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

 

82 
 فتنة القبر

َنِة إمَّا نَِعيٌم َوِإمَّا: اهللرحمه - ؤلفقال الم َعَذاٌب، ِإَلى َأْن تَ ُقوَم اْلِقَياَمُة اْلُكْبرى، فَ تُ َعاُد  ثُمَّ بَ ْعَد ّهِذِه اْلِفت ْ
َها اْلُمْسِلُمونَ  َوتَ ُقوُم اْلِقَياَمُة الَِّتي َأْخبَ َر اهللُ ِبَها ِفي، األْجَسادِ  اأَلْرَواُح ِإَلى  .ِكَتاِبِه، َوَعَلى ِلَساِن َرُسوِلُه، َوَأْجَمَع َعَلي ْ

َنِة إمَّا نَِعيٌم َوِإمَّا "–رمحه اهلل  –الشيخ  اءلة بأنه يعقب هذه املس –رمحه اهلل  –أفادنا "  َعَذابٌ  ثُمَّ بَ ْعَد ّهِذِه اْلِفت ْ
 :آثار وهو إما نعيم وإما عذاب

فال يزالون يف نعيم متصل كما مسعتم يف  ،فأما النعيم فيكون خالًصا للموحدين الذين سلموا من الكبائر -
 . حديث الرباء بن عازب إىل أن تقوم الساعة

 .ةن فيكونون يف عذاٍب متصل كما مسعتم يف حديث الرباء بن عازب إىل أن تقوم الساعيوأما الكافر  -
بقي قسم ثالث وهو من استحق عقوبًة برزخية من عصاة املوحدين فهذا يتعرض لعذاٍب مؤقت، غري  -

عذاٍب منقطع، يُعذب ما شاء اهلل بسبب جريرته تلك بعذاب الربزخ، ويكون ذلك مكفرًا له عن عذاب النار،  دائم،
ودليل ذلك ما رواه اإلمام مسلم من حديث عبد  فقد عد العلماء من املكفرات ما يقع لعصاة املوحدين يف القبور،

بَانِ  :)عباساهلل بن  بَاِن، َوَما يُ َعذَّ بَ َلى، َكاَن َأَحُدُُهَا اَل َيْسَتِتُ ِمْن بَ ْولِِه، وََكاَن اآلَخُر ): ُُثَّ قَالَ  (يف َكِبري يُ َعذَّ
ما يعذبان يف كبري أي يف أمر  ؟وله بلى إنه لكبريكيف جنمع بني قوله وما يعذبان يف كبري، ُث ق  ، (ي بِالنَِّميَمةِ ََيْشِ 

أما أحدُها فكان ال يستربئ من ]يشق عليهما تركه، ليس أمرًا شديًدا فيه عنت، لكنه يف حقيقته كبرٌي عند اهلل، 
 لوث –أكرمكم اهلل  –، كان أحدُها ال يستربئ من البول كالبهيمة إذا بال [البول، وأما اآلخر فكان َيشي بالنميمة

أما اآلخر فكان َيشي بالنميمة و فخذيه وثيابه وبقعته فهو ال يستربئ من البول فاستحق هذه العقوبة يف القرب، 
ا وكذا، ُث قال فيك فالن كذ: يأيت إىل فالن ويقول ،وبئست الصنعة، كان حيب نشر القال بني الناس وإثارة الضغينة

وهذه دناءة واحنطاط أن تكون هواية اإلنسان إثارة الشغب  قال فيك فالن كذا وكذا، :يذهب إىل اآلخر فيقول
فاستحق  "بني الناس ةالقال"اليت ذكرها النيب صلى اهلل عليه وسلم ة العضوهي والشجار بني الناس، هذه هي النميمة 

ما هذه العقوبة، ُث إن نبينا صلى اهلل عليه وسلم أخذ جريدة رطبة خضراء فشقها نصفني وغرز على كل قرب منه
وال شك أن هذا من خصائصه صلى اهلل عليه وسلم؛ مبعىن أنه ال  ،[أرجو أن ُُيفف عنهما ما مل تيبسا]: وقال

ليس لنا سبيل أن نعلم  هُيشرع لنا أن نغرز على قبور الناس مثل ذلك، وال يُقال أن هذا من السنن اليت تُتبع، مل؟ ألن
علم وبناًء على علمه فعل ما فعل، وأيًضا شفاعته صلى اهلل عليه  حبال أهل القبور، رسولنا صلى اهلل عليه وسلم قد

وسلم مقبولة عند اهلل، وليس من شأن أمته أن يصنعوا هذا الصنيع؛ وهلذا مل يفعل هذا الفعل أحٌد من الصحابة، 

                                                           
 (.696)صحيح مسلم ، (2 6)صحيح البخاري   
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 [2[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ

 

ؤالء ليسوا على من يفعلون هذا من اجلهلة فيأتون إىل املقابر ويضعون عليها األوراق اخلضراء والزهور وغري ذلك، فهو 
السنة والغالب أهنم يتشبهون بالنصارى أو غريهم من أمم الكفر، فهذا ليس من سنن أهل اإلسالم، والشاهد أن 
النيب صلى اهلل عليه وسلم أثبت يف حديث عبد اهلل بن عمر عذابًا لبعض عصاة املوحدين، فهذان ليسا كافرين بل 

 .ُها من مجلة املسلمني
 :املشركني فقد دل عليه الكتاب والسنة فمن ذلكأما عذاب غريهم من 

َها ُغُدوًّا َوَعِشيًّا َويَ ْوَم تَ ُقوُم السَّاَعُة أَْدِخُلوا آَل }: قول اهلل عز وجل عن آل فرعون  - النَّاُر يُ ْعَرُضوَن َعَلي ْ
َها ُغُدوًّا } تبني من هذه اآلية أن َُث عذاب قبل دخول النار، [62: غافر]{ ِفْرَعْوَن َأَشدَّ اْلَعَذابِ  النَّاُر يُ ْعَرُضوَن َعَلي ْ

َويَ ْوَم تَ ُقوُم السَّاَعُة أَْدِخُلوا آَل ِفْرَعْوَن َأَشدَّ }، ُث بعد ذلك آخره: أول النهار، والعشي: الغدو ،[62: غافر]{ َوَعِشيًّا
 .القربثبات عذاب إفهذا من أجلى وأقوى أدلة أهل السنة واجلماعة على [62: غافر]{ اْلَعَذابِ 

: األنفال]{ َوَلْو تَ َرى ِإْذ يَ تَ َوَّفَّ الَِّذيَن َكَفُروا اْلَماَلِئَكُة َيْضرِبُوَن ُوُجوَهُهْم َوأَْدبَاَرُهمْ }: عز وجل قول اهلل -
فدل ذلك على أن هؤالء الكافرين عند قبض أرواحهم يتعرضون لضرٍب مربح من املالئكة وهذا بداية العذاب، [05

 .العذاب يف حياة الربزخفهي دليل على وقوع 
َوَمْن أَْعَرَض }: لمما يدل على ذلك أيًضا وهو استنباط دقيق استنبطه بعض أهل العلم قول اهلل عز وج -

هذه املعيشة الضنك هي عذاب : قالوا، [66 : طه]{ َعْن ِذْكرِي فَِإنَّ َلُه َمِعيَشًة َضْنًكا َوحَنُْشرُُه يَ ْوَم اْلِقَياَمِة أَْعَمى
ما يكون يف : املعيشة الضنكاملقصود ب يتلوها بعد ذلك أن حُيشر يوم القيامة أعمى، وذهب غريهم إىل أن، الربزخ

هذه الدنيا مما يلحقهم من املصائب أو القلق أو اهلم أو غري ذلك، لكن من استدل هبذه اآلية على إثبات عذاب 
ات فأين املعيشة الضنك؟ فال َيكن محلها إال على إنا جند من الكفار من يتنعم يف هذه الدنيا بالطيب: القرب قالوا

 .حال أن يكون ذلك دااًل على الضنك الذي حيصل له يف قربه كلعذاب الربزخ، وله وجه على  
َولَُنِذيَقن َُّهْم ِمَن } :من األدلة اليت ستدل هبا حرب هذه األمة وترمجان القرآن ابن عباس قول اهلل تعاىل -

عذاب : عذاب القرب، والعذاب األكرب: العذاب األدَن: قال، [ 6: السجدة]{ َن اْلَعَذاِب اأْلَْكرَبِ اْلَعَذاِب اأْلَْدََن ُدو 
ما يقع عليهم يف هذه الدنيا من اهلزائم كما وقع عليهم يوم بدر  :النار، وقال غريه من املفسرين بل العذاب األدَن

َلَعلَُّهْم }: ألنه قال يف آخر اآلية: هبذا القول قال هو عذاب النار، ومن قال :واألحزاب وغريها، والعذاب األكرب
، وهل هناك فائدة أن يُعذبوا يف القرب لريجعوا، ال َيكن أن يرجعوا، لكن ما كان هذا [ 6: السجدة]{ يَ ْرِجُعونَ 

َعَذاِب اأْلَْدََن َولَُنِذيَقن َُّهْم ِمَن الْ }: ال َيكن البن عباس أن يفسر قول -رضي اهلل عنهما -ليغيب عن بال ابن عباس 
يعلم ابن عباس أنه ال رجوع هلم، لكن حُيمل ذلك عالم؟ ، [ 6: السجدة]{ ُدوَن اْلَعَذاِب اأْلَْكرَبِ َلَعلَُّهْم يَ ْرِجُعونَ 

على أن ختويفهم هبذا العذاب قد يكون رادًعا هلم كتخويفهم بعذاب النار، العذاب األكرب هو عذاب النار، وال 
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 [3[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ

 

إن من ورائكم عذابًا يف القرب وعذابًا يف النار فقد يكون هذا : لكن حينما يُقال هلؤالء الكفارَيكن أن يرجعوا، 
 .موقظًا وواعظًا هلم فريجعون إىل احلق

 . هذه بضعة أدلة من كتاب اهلل تدل على إثبات عذاب القرب
  :وأما من السنة فقد تضافرت أيًضا أدلة كثر على ذلك

اللَُّهمَّ ِإِّني أَُعوُذ ِبَك ِمْن ): كتعليم النيب صلى اهلل عليه وسلم لنا يف الصالة أن نستعيذ باهلل من أربع -
َِسيِح الدَّجَّالِ 

َنِة امل ََماِت، َوِمْن ِفت ْ
ْحَيا َوامل

َ
َنِة امل  . (َعَذاِب الَقرْبِ، َوِمْن َعَذاِب النَّاِر، َوِمْن ِفت ْ

، وكان النيب  (أََمَرُهْم َأْن يَ تَ َعوَُّذوا ِمْن َعَذاِب الَقرْبِ ): وسلم ألصحابه مرة وقال النيب صلى اهلل عليه  -
دخل علي : عروة بن الزبري، أن عائشة قالتفعن صلى اهلل عليه وسلم يف مبدأ األمر ال يعلم بعذاٍب يف القرب 

هل شعرت أنكم تفتنون يف القبور؟  :رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وعندي امرأة من اليهود، وهي تقول
َا تُ ْفََتُ يَ ُهودُ ) :فارتاع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وقال: قالت فلبثنا ليايل، ُث قال رسول : قالت عائشة (ِإَّنَّ

َفَسِمْعُت »: َعاِئَشةُ  قَاَلتْ  (َهْل َشَعْرِت أَنَُّه أُوِحَي ِإيَلَّ أَنَُّكْم تُ ْفتَ ُنوَن يف اْلُقُبوِر؟ ):اهلل صلى اهلل عليه وسلم
  (َرُسوَل اهلِل َصلَّى اهللُ َعَلْيِه َوَسلََّم، بَ ْعُد َيْسَتِعيُذ ِمْن َعَذاِب اْلَقرْبِ 

ومن شواهد ذلك أنه صلى اهلل عليه وسلم كان راكًبا بغلة له ومعه بعض أصحابه فمر بستة أو سبعة أقرب  -
قبور من هذه؟ فذكروا أناًسا : ذه األقرب الستة أو السبعة فقالفالتفت فإذا هب ،فحادت به بغلته حىت كادت أن تطرحه

َلَدَعْوُت اللََّه َأْن ُيْسِمَعُكْم ِمْن  ،ِإنَّ َهِذِه األُمََّة تُ ْبتَ َلى يف قُ ُبورَِها، فَ َلْواَل َأْن اَل َتَدافَ ُنوا): ماتوا يف اجلاهلية فقال
لو مسعنا أصوات املعذبني يف قبورهم ملا دفن أحٌد أحًدا  -أجارنا اهلل وإياكم –أي  ،  (َعَذاِب اْلَقرْبِ الَِّذي َأمْسَُع ِمْنهُ 

من شدة الفزع، فإهنا أصوات منكرة بشعة، لكن اهلل تعاىل أمسعها نبيه صلى اهلل عليه وسلم، ومسعتها الدابة حىت أن 
 .الدابة حادت به

القيم وغريُها أن املسلمني يف بالد الشام إذا أصاب  وتلميذه ابن –رمحه اهلل -وقد ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية 
أي يكون يف احنباس يف جوف الدابة ويف بطنها فال خُتَريج وهو معروف عند " املغل"دواهبم وخيوهلم مرض يقال له 

 أصحاب الدواب، ماذا يصنعون؟ يستاقون دواهبم وخيوهلم إىل قبور النصريية، فما هي إال أن تسمع أصوات املعذبني
 -من شدة الفزع، وهذا أمر متواتر عند املسلمني يف بالد الشام يذهبون بدواهبم إىل قبور النصريية  حىت هتر ما يف بطوهنا

                                                           
 (.055)صحيح مسلم ، (711 )صحيح البخاري   
 (.505 )صحيح البخاري  6
 (.056)صحيح مسلم  7
 (.6521)صحيح مسلم  6
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 [4[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ

 

؛ ألهنم كانوا أكفر من اليهود والنصارى وعقائدهم -والنصريية الذين حيكمون سوريا ويذيقون أهلها سوء العذاب اآلن 
 .عذاب الربزخ قبل عذاب النارغاية يف الكفر؛ ولذلك كانوا حقيقني ب

فهذه أدلة من الكتاب والسنة على إثبات عذاب القرب ونعيمه، فيجب اعتقادها وأن القرب هو أول مراحل 
مقام له ما موقف أو  هذا : إذا قام على قرب علته صفرة ووجل وخشية وقال –رضي اهلل عنه  –اآلخرة، وكان عثمان 

بعده فإذا كان قرب اإلنسان روضة من رياض اجلنة فهو مقبل على ما هو خري منه، له ما  –رضي اهلل عنه –بعده وصدق 
هلذا كان من أصول اليوم اآلخر اإلَيان بفتنة القرب ؛ حفرة من حفر النار فما بعده أشد منه –والعياذ باهلل  -وإن كان 

 .وبعذاب القرب ونعيمه
 القرب الذي يكون لبعض عصاة املوحدين قد يذهبه اهلل والعذاب املؤقت قد يذهبه اهلل تعاىل، العذاب املؤقت يف

بدعوة صاحلة أو بنفقة أجراها اإلنسان قبل مماته فما زالت تدر عليه حىت أذهب اهلل عنه ذلك، أو يكون برمحة أرحم 
تعاهدوا يني أن الرامحني؛ وهلذا كان نبينا صلى اهلل عليه وسلم يدعو ألهل القبور ورمبا خرج لياًل فدعا هلم، وينبغي مؤمن

إخواهنم الذين سبقوهم فيزورون املقابر ويدعون هلم، وكثرٌي من الناس قد يتبع اجلنائز ويدخل املقربة ويذهل عن أن يدعو 
السالم عليكم دار قوٍم مؤمنني وإنا إن شاء اهلل بكم : ألهل القبور، فإذا دخلت املقربة فابدأ بالدعاء إلخوانك وقل

تقدمني منكم واملستأخرين اللهم ال حترمنا أجرهم وال تفتنا بعدهم، وله أن يتجه إىل قرٍب معني ممن الحقون يرحم اهلل املس
 .له خصوصية فيقف عليه ويسلم عليه ويدعو له، فاملسلمون ينتفعون بزيارة إخواهنم هلم وبدعائهم هلم

ما القيامة؟ مل مسيت هبذا االسم؟ مسيت هبذا : "تَ ُقوَم اْلِقَياَمُة اْلُكْبرى "أن بعد ذلك  –رمحه اهلل  –ُث بني الشيخ 
 :االسم ألسباب

فسميت [ 2: املطففني]{ يَ ْوَم يَ ُقوُم النَّاُس ِلَربي اْلَعاَلِمنيَ }: قال اهلل تعاىل ،لقيام الناس يوم القيامة: قيل -
 .قيامة أي يقومون من قبورهم

فهي إقامة ؛ [61: األنبياء]{ َوَنَضُع اْلَمَوازِيَن اْلِقْسَط لِيَ ْوِم اْلِقَياَمةِ }مسيت بذلك لقيام العدل  :وقيل -
 .للعدل

نْ َيا َويَ ْوَم يَ ُقوُم اأْلَْشَهادُ }لقيام األشهاد : وقيل -  .[ 0: غافر]{ إِنَّا لَنَ ْنُصُر ُرُسَلَنا َوالَِّذيَن آَمُنوا يف احْلََياِة الدُّ
 . ثالثة أسباب لتسمية القيامة هبذا االسم، وال مانع من اجتماعهافهذه 

ي واهلل إهنا لكربى، أمٌر مهول، أمٌر عظيم، حدٌث جملل، سبحان اهلل إ :" ِإَلى َأْن تَ ُقوَم اْلِقَياَمُة اْلُكْبرى " :قال
من عليها كما قال ربنا عز تعقبها حالة أخرى، ما الذي جيري؟ يفىن كل سهذه الدنيا اليت انقضت وطويت صفحاهتا 

َها فَانٍ }: وجل يأيت  على هذه األرض زمٌن ال يوجد أحد وال يتنفس أحد، أخرب النيب صلى [ 62: الرمحن]{ ُكلُّ َمْن َعَلي ْ
اهلل عليه وسلم بأن آخر من حُيشر وآخر من َيوت رجٌل من مزينة حىت إذا صعد على الثنية خر على وجهه، يفىن كل من 

 !، أين املتجربون؟!أنا امللك، أنا اجلبار، أين املتكربون؟: وات بيمينه ويقبض األرضني وينادياطوي اهلل السمعليها، ُث ي
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 [5[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ

 

أيها  –جيري . هلل الواحد القهار: ملن امللك اليوم فال جييبه أحد، ال أحد، فيجيب اجلبار نفسه: فال جييبه أحد، يقول
يَ ْوَم تُ َبدَُّل اأْلَْرُض }: وات كما قال ربنا عز وجلااألرض غري األرض والسم تغيريات كونية وفلكية وأرضية فتُبدل –الكرام 

َر اأْلَْرِض َوالسََّماَواتُ  ، فيقع يف هذه األرض اليت حنيا عليها تغيريات جغرافية هائلة فتتحول من هذه [65: إبراهيم]{ َغي ْ
األدمي هو البساط الذي َُيد فينطلق، أرض مبسوطة ممهدة مستوية ليس فيها معلم  إىل أرض متد مد األدمي، األرض الُكرية

ألحد، ال فيها جبل يُرتقى وال واٍد يُهبط فيه وال كهف ُيكن أحًدا، بل هم بارزون ضاحون هلل تعاىل، أين اجلبال؟ 
: طه]{ اَل تَ َرى ِفيَها ِعَوًجا َواَل أَْمًتا( 52 )َذرَُها قَاًعا َصْفَصًفا فَ يَ ( 50 )َوَيْسأَُلوَنَك َعِن اجْلَِباِل فَ ُقْل يَ ْنِسُفَها َرِّبي َنْسًفا }

، يتكفؤها اجلبار بيده ُيسفك عليها دم كاخلبزة، كالقرصة هكذا يبدو املشهد، أرض ممدودة مل، اهلل أكرب، [51  - 50 
وأمر إسرافيل بالنفخ كما قال نبينا صلى اهلل  ،هكذا تبدو األرض قبل أن ينفخ يف الصور النفخة الثانية، فإذا أذن اهلل تعاىل

َهَتُه َيسَّمَُّع َمىَت يُ ْؤَمُر، فَ يَ ن ُْفخُ ): عليه وسلم فإذا نُفخ يف  ، (َكْيَف أَنْ َعُم َوَصاِحُب اْلَقْرِن َقِد اْلتَ َقَم اْلَقْرَن، َوَحىَن َجب ْ
: وموكب عجيب يقول اهلل عز وجل ،مشهد مهيب وقام الناس من قبورهم لرب العاملني يف ،الصور حصلت القيامة الكربى

ُمْهِطِعنَي ِإىَل الدَّاِع ( 1)ُخشًَّعا أَْبَصارُُهْم َُيْرُُجوَن ِمَن اأْلَْجَداِث َكأَن َُّهْم َجرَاٌد ُمْنَتِشٌر (2)يَ ْوَم يَدُْع الدَّاِع ِإىَل َشْيٍء ُنُكٍر }
 ؟، هل رأيتم مشهد اجلراد حينما يغطي مساحات هائلة من األرض[9 - 1 :القمر]{ 5)يَ ُقوُل اْلَكاِفُروَن َهَذا يَ ْوٌم َعِسٌر 

تراه من عٍل فِتى الناس يدبون فيه َيشون، هكذا الناس يوم القيامة يبعثون من قبورهم على اختالف أحجامهم وأطواهلم 
األرض عن هذه مجيًعا، تنشق  وألواهنم منهم من كأبينا آدم ستون ذراًعا يف السماء، ومنهم من هم يف مقاسنا، حيشر الناس

، ما هو النسالن؟ [ 0: يس]{ َونُِفَخ يف الصُّوِر فَِإَذا ُهْم ِمَن اأْلَْجَداِث ِإىَل َرهبيِْم يَ ْنِسُلونَ }: ساكنيها يقول اهلل عز وجل
لفهم من يسوقهم، فهم َيشون ويلهثون وجيرون خ، يعين [5: القمر]{ ُمْهِطِعنَي ِإىَل الدَّاعِ }اإلسراع يف املشي أي مهطعني 

فتنشق األرض عن ساكنيها وُيرج الناس من هذه األجداث، مهما سّرحت ، متجهون إىل املوضع الذي يشاؤه اهلل تعاىل
 ِإنَّ الَِّذيَن قَالُوا رَب َُّنا اللَّهُ }اخليال فاألمر ال َيكن أن يُدرك بتفاصيله لكنه مروع مهيب؛ وهلذا يُنزل اهلل سكينته على املؤمنني 

 –أما اآلخر [. 75: فصلت]{ ُكْنُتْم تُوَعُدونَ ُُثَّ اْستَ َقاُموا تَ تَ نَ زَُّل َعَلْيِهُم اْلَماَلِئَكُة َأالَّ خَتَاُفوا َواَل حَتْزَنُوا َوأَْبِشُروا بِاجْلَنَِّة الَّيِت  
هكذا يتساءلون هذا السؤال [ 06: يس]{ َقِدنَاقَاُلوا يَا َويْ َلَنا َمْن بَ َعثَ َنا ِمْن َمرْ }: لفقد قال اهلل عز وج –والعياذ باهلل 

فإما أن ، [06: يس]{ َمْن بَ َعثَ َنا ِمْن َمْرَقِدنَا َهَذا َما َوَعَد الرَّمْحَُن َوَصَدَق اْلُمْرَسُلونَ }: ون يقول قائلهممحينما يفيقون ويقو 
ِإْن َكاَنْت ِإالَّ َصْيَحًة َواِحَدًة ( 06)ُن َوَصَدَق اْلُمْرَسُلوَن َهَذا َما َوَعَد الرَّمحَْ }جييبهم املؤمنون أو جتيبهم املالئكة تبكيًتا هلم 

يٌع َلَديْ َنا ُُمَْضُرونَ   [.07، 06: يس]{ فَِإَذا ُهْم مجَِ
هاهنا يبتدئ فصل جديد وهو اإلَيان بالقيامة، اإلَيان مبا يكون بعد البعث، فال يتم إَيان امرئ باليوم اآلخر حىت 

َعثُوا ُقْل بَ َلى َوَرِّبي } ،يؤمن بالبعث وهذا أحد مواضع ثالث يؤمر فيها النيب  ،[1: التغابن]{ َزَعَم الَِّذيَن َكَفُروا َأْن َلْن يُ ب ْ

                                                           
 .قال شعيب األرنؤوط حسن لغريه (7555)مسند أمحد   
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 [6[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ

 

َعُثنَّ }صلى اهلل عليه وسلم أن يقسم هبذا القسم  قسم، الم القسم، نون التوكيد : انظر ،[1: التغابن]{ ُقْل بَ َلى َوَرِّبي لَتُب ْ
 .[1: التغابن]{ لَتُ َنب َُّؤنَّ مبَا َعِمْلُتْم َوَذِلَك َعَلى اللَِّه َيِسريٌ  ُُثَّ }الثقيلة 

[ 60: الفرقان]{ َويَ ْوَم َتَشقَُّق السََّماُء بِاْلَغَماِم َونُ زيَل اْلَماَلِئَكُة تَ ْنزِياًل }تغيريات أرضية، وهناك تغيريات مساوية الهذه 
مالئكتها فيحيطون بأهل األرض إحاطة السوار باملعصم، ُث السماء اليت جاء يف بعض اآلثار أن كل مساء تنشق فينزل 

 تليها فينزل مالئكتها فيحيطون مبن قبلهم إحاطة السوار باملعصم وهكذا، حىت كل ذلك إرهاص ومتهيد لنزول الرب
العجيب ليقفوا يف أرض وجميئه لفصل القضاء بني عباده، فالناس إذن ُيرجون يف هذه املسرية وهذا املوكب  سبحانه وتعاىل

ْنِس ِإِن }احملشر يف عرصات القيامة، هذا أمر سيقع يل ولَك وله وهلا وهلم وهلن ولكل أحد، أين املفر؟  يَا َمْعَشَر اجلِْني َواإْلِ
ُفُذوَن ِإالَّ ِبسُ  ُفُذوا ِمْن أَْقطَاِر السََّماَواِت َواأْلَْرِض فَانْ ُفُذوا اَل تَ ن ْ ، أَن هلم أن ينفذوا هم [77: الرمحن]{ ْلطَانٍ اْسَتَطْعُتْم أَْن تَ ن ْ

فعلى هذه األرض املبدلة يقع احلشر، قال النيب صلى اهلل عليه وسلم كما يف حديث عائشة ، يف قبضة اهلل سبحانه وتعاىل
غري  :هذه صفة البعث، حفاة [ًماهبُ ] :ويف رواية  (حُيَْشُر النَّاُس يَ ْوَم اْلِقَياَمِة ُحَفاًة ُعرَاًة ُغْرالً ): قال -رضي اهلل عنها –

غري خمتونني حىت الزائدة اللحمية اليت تكون على رأس الذكر وتقطع بعد الوالدة :غري مكتسني، غراًل  :منتعلني، عراة
َنا إِنَّا ُكنَّا فَاِعِلنيَ }باخلتان تعود مع صاحبها  أي ليس  :ًما، هبُ [56 : األنبياء]{ َكَما َبَدأْنَا أَوََّل َخْلٍق نُِعيُدُه َوْعًدا َعَلي ْ

 –معهم شيء ال أحد حيمل حقيبة، شنطة، جوال، أغراض شخصية ، ال، تأيت هكذا كما ولدتك أمك حىت أن عائشة 
يًعا : قُ ْلتُ ): ملا حّدث النيب صلى اهلل عليه وسلم هبذا احلديث قالت –رضي اهلل عنها  يَا َرُسوَل اهلِل النيَساُء َوالريَجاُل مجَِ

تأملوا ، (يَا َعاِئَشُة اأْلَْمُر َأَشدُّ ِمْن َأْن يَ ْنظَُر بَ ْعُضُهْم ِإىَل بَ ْعضٍ »: بَ ْعُضُهْم ِإىَل بَ ْعٍض، َقاَل َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّمَ  يَ ْنظُرُ 
 يف املرأة املسلمة العفيفة ما هو أول شيء تبادر إىل ذهنها؟ السِت واحلشمة، فقبل أن تفكر يف هول–يرعاكم اهلل  –

ن انتكست فطرهتا فذهبت تكشف سوأهتا، أما املسلمة ملخالفًا  ،السِت والصيانة والديانة والعفاف املوقف تبادر إىل ذهنها
 يا عائشة األمر: ؛ ألهنم عراة، قال[واسوأتاه يا رسول اهلل الرجال والنساء ينظر بعضهم إىل بعض]العفيفة فانظر ردة فعلها 

ذا، ال يفكرون يف هذا، أحدهم ال يدري إىل أين ينتهي به املطاف إىل هلبعض، ال يأهبون أعظم من أن ينظر بعضهم إىل 
جنٍة أو نار فاألمر جد عظيم، إذن من تفرق حلمه يف بطون السباع، ويف حواصل الطري، ويف أجواف احليتان جيمع اهلل 

من بين إسرائيل الذي ملا حضرته الوفاة مجع أجزاءه، الذي احِتق وصار رماًدا يعيده اهلل كما كان، وتذكروا قصة الرجل 
أي يقول عن نفسه أنه ما صنع  -قط افإنه مل يبتئر عن اهلل خريً : خري أب، قال: أُي أٍب كنت لكم، قالوا: هلم بنيه، وقال
فإِّن  فإذا أنا مت فأحرقوِّن ُث اسحقوِّن، فإذا كان يف يوم شديد الريح فذروِّن نصف يف الرب ونصف يف البحر –خريًا قط 

أن إال أن يعذبين، هكذا اعِتته حالة نفسية وخوف شديد لدرجة أنه رأى أن ال مفر له فقرر  أخاف إن قدر اهلل عليَّ 
احرقوِّن ُث اسحقوِّن أي دقوا عظامي وحلمي ُث ذروِّن أي انثروا رمادي نصف يف الرب ونصف يف : يفعل هذا الصنيع، قال

                                                           
 (.6509)صحيح مسلم، (2061)صحيح البخاري   
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 [7[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ

 

قدر اهلل علّي أن يعذبين، وأخذ على ذلك عهودهم ومواثيقهم، فلما مات فإِّن أخاف إن : هر، ُث علل ذلك بقولحالب
أي يا عبدي ما ]: ، وقالسبحانه فعلوا به ما أمرهم نصف يف الرب ونصف يف البحر، فأقامه اهلل خلًقا سويًا بني يديه

اهلل حييي املوتى، اهلل تعاىل  ، فما تالفاه اهلل أن غفر له، والشاهد من هذا أن[يا رِّب، خمافتك: ؟ قالتمحلك على ما صنع
قادر على إعادهتم، هذا األمر كان مستبعًدا شديًدا على الكفار، لكن اهلل مل يزل يقيم عليهم األدلة العقلية واحلسية، 

َنا بِِه َجنَّاٍت َوَحبَّ }: تأملوا قول اهلل عز وجل يف سورة ق َوالنَّْخَل بَاِسَقاٍت ( 9)احلَِْصيِد  َونَ زَّْلَنا ِمَن السََّماِء َماًء ُمَبارًَكا فَأَنْ َبت ْ
َنا بِِه بَ ْلَدًة َمْيًتا َكَذِلَك اخْلُُروُج ( 5 )هَلَا طَْلٌع َنِضيٌد  الذي حييي األرض بعد موهتا [   - 9: ق]{ (  )رِْزقًا لِْلِعَباِد َوَأْحيَ ي ْ

، يعين [61: الروم]{ اخْلَْلَق ُُثَّ يُِعيُدُه َوُهَو أَْهَوُن َعَلْيهِ َوُهَو الَِّذي يَ ْبَدأُ }: قادر على إحياء املوتى ومجعهم، كذلك قال تعاىل
القادر على اخللق قادر على إعادته بل هو أهون عليه؛ ألنه على مثاٍل سابق فأين تذهبون؟ فيجب اإلَيان هبذا وال جيوز 

حدة الذين ُيشون سوء العاقبة فتجدهم معارضته باحلسابات املادية والدعاوى، وإَّنا يهرب عن اإلَيان باليوم اآلخر املال
كما يفعل الكفرة من اهلندوس والبوذيني الذين يقولون بتناسخ   ،يتحاشون هذا وال يؤمنون به وينكرون املعاد بصوٍر خمتلفة

أو الفالسفة أو غري ذلك، لكن أهل امللل جممعون على إثبات البعث أو املعاد  ،األرواح وينكرون البعث اجلسماِّن
 .إذن هذه هي القيامة ِّن،ماثاجل

سمة إىل البدن الذي  كيف تعاد؟ ينفخ إسرافيل يف الصور فتعود كل نَ "  األْجَسادِ  فَ تُ َعاُد اأَلْرَواُح ِإَلى " :قال
 .كانت تعمره يف الدنيا فتدب الروح واحلياة من جديد فيقوم الناس يتحركون، هكذا حيييهم اهلل تعاىل بعد موهتم

َها اْلُمْسِلُمونَ  َوتَ ُقوُم اْلِقَياَمُة الَِّتي َأْخبَ َر اهلُل ِبَها ِفي ":قال إذن يف  :" ِكَتاِبِه، َوَعَلى ِلَساِن َرُسوِلُه، َوَأْجَمَع َعَلي ْ
هذا إشارة إىل دالئل إثبات البعث، وهو الكتاب والسنة واإلمجاع، فأدلة الكتاب متكاثرة، وأدلة السنة كذلك، وانعقد 

أن الزنادقة  –يرعاكم اهلل  –ملسلمني على إثبات البعث، فمن زعم أنه مؤمن وأنكر البعث فال إَيان له، واعلموا إمجاع ا
، وهم شيء من ذلك ، وإال ليس ُثالناسيدعون أن ما أخرب به األنبياء أنه من ضروب التخييل والتخويف ألجل ضبط 

األنبياء ال به طنية مالحدة ينكرون املعاد ويزعمون أن ما أخرب الذين يسميهم شيخ اإلسالم أهل التخييل وهم زنادقة با
حقيقة له، ويوجد يف هذا الزمان من يسمون باملالحدة اجلدد وهي حركة ناشئة منذ ُسنيات قليلة جتتاح العامل ُيسمون 

لكتب ويعقدون املناظرات ويؤلفون ا رون ملقاالهتماملالحدة اجلدد، وهؤالء املالحدة هلم أربعة رؤوس يف هذا الزمن يُنظي 
ويوصلون الوصالت اإلعالمية ألجل إنكار اخلالق، وإنكار املعاد، وإنكار حقائق اإلَيان، وزحفهم جاٍر وحاصل، فيجب 

ل قدم وال يضل فهم، فنسأل اهلل سبحانه وتعاىل أن على أهل اإلسالم التنبه ملا يصل من إلقاءاهتم وكفرياهتم حىت ال تزي 
 .نة وأن يرزقنا من اإلَيان به واإلَيان باليوم اآلخر ما حيجزنا عن معاصيهيعظنا موعظًة حس

 .وصلى اهلل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
 .واهلل أعلم

 


