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ِ الرَّمْحَِن الرَِّحيمِ   � ا�َّ

دم، ثم قال له: كن، فكان. احلمد هللا الكريم املنان، العزيز ذي السلطان، خلق اإلنسان من ع

كل يوم هو يف شان. وكل من عليها فان. ويبقى وجه ربك ذو اجلالل واإلكرام. وأشهد أن ال إله 

ا نبيه ورسوله سيد األنام، اللهم صل  إال اهللا، شهادة من قال ريب اهللا ثم استقام، وأشهد أن حممدً

 .وسلم عىل عبدك ورسولك حممد وعىل آله وأصحابه وسلم تسليامً 

 [توطئة]

أما بعد: فإن اهللا سبحانه خلق اخللق ليعبدوه، وركب فيهم العقول ليعرفوه، وأسبغ عليهم 

نعمه ظاهرة وباطنة ليشكروه، فأوجد هلم يف الدنيا مجيع ما حيتاجون إليه من املطاعم واملشارب، 

لكامليات، والفواكه والثمرات، وسائر أنواع اخلريات ومن كل ما حيتاجونه من الرضوريات وا

كلها كرامة من اهللا لعباده، يتنعمون هبا يف حياهتم، ويتمتعون هبا إىل ما هو خري منها آلخرهتم، 

ْ �ِيهِ َ�َيِحلَّ َعلَۡيُ�ۡم َغَضِ�� َوَمن ﴿ فقال سبحانه: ْ ِمن َطّيَِ�ِٰت َما َرزَۡقَ�ُٰ�ۡم َوَ� َ�ۡطَغۡوا ُ�ُوا
  .]٨١طه: [ ﴾٨١َ�ۡلِۡل َعلَۡيهِ َغَضِ� َ�َقۡد َهَوٰى 

فأمر اهللا عباده بأن يأكلوا من طيبات ما رزقهم، وحذرهم من الطغيان: وهو جماوزة احلد يف 

الرسف والرتف، والفسوق والعصيان بأن يستعينوا بنعم اهللا عىل معاصيه، أو يستعملوها يف سبيل 

ِ ﴿ما يسخطه وال يرضيه، لكوهنم حماسبني وجمزيني بام يفعلون، كام قال سبحانه:  فَٱۡ�َتُغواْ ِعنَد ٱ�َّ
ۥٓۖ إَِ�ۡهِ تُرَۡجُعوَن  . فذكرهم سبحانه رجوعهم إليه؛ ]١٧[العنكبوت:  ﴾١٧ٱلّرِۡزَق َوٱۡ�ُبُدوُه َوٱۡشُكُرواْ َ�ُ

للوقوف بني يديه، فيسأهلم ماذا كنتم تعملون؟ وماذا أجبتم املرسلني؟ وهو معنى ما يقول 

َ�ٰبَ ﴿الصابرون: 
َ
ِيَن إَِذآ أ ِ ��َّآ إَِ�ۡهِ َ�ِٰجُعوَن ٱ�َّ ِصيَبةٞ قَالُٓواْ إِنَّا ِ�َّ  . ]١٥٦[البقرة:   ﴾١٥٦ۡتُهم مُّ

َوقُِفوُهۡمۖ إِ�َُّهم ﴿فمن علم أنه مملوك هللا، وأنه راجع إليه، فليعلم أنه موقوف بني يديه يقول تعاىل: 
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 �ۡ وَن  ٢٤ولُوَن  ُٔ مَّ  . ]٢٦-٢٤[الصافات:   ﴾٢٦ۡوَم ُمۡستَۡسلُِموَن بَۡل ُهُم ٱۡ�َ  ٢٥َما لَُ�ۡم َ� َ�َناَ�ُ
ۡ�َيا َمَ�ٰٞع �نَّ ٱ�ِخَرةَ ِ�َ َداُر ٱۡلَقَرارِ ﴿ ويقول: ِ ٱۡ�ََيٰوةُ ٱ�ُّ َمۡن َعِمَل  ٣٩َ�َٰقۡوِم إِ�ََّما َ�ِٰذه

 
ُ
ۡو أ

َ
ْوَ�ٰٓ�َِك يَۡدُخلُوَن َسّيَِئٗة فََ� ُ�َۡزىٰٓ إِ�َّ ِمۡثلََهاۖ َوَمۡن َعِمَل َ�ٰلِٗحا ّمِن َذَكٍر أ

ُ
نَ�ٰ َوُهَو ُمۡؤِمٞن فَأ

  .]٤٠-٣٩املؤمن: [ ﴾٤٠ٱۡ�َنََّة يُۡرزَقُوَن �ِيَها بَِغۡ�ِ ِحَساٖب 
ا، واملتاع: هو ما يتمتع به صاحبه برهة، ثم ينقطع عنه، مأخوذ من متاع  فسمى اهللا الدنيا متاعً

رَِضيُتم بِٱۡ�ََيٰوةِ ٱ�ُّ ﴿ املسافر، قال تعاىل:
َ
ۡ�َيا ِ� ٱ�ِخَرةِ إِ�َّ أ ِ� َ�َما َمَ�ُٰع ٱۡ�ََيٰوةِ ٱ�ُّ ۡ�َيا ِمَن ٱ�ِخَرة

  .]٣٨التوبة: [ ﴾٣٨قَلِيٌل 
ۡ�َيآ إِ�َّ َمَ�ُٰع ٱۡلُغُرورِ ﴿ وقال: فام عيبت الدنيا بأكثر من  .]١٨٥آل عمران: [ ﴾١٨٥َوَما ٱۡ�ََيٰوةُ ٱ�ُّ

دل دليل عىل زواهلا، فتتبدل صحة اإلنسان فيها بالسقم، ذكر فنائها، وتقلب أحواهلا، وهو أ

ونعيمه بالبؤس، وحياته باملوت. ومآل عامرها باخلراب، واجتامع أهلها بفرقة األحباب. وكل ما 

فوق الرتاب تراب. واهللا سبحانه كتب عىل الدنيا الفناء، وعىل اآلخرة البقاء، وال بقاء ملا كتب 

ي يفزع الناس منه، ليس هو فناء أبدي، لكنه انتقال من دار إىل دار عليه الفناء، وهذا املوت الذ

،ۡحَسُنواْ بِٱۡ�ُۡسَ� ﴿ أخر
َ
ِيَن أ ْ َوَ�ۡجزَِي ٱ�َّ ْ بَِما َعِملُوا ـُٔوا ٰٓ�َ

َ
ِيَن أ  .]٣١النجم: [ ﴾٣١ِ�َۡجزَِي ٱ�َّ

ا، فهذا  الذي جيتمع عليه عند فال جيزع من املوت، وهيوله الفزع منه؛ إال الذي مل يقدم آلخرته خريً

 فراقه للدنيا سكرة املوت، وحرسة الفوت، وهول املطلع، فيندم حيث ال ينفعه الندم. يقول:

ۡمُت ِ�ََياِ� ﴿ وخري الناس من طال عمره وحسن عمله. ورش  .]٢٤الفجر: [ ﴾٢٤َ�ٰلَۡيتَِ� قَدَّ

 الناس من طال عمره وساء عمله.
 دع الـــذم للـــدنيا فكـــم مـــن موفـــق

 

 وقــد القــى النعــيم بجنــةيقــول  
 

 حيــايت لــو امتــدت لــزادت ســعاديت
 

ــديت  ــت وم ــامي أطيل ــت أي ــا لي  في
 

ا هي أبقى، وأرقى من  إن الناس يف الدنيا بمثابة الغرباء، الذين يعلمون ويوقنون بأن هلم دارً

ا حياهتم يف دار الدنيا، فهم جيمعون هلا، ويسعون سعيهم يف متهيد النقلة إليها، ألن من قدم خريً 

أحب القدوم عليه، وألن صنائع اإلحسان تقي مصارع السوء، يقول اهللا يف آخر آية نزلت من 



 ٥  ) الرباهني والبيانات يف حتقيق البعث بعد الوفاة٤(

ا َكَسَبۡت وَُهۡم َ� ُ�ۡظلَُموَن ﴿القرآن:  ٰ ُ�ُّ َ�ۡفٖس مَّ ِۖ ُ�مَّ تَُو�َّ ُقواْ يَۡوٗما تُرَۡجُعوَن �ِيهِ إَِ� ٱ�َّ  ﴾٢٨١َوٱ�َّ
 . ]٢٨١[البقرة: 

د من الدنيا آلخرته، فإنه لن يكره فاملؤمن الذي له حظ ون صيب من العمل الصالح، والتزوّ

املوت إذا نزل به، لفرحه بلقاء ربه وثواب عمله، فنفسه مطمئنة بلقاء ربه، فيقال له عند 

ُتَها ٱ�َّۡفُس ٱلُۡمۡطَم�ِنَُّة ﴿ االحتضار: َّ�
َ
� ۡرِضيَّٗة  ٢٧َ�ٰٓ ُخِ� ِ� َفٱدۡ  ٢٨ٱرِۡجِ�ٓ إَِ�ٰ َرّ�ِِك َراِضَيٗة مَّ

ا  .]٣٠-٢٧الفجر: [ ﴾٣٠َوٱۡدُخِ� َجنَِّ�  ٢٩ِعَ�ِٰدي  ويف الدعاء املأثور: اللهم إين أسألك نفسً

من «قال:  ملسو هيلع هللا ىلصويف احلديث أن النبي  .مطمئنة تؤمن بلقائك، وتقنع بعطائك، وترىض بقضائك

الصحابة: يا  فقال بعض ،»أحب لقاء اهللا أحب اهللا لقاءه، ومن كره لقاء اهللا كره اهللا لقاءه

إنه ليس األمر كذلك، ول�ن اإل�سان إذا اكن يف انقطاع «رسول اهللا، كلنا نكره املوت. قال: 

من ادلنيا، و�قبال ىلع اآلخرة، فإن اكن من أهل اخل�، �رش باخل�، فأحب لقاء اهللا وأحب اهللا 
رواه أمحد والنسائي من  »لقاءه، و�ن اكن من أهل الرش، �رش بالرش، فكره لقاء اهللا و�ره اهللا لقاءه

 من حديث عبادة بن الصامت. البخاري ومسلمحديث أنس. بل ورواه 
وقد جعل اهللا الدنيا مزرعة لآلخرة، تزرع فيها األعامل الصاحلة، واألعامل السيئة، فمن خرج 

ا. ا، وساءت له مصريً ا من احلسنات، واألعامل الصاحلات ورد عىل اآلخرة فقريً  من الدنيا فقريً

ــ ــىت ــن التق ــزاد م ــدنيا ب ــن ال د م  زوّ
 

 فعمـــــرك أيـــــام وهـــــن قالئـــــل 
 

ــبا ــن الص ــريط يف زم ــبح التف ــام أق  ف
 

 فكيف به والشيب للرأس شـاعل 
 

 ]الوفاة بعد بالبعث اإليامن[

إن اهللا سبحانه جعل اإليامن بالبعث بعد املوت للجزاء عىل األعامل، بحيث يثاب املحسن 

انه، وهو من أقو أركان اإليامن، وقد أكثر سبحانه من عىل إحسانه، ويعاقب امليسء عىل عصي

ۡخفِيَها ِ�ُۡجَزٰى ُ�ُّ َ�ۡف� بَِما ﴿ ذكره يف القرآن الكريم. يقول سبحانه:
ُ
َ�اُد أ

َ
اَعَة َءا�َِيٌة أ إِنَّ ٱلسَّ
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َبَع َهَوٮُٰه َ�َ�ۡدَ  ١٥�َۡسَ�ٰ  نََّك َ�ۡنَها َمن �َّ يُۡؤِمُن بَِها َوٱ�َّ ألن  .]١٦-١٥طه: [ ﴾١٦ٰى َفَ� يَُصدَّ

 هذا االعتقاد: هو أقو وازع إىل أفعال الطاعات، وأعظم رادع عن مواقعة املنكرات.
 لـــن ترجـــع األنفـــس عـــن غيهـــا

 

ــــر  ــــا زاج ــــا هل ــــن منه ــــا مل يك  م
 

وكان السلف الصالح يكتبون يف صدور وصاياهم الترصيح بعقائدهم، فيقولون: هذا ما 

ا رسول اهللا، وأن اجلنة حق، وأن أوىص به فالن بن فالن، وهو يشه د أن ال إله إال اهللا، وأن حممدً

النار حق، وأن الساعة آتية ال ريب فيها، وأن اهللا يبعث من يف القبور. شهادة عليها أحيا، وعليها 

 أموت وعليها أبعث إن شاء اهللا.

دم ولم قال اهللا عز وجل: كذب� ابن آ«قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أيب هريرة أن النبي  :ويف الصحيحني

ي�ن هل ذلك، وشتم� ابن آدم ولم ي�ن هل ذلك، فأما شتمه إياي، فقوهل: اختذ اهللا ودًلا، وأنا 
الواحد الصمد، لم أدل ولم أودل، ولم ي�ن يل كفًوا أحد، وأما ت�ذيبه إياي، قوهل: لن يعيد� 

 .»كما بدأ�، وليس أول اخللق بأهون يلع من إاعدته

ن تَُولُّواْ ﴿ بعث يف كثري من اآليات، كقوله سبحانه:وقد أكد سبحانه اإليامن بال
َ
۞لَّۡيَس ٱۡلِ�َّ أ

ِ َوٱۡ�َۡوِم ٱ�ِخرِ َوٱلَۡمَ�ٰٓ�ِكَ  ةِ وُُجوَهُ�ۡم قَِبَل ٱلَۡمۡ�ِِق َوٱلَۡمۡغرِِب َوَ�ِٰ�نَّ ٱۡلِ�َّ َمۡن َءاَمَن بِٱ�َّ
ا عن فسمى اهللا ي .]١٧٧البقرة: [ ﴾نَ  َۧوٱۡلِكَ�ِٰب َوٱ�َّبِّ�ِ  وم القيامة باليوم اآلخر، لكونه متأخرً

الدنيا، ويف حديث جربيل الذي رواه مسلم من حديث عمر بن اخلطاب، ورواه البخاري عن أيب 

اإليمان أن تؤمن باهللا، ومالئ�ته، «هريرة، أنه قال: يا رسول اهللا أخربين عن اإليامن؟ فقال: 

قال: صدقت. فجعل التصديق اجلازم  .»ه ورشهو�تبه، ورسله، وايلوم األخر، وتؤمن بالقدر خ�

باليوم اآلخر، الذي هو البعث بعد املوت، من أركان اإليامن. ومن كذب به فهو كافر بالكتاب، 

ْۚ قُۡل بََ�ٰ َوَرّ�ِ َ�ُۡبَعُ�َّ ﴿ وبام أرسل اهللا به رسله، يقول اهللا تعاىل: ن لَّن ُ�ۡبَعُثوا
َ
ِيَن َ�َفُرٓواْ أ زََ�َم ٱ�َّ

ِ �َِس�ٞ  ُ�مَّ    .]٧التغابن: [ ﴾٧َ�ُنَبَُّؤنَّ بَِما َعِمۡلُتۡمۚ َوَ�ٰلَِك َ�َ ٱ�َّ

 

 



 ٧  ) الرباهني والبيانات يف حتقيق البعث بعد الوفاة٤(

 

 ]بالبعث اإليامن جتاه الناس أصناف

 إن الناس يف اإليامن بالبعث عىل صنفني، أحدمها:

: الذين يكذبون بكل ما غاب عن مشاهدهم، فيكذبون بوجود الرب، املاديون امللحدون

ئكة، ويكذبون بالبعث بعد املوت، ويكذبون باجلنة والنار، وال يؤمنون إال بام ويكذبون باملال

ۡ�َيا َ�ُموُت َوَ�َۡيا َوَما ُ�ۡهلُِكَنآ إِ�َّ ﴿ حيسون ويلمسون ويشاهدون. ويقولون: َما ِ�َ إِ�َّ َحَياُ�َنا ٱ�ُّ
ۡهُرۚ َوَما لَُهم بَِ�ٰلَِك ِمۡن ِعۡلٍ�� إِۡن ُهۡم إِ�َّ َ�ظُ  وقد أكثر القرآن من إقامة  .]٢٤اجلاثية: [ ﴾٢٤نُّوَن ٱ�َّ

َولَۡو َجآَءۡ�ُهۡم ُ�ُّ َءايٍَة ﴿ احلجج والرباهني عىل هؤالء، وأن أمثال هؤالء ال يؤمنون، قال تعاىل:
ِ�َم 

َ
ٰ يََرُواْ ٱۡلَعَذاَب ٱۡ�   .]٩٧يونس: [ ﴾٩٧َح�َّ

وِ ﴿ يقول اهللا سبحانه:
ۡ
أي حني حتق احلقائق  .]٥٣األعراف: [ ﴾�لَُهۥۚ َهۡل يَنُظُروَن إِ�َّ تَأ

 ويتجىل الرب للخالئق يوم القيامة، وتبدو اجلنة عيانًا، والنار عيانًا، وتظهر املالئكة
ِيَن �َُسوهُ ِمن َ�ۡبُل قَۡد َجآَءۡت رُُسُل َرّ�َِنا بِٱۡ�َّقِ َ�َهل ﴿ قال تعاىل: وِ�لُُهۥ َ�ُقوُل ٱ�َّ

ۡ
ِ� تَأ

ۡ
يَۡوَم يَأ

َا نُفَسُهۡم َوَضلَّ  �َّ
َ
ْ أ ٓوا ۚ قَۡد َخِ�ُ ِي ُكنَّا َ�ۡعَمُل ۡو نَُردُّ َ�َنۡعَمَل َ�ۡ�َ ٱ�َّ

َ
ٓ أ ْ َ�َا  ِمن ُشَفَعآَء فَيَۡشَفُعوا

وَن  ا َ�نُواْ َ�ۡفَ�ُ   .]٥٣األعراف: [ ﴾٥٣َ�ۡنُهم مَّ
ۡو  َ� يَنَفُع َ�ۡفًسا إِيَ�ُٰنَها لَۡم تَُ�نۡ ﴿ ففي ذلك الوقت ويف تلك احلالة

َ
َءاَمَنۡت ِمن َ�ۡبُل أ

�ۗ قُِل ٱنَتِظُرٓواْ إِنَّا ُمنَتِظُروَن    .]١٥٨األنعام: [ ﴾١٥٨َكَسَبۡت ِ�ٓ إِيَ�ٰنَِها َخۡ�ٗ
فهؤالء الذين يكذبون بالبعث، هم الذين يعيشون يف الدنيا عيشة البهائم، ويعتقدون بأهنم 

ل وال حرام، وال صالة وال صيام. كالبهائم عىل حد سواء، ليس عليهم أمر وال هني، وال حال

َُّهۡم ﴿ وقد قال اهللا فيهم: نَۡ�ُٰم َوٱ�َّاُر َمۡثٗوى ل
َ
ُ�ُل ٱۡ�

ۡ
ُ�لُوَن َكَما تَأ

ۡ
ِيَن َ�َفُرواْ َ�َتَمتَُّعوَن َوَ�أ َوٱ�َّ

ۡو َ�ۡعقِلُوَنۚ إِۡن ُهۡم إِ ﴿ وقال: .]١٢حممد: [ ﴾١٢
َ
ۡ�َ�َُهۡم �َۡسَمُعوَن أ

َ
نَّ أ

َ
ۡم َ�َۡسُب أ

َ
نَۡ�ِٰم بَۡل أ

َ
�َّ َكٱۡ�
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َضلُّ َسبِيً� 
َ
فجعلهم أضل سبيالً من األنعام، لكوهنم مل يستعملوا  .]٤٤الفرقان: [ ﴾٤٤ُهۡم أ

 مواهب عقوهلم وأسامعهم وأبصارهم، فيام خلقت له من عبادة رهبم.
 عمي العيـون عمـوا عـن كـل فائـدة

 

 ألهنـــــم كفـــــروا بـــــاهللا تقليـــــدا 
 

دون ويصدقون بكل ما أخرب اهللا به يف كتابه، وعىل لسان نبيّه، سواء : فإهنم يعتقأما املؤمنون

أدركوا ذلك بحواسهم ومشاهدهم أو مل يدركوا، ذلك ألهنم يؤمنون باهللا، وما جاء عن اهللا، عىل 

ا ال خيالطه شك، فهؤالء هم املؤمنون بالغيب، الذين مدحهم اهللا تعاىل  مراد اهللا، إيامنًا جازمً

ِي﴿ بقوله: ا َرزَۡقَ�ُٰهۡم يُنفُِقوَن ٱ�َّ لَٰوةَ َوِممَّ ِيَن يُۡؤِمُنوَن بَِمآ  ٣َن يُۡؤِمُنوَن بِٱۡلَغۡيِب َوُ�قِيُموَن ٱلصَّ َوٱ�َّ
نزَِل ِمن َ�ۡبلَِك َو�ِٱ�ِخَرةِ ُهۡم يُوقُِنوَن 

ُ
نزَِل إَِ�َۡك َوَمآ أ

ُ
ْوَ�ٰٓ�َِك  ٤أ

ُ
ّ�ِِهۡمۖ َوأ ٰ ُهٗدى ّمِن رَّ ْوَ�ٰٓ�َِك َ�َ

ُ
أ

  .]٥-٣البقرة: [ ﴾٥ُهُم ٱلُۡمۡفلُِحوَن 
ا، وأنه حييي املوتى هو إيامن بالغيب.  فاإليامن باهللا ربًّ

واإليامن باملالئكة، وأهنم خلق من خلق اهللا، خلقهم لعبادته وخدمته، وهم عقول بال 

 شهوات، إيامن بالغيب.

 واإليامن بالبعث بعد املوت للجزاء عىل األعامل هو إيامن بالغيب.

واإليامن باجلنة والنار هو إيامن بالغيب. وقد مدح اهللا املؤمنني الذين هم باآلخرة يوقنون، 

ْوَ�ٰٓ�َِك ﴿ أي يصدقون بطريق اليقني الذي ال خيالطه الشك فقال:
ُ
ّ�ِِهۡمۖ َوأ ٰ ُهٗدى ّمِن رَّ ْوَ�ٰٓ�َِك َ�َ

ُ
أ

 بنعيم الدنيا واآلخرة. والفالح: هو الفوز والنجاح .]٥البقرة: [ ﴾٥ُهُم ٱلُۡمۡفلُِحوَن 
إن أكرب ما حيفز النفوس، وينشطها للعمل آلخرهتا، هو إيامهنا بالثواب عىل حسناهتا، 

والعقاب عىل سيئاهتا، فتنشط إىل فعل الصالة، وإيتاء الزكاة، والصيام، وصلة األرحام، 

اهللا، وكونه ال واإلحسان إىل املساكني واأليتام، وتنشط إىل التضحية بالنفس والنفيس يف سبيل 

ِيَن َ�َتَوفَّٮُٰهُم ٱلَۡمَ�ٰٓ�َِكُة َطّيِبَِ� ﴿ يزكي النفس عند اهللا سو عملها الصالح. ويقال للناس: ٱ�َّ
ْ ٱۡ�َنََّة بَِما ُكنُتۡم َ�ۡعَملُوَن  لكون املوت ليس . ]٣٢النحل: [ ﴾٣٢َ�ُقولُوَن َسَ�ٌٰم َعلَۡيُ�ُم ٱۡدُخُلوا

ا، لكنه خامت  ة احلياة الدنيا، وبدء حياة اآلخرة.هو فناءً أبديًّ



 ٩  ) الرباهني والبيانات يف حتقيق البعث بعد الوفاة٤(

 

ة واجلامعة  عقيدة أهل السنَّ

ٱۡ�َ�ََب ﴿ إن الساعة آتية ال ريب فيها، وإن اهللا يبعث من يف القبور. يقول اهللا سبحانه:
ۡعرُِضوَن  َۡدٍث  ١لِلنَّاِس ِحَساُ�ُهۡم َوُهۡم ِ� َ�ۡفلَةٖ مُّ ّ�ِِهم �ُّ �ِيِهم ّمِن ذِۡكٖر ّمِن رَّ

ۡ
إِ�َّ ٱۡسَتَمُعوُه  َما يَأ

فأخرب سبحانه باقرتاب حساب الناس يوم  .]٣-١األنبياء: [ ﴾َ�هَِيٗة قُلُوُ�ُهۡمۗ  ٢وَُهۡم يَۡلَعُبوَن 

بعد العرص، حتى  ملسو هيلع هللا ىلصالقيامة، ألن كل ما هو آت قريب. والبعيد ما ليس آتيًا، وقد خطب النبي 

إنه لم يبق من ادلنيا إال كما بيق «إذا أتت الشمس عيل أطراف اجلريد، وأطراف احليطان قال: 

 وذلك بالنسبة إىل طول مدة ما مىض من الدنيا. ،!*" »من يوم�م هذا

 النوم أخو املوت، واليقظة منه بمثابة البعث بعد الوفاة

خلق اهللا النوم يف احلياة، وجعله بمثابة النوم للوفاة، وهو آية من آيات اهللا تعاىل. قال 

ِۡل َوٱ�ََّهارِ َوٱبۡتَِغآؤُُ�م ّمِن فَۡضلِهِۦٓۚ َوِمۡن َءاَ�ٰ ﴿ سبحانه: وهو  .]٢٣الروم: [ ﴾تِهِۦ َمَناُمُ�م بِٱ�َّ

 نعمة من اهللا، يعود عىل البدن بالراحة والصحة، ويستعيد البدن نشاطه وقوته.
وإن البعث بعد املوت: هو بمثابة اليقظة بعد النوم عىل حد سواء، فلو بقي اإلنسان يف قربه 

ة، أو ألفي سنة، ثم استيقظ للبعث يوم القيامة، فكأنه مل يلبث إال عشية أو ضحاها، يقول ألف سن

ِۢۚ�﴿ اهللا سبحانه: ْ إِ�َّ َساَعٗة ّمِن �ََّهار ُهۡم يَۡوَم يََرۡوَن َما يُوَعُدوَن لَۡم يَۡلَبُثٓوا َّ�
َ
َُّهۡمۚ َك�  ﴾َوَ� �َۡسَتۡعِجل ل

أهل الكهف، وأهنم لبثوا يف نومهم ثالثامئة سنني  وقد أخرب سبحانه عن كرامة .]٣٥األحقاف: [

ا ۡو َوَ�َ�ٰلَِك َ�َعۡثَ�ُٰهۡم ِ�َتََسآَءلُواْ بَۡيَنُهۡمۚ قَاَل قَآ�ِٞل ّمِۡنُهۡم َ�ۡم َ�ِۡثُتۡمۖ قَالُواْ َ�ِۡثَنا يَۡوًما ﴿ وازدادوا تسعً
َ
أ

 .اخلدري سعيد أيب حديث من الرتمذي أخرجه  )١(
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ة، بنومة املوت مهام طالت، فشبّه سبحانه نومة أهل الكهف الطويل .]١٩الكهف: [ ﴾َ�ۡعَض يَۡوٖ�� 

قَالُواْ َ�ِۡثَنا يَۡوًما ﴿ ببعثة املوت عند قيام الساعة وقوهلم: -أي استيقاظهم من نومهم-وشبه بعثهم 
ۡو َ�ۡعَض يَۡوٖ� فَۡ� 

َ
وكذلك املوتى متى بعثوا، كأن مل يلبثوا إال  .]١١٣املؤمنون: [ ﴾١١٣ِل ٱۡلَعآّدِيَن  َٔ أ

نَّ ﴿: ل سبحانهساعة من النهار، وهلذا قا
َ
ِ َحّقٞ َوأ نَّ وَۡعَد ٱ�َّ

َ
ْ أ نَا َعلَۡيِهۡم ِ�َۡعلَُمٓوا ۡ�َ�ۡ

َ
َوَ�َ�ٰلَِك أ

 ٓ اَعَة َ� َرۡ�َب �ِيَها وقد جعل اهللا النوم يف الدنيا، بمثابة النموذج ملوت  .]٢١الكهف: [ ﴾ٱلسَّ

 اآلخرة، فهو حيقق بصدق، قيام الساعة، وأحوال القيامة، وأهواهلا.

 ]ية اهللا تعاىل للنوم موتاتسم[
ا نُفَس ِحَ� َمۡوتَِها َوٱلَِّ� لَۡم َ�ُمۡت ﴿ يف قوله سبحانه: ،وقد سمى اهللا النوم موتً

َ
ُ َ�َتَو�َّ ٱۡ� ٱ�َّ

 � َس�ًّ َجٖل مُّ
َ
ۡخَرىٰٓ إَِ�ٰٓ أ

ُ
ۖ َ�ُيۡمِسُك ٱلَِّ� َقَ�ٰ َعلَۡيَها ٱلَۡمۡوَت َوُ�ۡرِسُل ٱۡ�  .]٤٢: الزمر[ ﴾ِ� َمَناِمَها

ِي ﴿ فسمى اهللا النوم وفاة، ألنه شقيق وفاة اآلخرة، ويسمى الوفاة الصغر. نظريه قوله: وَُهَو ٱ�َّ
� ُ�مَّ  َسّ�ٗ َجٞل مُّ

َ
ِۡل َوَ�ۡعلَُم َما َجرَۡحُتم بِٱ�ََّهارِ ُ�مَّ َ�ۡبَعُثُ�ۡم �ِيهِ ِ�ُۡقَ�ٰٓ أ إَِ�ۡهِ َ�َتَوفَّٮُٰ�م بِٱ�َّ

فسمى اهللا النوم وفاة، لكونه  .]٦٠األنعام: [ ﴾٦٠نَّبُِئُ�م بَِما ُكنُتۡم َ�ۡعَملُوَن َمرِۡجُعُ�ۡم ُ�مَّ يُ 

هيجم عىل احلي يف حال غفلته، بحيث ال حيس هبجومه إال وهو يف عامل األموات، ثم يشاهد يف 

 منامه من األحوال، واألهوال، وخماطبة املوتى، وغري ذلك، مما ال يدركه يف يقظته، ومتى رأ يف

.ا بام رأ  منامه ما يرسه فرح واستبرش، واستيقظ مرسورً
والرؤيا الصاحلة من املبرشات، وهي ما يراها املؤمن، أو تُر له، كام أنه إذا رأ ما يسوءه، 

أصبح حزينًا كئيبًا من خوف وقوع ما رأ، وهكذا أحوال اآلخرة، فإن اهللا خلق النوم، وسامه 

دق ألحوال القيامة وأهواهلا، وأن قيام الناس من قبورهم، هو وفاة، وجعله بمثابة الشاهد الصا

ۡجَداثِ ﴿بمثابة قيامهم من نومهم، قال تعاىل: 
َ
ورِ فَإَِذا ُهم ّمَِن ٱۡ�  -أي القبور - ﴾َونُفَِخ ِ� ٱلصُّ

ۡجَداِث إَِ�ٰ َرّ�ِِهۡم يَنِسلُوَن ﴿
َ
ورِ فَإَِذا ُهم ّمَِن ٱۡ� ۡرقَِدنَاۗۜ� قَالُواْ َ�ٰ  ٥١َونُفَِخ ِ� ٱلصُّ َوۡ�لََنا َمۢن َ�َعَثَنا ِمن مَّ

ۡ�َنا  ٥٢َ�َٰذا َما وََعَد ٱلرَّۡحَ�ُٰن َوَصَدَق ٱلُۡمۡرَسلُوَن  َ إِن َ�نَۡت إِ�َّ َصۡيَحٗة َ�ِٰحَدٗة فَإَِذا ُهۡم َ�ِيٞع �َّ



 ١١  ) الرباهني والبيانات يف حتقيق البعث بعد الوفاة٤(

وَن   . ]٥٤-٥١[يس:   ﴾٥٤ُكنُتۡم َ�ۡعَملُوَن  ا َوَ� ُ�َۡزۡوَن إِ�َّ َما ٔٗ َفٱۡ�َۡوَم َ� ُ�ۡظلَُم َ�ۡفٞس َشۡ�  ٥٣ُ�َۡ�ُ
فال ينبغي للعاقل أن يستبطئ قيام الساعة، وقد جاءت أماراهتا، وهي ال تأيت إال بغتة، 

فبعض الناس يراها بعيدة وهي قريبة، فألجل طول أمله، تراه يندفع إىل املخالفات؛ من ترك 

بَۡل يُرِ�ُد ﴿ أخرة، يقول اهللا تعاىل:الطاعات والصلوات، وارتكاب املنكرات لظنه أن اآلخرة مت
َماَمُهۥ 

َ
�َ�ُٰن ِ�َۡفُجَر أ يَّاَن يَۡوُم ٱۡلقَِ�َٰمةِ  َٔ �َۡ�  ٥ٱۡ�ِ

َ
يقول: سأعمل ثم  .]٦-٥القيامة: [ ﴾٦ُل �

أتوب، وسأعمل ثم أتوب، وربام تعاجله املنية قبل حتقيق هذه األمنية، أي قبل التوبة فيندم، 

ۡمُت ِ�ََياِ� َ�قُ ﴿ حيث ال ينفعه الندم   .]٢٤الفجر: [ ﴾٢٤وُل َ�ٰلَۡيتَِ� قَدَّ
إن األرواح بعد مفارقتها لألجسام ال يشملها الفناء، بل تبقى منعمة أو معذبة، فقد ثبت 

ا وعشيًّا َوَ�ۡوَم ﴿ ذلك يف القرآن احلكيم، حاكيًا عن آل فرعون، وأهنم يعرضون عىل النار غدوًّ
ۡدِخلُوٓ 

َ
اَعُة أ َشدَّ ٱۡلَعَذاِب َ�ُقوُم ٱلسَّ

َ
  .]٤٦املؤمن: [ ﴾٤٦اْ َءاَل فِرَۡعۡوَن أ

ۡحَيآٌء ﴿ وقال سبحانه يف حق الشهداء:
َ
ۚ بَۡل أ ۡمَ�ٰتَۢ�

َ
ِ أ ْ ِ� َسبِيِل ٱ�َّ ِيَن قُتِلُوا َوَ� َ�َۡسَ�َّ ٱ�َّ

ُ ِمن فَۡضلِهِۦ ١٦٩ِعنَد َرّ�ِِهۡم يُۡرزَقُوَن  ِيَن لَۡم يَۡلَحُقواْ بِِهم  فَرِِحَ� بَِمآ َءاتَٮُٰهُم ٱ�َّ وَن بِٱ�َّ َو�َۡسَتۡبِ�ُ
�َّ َخۡوٌف َعلَۡيِهۡم َوَ� ُهۡم َ�َۡزنُوَن 

َ
وهذه حياة أرواح  .]١٩٧-١٩٦آل عمران: [ ﴾١٧٠ّمِۡن َخۡلفِِهۡم �

أن أرواح الشهداء يف أجواف طري خرض،  :ملسو هيلع هللا ىلصبرزخية ال يعلم كيفيتها إال اهللا تعاىل. وأخرب النبي 

ار اجلنة، وتأكل من ثامرها. وثبت ألرواح املؤمنني الصاحلني مثل ذلك، فاألرواح بعد ترد أهن

 موهتا باقية: إما أن تنعم، أو تعذب.
ليلة اإلرساء باألنبياء يف منازهلم من السامء، وصالته هبم، وما ذاك  ملسو هيلع هللا ىلصومثله اجتامع النبي 

، وقد أُعطي إال بأرواحهم. ولعلهم تشكلوا له بصورهم يف الدنيا، حيث رأ  نبي اهللاِ يوسفَ

شطر احلسن، ومثله املراجعة الواقعة بينه وبني موسى عليه السالم، وما ذاك التخاطب إال 

باألرواح، وإال فمن املعلوم أن األنبياء كلهم قد ماتوا، ودفنوا باألرض، ما عدا عيسى عليه 

 الصالة والسالم.

وحه وجسده عىل القول الصحيح، ومحل ، وكذا املعراج، فإنه برملسو هيلع هللا ىلصأما اإلرساء بالنبي 
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ٰى ﴿ اللفظ عىل حقيقته، إذ املقام مقام معجزة، ألن اهللا تعاىل افتتحها بقوله: َ�ۡ
َ
ِٓي أ ُسۡبَ�َٰن ٱ�َّ
ِي َ�َٰرۡ�َنا َحۡوَ�ُۥ لُِ�َِ�ُهۥ ِمۡن  ۡقَصا ٱ�َّ

َ
َءاَ�ٰتَِناۚٓ بَِعۡبِدهِۦ َ�ۡٗ� ّمَِن ٱلَۡمۡسِجِد ٱۡ�ََراِم إَِ� ٱلَۡمۡسِجِد ٱۡ�

ِميُع ٱۡ�َِصُ�  أنه إذا استعظم شيئًا، إما  ملسو هيلع هللا ىلصوكان من هدي النبي  .]١اإلرساء: [ ﴾١إِنَُّهۥ ُهَو ٱلسَّ

 سبح، أو كرب تأسيًا بالقرآن.
إنه ما بني أن ير مقدمات اآلخرة، واملجازاة عىل عمله، إال أن يقال: فالن قد مات. وما 

 آت آت. أقرب احلياة من املامت، وكل ما هو

أي املنعم� -يؤ� بأنعم انلاس يف ادلنيا «قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  صحيح مسلموثبت يف 

فيصبغ يف انلار صبغة، ثم يقال هل: هل  -املرتف�، اتلار�� للطااعت، واملستحل� لفعل املنكرات
� رأيت خ�ًا قط؟ هل مّر بك نعيم قط؟ فيقول: ال يا رب. فينىس نعيم ادلنيا وذلاتها عند أد

مس من العذاب، ثم يقال هل: �م بلثت يف ادلنيا؟ فيقول: بلثت يوًما أو بعض يوم. فيقال هل: 
من املؤمن� املعذب�، -بئس ما اجترت يف يوم أو بعض يوم. و�ؤ� بأشد انلاس بؤًسا يف ادلنيا 

قط؟ وهل فيصبغ يف اجلنة صبغة، ثم يقال هل: هل رأيت يف ادلنيا بؤًسا  -ومن الفقراء واملساك�
مّر بك بؤس قط؟ فيقول: ال يا رب. فينىس بؤس ادلنيا وعذابها، و�قال هل: �م بلثت يف ادلنيا؟ 

 .»فيقول: بلثت يوًما أو بعض يوم. فيقال هل: نعم ما اجترت يف يوم أو بعض يوم

 [أثر اإليامن بالبعث عىل اإلنسان]

ته، حيث رسخ يف قلوهبم إن بعض امللحدين املكذبني بالبعث، يستبعدون وقوعه وإمكاني

عقيدة الدهريني، ويسمون بالطبيعيني، أي ينسبون احلياة واملوت للطبيعة، ويقولون: ما هو إال 

رحم يدفع، وأرض تبلع، وال حياة بعدها. فهم ال يرجون لقاء رهبم، وال خيافون عذابه، وقد أكد 

ِيَن َ� يَرُۡجوَن لَِقآَءنَا ﴿ اهللا ذلك، وقرر اإلنكار عليهم يف كثري من اآليات، قال سبحانه: إِنَّ ٱ�َّ
ِيَن ُهۡم َ�ۡن َءاَ�ٰتَِنا َ�ٰفِلُوَن  نُّواْ بَِها َوٱ�َّ

َ
ۡ�َيا َوٱۡطَم� َوٮُٰهُم ٱ�َّاُر بَِما  ٧َورَُضواْ بِٱۡ�ََيٰوةِ ٱ�ُّ

ۡ
ْوَ�ٰٓ�َِك َمأ

ُ
أ

َما ﴿ وقال: .]٨-٧يونس: [ ﴾٨َ�نُواْ يَۡ�ِسُبوَن  َّ�
َ
فََحِسۡبُتۡم �

َ
نَُّ�ۡم إَِ�َۡنا َ� أ

َ
َخلَۡقَ�ُٰ�ۡم َ�َبٗثا َو�



 ١٣  ) الرباهني والبيانات يف حتقيق البعث بعد الوفاة٤(

فبدأ اآلية باستفهام اإلنكار عليهم يف فساد اعتقادهم، نظريه  .]١١٥املؤمنون: [ ﴾١١٥تُرَۡجُعوَن 

ن َ�ۡلَُق ِمۡثلَُهم� بََ�ٰ ﴿ قوله سبحانه:
َ
ٰٓ أ �َض بَِ�ِٰدٍر َ�َ

َ
َ�َٰ�ِٰت َوٱۡ� ِي َخلََق ٱلسَّ َو لَۡيَس ٱ�َّ

َ
وَُهَو أ

ُٰق ٱۡلَعلِيُم  َراَد َشۡ�  ٨١ٱۡ�َ�َّ
َ
ۥٓ إَِذآ أ ۡمُرهُ

َ
َمآ أ ن َ�ُقوَل َ�ُۥ ُ�ن َ�َيُكوُن  ًٔ إِ�َّ

َ
ِي �َِيِدهِۦ  ٨٢ا أ فَُسۡبَ�َٰن ٱ�َّ

ءٖ �َ�ۡهِ تُرَۡجُعوَن  ۡ�َ ِ
َوَ�ََب َ�َا َمَثٗ� ﴿ وقال سبحانه:. ]٨٣-٨١يس: [ ﴾٨٣َملَُكوُت ُ�ّ
ۥۖ قَاَل َمن يُۡ�ِ ٱۡلعَِ�َٰم َوِ�َ َرِميٞم َو�َِ�َ َخلۡ  �ٖ� وَُهَو بُِ�ّلِ  ٧٨َقُه َل َمرَّ وَّ

َ
َهآ أ

َ
�َشأ

َ
ِٓي أ قُۡل ُ�ۡيِيَها ٱ�َّ

وإن اهللا سبحانه قد أكثر يف كتابه من اإلنكار عىل املكذبني  .]٧٩-٧٨يس: [ ﴾٧٩َخۡلٍق َعلِيٌم 

ِ ﴿ بالبعث بفنون من التعبري، فقال: رََءيَۡت ٱ�َّ
َ
ُب بِٱّ�ِيِن أ ِي يَُدعُّ ٱۡ�َتِيَم  ١ي يَُ�ّذِ  ٢فََ�ٰلَِك ٱ�َّ

ٰ َطَعاِم ٱلِۡمۡسِكِ�  فدلت هذه اآلية داللة واضحة عىل أنه متى  .]٣-١املاعون: [ ﴾٣َوَ� َ�ُضُّ َ�َ

ا  فسد االعتقاد، فسد العمل وساءت النتيجة. فهذا الكافر املكذب بالبعث، الذي ال يرجو ثوابً

ا عىل عصيانه، فنتج عن سوء اعتقاده فساد أعامله، فرتاه يدعّ اليتيم عىل أي - حسناته، وال عقابً

ليس يف قلبه إحسان وال حنان وال شفقة، ألنه ال يؤمن بالثواب عىل  -يدفعه بعنف وشدة

ا عن كل خري، وعادم اخلري  ا بكل رش، بعيدً إحسانه، وال خياف العقاب عىل إساءته، فكان جديرً

 يعطيه، وكل إناء ينضح بام فيه.ال 
عرفــــون هبــــدهيم  وللخــــري أهــــل يُ

 

 إذا اجتمعت عند اخلطوب املجـامع 
 

ـــون بشـــكلهمـوللشـــ عرف  ر أهـــل يُ
 

ـــابع  ـــالفجور األص ـــيهم ب ـــري إل  تش
 

ۡدَرٮَٰك َما يَۡوُم ٱّ�ِيِن ﴿ يقول اهللا تعاىل:
َ
ۡدَرٮَٰك َما يَۡوُم ٱّ�ِيِن  ١٧َوَمآ أ

َ
َ� َ�ۡملُِك  يَۡومَ  ١٨ُ�مَّ َمآ أ

َۡفٖس َشۡ�  ِ  ٔٗ َ�ۡفٞس ّ�ِ َّ ۡمُر يَۡوَم�ِٖذ ّ�ِ
َ
فسمى اهللا القيامة بيوم الدين ألن  .]١٩-١٧اإلنفطار: [ ﴾١٩اۖ َوٱۡ�

ا فرش. -أي جياز-كل إنسان يدان  ا فخري، وإن رشًّ  بعمله، إن خريً
فعال الطاعات، وأكرب إن عقيدة اإليامن بالبعث، واجلزاء عىل األعامل، هي أعظم وازع إىل أ

رادع عن مواقعة املنكرات. فاملؤمن الذي يعتقد اجلزاء عىل حسناته، تراه حيافظ عىل الصلوات يف 

أوقاهتا، ويؤدي الزكاة الواجبة يف ماله، ويعتقدها مغنامً عند ربه، وبركة يف ماله. ويصوم رمضان 
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ا،  أو عرضت عليه الدنيا بحذافريها ليفطر بنيّة خالصة هللا تعاىل، حتى لو رضب ليفطر ملا أفطر أبدً

ملا اعتاض هبا، لكون إيامنه حيجزه، ثم هو يكثر من أفعال الطاعات واحلسنات، وبسط اليد 

د بنوافل  بالصدقات وصلة القرابات، واإلحسان إىل املساكني واأليتام وذوي احلاجات، والتزوّ

ار وتالوة القرآن. ثم السخاء بتضحية العبادات، واإلكثار من الذكر والتسبيح والدعاء واالستغف

النفس يف سبيل اهللا، العتقاده أن له حياة هي أسعد من حياته يف الدنيا، فهو يسعى سعيه، ويعمل 

عمله يف النقلة إليها، رجاء الفوز هبا. وإن الذين يعتقدون الثواب عىل حسناهتم، ينجم عن حسن 

قوال السديدة، ومن اجلرأة واإلقدام اعتقادهم، حسن أعامهلم؛ من الصفات احلميدة واأل

 والتضحية بالنفس والنفيس يف سبيل احلق.

إن هذا االعتقاد يطبع يف النفوس الثبات عىل املكارم، وحتمل املكاره ومقارعة األهوال 

الشديدة بجأش ثابت، يعلم أن ما عند اهللا خري وأبقى من الدنيا وما فيها، وما أنفقه فإن اهللا 

 ثوابه له يف آخرته.سيخلفه، ويدخر 

لقد اندفع املسلمون بصحة عقيدهتم يف القرن األول والثاين والثالث بشجاعة باسلة، 

وقلوب ثابتة، وإيامن راسخ إىل حتقيق اجلزاء عىل أعامهلم، فاندفعوا إىل مشارق األرض ومغارهبا، 

جيوش أعدائهم، يفتحوهنا. وإن هذا االعتقاد؛ هو الذي ثبت أقدامهم مع قلتهم، وضعفهم أمام 

التي يغص هبا الفضاء، وتعج من كثافتها األرض والسامء، فتالشت أمام املؤمنني باهللا ولقائه، 

 حيث كشفوهم بقوة اإليامن، ثم نرشوا بينهم التوحيد يف سائر البلدان.

وقد أمر اهللا نبيه بأن يؤكد للناس البعث يوم القيامة للجزاء عىل األعامل باليمني البارة، قال 

ْۚ قُۡل بََ�ٰ َوَرّ�ِ َ�ُۡبَعُ�َّ ُ�مَّ َ�ُنَبَُّؤنَّ بَِما َعِمۡلُتۡمۚ وَ ﴿ سبحانه: ن لَّن ُ�ۡبَعُثوا
َ
ِيَن َ�َفُرٓواْ أ َ�ٰلَِك زََ�َم ٱ�َّ

ِ �َِس�ٞ  اَعُةۖ ﴿ ويف اآلية األخر: .]٧التغابن: [ ﴾٧َ�َ ٱ�َّ تِيَنا ٱلسَّ
ۡ
ِيَن َ�َفُرواْ َ� تَأ قُۡل َوقَاَل ٱ�َّ

تِيَنَُّ�مۡ 
ۡ
ٓ إِنَُّهۥ  ُٔ ۞َو�َۡسَت�ِ� ﴿ واآلية الثالثة: .]٣سبأ: [ ﴾بََ�ٰ َوَرّ�ِ َ�َأ َحقٌّ ُهَوۖ قُۡل إِي َوَرّ�ِ

َ
ونََك أ

نُتم بُِمۡعِجزِ�َن 
َ
ۖ َوَمآ أ فهذه اآليات حيقق اهللا فيها البعث بعد الوفاة، كام أمر  .]٥٣يونس: [ ﴾٥٣َ�َّقٞ

يف تأكيد احلق كهذا يف بضعة وثامنني  ملسو هيلع هللا ىلصقسم الصادق، وقد أقسم رسول اهللا نبيه بتأكيد ذلك بال



 ١٥  ) الرباهني والبيانات يف حتقيق البعث بعد الوفاة٤(

ا من السنّة، وفيه دليل عىل أن اإلنسان ال يأثم متى حلف بيمني بارة؛ ليتحصل هبا ماله  موضعً

 الثابت باليقني عنده، ولينقذ خصمه من ظلمه بمحاولة إخراجه منه بيمينه.

 املوتكفر مرشكي العرب بإنكار البعث بعد 

إن القرآن الكريم قد أكثر من ذكر البعث بعد املوت، للجزاء عىل األعامل، لكون مرشكي 

العرب عىل طريقة وعقيدة الدهريني، بحيث ينكرون البعث بعد الوفاة، ويكذبون باجلنة والنار، 

ا من اليهود والنصار، ألن اليهود والنصار يصدقون بالبعث بعد املوت.  فهم أغلظ كفرً

نِذرٞ ّمِۡنُهۡم َ�َقاَل ﴿: قون باجلنة والنار، فقال سبحانه عن املرشكنيويصد ن َجآَءُهم مُّ
َ
بَۡل َعِجُبٓواْ أ

ٌء َعِجيٌب  ءَِذا ِمۡتَنا َوُ�نَّا تَُراٗباۖ َ�ٰلَِك رَۡجُعۢ بَعِيٞد  ٢ٱۡلَ�ٰفُِروَن َ�َٰذا َ�ۡ
َ
قَۡد َعلِۡمَنا َما تَنُقُص  ٣أ

�ُض ِمۡنُهۡمۖ وَِعنَدنَ 
َ
َوُوِضَع ٱۡلِكَ�ُٰب ﴿ أي حيفظ أعامهلم، وقال: .]٤-٢ق: [ ﴾٤ا كَِ�ٌٰب َحفِي� ٱۡ�

ا �ِيهِ َوَ�ُقولُوَن َ�َٰوۡ�لََتَنا َماِل َ�َٰذا ٱۡلِكَ�ِٰب َ� ُ�َغادُِر َصغَِ�ٗة وَ  َ� َ�َ�َى ٱلُۡمۡجرِِمَ� ُمۡشفِقَِ� ِممَّ
ْ َما عَ  ۡحَصٮَٰهاۚ َووََجُدوا

َ
ٓ أ َحٗدا َكبَِ�ًة إِ�َّ

َ
�ۗ َوَ� َ�ۡظلُِم َر�َُّك أ فيقال  .]٤٩الكهف: [ ﴾٤٩ِملُواْ َحاِ�ٗ

 كَِ�َٰبَك َكَ�ٰ بَِنۡفِسَك ٱۡ�َۡوَم َعلَۡيَك َحِسيٗبا ﴿ لكل إنسان:
ۡ
فعقيدة أهل  .]١٤اإلرساء: [ ﴾١٤ٱۡقَرأ

ا، حتى الذي أكلته السباع، أو أ ا جديدً كلته احليتان السنة كلهم أن اهللا سبحانه ينشئ الناس خلقً

ا،  ا جديدً ا، فإن اهللا سبحانه يبعثهم خلقً يف البحر، أو احرتق بالنار حتى كان هباءً ورمادً

َحٗدا ﴿ فيحاسبهم عىل أعامهلم
َ
�ۗ َوَ� َ�ۡظلُِم َر�َُّك أ ْ َحاِ�ٗ ْ َما َعِملُوا  .]٤٩الكهف: [ ﴾٤٩َووََجُدوا

قال بلنيه: إذا مت فأحرقو� بانلار،  إن رجالً من اكن قبل�م« :قال ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  البخاريويف 

. قال: »وذروا نصيف يف الرب، ونصيف يف ابلحر، فوا� لنئ قدر اهللا يلعَّ يلعذب� عذابًا شديًدا

ففعل به بنوه ما أوصاهم به، فأمر اهللا ابلحر فجمع ما فيه، وأمر اهللا الرب فجمع ما فيه، فتمثل «
. وقد أخرب »محلك ىلع ما فعلت؟ قال: خشيتك يا ربقائًما ب� يدي اهللا، فقال اهللا هل: ما 

سبحانه عن امللحدين املكذبني بالبعث، بأهنم يؤكدون للناس إنكارهم للبعث بعد املوت بأيامهنم 
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ُ َمن َ�ُموُتۚ بََ�ٰ وَۡعًدا َعلَيۡ ﴿ الكاذبة، فقال سبحانه: يَۡ�ٰنِِهۡم َ� َ�ۡبَعُث ٱ�َّ
َ
ِ َجۡهَد � ۡقَسُمواْ بِٱ�َّ

َ
هِ َوأ

ۡ�َ�َ ٱ�َّاِس َ� َ�ۡعلَُموَن 
َ
ا َوَ�ِٰ�نَّ أ ِيَن َ�َفُرٓواْ  ٣٨َحّقٗ ِي َ�َۡتلُِفوَن �ِيهِ َوِ�َۡعلََم ٱ�َّ َ لَُهُم ٱ�َّ ِ�ُبَّ�ِ

ْ َ�ِٰذ�َِ�  �َُّهۡم َ�نُوا
َ
ن �َُّقوَل َ�ُۥ ُ�ن َ�َيُكوُن  ٣٩�

َ
َرۡدَ�ُٰه أ

َ
ٓ أ ٍء إَِذا النحل: [ ﴾٤٠إِ�ََّما قَۡوُ�َا لَِ�ۡ

�َِ� ﴿ وقال سبحانه: .]٤٠-٣٨ بُوَن �َِيۡوِم ٱّ�ِيِن  ١٠َوۡ�ٞل يَۡوَم�ِٖذ ّلِۡلُمَكّذِ ِيَن يَُ�ّذِ َوَما  ١١ٱ�َّ
�ِيٍ� 

َ
ۦٓ إِ�َّ ُ�ُّ ُمۡعَتٍد أ ُب بِهِ فسمى اهللا يوم القيامة بيوم الدين، ألن  .]١٢-١٠املطففني: [ ﴾١٢يَُ�ّذِ

ا فرش. -ملهأي جياز بع-كل إنسان يُدانُ  ا فخري، وإن رشًّ  إن خريً

ا ا جديدً ة يف إنشاء األجساد خلقً  عقيدة أهل السنَّ

إن اهللا سبحانه ينشئ أجسام الناس يف اآلخرة نشأةً مستأنفة، بحيث يدخل أهل اجلنة اجلنة 

يف سن ثالث وثالثني سنة، حتى العجائز يف الدنيا (احلمص والرمص)، وهن مسلامت، قانتات، 

َ�ُٰهنَّ إِ�َشاٗٓء ﴿ اهللا نشأة مستأنفة، قال سبحانه:فينشئهن 
ۡ
�َشأ

َ
آ أ بَۡ�اًرا  ٣٥إِ�َّ

َ
ُعُرً�ا  ٣٦فََجَعۡلَ�ُٰهنَّ �

تَۡراٗبا 
َ
َ�ُٰهنَّ إِ�َشاٗٓء ﴿ فقوله: .]٣٧-٣٥الواقعة: [ ﴾٣٧�

ۡ
�َشأ

َ
ٓ أ ا بَۡ�اًرا  ٣٥إِ�َّ

َ
ُعُرً�ا  ٣٦فََجَعۡلَ�ُٰهنَّ �

تَۡراٗبا 
َ
َ�ُٰهنَّ إِ�َشاٗٓء ﴿ أزواجهن، و، أي متحببات إىل ﴾٣٧�

ۡ
�َشأ

َ
آ أ بَۡ�اًرا  ٣٥إِ�َّ

َ
ُعُرً�ا  ٣٦فََجَعۡلَ�ُٰهنَّ �

تَۡراٗبا 
َ
، أي يف سن ثالث وثالثني سنة، وهن أفضل وأمجل من احلور العني، بفضل صالهتن، ﴾٣٧�

وصيامهن، وقد قالت أم سلمة: يا رسول اهللا، املرأة منّا تتزوج بعدد أزواج، وتدخل هي 

يا أم سلمة إنها ختّ�، فتختار أحسنهم خلًقا، يا أم «أزواجها اجلنة، فمع من تكون؟ فقال: و

 .!*"»سلمة، ذهب ُحْسُن اخللق خب�ْي ادلنيا واآلخرة
ۚ ﴿ يقول اهللا: ةَ ٱ�ِخَرةَ

َ
ُ يُنِشُئ ٱلنَّۡشأ  ٱۡ�َۡلَقۚ ُ�مَّ ٱ�َّ

َ
�ِض فَٱنُظُرواْ َكۡيَف بََدأ

َ
 قُۡل ِسُ�واْ ِ� ٱۡ�

ءٖ قَِديٞر  ۡ�َ ِ
ّ�ُ ٰ َ�َ َ   .]٢٠العنكبوت: [ ﴾٢٠إِنَّ ٱ�َّ

إن إعادة األجسام أسهل من بدايتها، فالقادر عىل اليشء يف بدايته من صنعة وغريها، هو 

 . واألوسط الكبري يف الطرباين رواه  )١(
                                                            



 ١٧  ) الرباهني والبيانات يف حتقيق البعث بعد الوفاة٤(

ِل� بَۡل ُهۡم ِ� لَۡبٖس ّمِۡن ﴿ قادر عىل إعادهتا من باب أوىل، يقول اهللا تعاىل: وَّ
َ
َ�َعيِيَنا بِٱۡ�َۡلِق ٱۡ�

َ
أ

َۡمَع ِعَظاَمُهۥ ﴿ ويقول: .]١٥ق: [ ﴾١٥َخۡلٖق َجِديٖد  لَّن �َّ
َ
�َ�ُٰن � َ�َۡسُب ٱۡ�ِ

َ
�٣  ٰٓ بََ�ٰ َ�ِٰدرِ�َن َ�َ

َُّسّوَِي َ�َنانَُهۥ  ن �
َ
 ء يف جسمه.يعني أطراف أصابعه التي هي أدق يش .]٤-٣القيامة: [ ﴾٤أ

 قــــال املــــنجم والطبيــــب كالمهــــا
 

ــيكام  ــت إل ــوات قل ــث األم  ال تبع
 

 إن صـــح قـــولكام فلســـت بخـــارس
 

 أو صــح قــويل فاخلســار علــيكام 
 

دٍ وملحد يف حقيقة البعث بعد املوت  وقوع التنازع بني موحِّ

باهللا، أخرب اهللا سبحانه يف كتابه املبني عن رجلني قرينني اصطحبا يف الدنيا أحدمها مؤمن 

يصدق بالبعث بعد املوت، للجزاء عىل األعامل، ويصدق باجلنة، والنار، ويعمل عمله عىل 

حساب هذه العقيدة احلسنة، فيصيل ويصوم ويتصدق ويعمل سائر أعامل اخلري، رجاء أن يثاب 

 عليها يف اآلخرة.

مله عىل : ملحد دهري، يكذب بالبعث بعد املوت، ويكذب باجلنة والنار، ويعمل عوالثاين

حساب فساد عقيدته، فرتاه ال يصيل وال يصوم، ويرتكب كل ما يشتهي من املنكرات، وترك 

الطاعات، ومل تزل املناظرة اجلدلية بينهام يف الدنيا، بحيث إن كل واحد منهام حياول إرجاع 

 صاحبه إىل عقيدته، حتى سارت هبام ركاب منيتهام إىل اآلخرة.

 ة، بفضل ربه ورمحته، جزاء وكرامة له عىل حسن عمله.: بالفوز باجلنفجوزي املؤمن

وأدخل املكذب بالبعث النار، جزاء عىل كفره، وتكذيبه بلقاء ربه، فبعد دخول املؤمـن اجلنـة 

تـذكر صاحبه يف الدنيا الذي ال زال جيادله يف إنكار البعث بعد املـوت، ومتنى أن يعرف كيف كانت 

قيل له: إن صاحبـك أدخل النار جزاء عىل كفره بلقاء ربه، فإن حـاله وحمله، وعاقبـة مصيـره. ف

، قال اهللا تعاىل:  ٰ َ�ۡعٖض يَتََسآَءلُوَن ﴿أحببت أن تراه وختاطبه فإنه سهل ميُرسّ ۡ�َبَل َ�ۡعُضُهۡم َ�َ
َ
 ٥٠فَأ

ءِ ﴿ -أي صديق يف الدنيا- ﴾٥١قَاَل قَآ�ِٞل ّمِۡنُهۡم إِّ�ِ َ�َن ِ� قَرِ�ٞن 
َ
�َِ� َ�ُقوُل أ  ٥٢نََّك لَِمَن ٱلُۡمَصّدِ
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ءِنَّا لََمِديُنوَن 
َ
ءَِذا ِمۡتَنا َوُ�نَّا تَُراٗبا وَِعَ�ًٰما أ

َ
إن هذا من األمر املحال الذي ال  -أي ملجزيون- ﴾٥٣أ

لُِعوَن ﴿صحة له، فيقـال للمؤمن:  طَّ نُتم مُّ
َ
أي هل حتب أن تنظر إىل صاحبك وتراه  ﴾٥٤قَاَل َهۡل أ

لََع فََرَءاُه ِ� َسَوآءِ ٱۡ�َِحيِم ﴿ار. فيقول: نعم. قال: كيف يعذب يف الن أي يف وسط اجلحيم  ﴾٥٥فَٱطَّ

ِ إِن كِدتَّ لَُ�ۡدِيِن ﴿يعذب فيها، فعند ذلك خاطبه املؤمن وقال له:  معك يف العذاب  ﴾٥٦قَاَل تَٱ�َّ

َ�َما ﴿يف النار  ﴾٥٧لُۡمۡحَ�ِ�َن ِمَن ٱ﴿معك  ﴾لَُكنُت ﴿ورمحته يب  ﴾َولَۡوَ� نِۡعَمُة َرّ�ِ ﴿لو أطعتك 
َ
أ

�َِ�  ٥٨َ�ُۡن بَِمّيِتَِ�  وَ�ٰ َوَما َ�ُۡن بُِمَعذَّ
ُ
إِنَّ َ�َٰذا لَُهَو ٱۡلَفۡوُز ﴿ثم قال سبحانه:  ﴾٥٩إِ�َّ َمۡوتَتََنا ٱۡ�

 .]٦١-٥٠[الصافات:  ﴾٦١لِِمۡثِل َ�َٰذا فَۡلَيۡعَمِل ٱۡلَ�ِٰملُوَن  ٦٠ٱلَۡعِظيُم 
ٰ َ�ۡعٖض ﴿ : وهو أن اهللا سبحانه قال يف هذه اآلية:لسؤالوهنا يقع ا ۡ�َبَل َ�ۡعُضُهۡم َ�َ

َ
فَأ

�َساَب بَۡيَنُهۡم ﴿ ويف موضع آخر قال: .]٥٠الصافات: [ ﴾٥٠يَتََسآَءلُوَن 
َ
ورِ فََ�ٓ أ فَإَِذا نُفَِخ ِ� ٱلصُّ

ل يف هذه اآلية بني الناس يف اآلخرة، فنفى التساؤ .]١٠١املؤمنون: [ ﴾١٠١يَۡوَم�ِٖذ َوَ� يَتََسآَءلُوَن 

 وأثبته يف اآلية قبلها.
: أن يوم القيامة عرصات، ومقامات، وللناس فيه حاالت، فحالة ال يسأل واجلواب عن هذا

ا، وذلك حني تقوم الساعة، كام يف قوله تعاىل: ُة ﴿ فيها أحد أحدً آخَّ يَۡوَم يَفِرُّ  ٣٣فَإَِذا َجآَءِت ٱلصَّ
ِخيهِ ٱلَۡمۡرُء مِ 

َ
�ِيهِ  ٣٤ۡن أ

َ
ّمِهِۦ َوأ

ُ
وهذا أحد املواقف  .]٣٦-٣٣عبس: [ ﴾٣٦َوَ�ِٰحَبتِهِۦ َوَ�نِيهِ  ٣٥َوأ

ا.  التي ال يسأل أحد فيها أحدً
 : حني تتطاير الصحف، وال يدري أيأخذ كتابه بيمينه، أو بشامله.واملوقف الثاين

ا َمن َ�ُقلَۡت ﴿ ه من األعامل: عند امليزان، حينام توزن األجسام بام اشتملت عليوالثالث مَّ
َ
فَأ

اِضَيةٖ  ٦َمَ�ٰزِ�ُنُهۥ  ۡت َمَ�ٰزِ�ُنُهۥ  ٧َ�ُهَو ِ� ِعيَشةٖ رَّ ا َمۡن َخفَّ مَّ
َ
ُهۥ َهاوَِ�ةٞ  ٨َوأ مُّ

ُ
ۡدَرٮَٰك  ٩فَأ

َ
َوَمآ أ

  .]١١-٦القارعة: [ ﴾١١نَاٌر َحاِمَي�  ١٠َما هَِيۡه 
متن جهنم، ويكلف الناس باملرور عليه،  : عند الرصاط، حني يعرض عىلواملوقف الرابع

وهو أدق من الشعرة، وأحدُّ من  ،!*"وهو معروض عىل متن جهنم، أشبه اخلشبة فوق القليب

 .حفرة أو بئر فوق أي  )١(
                                                            



 ١٩  ) الرباهني والبيانات يف حتقيق البعث بعد الوفاة٤(

�ن ّمِنُ�ۡم إِ�َّ ﴿ السيف، جتري الناس بأعامهلم عليه، وهو معنى الورود الذي قال اهللا فيه:
ۡقضِ  ٰ َرّ�َِك َحۡتٗما مَّ ۚ َ�َن َ�َ ا َوارُِدَها ا  ٧١ّيٗ ٰلِِمَ� �ِيَها ِجثِّيٗ نََذُر ٱل�َّ ْ وَّ ِيَن ٱ�ََّقوا  ﴾٧٢ُ�مَّ ُ�َنّ�ِ ٱ�َّ

  .]٧٢-٧١مريم: [
فمنهم من يمر كالربق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كأجاويد اخليل، وعىل 

ت بخطفه، وتلقيه يف جهنم، وهذه  جوانبه كالليب وحسك، ختدش الناس، وختطف من أمرَ

ا� سلم «قائم عىل طرف الرصاط يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصالليب واحلسك، هي املعايص. والنبي الك

ة والتحجيل من آثار الوضوء، فمتى خلصوا من  .!*"»سلم ويعرف أمته من بني سائر األمم بالغرّ

ا، وال يسأل أحد عن أحد.  الرصاط، رشبوا من الكوثر، فهذه املواطن ال يذكر فيها أحد أحدً

ۡ� ﴿ ن احلوض يقفون للسؤالومن بعد صدورهم ع َما لَُ�ۡم َ�  ٢٤ولُوَن  ُٔ َوقُِفوُهۡمۖ إِ�َُّهم مَّ
وَن  ويف هذه املواقف يقتص  .]٢٦-٢٤الصافات: [ ﴾٢٦بَۡل ُهُم ٱۡ�َۡوَم ُمۡستَۡسلُِموَن  ٢٥َ�َناَ�ُ

َم ۞يَوۡ ﴿ بعضهم من بعض يف احلقوق التي بينهم يف الدنيا، ويتنازعون، ويقع بينهم اخلصام فيها
ا َعِملَۡت وَُهۡم َ� ُ�ۡظلَُموَن  ٰ ُ�ُّ َ�ۡفٖس مَّ ۡفِسَها َوتَُو�َّ ِ� ُ�ُّ َ�ۡفٖس تَُ�ِٰدُل َعن �َّ

ۡ
النحل: [ ﴾١١١تَأ

فمن بعد التمحيص، والقصاص من بعضهم البعض؛ وبعدها، يدخل أهل اجلنة اجلنة،  .]١١١

ِيَن َ�َفرُ ﴿ وأهل النار النار، يقول اهللا: ٰٓ إَِذا َجآُءوَها فُتَِحۡت وَِسيَق ٱ�َّ ْ إَِ�ٰ َجَهنََّم ُزَمًر�ۖ َح�َّ ٓوا
تُِ�ۡم رُُسٞل ّمِنُ�ۡم َ�ۡتلُوَن َعلَۡيُ�ۡم َءاَ�ِٰت َرّ�ُِ�ۡم 

ۡ
لَۡم يَأ

َ
� ٓ بَۡ�ُٰ�َها َوقَاَل لَُهۡم َخَزَ�ُتَها

َ
�

�ِيَل  ٧١ۡت َ�َِمُة ٱۡلَعَذاِب َ�َ ٱۡلَ�ٰفِرِ�َن َوُ�نِذُرونَُ�ۡم لَِقآَء يَۡوِمُ�ۡم َ�َٰذ�ۚ قَالُواْ بََ�ٰ َوَ�ِٰ�ۡن َحقَّ 
ِ�َن  ۖ فَبِۡئَس َمۡثَوى ٱلُۡمَتَكّ�ِ بَۡ�َٰب َجَهنََّم َ�ِٰ�ِيَن �ِيَها

َ
� ْ ْ َر�َُّهۡم إَِ�  ٧٢ٱۡدُخلُٓوا َقۡوا ِيَن ٱ�َّ وَِسيَق ٱ�َّ

بَۡ�ُٰ�َها
َ
ٰٓ إَِذا َجآُءوَها َوفُتَِحۡت � َوقَاَل لَُهۡم َخَزَ�ُتَها َسَ�ٌٰم َعَلۡيُ�ۡم ِطۡبُتۡم فَٱۡدُخلُوَها  ٱۡ�َنَّةِ ُزَمًر�ۖ َح�َّ

ۖ  ٧٣َ�ِٰ�ِيَن   ِمَن ٱۡ�َنَِّة َحۡيُث �ََشآُء
ُ
أ �َض نَتََبوَّ

َ
ۡوَرَ�َنا ٱۡ�

َ
ِي َصَدَ�َنا وَۡعَدهُۥ َوأ ِ ٱ�َّ  َوقَالُواْ ٱۡ�َۡمُد ِ�َّ

ۡجُر ٱۡلَ�ِٰملَِ� 
َ
  .]٧٤-٧١الزمر: [ ﴾٧٤فَنِۡعَم أ

ثم إنه بعد دخول أهل اجلنة اجلنة، وأهل النار النار، جيري بينهام التخاطب، فيسأل أحدمها 

 .اخلدري سعيد أيب حديث من أمحد أخرجه  )١(
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 ينظر  وً ا، فيه كُ اآلخر عن حاله، وحمله، وعاقبة مصريه، وقد قيل: إن بني اجلنة والنار سورً

ا، وهذا معنى قوله: ا، وخياطب بعضهم بعضً ُۥ بَاُبۢ  فَُ�َِب بَۡيَنُهم �ُِسورٖ ... ﴿ بعضهم بعضً َّ�
َعُ�مۡ  ١٣بَاِطُنُهۥ �ِيهِ ٱلرَّۡ�َُة َوَ�ِٰهُرهُۥ ِمن قَِبلِهِ ٱۡلَعَذاُب  لَۡم نَُ�ن مَّ

َ
 -أي يف الدنيا- ﴾ُ�َناُدوَ�ُهۡم �

نُفَسُ�ۡم َوتََر�َّۡصُتۡم َوٱۡرتَبۡ ﴿
َ
ْ بََ�ٰ َوَ�ِٰكنَُّ�ۡم َ�َتنُتۡم أ َعُ�ۡمۖ قَالُوا لَۡم نَُ�ن مَّ

َ
ُتۡم ُ�َناُدوَ�ُهۡم �

ِ ٱۡلَغُروُر  ِ وََغرَُّ�م بِٱ�َّ ۡمُر ٱ�َّ
َ
ٰ َجآَء أ َماِ�ُّ َح�َّ

َ
تُۡ�ُم ٱۡ� فَٱۡ�َۡوَم َ� يُۡؤَخُذ ِمنُ�ۡم فِۡديَةٞ  ١٤وََغرَّ

ۖ ِ�َ َمۡولَٮُٰ�ۡمۖ َو�ِۡئَس ٱلَۡمِصُ�  َوٮُٰ�ُم ٱ�َّاُر
ۡ
ْۚ َمأ ِيَن َ�َفُروا  .]١٥-١٣احلديد: [ ﴾١٥َوَ� ِمَن ٱ�َّ

فأهل اجلنة يدخلون اجلنة بفضل اهللا ورمحته، لكنهم يتقاسمون املنازل باألعامل، حيث إن 

ٰ ﴿ بعضهم أفضل من بعض باألعامل الصاحلة، يقول اهللا تعاىل: ۡلَنا َ�ۡعَضُهۡم َ�َ ٱنُظۡر َكۡيَف فَضَّ
ۡ�َ�ُ َ�ۡفِضيٗ� 

َ
ۡ�َ�ُ َدَرَ�ٰٖت َوأ

َ
فيكون منزلة الفاضل  .]٢١ اإلرساء:[ ﴾٢١َ�ۡعٖض� َولَ�ِخَرةُ أ

كالكوكب يف السامء، بحيث يرتاءونه ويقولون: هذه منزلة فالن بن فالن، حتى إن الرجل 

الصالح ينزل يف املنزلة العالية، وينزل ابنه يف منزلة دونه، فيقول: أين ابني؟ فيقال: إن منزلته 

اهللا برفع ابنه إليه يف منزلته  دونك، قد قرصت به أعامله، فيقول: إين عملت لنفيس والبني. فيأمر

ۡ�َۡقَنا بِِهۡم ُذّرِ�ََّتُهۡم َوَمآ ﴿ لتقرّ عينه به، يقول اهللا تعاىل:
َ
َبَعۡتُهۡم ُذّرِ�َُّتُهم �ِإِيَ�ٍٰن � ْ َوٱ�َّ ِيَن َءاَمُنوا َوٱ�َّ

� ُ�ُّ ٱۡمِر� بَِما َكَسَب رَهِٞ�  ءٖ َ�َۡ�ُٰهم ّمِۡن َ�َملِِهم ّمِن َ�ۡ
َ
فصاحب املنزلة  .]٢١طور: ال[ ﴾٢١�

العالية يستطيع أن يزور كل من حتته، أما صاحب املنزلة النازلة، فال يستطيع أن يصعد إىل من 

 فوقه، ألن أعامله قد قرصت به.

 بيان سوق اجلنة وتالقي الناس فيه

ا يف اجلنة جيتمع فيه أهل املنزلة العالية، واملنزلة الدانية، فيسأل بعضهم  ا، إن هناك سوقً بعضً

يا سعيد أسأل أن سعيد بن املسيب لقي أبا هريرة يف السوق فقال:  صحيح الرتمذيكام ثبت يف 

اهللا أن جيمع بيني وبينك يف سوق اجلنة. فقال: أويف اجلنة سوق؟ قال: نعم إنه إذا كان يوم املزيد يف 



 ٢١  ) الرباهني والبيانات يف حتقيق البعث بعد الوفاة٤(

سون إليه، ويتجىل هلم، اآلخرة وهو يوم اجلمعة يف الدنيا؛ فيأذن الرب ألهل اجلنة يف زيارته، وجيل

فام أعطوا نعيامً أفضل من النظر إىل وجه اهللا الكريم، فام يبقى يف ذلك املجلس رجل إال حاوره اهللا، 

فيذكره ببعض أفعاله يف الدنيا. فيقول: يا رب أمل تغفر يل، فيقول اهللا: بىل، فبسعة مغفريت بلغت 

. ثم يقومون إىل سوق قد حفته املالئكة، فيه منزلتك هذه. ثم يقول اهللا: قوموا إىل ما أعددت لكم

ما ال عني رأت، وال أذن سمعت، وال خطر عىل قلب برش، فيأخذون منه بال عقد، وال نقد ثمن، 

 فهذا يوم املزيد.

وثبت يف القرآن الكريم وقوع التخاطب بني أهل اجلنة وأهل النار، وأن كل فريق منهام 

ۡصَ�ُٰب ﴿ وحمله، وكيف مصريه، قال اهللا سبحانه: ينادي الفريق الثاين ويسأله عن حاله
َ
َونَاَدىٰٓ أ

 ۖ ا ا وََعَد َر�ُُّ�ۡم َحّقٗ ا َ�َهۡل وََجدتُّم مَّ ن قَۡد وََجۡدنَا َما وََعَدنَا َر�َُّنا َحّقٗ
َ
ۡصَ�َٰب ٱ�َّارِ أ

َ
قَالُواْ  ٱۡ�َنَّةِ أ

 ِ ن لَّۡعَنُة ٱ�َّ
َ
ذََّن ُمَؤّذُِنۢ بَۡيَنُهۡم أ

َ
ٰلِِمَ� َ�َعۡمۚ فَأ َونَاَدىٰٓ ﴿ وقال: .]٤٤األعراف: [ ﴾٤٤َ�َ ٱل�َّ

ْ إِ  ۚ قَالُٓوا ُ ا َرزََقُ�ُم ٱ�َّ ۡو ِممَّ
َ
ْ َعلَۡيَنا ِمَن ٱلَۡمآءِ أ �ِيُضوا

َ
ۡن أ

َ
ۡصَ�َٰب ٱۡ�َنَّةِ أ

َ
ۡصَ�ُٰب ٱ�َّارِ أ

َ
َ أ نَّ ٱ�َّ

َمُهَما َ�َ ٱۡلَ�ٰفِرِ�َن  َُذواْ دِينَ  ٥٠َحرَّ ِيَن ٱ�َّ ۡ�َياۚ فَٱۡ�َۡوَم نَنَسٮُٰهۡم ٱ�َّ ۡ�ُهُم ٱۡ�ََيٰوُة ٱ�ُّ ُهۡم لَۡهٗو� َولَِعٗبا وََغرَّ
  .]٥١-٥٠األعراف: [ ﴾٥١َ�ٰتَِنا َ�َۡحُدوَن َكَما �َُسواْ لَِقآَء يَۡوِمِهۡم َ�َٰذا َوَما َ�نُواْ �

 حكم منكر البعث يف الرشع اإلسالمي

وقيام الساعة، متى كان جيهر بإنكاره، فإنه كافر بإمجاع إن احلكم الرشعي يف منكر البعث، 

علامء املسلمني، ألنه مكذب بالكتاب، وبام أرسل اهللا به رسله، فيرتتب عليه حكم املرتد عىل 

اَعِة َسِعً�ا ﴿ السواء، يقول اهللا سبحانه: َب بِٱلسَّ ۡ�َتۡدنَا لَِمن َكذَّ
َ
اَعةِ� َوأ ْ بِٱلسَّ بُوا  ﴾١١بَۡل َكذَّ

 وإن كان ممن خيفي ذلك وال جيهر باعتقاده، فإنه املنافق، يعامل معاملة املسلمني. .]١١ان: الفرق[
فَإَِذا ﴿ إن الساعة آتية ال ريب فيها، فتأيت إىل الناس بغتة وهم غافلون، يقول اهللا سبحانه:

ۡمُس َوٱۡلَقَمُر  ٨وََخَسَف ٱۡلَقَمُر  ٧بَرَِق ٱۡ�ََ�ُ  ۡ�َن ٱلَۡمَفرُّ َ�ُقوُل ٱ ٩وَُ�َِع ٱلشَّ
َ
�َ�ُٰن يَۡوَم�ٍِذ � ِ�ۡ١٠ 
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َر  ١٢إَِ�ٰ َرّ�َِك يَۡوَم�ٍِذ ٱلُۡمۡسَتَقرُّ  ١١َ�َّ َ� َوَزَر  خَّ
َ
َم َوأ �َ�ُٰن يَۡوَم�ِذِۢ بَِما قَدَّ ْ ٱۡ�ِ القيامة: [ ﴾١٣يُنَبَُّؤا

� كيف أنعم وصاحب القرن قد اتلقم القرن، وح«قال:  ملسو هيلع هللا ىلصويف احلديث أن النبي  .]١٣-٧

 .!*"»قولوا: حسبنا اهللا ونعم الو�يل«قالوا: ما نقول؟ قال:  »جبهته، ينتظر مىت يؤمر
فالراجفة  !+"»جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء املوت بما فيه، جاء املوت بما فيه«وقال: 

هي نفخة الصعق، أي املوت، فينفخ إرسافيل يف الصور والرجالن بينهام الرداء، فال هذا يقبضه، 

َونُفَِخ ِ� ﴿ وال هذا يقبضه، ويرفع الرجل اللقمة فال يوصلها إىل فمه، وال يردها يف القصعة
ۡخَرٰى فَإَِذا هُ 

ُ
ۖ ُ�مَّ نُِفَخ �ِيهِ أ ُ �ِض إِ�َّ َمن َشآَء ٱ�َّ

َ
َ�َٰ�ِٰت َوَمن ِ� ٱۡ� ورِ فََصعَِق َمن ِ� ٱلسَّ ۡم ٱلصُّ

  ٦٨�َِيامٞ يَنُظُروَن 
َ
قَِت ٱۡ� َ�ۡ

َ
َهَدآءِ  ۧ �ُض بُِنورِ َرّ�َِها َوُوِضَع ٱۡلِكَ�ُٰب وَِجآْيَء بِٱ�َّبِّ�ِ َوأ َن َوٱلشُّ

ۡعلَُم بَِما َ�ۡفَعلُوَن  ٦٩َوقُِ�َ بَۡيَنُهم بِٱۡ�َّقِ وَُهۡم َ� ُ�ۡظلَُموَن 
َ
ا َعِملَۡت وَُهَو أ َوُوّ�َِيۡت ُ�ُّ َ�ۡفٖس مَّ

  .]٧٠-٦٨الزمر: [ ﴾٧٠
ا؟  »ما ب� انلفخت� أر�عون«بني النفختني؟ قال: : كم ملسو هيلع هللا ىلصوقد قيل للنبي  قيل: أربعون يومً

ا؟ قال:  .»أبيت«قال:  ثم إن  -أي نعم- !,"قيل: أربعون سنة. فسكت .»أبيت«قيل: أربعون شهرً

ا، فينبت الناس كنبات  اهللا سبحانه يأمر السامء أن تدر عليهم باملطر، فيمطرون ليالً وهنارً

َل َخۡلٖق ﴿ اهتم، أمر اهللا إرسافيل أن ينفخ نفخة البعثالطراثيث، فإذا أكمل نب وَّ
َ
ٓ أ نَا

ۡ
َكَما بََد�

ٓۚ إِنَّا ُكنَّا َ�ٰعِلَِ�  ۥۚ وَۡعًدا َعلَۡيَنا فتخرج األرواح تتوهج، ويقول اهللا  .]١٠٤األنبياء: [ ﴾١٠٤نُّعِيُدهُ

مون من قبورهم تعاىل: فوعزيت لرتجعن كل روح إىل اجلسد التي كانت تعمره يف الدنيا، فيقو

األمر أعظم «حفاة عراة غرالً، وقد قالت عائشة: واسوأتاه، ينظر بعضنا إىل سوأة بعض. فقال: 

� َ�ٰلَِك يَۡوُم ٱۡ�ُُروِج ﴿ يقول اهللا سبحانه: !-"»من أن يهمهم ذلك ۡيَحَة بِٱۡ�َّقِ إِنَّا ٤٢يَۡوَم �َۡسَمُعوَن ٱلصَّ

 .عباس ابن حديث من وأمحد اخلدري سعيد أيب حديث من الرتمذي أخرجه  )١(

 .كعب بن أيب حديث من أمحد واإلمام الرتمذي أخرجه  )٢(

 .النفختني بني كم: سؤال توجيه ودون فسكت: قوله دون هريرة أيب حديث من عليه متفق  )٣(

 .األهوال يف الدنيا أيب ابن أخرجه  )٤(

                                                            



 ٢٣  ) الرباهني والبيانات يف حتقيق البعث بعد الوفاة٤(

 ۡ ۦ َونُِميُت �َ�َۡنا ٱل اٗ�ۚ َ�ٰلَِك َحۡ�ٌ َعَلۡيَنا �َِس�ٞ  ٤٣َمِصُ� َ�ُۡن نُۡ�ِ �ُض َ�ۡنُهۡم ِ�َ
َ
ُق ٱۡ� يَۡوَم �ََشقَّ

  .]٤٤-٤٢ق: [ ﴾٤٤
 ،فمتى انقىض عامر الدنيا، وأراد اهللا أن جييل أهلها عنها، وأن ينقلهم منها إىل دار أخر

فعند ذلك يأمر اهللا بقيام ليجزي فيها الذين أساؤوا بام عملوا، وجيزي الذين أحسنوا باحلسنى، 

الساعة. وقد وصف اهللا القيامة بأسامء وأوصاف متعددة متنوعة، تدل بمعانيها عىل أهنا يشء 

إَِذا َوَ�َعِت ﴿ عظيم، فوصفها بالطامة الكرب، وبالصاخة، وبالزلزلة، والقارعة، والواقعة، وقال:
افَِعٌة َخافِضَ  ٢لَۡيَس لَِوۡ�َعتَِها َ�ذِبٌَة  ١ٱلَۡواقَِعُة  إِنَّ َزلَۡزلََة ...﴿ وقال: .]٣-١الواقعة: [ ﴾٣ةٞ رَّ

ٌء َعِظيٞم  اَعةِ َ�ۡ   .]١احلج: [ ﴾١ٱلسَّ
ۡدَرٮَٰك َما ٱۡلَقارَِعُة  ٢َما ٱۡلَقارَِعُة  ١ٱۡلَقارَِعُة ﴿وقال: 

َ
ٓ أ . تعظيم ]٣-١[القارعة:  ﴾٣َوَما

ا،  ا، ويكون الناس هباءً لشأهنا وكون ذلك حيصل بقارعة تقرع األرض، فرتجها رجًّ وتبسها بسًّ

ر بالشمس، وخيسف بالقمر، وتتناثر النجوم من إمساكها املقتيض  منبثًّا، وكالفراش املبثوث، فيكوّ

 إلثباهتا، وقد بطل ذلك عند القضاء بفناء الدنيا، وخراب العامل، وعدم االحتياج إىل يشء من ذلك.
ۡت ﴿ وقال سبحانه: َمآُء ٱ�َشقَّ ۡت  ١إَِذا ٱلسَّ ذِنَۡت لَِرّ�َِها وَُحقَّ

َ
ۡت  ٢َوأ َمآُء ٱ�َشقَّ  ١إَِذا ٱلسَّ

ۡت  ذِنَۡت لَِرّ�َِها وَُحقَّ
َ
ۡت  ٢َوأ �ُض ُمدَّ

َ
ۡلَقۡت َما �ِيَها َوَ�َلَّۡت  ٣�َذا ٱۡ�

َ
 .]٤-١اإلنشقاق: [ ﴾٤َو�

 لكون الناس حيرشون عىل -أي ألقت مجيع ما عىل ظهرها من جبال، وأناس، وختلت عنهم-

 .أرض بيضاء مل يُعصَ اهللا عليها
واحلكمة يف هدم األبنية، وتسيري اجلبال، ودك األرض، وشق السامء، ونثر النجوم، وتكوير 

الشمس، وخسوف القمر، وختريب هذا العامل بأمجعه أن اهللا سبحانه ملا بنى للناس دار الدنيا 

وعظة لالعتبار، واالستدالل عىل  للسكنى هبا، والتمتع بخرياهتا، وجعل ما فيها زينة لألبصار،

وحدانيته، ومجيل صنعه بام يقتيض اإليامن به، وإخالص العبادة له، فلام انقضت مدة السكنى هبا، 

هبا؛ النتقاهلم منها إىل غريها يَۡوَم ﴿ وحقت كلمة ربك عىل فنائها، أجالهم سبحانه منها، وخرّ
 ٰ �َٰ�َ �ِض َوٱلسَّ

َ
�ُض َ�ۡ�َ ٱۡ�

َ
ُل ٱۡ� ِ ٱۡلَ�ِٰحِد ٱۡلقَ ُ�َبدَّ ارِ ُتۖ َوَ�َرُزواْ ِ�َّ أراد أن يعلمهم  ،]٤٨[إبراهيم:  ﴾هَّ
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بأن يف إحالة األحوال، وإظهار تلك األهوال، وتعريض ذلك الصنع العجيب للزوال، كله بيان 

لكامل قدرته، ودوام بقائه، وأن كل يشء هالك إال وجهه، وكل ملك زائل إال ملكه، وأن عنده 

ا هي أبقى وأرقى، وأجل وأمجل من دار الدنيا، ليجزي فيها الذين أساؤوا بام سبحانه لع باده دارً

 عملوا، وجيزي الذين أحسنوا باحلسنى.

فال جيزع من املوت وهيوله الفزع منه، إال الذي مل يقدم آلخرته عمالً صاحلًا يرجو ثوابه، 

ۡ�َيا َ�ُموُت وَ ﴿ ويقول: ۡهرُ َما ِ�َ إِ�َّ َحَياُ�َنا ٱ�ُّ فهذا الذي  .]٢٤اجلاثية: [ ﴾ۚ�َ�َۡيا َوَما ُ�ۡهلُِكَنآ إِ�َّ ٱ�َّ

وََخَسَف ٱۡلَقَمُر  ٧فَإَِذا بَرَِق ٱۡ�ََ�ُ ﴿ ينتقل من دار الدنيا إىل عذاب اآلخرة، يقول اهللا سبحانه:
ۡمُس َوٱۡلَقَمُر  ٨ ۡ�َن ٱلَۡمَفرُّ  ٩وَُ�َِع ٱلشَّ

َ
�َ�ُٰن يَۡوَم�ٍِذ � إَِ�ٰ َرّ�َِك يَۡوَم�ٍِذ  ١١َ�َّ َ� َوَزَر  ١٠ َ�ُقوُل ٱۡ�ِ

َر  ١٢ٱلُۡمۡسَتَقرُّ  خَّ
َ
َم َوأ �َ�ُٰن يَۡوَم�ِذِۢ بَِما قَدَّ   .]١٣-٧القيامة: [ ﴾١٣يُنَبَُّؤاْ ٱۡ�ِ

ــــــام ــــــم األن ــــــو عل ــــــا واهللا ل  أم
 

لقـــوا ملَـــا غفلـــوا ونـــاموا  ــا خُ  ملـِ
 

لقـــــوا ألمـــــر لـــــو رأتـــــه  لقـــــد خُ
 

ـــا  ـــاهوا وه ـــوهبم ت ـــون قل  مواعي
 

ـــــ ـــــم حش ـــــرب ث ـــــم ق ـــــات ث  رـمم
 

ـــــــوبيخ وأهـــــــوال عظـــــــام   وت
 

 ر قـــد عملـــت رجـــالـليـــوم احلشـــ
 

 فصــــلوا مــــن خمافتــــه وصــــاموا 
 

 ونحــــــــن إذا أُمرنــــــــا أو هنينــــــــا
 

ــــام  ــــاظ ني ــــف أيق ــــل الكه  كأه
 

 واهللا أعلم.

 ملسو هيلع هللا ىلصاإليامن باإلرساء بنبينا حممد 

ۡحَسَن ٱۡلَقَصِص ﴿ قال اهللا سبحانه:
َ
وَۡحۡيَنآ إَِ�َۡك َ�َٰذا ٱۡلُقۡرَءاَن �ن َ�ُۡن َ�ُقصُّ َعلَۡيَك أ

َ
بَِمآ أ

  .]٣يوسف: [ ﴾٣ُكنَت ِمن َ�ۡبلِهِۦ لَِمَن ٱۡلَ�ٰفِلَِ� 
إن هذا القرآن الكريم يقص علينا خرب من كان قبلنا، ونبأ ما سيكون بعدنا، وهو احلكم 

واملعجزات يدعون الناس إىل العدل فيام بيننا؛ يذكر سبحانه بأنه أرسل رسله بالبينات وبالرباهني 



 ٢٥  ) الرباهني والبيانات يف حتقيق البعث بعد الوفاة٤(

 عبادة اهللا وحده، وترك عبادة ما سواه، وليحكموا بني الناس بالقسط.

فمن الناس من استجاب لدعوهتم، وانقاد لطاعتهم، وصدق نبوهتم ومعجزات آياهتم، 

ومن الناس من بغى وطغى، فلم يستجب لداعي اهلد، وأرصّ عىل معصيتهم، ومل يؤثر معه ما 

ۡت َعلَۡيِهۡم َ�َِمُت َرّ�َِك َ� يُۡؤِمُنوَن ﴿ ات نبوهتميراه من معجز ِيَن َحقَّ َولَۡو َجآَءۡ�ُهۡم ُ�ُّ  ٩٦إِنَّ ٱ�َّ
ِ�َم 

َ
ٰ يََرُواْ ٱۡلَعَذاَب ٱۡ�   .]٩٧-٩٦يونس: [ ﴾٩٧َءايٍَة َح�َّ

َخۡذنَا بَِذ�بِهِۦۖ فَمِ ﴿ فهؤالء قد عوقبوا بام تسمعون من قوله سبحانه:
َ
رَۡسۡلَنا فَُ�ًّ أ

َ
ۡن أ ۡنُهم مَّ

 ۚ ۡغَرۡ�َنا
َ
ۡن أ �َض َوِمۡنُهم مَّ

َ
ۡن َخَسۡفَنا بِهِ ٱۡ� ۡيَحُة َوِمۡنُهم مَّ َخَذتُۡه ٱلصَّ

َ
ۡن أ  َوَما َعلَۡيهِ َحاِصٗبا َوِمۡنُهم مَّ

نُفَسُهۡم َ�ۡظلُِموَن 
َ
ُ ِ�َۡظلَِمُهۡم َوَ�ِٰ�ن َ�نُٓواْ أ   .]٤٠العنكبوت: [ ﴾٤٠َ�َن ٱ�َّ

 اس يف املعجزات واألمور املغيبات عىل قسمني:إن الن

: املؤمنون الذين آمنوا باهللا تعاىل، وصدقوا املرسلني، فهم يؤمنون ويصدقون بكل ما أحدمها

ا، سواء أدركوا معرفته بعقوهلم، أو مل  ا جازمً أخرب اهللا به يف كتابه، من معجزات أنبيائه تصديقً

الً عىل عدمه، فقد أتت الرسل بمجاراة العقول، فهم يدركوه، ألن عدم علمهم باليشء، ليس دلي

 الذين يؤمنون بالغيب، عىل صفة ما أثبته القرآن، ويقولون: آمنا باهللا، وما جاء من اهللا، عىل مراد اهللا.

ا قال له: كن.  ألن املسلم احلق، متى آمن باهللا القادر عىل كل يشء، والذي إذا أراد أمرً

لتسليم لكل ما أخرب اهللا به يف كتابه، من معجزات أنبيائه، فقد أجر فيكون، فإنه لن يعرس عليه ا

اهللا سبحانه خوارق العادات يف خلقه، من معجزات أنبيائه التي جتري عىل خالف السنن املطردة 

واملعروفة واملألوفة عند الناس، مما يدل عىل قدرة الرب الذي أوجدها، وصدق النبي الذي جاء 

زة؛ لكون الناس يعجزون عن اإلتيان بمثلها، لكوهنا من صنع اهللا، ال من هبا. وإنام سميت معج

ِ�َ �﴿ صنع الرسول، وال البرش.
ۡ
ن يَأ

َ
ِ َوَما َ�َن لِرَُسوٍل أ ى  .]٣٨الرعد: [ ﴾يٍَة إِ�َّ �ِإِۡذِن ٱ�َّ وتسمّ

 اآلية، والبينة، والربهان. ولكل نبي معجزة تناسب حالة قومه وجمتمعهم.
ا. وكخلق حواء عجزاتفمن امل ا سويًّ : خلق آدم من تراب، ثم قال له: كن. فكان، فصار برشً

ِ َكَمَثِل َءاَدَمۖ َخلََقُهۥ ِمن ﴿ من ضلع آدم. وخلق عيسى من أم بال أب إِنَّ َمَثَل ِعيَ�ٰ ِعنَد ٱ�َّ
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ي عود من الشجر، ومثله عصا موسى، وه .]٥٩آل عمران: [ ﴾٥٩تَُراٖب ُ�مَّ قَاَل َ�ُۥ ُ�ن َ�َيُكوُن 

يتوكأ عليها، وهيش هبا عىل غنمه، وإنام صارت آية ومعجزة، حني أمره ربه أن يلقيها، فقال 

ۡلقَِها َ�ُٰموَ�ٰ ﴿ سبحانه:
َ
ۡلَقٮَٰها فَإَِذا ِ�َ َحيَّةٞ �َۡسَ�ٰ  ١٩قَاَل �

َ
قَاَل ُخۡذَها َوَ� َ�َۡفۖ َسُنعِيُدَها  ٢٠فَ�

وَ�ٰ 
ُ
  .]٢١-١٩: طه[ ﴾٢١ِسَ�َ�َها ٱۡ�

ا كعصا  إنه حني ألقاها صارت ثعبانًا عظيامً بإذن اهللا، وملّا أمره ربه أن يأخذها صارت عصً

ۡرنَا َ�ُ ﴿ أحدنا يف يده، وكمعجزة الريح لنبي اهللا سليامن عليه السالم حني قال اهللا تعاىل: فََسخَّ
َصاَب 

َ
ۡمرِهِۦ رَُخآًء َحۡيُث أ

َ
�َِ�  ٣٧َ�ِٰطَ� ُ�َّ َ�نَّآءٖ وََغوَّاٖص َوٱلشَّ  ٣٦ٱلّرِ�َح َ�ِۡري بِأ َوَءاَخرِ�َن ُمَقرَّ

ۡصَفادِ 
َ
  .]٣٨-٣٦ص: [ ﴾٣٨ِ� ٱۡ�

فكان يبسط البُسط، وجيلس عليها هو ومجيع جنوده عىل كثرهتم، فتنقلهم غدوها مسرية 

يف شهر ورواحها مسرية شهر. وكمعجزة نبي اهللا عيسى عليه الصالة والسالم حني أنطقه اهللا 

ا …﴿ املهد، فقال: ِ َءاتَىِٰ�َ ٱۡلِكَ�َٰب وََجَعلَِ� نَبِّيٗ فكان  .]٣٢-٣٠مريم: [ ﴾٣٠قَاَل إِّ�ِ َ�ۡبُد ٱ�َّ

 يربئ األكمة واألبرص، وحييي املوتى بإذن اهللا تعاىل.
وأنه لوال هذا القرآن النازل عىل حممد عليه أفضل الصالة والسالم حني يقص علينا خرب 

ب الناس هبم، وبالكتب  -بياء، التي تعزز دينهم، وتستدعي قبول دعوهتم معجزات األن لكذّ

 النازلة عليهم.

ِي ُهۡم �ِيهِ َ�َۡتلُِفوَن ﴿ ۡ�َ�َ ٱ�َّ
َ
ٰٓءِيَل أ ٰ بَِ�ٓ إِۡسَ� �نَُّهۥ لَُهٗدى  ٧٦إِنَّ َ�َٰذا ٱۡلُقۡرَءاَن َ�ُقصُّ َ�َ

 .]٧٧-٧٦النمل: [ ﴾٧٧َورَۡ�َةٞ ّلِۡلُمۡؤِمنَِ� 
ب هبا فقد كفر.  فالتصديق هبذه املعجزات، هي عقيدة املؤمنني، ومن كذّ

: املاديون الطبيعيون، الذين ينسبون كل يشء إىل الطبيعة، بمعنى أهنا املوجدة الصنف الثاين

هلا دون اهللا، فهم ينكرون ويكذبون بكل ما مل يدركوه بحواسهم، فينكرون وجود الرب، 

 بون بالبعث بعد املوت، ويكذبون باجلنة والنار.ويكذبون باملالئكة، ويكذ

َب ﴿ وفيهم أنزل اهللا تعاىل: ۥۚ َكَ�ٰلَِك َكذَّ وِ�لُُه
ۡ
تِِهۡم تَأ

ۡ
ا يَأ بُواْ بَِما لَۡم ُ�ِيُطواْ بِعِۡلِمهِۦ َولَمَّ بَۡل َكذَّ



 ٢٧  ) الرباهني والبيانات يف حتقيق البعث بعد الوفاة٤(

ٰلِِمَ�  ِيَن ِمن َ�ۡبلِِهۡمۖ فَٱنُظۡر َكۡيَف َ�َن َ�ٰقَِبُة ٱل�َّ ن �َّ َوِمۡنُهم  ٣٩ٱ�َّ ن يُۡؤِمُن بِهِۦ َوِمۡنُهم مَّ مَّ
ۡعلَُم بِٱلُۡمۡفِسِديَن 

َ
  .]٤٠-٣٩يونس: [ ﴾٤٠يُۡؤِمُن بِهِۦۚ َوَر�َُّك أ

فهم يبادرون إىل إنكار كل ما سمعوه من اخلوارق، واملعجزات، واألمور املغيبات، فهذا 

ا بالكتاب وبام دأهبم يف نظرياهتم العلمية، ومن ال يؤمن إال بام يدركه بحواسه، فإن ه يعترب كافرً

 أرسل اهللا به رسله.

 ]قبس من معجزات نبينا صىل اهللا عليه وسلم[

ا، ولسنا بصدد إحصائها قي  أما معجزات نبينا حممد عليه الصالة والسالم فإهنا كثرية جدًّ

 هذا املقام الضيق.

منه اخللق الكثري، : نبع املاء من بني أصابعه، ومنها تكثري الطعام القليل حتى يشبع فمنها

، وحاصلها ما رواه البخاري يف  تَنيْ يَ  صحيحهومنها قصة األعرابية صاحبة السطيحتني، أي الراوِ

فاشتكى إليه الناس من العطش، فدعا  ملسو هيلع هللا ىلصعن عمران بن احلصني، قال: كنا يف سفر مع النبي 

طيحتني من ماء عىل بعري هلا، فانطلقا، فلقيا امرأة بني س »اذهبا فابتغيا املاء«عليًّا وفالنًا. فقال: 

فقاال هلا: أين املاء؟ فقالت: عهدي باملاء أمس هذه الساعة. فقاال هلا: انطلقي. قالت: إىل أين؟ 

. قالت: الذي يقال له: الصابئ؟ قاال: هو الذي تعنني. فجاؤوا هبا إىل ملسو هيلع هللا ىلصقاال: إىل رسول اهللا 

زال ملسو هيلع هللا ىلص، ودعا النبي ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا  يف الناس: اسقوا، واستقوا. فملؤوا ونودي  ،!*"وأطلق العُ

اذهب، فأفرغه «قرهبم وقدورهم، وأوانيهم، وأعطى الذي أصابته اجلنابة إناء من ماء، فقال: 

وايم اهللا لقد أقلع عنها، وأنه ليخيل إلينا أهنا أشد مألة منها حني ابتدأها. وقال هلا  .»عليك

. فأتت أهلها، »اهللا هو اذلي أسقانا تعلم� ما رزأنا من مائك شيًئا، ول�ن«: ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 

وقالوا: ما حبسك عنا؟ قالت: العجب؛ لقيني رجالن، فذهبا يب إىل هذا الذي يقال له: الصابئ، 

ففعل كذا وكذا. فواهللا إنه ألسحر ما بني هذه وهذه، تعني السامء واألرض، أو إنه رسول اهللا 

زال  )١(  .القربة: العُ
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ا. وبسبب هذه املعجزة أسلم قومها.  حقًّ

أي يميلون -: الصابئ، من أجل أن الناس يصبون إليه ملسو هيلع هللا ىلصسمون الرسول وكان العرب ي

ويدخلون يف دينه، ومثله ما جر له مع شاة أم معبد وكانت عجفاء هزيلة ال تطيق امليش  -إليه

ى اهللا عليها، فتشافت، واجرتت، ودرت، ثم انفجرت  مع الصحاح، فمسح رضعها، وسمّ

 باللبن.

ــا ــاهتا وإنائه ــن ش ــتكم ع ــلوا أخ  س
 

 فـــإنكم إن تســـألوا الشـــاة تشـــهد 
 

لكن املعجزة اخلالدة الدائمة إىل يوم القيامة هي معجزة القرآن احلكيم، الذي حتد اهللا به 

 مجيع األولني واآلخرين، عىل أن يأتوا بسورة من مثله؛ فعجزوا مع بالغتهم وشدة فصاحتهم

ن ﴿
َ
ٰٓ أ نُّ َ�َ �ُس َوٱۡ�ِ تُوَن بِِمۡثلِهِۦ َولَۡو َ�َن قُل لَّ�ِِن ٱۡجَتَمَعِت ٱۡ�ِ

ۡ
ْ بِِمۡثِل َ�َٰذا ٱۡلُقۡرَءاِن َ� يَ� تُوا

ۡ
يَ�

فهو معجزة الدهور، وآية العصور، وسفر السعادة،  .]٨٨اإلرساء: [ ﴾٨٨َ�ۡعُضُهۡم ِ�َۡعٖض َظِهٗ�� 

 ودستور العدالة، وقانون الفريضة والفضيلة، والواقي عن الرذيلة.
ما من األنبياء من نيب إال وقد أعطي من اآليات ما «قال:  ملسو هيلع هللا ىلص: أن النبي الصحيحنيويف 

مثله آمّن عليه البرش، و�نما اكن اذلي أوتيت وحًيا أوىح اهللا إيلَّ فأرجو أن أ�ون أ�رثهم تابًعا 
 .»يوم القيامة

 اهللا أكــــــــرب إن ديــــــــن حممــــــــد
 

 وكتابــــه أقــــو وأقــــوم قــــيال 
 

بميض زماهنا، بحيث ال يشاهدها إن معجزات سائر األنبياء قد وقعت بوقتها، ومضت 

ا إليامهنم بسائر املغيبات التي  الناس اآلن، غري أن املسلمني يؤمنون هبا دون أن يشاهدوها تبعً

 أخرب اهللا هبا.

وإنام املعجزة اخلالدة الدائمة واملشاهدة باألبصار إىل يوم القيامة، هي معجزة القرآن، الذي 

�َبآِء َما قَۡد ﴿ قول اهللا سبحانه:فيه خرب ما قبلكم، ونبأ ما بعدكم. ي
َ
َكَ�ٰلَِك َ�ُقصُّ َعلَۡيَك ِمۡن أ

نَّا ذِۡكٗر�  ُ ۡعَرَض َ�ۡنُه فَإِنَُّهۥ َ�ِۡمُل يَۡوَم ٱۡلِقَ�َٰمةِ وِۡزًرا  ٩٩َسَبَقۚ َوقَۡد َءاَ�ۡيَ�َٰك ِمن �َّ
َ
ۡن أ طه: [  ﴾١٠٠مَّ

١٠٠-٩٩[.  



 ٢٩  ) الرباهني والبيانات يف حتقيق البعث بعد الوفاة٤(

إال عن طريق القرآن الكريم، النازل عىل  إذ ال يمكن إثبات معجزات األنبياء السابقني،

ٰى ﴿ قال تعاىل: ،، فمن هذه املعجزات معجزة اإلرساء واملعراجملسو هيلع هللا ىلصحممد  َ�ۡ
َ
ِٓي أ ُسۡبَ�َٰن ٱ�َّ
ِي َ�َٰرۡ�َنا َحۡوَ�ُۥ لُِ�َِ�ُهۥ ِمۡن ءَ  ۡقَصا ٱ�َّ

َ
تَِناۚٓ اَ�ٰ بَِعۡبِدهِۦ َ�ۡٗ� ّمَِن ٱلَۡمۡسِجِد ٱۡ�ََراِم إَِ� ٱلَۡمۡسِجِد ٱۡ�

ِميُع ٱۡ�َِصُ�    .]١اإلرساء: [ ﴾١إِنَُّهۥ ُهَو ٱلسَّ
ٰى بَِعۡبِدهِۦ َ�ۡٗ� ّمَِن ﴿ فاستفتح سبحانه خرب هذه املعجزة العظمى بقوله: َ�ۡ

َ
ِٓي أ ُسۡبَ�َٰن ٱ�َّ

ِي َ�َٰرۡ�َنا َحۡوَ�ُۥ لُِ�َِ�ُهۥ ۡقَصا ٱ�َّ
َ
ِميُع  ٱلَۡمۡسِجِد ٱۡ�ََراِم إَِ� ٱلَۡمۡسِجِد ٱۡ� ٓۚ إِنَُّهۥ ُهَو ٱلسَّ ِمۡن َءاَ�ٰتَِنا

ا  ملسو هيلع هللا ىلصوكان من هدي النبي . ]١اإلرساء: [ ﴾١ٱۡ�َِصُ�  أنه إذا أعجبه يشء إما سبح، وإما كرب، آخذً

من القرآن، وقد استبدل الناس هبام التصفيق باأليدي، والتسبيح والتكبري خري هلم لو كانوا 

 يعلمون.

بروحه وجسده، لكون املقام،  ملسو هيلع هللا ىلصنه أُرسي برسول اهللا : أوالصحيح من أقوال العلامء

 وفحو املقال، ينبئ عن معجزته العظمى يف خرب اإلرساء.

فأثبت القرآن أن اهللا أرس بنبيّه ورسوله حممد، ليالً من املسجد احلرام. فقيل: أُرسي به من 

يت املقدس. احلجر. وهو الصحيح. وقيل: من بيت أم هانئ، إىل املسجد األقىص الذي هو ب

وهذا اإلرساء معجزة عظمى، خارقة للعادة، واملعجزة كاسمها، بحيث يعجز الناس عن 

 معارضتها، واإلتيان بمثلها، وهي تدل عىل صدق نبوة من أتى هبا.

ا، ألنه مشتق من الربق  يَ براقً وذكر أنه أويت بالرباق، وهو دون الفرس، وفوق احلامر، وسمّ

وعجائب خملوقاته يف املسجد األقىص، ويف السامء، وأنه من بعد وصوله يف رسعته، لرييه من آياته 

وصالته هبم، إنام هي بأرواحهم، وإال  -عليهم الصالة والسالم-إىل بيت املقدس صىل باألنبياء 

 فإهنم قد دفنوا يف األرض.

رج به إىل السامء يف صحبة جربيل عليه السالم، فاستفتح السامء الدنيا، فقيل : من ثم إنه عُ

هذا؟ قال: جربيل. قالوا: ومن معك؟ قال: حممد. قالوا: أأرسل إليه؟ قال: نعم. فقالوا: مرحبًا 

به، فنعم املجيء جاء. ثم استفتح كل سامء مثل هذا، حتى انتهى إىل سدرة املنتهى، وفرض اهللا 



 : جمموعة رسائل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممود    ٣٠

- هي مخس، وهي مخسونعليه الصلوات اخلمس مع فرض الوضوء عىل القول الصحيح. فقال: 

والصحيح من أقوال العلامء، ومن نصوص القرآن والسنة: أن  -ي يف مضاعفة األجرأ

مل ير ربه تلك الليلة، لكون رؤية الرب مستحيلة يف الدنيا، كام حكى اهللا عن نبيّه  ملسو هيلع هللا ىلصالرسول

نُظۡر إَِ�َۡكۚ قَاَل لَن تََرٮِٰ� ﴿ أنه قال: -عليه السالم-موسى 
َ
رِِ�ٓ أ

َ
  .]١٤٣ األعراف:[ ﴾قَاَل َرّبِ أ

ۡو ﴿ يقول اهللا سبحانه:
َ
ۡو ِمن َوَرآيِٕ ِحَجاٍب أ

َ
ُ إِ�َّ وَۡحًيا أ ن يَُ�ّلَِمُه ٱ�َّ

َ
۞َوَما َ�َن لِبََ�ٍ أ

ٌّ َحِكيٞم    .]٥١الشور: [ ﴾٥١يُۡرِسَل رَُسوٗ� َ�ُيوِ�َ �ِإِۡذنِهِۦ َما �ََشآُءۚ إِنَُّهۥ َ�ِ
 أراه«: هل رأيت ربك؟ قال: ملسو هيلع هللا ىلصوملّا سئل النبي 

ّ
أي حال دون رؤيته نور. قالت  ،!*"»نور أ�

�َّ ﴿ ثم استدلت بقوله: ،رأ ربه فقد أعظم الفرية عليه ملسو هيلع هللا ىلصمن حدثكم أن رسول اهللا عائشة: 
بَۡ�َٰرۖ وَُهَو ٱللَِّطيُف ٱۡ�َبُِ� 

َ
بَۡ�ُٰر وَُهَو يُۡدرُِك ٱۡ�

َ
  .]١٠٣األنعام: [ ﴾١٠٣تُۡدرُِ�ُه ٱۡ�

ىٰٓ لَ ﴿ وأما قوله سبحانه: ٰى ِمۡن َءاَ�ِٰت َرّ�ِهِ ٱۡلُكۡ�َ
َ
فإنه جربيل حني  .]١٨النجم: [ ﴾١٨َقۡد َرأ

 رآه يف صورته التي خلقه اهللا عليها، بمنظر عظيم هائل.
وهذا اإلرساء واملعراج، حصل يف ابتداء نبوته، وليس عندنا دليل يثبت تعيني يومه أو شهره 

 بطريق صحيح.

ل ال صحة له، وال يستند إىل دليل، ومل يكن من عادة فالقول بأنه يف شهر رجب، هو قو

ع لإلرساء واملعراج، وليس له عندهم أي عمل أو اهتامم، وإنام  الصحابة، وال التابعني، التجمّ

يؤمنون بام قص اهللا يف القرآن من خربه. وأما ما يفعله بعض الناس يف هذا الزمان، ويف بعض 

لد، والنصف من شعبان، كله من البدع املحدثة التي ما البلدان، من التجمعات لإلرساء، واملو

 أنزل اهللا هبا من سلطان.

واحلكمة من ذكره هلا يف القرآن، هو اإليامن به، والعمل بام أوجب اهللا من املحافظة عىل 

الصلوات اخلمس التي افرتضها، فهي أول ما افرتض من الرشائع، كام أهنا آخر ما يفقد من دين 

 .ذر أيب عن مسلم رواه  )١(
                                                            



 ٣١  ) الرباهني والبيانات يف حتقيق البعث بعد الوفاة٤(

 سميت البدعة بدعة؛ لكوهنا زيادة يف الدين، ومن عادة البدعة، التمدد والزيادة كل إنسان. وإنام

 كل عام.

يظهر حقيقتها يف طاعته فيام  ملسو هيلع هللا ىلصفاقتصاد يف سنّة خري من اجتهاد يف بدعة، وحمبة الرسول 

أمر، وتصديقه فيام أخرب، واجتناب ما عنه هنى وزجر، وأال يعبد اهللا إال بام رشع. فقول بعضهم: 

ا بدعة حسنة. خطأ؛ فليس يف اإلسالم بدعة حسنة، بل كل بدعة ضاللة وكل بدعة سيئة. وقد إهن

رسي يب رجاالً «يف اإلرساء؛ منها قوله:  ملسو هيلع هللا ىلصوردت أحاديث يف أمور رآها رسول اهللا 
ُ
رأيت يللة أ

متك اذلين 
ُ
تقرض شفاههم بمقار�ض من انلار، فقلت: يا جرب�ل، ما هؤالء؟ قال: هؤالء خطباء أ

 رواه البخاري ومسلم من حديث أسامة بن زبد. .»ولون ما ال يفعلونيق

ورأيت رجاالً ىلع أقباهلم رقاع، وىلع أدبارهم رقاع، �رسحون كما �رسح األنعام، «قال: 

و�أ�لون الرض�ع، والزقوم، ورضف جهنم. فقلت: يا جرب�ل، من هؤالء؟ فقال: هؤالء اذلين 
 .!*"»ول�ن أنفسهم يظلمون منعوا ز�ة أمواهلم، وما ظلمهم اهللا

ورأيت قوًما يزرعون يف يوم، و�صدون يف يوم، فإذا حصدوا، اعد كما اكن، فقلت: يا «قال: 

جرب�ل. ما هؤالء؟ قال: هؤالء اذلين ينفقون أمواهلم يف سبيل اهللا، فما أنفقوا من يشء فهو 
 ضعف. رواه البزار من حديث أيب هريرة ويف سنده .»�لفه وهو خ� الرازق�

ب به الزنادقة  ملسو هيلع هللا ىلصفهذا ملخص حديث اإلرساء برسول اهللا  يؤمن به املؤمنون، ويكذّ

نُتم بَرِٓ� ﴿ امللحدون
َ
بُوَك َ�ُقل ّ�ِ َ�َمِ� َوَلُ�ۡم َ�َملُُ�ۡمۖ أ ۠ بَرِٓيءٞ  ُٔ �ن َكذَّ نَا

َ
ۡ�َمُل َو�

َ
ٓ أ ا وَن ِممَّ

ا َ�ۡعَملُوَن    .]٤١يونس: [ ﴾٤١ّمِمَّ
ا يَِصُفوَن  ُسۡبَ�َٰن َرّ�َِك ﴿ ةِ َ�مَّ ِ َرّبِ  ١٨١وََسَ�ٌٰم َ�َ ٱلُۡمۡرَسلَِ�  ١٨٠َرّبِ ٱۡلِعزَّ َوٱۡ�َۡمُد ِ�َّ

   .]١٨٢-١٨٠الصافات: [ ﴾١٨٢ٱۡلَ�ٰلَِمَ� 
* * * 

 

 .هريرة أيب حديث من النبوة دالئل يف والبيهقي اآلثار هتذيب يف الطربي رواه  )١(
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