
 اإليمان باليوم اآلخر

 
  

وزٔمً بذلك ؛ . يوم القيامٌ الذي يُْبعُث الناس ؽيـى ؛ للخزاب َ والجزاء : اليوم اآلذر

 . ٕنى ِ يوم بعده َ خيث يزتقُر أهل الجنٌ ؽً منازلوم َ وأهل النار ؽً منازلوم 

 

 : وآيمان باليوم اآلذر يتضمن ثّثٌ أمور 

وهو إخياء الموتٍ خين ينؾُر ؽً الشور النؾذٌ الثانيٌ ؛  : آيمان بالبعث: إول 

ؽيقوم الناس لرب العالمين َ خؾاة غيَر منتعلين َ عراة غيَر مزتترين َ ُغرًِ غيَر مذتتنين َ 

[ 104: زورة إنبياء  ](َ َما بََدْأنَا َأْوَل َذْلٍق نِٓعيدُهُ َوْعًدا َعلَْينَا ِإنـْا ُ نْا َؽاِعلِينَ ): قال هللا تعالٍ 

. 

 . خقٌّ ثابت َ دْل عليى ال تاُب َ و الٓزنٌُْ َ وإجماع المزلمين : والبعث 

ٌِ تُْبَعثُونَ * ثـُْم ِإنُْ ْم بَْعَد ذلَِك لََمئتُوَن ): قال هللا تعالٍ  زورة  ](ثـُْم ِإنُْ ْم يَْوَم اْلِقيَاَم

 [ .16 َ 15: المؤمنون 

  .(1) ( يخسر الناس يوم القيامٌ خؾاة عراة غرًِ  ): وقال النبً شلٍ هللا عليى وزلم 

وأجمع المزلمون علٍ ثبوتى َ وهو مقتضٍ الخ مٌ َ خيث تقتضً أن يجعل هللا 

: بعث بى رزلى َ قال هللا تعالٍ تعالٍ لوذه الذليقٌ معاًدا َ يجازيوم ؽيى علٍ ما سرعى لوم ؽيما 

وقال لنبـِـيـٔى شلٍ  [115: زورة المؤمنون  ]( َعبَثًا َوَأنُْ ْم ِإلَْينَا ِ تُْرَجُعونَ َأَؽَخِزْبتُْم َأنَْما َذلَْقنَاُ مْ )

: زورة القشص  ](ِإْن الْــِذي َؽــَرَض َعلَْيــَك اْلقُـْرآَن لََرادَٓك ِإلٍَ َمَعاٍد ): هللا عليى وزلم 

85. ] 

يخاَزُب العبد : آيمان بالخزاب والجزاء  : الثانً مما يتضمنى آيمان باليوم اآلذر

 . علٍ عملى َ ويجازى عليى َ وقد دْل علٍ ذلك ال تاب َ والزنٌ َ وإجماع المزلمين 

 ثـُْم ِإْن َعلَْينَا * ِإْن ِإلَْينَا ِإيَابَوُْم ): قال هللا تعالٍ 

ٌِ َؽلَىُ َعْسُر : )وقال تعالٍ  [26 َ 25: زورة الػاسيٌ  ](ِخَزابَوُمْ  َمن َجاء بـِاْلَخَزنَ

 ٌِ وقال  [160: زورة إنعام  ](ِمْثلََوا َوهُْم َِ يُظْلَُمونَ  َؽَّ يُْجَزى ِإِْ َأْمثَالَِوا َوَمن َجاء بـِالْزئَُ



ٌٍ ٔمْن َذْرَدٍل َونََضُع اْلَمَواِزيَن اْلِقْزطَ لِيَْوِم ): تعالٍ  ٌِ َؽّ تُظلَُم نَْؾٌس َسْيًُا َوِإن َ اَن ِمْثَقاَل َخبْ اْلِقيَاَم

  .[47: زورة إنبياء  ]( َأتَْينَا بـَِوا َوَ َؾٍ بـِنَا َخازبـِـينَ 

إن هللا  (: أن النبً شلٍ هللا عليى وزلم قال- رضً هللا عنوما - وعن ابن عمر 

أتعـرف ذنب  ذا ؟ أتعرف : ويزترهُ َ ؽيقـول - أي زتره - يدنً المؤمن ؛ ؽيضع عليى  نؾى 

قد : نعم َ أي رب َ ختٍ إذا قـَْرَرهُ بذنوبى َ ورأى أنى قد هلك ؛ قال : ذنب  ذا ؟ ؽيقول 

زترتوا عليك ؽً الدنيا َ وأنا أغؾـرها لـك اليوم ؛ ؽيعطٍ  تاب خزناتى َ وأما ال ؾار 

هؤِء الذين  ذبوا علٍ ربوم َ أِ لعنٌُ هللا : والمناؽقون ؛ ؽينادى بوم علٍ رؤوس الذُّق 

  . (2)( علٍ الظالمين

أن من هْم بخزنٌ ؽعملوا ؛  تبوا هللا عنده  ): وشْد عن النبً شلٍ هللا عليى وزلم 

عسر خزنات إلٍ زبعماٌُ ضعف إلٍ أضعاف  ثيرة َ وأن من هْم بزيٌُ ؽعملوا ؛  تبوا هللا 

 . (3)( زيٌُ واخدة 

وقد أجمع المزلمون علٍ إثبات الخزاب والجزاء علٍ إعمال َ وهو مقتضٍ 

الخ مٌ ؛ ؽإن هللا تعالٍ أنزل ال تب َ وأرزل الرزل َ وؽرض علٍ العباد قبول ما جاءوا 

بى َ و العمل بما يجب العمل بى منى َ وأوجب قتال المعارضين لى وأخْل دماءهم َ وذٔريْاتوم َ 

ونزاءهم َ وأموالوم َ ؽلو لم ي ن خزاب وِ جزاء ؛ ل ان هذا من العبث الذي ينزهُ الرب 

َؽلَنَْزَألَْن الِْذيَن أُْرِزَل ِإلَْيِوْم َولَنَْزَألَْن ): الخ يم عنى َ وقد أسار هللا تعالٍ إلٍ ذلك بقولى 

 [ .7 َ 6: زورة إعراف  ]( َؽلَنَقُْشْن َعلَْيِوم بـِِعْلٍم َوَما ُ نْا َغ ُبينَ * اْلُمْرَزلِيَن 

آيمان بالجنٌ والنار وأنوما الم ل إبدي  : الثالث مما يتضمنى آيمان باليوم اآلذر

 . للذلق 

 ؽالجنٌ دار النعيم التً أعدها هللا تعالٍ للمؤمنين 

المتقين َ الذين آمنوا بما أوجب هللا عليوم آيمان بى َ وقاموا بطاعٌ هللا ورزولى َ 

ما ِ عين رأت َ وِ أذن زمعت َ (مذلشين هلل َ ُمتْبـِِعـين لرزولى َ ؽيوا من أنواع النعيم 

ِإْن الِْذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الْشالَِخاِت أُْولََُِك هُْم ):  قال هللا تعالٍ(4) (وِ ذطر علٍ قلب بسر

 ٌِ ًَ * َذْيُر اْلبَِريْ َجَزاُؤهُْم ِعنَد َربِٔوْم َجنْاُت َعْدٍن تَْجِري ِمن تَْختَِوا إْنَواُر َذالِِديَن ِؽيَوا َأبًَدا ْرِض



ًَ َربْىُ  َؽّ تَْعلَُم : )وقال تعالٍ [8 َ 7: زورة البينٌ  ](اللْىُ َعْنوُْم َوَرُضوا َعْنىُ ذلَِك لَِمْن َذِس

ًَ لَوُم ٔمن قُْرِة َأْعيٍُن َجَزاء بـَِما َ انُوا يَْعَملُونَ   [ .17: زورة الزجدة  ](نَْؾٌس ْما أُْذِؾ

ؽوً دار العذاب التً أعدْها هللا تعالٍ لل اؽرين الظالمين َ الذين  ؾروا : وأما النار 

: بى وعشوا رزلى َ ؽيوا من أنواع العذاب َ والنـْـ ال ما ِ يذطر علٍ البال قال هللا تعالٍ 

َوقُِل اْلَخٓق ِمن : )َ وقال تعالٍ [131: زورة آل عمران  ](َواتْقُوْا النْاَر الْتًِ أُِعدْْت لِْلَ اِؽِرينَ )

ْربُٔ ْم َؽَمن َساء َؽْليُْؤِمن َوَمن َساء َؽْليَْ ؾُْر ِإنْا َأْعتَْدنَا لِلظْالِِميَن نَاًرا َأَخاطَ بـِِوْم ُزَراِدقَُوا َوِإن 

َُْس الْسَراُب َوَزاءْت ُمْرتََؾًقا : زورة ال وف ](يَْزتَِػيثُوا يَُػاثُوا بـَِماء َ اْلُمْوِل يَْسِوي اْلُوُجوَه بـِ

َذالِِديَن ِؽيَوا َأبًَدا ِْ يَجـِدُوَن َولِيًّا * ِإْن اللَْى لََعَن اْلَ اِؽِريَن َوَأَعدْ لَوُْم َزِعيًرا : )َ وقال تعالٍ  [29

زورة ] (يَْوَم تَُقلُْب ُوُجوهُوُْم ِؽً النْاِر يَقُولُوَن يَا لَْيتَنَا َأطَْعنَا اللَْى َوَأطَْعنَا الْرُزوِ* َوِ نَِشيًرا 

 [ .66َ 64: إخزاب 

 : ولٔيمان باليوم اآلذر ثمراٌت جليلٌ منوا 

 . الرغبٌ ؽً ؽعل الطاعٌ َ والخرص عليوا ؛ رجاء لثواب ذلك اليوم : إولٍ 

 . الرهبٌ من ؽعل المعشيٌ َ ومـن الرضـٍ بوا ؛ ذوؽـًا من عقاب ذلك اليوم : الثانيٌ 

 . تزليٌ المؤمن عْما يؾوتى من الدنيا بما يرجوه من نعيم اآلذرة َ وثوابوا : الثالثٌ 

 . وقد أن ر ال اؽرون البعث بعد الموت ؛ زاعمين أن ذلك غير مم ن 

 . وهذا الزعم باطل َ دْل علٍ بطّنى السرع َ والخس َ و العقل 

َزَعَم الِْذيَن َ َؾُروا َأن لْن يُْبَعثُوا قُْل بَلٍَ َوَربًٔ لَتُْبَعثُْن  ): ؽقد قال هللا تعالٍ : أما السرع 

وقد اتؾقت جميع ال تب  . [7: زورة التػابن  ](ثـُْم لَتُنَبُْؤْن بـَِما َعِمْلتُْم َوذلَِك َعلٍَ اللِْى يَِزيرٌ 

 . الزماويٌ عليى 

ؽقد أرى هللا عباده إخياء الموتٍ ؽً هذه الدنيا َ وؽً زورة البقرة َ : وأما الخس 

 : ذمزٌ أمثلٌ علٍ ذلك َ هً 

زورة  ]( لَن نْٓؤِمَن لََك َختٍْ نََرى اللَْى َجْوَرةً ): قوم موزٍ خين قالوا لى : المثال إول 

: ؽأماتوم هللا تعالٍ َ ثم أخياهم وؽً ذلك يقول هللا تعالٍ مذاطبـًا بنً إزراُيل  [55: البقرة 



ثـُْم *َوِإذ قُْلتُْم يَا ُموَزٍ لَن نْٓؤِمَن لََك َختٍْ نََرى اللَْى َجْوَرًة َؽَأَذَذْتُ ُم الْشاِعَقٌُ َوَأنتُْم تَنظُُروَن ) 

 [ .56 َ 55: زورة البقرة  ](بََعْثنَاُ م ٔمن بَْعِد َمْوتُِ ْم لََعلُْ ْم تَْسُ ُرونَ 

ؽً قشٌ القتيل الذي اذتشم ؽيى بنو إزراُيل َ ؽأمرهم هللا تعالٍ أن : المثال الثانً 

َوِإذ َقتَْلتُْم ): يذبخوا بقرة ؽيضربوه ببعضوا ؛ ليذبرهم بمن قتلى َ وؽً ذلك يقول هللا تعالٍ 

َؽقُْلنَا اْضِربُوهُ ببَْعِضَوا َ َذلَِك يُْخيً اللّىُ * نَْؾزـًا َؽادْاَرْأتُْم ِؽيَوا َواللّىُ ُمْذِرٌج ْما ُ نتُْم تَْ تُُموَن 

 [ 73َ 72: زورة البقرة  ](اْلَمـْوتٍَ َويُِريُ ـْم آيَاتِِى لََعلُْ ْم تَْعِقلُونَ 

ؽً قشٌ القوم الذين ذرجوا من ديارهم ؽراًرا من الموت وهم ألوف ؛ : المثال الثالث 

َألَْم تََر ِإلٍَ الِْذيَن َذَرُجوْا ِمن ِديَاِرِهْم ): ؽأماتوم هللا تعالٍَ ثم أخياهم وؽً ذلك يقول هللا تعالٍ 

َوهُْم أُلُوٌف َخَذَر اْلَمْوِت َؽَقاَل لَوُُم اللّىُ ُموتُوْا ثـُْم َأْخيَاهُْم ِإْن اللَّى لَذُو َؽْضٍل َعلٍَ النْاِس َولَِ ْن 

 [.243: زورة البقرة  ]( َأْ ثََر النْاِس َِيَْسُ ُرونَ 

ٌٍ َ ؽازتبعد أن يخييوا هللا تعالٍ ؛ : المثال الرابع  ؽً قشٌ الذي مْر علٍ قريٌ مـَيـٔت

ٌٍ ): ؽأماتى هللا تعالٍ ماٌُ زنٌ َ ثم أخياه َ وؽً ذلك يقول هللا تعالٍ  َأْو َ الِْذي َمْر َعلٍَ َقْريَ

ٌَ َعاٍم ثـُْم بََعثَىُ َقاَل  ِذِه اللّىُ بَْعَد َمْوتَِوا َؽَأَماتَىُ اللّىُ ِمَُ ََ ٍَ يُْخيًِ َه ًَ َذاِويٌٌَ َعلٍَ ُعُروِسَوا َقاَل َأنْ َوِه

ٌَ َعاٍم َؽانظُْر ِإلٍَ طََعاِمَك َوَسَرابَك لَْم  َ ْم لَبْثَت َقاَل لَبْثُت يَْوًما َأْو بَْعَض يَْوٍم َقاَل بَل لْبْثَت ِمَُ

ًٌ لٔلنْاِس َوانظُْر ِإلٍَ الِعظَاِم َ ْيَف ننِسُزَها ثـُْم نَْ ُزوَها  يَتََزنْْى َوانظُْر ِإلٍَ ِخَماِرَك َولِنَْجَعلََك آيَ

ٍء َقِديرٌ  ًْ  [.259: زورة البقرة  ] (لَْخًما َؽلَْما تَبَيَْن لَىُ َقاَل َأْعلَُم َأْن اللَّى َعلٍَ ُ ٔل َس

ؽً قشٌ إبراهيم الذليل َ خين زأل هللا تعالٍ أن يريى  يف يخيً : المثال الذامس 

الموتٍ ؛ ؽأمره هللا تعالٍ أن يذبد  أربعٌ من الطير َ ويؾرقون أجزاء علٍ الجبال التً 

خولى َ ثم يناديون ؛ ؽتلتُم إجزاء بعضوا إلٍ بعض َ ويأتين إلٍ إبراهيم زعيـًا َ وؽً ذلك 

َوِإذ َقاَل ِإْبَراِهيُم َرٔب َأِرنًِ َ ْيَف تُْخيًِ اْلَمْوتٍَ َقاَل َأَولَْم تُْؤِمن َقاَل بَلٍَ  ): يقول هللا تعالٍ 

ًٌ ٔمَن الطْْيِر َؽُشْرهُْن ِإلَْيَك ثـُْم اْجَعْل َعلٍَ ُ ٔل َجبٍَل ٔمْنوُْن  َولَِ ن لٔيَطَْمُِْن َقْلبً َقاَل َؽُذْذ َأْربََع

 [.260: زورة البقرة  ](ُجْزًءا ثـُْم اْدُعوُْن يَْأتِينََك َزْعيًا َواْعلَْم َأْن اللَّى َعِزيٌز َخـِ يمٌ 

ؽوذه أمثلٌ خٔزيٌْ واقعٌ َ تدل علٍ إم ان إخياء الموتٍ َ وقد زبقت آسارة إلٍ ما 

بإذن - جعلى هللا تعالٍ من آيات عيزٍ بن مريم ؽً إخياء الموتٍ َ وإذراجوم من قبورهم 

 - . هللا تعالٍ 



 : ؽمن وجوين : وأما دِلٌ العقل 

أن هللا تعالٍ ؽاطر الزموات َ وإرض َ وما ؽيوما َ ذالقوما ابتداء َ : أخدهما 

َوهَُو الِْذي يَْبَدأُ اْلَذْلَق ثـُْم  ): والقادر علٍ ابتداء الذلقَ ِ يعجز عن إعادتى َ قال هللا تعالٍ 

َ َما بََدْأنَا َأْوَل َذْلٍق نِٓعيدُهُ َوْعًدا : ) وقال تعالٍ  . [27: زورة الروم  ](يُِعيدُهُ َوهَُو َأْهَوُن َعلَْيىِ 

وقال آمًرا بالرد علٍ من أن ر إخياء العظام . [104: زورة إنبياء  ](َعلَْينَا ِإنْا ُ نْا َؽاِعلِينَ 

  .[79: زورة يس  ](قُْل يُْخييَوا الِْذي َأنَسَأَها َأْوَل َمْرٍة َوهَُو بُ ٔل َذْلٍق َعلِيمٌ ):وهً رميم

أن إرض ت ون ميتٌ هامدة َ ليس ؽيوا سجرة ذضـراء ؛ ؽينزل عليوا : الثانً 

ًٌ َ ؽيوا من  ل زوج بويح َ والقادر علٍ إخياُوا بعد موتوا َ  المطر ؛ ؽتوتز ذضراَء خيـْ

ًٌ َؽِإذا َأنَزْلنَا ): قادر علٍ إخياء إمواتَ قال هللا تعالٍ  َوِمْن آيَاتِِى َأنَْك تََرى إْرَض َذاِسَع

ٍء َقِديرٌ  ًْ زورة  ](َعلَْيَوا اْلَماء اْهتَْزْت َوَربَْت ِإْن الِْذي َأْخيَاَها لَُمْخيًِ اْلَمْوتٍَ ِإنْىُ َعلٍَ ُ ٔل َس

َونَْزْلنَا ِمَن الْزَماء َماء ٓمبَاَر ـًا َؽَأنبَْتنَا بـِِى َجنْاٍت َوَخْب اْلَخِشيِد : )َ وقال تعالٍ  [39: ؽشلت 

: زورة ق  ](لْٔلِعبَاِد َوَأْخيَْينَا بـِِى بَْلَدًة ْمْيتًا َ َذلَِك اْلُذُروجُ ِرْزًقا * َوالنْْذَل بَاِزَقاٍت لَْوا طَْلٌع نِْضيدٌ * 

9 َ 11 ] 

 : ويلتخق بآيمان باليوم اآلذر 

 : آيمان ب ل ما ي ون بعد الموت مثل 

وهً زؤال الميـت بعد دؽنـى عن ربى َ ودينى َ ونبيى ؛ ؽيثبت هللا : ؽتنـٌ القبر  (أ)

ربً هللا َ ودينً آزّم َ ونبئً مخمد شلٍ هللا عليى : الذين آمنوا بالقول الثابت َ ؽيقول 

هـاه َ هاه َ ِ أدري َ ويقـول المناؽق أو : وزلم َ ويضُل هللا الظالمين ؽيقول ال اؽر 

 . ِ أدري زمعت النـاس يقولون سيُـًا ؽقلتى :  (5)المرتاب 

 ): ؽي ون للظالمين من المناؽقين وال اؽرين َ قال هللا تعالٍ : عذاب القبر ونعيمى  (ب)

َولَْو تََرى ِإِذ الظْالُِموَن ِؽً َغَمَراِت اْلَمْوِت َواْلَمآلَُِ ٌُ بَاِزطُوْا َأْيِديِوْم أْذِرُجوْا َأنؾَُزُ ُم اْليَْوَم 

( َعَذاَب اْلوُوِن بـَِما ُ نتُْم تَقُولُوَن َعلٍَ اللِّى َغْيَر اْلَخٔق َوُ نتُْم َعْن آيَاتِِى تَْزتَْ بـُِرونَ  تُْجَزْونَ 

 [.93: زورة إنعام ]

ا َوَعِسيًّا َويَْوَم تَقُوُم الْزاَعٌُ ): وقال تعالٍ ؽً آل ؽرعون  النْاُر يُْعَرُضوَن َعلَْيَوا ُغدُّوً

 [ .46: زورة غاؽر  ](َأْدِذلُوا آَل ِؽْرَعْوَن َأَسدْ اْلَعَذابِ 



ؽلوِ  ): وؽً شخيد مزلم من خديث زيد بن ثابت عن النبً شلٍ هللا عليى وزلم قال 

: أن ِ تداؽنوا ؛ لدعوُت هللا أن يزمع م من عذاب القبر الذي أزمع منى َ ثم أقبل بوجوى ؛ ؽقال

تعْوذوا باهلل من عذاب : )نعوذ باهلل من عذاب النار َ ؽقال : قالوا  (تعْوذوا باهلل من عذاب النار 

تعْوذوا باهلل من الؾتن َ ما ظور منوا َ وما : ) نعوذ باهلل من عذاب القبر َ قال: َ قالوا  (القبر

( تعْوذوا باهلل من ؽتنٌ الدجال : ) نعوذ باهلل من الؾتن ما ظور منوا وما بطن َ قال: َ قالوا  (بطن 

  . (6)نعوذ باهلل من ؽتنٌ الدجال : قالوا 

ِإْن الِْذيَن َقالُوا َربٓنَا اللْىُ ثـْم ): وأما نعيم القبر ؛ ؽللمؤمنين الشادقين قال هللا تعـالٍ 

ٌِ الْتًِ ُ نتُْم تُوَعدُونَ  ( اْزتََقاُموا تَتَنَْزُل َعلَْيِوُم اْلَمَُِّ ٌُ َأِْ تََذاؽُوا َوِ تَْخَزنُوا َوَأْبِسُروا بـِاْلَجنْ

  [ 30: زورة ؽشلت ]

َونَْخُن َأْقَرُب ِإلَْيِى ِمنُ ْم َولَِ ن * َوَأنتُْم ِخينٍَُِذ تَنظُُروَن * َؽلَْوِ ِإذا بَلََػِت اْلُخْلقُوَم  ): وقال تعالٍ 

* َؽَأْما ِإن َ اَن ِمَن اْلُمَقْربيَن * تَْرِجُعونََوا ِإن ُ نتُْم َشاِدِقيَن * َؽلَْوِ ِإن ُ نتُْم َغْيَر َمِدينِيَن * ِ تُْبِشُرونَ 

  . [89 َ 83: زورة الواقعٌ]( َؽَرْوٌح َوَرْيَخاٌن َوَجنٌُْ نَِعيمٍ 

قال ؽً المؤمن إذا أجاب وعن البراء بن عازب أن النبً شلٍ هللا عليى وزلم 

أن شدق عبدي َ ؽأؽرسوه من الجنٌ َ وألبزوه : ينادي مناٍد من الزماء  ): المل ين ؽً قبره 

ؽيأتيى من َروخوا وِطـيبوا َ ويؾزُد لى ؽً قبره : من الجنٌ َ واؽتخوا لى بابـًا إلٍ الجنٌ َ قال

  . (7) (مدْ بشره 

وقد ضْل قوم من أهل الْزيؼ ؽأن روا عذاب القبر َ ونعيمى َ زاعمين أن ذلك غير 

ؽإنى لو  سف عن المئت ؽً قبره ؛ لوجد  ما  ان عليى َ : مم ن لمذالؾتى الواقع َ قالوا 

ٌٍ َ وِ ِضـيق   . والقبر لم يتػير بـِِزَع

 : وهذا الزعم باطل ؛ بالسرع َ والخس َ و العقل 

 . ؽقد زبقت النشوص الدالٌ علٍ ثبوت عذاب القبر َ ونعيمى : أما السرع 

ذرج النبً شلٍ هللا عليى  ):  قال tابن عباس - من خديث - وؽً شخيد البذاري 

وذ ر الخديث َ  (وزلم من بعض خيطان المدينٌ ؛ ؽزمع شوت إنزانين يَُعذبَاِن ؽً قبورهما

َ وأن اآلذر  ان يمسً ( من بولى: )وؽً روايٌ ( أن أخدهما  ان ِ يزتتر من البول  (: وؽيى 

  . (8) (ِ يزتنزه من البول ):  وؽً روايٌ لمزلم (بالنميمٌ 



ؽإن الناُم يرى ؽً منامى أنى  ان ؽً م ان ؽزيد بويح َ يتنعم ؽيى َ أو : وأما الخس 

أنى  ان ؽً م ان ضيق موخش َ يتألم منى َ وربما يزتيقظ أخيانـًا مما رأىَ ومع ذلك ؽوو 

: علٍ ؽراسى ؽً خجرتى علٍ ما هو عليى َ والنوم أذو الموت َ ولوذا زماه هللا تعالٍ 

اللْىُ يَتََوؽٍْ إنؾَُس ِخيَن َمْوتَِوا َوالْتًِ لَْم تَُمْت ِؽً َمنَاِمَوا َؽيُْمِزُك الْتًِ ): قال هللا تعالٍ  (وؽاة)

ٍ  [ .42: زورة الزمر  ](َقَضٍ َعلَْيَوا اْلَمْوَت َويُْرِزُل إْذَرى ِإلٍَ َأَجٍل ُمَزّمً

ؽإن الناُم ؽً منامى يرى الرؤيا الخق المطابقٌ للواقع َ وربما رأى النبً : وأما العقل 

شلٍ هللا عليى وزلم علٍ شؾتى َ ومن رآه علٍ شؾتى ؛ ؽقد رآه خقًّا َ ومع ذلك َ ؽالناُم ؽً 

خجرتى علٍ ؽراسى بعيدٌ عما رأى َ ؽإذا  ان هذا مم نـًا ؽً أخوال الدنيا ؛ أؽّ ي ون مم نـًا 

 !ؽً أخوال اآلذرة ؟

وأما اعتمادهم ؽيما زعموه علٍ أنى لو  سف عن المئت ؽً قبره ؛ لوجد  ما  ان 

 : عليى َ والقبر لم يتػير بزعٌ وِ ضيق ؛ ؽجوابى من وجوه منوا  

أنى ِ تجوز معارضٌ ما جاء بى السرع َ بمثل هذه السبوات الداخضٌ التً لو : إول

 : تأْمل المعارض بوا ما جاء بى السرع خْق التأمل ؛ لعلم بطّن هذه السبوات َ وقد قيل 

 و م من عاٍُب قوًِ شخيخـًا  وآؽتى من الَؾوِم الزقيمِ 

أن أخوال البرزخ من أمور الػيب التً ِ يدر وا الخٓس َ ولو  انت تدرك : الثانً 

بالخس ؛ لؾاتت ؽاُدة آيمان بالػيب َ ولتزاوى المؤمنون بالػيب َ و الجاخدون ؽً 

 .التشديق بوا 

أن العذاب َ والنعيم َ وزعٌ القبر َ وضيقى ؛ إنما يدر وا المئُت دون غيره َ : الثالث

وهذا  ما يرى الناُم ؽً منامى أنى ؽً م ان ضئق موخش َ أو ؽً م ان وازع بويح َ والذي 

ًٓ شلٍ هللا عليى وزلم يوخٍ إليى َ وهو بين  خولى ِ يرى ذلك وِ يسعر بى َ ولقد  ان النب

أشخابى ؛ ؽيزمُع الوخً َ وِ يزمعىُ الشخابٌ َ وربما يتمثْل لى الملك رجًّ ؽي لٔمى َ 

 . والشخابٌ ِ يروَن الملك َ وِ يزمعونى 

أن إدراك الذلق مخدود بما م نوم هللا تعالٍ من إدرا ى َ وِ يم ن أن : الرابع 

يدر وا  ل موجـود َ ؽالزموات الْزبع َ وإرض َ ومن ؽيون َ و ل سـًء يزبُد بخمد هللا 

تزبيخـًا خقيقيـًّا َ يُزمعى هللا تعالٍ من ساء من ذلقى أخيانـًا َ ومع ذلك هو مخجوب عنا َ 



ٍء ِإِْ ): وؽً ذلك يقول هللا تعالٍ  ًْ تَُزبُٔد لَىُ الْزمواُت الْزْبُع َوإَْرُض َوَمن ِؽيِوْن َوِإن ٔمن َس

َ وه ذا السياطين َ  [44: زورة آزـراء  ](يَُزبُٔد بـَِخْمـِدِه َولَِ ـن ِْ تَْؾَقوُـوَن تَْزبيَخوُمْ 

والجن يزعون ؽً إرض ذهابـًا وإيابـًا َ وقد خضرت الجن إلٍ رزول هللا شلٍ هللا عليى 

وزلم وازتمعوا لقراءتى َ وأنشتُوا َ وولْوا إلٍ قوموم منذرينَ ومع هذا ؛ ؽوم مخجوبون 

ٌِ ): عنا َ وؽً ذلك يقول هللا تعالٍ  يَا بَنًِ آَدَم َِ يَْؾتِنَنُْ ُم الْسْيطَاُن َ َما َأْذَرَج َأبََوْيُ م ٔمَن اْلَجنْ

َوَقبيلُىُ ِمْن َخْيُث َِ تََرْونَوُْم ِإنْا َجَعْلنَا  يَنِزُع َعْنوَُما لِبَاَزوَُما لِيُِريَوَُما َزْوَءاتِِوَما ِإنْىُ يََراُ ْم هُوَ 

َ وإذا  ان الذلق ِ يدر ون  ل  [27:زورة إعراف](الْسيَاِطيَن َأْولِيَاء لِلِْذيَن َِ يُْؤِمنُونَ 

 . موجود ؛ ؽإنى ِ يجوز أن ين روا ما ثبت من أمور الػيب َ ولم يدر وه 

 

   رخمى هللامخمد بن شالد بن عثيمينالسير 

  
( 7127:  ) متؾق عليى َ واللؾظ لمزلم َ  تاب الجنٌ وشؾٌ نعيموا وأهلوا َ باب ؽناء الدنيا َ رقم (1)

. 

( 2309: )رواه البذاري َ  تاب المظالم َ باب قول هللا تعالٍ أِ لعنٌ هللا علٍ الظالمين َ رقم  (2)

. 

ورواه مزلم َ  تاب  (6126: )رواه البذاري َ  تاب الرقاق َ باب من هم بخزنٌ أو زيٌُ َ رقم  (3)

 ( .335): آيمان َ باب إذا هم العبد بخزنٌ  تبت وإذا هم بزيٌُ لم ت تب َ رقم

 ( .3072: )رواه البذاري َ  تاب بدء الذلق َ باب ما جاء ؽً وشف الجنٌ وأنوا مذلوقٌَ رقم  (4)

 .للسك من الراوي  ما ؽً الشخيخين ( أو )(5)

رواه مزلم َ  تاب الجنٌ وشؾٌ نعيموا وأهلوا َ باب عرض مقعد الميت من الجنٌ أو النار عليى  (6)

 ( .  7142 )َ و إثبات عذاب القبر َ و التعوذ منى َ رقم 

َ وأبو داود  َ  تـاب أول  تـاب (18063: )رواه أخمد َ  تاب خديث البراء بن عازب َ رقم  (7)

 ( .4753 ): الزنــٌ َ باب المزألـٌ ؽً القبر وعـذاب القبـر َ رقـم 

َ ورواه مزلمَ  تاب  (5708)رواه البذاري َ  تاب إدب َ باب النميمٌ من ال باُر َ رقم  (8)

 ( .676)الطوارة َ باب الدليل علٍ نجازٌ البول ووجوب اِزتبراء منى َ رقم 
 


