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  القرب واحلسابالقرب واحلساب
عندما يرى املسلم مكانه بالقرب هل هو يف اجلنة أم يف النار، هل يتغري ذلك عند احلساب بوجود الشفاعة : سؤال

  .واالقتصاص؟ نرجو الدليل من القرآن والسنة
=======================================  

ىل بعد املوت، وهناك أعمال لغريه تنفعـه  املؤمن ال ينتهي عمله باملوت، فهناك أعمال للمؤمن ذاته متتد إ
  .بعد املوت

إِنَّ اللَّه وكَّلَ {  :قال صلى اهللا عليه وسلمفأما األعمال اليت متتد للمؤمن ذاته بعد املوت، كما ورد عن النيب 
 اللَّه ضفَإِذَا قَب ،لَهمع انبكْتنِ يلَكَينِ ممؤالْم هدبوجلَّبِع عز دبقَاالع ،نمؤالْم نِ : همؤالْم كدبا بِعنكَّلْتو ،با ري

سمائي مملُوَءةٌ مـن مالئكَتـي   : نكْتب عملَه، وقَد قَبضته إِلَيك، فَأْذَنْ لَنا أَنْ نصعد إِلَى السماِء، قَالَ جلَّ وعال
أَرضي مملُوَءةٌ من خلْقي يسجدونِي، ولَكن قُوما : عز وجلَّنا أَنْ نسكُن اَألرض، قَالَ فَأْذَنْ لَ: يسجدونِي، وقَاال

بعل اهباكْتو ،ةاميمِ الْقوانِي إِلَى يدمحانِي، وركَبلِّالنِي، وهانِي، وحبي، فَسدبرِ علَى قَبيعبيهقي شعب اإلميان لل( } د
  ).واملطالب العالية البن حجر عن أنس

ِإذَا مـات  { :صلى اهللا عليه وسـلم ومما يلحق املؤمن بعد موته كما ورد يف احلديث الصحيح عن رسول اهللا 
عدي حالص لَدوو ،بِه فَعتني لْمعةٌ، وارِيقَةٌ جدص ،ثَالث نإِال م لُهمع قَطَعانُ انساِإلنصحيح مسـلم وسـنن   ( } و لَه

  ).الترمذي وأيب داود عن ايب هريرة
وممـا   .عز وجلَّكل هذه األمور يظل عملها سالكاً لإلنسان حىت بعد وفاته، ويضاف إىل رصيده عند ربه 

: ن جاللِ اللَّهإِنَّ مما تذْكُرونَ م{  :يف قوله صلى اهللا عليه وسلميضاف إىل اإلنسان بعد موته ما ورد عن رسول اهللا 
سنن ابن ماجـة  ( }صاحبِهاالتسبِيح، والتهليلَ، والتحميد، ينعطفْن حولَ الْعرشِ، لَهن دوِي كَدوِي النحلِ، تذَكِّر بِ

  ).ومسند اإلمام أمحد واملستدرك عن النعمان بن بشري

حـىت   - بأمر اهللا، وجيعل اهللا فيها روحا من عنـده  -ذه الكلمة سبحان اهللا، خترج ه :إذا قال العبد أي
 ......)سـبحان اهللا  .. سـبحان اهللا  .. سبحان اهللا : (تصل إىل العرش، فتطوف حول العرش، تقول كما قال

د هذا القول إىل يوم القيامة، ويكتب ذلك كله يف صحيفة العبدوتظل ترد.  
 ].حممد١٩[ ﴾واستغفر لذَنبِك وللْمؤمنِني والْمؤمنات﴿ :تغفار املؤمننيهذا باإلضافة إىل دعاء املؤمنني، واس

  .مل يقل يف زمانك ولكن إىل قيام الساعة
غلا لِّلَّذين ميان ولَا تجعلْ في قُلُوبِنا نِنا الَّذين سبقُونا بِاِإلخواربنا اغْفر لَنا وِإل﴿ :وعلَّم املؤمنني أن يقولوا

يمحر وفؤر كا إِننبوا رناحلشر١٠[ ﴾ آم.[  
فيمـا رواه   صلى اهللا عليه وسلموأمرنا أن ندعوا هلم كل يوم مجعة، على منرب احلبيب الشريف، ونؤمن لقوله 

رواه الطرباين عن عبـادة بـن   ( }بِكُلِّ مؤمنٍ ومؤمنة حسنةًمنِ استغفَر للْمؤمنِني والْمؤمنات كَتب اللَّه لَه { :الطرباين
  ).الصامت
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ولذلك نقوهلا كل يوم مجعة يف الصالة، كل واحد فينا من املؤمنني فضال عن اإلمام يأخـذ مثـل عـدد    
صلى اهللا عليـه  لك قال ألننا ندعوا هلم، وندعوا اهللا باملغفرة هلم، ولذ عز وجلَّاملسلمني واملسلمات حسنات عند اهللا 

أُمّتي أُمّةٌ مرحومةٌ متاب علَيها تدخلُ قُبورها بِذُنوبِها وتخرج من قُبورِها ال ذُنـوب  { :يف حديثه الصحيح وسلم
  ).جممع الزوائد عن أنس بن مالك( }علَيها، يمحّص عنها باستغفَارِ املُؤمنِني لَها

إن كان عليه ذنوب وعيوب وتاب عليـه  ، املؤمن خيرج يوم القيامة على غري احلالة اليت دخل ا القربف
 .﴾إِنَّ اللّه يحـب التـوابِني ويحـب الْمتطَهـرِين    ﴿ :خيرج يوم القيامة مع التائبني واملتطهرين ،عالم الغيوب

إن كان له حسنات قليلة تزيد حسناته من أعماله ومن أعمال غريه، فيأيت يوم القيامة برصيد كبري  ].البقـرة ٢٢٢[
  .من احلسنات، وبرفع درجاته يف اجلنات

، وشفاعة الشفعاء، صلى اهللا عليه وسلمجعل لنا باإلضافة إىل ذلك كله شفاعة النيب  عز وجلَّناهيك عن أن اهللا 
شـفَاعتي َألهـلِ   {  :صلى اهللا عليه وسـلم يشفع يف قوم قد استوجبوا النار، ويقول فيهم  لمصلى اهللا عليه وسفإن النيب 

  ).سنن الترمذي وأيب داود ومسند اإلمام أمحد عن أنس( } الْكَبائرِ من أُمتي
أَدخلَه اللَّه تعـالَى الْجنـةَ،   من قَرأَ الْقُرآنَ واستظْهره، وحفظَه، {  :يف الشفعاء صلى اهللا عليه وسـلم ويقول 

ارالن بجوتاس قَد مكُلُّه ،هتيلِ بأَه نم نيعبي سف هفَّعشسنن الترمذي وابن ماجة ومسند اإلمام أمحد عن علي بـن ايب  ( } و
  ).طالب

مه، ويزوج حوراوينِ، ويشفَّع في سـبعني مـن   الشهِيد يغفَر لَه في أَولِ دفْقَة من د{ :واحلديث اآلخر
هلرواه الطرباين عن أيب هريرة( }أَه.(  

إِنَّ الرجلَ لَيقُولُ في الْجنة ما فَعلَ صديقي فُالنٌ؟ وصديقُه في الْجحيمِ، {  :صلى اهللا عليه وسلمولذلك قال 
عت قُولُ اللَّهالَىفَي :ةنإِلَى الْج يقَهدص وا لَهرِجمعامل الترتيل تفسري البغوي عن جابر بن عبد اهللا( }أَخ.(  

 }استكْثروا من اَألصدقَاِء الْمؤمنِني، فَإِنَّ لَهم شفَاعةً يوم الْقيامـة { :قال احلسن تعقيباً على هذا احلديث
  ).ي تعقيباً على احلديثمعامل الترتيل تفسري البغو(

وشـفاعة العلمـاء، والشـهداء،    فمن مل تنهضه أعماله أو أعمال غريه يف القبور، تنهضه شفاعة النيب ،
والقريف رجل واحد من أمته صلى اهللا عليه وسلم اء، واملؤمنني أمجعني، حىت قال النيب: }   ـفَعشي ـني لَمتأُم نإِنَّ م

ومها أكرب قبيلـتني عـربيتني يف   ). احلاكم يف املستدرك ومسند اإلمام أمحد عن احلارث بن أُقيش( }يعةَ ومضرَألكْثَر من ربِ
  .العدد، يدخل أكثر من عددهم يف شفاعة هذا الرجل مبفرده، فتلحقه شفاعة الشفعاء

 عـز وجـلّ  ، فإن اهللا لَّعز وجومن مل تلحقه شفاعة الشفعاء من هذه األمة، فقد تدركه رمحة الرحيم الرمحن 
يتجلى برمحته لنفر من أهل هذه األمة، بعد أن صاروا محما يف جهنم، وخيرجهم كما ورد ىف احلديث الشـريف  

من كان : إذا كان يوم القيامة استشفع املالئكة والنبيون حىت يقال ألحدهم{ :صلى اهللا عليه وسـلم نبياء د األعن سي
: مث يقـال . شعرية: مث يقال ،نصف قرياط: مث يقال ،قرياط: مث يقال ،نصف دينار: مث يقال ،دينار يف قلبه مثقال

وأهل النار النار ،فإذا دخل أهل اجلنة اجلنة. ة من خردلحب، استشفع اخللق للخلق وبقيت رمحـة  : اريقول اجلب
مث  :حـىت قـال   ،لـزرع فينبتون كما ينبت ا: قال. فيأخذ قبضة من جهنم فيطرحها يف ر احلياة: قال. اخلالق
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جناة هلم بربكة إتباعهم للـنيب  ).  عن أيب هريرة مسند أيب يعلـى (} هؤالء محرّرو الرمحن: فيقال: قال. يدخلون اجلنة
  .صلى اهللا عليه وسلماملختار 

ولذلك درجات األبرار ليس هلا ثبات وال قرار، وإمنا هي يف ازدياد باستمرار، حىت بعد دخول اجلنة، فال 
صـلوات ريب وتسـليماته   هم هم، وبشفاعة نبيقرون على حال، وإمنا يرفعهم اهللا درجات ودرجات، بسؤال أحبابِيست
  .عليه

 وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم


