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

 .الحمد هلل رب العالمين وصلى اهلل وسلم وبارك على عبده محمد وعلى آلو وصحبو أجمعين
لِيُل قَ ْولُُو تَ َعاَلى :معقًبا على ىذه القضية العظيمة- رحمو اهلل–قال  َب بِاْلبَ ْعِث َكَفَر، َوالدَّ ﴿ َزَعَم : َوَمْن َكذَّ

ُؤنَّ ِبَما َعِمْلُتْم َوَذِلَك َعَلى اللَِّو َيِسيٌر ﴾  َعُثنَّ ثُمَّ لَتُ َنب َّ َعُثوا ُقْل بَ َلى َورَبِّي لَُتب ْ إذن : [7: التغابن]الَِّذيَن َكَفُروا َأن لَّن يُ ب ْ
﴿ ُقْل بَ َلى - سبحانو–اهلل تعاذل أثبت البعث يف ىذه اآلية إثباتًا ال مزيد عليو، حيث أمر نبيو أن يقسم بذات الرب 

َعُثنَّ ﴾  إذن البعث حق، ومن كفر بالبعث؛ فقد .  والالم الم القسم، والنون نون التوكيد الثقيلة[.7: التغابن]َورَبِّي لَُتب ْ
 .كفر باهلل العظيم، فمن أنكر البعث؛ فهو كافر

 :ومنكروا البعث أصناف وطوائف
 ،نْ َيا َحَياتُ َنا ِإالاَّل  ِى َ  َما َوقَاُلوا}:  والدىرية مالحدة يقولونالدىرية  َوَما الداَّلْىرُ  ِإالاَّل  يُ ْهِلُكَنا َوَما َوََنَْيا َ ُوتُ  الدُّ

أرحام تدفع، وأرض تبلع، وما يهلكنا إال الدىر، ىذه مقالة : قال قائلهم. [24: اجلاثية{ ]ِعْلمٍ  ِمنْ  ِبَذِل َ  ذَلُمْ 
 .الدىرية

 وىم أمم دمن يسكن شرق الكرة األرضية من وقريب من ىذه المقالة مقالة القائلين بتناسخ األرواح ،
اذلندوس والبوذيُت ومن على شاكلتهم، يعتقدون عقيدًة باطلًة يقال ذلا تناسخ األرواح، يزعمون أن اإلنسان إذا مات 
ارتفعت روحو مث انتسخت يف جسد آخر، فإن كان يف الدورة األوذل قد سل  سلوًكا حسًنا وعمل عماًل حسًنا؛ فإن 
روحو تنتسخ يف بدن أرقى من البدن الذي كان فيو، وإن كان عملو يف الدورة األوذل سيًئا ومشيًنا؛ فإنو يعاقب بأن 
تنتسخ روحو يف بدن  حق؛ فتنتسخ يف جسد صرصار أو حشرة أو غَت ذل ، ىكذا يعتقدون، وتظل الدنيا تدور 

 .على ىذا، ال هناية ذلا
 ،فإن الفالسفة ينكرون البعث اجلسماين، وال يعتقدون بوجود البعثالفالسفة . 
 الذين يزعمون ليس مَثاَّل بعث وال نشور، وأن األنبياء دل يُرسلوا من عند اهلل، وإ ا ىم قوم أذكياء، : الباطنية

إخل، وأنو قد ...إن لكم ربًا جبارًا قاىرًا فعااًل : خاطبوا الناس لك  حيملوىم على االستقامة والسلوك احلسن، فقالوا
جعل يوًما آخر جيازى فيو احملسن على إحسانو، وادلس ء على إساءتو، وليس ىناك ش ء من ذل  البتة، إ ا ى  

 .ىؤالء مالحدة- قاتلهم اهلل- دعوى 
 ،فإهنم يعتقدون ىذه العقيدة الكفرية، فهؤالء أيًضا من منكري البعثالقرامطة الرافضة . 

وألجل ذا كان اإلديان بالبعث من أصول اإلديان، يف مجيع الشرائع ال ديكن أن توجد شريعة من عند اهلل إال 
 َوالصاَّلابِِئُتَ  َوالناَّلَصاَرى َىاُدوا َوالاَّلِذينَ  آَمُنوا الاَّلِذينَ  ِإناَّل }: قال اهلل تعاذل: واإلديان بالبعث، واإلديان باليوم اآلخر من آصل أركاهنا

أرأيتم ىذه الثالث، ىذه الثالث ى  أصول الدين يف مجيع . [62: البقرة{ ]َصاحِلًا َوَعِملَ  اآْلِخرِ  َواْليَ ْومِ  بِاللاَّلوِ  آَمنَ  َمنْ 
 .اإلديان باهلل، واليوم اآلخر، والعمل الصاحل: الشرائع

 :من شواىد ذلك قول اهلل تعالى. وكثَتًا ما يقرن اهلل تعاذل بُت اإلديان بو واإلديان باليوم اآلخر
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 [2[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ
 

 { َاآْلِخرِ  َواْليَ ْومِ  بِاللاَّلوِ  آَمنَ  َمنْ  اْلِ اَّل  َوَلِكناَّل  َواْلَمْ ِربِ  اْلَمْشرِقِ  ِقَبلَ  ُوُجوَىُكمْ  تُ َولُّوا َأنْ  اْلِ اَّل  لَْيس[ }البقرة :
177]. 

 { َْكِثَتًا اللاَّلوَ  َوذََكرَ  اآْلِخرَ  َواْليَ ْومَ  اللاَّلوَ  يَ ْرُجو َكانَ  ِلَمنْ  َحَسَنةٌ  ُأْسَوةٌ  اللاَّلوِ  َرُسولِ  يف  َلُكمْ  َكانَ  َلَقد }
 .[21: األحزاب]

فاإلديان باليوم اآلخر من أصول اإلديان العظيمة اليت تنضبط هبا األحوال واألعمال والسلوك واألخالق وسائر 
 .األمور، وال ديكن أن يتصور إديان بدون اإلديان باليوم اآلخر؛ وألجل ذاك كان من كذب بالبعث كافرًا

 وقد تنوعت ِداللة الكتاب والسنة على إثبات البعث بأنواع األدلة، منها : 
 يعٍت األدلة من نصوص الكتاب والسنة اليت تبلغ مبلغ التواتر، فكتاب اهلل ىذا الدليل النقلي وما شابهو ،

؛ لًتوا كيف أعاد اهلل (عم )ال سيما القرآن ادلك  مل ء باآليات الدالة على إثبات البعث؛ ويكف  أن تقرؤوا جزء 
َرى اللاَّلاماَّلةُ  َجاَءتِ  فَِإَذا}: تعاذل وأبدى يف إثبات اليوم اآلخر { الصاَّلاخاَّلةُ  َجاَءتِ  فَِإَذا}، [34: النازعات{ ]اْلُكب ْ

 الساَّلَماءُ  ِإَذا}، [1: االنفلار{ ]انْ َفَلَرتْ  الساَّلَماءُ  ِإَذا}، [1: التكوير { ]ُكوِّوَرتْ  الشاَّلْمسُ  ِإَذا}، [33: عبس]
 .، القرآن ادلك  مل ء باألدلة الدالة على إثبات البعث، وكذا السنة النبوية[1: االنشقاق{ ]اْنَشقاَّلتْ 

 ،َخْلقٍ  أَواَّللَ  َبَدأْنَا َكَما}-: عز وجل– فإن العقل أيًضا يدل على إثبات وإمكانية البعث؛ كما قال العقل 
َنا َوْعًدا نُِعيُدهُ   َوُىوَ  يُِعيُدهُ  مُثاَّل  اخْلَْلقَ  يَ ْبَدأُ  الاَّلِذي َوُىوَ }: ، وقال يف اآلية األخرى[104: األنبياء{ ]فَاِعِلُتَ  ُكناَّلا إِناَّلا َعَلي ْ
! ، يا سبحان اهلل!فالذي ابتدأ اخللق قادر على أعادتو، فمما تعجبون أيها ادلنكرون؟. [27: الروم{ ]َعَلْيوِ  أَْىَونُ 

 !كيف تعجبون من ىذا؟
يا : بعظم رميم وفتاَّلو أمامو وقال- صلى اهلل عليو وسلم–ودلا جاء أيب بن خلف وىو من زعماء ادلشركُت إذل نبينا 

 َمَثاًل  لََنا َوَضَربَ }: نعم، ويبعث  ويدخل  النار، قال اهلل تعاذل: حممد، أتزعم أن رب  حيي  ىذا بعد أن كان رميًما؟ قال
 ،78: يس { ]َعِليمٌ  َخْلقٍ  ِبُكلِّو  َوُىوَ  َمراَّلةٍ  أَواَّللَ  أَْنَشَأَىا الاَّلِذي حُيِْييَها ُقلْ ( 78 )َرِميمٌ  َوِى َ  اْلِعظَامَ  حُيْ ِ  َمنْ  قَالَ  َخْلَقوُ  َوَنِس َ 
79]( ). 

إذن ىذا دليل عقل  واضح وصريح على إمكان البعث، فالذي بدأ أول خلق قادر على إعادتو بل ىو أىون 
 .عليو

 بالسمع بالبصر بالشم بالذوق باللمس، : األدلة ادلشاىدة ادلدركة باحلواس :وادلقصود بو: الدليل الحسي
يكفي أن اهلل تعالى ذكر في سورة البقرة نحو خمس أدلة حسية على فقد قامت أدلة حسية على إثبات البعث، 

  :إثبات البعث

                                                           

 .ط الرسالة (20/554)تفسَت الل ي : انظر( )
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 [3[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ
 

 ُعُروِشَها َعَلى َخاِويَةٌ  َوِى َ  قَ ْريَةٍ  َعَلى َمراَّل  َكالاَّلِذي أَوْ }: حكى عن رجل- سبحانو وتعاذل– أن اهلل :المثال األول
 لَِبْثتَ  َبلْ  قَالَ  يَ ْومٍ  بَ ْع َ  أَوْ  يَ ْوًما لَِبْثتُ  قَالَ  لَِبْثتَ  َكمْ  قَالَ  بَ َعثَوُ  مُثاَّل  َعامٍ  ِماَئةَ  اللاَّلوُ  فََأَماتَوُ  َمْوِِتَا بَ ْعدَ  اللاَّلوُ  َىِذهِ  حُيِْي  َأ اَّل  قَالَ 
، اللعام والشراب الذي ىو عرضة للخراب والفساد [259: البقرة { ]يَ َتَسناَّلوْ  دلَْ  َوَشرَاِب َ  َطَعاِم َ  ِإذَل  فَاْنظُرْ  َعامٍ  ِماَئةَ 

احلمار الذي ىو أقوى بنية، جعلو اهلل . [259: البقرة{ ]ِ َارِكَ  ِإذَل  َواْنظُرْ }والتعفن بسرعة، أبقاه اهلل تعاذل على حالو، 
{ حلًَْما َنْكُسوَىا مُثاَّل  نُ ْنِشزَُىا َكْيفَ  اْلِعظَامِ  ِإذَل  َواْنظُرْ  لِلناَّلاسِ  آيَةً  َولَِنْجَعَل َ  ِ َارِكَ  ِإذَل  َواْنظُرْ }: تعاذل عظاًما بيضاء تلوح، قال

فإذا بالرجل يبصر ىذا احلمار الذي كان رضام من عظام، إذا هبذه العظام يًتاكب بعضها على بع ، : [259: البقرة]
: البقرة{ ]َقِديرٌ  َشْ ءٍ  ُكلِّو  َعَلى اللاَّلوَ  َأناَّل  أَْعَلمُ  قَالَ } : قال. وإذا باللحم يكسوىا، وإذا هبا تنته  إذل  ار ينهق، عجًبا

259]. 
 تُ ْؤِمنْ  أَودلَْ  قَالَ  اْلَمْوَتى ُ ْ ِ  َكْيفَ  أَِرين  َربِّو  إِبْ رَاِىيمُ  قَالَ  ِإذْ }:  ما ذكره اهلل تعاذل يف قصة إبراىيم:المثال الثاني

، ويف ىذا دليل على أن اإلديان يزيد وينقص، وأن منو ما ىو أزيد من بع  [260: البقرة{ ]قَ ْلِ   لَِيْلَمِئناَّل  َوَلِكنْ  بَ َلى قَالَ 
 َجَبلٍ  ُكلِّو  َعَلى اْجَعلْ  إِلَْيَ  مُثاَّل  َفُصْرُىناَّل  اللاَّلَْتِ  ِمنَ  أَْربَ َعةً  َفُخذْ  قَالَ  قَ ْلِ   لَِيْلَمِئناَّل  َوَلِكنْ  بَ َلى قَالَ } : حىت يف التصديق، قال

ُهناَّل  يعٍت قلع ىذا اللَت، واجعل على ىذا اجلبل جزًءا، وعلى ىذا اجلبل جزًءا، وذاك جزء، . [260: البقرة { ]ُجْزًءا ِمن ْ
فدعاىن، فالتأمت أجزاؤىن، وأتُت . [260: البقرة{ ]اْدُعُهناَّل  مُثاَّل }: وذاك جزء، وىكذا يف كل واحد من ىذه الليور، قال

 .[260: البقرة{ ]َحِكيمٌ  َعزِيزٌ  اللاَّلوَ  َأناَّل  َواْعَلمْ }خيفقن يلرن َنو إبراىيم، 
 قصة البقرة، وىو أن رجاًل من بٍت إسرائيل قُتل، واختلف يف قاتلو، فاحتكم بنو إسرائيل إذل :المثال الثالث

موسى بن عمران، فأمرىم أن يذحبوا بقرًة مث اختلفوا يف شأن البقرة إذل أن وقعوا على البقرة بادلواصفات اليت ذكرىا ذلم 
فضربوه جبزء من ىذه البقرة فقام ذل  ادليت من موتتو، . [73: البقرة{ ]بِبَ ْعِضَها اْضرِبُوهُ  فَ ُقْلَنا}-: عليو السالم-موسى 

 . وكان ابن أخيو قد قتلو ليأخذ مَتاثو. ابن أخ : من قتل ؟ قال: وقال لو موسى
 َوُىمْ  ِديَارِِىمْ  ِمنْ  َخَرُجوا الاَّلِذينَ  ِإذَل  تَ رَ  َأدلَْ } القوم الذين خرجوا من ديارىم وىم ألوف حذر ادلوت، :المثال الرابع

، فروا من بلدِتم خوفًا من ش ء معُت، خيشون [243: البقرة{ ]َأْحَياُىمْ  مُثاَّل  ُموتُوا اللاَّلوُ  ذَلُمُ  فَ َقالَ  اْلَمْوتِ  َحَذرَ  أُُلوفٌ 
 .قد أماِتم مث أحياىم مرًة أخرى- سبحانو وتعاذل–ادلوت، فاهلل 

 ِمنْ  بَ َعثْ َناُكمْ  مُثاَّل }: فأخذِتم الصاعقة وماتوا، قال اهلل. أرنا اهلل جهرًا:  بنو إسرائيل حينما قالوا:المثال الخامس
 .[56: البقرة{ ]َتْشُكُرونَ  َلَعلاَّلُكمْ  َمْوِتُكمْ  بَ ْعدِ 

 :، وباإلضافة إلى ىذه األدلةإذن ىذه أدلة حسية كثَتة
، وما -عز وجل–ما جرى ألصحاب الكهف الذين ناموا ثالمثائة وتسع سنُت، ثالمثائة وبضع سنُت مث بعثهم اهلل 

 .إذ كان حيي  ادلوتى بإذن اهلل- عليو السالم–أجراه اهلل تعاذل على يدي عيسى 
 .إذن ىذه كلها أدلة حسية تدل على إمكان البعث
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 [4[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ
 

 إذ أن كل عاقل يأىب أن يقبل أن يُنشئ اهلل اخلليقة، ويرزق اهلل الناس ويلعمهم : النظر الصحيح
 .ويسقيهم ويأمرىم وينهاىم مث ينته  األمر بال بعث

ا؟ وادلظلوم - عز وجل–أدل يكن اهلل 
ً
قد أخ نا بأنو خلق السماوات واألرض باحلق؟ ألسنا نرى الظادل ديوت ظادل

ديوت مظلوًما؟ ألسنا نرى احملسن ديوت حمسًنا؟ وادلس ء ديوت مسيًئا؟ إذن أين احلق؟ ،مث فصل آخر، مث تتمة؛ حىت يرد 
احلق إذل نصابو، وجيازى الظادل بظلمو، وادلظلوم عن مظلمتو، واحملسن على إحسانو، وادلس ء بإساءتو، النظر يقتض  بأنو 

بد من   أيقن يقيًنا ال ش  فيو أنو ال؛وباجلملة فإن من تأمل يف األدلةال بد من يوم آخر تعاد األمور فيها إذل نصاهبا، 
أن نعتٍت  ، إذن جيب علينا وإمكانوالنقل والعقل واحلس والنظر الصحيح على إثبات البعث  فقد تواترت ىذه األدلة،البعث

  :لكن إيمان المؤمنين بالبعث يتفاوت ،-وال ريب- وإن كنا نقرر اآلن بأن من أنكر البعث فقد كفر ،هبذا اجلانب
حذر ا:  فقال؛ كلما َىماَّل أن يُقدم على عمل قام وازع اهلل يف قلبو،بع  الناس إديانو بالبعث إديان يقظ إديان ح 

 . فأحجم وأمس  عن معصية اهلل؛ أمام  بعث ونشور،أمام  يوم آخر
  وكأنو ليس معنًيا هبا فإذا أردت يا، وكأهنا قصص ومرويات وآثار يسمع هبا،وبع  الناس يتبلد ىذا ادلعٌت يف قلبو

 ال باحلد الذي ، فاهلل اهلل أكثر من ذكر اليوم اآلخر وادلوت، وأن تعظ نفس  موعظة حسنة،اهلل أن تريب نفس  عبد
 فأقم يف قلب  من خمافة ؛ أنت ال  تاج من خمافة اهلل إال القدر الذي حيجزك عن معصية اهلل، ال،يُفسد علي  عيش 

  . ىذا ىو القدر الذي  تاج إليو،زك على طاعة اهللف ما حيجزك عن معصية اهلل ويح، ومن االستعداد لليوم اآلخر،اهلل
 


