فقال حذيفة فأعر

اإلله أو عبد اهللا ينزل على هنر من أهنار املشرق يبين عليه مدينتني بشق النهر بينهما شقا فإذا أراد اهللا زوال ملكهم 
ال فتصبح سوداء مظلمة فتحترق كلها كأهنا مل تكن يف مكاهنا فتصبح و انقطاع دولتهم بعث اهللا على إحداها نارا لي

صاحبتها متعجبة كيف قلبت فما هو إال بياض يومها حىت جيتمع فيها كل جبار عنيد مث خيسف اهللا هبا و هبم مجيعا 
ون أي عزمية من عزمات اهللا و فتنة و قضاء حم أي حم ما هم كائن ع عدال منه س سيك} عسق * حم { فذلك 

  ق واقع يف هاتني املدينتني 
تبىن : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول : روى جرير بن عبد اهللا البجلي قال [ و نظري هذا التفسري ما 

مدينة بني دجلة و دجيل و قطربل و الفرات جيتمع فيها جبابرة األرض جتيء إليها اخلزائن خيسف هبا و يف رواية 
بغري ] حم عسق [ و قرأ ابن عباس ] رع ذهابا يف األرض من الوتد اجليد يف األرض الرخوة خيسف بأهلها فلهي أس

  عني و كذلك هو يف مصحف عبد اهللا بن مسعود حكاه الطربي و قال العباس و كان علي يعرف الفنت هبا 
ية عرفت الكآبة يف وجهه ذكر القشريي و الثعليب يف تفسريمها أن النيب صلى اهللا عليه و سلم ملا نزلت هذه اآل[ و 

أخربت بباليا تصيب أميت من خسف و قذف و نار حتشرهم و ريح : ما أحزنك ؟ قال : فقيل له يا رسول اهللا 
  لفظ الثعليب ] تقذفهم يف البحر و آيات متتابعات بنزول عيسى و خروج الدجال 

لسالم عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و علي عليه ا[ و قد روي حديث الزوراء حممد بن زكريا الغاليب و أسند عن 
و حممد بن زكريا قال ] أما هالكها على يد السفياين كأين هبا و اهللا قد صارت خاوية على عروشها : سلم و قال 

  الدارقطين كان يضع احلديث على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
إن الناس قد فزعوا فأمر بسالحه و : كندرية و ذكر ابن وهب عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص أنه قيل له باالس

قلنا : انزعوا عن فرسي قال : سفن تراءت من ناحية قربس قال : فرسه فجاءه رجل فقال من أين هذا الفزع ؟ قال 
ليس هذا مبلحمة اإلسكندرية إمنا يأتون من ناحية املغرب من حنو أنطابلس : اصلحك اهللا إن الناس قد ركبوا فقال 

  مث مائة حىت عدد تسعمائة  فيأيت مائة
إين : و خرج الوائلي أبو نصر يف كتاب اإلبانة من حديث رشدين بن سعد عن عقيل عن الزهري عن كعب قال 

ألجد يف كتاب اهللا املنزل على موسى بن عمران أن لإلسكندرية شهداء يستشهدون يف بطحائها خري من مضى و 



  هبم شهداء بدر خريمن بقى و هم الذين يباهي اهللا عز و جل 
  فصل 
اجملان يفتح اجليم مجع جمن بكري امليم و هو الترس و املطرقة هي اليت قد عدلت بطراق و هو اجللد الذي : قوله 

يغشاه شبه وجوههم يف عرضها و نتوء وجناهتا بالترسة و املطرقة و يف الصحاح و اجملان املطرقة اليت يطرق بعضها 
نعاهلم : أطرقت باجللد و العصب أي لبست و ترس مطرق و قوله : فة و يقال على بعض كالنعل املطرقة املخصو

الشعر أي يصنعون من الشعر حباال و يصنعون منها نعاال كما يصنعون منه ثياهبم و يشهد هلذا قوله يلبسون الشعر 
كاللباس و و ميشون يف الشعر هذا ظاهره و حيتمل أن يريد بذلك أن شعورهم كثيفة طويلة فهي إذ أسدلوها 

أنف إذا : ذلف األنف أي غالظها يقال : ذوائبها لوصوهلا إىل أرجلهم كالنعال و األول أظهر و اهللا أعلم و قوله 
  االستئصال و أصله من الصلم و هو القطع : كان فيه غلظ و انبطاح و أنوف ذلف و االصطالم 

ة و هبا مسيت البصرة و بنوا قنطورا هم الترك يقال بغائط الغائط املطمئن من األرض و البصرة احلجارة الرخو: قوله 
هم من ولد يافث و هم : إن قنطورا جارية كانت إلبراهيم عليه السالم ولدت له أوالدا من نسلهم الترك و قيل 

أجناس كثرية فمنهم أصحاب مدن و حصون و منهم قوم يف رؤوس اجلبال و الرباري و الشعاب ليس هلم عمل غري 
يصد منهم ودج دابته فشوى الدم يف مصران فأكله و هم يأكلون الرخم و الغربان و غريمها و ليس  الصيد ومن مل

هلم دين و منهم من كان على دين اجملوسية و منهم من هتود و ملكهم الذي يقال له خاقان يلبس احلرير و تاج 
  الذهب و حيتجب كثريا و فيهم بأس شديد و فيهم سحر و أكثرهم جموس 

  الترك بنو عم يأجوج وز مأجوج يعين أهنم كلهم من ولد يافث : هب بن منبه و قال و
إهنم من بقايا قوم تبع و اهللا أعلم ذكره أبو عمر : إن أصل الترك أو بعضهم من اليمن من محري و قيل فيهم : و قيل 

  بن عبد الرب يف كتاب اإلبانة 
  باب 

يوشك أن ميأل اهللا أيديكم : اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال عن مسرة بن جندب أن رسول [ ذكر أبو نعيم احلافظ 
غريب من حديث يونس تفرد به عنه ] مالك العجم مث جيعلهم أسدا ال يفرون فيقتلون مقاتلكم و يأكلون فيئكم 

  محاد 

  باب ما جاء يف فضل الشام و أنه معقل من املالحم

بينما أنا نائم إذ رأيت عمود الكتاب احتمل :  عليه و سلم قال رسول اهللا صلى اهللا: عن أيب الدرداء قال [ البزار 
] من حتت رأسي فظننت أنه مذهوب به فأتبعته بصري فعمد به إىل الشام أال و إن اإلميان حني تقع الفنت بالشام 

ذه هذا حديث صحيح و لعل ه: خرجه أبو بكر أمحد بن سلمان النجار و قال عود اإلسالم قال أبو حممد عبد احلق 
  الفنت هي اليت تكون عند خروج الدجال و اهللا و رسوله أعلم 

و خرجه احلافظ أبو حممد عبد الغين بن سعيد من حديث احلكم بن عبد اهللا بن خطاف األزدري و هو : قلت 
هب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من نومه : عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي اهللا عنها قالت [ متروك 
سل عمود اإلسالم من حتت رأسي مث رميت بصري فإذا : مالك بأيب أنت و أمي ؟ قال : و هو يرجع فقلت  مذعورا

هو قد غرز يف وسط الشام فقيل يل يا حممد إن اهللا اختار لك الشام و جعلها لك عزا و حمشرا و منعة و ذكر أن 
هللا به شرا أخرج سهما من كنانته فهي معلقة من أراد اهللا به خريا أسكنه الشام و أعطاه نصيبه منها و من أراد ا



  ] وسط الشام فرماه به فلم يسلم دنيا و ال أخرى 
أنت صفويت من أرضي : حدثين من أثق به أن اهللا عز و جل قال للشام : و روي عن عبد امللك بن حبيب أن قال 

 عليه و من دخلك رغبة و بالدي ليسكنك خرييت من خلقي و إليك احملشر من خرج منك رغبة عنك فبسخط مين
  فيك فربضى مين دخلك 

فسطاط املسلمني يوم امللحمة بالغوطة إىل : عن أيب الدرداء أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال [ أبو داود 
  ] جانب مدينة يقال هلا دمشق من خري مدائن الشام 

معقل املسلمني من : صلى اهللا عليه و سلم  قال رسول اهللا: عن أيب الزاهرية قال [ و ذكر أبو بكر بن أيب شيبة 
  ] املالحم دمشق و معقلهم من الرجال بيت املقدس و معقلهم من يأجوج و مأجوج الطور 

  هذا صحيح ثبت معناه مرفوعا يف غري ما حديث وسيأيت : قلت 

  باب ما جاء أن املالحم إذا وقعت بعث اهللا جيشا يؤيد به الدين

إذا وقعت املالحم بعث اهللا جيشا من املوايل : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : قال عن أيب هريرة [ ابن ماجه 
  ] هم أكرم العرب فرسانا و أجوده سالحا يؤيد اهللا هبم الدين 

  باب ما جاء يف املدينة و مكة و خراهبما

] بلغ املساكن أهاب أو يهاب ت: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال [ مسلم 
  قلت لسهيل فكم ذاك من املدينة ؟ قال كذا و كذا ميال : قال زهري 
يوشك املسلمون أن حياصروا إىل املدينة حىت : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن ابن عمر قال [ أبو داود 

  و سالح قريب من خيرب : قال الزهري ] يكون أبعد مساحلهم سالح 
املطالع و يقال القوم مستعد هبم يف املراصد و يرتبون لذلك و مسوا بذلك حلملهم السالح و قال : املساحل :  قلت

  : و املسلحة كالثغر و املرقب و يف احلديث كان أدىن مساحل فارس إىل العرب العذيب قال بشر : اجلوهري 
  ) أضر هبا املساحل و الفرار ... بكل قياد مسنفة عنود ( 

أسنف الفرس أي تقدم اخليل فإذا مسعت يف الشعر مسنفة : املتقدم يقال : حبل تقاد به الدابة و املسنف : د القيا
من عند الطريق يعند بالضم عنودا أي : بكسر النون فهي من هذا و هي الفرس اليت تتقدم اخليل يف سريها و العنود 

} إنه كان آلياتنا عنيدا { : اجلمع عند و منه قوله تعاىل  عدل فهم عنود و العنود أيضا من النوق اليت ترعى ناحية و
  أي جمانيا للحق معاندا له معرضا عنه يقال عند الرجل إذا عتا و جاوز قدره 

تتركون املدينة على خري ما كانت ال يغشاها : عن أيب هريرة مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول [ مسلم 
باع و الطري مث خيرج راعيان من مزينة يريدان املدينة ينعقان بغنمهما فيجدان و حشا حىت إال العوايف يريد عوايف الس

  ] إذا بلغ ثانية الوداع خرا على و جهيهما 
ليتركنها أهلها على خري ما كانت مذللة للعوايف يعين : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم للمدينة : و عنه قال [ 

أخربين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مبا هو كائن إىل يوم القيامة فما منه : حذيفة قال [ و عن ] السباع و الطري 
  ] شيء إال قد سألته إال أين مل أسأله ما خيرج أهل املدينة من املدينة 

ليخرجن أهل : و ذكر أبو زيد عمر بن شبه يف كتاب املدينة على ساكنها الصالة و السالم عن أيب هريرة قال 



  أمراء السوء : نة خري ما كانت نصفها زهو و نصفها رطب قيل و من خيرجهم منها يا أبا هريرة ؟ قال املدي
حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا ابن هليعة عن أيب الزبري عن جابر أنه مسع : و حدثنا سليمان بن أمحد قال [ قال أبوزيد 

خيرج أهل املدينة : اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول  عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه على املنرب يقول إنه مسع رسول
  ] منها مث يعودون إليها إليها فيعمروهنا حىت متتلىء مث خيرجون منها فال يعودون إليها أبدا 

ليخرجن أهل املدينة مث ليعودون إليها مث : عن أيب سعيد اخلدري أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال [ و خرج 
  ]  ال يعودون إليها أبدا و ليدعنها و هي خري ما تكون مونقة قبل فمن يأكلها ؟ قال الطري و السباع ليخرجن منها مث

و الذي نفسي بيده لتكونن باملدينة ملحمة يقال هلا احلالقة ال أقول : و خرج عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال 
  در بريد حالقة الشعر و لكن حالقة الدين فاخرجوا من املدينة و لو على ق

عن [ لتخربن املدينة و البنود قائمة البنود مجع بند و هو العلم الكبري قاله يف النهاية قال مسلم : و عن الشيباين قال 
عن عباس [ البخاري ] خيرب الكعبة ذو السويقتني رجل من احلبشة : أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  تباعد ما بني الفخذين : الفحج ] كأين به أسود أفحج يقلعها حجرا حجرا  :عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 
كأين حببشي أفحج الساقني أزرق العينني أفطس األنف : حذيفة الطويل عنه صلى اهللا عليه و سلم [ و يف حديث 

ذكره أبو الفرج بن ] كبري البطن و أصحابه ينقضوهنا حجرا حجرا و يتناولنها حىت يرموا هبا إىل البحر يعين الكعبة 
اجلوزي و هو حديث فيه طول و قال أبو عبيدة القاسم بن سالم يف حديث علي عليه السالم استكثروا من الطواف 

  هبذا البيت قبل أن حيال بينكم و بينه فكأين برجل من احلبشة أصعل أصمع أمحش الساقني قاعد عليها و هي هتدم 
حسان عن حفصة عن أيب العالية عن علي قال األصمعي قوله أصعل حدثنا يزيد بن هارون عن هشام بن : قال 

هكذا يروى فأما كالم العرب فهو صعل بغري ألف و هو الصغري الرأس احلبشة كلهم قال و األصمع الصغري األذن 
  يقال منه رجل أصمع و امرأة صمعاء و كذلك غري الناس 

يه و سلم يبايع لرجل بني الركن و املقام و أول من يستحل عن أيب هريرة النيب صلى اهللا عل[ أبو داود الطيالسي 
هذا البيت أهله فإذا استحلوه فال تسأل عن هلكة العرب مث جتيء احلبشة فيخربونه خراب ال يعمر بعده أبدا و هم 

ا ذكر احلليمي فيما ذكر أنه يكون يف زمن عيسى عليه السالم و أن الصريخ يأتيه بأن ذ] الذين يستخرجون كنزه 
  السويقتني احلبشي قد سار إىل البيت هلدمه فيبعث إليه عيسى عليه السالم طائفة من الناس ما بني الثمان إىل التسع 

ال تغرب الشمس يوما إال ويطوف هبذا البيت رجل من : و ذكر أبو حامد يف كتاب مناسك احلج له و غريه و يقال 
د من األوتاد و إذا انقطع ذلك كان سبب رفعه من األرض األبدل و ال يطلع الفجر من ليلة إال طاف به و اح

فيصبح الناس و قد رفعت الكعبة ليس فيها أثر و هذا إذا أتى عليها سبع سنني مل حيجها أحد مث يرتفع القرآن من 
املصاحف فيتصبح الناس فإذا الورق أبيض يلوح ليس فيه حرف مث ينسخ القرآن من القلوب فال يذكر منه كلمة 

مث ترجع الناس إىل األشعار و األغاين و أخبار اجلاهلية مث خيرج الدجال و ينزل عيسى بن مرمي عليه السالم  واحدة
فيقتل الدجال و الساعة عند ذلك مبنزلة احلامل املقرب تتوقع والدهتا و يف اخلرب استكثروا من الطواف هبذا البيت 

  قبل أن يرفع فقد هدم مرتني و يرفع يف الثالثة 
إن خرابه يكون بعد رفع القرآن من صدور الناس و من املصاحف و ذلك بعد موت : املؤلف رمحه اهللا و قيل قال 

  عيسى عليه السالم و هو الصحيح يف ذلك على ما يأيت بيانه 
يأيت على [ ثبت يف الصحيح الدعاء للمدينة و احلث على سكناها فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : فصل 
من يدعو الرجل ابن عمه و قريبه هلم إىل الرخاء هلم إىل الرخاء و املدينة خري هلم كانوا يعلمون و الذي الناس ز



بيده ال خيرج أحد منهم رغبة عنها إال أخلف اهللا فيها خريا منه إال أن املدينة كالكري خترج اخلبث ال تقوم الساعة 
  رواه أبو هريرة و خرجه مسلم ] حىت تنفي املدينة شرارها كما ينفي الكري خبث احلديد 

من أراد أهل املدينة بسوء أذابه اهللا : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن سعيد بن أيب وقاص قال [ خرج 
  ] كما يذوب امللح يف املاء 

و ليس و حنوه عن أيب هريرة رضي اهللا عنه و مثل هذا كثري و هو خالف ما تقدم و إذا كان هذا فظاهره التعارض 
سفيان بن [ كذلك فإن احلض على سكناها رمبا كان عند فتح األمصار و وجود اخلريات هبا كما جاء يف حديث 

تفتح اليمن فيأيت قوم يعيشون فيتحملون بأهليهم و : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول : أيب زهري قال 
ح الشام فيأيت قوم يعيشون فيتحملون بأهليهم و من أطاعهم و من أطاعهم و املدينة خري هلم لو كانوا يعلمون مث تفت

املدينة خري هلم لو كانوا يعملون مث تفتح العراق فيأيت قوم يعيشون فيتحملون بأهليهم و من أطاعهم و املدينة خري 
انتقال رواه األئمة و اللفظ ملسلم فحض صلى اهللا عليه و سلم على سكناها حني أخرب ب] هلم لو كانوا يعلمون 

الناس عنها عند فتح األمصار ألهنا مستقر الوحي و فيها جماورته ففي حياته صحبته و رؤية و جهه الكرمي و بعد و 
ال يصرب أحد على ألوائها و شدهتا إال كنت : [ فاته جماورة حدثه الشريف و مشاهدة آثاره العظيمة و هلذا قال 

ن استطاع أن ميوت باملدينة فليمت هبا فإين أشفع ملن مات هبا مث م: [ و قال ] شفيعا أو شهيدا له يوم القيامة 
  ] إذاتغريت األحوال و اعتورهتا الفنت و األهوال كان اخلروج منها غري قادح و االنتقال منها حسنا غري قادح 

  : فصل 
ال خيرج أحد [ آلخر فذلك حممول على زمانه و حياته كما يف احلديث ا] من أراد أهل املدينة بسوء : [ و أما قوله 

و قد خرج منها بعد موته صلى اهللا عليه و سلم من الصحابة من مل ] منهم رغبة عنها إال أخلف اهللا فيها خريا منه 
يعوضها اهللا خريا منه فدل على أن ذلك حممول على حياته فإن اهللا تعاىل كان يعوض أبدا رسوله صلى اهللا عليه و 

أذابه اهللا كناية عن إهالكه يف الدنيا قبل موته و قد : ضح و حيتمل أن يكون قوله سلم خريا ممن رغب عنه و هذا وا
فعل اهللا ذلك مبن غزاها و قاتل أهلها كمسلم بن عقبة إذ أهلكه اهللا عند مصرفه عنها إىل مكة لقتال عبد اهللا بن 

  الزبري باله اهللا باملاء األصفر يف بطنه فمات بقديد بعد الوقعة بثالث 
الطربي مات هبرشي و ذلك بعد الوقعةبيثالث ليال و هرشي جبل من بالد هتامة على طريق الشام و املدينة و قال 

قريب من اجلحفة و كإهالك يزيد بن معاوية إثر إغرائه أهل املدينة حرم النيب املختار و قتله هبا بقايا املهاجرين و 
الثة أشهر و ألنه تويف بالذحبة و ذات اجلنب يف نصف األنصار فمات بعد هذه الوقعة و إحراق الكعبة بأقل من ث

صلى عليه ابنه : ربيع األول حبوارين من قرى محص و محل إىل دمشق و صلى عليه ابنه خالد و قال املسعودي 
معاوية و دفن يف مقربة باب الصغري و قد بلغ سبعا و ثالثني سنة فكانت واليته ثالث سنني و مثانية أشهر و اثين 

  ما عشر يو
  : فصل 

حدثنا املخاطب فمرداه غري املخاطبني لكن نوعهم من أهل املدينة أو نسلهم و على ] تتركون املدينة : [ و أما قوله 
خري ما كانت عليه فيما قبل و قد و جد هذا الذي قاله النيب صلى اهللا عليه و سلم و ذلك أهنا صارت بعده صلى 

و مقصد الناس و ملجأهم معلقهم حىت تنافس الناس فيها و توسعوا يف  اهللا عليه و سلم معدن اخلالفة و موضعها
خططها و غرسوا و سكنوا منها ما مل يسكن قبل و بنوا فيها و سيدوا حىت بلغت املساكن أهاب فلما انتهت حاهلا 

ها و ارحتلوا كماال و حسنا تناقص أمرها إىل أن أقفرت جهاهتا بتغلب األعراب عليها و توايل الفنت فيها فخاف أهل



عنها و صارت اخلالفة بالشام و وجه يزيد بن معاوية مسلم بن عقبة املزي يف جيش عظيم من أهل الشام فنزل 
باملدينة فقاتل أهلها فهزمهم و قتلهم حبرة املدينة قتال ذريعا و استباح املدينة ثالثة أيام فسميت و قعة احلرة لذلك و 

  : فيه يقول الشاعر 
  ) فإنا على اإلسالم أول من قتل ... يوم حرة واقم فإن تقتلونا ( 

و كانت وقعة احلرة يوم األربعاء لليلتني بقيتا لذي احلجة سنة ثالث و ثالثني و يقال هلا حرة زهرة و كانت الوقعة 
مبوضع يعرف بواقم على ميل من مسجد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقتل بقايا املهاجرين و األنصار و خيار 

التابعني و هم ألف و سبع مائة و قتل من أخالط الناس عشرة آالف سوى النساء و الصبيان و قتل هبا من محلة 
  القرآن سبعمائة رجل من قريش و سبعة و تسعون قتلوا جهرا ظلما يف احلرب و صربا 

هللا صلى اهللا عليه و سلم و و قال اإلمام احلافظ أبو حممد بن حزم يف املرتبة الرابعة و جالت اخليل يف مسجد رسول ا
بالت وراثت بني القرب و املنرب أدام اهللا تشريفها و أكره الناس على أن يبايعوا ليزيد على أهنم عبيد له إن شاء باع و 

  إن شاء أعتق و ذكر له يزيد بن عبد اهللا بن زمعة البيعة على حكم القرآن و السنة فأمر بقتله فضربت عنقه صربا 
ون أهنا خلت من أهلها و بقيت مثارها لعوايف الطري و السباع كما قال صلى اهللا عليه و سلم مث و ذكر األخباري

  تراجع الناس إليها و يف حال خلوها غدت الكالب على سواري املسجد و اهللا أعلم 
املدينة أمر ليغشني أهل : حدثنا صفوان عن شريح بن عبيد أنه قرأ كتابا بالكعبة : و ذكر أبو زيد عمر بن شبة قال 

يفزعهم أمر يفزعهم حىت يتركوها و هي مذللة و حىت تبول السنانري على قطائف اخلز ما يروعها شيء و حىت خترق 
الثعالب يف أسواقها ما يروعها شيء و أما قوله يف الراعيني حىت إذا بلغا ثنية املداع خرا على وجهيهما فقيل سقطا 

  ميتني 
آخر : يف آخر الزمان و عند انقراض الدنيا بدليل ما قال البخاري يف هذا احلديث  و هذا إمنا يكون: قال علماؤنا 

معناه آخر من ميوت فيحشر ألن احلشر بعد املوت و حيتمل أن يتأخر حشرها : من حيشر راعيان من مزينة قيل 
نعقان بغنمهما يعين و قوله الراعيني ي: لتأخر موهتما قال الداودي أبو جعفر أمحد بن نصر يف شرح البخاري له 

  يطلبان الكأل 
  و حشا يعين خالية و قوله ثنية الوداع يعين موضعا قريبا من املدينة مما يلي مكة : و قوله 
  خرا على و جهيهما يعين أخذهتما الصعقة حني النفخة األوىل و هو املوت : و قوله 
من يبعث منها ليس أن بعض الناس خيرج بعد بعض آخر من حيشر يعين أهنما بأقصى املدينة فيكونان يف أثر : و قوله 

  } إن كانت إال صيحة واحدة فإذا هم مجيع لدينا حمضرون { : من األجداث إال بالشيء املتقارب يقول اهللا تعاىل 
يصعق الناس فأكون أول من تنشق عنه األرض فإذا موسى آخذ بقائمة من [ و قوله النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  ] فال أدري أفاق قبلي أو كان من الذين استثىن اهللا قوائم العرش 
و حيتمل أن يكون معناه آخر من حيشر إىل املدينة أي يساق إليها كما يف كتاب : و قال شيخنا أبو العباس القرطيب 

  مسلم رمحه اهللا تعاىل 
آخر الناس حيشر : و قد ذكر ابن شبة خالف هذا كله فذكر عن حذيفة بن أسيد قال : قال املؤلف رمحه اهللا 

قد فقدنا الناس منذ حني انطلق بنا إىل شخص بين فالن : رجالن من مزينة يفقدان الناس فيقول أحدمها لصاحبه 
انطلق بنا إىل : انطلق بنا إىل املدينة فينطلقان فال جيدان هبا أحدا مث يقول : فينطلقان فال جيدان هبا أحدا مث يقول 

  طلقان فال يريان إال السباع و الثعالب فيوجهان حنو البيت احلرام منازل قريش ببقيع الغرقد فين



أين الناس : آخر من حيشر رجالن رجل من جهينة و آخر من مزينة فيقوالن : [ و قد ذكر عن أيب هريرة قال 
  ] س فيأتيان املدينة فال يريان إال الثعلب فينزل إليهما ملكان فيسحباهنما على وجهيهما حىت يلحقامها بالنا

  : فصل 
يبايع لرجل بني الركن و املقام فهو املهدي الذي خيرج يف آخر الزمان على : و أما قوله يف حديث أيب هريرة 

  مانذكره أيضا ميلك الدنيا كلها و اهللا أعلم 
منروذ مؤمنان و كافران فاملؤمنان سليمان بن داود و اإلسكندر و الكافران : فروي أن مجيع ملوك الدنيا كلها أربعة 

  و خبت نصر و سيملكها من هذه األمة خامس و هو املهدي 
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  التذكرة: كتاب        
بن فرح األنصاري اخلزرجي مشس الدين القرطيب: املؤلف         بن أيب بكر  بن أمحد  د اهللا حممد  بو عب  أ

  باب ـ يف اخلليفة الكائن يف آخر الزمان املسمى باملهدي و عالمة خروجه

ال يوشك أهل الع: كنا جلوسا عند جابر بن عبد اهللا فقال : مسلم عن أيب نضرية قال  راق أن ال جييء قفيز و 
يوشك أهل الشام أن ال جييء دينار و ال مدى : من قبل العجم مينعون ذلك مث قال : من أين ؟ قال : درهم قلنا 

: [ قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : قلنا من أين لك ذلك ؟ قال من قبل الروم مث سكت هنيهة مث قال 
ال يعده عدا يكون يف آخر الزمان خليفة حيثى امل قيل أليب نضرة و أيب العالء تريان أنه عمر بن عبد ] ال حثيا و 

  ال : العزيز قاال 
سلم عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال [ أبو داود  يكون اختالف : عن أم سلمة زوج النيب صلى اهللا عليه و 

أهل مكة فيخرجونه و هو كاره  عند موت خليفة فيخرج رجل من أهل املدينة هاربا إىل مكة فيأتيه ناس من
فيبايعونه بني الركن و املقام و يبعث إليه بعث من الشام فيخسف هبم البيداء بني مكة و املدينة فإذا رأى الناس 
ذلك أتاه أبدال أهل الشام و عصائب العراق فيبايعونه مث ينشر رجل من قريش أخواله كلب فيبعث إليهم بعثا 

لب و اخليبة ملن مل يشهد غنيمة كلب فيغتم املال و يعمل يف الناس بسنة نبيهم فيظهرون عليهم و ذلك بعث ك
سلم و يلقى اإلسالم جبرانه إىل األرض فيلبث سبع سنني مث يتوىف و يصلي عليه املسلمون    ] صلى اهللا عليه و 

و املهزم عن أيب حدثنا أب: حدثنا محاد بن مسلمة قال : حدثنا موسى بن إمساعيل قال : و ذكر ابن شبة فقال 
جييء جيش من قبل الشام حىت يدخل املدينة فيقتل املقاتلة و يبقر بطون النساء و يقولون للحبلى : هريرة قال 

يف البطن اقتلوا صبابة السوء فإذا علوا البيداء من ذي اخلليفة خسف هبم فال يدرك أسفلهم أعالهم وال أعالهم 
  ابن دجلة قلناهم فلم يكونوا هم فلما جاء جيش : أسفلهم قال أبو املهزم 

حدثنا أبو ضمرة الليثي عن عبد الرمحن بن احلرب بن عبيد عن هالل بن : حدثنا حممد بن حيىي قال : قال 
جتهز يا هالل قال فخرجنا حىت إذا كنا بالعقيق ببطن املسيل دون : قال كعب األحبار : طلحة الفهري قال 

: هالل إين أجد صفة الشجرة يف كتاب اهللا قلت هذه الشجرة قال  الشجرة و الشجرة يومئذ قائمة قال يا
إين أجد صفة البيداء قلت أنت : فنزلنا فصلينا حتتها مث ركبنا حىت إذا استوينا على ظهر البيداء قال يا هالل 

رهم و الذي نفسي بيده إن يف كتاب اهللا جيشا يؤمون البيت احلرام فإذا استووا عليها نادى آخ: عليها قال 
أوهلم ارفقوا فخسف هبم و بأمتعتهم و أمواهلم و ذرياهتم إىل يوم القيامة مث خرجنا حىت إذا اهنبطت رواحلنا أدىن 

و حدثنا أمحد بن عيسى : إين أجد سفة الروحاء قال قلت اآلن حني دخلنا الروحاء قال : الروحاء قال يا هالل 
و حدثين ابن هليعة عن بشر بن حممد املعفري : بن وهب قال  و حدثنا عبيد اهللا: و حدثنا ابن عيسى قال : قال 
  إذا أخسف اجليش بالبيداء فهو ظهور املهدي : مسعت عبد اهللا بن عمرو يقول : مسعت أبا نواس يقول : قال 
ذكرمها إن شاء اهللا تعاىل : قلت    و خلروجه عالمتان يأيت 
  : فصل 
أي مدة يسرية بتصغريهن و يروى هباءين و رواه الطربي هنيئة مث سكت هنية بضم اهلاء و تشديد الياء : قوله 

مهموز و هو خطأ ال وجه له فيه داللة على صدق النيب صلى اهللا عليه و سلم حيث أخرب عما سيكون بعد 



ثله احلديث اآلخر  منعت العراق درمهها و قفيزها احلديث أي ستمنع و أتى بلفظ املاضي يف األخبار : فكان و م
و املعىن أنه ال جييء إليها } أتى أمر اهللا فال تستعجلوه { يف علم اهللا أنه سيكون كقوله عز من قائل  ألنه ماض

كما جاء مفسرا يف هذا احلديث و معناه و اهللا أعلم سريجعون عن الطاعة و يأبون من إذا ما وظف عليهم يف 
كن ذلك يف زمانه و لكن أخرب أهنم أحد األمر و ذلك أهنم يرتدون عن اإلسالم و عن أداء اجلزية و مل ي

قال ابن األنباري أعلى اللغتني حثا حيثي و هو أصح و أفصح و يقال ] حيثي املال حثيا [ سيفعلون ذلك و قوله 
  حثا حيثو و حيثي و احث بكسر الثاء و ضمها كلها ملعىن اغرف بيديك 

يه و بعثه اجليش لقتاله   و أنه باب ـ منه يف املهدي و خروج السفياين عل

  اجليش الذي خيسف به 
و ذكر فتنة : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : حذيفة بن اليمان رضي اهللا عنه قال [ روي من حديث 

تكون بني أهل املشرق و املغرب فبينما هم كذلك إذ خرج عليهم السفياين من الوادي اليابس يف فوره ذلك 
شرق و جيشا إىل املدينة فيسري اجليش حنو املشرق حىت ينزل بأرض حىت ينزل دمشق فيبعث جيشني جيشا إىل امل

بابل يف املدينة امللعونة و البقعة اخلبيثة يعين مدينة بغداد قال فيقتلون أكثر من ثالثة آالف و يفتضون أكثر من 
خرج راية هدى مائة امرأة و يقتلون هبا أكثر من ثالمثائة كبش من ولد العباس مث خيرجون متوجهني إىل الشام فت

ا يف أيديهم من  تلحق ذلك اجليش على ليلتني فيقتلوهنم حىت ال يفلت منهم خمرب و يستنقذون م من الكوفة ف
السيب و الغنائم و حيل جيشه الثاين باملدينة فينهبوهنا ثالثة أيام و لياليها مث خيرجون متوجهني إىل مكة حىت إذا 

م فيقول يا جربيل إذهب فأبدهم فيضرهبا برجله ضربة خيسف اهللا هبم كانوا بالبيداء بعث اهللا جربيل عليه السال
فال يبقى منهم إال } و لو ترى إذ فزعوا فال فوت وأخذوا من مكان قريب { و ذلك قوله تعاىل عز و جل 

  و عند جهينة اخلرب اليقني : و لذلك جاء القول ] رجالن أحدمها بشري و اآلخر نذير و مها من جهينة 
ديث حذيفة هذا فيه طول و كذلك حديث ابن مسعود فيه مث إن عروة بن حممد السفياين يبعث جيشا ح: قلت 

إىل الكوفة مخسة عشر ألف فارس و يبعث جيشا آخر فيه مخسة عشر ألف راكب إىل مكة و املدينة حملاربة 
ا اجليش األول فإنه يصل إىل الكوفة فيتغلب عليها و يسيب من  كان فيها من النساء و املهدي و من تبعه فأم

األطفال و يقتل الرجال و يأخذ ما جيد فيها من األموال مث يرجع فتقوم صيحة باملشرق فيتبعهم أمري من أمراء 
ا اجليش الثاين فإنه يصل  بين متيم يقال له شعيب بن صاحل فيستنفذ ما يف أيديهم من السيب و يرد إىل الكوفة و أم

ا فيها من األهل و إىل مدينة الرسول صلى اهللا علي ه و سلم فيقاتلوهنا ثالثة أيام مث يدخلوهنا عنوة و يسبون م
الولد مث يسريون حنو مكة أعزها اهللا حملاربة املهدي و من معه فإذا وصلوا إىل البيداء مسحهم اهللا أمجعني فذلك 

  } و لو ترى إذ فزعوا فال فوت و أخذوا من مكان قريب { قول اهللا تعاىل 
رب السفياين مطوال بتمامة أبو احلسني أمحد بن جعفر بن املنادى يف كتاب املالحم له و أنه الذي و قد ذكر خ

أنا رجل منكم : و امسه عتبة بن هند و هو الذي يقوم يف أهل دمشق فيقول يا أهل دمشق : خيسف جبيشه قال 
ر كالما طويال إىل أن ذكر و أنت خاصتنا جدي معاوية بن أيب سفيان و ليكم من قبل فأحسن و أحسنتم و ذك

ا وراء برقة  ا يليه من أرض الشام و أتىالربقي و هو على ما يليه من حد برقة و م كتابه إىل اجلرمهي و هو على م
فيأيت اجلرمهي فيبايعه و اسم اجلرمهي عقيل بن عقال مث يأتيه الربقي و اسم الربقي مهام : من املغرب إىل أن قال 



إىل أرض مصر و قتاله مللكها فيقتلون على قنطرة الفرما أو دوهنا بسبعة أيام مث ينصر بن الورد مث ذكر مسريه 
أهل مصر و قد قتل منهم زهاء سبعني ألفا ونيفا مث يصاحله أهل مصر و يبايعونه فينصرف عنهم إلىالشام مث 

من ثعلبة و ذكر تقدميه األمراء من العرب رجل من حضرموت و لرجل من خزاعة و لرجل من عبس و لرجل 
ذكر عجائب و أن جيشه الذي خيسف هبم تبتلعهم األرض إىل أعناقهم و تبقى رؤوسهم خارجة ويبقى مجيع 

خيلهم و أمواهلم و أثقاهلم و خزائنهم و مجيع مضارهبم و السيب على حاله إىل أن يبلغ اخلرب اخلارج مبكة و امسه 
ي اهللا تعاىل له األرض فيبلغ البيداء من يومه فيجد حممد بن علي من ولد السيط األكرب احلسن بن علي فيطو

القوم أبداهنم داخلة يف األرض و رؤوسهم خارجة و هم أحياء فيحمد اهللا عز و جل هو و أصحابه و ينتحبون 
بالبكاء و يدعون اهللا عز و جل و يسبحونه و حيمدونه على حسن صنيعه إليهم و يسألونه متام النعمة و العافية 

ذكر فتبلغهم األ رض من ساعتهم يعين أصحاب السفياين و جيد احلسىن العسكر على حاله و السيب على حاله و 
  أشياء كثرية اهللا أعلم بصحتها أخذها من كتاب دانيال فيما زعم 

و دانيال نيب من أنبياء إسرائيل كالمه عرباين و هو على شريعة موسى بن : قال احلافظ أبو اخلطاب بن دحية 
قيل عيسى بن مرمي بزمان و من أسند مثل هذا إىل نيب عن غري ثقة أو توقيف من نبينا صلى اهللا  عمران و كان

عليه و سلم فقد سقطت عدالته إال أن يبني وضعه لتصح أمانته و قد ذكر يف هذا الكتاب من املالحم و ما كان 
ب فيما أغرب يف روايته عن من احلوادث و سيكون و مجع فيه التنايف و التناقض بني الضب و النون و أغر

ا  ا يكذب آخرها أوهلا و يتعذر على املتأول هلا تأويلها و م ضرب من اهلوس و اجلنون و فيه من املوضوعات م
يتعلق به مجاعة الزنادفة من تكذيب الصادق املصدوق حممد صلى اهللا عليه و سلم أن يف سنة ثالمثائة يظهر 

أوائل سبعمائة يف هذا الزمان و ذلك شيء ما وقع و ال كان و من  الدجال من يهودية أصبهان و قد طعنا يف
املوضوع فيه املصنوع و التهافت املوضوع احلديث الطويل الذي استفتح به كتابه فهال اتقى اهللا و خاف عقابة 
يما ذكر عن دانيا ال طريق ف ل و أن من أفضح فضيحة يف الدين نقل مثل هذه االسرائيليات عن املتهودين فإنه 

  إال عنهم و ال رواية تؤخذ يف ذلك إال منهم 
كان أهل الكتاب يقرأون التوراة بالعربانية و : عن أيب هريرة قال [ و قد روى البخاري يف تفسري سورة البقرة 

يفسروهنا بالعربية ألهل اإلسالم فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال تصدقوا أهل الكتاب و ال تكذبوهم و 
  ] نا باهللا و ما أنزل إلينا قولوا آم

كيف تسألونه أهل الكتاب عن شيء و كتابكم الذي أنزله : و قد ذكر يف كتاب االعتصام أن ابن عباس قال 
اهللا على رسوله أحدث شيء تقرؤونه حمضا مل يشب و قد حدثكم أهل الكتاب بدلوا كالم اهللا و غريوه و قد 

اهللا ليشتروا به مثنا قليال أال ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم  كتبوا بأيديهم الكتاب و قالوا هذا من عند
  ال و اهللا ما رأينا منهم رجال يسألكم عن الذي أنزل عليكم 

و كيف يؤمن من خان اهللا و كذب عليه و كفر و استكرب و فجر و أما حديث : قال ابن دحية رضي اهللا عنه 
و إذا وقع القول عليهم أخرجنا { تصديق هبا و اإلميان قال اهللا تعاىل الدابة فقد نطق خبروجها القرآن و وجب ال

و كنت باألندلس قد قرأت أكثر من كتب املقرئ الفاضل أيب عمر عثمان بن } هلم دابة من األرض تكلمهم 
و كتاب السنن الواردة بالفنت و غوائلها : سعيد بن عثمان تويف سنة أربع و أربعني و أربعمائة فمن تأليفه 

األزمنة و فسادها و الساعة و أشراطها و هو جملد مزج فيه الصحيح بالسقيم و مل يفرق فيه بني نسر و ظلم و 



أتى باملوضوع و أعرض عما ثبت من الصحيح املسموع فذكر الدابة يف الباب الذي نصه باب ما روي أن 
عن عبد [ الحم و الطوام و أسند ذلك الوقعة اليت تكون بالزوراء و ما يتصل هبا من الوقائع و اآليات و امل

قال رسول اهللا صلى اهللا : الرمحن عن سفيان الثوري عن قيس بن مسلم عن ربعي بن خداش عن حذيفة قال 
مدينة باملشرق بني أهنارها يسكنها : عليه و سلم تكون وقيعة بالزوراء قالوا يا رسول اهللا و ما الزوراء ؟ قال 

أميت تعذب بأربعة أصناف من العذاب مث ذكر حديث خروج السفياين يف ستني و شرار خلق اهللا و جبابرة من 
: ثالمثائة راكب حىت يأيت دمشق مث ذكر خروج املهدي قال و امسه أمحد بن عبد اهللا و ذكر خروج الدابة قال 

ا الدابة ؟ قال : قلت يا رسول اهللا   يفوهتا ذات وبر و ريش عظمها ستون ميال ليس يدركها طالب و ال: و م
صنف مثل األرز الطوال و صنف آخر منهم عرضه و : هارب و ذكر يأجوج و مأجوج و أهنم ثالثة أصناف 

طوله سواء عشرين و مائة ذراع يف عشرين و مائة ذراع يف عشرين و مائة ذراع هم الذين ال يقوم هلم احلديد 
ذيفة يف عدة أوراق ظاهرة الوضع و و هذه األسانيد عن ح] و صنف يفترش إحدى أذنيه و يلتحف باألخرى 

و هي على البحر الذي ال حيمل جارية قال ألنه ليس له قعر ] املقاطع [ االختالف و فيها ذكر مدينة يقال هلا 
و الذي بعثك باحلق إن صفة هذه يف التوراة طوهلا ألف ميل و : إىل أن قال حذيفة قال عبد اهللا بن سالم 

سلم هلا ستون و ثالمثائة باب خيرج من كل باب ال: [ عرضها مخسمائة ميل قال  رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
و حنن نرغب عن تسويد الورق باملوضوعات : قال احلطافظ أبو اخلطاب رضي اهللا عنه ] منها مائة ألف مقاتل 

و ابن فيه و نثبت الصحيح الذي يقربنا من إله األرضني و السموات فعبد الرمحن الذي يرويه عن الثوري ه
عامة ما : ليس بشيء و قال ابن عدي : كذاب و قال أمحد : هانئ أبو نعيم النخعي الكويف قال حيىي بن معني 

تعذب بأربعة : [ يرويه ال يتابعه الثقات عليه و قد رواه عن الثوري عمر بن حيىي بالسند املذكور آنفا و قال 
  رباع و عم ابن حيىي متروك احلديث قال الربقاين و مل يذكر ال] أصناف خبسف و مسح و قذف 

عن علي رضي اهللا عنه عن رسول اهللا صلى اهللا [ و قد روى حديث الزوراء حممد بن زكريا الغاليب و أسند 
ا أن هالكها على يد السفياين كأين و اهللا هبا قد صارت خاوية على عروشها : عليه و سلم و قال  و حممد ] أم

كان يضع احلديث على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و عظم : ن الدارقطين بن ذكريا الغاليب قال أبو احلس
هذه الدابة املذكورة و طول يأجوج و مأجوج على تلك الصورة يدل على وضع هذا احلديث بالتصريح و 

يقطع العاقل بأنه ليس بصحيح ألنه مثل هذا القدر يف العظم و الطول يشهد على كذب واضعه يف املنقول و 
مدينة تسع طرقاهتا دابة عرضها ستون ميال ارتفاعا و أي سبيل يضم يأجوج و مأجوج و أحدهم طوال و أي 

عرضا مائتان و أربعون ذراعا لقد اجترأ هذا الفاسق على اهللا العزيز اجلبار مبا اختلقه على نبيه املختار فقد صح 
بوأ مقعده من النار مث يطرق إلينا تكذيب من كذب علي متعمدا فليت: [ عنه بإمجاع من أئمة اآلثار أنه قال 

  ] اليهود لنا فيما نقلناه عن توراهتم و يكذبوننا بسبب ذلك يف كل حال 
عن أم سلمة و سئلت عن اجليش الذي خيسف به و كان ذلك يف أيام ابن الزبري فقالت قال رسول اهللا [ مسلم 

سلم يعوذ بالبيت عائذ فيبعث إليه بعث فإ ذا كانوا ببيداء من األرض خسف هبم فقلت يا صلى اهللا عليه و 
و قال أبو ] خيسف به معهم و لكنه يبعث يوم القيامة على نيته : و كيف مبا كان كارها ؟ قال : رسول اهللا 

إمنا قال ببيداء من األرض قال كال إهنا و اهللا لبيداء املدينة : هي بيداء املدينة و قال عبد العزيز بن رفيع : جعفر 
أخربتين حفصة أهنا مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول ليؤمن هذا : عبد اهللا بن صفوان قال  و عن[ 



البيت جيش يغزونه حىت إذا كانوا ببيداء من األرض خيسف بأوسطهم و ينادي أوهلم آخرهم مث خيسف هبم فال 
جيش احلجاج ظننا أهنم هم فقال  أخرجه ابن ماجه و زاد فلما جاء] يبقى منهم إال الشريد الذي خيرب عنهم 

و عنه [ أشهد أنك مل تكذب على حفصة و إن حفصة مل تكذب على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : رجل 
سلم قال  ال : عن أم املؤمنني أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و  سيعوذ هبذا البيت يعين الكعبة قوم ليس هلم منعة و 

و أهل : قال يوسف بن ماهك ]  إذا كانوا ببيداء من األرض خسف هبم عدد و العدة يبعث إليهم جيش حىت
  أما و اهللا ما هو هبذا اجليش : الشام يومئذ يسريون إىل مكة قال عبد اهللا بن صفوان 

  فصل 
بسكون : ليس له منعة بفتح امليم و النون أي مجاعة مينعونه و هو مانع و هو أكثر الضبط فيه و يقال : قوله 

عزة و امتناع ميتنع هبا اسم الفعلة من منع أو احلال بتلك الصفة أو مكان بتلك الصفة و أنكر أبو  النون أي
  حامت السجستاين إسكان النون و ليس يف هذه األحاديث أنه خيسف بأمتعتهم و أمنا فيها أنه خيسف هبم 

  باب منه آخر يف املهدي و ذكر من يوطئ له ملكه

ال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقتتل عند كنزكم ثالثة كلهم ابن خليفة مث ق: عن ثوبان قال [ ابن ماجه 
ال يصري إال واحد منهم مث تطلع الرايات السود من قبل املشرق فيقتلونكم قتال مل يقتله قوم فإذا رأيتموه فبايعوه 

  إسناده صحيح ] و لو حبوا على الثلج فإنه خليفة اهللا املهدي 
سلم خيرج ناس من :  بن احلارث بن جز الزبيدي قال عن عبد اهللا[ و خرج  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  ] املشرق فيوطئون للمهدي يعين سلطانه 
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خيرج رجل من وراء : عن علي رضي اهللا عنه قال [ و خرج أبو داود 

ل له منصور يوطئ أو ميكن آلل حممد صلى اهللا عليه و النهر يقال له احلارث بن حراث على مقدمته رجل يقا
  ] سلم و عليهم كما مكنت قريش للنيب صلى اهللا عليه و سلم وجبت على كل مؤمن نصرته أو قال إعانته 

  باب منه آخر يف املهدي و صفته و امسه و إعطائه و مكثه و أنه خيرج مع عيسى

  عليه السالم فيساعده على قتال الدجال 
يكون يف أميت املهدي أن قصر فسبع و : عن أيب سعيد اخلدري أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال [ د أبو داو

إال فتسع تنعم فيه أميت نعمة مل يسمعوا مبثلها قط تؤتى أكلها و ال تترك منهم شيئا و املال يومئذ كرؤوس يقم 
  ] الرجل فيقول يا مهدي أعطين فيقول خذ 

املهدي مين أجلى اجلبهة أقىن األنف متأل األرض [ رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و خرج عنه أيضا قال قال 
  ] قسطا و عدال كما ملئت جورا و ظلما فيملك سبع و سنني 

أخربنا معمر عن أيب هارون العبدي عن معاوية بن قرة عن أيب الصديق الناجي عن أيب [ و ذكر عبد الرزاق 
سلم باليا تصيب هذه األمة حىت ال جيد الرجل ملجأ إليه ذكر رسول اهللا: سعيد اخلدري قال   صلى اهللا عليه و 

من الظلم فيبعث اهللا رجال من عتريت أهل بييت فيمأل به األرض قسطا و عدال كما ملئت جورا و ظلما يرضى 



نباهتا  عنه ساكن السماء و ساكن األرض ال تدع السماء شيئا من قطرها إال صبته مدرارا و ال تدع األرض من
  ] شيئا إال أخرجته حىت تتمىن األحياء أن ال موات يعيش يف ذلك سبع سنني أو مثانني سنني أو تسع سنني 

  و يروى هذا من غري وجه عن أيب سعيد اخلدري أبو داود 
ل اهللا لو مل يبق من الدنيا إال يوم قال زائدة يف حديثه لطو: و عن عبد اهللا عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال [ 

خرجه ] ذلك اليوم حىت يبعث فيه رجال من أميت أو من أهل بييت يواطئ امسه امسي و اسم أبيه اسم أيب 
  حديث حسن صحيح : الترمذي مبعناه و قال 

فلو مل يبق من الدنيا إال يوم واحد لطول اهللا ذلك اليوم حىت تأتيهم رجل [ و يف حديث حذيفة الطويل مرفوعا 
  ] املالئكة بني يديه و يظهر اإلسالم من أهل بييت تكون 
خشينا أن يكون بعد نبينا صلى اهللا عليه و سلم حدث فسألنا : عن أيب سعيد اخلدري قال [ و خرج الترمذي 

ا ذاك ؟ قال : النيب قال  جييء : إن يف أميت املهدي خيرج يعيش مخسا أو سبعا أو تسعا ـ زيد للشك قلنا و م
  هذا حديث حسن : قال ] ي أعطين فيحثي له يف ثوبه ما استطاع أن حيمله يا مهد: إليه الرجل فيقول 

بن احلنفية عن أبيه علي رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا [ و ذكر أبو نعيم احلافظ  من حديث حممد 
  ] املهدي منا أهل البيت يصلحه اهللا عز و جل يف ليلة أو قال يف يومني : عليه و سلم 

  فصل 
ال يزداد األمر إال شدة و ال الدنيا إال إدبارا و ال الناس إال شحا و ال تقوم الساعة إال :  كتاب الشهاب وقع يف

  على شرار اخللق و ال مهدي إال عيسى بن مرمي 
: حدثنا يونس بن عبد األعلى حدثنا حممد بن إدريس الشافعي قال : [ خرجه ابن ماجه يف سننه قال : قلت 

لد اجلندي عن أبان بن صاحل عن احلسن عن أنس بن مالك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و حدثين حممد بن خا
  قال ابن ماجه مل يروه إال الشافعي ] ال يزداد األمر إال شدة فذكره : سلم قال 

حدثنا أبو جعفر حممد بن خالد الربذعي يف املسجد : و خرجه أبو احلسني األجري قال : قال املؤلف رمحه اهللا 
رام حدثنا يونس بن عبد األعلى املصري فذكره فقوله و ال مهدي إال عيسى يعارض أحاديث هذا الباب احل

اجلندي هذا جمهول و اختلف عليه يف إسناده قتادة يرويه عن أبان بن صاحل عن احلسن : فقيل إن هذا احلافظ 
ابن صاحل عن احلسن عن أنس بن  عن النيب صلى اهللا عليه و سلم مرسال مع ضعف أبان و تارة يرويه عن أبان

سلم بطوله فهو منفرد به جمهول عن أبان و هو متروك عن احلسن منقطع و  مالك عن النيب صلى اهللا عليه و 
يه و سلم يف التنصيص على خروج املهدي من عترته من ولد فاطمة ثابتة أصح  األحاديث عن النيب صلى اهللا عل

  من هذا احلديث فاحلكم هلا دونه 
و نور ضرحيه و ذكر أبو احلسن علي بن املفضل املقدسي شيخ أشياخنا حممد بن خالد اجلندي روى عن : قلت 

أبان بن صاحل عن احلسن البصري و روى فيه اإلمام بن إدريس بن الشافعي رضي اهللا عنه و هو راوي حديث 
ابن ماجه قال أبو احلسن حممد  و هو جمهول و قد وثقه حيىي بن معني روى له] ال مهدي إال عيسى بن مرمي : [ 

قد تواترت األخبار و استفاضت بكثرة رواهتا عن املصطفى : بن احلسني بن إبراهيم بن عاصم األبري السجزي 
سلم يعين املهدي و أنه من أهل بيته و أنه سيملك سبع سنني و أنه ميأل األرض عدال خيرج مع  صلى اهللا عليه و 

قتل الدجال بباب لد بأرض فلسطني و أنه يؤم هذه األمة و عيسى صلوات عيسى عليه السالم فيساعده على 



  اهللا عليه يصلي خلفه يف طول من قصته و أمره 
أي ال مهدي كامال معصوما ] و ال مهدي إال عيسى : [ و حيتمل أن يكون قوله عليه الصالة و السالم : قلت 

  إال عيسى و على هذا جتتمع األحاديث و يرتفع التعارض 

  اب منه يف املهدي و من أين خيرج و يف عالمة خروجه و أنه يبايع مرتني وب

  يقاتل السفياين و يقتله 
تقدم من حديث أم سلمة و أيب هريرة أن املهدي يبايع بني الركن و املقام و ظاهر أنه مل يبايع و ليس كذلك فإنه 

ان من املغرب األقصى ميشي النصر بني روي من حديث ابن مسعود و غريه من الصحابة أنه خيرج يف آخر الزم
فال هتزم له راية و قيام هذه : يديه أربعني ميال راياته بيض و صفر فيها رقوم فيها اسم اهللا األعظم مكتوب 

الرايات و انبعاثها من ساحل البحر مبوضع يقال له ماسنة من قبل املغرب فيعقد هذه الرايات مع قوم قد أخذ 
: [ احلديث بطوله و فيه } أولئك حزب اهللا أال إن حزب اهللا هم املفلحون { و الظفر اهللا هلم ميثاق النصر 

فيأيت الناس من كل جانب و مكان فيبايعونه يومئذ مبكة و هو بني الركن و املقام و هو كاره هلذه املبايعة الثانية 
اس اخرجوا إىل قتال عدو اهللا و عدوكم أيها الن: بعد البيعة األوىل اليت بايعه الناس باملغرب مث إن املهدي يقول 

فيجيبونه و ال يعصون له أمرا فيخرج املهدي و من معه من املسلمني من مكة إىل الشام حملاربة عروة بن حممد 
السفياين و كل من معه من كلب مث يتبدد جيشه مث يوجد عروة السفياين على أعلى شجرة و على حبرية طربية 

  ] قتال كلب و لو بكلمة أو بتكبرية أو بصيحة  و اخلائب من خاب يومئذ من
تلهم و هم مسلمون موحدون ؟ فقال النيب : قلت يا رسول اهللا : عن حذيفة أنه قال [ فريوى  كيف حيل ق

سلم  إمنا إمياهنم على ردة ألهنم خوارج و يقولون برأيهم إن اخلمر حالل و مع ذلك إهنم : صلى اهللا عليه و 
إمنا جزاء الذين حياربون اهللا و رسوله و يسعون يف األرض فسادا أن يقتلوا أو { : تعاىل  حياربون اهللا قال اهللا

يصلبوا أو تقطع أيديهم و أرجلهم من خالف أو ينفوا من األرض ذلك هلم خزي يف الدنيا و هلم يف اآلخرة 
  و ذكر احلديث و سيأيت متامه ] } عذاب عظيم 

  مسنده و اهللا أعلم  و خرب السفياين خرجه عمرو بن عبيد يف
بن أيب سفيان يف حديث فيه طول عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال [ و روى من حديث  ستفتح : معاوية 

بعدي جزيرة تسمى باألندلس فتغلب عليهم أهل الكفر فيأخذون من أمواهلم و أكثر بلدهم و يسبون نساءهم 
يرجع أكثر البالد فيايف و قفارا و تنجلي أكثر الناس عن و أوالدهم و يهتكون األستار و خيربون الديار و 

ديارهم و أمواهلم فيأخذون أكثر اجلزيرة و ال يبقى إال أقلها و يكون يف املغرب اهلرج و اخلوف و يستويل 
عليهم اجلوع و الغالء و تكثر الفتنة و يأكل الناس بعضهم بعضا فعند ذلك خيرج رجل من املغرب األقصى من 

ة بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و هو املهدي القائم يف آخر الزمان و هو أول أشراط الساعة أهل فاطم
 [  

  كل ما وقع يف حديث معاوية هذا فقد شاهدنا بتلك البالد وعاينا معظمه إال خروج املهدي : قلت 
  و اهللا أعلم و يروي من حديث شريك أنه بلغه أن قبل خروج املهدي تكسف الشمس يف رمضان مرتني 

حدثين حممد بن عبد اهللا بن نوفل حدثنا : حدثنا أبو سعيد اإلصطخري قال : و ذكر الدراقطين يف سننه قال 



إن ملهدينا آيتني مل يكونا : عبيد بن يعيش حدثنا يونس بن بكري عن عمر بن مشر عن جابر عن حممد بن علي قال 
ليلة من رمضان و تنكسف الشمس يف النصف منه و مل  منذ خلق اهللا السموات و األرض ينكسف القمر ألول

  يكونا منذ خلق اهللا السماوات و األرض 

  باب ما جاء أن املهدي ميلك جبل الديلم و القسطنطينية و يستفتح رومية و

  أنطاكية و كنيسة الذهب و بيان قوله تعاىل فإذا جاء وعد أوالمها اآلية 
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لو مل يبق من الدنيا إال يوم : قال  عن أيب هريرة رضي اهللا عنه[ ابن ماجه 

  إسناده صحيح ] لطوله عز و جل حىت ميلك رجل من أهل بييت جبل الديلم و القسطنطينة 
ذلك هلم خزي يف الدنيا و هلم يف اآلخرة عذاب عظيم { من حديث حذيفة عن النيب و فيه بعد قوله [ و روى 

ي و من معه من املسلمني يأتون إىل مدينة أنطاكية و هي مدينة عظيمة على البحر فيكربون عليها مث إن املهد} 
ثالثة تكبريات فيقع سورها من البحر بقدرة اهللا عز و جل فيقتلون الرجال و يسبون النساء و األطفال و 

ل اإلسالم مث يسريون إىل يأخذون األموال مث ميلك املهدي أنطاكية و يبين فيها املساجد و يعمر عمارة أه
الرومية و القسطنطينية و كنيسة الذهب فيقتحمون القسطنطينية و رومية و يقتلون هبا أربعمائة ألف مقاتل و 
يفتضون هبا سبعني ألف بكر و يستفتحون املدائن و احلصون و يأخذون األموال و يقتلون الرجال و يسبون 

جدون فيها األموال اليت كان املهدي أخذها أول مرة و هذه النساء و األطفال و يأتون كنيسة الذهب في
األموال هي اليت أودع فيها ملك الروم قيصر حني غزا بيت املقدس فوجد يف بيت املقدس هذه األموال فأخذها 
و احتملها على سبعني ألف عجلة إىل كنيسة الذهب بأسرها كاملة كما أخذها ما نقص منها شيئا فيأخذ املهدي 

موال فريدها إىل بيت املقدس قال حذيفة قلت يا رسول اهللا لقد كان بيت املقدس عند اهللا عظيما جسيم تلك األ
سلم  هو من أجل البيوت ابنتاه اهللا لسيمان بن داود : اخلطر عظيم القدر فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

يمان ب ن داود سخر اهللا له اجلن فأتوه عليهما السالم من ذهب و فضة و در و ياقوت و زمرد و ذلك أن سل
كل { بالذهب و الفصة من املعادن و أتوه باجلواهر و الياقوت و الزمرد من البحار يغوصون كما قال اهللا تعاىل 

ذهب و بالطا من فضة و أعمدة من } بناء و غواص  فلما أتوه هبذه األصناف بناه منها فجعل فيه بالطا من 
در و الياقوت و الزمرد و سخر اهللا تعاىل له اجلن حىت بنوه من هذه األصناف ذهب و أعمدة من فضة و زينه بال

فقلت يا رسول اهللا و كيف أخذت هذه األشياء من بيت املقدس ؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه : قال حذيفة 
فكان ملكه إن بين إسرائيل ملا عصوا و قتلوا األنبياء سلط اهللا عليهم خبت نصر و هو من اجملوس : و سلم 

فإذا جاء وعد أوالمها بعثنا عليكم عبادا لنا أويل بأس شديد فجاسوا خالل { سبعمائة سنة و هو قوله تعاىل 
فدخلوا بيت املقدس و قتلوا الرجال و سبوا النساء و األطفال و أخذوا األموال } الديار و كان وعدا مفعوال 

ا كان يف بيت املقدس من هذه األصناف و اح   تملوها على سبعني ألف عجلة حىت أودعوها و مجيع م
أرض بابل و أقاموا يستخدمون بين إسرائيل و يستملكوهنم باخلزي و العقاب و النكال مائة عام مث إن اهللا عز و 
جل رمحهم فأوحى اهللا إىل ملك من ملوك فارس أن يسري إىل اجملوس يف أرض بابل يستنقذ ما يف أيديهم من بين 

هم ذلك امللك حىت ذلك أرض بابل فاستنقذ من بقي من بين إسرائيل من أيدي اجملوس و إسرائيل فسار إلي
إن عدمت : استنقذ ذلك احللى الذي كان يف بيت املقدس ورده إليه كما كان أول مرة و قال هلم يا بين إسرائيل 



يعين إن } ن عدمت عدنا عسى ربكم أن يرمحكم و إ{ إىل املعاصي عدنا عليكم بالسيب و القتل و هو قوله تعاىل 
عدمت إىل املعاصي عدنا عليكم بالعقوبة فلما رجعت بنو إسرائيل إىل بيت املقدس عادوا إىل املعاصي فسلط اهللا 

فإذا جاء وعد اآلخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا املسجد كما { : عليهم ملك الروم قيصر و هو قوله تعاىل 
تلهم و أخذ أمواهلم و نساءهم و } ا دخلوه أول مرة وليتربوا ما علوا تتبري فغزاهم يف الرب و البحر فسبقهم و ق

أخذ حلى مجيع بيت املقدس و احتمله على سبعني ألف عجلة حىت أودعه كنيسة الذهب فهو فيها إىل اآلن حىت 
يهم يأخذه املهدي و يرده إىل بيت املقدس و يكون املسلمون ظاهرين على أهل الشرك فعند ذلك يرسل اهللا عل

  على ما تقدم من متام احلديث و اهللا أعلم ] ملك الروم و هو اخلامس من آل هرقل 

  باب ما جاء يف فتح القسطنطينية من أين تفتح و فتحها عالمة خروج الدجال و

  نزول عيسى عليه السالم و قتله إياه 
سلم قال [ مسلم  ة حىت ينزل الروم باألعماق أو ال تقوم الساع: عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

بدابق فيخرج إليهم جيش من املدينة من خيار أهل األرض يومئذ فإذا تصافوا قالت الروم خلوا بيننا و بني 
ال و اهللا ال خنلي بينكم و بني الذين هم إخواننا فيقاتلهم فيهزم الثلث : الذين سبوا منا نقاتلهم فيقول املسلمون 

ا و يقتل ثلثهم أفضل الشهداء عند اهللا و يفتح الثلث ال يفتتنون أبدا فيفتحون ال يتوب اهللا عليهم أبد
إن املسيح قد : القسطنطينية فبينما هم يقتسمون الغنائم و قد علقوا سيوفهم بالزيتون إذ صاح فيهم الشيطان 

وون الصفوف خلفكم يف أهلكم فيخرجون و ذلك باطل فإذا جاءوا الشام خرج فبينما هم يعدون للقتال و يس
إذ أقيمت الصالة فينزل عيسى بن مرمي فأمهم فإذ رآه عدو اهللا ذاب كما يذوب امللح يف املاء فلو تركه لذاب 

  ] حىت يهلك و لكن يقتله اهللا بيده فرييهم دمه يف حربته 
ن عبد حدثنا يعقوب احلنيين عن كثري بن كثري ب: حدثنا علي بن ميمون الرقي قال : [ و خرج ابن ماجه قال 

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال تقوم الساعة حىت يكون : اهللا بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده قال 
إنكم ستقاتلون بين األصفر و : أدىن مساحل املسلمني ببوالء مث قال يا علي يا علي يا علي مث قال يا بين قال 

م أهل احلجاز الذين ال خيافون يف اهللا لومة الئم مث يقاتلهم الذين من بعدكم حىت خيرج إليهم روقة اإلسال
فيفتحون قسطنطينية بالتسبيح و التكبري فيصيبون غنائم مل يصيبوا مثلها حىت يقتسموا باألترسة فيأيت آت فيقول 

  ] إن املسيح قد خرج إىل بالدكم أال و هي كذبة فاآلخذ نادم و التارك نادم 
سلم قال عن أيب هريرة عن الن[ و خرج مسلم  مسعتم مبدينة جانب منها يف الرب و جانب : يب صلى اهللا عليه و 

ال تقوم الساعة حىت يغزوها ألفا من بين إسحاق فإذا جاؤوها : نعم يا رسول اهللا قال : منها يف البحر ؟ قالوا 
نبيها قال ثور ال أعلمه نزلوا فلم يقاتلوا بسالح و مل يرموا بسهم قالوا ال إله إال اهللا و اهللا أكرب فيسقط أحد جا

قال إال الذي يف البحر مث يقولون الثانية ال إله إال اهللا و اهللا أكرب فيسقط جانبها اآلخر مث تقول الثالثة ال إله إال 
اهللا و اهللا أكرب فيفرج هلم فيدخلوهنا فيغنمون فبينما هم يقتسمون الغنائم إذ جاءهم الصريخ فقال إن الدجال قد 

  ] شيء و يرجعون  خرج فيتركون كل
ا و قال حديث غريب و : الترمذي عن أنس قال  ام الساعة هكذا رواه موقوف فتح القسطنطينية مع قي

القسطيطينية مدينة الروم و تفتح عند خروج الدجال و القسطنطينية قد فتحت يف زمن بعض أصحاب رسول 



  اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
 التاريخ له مث دخلت سنة سبع و عشرين ففيها كان فتح أفريقية هو عثمان بن عفان ذكر الطربي يف: قلت 

على يد عبد اهللا بن أيب سرح و ذلك أن عثمان رضي اهللا عنه مل ويل عمرو بن العاص على عمله مبصر كان ال 
يعزل أحدا إال عن شكاية و كان عبد اهللا بن أيب سرح من جند عثمان فأمره عثمان رضي اهللا عنه على اجلند و 

ماه بالرجال و سرحه إىل أفريقية و سرح معه عبد اهللا بن نافع بن قيس و عبد اهللا بن نافع بن احلصني الفهريين ر
فلما فتح عبد اهللا أفريقية خرج عبد اهللا و عبد اهللا إىل األندلس فأتياها من قبل البحر و كتب إىل عثمان رضي 

  : اهللا عنه إىل من انتدب إىل األندلس 
القسطنطينية إمنا تفتح من قبل األندلس و إنكم إن افتتحتموها كنتم شركاء يف اآلجر فيقال إهنا  فإن: أما بعد 

: فتحت يف تلك األزمان و ستفتح مرة أخرى كما يف أحاديث هذا الباب و الذي قبله و قد قال بعض علماؤنا 
يدل على خالف ذكل مع أن حديث أيب هريرة أول الباب يدل على أهنا تفتح بالقتال و حديث ابن ماجه 

  حديث أيب هريرة و اهللا أعلم 
لعل فتح املهدي يكون هلا مرتني مرة بالقتال و مرة بالتكبري كما أنه يفتح كنيسة الذهب مرتني فإن : قلت 

انصر جزيرة األندلس : املهدي إذا خرج باملغرب على ما تقدم جاءت إليه أهل األندلس فيقولون يا ويل اهللا 
لفت أهلها و تغلب عليها أهل الكفر و الشرك من أبناء الروم فيبعث كتبه إىل مجيع قبائل املغرب فقد تلفت و ت

و هم قزولة و خذالة و قذالة و غريهم من القبائل من أهل املغرب أن انصروا دين اهللا و شريعة حممد صلى اهللا 
ن على مقدمته صاحب اخلرطوم و هو عليه و سلم فيأتون إليه من كل مكان و جييبونه و يقفون عند أمره و يكو

صاحب الناقة الغراء و هو صاحب املهدي و ناصر دين اإلسالم و وىل اهللا حقا فعند ذلك يبايعونه مثانون ألف 
فباعو أنفسهم } أولئك حزب اهللا أال إن حزب اهللا هم املفلحون { مقاتل بني فارس و راجل قد رضي اهللا عنهم 

فيعربون البحر حىت ينتهوا إىل محص و هي إشبيلية فيصعد املهدي املنرب يف املسجد هللا و اهللا ذو الفضل العظيم 
اجلامع و خيطب خطبة بليغة فيأيت إليه أهل األندلس فيبايعه مجيع من هبا من أهل اإلسالم مث خيرج جبميع املسلمني 

  من أيدي العدو عنوة احلديث متوجها على البالد بالد الروم فيفتح فيها سبعني مدينة من مدائن الروم خيرجها 
مث إن املهدي و من معه يصلون إىل كنيسة الذهب فيجدون فيها أمواال فيأخذها املهدي فيقسمها بني : و فيه 

الناس بالسوية مث جيد فيها تابوت السكينة و فيها غفارة عيسى و عصا موسى عليهما السالم و هي العصا اليت 
ها و كان قيصر ملك الروم قد أخذها من بيت املقدس يف مجلة السيب حني هبط هبا آدم من اجلنة حني أخرج من

سيب بيت املقدس و احتمل مجيع ذلك إىل كنيسة الذهب فهو فيها إىل اآلن حىت يأخذها املهدي فإذا أخذ 
ل اهللا املسلمون العصا تنازعوا عليها فكل منهم يريد أخذ العصا فإذا أراد اهللا متام أهل اإلسالم من األندلس خذ

رأيهم و سلب ذوي األلباب عقوهلم فيقمسون العصا على أربعة أجزاء فيأخذ كل عسكر منهم جزءا و هم 
يومئذ أربعة عساكر و إذا فعلوا ذلك رفع اهللا عنهم الظفر و النصر و وقع اخلالف يف ذلك بينهم قال كعب 

كا يف صورة إبل فيجوز هبم القنطرة اليت و يظهر عليهم أهل الشرك حىت يأتوا البحر فيبعث إليهم مل: األحبار 
بناها ذو القرنني هلذا املعىن خاصة فيأخذ الناس وراءه حىت يأتوا إىل مدينة فارس و الروم و وراءهم فال يزالون 
كذلك كلما ارحتل املسملون مرحلة ارحتل املشركون كذلك حىت يأتوا إىل أرض مصر و الروم وراءهم و يف 

  مصر إىل الفيوم مث يرجعون و اهللا تعاىل أعلم  حديث حذيفة و يتملكون



  باب أشراط الساعة و عالماهتا

  ما املسؤول عنها بأعلم من السائل احلديث خرجه مسلم : فأما وقتها فال يعمله إال اهللا و يف حديث جربيل 
جربيل  مىت الساعة ؟ فانتفض: لقي جربيل عيسى عليه السالم فقال له عيسى : و كذلك روى الشعيب قال 

ما املسؤول عنها بأعلم من السائل ثقلت يف السموات و األرض ال تأتكيم إال : عليه السالم يف أجنحته و قال 
  بغتة 

للساعة أشراط : من حديث مكحول عن حذيفة قال [ و ذكر أبو نعيم  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
ا أشراطها ؟ قال : قيل  : د و ظهور أهل املنكر على أهل املعروف قال أعرايب علو أهل الفسق يف املساج: و م

غريب من حديث مكحول مل نكتبه إال من ] دع و كن حلسا من أحالس بيتك : فم تأمرين يا رسول اهللا ؟ قال 
  حديث محزة النصييب عن مكحول 

  فصل 
بيه الناس من رقدهتم و حثهم و احلكمة يف تقدمي األشراط و داللة الناس عليها تن: قال العلماء رمحهم اهللا تعاىل 

على االحتياط ألنفسهم بالتوبة و اإلنابة كي ال يباغتوا باحلول بينهم و بني تدارك العوارض منهم فينبغي للناس 
أن يكونوا بعد ظهور أشراط الساعة قد نظروا ألنفسهم و انقطعوا عن الدنيا و استعدوا للساعة املوعود هبا و 

خروج الدجال و نزول عيسى و قتله الدجال : المة النتهاء الدنيا و انقضائها فمنها اهللا أعلم و تلك األشراط ع
و منها خروج يأجوج و مأجوج و دابة األرض و منها طلوع الشمس من مغرهبا هذه هي اآليات هذه هي 

ا يتقدم من هذه قبض العلم و غلبة اجلهل و استيالء أهله ا يأيت بيانه و أما م و بيع احلكم و  اآليات العظام على م
ظهور املعازف و استفاضة شرب اخلمور و اكتفاء النساء و الرجال بالرجال و إطالة البنيان و زخرفة املساجد 
و إمارة الصبيان و لعن آخر هذه األمة أوهلا و كثرة اهلرج فإهنا أسباب حادثة و رواية األخبار املنذرة هبا بعدما 

من ذكرها حىت يوقف عليها و يتحقق بذلك معجزة النيب صلى اهللا عليه و صار اخلرب هبا عيانا تكلف لكن ال بد 
ا أخرب به صلى اهللا عليه و سلم    سلم و صدقه يف كل م

  بعثت أنا و الساعة كهاتني : باب قول النيب صلى اهللا عليه و سلم 
ضم السبابة و  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بعثت أنا و الساعة كهاتني و: عن أنس قال [ مسلم 

  الوسطى 
و روي من طرق أخرجها البخاري و مسلم و الترمذي و ابن ماجه رضي اهللا عنهم و معناها كلها على 

فقد جاء { اختالف ألفاظها تقريب من الساعة اليت هي القيامة و سرعة جميئها و هذا كما حدثنا اهللا تعاىل 
  : و قوله تعاىل } ر و ما أمر الساعة إال كلمح البص{ و قوله } أشراطها 

أتى أمر اهللا فال { : و قال } اقتربت الساعة و انشق القمر { : و قوله تعاىل } اقترب للناس حساهبم { 
  ] } تستعجلوه 

ا أنزل عليه قوله تعاىل [  تستعجلوه { وثب فلما أنزل } أتى أمر اهللا { و يروي أن النيب صلى اهللا عليه و سلم مل
اء إمنا وثب عليه الصالة و السالم خوفا منه أن تكون الساعة قد قامت و قام قال بعض العلم] جلس } 

بن حممد عن : الضحاك و احلسن  أول أشرطها حممد صلى اهللا عليه و سلم و روى موسى ابن جعفر عن جعفر 



  من اقتراب الساعة ظهور البواسري و موت الفجاءة : أبيه عن جده قال علي عليه السالم 
  فصل 

سلم سأل جربيل عن الساعة فقال [ بت إن قيل ث ا املسؤول عنها بأعلم من : أن النيب صلى اهللا عليه و  م
و ] بعثت أنا و الساعة كهاتني [ احلديث فهذا يدل على أنه مل يكن عنده علم و رويتم عنه أنه قال ] السائل 

ا فكيف يتألف اخلربان ؟ قيل له قد نطق القرآن بق قل إمنا علمها عند ريب { وله احلق هذا يدل على أنه كان عامل
ه أنا النيب األخري فال ] بعثت أنا و الساعة كهاتني [ اآلية فلم يكن يعلمها هو و ال غريه و أما قوله }  فمعنا

يليين نيب آخر و إمنا تليين القيامة كما تلي السبابة الوسطى و ليس بينهما أصبع أخرى و هذا ال يوجب أن 
فسها و هي مع ذلك كائنة ألن أشراطها متتابعة و قد ذكر اهللا األشراط يف القرآن فقال يكون له علم بالساعة ن

أي دنت و أوهلا النيب صلى اهللا عليه و سلم ألنه نيب آخر الزمان و قد بعث و ليس بيين } فقد جاء أشراطها { 
سلم ما يليه من األشراط فقال  إىل غري ذلك ] تلد األمة ربتها  أن: [ و بني القيامة نيب مث بني صلى اهللا عليه و 

  مما سنذكره و نبينه حبول اهللا تعاىل يف أبواب إن شاء اهللا تعاىل 

  باب أمور تكون بني يدي الساعة

ال تقوم الساعة حىت يقتتل فئتان عظيمتان : عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال [ البخاري 
واحدة و حىت يبعث دجالون كذابون قريب من ثالثني كلهم يزعم أنه يكون بينهما مقتلة عظيمة دعوامها 

رسول اهللا و حىت يقبض العلم و يكثر الزالزل و يتقارب الزمان و يظهر الفنت و يكثر اهلرج و هو القتل و حىت 
 يكثر فيكم املال فيفيض و حىت يهم رب املال من يقبل صدقته و حىت يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه ال أرب

يا ليتين مكانه و حىت تطلع : يل فيه و حىت يتطاول الناس يف البنيان و حىت مير الرجل يقرب الرجل فيقول 
ال ينفع نفسا إمياهنا مل تكن آمنت من قبل أو { الشمس من مغرهبا فإذا طلعت ورآها الناس أمجعون فذلك حني 

هبما فال يتبايعانه و ال يطويانه و لتقومن الساعة و لتقومن الساعة و قد نشر الرجالن ثو} كسبت يف إمياهنا خريا 
و قد انصرف الرجل بلنب لقحته فال يطعمه و لتقومن الساعة وهو يليط حوضه فال يسقى فيه ـ و لتقومن 

  ] الساعة و قد رفع أكلته إىل فيه فال يطعمها 
حديث واحد و مل يبق بعد هذا  هذه ثالث عشرة عالمة مجعها أبو هريرة يف: فصل قال علماؤنا رمحة اهللا عليهم 

ما ينظر فيه من العالمات و األشراط يف عموم إنذار النيب صلى اهللا عليه و سلم بفساد الزمان و تغيري الدين و 
ذهاب األمانة ما يغين عن ذكر التفاصيل الباطلة و األحاديث الكاذبة يف أشراط الساعة و من ذلك حديث ما 

أن يف سنة مائتني يكون كذا و كذا و يف العشر و املائتني : عن رسول اهللا عن أنس بن مالك [ رواه قتادة 
يكون كذا و كذا و يف العشريين كذا و يف الثالثني كذا و يف األربعني كذا و يف اخلمسني كذا و يف الستني و 

ذا فهل كان هكذا و قد مضت هذه املدة و ه] املائتني تعتكف الشمس ساعة فيموت نصف اجلنة و اإلنس 
شيء يعم و سائر األمور اليت ذكرت قد تكون يف بلدة و ختلو منه أخرى فهذا عكوف الشمس ال خيلو منه أحد 
يف شرق و ال غرب فإن كان املائتني من اهلجرة فقد مضت و إن كان من موت النيب صلى اهللا عليه و سلم فقد 

سلم و إمنا مضت و أيضا داللة أخرى على أنه مفتعل أن التاريخ مل يكن على عه د رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
وضعوه على عهد عمر رضي اهللا عنه فكيف جيوز هذا على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن يقال يف 



  سنة مائتني أو سنة عشرين و مائتني و مل يكن وضع شيء من التاريخ ؟ 
إذا كانت سنة تسع و تسعني و : سلم  عن أيب سعيد اخلدري عن النيب صلى اهللا عليه و[ و كذلك ما روى 

مخس مائة خيرج املهدي يف أميت على خالف من الناس ميأل األرض عدال كما ملئت جورا و ظلما يرضى عنه 
ساكن السماء و ساكن األرض و يفتح اهللا له كنوز األرض و تنزل السماء قطرها و خترج األرض مثرها و 

صاع و يذهب الغالء و القحط و اجلوع عن الناس و جيوز إىل يزرع الزارع يف األرض صاعا فيصيب مائة 
األندلس و يقيم فيها و ميلكها تسع سنني و يستفتح فيها سبعني مدينة من مدائن الروم و يغنم رومية و كنيسة 

الذهب فيجد فيها تابوت السكينة و فيها غفارة عيسى و عصا موسى عليهما السالم فيكسرون العصا على 
فإذا فعلوا ذلك رفع اهللا عنهم النصر و الظفر و خيرج عليهم ذو العرف يف مائة ألف مقاتل بعد أن  أربعة أجزاء

يتحالف الروم أهنم ال يرجعون أو ميوتون فينهزم املسلمون حىت يأتوا سرقسطة البيضاء فيدخلوها بإن اهللا تعاىل 
ة سكىن و ال قرار باألندلس و ينتهون و يكرم اهللا من فيها بالشهادة و ال يكون للمسلمني بعد خراب سرقسط

إىل قرطبة فال جيدون فيها أحدا ملا أصاب الناس من شدة الفزع من الروم يهربون من األندلس يريدن العدو 
فإذا اجتمعوا على ساحل البحر ازدمحوا على املراكب فيموت منهم خلق كثري فينزل اهللا إليهم ملكا يف صورة 

  ] غرق إبل فينجو من جنا و غرق من 
كل ما جاء يف هذا احلديث املذكور يف حديث حذيفة و غريه و إمنا املنكر فيملك الروم و األندلس إىل : قلت 

  خروج الدجال 
و منه تعيني التاريخ و قد كان سنة و تسعني و مخسمائة و مل يكن شيء من ذلك بل كان باألندلس تلك السنة 

 يزل املسملون يف نعمة و سرور إىل سنة تسع و ستمائة فكانت فيها وقعة األرك اليت أهلك اهللا فيها الروم و مل
وقعة العقاب هلك فيها كثري من املسلمني و مل يزل املسلمون يف تلك الوقعة باألندلس يرجعون القهقرى إىل أن 

يسري فنعوذ استوىل عليهم العدو و غلبهم بالفنت الواقعة بينهم و التفصيل يطول ومل يبق اآلن من األندلس إال ال
باهللا من الفنت و اخلذالن و املخالفة و العصيان و كثرة الظلم و الفساد و العدوان و الذي ينبغي أن يقال به يف 

هذا الباب أن ما أخرب به النيب صلى اهللا عليه و سلم من الفنت و الكوائن أن ذلك يكون و تعيني الزمان يف ذلك 
العذر و إمنا ذلك كوقت قيام الساعة فال يعلم أحد أي سنة هي و  من سنة كذا و حيتاج إىل طريق صحيح يقطع

ال أي شهر إما أهنا تكون يف يوم مجعة يف آخر ساعة منه و هي الساعة اليت خلق فيها آدم عليه السالم و لكن 
هلا ال أي مجعة ال يعلم تعيني ذلك اليوم إال اهللا وحده ال شريك له و كذلك ما يكون من األشراط تعيني الزمان 

  يعلم و اهللا أعلم 
يف حديث أيب سعيد اخلدري إمنا ذلك بعد املائة اليت [ أنا ما وقع من التاريخ : و قد مسعت من بعض أصحابنا 

و يف ] قال النيب صلى اهللا عليه و سلم إن يعيش هذا الغالم فعس هذا أن ال يدركه اهلرم حىت تقوم الساعة 
  ايب يومئذ خرجه مسلم قال أنس ذلك الغالم من أتر: رواية 

سلم : و يف حديث جابر قال  ا على األرض نفس منفوسة يعين اليوم يأيت [ قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و  م
  ] عليها مائة سنة 
  هذا احلديث حسن صحيح : قال أبو عيسى 

هذا مل جييء بعد و معلوم أن أنس تويف يف عشر املائة بالبصرة فعلى هذا يكون سنة سبع و تسعني و ست مائة و 



  فاهللا تعاىل أعلم 
و حبديث أيب سعيد اخلدري و ابن عمر و جابر استدل من قال إن اخلضر ميت ليس حبي : قال املؤلف رمحه اهللا 

  و اخلضر على مجع األقوال نيب معمر حمجوب عن األبصار : و قال الثعاليب يف كتاب العرائس 
اس ال يزاالن حيييان يف سورة فإذا رفع القرآن ماتا و هذا هو إن اخلضر و إلي: و ذكر عمرو بن دينار قال 

  الصحيح يف الباب على ما بيناه يف سورة الكهف من كتاب جامع أحكام القرآن و احلمد اهللا 
  فصل 

ال تقوم الساعة حىت [ فقد ظهر أكثرها من ذلك قوله عليه الصالة و السالم : و أما الثالث عشرة خصلة 
دعوامها واحدة يقتتل فئتان عظيم ا كرم اهللا وجهه بصفني و قد تقدم اإلشارة إليهما ] تان  يريد فيه معاوية و علي

  قال القاضي أبو بكر بن العريب و هذا أول خطب طرق يف اإلسالم 
  بل أول أمر دهم اإلسالم موت النيب صلى اهللا عليه و سلم مث بعده موت عمر : قلت 

نقطع الوحي و ماتت النبوءة و كان أول أظهر الشر بارتداد العرب و غري فبموت النيب صلى اهللا عليه و سلم ا
ا نقصنا أيدينا من التراب من قرب رسول اهللا : ذلك و كان أول انقطاع اخلري و أول نقصانه قال أبو سعيد  م

سلم حىت أنكرنا قلوبنا    صلى اهللا عليه و 
  : عليه و سلم  و قال أبو بكر الصديق يف أبيات يرثي هبا النيب صلى اهللا

  ) تعىن هبن جوانح و صدور ... فلتحدثن حوادث من بعده ( 
  : و قالت صفية بنت عبد املطلب يف أبيات ترثى هبا النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  ) و لكن ما أخشى من اهلرج آتيا ... لعمرك ما أبكي النيب لفقده ( 
ا يكون و كان على ما تقدم و قوله و مبوت عمر سل سيف الفتنة و قتل عثمان و كان من قضاء  : اهللا و قدره م

  حىت يبعث دجالون كذابون قريب من ثالثني 
  الدجال ينطلق يف اللغة على أوجه كثرية يأيت ذكرها أحدها الكذاب كما جاء يف هذا احلديث 

ال جيمع ما كان على فعال مج] يكون يف آخر الزمان دجالون كذابون : [ و صحيح مسلم  ع احلديث و 
التكسري عند اجلماهري من النحويني لئال يذهب بناء املبالغة منه فال يقال إال دجالون كما قال عليه الصالة و 

  : و هو شاذ أنشد سيبويه البن مقبل ] و إن كان قد جاء مكسرا [ السالم 
  ) عند اجلبابري بالبأساء و النقم ... إال اإلفادة فاستولت ركائبنا ( 

يف حممد بن إسحاق إمنا هو دجال من الدجاجلة حنن أخرجناه من املدينة قال عبد اهللا بن  و قال مالك بن أنس
  و ما عرفت أن دجاال جيمع على دجالة حىت مسعتها من مالك بن أنس : إدريس األودي 

تكون يف أميت : [ قال رسول اهللا : قريب من ثالثني قد جاء عددهم معينا يف حديث حذيفة قال : و قوله 
خرجه أبو نعيم احلافظ و ] ون كذابون سبعة و عشرون منهم أربع نسوة و أنا خامت النبيني و ال نيب بعدي دجال
هذا حديث غريب تفرد به معاوية بن هشام و وجد يف كتابه خبط أبيه حدث به أمحد بن حنبل عن علي : قال 

  بن املديين 
ن زمين النيب إىل اآلن ممن أشهر بذلك و عرف و هذا احلديث قد ظهر فلو عد من تنبأ م: و قال القاضي عياض 

  اتبعه مجاعة على ضاللته لوجد هذا العدد فيهم و من طالع كتاب األخبار و التواريخ عرف صحة هذا 



ا يأيت بيانه و قوله : و قوله  و تكثر الزالزل فقد : حىت يقبض العلم فقد قبض العمل به و مل يبق إال رمسه على م
  اجلوزي أنه وقع منها بعراق العجم كثري و قد شاهدنا بعضها باألندلس و سيأيت ذكر أبو الفرج بن 

املعىن يتقارب أحوال أهله يف قلة الدين حىت ال يكون فيهم من يأمر باملعروف : و يتقارب الزمان قيل : و قوله 
لناس خبري ما تفاضلوا ال يزال ا: و ال ينهى عن املنكر كما هو اليوم لغلبة الفسق و ظهور أهله و يف احلديث 

ا كان فيهم أهل فضل و صالح و خوف اهللا عز و جل يلجأ إليهم عند  فإذا تساووا هلكوا يعين ال يزالون خبري م
ا تقدم يف باب ال يأيت زمان : الشدائد و يستقسي بآرائهم و يتربك بدعائهم و آثارهم و قيل  غري هذا حسب م

  إال و الذي بعده شر منه 
كثر فيكم املال فيفيض و حىت يهم رب املال من يقبل صدقته هذا مما مل يقع بل يكون على ما حىت ي: و قوله 

أمهين ذلك األمر أحزنين و أقلقين ومهه يهمه إذا بالغ يف : يأيت و رب مفعول يهم و من يقبل فاعل يهم يقال 
   عن الكالم فيه حىت يتطاول الناس يف البنيان هذا مشاهد يف الوجوه مشاهدته تغين: ذلك و قوله 

حىت مير الرجل بقرب الرجل فيقول يا ليتين مكانه ذلك ملا يرى من عظيم البالء و ربح األعداء و غنب : و قوله 
األولياء و رئاسة اجلهالء و مخول العلماء و استيالء الباطل يف األحكام و عموم الظلم و اجلهر باملعاصي و 

كم يف األبدان و األموال و األعراض بغري حق كما يف هذا الزمان و قد استيالء احلرام على أموال اخللق و التح
  احلديث ] بادروا باألعمال ستا [ تقدم أول الكتاب حديث أيب عيسى الغفاري عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

يمان بن مهران عن عمرو بن مرة عن أيب نضرة عن عبد اهللا بن الصامت قال  ذر قال أبو : و روى األعمش سل
يوشك أن يأيت على الناس زمان يغبط فيه خفيف احلاذ كما يغبط اليوم أبو عشرة و يغبط : رضي اهللا عنه 

الرجل باختفائه عن السلطان و جفائه عنه كما يغبط اليوم مبعرفته إياه و كرامته عليه و حىت متر اجلنازة يف 
و إن ذلك : ا ليتين مكان هذا قال قلت يا أبا ذر السوق على اجلماعة فينظر إليها الرجل هتتز هبذا رأسه فيقول ي

  يا ابن أخي عظيم عظيم : من أمر عظيم ؟ قال 
هذا هو ذلك الزمان الذي قد استوىل فيه الباطل على احلق و تغلب فيه العبيد على األحرار من اخللق : قلت 

وصل إليه و ال يقدر عليه فباعوا األحكام و رضي بذلك منهم احلكام فصار احلكم مكسا و احلق عكسا ال ي
و من مل حيكم مبا أنزل اهللا فأولئك هم { بدلوا دين اهللا و غريوا حكم اهللا مساعون للكذب أكالون للسحت 

يف الكفار خاصة كلها و قيل عامة فيمن بدل حكم اهللا و غريه } الفاسقون { و } الظاملون { و } الكافرون 
تبعن سنن من قبلكم شربا بشرب و ذراعا بذراع حىت لو دخلوا جحر لت[ قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  ] فمن : اليهود و النصاري ؟ قال : ضب لدخلتموه قالوا يا رسول اهللا 
  : و لقد أحسن ابن املبارك حيث يقول يف أبيات له 

  ) و أخبار سوء و رهباهنا ... و هل أفسد الدين إال امللوك ( 
الناقة العزيزة اللنب : مغرهبا إىل آخره يأيت القول فيه إن شاء اهللا تعاىل و اللقحة حىت تطلع الشمس من : و قوله 

الط حوضه يليط و يلوط ليطا و لوطا إذا لطخه بالطني و أصلحه و األكلة بضم اهلمزة : و يليط يصلح يقال 
ن األكل كالضربة من اللقمة فإذا كانت مبعىن املرة الواحدة فهي بالفتح ألهنا مصدر و هي املرة الواحدة م

ا مينع من متام فعله و اقترب من  سلم أن يعاجله من أمر الساعة م الضرب فأخرب رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
ذلك رفع األكلة و هي اللقمة إىل فيه فتقوم الساعة دون بلوغها إليه و كذلك القول يف املتتابعني من نشر 



  الثوب و طبه فاعلمه 
  باب منه 

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سيكون يف آخر الزمان عباد : عن ثابت عن أنس قال [ افظ أبو نعيم احل
هذا حديث غريب من حديث ثابت مل نكتبه إال من حديث يوسف بن عطية عن ثابت و ] جهال و قراءة فسقة 

  هو قاض بصري يف حديثه نكارة 
يأيت على الناس زمان يكون عاملهم أننت : [ حول صحيح املعىن ملا ظهر يف الوجود من ذلك و قال مك: قلت 

  ] من جيفة احلمار 
حدثنا حوشب بن عبد الكرمي : حدثنا أيب رمحه اهللا قال : [ و قد خرج الترمذي احلكيم يف نوادر األصول قال 

ذلك قال رسول اهللا يكون يف آخر زمان ديدان القراء فمن أدرك : حدثنا محاد بن زين عن أبان عن أنس قال : 
الزمان فليتعوذ باهللا من الشيطان الرجيم و هم األنتنون مث تظهر قالنس الربد فال يستحى يومئذ من الزنا و 

منا أو منهم ؟ : املتمسك يومئذ بدينه كالقابض على اجلمرة و املتمسك يومئذ بدينه أجره كأجر مخسني قالوا 
  ] بل منكم : قال 

حدثنا صدقة بن خالد عن ابن جابر عن شيخ يكىن : نا حممد بن املبارك أخرب: [ و أخرج الدارمي أبو حممد قال 
سيبلى القرآن يف صدور أقوام كما يبلى الثوب فيتهافت يقرأونه ال جيدون له : أبا عمرو عن معاذ بن جبل قال 

شهوة و ال لذة يلبسون جلود الضأن على قلوب الذئاب أعماهلم طمع ال خيالطهم خوف إن قصدوا قالوا 
} وقودها الناس و احلجارة { بلغ و إن أساءوا قالوا سيغفر لنا إنا ال نشرك باهللا شيئا و قد تقدم يف باب سن

حديث العباس بن عبد املطلب و فيه مث يأيت أقوام يقرأون القرآن فإذا قرأوه قالوا من قرأ منا من أعلم منا مث 
ال قال أولئك منكم و أولئك من هذه األمة و : ا هل ترون يف أولئك من خري ؟ قالو: التفت إىل أصحابه فقال 

  ] أولئك هم وقود النار 
  باب منه 

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال تقوم الساعة حىت تضطرب اليات دوس : عن أيب هريرة قال [ مسلم 
  ] حول ذي اخللصة و كانت صنما تعبدها دوس يف اجلاهلة 

يف غري ] ه و سلم قال ال تذهب الليايل حىت ميلك رجل يقال له اجلهجاه و عنه أن رسول اهللا صلى اهللا علي[ 
و عنه أن رسول اهللا [ مسلم رجل من املوايل يقال له جهجاه فسقط من رواية اجللودي من املوايل و هو خطأ 

سلم قال  و خرج ] ال تقوم الساعة حىت خيرج رجل من قحطان بسوق الناس بعصاه : صلى اهللا عليه و 
ال تقوم الساعة حىت خترج نار من أرض : عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال [ ري و مسلم البخا

  ] احلجاز تضيء أعناق اإلبل ببصرى 
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ستخرج نار من حضرموت قبل القيامة : عن ابن عمر قال [ الترمذي 

قال حديث حسن غريب صحيح من حديث ابن عمر ] عليكم بالشام : فما تأمرنا يا رسول اهللا ؟ قال : قالوا 
أول أشراط الساعة نار حتشر الناس من املشرق : عن أنس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال [ البخاري 

  ] إىل املغرب 
قوم قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و الذي نفسي بيده ال ت: عن حذيفة بن اليمان قال [ الترمذي 



قال هذا حديث غريب خرجه ابن ] الساعة حىت تقتلوا إمامكم و جتتلدوا بأسيافكم و يرث دنياكم شراركم 
  ماجه أيضا 

جاء : أخربنا معمر عن أشعث بن عبد اهللا عن شهر بن حوشب عن أيب هريرة قال [ و ذكر عبد الرزاق قال 
أقعى و استقر و  ذئب إىل راعي غنم فأخذ منها شاة فطلبه الراعي حىت انتزعها منه قال فقعد الذئب على تل ف

فقال ! عمدت إىل رزق رزقنيه اهللا أخذته مث انتزعته مين فقال الرجل باهللا إن رأيت كاليوم ذئب يتكلم : قال 
ا هو كائن بعدكم قال  فكان الرجل : الذئب أعجب من هذا رجل يف النخالت بني احلرتني خيربكم مبا مضى و م

النيب صلى اهللا عليه و سلم فأخربه و أسلم فصدقه النيب صلى اهللا عليه و سلم مث قال النيب يهوديا فجاء إىل 
سلم  إهنا أمارات بني يدي الساعة قد يوشك الرجل أن خيرج فال يرجع حىت حيدثه نعاله و : صلى اهللا عليه و 

يه قال رسول اهللا صلى عن أيب نضرة عن أيب سعيد اخلدري و ف[ و يروى هذا ] سوطه مبا أحدث أهله بعده 
سلم صدق الراعي إال أن من أشراط الساعة كالم السباع لإلنس و الذي نفسي بيده ال تقوم  اهللا عليه و 

الساعة حىت تكلم السباع اإلنس و حىت تكلم الرجل عذبة سوطه و شراك نعله و ختربه فخذه حبديث أهله بعده 
 [  

ل اهللا و الذي نفسي بيده ال تقوم الساعة حىت تكلم السباع قال رسو: عن أيب سعيد اخلدري قال [ الترمذي 
قال هذا حديث ] اإلنس و حىت يكلم الرجل عذبة سوطه و شراك نعله و ختربه فخذه مبا أحدث أهله بعده 

  حسن غريب صحيح ال نعرف إال من حديث القاسم بن الفضل و القاسم بن الفضل ثقة مأمون 
حكم أبو عيسى بصحته و نظرنا سنده دون أن نقلده فوجدناه له علة قال : قال احلافظ أبو اخلطاب بن دحية 

حدثنا أبو نضرة العبدي عن أيب : حدثنا أيب عن القاسم بن الفضل قال : حدثنا سفيان بن وكيع : أبو عيسى 
ا سفيان بن وكيع مل خيرج له البخاري و مسلم حرفا واحدا يف صحيحهم: سعيد اخلدري فذكره قال ابن دحية 

يتكلمون يف سفيان : و ذلك بسبب وراق كان له يدخل عليه احلديث املوضوع يقال له قرطمة قال البخاري 
  ألشياء لقنوه إياه 

  كان سفيام إذا لقن يتلقن فهذه علة احلديث اليت جهلها أبو عيسى الترمذي : و قال أبو حممد بن عدي 
ال تقوم الساعة حىت يكثر املال و يفيض و : سلم قال عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و [ مسلم 

  ] حىت خيرج الرجل زكاة ماله فال جيد أحدا يقبلها منه و حىت تعود أرض العرب مروجا و أهنارا 
  فصل حول ذي اخللصة و اخللصة 

سلم بعث جرير بن عبد اهللا البج[ ثبت حديث ذي اخللصة يف الصحيحني  لي أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
قال أبو ] فنفرت إليها مائة و مخسني من أمخس فكسرناه و قتلنا من وجدنا عنده : إىل هذا البيت قال جرير 

و ذو اخللصة بضم اخلاء و الالم يف قول أهل اللغة و اليسري و بفتحها قيدناه يف الصحيحني : اخلطاب بن دحية 
وقشي بفتح اخلاء و سكون الالم و كذا قال ابن زيد و و كذا قال ابن هشام و قيده اإلمام أبو الوليد الكنائي ال

هو صنم : اختلف فيه فقيل هو بيت أصنام كان لدوس و خثعم و جبيلة و من كان ببالدهم من العرب و قيل 
كان عمرو بن حلي نصبه بأسفل مكة حىت نصبت األصنام يف مواضع شىت و كانوا يلبسونه القالئد و يعلقون 

ذو اخللصة هي الكعبة اليمانية فكان معناهم يف تسميتها بذلك أن : حبون عنده و قيل عليه بيض النعام و يذ
عبادة خالصة و املعىن املراد باحلديث أهنم يرتدون و يرجعون إىل جاهليتهم يف عبادة األوثان فترسل نساء دوس 



ثقال حبة من إميان و طائفات حوله فترتج أردافهن عند ذلك يف آخر الزمان و ذلك بعد موت مجيع من قلبه م
ال تذهب الليايل و األيام حىت : [ هو كم جاء يف عائشة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال 

  احلديث و سيأيت بكماله ] تعبد الالت و العزى 
فس العصا و يسوق الناس بعصاه كناية عن استقامة الناس و انقيادهم إليه و اتفاقهم عليه و مل يرد ن: و قوله 

إمنا ضرب هبا مثال لطاعتهم له و استيالئه عليهم إال أن يف ذكرها دليال على خشونته عليهم و عسفه هبم و قد 
إنه يسوقهم بعصاه كما تساق اإلبل و املاشية و ذلك لشدة عنفه و عدواه و لعل هذا الرجل القحطاين : قيل 

جهجهت بالسبع أي زجرته بالصياح : ياح بالسبع يقال هو الرجل الذي يقال له اجلهجاه و أصل اجلهجهة الص
  جهجه عين أي انته و هذه الصفة توافق ذكر العصا و اهللا أعلم : و يقال 

: و ثبت عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من رواية عائذ بن عمرو و كان ممن بايع حتت الشجرة قال 
و الرعاة يف اللغة مجع راع و ضرب رسول ] ة احلطمة إن شر الرعا[ مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

اهللا هبذا مثال لوايل السوء ألن احلطمة هو الذي يعنف باإلبل يف السوق و اإليراد و اإلصدار فيحطمها أي 
  يكسرها و ال يكاد يسلم من فساده شيء و سواق حطم كذلك يعنف يف سوقه 

نار عظمة و كان بدؤها زلزلة عظيمة و ذلك ليلة حىت خترج نار من أرض احلجاز فقد خرجت : و قوله 
األربعاء بعد العتمة الثالث من مجادى اآلخرة سنة أربع و مخسني و ستمائة إىل ضحى النهار يوم اجلمعة فسكنت 

و ظهرت النار بقرطبة عند قاع التنعيم بطرف احلرة حييط هبا قرى يف صورة البلد العظيم كأعظم ما يكون 
ر حييط هبا عليه شرافات كشرافات احلصون و أبراج و مآذن و يرى رجال يقودوهنا ال متر البلدان عليها سو

على جبل إال دكته و أذابته و خيرج من جمموع ذلك هنر أمحر و هنر أزرق له دوي كدوي الرعد يأخذ الصخور 
بل العظيم و انتهت و اجلبال بني يديه و ينتهي إىل البحرة حمط الركب العراقي فأجتمع من ذلك ردم صار كاجل

سلم نسيم بارد و يشاهد من هذه النار  النار إىل قرب املدينة و كان يلي املدينة بربكة النيب صلى اهللا عليه و 
و لقد رأيتها صاعدة يف : غليان كغليان البحر و انتهت إىل قرية من قرى اليمن فأحرقتها قال يل بعض أصحابنا 

  املدينة اهلواء من جحر مسرية مخسة أيام من 
و مسعت أهنا رئيت من مكة و من جبال بصرى من بعد هذه النار أخرى أرضية حبرم املدينة أحرقت مجيع : قلت 

احلرم حىت إهنا أذابت الرصاص اليت عليها العمد فوقعت و مل يبق غري السور واقفا و نشأ بعد ذلك أخذ بغداد 
ود اإلسالم و ماؤه فانتشر اخلوف و عظم الكرب و يتغلب التتر عليها فقتل من كان فيها و سباه و ذلك عم

عم الرعب و كثر احلزن فانتشار التتر يف البالد و بقي الناس حيارى سكارى بغري خليفة و ال إمام و ال قضاء 
و ستخرج نار من : فزادت احملنة و عظمت الفتنة مل يتدارك اهللا سبحانه بالعفو و الفضل و املنة أما قوله 

  حنو حضرموت قبل القيامة فلعلها النار اليت جاء ذكرها يف حديث حذيفة حضرموت أو من 
لتقصدنكم اليوم نار هي اليوم خامدة يف واد يقال له برجوت [ قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : قال 

ح و يغشى الناس فيها عذاب أليم تأكل األنفس و األموال تدور الدنيا كلها يف مثانية أيام تطري طري الري
السحاب حرها بالليل أشد من حرها بالنهار و هلا بني األرض و السماء دوي كدوي الرعد القاصف هي من 

و أين املؤمنون : يا رسول اهللا هي يومئذ على املؤمنني و املؤمنات ؟ قال : رؤوس اخلالئق أدىن من العرش قلت 
كذا ] مه مه : ائم و ليس فيهم رجل يقول و املؤمنات يومئذ ؟ هم شر من احلمر يتسافدون كما تتسافد البه



  رواه أبو نعيم احلافظ يف باب مكحول أيب عبد اهللا إمام أهل الشام عن أيب سلمة عنه عن حذيفة 
عذبة سوطه يريد السري املعلق يف طرف السوط و يف هذين احلديث ما يرد على كفرة األطياء و : و قوله 

بطا باهليبة و البله و إمنا الباري جلت قدرته خيلقه ميت شاء يف أي شاء الزنادقة امللحدين و أن الكالم ليس مرت
من مجاد أو حيوان على ما قدره اخلالق الرمحن فقد كان احلجر و الشجر يسلمان عليه صلى اهللا عليه و سلم 
 تسليم من نطق و تكلم ثبت ذلك يف غري ما حديث و هو قول أهل أصول الدين يف القدمي و احلديث و ثبت

ا أخرب عنهما صلى اهللا عليه و سلم يف الصحيحني قاله ابن  باتفاق حديث البقرة و الذئب و أهنما تكلما على م
  دحية 

حىت تعود أرض العرب مروجا و أهنارا إخبار عن خروج عادهتم من إنتاج الكأل و مواضع العشب : و قوله 
  حبفر األهنار وغرس األشجار و بناء الديار 

  باب منه آخر 
إن بني يدي الساعة التسليم على : عن أيب مسعود عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال [ و عمر بن عبد الرب أب

اخلاصة و فشو التجارة حىت تعيب املرأة زوجها على التجارة و قطع األرحام و فشو القلم و ظهور شهادة 
و فشو القلم فإنه أراد ظهور الكتاب و : أما قوله : قال أبو عمر ابن عبد الرب ] الزوور و كتمان شهادة احلق 

حىت تعني املرأة بدل تعيب و مل يذكر و : كثرة الكتاب خرجه أبو جعفر الطحاوي بلفظه و معناه إال أنه قال 
  قطع األرحام ذكره أبو حممد عبد احلق 

عت رسول اهللا قال عمرو بن ثعلبة مس: حدثنا ابن فضالة عن احلسن قال : [ و خرج أبو داود الطيالسي يقال 
سلم يقول  ا نعاهلم الشعر و إن من أشراط الساعة أن : صلى اهللا عليه و  إن من أشراط الساعة أن تقاتلوا قوم

  ] تقاتلوا قوما كأن وجوههم اجملان املطرقة و إن من أشراط الساعة أن تكثر التجارة و يظهر القلم 
ل اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال تقوم الساعة حىت قال رسو: عن احلسن قال [ و ذكر ابن املبارك بن فضالة 

لقد أتى علينا زمان إمنا يقال تاجر بين : قال احلسن ] يرفع العلم و يفيض املال و يظهر القلم و تكثر التجارة 
ا يكون يف احلي إال التاجر الواحد و الكاتب الواحد و ذكره أبو داود الطيالسي عن  فالن و كاتب بين فالن م

كان يقال إن من أشراط الساعة أن تتخذ املساجد طرقا و أن يسلم الرجل على :  بن مسعود قال عبد اهللا
الرجل باملعرفة و أن يتجر الرجل و امرأته مجيعا و أن تغلو مهور النساء و اخليل مث ترخص فال تغلو إىل يوم 

  القيامة 
  باب منه 
إن من أشراط الساعة أن يقل العلم : ه و سلم يقول عن معاوية قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا علي[ البخاري 

أخرجه ] و يظهر اجلهل و يظهر الزنا و تكثر النساء و يقل الرجال حىت يكون خلمسني امرأة القيم الواحد 
  مسلم من حديث أنس 

من ليأتني على الناس زمان يطوف الرجل بالصدقة : عن أيب موسى عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال [ مسلم 
و يرى الرجل الواحد يتبعه أربعون امرأة يلذن به من قلة الرجال و كثرة : الذهب ال جيد أحدا يأخذها منه قال 

  ] النساء 
  فصل 



يريد و اهللا أعلم أن الرجال يقتلون يف املالحم و تبقى نساؤهم ] و يرى الرجل يتبعه أربعون امرأة : [ قوله 
حىت : اء حوائجهن و مصاحل أمورهن كما قال يف احلديث اآلخر قبله أرامل فيقبلن على الرجل الواحد يف قض

يكون خلمسني امرأة القيم الواحد الذي يسوسهن و يقوم عليهن من بيع و شراء و أخذ و عطاء و قد كان هذا 
بة الشبق على النساء يتبع الرجل الواحد أربعون: عندنا أو قريبا منه باألندلس و قيل   إن لقلة الرجال و غل

امرأة كل واحدة تقول أنكحين أنكحين و األول أشبه و يكون معىن يلذن يستترن و يتحرزن من املالذ الذي 
  هو السترة ال من اللذة 

أنه ربط حنوا من : و لقد أخربين صاحبنا أبو القاسم رمحه اهللا أخو شيخنا أبو العباس أمحد ابن عمر رمحه اهللا 
واحد خمافة سيب العدو حىت خرجوا من قرطبة أعادها اهللا و أما ظهور مخسني امرأة واحدة بعد أخرى يف حبل 

الزنا فذلك مشهور يف كثري من الديار املصرية من ذلك مأثور و من ذلك إظهار اخلمر و املأخوذ نعوذ باهللا من 
رفع العلم و الفنت ما ظهر منها و ما بطن و أما قلة العلم و كثرة اجلهل فذلك شائع يف مجيع البالد ذائع أعين ب

ذكره ] ليس حفظ القرآن حبفظ حروفه و لكن إقامة حدوده [ قلة ترك العمل به كما قال عبد اهللا بن مسعود 
  ابن املبارك و سيأيت هذا املعىن مبينا مرفوعا إن شاء اهللا تعاىل 

  باب كيف يقبض العلم

إن : هللا صلى اهللا عليه و سلم يقول مسعت رسول ا: [ البخاري و مسلم رمحهما اهللا عن عبد اهللا بن عمرو قال 
اهللا ال ينزع العلم بعد أن أعطاكموه انتزاعا و لكن ينزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم فيبقى ناس جهال 

  ] يستفتون برأيهم فيضلون و يضلون 
وا انتزاعا حىت إذا مل يبق عامل اختذ الناس رؤساء جهاال فسئلوا فأفتوا بغري علم فضلوا و أضل: [ و يف رواية 

  ] } و اهللا أنبتكم من األرض نباتا { مصدر من غري اللفظ كما قال اهللا عز و جل 
من أشراط الساعة أن : عن سالمة بن احلر قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول [ أبو داود 

  ] يتدافع أهل املسجد اإلمامة فال جيدو إماما يصلي هبم 

  ما يف جوفها من الكنوز و األموال باب ما جاء أن األرض خترج

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوشك الفرات أن حيسر عن كنز من : عن أيب هريرة قال [ روى األئمة 
لفظ البخاري و مسلم و قال ] عن جبل من ذهب : [ و يف رواية ] ذهب فمن حضره فال يأخذ منه شيئا 

قتل من كل مائة تسعة و تسعون و يقول كل واحد منهم لعلي أكون فيقتتل الناس عليه في: [ مسلم يف رواية 
  ] فيقتل الناس عليه فيقتل من كل عشرة تسعة [ و قال ابن ماجه ] أنا الذي أجنو 

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم تقيء األرض أفالذ : عن أيب هريرة قال [ و خرج مسلم و الترمذي 
و الفضة فيجيء القاتل فيقول يف هذا قتلت و جييء القاطع فيقول يف هذا كبدها أمثال األسطوان من الذهب 

مل يذكر الترمذي ] قطعت رمحي و جييء السارق فيقول يف هذا قطعت يدي مث يدعونه ال يأخذون منه شيئا 
  السارق و قطع يده و قال حديث حسن غريب 



  فصل 
يوشك أن حيسر الفرات عن : [ ه الصالة و السالم قال احلليمي رمحه اهللا يف كتاب منهاج الدين له و قال علي

فيشبه أن يكون هذا يف آخر الزمان الذي أخرب النيب صلى اهللا ] جبل من ذهب فمن حضره فال يأخذ منه شيئا 
عليه و سلم أن املال يفيض فيه فال يقبله أحد و ذلك زمن عيسى عليه السالم فلعل بسب هذا الفيض العظيم 

نمه املسلمون من أموال املشركني و حيتمل أن يكون هنيه عن األخذ من ذلك اجلبل لتقارب ذلك اجلبل مع ما يغ
األمر و ظهور أشراطه فإن الركون إىل الدنيا و االستكثار مع ذلك جهل و اغترار و حيتمل أن يكون إذا 

أخذه أحدهم مث مل جيد  حرصوا على النيل منه تدافعوا و تقاتلوا و حيتمل أن يكون ال جيري به جمرى املعدن فإذا
حق اهللا إليه مل يوفق بالربكة من اهللا تعاىل فيه فكان االنقباض عنه أوىل    من خيرج 

  التأويل األوسط هو الذي يدل عليه احلديث و اهللا أعلم : قال املؤلف رمحه اهللا 

  باب يف والة آخر الزمان و صفتهم و فيمن ينطق يف أمر العامة

بينما حنن عند رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف جملس حيدث القوم إذ جاء : قال عن أيب هريرة [ البخاري 
مسع ما قال : أعرايب فقال مىت الساعة ؟ فمضى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف حديثه فقال بعض القوم 

ها : لساعة ؟ قال أين السائل عن ا: بل مل يسمع ما قال حىت إذا قضى حديثه قال : فكره ما قال و قال بعضهم 
و كيف إضاعتها ؟ قال : إذا ضيعت األمانة فانتظر الساعة قال : أنا ذا يا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

  ] إذا وسد األمر إىل غري أهله فانتظر الساعة : 
و رواه ] إذا وسد [ الرواية الصحيحة عند مجيع رواة البخاري : قال احلافظ أبو اخلطاب بن دحية رمحه اهللا 
و يف نسخة من البخاري ] وسد [ و الذي أحفظ : قال ] أسد : [ الفقيه اإلمام احملدث أبو احلسن القابسي 

يقال إساد و وساد و : إشكال بني وسد أو أسد على ما قيد له ألنه كان أعمى و مها مبعىن قال أهل اللغة 
إذا وسد األمر إىل غري : [ ى اهللا عليه و سلم إساد و وسادة و وساد فمعىن قوله صل: اشتقاقهما واحد يقال 

أي أسند و جعل إليهم و قلدوه مبعىن اإلمارة كما يف زماننا اليوم ألن اهللا تعاىل ائتمن األئمة و الوالة ] أهله 
سلم  كلكم راع و كلكم مسؤول عن رعيته [ على عباده و فرض عليهم النصيحة هلم لقوله صلى اهللا عليه و 

تولية أهل الدين و األمانة للنظر يف أمور األمة فإذا قلدوا غري أهل الدين فقد ضيعوا األمانة اليت فينبغي هلم ] 
  فرض اهللا عليهم 

ما املسؤول عنها بأعلم من : أخربين عن الساعة قال : من حديث جربيل الطويل و فيه قال [ و خرج مسلم 
تها و أن ترى احلفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون يف أن تلد األمة رب: السائل قال فأخربين عن أماراهتا قال 

  ] البنيان 
إذا رأيت املرأة تلد رهبا فذاك من أشراطها و إذا رأيت احلفاة العراة الصم البكم ملوك األرض : [ و يف رواية 

  ] فذاك من أشراطها 
ال تقوم الساعة حىت يكون أسعد قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و س: عن حذيفة بن اليمان قال [ الترمذي  لم 

  قال حديث حديث حسن غريب إمنا نعرفه من حديث عمرو بن أيب عمرو ] الناس بالدنيا لكع ابن لكع 
حدثنا موسى بن سهل بن كثري أخربنا يزيد بن : حدثنا أبو بكر و الشافعي : [ و خرج الغيالين أبو طالب حممد 



: امة عن املقربي عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال هارون أخربنا حممد بن عبد امللك بن قد
سيأيت على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب و يكذب فيها الصادق و يؤمتن فيها اخلائن و خيون 

و ] مة الرجل التافه ينطق يف أمر العا: فيها األمني و ينطق فيها الرويبضة قيل يا رسول اهللا و ما الرويبضة ؟ قال 
و مما يثبت : التافه الرجل اخلسيس اخلامل من الناس و كذلك كل شيء خسيس فهو تافه قال : قال أبو عبيد 

من أشراط الساعة أن ترى رعاء الشاء رؤوس الناس و أن ترى : [ حديث الرويبضة احلديث اآلخر أنه قال 
  ] العراة احلفاة يتبارون يف البنيان و أن تلد األمة ربتها 

ال تقوم الساعة حىت يظهر الفحش و [ كر أبو عبيد يف الغريب له يف حديث النيب صلى اهللا عليه و سلم و ذ
البخل و خيون األمني و يؤمتن اخلائن و يهلك الوعول و يظهر التحوت قالوا يا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

ذين كانوا حتت أقدام الناس ال يعلم هبم الوعول وجوه الناس و التحوت ال: و ما الوعول و ما التحوت ؟ قال 
من أشراط الساعة علو أهل الفسق يف املساجد و ظهور أهل املنكر : و أسند أبو نعيم عن حذيفة مرفوعا ] 

حلسا من أحالس بيتك : [ على أهل املعروف فقال أعرايب فما تأمرين يا رسول اهللا ؟ قال  و يف ] دع و كن 
  : معناه أنشدوا 

  ) و وليتنا بعد وجه قفاكا ... عملت فينا أذاكا أيا دهر أ( 
  ) و أجلست سفلتنا مستواكا ... قلبت الشرار علينا رؤوسا ( 
  ) فها قد صنعت بنا ما كفاكا ... فيا دهر إن كنا عاديتنا ( 

  : و قال آخر 
  ) و املنكرون لكل أمر منكر ... ذهب الرجال األكرمون ذوو احلجا ( 
  ) بعضا ليدفع مغرور عن معور ... بعضهم و بقيت يف خلف يزين ( 

  فصل 
سلم يف هذا الباب و غريه مما تقدم و يأيت قد : قال علماؤنا رمحة اهللا عليهم  ما أخرب به النيب صلى اهللا عليه و 

ظهر أكثره و شاع يف الناس معظمه فوسد األمر إىل غري أهله و صار رؤوس الناس أسافلهم عبيدهم و جهاهلم 
الد و احلكم يف العباد فيجمعون األموال و يطيلون البنيان كما هو مشاهد يف هذه األزمان فال فيملكون الب

صم عن استماع احلق بكم عن : يسمعون موعظة و ال ينزحرون عن معصية فهم صم بكم عمي قال قتادة 
  التكلم به عمي عن اإلبصار له و هذه صفة أهل البادية و اجلهالة 

رعاء الشاه و قوله : أصلها صغار الضأن و املعز و قد فسره يف الرواية األخرى يف قوله  مجع هبيمة و: و البهم 
و أن تلد األمة رهبا و يف رواية ربتها تأنيث رب أي سيدها و قال وكيع و هو أن تلد العجم العرب ذكره ابن 

  ماجه يف السنن 
التسري فيكون ولد األمة من سيدها مبنزلة  و ذلك بأن يستويل املسلمون على بالد الكفر فيكثر: قال علماؤنا 

سيدها لشرفه و منزلته بأبيه و على هذا فالذي يكون من أشراط الساعة استيالء املسلمني و اتساع خطتهم و 
هو أن يبيع السادات أمهات األوالد و يكثر ذلك فيتداول املالك : كثرة الفتوح و هذا قد كان و قيل 

ها و ال يشعر فيكون رهبا و على هذا الذي يكون من أشراط الساعة غلبة اجلهل املستولدت فرمبا يشتريها ولد
  بتحرمي بيع أمهات األوالد و هم اجلمهور 



املراد أن يكثر العقوق يف األوالد فيعامل الولد أمه معاملة السيد أمته من اإلهانة و السب و يشهد هلذا : و قيل 
و ] حىت يكون الولد غيظا : [ مة و قوله عليه الصالة و السالم ما جاء يف حديث أيب هريرة املرأة مكان األ

  سيأيت بيانه إن شاء اهللا تعاىل 
إمنا كان سيدها و رهبا ألنه كان سبب : و هذا ظاهر يف الوجود من غري نكري مستفيض و شهري و قيل : قلت 

  ] أعتقها ولدها : [ عتقها كما قال عليه الصالة و السالم يف مارية 
و قول خامس مسعت شيخنا األستاذ احملدث النحوي املقرئ أبا جعفر أمحد بن حممد بن حممد القيسي : قلت 

القرطيب املعروف بابن حجة يقوله غري مرة و هو اإلخبار عن استيالء الكفار على بالد املسلمني كما يف هذه 
من البلدان فتسىب املرأة و هي حبلى األزمان اليت قد استوىل فيها العدو على بالد األندلس و خراسان و غريمها 

أو ولدها صغري فيفرق بينهما فيكرب الولد فرمبا جيتمعان و يتزوجها كما قد وقع من ذلك كثري فإنا هللا و إنا إليه 
إذا ولدت املرأة بعلها و هذا هو املطابق لألشراط مع قوله عليه الصالة و : راجعون و يدل على هذا قوله 

  و اهللا أعلم ] ساعة حىت تكون الروم أكثر أهل األرض ال تقوم ال[ السالم 

  باب إذا فعلت هذه األمة مخس عشرة خصلة حل هبا البالء

إذا فعلت أميت : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه قال [ الترمذي 
  : مخس عشرة خصلة حل هبا البالء قيل و ما هي يا رسول اهللا قال 

إذا كان املغنم دوال و األمانة مغنما و الزكاة مغرما و أطاع الرجل زوجته و عق أمه و بر صديقه و جفا أباه و 
ارتفعت األصوات يف املساجد و كان زعيم القوم أرذهلم و أكرم الرجل خمافة شره و شربت اخلمور و لبس 

ا فلريتقبوا عند ذلك رحيا محراء أو خسفا أو احلرير و اختذت القينات و املعازف و لعن آخر هذه األمة أوهل
  هذا حديث غريب و يف إسناده فرج بن فضالة و ضعف من قبل حفظه : قال ] مسخا 

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا اختذ الفيء دوال و األمانة : من حديث أيب هريرة قال [ و خرج أيضا 
طاع الرجل امرأته و عق أمه و أدىن صديقه و أقصى أباه و ظهرت مغنما و الزكاة مغرما و تعلم لغري الدين و أ

األصوات يف املساجد و ساد القبيلة فاسقهم و كان زعيم القوم أرذهلم و أكرم الرجل خمافة شره و ظهرت 
القينات و املعازف و شربت اخلمور و لعن آخر هذه األمة أوهلا فلريتقبوا عند ذلك رحيا محراء أو زلزلة و خسفا 

ا و آيات متتباعات كنظام بال قطع سلكه فتتابع  و حديث غريب ال نعرفه إال من هذا : قال ] مسخا و قذف
  الوجه 

  باب منه 
سلم : عن أيب هريرة قال [ أبو نعيم  ميسخ قوم من أميت يف آخر الزمان قردة : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

لم و يشهدون أن ال إله إال اهللا و أنك رسول اهللا و يصومون ؟ يا رسول اهللا صلى اهللا عليه و س: و خنازير قيل 
يتخذون املعازف و القينات و الدفوف و يشربون األشربة : فما باهلم يا رسول اهللا ؟ قال : نعم قيل : قال 

هلوهم فأصبحوا و قد مسخوا قردة و خنازير    ] فباتوا على شرهبم و 
ليشربن ناس من أميت اخلمر : ل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قا: عن أيب مالك األشعري قال [ ابن ماجه 

يسموهنا بغري امسها يضرب على رؤوسهم بالدفوف و املغنيات خيسف اهللا هبم األرض و جيعل منهم القردة و 



  ] اخلنازير 
حدثين : ل قال دخلنا على عبد الرمحن بن غنم فتذاكرنا الطالء قا: عن مالك بن أيب مرمي [ و خرجه أبو داود 

ليشربن ناس من أميت اخلمر يسموهنا بغري : أبو مالك األشعري أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 
  ] يضرب على رؤوسهم باملعازف و املغنيات خيسف اهللا هبم األرض [ زاد ابن أيب شيبة ] امسها 

حلمصي و قد ضعفه قوم منهم حيىي بن معني روياه مجيعا من حديث معاوية بن صاحل ا: قال أبو حممد عبد احلق 
يما ذكره ابن أيب حامت و قال أبو حامت فيه  بن سعيد ف حسن احلديث يكتب حديثه و ال حيتج به و وثقه : و حيىي 

  أمحد بن حنبل و أبو زرعة 
ميت ليكونن ناس من أ: عن أيب مالك األشعري أو عن عامر مسع النيب صلى اهللا عليه و سلم قال [ البخاري 

يستحلون احلر و احلرير و املعازف و لينزلن أقوام إىل جنب عامل يروح عليهم بسارحة هلم يأتيهم حلاجة فيقولون 
  ] ارجع إلينا غدا فيبيتهنم اهللا و يضع العلم و ميسخ آخرين قردة و خنازير إىل يوم القيامة : 

هو الزنا قاله الباهلي و يروى اخلز باخلاء و  :هذا يصحح ما قبله من األحاديث و احلر : قال املؤلف رمحه اهللا 
  الزاي و الصواب ما تقدم 

  باب منه 
أنبأنا مالك بن أنس عن نافع بن : ذكر اخلطيب أبو بكر أمحد بن علي عن عبد الرمحن بن إبراهيم الراسيب قال 

معاوية األنصاري كتب عمر بن اخلطاب إىل سعد بن أيب وقاص و هو بالقادسية أن وجه نضلة أبا : عمر قال 
فوجه سعد نضلة يف ثالمثائة فارس فخرجوا حىت أتوا حلوان : إىل حلوان العراق فليغريوا على ضواحيها قال 

العراق فأغاروا على ضواحيها فأصابوا غنيمة و سبيا فأقبلوا يسرقون الغنيمة و السيب حىت رهقهم العصر و 
اهللا أكرب فإذا : فأذن فقال : السيب إىل سفح اجلبل مث قال فأجلأ نضلة الغنيمة و : كادت الشمس أن تؤوب قال 

جميب من اجلبل جييب كربت تكبريا يا نضلة مث قال أشهد أن ال إله إال اهللا قال كلمة اإلخالص يا نضلة قال 
هذا النذير و هو الذي بشر به عيسى عليه السالم و على رأس أمته تقوم : أشهد أن حممدا رسول اهللا قال 

أفلح من : طوىب ملن مشى إليها و واظب عليها قال حي على الفالح قال : ة قال حي على الصالة قال القيام
أجاب حممدا صلى اهللا عليه و سلم و هو البقاء ألمة حممد صلى اهللا عليه و سلم قال اهللا أكرب اهللا أكرب ال إله إال 

ا له أخلصت اإلخالص كله يا نضلة فحرم اهللا هبا جسدك عل: اهللا قال  من : ى النار فلما فرغ من أذانه قمنا فقلن
أنت يرمحك اهللا أملك أنت أم ساكن من اجلن أم طائف من عباد اهللا ؟ أمسعنا صوتك فأرنا شخصك فإنا وفد اهللا 

فانفلق اجلبل عن هامة كالرحاء أبيض الرأس و اللحية و عليه : و وفد رسوله و وفد عمر بن اخلطاب قال 
و عليك السالم و رمحته و بركاته من أنت : السالم عليكم و رمحة اهللا و بركاته قلنا :  طمران من صوف فقال

أنا زرنب بن برمثال وصي العبد الصاحل عيسى بن مرمي أسكنين هذا اجلبل و دعا يل بطول : يرمحك اهللا ؟ قال 
نصارى فأما إذا فاتين لقاء حممد البقاء إىل نزوله من السماء فيقتل اخلنزير و يكسر الصليب و يتربأ مما حنلته ال

سلم فأقرئوا عمر مين السالم و قولوا له يا عمر  سدد و قارب فقد دنا األمر و أخربوه هبذه : صلى اهللا عليه و 
إذا استغىن : اخلصال اليت أخربكم هبا إذا ظهرت هذه اخلصال يف أمة حممد صلى اهللا عليه و سلم اهلرب فاهلرب 

ء بالنساء و انتسبوا يف غري مناسبهم و انتموا إىل غري مواليهم و مل يرحم كبريهم الرجال بالرجال و النسا
صغريهم و مل يوقر صغريهم كبريهم و ترك املعروف فلم يؤمر به و ترك املنكر فلم ينه عنه و تعلم عاملهم العلم 



فضضوا املصاحف و شيدوا ليجلب به الدراهم و الدنانري و كان املطر قيظا و الولد غيظا و طولوا املنارات و 
البناء و اتبعوا الشهوات و باعوا الدين بالدنيا و استخفوا بالدماء و قطعت األرحام و بيع احلكم و أكل الربا و 

صار الغين عز و خرج الرجل من بيته فقام إليه من هو خري منه فسلم عليه و ركبت النساء السروج مث غاب 
هللا أبوك سر أنت و : كتب سعد إىل عمر و كتب عمر إىل سعد يا سعد فكتب بذلك نضلة إىل سعد ف: عنا قال 

من معك من املهاجرين و األنصار حىت تنزلوا هذا اجلبل فإن لقيته فأقرئه مين السالم فإن رسول اهللا صلى اهللا 
عة فخرج سعد يف أرب: عليه و سلم أخربنا أن بعض أوصياء عيسى بن مرمي نزل ذلك اجلبل ناحية العراق قال 

آالف من املهاجرين و األنصار حىت نزل ذلك اجلبل فأقام أربعني يوما ينادي باألذان يف كل وقت صالة فال 
  جواب 

تابع إبراهيم بن رجاء أبو موسى عبد الرمحن الراسيب على رواية عن مالك و ليس بثابت من : قال اخلطيب 
  حديثه 

  باب منه آخر 
سلم : مان قال من حديث حذيفة بن الي[ خرج أبو نعيم  من اقتراب الساعة : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

اثنتان و سبعون خصلة إذا رأيتم الناس أماتوا الصالة و أضاعوا األمانة و أكلوا الربا و استحلوا الكذب و 
ذب استخفوا بالدماء و استعلوا البناء و باعوا الدين بالدنيا و تقطعت األرحام و يكون احلكم ضعفا و الك

صدقا و احلرير لباسا و ظهر اجلور و كثر الطالق و موت الفجأة و ائتمن اخلائن و خون األمني و صدق 
الكاذب و كذب الصادق و كثر القذف و كان املطر قيظا و الولد غيظا و فاض اللئام فيضا و غاص الكرام 

و القراء فسقة إذا لبسوا مسوح  غيضا و كان األمراء فجرة و الوزراء كذبة و األمناء خونة و العرفاء ظلمة
الضأن قلوهبم أننت من اجليفة و أمر من الصرب يغشيهم اهللا فتنة يتهاوكون فيها هتاوك اليهود الظلمة و تظهر 

الصفراء يعين الدنانري و تطلب البيضاء يعين الدراهم و تكثر اخلطايا و تغل األمراء و حليت املصاحف و 
خربت القلوب و شربت اخلمور وعطلت احلدود و ولدت األمة ربتها و  صورت املساجد و طولت املنابر و

ترى احلفاة العراة قد صاروا ملوكا و شاركت املرأة زوجها يف التجارة و تشبه الرجال بالنساء و النساء 
طلبت الدنيا بعمل  بالرجال و حلف باهللا و شهد املرء من غري أن يستشهد و سلم للعرفة و تفقه لغري الدين و 

اآلخرة و اختذ املغنم دوال و األمانة مغنما و الزكاة مغرما و كان زعيم القوم أرذهلم و عق الرجل أباه و جفا أمه 
و بر صديقه و أطاع زوجته و علت أصوات الفسقة يف املساجد و اختذت القينات و املعازف و شربت اخلمور 

جلود السباع صفاقا و يف الطرق و اختذ الظلم فخرا و بيع احلكم و كثر الشرط و اخت ذ القرآن مزامري و 
ا و آيات  ] املساجد طرقا و لعن آخر هذه األمة أوهلا فلريتقبوا عند ذلك رحيا محراء و خسفا و مسخا و قذف

  غريب من حديث عبد اهللا بن عمري عن حذيفة مل يروه عنه فيما أعلم إال فرج بن فضالة 
ذكرها يف أحاديث متفرقة و كلها بنية املعىن إال قوله و جلود و هذه اخلصال قد ت: قال املؤلف رمحه اهللا  قدم 

  الصفاق اجللد الرقيق حتت اجللد الذي عليه الشعر : السباع صفاقا قال اجلوهري 
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من : عن عامر الشعيب عن أنس بن مالك قال [ و خرج الدارقطين 

قاله ] لليلتني و أن تتخذ املساجد طرقا و أن يظهر موت الفجأة : بال فيقال اقتراب الساعة أن يرى اهلالل ق
اجلوهري معىن قبال أن يرى ساعة يطلع لعظمه و يوضحه حديث آخر من أشراط الساعة انتفاخ األهلة و يقال 



  رأيت اهلالل قبال و قبال أي معاينة : 
  باب منه 

حدثنا هشام بن خالد الدمشقي عن : عمر بن أيب عمر قال  حدثنا: [ الترمذي احلكيم يف نوادر األصول قال 
سلم : إمساعيل بن عياش عن ليث عن ابن سابط عن أيب أمامة قال  يكون يف : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
فاملسخ تغري اخللقة عن جهتها : قال أبو عبد اهللا ] أميت فزعة فيصري الناس إىل علمائهم فإذا هم قردة و خنازير 

إمنا حل هبم املسخ ألهنم غريوا احلق عن جهته و حرفوا الكلم عن مواضعه فمسخوا أعني اخللق و قلوهبم عن ف
  رؤية احلق فمسخ اهللا صورهم و بدل خلقهم كما بدلوا احلق باطال 

  باب يف رفع األمانة و اإلميان عن القلوب

حدثنا رسول اهللا صلى : عن حذيفة قال  [روى األئمة البخاري و مسلم و ابن ماجه و غريهم و اللفظ ملسلم 
سلم حديثني قد رأيت أحدمها و أنا أنتظر اآلخر حدثنا أن األمانة نزلت يف جذر قلوب الرجال  ] اهللا عليه و 

حدثنا الطنافسي يعين وسط قلوب الرجال مث نزل القرآن فعلموا من القرآن و علموا من السنة : قال ابن ماجه 
ينام الرجل النومة فتقبض األمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوكت مث ينام : [ ة قال مث حدثنا عن رفع األمان

النومة فتقبض األمانة من قلبه فيظل أثرها مثل اجملل كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتربا و ليس فيه 
مانة حىت يقال إن شيء مث أخذ حصاة فدحرجها على رجله فنفط فيصبح الناس يتبايعون ال يكاد أحد يؤدي األ

ا يف قلبه مثقال حبة من خردل من  يف بين فالن رجال أمينا حىت يقال للرجل ما أجلده ما أظرفه ما أعقله و م
إميان و لقد أتى على زمان ما أبايل أيكم بايعت لئن كان مسلما لريدنه على دينه و لئن كان نصرانيا أو يهوديا 

  ] منكم إال فالنا و فالنا لريدنه على ساعيه فأما فما كنت أبايع 
  فصل 

اجلذر بالذال املعجمة و يقال بفتح اجليم و كسرها و هو األصل من كل شيء من النسب و احلساب و الشجر 
إذا ظهرت فيها نكتة من : أوكتت البسرة : بإسكان الكاف و هو األثر اليسري يقال : و غريه و الوكت 

هو النفخ الذي يرتفع : يضا مثل نكته يف العني و غريها و اجملل اإلرطاب و هو مصدر وكته يكته وكتا و هو أ
من جلد باطن اليد عند العمل بفأس أو حمذاف أو حنوه حيتوي على ماء مث يصلب و يبقى عقدا قال ابن دحية 

 قيدناه يف احلديث بسكون اجليم و أجاز أهل اللغة و النحو فتح اجليم مصدر جملت يده متجل جمال بفتح اجليم يف
ا : املصدر إذا غلظت من العمل و قوله  فنفط أي ارتفع جلدها و انتفخ فتراه منتربا أي منتفطا و معناه مرتفع

جلده من حلمه و هو افتعال من النرب و هو الرفع و كل شيء رفع شيئا فقد نربه و منه اشتق املنرب و أراد بذلك 
حيويه كجمر دحرجته يعين أطلقته فينطلق ظهر اليدين خلو القلوب من األمانة كما خيلو اجملل املنترب عن شيء 

  من ذلك 
يعين كانت األمانة موجودة مث قلت يف ذلك الزمان و قوله لريدنه : لقد أتى على زمان احلديث : و قول حذيفة 

على ساعيه يعين من كان رئيسا مقدما فيهم واليا عليهم أن ينصفين منه و إن مل يكن له اإلسالم و كل من 
هو من البيع و الشراء لقلة : على قوم ساع هلم و قوله فما كنت أبايع إال فالنا و فالنا قال أبو عبيدة  ولوي

  األمانة 



ا جاء أن اخلشوع و الفرائض أول علم يرفع من   باب يف ذهاب العلم ورفعه و م

  الناس 
ألعمش عن سامل بن أيب اجلعد حدثنا ا: حدثنا وكيع قال : حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة قال : [ ابن ماجه قال 

ذللك عند أوان ذهاب العلم قلت يا رسول : ذكر النيب صلى اهللا عليه و سلم شيئا قال : عن زياد بن لبيد قال 
: كيف يذهب العلم و حنن نقرأ القرآن و نقرئه أبناءنا و يقرئه أبناؤنا أبناءهم إىل يوم القيامة ؟ قال : اهللا 

ت ألراك من أفقه رجل باملدينة أو ليس هذه اليهود و النصارى يقرأون التوراة و إن كن: ثكلتك أمك يا زياد 
  ] اإلجنيل ال يعملون بشيء منهما 

سلم فشخص : عن جبري بن نفري عن أيب الدرداء قال [ و خرجه الترمذي  كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
س حىت ال يقدروا على شيء منه فقال زياد بن لبيد هذا أوان خيتلس العلم من النا: ببصره إىل السماء مث قال 

ثكلتك أمك : كيف خيتلس منا و حنن قد قرأنا القرآن فو اهللا لنقرؤه و لنقرئه نساءنا و أبناءنا فقال : األنصاري 
  ] إن كنت ألعدك من فقهاء املدينة هذه التوراة و اإلجنيل عند اليهود و النصارى فماذا تغين عنهم : يا زياد 

أال تسمع ما يقول أخوك أبو الدرداء فأخربته بالذي قال أبو : فلقيت عبادة بن صامت فقلت : جبري  قال
الدرداء قال صدق أبو الدرداء إن شئت ألحدثنك بأول علم يرفع من الناس اخلشوع يوشك أن يدخل الرجل 

ن صاحل ثقة عند أهل هذا حديث غريب و معاوية ب: مسجد مجاعة فال يرى فيه رجال خاشعا قال أبو عيسى 
بن سعيد القطان    احلديث و ال أعلم أحدا تكلم فيه غري حيىي 

  و روى بعضهم هذا احلديث عن عبد الرمحن بن جبري بن نفري عن أبيه عن عوف بن مالك 
حدثنا عبد اهللا بن جعفر بن : [ خرجه هلذا اإلسناد احلافظ أبو حممد عبد الغين فقال : قال املؤلف رمحه اهللا 

حدثين إبراهيم بن أيب عبلة : حدثنا الليث قال : حدثنا حيىي بن بكري قال : حدثنا حيىي بن أيوب : ورد قال ال
نظر رسول اهللا صلى : حدثين عوف بن مالك األشجعي قال : عن الوليد بن عبد الرمحن عن جبري بن نفري قال 

سلم إىل السماء يوما و قال  قال له رجل من األنصار يقال له زياد بن لبيد يا هذا أوان رفع العلم ف: اهللا عليه و 
و كيف يرفع العلم و قد كتب يف الكتب و وعته الصدور ؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : رسول اهللا 

] إن كنت ألحسبك من أفقه أهل املدينة و ذكر اليهود و النصارى و ضاللتهم على ما يف أيديهم من كتاب اهللا 
يرفع اخلشوع حىت ال ترى : صدق عون بن مالك أال أخربك بأول ذلك : اد بن أوس فقال فذكرت ذلك لشد

  رجال خاشعا ذكره يف باب تقييد احلديث بالكتابة و هو حديث حسن 
و قد ذكرناه يف مسند زياد بن لبيد بإسناد صحيح على ما ذكره ابن ماجه و هو يبني لك ما ذكرناه من : قلت 

ليس حفظ القرآن حبفظ احلروف و لكن إقامة : العمل به كما قال عبد اهللا بن مسعود  أن املقصود برفع العلم
حدوده مث بعد رفع العمل بالعلم يرفع القلم و الكتاب و اليبقى يف األرض من القرآن آية تتلى على ما يأيت يف 

  الباب بعد هذا 
تعلموا : صلى اهللا عليه و سلم قال  من حديث أيب هريرة أن رسول اهللا[ و قد خرج الدراقطين و ابن ماجه 

لفظ الدراقطين و ال ] الفرائص و علموها للناس فإهنا تصف العلم و هو ينسى و هو أول شيء ينزع من أميت 
  تعارض و احلمد هللا فإن اخلشوع من علم القلوب و الفرائض علم الظاهر فافترقا و احلمد هللا 



  باب يف دروس اإلسالم و ذهاب القرآن

أنبأنا أبو معاوية عن أيب مالك األشجعي عن ربيعي بن خراش عن : أخربنا علي بن حممد قال : [ ه قال ابن ماج
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يدرس اإلسالم كما يدرس و شى الثوب حىت ال يدري ما : حذيفة قال 

بيقى منه يف األرض آية و تبقى  صيام و ال صالة و ال نسك و ال صدقة و يسري بكتاب اهللا تعاىل يف ليلة فال
الشيخ الكبري و العجوز يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة ال إله إال اهللا فنحن نقوهلا : طوائف من الناس 

ال نسك و ال صدقة فأعرض : قال له صلة  ما تغين عنهم ال إله إال اهللا و هم اليدرون ما صالة و ال صيام و 
يا صلة تنجيهم من النار : ثا كل ذلك يعرض عنه حذيفة مث أقبل عليه حذيفة فقال عنه حذيفة مث ردها عليه ثال

  ] ثالثا 
ا تقدم من رواية : قلت  هذا إمنا يكون بعد موت عيسى عليه السالم ال عند خروج يأجوج و مأجوج على م

  مقاتل 
ا و ذكر أبو حامد من رفعه فإن عيسى عليه السالم إمنا ينزل جمددا ملا درس من هذ ه الشريعة فإنه حيججه على م

  يأيت بيانه إن شاء اهللا تعاىل 

  اقتربت الساعة و انشق القمر : باب العشر آيات اليت تكون قبل الساعة و بيان قوله تعاىل 
سلم يف غرفة : روي عن حذيفة أنه قال [  كنا جلوس باملدينة يف ظل حائط و كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

إنكم ال ترون : عن الساعة فقال : فيماذا ؟ فقلنا : نتحدث فقال : ما جيلسكم ؟ فقلنا : ل فأشرف علينا و قا
الساعة حىت تروا قبلها عشر آيات أوهلا طلوع الشمس من مغرهبا مث الدخان مث الدجال مث الدابة مث ثالث 

و  خسف باملشرق و خسف باملغرب و خسف جبزيرة العرب و خروج عيسى و خروج يأجوج: خسوف 
] مأجوج و يكون آخر ذلك نارا خترج من اليمن من حفرة عدن ال تدع أحدا خلفها إال تسوقه إىل احملشر 

  ذكره القتيب يف كتاب عيون األخبار له 
اطلع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من غرفة و حنن نتذاكر الساعة : عن حذيفة قال [ و خرجه مسلم مبعناه 

طلوع الشمس من مغرهبا و الدجال و الدخان و الدابة و :  تكون عشر آيات ال تقوم الساعة حىت: فقال 
خسف باملشرق و خسف باملغرب و خسف : يأجوج و مأجوج و خروج عيسى بن مرمي و ثالث خسوف 

جبزيرة العرب و نار خترج من قعر عدن أبني تسوق الناس إىل احملشر تبيت معهم إذا باتوا و تقيل معهم إذا قالوا 
الدخان و الدجال و الدابة و طلوع : [ حديث حسن و يف رواية : جه ابن ماجه و الترمذي و قال خر] 

خسف باملشرق و خسف باملغرب و خسف : الشمس من مغرهبا و نزول عيسى بن مرمي و ثالث خسوفات 
  ] جبزيرة العرب و آخر ذلك نار خترج من اليمن تطردهم إىل حمشرهم 

أول أشراط الساعة نار خترج حتشر : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : ل عن أنس قا[ و يف البخاري 
  ] الناس من املشرق إىل املغرب 

إن أول اآليات : حفظت من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول : عن عبد اهللا بن عمر قال [ مسلم 
طلوع الشمس من مغرهبا و خروج الدابة على الناس ضحى و أيهم ا ما كانت قبل صاحبتها فأخرى خروجا عن 

كأين أنظر إىل حبشي : [ و يف حديث حذيفة مرفوعا مث قال عليه الصالة و السالم ] على أثرها قريبا منها 



أمحش الساقني أزرق العينني أفطس األنف كبري البطن و قد صف قدميه على الكعبة هو و أصحاب له و هم 
ىت يطرحوها يف البحر فعند ذلك تكون عالمات منكرات طلوع ينقضوهنا حجرا حجرا و يتداولوهنا بينهم ح

  و ذكر احلديث ] الشمس من مغرهبا مث الدجال مث يأجوج و مأجوج مث الدابة 
  فصل 

جاءت هذه اآليات يف هذه األحاديث جمموعة غري مرتبة ما عدا حديث حذيفة املذكور أوال فإن الترتيب فيه 
ا نبينه كان رسول اهللا صلى اهللا : من حديث حذيفة أيضا [ و قد جاء ترتيبها  بثن و ليس األمر كذلك على م

ا تذكرون ؟ قلنا : عليه و سلم يف غرفة و حنن أسفل منه فاطلع إلينا فقال  إن الساعة ال تكون : الساعة قال : م
 خسف باملشرق و خسف باملغرب و خسف جبزيرة العرب و الدخان و الدجال و دابة: حىت تروا عشر آيات 

  ] األرض و يأجوج و مأجوج و طلوع الشمس من مغرهبا و نار خترج من قعر عدن ترحل الناس 
و ريح يلقى الناس يف البحر أخرجه : و نزول عيسى بن مرمي و قال بعضهم : و قال بعض الرواة يف العاشرة 

ا يف هذه الرواية اخلسوفات الثالثة و قد وقع بعضها يف زمن  النيب صلى اهللا عليه و مسلم فأول اآليات على م
  سلم ذكره ابن وهب و قد تقدم 

  و قد ذكر أبو الفرج بن اجلوزي أنه وقع بعراق العجم زالزل و خسوفات هائلة هلك بسببها خلق كثري 
من قطر ] قطرطندة [ و قد وقع ذلك عندنا بشرق األندلس فيما مسعنا من بعض مشاخينا بقرية يقال هلا : قلت 

  بل هناك فأذهبها دانية سقط عليها ج
أصاهبا زلزلة شديدة هدت حيطاهنا و ] ترسة [ و أخربين أيضا بعض أصحابنا أن قرية من أعمال برقة يقال هلا 

سقفها على أهلها فماتوا حتتها و مل ينج منهم إال قليل و وقع يف هذا احلديث دابة األرض قبل يأجوج و مأجوج 
 نزول عيسى عليه السالم مث خروج يأجوج و مأجوج فإذا و ليس كذلك فإن أول اآليات ظهور الدجال مث

ا يأيت و قبض اهللا تعاىل نبيه عيسى عليه السالم و خلت األرض منا و  قتلهم اهللا بالنغف يف أعناقهم على م
تطاولت األيام على الناس و ذهب معظم دين اإلسالم أخذ الناس يف الرجوع إىل عاداهتم و أحدثوا األحداث 

الفسوق كما أحدثوه بعد كل قائم نصبه اهللا تعاىل بينه و بينهم حجة عليهم مث قبضه فيخرج اهللا من الكفر و 
تعاىل هلم دابة من األرض فتميز املؤمن من الكافر لريتدع بذلك الكفار عن كفرهم و الفساق عن فسقهم و 

هلون فإذا أصروا على يستبصروا و ينزعوا عما هم فيه من الفسوق و العصيان مث تغيب الدابة عنهم و مي
طغياهنم طلعت الشمس من مغرهبا و مل يقبل ببعد ذلك لكافر و ال فاسق توبة و أزيل اخلطاب و التكليف عنهم 

فإذا } و ما خلقت اجلن و اإلنس إال ليعبدون { : مث كان قيام الساعة على أثر ذلك قريبا ألن اهللا تعاىل يقول 
  األرض زمانا طويال هكذا ذكره بعض العلماء  قطع عنهم التعبد مل يقرهم بعد ذلك يف

سلم إن من أشراط الساعة دخانا ميأل ما [ فروي : و أما الدخان  من حديث حذيفة عن النيب صلى اهللا عليه و 
  ] بني املشرق و املغرب ميكث يف األرض أربعني يوما 

كران خيرج الدخان من أنفه و منخريه و فيكون مبنزلة الس: فيصيبه منه شبه الزكام و أما الكافر : فأما املؤمن 
  هذا الدخان من آثار جهنم يوم القيامة : عينيه و أذنيه و دبره و قيل 

{ و روي هذا عن علي و ابن عمر و أيب هريرة و ابن عباس و ابن أيب مليكة و احلسن و هو معىن قوله تعاىل 
  } فارتقب يوم تأيت السماء بدخان مبني 



إنه ما أصاب قريشا من القحط و اجلهد حىت جعل الرجل يرى بينه و بني : ذه اآلية و قال ابن مسعود يف ه
السماء كهيأة الدخان من اجلهد حىت أكلوا العظام و قد مضت البطشة و الدخان و اللزام و احلديث عنه هبذا 

  يف كتايب مسلم و البخاري و غريمها و قد فسر البطشة بأهنا وقعة بدر 
إحدمها وقعت و كانت : و الذي يقتضيه النظر الصحيح محل ذلك على قضيتني : دحية  قال أبو اخلطاب ابن

ة دخان و هي الدخان غري الدخان احلقيقي  األخرى ستقع و ستكون فأما اليت كانت فاليت كانوا يرون فيها كهيأ
{ مة أن يقولوا الذي يكون عند ظهور آيات اليت هي من األشراط و العالمات و ال ميتنع إذا ظهرت هذه العال

فيكشف عنهم مث يعودون لقرب الساعة و قول ابن مسعود مل يسنده إىل } ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون 
  النيب صلى اهللا عليه و سلم إمنا هو من تفسريه و قد جاء النص عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خبالفه 

مها دخانان : كان ابن مسعود يقول : ما دخانان قال جماهد قد روي عن ابن مسعود أهن: قال املؤلف رمحه اهللا 
قد مضى أحدمها و الذي بقي ميأل ما بني السماء و األرض و ال جيد املؤمن منه إال كالزكمة و أما الكافر فتثقب 
مسامعه فتبعث مسامعه فتبعث عند ذلك الريح اجلنوب من اليمن فتقبض روح كل مؤمن و مؤمنة و يبقى شرار 

  س النا
هو القتل بالسيف يوم بدر و إليه جنا ابن مسعود و هو قول أكثر : و اختلف يف البطشة و اللزام فقال أيب 

هي : البطشة الكربى وقعة بدر و قيل : الناس و على هذا تكون البطشة و اللزام شيئا واحدا قال ابن مسعود 
الفصل يف القضية و فسره ابن مسعود بأن : للغة يوم القيامة و أصل البطش األخذ بشدة وقع األمل و اللزام يف ا

  ذلك كان يوم بدر و هو البطشة الكربى يف قوله أيضا 
و هو العذاب الدائم و أما الدجال فيأيت } فسوف يكون لزاما { إن اللزام هو املذكور يف قوله تعاىل : و قيل 

ا وقع القول عليهم أخرجنا هلم دابة من و إذ{ ذكره يف أبواب أخرى و أما الدابة فهي اليت قال اهللا تعاىل 
  } األرض تكلمهم 

و ذكر أهل التفسري أنه خلق عظيم خيرج من صدع من الصفا ال يفوهتا أحد فتسم املؤمن فتنري وجهه و يكتب 
بني عينيه كافر و روي عن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما أن هذه الدابة هي اجلساسة على ما يأيت ذكره يف 

  جال و روي عن ابن عباس أهنا الثعبان الذي كان يبئر الكعبة فاختطفه العقاب و سيأيت بيانه خرب الد
و آخر ذلك نار خترج من اليمن و يف الرواية األخرى من قعر عدن و يف الرواية األخرى من أرض : و أما قوله 

خروجهما من اليمن فظهورمها احلجاز قال القاضي عياض فلعلهما ناران جتتمعان حلشر الناس أو يكون ابتداء 
  من احلجاز 

ا تقدم القول فيها و بقيت النار اليت تسوق : قلت  أما النار اليت خترج من أرض احلجاز فقد خرجت على م
الناس إىل احملشر و هي اليت خترج من اليمن و قد مضى القول يف احلشر و يأيت القول يف طلوع الشمس من 

  مغرهبا 
فقد روي أن أهل مكة سألوا رسول اهللا صلى اهللا عليه } اقتربت الساعة و انشق القمر { : فأما قوله اهللا تعاىل 

  و سلم آية فأراهم القمر منشقا نصفني و اجلبل بينهما فقال اشهدوا ثبت يف الصحيحني و غريمها 
بد اهللا يف كتاب أي يأيت قال احلليمي أبو ع} أتى أمر اهللا { إنه ينشق كقوله تعاىل : و من العلماء مكن قال 

ا نصفني عرض كل واحد : منهاج الدين له  فإن كان هذا فقد أتى و رأيت ببخاري اهلالل و هو ابن ليلتني منشق



منهما كعرض القمر ليلة أربع أو مخس و ما زلت أنظر إليهما حىت اتصال كما كانا و لكنهما يف شكل واحد 
معي ليلتئذ كتيبة من شريف وفقيه و غريمها من طبقات  شكل أترجة و مل أمل طريف عنهما إىل أن غابت و كان

قال : الناس و كلهم رأى ما رأيت و أخربين من وثقت به أنه رأى اهلالل و هو ابن ثالث منشقا نصفني 
إمنا خرج على االنشقاق الذي هو من أشراط الساعة دون } و انشق القمر { فقد ظهر أن قول اهللا : احلليمي 

  ه اهللا آية لرسوله صلى اهللا عليه و سلم االنشقاق الذي جعل

  باب ما جاء أن اآليات بعد املائتني

و عن زيد ] [ اآليات بعد املائتني : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن أيب قتادة قال [ ابن ماجه 
أهل بر و  أميت على مخس طبقات فأربعون سنة: الرقاشي عن أنس عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

تقوى مث الذين يلوهنم إىل عشرين و مائة سنة أهل تراحم و تواصل مت الذين يلوهنم إىل ستني و مائة أهل تدابر و 
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و : عن أيب معن عن أنس قال [ و يف رواية ] تقاطع مث اهلرج اهلرج النجا النجا 

ا فأما طبقيت و طبقة أصحايب فأهل علم و إميان و أما الطبقة سلم أميت على مخس طبقات كل طبقة أربعون عا م
  مث ذكر حنوه ] الثانية ما بني األربعني إىل الثمانني فأهل بر و تقوى 

  باب ما جاء فيمن خيسف به أو ميسخ

 يا أنس إن الناس ميصرون أمصارا و: عن أنس بن مالك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال له [ أبو داود 
إن مصرا منها يقال هلا البصرة أو البصرية فإن أنت مررت هبا أو دخلتها فإياك و سباخها و كألها و سوقها و 

  ] باب أمرائها و عليك بضواحيها فإنه يكون هبا خسف و رجف و قوم يبيتون فيصبحون قردة و خنازير 
بلغين أنه قد : عليك السالم فقال له  إن فالنا يقرأ: عن نافع أن رجال أتى ابن عمر فقال [ و خرج ابن ماجه 

يكون يف : أحدث فإن كان أحدث فالن فال تقرئه السالم فإين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 
  ] أميت أو يف هذه األمة خسف مسخ و قذف و حنوه 

هدي خرجهما عن سهل بن سعد و قد تقدمت األخبار و األحاديث يف خسف اجليش الذي يقصد مكة لقتال امل
  مسلم و غريه 

و كذلك تقدم حديث البخاري و غريه يف باب إذا فعلت هذه األمة مخس عشرة خصلة و ذكر الثعاليب يف 
سلم يقول  تبىن مدينة بني : [ تفسريه من حديث جرير بن عبد اهللا البجلي قال مسعت النيب صلى اهللا عليه و 

خيسف : رة األرض جتيب إليها اخلزائن و خيسف هبا و يف رواية دجلة و دجيل و قطربل و السراة جيتمع فيها جباب
  و قد تقدم و اهللا أعلم ] بأهلها فلهي أسرع ذهابا يف األرض من الوتد اجليد يف األرض الرخوة يقال إهنا بغداد 

  باب ـ ذكر الدجال و صفته و نعته

ا عالمة خروجه و ما معه ا ينجى منه و أنه يربئ  ذكر الدجال و صفته و نعته و من أين خيرج و م إذا خرج و م
  األكمه و األبرص و حيىي املوتى 



  : الدجال يف اللغة يطلق على عشرة وجوه : قال ابن دحية قال العلماء 
أن الدجال الكذاب قاله اخلليل و غريه و أهنا دجلة بسكون اخليم و دجلة بفتحها كذبة ألنه يدجل : األول 

  دجاجلة يف التكسري و قد تقدم احلق بالباطل و مجعه دجالون و 
أن الدجال مأخوذ من الدجل و هو طالء البعري بالقطران مسي بذلك ألنه يغطي احلق و يستره : الوجه الثاين 

بسحره و كذبه كما يغطي الرجل جرب بعريه بالدجالة و هي القطران يهنأ به البعري و امسه إذا فعل به ذلك 
  املدجل قاله األصمعي 

  دجل الرجل إذا فعل ذلك : إمنا مسي بذلك لضربه يف نواحيه األرض و قطعه هلا يقال : ث الوجه الثال
كل شيء غطيته فقد : أنه من التغطية ألنه يغطي األرض مبجموعه و الدجل التغطية قال دريد : الوجه الرابع 

ا فاضت عليه    دجلته و منه مسيت دجلة النتشارها على األرض و تغطية م
  مسي دجاال لقطعه األرض إذ يطأ مجيع البالد إال مكة و املدينة و الدجالة الدفقة العظيمة : الوجه اخلامس 

  : و أنشد ابن فارس يف اجململ 
  دجالة من أعظم الرقاق 

  مسي دجاال ألنه يغر الناس بشره كما يقال لطخين فالن بشره : الوجه السادس 
  املخرق : الدجال : الوجه السابع 
طلى بالذهب : الدجال : الوجه الثامن    املموه قاله ثعلب و يقال سيف مدجل إذ كان قد 
ماء الذهب الذي يطلى به الشيء فيحسن باطله و داخله خزف أو عود مسي الدجال : الدجال : الوجه التاسع 

  بذلك ألنه حيسن الباطل 
ء و الباء إذ أصله عني صافية فرند السيف و الفرند جوهر السيف و ماؤه و يقال بالفا: الدجال : الوجه العاشر 

على ما تنلطق به العجم فعربته العرب و لذلك قال سبيويه و هو عندهم خارج عن أمثله العرب و الفرند أيضا 
  : احلرير و أنشد ثعلب 

  ) مع املالب و عبري أصردا ... حبلية الياقوت و الفرندا ( 
ب و العبري و املردقوش و احلشاد ذكر هذه األقوال أي خالصا قال ابن األعرايب يقال للزعفران الشعر و املال

  العشرة احلافظ أبو اخلطاب بن دحية رمحه اهللا يف كتاب مرج البحرين يف فوائد املشرقني و املغربني 
من حفظ عشر آيات من أول : عن أيب الدرداء رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال [ مسلم 

  ] من آخر سورة الكهف : [ و يف رواية ] الدجال سورة الكهف عصم من 
أما مسيح الضاللة فرجل : عن الفلتان بن عاصم عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال [ أبو بكر بن أيب شيبة 

ا أي احنناء : قوله فيه ] أجلى اجلبهة ممسوح العني اليسرى عريض املنخر فيه الدفاء    دف
الدجال أعور العني اليسرى جفال الشعر معه جنة :  صلى اهللا عليه و سلم قال رسول اهللا: و عن حذيفة قال [ 

سلم : و عنه قال ] و نار فناره جنة و جنته نار  أنا أعلم مبا مع الدجال منه [ قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
ركن أحد فليأت معه هنرنان جيريان أحدمها رأي العني ماء أبيض و أحدهم اآلخر رأي العني نار تأجج فأما أد

النهر الذي يراه نارا و ليغمض و ليطأطئ رأسه فيشرب فإنه ماء بارد و أن الدجال ممسوخ العني عليها ظفرة 
  ] غليظة مكتوب بني عينيه يقرؤه كل مؤمن كاتب و غري كاتب 



ا أدركن قال ابن دحية : قال احلافظ أبو اخلطاب بن دحية  م فإن و هو وه: كذا عند مجاعة رواه مسلم فإم
لفظه هو لفظ املاضي ومل أمسع دخول نون التوكيد على لفظ املاضي إال ها هنا ألن هذه النون ال تدخل على 

  فإما أدركه أحد : الفعل و صوابه ما قيده العلماء يف صحيح مسلم منهم التميمي أبو عبد اهللا 
ا بني ظهراين الناس املسيح الدجال ذكر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ي: قال : و عن عبد اهللا بن عمر [  وم

  ] إن اهللا ليس بأعور أال إن املسيح الدجال أعور العني اليمىن كأن عينه عنبة طافية : : فقال 
سلم : قال  أراين الليلة يف املنام عند الكعبة فإذا رجل آدم كأحسن ما ترى [ و قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

منكبيه رجل الشعر يقطر رأسه ماء واضعا يده على منكيب رجلني و هو يطوف من آدم الرجال تضرب ملته بني 
هو املسيح بن مرمي و رأيت وراءه رجال جعدا قططا أعور العني اليمىن كأشبه : من هذا ؟ فقالوا : بالبيت فقلت 

ملسيح من رأيت من الناس بابن قطن واضعا يديه على منكيب رجلني يطوف بالبيت فقلت من هذت قالوا هو ا
  ] الدجال 

الدجال أعور مدهجان أقمر : عن ابن عباس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال [ أبو بكر بن أيب شيبة 
كأن رأسه غضنة شجرة أشبه الناس بعبد العزي بن قطن اخلزاعي فإما أهلك هلك فإنه أعور و أن اهللا ليس 

  بأعور 
أما مسيح فإنه أعور العني أجلي اجلبهة : رة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال أبو داود الطيالسي عن أيب هري

أيضر يب يا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عريض املنحر فيه اندفاء مثل قطن بن عبد العزي فقال له الرجل 
  ] ال أنت مسلم هو كافر : شبهه ؟ فقال 

نيب صلى اهللا عليه و سلم أو قال ذكر النيب صلى اهللا عليه عن أيب بن كعب قال ذكر الدجال عند ال[ و خرج 
  ] إحدى عينيه كأهنا زجاجة خضراء و تعوذ باهللا من عذاب القرب : و سلم الدجال فقال 

إن الدجال : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن أيب بكر الصديق رضي اهللا تعاىل عنه قال [ الترمذي 
  إسناده صحيح ] ال هلا خراسان يتبعه أفواج كأن وجوههم اجملان املطرقة ليخرج من أرض باملشرق يق

: أخربنا معمر بن عن أيب هانئ العبدي عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه قال : [ و ذكر عبد الرزاق قال 
ع يتبع الدجال من أميت سبعون ألفا عليهم السيجان و السيجان مج: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  و قال األزهري هو املطيليل املقور بنسج كذلك ] الساج و هو طيلسان أخضر 
عن قتادة عن شهر بن حوشب عن أمساء بنت يزيد أن النيب صلى اهللا عليه و سلم ذكر عنده الدجال [ الطرباين 

و العام الثاين  إن قبل خروجه ثالث أعوام متسك السماء يف العام األول ثلث قطرها و األرض ثلث نباهتا: فقال 
متسك السماء ثلثي قطرها و األرض ثلثي نباهتا و العام الثالث متسك السماء قطرها و األرض نباهتا حىت ال يبقى 

  و ذكر احلديث ] ذات ضرس و ال ذات ظلف إال مات 
ر حدثنا هشام عن قتادة عن شهر بن حوشب عن أمساء و عبد الرزاق عن معم: خرجه أبو داود الطيالسي قال 

  عن قتادة عن شهر بن حوشب عن أمساء 
و يف السنة الثالثة ميسك اهللا املطر و : و أخرجه ابن ماجه من حديث أيب أمامة و يف بعض الروايات بعد قوله 

مجيع النبات فما ينزل من السماء قطرة و ال تنبت األرض خضرة و ال نباتا حىت تكون األرض كالنحاس و 
ميوتون جوعا و جهدا و تكثر الفنت و اهلرج و يقتل الناس بعضهم بعضا و خيرج  السماء كالزجاج فيبقى الناس



الناس بأنفسهم و يستويل البالء على أهل األرض فعند ذلك خيرج امللعون الدجال من ناحية أصبهان من قرية 
أنه : عت الدجال يقال هلا اليهودية و هو راكب محارا أبتر يشبه البغل ما بني أذين محاره أربعون ذراعا و من ن

عظيم اخللقة طويل القامة جسيم أجعد قطط أعور العني اليمىن كأهنا مل ختلق و عينه األخرى ممزوجة بالدم و بني 
  كافر يقرؤه كل مؤمن باهللا فإذا خرج يصيح ثالث صيحات ليسمع أهل املشرق و املغرب : عينيه مكتوب 

امرأة ذات حسن و مجال بارع فتدعو الناس إىل نفسها و  و يروى أنه إذا كان يف آخر الزمان خترج من البحر
ختترق البالد فكل من أتاها كفر باهللا فعند ذلك خيرج اهللا عليكم الدجال و من عالمة خروجه فتح القسطنطينية 

  ألن اخلرب ورد أن بني خروجه و فتح القسطنطينية سبعة أشهر و قد تقدم هذا 
: حدثنا سعيد ابن مجهان عن سفينة قال : ثنا احلشرج بن نباتة قال حد: [ و ذكر أبو داود الطيالسي قال 

إنه مل يكن نيب إال و قد أنذر أمته الدجال أال و إنه أعور العني : خطبنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال 
اآلخر نار بالشمال و باليمني ظفرة غليظة بني عينيه كافر يعين مكتوب كافر خيرج معه واديان أحدمها جنة و 

ألست بربكم أحيي و أميت و معه ملكان يشبهان نبيني من : فناره جنة و جنته نار فيقول الدجال للناس 
األنبياء إين ألعرف امسهما و اسم آبائهما لو شئت أن أمسيهما مسيتهما أحدمها عن ميينه و اآلخر عن مشاله فيقول 

: ال يسمعه من الناس أحد إال صاحبه و يقول اآلخر كذبت ف: ألست بربكم أحيي و أميت ؟ فيقول أحدمها : 
صدقت و ذلك فتنة مث يسري حىت يأيت املدينة فيقول هذه قرية ذاك الرجل فال يؤذن له أن يدخلها مث يسري حىت 

  ] يأيت الشام فيهلكه اهللا عند عقبة أفيق 
: شر من خمتصر املعجم له مبعناه فقال و خرجه أبو القاسم عبد اهللا بن حممد بن عبد العزيز البغوي يف اجلزء العا

قال رسول اهللا صلى : حدثنا حشرج عن سعيد ابن مجهان عن سفينة قال : حدثنا حممد بن عبد الوهاب قال [ 
سلم  إنه مل يكن نيب قبل إال و قد حذر أمته من الدجال إنه أعور عينه اليسرى بعينه اليمىن ظفرة : اهللا عليه و 

أحدمها جنة و اآلخر نار و معه ملكان : كافر يقرؤه كل مؤمن باهللا معه واديان  غليظة مكتوب بني عينيه
يشبهان نبني من األنبياء و لو شئت مسيتهما بأمساء و أمساء آبائهما أحدمها عن ميينه و اآلخر عن مشاله فيقول 

إال صاحبه فيقول  كذبت فال يسمعه أحد من الناس: ألست بربكم أحيي و أميت فيقول أحد امللكني : الدجال 
له صدقت فيسمعه الناس فيظنون أنه صدق الدجال فذلك فتنة مث يسري الدجال حىت يأيت املدينة فال يؤذن له 

  ] فيقول هذه قرية ذلك الرجل مث يسري حىت يأيت الشام فيهلكه اهللا عند عقبة افيق 
ظين أن النبيني: قال ابن برجان يف كتاب اإلرشاد له  املشبه هبا أحدمها املسيح ابن مرمي و  و الذي يغلب على 

  اآلخر حممد صلى اهللا عليه و سلم و لذلك ما أنذرا بذلك و وصيا 
سلم قال [ و خرج أبو داود يف سننه  بن الصامت أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و  إين كنت : عن عبادة 

أفحج جعد أعور مطموس العني حدثتكم عن املسيح الدجال حىت خشيت أن ال تعقلوا أن املسيح الدجال قصري 
  ] ليست بناتئة و ال حجراء فإن التبس عليكم فاعلموا أن ربكم عز و جل ليس بأعور 

  فصل 
وصف النيب صلى اهللا عليه و سلم الدجال وصفا مل يبق معه لذي لب إشكال ولتك األوصاف كلها ذميمة تبني 

دجال فيما يدعيه من الكذب و الغباوة و حرم لكل ذي حاسة سليمة لكن من قضى اهللا عليه بالشقاوة تبع ال
تبيني للعقول القاصرة ] إنه أعور و أن اهللا ليس بأعور [ اتباع احلق و نور التالوة فقوله عليه الصالة و السالم 



أو الغافلة على أن من كان ناقصا يف ذاته عاجزا عن إزالة نقصه مل يصلح أن يكون إهلا لعجزه و ضعفه و من 
أعور العني : ن إزالة نقصه كان أعجز عن نفع غريه و عن مضرته و جاء يف حديث حذيفة كان عاجزا ع

: أعور العني اليمىن و قد أشكل اجلمع بني احلديثني على كثري من العلماء قال : اليسرى و يف حديث ابن عمر 
  و حىت إن أبا عمر بن عبد الرب ذكر ذلك يف كتاب التمهيد له 

إن الدجال خارج و هو أعور : ندب أن نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يقول مسرة بن ج[ و يف حديث 
أنا ربكم فمن قال : العني الشمال عليها ظفرة غليظة و أنه يربئ األكمه و األبرص و حييىاملوتى و يقول للناس 

ال ريب اهللا عز و جل حىت ميوت على ذلك فقد عصم من فتنته و : أنت ريب فقد فنت و من قال :  ال فتنة عليه و 
عذاب فيلبث يف األرض ما شاء مث جييء عيسى عليه السالم من قبل املغرب مصدقا مبحمد صلى اهللا عليه و 

  ] سلم و علىملته فيقتل الدجال مث إمنا هو قيام الساعة 
فاهللا أعلم  أعور العني اليمىن: قال أبو عمر بن عبد الرب ففي هذا احلديث أعور العني الشمال و يف حديث مالك 

  و حديث مالك أصح من جهةاإلسناد مل يزد على هذا 
قال أبو اخلطاب بن دحية ليس كما قال بل الطرق كلها صحيحة يف العينني و قال شيخنا أمحد بن عمر يف 

: و هذا اختالف يصعب اجلمع فيه بينهما و قد تكلف القاضي عياض اجلمع بينهما فقال : كتاب املفهم له 
لروايتني عندي صحيح و هو أن كل واحدة منهما عوراء من وجه ما إذ العور حقيقة يف كل شيء اجلمع بني ا

العيب و الكلمة العوراء هي املعيبة فالواحدة عوراء باحلقيقة و هي اليت وصفت باحلديث بأهنا ليست حبجراء و 
الالزم هلا لكوهنا جاحظة أو  ال ناتئة و ممسوحة و مطموسة و طافية على رواية اهلمز و األخرى عوراء لعيبها

كأهنا كوكب دري أو كأهنا عنبة طافية بغري مهز و كل واحدة منهما يصح فيه الوصف بالعور حبقيقة العرف و 
أن كل واحدة من عيين الدجال عوراء أحدمها : االستعمال أو مبعىن العور األصلي قال شيخنا وحاصل كالمه 

عوراء بأصل خلقتها معيبة لكن يبعد هذا التأويل أن كل واحدة من مبا أصاب حىت ذهب إدراكها و الثانية 
  عينيه قد جاء و صفها يف الرواية مبثل ما وصفت به األخرى من العور فتأمله 

: ما قاله القاضي عياض و تأويله صحيح و أن العور يف العينني خمتلف كما بيناه يف الروايات فإن قوله : قلت 
رواية األخرى مطموس العني ممسوخها ليست بناتئة و ال حجراء و وصف األخرى كأهنا مل ختلق هو معىن ال

باملزج بالدم و ذلك عيب عظيم ال سيما مع وصفها بالظفرة الغليظة اليت هي عليها و هي جلدة غليظة تغشى 
شيئا  العني و على هذا فقد يكون العور يف العينني سواء ألن الظفرة مع غلظها متنع من اإلدراك فال تبصر

فيكون الدجال على هذا أعمى أو قريبا منه إال أنه جاء ذكر الظفرة يف العني اليمىن يف حديث سفينة و يف 
و : الشمال يف حديث مسرة بن جندب و قد حيتمل أن يكون كل عني عليها ظفرة غليظة فإن يف حديث حذيفة 

ظفرة فاليت ليست كذلك إن الدجال ممسوخ العني عليها ظفرة غليظة و إذا كانت املمسوخة ا ملطموسة عليها 
  أوىل فتتفق األحاديث و اهللا أعلم 

إهنا حلمة تنبت عند املآقي كالعلقة و قيده بعض الرواة بضم الظاء و سكون الفاء وليس : و قيل يف الظفرة 
  بشيء قاله ابن دحية رمحه اهللا 

  فصل ـ اإلميان بالدجال و خروجه حق



و هذا مذهب أهل السنة و عامة أهل الفقه و احلديث خالفا ملن أنكر أمره من اإلميان بالدجال و خروجه حق 
زعموا أن ما عنده خمارق و حيل  اخلوارج و بعض املعتزلة و وافقنا على إثباته بعض اجلهنمية و غريهم لكن 

النيب و قالوا ألهنا لو كانت أمورا صحيحة لكان ذلك إلباسا الكاذب بالصادق و حينئذ ال يكون الفرق بني 
املتنيب و هذا هذيان ال يلتفت إليه و ال يعرج عليه فإن هذا إمنا كان يلزم لو أن الدجال يدعي النبوة و ليس 

تنبيها للعقول على فقره ] إن اهللا ليس بأعور : [ كذلك فإنه إمنا ادعى اإلهلية و هلذا قال عليه الصالة و السالم 
مكتوب بني عينيه كافر يقرؤه كل مؤمن و مؤمنة كاتب : [ قال  و حدثه و نقصه و إن كان عظيما يف خلقه مث

  و هذا األمر مشاهد للحس يشهد بكذبه و كفره ] أو غري كاتب 
معنىذلك ما ثبت من مسات حدثه و شواهد عجزه و : مكتوب بني عينيه كافر فقال : و قد تأول بعض الناس 

يف إدراك ذلك املؤمن و الكافر و هذا عدول و  و لو كان على ظاهره و حقيقته الستوى: ظهور نقصه قال 
ا ذكره من لزوم املساواة بني املؤمن و الكافر يف قراءة  حتريف عن حقيقة احلديث من غري موجب لذلك و م

ذلك اليلزم ألن اهللا تعاىل مينع الكافر من إدراكه ليغتر باعتقاده التجسيم حىت يوردهم بذلك نار اجلحيم 
: أنا ربكم فيقول املؤمنون : من حنو فتنة أهل احملشر بالصورة اهلائلة اليت تأتيهم فيقول هلم فالدجال فتنة و حمنة 

نعوذ باهللا منك حسب ما تقدم ال سيما و ذلك الزمان قد اخنرقت فيه عوائد فليكن هذا منها و قد نص على 
ة و أما الكافر فمصروف عن يقرؤه كل مؤمن كاتب و غري كاتب و قراءة غري الكاتب خارقة للعاد: هذا بقوله 

ذلك بغفلته و جهله و كما انصرف عن إدراك نقص عوره و شواهد عجزه كذلك يصرف عن قراءة سطور 
  كفره و رمزه 

املعجزة ال تظهر على يد املتنيب ألنه لزم منه انقالب دليل الصدق دليل الكذب  و أما الفرق بني النيب و املتنيب ف
  و هو حمال 

ا أخرب به النيب صلى اهللا عليه و إن ما : و قوهلم  يأيت به الدجال حيل و خماريق فقول معزول عن احلقائق ألن م
سلم من تلك األمور حقائق و العقل ال حييل شيئا منها فوجب إبقاؤها على حقائقها و سيأيت تفصيلها بعون اهللا 

  تعاىل 

  باب ما مينع الدجال أن يدخله من البالد إذ خرج

ليس من بلد إال سيطؤه : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن أنس بن مالك قال  [البخاري و مسلم 
  و ذكر احلديث ] الدجال إال مكة و املدينة 

فال أدع قرية إال هبطتها يف أربعني ليلة غري مكة و طيبة مها حمرمتان علي : [ و يف حديث فاطمة بنت قيس 
  احلديث و سيأيت ] كلتهامها 

و : عفر الطربي من حديث عبد اهللا بن عمرو إال الكعبة و بيت املقدس زاد أبو جعفر الطحاوي و ذكر أبو ج
مسجد الطور رواه من حديث جنادة بن أيب أمية عن بعض أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم عن النيب صلى 

سلم    اهللا عليه و 
ملدينة و بيت املقدس و جبل الطور فإن فال يبقى له موضع إال و يأخذه غري مكة و ا: و يف بعض الروايات 

  املالئكة تطرده عن هذه املواضع 



  باب منه و ما جاء أنه إذا خرج يزعم أنه اهللا و حيصر املؤمنني يف بيت

  املقدس 
سلم و ذكر الدجال قال [ أبو بكر بن أيب شيبة  و إنه مىت : عن مسرة بن جندب عن النيب صلى اهللا عليه و 
اهللا فمن آمن به و اتبعه و صدقه فليس ينفعه صاحل من عمل سلف و من كفر به و كذبه خيرج فإنه يزعم أنه 

فليس يعاقب بشيء من عمل سلف و أنه سيظهر على األرض كلها إال احلزم و بيت املقدس و أنه حيصر 
  ] املؤمنني يف بيت املقدس 

: يا مؤمن هذا كافر يستتر يب فقال  :فيهزمه اهللا و جنوده حىت إذا جدر احلائط و أصل الشجرة ينادي : قال 
هل كان نبيكم ذكر : و لن يكون قولك حىت تبدو أمور يتفاج شأهنا يف أنفسكم تتساءلون بينكم : اقتله قال 

  لكم منها ذكرا و حىت تزول جبال من مراتبها على أثر ذلك القبض 

  سعة باب منه و يف عظم خلق الدجال و عظم فتنته و سبب خروجه و صفة محاره و

خطوه و يف حصره املسلمني يف جبال الدخان و كم ينكث يف األرض ويف نزول عيسى عليه السالم وقت 
  السحر لقتل الدجال و من اتبعه 

ا بني خلق آدم إىل قيام : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول : عن عمران بن حصني قال [ مسلم  م
  ] امرؤ بدل خلق : [ ة و يف رواي] الساعة خلق أكرب من الدجال 
فانطلقنا سراعا حىت دخلنا الدير فإذا أعظم إنسان رأيناه قط خلقا و أشده وثاقا : و يف حديث متيم الداري قال 

  احلديث و سيأيت 
وعن ابن عمر أنه لقى ابن صياد يف بعض طرق املدينة فقال قوال أغضبه فانتفخ حىت مأل السكة فدخل ابن عمر 

يرمحك اهللا ما أردت من ابن صياد أما علمت أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و : ها فقالت على حفصة و قد بلغ
و سيأيت من أخبار ابن صياد ما يدل عليه أنه هو الدجال إن شاء ] إمنا خيرج من غضبة يغضبها : [ سلم قال 

  اهللا تعاىل و ذكر قاسم بن أصبغ 
ا حممد بن سابق حدثنا إبراهيم بن طهيمان عن أيب الزبري حدثن: [ وخرجه اإلمام أمحد بن حنبل يف مسنده قال 

خيرج الدجال يف خفقة من الدين و إدبار من : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن جابر بن عبد اهللا قال 
نها العلم أي قلة من أهله و له أربعون ليلة يسيحها يف األرض اليوم منها كالسنة و اليوم منها كالشهر و اليوم م

أنا ربكم : كاجلمعة مث سائر أيامه كأيامكم هذه و له محار يركبه عرض ما بني أذنيه أربعون ذراعا فيقول للناس 
كافر يقرؤه كل مؤمن كاتب و غري كاتب يرد كل ماء : و هو أعور و إن ربكم ليس بأعور مكتوب بني عينيه 

املالئكة بأواهبما و معه جبال من خبز و الناس يف جهد و منهل إال املدينة و مكة حرمهما اهللا تعاىل عليه و قامت 
النار فمن أدخل الذي يسميه : اجلنة و هنر يقول له : إالمن اتبعه و معه هنران أنا أعلم هبما منه هنر يقول له 

و تيعث معه شياطني تكلم الناس و معه فتنة : اجلنة فهي النار و من أدخل الذي يسميه النار فهي اجلنة قال 
أيها الناس هل : يمة بأمر السماء فتمطر فيما يرى الناس و يقتل نفسا مث حيييها فيما يرى الناس فيقول للناس عظ

يفعل مثل هذا إال الرب فيفر الناس إىل جبل الدخان و هو بالشام فيأتيهم فيحاصرهم فيشتد حصارهم و 



يا أيها الناس ما مينعكم أن خترجوا : ل جيهدهم جهدا شديدا مث ينزل عيسى عليه السالم فيأيت يف السحر فيقو
هذا رجل فينطلقون فإذا هم بعيسى بن مرمي عليهما السالم فيقام للصالة فيقال : إىل الكذاب اخلبيث فيقولون 

ليتفضل إمامكم فليصل بكم فإذا صلوا صالة الصبح خرجوا إليه فحني يراه : تقدم يا روح اهللا فيقول : له 
يا روح اهللا هذا يهودي فال : امللح يف املاء فيقتله حىت إن الشجر و احلجر ينادي  الكذاب ينماث كما ينماث

  ] يترك ممن كان يتبعه أحدا إال قتله 
اء أي يذهب و ينحل و يتالشى : قوله    ينماث كما ينماث امللح يف امل

ال وغز إال و ذكر أن محاره حني خيطو من خطوة إىل خطوة ميل و ال يبقى له س: و يف بعض الروايات  هل و 
  يطؤه و ال يبقى موضع إال يأخذه غري مكة و املدينة حسبما تقدم ويأيت الكالم أبو حنيفة يف حكم أيامه 

أخربنا معمر عن ابن خيثم عن شهر بن حوشب عن أمساء بنت يزيد األنصارية : [ و ذكر عبد الرزاق قال 
ال يف األرض أربعني سنة السنة كالشهر والشهر ميكث الدج: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : قالت 

و الصحيح أنه ميكث أربعني ] كاجلمعة و اجلمعة كاليوم و اليوم كالساعة والساعة كاضطرام السعفة يف النار 
  يوما كما يف حديث جابر و كذلك يف صحيح مسلم على ما يأيت يف الكتاب بعد هذا 

  ن الفنت و الشبهات و سرعة سريهباب منه آخر يف خروج الدجال و ما جييء به م

يف األرض و كم يلبث فيها و يف نزول عيسى عليه السالم و نعته كم يكون يف األرض يومئذ من الصلحاء و يف 
قتله الدجال و اليهود و خروج يأجوج و مأجوج و موهتم و يف حج عيسى و تزوجيه و مكثه يف األرض و أين 

سلم    يدفن إذامات صلى اهللا عليه و 
  قد تقدم من حديث حذيفة رضي اهللا عنه أن له جنة و نارا فجنته نار و ناره جنة و 

من مسع بالدجال فلينأ عنه فواهللا : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن عمران بن حصني قال [ أبو داود 
  ] من الشبهات إن الرجل ليأتيه و هو حيسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات أو ملا يبعث به 

خيرج الدجال فيتوجه قبل رجال : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن أيب سعيد اخلدري قال [ مسلم 
تلقاه املساحل مساحل الدجال فيقولون له  أعمد إىل هذا الرجل الذي خرج : أين تعمد فيقول : من املؤمنني ف

اقتلوه فيقول بعضهم لبعض أليس ربكم قد هناكم : فيقولون  أو ما تؤمن بربنا فيقول ما بربنا حقا: فيقولون له 
يا أيها الناس هذا الدجال الذي : فينطلقون به إىل الدجال فإذا رآه املؤمن قال : أن تقتلوا أحدا دونه ؟ قال 

خذوه و شجوه فيوجع ظهره و : فيأمر به الدجال فيشج فيقول : ذكر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
أنت املسيح الكذب فيؤمر به فينشر باملنشار من مفرقه حىت : أما تؤمن يب ؟ فيقول : فيقول : ضربا قال بطنه 

ما : أتؤمن يب ؟ فيقول : مث ميشي بني القطعتني مث يقول قم فيستوي قائما فيقول له : يفرق بني رجليه قال 
فيأخذه الدجال ليذحبه : من الناس قال  يا أيها الناس إنه يفعل بعدي بأحد: ازددت فيك إال بصرية مث يقول 

فيأخذ بيديه و رجليه فيقذف به فيحسب : فيجعل ما بني رقبته إىل ترقوته حناسا فال يستطيع إليه سبيال قال 
  ] الناس أنه إمنا قذف به يف النار و إمنا ألقي به يف اجلنة 

  ] عند رب العاملني  هذا أعظم الناس شهادة[ قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : قال 
يأيت و هو حمرم عليه أن يدخل [ قال : إن هذا الرجل هو اخلضر و يف رواية : قال أبو إسحاق السبيعي يقال 



: املدينة فينتهي إىل بعض السباخ اليت تلي املدينة فيخرج إليه رجل هو خري الناس أو من خري الناس فيقول 
أرأيتم إن قتلت هذا : ى اهللا عليه و سلم حديثه فيقول الدجال أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول اهللا صل

و اهللا ما كنت فيك قط أشد بصرية : فيقتله مث حيييه فيقول حني حيييه : ال قال : أتشكون يف األمر ؟ فيقولون 
  خرجه البخاري ] فرييد الدجال أن يقتله فال يسلطه اهللا عليه : مين اآلن قال 

ليس من بلد إالسيطؤه الدجال إال مكة و املدينة و : ول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال رس: و عن أنس قال [ 
ليس نقب من أنقاهبا إال عليها املالئكة صافني حيرسوهنا فينزل بالسبخة فترجف ثالث رجفات خيرج إليه كل 

  كل منافق و منافقة خرجه البخاري : و يف رواية ] كافر و منافق 
ذكر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الدجال ذات غداة فخفض فيه : الكاليب قال  و عن النواس بن مسعان[ 

ما غري الدجال أخوفين عليكم أن خيرج و أنا منكم فأنا حجيجه : و رفع حىت ظنناه يف طائفة النخل فقال 
طافية دونكم و إن خيرج و لست فيكم فامرؤ حجيج نفسه و اهللا خليفيت على كل مسلم إنه شاب قطط عيناه 

كأين أشبهه بعبد العزى بن قطن فمن أدركه منكم فلقرأ عليه سورة الكهف إنه خارج حلة بني الشام و العراق 
أربعون يوما يوم كسنة و : يا رسول اهللا و ما لبثه يف األرض ؟ قال : فعاث ميينا و مشاال يا عباد اهللا فاثبتوا قلنا 

ا يوم كشهر و يوم كجمعة و سائر أيامه كأيامكم  يا رسول اهللا فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صالة : فقلن
كالغيث استدبرته الريح : يا رسول اهللا و ما إسراعه يف األرض ؟ قال : ال اقدروا له قدره قلنا : يوم ؟ قال 

فيأمر السماء فتمطر و األرض فتنبت و تروح : فيأيت على القوم فيدعوهم فيؤمنون به و يستجيبون له قال 
ليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرا و أسبغة ضروعا و أمده خواصر مث يأيت القوم فيدعوهم فريدون عليه قوله ع

أخرجي كنوزك فتتبعه : فينصرف عنهم فيصبحون ممحلني ليس بأيديهم شيء من أمواهلم و مير باخلربة فيقول هلا 
فيقطعه جزلتني رمية الغرض مث يدعوه فيقبل كنوزها كيعاسيب النحل مث يدعو رجال ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف 

ستهلل و جهه يضحك فبينا هو كذلك إذ بعث اهللا املسيح ابن مرمي فنزل عند املنارة البيضاء شرقي دمشق بني 
مهرودتني واضعا كفيه على أجنحة ملكني إذا طأطأ رأسه قطر و إذا رفعه حتدر منه مجان كاللؤلؤ فال حيل بكافر 

و نفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه فيطلبه حىت يدركه بباب لد فيقتله مث يأيت عيسى عليه جيد نفسه إال مات 
السالم قوم قد عصمهم اهللا منه فيمسح على وجوههم و حيدثهم بدرجاهتم يف اجلنة فبينما هو كذلك إذ أوحى 

 الطور و يبعث اهللا اهللا إىل عيسى عليه السالم إين قد أخرجت عبادا يل ال يدان ألحد يقاتلهم فحرز عبادي إىل
ا فيها و مير } و هم من كل حدب ينسلون { يأجوج و مأجوج  فيمر أوائلهم على حبرية طربية فيشربون م

آخرهم فيقولون لقد كان هبذه مرة ماء و حيضر نيب اهللا عيسى و أصحابه حىت يكون رأس الثور ألحدهم خريا 
أصحابه فريسل اهللا النغف يف رقاهبم فيصبحون فرسى من مائة دينار ألحدكم اليوم فريغب نيب اهللا عيسى و 

كموت نفس واحدة مث يهبط نيب اهللا عيسى و أصحابه إىل األرض فال جيدون موضع شرب إال مأله زمههم و 
نتنهم فريغب عيسى و أصحابه فريسل اهللا طريا كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء اهللا مث يرسل اهللا 

أنبيت مثرتك وردي : مدر و ال وبر فيغسل األرض حىت يتركها كالزلقة مث يقال لألرض  مطرا ال يكون منه بيت
بركتك فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة و يستظلون بقحفها و يبارك اهللا يف الرسل أي اللنب حىت إن اللقحة من 

ة من الغنم لتكفي الفخذ من اإلبل لتكفي الفئام من الناس و اللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس و اللقح
الناس فبينما هم كذلك إذ بعث اهللا رحيا طيبا فتأخذ هبم حتت آباطهم فيقبض روح كل مؤمن و كل مسلم و 



يبقى شرار الناس يتهارجون فيها كتهارج احلمر فعليهم تقوم الساعة زاد يف أخرى بعد قوله مرة ماء مث يسريون 
لقد قتلنا من يف األرض فلنقتل من يف السماء : يت املقدس فيقولون حىت ينتهوا إىل جبل اخلمر و هو جبل ب

أخرجه الترمذي يف جامعه و ذكر رمى يأجوج ] فريمون بنشاهبم إىل السماء فريد اهللا عليهم نشاهبم خمضوبة دما 
ت: مث يسريون حىت ينتهوا إىل جبل بيت املقدس فيقولون : و مأجوج بنشاهبم متصلة باحلديث فقال  لنا من لقد ق

األرض فهلم فلنقتل من يف السماء فريمون بنشاهبم إىل السماء فريد اهللا عليهم نشاهبم حممرا دما و حياصر عيسى 
و يستوقد : فتحملهم فتطرحهم بالنهبل قال : فيطرحهم حيث شاء اهللا قال : بن مرمي احلديث و قال بدل قوله 

اهللا عليهم مطرا احلديث إىل آخره يف غري الترمذي ويرسل : املسلمون من قسيهم و نشاهبم سبع سنني قال 
  فيطرحهم يف املهيل و املهيل البحر الذي عند مطلع الشمس 

و خرجه ابن ماجه يف سننه أيضا كما خرجه مسلم و مل يذكر الزيادة اليت ذكرها مسلم متصلة و ال الترمذي 
اخلدري و سيأيت و ذكر ما ذكره  متصلة من حديث النواس بن مسعان و إمنا ذكرها من حديث أيب سعيد

حدثنا ابن جابر عن حيىي بن جابر : حدثنا حيىي بن محزة قال : حدثنا هشام بن عمار قال [ الترمذي فقال 
حدثنا عبد الرمحن بن جبري بن نفري عن أبيه أنه مسع النواس بن مسعان يقول قال رسول اهللا صلى : الطائي قال 

سلم    ] لمون من قسي يأجوج و مأجوج و نشاهبم و أترستهم سبع سنني يستوقد املس: اهللا عليه و 
حدثنا عبد الرمحن اجملاريب عن إمساعيل بن رافع أيب رافع عن ايب عمر : و حدثنا علي بن حممد قال : [ قال 

الشيباين زرعة عن أيب أمامة الباهلي قال خطبنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فكان أكثر خطبته حديثا 
إنه مل يكن فتنة يف األرض منذ ذرأ اهللا تعاىل آدم صلى : ناه عن الدجال و حذرناه و كان من قوله أن قال حدث

سلم أعظم من فتنة الدجال و إن اهللا عز و جل مل يبعث نبيا إال حذر أمته الدجال و أنا آخر األنبياء  اهللا عليه و 
أنا بني ظهرانيكم فأنا حجيج كل مسلم و إن خيرج و أنتم آخر األمم و هو خارج فيكم ال حمالة فإن خيرج و 

من بعدي فكل حجيج نفسه و اهللا خليفيت على كل مسلم و إنه خيرج من حلة بني الشام و العراق فيعبث ميينا 
أنا : و يعبث مشاال يا عباد اهللا أيها الناس فاثبتوا فإن سأصفه لكم صفة مل يصفها إياه نيب قبلي إنه يبدو فيقول 

أنا ربكم و ال ترون ربكم حىت متوتوا و إنه أعور و إن ربكم ليس بأعور :  و ال نيب بعدي مث يثين فيقول نيب اهللا
كافر يقرؤه كل مؤمن من كاتب و غري كاتب و إن من فتنته أن معه جنة و نارا فمن : و أنه مكتوب بني عينيه 

ا و سالما كما كانت النار على إبراهيم و إن ابتلي بناره فليستعذ باهللا و ليقرأ فواتح الكهف فتكون عليه برد
نعم فيمثل له شيطانان يف : أرأيت إن أحييت لك أباك و أمك أتشهد أين ربك فيقول : فتنته أن يقول ألعرايب 

يا بين اتبعه فإنه ربك و أن من فتنته أن يسلط على نفس واحدة فيقتلها فينشرها : صورة أبيه و أمه فيقوالن 
انظروا إىل عبدي فإين أبعثه اآلن مث يزعم أنه له ربا غريي فيبعثه اهللا فيقول : قى نصفني مث يقول باملنشار حىت يل

رب اهللا و أنت عدو اهللا أنت الدجال و اهللا ما كنت بعد أسد بصرية بك مين : من ربك ؟ فيقول : له اخلبيث 
  ] اليوم 

بد اهللا بن الوليد الرصايف عن عطية عن أيب سعيد حدثنا ع: فحدثنا احملاريب قال : [ قال أبو احلسن الطنافسي 
سلم ذلك الرجل أرفع أميت درجة يف اجلنة : اخلدري قال  قال أبو : قال ] قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  سعيد ما كنا نرى ذلك الرجل إال عمر بن اخلطاب حىت مضى لسبيله 
من فتننته أن يأمر السماء أن متطر و يأمر األرض أن و إن : مث رجعنا إىل حديث أيب رافع قال : قال احملاريب 



تنبت فتنبت و إن من فتنته أن مير باحلي فيصدقوه فيأمر السماء أن متطر فتمطر و يأمر األرض أن تنبت فتنبت 
حىت تروح مواشيهم من بيوهتم ذلك أمسن ما كانت و أعظمه و أمده خواصر و أدره ضروعا و أنه ال يبقى 

 وطئه و ظهر عليه إال مكة و املدينة فإنه ال يأيت من نقب من أنقاهبا إال لقيته املالئكة شيء من األرض إال
بالسيوف املصلتة حىت ينزل عند الظريب األمحر عند منقطع السبخة فترجف املدينة بأهلها ثالث رجفات فال 

ديد و يدعى ذلك اليوم يوم بقى منافق و ال منافقة إال خرج إليه فينفي اخلبث منها كما ينفي الكري خبث احل
  اخلالص 

هم قليل و جلهم ببيت املقدس و : [ يا رسول اهللا فأين العرب ؟ قال : فقالت أم شريك بنت أيب العسكر 
إمامهم رجل صاحل قد تقدم يصلي هبم الصبح إذ نزل عليهم عيسى بن مرمي عليه السالم فريجع ذلك اإلمام 

تقدم فصل : س فيضع عيسى عليه السالم يده على كتفه مث يقول له ينكص القهقرى ليتقدم عيسى يصلي بالنا
فإهنا لك أقيمت فيصلي هبم إمامهم فإذا انصرف قال عيسى عليه السالم افتحوا الباب فيفتح و وراءه الدجال 

و معه سبعون ألف يهودي كلهم ذو سيف حملى و سالح فإذا نظر إليه الدجال ذاب كما يذوب امللح يف املاء و 
إن يل فيك ضربة لن تسبقين هبا فيدركه عند الباب اللد الشرقي : طلق هاربا و يقول عيسى عليه السالم ان

فيضربه فيقتله فيهزم اهللا اليهود و ال يبقى شيء مما خلقه اهللا يتوارى به يهودي إال أنطق اهللا ذلك الشيء و ال 
هم ال تنطق إال قال يا عبد اهللا املسلم هذا حجر و ال شجر و ال حائط و ال دابة إال الغرقدة فإهنا من شجر

و إن من أيامه أربعون سنة السنة كنصف سنة و [ قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ] يهودي فتعال فاقتله 
السنة كالشهر و الشهر كاجلمعة و آخر أيامه كالشررة يصبح أحدكم على باب املدينة فال يبلغ باهبا اآلخر 

  ] حىت ميسي 
تقدرون فيها الصالة كما تقدروهنا يف هذه : [ كيف نصلي يف تلك األيام القصار ؟ قال : يا رسول اهللا  :فقيل 

  ] األيام الطوال مث صلوا 
فيكون عيسى عليه السالم يف أميت حكما و عدال و غماما مقسطا : [ قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

ال بعري و ترفع الشحناء و يدف الصلب و يذبح اخلنزير و يضع اجلزية و ي ترك الصدقة فال يسعى على شاة و 
التباغض و ترفع محة كل ذات محة حىت يدخل الوليد يده يف احلية فال تضره و تغز الوليدة األسد فال يضرها و 
اء و تكون الكلمة واحدة فال  يكون الذئب يف الغنم كأنه كلبها و متأل األرض من السلم كما ميأل اإلناء من امل

يعبد إال اهللا و تضع احلرب أوزارها و تسلب قريش ملكها و تكون األرض كفاثور الفضة تنبت نباهتا بعهد آدم 
عليه السالم حىت جيتمع النفر على القطف من العنب فيشبعهم و جيتمع النفر على الرمانة فتشبعهم و يكون 

  ] الثور بكذا و كذا من املال و تكون الفرس بالدريهمات 
يا رسول اهللا و ما يغلي الثور : ال يركب احلرب أبدا فقيل له : [ رسول اهللا و ما يرخص الفرس ؟ قال قيل يا 
حترث األرض كلها و إن قبل خروج الدجال ثالث سنوات شداد يصيب هبا الناس جوع شديد يأمر : ؟ قال 

باهتا مث يأمر اهللا السماء يف اهللا السماء يف السنة األوىل أن حتبس ثلث مطرها و يأمر األرض أن حتبس ثلث ن
الثانية فتحبس ثلثي مطرها و يأمر األرض فتحبس ثلثي نباهتا مث يأمر اهللا السماء يف السنة الثالثة فتحبس مطرها 

كله فال متطر قطرة و يأمر األرض فتحبس نباهتا فال تنبت خضرا و ال يبقى ذات ظلف و ال ذات ضرس إال 
التهليل و التكبري و التسبيح و التحميد : ما يعيش الناس يف ذلك الزمان ؟ قال ف: هلكت إال ما شاء اهللا فقيل 



  ] و جيزي ذلك عنهم جمزى الطعام 
ينبغي أن يرفع هذا : مسعت عبد الرمحن احملاريب يقول : مسعت أبا احلسن الطنافسي يقول : قال ابن ماجه 

  احلديث للمؤدب حىت يعلمه للصبيان يف املكتب 
يا رسول اهللا ذكرت الدجال فو اهللا إن أحدنا ليعجن عجينة فما : اء بنت يزيد األنصارية قالوا و يف حديث أمس

يكفي [ األطعمة تزوي إليه فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : خيبز حىت خيشى أن يفنت و أنت تقول 
ا يكفي املالئكة فقالوا فإن املالئكة ال تأكل و ال تشرب و لك نها تقدس فقال رسول اهللا صلى اهللا املؤمن يومئذ م

  ] عليه و سلم طعام املؤمنني يومئذ بالتسبيح 
قال : عن معمر عن قتادة عن شهر حديث حوشب عن أمساء بنت يزيد األنصارية قالت [ و ذكر عبد الرزاق 

متسك السماء سنة : إن بني يديه ثالث سنني : يا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف بييت فذكر الدجال فقال 
ثلث مطرها و األرض ثلث نباهتا و الثانية متسك السماء ثلثي قطرها و األرض ثلثي نباهتا و الثالثة متسك 

السماء قطرها كله و األرض نباهتا كله فال يبقى ذات ظلف و ال ذات ضرس من البهائم إال هلكت و إن من 
بلى فيمثل : أباك ألست تعلم أين ربك ؟ فيقول أرأيت إن أحييت لك : أشد فتنته أنه يأيت ألعرايب فيقول 

ا تكون ضروعا و أعظمه مسنة قال  و يأيت الرجل مات أخوه و مات أبوه فيقول : الشيطان له حنو إبله كأحسن م
بلى فيتمثل الشيطان حنو أبيه : أرأيت إن أحييت لك أخاك و أحييت لك أباك ألست تعلم أين ربك ؟ فيقول : 

رج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حلاجته مث رجع و القوم يف اهتمام و غم مما حدثهم به مث خ: و أخيه قالت 
إن : يا رسول اهللا لقد خلعت أفئدتنا بذكر الدجال قال : مهيم يا أمساء قلت : قالت فأخذت جبنبيت الباب فقال 

قلت يا رسول اهللا و إنا لنعجن ف: خيرج و أنا حي فأنا حجيجه و إال فإن ريب خليفة على كل مؤمن قالت أمساء 
عجيننا فما خنبزه حىت جنوع فكيف باملؤمنني يومئذ ؟ قال جيزيهم ما جيزي أهل السماء من التسبيح و التقديس 

 [  
لينزلن ابن مرمي حكما : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن أيب هريرة قال [ و خرج مسلم و ابن ماجه 
قتلن اخلنزير و ليضعن اجلزية و ليتركن القالص فال يسعى عليها و ليذهنب عدال فليكسرن الصليب و لي

  ] الشحناء و التباغض و التحاسد و ليدعون الناس إىل املال فال يقبله أحد 
كيف أنتم إذا نزل عيسى بن مرمي فيكم و إمامكم منكم : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : و عنه قال [ 
فأمكم بكتاب : قال : تدري ما إمامكم منكم ؟ قلت ختربين : م منكم قال ابن أيب ذئب فأمك[ و يف رواية ] 

ربكم عز و جل و سنة نبيكم صلى اهللا عليه و سلم قال و الذي نفسي بيده ليهلن ابن مرمي بنفج من الروحاء 
  ] حاجا أو معتمرا أو ليثنينهما 

ليدركن املسيح بن مرمي رجاال من أميت مثلكم أو خريا  : [و جاء عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنه قال 
  يقول ذلك ثالث مرات ذكره ابن برجان يف كتاب االرشاد له ] منك 

ينزل عيسى بن مرمي على مثامنائة رجل و : عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال [ و روي 
  ] من مضى أربعمائة امرأة خيار من على األرض يومئذ و كصلحاء 

ينزل عيسى بن مرمي فيتزوج و يولد له : وعن عبد اهللا بن عمرو عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال [ 
] ولد و ميكث مخسا و أربعني سنة و يدفن معي يف قربي فأقوم أنا و عيسى من قرب واحد بني أيب بكر وعمر 



لعرب بعد ما يقتل الدجال و تلد له بنتا فتموت مث إنه يتزوج امرأة من ا: [ ذكره امليانشي أبو حفص و يقال 
ذكره أبو الليث السمرقندي و خالفه كعب يف هذا و أنه يولد له و لدان و ] ميوت هو بعد ما يعيش سنتني 

  سيأيت 
ميكث عيسى يف األرض بعد ما ينزل أربعني سنة : أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال [ و يف حديث 

ذكره أبو داود الطيالسي يف مسنده قال حدثنا هشام عن قتادة ] و يصلي عليه املسلمون و يدفنونه مث ميوت 
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن أيب هريرة قال [ عن عبد الرمحن بن آدم عن أيب هريرة و هبذا السند 

يسى بن مرمي ألنه مل يكن بيين و بينه نيب األنبياء إخوة لعالت أمهاهتم شىت و دينهم واحد و أنا أوىل بالناس بع
فإذا رأيتموه فاعرفوه فإنه رجل مربوع إىل احلمرة و البياض بني ممصرتني كأن رأسه يقطر و مل يصبه بلل و أنه 
يقتل اخلنزير و يكسر الصليب و يفيض املال حىت يهلك يف زمانه امللك كلها غري اإلسالم و حىت يهلك اهللا يف 

اللة األعور الكذاب و تقع األمنة يف األرض حىت يرعى األسد مع اإلبل و النمر مع البقر و زمانه مسيح الض
الذئب مع الغنم و يلعب الصبيان باحليات فال يضر بعضهم بعضا يبقى يف األرض أربعني سنة مث ميوت و يصلي 

  ] أنه ميكث أربعا و عشرين سنة : [ و يف بعض الروايات ] عليه املسلمون و يدفنونه 
مث ميكث الناس سبع سنني ليس بني اثنني عدواة مث يرسل اهللا رحيا باردة من : عبد اهللا بن عمر [ و يف حديث 

احلديث خرجه مسلم و قد تقدم بكماله و هذا يدل على أنه ميكث يف األرض سبع سنني و اهللا ] قبل الشام 
  أعلم 

أربعني سنة و يكثر اخلري على يديه و تنزل  إن عيسى عليه السالم ميكث يف األرض: و قال كعب األحبار 
الربكات يف األرزاق حىت إن العنبة ليأكل منها الرجل حاجته و يفضل و القطف من العنب يأكل منه اجلمع 

قم فانظر ما أنزله اهللا من : الغفري و اخللق الكثري حىت إن الرمانة لتثقل اجلمل و حىت إن احلي لعرب بامليت فيقول 
عيسى عليه السالم يتزوج بامرأة من آل فالن و يرزق منها و لدين فيسمى أحدمها حممد و اآلخر  الربكة و أن

موسى و يكون الناس معه على خري و يف خري زمان و ذلك أربعني سنة مث يقبض اهللا روح عيسى و يذوق املوت 
سلم يف احلجرة و ميوت خيار األمة و ي بقى شرارها يف قلة من املؤمنني و يدفن إىل جانب النيب صلى اهللا عليه و 

إنه يدفن باألرض املقدسة : و قيل ] بدأ اإلسالم غريبا و سيعود غريبا كما بدأ : [ فذلك قوله عليه السالم 
  مدفن األنبياء 

  : فصل 
ذهب قوم إىل أن بنزول عيسى عليه السالم يرتفع التكليف لئال يكون رسوال إىل أهل ذلك الزمان يأمرهم عن 

و خامت النبيني { : اىل و ينهاهم و هذا أمر مردود باألخبار اليت ذكرناه من حديث أيب هريرة و بقوله تعاىل اهللا تع
يريد آخر األنبياء و خامتهم و إذا ] و أنا العاقب [ و قوله ] النيب بعدي : [ و قوله عليه الصالة و السالم } 

متجددة وغري شريعة حممد نبينا صلى اهللا عليه و سلم كان ذلك فال جيوز أن يتوهم أن عيسى ينزل نبيا بشريعة 
بل إذا نزل فإنه يكون يومئذ من أتباع حممد صلى اهللا عليه و سلم كما أخرب صلى اهللا عليه و سلم حيث قال 

  ] لو كان موسى حيا ما وسعه إال اتباعي : [ لعمر 
ال تزال طائفة : صلى اهللا عليه و سلم يقول  و قد روى أبو الزبري أنه مسع جابر بن عبد اهللا يقول مسعت النيب[ 

تعاىل صل : فينزل عيسى بن مرمي عليه السالم فيقول أمريهم : من أميت يقاتلون على احلق إىل يوم القيامة قال 



خرجه مسلم يف صحيحه و غريه فعيسى ] ال إن بعضكم على بعض أمراء لكرامة اهللا هلذه األمة : بنا فيقول 
ينزل مقررا هلذه الشريعة و جمددا هلا إذ هي آخر الشرائع و حممد صلى اهللا عليه و سلم آخر عليه السالم إمنا 

الرسل فينزل حكما مقسطا و إذا صار حكما فإنه سلطان يومئذ للمسلمني و الإمام و القاضي و المفيت قد 
ل أن ينزل ما حيتاج إليه من علم قبض اهللا تعاىل و خال الناس منه فينزل و قد علم بأمر اهللا تعاىل له يف السماء قب

هذه الشريعة للحكم به بني الناس و العمل به يف نفسه فيجتمع املؤمنون عند ذلك إليه و حيكمونه على أنفسهم 
إذ ال أحد يصلح لذلك غريه و ألن تعطيل احلكم غري جائز و أيضا فإن بقاء الدنيا إمنا يكون مبقتضى التكليف 

  هللا اهللا على ما يأيت و هذا واضح إىل أن ال يقال يف األرض ا
  فصل 

  : فما احلكمة يف نزوله يف ذلك الوقت دون غريه ؟ فاجلواب عنه من ثالثة أوجه : فإن قيل 
حيتمل أن يكون ذلك ألن اليهود مهت بقتله و صلبه و جرى أمرهم معه على ما بينه اهللا تعاىل يف كتابه : أحدها 

ونه يف السحر و غريه إىل ما كان اهللا يراه و نزهه منه و لقد ضرب اهللا و هم أبدا يدعون أهنم قتلوه و ينسب
عليهم الذلة فلم تقم هلم منذ أعز اهللا اإلسالم و أظهره راية و ال كان هلم يف بقعة من بقاع األرض سلطان و ال 

ال شوكة و ال يزالون كذلك حىت تقرب الساعة فيظهر الدجال و هو أسحر السحرة و يبايعه اليهود  قوة و 
فيكون يومئذ جندة مقدرين أهنم ينتقمون به من املسلمني فإذا صار أمرهم إىل هذا أنزل اهللا تعاىل الذي عندهم 

أهنم قد قتلوه و أبرزه هلم و لغريهم من املنافقني و املخالفني حيا و نصره على رئيسهم و كبريهم املدعي الربوبية 
ملؤمنني فال جيدون يومئذ مهربا و إن توارى أحد منهم بشجر أو فقتله و هزم جنده من اليهود مبن معه من ا

يا روح اهللا ها هنا يهودي حىت يوقف عليه فإما أن يسلم و إما أن يقتل و كذا كل كافر : حجر أو جدار ناداه 
  من كل صنف حىت ال يبقى على وجه األرض كافر 

أجله ال لقتال الدجال ألنه ال ينبغي ملخلوق من و هو أنه حيتمل أن يكون إنزاله مدة لدنو : و الوجه الثاين 
منها خلقناكم و فيها نعيدكم و منها { : التراب أن ميوت يف السماء لكن أمره جيري على ما قال اهللا تعاىل 

فينزله اهللا تعاىل ليقربه يف األرض مدة يراه فيها من يقرب منه و يسمع به من نأى عنه مث } خنرجكم تارة أخرى 
وىل املؤمنون أمره و يصلون عليه و يدفن حيث دفن األنبياء الذين أمه مرمي من نسلهم و هي األرض يقبضه فيت

املقدسة فينشر إذا نشر معهم فهذا سبب إنزاله غري أنه يتفق يف تلك األيام من بلوغ الدجال باب لد هذا ما 
الربوبية و مل ينتصب لقتاله أحد من  وردت به األخبار فإذا اتفق ذلك و كان الدجال قد بلغ من فتنته أنه ادعى

املؤمنني لقلتهم كان هو أحق بالتوجه إليه و جيري قتله على يديه إذ كان ممن اصطفاه اهللا لرسالته و أنزل عليه 
  كتابه و جعله و أمه آية فعلى هذا الوجه يكون األمر بإنزاله ال أنه ينزل لقتال الدجال قصدا 

ذلك { إلجنيل فضل أمة حممد صلى اهللا عليه و سلم حسب ما قال و قوله احلق أنه وجد يف ا: و الوجه الثالث 
سلم } مثلهم يف التوراة و مثلهم يف اإلجنيل  فدعا اهللا عز و جل أن جيعله من أمة حممد صلى اهللا عليه و 

سالم دين حممد فاستجاب اهللا تعاىل دعاءه و رفعه إىل السماء إىل أن ينزله آخر الزمان جمددا ملا درس من دين اإل
  عليه الصالة و السالم فوافق خروج الدجال فقتله 

إن قتاله للدجال جيوز أن يكون من حيث إنه إذا حصل بني ظهراين الناس و هم : و ال يبد على هذا أن يقال 
مفتونون قد عم فرض اجلهاد أعياهنم و هو أحدهم لزمه من هذا الفرض ما يلزم غريه فذلك يقوم به و ذلك 



  يف اتباع نبينا حممد صلى اهللا عليه و سلم و باهللا التوفيق  داخل
يدفن مع النيب صلى اهللا عليه و سلم على : باألرض املقدسة ذكره احلليمي و قيل : و اختلف حيث يدفن فقيل 

  ما ذكرناه يف األخبار 

  فصل يف االختالف يف لفظة املسيح حواري عيسى عليه السالم ـ إذا نزل

ة املسيح على ثالثة و عشرين قوال ذكرها احلافظ أبو اخلطاب بن دحية يف كتابه جممع البحرين و اختلف يف لفظ
  مل أر من مجعها قبلي ممن رحل و جال و لقى الرجال : و قال 

و هو مسيح بسكون السني و كسر الياء على وزن مفعل فأسكنت الياء و نقلت حركتها إىل : القول األول 
  ة على الياء السني الستثقاهلم الكسر

ال ميتا إال حىي فهو هنا من أبنية أمساء : قال ابن عباس : القول الثاين  كان ال ميسح ذا عامة إال برىء و 
  الفاعلني مسيح مبعىن ماسح 

  الصديق و قاله األصمعي و ابن األعرايب : قال إبراهيم النخعي املسيح : القول الثالث 
و كذلك ] مسيا [ بالشني املعجمة فعربت إىل ] هاما شيحا [ ه الكلمة أظن هذ: قال أبو عبيد : القول الرابع 

  تنطق به اليهود 
مسي مسيحا ألنه كان أمسح الرجل ليس لرجله : قال ابن عباس أيضا يف رواية عطاء عنه : القول اخلامس 

و رجل رحاء  أمخص و األمخص ما ال ميس األرض من باطن الرجل فإذا مل يكن للقدم أمخص قيل فيه قدم رحاء
  و رجل أرح و امرأة رحاء 

  قيل مسيحا ألنه خرج من بطن أمه كأنه ممسوح بالدهن : القول السادس 
  قيل مسي مسيحا ألنه مسح عند والدته بالدهن : القول السابع 
  ا هو اسم خصه اهللا تعاىل به أو ملسح زكري: قال اإلمام أبو إسحاق اجلواين يف غريبه الكبري : القول الثامن 
مسي بذلك حلسن وجهه إذ املسيح يف اللغة اجلميل الوجه يقال على وجهه مسعة من مجال : قيل : القول التاسع 

ا يروى يف احلديث الغريب الضعيف  يطلع عليكم من هذا الفج خري ذي مين كأن على وجهه : و حسن و منه م
  مسحة ملك 

القطعة من الفضة و كذلك كان املسيح بن : ملسيحة قطع الفضة و كذلك ا: املسيح يف اللغة : القول العاشر 
  مرمي أبيض مشرب محرة من الرجال عريض الصدر جعدا و اجلعد ها هنا اجتماع اخللق و شدة األسر 

  : و أنشد اللغويون : عرق اخليل : املسيح يف اللغة : القول احلادي عشر 
  إذا اجلياد فضن باملسيح 

  يعين العرق 
فلما رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما قد غشيتين : من حديث أيب كعب [ ثبت يف صحيح مسلم 

ذكره اخلطايب يف شرحه بالصاد و الضاد ] ضرب يف صدري ففصدت عرقا و كأين أنظر إىل اهللا عز و جل فرقا 
  : و أنشد العجاج 

  إذا اجلياد فضن باملسيح 



  يعين العرق 
  ل مسحها إذا جامعها قاله اجململ البن فارس اجلماع يقا: املسيح : القول الثاين عشر 

  السيف قاله أبو عمرو املطرز : املسيح : القول الثالث عشر 
  املكاري : املسيح : القول الرابع عشر 

الذي ميسح األرض أي يقطعها قاله الثقة اللغوي أبو العباس أمحد بن حيىي بن : املسيح : القول اخلامس عشر 
سيحا كان تارة بالشام و تارة مبصر و تارة على سواحل البحر و يف املهامة و القفار ثعلب و لذلك مسي عيسى م

  و املسيح الدجال كذلك مسيا بذلك جلوالهنما يف األرض 
كيف : ذكره بسنده إىل أيب احلسن القابسي و قد سأله احلافظ النقري أبو عمرو الداين : القول السادس عشر 

فتح امليم و ختفيف السني مثل املسيح بن مرمي ألن عيسى عليه السالم مسح ب: يقرأ املسيح الدجال ؟ فقال 
  بالربكة و هذا مسحت عينه 

و من الناس من يقرؤه بكسر امليم و تثقيل السني فيعرف بذلك و هو وجه و أما أنا فال أقرؤه : قال أبو احلسن 
فرقا بينه و : لتشديد على وزن فعيل قال مسيح با: و حكى األزهري أنه يقال : إال كما أخربتك قال ابن دحية 

مسعت : بني عيسى عليه السالم مث أسند عن شيخه أبا القاسم بن بشكوال عن أيب عمران بن عبد الرمحن قال 
و منهم من قال ذلك باخلاء عين املعجمة و ذلك كله عند أهل العلم خطأ ال : احلافظ أبا عمر بن عبد الرب يقول 

  ت عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنه نطق به و نقله الصحابة املبلغون عنه فرق بينهما و كذلك ثب
  : و أنشد يف ذلك أهل اللغة قول عبد اهللا بن قيس الرقيات 

  ) إذا خرج املسيح : فقلت هلم ... دع رقية و اجتنبها : و قالوا ( 
  يريد إذا خرج الدجال هكذا فسره و لذلك ذكرناه 

  : قال الراجز 
  ) ا املسيح قتل املسيحا إذ( 

يعين عيسى بن مرمي عليه السالم يقتل الدجال بنبزك قرأته يف اجمللد األول من شرح ألفاظ الغريب من الصحيح 
  حملمد بن إمساعيل تأليف القاضي اإلمام املفىت أيب األصبغ بن سهل 

و :  حاجب قال ابن فارس قيل مسي الدجال مسيحا ألن املسيح الذي ال عني له و ال: القول السابع عشر 
املسيح أحد شقي وجهه ممسوح ال عني له و ال حاجب و لذلك مسي الدجال مسيحا مث أسند عن حذيفة 
  مستدال عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و أن الدجال ممسوح العني عليها ظفرة غليظة خرجه مسلم 

أنا اهللا فهذا كذب البشر : دجال ألنه يكذب فيقول و هذا خيتص به ال: املسيح الكذاب : : القول الثامن عشر 
  و لذلك خصه اهللا بالشوه و العار 

املارد و اخلبيث و هو التمسيح أيضا عن ابن فارس و يقال هو الكذاب و : املسيح : القول التاسع عشر 
  كذلك التمساح بألف 

و الفرق بني هذا و بني ما تقدم يف  املسيح لسياحته وهو فعيل مبعىن فاعل: الدجال : قيل : القول العشرون 
  اخلامس عشر أن ذلك خيتص بقطع األرض و هذا بقطع مجيع البالد يف أربعني ليلة أو مكة و املدينة 

الدرهم األطلس بال نقش قاله ابن فارس و ذلك مطابق لصفة األعور : املسيح : القول احلادي و العشرون 



  الرجال  الدجال إذ أحد شقي وجهه ممسوح و هو أشوه
مسي ابن مرمي مسيحا ألن اهللا : قال احلافظ أبو نعيم يف كتاب دالئل النبوة من تأليفه : القول الثاين و العشرون 

  مسح الذنوب عنه 
مسي ابن مرمي مسيحا ألن جربيل : و قيل : قال احلافظ أبو نعيم يف الكتاب املذكور : القول الثالث و العشرون 
ا كنت { ة و هو قوله تعاىل عليه السالم مسحه بالربك   } وجعلين مباركا أين م

  فصل يف بيان ما وقع يف احلديث من الغريب 
فيشج أي ميد و امليشار مفعال من أيشرت و وشرت أشرا و وشرا و يقال منشار بالنون أيضا و الوجهني : قوله 

  يف احلديث و هو مفعال أيضا من نشرت 
أكثر من الكالم فيه فتارة يرفع صوته ليسمع من بعد و تارة خيفض  فخفض و رفع بتخفيف الفاء أي: و قوله 

  ليستريح من تعب اإلعالن و هذه حالة الكثر يف الكالم و روي بتشديد الفاء على التضعيف و التكثري 
 إنه خارج حملة يروي باخلاء املعجمة و باحلاء املهملة املهملة قاله اهلروي و اخللة موضع حزن و ضجور: و قوله 

  و احللة ما بني البلدين 
و رواه هامان و احلميدي حله بفتح احلاء املهملة و ضم الالم و كأنه يريد حلوله قال : و قال احلافظ ابن دحية 

و قرأت يف أصل القطيعي من مسند اإلمام أمحد بن حنبل و أنه خيرج حيله و ال أعلم روى ذلك أحد غريه و : 
  سلم و بقي الكالم أنه خارج بني الشام و العراق قد سقطت هذه اللفظة ألكثر رواة م

من ناحية أصبهان من قرية تسمى اليهودية : و جاء يف حديث الترمذي أنه خيرج خبراسان و يف الرواية اآلخرى 
و يف حديث ابن ماجه و مسلم بني الشام و العراق و وجه أم مبدأ خروجه من خراسان من ناحية أصبهان مث 

  يما بني العراق و الشام و اهللا أعلم خيرج إىل احلجاز ف
و عاث بالعني املهملة و الثاء املثلثة و التنوين على أنه اسم فاعل و روى بفتح الثاء على أنه فعل ماض و وقع يف 

حديث أيب أمامة على الفعل املستقبل و الكل مبعىن الفساد عادت يعيث عيثا فهو عاث عثى يعثي عثال يعثو 
  } و ال تعثوا يف األرض مفسدين { :  لغتان و يف التنزيل

  يا عباد اهللا فاثبتوا يعين على اإلسالم حيذرهم من فتنته ألنه يأمر السماء فتمطر و األرض فتنبت : و قوله 
هذا حكم خمصوص بذلك اليوم شرعه لنا صاحب الشرع و لو : فاقدروا له قدره قال القاضي عياض : و قوله 

  لصالة فيه عن األوقات املعروفة يف غريه من األيام وكلنا فيه الجتهادنا لكانت ا
و كذلك األيام القصار احلكم فيها أيضا ما حكمه صاحبه الشرع و قد محل بعض العلماء أن هذه األيام : قلت 

الطوال ليست على ظاهرها و إمنا هي حممولة على املعىن أي يهجم عليكم غم عظيم لشدة البالء و أيام البالء 
اليوم : ناقص ذلك الغم يف اليوم الثاين مث يتناقص يف اليوم الثالث مث يعتاد البالء كما يقول الرجل طوال مث يت

  : عندي سنة و منه قوهلم 
  ) و ليل احملب بال آخر ( 

  : و قال آخر 
  ) عصينا امللك فيها أن ندينا ... و أيام لنا غري طوال ( 

ال اقدروا له قدره و املعىن قدروا األوقات : و ليلة قال  أتكفنا فيه صالة يوم: و هذا القول يرده قوهلم 



ال اقدروا : أتكفينا فيه صالة يوم ؟ قال : للصلوات و كذلك ال التفات لطعنه يف صحة هذه األلفاظ أعين قوله 
هذا عندنا من الدسائس اليت كادنا هبا ذوو اخلالف علينا و لو كان صحيحا الشتهر على ألسنة : له قدره فقال 

الرواة كحديث الدجال و لو كان لقوي اشتهاره و لكان أعظم و أفظع من طلوع الشمس من مغرهبا و 
أن هذه األلفاظ صحيحة حسب ما ذكره مسلم و حسبك به إماما و قد ذكرها الترمذي من حديث : اجلواب 

أمامة و قاسم حديث حسن صحيح و خرجها أبو داود أيضا و ابن ماجه من حديث أيب : النواس أيضا و قال 
بن أصبغ من حديث جابر و هؤالء أئمة أجلة من أئمة أهل احلديث و تطرق إدخال املخالفني الدسائس على 

أهل العلم و التحرز و الثقة بعيد ال يلتفت إليه ألنه يؤدي إىل القدح يف أخبار اآلحاد مث إن ذلك يف زمن خرق 
  العادات و هذا منها 

أزلني و احملل و األزل و القحط و اجلدب مبعىن واحد و يعاسيب النحل : يروى  ممحلني أي جمدبني و: و قوله 
امراؤها و وجه التشبيه أن يعاسب النحل يتبع كل واحد منهم طائفة من : فحوهلما و أحدمها يعسوب و قيل 

  النحل فتراها مجاعات يف تفرقة فالكنوز تتبع الدجال كذلك 
حلتني مأخوذ من اهلرد بفتح اهلاء و بني مهروتني أي بني شقي ثو: و قوله  ب و الشقة نصف املالءة أو يف 

  سكون الراء و هو الشق و القطع 
هرد القصار الثوب و هردته بالتاء و : إمنا مسي الشق هردا لإلفساد ال لإلصالح و قال يعقوب : قال ابن دريد 

  املثناة باثنتني من فوق إذا أحرقه و خرقه 
 مصبوغني بالصفرة و كأنه الذي صبغ باهلرديء و وقع يف بعض الروايات بدل يف ثوبني: و قال أكثرهم 

مهرودتني ممصرتني كذلك ذكره أبو داود الطيالسي من حديث أيب هريرة و املمصرة من الثياب هي املصبوغة 
ليست  بالصفرة و اجلمان ما استدار من اللؤلؤ و الدر شبه قطرات العرق مبستدير اجلوهر و هو تشبيه واقع و

  باملشبعة 
ا أي ممصرتني كما جاء يف احلديث اآلخر و قال : و قال ابن األنباري  مهرودتان بدال مهملة و ذال معجمة مع

هرد ثوبه باهلرد و هو صبغ : اهلرود الذي يصبغ بالعروق اليت يقال هلا اهلرد بضم اهلاء و قال اهلروي : غريه 
الشق و معناه : فوظ بالدال فهو مأخوذ من اهلرد و اهلرد و اهلرت إن كان احمل: يقال له العروق و قال القتيب 

: و هذا عندي خطأ من النقلة و أراد مهرودتني أي صفراوين يقال : بني شقني و الشقة نصف املالءة و قال 
ن هرت العمامة ألبستها صفرا و كان الثالثي منه هروت فخالف اجلماعة من أهل اللغة فيما قالوه و قد خطأه اب

إمنا يقول العرب هريت الثوب ال هروت و لو كان من ذلك لقيل مهراة ال مهروة و اللغة : األنباري و قال 
نقل و رواية ال قياس و العرب إمنا جتوز ذلك يف العمامة خاصة ال يف الشقة و ال جيوز قياس الشقة على العمامة 

ن الذال و الدال قد يتعاقبان فيقال رجل مدل بالدال و أما رواية الذال املعجمة فهو إبدال من الدال املهملة فإ
  املهملة و مذل بالذال املعجمة إذا كان قيل اللحم خفي الشخص 

  ما استدار من اللؤلؤ و الدر شبه قطرات العرق مبستدير اجلوهر و هو تشبيه حسن : و اجلمان 
  اجلبل بالسريانية : فسهم و الطور فحرز عبادي إىل الطور أي ارحتل هبم إىل جبل حبرزون فيه أن: و قوله 

قيدناه يف صحيح مسلم جوز باجليم و الواو و الزاي كذا قيدناه يف جامع الترمذي و : قال احلافظ بن دحية 
ا حرز فهو الذي رواه أكثرهم و صحح بعضهم رواية حدر و كالمها صحيح  قيدناه أيضا حدر بدال مهملة فأم



جليم و أما حدر بدال مهملة فمعناه أنزهلم إىل جهة الطور من حدرت ألن ما خري فقد أحرز و كذلك جوز با
  الشيء فاحندر إذا أرسلته يف صبب و حدر 

مجع نغفة و هي الدود الذي يكون يف أنوف اإلبل و الغنم و فرسى أي هلكى و هو مجع فريس يعين : و النغف 
و أفرسها أي قتلها كأن تلك النغف  مفروس مثل قتيل و قتلى و صريع و صرعى و أصله من فرس الذب الشاة

  فرستهم 
املصففة : إبل غالظ األعناق عظام األجسام و الزلفة : الننت و البخت : و يروى فيصحبون موتى و الزهم 

  املمتلئة و اجلمع زلف 
أبو : قيدناه يف صحيح مسلم بالفاء و القاف و هو املرآة كذا فسره ابن عباس و قاله اللغويان : قال ابن دحية 

  زيد األنصاري و أبو العباس الشيباين 
: دون القبيلة و فوق البطن و الفاثور بالفاء : اجلماعة من الناس و الفخذ : الناقة احللوب و الغيام : و اللقحة 

  اخلوان يتخذ من الرخام و حنوه قال األغلب العجيلي 
: واحدة منزلة واحدة و الفاثور أيضا إذا جنلى فاثور عني الشمس يقال هم على فاتور واحد أي على مائدة 

  موضع قاله اجلوهري و اهللا أعلم 

  باب ما جاء يف أن حواري عيسى عليه السالم ـ إذا نزل ـ هم أصحاب الكهف و

  يف حجهم معه 
حدثنا كثري بن عبد اهللا بن عوف عن أبيه عن : حدثنا ابن أيب أويس قال : حدثنا إمساعيل بن إسحاق قال [ 

و ال تقدم الساعة حىت ينزل : زونا مع النيب صلى اهللا عليه و سلم احلديث و قد تقدم و فيه غ: جده قال 
فحدثت هبذا احلديث : قال كثري ] عيسى بن مرمي عبد اهللا و رسوله حاجا أو معتمرا أو ليجمعن اهللا ذلك له 

ل يقرأ التوراة و اإلجنيل كان رج: بلى فقال : أال أرشدك يف حديثك هذا ؟ قلت : حممد بن كعب القرظي قال 
: أال أبشركم يف هذا احلديث ؟ فقالوا : فأسلم و حسن إسالمه فسمع هذا احلديث من نص بعض القوم فقال 

إين أشهد أنه ملكتوب يف التوراة اليت أنزهلا اهللا على موسى عليه السالم و أنه مكتوب يف االجنيل : بلى فقال 
ليه السالم عبد اهللا و رسوله و أنه مير بالروحاء حاجا أو معمترا أو جيمع الذي أنزله اهللا على عيسى بن مرمي ع

  اهللا له ذلك فيجعل اهللا حواريه أصحاب الكهف و الرقيم فيمرون حجاجا فإهنم مل حيجوا و مل ميوتوا 

سلم خلقا من   باب ما جاء أن عيسى إذا نزل جيد يف أمة حممد صلى اهللا عليه و 

  حواريه 
  : كيم أبو عبد اهللا يف نوادر األصول يف األصل الثالث و العشرين و املائة قال ذكر الترمذي احل

حدثنا عبد : حدثين أيب قال : حدثنا إبراهيم بن الوليد الدمشقي قال : حدثنا الفضل بن حممد الواسطي قال [ 
ين خالد بن الوليد بعث: امللك بن عقبة اإلفريقي عن أيب يونس موىل أيب هريرة عن عبد الرمحن بن مسرة قال 

سلم يوم مؤته فلما دخلت عليه قلت  على رسلك : يا رسول اهللا فقال : بشريا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و 



يا عبد الرمحن أخذ اللواء زيد بن حارثة فقاتل زيد حىت قتل رحم اهللا زيدا مث أخذ اللواء جعفر فقاتل جعفر حىت 
د اهللا ابن رواحة فقاتل حىت قتل رحم اهللا عبد اهللا بن رواحة مث أخذ اللواء قتل رحم اهللا جعفرا مث أخذ اللواء عب

خالد ففتح اهللا خلالد فخالد سيف من سيوف اهللا فبكى أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و هم حوله 
ال تبكوا فإمنا : ل و ما لنا ال نبكي و قد قتل خيارنا و أشرافنا و أهل الفضل منا فقا: ما يبكيكم ؟ قالوا : فقال 

ا فوجا مث  أ مساكبها و حلق سعفها فأطعمت عام مثل أميت مثل حديقة قام عليها صاحبها فاجتنب رواكبها و هي
ا طعما يكون أجودها قنوانا و أطوهلا مشراخا و الذي بعثين باحلق ليجدن ابن مرمي يف  عاما فوجا فلعل آخرها عام

  ] أميت خلقا من حواريه 
حدثنا عيسى بن يونس عن صفوان بن عمرو السكسكي عن : سعيد بن مرزوق الكندي قال  حدثنا علي بن[ 

سلم : عبد الرمحن بن حسني عن جبري بن نفري احلضري قال  ملا اشتد جزع أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
سيح من هذه ليدركن امل: على من أصيب مع زيد ابن حارثة يوم مؤته قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  و اهللا أعلم ] األمة أقواما إهنم ملثلكم أو خري منكم ثالث مرات و لن خيزى اهللا أمة أنا أوهلا و املسيح آخرها 

  باب ما جاء أن الدجال ال يضر مسلما

سلم فذكر الدجال فقال : عن حذيفة قال [ البزار  لفتنة من بعضكم : كنا عند رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
من فتنة الدجال ليس من فتنة صغرية و ال كبرية إال تضع لفتنة الدجال فمن جنا من فتنة ما قبلها  أخوف عندي

  ] كافر : فقد جنا منها و اهللا ال يضر مسلما مكتوب بني عينيه 
  فصل 
كيف قال يف هذا احلديث ال يضر مسلما و قد قتل الرجل الذي خرج إليه من املدينة و : إن قيل : : قلت 

ا نشره با ليس املراد ذلك و إمنا املعىن أن املسلم احملقق ال يفتنه الدجال فريده : ملنشار و ذلك أعظم الضرر ؟ قلن
عن دينه ملا يرى عليه من سيماء احلدث و من مل يكن هبذه الصفة فقد يفتنه و يتبعه ملا يرى من الشبهات كما يف 

  ا خيصه ذلك احلديث و غريه و اهللا أعلم احلديث املذكور يف الباب قبل هذا و حيتمل أن يكون عموم

  الدجال و امسه صاف و يكىن أبا يوسف و سبب: باب ما ذكر من أن ابن صياد 

  خروجه و صفة أبويه و أنه على دين اليهود 
بن املنكدر قال [ البزار  أحتلف : الدجال فقلت له : رأيت جابر بن عبد اهللا حيلف باهللا أن ابن صياد : عن حممد 
إين مسعت عمر حيلف باهللا على ذلك عند النيب صلى اهللا عليه و سلم فلم ينكر النيب صلى : قال ! ك على ذل

سلم    و أخرجه أبو داود يف سننه ] اهللا عليه و 
و اهللا ما أشك أن املسيح الدجال ابن صياد أخرجه أبو داود أيضا و : كان ابن عمر يقول : و عن نافع قال 
  إسناده صحيح 
خرجنا حجاجا أو عمارا و معنا ابن صياد قال فنزلنا منزال فتفرق الناس و : سعيد اخلدري قال  مسلم عن أيب

إن : و جاء مبتاعه فوضعه على متاعي فقلت : بقيت أنا و هو فاستوحشت منه وحشة شديدة مما يقال عليه قال 



اشرب أبا سعيد فقلت : ل احلر شديد فلو وضعته حتت تلك الشجرة قال ففعل فرفعت لنا غنم فانطلق بعس فقا
أبا سعيد من : آخذه عن يده فقال : إن احلر شديد و اللنب حار ما يب إال أين أكره أن أشرب عن يده أو قال : 

خفي عليه حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما خفي عليكم مشعر األنصار ألست من أعلم أصحاب 
] هو كافر و أنا مسلم : [ رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  أليس قد قال! رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

سلم  ال يدخل املدينة و ال مكة فقد أقبلت من املدينة و أنا مكة : [ أو ليس قد قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
ف أما و اهللا إين ألعرفه و أعر: حىت كدت أين أعذره مث قال : و قد حججت قال أبو سعيد : و يف رواية ] ! 

قال أبو سعيد و قيل له أيسرك أنك ذاك : تبا لك سائر اليوم و يف رواية : قلت له : مولده و أين هو اآلن قال 
  فقال لو عرض علي ما كرهت : الرجل أي الدجال قال 

قلت : ال و اهللا قال : لقيت ابن صياد مرتني فقلت لبعضهم هل حتدثون أنه هو ؟ قال : و عن ابن عمر قال 
: اهللا لقد أخربين بعضكم أنه لن ميوت حىت يكون أكثركم ماال و ولدا فكذلك هو زعموا اليوم قال كذبتين و 

ال : فقلت مىت فعلت عينك ما أرى ؟ قال : فتحدثنا مث فارقته قال فلقيته لقية أخرى و قد نفرت عينه قال 
فنخر كأشد خنري : هذه قال إن شاء اهللا خلقها يف عصاك : ال تدري و هي يف رأسك قال : قلت : أدري قال 

فزعم بعض أصحايب أين ضربته بعصا كانت معي حىت تكسرت و أما أنا فو اهللا ما شعرت قال : محار مسعت قال 
و جاء حىت دخل على أم املؤمنني فحدثها فقالت ما تريد إليه أمل تعلم أنه قد قال إن أول ما يبعثه على الناس : 

ول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و أيب بن كعب إىل النخل اليت فيها ابن صيد انطلق رس: غضبه يغضبه و عنه قال 
حىت إذا دخل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم النخل طفق يتقي جبذوع النخل و هو حيتل أن يسمع من ابن 
ة له صياد شيئا قبل أن يراه ابن صياد فرآه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و هو مضطجع على فراش يف قطيف

يا : فيها زمزمة فرأت أم ابن صياد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و هو يتقى جبذوع النخل فقالت البن صياد 
  ] لو تركته بني : [ صاف و هم اسم ابن صياد هذا حممد فثار ابن صياد فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

هو الدخ : إين قد خبأت لك خبثا فقال ابن صياد : سلم  مث قال له رسول اهللا صلى اهللا عليه و: [ و يف رواية 
ذرين يا رسول اهللا : اخسأ فلن تعدو قدرك فقال عمر بن اخلطاب : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

] إن يكنه فلن تسلط عليه و إن مل يكنه فال خري يف قتله : أضرب عنقه فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  فقدنا ابن صياد يوم احلسرة : ن جابر بن عبد اهللا قال أبو داود ع
ميكث أبو الدجال و أمه ثالثني عاما : قال هلا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن أيب بكرة قال [ الترمذي 

هللا ال يولد هلما ولد مث يولد هلما ولد أعور أضر شيء و أقله منفعة تنام عينه و ال ينام قلبه مث نعت لنا رسول ا
سلم أبويه فقال  أبوه طوال ضرب اللحم كأن أنفه منقار و أمه امرأة فرضاخية طويلة اليدين : صلى اهللا عليه و 

ا مبولود يف اليهود باملدينة فذهبت أنا و الزبري بن العوام حىت دخلنا على أبويه فإذا نعت : قال أبو بكر ]  فسمعن
مكثنا ثالثني عاما ال يولد لنا ولد مث لنا : هل لكما ولد ؟ فقاال : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فيهما فقلنا 

فخرجنا من عندمها فإذا هو منجدل يف : غالم أعور أضر شيء و أقله منفعة تنام عيناه و ال ينام قلبه قال 
تما ؟ قلنا : الشمس يف قطيفة و له مههمة فكشف عن رأسه فقال  ا قل ا ؟ قال : م ا قلن ام نعم تن: و هل مسعت م

  حديث حسن غريب روى نعرفه إال من حديث محاد بن سلمة : عيناي و ال ينام قليب قال 
  حدثنا محاد بن سلمة عن علي بن زيد عن عبد اهللا بن أيب بكرة عن أبيه : خرجه أبو داود الطيالسي قال : قلت 



سلم احلديث بطوله و يف من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه أن يهوديا أتى النيب صلى اهللا عليه و [ و روي 
هو من ولد آدم ال أنه من ولد إبليس : فأخربين عن الدجال أمن ولد آدم هو أم من ولد إبليس ؟ قال : آخره 

  و ذكر احلديث ] و أنه على دينكم معشر اليهود 
  إنه مل يولد بعد و سيولد يف آخر الزمان و األول أصح ملا ذكرنا و باهللا توفيقنا : و قيل 
  هلذا الباب مزيد بيان يف أن الدجال ابن صياد و اهللا أعلم  و سيأيت

  فصل يف اختالف الناس يف ابن صياد

و قد اختلف الناس يف أمر ابن صياد اختالفا كثريا و أشكل أمره حىت قيل فيه كل : قال أبو سليمان اخلطايب 
من يدعى النبوة كاذبا و يتركه  كيف يقارن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم: قول و قد يسأل عن هذا فيقال 

اخسأ : باملدينة يساكنه يف داره و جياوره فيها و ما وجه امتحانه إياه مبا خبأ له من آية الدخان و قوله بعد ذلك 
  فلن تعدو قدرك 

سلم  قال أبو سليمان و الذي عندي أن هذه القضية إمنا جرت معه أيام مهادنة رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
حلفاءهم و ذلك أنه بعد مقدمه املدينة كتب بينه و بينهم كتابا و صاحلهم فيه على أن ال يهاجروا و  اليهود و

سلم  أن يتركوا على أمرهم و كان ابن صياد منهم أو دخيال يف مجلتهم و كان يبلغ رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
وا آية أمره فلما كلمه علم أنه معطل و أنه خربه و ما يدعيه من الكهانة و يتعاطاه من الغيب فامتحنوه بذلك لري

من مجلة السحرة و الكهنة يأتيه ربيب من اجلنة أو يتعاهده شيطان فيلقى على لسانه بعض ما يتكلم به فلما مسع 
اخسأ و لن تعدو قدرك يريد أن ذلك شيء ألقاه إليه الشيطان و أجراه على : منه قول الدخ زجره و قال 
بل الوحي إذ مل يكن له قدر األنبياء الذين يوحى إليهم علم الغيب و ال درجة األولياء لسانه و ليس ذلك من ق

الذين يلهمون العلم و يصيبون بنور قلوهبم احلق و إمنا كانت له تارات يصيب يف بعضها و خيطئ يف بعض و 
  فقال له عند ذلك خلط عليك ] يأيت صادق و كاذب : [ ذلك معىن قوله 
أنه كان فتنة امتحن اهللا هبا عباده املؤمنني ليهلك من هلك عن بينة و حيىي من حي عن بينة و  و احلكمة يف أمره

قد امتحن اهللا قوم موسى يف زمانه بالعجل فافتنت به قوم و هلكوا و جنا من هداه اهللا و عصمه منهم و قد 
عن ذلك القول مث إنه مات اختلف الروايات يف أمر ابن صياد يف ما كان من شأنه بعد كربه فروي أنه تاب 

: باملدينة و أهنم ملا أرادوا الصالة عليه كشفوا عن وجهه حىت رآه الناس و قيل هلم اشهدوا قال الشيخ 
الصحيح خالف هذا حللف جابر و عمر أن ابن صياد الدجال و روي أن أبا ذر كان يقول هو الدجال و روي 

ثله خيالف رواية من روى أنه مات باملدينة ذلك عن ابن عمر و قال ابن جابر فقدناه يوم احل ا كان م رة هذا و م
  و اهللا أعلم 

  و سيأيت هلذا الباب مزيد بيان يف أن الدجال ابن صياد عند كالمنا على خرب اجلساسة إن شاء اهللا تعاىل 

  باب يف ما جاء يف نقب يأجوج و مأجوج السد و خروجهم و صفتهم و يف لباسهم و



  تعاىل فإذا جاء وعد ريب جعله دكا  طعامهم و بيان قوله
إن يأجوج و مأجوج حيفران كل يوم : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن أيب هريرة قال [ ابن ماجه 

حىت إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم ارجعوا فتستحفرونه غدا فيعيده اهللا أشد ما كان حىت إذا 
بعثهم على الناس حفروا حىت إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال ارجعوا بلغت مدهتم و أراد اهللا أن ي

فتستحفرونه غدا إن شاء فريجعون إليه و هو كهيئته حني تركوه فيحفرونه و خيرجون على الناس فينشفون املاء 
نا قهر: و يتحصن الناس منهم يف حصوهنم فريمون سهامهم إىل السماء فريجع إليها الدم الذي أحفظ فيقولون 

و : أهل األرض و علونا أهل السماء فيبعث اهللا نغفا يف أقفائهم فيقتلون قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
ا تأكل من حلومهم    ] الذي نفسي بيده إن دواب األرض تسمن و تشكر شكرا من كثرة م

  شكرت الناقة تشكر شكرا فهي شكرة و اشتكر الضرع امتأل : قال اجلوهري 
نرجع إليه : إن يأجوج و مأجوج ينقرون مبناقرهم السد حىت إذا كادوا أن خيرجوا قالوا : حبار قال كعب األ

: غدا و قد عاد كما كان فإذا بلغ األمر األمر ألقى على بعض أن يقولوا نرجع إن شاء اهللا غدا فنفرغ منه قال 
فيشربون ما فيها من ماء و يأيت فريجعون إليه و هو كما تركوه فيخرقونه و خيرجون فيأيت أوهلم البحرية 
قد كان ها هنا ماء مث يرمون بنباهلم : أوسطهم عليها فيلحسون ما كان فيها من طني و يأيت آخرهم فيقولون 

فيصب اهللا عليهم دواب يقال : قد قهرنا من يف األرض و ظهرنا على من يف السماء قال : حنو السماء فيقولون 
تلهم النغف حىت تننت األرض من رحيهم مث يبعث اهللا عليهم طريا فتنقل أبداهنم إىل له النغف فيأخذ يف أقفائهم فيق

ا السكن ؟ قال : البحر فريسل اهللا السماء أربعني فتنبت األرض حىت إن الرمانة لتشبع السكن قيل لكعب  : و م
  مث يسمعون الصيحة : أهل البيت قال 

سلم قال عن أيب سعيد اخلدري أن رسول ا[ و خرج ابن ماجه  يفتح يأجوج و مأجوج : هللا صلى اهللا عليه و 
فيعمون األرض و ينحاز منهم املسلمون حىت } و هم من كل حدب ينسلون { : فيخرجون كما قال اهللا تعاىل 

يصري بقية املسلمني يف مدائنهم و حصوهنم و يضمون إليهم مواشيهم حىت إهنم ليمرون بالنهر فيشربونه حىت ما 
لقد كان هبذا املكان مرة ماء و يظهرون على األرض : ا فيمر آخرهم على أثرهم فيقول قائلهم يذروا فيه شيئ
هؤالء أهل األرض قد فرغنا منهم لننازلن أهل السماء حىت إن أحدهم ليهز حربته إىل السماء : فيقول قائلهم 

 عليهم دواب كنغف اجلراد قد قتلنا أهل السماء فبينما هم كذلك إذ بعث اهللا: فترجع خمضبة بالدم فيقولون 
ال يسمعون هلم حسا فيقولون  : فتأخذ بأعناقهم فيموتون موت اجلراد يركب بعضهم بعضا فيصبح املسلمون 
هل من رجل يشتري نفسه و ينظر ما فعلوا فينزل إليهم رجل قد وطن نفسه على أن يقتلوه فيجدهم موتى 

و خيلون سبيل مواشيهم فما يكون هلم مرعى إال حلومهم فيناديهم أال أبشروا فقد هلك عدوكم فيخرج الناس 
  ] فتشكر عليها كأحسن ما شكرت من نبات أصابته قط 

ملا كان ليلة : و خرج ابن ماجه أيضا و أبو بكر بن أيب شيبة و اللفظ البن ماجة عن عبد اهللا بن مسعود قال 
اكروا الساعة فبدأوا بإبراهيم فسألوه عنها أسري برسول اهللا لقي إبراهيم و موسى و عيسى عليهما السالم فتذ

قد عهد إيل : فلم يكن عنده علم منها مث سألوا موسى فلم يكن عنده علم منها فردوا احلديث إىل عيسى قال 
فيما دون وجبتها فأما وجبتها فال يعلمها إال اهللا فذكروا خروج الدجال قال فأنزلوا إليه فأقتله فريجع الناس إىل 

فال ميرون مباء إال شربوه و ال شيء إال } و هم من كل حدب ينسلون { قبلهم يأجوج مأجوج بالدهم فيست



أفسدوه فيجأرون إىل اهللا فأدعو اهللا أن مييتهم فتننت األرض من رحيهم فيجأرون إىل اهللا فأدعو اهللا فريسل السماء 
إيل إذا كان ذلك كانت الساعة من فتحملهم فتلقيهم يف البحر مث تنسف اجلبال و متد األرض مد األدمي فعهد 
  ليال أو هنارا : الناس كاحلامل اليت ال يدري أهلها مىت تعجلهم بوالدهتا قال ابن أيب شيبة 

حىت إذا فتحت يأجوج و مأجوج و هم من كل حدب { : و وجه تصديق ذلك يف كتاب اهللا تعاىل : قال العوام 
  } و اقترب الوعد احلق { : ال أفسده زاد ابن أيب شيبة فال ميرون مباء إال شربوه و ال شيء إ} ينسلون 

على : إن يأجوج و مأجوج ذرء ليس فيهم صديق و هم على ثالثة أصناف : و روي عن عمر بن العاص قال 
طوله و عرضه سواء و هم من ولد يافث بن نوح عليه السالم    طول الشرب و على طول الشربين و ثلث منهم 

يأجوج و مأجوج أمتان يف كل أمة أربعمائة ألف ليس منها أمة تشبه : أنه قال  و روي عن عطية بن حسان
  بعضها بعضا 

  يأجوج و مأجوج و جزء فيه سائر اخللق : األرض سبعة أجزاء فستة أجزاء منها : و روي عن األوزاعي أنه قال 
سائر اخللق غري يأجوج و  األرض أربعة و عشرون ألف فرسخ يعين اجلزء الذي فيه: و روي عن قتادة أنه قال 

  مأجوج فإثنا عشر للهند والسند و مثانية آالف للصني و ثالثة آالف للروم و ألف فرسخ للعرب 
إذا خرج يأجوج و مأجوج أوحى اهللا : و ذكر علي بن معبد عن أشعث عن شعبة عن أرطأة بن املنذر قال 

خلقي ال يطيقهم أحد غريي فمر مبن معك إىل  تبارك و تعاىل إىل عيسى عليه السالم أين قد أخرجت خلقا من
: يأجوج و مأجوج ذرء يف جهنم و هم على ثالث أثالث : جبل الطور و معه من الذراري اثنا عشر ألفا قال 

ثلث على طول األرز و ثلث مربع طوله و عرضه واحد و هم أشد و ثلث يفترش إحدى أذنيه و يلتحف 
بن نوح    باألخرى و هم من ولد يافث 

يأجوج أمة هلا أربعمائة أمري و كذلك مأجوج ال ميوت : [ يروى عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال  و
أحدهم حىت ينظر إىل ألف فارس من ولده صنف منهم كاألرز و صنف منهم طوله مائة و عشرون ذراعا و 

و يأكلون من مات منهم صنف منهم يفترش أذنه و يلتحف باألخرى ال ميرون بفيل و ال خنزير إال أكلوه 
مقدمتهم بالشام و ساقتهم خبراسان يشربون أهنار املشرق و حبرية طربية فيمنعهم اهللا من مكة و املدينة و بيت 

  ] املقدس 
و يروى أهنم يأكلون مجيع حشرات األرض من احليات و العقارب و كل ذي روح مما خلق اهللا يف األرض و 

ام الواحد و ال يزداد كزيادهتم و ال يكثر ككثرهتم يتداعون تداعي احلمام و ليس هللا خلق ينمي كنمائهم يف الع
صح أصله يف كتاب القصد و األمم يف أنساب : يعوون عواء الكالب و يتسافدون تسافد البهائم حيث التقوا 

  و منهم من له قرن و ذنب و أنياب بارزة يأكلون اللحوم نيئة : العرب و العجم قال 
صنف أجسامهم كاألرز و صنف أربعة : خلق اهللا يأجوج و مأجوج على ثالثة أصناف : حبار و قال كعب األ

أذرع طوال و أربعة أذرع عرضا و صنف يفترشون آذاهنم و يلتحفون باألخرى فيأكلون مشائم نسائهم ذكره 
فأتبع سببا { : ني أبو نعيم احلافظ و ذكره عبد امللك بن حبيب أنه قال يف قول اهللا عز و جل يف قصة ذي القرن

يعين منازل األرض و معاليها و طرقها حىت إذا بلغ بني السدين يعين اجلبلني اللذين خلفهم يأجوج و مأجوج } 
قالوا يا ذا القرنني إن يأجوج و مأجوج مفسدون يف { وجد من دوهنما قوما ال يكادون يفقهون قوال أي كالما 

  } األرض 



ولد يافث بن نوح مد اهللا هلما يف العمر و أكثر هلما يف النسل حىت ما ميوت  و مها أمتان من: قال عبد امللك 
يأجوج و مأجوج منهم تسعة : الرجل من يأجوج و مأجوج حىت يولد له ألف ولد فولد آدم كلهم عشرةأجزاء 

  أجزاء و سائر ولده كلهم جزء واحد 
ين هم قريب منهم فال يدعون هلم شيئا إذا كان كانوا خيرجون أيام الربيع إىل أرض القوم الذ: قال عبد امللك 

هل لك أن جنعل خرجا يعين : إذا أخضر إال أكلوه و ال يابسا إال محلوه فقال أهل تلك األرض لذي القرنني 
أعينوين بقوة أجعل { ما مكين فيه ريب خري من جعلكم و لكن : قال } على أن جتعل بيننا و بينهم سدا { جهال 

أي قطع احلديد فوضع بعضها على } آتوين زبر احلديد { : قالوا له و ما تريد ؟ قال } ما بينكم و بينهم رد
قال { يعين جانيب اجلبلني } حىت إذا ساوى بني الصدفني { بعض كهيئة البناء فيما بني السدين و مها جبالن 

ا استطاعوا فما اسطاع* حىت إذا جعله نارا قال آتوين أفرغ عليه قطرا { أي أوقدوا } انفخوا  وا أن يظهروه وم
أفرغه عليه فدخل } أفرغ عليه قطرا { أي من حتته و قال عبد امللك يف قوله } له نقبا  يعين حناسا ليلتصق ف

  } فإذا جاء وعد ريب جعله دكا { بعضه يف بعض قال 
ا بينهما و أن ذا القرنني ملا عاين ذلك منهم انصرف إىل ما بني الصدف: و يف تفسري احلويف أيب احلسن  ني فقاس م

هو يف منقطع الترك مما يلي مشرق الشمس فوجد بعد ما بينهما مائة فرسخ فلما أنشأ يف عمله حفر له أساسا 
حىت إذا بلغ املاء جعل عرضه مخسني فرسخا و جعل حشوه الصخور و طينه النحاس يذاب مث يصب عليه فصار 

احلديد و النحاس املذاب و جعل خالله عرقا من حناس كأنه عرق من جبل حتت األرض مث عاله و شرفه بزبر 
فصار كأنه برد حربة من صفرة النحاس و مجرته و سواد احلديد فلما فرغ منه و أحكمه انطلق عائدا إىل مجاعة 

  اإلنس و اجلن انتهى كالم احلويف 
تداعي احلمام و  و صنف منهم يف طول شرب هلم خمالب و أنياب كالسباع و: و عن علي رضي اهللا عنه قال 

تسافد البهائم و عواء الذئب و شعور تقيهم احلر و الربد و آذان عظام إحدامها و برة يشتون فيها و األخرى 
  جلدة يصيفون فيها 

األرض ستة أجزاء فخمسة أجزاء يأجوج و مأجوج و جزء فيه سائر : و عن ابن عباس رضي اهللا عنه قال 
  اخللق 

و : آدم عليه السالم فاختلط ماؤه بالتراب فأسف فخلقوا من ذلك قال علماؤنا احتلم : و قال كعب األحبار 
  هذا فيه نظر ألن األنبياء صلوات اهللا عليهم و سالمه ال حيتلمون 

  هم من الترك : و قال الضحاك 
  هم من ولد يافث بن نوح و هذا أشبه كما تقدم و اهللا أعلم : و قال مقاتل 

اهلمزة فيهما و كذلك يف األنبياء على أهنما مشتقان من أجة احلر و هي شدته و و قرأ عاصم يأجوج و مأجوج ب
ملح أجاج فيكونا عربيني من أج و مج و مل يصرفا ألهنما جعال امسني : توقده و منه أجيج النار و من قوهلم 

  و التعريف فهما مؤنثتان معرفتان و الباقون بغري مهز جعلومها لقبيلتني أعجميتني و مل يصرفا للعجمة 

  باب ذكر الدابة و صفتها و مىت خترج و من أين خترج و كم هلا من خرجة و صفة



ا فيها من ذكر الدجال قال اهللا تعاىل  و إذا وقع القول : خروجها و ما معها إذا خرجت و حديث اجلساسة و م
  عليهم أخرجنا هلم دابة من األرض تكلمهم 

حدثنا عبد اجمليد بن عبد العزيز عن موسى بن عبيدة : اهللا بن يوسف حدثنا عبد : و ذكر أبو بكر البزار قال 
أكثروا من زيادة هذا البيت من : عن صفوان بن سليم عن ابن لعبد اهللا بن مسعود عن أبيه رضي اهللا عنه قال 

  هذه :  قبل أن برفع و ينسى الناس مكانه و أكثروا من تالوة القرآن من قبل أن يرفع قالوا يا أبا عبد الرمحن
ا نتكلم بكالم و نقول قوال : يصبحون فيقولون : املصاحف ترفع فكيف مبا يف صدور الرجال ؟ قال  قد كن

  فريجعون إىل شعر اجلاهلية و أحاديث اجلاهلية و ذلك حني يقع القول عليهم 
و الطغيان و  أي وجب الوعيد عليهم لتماديهم يف العصيان و العقوق: معىن وقع القول عليهم : قال العلماء 

إعراضهم من آيات اهللا و تركهم تدبرها و النزول على حكمها و انتهاهبم يف املعاصي إىل ما ال ينجع معه فيهم 
أخرجنا هلم دابة من األرض { : موعظة و ال يصرفهم عن غيهم تذكرة يقول عز من قائل ـ فإذا صاروا كذاك 

ليقع هلم العلم بأنه آية من قبل اهللا تعاىل ضرورة فإن  أي دابة تعقل و تنطلق ـ و ذلك و اهللا أعلم} تكلم 
  الدواب يف العادة ال كالم هلا و ال عقل 

عن عبد اهللا بن بريدة عن أبيه قال ذهب يب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل موضع البادية [ ابن ماجه 
خترج الدابة من هذا املوضع : و سلم قريب من مكة فإذا أرض يابسة حوهلا رمل فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه 

فحججت بعد ذلك بسنتني فأرانا عصا له فإذا هو بعصاي هذا و كذا الفتر : قال ابن بريدة ] فإذا فتر يف شرب 
  ما بني السبابة و اإلهبام إذا فتحتها قاله اجلوهري 

خترج الدابة و : ه و سلم قال عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا علي[ و خرج ابن ماجه أيضا 
معها خامت سليمان بن داود و عصا موسى بن عمران فتجلو وجه املؤمن بالعصا و ختتم أنف الكافر باخلامت حىت 

  حديث حسن : و أخرجه الترمذي و قال ] إن أهل اخلوان ليجتمعون فتقول هذا يا مؤمن و تقول هذا يا كافر 
سلم الدابة فقال [ و ذكر أبو داود الطيالسي يف مسنده  هلا : عن حذيفة قال ذكر رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

فتخرج يف أقصى البادية و ال يدخل ذكرها القرية مكة مث تكمن زمانا طويال مث : ثالث خرجات من الدهر 
خترج خرجة أخرى دون ذلك فيفشو ذكرها يف البادية و يدخل ذكرها القرية يعين مكة قال رسول اهللا صلى 

سلم اهللا بينما الناس يف أعظم املساجد على اهللا حرمة خريها و أكرمها على املسجد احلرام لن تدعهم :  عليه و 
ا و تثبت عصابة من  إال و هي ترغو بني الركن و املقام تنفض عن رأسها التراب فارفض الناس منها شىت و مع

حىت جعلتها كالكواكب الدري و ولت يف املؤمنني و عرفوا أهنم لن يعجزوا اهللا فبدأت هبم فجلت وجوههم 
األرض ال يدركها طالب و ال ينجو منها هارب حىت إن الرجل ليتعوذ منها بالصالة فتأتيه من خلفه فتقول له يا 

اآلن تصلي فتقبل عليه فتسمه يف وجهه مث تنطلق و يشترك الناس يف األموال و يصطحبون يف األمصار : فالن 
يا كافر اقض حقي و حىت إن الكافر يقول يا مؤمن اقض حقي : ىت إن املؤمن يقول يعرف املؤمن من الكافر ح

  ] إهنا تسم وجوه الفريقني بالنفخ فتنقش يف وجه املؤمن مؤمن و يف وجه الكافر كافر : و قد قيل 
تعارض و  و ال يبعد أن تظهر السمة و تتبني بالنفخ فتجمع عليه األمرين و على هذا ال: قال املؤلف رمحه اهللا 

  اهللا أعلم 
و ذكر البغوي أبو القاسم عبد اهللا بن حممد بن عبد العزيز حدثنا علي بن اجلعد عن فضيل بن مرزوق الرقاشي 



  ثقة : و سئل عنه حيىي بن معني فقال : األعز 
  ها خترج الدابة من صدع يف الكعبة كجري الفرس ثالثة أيام ال خيرج ثلث: عن عطية العويف عن ابن عمر قال 

دابة األرض خترج من جياد فيبلغ : عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال [ و ذكر امليانشي 
  ] صدرها الركن و مل خيرج ذنبها بعد و هي دابة ذات وبر و قوائم 

إن : ن هذه األحاديث و ما تقدم من ذكر العلماء يف الدابة و يأيت يرد قول من قال من املفسرين املتأخري: فصل 
الدابة إمنا هي إنسان متكلم يناظر أهل البدع و الكفر و جيادهلم ليتقطعوا فيهلك من هلك عن بينة و حيىي من 

ال يكون من مجلة : حي عن بينة قال شيخنا أبو العباس  و على هذا ال يكون فيها آية خاصة خارقة للعادة و 
احملتجني على أهل البدع كثري فال آية خاصة ينبغي أن العشر آيات املذكورة يف احلديث ألن وجود املناظرين و 

  يذكر من العشر 
  فساد ما قاله هذا املتأخر واضح و أقوال املفسرين خبالفه : قلت 

و روى من حديث هشام بن يوسف القاضي أيب عبد الرمحن الصنعاين عن رباح بن عبيد اهللا بن عمر عن [ 
بئس : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : ضي اهللا عنه قال سهيل بن أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة ر

خترج منه الدابة فتصرخ ثالث صرخات فيسمعها من : و فيم ذلك يا رسول اهللا ؟ قال : الشعب جياد قالوا 
  أخرج احلديث أبو أمحد بن عدي اجلرجاين رمحه اهللا ] بني اخلافقني مل يتابع رباح على هذا 

خترج الدابة من مكة من شجرة و ذلك يف أيام احلج فيبلغ رأسها السحاب و ما : قال و عن عمرو بن العاص 
  خرجت رجالها بعد من التراب ذكره القتيب يف عيون األخبار له 

و أهنا خلق عظيم خيرج من صدع من الصفا ال يفوهتا أحد فتسم املؤمن : و أصح أقوال املفسرين خبالف ما قال 
  مؤمن و تسم الكافر فيسود وجهه و تكتب بني عينه كافر : ينيه فينري وجهه و تكتب بني ع

خترج الدابة من جبل الصفا مبكة ينصدع فتخرج منه و قال عبد اهللا بن عمرو و حنوه : و قال عبد اهللا بن عمر 
لو شئت أن أضع قدمي على موضع خروجها لفعلت و روي عن قتادة أهنا خترج من هتامة و روي أهنا : و قال 
من أرض الطائف و روي عن ابن عمر أهنا على خلقة : من مسجد الكوفة من حيث نار تنور نوح و قيل  خترج

  اآلدميني و هي يف السحاب و قوائمها يف األرض 
أهنا مجعت من خلق كل حيوان فرأسها رأس ثور و عينها عني خنزير و أذهنا أذن فيل و : و روي عن ابن الزبري 

ق نعامة و صدرها صدر أسد و لوهنا لون منر و خاصرهتا خاصرة هر و ذنبها ذنب قرهنا قرن أيل و عنقها عن
  كبش 

  و قوائهما قوائم بعري بني كل مفصل و مفصل اثنا عشر ذراعا ذكره الثعليب و املاوردي و غريمها 
دت قريش أهنا الثعبان املشرف على جدار الكعبة اليت اقتلعاها العقاب حىت أرا: و حكى النقاش عن ابن عباس 

بناء الكعبة و يروى أهنا دابة مزعبة شعرا ذات قوائم طوهلا ستون ذراعا و يقال إهنا اجلساسة يف حديث فاطمة 
بنت قيس احلديث الطويل و خرجه مسلم و ذكره الترمذي و أبو داود خمتصرا و السياق ملسلم و فيه مث قال 

إين و اهللا ما مجعتكم : [ اهللا و رسوله أعلم قال : وا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أتدرون مل مجعتكم ؟ قال
لرغبة و ال لرهبة و لكنين مجعتكم ألن متيما الداري كان رجال نصرانيا فبايع و أسلم و حدثين حديثا وافق 

الذي كنت أحدثكم عن املسيح الدجال حدثين أنه ركب يف سفينة حبرية مع ثالثني رجال من خلم و جذام فلعب 



فجلسوا يف أقرب السفينة : شهرا يف البحر مث أرفأوا إىل جزيرة يف البحر حيث مغرب الشمس قال هبم املوج 
  ] فدخلوا اجلزيرة فلقيتهم دابة أهلب كثري الشعر ال يدري ما قبله من دبره من كثرة الشعر 

زيرة من جزائر إن ناسا من أهل فلسطني ركبوا سفينة يف البحر فجالت هبم حىت قذفتهم يف ج: و قال الترمذي 
أنا اجلساسة و ذكر احلديث راجع سياق : من أنت ؟ قالت : البحر فإذا هم بداية لباسة ناشرة شعرها فقالوا 

ا اجلساسة ؟ قالت : ويلك ما أنت ؟ قالت : مسلم فقالوا  أيها القوم انطلقوا إىل هذا : أنا اجلساسة قالوا و م
فانطلقنا : ملا مسعت لنا رجال فرقنا منها أن تكون شيطانة قال  الرجل يف الدير فإنه إىل خربكم باألشواق قال

سراعا حىت دخلنا الدير فإذا هو أعظم إنسان رأيناه خلقا و أشد وثاقا جمموعة يداه إىل عنقه ما بني ركبتيه إىل 
  فإذا رجل موثق بسلسلة : كعبيه باحلديد و قال الترمذي 

ويلك ما أنت :  يف األغالل ينزو فيها بني السماء و األرض قلنا فإذا الرجل جير شعره مسلسال: قال أبو داود 
ا أنتم قالوا : قال :  حنن ناس من العرب ركبنا سفينة حبرية فصادفنا البحر قد : قد قدرمت على خربي فأخربوين م

بة أهلب كثرية اغتلم فلعب املوج بنا شهرا مث أرفأنا إىل جزيرتك هذه فجلسنا يف أقرهبا فدخلنا اجلزيرة فلقينا دا
ا أنت ؟ فقالت : الشعر ال ندري ما قبله من دبره من كثرة الشعر فقلنا  ا : ويلك م أنا اجلساسة فقلنا و م

اعمدوا إىل هذا الرجل يف الدير فإنه إىل خربكم باألشواق فأقبلنا إليك سراعا و فزعنا منها : اجلساسة ؟ قالت 
  خنل بيسان  أخربوين عن: و ما نأمن أن تكون شيطانة فقال 

أسألكم عن خنلها هل تثمر ؟ : عن أي شأهنا تستخرب ؟ قال : الذي بني األردن و فلسطني قلنا : و قال الترمذي 
عن أي شأهنا تستخرب ؟ قال : أخربوين عن حبرية طربية قلنا : أما أهنا يوشك أن ال تثمر قال : نعم قال : قلنا له 

عن : أخربوين عن عني زغر قالوا : ء أما أن ماؤها يوشك أن يذهب قال هي كثرية املا: هل فيها ماء ؟ قالوا : 
اء و أهلها : أي شأهنا تستخرب ؟ قال هل يف العني ماء و هل يزرع أهلها مباء العني ؟ قلنا  نعم هي كثرية امل

قاتله أ: قد خرج من مكة و نزل يثرب قال : يزرعون من مائها قال أخربين عن نيب األميني ما فعل ؟ قالوا 
كيف صنع هبم فأخربناه أنه قد ظهر على من يليه من العرب و أطاعوه قال هلم قد : نعم قال : العرب ؟ قلنا 

نعم قال أما إن ذلك هو خري هلم أن يطيعوه و إين خمربكم عين أنا املسيخ الدجال و إين : كان ذلك ؟ قلنا 
رية إال هبطتها يف أربعني ليلة غري مكة و طيبة أوشك أن يؤذن يل باخلروج فأخرج فأسري يف األرض فال أدع ق

مها حمرمتان علي كلتامها كلما أردت أن أدخل واحدة منهما استقبلين ملك بيده السيف مصلتا يصدين عنها و 
  أن على كل نقب منها مالئكة حيرسوهنا 

دينة أال هل كنت حدثتكم و طعن مبخصرته يف املنرب هذه طيبة يعين امل: [ قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
فإنه أعجبين حديث متيم الداري فإنه وافق الذي كنت حدثتكم عنه و عن : نعم قال : ذلك ؟ فقال الناس 

ا هو من قبل املشرق و أومأ بيده إىل  املدينة و مكة إال أنه يف حبر الشام و حبر اليمن ال بل من قبل املشرق و م
   صلى اهللا عليه و سلم حفظت هذا من رسول اهللا: قال ] املشرق 

سلم ذات يوم و صعد : حديث فاطمة بنت قيس [ و قد خرج ابن ماجه  قالت قام رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
املنرب و كان ال يصعد عليه مثل ذلك اليوم إال يوم اجلمعة فاشتد ذلك على الناس فمن بني قائم و جالس فأشار 

قامي إال ألمر ينفعكم ال رغبة و ال رهبة و لكن متيم الداري أتاين فأخربين إليهم بيده أن اقعدوا فو اهللا ما قمت م
خربا منعين القيلولة من الفرح و قرة العني فأحببت أن أنشر عليكم فرح نبيكم صلى اهللا عليه و سلم إال أن ابن 



ينة فخرجوا هبا فإذا هم عم لتميم الداري أخربين أن الريح أجلأهتم إىل جزيرة ال يعرفوهنا فقعدوا يف قوارب السف
ما أنا خمربتكم : أخربينا قالت : أنا اجلساسة قالوا : ما أنت ؟ قالت : بشيء أهدب أسود كثري الشعر قالوا هلا 

شيئا و ال سائلكتم و ليكن هذا الدير قد رهقتموه فائتوه فإن فيه رجال باألشواق إىل أن ختربوه و خيربكم فأتوه 
من : من أين ؟ فقالوا : موثق شديد الوثاق مظهر احلزن شديد التشكي قال هلم فدخلوه عليه فإذا هم بشيخ 

ما فعل الرجل الذي خرج فيكم : حنن قوم من العرب عم تسأل ؟ قال : ما فعلت العرب ؟ قالوا : الشام فقال 
: يهم واحد قال خريا أتى قوما فأظهره اهللا عليهم فأمرهم اليوم مجيع إهلهم واحد و دينهم واحد و نب: ؟ قالوا 

ا فعل خنل بني عمان و : خريا يسقون منها لزروعهم و يستقون منها لشعبهم قال : ما فعلت عني زغر ؟ قالوا  م
اء قال : يطعم مثره كل عام قال : بيسان ؟ قالوا  ا فعلت حبرية الطربية ؟ قالوا تدفق جبنباهتا من كثرة امل فزفر : م

اقي هذا مل أدع أرضا إال وطئتها برجلي هاتني إال طيبة ليس يل عليها لو انفلت من وث: ثالث زفرات مث قال 
  ] سبيل 

إىل هذا انتهى وحىي هذه طيبة و الذي نفسي بيده ما فيها طريق ضيق و ال : [ قال النيب صلى اهللا عليه و سلم 
  ] واسع و ال سهل و ال جبل إال و عليه ملك شاهر سيفه إىل يوم القيامة 

  هذا حديث صحيح و قد خرجه مسلم و الترمذي و أبو داود و غريهم رضي اهللا عنهم : اهللا  قال املؤلف رمحه
إن الدابة اليت خترج هي الفصيل الذي كان لناقة صاحل عليه السالم فلما قتلت الناقة هرب الفصيل : و قد قيل 

  بإذن اهللا تعاىل بنفسه فانفتح له حجر فدخل فيه مث انطبق عليه فهو فيه إىل وقت خروجه حىت خيرج 
و هي ترغو و الرغال إمنا هو لإلبل : و يدل على هذا القول حديث حذيفة املذكور يف هذا الباب و فيه : قلت 

  و اهللا أعلم 
  : و لقد أحسن من قال 

  ) يسم الورى بالكفر و اإلميان ... و اذكر خروج فعيل ناقة صاحل ( 
ه و إن الد: و قد استدل من قال من العلماء : فصل  جال ليس ابن صياد حبديث اجلساسة و ما كان يف معنا

ا يبعد أن يكون باجلزيرة ذلك الوقت و يكون بني أظهر  الصحيح أن ابن صياد هو الدجال بداللة ما تقدم و م
الصحابة يف وقت آخر إىل أن فقدوه يوم احلرة و يف كتاب أيب داود يف خرب اجلساسة من حديث أيب سلمة بن 

فإنه قد أسلم قال و : و إن مات قلت : شهد جابر أنه هو ابن صياد قلت فإنه قد مات قال : ال عبد الرمحن ق
  و إن دخل املدينة : فإنه قد دخل املدينة قال : إن أسلم قلت 

و ملا نزل أبو سربة يف الناس على السوس و أحاط املسلمون : و ذكر سيف بن عمر يف كتاب الفتوح و الردة 
ربان أخو اهلرمزان ناوشوهم القتال كل ذلك يصيب أهل السوس من املسلمني فأشرف عليهم هبا و عليهم الشه

يا معشر العرب إن مما عهد علماؤنا و أوائلنا أنه ال يفتح السوس إال ال أو : يوما الرهبان و القسيسيون فقالوا 
ا و إن مل يكن فيكم فال قوم فيهم الدجال فإن كان الدجال فيكم فستفتحوهنا و إن مل يكن فيكم فستفتحوهن

تعنوا أنفسكم باحلصار قال وصاف ابن صياد يومئذ مع النعمان يف جند فأتى باب السوس غضبان فدقه برجله 
انفتح فطار فتقطعت السالسل و تكسرت األغالق و تفتحت األبواب و دخل املسلمون و قصته مع : و قال 

و أين هو الساعة من : ده و أين هو اآلن و قال الترمذي و اهللا إين ألعرفه و أعرف مول: أيب سعيد و قوله 
األرض و أعرف والده كالنص يف أنه هو و احتجاجه بأنه مسلم و ولد له و دخل املدينة و هو يريد مكة تلبس 



  منه و أنه سيكفر إذا خرج و حينئذ ال يولد له و ال يدخل مكة و املدينة و اهللا أعلم 
أرفأت السفينة إذا قربتها من : إىل جزيرة جلأوا مرفأ السفينة حيث ترسي يقال  أي اجلأوا: ارفأوا : و قوله 

الشط و ذلك املوضع مرفأ و أرفأت إليه جلأت إليه و أقرب السفينة هي القوارب الصغار يتصرف هبا ركاب 
  السفينة و الواحد قارب على غري قياس 

أهلب على معىن احلبوان أو الشخص و لو راعى : ل الشعر الغليظ و قا: و املهلب : قال اخلطايب و املاذري 
الذي ال شعر عليه و هو من األضداد و : اللفظ لقال هلبا كأمحر و محر و األهلب أيضا عند بعض أهل اللغة 

هيجانه و تالطم : أي فزعوا و اغتالم البحر : ظنا منهم أهنا ممن ال تعقل فلما كلمتهم فرقوا : استفهامهم منها 
  موضعان بالشام بني األردن و فلسطني كما يف حديث الترمذي : يسان و زغر أمواجه و ب

كانت بيسان مدينة و فيها سوق كبرية و عني تسمى عني فلوس يسقى منها : قال احلافظ أبو اخلطاب بن دحية 
ميقة و حبرية طربية هي حبرية عظيمة طوهلا عشرة أميال و عرضها ستة أميال و موجها يف سور قلعتها و هي ع

حلو فرات و بني حبرية طربية و بيت املقدس حنو من مائة ميل و  جتري فيها السفن و يصاد منها السمك و ماؤها 
هي من األردن و لزمتها هي لصغرية حبرة و ال حبر ألن البحر مذكر و تصغريه حبرية و عني زغر بضم الزاي و 

زاغر كعمر معدول عن عامر و زعم الكليب أن زغر  فتح الغني و امتناع صرفه للعلمية و العدل ألنه معدول عن
اسم امرأة نسبت هذه العني إليها فإن كان ما قاله حقا فألن هذه املرأة استنبطتها و اختذت أرضها دارا هلا 

  فنسبت إليها ذكره ابن دحية يف كتاب البشارات و اإلنذارات له من تأليفه 
شك أو ظن منه عليه الصالة و السالم أو ] حبر الشام أو حبر اليمن  إال أنه يف: [ و قوله عليه الصالة و السالم 

مث أكد ] ال بل من قبل املشرق : [ قصد على اإلهبام على السامع مث نفى ذلك و أضرب عنه بالتحقيق فقال 
  ذلك مبا الزائدة وبالتكرار اللفظي فما زائدة ال نافية فاعلم ذلك 

  اب التوبة و كم ميكث الناس بعد ذلك ؟باب طلوع الشمس من مغرهبا و إغالق ب

ثالث إذا خرجن ال ينفع نفسا إمياهنا مل : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن أيب هريرة قال [ مسلم 
  ] طلوع الشمس من مغرهبا و الدجال و دابة األرض : تكن آمنت من قبل أو كسبت يف إمياهنا خريا 

مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : فوان بن عسال املرادي قال عن ص[ و خرج الترمذي و الدارقطين 
: قال الترمذي ] إن باملغرب بابا مفتوحا للتوبة مسرية سبعني سنة ال يغلق حىت تطلع الشمس من حنوه : يقول 

  حديث حسن صحيح 
خلق السموات و األرض مفتوحا يعني ا: [ و قال سفيان  لتوبة ال يغلق حىت تطلع قبل الشام خلقه اهللا تعاىل يوم 
  حديث حسن صحيح : قال الترمذي ] الشمس منه 

عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و [ و ذكر أبو إسحاق الثعليب و غريه من املفسرين يف حديث فيه طول 
حد أن الشمس حتبس على الناس حىت تكثر املعاصي يف األرض و يذهب املعروف فال يأمر به أ: سلم ما معناه 

و يفشو املنكر فال ينهى عنه أحد مقدار ليلة حتت العرش كلما سجدت و استأذنت رهبا عز و جل من أين تطلع 
مل حير إليها جواب حىت يوافيها القمر فيسجد معها و يستأذن من أين يطلع فال جير إليه جواب حىت جيلسا مقدار 

ا طول تلك ال ليلة إال املتهجدون يف األرض و هم يومئذ عصابة ثالث ليايل للشمس و ليلتني للقمر فال يعرف م



هلما مقدار ثالث ليال أرسل اهللا تعاىل إليهما جربيل عليه السالم  قليلة يف كل بلدة من بالد املسلمني فإذا مت 
ا منه و أنه ال ضوء لكما عندنا و ال : فيقول  إن الرب سبحانه و تعاىل يأمركما أن ترجعا إىل مغاربكما فتطلع
طلعان من مغارهبما أسودين ال ضوء للشمس و ال نور للقمر مثلهما يف كسوفهما قبل ذلك فذلك قوله نور في
فريتفعان كذلك مثل البعريين و الفرسني فإذا } إذا الشمس كورت { و قوله } و مجع الشمس و القمر { تعاىل 

و ردمها إىل املغرب فال يغرهبما ما بلغ الشمس و القمر سرة السماء و هي نصفها جاءمها جربيل فأخذ بقروهنا 
من مغارهبما و لكن يغرهبما من باب التوبة مث يرد املصراعني مث يلتئم بينهما فيصري كأنه مل يكن بينهما صدع 
فإذا أغلق باب التوبة مل يقبل لعبد بعد ذلك توبة و مل تنفعه حسنة يعملها من كان قبل ذلك حمسنا فإنه جيري 

ا كان عليه قبل ذ يوم يأيت بعض آيات ربك ال ينفع نفسا إمياهنا مل { لك اليوم فذلك قوله تبارك و تعاىل عليه م
  } تكن آمنت من قبل أو كسبت يف إمياهنا خريا 

مث إن الشمس و القمر يكسبان بعد ذلك الضوء و النور مث يطلعان على الناس و يغربان كما كان قبل ذلك 
ذكر امليانشي و قال] يطلعان و يغربان  و يبقى الناس بعد [ عبد اهللا بن عمر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم  و 

  ] طلوع الشمس من مغرهبا عشرين و مائة سنة 
  فصل 

و إمنا ال ينفع نفسا إمياهنا عند طلوعها من مغرهبا ألنه خلص إىل قلوهبم من الفزع ما ختمد معه كل : قال العلماء 
وى البدن فيصري الناس كلهم إليقاهنم بدنو القيامة يف حال من شهوة من شهوات النفس و تفتر كل قوة من ق

حضره املوت يف انقطاع الدواعي إىل أنواع املعاصي عنهم و بطالهنا من أبداهنم فمن تاب يف مثل هذه احلال مل 
  تقبل توبته كما ال تقبل توبة من حضره املوت 

أي تبلغ روحه رأس حلقه و ذلك وقت ] مل يغرغر  إن اهللا يقبل توبة العبد ما: [ قال صلى اهللا عليه و سلم 
ثله و على هذا  املعاينة الذي يرى فيه مقعده من اجلنة و مقعده من النار فاملشاهد لطلوع الشمس من مغرهبا م

ينبغي أن تكون توبة كل من شاهد ذلك أو كان كاملشاهد له مردودة ما عاش ألن علمه باهللا تعاىل و بنبيه صلى 
سلم و بوعده قد صار ضرورة فإن امتدت أيام الدنيا إىل أن ينسى الناس من هذا األمر العظيم ما اهللا عليه و 

كان و ال يتحدثون عنه إال قليال فيصري اخلرب عنه خاصا و ينقطع التواتر عنه فمن أسلم يف ذلك الوقت أو تاب 
  قبل منه و اهللا أعلم 

طلوع الشمس من مغرهبا أ: و قد قيل  فإن اهللا يأيت { : ن إبراهيم عليه السالم قال لنمرود إن احلكمة يف 
و إن امللحدين و املنجمني عن آخرهم ينكرون } بالشمس من املشرق فأت هبا من املغرب فبهت الذي كفر 

هو غري كائن فيطلعها اهللا تعاىل يوما من املغرب لريى املنكرين لذلك قدرته من أن الشمس يف : ذلك و يقولون 
أطلعها من املشرق و إن شاء أطلعها من املغرب و على هذا حيتمل أن يكون رد التوبة و اإلميان  قدرته إن شاء

ا املصدق فإنه تقبل توبته و  على من آمن و تاب من املنكرين لذلك املكذبني خلرب النيب صلى اهللا عليه و سلم فأم
  ينفعه إميانه قبل ذلك و اهللا أعلم 

يقبل من كافر عمل و ال توبة إذا أسلم حني يراها إال من كان صغريا يومئذ  ال: و روي عن ابن عباس أنه قال 
  فإنه لو أسلم بعد ذلك قبل منه و من كان مؤمنا مذنبا فتاب من الذنب قبل منه 

إمنامل تقبل وقت الطلوع حىت تكون صيحة فيهلك فيها كثري من الناس : و روي عن عمران بن حصني أنه قال 



ذلك الوقت مث هلك مل تقبل توبته و من تاب بعد ذلك قبلت توبته ذكره الليث  فمن أسلم أو تاب يف
  السمرقندي يف تفسريه 

  فصل 
ا وقع حديث مسلم يف هذا  و اختلفت الروايات يف أول اآليات فروي أن طلوع الشمس من مغرهبا أوهلا على م

إن الدجال : [ ليه الصالة و السالم خروج الدجال و هذا القول أوىل القولني و أصح لقوله ع: الباب و قيل 
  احلديث بطوله ] خارج فيكم ال حمالة 

ا  فلو كانت الشمس طلعت قبل ذلك من مغرهبا مل ينفع اليهود إمياهنم أيام عيسى عليه السالم و لو مل ينفعهم مل
  صار الدين واحدا بإسالم من أسلم منه 

وفات فإذا نزل عيسى عليه السالم و قتل الدجال خرج و قد تقدم القول مبينا يف هذا و أن أول اآليات اخلس
حاجا إىل مكة فإذا قضى حجة انصرف إىل زيارة سيدنا حممد صلى اهللا عليه و سلم فإذا وصل إىل قرب الرسول 
سلم أرسل اهللا عند ذلك رحيا عنربية فتقبض روح عيسى عليه السالم و من معه من املؤمنني  صلى اهللا عليه و 

يه السالم و يدفن مع النيب صلى اهللا عليه و سلم يف روضته مث تبقى الناس حيارى سكارى فيموت عيسى عل
فريجع أكثر أهل اإلسالم إىل الكفر و الضاللة و تستويل أهل الكفر على من بقي من أهل اإلسالم فعند ذلك 

احلبشة إىل بيت اهللا تطلع الشمس من مغرهبا و عند ذلك يرفع القرآن من صدور الناس و من املصاحف مث تأيت 
فينقضونه حجرا حجرا و يرمون باحلجارة يف البحر مث خترج حينئذ دابة األرض تكلمهم مث يأيت دخان ميأل ما بني 

السماء و األرض فأما املؤمن فيصيبه مثل الزكام و أما الكافر و الفاجر فيدخل يف أنوفهم فيثقب مسامعهم و 
جلنوب من قبل اليمن مسها مس احلرير و رحيها ريح املسك فتقبض روح يضيق أنفاسهم مث يبعث اهللا رحيا من ا

املؤمن و املؤمنة و تبقى شرار الناس و يكون الرجال ال يشبعون من النساء و النساء ال يشبعن من الرجال مث 
د يبعث اهللا الرياح فتلقيهم يف البحر هكذا ذكر بعض العلماء الترتيب يف األشراط و فيه بعض اختالف و ق

  تقدمت اإلشارة إليه فيما تقدم و اهللا أعلم 
إذا أراد اهللا انقراض الدنيا و متام لياليها و قربت النفخة خرجت نار من قعر عدن لتسوق الناس إىل : و قيل 

احملشر تبيت معهم و تقيل معهم حىت جيتمع اخللق باحملشر اإلنس و اجلن و الدواب و الوحوش و السباع و 
خشاش األرض و كل من له روح فبينما الناس قيام يف أسواقهم يتبايعون و هم مشتغلون بالبيع  الطري و اهلوام و

و الشراء إذا هم هبدة عظيمة من السماء يصعق منها نصف اخللق فال يقومون من صعقتهم مدة ثالثة أيام و 
ا على أرجلهم و هو قوله ت ما ينظر هؤالء { عاىل النصف اآلخر من اخللق تذهل عقوهلم فيبقون مدهوشني قيام

فبينما هم كذلك إذا هدة أخرى أعظم من األوىل غليظة فظيعة كالرعد } إال صيحة واحدة ما هلا من فواق 
و نفخ يف الصور فصعق من يف { القاصف فال يبقى على وجه األرض أحد إال مات كما قال ربنا جل و عال 

نيا بال آدمي و ال جين و ال شيطان و ميوت مجيع من يف فتبقى الد} السموات و من يف األرض إال من شاء اهللا 
األرض من اهلوام و الوحوش و الدواب و كل شيء له روح و هو الوقت املعلوم الذي كان بني اهللا تعاىل و بني 

  إبليس امللعون 

  باب خراب األرض و البالد قبل الشام



ة خرابا قبل يوم القيامة و يف عالمة ذهاب الدنيا ما جاء يف خراب األرض و البالد قبل الشام و مدة بقاء املدين
ا خيرب منها  ا خيرب م   و مثاهلا و يف أول م

و يبدأ اخلراب يف : روي من حديث حذيفة بن اليمان رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال [ 
لبصرة من العراق و أطراف األرض حىت خترب مصر و مصر آمنة من اخلراب حىت خترب البصرة و خراب ا

خراب مصر من جفاف النيل و خراب مكة من احلبشة و خراب املدينة من اجلوع و خراب اليمن من اجلراد و 
خراب األيلة من احلصار و خراب فارس من الصعاليك و خراب الترك من الديلم و خراب الديلم من األرمن 

الترك من الصواعق و خراب السند من اهلند و و خراب األرمن من اخلزر و خراب اخلزر من الترك و خراب 
خراب اهلند من الصني و خراب الصني من الرمل و خراب احلبشة من الرجفة و خراب الزوراء من السفياين و 

ذكره أبو الفرج اجلوزي رمحه اهللا يف كتاب روضة ] خراب الروحاء من اخلسف و خراب العراق من القحط 
  خلالق و مسعت أن خراب األندلس من الريح العقيم و اهللا أعلم املشتاق و الطريق إىل امللك ا

إن الدنيا : و ذكر أبو نعيم احلافظ عن أيب عمران اجلوين و أيب هارون العبدي أهنما مسعا نوفا البكايل يقول 
و مثلت على طري فإذا انقطع جناحاه وقع و إن جناحي األرض مصر و البصرة فإذا خربتا ذهبت الدنيا و ذكر أب

ذكر يل عن : حدثنا أبان بن يزيد عن حيىي بن أيب كثري قال : حدثنا موسى ابن إمساعيل قال [ زيد عمر بن شبة 
و ] أما و اهللا يا أهل املدينة لتتركها قبل يوم القيامة أربعني : عوف بن مالك أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

و ليهاجرن الرعد و الربق إىل الشام حىت ال تكون رعدة ستخرب األرض قبل الساعة بأربعني سنة : قال كعب 
  و ال برقة إال ما بني العريش و الفرات 

إين إذا أردت أن : قال اهللا تعاىل : و يروى عن علي رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال [ 
ا تقدم  قد تقدم أن الذي] أخرب الدنيا بدت ببييت فأخربه مث أخرب الدنيا على أثره  خيربه ذو السويقتني على م

  و اهللا أعلم 

  اهللا اهللا: باب ال تقوم الساعة حىت ال يقال يف األرض 

اهللا : ال تقوم الساعة حىت ال يقال يف األرض : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن أنس قال [ مسلم 
  ] اهللا 

  ]  اهللا اهللا: ال تقوم الساعة على أحد يقول : [ و يف رواية أخرى 
  فصل 

قيد اهللا برفع اهلاء و نصبها فمن رفعها فمعناه ذهاب التوحيد و من نصبها فمعناه : قال علماؤنا رمحة اهللا عليهم 
  اتق اهللا : انقطاع األمر باملعروف و النهي عن املنكر أي ال تقوم الساعة على أحد يقول 

: [ له عليه الصالة و السالم يف حديث حذيفة و يدل على صحة هذا التأويل قو: قال املؤلف رمحه اهللا 
احلديث و فيه هم شر من احلمر يتسافدون تسافد البهائم و ليس فيهم رجل يقول ] لتقصدنكم نار هي خامدة 

إن هذه اإلسم أجراه اهللا على ألسنة األمم من لدن آدم عليه السالم و مل تنكره أمة بل هو : مه مه و قد قيل : 
اآلية } و لو شاء اهللا ألنزل مالئكة { : من عهد أبيهم إىل انقضاء الدنيا و قد قال قوم نوح  دائر على ألسنتهم

إىل غري ذلك و } إن هو إال رجل افترى على اهللا كذبا { و قالوا } أجئتنا لنعبد اهللا وحده { : و قال قوم هود 



راد اهللا زوال الدنيا قبض أرواح فإذا أ} و لئن سألتهم من خلق السماوات و األرض ليقولن اهللا { : قال 
املؤمنني و انتزع هذا االسم من ألسنة اجلاحدين و فجأهم عند ذلك احلق اليقني و هو قوله عليه الصالة و 

  ] اهللا : ال تقوم الساعة و على األرض من يقول : [ السالم 
ال إله إال اهللا فأخر النفخة أربعني : ل إذ مسعت قائال يقو: إن اهللا تعاىل يقول إلسرافيل عليه السالم : و يف اخلرب 

  سنة إكراما لقائلها و اهللا أعلم 

  باب على من تقوم الساعة ؟

كنت عند مسلمة بن خملد و عنده عبد اهللا بن عمرو بن : عن عبد الرمحن بن مشاسة املهدي قال [ مسلم 
هل اجلاهلية ال يدعون اهللا بشيء إال ال تقوم الساعة إال على شرار اخللق و هم شر من أ: العاص فقال عبد اهللا 

: امسع ما يقول عبد اهللا فقال عقبة : رده عليهم فبينما هم كذلك أقبل عقبة بن عامر فقال له ابن مشاسة يا عقبة 
سلم يقول  ال تزال عصابة من أميت يقاتلون على أمر : هو أعلم و أما أنا فسمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

أجل مث يبعث : م ال يضرهم من خالفهم حىت تأتيهم الساعة و هم على ذلك فقال عبد اهللا اهللا قاهرين لعدوه
اهللا رحيا كريح املسك مسها كمس احلرير ال تترك نفسا يف قلبها مثقال حبة من إميان إال قبضتها مث تبقى شرار 

  ] الناس عليهم تقوم الساعة 
ا و ال ينكر منكرا ال تقوم الساعة إال: و يف حديث عبد اهللا بن مسعود   على شرار الناس من ال يعرف معروف

  يتهارجون كما تتهارج احلمر 
االختالط و : بات فالن يهرج و اهلرج يف غري هذا : يتسافدون يقال : قوله يتهارجون يقول : قال األصمعي 

  القتل 
ال تذهب : سلم يقول مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و : عن عائشة رضي اهللا عنها قالت [ و خرج مسلم 

هو الذي { : يا رسول اهللا إن كنت ألظن حني أنزل اهللا : الليايل و األيام حىت تعبد الالت و العزى فقلت 
إنه سيكون : أن ذلك عام قال } أرسل رسوله باهلدى و دين احلق ليظهره على الدين كله و لو كره املشركون 

توىف كل من كان يف قلبه مثقال حبة من إميان فيبقى من ال خري فيه من ذلك ما شاء اهللا مث يبعث ار رحيا طيبة فت
  و اهللا أعلم ] فريجعون إىل دين آبائهم 

  فصل 
عن أيب هريرة [ ذكر أبو احلسن بن بطال رمحه اهللا يف هذا احلديث يف شرح البخاري له مبينا حلديث البخاري 

قوم الساعة حىت تضطرب أليات نساء دوس على ذي ال ت: مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول : قال 
هذه األحاديث و ما جاء فيها معناها اخلصوص و ليس املراد هبا أن الدين : احلديث و قد تقدم و قال ] اخللصة 

أن [ كله ينقطع يف مجيع أقطار األرض حىت ال يبقى منه شيء ألنه قد ثبت عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 
  ] قيام الساعة إال أنه يضعف و يعود غريبا كما بدأ  اإلسالم يبقى إىل

: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : روى محاد بن سلمة عن قتادة عن مطرف عن عمران بن حصني قال [ 
و كان مطرف يقول هم أهل ] ال تزال طائفة من أميت يقاتلون على احلق حىت يقاتل آخرهم املسيح الدجال 

  الشام 



كره من أن الدين ال ينقطع و أن اإلسالم يبقى إىل قيام الساعة يرده حديث عائشة و عبد اهللا بن ما ذ: قلت 
ذكره من حديث عمران بن حصني و قد تقدم أن عيسى عليه السالم يقتل الدجال و خيرج يأجوج  عمرو و ما 

اهللا كما تقدم و أنه حيج و  و مأجوج و ميوتون و يبقى عيسى عليه السالم و دين اإلسالم ال يعبد يف األرض غري
حيج معه أصحاب الكهف فيما ذكره املفسرون و قد تقدم أهنم حوارية إذا نزل فإذا تويف عيسى عليه السالم 
بعث اهللا تعاىل عند ذلك رحيا باردة من قبل الشام فتأخذ حتت آباطهم فتقبض روح كل مؤمن و كل مسلم و 

مر فعليهم تقوم الساعة كذا يف حديث النواس بن مسعان الطويل و يبقى شرار الناس يتهارجون فيها هتارج احل
  قد تقدم 

مث يرسل اهللا رحيا باردة من قبل الشام فال يبقى على وجه األرض أحد يف قلبه : و يف حديث عبد اهللا بن عمرو 
مسعتها : ل مثقال ذرة من خري أو إميان إال قبضته حىت لو دخل أحدكم يف كبد جبل لدخلت عليه حىت تقبضه قا

من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و ذكر احلديث و قد تقدم بكماله و فيه ذكر النفخ و الصعق و البعث 
فهذا غاية يف البيان يف كيفية انقراض هذا اخللق و هذه األزمان فال تقوم الساعة و يف األرض من يعرف اهللا و 

  اهللا اهللا : ال من يقول 
ميكث الناس بعد خروج و يأجوج و مأجوج يف : زهراية عن كعب األحبار قال و ذكر أبو نعيم عن أيب ال

الرخاء و اخلصب و الدعة عشر سنني حىت إن الرجلني ليحمالن الرمانة الواحدة بينهما و حيمالن العنقود 
 الواحد من العنب فيمكثون على ذلك عشر سنني مث يبعث اهللا رحيا طيبة فال تدع مؤمنا إال قبضت روحه مث

  تبقى الناس بعد ذلك يتهارجون هتارج احلمر يف املروج حىت تأتيهم أمر اهللا و الساعة و هم على ذلك 
نسأل اهللا العظيم رب العرش العظيم أن يتوفانا مسلمني و أن يلحقنا بالشهداء و الصاحلني و أن جيعلنا من عباده 

كرمه و أن ينفعنا به و والدينا و غفر اهللا لصاحب  املتقني الفائزين و جيعل ما كتبته خالصا لوجهه الكرمي مبنه و
  هذا الكتاب و لوالديه و لسائر املسلمني أمجعني آمني يا رب العاملني 

  ) و له املكارم و العال و اجلود ... مت الكتاب و ربنا حممود ( 
  ) ما ناح قمري و أورق عود ... و على النيب حممد صلواته ( 

  منتصف شهر رمضان املعظم قدره من شهور سنة اثنتني و سبعني و سبعمائة و وافق الفراغ من نسخه يف 
  على يد أقل عباد اهللا و أحوجهم إىل لطفة اخلفي 

  احلسني بن علي بن منصور بن ناصر احلنفي 
دعا له بالتوبة النصوح و املغفرة و الرمحة يا رب العاملني و لسائر امل سلمني غفر اهللا له و لوالديه و ملن قرأ فيه و 

  أمجعني و صلى اهللا على سيدنا حممد و آله و صحبه و سلم تسليما كثريا حسبنا اهللا و نعم الوكيل 
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	أبواب الميزان باب ما جاء في الميزان و أنه حق
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	باب منه و ما جاء في كيفية دخول أهل النار النار
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	باب ما جاء أن في جهنم جبالا و خنادق و أودية و بحارا و صهاريج و آبار و
	باب ما جاء في تعظيم جسد الكافر و أعضائه بحسب اختلاف كفره و توزيع
	باب ما جاء في شدة عذاب أهل المعاصي و إذا يتهم أهل النار بذلك
	باب منه و في عذاب من عذب الناس في الدنيا
	باب ما جاء في شدة عذاب من أمر بالمعروف و لم يأته و نهى عن المنكر و
	باب ما جاء في طعام أهل النار و شرابهم و لباسهم
	باب منه و ما جاء أن أهل النار يجوعون و يعطشون و في دعائهم و إجابتهم
	باب ما جاء في بكاء أهل النار و من أدناهم عذابا فيها
	باب ما جاء أن لكل مسلم فداء من النار من الكفار
	باب ذكر آخر من يخرج من النار و آخر من يدخل الجنة و في تعيينه و تعيين
	باب منه و ما جاء في خروج الموحدين من النار و ذكر الرجل الذي ينادي : يا
	باب ما جاء في ميراث أهل الجنة منازل أهل النار
	باب ما جاء في خلود أهل الدارين و ذبح الموت على الصراط و من يذبحه
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	باب صفة أهل الجنة في الدنيا
	باب منه ـ و هل تفضل جنة جنة ؟
	باب صغة الجنة و نعيمها و ما أعد الله لأهلها فيها
	باب ما جاء في أنهار الجنة و جبالها و ما جاء في الدنيا منها
	باب منه و ما جاء في رفع هذه الأنهار آخر الزمان عند خروج يأجوج و مأجوج
	باب من أين تفجر أنهار الجنة ؟
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	باب في كسوة الجنة و كسوة أهلها
	باب ما جاء أن شجر الجنة و ثمارها تنفتق عن ثياب الجنة و خيلها و نجبها
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	باب ما جاء في نخيل الجنة و ثمرها و خيرها
	باب في الزرع في الجنة
	باب ما جاء في أبواب الجنة و كم هي ؟ و لمن هي ؟ و في تسميتها و سعتها
	باب ما جاء في درج الجنة و ما يحصلها للمؤمن
	باب ما جاء في غرف الجنة و لمن هي ؟
	باب ما جاء في قصور الجنة و دورها و بيوتها و بما ينال ذلك المؤمن
	باب ما جاء في خيام الجنة و أسواقها و تعارف أهل الجنة في الدنيا و
	باب لا يدخل الجنة أحد إلا بجواز
	باب أول الناس يسبق إلى الجنة الفقراء


	altdkrt-llqrtbi-005
	      كتاب : التذكرة      المؤلف : أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي
	باب منه في الحور العين و كلامهن و جواب نساء الآدميات و حسنهن
	باب ما جاء أن الأعمال الصالحة مهور الحور العين
	باب في الحور العين و من أي شيء خلقن ؟
	باب إذا ابتكر الرجل امرأة في الدنيا كانت زوجته في الآخرة
	باب ما جاء أن في الجنة أكلا و شرابا و نكاحا حقيقة و لا قذر فيها و لا
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	باب ما جاء أن المرأة من أهل الجنة ترى زوجها من أهل الدنيا في الدنيا
	باب ما جاء في طير الجنة و خيلها و إبلها
	باب ما جاء أن الحناء سيد ريحان الجنة و أن الجنة حفت بالريحان
	باب ما جاء أن الشاة و المعزى من دواب الجنة
	باب ما جاء أن للجنة ربضا و ريحا و كلاما
	باب ما جاء في أن الجنة قيعان و أن غراسها سبحان الله و الحمد لله
	باب ما جاء أن الذكر نفقة بناء الجنة
	باب ما لأدنى أهل الجنة و لا لأعلاهم
	باب رضوان الله تعالى لأهل الجنة أفضل من الجنة
	باب رؤية أهل الجنة لله تعالى أحب إليهم مما هم فيه و أقر لأعينهم
	باب منه و في سلام الله تعالى عليهم
	نبذ من أقوال العلماء في تفسير كلمات و آيات من القرآن وردت في ذكر الجنة
	باب ما جاء في أطفال المسلمين و المشركين
	باب منه و في ثواب من قدم ولدا
	باب ما جاء في نزل أهل الجنة و تحفهم إذا دخلوها
	باب ما جاء أن مفتاح الجنة لا إله إلا الله و الصلاة
	باب الكف عمن قال : لا إله إلا الله
	باب ما جاء أن المؤمن حرام دمه و ماله و عرضه و في تعظيم حرمته عند الله
	باب إقبال الفتن و نزولها كمواقع القطر و الظلل و من أين تجيء و التحذير
	باب ما جاء في رحى الإسلام و متى تدور
	باب ما جاء أن عثمان رضي الله عنه لما قتل سل سيف الفتنة
	باب ـ لايأتي زمان إلا و الذي بعده شر منه و في ظهور الفتن
	باب ما جاء في الفرار من الفتن و كسر السلاح و حكم المكره عليها
	باب منه و الأمر بلزوم البيوت عند الفتن
	باب منه و كيف التثبت في الفتنة و الاعتزال عنها و في ذهاب الصالحين
	باب الأمر بتعليم كتاب الله و اتباع ما فيه و لزوم جماعة المسلمين عند
	باب منه إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل و المقتول في النار
	باب جعل الله بأس هذه الأمة بينها
	باب ـ ما يكون من الفتن و إخبار النبي صلى الله عليه و سلم بها
	باب ما جاء في بيان مقتل الحسين رضي الله عنه و لا رضي عن قاتله
	باب ما جاء أن اللسان في الفتنة أشد من وقع السيف
	باب الأمر بالصبر عند الفتن و تسليم النفس للقتل عندها و السعيد من جنبها
	باب ـ جعل الله في أول هذه الأمة عافيتها و في آخرها بلاءها
	باب جواز الدعاء بالموت عند الفتن و ما جاء أن بطن الأرض خير من ظهرها
	باب أسباب الفتن و المحن و البلاء
	باب منه و ما جاء أن الطاعة سبب الرحمة و العافية
	أبواب الملاحم ـ باب أمارات الملاحم
	باب ما ذكر في ملاحم الروم و تواترها و تداعي الأمم على أهل الإسلام
	باب ما جاء في قتال الترك و صفتهم
	باب في سياقة الترك للمسلمين و سياقة المسلمين لهم
	باب منه و ما جاء في ذكر البصرة و الأيلة و بغداد و الإسكندرية
	باب ما جاء في فضل الشام و أنه معقل من الملاحم
	باب ما جاء أن الملاحم إذا وقعت بعث الله جيشا يؤيد به الدين
	باب ما جاء في المدينة و مكة و خرابهما
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	باب ـ في الخليفة الكائن في آخر الزمان المسمى بالمهدي و علامة خروجه
	باب ـ منه في المهدي و خروج السفياني عليه و بعثه الجيش لقتاله و أنه
	باب منه آخر في المهدي و ذكر من يوطئ له ملكه
	باب منه آخر في المهدي و صفته و اسمه و إعطائه و مكثه و أنه يخرج مع عيسى
	باب منه في المهدي و من أين يخرج و في علامة خروجه و أنه يبايع مرتين و
	باب ما جاء أن المهدي يملك جبل الديلم و القسطنطينية و يستفتح رومية و
	باب ما جاء في فتح القسطنطينية من أين تفتح و فتحها علامة خروج الدجال و
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	باب كيف يقبض العلم
	باب ما جاء أن الأرض تخرج ما في جوفها من الكنوز و الأموال
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	فصل ـ الإيمان بالدجال و خروجه حق
	باب ما يمنع الدجال أن يدخله من البلاد إذ خرج
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	باب منه و في عظم خلق الدجال و عظم فتنته و سبب خروجه و صفة حماره و سعة
	باب منه آخر في خروج الدجال و ما يجيء به من الفتن و الشبهات و سرعة سيره
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	باب ما جاء في أن حواري عيسى عليه السلام ـ إذا نزل ـ هم أصحاب الكهف و
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	باب ما جاء أن الدجال لا يضر مسلما
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	فصل في اختلاف الناس في ابن صياد
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