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 الرحيم الرمحن هللا بسم
,  آله وعلى,  واملرسلني األنبياء أشرف على الموالس والصالة,  العاملني رب هلل احلمد

 :  بعد أما,  الدين يوم إىل إبحسان وأتباعه,  وصحبه
 يوم تفاصيل معرفة:  الكمال إىل فيوصله يزيده وما,  اإلميان روافد أعظم من فإن

 ومجيل,  اخلصال حبميد إال ؛ املرء منها ينجو ال,  وأهوال شدائد من فيها وما,  القيامة
 .  عالالف
,   رب ونزول,  مشس دنو من فيه ما ففصل,  اليوم هذا أمر  هللا فصل لذا

 أحوال فصل مث...  صراط ومرور,  عمل وميزان,  صحف وتطاير,  حوض ووجود
 فأمر,  اليوم هذا نتقي أن  أمر مث,  موقف كل يف وتباينهم,  موطن كل يف الناس
 ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ ژ : قوله يف يتقوه أن سبقنا ممن الكتاب أهل

 . [ 4٨:  البقرة]  ژ مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ
 یی   ی ىئ ىئ ىئ ېئ ژ : قوله يف,  يتقوه أن األمة هذه من اإلميان أهل وأمر

 . [ 2٨١:  البقرة]  ژ خب حب جب يئ ىئ مئ         حئ جئ ی
  ۓ ے               ے ھ ھ ھ ھ ہ ژ:  قوله يف,  خيشوه أن كلهم الناس وأمر

 . [ ٣٣:  لقمان]  ژ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ
 ى        ې ې ې ې ژ:  قوله يف اليوم هذا يتقون ال بكفرهم الكافرين أن وأخرب

 . [ ١7:  املزمل]  ژ ائ ائ ى

 ٺ ٺ ژ:  تعاىل قال,  اليوم هذا خيافون أهنم صفاهتم من يكون أن للمؤمنني فحق

 . [ ٣7:  النور]  ژ ٿ ٿ ٿ ٺ
 . [ 7:  اإلنسان] ژ  ٺ ٺ      ڀ ڀ ڀ     ڀ پ ژ:  تعاىل وقال
 . [ ١٠:  اإلنسان]  ژچ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ژ:  تعاىل وقال
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 فهو,  الصراط على الناس مرور:  وأهوال شدائد من اليوم ذلك يف حيصل مما وإن
 متتبعا,  جهدي فيه أكتب أن فآثرت ؛ رهيب وأمر,  جليل وحدث,  عظيم موقف
 :  عنوان حتت,   املختار النيب وأحاديث,  الكتاب آايت

 والسنة,  الكتاب نصوص ضوء يف ؛ القيامة يوم الناس حشر كيفية
 ما تفصيلهما ؛ مبحثني يف ؛ والتدقيق واإلعادة,  والتمحيص الكتابة بعد البحث فجاء
 :  أييت

 :  مطلبان وفيه:  احلشر تعريف:  األول املبحث
 .  اللغة يف احلشر تعريف:  األول املطلب
 .  اصطالحا احلشر تعريف:  الثاين املطلب
 : مطلبان وفيه,  القيامة يوم الناس حشر أنواع:  الثاين املبحث
 . الناس جلميع عام حشر:  األول املطلب

 . خمصوصة ألصناف خاص وجه على حشر:  الثاين املطلب
 للقول يوفقين أن,  العلي املوىل سائال,  البحث يف ماجاء أهم تكشف اخلامتة أتيت مث

,  النقي على صحبه من وعلى,  النيب على مسلما مصليا,  الرضي والعمل,  العلي
 . املهدي السنن على واتبعه
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 : مةالقيا يوم الناس حشر كيفية:  األول املبحث
 : لغة احلشر تعريف:  األول املطلب
 .  ( ١) وحمشر,  وحمشور,  حاشر فهو,  حشرا,  حيشر,  حشر:  من:  اللغة يف احلشر
 العذي اجملمعع:  فاحملشعر,  سعو  معع مجعع:  هو:  وقيل,  اجلمع على يدور الكلمة وأصل
 من املعىن قريب ؛ والراء,  والشني,  احلاء:  حشر : ) فارس ابن يقول , القوم إليه حيشر
 . واالنبعاث,  والبعث,  السو :  وهو , معىن زايدة وفيه , ( 2) قبله الذي
:  تقول والعرب,  حشر مجع وكل , سو  مع اجلمع:  احلشر:  يقولون اللغة وأهل

 . ( 4) ( عليه وأتت,  به ذهبت , مجعته كأهنا,  ( ٣) السََّنة   فالن بين َمالَ  حشرت
 . بسو  اجلمع وأ,  اجلمع:  فاحلشر

 
 
 
 

                                 
 ( . ١٨4/  ٣)  لعربا لسان:  انظر(  ١) 

 . قبل الكلمة وهي" , حشد" معىن من قريب" حشر" معىن:  يعين(  2) 

 قد:  قيل ؛ األربع ذوات وأهلكت,  ابملال فأجحفت,  شديدة سنة الناس أصابت إذا: "  الليث قال(  ٣) 
 اللغة هتذيب ممعج,  ه.ا"األمصار إىل النواحي من تضمهم أنه وذلك,  وحتشرهم,  حتشرهم,  السنة حشرهتم

 (٨/  ١27 . ) 

 احلديث وغريب( ,  ٨27/  ١)  اللغة هتذيب معجم:  وانظر( ,  247)  ص اللغة مقاييس معجم(  4) 
 ( . 2٨2/  ١)  احلريب إلبراهيم
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 : اصطالحا احلشر تعريف:   الثاين املطلب
,  سعو  معع اجلمعع أو,  اجلمعع معن,  اللغعة يف معنعاه ععن خيعر  ال اصعطالحا احلشعر مععىن
:  حشععران القيامععة يععوم احلشععر أن علععى التنبيععه حيسععن اصععطالحا احلشععر تعريععف قبععل لكععن
 واحعععد صععععيد إىل وسعععوقهم , معععةالقيا يعععوم قبعععورهم معععن بععععثهم بععععد النعععاس مجعععع:  األول

 يقعول,  النعار أو اجلنعة إىل وسوقهم,  القيامة يوم الناس مجع:  والثاين,  واجلزاء للحساب
,  العدنيا يف حشعران:  أوجعه أربععة علعى وهعو,  اجلمع:  ومعناه,  احلشر ابب: )  القرطيب
 إىل حشرهم:  الثالث واحلشر: )  قال مث,  الدنيا حشري ذكر مث( ,  اآلخرة يف وحشران
 [ .  47:  الكهف]  ژ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤژ :  تعاىل هللا قال...  املوقف
 ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱژ :  تعاىل هللا قال,  والنار اجلنة إىل حشرهم:  والرابع

 وقال[ ...  ٨6:  مرمي]  ژ ں ں ڻ      ڻ ڻژ ... [  ٨5:  مرمي]  ژ
]  ژ ڀ  ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿژ : 

 . ( ١) ([  ٣4:  الفرقان
 إىل وسوقهم , القيامة يوم قبورهم من بعثهم بعد الناس مجع هو:  اصطالحا احلشر
 . النار أو اجلنة إىل وسوقهم,  القيامة يوم الناس ومجع,  واجلزاء للحساب واحد صعيد
 . احلشر ذكر عند األول واملقصود,  الذهن إىل املتبادر األول واحلشر
 ويبعععث , موهتععا بعععد األبععدان حييععي هللا أن ىعلعع املسععلمون أمجععع: )  احلنفععي حسععني يقععول
 أجعزاءهم جيمعع أبن , الطيعور حواصعيل ومعن , الوحعو  أجعواف ومعن , القبعور من املوتى

 مث , العععن ء هععو وهععذا , إليهععا األرواح ويعيعععد , بعينععه منهععا فععين معععا إعععادة بعععد األصععلية
 ( 2) ( فشعر شعرا نوإ , فخعا خعاا إن فيجعزيهم , احلشعر هو وهذا , املوقف إىل يسوقهم

. 
 

                                 
 ( . 52٠ - 5١5)  ص التذكرة(  ١) 

 . ( 5٠6)  ص حنيفة أيب اإلمام عند الدين أصول عن نقال( ,  ٣٠)  ص الوصية كتاب شرح(  2) 
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 : القيامة يوم الناس حشر أنواع:  الثاين املبحث
,  النعاس جلميعع ععام حشر:  األول:  قسمني على األدلة يف جاء القيامة يوم الناس حشر
 .  خمصوصني ألصناف خاص وجه على حشر:  الثاين

 . األمرين هذين حول سيكون املبحث هذا يف والكالم

  

 : الناس جلميع عام حشر:  األول املطلب

 تكعون حعى معنهم الشعمس وتعدنوا,  هبمعا,  غعرال,  ععراة,  حفعاة القيامعة يعوم الناس حيشر
 يف عععرقهم يعذهب مععن معنهم وهعؤالء,  أعمععا م قعدر علععى النعاس فيععر ,  ميععل قعدر علعى

 يكععون مععن ومععنهم,  األرض يف العععر  إليععه ينععزل مععا أقصععى ولعلععه,  ذراعععا سععبعني األرض
 عرقعه يكعون معن فمنهم,  به خاص إنسان كل فعر ,  جسده حول مشاهدا ظاهرا عرقه
 يبلع  معن ومعنهم,  حقويعه إىل يكعون معن ومعنهم,  ركبتيعه إىل يكون من ومنهم,  كعبيه إىل

 بعععدن إىل الععععر  إليعععه يصعععل معععا أقصعععى ولعلعععه,  إجلامعععا الععععر  فيلجمعععه,  أذنيعععه أنصعععاف
 .  البتة يعر  ال من ومنهم,  اإلنسان

 :  ومنها,  هنا أمجل ما تفصل األدلة من مجع جاء وقد

 : أييت ما ؛ هبما,  غرال,  عراة,  حفاة القيامة يوم حيشرون الناس أن على األدلة فمن
ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ژ :  تعاىل قوله:  أوال

 [ . ٩4:  األنعام]  ژیی 
 كل القيامة يوم أيتون الكفار أن الكرمية اآلية هذه يف تعاىل ذكر: )  الشنقيطي يقول
 قوله يف فردا أييت واحد كل أبن تعاىل وصرح , شركاؤهم معهم ليس,  مبفرده منهم واحد
 [ .  ٩5:  مرمي]  ژ ی جئ حئ مئ ىئژ : 
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 , أاثث وال , مال ال,  منفردين:  أي , ژۈئ ۈئ ېئ ېئ ژ :  اآلية هذه يف وقوله
ڦ           ڦ ژ :  توننيخم غا:  أي , غرال , عراة , حفاة , عندكم خول وال , رقيق وال

 . ( ١) [ ( ١٠4:  األنبياء]  ژڦ ڄ ڄڄ ڄ ڃڃ ڃ ڃ           چ 
]  ژ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ         ڄ ڄ ڄڃژ :  تعاىل قوله:  اثنيا

 [ . 4٨:  الكهف
 لقد وهللا:  أي , ژ ڦ ڦژ :  القيامة يوم  م يقال:  املعىن: )  الشنقيطي يقول

 كععل,  خمتععونني غععا:  أي,  غععرال  عععراة,  حفععاة:  أي,  مععرة أول خلقنععاكم كمععا جئتمععوا
 بععع  ذكععر مث,  ( 2) ( حشععم وال , خععدم وال , ولععد وال , معععه مععال ال فععرد مععنكم واحععد
 . هذا يف اآلايت
,  حفععاة,  هللا إىل حمشععورون إنكعم: "  قععال  النعيب أن  عبععاس ابعن حععديث:  اثلثعا
]  ژڄ ڃڃ ڃ ڃ           چ ڦ           ڦ ڦ ڄ ڄڄ ژ  , ( ٣) غرال,  عراة

 . ( ١) [ ١٠4:  األنبياء

                                 
 ( . ١55/  2)  البيان أضواء(  ١) 

 ( . ٨٩/  4)  البيان أضواء(  2) 

:  قلت,  ؟ القيامة يوم الغلفة فائدة ما:  قلت فإن( : "  ٣6٠/  ١5)  القاري عمدة يف العيين يقول(  ٣) 
 ابن وقال,  معهم تكون الغرلة حى , شيء منهم يفقد وال,  معهم شيء ال,  خلقوا كما حيشرون أهنم املقصود
 موقاة األقلف حشفة بشرة:  عقيل ابن وقال , املختون مجاع لذة على تزيد األقلف مجاع لذة:  اجلوزي
 من موقاة كانت إذا , الكف كراحة أصد  احلس كان ر  كلما احلس وموضع أر  بشرهتا فتكون ابلقلفة
 البضعة تلك الدنيا يف أابنوا لماف , احلس فيها خفي جنار أو قصار يد كانت وإذا , للحس صلحت األعمال
 من حتتها ما عن معفو القلفة أن مع اخلتان يف والسر:  قال , فضله حالوة من ليذيقها هللا أعادها ألجله
 ( . ٣٩١/  ١١)  حجر البن الباري فتح:  وانظر" ,  - والسالم الصالة عليه - إبراهيم سنة أنه النجس
 من ولكل عاراي اآلدمي حيشر:  الرب عبد ابن قال( : "  ٣٩١/  ١١)  الفتح يف حجر ابن احلافظ ويقول

 . الرب عبد ابن كتب يف أجده ومل,  ه.ا" األقلف حى يرد شيء منه قطع فمن ولد يوم له كان ما األعضاء
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 يععوم النععاس حيشععر: "  يقععول  هللا رسععول مسعععت:  قالععت  عائشععة حععديث:  رابعععا
 ينظعععر مجيععععا والنسعععاء الرجعععال!  هللا رسعععول اي:  قلعععت" ,  غعععرال,  ععععراة,  حفعععاة القيامعععة
" ,  بعع  إىل ضعهمبع ينظعر أن معن أشعد األمعر!  عائشة اي: "  قال,  ؟ بع  إىل بعضهم

 . ( 2) " ذاك يهمهم أن من أشد األمر" :  البخاري رواية ويف
,  ععراة,  حفعاة حتشعرون: "  قال  النيب أن  عباس بن هللا عبد حديث:  خامسا
 لكعل!  فالنعة اي: "  فقعال,  ؟ بعع  ععورة بعضعنا يعر  أو أيبصعر:  امرأة فقالت" ,  غرال
 . ( ٣) " يغنيه شأن يومئذ منهم امرئ

 حيشعععر: "  يقعععول  هللا رسعععول مسععععت:  قعععال  أنعععيس بعععن هللا عبعععد حعععديث:  سادسعععا
,  ؟ هبمعا ومعا:  قلنعا:  قعال"  هبمعا,  غعرال,  ععراة - العباد:  قال أو - القيامة يوم الناس
:  قعرب معن يسعمعه كمعا بععد معن يسعمعه بصعوت ينعاديهم مث , شعيء معهم ليس: "  قال
 معن أحعد عنعد ولعه النعار يعدخل أن النعار أهل من ألحد ينبغي وال , الداين أا , امللك أا

 وألحعد اجلنعة يعدخل أن اجلنعة أهعل من ألحد ينبغي وال , منه أقصه حى , حق اجلنة أهل
 وإا,  كيعف:  قلنعا:  قعال" ,  اللطمعة حعى , منعه أقصعه حعى,  حعق عنعده النار أهل من
   . ( 4) " والسيئات,  ابحلسنات : " قال,  ؟ هبما,  غرال,  عراة  هللا أنيت إمنا

                                                                             
:  رقم( ,  55٩)  ص,  ژ ں ں ڻ        ڻژ  ابب,  األنبياء أحاديث كتاب,  البخاري(  ١) 
 - ١2٣٩)  ص,  القيامة يوم احلشر وبيان,  الدنيا فناء ابب,  ونعيمها اجلنة ابكت,  ومسلم( ,  ٣٣4٩) 

 . له واللفظ( ,  72٠١: )  رقم( ,  ١24٠

 اجلنة كتاب,  ومسلم ( , 6527: )  رقم( ,  ١١٣٠)  ص,  احلشر ابب,  الرقا  البخاري رواه(  2) 
  . له واللفظ,  ( 7١٩٨: )  رقم( ,  ١2٣٩)  ص,  القيامة يوم احلشر وبيان,  الدنيا فناء ابب,  ونعيمها

( ,  ٣٣٣2: )  رقم( ,  76٠)  ص,  عبس سورة ومن ابب,  القرآن تفسا كتاب,  الرتمذي رواه(  ٣) 
  ( . ١26/  ٣)  الرتمذي صحيح يف األلباين وحسنه" ,  صحيح,  حسن: "  وقال

" ,  حسن إسناده: "  حمققوه وقال( ,  ١6٠42: )  رقم( ,  4٣١ - 4٣2/  25)  املسند يف أمحد(  4) 
 اإلسناد صحيح: "  وقال( ,  475/  2)  املستدرك يف واحلاكم,  والصفات األمساء يف والبيهقي,  له واللفظ

 ص املفرد األدب يف والبخاري( ,  ١٣2/  ١٣)  الكبا يف والطرباين,  الذهيب ووافقه" ,  خيرجاه ومل, 
 ". حسن : " األلباين وقال( ,  54٠) 
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 :  وتوجيهه إشكال

 دعا الوفاة حضرته ملا أنه  اخلدري سعيد أبي حديث من جاء
 إن: "  يقول  اهلل رسول مسعت:  قال ثم,  فلبسها جدد بثياب
 التي: "  رواية ويف,  ( 1) " فيها ميوت التي ثيابه يف يبعث امليت
 . ( 2) " فيها قبض
 احعععععت  هيئعععععاهتم علعععععى يبعثعععععون مجلعععععة املعععععوتى إن:  قعععععال معععععن: )  العععععرب عبعععععد ابعععععن يقعععععول
 .   اخلدري سعيد أيب حديث ذكر مث,  ( ٣) ( حبديث
 حيشعرون النعاس أبن املخربة النصوص مع يشكل احلديث هذا ظاهر أن:  اإلشكال ووجه
 . غرال,  عراة,  حفاة القيامة يوم
 :  مسلكني اإلشكال هذا جتاه العلم أهل سلك وقد

 أيب حديث على ؛ معناه يف وما,   عباس ابن حديث ترجيح:  األول املسلك
 سعيد أيب حديث ذكر أن بعد اخلراط ابن يقول,  معناه يف وما,   اخلدري سعيد

 هذا من أصح"  عراة حفاة حيشرون الناس إن: "   قوله من روي وما: )   اخلدري
 .  ( 4) ( وأشهر, 

                                 
( ,  456)  ص,  املوت عند امليت ثياب تطها من يستحب ما ابب,  اجلنائز كتاب,  داود أبو رواه(  ١) 
 توثيقه يف خمتلفا رجال إال,  صحيح إسناد( : "  2٠٨/  5)  اجملموع يف النووي وقال( ,  ٣١١4)  : رقم
( : "  ٣١6/  5)  للبغوي السنة شرح على تعليقه يف األرنؤوط وقال" ,  صحيحه يف البخاري له رو  وقد

 على صحيح: "  وقال( ,  ٣4٠/  ١)  املستدرك يف واحلاكم( ,  ٣٨4/  ٣)  والبيهقي" ,  صحيح إسناده
  ( .  ١67١)  الصحيحة السلسلة يف األلباين ووافقهما,  الذهيب ووافقه" ,  خيرجاه ومل,  الشيخني شرط

 وقال( ,  7٣١6: )  رقم( ,  ٣٠7/  ١6)  حبان وابن,  ( 4٣٠/  ٣)  الرزا  لعبد املصنف(  2) 
 . " مسلم شرط على إسناده: "  حمققه

  ( . ١٣/  7)  التمهيد(  ٣) 

 ( . 4٨6/  2)  الكرب  الشرعية األحكام(  4) 



 

 
2537 

 : منها,  ( ١) أقوال على اجلمع يف اختلفوا وقد,  ثنياحلدي بني اجلمع:  الثاين
 بعدون يكعون واحلشعر,  الثيعاب معع يكعون فالبععث,  احلشر غا البعث أن:  األول القول
,  تبلععى مث,  فيهععا مععاتوا الععي ثيععاهبم يف قبععورهم مععن األمععر بدايععة يف يبعثععون فهععم,  الثيععاب
 .  عليهم ثياب وال احلشر فيوافون
 أيب حعديث يف فعإن,  هبمعا وعمعل,  ظعاهره علعى احلعديثني لكعال ومحعل , حسن مجع وهذا
,  واحلشعر,  البععث بعني وفعر " ,  حيشعر"  عبعاس ابن حديث ويف" ,  يبعث"   سعيد

 فقعد سععيد أبعو أمعا : ) اخلطعايب يقول,  احملشر ألرض اجمليء واحلشر,  القبور من فالبعث
 .  ( 2) ( ظاهره على احلديث استعمل
 . ( ٣) ( ظاهره على احلديث محل سعيد أبو: )  بغويال ويقول

                                 
 5٣6/  2)  للقرطيب والتذكرة( ,  54٩/  ١)  للبيهقي اإلميان وشعب( ,  ١٣/  7)  التمهيد:  انظر(  ١) 
 وجامع( ,  4٨5/  ٣)  للخطايب السنن ومعامل( ,  ٣٩١/  ١١)  حجر البن الباري وفتح( ,  5٣7 -

 5)  للبغوي السنة وشرح( ,  ١4٨٠/  ٣)  القيم البن السنن وهتذيب( ,  225/  4)  تيمية البن املسائل
 /٣١6 . )  

 حيشر: "  قال احلسن عن سةاجملال يف الدنيوري وأخر ( ١/٣٩5) احلاوي يف السيوطي اإلمام قال:  فائدة
" ,  املرسل املرفوع حكم له وهذا: "  قال مث" ,  أوىل ابب من فاألنبياء,  الزهد أهل خال ما عراة كلهم الناس
 والزهاد,  عراة حيشرون الناس أن ففيه,  إبراهيم يكسى من أول أن  النيب عن صح ما ملخالفته نظر وفيه
 . أعلم وهللا,  الناس من

 يف داود أبو رواه املذكور واحلديث:  قلت( : "  2٠١/  7)  التقريب شرح يف التثريب طرح قال:  فائدة
 فأراد مشكوكة وإما , حمققة إما فيها لنجاسة عليه كانت الي الثياب نزع إمنا  سعيد أاب أن وحيتمل , سننه
 اآلجال اخنتام عند سيما وال , عليها ابحملافظة املأمور األعمال مجلة من وهذا , الطهارة حمققة بثياب يكون أن
 وقال,  ه.ا" أعلم وهللا , األعمال فإن األمور مجيع يف ابلصاحلات أعماله خيتم أن على حمثوث اإلنسان فإن

 ذكر مث" ,  فيها ميوت الي ثيابه تطها من يستحب ما ابب( : "  5٣٩/  ٣)  الكرب  السنن يف البيهقي
 .  اخلدري سعيد أيب حديث

 ( . 4٨5/  ٣)  السنن معامل(  2) 

/  ١١)  والفتح( ,  5٣7 - 5٣6/  2)  للقرطيب التذكرة:  انظرو ( ,  ٣١6/  5)  السنة شرح(  ٣) 
  ( . ١4٨٠/  ٣)  القيم البن السنن وهتذيب( ,  4٨5/  ٣)  للخطايب السنن ومعامل( ,  ٣٩١
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 فذاك وحفاه عريه وأما , ثيابه يف يبعث امليت أن على يدل احلديث : ) العيين ويقول
 .  ( ١) ( أعلم وهللا , البعث غا واحلشر , احلشر عند
 يف بعيد الكالم وهذا: )  املباركفوري قال,  اجلمع هذا العلم أهل بع  استبعد وقد
 . بعده وجه يذكر ومل,  ( 2) ( البعد ايةغ

 غا البعث:  فقال ؛ احلديثني بني اجلمع العلم أهل بع  رأ  قد: )  الطييب وقال
 .  واحلفا العري على واحلشر,  الثياب مع البعث يكون أن جيوز فقد , احلشر
 أكثر ضيع وقد , السنة نصر أنه ظن فإنه , شيئا القائل هذا ( ٣) يضيع ومل:  الشيخ قال
 عن روينا وقد , سعيد أيب كالم ليسوي كثاة سنن حتريف يف سعى فإنه,  حفظ مما

 .  والرتاب للمهل مها إمنا:  وقال,  ثوبيه يف يكفن أن أوصى أنه الصحابة أفضل
  م وليس"  فيها ميوت الي ثيابه يف يبعث امليت: "  احلديث هذا يف قال  النيب إن مث
 .  ( 4) ( املوت بعد ألهنا؛  كفاناأل على حيملوها أن

)  فإن,  شرعا وال,  عقال منه مانع وال,  احلديث ظاهر هو الطييب رده الذي وهذا
 البالية ثيابه إعادة يبعد ال إذ , الراوي منه فهم ما حسب ظاهره على محله أيىب ال العقل

 ال املعدوم ادةإع جواز على الدال الدليل فإن , الناخرة عظامه إعادة يبعد ال كما ,
 . ( 5) ( شيء دون بشيء له ختصيص
 معععن كعععل ؛ الصعععديقون مث,  األنبيعععاء فيكسعععى,  احملشعععر يف يكعععون هعععذا أن:  الثعععاين القعععول
 . اجلنة ثياب من ألبسوا اجلنة دخلوا إذا مث,  فيه ميوت ما جنس

                                 
 . ( ٣2/  6)  للعيين داود أيب سنن شرح(  ١) 

 ( . ٣52/  5)  ملفاتيحا مرعاة(  2) 

 " . يصنع"  املطبوع يف وأهنا,  املخطوط يف هكذا أهنا احملقق ذكر(  ٣) 

 ( . ٣7١/  ٣)  املشكاة على الطييب شرح(  4) 

 ( . ٣72/  ٣)  املشكاة على الطييب شرح(  5) 
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 معععات الععي ثيابعععه يف يبعععث أنعععه يف صععريح احلعععديث ألن,  ضعععيف - أعلعععم وهللا - وهععذا
 فقعد احلعديث راوي الصعحايب فهم وهو,  فيه ميت مل القيامة يوم الناس يكساه وما,  يهاف

 .  فلبسها جدد بثياب أتى
 . عاراي يبعث وبعضهم,  كاسيا يبعث بعضهم أن:  الثالث القول
"  يف والعالم فعاأللف,  احلديث ظاهر بعموم معارض فهو,  ضعيف - أعلم وهللا - وهذا
,  فيهعا معات العي ثيابعه يف يبععث ميعت كل:  أي,  كل مبنزلة فهي اجلنس لعموم"  امليت

 معن إجابعة إىل حيتعا  سعؤال,  ؟ كاسعيا يبعث منهم ومن,  عاراي يبعث األموات ِمن   َمن   مث
 .     هؤالء
 علععى  سعععيد أيب حععديث فيحمععل,  ابلشععهداء خععاص احلععديث هععذا أن:  الرابععع القععول

 حشععر يف  عبععاس ابععن حععديث وحيمععل,  اهبمثيعع يف نععدفنهم أن أمععرا إذ ؛ الشععهداء
 .  األدلة بني مجعا ؛ غاهم على عراة الناس
,  الشععهيد يف احلععديث مسععع سعععيد أبععو يكععون أن حيتمععل قععد هععذا: )  الععرب عبععد ابععن يقععول
 يزمعل أن أمعر العذي ؛ الشعهيد هعو حديثعه يف املعذكور امليعت ويكعون,  العمعوم على فتأوله
 ابعن حعديث بعدليل ؛ حالعه معن شيء يغا وال,  دمه عنه يغسل وال,  فيها ويدفن,  بثيابه
 غعععرال,  ععععراة,  حفعععاة القيامعععة يعععوم حمشعععورون إنكعععم: "  قعععال أنعععه النعععيب ععععن وغعععاه عبععاس
) " (١ ) . 

 راوي الصعحايب وبفهعم" ,  امليعت"  بعمعوم مععارض وهعو,  ضععيف - أعلعم وهللا - وهذا
 وحكععاه الشععهيد يف مسعععه الصععحايب أبن ولالقعع مث,  يرويععه مععا مبعععىن أفقععه وهععو,  احلععديث
 .  فيه ما فيه العموم على وأتوله

 
 
 

                                 
  ( . 5٣6/  2)  للقرطيب التذكرة:  وانظر( ,  ١٣/  7)  التمهيد(  ١) 
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 ملا,   معاذ قول وهو,  الكفن بالثياب املراد أن:  اخلامس القول
,  وماتت,  بامرأته معاذ أوصاني:  قال , األسود بن عمري رواه

 شيء بأي:  فقال,  قربها عن أيدينا رفعنا وقد فجاءها,  فدفناها
 يف وكفنها,  فنبشت بها فأمر,  ثيابها يف:  فقلنا,  ؟ وهاكفنتم

 " فيها حيشرون فإنهم ؛ موتاكم أكفان أحسنوا:  وقال,  جدد ثياب
 (1 ) . 

,  موته عند امليت يلبسها التي الثياب بالكفن املراد كان إن وهذا
 أنه احلديث يف فإن ضعيف - أعلم واهلل - فهو ؛ فيها حيشر ال وأنه

 قول ليس : ) اهلروي يقول,  فيها ميوت التي لثيابا يف يبعث
 .  ( 2) ( املوت بعد يكفن إمنا امليت ألن ؛ بشيء األكفان إىل ذهب من

 على يدل احلديث راوي سعيد أيب وفعل : ) فقال,  ذكره أن بعد املنذري عليه وعقب
: "  وغاها حالصحا  ويف,  فيها قب  الي ثيابه يف يبعث امليت وأن,  ظاهره على إجرائه

 - سبحانه - فاهلل,  هللا شاء إن بعده الفصل يف سيأيت كما" ,  عراة يبعثون الناس أن
 .  ( ٣) ( أعلم
 عليعه معات معا على إنسان كل فيبعث,  األعمال هنا ابلثياب املراد أن:  السادس القول
 .  سيئا أو,  كان صاحلا,  عمل من

                                 
 املباركفوري إسناده وحسن(  7٠6/  2)  العيال على والنفقة( ,  ١٨١)  ص الدنيا أيب البن األهوال(  ١) 
 ( . ١5٣/  7)  األحوذي حتفة يف

 ( . 665)  ص والرتهيب الرتغيب(  2) 

 ( . 665)  ص والرتهيب الرتغيب(  ٣) 
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]  ژڭ  ۇ     ژ :  تععععاىل قولعععه يف كمعععا,  العمعععل بعععه ويعععراد يطلعععق اللبعععاس إن:  وقعععالوا
ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ژ :  تعاىل وقال,  فأصلح وعملك:  قتادة قال,  [ 4:  املدثر

 .  [ 26:  األعراف]  ژ ڃ چ چ چچ ڇ ڇ ڇ ڇڍ
,  والعيعب,  العدنس من بريء,  النفس طاهر:  أي,  الثياب طاهر فالن:  تقول والعرب
 . ذلك خبالف كان إذا الثياب دنس:  وتقول
 وشععيخ,  ( 2) حبعان وابععن,  حعام وأبععو,   ( ١)  عائشعة املععؤمنني أم:  إليعه ذهععب وممعن

 .  ( 4) كثا وابن,  ( ٣) تيمية ابن اإلسالم
 :  أمور هذا ويؤيد قالوا
 يععدل ممععا,  هبمععا,  غععرال,  عععراة,  حفععاة حيشععرون النععاس أن فيهععا الععي األحاديععث:  األول
 . العمل ابلثياب املراد أن على
ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ژ :  تعاىل كقوله,  القرآنية اآلايت من بعدد مؤيد وهذا

 . [ ٩4:  األنعام]  ژ ېئ ېئ
 عبعد كل يبعث: "  يقول  النيب مسعت:  قال  هللا عبد بن جابر حديث:  الثاين
 .(  5) " عليه مات ما على

 وأما, )  شر أو خا من عليه ميوت ما على يبعث امليت أبن القول يتوجه أنه:  الثالث
 والصاحلون األنبياء متوت فقد , فيه بعثه يف مناسبة فال املوت وقت عليه كان الذي ثوبه
 الكفار قيام يكون فهل , حسنة ثياب يف واملنافقون الكفار ميوت وقد , الرثة الثياب يف

                                 
 . ( ١٣2)  ص للزركشي الصحابة على عائشة استدركت ملا اإلجابة:  انظر(  ١) 

 ( . ٣١١ - ٣٠٨/  ١6)  حبان ابن صحيح:  انظر(  2) 

 ( . 227/  4)  تيمية البن املسائل جامع:  انظر(  ٣) 

 أو خا من عمله ثياب يف القيامة يوم يبعث اإلنسان( : "  ٣2١/  ١)  النهاية يف كثا ابن يقول(  4) 
 . فيه واألقوال,   سعيد أيب حديث ذكر مث" , شر

 . قريبا به يتعلق وما,  برواايته خترجيه سيأيت(  5) 
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 لكان صحيحا كان ولو,  ؟ واملؤمنني األنبياء قيام من وأهبى أمجل قبورهم من واملنافقني
 األمر وليس , غاها يف تكفينه من أوىل فيها ويبعث فيها مات الي ثيابه يف فينهتك

 . ذلك يف احلكم خيتلف قد بل , كذلك
"  كفنه فليحسن أخاه أحدكم كفن إذا: "  قال أنه  النيب عن الصحيح يف ثبت وقد
 غيني ال هذا إن: "  وقال , اجلنائز بع  يف الفخذ بشد أمر  النيب أن روي وقد, 

 السنة لوردت موته ثياب يف يبعث امليت كان ولو ,"  احلي نفس تطيب وإمنا , شيئا
 . ( ١) ( حبال فيها يبعث لكونه أصل فال األكفان وأما,  بتجميلها

 اآلخرة يف مال وال,  أموال الدنيا يف املالبس)  فإن,  النظر يؤيده القول هذا أن:  الرابع
 أو,  عملهعا حبسعن ثعواب اآلخعرة يف تكعره ممعا العنفس يقعي الذي وألن,  الدنيا يف كان مما

 . ( 2) ( احلليمي قاله,  شيئا عنها تغين فال الدنيا مالبس وأما,  هللا من مبتدأة رمحة
 الععدول والسعنة الكتعاب نصعوص سعنن معن فليس,  ضعيف - أعلم وهللا - القول وهذا
 فلو,  ظاهره خالف بعيدا معىن به يراد لفظ إىل منه املتبادر واملعىن,  الواضح اللفظ عن
 .  الثياب بدل,  العمل:  لقال العمل  النيب أراد

 حديث يف كما,  عليه مات الي عمله على يبعث امليت أن أخرب قد  النيب أن ويؤيده
 معات معا علعى عبعد كعل يبععث: "  يقعول  النعيب مسععت:  قال  هللا عبد بن جابر
,  الثيععاب بلفععظ هنععا وعععرب,  الواضععحة والعبععارة,  لصععريحا ابللفععظ هنععا عععرب فلععم" ,  عليععه
 مععن واضععح وهععذا,  اللفععظ إطععال  مععن الععذهن إىل يتبععادر ال"  العمععل"  بعيععدا معععىن وأراد
 .  أعلم وهللا,  احلديث راوي  سعيد أيب فعل
 ترد سعيد أيب حديث يف الي والقصة : ) القول هذا ذكر أن بعد حجر ابن احلافظ يقول
 . ( ٣) ( بعده ممن ابملراد أعلم ووه , ذلك

                                 
 ( . 227/  4)  تيمية البن املسائل جامع(  ١) 

 ( . ٣٩١/  ١١)  حجر البن الباري فتح عن نقال(  2) 

 ( . ١١7١/  ٣)  احلبا التلخيص(  ٣) 
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 كانععت إن واألنبيععاء املععؤمنني مععن بعععثهم يف أمجععل والكععافرين املنععافقني أن يعععين ال:  وأيضععا
,  هعذا يقعال حعى تبقى ال الثياب إن مث,  أيضا أعما م على يبعثون ألهنم,  أحسن ثياهبم
 .      عليهم ثياب وال احلشر ويوافون,  تبلى بل

 قععد وأنععه,  ثيابععه يف يبعععث امليععت وأن,  الكفععن بتحسععني جععاءت األحاديععث فععإن:  وأيضععا
 . خطأ اآلخر على أحدها ومحل,  القيامة يوم يكسى
 له ليس املوضع هذا يف الكفنَ  اخلطايب ذكر  :  قلت : ) قوله يف العيين هذا إىل أشار وقد
 وردت , نعم , الكفن غا وهي,  امليت فيها ميوت التقي الثياب يف الكالم ألن , وجه

 هذا  قال وإمنا , فيه حنن مبا تعلق لذلك ليس ولكن , الكفن حتسني يف أحاديث
 ألنه , الوقت ذلك يف وأنظفها ثيابه أحسن يلبس أن املوت حضره ملن ترغيبا القول
 الوقت ذلك يف يكون أن فينبغي , جبواره اتصاله ووقت , الكرمي الرب على قدومه وقت
 .  ( ١) ( فةنظي حسنة هيئة على
 الصعحيحة األحاديعث تعرد ال فإنعه,  معال واملالبعس,  اآلخعرة يف مال ال إنه:  قال من أما
 ؛ وأنعامعه,  وفضعته,  ذهبعه فيأتيعه الزكعاة معانع يف منعه قريعب أو مثله ورد وقد,  هذا مبثل

 . أعلم وهللا,  هبا ليعذب
 الي ثيابه يف امليت يبعث: "   قوله العلم أهل بع  زعم قدو : )  الرب عبد ابن يقول
 . خلقه يعاد كما له ثيابه خلق يعاد:  أي" ,  فيها قب 
 كما,  والثياب األعمال عن ابلثياب فكىن اجملاز على خر  قول ذلك إمنا:  غاه وقال
 . اجليب ونقي,  الثوب طاهر:  يقال
 عن وغاه عباس ابن حديث من مروي اجملاز على احلديث هذا ومحل:  عمر أبو قال
 هذا فعلى" ,  إبراهيم يكسى من وأول,  غرال عراة الناس حيشر: "  قال أنه  النيب
 . ذلك وحنو,  وإخالص وشك,  وإميان كفر من عليه مات ما على يبعث أن حيتمل

                                 
 . ( ٣2/  6)  للعيين داود أيب سنن شرح(  ١) 
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 يعيده الذي ألن,  اجملاز من أوىل والسنة الكتاب من اللفظ حيتملها ما كل يف واحلقيقة
 . ( ١) ( شاء إن ثيابه يعيد سواي خلقا
 

 :  القيامة يوم اخلالئق من الشمس دنو على األدلة ومن
 الشمس تدىن: "  يقول  هللا رسول مسعت:  قال  األسود بن املقداد حديث:  أوال
 فعو:  ععامر بعن سعليم قعال -" ,  ميعل كمقعدار معنهم تكعون حعى , اخللق من القيامة يوم
:  قعال - الععني به يكحل الذي امليل أم , ألرضا أمسافة ؟ ابمليل يعين ما أدري ما!  هللا
 معن ومعنهم , كعبيعه إىل يكعون معن فمعنهم , الععر  يف أعمعا م قعدر علعى النعاس فيكون" 

 قعال" ,  إجلامعا الععر  يلجمعه معن ومنهم , حقويه إىل يكون من ومنهم , ركبتيه إىل يكون
 . ( 2) فيه إىل بيده  هللا رسول وأشار: 

 يوم تدنو الشمس إن: "   النيب قال:  قال  عمر بن هللا عبد حديث:  اثنيا
 مث , مبوسى مث , آبدم استغاثوا كذلك هم فبينا , األذن نصف العر  يبل  حى , القيامة
 يبعثه فيومئذ , الباب حبلقة أيخذ حى فيمشي , اخللق بني ليقضى فيشفع,   مبحمد

 . ( ٣) " كلهم اجلمع أهل حيمده , حممودا مقاما هللا
 

 : أييت ما القيامة يوم يعرقون الناس أن على األدلة ومن
]  ژوئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ژ :   النعيب ععن  عمعر بعن هللا عبعد حديث:  أوال

:  مسعلم روايعة ويف" ,  أذنيعه أنصاف إىل رشحه يف أحدهم يقوم: "  قال[  6:  املطففني

                                 
 ( . ٩٩ - ٩٨/  4)  االستذكار(  ١) 

 ( . 72٠6: )  رقم( ,  ١24١)  ص,  القيامة يوم صفة يف ابب,  ونعيمها اجلنة كتاب , مسلم رواه(  2) 

 ( . ١475: )  رقم( ,  2٣٩)  ص,  تكثرا الناس سأل من ابب,  الزكاة كتاب,  البخاري(  ٣) 
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 ( 2) " أذنيعه أنصعاف إىل رشعحه يف أحعدهم يغيب حى: "  رواية ويف,  ( ١) " الناس يقوم" 
.  

: "  رواية ويف" ,  أذنيه أنصاف إىل رشحه يف أحدهم يقوم: "   قوله: )  النووي يقول
 عر  املراد أن وحيتمل:  القاضي قال" :  العر  يف أعما م قدر على الناس فيكون
 ودنو,  األهوال تراكم العر  كثرة وسبب,  خاصة نفسه عر  وحيتمل,  وغاه نفسه

 . ( ٣) ( بعضا بعضهم وزمحة,  رؤوسهم من شمسال
 حعععى القيامععة يععوم النعععاس يعععر : "  قععال  هللا رسعععول أن  هريععرة أيب حععديث:  اثنيععا

:  مسلم رواية ويف" , آذاهنم يبل  حى ويلجمهم , ذراعا سبعني األرض يف عرقهم يذهب
 أو , النعاس أفعواه إىل ليبلع  وإنعه , ابععا سعبعني األرض يف ليذهب القيامة يوم العر  إن" 
 . ( 4) قال أيهما ثور يشك" آذاهنم إىل

 دلعععت ولكعععن,  بعععذلك النعععاس تعمعععيم احلعععديث ظعععاهر: )  مجعععرة أيب بعععن حممعععد أبعععو قعععال
,  األنبيععععاء ويسععععتثىن,  األكثععععر وهععععم ابلععععبع  خمصععععوص أنععععه علععععى األخععععر  األحاديععععث
 مععن مث,  الكبععائر أصععحاب مث,  الكفععار العععر  يف فأشععدهم,  هللا شععاء ومععن,  والشععهداء

                                 
ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ  وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ژ  ابب,  الرقا  كتاب,  البخاري(  ١) 

 ( . 65٣١: )  رقم( ,  ١١٣١)  ص,  ژۆئ 

:  رقم( ,  ٨٨١)  ص,  ژوئ  ۇئ   ۇئ   ۆئ   ۆئ   ژ  ابب,  التفسا كتاب,  البخاري(  2) 
:  رقم( ,  ١24٠)  ص,  القيامة يوم صفة يف ابب,  ونعيمها اجلنة كتاب,  ومسلم( ,  4٩٣٨) 
 (72٠4 . ) 

 ( . ١٩٣ - ١٩2/  ١7)  مسلم صحيح على النووي شرح(  ٣) 

( ,  65٣2: )  رقم( ,  ٨٨١)  ص,  ژوئ  ۇئ   ۇئ   ۆئ   ۆئ   ژ  ابب,  التفسا كتاب البخاري(  4) 
:  رقم( ,  ١24١)  ص,  القيامة يوم صفة يف ابب,  ونعيمها اجلنة كتاب,  ومسلم,  له واللفظ

 (72٠5 . ) 
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 بععث حعديث يف تقريعره تقعدم كمعا,  الكفعار إىل ابلنسعبة قليعل معنهم واملسعلمون,  بعدهم
 . ( ١) ( النار
 

 

                                 
 ( . 4٠2/  ١١)  حجر البن الباري فتح(  ١) 
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 : خمصوصة ألصناف خاص وجه على حشر:  الثاين املطلب
,  فخعا خعاا إن,  العدنيا يف عليعه مات ما على  القيامة يوم يبعث شخص كل عام بوجه
 يبععث: "  يقعول  النعيب مسعت:  قال  هللا عبد بن جابر ثحلدي,  فشر شرا وإن
 ( 2) " عليه هللا بعثه شيء على مات من: "  رواية ويف, (  ١) " عليه مات ما على عبد كل
 علعى واملنعافق,  إميانعه علعى املعؤمن,  عليعه معات معا علعى عبعد كعل يبععث: "  رواية ويف, 

:  روايععة ويف,  ( 4) " كفععره علععى والكععافر,  إميانععه علععى املععؤمن: "  روايععة ويف,  ( ٣) " نفاقععه
 .(  6) "نياهتم على الناس يبعث إمنا":  رواية ويف,  ( 5) "نياهتم على الناس حيشر"

:  شريك قال ورمبا - الناس يبعث: "   قال  النيب أن  هريرة أيب حديث من وجاء
 .   ( 7) " نياهتم على - الناس حيشر
 ومثله,  عليها مات الي احلالة على يبعث:  معناه:  العلماء قال: )  النووي يقول

 . ( ٨) ( " نياهتم على بعثوا مث: "  بعده اآلخر احلديث

                                 
:  رقم( ,  ١246)  ص,  املوت ندع تعاىل ابهلل الظن حبسن األمر ابب,  الفنت كتاب,  مسلم(  ١) 
 (72٣2 ) .  

( ,  27١/  22)  املسند يف وأمحد( ,  42٠6: )  رقم( ,  4٠١/  ١4)  السنة شرح يف البغوي(  2) 
  " . ضعيف إسناد وهذا,  صحيح حديث: "  حمققوه وقال( ,  ١4٣7٣: )  رقم

 يف والطرباين" ,  قوي إسناده: "  حمققه وقال( ,  7٣١٣: )  رقم( ,  ٣٠5/  ١6)  حبان ابن(  ٣) 
 ( . ٣٨/  ٩)  األوسط

  .  جابر على موقوفا( ,  5٨6/  ٣)  املصنف يف الرزا  عبد ورواه

  ( . 42٠7: )  رقم( ,  4٠١/  ١4)  السنة شرح يف البغوي(  4) 

 ( . 42٣٠)  : رقم( ,  6١6)  ص,  النية ابب,  الزهد كتاب,  ماجه ابن(  5) 

 ( . 422٩)  : رقم( ,  6١6)  ص,  النية ابب,  الزهد كتاب,  جهما ابن(  6) 

 إسناد وهذا,  لغاه صحيح: "  حمققوه وقال( ,  ٩٠٩٠: )  رقم( ,  44/  ١5)  املسند يف أمحد(  7) 
 " . ضعيف

 ( . 2٠6/  ١7)  مسلم صحيح على السيوطي شرح(  ٨) 
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 يوم أييت فالزامر , شر أو خا من عليها مات الي احلالة على:  أي: )  الربديسي وقال
 . ( ١) ( ذلك وحنو , يؤذن واملؤذن , بقدحه والسكران , مبزماره القيامة

,  معصية أو,  طاعة من عليه مات ما على اإلنسان بعث هو - أعلم وهللا - واملقصود
 ويف: )  احلديث هذا عن سابق كالم بعد السيوطي يقول,  الدنيا شؤوون على موته دون
 مما اآلخرة يف عليها أييت الي احلالة أبن السابق احلديث ختصيص إىل إشارة الكالم هذا
 أييت فال , املباحات خبالف , واملعصية الطاعة حالة هبا املراد , الدنيا يف عليه كان

 أعلم وهللا , شرعا جيوز ال فيما يستعملوها أن إال ؛ وحنوها,  والبناء,  آبلته مثال النجار
) (2 ) . 
 
 حشعرهم حعال كثر أاس أحوال تصف والسنة الكتاب نصوص جاءت فقد هذا علم إذا
 : أصناف وهم,  املوفق وهللا,  منها عليه وقفت ما هنا عأمج أن وسأحاول,  القيامة يوم
 

 : املؤمنون:  األول الصنف
 ژ ژ ژ:  تعاىل قال,  مشفقون القيامة يوم من أبهنم املؤمنني  هللا وصف

 [ . 4٩:  األنبياء]  ژ ک  ک ک ک ڑ ڑ
 [ .  ١٠:  اإلنسان]  ژ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ژ:  تعاىل قال,  خيافونه وأهنم
 والشفقة اخلوف جناح على املؤمنون كان فلما عمال أحسن من أجر يضيع ال  وهللا
 يوم املؤمنني  هللا فيؤمن,  اخلوف يوم ابألمن  هللا جازاهم الدنيا يف العذاب من

 :  وخاصة,  عامة:  األدلة من مجع لذا دل,  الناس يفزع حني البعث حني القيامة

                                 
 . للعواجي اآلخرة احلياة عن نقال( ,  ١2)  ص الصدور شرح تكملة(  ١) 

 ( . ٩4/  2)  للفتاوي احلاوي(  2) 
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 قوله مثل يف,  حيزنون ال القيامة يوم املؤمنني أن ةاملخرب  األدلة فمثل العامة األدلة أما
]  ژ ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ    ڎ ڌ ڌ ڍ ژ:  تعاىل
 [ .     6١:  الزمر
 آمنون هم بل,  األكرب الفزع حيزهنم وال:  أي ژ ڑ ڑ ژ ژ: )  كثا ابن يقول
 . ( ١) ( خا كل مؤملون,  شر كل عن مزحزحون,  فزع كل من

 : تعاىل قوله مثل يف,  القيامة يوم قرت وجوههم يرهق ال املؤمنني أن املخربة األدلة ومثل
 ٿ ٿ ٺٺ ٺ ٺ ڀڀ  ڀ ڀ پ پ پ ٻپ ٻ ٻ ٻ ژ

 [ . 26:  يونس]  ژ ٿ
,  الكآبة أو,  السواد:  مبعىن اآلية يف القرت إن:  قال من قول ذكر أن بعد القرطيب يقول
 , نظر فيه هذا:  قلت: )  قال,   هلل رؤيتهم بعد املؤمنني يعلو وإنه...  دخان إنه أو
]  ژ ائ ى ى  ې ې ې ې   ۉ ۉ ژ:  يقول  هللا فإن

[  ١٠٣:  األنبياء]  ژ ٺ ٺ ڀ ڀ ژ:   قوله إىل[ ,  ١٠١:  األنبياء
 . 

 [ .  ١١2:  البقرة]  ژ حت جت يب ىب مب خب ژ:  آية غا يف وقال
 ڀ ڀ ڀ  پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ:  وقال

 [ .  ٣٠:  فصلت]  ژ ٺ ڀ
ه  ,  بعده وال,  النظر قبل ال,  املواطن من موطن يف هللا بفضل يتغا فال,  معا وهذا  َوج 
 ژ,  غاه وال,  جهنم دخان من شي يعلوه وال , حزن وال,  كآبة من بسواد احملسن

                                 
 ( . ١46/  ١2)  كثا ابن تفسا(  ١) 
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 ( ١) [ ( ١٠7:  عمران آل]  ژ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ    ەئ ائ ائ
. 
 
,  القيامة يوم الفزع من ؤمننيامل أمن على تنص الي األدلة فجميع اخلاصة األدلة أما

 :  منها,  متنوعة وهي
 ژ:  تعاىل قال,  القيامة يوم األكرب الفزع حيزهنم ال القيامة يوم املؤمنني أن جاء ما:  أوال

 ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ

 [ . ١٠٣:  األنبياء]  ژ ٹ
 يشمل ما أول يشمل عام الفزع هذا أن - أعلم وهللا - أرجحها ( 2) أقوال اآلية ويف

 يف األقوال ذكر أن بعد جرير ابن يقول,  العاملني لرب الناس يقوم حني الثانية النفخة
 , اآلخرة النفخة عند ذلك:  قال من قول:  ابلصواب ذلك يف األقوال وأوىل: )  اآلية
 , يفزع ال أن أحر  بعده مما فهو ؛ منه وآمن,  األكرب الفزع ذلك حيزنه مل من أن وذلك
 .    ( ٣) ( بعده مما الفزع عليه مأمون فغا ذلك عهأفز  من وأن

                                 
 ( . 24١/  ٨)  القرطيب تفسا(  ١) 

...  ژڀ ڀ ٺ ٺ ژ :  تعاىل قوله( : "  ٩44)  ص املسا زاد يف اجلوزي ابن يقول(  2) 
 يقوم النفخة وهبذه,  عباس ابن عن العويف رواه , اآلخرة النفخة أنه:  أحدها:  أقوال أربعة األكرب الفزع يف

 ١٠٣:  األنبياء]  ژٺ ٺ ژ :  تعاىل قوله الوجه هذا صحة على ويدل , قبورهم من الناس
 والثالث,  الضحاك قال وبه , عباس ابن عن , جبا بن سعيد رواه , أهلها على النار إطبا  أنه:  والثاين[ , 
 حني أنه:  والرابع,  جري  ابن قال وبه , أيضا عباس ابن عن مروي وهو , اروالن اجلنة بني املوت ذبح أنه: 

 . البصري احلسن قاله , النار إىل ابلعبد يؤمر
 اجلنة أبواب على:  والثاين,  مقاتل قاله , قبورهم من قاموا إذا:  أحدمها:  قوالن  م املالئكة تلقي مكان ويف
 .(  ٩٣/  ٩)  جرير ابن تفسا:  وانظر,  ه.ا" السائب ابن قاله ,

 ( . ٩٣/  ٩)  جرير ابن تفسا(  ٣) 
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 يوم فكأن,  القيامة يوم يف يكون هول كل يف عام األكرب الفزع: )  عطية ابن ويقول
 األعظم يقصد أن فيجب ذلك من شيء خصص وإن,  األكرب الفزع هو جبملته القيامة
 على جهنم طبق وقوع هو:  فرقة وقالت , املوت ذبح هو:  ذلك يف فرقة قالت , هوله
 اآلخرة النفخة هو:  فرقة وقالت , النار إىل النار أبهل األمر هو:  فرقة وقالت , جهنم

. 
 ألهنا,  الفزع فيها يكون أن أشبه األوقات من قبله وما وهذا:  حممد أبو القاضي قال
 فوقت جهنم طبق ووقوع املوت ذبح وقت فأما , احلوادث وتعرض,  الظنون لرجم وقت
,  اجلنة أهل من أحدا يصيب ال أنه بني فزع فذلك,  اجلنة يف اجلنة أهل فيه حصل قد

 فزع النار أهل عند هو الذي الشيء حيزهنم ال:  يريد أن إال اللهم , األنبياء عن فضال
 .  ( ١) ( اجلنة دخول قبل أنه من قلنا مما بد فال للجميع فزعا كان إن فأما , أكرب
 ٻ ٻ ٻ ٱ ژ:  تعاىل قال,  آمنون القيامة يوم فزع من ؤمننيامل أن جاء ما:  اثنيا

 [ : ٨٩:  النمل]  ژ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ
 ژ عن اإلضافة بقطع ژپ ژ بتنوين:  األوىل:  قراءاتن ژڀ پ پ ژ:  قوله يف

 من ال,  معني فزع من أو القيامة يوم بع  فزع من أيمنون املؤمنني أن واملعىن,  ژڀ
 أن:  واملعىن,  ژڀ ژ إىل اإلضافة على ژپ ژ بكسر : والثانية,  كله الفزع

 .  القيامة يوم فزع كل من أيمنون املؤمنني
 ژڀ پ پ ژ الكوفة أهل قرأ , ژ ڀ ڀ پ پ پ  ژ: )  البغوي يقول

 ذلك فزع مجيع من األمن يقتضي فإنه,  أعم ألنه,  ابإلضافة اآلخرون وقرأ...  ابلتنوين
 . ( 2) ( فزع دون فزع كأنه وابلتنوين , اليوم

                                 
 ( . ١2٩6)  ص عطية ابن تفسا(  ١) 

 ( . ٩7١)  ص البغوي تفسا(  2) 
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 أول األمن يشمل القراءتني كال على لكن,  ( ١) موضعه هذا ليس تفصيل القراءتني ويف
:  الفارسي علي أبو قال: )  اجلوزي ابن يقول,  البعث حني الفزع من األمن يشمل ما
 واملصادر , مصدر ألنه , الكثرة به يعىن أن وجاز , واحد فزع به يع ع ىَن  أن جاز نون إذا
 ىث مث      جث    يت ژ:  كقوله , األلفاظ مفردة كانت وإن,  الكثرة على تدل

 أن وجاز , واحد فزع به يع ع ىَن  أن جاز أضيف إذا وكذلك ,[  ١٩:  لقمان]  ژ  يث
 لكل شامل فهو الكثرة به أريد فإن , سواء القراءاتن القول هذا وعلى,  الكثرة به يعىن
 ڀ ڀ ژ:  بقوله إليه املشار فهو واحدال به أريد وإن , القيامة يوم يكون فزع

 .  ( 2) [ ( ١٠٣:  األنبياء]  ژ ٺ ٺ
 ڃ ڃ ڃ   ڃ ڄ ڄ ڄ ژ:  تعاىل قال,  القيامة يوم آمنا أييت املؤمن أن جاء ما:  اثلثا

 [ .  4٠:  فصلت]  ژ چ چ چ   چ
 النار يف يلقى والذي,   النيب ابآلمن واملراد,  خاصة هي:  قيل أقوال ابآلية املراد ويف
 يف يلقى والذي,  املؤمن:  فاآلمن,  عامة اآلية بل:  وقيل,  ذلك غا وقيل,  جهل أبو
 .    ( ٣) الكافر:  النار
 ڄ ڄ ژ: )  اجلوزي ابن يقول,  مؤمن كل فتشمل,  اللفظ بعموم العربة أن خيفى وال

 أريد فيمن ذكروا املفسرين أن غا , عام وهذا ژ چ چ چ   چ ڃ ڃ ڃ   ڃ ڄ
 . ذكرها مث,  ( 4) ( أقوال سبعة به
  

                                 
 ( . ١6٠ - ١5٩/  ١٣)  القرطيب وتفسا( ,  24 - 2٣/  ١٠)  جرير ابن تفسا:  انظر(  ١) 

 ( . ١٠55)  ص املسا زاد(  2) 

 ( . 2٣5/  ١5)  لقرطيبا تفسا:  انظر(  ٣) 

 ( . ١25٩)  ص املسا زاد(  4) 
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 مععن خاصعة فئعة يف خعاص دليعل وجعاء,  املعؤمنني جلميععع عامعة هعي أدلعة معن مضعى معا كعل
 املقعدام حعديث يف وهعذا,  القيامة يوم األكرب الفزع من يؤمن الشهيد أن فجاء,  املؤمنني

 غفعري:  خصال ست هللا عند للشهيد: "   هللا رسول قال:  قال  يكرب معدي بن
 مععن وأيمععن , القععرب عععذاب معن وجيععار,  اجلنععة يف مقعععده ويعر ,  دمععه مععن دفعععة أول يف لعه

 إنسععاا سعبعني يف ويشعفعع , الععني احلععور معن ويعزو  , اإلميعان حليععة وحيلعى , األكعرب الفعزع
 .   ( ١) " أقاربه من

                                 
:  رقم( ,  4٠4)  ص,  هللا سبيل يف الشهادة فضل ابب,  اجلهاد كتاب,  ماجه ابن رواه(  ١) 
:  رقم( ,  4٠٠)  ص,  الشهيد ثواب يف ابب,  القرآن فضائل كتاب,  والرتمذي( ,  27٩٩) 
 يف األلباين وقال,  يكرب معد بن املقدام حديث من ؛"  غريب,  صحيح,  حسن: "  وقال( ,  ١66٣) 

 مث,  صحيح وإسناده,  وأمحد,  ماجه وابن,  وصححه,  الرتمذي أخرجه( : "  5٠)  ص اجلنائز أحكام
" ,  أيضا صحيح وإسنادمها,  اجلذامي قيس حديث ومن,  الصامت بن عبادة حديث من أمحد أخرجه

 ( . ٣2١٣: )  مرق الصحيحة السلسلة يف أيضا وصححه
 يف كذا( : )  ١٨٩/  4)  تفساه يف القرطيب يقول,  ست ال,  خصال سبع احلديث يف واملذكورات
 . ه.ا( سبع العدد يف وهي ," ست: "  ماجة وابن,  الرتمذي
 إال,  سبع املذكورات" :  خصال ست: "  قوله( : )  ٣6١/  ٣)  ماجه ابن على حاشيته يف السندي ويقول

 . ه.ا( واحدة الفزع من واألمن اإلجارة جيعل أن
 وير : "  قوله حيمل أن ينبغي: "  قوله يف هذا يوفق أن(  ٣٩7/  7)  املفاتيح مرقاة يف القاري حاول وقد

:  قوله يف التكرار يلزم لئال , ست على اخلصال تزيد لئال" ,  له يغفر: "  لقوله تفسا عطف أنه على"  مقعده
 .  ه.ا" ظاهرها على محلت إذا املغفرة يف مندرجة اإلجارة إذ,  ويؤمن حيفظ:  أي" :  ربالق عذاب من وجيار" 

 إمساعيل غا , ثقات رجاله: "  حمققوه وقال( ,  ١7١٨2: )  رقم( ,  4١٩/  2٨)  املسند يف أمحد ورواه
 كرب معدي بن اماملقد حديث من,  إليه يرجع أن أحب ملن األمر فصلوا مث" ,  فيه اضطرب فقد , عيا  بن

 مقعده وير  , دمه من دفعة أول يف له يغفر أن:  خصال ست  هللا عند للشهيد إن: "  ولفظه , الكندي
,  األكرب الفزع من وأيمن , القرب عذاب من وجيار , العني احلور من ويزو  , اإلميان حلة وحيلى , اجلنة من

 احلور من زوجة وسبعني اثنتني ويزو  , فيها وما الدنيا من خا منه الياقوتة , الوقار ات  رأسه على ويوضع
 " . أقاربه من إنساا سبعني يف ويشفع , العني

 وسبعني اثنتني ويزو : "  وقوله"  العني احلور من ويزو : "  فقوله,  ست ال,  مثان احلديث يف واملذكورات
 .  واحدة خصلة"  العني احلور من زوجة
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 حديث من( ,  25٨/  2)  سننه يف منصور بن وسعيد( ,  ١١4/  6)  اناإلمي شعب يف البيهقي ورواه
 . عدد ذكر بدون"  خصاال هللا عند للشهيد إن: "  وأوله,  كرب معدي بن املقدام
/  ١)  الشاميني مسند يف والطرباين( ,  ١١٣/  6)  اإلميان شعب يف اجلذامي قيس حديث من البيهقي ورواه
 . خصال ست وذكرت" ,  خصال ست هللا عند قتيللل إن: "  وأوله( ,  ١2٩
:  خصال ست للشهيد: "  ولفظه,  عمرو بن هللا عبد حديث من(  ٣١/  ١٣)  الكبا يف الطرباين ورواه
 من وجيار , العني احلور من ويزو  , اجلنة من مقعده وير  , الفزع من ويؤمن , دمه من دفعة أبول له يغفر

 . ست ال , مخس وهذه" ,  القرب عذاب
 معدي بن املقدام حديث من(  ٣٣٨)  ص الشريعة يف واآلجري( ,  266/  2٠)  الكبا يف الطرباين ورواه
 من مقعده وير ,  دمه من دفعة أول يف له يغفر:  خصال تسع  هللا عند للشهيد: "  ولفظه,  كرب
 ويوضع,  األكرب الفزع وأيمن,  لقربا عذاب من وجيار,  العني احلور من ويزو ,  اإلميان حلة وحيلى,  اجلنة
,  العني احلور من زوجة وسبعني اثنتني ويزو ,  فيها وما الدنيا من خا منه الياقوتة,  الوقار ات  رأسه على

 " . أقاربه من إنساا سبعني يف ويشفع
  هللا عند للشهيد: " ولفظه,    الصامت بن عبادة حديث من(  ٣٣٨)  ص الشريعة يف اآلجري ورواه
 " . أقاربه من سبعني يف ويشفع: "  قوله إىل املقدام حديث مثل احلديث ذكر مث" ,  خصال تسع

 جمموع( : "  64٨/  7)  الصحيحة السلسلة يف األلباين يقول,  املنت يف كبا اضطراب فيه فاحلديث
" ! ,  خصال ست : " عندهم احلديث فلفظ ذلك ومع , مثان:  املسند ويف , سبع:  السنن يف الفقرات
 . آنفا املذكور التفصيل على , العدد من أكثر عندهم فاملعدود

 املخرجني احلفاظ موقف فاختلف , السند صحة مع - علمت فيما - املنت يف االضطراب نوادر من وهذا
 إىل وعزاه,  الرتغيب يف املنذري كاحلافظ ,"  ست: " ورد كما ذكره من فمنهم , اللفظ هذا يف احلديث  ذا

 على جريت وكنت , تصحيحه على الرتمذي وأقرا , الثالثة إىل وعزاه,  التفسا يف كثا ابن واحلافظ , السنن
 . اجلنائز أحكام يف سننهم
 فجعل,  الكبا الفتح يف النبهاين وتبعه,  الصغا اجلامع على الزايدة ويف,  الكبا اجلامع يف السيوطي وخالف
 ! .  املعدود العدد ليوافق"  بعس: " لفظ"  ست: " لفظ مكان
 وابن,  البيهقي رواية سيا  يف كما , مثان عنده املعدود فإن ؛ أمحد لرواية ابلنسبة بينهما اخلالف بقي ولكن
 أو , تصرفهما من ذلك كان إذا أدري وال , املذكور االضطراب من فسلمت , العدد لفظ دون , عساكر
 . ه.ا" أعلم  وهللا! , ؟ إسنادمها رواة أحد تصرف
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 ڀ ژ:  تععععاىل قولعععه إيل إشعععارة" ,  األكعععرب الفعععزع معععن وأيمعععن: "  قولعععه: )  الطيعععيب يقعععول

 مرقعععاة يف املنعععاوي قعععال وكعععذا,  ( ١) ([  ١٠٣:  األنبيعععاء]  ژ ٺ ٺ ڀ
 .   ( 2) املفاتيح

 
 . ( ٣) [ ٨5:  مرمي]  ژ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱژ :  تعاىل هللا يقول
 يتقونه كانوا الذين املتقني أن:  الكرمية اآلية هذه يف وعال جل ذكر: )  الشنقيطي يقول
 , وفدا كوهنم حال يف القيامة يوم إليه حيشرون هنيه نابواجت أمره ابمتثال الدنيا دار يف

:  والوافد...  وركب وراكب , وصحب كصاحب,  وافد مجع:  التحقيق على والوفد
ژ :  قوله معىن أن على املفسرين ومجهور , شأن له أمر إىل مثال امللك إىل أييت من

 مراكب من نور من بجنائ على ركبان هم:  يقول العلماء وبع  , ركباا:  أي , ژڱ
 الدنيا يف الصاحلة أعما م من صور على ركباا حيشرون:  يقول وبعضهم , اآلخرة الدار
 أما , اجلنة إىل احملشر من يكون إمنا املذكور وركوهبم...  الرائحة وطيب احلسن غاية يف
 أهنم على الدال عباس ابن حديث بدليل , مشاة حيشرون أهنم فالظاهر القرب من

) ( أعلم - تعاىل - وهللا , القرطيب به وجزم,  الظاهر هو هذا , غرال عراة حفاة ونحيشر 
4 ) . 

 الوفعادة هعذه وظعاهر ,  عم غفعر قعد العذين املؤمنعون هعم"  املتقعون"  : ) عطية ابن ويقول
 هعو إمنعا اجملعرمني سعو  وكعذلك , اجلنعة إىل النهعوض هعي وإمنعا , احلسعاب انقضاء بعد أهنا

 سععراة ألهنععم ؛ الوفععود عععادة وهععي,  ركبععاا:  معنععاه املفسععرون قععال ووفععدا,  النععار لععدخول
                                 

 ( . ٣56/  7)  املشكاة على الطييب شرح(  ١) 

 ( . ٣٩7/  7)  املفاتيح مرقاة:  انظر(  2) 

 احملشر أرض إىل القبور من القيام هو احلشر اعتربت وإن,  منه هذا قلت عموما احلشر اعتربت إن هذا(  ٣) 
 . علمأ وهللا,  جهنم إىل الكافرين حشر يف أييت ما ومثله,  منه فليس

 ( . 2٩7 - 2٩5/  4)  البيان أضواء(  4) 
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 هعو إذ,  الوفعادة مععىن يف أهنعم ال,  أبولئعك اجلنعة أهعل فشعبه,  شعكال وأحسعنهم,  الناس
 أيب بععن علععي عععن وروي , وكرامععة هيئععة ابلوفععد تشععبيههم املععراد وإمنععا , االنصععراف مضععمن
,  ايقعععوت معععن خطمهعععا,  اجلنعععة حبليعععة احملعععالة و النععع علعععى ركبعععاا جييئعععون أهنعععم  طالعععب
 معععن متاثيععل علععى يركبعععون أهنععم املالئععي قعععيس بععن عمععر ععععن وروي,  هععذا وحنععو,  وزبرجععد
,  أحعععب معععا معععنهم أحععد كعععل يركعععب أهنعععم وروي , احلسععن غايعععة يف هعععي الصعععاحلة أعمععا م
 معةعائ فتجعيء,  السعفن يركعب معن ومعنهم,  اخليعل يركعب ومعن,  اإلبعل يركعب من فمنهم
 ذكعراه لكعن , بععد هعذا أكثعر ويف , اجلنعة إىل مطعاايكم إهنعا:  الضعحااي يف ورد وقد , هبم

 .  ( ١) ( لألقوال اجلمع حبسب
 واتبعوا,  الدنيا الدار يف خافوه الذين ؛ املتقني أوليائه عن تعاىل خيرب: )  كثا ابن يقول
 زجروهم عنه عما وانتهوا , به أمروهم فيما وأطاعوهم , أخربوهم فيما وصدقوهم,  رسله
,  الوفود:  ومنه , ركباا القادمون هم:  والوفد,  إليه وفدا القيامة يوم حيشرهم أنه: 

 موفود خا على قادمون وهم , اآلخرة الدار مراكب من , نور من جنائب على وركوهبم
 . ( 2) ( ورضوانه كرامته دار إىل , إليه
 

                                 
 ( . ١242 - ١24١)  ص عطية ابن تفسا(  ١) 

 ( . 2٩6/  ٩)  كثا ابن تفسا(  2) 
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 :  الكفار:  الثاين الصنف
 يسأل شيئا تدع تكد فلم,  القيامة يوم الكفار حشر كيفية يف الشرعية النصوص تنوعت
,  وألععواهنم,   ععم املالئكععة حشععر وكيفيععة,  قبععورهم مععن قيععامهم كيفيععة وصععفت فقععد,  عنععه

 : أمجل ما تفصيل لعله أييت وفيما...  السو  حال وحا م,  ومشيهم
 :  احلشر إىل ومسرعني,  البعث من خائفني قبورهم من خيرجون أهنم:  أوال
ٱ ٻ ٻ ژ :  تععاىل قولعه يف كمعا,  آايت ععدة املععىن هعذا يف جاءت وقد

 القمر]  ژ ٻ ٻ پ       پ پ پ ڀ ڀ   ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ
 :7 - ٨ ] . 

ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې    ې ى ژ :  تععععععععععاىل وقولعععععععععه

 5١:  يس]  ژ ى ائ ائ ەئ ەئوئوئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ
- 52 ] . 

 إىل القبور من املشي يف يسرعون:  أي:  ژې     ژ : قوله: )  الشنقيطي يقول
:  املعار ]  ژڤ ڤ  ڤ    ڦ ڦ ڦ      ڦ ڄ ڄ ژ :  تعاىل قال كما؛  احملشر
4٣  . ] 
 [ .  44:   ]  اآلية ژہ ہ ھ ھ ھژ :  تعاىل وقال
]  اآلية ژ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ   ڀڀژ :  تعاىل وكقوله
 [ .  ٨ - 7:  القمر
 أشهر على ؛ أعناقهم مادي مسرعني:  أي:  ژ ڀ ڀ   ڀژ :  وقوله

 . ( ١) ( التفساين

                                 
 ( . 4٣٠/  6)  البيان أضواء(  ١) 



 

 
2558 

:  تععاىل قولعه يف كمعا,  وعمعي,  وبكعم,  صعم وهعم,  وجعوههم علعى حيشعرون أهنعم:  اثنيا
ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤ ژ 

 .[  ٩7:  اإلسراء]  ژ ڦ ڦ
 . [ ١24:  طه]  ژ ىئ ی ی    یژ :  وقوله

ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ڀ    ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ژ :  وقولععععععععععععععععععععه

 . [ ٣4:  الفرقان]  ژٿ  
 اجلوزي ابن ذكرها,  ثالثة أقوال فيه العلم فألهل وجهه على احملشر إىل الكافر مشي أما
[  ٩7:  اإلسراء]  ژ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿژ :  تعاىل قوله:  )  قوله يف
 :  أقوال ثالثة فيه: 

 .  وجوههم على ميشيهم أنه:  أحدها
 رجال أن:  مالك بن أنس حديث من صحيحيهما يف مومسل البخاري رو  ما وشاهده

 الذي إن" :  قال,  ؟ القيامة يوم وجهه على الكافر حيشر كيف:   هللا رسول سأل
 . ( ١) " القيامة يوم وجهه على ميشيه أن على قادر الدنيا يف رجليه على أمشاه
 .  سعبا ابن قاله , وجوههم على مسحوبني وحنشرهم:  املعىن أن:  والثاين

 عععععن ژ ٿ ٿ ژ:  تعععععاىل بقولععععه فعععععرب , مبععععادرين مسععععرعني حنشععععرهم:  والثالععععث
 ابعععن قالعععه , أسعععرعوا إذا:  وجعععوههم علعععى القعععوم معععر قعععد:  الععععرب تقعععول كمعععا , اإلسعععراع
 . ( ١) ( األنباري

                                 
:  قال رجال أن  مالك بن أنس حديث يف القيامة يوم وجهه على حيشر الكافر أن على التأكيد وجاء(  ١) 
 على قادرا الدنيا يف الرجلني على أمشاه الذي أليس: "  قال,  ؟ وجهه على الكافر حيشر كيف!  هللا نيب اي
 . ربنا وعزة,  بلى:  قتادة قال" ,  ؟ القيامة يوم وجهه على ميشيه أن
,  ومسلم,  له واللفظ( ,  652٣: )  رقم( ,  ١١٣٠)  ص,  احلشر ابب,  الرقا  كتاب,  البخاري رواه

 ( . 7٠٨7: )  رقم( ,  ١222)  ص,  وجهه على الكافر حيشر ابب,  املنافقني اتصف كتاب
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  هللا حيشععره الكععافر وأن,  الععراجح هععو األول القععول أن - أعلععم وهللا - يظهععر والععذي
 وجهعه علعى املشي منه املراد أن يف صريح فإنه  أنس حلديث ؛ وجهه على ميشي وهو

 .    حقيقة
 ابملشعي املعراد أن يف ظعاهر إخل"  أمشعاه العذي أليس: "  قوله : ) حجر ابن احلافظ يقول

 .  كيفيته عن سألوا حى استغربوه فلذلك,  حقيقته
ى ائ   ائ ەئ ەئ وئ وئ  ۇئ ژ :  كقوله وأنه,  مثل أنه املفسرين بع  وزعم

 [ .  22:  امللك]  ژۇئ 
 .  والكافر,  املؤمن مثل هذا:  جماهد قال
 فعاجلواب,  األخعر  اآليعة بعه يفسعر أن هبعذا اآليعة  عذه جماهعد تفسعا من يلزم وال:  قلت

 ...  حقيقته على املشي تقرير يف ظاهر  النيب عن الصادر
 أبن العدنيا يف هلل السعجود ععدم علعى عوقعب أنعه:  وجهعه علعى الكعافر حشعر يف واحلكمة
 يف ورجلعه يعده مكعان وجهعه صعار حبيعث,   وانعه إظهعارا ؛ القيامعة يف وجهعه علعى يسحب
 . ( 2) ( املؤذايت عن التوقي

 أنه - أعلم وهللا - يظهر فالذي وأبكما,  وأصما,  أعمى القيامة يوم الكافر حشر أما
 ال أنه مع,  لبصاةا عمى املراد وليس,  القيامة يوم وجهه على كمشيه,  حقيقته على
 .  له زم

:  [ ١24:  طه]  ژ ىئ ی ی    یژ :  قوله يف عطية ابن يقول
 . احلجة عن البصاة عمى هو هنا العمى فرقة وقالت )

                                                                             
 ( . ٨٣٣)  ص املسا زاد(  ١) 

 ( . ٣٩٠/  ١١)  حجر البن الباري فتح(  2) 
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 وحيشعر,  البصعاة أعمعى كعان ألنعه الكافر خي  مل هذا كان ولو:  حممد أبو القاضي قال
 البصععاة عمععى أن مععع ألوجععها هععو وهععذا,  البصععر عمععى العمععى:  فرقععة وقالععت , كععذلك
 .  ( ١) ( الوجهني يف حاصل
[  ١24:  طه]  ژ ىئ ی ی    یژ :  تعاىل قوله : ) الشنقيطي ويقول

. 
 حال يف القيامة يوم حيشره ذكره عن أعرض من أن:  الكرمية اآلية هذه يف وعال جل ذكر
 . أعمى كونه
:  عكرمة وقال,  له حجة ال:  أي:  ژ یژ :  والسدي , صاحل وأبو , جماهد قال
 .  جهنم إال شيء كل عليه عمي
 يقول أن تضمنها الي البيان أنواع من أن:  املبارك الكتاب هذا ترمجة يف قدمنا وقد
,  القول ذلك خالف على تدل قرينة اآلية نفس يف ويكون , قوال اآلية يف العلماء بع 
 . لذلك متعددة أمثلة ذكرا وقد
,  جماهد قول خالف على دالة قرينة الكرمية اآلية هذه يف أن فاعلم ذلك علمت فإذا
 البصر أعمى:  أي:  ژ یژ :  بقوله املراد وأن,  وعكرمة,  والسدي , صاحل وأيب
 .  شيئا ير  ال, 

 طه]  ژجئ حئ مئ     ىئ يئ  جب حب           خب ژ :  تعاىل قوله هي املذكورة والقرينة
 :١25 . ] 

 يف كان الكافر ألن , العني بصر:  وهو,  للبصر لاملقاب العمى هو عماه أبن فصرح
 .  هللا كتاب من كثاة آايت ذلك على دلت كما,  القلب أعمى الدنيا
 , أيضا أبكم أصم حيشر العمى ذلك مع أنه إسرائيل بين سورة يف وعال جل زاد وقد

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ژ  : تعاىل قوله يف وذلك

                                 
 ( . ١27٠)  ص عطية ابن تفسا(  ١) 
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ڤ ڤ ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤڤ 

  . ( ١) [ ( ٩7:  اإلسراء]  ژ ڦ ڦ
 :   وتوجيهه إشكال
[  ١24:  طه]  ژ ىئ ی ی    یژ :  تعاىل قوله : ) الشنقيطي يقول
... 
 : تنبيه
 إهنما:  يقال أن وهو,  معروف إشكال املذكورتني"  اإلسراء"  وآية هذه"  طه"  آية يف
 أبكم حيشر أنه"  اإلسراء"  آية توزاد , أعمى القيامة يوم حيشر الكافر أن على دلتا قد

,  يبصرون القيامة يوم الكفار أن على هللا كتاب من آايت دلت أنه مع , أيضا أصم
:  مرمي]  اآلية ژ جب حب خب    مب ىبيبژ :  تعاىل كقوله,  ويتكلمون,  ويسمعون

٣٨  . ] 
 5٣:  الكهف]  اآلية ژ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ یژ :  تعاىل وقوله
 . ] 
 ١2:  السجدة]  اآلية ژ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺپ  ژ :  تعاىل وقوله
 . اآلايت من ذلك غا إىل[ , 
 هذا عن اجلواب"  الكتاب آايت عن االضطراب إيهام دفع"  كتابنا يف ذكرا وقد

 : أوجه ثالثة من اإلشكال
 والبكم , والصمم , العمى من ذكر مبا املراد أن:  حيان أبو واستظهره:  األول الوجه
,  ونطقهم,  أبصارهم إليهم - تعاىل - هللا يرد مث,  األمر مبدأ يف ذلك ويكون,  حقيقته
 يف عنهم - تعاىل - هللا حكى مبا وينطقون , زفاها ويسمعون,  النار فاون,  ومسعهم

 .  موضع غا
                                 

 ( . 4١4 - 4١٣/  4)  البيان أضواء(  ١) 
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 , حبجة ينطقون وال , كذلك يسمعون وال , يسرهم شيئا يرون ال أهنم:  الثاين الوجه
 .  يسمعونه وال , ابحلق ينطقون وال , يستبصرون ال الدنيا يف كانوا أهنم كما

 كما,  احلسن عن أيضا وروي,  عباس ابن عن ؛ حام أيب وابن , جرير ابن ذلك وأخر 
 .  وغاه , األلوسي ذكره
 به االنتفاع لعدم ؛ العدم منزلة ويبصرونه ويسمعونه يقولونه ما نزل فقد القول هذا وعلى

 .  وضعامل هذا غا يف أوضحنا كما, 
 يف يقول هللا أن تر  أال,  فيه نفع ال ما على شيء ال تطلق العرب أن املعلوم ومن

ڱ ژ :  فيهم يقول أنه مع[ ,  ١٨:  البقرة]  اآلية ژ ٿ ٿ ٿژ :  املنافقني

 [ .  ١٩:  األحزاب]  ژ ں ں ڻ ڻ ڻ
,  لفصاحتهم:  أي ,[  4:  املنافقون]  ژ ې ې ې ېىژ :  فيهم ويقول
 .  سنتهمأل وحالوة
 [ .  2٠:  البقرة]  ژ ک  ک ک ک گ گگژ :  فيهم ويقول
 على فيصد  ؛ شيء كال فيه فائدة ال الذي ؛ وحنوه,  الكالم ألن إال ذلك وما

 .  وأبكم,  وأصم,  أعمى أنه صاحبه
 : صاحب أم بن قعنب قول ذلك ومن

   أذنوا عندهم بسوء ذكرت وإن   به ذكرت خاا مسعوا إذا صم
 فائدة ال الذي السماع على الصمم إطال  من العرب كالم يف كثاة هذا ائرونظ... 
 . فيها فائدة ال الي والرؤية , فيه فائدة ال الذي الكالم وكذلك,  فيه

 ١٠٨:  املؤمنون]  ژ ڤ ڤ ڦ   ڦژ :   م قال إذا هللا أن:  الثالث الوجه
 , الفر  من واليأس , الكرب شدة من ؛ والبكم , والصمم , العمى ذلك هبم وقع[ 
 [ .  ٨5:  النمل]  ژ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆژ :  تعاىل قال
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ىئ ی ژ :  طعه يف قولعه أععين , مقدرة اخلمسة األحوال تكون القول هذا وعلى

:  طعععععه]  ژمئ     ىئ يئ  ژ :  فيهعععععا وقولعععععه ,[  ١24:  طعععععه]  ژ ی    ی
ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ژ :  اإلسعععراء  يف وقولعععه[ ,  ١25

 [ .  ٩7:  اإلسراء]  ژ ٹ ڤڤ ڤ ڤ ڦ ڦ
 . ( ١) ( أعلم تعاىل وهللا , األول عندي وأظهرها
,  حقيقتها على اآلايت لكل محل وهو,  الشنقيطي قال كما,  وأرجح,  أظهر واألول
 ؛ أعمى حيشر وأنه,  وجهه على ميشي وهو حيشر الكافر أن فيها الي اآلايت فإن

 . هذا يف صرحية
,  أيضا صرحية ؛ ويتكلم,  الكالم ويسمع,  النار ير  أنه فيها الي اآلايت املقابل ويف
 أول يف الكافر حيشر أن فيحتمل,  وأحواال أهواال القيامة ليوم أن القول إال يبق فلم
 أن وحيتمل,  ويتكلم,  ويسمع,  ير  مث,  أبكم,  أصم,  أعمى وهو,  وجهه على األمر
  .  أعلم وهللا,  أخر دون أحوال يف هذا يكون
     مئ حئ جئ ی ی    ی ی ىئ ژ:  تعاىل قوله: )  القيم ابن يقول

 [ .  ١25 - ١24:  طه]  ژ خب           حب جب  يئ ىئ
 من هو:  قالوا والذين,  ؟ البصر عمى من أو , البصاة عمى من هو هل:  فيه اختلف
 ٣٨:  مرمي]  ژ ىب مب    خب حب جب ژ:  قوله ذلك على محلهم إمنا البصاة عمى
 . ] 
[  22:   ]  ژ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ژ:  هوقول
 . 

 [ .  22:  الفرقان]  ژ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ژ:  وقوله

                                 
 ( . 4١5 - 4١4/  4)  البيان أضواء(  ١) 
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[  7 - 6:  التكاثر]  ژ ہ ہ    ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ژ:  وقوله
 . 

 ٻ ٻ ٱ ژ:  تعاىل كقوله,  اآلخرة يف الرؤية  م يثبت مما هذا ونظائر

 [ .  45:  الشور ]  ژ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ
 ىئ ىئ ىئ       ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ژ:  وقوله

 [ .  ١5 - ١٣:  الطور]  ژ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ
 [ . 5٣:  الكهف]  ژ ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ژ:  وقوله

 حئ جئ ژ:  لقوله ؛ عليه إال يدل ال السيا :  قالوا البصر عمى من أنه رجحوا والذين

 , قط كفره يف بصاا يكن مل وهو[ ,  ١25:  طه]  ژ خب   حب جب  يئ ىئ     مئ
   حب جب ژ:  يقول فكيف , احلق عن عمى يف الدنيا يف كان أنه حينئذ له تبني قد بل

:  طه]  ژ پ   پ پ ٻپ ٻ ٻ          ٻ ژ:  بقوله جياب وكيف! , ؟ ژ خب
 جنس من جوزي وأنه , البصر عمى من أنه على تنبيه فيه اجلواب هذا بل[ ,  ١26
 أعمى ؛ بصاته عنه وعميت سولهر  به هللا بعث الذي الذكر عن أعرض ملا فإنه,  عمله
 عمى على فجازاه , الدنيا يف الذكر ترك كما , العذاب يف وتركه,  القيامة يوم بصره هللا

  . العذاب يف تركه ذكره تركه وعلى,  اآلخرة يف بصره عمى بصاته
 ٺٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ ٻپ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ:  تعاىل وقال

 [ . ٩7:  اإلسراء]  ژ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ
 ژ:  قوله يف قيل كما , ا د  عن وصم وبكم عمي إهنم:  أيضا اآلية هذه يف قيل وقد

,  يومئذ يتكلمون ألهنم:  قالوا ,[  ١24:  طه]  ژ ی    ی ی ىئ
 . ويبصرون,  ويسمعون
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 هو:  بعضهم قال والنطق والسمع للبصر املضاد والصمم والبكم العمى أنه نصر ومن
 قد و ذا,  ومساعه,  يسرهم ما رؤية عن عمى همف,  مطلق ال مقيد وبكم وصمم عمى
 . ( ١) يسرهم شيئا يرون ال:  قال  عباس ابن عن روي
 قاموا فإذا,  كذلك الدنيا من خيرجون املالئكة تتوفاهم حني احلشر هذا:  آخرون وقال
 مروي وهذا,  بعد فيما ويبصرون يسمعون إهنم مث,  كذلك قاموا املوقف إىل قبورهم من
 . ( 2) سناحل عن
,  واألبصار,  األمساع سلبوا فيها واستقروا النار دخلوا إذا يكون إمنا هذا:  آخرون وقال

]  ژ ڦ   ڦ ڤ ڤ ژ:  - وتعاىل تبارك - الرب  م يقول حني , والنطق
 عميا أبمجعهم فيصاون , عقو م وتبكم,  الرجاء ينقطع فحينئذ[ ,  ١٠٨:  املؤمنون
 الزفا إال بعدها منهم يسمع وال , ينطقون وال,  يسمعون وال , يبصرون ال,  صما بكما
 . ( ٣) مقاتل عن منقول وهذا,  والشهيق, 

 أن يريدوا ومل ,  م حجة ال أهنم:  مرادهم إمنا احلجة عن العمى به املراد:  قالوا والذين
 العبد فإن,  الدنيا يف كانوا كما , ا د  عن عمي هم بل , عنها عمي هم حجة  م  م

 . عليه مات ما على ويبعث , عليه عا  ما على ميوت
 احلق يعلم الكافر فإن,  البصر عمى وأنه , اآلخر القول هو الصواب أن يظهر وهبذا
 .  يومئذ احلق عن أعمى هو فليس,  الدنيا يف جيحده كان مبا ويقر , عياا القيامة يوم

 موقف إىل احلشر:  اترة به رادوي , واجلمع,  الضم:  هو احلشر أن:  اخلطاب وفصل
 . ( 4) " غرال,  عراة,  حفاة هللا إىل حمشورون إنكم: "   النيب لقول,  القيامة
 [ .  5:  التكوير]  ژ ٿ ٿ ٺ ژ:  تعاىل وكقوله

                                 
 ( . ١52/  ٨)  تفساه يف جرير ابن رواه(  ١) 

 . محيد بن لعبد ونسبه( ,  627/  ١٠)  الدر يف السيوطي احلسن عن حنوه ذكر(  2) 

 . مقاتل عن أجده ومل,  مرة بن عمرو وعن,  قتادة عن ؛(  24٩/  ٩)  جرير ابن رواه(  ٣) 

 . قريبا عزوه تقدم(  4) 
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 [ .  47:  الكهف]  ژ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ژ:  تعاىل وكقوله
,  اجلنة إىل وضمهم هممجع:  املتقني فحشر,  املستقر دار إىل واجلمع الضم:  به ويراد
 : الكافرين وحشر
:  مرمي]  ژ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ژ:  تعاىل قال , النار إىل وضمهم مجعهم
٨5  . ] 
  مئ حئ جئ ی ی ی ی         ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ژ:  تعاىل وقال

 [ . 2٣ - 22:  الصافات]  ژ يئ ىئ
 قد ألنه,  النار إىل وضمهم حشرهم وهو , املوقف إىل حشرهم بعد هو احلشر فهذا
 ۆئ ۆئ             ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ژ:  قالوا أهنم عنهم أخرب

]  ژ ىئ ېئ ېئ ېئ ژ:  تعاىل قال مث[ ,  2١ - 2٠:  الصافات]  ژ
 . الثاين احلشر وهذا[ ,  22:  الصافات

 املوقف من الثاين واحلشر , املوقف إىل القبور من األول احلشر بني ما فهم هذا وعلى
 وعند,  ويتكلمون , وجيادلون , ويبصرون يسمعون:  األول راحلش فعند , النار إىل

 , به يليق حال موقف فلكل,  وصما وبكما عميا وجوههم على حيشرون:  الثاين احلشر
  ڇ    ڇ  ڇ ژ:  بعضا بعضه يصد  فالقرآن,  وحكمته , - تعاىل - الرب عدل ويقتضيه

 . ( ١) ( [ ٨2:  النساء]  ژ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ
 به املراد وأن,  طه آية يف الراجح بيان:  األول:  أمران القيم ابن كالم نقل من واملقصد

,  مواقف يف يبصرون القيامة يوم الكفار أن:  والثاين,  البصاة عمى ال,  البصر عمى
 . آخر يف ويعمون

                                 
 ( . 2١٣ - 2١٠/  ١)  السعادة دار مفتاح(  ١) 
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 يقول فيه,  خيالف مما فهذا النار إىل احلشر يف يكون الكفار عمى إن القيم ابن قول أما
]  ژ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ژ:  تعاىل قوله يف ريرج ابن

 مبوقف وجنمعهم:  يقول ژ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ژ: )  [ ٩7:  اإلسراء
 وهو ژ ٹ ٿ ٿ ٿ ژ الساعة قيام عند القبور يف تفرقهم بعد من القيامة
 .    أعلم وهللا,  ( ١) ( اخلرس:  ابلبكم ويعين , أبكم:  مجع
ڄ ڄ   ڄ ڄڃ ڃ  ڃ ڃ ژ :  اىلتعع قعال كمعا,  زرقعا حيشرون أهنم:  اثلثا

 [ . ١٠2:  طه]  ژ چ
 :  ( 2) أقوال ژ چژ :  قوله معىن ويف
:  عطية ابن يقول هذا ويف,  أزرقا يكون بدهنم فكل,  عامة أبداهنم زرقة أراد:  فقيل

 . ( ٣) ( الرماد كلون جييئون ألهنم التشويه يف غاية )
 .   خاصة العيون زرقة أراد:  وقيل
,  قتيبعععة وابعععن,  عبعععاس ابعععن قالعععه,  عميعععا حيشعععرون:  أي,  أبصعععارهم عمعععى أراد:  وقيعععل

 . والفراء,  والكليب
ی  ژ :  تععاىل قولعهك,  اخلعوف شعدة معن القيامعة يعوم شاخصعة أبصعارهم أن أراد:  وقيل

   [ . 42:  إبراهيم]  ژی جئ    حئ مئ ىئ 
ں ژ ,  عيععععوهنم تععععزر  العطعععع  شععععدة فمععععن,  عطاشععععا:  ژ چژ  معععععىن:  وقيععععل

 . والزجا ,  والزهري,  األزهري قاله,  [ ٨6:  مرمي]  ژ ڻ      ڻ ڻں 

                                 
 ( . ١52/  ٨)  جرير ابن تفسا(  ١) 

 ص املسا وزاد( ,  ١6٩/  6)  القرطيب وتفسا( ,  ١266)  ص عطية ابن تفسا:  انظر(  2) 
 ( . ٣٨4 - ٣٨٣/  ١٣)  الكتاب علوم يف واللباب( ,  ٩١٨) 

 ( . ١266)  ص عطية ابن تفسا(  ٣) 
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 أراد إن إال,  احملشعر ألرض احلشعر ال,  جهعنم إىل السعو  يف اآلية هذه أن عليه ويالحظ
 .  العموم
 ابععن عععن ثعلععب حكععاه,  أمععل خيبععة يعقبععه طمععع:  أي,  ينالونععه ال فيمععا طععامعني:  وقيععل

 .  األعرايب
 :  ألمور كله البدن زرقة:  ژ  چژ :  بقوله املراد أن - أعلم وهللا - يظهر والذي
 بععدون اللفععظ ظععاهر عععن خيععر  فلععم,  زر  أهنععم فظععاهره,  اللفععظ ظععاهر هععذا أن:  األول
:  قولعه يف عبعاس البعن قيعل:  قعال أنعه جبعا بعن سععيد ععن ورد مبعا  ذا ويستأنس,  دليل

ٿ ٺ ٺ ٿ  ژ:  آخر موضع يف وقال,  ژ ڃ  ڃ ڃ چژ 

 , حععاالت القيامععة ليععوم إن:  فقععال,  [ ٩7:  اإلسععراء]  ژ ٿ ٿ ٹ ٹ
 . اللفظ ظاهر يقتضيه مبا فأجاب, (  ١) عميا وحالة , زرقا فيها يكونون فحالة
 خيععص فلععم,  أزرقععا يكععون الكععافر بععدن كععل أن فعمومععه,  اللفععظ عمععوم هععذا أن:  الثععاين
 . أعلم وهللا,  ظاهر دليل وبدون,  ؟ بعينيه
,  [ ١24:  طه]  ژ ىئ ی ی    یژ :  قوله يف عطية ابن ويقول
ڃ  ژ :  قوله وأما : ) قال,  البصر عمى به املراد أن األوجه أن قرر أن وبعد

 مع فيها يتأول أن بد فال العينني يف رآه فمن[  ١٠2:  طه]  ژ ڃ ڃ چ
 .  ( 2) ( موطنني يف أو,  طائفتني يف أهنا إما:  هذه

 ععدة والكعافرين,  للمعؤمنني أن علعى تعدل مبجملها اآلخر اليوم يف النصوص أن:  الثالث
 كحمعل,  آخعر لفعظ علعى محله من أوىل ظاهره على لفظ كل فأخذ,  القيامة يوم أحوال
 .    أعلم وهللا...  والطمع,  والعمى,  العط  على الزرقة

                                 
 ( . ١6٩/  6)  القرطيب تفسا:  انظر(  ١) 

 ( . ١27١ - ١27٠)   ص عطية ابن تفسا(  2) 
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 شدة من البدن أزر  حيشر الكافر أبن األقوال هذه بع  بني اجلمع ميكن أنه على
 من ألواهنم زرقا حيشرون اجملرمون: )  السعدي يقول...  والعط ,  وا لع,  اخلوف
 . ( ١) ( والعط ,  والقلق,  اخلوف
 :  والصغار الذلة وتعلوه,  قرتة وعليه,  أسود ووجه القيامة يوم حيشر الكافر أن:  رابعا
ٱ ٻ ژ :  اىلتع قوله : ) قوله يف كافيا شافيا بياا هذا الشنقيطي بني وقد

 [ . 4١:  الرمحن]  ژ ٻ ٻ ٻ پ

 .   م املميزة بعالمتهم:  أي:  ژٻ  ژ:  قوله
ژ :  تعاىل قال كما , ( 2) عيوهنم وزرقة وجوههم سواد هي أهنا على القرآن دل وقد

:  عمران آل]  اآلية ژ ۇ ۇ ۆ ۆ  ۈۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ
١٠6 . ] 
 رالزم]  ژ ڄ ڄ  ڄ ڃ ڃ      ڃ ڃ چ چژ :  تعاىل وقال
 :6٠  . ] 

ڤ ڤڦ ڦ ڦ ڦ   ڄ ڄ ڄڄ ڃ       ڃ ڃ ڃ چ چ ژ :  تعاىل وقال

 [ .  27:  يونس]  ژ چچ ڇ ڇ ڇڇ ڍ ڍ ڌ
 عبس]  ژ يث      حج مج جح مح جخ حخ مخ جس حس خس مسژ :  تعاىل وقال
 :4٠ - 42  . ] 
 .  األسود كالدخان,  سواد ويغشاها يعلوها:  أي:  ژجخ حخ ژ :  قوله معىن ألن
 .  [ ١٠2:  طه]  ژ ڃ  ڃ ڃ چژ :  عيوهنم زرقة يف تعاىل وقال

                                 
 ( . 5١٣)  ص السعدي تفسا(  ١) 

 . هذا على الكالم تقدم(  2) 
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 سواد مع اجتمع إذا سيما وال...  العيون وزرقة الوجوه سواد من وأشوه أقبح شيء وال
 على قبحا يزيده ذلك فإن ژمج جح مح جخ حخژ :  قوله يف كما , اغرباره الوجه
 . ( ١) ( قبح

...  والقرتة,  سوادفال,  اجلسد بقية على دال العالمات هذه يف الوجه أن يظهر والذي
 . ظاهره على فانعكس وصغار,  وذل,  خوف على تدل أمور كلها

 : شياطينهم مع حيشرون الكافرين أن:  خامسا
ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ         ی ی ی ی جئ حئ مئ  ژ :  تعاىل قوله

 [ . 2٣ - 22:  الصافات]  ژ ىئ يئ
]  ژ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ     ڃ ڃ چژ :  تعاىل قوله
 [ . 6٨:  مرمي
 الكافرين:  أي , حيشرهم أنه الكرمية بنفسه وعال جل أقسم: )  نقيطيالش يقول

 يف يضلوهنم كانوا الذين الشياطني معهم وحيشر , الناس من وغاهم , للبعث املنكرين
 . جثيا جهنم حول حيضرهم وأنه , الدنيا
 أما:  املوضع هذا غا يف إليهما أشار الكرمية اآلية يف ذكرمها اللذان األمران وهذان
ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ         ژ :  قوله يف إليه أشار فقد ولشياطينهم  م حشره

 على[ ,  2٣ - 22:  الصافات]  ژ ی ی ی ی جئ حئ مئ  ىئ يئ
 . التفساات أحد
]  ژ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌژ :  وقوله

 [ . ٣٨:  الزخرف

                                 
 ( . 4٩6/  7)  البيان أضواء(  ١) 
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ۆ ۈ   ڭ ڭ         ڭ ۇۇ ۆژ :  قوله يف له أشار فقد جثيا جهنم حول إحضارهم وأما

 . ( ١) [ ( 2٨:  اجلاثية]  ژ ۈ ٴۇ        ۋ   ۋ ۅ ۅ         ۉ
 

                                 
 ( . 262 - 26١/  4)  البيان أضواء(  ١) 
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 :  املتكربون:  الثالث الصنف
 , أبقععدامهم النععاس فيطععؤهم,  الرجععال صععور يف الععذر مثععل القيامععة يععوم املتكععربون حيشععرن

 املتكعربون حيشعر: "  قعال  النعيب أن , جعده ععن , أبيعه ععن , شععيب بن عمرو ديثحل
 إىل فيسععاقون , مكععان كععل معن الععذل يغشععاهم,  الرجععال صعور يف الععذر أمثععال مععةالقيا يعوم

 النار أهل عصارة من يسقون,  ( ١) األنيار ار تعلوهم,  بولس:  يسمى,  جهنم يف سجن
 . ( 2) " الصغار من شيء كل يعلوهم: "  أمحد رواية ويف" ,  اخلبال طينة: 

                                 
 أي" :  األنيار ار" )  ( : ٨٣5/  ٨)  املصابيح مشكاة شرح املفاتيح مرقاة يف القاري علي املال يقول(  ١) 
 , واوي والنار,  ايئي الناب أن:  وفيه , اب:  مجع كأنياب,  ار مجع:  أنيار:  شارح قال,  الناان ار: 

 . النور جبمع يشتبه لئال األنيار:  قيل أنه إال,  األنوار والقياس , شاذا لكونه القاموس يف أنيار يذكر مل ولذا
 ما الناان بسائر تفعل حرها وشدة إحراقها لفرط النار هذه كأن,  للمبالغة إليها رالنا وإضافة:  القاضي قال
 .  بغاها النار تفعل
: "   ولقوله,  [ ١2:  األعلى]  ژۆئ ۈئ ۈئ  ېئ ژ : تعاىل لقوله العامل ناان أصل ألهنا أو:  أقول
 .  البيضاوي ذكره ما على" ,  جهنم ار من جزءا سبعني من جزء هذه اركم
 أن فيحتمل الرواية صحت فإن , يرو  هكذا ولكن,  مشروحا أجده مل"  األنيار ار: "  قوله:  النهاية ويف

,  ريح يف جاء وكما , الواو من ألهنا , أنوار:  وأصلها , أنيار:  على النار فجمع , الناان ار:  معناه يكون
 خمافة من قدمناه ما وتوجيهه,  وجههما يبني ومل , الطييب ذكره , الواو من ومها,  وأعياد,  أرايح:  وعيد

 مشكاة على الطييب شرح:  وانظر,  ه.ا( الروح:  مجع واألرواح , األخشاب:  مبعىن األعواد فإن , االلتباس
 ( . 2٣7/  7)  األحوذي وحتفة( ,  2٩4/  ٩)  املصابيح

 وقال" ,  حسن إسناده: "  حمققوه وقال( ,  6677: )  رقم( ,  26٠/  ١١)  املسند يف أمحد رواه(  2) 
( ,  52)  ص الزهد يف املبارك وابن" ,  صحيح إسناده( : "  2٣١/  6)  للمسند حتقيقه يف شاكر أمحد

 الوعيد شدة يف جاء ما ابب,  القيامة صفة كتاب,  والرتمذي( ,  2٨7)  ص املفرد األدب يف والبخاري
  " . صحيح,  حسن: "  وقال ( , 24٩2)  : رقم( ,  567)  ص,  للمتكربين



 

 
2573 

 الشعععمس شععععاع يف يعععر  العععذي:  وقيعععل,  الصعععغا النمعععل إنعععه:  قيعععل" :  العععذر: "  قولعععه
 يف: "  بقولعه احلعديث يف بععد لتقييعده,  قطععا الصعحيح هعو واألول,  النافذة من الداخل
 .  ( ١) للبيت النافذ الشمس شعاع يف ير  ما يف يتأتى ال ما وهذا" ,  الرجال صور
 يععوم يكععون املتكععرب فبععدن,  احلجععم يف النمععل صععغار مثععل:  أي" :  الععذر أمثععال: "  وقولععه
 . الصغا النمل حجم مثل القيامة
 النمعل حجعم يف الرجعال صعورة علعى رجال يكون املتكرب أن - أعلم وهللا - يظهر والذي
  .    ( 2) كالرجال قامته انتصاب جمرد املقصود وليس,  الصغا
 احلجععم يف النملععة صععغا مثععل يكععون املتكععرب وأن,  حقيقتععه علععى هععذا أن:  يظهععر والععذي
 لظعاهر وهعذا,  األول يف داخعل كعان وإن,  احلقارة يف الذر مثل أنه املراد وليس,  ةحقيق
 حلقيقععة أتكيععد فكأنععه"  مكععان يف الععذل يغشععاهم: "  بعععد ولقولععه" ,  الععذر أمثععال: "  قولععه
 .     أعلم وهللا,  املتكرب حجم صغر

 :  ضعيفة كلها أبحاديث - يكفي مضى ما كان وإن - هذا ترجيح يف ويستأنس
 يف رجععاال واملتكععربين ابجلبععارين جيععاء: "  قععال  النععيب أن  هريععرة أيب حععديث:  األول
: "  قال" ,  الناس بني يقضى حى ,  هللا على هواهنم من الناس يطؤهم,  الذر صورة

: "  قعال,  ؟ األنيعار ار ومعا!  هللا رسول اي:  قيل:  قال" ,  األنيار ار إىل هبم يذهب مث
    .      ( ٣) " النار أهل عصارة

                                 
 وحتفة( ,  ٨٣٣/  ٨)  املفاتيح ومرقاة( ,  2٩4/  ٩)  املصابيح مشكاة على الطييب شرح:  انظر(  ١) 

 ( . 2٣٨/  7)  األحوذي

 وحتفة( ,  ٨٣٣/  ٨)  املفاتيح ومرقاة( ,  2٩4/  ٩)  املصابيح مشكاة على الطييب شرح:  انظر(  2) 
 ( . 2٣٨/  7)  األحوذي

/  ١4)  بغداد اتريخ يف البغدادي قال,  اخلفاف مسلم بن عطاء وفيه( ,  22)  ص الزهد يف أمحد(  ٣) 
 يعقوب عوانة أبو حدثنا:  قال , التميمي علي بن احلسني أمحد أبو أخربا:  قال , الربقاين أخربا) ( :  2٣7

 عطاء عن تعرف:  حنبل بن ألمحد يعين تقل:  قال , املروذي بكر أبو حدثنا:  قال , اإلسفراييين إسحا  بن
 يف املتكربون حيشر: "   النيب عن , هريرة أيب عن , سلمة أيب عن , عمرو بن حممد عن , اخلفاف مسلم بن
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 , العذر صعور يف اسعا القيامعة يعوم هللا يبععث: "   هللا عبعد بن جابر حديث:  الثاين
 هعععؤالء:  فيقعععال! , ؟ العععذر صعععور يف هعععؤالء ابل معععا:  فيقعععال , أبقعععدامهم النعععاس يطعععؤهم

 . ( ١) " الدنيا يف املتكربون
 يبععععث هللا إن: "  قعععال  النعععيب أن  األشعععجعي مالعععك بعععن ععععوف حعععديث:  الثالعععث

 والععدواب واإلنععس اجلععن ليطععأوهم,  هللا علععى  ععواهنم الععذر صععور يف القيامععة يععوم املتكععربين
 , النععار النععار وأهععل , اجلنععة اجلنععة أهععل فيععدخل , عبععاده بععني هللا يقضععي حععى,  أبرجلهععا
 . ( 2) " جهنم وادي يف القيامة يوم ويعذبون

 :  عليها ويزاد

                                                                             
:  وانظر,  ه.ا( احلديث مضطرب مسلم بن وعطاء,  أعرفه ما:  وقال , فأنكره ," الناس يطؤهم الذر صور
 ( . ١5٣)  ص وغاه,  املروذي رواية,  حنبل بن ألمحد الرجال ومعرفة العلل يف اجلامع
 , العقيلي عثمان بن حممد حدثين: )  قال(  27٠)  ص واخلمول التواضع يف الدنيا أيب ابن ذكره شاهد وله

 أيب عن , الرمحن عبد بن سلمة أيب عن , عمر بن حممد عن , املنقري الضرير راشد بن حممد حدثنا
 . ه.ا( هريرة

 هبذا إال جابر عن يرو  نعلمه ال: "  وقال( ,  ١55/  4)  األستار كشف يف كما,  البزار هروا(  ١) 
( :  ٣٣4/  ١٠)  اجملمع يف ا يثمي وقال" ,   العلم أهل عنه حدث وقد , ابلقوي فليس والقاسم , اإلسناد

 الضعيفة األحاديث سلسلة يف األلباين وقال" ,  مرتوك وهو , العمري هللا عبد بن القاسم وفيه , البزار رواه" 
 " . موضوع( : "  5٠١٠: )  رقم

 على احلديث مدار:  عدي ابن قال: "  قال مث( ,  567/  ٣)  املوضوعات يف اجلوزي ابن ذكره(  2) 
 وابن,  القطان وحيىي,  شعبة كذبه فقد اخلصيب أما:  قلت:  املصنف قال,  احلسن عنه وراويه,  اخلصيب

 الثقاة عن يروي:  حبان ابن وقال,  مرتوك:  الدارقطين وقال , حديثه يكتب ال:  دأمح وقال,  معني
 . املوضوعات األحاديث

 ابن وقال,  مرتوك:  النسائي وقال,  بشيء ليس:  حيىي وقال,  حديثه يكتب ال:  أمحد فقال احلسن وأما
 . ه.ا" األثبات عن ابلبواطيل حدث:  حبان
 حديث من , شواهد له أبن تعقب: "  اجلوزي ابن على معقبا(  ٣٨١/  2)  يعةالشر  تنزيه يف الكناين وقال
 عبد حديث ومن مطوال أماليه يف صصري وابن خمتصرا البزار أخرجه هريرة أيب حديث ومن البزار, أخرجه جابر
 " . تفساه يف حام أيب وابن الشعب يف والبيهقي والنسائي وحسنه والرتمذي أمحد أخرجه مبعناه عمرو بن هللا
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 يغشاهم,  الذر صور يف رجاال القيامة يوم املتكربون حيشر:  لقا  كعب قول:  الرابع
 أهل عصارة:  اخلبال طينة من يسقون,  األنيار ار يف يسلكون,  مكان كل من الذل
 . ( ١) النار
:  والثعاين,  احلجم صغر:  األول:  أمرين يف يكون الصغا ابلنمل املتكرب فتشبيه:  وعليه
 . وا وان,  والذلة,  احلقارة
 يف النعاس يعر  فهعو,  عمله جنس من القيامة يوم يعاقب الدنيا يف املتكرب أن:  به واملراد
 . صغاا فيحشر عمله جنس من فيعاقب,   صغارا الدنيا
 لعباده هللا أذ م هللا عباد أذلوا ملا إهنم: )  احلديث هذا يف تيمية ابن اإلسالم شيخ يقول

 . ( 2) ( له متواضعني العباد فجعل ؛ هللا رفعه هلل تواضع من أن كما ,
 النععاس أن فيهععا الععي واألحاديععث املتكععرب حجععم صععغر يف األحاديععث هععذه بععني منافععاة وال

 وتلعععك,  عامعععة هعععذه فعععإن,  الغرلعععة  عععم ترجعععع حعععى,  شعععيء كعععل يف كعععانوا كمعععا يرجععععون
 .   قدير شيء كل على وهللا,  خاصة
 , الشعبه وجعه بيعان معن بعد وال , ابلعذر  عم تشبيه"  الذر أمثال: "  قوله: )  الطييب يقول
 , والصعغار,  احلقعارة:  يكعون وأن , اجلثعة يف الصعغر:  التشعبيه وجه يكون أن حيتمل ألنه
 . خالفه يتوهم من وهم ودفع,  للوجه بيان"  الرجال صور يف: "  فقوله
 تععاد ال أن فيعه فلعيس ؛ األجعزاء معن عليعه كانعت معا علعى تععاد األجسعاد إن:  قولعه وأما
 ملعزوم احلقعارة هعذا وعلعى...  عليعه قعادر تععاىل ألنه , الذر مثل يف األصلية األجزاء تلك
 . ( ٣) ( احلقارة مع ؛ اجلثة إرادة ينايف فال , الرتكيب هذا
 فإن,  النار يف خلقه يعظم الكافر أن فيها الي واألحاديث األحاديث هذه بني منافاة وال
 .  النار يف وتلك,  القيامة يوم وعرصات,  راحملش أرض يف األحاديث هذه

                                 
 .  كعب على موقوفا( ,  4٨2/  ١٠)  اإلميان شعب يف البيهقي رواه(  ١) 

 ( . ١2٠/  2٨)  الفتاو  جمموع(  2) 

/  ٨)  قاري علي ملال املفاتيح مرقاة:  وانظر( ,  2٩4/  ٩)  املصابيح مشكاة على الطييب شرح(  ٣) 
٨٣ - ٨٣٣5 . ) 
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 فإنه , الكرب إال وإخفاؤه منه التسرت ميكن ذنب وكل:  العلماء قال: )  القرطيب يقول
 املتكربين إن: "  الصحيح احلديث ويف,  كله العصيان أصل وهو , اإلعالن يلزمه فسق

,   قال كما أو" ,  ملتكربه أبقدامهم الناس يطؤهم القيامة يوم الذر أمثال حيشرون
 يضرهم حى النار يف  م وتعظم,  صغرها يضرهم حى احملشر يف أجسامهم  م تصغر
 . ( ١) ( عظمها
 صور يف الذر أمثال القيامة يوم املتكربون حيشر: "  احلديث أما : ) كثا ابن ويقول
,  بولس : له يقال , جهنم يف سجنا يدخلوا حى,  الصغار من شيء كل يعلوهم الناس

 أهنم فاملراد...  " النار أهل عصارة؛  اخلبال طينة من يسقون , األنيار ار فتعلوهم
 , خلقهم عظم ودخلوها النار إىل سيقوا فإذا , كذلك العرصات يف القيامة يوم حيشرون

 , عذاهبم يف وأشد أنكى ذلك ليكون؛  أورداها الي األحاديث ذلك على دلت كما
 - وهللا[ , 56:  النساء]  ژ  ڳ ڳژ :  قال كما , خزيهم يف وأعظم
 . ( 2) ( أعلم – سبحانه

 

                                 
 ( . 65/  ١٠)  القرطيب تفسا(  ١) 

 ( . ١4٣/  2٠)  والنهاية البداية(  2 )
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 :  السائلون:  الرابع الصنف

 أو,  حلعم مزععة فيه وليس القيامة يوم وجهه جاء يغنيه ما وعنده الدنيا يف الناس سأل من
 قعال:  قعال  عمر بن هللا عبد حديث له يدل,  القيامة يوم خدو  وجهه ويف جاء

 مزععة وجهعه يف لعيس القيامعة يعوم أييت حعى النعاس يسعأل الرجعل زال ما: "   هللا رسول
 مزععة وجهعه يف وليس هللا يلقى حى أبحدكم املسألة تزال ال: "  مسلم رواية ويف" ,  حلم
 . ( 2) " ( ١) حلم
 :   ( ٣) قوالن"  حلم مزعة وجهه يف وليس: "   قوله معىن ويف

 وجه لفالن:  قو م من , قدر وال له جاه ال , ذليال ساقطا يامةالق يوم أييت أنه:  األول
 . منزلة وال قدر له ليس أو,  ومنزلة قدر له:  أي,  وجه له وليس , الناس يف

 مععن والبععزار الطععرباين أخرجععه مععا يؤيععده وقععد,  ظععاهره عععن للحععديث صععرف ) القععول وهععذا
,  وجهعه خيلعق حعى غعين هعوو  يسعأل العبعد يعزال ال: "  مرفوععا عمعرو بعن مسعود حديث

 . أعلم وهللا,  ضعيف حديث لكنه,  ( 5) ( ( 4) " وجه هللا عند له يكون فال
 .  احلديث بظاهر قول وهذا,  عليه حلم ال عظما به يلقى الذي وجه يكون أن:  الثاين

                                 
 للبغوي السنة شرح:  ينظر,  قطعته إذا:  اللحم مزعت:  يقال , حلم قطعة:  أي" :  حلم مزعة: "  قوله(  ١) 
 ( . ١٣١/  7)  مسلم على النووي وشرح( ,  ١2٠ - ١١٩/  6) 

,  ومسلم( ,  ١474: )  رقم,  ( 2٣٩)  ص,  تكثرا الناس سأل من ابب,  الزكاة كتاب,  البخاري(  2) 
 ( . 2٣٩6: )  رقم( ,  4١٨)  ص,  للناس املسألة كراهة ابب,  الزكاة كتاب

( ,  ١2٠ - ١١٩/  6)  للبغوي السنة وشرح( ,  ١4١/  ١)  للخطايب احلديث غريب:  انظر(  ٣) 
 ( . 575 - 574/  ٣)  عياض للقاضي املعلم وإكمال( ,  ٨5/  ٣)  للقرطيب واملفهم

 2٠)  الكبا يف والطرباين( ,  4٣4/  ١)  األستار كشف يف كما والبزار( ,  2١/  2)  األولياء حلية(  4) 
 أيب بن حممد وفيه , الكبا يف والطرباين , البزار رواه( : "  ٩6/  ٣)  اجملمع يف ا يثمي وقال( ,  ٣٣٣/ 

:  رقم حتت( ,  ١4١٠/  7)  الصحيحة يثاألحاد سلسلة يف األلباين سنده وضعف" ,  كالم وفيه , ليلى
 (٣4٨٣ . ) 

 ( . ٣٩7/  ٣)  الباري فتح(  5) 
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 , به يعرف وشعارا عالمة تكون أن وإما , اجلناية موضع الت العقوبة تكون أن إما وهذا
 . وجهه يف مسته عقوبة من ال
 بصونه أ ِمرَ  ما وجهه من بذل قد إذ,  وقعت به اجلناية ألن النوع هبذا الوجه وخص) 
 . ( ١) ( له س وغ ما غا يف به وتصرف,  عنه
 عقوبعة وهعو,  حقيقعة حلعم قطعع وجهعه يف ولعيس فيعأيت,  فيه األمرين اجتماع من مانع وال
 حالعه هعذه كانعت ومعن,  القيامعة يعوم لعه شععار وهو , له حيل ال ما يف وجهه بذل على له

 .    وقدره,  منزلته سقوط على دليل فهو
 يععوم أييت أن حاجععة بغععا املسععألة أكثععر مععن عقوبععة كععان املعععىن و ععذا : ) رجععب ابععن يقععول
 ععز أذهعب ألنعه,  الصعحيحني يف ذلعك ثبعت كمعا , حلعم مزععة وجهعه علعى ولعيس القيامة
,  احلسعي وهبعاءه مجالعه اآلخعرة يف وجهعه معن هللا فأذهب , لدنياا يف وماءه وصيانته وجهه

 هللا عنععععد لععععه يبقععععى فععععال , املعنععععوي وهبععععاؤه مجالععععه ويععععذهب,  حلععععم بغععععا عظمععععا فيصععععا
 . ( 2) ( وجاهة
 لعععه حتععل ال غععين وهععو تكثععرا سععأل كمعععن,  احملععرم السععؤال:  احلععديث يف ابلسععؤال واملععراد
 .  عليه يعاقب فال له يباح فذلك مضطر وهو سأل من وأما,  الصدقة
 .   ( ٣) ( له جيوز ال سؤاال سأل من كل على حممول وهذا: )  القرطيب يقول
 يف كما,  منه وأكثر,  عنه منهيا سؤاال,  ضرورة لغا سأل فيمن وهذا : ) النووي ويقول
 . ( 4) ( أعلم وهللا" ,  تكثاا سأل من: "  األخر  الرواية

                                 
 ( . ٨5/  ٣)  املفهم(  ١) 

 ( . ١24/  ٣)  رجب ابن رسائل جمموع(  2) 

 الباري وفتح( ,  575 - 574/  ٣)  عياض للقاضي املعلم إكمال:  وانظر( ,  ٨5/  ٣)  املفهم(  ٣) 
 .(  ٣٩7/  ٣)  حجر البن

 ( . ١٣١/  7)  مسلم على النووي شرح(  4) 
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 معا ولعه سعأل من: "   هللا رسول قال:  قال  مسعود بن هللا عبد حديث:  له ويدل
 رسعول اي قيعل" ,  وجهعه يف,  كعدوح أو,  خعدو  أو , ( ١) مخعو  القيامة يوم جاء يغنيه
 . ( 2) " الذهب من قيمتها أو , درمها مخسون: "  قال , ؟ الغىن وما:  هللا

 فليستقل,  مجرا يسأل فإمنا تكثرا الناس سأل من: "  قال  النيب أن هريرة أيب وحديث
 . ( ٣) " ليستكثر أو, 

 ظلم ألهنا,  والضرورة للحاجة أبيحت وإمنا,  حرام األصل يف املسألة: )  القيم ابن يقول
 يف شرع مث,  ( 4) ( السائل حق يف وظلم,  املسئول حق يف وظلم,  الربوبية حق يف

 . األدلة بع  وذكر,  تفصيلها

                                 
 سنن على حاشيته يف السندي يقول" ,  كدوحا أو,  مخوشا أو,  خدوشا: "  ماجه ابن رواية يف جاء(  ١) 
 اجللد خد :  مصدر وهو:  احلال على منصوب,  أوله بضم"  خدوشا: "  قوله( : "  4٠2/  2)  ماجه ابن
 . ه.ا" الرواة بع  من للشك فأو,  ومعىن وزا,  مثله والكدوح,  واخلمو ,  عود بنحو قشره: 

 : رقم( ,  24١)  ص,  الغين وحد الصدقة من يعطى من ابب,  الزكاة كتاب,  داود أبو رواه(  2) 
( ,  ٣5٩)  ص,  شيئا الناس يسأل ال من فضل ابب,  الزكاة كتاب,  والنسائي,  له واللفظ( ,  ١626) 
 : رقم( ,  26٣)  ص,  غىن ظهر عن سأل من ابب,  الزكاة كتاب,  ماجه ابنو ( ,  25٩٣: )  رقم
 وصححه" ,  حسن: "  حمققوه وقال( ,  ٣675: )  رقم( ,  ١٩4/  6)  املسند يف وأمحد( ,  ١٨4٠) 

:  رقم الصحيحة السلسلة يف األلباين إسناده وصحح( ,  54٠/  ٣)  للمسند حتقيقه يف شاكر أمحد
 (4٩٩ . ) 

 واقف وهو , الوداع حجة يف يقول  هللا رسول مسعت:  قال السلويل جنادة بن حبشي حديث:  ةفائد
 رسول فقال , املسألة حرمت ذلك فعند , وذهب فأعطاه , إايه فسأله , ردائه بطرف فأخذ أعرايب أاته , بعرفة
 سأل ومن , مفظع غرم أو , مدقع فقر لذي إال , سوي مرة لذي وال,  لغين حتل ال املسألة إن: "   هللا

 شاء ومن فليقل شاء فمن , جهنم من أيكله ورضفا , القيامة يوم وجهه يف مخوشا كان ماله به ليثر  الناس
 " .  فليكثر
(  65٣: )  رقم( ,  ١67)  ص,  الصدقة له حتل ال من جاء ما ابب,  الزكاة كتاب,  الرتمذي رواه احلديث

  ( . 6٩)  ص الرتمذي ضعيف يف األلباين وضعفه" ,  الوجه هذا من ؛ غريب: "  وقال, 

 ( . 2٣٩٩: )  رقم( ,  4١٨)  ص,  للناس املسألة كراهة ابب,  الزكاة كتاب,  مسلم(  ٣) 

 ( . 222/  2)  السالكني مدار (  4) 
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 القيامعة يعوم وجهعه يف شعيئا كانعت غعين عنهعا وهعو مسعألة سعأل من: "  ثوابن حديث ويف
" (١ )  . 
 

                                 
 ( . 2242٠: )  رقم املسند(  ١) 
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 :  الغلول أصحاب:  اخلامس الصنف
 وهو,  وغلة,  غلوال,  - وكسرها,  الغني بضم - يغل,  غل:   من:  اللغة يف الغلول
 . وغليل,  ومغلول,  غال

 كالشيء , شيء وثبات , شيء ختلل على يدور الكلمة أصل أن إىل فارس ابن ويذهب
,  غرزته كأنه , فيه أثبته:  إذا , الشيء يف الشيء غللت:  العرب قول ذلك من,  يغرز
,  غليل وهو,  غلة به فالن:  ومنه,  الشجر بني اجلاري املاء:  وهو,  الغلل:  ومنه

 .  اجلوف يف ينغل كالشيء العط  ألن,  عط :  أي:  وغالن
 قد صاحبه كأن , ليقسم يرده فال الشيء خيفى أن:  وهو , الغنيمة يف الغلول:  ومنه
 . ( ١) ويتخلله,  الصدر يف ينغل واحلقد الضغن:  وهو , الغل:  ومنه,  ثيابه بني غله
 غله شيئا املغنم من اختار إذا كان الرجل أن:  أصله املغنم يف الغلول: )  قتيبة ابن قال
 الشيء غللت:  يقال,  غاال:  ناخلائ فسمي,  وسرته,  متاعه أضعاف يف أدخله:  أي, 

 . ( 2) ( أدخلته:  أي,  فانغل
 يَعخ ون أن لنيب كان ما أبنه فسر فقد:  ژک  گ       گ    گ   گڳ ژ :  تعاىل قوله:  ومنه
 أو للمعلوم البناء على القراءة يف االختالف حسب على,  يع َخوَّن أن لنيب كان وما, 

 . ( ٣) اجملهول
 الغلول أفرد فكأنه,  ( ١) الغلول وخيانة,  عامة خيانة:  نوعني على ةاخليان جيعل وبعضهم

 وهللا,  اخليانة حتت داخل هو بل,  وجه له أر  وال,  فيه الواردة للنصوص اخليانة عن
 . أعلم

                                 
 ص اللغة مقاييس معجم يف رسفا ابن ويذهب( ,  227 - 226/  ١)  قتيبة البن احلديث غريب(  ١) 
 .(  ١75/  4)  القرطيب تفسا:  وانظر, (  76٨) 

 .(  ١75/  4)  القرطيب تفسا:  وانظر, (  76٨)  ص اللغة مقاييس معجم:  انظر(  2) 

 ( . ١75/  4)  القرطيب تفسا:  انظر(  ٣) 
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 يععوم بععه أتععى شععيئا غَععلَّ  مععن كععل أن يف عامععة الشععرعية النصععوص أتععت فقععد:  هععذا علععم إذا
ک  گ       گ    گ   گڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ژ :  تععععاىل قولعععه يف كمعععا,  القيامعععة

 . [ ١6١:  عمران آل]  ژڱں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ      ۀ  ہ  ہ  
 أييت:  أي:  ژڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ژ:  تعاىل قوله: )   القرطيب يقول
 إبظهار وموخبا , بصوته ومرعواب , وثقله حبمله معذاب , ورقبته ظهره على له حامال به
 نظا ابلغال - تعاىل - هللا يوقعها الي الفضيحة وهذه...  األشهاد رءوس على انتهخي

 .  غدرته بقدر إسته عند لواء له ينصب أن يف , ابلغادر توقع الي الفضيحة
 العرب وكانت...  ويفهمونه,  البشر يعهده حسبما املعاقبات هذه - تعاىل - هللا وجعل
 . ( 2) ( جنايته مع ابجلاين يطاف وكذلك , لواء للغادر ترفع
 بشاة القيامة يوم أحدكم أييت وال: "   النيب قول وفيه  هريرة أيب حديث يف وكما

 , بلغت قد , شيئا لك أملك ال:  فأقول!  حممد اي:  فيقول , يعار  ا رقبته على حيملها
 من لك أملك ال:  فأقول!  حممد اي:  فيقول,  رغاء له رقبته على حيمله ببعا أييت وال
 . ( ٣) " بلغت قد , شيئا هللا

 , أمعره وعظعم,  فعظمعه,  الغلعول فعذكر,   النيب فينا قام:  قال  هريرة أيب وحديث
 مححمة له فرس رقبته على , ثغاء  ا شاة رقبته على القيامة يوم أحدكم ألفني ال: "  قال
 رقبتعه وعلعى , أبلغتعك قعد , اشيئ لك أملك ال:  فأقول , أغثين!  هللا رسول اي:  يقول ,

                                                                             
 غل أن هللا وفقكم اعلموا:  لغلولا حقيقة يف( : "  ٣2٠/  ١)  القرآن أحكام يف العريب ابن يقول(  ١) 

 الغني بضم تغل:  األول يف يقال , احلقد يف:  الثاين,  مطلقة خيانة:  األول:  معان ثالثة على اللغة يف ينصرف
 على جر  ألنه:  أحدمها:  لوجهني بذلك ومسي ؛ الغنيمة خيانة أنه:  الثالث,  الغني بكسر يغل:  الثاين ويف ,

 . ه.ا" فيه فسرته,  متاعه يف أدخله:  إذا,  فيه خان:  من أصله كان:  قتيبة ابن لقا:  الثاين,  خفاء
/  4)  القرطيب تفسا:  انظر,  احلقد من وال,  اخليانة من نراه وال , خاصة املغنم من الغلول:  عبيد أبو وقال
١75 ) . 

 ( . ١76/  4)  القرطيب تفسا(  2) 

 ( . ١4٠2: )  رقم( ,  226)  ص,  الزكاة مانع إمث ابب,  الزكاة كتاب,  البخاري رواه(  ٣) 
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 , أبلغتك قد,  شيئا لك أملك ال:  فأقول , أغثين!  هللا رسول اي:  يقول , رغاء له بعا
 قععد,  شععيئا لععك أملععك ال فععأقول , أغثععين!  هللا رسععول اي:  فيقععول , صععامت رقبتععه وعلععى
 لعك أملعك ال:  فعأقول , أغثعين!  هللا رسول اي:  فيقول , ختفق رقاع رقبته على , أبلغتك
 . ( ١) " أبلغتك قد , شيئا

 صاحبه به أييت الي الغلول من ( 2) قسمتها قبل الغنيمة من األخذ أن النصوص وأخربت
 وال,  ذهبا نغنم ومل,  خيرب افتتحنا:  قال  هريرة أيب حديث يف كما,  القيامة يوم
 إىل  هللا رسول مع رفناانص مث,  واحلوائط,  واملتاع,  واإلبل,  البقر غنمنا إمنا,  فضة
َعم:  له يقال,  له عبد ومعه,  الق ر  وادي  هو فبينما,  الضِعَباب بين أحد له أهداه,  ِمد 
:  الناس فقال,  العبد ذلك أصاب حى,  عائر سهم جاءه إذ  هللا رسول رَح لَ  حَي ط  
 الي الشملة إن!  بيده نفسي والذي,  َبل  : "   هللا رسول فقال,  الشهادة له هنيئا
 " .  ارا عليه لتشتعل ؛ املقاسم تصبها مل,  املغامن من خيرب يوم أصاهبا
 شيء هذا:  فقال,  بشراكني أو,  بشراك -  النيب من ذلك مسع حني - رجل فجاء
 . ( ٣) " ار من شراكان أو شراك: "   هللا رسول فقال,  أصبته كنت

 رجل  النيب ثقل على كان:  قال  صالعا بن عمرو بن هللا عبد ( 4) وحديث
 ينظرون فذهبوا" ,  النار يف هو: "   هللا رسول فقال,  فمات,  ( 5) كركرة:  له يع َقال  

                                 
,  له واللفظ( ,  ٣٠7٣: )  رقم( ,  5٠٨)  ص,  الغلول ابب,  والسا اجلهاد كتاب,  البخاري رواه(  ١) 

 ( . 47٣4: )  رقم( ,  ٨2١)  ص,  الغلول حترمي غلظ ابب,  اإلمارة كتاب,  ومسلم

,  الغلول حترمي على اتفاقهم مع ؛ العلم أهل بني خالف حيرم وما مةالغني من للمجاهد حيل فيما(  2) 
 :  . انظر

,  له واللفظ( ,  42٣4: )  رقم( ,  7١٨)  ص,  خيرب غزوة ابب,  املغازي كتاب,  البخاري رواه(  ٣) 
 ( .  ٣١٠: )  رقم( ,  62)  ص,  الغلول حترمي غلظ ابب,  اإلميان كتاب,  ومسلم

:  انظر,  قصتان وأهنما,  املتقدم  هريرة أيب حديث غا احلديث هذا أن حجر ابن احلافظ رجح(  4) 
 ( .  56٠/  7)  الفتح

/  6)  الفتح:  انظر,  الثانية وكسر,  األوىل بفتح:  وقيل,  بكسرمها:  وقيل,  الكافني بفتح:  كركرة(  5) 
2١7  . ) 
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 بفتح يعين كركرة:  سالم ابن قال: "  هللا عبد أبو قال" ,  غلها قد عباءة فوجدوا,  إليه
 . ( ١) كذا مضبوط وهو: الكاف
 كان ملا:  قال ,  اخلطاب بن عمر حدثين:  الق  عباس بن هللا عبد وحديث

 مروا حى , شهيد فالن , شهيد فالن:  فقالوا ,  النيب صحابة من نفر أقبل خيرب يوم
 يف النار يف رأيته إين , كال: "   هللا رسول فقال , شهيد فالن:  فقالوا , رجل على
 يف فناد اذهب!  اخلطاب بنا اي: "   هللا رسول قال مث" ,  – عباءة أو - غلها بردة
 يدخل ال إنه أال:  فناديت,  فخرجت:  قال ,"  املؤمنون إال اجلنة يدخل ال أنه , الناس
  .  ( 2) املؤمنون إال اجلنة

,  القيامة يوم صاحبه به أييت الي الغلول من العمال هدااي أن أيضا النصوص وأخربت
: "  قال مث , ساعيا  النيب بعثين : قال  األنصاري مسعود أيب حديث يف كما

 له الصدقة إبل من بعا ظهرك وعلى جتيء القيامة يوم ألفينك ال , مسعود أاب انطلق
 . ( ٣) " أكرهك ال إذا: "  قال,  أنطلق ال إذا:  قال" ,  غللته قد , رغاء

 حعني العامعل فجعاءه , ععامال اسعتعمل  هللا رسعول أن  السعاعدي محيعد أيب وحديث
ععِديَ  وهعذا,  لكععم هععذا!  هللا رسعول اي:  فقععال , عملعه مععن فعرغ  أفععال: "  لععه فقعال,  يل أ ه 

  هللا رسععول قععام مث" ,  ؟ ال أم,  لععك أيهععد  فنظععرت , وأمععك أبيععك بيععت يف قعععدت
 ابل فمعا , بععد أمعا: "  قعال مث , أهلعه هعو مبعا هللا علعى وأثىن فتشهد , الصالة بعد عشية
 يف قعععد أفععال , يل أهععدي وهععذا , عملكععم مععن هععذا:  فيقععول,  فيأتينععا , نسععتعمله العامععل
 يغععل ال!  بيععده حممععد نفععس الععذي فععو , ال أم,  لععه يهععد  هععل:  فنظععر,  وأمععه أبيععه بيععت

 رغعاء لعه به جاء بعاا كان إن , عنقه على حيمله القيامة يوم به جاء إال شيئا منها أحدكم

                                 
:  رقم( ,  5٠٩ - 5٠٨)  ص,  الغلول من ليلالق ابب,  والسا اجلهاد كتاب,  البخاري رواه(  ١) 
 (٣٠74  . ) 

 ( . ٣٠٩: )  رقم( ,  62)  ص,  الغلول حترمي غلظ ابب,  اإلميان كتاب,  مسلم(  2) 

( ,  2٩47)  : رقم( ,  42٩ - 42٨)  ص,  الصدقة غلول يف ابب,  اخلرا  كتاب,  داود أبو(  ٣) 
 ( . 247/  ١7)  الكبا يف والطرباين,  له واللفظ
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 فقعال"  بلغعت فقعد , تيععر هبعا جاء شاة كانت وإن , خوار  ا هبا جاء بقرة كانت وإن ,
 . ( ١) إبطيه عفرة إىل لننظر إا حى , يده  هللا رسول رفع مث:  محيد أبو

 اسععتعملناه مععن: "  يقععول  هللا رسععول مسعععت:  قععال الكنععدي عمععاة بععن عععدي وحععديث
:  قعال ,"  القيامعة يعوم بعه أييت غلعوال كعان ؛ فوقعه فما , خميطا فكتمنا , عمل على منكم
 عععين اقبععل!  هللا رسععول اي:  فقععال , إليععه أنظععر كععأين األنصععار مععن أسععود رجععل إليععه فقععام

 أقولععه وأا: "  قععال , وكععذا كععذا:  تقععول مسعتعك:  قععال" ,  ؟ لععك ومععا: "  قععال , عملعك
 ومععا , أخعذ منععه أويت فمعا , وكثععاه بقليلعه فليجعع  عمعل علععى معنكم اسععتعملناه معن , اآلن
 . ( 2) " انتهى عنه هني
 حكم اآلخرة يف الفضيحة يف وحكمه , العمال هدااي الغلول ومن: )  القرطيب يقول
 . ( ٣) ( الغال
 

 حبس:  الغلول ومن: )  القرطيب قول:  ابلغلول أحلق مما يذكر ما طريف من ولعل
,  الكتب وغلول إايك:  الزهري قال,  معناها يف غاها ويدخل , أصحاهبا عن الكتب
 . ( 4) ( أصحاهبا عن حبسها:  قال,  ؟ الكتب غلول وما:  له فقيل
 من:  قال مسعود ابن ذلك ساء تغا أن ابملصاحف أمر ملا:  مالك بن مخا وقال

 . ( 5) القيامة يوم غل مبا جاء شيئا غل من فإنه ؛ فليفعل مصحفا يغل أن منكم استطاع

                                 
( ,  ١١47 - ١١46)  ص,   النيب ميني كانت كيف ابب,  والنذور األميان كتاب,  البخاري رواه(  ١) 
:  رقم( ,  ٨24)  ص,  العمال هدااي حترمي ابب,  اإلمارة كتاب,  ومسلم( ,  66٣6: )  رقم
 (474٣ . ) 

 ( . 474٣: )  رقم,  ( ٨24)  ص,  العمال هدااي حترمي ابب,  اإلمارة كتاب,  مسلم(  2) 

 ( . ١7٩/  4)  القرطيب تفسا(  ٣) 

 ( . ١٨٠/  4)  القرطيب تفسا(  4) 

 ( . 74/  ٩)  للطرباين الكبا املعجم(  5) 
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 بوزر أييت وإمنا,  يقةحق القيامة يوم غل مبا أييت ال الغال أن إىل العلم أهل بع  وذهب
,  التشبيه به املقصود أن أو...  البقر وخوار,  البعا رغاء من ورد وما,  غل ما وإمث
 . خوار  ا وبقرة,  رغاء له بعاا حيمل فكأنه,  القيامة يوم ابلغال يشهر  فاهلل

,  حقيقتها غا على النصوص حلمله ؛ صحيح غا هذا أن – أعلم وهللا - يظهر والذي
 يومم لذنوهبم الذنوب أصحاب حبمل اإلخبار يف متكاثرة النصوص فإن وأيضا,  وظاهرها
 . ؟ والبقرة,  والبعا,  الشاة إىل الذنب ذكر عن هنا يعدل فلم,  القيامة
 وزر عن عبارة حيمله الغال به جييء ما أن إىل العلماء بع  وذهب: )  القرطيب يقول
 بعاا محل لو يشهر كما,  أمره هللا شهر قد القيامة ميو  أييت:  أي,  األمر وشهرة,  ذلك
 . مححمة له فرسا أو,  رغاء له

 فهو ؛ ابحلقيقة  النيب أخرب وقد , والتشبيه اجملاز إىل احلقيقة عن عدول وهذا:  قلت
 .        ( ١) ( أوىل

 يف قال كما , القيامة يوم ذلك بوزر يوايف أراد:  العلماء بع  قال : ) القرطيب ويقول
 [ .  ٣١:  االنعام]  ژڳ ڳ ڳ  ڳ ڱڱ ڱ ڱ ں ں ژ  :  أخر  آية

 كما,  أمره هللا شهر قد القيامة يوم أييت:  أي , األمر شهرة على حممول اخلرب:  وقيل
 .  مححمة له فرسا أو,  رغاء له بعاا محل لو يشهر
 واجملاز احلقيقة بني الكالم دار وإذا , والتشبيه اجملاز إىل احلقيقة عن عدول وهذا:  قلت

 بعد عطر وال , ابحلقيقة  النيب أخرب وقد,  األصول كتب يف كما,  األصل فاحلقيقة
 . ( 2) ( عروس

                                 
 ( . 6٩4/  ١)  التذكرة(  ١) 

 ( . ١77/  4)  القرطيب تفسا(  2) 
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 :  الوضوء أهل:  السادس الصنف

  هريعرة أيب حلعديث,  الوضعوء آاثر معن حمجلعني غعرا القيامعة يعوم حيشعرون الوضعوء أهل
 آاثر معععن ( ١) حمجلعععني غعععرا القيامعععة يعععوم ونيعععدع أمعععي إن: "   هللا رسعععول قعععال:  قعععال

 أنععتم: "  ملسععلم روايععة ويف,  ( 2) " فليفعععل غرتععه يطيععل أن مععنكم اسععتطاع فمععن,  الوضععوء
 وحتجيله,  غرته فليطل منكم استطاع فمن,  الوضوء إسباغ من القيامة يوم احملجلون الغر
" (٣ ) . 

 قعوم دار علعيكم السعالم: "  قعالف , املقعربة أتعى  هللا رسعول أن  هريعرة أيب وحديث
 أولسععنا:  قعالوا" ,  إخواننععا رأينعا قععد أا وددت , الحقعون بكععم هللا شعاء إن وإا , معؤمنني
:  فقالوا" ,  بعد أيتوا مل الذين وإخواننا,  أصحايب أنتم: "  قال,  هللا رسول اي ؟ إخوانك
 لعه رجعال أن لعو أرأيعت : " فقعال,  هللا رسعول اي ؟ أمتعك معن بعد أيت مل من تعرف كيف
 رسعول اي,  بلعى:  قعالوا" ,  ؟ خيلعه يععرف أال هبعم دهعم خيعل ظهعري بني حمجلة غر خيل

                                 
 جبهة يف بياض:  الغرة:  غةالل أهل قال( : "  ١2٩/  ٣)  مسلم لصحيح شرحه يف النووي يقول(  ١) 

 الوضوء مواضع على يكون الذي النور مس ِعيَ :  العلماء قال,  ورجليها,  يديها يف بياض:  والتحجيل,  الفرس
 . ه.ا" أعلم وهللا,  الفرس بغرة تشبيها وحتجيال غرة القيامة يوم

 الراء وتشديد,  املعجمة بضم -"  غرا: "   قوله( : "  2٨4/  ١)  الباري فتح يف حجر ابن احلافظ ويقول
,  اجلمال يف استعملت مث,  الفرس جبهة يف تكون بيضاء ملعة:  الغرة وأصل,  غرة ذو:  أي,  أغر:  مجع:  -

 -"  حمجلني: "  قوله...   حممد أمة وجوه يف الكائن النور:  هنا هبا واملراد,  الذكر وطيب,  والشهرة
 احلجل:  من وأصله,  الفرس قوائم من قوائم ثالث يف يكون بياض وهو,  التحجيل:  من:  - واجليم ابملهملة

 " . النور:  أيضا هنا به واملراد,  اخللخال:  وهو,  - املهملة بكسر -
 نور:  والتحجيل الغرة: "  (  ٣٩6/  ١)  الصحيحني حديث من املشكل كشف يف اجلوزي ابن ويقول
 " . للوضوء ثوااب , به يعرفون

( ,  ١٣6: )  رقم( ,  2٨)  ص,  سأله مما ابكثر السائل أجاب من ابب,  العلم كتاب,  اريالبخ(  2) 
:  رقم( ,  ١2١)  ص,  والتحجيل الغرة إطالة استحباب ابب,  الطهارة كتاب,  ومسلم,  له واللفظ

 (5٨٠ . ) 

 ( . 57٩: )  قمر ( ,  ١2١)  ص,  والتحجيل الغرة إطالة استحباب ابب,  الطهارة كتاب,  مسلم(  ٣) 
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 أال,  احلعععوض علعععى فعععرطهم وأا , الوضعععوء معععن حمجلعععني غعععرا أيتعععون فعععإهنم: "  قعععال,  هللا
 قد إهنم:  فيقال,  هلم أال:  أاديهم,  الضال البعا يذاد كما حوضي عن رجال ليذادن

 . ( ١) " سحقا,  سحقا:  فأقول,  بعدك لوابد
  و,  عدن من أيلة من أبعد حوضي إن: "  قال  هللا رسول أن  هريرة أيب وحديث

 وإين,  النجعوم ععدد معن أكثعر وآلنيتعه , ابللعن العسعل من وأحلى , الثل  من بياضا أشد
!  هللا رسععول اي:  قععالوا" ,  حوضععه عععن النععاس إبعل الرجععل يصععد كمععا , عنععه النععاس ألصعد
 , غعرا علعي تعردون,  األمعم معن ألحعد ليسعت سعيما لكم,  نعم: "  قال,  ؟ يومئذ أتعرفنا
 . ( 2) " الوضوء أثر من ؛ حمجلني

 علععي تعردون,  نععم: "  قعال,  ؟ وتعرفنععا هللا رسعول اي:  قعالوا: "   حذيفعة حعديث ويف
 . ( ٣) " غاكم ألحد ليست,  الوضوء آاثر من حمجلني غرا
) ( الوضعوء أصعل ال,  والتحجيل الغرة هو األمة هذه به اختصت الذي أن:  الظاهر)  وَ 
 هعععذا لصععريح أحععد فيهمععا يشععاركها ال األمععة هععذه خصععائص مععن والتحجيععل فععالغرة,  ( 4

 هبععذه خاصععا فلععيس الوضععوء أصععل أمععا" ,  األمععم مععن ألحععد ليسععت سععيما لكععم"  احلععديث
 . ( 5) السابقة لألمم األحاديث يف ثبت قد بل,  األمة

                                 
 ( . 5٨4: )  رقم( ,  ١2١)  ص,  والتحجيل الغرة إطالة استحباب ابب,  الطهارة كتاب,  مسلم(  ١) 

 ( . 5٨١: )  رقم( ,  ١22)  ص,  والتحجيل الغرة إطالة استحباب ابب,  الطهارة كتاب,  مسلم(  2) 

 ( . 5٨٣: )  رقم( ,  ١22)  ص,  لوالتحجي الغرة إطالة استحباب ابب,  الطهارة كتاب,  مسلم(  ٣) 

 ( . 2٨4/  ١)  حجر البن الباري فتح(  4) 

 على احلديث هبذا احلليمي استدل( : )  2٨5 - 2٨4/  ١)  الباري فتح يف حجر ابن احلافظ يقول(  5) 
 الذي امللك مع  سارة قصة يف املصنف عند ثبت ألنه ؛ نظر وفيه,  األمة هذه خصائص من الوضوء أن
 قام أنه أيضا الراهب جري  قصة ويف,  وتصلي,  تتوضأ قامت منها ابلدنو امللك هم ملا سارة أن هاجر طاهاأع

 .  الغالم كلم مث,  وصلى,  فتوضأ
 رواية يف بذلك صرح وقد,  الوضوء أصل ال,  والتحجيل الغرة هو األمة هذه به اختصت الذي أن:  فالظاهر
 وسيما,  حنوه حذيفة حديث من وله" ,  غاكم ألحد ليست سيما: "  الق مرفوعا أيضا هريرة أيب عن ملسلم

 .  عالمة:  أي:  - األخاة الياء وإسكان,  املهملة بكسر -
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  هللا رسعععول أن بسعععر هللا عبعععد حعععديث يف السعععجود معععن الغعععرة أبن التصعععريح جعععاء وقعععد
 رسعول اي تعرفهم وكيف:  قالوا" ,  القيامة يوم أعرفه أا إال أحد من أمي من ما"  : قال
 وفيهععا , هبععم دهععم خيععل فيهععا صععربة دخلععت لععو أرأيععت: "  قععال,  ؟ اخلالئععق كثععرة يف هللا

 غعر يومئعذ أمعي فعإن: "  قعال , بلعى:  قعال" ,  ؟ منها تعرفه كنت أما , حمجل أغر فرس
 . ( ١) " الوضوء من حمجلون , السجود من

,  السععععجود:  منهععععا,  أسععععباب عععععدة للغععععرة يكععععون أن فإمععععا:  قبلععععه مععععا يعععععارض ال وهععععذا
,  وبعععده,  أثععره ألنععه السععجود علععى األحاديععث يف الوضععوء حيمععل أن وإمععا...  والوضععوء

 .  أعلم وهللا,  احلديث لظاهر أرجح ألولوا
 وقعععد,  العععدنيا يف وضعععوئهم أثعععر معععن:  أي" :  الوضعععوء معععن حمجلعععون"  : ) املنعععاوي يقعععول

 مععن أطععرافهم علععى يظهععر فلععم وتطهععروا,  جبععاههم علععى يظهععر فلععم قععبلهم األمععم سععجدت
 .  احلكيم ذكره,  هبا يعرفون املوقف يف األمة هذه إشارة فتلك,  شيء ذلك
,  غععرا,  القيامععة يععوم يععدعون أمععي إن: "  اآليت الشععيخني خععرب وبععني بينععه تععدافع ال ذاوهعع

 " .  الوضوء آاثر من ؛ حمجلني
,  الوضعوء أثعر معن ونورا,  السجود أثر من نورا القيامة يف يكسى املؤمن ألن إال ذاك وما
 ضعياء عظعمأ وجهه كان الدنيا يف وضوءا أكثر أو سجودا أكثر كان فمن,  نور على نور
 ال واألنعععوار,  النعععور عظعععم معععن مراتعععب علعععى فيعععه فيكونعععون,  غعععاه معععن ؛ إشعععراقا وأشعععد, 

                                                                             
,  ضعيف حديث وهو" ,  قبلي األنبياء ووضوء وضوئي هذا: "  حبديث احلليمي على بعضهم اعرتض وقد
 إال,  أممهم دون األنبياء خصائص من الوضوء يكون أن والحتمال,  لضعفه به االحتجا  يصح ال,  تقدم كما
 ( . ١2٩/  ٣)  للنووي مسلم صحيح شرح:  وانظر,  ه.ا" األمة هذه

 على,  صحيح إسناده: "  حمققوه وقال( ,  ١76٩٣: )  رقم( ,  2٣7/  2)  املسند يف أمحد رواه(  ١) 
 ما ابب,  اجلمعة كتاب,  والرتمذي( ,  26١/  4)  اإلميان شعب يف والبيهقي,  له واللفظ" ,  مسلم شرط
:  وقال( ,  6٠7)  : رقم( ,  ١56)  ص,  القيامة يوم والطهور السجود آاثر من األمة هذه سيما من ذكر
 يف املقدسي الضياء وقال" ,  بسر بن هللا عبد حديث من,  الوجه هذا من ؛ غريب,  صحيح,  حسن" 

 السلسة يف األلباين ووافقه" ,  أعلم وهللا,  مسلم شرط على ديثاحل( : "  ١٠٨/  ٩)  املختارة األحاديث
 ( . 2٨٣6)  الصحيحة
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 آخعر مث,  آخعر فيعه أدخعل فعإذا,  نورا مأله بيت يف سرا  أدخل لو أنه تر  أال,  تتزاحم
 . ( ١) ( ؟ وهكذا الثاين الثالث وال,  األول الثاين يزاحم أن غا من ابلنور امتأل ؛

 يف املذكور بسر بن هللا عبد حديث يف السجود جعل:  قلت فإن : ) ركفورياملبا ويقول
,  هريرة أيب حديث يف والتحجيل للغرة علة الوضوء جعل يعارضه للغرة علة الباب هذا

 . ؟ آنفا لفظهما ذكرا الذين ؛ الدرداء أيب وحديث
:  فعلته تحجيلال وأما,  والوضوء,  السجود:  علتني للغرة إن:  يقال أن ميكن:  قلت
 . ( 2) ( أعلم - تعاىل - وهللا,  وحده الوضوء هو
 

                                 
 ( . 2٣2/  2)  القدير في (  ١) 

 ( . 26٩/  ٣)  األحوذي حتفة(  2) 



 

 
2591 

 
 :  الغدر أهل:  السابع الصنف
 يواعد الذي فهو الغادر أما: )  النووي يقول,  ابلعهد الوفاء عدم هو ابلغدر املقصود

 . ( ١) ( املضارع يف الدال بكسر يغدر,  غدر:  يقال,  به يفي وال,  أمر على
 بن فالن غدرة هذه:  فيه,  استه عند من مرفوع لواء وله القيامة يوم الغادر وأييت
 األولني هللا مجع إذا: "   هللا رسول قال:  قال  عمر بن هللا عبد حلديث,  فالن

 فالن بن فالن غدرة هذه:  فقيل,  القيامة يوم لواء غادر لكل يرفع القيامة يوم واآلخرين

 فالن بن فالن غدرة هذه,  به يعرف القيامة يوم لواء رغاد لكل: "  رواية ويف,  ( 2) "
" (١ ) . 

                                 
 ( . 27١/  ١2)  مسلم صحيح على النووي شرح(  ١) 

 وَ  6١77: )  رقم( ,  ١٠76)  ص,  آبابئهم الناس يدعى ما ابب,  األدب كتاب,  البخاري(  2) 
,  ( 452٩: )  رقم( ,  77٠ - 76٩)  ص,  الغدر حترمي ابب,  اجلهاد كتاب,  ومسلم( , 6١7٨
 . له واللفظ

 الناس على دليل" :  فالن بن فالن غدرة هذه: "  قوله( : "  6٩٩ - 6٩٨/  2)  التذكرة يف القرطيب قال
 سرتا ذلك يف ألن,  أمهاهتم أبمساء يدعون إمنا:  قال من على رد هذا ويف...  آابئهم وأمساء,  أبمسائهم يدعون
 . ه.ا" قو م خالف احلديث وهذا,  آابئهم على

 عليه وعلق" ,  آبابئهم الناس يدعى ما ابب" :  بقوله هذا  عمر ابن حديث على البخاري بوب وقد
 يدعى هل:  بلفظ بطال بنا وذكره,  لألكثر كذا: "  بقوله(  57٩/  ١٠)  الفتح يف حجر ابن احلافظ
 واستغىن االسم حتويل ابب يف عليه سأنبه الدرداء ألم حديث ذلك يف ورد وقد,  هل:  أوله يف زاد,  ؟ الناس

:  فيه لقوله,  لواء له يرفع الغادر يف عمر ابن حديث وهو,  الباب حبديث شرطه على يكن مل ملا عنه املصنف
 هذا يف بطال ابن وقال...  األعظم املوقف يف أبيه إىل ينسب أنه:  ثاحلدي فتضمن" ,  فالن بن فالن غدرة" 

 حديث هو:  قلت,  آابئهم على سرتا أبمهاهتم إال القيامة يوم يدعون ال أهنم زعم من لقول رد:  احلديث
:  وقال,  مثله أنس حديث من عدي بن وأخر ,  جدا ضعيف وسنده,  عباس ابن حديث من الطرباين أخرجه
 وأبل ,  التعريف يف أشد ابآلابء والدعاء:  بطال ابن قال,  الطربي إبراهيم بن إسحا  ترمجة يف أورده,  منكر
 كان من على اآلابء محل يقتضي وهذا:  قلت,  األمور بظواهر احلكم جواز:  احلديث ويف ... التمييز يف

 . ه.ا" شرحه من كالمه ظروين,  املعتمد وهو,  األمر نفس يف هو ما على ال,  الدنيا يف إليه ينسب
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 2) " بعه يععرف القيامعة يعوم لواء غادر لكل: "   هللا رسول قال:  قال أنس حديث ويف

:  اآلخععر وقععال , ينصععب:  أحععدمها قععال , القيامععة يععوم لععواء غععادر لكععل : " روايععة ويف,  (
 . ( ٣) " به يعرف , القيامة يوم ير 
 ( 4) " القيامعة يعوم اسعته عنعد لعواء غادر لكل: "  قال  النيب أن  سعيد أيب ثوحدي
 أعظعم غعادر وال أال , غعدره بقعدر لعه يرفعع , القيامعة يعوم لعواء غعادر لكل: "  رواية ويف, 

 . ( 5) " عامة أما من غدرا
 خطاب  منه هذا" :  له يرفع القيامة يوم لواء غادر لكل: "  قوله: )  القرطيب يقول
 وللغدر , بيضاء راية للوفاء يرفعون كانوا أهنم:  وذلك , تفعل كانت ما بنحو للعرب
 بغدره ويلوموه , فيذموه والغادر , وميدحوه , فيعظموه , الويف به ليشهروا , سوداء راية
 .  اليوم إىل مستمرة عادة فيهم هذا شاهدا وقد, 

 فيذمه , والغدر ابخليانة ليشهر ؛ ذلك مثل به يفعل الغادر أن:  احلديث هذا فمقتضى
 , وبره وفاؤه به يعرف لواء له يرفع ابلعهد الويف يكون أن يبعد وال , املوقف أهل

 . املوقف يف من كل فيحمده ؛ احلمد لواء  لنبينا يرفع كما , املوقف أهل فيمدحه
 , كبا لواء هل رفع عظيمة كباة غدرته كانت إن أنه:  يعين" :  غدرته بقدر: "  وقوله
  . بَعع دَ  ومن,  منه قرب من بذلك يعرفه حى , مرتفع , عظيم

                                                                             
:  اإلسراء]  ژ ۀژ  بع املراد إن:  قال من وقول( : )  45٠/  ٣)  البيان أضواء يف الشنقيطي ويقول
 يف ثبت وقد,  شك بال ابطل قول - فالنة ابن فالن اي:  يقال:  أي,  أمهاهتم:  كعب بن كمحمد[ ,   7١

 ابن فالن غدرة هذه:  فيقال,  لواء غادر لكل يامةالق يوم يرفع: "  مرفوعا عمر ابن حديث من الصحيح
 . ه.ا( " فالن

:  رقم( ,  ١2٠١)  ص,  ماتت أهنا فزعم جارية غصب إذا ابب,  احليل كتاب,  البخاري(  ١) 
 . له واللفظ( ,  45٣5: )  رقم( ,  77٠)  ص,  الغدر حترمي ابب,  اجلهاد كتاب,  ومسلم( ,  6٩66) 

 ( . 45٣6: )  رقم( ,  77٠)  ص,  الغدر حترمي ابب,  هاداجل كتاب,  مسلم(  2) 

 ( . ٣١٨7 وَ  ٣١٨6: )  رقم( ,  5٣١)  ص,  ابب,  واملوادعة اجلزية كتاب,  البخاري(  ٣) 

 ( . 5٣7: )  رقم( ,  77٠)  ص,  الغدر حترمي ابب,  اجلهاد كتاب,  مسلم(  4) 

 ( . 45٣٨: )  رقم( ,  77٠)  ص,  الغدر حترمي ابب,  اجلهاد كتاب,  مسلم(  5) 
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 , به اللواء يلزم:  أي ؛ مقعده عند:  - أعلم وهللا - معناه" :  استه عند: "  وقوله
 وفضيحة , خجال فيزداد , ويعرفوه , فاوه الناس به ليمر , مفارقته على يقدر ال حبيث
 . به َمرَّ  من كل عند
 , أفح  حقه يف الغدر أن:  يعين" :  عامة أما من غدرا أعظم غادر وال: "  هوقول
 امللك يف  قاله كما وهذا,  ذلك إىل حاجته لعدم ؛ غاه على منه أعظم عليه واإلمث

 . اإلميان كتاب يف تقدم كما , الكذاب
 مل , ممنه ذلك وعلم , غدروا إذا فإهنم , املفسدة من األئمة غدر يف فلما:  وأيضا
 منفرا ذلك ويكون , ضرره ويعظم , شوكته فتشتد , صلح وال , عهد على العدو أيمنهم

 .  املسلمني أئمة لذم وموجبا , الدين يف الدخول من
,  والفاسق , اخلائن خبالف , الغادر األما مع يقاتل ال أنه إىل:  العلماء أكثر مال وقد

 .  ( ١) ( أعلم - تعاىل - وهللا,  مذهبنا يف والقوالن,  معه اجلهاد إىل بعضهم وذهب
 أبن  هللا فعاقبه الدنيا يف خبفاء يكون الغادر من الغدر أن العقوبة هذه يف واحلكمة
 به شهر به ومسترتا مكتوما الغدر كان ملا : ) عياض القاضي يقول,  اآلخرة يف شهره

 القيس امرؤ شهر كما,  معاقبة ذلك ويتشنع , فضيحته لتتم ؛ سرته وكشف , صاحبه
 . ( 2) ( الشعر بلواء اآلخرة ىف

 فيوم , الناس عليه يطلع ال خفيا الغدر كان ملا أنه هذا يف احلكمة : ) كثا ابن ويقول
 . ( ٣) ( فعل مبا صاحبه على منشورا علما يصا القيامة
 أن:  اللواء نصب يف واحلكمة: ...  مجرة أيب بن قال: )  حجر ابن احلافظ ويقول

 تكون أن اسب اخلفية األمور من الغدر كان فلما,  الذنب بضد غالبا تقع عقوبةال
 . ( 4) ( العرب عند األشياء أشهر اللواء ونصب,  ابلشهرة عقوبته

                                 
 ( . 52١ - 52٠/  ٣)  املفهم(  ١) 

 ( . ٣٩/  6)  املعلم إكمال(  2) 

 ( . ١66/  6)  كثا ابن تفسا(  ٣) 

 . ( 57٩/  ١٠)  حجر البن الباري فتح(  4) 
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"  اسعته عنعد"  : ) الغادر است عند اللواء وضع من احلكمة يف حجر ابن احلافظ ويقول
 الععرأس علععى يكععون أن اللععواء عععادة ألن ؛ قصععده بنقععي  عومععل كأنععه:  املنععا ابععن قععال: 

 ذلعك فيكعون,  األلويعة إىل متتعد غالبا األعني ألن,  فضيحته يف زايدة السفل عند فنصب
 . ( ١) ( فضيحة هبا فيزداد,  اليوم ذلك له بدت الي إىل المتدادها سببا

 أهل بع  وذهب,  الغادر من الغدر كثر مهما,  يتعدد ال واحد اللواء أن يظهر والذي
 مجرة أيب بن قال: )  حجر ابن احلافظ يقول,  لواء غدرة فلكل,  األلوية تعدد إىل العلم
 ألوية عدة الواحد للشخص يكون هذا فعلى,  لواء غدرة لكل أن احلديث وظاهر: ... 
 . ( 2) ( غدراته بعدد
 : يقل ومل" ,  غادر لكل: "  قوله لظاهر ؛ صحيح غا أنه - أعلم وهللا - يظهر والذي

 " .    غدرة لكل" 
 ابن احلافظ يقول,  غدرة كل يف غادر كل يف عامة األحاديث هذه أن يظهر والذي
 . ( ٣) ( واحلقا,  اجلليل يف ؛ عمومه على والغدر:  مجرة أيب ابن قال: )  حجر
 هعذا أن:  املشهور : ) النووي يقول,  اإلمام بغدر خاص أنه إىل العلم أهل بع  وذهب
,  هععذا:  أحععدمها:  احتمععالني عيععاض القاضععي وذكععر,  الغععادر اإلمععام ذم يف وارد احلععديث

 ؛ لألمانععة غععدره أو,  وغععاهم,  وللكفععار,  لرعيتععه عهععوده يف يغععدر أن اإلمععام هنععي:  وهععو
 الشععفقة تععرك أو,  خععاهنم ومععى,  عليهععا واحملافظععة,  هبععا القيععام والتععزم,  لرعيتععه قلععدها الععي

 الرعيعة هني املراد يكون أن:  الثاين واالحتمال,  بعهده غدر فقد ؛ هبم الرفق أو,  عليهم
,  بسعببه فتنعة حصعول خيعاف ملا يتعرضوا وال,  العصا عليه يشقوا فال,  ابإلمام الغدر عن

 . ( 4) ( أعلم وهللا,  األول والصحيح

                                 
 ( . ٣2٨ - ٣27/  6)  حجر البن الباري فتح(  ١) 

 . ( 57٩/  ١٠)  حجر البن الباري فتح(  2) 

 . ( 57٩/  ١٠)  حجر البن الباري فتح(  ٣) 

 ( . 4١/  6)  املعلم إكمال:  وانظر( ,  27١/  ١2)  مسلم صحيح على النووي شرح(  4) 
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 علعى اخلعرب محل من املانع ما أدري وال:  قلت) :  ذكره أن بعد حجر ابن احلافظ ويقول
 . ( ١) ! (؟ ذلك من مأع

 وهو , احلروب أمر من أعم هو ما:  الغدر هبذا يراد وقد : ) العيد دقيق ابن ويقول
 . ( 2) ( احلرب معىن يف وضعه املصنفني من مجاعة بني املشهور كان وإن , اللفظ ظاهر
: )  حجعر ابن احلافظ يقول,  ؟ ابلغادر خاص هو أم,  لواء الذنوب من ذنب لكل وهل
 إظهارهعا هللا يريعد العي العذنوب من ذنب كل لصاحب أن:  وفيه: ...  مجرة أيب ابن قال

:  الرمحن]  ژٱ ٻ ٻ ژ :  تعاىل قوله ويؤيده,  صاحبها هبا يعرف عالمة
4( ٣) ([  ١ . 
 يقععععول,  ؟ القيامععععة يعععوم ؛ وإهانععععة,  خععععزي وألويعععة,  وتشععععريف,  محععععد ألويعععة هنععععاك وهعععل

 اآلخععرة يف أن علععى دليععل" :  القيامععة يععوم لععواء غععادر للكعع ويرفععع: "  قولععه: )  القععرطيب
,  محعععد ألويعععة ومنهعععا,  أهلهعععا هبعععا يععععرف,  وفضعععيحة,  خعععزي ألويعععة فمنهعععا,  ألويعععة للنعععاس
 الكعرم لواء: "  ويرو ,  ( 4) " بيدي احلمد لواء: "   قال,  وتكرمي,  وتشريف,  وثناء
 ... " 
 امععرؤ: "   هللا رسععول قععال:  قععال,   هريععرة أيب عععن,  سععلمة أيب عععن الزهععري ورو 
 . ( 5) " النار إىل الشعراء لواء حامل القيس

                                 
 . ( ٣2٨/  6)  حجر البن الباري فتح(  ١) 

 ( . ٣٠٩/  2)  األحكام عمدة شرح األحكام إحكام(  2) 

 . ( 57٩/  ١٠)  حجر البن الباري فتح(  ٣) 

 : رقم( ,  7١١ - 7١٠)  ص,  إسرائيل بين سورة ومن ابب, القرآن تفسا كتاب,  الرتمذي(  4) 
 " . فخر وال,  احلمد لواء وبيدي: "  بلفظ ؛"  صحيح,  حسن: "  وقال( ,  ٣١4٨) 

" ,  جدا ضعيف إسناده: "  حمققوه وقال( ,  7١27: )  رقم( ,  27/  ١2, )  املسند يف أمحد رواه(  5) 
( : "  ١١٩/  ٨: )  اجملمع يف ا يثمي وقال( ,  ٣١5٩: )  رقم,  اخلطاب بفردوس املأثور يف الديلمي وهوحن
 الصحيح رجال رجاله وبقية,  أعرفه مل ؛ بشا بن هشيم شيخ,  اجلهيم أبو إسناده ويف,  والبزار,  أمحد رواه

   . " 
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,  كعان خعاا,  بعه يععرف لعواء فلعه ؛ بعه معروفا,  ما أمر يف ورأسا إمام كان من هذا فعلى
 وهللا,   عععم إكرامعععا هبعععا يعرفعععون ألويعععة واألوليعععاء للصعععاحلني يكعععون أن جيعععوز وقعععد,  شعععرا أو

 .  ( ١) ( أعلم
 . صريح دليل إىل فيها حيتا  مما - أعلم وهللا - الغيبية األمور هذه لومث

,  القيامعة يعوم موقعف يف بعه التشعها ععن جمعاز للغعادر اللواء نصب أن إىل بعضهم وذهب
 . ( 2) ( املوقف يف حاله شهرة عن جماز اللواء:  وقيل: )  املناوي يقول
 وقيل...  حقيقة لواء القيامة يوم له صبين:  أي" :  لواء غادر لكل إن أال" : )  ويقول

 . ( ٣) ( األعظم املوقف ذلك يف املأل بني وإذاعته حاله شهرة:  واملراد,  جماز اللواء: 
,  لواء:  قال ألنه,  جمازي ال,  حقيقي لواء اللواء هذا أن يف صريح األحاديث وجمموع
 هو مث,  ( 4) املعركة يف به تىويو ,  اجلي  لواء ألنه,  والشهرة,  للرؤية موضوع واللواء
 فهذا,  فالن غدرة هذه:  يقال مث,  به يعرف مث,  املوقف أهل يراه مث,  وينصب,  يرفع
 .  احلقيقة إرادة ويؤكد,  اجملاز يدفع مما

 

 :  واملعتمرون,  احلجا :  الثامن الصنف
:   بعاسع بعن هللا عبعد حلعديث,  يلبعون وهعم القيامعة يعوم واملعتمعرون احلجعا  يبعث
 قععال,  - فأوقصععته:  قععال أو - فوقصععته , راحلتععه عععن وقععع إذ بعرفععة واقععف رجععل بينمععا

                                 
 ( .  6٩5/  2)  التذكرة(  ١) 

 . ( 2٣6/  ١)  الصغا عاجلام بشرح التيسا(  2) 

 ( . 22٨/  2)  القدير في (  ٣) 

 يف هبا يشهر عالمة:  أي" :  القيامة يوم لواء غادر لكل( : ) "  ٨٣4)  ص النهاية يف األثا ابن يقول(  4) 
/  ١2)  مسلم صحيح على النووي شرح:  وانظر,  ه.ا( الرئيس مكان شهرة اللواء موضوع ألن ؛ الناس
27١ . ) 
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 فإنه , رأسه ختمروا وال , حتنطوه وال , ثوبني يف وكفنوه , وسدر مباء اغسلوه: "   النيب
 . ( 2) " يليب: "  رواية ويف,  ( ١) " ملبيا القيامة يوم يبعث
:  معنعاه" :  ويلعيب,  وملبعدا,  ملبيعا القيامعة يعوم يبعث نهفإ: "   قوله: )  النووي يقول
 جيععيء كمععا,  الفضععيلة داللععة وهععي,  حلجععه عالمععة ومعععه,  عليهععا مععات الععي هيأتععه علععى

 . ( ٣) ( دما تشخب وأوداجه القيامة يوم الشهيد
:  قائال:  أي" :  ملبيا القيامة يوم, "  حيشر:  أي" :  يبعث فإنه"  : ) القاري ويقول
 . ( 4) ( حمرما مات أنه الناس ليعلم؛  لبيك اللهم لبيك
 

                                 
,  له واللفظ( ,  ١265: )  رقم( ,  2٠2)  ص,  ثوبني يف الكفن ابب,  اجلنائز كتاب,  البخاري(  ١) 

 ( . 2٨٩١: )  رقم( ,  5٠2)  ص,  مات إذا ابحملرم يفعل ما ابب,  احل  كتاب,  ومسلم

,  له واللفظ( ,  ١265: )  رقم( ,  2٠2)  ص,  ثوبني يف الكفن ابب,  اجلنائز كتاب,  البخاري(  2) 
 ( . 2٨٩4: )  رقم( ,  5٠2)  ص,  مات إذا ابحملرم يفعل ما ابب,  احل  كتاب,  ومسلم

 ( . ١64/  ٣)  حجر البن الباري فتح:  وانظر( ,  ٣67/  ٨)  مسلم صحيح على النووي شرح(  ٣) 

 ( . ١22/  4)  املفاتيح مرقاة(  4) 
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 :  الزكاة مانع:  التاسع الصنف
 : منها أدلة عدة القيامة يوم الزكاة مانع حشر كيفية يف جاءت
 ڈ ڈ   ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ژ:  تعاىل قوله:  أوال

 ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ

 ژ ڻ                ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڳڱ ڳ ڳ
 .  [ ٣5 - ٣4:  بةالتو ] 

[  ٣5:  التوبة]  ژ ک ک ک گ گ گژ :  تعاىل قوله: )  القرطيب يقول
 إلصا :  الكي:  ژ گژ ,  عليها يوقد:  أي,  اإليقاد:  اإلمحاء معىن... 
:  واجلنوب...  اجلبهة مجع:  واجلباه,  اجللد حيرت  حى ابلعضو والنار احلديد من احلار
 . ( ١) ( اجلنب مجع

 قصده بنقي  له معاملة ذلك يف ) إن:  قيل,  وظهره,  وجنبه,  جبينه كي يف ةواحلكم
 قصد ما فكان,  منها مينعه مبا واالنتفاع االرتفا  وهو منها هللا حق منع قصد ألنه, 

 .   ( 2) ( عليه األشياء أضر به االنتفاع
 , وأوجع آمل والظهر اجلنب ويف , وأشنع أشهر الوجه يف الكي: )  القرطيب ويقول
 .  األعضاء سائر بني من ابلذكر خصها فلذلك
 عن كشحا طووا وملا , وجوههم هللا شان واجلاه املال طلبوا ملا:  الصوفية علماء وقال
 واعتمادا هبا ثقة أموا م إىل ظهورهم أسندوا وملا , جنوهبم كويت جالسهم إذا الفقا
 .  ظهورهم كويت عليها

                                 
 ( . ١١4 - ١١٣/  4)  القرطيب تفسا(  ١) 

 ( . ٣١6/  ٣)  الباري فتح(  2) 
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 بني ما زو  الفقا رأ  إذا الغين ألن األعضاء هذه خص إمنا:  الظاهر علماء وقال
 عليه وأكثر السؤال يف زاده وإذا , كشحه طو  سأله وإذا...  وجهه وقب ,  عينيه
 . ( ١) ( املعصية حال على العقوبة هللا فرتب ؛ ظهره واله

 مجع ألنه والظهر واجلبني اجلنب خص:  البيضاوي قال: )  حجر ابن احلافظ ويقول
 أعرض ألنه أو,  واملالبس,  ابملطاعم والتنعم,  اجلاه لتحصيل ؛ حقه يف يصرفه ومل الامل
 األعضاء على الشتما ا ؛ الظاهرة األعضاء أشرف ألهنا أو,  ظهره وواله,  الفقا عن

,  وجنباه,  ومؤخره,  البدن مقدم:  هي الي األربع اجلهات هبا املراد:  وقيل,  الرئيسة
 . ( 2) ( مةالسال هللا نسأل
  وال,  ذهب صاحب من ما: "   هللا رسول قال:  قال  هريرة أيب حديث:  اثنيا
,  ار من صفائح له صفحت القيامة يوم كان إذا إال ؛ حقها منها يؤدي ال,  فضة
,  له أعيدت بردت كلما,  وظهره وجبينه جنبه هبا فيكو ,  جهنم ار يف عليها فأمحي

 إىل إما سبيله فا ,  العباد بني يقضى حى,  سنة ألف سنيمخ مقداره كان يوم يف
 " .  النار إىل وإما,  اجلنة
 ومن,  حقها منها يؤدي ال إبل صاحب وال: "  قال,  ؟ فاإلبل:  هللا رسول اي قيل
,  كانت ما أوفرَ ,  قرقر بقاع  ا بطح القيامة يوم كان إذا إال,  وردها يوم حلبها:  حقها

 أوالها عليه مر كلما,  أبفواهها وتعضه,  أبخفافها تطؤه,  واحدا فصيال منها يفقد ال
 فا ,  العباد بني يقضى حى,  سنة ألف مخسني مقداره كان يوم يف,  أخراها عليه رد

 " .  النار إىل وإما,  اجلنة إىل إما:  سبيله
 يؤدي ال,  نمغ وال,  بقر صاحب وال: "  قال,  ؟ والغنم,  فالبقر:  هللا رسول اي قيل
 فيها ليس,  شيئا منها يفقد ال,  قرقر بقاع  ا بطح القيامة يوم كان إذا إال ؛ حقها منها

 عليه مر كلما,  أبظالفها وتطؤه,  بقروهنا تنطحه,  عضباء وال,  جلحاء وال,  عقصاء

                                 
 ( . ١١4/  4)  القرطيب تفسا(  ١) 

 ( . ٣١7/  ٣)  الباري فتح(  2) 
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,  العباد بني يقضى حى,  سنة ألف مخسني مقداره كان يوم يف,  أخراها عليه رد أوالها
 .(  ١) احلديث"  النار إىل وإما,  اجلنة إىل إما:  سبيله فا 

 ما خا على صاحبها على اإلبل أتيت: "   النيب قال:  قال  هريرة أيب وحديث
 خا على صاحبها على الغنم وأتيت , أبخفافها تطؤه , حقها فيها يعط مل هو إذا , كانت

 ومن: "  وقال ,"  بقروهنا وتنطحه , اأبظالفه تطؤه , حقها فيها يعط مل إذا كانت ما
 . ( 2) " املاء على حتلب أن حقها

 شيئا منها يفقد ال"  وَ " ,  واحدا فصيال منها يفقد ال: "  كلها أتيت كوهنا يف واحلكمة
 غا,  املال يف مشاع حق الزكاة أن:  كله ال املال بع  يف هي إمنا الزكاة أن مع" , 
 احلافظ يقول,  كله ماله يطهر مل يزكي مل فإذا,  املال لكل مطهرة الزكاة وألن,  متميز
 ؛ بعضها يف هو إمنا فيها هللا حق أن مع,  كلها تعاد كوهنا يف واحلكمة: )  حجر ابن
 .  ( ٣) ( مطهر غا زكاته ختر  مل ملا املال وألن,  متميز غا املال مجيع يف احلق ألن

 اإلبل أن:  كانت ما خا على القيامة يوم احبهاص على أتيت والغنم اإلبل أن يف واحلكمة
 يوم لكنها,  أخر  وتنقص,  اترة تسمن,  حاالت الدنيا يف صاحبها عند  ا والغنم
 يقول,  عذابه يف أشد ذلك ليكون ؛ والعظم,  السمن من حالة أكمل على أتيت القيامة
 ومن,  والسمن,  ظمالع من:  أي" :  كانت ما خا على: "  قوله : ) حجر ابن احلافظ
 أنكى ذلك ليكون ؛ أكملها على فتأيت,  خمتلفة حاالت على عنده تكون ألهنا,  الكثرة

 . ( 4) ( ثقلها لشدة ؛ له
 جئ ی یی   ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ  ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ژ:  تعاىل قوله:  اثلثا

 [ . ١٨٠:  عمران آل]  ژ ىب مب خب حب جب يئ مئىئ               حئ

                                 
  . ( 22٩٠: )  رقم( ,  ٣٩7)  ص,  الزكاة مانع إمث ابب,  الزكاة كتاب,  مسلم(  ١) 

 ( . ١4٠2: )  رقم( ,  226)  ص,  الزكاة مانع إمث اب,  الزكاة كتاب,  البخاري رواه(  2) 

 ( . ٣١6/  ٣)  الباري فتح ( ٣) 

 ( . ٣١5/  ٣)  الباري فتح(  4) 
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 ما: "  يقول  هللا رسول مسعت:  قال أنه  هللا عبد بن جابر حديث من وجاء
 , قط كانت ما أكثر القيامة يوم جاءت إال , حقها فيها يفعل ال , إبل صاحب من

 فيها يفعل ال , بقر صاحب وال , وأخفافها , بقوائمها عليه تسنت قرقر بقاع  ا وقعد
 , بقروهنا تنطحه قرقر  بقاع  ا وقعد , كانت ما أكثر القيامة يوم جاءت إال , حقها
 ما أكثر القيامة يوم جاءت إال , حقها فيها يفعل ال , غنم صاحب وال , بقوائمها وتطؤه
 وال,  مجاء فيها ليس , أبظالفها وتطؤه,  بقروهنا تنطحه قرقر بقاع  ا وقعد , كانت
 شجاعا القيامة يوم كنزه جاء إال , حقه فيه يفعل ال كنز صاحب وال , قرهنا منكسر

 عنه فأا , خبأته الذي كنزك خذ:  فيناديه , منه فر أاته فإذا , فاه فاحتا يتبعه , قرعأ
 . ( ١) " الفحل قضم فيقضمها , فيه يف يده سلك منه بد ال أن رأ  فإذا , غين
 يؤد فلم ماال هللا آاته من: "  قال  هللا رسول أن  هريرة أيب حديث من وجاء
 أيخذ مث , القيامة يوم يطوقه,  ( 2) زبيبتان له,  أقرع شجاعا مةالقيا يوم ماله له مثل زكاته

ژ :  اآلية هذه تال مث , كنزك أا,  مالك أا:  يقول مث,  - بشدقيه:  يعين - بلهزمتيه

 .  ( ٣) اآلية آخر إىل[  ١٨٠:  عمران آل]  ژۆئ ۆئ ۈئ ۈئ 

                                 
 ( . 22٩6: )  رقم( ,  4٠٠ - ٣٩٩)  ص,  الزكاة مانع إمث ابب,  الزكاة كتاب,  مسلم(  ١) 

 مث,  املعجمة بضم وهو - ابلشجاع املراد( : "  ٣١7/  ٣)  الباري فتح يف حجر ابن احلافظ يقول(  2) 
:  أي,  رأسه تقرع الذي:  واألقرع,  الفارس ويواثب,  ذنبه على يقوم الذي:  وقيل , الذكر احلية:  - جيم
 أبن القزاز وتعقبه,  فيه السم جلمعه ؛ يتمعط رأسه شعر ألن أقرع مسي:  عبيد أيب كتاب ويف,  مسه لكثرة متعط
 يف وجيمعه السم يقري ألنه أقرع مسي:  األزهري هتذيب ويف,  رأسه جلد يذهب فلعله,  برأسها شعر ال احلية
 ومن,  السم من رأسه ابي  الذي:  احليات من األقرع:  القرطيب وقال...  رأسه فروة تتمعط حى,  رأسه
 .  برأسه شعر ال الذي:  الناس
 يقال,  الشدقني يف اللتان الزبداتن:  ومها,  - وموحدتني,  الزاي بفتح - زبيبة:  تثنية" :  زبيبتان له: "  قوله
:  وقيل,  عينيه فو  السوداوان النكتتان مها:  وقيل,  منهما الزبد خر :  أي,  شدقاه زبد حى متكل: 

 وقيل,  القرنني مثل,  رأسه على حلمتان:  وقيل,  العنز زمني مبنزلة حلقه يف مها:  وقيل,  فاه يكتنفان نقطتان
 . ه.ا" فيه من خيرجان اابن: 

 ( . ١4٠٣: )  رقم( ,  226)  ص,  الزكاة مانع إمث باب,  الزكاة كتاب,  البخاري(  ٣) 
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 يقعول,  أخعر أقعوال إىل عنعه الععدول ينبغعي فعال,  لآليعة  النعيب معن تفسا احلديثني ويف
 هععذا ألن ؛ الزكععاة وجععوب علععى دليععل اآليععة هععذه أن:  الصععحيح املختععار: )  العععريب ابععن

 اقتضععاء حسععب علععى ؛ عنععه واملنهععي,  بععه املععأمور ابلفعععل املقععرتن والوعيععد , ملانعهععا وعيععد
,   النعيب ععن الصعحيح احلعديث يف مفسعر ابلعقاب الوعيد وهذا,  التحرمي أو الوجوب

 أقعرع شعجاعا القيامعة يعوم جعاء إال زكاته يؤد  ال مال من ما: "  قال أنه عنه ئمةاأل رو 
ژ :  اآليعة هعذه تعال مث" ,  كنعزك أا , مالعك أا:  يقعول,  بشعدقيه أيخعذه,  زبيبتان له, 

 إىل [ ١٨٠:  عمععععععععععععععععران آل]  ژ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ  ېئ ېئ ىئ ىئ
 . ( ١) ( غاه إىل عنه يعدل ال,  نص وهذا,  آخرها

 
 :  األموال من لصنفني الزكاة مانع عذاب ذكر األدلة ههذ يف

 :  والغنم,  والبقر,  اإلبل:  من,  األنعام هبيمة من ماله كان من:  األول
,  قروهنا من,  شيئا منها ينقص وال,  شيئا عددها من ينقص ال القيامة يوم أتتيه فهذا

 قاع يف صاحبها  ا فيقعد,  عذابه ليزداد,  عنده كانت ما أوفر على وأتيت,  وأظالفها
 مخسني مقداره كان يوم يف , أخراها عليه رد أوالها عليه مر كلما,  وتطؤه,  تنطحه
 .   النار إىل وإما,  اجلنة إىل إما سبيله ير  حى,  سنة ألف
 :  والفضة,  الذهب ماله كان من:  الثاين
 :  أوجه ثالثة على عذابه جاء فهذا

                                 
 ( . ١٩٩/  4)  القرطيب تفسا:  وانظر( ,  ٣24/  ١)  العريب البن القرآن أحكام(  ١) 
,   النيب خرب من عندهم مبا خبلوا أهنم:  ومعناها,  الكتاب أهل:  هبا املراد أن وهو,  آخر قول اآلية ويف

( : "  ٣25/  ١)  القرآن أحكام يف العريب ابن يقول,  وجماهد,   باسع ابن عن مروي وهو,  وصفته
 فاستحق الشريعة صاحب به أخرب مما واجبا منع إذا ألنه ؛ األوىل بطريق اآلية يف يدخل الثاين القول أن أما

:  ظروان,  ه.ا" وتضعيفه,  العقاب بوجوب أوىل وشارحها , ومبلغها الشريعة ملوجب وقطعه فمنعه,  العقاب
 ( .  ١٩٩/  4)  القرطيب تفسا
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 ار يف عليها حيمى مث,  ار من صفائح,  وفضته,  ذهبه الزكاة ملانع يصفح أنه:  األول
,  له أعيدت الصفائح هذه بردت كلما , وظهره,  وجبينه,  جنبه هبا يكو  مث,  جهنم

 إىل إما سبيله فا ,  العباد بني يقضى حى,  سنة ألف مخسني مقداره كان يوم يف
 .  النار إىل وإما,  اجلنة
ژ :   هللا قول يف كورةاملذ  هي العقوبة وهذه

ڍڍڌڌڎ ڎ   ڈ ڈ ژ ژ ڑ 

ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳڱ 

 [ . ٣5 - ٣4:  التوبة]  ژڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ
 الثعبان   فيتبع , أقرع شجاع صورة يف القيامة يوم وفضته ذهبه من كنزه أيتيه أن:  الثاين
 فيناديه,  وهرب , منه فَعرَّ  كاةالز  مانِعَ  الثعبان   أتى فإذا , فاه له فاتح وهو,  الزكاة ماِنعَ 

 منه بد ال أن الزكاة مانع رأ  فإذا , غين عنه فأا , خبأته الذي كنزك خذ:  الثعبان
 . الفحل قضم الزكاة ماِنعِ  َيدَ  الثعبان   فيقضم , الثعبان يفعِ  يف يده سلك
,  زبيبتان له , أقرع شجاع صورة يف القيامة يوم وفضته ذهبه من كنزه أيتيه أن:  الثالث

 بشدقيه أيخذ مث , ( ١) ( طوقا الثعبان ذلك له يصا:  أي)   الزكاة ماِنعَ  الثعبان   يطو  مث
 التعذيب يف والزايدة,  احلسرة:  القول هذا وفائدة, )  كنزك أا,  مالك أا:  يقول مث, 
 .  ( 2) ( التهكم من نوع وفيه,  الندم ينفعه ال حيث, 

                                 
 ( . ٣١7/  ٣)  حجر  البن الباري فتح(  ١) 

 ( . ٣١٨/  ٣)  حجر البن الباري فتح(  2) 
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ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ژ :  تعاىل قوله يف املذكورة هي لعقوبةا هذه أن  النيب وأخرب

ېئ  ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی   یی ی جئ حئ مئىئ يئ جب حب خب مب ىبيب 

 . ( ١) [ ١٨٠:  عمران آل]  ژ
 مالعه لعه يصعفح أن:  األوىل:  عقعوبتني إىل تععود - أعلعم وهللا - العثالث العقعوابت وهذه

 منعه يفعر,  أقعرع عبعانث صعورة يف مالعه لعه ميثعل أن:  والثعاين,  بعه فيعذب,  ار من صفائح
 .  فيعذبه,  فيطوقه,  الثعبان يدركه مث,  األمر بداية
 فبعضهم,  األشخاص ابختالف ختتلف أم,  الزكاة مانع على جتتمع العقوبتان هااتن وهل
 . ؟ ثعبان هيئة على ماله يصا وبعضهم,  مباله يكو 
 يقععول,  الزكععاة مععانع علععى العقععوبتني اجتمععاع مععن مععانع ال أنععه إىل العلععم أهععل بععع  ذهععب
,  التصعيا مععىن مثعل ضعمن أو,  صعور:  أي" :  لعه مثعل: "  قولعه : ) حجعر ابعن احلافظ

 صعاحب معن معا: "  أسعلم بعن زيعد روايعة يف ووقعع...  شعجاع صعورة على ماله صا:  أي
 صععفائح لععه صععفحت القيامععة يععوم كععان إذا إال,  حقهععا منهععا يععؤدي ال,  فضععة وال,  ذهععب
 " .  وظهره,  وجبينه,  جنبه هبا فيكو ,  جهنم ار يف عليها يفأمح,  ار من
 العي اآليعة توافعق دينعار بعن فروايعة,  مععا األمعرين اجتمعاع الحتمعال العروايتني بني تنايف وال

 توافعق أسعلم بعن زيعد وروايعة,  [ ١٨٠:  عمعران آل]  ژيئژ :  وهعي,  ذكرها
 .(  2)  ( آليةا [ ٣5:  التوبة]  ژک ک ک گ گ گ ژ :  تعاىل قوله

 يقععول,  آخععر مععوطن يف واألخععر ,  مععوطن يف العقععوبتني إحععد  تكععون أن بعضععهم وجععوز
 مث,  األحاديعععث بعععع  ذكعععر مث( ,  بعععذلك الكعععي كيفيعععة يف اآلاثر واختلفعععت: )  القعععرطيب

 يكعون ومعوطن , ثعباا فيه املال ميثل موطن:  مواطن يف يكون هذا ولعل:  قلت: )  قال

                                 
 قال من لقول تقوية:  احلديثني هذين يف: "  ( ٣١7/  ٣)  الباري فتح حجر ابن احلافظ يقول:  فائدة(  ١) 
 . " اإلمث سيطوقون معناه إن:  قال ملن خالفا,  احلقيقة اآلية يف ابلتطويق املراد: 

 ( . ٣١7/  ٣)  حجر البن الباري فتح(  2) 
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,  جسععم فالشعجاع , واحععدة واجلسعمية الصععفات فتتغعا,  رضععفا ونيكع ومععوطن,  صعفائح
" ,  أملعح كب  كأنه ابملوت يؤتى: "  قوله خبالف , حقيقة التمثيل وهذا,  جسم واملال
 .   ( ١) ( يشاء ما يفعل أن  وهلل , أخر  طريقة تلك فإن
 .  ؟ النار يف يعذب أم,  املوقف يف فقط عقوبته تكون الزكاة منع من وهل
 ؛ وماله , أشباهه مع حيشر الزكاة منع ملا الظامل هذا: )  تيمية ابن اإلسالم شيخ يقول
 األكرب الشرك أهل من هذا يكن مل وإن , به فيعذب ؛ هللا دون من له عبدا صار الذي
 وإما , اجلنة إىل إما سبيله ير  مث: "  احلديث آخر يف قال و ذا ؛ النار يف خيلدون الذين
 . ( 2) ( اجلنة يدخل مث , تعدون مما سنة ألف مخسني تعذيبه بعد فهذا" ,  النار إىل

 فهذه مؤمنا كان وإن , عقوابته بع  فهذه كافرا املكتنز كان إن : ) العريب ابن ويقول
 . ( ٣) ( عنه يعفى أن وجيوز , له يغفر مل إن عقوبته

  

                                 
 ( . ١١2/  4)  القرطيب تفسا(  ١) 

 ( . 66/  7)  تيمية ابن اإلسالم شيخ فتاو  جمموع(  2) 

 ( . 42١/  2)  القرآن ألحكام اجلامع(  ٣) 
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 : األرض من شربا يظلم من:  العاشر الصنف
 :  منها,  القيامة يوم األرض من شربا يظلم من عقوبة بيان يف ثأحادي عدة جاءت
 األرض معن ( ١) شعرب قيعد ظلعم من: "  قال  هللا رسول أن  عائشة حديث:  أوال
 . ( 2) " أرضني سبع من طوقه ,

 اقتطع من: "  قال  هللا رسول أن  نفيل بن عمرو بن زيد بن سعيد حديث:  اثنيا
: "  رواية ويف,  ( ٣) " أرضني سبع من القيامة يوم إايه هللا طوقه , ظلما األرض من شربا
 . ( 5) " أرضني سبع إىل طوقه: "  رواية ويف,  ( 4) " القيامة يوم أرضني سبع يف طوقه

                                 
 سبع إىل طوقه ظلما األرض من شربا أخذ من: "   قوله( : )  5٣4/  4)  املفهم يف القرطيب يقول(  ١) 

 كان وجه أي على الكبائر أكرب من حقه بغا األرض من شيء أخذ أن:  يفيد , شديد وعيد هذا ؛"  أرضني
"  شرب قيد كان وإن: "   قوله تسمع أال,  كثاا أو , كان قليال , خديعة أو , سرقة أو , غضب من
 . ه.ا(

 هو" :  األرض من شرب قيد ظلم من: "   قوله ( : ) 5١/  ١١)  مسلم لصحيح شرحه يف النووي ويقول
 مبعىن ؛ وقاس وقيس,  وقاد قيد:  يقال,  األرض من شرب قدر:  أي,  الياء وإسكان,  القاف بكسر
 . ه.ا( واحد
 وسكون,  القاف بكسر وهو"  شرب قيد( : ) "  ١25/  5)  الباري فتح يف حجر ابن احلافظ ويقول

 . ه.ا( الوعيد يف والكثا القليل استواء إىل إشارة الشرب ذكر وكأنه,  قدره:  أي:  - لتحتانيةا

( ,  245٣: )  رقم( ,  ٣٩5)  ص,  األرض من شيئا ظلم من إمث ابب,  املظامل كتاب,  البخاري(  2) 
( ,  4١٣7: )  رقم( ,  7٠4)  ص,  وغاها األرض وغصب الظلم حترمي ابب,  املساقاة كتاب,  ومسلم
 . له واللفظ

( ,  2452: )  رقم( ,  ٣٩5)  ص,  األرض من شيئا ظلم من إمث ابب,  املظامل كتاب,  البخاري(  ٣) 
( ,  4١٣2: )  رقم( ,  7٠٣)  ص,  وغاها األرض وغصب الظلم حترمي ابب,  املساقاة كتاب,  ومسلم
 . له واللفظ

:  رقم( ,  7٠4)  ص,  وغاها األرض وغصب الظلم حترمي ابب,  املساقاة كتاب,  مسلم(  4) 
 . له واللفظ( ,  4١٣٣) 

:  رقم( ,  7٠4)  ص,  وغاها األرض وغصب الظلم حترمي ابب,  املساقاة كتاب,  مسلم(  5) 
 . له واللفظ( ,  4١٣4) 
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 األرض معن شعربا أحعد أيخذ ال: "   هللا رسول قال:  قال  هريرة أيب حديث:  اثلثا
 . ( ١) " القيامة يوم رضنيأ سبع إىل هللا طوقه إال , حقه بغا
 شيئا األرض من أخذ من: "   النيب قال:  قال  عمر بن هللا عبد حديث:  رابعا
 . ( 2) " أرضني سبع إىل القيامة يوم به خسف حقه بغا

 من شربا ظلم رجل أميا: "  يقول  هللا رسول مسعت قال مرة بن يعلى حديث:  خامسا
 القيامة يوم إىل يطوقه مث , أرضني سبع آخر يبل  حى حيفره أن  هللا كلفه األرض
 حيمل أن كلف , حق بغا أرضا أخذ من: "  رواية ويف,  ( ٣) " الناس بني يقضى حى
 " . حيضره: "  الطرباين رواية ويف,  ( 4) " احملشر إىل تراهبا

 هللا عند الغلول أعظم: "  قال  النيب عن  األشجعي مالك أيب حديث:  سادسا
 من أحدمها فيقتطع , الدار يف أو األرض يف جارين الرجلني جتدون , األرض من ذراع
 . ( 5) " القيامة يوم إىل أرضني سبع من طوقه اقتطعه فإذا , ذراعا صاحبه حظ

 :  ( 6) ثالثة مسالك األحاديث هذه مثل يف وللعلماء
                                 

 : رقم( ,  7٠4)  ص,  وغاها األرض وغصب الظلم حترمي ابب,  املساقاة كتاب,  مسلم(  ١) 
 . له واللفظ( ,  4١٣6) 

:  رقم( ,  ٣٩6 - ٣٩5)  ص,  األرض من شيئا ظلم من إمث ابب,  املظامل كتاب,  البخاري(  2) 
 (2454 . ) 

 وابن" ,  ضعيف إسناده: "  حمققوه وقال( ,  ١757١: )  رقم( ,  ١١١/  2٩)  املسند يف أمحد(  ٣) 
 27٠/  22)  الكبا يف والطرباين" ,  صحيح: "  ققهحم وقال( ,  5١64: )  رقم( ,  56٨/  ١١)  حبان
 ورجال , أبسانيد بنحوه والصغا الكبا يف والطرباين أمحد رواه( : "  ١75/  4)  اجملمع يف ا يثمي وقال( , 

 سنده( : "  24٠: )  رقم,  الصحيحة األحاديث سلسلة يف األلباين وقال,  ه.ا" الصحيح رجال بعضها
 . " جيد

 " . حسن إسناده: "  حمققوه وقال( , ١75: )  رقم( ,  ٩٩/  2٩)  املسند يف محدأ(  4) 

 واللفظ" ,  حسن إسناده: "  حمققوه وقال( ,  ١77٩٩: )  رقم( ,  ٣٣4/  2٩)  املسند يف أمحد(  5) 
 ( . 2٩٩/  ٣)  الكبا يف والطرباين,  له

 وشرح( ,  5٣5 - 5٣4/  4)  للقرطيب فهموامل( ,  256/  ١)  للخطايب احلديث غريب:  انظر(  6) 
 ( . ١26 - ١25/  5)  حجر البن الباري وفتح( ,  5٠/  ١١)  مسلم صحيح على النووي
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 :  أقوال  م هؤالءو ,  حقيقته على ليس األرض تطويق أن إىل ذهب من:  األول املسلك
 ويكون,  احملشر إىل القيامة يف األرض من ظلم ما نقل يكلف أنه:  املراد أن:  األول

 طو  من ال,  التكليف طو  من فيكون ),  حقيقة طو  أنه ال,  عنقه يف كالطو 
 . ( ١) ( التقليد
 تلك يف أرض كل فتكون,  أرضني سبع إىل ابخلسف يعاقب أنه:  املراد أن:  الثاين
 القيامة يوم به خسف: "    عمر ابن حديث يؤيده وهذا,  عنقه يف كالطو  احلالة
 " . أرضني سبع إىل

 وال,  له طوقا األرض من ظلمه ما جيعل أن فيكلف,  بذلك تعذيبه املراد أن:  الثالث
 يعقد أن كلف منامه يف كذب من حق يف جاء كما,  بذلك فيعذب,  ذلك يستطيع
 .  شعاة
 عنقه يف له الزم املذكور الظلم أن:  به واملراد,  اإلمث تطويق:  لتطويقاب املراد أن:  عالراب
ں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ ہ ہ ژ :  تعاىل قوله ومنه,  اإلمث لزوم

 . [ ١٣:  اإلسراء]  ژ ہ ہ ھ ھ
,  حقيقة عنقه يف ابألرض يطو  وأنه,  ظاهره على احلديث محل من:  الثاين املسلك

,  له طوقا عنقه يف كله جيعل مث,  احملشر أرض إىل ظلمه ما مجيع ينقل أن:  املراد أنو 
 .  ذلك يسع حى عنقه قدر ويعظم
 مبا توجه وقد ,"  أرضني سبع إىل به خسف: "  رواية إال عليه يشكل ال القول وهذا
 عنقه يف منها املغصوبة البقعة فتصا,  األرض به هللا خيسف:  أي : ) األثا ابن قاله
 . ( 2) ( طو كال

                                 
 ( . 256/  ١)  للخطايب احلديث غريب:  وانظر( ,  56٠)  ص النهاية(  ١) 

 ( . 256/  ١)  للخطايب احلديث غريب:  وانظر( ,  56٠)  ص النهاية(  2) 
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 سبع من يطوقه أنه صح قد"  أرضني سبع إىل به خسف: "  قوله: )  السندي ويقول
 الرجل ويكون , فوقه عاملا األرض تكون طو  إذا ألنه خسفا مسي أنه فيحتمل , أرضني
 .( ١) ( أعلم - تعاىل - وهللا , حتته

 عقععوابت إهنععا:  وقععال,  ظاهرهععا علععى كلهععا األحاديععث هععذه محععل مععن:  الثالععث املسععلك
 . األشخاص ابختالف ختتلف,  خمتلفة
 أن وحيتمل: )  األحاديث هذه مثل يف األوجه بع  عدد أن بعد حجر ابن احلافظ يقول
 فيعععذب,  اجلنايععة هععذه أصععحاب تنقسععم أو,  اجلنايععة هععذه لصععاحب الصععفات هععذه تتنععوع
 شعيبة أيب بعن و ر  وقعد,  وضععفها,  املفسعدة قعوة حبسعب ؛ هبعذا وبعضعهم,  هبذا بعضهم
 ذراع القيامعة يعوم هللا عنعد الغلعول أعظم: "  األشعري مالك أيب حديث من حسن إبسناد
 . ( ٣) ( ( 2) " أرضني سبع من فيطوقه ؛ رجل يسرقه أرض

 ملن كلها جتمع إهنا:  وقال,  ظاهرها على األحاديث هذه كل محل من:  الرابع املسلك
 :   األرض من شيئا ظلم
 تضاد ال إنه: )  فقال,  األحاديث هذه من طرفا ذكر أن بعد البغوي لقو  ظاهر وهو
 يف ما على األرض من شربا ظلم ملن  هللا عقوابت هذه ولكن , ذلك من شيء يف

 . ( 4) ( اآلاثر هذه
 , محله يطيق أن كلف:  معناه:  فقيل" ,  طوقه: "  معىن يف اختلف: )  القرطيب ويقول
 [ .  ١6١:  عمران آل]  ژ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱںڳ ڳ ژ :  تعاىل قال كما
 " . أرضني سبع إىل القيامة يوم حيمله جاء: "  مسلم غا يف جاء وقد
 " .  احملشر إىل تراهبا حيمل أن كلف: "  أخر  ويف

                                 
 ( . ١5١/  2)  املسند على السندي اشيةح(  ١) 

 يسرقها أرض ذراع القيامة يوم هللا إىل الغلول أعظم: "  ونصه( ,  44٩/  4)  شيبة أيب البن املصنف(  2) 
 " . أرضني سبع من فيطوقه,  صاحبه من أحدمها فيسر ,  األرض بينهما يكون,  واجلاران,  الرجالن , الرجل

 ( . ١26 - ١25/  5)  جرح البن الباري فتح(  ٣) 

 ( . 4٩٩/  ١5)  اآلاثر مشكل شرح(  4) 
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يئ جب حب خب مب ژ :  تعاىل قال كما ؛ كالطو  عنقه يف جعلت:  وقيل

 [ .  ١٨٠:  عمران آل]  ژىبيب 
 " .  أرضني سبع من طوقه : "  عائشة حديث ظاهر وهو
"  أرضني سبع إىل هللا طوقه: "  قوله ظاهر وهو,  منها الطو  مثل يف به خسف:  وقيل
 . 
 " .  أرضني سبع إىل القيامة يوم به خسف: "  نصا البخاري ويف
 .  عليه كله ذلك جيمع:  وقيل
 يبل  حى محله هللا كلفه: "  وقال , احلديث هذا يف الطربي رواه ما ذلك على دل وقد
 - تعاىل - وهللا" ,  الناس بني يقضى حى القيامة يوم يطوقه مث , أرضني سبع
 . ( ١) ( أعلم
 

                                 
 ( . 5٣5 - 5٣4/  4)  املفهم(  ١) 
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 : القيامة يوم العر  بظل يستظل من:  عشر احلادي الصنف

,  القيامعة يعوم يظلهعم هللا أن اإلميعان أهعل معن أصعناف ععدة عن اإلخبار النصوص يف جاء
 :    أييت ما هؤالء ومن
 : ظله إال ظل ال يوم,  ظله حتت يظلهم الذين السبعة:  أوال

 يف هللا يظلهععم سععبعة: "  قععال  النععيب أن  هريععرة أيب حععديث يف ذكععرهم جععاء وهععؤالء
 معلعق قلبعه ورجعل , هللا بعبعادة نشعأ وشاب , العادل اإلمام:  ( ١) ظله إال ظل ال يوم ظله
 ذات امعرأة دعتعه ورجل , ( 2) عليه وتفرقا ليهع اجتمعا هللا يف حتااب ورجالن , املساجد يف

 تعلععم ال حععى فأخفاهععا بصععدقة تصععد  ورجععل , هللا أخععاف إين:  فقععال , ومجععال منصععب

                                 
 أعما م اختلفت السبعة هذه: "  ( 5٩ - ٨5/  4)  رجب البن الباري فتح رجب ابن احلافظ يقول(  ١) 
 رايضة إىل أوال حيتا  وذلك , ئهاألهوا وخمالفتهم , ألنفسهم جماهدهتم:  وهو , واحد معىن ومجعها , الصورة يف

 مشقة ذلك جتشم ويف , الطمع أو,  الغضب أو,  الشهوة داعي إليه يدعو مما االمتناع على وصرب,  شديدة
 عند الغضب أو الشهوة ار حر من حيرت  يكاد القلب فإن , عظيم أتمل به  ا وحيصل , النفس على شديدة
 يف احلر اشتد إذا أنه ذلك على الصرب ثواب كان جرم فال , لكذ من الغرض ببلوغ يطفء مل إذا هيجاهنا
 فلم ,  هللا ظل يف السبعة هؤالء وكان , يومئذ الشمس حر ويقيهم يظلهم ظل للناس يكن ومل , املوقف
 . ه.ا" الدنيا يف الغضب أو الشهوة ار حر على لصربهم جزاء أملا املوقف حلر جيدوا

 هللا رسول قال:  قال  هريرة أيب حديث يف كما,  فيه للمتحابني هللا لإظال يف أحاديث عدة جاءت(  2) 
  " :ظلي إال ظل ال يوم , ظلي يف أظلهم اليوم , ؟ جباليل املتحابون أين:  القيامة يوم يقول هللا إن  . " 
 ( . 654٨: )  رقم( ,  ١١25)  ص,  تعاىل هللا يف احلب فضل ابب,  والصلة الرب كتاب,  مسلم رواه

 إال ظل ال يوم العر  ظل يف هللا يف املتحابون: "  يقول  هللا رسول مسعت:  قال  جبل بن معاذ وحديث
 . " والشهداء النبيون مبكاهنم يغبطهم ظله
,  صحيح إسناده: "  حمققوه وقال( ,  227٨2: )  رقم( ,  445 - 444/  ٣7)  املسند يف أمحد رواه
 " . جيد إسناده: "  حمققه وقال( ,  577: )  رقم( ,  ٣٣٨/  2)  صحيحه يف حبان وابن" ,  ثقات رجاله
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 سعبعة: "  روايعة ويف,  ( ١) " عينعاه ففاضعت , خاليعا هللا ذكعر ورجعل , ميينعه تنفعق معا مشاله
 . ( 2) " عرشه ظل يف هللا يظلهم

 جععاء كمععا,  العععر  ظععل:  هععو هنععا ابلظععل املععراد أن:  العلععم أهععل أقععوال مععن والصععحيح
 إمنعا القيامعة يوم اإلظالل أن األحاديث عليه دلت وكما,  األخر  الرواايت يف به مصرحا
 .     العر  ظل يف يكون
 جاء كما , عرشه ظل يف:  أي" :  ظله يف هللا يظلهم سبعة: "  قوله : ) القرطيب يقول
 الشمس وقربت , صعيدها يف الناس قام إذا القيامة يوم به واملراد , اآلخر احلديث يف
 ظل فأما,  العر  ظل إال هناك فليس , املوقف أبهل النار وأديرت , الرؤوس من

 . أعلم وهللا , العر  ظل فمن الصدقة
 العرب تقول كما , املكاره من والوقاية,  والكرامة,  الكنف:  هنا ابلظل يراد أن وحيتمل

 . دينار ابن حنا هذا وإىل , وكنفه,  وكرامته,  صيانته يف:  أي ؛ النف ظل يف أا: 
 . ( ٣) ( فيه فعدل , املسلمني أمور من شيئا ويل من كل هو:  العادل واإلمام
 املعراد الظعل أن بعذلك فعأخرب" :  عرشعه ظعل يف هللا يظلهعم: "  قوله: )  الطحاوي ويقول

 .  ) (4 ) هللا عر  ظل:  هو احلديث هذا يف

                                 
 ص,  املساجد وفضل,  الصالة ينتظر املسجد يف جلس من ابب,  األذان كتاب,  البخاري رواه(  ١) 
:  رقم( ,  4١5)  ص,  الصدقة إخفاء فضل ابب,  الزكاة كتاب,  ومسلم( ,  66٠: )  رقم( ,  ١٠7) 
 . له واللفظ( ,  ١٠٣١)  (  2٣٨٠) 

 من فيه ما ويستخر  , النظر فيه ينعم أبن جدير احلديث هذا( : "  77/  ٣)  املفهم يف القرطيب يقول
 " .  امللهم املوفق وهللا , والعرب اللطائف

 ( . 6٣/  ٩)  األوسط يف والطرباين( ,  227/  2)  ص والصفات األمساء يف البيهقي(  2) 

 ( . 75 / ٣)  املفهم(  ٣) 

 ( . 72/  ١5)  اآلاثر مشكل شرح(  4) 
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 , هريرة أيب حديث من ؛ وصححه,  والرتمذي,  أمحد اإلمام خر  : ) رجب ابن ويقول
"  القيامة يوم العر  ظل يف كان عنه حما أو , غرميه عن نفس من: "  قال  النيب عن
 .  ( ١) ( عرشه ظل:  هللا بظل املراد أن على يدل وهذا, 

 إضافة:  ظله ىف هللا يظلهم الذين السبعة حديث ىف قوله: )  عياض القاضي ويقول
 , وسلطانه,  وملكه,  خلقه ومن,  هلل فهو ظل وكل , ملك إضافة هللا إىل هنا الظل
 الناس قام إذا , القيامة يوم بذلك واملراد , اآلخر احلديث ىف ما على العر  ظل وهو
 ظل الو  , العر  وأيخذهم,  احلر عليهم ويشتد,  الشمس منهم ودنت , العاملني لرب
 " .  عرشى ظل ىف: "  الرواايت بع  ىف جاء كما,  العر  ظل إال لشىء هناك
 قال كما , دارها ىف والكون , نعيمها وهو , طوىب ظل أو,  اجلنة ظل:  هنا به يراد وقد
 [ .  57:  النساء]  ژ ڭ ڭ ڭژ :  تعاىل

 ىف املكاره من والكن,  والكنف,  الكرامة:  هنا الظل معىن أن إىل دينار ابن وذهب
 .  الشمس من الظل يرد ومل:  قال , املوقف ذلك
 وهو , ومحايته,  كنفه ىف:  أ  , فالن ظل ىف فالن:  يقال , اللسان ىف معلوم قال وما
 فالشمس وإال , والكرامة,  التقريب مكان ألنه العر  إىل إضافته ويكون , األقوال أوىل

 . ( 2) ( ظله وىف,  العر  حتت العامل وسائر
 هللا إىل الظل إضافة:  عياض قال" :  ظله يف: "  قوله: )  حجر ابن احلافظ ويقول
 ؛ تشريف إضافة:  يقول أن حقه وكان,  قال كذا,  ملكه فهو ظل وكل,  ملك إضافة

 كلها املساجد أن مع,  هللا بيت:  للكعبة قيل كما,  غاه على هذا امتياز ليحصل
 .  ملكه
 قول وهو,  امللك ظل يف فالن:  يقال كما,  ومحايته,  كرامته:  بظله املراد:  وقيل
 .  عياض وقواه,  دينار بن عيسى

                                 
 ( . 64/  4)  رجب البن الباري فتح(  ١) 

 ( . 562/  ٣)  املعلم إكمال(  2) 
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 إبسناد منصور بن سعيد عند سلمان حديث عليه ويدل,  عرشه ظل:  املراد:  وقيل
 .  احلديث فذكر"  عرشه ظل يف هللا يظلهم سبعة: "  حسن
 غا من,  وكرامته هللا كنف يف كوهنم من ذكر ما استلزم العر  ظل:  املراد كان وإذا

 . القرطيب جزم وبه,  أرجح فهو,  عكس
 هللا عبيد عن روايته يف املبارك ابن به صرح كما,  القيامة بيوم ذلك تقييد أيضا ويؤيده

 ظل املراد:  قال من قول يندفع وهبذا,  احلدود كتاب يف املصنف عند وهو,  عمر بن
 ذلك إن مث,  اجلنة يف االستقرار بعد  م حيصل إمنا لهماظ ألن,  اجلنة ظل أو,  طوىب

,  املذكورة اخلصال أصحاب امتياز على يدل والسيا ,  يدخلها من جلميع مشرتك
 . ( ١) ( العر  ظل املراد أن فاجح
 :  عنه يضع أو,  معسرا ينظر الذي:  اثنيا

,  معسرا أنظر من" :  يقول  هللا رسول مسع أنه  عمرو بن كعب اليسر أيب حلديث
 . ( 2) " ظله يف هللا أظله ؛ عنه وضع أو

 ؛ عنععه وضععع أو,  معسععرا أنظععر مععن: "   هللا رسععول قععال:  قععال  هريععرة أيب وحعديث
 . ( ٣) " القيامة يوم عرشه ظل يف هللا أظله

 عنه حما أو,  غرميه عن نفس من: "  يقول  هللا رسول مسعت:  قال قتادة أيب وحديث
 . ( 4) " القيامة يوم العر  ظل يف كان ؛

                                 
 ( . ١6٩/  2)  حجر البن الباري فتح(  ١) 

:  رقم( ,  ١2٩٩)  ص,  اليسر أيب وقصة,  الطويل جابر حديث ابب,  الزهد كتاب,  مسلم رواه(  2) 
 (75١2 ) .  

 شرط على صحيح إسناده: "  حمققوه وقال( ,  ٨7١١: )  رقم( ,  ٣2٩/  ١4)  املسند يف أمحد(  ٣) 
:  رقم, (  ٣١7)  ص,  به والرفق,  املعسر إنظار يف جاء ما ابب,  البيوع كتاب,  والرتمذي" ,  مسلم

 ( . 2١4١)  والبغوي" ,  الوجه هذا من ؛ غريب,  صحيح,  حسن: "  وقال( ,  ١٣٠6) 

 شرط على صحيح إسناده: "  حمققوه وقال( ,  2262٣: )  رقم( ,  ٣٠7/  ٣7)  املسند يف أمحد(  4) 
 األلباين وصححه( ,  ١٩٩/  ٨)  السنة شرح يف والبغوي( ,  ١6٨7/  ٣)  سننه يف والدارمي" ,  الشيخني

 ( . 6576: )  رقم,  الصحيح اجلامع صحيح يف
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 : القيامة يوم صدقته ظل يف يستظل من:  اثلثا
:  يقعول  هللا رسعول مسعت:  يقول  عامر بن عقبة مسع أنه اخلا أيب حديث له يدل
 النععاس بععني حيكععم حععى:  قععال أو,  النععاس بععني يفصععل حععى صععدقته ظععل يف امععرئ كععل" 
" (١ ) . 

 ولعععو,  كعكعععة ولعععو,  بشععيء منعععه يتصعععد  ال يععوم خيطئعععه ال اخلعععا أبععو فكعععان:  يزيعععد قععال
 . بصلة
 . ( 2) ( أعلم وهللا , العر  ظل فمن الصدقة ظل أما : ) القرطيب يقول
 :  الصدو  التاجر:  رابعا

 , القيامة يوم هللا عر  ظل يف السبعة مع الصدو  التاجر: "   سلمان حلديث
 . احلديث ( ٣) ... " عادل إمام:  والسبعة

 

                                 
,  صحيحه يف خزمية وابن,  له واللفظ( ,  ٣٣١٠: )  رقم( ,  ١٠4/  ٨)  هصحيح يف حبان ابن رواه(  ١) 
 ويف( ,  ٣4٨4: )  رقم الصحيحة يف السلسلة يف األلباين وصححه( ,  24٣١: )  رقم( ,  ١٠4٠/  2) 

  ( . ٨72: )  رقم,  والرتهيب الرتغيب صحيح

 ( . 75/  ٣)  املفهم(  2) 

 عن وروي( :  ٣55/  2)  السنة شرح يف البغوي وقال( ,  ٣٣٣/  ١١)  اإلميان شعب يف البيهقي(  ٣) 
 .  ذكره مث,  قال أنه سلمان

 رواه,  القيامة يوم العر  ظل يف السبعة مع األمني الصدو  التاجر أن حندث كنا:  قال قتادة عن شاهد وله
ل يزيد بن بكر أبو  .(  ١٠7)  ص والعمل والصناعة التجارة على احلث يف اخَلالَّ

: "  اإلظالل يف األحاديث بع  ذكر أن بعد(  ١٠٩)  ص املطلقة األمايل يف حجر ابن احلافظ يقول:  فائدة
 فيها ما ألبني أوردها وإمنا,  ضعيفة - اإلظالل:  أعين - الباب هذا يف الواردة األحاديث أكثر أن قدمت قد

 ( . ١6٩ - ١6٨/  2 ) الباري فتح يف هذا يف مجعه ما وانظر,  ه.ا" للفائدة تكميال
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 : املقتول:  عشر الثاين الصنف
,  بقاتلعه األخعر  بيعده متعلقعا,  دما أوداجه تشخب,  بيده رأسه القيامة يوم أييت املقتول
 ععدد لعه يعدل,  الععر  معن  هللا يدنيه حى,  ؟ قتلين فيم هذا سل ,!  رب اي:  يقول
 :  منها,  األحاديث من
 يعوم ابلقاتعل املقتعول جيعيء: "  قعال  النعيب أن  عبعاس بعن هللا عبعد حديث:  أوال

 حععى هعذا قتلعين!  ايرب:  يقععول,  دمعا تشعخب وأوداجعه,  بيععده ورأسعه اصعيته,  القيامعة
 إن: "  روايعععة ويف" ,  ابلقاتعععل متعلقععا املقتعععول جيععيء: "  روايعععة ويف" ,  العععر  معععن يدنيععه
 بيعده صعاحبه آخعذا - بشعماله:  قعال أو - بيمينعه رأسعه متعلقعا القيامعة يوم جييء املقتول
 فعيم هعذا سعل ,!  رب:  فيقعول , العرمحن ععر  قبل يف , دما أوداجه تشخب , األخر 
 .(  ١) " ؟ قتلين
 من القاتل املقتول يقرب:  أي,  أدىن:  من" ,  العر  من يدنيه حى" : )  القاري يقول
 - هللا إرضعاء يف املبالغعة وععن , أثره طلعب يف املقتول استقصاء عن كناية وكأنه , العر 
 . ( 2) ( بعدله إايه - تعاىل

                                 
( ,  ٣٠2٩: )  رقم( ,  6٨١)  ص,  النساء سورة ومن ابب,  القرآن تفسا كتاب,  الرتمذي رواه(  ١) 

 : رقم( ,  55٨)  ص,  الدم تعظيم ابب,  الدم حترمي كتاب,  والنسائي" ,  غريب,  حسن: "  وقال
 على صحيح إسناده: "  حمققوه وقال ( , ١٩4١: )  رقم( ,  4١٣/  ٣)  املسند يف وأمحد ( , 4٠٠4) 

" ,  صحيح حديث: "  حمققوه وقال( ,  26٨٣: )  رقم( ,  42١ - 42٠/  4) ,  " مسلم شرط
 هل ابب,  الدايت كتاب,  ماجه وابن,  ( , ١٩٩/  ٣)  املسند على تعليقه يف شاكر أمحد إسناده وصححه

 املختارة األحاديث يف املقدسي والضياء ( , 262١: )  رقم( ,  ٣77 - ٣76)  ص,  ؟ توبة مؤمن لقاتل
  ( . 4٠/  ٣)  الرتمذي صحيح يف األلباين وصححه( ,  ١5/  ١٣) 

 ( . 26/  7)  املفاتيح مرقاة(  2) 
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 املقتول جييء: "  قال  هللا رسول أن , فالن حدثين:  قال  جندب حديث:  اثنيا
 ,"  فالن ملك على قتلته:  فيقول , قتلين فيم هذا سل:  فيقول,  القيامة يوم بقاتله
 . ( ١")  فاتقها: "  جندب قال
 ابلنسععبة فاجلهالععة , معروفععا صععحابيا:  يعععين" :  فععالن حععدثين:  قععال" : )  املنععاوي يقععول
 جيعععيء: "  قعععال  هللا رسعععول أن,  وثقعععات,  ععععدول كلهعععم الصعععحابة إذ تضعععر ال إلينعععا

 جيعيء:  أي,  للمصعاحبة أو , حيضره أو,  به أييت:  أي,  للتعدية الباء" :  بقاتله املقتول
" :  فعيم هعذا, "  ريب:  أي" :  سعل" ,  املقتعول:  أي"  :  فيقول,  القيامة يوم, "   معه
 أبي:  أي,  ابلتخفيععف وجععواب ألفهععا حععذفت,  االسععتفهامية مععا علععى دخلععت تعليليععة يف

"  فالن ملك على قتلته:  فيقول, "  قتلين حني:  أي" :  قتلين, "  غرض وألي,  سبب
 قتلعين فعيم: "  قولعه هذا طابق كيف:  قلت فإن:  الطييب قال,  وضمها,  امليم بكسر: 

 عهععد علعى:  معنعاه"  فعالن ملععك علعى: "  قولعه:  قلعت ؟ قتلععه سعبب ععن سعأله ألنعه" , 
 يف املععيم بضععم الروايععة كانععت إذا هععذا,  نصععرته يف:  أي , وزمانععه,  السععالطني مععن ملععك
 معثال زيعد ملك يف وبينه بيين مشاجرة على قتلته:  املعىن كان ابلكسر روي وإذا , امللك

:  وهعي , املشاجرة أو,  النصرة احرتز أو,  القتلة اجتنب:  أي:  هافاتق:  جندب قال, 
 أراد رجعال ينصعح جنعدب وكعان:  الطيعيب قعال,  القتلعة إىل املفضعية ؛ واملنازععة,  املخالفة

 تعاىل - وهللا , فاتقها بذلك مسعت فإذا:  قال مث , احلديث هبذا واستشهد , الفعلة هذه
 . ( 2) ( ابملراد أعلم -

 أو,  حبعق قتعل سعواء,  وقاتعل,  مقتعول كعل يف علم هذا أن - أعلم وهللا - يظهر والذي
 : له يدل,  مظلوما

                                 
 , له واللفظ ,(  4٠٠٣: )  رقم( ,  55٨)  ص,  الدم تعظيم ابب,  الدم حترمي كتاب,  النسائي(  ١) 

 شرط على صحيح إسناد: "  حمققوه وقال( ,  2٣١١٠: )  رقم, (  ١٩4/  ٣٨)  املسند يف وأمحد
 " . الشيخني

 ( . ٨٠ - 7٩/  7)  املشكاة على الطييب شرح:  وانظر( ,  4٠/  7)  املفاتيح مرقاة(  2) 
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 الرجل بيد آخذا الرجل جييء: "  قال  النيب أن  مسعود بن هللا عبد حديث:  اثلثا
 الععزة لتكعون قتلتعه:  فيقعول ؟ قتلتعه مل:  لعه هللا فيقول , قتلين هذا ,!  رب اي:  فيقول, 

 , قتلععين هععذا إن:  فيقععول,  الرجععل بيععد آخععذا الرجععل وجيععيء,  يل فإهنععا:  فيقععول , لععك
 فيبعوء لفعالن ليسعت إهنا:  فيقول , لفالن العزة لتكون:  فيقول ؟ قتلته مل:  له هللا فيقول
 . ( ١) " بذنبه بؤ , له ليست إهنا:  فيقول: "  والبيهقي,  الطرباين رواية ويف" ,  إبمثه
 فيعأمر,  العدماء فيعه يقضعي معا أول فيكعون , العبعاد بعني هللا يقضعي: )  زياجلعو  ابعن يقول
 قتلعين فعيم هعذا سعل!  رب اي:  فيقول , أوداجه تشخب,  رأسه فيحمل قتل من كل هللا
 يف وكععان , هبععا أخععذ إال هبععا ظلععم مظلمععة وال,  هبععا قتععل إال قاتععل قتلهععا نفععس تبقععى فععال ؟

 .  ) (2 ) هللا مشيئة
 ولعو حعى , ابلقاتعل فيتعلق"  يده يف ورأسه: "  األحاديث بع  ويف: )  اكث ابن ويقول
 مل:  تعععاىل هللا فيقععول ؟ قتلععين فععيم هععذا سععل , رب اي:  فيقععول , هللا سععبيل يف قتلععه كععان
,  صععدقت:  - تعععاىل - هللا فيقععول,  لععك العععزة لتكععون قتلتععه!  رب اي:  فيقععول ؟ قتلتععه
 ؟ قتلتعه مل:  - تععاىل - هللا فيقعول ؟ قتلعين فعيم هعذا لسع!  رب اي:  ظلما املقتول ويقول
 تععاىل - هللا فيقعول"  لفعالن الععزة لتكعون: "  روايعة ويف]  يل الععزة لتكعون قتلته:  فيقول

 , - تععاىل - هللا مشعيئة يف يبقعى مث , ظلمعا قتلعه معن لكل منه يقتص مث[ ,  تعست:  -
 .  ( ٣) ("  رمحه شاء وإن , عذبه شاء إن

                                 
 واللفظ ,(  4٠٠2: )  رقم( ,  55٨)  ص,  الدم تعظيم ابب,  الدم حترمي كتاب,  سننه يف النسائي(  ١) 
 ٣٣١/  ٨)  الكرب  السنن يف والبيهقي( ,  ٣446)  الكرب  ويف( ,  ٩6/  ١٠)  الكبا يف اينوالطرب ,  له

 ( . 26٩٨)  الصحيحة السلسلة يف األلباين وأورده( , 

 ( . ٣١٣/  2)  التبصرة(  2) 

 ( . ١٩/  2٠)  والنهاية البداية(  ٣) 
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 :  النائحة:  عشر الثالث لصنفا

 مععن ودرع,  قطععران مععن سععرابل وعليهععا القيامععة يععوم تقععام موهتععا قبععل تتععب مل إذا النائحععة
 تتعب مل إذا النائحعة: "   هللا رسول قال:  قال  األشعري مالك أيب حلديث,  جرب
 . ( ١) " جرب من ودرع,  قطران من سرابل وعليها القيامة يوم تقام,  موهتا قبل
:  يعين , والقمص الثياب:  وهي , السرابيل:  واحد" :  السرابل"  : ) القرطيب يقول
 والتصاقها النار اشتعال يكون حى , كالقمص  ن فيصا , ابلقطران تلطخن أهنن

 . ( 2) ( أشد احلر بسبب وأملها , أننت ورائحته , أعظم أبجسادهن
 بفتح -"  قطران من, "  مطلي يصقم:  أي" :  سرابل وعليها" : )  القاري ويقول
 وما,  األجرب اجلمل به يدهن دهن:  وقيل , به يطلى طالء:  - الطاء وكسر,  القاف
 القاموس ويف , شذ ما إال أيضا اآلية يف القراءة وعليه , احلديث يف احملفوظ هو ضبطناه

 الطاء بكسر:  حجر ابن قول وأما , األهبل عصارة:  وكظرابن والكسر ابلفتح القطران: 
 شجر من ينحلب ما القطران:  الطييب قال,  والدراية الرواية جهة من فقاصر وسكوهنا
 واجللد وحدته حبرارته اجلرب فيحر  , اجلرابء اإلبل به فيدهن , فيطبخ,  األهبل يسمى

:  أي" :  جرب من" ... "  سرابل"  على عطف"  ودرع, "  اجلوف حرارته تبل  وقد ,
 .  هبا ئنكا جرب أجل من
 الدرع تغطية جلدها يغطي حبيث , واحلكة اجلرب أعضائها على يسلط أي:  الطييب قال
 لذع على الشتماله الداء من أدو  , الدواء فيكون لتداو  ابلقطران مواقعه فتطلى ,

 .  الوح  واللون,  اجللود يف النار وإسراع , القطران
 ذوات قلوب احملرقة بكلماهتا جترح نتكا ألهنا اجلرب من بدرع خصت:  التوربشي قال

 وخصت , الصورة يف مياثله مبا املعىن ذلك يف فعوقبت؛  بواطنهن هبا وحتك , املصيبات

                                 
  . ( 2١6٠: )  رقم( ,  ٣76 ) ص,  النياحة يف التشديد ابب,  اجلنائز كتاب,  مسلم(  ١) 

 . الكتاب حمقق أفاده" ,  أشد اجلرب بسبب وأملها: "  النسخ بع  ويف(  5٨٨/  2)  املفهم(  2) 
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 تعاىل هللا فألبسها , املآم يف السود الثياب تلبس كانت ألهنا؛  قطران من بسرابيل أيضا
 .  أمرها وابل لتذو  السرابيل

 ؟ فيه احلكمة فما , النياحة سو  الوعيد عليها يرتب ملو  األربع اخلالل ذكر:  قلت فإن
 , الرجال انزجار هجراهنن من ينزجرن ال وهن , ابلنساء خمتصة النياحة:  قلت, 

 . ( ١) ( الوعيد مزيد إىل فاحتجن

                                 
 ( . 2١١/  4)  املفاتيح مرقاة(  ١) 
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 والريح,  الدم لون اللون,  يسيل وجرحه,  القيامة يوم أييت من:  عشر الرابع الصنف
 :  املسك ريح

 اللعون,  يسعيل وجرحعه القيامعه يعوم أييت ابلطعاعون واملتعويف الشهيد أبن ألحاديثا جاءت
 :  أييت ما ومنها,  املسك ريح والريح,  الدم لون

 يكلمه كلم كل: "   هللا رسول قال:  قال  هريرة أيب حديث:  األول احلديث
 الدم لون اللون , دما تفجر , طعنت إذ كهيئتها القيامة يوم يكون , هللا سبيل يف املسلم

 .  ( ١) " املسك عرف والعرف ,
َلم   ال : " رواية ويف لَعم   معن أعلم وهللا - هللا سبيل يف أحد َيك   جعاء إال - ( 2) سعبيله يف َيك 
 . ( ٣) " مسك ريح والريح,  الدم لون اللون,  يثعب وجرحه القيامة يوم

                                 
:  رقم( ,  4٣)  ص,  واملاء السمن يف النجاسات من يقع ما ابب,  الوضوء كتاب,  البخاري(  ١) 
 ٨4١)  ص,  هللا سبيل يف واخلرو ,  اجلهاد فضل ابب,  املغازي كتاب,  ومسلم,  له واللفظ( ,  2٣7) 
  ( . 4٨6٣: )  رقم( ,  ٨42 -

 وجوب على تنبية" :  سبيله يف يكلم مبن أعلم وهللا: "  قوله: ) (  7٠7/  ٣)  املفهم يف القرطيب يقول(  2) 
 البن الباري فتح:  وانظر, (  بقلته وإشعار , لإلخالص واستبعاد , فيه ابملخلص وتنويه , اجلهاد يف اإلخالص

 ( . 25/  6)  حجر
" :  سبيله يف يكلم مبن أعلم وهللا: "   قوله: ) (  26/  ١٣)  مسلم صحيح على شرحه يف النووي ويقول
 هي هللا كلمة لتكون وقاتل فيه أخلص ملن هو إمنا فيه املذكور الثواب وأن,  الغزو يف اإلخالص على تنبيه هذا
 .  العليا
,  البغاة قتال يف هللا سبيل يف خر  من فيه فيدخل الكفار قتال يف أنه ظاهره كان وإن الفضل وهذا:  قالوا

 ( . أعلم وهللا,  ذلك وحنو,  املنكر عن والنهي ابملعروف األمر إقامة ويف,  الطريق وقطاع

:  رقم( ,  464)  ص,   هللا سبيل يف َرحجي    من ابب,  والسا,  اجلهاد كتاب,  البخاري رواه(  ٣) 
:  رقم( ,  ٨4١)  ص,  هللا سبيل يف واخلرو ,  اجلهاد فضل ابب,  املغازي كتاب,  ومسلم( ,  2٨٠٣) 
  . له واللفظ( ,  4٨62) 
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 , يدمى وكلمه القيامة يوم جاء إال ( ١) هللا سبيل يف يكلم مكلوم من ما: "  رواية ويف
 . ( 2) " مسك ريح والريح , دم لون اللون

 لعون اللعون,  العدنيا يف جرحعت يعوم كهيئتهعا تسعيل ودمعاءهم القيامعة يوم أيتون فالشهداء
 .  املسك رائحة والرائحة,  الدم
:  أي,  متفجرا جيري:  معناه" : ...  هو يثعب وجرحه: "   قوله : ) النووي يقول
 " .  دما يتفجر: "  األخر  الرواية مبعىن وهو,  كثاا
 على يعود كهيئتها يف الضما" :  طعنت إذا كهيئتها القيامة يوم تكون: "   قوله

 ...  اجلراحة
:  وهو,  الراء وإسكان املهملة العني بفتح هو" :  املسك عرف والعرف: "   قوله
 . ( 4) ( ( ٣) الريح
 شهادة ففيه,  له فضل فيه الصفة هذه على القيامة يوم  هللا سبيل يف الشهيد وجميء

 من ما!  بيده حممد نفس والذي: "   قوله : ) النووي يقول,   هلل نفسه ببذل له
 ورحيه,  دم لون لونه,  كلم حني كهيئته القيامة يوم جاء إال هللا سبيل يف يكلم كلم

 وبذله,  فضيلته شاهد معه يكون أن يئتهه على القيامة يوم جميئه يف احلكمة" ...  مسك
 . ( 5) ( - تعاىل - هللا طاعة يف نفسه

                                 
 منما:  أي" :  هللا سبيل يف يكلم كلم مامن: "  قوله: ) (  7٠6/  ٣)  املفهم يف املفهم القرطيب يقول(  ١) 

 .(  هللا وجه به يبتغى الذي اجلهاد يف جبرح جرح

 واللفظ( ,  55٣٣: )  رقم( ,  ٩٨4)  ص,  املسك ابب,  والصيد الذابئح كتاب,  البخاري رواه(  2) 
  . له

,  املهملة بفتح:  العرف( : "  25/  6)  الباري فتح يف حجر ابن احلافظ يقول,  الرائحة:  أي(  ٣) 
 " . الرائحة:  وهو,  فاء هابعد,  الراء وسكون

 ( . 26/  ١٣)  مسلم صحيح على النووي شرح(  4) 

 ( . 25/  6)  حجر البن الباري فتح وانظر( ,  25/  ١٣)  مسلم صحيح على النووي شرح(  5) 
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 يف جاهد من: "  يقول  هللا رسول مسع هأن  جبل بن معاذ حديث:  الثاين احلديث
 له وجبت فقد اقة فوا  مسلم رجل من ,[  هللا سبيل يف قاتل:  روح وقال]  هللا سبيل
 أجر فله ؛ قتل أو,  مات مث , صادقا نفسه عند نم القتل هللا سأل ومن , اجلنة

 القيامة يوم جتيء فإهنا ؛ نكبة نكب أو,  هللا سبيل يف جرحا جرح ومن , الشهداء
 كأعز:  وحجا  , كأغزر:  وروح , كأغر:  الرزا  عبد وقال]  , كانت ما ( ١) كأغزر

 طابع فعليه هللا لسبي يف جرح ومن , كاملسك ورحيها , كالزعفران لوهنا ,[  كانت ما
 . ( 2) " الشهداء
 يوم كهيئته,  دما ويتفجر يثغب,  يدمى وجرحه القيامة يوم أييت الشهيد أن ورواايت

 أن وقبل,  جرحه بسبب مات الذي للشهيد إال يكون ال هذا أن ترجح ؛ الدنيا يف جرح
 ضيلةالف هذه له تكون فال ؛ يندمل أن بعد أو,  جرحه بغا مات من أما,  يندمل
 .  العظيمة
 هذه على أييت جرحه فإن  هللا سبيل يف جرح من كل أن إىل العلم أهل بع  وذهب
 والريح: "  قوله : ) حجر ابن احلافظ يقول,  ابلشهيد خاصا احلديث وليس,  الصفة
 حديث من واحلاكم حبان وبن الرتمذي وصححه السنن ألصحاب" : ...  املسك ريح
 القيامة يوم جتيء فإهنا ؛ نكبة نكب أو,  هللا سبيل يف جرحا جرح من: "  جبل بن معاذ

 الصفة أن الزايدة هبذه وعرف" ,  املسك ورحيها,  الزعفران لوهنا,  كانت ما كأغزر
 املراد يكون أن وحيتمل,  جرح من لكل حاصلة هي بل,  ابلشهيد ختتص ال املذكورة

                                 
 كهيئتها: "  قوله ينايف ال"  كانت ما كأغزر: "  قوله ( : ) 25/  6)  الفتح يف حجر ابن احلافظ يقول(  ١) 
 . ه.ا( العهد بطول شيئا ينقص ال:  املراد ألن ؛" 

 واللفظ" ,  صحيح إسناده: "  حمققوه وقال( ,  22١١6: )  رقم( ,  42٨/  ٣6)  املسند يف أمحد(  2) 
:  رقم( ,  4٣2)  ص,  اقة فوا  هللا سبيل يف قاتل من ثواب ابب,  اجلهاد كتاب,  والنسائي,  له
( ,  ٣٩٩)  ص,  هللا سبيل يف يكلم فيمن جاء ما ابب,  اجلهاد فضائل ابكت,  والرتمذي( ,  ٣١4٣) 
)  ص,  الشهادة هللا سأل فيمن ابب,  اجلهاد كتاب,  داود وأبو" ,  صحيح: "  وقال( ,  ١657)  : رقم

 ( . 254١)  : رقم( ,  ٣6٩
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 أثر فإن,  الدنيا يف يندمل ما ال , اندماله قبل بسببه صاحبه ميوت ما هو اجلرح هبذا
 الظاهر لكن,  اجلملة يف فضل له يكون أن ذلك ينفي وال,  يزول الدم وسيالن اجلراحة

 ما ويؤيده,  كذلك وجرحه الدنيا فار  من دما يثعب وجرحه القيامة يوم جييء الذي أن
: "  لهوقو " ,  الشهداء طابع عليه: "  املذكور معاذ حديث يف حبان ابن عند وقع

 بطول شيئا ينقص ال:  املراد ألن ؛"  كهيئتها: "  قوله ينايف ال" :  كانت ما كأغزر
 . ( ١) ( العهد
 من أو,  للشهداء إال القيامة يوم تكون ال الصفة هذه أن - أعلم وهللا - يظهر والذي
  معاذ حديث بعموم االستدالل أما,  كذلك أنه صراحة النصوص عليه نصت

 :  رينألم ؛ فضعيف
 غا حتتمل ال,  غاه دون الشهيد يف نص برواايته  هريرة أيب حديث أن:  األول
َلم   ال : " وفيها,  ذلك  سبيل يف يكلم مكلوم من ما" :  وفيها" ,  هللا سبيل يف أحد َيك 
 لو بل,   معاذ حديث يف سبيله هو  هريرة أيب حديث يف  هللا فسبيل" ,  هللا
 معاذ حديث من ابلعموم أوىل"  هللا سبيل يف املسلم يكلمه كلم كل" :  رواية إن:  قيل
 أعلم وهللا,  وجه لو لكان . 
 فإنه ؛"  الشهداء طابع فعليه هللا سبيل يف جرح ومن: "   معاذ حديث يف قوله أما
 املسك برائحة الدم سيالن هو الذي ؛ الشهداء طابع وأن,  اإلخالص وجوب على يدل
 - أعلم وهللا - يظهر فالذي,   هللا سبيل يف فجاهد,  نيته صلحت نمل إال يكون ال
 هذا فليس" ,  سبيله يف يكلم مبن أعلم وهللا: "   هريرة أيب حديث يف كقوله أهنا

  . نيته صلحت ملن إال الفضل
  هللا إىل خيتصمون فراشهم على واملتوفون الشهداء أن األحاديث يف جاء ما:  الثاين
 : مها األحاديث وهذه,  الطاعون من يتوفون الذين يف

                                 
 ( . 25/  6)  حجر البن الباري فتح(  ١) 
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 أييت: "   هللا رسول قال:  قال  السلمي عبد بن عتبة حديث:  الثالث احلديث
 انظروا:  في قال,  شهداء حنن:  الطاعون أصحاب فيقول,  ابلطاعون واملتوفون الشهداء

,  ءشهدا فهم,  ( ١) املسك ريح دما تسيل الشهداء كجراح جراحهم كانت فإن
 .     ( 2) " كذلك فيجدوهنم
 الشهداء خيتصم: "  قال  هللا رسول أن سارية بن العرابض حديث:  الرابع واحلديث
:  الشهداء فيقول,  الطاعون من يتوفون الذين يف  ربنا إىل فراشهم على واملتوفون
 كما فراشهم على ماتوا إخواننا:  فراشهم على املتوفون ويقول,  قتلنا كما قتلوا إخواننا
 جراح جراحهم أشبه فإن,  جراحهم إىل انظروا:   ربنا فيقول,  فرشنا على متنا

 . ( ٣) " جراحهم أشبهت قد جراحهم فإذا,  ومعهم,  منهم فإهنم املقتولني
 أن إىل - أعلم وهللا - يشا والشهيد ابلطاعون مات من بني والتقاول التخاصم فهذا
 . ابلبينة ابلطاعون مات من طولب حى,  اهغ دون,  ابلشهيد خاص أمر هذا

 أييت,  كالشهيد فإنه ابلطاعون مات من أن على يدالن األخاان احلديثان وهذان
 .  املسك رائحة له يسيل وجرحه
 : املؤذنون:  عشر اخلامس الصنف

                                 
 األموات أن سبق" :  انظروا:  فيقال: " قوله( : )  246/  4)  ملسندا على حاشيته يف السندي يقول(  ١) 

 ابلنصب"  املسك ريح:   حينئذ فيقال,  منا هم بل:  يقولون والشهداء,  منا هؤالء:  يقولون الفر  على
 " ( . دما"  من بدل

 إسناده: "  ققوهحم وقال,  له واللفظ( ,  ١765١: )  رقم( ,  ١٩٨/  2٩)  املسند يف أمحد رواه(  2) 
 احلافظ إسناده وحسن( ,  42٩/  2)  الشاميني مسند ويف( ,  ١١٨/  ١7)  الكبا يف والطرباين" ,  حسن
 سارية بن العرابض حديث من شاهد وله: "  وقال( ,  52)  ص اجلنائز أحكام يف األلباين وحسنه,  حجر ابن
  ,الشواهد يف حسن وهو,  أيضا فظاحلا وحسنه,  والطرباين,  وأمحد,  النسائي أخرجه . "  

 وهذا,  لغاه حسن: "  حمققوه وقال,  له واللفظ( ,  ١7١5٩: )  رقم( ,  ٣٩١/  2٨)  أمحد رواه(  ٣) 
( ,  ٣١66: )  رقم( ,  4٣6)  ص,  الشهادة مسألة ابب,  اجلهاد كتاب,  والنسائي" ,  ضعيف إسناد

 يف حسن( : "  52)  ص اجلنائز أحكام يف األلباين وقال, (  ١٩5/  2)  الشاميني مسند يف والطرباين
  " . الشواهد



 

 
2626 

 يوم أيتون املؤذنني أن:  ومنها,  الشرعية النصوص يف املؤذنني فضائل وتنوعت كثرت
  سفيان أيب بن معاوية حلديث,  ( ١) أعناقا الناس أطول من أو أطول وهم ةالقيام
 . ( 2) " القيامة يوم أعناقا الناس أطول املؤذنون: "  يقول  هللا رسول مسعت:  قال
 جاء فقد معناه أما,  املؤذنني فضائل من احلديث هذا أن على العلم أهل اتفق وقد

,  الرواايت أكثر وعليه,  - ا مزة بفتح -"  ناقاأع: "  األوىل:  بروايتني احلديث
 احلديث شراح بع  ذكرها وقد,  أجدها ومل,  - ا مزة بكسر -"  إعناقا: "  والثانية

 : ( ٣) والبغوي,  عياض كالقاضي
 أخذا,  اجلنة إىل إسراعا الناس أكثر:  معناها فقيل - ا مزة بكسر -"  إعناقا"  أما
 . ( 4) " نص فجوة وجد فإذا العنق يسا كان"  حديث ومنه,  العنق سا:  من

:  أ " ,  إعناقا: "  بعضهم ورواه : ) احلديث هذا على كالمه يف عياض القاضي يقول
 فجوة وجد فإذا العنق يسا كان: "  احلديث ومنه...  العنق سا من اجلنة إىل إسراعا
 " . نص
 ىف منبسطا:  يعىن:  ( ١) " دما يصب مل ما معنقا الرجل يزال ال: "  اآلخر احلديث ومنه
 . ( 2) ( القيامة يوم ساه

                                 
 هم املؤذنني أن هذا  بقوله يريد وليس: " (  55٨ - 557/  4)  صحيحه يف حبان ابن يقول(  ١) 

 احلذف بذكر لغتها يف الشيء تذكر العرب إن كتبنا يف نقول مما وهذا,  القيامة يف للثواب أتمال الناس أكثر
 من" من" فحذف,  أعناقا الناس أطول من:  أي"  أعناقا الناس أطول: "  بقوله  فأراد,  معوله عليه ما هعن

,  أحبهم أقوام من:  أي" ,  فطرا أعجلهم إيل عبادي أحب: "  وعال جل هللا عن حيكي  قال كما اخلرب
 " . منهم وهؤالء

 وهذا( ,  ٨52: )  رقم( ,  ١64 - ١6٣)  ص,  األذان فضل ابب,  الصالة كتاب,  مسلم(  2) 
 . ( 7١)  ص املتواتر احلديث من املتناثر نظم يف الكتاين أورده,  املتواترة األحاديث من احلديث

 عن النووي ونقله( ,  27٨ - 277/  2)  السنة وشرح( ,  255/  2)  املعلم إكمال:  انظر(  ٣) 
 ( . ٣١٣/  4)  مسلم لصحيح شرحه يف وغاه عياض القاضي

( ,  ١666: )  رقم( ,  27٠)  ص,  عرفة من دفع إذا السا ابب,  احل  كتاب,  البخاري(  4) 
 ( . ٣١٠6: )  رقم( ,  542)  ص,  املزدلفة إىل عرفات من اإلفاضة ابب,  احل  كتاب,  ومسلم
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 أرض يف صفتهم عن إخبار أنه احلديث ظاهر ألن ؛ ضعيف - أعلم وهللا - املعىن وهذا
 .     وأهوال,  مفاوز اجلنة ودخول احملشر أرض وبني,  اجلنة دخول يف ال,  احملشر

 : ( ٣) مسلكان يهاف فللعلماء,  ا مزة بفتح"  أعناقا"  أما
 معناه يف اختلفوا وهؤالء,  ظاهره على ليس احلديث أن إىل ذهب من:  األول املسلك

 :  منها,  أقوال على
:  أي , اخلا من عنق لفالن:  يقال , أعماال الناس أكثر املؤذنني أن:  معناه إن:  قيل
 .  األعرايب ابن قاله,  قطعة
 , عنقه إليه طال شيئا رجا من ألن ,  هللا لرمحة وتشوفا,  رجاء الناس أكثر:  وقيل

 .  ا وتشوفا,   هللا رمحة رجاء أعناقهم تطول وهم , كرب يف القيامة يوم فالناس
 وإال,  ألمنهم رجاء الناس أكثر فهم,  األمن عن كناية إنه:  قال من قول هو هذا ولعل
 .  مستقل قول فهو
 املؤذنني فوجدا,  معناه ما ذلك يف  هللا سولر  عن روي ما أتملنا : ) الطحاوي يقول
 يف ذكرهم قد هللا ووجدا,  األذان من يعانونه مما تعاىل هللا بطاعة الدنيا يف العاملني أحد
چ چ ژ :  تعاىل بقوله,  بطاعته الدنيا يف يعمل ممن أحدا به ذكر ما أبحسن كتابه

 .  اآلية[  ٣٣:  فصلت]  ژ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ
 الدنيا يف أعما م ثواب القيامة يوم ينتظرون الدنيا يف هللا طاعات أبصناف العاملون وكان
 أهل من هللا وصفهم ملا أضدادا بذلك العلو يف ويكونون,  أعناقهم ذلك إىل فتطاول, 

                                                                             
( ,  427٠)  : رقم( ,  5٩٩)  ص,  املؤمن قتل تعظيم يف ابب,  واملالحم الفنت كتاب,  داود أبو(  ١) 

 .  الدرداء أيب حديث من ؛(  ٩5/  ٩)  األوسط يف والطرباين

 ( . 255/  2)  املعلم إكمال(  2) 

/  4)  مسلم صحيح على النووي وشرح( ,  ١5/  2)  واملفهم( ,  255/  2)  املعلم إكمال:  انظر(  ٣) 
 ( . ١4٠ / ٣)  القرطيب وتفسا( ,  27٨ - 277/  2)  السنة وشرح( ,  ٣١٣
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]  ژ  ٹ ٹ ٹ ٹژ :  بقوله,  الدنيا يف أمره عن واخلرو ,  معاصيه
 [ .  4:  الشعراء
 غاهم ما فو  به أصواهتم ورفع الدنيا يف أذاهنم من ونهيعان كانوا فيما املؤذنون وكان
 يكونوا أن فاحتمل,  الدنيا يف كانت إايهم معااهتم يف سواه الطاعات أهل من عليه
 وليلة يوم كل يف عليه ومداومتهم,  الدنيا يف يعانونه كانوا الذي أذاهنم يف أصواهتم بعلو
,  أبصواهتم ذلك يف واجتهادهم,  الصلوات إقامات ذلك وإتباعهم,  مرات مخس

 ال الي ؛ املشقة من ذلك يف ما مع,  فيها ابألذان أيتون الي األمكنة على واستعالئهم
 سواهم من فو  عليه ثواهبم إىل القيامة يوم أعناقهم طول يف ذلك يف جعلوا ؛ هبا خفاء
 يف جند ومل,  عليه واجلزاء,  له الثواب انتظار يف سواه هللا بطاعات األعمال أهل من

 وهللا,  فيه ذكراه الذي التأويل هذا من أحسن فيه الناس قال مما احلديث هذا أتويل
 . ( ١) ( التوفيق نسأله وإايه,  ذلك يف رسوله أراده مبا أعلم
 . عبيد بن يونس قاله,   هللا من والقرب الدنو عن كناية إنه:  وقيل
,  ( 2) " يدا أطولكن يب حلاقا أسرعكن: "  ئهلنسا  النيب قول:  سبق ملا ويدل:  قالوا

 . صدقة أكثرهن وكانت,  به حلقت  النيب نساء أول سودة فكانت
 عن وعرب,  ثوااب أكثرهن من فكانت,  وثوابه,   هللا رمحة رجاء ؛ صدقة أكثرهن فهي
 . اليد بطول هذا
 القاضي قاله,   هللا لرمحة رجاء أكثرهم:  معناه إن:  قال ممن قريب القول وهذا
 . ( ٣) عياض

                                 
 ( . 2٠٠ - ١٩٩/  ١)  اآلاثر مشكل شرح(  ١) 

 فضائل من ابب,  كتاب,  ومسلم( ,  ١42٠: )  رقم( ,  22٩)  ص,  الزكاة كتاب,  البخاري(  2) 
 أم عائشة حديث من مسلم عند ولفظه( ,  6٣6١: )  رقم( ,  ١٠7٩)  ص,   املؤمنني أم زينب

 أيتهن يتطاولن فكن:  قالت" ,  يدا أطولكن يب حلاقا أسرعكن"  :  هللا رسول قال:  قالت  املؤمنني
 . وتصد ,  بيدها تعمل كانت ألهنا , زينب يدا أطولنا فكانت:  قالت , يدا أطول

 ( . 255/  2)  املعلم إكمال(  ٣) 
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 والرئيس السيد تصف والعرب,  القيامة يوم والرائسة السؤدد عن كناية إنه:  وقيل
 . العنق بطول
 عنق جاءين:  يقال , اجلماعات:  فاألعنا ,  أتباعا الناس أكثر أهنم:  معناه إن:  وقيل
 عراءالش]  ژ ٹ ٹ ٹ ٹژ :  تعاىل قوله ومنه , مجاعة:  أي , الناس من
 . خاضعات:  يقل مل ولذلك , مجاعاهتم:  أي ,[  4: 

 . معه يكون دعوته أجاب من فإن , أكثر يكون املؤذنني مجع أن:  احلديث ومعىن
 .   ضعيف ظاهره عن للفظ صرف أنه مع - أعلم وهللا - وهذا
: "   النيب قول معىن:  يقول أيب مسعت السجستاين داود أيب بن بكر أبو وقال
 عط  فإذا,  القيامة يوم يعطشون الناس أن" :  القيامة يوم أعناقا الناس أطول نوناملؤذ

 . ( ١) قائمة فأعناقهم يعطشون ال واملؤذنون , عنقه انطوت اإلنسان
 أن:  معناه إن:  قال لكنه,  ظاهره على احلديث أن إىل ذهب من:  الثاين املسلك
 بقدر القيامة يوم يعرقون الناس فإن,  أعناقهم لطول ؛ العر  يلجمهم ال املؤذنني
 من ومنهم , حقويه إىل ومنهم , ركبتيه إىل ومنهم , كعبيه إىل أيخذه من فمنهم , أعما م
 . مشيل بن النضر قاله,  العر  يلجمه
 يوم أعناقا الناس أطول املؤذنون: "  الصحيح احلديث يف  قوله: )  العريب ابن يقول
 وارتفاع,  وأمنتهم,  عزهتم إىل بذلك يشا,  عنق:  مجع,  زةا م بفتح روي" ,  القيامة
 أن وحيتمل...  يريده ملا وتعاىل,  جيده مد الصفة هبذه كان إذا الرجل فإن,  أقدارهم
 .  العر  يف الغر  من سالمتهم إىل أعناقهم بطول يشا
 ضرب:  - والعني,  الفاء بفتح - والعنق,  العنق:  من,  ا مزة بكسر , إعناقا ورو 
 . ( 2) ( واثقني برهبم,  متثاقلني غا,  مسرعني القيامة يوم أيتون أهنم:  أتويله,  السا من

                                 
 ( . 446/  4)  للبيهقي اإلميان شعب(  ١) 

 ( . 2٠٠ - ١٩٩/  ١)  أنس بن مالك موطأ شرح فس القبس(  2) 
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 على داللة وهو,  القيامة يوم حقيقة عنقه يطول املؤذن أن - أعلم وهللا - يظهر والذي
,  القيامة يوم أعناقا أطول املؤذنون: "  قال  النيب أن  هريرة أيب حلديث,  فضله
 .  ( ١) " أعناقهم بطول يعرفون

                                 
 حفص جدثنا , الرفاعي هشام أبو حدثنا,  احلسني حدثنا:  قال( ,  2٩6)  ص أماليه يف احملاملي رواه(  ١) 
 . به  هريرة أيب عن , يسار بن سعيد عن , افع بن هللا عبد عن ,
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 :  الراب آكل:  عشر السادس الصنف
ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ    ڀ  ژ :  تععععععععاىل هللا يقعععععععول

 . [ 275:  البقرة]  ژڀ  ڀ  ڀٺ  
 :  قوالن اآلية يف

 يعععوم العععراب آكعععل عقوبعععة يف اآليعععة هعععذه أن:  املفسعععرين أغلعععب قعععول وهعععو:  األول القعععول
 يقععول,  الشععيطان يتخبطععه الععذي كععاجملنون القيامععة يععوم قععربه مععن يقععوم وأنععه,  ( ١) القيامععة
,  وجماهد,  عباس ابن قاله,  قبورهم من يقومون ال املعىن:  التأويل أهل قال: )  القرطيب
:  قععال,  وغععاهم,  زيععد وابععن,  والضععحاك,  والسععدي,  والربيععع,  وقتععادة,  جبععا وابععن

 . خينقه شيطان معه جيعل بعضهم
 . احملشر أهل مجيع عند ومتقيتا , له عقوبة كاملخنو  يبعث كلهم:  وقالوا
 خرجوا إذا فهم , فأثقلهم بطوهنم يف أرابه أنه وذلك , الراب ألكلة العالمة هذه هللا فجعل
 . عليهم وثقلها,  بطوهنم لعظم ؛ ويسقطون يقومون قبورهم من

 . ( 2) ( واآلخرة دنياال يف ؛ والعافية,  والسالمة,  السرت هللا نسأل
 - ألهنم ؛ املصروع يقوم كما إال ابلراب التعامل عند يقومون ال أهنم: )  الثاين القول
 ؛ يشعر ال الذي املتخبط تصرف يتصرفون كأمنا ابلراب شغفهم لشدة - ابهلل والعياذ

                                 
 الذين:  أي , ژٱ  ٻ   ٻ  ژ : تعاىل قوله( : "  ١75)  ص تفساه يف البغوي يقول(  ١) 

 " . املال من املقصود معظم ألنه األكل خص وإمنا , هب يعاملون
 إىل وقصد,  ويفعلونه,  الراب يكسبون الذي:  اآلية هذه معىن( : "  25٣)  ص تفساه يف عطية ابن ويقول
 توابع من البع  هذا فأقيم,  اجلشع على دالة وألهنا , املال يف اإلنسان مقاصد أقو  ألنه األكل لفظة

 يف داخل ؛ ذلك وغا , العيال على واإلنفا ,  واالدخار,  والسكىن,  فاللباس , كله بالكس مقام الكسب
 ( . 24٠/  2)  القرطيب تفسا:  وانظر,  ه.ا" ژٱ  ٻ  ژ :  قوله

 ( . 4٩٨)  ص التذكرة(  2) 
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 يف ناه القيام فيكون ؛ اخلاسرون وهم,  يرحبونه مبا وسكار  , الراب مبحبة سكار  ألهنم
 من املال يتضخم الذي العظيم الراب على املبنية اجلنونية العشوائية تصرفاهتم شبَّه الدنيا
 . يتصرف كيف يعرف ال الذي املصروع ابإلنسان الراب أجل
 شبَّه هللا ولكن,  ذكر له ليس هنا القيامة يوم إن:  وقالوا,  املتأخرين من كثا قول وهذا
 فقرا أشد اإلنسان كان وكلما,  التصرف سوء من املصروع حبال الراب طلبهم حني حا م
 والتخفيف , الرأفة تقتضي حاله بينما,  لفقره الظلم عليه فيكثرون ؛ ظلما أشد له كانوا
 . ( ١) ( الناس أموال أكل إال مههم ليس ظلمة هؤالء لكن, 
 ؛ أرجح ولاأل القول أن - أعلم وهللا - يظهر فالذي:  القولني بني الرتجيح طلب وإن
 أكثر قول وألنه,   مسعود ابن ولقراءة,   عباس ابن عن مروي ألنه

 . عليه اإلمجاع حكي بل,  املفسرين
,  والربيع,  وقتادة,  جبا وابن,  وجماهد  عباس ابن قال: )  عطية ابن يقول

 البعث يف قبورهم من:  ژٻ  ٻژ:  قوله معىن:  زيد وابن,  والسدي,  والضحاك
 ؛ كاجملنون يبعث:  كلهم وقالوا , خينفه شيطان معه جيعل:  بعضهم قال , قيامةال يوم

 .  احملشر مجع عند ومتقيتا,  له عقوبة
 يوم يقومون ال: "  مسعود بن هللا عبد قراءة يف أن عليه اجملمع التأويل هذا ويقوي
 " . اجملنون يقوم كما إال القيامة
 بقيام الراب جتارة إىل وجشع حبرص القائم حال تشبيه حتتمل فكانت اآلية ألفاظ وأما

 يف ملسرع تقول كما وهذا , أعضاؤه تضطرب حى تستفزه والرغبة الطمع ألن , اجملنون
 األعشى شبه وقد , هذا جن قد:  غاه أو فزع من إما , حركاته هيئة يف خملط , مشيه
 :  قوله يف ابجلنون نشاطها يف اقته

 أولق اجلن طائف من هبا أمل   وكأمنا السر  غب من وتصبح

                                 
 ( . ٣75 - ٣74/  ٣" )  والبقرة,  الفاحتة"  العثيمني تفسا(  ١) 
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 هععذا يضعععف ؛ املفسععرين أقععوال بععه وتظععاهرت,  مسعععود ابععن قععراءة بععه جععاءت مععا لكععن
 . ( ١) ( التأويل
 إايك: "  هللا رسعععول قعععال:  قعععال  مالعععك بعععن ععععوف حعععديث األول القعععول ويعععرجح
 بعه أيت شعيئا غعل فمعن ,[  العذنوب من كفارة ال وما:  رواية ويف]  تغفر ال الي والذنوب

ژ :  قعرأ مث ,"  يتخعبط جمنوا القيامة يوم بعث الراب أكل فمن,  الراب وأكل , القيامة يوم

 ژٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀٺ  

 . ( 2) [ 275:  البقرة] 
 اآليعة أن من مانع وال,  النظر من حظ له الثاين القول فإن األول القول ترجح وإن ولكن
 .  أعلم وهللا,  قربه من قيامه حني اآلخرة يف وحاله,  الدنيا يف الراب آكل حال تشمل

 

                                 
 ( . 24٠ - 2٣٩/  ٣)  القرطيب تفسا:  وانظر( ,  25٣)  ص عطية ابن تفسا(  ١) 

 يف األلباين وحسنه( ,  5٣/  ٩)  بغداد اتريخ يف واخلطيب ,(  6٠/  ١٨)  الكبا املعجم يف الطرباين(  2) 
 . ( ٣٣١٣)  الصحيحة السلسلة



 

 
2634 

 
 :  القبلة جتاه يتفل الذي:  عشر السابع الصنف
,  عينيه بني وجهه يف وتفلته القيامة يوم أييت فإنه القبلة جتاه تفل من أن  النيب أخرب
 جاء القبلة جتاه تفل من: "  قال  هللا رسول أن  اليمان بن حذيفة حديث يف كما
 . ( ١) " عينيه بني وتفلته القيامة يوم

 القبلة يف النخامة صاحب جييء: "  هللا رسول قال:  قال  عمر ابن وحديث
 . ( 2) "وجهه يف وهي,  القيامة يوم

 يف,  وخارجها,  الصالة يف,  حال كل على القبلة جتاه التفل يشمل عام احلديثني ولفظ
 جزم قد: )  الصنعاين يقول,  العلم أهل بني خالف املسألة ويف,  وخارجه,  املسجد
 أو,  املسجد يف كان سواء , وخارجها,  الصالة داخل,  حالة كل يف ( ٣) ابملنع النووي
 أفادت قد األحاديث من غاه أن إال , املصلي حق يف أنس حديث أفاده وقد , غاه
 ففي ؛ وغاه,  املصلي وعلى , غاه ويف,  املسجد يف مطلقا القبلة إىل البصا  حترمي

                                 
 شرط على صحيح إسناده: "  حمققه وقال( ,  ١6٣٩: )  رقم( ,  5١٨/  4)  صحيحه يف حبان ابن(  ١) 

 وابن( ,  ٣٨24)  : رقم( ,  545)  ص,  الثوم أكل يف ابب,  األطعمة كتاب,  داود وأبو" ,  البخاري
 ( . 222)  الصحيحة السلسلة يف األلباين سنده وصحح( ,  ١٣١4)  صحيحه يف خزميه

 شرط على صحيح إسناده: "  حمققه وقال( ,  ١6٣٨: )  رقم( ,  5١7/  4)  صحيحه يف حبان ابن(  2) 
 ( . 22٣)  الصحيحة السلسلة يف األلباين وصححه( ,  ١٣١٣)  صحيحه يف خزميه وابن" ,  البخاري

 حى,  عليه ذلك فشق , القبلة يف خنامة رأ   النيب أن:  قال  أنس حديث عن يتكلم الصنعاين(  ٣) 
 وبني بينه ربه إن أو , ربه يناجي إنهف صالته يف قام إذا أحدكم إن: "  فقال , بيده فحكه فقام , وجهه يف رئي

,  فيه فبصق , ردائه طرف أخذ مث" ,  قدميه حتت أو,  يساره عن ولكن , قبلته قبل أحدكم يبزقن فال , القبلة
 . " هكذا يفعل أو: "  فقال , بع  على بعضه رد مث

:  رقم( ,  7١)  ص,  املسجد من ابليد البزا  حك ابب,  الصالة كتاب,  البخاري رواه احلديث
( ,  224)  ص,  املسجد يف البصا  عن النهي ابب,  املساجد كتاب,  ومسلم,  له واللفظ( ,  4٠5) 
 ( . ١2٣٠: )  رقم
 " . وغاه,  املسجد يف عام هذا( : "  4١/  5)  مسلم صحيح على شرحه يف النووي قال
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 يوم جاء القبلة جتاه تفل من: "  مرفوعا حذيفة حديث من حبان وابن خزمية ابن صحيح
 صاحب يبعث: "  مرفوعا عمر ابن حديث من خزمية والبن" ,  عينيه بني وتفلته القيامة
 .   ( ١) " ( وجهه يف وهي القيامة يوم القبلة يف النخامة

                                 
 ( . 2٨4 - 2٨٣/  ١)  السالم سبل(  ١) 
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 : اإلسالم يف شيبة يشيب من:  عشر لثامنا الصنف
 يوم نور وله أييت أنه وخترب,  اإلسالم يف شيبة شاب من فضل تبني أحاديث عدة جاءت
 :     األحاديث هذه ومن,  القيامة
 يف شيبة شاب من: "  هللا رسول قال:  قال  اخلطاب بن عمر حديث:  أوال

 . ( ١) "القيامة يوم نورا له كانت اإلسالم
: "   هللا رسول قال:  قال  جده عن , أبيه عن , شعيب بن عمرو حديث:  اثنيا
 له كتب إال اإلسالم يف شيبة يشيب مسلم من ما , املسلم نور فإنه , الشيب تنتفوا ال
 نور الشيب: "  رواية ويف,  ( 2) " خطيئة هبا عنه حط أو , درجة هبا ورفع , حسنة هبا

 درجة هبا ورفع,  حسنة شيبة بكل له كانت إال اإلسالم يف بةشي رجل يشيب ال , املؤمن
" (٣ ) . 

]  هللا سبيل يف شيبة شاب من: "  قال  النيب أن  عبيد بن فضالة حديث:  اثلثا
 فإن:  ذلك عند رجل فقال ," القيامة يوم له نورا كانت ,[  اإلسالم يف:  رواية ويف

:  رواية ويف]  نوره فلينتف شاء من: "   هللا رسول فقال,  ؟ الشيب ينتفون رجاال
 . ( 4) [ " شيبه

                                 
 رجال رجاله , قوي إسناده: "  حمققه وقال( ,  2٩٨٣: )  رقم( ,  25١/  7)  صحيحه يف حبان ابن(  ١) 

 يف والطحاوي( ,  67/  ١)  الكبا يف والطرباين" ,  مسلم رجال فمن , عامر بن سليم غا,  البخاري
 ( . ٣٠7/  ٩)  اآلاثر مشكل

 يف والبغوي" ,  لغاه صحيح" :  حمققوه وقال( ,  6672: )  رقم( ,  25٣/  ١١)  املسند يف أمحد(  2) 
 ( . ٩5/  ١2)  السنة شرح

:  رقم,  الصحيحة السلسلة يف األلباين إسناده وحسن( ,  ٣٨4/  ٨)  الشعب يف البيهقي(  ٣) 
 (١24٣ . ) 

 إسناد وهذا , حسن حديث: "  حمققوه وقال( ,  2٣٩52: )  رقم( ,  ٣76/  ٣٩)  املسند يف أمحد(  4) 
/  ١٨)  الكبا يف والطرباين" ,  لغاه صحيح وهو,  توبع قد لكنه , احلفظ سىيء  يعة بن هللا عبد , ضعيف
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 يوم نور فإنه ؛ الشيب تنتفوا ال: "  قال  هللا رسول أن  هريرة أيب حديث:  رابعا
 ورفع,  خطيئة هبا عنه وحط,  حسنة هبا له كتب اإلسالم يف شيبة شاب ومن,  القيامة

 . ( ١) "درجة هبا له
 شاب من: "  يقول  هللا رسول مسعت:  قال  لميالس جنيح أيب حديث:  خامسا
 . ( 2) " القيامة يوم نورا له كانت هللا سبيل يف شيبة

 شاب من: "  يقول  هللا رسول مسعت:  قال  مرة بن كعب حديث:  سادسا
 . ( ٣) " القيامة يوم نورا له كانت اإلسالم يف شيبة
 سبيل يف شيبة شاب من: "  الق  هللا رسول أن  عبسة بن عمرو حديث:  سابعا
 . ( 4) " القيامة يوم نورا له كانت هللا

 فيصا,  القيامة يوم نورا عنه هللا أاثبه اإلسالم يف شاب من أن تبني األحاديث فهذه
 يف شيبة شاب من: ) "   مرة بن كعب حديث يف املناوي يقول,  نورا الشيب نفس

 صاحبه به يهتدي,  نورا نفسه الشعر يصا:  يأ" :  القيامة يوم نورا له كانت االسالم
 وخوف جهادا حنو من بسبب كان اذا لكنه العبد كسب من ليس كان وان والشيب, 
 .     ( 5) ( سعيه منزلة ينزل هللا من

                                                                             
:  رقم,  الصحيحة السلسلة يف األلباين وحسنه( ,  ٣٨5/  ٨)  الشعب يف والبيهقي( ,  ٣٠4

 (٣٣7١ . ) 

 وحسن" ,  حسن إسناده: "  حمققه وقال( ,  2٩٨5: )  رقم( ,  25٣/  7)  صحيحه يف حبان ابن(  ١) 
 ( . ١24٣: )  رقم حديث حتت الصحيحة السلسلة يف األلباين أيضا إسناده

 " . صحيح إسناده: "  حمققه وقال( ,  2٩٨4: )  رقم( ,  252/  7)  صحيحه يف حبان ابن(  2) 

( ,  ٣٩4)  ص,  هللا سبيل يف شيبة شاب من فضل يف جاء ما ابب,  اجلهاد فضائل كتاب,  الرتمذي(  ٣) 
 ( . ١6٣4)  : قمر 

 - ٣٩4)  ص,  هللا سبيل يف شيبة شاب من فضل يف جاء ما ابب,  اجلهاد فضائل كتاب,  الرتمذي(  4) 
 " . غريب,  صحيح,  حسن: "  وقال( ,  ١6٣5)  : رقم( , ٣٩5

 ( . 424/  2)  الصغا اجلامع بشرح التيسا(  5) 
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 على دليل فيها اإلسالم يف شيبته أن:  هذا يف السبب أن - أعلم وهللا - يظهر والذي
 الشهادتني من أقل وال,   هللا رضوان تتبع يف عمره من كثا وفناء,  املرء طاعة كثرة
 وهللا - و ذا,  هبذا أكرم هذا على شاب فلما...  الواجبات من وكثا,  والصالة, 

 " .    هللا سبيل يف: "  األخر  الرواية يف وجعله" ,  اإلسالم يف: "  بقوله قيده - أعلم
 مل إذا مث,  ؟ آخر دون موقف يف أم,  اجلنة يدخل أن إىل معه يستمر النور هذا وهل

 .  ؟ الصراط على املرور قبل أم,  احملشر يف يكون هل:  يستمر
 النور إعطاء أدلة ألن,  احملشر يف يكون إمنا النور هذا أن - أعلم وهللا - يرتجح الذي
 هبذا جاءت احلشر وأدلة,  خاصة جاءت أهنا أعلم وال,  عامة الصراط قبل القيامة يوم
 .   أعلم وهللا,  املوقف يف النور هذا أن يرجح مما فهذا,  اوهذ

 واحدة شعرة أي" :  شيبة شاب من: ) "  مرة بن كعب حديث يف املباركفوري ويقول
 له كانت, "  غاه أو,  اجلهاد يف يكون أن من أعم:  يعين" :  اإلسالم يف, "  بيضاء
 . ( ١) ( وشدائده,  املوقف ظلمات عن وخملصا ضياء:  أي" :  القيامة يوم نورا
 فأكثر,  جدا بعيد - أعلم وهللا - فهو اجلنة دخول إىل معه يستمر النور أبن القول أما

,  أبهوال فيه املرء مير,  طويل يوم أنه على تدل القيامة يوم يف جاءت الي األدلة
 وعبور...  للكتب وإيتاء,  وحساب,  وعر ,  مشس ودنو,  حشر:  من,  ومراحل

 .    غاه يف حيصل يكاد ال موقف كل يف حيصل وما,  لصراطل
 يقول,  اجلنة يدخل أن إىل معه يستمر النور هذا أن إىل العلم أهل بع  ذهب وقد

 يف: "  رواية ويف]  اإلسالم يف شيبة شاب من: ) "  مرة بن كعب حديث يف املناوي
 به يهتدي نورا نفسه الشيب يصا:  أي" :  القيامة يوم نورا له كانت" [  هللا سبيل

 يكن مل وإن والشيب,  اجلنة يدخله أن إىل احلشر ظلمات يف يديه بني ويسعى,  صاحبه
 سعيه منزلة ينزل هللا من خوف أو جهاد حنو من بسبب كان إذا لكنه,  العبد كسب من

                                 
 ( . 254 - 25٣/  5)  األحوذي حتفة(  ١) 
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,  للفاعل,  وعذار,  وحاجب,  وعنفقة,  وشارب,  حلية حنو من,  الشيب نتف فيكره, 
 . ( ١) ( يبعد مل حيرم:  قيل ولو:  النووي قال,  به ملفعولوا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 ( . 2٠2/  6)  القدير  في(  ١) 
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 اخلامتة
 :   أييت كما البحث يف جاء ما أهم لعل
,  وحمشر,  وحمشور,  حاشر فهو,  حشرا,  حيشر,  حشر:  من:  اللغة يف احلشر -

 الذي جملمعا:  فاحملشر,  سو  مع مجع:  هو:  وقيل,  اجلمع على يدور الكلمة وأصل
 من بعثهم بعد الناس مجع:  األول:  حشران القيامة يوم احلشرو ,  القوم إليه حيشر
 الناس مجع:  والثاين,  واجلزاء للحساب واحد صعيد إىل وسوقهم , القيامة يوم قبورهم

 القيامة يوم قبورهم من بعثهم بعد الناس مجع هو:  اصطالحا احلشر وعليه,  القيامة يوم
 إىل وسوقهم,  القيامة يوم الناس ومجع,  واجلزاء للحساب واحد صعيد إىل وسوقهم ,

 . احلشر ذكر عند األول واملقصود,  الذهن إىل املتبادر األول واحلشر,  النار أو اجلنة
 جلميعععع ععععام حشعععر:  األول:  قسعععمني علعععى األدلعععة يف جعععاء القيامعععة يعععوم النعععاس حشعععر -

 . خمصوصني صنافأل خاص وجه على حشر:  الثاين,  الناس
,  عععراة,  حفععاة القيامععة يععوم النععاس فيحشععر:  النععاس جلميععع عععام حشععر:  وهععو األول أمععا
 قعدر علعى النعاس فيععر ,  ميعل قعدر علعى تكون حى منهم الشمس وتدنوا,  هبما,  غرال

 ينزل ما أقصى ولعله,  ذراعا سبعني األرض يف عرقهم يذهب من منهم وهؤالء,  أعما م
 كعل فععر ,  جسعده حعول مشعاهدا ظعاهرا عرقه يكون من ومنهم,  األرض يف العر  إليه

,  ركبتيععه إىل يكععون مععن ومععنهم,  كعبيععه إىل عرقععه يكععون مععن فمععنهم,  بععه خععاص إنسععان
,  إجلامععا العععر  فيلجمععه,  أذنيععه أنصععاف يبلعع  مععن ومععنهم,  حقويععه إىل يكععون مععن ومععنهم
 . البتة يعر  ال من ومنهم , اإلنسان بدن إىل العر  إليه يصل ما أقصى ولعله
 شخص كل عام فبوجه خمصوصة ألصناف خاص وجه على حشر:  وهو الثاين وأما
 وقد,  فشر شرا وإن,  فخا خاا إن,  الدنيا يف عليه مات ما على  القيامة يوم يبعث
 وهم,  القيامة يوم حشرهم حال كثر أاس أحوال تصف والسنة الكتاب نصوص جاءت
:  والرابع,  املتكربون:  والثالث,  الكفار:  والثاين,  املؤمنون : األول:  أصناف
 أهل:  والسابع,  الوضوء أهل:  والسادس,  الغلول أصحاب:  واخلامس,  السائلون

 يظلم من:  والعاشر , الزكاة مانع:  والتاسع,  واملعتمرون,  احلجا :  والثامن,  الغدر
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:  عشر والثاين,  القيامة يوم العر  بظل يستظل من:  عشر واحلادي,  األرض من شربا
,  يسيل وجرحه,  القيامة يوم أييت من:  عشر والرابع,  النائحة:  عشر والثالث,  املقتول
 واخلامس,  ابلطاعون واملتويف,  الشهيد:  ومها,  املسك ريح والريح,  الدم لون اللون
 القبلة جتاه يتفل الذي:  عشر والسابع,  الراب آكل:  عشر والسادس,  املؤذنون:  عشر
 .  اإلسالم يف شيبة يشيب من:  عشر والثامن, 
 

 حممد ورسوله ونبيه عبده على وسلم هللا وصلى,  الصاحلات تتم بنعمته الذي هلل واحلمد
. 
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 املراجع فهرس

,  آايته خر ,  الشنقيطي األمني حممد,  ابلقرآن القرآن إيضاح يف البيان أضواء -
,  األوىل الطبعة,  باوت,  العلمية الكتب دار,  اخلالدي العزيز عبد دحمم:  وأحاديثه
 .   ه ١42١

 للشئون اإلرشاد دار,  دروي  مصطفى أمحد بن الدين حميي,  وبيانه القرآن إعراب -
   . ه ١4١5 , الرابعة الطبعة , سوراي,  اجلامعية

,  مجيل حممد صدقي:  قحتقي,  حيان بن يوسف بن حممد,  التفسا يف احمليط البحر -
    . ه ١42٠,  باوت,  الفكر دار
 البخاري خيرجه مل مما املختارة األحاديث من املستخر  أو)  املختارة األحاديث -

,   املقدسي الواحد عبد بن حممد هللا عبد أبو الدين ضياء( ,  صحيحيهما يف ومسلم
 خضر دار,  دهي  بن هللا عبد بن امللك عبد الدكتور األستاذ معايل وحتقيق دراسة
    . ه ١42٠ , الثالثة الطبعة,  باوت , والتوزيع والنشر للطباعة

,  الرايض,  املعارف مكتبة,  األلباين الدين اصر حممد,  وبدعها,  اجلنائز أحكام -
 .        هع ١4١2,  األوىل الطبعة

 حيىي الدكتور حتقيق,  اليحصيب عياض للقاضي,  مسلم بفوائد املعلم إكمال -
 .  هع ١425,  الثانية الطبعة,  الرايض,  والتوزيع للنشر العاملية الندوة دار,  إمساعيل

 أليب العلل كتاب شرح يف الغلل شفاء ومعه,  الرتمذي جامع بشرح األحوذي حتفة -
 إحياء دار,  املوجود عبد أمحد عادل وَ  عوض حممد علي هبا اعتىن,  الرتمذي عيسى
 . ه ١422,  الثالثة الطبعة,  باوت,  ريبالع الرتاث

 الدكتور ودراسة حتقيق,  القرطيب أمحد بن حممد,  اآلخرة وأمور املوتى أبحوال التذكرة -
 ١425,  األوىل الطبعة,  الرايض,  املنها  دار مكتبة,  إبراهيم بن حممد بن الصاد 

 .  هع
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 الطبعة,  باوت,  حزم بنا دار,  البغوي,  مسعود بن للحسني,  البغوي تفسا -
 .   هع ١42٣,  األوىل

 الطبعة,  باوت,  العلمية الكتب دار,  الطربي,  جرير بن حملمد,  الطربي تفسا -
 .  هع ١42٠,  الثالثة

 السيد مصطفى:  حتقيق,  كثا بن إمساعيل,  الفداء أليب,  العظيم القرآن تفسا -
 وحسن,  الباقي عبد أمحد وعلي,  لعجماويا فضل وحممد,  رشاد السيد وحممد,  حممد
 .   هع ١425,  األوىل الطبعة,  الرايض,  الكتب عامل دار,  قطب عباس

,  األوىل الطبعة,  الرايض,  السالم دار,  الرتمذي,  عيسى بن حملمد,  الرتمذي جامع -
 .  ه ١42٠

,  حققه,  يالسند ا ادي عبد بن حممد,  أمحد اإلمام مسند على السندي حاشية -
,  والتوزيع للنشر املأثور دار,  هللا عوض طار  معاذ أبو عليه وعلق,  نصه وضبط
 . ه ١4٣١,  الرايض

 الطبعععععة,  دمشعععق,  اإلسععععالمي املكتعععب,  اجلععععوزي ابعععن,  املسععععا علعععم يف املسعععا زاد -
 .  ه ١42٣,  األوىل

,  املعارف تبةمك,  األلباين,  الدين اصر حملمد,  الصحيحة األحاديث سلسلة -
 . ه ١4١5,  الرايض

,  املعارف مكتبة,  األلباين,  الدين اصر حملمد,  الضعيفة األحاديث سلسلة -
 . ه ١42٠,  الثانية الطبعة,  الرايض

 الطبعة,  الرايض,  السالم دار,  السجستاين,  األشعث بن لسليمان,  داود أيب سنن -
 . ه ١42٠,  األوىل

 الطبعة,  الرايض,  السالم دار,  ماجه ابن,  يزيد بن,  مدحمل,  ماجه ابن سنن -
 . ه ١42٠,  األوىل

 اصر حممد:  أحاديثها خر ,  احلنفي,  العز أيب البن,  الطحاوية العقيدة شرح -
 . ه ١4١6,  التاسعة الطبعة,  باوت,  اإلسالمي املكتب,  األلباين,  الدين
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 بسععيوين السعععيد حممععد/  حتقيععق,  البيهقععي احلسععني بععن أمحععد بكععر أيب,  اإلميععان شعععب -
 .  ه ١4١٠,  األوىل الطبعة,  باوت,  العلمية الكتب دار,  زغلول

 وخر ,  حققه,  الفارسي بلبان ابن علي,  بلبان ابن برتتيب حبان ابن صحيح -
,  الثالثة الطبعة,  باوت,  الرسالة مؤسسة,  األرنؤوط شعيب:  عليه وعلق,  أحاديثه
 . ه ١4١٨

 الطبعة,  الرايض,  السالم دار,  البخاري,  إمساعيل بن حملمد,  البخاري صحيح -
 . ه ١4١٩,  الثانية

 الطبعة,  الرايض,  السالم دار,  القشاي,  احلجا  بن ملسلم,  مسلم صحيح -
 . ه ١4١٩,  األوىل

 أمحد حممد:  تقدمي,  العيين,  أمحد حملمود,  البخاري صحيح شرح القاري عمدة -
 . ه ١424,  األوىل الطبعة,  باوت,  العريب الرتاث احياء دار,  حال 

 رقم,  العسقالين,  حجر بن,  علي بن أمحد,  البخاري صحيح بشرح الباري فتح -
:  جتاربه وتصحيح,  إبخراجه قام,  الباقي عبد فؤاد حممد:  وأحاديثه,  وأبوابه,  كتبه
,  للرتاث الراين دار,  اخلطيب الدين حمب لدينا قصي:  راجعه,  اخلطيب الدين حمب

 . ه ١4٠٩,  الثانية الطبعة,  القاهرة
 بن طار  معاذ أيب حتقيق,  احلنبلي رجب ابن,  البخاري صحيح شرح يف الباري فتح -

 . ه ١425,  الثالثة الطبعة,  الدمام,  اجلوزي ابن دار,  حممد بن هللا عوض
,  باوت,  العلمية الكتب دار,  ا يثمي,  لعلي,  الفوائد ومنبع الزوائد جممع -

 .     ه ١4٠٨
,  قاسم بن الرمحن عبد بن حممد:  إعداد,  تيمية ابن اإلسالم شيخ فتاو  جمموع -

 . ه ١425,  املنورة املدينة يف الشريف املصحف لطباعة فهد امللك جممع طبع
 خليل:  له قدم,  لقاريا,  علي للمال,  املصابيح مشكاة شرح املفاتيح مرقاة -

 مجيل حممد صدقي:  فهارسه وصنف,  عليه وعلق,  حديثه وخر ,  قرأه,  امليس
 . ه ١4١2,  األوىل الطبعة,  باوت,  الفكر دار,  العطار
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 يوسف الدكتور:  إعداد,  احلاكم,  هللا عبد بن حملمد,  الصحيحني على املستدرك -
 . ه ١4١٩,  األوىل الطبعة,  باوت , املعرفة دار,  املرعشلي الرمحن عبد
 الطبعة,  باوت,  الرسالة مؤسسة,  الشيباين,  حنبل بن ألمحد,  أمحد اإلمام مسند -

 . ه ١42٠,  األوىل
,  حققه,  القرطيب,  عمر بن ألمحد,  مسلم كتاب تلخيص من أشكل ملا املفهم -

 حممد وأمحد,  بديوي على ويوسف,  مستو ديب الدين حميي:  له وقدم,  عليه وعلق
 .   ه ١426,  الثالثة الطبعة,  باوت,  كثا ابن دار,  بزال إبراهيم وحممود,  السيد

 مأمون خليل الشيخ وترقيم وختري  حتقيق,  احلجا  بن مسلم صحيح شرح املنها  -
 . ه ١4٣٠,  عشرة السابعة الطبعة,  باوت,  املعرفة دار,  شيحا
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