یقحت ق
اکیوہشمرہبطخیک ق
ضعباہمئرضحاتہعمجےکدناکیہبطخڑپےتھںیہسجںیمےہ ق :ق
ويقول آدم صفي اهلل يوم القيامة :يا رب نفيس نفيس .ويقول نوح نجي اهلل يوم القيامة :يا رب نفيس نفيس .ويقول إبراهيم خليل اهلل
يوم القيامة :يا رب نفيس نفيس .ويقول إسامعيل ذبيح اهلل يوم القيامة :يا رب نفيس نفيس .ويقول داود خليفة اهلل يوم القيامة :يا رب
نفيس نفيس .ويقول سليامن صاحب اململكة يوم القيامة :يا رب نفيس نفيس .ويقول يوسف صديق اهلل يوم القيامة :يا رب نفيس
نفيس .ويقول موسى كليم اهلل يوم القيامة :يا رب نفيس نفيس .ويقول عيسى روح اهلل يوم القيامة :يا رب نفيس نفيس.ويقول
رسولنا ونبينا وهادينا وشفيعنا وسيدنا حممد صىل اهلل عليه وسلم يوم القيامة :أمتي أمتي .ويقول اجلبار جل جالله وعم نواله :حبيبي
حبيبي.

ںیہایںیہن ق؟ ق
وسالہیےہہکایکہیاافلظیسکدحثیںیموارد ق

بسم هللا الرحمن الرحيم
الجواب حامدا ومصليا ومسلما
دنبہےنہیاافلظںیہکیسکرواتیںیمدےھکیںیہن،اہتبلادنازہہیےہہکدنمرہجذلیرواایتےسہیومضمناموخذےہ ق۔
قال الدينوري يف املجالسة وجواهر العلم ( :) ١٠٨١نا زكريا بن حييى الناقد ،نا فضيل بن عبد الوهاب قال :سمعت حييى بن يامن
يقول :كان سفيان الثوري رمحه اهلل إذا جلسنا معه كأنه عىل ِمقالة من خوف اهلل تبارك وتعاىل ،فإنام نسمعه يذكر :املوت املوت ،النار
النار ،فقيل له يوم ا يف ذلك ،فقال :بلغني عن ابن عباس ريض اهلل عنه أنه قال يف قول اهلل عز وجل :يوم جيمع اهلل الرسل فيقول ماذا
أجبتم قالوا ال علم لنا ،إنك عالم الغيوب .فتدخلهم دهشة من أهوال يوم القيامة ،ألن املوت والبعث والقيامة هلا زالزل شداد
وأهوال ،ال يسلم نبي وال ويل من تل ك الشدة ،ومنها كان النبي صىل اهلل عليه وسلم يتعوذ باهلل من عذاب القرب ،وكان خائفا وجال
مغموما حمزونا يف الدنيا ،ومن ذلك أن األنبياء صىل اهلل عليهم أمجعني يوم القيامة يقولون :يا رب ،نفيس نفيس .ويقول نبينا صىل اهلل
عليه وسلم :أمتي أمتي ،واهلل تبارك وتعاىل يق ول :وإن منكم إال واردها كان عىل ربك حتام مقضيا .وعمر ريض اهلل عنه يقول عند
موته :لو كان يل طالع األرض ذهبا ،الفتديت به من هول املطلع .وأبو بكر الصديق ريض اهلل عنه جيبذ لسانه ويبكي ويقول :هذا
[الذي] أوردين املوارد .فإذا كان األنبياء صلوات اهلل عليهم والصحابة ريض اهلل عنهم خائفني من هول ذلك اليوم ،فكيف بنا الذي
قد أتعبنا احلفظة من كثرة ذنوبنا؟ انتهى .قال حمققه مشهور بن حسن آل سلامن :إسناده ضعيف جدا.

وقال اخلطيب البغدادي يف تارخيه ( :) ٢٤٨/١٤أخربنا أمحد بن حممد بن عبد اهلل الكاتب قال :أخربنا أبو القاسم عبد اهلل بن احلسن
بن سليامن النخاس قال :أخربين أبو احلسن عيل بن سليم بن إسحاق املقرئ قال :حدثنا احلسن بن عرفة ،عن أبيه قال :حدثني
عاصم بن سليامن احلذاء البرصي ،عن ابن جريج ،عن عطاء بن أيب رباح قال :جاء نافع بن األزرق إىل ابن عباس ،فقال :والذي
نفيس بيده ،لتفرسن يل آيا من كتاب اهلل عز وجل أو ألكفرن به ،فقال له ابن عباس :وحيك أنا هلا اليوم ،أي آي؟ قال :أخربين عن قول
اهلل تعاىل :يوم جيمع اهلل الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا ال علم لنا ،وقال يف آية أخرى :ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم
فعلموا أن احلق هلل ،فكيف علموا ،وقد قالوا :ال علم لنا؟ أخربين عن قول اهلل :ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم ختتصمون ،وقال يف
آية أخرى :ال ختتصموا لدي ،فكيف خيتصمون وقد قال :ال ختتصموا لدي؟ وأخربين عن قول اهلل تعاىل :اليوم نختم عىل أفواههم
وتكلمنا أيدهيم وتشهد أرجلهم ،فكيف شهدوا وقد خت م عىل األفواه؟ فقال ابن عباس :ثكلتك أمك يابن األزرق ،إن للقيامة أحواال
وأهواال وفظائع وزالزل ،فإذا شققت السموات ،وتناثرت النجوم ،وذهب ضوء الشمس والقمر ،وذهلت األمهات عن األوالد،
وقذفت احلوامل ما يف البطون ،وسجرت البحار ،ودكدكت اآلكام ،ومل يلتفت والد إىل ولد ،وال ولد إىل والد ،وجيء باجلنة تلوح
فيها قباب الدر والياقوت ،حتى تنصب عن يمني العرش ،ثم جيء بجهنم تقاد بسبعني ألف زمام من حديد ،ممسك بكل زمام
سبعون ألف ملك ،هلا عينان زرقاوان ،جتر الشفة السفىل أربعني عاما ،ختطر كام خيطر الفحل ،لو تركت ألتت عىل كل مؤمن وكافر،
ثم يؤتى هبا حتى تنصب عن يسار العرش ،فتستأذن رهبا يف السجود ،فيأذن هلا ،فتحمده بمحامد مل يسمع اخلالئق بمثلها ،تقول :لك
احلمد إهلي ،جعلتني أنتقم من أعدائك ،ومل جتعل شيئا مما خلقت تنتقم به مني ،إيل أهيل ،فلهي أعرف بأهلها من الطري باحلب عىل
وجه األر ض ،حتى إذا كانت من املوقف عىل مسرية مائة عام ،وهو قول اهلل تعاىل :إذا رأهتم من مكان بعيد ،زفرت زفرة ،فال يبقى
ملك مقرب ،وال نبي مرسل ،وال صديق منتجب ،وال شهيد ما هنالك ،إال خر جاثيا عىل ركبتيه ،قال :ثم تزفر الثانية زفرة ،فال يبقى
قطرة من الدموع إال بدرت ،ف لو كان لكل آدمي يومئذ عمل اثنني وسبعني نبيا ،لظن أنه سيواقعها ،قال :ثم تزفر الثالثة زفرة ،فتتقلع
القلوب من أماكنها فتصري بني اللهوات واحلناجر ،ويعلو سواد العيون بياضها ،ينادي كل آدمي يومئذ :يا رب نفيس نفيس ،ال
أسألك غريها ،حتى إن إبراهيم ليتعلق بساق العرش ينادي :يا رب نفيس نفيس ،ال أسألك غريها ،ونبيكم صىل اهلل عليه وسلم
يقول :أمتي أمتي ،ال مهة له غريكم ،قال :فعند ذلك يدعى باألنبياء والرسل ،فيقال هلم :ماذا أجبتم ،قالوا :ال علم لنا ،طاشت
األحالم ،وذهلت العقول ،فإذا رجعت القلوب إىل أماكنها ،ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن احلق هلل ،وذكر
بقية األثر بطوله .وحكاه السيوطي يف الدر املنثور ( )٢٢٧/٣عن اخلطيب .قال الذهبي يف امليزان ( )٦٣/٣يف ترمجة عرفة :ما حدث
عنه سوى ولده احلسن ،فذكر خربا منكرا ،انتهى .وعىل هذا ،ضعف بشار عواد معروف سنده.
ٍ
يومئذ بجهنم ،قال :يقال :يؤتى بجهنم
وقال ابن وهب يف اجلامع (تفسري القرآن :)٨٤ ،أخربين العطاف بن خالد يف قول اهلل :وجيء
مكان ٍ
ٍ
بعيد سمعوا هلا
يوم القيامة ،يأكل بعضها بعضا يقودها سبعون ألف ملك ،فإذا رأت الناس ،فذلك قول اهلل :إذا رأهتم من
صديق إال برك لركبتيه ،يقول :يا رب نفيس نفيس ،ويقول رسول اهلل :يا
ٌ
نبي وال
تغيظا وزفريا ،قال :فإذا رأيتم زفرت زفرة فال يبقى ٌ

رب أمتي أمتي ،انتهى .وحكاه القرطبي يف التذكرة (ص  .)٨٦٦قال الذهبي يف السري ( )٢٧٤/٨يف ترمجة العطاف :موته قريب من
وفاة مالك ،انتهى .ومالك تويف يف سنة .١٧٩
وقال ابن أيب شيبة ( :)٣٤١١٨حدثنا أبو معاوية ،عن األعمش ،عن املنهال ،عن شهر بن حوشب ،عن كعب قال :تزفر جهنم يوم
القيامة زفرة ،فال يبقى ملك مقرب وال نبي مرسل إال وقع عىل ركبتيه فقال :يا رب نفيس نفيس ،انتهى .ورواه أبو نعيم يف احللية
( )٣٩٠/٥من طريق آخر عن كعب بسياق أتم.
ارغلض،ااسیولعمموہاتےہہکوسالںیمہبطخاکومضمنانرواایتےساموخذےہ،رگمانرواایتںیمںیہکقحاعتیلاشہنیکرطفےس’’ حبيبي

حبيبي‘‘اکوجابذموکرںیہنےہ ق۔ ق
فائدة :روى البخاري ( )٤٧١٢ومسلم ( )١٩٤واللفظ له عن أيب هريرة قال :أيت رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يوما بلحم ،فرفع
إليه الذراع ،وكانت تعجبه فنهس منها هنسة فقال :أنا سيد الناس يوم القيامة ،وهل تدرون بم ذاك؟ جيمع اهلل يوم القيامة األولني
واآلخرين يف صعيد واحد ،فيسمعهم الداعي ،وينفذهم البرص ،وتدنو الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما ال يطيقون ،وما ال
حيتملون ،فيقول بعض الناس لبعض :أال ترون ما أنتم فيه؟ أال ترون ما قد بلغكم؟ أال تنظرون من يشفع لكم إىل ربكم؟ فيقول
بعض الناس لبعض :ائتوا آدم ،فيأتون آدم ،فيقولون :يا آدم ،أنت أبو البرش ،خلقك اهلل بيده ،ونفخ فيك من روحه ،وأمر املالئكة
فسجدوا لك ،اشفع لنا إىل ربك ،أال ترى إىل ما نحن فيه؟ أال ترى إىل ما قد بلغنا؟ فيقول آدم :إن ريب غضب اليوم غضبا مل يغضب
قبله مثله ،ولن يغضب بعده مثله ،وإنه هناين عن الشجرة فعصيته نفيس نفيس ،اذهبوا إىل غريي ،اذهبوا إىل نوح ،فيأتون نوحا،
فيقولون :يا نوح ،أنت أول الرسل إىل األرض ،وسامك اهلل عبدا شكورا ،اشفع لنا إىل ربك ،أال ترى ما نحن فيه؟ أال ترى ما قد
بلغنا؟ فيقول هلم :إن ريب قد غضب اليوم غضبا مل يغضب قبله مثله ،ولن يغضب بعده مثله ،وإنه قد كانت يل دعوة دعوت هبا عىل
قومي ،نفيس نفيس ،اذهبوا إىل إبراهيم صىل اهلل عليه وسلم ،فيأتون إبراهيم ،فيقولون :أنت نبي اهلل وخليله من أهل األرض ،اشفع
لنا إىل ربك ،أال ترى إىل ما نحن فيه؟ أال ترى إىل ما قد بلغنا؟ فيقول هلم إبراهيم :إن ريب قد غضب اليوم غضبا مل يغضب قبله مثله،
وال يغضب بعده مثله ،وذكر كذباته ،نفيس نفيس ،اذهبوا إىل غريي ،اذهبوا إىل موسى ،فيأتون موسى صىل اهلل عليه وسلم ،فيقولون:
يا موسى ،أنت رسول اهلل فضلك اهلل برساالته ،وبتكليمه عىل الناس ،اشفع لنا إىل ربك ،أال ترى إىل ما نحن فيه؟ أال ترى ما قد
بلغنا؟ فيقول هلم موسى صىل اهلل عليه وسلم :إن ريب قد غضب اليوم غضبا مل يغضب قبله مثله ،ولن يغضب بعده مثله ،وإين قتلت
نفسا مل أومر بقتلها ،نفيس نفيس ،اذهبوا إىل عيسى صىل اهلل عليه وسلم ،فيأتون عيسى ،فيقولون :يا عيسى أنت رسول اهلل ،وكلمت
الناس يف املهد ،وكلمة منه ألقاها إىل مريم ،وروح منه ،فاشفع لنا إىل ربك ،أال ترى ما نحن فيه؟ أال ترى ما قد بلغنا؟ فيقول هلم
عيسى صىل اهلل عليه وسلم :إن ريب قد غضب اليوم غضبا مل يغضب قبله مثله ،ولن يغضب بعده مثله ،ومل يذكر له ذنبا ،نفيس نفيس،
اذهبوا إىل غريي ،اذهبوا إىل حممد ،فيأتوين فيقولون :يا حممد ،أنت رسول اهلل ،وخاتم األنبياء ،وغفر اهلل لك ما تقدم من ذنبك ،وما

تأخر ،اشفع لنا إىل ربك ،أال ترى ما نحن فيه؟ أال ترى ما قد بلغنا؟ فأنطلق ،فآيت حتت العرش ،فأقع ساجدا لريب ،ثم يفتح اهلل عيل
ويلهمني من حمامده ،وحسن الثناء عليه شيئا مل يفتحه ألحد قبيل ،ثم يقال :يا حممد ،ارفع رأسك ،سل تعطه ،اشفع تشفع ،فأرفع
رأيس ،فأقول :يا رب أمت ي أمتي ،فيقال :يا حممد ،أدخل اجلنة من أمتك من ال حساب عليه من الباب األيمن من أبواب اجلنة ،وهم
رشكاء الناس فيام سوى ذلك من األبواب ،والذي نفس حممد بيده ،إن ما بني املرصاعني من مصاريع اجلنة لكام بني مكة وهجر ،أو
كام بني مكة وبرصى ،انتهى.
وليس يف هذا احلدي ث ذكر يوسف وداود سليامن عليه الصالة والسالم .وقوهلم "نفيس نفيس" الظاهر أهنم خياطبونه الناس
املستشفعني ،واملعنى :أخاف عىل نفيس ،أو إن نفيس هي التي تستحق أن يشفع هلا .وحيتمل أن يكون تقديره :يا رب نفيس نفيس،
نجني  .قال ابن هبرية الوزير يف اإلفصاح ( :)٤٣٦/٦ال أراه إال هنيا هلم عن التزكية التي ذكروها ،من أنه خلقه اهلل
واملعنى :يا رب ِّ
بيده ،ونفخ فيه من روحه ،وأسجد له مالئكته ،يعني صىل اهلل عليه وسلم أن النفس عند التزكية ال يؤمن عليها نزق ،فنهاهم عن
ذلك بقوله :نفيس ،نفيس ،انتهى .وقال أبو العباس القرطبي يف املفهم ( :)٤٣٣/١ليس يف يشء منها ما يقتيض عتابا وال عقابا ،لكن
هول املقام وشدة األمر محله عىل ذلك اخلوف منها ،وأيضا فلنتبني درجة من يقول :نفيس نفيس ،من درجة من يقول :أمتي أمتي،
انتهى .وقال ابن حجر يف الفتح ( :)٤٤١/١١وقول آدم ومن بعده "نفيس نفيس نفيس" أي نفيس هي التي تستحق أن يشفع هلا ،ألن
املبتدأ واخلرب إذا كانا متحدين فاملراد به بعض اللوازم ،وحيتمل أن يكون أحدمها حمذوفا .وفيه تفضيل حممد صىل اهلل عليه وسلم عىل
مجيع اخللق ،ألن الرسل واألنبياء واملالئكة أفضل ممن سواهم ،وقد ظهر فضله يف هذا املقام عليهم ،انتهى.
واهلل سبحانه أعلم بالصواب
حرره يوسف شبري أمحد الربيطاين عفا اهلل عنه
 ١١صفر ١٤٤٢
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