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 الملّخص

ا ولو  رَكة ابحلواس، لذلك كان ِمن الصعوبة إثباهتُ دْ وغري مُ  ل بعد موت اإلنسان جمهولةٌ حصُ تفاصيل ما سيَ  إنّ 
على   الغائبَ  يسُ قِ ف البشر حوهلا من قدمي الزمان حىت يومنا هذا، ولكّن اإلنسان العاقل يَ لَ ابلعموميات، ولذلك اختَـ 

ابلقرآن الكرمي   كرمنا هللا املسلمني_ قد أَ  ه حبواّسه، وإننا _معاشرَ كْ دِر قطعًا ويقينًا ما غاب عنه ومل يُ  مُ علَ احلاضر، فيَ 
حّدث مبئات اآل�ت القرآنية عن األدلة العقلية على البعث  الذي خاطب عقولنا قبل أن خياطب أرواحنا وعواطفنا، فتَ 

حدث بعد موتنا ومبا حدث  دقيقة ملا سيَ والنشور، وزادها أتكيدًا من خالل مئات اآل�ت القرآنية املخربة عن تفاصيل 
 للموتى. 

صنِّف اآل�ت القرآنية حبسب داللتها العقلية على البعث والنشور، فبدأْت ابألدلة العقلية  تُ فجاءت هذه الرسالة لِ 
ت والفناء،  ستة أنواع من األدلة العقلية إلثبات البعث والنشور واحلساب بعد املو   املذكورة صراحة يف القرآن الكرمي، فذكرتْ 

أنواع من األدلة القرآنية العقلية غِري صرحيِة الداللة، ولكنها   ثة عن تفاصيل ما بعد املوت، وفيها تسعةُ املتحدِّ  مث ابآل�تِ 
أتثري قوي يف ترسيخ اإلميان العقلي والعاطفي ابلبعث والنشور، مث نقلْت الرسالُة آراء علماء الشريعة والفلسفة وعقائد   ذاتُ 

األخري لذكر أوجه ترسيخ القرآن لعقيدة    السابقة، مع مناقشتها ابألدلة العقلية واألساليب املنطقية، مث كان الفصلُ   الد��ت
 بذكر النتائج. الرسالةُ   متْ تِ البعث والنشور وتفاصيلها يف نفوس املؤمنني، مث خُ 
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Abstract 
The details of what will happen after death are ambiguous and cannot be recognized  by  

senses  , so its hard to prove it by generalities , therefore ,human beings have always had 
deferent views about  this issue , but smart person does translate the present according to 
past ,so he  could acknowledge what  he has missed and what he couldn’t recognize by 
senses ,as Muslims god has gifted us with The Holy Quran ,which has directly  addressed 
our minds before souls and emotions ,and it talked in hundreds of verses about Resurrection 
and Propagation ,moreover a lot of verses have spoken in depth details about what is going 
to happen and what actually has happened to deads.   

The letter came in order to classify the Qur'anic verses according to their mental 
significance to the Resurrection and Propagation. They started with the mental evidence 
mentioned explicitly in the Holy Qur'an. It mentioned six kinds of mental evidence to prove 
the Resurrection and Propagation and the Account after the death and the annihilation. The 
Qur'anic mentality is not explicit, but it has a strong influence in establishing the mental and 
emotional faith in the resurrection. The message then conveyed the views of the scholars of 
Sharia, philosophy and the doctrines of the previous religions, the reasons of the 
establishment of the Koran of the doctrine of Resurrection and Propagation and details in 
the hearts of believers, and then concluded the letter by mentioning the results . 

Özet 
İnsanın ölümünden sonra olacakların ayrıntıları meçhuldür ve duyularla idrak edilemez. 

Bu nedenledir ki genellemelerle dahi olsun bunların ispatı zordur. İnsanoğlu geçmişten 
bugüne bunlar hakkında daima farklı düşüncelere sahip olmuştur.  Fakat akıllı insan, gaibi 
görünene kıyaslamak suretiyle görmediği ve duyularıyla idrak etmediği bir şeyi dahi kesin 
ve mutlak bir şekilde bilebilir.  Biz, "Müslümanlar Topluluğu" Yüce Allah tarafından 
Kuran-ı Kerim gibi bir nimete mazhar kılınmışız. O Kur'an ki ruhlarımızdan ve 
duygularımızdan önce akıllarımıza hitap eder. Yüzlerce Kur'an ayetiyle öldükten sonra 
dirilme (ba’sü ba’del-mevt) ve haşir hakkında aklî deliller sunar. Ölümümüzden sonra 
olacaklara ve ölenlerin başlarına geleceklere dair ayrıntılı haberler veren yüzlerce Kur'an 
ayeti, bu inancı daha da pekiştirmektedir.  

Bu tez; Kur'an ayetlerini, ölümden sonra diriliş ve haşre ilişkin âkli manalarına göre 
tasnif etmek amacıyla kaleme alınmıştır. Tez, Kur'an-ı Kerimde açıkça zikredilen aklî 
delillerle başlar. Ölümden sonra diriliş, mahşer, ölümden sonra hesap ve fenâ bulmaya dair 
delilleri altı başlık altında topladıktan sonra ölümden sonraki hayatın ayrıntılarından 
bahseden ayetleri ele alır. Bunlar, aklî Kur'an ayetleri olarak dokuz türdedir. Delâletleri 
bakımından açık olmasalar da diriliş ve haşre olan aklî ve duygusal inancı derinleştiren 
güçlü bir etkiye sahiptirler. Tez bundan sonra, İslam âlimleri, filozoflar ve önceki dinlere 
inananların konuyla ilgili görüşlerini aktarır. Bu görüşleri aklî deliller ve mantıksal 
yöntemlerle müzakere eder. Son bölümde Kur'an-ı Kerim'in ölümden sonra diriliş ve haşir 
inancını derinleştirdiği boyutları, bu inancın Müslümanların benliklerindeki yansımalarını 
ele aldıktan sonra, neticeleri sıralayarak son noktayı koyar. 
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 بسم ا الرمحن الرحيم

) الَّذي جعلَ َلكُم 79يحيِيها الَّذي أَنْشأَها أَولَ مرة وهو بِكُلِّ خلْقٍ عليم () قُلْ  78نا مثَلًا ونَسي خلْقَه قَالَ من يحيِ اْلعظَام وهي رميم (وَضرب َل

) 81(السماوات والْأَرض بِقَادٍر علَى أَن يخْلُق مثْلَهم بلَى وهو اْلخَلَّاقُ اْلعليم ) أَوَليس الَّذي خلَق 80ن ( من الشجرِ الْأَخضَِر نَارا فَإِذَا أَنْتُم منه تُوقدو

 ) كُونفَي كُن قُولَ َلهي ئًا أَنيش ادإِذَا أَر هرا أَم[يس]    ) 82إِنَّم 

 

 شكر وتقدیر

   حيث شّرفين بز�ريت يف بييت، فعّربت له عن رغبيت رئيس جامعة آلبورك  األستاذ الدكتور طالل النداوي إىل فضيلة ،
لبورك للعلوم، فما كان منه إّال تشجيعي، وبعد شهرين اتصل يب وبّشرين بصدور  آيف دراسة الدكتوراه يف أكادميية 
 مصدَّقة. حىت استالم الشهادة  أمر إداري ملنحة جامعية كاملة

 
   وخرباته وعلمه   الدكتور عمر السيد أبو سالمة، حيث استفدت كثرياً من توجيهاته األستاذ  فضيلة املشرف وإىل

فأشكره على اهتمامه البالغ ألوقات طويلة جداً مع طيب    الغزير بدءاً من اقرتاح الفصول واملباحث وانتهاًء إبمتامها،
 ملة. اخللق وكرمي املعا

 

 

 

 إھداء

 .إىل والدي رمحه هللا، ومحايت رمحها هللا 
 
  وإىل والديت حفظها هللا، وعمي والد زوجيت عالّمة بالد الشام فضيلة الشيخ أمحد محادين األمحد حفظه هللا حيث

 استفدت من علومه ورسالته للماجستري بشكل كبري للغاية.
 
   وعمر وسارة.وإىل الغالني زوجيت وأوالدي: إميان وأروى وأنس 
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 المقدمة

وأشهد أن ال إله إّال هللا وحده  ،احلمد هلل رب العاملني، وأفضل الصالة وأمت التسليم على حبيبنا وشفيعنا وقائد� حممد 
 .القيامة، بّلغ الرسالة وأّدى األمانة ونصح األمة، صاحب الشفاعة الكربى يوم    شريك له، وأشهد أن سّيد� حممداً رسول هللا ال

وهو موضوع ابلغ األمهية يف فاهلل قادر على البعث والنشور،    ،) 28لقمان  (   ﴾مَّا َخْلُقُكْم َوَال بـَْعُثُكْم ِإال َكنَـْفٍس َواِحَدةٍ ﴿  قال تعاىل:
شور اهتماماً ابلغاً الدِّين والدنيا، وبدونه يفسد الدِّين والدنيا كما سنلمس بعد قراءة هذه الرسالة، فاإلسالم اهتم بعقيدة البعث والن

حبيث جعلها ِمن شروط صّحة اإلميان ابهلل وِمن شروط النجاة يوم القيامة، بل ميكنين القول أبنه اهتم هبا أكثر من غريها من شروط 
كرمية فاآل�ت الاإلميان؛ ألنه حتّدث عنها وأفرد هلا مساحات واسعة من اآل�ت الكرمية تفوق ما حتدث به عن سائر أركان اإلميان،  

حة_ بلغت قرابة  ، وكذلك فاإلميان نّص قرآينّ  326اليت ذكرهتا يف هذه الرسالة _ومل أقصد االستيعاب، إمنا ذكر النماذج املوضِّ
 .وتزداد هذه األمهية الدينية والدنيوية يف عصر� احلايلابلبعث والنشور ضروري للحياة الدنيا وال تستمر إّال به، 

، ذكرهتا ضمن مخسة فصول، كلها هتدف إىل إثبات البعث والنشور لة العقلية واملنطقية والشرعيةويف هذه الرسالة بعض األد
مث  فبلغ عدد األدلة واضحة الداللة مخسة عشر دليالً،ابألدلة العقلية املنطقية سواء كان اإلثبات بشكٍل مباشٍر أم غري مباشر، 

 .قيق فيها كما سأشرحه يف مقدمة كل فصلٍ سائر الرسالة أدلٌة غري واضحة الداللة إّال بعد التد 

صرحية ، مث جاء الفصل الثاين لذكر تسعة أدلة  الداللة استخدمها القرآن الكرمي   صرحيةلت يف الفصل األول ستة أدلة عقلية  فصّ 
لُيدلِّل ابألدلة العقلية غري الداللة ولكنها عقلية بشكل غري مباشر، حيث يذكر القرآن الكرمي تفاصيل اآلخرة، وجاء الفصل الثالث  

الداللة على قطعية البعث والنشور، من خالل استعراض آراء خمتلف العلماء حول إمكانية اآلخرة وتفاصيلها مع أدلتهم،  صرحية 
الداللة أيضاً، من خالل مناقشة عقائد غري املسلمني، وأخريًا جاء الفصل اخلامس صريح دليًال عقليًا غري مث كان الفصل الرابع 

الداللة أيضاً، من خالل إدراك مدى أمهية عقيدة البعث والنشور يف حياة البشر، وأنه ال ميكن أن تستمر  صريح  كدليٍل عقليٍّ غري  
تكون هذه اجلزئية ممّا بكل تفاصيله الالمتناهية ال بّد أن    البشر  لكون الذي َصُلح حلياة، حيث إن اإّال بوجود هذه العقيدةحياهتم  

 يصلح أيضاً.

 أوالً: أھمیة الموضوع: 

، وتزداد األمهية يف عصــــور االكتشــــافات العلمية وازد�د اعتماد  إن علم العقائد من أهم العلوم، ومنه اإلميان ابليوم اآلخر والبعث والنشــــور 
 لى عقله وما حيّس به، وميكنين أن أمجل سريعاً بعض جوانب أمهية موضوع هذه الرسالة:  اإلنسان ع 

تزايد الشــّك يف صــّحة عقيدة البعث والنشــور واليوم اآلخر، وخاصــة يف الســنوات املاضــية، حيث انتصــر الظََّلمة على   -1
 خرة وحقيقة البعث والنشور.الضعفاء يف عدة دول، ممّا دفع كثرياً من الشباب للبدء ابلشّك يف وجود اآل

ــلمني هـاجروا إىل اـلدول غري اإلســــــــــــــالمـية، فوجـدوا فيهـا مـا افتقـدوه يف بالدهم من العـدل والكرامـة   -2 إن كثرياً من املســــــــــــ
 وغريها، فبدأ الشك يسري إىل عقوهلم حىت يف األمور الغيبية القطعية اليت كانوا يؤمنون هبا يف بالدهم اإلسالمية الظاملة.
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غري املســـــلمني تتزايد أســـــئلتهم واســـــتفســـــاراهتم عن اإلســـــالم وعقائده وأدلتها العقلية، وهؤالء حيتاجون ألمثال هذه إن  -3
الرســـالة اليت ختاطب عقوهلم يف أكثر املواضـــيع غياابً عن حمســـوســـاهتم اآلن، وهو موضـــوع البعث بعد املوت، مث احلســـاب على كل  

ــغرية وكبرية، مث اجلزاء الـعادل ِمن اخلـال ــان عجول ويرـيد رؤـية صــــــــــــ ق اـلذي مل تكن تظهر عـدالـته دائمـاً يف احلـياة اـلدنـيا؛ ألن اإلنســــــــــــ
 حبكمته وعدله ال حياسب حىت ينتهي وقت االمتحان إّال �دراً.  العدالة فور وقوع جرمية اجملرم، ولكّن هللا  

 ثانیاً: أسباب اختیار الموضوع:

موضوٍع ُسِئلت عنه من قبل شرحية واسعة ممن حويل يف السنوات األخرية، احلديث عن البعث والنشور واليوم اآلخر هو أكثر 
 :وهو ِمن أكثر املواضيع أمهية للسائلني على اإلطالق، وفيما يلي بعض اجلوانب اليت تبني هذه األمهية وأسباهبا

شــهدت أعنف الظلم وأكثره قهراً وقســوة،    وقد اليت شــهدت الربيع العريب وما تزال،    الدول العربية شــيخ وداعية أعيش يف إحدى  فأ�   -1
مث    ، وحىت اللحظة ما يزال الظلمة منعَّمني آمنني ولو حبســـب الظاهر، ممّا دفع اآلالف من الشـــباب املســـلم للشـــّك يف عدالة هللا  

ًة، وإْن كانت الغالبية العظمى منهم ما تزال تتمســك ابإلســالم  الشــّك يف ســائر املســلَّمات الغيبية! بل إّن بعضــهم أعلن الرّدة صــراح 
 ! وهذا هو أكثر األسباب اليت دفعتين دفعاً للكتابة يف هذا املوضوع.   وإْن كانت تتشكك يف عدالة هللا  

زال أأتمل أشــّد  وقد عشــت ســنوات طويلة يف عدة دول تســتضــيف أعداداً كبرية من الالجئني من البالد العربية املســلمة، فكنت وما أ  -2
األمل عندما أجتمع هبم فأجد أن كثرياً منهم يســـــــألين ســـــــؤال الشـــــــاكِّ املراتب حول البعث والنشـــــــور واحلســـــــاب واجلزاء العادل للظامل  

 واملظلوم، وهذا السبب الذي قّوى اختياري هلذا املوضوع. 
ــدقائي الالجئني يف الدول غري   -3 ــئلة ِمن أقاريب وأصــ ــاٍت وحواراٍت مع أهل  وكذلك فإنه أتتيين أســ اإلســــالمية، وكثري منها يتعّلق بنقاشــ

هذه البالد، وخاصـــة حول موضـــوع الغيبيات ومنافاهتا للعقل واملنطق الســـليم، مما ألزمين أن أختار احلديث حول هذا املوضـــوع، وإن  
 كانت توجد أيضاً أسباب عامة وليست خاصة يف أ�منا هذه. 

 . خالل نشر اإلحلاد وإنكار البعث والنشور   تزايد حرب أعدائنا على اإلسالم من  -4
 . واحلساب   يف القرآن الكرمي بغرس عقيدة اإلميان ابليوم اآلخر والبعث والنشور االهتمام البالغ   -5
 على سلوك األفراد واجملتمعات. ابلبعث والنشور  التأثري اهلائل لإلميان   -6

 ثالثاً: أھداف البحث:

 . االستدالل عليها ابألدلة العلمية والعقلية واملنطقية والشرعية توضيح مسألة البعث والنشور، مع    - 1

 . إظهار أمهية اإلميان ابآلخرة والبعث والنشور يف عصر� احلايل   - 2

 . املسامهة يف معاجلة مشاكل اجملتمعات اإلسالمية ومشاكل املسلمني املقيمني يف اجملتمعات غري اإلسالمية   - 3

 . آلخرة والبعث والنشور بيان بطالن األقوال املنكرة ل   - 4
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 رابعاً: الدراسات السابقة: 

 خمتلفة عن مجيع هذه الكتب أبسلوهبا املناسب ملخاطبة مثة كتب كثرية تتحدث عن اآلخرة والبعث والنشور، وهذه الرسالة 
يقتها خمادعة، وهي ، وابعتماد األدلة العقلية املنطقية الصحيحة وليس األدلة اليت ظاهرها عقلي منطقي وحقجيلنا املعاصر عقول

، وكذلك من حيث األدلة العقلية اليت اعتمد عليها منكرو البعث والنشور وغريهم كما سيأيت تفصيله يف مواضع كثرية من الرسالة
 ةوبني األدلة الشرعي  املنطقية  ، حيث إين مجعت بني األدلة العقليةأو سرد األحاديث النبوية  من القرآن الكرمي عدم االكتفاء ابألدلة  

فضيلة العالمة عّمي والد زوجيت  ، وقد استفدت كثرياً جداً من رسالة املاجستري لمعاصر أكادمييواضح  سلوب  أب  من اآل�ت القرآنية
مجع غالبية اآل�ت اليت تتحدث عن البعث والنشور مع ، حيث "البعث والنشور يف القرآن الكرمي" حفظه هللا الشيخ أمحد األمحد

 من جهوده وأحباثه وعلومه، جزاه هللا عين كل خري.  كثرياً   ، وكذلك استفدتتصنيفها حبسب موضوعها

 خامساً: خطة البحث:

رابعاً: الدراسات ، اثلثاً: أهداف البحث، اثنياً: أسباب اختيار املوضوع، املوضوعأوًال: أمهية  : وتشمل ما يلي:املقدمة -
 .تعريف البعث والنشور لغة واصطالحاً تمهيد: ويشمل  ، مث السادساً: منهج البحث،  خامساً: خطة البحث،  السابقة

 
 األدلة العقلية اليت استخدمها القرآن الكرمي إلثبات اآلخرة:  الفصل األول -

 هللا قادر على كل شيء:  1املبحث
 قياس اآلخرة على الدنيا:  2املبحث
 قياس إعادة إحياء األرض:  3املبحث
 بوجود آخرةال تتحقق العدالة الدنيوية إال  : 4املبحث
 مثال النوم واالستيقاظ:  5املبحث
 إحياء املوتى يف الدنيا:  6املبحث

 
 بعض التفاصيل الدقيقة لآلخرةبالقرآن يرسخ اإلميان ابلبعث والنشور  :  الفصل الثاين -

 الدليل القرآين األول: حشر املخلوقات كلها:  1املبحث
 وعرضها على هللالدليل القرآين الثاين: صحائف األعمال  :  2املبحث
 الدليل القرآين الثالث: حماسبة العباد:  3املبحث
 الدليل القرآين الرابع: امليزان :  4املبحث
  الدليل القرآين اخلامس: حوض النيب  :  5املبحث
 : الدليل القرآين السادس: الصراط6املبحث
 : الدليل القرآين السابع: الشفاعة7املبحث
 : �ر جهّنم: الدليل القرآين الثامن8املبحث
 : الدليل القرآين التاسع: اجلنة9املبحث
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 آراء علماء الشريعة والطبيعة حول اآلخرة:  الفصل الثالث -
 : املذهب احلق: إثبات اآلخرة وأّن البعث والنشور للجسد والروح1املبحث
 : مذهب القائلني أبن البعث والنشور للروح فقط2املبحث
 لآلخرة: مذهب املنكرين  3املبحث
 : مناقشة منكري البعث للروح واجلسد4املبحث

 
 عقائد غري املسلمني حول اآلخرة:  الفصل الرابع -

 
 أمهية إثبات اآلخرة وأحواهلا يف اإلسالم:  الفصل اخلامس -

 اإلميان ابآلخرة ركن من أركان اإلميان يف اإلسالم:  1املبحث 
 يف اآلخرةوقصصهم اإلكثار من أخبار الناس  :  2املبحث 
 الوعود أبنواع النعيم للطائعني يف اآلخرة:  3املبحث 
 الوعيد املخيف أبنواع العذاب يف اآلخرة:  4املبحث 
 النقوالت عن األمم السابقة اليت تؤكد إميا�م ابآلخرة  :5املبحث 
 

 الفهارسمث    والتوصيات  اخلامتة -
 

 : تمھید

ــال ِمن معانيه اللغوية:  :  لغةً     البعث     أوًال:  ــال قوله تعاىل ، ف اإلحياء ،  اإلاثرة ،  اإليقاظ ،  اإلرســـــ ى   : ﴿ بمعىن اإلرســـــ ــَ ُمثَّ بـََعـثَْنا ِمن بـَْعِدِهم مُّوســـــ
أي: أيقظاين    ) البخاري ( )) أاتين الليلَة آتياِن فابتعثاين (( اإليقاظ احلديث:  مبعىن  ، و يقال: بعثه يبَعثُه بـَْعثاً أي: أرسله   ) 75يونس  (   ﴾ َوَهاُروَن ِإَىل ِفْرَعْوَن َوَمَلِئهِ 

ِد َمْوِتكُ   ُمثَّ : ﴿ مبعىن اإلحيــاء قولــه تعــاىل ، و : بعثـْـُت البعري فــانبعــَث، أي: أثرتــُه فثــار مبعىن اإلاثرة قوهلم ، و من نومي  أي:    ) 56 البقرة ( ﴾ مْ بـََعـثْنـَـاُكم مِّن بـَعــْ
 . ) التفتازاين ( املوتى وإخراجهم من قبورهم    : إحياء هللا  اصطالحاً   والبعث ،  ) لسان العرب ( .  أحييناكم 

ره هللا:  نشـــــَ وأَ   ، شـــــوراً، إذا عاش بعد املوت نُ   امليتُ   رَ شـــــَ يقال: نَ البســـــط، التفرق، ف احلياة بعد املوت،  ِمن معانيه اللغوية:  :    النشــــور لغة ثانيًا:  
 . ) 259البقرة  (   ﴾ َها رُ َوانظُْر ِإَىل الِعظَاِم َكْيَف نُنشِ ﴿   : و أي: أحياه.    ) 22عبس  (   ﴾ ُمثَّ ِإَذا َشاء أَنَشرَهُ   ﴿   أحياه. ومنه: 

 . ) الصاوي ( ر مبعىن واحد، وهو عبارة عن اإلخراج من القبور و وقيل: البعث والنش   . ) املسامرة ( إحياء اخللق بعد موهتم   اصطالحاً:   النشور و 
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 الفصل األول 

 األدلة العقلیة التي استخدمھا القرآن الكریم إلثبات اآلخرة 

إن القرآن الكرمي هو كالم هللا احلق، فعندما خيرب� أبي خرب نـَْقلي فإن املسلم يؤمن بصحته من غري أي دليل عقلي، ولكّن هللا  
ويقيناً وتطمئن قلوبنا، وأيضاً كي يقتنع غري املسلم ويؤمن   الرحيم بنا ساق لنا أدلة عقلية منطقية على صحة كالمه، كي نزداد إميا�ً 

 ابألدلة العقلية املنطقية، وهذا كله من رمحة هللا ابلناس.

إن القرآن الكرمي فيه أدلة عقلية منطقية إلثبات اآلخرة، وفيه أخبار نقلية عّما سيحدث، ويف هذا الفصل سنتكلم عن اآل�ت 
وقد صّنفتها حتت ستة أنواع من األدلة العقلية، سأذكرها وأذكر طائفة كرمية من اآل�ت املندرجة  ،اليت ختاطب العقل أبدلة عقلية

حبيث تشمل عدة  انتقيتهامنها، وهذه النماذج حتت كل نوٍع منها، ولن أذكر مجيع اآل�ت؛ أل�ا كثرية جداً، إّمنا سأذكر مناذج 
 .أساليب وطرق وكيفيات يف خماطبة عقل اإلنسان ووعيه

 :ال بّد من اإلجابة عن بعض األسئلة وقبل عرض األدلة العقلية من القرآن الكرمي

 دة؟ : هل �اية العامل مؤكَّ السؤال األول

 اجلواب: نعم، مؤكدة، وهذه بعض األدلة واإلشارات:

وهي مصدر -الشمس العمر االفرتاضي ملصادر الطاقة: ابت من املسلَّمات أن لكل شيء يف الكون عمرًا حمدداً، مثًال:  -
ما تزال طاقتها تَنخفض وُتستهَلك حىت �يت الوقت الذي تنتهي فيها االنفجارات وختمد، وحينها لن توجد أي  -الطاقة لكوننا

 حياة يف عاملنا.

زل يف الزالزل: تزداد الزالزل وتشتد قوهتا، وهذا ينذر أبنه سيأيت يوم وتقضي فيه الزالزل على احلياة كاملة، بل إن الزال -
األرض تشري إىل إمكانية زالزل كونية تتشقق فيها السماوات كما نرى تشقق األرض األن، وتتطاير الكواكب كما نرى تطاير 

َرتْ   َوِإَذا اْلَكَواِكُب انتَـثـََرتْ قال تعاىل: ﴿ ِإَذا السََّماء انَفَطَرتْ الصخور اآلن،   َعِلَمْت   َرتْ َوِإَذا اْلُقُبوُر بـُْعثِ   َوِإَذا اْلِبَحاُر ُفجِّ
َمْت َوَأخََّرْت﴾ م يف اهلند، حيث دّمر مشال اهلند، بل 1897، ومن الزالزل الكربى اليت نعرفها زلزال عام ) 5- 1االنفطار  (  نـَْفٌس مَّا َقدَّ

 ) وحيد الدين خان ( قدم!  100غّري اجتاه األ�ار الكربى، حىت إن قمة إفرست يف جبال اهليمال� ارتفعت  

الرباكني: إن سطح األرض مستقر، ولكن ابطنها مستعر، لذلك تنفجر بعض األماكن يف األرض، وهذه االنفجارات اليت   -
نسميها الرباكني تشري إىل تزايد احتماالت حصول الربكان األكرب الذي يشمل األرض كلها، أو حصول بركان لنجم أو كوكب 

وم عبارة عن أجرام ملتهبة، وكلها متحركة، فال بد أن �يت الوقت الذي تصطدم هائل، حبيث يقضي على احلياة، وكذلك فإن النج
َتْ َوِإَذا النُُّجوُم انَكَدَرتْ   قال تعاىل:﴿ ِإَذا الشَّْمُس ُكّوَِرتْ فيه حبيث تنهي احلياة يف عاملنا كله،   َوِإَذا اْلِعَشاُر   َوِإَذا اْجلَِباُل ُسريِّ
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َرتْ  ُحِشَرتْ َوِإَذا اْلُوُحوُش  ُعطَِّلتْ  أبَِيِّ َذنٍب قُِتَلْت  َوِإَذا اْلَمْوُؤوَدُة ُسِئَلتْ  َوِإَذا النـُُّفوُس ُزوَِّجْت  َوِإَذا اْلِبَحاُر ُسجِّ
  َْوِإَذا الصُُّحُف ُنِشَرت  َوِإَذا السََّماء ُكِشَطْت  َوِإَذا اجلَِْحيُم ُسعَِّرْت  َوِإَذا اْجلَنَُّة أُْزلَِفْت  ْنـَْفٌس مَّا َعِلَمت 

 . )خان الدين  وحيد( ابلواقع   سنشاهدها، وغداً  ابإلمكانية واإلشاراتاليوم    �اية العامل نعرفهاإذن    .) 14- 1التكوير  (  َأْحَضَرْت﴾

 : بعد �اية النظام الكوين احلايل هل ميكن أن تبقى حياة؟السؤال الثاين

شيء آخر، و�اية النظام الكوين يعين �اية األجساد وال عالقة له اجلواب: نعم، ستبقى احلياة؛ ألن الروح شيء واجلسد 
خلية، وكل خلية هلا عمر حبيث متوت   260.000.000.000.000.000عدد خال� اإلنسان تقريباً    ابألرواح، وإليكم الدليل:

الذي ال يتغري حىت ميوت سنوات، والنادر هو  10يومًا وبعضه يتغري كل  40فيه، وهكذا فإن جسم اإلنسان بعضه يتغري كل 
سنوات تقريباً، ومع هذا فال يوجد عاقل يقول أبن  10اإلنسان، أي: إن كامل جسم اإلنسان تقريبًا يتغري إىل جسم آخر كل 

سنوات!    10سنوات أو أكثر هو إنسان آخر عنه اآلن، وكذلك فإنه ال أحد يقول أبن فال�ً ميوت كل    10فال�ً الذي عاش قبل  
سان ال ميوت رغم موت كل خال�ه، وهذا يعين أنه تبقى الروح اليت ال متوت مبوت جسده، ولكننا ال نشعر هبا عندما إذن: فاإلن

سنوات، ونشعر هبا عندما متوت كلها دفعة واحدة، وهذا مثل النهر، فنحن نراه أمامنا دائماً،   10تتغري خال� اجلسم تدرجيياً كل 
   ) خان  الدين  وحيد (   أمامنا اآلن سيذهب ولن يعود، وسيأيت غريه مكانه، وهكذا. ولكن يف احلقيقة أن املاء الذي هو

 : هل ميكن حفظ نية اإلنسان وقوله وعمله؟السؤال الثالث

اجلواب: نعم، بل إننا اآلن نستطيع تسجيل أقوالنا وأعمالنا القدمية! وسأكتفي بنقل ملخص ما قاله وحيد الدين خان يف 
قال ما معناه: النيات واألفكار اليت ختطر يف ابلنا وننساها نظن أ�ا انتهت إىل الالرجعة، وأ�ا حيث  السؤالاإلجابة عن هذا 

يعد هلا أي وجود، ولكننا بعد زمن طويل حنلم هبا يف النوم أو نتكلم هبا عندما نغضب غضبًا عارمًا دون أن ندري ما نقول!  مل
 حمفوظة ابلتفصيل وال نستطيع حذفها، وأن اإلنسان عنده شعور وعنده الالشعور، وأثبتت التجارب العملية أن مجيع أفكار�

والالشعور هو الذي حيفظ كل ما ننويه أو نفكر به، وهذا كله ليس إبرادتنا وال بعلمنا، وال نستطيع حموه أبداً، لذلك فإن اإلنسان 
نَساَن َونـَْعَلُم َما تـَُوْسِوُس ِبِه نـَْفُسُه قال تعنفسه سوف يشهد على نفسه بكل اإلعمال والنيات اليت عاشها،  اىل ﴿َوَلَقْد َخَلْقَنا اْإلِ

 .) 16ق  (   َوَحنُْن أَقْـَرُب ِإلَْيِه ِمْن َحْبِل اْلَورِيِد﴾

ومسألة األقوال فإنه من املعلوم أن الكالم هو عبارة عن موجات صوتية تنتقل عرب اهلواء، والثابت أن هذه املوجات تبقى 
ولكنها عندما تكون قوية فإن طبلة األذن تسمعها، وعندما تكون ضعيفة فإ�ا ال تسمعها، وحىت اآلن فليس لدى تفىن،  وال

اإلنسان آلة تستطيع تسجيل املوجات القدمية الضعيفة، وما يزال اعتقاد العلماء إبمكانية صنع هذه اآللة يف يوٍم ما، على أن 
متييز املوجات القدمية الضعيفة عن بعضها وخاصة أن عددها ابملليارات وكلها  املشكلة اليت يصعب حلها حىت اآلن هي كيفية

متداخلة! ولكنهم أوجدوا حالًّ ملوجات الراديو، حيث إنه توجد ماليني املوجات يف الفضاء، ومع هذا فاآلالت اليوم تستطيع  
يلة ومتوسطة وقصرية أبعداد هائلة، إذن فإنه التمييز بينها ومساع موجة واحدة فقط، وذلك ألن املوجات مقسمة على موجات طو 

من املمكن أن نستطيع مساع أصواتنا القدمية، وإذا كان هذا ممكناً اآلن مع ضعف إمكا�تنا فإنه ممكن يف اآلخرة، بل جنزم حبصوله 



11 
 

﴿َما يـَْلِفُظ   :قال  ها،  مستقبالً. وهذا كله ال ينفي أن هللا أمر بعض املالئكة أن يكتبوا كل ما نقوله يف سجالت خاصة وحيفظو 
   .) 18ق  (   ِمن قـَْوٍل ِإالَ َلَدْيِه َرِقيٌب َعِتيٌد﴾

فإن املعلومات يف هذه الناحية جتزم لنا إبمكانية اآلخرة، فالعلماء يؤكدون أبنه ميكن تصوير مجيع أعمالنا   وأّما مسألة األعمال
عملناه طيلة حياتنا، واآلن توجد آالت ميكنها تصوير ما السابقة، كما ميكن مجع هذه الصور حىت تكون فيديو يصور كل ما 

مضى ولكن ضمن ساعات فقط، وذلك ألن كل جسم له موجات حرارية، وهذه املوجات تبقى يف املكان حىت لو غادره اجلسم،  
مرت طائرة وهذه املوجات ال تفىن ولكنها تضعف، وقد أجرى علماء بريطانيون وأمريكيون جتارب �جحة على هذا، ففي ليلة 

جمهولة فوق نيويورك، وبعد ساعات صوروا املوجات احلرارية فعرفوا نوع الطائرة وتفاصيلها، حىت إن إحدى اجلرائد اهلندية قالت أبن 
 هذه الكمرات ستمكننا من مشاهدة اترخينا القدمي عرب شاشات عمالقة.

على الشاشة، متاماً كما نصور اآلن املمثلني مث نعرض   هذا يعين أن مجيع أعمال اإلنسان ميكن تصويرها بعد عملها مث عرضها
أعماهلم مسجلة على الشاشة، ولكن الفرق أن آالتنا وكمراتنا اآلن تصور احلاضر لتعرضه يف املستقبل وكمرات املستقبل ستصور 

﴿َ� َويـَْلتَـَنا َماِل قيامة:  املاضي أيضاً. فإذا كانت هذه قدرة البشر فكيف بقدرة رب البشر؟! لذلك سيصرخ كل إنسان عاص يوم ال
 ) وحيد الدين خان (   .) 49الكهف  (   َهَذا اْلِكَتاِب َال يـَُغاِدُر َصِغريًَة َوالَ َكِبريًَة ِإالَ َأْحَصاَها﴾

لذلك كله وغريه فليس لدى علماء الطبيعة أي احتمال لبقاء األرض والنظام الشمسي مستقراً حىت الال�اية، وأنه ال بّد أن 
 م الذي تنتهي فيه احلياة يف عاملنا ولو بعد ماليني السنني.�يت اليو 

 *                *               * 

 

 : : هللا قادر على كل شيءاألول المبحث

لقد أثبت القرآن الكرمي قدرة هللا على البعث والنشـــــور أبنه قادر على كل شـــــيء، وهذه بعض النماذج من اآل�ت مرتبة حبســـــب النزول؛  
 : التدرج الرتبوي يف القرآن الكرمي فيما يتعلق مبوضوعنا كي نلمس  

اُن ِممَّ ُخِلَق    : يقول هللا   -1 ــَ نســ َاِئِب    ُخِلَق ِمن مَّاء َداِفٍق    ﴿فَـْلَينظُِر اْإلِ ْلِب َوالرتَّ ــُّ ِإنَُّه َعَلى َرْجِعِه لََقاِدٌر    َخيْرُُج ِمن َبْنيِ الصــ
    رَائُِر ٍر  َفَما لَُه    يـَْوَم تـُـبَْلى الســــــــَّ َماء َذاِت الرَّْجِع    ِمن قُـوٍَّة َوالَ َ�صــــــــِ دِْع    َوالســــــــَّ ل   َواْألَْرِض َذاِت الصــــــــَّ َوَما ُهَو     ٌ ِإنَُّه لََقْوٌل َفصــــــــْ

 . ) 14- 5الطارق  (  اِبْهلَْزِل﴾ 

من هذا املاء الذي جيتمع من صــــــــلب الرجل    ه خلق   بعظيم قدرته عندما خلق اإلنســــــــان من ماء دافق،   ففي هذه اآل�ت خيرب� احلق  
يعلمه البشــــر حىت كان    ال   ولقد كان هذا ســــراً مكنو�ً يف علم هللا    ، وهو (عظام ظهره الفقارية) ومن ترائب املرأة وهي (عظام صــــدرها العلوية) 

على ـهذه احلقيـقة العلمـية، وعرف أـنه يف عظـام الظهر الفـقارـية يتكون ـماء الرـجل، ويف عظـام  نصــــــــــــف القرن األخري حـيث اطلع العلم اـحلدـيث  
 . ) سيد قطب (   الصدر العلوية يتكون ماء املرأة مث يلتقيان يف قرار مكني، فينشأ منهما اإلنسان 
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اإلنســـــان الذي تصـــــري إليه، لوجد� أنه ال بّد  وإذا تفكر� يف عظيم الفرق بني النطفة اليت ال تدرك وال تعقل وال تســـــمع وال ترى، وبني   
،  عقدة ِمن وجود مدبِّر حكيم وّجه النطفة ومل يتخلَّ عنها حلظة واحدة، مثالً: تبدأ النطفة منذ حلظة وصــــــــوهلا للرحم بعملية انقســــــــام مســــــــتمرة وم 

فال بّد من وجود خبري عليم، بل إن األمر    ، نا فبعض اخلال� املنقســمة تصــبح عيناً وبعضــها عظماً وبعضــها دماً وهكذا آالف األجهزة يف جســم 
الرأس وليس يف أســـــــــــفل القدم؟! وهكذا القول يف مجيع  ال يقف عند هذا فكيف تعرف هذه اخلال� اليت ال تعقل وصـــــــــــارت عيناً أبن العني يف  

ــن خلقه   األجهزة املعقدة، اجلواب: إنه هللا   ــيء فأحسـ ــريط الوراثي املوجود يف تلك اخلال� جيعلها حتافظ  و ،  الذي خلق كل شـ ــمى ابلشـ ما يسـ
 فتجعلها عني إنســــان العني أي حيوان  احلجم، والشــــكل، وحتافظ على شــــكل معٍني للعني و   على شــــكل العني املوروث من األجداد؛ من اللون 

ختطئ الشــكل واملقدار واللون، واخلصــائص املعينة لشــكل عيون اآلابء واألجداد، وإن    آخر؛ إذ يوجد فيها جهاز معلومايت معقد للغاية جيعلها ال 
حتيد عنه    رسـم هلا هذا اخلط حبيث ال   أي احنراف عن هذا اخلط الوراثي جيعل العني بعيدة كل البعد عن عيون األصـول من األجداد، فمن الذي 

 ) قطب  سيد (   . بعد البلى والفناء   أي رجع اإلنسان إىل احلياة اثنية   ) 8(الطارق    ﴿ِإنَُّه َعَلى َرْجِعِه لََقاِدٌر﴾   وصدق هللا القائل: ،  قيد شعرة 

والنشـــر من أظهر الدالئل؛ ألن حدوث اإلنســـان  إن داللة تولد اإلنســـان من النطفة على البعث واحلشـــر  (( يقول الفخر الرازي رمحه هللا:  
ــانع    ، بل يف مجيع العامل   ، يف بدن الوالدين   كانت متفرقةً   كان بســـــــبب اجتماع أجزاءَ    اجتمعت يف الوالدين عن طريق األطعمة، فلما قدر الصـــــ

وأن يقدر الصـــــانع على مجع تلك    جزائه البدّ إنه بعد موته وتفرق أ   : على مجع تلك األجزاء املتفرقة حىت خلق منها إنســـــا�ً ســـــو�ً وجب أن يقال 
ــاً داللته على صـــحة املعاد، فقال   ، األجزاء وجعلها خلقاً ســـو�ً كما كانت أوالً  :    وهلذا الســـر ملا بّني هللا تعاىل داللته على املبدأ، فرّع عليه أيضـ

ــان، قاله ا  ــمري يف (رجعه) يعود على اإلنســـ ــان بعد  ﴿ِإنَُّه َعَلى َرْجِعِه لََقاِدٌر﴾ الضـــ ــن وعكرمة، فاهلل قادر على رجع اإلنســـ بن عباس وقتادة واحلســـ
مث يقـسم احلق جل ـشأنه ابلـسماء ذات الرجع، واألرض ذات الـصدع، أن هذا الذي أخرب هللا عنه    املوت والبلى إىل احلياة اثنية وبعثه يوم القيامة. 

 . )) لقول فصل وما هو ابهلزل   - كل حسابه وجزاءه   وهو رجوع اإلنسان إىل احلياة بعد املوت يوم البعث والنشور ليلقى - 

 

نـَا وَُكنـَّا تـُرَاابً َوِعظـَاـماً أَئِنـَّا َلَمـبُْعوثُونَ :  ويقول هللا   -2 انُوا يـَُقوُلوَن أَئـَِذا ِمـتْ   قـُْل ِإنَّ اْألَوَِّلَني َواْآلِخرِيَن    أََو آاَبُؤَ� اْألَوَُّلوَن      ﴿وَـكَ
الُّوَن اْلُمَكذِّبُونَ   ْوٍم مَّْعُلوٍم  َلَمْجُموُعوَن ِإَىل ِميَقاِت ـيَ  َجٍر مِّن َزقُّوٍم      ُمثَّ ِإنَُّكْم أَيـَُّها الضـَّ َها اْلُبطُوَن    َآلِكُلوَن ِمن شـَ ارِبُوَن    َفَمالُِئوَن ِمـنْ َفشـَ

ْرَب اْهلِيِم    َعَلْيِه ِمَن اْحلَِميِم   ــُ ارِبُوَن شــــ ــَ دُِّقونَ     الدِّينِ َهَذا نـُُزُهلُْم يـَْوَم    َفشــــ ــَ أَأَنُتْم َختُْلُقونَُه أَْم      أَفَـرَأَيْـُتم مَّا ُمتُْنونَ     َحنُْن َخَلْقَناُكْم فَـَلْوالَ ُتصــــ
ُبوِقَني    َحنُْن اْخلَالُِقوَن   ــْ َنُكُم اْلَمْوَت َوَما َحنُْن ِمبَســـــ ْرَ� بـَـيْ َئُكمْ   َحنُْن َقدَّ ــِ أََة     ِيف َما الَ تَـْعَلُموَن  َعَلى َأن نـَُّبدَِّل أَْمثَاَلُكْم َونُنشـــــ ــْ َولََقْد َعِلْمُتُم النَّشـــــ

اء َجلََعْلَناُه ُحطَاماً َفظَْلُتْم تَـَفكَُّهوَن    أَأَنُتْم تَـْزَرُعونَُه أَْم َحنُْن الزَّارُِعوَن      أَفَـرَأَيْـُتم مَّا َحتْرُثُونَ    اْألُوَىل فَـَلْوالَ َتذكَُّرونَ  ــَ   وَن  ِإ�َّ َلُمْغَرمُ   َلْو َنشــــــــــ
َربُوَن    َبْل َحنُْن َحمُْروُموَن   ُكُروَن    أَأَنُتْم أَنزَْلُتُموُه ِمَن اْلُمْزِن أَْم َحنُْن اْلُمنزُِلوَن    أَفَـرَأَيْـُتُم اْلَماء الَِّذي َتشـــــــْ اء َجَعْلَناُه أَُجاجاً فَـَلْوالَ َتشـــــــْ   َلْو َنشـــــــَ

ُئوَن    أَأَنُتمْ   أَفَـرَأَيْـُتُم النَّاَر الَِّيت تُوُروَن   ــِ َجَرهَتَا أَْم َحنُْن اْلُمنشــــ ــَ ْأُمتْ شــــ ــَ فكل هذه اآل�ت  ،  ) 73- 47الواقعة  (   َحنُْن َجَعْلَناَها َتْذِكرًَة َوَمَتاعاً لِّْلُمْقِويَن﴾   أَنشــــ
فالقرآن الكرمي خياطب مجيع  ،  هتدف إىل أتكيد قدرة هللا على إعادة اخللق بعد املوت أبـساليب منطقية حكيمة يف خماطبة خمتلف أـصناف الناس 

 . الناس بدالئل عقلية يعلمها مجيع البشر سواء كانوا علماء أم غري علماء 

الكثري،    وقد عّددت اآل�ت الكرمية دالئل كثرية، فالنفس البشرية دليل، واملاء الذي نشربه، والزروع اليت نزرعها، والنار اليت نوقدها، وغريها 
 ية املعجزة ممّا يراه ويعلمه مجيع البشر. وكل هذه األدلة واآل�ت الكون 

أي ـساكن كهف مل يـشهد نـشأة حياة جنينية، ونـشأة حياة نباتية، ومـسقط ماء، وموقد    ! إنـسان مل تدخل هذه املـشاهدات يف جتاربه؟   أيُّ 
. ولو أن البشـــــــر تناولوا هذه  �ر؟ من هذه املشـــــــاهدات اليت رآها كل إنســـــــان ينشـــــــئ القرآن الكرمي عقيدة؛ ألنه خياطب كل إنســـــــان يف كل بيئة 
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تصــــــلح إال خلطاب طبقة خاصــــــة من    القضــــــا� من ختلق اجلنني ونبات البذور وإيقاد النار وعنصــــــر املاء لوضــــــعوها يف قوالب فلســــــفية معقدة ال 
 . ) سيد قطب (   العلماء، وهذا هو الفرق بني تناول هللا هلذه القضا� وبني تناول البشر هلا 

ا َحتْرُثُون ﴿أَفَـرَأَيْـتُ :  قولــه تعــاىل  وتنتهي مهمتنــا لتبــدأ مهمــة أعظم بكثري،    فهــذا الزرع الــذي نزرعــه أَأَنُتْم تَـْزَرُعونـَـُه أَْم َحنُْن الزَّارُِعوَن﴾    َ م مــَّ
حتدثت اآل�ت القرآنية عن إشـعال النار اليت يعرفها اإلنسـان  مث    فكيف تكرب البذرة حىت تصـبح شـجرة وفيها ما يناسـب حياهتا بكل تفاصـيلها؟! 

  : علماء التفســري (حنن جعلناها تذكرة) قال    اخلشــب ليصــبح �راً، فجاء اجلواب من هللا  منذ بدء اخلليقة، ودعا� للتفكر حول حقيقة اشــتعال  
  ، إن كانت لكافية ،  رســول هللا   من ســبعني جزءاً من �ر جهنم قيل: � �ركم جزٌء  (( :    رســول هللا   قال   بنار اآلخرة، تذكرة    فيها تذكراتن: األوىل: 

ــِّ فُ :  قال  ــتني جزءاً كلهن مثل حرها   لتْ ضـ ــعة وسـ ألن هللا القادر على إخراج النار  ؛  ) الرازي (   بصـــحة البعث والثانية: تذكرة    . ) البخاري  صـــحيح (  )) عليهن بتسـ
 . امليت بعد تفرقها مبوته من الشجر األخضر قادٌر على ما هو أسهل وهو مجع ذرات  

ُْم َكَفُرواْ آِبَ�تِنـَـا َوقــَاُلواْ أَئــَِذا ُكنــَّا ِعظــَامــاً َورُفــَااتً أَِإ�َّ َلَمـبُْعوثُوَن خَ :  ويقول هللا   -3 ِديــداً  ﴿َذلــَِك َجَزآُؤُهم أِبَ�َّ أََوملَْ يـََرْواْ َأنَّ اهلّلَ   ْلقــاً جــَ
َماَواِت َواَألْرَض قَادِ  ـــــــراء  (   ٌر َعَلى َأن َخيُْلَق ِمـثَْلُهْم﴾ الَِّذي َخَلَق الســـــــــــَّ اآل�ت اليت تتحدث عن جزاء الذين يكفرون    بعد أن ذكر هللا    ) 99- 98اإلســـ

﴿أََوملَْ يـََرْواْ َأنَّ  :    فيقول   ، أعقبها هبذه اآل�ت اليت تتحدث عن ســبب هذا اجلزاء العظيم ِمن النريان وأهواهلا خالدين فيها   ابهلل وابلبعث والنشــور 
َماَواِت َواَألْرَض قَاِدٌر َعَلى َأن َخيُْلَق ِمـثَْلُهْم﴾  م مل يفكروا أبن هللا الذي خلق  فهم قد اســـــتحقوا هذه العقوبة اهلائلة األبدية أل�   اهلّلَ الَِّذي َخَلَق الســـــَّ

 . كل هذا اخللق املوجود اآلن والذي نراه ونعيشه قادٌر على خلق مثله اثنيًة، أي: قادٌر على البعث والنشور بعد املوت والفناء 
ـمَاَواِت َواْألَْرِض َأْكَربُ ِمْن َخْلِق النـَّاِس َوَلِكنَّ َأْكثَـَر  :  ويقول هللا   -4 ــَّ أبن    ، ـيذكِّر� هللا  ) 57ـغافر  (   النـَّاِس الَ يـَْعَلُموَن﴾ ﴿َخلَْلُق الســــــــــ

خلقه للســماوات واألرض أعظم بكثري من خلق اإلنســان، فالقادر على خلق الســماوات واألرض من العدم قادٌر على إعادة خلق اإلنســان بعد  
ح عظمة خلق الـسماوات،  موته،    املرأة املـسلـسلة"، فإذا أرد� معرفة فارق حجم األرض ووز�ا  وهو "ـسدمي  وال بّد يل من ـضرب مثال بـسيط يوـضِّ

هذه اهلباءة من الغبار اليت تراها يف شــــعاع الشــــمس  ((   مع حجم هذا الســــدمي ووزنه فهو مثل ذرّة غبار ابلنســــبة لألرض كلها! قال علماء الفلك: 
حجم األرض؟ هكذا حجم مشسـنا ووز�ا ابلقياس إىل سـدمي املرأة    النازل من الَكوَّة إىل أرض غرفتك كم هو حجم ووزن تلك اهلباءة ابلقياس إىل 

مرّة! فُقطر    1.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000مث ذكر العلماء أن هذا الســدمي أكرب من مشســنا بـــــــــــــــ:    ، )) املســلســلة 
ا الســدمي، ومن يُبقيه، مل جند جواابً مقنعاً إّال  فإذا فّكر� يف عظمة هذا الســدمي، مث فّكر� فيمن حيمل هذ   ســنة ضــوئية،   30.000الســدمي يســاوي  

ــوح:   ــألنا هللا ألجابنا بكّل وضــ ــيء، والقادر على إعادتنا بعد املوت، ولو ســ َماَواِت  أنه هللا الواحد األحد القادر على كل شــ ــَّ ﴿اهلّلُ الَِّذي َرَفَع الســ
 ) قصة اإلميان (   . ) 41فاطر  (    ُميِْسُك السََّماَواِت َواْألَْرَض َأن تَـُزوَال﴾ ﴿ِإنَّ اهللََّ   :   هللا   ويقول   ) 2الرعد  (   بَِغْريِ َعَمٍد تَـَرْوَ�َا﴾ 

يٌط﴾ :  ويقول هللا   -5 ْيٍء حمُِّ ــَ ُْم ِيف ِمْريٍَة مِّن لَِّقاء َرهبِِّْم َأالَ ِإنَُّه ِبُكلِّ شـــــــــ ــلت  (   ﴿َأالَ ِإ�َّ ـــــ فاآلية تذّكر�  وهذا نوع آخُر ِمن األدلة،    ) 54فـصــ
قال املفســـــرون  ،  بقدرة هللا املطلقة وأنه قادر على إهالك كّل ما خلقه، فهو حميٌط بكّل شـــــيٍء ِعلماً وقدرًة، يفعل ما يشـــــاء ِمن اخللق واإلفناء  

ــيٍء تعين قدرته على إفنائهم وســـــــحقهم    أبّن إحاطة هللا   ــُّ ) القرطيب ( لكل شـــــ ُْم ِيف ِمْريٍَة مِّن لَِّقاء َرهبِِّْم﴾ ﴿َأالَ  (( :  ي دِّ . وقال الســـــ ن  مِ   يف شـــــــكٍّ   ِإ�َّ
 . ) القرطيب (   بكل شيء     . وقال الكليب: أحاطت قدرته )) ) القرطيب ( البعث 

ٌري﴾ :  ويقول هللا   -6 يٌع َبصــــــِ ــر    يذّكر� هللا  ،  ) 28لقمان  (   ﴿مَّا َخْلُقُكْم َوالَ بـَْعُثُكْم ِإالَ َكـنَْفٍس َواِحَدٍة ِإنَّ اهللََّ مسَِ أبّن خلق مجيع البشـــ
 ، فليس األمر كما يظّن املنكرون للبعث والنشور. يعادل خلق إنسان واحد يف قدرة هللا املطلقة  

اَواِت َواْألَْرَض َوملَْ يـَْعَي ِخبَْلِقِهنَّ بِقَـاِدٍر َعَلى أَ   : هللا  ـقال  و  -7 ـمَ ــَّ ْن ُحيِْيَي اْلَمْوَتى بـََلى ِإنـَُّه َعَلى ـكُلِّ  ﴿أََوملَْ يـََرْوا َأنَّ اهللََّ الـَِّذي َخَلَق الســــــــــ
ْيٍء َقِديٌر﴾  مل يتعب ِمن خلق املخلوقات العظيمة، فهل    هللا    ة على ما ســــــبق يف اآل�ت الســــــابقة مع ز�دة أن ي تؤكِّد هذه اآل ،  ) 33األحقاف  (   شــــــَ
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 على كلِّ شيٍء قدير.   سيتعب من خلق ما هو أصغر؟! مث خيتم اآلية أبنه  

هللا   ويف هذه اآلية إنكار على الذين يفرتون على   ، ) 38النحل  (   ﴿وأَْقَسُمواْ اِبهللِّ َجْهَد أَْميَاِ�ِْم الَ يـَـبَْعُث اهلّلُ َمن َميُوُت﴾  : ويقول هللا   -8
: ﴿بـََلى َوْعداً َعَلْيِه َحّقاً  نفسه   عن   الكذب أبنه ال حييي َمن ميوت، بل َفُحَش افرتاؤهم أبن أقسموا ابهلل العظيم، ومع هذا كلِّه فقد أجاهبم هللا  

ُْم َكانُواْ َكاِذِبنيَ     َولـــــــــِكنَّ َأْكثَـَر النَّاِس الَ يـَْعَلُمونَ  َ َهلُُم الَِّذي َخيَْتِلُفوَن ِفيِه َولِـيَْعَلَم الَِّذيَن َكَفُرواْ َأ�َّ   ، مث ختم جوابه بدليٍل خياطب فيه عقوهلم: ﴾ لِـيَُبنيِّ
َا قَـْولَُنا لِ ﴿  ْيٍء ِإَذا أََرْدَ�ُه َأن نـَُّقوَل لَُه ُكن فَـَيُكوُن﴾ ِإمنَّ إذا أراد أن خيلق أّي شــــــــيٍء عظيماً أم حقرياً فإمنا يقول: ُكن، فيكون،    أبنه    ، ) 39النحل  (   شــــــــَ

 . ِمن قوِل أحد� كلمًة واحدة   ، فخلُق السماوات بعظمتهّن أهوُن على هللا  أي جهد أو وقت   فال حيتاج اخللق منه  

ُكُرونَ :  ويقول هللا      -   8 اَر َواْألَْفِئَدَة قَِليالً مَّا َتشــــــــْ ْمَع َواْألَْبصــــــــَ أَ َلُكُم الســــــــَّ َوُهَو الَِّذي َذرََأُكْم ِيف اْألَْرِض َوإِلَْيِه      ﴿َوُهَو الَِّذي أَنشــــــــَ
ُرونَ  ــَ اِر أََفالَ تَـْعِقُلوَن﴾    ُحتْشــــــــــ ِل َوالـنَّهــَ ، يف هــذه اآل�ت تــذكري لطيف من هللا الكرمي  ) 88- 78املؤمنون  (   َوُهَو الــَِّذي ُحيِْيي َوُميِيــُت َولــَُه اْخِتَالُف اللَّيــْ

ه على اإلحياء واإلماتة وعلى  القادر وحدَ   هو الذي أكرم اإلنسـان ابلسـمع والبصـر والفؤاد، مث بعد هذا اإلكرام هيأ له ما حوله، وهو     أبنه 
ــيبعث من ميوت، بل قّدم    فلو تفّكرمت وعقلتم هذه اآل�ت لعلمتم بعقولكم وتفكريكم أبنه    ، خلق الليل والنهار  كلمة "إليه" على كلمة    ســـــــــ

 بعثكم. الذي أنعم عليكم مث أنكرمت قدرته على    "حتشرون" كي يوقظ الغافلني أبن الرجوع بعد املوت هو إىل هللا ذاته  

اِطُري اْألَوَِّلَني﴾   : عن إجابة الكافرين   مث حيدثنا هللا   ــَ فهذا اجلواب ليس  ،  ) 83 املؤمنون ( ﴿لََقْد ُوِعْدَ� َحنُْن َوآاَبُؤَ� َهَذا ِمْن قَـْبُل ِإْن َهَذا ِإالَّ َأســ
خيرب� أب�م أجابوا جواب     هللا  عليه هنا؛ ويف هذا ردُّ أبســلوب بليغ عليهم، كأن   أصــالً، لذلك مل يرّد هللا  وال منطقياً  جواابً علمياً وال عقلياً  

ــتهزاء وال ميكن أن يكون جواب عقل ومنطق  ــح للغاية،  ،  كٍرب واســــ ــتكبارهم وعنادهم_ واضــــ مع العلم أبن اجلواب عليهم _يف حال جتاوز� الســــ
 . بعث بعد املوت وأنتم مل متوتوا بعد، لذلك ال حيق لكم التكذيب ألنكم مل تروا هذا املوعود الذي مل حين وقته حيث نقول: نعم لقد ُوِعدمت ابل 

أن يؤكد لنا _حنن املســــــلمني_ على أن املنكرين لآلخرة يقعون يف تناقض عقلي عجيب، حيث إ�م    ومع كلِّ ما ســــــبق هنا أراد هللا  
يف اآل�ت التــاليــة لآل�ت    كــه وجربوتــه، وهــذا البيــان من هللا جــاء بطريقــة ابلغــة الروعــة عنــدمــا أخرب�  ينكرون مع أ�م مقّرون بقــدرة هللا ومل 

ـيَُقوُلوَن هللَِِّ ُقْل أََفالَ َتذَكَُّروَن      ﴿ُقل لَِّمِن اْألَْرُض َوَمن ِفيَها ِإن ُكنُتْم تَـْعَلُمونَ :  الســابقة  ْبِع َوَربُّ اْلَعْرِش اْلَعِظيِم    ســَ َماَواِت الســَّ ُقْل َمن رَّبُّ الســَّ
    ـيَُقوُلوَن هللَِِّ قـُْل أََفالَ تَــتَُّقوَن ــَ ُري َوالَ ـجيَُاُر َعَليـِْه ِإن ُكنُتمْ   ســــــــــ ْيٍء َوُهَو جيُِ ــَ ـيَُقوُلوَن هللَِِّ قـُْل فـََأىنَّ     تَـْعَلُموَن  قـُْل َمن بِيـَِدِه َمَلُكوُت ـكُلِّ شــــــــــ ــَ ســــــــــ

 . ) 89املؤمنون  (   ُتْسَحُروَن﴾ 

َبااتً    ً َوَخَلْقَناُكْم أَْزَواجا   َواْجلَِباَل أَْواَتداً    ﴿أَملَْ َجنَْعِل اْألَْرَض ِمَهاداً    : يقول  و   - 9   َوَجَعْلَنا اللَّْيَل لَِباـساً      َوَجَعْلَنا نـَْوَمُكْم ـسُ
ــاً   َداداً   َوَجَعْلَنا الـنََّهاَر َمَعاشــ ــِ ْبعاً شــ ــَ َنا فَـْوَقُكْم ســ رَاجاً َوهَّاجاً      َوبـَـنَـيْ ــِ رَاِت َماء َثجَّاجاً    َوَجَعْلَنا ســ ــِ لُِنْخرَِج بِِه َحّباً َونـََبااتً    َوأَنزَْلَنا ِمَن اْلُمْعصــ

    ًَوَجنَّاٍت أَْلَفافا   َِّل َكاَن ِميَقااًت﴾ ِإن يف هذه اآل�ت العظيمة يف رحلة مساوية جتوب هذا الكون العظيم    ينقلنا هللا    ، ) 17- 6النبأ  (    يـَْوَم اْلَفصــــْ
اء  ملة ابمل ابتداًء من أرضــنا وما فيها من مهاد وجبال وخملوقات وآ�ت ابهرات، وانتهاًء ابلســماوات الســبع والشــمس والغيوم اليت تطري يف اهلواء حم 

 . وأنه ليس عاجزاً عن إعادة اخللق بعد املوت   ، عظيم وقادر   اخلالق  الثقيل الذي ينبت أنواع املزروعات، وكلُّ هذه الرحلة الكونية لنعلم أبن هللا  

ُ السََّماَواِت َواْألَْرَض َوَما    : قال    - 10 َن النَّاِس بِِلَقاء  ﴿أََوملَْ يـَـتََفكَُّروا ِيف أَنُفِسِهْم َما َخَلَق اهللَّ ـنَُهَما ِإالَ اِبحلَْقِّ َوَأَجٍل مَُّسمًّى َوِإنَّ َكِثرياً مِّ بـَـيْ
ــتدلوا منها على القدرة اإلهلية على إحياء املوتى وإعادهتم بعد    ما ف   ، ) 8الروم  (   َرهبِِّْم َلَكاِفُروَن﴾  ــهم اليت بني جنبيهم فيســــ عليهم إال أن ينظروا إىل أنفســــ

﴿َوِمْن آَ�تـِِه َأْن َخَلَقُكم مِّن    : فـقال   وـقدرـته وـبديع خلـقه   عن آ�ـته يف خملوـقاـته؛ كي نتفكر يف عظمـته    مث خيرب�  .  ) ازي الر (   الفـناء للحســـــــــــــاب 
ُرونَ  ٌر تَنَتشــِ َنُكم مََّودًَّة َوَرمحَْ     تـُرَاٍب ُمثَّ ِإَذا أَنُتم َبشــَ َها َوَجَعَل بـَـيْ ُكُنوا إِلَـيْ ُكْم أَْزَواجاً لَِّتســْ ْن أَنُفســِ ًة ِإنَّ ِيف َذِلَك َآلَ�ٍت لَِّقْوٍم  َوِمْن آَ�تِِه َأْن َخَلَق َلُكم مِّ
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َوِمْن آَ�تِِه َمَناُمُكم اِبللَّْيِل َوالـنََّهاِر     َ  َوأَْلَواِنُكْم ِإنَّ ِيف َذِلَك َآلَ�ٍت لِّْلَعاِلِمني َوِمْن آَ�تِِه َخْلُق السََّماَواِت َواْألَْرِض َواْخِتَالُف أَْلِسَنِتُكمْ     يـَـتََفكَُّرونَ 
َمُعوَن   ِلِه ِإنَّ ِيف َذِلَك َآلَ�ٍت لَِّقْوٍم َيســـــــْ َماِء َماًء فَـُيْحِيي بِِه اْألَْرَض بـَْعَد  َوِمْن آَ�تِِه يُرِيُكُم اْلَربَْق َخْوفاً َوَطَمعاً َويـُـنَزِّ   َوابِْتَغاؤُُكم مِّن َفضـــــــْ ُل ِمَن الســـــــَّ

َن اْألَْرِض ِإَذا أَنُتْم ختَْ   َمْوهِتَا ِإنَّ ِيف َذِلَك َآلَ�ٍت لَِّقْوٍم يـَْعِقُلوَن   َماء َواْألَْرُض أِبَْمرِِه ُمثَّ ِإَذا َدَعاُكْم َدْعَوًة مِّ لَُه َمن  وَ   ُرُجوَن  َوِمْن آَ�تِِه َأن تَـُقوَم الســـَّ
اَواِت َواْألَْرِض ـكُلٌّ لـَُّه قـَانُِتوَن   ـمَ ــَّ مث بـعد ـكّل ـهذه اآل�ت العظيـمة أتيت    ) 27- 20الروم  (   َوُهَو الـَِّذي يـَبـَْدأُ اْخلَْلَق ُمثَّ يُِعـيُدُه َوُهَو أَْهَوُن َعَليـِْه﴾   ِيف الســــــــــ

  : قال اإلمام القرطيب ،  در على إخراجكم بعد املوت بدعوٍة واحدة فقط النتيجة اليت ســــيصــــل إليها كلُّ عاقل، وهي أن القادر على كلِّ ما ســــبق قا 
ـــياء ـقادر على أن يبعثكم من قبو "  َن اْألَْرِض ِإَذا أَنُتْم َختُْرُجوَن﴾ أي: اـلذي فـعل ـهذه األشــــــــــ ومل يكتِف البـيان اإلهلي    ركم". ﴿ُمثَّ ِإَذا َدعـَاُكْم َدْعَوًة مِّ

الكافرين ابآل�ت الباهرة اليت يؤمنون هبا، فبدأ ببداية    زيدها أتكيداً ووضــــــوحاً واســــــتدالالً، حيث ذّكر هللا  هبذه األدلة والنتيجة، بل أتبعها مبا ي 
ــماوات   ــربونه، والزرع الذي يزرعونه، والنار اليت يوقدو�ا، مث دعاهم لرؤية عظمة اخللق يف الســـ ــان، مث ذّكرهم ابملاء الذي يشـــ واألرض،  خلق اإلنســـ

ّجة  يعلم كل شيء يف هذا الكون الفسيح، مث عاد فذّكرهم آب�ته يف اختالف الليل والنهار وغريها، كلُّ هذا ليعلمنا وليقيم احلّجة بعد احل   وأنه  
 على املنكرين مع تنويع األدلة العقلية العلمية. 

 *                *               * 

 

 : قیاس اآلخرة على الدنیاالثاني المبحث

ـــــراء  (   ﴿َوقَاُلواْ أَِئَذا ُكنَّا ِعظَاماً َورُفَااتً أَِإ�َّ َلَمـبُْعوثُوَن َخْلقاً َجِديدًا﴾   : عّما يقوله املنكرون لآلخرة فقال   أخرب� هللا    �قالً    وقال    ، ) 49اإلســـ
نـَا وَُكنـَّا تـُرَاابً َوِعظـَاـماً أَئِنـَّا  كالمهم  ـــــاـفات  (   َلَمـبُْعوثُوَن﴾ : ﴿أَئـَِذا ِمـتْ ــــ ْل نـَُدلُُّكْم َعَلى َرـجٍُل يـُـنَبُِّئُكْم ِإَذا ُمّزِقـُْتْم ـكُلَّ    :   وـقال   ، ) 16الـصــ ﴿َوقـَاَل الـَِّذيَن َكَفُروا ـهَ

َاسِــ وقال    ، ) 7ســبأ  (   ُممَزٍَّق ِإنَُّكْم لَِفي َخْلٍق َجِديٍد﴾  راً ِمـثَْلُكْم ِإنَُّكْم ِإذاً خلَّ أَيَِعدُُكْم أَنَُّكْم ِإَذا ِمتُّْم وَُكنُتْم تـُرَاابً َوِعظَاماً أَنَُّكم      ُرونَ : ﴿َولَِئْن َأطَْعُتم َبشــَ
نْـَيا َمنُوُت َوَحنَْيا َوَما َحنُْن ِمبَـبُْعوِثَني﴾     َهـيَْهاَت َهـيَْهاَت ِلَما تُوَعُدونَ     خمَُّْرُجونَ   . ) 37- 34املؤمنون  ( ِإْن ِهَي ِإالَ َحَياتـَُنا الدُّ

اُن أَلَّن َجنَْمَع ِعظَاَمهُ   : اإلهلي جلميع النقوالت الســــــــــــابقة هو قوله تعاىل اجلواب  و  نســــــــــــَ ُب اْإلِ وَِّي      ﴿َأَحيْســــــــــــَ بـََلى قَاِدرِيَن َعَلى َأن نُّســــــــــــَ
 الذي خلقكم فأحسن خلقكم ومل يعَي به قادر على إعادة خلقكم ولن يعَي به أيضاً.   ، أي: إن هللا  ) 3القيامة  ( بـََنانَُه﴾ 

ْوَف    : لوب يف اجلواب تكرر مرات ومرات يف القرآن الكرمي، ومن هذه اآل�ت قوله  وهذا األـســــــ  اُن أَِئَذا َما ِمتُّ َلســـــــَ نســـــــَ ﴿َويـَُقوُل اْإلِ
ْيئًا﴾   أُْخرَُج َحّياً   ــَ اُن أَ�َّ َخَلْقَناُه ِمن قَـْبُل َوملَْ َيُك شـــــ ــَ نســـــ َن اْلـبَْعِث فَِإ�َّ  ﴿َ�  :    وقوله   . ) 67- 66مرمي  (   أََوالَ َيْذُكُر اْإلِ أَيـَُّها النَّاُس ِإن ُكنُتْم ِيف َرْيٍب مِّ

َلََّقٍة َوَغْريِ ُخمَلََّقٍة لِّـنُ  َغٍة خمُّ ــْ َ َلُكْم﴾ َخَلْقَناُكم مِّن تـُرَاٍب ُمثَّ ِمن نُّْطَفٍة ُمثَّ ِمْن َعَلَقٍة ُمثَّ ِمن مُّضــــــــــ ُ يـَْبَدأُ اْخلَْلَق ُمثَّ :      وقوله   . ) 4احلج  (   َبنيِّ  يُِعيُدُه ُمثَّ إِلَْيِه  ﴿اهللَّ
اُن ِممَّ ُخِلقَ :    وقوله .  ) 11الروم  (   تـُْرَجُعوَن﴾  نســَ َاِئبِ   ُخِلَق ِمن مَّاء َداِفٍق      ﴿فَـْلَينظُِر اْإلِ ْلِب َوالرتَّ   ِإنَُّه َعَلى َرْجِعِه لََقاِدرٌ     َخيْرُُج ِمن َبْنيِ الصــُّ
   ﴾9- 5الطارق  (   يـَْوَم تـُـبَْلى السَّرَائُِر ( . 

  )) ! أحييي هللا هــذا بعــد مــا أرى؟ ((   : عنــدمــا أخــذ عظمــاً ملقى مث فتـّـه بيــده قــائالً للنيب    ) 1(   على العــاص بن وائــل   ولقــد عــاب هللا  

 

قبل اهلجرة، وابنه عمرو بن العاص فاتح    3) العاص أو العاصــــي بن وائل الســــهمي القرشــــي، مات كافراً يف األبواء بني مكة واملدينة عام  1( 
 .   247/ 3. األعالم للزركلي  مصر  
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ي اْلِعظَاَم َوِهَي  ﴿َوَضَرَب لََنا َمَثالً َوَنِسَي َخْلَقُه قَاَل َمْن ُحيْيِ   عليه قائالً:   ، فعاب  ) املستدرك ( )) مييتك مث حيييك مث يدخلك جهنم   ، نعم (( :   فقال 
َأَها أَوََّل َمرٍَّة َوُهَو ِبُكلِّ َخْلٍق َعِليمٌ   َرِميمٌ  ــَ ــتدل    ، ) 79- 78يس  (   ﴾ ُقْل ُحيِْييَها الَِّذي أَنشـــــ على إعادة اخللق    ويف هذه اآل�ت حّجة وبيان؛ حيث اســـــ

عن إعـادة خلقهم   بـعد املوت بـبدء خلقهم من الـعدم، ـفالـقادر على ـبدء خلقهم من الـعدم ـقادٌر على إعـادة خلقهم بـعد املوت، ولو كـان عـاجزا ً
 لكان عاجزاً عن خلقهم األول ِمن ابٍب أوىل. 

َنا وَُكنَّا تـُرَاابً    : هللا    قال   : هنا   وقد تكررت اآل�ت املســتدلة هبذا الدليل العقلي املنطقي، وســأكتفي بســرد بعضــها  ﴿وََكانُوا يـَُقوُلوَن أَِئَذا ِمـتْ
اِت يـَْوٍم مَّْعُلوٍم      قـُْل ِإنَّ اْألَوَِّلَني َواْآلِخرِينَ   أََو آاَبُؤَ� اْألَوَُّلوَن    َوِعظـَامـاً أَئِـنَّا َلَمـبُْعوثُوَن   الُّوَن    َلَمْجُموُعوَن ِإَىل ِميقـَ ــَّ ا الضـــــــــــ ُمثَّ ِإنَُّكْم أَيـُّهـَ

َجٍر مِّن َزقُّوٍم    اْلُمَكذِّبُوَن   ــَ َها اْلُبطُوَن    َآلِكُلوَن ِمن شــــ ارِبُوَن َعَلْيِه ِمَن اْحلَِميِم    َفَمالُِئوَن ِمـنْ ــَ ْرَب اْهلِيِم    َفشــــ ــُ ارِبُوَن شــــ ــَ َهَذا نـُُزُهلُْم    َفشــــ
دُِّقوَن﴾ َحنُْن َخَلْقَناُكْم فـَ     يـَْوَم الدِّينِ  أََة اْألُوَىل فَـَلْوالَ َتذكَُّروَن﴾ :  . وقال  ) 57- 47الواقعة  (   َلْوالَ ُتصــــــَ ﴿ِإنَُّه    :  . وقال ) 61الواقعة  ( ﴿َولََقْد َعِلْمُتُم النَّشــــــْ

َدأُ اْخلَْلَق ُمثَّ يُِعيــُدُه﴾  نَــ   :   . وقــال ) 4يونس  (   يـَبــْ داً َعَلـيْ ا بــََدْأَ� أَوََّل َخْلٍق نُِّعيــُدُه َوعــْ : ﴿أََوملَْ يـََرْوا َكْيَف    وقــال   . ) 104األنبيــاء  (   ا ِإ�َّ ُكنــَّا فــَاِعِلَني﴾ ﴿َكمــَ
ٌري   ــِ ُ اْخلَْلَق ُمثَّ يُِعيُدُه ِإنَّ َذِلَك َعَلى اهللَِّ َيسـ أََة اْآلِخرََة ِإنَّ اهللََّ َعلَ   يـُْبِدُئ اهللَّ ــْ ُئ النَّشـ ــِ ُ يُنشـ ريُوا ِيف اْألَْرِض فَانظُُروا َكْيَف َبَدأَ اْخلَْلَق ُمثَّ اهللَّ ــِ ى ُكلِّ  ُقْل سـ

 . ) 21- 19العنكبوت  (   يـَُعذُِّب َمن َيَشاُء َويـَْرَحُم َمن َيَشاُء َوإِلَْيِه تـُْقَلُبوَن﴾     َشْيٍء َقِديرٌ 

 *                *               * 
 

 : قیاس إعادة إحیاء األرضالثالث المبحث

ــبح وقد أنبتت أنواعاً كثرية وخمتلفة من النبااتت واألشــــــــجار،  أبن األرض    خيرب� هللا   تكون قاحلة جرداء، فينزل هللا املطر عليها، فتصــــــ
ــجار أبنواع األزهار، مث تكون مثاراً وفواكه متنوعة، مث بعد هذا كله �يت اخلريف فتبدأ األوراق   ــل الربيع، حيث تزهر األشـــ ــة يف فصـــ ابملوت  وخاصـــ

ضـــراء حّية، فتعود األرض _كما كانت_ قاحلة جرداء، مث بعد هذا كّله ينزل هللا املطر من جديد فتحىي األرض من  والتســـاقط بعد أن كانت خ 
ــي ( ت نوع من النـباات   300.000ـجدـيد وـتدبُّ احلـياة يف   ــ ــــ اـخلالق واملعـيد للنـبااتت    وـكل ـهذه اـلدورة احلـياتـية دلـيٌل وآـية ـتدلـنا على أن هللا  ،  ) النورســـ

 . ومعيد للبشر أيضاً على اختالفها خالٌق  

ـهَا اْلـمَاء اْهـتَزَّْت َوَرَبْت َوأَنـبَتـَْت ِمن ُكلِّ َزْوٍج هَبِيجٍ   :   هللا   قال  َذِلَك أِبَنَّ اهللََّ ُهَو احلَْقُّ َوأَنَُّه ُحيِْيي      ﴿َوتَـَرى اْألَْرَض َهاِمَدًة فَِإَذا أَنزَْلنـَا َعَلـيْ
ْيٍء َقِدي  هذه اآل�ت الكرمي تقيم احلّجة على    . ) 7- 5احلج  (   َوَأنَّ الـسَّاَعَة آتَِيٌة الَ َرْيَب ِفيَها َوَأنَّ اهللََّ يـَـبَْعُث َمن ِيف اْلُقُبوِر﴾   رٌ اْلَمْوَتى َوأَنَُّه َعَلى ُكلِّ ـشَ

ي:  دّ ، وقال السُّ ) القرطيب ( حياة فيها   ابلية ال   : أو ،  ) الرازي ( تنبت شيئاً   أي: �بسة ال   ﴿َوتَـَرى اْألَْرَض َهاِمَدًة﴾ :  هللا    فيقول اجملادلني واملنكرين لآلخرة،  
أبرض من أرضـــــك جمدبة مث    مررتَ (( رســـــول هللا كيف حييي هللا املوتى؟ قال:    فقلت: �   قال أبو َرزْين الُعَقيلي: أتيت رســـــول هللا  .  ) ابن كثري ( ميتة 

 . ) مسند أمحد (   )) مررت هبا خمصبة؟ قال: نعم. قال: كذلك النشور 

ــول هللا   وقــال  َذلــَِك ُختْرَ   :   رســــــــــ َد َمْوهتــَِا وَكــَ حيــث    . ) 19الروم  (   ُجوَن﴾ ﴿ُخيْرُِج احلَْيَّ ِمَن اْلَميــِِّت َوُخيْرُِج اْلَميــَِّت ِمَن احلَْيِّ َوُحيِْيي اْألَْرَض بـَعــْ
ــة من الدجاجة، وكل هذه آ�ٌت لنعلم أن القادر      هللا  خيرج  ــة اليت هي خملوق ميت، مث خيرج البيضــــ الصــــــوص _وهو خملوق حيٌّ_ من البيضــــ

 على إخراج احلي من امليت وإخراج امليت من احلي قادٌر على إخراجنا بعد موتنا. 

فَأَنزَْلَنا بِِه اْلَماء فََأْخَرْجَنا بِِه    ُســــْقَناُه لِـبََلٍد مَّيِّتٍ   َرْمحَِتِه َحىتَّ ِإَذا أَقَـلَّْت َســــَحاابً ثَِقاالً   ﴿َوُهَو الَِّذي يـُْرِســــُل الّرَِ�َح ُبْشــــراً َبْنيَ َيَديْ   :   هللا   وقال 
راً)  احلســـن   ويف قراءة     . ) 57األعراف  (   ِمن ُكلِّ الثََّمرَاِت َكَذِلَك ُخنْرُِج اْلمْوَتى لََعلَُّكْم َتذَكَُّرْوَن﴾  ــْ راً) أي  األعمش   وقرأ   ، وقتادة: (ُنشـ ــْ رة   : ومحزة: (َنشـ ــَ   ، ُمْنشـ

ـــجار العمالـقة،    ـبدلـيل عقلي على أـنه ـقادر على إخراج املوتى أبـنه    ـيدلّـنا احلق  ففي ـهذه اآل�ت    . ) القرطيب ( ة يـَّ يِ حمَ   : أي  حيىي النـبااتت واألشــــــــــ
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حىت إ�م  وخيرج منها األغصـــــــــــان املتفرعة، فَمن يقدر على هذا قادٌر أن ينزل مطراً أيضـــــــــــاً فيخرج املوتى وحيييهم من قبورهم ويعيد إليهم األرواح،  
عن    عبد هللا بن عمرو  وقد قال  .  خيرب� عن حركاهتم وأفعاهلم بعد إحيائهم   ســينفضــون الرتاب عن رؤوســهم، ويف هذا مزيد أتكيد حىت إنه  

ــِ مث يُ (( :    رســـول هللا  ــادُ فتَ   - نعمان الشـــاكّ – ، أو الظل  لُّ مطراً كأنه الطَّ   _ ل هللا نزِ أو قال: يُ _ ل هللا  رسـ الناس، مث ينفخ فيه أخرى،    نبت منه أجسـ
 . ) صحيح مسلم (   )) أيها الناس هلموا إىل ربكم، وقفوهم إ�م مسؤولون   فإذا هم قيام ينظرون، مث يقال: � 

 . ) 50الروم  ( َلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر﴾ ﴿فَانظُْر ِإَىل آاَثِر َرْمحَِت اهللَِّ َكْيَف ُحيِْيي اْألَْرَض بـَْعَد َمْوهِتَا ِإنَّ َذِلَك َلُمْحِيي اْلَمْوَتى َوُهَو عَ   : وقال  

ُ الَِّذي أَْرَسَل الّرَِ�َح فَـتُِثُري َسَحاابً َفُسْقَناُه ِإَىل    : وقال   َنا بِِه اْألَْرَض بـَْعَد َمْوهِتَا َكَذِلَك النُُّشوُر﴾ ﴿َواهللَّ  . ) 9الروم  ( بـََلٍد مَّيٍِّت فََأْحـيَـيْ

ُرونَ   : وـقال   ــَ يٌع لـََّديْـنـَا ُحمْضــــــــــ ا مجَِ ا َحبـّاً َفِمنْـُه َ�ُْكُلونَ     ﴿َوِإن ـكُلٌّ لَّـمَّ ـهَ ا َوَأْخَرْجنـَا ِمـنْ نـَاـهَ تـَُة َأْحـيَـيْ ُُم اْألَْرُض اْلَمـيْ ا      َوآيـٌَة هلَّ َوَجَعْلنـَا ِفيـهَ
يٍل َوأَْعَناٍب َوَفجَّْرَ� ِفيَها ِمْن اْلُعُيوِن    . ) 35- 32يس  (   لَِيْأُكُلوا ِمن َمثَرِِه َوَما َعِمَلْتُه أَْيِديِهْم أََفالَ َيْشُكُروَن﴾   َجنَّاٍت ِمن خنَِّ

َها اْلَماء اْهـتَزَّْت َوَرَبْت ِإنَّ الَِّذي َأْحَياَها َلُمْحِيي اْلَمْوَتى ِإنَُّه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء  ﴿َوِمْن آَ�تِِه أَنََّك تَـَرى اْألَْرَض َخاِشَعًة فَِإَذا أَنزَلْ   : وقال   َنا َعَلـيْ
   . ) 39فصلت  (   َقِديٌر﴾ 

ْرَ� بِِه بـَْلَدًة مَّْيتاً َكَذِلَك    : وقال   َماِء َماًء بَِقَدٍر فَأَنشــــَ مث    ، ) لـســان العرب ( أنشــــر� هنا معناها أحيينا   . ) 11الزخرف  (   ُختَْرُجوَن﴾ ﴿َوالَِّذي نـَزََّل ِمَن الســــَّ
(وكــذلــك خترجون) فــالــذي أخرج األحـيـاء من األرض امليـتـة وهو النـبـات يف املرة األوىل، كــذلــك خيرج من األرض   : اآليــة بقولــه   خيتم احلق 

 األموات أحياء يوم القيامة. 

 *                *               * 

 : ال تتحقق العدالة الدنیویة إالّ بوجود آخرة الرابع المبحث

 :ضرورية  ونواح يف هذا املبحث الرابع سأستعرض حتّقق العدالة من عّدة جوانب

فإننا سندرك بسهولة ال تشوهبا أي ذرة شّك أبن اآلخرة �حية أخالقية هذا املوضوع ندرس  وقتما األخالقية: الناحية أوالً:
ونرى ظلم اإلنسان ألخيه اإلنسان منذ ابن آدم األول حىت وخاصة عندما نقرأ اتريخ اإلنسانية منذ بدئها حىت يومنا،  ،ستكون 

اللحظة، بل إن أنواع الظلم واملصائب والبال� اليت تكون بسبب البشر فيما بينهم ال ميكن حصرها وال عّدها من كثرة أنواعها 
ها، فكلُّ هذه املشاهد اليت نراها يومياً ابآلالف جتعلنا جنزم من الناحية األخالقية أبنه ال بد من وأشكاهلا وأعدادها وأساليبها وغري 

 .)وحيد الدين خان(  يوٍم ينتصف فيه الضعيف من القوي واملظلوم من الظامل واملغدور من الغادر

الظلمة والطغاة والقادة الفاســــدين واملســــؤولني الظاملني  اآلخرة واحلســــاب واجلزاء، فكيف ســــنتخيل ونتصــــور جناة  افرتضــــنا عدم وجود  وإذا  
وكل هذا فعلوه حبّجة األمن والرفاه االقتـصادي وحماربة األـشرار واألعداء، حىت    وأـشباههم ممن ظلموا وقهروا وخانوا أوطا�م وـشعوهبم ومرؤوـسيهم؟! 

 . ) خان  الدين  وحيد (  ياة مكّملة وآخرة وبعث ونشور وحساب وجزاء قيم. فالعامل الذي هذا شأنه ال بد أن يكون بعده ح جتاوزوا كل األخالق وال 

بّد  ال  الذي ينظر يف هذا العامل الفسيح املمتلئ ابلكائنات جيزم جزماً عقلياً أبنه هذه الكائنات املنتظمة  الكونية:  الناحيةاثنياً:  
املتميزة صّدقت وآمنت ابآلخرة وبوجود هللا عقول البشر عدداً مهوًال من ن أب مع العلم ،وخالق ذي صفاٍت عظيمة هلا من مكوِّن
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ابحلواس يف هذه    اخلالق، فما هي العالقة بني اإلنسان املخلوق وبني هللا اخلالق؟ اجلواب: إن العالقة ال تظهر بشكل مرئي وملموس
جود وإن كان موجوداً أن يظهر نفسه للِعيان اآلن، وبعد هذا التحدي  الدنيا، وخاصة عندما نسمع من الكفار َمن يتحدى هللا العظيم أبنه غري مو 

ومناصب    ال خيسف هللا هبم وال يذيقهم أصناف العذاب، بل يذرهم يف طغيا�م وميد هلم مّداً، ورمبا يزداد هذا املتحدي املستكرب رفعة يف الدنيا 
نواع البال� واحملن مع إعال�م الطاعة واالنقياد خلالقهم وابرئهم، يف النتيجة: إن  بني الناس، ويف الوقت ذاته قد جند املؤمنني الصاحلني مبتلني أب 

  : يقول هللا    الناحية الكونية تلزمنا ابلقول أبنه سيأيت يوم يظهر هللا فيه قوته وجربوته على املتحدين له، ويظهر رمحته وحمبته للمضحني يف سبيله، 
َا َخَلْقَناُكمْ  ُتْم أَمنَّ َنا الَ تـُْرَجُعوَن  ﴿أََفَحِسـبْ ُ اْلَمِلُك احلَْقُّ﴾    َعَبثاً َوأَنَُّكْم إِلَـيْ  . ) 115املؤمنون  ( فَــتََعاَىل اهللَّ

واآلن ســــــأســــــتعرض بعض اآل�ت الكرمية مع بيان مقتضــــــب حوهلا ممّا يؤكد هذه العالقة من هذه الناحية الكونية، حيث ســــــيتضــــــح لنا  
 أهداف البعث والنشور وضروراته الكونية:  

ِه الرَّمحــََْة لََيْجَمَعنَُّكْم ِإَىل يـَْوِم الْ   :   يقول هللا   - 1 ــِ اَواِت َواَألْرِض قـُـل هللِّ َكتــََب َعَلى نـَْفســــــــــــ مــَ ــَّ ا ِيف الســــــــــ ِة الَ َريــَْب  ﴿قـُـل لَِّمن مــَّ امــَ ِقيــَ
ــورها    ، ) 12 األنعام (  ِفيِه﴾  ــور الرمحة، نعم الرمحة، حيث تظهر رمحة هللا يف أهبى صـ تظهر لنا هذه اآل�ت العظيمة أن من أهداف اآلخرة والبعث والنشـ

ســــــيحصــــــلون على حقهم كامالً غري منقوص، بل وز�دة، حىت يتمىن املعاىف لو كان  ومل ينصــــــفهم أحد    وأكملها، فالذين ظُلموا ومل ينقذهم أحد 
ا، وليســــت الرمحة متعلقة ابملظلومني فقط، بل بكل من أبتُلي وامُتحن أبي نوع من أنواع البالء واحملن، فمنهم الفقري الذي مل جيد  مظلوماً يف الدني 

ــتتجلى فيهم الرمحـة والـعدل   ــتظهر عليهم رمحـة هللا، وســــــــــ من يطعمـه وـيداوـيه، ومنهم املريض أبنواع من املرض، ومنهم ومنهم ومنهم، فكلهم ســــــــــ
لهم الثواب واجلزاء األوىف على كل حلظة عاشــــوها مبتلني يف هذه احلياة، بل تصــــل رمحة هللا بعبادة مســــتوى اإلحســــان الذي ليس  واإلحســــان بني 

 . بعده إحسان، وذلك أبنه جيازي ابلسيئة السيئة، وجيازي ابحلسنة احلسنة أو أضعافها أضعافاً كثرية 

بري البشَر ابلتفاصيل الصغرية والكبرية عن أعماهلم كلها، بل حىت عن وِمن األهداف للبعث والنشور أن يُعِلم العليم اخل -2
َعُثُكْم ِفيِه  : نياهتم وخمبوءاهتم، فكل هذا يف كتاب مبني، يقول احلق ﴿َوُهَو الَِّذي يـَتَـَوفَّاُكم اِبللَّْيِل َويـَْعَلُم َما َجَرْحُتم اِبلنـََّهاِر ُمثَّ يـَبـْ

وهذا املعىن متكرر يف آ�ت كثرية؛ كي يؤكِّد لنا  ،) 60األنعام (  إِلَْيِه َمْرِجُعُكْم ُمثَّ يـُنَـبُِّئُكم ِمبَا ُكنُتْم تـَْعَمُلوَن﴾ لِيـُْقَضى َأَجٌل مَُّسمًّى ُمثَّ 
  :  يقول هللا أتكيداً بعد أتكيد أبنه العليم اخلبري، فال ختشوا أن تظلموا بسبب عدم علم هللا ملا تعانونه يف هذه احلياة،  احلق

يعاً فـَيـُنَـبُِّئُكم ِمبَا ُكنُتْم تـَْعَمُلوَن﴾﴿َ� أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ َعَلْيُكْم أَنُفَسُكْم َال َيُضرُُّكم مَّن َضلَّ ِإَذا اْهَتَديـُْتْم ِإَىل اهللِّ َمْرِجُعكُ  ،  ) 105 املائدة (   ْم مجَِ
﴿ُمثَّ تـَُردُّوَن ِإَىل َعاملِِ اْلَغْيِب َوالشََّهاَدِة فـَيـُنَـبُِّئُكم   :، وقال ) 108األنعام  ( ا َكانُواْ يـَْعَمُلوَن﴾﴿ُمثَّ ِإَىل َرهبِِّم مَّْرِجُعُهْم فـَيـُنَـبِّئـُُهم مبَِ  : ويقول

ُ ِبُكلِّ َشْيٍء عَ   :  ويقول  ،) 94التوبة  ( ِمبَا ُكنُتْم تـَْعَمُلوَن﴾ ومثة آ�ت كثرية تؤكد   ،) 64النور  (   ِليٌم﴾﴿َويـَْوَم يـُْرَجُعوَن إِلَْيِه فـَيـُنَـبِّئـُُهم ِمبَا َعِمُلوا َواهللَّ
 .هذه املعاين، فاحلمد هلل العامل املطلع على كل شيء، وال يفوته شيء، ويعلم كل شيء

  :  هللا واآل�ت الكثرية اليت تتحدث عن هذا املوضوع ال تعيده ابلتكرار، بل تعيده أبساليب خمتلفة وطرق متنوعة، فقول
َها َوَال َتزُِر َوازِرٌَة ِوْزَر أُ ﴿ُقْل أََغْريَ   ْخَرى ُمثَّ ِإَىل َربُِّكم مَّْرِجُعُكْم فـَيـُنَـبُِّئُكم  اهللِّ أَْبِغي َراّبً َوُهَو َربُّ ُكلِّ َشْيٍء َوَال َتْكِسُب ُكلُّ نـَْفٍس ِإالَّ َعَليـْ

األرابب واآلهلة، فهذا فيه تنصيص على نوٍع من أنواع حول  يعلم اختالفهم ختصيص أبنه  ،) 164األنعام  ( ِمبَا ُكنُتْم ِفيِه َختَْتِلُفوَن﴾
يعلم كل شيء وحميط بكل شيء مهما صغر أو كرب، وهذا  أعمال البشر، وأّما يف اآل�ت السابقة فكان اخلطاب عاّمًا أبنه 
بِّئـُُهُم اهلّلُ ِمبَا َكانُواْ  ﴿َوَسْوَف يـُنَـ  :يف آ�ت أخرى يقول  أسلوب خمتلف، ومبجموعهما يكون التأثري آكد وأعمق، واحلق 

َا أَْمُرُهْم ِإَىل اهللِّ ُمثَّ يـُنَـبِّئـُُهم ِمبَا َكانُوْا يـَْفَعُلوَن﴾ :ويف آ�ت أخرى يقول  ،) 14املائدة ( َيْصنَـُعوَن﴾ ويف آ�ت أخرى  ،) 159األنعام ( ﴿ِإمنَّ
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َم َوَأخََّر﴾ : يقول نَساُن يـَْوَمِئٍذ ِمبَا َقدَّ : ﴿َفَسْوَف َ�ْتِيِهْم أَنَباء َما َكانُوْا بِِه ويف آ�ت أخرى يقول  ،) 13القيامة ( ﴿يـُنَـبَُّأ اْإلِ
 .من األساليب واألنواع اليت تؤكد يف نفوسنا علم هللا احمليط بكل شيء على اإلمجال والتفصيل  الكثريوغريها    ،) 5 األنعام ( َيْستَـْهزُِءوَن﴾

بكل أنواعها ممّا كان ينشب بينهم،   وِمن األهداف للبعث والنشور أن هللا يفصل بني الناس واحليوا�ت يف خصوماهتم -3
احلق وصاحبه، ويعيد  تالفات، فيوم القيامة يُظِهر هللا سواء كانت خصومات مالية أو عقلية أو أي نوع من اخلصومات واالخ

احلق يف القضا� الفكرية اليت اختلف الناس هبا، سواء اختلفوا وهم    احلق ألصحابه ويعوضهم مبا هو خري هلم، وكذلك يُظِهر هللا  
َا ُجِعَل السَّْبُت   :غريه، يقول احلق    يعلمون احلق وحيرفونه أم اختلفوا وهم خمطئون، وسواء كان اختالفهم يف أمور الدين أو يف ﴿ِإمنَّ

نَـُهْم يـَْوَم اْلِقَياَمِة ِفيَما َكانُوْا ِفيِه َخيَْتِلفُ  : (ليحكم فاآلية تؤكد على معىن، ) 124النحل  ( وَن﴾َعَلى الَِّذيَن اْختَـَلُفوْا ِفيِه َوِإنَّ َربََّك لََيْحُكُم بـَيـْ
حيكم بينهم، وأن تُقام احملاكم العادلة للفصل بني الناس وغريهم يف كل ما اختلفوا فيه،    أي: إن من غا�ت يوم القيامة أن  ،بينهم)

وهذه احملكمة يكون فيها احلكم هو هللا أحكم احلاكمني وأعدل العادلني َمن ال خيفى عليه شيء، وال يقبل الرشوة وال ينحاز هلوى 
﴿َوِإمَّا نُرِيـَنََّك بـَْعَض الَِّذي   : هداء من أنبيائه وغريهم، قال احلقهو الشاهد والشهيد ابإلضافة للش  أو ضالل، وكذلك فاهلل  

َنا َمْرِجُعُهْم ُمثَّ اهلّلُ َشِهيٌد َعَلى َما يـَْفَعُلوَن  نَـُهم  نَِعُدُهْم أَْو نـَتَـَوفـَّيَـنََّك فَِإلَيـْ اِبْلِقْسِط َوُهْم َوِلُكلِّ أُمٍَّة رَُّسوٌل فَِإَذا َجاء َرُسوُهلُْم ُقِضَي بـَيـْ
 .فاآل�ت الكرمية تؤكد على القضاء واحملاكمة والشهادة، وكل هذا ال يكون إىل يف احملاكم  ،) 47- 46يونس  ( الَ يُْظَلُموَن﴾

وِمن األهداف للبعث والنشور أن هللا يكافئ احملسنني على ما قدموه من إحسان، ويكافئ كل صاحب عمل صاحل على   -4
﴿َوقَاَل الَِّذيَن َكَفُروا َال أَتْتِيَنا السَّاَعُة ُقْل بـََلى َوَريبِّ :  م العطاء األوىف، واملغفرة والرزق الكرمي، يقول احلق  سيعطيه  عمله، وأنه  

  ن َذِلَك َوَال َأْكَربُ ِإَال ِيف ِكَتاٍب مُِّبنيٍ  مِ لََتْأتِيَـنَُّكْم َعاملِِ اْلَغْيِب َال يـَْعُزُب َعْنُه ِمثْـَقاُل َذرٍَّة ِيف السََّماَواِت َوَال ِيف اْألَْرِض َوَال َأْصَغرُ 
 .) 4- 3سبأ  ( لَِيْجزَِي الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِحلَاِت أُْولَِئَك َهلُم مَّْغِفرٌَة َورِْزٌق َكرٌِمي﴾

 

القليل ميكن ضبط سلوكه عن   واملقصود سلوك اجملتمع بشكل عام وسلوك األفراد فرداً فرداً، فالبعض  :الناحية السلوكية:  اثلثاً 
طريق القوة أو القوانني أو األخالق االجتماعية، ولكن الغالبية العظمى ال ميكن ضبط سلوكها وتصرفاهتا، فهم سيظلمون غريهم، 

ابملرغبات واملكافآت  ويعتدون على حقوقهم، ويتمتعون مبا ليس هلم، وهؤالء لو استنجد� أبخالقهم أو ابلقوانني كلها والعقوابت أو  
تعطيهم آماهلم  واملشجعات وغريها فلن يردعهم أي شيء من هذا كله عن أفعاهلم وظلمهم واعتدائهم؛ ألن كل هذه األمور ال

تكفي شهواهتم وال تقنعهم ابلقليل، لذلك كله كان ال بد من إضافة قوة إىل كل ما سبق، وهذه القوة هي أهم من كل ما سبق،   وال
، فاحملسن له اإلحسان وز�دة، واملسيء له عقيدة أبن هللا مطّلع على كل شيء وسيحاسبنا مجيعاً على كل صغرية وكبريةوهي قوة ال

َمن ال يؤمن ابهلل وال ابليوم اآلخر يقول أبن اعتقاد وجود هللا واليوم اآلخر ضرورة من ضرورات العقوبة العظيمة، حىت إن بعض 
ليس مؤمناً ابهلل وال ابليوم اآلخر، ومع هذا يعتقد أبن هذه العقيدة   )2(كذبة كربى، فمثالً فولتري    احلياة واجملتمعات حىت ولو كانت

مهمة وأساسية يف اجملتمعات كلها، بل يرى أن هذه العقيدة هي الوحيدة القادرة على ضبط سلوكيات اجملتمع واستمراره يف طريق 
 

وهو    ، إىل مائة لغة   جم املرت من مؤلفاته: (كانديد)    ، م 1778م وتويف  1694ولد    املشــــهورين،   الكتاب والفالســــفة الفرنســــيني   ِمن ) فولتري:  2( 
وكان من أشـهر الكتاب املسـرحيني. املوسـوعة    ، وراء الطبيعة)   وكتب مقالة يف امليتافيزيقا (ما   الناس، لغرس اخلري يف    هتدف   وصـف ملغامرات شـابٍّ 
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والظلم مبا جيعل اجملتمعات تنهار أو تصبح جحيماً ال يطاق لغالبية الناس فيها، وكالمها   اخلري والبناء، وإالّ فال بّد من انتشار الفساد
مصيبة عظمى مستعصية على احلل، والغريب يف أفكار فولتري وغريه من املالحدة أ�م يقتنعون أبن فكرة مكذوبة وغري حقيقية هي 

وينتشر يف املعروف واإلحسان ومساعدة الناس لبعضهم البعض إالّ ضرورة من ضرورات اجملتمع، وال ميكن قيام جمتمع يسوده اخلري  
 .)وحيد الدين خان(بعقيدة اإلميان ابهلل واليوم اآلخر!  

 

ينقسمون ِمن الواضح للجميع أن موضوع اآلخرة يعلمه مجيع البشر ويفكرون به ويتحدثون عنه، لكنهم    :الناحية النفسية:  رابعاً 
إىل قسمني: األول _وهم الغالبية من البشرية على مر الدهر_ ينكرونه ويكذبون به ويرفضون اإلميان به حىت ولو كانت فكرته من 

فاملاّديون يف القدمي واحلديث من األزمان يقولون أبّن التفكري ابآلخرة واجلنة   فطرهتم، والثاين _وهم األقل_ مؤمنون به معتقدون به،
والنار واحلساب وغريها من أفكار غيبية مستقبلية كلُّها اخرتعها اإلنسان بسبب رغبته يف العيش يف نعيم دائم ال ينقطع، ورغبته يف 

ه الدنيا املمتلئة ابملصائب والكوارث والظلم وغريها يون أيضاً أبن هذ أن يُعاَقب َمن أساء إليه أو ظلمه ولو بعد موته، ويقول املاد
كلُّها تدفع اإلنسان دفعاً ليفكر يف فكرة تريح نفسيته وتطمِئن عقليته وروحه، وهي أنه سيأيت يوم وينتهي كل شيء يزعجه ويبدأ 

كن أن تتحقق على أرض الواقع وأّن املدينة الفاضلة النعيم املقيم أبمجل مما ميكن أن يتخيله ويتصوره، وخاصة أن هذه الصفات ال مي
 . ليست موجودة إالّ يف األحالم والروا�ت اخليالية احلاملة

فاحلقيقة أن هذه الفطرة اإلنسانية لدى مجيع البشر أبنه توجد دار آخرة وجزاء عادل من إله رحيم حكيم هذه الفطرة بذاهتا  
دليٌل قويٌّ على وجود هذه األمور وحقيقتها، وهذا الدليل هو الدليل النفسي؛ ألنه �بع من نفس اإلنسان وفطرته، وهو موجود 

 .)وحيد الدين خان(يومنا وعلى اختالف لغاتنا وأجناسنا وعروقنا وبالد�    يف مجيع البشر منذ القدمي حىت

 *                *               * 

 

 : مثال النوم واالستیقاظ الخامس المبحث

ُ يـَتَـَوىفَّ اْألَنُفَس ِحَني َموْ  :يشبه كثرياً املوت والنشور، وإىل هذا املعىن أشار هللا بقوله النوم واالستيقاظ  هِتَا َوالَِّيت ملَْ َمتُْت ﴿اهللَّ
َها اْلَمْوَت َويـُْرِسُل اْألُْخَرى ِإَىل َأَجٍل ُمَسمًّى ِإنَّ ِيف َذِلَك َآل�َ    : فآية ،) 42الزمر  ( ٍت ّلَِقْوٍم يـَتَـَفكَُّروَن﴾ِيف َمَناِمَها فـَُيْمِسُك الَِّيت َقَضى َعَليـْ

قيل    هللا عن جابر بن عبد و ، )القرطيب())النوم وفاة، واملوت وفاة((قال ابن زيد:  ،صرحية يف هذا املعىن(واليت مل متت يف منامها) 
، فهذا احلديث الشريف )األوسط للطرباين(موت فيها)) ، واجلنة الال، النوم أخو املوت((:  قال ))أينام أهل اجلنة؟(( رسول هللا: �

((قد يكون توفيها نومها، فيكون التقدير على هذا (واليت  وقال الفراء:، قال لنا بوضوح أبن النوم موت وأنه ال موت يف اجلنة
أدل دليل على أن النوم  ) 60 األنعام ( ولعل اآلية الكرمية: ﴿َوُهَو الَِّذي يـَتَـَوفَّاُكم اِبللَّْيِل َويـَْعَلُم َما َجَرْحُتم اِبلنـََّهاِر﴾ ،َمتُْت وفاهُتا نوُمها) مل

  ، فلينفض هبا فراشه   ، إزاره   ة إذا أوى أحدكم إىل فراشه فليأخذ داخل ((   :   رسول هللاآلخر الذي قال فيه  وأيضاً احلديث الشريف    .))موت
وليقل سبحانك ريب، بك وضعت جنيب وبك    ، َخَلَفُه بعَده على فراشه، فإذا أراد أن يضجع فليضجع على شقه األمين   يعلم ما   فإنه ال   ، وليسم هللا 

تدل على أن    )) وإن أرسلتها (( :  فعبارته    ، ) متفق عليه ( )) وإن أرسلتها فاحفظها مبا حتفظ به عبادك الصاحلني   ، أرفعه، إن أمسكت نفسي فاغفر هلا 
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  : وإذا استيقظ فليقل ((   ه يف �اية احلديث: وهذا االستدالل منصوٌص علي ،  مث عادت عند االستيقاظ كما تعود بعد املوت   الروح كانت بيد هللا  
ويبقى الفارق الوحيد بني النوم وبني املوت    ، تؤكد هذا املعىن   )) رد علي روحي (( :    فعبارته   )) احلمد هلل الذي عافاين يف جسدي ورد علي روحي 

وت  هو أن النائم يتنفس وجسده حّي، أّما امليت فجسده ميت، وأيضاً الفارق بني النوم واالستيقاظ ساعات حمدودة قصرية، أّما الفارق بني امل 
فال حيصل إال مرة واحدة مث ال ينفع نفساً إميا�ا مل تكن    والنشور فال يعلمه إالّ هللا، وأيضاً النوم واالستيقاظ يتكرر كل يوم، أّما املوت والنشور 

 . الذي بعد املوتة األوىل   آمنت من قبل النشور 

النفس اإلنسانية عبارة عن جوهر مشرق روحاين، إذا تعلق ابلبدن حصل ضوؤه يف مجيع األعضاء وهو ((:  يقول اإلمام الرازي
ظاهر هذا البدن، وعن ابطنه، وذلك هو املوت، وأما يف وقت النوم فإنه ينقطع احلياة، فنقول: إنه يف وقت املوت ينقطع تعلقه عن  

ينقطع ضوؤه عن ابطن البدن، فيثبت أن املوت والنوم من جنس واحد إال أن املوت  ضوؤه عن ظاهر البدن من بعض الوجوه وال
در العامل احلكيم دبر تعلق جوهر النفس انقطاع اتم كامل، والنوم انقطاع �قص من بعض الوجوه، وإذا ثبت هذا ظهر أن القا

ابلبدن ظاهره وابطنه، وذلك اليقظة، واثنيها: أن يرتفع ضوء النفس عن ظاهر البدن من بعض الوجوه دون ابطنه وذلك هو النوم، 
توفياً للنفس، واثلثها: أن يرتفع ضوء النفس عن البدن ابلكلية وهو املوت، فثبت أن النوم موت يشرتكان يف كون كل واحٍد منهما  

 )الرازي(.)مث ميتاز أحدمها عن اآلخر خبواص معينة يف صفات معينة)

إذا أخذ مضجعه من الليل وضع يده حتت خده مث يقول: اللهّم ابمسك أموت   كان رسول هللا  ((  قال:أنه      عن حذيفةو 
، فهذا احلديث الشريف يصرّح أبن النوم نوع )متفق عليه())وأحيا، وإذا استيقظ قال: احلمد هلل الذي أحيا� بعدما أماتنا وإليه النشور

 من أنواع املوت وميكننا تسميته مواتً ابالسم.

 ت واألحاديث الشريفة أنه كما نرى النوم واالستيقاظ فعلينا أن نؤمن ابلبعث بعد املوت.فالشاهد من هذه اآل�

 *                *               * 

 

 : إحیاء الموتى في الدنیاالسادس المبحث

لبشر،  لقد أحىي هللا بعض الناس واحليوا�ت يف الدنيا بعد موهتم، كي يشاهد هذه اآل�ت بعض الناس، مث ينقلوها لسائر ا
كنوٍع من األدلة الكثرية على البعث والنشور واآلخرة، وحنن مل نشاهد مثل هذه احلوادث واآل�ت، ولكن نُقل لنا بعضها أبسانيد 
 اثبتة، لذلك سأنقل بعضها يف الصفحات التالية، وهذه األمثلة أخاطب هبا شباب اليوم املؤمنني املتشككني من كثرة الشَُّبه والفنت: 

ُمثَّ بـََعثْـَناُكم مِّن   ﴿َوِإْذ قـُْلُتْم َ� ُموَسى َلن نـُّْؤِمَن َلَك َحىتَّ نـََرى اهللََّ َجْهرًَة َفَأَخَذْتُكُم الصَّاِعَقُة َوأَنُتْم تَنظُُرونَ  :قال  -1
هم عليه من   من الطور إىل قومه فرأى ما  : ملا رجع موسى  )3(، قال حممد بن إسحاق) 56- 55البقرة  ( بـَْعِد َمْوِتُكْم لََعلَُّكْم َتْشُكُروَن﴾

 

ــ، ومات يف بغداد  80الذي هّذبه ابن هشـام، ولد عام  ) حممد بن إسـحاق املدين، من أقدم مؤرخي العرب، له كتاب السـرية النبوية  3(  هــــــــــــ
 . 33/ 7هـ. سري أعالم النبالء  151عام  
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اختار من قومه سبعني رجالً من خيارهم، فلما خرجوا    ،قال، وحرق العجل وألقاه يف اليم  عبادة العجل، وقال ألخيه وللسامري ما
  عنا كالمه، فسأل موسى : سل ربك أن يسمقالوا ملوسى ،وكسبت قلوهبم ،إىل الطور؛ ليعتذروا إىل هللا مما جنت أيديهم

ود� ذلك الغمام   ،إىل ذلك، وملا د� من اجلبل وقع عليه عمود من الغمام وتغشى اجلبل كله  فأجابه هللا    ،ربه أن يسمعهم كالمه
تفعل.   يقول له: افعل وال  مع موسى    حىت تغشاه، فقال لبين إسرائيل: ادخلوا وعوا، ومسع القوم كالم هللا    من موسى  

لن نؤمن لك حىت نرى هللا جهرة، فأخذهتم  :فلما ّمت الكالم انكشف عن موسى الغمام الذي تغشاه، فقال القوم بعد ذلك
إهلي اخرتت من بين إسرائيل سبعني رجًال، ليكونوا    إىل السماء يدعو ويقول: �رافعاً يديه    الصاعقة، وماتوا مجيعاً، وقام موسى  

شهودي بقبول توبتهم، فأرجع إليهم وليس معي منهم أحد؟ فما الذي يقولون ّيف؟ فلم يزل موسى مشتغًال ابلدعاء حىت رّد هللا 
 .  )القرطيب(، إال أن يقتلوا أنفسهمال  إليهم أرواحهم، وطلب إليه التوبة لبين إسرائيل من عبادة العجل، فقال:

كان رجل من بين إسرائيل  (( :) 67البقرة  ( ﴿َوِإْذ قَاَل ُموَسى لَِقْوِمِه ِإنَّ اهلّلَ َ�ُْمرُُكْم َأْن َتْذَحبُوْا بـََقرًَة﴾ :يف قوله  يدِّ قال السُّ  -2
وهللا  أخيه ابنته، فأىب أن يزوجه، فغضب الفىت، وقال:مكثرًا من املال، وكانت له ابنة، وكان له ابن أخ فقري، فخطب إليه ابن 

عم  فأاته الفىت وقد قدم جتار يف بعض أسباط بين إسرائيل، فقال: � .ألقتلن عمي، وآلخذن ماله، وألنكحّن ابنته، وآلكلن ديته
ين. فخرج العم مع الفىت ليًال، انطلق معي، فخذ يل من جتارة هؤالء القوم؛ لعلي أن أصيب منها رحباً؛ فإ�م إذا رأوك معي أعطو 

يدري أين هو،  فلما قرب الشيخ من ذلك السبط، قتله الفىت، مث رجع إىل أهله، فلما أصبح جاء كأنه يطلب عمه، كأنه ال
فأدوا إيل ديته، فجعل يبكي، وحيثو  .قتلتم عمي :جيده، فانطلق حنوه، فإذا هو بذلك السبط جمتمعني عليه، فأخذهم، وقال فلم
رسول هللا، ادع لنا ربك حىت يبني   ، فقضى عليهم ابلدية، فقالوا له: �اب على رأسه، وينادي: واعماه، فرفعوه إىل موسى  الرت 

لنا من صاحبه، فيؤخذ صاحب القضية، فوهللا إن ديته علينا هلينة، ولكن نستحيي أن نعري به، فدعا موسى ربه، فأوحى هللا إليه 
وه ببعضها حيييه هللا خيرب بقاتله، فأخذوا يتعنتون، ويسألون مرة عن لو�ا، ومرة عن عمرها، وأخرى أبن �مرهم بذبح بقرة، ويضرب

إال بوز�ا ذهباً!!  _وعلم حاجتهم إليها_فأىب بيعها هلم  ،بيهعن عملها، فشددوا فشدد هللا عليهم، فلم جيدوها إال عند ابرٍّ أب
أحياه هللا وهم إليه ينظرون، فسألوه من قتلك؟ فقال هلم: ابن أخي، قال: أقتله فأعطوه ذلك، فأخذوا قطعة منها، فضربوه هبا، ف

  ﴿َوِإْذ قـَتَـْلُتْم نـَْفساً فَادَّارَْأُمتْ ِفيَها َواهلّلُ ُخمْرٌِج مَّا ُكنُتْم َتْكُتُمونَ   :قال هللا    .)ابن كثري())فأخذوا الغالم فقتلوه  .فآخذ ماله، وأنكح ابنته
 . ) 73- 72 البقرة ( فـَُقْلَنا اْضرِبُوُه بِبَـْعِضَها َكَذِلَك ُحيِْيي اهلّلُ اْلَمْوَتى َويُرِيُكْم آَ�تِِه َلَعلَُّكْم تـَْعِقُلوَن﴾

وتُوْا ُمثَّ َأْحَياُهْم ِإنَّ اهلّلَ َلُذو ﴿أَملَْ تـََر ِإَىل الَِّذيَن َخَرُجوْا ِمن ِدَ�رِِهْم َوُهْم أُُلوٌف َحَذَر اْلَمْوِت فـََقاَل َهلُُم اهلّلُ مُ  :قال هللا  -3
السلف أن هؤالء القوم أهل بلدة من زمان   بعض. قال ابن كثري: ذكر  ) 243البقرة  ( َفْضٍل َعَلى النَّاِس َولَـِكنَّ َأْكثـََر النَّاِس َال َيْشُكُروَن﴾

ا  و فملؤ  [واسعاً] وت، هاربني إىل الربية، فنزلوا واد�ً أفيحبين إسرائيل، استومخوا أرضهم، وأصاهبم هبا وابء شديد، فخرجوا فراراً من امل
فأرسل هللا إليهم ملكني، أحدمها من أسفل الوادي، واآلخر من أعاله، فصاحا هبم صيحًة واحدة فماتوا    [جاِنَيب الوادي]  بني عدوتيه  ما

فسأل  ،)4(نبياء بين إسرائيل يقال له (حزقيل)عن آخرهم، مث إ�م تفرقت أجزاؤهم ومتزقت، فلما كان بعد دهر مّر هبم نيب من أ

 

) حزقـيل بن بوذى، وهو اـلذي دـعا هللا ـفأحـيا اـلذين خرجوا من د�رهم وهم ألوف ـحذر املوت، وهو اـلذي خلـفه ـكاـلب بن يوفنـَّا على  4( 
يت، أنزل عليه وحيي، يُظِهر يف األمم عديل، اخرتته واـصطفيته لنفـسي، وأرـسلته إىل  إن عبدي خري ((   بين إـسرائيل حني قبـضه هللا إليه ومن ـصحفه: 

 . : مل يُذَكر لنا مدة إقامة حزقيل يف قومه 460/ 1وقال الطربي يف اترخيه    . 3/ 2.  البداية والنهاية البن كثري  )) األمم أبحكام صادقة 
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فأجابه إىل ذلك، وأمره أن يقول: أيتها العظام البالية إن هللا �مرك أن جتتمعي. فاجتمع عظام كل   ،تعاىل أن حيييهم على يديه هللا
هللا �مرك أن تكتسي حلماً وعصباً وجلداً، فكان ذلك! وهو يشاهده! مث  جسٍد بعضها إىل بعض، مث أمره فنادى: أيتها العظام إن 

جع كل روح إىل اجلسد الذي كانت تعمره، فقاموا أحياء ينظرون! قد أحياهم هللا أيتها األرواح، إن هللا �مرك أن تر  :أمره فنادى
إله إال أنت، وكان يف إحيائهم عربة ودليل قاطع على وقوع املعاد اجلسماين يوم  بعد رقدهتم الطويلة، وهم يقولون: سبحانك ال

 )كثري ابن(والدالئل الدامغة  واحلجج القاطعة  اآل�ت الباهرة(إّن هللا لذو فضل على الناس) أي فيما يريهم من   :القيامة؛ وهلذا قال

ا فََأَماتَُه اهلّلُ ِمائََة َعاٍم ُمثَّ ﴿أَْو َكالَِّذي َمرَّ َعَلى قـَْريٍَة َوِهَي َخاِويٌَة َعَلى ُعُروِشَها قَاَل َأىنََّ ُحيْيِـي َهـَِذِه اهلّلُ بـَْعَد َمْوهتَِ  :قال  -4
َتَسنَّْه َوانظُْر ِإَىل ِمحَارَِك ْثَت قَاَل لَِبْثُت يـَْومًا أَْو بـَْعَض يـَْوٍم قَاَل َبل لَِّبْثَت ِمائََة َعاٍم فَانظُْر ِإَىل َطَعاِمَك َوَشرَاِبَك ملَْ يَـ بـََعثَُه قَاَل َكْم لَبِ 

َ َلُه قَاَل َأْعَلُم َأنَّ اهلّلَ َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر﴾َولَِنْجَعَلَك آيًَة لِّلنَّاِس َوانظُْر ِإَىل الِعظَاِم َكْيَف نُنِشُزَها ُمثَّ َنْكُسوَها حلَْ  ا تـََبنيَّ   ، ) 259 البقرة ( ماً فـََلمَّ
 أىنّ   مر رجل على مدينة قد فنيت ومات أهلها وصارت عظامهم خنرة، فحزن على هذه املدينة اليت له فيها أصدقاء وأقارب، فقال:

أن عام مث بعثه، ويف أثناء موته قّدر هللا    100؟! متسائالً سؤال تعجب، فجعله هللا آية للناس، أبن أماته  حييي هذه هللا بعد موهتا
مرون هذه املدينة، حىت صارت من أمجل املدن، فلّما بعثه هللا من موته قيل له: كم لبثت؟ قال: يوماً أو بعض �يت أ�س جدد فيع

، وكي تكتمل اآلية وحيصل مقصودها يوم. ألنه رأى أن الشمس مل تغب بعد، فأخربه الناس أنه مات مائة عام مث أحياه هللا 
مل تغريه (فانظر إىل طعامك وشرابك مل يتسنه) : على اإلحياء بعد اإلماتة قال أبن خيرب هذا امليت سائر الناس عن قدرة هللا 

، : (وانظر إىل محارك)السنوات الطويلة على الرغم من أن الطعام يفسد يف وقت قصري جداً، مث زادت املعجزة اإلهلية أبن قال له
: (ولنجعلك يكسوها حلماً، مث كانت خامتة اآل�ت بقوله    حيث كان قد حتلل، فأحياه هللا جزءاً جزءاً وأراه كيف حييي العظام مث 

 )القرطيب(.  آية للناس)

 قـَْلِيب قَاَل َفُخْذ أَْربـََعًة مَِّن ﴿َوِإْذ قَاَل ِإبـْرَاِهيُم َربِّ أَِرِين َكْيَف ُحتْيِـي اْلَمْوَتى قَاَل َأَوملَْ تـُْؤِمن قَاَل بـََلى َولَـِكن لَِّيْطَمِئنَّ   :قال    -5
نـُْهنَّ ُجْزءاً ُمثَّ اْدُعُهنَّ َ�ْتِيَنَك َسْعياً َواعْ  . قال ابن عباس ) 260البقرة  ( َلْم َأنَّ اهلّلَ َعزِيٌز َحِكيٌم﴾الطَّْريِ َفُصْرُهنَّ إِلَْيَك ُمثَّ اْجَعْل َعَلى ُكلِّ َجَبٍل مِّ

:  ؟ فقالتهعالم إهلي ما� :  فقالليالً، بشراً خاختذت ين أب إبراهيم خليله إىل هللا وسعيد بن جبري والسدي: أوحى 
 :الرغبة أن يكون هو ذلك اخلليل، فسأل هللا أحياء املوتى، فقال تعاىل إحياء امليت بدعائه. مث جاء يف ذهن إبراهيم عالمته 

إبراهيم، إذ قال: رب حنن أحق ابلشك من (( :جاء احلديث عن احلبيب (أومل تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قليب)، ولذلك 
خيرب� أن إبراهيم مل يشك   رسول هللافكأن  ،)متفق عليه())أرين كيف حتيي املوتى. قال: أو مل تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قليب

تى، بل كان واآلية الكرمية خترب� عن هذا املعىن، حيث إن اجلواب مل يكن أبن هللا خيلق املو  .)القرطيب(أبداً كما أنين ال أشك أبدًا 
َن الطَّْريِ َفُصْرُهنَّ ِإلَْيَك ُمثَّ اْجَعْل َعَلى ُكلِّ اجلواب ابلكيفية ألن السؤال عنها وليس عن إمكانية اخللق، قال تعاىل : ﴿َفُخْذ أَْربـََعًة مِّ

نـُْهنَّ ُجْزءاً ُمثَّ اْدُعُهنَّ َ�ْتِيَنَك َسْعياً َواْعَلْم َأنَّ اهلّلَ َعزِيٌز َحكِ  فأمره هللا أن �خذ أربعة من الطري وخيلطها ويضع كل قسم  يٌم﴾ َجَبٍل مِّ
منها على جبل، مث يناديها فتجتمع األجزاء املتفرقة لكل طائر، مث أتيت إبراهيم استجابة لندائه، وبذلك يكون إبراهيم قد أحىي 

تعود هلم الروح أن يستطيع خملوق أن �مر املوتى فقّدر املوتى بقدرة هللا وأمره وتقديره، فإذا كان اخللق هبذه السهولة حىت إن هللا 
 و�تون إليه أحياء فكيف بقدرة هللا املطلقة؟!

َن الطِِّني َكَهيْـ   :عيسى    قال تعاىل عن سيد�  -6 ُتُكم آِبيٍَة مِّن رَّبُِّكْم َأّينِ َأْخُلُق َلُكم مِّ َئِة  ﴿َوَرُسوًال ِإَىل َبِين ِإْسرَائِيَل َأّينِ َقْد ِجئـْ
 َوأُنـَبُِّئُكم ِمبَا أَتُْكُلوَن َوَما َتدَِّخُروَن ِيف بـُُيوِتُكْم  ْريِ فَأَنُفُخ ِفيِه فـََيُكوُن َطْرياً إبِِْذِن اهللِّ َوأُْبرُِئ األْكَمَه واألَبـَْرَص َوأُْحيِـي اْلَمْوَتى إبِِْذِن اهللِّ الطَّ 
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حييي املوتى، وملا شّك بعض الناس أبنه حييي فقط من   حيث كان عيسى    ،) 49عمران  آل  ( ِإنَّ ِيف َذِلَك آليًَة لَُّكْم ِإن ُكنُتم مُّْؤِمِنَني﴾
مات قريباً وأن هؤالء مل ميوتوا إمنا كانوا مغمًى عليهم مّكنه هللا من إحياء سام بن نوح الذي مات قبل آالف السنني، فذهب إىل 

 . )يالراز (قربه ودعاه فخرج حّياً خائفاً ظا�ًّ أن القيامة قد قامت 

فكل هذه املعجزات يف إحياء املوتى مذكورة يف القرآن الكرمي، أّما إذا انتقلنا إىل السنة النبوية فسنجد أضعافها ممّا صح نقُله 
 :ومنها،  قصة إلحياء املوتى  63ذكر فيه  ف  ))من عاش بعد املوت((بعنوان:  كتاابً  قد ألف  ابن أيب الدنيا  إلينا وممّا ضعف، حىت إن  

شاابً من األنصار، فما كان أسرع من أن مات، فأغمضاه، ومدد� عليه الثوب، وقال بعضنا ألمه احتسبيه، قالت:   ُعد�((.  7
وقد مات؟ قلنا: نعم. فمدت يديها إىل السماء وقالت: اللهم إين آمنت بك، وهاجرت إىل رسولك، فإذا نزلت يب شدة دعوتك، 

 .)الدنيا  أيب ابن())ة، قال: فكشف الثوب عن وجهه، فما برحنا حىت أكل معناحتمل علي هذه املصيب ففرجتها، فأسألك اللهم ال

هن  أدركت يف هذه األمة ثالاثً، لو كانت يف بين إسرائيل ملا تقامسها األمم، قلنا: ما((قال:    عن أنس   وأخرج البيهقي.  8
فأتته امرأة مهاجرة ومعها ابن هلا قد بلغ، فأضاف املرأة إىل النساء، وأضاف  ة عند رسول هللا فَّ أاب محزة؟ قال: كنا يف الصُّ  �

 وأمر جبهازه، فلما أرد� أن نغسله قال:   رسول هللابنها إلينا، فلم يلبث أن أصابه وابء املدينة، فمرض أ�ماً، مث قبض، فغمضه 
قدميه، فأخذت هبما، مث قالت: اللهم إين أسلمت لك فأعلمتها، قال: فجاءت حىت جلست عند   ))أنس ائت أمه فأعلمها  �((

طاقة يل  تشمت يب عبدة األواثن، وال حتملين من هذه املصيبة ما ال طوعاً، وخالفت األواثن زهداً، وهاجرت لك رغبًة، اللهم ال
ت كَ لَ ، وحىت هَ ه رسولُ  ضَ بِ انقضى كالمها حىت حرك قدميه، وألقى الثوب عن وجهه، وعاش حىت قُ  حبمله، قال: فوهللا ما

 .)دالئل النبوة للبيهقي())هأمُّ 

يف صدره، مث قال: أمحد صواتً ، مث مسعوا ، فسّجوه يف ثياب بيضاءعثمان  خالفة زمن زيد بن خارجة األنصاريتويف  .9
األول، صدق صدق أمحد يف الكتاب األول، صدق صدق أبو بكر الصديق الضعيف يف نفسه، القوي يف أمر هللا، يف الكتاب 

مضت أربع سنني وبقيت اثنتان،   ،عمر بن اخلطاب القوي األمني يف الكتاب األول، صدق صدق عثمان بن عفان على منهاجهم
 .)النبوة للبيهقي دالئل(؟بئر أريس  وما  ،وسيأتيكم من جيشكم خرب بئر أريس  ،وقامت الساعة  ،أكل الشديُد الضعيفو   أتت الفنت

ه، فقام فتوضأ، مث صلى محارُ   [مات]  ا كان يف بعض الطريق نـََفقَ رجل من اليمن، فلمّ   جاءقال: أنه  عي  عن أيب سربة النخ.  10
ثِينة َعُث  [منطقة يف اليمن] ركعتني، مث قال: اللهم إين جئت من الدَّ جماهداً يف سبيلك وابتغاء مرضاتك، وأ� أشهد أنك حتيي املوتى وتـَبـْ

يب: فأ� رأيت عْ قال الشَّ   ة، أطلب إليك أن تبعث يل محاري، فقام احلمار ينفض أذنيه.نّ علي اليوم مِ جتعل ألحد  من يف القبور، ال
بن   وذكر مسلم بن عبد هللا بن شريك النخعي أن صاحب احلمار رجل من النخع يقال له نباتة،  [منطقة يف العراق]  يع ابلُكناَسةاحلمار بِ 

 .)لدنيامن عاش بعد املوت البن أيب ا( .)5(يزيد 
*        *   * 

  

 

عمر، وهو الذي أحيا هللا له محاره فركبه حىت غزوا قزوين، مث رجع فباعه بعد    وغزا يف خالفة   ) نباتة بن يزيد النخعي أدرك رســــول هللا  5( 
 . 582/ 3يف الكوفة. اإلصابة البن حجر العسقالين  
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 الثاني الفصل 

خ اإلیمان بالبعث والنشور  بعض التفاصیل  بالقرآن یُرّسِ

 الدقیقة لآلخرة

لقد رسَّخ القرآن الكرمي عقيدة اإلميان ابآلخرة والبعث والنشور أبساليب شىت، وِمن أكثرها أتثرياً يف النفوس والقلوب والعقول 
التفاصيل الدقيقة واملعلومات التفصيلية عن بعض املشاهد يوم القيامة أو بعض املواقف أو بعض املخلوقات أسلوب إعطاء بعض  

املختّصة ابآلخرة، وهذا أسلوٌب له أتثري كبري حىت على العقول، لذلك جند أن املسلمني الذين يقرؤون القرآن الكرمي ترتّسخ يف 
ق جذورها أكثر بكثري جداً من املسلمني الذين ال يكثرون من قراءة القرآن الكرمي وإْن قلوهبم وعقوهلم فكرة البعث والنشور وتتعمَّ 

كانوا مؤمنني ابلعبث والنشور، لذلك كلِّه خصَّصت فصالً كامًال الستعراض هذه املعلومات والتفاصيل اليت جتذِّر اإلميان ابلبعث 
 والنشور وتقوِّيه.

، وهي _أيضًا_ أدلٌة عقلية غري مباشرة رآينٌّ للمؤمنني به على البعث والنشوروكلُّ مبحث من مباحث هذا الفصل دليٌل ق
 ،يبموّجهٌة لغري املؤمنني؛ ألن األدلة العقلية تثبت قطعاً أن القرآن الكرمي صادق يف كلِّ ما يقوله؛ ألنه كالم اخلالق العظيم عامل الغ

طائفة كرمية من اآل�ت وحتت كلِّ دليل تسعة أدلة ذا كلِّه سأذكر قطعاً، هلوهذا يقتضي لزومًا أّن أخباره عن اآلخرة ستحصل 
 .القلوب والعقولترسيخ عقيدة البعث والنشور يف    اليتاملتنوعة املعاين والدالالت واألساليب  

 

 حشر المخلوقات كلھا:الدلیل القرآني األول: : 1المبحث 

وقيل: هو اجلَْمع  ،)لسان العرب(ع مْ اجلَ يف اآلخرة، واَحلْشُر يف اللغة هو  ْشر هو َمجْع املخلوقات بعَد موهتا وَسْوُقها للحساباحلَ 
 ، وهذا املعىن اللغوي هو املراد من كلمة احلشر يف الشريعة.)معجم مقاييس اللغة (  والسَّْوق معاً 

 واَحلْشر يوَم القيامة يكون على ثالث مراحل: 

 َمن ﴿َونُِفَخ ِيف الصُّوِر َفَصِعَق َمن ِيف السََّماَواِت َوَمن ِيف اْألَْرِض ِإالَّ  : املرحلة األوىل هي ما بعد النفخة األوىل، قال هللا -
القاضي ، ونقل تصحيح أدلّته عن )القرطيب(، أي: إالَّ الشهداء، وقيل غريهم، لكن اإلمام القرطيب رّجح هذا القول)68الزمر  (َشاء اهللَُّ﴾

 . مقاتل: ((يعين جربيل وميكائيل وإسرافيل وملك املوت))، ونقل قول  بكر ابن العريب  أيب

 .)68الزمر  (﴿ُمثَّ نُِفَخ ِفيِه أُْخَرى فَِإَذا ُهم ِقَياٌم يَنظُُروَن﴾:  واملرحلة الثانية هي ما بعد النفخة الثانية، قال هللا    -
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ر الناس على ثالث طرائق راغبني وراهبني، واثنان على شَ ((حيُ : مث املرحلة الثالثة هي َسْوُقهم للحساب، قال رسول هللا  -
معهم حيث ابتوا،   يتُ بِ معهم حيث قالوا، وتَ  يلُ قِ تَ  هم النارُ بقيتَ  رُ شُ بعري، ثالثة على بعري، أربعة على بعري، عشرة على بعري، حتَ 

القيامة على أرٍض  يومَ  ر الناسُ شَ ((حيُ  : هللاال رسول وق، )متفق عليه(وا))ي معهم حيث أمسَ سِ معهم حيث أصبحوا، ومتُ  حُ صبِ وتُ 
الناس  ((إنّ  :رسول هللا ، ويقول )متفق عليه(ليس فيها َعَلٌم ألحد)) [اخلبز احلواري] يِّ قِ النَّ  [مجع رغيف] ةِ صَ رَ كقِ   ]بيضاء مل تُوطَأ[ عفراءَ  بيضاءَ 

شرهم النار، وفوج ميشون أفواج: فوج راكبني طاعمني كاسني، وفوج تسحبهم املالئكة على وجوههم وحتَ  رون ثالثةَ شَ حيُ 
، كيف حيشر الكافر على وجهه؟ قال: ((أليس الذي  رجًال قال: � نيب هللا أنّ   بن مالك عن أنس، و )مسند أمحد(ون))سعَ ويَ 

  )متفق عليه(.  ربنا ةِ القيامة؟))، قال قتادة: بلى وعزّ   على وجهه يومَ   ميشيه  على أنْ  قادرٍ بجلني يف الدنيا  أمشاه على الرِّ 

واآلن نستعرض بعض اآل�ت الكرمية املتحدثة عن احلشر وتفاصيله، علماً أب�ا كثري للغاية، فال ميكنين استقصاؤها هنا، وهذا 
نفوس املؤمنني وعقوهلم، وسأنتقي طائفة من يدلُّ داللة واضحة على أمهية هذا األسلوب يف ترسيخ عقيدة البعث والنشور يف 

 اآل�ت الكرمية ممّا تتنوّع أساليبه وختتلف طرقه.

 . )203البقرة  (﴿َواتـَُّقواْ اهلّلَ َواْعَلُموا أَنَُّكْم إِلَْيِه ُحتَْشُروَن﴾  :يقول هللا    -

 .)96املائدة  (﴿َواتـَُّقواْ اهلّلَ الَِّذَي إِلَْيِه ُحتَْشُروَن﴾  :ويقول   -

 .)9اجملادلة  (﴿َوتـََناَجْوا اِبْلِربِّ َوالتـَّْقَوى َواتـَُّقوا اهللََّ الَِّذي إِلَْيِه ُحتَْشُروَن﴾  :ويقول   -

 .)72األنعام  (﴿َوَأْن أَِقيُمواْ الصَّالَة َواتـَُّقوُه َوُهَو الَِّذَي إِلَْيِه ُحتَْشُروَن﴾  :ويقول   -

 .)172النساء  (تِِه َوَيْسَتْكِربْ َفَسَيْحُشُرُهْم إِلَيِه مجَِيعًا﴾﴿َوَمن َيْسَتنِكْف َعْن ِعَبادَ :  ويقول   -

 . )125 طه(قَاَل َكَذِلَك أَتـَْتَك آَ�تـَُنا فـََنِسيتَـَها وََكَذِلَك اْليَـْوَم تُنَسى﴾  ﴿قَاَل َربِّ ِملَ َحَشْرَتِين أَْعَمى َوَقْد ُكنُت َبِصرياً    :ويقول    -

 .)97اإلسراء  (ْوَم اْلِقَياَمِة َعَلى ُوُجوِهِهْم ُعْمياً َوبُْكماً َوُصّمًا﴾﴿َوَحنُْشُرُهْم يَـ   :  ويقول -

ُْم َحْوَل َجَهنََّم ِجِثّيًا﴾  :ويقول   - ُْم َوالشََّياِطَني ُمثَّ لَُنْحِضَر�َّ  .)68مرمي  (﴿فـََوَربَِّك لََنْحُشَر�َّ

ُهْم    :ويقول   - َنا َيِسٌري﴾﴿يـَْوَم َتَشقَُّق اْألَْرُض َعنـْ  .)44ق  (ِسرَاعاً َذِلَك َحْشٌر َعَليـْ

َن النـََّهاِر﴾  :ويقول   -  .)45يونس  (﴿َويـَْوَم َحيُْشُرُهْم َكَأن ملَّْ يـَْلبَـثُواْ ِإالَّ َساَعًة مِّ

َوِإَذا ُحِشَر      ِة َوُهْم َعن ُدَعائِِهْم َغاِفُلونَ ﴿َوَمْن َأَضلُّ ِممَّن َيْدُعو ِمن ُدوِن اهللَِّ َمن الَ َيْسَتِجيُب لَُه ِإَىل يَوِم اْلِقَيامَ   :  يقولو   -
 . )6-5األحقاف  (النَّاُس َكانُوا َهلُْم َأْعَداء وََكانُوا ِبِعَباَدهِتِْم َكاِفرِيَن﴾

ُكْم َكانُوا يـَْعُبُدونَ  :ويقول  - يعًا ُمثَّ يـَُقوُل لِْلَمَالِئَكِة َأَهُؤَالء ِإ�َّ قَاُلوا ُسْبَحاَنَك أَنَت َولِيـَُّنا ِمن ُدوِ�ِم    ﴿َويـَْوَم َحيُْشُرُهْم مجَِ
 .)41-40سبأ  (َبْل َكانُوا يـَْعُبُدوَن اجلِْنَّ َأْكثـَُرُهم هِبِم مُّْؤِمُنوَن﴾
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قَاُلوا   ْم َضلُّوا السَِّبيلَ ﴿َويـَْوَم َحيُْشُرُهْم َوَما يـَْعُبُدوَن ِمن ُدوِن اهللَِّ فـَيَـُقوُل أَأَنُتْم َأْضَلْلُتْم ِعَباِدي َهُؤَالء أَْم هُ  :ويقول  -
 ) 18-17الفرقان(وا الذِّْكَر وََكانُوا قـَْوماً بُورًا﴾ُسْبَحاَنَك َما َكاَن يَنَبِغي لََنا َأن نـَّتَِّخَذ ِمن ُدوِنَك ِمْن َأْولَِياء َوَلِكن مَّتـَّْعتَـُهْم َوآاَبءُهْم َحىتَّ َنسُ 

 .)85مرمي  (الرَّْمحَِن َوْفدًا﴾﴿يـَْوَم َحنُْشُر اْلُمتَِّقَني ِإَىل    :ويقول   -

*                    *                  * 

 

 : صحائف األعمال وعرضھا على هللا الدلیل القرآني الثاني: : 2المبحث 

له مالئكة كرام؛ كي يُعَرَض يوَم القيامة،  إن هللا  أخرب� أّن كل حركة وسكون وكالم وسكوت نفعله ُمسجٌَّل علينا، ُيسجِّ
ُخها،  ويكون شهيداً علينا، وإّن تفاصيل هذه الكتابة والتسجيالت مث عرضها يوم القيامة تؤكِّد عقيدة اإلميان ابلبعث والنشور وترسِّ

 وسأكتفي بسرد طائفة من هذه اآل�ت الكرمية:

 ) 12-9االنفطار  (﴾يـَْعَلُموَن َما تـَْفَعُلونَ     اً َكاتِِبنيَ ِكرَام   َوِإنَّ َعَلْيُكْم َحلَاِفِظْنيْ     ﴿َكَال َبْل ُتًكذِّبُوَن اِبلدِّْينِ   :يقول    -

 .)18ق  (: ﴿َما يـَْلِفُظ ِمْن قـَْوٍل ِإالَ َلَدْيِه َرِقيٌب َعِتيٌد﴾ويقول   -

 .)18هود  (  يـُْعَرُضوَن َعَلى َرهبِِّْم﴾: ﴿َوَمْن َأْظَلُم ِممَِّن اْفَرتَى َعَلى اهللَِّ َكِذابً أُولَِئَك  مؤكِّداً العرض عليه    ويقول   -

 .)18احلاقة  (  : ﴿يـَْوَمِئٍذ تـُْعَرُضوَن ال َختَْفى ِمْنُكْم َخاِفَيٌة﴾ويقول   -

َمالِ   :ويقول    - َماِل َما َأْصَحاُب الشِّ يمٍ ﴿َوَأْصَحاُب الشِّ  ) 44-14الواقعة (ال اَبرٍِد َوال َكرٍِمي﴾َوِظلٍّ ِمْن َحيُْمومٍ ِيف َمسُوٍم َومحَِ

َقِلُب ِإَىل َأْهِلِه َمْسُروراً   َفَسْوَف ُحيَاَسُب ِحَساابً َيِسرياً    : ﴿فَأَمَّا َمْن أُوِيتَ ِكَتابَُه بَِيِميِنِه  ويقول    - َوأَمَّا َمْن أُوِيتَ     َويـَنـْ
 . )12-7االنشقاق  (  َوَيْصَلى َسِعريًا﴾    َفَسْوَف َيْدُعو ثـُُبورا  ِكَتابَُه َورَاَء َظْهرِِه  

 . )20-19احلاقة  (ِإّينِ ظَنَـْنُت َأّينِ ُمالٍق ِحَسابَِيْه﴾    : ﴿فَأَمَّا َمْن أُوِيتَ ِكَتابَُه بَِيِميِنِه فـَيَـُقوُل َهاُؤُم اقْـرَأوا ِكَتابَِيهْ ويقول   -

َتِين ملَْ أُوَت ِكَتابَِيْه ويقول  - ليتَـَها كاَنْت  �  َوملَْ أَْدِر َما ِحَسابَِيهْ  : ﴿َوأَمَّا َمْن أُوِيتَ ِكَتابَُه ِبِشَمالِِه فـَيَـُقوُل َ� لَيـْ
 .)27- 25احلاقة  ( الَقْاِضَيه﴾

ُعوَن ِذرَاعاً فَاْسُلُكوهُ   ُمثَّ ِيف ِسْلِسَلةٍ   ُمثَّ اجلَِْحيَم َصلُّوُه    : ﴿ُخُذوُه فـَغُلُّوُه ويقول    - ِإنَُّه َكاَن ال يـُْؤِمُن اِبهللَِّ     َذْرُعَها َسبـْ
يٌم   َوال َحيُضُّ َعَلى َطَعاِم اْلِمْسِكنيِ  اْلَعِظيِم  ال َ�ُْكُلُه ِإالَ  َوال َطَعاٌم ِإَال ِمْن ِغْسِلٍني  فـََلْيَس َلُه اْليَـْوَم َهاُهَنا محَِ

 .)38-30ة  احلاق( اْخلَاِطُئوَن﴾
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أحداً: عند امليزان   ا يف ثالثة مواطن فال يذكر أحدٌ : ((أمّ فقال  عن َتذَكُّر األهل لبعضهم يوم القيامة،    ُسِئل رسول هللا    -
أيف ميينه أم يف علم أين يقع كتابه،  حىت يَ   )19احلاقة  (علم أخيف ميزانه أم يثقل، وعند الكتاب حني يقال: ﴿َهاُؤُم اقْـرَأوا ِكَتابَِيْه﴾حىت يَ 

 .)مسند أمحد(ع بني ظهري جهنم))  ضِ ن وراء ظهره، وعند الصراط إذا وُ مشاله أم مِ 

*                    *                  * 

 

 : محاسبة العباد:الثالث : الدلیل القرآني3 المبحث

 .)284البقرة  (ْبُكم بِِه اهلّلُ﴾﴿َوِإن تـُْبُدواْ َما ِيف أَنُفِسُكْم أَْو ُختُْفوُه ُحيَاسِ   :يقول هللا    -

َناَها ِحَساابً َشِديدًا﴾  :ويقول   - َا َوُرُسِلِه َفَحاَسبـْ  .)8الطالق  (﴿وََكأَيِّن مِّن قـَْريٍَة َعَتْت َعْن أَْمِر َرهبِّ

 .)19آل عمران  (﴿َوَمن َيْكُفْر آِبَ�ِت اهللِّ فَِإنَّ اهللِّ َسرِيُع احلَِْساِب﴾:  ويقول   -

 .)47األنبياء  (﴿وََكَفى بَِنا َحاِسِبَني﴾:  ويقول   -

 . )14اإلسراء  (﴿اقْـرَْأ َكَتاَبَك َكَفى بِنَـْفِسَك اْليَـْوَم َعَلْيَك َحِسيبًا﴾:  ويقول   -

 . )51إبراهيم  (﴿لَِيْجزِي اهلّلُ ُكلَّ نـَْفٍس مَّا َكَسَبْت ِإنَّ اهلّلَ َسرِيُع احلَِْساِب﴾  :ويقول   -

 .)8االنشقاق  (َفَسْوَف ُحيَاَسُب ِحَساابً َيِسريًا﴾    ﴿فَأَمَّا َمْن أُوِيتَ ِكَتابَُه بَِيِميِنهِ   :ويقول   -

 . )18الرعد  (﴿أُْولَـِئَك َهلُْم ُسوُء احلَِْساِب﴾  :ويقول   -

 .)26ص  (ا َنُسوا يـَْوَم احلَِْساِب﴾﴿ِإنَّ الَِّذيَن َيِضلُّوَن َعن َسِبيِل اهللَِّ َهلُْم َعَذاٌب َشِديٌد مبَِ   :ويقول   -

ُْم َوَخيَاُفوَن ُسوَء اِحلَساِب﴾:  ويقول   -  .)21الرعد  (﴿َوالَِّذيَن َيِصُلوَن َما أََمَر اهلّلُ ِبِه َأن يُوَصَل َوَخيَْشْوَن َرهبَّ

َنا هِبَا وََكَفى    :ويقول   - ْن َخْرَدٍل أَتـَيـْ  . )47األنبياء  (بَِنا َحاِسِبَني﴾﴿َوِإن َكاَن ِمثْـَقاَل َحبٍَّة مِّ

 .)1األنبياء  (: ﴿اْقَرتََب لِلنَّاِس ِحَساهُبُْم َوُهْم ِيف َغْفَلٍة مَّْعرُِضوَن﴾ويقول   -

َال يـَُغاِدُر َصِغريًَة َوَال َكِبريًَة ﴿َوُوِضَع اْلِكَتاُب َفَرتَى اْلُمْجرِِمَني ُمْشِفِقَني ِممَّا ِفيِه َويـَُقوُلوَن َ� َويـَْلتَـَنا َماِل َهَذا اْلِكَتاِب    :ويقول    -
 .)49الكهف  (ِإَال َأْحَصاَها َوَوَجُدوا َما َعِمُلوا َحاِضراً َوالَ َيْظِلُم َربَُّك َأَحدًا﴾

 . )53-52القمر  (وَُكلُّ َصِغٍري وََكِبٍري ُمْسَتَطٌر﴾    ﴿وَُكلُّ َشْيٍء فـََعُلوُه ِيف الزُّبُرِ   :ويقول   -
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 .)281البقرة  (تـَُوىفَّ ُكلُّ نـَْفٍس مَّا َكَسَبْت َوُهْم َال يُْظَلُموَن﴾﴿ُمثَّ  :  ويقول   -

َها َوالَ َتزُِر َوازِرٌَة ِوْزَر ُأْخَرى﴾:  ويقول   -  .)164األنعام  (﴿َوالَ َتْكِسُب ُكلُّ نـَْفٍس ِإالَّ َعَليـْ

َها َوَمن َجاء اِبل :ويقول  - نـْ سَّيَِّئِة َفَال ُجيَْزى الَِّذيَن َعِمُلوا السَّيَِّئاِت ِإَال َما َكانُوا  ﴿َمن َجاء اِبحلََْسَنِة فـََلُه َخْريٌ مِّ
 .)84 القصص (يـَْعَمُلوَن﴾

 . )160األنعام  (ُموَن﴾﴿َمن َجاء اِبحلََْسَنِة فـََلُه َعْشُر أَْمثَاِهلَا َوَمن َجاء اِبلسَّيَِّئِة َفالَ ُجيَْزى ِإالَّ ِمثْـَلَها َوُهْم َال يُْظلَ   :ويقول   -

ُ غَ   :ويقول   - ُ َسيَِّئاهِتِْم َحَسَناٍت وََكاَن اهللَّ  )70 الفرقان(ُفوراً رَِّحيمًا﴾﴿ِإالَ َمن اَتَب َوآَمَن َوَعِمَل َعَمًال َصاِحلاً فَُأْولَِئَك يـَُبدُِّل اهللَّ

 .)33النساء  (﴿ِإنَّ اهلّلَ َكاَن َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َشِهيدًا﴾  :ويقول   -

َنا ِبَك َعَلى َهـُؤالء َشِهيدًا﴾  :يقول  و  - َنا ِمن ُكلِّ أمٍَّة ِبَشِهيٍد َوِجئـْ  .)41النساء  (﴿َفَكْيَف ِإَذا ِجئـْ

 .)21ق  (﴿َوَجاءْت ُكلُّ نـَْفٍس مََّعَها َساِئٌق َوَشِهيٌد﴾  :ويقول   -

 .)24النور  (ُلُهم ِمبَا َكانُوا يـَْعَمُلوَن﴾﴿يـَْوَم َتْشَهُد َعَلْيِهْم أَْلِسنَـتـُُهْم َوأَْيِديِهْم َوأَْرجُ   :ويقول   -

َحىتَّ ِإَذا َما َجاُؤوَها َشِهَد َعَلْيِهْم َمسُْعُهْم َوأَْبَصارُُهْم َوُجُلوُدُهْم ِمبَا ﴿َويـَْوَم ُحيَْشُر َأْعَداء اهللَِّ ِإَىل النَّاِر فـَُهْم يُوَزُعونَ   :ويقول    -
ُ الَِّذي أَنَطَق ُكلَّ َشْيٍء َوُهَو َخَلَقُكْم أَوََّل َمرَّ َوقَاُلوا َكانُوا يـَْعَمُلونَ  َنا قَاُلوا أَنَطَقَنا اهللَّ َوَما  ٍة َوِإلَْيِه تـُْرَجُعونَ ِجلُُلوِدِهْم ِملَ َشِهدمتُّْ َعَليـْ

 )22- 19فصلت (َوَلِكن ظََننُتْم َأنَّ اهللََّ َال يـَْعَلُم َكِثرياً ممَِّّا تـَْعَمُلوَن﴾ُكنُتْم َتْسَتِرتُوَن َأْن َيْشَهَد َعَلْيُكْم َمسُْعُكْم َوالَ أَْبَصارُُكْم َوَال ُجُلودُُكْم 

: هل تدرون مما أضحك؟ قلنا: هللا ورسوله أعلم.    فضحك، فقال  رسول هللا    ا عندَ ((كنّ   قال:  عن أنس بن مالك    -
 أجيز اليوم على نفسي إالّ  قال: يقول: بلى. قال: فيقول: فإين الن الظلم؟ ين مِ رْ رب أمل جتُِ  يقول: � ،هن خماطبة العبد ربَّ قال: مِ 

  قُ نطِ قال ألركانه: انطقي. فتَ يُ و  ،على فيه مُ ختَ فيُ . شاهداً مين. فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك شهيدًا وابلكرام الكاتبني شهوداً 
 .)صحيح مسلم(  فعنكّن كنت أ�ضل))قاً،  حْ عداً لكّن وسُ فيقول: بُ   ،ى بينه وبني الكالملَّ مث خيُ ،  أبعماله

  ه حسنةً ها هللا عندَ بَ تَـ عملها كَ فلم يَ   ذلك؛ فمن هّم حبسنةٍ احلسنات والسيئات مث بّني  هللا كتبَ  : ((إنّ وقال رسول هللا  -
لم يعملها هّم بسيئة ف عنده عشر حسنات إىل سبع مائة ضعف إىل أضعاف كثرية، وإنْ  هّم هبا فعملها كتبها هللا  كاملة، وإنْ 

 .)متفق عليه( هّم هبا فعملها كتبها هللا سيئة واحدة))  كتبها هللا عنده حسنة كاملة، وإنْ 

ى به يوم القيامة ؤتَ رجل يُ  ،أهل النار خروجًا منها أهل اجلنة دخوًال اجلنة، وآخرَ  ((إين ألعلم آخرَ : وقال رسول هللا  -
 كذا وكذا كذا وكذا، وعملتَ   يومَ  رها، فتعرض عليه صغار ذنوبه، فيقال: عملتَ فيقال: اعرضوا عليه صغار ذنوبه وارفعوا عنه كبا

 لك مكانَ   ض عليه، فيقال له: فإنّ عرَ ر، وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تُ نكِ يستطيع أن يُ   يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيقول: نعم، ال
 ) صحيح مسلم( ضحك حىت بدت نواجذه))  أراها هاهنا، فلقد رأيت رسول هللا    أشياء ال  قد عملتُ   سيئة حسنة، فيقول: ربّ   كلِّ 
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 . )سنن أيب داود( و�بس))  بٍ طْ رَ   له كلُّ   شهدُ ى صوته، ويَ دَ ر له مَ غفَ يُ   نُ ((املؤذِّ :  وقال رسول هللا   -

ن شـهد على مَ به، يَ   قُ نطِ يَ   هبما ولسانٌ   رُ بصِ يُ   القيامة له عينانِ   يبعثنه هللا يومَ ((وهللا لَ عن احلجر األسود:    وقال رسول هللا    -
 .)مسند أمحد( اسـتلمه حبق))

ح املسؤول عنه:  ل األسئلة وتوضِّ  واآلن سأسرد بعض اآل�ت واألحاديث اليت تفصِّ

 .)93النحل  (﴿َولَُتْسأَُلنَّ َعمَّا ُكنُتْم تـَْعَمُلوَن﴾  :يقول هللا    -

 . )93-92احلجر  (َعمَّا َكانُوا يـَْعَمُلوَن﴾  َأْمجَِعْنيَ  ﴿فـََوَربَِّك لََنْسأَلَنـَُّهْم    :ويقول   -

 . )93-92الشعراء  (ِمن ُدوِن اهللَِّ َهْل يَنُصُروَنُكْم أَْو يَنَتِصُروَن﴾ ﴿َوِقيَل َهلُْم أَْيَن َما ُكنُتْم تـَْعُبُدوَن    :ويقول   -

 .)27النحل  (َويـَُقوُل أَْيَن ُشرََكآِئَي الَِّذيَن ُكنُتْم ُتَشاقُّوَن ِفيِهْم﴾﴿ُمثَّ يـَْوَم اْلِقَياَمِة ُخيْزِيِهْم    :ويقول   -

 . )19الزخرف  (ُلوَن﴾﴿َوَجَعُلوا اْلَمَالِئَكَة الَِّذيَن ُهْم ِعَباُد الرَّْمحَِن ِإَ�اثً َأَشِهُدوا َخْلَقُهْم َسُتْكَتُب َشَهاَدهُتُْم َوُيْسأَ :  ويقول   -

 .)13العنكبوت  (﴾﴿َولََيْحِمُلنَّ أَثـَْقاَهلُْم َوأَثـَْقاالً مََّع أَثـَْقاِهلِْم َولَُيْسأَُلنَّ يـَْوَم اْلِقَياَمِة َعمَّا َكانُوا يـَْفَرتُونَ   :ويقول   -

 .)34اإلسراء (﴿َوأَْوُفواْ اِبْلَعْهِد ِإنَّ اْلَعْهَد َكاَن َمْسُؤوًال﴾  :ويقول   -

 .)36اإلسراء  (ْيَس َلَك بِِه ِعْلٌم ِإنَّ السَّْمَع َواْلَبَصَر َواْلُفَؤاَد ُكلُّ أُولـِئَك َكاَن َعْنُه َمْسُؤوًال﴾﴿َوالَ تـَْقُف َما لَ   :ويقول   -

 .)8التكاثر  (﴿ُمثَّ لَُتْسأَُلنَّ يـَْوَمِئٍذ َعِن النَِّعيِم﴾  :ويقول   -

لك جسمك  ححّ صَ ن النعيم أن يقال له: أمل نُ مِ  قيامةِ ال يومَ _يعين: العبَد_ ل عنه سأَ يُ  ل ماأوّ  : ((إنّ وقال رسول هللا  -
 .)جامع الرتمذي(  ))؟!ونـرويك من املاء البارد

وعن  ،ل عن مخس: عن عمره فيما أفناهسأَ ن عند ربه حىت يُ القيامة مِ  آدم يومَ  ابنِ  اْ مَ دَ زول قَ : ((ال تَ وقال رسول هللا  -
 .)جامع الرتمذي(م))لِ وعن ما له من أين اكتسبه، وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما عَ   ،شبابه فيما أباله

 واآلن سأسرد بعض األحاديث عن درجات الناس يف احلساب وأنواعهم وأصنافهم:

 : َمن ال حساَب عليه  -1

مير معه   مير معه العشر، والنيبَّ   مير معه النفر، والنيبَّ   مير معه األمة، والنيبَّ   النيبَّ   دُ جِ فأَ   ،علّي األمم  تْ ضَ رِ ((عُ   :قال رسول هللا  
هؤالء أميت؟ قال: ال، ولكن انظر إىل األفق، فنظرت فإذا   ،جربيل قلت: � ،كثري  ه، فنظرت فإذا سوادٌ مير وحدَ  اخلمسة، والنيبَّ 
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امَ  يكتوون،  قال: كانوا ال !عذاب. قلت: ومل؟ عليهم وال حسابَ  م الهسواد كثري، قال: هؤالء أمتك، وهؤالء سبعون ألفًا ُقدَّ
 .)متفق عليه(  ، وعلى رهبم يتوكلون))[ال يَتشاءمون]  ونريَّ طَ تَ يَـ   ، وال[ِمن الرُّقْـَية]  ون قُ رتَْ سْ يَ  وال

سبعني ألفاً  ألفٍ  عذاب، مع كلِّ  وال ن أميت سبعني ألفًا بغري حسابٍ ل اجلنة مِ دخِ ين ريب أن يُ دَ عَ ((وَ : وقال رسول هللا 
 .)مسند أمحد(  يات ريب))ثَ ن حَ حثيات مِ   وثالثَ 

القيامة، فينادي مناٍد فيقول: أين الذين كانوا تتجاىف جنوهبم عن  يف صعيد واحد يومَ  الناسُ  رُ شَ ((حيُ  :وقال رسول هللا 
 . )شعب اإلميان للبيهقي(  بسائر الناس إىل احلساب))  رُ ؤمَ دخلون اجلنة بغري حساب، مث يُ املضاجع؟ فيقومون وهم قليل، فيَ 

ن حساب مِ  غَ فرَ حىت يُ  ن مسكٍ مِ  يناهلم احلساب، وهم على كثيبٍ  هوهلم الفزع األكرب واليَ  ال ((ثالثةٌ : وقال رسول هللا 
الصلوات اخلمس، وعبد أحسن فيما بينه وبني اخلالئق: رجل قرأ القرآن ابتغاء وجه هللا وأّم به قوماً وهم يرضون به، وداٍع يدعو إىل  

 .)مسند أمحد( ربه وفيما بينه وبني مواليه))

 : َمن ُحياسب حساابً يسرياً   -2

 . )9-7اق  االنشق(َويَنَقِلُب ِإَىل َأْهِلِه َمْسُرورًا﴾   َفَسْوَف ُحيَاَسُب ِحَساابً َيِسرياً     ﴿فَأَمَّا َمْن أُوِيتَ ِكَتابَُه بَِيِميِنهِ   :يقول هللا  

رسول هللا أبيب أنت   �  ؟هي  فيه حاسبه هللا حساابً يسرياً، وأدخله اجلنة برمحته، قالوا: وما  نّ ن كُ مَ   ((ثالثٌ :  وقال رسول هللا  
 . )املعجم الكبري للطرباين(فإذا فعلت ذلك تدخل اجلنة))  ،ن ظلمكعفو عمّ ن قطعك، وتَ ل مَ صِ ن حرمك، وتَ عطي مَ قال: تُ   .وأمي

 حساابً عسرياً:   حياسبَمن    -3

 . )12-10االنشقاق  (َوَيْصَلى َسِعريًا﴾    َفَسْوَف َيْدُعو ثـُُبوراً     ﴿َوأَمَّا َمْن أُوِيتَ ِكَتابَُه َورَاء َظْهرِهِ   :يقول هللا  

اِع يـَُقوُل اْلَكاِفُروَن َهَذا يـَْوٌم َعِسٌر﴾  :ويقول    . )8القمر  (﴿مُّْهِطِعَني ِإَىل الدَّ

 : حالُهَمن َخيتلف   -4

القيامة عليه رجل استشهد فأيت به فعّرفه نعمته فعرفها، قال: فما عملت فيها؟   ى يومَ قضَ أول الناس يُ   ((إنّ   :قال رسول هللا  
ب على وجهه حىت حِ به فسُ   رَ مَ قال: قاتلت فيك حىت استشهدت. قال: كذبت، ولكنك قاتلت ألن يقال: جريء، فقد قيل. مث أَ 

عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته   يف النار، ورجل تعلم العلم وعلمه، وقرأ القرآن، فأيت به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما  يَ لقِ أُ 
القرآن. قال: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال: عامل، وقرأت القرآن ليقال: هو قارئ، فقد قيل، مث أمر به  _فيك_وقرأت 

نار، ورجل وّسع هللا عليه وأعطاه من أصناف املال كله، فأيت به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما فسحب على وجهه حىت ألقي يف ال
تركت من سبيل حتب أن ينفق فيها إال أنفقت فيها لك، قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال: هو جواد،  عملت فيها؟ قال: ما

 .)صحيح مسلم(  فقد قيل، مث أمر به فسحب على وجهه مث ألقي يف النار))

*                    *                  * 
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 المیزان: الدلیل القرآني الرابع: :4المبحث 

العباد يف وقت مجيع  وهو ميزان واحٌد ُتوَزن به أعمال    .)ابن قدامة املقدسي( األعمالالقيامة لوزن    يومَ  يضعه هللا  شيٌء  هو  امليزان  
أعمال املؤمنني ابستثناء َمن ال حساَب عليه، وأّما الكّفار فال توزن أعماهلم؛ ألنه ال قيمة ميع  ، وهذا الوزن يكون جل)ابن حجر(  واحد 

، وهذا امليزان خملوق من خملوقات هللا، ويتّم وزن األعمال به حقيقًة، وهذا قول )ابن حجر(  بوجود الكفر ابهلل    عملوها  ألي حسنة
_ورجَّحه الفخر الرازي_ أبّن امليزان كناية عن العدل   األعمشلة وبعض أهل السنة ك، وقالت املعتز )ابن حجر(  عموم األمة سلفاً وخلفاً 

، وقالوا أبنه يستحيل أن يكون ) لسان العرب (  ، وهذا االستعمال موجود يف اللغة العربية)العقيدة السفارينية ( يوم القيامة، وليس شيئًا خملوقاً 
، فال توجد عمال أعراض وليست أشياء، وكذلك فإن اإلعمال يعلمها هللا امليزان حقيقياً؛ ألنه يستحيل وزن األعمال، فاأل

د  ، أو أن هللا )القرطيب( حكمة من الوزن احلقيقي. وقد أجاب أهل السنة على كالم املعتزلة أبن املوزون هو كتب األعمال ُجيَسِّ
قيقي أبن احلكمة عظيمة يف إظهار العدل وإقامة ، وأجابوا عن عدم وجود حكمة يف الوزن احل)ابن حجر( األعمال أبجساٍم موزونة

 .)الفرهاوي(  احلجة على العصاة

 واآلن سأسرد بعض اآل�ت واألحاديث اليت تذكر امليزان وتصفه وخترب� عن بعض املوزو�ت وثقلها يف امليزان:

 . )7-6القارعة  (  فـَُهَو ِيف ِعيَشٍة رَّاِضَيٍة﴾    ﴿فَأَمَّا َمن ثـَُقَلْت َمَوازِيُنهُ   :يقول هللا    -

 تـَْلَفُح ُوُجوَهُهُم النَّاُر َوُهْم ِفيَها َكاِحلُونَ     ﴿َوَمْن َخفَّْت َمَوازِيُنُه فَُأْولَِئَك الَِّذيَن َخِسُروا أَنُفَسُهْم ِيف َجَهنََّم َخاِلُدونَ   :ويقول    -
   ْ105-103املؤمنون  (  ُتَكذِّبُوَن﴾  َفُكنُتم هِبَا  أَملَْ َتُكْن آَ�ِيت تـُتـَْلى َعَلْيُكم(. 

 .)47األنبياء ( ﴿َوَنَضُع اْلَمَوازِيَن اْلِقْسَط لِيَـْوِم اْلِقَياَمِة﴾  :ويقول   -

الً، جِ وتسعني سِ  ر عليه تسعةً نشُ القيامة، فيَ  ن أميت على رؤوس اخلالئق يومَ رجًال مِ  صُ لِّ خَ هللا سـيُ  : ((إنّ قال رسول هللا  -
فيقول: أفلك عذر؟ فيقول:   .ربّ   �  ،يت احلافظون؟ يقول: البَ تَـ ك كَ مَ لَ ظَ كل سجل مثل مد البصر، مث يقول: أتنكر من هذا شيئاً؟ أَ 

أن إله إال هللا، وأشهد  ج بطاقة فيها: أشهد أن الخِر عليك اليوم، فيُ  لك عند� حسنة، فإنه ال ظلمَ  رب. فيقول: بلى، إنّ  � ،ال
تظلم، قال:  هذه البطاقة مع هذه السجالت؟ فقال: فإنك ال ما ،فيقول: احضر وزنك، فيقول: � رب .حممدًا عبده ورسوله

 .)جامع الرتمذي(  يثقل مع اسم هللا شيء)) فطاشت السجالت، وثقلِت البطاقة، وال  ،ة، والبطاقة يف كفةفّ فتوضع السجالت يف كِ 

سبحان هللا وحبمده، سبحان   :بيبتان إىل الرمحن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان يف امليزان ((كلمتان ح  :وقال رسول هللا    -
 .)متفق عليه( هللا العظيم))

هللا، وهللا أكرب، والولد  إله إالّ  يف امليزان! سبحان هللا، واحلمد هلل، وال أثقلهنّ  ما ، مخسٌ بخٍ  : ((بخٍ وقال رسول هللا  -
 .)مسند أمحد(  الصاحل يتوىف للمرء املسلم فيحتسبه))

 .)سنن أيب داود(  ن حسن اخللق))ن شيٍء أثقل يف امليزان مِ : ((ما مِ وقال رسول هللا   -

*                    *                  * 
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 : حوض النبي الدلیل القرآني الخامس: : 5المبحث 

واحلوض الذي يف اآلخرة امسه الكوثر، وقد وردت أحاديث تدل على أن الكوثر هو  .)لسان العرب(  ع املاءمَ تَ : جمُ لغةيف ال احلوض
داخل اجلنة، وماؤه يصب يف احلوض،  ((الكوثر �رٌ   ابن حجر:شيخ اإلسالم احلافظ  قال    �ر، ووردت أحاديث على أنه حوض،

وقد أمجعت األمة على  .)الطربي( ، وقيل أبّن الكوثر هو �ر يصبُّ يف حوضٍ )فتح الباري( منه)) دُّ ألنه ميَُ  ؛ق على احلوض كوثرطلَ ويُ 
ابن   قال،  وايل البصرة  عبيد هللا بن ز�د  ولكّن اخلوارج ينكرونه، ومنهم  .)ابن حجر(  وتواترت أحاديثه تواتراً معنو�ً   )املسامرة( إثبات احلوض
   والرباء بن    )7(    برزة  وأاب    )  )6  أرقم  بنَ   زيدَ   سأل عبيُد هللا بن ز�د :  التابعي  ة اهلذيلربْ سَ وأبو    [ِمن رجال صحيح مسلم]   حيان التيمي

البعث والنشور  (   : حدثنا بذلك رسول هللافقالوا كلُّهم  !؟حوضاً يف اجلنة  تزعمون أّن لرسول هللا  :  )9(وعائذ بن عمرو  ))8  عازب

 .)للبيهقي، ومسند البزار

،  )حجر ابن( يكون بعد جتاوز الصراط وانتهاء احلساب، كما أشار البخاري يف صحيحه، ورّجحه القاضي عياض  وحوض النيب  
ب هبم إىل النار، ووجه ذهَ عون عن احلوض ويُ دفَ هذا مبا ورد من األحاديث اليت تدل على أن أ�ساً يُ  لَ شكِ ((واستُ : وقال القرطيب
 والصحيح أن للنيب  ...؟!الذي ميّر على الصراط إىل أن يصل احلوض يكون قد جنا من النار، فكيف يـَُردُّ إليها اإلشكال أنّ 

 . )التذكرة(واآلخر داخل اجلنة، وكل منهما يسمى كوثراً))    ،أحدمها يف املوقف قبل الصراط  ،حوضني

 وادثه وأخبار رّواده:واآلن سأسرد بعض اآل�ت واألحاديث اليت تصف احلوض أو خترب� عن ح

َناَك اْلَكْوثـَرَ   :يقول هللا    - هو اخلري الكثري، الذي الكوثر  :  قال ابن عباس  .  )2-1الكوثر  (  َفَصلِّ لَِربَِّك َواْحنَْر﴾    ﴿ِإ�َّ أَْعطَيـْ
ن أ�ساً يزعمون أنه �ر يف اجلنة، قال: النهر الذي يف اجلنة هو مِ   أبنّ ْري بَ . قال أبو بشر: قلت لسعيد بن جُ  أعطاه هللا لرسوله

  )املستدرك(  اخلري الذي أعطاه هللا إ�ه.

جربيل؟ قال: هذا  هذا � ف، قلت: مااجملوَّ  رّ حافتاه قباب الدُّ  ((بينما أ� أسري يف اجلنة إذا أ� بنهرٍ  :قال رسول هللا  -
 .)صحيح البخاري()  )[طَيِّب الرائحة]سك أذفرمِ   _هينُ أو طِ _ه  يبُ الكوثر الذي أعطاك ربك، فإذا طِ 

 .)صحيح مسلم(  عليه أميت)) دُ رِ ((هو حوض تَ   :وقال   -

 

، مث نزل تصـــديقه يف  للنيب    صـــحايبٌّ من األنصـــار اخلزرج، ســـكن الكوفة، وهو الذي نقل إفك املنافقني حبقِّ أم املؤمنني عائشـــة  )  6( 
 . 165/ 3  هـ. سري أعالم النبالء للذهيب 66عام  مات  .  القرآن 

 . 446/ 10  هـ. هتذيب التهذيب البن حجر العسقالين 64  صحايبٌّ جليل، مات يف غزو خراسان عام )  7( 

 . 258/ 1  البن األثري   يف معرفة الصحابة   أسد الغابة   يوم بدر، مث شهد أحداً وما بعدها.   صحايب جليل، استصغره النيب  )  8( 

ــوان حتت الشـــــــجرة صـــــــحايب جليل، ابيع  )  9(  ــرة عام  بيعة الرضـــــ ــ تقريباً   65، مات يف البصـــــ ــد الغابة يف معرفة الصـــــــحابة البن  هــــــــــــــــــ . أســـــ
 . 98/ 3 األثري 
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 ،ن الناركون جسرًا مِ سلِ فيَ  ،ه الصاحلون رِ ثَ على أَ  فُ رِ نصَ كم، ويَ بنبيّ  فُ رَ نصَ ((مث يُ  :يف احلديث الطويل عن اآلخرة قال  -
 منكم يده إالّ   أحدٌ   طُ بسُ يَ   ما  ،رأيتها أبداً   [عطشانة]  �هلةٍ   _وهللاِ _على أظمأ    عون على حوضٍ لِ طّ ، فيَ سِّ فيقول: حَ   اجلمرةَ كم  أحدُ   أُ طَ يَ 

  .)مسند أمحد(  ))حٍ دَ وقع على قَ 

 .)متفق عليه(  وصنعاء من اليمن))  [مدينة قريبة من املدينة املنورة]  ةلَ يْـ قدر حوضي كما بني أَ   ((إنّ   :قال رسول هللا    -

 .)صحيح مسلم(  ...))[قرية مشال املدينة املنورة]  ةفَ حْ ة إىل اجلُ لَ يْـ ه كما بني أَ ضَ رْ عَ   على احلوض، وإنّ   [سابقكم] إين فـََرُطُكم... ((  :قال    -

كنجوم  [أكوابه] هيزانُ املسك، وكِ ن ق، ورحيه أطيب مِ رِ ن الوَ مِ  وزوا�ه سواء، وماؤه أبيضُ ، ((حوضي مسرية شهر: قال  -
 .)متفق عليه(  ))ه أبداً ن شرب منه فال يظمأ بعدَ السماء، فمَ 

 . )صحيح مسلم(  ))...ماؤه أشد بياضاً من اللنب وأحلى من العسل... ((  :قال    -

 . )املستدرك للحاكم(  الزبد...))ن  لني مِ ، وأَ بياضاً من اللَنب   ن الثلج، وأشدُّ ((... أحلى من العسل، وأبرد مِ   :قال    -

 .)مسند أمحد( ه أبداً))وجهُ   دَّ سوَ ن شرب منه مل يظمأ أبداً، ومل يَ ((.... مَ :  قال    -

ك فيقول: وهل لَ ن أصحايب، فيجيبين مَ ون، فأقول: � رب، هؤالء مِ لُ صِ منكم، فال يَ  عين طائفةٌ  نَّ دَّ صَ يُ : ((.... ولَ قال  -
 .)صحيح مسلم( ))؟!تدري ما أحدثوا بعدك

 . )متفق عليه(  ن اإلبل))مِ   الغريبةُ   ادُ ذَ ّن عن حوضي رجاالً كما تُ ودَ ذُ ((َألَ :  قال    -

*                    *                  * 

 

 الصراط: الدلیل القرآني السادس: :6المبحث 

 .)الغزايل(  �ر جهنم فوق  : جسرٌ يف الشريعةو   )لسان العرب( : الطريقيف اللغةالصراط  

وقد وردت آ�ت وأحاديث كثرية تتحدث عن الصراط وصفاته والسائرين عليه وما حيصل هلم، ابإلضافة لبعض التفاصيل  
ُخها، وسأكتفي بسرد بعض هذه اآل�ت  واملعلومات املتعلقة هبذا املوضوع، وكلُّها تدعم عقيدة اإلميان ابلبعث والنشور وترسِّ

 واألحاديث:

َوِقُفوُهْم   ِمن ُدوِن اهللَِّ فَاْهُدوُهْم ِإَىل ِصرَاِط اجلَِْحيِم    ﴿اْحُشُروا الَِّذيَن ظََلُموا َوأَْزَواَجُهْم َوَما َكانُوا يـَْعُبُدوَن    :يقول هللا    -
ُم مَّْسُئوُلوَن﴾  .) 24-22الصافات  (  ِإ�َّ
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نُكْم ِإَال َوارُِدَها َكاَن َعَلى  :ويقول  - ي الَِّذيَن اتـََّقوا وََّنَذُر الظَّاِلِمَني ِفيَها   َربَِّك َحْتمًا مَّْقِضّيًا ﴿َوِإن مِّ ُمثَّ نـَُنجِّ
فكل الناس سريدون جهنم، لكْن بعُضهم يَرُِدها بدخوهلا والعذاب فيها، وبعُضهم يَرُِدها ابملرور على الصراط  .)72- 71 مرمي(ِجِثّيًا﴾

وغريه أبّن ُورود املؤمنني بدخول جهنم أيضاً، لكنها تكون بردًا وسالماً  )10(عب األحباروقال ك .)ابن حجر( فوقها دون أن تؤذيه
ومثة فوائد وِحَكم ِمن ُورود املؤمنني جهنَم، ومنها: ُيشِعرهم مبزيد من السرور والرضا؛   القرطيب. عليهم، مث خيرجون منها، ورّجحه

  أل�م سيخرجون منها بعَد أن عاينوها ومل يـَُعّذبوا فيها، ويف املقابل فإّن شقاء الكفار وغّمهم يزداد، وكذلك فإن املؤمنني كانوا يف 
والنشور، فعندما يلتقون يف النار وقد ظهر صدق املؤمنني وكذب الكافرين تكون   الدنيا قد جتادلوا مع الكفار حول اآلخرة والبعث

 .)الرازي( سعادة املؤمنني وشقاوة الكافرين أعظم

: ((... وُيضَرُب ِجسُر جهّنم، فأكون أّول َمن ُجييز، ودعاء الرسل يومئذ: اللهم سّلم سّلم، وبه كالليب قال رسول هللا  -
ا رأيتم شوك السعدان؟ قالوا: بلى، � رسول هللا. قال: فإ�ا مثُل شوك السعدان، غَري أ�ا ال يَعلم قدر مثل شوك السعدان، أَمَ 

 .)متفق عليه(  عظمها إّال هللا، فَتخطف الناَس أبعماهلم))

:   اجلسر؟ قال مارسول هللا، و  م. قيل: �لِّ م سَ لِّ الشفاعة، فيقولون: اللهم سَ  لُّ ب اجلسر على جهنم وحتَِ ضرَ : ((يُ وقال  -
املؤمنون   مرُّ فيَ   _ان دَ عْ منها ُشَوْيَكة يقال هلا السَّ  تكون بنجدٍ _فيه خطاطيف وكالليب وحسك    ،[ال تـَثْـُبت عليه األقدام]  لَّةَمزَ   ]زَِلق[َدْحٌض  

  [مدفوع]  مرسٌل، ومكدوس ]ُممَزَّق اجللد[ ، فناج ُمَسلَّم، وخمدوش[اإلبل] كطرف العني وكالربق وكالريح وكالطري وكأجاويد اخليل والركاب
 . )متفق عليه(  يف �ر جهنم))

 . )مسند أمحد(  ن السيف))مِ   ن الشعرة وأحدُّ مِ   أرقُّ   هنم جسرٌ : ((وجلِ وقال   -

 .)مسند أمحد(  وكالليب وخطاطيف، َختَْطُف الناس مييناً ومشاالً))  كٌ سَ على جسر جهنم وعليه حَ  الناسُ   رُّ مُ يَ ((لَ :  وقال   -

 على إجازة الصراط يومَ  ألخيه املسلم إىل ذي سلطان يف مبلغ برٍّ أو تيسري عسري أعانه هللا   ةً لَ صْ ن كان وُ ((مَ   :وقال   -
 .)صحيح ابن حبان(  القيامة عند دحض األقدام))

*                    *                  * 

 

 

ــلم    يهود اليمن، من كبار علماء  إســـحاق،  ) كعب بن ماتع احلمريي أبو  10(  ــديق  أيب بكر  يف خالفة  أسـ املنورة يف  املدينة    ســـكن و   ، الصـ
 . 489/ 3سري أعالم النبالء للذهيب    هـ.   32ومات فيها عام  ابلشام  سكن محص  مث    ، ب  عمر بن اخلطا خالفة  
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 :الشفاعة الدلیل القرآني السابع: :7المبحث 

 .)العربلسان  ( وجالزَّ   فعُ والشَّ   .)معجم مقاييس اللغة (  على مقارنة الشيئني  لّ دُ صحيح يَ   أصلٌ يف اللغة العربية  الشني والفاء والعني حروف  
 .)السفاريين( . ومسُِّيت هبذا االسم ألنه انضّم الشافع إىل املشفوع له فصارا اثنني)الباجوري(والشفاعة يف الشريعة: طلب خٍري لغري الطالب

يـَْعَلُم َما َبْنيَ   الَ َيْسِبُقونَُه اِبْلَقْوِل َوُهم أِبَْمرِِه يـَْعَمُلوَن    : ﴿َوقَاُلوا اختَََّذ الرَّْمحَُن َوَلداً ُسْبَحانَُه َبْل ِعَباٌد مُّْكَرُموَن  قال هللا    -
ْن َخْشَيِتِه مُ   . )28-26األنبياء  (ْشِفُقوَن﴾أَْيِديِهْم َوَما َخْلَفُهْم َوالَ َيْشَفُعوَن ِإَال ِلَمِن اْرَتَضى َوُهم مِّ

ُ ِلَمن َيَشاءُ وقال   -  .)26النجم  (َويـَْرَضى﴾  : ﴿وََكم مِّن مََّلٍك ِيف السََّماَواِت َال تـُْغِين َشَفاَعتـُُهْم َشْيئاً ِإَال ِمن بـَْعِد َأن َ�َْذَن اهللَّ

 . )86الزخرف  (ِإالَ َمن َشِهَد اِبحلَْقِّ َوُهْم يـَْعَلُموَن﴾: ﴿َوَال َميِْلُك الَِّذيَن َيْدُعوَن ِمن ُدونِِه الشََّفاَعَة  وقال   -

 .)صحيح مسلم(  ع))فَّ شَ ل شافع، وأول مُ ن ينشق عنه القرب، وأوَّ ل مَ القيامة، وأوّ   د ولد آدم يومَ ((أ� سيِّ :  قال رسول هللا    -

ن مكاننا حىت يرحينا مِ  فيقولون: لو استشفعنا على ربنا  ،القيامة فيهتمون لذلك مع هللا تعاىل الناس يومَ ((جيَ  :وقال  -
ونفخ فيك من روحه، وأمر املالئكة فسجدوا لك،  ،خلقك هللا بيده فيقولون: أنت آدم أبو اخللق، هذا. قال: فيأتون آدم 

ولكن ائتوا  _  فيستحي ربه منها  ،خطيئته اليت أصاب  فيذكر_لست ُهَناُكم    اشفع لنا عند ربك حىت يرحينا من مكاننا هذا. فيقول:
  _ فيستحيي ربه منها ،فيذكر خطيئته اليت أصاب_ فيقول: لست هناكم فيأتون نوحًا  ، قال:نوحاً، أول رسول بعثه هللا 

فيستحيي    ،أصاب  خطيئته اليت  ذكرويَ _هناكم    ، فيقول: لستُ فيأتون إبراهيم    الذي اختذه هللا خليًال،  ولكن ائتوا إبراهيم  
ويذكر _فيقول: لست ُهَناُكم    وأعطاه التوراة. قال: فيأتون موسى    ،ولكن ائتوا موسى عليه السالم، الذي كلمه هللا  _ربه منها

ولكن ائتوا عيسى روح هللا وكلمته، فيأتون عيسى روح هللا وكلمته، فيقول: لست هناكم،   _فيستحيي ربه منها  ،خطيئته اليت أصاب
فيؤذن يل، فإذا أ� رأيته  ،فيأتوين فأستأذن على ريب . أتخر تقدم من ذنبه وما عبدًا قد غفر هللا له ما وا حممدًا ولكن ائت

شاء هللا، فيقال: � حممد، ارفع رأسك، قل ُتسمع، سل تعطه، اشفع تشفع. فأرفع رأسي، فأمحد  ووقعت ساجدًا فيدعين ما
 فيدعين ما  ،فأخرجهم من النار، وأدخلهم اجلنة، مث أعود فأقع ساجداً   ،يل حداً   دُّ حُ شفع، فيَ ، مث أَ منيه ريب  علّ يُ   بتحميدٍ     ريب

فأرفع رأسي، فأمحد ريب بتحميد يعلمنيه  .حممد، قل تسمع، سل تعطه، اشفع تشفع  شاء هللا أن يدعين، مث يقال: ارفع رأسك �
 رب، ما  يف الرابعة قال: فأقول: � النار وأدخلهم اجلنة، قال: فال أدري يف الثالثة أوفأخرجهم من    ،ريب، مث أشفع، فيحد يل حداً 

 .)متفق عليه(  عليه اخللود))  بَ جَ ن وَ أي: مَ  .ن حبسه القرآن مَ   بقي يف النار إالّ 

 .)مسند أمحد(  احليني ربيعة ومضر))  ليس بنّيب مثلُ  اجلنة بشفاعة رجلٍ   نَّ لَ خُ دْ يَ ((لَ   :قال    -

 .)مسند أمحد(  شفعون فيمن أرادوا))فيَ   ،شفعون، مث يقال: ادعوا الشهداءيقني فيَ دِّ يقال: ادعوا الصِّ   ((ُمثَّ   :وقال   -

هم  عه يف عشرة من أهل بيته كلُّ دخله هللا به اجلنة، وشفَّ ه، أَ م حرامَ ه وحرّ حاللَ  لَّ حَ فأَ  ،ن قرأ القرآن واستظهره((مَ  :وقال  -
 .)امع الرتمذيج( له النار))  وجبتْ 
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حساب عليهم   ن الن أمتك مَ مِ  لْ دخِ أَ  ،حممد  فيقال: � .أميت � رب ،ربّ  أميت � :فأقول ،رفع رأسيفأَ ... (( :وقال  -
 .)صحيح البخاري(  ن الباب األمين من أبواب اجلنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من األبواب))مِ 

 . )صحيح البخاري(  ني))ميّ ُيَسمَّْون اجلهنّ   ،لون اجلنةدخَ فيُ ،    بشفاعة حممدِ ن النار  مِ   ج قومٌ رَ : ((خيُْ وقال   -

والصالة القائمة، آت حممدًا الوسيلة والفضيلة،  ،هذه الدعوة التامة سمع النداء: اللهم ربّ ن قال حني يَ ((مَ  :وقال  -
 .)صحيح البخاري( القيامة))  ت له شفاعيت يومَ وابعثه مقاماً حمموداً الذي وعدته، حلَّ 

 .)مسند أمحد(  فإين أشفع ملن ميوت هبا))  ؛هبا  ن استطاع أن ميوت ابملدينة فليمتْ ((مَ   :وقال   -

 .)جامع الرتمذي(  صالة))  هم عليّ امة أكثرُ القي  أوىل الناس يب يومَ   ((إنّ   :وقال   -

*                    *                  * 

 

 : نار جھنّم الدلیل القرآني الثامن: :8المبحث 

مثة آ�ت وأحاديث كثرية تتحدث عن �ر جهّنم وأحوال أهلها وتفاصيل ما جيري فيها وغري ذلك، وكل هذه املعلومات تزيد� 
ابآلخرة والبعث والنشور، لذلك سأسرد بعض اآل�ت الكرمية حول هذا املوضوع، علماً أبنه قد أمجعت األمة على أّن النار يقيناً 

 :)السُّْبكي( واجلنة ابقيتان ال تفنيان أبداً 

َعُة أَبـَْواٍب لُِّكلِّ اَببٍ   ﴿َوِإنَّ َجَهنََّم َلَمْوِعُدُهْم َأْمجَِعَني    :قال هللا    - ُهْم ُجْزٌء مَّْقُسوٌم﴾  َهلَا َسبـْ نـْ  .  )44-43احلجز  (  مِّ

 . )71الزمر  (  ﴿َوِسيَق الَِّذيَن َكَفُروا ِإَىل َجَهنََّم زَُمراً َحىتَّ ِإَذا َجاُؤوَها فُِتَحْت أَبـَْواهُبَا﴾  :وقال   -

َا  الَِّيت َتطَِّلُع َعَلى اْألَْفِئَدِة   هللَِّ اْلُموَقَدةُ َ�ُر ا  َوَما أَْدرَاَك َما اْحلَُطَمةُ   ﴿َكَال لَيُنَبَذنَّ ِيف اْحلَُطَمةِ  :وقال  - ِإ�َّ
دََّدٍة﴾  َعَلْيِهم مُّْؤَصَدٌة    . )9-4اهلمزة  ( ِيف َعَمٍد ممَُّ

 .)6التحرمي  (  َواحلَِْجارَُة﴾﴿َ� أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُقوا أَنُفَسُكْم َوأَْهِليُكْم َ�راً َوُقوُدَها النَّاُس    :وقال   -

 .)24البقرة  (  ﴿فَاتـَُّقواْ النَّاَر الَِّيت َوُقوُدَها النَّاُس َواحلَِْجارَُة أُِعدَّْت لِْلَكاِفرِيَن﴾  :وقال   -

 .  )11-8القارعة  (  ﴾َ�ٌر َحاِمَيةٌ   َوَما أَْدرَاَك َما ِهَيْه    فَأُمُُّه َهاِويٌَة    ﴿َوأَمَّا َمْن َخفَّْت َمَوازِيُنُه    :وقال   -

 .)97اإلسراء  ( ﴿ُكلََّما َخَبْت زِْدَ�ُهْم َسِعريًا﴾  :وقال   -

 .)28-26املدثر  ( َال تـُْبِقي َوالَ َتَذُر﴾  َوَما أَْدرَاَك َما َسَقُر    ﴿َسُأْصِليِه َسَقَر   :وقال   -
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 .)145النساء  (النَّاِر﴾﴿ِإنَّ اْلُمَناِفِقَني ِيف الدَّْرِك اَألْسَفِل ِمَن    :وقال   -

 . )22-21النبأ  (لِْلطَّاِغَني َمآاًب﴾﴿ِإنَّ َجَهنََّم َكاَنْت ِمْرَصاداً    :وقال   -

َا َلَظى  :وقال   - ﴾    نـزاَعًة لِّلشََّوى   ﴿َكالَ ِإ�َّ  . )17-15املعارج  (َتْدُعوا َمْن أَْدبـََر َوتـََوىلَّ

 .  )43-42املدثر  (وا ملَْ َنُك ِمَن اْلُمَصلَِّني﴾قَالُ     ﴿َما َسَلَكُكْم ِيف َسَقرَ :  وقال   -

 . )6-5التكاثر  (َلَرتَُونَّ اجلَِْحيَم﴾    ﴿َكالَ َلْو تـَْعَلُموَن ِعْلَم اْلَيِقنيِ   :وقال   -

 . )12الفرقان  (﴿ِإَذا رََأهْتُم مِّن مََّكاٍن بَِعيٍد مسَُِعوا َهلَا تـََغيُّظاً َوَزِفريًا﴾  :وقال   -

بُواْ آِبَ�تَِنا أُولَـِئَك َأْصَحاُب النَّاِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن﴾:  وقال   -  .)39البقرة  (﴿َوالَِّذيَن َكَفرواْ وََكذَّ

ِلِديَن ِفيَها َال ُخيَفَُّف َخا  ﴿ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا َوَماتُوا َوُهْم ُكفَّاٌر أُولَِئَك َعَلْيِهْم لَْعَنُة اهللِّ َواْلَمآلِئَكِة َوالنَّاِس َأْمجَِعنيَ  :وقال  -
ُهُم اْلَعَذاُب َوالَ ُهْم يُنَظُروَن﴾  . )162-161البقرة  (َعنـْ

اُهلُْم َوِيف النَّاِر ُهْم ﴿َما َكاَن لِْلُمْشرِِكَني َأن يـَْعُمُروْا َمَساِجَد هللا َشاِهِديَن َعَلى أَنُفِسِهْم اِبْلُكْفِر أُْولَِئَك َحِبَطْت أَْعمَ  :وقال  -
 .)17التوبة  (ُدوَن﴾َخالِ 

 .)7-6الغاشية  (َال ُيْسِمُن َوالَ يـُْغِين ِمن ُجوٍع﴾  : ﴿لَّْيَس َهلُْم طََعاٌم ِإالَ ِمن َضرِيٍع  وقال   -

 . )64-43الدخان  (َكَغْلِي احلَِْميِم﴾  يـَْغِلي ِيف اْلُبطُوِن    َكاْلُمْهلِ   طََعاُم اْألَثِيِم   ﴿ِإنَّ َشَجرََة الزَّقُّوِم    :وقال   -

َنًة لِّلظَّاِلِمَني  ﴿أََذِلَك َخْريٌ نـزًال أَْم َشَجرَُة الزَّقُّوِم : وقال  - َا َشَجرٌَة َختْرُُج ِيف َأْصِل اجلَِْحيِم  ِإ�َّ َجَعْلَناَها ِفتـْ طَْلُعَها  ِإ�َّ
َها َفَمالُِئوَن ِمنْـ   َكأَنَُّه ُرُؤوُس الشََّياِطنيِ  ُْم َآلِكُلوَن ِمنـْ ْن   َها اْلُبطُونَ فَِإ�َّ َها َلَشْواًب مِّ  ُمثَّ ِإنَّ َهلُْم َعَليـْ

يمٍ  َىل اجلَِْحيِم﴾   محَِ  . )68-62الصافات  (ُمثَّ ِإنَّ َمْرِجَعُهْم َإلِ

يماً فـََقطََّع أَْمَعاءُهْم﴾:  وقال   -  .)15حممد  (﴿َوُسُقوا َماء محَِ

ٍر ُيَصبُّ ِمن فـَْوِق ُرُؤوِسِهُم اْحلَِميُم﴾﴿فَالَِّذيَن َكَفُروا ُقطَِّعْت َهلُْم    :وقال   -  .)19احلج  (ثَِياٌب مِّن �َّ

 .)49إبراهيم  (َسرَابِيُلُهم مِّن َقِطرَاٍن َوتـَْغَشى ُوُجوَهُهْم النَّاُر﴾  ﴿َوتـََرى اْلُمْجرِِمَني يـَْوَمِئٍذ مَُّقرَِّنَني ِيف اَألْصَفاِد   :وقال   -

 . )48-47القمر  (يـَْوَم ُيْسَحُبوَن ِيف النَّاِر َعَلى ُوُجوِهِهْم ُذوُقوا َمسَّ َسَقَر﴾  ِيف َضَالٍل َوُسُعٍر  ﴿ِإنَّ اْلُمْجرِِمَني   :وقال   -

َن اهللِّ ِمْن َعاِصمٍ  :وقال  - َا   ﴿َوالَِّذيَن َكَسُبوْا السَّيَِّئاِت َجزَاء َسيَِّئٍة ِمبِْثِلَها َوتـَْرَهُقُهْم ِذلٌَّة مَّا َهلُم مِّ أُْغِشَيْت ُوُجوُهُهْم ِقَطعاً َكَأمنَّ
َن اللَّْيِل ُمْظِلماً أُْولَـِئَك َأْصَحاُب النَّاِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن﴾  .)27يونس  (مِّ
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ُتْم  ﴿يـَْوَم تـَبـَْيضُّ ُوُجوٌه َوَتْسَودُّ ُوُجوٌه فََأمَّا الَِّذيَن اْسَودَّْت ُوُجوُهُهْم َأْكَفْرُمت بـَْعَد  :وقال  - ِإميَاِنُكْم َفُذوُقوْا اْلَعَذاَب ِمبَا ُكنـْ
 .)106آل عمران  (َتْكُفُروَن﴾

 .)4اإلنسان  (﴿ِإ�َّ أَْعَتْدَ� لِْلَكاِفرِيَن َسَالِسالَ َوأَْغَالًال َوَسِعريًا﴾  :وقال   -

 .)13-12املزمل  (لِيمًا﴾َوَطَعاماً َذا ُغصٍَّة َوَعَذاابً أَ  ﴿ِإنَّ َلَديـَْنا أَنَكاالً َوَجِحيماً    :وقال   -

 .)33سبأ  (﴿َوَجَعْلَنا اْألَْغَالَل ِيف أَْعَناِق الَِّذيَن َكَفُروا َهْل ُجيَْزْوَن ِإالَ َما َكانُوا يـَْعَمُلوَن﴾  :وقال   -

ُعوَن ِذرَاع ُمثَّ اجلَِْحيَم َصلُّوُه     ﴿ُخُذوُه فـَغُلُّوهُ   :وقال   -  . )32-30احلاقة  (اً فَاْسُلُكوُه﴾ُمثَّ ِيف ِسْلِسَلٍة َذْرُعَها َسبـْ

َها ِمْن َغمٍّ أُِعيُدوا ِفيَها َوُذوُقوا َعَذاَب اْحلَرِيِق﴾    ﴿َوَهلُم مََّقاِمُع ِمْن َحِديدٍ   :وقال    -  . )22- 21احلج  (ُكلََّما أَرَاُدوا َأن َخيُْرُجوا ِمنـْ

تَـَنا َأطَْعَنا اهللََّ َوَأَطْعَنا الرَُّسوَال﴾﴿يـَْوَم تـَُقلَُّب ُوُجوُهُهْم ِيف النَّاِر    :وقال   -  .)66األحزاب  (يـَُقوُلوَن َ� لَيـْ

نَـُهم اِبْلِقْسِط َوُهْم َال يُْظَلُموَن﴾  :وقال   -  .)54يونس  (﴿َوَأَسرُّواْ النََّداَمَة َلمَّا رَأَُواْ اْلَعَذاَب َوُقِضَي بـَيـْ

َْصَحاِب   نـَْعِقُل َما ُكنَّا ِيف َأْصَحاِب السَِّعريِ  ﴿َوقَاُلوا َلْو ُكنَّا َنْسَمُع َأوْ  :وقال  - فَاْعَرتَُفوا ِبَذنِبِهْم َفُسْحقًا ألِّ
 . )10 امللك(السَِّعِري﴾

َنا ِشْقَوتـَُنا وَُكنَّا قـَْوماً َضالَِّني  :وقال  - َها فَِإْن ُعْدَ� فَِإ�َّ ظَاِلُمونَ  ﴿قَاُلوا َربـََّنا َغَلَبْت َعَليـْ قَاَل اْخَسُؤوا   َربـََّنا َأْخرِْجَنا ِمنـْ
 .)108- 106املؤمنون  (ِفيَها َوَال ُتَكلُِّموِن﴾

َن اْلَعَذابِ : ﴿َوقَاَل الَِّذيَن ِيف النَّاِر ِخلََزنَةِ وقال  - قَاُلوا أََوملَْ َتُك أَتْتِيُكْم ُرُسُلُكم     َجَهنََّم اْدُعوا َربَُّكْم ُخيَفِّْف َعنَّا يـَْومًا مِّ
 )50-49غافر  (اِبْلبَـيَِّناِت قَاُلوا بـََلى قَاُلوا فَاْدُعوا َوَما ُدَعاء اْلَكاِفرِيَن ِإَال ِيف َضَالٍل﴾

            *                  *          * 

 

 الجنة:  الدلیل القرآني التاسع: :9المبحث 

دار النعيم للمؤمنني، وقد جاءت آ�ت وأحاديث كثرية عنها وعن وصفها وعن أهلها وأعماهلم وغري هذا، وسأكتفي اجلنة 
 بسرد طائفة من اآل�ت الكرمية؛ كي يزداد إمياننا ويرتّسخ يقيننا ابآلخرة وابلبعث والنشور:

ُْم ِإَىل اْجلَنَِّة زَُمراً َحىتَّ ِإَذا َجاُؤوَها َوفُِتَحْت أَبـَْواهُبَا﴾  :وقال   -  .)73الزمر  (﴿َوِسيَق الَِّذيَن اتـََّقْوا َرهبَّ

ِر الَِّذين آَمُنواْ َوَعِمُلواْ الصَّاِحلَاِت َأنَّ َهلُْم َجنَّاٍت َجتْرِي ِمن َحتِْتَها اَألْ�َاُر﴾  :وقال   -  .)25لبقرة  ا(﴿َوَبشِّ
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ْن َمخٍْر لَّذٍَّة ﴿َمَثُل اْجلَنَِّة الَِّيت ُوِعَد اْلُمتـَُّقوَن ِفيَها َأْ�َاٌر مِّن مَّاء َغْريِ آِسٍن َوَأْ�َاٌر ِمن لََّنبٍ ملَّْ يـَتَـغَ  :وقال  - ريَّْ َطْعُمُه َوَأْ�َاٌر مِّ
ْن َعَسٍل مَُّصفًّى﴾  .)15حممد  (لِّلشَّارِِبَني َوَأْ�َاٌر مِّ

ُروَ�َا تـَْفِجريًا﴾  ﴿ِإنَّ اْألَبـْرَاَر َيْشَربُوَن ِمن َكْأٍس َكاَن ِمزَاُجَها َكاُفوراً    :وقال   -  )6-5اإلنسان  (َعْيناً َيْشَرُب هِبَا ِعَباُد اهللَِّ يـَُفجِّ

ُيْسَقْوَن ِمن رَِّحيٍق خمَُّْتوٍم   ُجوِهِهْم َنْضرََة النَِّعيِم  تـَْعِرُف ِيف وُ   َعَلى اْألَرَاِئِك يَنظُُروَن    ﴿ِإنَّ اْألَبـْرَاَر َلِفي نَِعيٍم    :وقال    -
    ِخَتاُمُه ِمْسٌك َوِيف َذِلَك فـَْليَـتَـَناَفِس اْلُمتَـَناِفُسوَن   َوِمزَاُجُه ِمن َتْسِنيٍم  ﴾28- 22املطففني  (َعْيناً َيْشَرُب هِبَا اْلُمَقرَّبُوَن( . 

ُْم َهلُْم ُغَرٌف مِّن فـَْوِقَها ُغَرٌف مَّْبِنيٌَّة َجتْرِي ِمن َحتِْتَها اْألَْ�َاُر﴾﴿َلِكِن    :وقال   -  .)20الزمر  (الَِّذيَن اتـََّقْوا َرهبَّ

اء َومَ  َوِظلٍّ ممَُّْدوٍد  َوطَْلٍح مَّنُضوٍد  ِيف ِسْدٍر خمَُّْضوٍد  : ﴿َوَأْصَحاُب اْلَيِمِني َما َأْصَحاُب اْلَيِمِني وقال  -
 .)33-27الواقعة  (الَ َمْقطُوَعٍة َوَال َممُْنوَعٍة﴾  َوفَاِكَهٍة َكِثريٍَة  مَّْسُكوٍب  

 .)71الزخرف  (﴿يُطَاُف َعَلْيِهم ِبِصَحاٍف مِّن َذَهٍب َوَأْكَواٍب َوِفيَها َما َتْشَتِهيِه اْألَنُفُس َوتـََلذُّ اْألَْعُنيُ﴾  :وقال   -

ِعَمٌة  : ﴿ُوُجوٌه يـَْوَمِئٍذ  وقال   - َّ�   ِلَسْعِيَها رَاِضَيٌة  ٍِيف َجنٍَّة َعالَِية  َال َتْسَمُع ِفيَها َالِغَيًة    ِفيَها َعْنيٌ َجارِيٌَة   ِفيَها
ثُوثٌَة﴾  َوَزرَاِيبُّ  َمْصُفوَفٌة   َوَمنَارِقُ   َوَأْكَواٌب مَّْوُضوَعٌة    ُسُرٌر مَّْرُفوَعٌة    .)16-8الغاشية  (َمبـْ

َلَُّدونَ   :وقال   -  . )18-17الواقعة  (أبَِْكَواٍب َوَأاَبرِيَق وََكْأٍس مِّن مَِّعٍني﴾    ﴿َيطُوُف َعَلْيِهْم ِوْلَداٌن خمُّ

   .)25البقرة  (: ﴿َوَهلُْم ِفيَها أَْزَواٌج مَُّطهَّرٌَة َوُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن﴾وقال   -

*                    *                  * 
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 الثالث الفصل 

 حول اآلخرة  الشریعة والطبیعةآراء علماء 

عندما عّدد املذاهب  الفخر الرازي    اختلفت آراء علماء الشـــريعة وعلماء الطبيعة حول اآلخرة والبعث والنشـــور، وقد أمجل مذاهبهم اإلمام 
ــوع   ــة ((   بقوله: املمكنة يف هذا املوضـــ ــألة ال تزيد على مخســـ ا أن يكون املعاد هو  إمّ   - 1وذلك ألن احلق:    ؛ فاعلم أن األقوال املمكنة يف هذه املســـ

أو كل واحد منهما حق    - 3وهو قول أكثر الفالســـــفة اإلهليني،    ، أو املعاد الروحاين فقط   - 2وهو قول أكثر املتكلمني،    ، املعاد اجلســـــماين فقط 
أو احلق هو التوقف يف كل    - 5  ، لطبيعيني وهو قول القدماء من الفالســـــــفة ا   ، أو احلق هو بطال�ما معاً   - 4  ، وهو قول أكثر احملققني   ، وصـــــــدق 

 . وقد سار على هذا التقسيم َمن جاء بعد اإلمام الرازي ،  ) األربعني يف أصول الدين (   )) ) 11( وهو املنقول عن جالينوس   ، هذه األقسام 

 المبحث األول: المذھب الحق: إثبات اآلخرة وأن البعث والنشور للجسد والروح 

الذي ((  قال ابن قيم اجلوزية:  ،اعتمده علماء األمة، وهو املعروف لدى الغالبية العظمى من املسلمنيهذا هو القول احلق الذي  
 .)الروح(  ))ق امسه على أحدمها دون اآلخر بقرينةطلَ وقد يُ   ،ن اإلنسان هو البدن والروح معاً أعليه مجهور العقالء  

ني: القول األول: أن الروح شيء مستقل عن اجلسد ومغاير له انقسموا حول تعريف الروح إىل قول هبذا القوللكّن القائلني 
 اجلسد، وكالمها هو اإلنسان، وسآيت على تفصيل القولني.  ةمتاماً، والقول الثاين: أن الروح قسيم

 القول األول: أن الروح شيء مستقل ومغاير متاماً للجسد: 

، وهم يرون أن النفس ليست جسمًا وال البعث سيكون ابجلسد والروح معاً فكل هؤالء العلماء وغريهم الكثري يعتقدون أن 
النقطة الفاصلة  هووهذا القول  ،َعَرضاً، بل هي جوهر روحاين ال ميكننا أن ندركه أو نتخيله؛ ألنه ال شبيه له يف عاملنا احملسوس

 .والروح وبني القائلني ابلبعث اجلسماين فقطبني القائلني ابلبعث ابجلسد  

 : جلسد والروح ا القائلني ببعث  اإلنسان عند    ماهية 

اإلنسان هو جمموع اجلسد والنـَّْفس، واجلسد _أو اجلسم_ هو األعضاء املعروفة يف اإلنسان املكونة من حلم وعظم ودم وغريها، 
خمتلف عن اجلسد، وهي حمل التكليف الشرعي وهي املوصوفة ابلطاعة أو أّما النـَّْفس فهي شيء قائم بذاته مستقل مغاير متامًا و 

العصيان وهي املستحقة للعقاب أو الثواب، وهي اليت تشعر وحتس وتدرك اللذات واآلالم والعلوم واملعارف، والعالقة بينها وبني 
 اجلسد كالعالقة بني اإلنسان وبني أي آلة يستخدمها.

 

(فن تـشريح الرحم) و(تـشخيص    : منها   ، عدة   ، ألَّف كتباً م 130عام  أفالطون وأرـسطو وأبيقور، ولد  وكان فيلـسوفاً مثل    العـصور القدمية، ) جالينوس من أطباء  11( 
 . 97ص   . ملحق موسوعة الفلسفة لعبد الرمحن بدوي م 199تويف عام    ، أمراض العني) و(آراء سقراط وأفالطون) 
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وهلذا _أيضًا_ نقول عن   ،سه منذ خلقه حىت وفاته؛ ألن نْفسه واحدة مل تتغري وإْن تغري جسدههلذا كله يكون اإلنسان هو نف
  ؛)التفتازاين( املعاَقب إنه هو نفسه اجلاين ولو كان عقابُه بعَد جنايته مبائة سنة، وال يصّح القول أبنه إنسان خمتلف؛ ألن جسده قد تغري

مل تعد يده املشلولة مشمولة ابلتكليف الشرعي وال ابلثواب والعقاب، مع إذا ُشلَّت يده  وِمن األدلة على أن اجلسد آلة للنْفس أنه 
 بقاء التكليف كما هو ابلنسبة لإلنسان.

أنه جيب أن يكون البعث ابلنْفس دون اجلسد ألنه يتغري وليس مناط التكليف، ألن اجلسد وال يَرُد على القائلني هبذا القول 
اإلنسان إنسا�ً كامًال إال ابلنْفس واجلسد وإن كانت خال� اجلسد تتغري، وأيضاً فإن اجلسد الذي هو آلة قد هو اآللة وال يكون 

 .)علي أرسالن آيدين( تنعم ابحلرام أو عمل ابلطاعة فلذلك شاء هللا أن يكون النعيم هلما والعذاب هلما

 :عند القائلني ببعث الروح واجلسد سفْ النـَّ ماهية  

ضاً، رَ وال عَ حمسوساً لنا ليست جسماً أن النْفس ذاٌت قائمة بنفسها روحانية لطيفة رابنية، و  سالم اإلمام الغزايليرى حجة اإل
خياطب النفوس و�مرها وينهاها ويعدها ابلثواب والعقاب، فلو مل تكن شيئًا مستقًال ملا صحت هذه  بدليل أن هللا 

 .)الغزايل( اخلطاابت

 وهل هي خالدة أم فانية؟   ؟ ال أّول هلا قدمية  أم  حادثة  هل هي  س  فْ النـَّ 

فهذه اآلية  ، ) 102األنعام  (   ﴿ُهللا خالُق ُكلِّ َشيء﴾: قال  ؛وال أزلية ليست قدميةو  ، النفس حادثة خملوقة هللال شّك أن 
 .الكرمية عاّمة يف كل شيء، وهذا العموم يشمل كلَّ ما عدا هللا  

﴿َوَال َحتَْسَنبَّ الَِّذيَن قُِتُلوْا ِيف َسِبيِل اهللِّ أَْمَوااًت َبْل َأْحَياء ِعنَد َرهبِِّْم  :والنْفس خالدة ال تفىن مثل اجلسد الذي يفىن؛ قال 
ّال للموجود، وال ميكن أن يكون للمعدوم وهذا الرزق والفرح ال يكون إ  ، ) 170- 169آل عمران  (   َفرِِحَني ِمبَا آاَتُهُم اهلّلُ ِمن َفْضِلِه﴾    يـُْرَزُقونَ 
مث أتوي إىل تلك   ، تسرح من اجلنة حيث شاءت  ، هلا قناديل معلقة ابلعرش  ، أرواحهم يف جوف طري خضر ((  : ل رسول هللا وقا  الفاين،
موهتم، بدليل أ�م يهدون الصدقات والكالم  ، وأيضاً فإن الغالبية العظمى من البشر يعتقدون أن أرواحهم ابقية حىت بعد ) صحيح مسلم (   )) القناديل 

َواْدُخِلي     فَاْدُخِلي ِيف ِعَباِدي    اْرِجِعي ِإَىل َربِِّك رَاِضَيًة مَّْرِضيَّةً     ﴿َ� أَيـَّتـَُها النـَّْفُس اْلُمْطَمِئنَّةُ   :  الطيب ألمواهتم، وأيضاً يقول 
فلما علو� السماء  ((   :   قال رسول هللا وأيضاً    ،)علي أرسالن آيدين(وأ�ا مل تفَن  قائها  بيدل على  إىل رهبا    النْفس  رجوع  ، ) 30- 27الفجر  (   َجنَِّيت﴾

  رسول هللا مشاله بكى. قال: فقال: مرحباً ب   لَ بَ وإذا نظر قِ   ، وعن يساره أسودة، قال: فإذا نظر ِقَبَل ميينه ضحك   ، الدنيا فإذا رجل عن ميينه أسودة 
 . ) متفق عليه (  )) وهذه األسودة عن ميينه وعن مشاله َنَسُم بنيه   ، جربيل من هذا؟ قال: هذا آدم   الصاحل واالبن الصاحل. قال: قلت: � 

 بعث اجلسد يكون عن تفريٍق أم يُبَعث غريُه؟  عند القائلني ابلبعث للجسد والروح هل

 .سيُبَعث يوم القيامة هو نفسه بعينه وأجزائه وليس مبثله وشبيهه  اإلنسان أن جسد  صدر الدين الشريازي    يعتقد   -1

أن إعادة اجلسد يوم القيامة ستكون عن  _)التفتازاين(لعقائد النسفية_كما يف كتابه شرح اسعد الدين التفتازاين ويعتقد  -2
 سده منذ بدء خلقه حىت موته، مث يعيدأجزاء اجلسد األصلية نفسها، ويُعيدها كلها، أي: مجيع ذرات ج  تفريق، أي: جيمع هللا  
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وبذلك ميكن أن يكون الشكل الـُمعاد مثَل الشكل يف الدنيا وميكن أن يكون ، ا بعد أن جيمعها كلها يف جسد واحد الروح إليه
مسينا هذه وهذا اجلسد الـُمعاد بشكل خمتلف هو غري اجلسد األول الذي كان يف الدنيا، سواء  ،غريه حبيث يكو�ن خمتلفني متاماً 

﴿ُكلََّما   :  هللا  اإلعادة ابسم إعادة املعدوم عيِنه أم مسيناها ابسم إعادة ما مل يُعَدم أصالً، واألدلة النقلية على هذا كثرية ومنها قول
ْلَناُهْم ُجُلوداً َغْريََها لَِيُذوُقوْا اْلَعَذاَب﴾ فاآلية الكرمية تقول صراحة أبن اجللد الثاين غري اجللد األول،  ، ) 56النساء  (   َنِضَجْت ُجُلوُدُهْم َبدَّ

وال مشكلة يف هذا؛ ألن اجلسد كاآللة للنْفس، وهذه اآللة واسطة لوصول العذاب إىل النْفس، وال يَرُِد على هذا القول أبن اجللد 
قيمة له وال اعتبار وممّا يؤّيد أن تغيري اجلسد ال الثاين ُعذِّب بال ذنب اقرتفه! ألن التعذيب للنْفس وليس للجلد، فهو جمرد آلة، 

  ، مثل أحد  _ أو �ب الكافر _ رس الكافر ضِ ((  : وقوله ، ) مسند أمحد (   )) يفىن شباهبم وال تبلى ثياهبم  ال  ، أهل اجلنة جرد مرد َكْحَلى ((  : قوله 
 حىت لو عاش مائة سنة. فهذه ز�دة كبرية يف جسده، وال ميكن أن يكون غلظ جلده مسرية ثالث    ، ) صحيح مسلم (   )) وغلظ جلده مسرية ثالث 

    )  81 يس ( ﴿أََولَْيَس الَِّذي َخَلَق السََّماَواِت َواْألَْرَض بَِقاِدٍر َعَلى َأْن َخيُْلَق ِمـثَْلُهم﴾   وال يبعد أن يكون قوله تعاىل: (( :  أيضاً   وقال اإلمام التفتازاين 
فإن قيل فعلى هذا  (( قال:  و ،  ) شرح املقاصد ( .  )) ص، وال امتناع من إعادة املعدوم بعينه البدن األول حبسب التشخّ   يضر� كونه غريَ   وال ،   هذا إشارة إىل 

وإمنا هو للروح ولو   ، العربة يف ذلك ابإلدراك  : قلنا  ، يكون املثاب واملعاقب ابللذات واآلالم اجلسمانية غري من عمل الطاعة وارتكب املعصية 
ولذلك ال يقال ملن جىن يف الشباب فعوقب يف    ، بل كثري من اآلالت واألعضاء   ، تبدلت الصور واهليئات   وهو ابق بعينه وإنْ   ، بوساطة اآلالت 

 . ) شرح العقائد ( ـ  اه   )) إ�ا عقوبة لغري اجلاين   : املشيب 

 مادةٍ   ن أيّ البدن األول مِ   غريِ   إنسانٍ   النفس إىل بدنِ   وهو ردُّ   ،ون من خيتار القسم الثالثرمبا تنكر ((  وقال اإلمام الغزايل:  -3
﴿َوَال َحتَْسَنبَّ  :ويدل على بقائها قوله تعاىل ،وهي جوهر قائم بنفسه ،كانت وأي تراب اتفق، ويرى أن النفس ابقية بعد املوت
األخبار بشعور األحاديث و   كما يدل على ذلك ما ورد من  ، ) 169آل عمران  (   الَِّذيَن قُِتُلواْ ِيف َسِبيِل اهللِّ أَْمَوااتً َبْل َأْحَياء ِعنَد َرهبِِّْم يـُْرَزُقوَن﴾

على البعث وحشر األجساد،   الشرعُ   دلَّ ((قال:    مث .  )هتافت الفالسفة ())  األرواح ابخلريات والصدقات وسؤال منكر ونكري وعذاب القرب
ها إىل البدن أيِّ بدٍن كان، سواء كان من مادة البدن األول، أو من غريه، أو من مادة استؤنف خلقها؛ فإنه هو بردِّ  وذلك ممكنٌ 

 كتاب (هتافت الفالسفة) أبنه أّلف    نّبه يف أّول كتابهفهذه نصوص من كالمه، لكّن اإلمام الغزايل    .)هتافت الفالسفة (  ))بنفسه ال ببدنه
 .الفالسفة وليس إلثبات احلق  إلبطال مذهب

 *                *               * 

 

 :، وكالمها هو اإلنسانالقول الثاين: أن الروح قسيمة اجلسد

ن اإلنسان وغريهم كثري، حيث إ�م قالوا أب أبو حامد الغزايلو  ،والسعد التفتازاين ،الفخر الرازيوِمن العلماء القائلني هبذا: 
   يتكّون من جسمني أو شيئني اثنني:

 كما هو معروف.  بدن اإلنسان: وهو جسم مشاَهد حمسوس، مؤلف من اللحم والعظم والدماء وغريهااجلسم األول:    -1
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واختالط  لورد اختالط املاء يف ا، خمتلط ابلبدن جسم لطيف نورايناجلسم الثاين: وهو املعروف ابلروح أو النْفس، وهو  -2
 .وإن اجتماع اجلسمني يف اإلنسان يعين حياته، وافرتاقهما يعين موته  ،الزيت يف الزيتون 

لذلك فإن أصحاب هذا القول قالوا أبن البعث والنشور للجسم فقط، وهم يقصدون البدن والروح، متاماً كما يقصد أصحاب 
 )التفتازاين(.  تعريف الروح وماهيتهاالقول األول، سوى أ�م اختلفوا يف  

ومثة رأٌي آخر ضمن القائلني هبذا القول الثاين، وهو أن اإلنسان يتكّون من جسمني اثنني: اجلسم األول هو الروح، وهو ابق 
ه، ويوم القيامة منذ خلقه حىت وفاته، واجلسم الثاين هو البدن، وهو املتغري الذي متوت خال�ها ويستبدهلا البدن تكراراً خالل حيات

فال يرد سؤال: لو أكل إنسان إنسا�ً فَمن منهما سيبعث؟ ألن يبعث هللا اجلسم األول نفسه مع جسم اثٍن خيلقه يومها. ولذلك 
اجلواب: أبن اجلسم األصلي _وهو الروح_ ال ميكن أكله، واملأكول هو اجلسم املتغّري وهو البدن، وهذا ال يضّر تغّريه أو أكله 

 )األربعني يف أصول الدين (  ء.أي شي أو
  

 ما الفرق بني القول األول أبن البعث للروح واجلسد، وبني القول الثاين أبن البعث للجسم فقط؟   : 1ملحوظة هامة 

ألن اجلميع ، معاً  القائلون ابلبعث اجلسماين مع القائلني ابلبعث للجسد والروحقد اتفق اجلواب: ِمن حيث النتيجة النهائية ف
: املعاد جسماين قالواعن جسد أيضاً    عبارةً   القائلني ابلبعث اجلسماين  ولكن ملا كانت الروح عند  ،أبن البعث للروح واجلسد يقصد  

 .وإْن كانوا متفقني يف النتيجةفهما قوالن  . ولذلك  فقط

هي عبارة عن جسم شفاف فالقائلون ابلبعث اجلسماين يعتقدون أن الروح  ،والروح سفْ تعريف النـَّ يف  اوأيضًا مثة فرق بينهم
وأما القائلون ابلبعث ابجلسد والروح فيعتقدون أن الروح  ،النار يف الفحمختلل الزيت يف الزيتون، و البدن مثل ختلل نوراين يتخلل 

 .)التفتازاين(  سماً وال َعَرضاً روحاين وليست جِ   جوهرٌ 
 

 ؟ تفريقٍ عن  أو    عادة اجلسم عن عدمٍ هل إ :  2ملحوظة هامة 

 يف املسألة:    أقوال   3مثة  

 .البعث عن عدٍم؛ ألن إعادة املعدوم جائزة  :ِمن األشاعرة واملاتريدية  الذي عليه مجهور األمة  وهو احلق  القول األول

 :أدلة القائلني إبعادة األجسام عن عدمٍ 

هو اآلخر، وال ميكن أن يكون اآلخر إالّ إذا انعدم  هذه اآلية صرحية أبن هللا  ، ) 3احلديد  ( ﴿ُهَو اْألَوَُّل َواْآلِخُر﴾ :قوله  -
  .كل شيء إال هو  

   . ) 88القصص  (   ﴿ُكلُّ َشْيٍء َهاِلٌك ِإالَ َوْجَهُه﴾:  قوله   -
   . ) 26الرمحن  (   ﴿ُكلُّ َمن َعَلْيها فاٍن﴾:  قوله   -
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 . ) 104األنبياء  (   ﴿َكَما َبَدْأَ� َأوََّل َخْلٍق نُِّعيُدُه﴾:  قوله   -
 )التفتازاين( اإلمجاع قبل ظهور املخالفني.  أخرياً: -

 

عن  البعث يكون قالوا: ، )14(والزخمشري )13(أيب احلسني البصريمثل وبعض املعتزلة  )12(ةاميّ بعض الكرّ قال به  الثاين: القول
، أي: تُعاد ذرات اخلال� ولو تفرقت عن بعضها، مث تُعاد هلا احلياة بعد اجتماعها، ودليلهم: أنه يستحيل إعادة املعدوم تفريقٍ 

تكون اإلعادة للجسد نفسه ولو تفرقت أجزاؤه مليارات األجزاء، وهبذا القول ال يرد عليهم إشكال تعذيب نفسه، فال بّد أن 
   .) أصول الديناألربعني يف(اجلسد الذي مل يعِص  

 )التفتازاين(  أدلة القائلني إبعادة األجسام عن تفريق: 

جيب إاثبة اخلال� الطائعة نفسها، وليس خال� جديدة، أي:    )  30الكهف  (   ﴿ِإ�َّ الَ ُنِضيُع َأْجَر َمْن َأْحَسَن َعَمًال﴾  :يقول   -
 وخاصة أنه يستحيل إعادة املعدوم نفسه.

 .)  7سبأ  (   ُمّزِقْـُتْم ُكلَّ ُممَزٍَّق ِإنَُّكْم َلِفي َخْلٍق َجِديٍد﴾﴿ِإَذا    :   يقول  -
َن ﴿َوِإْذ قَاَل ِإبـْرَاِهيُم َربِّ أَِرِين َكْيَف ُحتْيِـي اْلَمْوَتى قَاَل أََوملَْ تـُْؤِمن قَاَل بـََلى َولَـِكن لَِّيْطَمِئنَّ   :   يقول  -  قـَْلِيب قَاَل َفُخْذ أَْربـََعًة مِّ

نـُْهنَّ ُجْزءاً ُمثَّ اْدُعُهنَّ َ�ْتِيَنَك َسْعياً َواْعَلْم َأنَّ اهللَّ الطَّْريِ َفصُ   .) 260 البقرة (   َعزِيٌز َحِكيٌم﴾ْرُهنَّ إِلَْيَك ُمثَّ اْجَعْل َعَلى ُكلِّ َجَبٍل مِّ
نَساُن أَلَّن َجنَْمَع ِعظَاَمهُ   :   يقول  -    )  4- 3القيامة  (   بـََلى قَاِدرِيَن َعَلى َأن نَُّسوَِّي بـََنانَُه﴾    ﴿َأَحيَْسُب اْإلِ
ال ميكن إعادة املعدوم نفسه بذاته، ولو أن هللا خلق بد�ً مشاهباً متاماً للبدن املعدوم فهذا ال يعترب إعادة له بل هو خلٌق  -

وكذلك  ،اجلديد الذي مل يعص هللا جديد وبدٌن جديٌد خمتلف، وبذلك يكون العذاب يوم القيامة واقعًا على البدن 
ورمبا يكون النعيم، وأيضاً مثة دليل عقلي أبنه يستحيل ختلل العدم بني البدن املعدوم وبني البدن نفسه بعد إعادة خلقه، 

 ) التفتازاين( . ) 27الروم  (   ﴿َوُهَو الَِّذي يـَْبَدأُ اْخلَْلَق ُمثَّ يُِعيُدُه َوُهَو أَْهَوُن َعَلْيِه﴾  هذا هو املراد من اآلية:
وليس كما يعرتض املعتزلة أبنه ال حكمة  ،الغرض من إفناء البدن مث إعادة خلقه بعد تفريقه هو إظهار عظمة اخلالق  -

 .)التفتازاين( من إعادة اخللق عن تفريقٍ 

 

قالوا أبن املنافقني  وبذلك      دون القلب، فقط ب التصــــديق ابللســــان  هو  اإلميان  يقولون أبن      حممد بن كرَّام، مسُّوا على اســــم كبريهم      ، ئة جِ رْ مُ ــــــــــــــــ ال إحدى فرق  )  12( 
 . 124/ 1  .  امللل والنحل للشهرستاين فرقة   12مؤمنون حقيقًة، وقالوا أبن هللا يكون يف جهٍة من اجلهات، مث إ�م افرتقوا  

سري أعالم النبالء  هــــــــــــ.  436  بغداد عام ب تويف  و هــــــــــــ،  393  ولد عام   ، ، وله كتب كثرية منها: صفح األدلة املعتزلة   ، أحد كبار شيوخ حممد بن علي البصري   ) 13( 
 . 587/ 17  للذهيب 

هـــــــــ،  538هـــــــــ، وتويف عام  467خوارزم عام  يف  ، ولد يف زخمشر  من علماء التفسري واحلديث واللغة والبيان   ، صاحب تفسري الزخمشري املشهور   أبو القاسم   ) 14( 
 . 118/ 4البن العماد احلنبلي  يف أخبار من ذهب  كان معتزلياً جماهراً. شذرات الذهب  
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، وِمن مها جائز عقًال وشرعاً التوّقف يف املسألة، وعدم ترجيح أي قوٍل؛ ألن اإلعادة عن عدٍم أو تفريٍق كال :القول الثالث
 .)شرح املقاصد())واحلق التوقف((  :قائالً   عنه اإلمام التفتازاين مث أّيده  نقل، كما  إمام احلرمنيالعلماء املتوقفني 

 

 سواء كان البعث عن عدٍم أو تفريٍق؟ ما أدلة البعث للجسد خصوصاً عند القائلني ابلبعث للجسد والروح معاً  

، وقال بعضهم _كاإلمام الرازي_ أبنه توجد أدلة عقلية أيضاً، )التفتازاين(األدلة هي اآل�ت واألحاديث عند أهل السنة واجلماعة
وسأذكر بعض اآل�ت الدالة على بعث األجساد مع  .)التفتازاين( ألجساد عقًال وشرعاً وقالت املعتزلة أبنه جيب على هللا بعث ا

 األرواح، مث أذكر األدلة العقلية.

  :اآل�ت الكرمية

 . ) 79- 78يس  ( ِبُكلِّ َخْلٍق َعِليٌم﴾ُقْل ُحيِْييَها الَِّذي أَنَشَأَها أَوََّل َمرٍَّة َوُهَو     ﴿قَاَل َمْن ُحيِْيي اْلِعظَاَم َوِهَي َرِميمٌ   :  يقول هللا -
 )  28البقرة  (   َن﴾﴿َكْيَف َتْكُفُروَن اِبهللَِّ وَُكنُتْم أَْمَوااتً فََأْحَياُكْم ُمثَّ ُميِيُتُكْم ُمثَّ ُحيِْييُكْم ُمثَّ ِإلَْيِه تـُْرَجُعو   :  قال -
 . ) 51اإلسراء  (   َأوََّل َمرٍَّة﴾﴿َفَسيَـُقوُلوَن َمن يُِعيُدَ� ُقِل الَِّذي َفَطرَُكْم    :   قال  -
نَساُن أَلَّن َجنَْمَع ِعظَاَمهُ   :   قال  -  )  4- 3القيامة  (   بـََلى قَاِدرِيَن َعَلى َأن نَُّسوَِّي بـََنانَُه﴾    ﴿َأَحيَْسُب اْإلِ
ُ الَِّذي أَنَطَق كُ   :   قال  - َنا قَاُلوا أَنطََقَنا اهللَّ  . ) 21فصلت  (   لَّ َشْيٍء﴾﴿َوقَاُلوا ِجلُُلوِدِهْم ِملَ َشِهدمتُّْ َعَليـْ
ْلَناُهْم ُجُلوداً َغْريََها﴾  :   قال  -  .)  56النساء  (   ﴿ُكلََّما َنِضَجْت ُجُلوُدُهْم َبدَّ
َنا َيِسٌري﴾  :   قال  - ُهْم ِسرَاعاً َذِلَك َحْشٌر َعَليـْ  . ) 42الذار�ت  (   ﴿يـَْوَم َتَشقَُّق اْألَْرُض َعنـْ
 . )  9العاد�ت  (   بـُْعِثَر َما ِيف اْلُقُبوِر﴾﴿أََفالَ يـَْعَلُم ِإَذا    :   قال  -
َها ُخنْرُِجُكْم اَترًَة ُأْخَرى﴾  :   قال  - َها َخَلْقَناُكْم َوِفيَها نُِعيدُُكْم َوِمنـْ  .)  55طه  (   ﴿ِمنـْ
 .)  259البقرة  (   ﴿َوانظُْر ِإَىل الِعظَاِم َكْيَف نُنِشُزَها ُمثَّ َنْكُسوَها حلَْمًا﴾  :   قال  -
 . ) 7سبأ  (   ٍق َجِديٍد﴾﴿َوقَاَل الَِّذيَن َكَفُروا َهْل َنُدلُُّكْم َعَلى َرُجٍل يـُنَـبُِّئُكْم ِإَذا ُمّزِقْـُتْم ُكلَّ ُممَزٍَّق ِإنَُّكْم لَِفي َخلْ   : قال   -
َن اْألَْجَداِث ِإَىل َرهبِِّْم يَنِسُلوَن﴾ونفخ يف الصور  ﴿  :   قال  -  .)  51يس  (   فَِإَذا ُهم مِّ

 األدلة العقلية:

إ� نرى يف دار الدنيا مطيعاً وعاصياً وحمسناً ومسيئاً، ونرى أن املطيع ميوت من غري ثواب يصل إليه (زي: (الرااإلمام قال  -
يف الدنيا، والعاصي ميوت من غري عقاب يصل إليه يف الدنيا، فإن مل يكن حشر ونشر يصل فيه الثواب إىل احملسن، والعقاب إىل 

 ) األربعني يف أصول الدين( )).احلياة الدنيوية عبثاً بل سفهاً املسيء لكانت هذه  

خلق اخللق يف هذا العامل إما للراحة واللذة واالنتفاع وإما للتعب واألمل واإلضرار، أو   إن هللا  : ((أيضاً   وقال اإلمام الرازي -
ين ابطل؛ ألن ذلك ال يليق ابحملسن الرحيم، هلذا وال لذاك، فاالحتماالت العقلية حاصرة يف هذه الثالثة، واالحتمال الثا ال

 واالحتمال الثالث ابطل أيضاً؛ ألن هذه احلالة كانت حاصلة حني كانوا معدومني، فلم يبق إال االحتمال األول، وهو أنه 
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يقال: إ�ا يف هذا  ال جيوز أنو  ،فهذه اللذة والراحة إما أن تكون يف هذا العامل أو يف عامل آخر ،خلقهم للراحة واللذة واالنتفاع
 )التفسري الكبري()).  آخر  ألن امللذات أقل من املصائب واآلالم، فوجب أن تكون يف عاملٍ   ؛العامل

أن يثيب الطائعني وأن يعاقب العاصني، وهذا ال حيصل إال إذ أاثب اخلال� اليت أطاعت  قالت املعتزلة: جيب على هللا    -
فتكون اإلعادة واجبة اجلسد نفسه،  نفسها عينها ذاهتا، وعاقب اخلال� العاصية كذلك، وهذا كله ال حيصل إّال إذا بعث هللا 

 )التفتازاين(على هللا؛ ألن ما يتم الواجب إالّ به فهو واجب. 

*              *              * 

 

 : مذھب القائلین بأن البعث والنشور للروح فقط الثانيالمبحث 

هذا مذهب الفالســــــفة الذين يؤمنون بوجود إله للكون ولكنهم ال يؤمنون أبي دين مساوي، وهو مذهب بعض فالســــــفة املســــــلمني من  
 . ) 17( ، وابن سينا ) 16( والفارايب   ، ) 15( إخوان الصفا   غري أهل السنة واجلماعة، مثل: 

*             *             * 

 

 : مذھب المنكرین لآلخرة الثالثالمبحث 

واآلخرة  مجيع الفالسفة _املالحدة والطبيعيني والدهريني وغريهم_ ِمن مجيع العصور القدمية واحلديثة ينكرون وجود هللا 
ح واجلسد، فهم ال يعتقدون إّال مبا حيسون به حبواسهم من املواّد، ويقولون أبن مجلًة وتفصيالً، أي: ينكرون البعث والنشور للرو 

 .هذه املادة قدمية أزلية وستبقى لألبد 

واآلخرة وغريها،  عند دراسة أقوال الفالسفة جند تباينًا يف كالمهم وإْن كان مثة ما جيمعهم مجيعًا وهو إنكار وجود هللا 
ودراسيت هذه ليست دراسة فلسفية حىت أتعمق بنقل أقوال كل فيلسوف مع الرد عليه، لكنين ال أستطيع جتاوز أقواهلم، ألنه 

 

ــالم تغري وتبدل، وجي   جمموعة )  15(  ــرة يف القرن الرابع اهلجري، يعتقدون أن اإلســ ــفا وخالن الوفا)، ظهروا يف البصــ ــيعة الباطنية امسهم (إخوان الصــ ب تنقيته  من الشــ
كاتبني، لذلك اختلف املؤرخون يف  رســالة، لكنهم أخفوا أمساء املؤلفني وال   51ولذلك أّلفوا كتاهبم الرســائل، وعددها    ، ابلفلســفة، حبيث جيمعون بني اإلســالم والفلســفة 

 . 228- 226/ 3  سن األمني حمل علي بن عارون الزجناين. أعيان الشيعة  ، و حممد بن معشر البسيت املعروف ابملقدسي، وأمحد بن أمحد النهرجوري أمسائهم، لكن منهم:  

، كان متخصصاً ابلكيمياء والطبيعيات والعلوم العسكرية واملنطق  هــــــــ 339هــــــــ، وتويف عام  259، ولد عام  يف تركيا حممد بن حممد الفارايب نسبة إىل فاراب    ) 16( 
   212/ 2  املوسوعة العربية امليسرة   . : آراء أهل املدينة الفاضلة وغريها، من كتبه 

ــ، كان عاملاً ابلطبيعيات واملنطق   375عام  من بالد فارس  ولد يف قرية أفشنة  ، أشهر األطباء الفالسفة،  بن سينا ا احلسني    ) 17(  وما وراء الطبيعة والنحو والفقه    هــــــ
ــ. أعيان الشيعة  428الشفاء يف احلكمة، وكتاب النجاة، تويف عام  وغريها، إضافة إىل تبحره يف الطب الذي أخذه عن الطبيب النصراين عيسى بن حيىي، من كتبه:   هــــــــــ

 .  69/ 6  حملسن أمني 
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، فعندما نقرأ كالم عمالقة الفلسفة والفكر يف القدمي واحلديث ونرى مدى ضحالة تفكريهم يف أعظم "بضّدها تتميز األشياء"
تأكد من حقيقة عقيدتنا وديننا أكثر وأكثر، وهذا الدليل يشبه ما نقوله عند إثبات وجود مسألة من مسائل هذه احلياة عندها ن

لذلك سأعرض ملخص كالم  أبّن عبدة األصنام يصنعون إهلهم مث يعبدونه وإذا جاعوا أكلوه وتغوطوه! هللا الواحد األحد 
 الفالسفة القدماء مث املعاصرين:

ويتلخص مذهب قدماء الفالسفة مبا ، )19(أبيقورهم وأشهرُ  )18(دميوقريطسأبو املاديني وعلى رأسهم  قدماء الفالسفة: أوالً:
 يلي:

التجربة تؤكد اجلواهر الفردة، وهي اجلزء الذي ال يتجزأ من املادة، أي: أصغر جزء يكّون الذرات، ومثة خالء بني هذه  -
بلها أي عدم، ألنه ال ميكن أن أتيت هذه الذرات من األجزاء املتناهية يف الصغر، وكلها قدمية بال بداية، أي: مل يكن ق

طعم  العدم، وهي أيضاً أبدية خالدة ال تنتهي؛ ألنه ال ميكن أن يتحول املوجود إىل غري موجود، وكلها ليس هلا أي لون أو
ها، ولو أو ريح أو أي صفة، لكن عندما جتتمع بشكل معّني وهيئة معّينة توجد هذه الصفات من لون وطعم ورائحة وغري 

 . )يوسف كرم(عادت وتفرقت فإن هذه الصفات ختتفي 
والذرات الثقيلة تنزل إىل عاملنا احملسوس، والذرات اخلفيفة تبقى يف السماء، وكل هذا حيصل بطبيعته ودون وجود أي إله  -

الطبيعية املخيفة يدبّر هذا، وإّن عقيدة وجود إله مدبّر ظهرت نتيجة خوف اإلنسان من الطبيعة والكوارث 
 .)آيدين أرسالن علي( كالزالزل

وهذه الذرات عندما جتتمع ُيكوِّن بعُضها جسد اإلنسان، ويكوِّن بعُضها نْفَسه، وبذلك يظهر اإلنسان ذي الروح واحلياة،  -
 . ) علي أرسالن آيدين ( وكذلك املخ والتفكري يف اإلنسان يظهر عندما جتتمع هذه الذرات بطريقة معينة  

 . )علي أرسالن آيدين(نتظمة  وهذه الذرات ميكن أن تتبدل بسبب احلركة الساقطة غري امل  -

 ن: و الفالسفة املعاصر :  اثنياً 

وهذا االعتقاد هو نفسه املوجود عند قدماء اليو�نيني واملصريني والصينيني   يؤمن الفالسفة املعاصرون مبا يؤمن به القدماء عموماً،
ولآلخرة والبعث والنشور، وهم أكثر يقيناً أبن املادة احملسوسة هي كلُّ   إالّ أ�م أكثر كفراً وإنكاراً هلل    ،)مبادئ الفلسفة لرابوبرت(  واهلنود

 )20(توماس هويز وِمن أبرز الفالسفة الذين أعادوا إحياء هذه الفلسفة املنكرة لآلخرة: ،شيء وال وجوَد خلالق قادر فرد صمد 

 

. اتريخ الفلســــفة  دســـــاً طبيباً عاملاً ابلفلك والر�ضـــــيات والطبيعة واملوســـــيقى وغريها ، كان مهن ق.م   361تويف عام  و   ق.م،   470ولد عام  يو�ين األصـــــل،    ) 18( 
 .  38  ، ص اليو�نية ليوسف كرم 

أّلف كتباً يف الفلسفة واألخالق والطبيعة لكن مل    ، ق.م 270تويف عام  و ق.م،    341عام  ولد  ،  يف الفلسفة   األبيقورية املذهب  صاحب  يو�ين األصل وهو    ) 19( 
 . ، وقد أورده ابسم: أبيقوس 214  ، ص . اتريخ الفلسفة اليو�نية ليوسف كرم قول عنه تصلنا إالّ ن 

 . 563 : نظرية العقد االجتماعي. املوسوعة الفلسفية، ص   من كتبه:   ، م 1679  وتويف عام   ، م 1588  ولد عام   مشهور، ) فيلسوف  20( 
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 يف أملانيا، )25(وهيجل )24(وشلنج )23(فخته، و )مبادئ الفلسفة لرابوبرت(يف فرنسا  )22(لبكوابرون ه )21(المنزيهيف بريطانيا، و 
، ةة واملادّ القوّ فجمع علوم هؤالء كلهم، وأّلف كتابه:    م1899عام    )27(خبنريف هولندا، مث جاء بعدهم الفيلسوف    )26(تو موليشو 

 . )مبادئ الفلسفة لرابوبرت("ينياملقدس للمادّ   حىت صار يُعرف هذا الكتاب بـ"الكتاب

كوَّن قد تَ   شيء، والعاملُ   كلِّ   أساسُ   واحد وهو املادة، واملادةُ   إن الظواهر املتعددة لألشياء ترجع إىل أساسٍ ((:  قال أحد كربائهم
كر صفتان ذاتيتان  واحلياة والفِ ، املادة، وما العقل إال صورة من صور املادة لشيء غريِ  وجودَ  من املادة، وال

إن ((، بل بلَغ اليقني ابملادة أّن بعض الفالسفة وضع كامل التفاصيل لصناعة إنسان حي مفّكر! قال:  )لرابوبرت الفلسفة مبادئ( ))للمادة
قلم   9.000بائك من الصابون، وكربون يكفي لصنع ف من: ماء عشرة جالو�ت، ودهن يكفي لصنع سبع ساإلنسان مؤلَّ 

كفي يس لْ رأس من عيدان الكربيت، وحديد يكفي لصنع مسمار متوسط احلجم، وكِ  2.200رصاص، وفوسفور يكفي لصنع 
ا إنسان فإذا مجعنا هذه املواد وخلطناها بطريقة دقيقة متاماً نتج عنه  ،، وكميات ضئيلة من املغنيزيوم والكربيتبيضة دجاجةلبياض  

 ) أسس الفلسفة ( )). ! حمالة   ال 

*             *             * 

 :مناقشة منكري البعث للروح والجسد: الرابعالمبحث 

 :مناقشة القائلین بأن البعث للروح فقط دون الجسدالمطلب األول: 

عاد نفُسه فيكون قد توسَّط العدُم بني دليلهم: أن اجلسد يفىن وينعدم بعد املوت، وال ميكن عقًال أن يعود املعدوم؛ ألنه إن 
 .)علي أرسالن آيدين(  مستحيل عقالً تناقٌض  ، وهذا  الشيء على نفسه  وجود الشيء ووجوده اثنيًة، وهذا يعين تقدُّم

 

 571جلورج طرابيشي، ص:   معجم الفالسفة   له كتب يف الفلسفة والطب. ،  م 1751يف أملانيا عام  م، ومات  1709يف فرنسا عام  ولد  فيلسوف وطبيب،    ) 21( 

 .  185/ 7وآخرين    عبد الوهاب الكيايل ل نظام الطبيعة. موسوعة السياسة    ، من كتبه: م 1789عام  تويف  ، و م 1732ولد عام  فيلسوف ومفكر سياسي،  )  22( 

 . 689/ 17  أساس النظرية الكاملة للمعرفة. املوسوعة العربية العاملية   من كتبه:   م، 1814عام  م، وتويف  1762عام  فيخته، ولد  أو  فيشته    جوهان غوتليب   ) 23( 

،  فلســــــــفة الطبيعة. معجم الفالســــــــفة كان عاملاً ابلعلوم الطبيعية والفيز�ء والكيمياء، ومن كتبه:    م، 1854وتويف عام  م،  1775عام  ولد    ، ) شــــــــلينغ فريدريش 24( 
 . 399 ص 

 . 155/ 26م، من كتبه: موسوعة العلوم الفلسفية. املوسوعة العربية العاملية  1831عام  م، وتويف  1770عام  ولد    ، هلم جورج ويل   ) 25( 

ــوت جاكوبوس 26(  ــهرة كبرية م،  1893عام  م، وتويف  1822عام  ولد  ،  ) موليشــــــــ ــاس لكل الكون، وهذا ما جعل له شــــــــ . معجم  قال أبن الكيمياء هي األســــــــ
 .  648جلورج طرابيشي، ص    الفالسفة 

 .  197، ص من كتبه: الطبيعة والروح. معجم الفالسفة جلورج طرابيشي فيلسوف وطبيب،    م، 1899عام  م، وتويف  1824عام  ولد    ، ) بوخنر لودفيغ 27( 
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قون الذين لقد أخطأ احملقِّ ((  أبفضل جواب؛ لذلك سأنقله كامالً رغم طوله:  )28(شيخ اإلسالم مصطفى صربيوقد رّد عليهم  
عاد مع كو�ما ذااتً واحدة، قياساً على استحالة تقدم الشيء على مُ ـم املبتدأ على القدُّ مل جييزوا إعادة املعدوم حاكمني ابستحالة تَ 

 هذا التقدم الذي يف الدور يتضمن التناقض أبن يكون الشيءُ   نّ أل  ؛همور احملال، أخطأوا يف حكمهم هذا وقياسِ نفسه الذي يف الدَّ 
الشيء مع نفسه يف  م زيد الذي يف الدنيا على نفسه يف اآلخرة، وسبب الفرق بينهما أنّ يف تقدّ  وجوده، وال تناقضَ  موجوداً قبلَ 

فال تناقض فيه، فمدار االستحالة  ،عادمُ ـال مغايرة بينهما أصالً، خبالف تقدم املبتدأ على الف ،نفُسه من كل وجهٍ  هو الدور
واإلمكان على وجود التناقض وعدم وجوده، فدخول التقدم بني الشيء ونفسه حمال يف الدور؛ الستلزامه التناقض، وكذا دخول 

تناقض يف هذا  إذ المنهما يف إعادة املوجود يف الدنيا إىل الوجود الثاين يف اآلخرة بعد العدم؛  دخول كلٍّ  فيه، وممكنٌ  م حمالٌ دَ العَ 
يف  يف الدنيا وزيدٍ  تناقض أيضاً يف دخول العدم بني زيدٍ  الشيخ، وال على زيدٍ  تناقض يف تقدم زيد الشابِّ  كما ال  التقدم والتأخر،

نقول: وحركة اليد جيوز أن   فإذا قلنا إن حركة املفتاح متوقفة على حركة اليد ال،  كما كان دخوله يف الدور موجباً للتناقض  ،اآلخرة
 يف الدنيا قبلَ   تناقض يف وجود زيدٍ   وال  ،ملا فيه من التناقض  _كما هو معلوم_لكونه دوراً والدور ابطل    ؛متوقفة على حركة املفتاح

 ،رينملتأخِّ للوجودين ا  مني علةً ين املتقدِّ  من الوجودَ لعدم كون كلٍّ   ؛وال يف وجوده يف الدنيا شاابً قبل وجوده شيخاً   ،وجوده يف اآلخرة
ه خمتلفان عن زمان املتقدم ومكانَ  وألنّ  ،رَينني ومتأخِّ مَ مها متقدِّ دُ وجِ مُ  بل هللا  ،وال الوجودين املتأخرين علة للوجودين املتقدمني

بل نفعاها،   ،مبسألتناا  رَّ ضُ ومل يَ   ،وهلذا أمكن هذا التقدم والتأخر بني الوجودين  ،زما�مها خمتلفان   أو على األقلِّ   ،هر ومكانِ زمان املتأخِّ 
حىت لو كان زيد يف زمان وجوده يف الدنيا ومكانه فيها موجوداً أيضًا يف جنة اآلخرة أو جحيمها كان حماًال، وسبب االستحالة 

 ولنذكر مثاًال اثنياً ، وكذا لو كان زيد شااًب وشيخًا يف زمان واحد  ،بل كون الواحد اثنني ،على هذا التقدير ليس التقدم والتأخر
يقابله من التقدم املمكن وضوحاً: مثًال يصح القول أبن الدجاجة خترج من  لتقدم الشيء على نفسه يف الدور احملال ليزداد ما

صحة لقول القائل مشرياً إىل بيضة معينة ودجاجة معينة: إن كالً  ولكن ال ،ويصح القول أبن البيضة خترج من الدجاجة ،البيضة
إذا كانت هذه  بدّ  فال ،ها بعينهاميكن أن خترج الدجاجة من البيضة اليت ابضتها هي نفسُ  األخرى، إذ المنهما خرجت من 

هذه الدجاجة،  الدجاجة خرجت من البيضة كما خرجت البيضة من الدجاجة أن تكون تلك البيضة خرجت من دجاجة غريِ 
 . )شيخ اإلسالم مصطفى صربي( ))ابطلٌ   ودورٌ   حمالٌ   وهو تناقضٌ   ،ل وجودهاوأن تكون موجودة قب  ،هاهذه الدجاجة على نفسِ   مُ لزم تقدّ   وإالّ 

نقول بصحة إعادة املعدوم بعينه، ومننع حنن  ((  :قائالً على القائلني أبن البعث للروح فقط دون اجلسد  وقد نقل علي آيدن الرد  
 ،هنفسُ  مُ دَ العَ  م الدَ ل إمنا هو زمان العَ ملتخلِّ وعلى ذلك فا، لزوم ختلل العدم بني الشيء ونفسه؛ ألن العدم ليس له وجود حقيقي

منا أن العدم يوصف ابلتخلل جمازاً فال نسلم املالزمة لو سلّ حىت  و   فزمن العدم هو الذي ختلل بني زمانني متغايرين ملوجود واحد،  اً إذ
يتخلل  وعلى ذلك ال ،كا� متحدين حقيقة  فاختالف الزمن يكفي حلصول الغريية بني املوجود األول واملوجود الثاين وإنْ  ،أيضاً 

 .فاملالزمة إذن ممنوعة  ،كا� متحدين ابعتبار الذات  بل يتخلل بني املوجودين املختلفني ابعتبار الزمن وإنْ   ،العدم بني الشيء ونفسه
ا إذا كان التخلل حبسب أمّ   ،ظاهرهذا  فبطالن    ،ا يكون ختلل العدم بني الشيء ونفسه ابطالً إذا كان ذلك يف وقت واحد إمنّ أي:  

يف ذلك؛ ألن معىن التخلل هنا أن الشيء كان موجوداً زمناً، مث صار معدوماً زمناً اثنياً، استحالة فال  _كما هنا_وقتني خمتلفني 

 

: موقف العقل والعلم والعامل من رب العاملني  هو شــيخ اإلســالم يف عصــر� بال منازع، كان شــيخ اإلســالم يف اخلالفة العثمانية، له كتب عظيمة القدر، أمهها   ) 28( 
 .  بتصرف   236/ 7  لزركلي ل م. األعالم  1954  تويف ابلقاهرة عام م، و 1869ولد عام    وعباده املرسلني، 
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ى هذا األصل . وإذا ثبت بطالن دليلهم هذا فقد ثبت بطالن بقية أدلتهم؛ أل�ا كلها مبنية عل)البعث واخللود()) مث صار موجوداً اثلثاً 
 ) البعث واخللود(الفاسد.  

 

 البعث والنشور:الفالسفة الماّدیین منكري الرد على المطلب الثاني: 

،   يقول هؤالء املنكرون للبعث والنشور أبن الكون كّله عبارة عن ماّدة حمسوسة فقط، وال يوجد إله خالق ليس كمثله شيء
الكون، وهي قدمية ال أّول لوجودها، وهي أبدية ال تفىن، وحىت النْفس والروح والتفكري وهذه املاّدة هي أساس وجوهر كل موجود يف  

البشري هي عبارة عن اجتماع هذه املواد بطريقة معّينة، وعندما ميوت اإلنسان فإن ذراته تتفكك وينتهي كل شيء، فال وجود 
علي (. ضمن نظاٍم معّقد متكرر بنفسه وليس خبالٍق مدبّر لبعٍث بعد املوت وال حلساب وجزاء، وكل هذا حيصل ابلضرورة الطبيعية

 ) أرسالن آيدين

 :والرّد عليهم واضح وسهل

فهم يقولون أبن نظام اجتماع الذرات لتكوين اإلنسان احلي العاقل نظام حيصل ابلضرورة املتكررة يف كل إنسان، مث يقولون  -
ر! فكيف يصحُّ القول ابلضرورة املتكررة مع املصادفة لتشكيل أب�ا اجتمعت ابلصدفة بطريقة معينة نتج عنها إنسان مفكّ 

 ! هذا ختّبط يف التفكري خاٍل من احلكمة. ؟اإلنسان 
 وأيضاً فإن كّل هذه االّدعاءات تقولو�ا بال أّي دليل يؤّكد أو يثبت ادعاءاتكم. -
بشر ابلصفات العامة نفسها ِمن حيث مثّ كيف جتتمع هذه الضرورات املتكررة أو املصادفات املتكررة لتنتج مليارات ال -

 الشكُل العام والتفكري وغريها؟! أليس املفروض أن يكون كلُّ إنسان خمتلفاً عن اآلخر اختالفاً جذر�ً؟ 
مث كيف جتتمع الذرات لتشّكل العني يف مكان العني من اإلنسان، مث تبصر هذه العني؟! وجتتمع الذرات يف األذن لتشّكل  -

 ه األذن؟! وهكذا يف آالف بل ماليني األجهزة املعّقدة يف جسم اإلنسان.األذن مث تسمع هذ
مث كيف اجتمعت يف مكان آخر لينتج عنها حنلة، مث يف مكان آخر نتج عنها منلة، وهكذا ماليني بل مليارات الكائنات  -

 يبهر العقول.  م متناسقاحلية؟! وكلُّ كائن منها له وظيفة معّقدة يف هذا الكون، حبيث ينتج عن جمموعها كوٌن عظي
سبحانك هذا هبتان  كيف حيصل كلُّ ما سبق بطريقة املصادفة العمياء احلمقاء، ودون خالٍق عظيم قادر حكيم خبري؟! -

 .)علي أرسالن آيدين(  عظيم
للغاية   لوجد� أ�ا تقوم بكثري من األعمال املعقدة  الغدة النخاميةفلو نظر� إىل قطعة حلمية صغرية يف جسم اإلنسان هي   -

، ومثلها آالف القطع اللحمية يف جسم اإلنسان، فهل كلها اجتمعت )يوسف صائغ(واليت ال ميكن لإلنسان أن يعيش بدو�ا
   وحدها؟! وقد تكررت نفسها وبنفس املهام والصفات يف ماليني البشر؟!
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 للجسد والروح معاً:البعث المذھب الحق بأن  : إثباتالثالثالمطلب 

كثرية مسعية على أن البعث والنشور يكون لإلنسان جبسده وروحه، وقد مّر معنا كثري من هذه األدلة، وسيمر معنا يف مثة أدلة  
بقية الرسالة، لذلك ال حاجة للتكرار بذكرها كلِّها، وسأكتفي بذكر بعضها، مث أذكر األدلة العقلية ممّا مل يسبق معنا ذكرُه ولن مير 

 :يف سائر الرسالة

أثبتنا بطالن اّدعاءات منكري البعث ِمن أساسه وبطالن اّدعاءات القائلني ابلبعث للروح فقط، فلم يبَق بعد هذا إّال لقد   -
 حصول البعث ابجلسد والروح معاً.

َفرِِحَني ِمبَا آاَتُهُم اهلّلُ ِمن   ُقونَ ﴿َوَال َحتَْسَنبَّ الَِّذيَن قُِتُلوْا ِيف َسِبيِل اهللِّ أَْمَوااًت َبْل َأْحَياء ِعنَد َرهبِِّْم يـُْرزَ  :قال هللا  -
 . ) 170عمران   آل (  َفْضِلِه﴾

 ) 30- 27الفجر  ( َواْدُخِلي َجنَِّيت﴾فَاْدُخِلي ِيف ِعَباِدياْرِجِعي ِإَىل َربِِّك َراِضَيًة مَّْرِضيَّةً ﴿َ� أَيـَّتـَُها النـَّْفُس اْلُمْطَمِئنَّةُ   :قال  و  -
  ،)حمصل أفكار املتقدمني واملتأخرين من العلماء واحلكماء واملتكلمني(ابن سيناو   أفالطون  النْفس ابقية ال تفىن، مثل:اتفق الفالسفة اإلهليون أبن   -

سواء كانت متصلة ابجلسم أو  ،النْفس تنفك عن إن احلياة صفة ال(( :قال أفالطون  وقد استدلوا أبدلة عقلية منطقية،
ابن سينا وقال  )ابن رشد( .))عنها حبال من األحوال تنفكُّ  ألن احلياة يف ذاهتا ال س فهي خالدة؛النفْ  ، أمافارقته بعد فناءٍ 

س أن النفْ  تَ بَ وقد ثَـ   ،فيستحيل أن تنعدم  تْ دَ جِ وُ  إنْ ف  ،الوجود والعدم معاً؛ أل�ما متناقضني  حيتوي ال  س جوهرٌ ن النفْ أب
فهذه األدلة ترد على الفالسفة اإلهليني من كالمهم  .)علي أرسالن آيدين( وجد فيها قابلية الفناءتفال ميكن أن  ،ة بطبيعتهاحيّ 

 أنفسهم.
فهؤالء جيب نقاشهم وإثبات وجود اخلالق احلكيم أّوًال وقبَل كّل  أّما الفالسفة املاّديون امللحدون املنكرون لوجود هللا  -

، وقد مرت بعض األدلة يف هذا الفصل.حد   يٍث فرعيٍّ
 *                *               * 
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 الرابع الفصل 

 عقائد غیر المسلمین حول اآلخرة

بعد أن عرفنا عقيدة املسلمني حول اآلخرة والبعث والنشور سأذكر سريعاً عقائد غري املسلمني قدمياً وحديثاً حوهلا، سواء كانوا 
الد��ت السماوية أم الد��ت األرضية أم ملحدين؛ ألننا عندما نرى ختبط غري املسلمني وكالمهم بغري حجة من أصحاب 

ن مطَّلع عليٍم فإننا سنزداد يقينًا حبقيقة ديننا وعقيدهتا وأن اآلخرة والبعث والنشور حقٌّ وصدق برهان وبغري نقٍل صحيٍح ع وال
 سيكون ال حمالة.

حىت  على مجيع األنبياء منذ آدم  وال بّد من التنبيه قبل سرد عقائد غري املسلمني على أن الدين الذي أنزله هللا 
حىت قيام الساعة، وهو احلقُّ املبني، وهو أّن   دين مجيع املؤمنني حقًّا منذ آدم    هو نفسه دين اإلسالم احلايل، فهو   عيسى

، ولكنين يف هذا الفصل سأنقل هللا الواحد األحد حقٌّ، وأن اآلخرة والبعث والنشور ستكون وسيبعث هللا مجيع البشر مث حياسبهم
ه العرب بعَد أن احنرفوا عن دينهم احلق وشريعة نبيهم  ما يقوله أصحاب الد��ت السماوية من اليهود والنصارى وما يقول

 وكذلك سائر األمم من اهلنود وغريهم بعَد أن احنرفوا عن دينهم احلق وشريعة أنبيائهم.   ، إبراهيم

 : الدين  اليهودي    - 1

يهتموا ابآلخرة، بل مل يذكروها اختلفت رؤى اليهود حول البعث والنشور اختالفًا جوهر�ً، ولكْن يف العموم الغالب فإ�م مل 
فهم يعتقدون أن الد�نة اليهودية هي  ومل يذكروا أي شيء عن اخللود بعد املوت، ومل ينكروها يف الغالبية العظمى من حاالهتم،

ختّص الدنيا والكون احملسوس، وال عالقة  وأن مجيع القوانني فيها إمناشريعة خاصة ابلدنيا وال عالقة هلا مبا وراء الكون احملسوس، 
اليهودية سينعم ابجلزاء يف   ابلد�نةهلا مبا وراءه وال مبا سيكون بعد فناء الكون أو بعد موت اإلنسان، حىت إّن اإلنسان غري املؤمن 

 .)د شليبأمح(  هذه الدنيا ولو مل يكن يهود�ً، ومهما كانت عقيدته ولو وثنياً ملحداً ال يؤمن ابهلل أصًال.

إذاً فالعقيدة اليهودية ليس فيها ذكر للبعث والنشور واآلخرة، ولكْن فيها قليل من الكالم عن األرض السفلى اليت يسقط فيها  
املذنبون ويسجنون فيها، لكن كل هذا ال يتحدث عن اآلخرة واخللود والبعث بعد املوت، إّال أن قليًال من الكالم املنقول عن 

يعنون  اليهود عن اآلخرة فالبعض ، وحىت عندما يتكلم )أمحد شليب(ر ليوم البعث وأنه سيكون فيه حساب املذنبنيفيه ذك )29(أشعيا
متاماً، وهذه العقيدة أخذوها عن الفرس، حيث إن اليهود يعتقدون أن التناسخ ما نعنيه حنن ابآلخرة والبعث والنشور، إّمنا يعنون 

حلياة سيعودون بعد موهتم هلذه احلياة أيضاً ولكن يف جسد خمتلف، وأّما السعداء يف هذه الدنيا الفقراء واملرضى واملعذبني يف هذه ا
 )أمحد شليب(فقد حصلوا على جزائهم وثواهبم من موالهم، فلن يعودوا بعد موهتم.  

 

بشـــجرة فانفلقت له، فدخل    فهرب ومرّ   ، ، فأرادوا قتله وكان يعظ بين إســـرائيل حممد عليهما الصـــالة والســـالم،  ســـيد�  عيســـى و �  ســـّيد ر ب شـــعيا، بشّـــ   وقيل:   ) 29( 
 . 40/ 2ونشروه معها. البداية والنهاية البن كثري    ، فيها، وبقي طرف ثوبه ظاهراً، فرأوه، فنشروا الشجرة ابملنشار 
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 :   الدين النصراني      -   2

  أخذت بعض عقائدها من الد��ت املختلفة وخاصة الوثنيةافرتقت الد�نة النصرانية إىل فرق متضاّدة يكّفر بعضها بعضاً، وقد  
فأدخل فيها فكرة ألوهية املسيح وفكرة تثليث الرب وفكرة   ،)30(شاول  يهوديُّ والفلسفات اإلغريقية، وقد حّرف العقيدة النصرانية ال

 النصارى أيضاً حول فكرة اآلخرة والبعث والنشور:لذلك كان من البدهي أن خيتلف  ،  )املوسوعة امليسرة يف األد�ن( صكوك الغفران 

 )أمحد شليب(.فبعضهم يؤمن ابآلخرة والبعث والنشور، وأن احلساب واجلزاء سيقوم به السيد املسيح  

وهؤالء ينكرون البعث والنشور   ،وبعضهم اقرتب كثرياً من عقائد عبدة األصنام، حىت إ�م يقدمون القرابني واألضاحي لألواثن
 ) املذاهب اتريخ  يف  حماضرات(ملوت متاماً.  بعد ا

 

  :من العرب  والكواكب والنجوم  عبدة األصنام  -3

ْهُر   :هؤالء كلهم ينكرون اآلخرة والبعث والنشور متاماً، قال   نَيْا َمنُوُت َوَحنَْيا َوَما يـُْهِلُكَنا ِإَال الدَّ ﴿َوقَاُْلْوا َمْا ِهَي إالَّ َحَياْتـَُنْا الدُّ
   اَم َوِهَي َرِميمٌ ﴿َوَضَرَب لََنا َمَثالً َوَنِسَي َخْلَقُه قَاَل َمْن ُحيِْيي اْلِعظَ :  قال  و   ، ) 24اجلاثية  (   َوَما َهلُم ِبَذِلَك ِمْن ِعْلٍم ِإْن ُهْم ِإالَ َيظُنُّوَن﴾

 . ) 79- 78يس  (   ُقْل ُحيِْييَها الَِّذي أَنَشَأَها أَوََّل َمرٍَّة َوُهَو ِبُكلِّ َخْلٍق َعِليٌم﴾

 

 :  الديانة البوذية  -4

، ال يؤمنون ابآلخرة وال ابلبعث والنشور اطالقاً، بل يؤمنون ابلتناسخ، أي: بعد موت اإلنسان يفىن جسده )31(بوذاأتباع 
وتنتقل روحه إىل جسد آخر، ويبقى هكذا يتنقل حىت يصل إىل الصفاء الروحي فيندمج ابإلله، وعندها يصبح سعيداً 

 )أمحد شليب(ميوت أبداً، وهذا ما ُيسّمى ابلنرفا�.   وال
 

 

، فبدأ حيّرف الد�نة األـصلية، علماً  ويـسمَّى بولس، كان يهود�ً مث اعتنق املـسيحية، واّدعى أنه �خذ عن الـسيد املـسيح    ، احلالية   ملـسيحية ا مؤـسس  هو  )  30( 
 . 98/ 2ألمحد شليب    ، املسيحية، د�ن مقارنة األ  أبنه عاش بعد املسيح ومل يعاصره أصًال. 

ــل إىل    بوذا ، وب الراـهب مبعىن    عواتـما ق.م، لُـقّب ب   563وـلد ـعام  ،  ســــــــــــذـهاات اـمسه  )  31(  مبعىن الـعامل الَفِهم اـلذي بلغ الـغاـية يف العلم والفهم، يزعم أتـباـعه أـنه وصــــــــــ
بة يف  وســــــريجع لينشــــــر اخلري والســــــالم واحمل االندماج ابإلله، وأنه ابن هللا _تعاىل هللا عّما يقولون علّواً كبريًا_ وأنه حيمل آاثم الناس، وأنه مل ميت إمنا صــــــعد إىل الســــــماء،  

 . 43، ص  ألمحد شليب   ، أد�ن اهلند الكربى   ، . مقارنة األد�ن األرض 
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   اجلينية:الديانة    -5

تلف يف بعض تفاصيله عن التناسخ عند ال يؤمنون ابلبعث والنشور اطالقاً، بل يؤمنون ابلتناسخ، وهو خم  ،)32(مهاويراأتباع  
 .)أمحد شليب( النجاةالبوذيني، ويسمونه  

 

 :  ديانة الفراعنة   -6

ْن إَِلٍه َغْريِي﴾ ﴿َوقَاَل ِفْرَعْوُن َ� أَيـَُّها اْلَمألُ  :قال كانوا يعبدون األصنام وبعض األشخاص،    ، ) 38القصص  ( َما َعِلْمُت َلُكم مِّ
ابلتناسخ، مبعىن: أنه بعد املوت تنتقل األرواح الشريرة تنتقل إىل كانوا يعتقدون  لذلك فهم ال يؤمنون ابآلخرة وال ابلبعث والنشور، و 

 .)محد شليبأ( أشخاص معذبني، واألرواح اخلرية تنتقل إىل أشخاص منعمني، وهكذا إىل ما ال �اية
 

 الكونفوشية:  الديانة    -7

، وهم ال يؤمنون ابآلخرة وال ابلبعث والنشور، ويعتقدون أن احلياة احملسوسة هي كل شيء، )33(كونفوشيوسوضعها  
 )املوسوعة امليسرة يف األد�ن(يتحدثون أصالً عّما سيحصل بعد املوت.  وال

 

 :  الديانة اوسية  -8

،  ) أسود الرزاق عبد(إىل ما ال �ايةوهي عقائد شىت، ولكنهم جممعون على إنكار اآلخرة والبعث والنشور، فبعضهم يقول ابلتناسخ 
نـَْيا َمنُوُت َوَحنَْيا  :يقول أبن املوت هو النهاية وال حياة بعد املوت، قال هللا وبعضهم  َوَما ﴿َوقَاُلوا َما ِهَي ِإَال َحَياتـَُنا الدُّ

 قَ حرَ وبعضهم يقول أبنه كان يوجد خالق للكون، لكنه بعد أن خلقه مل يستطع التحكم به، فأَ  ،) 24اجلاثية  (   يـُْهِلُكَنا ِإَال الدَّْهُر﴾
، وسيبقى الكون إىل ما ال �اية، وكل إنسان يولد مث ميوت ويفىن، فال بعَث وال نشور الكوُن اإللَه اخلالَق ومات

 )املذاهب اتريخ  يف  حماضرات(آخرة. وال

 

ى  ويعتقد أتباعه أنه اندمج ابإلله، لذلك صــاروا يعبدونه بعد موته، على الرغم من أنه كان ينكر وجود اآلهلة، والد�نة اجلينية تعتمد عل   ، ق.م 599) ولد عام  32( 
الكربى ألمحد   مقارنة األد�ن، أد�ن اهلند   لنْفس حىت يصــــل اإلنســــان إىل االندماج ابإلله، وهو الســــعادة احلقيقية األبدية. التقشــــف واحلرمان وحماربة الشــــهوات ومراقبة ا 

 . 117، ص  شليب 

ســـــوعة  مو   وهو يؤمن ابلطبيعة من مساء وأرض، وحيّث على األخالق والتعليم والرتبية، وال يؤمن أبي شــــــيء خارج عن الكون احملســــــوس.   ) ولد يف الصــــــني، 33( 
 . 420، ص  األد�ن امليسرة 
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  الزرادشتية:الد�نة    -9

، يعبدون النار، ويؤمنون ببعث األموات بعد موهتم، مث حساهبم سيكون أبن يبقى اجليدون يف نور أبدي )34(زرادشتأتباع  
 ) حماضرات يف اتريخ املذاهب(ويبقى السيئون يف ظلمة أبدية.  

 

 املثنوية: الد�نة    –  10

رة ولكن مبعىن أنه يف �اية الكون سيبقى ويؤمنون ابآلخ اهرمن،، وإله الظلمة والشر يزدان يعبدون إهلني اثنني: إله النور واخلري  
 )املذاهب اتريخ  يف حماضرات(  إله النور وينتهي إله الظلمة، وليس لديهم تفاصيل أكثر من هذا.

 

   :)35(  اهلندوسية الد�نة  -11

بعَد املوت يفىن اجلسد وتنتقل   أنهوكلُّها مبعًىن واحد،    ،صمُّ قَ أو التـَّ   ،تكرار املولدأو    ،أو جتوال األرواح  ،بتناسخ األرواحيؤمنون  
الروح إىل جسد آخر، وهكذا حىت يتم معاقبة هذه الروح على ذنوهبا ومكافأهتا على طاعاهتا، فإذا انتهى العقاب والثواب امتزجت 

 .)أمحد شليب(  هذه الروح ابإلله وعاشت بسعادة أبدية ال تنتهي

 

   :عقائد اليونانيني  - 12

تلف اليو�نيون يف عقائدهم اختالفاً واسعًا للغاية، لدرجة أن كل جمموعة منهم هلم عقائد وآهلة خمتلفة عن الباقني، فعبدوا اخ
األخالق احلسنة واألخالق البذيئة وما ال ُحيَصى من اآلهلة، وبعض اآلهلة يولد من البشر  األصنام وبعض الناس والكواكب و 
كننا نسبة عقيدة واضحة ولو لغالبيتهم، ولكن كثرياً منهم يؤمنون ابلبعث والنشور بعد املوت وبعضهم ميوت وهكذا، لذلك ال مي

 )شليب أمحد(للجنة أو للنار، ولكْن يف النهاية ينتهي عذاب املعذبني ويصبح اجلميع يف نعيم.  تُؤخذ روحه فقطمبعىن أن اإلنسان بعد موته  

  
 

ق.م، اّدعى أنه رســــول اآلهلة، وأنه يوجد إهلان اثنان: واحد للخري وواحد للشــــر، وينتشــــر  583ق.م، ومات عام    660) زرادشــــت بن يورشــــب، ولد عام  34( 
 . 34/ 1أتباعه يف بالد فارس. موسوعة األد�ن واملذاهب لعبد الرزاق أسود  

 . 43  ، ص ألمحد شليب   ، أد�ن اهلند الكربى   ، . مقارنة األد�ن  يومنا منتشرة يف اهلند حىت   ) د�نة 35( 
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 الخامسالفصل 

 في اإلسالم  أھمیة إثبات اآلخرة وأحوالھا

من خالل تتبع اآل�ت واألحاديث جند أن اإلسالم اهتّم بغرس اإلميان ابآلخرة والبعث والنشور اهتمامًا ابلغًا ال مثيل له، 
وكلُّ فكّلما قرأ� جمموعة من اآل�ت وجد�ها تزيد من إمياننا ابليوم اآلخر بطريقٍة أو أبخرى، وكذلك تفعل األحاديث الشريفة، 

عطينا فكرة واضحة عن مدى اآلاثر اليت تنتجها عقيدة اإلميان ابآلخرة يف اإلنسان نفسه ويف األسرة واجملتمع هذا االهتمام العظيم ي
أبسره؛ لذلك كلِّه كان ال بّد من وقفة مطّولة مع أمثلة من هذه اآل�ت واألحاديث، علماً أبنين ال أستطيع حصرها يف هذه الرسالة 

 .بسبب كثرهتا

 

 ن باآلخرة ركن من أركان اإلیمان في اإلسالماإلیما: األول المبحث

   هللا ال خيفى أن اإلميان ابآلخرة ركن من أركان اإلميان، فال يكون املسلم مسلماً حىت يؤمن ابآلخرة والبعث والنشور، حىت إن 
آ�ت كثرية، تدل  ال يقبل إسالم إي شخص مل يؤمن ابآلخرة ولو آمن ابهلل ورسله وكتبه! والدليل على هذا من القرآن الكرمي
 مبجموعها العام ومفهومها العام على كلِّ ما سبق ذكره يف هذا الفصل، لذلك سأستعرض بعض هذه اآل�ت:

ْن َيْكُفر ُل َومَ أَيُّها اّلذيَن آمُنوا آِمُنوا اِبهلِل وَرُسْولِِه َوالِكَتاِب الذي نـَزََّل على َرُسْولِِه َوالِكَتاِب الذي أَنَزَل ِمْن قـَبْ   ﴿�:  قوله   -
 )  136النساء  (   اِبهلِل َوَمالِئَكِتِه وَُكتُِبِه َوُرُسِلِه َواْليَـْوِم اآلِخِر فـََقْد َضلَّ َضالًال بَعْيدًا﴾

َكَفُروْا ِبَرهبِِّْم َوأُْولَِئَك اَألْغَالُل ِيف ﴿َوِإن تـَْعَجْب فـََعَجٌب قـَْوُهلُْم أَِئَذا ُكنَّا تـُرَاابً أَئِنَّا َلِفي َخْلٍق َجِديٍد أُْولَـِئَك الَِّذيَن   : وقوله -
 )  5الرعد  (   أَْعَناِقِهْم َوأُْولَـِئَك َأْصَحاُب النَّاِر ُهْم ِفيَها َخاِلدوَن﴾

بُواْ آِبَ�تَِنا َولَِقاء اآلِخرَِة َحِبَطْت أَْعَماُهلُْم َهْل ُجيَْزْوَن ِإالَّ َما َكانُواْ يَـ   :  وقوله -  )  147األعراف  (   ْعَمُلوَن﴾﴿َوالَِّذيَن َكذَّ
ُغوَ�َا ِعَوجاً َوُهم اِبآلِخرَِة َكاِفُروَن﴾  :وقوله   -  )  45األعراف  (   ﴿الَِّذيَن َيُصدُّوَن َعن َسِبيِل اهللِّ َويـَبـْ
 )  12- 10املطففني  (   يَُكذُِّب بِِه ِإالَ ُكلُّ ُمْعَتٍد أَثِيٍم﴾َوَما      الَِّذيَن يَُكذِّبُوَن بِيَـْوِم الدِّينِ     ﴿َوْيٌل يـَْوَمِئٍذ لِّْلُمَكذِِّبنيَ   :وقوله   -
اَر اْآلِخرََة هلََِي اْحلَيَـَواُن َلْو َكانُوا يـَْعلَ   :  وقوله - نـَْيا ِإَال َهلٌْو َوَلِعٌب َوِإنَّ الدَّ  )  64العنكبوت  (   ُموَن﴾﴿َوَما َهِذِه اْحلََياُة الدُّ
َا َلَكِبريٌَة ِإالَّ   :وقوله   - ُْم إِلَْيِه رَاِجُعوَن﴾     َعَلى اْخلَاِشِعنيَ ﴿َوِإ�َّ ُم مُّالَُقوا َرهبِِّْم َوَأ�َّ  )  46البقرة  (   الَِّذيَن َيظُنُّوَن َأ�َّ
 )  60النحل  (   احلَِْكيُم﴾﴿لِلَِّذيَن َال يـُْؤِمُنوَن اِبآلِخرَِة َمَثُل السَّْوِء َوهللِّ اْلَمَثُل اَألْعَلَى َوُهَو اْلَعزِيُز    :  وقوله -
َنا ِإ�َّ كُ   :  وقوله - ِجلِّ لِْلُكُتِب َكَما َبَدْأَ� أَوََّل َخْلٍق نُِّعيُدُه َوْعداً َعَليـْ  )  104 األنبياء ( نَّا فَاِعِلَني﴾﴿يـَْوَم َنْطِوي السََّماء َكَطيِّ السِّ
َها اْلَماء اْهتَـزَّْت َوَرَبْت ِإنَّ الَِّذي َأْحَياَها َلُمْحِيي اْلَمْوَتى ﴿َوِمْن آَ�تِِه أَنََّك تـََرى اْألَْرَض َخاِشَعًة فَِإذَ  : وقوله - ا أَنزَْلَنا َعَليـْ

 )  39فصلت  (   ِإنَُّه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر﴾
ِظلَُّها تِْلَك ُعْقَىب الَِّذيَن اتـََّقواْ وَُّعْقَىب اْلَكاِفرِيَن ﴿مََّثُل اْجلَنَِّة الَِّيت ُوِعَد اْلُمتـَُّقوَن َجتْرِي ِمن َحتِْتَها اَألْ�َاُر أُُكُلَها َدآئٌِم وِ   :  وقوله -

 )  35الرعد  (   النَّاُر﴾
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ًة َواِحَدةً   : ﴿فَِإَذا نُِفَخ ِيف الصُّوِر نـَْفَخٌة َواِحَدةٌ  وقوله - َتا دَكَّ َلِت اْألَْرُض َواْجلَِباُل َفدُكَّ  فـَيَـْوَمِئٍذ َوقـََعِت اْلَواِقَعةُ   َومحُِ
   ٌَوانَشقَِّت السََّماء َفِهَي يـَْوَمِئٍذ َواِهَية     ٌَواْلَمَلُك َعَلى أَْرَجاِئَها َوَحيِْمُل َعْرَش َربَِّك فـَْوقـَُهْم يـَْوَمِئٍذ َمثَانَِية     ٍِذ تـُْعَرُضوَن يـَْوَمئ

   )  18- 13احلاقة  (   الَ َختَْفى ِمنُكْم َخاِفَيٌة﴾
َوَتُكوُن اْجلَِباُل   يـَْوَم َيُكوُن النَّاُس َكاْلَفَراِش اْلَمبـْثُوثِ   َوَما أَْدرَاَك َما اْلَقارَِعةُ   َما اْلَقارَِعةُ   ﴿اْلَقارَِعةُ  : وقوله -

َوَما     فَأُمُُّه َهاِويَةٌ     َوأَمَّا َمْن َخفَّْت َمَوازِيُنهُ     فـَُهَو ِيف ِعيَشٍة رَّاِضَيةٍ     ُقَلْت َمَوازِيُنهُ فَأَمَّا َمن ثَـ     َكاْلِعْهِن اْلَمنُفوشِ 
 )  11- 1القارعة  (   َ�ٌر َحاِمَية﴾    أَْدرَاَك َما ِهَيهْ 

ارَِ�ِت َذْرواً  :وقوله  - َماِت أَْمراً   فَاْجلَارَِ�ِت ُيْسراً   فَاْحلَاِمَالِت ِوْقراً   ﴿َوالذَّ َا تُوَعُدوَن َلَصاِدقٌ   فَاْلُمَقسِّ   ِإمنَّ
   )  6- 1الذار�ت  (   َوِإنَّ الدِّيَن َلَواِقٌع﴾

 َواْلَبْحِر اْلَمْسُجورِ     سَّْقِف اْلَمْرُفوعِ َوال    َواْلبَـْيِت اْلَمْعُمورِ   ِيف َرقٍّ مَّنُشورٍ     وَِكَتاٍب مَّْسطُورٍ     : ﴿َوالطُّورِ   وقوله -
   ٌِإنَّ َعَذاَب َربَِّك َلَواِقع     ٍَما َلُه ِمن َداِفع     ًيـَْوَم َمتُوُر السََّماء َمْورا     ًَوَتِسُري اْجلَِباُل َسْريا    ﴾فـََوْيٌل يـَْوَمِئٍذ لِْلُمَكذِِّبَني  

   )  11- 1الطور  ( 
   فَاْلُمَدبِّرَاِت أَْمراً     فَالسَّابَِقاِت َسْبقاً     َوالسَّاِحبَاِت َسْبحاً     َوالنَّاِشطَاِت َنْشطاً    ﴿َوالنَّازَِعاِت َغْرقاً   :وقوله   -

بَـُعَها الرَّاِدَفةُ   يـَْوَم تـَْرُجُف الرَّاِجَفةُ  وجواب هذا الَقَسم  ، ) 9- 1النازعات  (   أَْبَصارَُها َخاِشَعٌة﴾  قـُُلوٌب يـَْوَمِئٍذ َواِجَفةٌ   تـَتـْ
 )النسفي( نَّ بعثُ تُ لَ   مقدَّر:

َعُثنَّ ُمثَّ لَتـُنَـبـَُّؤنَّ ِمبَا َعِمْلُتْم َوَذلِ   :وقوله   - َعثُوا ُقْل بـََلى َوَريبِّ لَتـُبـْ  ) 6التغابن  ( َك َعَلى اهللَِّ َيِسٌري﴾﴿َزَعَم الَِّذيَن َكَفُروا َأن لَّن يـُبـْ
ُهَما ِماَئَة َجْلَدٍة َوَال أَتُْخْذُكم هِبَِما َرأَْفٌة ِيف ِديِن  :وقوله  - نـْ اهللَِّ ِإن ُكنُتْم تـُْؤِمُنوَن اِبهللَِّ ﴿الزَّانَِيُة َوالزَّاِين فَاْجِلُدوا ُكلَّ َواِحٍد مِّ

َن اْلُمْؤِمِنَني﴾    )  2النور  (   َواْليَـْوِم اْآلِخِر َوْلَيْشَهْد َعَذاهَبَُما طَائَِفٌة مِّ
َك َخْريٌ َوَأْحَسُن ﴿فَِإن تـََناَزْعُتْم ِيف َشْيٍء فـَُردُّوُه ِإَىل اهللِّ َوالرَُّسوِل ِإن ُكنُتْم تـُْؤِمُنوَن اِبهللِّ َواْليَـْوِم اآلِخِر َذلِ  :وقوله  -

 . ) 59 النساء ( أَتِْويًال﴾
 

يف هذا الفصل وأكتفي منها  ،وقد وردت أحاديث كثرية أيضاً تبني أن اإلميان ابآلخرة شرط أساسي لصحة اإلميان ابهلل 
شديد بياض  ذات يوم إذ طلع علينا رجلٌ  بينما حنن عند رسول هللا (( قال:أنه  عمر بن اخلطاب صّح عن حبديث واحد 

، فأسند ركبتيه إىل ركبتيه،  رسول هللارى عليه أثر السفر، وال يعرفه منا أحد، حىت جلس إىل ر، ال يُ عَ الثياب، شديد سواد الشَّ 
 : اإلسالم أن تشهد أن ال إله إال هللا وأن حممداً وقال: � حممد أخربين عن اإلسالم، فقال رسول هللا    ،ووضع كفيه على فخذيه

، قال: صدقت، قال: فعجبنا له ، وتقيم الصالة، وتؤيت الزكاة، وتصوم رمضان، وحتج البيت إن استطعت إليه سبيالً  رسول هللا
قه، قال: فأخربين عن اإلميان، قال: أن تؤمن ابهلل، ومالئكته، وكتبه، ورسله، واليوم اآلخر، وتؤمن ابلقدر خريه وشره، صدِّ يسأله ويُ 

عن اإلحسان، قال: أن تعبد هللا كأنك تراه، فإن مل تكن تراه فإنه يراك، قال: فأخربين عن الساعة، قال: صدقت، قال: فأخربين 
قال: فأخربين عن أمارهتا، قال: أن تلد األمة ربتها، وأن ترى احلفاة العراة العالة رعاء  ،قال: ما املسؤول عنها أبعلم من السائل

، مث قال يل: � عمر أتدري من السائل؟ قلت: هللا ورسوله أعلم، قال: فإنه لبثت ملياً الشاء يتطاولون يف البنيان، قال: مث انطلق ف
 )متفق عليه(  ))جربيل أاتكم يعلمكم دينكم.

*         *          * 
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 في اآلخرةوقصصھم اإلكثار من أخبار الناس : الثاني المبحث

الناس وأحواهلم يف اآلخرة بعد موهتم ونشورهم، وهذا أحد أهم أساليب ذكر لنا القرآن الكرمي كثرياً جداً من األخبار عن لقد 
تثبيت عقيدة البعث والنشور يف النفوس والعقول والقلوب، وسأكتفي بسرد جمموعة من هذه األخبار دون االستقصاء الكامل؛ 

، مث أتبعها أبخبار املؤمنني العاصني، مث ألن عددها كبري وحيتاج رسالة كاملة الستيعاهبا، وسأسرد أخبار املؤمنني الطائعني أوالً 
 :أختمها أبخبار الكافرين

 

 أخبار المؤمنین الطائعین: أوالً:

ر له غفَ خصال: يُ  ((للشهيد عند هللا ستُّ  :، وكذلك َمن َيشفع هلم الشهداُء: قال رسول هللا الشهداء يف سبيل هللا  -
منها   عذاب القرب، و�من من الفزع األكرب، ويوضع على رأسه اتج الوقار، الياقوتةُ فعة، ويرى مقعده من اجلنة، وجيار من  يف أول دُ 

 .)مسند أمحد( من أقاربه))  70زوجة من احلور العني، وُيَشفَّع يف    72من الدنيا وما فيها، ويزوج    خريٌ 

 

ئون - ن آاثر الوضوء، فمن مِ   ]مواضِع الوضوِء من األيدي والوجه واألقدام بِيُض  [  لنيجَّ اً حمَُ رّ ون يوم القيامة غُ دعَ : ((إن أميت يُ   النيب: قال  املتوضِّ
 إنْ _قوٍم مؤمنني، وإ�  : ((السالم عليكم دارَ عندما زار القبور وقال ، )صحيح البخاري( يل غرته فليفعل))طِ يُ  استطاع منكم أنْ 

نا  : ((أنتم أصحايب، إخوانُ  قال ،� رسول هللا ؟كلسنا إخوانَ  وَ  قد رأينا إخواننا)) قالوا: أَ أ�َّ  دتُ دِ بكم الحقون، وَ  _هللا شاء
ُغرٌّ  لو أن رجًال له خيلٌ  : ((أرأيتَ  فقال ،� رسول هللا ؟من أمتك بعدُ  عرف من مل �تِ ))، فقالوا: كيف تَ �توا بعدُ  الذين مل

:    ، قال  )) قالوا: بلى � رسول هللا!، أال يعرف خيله؟]كالعمى والعرج  ليس فيهم شيٌء من العاهات[املقصود:    ُدْهم هُبْم  خيلٍ   يْ هرَ لة بني ظَ جَّ حمَُ 
 .)صحيح مسلم(  على احلوض))  ]الـُمتـََقدُِّم إىل املاء ليستقي للناس[  همطُ رَ وأ� فَـ   ،ني من الوضوءلِ جَّ اً حمَُ رّ ((فإ�م �تون غُ 

 

رة سنة  شْ ((َمن أذَّن ثنيت عَ   :وقال    ،)سنن ابن ماجه(  القيامة))  الناس أعناقاً يومَ   نون أطولُ : ((املؤذِّ  هللا املؤذِّنون: قال رسول  -
 . )سنن ابن ماجه(  ثالثون حسنة))  إقامةٍ   ولكلِّ   ،ستون حسنة  يومٍ   له بتأذينه يف كلِّ   بَ تِ وكُ   ،له اجلنة  بتْ جَ وَ 

 

 دل، وشابٌ اع ه: إمامٌ لُّ ظِ  إالَّ  لَّ ظِ  ال ه يومَ لِّ يف ظِ  هم هللا لُّ ظِ يُ  : ((سبعةٌ : قال رسول هللا هم هللا يف ظله لُّ ظِ الذين يُ  -
ذات منصب   دعته امرأةٌ   عليه، ورجلٌ   عليه وتفرقاْ   اجتمعاْ ،  يف هللا  ملساجد، ورجالن حتاابَّْ ابق  ه معلَّ قلبُ   هللا، ورجلٌ طاعة  نشأ يف  

ذكر هللا خالياً ففاضت  علم مشاله ما تنفق ميينه، ورجلٌ ق بصدقة فأخفاها حىت ال تَ صدَّ تَ  ومجال فقال: إين أخاف هللا، ورجلٌ 
 .)متفق عليه(  عيناه))
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الَِّذيَن  : ﴿َوَسارُِعوْا ِإَىل َمْغِفَرٍة مِّن رَّبُِّكْم َوَجنٍَّة َعْرُضَها السََّماَواُت َواَألْرُض أُِعدَّْت لِْلُمتَِّقني َ كاظمي الغيظ: قال هللا   -
ن : ((مَ رسول هللا  وقال    ، ) 134- 133آل عمران  (   يُنِفُقوَن ِيف السَّرَّاء َوالضَّرَّاء َواْلَكاِظِمَني اْلَغْيَظ َواْلَعاِفَني َعِن النَّاِس َواهلّلُ حيُِبُّ اْلُمْحِسِنَني﴾

 . )أمحد مسند( ني شاء))العِ   احلورِ   ن أيِّ ه مِ ريِّ خلالئق حىت خيَُ القيامة على رؤوس ا  دعاه هللا يومَ   _على أن يُنِفَذهُ   وهو قادرٌ _غيظاً    مَ ظَ كَ 

 

 _ وهو حمرمٌ _ه  �قتٌ   [كسرت عنقه]  هتْ صَ قَ فوَ     رسول هللارجالً كان مع    أنّ   ون: عن ابن عباس  بُّ لَ اج الذين ميوتون وهم يُـ جّ احلُ   -
القيامة  يومَ  ثُ بعَ روا رأسه؛ فإنه يُ مِّ ، وال ختَُ وه بطيبٍ سُّ يه، وال متََ نوه يف ثوبَ ، وكفِّ رٍ دْ وسِ  : ((اغسلوه مباءٍ  رسول هللافمات، فقال 

 )متفق عليه( ياً))ملبِّ 

*         *          * 

 

 أخبار المؤمنین العاصین: ثانیاً:

ون:  - مكان، ُيَساقون  ن كلِّ غشاهم الذُّلُّ مِ جال، يَ ُحيَْشُر املتكربون يوَم القيامِة أمثاَل الذَّرِّ يف ُصَوِر الرِّ ((:  النيبقال املتكربِّ
 .)أمحد  مسند( ) )]النار أهل عصارة[ طينِة اخلََبال ن ُعَصارةِ أهِل النارِ تعلوهم �ر األنيار، ُيْسَقْون مِ   ،)36(إىل َسْجٍن يف جهنَم يسمى بـُْوَلسَ 

 يومَ   لواءٌ   غادرٍ   لكلِّ ((  :قال  و ،  )متفق عليه(  ))القيامة  يومَ   [حلقة الدُّبُر]  عند اْسِته  غادٍر لواءٌ   لكلِّ ((  :  رسول هللا  قالالغادرون:    -
 .)القرطيب(وهذه طريقة معاقبة العرب للغادرين منهم  ،)صحيح مسلم(  ))عامةٍ   ن أمريِ غدراً مِ   أعظمُ   وال غادرَ   أالَ   ،له بقدر غدره  عُ رفَ يُ   ،القيامة

 

  : وقال  ، ) 161آل عمران  (   ﴿َوَمن يـَْغُلْل َ�ِْت ِمبَا َغلَّ يـَْوَم اْلِقَياَمِة﴾ :هللا يقول  يف احلرب: ]تقسيمهاالسارقون من الغنائم قبل [ الغالُّون  -
أملك  رسول هللا أغثين، فأقول: ال ، يقول: �له َمحَْحَمةٌ  غاء، على رقبته فرسٌ القيامة على رقبته شاة هلا ثُ  كم يومَ أْلِفَنيَّ أحدَ  ال((

قد أبلغتك، وعلى رقبته  ،أملك لك شيئاً  رسول هللا أغثين، فأقول: ال له رغاء، يقول: � شيئاً، قد أبـَْلْغُتك، وعلى رقبته بعريٌ لك 
قد أبلغتك، على رقبته   ،أملك لك شيئاً  رسول هللا أغثين، فأقول: ال ، فيقول: �]والفضة  الذهب[ تٌ صامِ 

وعن  ،)متفق عليه( ))قد أبلغتك ،أملك لك شيئاً  رسول هللا أغثين، فأقول ال َختِْفُق فيقول: � ]الرقاع يف  املكتوبة  احلقوق  من  عليه ما  املراد: [ قاعٌ رِ 
 .هو يف النار : رسول هللا فقال ،، فمات)37(جل يقال له: َكرِْكرةرَ   هللا رسولكان على ثـََقِل ((قال:  هللا بن عمرٍو  عبد 

 .)متفق عليه(  ))هالَّ فوجدوا عباءة قد غَ   ،فذهبوا ينظرون إليه

 

 ، مادة (بولس).  164/ 1  النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري   هكذا ضبطها يف: )  36( 

  . بفتح الكافني وبكـسرمها ـضبِط الكاف ِمن امسه:  وحكى البخاري اخلالف يف    ، فأعتقه   لرـسول هللا  احلنفي اليمامي    أهداه هودةُ   ، موىل رـسول هللا  هو  )  37( 
 . 293/ 3  الصحابة البن حجر العسقالين أمساء  اإلصابة يف متييز  
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وهؤالء  الذي �يت هؤالء بوجهٍ  ،القيامة ذا الوجهني الناس يومَ  جتدون شرَّ (( : سول هللاذوو الوجَهْنيِ: يقول ر  -
 .)سنن أيب داود( ))ن �رٍ مِ  القيامة لسا�نِ   يف الدنيا كان له يومَ  ن كان له وجهانِ مَ ((  :  رسول هللاويقول  ،  )عليه متفق( ))بوجهٍ 

 

 أو خدوشٌ   وشٌ ه يف وجهه مخُ القيامة ومسألتُ   يومَ   يغنيه جاءَ   وله ما  الناسَ   ن سألَ مَ ((  :رسول هللا  املتسولون الكذبة: يقول    -
 .)مسند أمحد( ))درمهاً أو قيمتها من الذهبيغنيه؟ قال مخسون   رسول هللا وما  . قيل: �]اخلدوش[ وحٌ دُ أو كُ 

 

  :  هللا ويقول  ،) 7- 6فصلت  (   الَِّذيَن َال يـُْؤتُوَن الزََّكاَة َوُهم اِبْآلِخرَِة ُهْم َكاِفُروَن﴾﴿َوَوْيٌل لِّْلُمْشرِِكنيَ   :  يقول هللا  مانعو الزكاة:  -
َقنَّ َولََنُكوَننَّ ِمَن الصَّاِحلِنيَ ﴿َوِمنـُْهم مَّْن َعاَهَد اهلّلَ لَِئْن آاَتَ� ِمن    فـََلمَّا آاَتُهم مِّن َفْضِلِه خبَُِلواْ بِِه َوتـََولَّواْ وَُّهم مُّْعرُِضونَ     َفْضِلِه لََنصَّدَّ

  َويقول ، ) 77- 75التوبة  (   انُوْا َيْكِذبُوَن﴾فََأْعَقبَـُهْم نَِفاقًا ِيف قـُُلوهِبِْم ِإَىل يـَْوِم يـَْلَقْونَُه ِمبَا َأْخَلُفوْا اهلّلَ َما َوَعُدوُه َوِمبَا ك:  ََّوَال َحيَْسَنب﴿
ُْم َسُيَطوَُّقوَن َما خبَِ  ُْم َبْل ُهَو َشرٌّ هلَّ السََّماَواِت َواَألْرِض ُلواْ بِِه يـَْوَم اْلِقَياَمِة َوهلِلِّ ِمريَاُث  الَِّذيَن يـَْبَخُلوَن ِمبَا آاَتُهُم اهلّلُ ِمن َفْضِلِه ُهَو َخْرياً هلَّ

ْرُهم ِبَعَذاٍب  :ويقول هللا  ، ) 180آل عمران  (   َواهلّلُ ِمبَا تـَْعَمُلوَن َخِبٌري﴾ َهَب َواْلِفضََّة َوَال يُنِفُقوَ�َا ِيف َسِبيِل اهللِّ فـََبشِّ ﴿َوالَِّذيَن َيْكِنُزوَن الذَّ
 )  34التوبة  (   أَلِيٍم﴾

ويقول  ،)جامع الرتمذي( ))جاعاً القيامة يف عنقه شُ  هللا يومَ  علَ جَ  ماله إالّ  ي زكاةَ ؤدِّ يُ  ال لٍ جُ ن رَ ما مِ (( : رسول هللا ويقول
فأمحي  ن �رٍ مِ  ت له صفائحُ حَ فِّ القيامة صُ  إذا كان يومَ  ها إالّ ي منها حقَّ ؤدِّ يُ  ال فضةٍ  وال ذهبٍ  ن صاحبِ مِ  ما(( : هللا رسول

ى بني قضَ حىت يُ   ،كان مقداره مخسني ألف سنة  ما ُردَّت أعيدت له يف يومٍ ه، كلّ ه وظهرُ ه وجبينُ ى هبا جنبُ كوَ عليها يف �ر جهنم، فيُ 
 .)صحيح مسلم( ))ا إىل النارا إىل اجلنة وإمّ العباد فريى سبيله إمّ 

 

ِذيَن َيْكُتُموَن َما أَنَزَل اهلّلُ ِمَن اْلِكَتاِب َوَيْشَرتُوَن ِبِه َمثَناً قَِليالً أُولَـِئَك ﴿ِإنَّ الَّ   :هللا  وتزكيته: يقول    احملرومون ِمن كالم هللا    -
﴿ِإنَّ الَِّذيَن  :ويقول هللا  ، ) 174البقرة  (   َذاٌب أَلِيٌم﴾َما َ�ُْكُلوَن ِيف بُطُوِ�ِْم ِإالَّ النَّاَر َوَال يَُكلُِّمُهُم اهلّلُ يـَْوَم اْلِقَياَمِة َوَال يـُزَكِّيِهْم َوَهلُْم عَ 

اهلّلُ َوَال يَنظُُر إِلَْيِهْم يـَْوَم اْلِقَياَمِة َوَال يـُزَكِّيِهْم َوَهلُْم   َيْشَرتُوَن بَِعْهِد اهللِّ َوأَْميَاِ�ِْم َمثَنًا قَِليًال أُْولَـِئَك َال َخَالَق َهلُْم ِيف اآلِخرَِة َوَال يَُكلُِّمُهمُ 
 كان له فضلُ   أليم: رجلٌ   يهم وهلم عذابٌ زكِّ يُ   القيامة وال  هللا إليهم يومَ   رُ نظُ يَ   ال  ثالثةٌ : ((رسول هللا  ويقول    ، ) 77ل عمران  آ (   َعَذاٌب أَلِيٌم﴾

أقام   ، ورجلٌ طَ خِ مل يعطه منها سَ   وإنْ   أعطاه منها    لدنيا، فإنْ   يبايعه إالّ   ابيع إماماً ال  ن ابن السبيل، ورجلٌ ابلطريق فمنعه مِ   ماءٍ 
 . )صحيح البخاري( ))قه رجلٌ هبا كذا وكذا، فصدّ  يتُ عطِ ه لقد أُ إله غريُ   العصر فقال: وهللا الذي ال  سلعته بعدَ 

*         *          * 
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 أخبار الكفرة: ثالثاً:

نـَْيا     أَْعَماالً : ﴿ُقْل َهْل نـُنَـبُِّئُكْم اِبْألَْخَسرِيَن  يقول هللا    إبطال أعمال الكفار يف اآلخرة:  - الَِّذيَن َضلَّ َسْعيـُُهْم ِيف اْحلََياِة الدُّ
ُْم ُحيِْسُنوَن ُصْنعاً  َك َذلِ     َوْز�ً   أُولَِئَك الَِّذيَن َكَفُروا آِبَ�ِت َرهبِِّْم َولَِقائِِه َفَحِبَطْت َأْعَماُهلُْم َفالَ نُِقيُم َهلُْم يـَْوَم اْلِقَياَمةِ     َوُهْم َحيَْسُبوَن َأ�َّ

َعٍة َحيَْسُبُه يقول هللا و  ، ) 106- 103الكهف  (   َجزَاُؤُهْم َجَهنَُّم ِمبَا َكَفُروا َواختََُّذوا آَ�ِيت َوُرُسِلي ُهُزوًا﴾ : ﴿َوالَّذيَن َكَفُروا َأْعَماُهلُْم َكَسرَاٍب بِِقيـْ
ْدُه َشْيئاً َوَوَجد َهللا ِعنْ  يُنِفُقْوَن  ﴿َمَثُل َما  :ويقول   ، ) 39النور  ( ُده فـََوفَّاُه ِحَسابَُه َوهللاُ َسرِْيُع احلَِْساِب﴾الظَّْمآُن َماًء َحىتَّ ِإذا َجاَءُه ملَْ جيَِ

نْيا َكَمَثِل رِْيٍح ِفْيها ِصرٌّ َأَصاَبْت َحْرَث قـَْوٍم ظََلُموا أَنُفَسُهْم فََأْهَلَكْتُه َوَما   ُهْم َكانُوا َيْظِلُموَن﴾ظََلَمُهُم هللاُ َوَلِكْن أَنُفسَ   يف َهِذِه اْحلََياُة الدُّ

يـَْقِدُرْوَن ِممَّا َكَسُبوا َعَلى َشْيٍء   ﴿َمَثُل الَّذيَن َكَفُروا ِبَرهبِِّْم أَْعَماُهلُْم َكَرَماٍد اْشَتدَّْت بِِه الّرِْيُح يف يـَْوٍم َعاِصٍف ال  :ويقول    ، ) 117آل عمران  ( 
 .  ) 18إبراهيم  (   َذِلَك ُهَو الضَّالُل الَبِعْيُد﴾

 

ِمن     َوِقيَل َهلُْم أَْيَن َما ُكنُتْم تـَْعُبُدونَ     : ﴿َوبـُّرَِزِت اجلَِْحيُم لِْلَغاِوينَ اعرتاف الكفار يوم القيامة وختاصمهم: يقول هللا    -
  قَاُلوا َوُهْم ِفيَها َخيَْتِصُمونَ   َأْمجَُعونَ  َوُجُنوُد ِإبِْليسَ   َفُكْبِكُبوا ِفيَها ُهْم َواْلَغاُوونَ   ُدوِن اهللَِّ َهْل يَنُصُروَنُكْم أَْو يَنَتِصُرونَ 

﴿َوِقُفوُهْم  :  ويقول هللا  ، ) 99- 91الشعراء  (   َوَما َأَضلََّنا ِإَال اْلُمْجرُِموَن﴾   ِإْذ ُنَسوِّيُكم ِبَربِّ اْلَعاَلِمنيَ    اَتهللَِّ ِإن ُكنَّا َلِفي َضَالٍل مُِّبنيٍ 
ُم  قَاُلوا ِإنَُّكْم ُكنُتْم      َوأَقْـَبَل بـَْعُضُهْم َعَلى بـَْعٍض يـََتَساءُلونَ     َبْل ُهُم اْليَـْوَم ُمْسَتْسِلُمونَ     َما َلُكْم َال تـََناَصُرونَ    مَّْسُئوُلونَ ِإ�َّ

َنا قـَْوُل َربَِّنا     ْيُكم مِّن ُسْلطَاٍن َبْل ُكنُتْم قـَْوماً طَاِغنيَ َوَما َكاَن لََنا َعلَ     قَاُلوا َبل ملَّْ َتُكونُوا ُمْؤِمِننيَ     أَتْتُونـََنا َعِن اْلَيِمنيِ  َفَحقَّ َعَليـْ
ُْم يـَْوَمِئٍذ ِيف اْلَعَذاِب ُمْشَرتُِكونَ   فََأْغَويـَْناُكْم ِإ�َّ ُكنَّا َغاِوينَ   ِإ�َّ َلَذائُِقونَ  ْم َكانُوا ِإَذا ِإ�َُّ   ِإ�َّ َكَذِلَك نـَْفَعُل اِبْلُمْجرِِمنيَ   فَِإ�َّ

ُ َيْسَتْكِربُوَن﴾ : ﴿َوبـََرُزوا هلِل ِمجْيعاً فـََقاَل الضَُّعَفاُء لِلَّذْيَن اْسَتْكَربُوا ِإ�َّ ُكنَّا َلُكْم تـََبعاً ويقول هللا    ، ) 25- 24الصافات  (   ِقيَل َهلُْم الَ إَِلَه ِإالَ اهللَّ
  ، ) 21 إبراهيم ( ِمْن َشْيٍء قَالوا َلْو َهدا� ُهللا َهلََديـَْناُكْم َسواٌء َعَلْينا َأَجزِْعنا أَْم َصَربْ� مالََنا ِمْن حمَِْيٍص﴾فـََهْل أَنُتْم ُمْغُنوَن َعنَّا ِمْن َعَذاِب ِهللا 

الَِّذي َجَعَل   مَّنَّاٍع لِّْلَخْريِ ُمْعَتٍد مُّرِيبٍ   أَْلِقَيا ِيف َجَهنََّم ُكلَّ َكفَّاٍر َعِنيدٍ   : ﴿َوقَاَل َقرِيُنُه َهَذا َما َلَديَّ َعِتيدٌ ويقول هللا 
ُتُه َوَلِكن َكاَن ِيف َضَالٍل بَِعيدٍ     َمَع اهللَِّ ِإَهلاً آَخَر َفأَْلِقَياُه ِيف اْلَعَذاِب الشَِّديدِ  اَل َال َختَْتِصُموا َلَديَّ َوَقْد قَ     قَاَل َقرِيُنُه َربـََّنا َما َأْطَغيـْ

ٍم لِّْلَعِبيِد﴾  َقدَّْمُت إِلَْيُكم اِبْلَوِعيدِ  ﴿َويـَْوَم ُحيَْشُر َأْعَداء اهللَِّ ِإَىل النَّاِر  :ويقول هللا  ، ) 29- 23ق  (   َما يـَُبدَُّل اْلَقْوُل َلَديَّ َوَما أََ� ِبَظالَّ
َنا   َجاُؤوَها َشِهَد َعَلْيِهْم َمسُْعُهْم َوأَْبَصارُُهْم َوُجُلوُدُهْم ِمبَا َكانُوا يـَْعَمُلونَ َحىتَّ ِإَذا َما   فـَُهْم يُوَزُعونَ  َوقَاُلوا ِجلُُلوِدِهْم ِملَ َشِهدمتُّْ َعَليـْ

قال: كنا عند  بن مالك أنس وعن  . ) 21- 19فصلت  (   وَن﴾قَاُلوا أَنطََقَنا اهللَُّ الَِّذي أَنَطَق ُكلَّ َشْيٍء َوُهَو َخَلَقُكْم أَوََّل َمرٍَّة َوإِلَْيِه تـُْرَجعُ 
يقول:  ،هن خماطبة العبد ربَّ ((مِ  أعلم. قال:  ((هل تدرون مم أضحك؟)) قلنا: هللا ورسوله : فضحك فقال  رسول هللا

أمل جترين من الظلم؟ يقول: بلى، فيقول: فإين ال أجيز على نفسي إال شاهداً مين، فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك شهيداً،    ربّ  �
، وابلكرام الكاتبني شهوداً. قال: فـَُيْخَتُم على فيه، فيقال ألركانه: انطقي، قال: فتنطق أبعماله، قال مث ُخيَلَّى بينه وبني الكالم

 .)صحيح مسلم(  ُكنَّ وُسْحقاً، فَعنُكنَّ كنُت أُ�ضل))عداً لَ فيقول: بُ 

*         *          * 
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نْـ   :يقول هللا  أوالً:   َها َوَمن يُرِْد ثـََواَب اآلِخرَِة ﴿َوَما َكاَن لِنَـْفٍس َأْن َمتُوَت ِإالَّ إبِِْذِن هللا ِكَتاابً مَُّؤجًَّال َوَمن يُرِْد ثـََواَب الدُّ َيا نـُْؤتِِه ِمنـْ
َها َوَسَنْجزِي الشَّاِكرِيَن﴾    .) 145آل عمران  (   نـُْؤتِِه ِمنـْ

 

ُتم مِّن بـَْعِد َما أََراُكم ﴿َوَلَقْد َصَدَقُكُم اهلّلُ َوْعَدُه ِإْذ َحتُسُّوَ�ُم إبِِْذنِِه َحىتَّ ِإَذا َفِشْلُتْم َوتـََناَزْعُتْم ِيف    :يقول هللا  اثنياً:   األَْمِر َوَعَصيـْ
َتِلَيُكْم َولَ  ُهْم لِيَـبـْ نـَْيا َوِمنُكم مَّن يُرِيُد اآلِخرََة ُمثَّ َصَرَفُكْم َعنـْ َقْد َعَفا َعنُكْم َواهلّلُ ُذو َفْضٍل َعَلى مَّا حتُِبُّوَن ِمنُكم مَّن يُرِيُد الدُّ

   . ) 152 عمران  آل (  اْلُمْؤِمِنَني﴾

 

َا يـَْعُمُر َمَساِجَد اهللِّ َمْن آَمَن اِبهللِّ َواْليَـْوِم اآلِخِر َوأَقَاَم الصَّالََة َوآَتى الزََّكاَة َوملَْ خيَْ   :يقول هللا  اثلثاً:     . ) 18التوبة  ( َش ِإالَّ اهلّلَ﴾﴿ِإمنَّ

 

َا ﴿َوِمَن اَألْعرَاِب َمن يـُْؤِمُن اِبهللِّ َواْليَـْوِم اآل :يقول هللا رابعاً:  ِخِر َويـَتَِّخُذ َما يُنِفُق قـُُراَبٍت ِعنَد اهللِّ َوَصَلَواِت الرَُّسوِل َأال ِإ�َّ
ُْم َسُيْدِخُلُهُم اهلّلُ ِيف َرْمحَِتِه ِإنَّ اهلّلَ َغُفوٌر رَِّحيٌم﴾    . ) 99التوبة  (   قـُْربٌَة هلَّ

ْن أَْهِل اْلِكَتاِب أُمَّ  :يقول هللا خامساً:  يـُْؤِمُنوَن اِبهللِّ  ٌة َقآئَِمٌة يـَتـُْلوَن آَ�ِت اهللِّ آَ�ء اللَّْيِل َوُهْم َيْسُجُدوَن ﴿لَْيُسواْ َسَواء مِّ
َهْوَن َعِن اْلُمنَكِر َوُيَسارُِعوَن ِيف اخلَْْريَاِت َوأُْولَـِئَك مِ  ْا ِمْن َخْريٍ فـََلن َوَما يـَْفَعُلو  َن الصَّاِحلَِني َواْليَـْوِم اآلِخِر َوَ�ُْمُروَن اِبْلَمْعُروِف َويـَنـْ

  . ) 115- 113آل عمران  (   يُْكَفُرْوُه َواهلّلُ َعِليٌم اِبْلُمتَِّقَني﴾

 

نـَْيا َوزِينَـتَـَها فـَتَـَعاَلْنيَ أَُمتِّْعُكنَّ َوُأَسّرِْحُكنَّ َسرَ  النيب﴿َ� أَيـَُّها  :يقول هللا سادساً:  َْزَواِجَك ِإن ُكنُنتَّ تُرِْدَن اْحلََياَة الدُّ احاً ُقل ألِّ
اَر اْآلِخرََة فَِإنَّ اهللََّ َأَعدَّ لِْلُمْحِسَناِت ِمنُكنَّ   مجَِيالً      .) 29- 28األحزاب  (    َأْجراً َعِظيمًا﴾َوِإن ُكنُنتَّ تُرِْدَن اهللََّ َوَرُسولَُه َوالدَّ

*         *          * 

 

 الوعید المخیف بأنواع العذاب في اآلخرة: الرابع المبحث

، مث بعض ما مثة آ�ت كثرية تتوعد الكافرين وتتوعد العاصني يوم القيامة، سأكتفي ابستعراض بعضها ممّا يتوّعد الكافرين أّوالً 
 .، مث أستعرض بعض اآل�ت املتفرقة اثلثاً اثنياً يتوّعد العاصني  
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 آیات تتوعد الكافرین:أوالً: 

ِإَذا تـُتـَْلى   َوَما يَُكذُِّب ِبِه ِإالَ ُكلُّ ُمْعَتٍد أَثِيمٍ   الَِّذيَن يَُكذِّبُوَن بِيَـْوِم الدِّينِ   ﴿َوْيٌل يـَْوَمِئٍذ لِّْلُمَكذِِّبنيَ  :يقول هللا  -
 )  14- 10املطففني  (   َكالَ َبْل رَاَن َعَلى قـُُلوهِبِم مَّا َكانُوا َيْكِسُبوَن﴾    َعَلْيِه آَ�تـَُنا قَاَل َأَساِطُري اْألَوَِّلنيَ 

 )  60الذار�ت  (   ﴿فـََوْيٌل لِّلَِّذيَن َكَفُروا ِمن يـَْوِمِهُم الَِّذي يُوَعُدوَن﴾  :ويقول هللا   -
   فـََقَدْرَ� فَِنْعَم اْلَقاِدُرونَ    ِإَىل َقَدٍر مَّْعُلومٍ    َفَجَعْلَناُه ِيف قـَرَاٍر مَِّكنيٍ     ﴿أَملَْ َخنُْلقكُّم مِّن مَّاء مَِّهنيٍ   :ويقول هللا   -

َناُكم مَّاء فـُرَااتً َوَجَعْلَنا ِفي  َأْحَياء َوأَْمَوااتً   أَملَْ َجنَْعِل اْألَْرَض ِكَفااتً   َوْيٌل يـَْوَمِئٍذ لِّْلُمَكذِِّبنيَ   َها َرَواِسَي َشاِخمَاٍت َوَأْسَقيـْ
   ََوْيٌل يْوَمِئٍذ لِّْلُمَكذِِّبني     َانطَِلُقوا ِإَىل َما ُكنُتم بِِه ُتَكذِّبُون     ٍانطَِلُقوا ِإَىل ِظلٍّ ِذي َثَالِث ُشَعب     َظَِليٍل َوالَ يـُْغِين  ال

َا تـَْرِمي ِبَشَررٍ     ِمَن اللََّهبِ   .  ) 34- 20 املرسالت (  ﴾َوْيٌل يـَْوَمِئٍذ لِْلُمَكذِِّبنيَ     َكأَنَُّه ِمجَاَلٌت ُصْفرٌ     َكاْلَقْصرِ   ِإ�َّ
َوُهَو َكاِفٌر فـََيُمْت    ﴿َوَال يـَزَاُلوَن يـَُقاتُِلوَنُكْم َحىتََّ يـَُردُّوُكْم َعن ِديِنُكْم ِإِن اْسَتطَاُعواْ َوَمن يـَْرَتِدْد ِمنُكْم َعن ِديِنهِ :  ويقول هللا   -

نـَْيا َواآلِخرَِة َوأُْولَـِئَك َأْصَحاُب النَّاِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن﴾  )  217البقرة  (   فَُأْولَـِئَك َحِبَطْت أَْعَماُهلُْم ِيف الدُّ
َن اْلِكَتاِب يُْدَعْوَن ِإَىل ِكَتاِب اهللِّ : ويقول هللا  - ُهْم َوُهم ﴿أَملَْ تـََر ِإَىل الَِّذيَن أُْوتُوْا َنِصيباً مِّ نـْ نَـُهْم ُمثَّ يـَتَـَوىلَّ َفرِيٌق مِّ  لَِيْحُكَم بـَيـْ

ماً مَّْعُدوَداٍت َوَغرَُّهْم ِيف ِديِنِهم مَّا َكانُواْ يـَفْ     مُّْعرُِضونَ  ُْم قَاُلواْ َلن َمتَسََّنا النَّاُر ِإالَّ َأ�َّ َفَكْيَف ِإَذا َمجَْعَناُهْم     َرتُونَ َذِلَك أِبَ�َّ
فقطعاً سيأيت يوُم القيامة الذي حياسُب فيه   ، ) 25- 23آل عمران  (   الَّ َرْيَب ِفيِه َوُوفَِّيْت ُكلُّ نـَْفٍس مَّا َكَسَبْت َوُهْم َال يُْظَلُموَن﴾  لِيَـْومٍ 
   .)الشعراوي متويل( أبداً، بل سيحاسبهم ابلعدل  ومع هذا كلِّه فلن َيظلمهم هللا    ،عباَده املخاصمني اجملادلني له    هللا  

َن احلَْقِّ ﴿َ� أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا الَ تـَتَِّخُذوا َعُدوِّي َوَعُدوَُّكْم أَْولَِياء تـُْلُقوَن إِلَْيِهم اِبْلَمَودَِّة َوَقْد كَ :  ويقول هللا   - َفُروا ِمبَا َجاءُكم مِّ
ُكمْ  اِبْلَمَودَِّة َوَأَ�   َأن تـُْؤِمُنوا اِبهللَِّ َربُِّكْم ِإن ُكنُتْم َخَرْجُتْم ِجَهاداً ِيف َسِبيِلي َوابِْتَغاء َمْرَضاِيت ُتِسرُّوَن إِلَْيِهمُخيْرُِجوَن الرَُّسوَل َوِإ�َّ

ُتْم َوَما أَْعَلنُتْم َوَمن يـَْفَعْلُه ِمنُكْم فـََقْد َضلَّ َسَواء السَِّبيلِ  يـَثْـَقُفوُكْم َيُكونُوا َلُكْم َأْعَداء َويـَْبُسطُوا إِلَْيُكْم  ِإن  أَْعَلُم ِمبَا َأْخَفيـْ
ُ ِمبَا تـَْعَمُلوَن     أَْيِديـَُهْم َوأَْلِسنَـتَـُهم اِبلسُّوِء َوَودُّوا َلْو َتْكُفُرونَ  َنُكْم َواهللَّ َلن تَنَفَعُكْم أَْرَحاُمُكْم َوَال َأْوَالدُُكْم يـَْوَم اْلِقَياَمِة يـَْفِصُل بـَيـْ

 )  3- 1املمتحنة  (   ٌري﴾َبصِ 
نـَْيا َواْآلِخرَِة َوَأَعدَّ َهلُْم َعَذاابً مُّهِ :  ويقول هللا   - ُ ِيف الدُّ  )  57األحزاب  (   ينًا﴾﴿ِإنَّ الَِّذيَن يـُْؤُذوَن اهللََّ َوَرُسوَلُه َلَعنَـُهُم اهللَّ
َتِغ َغْريَ اِإلْسَالِم ِديناً فـََلن    :ويقول هللا   -  ) 85آل عمران  ( يـُْقَبَل ِمْنُه َوُهَو ِيف اآلِخرَِة ِمَن اْخلَاِسرِيَن﴾﴿َوَمن يـَبـْ
ِصرِيَن﴾  :ويقول هللا   - نـَْيا َواآلِخرَِة َوَما َهلُم مِّن �َّ  ) 56آل عمران  ( ﴿فََأمَّا الَِّذيَن َكَفُرواْ فَُأَعذِّهُبُْم َعَذاابً َشِديداً ِيف الدُّ
 )  5املائدة  (   اِن فـََقْد َحِبَط َعَمُلُه َوُهَو ِيف اآلِخرَِة ِمَن اْخلَاِسرِيَن﴾﴿َوَمن َيْكُفْر اِبِإلميَ   :ويقول هللا   -
نـَْيا ُمثَّ يـَْوَم اْلقِ  :ويقول هللا  - َا اختََّْذُمت مِّن ُدوِن اهللَِّ أَْواَثً� مََّودََّة بـَْيِنُكْم ِيف اْحلََياِة الدُّ  َياَمِة َيْكُفُر بـَْعُضُكم بِبَـْعضٍ ﴿َوقَاَل ِإمنَّ

ِصرِيَن﴾  )  25العنكبوت  (   َويـَْلَعُن بـَْعُضُكم بـَْعضاً َوَمْأَواُكُم النَّاُر َوَما َلُكم مِّن �َّ
ُهُم اْلَعَذاُب َوَال ُهْم يُنَصُرونَ   :ويقول هللا   - نـَْيا اِبَآلِخرَِة َفالَ ُخيَفَُّف َعنـْ  ) 86البقرة  (   ﴾﴿أُولَـِئَك الَِّذيَن اْشَرتَُواْ اْحلََياَة الدُّ
ْم َأن َيْدُخُلوَها ِإالَّ ﴿َوَمْن َأْظَلُم ِممَّن مََّنَع َمَساِجَد اهللِّ َأن يُْذَكَر ِفيَها اْمسُُه َوَسَعى ِيف َخرَاهِبَا أُْولَـِئَك َما َكاَن هلَُ   :ويقول هللا   -

نـَْيا ِخْزٌي َوَهلُْم ِيف اآلِخرَِة َعَذاٌب َعِظيٌم﴾  .) 411البقرة  (   َخآئِِفَني هلُْم ِيف الدُّ
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 آیات تتوعد العاصین: ثانیاً:

َأَال   وََّزنُوُهْم ُخيِْسُرونَ  َوِإَذا َكاُلوُهْم أَو  الَِّذيَن ِإَذا اْكَتاُلوْا َعَلى النَّاِس َيْستَـْوُفونَ   ﴿َوْيٌل لِّْلُمطَفِِّفنيَ  : يقول هللا -
ُعوثُونَ  ُم مَّبـْ  )  6- 1املطففني  (   يـَْوَم يـَُقوُم النَّاُس لَِربِّ اْلَعاَلِمَني﴾    لِيَـْوٍم َعِظيمٍ     َيُظنُّ أُولَِئَك َأ�َّ

َا اْلبَـْيُع ﴿الَِّذيَن َ�ُْكُلوَن الّراَِب الَ يـَُقوُموَن ِإالَّ َكَما يـَُقوُم الَِّذي يـََتَخبَّطُُه الشَّْيطَاُن ِمَن الْ   :هللا  ويقول   - ُْم قَاُلواْ ِإمنَّ َمسِّ َذِلَك أِبَ�َّ
َف َوأَْمرُُه ِإَىل اهللِّ َوَمْن َعاَد فَُأْولَـِئَك ِمْثُل الّراَِب َوَأَحلَّ اهلّلُ اْلبَـْيَع َوَحرََّم الّراَِب َفَمن َجاءُه َمْوِعَظٌة مِّن رَّبِِّه فَانتَـَهَى فـََلُه َما َسلَ 

 )القرطيب( فالقيام يف هذه اآل�ت سيكون يوم القيامة  ،) 275البقرة  (    ِفيَها َخاِلُدوَن﴾َأْصَحاُب النَّاِر ُهمْ 
َا َجزَاء الَِّذيَن ُحيَارِبُوَن اهلّلَ َوَرُسوَلُه َوَيْسَعْوَن ِيف اَألْرِض َفَسادًا َأن يـَُقتـَُّلوْا أَْو ُيَصلَّبُ  :ويقول هللا  - أَْيِديِهْم وْا أَْو تـَُقطََّع ﴿ِإمنَّ

نـَْيا َوَهلُْم ِيف اآلِخرَِة َعَذاٌب عَ  ْن ِخالٍف أَْو يُنَفْواْ ِمَن اَألْرِض َذِلَك َهلُْم ِخْزٌي ِيف الدُّ  ) 33املائدة  (   ِظيٌم﴾َوأَْرُجُلُهم مِّ
نـَْيا َواْآلِخرَِة َوَهلُْم َعَذاٌب َعِظيٌم﴾﴿ِإنَّ الَِّذيَن يـَْرُموَن اْلُمْحَصَناِت اْلَغاِفَالِت اْلُمْؤِمَناِت لُِعُنوا ِيف ا  :ويقول هللا   -  ) 23 النور ( لدُّ
َال يـُْؤِمُن اِبهللِّ َواْليَـْوِم ﴿َ� أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ َال تـُْبِطُلواْ َصَدقَاِتُكم اِبْلَمنِّ َواألَذى َكالَِّذي يُنِفُق َماَلُه راَِئء النَّاِس وَ   :  ويقول هللا -

 . ) 264البقرة  (   اآلِخِر﴾
 

 آیات فیھا وعید عام: ثالثاً:

ْألَْرِض ﴿َوِإَىل َمْدَيَن َأَخاُهْم ُشَعْيبًا فـََقاَل َ� قـَْوِم اْعُبُدوا اهللََّ َواْرُجوا اْليَـْوَم اْآلِخَر َوَال تـَْعثـَْوا ِيف ا :هللا  يقول -
 ) 36 العنكبوت (  ُمْفِسِديَن﴾

 . ) 24األنفال  (   ْلَمْرِء َوقـَْلِبِه َوأَنَُّه إِلَْيِه ُحتَْشُروَن﴾﴿َواْعَلُمواْ َأنَّ اهلّلَ َحيُوُل َبْنيَ ا  :ويقول   -

*         *          * 

 

 النقوالت عن األمم السابقة التي تؤكد إیمانھم باآلخرة  :الخامس المبحث

وقد نقل لنا  ،وهو اخلالق العليم اخلبري  ،إّن مجيع الشرائع السابقة تؤمن ابآلخرة والبعث والنشور؛ أل�ا كّلها من هللا 
القرآن الكرمي إمياَن مجيع األمم السابقة ابآلخرة قبَل أن َتكُفر هذه األمُم أو تبدِّل دينها وحترِّف شرائعها، ومل يصلنا أي نقٍل 

يع هذه األمم عدا اليهود والنصارى إّال ِمن القرآن الكرمي؛ لذلك سأذكر اآل�ت الكرمية اليت تنقل كالم األمم نصوٍص من مج أو
 السابقة، مث أنقل عن اليهود والنصارى كالمهم أيضاً:

 عن األمم السابقة:  أوالً: نقُل هللا  

 . ) 59األعراف  (   إَِلٍه َغْريُُه ِإّينِ َأَخاُف َعَلْيُكْم َعَذاَب يـَْوٍم َعِظْيٍم﴾قـَْوِم اْعُبُدوا َهللا َماَلُكْم ِمْن    ﴿�:  قال نوح    -

 . ) 87الكهف  (   ﴿أَمَّا َمْن ظََلَم َفَسْوَف نـَُعذِّبُُه ُمثَّ يـَُردُّ ِإَىل َربِِّه فـَيُـَعذِّبُُه َعَذاابً نُْكرًا﴾  :القرنني  قال ذو  و  -
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َها ُمنَقَلباً ﴿َوَما َأُظنُّ السَّ وقال صاحب البستان:    -  ـنْ قَاَل لَُه َصاِحُبُه َوُهَو ُحيَاِورُُه َأَكَفْرَت      اَعَة قَائَِمًة َولَِئن رُِّددتُّ ِإَىل َريبِّ َألَِجَدنَّ َخْرياً مِّ
 . ) 38- 36الكهف  (   أُْشرُِك ِبَريبِّ َأَحدًا﴾ َلِكنَّا ُهَو هللاُ َريبِّ َوال      اِبلَِّذي َخَلَقَك ِمن تـُرَاٍب ُمثَّ ِمن نُّْطَفٍة ُمثَّ َسوَّاَك َرُجالً 

َئِيت يـَْوَم الدِّْيِن﴾   :   اخلليل   إبراهيم وقال    -  ُتِينْ ُمثَّ ُحيْيِني َوالَّذي َأْطَمُع َأْن يـَْغِفَر يل َخِطـيْ ُختِْزِين يـَْوَم    ﴿َوال   :   وقال   ، ) 82الشعراء  (   ﴿َوالَّذي ُميِـيْ
َعثـُْون يـَْوَم ال     . ) 89- 87الشعراء  (   بـَـنُْوَن ِإالَّ َمْن أََتى َهللا بَِقْلٍب َسِلْيٍم﴾   يـَـنَْفُع َماٌل َوال   يـُـبْ

يـُْؤِمـنُْوَن اِبهلِل    قَـْوٍم ال َريبِّ ِإّينِ تَـرَْكُت ِملََّة    َ�ْتِْيُكَما طََعاٌم تـُْرَزقَانِِه ِإالَّ نـَبَّْأُتُكما بَِتْأِويِْلِه قَـْبَل َأن َ�ْتَِيُكَما َذِلُكَما ِممَّا َعلََّمِينْ   ﴿ال   : وقال يوسف    - 
   . ) 37يوسف  (   َوُهْم اِبآلِخرَِة ُهْم كاِفُرْوَن﴾ 

نْـَيا َحَسَنًة َويف اآلِخرَِة﴾   : وقال موسى    -   . ) 136األعراف  (   ﴿َواْكُتْب لََنا يف َهِذِه الدُّ

ُْم مُ   : وقال اليهوُد املؤمنون أ�َم طالوت وداود     -  َلٍة َغَلَبْت ِفَئًة َكِثْريًَة إبِِْذِن ِهللا َوهللاُ َمَع  ﴿قاَل الذْيَن َيظُـنُّْوَن َأ�َّ الُقوا ِهللا َكْم ِمْن ِفَئٍة قَِلـيْ
 . ) 249البقرة  (   الصَّاِبرِْيَن﴾ 

 . ) 33مرمي  (   ﴿َوالسَّالُم َعَليَّ يـَْوَم ُوِلدتُّ َويـَْوَم أَُمْوُت َويـَْوَم أُبْـَعُث َحيًَّا﴾ :    ابن مرمي   عيسى وقال      - 

 

 اثنياً: بعض نصوص اليهود والنصارى:

ستيقظون، هؤالء إىل احلياة األبدية، الرتاب يَ  ن الراقدين حتتَ مِ  كثريٌ ((: 12اإلصحاح )38(ر دانيالفْ يف سِ يذكر اليهوُد  -
 .))وهؤالء إىل العار واالزدراء األبديّ 

 أقطعَ  أو  أعرجَ   ل احلياةَ دخُ تَ   لك أنْ   خريٌ   ،فاقطعها وألقها عنكك  ك أو رجلُ ك يدُ أعثرتْ   فإنْ ((:  إجنيل مىتَّ ويذكر النصارى يف    -
� الذي لنا إىل اجلنة؟ فقال  أيذهب جسدُ (( :  وفيه أيضاً سؤالٌ ،  )18إجنيل مّىت، اإلصحاح())ى يف النار األبدية ولك يدان أو رجالن لقَ تُ   ن أنْ مِ 

  مَ رِّ لذلك حُ   ؛ وأنه ال توجد مالئكة   ، اجلسد ال يقوم أيضاً   ني يقولون: إنّ يِّ وقِ دُّ الصَّ   فإنّ   ، ) 39(     اً وقيّ دُّ ن أن تصري صَ : احذر � بطرس مِ له عيسى  
 ) 22إجنيل مّىت، اإلصحاح(  . )) يف اجلنة   على جسدهم وروحهم الدخولُ 

*         *          * 

  

 

 . 48/ 2البن كثري  اه. البداية والنهاية  رّ ضُ فلم يَ  ني عَ ـبُ عليه سَ  وسلََّط  ر اجملوسي يف بئرٍ صَّ تنَ أنبياء بين إسرائيل، رماه خبُ   أحد   )  38( 

 . 221. مقارنة األد�ن، اليهودية، ألمحد شليب، ص نسبة إىل صادوق الكاهن يف عهد سليمان  )  39( 
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 والتوصیات  الخاتمة

على البعث والنشور واحلساب بعد املوت والفناء ال بّد يل من التأكيد يف �اية هذا العرض املختصر لألدلة العقلية القرآنية 
 فسادمها.  وكذلك  ،على أّن مسألة اإلميان والكفر ابلبعث والنشور هي مسألة ِمن املسائل اليت يتعّلق هبا صالح الدنيا والدين

جيب احلديث عنه ابستفاضة ومع عموم الناس _مؤمنيهم وغري مؤمنيهم_ ابألساليب العقلية  ضوعاً ه مو وال أجد يف أ�منا هذ
، ومهما حبثنا فلن جند أفضل ِمن القرآن الكرمي ليجمع كلَّ هذه مع خماطبة القلب والروِح أهمَّ ِمن موضوع البعث والنشور واحلساب

 .لِّه أؤكد على أمهية هذه الدراسة، ونشرِها، وترمجتها إىل لغات العامل احلية، لذلك كالشروط عند تناول هذا املوضوع الغييب اهلام

علمًا أبن آاثر احلديث يف موضوع البعث والنشور واحلساب يتعدَّاها إىل آالف املواضيع الدِّينية والدنيوية، مثًال: إذا آمن 
 وسيؤمن ابحلبيب  ،لة_ ابهلل اخلالِق احلكيم القادر الشخص ابلبعث والنشور املذكوِر يف القرآن الكرمي فإنه سيؤمن _ال حما

الذي نقل هذه اآل�ت املعجزة، وخاصة عندما يقار�ا مع ما وصلنا من أتباع الدِّ��ت من غري املسلمني، وكذلك سيؤمن بسائر 
بعَد  عقائد اإلسالم وأحكامه الفقهية؛ ألنه انبهر عقُله وقلُبه َمبصَدر هذه املعلومات كلِّها وهو القرآن الكرُمي كالُم هللا العظيِم، مث 

ه سينعكس إميانُه هذا ويظهر جليًّا يف سلوكه وأعماله ومعامالته مع سائر البشر واحليوا�ت والنبااتت وحىت اجلمادات، هذا كلِّ 
نيا والدين وفالحهما، وهذا هو الطريق الوحيد لسعادة اجملتمعات اإلنسانية وازدهارها.  وهذا هو صالُح الدُّ

ها بعضًا من األمثلة القرآنية يف كل مبحث وفصل، ومل أستوعب؛ ألن وقبل أن أ�ي رساليت هذه أؤكد على أنين ذكرت في
فقد بلغ عدد اآل�ت املذكورة يف هذه الرسالة دون املكررات: االستيعاب سيجعل هذه الرسالة طويلة من غري فائدة حقيقية، 

ومل أكرر أّي آية ثالث  ،نيًا فقطنّصًا قرآ 13ضمن  آية 25، وبلغ عدد اآل�ت املكررة مرتني _ومل أكرر إّال للضرورة_ 232
مع التأكيد على أنين مل أقصد اختيار   آية  700علماً أبن اآل�ت القرآنية اليت اخرتهتا مبدئياً لالستشهاد هبا زاد عددها عن  مرات،  

منقطع النظري  مجيع اآل�ت اليت تتحدث عن كل موضوع من مواضيع هذه الرسالة، وهذا يعين أن القرآن الكرمي قد اهتم اهتماماً 
برتسيخ عقيدة البعث والنشور واآلخرة واحلساب يوم القيامة من خالل استخدام كافة أساليب احلوار واإلقناع العقلي والعاطفي 
وغريها، وكلُّ هذا يؤكد لنا _وخاصة الدعاة منا الذين يسكنون يف بالٍد غري إسالمية_ على أمهية احلديث عن هذه املواضيع 

اس سواء كانوا مؤمنني أم غري مؤمنني، وأ�ا جيب أن أتخذ قسطاً كبرياً من أوقات دروسنا وحماضراتنا ورسائلنا الدعوية ونشرها بني الن
 وغريها.

 والحمد هلل ربِّ العالمين



68 
 

 ھرست المواضیع فِ 

ــــ ــــــــــــوضـــامل  الصحيفة وعــ
 2 شكر وتقدير وإهداء  [ابللغات العربية واإلجنليزية والرتكية]، امللخص

 المقدمة 
أوالً: أمهية املوضوع، اثنياً: أسباب اختيار املوضوع، اثلثاً: أهداف البحث، رابعاً:  5

 الدراسات السابقة، خامساً: خطة البحث، سادساً: منهج البحث، مث التمهيد

 9 العقلیة التي استخدمھا القرآن الكریم إلثبات اآلخرةاألدلة الفصل األول: 
 11 هللا قادر على كل شيءاملبحث األول:  
 15 قياس اآلخرة على الدنيا  املبحث الثاين:

 16 قياس إعادة إحياء األرض  املبحث الثالث:
 17 ال تتحقق العدالة الدنيوية إّال بوجود آخرة  املبحث الرابع:

 20 مثال النوم واالستيقاظ  املبحث اخلامس:
 21 إحياء املوتى يف الدنيا  املبحث السادس:

خ اإلیمان بالبعث والنشور   األول: حشر املخلوقات كلهاالدليل القرآين  املبحث األول:   25 بعض التفاصیل الدقیقة لآلخرةبالفصل الثاني: القرآن یَُرّسِ
 27 صحائف األعمال وعرضها على هللالدليل القرآين الثاين:    املبحث الثاين:

 28 حماسبة العبادالدليل القرآين الثالث:   املبحث الثالث:
 32 امليزان الدليل القرآين الرابع:  املبحث الرابع:  

     33حوض النيب  الدليل القرآين اخلامس:   املبحث اخلامس:
 34 الصراطالدليل القرآين السادس:    املبحث السادس:
 36 الشفاعةالدليل القرآين السابع:    املبحث السابع:

 37 �ر جهنمالدليل القرآين الثامن:  :  الثامناملبحث  
 39 اجلنةالدليل القرآين التاسع:    :تاسع املبحث ال

 41 الثالث: آراء علماء الشریعة والطبیعة حول اآلخرة الفصل 
 املذهب احلق: إثبات اآلخرة وأن البعث والنشور للجسد والروحاملبحث األول:  
 47 مذهب القائلني أبن البعث والنشور للروح فقط املبحث الثاين:

 47 مذهب املنكرين لآلخرة  املبحث الثالث:
 49 منكري البعث للروح واجلسدمناقشة املبحث الرابع:  

 53 الفصل الرابع: عقائد غیر المسلمین حول اآلخرة 



69 
 

ــــ ــــــــــــوضـــامل  الصحيفة وعــ

 57 الفصل الخامس: أھمیة إثبات اآلخرة وأحوالھا في اإلسالم
 اإلميان ابآلخرة ركن من أركان اإلميان يف اإلسالماملبحث األول:  
 59 اإلكثار من أخبار الناس وقصصهم يف اآلخرة  املبحث الثاين:

 63 الوعود أبنواع النعيم للطائعني يف اآلخرة  املبحث الثالث:
 63 الوعيد املخيف أبنواع العذاب يف اآلخرةاملبحث الرابع:  

 65 النقوالت عن األمم السابقة اليت تؤكد إميا�م ابآلخرةاملبحث اخلامس:  

 67 والتوصیات الخاتمة 

 68 الفھارس

 

تتَم 

 واحلمد  وحده


	مختصر
	المقدمة
	أولاً: أهمية الموضوع:
	ثانياً: أسباب اختيار الموضوع:
	ثالثاً: أهداف البحث:
	رابعاً: الدراسات السابقة:
	خامساً: خطة البحث:
	تمهيد:

	الفصل الأول
	الأدلة العقلية التي استخدمها القرآن الكريم لإثبات الآخرة
	المبحث الأول: الله قادر على كل شيء:
	المبحث الثاني: قياس الآخرة على الدنيا
	المبحث الثالث: قياس إعادة إحياء الأرض
	المبحث الرابع: لا تتحقق العدالة الدنيوية إلاّ بوجود آخرة
	المبحث الخامس: مثال النوم والاستيقاظ
	المبحث السادس: إحياء الموتى في الدنيا

	الفصل الثاني
	القرآن يُرسِّخ الإيمان بالبعث والنشور ببعض التفاصيل الدقيقة للآخرة
	المبحث 1: الدليل القرآني الأول: حشر المخلوقات كلها:
	المبحث 2: الدليل القرآني الثاني: صحائف الأعمال وعرضها على الله (:
	المبحث 3: الدليل القرآني الثالث: محاسبة العباد:
	المبحث 4: الدليل القرآني الرابع: الميزان:
	المبحث 5: الدليل القرآني الخامس: حوض النبي (:
	المبحث 6: الدليل القرآني السادس: الصراط:
	المبحث 7: الدليل القرآني السابع: الشفاعة:
	المبحث 8: الدليل القرآني الثامن: نار جهنّم:
	المبحث 9: الدليل القرآني التاسع: الجنة:

	الفصل الثالث
	آراء علماء الشريعة والطبيعة حول الآخرة
	المبحث الأول: المذهب الحق: إثبات الآخرة وأن البعث والنشور للجسد والروح
	المبحث الثاني: مذهب القائلين بأن البعث والنشور للروح فقط
	المبحث الثالث: مذهب المنكرين للآخرة
	المبحث الرابع: مناقشة منكري البعث للروح والجسد:

	الفصل الرابع
	عقائد غير المسلمين حول الآخرة
	الفصل الخامس
	أهمية إثبات الآخرة وأحوالها في الإسلام
	المبحث الأول: الإيمان بالآخرة ركن من أركان الإيمان في الإسلام
	المبحث الثاني: الإكثار من أخبار الناس وقصصهم في الآخرة
	المبحث الثالث: الوعود بأنواع النعيم للطائعين في الآخرة
	المبحث الرابع: الوعيد المخيف بأنواع العذاب في الآخرة
	المبحث الخامس: النقولات عن الأمم السابقة التي تؤكد إيمانهم بالآخرة

	الخاتمة والتوصيات
	فِهرست المواضيع


