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 يوم القيامة
 ِبْسِم هللا الرَّْْحَِن الرَِّحيمِ 

ٌت بَِيِميِنِه َحقَّ َقْدرِِه َواأل َوَما َقَدُروا هللاَ "  ْبَضُتُه يـَْوَم اْلِقَياَمِة َوالسَّماَواُت َمْطِوايَّ يًعا قـَ ْرُض َجَِ
ْرِض ِف السََّماَواِت َوَمْن ِف األ َونُِفَخ ِف الصُّوِر َفَصِعَق َمنْ ( 76)ُسْبَحانَُه َوتـََعاََل َعمَّا ُيْشرُِكوَن 

َا ( 76)ُثَّ نُِفَخ ِفيِه ُأْخَرى فَِإَذا ُهْم ِقَياٌم يـَْنظُُروَن  ِإال َمْن َشاَء هللاُ  َوَأْشَرَقِت االْرُض بُِنوِر َرّبِِ
نَـُهْم اِبْلَْقِِ وَ  َوُوفَِِيْت  ( 76)ُهْم ال ُيْظَلُموَن َوُوِضَع اْلِكَتاُب َوِجيَء اِبلنَِّبيِِنَي َوالشَُّهَداِء َوُقِضَي بـَيـْ

 (الزمر61-76) "ُكلُّ نـَْفٍس َما َعِمَلْت َوُهَو َأْعَلُم ِبَا يـَْفَعُلوَن 
 

  يرفع شأنا  ما  ن  يافعا  يف الدني ، عن الي  كررنا  علََّّ هللاحلمد  - ِم هللا الرَّْح َِن الرَِّحيمِ ِبس  
نواله عحب ه عكدانه عكلط ه بصرية  سيدان دمحم الي  رق ه عالصالة عالسالم لَّىيوم لق ء حضرة هللا، 

، بل عال نضلَّ  لَّ  لا  ح ى ال ن  سيحدث ألنته إىل يوم الدين، فأخربان عبّيَّ  نورانية ركى هب  رل شيء
عصح بته العظ م، عرل نن اهتدى  ،صَّى هللا لَّيه علَّى آله الكرامكمجعّي،  نكون يف حصن هللا
 .علَّيا  نعهم كمجعّي مباك عفضَّك عجودك اي كرحم الراْحّي ،هبديه إىل يوم الدين

ر ن يتا ل لَّيه الوحي نن السم ء ابألنب ء نن هللا، عنع كن   صَّى هللا لَّيه عسََّّمالرسول 
عكنه يتَّقى الوحي نن هللا، إال كهنم ر ن شيمتهم التكييب  ،يعَّمون كنه نيب -ق تَّهم هللا  -اليهود 

"  يَ ع رُِفونَُه َرَم  يَ ع رُِفوَن كَب  َا َءُهم  "  :هللا يف شأهنم نع رسولا  الكرمي عالبهت ن، نع كهنم رم  ق ل
 (.البقرة641)

سألوا كحد لَّم ئهم الكب ر عر ن قد كسَّم عالدهم، هم يعرفون رسول هللا كرثر نن نعرفتهم أل
كان : كبا ئهم؟ ق ل هلم ريف يعرفون الايب كرثر نن: له ، فق لواهنع هللا يضرسيدان لبد هللا بن سالم  عهو

، لكن حنن نتأردين كنه نيب هللا، عكنه رسول هللا هل نين كم نن غري كعالد  كن  غري نتأرد
هللا لَّيه علَّى نبيا  كفضل الصالة  رَّيمابألعص ف اليت عصفه  لا  هللا، عذرره  لا  سيدان نوسى  
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 .عكمت السالم
يرعا حضرة الايب ج لسً  بّي كصح به  لادن ع  الصعبة،فك نوا دائمً  يبحثون لن األسئَّة 

سيعج   صَّى هللا لَّيه عسََّّمكن حيرجوه عيسألوه لن هيه األسئَّة، ظاً  ناهم خليبتهم كنه يريدعن 
سيدان جربيل ر ن يا ل نن يتَّقى الوحي نن هللا يف احل ل، ألن  لن إج بتهم، نع كهنم يعَّمون كنه

حيكي سيدان لبد هللا بن األرض يف ملح البصر،  فوق السم عات السبع نن لاد سدرة املاتهى إىل
 :نسعود هنع هللا يضر فق ل

َب رِ  ِنن   َحب  ر   َج ءَ }  َح  دُ  ِإانَّ  ُُمَمَّدُ  ايَ  :فَ َق لَ  َعَسََّّمَ  َلََّي هِ  اّللَُّ  َصََّّى اّللَِّ  َرُسولِ  ِإىَل  األ   ََي َعلُ  اّللََّ  َكنَّ  َنَِ
َبع   َلََّى السََّمَواتِ  َرَ  ،ِإص  َبع   َلََّى ِضّيَ َعاأل  َبع   َلََّى َعالشََّجرَ  ،ِإص  َبع   َلََّى َعالث ََّرى َعال َم ءَ  ،ِإص   ،ِإص 

اَلِئقِ  َعَس ئِرَ  َبع   َلََّى اخلَ   َبَدت   َح ىَّ  َعَسََّّمَ  َلََّي هِ  اّللَُّ  َصََّّى الاَّيبي  َفَضِحكَ  ،ال َمَِّكُ  َكانَ  :فَ يَ ُقولُ  ،ِإص 
ِديًق  نَ َواِجُيهُ  رب ِ ا لَِقو لِ  َتص  رِهِ  َحقَّ  اّللََّ  َقَدُرعا َعَن  : "َعَسََّّمَ  َلََّي هِ  اّللَُّ  َصََّّى اّللَِّ  َرُسولُ  قَ َركَ  ُثَّ  ،حلَ   َقد 
َر ضُ  يًع  َعاأل  ت   َعالسََّمَواتُ  ال ِقَي َنةِ  يَ و مَ  قَ ب َضُتهُ  مجَِ رُِرونَ  َلمَّ  َعتَ َع ىَل  ُسب َح نَهُ  بَِيِميِاهِ  َنط ِوايَّ  6{" ُيش 

رسول هللا نن  رسول هللا ضحك ح ى بدت نواج ه، يعين ظهرت كسا نه، عر ن سيدان سيدان
تبسم، يعين يظهر لَّيه كثر البسمة لكن بدعن صوت، عالبسمة الُجل ضحكه  كعص فه اجلميَّة، كن

 .صَّى هللا لَّيه عسََّّماليت يصحبه  صوت القهقهة مل تكن طريقته 
، عإذا نشى يتبسم ملن يراه، دعام، إذا تكَّم يتبسمتبسم لَّى الي صَّى هللا لَّيه عسََّّمعر ن 

عإذا جَّس نع قوم يبشي هلم عيتبسم هلم عيوزع الاظرات هلم، ح ى ر ن رل عاحد ناهم يظن كنه هو 
 .األحب لرسول هللا نن بياهم، ألنه ر ن يوزع الاظرات لَّكل

 قدرة هللا
ال كحد كبداً يف األعلّي عال  " َحقَّ َقْدرِهِ  َوَما َقَدُروا هللاَ " : تب رك عتع ىلعيف احل ل ن ل قول هللا 
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، عتع ىل تب ركلن حقيقة رب الع ملّي  ن يستطيع كن يَّمح كع ُيصرح بشيءاملع صرين عال اآلخري
َِبرُي "  :فهو رم  ق ل ل  عجل لن نفسه رُِك االب َص َر َعُهَو الََِّّطيُف اخل  رُِرُه االب َص ُر َعُهَو يُد  " ال تُد 

 (.نع ماأل601)
نرى ع نرى اجلدار فاحن نراه،  نستطيع كنلطيف  إال الكثيف، فال يوجد شيءعحنن ال نرى 

رع مل اإلنس ن عل مل احليواانت عل مل رثيف نصاوع نن لا صر األرض،    ألن هيا شيءالع نود 
 .الطيور عرل ن  لَّى البسيطة

ناهم الكرام  ،ربرةال فظةاحلئكة الثل املعين ال تُرى ابلعّي اجملردة، نيحق ئق لطيفة، ها ك لكن 
لعّي ابلطيفة ال تُرى  همكجس ن ألن يراهم كحد  نا علكن ال ، لَّى الدعامالك تبّي عهم نعا  

 .اجملردة
 جم لسا يف  عكيف البيوت  إن ر نعكيضً  نعا  ل مل نن العوامل اليين ال يغ درعنا  عال يف رقونا  

 .كحد  نا  ماهير علكن ال اجلن،  عهميف رل زن ن عنك ن ع 
ه ل مل الَُّطف، فذذا ر ن ن  صاعه هللا ل  عجل نن كلط فه اخلفية ال يصل إىل امسفهيا ل مل 

تطيع كن نن الي  يس!! إدراره ك  قوى يف البشرية، فكيف مبن صاع عكعجد هيه األلط ف اخلفية؟
 .ال كحد! ؟تب رك عتع ىلرن فيكون   يرى كع يصف نن يقول لَّشيء

َه  "  :اثنية إىل األرض نكونة نن لا صر األرض، عتعود نرةكجس د  احناإلنس ن، فعح ى  ِنا  
َا ُرم  َعِفيَه  نُِعيدُُرم   لكن هيه األجس م ريف تتحرك عتيهب عجتيئ؟ بسر هللا ( طه61" ) َخََّق 

الي  فيه  عهي الرعح، ن  شكل هيه الرعح؟ هل يوجد كحد  يف الع مل رَّه عصل إىل اآلن إىل سر 
أَُلوَنَك َلِن الريعِح " : اليهود لرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  عهيا سؤال نن األسئَّة اليت سأهل عكيض ً  ،الرعح؟ ال َعَيس 

ِر َرّبِِ  إال لَّيه كحد  تب رك عتع ىلعال ُيطَّع هللا  ،فهي نن ل مل األنر( اإلسراء56" )ُقِل الريعُح ِنن  كَن 
 .نر، عهؤالء قَّة قَّيَّة نن الا س قدمي ً عحديث ً ملن مسح له أبن يتجول عيسوح يف ل مل األ

، عال نتكَّم تب رك عتع ىلإذًا يابغي لَّيا  كمجعّي كن نتأدب إذا ر ن احلديث لن رب الع ملّي 
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صَّى هللا لَّيه ب به نبيا  لن حضرته إال مب  ذرره لن ذاته يف قرآنه الكرمي، عهيا األدب الي  كدَّ 
 .كصج به الكرام عسََّّم

يف  ن هيا األنر يسمونه امل لقة، يعين احل لة اليت يا لق فيه  رثري نن اخلَّق، فيخوضأل؟ مل ذا
 .احلق بغري لَّم فيهو  عالعي ذ ابهلل إىل جهام عبئس القرار
 تنزيه ذات هللا

كع نتكَّم لن ن  هو نثَّا ، لكن لن هللا ل  ، ال شأن لا  هب ، نتكَّم لن كنفسا فيات احلق 
رُِرُه ا" : عجل َِبرُي ال ُتد  رُِك االب َص َر َعُهَو الََِّّطيُف اخل  هو الي  ( األنع م601)" الب َص ُر َعُهَو يُد 

 .حيدثا  لن نفسه
كن  فقد ذررعا عالقرآن كتى ابملعىن األمجل عاألرمل نن الي  ذرره اليهود لن حضرة هللا،

عبقية ن  يف  األرض لَّى إصبع، عالسم ء لَّى إصبع، عاجلب ل لَّى إصبع، عالاب ت لَّى إصبع،
تب رك فهيه تؤد  إىل التشبيه، عح ش  هلل  !؟هللا له كص بع رأص بعا الكون لَّى إصبع، عهل 

 .، بل هلل رم ل التا يهعتع ىل
ْبَضُتُه يـَْوَم اْلِقَياَمِة َواأل" : لكن انظر إىل عصف هللا يًعا قـَ األرض رَّه  يوم القي نة  "ْرُض َجَِ

َر اأَلر ِض َعالسََّم َعاُت يَ و َم تُ َبدَُّل األَ : " سُتطوى عستكون يف قبضته، عليست  (إبراهيم45" )ر ُض َغي  
 .القبضة رقبضتا ، لكن رهن نشيئته عرهن إرادته يفعل فيه  ن  يريد ألنه الفع ل مل  يريد

ٌت بَِيِميِنه"  فَّا  ميّي علا  مش ل، عحضرة ريمياا ، عكيضً  ليست ميّي   " َوالسَّماَواُت َمْطِوايَّ
 :ايب ق لال

  { ميَِّي   َعتَ َع ىَل  ُسب َح نَهُ  َرّبِِ  َيَد    ِرَّ َت  }

تب رك هو   ء ملن يش ء بكيفية ال يعَّمه  إال هلل ل  عجل يُعطي نن يشفاليدين يعين العط ء، ع 
 .عتع ىل
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  يف القرآن، ألنه ق ل لن اليت ر نوا يعرتضوا لَّيههي لكن مل ذا ذرر هيا؟ ألن هيه األشي ء 
ِجلِِ لَّ ُكُتبِ ي َ " : السم ء نطو  السم ء يوم القي نة  ( األبي ء604" ) و َم َنط ِو  السََّم َء َرَطيِِ السِِ

رت ب عنضعه يف الدعسيه، عالسجل يعين الدعسيه الي  استحدثا ه عنضع فيه ك   رم  نطو  
 "اََل َعمَّا ُيْشرُِكوَن ُسْبَحانَُه َوتـَعَ " : الكت ب، لكن الكيفية ال يعَّمه  إال رب الربية، عليلك ق ل لا 

 .تب رك عتع ىلعنع ارتف ع شأنه خبَّقه  ،ليس لا  شأن مبح علة تشبيه هللا ل  عجل نع ُلَّو قدره
ن ل  نن املسَّمّي اليين نكَّن هللا هلم يف األرض عكلط همظهر مج لة يف زن نا  علألسف 
ْرُض َواأل" : هللا لاًل يقولون يف قو نثعنرتره  رم  هي،  آايت القرآن ال نؤهل : يقولون عبرتعل عغريه،
ْبَضُتُه  يًعا قـَ ٌت بَِيِميِنه" : قبضته رهيه القبضة، عيقولون يف قوله "َجَِ ميياه   " َوالسَّماَواُت َمْطِوايَّ
 .رهيه اليمّي

صَّى هللا ح ى كن كحدهم عر ن إن نً  عل مل ً، صعد املارب يوم اجلمعة عذرر حديث رسول هللا 
 :صَّوات رّب عتسَّيم ته لَّيه  يقول فيه الي لَّيه عسََّّم

ن  َي ، السََّم ءِ  هللا ل  عجل ِإىَل  نَ َ لَ  الََّّي ِل، ِنص فُ  َكع   الََّّي لِ  ثُ َُّثُ  َنَضى إَذا}   َس ِئل   ِنن   َهل  : فَ َق لَ  الدي
تَ غ ِفر   ِنن   َهل   فَُأل ِطَيُه؟  َيط َُّعَ  َح ىَّ  فَُأِجيَبُه؟ َداع   ِنن   َهل   َلََّي ِه؟ فَأَتُوبَ  ََتِئب   ِنن   َهل   َلُه؟ فََأغ ِفرَ  ُنس 

رُ   1{ ال َفج 
السم ء الدني  را عيل هيا،  إىلإن هللا يتا ل : املارب عق ل ننر ن عاقفً  لَّى الدرجة الُعَّي  ع 

 .!عن ل هو درجة نن درج ت املارب
لن  عتع ىلسبح نه ن ِِه هللا : يهودية يف اإلسالم، لكاا  نقول! هل هي يهودية يف اإلسالم؟

إال نن يف األن م،  له لّي  لكن ليست رعياا ، ألن لياا  ُمصورة ال ترىمجيع األعص ف البشرية، 
الك ئا ت يف مجيع اجله ت يف عقت عاحد، عال  ُمدعد، لكن لّي هللا ترى مجيع عترى إىل كند
 .ءلن شي ياشغل بشيء

                                                           
 هنع هللا يضرمسند أْحد عن أيب هريرة   
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عال فهم االثاّي يف عقت عاحد، ال تثاّي تكَّم ا، فَّو الي  يتكَّم نعه كذنا  ال تسمع إال ع 
لكن ال تسمع لغة الطيور، عال لغة كلرفه ، عبَّغة ُمددة عهي الَّغة اليت  ،تسمع إال ملس فة ُمددة

ِإنَُّه ُهَو السَِّميُع "  :احليواانت، عال لغة احلشرات، عال لغة اجلم دات، لكن هللا ل  عجل لادن  يقول
يع الَّغ ت يف مجيع اجله ت يف ع كصوات الك ئا ت جبمالسميع جلميفهو ( غ فر61)" ال َبِصرُي 

 .عقت عاحد، عال يشغَّه مسع  لن مسع
سبح نه نا ه هللا ابحلق ئق البشرية اليت حنن فيه ؟ ال، ليلك َيب كن  فهل َيوز كن نس عيه

 . "ُسْبَحانَُه َوتـََعاََل َعمَّا ُيْشرُِكوَن "  :لن ذلك عتع ىل
يُفصل كنور اآلخرة اليت ساحضره  مجيع ً، عساكون إذا   ىلسبح نه عتع هللا عبعد ذلك بدك

 .صَّى هللا لَّيه عسََّّمعفقا  هللا نن السعداء كمجعّي يف هيا اليوم يف جوار حبيب هللا عنصطف ه 
عفيه  ن  فيه   ،، عفيه  الصراطحلس ب، عفيه  املي انالقي نة كعاًل، عبعد ذلك اآلخرة اليت فيه  ا

 .ره لير جم لنن كشي ء ال 
 القيامة والنفخ ِف الصور

ن  الصور؟ حضرة الايب  "َونُِفَخ ِف الصُّوِر "  :شرح هللا ل  عجل لا  ذلك ريف ستتم القي نة؟
، عقد نرَّ لَّى بعثته ن  ي يد لن األلف عكربعم ئة ساة، ر ن يرتقبه ناي بعثته  صَّى هللا لَّيه عسََّّم

 .ف ألنر قريب
 ملسو هيلع هللا ىلص َر نَ  الاَّيبي  دخل يونً  لَّى سيدان رسول هللا، َفِذَذا هنع هللا يضرعليلك سيدان لمر بن اخلط ب 

َاهُ  َعلَي سَ  لِيًف ، َُم ُشوَّة   كََدم   ِنن   ِعَس َدة   رَك ِسهِ  ََت تَ  َراِقًدا َ  بَ ي   ِصرُي، ِإال اأَلر ضِ  َعبَ ّي  ِصريُ  َعكَث َّرَ  احلَ   يف  احلَ 
َا ُه، َذرَِفت   ُلَمرُ  ِلكَ ذَ  َرَكى فَ ََّمَّ ، َجا ِبهِ   :ملسو هيلع هللا ىلص اّللَِّ  َرُسولُ  فَ َق لَ  َلي  

، َرُسولَ  ايَ : َق لَ  ُلَمُر؟، ايَ  يُ ب ِكيكَ  َن  } َرى اّللَِّ رَتَِش نِ  اّللَِّ  َلُدعَّا َعقَ ي َصرُ  ِرس  َرِيرَ  الدِِيَب جَ  يَ ف   َعكَن تَ  َعاحل 
َ  بَ ي  َاكَ  َعلَي سَ  َعَصِفييهُ  نَِبييهُ  ِصريُ  ِإال اأَلر ضِ  َعبَ ّي  َبة   رَك ِسهِ  َعِلا دَ ! لِيًف  َُم ُشوَّة   َعِعَس َدة   احلَ   رِيح ، ِفيَه  كُه 
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ََّت   كُعلَِئكَ : اّللَِّ  َرُسولُ  فَ َق لَ  ََي ةِ  طَيَِِب تُ ُهم  يف  هَلُم   ُلجِِ ن  َي  احل   4{ الدي
 :عق ل ملسو هيلع هللا ىلص

َهَتهُ  َعَحىَن  ال َقر َن، ال َقر نِ  َص ِحبُ  تَ َقمَ ال   َعَقد   كَن  َعمُ  َري فَ }  َنُر  َن َى  يَ ا ظُرُ  مَس َعُه، َعَكص َغى َجب    6{يُ ؤ 
 :يعين سيدان رسول هللا ر ن نتوقع ً كحداث القي نة، ألنه ق ل

ِ  السَّ َلةِ  َعَنَثلُ  َنثََِّي}  َ  َعفَ رَّقَ { َرَه تَ ّي  بُ َعي هِ  بَ ّي   1ُكص 
 .صَّوات رّب عتسَّيم ته لَّيهظهر، فم ذا يكون عراءه؟ الس لة لَّى كثره  هللا ملسو هيلع هللا ىلص رسول هللاع 
، عال لن د لن حضرة الايبعر له الصور لو رجعا  إىل تفسري الكتب القدمية ال يوجد تفسري ع 

الي  ال َيدعا له  ر ن الشيء  -غفر هللا هلم  -قدانى الصح بة األجالء، ف لس دة املفسرين ال
رد لن رسول هللا، كع لن الصح بة املب ررّي، أيخيعا التفسري نن رتب كهل الكت ب، تفسري ع 

 .كت ب نَّيئة ابألر ذيب عاخلي التعرتب كهل ال
عليس له دليل  نن الاقل، عن ذا  ،ف لكالم لن الصور يف لغة األقدنّي رالم ال يقبَّه لقل

ح ى الصور، ى هيا الشكل لُيعرفا  ن  ص حب بصرية نارية ُيطَّعه هللا ل  عجل لَّ إىلحيت ج؟ حيت ج 
 :، فق لرضي هللا تب رك عتع ىل لاهعصَّا  يف لصران عكررنا  هللا ل  عجل ابإلن م كبو الع ائم 

السم عات السبع عن  فيه ، (( م عات عن  فيه ، عاألرض عن  فيه الصور ل مل ُميط ابلس))
 .عاألراضّي عن  فيه  رَّهم داخل الصور، ل مل آخر

له  إنس نفكل  "ِر َعنُِفَخ يف الصيوَ " : ت يد املعىن إيض ح ها ك قراءة كخرى لآليةن عإن ر 
ن  يُافخ يف صوران رَّا  حيدث ن  سيحدث، ألن القرآن مجيل رَّه مج ل، عالقراءات ، فعادصورة

 .هو سيدان إسرافيلنن الي  سيافخ؟ املَّك املورل ابلافخ يف الصور م ل، القرآنية ت يد فيه اجل
اإلغم ء كع الصعق يعين "  ْرِض ِإال َمْن َشاَء هللاُ َفَصِعَق َمْن ِف السََّماَواِت َوَمْن ِف األ "
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نن األحي ء يف هيا يف األرض  عنن س لة ن  يافخ الافخة رل نن يف السم عاتفقدان الولي، ف
جل كن يعجل نسأل هللا ل  ع  ،عيفقد عليه عستكون هيه بداية هن يته سُيغمى لَّيهالوقت عاحلّي 

 :صَّى هللا لَّيه عسََّّمحُيييا  إىل هيا الوقت، ألن هيا الوقت ق ل فيه با  عال 
ن  َي  َتُكونَ  َح ىَّ  السَّ َلةُ  تَ ُقومُ  اَل }    {ُلَكع   اب نِ  ُلَكعِ  ِلا دَ  الدي

 :عيف رعايةابن ر فر،  يعين ر فر
ُ  اّللَُّ : اأَلر ضِ  يف  يُ َق لَ  اَل  َح ىَّ  السَّ َلُة، تَ ُقومُ  ال}   5{اّللَّ
ء احل فظّي، ث سبح نه عتع ىل سح بة تقبض القرآن نن صدعر القرايُرسل هللا قبل قي م الس لة 

املوجودعن ن عالك فرع ن، تقبض كرعاح املؤناّي، عهم الص حلون املستقيمو يُرسل هللا ل  عجل سح بة 
ده تغسَّهم عتكفاهم عتصَّي فرُيسل هللا نالئكة نن لالن يغسَّوهم علن يكفاوهم علن يدفاوهم، 

تب رك  لة الك فرين عاملشررّي لعاة هللا لي  سيبقى يف األرض بعد ذلك؟ احلثعتدفاهم، نن ا لَّيهم
 .لَّيهم كمجعّي عتع ىل

ض سُيصعق إال نن ش ء هللا، نن الي  ر رل نن لَّى األف لافخة األعىل امسه  نفخة الصعق،  
ناظر يف رتب التفسري القدمية َندهم َيتهدعا  ً لادن  كيضدخل يف هيه املشيئة علن يتم له الصعق؟ 

َّة العرش، فمن نن يقول ْحناهم ع  ،إسرافيل جربيل، عناهم نن يقول بغري دليل، ناهم نن يقول
 ! كين كتيت ابلدليل؟

دليل نن الساة لن رسول هللا، فال  ال يعَّمهم إال هللا، ن  دام ال يوجد:نقول  كنف ألحسن 
عال أنخي نن اليهود عال غريهم، عال خنمن بعقولا  عخي لا ، عنسَّم  ،نر حلضرة هللانرتك األ خنمن، بل
 .سبح نه عتع ىلاألنر لربا  

ُثَّ نُِفَخ ِفيِه ُأْخَرى فَِإَذا ُهْم ِقَياٌم "  :نفخة القي نةها ك نفخة كخرى عهي بعد نفخة الصعق 
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  "يـَْنظُُروَن 
َفُخ يف الصيوِر فَ َف َِع َنن  يف " : سورة الامل ها ك نفخة كخرى كش ر هللا إليه  هللا يفع  َعيَ و َم يُ ا  

 .عهيه نفخة اثلثة امسه  نفخة الف ع( الامل 5)" ر ِض السََّم َعاِت َعَنن  يف األَ 
إمج ع الس دة العَّم ء األجالء كهنم اثاّي، لكن إال نفختّي ها ك ليس : الواقفّي يقولون بعض

ن القي نة لَّى ألجته عا ع نتبهوا يعين ا ،عالف ع يعين احليرف ع، عكعهلم نفخة ال ثالث نفخ ت،
َعَث َرُسوال "  :عهي ساة هللا يف خَّقهكن القي نة ق دنة، ع  ،األبواب " َعَن  ُراَّ  ُنَعيِِِبَّي َح ىَّ نَ ب  

عادن  أييت نَّك فريسل رسول كع يرسل ريا، ح ى يف املوت، ف، كعالً بد كن يابه  ال( اإلسراء66)
كين : كمل يُرسل هللا لك رسواًل تَّو الرسول؟ يقول: كتيتين فجأة؟ يقول له ملَِ : ت لإلنس ن، يقول لهاملو 

عادن  يشيب الشعر رسول، فالشيب ع املرض، فهيا رسول لتتجه  عتستعد، : هؤالء الرسل؟ يقول
 .ألنر قد اقرتب فتستعددليل لَّى كن ا

، هيه األنور ر ن سبح نه عتع ىلَّق ء هللا رل هيه نُير يرسَّه  هللا لَّمرء ليتجه  عيستعد ل
الكثري عمل يعد ياتبه هل   ،نن قبَّا  ياتبهوا هل ، علكاا  لَّمش غل اليت زادت لن احلد نسيا  السَّف

 .عن لادن  يرعنهعال يتجه  
عيغري لون  الشعر صبغة حُيضرالشعر م كصبح سهل، فذذا ابيض ابلاسبة هل ألنرخ صة كن ا

 شفى عيُهيأ له كنه لن يص ب بشيءكص به نرض أيخي العالج عيُ يب، عإذا فياسى كنر الشالشعر 
 .آخر نن هيا الاوع، نع كن األنراض رثرية عزادت لن احلد

عاليت يتوىف هللا فيه  رل نن لَّى ظهر  ،يف البداية، عبعده  نفخة الصعق تكونفافخة الف ع 
هيا الكالم فسره  نة، ريف تستعد؟نفخة القي عهي األرض، عتبدك األرض تستعد لَّافخة اأُلخرى 

 :ق ل فيه حضرة الايب إلن م لَّيعا ،عررم هللا عجهه هنع هللا يضرعضحه اإلن م لَّي ع 
  { ال َب بَ  فَ َّ َيأ تِ  ال َمِديَاةَ  َكَرادَ  َفَمن   اَببُ َه ، َعَلَِّي   ال ِعَّ مِ  َنِديَاةُ  َكانَ } 

                                                           
 اكم ِف املستدرك والطرباين عن ابن عباس رضي هللا عنهمااْل 6



 سورة الزمر             فضيلة الشيخ فوزى دمحم أبوزيد 76-76اآلايت  يوم القيامة

 م24/21/7171هـ 2447من صفر  76آاب البلد  –مغاغة  –درس بعد صالة العشاء املنيا 

، لادن  علَّي  ابهب  يعين ابهب  ل يل: لتقو  ندياة العَّم؟ سيدان لَّي، كع تستطيع كن نن ابب
 .نن هيا العَّم املكاون عتدخل عأتخي ،عتعَّو رعحك تصل هليا الب ب ،تعَّو مهتك

عهللا ن  نن آية يف  )) :فسيدان لَّي هو الي  ترجم هيه األشي ء، عسيدان لَّي ر ن يقول
 َتة لو فسرت ف)) :ولعر ن يق(( ؟ عكين ن لت؟عفيم ن لت ؟رت ب هللا ن لت، إال عكلَّم ن ى ن لت

َعات َُّقوا هللا " : نن ابب تب رك عتع ىلن  هيا؟ لَّم نن هللا (( مب  كلَّم لوقرمت سبعّي بعرياً الكت ب 
 (.البقرة 5 )" َعيُ َعَُِِّمُكُم هللا 

 (األنبي ء604)" َرَم  َبَدك اَن َكعََّل َخَّ ق  نُِعيُدُه "  :كن يُع د اإلنس ن سبح نه عتع ىلقدَّر القدير 
إن الرجل لادن  أيذن هللا له كن يع شر : فق ل هيا األنرسيدان اإلن م لَّي عضح  ريف يعيده؟
م هيا امل ء إىل كع بات، يا ل نَّك  نن السم ء فيُ ر ن ناه  إنس انً، غالم  له ر هللا زعجته عيقدِِ  قسِِ

ي  سُيدفن فيه، يُوضع يف املك ن العقسم  يا ل يف الرحم يتكون ناه اجلاّي،  قسم  ثالثة كقس م، 
 . ن َتت العرشمس ء امل ُ عقسم  يصعد إىل 

َا َزة   ر ن ميشي يف البقيع عَنرَّ   ملسو هيلع هللا ىلصسيدان رسول هللا عليلك   :فَ َق لَ  قَ رب    ِلا دَ  جِبِ
ََبِشيي  ُفالن  : فَ َق ُلوا َهَيا؟ َنن   قَ ب  رُ }  ، َرُسولَ  ايَ  احل   ِإال ِإَلهَ  ال اّللَُّ  ِإال ِإَلهَ  ال: ملسو هيلع هللا ىلص اّللَِّ  َرُسولُ  فَ َق لَ  اّللَِّ

َه  الَّيِت  تُ ر بَِتهِ  ِإىَل  َعمَسَ ئِهِ  َكر ِضهِ  ِنن   ِسيقَ  اّللَُّ   60{ُخََِّق  ِنا  
فذن هللا لو كن هيا املك ن بعيد لاه ع هيا املك ن الي  فيه ج ء ناه انداه عج ء به إىل ها ، 

 :صَّى هللا لَّيه عسََّّم ل يُوجد له نصَّحة يف هيا املك ن، ق
، مَيُوتَ  َكن   لَِعب د   اّللَُّ  َقَضى ِإَذا}  َه  َلهُ  َجَعلَ  أِبَر ض   66{َح َجًة  ِإلَي  

ليدفن يف كنه ذاهب ريا، عالسر اإلهلي نصَّحة  املك ن الفالين اليوم ألجل  ذاهب إىل هو
 .كرضه اليت ُذرَّ لَّيه  نن ترابه، فهيه حقيقة اإلنس ن
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األسا ن  ثكنه يتحَّل، يبدك الشعر كعاًل يا ل،  تب رك عتع ىلاإلنس ن قدرة الق در بعد كن ندفن 
صَّى هللا لَّيه ق ل ث العظم، ح ى يتحَّل مت ن ً، إال ج ء عاحد، الَّحم،  ثاجلَّد،  ثعالعياّي، 

 :عسََّّم
ن َس نِ  ِننَ  لَي سَ  } ء   اإل ِ ََّى ِإالَّ  َشي  َّ قُ  يُ رَرَّبُ  َعِنا هُ  اليََّنِب، َلج بُ  َعُهوَ  َعاِحًدا َلظ ًم  ِإالَّ  يَ ب    يَ و مَ  اخل 

  6{ال ِقَي َنِة 
اجل ء األخري الي  يف نؤخرة الع نود الفقر ، عالي  نسميه ابلَّغة الدارجة الُعصُعص ال 

 .فذن السمك ال أيرل هيا اجل ءيف البحر اإلنس ن ييعب كبداً، ح ى علو ن ت 
ناه عحوله يتكون جسد اإلنس ن   الي  هيا اجل ء، ألنهر الا لو عقع يف حريق الا ر ال أترل ع 

 .تب رك عتع ىلرم  يريد الرْحن 
فُيسَّط هللا  :هنع هللا يضريف تراب األرض، ق ل سيدان اإلن م لَّي  كصبحوا عرَّهم ،ن ت البشرإذا 

عتشتد هيه الريح ح ى َتول عشديدة نن جه هت  األربع،  لَّى األرض رحيً  قوية سبح نه عتع ىل
ح ى يتجمع لكل فرتج األرض رَّه  إىل رثب ن يعين كروام رنَّية جتعل اجلب ل رثيبً  نهياًل، اجلب ل 

 .قربه ترابه الي  يتكون ناه جسدهإنس ن لاد 
تب رك هيه الريح تستمر فرتة، إىل كن ُتسو  اجلب ل ببقية األرض ابلبح ر، بعد ذلك أينر هللا 

 :صَّى هللا لَّيه عسََّّمحضرة الايب  كخربرم   عتع ىل
َ  َن  } ِ  بَ ّي  َختَ ّي  بُ ُتونَ  الِرَِج ِل، َرَميِنِِ  السََّم ءِ  ِننَ  َن ءً  اّللَُّ  يُ ا  ِلُ  َسَاًة، ُثَّ  كَر بَ ُعونَ  الا َّف  ُبتُ  َرَم  فَ يَ ا    يَ ا  

ُل   61{ال بَ ق 
امل ن عيتسبب يف عجوده نن  جل ء الي  ر ن فوق هو الي  سيا ل نن مس ء عانتبهوا لَّعب رة، ف

 (.األلراف  )" َرَم  َبَدَكُرم  تَ ُعوُدعَن " : تب رك عتع ىلجديد، رم  كراد احلميد اجمليد 
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، تعرفه الي متطر السم ء كربعّي ل نً  نين رمين الرج ل، عرل قطرة نين تا ل لَّى ص حبه  
 .تب رك عتع ىلغريه بقدرة الق در  عال تيهب ألحد

ُثَّ نُِفَخ ِفيِه ُأْخَرى فَِإَذا ُهْم ِقَياٌم "  :تأيت الافخة الث لثةف ،الرعحنس ن، عتبقى فيتكون جسم اإل
انظر  ! األرعاح الكثرية؟ن ذا يكون شكَّه  لادن  خترج هيه خترج األرعاح نن نستقره ، " يـَْنظُُروَن 

تَ "  :ريف عصفه  هللا َداِث َرأَن َُّهم  َجَراد  ُنا    (.القمر )" ِشر  ََي ُرُجوَن ِنَن االج 
ل   عنسأل هللا كن يقيا  هيا الوابء إىل كن يرث هللا عاحلمد هلل،يف بالدان  كسراب اجلرادمل نر 

 .عجل األرض عنن لَّيه 
السودان كع اليمن كع لَّى اجل يرة العربية كع  رم  حدث يف جلراد لادن  يا ل لَّى بالد هللا  ف

لَّى قطعة كرض ال ن عليلك لادن  يا لو  كيَّونرتاتيف السم ء لشرات اللَّى غريه ، فيكون سربه 
 .أيرَّون الورق عالفرعع عرل شيءيرتروا فيه  شيئ ً كبداً، 

" : قرب لا  حقيقة نراه  عنعرفه عضرب لا  هيا املثل لير جلراد،  ألرعاح نن رثرهت  ستخرج  ف
َتِشر    (.القمر )" َرأَن َُّهم  َجَراد  ُنا  

فيحيت ه، فتيهب إليه عال تيهب ألحد آخر، تسكا رل رعح تعرف البيت الي  ر نت
 .ياظرعنع  ،عفيهم احلررة ،عفيهم القوة ،، فذذا هم قي م فيهم احلي ةتب رك عتع ىلأبنر احلي اجلسد 

 النشأة الثانية
ر ن عنشأة الدني   كلست بربكم، عر نت رعح نية صرفة، ر نت يوم   لإلنس ن الاشأة األعىل

يف يوم القي نة إن ش ء  عنعه الرعح ستكونلاشأة الث نية اليت فيه  اجلسم نعه الرعح، عااجلسم فيه  ع 
 .هللا

هل انتب ها ، فبّي لا  لدة كنور يف هيه الاشأة تسرتلي  صَّى هللا لَّيه عسََّّمحضرة الايب ع 
إذا ر ن اإلنس ن نن كهل اجلاة ستكون له اليت را  لَّيه  يف الدني ؟ ال،  بافس اهليئةها ك  ساكون
عإذا ر ن نن كهل الا ر عالعي ذ ابهلل ستكون له هيئة، نن الي  عصف اهليئتّي؟ سيدان رسول  هيئة،
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 .صَّى هللا لَّيه عسََّّمهللا 
ال ْح ن ت ألنه ال توجد فضالت، ع فطع م اجلاة ليس له فضالت، عال حيت ج جله ز إخراج 

 :ف ألرل الي  أيرَّوه ريف َيرج؟ ق ل
لَ  ِإنَّ  } َاَّةِ  َكه  َربُوَن، ِفيَه  َُّونَ أَي رُ  اجل  ُفَُّوَن، َعاَل  َعَيش  : َق ُلوا مَي َتِخطُونَ  َعاَل  يَ تَ َغوَّطُوَن، َعاَل  يَ ُبوُلوَن، َعاَل  يَ ت  

ح   ُجَش ء  : َق لَ  الطََّع ِم؟، اَبلُ  َفَم  حِ  َعَرش  ِك  َرَرش     {ال ِمس 

األذى الي  ررشح ت لرق هل  رائحة ررائحة املسك، ف نظر إىل الفرق بّي رج  الفضالت خت
 .!!يف اجلاة عالفضالت اليت خترج، َيرج نا  يف الدني 

حر عال برد، مل نن احلر عنن الربد، لكن اجلاة ليس فيه  عيتأ ،نعرض لألنراض يف الدني اجلسم 
تكييف يف اجلاة ض، لكن انر سبب األكحي اًن يُ يف الدني  التكييف الي   علكن تكييف إهلي، عح ى

َن "  :إهلي َهرِيًرا ال يَ َرع  ألن ، ، عال برد، عال نرضحرليس فيه  ( اإلنس ن61)" ِفيَه  مَش ًس  َعال َزن 
 .  ليلكاجلسم جمه

ث صيب ث ش ب ث رجل ، طفل يف الدني  يتغري رل سبع ساّي جسم اإلنس ن كن العَّم يقول
م  َنن  يُ َردي ِإىَل َعِنا كُ "  :، عقد يعود لَّطفولة بعد ذلك نسأل هللا احلفظ عالسالنةوزث شيخ ث لج

ًئ   صَّى حضرة الايب  كهل اجلاة رم  كخربلكن ( الامل0 )" َكر َذِل ال ُعُمِر ِلَكي  ال يَ ع َََّم بَ ع َد ِلَّ م  َشي  
 :هللا لَّيه عسََّّم

ََّى اَل }   66{َشَب بُ ُهم   يَ ب  
ظل يف سن ال يبَّغه  بل يعن ى يبَّغ كربعة عثالثّي؟  الثالثة عالثالثون،يظَّون شب اًب يف سن 

 .ثّيلثالثة عالثالالثالثة عالثالثّي، ألن القوة يف الثالثة عالثالثّي، عاجلم ل يف ا
يف الدني ، تعب ، عالي  ر ن يسبب هلن يف اجلاةأيتيهن حيض عال نف س ال  ريلك الاس ء،ع 
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 .يف اجلاة نرض عال تعب عال لا ء ال يوجدرم  قَّا    ألنه
علكن اجلسم سيكون يف طول سيدان  ، نعرفه ؟ هويكون بافس املالنح اليتسعهل شكَّا  

 :، ق ل ملسو هيلع هللا ىلصآدم
ُخلُ  } لُ  َيد  َاَّةِ  َكه  َاَّةَ  اجل   61{ِذَراًل   ِستيونَ  السَّالُم، َلََّي هِ  آَدمَ  طُولِ  َلََّى اجل 

الشكل الي  حنن فيه غري الشكل املوافق لَّجاة،  عهوذرال ً،  ستونيكون الواحد نا  طوله 
ولون عال يتغوطون عال ح ى ال يتبعميرض عيهرم عيشيخ، كن  كهل اجلاة يتعب ألنه يا لَّدني ، فه

ل فيه  حيي  يف هيا اجلم ل لَّى مج ل يف مج ل، ألهن  دار اجلم ل، عنن يدخيتاخمون، علكن 
 .الدعام إن ش ء هللا

عاملالئكة فم  َيطرلَّى ابلك جتده كن نك بدعن طَّب، طَّب، يف اجلاة نه ال يوجد كح ى 
اِر " : فهم يسَّمون لَّيا  فقطفقط،  لَّتشريف ( الرلد4 )" َسالم  َلََّي ُكم  مبَ  َصبَ ر مُت  فَِاع َم ُلق ََب الدَّ

 .ب ل جتده كن نك يف الوقت عاحل لَيطر لَّى ال كنمبجرد  نن طع م كع شراب لكن ن  تريده
عتُا ل السب طة  ، كن تصل لادكمتشي إىلفهي هيه الاخَّة فيه  مثر عتريد كن أترل بَّح ناه ، 

البَّحة اليت أتخيه  تابت ، ع غري كخته رل بَّحة هل  طعم ع عأتخي البَّحة اليت تريده ،  ،يف حجرك
 .رن فيكون  آخر، عهكيا بقدرة نن يقول لَّشيءعهل  طعم غريه  يف احل ل 

 نيتب هو  اليينالا ر إال املؤناّي  علن يدخل كحد ننن، كن  كهل الا ر فهم الك فرعن عاملشررو 
كان : ضحكت لَّيه نفسه، فكَّم  جَّس نع مج لة يقولنسكّي عهيا بعمل املع صي، عَي هرعن 

 :فيهم حضرة الايب يقولعهؤالء عيفضح نفسه نع كن هللا سرته، ، !!نن املع صي رياع ريا   فعَّت
  6{ال ُمَج ِهرِيَن  ِإالَّ  ُنَع ىفً  كُنَّيِت  ُرلي } 
جهام عيعيبوا، ن  اجل ء الي   إىل نحُي سب، فهؤالء سييهبو  بد كن هو الي  فضح نفسه فال
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أمل لاد إنس ن مبشرط عَيرح يده، سيتعليلك لادن  ميسك  ،يف اإلنس ن ييعق العياب؟ اجلَّد
ُرَََّّم  " : هللا فيهم عليلك ق ل ،اجلَّد الي  يتأملععلكن لادن  يدخل يف الَّحم ال يؤمل، ألن  اجلَّد،

َرَه  لَِيُيعُقوا ال َعَياَب َنِضَجت  ُجَُّوُدُهم  بَ  ل َا ُهم  ُجَُّوًدا َغي    (.الاس ء61)" دَّ
صَّى هللا لَّيه ، ق ل يف جهام له شكل آخر ليلك سيكون، عجَّد اإلنس ن ال يتحمل شيء

 :يف جَّد الك فر عسََّّم
 65{َثاَلث   َنِسريَةُ  ِجَّ ِدهِ  ِغََّظُ } 

 :عق ل كيض ً يتحمل العياب، لعلظ نه عحلمة نسرية ثالثة كايم  ن  بّي جَّد الك فر
  6{ُكُحد   ِنث لُ  ال ِقَي َنةِ  يَ و مَ  ال َك ِفرِ  ِضر سُ } 

 :عق لِضرس الك فر يف جهام رجبل ُكحد، 
َعَدةُ }  م   َثالثَةِ  َنِسريَةُ  الاَّ رِ  يف  ال َك ِفرِ  َنق   0 {َكايَّ

لَّاشأة  َّيه عسََّّمصَّى هللا لاه لا  سيدان رسول هللا عضحه عبيَّ يا تشكيل عتكوين تقرييب عه
 .الث نية

بدِِل األرض  هللا قدبعد كن تتكون هيه األجس م تدخل فيه  األرعاح، يف هيا الوقت يكون 
عبدَّل السم عات، عجعل كرض ُكخرى لَّحس ب، غري هيه األرض اليت حنن لَّيه ، عكرض احلس ب 

عياب، ف لشمس ُتصَّيه ابلسعنن يقف لَّيه   ،ستكون كرضيته  نن فضة، ح ى تعكس احلرارة
خفيفة، سخونته تكون سح ى لو سخن ال، لادن  ُتسََّّط لَّى األرض فهل الرتاب يسخن؟  اآلن

 .لكن لادن  تكون األرض نعدن فم ذا يفعل؟ ال يستطيع كحد  كن يقف لَّيه 
ي نة، عرَّهم يقفون تسع اخلَّق مجيع ً نن كعل آدم إىل يوم القنن فضة بيض ء، ع فتكون األرض 

 .ديف نوقف عاح
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ناهم نن يقف، عناهم نن َيَّس َتت ظل العرش يوم ال ظل إال ظَّه، عناهم مج لة لادن  
عنعهم شراب  ،نن احلرس اجلا ين ج ء ليستقبَّه، عنعهم نالبس نن اجلاة َيد عفدتدخل الرعح فيه 

هيا ليس له شأن ابحلس ب عال ابلعياب عال هبيه خيعه عي فوه ح ى يُدخَّوه اجلاة، ع نن اجلاة، عأي
 .األنور رَّه 

فرقة نن نب حث جهام عاقفّي عنستعدين عنعهم السالسل، ليقبضوا  فيجد ،عناهم الك فرين
 .يف رت ب هللالَّيه عَيرعه ابلسالسل لَّحس ب، عهيا الكالم رَّه 

اعمّي ست فهم امل، عكهل املوقف اجلاة كهل اجلاة اليين يدخَّون نن غري حس ب سيدخَّون
كن  ، وه قدام العرش لَّى نارب نن نور، عناهم نن َيَّسَتت العرشيجَّسوه املالئكة، فماهم نن س

ُعوَن ِذَراًل  "  :لَّى الك فرين عأيخيعهم يف السالسل نسيقبضو فخ نة جهام  يف ِسَّ ِسََّة  َذر ُلَه  َسب  
 .عيبدك بعد ذلك احلس ب( احل قة 1)" 

 وابرك على سيدان دمحم وعلى آله وصحبه وسلَّم صلى هللا وسلَّمو 
 


