تكملة كتاب الوالدات الثالث
(هول املطلع -العرض عىل اهلل-التناصف بني العباد)

بقلم
عيل الكوراين العاميل

الطبعة األوىل1448-4114 -

$مقدمة
بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني وأفضل الصالة وأتم السالم عىل سيدنا ونبينا حممد
وآله الطيبني الطاهرين .

أمحد اهلل تعاىل عىل أين بني مدة وأخرى أذكر نفيس وأروضها بقرراةة بعر
فصول كتايب :الوالدات الثالث  ،استعداد ًا للموت ولقاة اهلل تعاىل .
أسأله عز وجل أن يبارك لنا يف حياتنا ويف لقائه  ،وأن حياسبنا حساب ًا يسري ًا،
ويشملنا بشفاعة موالينا رسول اهلل وآله األطهار صلوات اهلل عليهم .
وقد توفقت إلعرادة النررر يف الكترا  ،فلرم أر وورة لتصرحي فيره أو
تفصيل  ،فاكتفيت بإضافة فصول كنت أمتنر ضضرافتها ليتكامرل الكترا ،
وهي :مسألة هول املطلع  ،ومسألة عرر

العبراد عرىل اهلل تعراىل  ،ومسرألة

التناصف بني العباد قبل حمكمة القيامة .
وها أنا أدوهنا جز ًة مستق ً
ال  ،لتضاف يف مكاهنا يف الكتا عنرد اإلمكران ،
فتكون الفصل السابع  ،والرابع عرش  ،واخلامس عرش .
أسأله تعاىل أن يلطف بنا يف حياتنا وموتنا وحرشنا  ،فهو ويل التوفيق .
كتبه :عىل الكوراين العاميل
بقم املرشفة يف التاسع عرش من صفر اخلري 4114




$الفصل السابع:

 $الشدائد الثالث عند املوت

$سكرات املوت وهول املطلع وضغطة القرب
بحثنا قب

الروح وبينا سهولته عىل املؤمنني  ،وبحثنرا ضرةطة القبوبينرا

نجاة األبرار منها  .ونبحث هول املطلع ألنا مل نستوفه يف الوالدات الثالث .
وسكرات املوت :هي آالم نزع الروح .
وهول املطلع :الرعب من املشاهد التي يشاهدها يف أول نزوله اىل القب .
وضةطة القب :عندما ينضم القب عليه فيضةطه بشدة وآالم .
ويرهر من أحاديث هذه الشدائد الثالث  ،أنه يسهل عىل أحدنا أن يتفرادى
سكرات املوت فتقب

روحه براحة  ،ويستقبلونه باحرتام وحمبة .

ويمكن أن ينجو من ضةطة القب ،فيكون قبه روضة من ريا

اجلنة .

أما هول املطلع فيصعب تفاديه ! وقد ورد الدعاة بأن يعينره اهلل عليره  ،وأن
هيون مرحلته عىل اإلنسان ،كام ورد الدعاة للنجاة منه ،ومعناه ضمكان ذلك .
$هول املطلع
$معنى هول املطلع ووقته:
الول :اخلوف الشديد مع جهالة ماينتررك وأين يذهب بك(.العني. )88/1:

وهول املطلع أو املطلع أو املِطالع :هول يواجه اإلنسان بعد املروت  ،عنردما
يوضع يف القب فيرشف عىل اآلخرة  ،فهو رعب مما يرراه  ،ومرن أخرذهم لره
نحوجمهول  ،ولعل احلكمة من هذه املفاجأة املهولة والزة الشديدة لإلنسان ،
أن يستيقظ  ،ويذوق طرف ًا من املجازاة عىل السيئات .

(املطلع :املأت  ،موضع اإلطال ِع من ضِْشاف ضِىل ان ِحدار .ويف حديث عمرر
أنه قال عند موته:لو أن يل ما يف األر

مجيع ًا الفتديت به من هرو ِل املطلر ِع!
ِ

يريد به ما ي ِ
رشف عليه من أمراآلخرة عقيب املوت)( .لسان العرب(.)138/8
ويبدأ من أول النزول يف القب  ،ولرذا ورد النهري عرن ضنرزال امليرت دفعرة
واحدة  ،بل بالتدريج .قال أمري املؤمنني×( :فإنكم لوقد عاينتم ما قد عراين
من مات منكم جلزعتم ووهلتم  ،وسمعتم وأطعتم  ،ولكن حمجو عرنكم

ما قد عاينوا  ،وقريب ما يطرح احلجا )( .هنج البالغة. )78/4:
ويف علل الرشائع ( )343/4عن اإلمام الصادق×قال( :ضذا جئت بأخيرك ضىل
القب فال تفدحه به  ،ضعه أسفل من القب بذراعني أو ثالثة حت يأخذ لذلك
أهبته  ،ثم ضعه يف حلده  .وضن استطعت أن تلصق خده باألر

وحترسرعن

خده فافعل  ،وليكن أوىل الناس به مما ييل رأسه  ،وليتعوذ باهلل من الشيطان ،
وليقرأ فاحتة الكتا واملعوذتني وقل هو اهلل أحد وآيرة الكرري  ،ثرم ليقرل
مايعلم حت ينته ضىل صاحبه ).
ويف من الحيرضه الفقيه (( :)484/4ويدخله القب من يأمره ويل امليت ،ضن شاة
شفع ًا وضن شاة وتر ًا  ،ويقال عند النرر ضىل القب :اللهرم اجعلره روضرة مرن
ريا

اجلنة  ،وال جتعله حفرة من حفر النريان ) .

وقال يف جواهر الكالم ( )181/ 1ملخص ًا(:ينقلره  ،رجر ً
ال كران أو امررأة  ،يف
ثالث دفعات ويف الثالثة النزول  ،وال خيف بعده ضذ الراهر منره أن التقرديم
ضىل شفريالقب هو نقل النزول  ،فيكون الرفرع حينئرذ دفعترني  ،نعرم يتثلرث
الوضع بإدخال الوضع الذي عىل شرفريالقباملتعقب لره النرزول فيهرا  .برل
املوجود يف صحي عبد اهلل بن سنان وروايتي حممرد برن عطيرة وحممرد برن
عجالن وغريها ضنام هو وضعه دون القب هنيئة  ،ثم دفنه ).
ال تفجأه بالقرب :ال تضعه فيه بغتة ودفعة  .تفدح القرب به :تثقل القرب بامليت دفعة .

$هول املطلع وأهوال القيامة:
استعملت األحاديث الرشيفة تعبري هول املطلع وأهوال القيامة  ،وقد يقال
ضن أهوال القيامة ال تشمل هول املطلع ،ألن أهوال القيامة تبدأ من املحرشر،
وهول املطلع يف الدنيا عندما يوضع اإلنسان يف قبه .
لكن الصحيح أن أهوال القيامة تشمله ألن القيامة تبدأ من موت اإلنسان !
فقد روى العامة :إذا مات ابن آدم فقد قامت قيامته  ،ويف أماا الطاوي:471/

أن احلسني زار أخاه احلسن’يف مرضه( :فقال له :كيف جتردك يرا أخري
قال :أجدين يف أول يوم من أيام اآلخرة  ،وآخر يوم من أيام الدنيا ).
وقال أمرياملؤمنني×(الكايف( :)134/3:ضن ابن آدم ضذا كان يف آخرر يروم مرن
أيام الدنيا وأول يوم من أيام اآلخرة مثل له ماله وولده وعمله  ،فيلتفرت ضىل
ماله فيقول :واهلل ضين كنت عليك حريص ًا شحيح ًا فام يل عندك فيقول :خرذ
مني كفنك.قال :فيلتفت ضىل ولده فيقول :واهلل ضين كنت لكم حمب ًا وضين كنرت
عليكم حاني ًا فامذا يل عندكم فيقولون :نؤديك ضىل حفرترك نواريرك فيهرا.
قال :فيلتفت ضىل عمله فيقول :واهلل ضين كنرت فيرك لزاهرد ًا وضن كنرت عريل
لثقي ً
ال فامذا عندك فيقول :أنا قرينك يف قبك ويوم نرشك ..احلديث).
فأحاديث أهوال القيامة تشمل هول املطلع  ،وهي كثرية .

$الدعاء للنجاة من هول املطلع:
 .4كان اإلمام الصادق×( :ضذا قام آخرالليل رفع صوته حت يسرمع أهرل
الدار ،يقول :اللهم أعني عىل هول املطلع  ،ووسع عيل املضرجع ،وارزقنري

خري ما قبل املوت  ،وارزقني خري ما بعد املوت)( .الفقيه. )184/4:
 .1يف الكايف ( )481/ 8من خطباة ألمرياملاؤمنني×ياوم اممعاة( :مرع أنره مل
يصب امرؤ منكم يف هذه الدنيا حبة ضال أورثتره ِعربة  ،وال يصرب فيهرا يف
جناح آمن ضال وهو خياف فيها نزول جائحرة  ،أو تةرينعمرة أو زوال عافيرة ،

مع أن املوت من وراة ذلك  ،وهرول املطلرع  ،والوقروف برني يردي احلكرم
العدل لتجزى كل نفس بام عملت).
 .3يف التهذيب (:)448/3من الدعاء للميت(:اللهم صل عىل حممد وآله حممد
واغفر له وارمحه واعف عنه  ،وعن مجيع املؤمنني واملؤمنات .اللهم صل عىل
حممد وآل حممد  ،وأعذه من هول املطلرع ومرن فرزع يروم القيامرة  ،وسروة
املنقلب ،ومن ظلمة القب ووحشته،ومن مواقف اخلزي يف الدنيا واآلخرة ).
.1وصف أمري املؤمنني×املتقني فقال (حتف العقول( :)434/أما النهار فحكامة
علامة  ،أبرار أتقياة  ،قد براهم اخلوف أمثرال القرداح  ،ينررر ضلريهم النراظر
فيحسبهم مرىض ويقول :قد خولطوا  ،وقد خالط القوم أمر عريم! ضذا هرم
ذكروا عرمة اهلل تعاىل وشدة سلطانه  ،مع ما خيالطهم من ذكر املوت وأهوال
القيامة  ،أفزع ذلك قلوهبم  ،وطاشت له أحالمهم  ،وذهلت له عقولم )!
 .7يف هنج البالغة ((:)434/1ومرن خطبرة لره×:أمحرده شركر ًا إلنعامره ،
وأستعينه عىل وظائف حقوقه  .عزيز اجلند  ،عريم املجد  .وأشهد أن حممرد ًا
عبده ورسوله  ،دعا ضىل طاعته  ،وقاهر أعداةه  ،جهاد ًا عىل دينه  ،اليثنيه عن
ذلك اجتامع عىل تكذيبه  ،والتامس إلطفاة نوره.فاعتصموا بتقوى اهلل فإن لا
ال وثيق ًا عروته  ،ومعق ً
حب ً
ال منيع ًا ذروته .وبادروا املوت يف غمراته ،وامهدوا
له قبل حلوله  ،وأعدوا له قبل نزولره  ،فرإن الةايرة القيامرة  ،وكفر برذلك
واعر ًا ملن عقل  ،ومعتب ًا ملن جهل ،وقبل بلوغ الةاية ما تعلمون مرن ضريق
األرماس  ،وشدة اإلبالس  ،وهو ِل املطلرع  ،وروعرات الفرزع  ،واخرتالف
األضالع  ،واستكاك األسامع  ،وظلمة اللحد  ،وخيفة الوعد  ،وغم الرضي
 ،وردم الصفي ! فاهلل اهلل عباد اهلل  ،فإن الدنيا ماضية بكم عىل سنن ).

 .3ويف مصباح املتهجد( :433/كان عيل بن احلسني’يادعو هباذا الادعاء يف

جوف الليل إذا هدأت العيون :ضلي ،ضن ذكرت املوت وهول املطلع والوقوف
بني يديك  ،نةصني مطعمي ومرشيب  ،وأغصني بريقي ).
ومعناه أنه مع علمه×بأنه آمن من هول املطلع ،لكنه ال حيتم عىل ربه عز وجل.
وعىل هذا حيمل ما روي عن املعصومني^من خوفهم من هول املطلع .

 .8يف كامل الزيارات،748/واملتهجد 837/والفقيه((:)341/1اللهم ضين أتقر
ضليك بزيارهتم وحمبتهم ،وأوايل وليهم  ،وأعادي عدوهم  ،فارزقني هبم خري
الدنيا واآلخرة وارصف عني هبم ْش الدنيا واآلخرة ،وأهوال يوم القيامة).
 .8ويف مصباح املتهجد( :184/اللهم لقني حجتي يوم املامت ،وال ترين عميل
حرسات  ،وال تفضحني برسيريت يوم ألقاك ،والختزين بسيئايت وببالئك عند
قضائك  ،وأصل ما بيني وبينك واجعل هرواي يف تقرواك  ،واكفنري هرول
املطلع ،وما أمهني وما مل هيمني مما أنت أعلم به مني من أمر دنياي وآخريت ).
 .1يف هتذيب األحكام ( )13/3عن اإلمام الصادق× قال(:اللهرم برارك يل يف
املوت.اللهم أعني عىل املوت  .اللهم أعني عىل سكرات املوت  .اللهم أعني
عىل غم القب  .اللهم أعني عىل ضيق القب .اللهم أعنري عرىل ظلمرة القرب.
اللهم أعني عىل وحشة القب .اللهم أعني عىل أهوال يوم القيامة .اللهم بارك
يل يف طول يوم القيامة  .اللهم زوجني من احلور العني ) .
 .44يف مصباح املتهجد(:837/وأوردنا موارد األمن من أهوال يوم القيامة)
 .44يف الكايف ( )431/ 8من مناجاة اهلل لعيسى×(:يا عيس كرن مرع ذلرك
تلني الكالم وتفيش السالم ،يقران ضذا نامت عيرون األبررار ،حرذر ًا للمعراد
والزالزل الشداد وأهوال يوم القيامة ،حيث الينفع أهل وال ولد وال مال).
 .41يف الكايف ((:)174/ 3ملا مات ذر بن أيب ذر  ،مس أبو ذر القب بيده ثم
لب ًا  ،ولقد قبضت وضين عنك لررا
قال :رمحك اهلل يا ذر واهلل ضن كنت يب ّ

.

أما واهلل ما يب فقدك وما عيل من غضاضرة  ،ومرايل ضىل أحرد سروى اهلل مرن
حاجة  ،ولوال هول املطلع لرسين أن أكون مكانك.
ولقد شةلني احلزن لك عن احلزن عليك  ،واهلل ما بكيت لك ولكن بكيت
عليك ،فليت شعري ماذا قلت وماذا قيل لك .ثم قال :اللهم ضين قد وهبرت
له ما افرتضت عليه من حقي  ،فهب له ما افرتضت عليه من حقرك  ،فأنرت
أحق باجلود مني ) .
 .43يف هتذيب األحكام ( )443/3من دعاء الزائر للمعصوم×إذا كاان نائبا ًا ،

ملخص ًا( :اللهم ضن فالن بن فالن أوفردين ضىل مرواله ومروالي ألزور عنره ،
رجا ًة جلزيل الثوا وفررار ًا مرن سروة احلسرا  ،اللهرم ضنره يتوجره ضليرك
بأوليائك الدالني عليك يف غفرانك ذنوبه وحط سيئاته  ،ويتوسل ضليك هبرم
عند مشهد ضمامه صلوات اهلل عليه  ،اللهم فتقبل منه واقبرل شرفاعة أوليائره
صلوات اهلل عليهم فيه  ،اللهم جرازه عرىل حسرن نيتره وصرحي عقيدتره ،
وصحة مواالته أحسن ما جازيت أحد ًا مرن عبيردك املرؤمنني  ،وأدم لره مرا
خولته  ،واستعمله صاحل ًا فيام آتيته  ،وال جتعلني آخر وافد له يوفرده  ،اللهرم
أعتق رقبته من النار وأوسع عليه من رزقك احلرالل الطيرب  ،واجعلره مرن
رفقاة حممد وآل حممد وبارك له يف ولده وماله وأهله وما ملكت يمينه .
اللهم صل عىل حممد وآل حممد وحل بينه وبني معاصيه حتر اليعصريك ،
وأعنه عىل طاعتك وطاعة أوليائك حتر التفقرده حيرث أمرتره  ،وال ترراه
حيث هنيته .اللهم صل عىل حممد وآله حممد واغفر لره وارمحره واعرف عنره
وعن مجيع املؤمنني واملؤمنات  .اللهم صل عىل حممد وآل حممرد وأعرذه مرن
هول املطلع  ،ومرن فرزع يروم القيامرة وسروة املنقلرب  ،ومرن ظلمرة القرب
ووحشته  ،ومن مواقف اخلزي يف الدنيا واآلخرة .اللهم صل عىل حممد وآل
حممد واجعل جائزته يف موقفي هذا غفرانرك ،وحتفتره يف مقرامي هرذا عنرد

ضمامي صرلوات اهلل عليره  ،أن تقيرل عثرتره وتقبرل معذرتره،وتتجاوز عرن
خطيئته وجتعل التقوى زاده ،وما عندك خري ًا له يف معراده ،وحترشره يف زمررة
حممد وآل حممد‘وتةفر له ولوالديره ،فإنرك خرري مرغرو ضليره ،وأكررم
مسؤول اعتمد العباد عليه.اللهرم ولكرل موفرد جرائزة ولكرل زائركرامرة ،
فاجعل جائزته يف موقفي هرذا غفرانرك واجلنرة  ،لره ويل وجلميرع املرؤمنني
واملؤمنات  .اللهم وأنا عبدك اخلاطئ املذنب املقربذنوبه فأسألك يا اهلل بحق
حممد وآل حممد أن الحترمني بعد ذلك األجر والثروا مرن فضرل عطائرك
وكرم تفضلك  .ثم ترفع يديك ضىل السامة مستقبل القبلة عند املشهد وتقول:
يا موالي يا ضمامي عبدك فالن بن فالن أوفدين زائر ًا ملشرهدك،يتقر ضىل اهلل
عز وجل بذلك  ،واىل رسول اهلل واليك  ،يرجو بذلك فكاك رقبته من النار ،
من العقوبة  ،فاغفر له وجلميع املؤمنني واملؤمنات  .يا اهلل يا اهلل يا اهلل ،يرا اهلل
يا اهلل يا اهلل يا اهلل  ،ال ضله ضال اهلل احلليم).
أقول :يتمنى املرء لبالغة هذا الدعاء  ،أن يستنيب أحد ًا عنه للزيارة فيقرأه لاه يف
مشهد املعصوم×.

 .41$الناجون من أهوال القرب واآلخرة:
ورد احلديث بأن املؤمن الكامل ناج من هول املطلع ،وبقية أهوال القيامة .
قال اإلمام الصادق×(الكايف( :)118/1:املؤمن مؤمنان ،فمؤمن صدق بعهد
اهلل ووىف برشطه،وذلك قول اهلل عز وجلِ :من ُاملؤ ِمنِني ِرج ٌال صد ُقوا ما عاهدُ وا

اهلله علي ِه  ،فذلك الذي التصيبه أهوال الدنيا وال أهوال اآلخرة  ،وذلرك ممرن
يشفع وال يشفع له .ومؤمن كخامة الزرع،تعوج أحيان ًا وتقوم أحيان ًا  ،فذلك
ممن تصيبه أهوال الدنيا وأهوال اآلخرة وذلك ممن يشفع له وال يشفع.
ورواه يف لفظ :ومؤمن زلت به قدم  ،فذلك كخامة الزرع كيفام كفأتره الرري
انكفأ ،وذلك ممن تصيبه أهوال الدنيا واآلخرة  ،ويشفع له وهو عىل خري) .

ويف كامل الزيارات( :438/ما من عبد حيرش ضال وعيناه باكية ضال الباكني عرىل
جدي احلسني×فإنه حيرش وعينه قريرة  ،والبشارة تلقاه  ،والرسور بني عىل
وجهه  ،واخللق يف الفزع وهم آمنون ..اىل أن قاال :فيقولرون احلمرد هلل الرذي
كفانا الفزع األكب وأهوال القيامة  ،ونجانا مما كنا نخاف ).
ويف أما الطوي ،37/عن الصادق×قال(:ياسامل ،من صام يوم ًا مرن آخرر
هذا الشهر(رجب) كان ذلك أمان ًا له من شدة سكرات املوت  ،وأمان ًا لره مرن
هول املطلع  ،وعذا القب.ومن صام يومني من آخرر هرذا الشرهر،كان لره
بذلك جواز عىل الرصاط  ،ومن صام ثالثة أيام من آخر هرذا الشرهر  ،أمرن
يوم الفزع األكب من أهواله وشدائده  ،وأعطي براةة من النار) .
وقال العالمة يف الرسالة السعدية(:438/عن سديرالصرييف قرال :كنرت عنرد
أيب عبد اهلل×فرذكروا عنرده املرؤمن فالتفرت ضيل فقرال :ياأبرا الفضرل أال
أحدثك بحال املؤمن عند اهلل قلت بىل فحردثني ،قرال :ضذا قرب

اهلل روح

املؤمن صعد ملكاه ضىل السامة فقاال :ربنا عبدك فالن ونعم العبد  ،كران لرك
رسيع ًا يف طاعتك وبطيئ ًا يف معصيتك وقد قبضته ضليك فامذا تأمرنا من بعده
فيقرول اهلل تعراىل لرام :ضهبطرا ضىل الردنيا فكونرا عنرد قبعبردي  ،فمجررداين
وسبحاين وهلالين وكباين  ،واكتبا ذلك لعبدي حت أبعثه من قبه .
ثم قال أال أزيدك فقلت :بىل فزدين  ،فقال :وضذا بعث اهلل املؤمن من قربه
خرج معه مثال يقدمه أمامه  ،وكلام رأى املؤمن هوالً من أهوال يوم القيامرة
قال له املثال :الحتزن وال تفزع  ،وأبرشبالرسور والكرامة مرن اهلل  .واليرزال
يبرشه بالرسور والكرامة من اهلل عز وجل  ،حت يقف بني يدي اهلل فيحاسبه
حساب ًا يسري ًا ،ويأمر به ضىل اجلنة  ،واملثال أمامه فيقول :رمحك اهلل نعم اخلارج
خرجت معي من قبي  ،وما زلت تبرشين بالرسور والكرامة مرن اهلل تعراىل

حت رأيت ذلك  ،فمن أنت فيقول له املثال :أنا الرسور الذي كنت تدخلره
عىل أخيك املؤمن يف الدنيا  ،خلقني اهلل منه ألبرشك ).
ويف كفاية األثر ( :433/عن حذيفة اليامن قال :صرىل بنرا رسرول اهلل‘ثرم
أقبل بوجهه الكريم علينا فقال :معاْش أصحايب أوصيكم بتقوى اهلل والعمل
بطاعته  ،فمن عمل هبا فاز وغنم وأنج  ،ومرن تركهرا حلرت بره الندامرة ،
فالتمسوا بالتقوى السالمة من أهوال يوم القيامرة  ،فكرأين أدعر فأجيرب ،
وضين تارك فيكم الثقلني كتا اهلل وعرتيت أهل بيتي  ،ماضن متسركتم هبرام لرن
تضلوا  ،ومن متسك بعرتيت من بعدي كان من الفائزين  ،ومن ختلرف عرنهم
كان من الالكني) .
ويف مناقب ابن شاذان( :37/أال ومن أحب علي ًا أظلاه اهلل يف ظال عرشاه  ،ماع
الصديقني والشهداء والصاحلني  ،وآمنه من الفزع األكرب ،وأهوال يوم الصاخة).

ويف أماا الطاوي( : 338/وعلرريكم بحرج هررذا البيرت  ،فررأدمنوه فررإن يف
ضدمانكم احلج دفع مكاره الدنيا عنكم  ،وأهوال يوم القيامة ).

.47$الشيعة غري املقبولني يدخلون النار ملدة:
اتفق املسلمون كافة عىل أن املوحد ضذا مات عىل التوحيد  ،فقد يدخل النرار
بذنوبه لكن ملدة وال خيلد فيها  .واتفق علامة الشيعة عىل أن من يمروت عرىل
والية أهل البيت^وتقبل واليته يدخل اجلنة .
وقالوا :من مات عىل واليتهم وليس من عاش ،ألن اإلنسان عند احتضاره
تعمل له جردة حسا

وختتم صحيفة أعامله  ،ولذا العمل أصول وقوانني،

فإن قبلت واليته وأثبتت يف صحيفته فقد نجرا  ،ألهنرا تأكرل سريئاته ،وهرذا
معن أن حبهم^حسنة الترض معه سيئة .
فقد يكون الشخص يف حياته عىل واليتهم لكنه يسلبها عند موته  ،برل قرد
يسلب التوحيد واإليامن بنبينا ‘  ،بسبب سوة عمله  ،أعاذنا اهلل .

فأصل سلب العقيدة من بعضهم عند املوت متفق عليه عند املسلمني  ،وقد صح
قول النبي‘يف معاوية إنه يموت عىل غري ملته(.جممع الزوائد.)113/7:

وقد ورد أن الشيعة غري املقبولني حيبساون يف جهانم ياوي ً
ال  ،قبال أن تادركهم
شفاعة أهل البيت^ ،وقدسامهم أمرياملؤمنني×املرسفني !

فقد قيل له×كام يف اعتقادات للصدوق( :11/صف لنا املوت  ،فقال :عىل
اخلبري سقطتم  ،هو أحد أمور ثالثة يرد عليه :ضما بشارة بنعريم األبرد  ،وضمرا
بشارة بعذا األبد  ،وضما ختويف وهتويل وأمر مبهم ال يدري من أي الفرق
هو فأما ولينا واملطيع ألمرنا فهو املبرشبنعيم األبد  ،وأما عدونا واملخرالف
ألمرنا فهو املبرش بعذا األبد  ،وأما املبهم أمره الذي ال يدري ما حاله فهرو
املؤمن املرسف عىل نفسه  ،اليدري ما يؤول ضليه حاله  ،يأتيه اخلبمبه ًام خموف ًا
ثم لن يسويه اهلل تعاىل بأعدائنا  ،ولكن خيرجه من النرار بشرفاعتنا  ،فراعملوا
وأطيعوا وال تتكلوا والتستصةروا عقوبة اهلل ،فإن من املرسفني من ال تلحقه
شفاعتنا ضال بعد عذا اهلل بثالث مائة ألف سنة )!
فهؤالء الدرجة السفىل من الشيعة  ،وورد التعبري بأراذل الشيعة  ،وال أدري معنى

ثالث مئة ألف سنة  ،ألن تصورنا يف هذه النشأة من حميطنا .
.43$أما الشيعة املقبولون فكلهم يف امنة:
واألحاديث يف مصادرنا عن نجاة املوالني ألمري املاؤمنني×وأئماة ادادى مان
العرتة الطاهرة^ ،ودخودم امنة  ،متواترة ومتنوعة  ،نكتفي بإيراد نامذج منها:

أ .قال عمرو بن يزياد (الكاايف(:)111/3:قلرت أليب عبرد اهلل(الصرادق×) :ضين
سمعتك وأنت تقول :كل شيعتنا يف اجلنة عىل ما كان فريهم قرال :صردقت
كلهم واهلل يف اجلنة .قال قلت :جعلت فداك ضن الذنو كثررية كبار فقرال:
أما يف القيامة فكلكم يف اجلنة بشفاعة النبي املطاع أو ويص النبي‘ ،ولكني
واهلل أختوف عليكم يف البزخ  .قلت :وما البزخ قال :القب منذ حني موته
ضىل يوم القيامة ).

ب .يف اخلصال ،17/عن اإلمام الباقر×قال( :يا نجم كلكم يف اجلنة معنا ضال
أنه ما أقب بالرجل منكم أن يدخل اجلنة قد هتك سرته وبدت عورته  ،قرال
قلت له:جعلت فداك وضن ذلك لكائن قال :نعم ،ضن مل حيفظ فرجه وبطنه) .

ويف رواية يف رشح األخبار((:)741/3ما أقب بالرجرل مرنكم يكرون قرد
دخل اجلنة مع قوم قد اجتهدوا وعملوا األعامل الصراحلة ،ويكرون هرو
بينهم قد هتك سرته وبدت عورته) ! فمعنى بدت عورته :ظهار نقصاه عان
غريه  ،كأن يكون يف هيئة دون هيئتهم  ،ودرجة دنيا من امنة !

جا  .يف املحاسن للربقي ((:)484/4عن حممد بن مسلم الثقفي قال  :قال أبرو
جعفر× :قال رسول اهلل‘ :ضن عن يمني العرش قوم ًا وجوههم من نرور
عىل منابر من نور يةبطهم النبيون ليسوا بأنبياة وال شهداة  ،فقالوا :يا نبي اهلل
وما ازدادوا هؤالة من اهلل ضذا مل يكونوا أنبياة وال شرهداة ضال قربر ًا مرن اهلل
قال :أولئك شيعة عيل  ،وعيل ضمامهم) .
د .ويف قرب اإلسناد(:441/قال رسول اهلل‘:يبعث اهلل عباد ًا يوم القيامرة
هتلل وجوههم نور ًا  ،عليهم ثيا من نور  ،فوق منرابر مرن نرور  ،بأيردهيم
قضبان من نور ،عن يمني العرش وعن يساره  ،بمنزلة األنبياة وليسوا بأنبياة
وبمنزلة الشهداة وليسوا بشهداة  .فقام رجل فقال :يا رسول اهلل  ،أنا منهم
فقال:ال .فقام آخر فقال:يا رسول اهلل  ،أنا منهم فقال :ال .فقال :من هم يرا
رسول اهلل قال:فوضع يده عىل منكب عيل×فقال :هذا وشيعته).
ها .يف أما الصدوق( :478/عن جابر بن عبد اهلل  ،قال :ملا قدم عيل×عىل
رسول اهلل‘بفت خيب ،قال له رسول اهلل‘ :لوال أن تقول فيك طوائرف
من أمتي ما قالت النصارى للمسي عيس بن مريم  ،لقلت فيك اليوم قوالً
ال متر بمإل ضال أخرذوا الررتا مرن حترت رجليرك  ،ومرن فضرل طهرورك
يستشفون به ،ولكن حسبك أن تكون مني وأنا منك  ،ترثني وأرثك وأنرك

مني بمنزلة هارون من موس  ،ضال أنه ال نبري بعردي  ،وضنرك ترب ذمتري
وتقاتل عىل سنتي  ،وضنك غد ًا عىل احلو
احلو

خليفتي  ،وضنك أول من يرد عيل

 ،وضنك أول من يكس معي  ،وضنك أول داخرل اجلنرة مرن أمتري ،

وضن شيعتك عىل منرابر مرن نرور  ،مبيضرة وجروههم حرويل  ،أشرفع لرم ،
يكونون غد ًا يف اجلنة جرياين ،وضن حربرك حرريب  ،وسرلمك سرلمي  ،وضن
رسك رسي  ،وعالنيتك عالنيتي  ،وضن رسيرة صدرك كرسيريت  ،وضن ولدك
ولدي  ،وضنك تنجز عدايت  ،وضن احلق معك  ،وضن احلق عىل لسانك وقلبرك
وبني عينيك  ،اإليامن خمالط حلمك ودمك كام خالط حلمي ودمي  ،وضنره لرن
يرد عيل احلو

مبة

لك  ،ولن يةيب عنه حمب لك حتر يررد احلرو

معك  .قال :فخر عريل×سراجد ًا  ،ثرم قرال :احلمرد هلل الرذي أنعرم عريل
باإلسالم  ،وعلمني القرآن ،وحببنري ضىل خرري البيرة خراتم النبيرني وسريد
املرسلني  ،ضحسان ًا منه وفض ً
ال منه عيل .قرال فقرال النبري ‘ :لروال أنرت مل
يعرف املؤمنون بعدي ).




$الفصل الرابع عشر:

صـفًّا..
 $وَ ُع ِرضُـوا عَلَى َر ِّبكَ َ
$معنى النفختني يف الصور
ور فص ِعق من ِيف السمو ِ
ِ
الص ِ
ات ومن ِيف األر ِ
ض إِال مان شااء
قال اهلل تعاىل :ونُفخ ِيف ُّ
ه
اهللُ ُ .ثم ن ُِفخ فِ ِيه ُأخرى فاإِذا هام قِياام ين ُظارون  .وأرشق ِ
ات األر ُض بِن ِ
ُاور ر ههباا و ُو ِضاع
ُ
ُ
ٌ
ه
الشهد ِ
ِ
اب و ِجيئ بِال هنبِ هيني و ُّ
اء و ُق ِض بين ُهم بِاحل هق و ُهم ال ُيظل ُمون .
الكت ُ

وقد خصصنا الفصل العاْشلبحث النفخ يف الصور ،وقلنا ضهنام :نفخة ضهناة
احلياة  ،ثم نفخة ضعادهتا من جديد  .ونالحظ أن آيات النفخة األوىل أقل من
آيات الثانية ،والسبب أن األوىل نفخة موت كل ذي روح يف األر والسامة
ضال من استثن اهلل تعاىل .أما الثانية فهي نفخة ضحياة األمروات وسرو ِقهم ضىل
املحرش ،وأحداثها متعددة  ،فهي أوسع من األوىل .
سئل اإلمام الصادق× (اإلحتجاج  (: )88/1:أفتتالش الروح بعرد خروجره
عن قالبه أم هو باق قال :بل هو باق ضىل وقت ينفخ يف الصور .فعنرد ذلرك
تبطل األشياة وتفن فال حس والحمسوس .ثم أعيردت األشرياة كرام بردأها
مدبرها  ،وذلك أربع مائة سنة يسبت فيها اخللق  ،وذلك بني النفختني ).
وسئل اإلمام الصادق×(الكاايف )174/3:عن امليت يبىل جسده( :قرال :نعرم
حت اليبق له حلم والعرم  ،ضال طينته التي خلق منها فإهنا ال تبىل ،تبق يف
القب مستديرة  ،حت خيلق منها كام خلق أول مرة ).
(وأخرج البخاري ومسلم وابن جرير وابن مردويه عن أيب هريرة قال:قال رسول

اهلل (ص):بني النفختني أربعون .قالوا يا أبا هريرة أربعون يوم ًا قرال :أبيرت.
قالوا :أربعون شهر ًا قال:أبيت.قالوا:أربعون عام ًا .قال :أبيت .ثم ينزل اهلل

من السامة ماة فينبتون كام ينبت البقل وليس من اإلنسان شئ ضاليبىل ضال عر ًام
واحد ًا وهوعجب الذنب ومنه يركب اخللق يوم القيامة)(.الدر املنثور.) 338/7:

وروى الطربي يف تفسريه ( )38/43عن أيب هريرة أن الصرور قررن يرنفخ فيره
ضرسافيل نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة القيام لر العاملني )!
صور من نخل  ،فهي نفخة الفزع
والصحيح أن الصور العمران باحلياة  ،يقال :له
ٌ
ثم نفخة الصعق  ،فأهل الساموات واألرضني يفزعون منها  ،ثم يصعقون .
أما رواية البخاري يف عجب الذنب  ،فرواية الكايف قبلها أصح وأكثر منطقية.

$يوم العرض األكرب ومكانه
تبدأ مشاهد القيامة بالنفخ يف الصور ومروت املخلوقرات  ،ثرم يطروي اهلل
السامة ويعيد خلق الكرون  ،ثرم يرزرع النراس يف األر

فتنمرو أجسرادهم

وترجع اليها األرواح  .ثم ينفخ يف الصور فيخررج النراس مرن األجرداث ،
ويصنفوهنم أصناف ًا  ،ويصفوهنم صفوف ًا .
فتصنيف الناس هو أول مرحلة بعد خروجهم من قبورهم  ،ثرم يعرضرون
عىل اهلل تعاىل  ،ويرهرأن العر

يطول أيام ًا أو شهور ًا  ،وترهر معره أعرامل

اإلنسان مكتوبة  ،أو مصورة  ،أو جمسدة  ،قال تعاىل :يومئِ ٍذ تُعر ُضون ال َتفاى

ِمنكُم خافِي ٌة  .ومن أحداث العر
خاصة  ،وعر
ويف ختام العرر

 :عر

النار عىل الناس  ،وعىل املجرمني

األْشار عىل النار .
خياطرب اهلل تعراىل عبراده ،ويرأمرهم برأن يتناصرفوا يف

ظالماهتم ويتصافوا  ،فيأخذ املرلوم حقه من ظامله مرن حسرناته  ،أو يعطيره
من سيئاته  ،أو يعفوعنه ابتةاة ثوا اهلل  ،فيثيبه اهلل ضن كان املعفو عنه مؤمن ًا .
واملالئكة تساعد الناس يف العر

ويف اإلصرطفاف ويف التناصرف  ،فمرع

كل شخص ملكان :وجاءت ك ُُّل نف ٍ
س معها سائِ ٌق وش ِهيدٌ  ،والسائق ضداري خبرري

باملحرش والناس  ،يأخذ صاحبه اىل من له عنده ظالمة  ،أو يأيت به اليه حسب
درجته  .والشهيد معه ملف أعامله كاملة  ،ما له وما عليه .
واملقصود بعرضهم صفوف ًا الصرفوف العامرة  ،وداخرل كرل صرف جمموعرات
وأصناف من الناس  ،حسب قوانني احلرش والتصنيف والتنريم .

ونالحظ يف أحاديث املحرشأن اهلل عز وجل يكلم نبيره‘وأهرل بيتره^
مباْشة  ،وهو تكريم عريم لم  .وروي أنه خياطب القرآن  ،وخياطب طف ً
ال ،
ورج ً
ال شيبة  .أما الناس فيأمر ملك ًا فريكلمهم ،ضال عنرد العرر

فريكلمهم

ويأمرهم بالتناصف مع بعضهم.
ويف هناية احلسا خياطبهم مجيع ًا فرد ًا فرد ًا يف آن واحد  ،خطاب ًا مهيب ًا حترار
فيه العقول  ،ويرن كل منهم أنه خياطبه وحده  ،وبعدها يقول له :إِقرأ كِتابا
كفى بِنف ِس اليوم علي ح ِسي ًبا .

أما مكان العر

فهو غري أر

فالنرراس يزرعررون يف األر

املحرش  ،ويرهر أنه نفس أر

التناصف

فتنمررو أجسررامهم وترجررع اليهررا األرواح،

وخيرجون من قبورهم وهم مئات املليارات ويتجهرون اىل مكران آخرر مرن
األر

 ،يتم فيه تصنيفهم وعرضهم عىل اهلل تعاىل  ،وهذا املكان دون عقبرة

املحرش  ،واليسرم للنراس أن يعبوهرا اىل سراحة املحرشر حتر يكملروا
التناصف فيام بينهم  ،وتصفية ظالماهتم مع بعضهم البع

.

وتطول مدة تصفية الرالمات  ،ويبقر منهرا القليرل  ،فيحرول اىل حمكمرة
املحرش  ،ويؤمر الناس بعبور عقبة املحرش ،فيندفعون ويتجمعون يف سراحته
كل مع نبيه وضمامه  ،ويبدأ املحرش بخطبة اإلفتتاح من نبينا‘.
$نوع العرض يوم القيامة
 .4عرض كل الناس أمام اهلل تعاىل:
ارز ًة وحرشناهم فلم نُغ ِ
ويوم نُس هري ِ
امبال وترى األرض ب ِ
اادر ِمان ُهم أحادً ا  .و ُع ِر ُضاوا
ُ
ُ
عىل ر هب ص ًّفا لقد ِجئت ُُمونا كام خلقناكُم أول م هر ٍة بل زعمتُم أ هلن نجعل لكُم مو ِعدً ا .

ت السامء ف ِهي يومئِ ٍذ و ِ
وانش هق ِ
اهي ٌة.واملل ُ عاىل أرجائِهاا وحي ِم ُ
ال عارَ ر هبا فاوق ُهم
ه ُ

ِ
ِ
ِ
ِ
ٍِ
ٍِ ِ
يم مل ِن يرى.
يومئذ ثامني ٌة  .يومئذ تُعر ُضون ال َتفى منكُم خافي ٌة  .و ُب هرزت امح ُ
 .1عرض الكذابني عىل اهلل تعاىل:

اؤ ِ
ومن أظل ُم ِِم ِهن افرتى عىل اهللهِ ك ِذ ًبا ُأولئِ ُيعر ُضون عاىل ر ههبِام وي ُق ُ
الء
اول األشاها ُد ه ُ
ا هل ِذين كذ ُبوا عىل ر ههبِم أال لعن ُة اهللهِ عىل ال هظاملِني .ا هل ِذين ي ُصادُّ ون عان سابِ ِ
يل اهللهِ ويبغُوهناا
ِعوجا وهم بِ ِ
اآلخر ِة ُهم كافِ ُرون .
ً ُ

 .3عرض الكافرين عىل النار :
ويوم ُيعر ُض ا هل ِذين كف ُروا عىل الن ِ
هار أذهبتُم ي هيباتِكُم ِيف حياتِك ُُم الادُّ نيا واساتمتعتُم ِهباا
ِ
ربون ِيف األر ِ
ض بِغ ِري احل هق وبِام كُنتُم تف ُس ُقون .
فاليوم ُُتزون عذاب ُادون بِام كُنتُم تستك ِ ُ
ويوم ُيعر ُض ا هل ِذين كف ُروا عىل الن ِ
هار أليس هذا بِاحل هق قا ُلوا بىل ور هبنا .

 .1عرض الكافرين عىل النار يف الربزخ:
ِ ِ
ِ
وء العذ ِ
اب  .الن ُهار ُيعر ُضون عليهاا غُ ادُ ًّوا
فوقا ُه اهللهُ س هيئات ما مك ُروا وحاق بِآل فرعون ُس ُ
ِ
اجون ِيف الن ِ
الساع ُة أد ِخ ُلوا آل فِرعون أشده العذ ِ
هار في ُقا ُ
ول
اب  .وإِذ يتح ُّ
وم ه
وعش ًّيا ويوم ت ُق ُ
اء ل هل ِذين استكربوا إِنها ُكنها لكُم تب ًعا فهل أنتُم ُمغنُون عنها ن ِصي ًبا ِمن الن ِ
هار .
ُّ
الضعف ُ
ُ

 .7عرض جهنم للكافرين:
وتركنا بعض ُهم يومئِ ٍذ يموج ِيف بع ٍ ِ
الص ِ
اهم َجع ًا.وعرضنا جهانهم
ور فجمعن ُ
ض ونُفخ ِيف ُّ
ُ ُ
يومئِ ٍذ ل هلكافِ ِرين عر ًضا.ا هل ِذين كانت أعين ُُهم ِيف ِغط ٍ
اء عن ِذك ِرى .
ُ

 .3عرض الظاملني عىل النار:
ِ وترى ال هظاملِني هملا رأ ُوا العذاب ي ُقو ُلون هل إِىل مر ٍّد ِمن سبِ ٍ
يل  .وتار ُاهم ُيعر ُضاون عليهاا
ِ
ِ
الذ هل ين ُظرون ِمن ير ٍ
خ ِ
ف خ ِفي وقال ا هل ِذين آمنُوا إِ هن اخل ِ ِ
اش ِعني ِمن ُّ
رساوا
ُ
اِسين ا هلذين خ ُ
أن ُفس ُهم وأهلِ ِ
يهم يوم ال ِقيام ِة أال إِ هن ال هظاملِني ِيف عذ ٍ
اب ُم ِقي ٍم .
وما كان ُدم ِمن أولِياء ين ُُصوهنُم ِمن ُد ِ
لل اهللهُ فام ل ُه ِمن سبِ ٍ
ون اهللهِ ومن ُيض ه
يل .
ُ




$اإلمام زين العابدين×يبني قانون العرض والتناصف
كان املرشوع األموي هيدد وجود اإلسالم كدين  ،ألنه يتبنى املادية الوثنياة  ،كاام
يتبنى سياسة إبادة أهل البيت النبوي^وأنصارهم !
لذل كان ادادف األول لإلماام زيان العابادين×تثبيات اإلساالم كادين ،
وترسيخه يف نفوس املسلمني وشعوب البالد املفتوحة  ،تثبيت عقائده يف اهلل تعااىل
وعلمه وقدرته  ،وعدله املطلق وأسامئه احلسنى ،ونبوة نبينا‘واإلعتقاد بااآلخرة
وحساهبا وجزائها  ،فكانت حياته ثورة فكرية وروحية عىل الفكر املادي .
وكان حيدث املسلمني يف مسجد جده‘ويصحح مسار األمة ما استطاع .فكاان
له خطبة يوم اممعة يبني فيها معامل الدين ،وقد رووا عنه×وصفه ملشهد العرض

عىل اهلل تعاىل يف حديث صحيح (الكايف)441/8:قال( :حدثني أيب أنه سرمع أبراه
عيل بن أيب طالب×حيدث الناس قال :ضذا كان يوم القيامة بعث اهلل تبرارك
وتعاىل الناس من حفرهم غرالً هب ًام جرد ًا مرد ًا  ،يف صعيد واحرد  ،يسروقهم
النور وجتمعهم الرلمة  ،حت يقفروا عرىل عقبرة املحرشر ،فريكرب بعضرهم
بعض ًا ،ويزدمحون دوهنا  ،فيمنعون من امليض  ،فتشتد أنفاسهم ويكثرعررقهم
وتضيق هبم أمورهم  ،ويشتد ضجيجهم وترتفع أصواهتم  ،قرال :وهرو أول
هول من أهوال يوم القيامة .
قال:فيرشف اجلبار تبارك وتعاىل عليهم من فوق عرشه يف ظلل من املالئكة
فيأمر ملك ًا من املالئكة فينادي فريهم :يرا معرشراخلالئق أنصرتوا واسرتمعوا
منادي اجلبار ،قال فيسمع آخرهم كام يسمع أولرم ،قرال :فتنكرسأصرواهتم
عنررد ذلررك وختشررع أبصررارهم  ،وتضررطر فرائصررهم  ،وتفررزع قلرروهبم ،
ويرفعون رؤوسهم ضىل ناحية الصوت مهطعني ضىل الداع .
قال :فعند ذلك يقول الكافر :هذا يوم ع ِرس .قال :فيرشف اجلبار عز وجرل
احلكم العدل عليهم فيقول :أنا اهلل ال ضله ضال أنا احلكم العدل الذي ال جيرور.
اليوم أحكم بينكم بعديل وقسطي ،اليرلم اليوم عنردي أحرد  ،اليروم آخرذ

للضعيف من القوي بحقره ،ولصراحب املرلمرة باملرلمرة بالقصرا

مرن

احلسنات والسيئات وأثيب عىل البات  .وال جيوز هذه العقبة اليروم عنردي
ظامل  ،وال أحد عنده مرلمة ضال مرلمة هيبها صاحبها وأثيبه عليها ،وآخذ لره
هبا عند احلسا  .فتالزموا أهيا اخلالئق واطلبوا مراملكم عنرد مرن ظلمكرم
هبا يف الدنيا  ،وأنا شاهد لكم عليهم  ،وكف يب شهيد ًا .
قال :فيتعارفون ويتالزمون فال يبق أحد له عند أحرد مرلمرة أو حرق ضال
لزمه هبا  .قال :فيمكثون ما شاة اهلل  ،فيشتد حرالم ويكثرر عررقهم ،ويشرتد
غمهم وترتفع أصواهتم بضجيج شديد  ،فيتمنون املخلص منه برتك مراملهم
ألهلها ! قال :ويطلع اهلل عز وجل عىل جهر ِدهم فينرادي منراد مرن عنرد اهلل
تبارك وتعاىل يسمع آخرهم كام يسمع أولم :يا معرشاخلالئق أنصتوا لرداعي
اهلل تبارك وتعاىل واسمعوا ضن اهلل تبارك وتعاىل يقول لكم :أنا الوهرا  ،ضن
أحببتم أن تواهبوا فتواهبوا  ،وضن مل تواهبوا أخذت لكم بمراملكم .
قال :فيفرحون بذلك لشدة جهردهم وضريق مسرلكهم وترزامحهم .قرال:
فيهب بعضهم مراملهم رجاة أن يتخلصوا مما هم فيه ،ويبق بعضهم فيقول:
يا ر مراملنا أعرم من أن هنبها ! قال :فينادي مناد من تلقراة العررش :أيرن
رضوان خازن اجلنان جنان الفردوس قال :فيأمره اهلل عرز وجرل أن يطلرع
من الفردوس قرص ًا من فضة بام فيه من األبنية واخلدم  ،قال :فيطلعه عليهم،
يف حفافة القرصالوصائف واخلدم  ،قال :فينرادي منراد مرن عنرد اهلل تبرارك
وتعاىل :يا معرش اخلالئق ضرفعوا رؤوسركم فرانرروا ضىل هرذا القرصر ،قرال:
فريفعون رؤوسهم فكلهم يتمناه ! قال :فينادي مناد مرن عنرد اهلل تعراىل :يرا
معرشاخلالئق هذا لكل من عفا عن مؤمن! قال :فيعفون كلهم ضال القليل .
قال فيقول اهلل عزو جل :الجيوز ضىل جنتي اليوم ظامل  ،وال جيروز ضىل نراري
اليوم ظامل  ،وألحد مرن املسرلمني عنرده مرلمرة  ،حتر يأخرذها منره عنرد

احلسا  .أهيا اخلالئق :ضستعدوا للحسا  .قال :ثم خيىل سبيلهم فينطلقون
ضىل العقبة يكرد بعضهم بعضر ًا ،حتر ينتهروا ضىل العرصرة  ،واجلبرار تبرارك
وتعاىل عىل العرش ،وقد نرشت الدواوين ونصبت املوازين ،وأحرضالنبيون
والشهداة  ،وهم األئمة^يشهد كل ضمام عىل أهل عامله بأنه قرد قرام فريهم
بأمراهلل عز وجل ودعاهم ضىل سبيل اهلل .
قال فقال له رجل من قريش :يا ابن رسول اهلل  ،ضذا كان للرجل املؤمن عند
الرجل الكافر مرلمة  ،أي شئ يأخذ من الكافر وهو من أهل النار
قال فقال له عيل بن احلسني’:يطرح عن املسلم من سيئاته بقدر مرا لره
عىل الكافر ،فيعذ الكافر هبا مع عذابه بكفره ،عذاب ًا بقدر ما للمسلم قبلره
من مرلمة  .قال فقال له القريش :فإذا كانت املرلمة للمسرلم عنرد مسرلم ،
كيف تؤخذ مرلمته من املسلم قال :يؤخذ للمرلوم من الرامل من حسرناته
بقدر حق املرلوم  ،فتزاد عىل حسنات املرلوم  .قال فقال له القريش :فرإن مل
يكن للرامل حسنات قال :ضن مل يكن للرامل حسنات فإن للمرلوم سريئات ،
يؤخذ من سيئات املرلوم  ،فتزاد عىل سيئات الرامل ).
ويف الكايف (( :)113/1صعد أمري املؤمنني×بالكوفة املنب فحمد اهلل وأثن
عليه ثم قال :أهيا الناس ضن الذنو ثالثة  ،ثم أمسك  ،فقال له حبة العررين:
يا أمري املؤمنني قلت :الذنو ثالثة ثم أمسكت فقال :مرا ذكرهترا ضال وأنرا
أريد أن أفرسها  ،ولكن عر

يل هبر(تعب يف التنفس) حال بيني وبني الكالم .

نعم الذنو ثالثة :فذنب مةفور وذنب غري مةفور وذنرب نرجرو لصراحبه
ونخاف عليه  .قال :يا أمري املؤمنني فبينها لنا قال :نعم  ،أما الذنب املةفور
فعبد عاقبه اهلل عىل ذنبه يف الدنيا  ،فاهلل أحلرم وأكررم مرن أن يعاقرب عبرده
مرتني  ،وأما الذنب الذي اليةفر فمرامل العباد بعضهم لبع

 ،ضن اهلل تبارك

وتعاىل ضذا برز خللقه أقسم قس ًام عىل نفسه فقال :وعرزيت و جراليل الجيروزين

ظلم ظامل ولو كف بكف  ،ولو مسحة بكف  ،ولو نطحة مرا برني القرنراة ضىل
اجلامة ،فيقتص للعباد بعضهم من بع

حت التبق ألحد عىل أحد مرلمة،

ثم يبعثهم للحسا .وأما الذنب الثالث فذنب سرته اهلل عرىل خلقره ورزقره
التوبة منه ،فأصب خائف ًا من ذنبه راجي ًا لربه  ،فنحن له كام هو لنفسه  ،نرجو
له الرمحة ونخاف عليه العذا ).
$مالحظات

 .1يكلم اهلل اخلالئق يف سرائر املشراهد برأن يأمرملكر ًا فينرادي فيسرمعونه
كلهم .وال يكلهم سبحانه بنفسه مباْشة ضال يف العر

ويف ختام احلسا .

ومعن تكليمه الناس مباْشة أنه خيلق كالمه فيام شاة من خملوقاته  ،كام كلم
موس ×فجعل صوته خيرج من شرجرة العليرق  ،ألنره سربحانه منرزه أن
يكون جس ًام  ،وأن يكون له فم ولسان مثلنا .
.2عندما خيرج الناس من قبورهم يتحركون رساعر ًا اىل هردف فيتجمعرون
عنده  ،ويصنفوهنم أصناف ًا ويصرفوهنم صرفوف ًا  ،ثرم يتحركرون نحرو عقبرة
املحرش ليعبوها اىل أر
أما أر

املحرش ،فيوقفون يف أر

العر

دون العقبة .

املشتل فال نجد يف أحاديث القيامة لا ذكر ًا بعرد خرروج النراس

منها  ،وال تسمي الرواية املكان الذي يركضون اليه  ،لكن يرهرأنره يرتم فيره
تصنيفهم وعرضهم وتناصفهم  ،ثم ينطلقون باجتاه العقبة اىل أر

املحرش.

 .3قول اإلمام×(:يسوقهم النور وجتمعهم الرلمة حت يقفوا عىل عقبرة
املحرشفريكب بعضهم بعض ًا ويزدمحون دوهنا ،فيمنعون من امليضر  ،فتشرتد
أنفاسهم ويكثر عرقهم  ،وتضيق هبم أمورهم ،ويشتد ضرجيجهم ،وترتفرع
أصواهتم  .قال :وهو أول هول من أهوال يوم القيامة ).
ومعناه أهنم حيبون عبور العقبة اىل أرض املحرش ،ألن امتيازاهتا أحسن من مكان
العرض ! لكنهم يمنعون حتى يتم تناصفهم .

ومعنى يسوقهم النور أن األرض تضيئ فيسريون ،ثم تكون الظلمة فيقفون ألهنم
اليستطيعون امليش فيها  ،كام متنعهم املالئكة التاي تارافقهم وحتايم هبام  .فاالنور
والظلمة يستعمالن للتحكم بحركة اخلالئق اىل آخر مرحلة ،كام قال اهلل تعاىل:
ِ ِ
ِِ
هاات
ُور ُهم بني أي ِدهيِم وبِاأيام ِ ِهنم ُبرشااك ُُم الياوم جن ٌ
يوم ترى ُاملؤمنني و ُاملؤمنات يسعى ن ُ
ِ
ِ
ِِ ِ
ِ
ِ
يم .
ُت ِرى من حتتها األهن ُار خالدين فيها ذل ُهوالفوزُ العظ ُ
ات ل هل ِذين آمنُاوا ان ُظ ُروناا نقتابِس ِمان ن ِ
يوم ي ُق ُ
ُاوركُم قِيال ار ِج ُعاوا
ول ُاملنافِ ُقون و ُاملنافِق ُ
ااهره ِمان قِبلِ ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
رضب بين ُهم بِ ُس ٍ
ُورا ف ُ ِ
الرمح ُ
اه
اة وظ ُ ُ
ور ل ُه ب ٌ
اب باي ُن ُه فياه ه
وراءكُم فالتم ُسوا ن ً

اب ُ .ينا ُدوهنُم أمل نكُن معكُم قا ُلوا بىل ولكِانهكُم فتناتُم أن ُفساكُم وتر هبصاتُم وارتباتُم
العذ ُ
ِ
ور  .فاليوم ال ُيؤخ ُذ ِمانكُم فِدي ٌ
اة وال
وغ هرتك ُُم األمان ُّى حتهى جاء أم ُر اهللهِ وغ هركُم بِاهللهِ الغ ُر ُ
ِمن ا هل ِذين كف ُروا مأواك ُُم الن ُهار ِهي موالكُم وبِئس امل ِص ُري .

وهذه اآليات تتحدث عن مشهد يف أواخر أحداث القيامة ،بعد أن يتميز املؤمنون
واملنافقون  ،فيتحرك املؤمنون يف نور واملنافقون يف ظلماة  ،فيقولاون دام إصاربوا
لنستضئ بنوركم فال يقبلون  ،ويرضب بينهم بسور يميز أرض أهال امناة عان
أرض أهل النار ،كام روي عن النبي‘(:فرإذا فررغ مرن احلسرا و بيرنهم
بسور ،فرق ًا بني أر

اجلنة  ،وأر

النار)(.جممع البيان.)77/8:

فاألرض دون السور أرض أهل امنة والنار ،أما نفس امنة والنار فليستا يف أرض
املحرش ،ألن مكان امنة بعد الُصاط  ،ومكان النار حتته يسقم فيها أهلها  ،كام قال
ِ
ِ
تعاىل :فورب لنح ُرشهنم و ه ِ
ام لنن ِ
ازع هن ِمان
ه
الشيايني ُث هم لنُحرض ههنُم حول جهنهم ِجث ًّيا ُ .ث ه
هُ
ِ ٍ
الرمح ِن ِعتِ ًّيا ُ .ث هم لنح ُن أعل ُم بِا هل ِذين ُهم أوىل ِهبا ِصلِ ًّيا  .وإِن ِمنكُم
ك هُل شيعة أ ُّ ُهيم أشدُّ عىل ه
إِال و ِار ُدها كان عىل ر هب حت ًام مق ِض ًّيا ُ .ث هم نُن هجى ا هل ِذين اتهقوا ونذ ُر ال هظاملِني فِيها ِجثِ ًّيا .

 .4فأر

املحرشثالثة أقسام:أر

املشتل الذي يزرع فيه اخلالئق وينبتون

وخيرجون من قبورهم .وهم يرتكوهنا بمجرد النفخرة الثانيرة  ،واليعرودون
اليها  .والثاين :األر

التي يرتاكضون اليها ،وفيها يتم تصنيفهم وتنرريمهم

صفوف ًا  /وفيها أو يتصل هبا أر

العر

والتناصف  ،دون عقبة املحرش.

ويف آخر مرحلة العر

يكلمهم اهلل تعاىل ويأمرهم بالتناصف  ،ويمنعهم

من عبور العقبة حت يتناصفوا  ،ويف كل ذلك يساقون بالنور  ،والرلمة .
 .5قال×:ينادي مناد من عند اهلل تبارك وتعاىل يسمع آخرهم كام يسمع أودم.

واليمكن أن يفهم الناس كالم املنادي باألمراإللي  ،ولةاهتم براآلالف  ،ضال
بأن يعلمهم اهلل لةة واحدة هي لةرة القيامرة  ،وقرد ورد أن لةرة أهرل اجلنرة
العربية  ،وورد أهنا الفارسية  ،واليص شيئ من ذلك .فال برد أن اهلل تعراىل
الذي علم آدم األسامة كلها  ،يعلمهم لةة القيامة واجلنة والنار.
 .6يفهم من أحاديث مرامل الناس أن الذنو التي يتو منهرا اإلنسران يف
الدنيا متح من صحيفة سيئاته والحياسب عليها ،والذنو التي يساحمه هبرا
أهلها يف الدنيا أو يف املحرشمتح أيض ًا  .فال يبق ضال الرالمات التي مل يعف
أهلها عنها  ،واحلق العام هلل تعاىل  ،فيحاسب عليها يف حمكمة املحرش .
 .8قال أمرياملؤمنني×(هنج البالغة(:)441/1:الغنى والفقر بعد العرض عىل اهلل).

أي ال تقل ألحد هو غني أو فقريحت يتبني أمره بالعر
العر

عىل اهلل تعراىل ألن

يكشف حاله ويعني مصريه.وذلك قبل حماكمته املفصلة يف املحرشر.

أما قبل العر

فوضعه معلق غري مستقر ،يف أهل اجلنة أو النار.

ويف معاين األخبار ،131/عن اإلمام الباقر×قاال( :قال رسرول اهلل‘:كرل
حماسب معذ .فقال له قائل :يا رسول اهلل فأين قول اهلل عرز وجرل :فساوف

ُحياس ُب ِحسا ًبا ي ِس ًريا ؟ قال :ذلك العر

 ،يعني التصف ) .

قال الصدوق يف اإلعتقادات «: 83/ومن اخللق من يدخل اجلنة بةري حسا ،
فأما السؤال فهو واقع عىل مجيع اخللق لقوله تعاىل :فلنسأل هن ا هل ِذين ُأر ِسال إِلاي ِهم

ولنسأل هن ُاملرسلِني .يعني عن الدين .وأما الذنب فال يسأل عنه ضال من حياسب ،
ِ
ٍِ
اس وال جاان  ،يعنري مرن شريعة النبري‘
قال تعاىل :فيومئذ ال ُيسئ ُل عن ذنبِه إِن ٌ

واألئمة^دون غريهم  ،كام ورد يف التفسري .وكل حماسرب معرذ  ،ولرو

بطول الوقوف  ،والينجو من النار وال يدخل اجلنة أحرد بعملره  ،ضال برمحرة
اهلل تعاىل  .واهلل تعاىل خياطب عباده من األولني واآلخرين بمجمرل حسرا
عملهم خماطبة واحدة  ،يسمع منها كل واحد قضيته دون غريها  ،ويرن أنره
املخاطب دون غريه  ،وال تشةله تعاىل خماطبة عن خماطبة ،ويفرغ من حسا
األولني واآلخرين يف مقدار ساعة من ساعات الدنيا !
وخيرج اهلل لكل ضنسران كتابر ًا يلقراه منشرور ًا ،ينطرق عليره بجميرع أعاملره
اليةادر صةرية وال كبرية ضال أحصاها  ،فيجعله اهلل حسريب نفسره واحلراكم
عليها  ،بأن يقال له  :إِقرأ كِتاب كفى بِنف ِس اليوم علي ح ِسي ًبا » .

أقول :ال تنايف بني إكامل حساب البرش يف ساعة من ساعات الدنيا  ،وبني ما نص
عىل يول احلساب ومواقفه اخلمسني  ،التي تكون قبل الُصاط وفيه..
فهذا احلساب لصنف من الناس وذاك لصانف آخار  ،واحلسااب مناه جممال يف
العرض  ،ومفصل بعده .




$آيات حشرالناس وتنظيم احملشر

ِ ِ
ِ
اعا:
َي ُر ُجون من األجداث ِس ً

ِ
ِ
رش علينا ي ِس ٌري .
قال تعاىل :يوم تش هق ُق األر ُض عن ُهم ِس ً
اعا ذل ح ٌ
ور فإِذا هم ِمن األجد ِ
ِ
الص ِ
اث إِىل ر ههبِم ين ِس ُلون .
ُ
وقال تعاىل :ونُفخ ِيف ُّ
وقال تعاىلَ:يرجون ِمن األجد ِ
اث ِِساع ًا كأ ههنُم إِىل ن ُُص ٍ
ب ُيوفِ ُضون .
ُ ُ
وتش ُّق ُق األرض يكون بعد اكتامل األجساد وعودة األرواح اليها ،والرسعة ليست
للتشقق بل للخارجني من قبورهم  ،أو من رحم أمهم األرض  .وقد شبهت اآلية
حركتهم بالراكضني اىل عالمة نصبت هدف ًا دم .
قال اخلليل (( :)33/8أوفضت اإلبل :أعجلتها.وقوله تعاىل:كأ ههنُم إِىل ن ُُص ٍ
ب
ُيوفِ ُضون ،أي يرسعون).أي دفعوا دفع ًا كام تُعجل اإلبل فتدفع اىل الرسعة .

وقال اخلليل( )433/8وابن فارس((:)131/7النصب:حجر كان ينصب فيعبد .
والنصب :العلم .يقال نصبت الرم وغريه أنصبه نصب ًا .والنصائب حجارة
تنصب حوايل شفري البئر).
وقال اخلليل (( :)178/8النسالن :مشرية الرذئب ضذا أعنرق وأرسع ،واملرايش
ينسل أي يرسع نسالن ًا :إِىل ر ههبِم ين ِس ُلون ،أي هيرولون ويرسعون ).
فنسل فيها معنى ادرولة  ،وفيها معنى أهنم نسل من األرض بعد نسل آدم’.
ولقد ِجئت ُُمونا ُفرادى:
ورد يف آيتني أن الناس يأتون اىل رهبام فارادى ،األوىل عنادما يموتاون ،والثانياة
اة ب ِ
ات املاو ِ
امل ِون ِيف غمار ِ
عندما حيرشون  .قال تعاىل :ولو ترى إِ ِذ ال هظ ُ
ت واملالئِك ُ
اسا ُطو
أي ِدهيِم أخ ِر ُجوا أن ُفسك ُُم اليوم ُُتزون عذاب ُاد ِ
اق
ون بِام كُناتُم ت ُقو ُلاون عاىل اهللهِ غاري احل ه
ِِ
ربون  .ولقد ِجئت ُُمونا ُفارادى كاام خلقنااكُم أ هول م هار ٍة وتاركتُم ماا
وكُنتُم عن آياته تستك ِ ُ
ِ
ِ
خ هولناكُم وراء ُظ ُه ِ
ااء لقاد
وركُم وما نرى معكُم ُشفعاءك ُُم ا هلذين زعمتُم أ ههنُم فيكُم ُرشك ُ
تق هطع بينكُم وض هل عنكُم ما كُنتُم تز ُع ُمون .

و ُفرادى :أي جمردين ِما ملكتم من الدنيا ،من مال وولد  ،وزينة  ،وِمتلكات.
كام خلقناكُم :أي من بطون أمهاتكم .

وشفعاؤهم :رؤساؤهم املطاعون من دون اهلل  ,قال اإلمام الصاادق× :نزلرت
هذه اآلية يف معاوية وبني أمية  ،وْشكائهم وأئمتهم (.القمي.)144/4:

يأتون أفواج ًا:
الص ِ
اجا .
ور فتأتُون أفو ً
قال تعاىل :يوم ُينف ُخ ِيف ُّ
رش ِمن ك هُل ُأ هم ٍة فوج ًا .
وقال تعاىل :ويوم نح ُ ُ
وقال تعاىل :هذا فوج مقت ِ
ح ٌم معكُم ال مرح ًبا ِهبِم إِ ههنُم صا ُلوا الن ِ
هار .
ٌ ُ
وقال تعاىلُ :ك هلام ُأل ِقى فِيها فو ٌج سأ ُدم خزنتُها أمل يأتِكُم ن ِذ ٌير .

قال اخلليل((:)414/3الفوج :القطيع من الناس  ،واجلميع :األفواج).
وقال ابن فارس((:)178/1اجلمع أفواج ومجع اجلمع أفاوج وأفراويج .وأمرا
أفاج الرجل ضذا أرسع فهو من ذوات الياة ،والفيج منه) .وهو الرجل الربيد .

يصنف الناس زمر ًا :
قال تعاىل :و ِسيق ا هل ِذين كف ُروا إِىل جهنهم زُ م ًرا .
وقال تعاىل :و ِسيق ا هل ِذين اتهقوا ر ه ُهبم إِىل امن ِهة زُ م ًرا .

قال اخلليل((:)337/8الزمرة:فروج مرن النراس ،ويقرال :مجاعرة يف تفرقرة ،
بع

عىل أثر بع

) .والصحيح أن الزمرة فاوج متجاانس يف العقيادة واخلام

السياي  ،بقرينة جميئ الصحابة زمر ًا يف املحرش .

القل ِ
اس وتد ِرجيها ِمن ِ
وقال الثعالبي يف فقه اللغة(:144/ترتِيب مجاع ِ
ات الن ِ
رة
يب:نفر ،ورهط  ،وملرة ِ ،
ضىل الكثر ِة عىل ِ
اس والتق ِر ِ
القي ِ
وْش ِذمرة ،ثرم قبِيرل ،
وعصبة ،وط ِائفة ،ثم ثبة ،وثلة ،ثم فوج ،وفِرقة ثم ِحز  ،وزمرة ،وزجلة ثم
فِئامِ ،
وجزلة ،وح ِزيق ،و ِقبص ،وجبلة ،وجبل) .وهو تقسيم تقريبي كام ذكر.
وبرزُوا هللهِ َجِيع ًا:
ات وبرزُوا هللهِ الو ِ
اح ِد الق هه ِ
قال تعاىل :يوم تُبده ُل األر ُض غري األر ِ
اار .
السمو ُ
ضو ه
وترى ُاملج ِر ِمني يومئِ ٍذ مقرنِني ِيف األصف ِ
ادِ .سابِي ُل ُهم ِمن قطِر ٍ
ان وتغشى ُو ُجوه ُه ُم
ُ ه
ِسيع ِ
احلس ِ
الن ُهار .لِيج ِزى اهللهُ ك هُل نف ٍ
اب.
س ما كسبت إِ هن اهلله ِ ُ
ِ
ربوا إِنها ُكنها لكُم تب ًعا فهل
وقال تعاىل :وبرزُوا هللهِ َجِي ًعا فقال ُّ
الضعف ُ
اء ل هلذين استك ُ
أنتُم ُمغنُون عنها ِمن عذ ِ
اب اهللهِ ِمن شئٍ قا ُلوا لاو هادانا اهللهُ داديناكُم ساو ٌاء عليناا
أج ِزعنا أم صربنا ما لنا ِمن ِحم ٍ
يص .
ويظهر أن تقييدهم باألصفاد أو األغالل والقيود  ،يكون بعد حسااهبم  ،عنادما
يؤمر هبم اىل النار  ،أو بعد أن يسقطوا فيها وهم يعربون عىل الُصاط .
مائ ٌة وعرشون ألف صف:
معن قوله تعاىل :و ُع ِر ُضوا عىل ر هب ص ًّفا :أهنم ُيصفون مئة وعرشين ألف صرف ًا يف
عر
األر

األر

 ،بتعبري اإلمام الصادق× ،أي يكون طول الصف بقردر عرر

كلها ،وعر

األر

اليوم أوقطرها نحو 174ألف كيلو مرت ،وقد تكون

امب ِ
يومها أكثر عرض ًا وتسطيح ًا ،قال تعاىل :ويسأ ُلون ع ِن ِ
ال ف ُقل ين ِسا ُفها ر هباى نسا ًفا .

يه 447:فيذرها قاعا صفص ًفا  .ال ترى فِيها ِعوجا وال أمتًا  .يومئِ ٍذ ي هتبِعون الده ِ
اعى ال ِعاوج لا ُه
ُ
ً
ً
ُ
وخشع ِ
ات ل هل هرمح ِن فال تسم ُع إِال َه ًسا .
ت األصو ُ
اح ِ
ات وبار ُزوا هللهِ الو ِ
اد الق هه ِ
وقال تعاىل :يوم تُباده ُل األر ُض غاري األر ِ
اار .وتارى
السامو ُ
ضو ه
املُج ِر ِمني يومئِ ٍذ مقرنِني ِيف األصف ِ
ادِ .سابِي ُل ُهم ِمن قطِر ٍ
ان وتغشى ُو ُجوه ُه ُم الن ُهار.
ُ ه

فال يكون فيها جبال وال أودية وال بحار وال أهنار  ،لكن اإلنسان ُينبع املاء حسب
حاجته  ،فيجعلها عين ًا أو ساقية .
ويف تفسري العيايش ((:)133/1عن عيل بن احلسني×:يوم تُبده ُل األر ُض غري األر ِ
ض

 ،يعني بأر

مل تكتسب عليها الذنو  .ويوم نُس هري ِ
امبال وترى األرض ب ِارز ًة ليسرت
ُ

عليها جبال وال نبات  ،كام دحاها أول مرة ) .
ويف متشابه القرآن البن شهر آشاوب (( :) 11/1تبدل صورهتا من اآلجرام واآلكرام
والبحار واألهنار  .وتبدل الساموات  ،فتذهب شمسها وقمرها ونجومها) .
ويف رشح األخبار (( :)184/3قال اإلمام الباقر× :ضن اهلل عز وجرل يقرول:ياوم
تُبده ُل األر ُض غري األر ِ
ض ،فيحرش الناس يروم القيامرة عرىل األر

 ،وتكرون لرم

كاخلبزة النقية يأكلون منها،وأهنار متفجرة يرشبون منها ضىل أن يفرغ من حساهبم).
وقال اإلمام الصادق×( :ضنام بني اجلسد عىل اخلبز ) .
(عن النبي‘:ثم يزجر اهلل اخللق زجرة فإذا هم يف هذه املبدلة من األوىل يعنري
قوله :فإِذا هم بِالس ِ
اهر ِة  ،وهي أر
ُ
ه

القيامة  ،وعليها يقع احلسا  .فإذا فرغ مرن

احلسا و بينهم بسور فرق ًا بني أر

اجلنة وأر

النار)(.جممع البيان.)77/8:

أي أرض أهل امنة وأهل النار  ،ألن امنة والنار يف مكان آخر.

يوم القيامة يوم اممع:
قال تعاىلُ :ق ِل اهللهُ ُحييِيكُم ُث هم ُي ِمي ُتكُم ُث هم َيم ُعكُم إِىل يو ِم ال ِقيام ِة ال ريب فِ ِيه .
ِ ِ
الرمحة ليجمعنهكُم إِىل يو ِم ال ِقيام ِة ال ريب فِ ِيه.
وقال تعاىل:كتب عىل نفسه ه
اهم لِيو ٍم ال ريب فِ ِيه و ُو هفيت ك ُُّل نف ٍ
س ما كسبت .
وقال تعاىل:فكيف إِذا َجعن ُ
وقال تعاىل:اهللهُ ال إِله إِال ُهو ليجمعنهكُم إِىل يو ِم ال ِقيام ِة ال ريب فِ ِيه .
وقال تعاىل:ر هبنا إِ هن ج ِام ُع الن ِ
هاس لِيو ٍم ال ريب فِ ِيه .

الر ُسل في ُق ُ
ول ماذا ُأ ِجبتُم .
وقال تعاىل:يوم َيم ُع اهللهُ ُّ
وقال تعاىل :لِتُن ِذر ُأ هم ال ُقرى ومن حودا وتُن ِذر يوم امم ِع ال ريب فِ ِيه .
وقال تعاىل:يوم َيم ُع ُكم لِيو ِم امم ِع ذلِ يو ُم التهغا ُب ِن.
وقال تعاىل:هذا يو ُم الفص ِل َجعناكُم واألولِني .
ِ
الص ِ
اهم َجع ًا .وعرضنا جهنهم يومئِ ٍذ ل هلكافِ ِرين عر ًضا .
ور فجمعن ُ
وقال :ونُفخ ِيف ُّ
روى يف معاين األخبار ،473/وتفسري القمي( )173/1عن اإلمام الصادق×قاال:
(يو ُم ال هتالق :يوم يلتقي أهل السامء وأهل األرض .ويوم التناد :ياوم يناادي أهال
يضوا علينا ِمن امل ِاء أو ِِم ها رزقك ُُم اهلل .ويوم التغابن:يوم يغابن أهال
النار أهل امنة:أن أفِ ُ
امنة أهل النار ،ويوم احلرسة يوم يؤتى باملوت فيذبح) .ويعطى املؤمنون اخللود .

وقال الريض يف تلخيص البيان(:337/فكأن املؤمنني ابتاعوا دار الثوا

وكأن

الكافرين اعتاضوا منها دار العقا  ،فتفاوتوا يف الصفقة وتةابنوا يف البيعة ،
فكان الرب مع املؤمنني واخلرسان مع الكافرين).
وقال اموهري(( :)1483/3التةابن :أن يةبن القوم بعضهم بعض ًا ،ومنه قيل
يوم التةابن ليوم القيامة  ،ألن أهل اجلنة يةبنون أهل النار) .
وهكذا فرساللةويون التةابن ،ألنه من با التفاعل يتقروم بطررفني غرابن
ومةبون  ،وأخطأ فيه الةزايل ففرسه باخلسارة من طررف واحرد  ،لكنره مرن
طرف واحد يكون غبن ًا ال تةابن ًا .
حيرش املؤمنون بأكفاهنم وحيرشغريهم ُعري ًا لكن ُهب ًام !
قال تعاىل :لِ ُين ِذر يوم الت ِ
هالق .يوم ُهم ب ِ
ارزُون ال َيفى عىل اهللهِ ِمن ُهم ش ِ
يئ .
اارز ًة وحرشاناهم فلام نُغ ِ
وقال :ويوم نُس هري ِ
امبال وتارى األرض ب ِ
اادر ِمان ُهم أحادً ا .
ُ
ُ

و ُع ِر ُضوا عىل ر هب ص ًّفا لقد ِجئت ُُمونا كام خلقناكُم أ هول م هر ٍة .

فهم حيرشون صفوف ًا لكن فرادى .قال يف جممع البيان (( :)371/3يعرضون عىل
اهلل تعاىل يوم القيامة صف ًا ،أي:مصرفوفني  ،كرل زمررة وأمرة صرف ًا .وقيرل:
يعرضون صف ًا بعد صف كالصفوف يف الصالة .وقيل:يعرضون صف ًا واحد ًا

ال حيجب بعضهم بعض ًا ،ويقال لم:لقد ِجئت ُُمونا كام خلقناكُم أ هول م هار ٍة  ،معنراه:
لقد جئتمونا ضعفاة فقراة عاجزين ،يف املوضع الرذي اليملرك فيره احلكرم
غرينا،كام كنتم يف ابتداة اخللق المتلكون شيئ ًا).
والبأس بكالمه&عىل ضعف فيه  ،فالزمرة غري األمة  ،والصفوف متعددة مئاة
وعرشون ألف صف  ،كام قال اإلمام الصادق×.
وفرست مصادر العامة:كام خلقناكُم أ هول م هر ٍة  ،بأن الناس حيرشون عرراة  ،فقاد

روى البخاري ((:)444/1ضنكم حترشون حفاة عراة غرالً (غريخمتونني) ثرم قررأ:
كام بدأنا أول خل ٍق ن ُِعيدُ ه وعد ًا علينا إِنها ُكنها ف ِ
اعلِني  .وأول من يكسر يروم القيامرة
ُ

ضبراهيم× .وضن أناس ًا من أصحايب يؤخذ هبم ذات الشامل فأقول :أصحايب
أصحايب! فيقال :ضهنم مل يزالوا مرتدين عىل أعقاهبم منذ فارقتهم )!
لكن رووا حديث ًا آخر عن أيب سعيد اخلدري قال( :سمعت النبري(ص) يقرول:
ضن امليت يبعث يف ثيابه التي يموت فيها)(.فتح الباري. )334/44:

وتقدم أن بع

الناس حيرشرون عرير ًا  ،لكرن هبر ًام ال تررى سروآهتم ،أمرا

املؤمنون فيحرشون يف أكفاهنم ،ولذا أفت فقهاؤنا باستحبا ضجادة الكفن .
فقد قال اإلمام الصادق×(الكايف(:)411/3:تنوقوا يف األكفان ،فإنّكم تبعثون
هبا) .وروى اآلخرون نحوه كالذي تقدم من فتح الباري وعمدة القاري(.)114/8

وقال أحدهم لإلمام الصاادق×(اإلحتجااج (:)88/1 :النراس حيرشرون يروم
القيامة عراة قال:بل حيرشون يف أكفاهنم.قال :أن لم باألكفان وقد بليت!
قال :ضن الذي أحيا أبداهنم جدد أكفاهنم  .قال :فمن مات برال كفرن قرال:
يسرتاهلل عورته بام يشاة من عنده  .قال :أفيعرضون صفوف ًا قال× :نعم،
هم يومئذ عرشون ومائة ألف صف  ،يف عر

األر

).

كام ورد يف مصادر الطرفني أن النبي‘كفن فاطمة بنت أسرد÷بقميصره
لتنجو من ضةطة القب وتبعث يوم القيامة كاسية  ،وأهنا كانت سرمعت مرن
النبي أن الناس حيرشون عراة  ،فخافت  .وروى ذل

الكايف (. )173/4

وأجاب عنه املرجع التربيازي +يف رصاط النجااة (  )738/1برأن اسرتحبا
ضجادة الكفن ثابت  ،نعم قد حيرشالفساق والكفار عراة  ،وليس أهل اإليامن.
وذكرأن النبي‘ضمن لفاطمة بنت أسد÷عدم ضةطة القب ولريس عردم
العري ،ورواية ذلك ضعيفة  ،فالتوجب التشكيك يف األمر بإجادة الكفن.
تعرض جهنم لرياها الناس:
ِ
ِ
يم مل ِن يرى.
وقال تعاىل:و ُب هرزت امح ُ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
يم ل هلغ ِ
اوين .
وقال تعاىل :و ُأزلفت أمنه ُة ل هل ُمتهقني  .و ُب هرزت أمح ُ

اعوا ل ُه نقبا.قال هذا رمح ٌة ِمن ر هباى
اعوا أن يظه ُرو ُه وما استط ُ
وقال تعاىل :فام اسط ُ
ٍِ
وج ِيف
فإِذا جاء وعدُ ر هبى جعل ُه دكهاء وكان وعدُ ر هبى ح ًّقا وتركنا بعض ُهم يومئذ ي ُم ُ
بع ٍ ِ
الص ِ
اهم َج ًعا  .وعرضنا جهنهم يومئِ ٍذ ل هلكافِ ِرين عرض ًا .
ور فجمعن ُ
ض ونُفخ ِيف ُّ
معناه :أن اهلل يكشف النار للناس يف أوائل املحرش فريون أنواع عاذاهبا  ،ليكاون
ذل دافع ًا دم للشعور باملسؤولية  ،ولكي ينتظموا يف احلساب .
ٍِ
وج ِيف بع ٍ
ض:
وقد أخطأ بعضهم فقالوا إن املقصود بآية :وتركنا بعض ُهم يومئذ ي ُم ُ
يأجوج ومأجوج ،والصحيح أنه الناس ،وإن ذكر يأجوج ومأجوج جاء قبلها .قال

ابن حجر يف فتح الباري((:)11/43وذلك حني خيرجون من السرد  .وجراة يف
صفتهم ما أخرجه ابن عردي وابرن أيب حراتم والطرباين يف األوسرط وابرن
مردويه من حديث حذيفة رفعه قال :يرأجوج أمرة ومرأجوج أمرة كرل أمرة
أربعامئة ألف ،اليموت الرجل منهم حت ينرر ضىل ألف ذكر من صلبه كلهم
قد محل السالح..وللنسائي من رواية عمررو برن أوس عرن أبيره رفعره :ضن
يأجوج ومأجوج جيامعون ما شاةوا واليموت رجل منهم ضال ترك من ذريته
ألف ًا فصاعد ًا) .وروى عنهم أسايري بني إِسائيل  ،وكذا كل رشاح البخاري !

ٍِ
اوج ِيف بع ٍ
اض:
وروينا عن عيل×(العيايش( :)374/1:وتركنا بعض ُهم يومئذ ي ُم ُ
يعنى يوم القيمة ).ويف تفسري القمي( :)13/1أي َيتلطون .

وقال الريض يف تلخيص البيان( :148/أصل املوجان من صفات املاة الكثري ،
وضنام عب سبحانه بذلك عن شدة اختالفهم ودخول بعضهم يف بع

لكثررة

أضدادهم  ،تشبيه ًا بموج البحر املتالطم ).
وقال الطربي(َ(: )38/43يتلم جنهم بإنسهم).لكن امن حيرشون وحدهم !
ال حيس املوتى بالزمن حتى يبعثوا !
قال تعاىل :قال كم لبِثتُم ِيف األر ِ
ض عدد ِسنِني .قا ُلوا لبِثناا يو ًماا أو بعاض ياو ٍم فاساأ ِل
العا هدين .قال إِن لبِثتُم إِال قلِي ً
ال لو أ هنكُم كُنتُم تعل ُمون .
وقال تعاىل :يوم يد ُعوكُم فتست ِ
جي ُبون بِحم ِد ِه وت ُظنُّون إِن لبِثتُم إِال قلِي ً
ال .
وقال تعاىل :ويوم حي ُرش ُهم كأن مل يلب ُثوا إِال ساع ًة ِمن النهه ِ
ار يتعار ُفون بين ُهم .
ُ
وقال تعاىل :كأ ههنُم يوم يروهنا مل يلب ُثوا إِال ع ِش هي ًة أو ُضحاها .
الساع ُة ُيق ِس ُم ُاملج ِر ُمون ما لبِ ُثوا غري ساع ٍة .
وم ه
وقال تعاىل :ويوم ت ُق ُ
ث فهذا يوم البع ِ
اب اهللهِ إِىل يو ِم البع ِ
وقال تعاىل :لقد لبِثتُم ِيف كِت ِ
ث.
ُ

وقال تعاىل :يتخافتُون بين ُهم إِن لبِثتُم إِال عرش ًا .نح ُن أعل ُم بِام ي ُقو ُلاون إِذ ي ُق ُ
اول أماث ُل ُهم
ي ِريق ًة إِن لبِثتُم إِال يوم ًا .

روى الطربي يف تفسريه ( ) 81/48أن معناها :فاسأل ُ
احل هساب  ،أي علامء احلساب.

وقال يف الكاشف( )311/7معناها( :أين نحن من هذا السؤال ،كفانا ما نحن
فيه ! وضن كان ال بد من اجلوا فقد مكثنا ساعات  .ومن أراد معرفرة ذلرك
فليسأل من كان حييص علينا أعامرنا وأعاملنا وال يدع منها صةرية وال كبرية ،
أما نحن ففي ذهول عن كل شيئ ) .وذكر نحوه البيضاوي (.)484/1

والصحيح ما قاله القمي يف تفسريه ((:)17/1فاسأ ِل العا هدين ،قال:سل املالئكة
الذين كانوا يعدون علينا األيام  ،ويكتبون ساعاتنا وأعاملنا التي اكتسبناها ).

اس بِإِم ِ
يوم ند ُعوا ك هُل ُأن ٍ
ام ِهم:

قال تعاىل :يوم ند ُعوا ك هُل ُأن ٍ
اس بِإِم ِام ِهم .يعني أهنم يصنفون حسب ماذاهبهم .

قال اإلمام الباقر×(الكايف(:)147/4:ملا نزلت هذه اآلية قال املسلمون:يا رسرول
اهلل ألست ضمام الناس كلهم أمجعني فقال رسرول اهلل‘:أنرا رسرول اهلل ضىل
الناس أمجعني ،ولكن سيكون من بعدي أئمة عىل الناس مرن اهلل  ،مرن أهرل
بيترري ،يقومررون يف النرراس فيكررذبون  ،ويرلمهررم أئمررة الكفروالضررالل
وأشياعهم  ،فمن واالهم واتبعهم وصردقهم فهرو منري ومعري وسريلقاين.
أالومن ظلمهم وكذهبم فليس مني وال معي  ،وأنا منه بر ).
ويف املحاسن ( )413/4ونحوه الكاايف ( )733/4قال اإلماام الصاادق×(:ضنره
ليس من قوم ائتموا بإمامهم يف الدنيا  ،ضال جاة يوم القيامة يلعنهم ويلعنونه ،
ضال أنتم ومن كان عىل مثل حالكم .أما ترضون أن يأيت كل قوم يلعن بعضهم
بعض ًا ضال أنتم ومن قال بقولكم  .ويف رواية :فيجرئ رسرول اهلل‘يف قرنره ،
وعيل×يف قرنه  ،واحلسن×يف قرنه  ،واحلسني× يف قرنه  ،وكل ضمرام
يف قرنه الذي هلك بني أظهرهم).
$أمساء يوم القيامة
قال الغزا يف إحياء علوم الدين ((:) 37/43وقد وصف اهلل بعر

دواهيهرا

وأكثر من أساميها  ،لتقف بكثرة أساميها عىل كثرة معانيها  ،فليس املقصرود
بكثرة األسامي تكرير األسامي واأللقا  ،بل الةر

تنبيه أويل األلبرا ،

فتحت كل ضسم من أسامة القيامرة رس  ،ويف كرل نعرت مرن نعوهترا معنر ،
فاحر

عىل معرفة معانيها  ،ونحن اآلن نجمع لك أساميها  ،وهي:

يوم القيامة  ،ويوم احلرسة  ،ويوم الندامة  ،ويوم املحاسبة  ،ويوم املساةلة ،
ويوم املسابقة  ،ويوم املناقشة  ،ويوم املنافسة  ،ويوم الزلزلة  ،ويوم الدمدمة ،
ويوم الصاعقة  ،ويوم الواقعة  ،ويوم القارعة  ،ويوم الراجفة  ،ويوم الرادفرة
 ،ويوم الةاشية  ،ويوم الداهية  ،ويوم اآلزفة  ،ويوم احلاقة  ،ويروم الطامرة ،

ويوم الصاخة  ،ويوم التالق  ،ويوم الفراق  ،ويوم املساق  ،ويوم القصا

،

ويوم التناد  ،ويوم احلسا  ،ويوم املآ  ،ويروم العرذا  ،ويروم الفررار ،
ويوم القرار  ،ويوم اللقاة  ،ويوم البقاة  ،ويوم القضاة  ،ويوم اجلزاة  ،ويروم
البالة  ،ويوم البكاة  ،ويوم احلرش  ،ويروم الوعيرد  ،ويروم العرر

 ،ويروم

الوزن  ،ويوم احلق  ،ويوم احلكم  ،ويوم الفصل  ،ويوم اجلمع  ،ويوم البعث
 ،ويوم الفت  ،ويوم اخلزي  ،ويوم عريم  ،ويوم عقيم  ،ويوم عسري  ،ويروم
الدين  ،ويوم اليقني  ،ويوم النشور  ،ويروم املصرري  ،ويروم النفخرة  ،ويروم
الصيحة  ،ويوم الرجفة  ،ويوم الزجرة  ،ويوم السكرة  ،ويوم الفرزع  ،ويروم
اجلزع  ،ويوم املنته  ،ويوم املأوى  ،ويروم امليقرات  ،ويروم امليعراد  ،ويروم
املرصاد  ،ويوم القلق  ،ويوم العرق  ،ويوم اإلفتقار  ،ويوم اإلنكدار  ،ويروم
اإلنتشار  ،ويوم اإلنشقاق  ،ويوم الوقوف  ،ويوم اخلرروج  ،ويروم اخللرود ،
ويوم التةابن  ،ويوم عبوس  ،ويوم معلوم  ،ويوم موعود  ،ويروم مشرهود ،
ويوم ال ريب فيه ،ويوم تبىل الرسائر  ،ويوم ال جتزي نفس عن نفرس شريئ ًا ،
ويوم تشخص فيه األبصار  ،ويوم ال يةني موىل عرن مروىل شريئا  ،ويروم ال
متلك نفس لنفس شيئ ًا  ،ويوم يدعون ضىل نار جهنم د ّع ًا  ،ويروم يسرحبون يف
النار عىل وجوههم  ،ويوم تقلب وجوههم يف النار  ،ويوم ال جيزي والد عن
ولده  ،ويوم يفر املرة من أخيه وأمه وأبيه  ،ويوم ال ينطقون  ،وال يرؤذن لرم
فيعتذرون  ،يوم ال مرد له من اهلل  ،يروم هرم برارزون  ،يروم هرم عرىل النرار
يفتنون  ،يوم ال ينفع مال وال بنون  ،يروم ال تنفرع الرراملني معرذرهتم ولرم
اللعنة ولم سوة الدار  ،يوم ترد فيه املعاذير ،وتبىل الرسائر  ،وترهر الضرامئر
 ،وتكشف األستار ،يوم ختشع فيه األبصار  ،وتسكن األصوات  ،ويقل فيره
االلتفات  ،وتبز اخلفيات  ،وترهر اخلطيئات  .يوم يسراق العبراد  ،ومعهرم
األشهاد ويشريب الصرةري  ،ويسركر الكبرري  ،فيومئرذ وضرعت املروازين ،
ونرشت الدواوين وبرزت اجلحيم  ،وأغيل احلميم  ،وزفرت النرار  ،ويرئس
الكفار  ،وسعرت النريان  ،وتةريت األلروان  ،وخررس اللسران  ،ونطقرت
جوارح اإلنسان  ،فيا أهيا اإلنسان ما غرك بربك الكريم ).

أقول :هذه الصفات يمكن اعتبارها أسامء .وقاال السايد الربوجاردي املفرسايف

تفسريه الُصاط املستقيم ((:)187/3وقد ضبطها بعضهم بواحد ومائة ).
(راجع :إعجااز القارآن للسايويي( )414/3وخريادة العجائاب للحلباي ()181/4
وموسوعة القرآن حلفني ( )4314/ 1ولطائف ال هلبابِيدي (.)33/4




$خالصة عرض الناس يف احملشر
 .1وقت هذا العر

بعد النفخرة الثانيرة ،وبعرد اكرتامل نمرو األجسراد ،

ورجوع األرواح اليها  ،فيخرج الناس من قبورهم مرسعني ،مع كل شخص
ملكان سائق وشهيد  ،يأخذانه اىل مكانه يف الصفوف .
واملؤمن حيرشبكفنه الذي دفن فيه أومثله،وغريه عاري ًا لكن ال ترى عورته.
العر

 .2أر

عىل اهلل  ،غريحمكمة املحرش  ،وهري أر

يتحررك فيهرا

الناس :يسوقهم النور وجتمعهرم الرلمرة  ،حتر يقفروا عرىل عقبرة املحرشر
فريكب بعضهم بعض ًا ويزدمحون دوهنا فيمنعون من امليض  ،فتشتد أنفاسرهم
ويكثرعرقهم وتضيق هبم أمورهم! كام يأيت من قول اإلمام زين العابدين×.

 .3من العر

تصنيف الناس ،وعرضهم زمرر ًا أو مرع أنبيرائهم وأئمرتهم

الذين عينهم لم اهلل تعاىل  ،ومع رؤسائهم وأئمتهم الرذين اخترذوهم أنرداد ًا
وزعموا أهنم شفعاة لم  ،وْشكاة فيهم مع اهلل تعاىل .
 .4والعر
عر

عسكري  ،أو تفتيش اإلصطفاف العام وسمي التصف .

ومنه عر
وعر

عىل اهلل تعاىل أنواع  ،فمنره مثرل تفتريش صرفوف اجلنرود يف
لإلنسان مع أعامله :يومئِ ٍذ تُعر ُضون ال َتفى ِمنكُم خافِي ٌة .

مع األشهاد :ومن أظل ُم ِِم ِهن افرتى عىل اهللهِ ك ِذ ًبا ُأولئِ ُيعر ُضون عىل ر ههبِام

ول األشهاد ه ُؤ ِ
وي ُق ُ
الء ا هل ِذين كذ ُبوا عىل ر ههبِم أال لعن ُة اهللهِ عىل ال هظاملِني .
ُ
والكافرين :ويوم ُيعر ُض ا هل ِذين كف ُروا عىل الن ِ
هارأليس هذا بِاحل هق قا ُلوا بىل ور هبنا.

واملستكبين :ويوم ُيعر ُض ا هل ِذين كف ُروا عىل الن ِ
هار أذهبتُم ي هيبااتِكُم ِيف حيااتِك ُُم الادُّ نيا
ض بِغ ِ
ِ ِ
ربون ِيف األر ِ
اق وبِاام
اري احل ه
واستمتعتُم ِهبا فاليوم ُُتزون عذاب ُادون بام كُنتُم تستك ِ ُ
كُنتُم تف ُس ُقون .

وعر

ٍِ
اوج ِيف بع ٍ
اض ون ُِفاخ ِيف
جهنم لرياها الكافرون :وتركنا بعض ُهم يومئذ ي ُم ُ

الص ِ
اهم َج ًعا  .وعرضنا جهنهم يومئِ ٍذ ل هلكافِ ِرين عر ًضا .
ور فجمعن ُ
ُّ

 .5وعندما خيرج الناس من قبورهم يعني مكان كل واحد منهم فيسكن فيه
وينام فيه ،ويرجع من العر

أو العمل الواجب اليه  ،ويكون باستطاعته أن

يفجر منه املاة  ،عين ًا أو ساقية  ،يةتسل فيها ويرش منها .
أما طعامه فمن ترا األر

 ،ويكون تراب ًا نقير ًا كراخلبزة البيضراة طيرب

الطعم  ،يتمثل كله يف بدن اإلنسان وال تكون لره فضرالت  ،فأهرل املحرشر
وأهل اجلنة اليتةوطون واليبولون  ،وال ثقو لم من اخللرف  ،وفضرالت
أبداهنم عرق كاملاة  ،وقد جيري عرقهم عىل األر

.

 $خياطب اهلل بنفسه عباده مرتني
خياطبهم عز وجل يف أواخر مشاهد العر

ويأمرهم أن يتناصفوا بينهم

ألنه الجيوز أن يعب اىل حمكمته يف املحرش من كان يف عنقه ظالمة للعباد .
فيبدأ التناصف وتصفية الرالمات  ،ويبدو أن ذلك يف نفس مكان العر
أما حمكمة املحرش فهي يف مكان آخر ،يذهبون اليه بعد ضكامل التناصف .
وبعد حمكمة املحرش التي تضم أنواع املحاكم ويف آخر مرحلة منها  ،خياطب
اهلل تعاىل عباده خماطبة واحدة ملليارات البرش وكل واحد منها يرى أنه خياطبه
وحده  ،ويرشح له نعمه عليه وعمله هو  ،ويطلب منه أن حيكم عىل نفسه !
قال الصدوق يف اإلعتقاادات( :83/واهلل تعراىل خياطرب عبراده مرن األولرني
واآلخرين بمجمل حسا عملهم خماطبة واحدة  ،يسمع منهرا كرل واحرد
قضيته دون غريها  ،ويرن أنه املخاطب دون غريه  ،وال تشةله تعاىل خماطبرة

عن خماطبة ،ويفرغ مرن حسرا األولرني واآلخررين يف مقردار سراعة مرن
ساعات الدنيا ! وخيرج اهلل لكل ضنسان كتاب ًا يلقاه منشور ًا ،ينطق عليه بجميع
أعامله اليةادر صةرية وال كبررية ضال أحصراها  ،فيجعلره اهلل حسريب نفسره
واحلاكم عليها  ،بأن يقال له :إِقرأ كِتاب كفى بِنف ِس اليوم علي ح ِسي ًبا » .

$مشهد ختام احلساب تتحري فيه العقول
 .4إنه مشهد عظيم لقدرة اهلل التي ال يعجزها شيئ  ،حيث يكلم اهلل املليارات يف
آن واحد بمليارات اخلطاب  ،كل بام َيصه وكأنه ال يكلم غريه  ،فيحجاه ويقنعاه
ويطلب منه أن حيكم ويقول له :إِقرأ كِتاب كفى بِنف ِس اليوم علي ح ِسي ًبا .
وقد فاتنا أن نركز عىل هذا املشهد يف كتاب الوالدات الثالث .
احلكام وهاوأِسع احل ِ
اسابِني .
ُ
اله ُم احل هق أال لا ُه ُ ُ ُ
 .2قال اهلل تعاىلُ :ث هم ُر ُّدوا إِىل اهللهِ مو ُ
ِسيع ِ
ِ
ِ
احلس ِ
اب .لِيج ِزى اهللهُ ك هُل نف ٍ
اس ماا كسابت إِ هن
ُأولئ ُدم أج ُر ُهم عند ر ههبِم إِ هن اهلله ِ ُ
اب  .وما أمرنا إِال و ِ
ِسيع ِ
احد ٌة كلمحٍ بِالب ِ
احلس ِ
ُص..
اهلله ِ ُ
ُ

ويف القرآن آيات أخرى هبذا املعنى  ،ومعنى احلسيب :أنه تعاىل عاامل باملحساوبات ،
وِسعة حسابهِ :سعته يف األعامل التي حتتاج اىل حساب  ،وِسعة حماسبته لعباده .
 .3روي أنه تعاىل حياسبهم يف غداة واحادة  ،وروي يف سااعة  ،وروي يف نصاف

ساعة  ،وبقدر حلب شاة  ،وروي يف مقدار مل

البرص  ،ودفعة واحردة (أماا

املرتض ،443/4:والبحار .)171/8:وكلها تأكيد عىل قرص املدة  ،واملرج عندي أهنا
تتم خارج الزمن  ،فرياها اإلنسان متر برسعة  ،كذها نفس النرائم اىل املر
األعىل بمجرد نومه وعبورها ماليني الكيلو مرتات  ،وعودهتا عند ضيقاظه.
كام أن اعرتاف مجيع اخللرق بتقصرريهم وبعردل اهلل تعراىل  ،وباسرتحقاقهم
احلكم الذي تضمنه كتاهبم  ،يدل عىل أهنم يعطرون مرن العقرل واملنطرق مرا
جيعلهم يفهمون خطا اهلل تعاىل  ،وجيعلهم يقرؤون كتاهبم .

قال أمري املؤمنني×(هنج البالغة(:)81/1:وسئل× :كيف حياسب اهلل اخللق
عىل كثرهتم فقال :كام يرزقهم عىل كثرهتم  .فقيرل لره :كيرف حياسربهم وال
يرونه قال :كام يرزقهم وال يرونه).
وقال متو الشعراوي يف تفسريه (( :)44837/41وقد حل لنا اإلمام عيل كررم
اهلل وجهه هذه القضية حينام سئل:كيف حياسب اهلل الناس مجيع ًا من لدن آدم
ضىل قيام الساعة يف وقت واحد فقال :حياسبهم مجيع ًا يف وقت واحد  ،كام أنه
يرزقهم مجيع ًا يف وقت واحد  ،ألنه سبحانه اليشةله شأن عن شأن ).
وقال الفخر الرازي((:)131/48يرروى أن رجر ً
ال قرال لعريل برن أيب طالرب
رضوان اهلل عليه أنه تعاىل كيرف حياسرب اخللرق دفعرة واحردة فقرال :كرام
يرزقهم اآلن دفعة واحدة  ،وكام يسمع نداةهم وجييرب دعراةهم اآلن دفعرة
واحدة  .وحاصل الكالم أنره تعراىل كرام قردر عرىل ضبقراة األجررام الفلكيرة
والنريات الكوكبية يف اجلو العايل ،وضن كان اخللق عاجزين عنه  ،وكام يمكنره
أن يدبر من فوق العرش ضىل ما حتت الثرى بحيث ال يشةله شأن عن شرأن ،
فكذلك حياسب اخللق بحيث ال يشةله شأن عن شأن ).
ويف العقد الفريد ،188/أن الذي سأله×هو سالامن الفااري ريض اهلل عناه  .ورواه
عامة املفرسين  ،وشذ ابن تيمية ( الفتاوى )113/7:فنسبه اىل ابن عباس بدل عيل×.

ويف تفسري القمي (( :)13/1عن الرضاا×قرال :ضذا كران يروم القيامرة أوقرف
املؤمن بني يديه فيكون هو الذي يتوىل حسابه  ،فيعر

عليه عمله فينررر يف

صحيفته  ،فأول ما يرى سيئاته فيتةري لذلك لونه وتررتعش فرائصره وتفرزع
نفسه  ،ثم يرى حسناته فتقر عينه وترس نفسه وتفرح روحه  ،ثم ينررر ضىل مرا
أعطاه اهلل من الثوا فيشتد فرحه ثم يقول اهلل للمالئكة :هلمروا الصرحف
التي فيها األعامل التي مل يعملوها  ،قال :فيقرؤوهنا ثم يقولون :وعزتك ضنك
لتعلم أنا مل نعمل منها شيئ ًا ! فيقول :صدقتم  ،نويتموها  ،فكتبناها لكم  ،ثم
يثابون عليها)! فتبارك اهلل أكرم األكرمني .

.1توجد عند اهلل تعاىل أنظمة عديدة لضبم أعامل اإلنسان وتسجيلها وحفظهاا ،
وكذل لتنميتها ،وقد ذكر القرآن منها اإلحصاء والكتابة واإلستنساخ:
يوم يبع ُث ُه ُم اهللهُ َجِي ًعا ف ُين هبئ ُُهم بِام ع ِم ُلوا أحصا ُه اهللهُ ون ُسو ُه واهللهُ عىل ك هُل شئٍ ش ِهيدٌ  .هذا
كِتا ُبنا ينطِ ُق عليكُم بِاحل هق إِنها ُكنها نستن ِس ُخ ماا كُناتُم تعم ُلاون  .أم حيسا ُبون أنهاا ال نسام ُع
ِ
ِس ُهم ونجو ُاهم بىل و ُر ُس ُلنا لدهيِم يك ُت ُبون  .إِ هن ُر ُسلنا يك ُت ُبون ما متك ُُرون .إِنها نح ُن نُحيِى
ه
ُب ما قده ُموا وآثار ُهم .
املوتى ونكت ُ
ٍِ
هاس أشتاتًا لِ ُريوا أعام ُدم .فمان يعمال ِمثقاال
ويدل ظاهر قوله تعاىل :يومئذ يصدُ ُر الن ُ
ٍ
ِ
ٍ
رشا ير ُه .عىل أن األعامل تتجساد أماام اإلنساان
ذ هرة خ ًريا ير ُه  .ومن يعمل مثقال ذ هرة ًّ

فرياها وَيزى ببعضها .ويكون حفظها بوسائل أقوى من الفيديو وضبم الصوت.




$الفصل اخلام عشر:

 $تناصف العباد من بعضهم
$قانون التناصف كما بينه اإلمام زين العابدين×

نعيد بعض خطبة اإلمام زين العابدين×يف مسجد النباي‘(الكاايف:)441/8:

يف تناصف الناس مع بعضهم( :قال× :فيرشرف اجلبرار عرز وجرل احلكرم
العدل عليهم فيقول :أنا اهلل ال ضله ضال أنا احلكم العدل الذي ال جيرور .اليروم
أحكم بينكم بعديل وقسطي ،اليرلم اليوم عندي أحد  ،اليوم آخذ للضعيف
من القوي بحقره ،ولصراحب املرلمرة باملرلمرة بالقصرا

مرن احلسرنات

والسيئات  ،وأثيب عىل البات  ،وال جيوز هذه العقبة اليوم عنردي ظرامل وال
أحد عنده مرلمة ضال مرلمة هيبها صاحبها وأثيبه عليها  ،وآخذ لره هبرا عنرد
احلسا  ،فتالزموا أهيا اخلالئق واطلبوا مراملكم عنرد مرن ظلمكرم هبرا يف
الدنيا  ،وأنا شاهد لكم عليهم ،وكف يب شهيد ًا .قال :فيتعارفون ويتالزمون
فال يبق أحد له عند أحد مرلمة أو حق ضال لزمه هبا...
قال :فيمكثون ما شاة اهلل  ،فيشتد حالم ويكثرر عررقهم  ،ويشرتد غمهرم
وترتفع أصواهتم بضجيج شديد فيتمنون املخلص منه برتك مراملهم ألهلها!
قال :ويطلع اهلل عز وجل عىل جهدهم ،فينادي مناد من عند اهلل تبارك وتعاىل
يسمع آخرهم كام يسمع أولم :يا معرشراخلالئق أنصرتوا لرداعي اهلل تبرارك
وتعاىل واسمعوا ضن اهلل تبارك وتعاىل  ،يقول لكم :أنا الوها  ،ضن أحببتم أن
تواهبوا فتواهبوا  ،وضن مل تواهبوا أخذت لكم بمراملكم .
قال:فيفرحون بذلك لشدة جهردهم وضريق مسرلكهم وترزامحهم ! قرال:
فيهب بعضهم مراملهم  ،رجاة أن يتخلصروا ممرا هرم فيره  .ويبقر بعضرهم
فيقول :يا ر مراملنا أعرم من أن هنبها ! قال :فينادي مناد من تلقاة العرش

أين رضوان خازن اجلنان جنان الفردوس قال:فيأمره اهلل عز وجل أن يطلع
من الفردوس قرص ًا من فضة بام فيه من األبنية واخلدم  ،قال:فيطلعه عليهم ،
يف حفافة القرصالوصائف واخلدم  ،قال :فينرادي منراد مرن عنرد اهلل تبرارك
وتعاىل :يا معرش اخلالئق ضرفعوا رؤوسركم فرانرروا ضىل هرذا القرصر ،قرال:
فريفعون رؤوسهم فكلهم يتمناه ! قال :فينادي مناد مرن عنرد اهلل تعراىل :يرا
معرشاخلالئق هذا لكل من عفا عن مؤمن! قال :فيعفون كلهرم ضال القليرل .
قال :فيقول اهلل عزو جل :ال جيوز ضىل جنتي اليوم ظامل  ،وال جيروز ضىل نراري
اليوم ظامل ،وألحد من املسلمني عنده مرلمة حت يأخذها منه عند احلسا .
أهيا اخلالئق ضستعدوا للحسا .
قال فقال له رجل من قريش :يا ابن رسول اهلل  ،ضذا كان للرجل املؤمن عند
الرجل الكافر مرلمة  ،أي شئ يأخذ من الكافر وهو من أهل النار
قال فقال له عيل بن احلسني’ :يطرح عن املسلم من سيئاته بقدر مرا لره
عىل الكافر ،فيعذ الكافر هبا مع عذابه بكفره  ،عذاب ًا بقدر ما للمسلم قبلره
من مرلمة  .قال فقال له القريش :فإذا كانت املرلمة للمسرلم عنرد مسرلم ،
كيف تؤخذ مرلمته من املسلم قال :يؤخذ للمرلوم من الرامل من حسرناته
بقدر حق املرلوم ،فتزاد عىل حسنات املرلوم  .قال فقال له القرريش :فرإن مل
يكن للرامل حسنات قال :ضن مل يكن للرامل حسنات فإن للمرلوم سريئات ،
يؤخذ من سيئات املرلوم فتزاد عىل سيئات الرامل ).




$التشديد الشرعي يف النهي عن ظلم الناس لبعضهم
امل ِون إِنهام يؤ هخرهم لِياو ٍم تشاخص فِ ِ
ال ع هام يعم ُل ال هظ ُ
قال اهلل تعاىل :وال حتسب هن اهلله غافِ ً
ياه
ُ
ُ ُ ُ
األبصار  .مهطِ ِعني مقن ِ ِعى رؤُ ِ
وس ِهم ال يرتدُّ إِلي ِهم ير ُف ُهم وأفئِد ُ ُهتم هو ٌاء .
ُ
ُ
ُ ُ
إِ هن ا هل ِذين كف ُروا وظل ُموا مل يك ِ
ُن اهللهُ لِيغ ِفر ُدم وال لِيه ِد ُهيم ي ِري ًقا .
ولو يؤ ِ
اخ ُذ اهللهُ النهاس بِ ُظل ِم ِهم ما ترك عليها ِمن دا هب ٍة .
ُ

ومن يفعل ذلِ ُعدوانًا و ُظل ًام فسوف نُصلِ ِيه ن ًارا وكان ذلِ عىل اهللهِ ي ِس ًريا .
ُث هم قِيل ل هل ِذين ظل ُموا ُذو ُقوا عذاب ُ
اخلل ِد هل ُُتزون إِال بِام كُنتُم تك ِس ُبون .
وال تركنُوا إِىل ا هل ِذين ظل ُموا فتم هسك ُُم الن ُهار .
و عن ِ
ت ال ُو ُجو ُه ل هلح هي الق ُّيو ِم وقد خاب من محل ُظل ًام .
ِ
ى ُمنقل ٍ
ب ينقلِ ُبون .
وسيعل ُم أ هلذين ظل ُموا أ ه
ت واملالئِك ُة ب ِ
ات املو ِ
امل ِون ِيف غمر ِ
ولو ترى إِ ِذ ال هظ ُ
اس ُطوا أي ِدهيِم أخ ِر ُجوا أن ُفسك ُُم اليوم
ِِ
ِ ِ
ربون .
ُُتزون عذاب ُادون بام كُنتُم ت ُقو ُلون عىل اهللهِ غري احل هق وكُنتُم عن آياته تستك ِ ُ
ويوم يع ُّض ال هظ ِ
ول يا ليتنِى هاَتذ ُت مع الرس ِ
امل ُ عىل يدي ِه ي ُق ُ
ول سبِيالً.
ه ُ
امل ِون مو ُقو ُفون ِعند ر ههبِم ير ِج ُع بع ُض ُهم إِىل بع ِ
ولو ترى إِ ِذ ال هظ ُ
ض القول.
ُث هم نُن هجى ا هل ِذين اتهقوا ونذ ُر ال هظاملِني فِيها ِجثِ ًّيا .

أما احلديث فقد تواتر التحذير من الظلم  ،وعقد الكليني بااب الظلام ()334/1

روى فيه أكثر من عرشين حديث ًا يف التحذير من الظلم  ،أكثرهاا بساند صاحيح ،

منها( :قال رسول اهلل‘ :ضتقوا الرلم فإنه ظلامت يوم القيامة .
وقال ‘ :من أصب ال هيم برلم أحد غفراهلل ما اجرتم .
وفرسه اإلمام الصادق×بقوله :ما مل يسفك دم ًا  ،أو يأكل مال يتيم حرام ًا .
وقال‘ :من خاف القصا

كف عن ظلم الناس .

وقال‘ :من ظلم أحد ًا ففاته  ،فليستةفر اهلل له  ،فإنه كفارة له .
وقال× :الرلم ثالثة :ظلم يةفره اهلل ،وظلم اليةفره اهلل  ،وظلم ال يدعره
اهلل  ،فأما الرلم الذي ال يةفره فالرشرك  ،وأمرا الرلرم الرذي يةفرره فرلرم
الرجل نفسه فيام بينه وبني اهلل  ،وأما الرلم الذي اليدعه فاملداينة بني العباد .
إن ر هب لبِاملرصاد :قنطرة عىل الرصاط
وقال الصادق×يف قول اهلل عز وجل :ه
ال جيوزها عبد بمرلمة .
وقال× :ضن اهلل عز وجل أوح ضىل نبري مرن أنبيائره يف مملكرة جبرار مرن
اجلبارين ،أن ضئت هذا اجلبار فقل له :ضنني مل أسرتعملك عرىل سرفك الردماة

واختاذ األموال  ،وضنام استعملتك لتكف عني أصوات املرلومني  ،فاين مل أدع
ظالمتهم وضن كانوا كفار ًا .
وقال× :العامل بالرلم واملعني له والرايض به ْ ،شكاة ثالثتهم .
وقال×:من عذر ظاملر ًا برلمره سرلط اهلل عليره مرن يرلمره ،فرإن دعرا مل
يستجب له  ،ومل يأجره اهلل عىل ظالمته .
وقال× :ضن العبد ليكون مرلوم ًا  ،فام يزال يدعو حت يكون ظامل ًا !
عن شيخ من النخاع قاال قلات أليب جعفار× :ضين مل أزل والير ًا منرذ زمرن
احلجاج ضىل يومي هذا فهل يل من توبة قال :فسكت ثم أعدت عليه  ،فقال:
ال  ،حت تؤدي ضىل كل ذي حق حقه .
وقال الباقر× :ملا حرض عيل بن احلسني الوفاة ضمني ضىل صدره  ،ثم قال:
يا بني أوصيك بام أوصاين به أيب×حني حرضته الوفراة وبرام ذكرر أن أبراه
أوصاه به  ،قال  :يا بني ضياك وظلم من ال جيد عليك نارص ًا ضال اهلل ).
وقال أمري املؤمنني×( :ظلم الضعيف أفحش الرلم  .واهلل لئن أبيرت عرىل
جر يف األغالل مص ّفد ًا  ،أحب ض ّيل من أن ألقر
حسك السعدان مسهد ًا  ،أو ا ّ
اهلل ورسوله يوم القيامة ظامل ًا لبع

العباد  ،وغاصب ًا لشئ من احلطرام  ،واهلل

لو أعطيت األقاليم السبعة بام حتت أفالكها عىل أن أعيص اهلل يف نملة أسرلبها
جلب شعرية ما فعلت ) ( .مستدرك الوسائل.)18/41:

ويف اإلختصاص( ،14/قال رسول اهلل‘ :وأمرا شرفاعتي ففري أصرحا
الكبائرمن أمتي  ،ما خال الرشك واملرامل ).
ويف دعاء اإلمام زين العابدين× :وأسألك يف مررامل عبرادك عنردي  ،فرأيام
عبد من عبيدك أو أمة من ضمائك كانت له ِقبيل مرلمة ظلمتها ضيراه ،يف نفسره
أو يف عرضه أو يف ماله أو يف أهله وولده  ،أو غيبة اغتبته هبا  ،أو حتامل عليره
بميل أو هوى  ،أو أنفة أو محية أو رياة أو عصبية ،غائب ًا كان أو شاهد ًا  ،وحي ًا

كان أو ميت ًا  ،فقرصت يدي وضاق وسعي عرن ردهرا ضليره والتحلرل منره ،
فأسألك يا من يملك احلاجات وهي مستجيبة ملشيته ومرسعة ضىل ضرادته  ،أن
تصيل عىل حممد وآل حممد  ،وأن ترضيه عني بام شئت  ،وهتب يل مرن عنردك
رمحة ضنه ال تنقصك املةفرة  ،وال ترضك املوهبة  .يا أرحم الرامحني) .
وقال الصادق×(الوساائل(:)4483/ 1:ضن اهلل عز وجل يقول:وعزيت وجاليل ال
أجيب دعوة مرلوم دعاين يف مرلمة ظلمها وألحد عنده مثل تلك املرلمة).
مساعدة األئمة^للمؤمنني يف رد مظاملهم
قااال النبااي‘(أمااا

الطااوي( :)431/حبنررا أهررل البيررت يكفررر الررذنو ،

ويضاعف احلسنات  ،وضن اهلل تعاىل ليحمل عن حمبينا أهل البيت مرا علريهم
من مرامل العباد  ،ضال ما كان منهم فيها عىل ضرصار وظلم للمرؤمنني  ،فيقرول
للسيئات :كوين حسنات ).
ويف عيون أخبار الرضا×((:)33/1قال رسول اهلل‘ :ضذا كان يوم القيامرة
ولينا حسا شيعتنا ،فمن كانت مرلمته فيام بينه وبني اهلل عز وجرل حكمنرا
فيها فأجابنا  ،ومن كانت مرلمته فيام بينه وبني الناس استوهبناها فوهبت لنا
 ،ومن كانت مرلمته بينه وبيننا  ،كنا أحق من عف وصف ).
ويف الروضة البن شاذان ،111/قال صفوان امامل( :دخلت عرىل أيب عبرد اهلل
(الصادق×) قلت :جعلت فداك سمعتك تقول:شيعتنا يف اجلنة وهرم أقروام
يذنبون ويركبون الفواحش  ،ويأكلون أمروال النراس  ،ويرشربون اخلمرور ،
ويتمتعون يف دنياهم! فقال :نعم هم يف اجلنة  ،ضعلم أن املؤمن من شيعتنا مرا
خيرج من الدنيا  ،حت يبتىل هبم  ،أو بدين  ،أو بفقر  ،فرإن عرويف مرن ذلرك
فبزوجة سوة تؤذيه  ،فإن عويف من ذلك  ،شدد اهلل عليه النرزع عنرد خرروج
روحه  ،حت خيرج من الدنيا وال ذنب عليه! فقلت :فداك أيب وأمري  ،ومرن
يرد املرامل قال :ضن اهلل تعاىل جيعل حسرا اخللرق اىل حممرد‘وعريل×

فكل من كان من شيعتنا حسبنا لم بام لنا من احلق يف أمروالم مرن اخلمرس،
وكان كلام بينه وبني خالقنرا اسرتوهبناها منره  .ومل نرزل حتر ندخلره اجلنرة
بشفاعة حممد‘وعيل×) .
ويف أما الطوي( :444/عن أنس ،قال رسول اهلل‘ :ضذا مجع اهلل اخلالئرق
يوم القيامة فدخل أهل اجلنة اجلنة  ،وأهل النار النرار  ،وبقري أهرل املررامل ،
نادى مناد حتت العرش  :تتاركوا املرامل بينكم  ،فعيل ثوابكم).
أقول :روى هذا احلديث عامة مصادر السنة  ،وال بد أن يكون النداء قبل دخودم
امنة والنار  ،فمعنى دخودم هنا احلكم عليهم بذل .
$جعل البخاري موقف التناصف بعد احلساب وال يصح

روى البخاري عن أيب سعيد ((:)18/ 3قال رسول اهلل صىل اهلل عليره وسرلم:
ضذا خلص املؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بني اجلنة والنار ،فيتقاصون مرامل
كانت بينهم يف الدنيا  ،حت ضذا نقوا وهذبوا  ،أذن لم بدخول اجلنة ).
واليصح ذل ألن التناصف كام عرفت قبال الاورود يف حمكماة القياماة  ،وهاو
مرحلة املشاورة املعروفة يف القانون واملحاكم  ،حياث ياأمر القاايض اخلصاوم أن
َيلسوا ويتشاوروا  ،فلعلهم يتفقون فيام بينهم  ،كلي ًا أو جزئي ًا .
ومعنى آخر حديثه :أن كل واحد منهم يعرف الطريق اىل منزله يف امنة أحسن ِما
يعرف الطريق اىل بيته يف الدنيا  ،وهو ال يصح أيض ًا ألن األدالء يكونون معهم .
$أنواع املظامل يف موقف التناصف وحمكمة القيامة
*ظلم اإلنسان هلل تعاىل بالرشك وادعاء الرشكاء له يف ملكه .
*ظلم اإلنسان لألنبياء والرسل واألوصياء^بتكذيبهم وعداوهتم .
*ظلم اإلنسان للبرشية ،بصد الناس عن سبيل اهلل وعن اتباع الرسل .
*ظلم الناس بالتعدي عليهم وعىل مادم وأعراضهم وأنفسهم .
*ظلم الناس بالبغي عليهم وحكمهم والتسلم عليهم بدون حق .
*ظلم الناس  ،بالتعدي عىل بقية مقدراهتم وحرماهتم.




$كيف يعرف اإلنسان ما له وماعليه من ظالمات
َيب عىل املؤمن أن يرد مظامل الناس يف الدنيا

قال املفيد يف أوائل املقاالت( :88/جيرب عرىل الرراملني اسرتفراغ اجلهرد مرع
التوبة يف اخلروج من مرامل العباد  ،فإنه ضذا علم اهلل ذلك مرنهم قبرل تروبتهم
وعو

املرلومني عنهم ضذا عجرز الترائبون عرن رد ظالمراهتم  ،وضن قرصر

التائبون من الرلم فيام ذكرناه  ،كان أمرهم ضىل اهلل عز وجل فإن شاة عراقبهم
وضن شاة تفضل عليهم بالعفو والةفران  .وعىل هذا ضمجاع أهل الصرالة مرن
املتكلمني والفقهاة) .
فإن مل يفعل بقيت عليه اىل يوم القيامة وأمره اهلل تعااىل أن ياريض أصاحاهبا باأن
يعطيهم من حسناته  ،أو يأخذ من سيآهتم .
تصور للتناصف حسب قول اإلمام زين العابدين×:
فقد بني×أصول قوانني رد املظامل هناك  ،ويمكن أن نرسم منها هذا التصور:

فقد يقول ضنسان يوم القيامة :ضن اهلل تعاىل أمرنا أن نتناصف بيننا ونخرج من
مرامل العباد  ،وقد عشت سبعني سنة وتعاملت مع الناس  ،واختلفت معهرم
واختلفوا معي  ،وظلمت وظلمت  ،فكيف أعرف ما يل وما عيل
فيجيبه الشاهد :هل تريد أن تعرف ما لك من ظالمات وما عليك فيقول:
نعم .فيخرج له من أجهزته صحيفته ويقول له مث ً
ال :لك مئة ومخسون ظالمة
وعليك ثالث مئة ظالمة .
الرالمة األوىل لك :عند فالن بن فالن ،اشرتيت منه مسكن ًا عىل أن يكرون
بناؤه باملواصفات التي أخبك هبا  ،لكنه غشك وكذ عليرك  ،فقرد كانرت
املواصفات أقل  ،فكان عمراملسكن قلي ً
ال وخر !
فهل تريد أن ترى املنزل وكالمك معه والعقد ومواضع الةش !
والرالمة الثانية :عند فالن  ،رسق منك مبلغ كذا  ،ومل تعرف به .

والثالثة :عند فالن  ،وش عليك اىل احلكومة وكذ  ،فسبب لك الرضر .
والرابعة :عند فالن اغتابك وافرتى عليك وأشاع عنك شائعة كاذبة..الخ.

وأما التي عليك  ،فأولا لفالن  ،ظلمته يف فتنة أوقعتها بينه وبرني زوجتره ،
فسببت اختالفهام حت طلقها وضاع أوالده وعاشوا يف ترشد ومهانة !
فهل تريد أن أريك يوم فتنت بينهام  ،وما تسبب من فعلرك مرن اخرتالفهام
وهدم بيته وترشيد زوجته وأوالده
والثانية :أنك كنت أمين ًا لفالن فخنت األمانة  ،وتاجرت بامله لك  ،بدل أن
تتاجر مضاربة بينك وبينه  ،ثم أكلت عليه شطر ًا من املال .
فهل تريد أن أريك اتفاقك معه  ،وكم مرة خنت األمانة  ،وكم ربحت مرن
ماله وأكلت الرب  ،ومل تعط حقه
والثالثة:كنت كبري ضخوتك وويص أبيك  ،فرلمته وخنت أمانته  ،ومل تنفرذ
وصيته  ،وال أعطيت حق ضخوترك وأخواترك  ،وأكلرت احلررام وأطعمرت
أوالدك احلرام  .فهرل تريرد أن أريرك وصرية أبيرك املكتوبرة  ،وأن تشراهد
صورته وهو يوصيك وأنت تعده باألمانة والوفاة .
فهذه ظالمة لوالردك وضخوترك وأخواترك  ،وظالمرة لزوجترك وأوالدك
ألنك أطعمتهم املال احلرام  ،وأسكنتهم وأنفقت عليهم منه !
ثم يعدد له ظالماته التي عليه والتي له  ،فيندم الرجل  ،ويسأله  :واآلن ماذا
نفعل فيقول له :ال بد أن نبدأ هبا واحدة واحدة ونرى طرف كل واحدة أو
أطرافها  ،فإما أن تتواهبوا  ،وضن مل ير

صاحب الرالمة فال برد أن تعطيره

من حسناتك  ،أو تأخذ من سيئاته !
فيقول له :ماذا نعمل فيقول :نبردأ بالرالمرة األوىل  .فيقرول :نرذهب اىل
صاحبها فيقول :ننرر يف درجته فإن كان أعىل منك مقام ًا ذهبنا اليره  ،وضن
كنت خري ًا منه جئنا به اليك .

ويبدؤون العمل  ،ويأيت دور السائق زميل الشهيد  ،فهو يعرف املحرش بكل
شوارعه وصفوفه  ،وأسامة كل الناس وعناوينهم .
فيتصل السائق بالشخص املطلو ويأخذ منه موعد ًا  ،وينقل صاحبه اليره
يف رسعة قياسية  ،وعندما يصلون يقول الشخص املرلروم لراملره :جئرت ال
بارك اهلل فيك ! هل تذكر ما فعلت يب وبأرسيت !
فيقول له الشهيد :كله حمفوظ  ،وقد جئناك لتهب له ظلمره  ،أو تأخرذ منره
بدله  ،ويقول له الرامل :يا أبا فالن أنا أخطأت معك وأعرتف برلمري لرك ،
وأنا دخيل عليك  ،أرجوك بحق اهلل تعاىل أن تساحمني .فيقول له :السراحمك
اهلل وعذبك بالنار  ،فيقول لره الشرهيد :يمكنرك أن تسراحمه وتأخرذ مقابرل
ظالمتك من حسناته  .فيقول وهل عنده حسنات ضن كان عنده فأريرد منره
مئة حسنة ألساحمه  ،فيقول له الشهيد  :ظالمته لك قيمتهرا عرشرون حسرنة
مث ً
ال  ،فال تستطيع أن تأخذ أكثر  ،فيقبل املرلوم والرامل  ،فيسجل له الشرهيد
صاحب املرلوم عرشين حسرنة يف صرحيفته  ،ويمحوهرا الشرهيد صراحب
الرامل من حسناته  ،ويشكرونه ويذهبون  .فتكون متت معاجلة أول ظالمة .
وهكذا يعملون كل يوم بنحو هذا العمرل  ،وبعر

الرالمرات تسرتةرق

وقت ًا طوي ً
ال  ،ويكون لا أطراف متعددون  ،وبعضها ال تستةرق وقت ًا .
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قال اإلمام زين العابدين×( :ويطلع اهلل عز وجل عىل جه ِدهم فينادي مناد
من عند اهلل تبارك وتعاىل يسمع آخرهم كام يسمع أولم :يرا معرشر اخلالئرق
أنصتوا لداعي اهلل تبارك وتعاىل واسمعوا ضن اهلل تبارك وتعاىل يقول لكم :أنا
الوهررا  ،ضن أحببررتم أن تواهبرروا فتواهبرروا  ،وضن مل تواهبرروا أخررذت لكررم
بمراملكم  .قال :فيفرحون بذلك لشدة جهدهم وضيق مسلكهم وترزامحهم.
قال :فيهب بعضهم مراملهم رجاة أن يتخلصوا مما هم فيره ،ويبقر بعضرهم

فيقول :يا ر مراملنا أعررم مرن أن هنبهرا ! قرال :فينرادي منراد مرن تلقراة
العرش:أين رضوان خازن اجلنان جنان الفردوس قال :فيأمره اهلل عز وجل
أن يطلع من الفردوس قرص ًا من فضرة برام فيره مرن األبنيرة واخلردم  ،قرال:
فيطلعه عليهم ،يف حفافة القرصالوصائف واخلدم  ،قال :فينرادي منراد مرن
عند اهلل تبارك وتعاىل :يا معرش اخلالئق ضرفعروا رؤوسركم فرانرروا ضىل هرذا
القرص ،قال :فريفعون رؤوسهم فكلهم يتمناه ! قال :فينادي مناد من عند اهلل
تعاىل :يا معرشاخلالئق هذا لكل من عفا عن مؤمن! قال :فيعفرون كلهرم ضال
القليل) .وهذا القليل ترحل ظالمته اىل حمكمة القيامة .
$مدة التناصف وتصفية املظامل قد تكون طويلة

لو فرضنا أن شخص ًا له مخس مئة ظالمة  ،وعليه سبع مئة مث ً
ال ،فهو حيتراج
اىل وقت لينجزها مجيع ًا ويعطي ما عليه ويأخذ ما له ،فلو كان ينجز كل يروم
ظالمة الحتاج اىل ألف ومئتي يوم  ،أي لسنوات .
وقد يقال :هذا أمر يطول  ،فقد حيتاج اىل بقائهم مئرة سرنة وأكثرر يف أر
التناصف  .واجلوا  :ال مانع من ذلك  ،فاهلل تعاىل اليعجل لعجلة العباد !
وقد ورد أن مواقف القيامة مخسون موقف ًا  ،فيكون موقرف التناصرف برني
العباد أحدها  ،والعر

عرىل اهلل موقفر ًا آخرر ،والعبروراىل أر

املحكمرة

موقف ًا  ،وافتتاح املحرش موقف ًا  ،وختامه موقف ًا  ،وبقية املواقف بينهام .
قال الصادق×(الكايف( :)413/8:فحاسبوا أنفسكم قبل أن حتاسربوا عليهرا
فإن للقيامة مخسني موقف ًا  ،كل موقف مقداره ألف سنة ثم ترالِ :يف ياو ٍم كاان
ِمقد ُار ُه ألف سن ٍة ِِمها ت ُعدُّ ون).
لكن إحساسنا بالزمن هناك خمتلف،قال أبو سعيد اخلدري(جممع البيان:)414/44:

( قيل يا رسول اهلل ما أيول هذا اليوم؟ فقال :والذي نفس حممد بيده  ،إنه ليخاف
عىل املؤمن حتى يكون أخف عليه من صالة مكتوبة يصليها يف الدنيا ) !
فمرحلة التناصف بني العباد قصرية متر برسعة  ،عىل رغم يودا !
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