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 [1[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ
 

لِيُل َعَلى َمْوتِِه -:رحمه اهلل -ؤلفقال الم ﴿ ِإنََّك َميٌِّت : قَ ْولُُه تَ َعاَلى- َصلَّى اهللُ َعَلْيِه َوَسلََّم -  َوالدَّ
 .[31، 30: الزمر]ثُمَّ ِإنَُّكْم يَ ْوَم اْلِقَياَمِة ِعنَد رَبُِّكْم َتْخَتِصُموَن ﴾* َوِإن َُّهم مَّيُِّتوَن 

لِيُل قَ ْولُُه تَ َعاَلى َعُثوَن؛ َوالدَّ َها ُنْخرُِجُكْم تَارًَة ُأْخَرى ﴾: َوالنَّاُس ِإَذا َماُتوْا يُ ب ْ َها َخَلْقَناُكْم َوِفيَها نُِعيدُُكْم َوِمن ْ  ﴿ ِمن ْ
، 17: نوح]ثُمَّ يُِعيدُُكْم ِفيَها َوُيْخرُِجُكْم ِإْخَراًجا ﴾* ﴿ َواللَُّه أَنَبَتُكم مَِّن اأَلْرِض نَ َباتًا : وقَ ْولُُه تَ َعاَلى. [55: طه]

لِيُل قَ ْولُُه تَ َعاَلى. [18 َماَواِت َوَما ِفي اأَلْرِض : َوبَ ْعَد اْلبَ ْعِث ُمَحاَسُبوَن َوَمْجزِيُّوَن بَِأْعَماِلِهْم، َوالدَّ ﴿ َوِللَِّه َما ِفي السَّ
[. 31: النجم] لَِيْجِزَي الَِّذيَن َأَساُؤوا ِبَما َعِمُلوا َوَيْجِزَي الَِّذيَن َأْحَسُنوا بِاْلُحْسَنى ﴾

لِيُل قَ ْولُُه تَ َعاَلى َب بِاْلبَ ْعِث َكَفَر، َوالدَّ َعُثنَّ ثُمَّ : َوَمْن َكذَّ َعُثوا ُقْل بَ َلى َورَبِّي لَُتب ْ ﴿ َزَعَم الَِّذيَن َكَفُروا َأن لَّن يُ ب ْ
ُؤنَّ ِبَما َعِمْلُتْم َوَذِلَك َعَلى اللَِّه َيِسيٌر ﴾  [. 7: التغابن]لَتُ َنب َّ

وذكر - صلى اهلل عليو وسلم–معرفة نبينا زلمد : ىذه األصول الثالثة وآخرىا- رمحو اهلل تعاىل–دلا قرر الشيخ 
ال  يزال - صلى اهلل عليو وسلم–طرفًا يسَتًا مهًما من سَتتو، أخرب بأنو قد مات؛ وذلك لرفع شبهة من يدِعي أن النيب 

قد مات بنص - صلى اهلل عليو وسلم–حًيا أو أن روحو تتجول، أو غَت ذلك من الدعاوى الباطلة، بل نبينا زلمد 
 .الكتاب وشهادة الواقع وال ريب، شأنو شأن بٍت آدم

ثُمَّ ِإنَُّكْم يَ ْوَم اْلِقَياَمِة ِعنَد رَبُِّكْم َتْخَتِصُموَن * ﴿ ِإنََّك َميٌِّت َوِإن َُّهم مَّيُِّتوَن : والدليل على موتو قول اهلل تعاىل
 .فادلوت أمر كتبو اهلل تعاىل على كل نفس؛ [31، 30: الزمر]﴾

صلى اهلل –؛ فال شك أن ادلوت أدرك نبينا[185: عمران آل{ ]اْلَمْوتِ  َذااَِ ةُ  نَنْفسٍ  ُكلُّل }-: عز وجل- قال اهلل 
 ِإالَّم  زُلَمَّمدٌ  َوَما}: وحلق بالرفيق األعلى، وشهد الناس هبذه الوفاة احمل  ة، بل إن اهلل تعاىل قد قال يف كتابو- عليو وسلم

صلى –ف د مات نبينا . [144: عمران آل{ ]أَْعَ اِبُكمْ  َعَلى انَنَ َلْبُتمْ  قُِتلَ  أَوْ  َماتَ  أَفَِ نْ  الرُّلُسلُ  قَنْبِلوِ  ِمنْ  َخَل ْ  َقدْ  َرُسولٌ 
 .وال ريب كما ميوت ساار بٍت آدم- اهلل عليو وسلم

، وال اخَلضر كما يدعي الصوفية يف سلاري هم، بل قد مات كل -صلى اهلل عليو وسلم–وليس لبشر اخللد، ال النيب 
ُفوَسٍة اْليَنْوَم ): أنو ميوت، ف نو خرج على أصحابو ذات ليلة وقال- صلى اهلل عليو وسلم–من أخرب النيب  َما ِمْن نَنْفٍس َمنَنْ

َها ِماَاُة َسَنٍة َوْىَى َحيَّمٌة يَنْوَمِ ذٍ  َلَتُكْم َىِذِه َعَلى رَْأِس ) وعند الًتمذي قال صلى اهلل عليو وسلم ()(تَْأِتى َعَليَنْ أَرَأَيَنَتُكْم لَيَنْ
َها الَ يَنبَنَْ ى شلَّمْن ُىَو َعَلى َ ْهِر اأَلْرِض َأَحدٌ  أي أن ذلك اجليل وذلك ال رن يفٌت كلو ال يب ى منهم . ()(ِماَاِة َسَنٍة ِمنَنْ

 .فلو فرض جداًل بأنو كان أحد بعد على قيد احلياة ف د أدركو ادلوت وال ريب. أحد

                                                           

 (.2539)صحيح مسلم ( )

 . صححو األلباين، (2251)سنن الًتمذي ( )
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 [2[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ
 

ىذا االختصام : [3: الزمر]﴿ ثُمَّ ِإنَُّكْم يَ ْوَم اْلِقَياَمِة ِعنَد رَبُِّكْم َتْخَتِصُموَن ﴾: قال اهلل تعاىل يف ىذه اآليات
 وََكَذِلكَ }: بُت األنبياء وأقوامهم ىو الذي أخرب اهلل تعاىل عنو قبل ذلك ب ولو- عز وجل–الذي جيري بُت يدي اهلل 

 . [143: الب رة { ]َشِهيًدا َعَلْيُكمْ  الرَّمُسولُ  َوَيُكونَ  النَّماسِ  َعَلى ُشَهَداءَ  لَِتُكونُوا َوَسطًا أُمَّمةً  َجَعْلَناُكمْ 
بأنو يأيت النيب يوم ال يامة فيشهد على قومو فَتدون شهادتو، في ول - صلى اهلل عليو وسلم–وذلك قد بينو النيب 

فيستشهدون فيشهدون أن أنبياء اهلل أو أن ذلك النيب قد بلغ . نعم، زلمد وأمتو: أمعك أحد؟ في ول: اهلل تعاىل لو
رساالت ربو، فهذا االختصام حينما حتاول األمم أو األفراد التنصل من ىذا ادلصَت الذي ينتظرىا، في ع االختصام بُت 

 .األقوام وبُت أنبيااهم؛ فيحسمو اهلل تعاىل ب قامة احلجة عليهم
َعُثونَ : قال دلا فرغ من ذكر األصول الثالثة اليت ُيسأل عنها ادلي  - رمحو اهلل–كأن الشيخ : َوالنَّاُس ِإَذا َماُتوْا يُ ب ْ

 .يف قربه رأى التأكيد على مسألة اإلميان باليوم اآلخر، وإن كان قد سبق ذكرىا فيما مضى ضمن مساال اإلميان
َعُثونَ : فقال َعُثونَ يعٍت بعد موهتم، : َوالنَّاُس ِإَذا َماُتوْا يُ ب ْ وقد نطق هبذا . أي  عٌت ينشرون من قبورىم أحياءً : يُ ب ْ
َعُثنَّ ﴾ : ناطق الكتاب َعُثوا ُقْل بَ َلى َورَبِّي لَُتب ْ ىكذا أمر اهلل نبيو أن يُ سم  [.7: التغابن]﴿ َزَعَم الَِّذيَن َكَفُروا َأن لَّن يُ ب ْ

﴿ ُقْل بَ َلى : وىذا أحد ثالثة مواضع يؤمر فيها هبذه الصيغة [.7: التغابن]﴿ ُقْل بَ َلى َورَبِّي ﴾ : بذات اهلل الشريفة
َعُثنَّ ﴾   [.7: التغابن]َورَبِّي لَُتب ْ

–أن النيب - رضي اهلل عنها–وجاءت هبذه ادلؤكدات العظيمة، فالبعث حق، ويف الصحيح من حديث عااشة 
غَت مكتسُت، : غَت منتعلُت، عراة: ، حفاةً ()( بَُنْهَماُ َْشُر النَّماُس يَنْوَم اْلِ َياَمِة ُحَفاًة ُعراًة ُغْراًل ): قال- صلى اهلل عليو وسلم

أي أن اإلنسان يرد خبل و الكامل حىت ال لفة اليت تكون على رأس الذكر . أي ليس معهم شيء: غَت سلتومُت، هُبًما: غراًل 
 .تبارك اهلل. [104: األنبياء{ ]نُِعيُدهُ  َخْلقٍ  أَوَّملَ  َبَدأْنَا َكَما}. وختنت يف وق  الصغر تعود مع صحاهبا

َعُثوَن؛: قال لِيُل قَ ْولُُه تَ َعاَلى َوالنَّاُس ِإَذا َماُتوْا يُ ب ْ َها ُنْخرُِجُكْم تَارًَة : َوالدَّ َها َخَلْقَناُكْم َوِفيَها نُِعيدُُكْم َوِمن ْ ﴿ ِمن ْ
مرجع الضمَت يف اجلمل الثالث إىل األرض، أُمِّنا اليت منها خل نا، وذلك أن اهلل تعاىل خلق أبانا : [55: طه] ُأْخَرى ﴾

وألجل ذا جاءت أخالق بنيو على أحناء متفرقة، فمنهم - من سهلو ووعره وأمحره وأسوده-آدم من قبضة من تراب األرض 
السهل ومنهم الصعب، وألواهنم متفاوتة؛ حلكمة بالغة، ف بض اهلل قبضًة من تراب األرض، وجعل فيها ادلاء فكان  طيًنا، 

صلصااًل كالفخار، مث نفخ فيها من روحو فاستحال - سبحانو وتعاىل–مث بعد ذلك يبس ؛ فصارت بعد أن شكلها الرب 
 .خلً ا جديًدا
َها َخَلْقَناُكْم َوِفيَها نُِعيدُُكْم ﴾: قال وذلك أن ابن آدم إذا مات ُدسَّم يف األرض ووري الثرى، : [55: طه] ﴿ ِمن ْ

 ِلَُتِيَوُ  اأْلَْرضِ  يف  يَنْبَحثُ  ُغرَابًا اللَّموُ  فَنبَنَعثَ }. كما دل اهلل تعاىل ابن آدم األول الذي قتل أخاه على ىذه السنة الكونية
فمنذ ذلك احلُت علم الناس سنة الدفن، فيعود اإلنسان ترابًا، تتحلل أجزاؤه، . [31: ادلاادة{ ]َأِخيوِ  َسْوَءةَ  يَُنَوارِي َكْي َ 

                                                           

 (.2859)صحيح مسلم ( )
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ويفٌت وال يب ى منو إال عجب الذنب وىو العصعص، فيفٌت ابن آدم وال يب ى منو إال ىذا الشيء اليسَت الذي منو يَُنرَّمكب 
اخللق يوم ال يامة، وكأن ىذا ادلوضع  تفظ بالصفات الوراثية لكل آدمي؛ فمنو يًتكب خلً ا جديًدا حُت يأذن اهلل تعاىل 

 .بالبعث والنشور
َها ُنْخرُِجُكْم تَارًَة ُأْخَرى﴾: قال أي من األرض، لكن تلكم األرض أرض مبدلًة، ىي ذات األرض يف : ﴿ َوِمن ْ

مادهتا لكنها على حنو جديد، فاألرض اليت يبعث عليها الناس يوم ال يامة دتد مد األدًن، مسطحة كال رصة، ليس فيها 
ُ َْشُر النَّماُس يَنْوَم اْلِ َياَمِة َعَلى أَْرٍض بَنْيَضاَء )معلم ألحد، ال جبل يُعلى عليو وال واد يكنِّو؛ قال صلى اهلل عليو وسلم 

رُُه لَْيَس ِفيَها َمْعَلٌم أِلََحدٍ   َعنِ  َوَيْسأَُلوَنكَ }: سبحانو وتعاىل– وكما قال ربك ،()(َعْفرَاَء َكُ ْرَصِة نَِ يٍّي قَاَل َسْهٌل َأْو َغيَنْ
 يَنتَّمِبُعونَ  يَنْوَمِ ذٍ ( 107 )أَْمًتا َواَل  ِعَوًجا ِفيَها تَنَرى اَل ( 106 )َصْفَصًفا قَاًعا فَنَيَذرَُىا( 105 )َنْسًفا َر ِّ  يَنْنِسُفَها فَنُ لْ  اجْلَِبالِ 
اِعيَ  َفعُ  اَل  يَنْوَمِ ذٍ ( 108 )ََهًْسا ِإالَّم  َتْسَمعُ  َفاَل  لِلرَّممْحَنِ  اأْلَْصَواتُ  َوَخَشَع ِ  َلوُ  ِعَوجَ  اَل  الدَّم  الرَّممْحَنُ  َلوُ  أَِذنَ  َمنْ  ِإالَّم  الشَّمَفاَعةُ  تَننَنْ
 َوَقدْ  اْلَ يُّلومِ  لِْلَحيِّ  اْلُوُجوهُ  َوَعَن ِ ( 110 )ِعْلًما بِوِ   ُِيطُونَ  َواَل  َخْلَفُهمْ  َوَما أَْيِديِهمْ  بَنُْتَ  َما يَنْعَلمُ ( 109 )قَنْواًل  َلوُ  َوَرِضيَ 
 .[111 - 105: طو { ] ُْلًما مَحَلَ  َمنْ  َخابَ 

لن جتد تصويرًا لذلك ادلشهد العجيب الرىيب أبلغ من ىذا التصوير، أرض جديدة تنشق عن ادلوَدعُت فيها من 
لدن آدم عليو السالم، شلن كان  أطواذلم ستون ذراًعا يف السماء إىل من ىم يف مثل أطوالنا إىل ما يكون من اخللق بعد 

ذلك، ومعهم الوحوش والعشار والدواب والطَت والبهاام ومن شاء اهلل تعاىل يف مشهد مهيب ومسَتة عجيبة، يتجهون إىل 
 .األرض اليت سيحاكمون عليها وي ضى بينهم

ثُمَّ يُِعيدُُكْم ِفيَها َوُيْخرُِجُكْم * ﴿ َواللَُّه أَنَبَتُكم مَِّن اأَلْرِض نَ َباتًا -: أي شلا يدل إثبات البعث- وقوله : قال
ىذا أيًضا موافق لآلية األوىل ومطابق ذلا، فهذه األرض منها أنبتنا اهلل، ف ن جزايات أبداننا : [18، 17: نوح]ِإْخَراًجا﴾

ومكوناتنا مرجعها إىل عناصر األرض ادلعروفة؛ فمنها نبتنا ونشأنا، إما عن طريق الغذاء الذي نتناولو أو عما يرضعو الطفل 
 .من والدتو؛ فمرده إىل ىذه األرض اليت أنبتنا اهلل تعاىل منها، مث جتري اإلعادة

فاإلعادة تكون بادلوت والدفن، مث اإلخراج يكون : [18: نوح]﴿ ثُمَّ يُِعيدُُكْم ِفيَها َوُيْخرُِجُكْم ِإْخَراًجا ﴾ :قال
 .يوم ال يامة بعد النفخ يف الصور

إذن اهلل تعاىل قد وقَّم  وقًتا معلوًما لعمر ىذه الدنيا وأخفاه عن العباد؛ فال أحد يعلم مىت الساعة، وقد أخرب اهلل 
َعثُونَ  أَيَّمانَ  َيْشُعُرونَ  َوَما اللَّموُ  ِإالَّم  اْلَغْيبَ  َواأْلَْرضِ  السَّمَماَواتِ  يف  َمنْ  يَنْعَلمُ  اَل  ُقلْ }: تعاىل بأنو ال جيليها لوقتها إال ىو { يَُنبَنْ

فكل من ادعى العلم بالساعة وهناية العامل؛ فاعلموا أن دعواه باطلة، ف نو خيرج علينا بُت الفينة والفينة . [65: النمل]
دعوات تزعم أن ال يامة وخراب العامل وهناية الدنيا يف تاريخ كذا وكذا، كلها دعاوى باطلة مردودة بنص ال رآن، جيب 

 .تكذيبها وردىا على قاالها
                                                           

 (.6521)صحيح البخاري ( )
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إي واهلل، ما خلق اهلل تعاىل ىذه اخللي ة عبثًا بل خل ها اهلل : َوبَ ْعَد اْلبَ ْعِث ُمَحاَسُبوَن َوَمْجزِيُّوَن بَِأْعَماِلِهمْ : قال
ْنسَ  اجلِْنَّم  َخَلْ  ُ  َما}:تعاىل حلكمة، ىذه احلكمة ىي اليت نص عليها قولو وقال . [56: الذاريات{ ]لِيَنْعُبُدونِ  ِإالَّم  َواإْلِ

َا أََفَحِسْبُتمْ }: منكرًا على من زعم عدم احلكمة أو غاب عنو ذلك أو مل يؤمن بو  َنا َوأَنَّمُكمْ  َعَبثًا َخَلْ َناُكمْ  أَّنَّم  تَنْرَجُعونَ  اَل  إِلَيَنْ
ىذا البناء العايل وىذا األرض ادلمهدة، وينشر فيها ىذه اخلالاق، - عز وجل–ال ميكن أن ي يم اهلل . [115: ادلؤمنون{ ]

َوبَ ْعَد اْلبَ ْعِث : ويبث فيها رجااًل ونساًء ال حلكمة، اهلل ينزه عن ىذا العبث بل ذلك حلكمة بالغة وألجل ذا قال
 .ُمَحاَسُبونَ 

ال بد من حساب، فحُت يبعث الناس ويسَتون إىل أرض احملشر يطول هبم ادل ام، ينتظرون الفصل يف يوم طويل 
رُ  اْلَكاِفرِينَ  َعَلى}:جًدا جًدا، يلح هم فيو من العن  والعناء الشيء العظيم إال من خف  اهلل تعاىل عنو ذلك، قال ربنا  َغيَنْ

ُهمْ  فَنتَنَولَّم }. [10: ادلدثر{ ]َيِسَتٍ  ُهمْ  فَنتَنَولَّم }. [6: ال مر{ ]ُنُكرٍ  َشْيءٍ  ِإىَل  الدَّما ِ  َيْد ُ  يَنْومَ  َعنَنْ  َشْيءٍ  ِإىَل  الدَّما ِ  َيْد ُ  يَنْومَ  َعنَنْ
 يَنْومٌ  َىَذا اْلَكاِفُرونَ  يَنُ ولُ  الدَّما ِ  ِإىَل  ُمْهِطِعُتَ ( 7 )ُمْنَتِشرٌ  َجرَادٌ  َكأَنَنَّمُهمْ  اأْلَْجَداثِ  ِمنَ  خَيُْرُجونَ  أَْبَصارُُىمْ  ُخشَّمًعا (6) ُنُكرٍ 
 .عياًذا باهلل. [8،7،6:ال مر{ ]َعِسرٌ 

ُتْدىَن الشَّمْمُس )قال صلى اهلل عليو وسلم ، ففي ذلك ادلوق  يعرق الناس بعد أن ُتدىن الشمس منهم قدر ميل
ُهْم َكِمْ َداِر ِميلٍ  اللَّمِو َما أَْدرِى َما يَنْعٌِت بِاْلِميِل أََمَساَفَة  قَاَل ُسَلْيُم ْبُن َعاِمٍر فَنوَ (  يَنْوَم اْلِ َياَمِة ِمَن اخْلَْلِق َحىتَّم َتُكوَن ِمنَنْ

ُهْم َمْن َيُكوُن ِإىَل َكْعبَنْيِو  )قَالَ . اأَلْرِض أَِم اْلِميَل الَّمِذى ُتْكَتَحُل ِبِو اْلَعُْتُ  فَنَيُكوُن النَّماُس َعَلى َقْدِر أَْعَماذلِِْم ِِف اْلَعَرِق َفِمنَنْ
ُهْم َمْن يَُنْلِجُمُو اْلَعَرُق ِإجْلَاًما ُهْم َمْن َيُكوُن ِإىَل َحْ َوْيِو َوِمنَنْ ُهْم َمْن َيُكوُن ِإىَل رُْكَبتَنْيِو َوِمنَنْ  قَاَل َوَأَشاَر َرُسوُل اللَّمِو .()(َوِمنَنْ

 وىذا من الغيب الذي جيب أن نؤمن بو، وال جيوز أن تعارض مثل ىذه األخبار  ،بَِيِدِه ِإىَل ِفيوِ - صلى اهلل عليو وسلم-
كي  يست يم ىذا واألرض مستوية منبسطة، وقانون األواين ادلستطرقة عند أىل : الغيبية بالنظرات الفيزيااية، بأن ي ول قاال

، ال جيوز أن ت ابل بو النصوص، الذي أوجد ىذه ال وانُت الطبيعية قادر على إبطاذلا، وخرب اهلل !الفيزياء مينع مثل ىذا؟
حق، وىذه قاعدة جيب على اإلنسان أن يُعملها فيما بلغو وصح من كالم رب - صلى اهلل عليو وسلم–حق، وخرب نبيو 

 .العادلُت وكالم سيد ادلرسلُت، أال ي ابلو  حض الع ول بل ي ابلو بال بول والتسليم، وأنو حق على ح ي تو
 (جُيَْمُع النَّماسُ )جَيَْمُع اهللُ النَّماَس )مث بعد ذلك تنجفل اخلالاق إىل أبينا آدم عليو السالم،قال صلى اهلل عليو وسلم 

ُلُغ النَّماَس ِمَن اْلَغمِّ َواْلَكْرِب َما  ُفُذُىُم اْلَبَصُر َوَتْدنُو الشَّمْمُس فَنَيبَنْ اأْلَوَّمِلَُت َواآْلِخرِيَن يف َصِعيٍد َواِحٍد ُيْسِمُعُهُم الدَّماِعي َويَننَنْ
اَل يُِطيُ وَن َواَل َ َْتِمُلوَن فَنيَنُ وُل النَّماُس َأاَل تَنَرْوَن َما َقْد بَنَلَغُكْم َأاَل تَنْنظُُروَن َمْن َيْشَفُع َلُكْم ِإىَل َربُِّكْم فَنيَنُ وُل بَنْعُض 

النَّماِس لِبَنْعٍض َعَلْيُكْم بِآَدَم فَنَيْأُتوَن آَدَم َعَلْيِو السَّماَلم فَنيَنُ وُلوَن َلُو أَْنَ  أَبُو اْلَبَشِر َخَلَ َك اهللُ بَِيِدِه َونَنَفَخ ِفيَك ِمْن ُروِحِو 
َوأََمَر اْلَماَلِاَكَة َفَسَجُدوا َلَك اْشَفْع لََنا ِإىَل َربَِّك َأاَل تَنَرى ِإىَل َما حَنُْن ِفيِو َأاَل تَنَرى ِإىَل َما َقْد بَنَلَغَنا فَنيَنُ وُل آَدُم ِإنَّم َر ِّ 

                                                           

 (.2864)صحيح مسلم ( )
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َلُو ِمثَنَلُو َوَلْن يَنْغَضَب  بَنْعَدُه ِمثَنَلُو َوِإنَّمُو َقْد نَنَهاين َعِن الشَّمَجَرِة  (َواَل يَنْغَضبُ )َقْد َغِضَب اْليَنْوَم َغَضًبا ملَْ يَنْغَضْب قَنبَنْ
فَنَعَصْيُتُو نَنْفِسي نَنْفِسي نَنْفِسي اْذَىُبوا ِإىَل َغَْتِي اْذَىُبوا ِإىَل نُوٍح فَنَيْأُتوَن نُوًحا فَنيَنُ وُلوَن يَا نُوُح ِإنَّمَك أَْنَ  َأوَّمُل الرُّلُسِل ِإىَل 

ِفيِو فَنيَنُ وُل ِإنَّم َر ِّ َعزَّم َوَجلَّم َقْد  أَْىِل اأْلَْرِض َوَقْد َ َّماَك اهللُ َعْبًدا َشُكورًا اْشَفْع لََنا ِإىَل َربَِّك َأاَل تَنَرى ِإىَل َما حَنْنُ 
َلُو ِمثَنَلُو َوَلْن يَنْغَضَب بَنْعَدُه ِمثَنَلُو َوِإنَّمُو َقْد َكاَنْ  يل َدْعَوٌة َدَعْوتَنَها َعَلى قَنْوِمي نَنْفِسي  َغِضَب اْليَنْوَم َغَضًبا ملَْ يَنْغَضْب قَنبَنْ
نَنْفِسي نَنْفِسي اْذَىُبوا ِإىَل َغَْتِي اْذَىُبوا ِإىَل ِإبَنرَاِىيَم فَنَيْأُتوَن ِإبَنرَاِىيَم فَنيَنُ وُلوَن يَا ِإبَنرَاِىيُم أَْنَ  َنيبُّل اهلِل َوَخِليُلُو ِمْن أَْىِل 

َلُو ِمثَنَلُو  اأْلَْرِض اْشَفْع لََنا ِإىَل َربَِّك َأاَل تَنَرى ِإىَل َما حَنُْن ِفيِو فَنيَنُ وُل ذَلُمْ  ِإنَّم َر ِّ َقْد َغِضَب اْليَنْوَم َغَضًبا ملَْ يَنْغَضْب قَنبَنْ
َوَلْن يَنْغَضَب بَنْعَدُه ِمثَنَلُو َوِإينِّ َقْد ُكْنُ  َكَذْبُ  َثاَلَث َكِذبَاٍت نَنْفِسي نَنْفِسي نَنْفِسي اْذَىُبوا ِإىَل َغَْتِي اْذَىُبوا ِإىَل ُموَسى 
فَنَيْأُتوَن ُموَسى فَنيَنُ وُلوَن يَا ُموَسى أَْنَ  َرُسوُل اهلِل َفضَّمَلَك اهللُ ِبرَِسالَِتِو َوِبَكاَلِمِو َعَلى النَّماِس اْشَفْع لََنا ِإىَل َربَِّك َأاَل تَنَرى 

َلُو ِمثَنَلُو َوَلْن يَنْغَضَب بَنْعَدُه ِمثَنَلُو َوِإينِّ َقْد قَنتَنْلُ   ِإىَل َما حَنُْن ِفيِو فَنيَنُ وُل ِإنَّم َر ِّ َقْد َغِضَب اْليَنْوَم َغَضًبا ملَْ يَنْغَضْب قَنبَنْ
نَنْفًسا ملَْ أُوَمْر ِبَ ْتِلَها نَنْفِسي نَنْفِسي نَنْفِسي اْذَىُبوا ِإىَل َغَْتِي اْذَىُبوا ِإىَل ِعيَسى اْبِن َمْرًَنَ فَنَيْأُتوَن ِعيَسى فَنيَنُ وُلوَن يَا 

ِعيَسى أَْنَ  َرُسوُل اهلِل وََكِلَمُتُو أَْلَ اَىا ِإىَل َمْرًَنَ َوُروٌح ِمْنُو وََكلَّمْمَ  النَّماَس يف اْلَمْهِد َصِبيًّا اْشَفْع لََنا ِإىَل َربَِّك َأاَل تَنَرى ِإىَل 
َلُو ِمثَنَلُو َقطُّل َوَلْن يَنْغَضَب بَنْعَدُه ِمثَنَلُو وملَْ َيْذُكْر  َما حَنُْن ِفيِو فَنيَنُ وُل ِعيَسى ِإنَّم َر ِّ َقْد َغِضَب اْليَنْوَم َغَضًبا ملَْ يَنْغَضْب قَنبَنْ

َذنَنًبا نَنْفِسي نَنْفِسي نَنْفِسي اْذَىُبوا ِإىَل َغَْتِي اْذَىُبوا ِإىَل زُلَمَّمٍد َصلَّمى اهللُ َعَلْيِو َوَسلَّمَم فَنَيْأُتوَن زُلَمَّمًدا َصلَّمى اهللُ َعَلْيِو َوَسلَّمَم 
فَنيَنُ وُلوَن يَا زُلَمَّمُد أَْنَ  َرُسوُل اهلِل َوَخاِِتُ اأْلَْنِبَياِء َوَقْد َغَفَر اهللُ َلَك َما تَنَ دَّمَم ِمْن َذْنِبَك َوَما تََأخَّمَر اْشَفْع لََنا ِإىَل َربَِّك َأاَل 

الثَنَّمَناِء  تَنَرى ِإىَل َما حَنُْن ِفيِو َفأَْنطَِلُق َفآيت حَتَْ  اْلَعْرِش َفأََقُع َساِجًدا لَِر ِّ َعزَّم َوَجلَّم مُثَّم يَنْفَتُح اهللُ َعَليَّم ِمْن زَلَاِمِدِه َوُحْسنِ 
َعَلْيِو َشْيً ا ملَْ يَنْفَتْحُو َعَلى َأَحٍد قَنْبِلي مُثَّم يَُنَ اُل يَا زُلَمَّمُد اْرَفْع رَْأَسَك َسْل تَنْعطَْو َواْشَفْع ُتَشفَّمْع َفَأْرَفُع رَْأِسي َفأَُقوُل أُمَّميِت يَا 

َعَثكَ  َأنْ  َعَسى}: ويف رواية مث تال ()(َربِّ أُمَّميِت يَا َربِّ أُمَّميِت يَا َربّ   : قَالَ [79: اإلسراء { ]زَلُْموًدا َمَ اًما َربُّلكَ  يَنبَنْ
 .()(َصلَّمى اهللُ َعَلْيِو َوَسلَّممَ َوَىَذا اْلَمَ اُم اْلَمْحُموُد الَّمِذي ُوِعَدُه نَِبيُّلُكْم )

حَنُْن اآْلِخُروَن ): فلهذا كان  ىذه األمة السعيدة ىي أول األمم ي ضى بينها يوم ال يامة، كما قال يف احلديث
) (أَوَّمُل َمْن َيْدُخُل اجْلَنَّمةَ  َوحَنْنُ  ، اأْلَوَّمُلوَن يَنْوَم اْلِ َياَمةِ  ). 

 السَّمَماءُ  َتَش َّمقُ  َويَنْومَ }: في ع ال ضاء بُت العباد، وي ع يف ذلك اليوم أمور عظيمة مهولة،  ار الع ل يف التفكر هبا
 .[26 ،25: الفرقان{ ]َعِسَتًا اْلَكاِفرِينَ  َعَلى يَنْوًما وََكانَ  لِلرَّممْحَنِ  احلَْقُّل  يَنْوَمِ ذٍ  اْلُمْلكُ ( 25 )تَنْنزِياًل  اْلَماَلِاَكةُ  َونَُنزِّلَ  بِاْلَغَمامِ 

                                                           

 (.4712)صحيح البخاري ( )

 (.7440)البخاري ( )

 (.855)صحيح مسلم ( )
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فتنشق كل  اء كما يف بعض اآلثار، وينزل مالاكتها فيحيطون بأىل األرض إحاطة السوار بادلعصم، فتنشق 
ْنسِ  اجلِْنِّ  يَا َمْعَشرَ }.السماء اليت بعدىا فيحيطون  ن قبلهم حىت يكونون سبع ِحلق حول أىل األرض  اْسَتَطْعُتمْ  ِإنِ  َواإْلِ

ُفُذوا َأنْ  ُفُذونَ  اَل  فَانَنُفُذوا َواأْلَْرضِ  السَّمَماَواتِ  أَْقطَارِ  ِمنْ  تَننَنْ  .[33: الرمحن { ]ِبُسْلطَانٍ  ِإالَّم  تَننَنْ
ورلي و لفصل ال ضاء بُت العباد، فينزل ربنا نزواًل - سبحانو وتعاىل–يكون ذلك كاإلرىاص وادل دمة لتنزل الرب 

ال ندرك كيفية ذلك وال نتخيلو، لكن - سبحانو–ح ي ًيا، وجييء رليً ا ح ي ًيا، ويأيت إتيانًا ح ي ًيا على الوجو الالاق بو 
 .نثب  معناه حً ا وصدقًا، ونعلم ونصدق خبرب اهلل تعاىل؛ فيجيء الرب لل ضاء بُت العباد يوم ال يامة

لِيُل قَ ْولُُه تَ َعاَلى -:رحمه اهلل–قال الشيخ  َماَواِت َوَما ِفي اأَلْرِض لَِيْجِزَي الَِّذيَن : َوالدَّ ﴿ َوِللَِّه َما ِفي السَّ
والحساب قد ذكرنا إذن نتيجة احلساب اجلزاء، : [31: النجم] َأَساُؤوا ِبَما َعِمُلوا َوَيْجِزَي الَِّذيَن َأْحَسُنوا بِاْلُحْسَنى ﴾

 :حساب المؤمنين، وحساب الكافرين: لكم فيما مضى أنه على نوعين
 ألنو ال حسنات ؛ف نو ليس حسابًا  عٌت ادلوازنة بُت احلسنات والسي ات: فأما حساب الكافرين 

فليس يف الكفة األخرى شيء يوضع أصاًل؛ .[23: الفرقان{ ]َمْنثُورًا َىَباءً  َفَجَعْلَناهُ  َعَملٍ  ِمنْ  َعِمُلوا َما ِإىَل  َوَقِدْمَنا}:ذلم
–ألن الشرك ال تب ى معو حسنة، وإَّنا ي ررون بذنوهبم، فيعًتفون هبا؛ إ هارًا للحق، مث يؤمر هبم فيل ون يف جهنم 

 -.عياًذا باهلل
 عرض ومناقشة: وأما المؤمنون فإن حسابهم على ضربين: 

يكون دلن سب   لو من اهلل احلسٌت، شلن أراد اهلل تعاىل بو خَتًا، ف نو يدنيو يوم ال يامة ويضع عليو : فالعرض
: حىت يظن أنو قد ىلك، في ول الرب لو. أي رب، أي رب: كنفو، وي رره بذنوبو، أتذكر ذنب كذا يوم كذا؟ والعبد ي ول

 .(إين قد سًتهتا عليك يف الدنيا، وأنا أغفرىا لك اليوم)
إين قد سًتهتا عليك يف ): شلن ي ال لو- أسأل اهلل أن جيعلنا وإياكم منهم–حينما ي ر   عو ! ما أىنأه! ما أسعده

 .فحين ذ يسعد سعادًة ال يش ى بعدىا أبًدا. تلكم ىي السعادة احل ي ية. (الدنيا، وأنا أغفرىا لك اليوم
 ف هنا تكون يف حق من أراد اهلل تعاىل أن يعذهبم من عصاة ادلوحدين ب در ذنوهبم، ف نو يدقق وأما المناقشة

معهم يف احلساب؛ ألنو يراد هبم أن يعذبوا، فحين ذ يعذبون ب در ذنوهبم، مث يكون مآذلم إىل اجلنة، على تفاوت فيما 
 .بينهم

خُيرجون من النار . اجلهنميون: عن قوم خيرجون من النار، ي ال ذلم- صلى اهلل عليو وسلم–وذلذا أخرب النيب 
هنر احلياة؛ فينبتون كما تنب  احلبة يف محيل : ضباار ضباار قد امتحشوا، احًتقوا وتفحموا، فيل ون يف هنر يف اجلنة ي ال لو

 .السيل، ي لب اهلل جلودىم بعد أن كان  جلوًدا زلًتقًة مشويًة بالنار، وإذا هبا تعود خلً ا جديًدا، فيدخلون اجلنة
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 [7[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ
 

لتتم . [7: الشورى{ ]السَّمِعَتِ  يف  َوَفرِيقٌ  اجْلَنَّمةِ  يف  َفرِيقٌ }: إذن بعد احملاسبة اجملازاة، واجملازاة إما يف اجلنة وإما يف النار
احلكمة البالغة من ىذه اخللي ة، فاهلل تعاىل ما خلق الدنيا عبثًا، وإَّنا خل ها حلكمة بالغة؛ ليعلم من يعبده ومن يعصيو، 

 .من يكون أىاًل لدار كرامتو، ومن يكون أىاًل لدار عذابو ون متو
 


