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

 

  72 
 رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة

ذََكْرنَاُه ِمَن اإِليَماِن ِبِه َوِبُكُتِبِه َوِبَمالَِئَكَتِه  َوَقد دََّخَل أْيًضا ِفيَما: فصل   :-رحمه اهلل- ؤلفقال الم
، وََكَما بَِأنَّ اْلُمْؤِمِنيَن يَ َرْونَُه يَ ْوَم اْلِقَياَمِة َعَيانًااإليَماُن  :َوِبُرُسِلهِ   بِأَْبَصارِِهْم َكَما يَ َرْوَن الشَّْمَس َصْحًوا لَْيَس ِبَها َسَحاب 

َلَة اْلَبْدِر اَل ُيَضاُموَن ِفي ُرْؤيَِتِه، يَ َرْونَهُ  اْلَجنَِّة؛   ْلِقَياَمِة، ثُمَّ يَ َرْونَُه بَ ْعَد ُدُخولِ ُسْبَحانََه َوُهْم ِفي َعَرَصاِت ا يَ َرْوَن اْلَقَمَر لَي ْ
وكان قد  أعاد ذكر هذه املسألة وهي مسألة الرؤية، -رمحه اهلل  -لعلكم تالحظون أن الشيخ  .َكَما َيَشاُء اهلُل تَ َعاَلى

وهذا شهيد  رها مرة ثالثة،مث أعاد ذك ذكرها فيما مضى مرتني عند ذكر اآليات القرآنية، مث عند ذكر األحاديث النبوية،
كتب هذه الرسالة على سجيته مبعىن أنه مل يعد هذه الرسالة حبثًا كما يفعل الباحثون   -رمحه اهلل  -على أن الشيخ 

وإمنا امتشق القلم ووضع سنه على القرطاس بعد صالة العصر أو بني الظهر والعصر وكتب  ويضعون هلا أبوابًا وفصوًًل،
 "التدويرية"حصل عنده انتقال ذهين فكرر املسألة أو أراد تأكيدها مثاًل خبالف كتابته للتدويرية فإنه يف  هذه الرسالة، فرمبا

تيمية كان يكتبه على سجيته يغرتف من حبر اإلسالم ابن يظهر فيها األثر الفين يف الرتتيب والكتابة، ومعظم ما كتب شيخ 
 .ويصب فيه من معارفه وعلومه فهذه املسألة سبق تقريرها أيًضا طامن

هذه املرة علقها بأربعة أركان  :"ذََكْرنَاُه ِمَن اإِليَماِن بِِه َوِبُكُتِبِه َوِبَمالَِئَكَتِه َوِبُرُسِلهِ  َوَقد دََّخَل أْيًضا ِفيَما " :قال
باهلل؛ ألنه يتعلق بتجليه  -رؤية املؤمنني لرهبم يوم القيامة - واضح، تعُلق مسألة الرؤية اوهي مسألة الرؤية، اإلميان هب

موجود يف  ،وبكتبه؛ ألن ذكر هذه املسألة موجود يف كتب اهلل تعاىل للمؤمنني يوم القيامة فصار ذلك مرتبطًا باإلميان به،
 .القرآن العظيم وما أخرب به النيب صلى اهلل عليه وسلم

ًل يظهر يل مناسبة ظاهرة وقريبة سوى  ؟وبرسله سألة الرؤية ما وجه تعلقها مبالئكتهم :"ُسِلهِ َوِبَمالَِئَكَتِه َوِبرُ  " :قال
 .وأما برسله؛ فألن رسل اهلل أخربوا هبذه املسألة العمومات من أن املالئكة هم املبلغون عن رهبم إىل أنبيائه،

إمنا املقصود النسبة إىل الرؤية العينية نسبة  :"بِأَْبَصارِِهْم  اإليَماُن بَِأنَّ اْلُمْؤِمِنيَن يَ َرْونَُه يَ ْوَم اْلِقَياَمِة َعَيانًا " :قال
 :أن لفظ نظر في كالم العرب له ثالثة استعماالت -يرعاكم اهلل-اعلموا و  للعني،

  رؤية باألبصارفإنه حينئٍذ يدل على ال ،(إىل)إما أن يتعدى بـ. 
  فحينئٍذ يدل على التفكر واًلعتبار( الباء)وإما أن يتعدى بـ. 
 وإما ًل يتعدى حبرٍف من حروف اجلر فيكون داًًل على الرتيث واًلنتظار.  

: تقول نظرت األمر يعين انتظرته،: تقول على التفكر واًلعتبار،تدل نظرت يف األمر عالم تدل؟ : فتقول مثاًل 
: القيامة]{ ِإىَل رَبِـَّها نَاِظرَةٌ ( 22)ُوُجوٌه يـَْوَمِئٍذ نَاِضرٌَة }وعلى هذا قول اهلل تعاىل   مبعىن بعيين رأسي، نظرت إىل الشيء

 .فلما تعدت نظر بـ إىل صارت دالة على الرؤية باألبصار وهي املعاينة[22، 22
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 [2[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ

 

أي من املعاينة باألبصار أي أهنا رؤية  :"بِأَْبَصارِِهْم  اإليَماُن بَِأنَّ اْلُمْؤِمِنيَن يَ َرْونَُه يَ ْوَم اْلِقَياَمِة َعَيانًا " :قال
 .حقيقية ًل ختيلية

م  إنكم سرتون ربك) :هبذا نطق من ًل ينطق عن اهلوى :"َكَما يَ َرْوَن الشَّْمَس َصْحًوا لَْيَس ِبَها َسَحاب    " :قال
رمحه اهلل -وذكر أحاديث مبثل هذا التحقيق مجعها أبو عثمان الصابوين  ،(كما ترون القمر ليلة البدر ًل تضامون يف رؤيته

 :وقد بلغت مبلغ التواتر وذكر هذا ابن حجر يف املتواتر حني قال يف عقيدة السلف وأصحاب احلديث،-
 واقرتبومن بىن هلل بيًتا         مما تواتر حديث من كذب 
 ومسح خفني وهذه بعض          ورؤية شفاعة واحلوض 

على مثلها "وهلذا جاء يف أثر  أُي بيان أوضح من هذا؛ :" َكَما يَ َرْوَن الشَّْمَس َصْحًوا لَْيَس ِبَها َسَحاب    " :قال
دائًما إذا أُريد التمثيل بأمٍر حمقق مقطوع به ماذا يُقال كالشمس يف رابعة النهار هذه ًل ختفى على أحد  ،"فاشهد أو دع

 .رؤية الشمس يف رابعة النهار
َلَة اْلَبْدِر اَل ُيَضاُموَن ِفي رُْؤيَِتهِ  وََكَما " :قال  ،هاكتمل نور  مخسة عشرأو  أربعة عشرالبدر ليلة  :" يَ َرْوَن اْلَقَمَر لَي ْ

فهذه  ،وًل يقع تضام أي ازدحام يف رؤيته ،ومتت استدارته يصبح من البيان مبكان ًل يقع ضيم يف رؤيته أي مذلة
التأكيدات النبوية مسبوقة باآليات القرآنية ًل تبقي وًل تذر أدىن شك لدى مؤمن بأن هذه الرؤية بإذن اهلل وفضله ومنه 

 .متحققة للمؤمنني
مجع عرصة  عرصات: هذا موضع واملقصود بعرصات القيامة :" ُسْبَحانََه َوُهْم ِفي َعَرَصاِت اْلِقَياَمةِ  يَ َرْونَهُ  " :قال

وقد جاء ذلك مفصاًل يف حديث أيب  وهي األرض املبدلة اليت يبعث عليها الناس يوم القيامة، ،وهي مواقف احلساب
اهلل تعاىل يتجلى هلم وخياطبهم ويكلمهم يف حديٍث  وغريمها أن "صحيح البخاري"سعيد ويف حديث أيب هريرة كما يف 

 .طويل
وهو أعظم نعيم يراه أهل [ 23 ،22: املطففني]{ يـَْنظُُرونَ  اأْلَرَاِئكِ  َعَلى}": اْلَجنَّةِ  ثُمَّ يَ َرْونَُه بَ ْعَد ُدُخولِ  " :قال

 .فيتنعمون برؤيته اجلنة أن يروا رهبم سبحانه وتعاىل
وقد مر بنا أن أهل البدع ردوا هذا ، نعم أي على كيفية ًل يعلمها إًله سبحانه :" َكَما َيَشاُء اهلُل تَ َعاَلى  " :قال

إنه ًل بد من التناسب بني الرائي واملرئي وًل تناسب : األمر وشرِقوا به وزعموا بناًء على أصوهلم الفاسدة إنكار الرؤية وقالوا
 ميكن رؤية الباري مبثل هذه العلل أو هذه التعليالت العليلة يهدمون النصو  وينكرون بني اخلالق واملخلوق وبالتايل ًل

هذه ًل تُواجه مبثل هذه التعليالت،اهلل تعاىل ! املعلوم بالضرورة فأين يذهبون؟ وماذا يصنعون بآي الكتاب والسنة املتواترة؟
حنن يف هذه الدنيا نرى أشياء ليست من جنسنا أليس وها  ولو مل يكن هناك تناسب،، سبحانه قادر على أن يريهم نفسه
وليسوا من جنسنا فهذه تعليالت باردة، كما أهنم أيًضا رمبا ادعوا بدعاوى أسقط منها كقوهلم  !نرى الشمس والقمر

يف هذا من اًلعتضاد باملذهب الضع -سبحان اهلل  -إنه يلزم لرؤية اهلل أن يكون يف جهة واجلهة منفية عن اهلل :مثاًل 
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 [3[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ

 

ما املانع؟ هم ينكرون العلو والعجب أن  بدليٍل ضعيف أو باطل، وذلك أننا نقول نعم اهلل تعاىل يُرى من جهة العلو،
األشاعرة ملا كان مذهبهم ملفًقا هجيًنا بني املعتزلة وأهل السنة ورأوا أهل السنة جممعني على إثبات الرؤية قالوا يُرى ًل يف 

 -سبحانه وتعاىل  -بل يُرى ربنا  ًل يف جهة؟ هذا من التناقض الذي ًل حتتمله العقول،كيف يُرى -سبحان اهلل  -جهة 
هلذا  ؛ -سبحانه وحبمده  -وهلذا جاء يف بعض ألفاظ األحاديث فُيشرف عليهم من فوقهم فريونه  من جهة العلو؛

 .مفالواجب علينا أن نثبت ما أثبت اهلل لنفسه وما أثبته له نبيه صلى اهلل عليه وسل
فهي [ 302: األنعام]{ ًَل تُْدرُِكُه اأْلَْبَصارُ }ها قد قال اهلل تعاىل : كما أهنم حاولوا أن يتشبثوا بأدلة أثرية فقالوا

  :وألهل السنة عن هذا جوابان دليل على عدم إمكانية الرؤية،
 .ًل تدركه األبصار أي يف الدنيا -ارضي اهلل عنه-جواب عائشة  :الجواب األول

 ،فقد ترى ما ًل تدرك ألن اإلدراك غري الرؤية، ألهل السنة ًل تدركه األبصار مبعىن ًل حتيط به؛ :اآلخرالجواب 
أي ًل حنيط بتفاصيله  !ألسنا نرى اجلبل األشم وًل ندركه ،!ألسنا نرى القمر وًل ندركه ،!ألسنا نرى الشمس وًل ندركها

فـََلمَّا تـَرَاَءى }:مل يصاحبها إدراك فقال يف قصة أصحاب موسى سبحانه وتعاىل رؤية وهلذا أثبت اهلل هذا هو الواقع؛
إذن  ،[12، 13: الشعراء]{ (12)قَاَل َكالَّ ِإنَّ َمِعَي َريبِّ َسيَـْهِديِن ( 13)اجلَْْمَعاِن قَاَل َأْصَحاُب ُموَسى إِنَّا َلُمْدرَُكوَن 

 -عليه السالم  -لك أيًضا استدلوا بقول موسى صل إدراك فهذا اجلواب عن شبهتهم هذه، كذحصلت الرؤية هنا ومل حي
هذا دليل : قالوا[ 342: األعراف]{ َلْن تـَرَاين }:فقال اهلل تعاىل[ 342: األعراف]{ َربِّ أَِرين أَْنظُْر إِلَْيكَ }:حني قال لربه
 أي لن تراين يف الدنيا؛[342: األعراف]{ َلْن تـَرَاين }:واجلواب عن هذا أن يُقال أن قوله تعاىل ملوسى ،على نفي الرؤية

ًل تُفيد النفي املؤبد دائًما قد تدل أحيانًا على النفي املؤبد لكنها ليست قطعًيا " لن"و ألنك ًل تطيق وًل حتتمل ذلك،
 : تدل على النفي املؤبد وهلذا ابن مالك يقول

 ا              فقوله اردد وسواه اعضداومن رأى النفي بلن مؤبدً 
أن موسى كليم الرمحن ًل ميكن أن -يرعاكم اهلل  -فتأملوا ، [342: األعراف]{ َلْن تـَرَاين }:ملوسى فلهذا قال اهلل

ولو كان سأل اهلل تعاىل ما ًل ينبغي له أن يسأله لعاتبه اهلل كما َعِتب على  يبلغ عبد هذه املنزلة ويسأل اهلل أمرًا ممتنًعا،
ُر َصاِلٍح َفاَل }:عتب اهلل عليه قال[ 43: هود]{ ِإنَّ اْبيِن ِمْن أَْهِلي}:نوح ملا قال نوح، إِنَُّه لَْيَس ِمْن أَْهِلَك إِنَُّه َعَمٌل َغيـْ

{ َربِّ أَِرين أَْنظُْر إِلَْيكَ }:لكن موسى ملا قال ،[41: هود]{ َتْسأَْلِن َما لَْيَس َلَك بِِه ِعْلٌم ِإينِّ أَِعُظَك أَْن َتُكوَن ِمَن اجْلَاِهِلنيَ 
فأحاله على ممكن ومل يعتب عليه  ،[342: األعراف]{ َلْن تـَرَاين َوَلِكِن اْنظُْر ِإىَل اجْلََبلِ }: تعاىل قال ،[342: األعراف]

لشوقه وطلبه رؤيته فإذا ضممنا إىل هذا ما صح من أحاديث وما ثبت يف كتاب اهلل مل يبق شائبة شك يف أن املؤمنني 
 .بأبصارهم ًل شك يف ذلك عيانيةيرون رهبم يوم القيامة رؤية حقيقية 
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 [4[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ

 

وًل ريب أن  وهبذا يكون قد مت الكالم على ما يتعلق بأمساء اهلل تعاىل وصفاته فيما قرره الشيخ يف هذه الورقات،
يف هذا إشارة هلذا الباب الشريف وينبغي لكل طالب علم أن يقرأ يف كتب السلف املتقدمني ليقف بنفسه على قوهتم يف 

 .ف ويقول عليهم بغري علمز إميانًا إمجاليًّا أنه يف احلقيقة جما ادعى عليهم دعاوى باطلة وزعم أهنم يؤمنون التحقيق، وأن من
بِاْليَ ْوِم اآلِخِر اإليَماُن ِبُكلِّ َما َأْخبَ َر ِبِه النَِّبيُّ صلى اهلل  َوِمَن اإِليَمانِ  :فصل   :-رحمه اهلل- ؤلفقال الم

َنِة اْلَقْبِر،َوِبَعَذاِب اْلَقْبِر َونَِعيِمهِ  عليه َنُة؛ فَِإنَّ النَّاسَ . وسلم ِممَّا َيُكوُن بَ ْعَد اْلَمْوِت، فَ يُ ْؤِمُنوَن ِبِفت ْ يُْمَتَحُنوَن ِفي  فََأمَّا اْلِفت ْ
 َمن رَُّبَك؟ َوَما ِديُنَك؟َوَمن نَِّبيُّك؟: قُ ُبورِِهْم، فَ يُ َقاُل للرُِّجلِ 

نْ َيا َوِفي اآلِخَرِة، فَ يَ ُقوُل اْلمْؤِمنُ   الَِّذيَن نَمُنوا بِاْلَقْولِ فُيثَبُِّت اهللُ  رَبَِّي اهللُ، َواإِلْساَلُم ِديِني،  :الثَّاِبِت ِفي اْلَحَياِة الدُّ
يَ ُقوُلوَن َشْيًئا فَ ُقْلُتُه،  نَّاسَ َهاه؛ اَل َأْدري، َسِمْعُت ال َهاه: َوَأمَّا اْلُمْرتَاُب؛ فَ يَ ُقولُ  .َوُمَحمَّد  صلى اهلل عليه وسلم نَِبيِّي
 . اإِلْنَساُن؛ َلُصِعقَ  َصْيَحًة َيْسَمُعَها ُكلُّ َشْيٍء؛ إالَّ اإِلْنَساَن، َوَلْو َسِمَعَها فَ ُيْضَرُب ِبِمْرزَبٍَة ِمْن َحِديٍد، فَ َيِصيحُ 

عاد، اإلميان باليوم اآلخر، وجيب أن هذا شروٌع من املؤلف يف بيان ركٍن عظيم من أركان اإلميان أًل وهو اإلميان بامل
اإلميان باهلل، واإلميان باليوم اآلخر، والعمل : يُعلم أنه ما من رسالٍة من الرساًلت السماوية إًل وتضمنت ثالثة أمور

ِئنَي َمْن آَمَن بِاللَِّه َواْليَـْوِم اآْلِخِر ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوالَِّذيَن َهاُدوا َوالنََّصاَرى َوالصَّابِ }: الصاحل، والدليل على ذلك قول اهلل تعاىل
فال ميكن أن تأيت رسالٌة من عند اهلل عز وجل ليس فيها ذكر املعاد، واإلميان باليوم اآلخر [ 12: البقرة]{ َوَعِمَل َصاحِلًا

َعثُوا ُقْل بـََلى } ،من أعظم أصول اإلميان بل إنه من األمور اليت كان إنكارها سبًبا لتكفري املشركني َزَعَم الَِّذيَن َكَفُروا َأْن َلْن يـُبـْ
َعُثنَّ مُثَّ لَتُـَنبـَُّؤنَّ مبَا َعِمْلُتْم َوَذِلَك َعَلى اللَِّه َيِسريٌ  ، فكان مشركو العرب عامة ومشركو قريش خاصة [7: التغابن]{ َوَريبِّ لَتُبـْ

 . تبلع، وما يهلكنا إًل الدهر أرحاٌم تدفع، وأرضٌ : يستعظمون هذا األمر ويقول قائلهم
ينقسمون أقساًما، منهم من أثبت املبدأ واملعاد، ومنهم من أنكر املبدأ واملعاد،  فالناس يف مسألة املبدأ واملعاد

 ومنهم من أثبت املبدأ وأنكر املعاد، كيف ذلك؟ 
من األنبياء فإهنم يثبتون  شريعٍة من عند اهلل وينتسبون إىل نيبإىل أما أهل امللل السماوية الذي ينمون  -

املبدأ واملعاد أي يقرون بأن اهلل خالقهم ويقرون بأن إياهبم إليه سبحانه، وأنه ًل بد من يوٍم جُيازى احملسن على 
 .إحسانه واملسيء على إساءته، هكذا يعتقد مجيع أصحاب الرساًلت السماوية من املسلمني واليهود والنصارى

فالسفة الدهرية الذين يقولون بقدم العامل وخلود العامل، يقولون بقدم العامل على النقيض منهم متاًما ال -
فيزعمون أن العامل متناهي يف الِقدم ليس له أول، وأنه مستمٌر دائٌم ًل يزول ليس له آخر، وًل شك أن هذا كفٌر 

 .صريح
هو الذي  اهلل تعاىلأن بوهناك طريٌق ثالث وهو ما عليه مشركو العرب وهو إثبات املبدأ فهم مقرون   -
{ لَيَـُقوُلنَّ َخَلَقُهنَّ اْلَعزِيُز اْلَعِليمُ }[23: لقمان]{ َولَِئْن َسأَْلتَـُهْم َمْن َخَلَق السََّماَواِت َواأْلَْرَض لَيَـُقوُلنَّ اللَّهُ }خلقهم 

لى اهلل عليه يأيت بعظم الرميم إىل النيب ص -ُأيب بن خلف -ن أحدهم إلكنهم ينكرون املعاد حىت [ 9: الزخرف]
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 [5[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ

 

َوَضَرَب لََنا } :فيه أتزعم يا حممد أن اهلل حييي هذا بعد أن صار رميًما ويُنزل اهلل  تعاىل: وسلم فيفته ويذروه ويقول
{ ُهَو ِبُكلِّ َخْلٍق َعِليمٌ ُقْل حُيِْييَها الَِّذي أَْنَشَأَها أَوََّل َمرٍَّة وَ ( 77)َمَثاًل َوَنِسَي َخْلَقُه قَاَل َمْن حُيِْي اْلِعظَاَم َوِهَي َرِميٌم 

 .فهذه طرائق الناس حيال هذا األمر وًل أعلم أحًدا عكس مبعىن أنه أنكر املبدأ وأقر باملعاد[. 79، 77: يس]
فمن شواهد  ،ويعظمه ويقرنه باإلميان به يف غري ما موضع يف كتابه وأمر اإلميان باليوم اآلخر يفخمه اهلل تعاىل

ِم لَْيَس اْلربَّ َأْن تـَُولُّوا ُوُجوَهُكْم ِقَبَل اْلَمْشرِِق َواْلَمْغِرِب َوَلِكنَّ اْلربَّ َمْن آَمَن بِاللَِّه َواْليَـوْ }: ما تلونا آنًفا ذلك قوله  تعاىل
َمْن َكاَن يـَْرُجو اللََّه َلَقْد َكاَن َلُكْم يف َرُسوِل اللَِّه ُأْسَوٌة َحَسَنٌة لِ }: تعاىل ومن شواهد ذلك قوله[ 377: البقرة]{ اآْلِخرِ 

 .، فاإلميان باليوم اآلخر من أعظم أصول اإلميان وًل ميكن أن يتم إميان دون اإلميان باملعاد[23: األحزاب]{ َواْليَـْوَم اآْلِخرَ 
 :اآلخر يتضمن عدة أشياء ذكر الشيخ هاهنااإليمان باليوم و 

 .املوت وهو ما يقع يف القرب أي عقيب ،اإلميان مبا يكون بعد املوت :أولها وهو
 .اإلميان بالبعث وهي القيامة الكربى :الثاني

 .اإلميان باحلساب، أي حماسبة اهلل للخالئق :الثالث
 . ومها اجلنة أو النار، كما سيأيت تفصيله ،اإلميان باجلزاء :الرابع

 .اإلميان باليوم اآلخرأمر هذه احملطات األربع تنتظم 
لتأخره  ؟هنا للتبعيض، ومل مُسي اليوم اآلخر هبذا اًلسم" من"إذن " بِاْليَ ْوِم اآلِخرِ  ِمَن اإِليَمانِ وَ "فقال الشيخ هاهنا 

أن له أمساء عدة حىت ذكر القرطيب حنًوا من مثانني امسًا، وذكر ابن كثري أربعني امسًا من  –يرعاكم اهلل  –عن الدنيا واعلموا 
لواقعة، والقارعة، واآلزفة، ويوم التغابن، ويوم الدين، أشياء كثرية، واعلموا أيًضا أن الصاخة، وا :أمساء اليوم اآلخر والقيامة

أو أمساء القرآن أهنا  ،أو أمساء نبيه صلى اهلل عليه وسلم، هذه األمساء أعالٌم وأوصاف كما نقول يف أمساء ربنا عز وجل
هي اليت تصخ  :ذلك اليوم ووصف له، فالصاخةأعالم وأوصاف، هي أيًضا هاهنا أعالم وأوصاف مبعىن أهنا علم على 

لقرب حصوهلا وهكذا، فأمساء اليوم اآلخر دالة على معاٍن معينة؛ :هي اليت تقرع القلوب، واآلزفة  :اآلذان بصوهتا، والقارعة
اإليَماُن ِبُكلِّ َما َأْخبَ َر ِبِه النَِّبيُّ  : "وعرفه الشيخ بقوله، ولذلك كثرت أمساؤه جًدا، من أمسائه اليوم اآلخر ولعله أشهرها

أن ما يتضمنه "إذن هذا يدخل يف اإلميان باليوم اآلخر، وهاهنا فائدة  :" وسلم ِممَّا َيُكوُن بَ ْعَد اْلَمْوتِ  صلى اهلل عليه
فتنة  :حلة تتضمن أمرينوهذه المر وهذا يدخل يف اإلميان باليوم اآلخر،  "اليوم اآلخر يبتدئ من حني مفارقة الروح للبدن

 . القرب، وعذاب القرب ونعيمه
عن ربه، ودينه، ونبيه، واملراد بالفتنة : فأما فتنة القرب فاملراد هبا سؤال امللكني للمقبور عن ثالث مسائل -

من عوالق؛  هأي إذا أدخل الذهب املشوب يف أتون النار فسقط ما شاهب" فنت الصائغ الذهب: "اًلختبار من قوهلم
، [2: العنكبوت]{ َوَلَقْد فـَتَـنَّا الَِّذيَن ِمْن قـَْبِلِهْم فـََليَـْعَلَمنَّ اللَُّه الَِّذيَن َصَدُقوا َولَيَـْعَلَمنَّ اْلَكاِذِبنيَ }ا مُسيت الفتنة فتنة هلذ

ال النيب وتستخرج خبيئة قلبه فيتبني أمؤمن هو أم مرتاب وشاك؟ حىت ق ،فُسميت فتنة القرب ألهنا هتز هذا املقبور هزًّا
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 [6[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ

 

َنِة اْلَمِسيِح الدَّجَّالِ ): صلى اهلل عليه وسلم ومسع جلبة  ،  (َقْد أُوِحَي ِإيَلَّ أَنَُّكْم تـُْفتَـُنوَن يف اْلُقُبوِر َقرِيًبا، َأْو ِمْثَل ِفتـْ
 .يوًما فقال هذه اليهود تفنت يف قبورها، فتأيت الفتنة مبعىن اًلختبار واًلمتحان وتأيت مبعىن العذاب

َنِة اْلَقْبِر،َوِبَعَذاِب اْلَقْبِر َونَِعيِمهِ  "أي أهل السنة واجلماعة  :" فَ يُ ْؤِمُنونَ  : " -رمحه اهلل هاهنا  –فقال  مث "  ِبِفت ْ
َنُة؛ فَِإنَّ النَّاسَ  : "فّصل فقال قد " َوَمن نَِّبيُّك؟ ِديُنَك؟َمن رَُّبَك؟ َوَما : يُْمَتَحُنوَن ِفي قُ ُبورِِهْم، فَ يُ َقاُل للرُِّجلِ  فََأمَّا اْلِفت ْ

وجاء مفصاًل مبسوطًا يف حديث الرباء بن عازب يف غري الصحيحني لكنه حديث إسناده  "صحيح مسلم"ثبت ذلك يف 
 .جيد وهو من أمت األحاديث سياقًا ملا يكون يف القرب وهو حديث مشهور

وهذا القعود قعود برزخي ليس   ،فيقعدانهفُيقال بعد أن يُوضع امليت يف قربه وينصرف عنه أهله يأتيه ملكان 
أمور الربزخ ًل تُقاس على أمور :  كيف يقعد واللحد ضيق وًل يتسع املقام، يُقال:  كالقعود احلسي؛ ألنه لو قال قائل

ولكل دار الدنيا، ودار الربزخ، ودار اآلخرة، : الدور الثالث ،الدنيا وهذا أمر ًل بد من استصحابه يف مجيع األمور الغيبية
أحكامها اليت تناسبها فليس صوابًا أن يقيس اإلنسان أحكام داٍر على داٍر أخرى، والواجب على املؤمن إذا مسع شيًئا  راد

 ؛يف هذه الدنيا له أن يتلقاه بالقبول وًل يقابله باًلعرتاض باألمور املعهودة ،أو قاله نبيه صلى اهلل عليه وسلم ،مما قاله اهلل
من ربك؟ ما دينك؟ من : ا وللربزخ أحكاًما ولآلخرة أحكاًما، فيقعدانه ويسأًلنه هذه املسائل الثالثفإن للدنيا أحكامً 

 .نبيك؟
نْ َيا َوِفي اآلِخَرةِ  فُيثَبُِّت اهلُل الَِّذيَن نَمُنوا بِاْلَقْولِ  :"يقول هبذه اآلية استدل نبينا صلى اهلل  :"الثَّاِبِت ِفي اْلَحَياِة الدُّ

فأما املؤمن فيقول ريب اهلل واإلسالم ديين ونبيي حممد جييب أجوبة مباشرة صائبة، جييب هبذه : عليه وسلم ملا ذكر هذا قال
: أن يفتح له باٌب إىل اجلنة فيأتيه من روحها ونعيمها ويأتيه رجٌل حسن الريح حسن املنظر فيقول ذلكاألجوبة فينشأ عن 

ريب أقم الساعة حىت أرجع إىل أهلي ومايل، : يقوللزال يؤانسه يف قربه حىت تقوم الساعة، حىت أنه يأنا عملك الصاحل فال 
وإمنا أراد بالعود والرجوع هنا أي ما يكون له يف اآلخرة؛ إذ قد علم  ،أرجع إىل أهلي ومايل ًل يقصد الذين يف الدنيا: وقوله

ة مما يستقبل أفضل مما هو فيه اآلن فُيلهم هذا اجلواب الصائب؛ ألهنا كانت مستقرة يف قلبه أن ما أعد اهلل له يف اجلن
مطمئًنا هبا قلبه يف الدنيا يعتقد أن اهلل ربه خالقه ومالكه ومدبر أموره، وأنه سبحانه املستحق للعبادة دون ما سواه، وأنه 

عليه وسلم هو نبيه املبلغ عنه سبحانه فيجب تصديقه فيما متصٌف بصفات الكمال ونعوت اجلالل، وأن حممًدا صلى اهلل 
من األديان وقد التزم  هاأخرب وطاعته فيما أمر واجتناب ما عنه هنى وزجر، وأن شريعته هي شريعة اإلسالم الناسخة ملا سبق

 . ليت يلقاها يف قربهفقد انتهى عناؤه هبذه البشارات ا !وما أهنأه !فما أسعده ،هبا وسار عليها ولزم الصراط املستقيم
نْ َيا َوِفي اآلِخَرةِ  فُيثَبُِّت اهللُ الَِّذيَن نَمُنوا بِاْلَقْولِ  "وهلذا تال النيب صلى اهلل عليه وسلم : قال  الثَّاِبِت ِفي اْلَحَياِة الدُّ

 .سدد جواهبمفلما كانت قلوهبم مطمئنة بأصول اإلميان يف هذه الدنيا رافقهم هذا يف الربزخ فثبت اهلل قلوهبم و " 

                                                           
 
 (.509)صحيح مسلم, (68)صحيح البخاري 
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 [7[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ

 

َهاه؛ الَ  َهاه: فَ يَ ُقولُ  "وهي كلمة اندهاش وتعجب وفجأة " هها هها: "فيقول كأما املنافق أو املرتاب أو الشا
هذا يدل على أن قد مسع جواب هذه املسائل يف الدنيا لكنها خانته وقت و  :" يَ ُقوُلوَن َشْيًئا فَ ُقْلُتهُ  َأْدري، َسِمْعُت النَّاسَ 

ألنه كان يف دنياه ًل تتجاوز مساخي أذنيه، وإذا نطق هبا ًل تتجاوز ترقوته أو حنجرته؛ مبعىن أن هذه املعارف  احلاجة، مل؟
ًل يأبه وًل يرفع رأًسا بعلٍم نافع وًل بعمٍل صاحل، فلما ألقيت  ،مل تتجذر يف قلبه ومل تصبح يقيًنا، بل كان مشغوًًل بدنياه

َسِمْعُت  "قة مل تكن قد متكنت من قلبه، ًل أنه مل يسمع هبا، ًل، أًل ترون أنه قد قال عليه مل حير جوابًا؛ ألهنا يف احلقي
كان إمعة يردد ما يقول الناس دون وعي، يا له من ببغاء عقله يف أذنيه، فهذا يدلنا على : فقلت" يَ ُقوُلوَن َشْيًئا  النَّاسَ 

فيعرف ماذا يعتقد وماذا يتطلب علمه باهلل وبرسوله وبدينه ضرورة حتقيق اإلميان، وأن يكون اإلنسان على بينة من دينه 
 .ا جييب هبذا اجلواب البئيس؟مفماذا يكون من حاله حين. وشرعه؛ حىت ًل خيونه ذلك يف أحرج املواقف وأضيق املضائق

يف الدق والقرع وما  هلا عصا تستعمل يتخذواملرزبة هي الكتلة من احلديد  :"فَ ُيْضَرُب ِبِمْرزَبٍَة ِمْن َحِديٍد  " :قال
 .أشبه فيضرب هبذه الضربة

 .ًل شك أهنا ضربة مؤملة :"َصْيَحًة  فَ َيِصيحُ  " :قال
أي ألصابه غشية جراء "  اإِلْنَساُن؛ َلُصِعقَ  َصْيَحًة َيْسَمُعَها ُكلُّ َشْيٍء؛ إالَّ اإِلْنَساَن، َوَلْو َسِمَعَها فَ َيِصيحُ  ": قال

 وًل ريب أن هذا أمر عظيم وجزاء وبيل وهو ينذر مبا وراءه؛ وهلذا يُفتح له باٌب إىل النار فيأتيه من هذا السماع املوحش،
نه يتمىن أًل تقوم إأنا عملك السيئ حىت :حرها ومسومها وقشبها، مث بعد ذلك يأتيه رجل مننت الريح، قبيح املنظر، فيقول

فيجب علينا اإلميان مبا  –أجارنا اهلل وإياكم  –شد مما هو فيه اآلن عد اهلل له بعد هذا أأالساعة، مل؟ ألنه يعلم أن ما 
وقد اتفق املسلمون على إثبات عذاب القرب ونعيمه وعلى إثبات هذه  ،يكون يف القرب، وًل جيوز إنكار عذاب القرب ونعيمه

 .ولذلك دًلئل من الكتاب أي ما يكون يف القرب، الفتنة يف القرب
 .واهلل أعلم


