
١ 
 

 اإل�مان �الیوم اآلخر
 قول: (مثواه األخیر) و(مستقر رحمتك)

 
(اللهم  :أو قولهم )ذهب إلى مثواه األخیر( :ما حكم قول �عض الناس إذا مات لهم میت :السؤال

 ؟     )في مستقر رحمتك اجمعنا �ه

ال شك أن هذا إن �انوا �قصدون �ه  )ذهب إلى مثواه األخیر( :قولهم إذا مات المیت :الجواب
متجاوز�ن البرزخ أنه خالص انتقل من هذه الدنیا إلى اآلخرة مقابلتها فإن اآلخرة لیس �عدها 

والمثوى األخیر الذي هو الجنة أو  ،والبرزخ ،الدنیا :أما إذا تصّور أن المراحل ثالث ،شيء
وهذا  ،و�فهم منه أنه ال شيء �عد القبر ،فإنه قد �قوله من ال یؤمن �البعث ،فهذا ال �جوز ،النار

هو برزخ بین بل  ،اأخیرً  القبرفلیس  ،فاإل�مان �البعث ر�ن من أر�ان اإل�مان ،الكالم ال �جوز
 ،والمثوى األخیر في الحقیقة هو إذا دخل اإلنسان أو الجان الجنة أو النار ،الدنیا واآلخرة

نسأل  ،وأ�ًضا في النار خلود بال موت ،عدها�ستقرون فیها خلود فال موت في الجنة ال شيء �
 .هللا السالمة والعافیة

جمعنا (أو  ه في مستقر رحمتك)،اللهم اجمعنا �( :قولهم يوأما �النسبة للجملة الثانیة وه
وقد أشار اإلمام  ،فاختلف أهل العلم في هذه الكلمة على قولین )هللا �ك في مستقر رحمته

�اب من �ره أن �قال: اللهم اجعلني : (إلى ذلك الخالف الكائن فقال )األدب المفرد(البخاري في 
أقرأ علیك  :سمعت رجًال قال ألبي رجاء :عن أبي الحارث الكرماني قال، في مستقر رحمتك

فما  :قال وهل �ستطیع أحد ذلك؟ قال ن �جمع بیني و�ینك في مستقر رحمته،وأسأل هللا أ ،السالم
 ،]٧٦٨[ )رب العالمین :فما مستقر رحمته؟ قال :قال ،لم تصب :الق ،الجنة :مستقر رحمته؟ قال

-ز ذلك النووي وجوَّ  ،الرحمة التي هي الصفة فال �مكن أن �جتمع بها أحد المقصود و�ذا �ان
ومن ذلك ما رواه ): (األذ�ار(خالًفا لما قاله أبو رجاء العطاردي فقال �ما في  -رحمه هللا

ال تقل جمع  :و�ان من الفقهاء األد�اء العلماء قال :�حیى قالالنحاس عن أبي �كر محمد بن 
ارحمنا ، قال: ال تقل: فرحمة هللا أوسع من أن �كون لها قرار ،هللا بیننا في مستقر رحمته

فإن  ،وال دلیل له فیما ذ�ره ،ال نعلم لما قاله في اللفظین حجة :-�قول النووي - قلت .برحمتك
ْت ُوُجوُهُهْم َفِفي َرْحَمِة للااَِّ {- ،لجنةمراد القائل �مستقر الرحمة ا [آل عمران:  }َوَأمَّا الَِّذیَن اْبَیضَّ

ومعناه جمع بیننا في الجنة التي هي دار القرار ودار المقامة ومحل  -والمراد بذلك الجنة ]١٠٧
الحوادث  وأمنَ  ،ثم من دخلها استقر فیها أبًدا تعالى،یدخلها الداخلون برحمة هللا �نما و  ،االستقرار
اجمع بیننا في مستقر نناله  :فكأنه �قول ،و�نما حصل له ذلك برحمة هللا تعالى ،واألكدار
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ال، وال أنا، إال أن «قالوا: وال أنت �ا رسول هللا؟ قال: » لن یدخل أحدا عمله الجنة«)، برحمتك
 .]٥٦٧٣[البخاري:  »یتغمدني هللا �فضل ورحمة

ونقل الَبعلي عن أبي العباس شیخ اإلسالم ابن تیمیة تجو�زه في قوله �ما في 
ونص علیه اإلمام  ،ألنه شيء قد فرغ منه ؛و�كره الدعاء �البقاء لكل أحد( :قال )االختیارات(

رضي هللا – أما الدعاء �البقاء وطول العمر ففیه حدیث أم حبیبة)، أحمد في روا�ة أبي أصرم
قد سألت هللا آلجال مضرو�ة، وأ�ام « :وقال -علیه الصالة والسالم-النبي  وقد نهاها -عنها

، ]٢٦٦٣[مسلم:  »ا عن حلها قبل حله، أو یؤخر شیئً معدودة، وأرزاق مقسومة، لن �عجل شیئً 
�غیر وصف ینفع أما طول العمر لكن �قرن الدعاء بوصف وشيء ینفعه مثل: (على طاعته)، 

[انظر:  »عمره وحسن عمله وشر�م من طال عمره وساء عملهخیر�م من طال «مطلب � فلیس
عرفنا في توار�خ األئمة وأهل العلم فقد  ،وطول العمر لیس �مقصد في ذاته ،]٢٣٣٠الترمذي: 

 ق اآلفاقَ عمر بن عبد العز�ز الذي طبّ ف ،إلى قیام الساعة األر�عین وذ�ره �اقٍ  أن منهم من لم یبلغ
بل دون ذلك أو فوقها  ،و�ثیر من أهل العلم لم یبلغوا األر�عین ،ن سنة، عمره تسع وثالثو هذ�رُ 

في مؤلفاتهم وفي  -جل وعال-ووجدت البر�ة من هللا  ،�قلیل ومع ذلك نفع هللا بهم نفًعا عظیماً 
بلغ َمن من الناس و  ،شيء ال �خطر على البال ،علمهم وانتشار تالمیذهم وتالمیذ تالمیذهم

فالعبرة �ما یودع في هذه األ�ام في  ،روا وفاتوا فلم �كن لهم أي ذ�رالمائة بل زادوا على ذلك وم
الساعة األولى  ...،و�ال مجرد مرور األ�ام السبت األحد االثنین ،هذه الخزائن في هذه الساعات

ُثمَّ َجاءُهم مَّا َ�اُنوا  .َأَفَرَأْیَت ِإن مَّتَّْعَناُهْم ِسِنیَن { ما لها قیمة ة...الثالث ةالثانی ،من هذا الیوم
ما �غني عنهم إذا لم ]، ٢٠٧ - ٢٠٥الشعراء: [ }َما َأْغَنى َعْنُهم مَّا َ�اُنوا ُ�َمتَُّعونَ  .ُیوَعُدوَن 

 .-جل وعال-ودعوا في هذه الخزائن ما �قر�هم إلى هللا یُ 

أبي ونص علیه اإلمام أحمد في روا�ة ( البعلي في تتمة �المه في (االختیارات): قال
و�ان أبو العباس  ،ال تقل هذا :فقال ،جمعنا هللا و��اك في مستقر رحمته :وقال له رجل ،أصرم

إن الرحمة هاهنا المراد بها الرحمة المخلوقة ومستقرها  :و�قول ،�میل إلى أنه ال �كره الدعاء بذلك
 ).وقول طائفة من السلف ،الجنة

ولعله  - ومن مسائل أحمد بن أحرم( ) قال:الفوائدبدائع (و�ذلك نقله تلمیذه ابن القیم في 
سمعته وقال له رجل: (جمعنا هللا تعالى و��اك في مستقر رحمته) فقال: "ال تقل  :-ابن أصرم

 یلیق وال �ان المراد الرحمة التي هي الصفة فاللكن إذا  ،إلى آخر ما ذ�ره أهل العلم)، هكذا"
ْت ُوُجوُهُهْم َفِفي َرْحَمِة للااَِّ { و�ذا �ان الرحمة المراد بها الجنة ،�جوز وهي دار ، }َوَأمَّا الَِّذیَن اْبَیضَّ
 نسأل هللا أن �جمعنا فیها.ف ،القرار
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