
اجمللد الثامن عشر، العدد السابع - رمضان وشوال ١٤٢٦ هـ - تشرين  الثاني/ نوفمبر ٢٠٠٥ م

من كال� �إلما� �لمهد�١٠

بعيد من  ُيحبسو� 
 مكا�  �آلخر�   ���  �� �نتقا�م  بعد  �جلّنة  &هل   �& نقو'  ��ّنا ال 
�جلنة �� يو5 �لقيامة، 4ال يدخل �جلنة قبل �لقيامة �ال �لشهد�*، كّال.. بل �ألنبيا* عندنا 
&4' �لد�خلني. &يظن �ملؤمن �لذ> ُيحب �هللا �4سوله &� �لنبيني �4لصديقني ُيبعد�4 عن 
�لشهد�* فيدخلوEا من غC مكث  �لبعث 4ال Hد�4 منها ��ئحة، 4&ما  �جلنة �� يو5 

خالدين؟
فاعلم يا &خي &� هذN �لعقيد� ��يئة فاسد� 4مملو*� من سو* �أل�K. &ما قر&J ما قا' 
�سو' �هللا � &� �جلنة حتت قRQ 4قا' �� قQ �ملؤمن �4ضة من �4ضاJ �جلنة 4قا' 
َ��ِضـَيًة  َ�بِِّك  �َِلى  �ْ�ِجِعي  �ْلُمْطَمِئنَُّة *  �لنَّْفُس  &َيَُّتَها  عز 4جل 
 كتابه �ملحكم: ﴿َيا 
مpْرِضيًَّة * َفاْ�ُخِلي ِفي ِعَباR�ِ * �4َْ�ُخِلي َجنَِّتي﴾  (�لفجر:٢٨-٣١)، 4قا' 
 مقا5 
sخر: ﴿ِقيَل �ْ�ُخِل �َجلنََّة﴾ (يس:٢٧). 4قص علينا قصة �جل ماJ �4خل �جلنة، 4كا� 
له صاحب 
 �لدنيا فاسق فماJ صاحبه &يضا �4خل �لنا�، فذكر �لذR �خل �جلنة قصة 
َلَع َفَرNُsَ ِفي َسَو�ِ* �ْلَجِحيِم *  ِلُعوَ� * َفاطَّ صاحبه عند &صحاK �جلنة 4قا': ﴿َهْل &َْنُتْم ُمطَّ

َقاَ' َتاِهللا ِ�ْ� ِكْدJَ لَُتْرِ�يِن * 4ََلْوَال ِنْعَمُة َ�بِّي َلُكْنُت ِمَن �ْلُمْحَضِريَن﴾.
4&نت تعلم &� هذN �لقصة تد' بداللة صر|ة على &� �ملؤمنني يدخلو� �جلنة بعد موִדم 
 �sمكث، � ال ُيخَرجو� منها 4يتنّعمو� فيها خالدين. 4كذلك يثبت من �لقر Cمن غ
 
&� &هل جهنم يدخلوEا بعد �ملوJ من غC مكث، كما ال �فى على �لذين يتدبر�4 
ا َخِطيئآِتِهْم ُ&ْغِرُقو� َفُأْ�ِخُلو�  
 َسَو�ِ* �ْلَجِحيِم﴾، 4كما قا' �هللا تعا�: ﴿ِممَّ Nُsية: ﴿َفَرs
َناً��﴾ (نو�:٢٦). ��4 كنت تطلب شاهد� من �حلديث فانظر �� &حا�يث �ملعر��، فإ� 
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�لن� � �&> جهنم 
 ليلة �ملعر�� 4كذلك �&> �جلنة، 
�لنعيم   
فر&> 
 �جلنة &هلها، 4
 جهنم &هلها، فريقا 

4فريقا من �ملعذبني.
��4 قلت �� كتاK �هللا �4ألخبا� �لصحيحة شاهد� على 
عبا�N حق  عن  �هللا  �4مليز�� حق 4سؤ�'  �لبعث حق   �&
�4قع ال شبهة فيه، � بعد كل هذN �لو�قعاJ.. &ع� بعد 
&هل  يدخلو�  �ألعما'   ��44 Kألجسا� �4حلسا� حشر 
�جلنة مقا5 جنتهم 4يدخلو� &هل �لنا� مقا5 نا�هم. ��4 
كا� هذ� هو �حلق فكيف ميكن �خو' &هل �جلنة 4&هل 
جهنم 
 مقامهم �ّال بعد حشر �ألجسا� ��44 �ألعما' 

4غCها كما تقر� 
 عقائد �ملسلمني؟ 
الختل  ظو�هرها  على   Jآليا� تلك  &لفا�  �لنا  لو  قلنا 
 
نظا5 كتاK �هللا 4ما بقى تو�فق sياJ �هللا، بل 4جب 
 Jالختالفا� من  مملو*   �sلقر� بأ�  ُنقر   �& �لصو��   Nهذ
 Jياته ُيعا�� بعضا. &ال تر> �آلياs 4بعض J�4لتناقضا
�جلنة 4&هل جهنم 
 �يا�  &هل  تد' على �خو'  �ل� 
 �& فاعلم  4توقف؟  مكث   Cغ من   Cلسع�  ��C4ن �خللد 
 Kليست ُمخالَفة، 4ليس �ملر�� من �حلسا Jآليا� Nهذ 

��44 �ألعما' 4حشر �ألجسا� &� �ر� &هل �جلنة من 
لعلهم  4ُيحاَسبو�  يؤخذ�4  E&4م  عزִדم  4مقا5  جنتهم 
4ينظر  نا�هم  �لنا� من  &هل  �لنا�، �ر�  &هل  كانو� من 

 &مرهم لعلهم كانو� من &هل �جلنة أل� �هللا تعا� يعلم 
�لغيب 4يعلم �ميا� �لنا� 4كفرهم قبل &� �لقو� 4ال يعجز 
إلظها�  �4مليز��   Kحلسا� بل   ،Jملغيبا�  ��� عن  علمه 

مكا�5 �ملكرمني ���4*� مفاسد �ملفسدين. 
 Jر�� ير�4  �ملعصية  4&هل  �لصال�  &هل   �& شك  4ال 

&عما�م بعد �ملوJ بغC مكث طرفة عني، 4جنتهم 4نا�هم 
تنظر ��  &ال   .�s 
تفا�قاEما  معهم حيث ما كانو� 4ال 
ما قا' �سو' �هللا � &� �لقQ �4ضة من �4ضاJ �جلنة &4 
حفر� من حفر �لنا�؟ �4مليت قد ُيدفن 4قد ُيحر� 4قد يأكله 
�لذئب 4قد يغر� 
 �لبحر، 4
 كل صو�� ال يفا�قه �4ضة 
جنته &4 حفر� نا�N. 4قد ثبت &� كل مؤمن 4كافر ُيعطى من 
جسم بعد موته، 4يوضع جنته &4 جهنمه 
 قNQ، � ��� كا� 
يو5 �لقيامة فيبعث كل ميت ببعث جديد، 4|ضر�4 لو�� 
&عما�م، 4متشي معهم جنتهم 4نا�هم 4نو�هم 4غبا�هم، � 
بعد حساK �ألعما' �4لسؤ�' بطريق �ظها� �لعز� &4 ���*� 
�لذلة �4لوبا'، 4بعد �لو�� 4غCها من �ألمو� �ل� نؤمن ֲדا، 
�هللا  فُيمثل  تعا� 4غضبه جتلياJ جديد�،  �هللا  تقضي ��ة 
 
�جلنة 
 &عني &هلها بصو�� ما �&ִדا &عينهم قط كما 4عد 
كتابه للمسلمني، فيكو� �م �لك �ليو5 يو5 �ملسّر� �لعظمى، 

�4لسعا�� �لكQ>، فيدخلوEا فرحني sمنني.
4كذلك متثل جهنم 
 &عني &هلها، 4ُيريها 
 صو�� تفجعهم 
4|سبو�  4شهيقها،  �4فCها  تغيظها  4يسمعو�  �¡يتها، 
&Eم ما �&�4 مثلها من قبل 4ما �خلوها، فيكو� �م �لك 
 N4&سر�� Nقد��& 
 �C4هللا £ا¢ كث .Qليو5 يو5 �لفز¤ �ألك�
يلهمكم  �هللا  ��4عو�  �هللا،  £ا¢  من  تعجبو�  فال  4حكمه، 

 كال5 �هللا 4ما  كتبنا  Kطر� �ملهتدين. 4كل �لك مكتو
 �sلقر� Kحرفا من عندنا، 4ما حّرفنا 4ما �قترينا، 4من كّذ
�لسما*  4تأكله  فَيُتبَّ   NCغ سبيال  �ختا�  4من  هالك،  فهو 
بأنياֲדا، فاستمسك بكتاK �هللا 4ال تركن �� غNC فتضل، 

4حسبنا كتاK �هللا �� كنا مؤمنني.
(�امة �لبشر>، �خلز�ئن �لر4حانية � ٧ -  ¨ ٢٤٩ - ٢٥١)

 


