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(62)                                                         22  (متهيدمتهيد  مقدمة ومقدمة و (
 

 

 



          

(62)                                                         33  (متهيدمتهيد  مقدمة ومقدمة و (
 

 دار اإلميان واحلياة

 تقدم هدية السرور والسعادة

 للعارف باهلل الشيخ فوزى حممد أبوزيد

 بُشرَياتُ املؤمن

فى اآلخرة

 الكتاب الثانى والستون من مؤلفات الشيخ املطبوعة 

 ، صدر منها :{شفاء الصدور  }اإلصدار الثامن من سلسـلة 

 (ختريٌج وشرحأوراد األخيار ) -2                خمتصر مفاتح الفرج   -1

 ئر املؤمن عند املوتابش -5   عالُج الرزاق لعلل األرزاق  -4    أذكار األبرار -3

 خمتصر زاد احلاج واملعتمر  -   7ى ــــرار العبد الصاحل وموســـــأس -6



          

(62)                                                         44  (متهيدمتهيد  مقدمة ومقدمة و (
 

 
 ـرةــــبشـــــريات املؤمن فى اآلخ الكتاب

 دــــالشيخ فوزى حممد أبوزي العارف باهلل ؤلفــــامل
 م2212بتمرب ــــس 23      هـ،1431 شـــــــــوال 14 عة األوىلـالطب

 ـيخ املطبوعةــــالثانى والســتون من مؤلفات الشــ ابـــترتيب الكت
 ـاب الثامنـــــــــرح الصـــــــــــدور، الكتـشـــــــ ـلةلســــــــــالسـ

 سم21×  سم15ط ـــــــة من القطع املتوســــــصفح 176 اتــــــدد صفحــع
 جم 02على ورق  خبلفية ملونة بيج بنى داكنن االطباعة لون فات داخلىــــــمواص

 جم252يه مليع ـــــــــــــــــلون و سلوفان مليع على كوش 4 ـفات غالفــــمواصـ
 ـدادــــــعــــإ

 رافـشوإ
القاهرة، ج م ع،  ، املعادى،125ش  114دار اإلميان واحلياة، 

 2222-2-25261610ف:    2222-2-25252142ت: 
 العبوراملنطقة الصناعية بدار نوبار للطباعة ب عـــطب

 17661/2212     داع حملىــإي
 ISBN.:7-9593-17-977 رقيم دوىلـــــت



          

(62)                                                         55  (متهيدمتهيد  مقدمة ومقدمة و (
 

  



 { يَسِّروا وال تُعَسِّروا، وبَشِّروا وال تُنَفِّروا} 


قَالَ اهلل تعاىل أَعْدَدْتُ لِعبَادِي الصَّالِحِنيَ مَا ال عَيْنٌ رَأَتْ وَالَ أُذُنٌ سَمِعتْ } 
 2{ رٍوَال خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَ

                                                 
 
 



          

(62)                                                         66  (متهيدمتهيد  مقدمة ومقدمة و (
 







                          

                







          

(62)                                                         77  (متهيدمتهيد  مقدمة ومقدمة و (
 



       



    

 

 فوزى محمد أبوزيد

 جمهورية مصر العربية –ية بريد : الجميزة ـ محافظة الغرب

 :4150435-50-00 ،+ :4155530-50-+20 

 WWW.Fawzyabuzeid.com:معلومات ال شــبكةالموقع على 

 E-mail:fawzy@Fawzyabuzeid.comـد اإلليكتروني ــــــــــالبري

fawzyabuzeid@hotmail.com, fawzyabuzeid@yahoo.com



          

(62)                                                         88  (متهيدمتهيد  مقدمة ومقدمة و (
 



 يسألونك عن الساعة!   





 

    

                

                                                 



          

(62)                                                         99  (متهيدمتهيد  مقدمة ومقدمة و (
 

 

     

 



            

  

                 

           



          

(62)                                                         0101  (متهيدمتهيد  مقدمة ومقدمة و (
 



        



          

(62)                                                         0000  (متهيدمتهيد  مقدمة ومقدمة و (
 



 

  

  

 

           

        

                                                 
 
 



          

(62)                                                         0202  (متهيدمتهيد  مقدمة ومقدمة و (
 







     

 فضُل احلبِّ فى اهلل



                                                 



          

(62)                                                         0303  (متهيدمتهيد  مقدمة ومقدمة و (
 

يَا رَسُولَ اللّهِ مَتَىٰ السَّاعَةُ؟ قَالَ رَسُولُ اللّهِ : مَا أَعْدَدْتَ لَهَا؟ قَالَ: فَكَأَنَّ } 
الَ الرَّ يَامٍ وَ بِريَ صَالَةٍ وَالَ صِ هَا كَ جُلَ اسْتَكَانَ. ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ مَا أَعْدَدْتُ لَ

بْـتَ  بَ نِّي أُحِبُّ اللّهَ وَرَسُولَهُ. قَالَ: فَأَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْ ـٰكِ لَ . { صَدَقَةٍ. وَ
 : } أبشر، حيشر املرء مع من أحب يوم القيامة{.



النَّ} واهلل  الِدِهِ وَ وَ لَدِهِ وَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَ  { اسِ أَجْمَعِنيَالَ 


داك أبى وأمى أنت يا رسول اهلل(، )ف
         

          

    

                                                 
 
 



          

(62)                                                         0404  (متهيدمتهيد  مقدمة ومقدمة و (
 





يُّهَا ا}  عِبَاداً لَيْسُوا بِأَنْبِيَاءَ، وَالَ   لنَّاسُ اسْمَعُوا وَاعْقِلُوا، وَاعْلَمُوا أَنَّ لِلَّهِيَا أَ
لٌ  جُ شُهَدَاءَ، يَغْبِطُهُمُ النَّبِيُّونَ وَالشُّهَدَاءُ عَلَى مَنَازِلِهِمْ وَقُرْبِهِمْ مِنَ اللَّهِ، فَجَثَى رَ

هِ إلَى النَّيبِّ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مِنَ األَعْرَابِ مِنْ قاصِيَةِ النَّاسِ، وَ يَدِ لْوَى بِ أَ
يَاءُ وَالشُّهَدَاءُ عَلَـى   بِ نْ هُمُ األَ بِطُ يَاءَ وَال شُهَدَاءَ يَغْ بِ نْ يْسُوا بِأَ نَاسٌ مِنَ النَّاسِ لَ

نَا: يَعْنِي صِ نَا جَلِّهِمْ لَ نَا، مَجَالِسِهِمْ، وَقُرْبِهِمْ مِنَ اللَّهِ، أَنْعِتْهُمْ لَ هُمْ لَ نَا شَكْلَ هُمْ لَ فْ
نَاءِ  فَسُرَّ وَجْهُ النَّيبِّ بِسُؤَالِ األعْرَابِيِّ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ : هُمْ نَاسٌ مِنْ أَفْ

بَةٌ، تَحَابُّوا فِي اللَّهِ وَتَصَافَوْا  بَيْنَهُمْ أَرْحَامٌ مُتَقَارِ النَّاسِ، وَنَوَازِعِ الْقَبائِلِ لَمْ تُصَلْ 
هُمْ نُوراً، يَضَ يَجْعَلُ وُجُوهَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ فَيَجْلِسُون عَلَيْهَا، فَ عُ اللَّهُ 

يَاءُ اللَّهِ الَ خَوْفٌ  لِ وْ يَامَةِ وَالَ يَفْزَعُونَ وَهُمْ أَ مَ الْقِ هُمْ نُوراً، يَفْزَعُ النَّاسُ يَوْ يَابَ وَثِ
هِمْ، وَال هُمْ يَحْ يْ  : ، ثم تلـى قـول اهلل    زَنُونَعَلَ             

                              

                                     



          

(62)                                                         0505  (متهيدمتهيد  مقدمة ومقدمة و (
 

                             ]يونس [ } 

 10والية اهلل {ضَ هلل، وأعْطَى هلل، وَمَنَعَ هلل فَقَدْ اسْتَكْمَلَ مَنْ أحَبَّ هلل، وَأبْغَ} 

  .







                                                 
  

 



          

(62)                                                         0606  (متهيدمتهيد  مقدمة ومقدمة و (
 

 ثرالكْو


    



بْتُ  }  ـرَ يَامُ اللؤلؤ، فَضَ هْرٍ يَجْرِي حافَّتاهُ خِ نَ نَّةَ فإذا أنا بِ دَخَلْتُ اجلَ
يَدِي إىل ما يَجْرِي فيهِ، فإذا هُوَ مِسْكٌ أذْفَرُ، قلتُ: يا جربيلُ، ما هٰذا؟ قال:  بِ

هْرٌ وَعَدَنِيهِ } الكوثر  : وقال   }11 هٰذا الكَوْثَرُ الذِي أعْطَاكَ اهلل نَ
بِّي ثِريٌ  رَ يْرٌ كَ يْهِ خَ نَّةِ وَعَلَ  .12{ يف الْجَ



                                                 
 

 



          

(62)                                                         0707  (متهيدمتهيد  مقدمة ومقدمة و (
 



يَاءِ}  بِ نْ  .{ العُلَمَاءَ وَرَثَةُ األَ



   

                  

                 

                



                                                 
 



          

(62)                                                         0808  (متهيدمتهيد  مقدمة ومقدمة و (
 





نَا فَرَطُكُمْ عَلَىٰ الْحَوْض }  14{ أَ



يَةُ الْحَوْضِ؟ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ }  قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّهِ، مَا آنِ
ـ    ـومِ السَّ ـدَدِ نُجُ ثَرُ مِنْ عَ يَتُهُ أَكْ يَدِهِ آلنِ ـةِ     بِ ـةِ الْمُِْلِمَ يْلَ ـا أَالَ فِـي اللَّ هَ بِ مَاءِ وَكَوَاكِ

نَّةِ يَةُ الْجَ هَا لَمْ يَِْمَأْ ،الْمُصْحِيَةِ. آنِ نْ يْهِ يَشْخُبُ ،مَنْ شَرِبَ مِ فِيهِ  آخِرَ مَا عَلَ
نْهُ لَمْ يَِْمَأْ. عَرْضُهُ مِثْلُ طُولِهِ مَا بَيْ ،مِيزَابَانِ مِنَ الْجَنَّةِ لَىٰ مَنْ شَرِبَ مِ نَ عَمَّانَ إِ

يْلَةَ بَنِ، وَأَحْلَىٰ مِنَ الْعَسَلِ ،أَ يَاضاً مِنَ اللَّ هُ أَشَدُّ بَ  .15{ مَاؤُ
: 

بْيَضُ مِنَ الْوَرِقِ. } هُ أَ هْرٍ. وَزَوَايَاهُ سَوَاءٌ. وَمَاؤُ حَوْضِي مَسِريَةُ شَ
نْهُ فَالَ يَِْمَأُ وَرِحيُهُ أَطْيَبُ مِنَ الْمِسْكِ. وَكِ يزَانُهُ كَنُجُومِ السَّمَاءِ. فَمَنْ شَرِبَ مِ

بَداً  17 { وَتَرِدُونَ عَلَيَّ مَعًا أَوْ أَشْتَاتًا } 16{بَعْدَهُ أَ
                                                 

 
 
 



          

(62)                                                         0909  (متهيدمتهيد  مقدمة ومقدمة و (
 

لُهُ آخَرُ}  نَاوَ هَا فَيَضَعُهُ مِنْ يَدِهِ حَتّى يَتَ نْ نَاوَلُ مُؤْمِنٌ مِ  18{ ال يَتَ
: 

يَمَنِ. أَضْرِبُ بِعَصَايَ}  حَتَّىٰ يَرْفَضَّ  إِنِّي لَبِعُقْرِ حَوْضِي أَذُودُ النَّاسَ ألَهْلِ الْ
يْهِمْ نَّةِ. أَحَدُهُمَا مِنْ ذَهَبٍ،  ثم قال: – عَلَ يَغِتُّ فِيهِ مِيزَابَانِ يَمُدَّانِهِ مِنَ الْجَ
يْهِ فُقَرَاءُ املُهَاجِرِينَ الشُّعْثُ رُؤْوساً ، مِنْ وَرِق وَاآلخَرُ وَأَوَّلُ النَّاسِ وُرُوداً عَلَ

بْوَابُ السُّدَدِ هُمْ أَ يَاباً، الَّذِين الَ يَنْكِحُونَ املُنَعَّمَاتِ، وَالَ تُفْتَحُ لَ  .19{الدُّنُسُ ثِ


يْكُمْ ،إِنِّي فَرَطٌ لَكُمْ } هِيدٌ عَلَ لَىٰ حَوْضِيَ اآلنَ ،وَأَنَا شَ  ،وَإِنِّي وَاللّهِ ألَنُِْرُ إِ
وَإِنِّي وَاللّهِ مَا  ،وَإِنِّي قَدْ أُعْطِيتُ مَفَاتِيـحَ خَزَائِنِ األَرْضِ أَوْ مَفَاتِيحَ األَرْضِ

نَافَسُوا فِيهَاأَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا بَعْدِي وَلٰكِ 20 { نْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَتَ
بْلَكُمْ  } : هْلِكوا كَماَ هَلَكَ مَنْ كَانَ قَ  ، {وَتَقْتَتِلُوا فَتَ

                                                 
 
 

 





          

(62)                                                         2121  (متهيدمتهيد  مقدمة ومقدمة و (
 

نَا فُالَنُ  -  -فَإِذَا جِئْتُمْ } قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَ
نَا فُالَنُ بْنُ فُالَنٍ ,بْنُ فُالَنٍ ـهُ  ,وَقَالَ آخَرُ: أَ هُمْ: أَمَّا النَّسَبُ فَقَدْ عَرَفْتُ  ,قَالَ لَ

نَّكُمْ أَحْدَثْتُمْ بَعْدِى لَكِ هْقَرَىوَارْتَدَدْتُمُ الْ ,وَ  21{ قَ







                                                 

 



          

(62)                                                         2020  (متهيدمتهيد  مقدمة ومقدمة و (
 





وهي صائمة،  خرجت أم أمين مهاجرة إىل اهلل وإىل رسوله  }
هتامة، وقد كادت متوت  ، يف شدة حرِّليس معها زاد، وال محولة، وال سقاء



          

(62)                                                         2222  (متهيدمتهيد  مقدمة ومقدمة و (
 

من اجلوع والعطش، حتى إذا كان احلني الذي فيه يفطر الصائم، مسعت حفيفا 
على رأسها، فرفعت رأسها، فإذا دلو معلق برشاء أبيض، قالت: فأخذته 

  23{ هابيدي، فشربت منه حتى رويت، فما عطشـت بعـد  
ار الشديد، ثم أطوف يف الشمس } كنت أصوم بعد تلك الشربة يف اليوم احل
فكانت تقول: ما أصابين بعـد ذلـك   كي أظمأ فما ظمئت بعدها{، } 

عطش ولقد تعرضت للعطش بالصوم يف اهلواجر فما عطشت بعـد تلـك   
 {.الشربة وإن كنت ألصوم يف اليوم احلار فما أعطش



امرأة من أهل اجلنة فليتزوج أم أمين فتزوجها زيد  من سره أن يتزوج }
 24{ بن حارثة فولدت له أسامة بن زيد

                                                 



          

(62)                              2323  (الفصل األول: حقائق البعثالفصل األول: حقائق البعث ( 

 
 25ق البعثـــحقائ
 قضيٌَّة أزليَّة 
 َنبذَّـُب الْجَع 
 اعةالسَّ عالماُت 
 ثْعالَب 
 نانالَب ةَمْصبَ 
 ينظرون قياٌم 

                                                 



          

(62)                              2424  (الفصل األول: حقائق البعثالفصل األول: حقائق البعث ( 

 احلسنىسابقة  أهُل 
 ونُباملقرَّ 
 اليمني ُلأْه 
 سريالَع احلساُب 

 



          

(62)                              2525  (الفصل األول: حقائق البعثالفصل األول: حقائق البعث ( 

 
 البعث حقائـــــُق

 .. ة أزليَّةقضيَّ     



                 

              

              



          

(62)                              2626  (الفصل األول: حقائق البعثالفصل األول: حقائق البعث ( 

      



                

      





      

    



          

(62)                              2727  (الفصل األول: حقائق البعثالفصل األول: حقائق البعث ( 

 26َنِبْجُب الّذَع

   

                                                 
 



          

(62)                              2828  (الفصل األول: حقائق البعثالفصل األول: حقائق البعث ( 



نْهُ يُرَكَّبُآدَمَ تَأْكُلُهُ أَالرضُ إال عَ كُلُّ ابنِ } نْهُ خُلِقَ وَمِ  27{ جْبُ الذَّنَبِ، فإنَّهُ مِ


                                                 
 



          

(62)                              2929  (الفصل األول: حقائق البعثالفصل األول: حقائق البعث ( 

                

اإلنسان من امليالد إىل البعث 
فى القرآن الكريم

]



          

(62)                              3131  (الفصل األول: حقائق البعثالفصل األول: حقائق البعث ( 









نْهُ يُرَكَّبُ الرتابأْكُلُهُ يكُلُّ ابنِ آدَمَ }  .{إال عُجْبُ الذَّنَبِ، فإنَّهُ مِنْهُ خُلِقَ وَمِ

 .{م القيامةاخللق يو يُرَكَّبُ وفيهإال عُجْبُ الذَّنَبِ،  يبلى كل عِم من ابن آدم}



          

(62)                              3030  (الفصل األول: حقائق البعثالفصل األول: حقائق البعث ( 

بُتُونَ كَمَا } نْ يَ نْزِلُ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ ماءً فَ مَا بَيْنَ النَّفْخَتَيْنِ أَرْبَعُونَ، ثُمَّ يُ
بْلَىٰ إِالَّ عَِْمٌ وَاحِدٌ  لَيْسَ مِنَ اإلِنْسَانِ شَيْءٌ إِالَّ يَ نْبُتُ الْبَقْلُ، وَ وَهُوَ عَجْبُ يَ

يَامَةِ مَ الْقِ نْهُ يُرَكَّبُ يَوْ نْهُ خُلِقَ وَمِ {الذَّنَبِ، مِ

Hans Spemann

Coccyx



          

(62)                              3232  (الفصل األول: حقائق البعثالفصل األول: حقائق البعث ( 

 اعةالسَّ الماُتَع


      



ما أطرق صاحب الصور منذ وكّل به مسـتعدااً ذـذاء العـر     }
 28{ خمافة أن يؤمر بالصيحة قبل أن يرتد طرفه، كأن عينيه كوكبان درايان



هَتَهُ وَأصْغَى سَمْعَهُ  كَيْفَ}  بْ أَنْعَمُ وَقَدِ الْتَقَمَ صَاحِبُ القَرْنِ القَرْنَ وَحَنَى جَ
نْفُخَ يَ نْفُخَ فَ نْتَِِرُ أنْ يُؤْمَرَ أنْ يَ  29{ يَ

                                                 
  

 



          

(62)                              3333  (الفصل األول: حقائق البعثالفصل األول: حقائق البعث ( 





            





           

                  

      





          

(62)                              3434  (الفصل األول: حقائق البعثالفصل األول: حقائق البعث ( 



  

            

     

30

 البعث


اً كمَنى الرجال، منيَّ متطر السماء أربعني عاماً }
 { منه يتكون اخللق كما منه بُدء اخللق

                                                 
 

 
 



          

(62)                              3535  (الفصل األول: حقائق البعثالفصل األول: حقائق البعث ( 



هم امُأجسَ تُا كمين الرجال، فتنبُاهلل من حتت العر  منيَّ ثم يرسلُ} 
يف  وليس من بين آدم خلقٌ األرض من الثرى تُبُهم من ذلك املاء كما تنْوحلمانُ

: بن مسعود أ عبداهللرَقَ ثمَّ شيءٌ األرض إال منهُ

                           

                      } 32 

أما مررت بأرض جمدبة، ثم مررت هبا خمصبة هتتز خضراء؟ قال: بلى.  }
 33{ال: كذلك حييي اهلل املوتى وكذلك النشور.ق

                                                 
 

 



          

(62)                              3636  (الفصل األول: حقائق البعثالفصل األول: حقائق البعث ( 

     



نْفَخُ يف الصُّور ثَالث نَفَخاتٍ: األُوىل: نَفْخَة الفَزَعِ، والثَّانِيَةُ: نَفْخَةُ الصَّعْقِ، }  يُ
ثَةُ: نَفْخَةُ الْقِيامِ لِرَبا العالَمِنيَ تَبارَكَ وَتَعاىل   34{والثَّالِ



بُولُونَ فِيها، وال يَتَغَوَّطُونَ على هيئة آدم فى طول سبعة وستني ذراعاً،  } وال يَ
ـونَ      هَمُ يُلْ ـحِ املِسْـكِ، وَ نَخَّمُونَ، إنّما يكونُ ذلك جُشَاءً وَرَشْـحاً كَرَشْ وَال يَتَ

بِيحَ وَالتّحْمِي هَمُونَ النَّفَسالتّسْ  { دَ كما تُلْ

                                                 
 

 
 



          

(62)                              3737  (الفصل األول: حقائق البعثالفصل األول: حقائق البعث ( 

"ال يبلـى  
شباهبم" 



ثْلُ أُحُدٍ، وَإِنَّ إِنَّ غِلَظَ جِلْدِ الكَافِرِ اثْنَانِ وَأَرْبَعِونَ ذِرَاعاً، وَ } إِنَّ ضِرْسَهُ مِ
يْنَ مَكَّةَ وَاملَدِينَةِ نَّمَ كما بَ هَ   36{مَجْلِسَهُ مِنْ جَ

      

                        





37{ وَإِنَّ ضِرْسَهُ مِثْلُ أُحُدٍ }

                                                 

 



          

(62)                              3838  (الفصل األول: حقائق البعثالفصل األول: حقائق البعث ( 

إِنَّ مَجْلِسَهُ مِنْ جَهَنَّمَ مَ } ينَةَوَ الْمَدِ 38{ ا بَيْنَ مَكَّةَ وَ

 بصمة البنان             

      

   



                                                 
 



          

(62)                              3939  (الفصل األول: حقائق البعثالفصل األول: حقائق البعث ( 

       

 





مْ  } إذَا أَرَادَ اهلل أَنْ يَخْلُقَ نَسَمَةً قَالَ مَلَكُ أَالرْحَامِ مُعْرِضاً: أَيْ رَبِّ أَذَكَرٌ أَ



          

(62)                              4141  (الفصل األول: حقائق البعثالفصل األول: حقائق البعث ( 

يَقُولُ: أَيْ رَبِّ أَشَقِيٌّ أَمْ سَعِ يَقْضِي اهلل )أَمْرَهُ( فَ نْثَى؟ فَ يَقْضِي اهلل أُ يْدٌ؟ فَ
هَا بُ نْكَ بَةَ يُ يْهِ مَا هُوَ الَقٍ حَتَّى النَّكْ نَ يْ يْنَ عَ  .{أَمْرَهُ، ثُمَّ يَكْتُبُ بَ



                                                 
 



          

(62)                              4040  (الفصل األول: حقائق البعثالفصل األول: حقائق البعث ( 



                                                 

 



          

(62)                              4242  (الفصل األول: حقائق البعثالفصل األول: حقائق البعث ( 



   



          

(62)                              4343  (الفصل األول: حقائق البعثالفصل األول: حقائق البعث ( 

 قياٌم ينظرون



             

   

       



     

 





          

(62)                              4444  (الفصل األول: حقائق البعثالفصل األول: حقائق البعث ( 

   

 41{كلُّ ابْنِ آدَمَ خَطَّاء، وَخيْرُ الْخَطَّائِنيَ التَّوَّابُونَ}
              





                                                 
 



          

(62)                              4545  (الفصل األول: حقائق البعثالفصل األول: حقائق البعث ( 



   

                   

                  

            



          

(62)                              4646  (الفصل األول: حقائق البعثالفصل األول: حقائق البعث ( 

          

      

 أهل سابقة احلسنى



          

(62)                              4747  (الفصل األول: حقائق البعثالفصل األول: حقائق البعث ( 



يَطِريُونَ إذا كَانَ يَوْمُ القِيَامَةِ أَنْبَتَ اللَّه تَعَ}  الَى لِطَائِفَةٍ مِنْ أُمَّتِي أَجْنِحَةً فَ
مُ  هُ يَتَنَعَمُونَ فِيها كَيْفَ شَاؤُوا، فَتَقُولُ لَ بُورِهِمْ إلَى اجلِنَانِ يَسْرَحُونَ فِيها وَ مِنْ قُ

هُمْ:  هَلْ جُزْتُمُ املَالئِكَةَ: هَلْ رَأَيْتُمُ احلِسَابَ؟ فَيَقُولُون: ما رَأَيْنَا حِسَاباً، فَتَقُولُ لَ
يَقُولُونَ:  نَّمَ؟ فَ هَ يْتُمْ جَ يَقُولُونَ: ما رَأَيْنَا صِرَاطاً، فَتَقُولُ لَهُمْ: هَلْ رَأَ الصِّرَاطَ؟ فَ

يَقُولُونَ: مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ  نْتُمْ؟ فَ نَا، فَتَقُولُ املَالئِكَة: مِنْ أُمَّةِ مَنْ أَ يْ  {ما رَأَ

       

  

      

        

       

                                                 



          

(62)                              4848  (الفصل األول: حقائق البعثالفصل األول: حقائق البعث ( 

                                   

     



ـرَاءَوْنَ      } ـا تَتَ هِمْ، كَمَ ـوْقِ ـنْ فَ يَتَرَاءَوْنَ أَهْلَ الْغُرَفِ مِ نَّةِ لَ إِنَّ أَهْلَ الْجَ
هُالْكَوْكَبَ الدُّرِّيَّ الْغَابِرَ مِنَ األُفُقِ مِنَ الْمَشْرِقِ أَوِ الْمَغْرِ نَ يْ  ،مْبِ. لِتَفَاضُلِ مَا بَ

يْرُهُمْ. قَالَ: قَالُوا: يَا رَسُولَ اللّهِ تِلْكَ مَنَازِلُ األَنْبِيَاءِ، الَ  هَا غَ بْلُغُ بَلَىٰ. وَالَّذِي يَ
نُوا بِاللّهِ وَصَدَّقُوا الْمُرْسَلِنيَ يَدِهِ رِجَالٌ آمَ  .{ نَفْسِي بِ



اً يُرَىٰ ظَاهِرُهَا مِنْ بَاطِنِهَا، وَبَاطِنُهَا مِنْ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ غُرَفَ }
وَصَلَّىٰ ، وَ أَطْعَمَ الطَّعَامَ، أَالَنَ الْكاَلَمَ ظَاهِرِهَا، أَعَدَّهَا اللَّهُ تَعَالَىٰ لِمَنْ

 44{ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ

                                                 
 
 



          

(62)                              4949  (الفصل األول: حقائق البعثالفصل األول: حقائق البعث ( 





      



يِّباً وكَقِطْعةِ كالنَّحلَةٍِ}   وَقَعَتْ فَلَمْ تَفْسُدْ، وأُكِلَتْ فَلَمْ تُكْسَرْ، وَوُضِعَتْ طَ
 .{ خْرِجَتْ فَلَمْ تَزْدَدْ إِالَّ جُوْداًأالذَّهَبِ دَخَلَتِ النَّارُ ف

                                                 
 

 



          

(62)                              5151  (الفصل األول: حقائق البعثالفصل األول: حقائق البعث ( 

      

               

             



       





          

(62)                              5050  (الفصل األول: حقائق البعثالفصل األول: حقائق البعث ( 





          

(62)                              5252  (الفصل األول: حقائق البعثالفصل األول: حقائق البعث ( 



          

(62)                              5353  (الفصل األول: حقائق البعثالفصل األول: حقائق البعث ( 

وا كالمكـم وألينـوا   بـ طيِّ} 
 .{تبلعه! أو !تقضمهو أ !هلعقتلقولك  ت إيلرمبا عدفحديثكم ، 





      

    

         



          

(62)                              5454  (الفصل األول: حقائق البعثالفصل األول: حقائق البعث ( 





 46{اللَّهِ بِتَوْفِيقِ طِقُُِرُ بِنُورِ اللَّهِ وَيَنْإِحْذَرُوا دَعْوَةَ الْمُسْلِمِ وَفِرَاسَتَهُ فإنهُ يَنْ }

ـةٍ،       }  لْـفَ غُرْفَ ـبْعُونَ أَ ـودِ سَ ـرَاءَ، يف رَأْسِ العَمُ ـةٍ حَمْ عَلَى عَمُودٍ مِنْ يَاقُوتَ
نَّةِ   47{مُشْرِفُونَ عَلَى أَهْلِ الْجَ

      

                                                 
 
 



          

(62)                              5555  (الفصل األول: حقائق البعثالفصل األول: حقائق البعث ( 

 ونُباملقرَّ

       

      



نَّمَا  } بَرِ وَإِ نُوا لِلْعَرْضِ األَكْ يَّ بُوا وَتَزَ بْلَ أَنْ تُحَاسَ نْفُسَكُمْ قَ بُوا أَ حَاسِ
يَايَخِفُّ الْحَسَابُ يَ نْ يَامَةِ عَلَى مَنْ حَاسَبَ نَفْسَهُ يف الدُّ مَ القِ  48{ وْ

                                                 
 



          

(62)                              5656  (الفصل األول: حقائق البعثالفصل األول: حقائق البعث ( 

نِي فِـي  الوَعِزَّتِي  } يْنِ، إذا خَافَ نَ يْنِ وَأَمْ بْدِي خَوْفَ  أَجْمَعُ عَلَى عَ
يَامَةِ، وَإِذَا أَمِ مَ الْقِ نْتُهُ يَوْ يَا، أَمَّ نْ يَامَةِالدُّ مَ القِ يَا أَخَفْتُهُ يَوْ نْ  { نَنِي يف الدُّ

                                                 
 



          

(62)                              5757  (الفصل األول: حقائق البعثالفصل األول: حقائق البعث ( 

 أهل اليمني

     



 احلساب العسري



          

(62)                              5858  (الفصل األول: حقائق البعثالفصل األول: حقائق البعث ( 

                

: 
مِنَ جُزْ فَقَدْ أَطْفَأَ نُورُكَ لَهَبِـي}  ؤْ مِنِ: يَا مُ ؤْ لْمُ مَ القِيَامَةِ لِ وْ   50{ تَقُولُ النَّارُ يَ



                     ، ــال  :وق
 51 { يَسِّروا وال تُعَسِّروا، وبَشِّروا وال تُنَفِّروا} 



                                                 





          

(62) :5959  (املؤمنني يوم القيامةاملؤمنني يوم القيامةفضل اهلل على فضل اهلل على   الفصل الثانى:الفصل الثانى( 

 
فضل اهلل على املؤمنني يوم 

 52القيامة
 الداخلون اجلنة بغري حساب. 

 العرشنابر قدَّام املأصحاب  

 العرشظل املستظلُـّون حتت  

 الذين تشتاق إليهم اجلنة 

                                                 



          

(62) :6161  (املؤمنني يوم القيامةاملؤمنني يوم القيامةفضل اهلل على فضل اهلل على   الفصل الثانى:الفصل الثانى( 

 إكرام اهلل للمؤمنني عند املوت 

 شــــفاعة املــــؤمنني لبعضــــهم 
 عند املوت

 هلم البشرى 

 كيفية دخول اجلنة بغري حساب 

 حقوق العباد 



          

(62) :6060  (املؤمنني يوم القيامةاملؤمنني يوم القيامةفضل اهلل على فضل اهلل على   الفصل الثانى:الفصل الثانى( 

 

 فضل اهلل على املؤمنني يوم القيامة



نَا مُبَشرُهُمْ  }   نَا أَوَّلُ النَّاسِ خُرُوجاً إِذَا بُعِثُوا، وَأَنَا خَطِيبُهُمْ إِذَا وَفَدُوا، وَأَ أَ
 53{بي وَالَ فَخْرَإِذَا أَيِسُوا، لِوَاءُ الْحَمْدِ يَوْمَئدٍ بِيَدِي، وَأَنَا أَكْرَمُ وَلَدِ آدَمَ عَلَى رَ

نْهُ األَرْضُ،  ويقول:} يِّدُ وَلَدِ آدمَ يَوْمَ القِيَامَةِ وال فَخْر، وأوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ عَ أنا سَ
مُ فَمَنْ دُونَهُ   54{وأوَّلُ شَافعٍ ومُشَفَّعٍ، بِيدي لِوَاءُ احلَمْدِ، تَحْتِي آدَ

                                                 
 
 



          

(62) :6262  (املؤمنني يوم القيامةاملؤمنني يوم القيامةفضل اهلل على فضل اهلل على   الفصل الثانى:الفصل الثانى( 





        

           



               

  





          

(62) :6363  (املؤمنني يوم القيامةاملؤمنني يوم القيامةفضل اهلل على فضل اهلل على   الفصل الثانى:الفصل الثانى( 

 الداخلون اجلنة بغري حساب



      

             

نَاكُمْ اللَّهَ حَدِّثُونا ما كَانَتْ أَعْ}  يَقُولُونَ: فَتَقُولُ: نَاشَدْ يَا، فَ نْ مَالُكُمْ فِي الدُّ
يَقُولُونَ: وَما هُمَا؟  بَلَغْنَا هذِهِ املَنْزِلَةَ بِفَضْلِ رَحْمَةِ اللَّهِ، فَ خَصْلَتَانِ كَانَتَا فِينا فَ
نَا،  نَا نَسْتَحِي أَنْ نَعْصِيه وَنَرْضَى بِاليَسِريِ مِمَّا قُسِمَ لَ نَّا إذا خَلَوْ يَقُولُونَ: كُ فَ

 55{ تَقُولَ املَالئِكَةُ: يَحِقُّ لَكُمْ هذافَ

                                                 



          

(62) :6464  (املؤمنني يوم القيامةاملؤمنني يوم القيامةفضل اهلل على فضل اهلل على   الفصل الثانى:الفصل الثانى( 





     

   

    





يَوَدُّ أَهْلُ العافيةِ يومَ القيامةِ أَنَّ جُلُوْدَهُمْ قُرِضَتْ باملقاريضِ ،  }
 .56{ِ مَّا يَرَوْنَ من ثوابِ أهلِ البالء

                                                 




          

(62) :6565  (املؤمنني يوم القيامةاملؤمنني يوم القيامةفضل اهلل على فضل اهلل على   الفصل الثانى:الفصل الثانى( 

أصحاب املنابر قدَّام 
 عرش الرمحن

!!



                    

              

                



النَّبِيُّونَ  إِنَّ لِلَّهِ تَعَالَىٰ عِبَادَاً لَيْسُوا بِأَنْبِيَاءَ وَالَ شُهَدَاءَ، يَغْبِطُهُمْ }
وَالشُّهَدَاءُ بِقُرْبِهِمْ وَمَقْعَدِهِمْ مِنَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، عِبَادٌ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مِنْ بُلْدَانٍ 
شَتَّى، وَقَبَائِلٌ مِنْ شُعُوبِ أَرْحَامِ الْقَبَائِلِ، لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمْ أَرْحَامٌ يَتَوَاصَلُونَ بِهَا، 

نْيَا يَتَبَاذَلُونَ بِهَا، يَتَحَابُّونَ بِرُوحِ اللَّهِ، يَجْعَلُ اللَّهُ وُجُوهَهُمْ نُورَاً، يَجْعَلُ لَهُمْ وَالَ دُ
مَنَابِرَ مِنْ لُؤْلُؤٍ قُدَّامَ الرَّحْمٰنِ تَعَالَىٰ، يَفْزَعُ النَّاسُ وَالَ يَفْزَعُونَ، وَيَخَافُ النَّاسُ واَلَ 



          

(62) :6666  (املؤمنني يوم القيامةاملؤمنني يوم القيامةفضل اهلل على فضل اهلل على   الفصل الثانى:الفصل الثانى( 

 : اهلل {، ثم تلى قول يَخَافُونَ              
                     

                            
                   ]57 {]يونس 

{:  َّمَنْ أحَب
مَنَعَ هلل فَقَدْ اسْتَكْمَلَ  58{ والية اهللهلل، وَأبْغَضَ هلل، وأعْطَى هلل، وَ

 ون حتت العرشُـّاملستظل

                                                 
 
 



          

(62) :6767  (املؤمنني يوم القيامةاملؤمنني يوم القيامةفضل اهلل على فضل اهلل على   الفصل الثانى:الفصل الثانى( 





  

بَادَةِ  } بْعَةٌ يُِِلُّهُمُ اهلل يف ظِلِّهِ يَوْمَ الَ ظِلَّ إِالَّ ظِلُّهُ: إِمَامٌ عَادِلٌ، وَشَابٌ نَشَأَ بِعِ سَ
يْهِ، وَرَجُالَنِ  اهلل، وَرَجُلٌ كَانَ قَلْبُهُ مُعَلَّقاً لَ نْهُ حَتَّى يَعُودَ إِ باملَسْجِدِ إِذَا خَرَجَ مِ

يـاً فَفَاضَـتْ    لِكَ وَتَفَرَّقَا، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اهلل خَالِ تَحَابَّا يف اهلل فَاجْتَمعَا عَلَى ذَ
نَاهُ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امرأة ذَاتُ حَسَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اهلل يْ ،  عَ
ينُهُ نْفِقُ يَمِ  59{وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى ال تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُ

  

هُمْ فِي  } مَ أُظِلُّ يَوْ لِي. الْ يْنَ الْمُتَحَابُّونَ بِجَالَ إِنَّ اللّهَ يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: أَ
 {إِالَّ ظِلِّي ظِلِّي. يَوْمَ الَ ظِلَّ

  
                                                 





          

(62) :6868  (املؤمنني يوم القيامةاملؤمنني يوم القيامةفضل اهلل على فضل اهلل على   الفصل الثانى:الفصل الثانى( 

نْهُ أَظَلَّهُ اللَّهُ فِي ظِلهِ يَوْمَ الَ ظِلَّ إِالَّ ظِلُّهُ }  61{ مَنْ أَنَِْرَ مُعْسِرَاً أَوْ وَضَعَ عَ

  

حيكم بني حتى أو  كلُّ امرِىءٍ يف ظِلِّ صَدَقَتِهِ حتَّى يُفْصَلَ بنيَ النَّاسِ }
ال ول اهلل راويه عن رساحلديث من  الذى مسعكان أبو اخلري وال ، ثم قالناس

 .62{ خيطئه يوم إال تصدق بشيء ولو كعكة أو بصلة أو كذا

  

ثالثة حتت ظل العر  يوم القيامة: من فرج عن مكروب من أميت  }
 .63{ وأحيا سنيت وأكثر الصالة علي

  

مِ  } يَامَةِ يَوْمَ الَ ظِلَّ إِالَّ ظِلُّهُ: وَاصِلُ الرَّحِ ثَالَثَةٌ فِي ظِل الْعَرْ ِ يَوْمَ الْقِ
يْ هَا أَ يْ هَا وَتَرَكَ عَلَ يَمُدُّ فِي أَجَلِهِ، وَامْرَأَةٌ مَاتَ زَوْجُ ـاً  يَزِيدُ اللَّهُ فِي رِزْقِهِ وَ تَامَ

بْدٌ  هُمُ اللَّهُ، وَعَ يَ نِ وْ يُغْ يْتَامِي حَتَّى يَمُوتُوا أَ صِغَارَاً فَقَالَتْ: الَ أَتَزَوَّجُ، أُقِيمُ عَلَى أَ
يَتِيمَ وَالْمِسْكِنيَ  يْهِ الْ يْفَهُ وَأَحْسَنَ نَفَقَتَهُ، فَدَعَا عَلَ نَعَ طَعَامَاً فَأَضَافَ ضَ صَ

هُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ  .}64 فَأَطْعَمَ
                                                 







          

(62) :6969  (املؤمنني يوم القيامةاملؤمنني يوم القيامةفضل اهلل على فضل اهلل على   الفصل الثانى:الفصل الثانى( 

  

أَهْلُ الْجُوعِ فِي الدُّنْيَا هُمْ الَّذِينَ يَقْبِضُ اللَّهُ أَرْوَاحَهُمْ، وَهُمُ الَّذِينَ إِذَا  }
فُونَ فِي غَابُوا لَمْ يُفْتَقَدُوا، وَإِنْ شَهِدُوا لَمْ يُعْرَفُوا، أَخْفِيَاءُ فِي الدُّنْيَا مَعْرُو

السَّمَاءِ، إِذَا رَآهُمُ الْجَاهِلُ ظَنَّ بِهِمْ سُقْمَاً وَمَا بِهِمْ سُقْمٌ إِالَّ الْخَوْفَ مِنَ اللَّهِ 
 65{تَعَالَىٰ، يَسْتَِِلُّونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي ظِل الْعَرْ ِ يَوْمَ الَ ظِلَّ إاِلَّ ظِلُّهُ 

  

لَى ظِلِّ اهلل أَ } يَامَةِ؟ تَدْرُونَ مَنِ الساابِقُونَ إِ مَ الْقِ قـالوا: اهلل   يَوْ
لُوهُ وَحَكَمُوا  بِلُوهُ، وَإِذَا سُئِلُوهُ بَذَ ورسوله أعلم، قال: الذينَ إِذَا أُعْطُوا احلَقَّ قَ

هِمْ نْفُسِ هِمْ ألَ  66{ لِلنَّاسِ كَحُكْمِ

  

لَوْ مَعَ الكُفَّارِ أَوْحى اللَّهُ إِىل } يْلِي، حَسِّنْ خُلُقَكَ وَ بْرَاهِيمَ، يَا خَلِ  إِ
بَقَتْ لِمَنْ حَسَّنَ خُلُقَهُ: أَنْ أُظِلَّهُ تَحْتَ  تُدْخَلْ مَدْخَلَ أَالبْرَارِ، وَإِنَّ كَلِمَتِي سَ

يْهِ مِنْ جِوَا نِ ةِ قُدْسِي. وَأَنْ أُدْ يْرَ يْهِ مِنْ حَِِ  67{ رِيعَرْشِي، وَأَنْ أَسْقِ

 

 

                                                 



          

(62) :7171  (املؤمنني يوم القيامةاملؤمنني يوم القيامةفضل اهلل على فضل اهلل على   الفصل الثانى:الفصل الثانى( 

ثَالَثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ أَظَلَّهُ اللَّهُ تَحْتَ ظِل عَرْشِهِ يَوْمَ الَ ظِلَّ إِالَّ ظِلُّهُ:  }
لٰى املَسَاجِدِ فِي الُِّلَمِ، وَإِطْعَامُ الْجَائِعِالْوُضُوءُ عَلٰى املَكَا  68{ رِهِ، وَاملَشْيُ إِ

  

يْتِهِ،  } أَدبُوا أَوْالَدَكُمْ عَلَى ثَالَثِ خِصَالٍ: حُب نَبِيكُمْ، وَحُب أَهْلِ بَ
مَ ا يَامَةِ يَوْمَ الَ ظِلَّ إِالَّ ظِلُّهُ مَعَ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ، فَإنَّ حَمَلَةَ الْقُرْآنِ فِي ظِل اللَّهِ يَوْ لْقِ

يَائِهِ يَائِهِ وَأَصْفِ بِ نْ  69{أَ

 

 

لَّ إِالَّ ظِلُّهُ : التَّاجِرُ األَمِنيُ، وَاإلمَامُ ثَالَثَةٌ يُِِلُّهُمُ اللَّهُ تَعَالَىٰ يَوْمَ الَ ظِ} 
هَارِ   70{ الْمُقْتَصِدُ، وَرَاعِي الشَّمْسِ بِالنَّ

 

 71{الْمُؤَذِّنُونَ أَطْوَلُ النَّاسِ أَعْنَاقاً يَوْمَ الْقِيَامَةِ }
                                                 





          

(62) :7070  (املؤمنني يوم القيامةاملؤمنني يوم القيامةفضل اهلل على فضل اهلل على   الفصل الثانى:الفصل الثانى( 

 الذين تشتاق إليهم اجلنة



          

  

لَى أَرْبَعَةٍ: عَلِ }     {يَ وَسَلْمَانَ وَأَبِي ذَرَ وَعَمَّارَ بْنِ يَاسِرٍاشْتَاقَتِ الْجَنَّةُ إِ

       

                                                 
 



          

(62) :7272  (املؤمنني يوم القيامةاملؤمنني يوم القيامةفضل اهلل على فضل اهلل على   الفصل الثانى:الفصل الثانى( 

يْنِ }  73{ وَيَخِفُّ عَلَى الصَّالِحِنيَ حَتَّى يَكُونَ كَصَالةِ رَكْعَتَ

 وتإكرام اهلل للمؤمنني عند امل



 74{ الْمَوْتُ تُحْفَةُ الْمُؤْمِنِ }

      

                                                 

 



          

(62) :7373  (املؤمنني يوم القيامةاملؤمنني يوم القيامةفضل اهلل على فضل اهلل على   الفصل الثانى:الفصل الثانى( 

 75{ حج مات شهيداًأو غزو أو عمرة أو من مات عقب رمضان  }


بْرِ }  76{مَنْ مَاتَ يَوْمَ اجلُمُعَةِ وُقِيَ عَذَابَ القَ



          

   



يلِ  تَعُدُّونَ الشَّهِيدَ فِيكُمْ؟ مَا }   بِ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللّهِ مَنْ قُتِلَ فِي سَ
رَسُولَ اللّهِ قَالُوا: فَمَنْ هُمْ؟ يَا  ،ءَ أُمَّتِي إذاً لَقَلِيلٌإنَّ شُهَدَا: اللّهِ فَهُوَ شَهِيدٌ. قَالَ

بِيلِ اللَّهِ شَهَادَةٌ وَالْبَطْنُ شَهَادَةٌ وَالْحَرَقُ شَهَادَةٌ وَالْغَرَقُ شَهَادَةٌ  قَالَ: الْقَتْلُ فِي سَ
ةٌ  هِيدَ ةُ تَمُوتُ بِجُمْعٍ شَ ةٌ وَالْمَرْأَ هَادَ نُونُ شَ ةٌ وَالْمَجُ هَادَ نِي الْهَدِمَ شَ وَالْمَغْمُومُ يَعْ

                                                 
  
 



          

(62) :7474  (املؤمنني يوم القيامةاملؤمنني يوم القيامةفضل اهلل على فضل اهلل على   الفصل الثانى:الفصل الثانى( 

نَّةِوَالنُّفَسَاءُ يَجُ هِ إِىل اجلَ لَدُها بِسُرِرِ  والغريب شهيد { رُّها وَ



اجملنون،  و(،  عموما بطنالمبرض  )  واملبطون، ريقاملطعون والغ} 
وصـححه   ) واملرأة متوت بالوالدة ،وامليت حتت اهلدم ،صاحب احلريقو

وصاحب احلمى   والغريب ( ، أمحد والطرباني ) صاحب السلو، (النووي
 ،والشريق واخلار عن دابتهالوحش، افرتسه  امللدوغ، ومنو  ،(الديلمي)

ومن قتل دون ماله أو دمه أو دينه أو  ،(لطرباني وغريها) جبلواملرتداي من 
                                                 

 



          

(62) :7575  (املؤمنني يوم القيامةاملؤمنني يوم القيامةفضل اهلل على فضل اهلل على   الفصل الثانى:الفصل الثانى( 

، (أمحد والنسائي )ومن قتل دون مِلمة ، (أصحاب السنن األربعة ) أهله
رواه اخلطيب ) ومن عشق فكتم فعف، (ابن منده) ظلماًوامليت يف حَبْس 

أبو )يف البحر من أصابه القيىءو، (البزار )لعلم اطلب يوامليت ، (الديلمي
) ومثله أوبئة  و من صرب يف الطاعون، (ابن حبانميوت ) واملرابط، (داود

 ،(أمحد) تعاىل على خلقه قتلوا أو ماتوا وأمناء اهلل ،وإن مل ميت به اجلموع(
أعوذ باهلل السميع العليم من الشـيطان   اًثالثأو ميسى  ومن قرأ حني يصبح

ومن مات ، (مذيالرت) الرجيم والثالث آيات آخر احلشر ومات يف يومه أوليلته
ل شهر ومل يرتك اً كومن صلى الضحى وصام ثالث، (ابن ماجه) على وصية

: اللهم إني أشهدك بأنك أنت حني يصبح أو ميسى ومن قال، (أبو نعيم)الوتر 
وأن حممداً عبـدك   اهلل الذي ال إله إال أنت وحدك ال شريك لك وأن حممد

،   إنه ال يغفر الذنوب غريكورسولك أبوء بنعمتك عليا وأبوء بذنيب فاغفر يل
بأن ال إله إال  :ومن دعا يف مرضه ،(األصبهاني وغريه) ومات يف يومه أو ليلته

وإن برىء  ني أربعني مرة ومات يف مرضه ذلكأنت سبحانك إني كنت الِامل
ومن مات عقب رمضان أو عمرة أو ، (احلاكم) برىء وقد غفر له مجيع ذنوبه

وإن مات على  ومن سأل اهلل الشهادة بصدق، (مجع عن احلسن) غزو أو حج 
 78{(جرىاآل)ومن مات على وضوء  وغريه(، مسلم)أخرجه  فراشه

                                                 



          

(62) :7676  (املؤمنني يوم القيامةاملؤمنني يوم القيامةفضل اهلل على فضل اهلل على   الفصل الثانى:الفصل الثانى( 

                

هِ مَنْ مَاتَ مَرِيضاً مَاتَ شَهِيداً وَوُقِيَ فِتْنَ}  يْ بْرِ وَغُدِيَ وَرِيحَ عَلَ ةَ الْقَ
نَّةِ  80{ كل موتة ميوت هبا املسلم فهو شهيد} ، 79{ بِرِزْقِهِ مِنَ الْجَ



 شفاعة املؤمنني لبعضهم عند املوت



                                                 
 



          

(62) :7777  (املؤمنني يوم القيامةاملؤمنني يوم القيامةفضل اهلل على فضل اهلل على   الفصل الثانى:الفصل الثانى( 

يْهِ أُمَّةٌ مِنَ النَّاسِ شُفعُوا فِيهِمَنْ  } لٰى مِائَةٍ صَلَّىٰ عَلَ بَعُونَ إِ  {وَاألُمَّةُ أَرْ

يْهِ ثَالَثَةُ صُفُوفٍ فَقَدْ أَوْجَبَ }  { مَنْ صَلَّىٰ عَلَ


نَوا عليها خرياً، فقال النيبُّأن أصحاب رسول اهلل  }   مَرُّوا جبنازةٍ فأثْ
نَوا عليها شَرااً، فقال: وَجَبتْ فقال عمـرُ بـن    وَجَبَتْ، ثمَّ مَرُّوا بأُخرى فأثْ

ـةُ،   ؟: ماوَجَبتْاخلطاب  قال: هذا أثَنيتُم عليهِ خرياً فوَجَبتْ لهُ اجلنَّ
 {وهذا أثنَيتُم عليهِ شرااً فوَجَبتْ لهُ النارُ، أنتم شُهَداءَ اهللِ يف األرضِ

يْتُمْ الرَّجُلَ يَعْتَادُ املَسْجِدَ  } –إِذَا رَأَ
 { فاشهدوا له بالصالح } 83{ فَاشْهَدُوا لَهُ باإلِيْمَانِ – 



                                                 
 
 
 



          

(62) :7878  (املؤمنني يوم القيامةاملؤمنني يوم القيامةفضل اهلل على فضل اهلل على   الفصل الثانى:الفصل الثانى( 

            

     

يْراً، قالَ اللّهُ } يَقُولُ النَّاسُ خَ نْهُ شَرااً، وَ بْدُ، وَاللّهُ يَعْلَمُ مِ   إِذَا مَاتَ الْعَ
بْدِي وَغَفَرْتُ لَهُ عِلْمِي فِيهِ بِلْتُ شَهَادَةَ عِبَادَي عَلى عَ  84{ لِمَالَئِكَتِهِ: قَدْ قَ



إِنَّ أَوَّلَ مَا يُتْحَفُ بِهِ الْمُؤْمِنُ فِي قَبْرِهِ أَنْ يُقَالَ لَهُ: ابْشِرْ فَقَدْ غُفِرَ لِمَنْ  }
 {تَبِعَ جَنَازَتَك



                                                 
 
 



          

(62) :7979  (املؤمنني يوم القيامةاملؤمنني يوم القيامةفضل اهلل على فضل اهلل على   الفصل الثانى:الفصل الثانى( 

ثْلُ أَجْرِهِ}      86{ مَنْ عَزَّىٰ مُصَاباً فَلَهُ مِ

 87هلم البشرى



          

  

                                                 
 



          

(62) :8181  (املؤمنني يوم القيامةاملؤمنني يوم القيامةفضل اهلل على فضل اهلل على   الفصل الثانى:الفصل الثانى( 



نَّةَ بِعَمَلِهِ، قَالُوا: وَالَ أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ مَا مِنْ أَحَدٍ يَدْخُ } لُ الْجَ
ـهِ     ـهُ بِرَحْمَتِ ـدَنِي اللَّ ـا إِالَّ أَنْ يَتَغَمَّ نَ أن إالَّ : } ، وفـى روايـة   { قَالَ: وَالَ أَ

 .يتغمدنى اهلل برمحةٍ منه وفضل {





                                                 
 



          

(62) :8080  (املؤمنني يوم القيامةاملؤمنني يوم القيامةفضل اهلل على فضل اهلل على   الفصل الثانى:الفصل الثانى( 

       

     

  

   

  







          

(62) :8282  (املؤمنني يوم القيامةاملؤمنني يوم القيامةفضل اهلل على فضل اهلل على   الفصل الثانى:الفصل الثانى( 

    



نَّةِ مَكْتُوبَاً ثَالَثَةَ أَسْطُرٍ }  نَّةَ فَرَأَيْتُ فِي عَارِضَتِي الْجَ دَخَلْتُ الْجَ
لٰهَ إِالَّ اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ، وَالسَّطْرُ الثَّانِي: مَا  بِالذَّهَبِ: السَّطْرُ األَوَّلُ: الَ إِ

نَا خَسِرْنَا، وَالسَّطْرُ الثَّالِثُ: أُمَّةٌ  نَا، وَمَا خَلَّفْ بِحْ نَا رَ قَدَّمْنَا وَجَدْنَا، وَمَا أَكَلْ
بَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ نِ  89{ مُذْ

         



 90{ حننُ األولونَ واآلخرونَ السابقونَ يومَ القيامةِ }

                                                 
 

 



          

(62) :8383  (املؤمنني يوم القيامةاملؤمنني يوم القيامةفضل اهلل على فضل اهلل على   الفصل الثانى:الفصل الثانى( 





           

  

    



       



          

(62) :8484  (املؤمنني يوم القيامةاملؤمنني يوم القيامةفضل اهلل على فضل اهلل على   الفصل الثانى:الفصل الثانى( 

 كيفية دخول اجلنة بغري حساب

                

      

                     



          

(62) :8585  (املؤمنني يوم القيامةاملؤمنني يوم القيامةفضل اهلل على فضل اهلل على   الفصل الثانى:الفصل الثانى( 



   

           

         



يَاءُ } بِ  { إِنَّ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ بَالءً أَالنْ




                                                 
 



          

(62) :8686  (املؤمنني يوم القيامةاملؤمنني يوم القيامةفضل اهلل على فضل اهلل على   الفصل الثانى:الفصل الثانى( 

       

         

     

                 

  



هُمْ دِيـوَانٌ،  }  هُمْ مِيزَانٌ، وال يُنْصَبُ لَ يُؤْتَى اهْلِ البَالءِ فَال يُنْصَبُ لَ
ـوْنَ يف املَوَاقِـفِ أَنَّ    فَيُصَبُّ  نَّ يَتَمَ ـةِ لَ يَ بااً، حتَّى إِنَّ أَهْلَ العَافِ هِمُ أَالجْرُ صَ يْ عَلَ

هُمْ  { أَجْسَادَهُم قُرِضَتْ باملَقَارِيضِ مِنْ حُسْنِ ثَوابِ اهلل لَ


                                                 



          

(62) :8787  (املؤمنني يوم القيامةاملؤمنني يوم القيامةفضل اهلل على فضل اهلل على   الفصل الثانى:الفصل الثانى( 

يَتَرَ } نَّةِ لَ ـرَاءَوْنَ     إِنَّ أَهْلَ الْجَ ـا تَتَ هِمْ، كَمَ ـوْقِ ـنْ فَ اءَوْنَ أَهْلَ الْغُرَفِ مِ
هُمْالْكَوْكَبَ الدُّرِّيَّ الْغَابِرَ مِنَ األُفُقِ مِنَ الْمَشْرِقِ أَوِ الْمَغْرِبِ. لِتَفَاضُلِ مَ نَ يْ  ا بَ

يْرُ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللّهِ تِلْكَ مَنَازِلُ األَنْبِيَاءِ، الَ هَا غَ بْلُغُ بَلَىٰ. وَالَّذِي  هُمْ. قَالَ:يَ
نُوا بِاللّهِ وَصَدَّقُوا الْمُرْسَلِنيَ يَدِهِ رِجَالٌ آمَ  .93{نَفْسِي بِ

     

  

إن يف اجلنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها ويرى من باطنها يف  }
ظاهرها قيل ملن هي يا رسول اهلل قال ملن أطاب الكالم وأفشى السالم وأطعم 

 94{ الطعام وأدام الصيام وبات بالليل قائما والناس نيام



        

                                                 
 

 



          

(62) :8888  (املؤمنني يوم القيامةاملؤمنني يوم القيامةفضل اهلل على فضل اهلل على   الفصل الثانى:الفصل الثانى( 





نُوا حَتَّى تَحَابُّوا. أَوَالَ }  نُوا. وَالَ تُؤْمِ نَّةَ حَتَّى تُؤْمِ الَ تَدْخُلُونَ الْجَ
مَ بَينَكُمْ بْتُمْ؟ أَفْشُوا السَّالَ لُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَ  95{ أَدُ





 { البَذِيءِ لَيْسَ املؤمِنُ بالطَّعانِ، وال اللَّعانِ، وال الفاحِشِ، وال }
                                                 

 
 



          

(62) :8989  (املؤمنني يوم القيامةاملؤمنني يوم القيامةفضل اهلل على فضل اهلل على   الفصل الثانى:الفصل الثانى( 





نَا عَلَى بَعِريٍ مَلْعُونٍ}  بْدَ اللَّهِ الَ تَسِرْ مَعَ  97{ يَا عَ

 دحقوق العبا



                                                 




          

(62) :9191  (املؤمنني يوم القيامةاملؤمنني يوم القيامةفضل اهلل على فضل اهلل على   الفصل الثانى:الفصل الثانى( 

     

  



. { كلمة أٌفٍ تعدل عمل سبعني سنة :}



ينَا مَنْ الَ دِرْهَمَ لَهُ وَالَ « أَتَدْرُونَ مَا الْمُفْلِسُ؟ } قَالُوا: الْمُفْلِسُ فِ
يَامٍ وَزَكَاةٍ، »مَتَاعَ. فَقَالَ:  يَامَةِ بِصَالَةٍ وَصِ مَ الْقِ إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي، يَأْتِي يَوْ
يَأْتِي قَدْ شَتَ ــٰذَا،     وَ ـفَكَ دَمَ هَ ــٰذَا، وَسَ ـالَ هَ ـٰذَا، وَأَكَلَ مَ ـٰذَا، وَقَذَفَ هَ مَ هَ

نِيَتْ  نَاتِهِ. فَإِنْ فَ ـٰذَا مِنْ حَسَ نَاتِهِ وَهَ ـٰذَا مِنْ حَسَ يُعْطَىٰ هَ وَضَرَبَ هَـٰذَا. فَ



          

(62) :9090  (املؤمنني يوم القيامةاملؤمنني يوم القيامةفضل اهلل على فضل اهلل على   الفصل الثانى:الفصل الثانى( 

يْهِ. أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَ بْلَ أَنْ يُقْضَىٰ مَا عَلَ نَاتُهُ، قَ يْهِ. ثُمَّ حَسَ تْ عَلَ
 .{ طُرِحَ فِي النَّارِ

                 

بَلَكم }  ينادي منادٍ من حتت العر  يومَ القيامة: يَا أُمَةَ مُحَمَّدٍ أمَّا ما كان يل قِ
بِعَاتُ فتَوَاهَبوها وادْ بَقِيَتِ التَّ  { خلوا اجلنة برمحيتفقد وهبته لكم وَ

                                                 
 



          

(62) :9292  (املؤمنني يوم القيامةاملؤمنني يوم القيامةفضل اهلل على فضل اهلل على   الفصل الثانى:الفصل الثانى( 







أَتِي الرَّجُلُ بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ هَذَا ظَلَمَنِي، فَخُذْ } يَ
 : يْرِ اآلخِرَةِ، ثُمَّ يُقَالُ لَهُ يُمَثِّلُ اللَّهُ لَهُ فَوْقَ رَأْسِهِ قَصْراً، فِيهِ مِنْ خَ لِي ظُالَمَتِي، فَ

يَقُولُ: رَأْسَكَ، فَ رْفَعْٱ يَقُولُ: يَا رَبِّ! لِمَنْ هَذَا؟ فَ نَاهُ، فَ يْ يَرىٰ فِيهِ مَا لَمْ تَرَ عَ
نْهُ عْلَمْٱ يَقُولُ : يَا رَبِّ قَدْ عَفَوْتُ عَ  { هَذَا لِمَنْ عَفَا عَنْ أَخِيهِ، فَ



 .{ وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدأُ بِالسَّالَمِ }

                                                 


 



          

(62) :9393  (املؤمنني يوم القيامةاملؤمنني يوم القيامةفضل اهلل على فضل اهلل على   الفصل الثانى:الفصل الثانى( 



(، الَّذِي يَبْدأُ بِالسَّالَمِ) خريكما 




لِكَ مِ -يعنى معتذراً  -وَمَنْ أَتاهُ أَخوهُ مُتَنَصِّالً  } بَلْ ذٰ يَقْ نْهُ مُحِقّاً فَلْ
ــوْضَ     ــ ــيَّ الْحَ ــ ــرِدْ علَ ــ ــمْ يَ ــ ــلْ لَ ــ ــمْ يَفْعَ ــ ــإِنْ لَ ــ ــبْطِالً، فَ ــ ــانَ أَوْ مُ   102{ كــ

عفوا يعف نساؤكم، وبروا آباءكم تربكم أبناؤكم، واقبلوا من التنصل حمقاً  }
كان أم مبطالً، فمنن مل يقبل من متنصل عذره فال نالته شفاعيت، أو قال فال 

 103{ورد على حوضي



                                                 
 





          

(62) :9494  (املؤمنني يوم القيامةاملؤمنني يوم القيامةفضل اهلل على فضل اهلل على   الفصل الثانى:الفصل الثانى( 





     

      

 

 





          

(62)                 9595  (الفصل الثالث: بشائر للمؤمننيالفصل الثالث: بشائر للمؤمنني ( 

 
 بشائرللمؤمنني

 وإن تك حسنة يضاعفها 

 اجلوهر غرفأصحاب  

 فضل الصمت 

 !بشرى أمتى تطيق ذلك 

 ميزان الصلحاء 

                                                 



          

(62)                 9696  (الفصل الثالث: بشائر للمؤمننيالفصل الثالث: بشائر للمؤمنني ( 

 
 الرمحن الرحيم بسم اهلل

     

      

     





          

(62)                 9797  (الفصل الثالث: بشائر للمؤمننيالفصل الثالث: بشائر للمؤمنني ( 

 
 مننيللمؤبشائر 

 وإن تك حسنة يضاعفها







          

(62)                 9898  (الفصل الثالث: بشائر للمؤمننيالفصل الثالث: بشائر للمؤمنني ( 

     

  







           

             



نَةً كَامِلَةً } نْدَهُ حَسَ هَا اهلل عِ بَ هَا كَتَ يِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْ   { وَإِنْ هَمَّ بِسَ

وَإِنْ  }
106{مِلَهَا، كَتَبَهَا اهلل سَيِّئَةً وَاحِدَةًهَمَّ بِهَا فَعَ


                                                 
 
 



          

(62)                 9999  (الفصل الثالث: بشائر للمؤمننيالفصل الثالث: بشائر للمؤمنني ( 



             وقوله :{  َّم فَمَنْ هَ
هَا اهلل بَ هَا كَتَ هَا فَعَمِلَ نْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً وَإِنْ هَمَّ بِ  بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اهلل عِ

  ِبْعِمِائَة نْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَى سَ ثِريَةٍعِ لَى أَضْعَافٍ كَ  .107{ ضِعْفٍ إِ



بْعِمِائَةِ  } لَىٰ سَ هَا إِ ثَالِ كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ. احلَسَنَةُ عَشْرُ أَمْ
نَا أَجْزِي بِهِ ضِعْفٍ. قَالَ اللّهُ نَّهُ لِي وَأَ  { : إِالَّ الصَّوْمَ. فَإِ



      

  

                                                 
 
 



          

(62)                 011011  (الفصل الثالث: بشائر للمؤمننيالفصل الثالث: بشائر للمؤمنني ( 



    



          

(62)                 010010  (الفصل الثالث: بشائر للمؤمننيالفصل الثالث: بشائر للمؤمنني ( 



    

 اجلوهر فَرُغأصحاُب 



يتَّقِنيَّ أحدُكمُ النارَ ولو بشِقِّ مترة } إنَّ اللَّهَ : } فى رواية  ، وقوله109{ فلْ
يُربِّي الًّحَدِكُمُ التَّمْرَةَ وَاللُّقْمَةَ كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ، أَوْ فَصِيلَهُ حَتَّى يَكُونَ مِثْلَ  لَ

عَلَى كُل مُسْلِمٍ فِي كُل يَوْمٍ صَدَقَةٌ، قَالُوا: وَمَنْ } قوله: ، وأيضاً 110{ أُحُدٍ
يَادَتُـكَ   يُطِيقُ ذٰ ـدَقَةٌ، وَعِ لِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ: السَّالَمُ عَلَى الْمُسْلِمِ صَ

                                                 
 

 



          

(62)                 012012  (الفصل الثالث: بشائر للمؤمننيالفصل الثالث: بشائر للمؤمنني ( 

ـنِ      ـدَقَةٌ، وَإِمَاطَتُـكَ األَذَىٰ عَ ـازَةِ صَ نَ الْمَرِيضَ صَدَقَةٌ، وَصَالَتُكَ عَلَى الْجَ
  111{ وَعَوْنُكَ الضَّعِيفَ صَدَقَةٌ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ،



قال : قلت بلى يا رسول أَال أُحَدِّثُكُمْ بِغُرَفِ اجلَنَّةِ ؟  لنا رسول اللـه : }  قال
نَافِ  نَّةِ غُرَفاً مِنْ أَصْ اللـه صلى اللـه عليك، بأبـينا أنت وأمنا قال: إنَّ فِي اجلَ

نُها مِنْ ظَاهِرهَا وَفيها مِنَ النَّعِيم اجلَوْهَر كُلِّهُ يُرَى ظَ اهِرُها مِنْ بَاطِنها وَباطِ
                                                 

 



          

(62)                 013013  (الفصل الثالث: بشائر للمؤمننيالفصل الثالث: بشائر للمؤمنني ( 

يْنٌ رَأَتْ وَال أُذنٌ سَمِعَتْ وال خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَر  ، وَاللَّذَّاتِ وَالسُّرُورِ ما ال عَ
قال: قلت يا رسول اللـه وملن هذه الغرف؟ قال: لِمَنْ أَفْشَى السَّالمَ وَأَطْعَمَ 

يْلِ وَالنَّاس نِيامٌالطَّعَ يَامَ وَصَلَّى بِاللَّ  )للحديث بقية(.112ِ{ امَ وَأَدَامَ الصِّ

          



هِمْ، كَمَا تَتَرَاءَوْنَ الْكَوْكَـبَ   } يَتَرَاءَوْنَ أَهْلَ الْغُرَفِ مِنْ فَوْقِ نَّةِ لَ إِنَّ أَهْلَ الْجَ
هُمْالدُّرِّيَّ الْغَابِرَ مِنَ األُفُقِ مِنَ الْمَشْرِقِ أَوِ الْمَغْرِ نَ يْ قَالُوا: يَا  ،بِ. لِتَفَاضُلِ مَا بَ

يْرُهُمْ. قَالَ: بَلَىٰ. وَالَّذِي نَفْسِي رَسُولَ اللّهِ تِ هَا غَ بْلُغُ يَاءِ، الَ يَ لْكَ مَنَازِلُ األَنْبِ
يَدِهِ رِجَالٌ آمَنُوا بِاللّهِ وَصَدَّقُوا الْمُرْسَلِنيَ الْغُرْفَةُ مِنْ يَاقُوتَةٍ حَمْرَاءَ }، 113{بِ
بَرْجَدَةٍ خَضْرَاءَ، أَوْ دُرَّةٍ بَيْضَاءَ لَيْسَ فِ وفى رواية  ، { يهاَ فَصْمٌ وَالَ وَصْمٌأَوْ زَ

مَ  }:أخرى قال  إِنَّ أهْلَ الدَّرَجَاتِ العُلَى لَيَرَاهُمْ مَنْ تَحْتَهُمْ كَمَا تَرَوْنَ النَّجْ
نْعِماً هُمْ وَأَ نْ بَا بَكْرٍ وَعُمَرَ مِ  114{الطَّالِعَ يف أُفُقِ السَّمَاءِ، وإِنَّ أَ

                                                 
  
 



          

(62)                 014014  (الفصل الثالث: بشائر للمؤمننيالفصل الثالث: بشائر للمؤمنني ( 

 : {  َلِمَنْ أَفْشَى السَّالم}







نُوا حَتَّى تَحَابُّوا. أَوَالَ الَ تَدْ}  نُوا. وَالَ تُؤْمِ نَّةَ حَتَّى تُؤْمِ خُلُونَ الْجَ
مَ بَينَكُمْ بْتُمْ؟ أَفْشُوا السَّالَ لُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَ  115{ أَدُ

                                                 
 



          

(62)                 015015  (الفصل الثالث: بشائر للمؤمننيالفصل الثالث: بشائر للمؤمنني ( 

مَ لِمَنْ }: ،116 { أَالَنَ الْكَالَ

      





هَا باالً، إِنَّ العبدَ  } لَـيَتَكَلَّـمُ بالكلمةِ من رضوانِ اهلل ال يُلْقِـى لَ
ــمُ بالكلــمةِ مـن     ـيَتَكَلَّ هَا لَهُ درجاتٍ، وإِنَّ العبدَ لَ يَرْفَعُ اهلل بِ

ـمَ نَّ هَ هَا فـي جَ هْوَى بِ هَا باالً، يَ  {سَخَطِ اهلل ال يُلْقِـي لَ



                                                 
 
 



          

(62)                 016016  (الفصل الثالث: بشائر للمؤمننيالفصل الثالث: بشائر للمؤمنني ( 



 118{ أَمْسِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ }

       

       

     

                                                 
 



          

(62)                 017017  (الفصل الثالث: بشائر للمؤمننيالفصل الثالث: بشائر للمؤمنني ( 

 فضل الصمت

تعلموا الصمت كما تتعلمون الكالم، فإن الصمت حكم عِيم، وكن إىل  }
 { أن تسمع أحرص منك إىل أن تتكلم، وال تتكلم يف شيء ال يعنيك

هذا الذي أوردني املوارد"

    

إذا رأيت الرجل ميسك لسانه ويصوم عن الذنوب واآلثام وعن الوقيعة واخلطأ }
 .{بني األنام فاعلم أنه على خري وأنه مفتوحة أمامه كل أبواب دار السالم

                                                 



          

(62)                 018018  (الفصل الثالث: بشائر للمؤمننيالفصل الثالث: بشائر للمؤمنني ( 



 120{هِيَ فِـي النَّـارِ   }:
 {. هِيَ يف الْجَنَّةِ}:

      

        

     



        

  



يْتُمُ الرَّجُلَ قَدْ أُعْطِيَ زُهْداً فِي الدُّنْيَا وَقِلَّةَ مَنْطِقٍ فَاقْتَرِبُوا مِنْهُ فَإنَّهُ  } إِذَا رَأَ
 {حِكْمَةَيُلَقَّنُ الْ
                                                 

 
 



          

(62)                 019019  (الفصل الثالث: بشائر للمؤمننيالفصل الثالث: بشائر للمؤمنني ( 

        

 هى عبادة يقول فيها و :{  ٌتَفَكُّرُ سَاعَةٍ خَيْر
 122عبادة سنة{مِنْ 

 

 بشرى أمتى تطيق ذلك

قال: قلت يا رسول اللـه وملن هذه الغرف؟ قال: لِمَنْ أَفْشَى } 
يْلِ وَالنَّاس نِيامٌ يَامَ وَصَلَّى بِاللَّ قال: قلنا يا  ِ،  السَّالمَ وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ وَأَدَامَ الصِّ

بِركُمْ عَنْ ذلِكَ. رسول اللـه ومن يطيق ذلك؟ قال: أُمَّتِي تُ طِيقُ ذلِكَ وَسَأخْ
ـهُ   يْهِ فَقَدْ أَفْشَى السَّالمَ، وَمَنْ أَطْعَمَ أَهْلَ يْهِ أَوْ رَدَّ عَلَ مَنْ لَقِيَ أَخَاهُ فَسَلَّمَ عَلَ

                                                 
 



          

(62)                 001001  (الفصل الثالث: بشائر للمؤمننيالفصل الثالث: بشائر للمؤمنني ( 

يَالَهُ مِنَ الطَّعَامِ حَتَّى يُشْبعَهُمْ فَقَدْ أَطْعَمَ الطَّعَامَ، وَمَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَمنْ كُلِّ  وَعِ
يَّامٍ فَقَدْ أَدَامَ الصِّيَامَ، وَمَنْ صَلِّى العِشَاءَ اآلخِرَةَ وَصَلِّى الغَدَاةَ فِي  هْرٍ ثَالثَةَ أَ شَ

يْلِ وَالنَّاسُ نِيامٌ  123ِ{ جَمَاعَةٍ فَقَدْ صَلَّى بِاللَّ

                                                 
 



          

(62)                 000000  (الفصل الثالث: بشائر للمؤمننيالفصل الثالث: بشائر للمؤمنني ( 

 ميزان الصلحاء



          

(62)                 002002  (الفصل الثالث: بشائر للمؤمننيالفصل الثالث: بشائر للمؤمنني ( 



يْرُكُمْ ألَهْلِي } يْرُكُمْ ألهْلِهِ وأنا خَ يْرُكُمْ خَ 124{خَ

                                                 
 



          

(62)                 003003  (الفصل الثالث: بشائر للمؤمننيالفصل الثالث: بشائر للمؤمنني ( 



خَدَمْتُ رسولَ اللَّهِ عَشْرَ سِننيَ فَمَا قالَ يل: أُفَ قطُّ، وال قالَ يل: } 
نَعُ كذا وكذا؟ لِمَ تَصْ نَعْتَ كذا وكذا، وَ  { أَال صَ

بَعاً لِمَا جِئْتُ بِهِ الَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ}  126{تَ
                                                 

 
 



          

(62)                 004004  (الفصل الثالث: بشائر للمؤمننيالفصل الثالث: بشائر للمؤمنني ( 

        

    





          

(62)                 005005  (الفصل الثالث: بشائر للمؤمننيالفصل الثالث: بشائر للمؤمنني ( 





           

بِنَفْسِكَ } فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا. فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَألَهْلِكَ. فَإِنْ فَضَلَ  ابْدَأْ 
ـذَا   عَنْ أَهْلِكَ شَيْءٌ فَلِذِي قَرَابَتِكَ. فَإِنْ فَضَلَ عَنْ ذِي قَرَابَتِكَ شَيْءٌ فَهكَ



          

(62)                 006006  (الفصل الثالث: بشائر للمؤمننيالفصل الثالث: بشائر للمؤمنني ( 

يْنَ يَدَيْكَ وَعَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ. ،وَهكَذَا بَ  { يَقُولُ: فَ

                               

        

            

    

                      



                                                 
 



          

(62)                  007007  (الفصل الرابع: منازل املقربني الفصل الرابع: منازل املقربني ( 

 

 128منازل املقربني 
  أهل الدنيا 
  أهل اهلل 
 أنواع العطاء يوم القيامة 
 والثواب دائرة األجر 
 دائرة الفضل اإلهلى 
 دائرة اإلكرام الربَّانى 
 مقام اإلنعام 
 صفاء الطوية 

                                                 



          

(62)                  008008  (الفصل الرابع: منازل املقربني الفصل الرابع: منازل املقربني ( 









نْدِي  } بْدِي إنْ رَضِيت بِمَا قَسَمْت لَك أَرَحْت بَدَنَك وَقَلْبَك وَكُنْت عِ يَا عَ
لَ ,مَرْضِيًّا مْ تَرْضَ بِمَا قَسَمْت لَك سَلَّطْت عَلَيْهِ الدُّنْيَا تَرْكُضُ فِيهَا كَرَكْضِ وَإِنْ 

وَكُنْت عِنْدِي مَذْمُومًا وَال يَكُونُ إال  ,الْوَحْشِ فِي الْبَرِّيَّةِ وَأَتْعَبْت بَدَنَك وَقَلْبَك
{ مَا قَسَمْت لَك

 لدنياأهل ا

              

                                                 



          

(62)                  009009  (الفصل الرابع: منازل املقربني الفصل الرابع: منازل املقربني ( 



       

                        





بْغِضُ كلَّ جَعَِْرِيَ جَوَّاظٍ سَـخَّابٍ بِالْأَسْـ  }  ـةٍ  إنَّ اللَّهَ يُ وَاقِ، جِيفَ
يَا، جَاهِلٍ بِأمْرِ اآلخِرَةِ نْ هَارِ، عالِمٍ بِأمْرِ الدُّ يْلِ، حِمَارٍ بِالنَّ  130{بِاللَّ





مَا مِنْ قَوْمٍ يَقُومُونَ مِنْ مَجْلِسٍ الَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ تَعَالَىٰ فِيهِ إِالَّ قَامُوا عَنْ } 
يَامَةِ مَ الْقِ ةً يَوْ هِمْ حَسْرَ يْ لِكَ الْمَجْلِسُ عَلَ ثْلِ جِيفَةِ حِمَارٍ، وَكَانَ ذٰ  .131{مِ

                                                 
 
 



          

(62)                  021021  (الفصل الرابع: منازل املقربني الفصل الرابع: منازل املقربني ( 



 أهُل اهلل

           

         

            

    



          

(62)                  020020  (الفصل الرابع: منازل املقربني الفصل الرابع: منازل املقربني ( 









ما  :فقال له ,وعُرف احلُزْن يف وَجْهِه ,وحنلُ جسمُه ,وقد تَغَيَّر لًوْنُه} 
ــي إذا مْل أَرَك        ــا ِبـي مـن َوَجــع غْيـَر أِنّ ـر َلْوَنـك؟ فقــال: يـا رسـول اهلل َم  ,غَيّ

اكَ  ,شَةً شَديدةً حَتَّى ألقاك اسْتَوْحَشْتُ وحْ فَذَكَرْتُ اآلخِرَة فَخِفْتُ إالَّ أرَ
نَاكَ؛ ألنك تُرفعَ مع النبييِّن والصِّدِّيقني نَّة ,هُ كنت يف  ,وإني إن أدخِلْتُ اجلَ

لَتِك نْزِ لةٍ أدْنَى من مَ نْزَ نَّة ,مَ  132{فال أرَاكَ أبَداً  ,وإن لَمْ أدْخُلِ اجلَ





                                                 
 



          

(62)                  022022  (الفصل الرابع: منازل املقربني الفصل الرابع: منازل املقربني ( 

               

   



     

                      

 أنواع العطاء يوم القيامة



 ر والثوابدائرة األج





          

(62)                  023023  (الفصل الرابع: منازل املقربني الفصل الرابع: منازل املقربني ( 



ان عبدا من عباد اهلل عبد اهلل آنفا فقا يا حممد  خرج من عندى جربآئيل } 
مخسمائة سنة على رأس جبل حييط به ذر فأخر هلل له عينا عذبة فى اسفل اجلبل 

صلى،  ثم الرمانةتوضأ وأكل وشجرة رمان كل يوم خترج رمانة فاذا أمسى نزل و
جسـده سـبيال   علـى  عل لـالرض  جي وأن السأل ربه أن يقبض روحه ساجدا و
 ،ساجديبعثه اهلل وهو ساجد ففعل وحنن ومنر عليه اذا هبطنا واذا عرجنا وهو و

فى العلم انه يبعث يوم القيامة فيوقف بني يدى اهلل فيقول له  دقال جربيل فنحن جن
سوا عبدى يالرب ادخلوا عبدى اجلنة برمحتى فيقول العبد بل بعملى فيقول اهلل قا

بنعمتى عليه وبعمله فتوجد نعمة البصر قد أحاطت بعبادة مخسمائة سنة وبقيت 
 ،فيقول اهلل ادخلوا عبدى النار فيجر اىل النار ،النعم الباقية بال عبادة فى مقابلتها

عبـدى مـن خلقـك ومل تـك      :فينادى ويقول برمحتك ادخلنى اجلنـة فيقـول اهلل   
بـل   :فيقـول  ؟بعملك او برمحتى  أكان ذلك :فيقول ،أنت يارب :فيقولئاً؟شي

 :فيقول ،أنت يارب :من قواك على عبادة مخسمائة سنة فيقول :؟فيقول ،برمحتك
رمانة كل ليلة وسألتنى أن واملاء العذب  لك من أنزلك فى وسط البحر وأخرج

أنـت يـارب قـال فـذلك كلـه برمحتـى        :فيقـول  ؟لكذأقبضك ساجدا من فعل 
 133.{ وبرمحتى ادخلك اجلنة

             

                                                 



          

(62)                  020244  (الفصل الرابع: منازل املقربني الفصل الرابع: منازل املقربني ( 



)أمطرى حيث شئت، 
فسوف يـأتينى خراجـك(  

نِعْتَ من شُرب املاء } بة؟ قال: الشربكم تشرتى   ياهارون، لو مُ
نِعْتَ من إخراجه، بكم تشرتى ف! قال: بنصف ملكتى لو شربت املاء ومُ
 {! بولةو شربة ساوىفما غرورك مبلك ال يقال:  مبلكى كله!البولة؟ قال: 

           



          

(62)                  025025  (الفصل الرابع: منازل املقربني الفصل الرابع: منازل املقربني ( 



           



نْيَا }      اةِ الدُّ اتُهُمْ فِي الْحَيَ يِّبَ لئِكَ قَوْمٌ عُجِّلَتْ لَهُمْ طَ وَ  .134{ أُ

 دائرة الفضل اإلهلى

                                                 
 



          

(62)                  026026  (الفصل الرابع: منازل املقربني الفصل الرابع: منازل املقربني ( 

          

     

   

                     

اللهم } :
ال حتاسبنا بعدلك، فإنك إذا حاسبتنا بعدلك على أرجى عمل عملناه هلكنـا،  

حاسبتنا بفضلك جنونا{وكلنا ذنوب  بفضلك، فإذا كناوحاسبنا 

 انىدائرة اإلكرام الرب

     



          

(62)                  027027  (الفصل الرابع: منازل املقربني الفصل الرابع: منازل املقربني ( 



:{  ِعِمِائَة مْثَالِهَا إِلَىٰ سَبْ كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ. احلَسَنَةُ عَشْرُ أَ
هِ ضِعْفٍ. قَالَ اللّهُ نَا أَجْزِي بِ نَّهُ لِي وَأَ وْمَ. فَإِ  135{: إِالَّ الصَّ



مْثَالِهَا إِلَىٰ سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ} ...  احلَسَنَةُ عَشْرُ أَ
نَّهُ لِي وْمَ. فَإِ نَا أَجْزِي بِـهِ }{إِالَّ الصَّ .{وَأَ

              

   

يَتِـه   } ،136{ صُـومُوا لِرُؤْ

 {لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ: فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ}
137{وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ}



                                                 
 
 
 



          

(62)                  028028  (الفصل الرابع: منازل املقربني الفصل الرابع: منازل املقربني ( 

                





 مقام اإلنعام

                         

                        

                







منابركم واشفعوا  يقول اهلل للعلماء يوم القيامة : اصعدوا}  العلماء:
 الفقراء:و{ملن شئتم، فإني مل أترك حكميت يف قلوبكم وأنا أريد أن أعذبكم

يْنَ فُقَرَاءُ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ؟ قُومُوا فَتَصَفَّحُوا }  لَيُنَادِي الْمُنَادِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، أَ نَّهُ  إِ



          

(62)                  029029  (الفصل الرابع: منازل املقربني الفصل الرابع: منازل املقربني ( 

يَّ صُفُوفَ الْقِيَامَةِ أَالَ مَنْ أَطْعَمَكُمْ فِيَّ أَكْلَ بَةً، أَوْ كَسَاكُمْ فِ ةً أَوْ سَقَاكُمْ فِيَّ شُرْ
نَّةَُِِ هِ فَأَدْخِلُوهُ الْجَ يَدِ  .138{خَلْقاً جَدِيداً، خُذُوا بِ

                 



{ ،ٍمَ القِيَامَةِ عَلى مَنَابِرَ مِنْ نُور وْ لِسُهُمْ يَ إِنَّ هلل عِبَاداً يُجْ
غَ مِنْ حِسَابِ اخلَالئِقِ ، 139{يُغْشِي وُجُوهَهُمُ الناورَ حَتّى يَفْرَ



 ما قد رأيت فقد ضيعت أيامى...إن تك منزلتى فى احلب عندكمف       
                                                 



 



          

(62)                  031031  (الفصل الرابع: منازل املقربني الفصل الرابع: منازل املقربني ( 

                            

                



               



لْتُم اللَّهَ فَأَعِِْمُوا الرَّغْبَةَ وَاسْأَلُوا الفِرْدَوْسَ األَعْلَى }  إذا سَأَ
 { ؛ فَإنَّ اللَّهَ تعَاَلَى ال يَتَعَاظَمُهُ شَيْءٌ



         

                                                 




          

(62)                  030030  (الفصل الرابع: منازل املقربني الفصل الرابع: منازل املقربني ( 

 ..... "ها أنت وربك".....



 ةالطويَّ صفاُء





           



          

(62)                  032032  (الفصل الرابع: منازل املقربني الفصل الرابع: منازل املقربني ( 



إن الرجل ليصلى بصالة أخيه :} 
{ وبينهما كما بني املشرق واملغـرب 



   

         





          

(62)    033033  (  الفصل اخلامس:أصناف أهل اجلنة يوم القيامةالفصل اخلامس:أصناف أهل اجلنة يوم القيامة ( 

 

 141أصناف أهل اجلنة يوم القيامة
  أربعة أصناٌف 
 :اجلنة بغري حساب 

 الربكة 

 الصابرون وما أدراك من هم! 

 .احلساب يسُر 
 .احلساب عسُر 

                                                 



          

(62)    034034  (  الفصل اخلامس:أصناف أهل اجلنة يوم القيامةالفصل اخلامس:أصناف أهل اجلنة يوم القيامة ( 

 

 أصناف أهل اجلنة يوم القيامة
 صناف أربعةأ

        

                   



          

(62)    035035  (  الفصل اخلامس:أصناف أهل اجلنة يوم القيامةالفصل اخلامس:أصناف أهل اجلنة يوم القيامة ( 



ثِرُوا مِنَ اإلخْوَانِ فَإنَّ}  يَامَةِ اسْتَكْ مَ الْقِ  142{لِكُل مُؤْمِنٍ شَفَاعَةً يَوْ

             

       

                      

                           

        

                                                 
 



          

(62)    036036  (  الفصل اخلامس:أصناف أهل اجلنة يوم القيامةالفصل اخلامس:أصناف أهل اجلنة يوم القيامة ( 



ـِة ِبَغْيـِر          } ـُة َعَلـى َثالَثـِة َأْصـناٍف ِصـْنٌف َيـْدُخلوَن اْلَجنَّ ُتْحَشُر ٰهِذِه اْلُأمَّ
ـنْفٌ     حِسابٍ، وَصِنْفٌ يُحا ـةَ، وَصِ نَّ ـمَّ يَـدْخلونَ اجلَ سَبونَ حِساباً يَسرياً ثُ

هُمْ وَهُوَ  نْ يَسْأَلُ اهلل عَ يَجِيئونَ عَلَى ظُهُورِهِمْ أَمْثالَ الْجِبَالِ الرااسياتِ ذُنوباً، فَ
يَقُولُ: ما هٰؤُالءِ؟ فَيقولُونَ: هٰؤُالءِ عَبيدٌ مِنْ عِبَادِكَ فَيَقولُ: حُطُّ بِهِمْ فَ وها أَعْلَمُ 
نَّةَ هُمْ، واجْعلوها عَلى الْيَهودِ والنَّصارى، وأدْخِلوهُمْ بِرَحْمَيت الْجَ نْ  143{عَ

 اجلنة بغري حساب

يَطِريُونَ  } يَاقُوتِ فَ لَهُمْ أَجنِحَةً مِنْ ذَهَبٍ مَخُوَّصَةً بِالزَّبَرْجَدِ وَالْ يَجْعَلُ اللَّهُ  فَ
نَا لَى الْجَنَّةِ، فَهُمْ بِمَ يَاإِ نْ هِمْ فِي الدُّ لِ نَازِ هُمْ بِمَ نْ نَّةِ أَعْرَفُ مِ هِمْ فِي الْجَ لِ  144{ زِ

                                                 


 
 



          

(62)    037037  (  الفصل اخلامس:أصناف أهل اجلنة يوم القيامةالفصل اخلامس:أصناف أهل اجلنة يوم القيامة ( 

       

  

        

       

                          

              

يَقُولُونَ: وَما هُمَا  } خَصْلَتَانِ كَانَتَا فِينا فَبَلَغْنَا هذِهِ املَنْزِلَةَ بِفَضْلِ رَحْمَةِ اللَّهِ، فَ
نَّا إذا خَلَوْنَا نَسْتَحِي أَنْ نَعْصِيه وَنَرْضَى بِاليَسِريِ مِمَّا قُسِمَ لَنَا يَقُولُونَ: كُ 145{فَ

من يفسد "
                                                 



          

(62)    038038  (  الفصل اخلامس:أصناف أهل اجلنة يوم القيامةالفصل اخلامس:أصناف أهل اجلنة يوم القيامة ( 

"فيها ويسفك الدماء



          

(62)    039039  (  الفصل اخلامس:أصناف أهل اجلنة يوم القيامةالفصل اخلامس:أصناف أهل اجلنة يوم القيامة ( 

 الربكة

        

  

{من العصمة أال جتد}



          

(62)    041041  (  الفصل اخلامس:أصناف أهل اجلنة يوم القيامةالفصل اخلامس:أصناف أهل اجلنة يوم القيامة ( 



         



ولَوْ أُعْطِيَ  ،لَوْ كَانَ البنِ آدَمَ وَادِياً مِنْ ذَهَبٍ ألَحَبَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ ثَانِياً}
ــاً  ثـ ــهِ ثَالِ ـ يْ لَ ــى إِ يــاً البْتَغـ ــرَابُ ،ثَانِ ـ ــاهُ إِالَّ التُّ ـ ــألُ فَ ـ ــديث: و 146{وَالَ يَمْ  احلـ

بَعا}             نْهومانِ ال يَشْ نْيامَ   147{نِ طالِبُ عِلْمٍ وطالِبُ دُ
                                                 

 
 



          

(62)    040040  (  الفصل اخلامس:أصناف أهل اجلنة يوم القيامةالفصل اخلامس:أصناف أهل اجلنة يوم القيامة ( 

 : 
ةِ    } وَ ـتَجَابَ الـدَّعْ 148{ يَا سَعْدُ أَطِبْ مَطْعَمَكَ تَكُـنْ مُسْ

 من هم!الصابرون وما أدراك 

    

                                                 
 



          

(62)    042042  (  الفصل اخلامس:أصناف أهل اجلنة يوم القيامةالفصل اخلامس:أصناف أهل اجلنة يوم القيامة ( 



نَّةِ شَجَرَةً يُقَالُ لَهَ}  أَهْـلِ الْـبَالَءِ يَـوْمَ     إنَّ فِي الْجَ تَىٰ بِ ، يُـؤْ لْوَىٰ بَ ا شَجَرةُ الْ
أَ  اً، وَقَرَ لَيْهِمُ األَجْرُ صَبا لَهُمْ مِيزَانٌ، يُصَبُّ عَ يُنْصَبُ  لَهُمْ دِيوانٌ، وَالَ  يُرْفَعُ  الْقِيَامَةِ، فَالَ 

ا كَانَ يَوْمُ } أيضاً:وروي  149}إنَّمَا يُوفَّىٰ الصَّابِرُونَ أَجْرُهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ{  إذَ
تَقُـولُ      لْـيَقُم، فَ لَـى اهلل تَعَـاىل فَ يْنٌ عَ الَى: مَنْ لَهُ دَ القِيَامَةِ نَادَى مُنَادٍ مِنْ قِبَلِ اهلل تَعَ

                                                 




          

(62)    043043  (  الفصل اخلامس:أصناف أهل اجلنة يوم القيامةالفصل اخلامس:أصناف أهل اجلنة يوم القيامة ( 

لْبَهُ  تَقُولُ املَالئِكَةُ: مَنِ ابتَالَهُ اهلل تَعَاىل مبا يُحْزِنُ قَ لَهُ دَيْن عَلَى اهلل؟ فَ اخلَالئِقُ: وَمَنْ 
الَى، فَيَقُومُ خَلْقٌ كَثِريٌ مِنْ أهْـلِ  فَصَبَر ا لْيَقُمْ يَأخُذُ أجْرَهُ مِنَ اهلل تَعَ حْتِسَابا هلل، فَ

يِّنَةٍ أرُونا صَحَائِفَكُمْ فَمَنْ وُجِدَ فِي  لَيْسَتِ الدَّعْوَةُ تُقْبَلُ بِالَ بَ تَقُولُ املَالئِكَةُ  البالءِ. فَ
تِهِ سَخَطٌ أوْ كَالَمٌ قَبِيحٌ يَ انَكَ لَسْـتَ مِـنَ الصَّـابِرينَ ـــــ     صَحِيفَ قُولُونَ لَهُ اقْعُدْ مَكَ

ا رَبَّنا  النِّسَاءِ إلَى تَحْتِ العَرْ ِ فَيَقُولُونَ يٰ تَأخُذُ املالئِكَةُ الصَّابِرِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَ وَ
ونَهُمْ إىل هٰؤالَء عِبَادُكَ الصَّابِرُونَ فَيَقُولُ اهلل تَعَاىل: رُدُّوهُمْ إىل شَجَرَةِ البَ دُّ لْوَى، فَيَرُ

      ، لُّها يَسِـريُ الرَّاكِـبُ فِيـهِ مائَـةَ عـامٍ لَلٌ، وظِ اقُها حُ لُها مِنْ ذَهَبٍ وَأوْرَ شَجَرَةٍ أصْ
مَّ  لَيْهِمْ وَاحِدا وَاحِدا، ثُ فَيَجْلِسُونَ تَحْتَهَا، وَيَتَجَلَّى احلَقُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَيُسَلِّمُ عَ

تَذِرُ إلَيْ يْتُكُمْ إالَّ يَعْ لَ تَ ابِرِينَ ما ابْ : يا عِبَادِيَ الصَّ يَقُولُ لِلرَّجُلِ، وَ هِمْ كما يَعْتَذِرُ الرَّجُلُ 
الِيَةً  بَلِّغَنَّكُم بهِ دَرَجَاتٍ عَ لِكَثْرَةِ ذُنُوبُكُمْ وَأَوَزَارِكُمْ، ألُ لَيْكُمُ البَالَءَ  أرَدْتُ أنْ أحُطَّ عَ

انا وَال ما تَصِلُونَ إلَيْهَا بأَعْمَ نِّي، وَال أَنْصُبُ مِيزَ الِكُمْ، فَصَبَرْتُمْ ألَجْلِي وَاسْتَحْيَيْتُمْ مِ
تَعَـاىل إىل الفُقَـرَاءِ   انَهُ وَ يوانا، ثُمَّ يَعْتَذِرُ سُبْحَ وسَـائِرِ    العُمْيَـانِ ثـم   -أنْشُرُ لَكُمْ دِ

ايَةَ الفَرَحِ بِمَ حتى قال: – أصْحَابِ األمْرَاضِ ا حَصَلَ لَهُمْ مِنَ األَجْرِ فَيَفْرَحُونَ غَ
أْخُذُهُمُ املالئِكَةُ على  تَ ايَاتٍ وِصَنَاجِقَ مِثْلِ صَناجِقِ األُمَرَاءِ ثُمَّ  يُؤْمَرُ بِرَ العَِِيمِ، ثُمَّ 
يْهِمْ فَيَقُ ، فَيَنُِْرُ النَّاسُ إلَ نَّةِ ولُونَ النَّجَائِبِ وَالرَّايَاتُ بَيْنَ أيْدِيهِمُ وَهُمْ سَائِرُونَ إىل اجلَ

ائِدِ فِي  تَقُولُ املَالئِكَةُ هٰؤالَءِ قَوْمٌ صَبَرُوا عَلَى الشَّدَ أَهٰؤالءِ شُهداءٌ أوْ أنْبِياءٌ؟ فَ
مُ  نَّةِ قالَ لَهُمْ رُضْوَانُ مَنْ هٰؤالء القَوْ لُوا إىل بَابِ اجلَ الدُّنْيَا، بِصَبْرِهِمْ نَالُوا، فإذا وَصَ



          

(62)    044044  (  الفصل اخلامس:أصناف أهل اجلنة يوم القيامةالفصل اخلامس:أصناف أهل اجلنة يوم القيامة ( 

لَـيْهِمْ       الَّذِينَ لَمْ يُنْصَبْ لَهُـمْ مِيـ   تَقُـولُ املَالئِكَـةُ: هـؤالءِ الصَّـابِرُونَ لَـيْسَ عَ زانٌ؟ فَ
لَقَّاهُمُ املالئِكَةُ  تَتَ لِيَقْعُدُوا يف قُصُورِهِمْ آمِننِيَ، فَيَدْخُلُونَ فَ لَهُمُ اجلَنَّةَ  حِسَابٌ، فافْتَحْ 

الوِلْدانُ بِالفَرَحِ وَالتَّكْبرِيِ، فَيَجْلِسُونَ على شَرَائِفِ اجلَ تَفَرَّجُونَ وَ نَّةِ خَمسمائَةِ عامٍ يَ
ابِرينَ ، فَطُوبَى لِلصَّ  150{ عَلَى حِسَابِ اخلَلْقِ



  

                  

                

    

   

                                                 



          

(62)    045045  (  الفصل اخلامس:أصناف أهل اجلنة يوم القيامةالفصل اخلامس:أصناف أهل اجلنة يوم القيامة ( 



 {ل يا رسو
با بكر ألست رمحك اهلل يا أ: ي؟ فقال رسول اهلل اهلل إنا لنجازى بكل سوء نعمله

 151{ ؟ فهذا ما جتزون بهءلألوا؟ ألست تصيبك اتنصَب؟ ألست حتزن


ؤْمِنِ}   .152{ مِنَ النَّارِ الْحُمَّى كِريٌ مِنْ جَهَنَّمَ وَهِيَ نَصِيبُ الْمُ



بغري  يدخلون اجلنة هم من  فقط على البالءليس الصابرون يابنى: } 
الطاعات  أداء  علىالصابرين كل  مولكن اهلل تعاىل بفضله يضم إليه حساب!

وهذا بفضل اهلل يشمل أغلب األمة  احملافِني على الصلوات،املفروضات و
ـرْ أَهْلَـكَ   أمل يقل اهلل : ذلك فى الكتاب : ، يابنىإنشاء اهللاحملمدية  }وَأْمُ

                                                 



          

(62)    046046  (  الفصل اخلامس:أصناف أهل اجلنة يوم القيامةالفصل اخلامس:أصناف أهل اجلنة يوم القيامة ( 

 .{ الصربأنواع أشد هو األصطبار و (132 )طه:{ ۖ  عَلَيْهَا صْطَبِرْٱوَ لصَّلوٰةِٱبِ

               

 ُيْسر احلساب



        



          

(62)    047047  (  الفصل اخلامس:أصناف أهل اجلنة يوم القيامةالفصل اخلامس:أصناف أهل اجلنة يوم القيامة ( 

                            

          



       

         

              



ـنَ    } هُ مِ ـتُرَ نَفَهُ عليهِ، فيَسْ إنَّ اهلل يُدْني املُؤْمِنَ منهُ يومَ القيامةِ حتَّى يَضَعَ كَ
مْ يا ربِّ، فيقولُ: أتعرفُ الناسِ، فيقولُ: أتَعْرِفُ ذنبَ كذا وكذا؟ فيقولُ: نَعَ

ذنبَ كذا وكذا؟ فيقولُ: نَعَمْ يا ربِّ، حتى إذا قَرَّرَهُ بذنوبهِ، وظَنَّ يف نفسِهِ أنه 
قدِ استَوْجَبَ، قالَ: قَدْ سَتَرْتُها عليكَ مِنَ الناسِ، وإني أغفِرُها لكَ اليومَ، 

هؤالءِ األَشْهادُ:  ويُعْطَى كتابَ حسناتِهِ، وأما الكُفَّارُ واملنافقون، فيقولُ
يْنَ نَةُ اللَّهِ على الَِّالِمِ بِّهمْ أَال لَعْ بُوا على رَ  153{هود(18)الذين كَذَ

كلُّ ابْنِ آدَمَ  }

                                                 
 



          

(62)    048048  (  الفصل اخلامس:أصناف أهل اجلنة يوم القيامةالفصل اخلامس:أصناف أهل اجلنة يوم القيامة ( 

ـ   ـرُ الْخَطَّ وَّابُـونَ خَطَّاء، وَخيْ 154{ائِنيَ التَّ

        

     

 



                                                 
 



          

(62)    049049  (  الفصل اخلامس:أصناف أهل اجلنة يوم القيامةالفصل اخلامس:أصناف أهل اجلنة يوم القيامة ( 



                

 عسر احلساب





 155{ملُجَاهِرُونَكُلُّ أُمَّتِي مُعَافىً إِالَّ ا}       



                                                 
 



          

(62)    051051  (  الفصل اخلامس:أصناف أهل اجلنة يوم القيامةالفصل اخلامس:أصناف أهل اجلنة يوم القيامة ( 



   

    

    

   

    

     



          

(62)     050050  (  جامعة: سعة رمحة اهلل باملؤمننيجامعة: سعة رمحة اهلل باملؤمننيخامتة خامتة ( 

 جامعة خامتة

 156سعة رمحة اهلل باملؤمنني
 ماذا أعددت لنفسك هنالك؟ 

 أهل اإلميانرمحة اهلل ب 

 اس عند املوتأحوال الن  

 إكرام اهلل للمؤمنني عند املوت 

 اخلتام بشرى 
                                                 



          

(62)     052052  (  جامعة: سعة رمحة اهلل باملؤمننيجامعة: سعة رمحة اهلل باملؤمننيخامتة خامتة ( 

 ؟كلأعددت لنفسك هناماذا 

         



          

(62)     053053  (  جامعة: سعة رمحة اهلل باملؤمننيجامعة: سعة رمحة اهلل باملؤمننيخامتة خامتة ( 

             

          



          

(62)     054054  (  جامعة: سعة رمحة اهلل باملؤمننيجامعة: سعة رمحة اهلل باملؤمننيخامتة خامتة ( 





      

     

         

 



          

(62)     055055  (  جامعة: سعة رمحة اهلل باملؤمننيجامعة: سعة رمحة اهلل باملؤمننيخامتة خامتة ( 

                      



                           

         





يَتُهُ } ثْلُ نُجُومِ السَّمَاءِ، مَاؤُهُ أَحْلَىٰ مِنَ الْعَسَلِ، وَأَشَدُّ  آنِ ،  مِ بَنِ يَاضَاً مِنَ اللَّ بَ
هُ نْهُ لَمْ يَِْمَأْ بَعْدَ بْرَدُ مِنَ الثَّلْجِ، وَأَطْيَبُ رَائِحَةً مِنَ الْمِسْكِ، مَنْ شَرِبَ مِ  {وَأَ

ثَرُ  } : وْ أَكْ  157{الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ كَعَدَدِ نُجُومِ السَّمَاءِ أَ
                                                 

 



          

(62)     056056  (  جامعة: سعة رمحة اهلل باملؤمننيجامعة: سعة رمحة اهلل باملؤمننيخامتة خامتة ( 

       

  

          





              

     

   



          

(62)     057057  (  جامعة: سعة رمحة اهلل باملؤمننيجامعة: سعة رمحة اهلل باملؤمننيخامتة خامتة ( 

    

 أهل اإلميان رمحة اهلل ب







لَدَهَا فِي النَّارِ؟ قُلْنَا : الَوَاللّهِ وَهِيَ تَقْدِرُ عَلَى  } أَتَرَوْنَ هذِهِ الْمَرْأَةَ طَارِحَةً وَ
بَادِأَنْ الَ تَطْرَحَهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ  لَدِهَا: هلل أَرْحَمُ بِعِ هِ بِوَ  158{هِ مِنْ هذِ

                                                 
 



          

(62)     058058  (  جامعة: سعة رمحة اهلل باملؤمننيجامعة: سعة رمحة اهلل باملؤمننيخامتة خامتة ( 



      







          

(62)     059059  (  جامعة: سعة رمحة اهلل باملؤمننيجامعة: سعة رمحة اهلل باملؤمننيخامتة خامتة ( 





          

(62)     061061  (  جامعة: سعة رمحة اهلل باملؤمننيجامعة: سعة رمحة اهلل باملؤمننيخامتة خامتة ( 

هِمْ، }  هُمْ إِىل آجالِ إِنَّ هلل مِائَةَ رَحْمَةٍ، قَسَمَ مِنْهَا رَحْمَةً بَيْنَ أَهْلِ الدُّنْيَا فَوَسِعَتْ
يْنَ  وَإِنَّ اهلل وَأَخَّرَ تِسْعَةً وَتِسْعِنيَ ألَوْلِيَائِهِ،  قابضٌ تِلْكَ الرَّحْمَةَ الَّيت قَسَمَها بَ

يَامَةِ مَ الْقِ يَائِهِ يَوْ لِ وْ يَا إىل تِسْعٍ وَتِسْعِنيَ فَكَملَها مائةَ رَحْمَةٍ ألَ نْ   159{أَهْلِ الدُّ


يَامَتُهُكُإِذَا مَاتَ أَحَدُ }      160{ مْ فَقَدْ قَامَتْ قِ

                                                 

 



          

(62)     060060  (  جامعة: سعة رمحة اهلل باملؤمننيجامعة: سعة رمحة اهلل باملؤمننيخامتة خامتة ( 

 161ند املوتأحوال الناس ع



بَالٍ مِنَ وَإِنَّ الْعَبْدَ الْكَافِرَ إِذَا كَانَ فِي انْقِطَا } يَا وَإِقْ نْ عٍ مِنَ الدُّ
يْهِ مِنَ السَّمَاءِ مَالَئِكَةٌ سُودُ الْوُجُوهِ لَ ةِ نَزَلَ إِ  162{اآلخِرَ

                                                 
 

 



          

(62)     062062  (  جامعة: سعة رمحة اهلل باملؤمننيجامعة: سعة رمحة اهلل باملؤمننيخامتة خامتة ( 



 { الَ يَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ إِالَّ وَهُوَ يُحْسِنُ الَِّنَّ بِاللّهِ عَزَّ وَجَلَّ} 



          

 



 ،ك مع شـدة الشـوق إىل لقائـك يـا رمحـن{      قبض روحى بيمنا وتولَّ }
             



"مرحباً باملوت، 
                                                 



          

(62)     063063  (  جامعة: سعة رمحة اهلل باملؤمننيجامعة: سعة رمحة اهلل باملؤمننيخامتة خامتة ( 

"حبيـب جـاء علـى فاقـة     
                    

    





                    





هِ إِنَّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِ} لَيْ إِ نَ إِذَا كَانَ فِي انْقِطَاعٍ مِنَ الدُّنْيَا وَإِقْبَالٍ مِنَ اآلخِرَةِ نَزَلَ 
أَنَّ وَجُوهَهُمُ الشَّمْسُ حَتَّىٰ يَجْلِسُونَ مِنْهُ مَدَّ  ئِكَةٌ بِيضُ الْوُجُوهِ كَ مِنَ السَّمَاءِ مَالَ

طِ مِنْ حَنُوطِ الْجَنَّةِ ثُمَّ يَجِيءُ مَلَكُ الْمَوْتِ الْبَصَرِ مَعَهُمْ كَفَنٌ مِنْ أَكْفَانِ الْجَنَّةِ وَحَنُو
يَّتُهَا النَّفْسُ الطَّيِّبَةُ اخْرُجِي إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ  أْسِهِ فَيَقُولُ: أَ فَيَقْعُدُ عِنُدَ رَ

ا أَ إِذَ ا تَسِيلُ الْقُطْرَةُ مِنْ فِي السِّقَاءِ فَ هِ فَتَخْرُجُ تَسِيلُ كَمَ ا فِي يَدِ ا لَمْ يَدَعُوهَ خَذَوهَ



          

(62)     064064  (  جامعة: سعة رمحة اهلل باملؤمننيجامعة: سعة رمحة اهلل باملؤمننيخامتة خامتة ( 

ا  نْهَ يَأْخُذُوهَا فَيَجْعَلُوهَا فِي ذٰلِكَ الْكَفَنِ وَذٰلِكَ الْحَنُوطِ فَيَخْرُجُ مِ طَرْفَةَ عَيْنٍ حَتَّىٰ 
يَمُرُّونَ بِهَا عَلَىٰ أَطْيَبِ نَفْحَةِ مِسْكٍ وُجِدَتْ عَلَىٰ وَجْهِ األَرْضِ فَيَصْعَدُونَ بِهَا فَالَ   كَ
ا فُالَنُ بْنُ فُالَنٍ  ا الرُّوحُ الطَّيِّبُ فَيَقُولُونَ: هَذَ الُوا: مَا هٰذَ )مَلك( مِنَ الْمَالَئِكَةِ إِالَّ قَ
ا  نْيَ أَحْسَنِ أَسْمَائِهِ الَّتِي كَانَ يُسَمَّىٰ بِهَا فِي الدُّنْيَا حَتَّىٰ )يُنْتَهَون( بِهَا إِلَىٰ السَّمَاءِ الدُّ بِ

لِيهَا حَتَّىٰ فَيُسْتَفْتَحُ فَ لَىٰ السَّمَاءِ الَّتِي تَ ا إِ لَهُمْ فَيَسْتَقْبِلُهُ مِنْ كُلِّ سَمَاءٍ مُقَرَّبُوهَ يُفْتَحُ 
لِّيِّنيَ فِي  لَىٰ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ، قَالَ: فَيَقُولُ اللَّهُ: اكْتُبُوا كِتَابَ عَبْدِي فِي عِ إِ )يَنْتَهَي( بِهِ 

ابِعَةِ وَ ا السَّمَاءِ السَّ نْهَ ا أُعِيدُهُمْ وَمِ تُهُمْ وَفِيهَ لَقْ نِّي مِنْهَا خَ إِ لَى األَرْضِ فَ أَعِيدُوهُ إِ
 {أُخْرِجُهُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ





          

(62)     065065  (  جامعة: سعة رمحة اهلل باملؤمننيجامعة: سعة رمحة اهلل باملؤمننيخامتة خامتة ( 



ـنَ      } ـوهُ مِ بْـدِي فَأَفْرِشُ ـمَاءِ: أَنْ صَـدَقَ عَ نَادٍ مِنَ السَّ نَادِي مُ يُ فَ
نَّةِ، وَافْتَحُوا لَهُ باباً إِىل اجلناة فيأْتِيهِ من  بِسُوهُ مِنَ الْجَ لْ نَّةِ، وَأَ الْجَ

هِ هِ مَدَّ بَصَرِ بْرِ  164{روحها وطيبَها ويُفْسَحُ لَهُ فِي قَ

 {نَمْ كَنَوْمَةِ الْعَرُوس الَّذِي الَ يُوقُِِهُ إال أَحَبُّ أَهْلِهِ إلَيْهِ }

          

      

                                                 
 
 



          

(62)     066066  (  جامعة: سعة رمحة اهلل باملؤمننيجامعة: سعة رمحة اهلل باملؤمننيخامتة خامتة ( 





166

          

       

     

                                                 



          

(62)     067067  (  جامعة: سعة رمحة اهلل باملؤمننيجامعة: سعة رمحة اهلل باملؤمننيخامتة خامتة ( 



نَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِي عَنْ نَفْسِ املُؤْمِنِ، يَكْرَهُ املَوْتَ وَأكْرَهُ وَمَا تَرَدَّ } دْتُ عَنْ شَيْءٍ أَ
 168{مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اهلل أَحَبَّ اهلل لِقَاءَهُو } 167{مَسَاءَتَهُ

 إكرام اهلل للمؤمنني عند املوت




             



                                                 
 
 



          

(62)     068068  (  جامعة: سعة رمحة اهلل باملؤمننيجامعة: سعة رمحة اهلل باملؤمننيخامتة خامتة ( 



      

إِنَّ أَوَّلَ مَا يُتْحَفُ بِهِ الْمُؤْمِنُ فِي قَبْرِهِ أَنْ يُقَالَ لَهُ: ابْشِرْ فَقَدْ  }
 169{بِعَ جَنَازَتَكغُفِرَ لِمَنْ تَ

                                                 
 



          

(62)     069069  (  جامعة: سعة رمحة اهلل باملؤمننيجامعة: سعة رمحة اهلل باملؤمننيخامتة خامتة ( 

 اخلتامبشرى 





ــةٍ   } نَ ــؤْمِنٍ وَمُؤْمِ ــلِّ مُ ــهُ بِكُ ــبَ اهلل لَ ــاتِ، كَتَ نَ نِنيَ واملُؤْمِ ــؤمِ ــتَغْفَرَ لِلْمُ ــنْ اسْ مَ
نَةً بْعاً وَعِشْرِينَ  وقال }{حَسَ نَاتِ كُلَّ يَوْمٍ سَ لِلْـمُؤْمِنِـنيَ وَالـمُؤْمِ مَنِ اسْتَغْفَرَ 

يُرْ هُمْ وَ هِمْ أَهْلُ األَرْضِ مَرَّةً كانَ مِنَ الَّذِينَ يُسْتَـجَابُ لَ  170{زَقُ بِ


 { عليه من آدم فما دونه اهلل  من استغفر للمؤمنني واملؤمنات ردَّ }
اهلل عليه عن كل مؤمن مضى  من استغفر للمؤمنني واملؤمنات ردَّوفى رواية }

 171{ – القيامة من أول الدهر أو هو كائن إىل يوم

هُمْ }  نْ يَاءِ مِ نَاتِ وَالْمُسْلِمِنيَ وَالْمُسْلِمَاتِ األَحْ نِنيَ وَالْمُؤْمِ هُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِ اللَّ
بحمى  (  ) إنتهى  172{ وَاألَمْوَاتِ إنَّك قَرِيـبٌ مُجِيـبُ الـدَّعَوَاتِ   

                                                 
 

 



          

(62)                                    071071  (  فهارس الكتابفهارس الكتاب ( 

 ترمجة املؤلف العارف باهلل تعاىل الشيخ فوزى حممد أبوزيد





 

WWW.Fawzyabuzeid.com

 



          

(62)                                    070070  (  فهارس الكتابفهارس الكتاب ( 





  قائمة مؤلفات الشيخ : أوال

 أعالم الصوفيةمن 

 ثانيا : الدين واحلياة 

 ط جمزأة وجملد 2: املناسبات الدينية: 0اخلطب اإلهلامية: مج



          

(62)                                    072072  (  فهارس الكتابفهارس الكتاب ( 

 ثالثا : احلقيقة احملمدية 

E

 هلل رابعا : الطريق إىل ا

 خامسا: دراسات صوفية معاصرة

 سادسًا: سلسلة شـفاء الصدور



          

(62)                                    073073  (  فهارس الكتابفهارس الكتاب ( 



 سابعًا: حتت الطبع للمؤلف :



تطلب جميع المؤلفىت  نىا المبتتىت  البتىال بتلةىتااق لام،ىتلير  ل ل  

توزيىىع اماىىااأل لام تىىت  ل ا  الاىىاب ل ا  الماىىت ا لالهي ىى  الم ىىاي  

أل   WWW.askzad.comكمىت يمبىىا تل يىك البتىىب نىىا   للبتىىت الاتنى  

  المات ي بتلةىتااق 101ش  111تطلب نا اللتشا:  ا  اإليمتن لالحيتق  

 : 0000001010110      ******************************** 
 مفتاح إختصار أمساء كتب ختريج احلديث النبوى الشريف 

 نز العمالكما ورد باجلامع الصغري نقاًل عن  ك



          

(62)                                    074074  (  فهارس الكتابفهارس الكتاب ( 

 حمتويات الكتاب

 5 مقدمة
 8 تمهيد

 8 يسألونك عن الساعة
 21 فضلُ الحبِّ فى هللا

 21 الكوثر
 12 الفصل األول : حقائق البعث

 15 حقائـــق البعث
 15 قضية أزلية

 12 ن ب  ْجُب الذ  ع  
اعة الماُت السَّ  21 ع 

 23 البعث
 28 بصمة البنان
 32 قيامٌ ينظرون

 31 أهل سابقة الحسنى
بُون  55 المقرَّ

 52 أهل اليمين
 52 الحساب العسير

وم الفصل الثانى: فضل هللا على المؤمنين ي
 القيامة

55 
 12 الداخلون الجنة بغير حساب

ام عرش الرحمن  15 أصحاب المنابر قدَّ
 11 المستظلـُّون تحت العرش
 22 الذين تشتاق إليهم الجنة

 21 إكرام هللا للمؤمنين عند الموت
 21 شفاعة المؤمنين لبعضهم عند الموت

 25 لهم البشرى
 83 كيفية دخول الجنة بغير حساب

 85 العبادحقوق 
 55 الفصل الثالث: بشائر للمؤمنين

 52 وإن تك حسنة يضاعفها
 202 أصحاب غرف الجوهر



          

(62)                                    075075  (  فهارس الكتابفهارس الكتاب ( 

 202 فضل الصمت
 205 بشرى أمتى تطيق ذلك

 222 ميزان الصلحاء
 222 الفصل الر ابع: منازل المقربين

 228 أهل الدنيا
 210 أهلُ هللا

 211 أنواع العطاء يوم القيامة
 211 والثوابدائرة األجر 

 215 دائرة الفضل اإللهى
 211 دائرة اإلكرام الربانى

 218 مقام اإلنعام
 222 صفاُء الطويَّة

 222 الفصل الخامس: أصناف أهل الجنة يوم القيامة
 223 أصناف أربعة

 221 الجنة بغير حساب
 225 البركة         
 232 الصابرون وما أدراك من هم؟         
 231 حسابيُْسر ال

 235 عسر الحساب
 252 سعة رحمة هللا بالمؤمنين خاتمة جامعة:

 251 ماذا أعددت لنفسك هنالك؟
 252 رحمة هللا بأهل اإليمان 
 212 أحوال الناس عند الموت

 212 إكرام هللا للمؤمنين عند الموت
 215 بشرى الختام

 220 ترجمة المؤلف 
 222 قائمة المؤلفات المطبوعة له

 222 مفتاح إختصار أسماء مراجع الحديث
 223 الفهرست
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 وصلى اهلل على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثريا
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 سماحة العارف باهلل

 الشيخ فوزى محمد أبوزيد 
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