
 

 دخول القرب وعذابُ وىعينُ 

عراب اهقربدل ُٗيٌٚربٕ   أحبيت يف اهلل، اهقدل أٗي ًِاشي اآلخسٝ ٗ
اْوَمي}ثابتاْ، قاي تيربا:   َُ اُاَوايَوَلِااَوريَو ُُ اوَنيَلَلْوَهاري ُُ ََ ْْ ُُ النَّارُري

ااا اااَ اِ يَتُقاااوُميال َّ َْ يال َلاااْوَنيَأَلااااَّ َْ
ِْ ي َلي  ،د64غربربربا س ي]{رَلُةيَأْدِخُلاااوا

،  إذا  ٚيسض آي  سعْ٘ عوٟ اهِاز صباحا ًٗطا١ يف قب٘زٍٓ
أقدل اهيبد يف اهقدل ٙأتٕٚ ًولاْ  ٚجوطإُ ٗٙطاالُٕ ًّ زبربم،  
ًا دِٙم، ًرباذا تقرب٘ي يف اهس ربى اهربرٜ بيربح  ربٚلٍ  اهيبربد        

ٛ  اهصاحل ٙق٘ي زبٛ اهلل، ٗدٙرب  اسضرب     ،َ ، ٗمحٌربد زضرب٘ه
تذ هٕ باب ًّ اجلِٞ حتٟ قٚاَ اهطاعٞ، ٗأًا اهيبربد اهلربا س   ٚف 

 أدزٜ  ٚفتذ هٕ باب ًّ  ٍِٔ حتٟ قٚاَ اهطاعٞ .  ال  ٚق٘ي 
 أرض احملشز 

يف َٙ٘ اهقٚاًٞ، ِٙفخ إضسا ٚى يف اهص٘ز بأًس يف اهلل،  إخ٘تٛ
ٕ عوٚاهلل تيا:،  تِػق اهقب٘ز ٗٙقَ٘ اهِاع مجٚيا ًّ هدْ آدَ 

إ: آخس ز ى تقَ٘ عوٕٚ اهطاعٞ؛ هٚقف٘ا مجٚيا بني اهط َ 
ٓرٖ  ٙبديٗاهلل تيا: ٙد٠ اهلل عص ٗ ى هويسض ٗاحلطاب ، 

كاهدقٚق األبٚض، هٚظ األزض بأزض أخس٠ بٚضا١ ُقَّٞ 
 ٚٔا ًيوٍ ألحد؛ أ٠  هٚظ  ٚٔا غجس ٗالُٔس.. إخل،  ٔٛ 

ٗكرهم ختتوف عّ األزض اهيت كاْ ٙيٚؼ  ٚٔا اهِاع، 
هوقا١  ؛ُتَبدَّي اهطٌاٗات بغرلٓا، ٗختسج اخل ٢ق ًّ قب٘زٓا

ي}، قاي تيا: اهلل اه٘احد اهقٔاز ْرَ َُ ي ياألَْرُض ُل يُتَباَّ َُْوَم

ي
ِ
ُزوْايلل ََ ََمَواُتيَوَب رِري)ياألَْرِضيَوال َّ رإبسآٍٚ   { (84الَواِحِايالَقهَّ

 إ: أزض احملػسٗا اهِاع ٗٙسضى اهلل ً ٢لتٕ؛ هٚق٘د،  د6٤
ََمَواِتي} قاي تيا:،هويسض ٗاحلطاب يال َّ يِِف يَمن يُكلُّ إِن

ي) يَلْبًاا ْْحَِن ََّ يال ي ِِت َّٓ يَلَااي39َواألَْرِضيإِ ُهْم يَوَلاَّ يَأْحَصرُهْم يَلَقْا )

ًداي)38) َْ َْ َُْوَميالِقوَرَمِةي  .د٣٩ -٣٩رًسٍٙ  {(39(يَوُكلُُّهْمي تِوِهي
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 حشز الياس ألرض احملشز 

اهِربرباع حفربرباٝ عربربساٝ غربربرل اتربربُ٘ني كٌربربا  حيشررأحربرببيت يف اهلل، 
خوقٍٔ اهلل، ٗحيػربس اهلفرباز عوربٟ ٗ ربٍ٘ٓٔ، كٌربا تقربذلب       
اهػٌظ ًّ زؤٗع اخل ٢ق حتربٟ ٙصرببذ اهِرباع يف عربسقٍٔ     

دز أعٌربامٍ، ٗٙذلكربْ٘ يف أزض احملػربس كٌربا ٗهربدتٍٔ      عوٟ ق
أًٔاتٍٔ مخطني أهف ضِٞ، الٙلؤٌٍ زبٍٔ،  ٚلُْ٘٘ يف غربٍ  

ِّ ٗكربربسب عمربربٍٚ،  َََٞٗعربرب  اهلِل َزُضربربُ٘ي َقربرباَي  َقاَهربربِ  ☼ َعا٢َِػربرب
ي♂ ◘ ًٓ َْ اا ُُ ي ًُ ا ََ يُلاا ًُ ااوَنيُحَااار َقرَلااْ ي -أٜ  غربربرل اتربربُ٘ني  -ُُتََْشُ

ي
ِ
ااريَرُاااوَليالل َُ ُقْلااُ في َْ ُلااُهْميإَِ يَلرِئَاااُةفي ْْ يَب َُ نُْعاا َُ َجاارُليَوالناَ اارُظي َا يال

ُهْميَذاكِي يِمْنيَأْنيُُيِمَّ يَأَلاُّ َُ َقرَلفياألَْم َْ ٍض؟!ي ْْ   . )ًتفق عوٕٚ( ▬َب
 قدوو الياس للشزب مً حوض الكوثز  

ّ  عطاغربا خيسج اهِرباع  يف اهلل،  إخ٘تٛ ٍ  ًرب  ٚربأتْ٘   ،قبرب٘زٓ
 دًرب٘ز ٗٓرب٘   ،◘ٗٓرب٘ حرب٘ض زضرب٘ي اهلل     -ح٘ض اهل٘ثس

ٕ  ٓ٘ ٙسدٖ ،احملػس يف ◘ محٌد هِبِٚا اهلل أعطاٖ عمٍٚ  ،-ٗأًترب
 َ ِّ ِّ اهلِل َعِبِدَي ٗ  ِب ٌِربسو ٛ   َقربايَ   َقربايَ  ☻ َع َحاْوِيي♂ ◘ اهَِّبرب

ْ ااِ اي
ِ
َوااُ يِمااَنياد ِْ ااُهيَأ ُُ ااَبِنايَوِر ُهيَأ ْااَوُضيِمااَنياللَّ َُ ايَماار ٍَ يَلااْه ُُ َمِ ااَر

ايَمااْنيَ ِي
ِ
ااََمظ ُىااُهيَكنُُوااوِميال َّ ْعَمااُييَأ َااًااَوِكوَزا َُ ي َْ اا َْ )متفقق   ▬َ يِمنَْهااري

ي)}قاي تيا: و، عليه(  ََ ريَأْلَطْونَرَكيالَكْوَث   . د١راهل٘ثس   {(1إِىَّ
 رمحات اهلل تعاىل للنؤميني يف أرض احملشز 

عوربربٟ ٙربربَ٘ اهقٚاًربربٞ تتجوربربٟ ز ربربات اهلل تيربربا: أحربرببيت يف اهلل، 
ٓرا  ط٘ي، ٗاهلل تيا: غدٝ احلس يف ٓرا اهَٚ٘ اهيباد،  ٚخفف

 يف ٙصرل حتٟاهَٚ٘ اهرٜ ٓ٘ مخطني أهف ضِٞ عوٟ املؤًِني، 
ِّ َ كٌا بني ص ٝ اهمٔس ٗاهيصربس،   اخلفٞ ٛ  َيرب  ☺ َُٓسِٙربَسَٝ  َأِبرب

ي ♂◘ اهلِل َزُضُ٘ي َقاَي  َقاَي ِمننَِييَكَقْاِريَمريَبنْيَ ًْ ْوُميالِقَورَمِةيَلَذيادُ َُ

ْصِي َْ يَوال َِ ْه  أللباين( .وصححه ا )أخرجه احلاكم ▬العُّ

   حبث الياس على مً يشفع هله لبدء احلساب
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َٙ٘ اهقٚاًٞ تدُ٘ اهػٌظ ًّ اهسؤٗع ٗٙبورب   يف اهلل،  إخ٘تٛ
اهِاع ًّ اهغٍ ٗاهلسب ًا ال ٙطٚقُ٘ربٕ، ٗٙبخجربْ٘ عربّ ًربّ     

،  ربأه٘ا اهيربصَ ًربّ    ٙػفع مٍ عِد اهلل تيربا:؛ هبربدأ احلطرباب   
 ٚربدع٘ اهلل تيربا: هبربد١     ◘ اهسضى ٙيترزْٗ ِٗٙدلٜ ما اهِيب 

ُوَقرُلفياحلطاب ،  كِاَ يَماْنيَٓيِحَ ارَ يَْ ُايَأْدِخِلياجلَنَّاَةيِماْنيُأمَّ مَّ ريُُمَ َُ

ِْاوََمي َكارُظيالنَّارِسي َلَلْوِهيِمَنيالَبرِ ياألَيَْمِنيِمْنيَأ َْواِ ياجلَنَِّةايَوُهاْميُ َ

ِ ي  )ًتفق عوٕٚ( . ...ِاَوىيَذلَِ يِمَنياألَ َْوا
  دليء اليار ألرض احملشز وبدء احلساب  

شهصهرب    بني اهلل تيا: يف ض٘زٝ اهفجربس  أُربٕ إذا   يف اهلل، أحبيت
هفصى اهقضا١ بني  ؛ٗ ا١ زب م األزض َٗكطَّس بيُضٔا بيّضا،

 ١ٛ ظٍِٔ، ٣ً٘ٙر ٙربتي   ِٗ خوقٕ، ٗامل ٢لٞ صفً٘ ا صفً٘ ا،
اهلا س ٗٙت٘ب، ٗكٚربف ِٙفيربٕ االتيرباا ٗاهت٘بربٞ، ٗقربد  ربسَّ        

ًُ  يف  ٌٚٔا يف اهربدُٚا، ٗ ربات أٗأٌُرباوٙق٘ي  ٙربا هٚربت  قربدَّ      
قربرباي ، اهربربدُٚا ًربربّ األعٌربرباي ًربربا ٙربربِفي  حلٚربرباتٛ يف اآلخربربسٝ  

ِ ياألَْرُضيَدَكريَدَكري)}تيا:  يإَِذايُدكَّ َّْ (يَوَجرظيَربَُّ يَواَدَلُ ي11َك

ياإِلىَ رُنيَوَأنَّىي11َصَاريَصَاري) َُ َكَ كَّ َُ ْوَمِئٍ ي َُ ْوَمِئٍ يبَِوَهنََّمي َُ (يَوِجيَظي

ى) ََ ْك ُقااااااا19َلاااااااُهيالااااااا ا َُ ْمُ يِ ََوااااااارِِت)(ي اااااااريَلْوَكنِاااااااييَقااااااااَّ َُ ر  {(18وُلي
ِّ،  د26-22اهفجس  ِّ  اهلِل َعِبربدِ  ََٗع  َقربايَ   َقربايَ  ☺ ًَِطربُي٘د   ِبرب
يِزَمارٍمايَماَ ي♂ ◘ اهلِل َزُضُ٘ي َِ وَنيالا ُْ ْوَمِئاٍ يَهَاريَااْب َُ َتىيبَِوَهنََّمي ًْ ُُ

وََنَر َُّ يَمَلٍ يََيُ َِ وَنيال ُْ يِزَمرٍميَاْب   . وٍ()أخس ٕ ًط  ▬ُكلا
 عبور الصزاط على منت جَيه ملً كاٌ يعبد اهلل تعاىل  

 بيٚربد   ٍِٔ، ًنت عوٟ ممدٗد  طس  اهصسا يف اهلل،  أخ٘تٛ
ٟ  أعٌربامٍ،  بقدز اهِاع عوٕٚ ٙيدل املد٠،  ٗاحربد  كربى  ٗٙيطرب

ٟ  باهيب٘ز  ٚؤًسْٗ اهصسا ، ٓرا عوٟ بٕ ٙطرل ُّ٘زا ًٍِٔ  عورب
 ًّ اهِاز أٓى ٌٚٚصته ٗال ميس عوٕٚ إال امل٘حدّٙ اهصسا ، ٓرا
  ٍَِوَض ًّٗ اهِاز، أٓى ًّ  ٔ٘ اهِاز يف ٗقع  ٌّ اجلِٞ، أٓى
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ِزٍُاي)     ى   ٚضع اهسب،  د٩3ر ق   {(93َوَتُقوُليَهْليِمنيمَّ
ٗتِقرببض عوربٟ     ِٚصٜٗ بيضٔا عوٟ بيض  ٚٔا،   هٕ قدًٕ

   . كفاُٛ كفاُٛ    أٜٗتق٘ي  قط، قط ًّ  ٚٔا، 

  ودخول أٍل اجلية اجلية ◘ للييبالشفاعة اخلاصة 
 اجلِٞ ٙدخوْ٘ ال إذا عدل أٓى اجلِٞ اهصسا ،اهلل، يف  إخ٘تٛ

  ٚٔربربا؛ حيبطربربْ٘ ٗاهِربرباز اجلِربربٞ بربربني قِطربربسٝ ِٔربربان  ًباغربربسٝ،
ِمنُاوَنيِماَنيالنَّارِراي♂ َقربايَ  ◘ اهِيب  قاي هوٌقاصاٝ، ًْ يادُ ََ إَِذايَخَلا

ااونَيي -أٗقفربرب٘اأٜ   – ُحبُِ اواي َوَكَقرصُّ َْ ياجلَنَّااِةيَوالنَّاارِراي يَبانْيَ ٍُ ََ  – بَِقنَْطاا
ْىوَرايَحكَّىيإَِذاي - بٍِٚٔ  ٌٚا ٙذلاضْٜ٘  أ َمَعرِِلَيَكرَىْ يَبْونَُهْميِِفيالاُّ

ااٍايبَِوااِاِهي مَّ يُُمَ َُ ااِ ييَىْااا لَّ َوا َْ ايُأِذَنيَهُااْميبِااُاُخوِلياجلَنَّااِةاي ُبوا يَوُهاا ا ااوا ُىقُّ

ْىَور يبَِمنِْزلِاِهيَكارَنيِِفيالااُّ ٙصى  أٜ  -ألََحُاُهْميبَِمْ َكنِِهيِِفياجلَنَِّةيَأَدلُّ
 . ) أخس ٕ اهبخازٜ(  ▬-ملطلِٕ يف اجلِٞ بطٔ٘هٞ 

  ميزلة ه أدىى أٍل اجلية ميزلة وأعالٍ

َِّٗ ِٝ َع ِّ امُلِغرَل َٞ ِب يَااَيَلي ♂◘ اهلِل َزُضرب٘يُِ َقرباَي  َقرباَي    ☺ ُغِيَب

ُهايَمريَأْدَىىيَأْهِلياجلَنَّاِةيَمنِْزَلاًة؟يَقارَلفيُهاَويَرُجاٌلي ◘ ُموَاى ََيِايُظيَربَّ

ْْي َوُقوُلفيَأْييَب َْ ُوَقرُليَلُهفياْدُخلياجلَنََّةاي َْ َايَمريُأْدِخَليَأْهُلياجلَنَِّةياجلَنََّةاي

ُوَقارُليَلاُهفي َْ يَوَقْايَىَزَليالنَّرُسيَمنَارِزَهُْميَوَأَخاُ وايَأَخاَ اِمِْم؟ي َِ يَكْو َر ا

ْىوَي ااُليُمْلااِ يَمِلااٍ يِمااْنيُمُلااوِكيالاااُّ ُْ ُكااوَنيَلااَ يِم َُ َ يَأْني َْ َوُقااوُلفيَأتَاا َْ راي

ُُْلهُي َوُقوُليَلَ يَذلَِ يَوِم َْ اي وُ يَر ا ُِ َقرَلفيِِفييَر َْ ُُْلُهاي ُُْلُهيَوِم ُُْلُهيَوِم َوِم

َُرلِااِهايَوَلااَ يَمااري يَأْم ُُ اا َوُقااوُلفيَهااَ ايَلااَ يَوَلََشَ َْ اي ااوُ يَر ا ُِ اخلَرِمَ ااِةيَر

ي ااوُ يَر ا ُِ َوُقااوُلفيَر َْ ْتيَلْونُااَ اي ياْلااَكَهْ يَىْاُ ااَ ايَوَلاا َّ ايَقاارَلفيَر ا

َمَكُهْمي ا ََ ْااااُ يَكااا ََ َُ اااِ َُنيَأَرْدُتاي َُْهْميَمنِْزَلاااًةايَقااارَلفيُأوَذِاااَ يالَّ اااَيْل َْ

يَلااَذي َْ ُطاا يَوَِلْيَتْ ااَمْ يُأُذٌنيَوَِلْيَ ْ يَلاانْيٌ ََ َلااْميَتاا َْ بَِوااِايايَوَخَكْمااُ يَلَلْوَهااري

ي
ِ
ايَقرَليَوِمْصَااُقُهيِِفيِكَكارِ يالل ي} ♣ َقْلِ يَبََشٍ َْ ا اريَْ يمَّ ٌَ َلاُميَىْاا ْْ يَت

يَأْلنُيٍي ُِ ََّ نيُق  . )أخس ٕ ًطوٍ( ▬د ٧١راهطجدٝ   {ُأْخِاَييَهُميما
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َوإِْني}قاي تيا:  ، اجلِٞ أٓى ًّ  ٔ٘ اهصسا  ٓرا عدل حتٟ

يَواِرُدَهر َّٓ يإِ  عوٟ املسٗز باه٘زٗد اداملسٗ ،د1١ ًسٍٙر {ِمنُْكْم
 امل٘حدّٙ. هوٌؤًِني باهِطبٞ اهصسا 

 ىشز الصحف  وىصب امليزاٌ   

َوإَِذاي}، قاي تيا:  تٍ٘ٓ ُفطم ٙا أخٛ إذا تطاٙست اهلتب

ْتي يُىَِشَ ُِ ُح ري}ٗقاي تيا:    ،د١3ر اهتل٘ٙس  {(13)يالصُّ َيمَّ َْ

يبِوَِمونِهِي يكَِكرَبُه يُأوِِتَ َرَايي(7)يَمْن ُُ ي َُِ راًيََْ ْوَف ي يِحَ ربًر ي(4)ُ 

وراًي يَمْْسُ يَأْهلِِه يإَِ  َُنَقلُِ  هِيي(3)يَو َِ يَظْه يَوَراظ يكَِكرَبُه يُأوِِتَ يَمْن ر يَوَأمَّ

يُثُبوراًيي(13) َُْاُلو ي ِْراًيي(11)يََْ ْوَف يَا َُْصَذ ي]ي{ي(11)يَو

َمْلي}قاي تيا:  ُٗصب  امل٘اشّٙ، ايي[11-7آىاقرقفي ْْ َُ ََْمني

ٍُي يَذرَّ َُْقرَل ُه)يِم ََ َُ ي ً ي)7َخْرا ُه ََ َُ ي ً ا يَ ّ ٍُ يَذرَّ َُْقرَل يِم َمْل ْْ َُ ي يَوَمن ر {(4(
َْيُْوَذَِ يُهُمي}قاي تيا:  ٗ ،د ٤-1اهصهصهٞ    ي ََْمنيَثُقَلْ يَمَواِزُنُُه

وايأَنُاَ ُهْمي131ادُْالُِحوَني) َْيُْوَذَِ يالَِّ َُنيَخِْسُ (يَوَمْنيَخاَّْ يَمَواِزُنُُهي

يَخي يَجَهنََّم ت٘شْ حٚح ، د١3٩-١32ر املؤًِْ٘  {(139)يرلُِاونَيِِف
أعٌاي اهِاع َٙ٘ اهقٚاًٞ مبٚصاْ اهيدي ٗاهقطط اهرٜ ال اوٍ 

ٗقد ُ٘دٙ  بازلم عوٟ زؤٗع اخل ٢ق  أّٙ   ْ ابّ  ، ٕٚ
  ْو ٓوٍ إ: اهيسض عوٟ اهلل تيا:، ٗقد ٗكو  امل ٢لٞ 

هويسض عوٕٚ، ٗقد ز ع  ،♣  اهلل عوٟبأخرن،  قسبتم 
خل ٢ق إهٚم أبصازٍٓ، ٗأُ  تقسأ كتابم بقوب ًِلطس، ا

 !!ٗكٍ ًّ ض٣ٚٞ قد ُطٚتٔا ذكسن اهلل بٔا،  ٚا حطسٝ قوبم
  ُفيَا قدم ♣  ال تزال اليار تطلب املزيد حتى يضع اهلل

 ًى١ٗٗ ب ًّ زب اهياملني حق اهق٘ي هقد يف اهلل،  أحبيت
يني؛ أمج  ٍِٔ ًّ أٓى اهلفس ٗاملياصٛ، ًّ اجِلَّٞ ٗاهِاع

، َٗٙ٘ اهقٚاًٞ ٙق٘ي ٗذهم الختٚازٍٓ اهض هٞ عوٟ امد٠
تق٘ي  ٍِٔ  ٓى ًّ شٙادٝ  جلٍِٔ  ٓى اًتألتو اهلل تيا: 

ْوَميَىُقوُليجِلََهنََّميَهِلياْمَكََلِْتي}تيا:  قايًّ اجلّ ٗاسُظو  َُ 
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مشاهد من 

 الدار اآلخرة

 

 

قال تعاىل

 ِمم ْ  َله مهْ  ُأْخِفم َ  َمما  َنِفم    َتْعَلمه   َفَلا

 َيْعَنُلوَن َكان وا ِبَنا اًءَجَز َأْعي ٍ  ُقرَِّة

 


