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 [1[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ

 

03 
 (2)اإليمان باليوم اآلخر

 صلى اهلل عليه وسلم، ماُؤه  :-رحمه اهلل-قال المؤلف ِّ َوِفي َعَرَصاتي اْلقيَياَمةي اْلَْوُض اْلَمْوُروُد ليلنَِّبي
ْنُه َشْربَ  َأَشدُّ بَ َياًضا ميَن اللَََّبي، ، آنيَيُتُه َعَدُد ُُنُومي السََّماءي، طُولُُه َشْهٌر، َوَعْرُضُه َشْهٌر، َمن يَّْشَرُب مي ًة؛ َوَأْحَلى ميَن اْلَعَسلي

 .الَ َيْظَمأُ بَ ْعَدَها أََبًدا
 .نعم هناك اختالف بني النسخ وإن كان يسريًا ال يؤثر

فقد رواه بضٌع وثالثون صحابيًّا . ألنه ثبت بالتواتر، مما جيُب اإلمياُن به -صلى اهلل عليه وسلم-حوض النِب 
 :وعده ابن حجر من األحاديث املتواترة ِف بيتيه الشهريين، وهذا يعين حد التواتر

 مما تواتر حديث من كذب         ومن بىن هلل بيًتا واحتسب
 ورؤية شفاعة واْلوض            ومسح خفني وهذي بعض

 . ؛ وهو املاء الذي جيعله لدوابه وهبائمه" يليط أحدكم حوضه" هو جممع املاء :حوض في اللغةوال
صلى اهلل -هو حوٌض عظيم جيعله اهلل تعاىل لنبيه حممد  :أما في االصطالح فالمقصود بالحوض المورود

ال . أعطاه اهلل نبيه ِف اجلنة هنرٌ : يصبُّ فيه ميزابان من هنر الكوثر، وهنر الكوثر، ِف عرصات القيامة -عليه وسلم
صلى اهلل عليه -وصفه النِب . يصبُّ فيه ميزابان من هنر الكوثر. وهو خرٌب متعقل، ندري كيف؟ لكن نصدق

وأحلى من ، وهذا أحسن ما يكون من األلوان ِف املشروبات. ِف أحاديثه بأن ماءه أشدُّ بياًضا من اللَب -وسلم
واستنبط شيخ اإلسالم ابن .  بعض األلفا  كل ااوية  من اواياه مسرية شهروِف، العسل، طوله شهر وعرضه شهر

من هذا أن هذا اْلوض مستدير؛ ألنه إذا كان القطر واحًدا ِف كل اجتاه مسرية شهر فينبغي أن  -رمحه اهلل-تيمية 
 .يكون مستديرًا ال مربًعا وال مستطياًل وال بيضاويًّا بل يكون مستديرًا

َماءِ  آنَِيُتهُ : قال  .آنيتُه يعين كيزانه أو كؤوسه عدد ُنوم السماء؛ يعين أنه عدد هائل جدًّا، َعَدُد ُنُجوِم السَّ
صحيح "كما ِف   -صلى اهلل عليه وسلم-يقول نبينا : َمن يَّْشَرُب ِمْنُه َشْربًَة؛ اَل َيْظَمُأ بَ ْعَدَها أََبًدا :قال

-و الذي يتقدمهم إىل مورد املاء؛ وهذا يدل على كما شفقته وفرط القوم ه، [أنا فرطكم على اْلوض] ":البخاري
فحينما يقوم الناس عطاشى يلهثون وقد دنت . بأمته حىت إنه يتقدمهم لُيهيئ هلم الشراب -صلى اهلل عليه وسلم

وينزع  -صلى اهلل عليه وسلم-فيهوي النِب ، منهم الشمس يكونون أحوج ما يكونون إىل أن يبلوا حلوقهم باملاء
 .يناولو 
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يعين يكتسب مناعة من العطش دائمة طبيعية ال حيتاج .َمن يَّْشَرُب ِمْنُه َشْربًَة؛ اَل َيْظَمُأ بَ ْعَدَها أََبًدا: قال
ليذادنَّ رجال من أميت عن :]-صلى اهلل عليه وسلم-ومع ذلك فقد قال النِب ، إىل شرب بسبب هذه الشربة

وهذا ال شك أنه من أشد أحاديث [.  تدري ما أحدثوا بعدكإنك ال: حوضي فأقول أصيحايب أصيحايب، فيقال
وأحدث -صلى اهلل عليه وسلم-فمن كان من أمة حممد ، فإن اإلحداث ِف الدين بدعة، الوعيد ِف حق املبتدعة

وإن كان ، مث بعد ذلك يُنظر إن كان إحداثه وبدعته بدعة مكفرة فإنه مآله إىل النار، فيها فإنه يُذاد عن حوضه
 .ثه وبدعته دون ذلك فإنه حيرم من الشرب من اْلوض لكن رمبا يكون مآله إىل اجلنة بسبب حسنة التوحيدإحدا

-والرافضة اللئام اختذوا من هذه اللفظة دعوة لتكفري الصحابة الكرام؛ فزعموا بأن الصحابة ارتدوا بعد النِب 
واستدلوا . عوا عليًّا باخلالفة وبايعوا أبا بكر وعمروأهنم نكصوا على أعقاهبم لكوهنم مل يُباي، -صلى اهلل عليه وسلم

إمنا  -صلى اهلل عليه وسلم-وال شك أن هذه دعوة باطلة؛ فإن الذين ذكرهم النِب [ ليذادنَّ رجالٌ ]هبذا اْلديث 
ن م: فقد يكون هؤالء كما قال اخلطايب وغريه، وهذا لفٌظ يدل على التقليل، أصيحايب: هم أفراٌد قالئل وهلذا قال

لكن حاشا ، مما هو معروف ِف امن أيب بكر  الصديق -صلى اهلل عليه وسلم-املرتدين الذين ارتدوا بعد وفاة النِب 
، الصحابة الكرام أن يناهلم هذا األمر فإهنم هم الذين مسكوا بالكتاب ومتسكوا بالكتاب وصانوا الشريعة وحفظوها

صلى اهلل -وينطبق عليهم فعاًل قول النِب ، ذين أحدثوا ِف الدينبل أوىل هبذا اْلديث الروافض اللئام ألهنم هم ال
فهم الذين ، [سحًقا ملن أحدث بعدي وبعًدا: فأقول، إنك ال تدري ما أحدثوا بعدك: ]ِف اْلديث -عليه وسلم

 .أحدثوا ِف الدين وأدخلوا فيه ما ليس منه
إلنسان أن ينال شربًة من حوض النِب وأن يرجو ا، -صلى اهلل عليه وسلم-إذن جيب اإلميان حبوض النِب 

. 
 وهل لبقية األنبياء أحواض؟

وال يبُعد أن يكون لبقية األنبياء أو لكل . وبعضهم جعلها من اخلصائص النبوية، قال بعض العلماء بذلك
وهلذا سأله  ،-صلى اهلل عليه وسلم-لكن اْلوض العظيم؛ اْلوض الكبري هو حوض النِب ، نِب حوض خيتص به

يا هلا من عالمة يعين بآثار . بالغرة والتحجيل: يا رسول اهلل، كيف تعرفُنا من بني األمم؟ قال: أصحابه وقالوا
. كما تعرفون اخليل إذا رأيتم اخليل ِف يديها وِف رجليها وِف ناصيتها أثر البياض هذه هي الغرة والتحجيل، الوضوء

ما يكون ِف أطراف األقدام واأليدي فهذه هي مواضع الوضوء وهذا يدل : لوالتحجي، ما يكون ِف اجلبني: الغرة
 .على فضل الوضوء؛ وهلذا فإن النار ال متس من ابن آدم مواضع الوضوء، مث انتقل إىل ذكر شيء  آخر
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 َوُهَو اْلِجْسُر الَِّذي بَ ْيَن اْلَجنَِّة  َوالصَِّراُط َمْنُصوٌب َعَلى َمْتِن َجَهنََّم، :-رحمه اهلل-قال المؤلف
ُهم َمن يَ  ُهْم َمْن َيُمرُّ َكَلْمِح اْلَبَصِر، َوِمن ْ ُهم َمن َوالنَّاِر، َيُمرُّ النَّاُس َعَلْيِه َعَلى َقْدِر َأْعَماِلِهْم، َفِمن ْ ، َوِمن ْ ِِ ُمرُّ َكاْلبَ ْر

ُهم َمن َيُمرُّ َكاْلَفَرِس  ُهم َمن َيُمرُّ َكالرِّيِح، وِمن ْ ُهم َمن يَ ْعُدو َعْدًوا، َوِمن ْ ُهم َمن َيُمرُّ َكرَِكاِب اإِلِبِل، وِمن ْ اْلَجَواِد، َوِمن ْ
ُهم َمن ُيْخَطُف َويُ ْلَقى ِفي َجَهنََّم؛ فَِإنَّ اْلِجسَر َعَلْيِه كَ  ُهم َمن يَ ْزَحُف زَْحًفا، َوَمن ْ الَلِيُب َتْخِطُف َيْمِشي َمْشًيا، َوِمن ْ

فَِإَذا َعبَ ُروا َعَلْيِه؛ َوقَ ُفوا َعَلى قَ ْنَطَرٍة بَ ْيَن اْلَجنَِّة َوالنَّاِر، . َماِلِهم، َفَمْن َمرَّ َعَلى الصَِّراِط؛ َدَخَل اْلَجنَّةَ النَّاَس بَِأعْ 
بُوا َونُ قُّوا؛ ُأِذَن َلُهْم ِفي ُدُخوِل اْلَجنَّةِ   .فَ يُ ْقَتصَّ لِبَ ْعِضِهم ِمن بَ ْعٍض، فَِإَذا ُهذِّ

 .جعلنا اهلل وإياكم منهم، من فضلهنسأل اهلل 
اللهم سلم : حىت إن األنبياء دعاؤهم يومئذ، هذا اْلديُث عن الصراط وهو من أصعب مواقف القيامة

 .سلم
اْهدينَا }: وهلذا نقول ِف صالتنا. الطريق املستقيم يقال له صراط. هو الطريق الواضح :والصراط في اللغة

 .فالطريق الواضح يقال له صراط جادة، [6: فاحتةال]{ الصِّرَاَط اْلُمْسَتقييَم 
 .حسي ومعنوي :فالصراط نوعان

وهو الذي نقوله ِف كل ركعة من ركعات الصالة . هو امللة، هو الدين، هو اإلسالم :فالصراط المعنوي
 . وملة أبينا إبراهيميعين الطريق املستقيم الذي هو دين اإلسالم ، [6: الفاحتة]{ اْهدينَا الصِّرَاَط اْلُمْسَتقييَم }

َوالصَِّراُط : قال -رمحه اهلل-كما عرفه الشيخ . فهو اجلسر املنصوب على منت جهنم :أما الصراط الحسي
يقول اهلل ، ِر َأْعَماِلِهمْ َمْنُصوٌب َعَلى َمْتِن َجَهنََّم، َوُهَو اْلِجْسُر الَِّذي بَ ْيَن اْلَجنَِّة َوالنَّاِر، َيُمرُّ النَّاُس َعَلْيِه َعَلى َقدْ 

يًّا }: عز وجل ْنُكْم إيالَّ َواريُدَها َكاَن َعَلى َربَِّك َحْتًما َمْقضي مُثَّ نُ َنجِّي الَّذييَن ات ََّقْوا َوَنَذُر الظَّاليمينَي فييَها ( 17)َوإيْن مي
ثييًّا ر فال ميرون أما الكفا. ال بد، ال بد لكل مؤمن أن مير على الصراط، ، ال بد لكل أحد[17، 17: مرمي]{ جي

على الصراط مل؟ ألهنم يقذفون ِف النار مباشرة تُغل أيديهم إىل أرجلهم إىل أعناقهم مث يُقذفون ِف النار فال يَعرُب 
لكن عبورهم على الصراط اْلسي يكوُن حبسب عبورهم على الصراط املعنوي ِف ، على الصراط أصاًل إال املوحدون

وامتثاهلم ، ألستم ترون الناس اآلن يتفاوتون ِف طاعتهم هلل. اوهتم ِف اْلياة الدنيافيتفاوتون ِف ذلك كتف، اْلياة الدنيا
كذلك . ومسارعتهم فيها؟ أو تلكؤهم وتباطؤهم؟ هذا موجود، ومبادرهتم إىل اخلريات، واجتناهبم ملناهيه، ألوامره

صراط اْلسي والعكس فمن كان سريًعا على الصراط املعنوي صار سريًعا على ال. يقع على الصراط اْلسي
 .بالعكس
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ُهْم َمْن َيُمرُّ َكَلْمِح اْلَبَصِر، : يقول كما ُيستفاد من األحاديث كلمح )وهذا أعظم شيء مُتثل به السرعة َفِمن ْ
يعين ، -نسأل اهلل من فضله-اليت تسمى ِف لغة الفيزياء اآلن سرعة الضوء ثالمثائة ألف كيلومرت ِف الثانية ( البصر

. ل املصباح ال يأخذ النور وقت لكي ينتقل للجدار بسرعة ميتلئ املكان بالنور ألن سرعتها هائلةأنت حينما تشع
فأعظم سرعة ميكن أن ُيضرب هبا املثل ِف عقول ، الشمس على شدة بُعدها عنا يصل ضوءها إلينا ِف مثان دقائق

 .الناس هي سرعة الضوء
ُهْم َمْن َيُمرُّ َكَلْمِح اْلَبَصرِ : قال ِِ َفِمن ْ ُهم َمن َيُمرُّ َكاْلبَ ْر الربق إذا شعشع يأخذ بضع ثواين أو جزءًا : ، َوِمن ْ

 .حينما يلوح ِف األفق شعشعة الربق بسرعة تذهب، من الثانية فهو دون األول لكنه سريع
ُهم َمن َيُمرُّ َكالرِّيِح،: قال أربعمائة   -الريح املرسلة تصل سرعتها أحيانًا ثالمثائة كيلومرت ِف الساعة  َوِمن ْ

 -صلى اهلل عليه وسلم-وهلذا ملا وصف النِب ، أيًضا الريح املرسلة توصف بالسرعة، كيلومرت ِف الساعة؛ أسرع أقل
 .؛ يعين أنه ميشي سريًعا[كسيل  استدبرته الريح: ]سرعة الدجال ِف األرض قال

ُهم َمن َيُمرُّ َكاْلَفَرِس اْلَجَواِد؛ : ثم قال الفرس . ذه املراتب من أعلى إىل أدىنإذن كما تالحظون هوِمن ْ
 .اجلواد الفرس؛ املضمر سريع ِف جريه

ُهم َمن َيُمرُّ َكرَِكاِب اإِلِبِل؛ : قال أيًضا تكون سريعة لكن دون سرعة ، اإلبل املهجنة املتخذة للسريَوِمن ْ
 .اجلواد

ُهم َمن يَ ْعُدو َعْدًوا؛ : قال على الصراط رُجل جيري جريًا فوق ختيل هذا املشهد ، يعين يركض على رجليهوِمن ْ
 .الصراط

ُهم َمن َيْمِشي َمْشًيا وتكون معاناته أشد ، منهم من مل يتمكن من إطالق ساقيه ِف اجلري ميشي مشًيا :َوِمن ْ
 .من معاناة ما قبله

ُهم َمن يَ ْزَحُف زَْحًفا،  :-صلى اهلل عليه وسلم-قال النبي   كيف؟ ما هو الزحف؟ الزحف هو املشيَوِمن ْ
عافانا اهلل  -ألن املشهد مهيب ، وهذا أشق مما سبقه، على املقعدة وليس اْلبو؛ ميشي على مقعدته فوق الصراط

 .يعين النار من حتته يعين تضطرب -وإياكم
هو عبارة : الكلوب، والكالليب مجع كلوب: فَِإنَّ اْلِجسَر َعَلْيِه َكالَلِيبُ  :-صلى اهلل عليه وسلم-قال 

بشوك السعدان وهي شيٌء يعرفه أهل الغنم  -صلى اهلل عليه وسلم-ة الطرف شبهها النِب عن حديدة معقوف
فيوجد على جنبيت . فهذا العقف هو الكلوب، يلتصق بصوف الغنم شيٌء من الشوك يكون فيه كالشوكة املعقوفة

لكالليب متخصصة إن هذه ا: وقال بعض أهل العلم. الصراط هذه الكالليب املتهاوية مينة ويسرة ختطف الناس
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 [5[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ

 

منها ما خيطف مثاًل أهل النميمة أهل ، منها ما خيطف املرابني، منها ما خيطف أكلة الربا، منها ما خيطف الزناة
 .ع افنا اهلل وإياكم-الغيبة إىل غري ذلك

 ؛ يعين منهم من يصيبه الكلوب[فمخدوٌش ناج  ومكردس  ِف النار:]-صلى اهلل عليه وسلم-يقول النِب 
 .ألن اهلل تعاىل شاء أن يعذب ِف النار ما شاء، ومنهم من ميسك به الكلوب فيلقيه ِف النار، فيخدشه لكن ميضي

ُهم َمن ُيْخَطُف َويُ ْلَقى ِفي َجَهنََّم؛ فَِإنَّ اْلِجسَر َعَلْيِه َكالَلِيُب َتْخِطُف النَّاَس بَِأْعَماِلِهم: قال وكل  :َوَمن ْ
 .س األمر خبط عشواء؛ ال، شيٌء قد قدره اهلل وقضاه منذ األاليعين لي، شيء  عنده مبقدار

فماذا بعد ذلك؟ من مر على الصراط دخل اجلنة انتهت ، إذن هذا حال الناس ِف مرورهم على الصراط
وطبًعا حنن مهما أعملنا . وهو طرف الصراط مما يلي اجلنة: ألن ما بعد الصراط موضع يقال له القنطرة، معاناته

لكن هذه معان متعقلة مفهومة وإن مل ندرك الكيفيات ، نستطيع أن نتصور هذا على حقيقته ِف الواقع فكرنا ال
وخيربنا بأفعاله؛ ونعقل كالم اهلل ، ويصف نفسه بأوصاف، فاهلل تعاىل ُيسمي لنا نفسه بأمساء، وهذا ِف كل شيء

يء لفصل القضاء بني العباد يوم القيامة؛ وأنه جي، فقد أخربنا بأنه استوى على العرش. وإن كنا ال ندرك كيفيته
فكذلك نصوص املعاين نعقل معناها الدال الذي دلت عليه األلفا  . فنعقل ذلك ونفهمه وإن كنا ال ندرك كيفيته

 .وإن مل ندرك كيفيتها
 :َوقَ ُفوا َعَلى قَ ْنَطَرٍة بَ ْيَن اْلَجنَِّة َوالنَّارِ  فَِإَذا َعبَ ُروا َعَلْيِه؛. َفَمْن َمرَّ َعَلى الصَِّراِط؛ َدَخَل اْلَجنَّةَ  :قال
لكن ، ملاذا؟ ألن بينهم مظامل وإن كانوا من املوحدين، فُيقتص لبعضهم من بعض. املكان املرتفع: والقنطرة هي

لوا اجلنة فال بد أن يدخ. أو غري ذلك، أو باألفعال، يكون قد جرى بينهم ِف هذه اْلياة الدنيا مظامل؛ إما باألقوال
َونَ َزْعَنا َما ِفي ُصُدوريهيْم ميْن غيلٍّ إيْخَوانًا }ال يليق أن يدخل اجلنة وِف صدورهم غل، ، على أكمل اينة ظاهرة وباطنة

 .أين يُنزع ذلك الغل؟ ِف القنطرة، [71: اْلجر]{ َعَلى ُسُرر  ُمتَ َقابيلينيَ 
يتعافون ويتغافرون فيما  :بُوا َونُ قُّوا؛ ُأِذَن َلُهْم ِفي ُدُخوِل اْلَجنَّةِ فَ يُ ْقَتصَّ لِبَ ْعِضِهم ِمن بَ ْعٍض، فَِإَذا ُهذِّ : قال

: حينئذ  يساقون إىل اجلنة كما وصف اهلل عز وجل، فإذا صفت قلوهبم فإنه ال يدخل اجلنة إال نفٌس طيبة، بينهم
يَق الَّذييَن ات ََّقْوا َرب َُّهْم إيىَل اجْلَنَّةي ُاَمرًا َحىتَّ إيذَ } ا َجاُءوَها َوفُتيَحْت أَبْ َوابُ َها َوقَاَل هَلُْم َخَزنَ تُ َها َسالٌم َعَلْيُكْم طيْبُتْم َوسي

 ْعَم َأْجرُ َوقَاُلوا اْلَْْمُد ليلَّهي الَّذيي َصَدقَ َنا َوْعَدُه َوَأْوَرثَ َنا اأَلْرَض نَ َتبَ وَُّأ ميَن اجْلَنَّةي َحْيُث َنَشاُء فَني ( 17)فَاْدُخُلوَها َخاليدييَن 
 [.17، 17: الزمر]{  اْلَعاميلينيَ 

رمحه -وتفاصيل ذلك ِف الكتاب والسنة كثرٌي جدًّا وإمنا أراد الشيخ ، فيزفون إىل اجلنة هبذه الصفة اجلميلة
 .مث انتقل إىل مبحث  آخر، اإلملاح إىل أبرا هذه املسائل -اهلل
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 [6[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ

 

 ٌد صلى اهلل عليه وسلم، َوَأوَُّل َمن َوَأوَُّل َمن َيْستَ ْفِتُح بَاَب الْ  :-رحمه اهلل-قال المؤلف َجنَِّة ُمَحمَّ
َفاَعُة اأُلْوَلى؛ فَ َيشَفُع : َوَله صلى اهلل عليه وسلم ِفي اْلِقَياَمِة َثالُث َشَفاَعاتٍ .َيْدُخُل اْلَجنََّة ِمَن األَُمِم أُمَُّتهُ  َأمَّا الشَّ

نَ ُهْم بَ ْعَد أَ  ْن يَ تَ َراَجَع األَْنِبَياُء؛ آَدُم، َونُوٌح، َوِإبْ َراِهيُم، َوُموَسى، َوِعيسى اْبُن َفي َأْهِل اْلَمْوِقِف َحتَّى يُ ْقَضى بَ ي ْ
َفاَعِة َحتَّى تَ ْنَتِهَي إلَْيهِ  َفاَعُة الثَّانَِيُة؛ فَ َيْشَفُع ِفي َأْهِل اْلَجنَِّة َأن َيْدُخُلوا اْلَجنَّة. َمْرَيَم َعِن الشَّ َوَهاتَاَن . َوَأمَّا الشَّ

َفاعَ  َفاَعُة َلُه َوِلَساِئِر النَِّبيِّ . َتاِن َخاصََّتاِن َلهُ الشَّ َفاَعُة الثَّالَِثُة؛ فَ َيْشَفُع ِفيَمِن اْسَتَحقَّ النَّاَر، َوَهِذِه الشَّ يَن َوَأمَّا الشَّ
يِقيَن َوَغْيرِِهْم، فَ َيْشَفُع ِفيَمِن اْسَتَحقَّ النَّاَر َأن الَّ َيْدُخَلَها، َوَيْشَفُع  َهاَوالصِّدِّ َوُيْخِرُج . ِفيَمْن َدَخَلَها َأن َيْخُرَج ِمن ْ

ْن َدَخلَ  َقى ِفي اْلَجنَِّة َفْضٌل َعمَّ َواًما ِبِغيِر َشَفاَعٍة؛ َبْل ِبَفْضِلِه َورَْحَمِتِه، َويَ ب ْ نْ َيا، اهلُل ِمَن النَّاِر َأق ْ َها ِمْن َأْهِل الدُّ
َواًما فَ ُيْدِخُلُهُم الْ   .َجنَّةَ فَ يُ ْنِشُئ اهللُ َلَها َأق ْ

اُر اآلِخَرُة ِمَن اْلِحَساِب َوالث ََّواِب َواْلِعَقاِب َواْلَجنَِّة َوالنَّاِر َوتَ َفاِصي َنْتُه الدَّ ُل َذِلَك َوَأْصَناُف َما َتَضمَّ
َماِء، َواآلثَاِر ِمَن اْلِعْلِم اْلَمْأثُوِر َعِن األَنِْبيَ  ٍد َمْذُكورٌَة ِفي اْلُكُتِب اْلُمنَ زَّلَِة ِمَن السَّ اِء، َوِفي اْلِعْلِم اْلَمْوُروِث َعْن ُمَحمَّ

 .صلى اهلل عليه وسلم ِمْن َذِلَك َما َيْشِفي َوَيْكِفي، َفَمِن ابْ تَ َغاُه َوَجَدهُ 
والشفاعة من األمور الثابتة املتواترة اليت ، مسألة الشفاعة: نعم؛ بنيَّ الشيخ ِف هذا الفصل مسألًة مهمة وهي

، وقد تركنا املؤمنني ِف القنطرة، فأحاديث الشفاعة بلغت مبلغ التواتر كما أشرنا آنفا، واجلماعةيقطع هبا أهل السنة 
 فكيف هلم أن يدخلوا اجلنة؟

ٌد صلى اهلل عليه وسلم: قال -رمحه اهلل-بنيَّ الشيخ  ملا ورد ِف : َوَأوَُّل َمن َيْستَ ْفِتُح بَاَب اْلَجنَِّة ُمَحمَّ
 [.بك أمرت أال أفتح ألحد قبلك: فيقول. حممد: تفتحه فيقول اخلاان من؟ فيقولآيت باب اجلنة فاس]اْلديث 

حنن اآلخرون : ]-صلى اهلل عليه وسلم-نعم لقول النِب . َوَأوَُّل َمن َيْدُخُل اْلَجنََّة ِمَن األَُمِم أُمَُّتهُ : قال
وِف ، مم لكننا األولون ِف اْلسابوحنن أول من يدخل اجلنة فنحن اآلخرون ِف ترتيب األ، [األولون يوم القيامة

 .دخول اجلنة
من الشفع وهو : معناها ِف أصل اللغة أو معناها ِف الوضع -يا كرام-والشفاعة ؛ مث ذكر موضع الشفاعة

وإمنا مُسيت الشفاعة شفاعة ألن الشافع ملا انضم إىل املشفوع له صار اوًجا بعد ، واملقصود بالشفع الزوج، ضد الوتر
الشفعة؛ فالن له حق الشفعة ألن له شريك : هذا سبب تسمية الشفاعة شفاعة، ومنها قول الفقهاء، اأن كان وترً 

 .شفع: فطالب هبذا اْلق املشاع فيقال
َها َوَمْن }. فهو سؤال اخلري للغري :وأما معناها في االصطالح ن ْ يٌب مي َمْن َيْشَفْع َشَفاَعًة َحَسَنًة َيُكْن َلُه َنصي

َهاَيْشَفْع َشَفاعَ  ن ْ  .إذن هذا هو معىن الشفاعة، [58: النساء]{ًة َسيَِّئًة َيُكْن لَُه كيْفٌل مي
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 [7[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ

 

 :ذكر الشيخ منهما اثنتين، ثالث شفاعات في الواقع-صلى اهلل عليه وسلم-ولنبينا 
َعَثَك َربَُّك  َوميَن اللَّْيلي فَ تَ َهجَّْد بيهي نَافيَلًة َلَك َعَسى}الشفاعة العظمى اليت هي املقام احملمود  :أوالهما َأْن يَ ب ْ

، للخالئق يوم القيامة أن يُقضى بينهم -صلى اهلل عليه وسلم-واملراد هبا شفاعته ، [17: اإلسراء]{َمَقاًما حَمُْموًدا
وذلك أن الناس يوم القيامة يطول هبم املقام؛ مدة طويلة جدًّا مع دنو الشمس وإجلام العرق، فيتنادى البشر بعضهم 

أال ترون ما أنتم فيه؟ اذهبوا بنا إىل أبينا آدم؛ أول ما يتبادر إىل ذهنهم األب، وهذا ْلكمة  بالغة : ويقول، إىل بعض
خلقك بيديه ، أنت آدم أبو البشر: فيأتون آدم ويقولون. أن اهلل سبحانه وتعاىل جعلهم يتداركون على هذه الصفة

مث حُييلهم ، فيعتذر آدم بأنه قد أكل من الشجرة .اشفع لنا عند ربك! أال ترى ما حنن فيه؟، وأسجد لك مالئكته
أنت أول رسول أرسله اهلل، : فيأتون نوًحا فيقولون له مثل ذلك، ويقولون. على نوح بوصفه أول رسول أرسله اهلل

ولكن اذهبوا إىل إبراهيم فإنه ، فإين أستحي من ريب، وإن وعدك اْلق، إن ابين من أهلي: إنين قد قلت: فيقول
فيقول . أنت خليل اهلل: فتنجفل اخلالئق إىل إبراهيم ويقولون له كما قالوا ملن ما سبقه ويقولون. محنخليل الر 

، اثنتان ِف ذات اهلل ها مها، بل فعله كبريهم، ما هي؟ إين سقيم. إين قد كذبت ثالث كذبات: إبراهيم عليه السالم
فيستحي إبراهيم عليه السالم من الشفاعة . فأستحي. إهنا أخته: أنه قال لعظيم مصر أو للجبار عن سارة: والثالثة

: فيأتون موسى فيقولون له ما قالوا ملن سبقه ويقولون. فإنه َكلييُم الرمحن: مث حييلهم إىل موسى قال، ْلصول هذه منه
، شفعفيعتذر موسى بأنه قد قتل نفًسا فهو يستحي من اهلل أن ي. كتب هلل لك التوراة بيمينه، أنت كلييُم الرمحن

وال َيذكر عيسى ، فيأتون عيسى فيقولون له ما قالوا ملن قبله. وحييلهم إىل عيسى؛ وأن عيسى هو كلمة اهلل وروح اهلل
صلى اهلل -لكنه حييلهم إىل نبينا ، -صلى اهلل عليه وسلم-ليكون كالتوطئة لنبينًا : قال العلماء، عليه السالم ذنًبا

؛ ويتلون عليه مبا هو أهله -صلى اهلل عليه وسلم-الئق مجيعها إىل نبينا حممد فتأيت اخلالئق فتنجفل اخل -عليه وسلم
فآيت فأسجد حتت : ، فيقول[أنا هلا، أنا هلا: ]-صلى اهلل عليه وسلم-فيقول النِب ، اشفع لنا عند ربك: ويقولون له

واهلل حيب اْلمد ، من أنواع اْلمدويفتح اهلل علي مبحامد ال ُأحسنها اآلن؛ يعين أن اهلل عز وجل يفتح عليه ، العرش
يا حممد، ارفع : فيفتح اهلل عليه من احملامد فيقال له. ، كما ِف صحيح البخاري[ال أحد أحب إليه املدحة من اهلل]

ِف  -صلى اهلل عليه وسلم-فتكون البداءة بأمة حممد ، أميت أميت: فأقول يا رب. واشفع ُتشفع، وسل تُعطى، رأسك
 .اْلساب

 .فهي ما سبق وهي شفاعته ألهل اجلنة أن يدخلوا اجلنة :اعة الثانيةأما الشف
وذلك أن ، فهي شفاعته لعمه أيب طالب أن خيفف عنه العذاب: اليت مل يذكرها الشيخ هاهنا وأما الثالثة

 لكن أبا طالب خاصة له نوٌع جزئي من الشفاعة؛ فقد سأل، األصل ِف املشركني أهنم ال تنفعهم شفاعة الشافعني
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يا رسول اهلل، إن عمك أبا : وقال له -صلى اهلل عليه وسلم-النِب  -صلى اهلل عليه وسلم-العباس عم رسول اهلل 
وجدته ِف الدرك األسفل من النار ، نعم: فهل نفعته بشيء؟ قال، طالب قد كان حيوطك ِف مكة ويدفع عنك

وإنه ، وإنه ليظن أنه أشد أهل النار عذابًا، حتت قدميه نعالن يغلي منهما دماغه، فأخرجته إىل ضحضاح من نار
 .ألخفهم عذابًا، فهذه حالة استثنائية ال نظري هلا

فَ َيْشَفُع ِفيَمِن اْسَتَحقَّ النَّاَر  -صلى اهلل عليه وسلم-؛ شفاعته وهناك شفاعاٌت مشتركة في الواقع منها
َها َأن الَّ َيْدُخَلَها، َوَيْشَفُع ِفيَمْن َدَخَلَها َأن َيْخُرجَ  وهذه يشاركه  -طبًعا من ُعصاة املوحدين-وهذه يشاركه : ِمن ْ

وهذان . والشهيد يشفع ِف سبعني من أهل بيته، حىت الفرط َيشفُع لوالديه، والشهداء، والصديقون، فيها النبيون
فيمن استحق ينكرون الشفاعة ، ما ِف شيء من هذا القبيل: يقولون، النوعان من الشفاعة تنكرمها املعتزلة واخلوارج

من توعده اهلل بعذاب فإنه جيب على اهلل أن ينفذ : ويقولون ببجاحة. وفيمن دخلها أن خيرج منها، النار أال يدخلها
أنكروا الشفاعة مع أن األحاديث فيها متواترة أنه خُيرج من النار من كان ِف قلبه . وهلذا نسميهم وعيدية. فيه وعيد

 [.من مل يعمل خريًا قط: ]حىت قال أشياء ذكرها النِب ، حبة، شعرية، بُرة، ذرة أدىن أدىن أدىن مثقال، مثقال ذرة
مثل الشفاعة ِف رفع درجات بعض أهل  ،وهناك أيًضا شفاعاٍت أخرى غير هذه تدل عليه النصوص

ُهْم ُذرِّي َّتُ ُهْم بيإيميَان  َأْلَْْقنَ }:-عز وجل-اجلنة قال اهلل  ْن َوالَّذييَن آَمُنوا َوات َّبَ َعت ْ َناُهْم ميْن َعَمليهيْم مي ا هبييْم ُذرِّي َّتَ ُهْم َوَما أَلَت ْ
 [.77:الطور]{ َشْيء  

وهم على الراجح أهل ، الشفاعة فيمن تساوت حسناته وسيئاته أن يدخلوا اجلنة ومن الشفاعات أيًضا؛
 .األعراف

كحديث عكاشة ، ابالشفاعة لبعض املؤمنني ِف دخول اجلنة بال حساب وال عذ ومن الشفاعات أيًضا؛
مث ، السبعني ألًفا الذين يدخلون اجلنة بال حساب وال عذاب] -صلى اهلل عليه وسلم-بن حمصن ملا ذكر النِب 

وأخربهم بأهنم هم  -صلى اهلل عليه وسلم-دخل بيته فجعل الناس خيوضون ِف هؤالء من هم؟ فخرج إليهم النِب 
يا : فقام عكاشة بن حمصن األسدي وقال، [وعلى رهبم يتوكلون، وال يسرتقون، وال يكتوون، الذين ال يتطريون

 .فهذه شفاعة. أنت منهم: فقال. رسول اهلل، ادع اهلل أن جيعلين منهم
: مث بعد الشفاعات جاء ِف اْلديث الصحيح القدسي أن اهلل تعاىل يقول، إذن هناك شفاعات متعددة

فهذا [. رامحني؛ فيقبض اهلل قبضًة من النار فيجعلهم ِف اجلنةومل يبق إال أرحم ال، وشفع النبيون، شفعت املالئكة]
 .بفضل اهلل ورمحته
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 [9[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ

 

وقد جاء ِف اْلديث أنه ملا حتاجت اجلنة والنار قال اهلل ِف آخر ، أيًضا اجلنة يبقى هبا فضل عن أهلها
حىت يضع رب . هل من مزيد.. هل من مزيد: فأما النار فال يزال يلقى فيها وهي تقول، ولكل ملؤها: ]اْلديث

والعياذ -يعين اكتفيت؛ اصطكت ، [قط قط: فينزوي بعضها إىل بعض وتقول، العزة عليها رجله أو فيها قدمه
 .على أهلها -باهلل

فينشُئ اهلل خلًقا ويسكنهم اجلنة مبحض فضله هو السيد ، أما اجلنة فيبقى فضل ومساحات غري مشغولة
َقى فِ ، يفعل ما يشاء وحيكم ما يريد َواًما َويَ ب ْ نْ َيا، فَ يُ ْنِشُئ اهلُل َلَها َأق ْ ْن َدَخَلَها ِمْن َأْهِل الدُّ ي اْلَجنَِّة َفْضٌل َعمَّ

 .فَ ُيْدِخُلُهُم اْلَجنَّةَ 
مث ختم الشيخ فيما يتعلق باإلميان باليوم اآلخر ببيان أن ما يتضمنه اإلميان باليوم اآلخر من هذه األشياء 

إينَّ }: وهلذا تلونا عليكم ِف مستهل هذا الفصل قول اهلل تعاىل، املنزلة من السماءوتفاصيله موجوٌد ِف مجيع الُكتب 
ري َوَعميَل َصاْليً  فما من ، [67: البقرة] {االَّذييَن آَمُنوا َوالَّذييَن َهاُدوا َوالنََّصاَرى َوالصَّابيئينَي َمْن آَمَن بياللَّهي َواْليَ ْومي اآلخي

وهذا موجوٌد بنيِّ ِف  . والعمل الصاحل، واإلميان باليوم اآلخر، اإلميان باهلل: الثالثة شريعة  مساوية إال وتضمنت هذه
وأما ِف كتب اليهود فاْلديث عن اليوم اآلخر قليٌل جدًّا . كتب النصارى كما فيما يسمونه رؤيا يوحنا وغري ذلك

ُلوا َلْن مَتَسََّنا النَّاُر إيالَّ أَيَّاًما َوقَا}ألهنم يعلمون أهنم مغبونون ِف ذلك الوقت  -والعياذ باهلل-وما ذلك 
 [.58: البقرة]{َمْعُدوَدةً 

َماِء، َواآلثَاِر ِمَن اْلِعْلِم اْلَمْأثُوِر َعِن األَ  :قال  ْنِبَياِء،َوتَ َفاِصيُل َذِلَك َمْذُكورٌَة ِفي اْلُكُتِب اْلُمنَ زََّلِة ِمَن السَّ
ٍد صلى اهلل عليه وسلم ِمْن َذِلَك َما َيْشِفي َوَيْكِفي، َفَمِن ابْ تَ َغاُه َوَجَدهُ  فعلى هذا : َوِفي اْلِعْلِم اْلَمْوُروِث َعْن ُمَحمَّ

وحيصِّل به ، ويُنعشه، فإن هذا مما حُييي القلب، ينبغي لكل مؤمن أن َيصُقل قلبه بالقراءة عن أحوال يوم القيامة
 .التقوى

 .هلل وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعنيوصلى ا
 .واهلل أعلم

 


