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االهداء
اجلنان بأريج املضخمة الروضة العبقة إىل

الثامر واملغدقة الظالل، الوارفة النبوية إىل الشجرة
اإلمامة كيان ومربع النبوة، مستودع أرسار إىل

ووالدة األئمة األطهار األوصياء، خري وزوجة االنبياء، خاتم وابنة أبيها أم إىل
وحلكته الدامسة الظلم ليل يف احلق الصارخة وكلمة الصادح، اإلمامة صوت إىل

املضيع واحلق الكربى واألمانة الطاهرة إىل البضعة
أهدي نساء العاملني سيدة الزهراء فاطمة، إىل

املتواضع... اجلهد هذا





�

تقديم
أدناه أوفر يدرك وال محد، يرقى اليه ال الثناء وأفضله، محـدًا وأعظم وأجزله، احلمد أبلـغ هللا احلمـد

العاملني. رب هللا محد،
بيته أهل وعىل بن عبداهللاملسو هيلع هللا ىلص حممد العاملني، إىل املهداة والرمحة األمني، عىل النبي والتسليم والصالة

وبركاته. اهللا ورمحة املنتجني واهلداة املعصومني، األمناء
وبعد:

واملسـاءلة للحسـاب املوت والبعث بعد املعاد مبحث يشـكله الكريم ما القارئ بخاف عىل فليس
الناس، رشائطها لـدى عمـوم وبيـان أبعادهـا، رغم وضـوح بـدت - فكرية مـن قضيـة القيـام يـوم
القضايا من زالـت وما كانت التي املسـائل من - املختلفة السـاموية الديانات منهـا أتبـاع وباالخـص
من مع مجلة واملحاجة واملناظرة واملجادلة، البحث من الكثري ومناقشـتها بحثها اسـتلزم التي الفكرية
العقيل التفكري واالسـتدالل شـك أدنى بال ُتعطل والتي زمـان، منها خيلو ال التـي املختلفـة الرشائـح
وتائهة املضيق يف حمشورة فتبدو بوضوح األمريين، هذين عىل دعواها بارتكاز ادعائها وتبجحها رغم
ساقطة دعواها، يف باطلة فهي خطاه، فتسلك سبيًال منه، وال منفذًا تنساب هلا جتد ال املفازة الكربى، يف
واهلدى من العقل تعاىل اهللا وهبه بام ملن اسرتشـد واضح بّني أمر وهو موافقها، يف فاشـلة مدعياهتا، يف

األلباب. العقالء وذوي به ينجو الذي
التأمل جمرد يكفية حيـث بطالهنا، ووضوح الدعاوي، هـذه تفامهه الكريم القارئ عـىل خيفـى وال
حرض له وال عد ال عام ناهيك واملعاد، البعث بحتمية القطعي التسـليم إىل يقوده الذي البسـيط العقيل
باحلق، وأبطلتها ودمغتها إال باطلة حجة وال وأوصدتـه، إال شـك منفذ تدع ال التي النقلية االدلة من

بالدليل تلو الدليل.
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يف دراسات سلسـلة األخرية من احللقة يمثل - الذي هذا كتابنا مطاوي يف سـنحاول وعمومًا فأنا
القارئ منا عهده اسرتساالً بام املختلفة أبعاده ومناقشـة املبحث، ملطاوي هذا التعرض - الدين أصول
اإلسالمية للرشيعة اخلمسة األصول مسميات عىل واملرتبة هذه الدراسة السابقة من األقسام يف الكريم
املتسلسـلة الدراسـة هذه وتعاىل اهللا تبارك وبتوفيق - عندها فتكتمل العدل بمضمونه: ونعته اخلالـدة

هبا: العناوين املناطة ضمن منها واملدروجة للحلقة تسطرينا عند هبا الكريم القارئ وعدنا التي
العدل - ١

التوحيد - ٢
النبوة - ٣

اإلمامة - ٤
القيامة يوم املعاد - ٥

احلكيم. العزيز اهللا عند من إال وما التوفيق



وتوطئة متهيد
املعاد والغاية أمهية إىل - البعـض هذا من القليل لعل أو - إىل أذهان البعـض التسـاؤل يتطرق قـد

ومفهوم. هو واضح كام غريه ال احلق ادراك جمرد ابتغى ملن فيه غضاضة أمر ال املبتغاة منه وهو
وحيث يستلزم هذا، كتابنا موضوع صلب ألنه - األمر اخلاصة هبذا األبعاد نتناول أن نرى هنا وال
قدر ما وادراكه - معرفته من بعد الكريم القارئ ستمكن ما وهو املفصلني، واالستقرار البحث ذلك
كمدخل وخميلته القارئ ذهـن عن تغرب ال أن مهمة ينبغي العابرة إىل مجلـة معطيات االشـارة ابتغينـا

اهللا تعاىل. القادمة بإذن صفحتنا مطاوي يف والعطاء لألخذ
خلق والرسل#، منذ األنبياء فيها وُبعث اليها دعا التي الساموي العقائد جممل يف تأملنا لو أقول:
باملعاد، وختتم بالتوحيد تبتـدئ لوجدناها عبداهللاملسو هيلع هللا ىلص، بن األكـرم حممد بالنبي ختمـوا وإىل أن البرشيـة
ال االخرى التي األصـول باقي ضمنهام تنـدرج اللذان األساسـيان الركنان يشـكالن احلقيقة فهـام يف

بحقيقتها(١). هبا،والتسليم االيامن من ألحد مناص
والعقـائد مــن املســائل هي واجلــزاء للحســاب القيامة يـوم واملعــاد البعـث مســألة فإنـكار
أصل رأسـها وعىل بباقيها، إيـامن وعدم انـكار هو هبا االيـامن وعدم انكارهـا يعنـي التـي األساســية

التوحيد.
يبقه إال ُيقـارن معه وال ال الذي بالشـكل هذا األصل أمهية عىل واضحًا تأكيـدا جتـد اإلسـالم ويف
التأكيدات خـالل ومن واملتعددة، بل الكثـرية املباحث يف األمهيـة هذه تبدو وحيث التوحيـد، أصـل

املوت، واحلساب واجلزاء. بعد واحلياة قضية املعاد، حول الكريم للقرآن املكررة
اآلخرة، يف واحلساب وعن اجلزاء املعاد عن تتحدث آية ١٢٠٠ من يقارب ما اهللا تعاىل ففي كتاب
إن كان يف دنياه هذه، قدم ما جزاء يناء املرء وأن املطاف، آخر هي ليسـت احلياة مجعاء ان للبرشية تبني
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اإلنسان، حقيقة من خالله تظهر الذي األسـايس املحل ذلك هو فإذن رشًا فرش، وإن كان فخري، خريًا
يف حياته. وأعامله أفعاله وحقيقة

العدل حياة أقامة عـىل والعمل خدمة الناس، يف أمىض حياتـه الذي الصالح العبـد يميز الـذي مـا
املـرسف واملجرتح عن االخرى، الصاحلة ذلك من األعـامل وغـري بل األرض، يف واملحبـة ونرشمهـا

حياهتم؟ وتدمري اليهم، واإلساءة العباد، وظلم السيئة واألفعال واملآيس للجرائم
حتت مـا يقع يعاقب عىل ومل ولن بـل البرش، أكثر جرائـم ولـن ينال مل الوضعـي البـرشي القانـون
واالرتشـاء املحاباة من اجلميع يعرفه ما مع هذا وآثارها، وحجمها يتناسـب األفعال بام تلك من جمهره
التي املختلفة البرشية واالطروحات باالفكار الكبري التأثـر ذلك كل إىل مضاف ذلك، وغري واخلـوف
البالد تلك يف تراها حني املـوت، تسـتحق جريمة األعامل بعض هذه وهذه فتجعل البالد تلك حتكـم
ال الذين واملسـاكني حق الضعفاء وأيـن بل والتقدير... والشـكر الثناء يسـتحق مقرتفه رشيفـًا عمـًال

خيفى عليهم. وال اجلميع يعرفه ما آخر إىل وبل.. بل.. وال قوة؟ ألنفسهم حوالً يملكون
يوم وال السامء، حمكمة سوى وال حمكمة االهلي، العدل سوى وال يشء عدالة السامء، يشء سوى ال

األوىف. واجلزاء املطلق، العدل انه حق، ضياع وال ظلم ال حيث يوم احلساب، إالّ
أصول من اخلامس األصل باعتباره القيامة يوم املعاد بمسألة االيامن بأن القول يمكننا فإننا وأخريًا
اإليامن، رشط الهنا هبا، من معرفتها وااليامن ألحد مناص ال التي املسائل يعترب من الشيعة عند الدين
ال ما األمر وذلك املبني، واخلرسان الضالل والضياع سوى فليس عدا ذلك وما فيه، األسايس والركن

معروف. هو كام استثناء دون اجلميع عليه خيتلف
بعد الناس يبعث تعـاىل أن اهللا نعتقد األمامية: عقائد يف تعـاىل رمحه اهللا املظفر الشـيخ العالمة قـال

العاصني. ويعذب املطيعني، فيثبت يف اليوم املوعود به عباده، جديد خلق يف املوت
وال والفالسفة، الساموية الرشائع عليه اتفقت العقيدة البساطة يف عليه من وما مجلته أمر عىل وهذا
قاطعًا، اعتقادًا باهللا يعتقد من فإن نبينا األكرمملسو هيلع هللا ىلص، هبا جاء قرآنية به عقيدة االعرتاف من ملسـلم حميص
القرآن به أخـرب يؤمن بام أن بـد ال احلق ودين باهلـدى منه أرسـله بمحمدملسو هيلع هللا ىلص رسـوالً كذلـك ويعتقـد
القرآن بذلك، وقـد رصح واجلحيم، والنار والنعيم، واجلنـة والعقاب، البعث، والثواب الكريـم مـن

كريمة. آية ألف من يقرب اليه بام وملح
خالق وجود أو الرسـالة، صاحب يف خياجله لشـك شـخص فليس ذلك إىل يف وإذا تطرق الشـك

مجيعها(٢). الرشائع ويف صحة كلها، األديان أصل يعرتيه يف لشك إال ليس بل قدرته، أو الكائنات
يعتقد كام - اإلمامية يعتقد وأصوهلا: يف أصل الشـيعة اهللا تعاىل رمحه الغطاء كاشـف الشـيخ وقال
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واجلزاء، للحسـاب القيامة يـوم موهتم بعد وحيييهم اخلالئـق يعيـد سـبحانه اهللا أن - املسـلمني سـائر
.(٣) فالن هذا لقال: الرائي لو رآه بحيث وبجسده وروحه، بعينه، الشخص هو واملعاد

هبذا اخلاصة اجلوانب مجلة من إىل التعرض هذا كتابنا صفحات يف مطاوي سـنحاول وعمومًا فاّنا
يوم اجلزاء وسائلينه العون، منه ومستمدين وتعاىل، تبارك باهللا مستعينني هبا، املتعلقة واألمور األصل،
يدي القارئ الكريم بني الـذي الكتاب أنثى، مرتبني هذا أو ذكر من عامل عمـل ال يضيع اجلـزاء، انـه

بام ييل: اليها يمكننا االشارة األقسام التي من ضمن مجلة
املعاد. الدالئل املختلفة ملسألة األول: القسم

الرشيفة. والروايات الكريم، القرآن يف املعاد الثاين: القسم
املعاد. حول وردود تساؤالت القسم الثالث:

عنه. ومرتفعة متصلة باملعاد، وعالمات وشواخص شواهد الرابع: القسم
املعاد. االعتقاد بمسألة عىل املرتتبة املعنوية والرتبوية واآلثار القيامة، أسامء يوم اخلامس: القسم





األول القسم

املعاد إلثبات املختلفة الدالئل
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قد اهللا تبـارك وتعاىل ان ووضوح بجـالء يظهر وآياتـه املباركة الكريم، القـرآن متـن االسـتقراء يف
من جيرتحه ومـا يقرتفه ومـا اإلنسـان، جهد هبــا، وقرن يتصل وما وأبعادهـا أوضـح مسـألة املعـاد،
واملســلامت البدهييات من شـك أدنى بال تعد التي الكربى احلقائق األمر مـن هذا وجعل بـه، أعـامل
واالسـتقراء والتدبر، االسـتقراء عن ناهيك والتمحيص، الفكـر درجات أدنى عند إعـامل البشــرية

واالستجالء.
الوفاض، خال األمـر املنكر هلذا الطرف أن يظهـر العزيز الكتاب هـذا مطاوي يف التأمـل وإن بـل
تعاىل اهللا املريضة أن نفوسهم تتصور فال غري، ال االسـتبعاد من باب إالّ بذلك ال يقول سـاقط احلجة،

أخرى. مرة اجلسد الروح يف ويولج اللحم، ويعيد حييي العظام، أن عىل قادر
أي يملك ال كل ذلك ويف مقتنع، وغري مستبعد واخرى بني األمر، منكر ألصل بني تارة نعم، فهذه

هبا. يتذرع حجة يستدل به، وال منطقي دليل
هذا لنا وتبّني احلـال، هذا لنا تصف وهـي الكريمة املباركة اآليـات تلك بعض يف ولنتأمـل سـوية

األمر.
خلقًا جديدًا﴾(٤). لمبعوثوه أإذًا ورفاتًا عظامًا كنّا أإذا ﴿وقالوا األرساء: سورة يف اسمه جل يقول
فرقتم كل إذا ينبؤكم رجل على ندلكم هل كفروا الذين ﴿وقال شأنه: تبارك يقول سبأ ويف سورة
العذاب في ال يؤمنون باآلخرة الذين بل جنّة به أم كذبًا الله على افترى * جديد خلق لفي إنكم ممزق

البعيد﴾(٥). والضالل
هم بل خلق جديد أإّنا لفي األرض في ضللنا أإذا ﴿وقالوا السـجدة: سـورة يف من قائل عز وقوله

ترجعون﴾(٦). إلى ربكم ثم بكم وّكل الذي الموت ملك يتوفاكم قل كافرون * ربهم بلقاء
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لقد * لمخرجون إّنا وآباؤنا كنّا ترابًا أإذا كفروا ﴿وقال الذين النمل: سـورة يف اسـمه وقوله جل
األولين﴾(٧). أساطير إال هذا إن قبل من وآباؤنا نحن هذا وعدنا

اآلخرة بلقاء وكّذبـوا كفروا الذيـن قومه من المـأل وقال ﴿ املؤمنـني: سـورة يف تعاىل قولـه وكـذا
ولئن * تشربون مما ويشـرب تأكلون منه مما يأكل مثلكم إال بشـر ما هذا الحياة الدنيا في وأترفناهم
* تخرجون أّنكم ترابًا وعظامًا متم وكنتم إذا أنكم أيعدكم لخاسـرون * إذًا إّنكم مثلكم بشـرًا أطعتم
إال هو إن بمبعوثين * وما نحن نموت ونحيا الدنيا حياتنـا إال هي * إن توعدون هيهـات لما هيهـات

له بمؤمنين﴾(٨). نحن كذبًا وما على الله افترى رجل
نحن وما موتتنا األولـى إال هـي * إن ليقولـون هـؤالء ﴿إن الدخـان: سـورة يف سـبحانه وقولـه

بمنشرين﴾(٩).
* مبين خصيم هو فإذا نطفة من خلقناه إّنا اإلنسـان ير لم ﴿أَو يس: يف سـورية جل اسـمه وقوله
أول مرة وهو قل يحييها الذي أنشأها رميم * وهي من يحيي العظام ونسي خلقه قال مثًال لنا وضرب

عليم﴾(١٠). خلق بكل
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اثبات املعاد كربى يف دالئل
اهللا تعاىل الحقـًا بإذن ما سـنحاول وهي هذا اجلانب، إىل تتعرض التي األدلة هي ومتنوعـة كثـرية
التعّرض هنـا ســنحاول إّنا إال الالحقة، كتـابنـا صفحـات مطاوي والتفصـيـل يف بالــرشح تناوهلـا
تشــري إليه، التي املباركــة اآليـات هـذا األمـر باعتامد إلثبات الكــربى الدالئل مخــس مـن إليـراد
والتـدّبر التأمـل مـن املزيد باملـرء تســتدعي والتي القويمة الثبـات ذلك، الطرق تعتــرب مـن والتـي

والتفحص:
األوىل. النشأة - ١

وتعاىل. تبارك هللا املطلقة - القدرة ٢
عام. كل وبعثها يف األرض إحياء - ٣

تطور تكامله. ومراحل ونموه اجلنني خلق - ٤
الطاقة. علوم يف التطور - ٥

بإذن والتفصيل بالرشح الدالئل من هذه كل واحدة التالية تناول الصفحات يف سـوية وسـنحاول
تعاىل. اهللا

األوىل النشأة األول: الدليل
بأن هبم، ويتصل يامثلهم ممـن وغريهم األرض علوم دراسـة يف واملختصني العلامء عند ال خـالف
الوجود وفق وتشـكل األرض هذه لتـربد الشـمس، عن األرض انفصال أعقبت قـد السـنني ماليـني
من ولتتوج األخرى، املخلوقات ثم ومن وحميطات، وبحار يابسة من سطحها، عىل لقيام احلياة املوائم

آدم$. البرش نبينا بأيب املمثل باإلنسان بعد
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هو فأصبح برشيًا كام تراب، من اإلنسان تبارك وتعاىل هذا اهللا خلق حتى خملوقًا شيئا آنذاك يكن مل
أيضًا. تراب إىل أصله، ليتحول أي إىل الرتاب، إىل موته بعد وسيعود اآلن، عليه

أول مرة هو تراب من االنسان هذا من أوجد بأن ليؤمن دون العقل يقف حائال ما أو املانع، إذن فام
آنفًا؟! وحدوثها وقوعها لتكرر وأسهل أيرس وهي اخرى، هذه الكرة مرة يعيد أن بقادر عىل

يشء وقوعه، إمـكان عىل أدل دليل املحققـون: العلـامء قال بني وقديـًام واضح املـر هـذا إن نعـم،
بعد عودته فإن ويتغذى منـه، يف الرتاب، ينبت ممـا غذاؤه وأصبح الرتاب، مـن الـذي خلق فاإلنسـان

إنسان عاقل. وقوعه يشك بمكان ال أمر املصدر هذا من املوت
اليها االشـارة يمكننا ومكان مناسـبة من يف أكثر املسـألة، بوضوح هذه الكريم القرآن تناول ولقد

ضمنًا.
خلق مـن فـي لبس بـل هـو األول بالخلـق ق: ﴿أفعيينـا يف سـورة اسـمه جـل قولـه ذلـك فمـن

جديد﴾(١١).
أهون عليه﴾(١٢). وهو ثم يعيده الخلق يبدأ الذي ﴿وهو سورة الروم: يف وتعاىل تبارك وقوله

قل رميم * وهي العظام يحيي من قال خلقه ونسي مثًال لنا ﴿وضرب سورة يس: سبحانه يف وقوله
خلق عليم﴾(١٣). بكل وهو مرة أول الذي أنشأها يحييها

على يعيده إن ذلك ثم الخلق الله يبدئ كيف يروا لم ﴿أو العنكبوت: سورة قائل يف من عز وقوله
يسير﴾(١٤). الله

وتأمل. فراجع الكريمة، املباركة اآليات من وغري ذلك

وتعاىل تبارك هللا املطلقة القدرة الثاين: الدليل
مفصًال اليه التعـرض منّا سـلف ما وهو تبارك وتعاىل - هللا الثبوتية بالصفـات العقـيل التسـليم ان
حمدودة، غري وهي قدرة وجل، عز له املطلقة القدرة هبذه إىل القول يقودنا - التوحيد كتابنا مباحث يف
كخلق السـموات املخلوقة املوجودات الكثري مـن يف التأمـل خالل ذلك من مصاديـق تبـدو وحيـث
عنه احلديث آنفـًا منّا تكرر ممـا ذلك وغري والغريبة، الدقيقـة النظم تشـتمل عليه مـن ومـا وعظمتهـا،

مضامينه. والتأمل يف
للعظمة الرهيبة املبّني هذا االمر وضوح بان القول نسـتطيع والسـليم الواضح املنطق هذا وباعتامد
لذلك فليس اخرى، مرة احلياة إىل اإلنسان وسهولة اعادة يرس شك بال أدنى تقطع شأنه جل للمنشء

ومعلوم. واضح دليل وهو قطعًا، بمعجزها األمر
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التي بعظمته اخللق، وننذهل من نراه ما وخلق اجياد قبال يعد االجياد ال هذا فإن ذلك، يف غرو وال
خالله من تتجىل - ونتأمـل يف ما وواقعها حقيقتها أدنى دون بال مغـاالة - وهي ندركهـا أن نسـتطيع

حدود. حتدها ال التي شأنه، وقدرته عز هذا اخلالق عظمة
بصحته املقطوع النقيل الدليل يسـنده الواقع ذلك فان هذا األمر، عليه قاطع خـري العقـل كان واذا
مبّني خري وهو - خلفه مـن وال يديه بني من يأتيه الباطل ال - الـذي وهـو كتاب اهللا العزيز وصوابـه،
املنهج صواب يظهر بجالء العزيز الكتاب هذا إىل فالرجوع بـه، املتصلة وحلقائقه األمر هلذا وموضـح
بل السـاطعة، كالشـمس واضحة احلقيقة عليه األمر من خفي ناظري يبّني أمام بل اليه، أرشنـا الـذي

ويامطل. يكابر احلجة عىل من ويقيم
السـموات ﴿لخلق القائلني: أصدق يقول وهو حيث سـورة غافر، يف اسـمه جّل قوله معًا ولنقرأ

يعلمون﴾(١٥). ال الناس أكثر ولكّن الناس خلق من أكبر واألرض
* رميم يحيي العظام وهي خلقه قال من مثًال ونسي لنا ﴿وضرب يس: سورة يف وتعاىل تبارك وقوله
بقادر واألرض السموات خلق أو ليس الذي * عليم خلق مرة وهو بكل أول أنشأها الذي يحييها هل

فيكون﴾(١٦). كن له يقول أن أراد شيئًا أره إذا * إنما وهو الخالق العليم يخلق مثلهم بلى أن على
ولم واألرض السـموات خلق الذي الله أن يروا لم ﴿أو األحقاف: سـورة وتعاىل يف تبارك وقوله

قدير﴾(١٧). شيء كل على إنه بلى الموتى يحيى أن على بقادر بخلقهن يعي
الله ينشئ ثم الخلق بدأ كيف فانظروا ﴿قل سيروا في األرض العنكبوت: سورة يف سبحانه وقوله

قدير﴾(١٨). شيء كل على الله إن اآلخرة النشأة
وحتصيله. ادراكه عىل الباحث املستقرئ يعرس ذلكام ال وغري

عام وبعثها كل األرض إحياء الثالث: الدليل
وظهور البوار موهتا ويبسها، لألرض بعد املتكرر االحياء مظاهر حييطه من ما اإلنسان يف تأمل هل
هلذه تتكون االشـكال وأنى املتخالفتني، احلالتـني بني املمنافر الكبـري التغيري يف تأمل وهـل عليها،بـل
وما كانت ما بني فشـتان رابط، أو أي خيط بينهام أن جتد يمكن متباعدين ال قطبني يف فرتاها البسـيطة

عليه. ستكون وما بل أصبحت،
بعدها حياة مـع املوت، فهناك القطعي وتناقضها تعاىل، اهللا بأمر وجودها وتنقل احليـاة، دورة إهنـا

وهذا دواليك. تتلوه احلياة، املوت هذا مت،
اخلريف، فصل يف أوراقهـا األصفرار ويعلو صحتهـا، وترتدى بريقها، يأفـل التـي األرض وهـذه
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والضعف. وينتابه النحول االصفرار، ويعلوه ويشيخ يذبل عمره، أواخر يف كاإلنسان فتميس
بثوبه اخلريف شـبح طواها التي املخرضة - واجلنان تلك املراعي أن حتيل الشـتاء أيام تلبث ال ثـم
هذا بثوهبا األرض ومتـيس فيها، حياة وأخشـاب خاوية يابسـة ال إىل عيدان - متهاوية مهلهلة وألقهـا

يكن. وكأنه مل كان ما وانقىض يشء، كل للناظر انتهى فقد حراك، وال فيه نفس كفنه، ال يف كامليت
اجلثة وهذه املهمل، الركام هذا يف عيناه ولو تسـمرت فحسـب، بعينيه ينظر من حدس ذلك نعم،
وذلك الركام ترض، األكوام اليابسة فهذه حيريه... ما يف ولتأمل يذهله، ما قريبة،لوجد ألشهر اليابسـة
كف وتتزين ما أحاطها من امليتة متزق األرض وهذه جديد، حيًا من الرتاب لينطلق كاهله ينفـض عـن
مرة أخرى أهنا احليـاة العطور... بأعبـق مضخمة اجلانـب، خمرضة ومتيس ثـوب، وأهبى زيـن، بأمجـل

جديد. من مسريهتا لتعاود موهتا من وبعثت عادت هلا،
ال حياة ظاهرة ميتـة يابسـة من حبوب أرضه يف يلقيه املزارع ما يف الكريم القـارئ تأمل وهـل بـل
نبات خمرض، وزرع إىل الزمن من فرتة تتحول بعد كيف الرتاب، كامليت عليها هييل كيف ومن ثم فيها،

وخري عميم. مغدق،
هذه كيف أحال احلبيبات اليابسـة القليل من الكم أصبحت، وهذا حبة كم السـنبل من احلبة هذه
النفوس... وتستهوهيا العقول، غناء تذهل حديقة وإىل مجيلة، روض األرض إىل الشاسعة من املساحة
وبأي األشـكال، من شـكل بأي احلياة عىل الدال واملظهر اجلامد غري امليت، الشـكل هذا حتـول كيـف
والتدبر التأمـل باملـرء مزيد من يسـتدعي واخـرضار وازدهار... أنه أمر حياة إىل املظاهـر مـن مظهـر
ا وحياته بعد املوت، بعد بعثه به نقصد ما وهو ونشـأته، بحياته من ذلك والتصاقًا أبعد هو إلدراك ما
األجساد يميز بعد من هناك مل يعد حتى برتاب األرض اختلط جمرد تراب أمسى بعد أن وخلقه لعدم،

ممتزج. واحد االثنان أمسى فقد وصعيدها، األرض تراب وبني املتهرئة
حقيقة وادراك وتفحصها، تأملهـا يمكن للمرء عد وال هلا ال حـرص عديدة كثرية، ومشـاهد أمثلـة
البعث مسـألة الشـك عىل تقبل ال مصاديق خري وهي اهلالك والبوار، بعد واحلياة املوت، بعـد البعـث
وعقاب ما قدم، ثواب ينال سويًا، إنسـانًا اخرى مرة ووقوفه هالكه، بعد واحيائه بعد موته، لإلنسـان

الصواب. للمنهج للحق، وتثبيتًا اقرارًا اقرتف، ما
ال التي هذه احلقيقة الكربى بوضوح إىل التي تشري املباركة من اآليات الكثري العزيز اهللا كتاب ويف

به. ومسلم به، هو مقطوع مما ذلك ألن عاقل، ذهن وال عن بال أحد، عن تغرب أن يمكن
وحب جنات بـه فأنبتنا مباركًا مـاء من السـماء ق: ﴿ونزلنا سـورة يف اسـمه جل قوله ذلك فمـن
الخروج﴾(١٩). كذلك ميتًا بلدة به وأحيينا للعباد رزقًا * نضيد طلع لها باسقات والنخل * الحصيد



٢٥
املعاد إلثبات املختلفة الدالئل

في وله الحمد * تصبحون وحين تمسون حين الله ﴿فسبحان الروم: سورة يف من قائل عّز وقوله
ويحيي الحي الميت من ويخرج من الميت الحي يخرج تظهرون * حين واألرض وعشيًا السموات

تخرجون﴾(٢٠). وكذلك موتها بعد األرض
من خلقناكم البعث فإّنا من ريب في كنتم إن الناس ﴿يأّيها سـورة احلج: يف شـأنه جل قوله وكذا
نشـاء ما األرحام في ونقّر لنبّين لكم مخّلقة وغير مخّلقة مضغة ثم من علقة من ثم نطفة من ثم تراب
العمر أرذل يرد إلى من ومنكم يتوفى من ومنكم أشّدكم لتبلغوا ثم نخرجم طفًال ثم مسمى أجل إلى
كّل من وأنبتت وربت اهتزت الماء عليها هامدة فإذا أنزلنا األرض وترى شيئًا علم من بعد يعلم لكيال

قدير﴾(٢١). شيء على كّل وأّنه الموتى يحيي وأّنه الحق هو بأّن الله ذلك * بهيج زوج
عليها أنزلنا خاشـعة فـإذا األرض ترى أّنك آياته ﴿ومن فصلت: سـورة وتعاىل يف سـبحانه وقوله

شيء قدير﴾(٢٢). كّل على إنه الموتى لمحيي أحياها الذي إّن اهتزت وربت الماء
بلد إلى فسقناه سـحابًا فتثير الرياح أرسـل الذي ﴿والله فاطر: سـورة وتعاىل يف تبارك قوله وأيضًا

النشور﴾(٢٣). كذلك بعد موتها األرض به فأحيينا ميت
أقّلت إذا حتى يدي رحمته بين الرياح بشرًا يرسل ﴿وهو الذي األعراف: سورة سبحانه يف وقوله
لعّلكم الموتى الثمرات كذلك نخرج به من كّل فأخرجنا فأنزلنا به الماء سقناه لبلد ميت سحابًا ثقاالً

تذكرون﴾(٢٤).

وتكامله تطوره ومراحل ونموه خلق اجلنني الرابع: الدليل
طفًال والدتـه كونه نطفـة حتى منـذ األوىل، مراحلـه يف مسـألة خلـق اإلنسـان القليـل يف التأمـل
وتبعث املوت، مـن احلياة توجد العظيمة التـي اإلهلية القـدرة ال يقبل الشـك يظهـر بجالء متكامـًال،

احلياة فيها. بموهتا وعدم وجود خالف ال التي األشياء يف الروح
اخللقي التكوين يف العظيـم والتالحق النطفـة، من واملبتدئة املعـددة الظلـامت بـني هذه فاالنتقـال
أرض يف البرش، والسائحة يف الرهيبة اجلامعات هذه تكوين املؤدية إىل العادية حالة اخللق إىل للوصول
اليسـرية املسـائل من هي لبعث، ومرادنا هنا ا اخللق، مسـألة عىل أن مؤرش ذلك كل وتعاىل، تبارك اهللا

امكاهنا. بحقيقة العقل، ويقطع هبا يسلم التي
هذه واملتحّدثة عن تعـاىل، اهللا كتـاب يف الكـريمة اآليـات من ما جــاء بعـض يف ســوية ولنتأمـل
هبذا املرتبطة الدالئـل هـذه بعض يتســاءل عن أو يســأل أن أراد ملن والتـي تبـّني الكبـرية، الظاهـرة

األمر.



٢٦
القيامة يوم املعاد

* ثم طين من سـاللة من اإلنسـان خلقنا ﴿ولقد يف سـورة املؤمنني: تعاىل قوله اآليات تلـك فمـن
المضغة عظاما فخلقنـا العلقة مضغة فخلقنـا علقة خلقنا النطفـة ثم * مكيـن قرار في نطفـة جعلنـاه
* لميتون بعد ذلك إنكم ثم * الخالقين أحسن الله فتبارك آخر خلقا أنشأناه ثم العظام لحما فكسونا

تبعثون﴾(٢٥). القيامة يوم إنكم ثم
نطفة خلقه من * خلقه شيء أي من * أكفره اإلنسان ما ﴿قتل يف سورة عبس: عز من قائل وقوله

أنشره﴾(٢٦). شاء إذا ثم * فأقبره أماته ثم * يسره السبيل ثم * فقدره
و * أبكى أضحك و هـو أنه * و ربك المنتهى إلى ﴿و أن النجـم: سـورة وتعاىل يف وقولـه تبارك
النشـأة أن عليه تمنى * و إذا نطفة من * األنثى و الذكـر الزوجين خلق أنه و أحيا * و أمـات أنـه هـو

األخرى﴾(٢٧).
مني يمنى من نطفة يك لم أ * سدى يترك أن اإلنسان القيامة: ﴿أيحسب يف سورة شأنه جل وقوله
يحيي على أن ذلك بقادر ليس أ األنثى * و الذكر الزوجين منه * فجعل فسوى فخلق علقة ثم كان *

الموتى﴾(٢٨).
من تراب خلقناكم فإنا البعث ريب من في كنتم إن الناس ﴿يا أيها يف سورة احلج: سبحانه وقوله
إلى األرحام ما نشـاء في ونقر مخلقة لنبين لكم مضغـة مخلقة وغير علقة ثم من ثـم مـن نطفة ثم من
العمر إلى أرذل يرد من ومنكم من يتوفى ومنكم أشـدكم لتبلغوا طفال ثم ثم نخرجكم مسـمى أجل
كل من وربت وأنبتت اهتزت الماء عليها هامدة فإذا أنزلنا األرض وترى شيئا بعد علم من لكيال يعلم

قدير﴾(٢٩). شيء على كل وأنه الموتى يحيي وأنه الحق هو بأن الله ذلك * بهيج زوج
يمكن الكريـم، والتي القرآن مطـاوي يف واملتناثرة املتعـددة املباركـة اآليات ذلك مــن وغـري بـل
نخوض التي املبحث من هبذا اجلانب املتعّلقة معطياهتا وأبعاد مضامينها يف والتأمـل معرفتها للباحـث

غامره.

علوم الطاقة يف التطور اخلامس: الدليل
مسألة العلمي عىل االستدالل خالهلا من يمكن والعملية التي العلمية املظاهر أبرز من واحدة لعل
وقطعية مجلـة متعددة حيث برزت العامل، يف الطاقـة دراسـة مسـألة يف اهلائل التطور من نراه مـا املعـاد
حياول قد التي املعطيات مـن العديد وترسـيم إىل فهم بالتايل التي تقود واحلاسـمة الكربى النتائج مـن

االخرى. املؤرشات من غريها باعتامد واملعاندة املكابرة البعض
والربهـان القطعيني بالدليل التي توصـل هلـا العلم وأثبتهـا الكــربى املعطيات تلـك فمـن نعـم،
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عملية املثيل يف هلـا احـتياجا من الرغم عـىل وحرارهتـا الشمســية للطاقة األشــجار اختزان مســألة
الغـذائي.

من املنبعث الفيض وهذا الشمس، وحرارة إىل ضوء يف حاجة االشـجار أن به واملقطوع فاملعروف
يف ذلك أوضح صور ومتوت، ويتمثل تقطع أن وبعد داخلها، يف باختزانه األشجار هذه تقوم الشمس
نجد املختلفة، االحراق عمليات يف وغريها التدفئة يف منه مجلة يسـتخدم أخشاب إىل وحتوهلا تيبسـها،

وحمدد. قصري وقت يف واحلرارة منها مرتكزة انبعاث الضوء
واهليدروجني، واالوكسجني الكربون من احلقيقية خالصتها يف تتكون األشجار خاليا فإذا كانت
الكربون حني حتصل عىل املاء، واهليدروجني من االوكسجني تسـتقي األشـجار هذه بأن املعروف فإن
كيان خارج االوكسجني طرح نتائجه من والذي املعروف - الكياموي وبالتفاعل هبا، املحيط اهلواء من
النبتة، هذه تنمو - باالوكسـجني وتغذيته اهلواء، عىل تنقية عظيـم يعمل طبيعي عامل وهو الشـجرة،
ضوء من اليها القادمة الطاقـة من الكثري خمتزنة يوم، بعد يومـًا وتتفرع، أغصاهنا سـاقها ومتتد ويقـوى

الشمس.
مصدر إىل تتحول واستخدمت كوقود اقتطفت التي هذه النبتة اخلرضاء أن نرى فانا ذلك بعد ومن

لنا. والدفء واحلرارة الضوء هيب حراري
عليم خلق بكل وهو أول مرة أنشأها الذي يحييها ﴿قل يس: سورة آواخر يف وتعاىل تبارك اهللا قال

توقدون﴾(٣٠). أنتم منه فإذا نارًا األخضر الشجر من لكم جعل الذي *
تفسريات ثالثة ضمن أن تتلخص يمكن الكريمة اآلية هذه تتعرض إىل تأويالت مجلة وللمفرسين

هي:
استاذنا حديثه يف اليه أشـار ما يوضح ذلك وحيث املرخ والعفار، هنا األخرض بالشـجر املراد - ١
جعل استبعاد لرفع مسـوقة املباركة: االية اآلية هلذه تعّرضه بالتفسـري عند ميزانه يف الطبطبائي السـيد
جعل الذي هو فإنه فيه، استبعاد ال أنه واجلواب: متنافيان، واملوت واحلياة حياة، ذا شيئا املوت اليشء

وتشعلون النار. توقدون منه أنتم فإذا نارًا ماء يقطر الذي الشجر األخرض من لكم
فيجعل خرضهتام منهام عىل كانوا يأخذون والعفار، املرخ شجر املفرسين عىل املشهور بني واملراد به
اهللا بإذن النـار فتنقدح عىل األســفل األعىل فيســحق أعىل، زنـدًا املرخ وجيعـل أسـفل، زندًا العفـار

تعاىل.
اخلـرضاء، ومهـا الشـجرة مـن النـار انقـداح مــن بأعجـب امليـت ليـس مـن احلــي فحصـول

متضادان(٣١).
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عموم كل هنا االخرض بالشـجر بأن املراد القول إىل يذهب املفرسين من مجع آخـر نـرى جـني - ٢
املساحات من الكثري احرتاق من نراه ما األشـتعال، وهو عىل القابلية يف داخلها ألهنا متتلك األشـجار

خالهلا. من املبعثة والصواعق األعاصري نتيجة بعض الغابات يف األشجار من الشاسعة
عند وحرارة شكل ضوء عىل ذلك بعد اختزان الطاقة وانبعاثها حول منّا املتقّدم التفسري وهو - ٣
من وتعّرضنا آنفًا، احلديث عنه منّا وحيث سـلف الطاقة، يف املتطورة العلوم أثبتته ما وهو االحرتاق،

يس. سورة املباركة يف القرآنية االية تفسري خالهلا إىل
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املعاد الثبات العقلية األدلة
وبشكل املتعّلقة باثبات مسألة املعاد، العينية األدلة مجلة من إىل الكريم القارئ بصحبة آنفًا تعّرضنا
البرشية يف حياة املهم واحلسـاس األمر هذا عىل الضوء بعض القاء خالله من حاولنا ومتعجل، موجز
والتي بحدوثه، والقاطعـة لـه، املثبتة العقلية األدلـة من بعـض إىل التعّرض هنـا وسـنحاول عمومـًا،
مستعينني املسهب واملطول، غري االيضاح متوخني منه بشكل علمي أن نطرحها عىل جاهدين سنعمل

تعاىل ورعايته. اهللا بتوفيقه ذلك حتقيق يف

الفطري الدليل - ١
هو وأنه وتعاىل، تبارك باهللا راسخًا اعتقادًا نفسـه أعامق يف يمتلك اإلنسـان بأن القول من مناص ال
وأنسـجته، وهذا تكون خالياه مع وتكون معه، خلقه فطري اعتقاد االعتقاد هذا خالقه ومنشـئه، وأن
منا سلفت وهذا األمر ما والطبيعي، السـوي التوحيد كتابنا يف مفصًال عنه احلديث منّا سـلف ما األمر

ونقاشًا. بحثًا وأشبعناه معارصة، دراسة التوحيد كتابنا يف مفصًال عنه احلديث
والبعث، املعاد بمسألة يسّلم البرشية النفس أعامق يف مرتسب اعتقاد آخر معه االعتقاد هذا ويتوافق
املختلفة، ذات األمور مجلة معينـة من باعثها أن البعض يتصور قد خمتلفة وأفعـال سـلوكيات يف يظهر
بوضوح يظهر الترصف هذا عمق املتأصلة يف النفسـية والدراسـة واقع احلال، ان األبعاد األخرى، إال
عن تنرصف ال خمتلفـة وانعكاسـه بأشـكال البرشية، النفس داخل يف االعتقاد وتشـكله هـذا ترّسـب
رقدهتا، من فيه من وقت تقوم هلا البد السـالفة األمم وأن بالبعث، اإليامن ذكرناه، وهو التصور الذي

النخرة. والعظام املتهرئة، األجساد لترسي يف احلياة فيها وتنبعث سباهتا، من وهتب
املتواصل العمـر، ودأهبم طول عىل الناس عموم حرص يعنيـه ما تأملنا يف ذلـك فهل غـرو يف وال



٣٠
القيامة يوم املعاد

الذي ومائها احلياة عـني عن البحث من أخبارهم تناقلتهم ومـا املختلفة، البقاء عوامل عـىل للحفـاظ
البقاء، عـىل املتكالبة والرغبة عىل احليـاة، احلـرص غري ذلك يعني هـل منه... رشب ملـن البقـاء هيـب
ومواصلة له، اسـتمرارًا عىل أن يكون ومثابرته بابنه، األب عالقة يف أيضًا الغريزة هذه وحيث ترتجم

لوجوده بعد حياته.
هذه انتهاء من اخلوف ذلـك إال يعني األمر، هذا عىل واحلرص األكيد هذا العشـق يفرس الـذي مـا
املسـتضعفني يف احلال هو خمتلفة، كام ومعايري مصاديق هلا اخرى وحياة آخر عىل يشء واالقدام احليـاة
آخر، عامل يف ظلمهم االقتصاص ممن غريزيًا تراهم يتأملون حيث الدنيا هذه يف عىل أمرهم واملغلوبني

يلتحفون. توقعاته ظالل ويف ينامون، األمل هذا وعىل حياة اخرى،
تصنف يف التي األمم الكثري مـن الترصفات التي دأب من مجلة التدبـر يف بيشء من تأملنا ولـو بـل
تيش لوجدناهم واملرسـلني#، االنبياء هبا جاء وما السـاموية، بالرسـاالت املؤمنة غري اجلامعات خانة
املعارضة واملنابذة، يف وغالـت كابرت وإن شـك، بال أدنى اطاره حتت األمر، وتنضوي هـذا بحقيقـة

واالستخفاف. والنفي
لقبور حمبيهم، واالهتامم والتبجيل التقدير من بالكثري يفيضون الناس اولئك عموم ترى انـك - ١

واضح. ولطف بأدب جم، وحيادثوهنا ويزوروهنا رصحها، ويرفعون
وكبـار منهـم، عظامئهـم وبالتحـديـد - االشــخاص اولئـك اســامء اطـالقهـم وتـرى بـل - ٢

واملعاهد املختلفة. واجلامعات واملدارس والقرى، الرئيسية، واملدن الشوارع عىل - رجاالهتم
التعّرض أو عنهم، احلديث عند اولئك السامء والتبجيل التقدير الكثري من يضفون تراهم ثم - ٣

لسريهتم.
الرجال. اولئك باسام تسمية ابنائهم عىل وحيرصون كذلك - ٤

التلف من عليها للمحافظة أجسـاد اولئك العظامء عىل حتنيط العمل ذلك كل من واألوضـح - ٥
والفساد.

يعني ذلك فـام خمتلفة... وأماكن ويف أزمنـة كثـريا هبا ونسـمع نراها التي وغـري ذلـك مـن املظاهر
ينتقل اخرى البـد وأن حياة بأن هنـاك املؤمنة البرشية يف النفـس الفطرية لـوال وجود الغريـزة األمـر
التقدير الذي االحرتام وهذا جدوى هذا فام وإال وقادهتم، وأحبائهم أعزائهـم من املوتى اولئك اليهـا
مستقرة من غريزة تبعث ترصفات اهنا واجلهد... واملال للوقت وتضييعًا وختريفًا عبثًا ذلك لكان لوال
مظـاهرة من أطهر وأصبحت والتصقت بوجوده، اإلنســان، خلقت مع التي البرشية الفطرة عمق يف

وأتقاها.
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التي الكربى املقاييس هي من - وجتاوزها انكارها البعض حماولة ورغم - البرشية إن الفطرة نعم،
أعامقها. يف واملستقرة احلقائق الكامنة فيها، من الكثري ادراك إىل تقود

ال عليها الناس فطر التي الله فطرة حنيفًا للدين وجهك ﴿فأقم الروم: يف سـورة وتعاىل تبارك قال
يعلمون﴾(٣٢). الناس ال أكثر القّيم ولكّن الدين الله ذلك لخلق تبديل

بن اإلمام جعفر وعن وتعاىل(٣٣)، تبارك اهللا دين هنا بالدين املراد ان اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسول نقل عن وحيث
اإلسالم(٣٤). بالفطرة أهنا املراد عن الصادق$ حممد

يف اإلنسـان وتعاىل تبارك التي أوجدها اهللا البينة السـبل هي الفطرة بأن هذه القول مناص من وال
نحو النجاة واهلداية. تقوده التي اآلمنة والطرق القويمة املناهج خالهلا من ليسلك

وهتتف حوائجه، ورفع نواقصـه، متيم إىل هتدية بفطرة مفطور األنواع املخلوقة كسـائر «فاإلنسـان
وسـبيل معينة احلياة، يف خاصة سـنة إىل هتديه اخلاصة الفطرة حياته...وهذه يف يرضه وما ينفعه بـام لـه
الناس فطر التـي الله ﴿فطرة تعاىل: قولـه خاصة، وهو يسـكلها أنه اال له ليـس مشـخصة، غايـة ذات

عليها﴾(٣٥).

العدالة دليل - ٢
عنه هو يصـدر وما وتعـاىل، تبارك اهللا من صفـات العدالة أن الكريـم القـارئ عـىل ليـس بخـاف
العدل، مناطها الذات االهلية املنبعثة عن واملناهج والرشائع النظم كل فإن ولذا غري، ال املطلـق العـدل

غريه. ال هو ومنتهاها
يمثل احلياة جوانب يف عليه املرتكز املقيـاس هو والثواب اجلزاء مفهوم أن البـرش عىل تعـارف وإذا
واملحق الباطل، عن بـه احلق الناس، واملنهج الذي يمتاز عموم بـني اقرار العدل مصاديق مـن واحـدا
الصورة املبسـطة هو حياهتم البرش يف تألف عىل الذي املقياس هذا فان واملخادع، واملبطل، واملخلص
الباطل وبالتايل وابطاهلا للحق احقاقها جتريه ارادة السامء يف واملطلق الذي املفهوم العام عن واملصغرة

ذنبه ومعصيته. عىل مذنب وكل تقصريه، كل مقرص عىل ومعاقبه حقه، حق ذي كل اعطاء
مزاجية التطبيق، متفاوتة هـذا الربنامج الكبري تنفيذ البرشية يف املقاييس بأن القول من منـاص وال
وتفيض احلق متنح كثرية يف أحيان بل وهو اجلميع، تنصف أن وال تنال الكل، أن يمكـن ال االرتـكاز،
حتى ومشـهور أمر معروف وهو عليه، واملعتدى احلق وحترم صاحـب وتعاقب املذنب، عـىل العطـاء
ومراكزها الوضعيـة، أحـكام األرض عـىل العمياء العدالـة صفـة اطالق العرص نـكات مـن أمسـت

له. واملجرية القرار، صاحب
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عىل الوضعية وقوانينها البرشية، اإلرادة قدرة عدم إىل يتجاوز بل احلد، هذا عند األمر واليتوقـف
عن كلها ناهيك األرض، عىل جتري التي واملخالفات والتعسـف حوادث الظلم جّل حتصيـل وادراك

ومجيعها.
يمتلكون الذين الظلم والتعسـف اجلور، وحكام سـالطني أمام كثريًا ليتوقف األمر هذا ويتعـدى
ويتعدى يتجاوز الوصف قد الذي ظلمهم رغم أنه كيف تطبيقه، وسائل ويتحكمون يف القرار، ناصية
معاقبتهم ناهيك عن تعاتبهم من أن وهي أعجز متناول العدالة الوضعية، عن تراهم بعيدين حد، كل
للحدود وجتاوزهـم بارسافهم وتشـيد ظلمهم، ومتجـد عليهم، مل تثـن إذا هـذا واالقتصـاص منهـم،
وعاق خمالف إىل عادل، واملظلـوم إىل سـاعة... فتحول الظـامل وكل كل يوم يف واحلرمـات واحلقـوق

القانون؟! عن وخارج
عىل الدهر عفى املظلومني فكم وكـم من مصاديقها، أبسـط هي وهذه البرشية، العدالة هي هكـذا
عن ناهيك حق، كلمة حقهم البرشية يف تقوم العدالة دون أن الدنيا هذه عن ورحلوا حياهتم وأسامئهم
بفسادهم ملؤوها أن بعد الدنيا هذه عن رحلوا من والطواغيت الظلمة من وكم بل به... حتكم هلم ان
حني باحلق، إال قتلها املحـرم للنفس وقتلهم واملقدسـات، للمحرمات وهتكهم وجورهـم وظلمهـم
تثني عىل كلهـا الكتب واملجلـدات، هبـا وتغص الشـوارع، وأسـامئهم متـأل نصبهـم وصورهم تـرى
وحتت خمدوعون، األمر هذا يف البرش من الكثري والكثري منازهلم، وسمو بأخالقهم، وتشـيد عدالتهم،

مسرتخون. سائرون غافلون نائمون عمته ظالل
أن طـول التاريـخ، وأدركوا عىل وأذهـان املفكريـن والعلامء شـغل عقول مما األمـر هـذا إن نعـم،
يوم وال حمكمتها، إال يف موازينـه احلـق تضع حمكمة وال السـامء، املجرم إال عدالة مـن تنـال عدالـة ال
بينهم فرق ال متسـاوون - والقوي والضعيف واملحكوم، واحلاكم والفقري، الغني - اجلميع فيه يقف
بني يقف االشـهاد يوم القيامة، حيث إال جـزاءه ذنبًا من اقرتف كل وجيزي ذي حـق حقـه، كل لينـال
قدر ما واحد عىل الصواب وينال كل األحكام وجتري العادلة، املحكمة لتقام جل اسـمه البارئ يدي
يكن مل وما غفل عنه وحتى ما حيف، بل وال فيه نقص كامًال ال حقه املظلوم ويسرتد اقرتف وما جنى،

ومدى. هلا حدود ال وقدرته يشء، بكل أحاط تعاىل علم اهللا عاملًا، ألن به
ومل عبثًا، واخلـري بالعـدل واملحبة ومل يكلفهم سـدى وعبثـًا، النـاس خيلـق مل وتعـاىل تبـارك إن اهللا
وترشف للمراقبة، يشء كل ختضع وبرامج سـاموية نظم جيري وفق كل يشء جعل بل لغـوًا، حيذرهـم
لئال يرتك ألحد ولكن يشء، بكل ويعلم ذل، بكل اسـمه حييط جل أنه عىل عالوة يشء، عىل كل بدقة

هبا. يتذرع وال ملخادع ذريعة حجة،
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ريب، رحم من إال جمرتحون للسـيئات للذنـوب، مقرتفون - العصمـة أهـل إال - عمومـًا والبـرش
آخر يف يؤخرهم ليوم اسـمه جل ولكنه أبدًا، يضل وال خيطئ ال كتاب يف تعاىل اهللا عند هـذا وذنوهبـم
سـيكون العقاب فإن ذنوبه، وإال لتكفري عن ظلمه، واملذنب الرتاجع من يمكنه للظامل ما ليرتك الدنيا
العقول، تتصوره املتكرب... عذاب ال اجلبار واألرض، الساموات رب عقاب ألنه أشد وأقىص، حينذاك

وجريرته. تقصريه عن للتفكري مقرص إىل التوبة، وكل عاص كل فليبادر وال تتخيله األذهان...
وبعقاهبم ختلو البرشيـة، عموم الهنـم وظلمهم، بمعصيتهم علمـه رغم اسـمه جل يرتكهم نعـم،

فيها. من وهيلك األرض،
ولكن دابة عليها مـن ترك ما بظلمهم النـاَس اللُه يؤاخـذ النحل: ﴿ولو يف سـورة اسـمه جل قـال

يستقدمون﴾(٣٦). وال ساعة يستأخرون أجلهم ال جاء فإذا مسمى أجل إلى يؤخرهم
اآلباء بظلمهم أو أهلك بشؤمهم، وغريهم الظلمة عقوبة هلم فيهلك يدب عىل األرض، ما والدابة
أوالقيامة أعامرهم منتهى هو مسمى أجل إىل يؤخرهم بل هلم، املخلوقة الدواب وهللكت نسلهم، لبطل

حينئذ(٣٧). يستقدمون، فيؤخذون وال ساعة عنه يستأخرون فإهنم ال أجلهم جاء فإذا ليتوالدوا،
يداه، ومـا اقرتفت اجرتف واحد مـا وسـينال كل ذلـك األجل، تعـاىل سـيؤخرهم إىل اهللا ان بـىل،

مناهجه. وجترى موازينه، وتنصب العدل، سيقام وهناك
يف أذهان املرتسخ األمل وهو املتبع، والسبيل احلاكم، املنهج هو العدل ال غريه يكون اليوم ذلك يف
مسألة عىل يف ذلك وتستدل ذلك، أهنا تعرف أنكرت، أو ذلك يف كابرت أبت، أم مجعاء شاءت البرشية

الصحيحة. مصاديقه وحتقيق العدل اقرار
سـوية سـنحاول االمر هذا إىل بوضوح وآيات بّينة تشـري واضحة، اشـارات الكريـم ويف القـرآن

منها. بعضا استعراض
أفنجعل * النعيـم جنـات ربهم عند للمتقيـن ﴿إن جّل اسـمه: البـارئ القلـم يقول سـورة ففـي

تحكمون﴾(٣٨). كيف لكم ما * كالمجرمين المسلمين
كالذين نجعلهم أن السـيئات اجترموا الذين حسـب وتعاىل: ﴿أم تبارك سـورة اجلاثية يقـول ويف
واألرض السموات الله وخلق ما يحكمون * ساء سواء محياهم ومماتهم الصالحات وعملوا آمنوا

يظلمون﴾(٣٩). كسبت وهم ال ولتجزي كل نفس بما بالحق
في كالمفسـدين الصالحات آمنوا وعملـوا الذين نجعـل ﴿أم ص: سـورة قائل يف من وقـال عـّز

كالفّجار﴾(٤٠). المتقين نجعل أم األرض
انتقام ذو عزيز الله إن رسـله وعده مخلف الله تحسبن ابراهيم: ﴿ال سـورة يف تبارك شـأنه وقوله
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يؤمئذ المجرمين وتـرى * القهار الواحـد وبرزوا لله والسـموات األرض غيـر األرض تبـدل يـوم *
كسبت ما نفس كل الله ليجري النار * وجوههم وتغشى قطران سرابيلهم من * األصفاد في مقرنين
أولوا وليذكر إله واحـد هو إنمـا وليعلموا بـه وُلينذروا للنـاس * هذا بالغ الحسـاب سـريع اللـه إن

األلباب﴾(٤١).
تسعى﴾(٤٢). نفس بما كل ُلتجزي ُأخفيها أكاد اتية الساعة ﴿إن طه: يف سورة سبحانه وقوله

قالوا * ربهم ينسلون إلى األجداث فإذا هم من ﴿وُنفخ في الصور سورة يس: يف تعاىل قوله وكذا
فإذا واحدة صيحة إال كانت إن * المرسلون وصدق الرحمن وعد ما هذا مرقدنا من بعثنا من ويلينا يا

كنتم تعملون﴾(٤٣). ما إال تجزون وال شيئًا نفس ُتظلم ال * فاليوم محضرون لدينا جميع هم
ومن ريب فيه ال القيامة يوم إلى ليجمعنكم إال هو ال إله ﴿الله سـورة النسـاء: شـأنه يف جل وقوله

حديثًا﴾(٤٤). الله من أصدق
وإن شيئًا نفس فال ُتظلم القيامة القسـط ليوم الموازين ﴿ونضع األنبياء: سـورة يف سـبحانه وقوله

بنا حاسبين﴾(٤٥). وكفى بها أتينا خردل حبة من مثقال كان
فيه ري ال القيامة يوم إلى ثم يجمعكم يميتكم ثم يحييكم ﴿قل الله اجلاثية: سـورة يف تعاىل وقوله

يعلمون﴾(٤٦). الناس ال أكثر ولكن
وتأمل. فراجع ذلك وغري

احلكمة دليل - ٣
بأحد يتعلق ما ودراسـة مناقشـة إىل معارصة دراسـة التوحيد كتابنا يف التفصيل من بكثري تعّرضنا
هو موجود ما أن كل عـىل خالهلا من واسـتخلصنا احلكمة، وهي وتعاىل، هللا تبارك الثبوتيـة الصفـات
ومقام ُأنشأ خملوق هو ما كل أي أن أبعاده، وينتظم ضمن االطار، يف الكون يندرج حتت هذا وخملوق
ما قدر منّا هنا كثري تفصيـل ومزيد رشح(٤٧)، يسـتلزم وهو أمر ال وفوىض، عبثًا وليس وخلـق حلكمة

هنا. بحثنا بمحل التصاله العابرة االشارة منه أردنا
حلكمة كان خلق مـا لكل خلقه يف ذلك أن البارئ جل اسـمه كل مـن املسـتوحاة ان اخلالصـة إال
واملطلوب الشمس خلق يف كام املخلوق، من ومبتغى مراد أمر والغاية وأن هذا اهلدف ولغاية، وهلدف

وتعاىل. تبارك اهللا خلق ودق من عظم منها، وغري ذلك مما واملطلوب والنحلة منها،
والقدرات العقل ومنحـه يشء، كل وتعاىل تبـارك سـخر له العظيم الذي املخلوق هذا واإلنسـان
هذه أوىل هـو للعقول، واملنجزات املحـرية االعـامل من اداء الكثـري من متكنـه التـي الكبـرية املتنوعـة
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وال بال اسـتثناء، وواضح للجميع أمر بّني وهو رسـالة، وصاحب صاحب دور يكون بان املخلوقات
واملعاندين. باملكابرين هنا لنا شأن

﴿وما األبعاد: لكل تلك وتعاىل الشـامل اهللا تبارك بقول ختليصه يمكننا الذي الدور هـذا اذن فـإن
ربك قال ﴿وإذ سـورة البقـرة: يف اسـمه جل كذلك وقوله ليعبدون﴾(٤٨) إال واإلنـس الجـّن خلقـُت
وظيفته وهي آدم، بابـن املناط االمر هي الغاية وهـذه خليفة﴾(٤٩)، األرض فـي جاعل للمالئكـة إّنـي
فإنه وإال ومسـتلزماته، أبعاده بكل الدور هذا يودي أن من اذن فالبد أجلـه، من ُخلق واهلـدف الـذي

من أجله. أوجد وخمالف ملا مقّرص
فانه وإال للمساءلة ويقف اإلنسان، هذا حياسب أن احلتمية ومسلتزماهتا احلكمة باب فمن هنا ومن

من أجله. أوجد وخمالف ملا مقّرص
للمسـاءلة عام ويقف االنسـان، هذا حياسـب أن احلتمية ومسـتلزماهتا احلكمة فمن باب هنا ومن

وعام أساء. خالف، وعام أنجز،
ذلك، يف فعل وعـام عنها، ُيسـأل ال ثم ما تناط بامرئ مسـؤولية أن بيشء احلكمة مـن فليـس بـىل،
فيثيب حياسبهم، ثم ال وهناهم، وأمرهم اخللق، خلق وقد اخلبري احلكيم وهو وتعاىل باهللا تبارك فكيف

وقّرص. وخالف خان من ويعاقب وّىف من
احلكيم وهو وتعاىل تبارك اهللا عن صادر األمر، ألنه هذا يف يتصوره أحد أن يمكن ال أمر العبث ان
يمكننا الكريـم، والتي القرآن املباركة يف من اآليـات متعددة مجلـة توضحه لنا ما وهذا العليـم املدبـر

ييل: بام بعضها استعراض
ال الينـا وأنكـم عبثـا خلقناكـم أنمـا ﴿أفحسـبتهم املؤمنـني: سـورة يف تعـاىل قولـه ذلـك فمـن

ترجعون﴾(٥٠).
وإن بالحق وما بينهمـا إال واألرض السـموات ﴿وما خلقنـا سـورة احلجر: يف اسـمه وقولـه جل

الجميل﴾(٥١). الصفح فاصفح آلتية الساعة
مني من نطفة يك * ألم سـدى يترك أن اإلنسـان ﴿أيحسـب القيامة: سـورة يف قائل من عز وقوله
أن على ذلك بقادر أليس * واألنثى الذكر الزوجين منه فجعل * فسـوى فخلق كان علقة ثم * يمنى

الموتى﴾(٥٢). يحيي
الصفات حول كتابنا التوحيـد مباحث اليهـا يف التي أرشنا األدلـة من وغريها وهـي ذلك، وغـري
املعاد إىل ادراك املوصـل األسـايس الغرض إىل تؤدي كلها احلكيم، ومنهـا وتعاىل، تبـارك هللا الثبوتيـة

شك. بال أدنى باحلكمة املنطقي املتصل التسلسل يف منه ال مناص أمر والقيامة
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الرمحة دليل - ٤
من يمكنه التي الدالئـل من املـرء الكثري يف تثري املعاد بمسـألة اخلاصة اجلوانـب يف القليـل التأمـل
النقاش ال تقبل التي واحلقائق الراسـخة املنطق اسرتسـاالً مع ووجوبه األمر هذا حتمية ادراك خالهلا

املعارضة. وال
هو والذي املحدود، غري وفيضها االهلية بالرمحة اإليامن مسـألة هي املهمة اجلوانب تلك من ولعل

الرمحة. وتعاىل، وهي اهللا تبارك صفات لصفة من واضح مصداق
املقدسة الذات لدن السابغة من للرمحة اإلهلي الفيض خضم يف هو البرشي املخلوق هذا واإلنسان

واتصاالً. دومًا عطائها عليه تسبغ تنفك ال وهي اسمه، جل للبارئ
وفاته بعد حتى اإلنسان عىل من عطائها وجودها غري املحدود وتسـبغ الرمحة تنهال هذه تنفك وال
عن وعزفوا املنقلب، وسـوء العذاب اختاروا مـن وأما قيامته، ويوم حمـرشه يف حتى بـل تناله وموتـه،
الرش، إىل بارادهتم سـعوا املهالك.. وأوردوها اهلالك إىل أنفسـهم قادوا من هم والفوز فهؤالء النعيم

اقرتفوا. ما جزاء ونالوا
تالحق واألرض، السـموات من فاهنا أوسـع وإال وما طلبوها، سـعوا إىل الرمحة، ما هؤالء نعـم،
بلغت مهام األعامل ألن وتعـاىل، تبارك اهللا برمحة إال قطعًا نجـاة ألنه ال مماته، وبعد حياتـه يف االنسـان
كاهليه وتثقلهام، عىل ترتاكم وهناك من ويرتكب السيئات، املعايص برش يقرتف قارصة واإلنسان فهي
اسـمه جل البارئ حتوته النار، ولكن العـذاب، وال لناله موته بعـد ما اقرتف مبارشة جـزاء نال ولـو
إال من شاء للكثري، ويغفر كثري، عن فيعفو عليه، ورمحته عفوه القيامة، ويسبغ يوم يف ذلك عن خيفف
ونال ما الرمحة نفسه من حرم بال ريب، خارس فانه سـعيًا هلا وسـعى وعناد، بارصار النار يدخل ان إال

غري. ال يداه اقرتفت
نفسه على كتب لله قل واألرض السموات في ما لمن ﴿قل االنعام: سورة يف وتعاىل تبارك قال اهللا

يؤمنون﴾(٥٣). أنفسهم فهم ال خسروا ريب فيه الذين القيامة ال يوم إلى ليجمعنكم الرحمة

الروح بقاء - ٥
النظريات من وهي بقاء الروح، مسألة املعاد اثبات قضية يف اليها ُيستند التي االخرى الدالئل ومن
ما سنحاول وهو األمر، هلذا تعرضهم صدد يف هبا يسـتدلون ما كثريا وهم االهليني، العلمية للفالسـفة

االختصار. عىل سبيل وأبعاده جوانبه بعض تنول سوية
وفاته عند اإلنسان واجلسـد، الروح مها: اساسـيني، من عنرصين خليط هو معروف كام فاإلنسـان
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عن تنفصل غري اهنا متوت، ال حية تبقى الهنا دون الروح، اجلسـد حيل به هذا األمر هو فإنه من وموته
الرتاب. بغريه من خيتلط تراب إىل ليهرتأ ويتحول وترتكه ذلك اجلسد

املزارع كحال اجلسـد مع فحاهلا هبا، اخلاص االسـتقالل وهلا نصفها، املجردات أو من فالروح ُتعد
قطعًا يعني ذلك ال فإن وتلف كـرس أو املنجل هذا عنه انفصل العمل، فإذا حيمله يف منجله الـذي مـع

موجود. وهو املزارع، اسم عليه ويصدق ومستمر، باق ألنه شك، بال املزارع ذلك وهالك تلف
االنفصال وهذا واالنفصال لالنفكاك قابل ارتباط به ارتباطها وإن اجلسد عن استقالل هلا فالروح

معروف. هو كام ريب أدنى بال إىل فنائها وموهتا يؤدي وال هبا، الخيل
ال فاّنا كل يشء، قبالة يف استطيع ال عبارة نردد أن نستطيع عندما باّنا يمكننا القول أوضح وبعبارة

االشكال. من شكل بأي موجودين إّنا وجودنا مسألة يف ذلك نردد ان نستطيع قطعًا
نكون عندما وإنـا هو معروف، كام حصـويل علم ال حضوري علـم هو بوجودنا علمنا فـإن عـم،

موجودين. غري أو آخر، مكان يف موجودين باّنا يمكننا القول ال فاّنا موجودين
وباقي والرجل والقلب واليد العقل هبا املراد هي بأنا، واملقصود املراد ما لو تسائلنا اخرى: وبعبارة
اهللا بإذن الحقًا ذلك سنوضح كام روحه هبا وأقصد ذلك؟ أم غري اإلنسـان جسـد يف املختلفة األعضاء

تعاىل.
اخلاليا احلية - عبارة بأدق هبا - املراد هل مجيع العمر؟ التي ترافقنا هي األنا تأملنا بدقة ما لو أقول:
االرادية واألفعال الدماغ هي خاليا - أم البعض ذلك - كام يتوهم لإلنسـان للجسـم البرشي املكونة

االنسان؟ يف االرادية وغري
ألن شـك، أدنى بال واخللط والتخبط الرأي فإنا سـنقع باحلرج هبذا سـّلمنا وإذا املراد هبا، نعم، ما
االنسان أن يعني بوضوح وهذا سنني، كل ما يقارب من سبع يف وتعوض تستهلك اخلاليا هذه جممل
يف ممثل أنا هل التيهان؟ هذا أنا يف فمن اذن تقريبا؟! مرات عرش تبدل قد من عمره السبعني يبلغ الذي

الثالثة...؟ الثانية أم االوىل أم اخلاليا
فاهنا خالف الروح، اخرى، يف موارد يف زيادة ونقصان هو أو اإلنسـان، يف جسـم يتبدل يشء كل
فتأمل الروح... عىل إال األنا اطـالق كلمة قطعًا احلالة هذه يف يمكننا فال املرافقة له، وهي الثابتـة هـي

الكريم. القارئ عزيزي بتدبر





٣٩
املعاد إلثبات املختلفة الدالئل

الروح لبقاء العلمية الدالئل
من فنائهـا، ولعل الروح وعـدم بقـاء ملسـألة املؤيدة العلمية - الدالئـل أسـلفنا كـام - هـي كثـرية
به، نعيش الذي والعامل املوتى أرواح بني املشهود االرتباط من وأشتهر تعارف ما الواضحة مصاديقها
مكابرة وأعضاء ومعارضتها، إال يسـتحيل انكارها التي البدهييات من أمسـى وكأنه وبالشـكل الذي

احلقيقة. عن
تدل عليهـا، والتي املتفق والدينيـة العلميـة املسـلامت من يعد األمر هـذا فـإن ذلـك، يف وال عـرو
من علامء للكثـري عند اسـتقرائه املرء وجيد بـل حرص، وال عـد هلا كثرية ال ومعطيـات شـواهد عليهـا
امليرسة القضايا من أصبحت واالرتباطات االتصـاالت هذه مسـألة ان املنهج هبذا واملختصني الـروح

واملمكنة.
الروح منظمة ورئيـس املعروف، االنكليزي بـاالرواح(٥٤) للباحـث العلمي االرتباط كتـاب ففـي
االرتباط ملسـألة هذا احلوادث املتفرقة املبينة بوضوح من مجلة يسـتعرض خندالين آرثر مجيس يف لندن
حادثة ٣٤ هي جزء من الثالثة هذه احلوادث احلوادث العجيبة بأن من ايراده لثالثة يذكر بعد انه حتى

.(٥٥)١،٥ الرقم وأثبتها حتت ذكرهتا
التأكيد فيه من ملا التأمل حاالت من املرء الكثري ذهن يف يثـري الكتاب هذا يف مطاوي التأمل ولعـل
به نادت ما فيـه، وهذا نعيش البقاء الذي االرواح وعامل بـني االرتباط العضوي الرصيـح عىل حقيقـة
استقاللية من هلا ملا موته بعد اجلسد باقية، أن سـتبعث وتلج الروح أن من اإلسـالمية اخلالدة الرشيعة

أرشنا اليه آنفًا. ما وهذا وبقاء،
بقاء ملسألة املؤكدة من الروايات املتواترة الكثري لوجدنا املبارك االسالمي الرتاث يف تأملنا لو اّنا ثم

هذا. بعاملنا وارتباطها الروح
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فريى أهله ليزور املؤمن ان من قوله: حممد$ بن جعفر الصادق االمام عن مثًال روي ما ذلك فمن
حيب. ما عنه وُيسرت ما يكره فريى أهله ليزور الكافر وان يكره، ما عنه ما حيب، وُيسرت

قدر عمله(٥٦). عىل يزور من ومنهم كل مجعة يزور من ومنهم قال:
فإذا الشـمس زوال عن أهله يأيت وهو إال كافر وال مؤمن ما من قال: أنه اخـرى عنه$ روايـة ويف
بالصاحلات يعلمـون أهله رأي الكافر وإذا عىل ذلـك، تعاىل اهللا محـد بالصاحلات يعملـون أهلـه رأى

عليه حرسة(٥٧). كانت
أهله؟ امليت يزور هل األول$: احلسن سأل ابا عامر انه بن اسحاق وعن

نعم. فقال$:
يزور؟ كم يف فسأله:

منزلته. قدر عىل ويف السنة، الشهر، ويف اجلمعة(٥٨)، يف فقال$:
يأتيهم؟ صورة أي يف فقال:

وإ فرح، بخري رآهـم فإن ويـرشف عليهم، جدرهم عىل يسـقط لطيف طائر يف صـورة فقـال$ك
واغتم(٥٩). حزن وحاجة برش رآهم

يزور قربه؟ يعلم بمن احلسن$: املؤمن سألت أبا عامر: بن اسحاق وقال
انرصافه من قربه دخله من وانرصف فإذا قام قربه، عند دام ما به يزال مستأنسًا فقال$: نعم، وال

وحشة(٦٠). قربه عن
فراجع وتأمل(٦١). البحث، هذا إىل املتعّرضة الراويات املتعددة والكثرية من ذلك وغري
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الروح وبقاء الكريم القرآن
بقاء مسألة وأشارت إىل تعرضت املباركة التي من اآليات الكثري لنا يبّني العزيز اهللا كتاب يف التأمل

متعددة. ومواضع مناسبات يف وردت وحيث فنائها، وعدم الروح
املراد أن إذ األمـر، هلذا ومبني مـرصح هبا غري توّيف كلمة نجد املباركـة اآليات هذه مـن مجلـة ففـي
اجلسـد مات هو ومن ميتة، وليسـت باقية فالروح موهتا، الـروح، وليس معروف قبض هو كـام - هبـا

فحسب.
ربكم إلـى ثم بكـم وكل الـذي المـوت ملـك يتوفاكـم ﴿قـل يقـول تعـاىل: السـجدة سـورة يف

ترجعون﴾(٦٢).
منامها في لم تمـت والتي موتها يتوفى األنفس حيـن ﴿اللـه اسـمه: يقول جل الزمـر ســورة ويف
لقوم فـي ذلك آليـات إن مسـمى أجل إلـى األخـرى وُيرسـل المـوت عليهـا قضـى التـي فيُمسـك

يتفّكرون﴾(٦٣).
تعاىل قوله يف جـاء ما واهلالك املوت ال القبض بمعنـى التوّيف وأن بوضـوح، أيضا ذلك يبـني وممـا
أجل لُيقضي فيه يبعثكم جرحتم بالنهار ثـم ما ويعلم الـذي يتوفاكم بالليل ﴿وهو األنعـام: سـورة يف
حفظة عليكم عباده وُيرسـل القاهر فوق وهو * تعملون كنتم ينبئكم بما اليه مرجعكم ثم ثم مسـمى
أال له إلى اللـه موالهم الحق ردوا ثم * يفرطون ال وهـم رسـلنا توّفته الموت أحدكم جـاء إذا حتـى

الحاسبين﴾(٦٤). أسرع وهو الحكم
عني إىل إيضـا التحديد هـذا غري التأمـل يف يفيض وحيـث الكريمة، اآليـات مـن ذلك وغـري بـل
بل أمواتًا الله سبيل في قتلوا تحسـن الذين عمران: ﴿وال يف سـورة آل اسـمه جل قوله يف كام املبتغى،
من بهم لـم يحلقوا بالذين ويستبشـرون فضله من الله آتاهم بما فرحين * ُيرزقون ربهـم عنـد أحيـاء
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أجر ُيضيع ال الله وأن اللـه وفضل بنعمة من يستبشـرون يحزنون * وال هم خوف عليهم أال خلفهـم
المؤمنين﴾(٦٥).

ولكن أحياء بل الله أموات سـبيل في ُيقتل تقولوا لمن ﴿وال قائل: من يقول عز البقرة سـورة ويف
تشعرون﴾(٦٦). ال

فرعون بال وحاق مكروا ما سـيئات الله ﴿فوقاه أيضا: اسـمه جل الربرئ يقول غافر سـورة ويف
أشـد فرعون آل أدخلـوا السـاعة تقوم ويـوم وعشـيًا غـدوًا عليهـا النـار ُيعرضـون * العـذاب سـوء

العذاب﴾(٦٧).
إلى ُترّدون مالقيكم ثم فانه منه تفرون الموت الذي إن ﴿قل جل شـأنه: اجلمعة يقول سـورة ويف

تعملون﴾(٦٨). كنت بما ُفينبئكم والشهادة الغيب عالم
املتمثلة بالروح شـخصية االنسان إىل موجه ريب أدنى هو بال (أنتم) هنا للجامعة املوجه فاخلطاب

ومعلوم. واضح هو كام وهالكه اجلسد، بعد موت تبقى والتي البرشية،
يرتكز عليها يف التي األساسية املرتكزات من فنائها وعدم الروح اثبات بقاء كون املعلوم ان من ثم
له آخر فإنه مبحث اجلسامين املعاد بمسألة يتعلق ما وأما القيامة، يوم واحلساب واجلزاء يف املعاد مسألة

فتأمل. اهللا تعاىل، بإذن القادمة مباحثنا يف سنتناوهلا والتي به، اخلاصة أدلته



القسم الثاين

القرآن الكريم يف املعاد
الرشيفة والروايات
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اآلخر اهتاممًا ويف العامل املعاد واحلياة مسألة أوىل الكريم القرآن أن القارئ الكريم عىل بخاف ليس
يف وبالتايل االسـالمية، العقيدة يف عظيم، ووجود كـربى، من أمهية يشـكله ملا متكررًا وذكـرًا واسـعًا،

احلساب. يوم حتى بدء خلقها منذ البرشية حياة
يصنف ضمن منـه الثلث من يقارب مـا لوجدنا العزيز الكتـاب هذا مطـاوي يف تأملنا نعـم، فلـو
ال يضاهيه وال الذي وبالشكل التوحيد، بعد الثاين االهتامم يشـكل أنه السـبيل، حتى وهذا املنهج هذا

آخر. يشء أي ينافسه
وإىل املعاد واالشـارة إىل واحلديث التعرض ورد الكريم القرآن من مباركة اية حـدود ١٢٠٠ ففـي

له. تسمية أو أسام السبعني يقارب من ما ورد حتى انه بل االمور املرتبطة به،
ما وبالتايل الرشيعة، يف نظر القصوى والعظمـى األمهية من األمر هلذا بجالء مـا يبني ذلـك كل إن
عىل أي عليه - ما يرتتـب ثم األمر، ومن هـذا وأبعاد حقيقة إىل هـذه األرض يف اإلنسـان نظـر يلفـت
والتنعم اليوم، هذا حسـاب من والنجاة عظام للفوز والتزامات مسـؤوليات جسـام، من - االنسـان

جنات النعيم. يف بعده من اخلالدة باحلياة
العام هلذا االطـار ضمن تندرج ومسـائل متعددة مناهج يف وردت نجدها املباركـة وهـذه اآليـات

التالية: واملناهج األقسام ضمن منها البعض تشخيص يمكننا اليوم، والتي
القيامة. وأرشاط يوم ودالئل بعالمات يتعلق ما - ١
املعاد. وقوع المكان املختلفة للدالئل - التعرض ٢

املعاد. وقوع أدلة - ٣
عليهم. والرد املعاد لوقوع - تقوالت املنكرين ٤
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واحياهتم. املوتى حول بعث - ٥
باإلعراف. يتصل ما - ٦

يتصل به. وما الرصاط - ٧

جهنم. هنار يف العذاب - ٨
اجلنة. يف املختلفة - النعم ٩

األعامل. وصحف امليزان، - ١٠
والنار. اجلنة يف بذلك يتصل - اخللود وما ١١

القيامة. يف يوم الشفاعة - ١٢
القيامة. يوم أسامء - ١٣

املعاد. أشكال من خمتلفة - نامذج ١٤
اجلسامين. املعاد - ١٥

اجلنة. دخول وأسباب النار، دخول علة - ١٦
املساءلة. ودقة احلساب العدل االهلي، ورسعة حمكمة - ١٧

القيامة. يوم الصور يف النفخ - ١٨
الثامنية العظيمة. وأبواهبا اجلنة سعة - ١٩

جلهنم. - األبواب السبعة ٢٠
جهنم. يف نار والروح اجلسد عذاب - ٢١

له. والعذاب العظيم القيامة بيوم للمكذب الكبري الذنب - ٢٢
يوم القيامة. األعامل عرض - ٢٣

اجلنة. يف املختلفة واملنازل الدرجات - ٢٤
النار. يف الرعب وأودية دركات - ٢٥

القيامة ليوم والتعرض ضمنها االشـارة تندرج التي املختلفة عرشات العناوين ذلك من وغري بـل
ويرس. بسهولة الكثري منها واثبات ادراج الكريم القارئ يعرس عىل ال وحيث واملعاد،

املسائل االصلية من حمددة جلملة التعّرض هذه الصفحات - طي - ويف سنحاول هنا فاّنا وعمومًا
االخرى اجلوانب من جلملة الحقا التعّرض سنحاول الكريم، حني يف القرآن املعاد لقضية واالساسية

تعاىل. اهللا شاء إن التالية مباحثنا يف هذا االطار واملندرجة ضمن به، املتصلة
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احلساب بيوم للمكذّبني الشديد العذاب
أشـد الرشك بعد مسـألة الكريم القرآن به يتوعد عظيم ذنب أي العزيز اهللا كتاب املتأمل يف جيد ال

واملعاد. احلساب وهو الدين ليوم واملنكرين باملكذبن سيحل العقاب الذي من وأغلظ
شديدا عىل تغليظًا هناك أن نجد للعصاة والوعيد بالتهديد حفلت والتي ففي سـورة املرسـالت(١)
يومئذ ﴿ويل لفظ: ويف هذه السـورة فقط، يف مرة بلغت مخسـني ومتكررة مرات عديدة ويف املكذبني،

للمكذبين﴾.
الذين * للمكّذبين تعاىل: ﴿ويل يؤمئـذ يقـول إذ املطففني، سـورة يف اآلية وردت هذه وعـني بـل
كال * أساطير األولين قال عليه آياتنا إذ تتلى كل معتد أثيم * إال به يكّذب وما الدين * بيوم يكّذبون
لصالوا إنهم ثـم * لمحبوبون عند ربهـم يومئذ كال إنهم يكسـبون * كانوا مـا علـى قلوبهم ران بـل

تكّذبون﴾(٢). به هذا الذي كنتم ُيقال ثم * الجحيم
العذاب، أنواع من نوع اآلخر ويف بعضها اهلالك، املعاين بعض يف منه ُيراد معروف والويل كام هو

جهنم. لعذاب مكان أو واد اخرى ويف
التي جهنم ﴿هـذه وتعاىل: سـبحانه قوله سـورة الرمحن يف نقرأ العزيز من الكتاب اخـرى آيـة ويف

حميم آن﴾(٣). وبين بينها يطوفون * بها المجرمون يكذب
السماء تمور يوم * دافع من له ما * لواقع ربك عذاب ﴿إن تبارك وتعاىل: يقول الطور سورة ويف
ُيدّعون يوم * يلعبون خوض هم في الذين يؤمئذ للمكّذبين * * فويل سـيرًا وتسـير الجبال * مورًا
* اصلوها تبصرون ال أنتـم أم هذا أفسـحر * تكّذبون بها كنتم التي النار هـذه * دعًا جهنم إلـى نـار

تعملون﴾(٤). كنتم ما تجزون إنما عليكم سواء تصروا ال أو فاصبروا
* في اليمين أصحاب إال رهينـة * ﴿كل نفس بما كسـبت قائل: جل من يقول املدثـر سـورة ويف
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نك ولم * المصلين مـن نك لم * قالوا سـقر في سـلككم ما * المجرمين عـن * جنّـات يتسـاءلون
اليقين﴾(٥). أتانا حتى * الدين بيوم نكّذب وكنّا * الخائضين مع نخوض وكنا * المسكين ُنطعم

أرادوا أن النار كلما فمؤاهم فسـقوا الذين ﴿وأما اسـمه: تبارك البارئ يقول السـجدة سـورة ويف
تكذبون﴾(٦). به كنتم الذي النار عذاب ذوقوا لهم وقيل فيها أعيدوا منها يخرجوا

ظلموا ونقول للذين ضرًا وال نفعًا لبعض بعضكم يملك ال سبحانه: ﴿فاليوم يقول سبأ سورة ويف
تكّذبون﴾(٧). بها كنتم التي النار عذاب ذوقوا

ولينا يا * وقالوا هم ينظرون فإذا واحدة زجرة هي ﴿فإنما شـأنه: جّل يقول الصافات سـورة ويف
به تكّذبون﴾(٨). كنتم الذي الفصل يوم هذا الدين * يوم هذا
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هو التكذيب الشك
خانة القيامة الشـك بيوم لوجدناها تصنف املباركة القرآنية اآليات من يف مجلة وتدارسـنا تأملنا لو
اسـتقراء يمكننا للعذاب والعقاب، وحيث ومسـتوجب الكفر موجب ذلك اعالن وإن به، التكذيب
منها شك هم في بل اآلخرة في ادراك علمهم ﴿بل النمل: يف سورة وتعاىل تبارك خالل قوله من ذلك

منها عمون﴾(٩). هم بل
هو ممن من يؤمن باآلخرة لنعلم إال سـلطان من عليهم له كان ﴿وما سـبأ: سـورة يف تعاىل وقوله

حفيظ﴾(١٠). كل شيء وربك على شك في منها
كربى اإليامن ركيزة هذا يشكل وحيث به، االيامن بعدم الشـك يقبل ال القيامة اظهار بيوم فالشـك
اآليات من الكثري يف واضحًا بّينًا نراه ما وهو وتعاىل، برضوان اهللا تبارك والفوز للنجاة منها مناص ال
املفضية االساسـية االيامنية بالصفات املكتيس واملتصف من هبا املؤمن جتعل القرآنيـة املباركـة، وحيث

هذه. دنياه يف منه املبتغاة واملرادة للطاعة
يؤمنون والذين * ُينفقـون رزقناهم الصالة وممـا ويقيمون بالغيـب يؤمنون تعاىل: ﴿الذيـن قـال
واولئك هم ربهم مـن على هدى اولئك * هم يوقنـون وباآلخرة قبلك مـن وما ُأنزل اليك بمـا أنـزل

المفلحون﴾(١١).
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الكريم القرآن يف شواهد حية
البعض يعتقد قد التي املسائل هو باملعاد، هنا نحن عليه وما نصطلح املوت، بعد من البعث مسألة
ألهنا إال ليشء ال فحسـب، املختلفة باألدلة هلا العقل البرشي يسـّلم الفكرية التي املعتقدات من كوهنا
تتكرر وتقع والوقائع التـي الشـواهد من أن هناك الكثري متناسـيًا الدنيا، آخـر يف قد مسـتقبلية وقائـع

منها. والتثبت احلقيقة ادراكها عن للبحاث يمكن خمتلفة ونامذج وبأشكال
ألسباب يسـلم أو ال بعضها بوقوع يسـلم املرء وقد ومتفرقة، متناثرة الوقائع جممل هذه كانت وإذا
- وهو القرآن الكريم عىل ذكرها أتى قد وهذه الوقائع املصاديق هذه من مجلة هناك فإن وعلل شـتى،
ومناسـبات متفرقة، مواضع يف - خلفـه من وال يديـه بني الباطل من يأتيـه ال الـذي تعـاىل اهللا كتـاب
ما بعـد املوت، وهي من مسـألة البعث عن الشـك يقبل ال بوضوح واحدة منها كل تتحـدث خمتلفـة،

حمل بحثنا هنا. املعاد مسألة قطعًا تؤكد
كـتب تعرضـت قـد احلـوادث مجـلة هـذه أن عـىل املســتقرئ الكـريم عـىل القــارئ خيفــي وال
وقـوعها، وقـالـوا بحقيقة املعاد، ملســألة املنكـرين حـتى بوقوعها وســلم لذكـرها أيضًا، التـأريـخ
ألسـنتهم وخترس حججهم الباهتـة، تقطـع دامغـة وبّينة عليهـم، حجـة شـك أدنى بال ذلـك فـكان

املتخرّصة.
التفسري، كتب تفاصيلها إىل أشارت الكريم، وقد القرآن يف مسـطرة هذه الوقائع مجلة فان وعمومًا
- استعراضها تعاىل اهللا بإذن الالحقة كتابنا صفحات طي - ويف سوية وسنحاول وبّني واضح وبشكل

هي: الوقائع وهذه خمترص، موجز وبشكل
عىل عروشها. اخلاوية القوية أو العزيز$، تعاىل اهللا - قصة نبي ١

وبعثهم. بني إرسائيل املوتى من آالف إحياء - ٢
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الكهف. أهل قصة - ٣
البقرة. بذبح منها يتصل إرسائيل وما بني قتيل وقائع - ٤

عروشها عىل القرية اخلاوية أو العزيز$، اهللا تعاىل نبي قصة - ١
- كام تذهب العزيز$ هو هبذه الواقعة املراد كون مسألة يف بحث لالستطراد مناسبة نجد لعلنا ال
التعّرض أردنا من ذلك قدر ما هنا بحثنا بمحل ذلك(١٢)، ألنه ليس غري - أو التفاسري مجلة من ذلك إىل

املعاد. وبالتايل بعد املوت، االحياء يتصل بمسألة وما أبعادها، الواقعة وتفاصيل لعني
يحيي قال أني عروشها على خاوية وهي قرية على مر كالذي ﴿أو الواقعة: هلذه رسده يف تعاىل قال
لبثت يوم قال بل بعض أو يومًا لبثت قال لبثت كم قال بعثه ثم عام مائة الله فإماته الله بعد موتها هذه
وانظر إلى للناس ايـة ولنجعلنك حمارك وانظـر إلى يتسـنه لم طعامك وشـرابك مائـة عام فانظر إلى

قدير﴾(١٣). شيء كل على أن الله أعلم له قال فلمًا تبّين نكسوها لحمًا ثم ننشزها كيف العظام
يف والعظيمة العجيبة القصـة هذه حول رسه قدس الطبطبائي اسـتاذنا أورده ما يف سـوية ولنتأمـل

وأحداثها: وقائعها
تعاىل، اهللا عباد من صاحلي الرجل كان يعطي أن اآلية يف التدّبر الواسعة: تعاىل برمحته اهللا رمحه قال
رجع له بعد تبّني األمر أنه قوله: ﴿أعلم أن الله﴾ ظهر فان مكلًام، نبيًا بل ألمره، مراقبا ربه، بمقام عاملًا
كان انه لبثت﴾ كم ﴿ثم بعثه قـال تعاىل: قوله وظاهر املطلقـة، تعاىل قدرة اهللا من يعلمـه يـزل إىل مـا مل
فلام ُيقال: الكالم أن حق كان وإال اليه، يوحى وحي أول يكن مل هذا وأن والتكليم، بالوحي مأنوسـًا
ربك﴾(١٤) أنا * إني موسى يا ﴿فلما أتاها نودي موسى$: يف تعاىل كقوله يشبهه أو ما قال...الخ بعثه

شاطئ الوادي األيمن﴾(١٥). من نودي موسى أتاها ﴿فلما أيضا: وتعاىل فيه سبحانه وقوله
عليه والدليل التـي كان هبا، قريته قاصـدًا مكانًا بعيدًا عن داره من خرج كان$ فقـد كان وكيـف

هبام. يتغذى ورشابًا طعامًا محله يركبه، محار مع خروجه
قاصدًا يكن ومل عروشها، خاوية عىل كانت أهنا تعاىل اهللا ذكر التي بالقرية يقصده كان ما فلام سار إىل
أهلها ُأبيد قد كان اخلربة التي القرية أمر من بام يشاهده ثم وقف معتربًا مرورًا، مر هبا وإنام القرية، نفس
﴿أنى بقوله: املوتـى إىل يشـري فإنه منه$ ومنظر بمرئى وعظامهم الرميمـة املـوت، نازلـة وشـملتهم
لكان القرية نفس إىل خراهبا واالشـارة بعد القرية نفس عمران بذلك مراده الله﴾ ولو كان هذه يحيي
خراهبا، بعد املرتقب عمراهنا مـن ليس اخلربة القرية أن اهللا. عىل هـذه أنى يعمر يقال: أن حـق الـكالم
اعترب وقد - مقبورين املشـار اليهم األموات كانت ولو عادة، ُيسـتعظم مما اخلراب بعد أن عمراهنا وال
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الكالم. بأبلغ يليق ما عىل نفس القرية ذكر عن ذكره والصفح - لكان من الالزم بمقابرهم
حتوهلا من يصاحبه ما مع مكثهـا طول مدة فاسـتعظم شـهده منها ما فهاله االعتبار يف إنه تعمق ثـم
قال: ذلك وعند نسـيًا منسـيًا، يصري األصل بحيث صورة، إىل صورة من وتطورها حال، إىل حال من

جهتني: إىل هذه الله﴾ وقد كان الكالم ينحل ﴿أنى يحيى
ذلك. بعد واالحياء طول املدة استعظام - ١

الغري التغيـريات هـذه عروض بعـد والفانيـة األوىل صورهتـا االجـزاء إىل رجـوع اسـتعظام - ٢
املحصورة.

الثانية: اجلهة وسـؤاله واما احيائه ثم فباماته االوىل: أما اجلهة اجلهتني مجيعًا: من لـه األمر اهللا فبـّني
منه. ومرئي بمنظر العظام فباحياء

لبثت ﴿كم قال: النهار، من خمتلفني وقتني يف واالحياء االماته وقد كان بعثه، ثم مائة عام فاماته اهللا
مائة لبثت وقال: ﴿بل عليه اهللا سبحانه فرد الوقتني... ختالف نظرًا إىل يوم﴾ بعض أو يومًا لبثت قال
من طول استعظمه ما جواب فيه فكان يوم، بعض أو كيوم سـنة مائة شـاهد نفسـه أنه من فرإى عام﴾

املكث.
وانظر يتسنه وشـرابك لم طعام إلى ﴿فانظر بقوله: عام﴾ مائة ﴿لبثت قوله: تعاىل عىل استشـهد ثم
املدة طول من بيشء حيس مل أنه عـىل يدل يوم﴾ بعض أو يومًا ﴿لبثت أن قوله: حمـارك﴾ وذلـك إلـى
أجيب فلام ونحومها، ظل شـمس أو النهار من حال من شـاهد ذكره بام ما عىل اسـتدل وإنام وقرصها،
ومل نسـه يشـاهد كان ما من جهة فيه يرتاب مظنة أن يف اجلواب عام﴾ كان مائة لبثت ﴿بل تعاىل: بقوله
هو عام بدنه حمالة ال تغري طوهلا عىل سـنة ومىض عليه مائة مات إذا واإلنسـان بدنه، من هيئة يتغري يشء
بأمره بباله خيطر ان يمكن الذي تعاىل دفعه اهللا رميمة، ترابًا وعظامًا وكان والطراوة، النضارة من عليه
عظامًا رميمة، صـار وقد احلامر إىل ينظر وأن عليـه، عام كان يشء يتغري طعامـه ورشابـه مل إىل ينظـر أن
طول هذه يبقى ان عىل إمـكان يدل والرشاب الطعام وحال املكـث، مدة طول عىل احلـامر يدل فحـال

هي عليه. عام هيئته من يشء ان يتغري من غري واحد حال عىل املدة
الله﴾ هذه يحيى ﴿أنى قوله: عليه يشتمل التي الثانية له اجلهة تعاىل بّني اهللا ثم قال قّدس رسه: أ إىل
عليها، واستلفت الطارئة والتحويالت كل هذه التغيريات بعد صورهتا إىل األجزاء تعود كي أنه وهو:

اإلنامء. واالنشاز ننشزها﴾ كيف العظام إلى ﴿وانظر العظام فقال: إىل نظره
فيه منحرصة اآلية تكن القرية مل أهل عظام احلامر، إذ لو كانت عظام بالعظام املراد اآلية أن وظاهر

تعاىل(١٦). اهللا أحياهم املوتى الذين فيه شاركه بل آية﴾ ﴿ولنجعلك قوله: ظاهر هو كام
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وبعثهم إرسائيل بنى من املوتى آالف - إحياء ٢
الموت حذر ألوف وهم ديارهم من خرجوا الذين تر إلى ألم ﴿ البقرة: سوة يف وتعاىل اهللا تبارك قال

ال يشكرون﴾(١٧). الناس أكثر ولكن الله لذو فضل على الناس إن أحياهم ثم موتوا الله لهم فقال
ألوف وهم ديارهم من خرجوا إلذين تـر ﴿أم قوله تعاىل: (١٨) يف

عبـداهللا الصادق$ روى عـن أيب
ألف وكانوا سبعني مدينة مدائن الشام، أهل أن هؤالء أحياهم﴾: ثم موتوا الله هلم فقال الموت حذر
لقوهتم، األغنياء املدينـة خرج من أحسـوا ب اذا فكانو أوان، كل فيهم يف يقـع الطاعـون وكان بيـت،
الذين فيقول خرجوا، الذيـن يف ويقل الذين أقاموا يف يكثر املـوت لضعفهم، فكان الفقراء فيـه وبقـي

املوت. فينا لقّل خرجنا كنّا أقاموا: لو الذين ويقل املوت، فينا لكثر أقمنا لو كنا خرجوا:
فلام من املدينة، كلهم خرجوا فيهم، وأحسـوا به وقع الطاعون اذا أنه مجيعًا رأهيم فاجتمع قال$:
اهللا تعاىل. شاء ما البالد يف فساروا املوت، حذر الطاعون عن وتنحوا مجيعًا خرجوا بالطاعون أحسوا
رحاهلم حطوا فلـام هبا، الطاعـون فنزلوا وأفناهم عنها أهلهـا جال قد خربة إهنـم مروا بمدينـة ثـم
عىل وكانوا رميًام يلوح، وصاروا سـاعتهم من فامتوا مجيعًا، موتوا عز وجل: اهللا هلم قال هبـا واطمأنـوا

موضع. يف ومجعوهم فنحوهم املارة، فكنستهم طريق املارة
واسـتعرب بكى العظام تلك حزقيل، فلام رأى له: ُيقال ارسائيل بني أنبياء نبي من قال$: فمر هبم
من مع عبـادك وعبدوك وولدوا بالدك فعّمـروا أمتهم، كام السـاعة ألحييتهم شـئت لو يارب وقـال:

خلقك. من يعبدوك
أن اليه وجل عز اهللا فأوحى قـال: يارب فأحيهم. قال: نعم ذلك؟ أفتحب إليه: تعـاىل فأوحـى اهللا

ان يقوله. وجل عز اهللا أمره الذي فقال وكذا، كذا قل
أحياء فعادوا بعض، إىل العظام يطري بعضها إىل نظر الكالم ذلك حزقيل قال فلام الصادق$: قال
أن أشـهد عند ذلك: حزقيل فقال ويّكربونه وهيللونه، وجل عز اهللا يسـبحون بعض، بعضهم إىل ينظر

قدير(١٩). يشء كل عىل اهللا

إبراهيم$ والطيور قصة - ٣
واسعة، مداليل هلا ابراهيم$، الرمحن خليل حياة يف وحساسة كبرية واقعة إىل الكريم القرآن أشار
وتفصيلها، رشحهـا يف وأطنبوا واملفرسون، العلـامء عندها توقـف عظيمة، كبـرية، وآثارة ومعطيـات

والربهان. واملحاجة هبا االستدالل يف واستفاضوا
تؤمن أولم قال الموتى تحيـي رب أرني كيف إبراهيم البقرة: ﴿وإذ قال سـورة تعاىل يف اهللا يقـول
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جزء مهن كل جبل ثم اجعل على الطير فصرهن اليك فخذ أربعة من ولكن ليطمئن قلبي قال بلى قال
حكيم﴾(٢٠). عزيز أن الله سعيًا واعلم بأتينك ادعهن ثم

نصفها البحر عىل سـاحل رأى جيفة قوله إن ابراهيم$ عبداهللا الصادق$ عن أيب أبوبصري روى
فيأكل بعض، عىل بعضها فيشـد ترجع ثم املاء، يف البحر فتأكل ما سـباع جتيء يف الرب املـاء ونصفهـا يف
ذلك فعند بعضًا، بعضها فيأكل بعض، عىل بعضها فيشد منها فتأكل الرب سباع بعضهًا، وجتيء بعضها
التي تناسـل ما خترج كيف قال: تحيي الموتى﴾ أرني كيف ﴿رب وقال: رأى ابراهيـم$ مما تعجـب
رأيت كام ذا أرى حتـى يعني: ليطمئن قلبي﴾ بلى ولكـن قال أَولـم تؤمن ﴿قال بعضـًا؟ بعضهـا أكل

كلها. االشياء
فقطعهن واخلطهن جزًء﴾ كنهن جبل كل ثم اجعل على اليك فصرهن الطير من فخذ أربعة ﴿قال
منهن جبل كل على ﴿ثم اجعل فخلط بعضًا، بعضها أكل التي السباع هذه يف كام اختلطت هذه اجليفة

عرشة(٢٢). اجلبال أجبنه(٢١)، وكان دعاهن فلام سعيًا﴾ يأتينك ثم اعدهن جزًء

الكهف أصحاب قصة - ٤
بأصحاب عافوا الذيـن املؤمنني الفتية قصة مضامـني من الكريم الكثري عىل القـارئ بخاف ليـس
التعّرض سـنحاول ما وهو الكريم، القرآن من مسـطرة هي وظواهر أحداث من وما رافقتها الكهف،

تعاىل. اهللا بإذن التالية الصفحات يف اليه
عجبًا آياتنا من كانوا والرقيم أصحاب الكهف ﴿أم حسـبت أن الكهف: يف سـورة اسـمه جّل قال
فضربنا على * رشـدًا أمرنا من لنا وهيء رحمة لدنك من آتنا ربنا فقالوا الكهف إلى الفتية أوى * إذ
نقص نحن * أمدًا لبثوا لمـا أحصى الحزبين أي لنعلم بعثناهم ثم * عـددًا سـنين الكهف في آذانهـم
ربنا فقالوا قاموا قلوبهم إذ على وربطنـا * وزدناهم هدًى آمنوا بربهم فتيتة إنهم بالحق نبأهـم عليـك
الهة من دونه هؤالء قومنا اتخذوا * شططًا إذا قلنا لقد الهًا دونه من ندعوا لن واألرض السموات رب
يعبدون وما اعتزلتموهم وإذ كذبًا * الله على افترى ممن أظلم بّين فمن بسـلطات عليهم يأتون لوال
الشـمس وترى مرفقًا * أركم ويهيء لكم من رحمته من ينشـر لكم ربكم الكهف إلى فـأووا اللـه إال
ذلك من منه فجوة في وهم الشمال ذات وإذا غربت تقرضه اليمين ذات كهفهم عن ّتزاور إذا طلعت
رقود أيقاظًا وهم وتحسـبهم * له وليًا مرشـدًا تجد ومن ُيضلل فلن المهتد فهو الله يهد من الله آيات
منهم لوليت عليهم لو اطلعـت بالوصيد ذراعيه باسـط وكلبهم الشـمال وذات اليمين ونقّلبهـم ذات
أو يومًا لبثنا قالوا كم لبثتم منهم قائل قال بينهم ليتساءلوا بعثناهم * وكذلك رعبًا منهم ولُملئت فرارًا



٥٦
القيامة يوم املعاد

أزكى طعامًا أيها فلينظر المدينة إلى هذه أحدكم بورقكم فابعثوا لبثتم بما أعلم ربكم يوم قالوا بعض
يعيدوكم أو يرجموكم عليكم يظهروا أن إنهم * أحـدًا بكم يشـعرن وال وليتلطف برزق منه فليأتكم
ريب ال السـاعة وأن حق الله وعد ليعلموا أن عليهم أعثرنا * وكذلك أبدًا إذًا تفلحوا ولن مّلتهم في
السموات غيب له لبثوا بما أعلم الله * قل وازدادوا تسـعًا سـنين مائة ثالث كهفهم في ولبثوا فيها...

أحدًا﴾(٢٣). حكمه ُيشرك في وال ولي من دونه من لهم ما وأسمع أبصر به واألرض
وحممد بن مريم$، بن عيسى بني الفرتة كانوا يف الكهف فتية أصحاب أن تفسريه يف روى القمي

اهللاملسو هيلع هللا ىلص. عبد
نزول سـبب كان قال: الصادق$ عبداهللا أيب عن عن أيب بصري عمري ايب ابن عن وحدثنا أيب قال:
بن معيط، والعاص بن أيب وعقبة كلدة، بن النرض نجران: نفر إىل ثالثة بعثوا قريشـا أن الكهف سـورة

اهللاملسو هيلع هللا ىلص. رسول يسألوهنا مسائل اليهود من ليتعلموا وائل السهمي
فإن مسـائل عن ثالثة فقالوا: اسـألوه فسـألوهم اليهود، إىل علامء نجـران، إىل قـال$: فخرجـوا

كاذب. فهو اعدي علمها واحدة، فإن عن مسألة ثم اسألوه صادق، عندنا فهو عىل ما فيها اجابكم
املسائل. هذه وما قالوا:

انتبهوا؟ حتى يف نومهم بقوا كم وناموا، وغابوا فخرجوا األول يف الزمن فتية كانوا عن قالوا: سلوه
قصتهم...؟ كان وما غريهم؟ كان معهم من يشء وأي كان عددهم، وكم

السـامء أن خرب يزعم أخيك ابن إن أباطالب يا فقالوا: طالب أيب إىل واجتمعـوا إىل مكـة، فرجعـوا
كاذب!! خيربنا علمنا أنه مل وإن صادق، علمنًا أنه أجابنا عنها فإن مسائل، عن نسأله ونحن يأتيه

بدا لكم. عام سلوه أبوطالب: فقال
ومل يستثن. غدًا أُخربكم، فقالملسو هيلع هللا ىلص: املسائل الثالث عن اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسول فسألوا

به، آمنوا الذين كانوا الذين أصحابـه وشـك النبيملسو هيلع هللا ىلص اغتم حتى يومًا أربعني عنه الوحي فاحتبـس
أبو طالب. وحزن وآذوا، واستهزؤا وفرحت قريش

الكهف. سورة عليه سورة نزلت يومًا أربعني بعد فلام كان قال$:
يدعو وكانوا عات، جبار ملك زمن يف كانوا والرقيم الكهف إن أصحاب الصادق$: قال: فقال
وجل، عز اهللا يعبـدون مؤمنني قومًا هـؤالء وكان قتله، مل جيب فمـن األصنام، عبـادة إيل مملكتـه أهـل
وذلك الصيد، بعلة هؤالء فخرجوا لألصنام يسجد حتى خيرج أحدًا ومل يدع املدينة بباب امللك ووكل
الكلب خرج كلب فأجاهبم الراعي مع وكان جيبهم، فلم أمرهم إىل فدعوه طريقهم براع يف مروا أهنـم

معهم.
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دخلوا أمسوا امللك فلام دين ذلك من بغية الصيد هربًا املدينة من الكهف أصحاب فخرج قال$:
على آذانهم ﴿فضربنا تعاىل: اهللا كام قال الناس عليهم تعاىل فألقى اهللا معهم، والكلب الكهف ذلك إىل
الزمان ذلك وذهب املدينة، وأهـل امللك ذلك تعاىل أهلك اهللا حتى فنامـوا سـنين عددًا﴾ الكهف فـي

آخرون. وقوم آخر زمان وجاء
يومًا نمنا فقالوا: ارتفعت الشـمس قـد إىل فنظروا ههنا؟ لبعض: كم نمنا بضعهم فقال انتبهوا ثـم

يوم...(٢٤) بعض أو

البقرة بذبح منها يتصل وما إرسائيل بني قتيل وقائع - ٥
لدى معروف هـو كام عليها وُاطلـق به، الذي ُسـميت املرتكز هـي السـورة هذه البقـرة يف واقعـة
مصدر، من أكثر ويف وُنقل الرضا$ اإلمام عن البزنطي رواه بام امجاهلا يمكن الواقعة وهـذه اجلميـع.
طريق عىل وطرحه أخذه مل ثم قربة قتل من بني ارسائيل إن رجًال الرضا$ يقول: سمعت يقول: وفيه

بدمه. يطلب جاء ارسائيل، ثم بني أسباط من أفضل سبط
قتله. من فأخرب فالنًا، قتلوا فالن آل سبط إن ملوسى$: فقالوا

ببقرة. أئتوين موسى$: فقال
هزوًا؟! أتتخذنا قالوا:

اجلاهلني. من باهللا أن أكون أعوذ قال:
عليهم. تعاىل اهللا فشدد شددوا ولكن أجزأهتم، بقرة إىل عمدوا أهنم ولو الرضا$: اإلمام قل

هي ما لنا يبني رب لنا ادع قالوا:
بني ذلك. عوان - كبرية وال صغرية ال يعني - بكر وال فارص ال يقول إهنا بقرة انه قال:

عليهم. تعاىل اهللا فشدد شددوا ولكن أجزأهتم، بقرة إىل عمدوا ولو أهنم الرضا$: اإلمام قال
لوهنا؟ ما لنا يبّني ربك لنا ادع قالوا:

الناظرين. إهنا بقرة صفراء فاقع لوهنا ُترس يقول إنه قال:
عليهم. تعاىل اهللا فشدد شددوا ولكن أجزأهتم، بقرة إىل عمدوا ولو أهنم الرضا$: اإلمام قال

ملهتدون. إن شاء اهللا وإّنا علينا، تشابه البقر إن هي؟ ما لنا يبّني ربك لنا ادع قالوا:
فيها. شية ال مسلمة احلرث تسقي وال األرض تثري ذلول اهنا بقرة ال يقول إنه قال:

مس بملؤ أبيعها إال ال فقال: إرسائيل من بني فتى فوجدوها عند فطلبوا جئت باحلق، اآلن قالوا:
ذهبًا.
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أمر ثم بذبحها، فأمر هبا، فاشرتوها وجاؤوا اشرتوها، قال: ذلك، له وقالوا موسى$ إىل فجاؤوا
بذنبها. امليت يرضبوا أن

من إدعى عليه دون عمي قلتني، إن ابن اهللا، رسول يا وقال: املقتول حيي ذلك فلام فعلوا قال$:
قاتله. بذلك فعلموا قتيل،

هو: وما نبأ، فقالوا هلا البقرة أصحابه: إن هذه لبعض اهللا موسى$ رسول فقال
واألقاليد أبيه فجـاء إىل بيعًا اشـرتي وإنه بأبيه، بارا كان ارسائيل بني مـن فتى إن موسـى$: قـال
فهي البقرة هذه أحسنت، فقال: فأخربه، أبوه فاسـتيقظ البيع ذلك فرتك يوقظه، فكره أن رأسـه، حتت

فاتك. عوضًا عام لك
بلغ بأهله(٢٥). الرب ما إىل أنظر قائال: موسى$ وأضاف

عن حديثنا نسرتسـل يف قبل ان الواقعة هذه عن املباركة املتحدثة القرآنية اآليات يف لنتأمـل أقـول:
األمر. هذا

أتتخذنا قالوا بقرة تذبحـوا يأمركم أن الله لقومه إن موسـى قال ﴿وإذ البقرة: سـورة يف تعاىل قـال
ال بقرة إنها يقول إنه قال منا هي لنا ربك يبّين لنا أدع * قالوا الجاهلين أكون من أن بالله أعوذ قال هزوًا
يقول إنه قال لونها ما لنا يبّين لنا ربك ادع قالوا * تؤمـرون فافلعوا ما ذلك بين عوان بكـر وال فـارص
وإّنا علينا تشابه البقر إن ماي هي لنا يبين قالوا ادع لنا ربك * تسر الناظرين لونها فاقع صفراء بقرة إنها
شيه مسّلمة ال وال تسـقي الحرث األرض تثير ذلول ال بقرة إنها يقول إنه قال * الله لمهتدون إن شـاء
مخرج والله فيها فاّدارأتم قتلتم نفسـًا * وإذ كادوا يفعلون فذبحوها وما بالحق جئت اآلن قالوا فيها
تعقلون﴾(٢٦). لعلكم آياته وُيريكم كلك يحيي الله الموتى ببعضها اضربوه فقلنا * تكتمون كنتم ما

كثري عىل اشتملت املباركة قد اآليات هذه مجلة تضمنتها التي الواقعة هذه ان من القول مناص وال
بعد االحياء مسـألة كل من مرادنا ان إال أحـد، عىل ختفى ال والتي املختلفـة، واملعطيات الوقائـع مـن
مر وتذكره ملا عهده، سابق امليت إىل االنسان وعودة ذلك مرة اخرى، اجلسد يف الروح وولوج املوت،
معلوم. هو واضح كام املوتى عداد يف وأصبح بوفاته، قطع التى امليت االنسان ذلك عني فهو عليه...
املسلم املسائل من املوت بعد واالحياء اوضح من أن البعث الواقعة هذه من نستبطه الذي فام اذن
يؤيده والنقيل والفطـري والعقـيل الدليـل االيامين لكون ال أي لبـس، دون حقيقـة وقوعهـا بامكانيـة
الكريم، وعّرف بوقوعها القرآن هبا وحتّدث عيانًا، حاصلة إىل ذلك وقائع باالضافة بل ألهنا فحسب،

الذكر. السابقة املباركة اآليات يف جممل تأملناه ما وهذا وحدوثها،
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القرآن الكريم اجلسامين يف املعاد
املدخل

للمدارس العام االطار متثل خمتلفة وآراء اسـتنتاجات مجلة بالتايل تسـاؤالت، تسـتتبعها هناك مجلة
ونتائج رواسـب بالتايل تشـكل والتي واملتعددة، املختلفـة النظريـات اآلراء وتلـك كل عنهـا املنبعثـة
سـنحاول ما وهو عليه، املرتتبة ذلـك املعاد النتائج مع كيفية والعلمي الواقعـي التعاطـي يف ملحوظـة

اهللا تعاىل. بإذن الالحقة صفحاتنا مطاوي يف له والتعّرض فيه البحث
يمكننا املوت، والتي احلياة بعد بالتعريف بكيفية النظريات املختصـة عىل التعرف من لنا البد بـدًء

التالية: األربعة باألشكال ختليصها
بعد فهي فحسـب بالروح املوت بعـد احلياة تنحرص أن إىل النظريـة تذهـب هـذه النظريـة األوىل:
عليه فيحل اجلسد وأما لإلنسان، املصداق الواقعي والفعيل هي تصبح املوت حني اجلسد عن انفصاهلا

والعدم. الفناء
جيري ومعها فقط، الروح يوم القيامـة هي بأن اُملحرض القول إىل تذهب النظرية هـذه فإن وبالتـايل

له. وجود وال انعدم اجلسد فقد وأما والعقاب، الثواب وحدها هي احلساب،وتنال
الروح وأما اجلسـد، كل ذلك هو يف بأن األسـاس إىل القول النظرية هـذه تذهب الثانيـة: النظريـة
يمكن أن وحيث اجلسـد، هذا ومصاديق خواص من اعتبارها يمكن وال جانبيًا، أثرًا ال متثـل إال فهـي
بوقوع املوت فعًال انتهت التي السالفة بالروح هبا عالقة ال اخرى روح فيه ختلق أو أي روح، فيه ُتبعث

الوفاة. حني باجلسد وحلوله
كانا اللذين االثنـني البعيدين املوت تشـمل بعـد احلياة النظرية بـان هذه وتقـول النظريـة الثالثـة:
وسيشـكل اخرى، مرة احتادمها سيشـهد املعاد والبعث أو واجلسـد، الروح ومها قبل املوت، متحدين
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واضح. هو كام واجلسد للروح معادًا حقيقته األمر يف ذلك
الروح بعودة الثالثة، والقائلة النظرية بـه تقول الذي املبدأ من النظرية ختفف هذه الرابعة: النظريـة
اجلسد ستعود فعًال ولكن أن الروح إىل تذهب املوت، وحيث عليه قبل كانا عىل ما اخرى واجلسد مرة
بل املعروفة، بعنارصه املادي اجلسـم النظرية بعود هذه ال تقول كامًال، أي غري وسـطيًا سـيكون وبعثه
- شكًال واجلسد الروح أي - فيشـكالن امليت، اجلسـد عصارة حقيقته يف يمثل جسـًام طيفيًا سـيكون

للجسد. شكل ونصف للروح، كامال
يف يشكل أن يمكنه االستعراض ال وجمرد هبا، والقائلني دعاهتا النظرية هذه من نظرية لكل إن أقول:
املرشع هبا يقول التي وتبيانًا للحقائق والوقائع من االشـكال ايضاحًا شـكل أو الصور، من صورة أى

إشكال. لبس أو أي دون بوقوعه االسالمي، ويقطع
املختلفة، للنصـوص واألخبار هذه املتعددة للمدارس املختلـف الفهم القول بان مـن منـاص وال
اصحاب هو أوصل بصوابه البعض ذلك يسلم ما عىل العقيل املرتكز االستدالل إىل يوصل وبالتايل ما

بمعطياهتا. هبا، وااليامن القول إىل النظريات هذه
ما جاء به ومن وباالرتكاز عـىل األمـور، هذه مناقشـة مجلة - تعاىل اهللا بعـون سـنحاول هنا ومـن

اهللا العزيز احلكيم. قبل من إال التوفيق وما الكريم القرآن
الكثري الكريم فحسب، بل ويف الكثري القرآن من آيات جدًا وكثري واضح هو ما يف التأمل ال أقول:
من النظرية الثالثة بـه ما تقول صدقية وصواب شـك أدنى بال الرشيفة يظهر واالخبار الراويـات مـن

قبل. كحاله من كامًال حيًا ليكون جسًام املوت، قبل عليه كان كام اجلسد يف االحياء والبعث للروح
املعاد عيل بحصـول القـاطعة اآليـات من الوفري اجلـم هناك بـأن جزمنـا اذا القـول يف مغـاالة وال
للمتأمل واضح هـو ما عىل املئات أو العرشات إىل تصـل النظرية، والتي تقول به هـذه الـذي الشـكل

واملتدبر.
منها نتناول البعض أن نبتغـي ما قدر منها كثري اآليـات أو مجلة نسـتعرض أن يسـعنا ال هنا ونحن

واحلقيقة: للواقع وتبيانًا استدالالً
عظامه! بلى قادرين نجمع لن أن اإلنسـان ﴿أيحسـب يف سـورة القيامة: تعاىل فمن ذلك قوله - ١

بنانه﴾(٢٧). نسوي أن على
املؤدية من احلقائق كبرية تظهر مجلة الكريمتني املذكورتني اآليتني معاين يف املتأملة البسـيطة الوقفة
ملسألة املنكر أو املستغرب االنسان توبخ االوىل ان اآلية حيث النظرية، هذه به تقول ما بحقيقة للتسليم
وهي وأدق خلقة، عرسًا أشـد هو الثانية بام اآلية تدمغه عليه، حني كانت ما عىل واحيائها العظام مجع
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األفعال من سواء السـابق، الصور من عليها كانت ما عىل وتصويرها األصابع أطراف تسـوية مسـألة
مع انسـان هيا يتشـابه ال التي املتميزة عليه من اخلطوط كانـت ما أو وغريهـا، واحلـركات والرتاكيـب
معرض الشخص بعينه يف اليها ُيستند ثابتة مادة والقانونية العلمية الناحية من أصبحت والتي انسان،

وحرصه. عدها يعرس التي وأعدادهم وكثافتهم كثرهتم عىل البرش من بني سواه دون
ال التي مجلة متعددة من التعابري إىل أن وجالء بوضوح أشارت الكريم القرآن يف متعددة آيات - ٢
املفهوم بأي هذا إىل غري يرصفها ان واحد ألي يمكن وال له، وإحياء للجسـد، بعث اهنا منها إال يفهم

االشكال. من شكل
خـالف فه بأنه ال والقرب قـربه، من االنسـان بعث عن تتحدث املباركـة اآليات تلـك مـن فجملـة
وأماكن حمالت فاهنا واملراقد، واألجداث، والرقد اجلدث حال هو وكذا الروح، ال اجلسد دفن موضع

الكريم. القرآن يف مذكور هو ذلك مما وغري القبور حال حاهلا االجساد دفن
الشـك تقبل التي ال احلقيقة الصورة لنا الكريمة لتوضح اآليات هذه من يف بعض سـورية ولنتأمل

الذكر: املتقدمة الثالثة النظرية به تقول ما بصدق
القوا يومهم الذي يوعدون حتى سورة املعارج: ﴿فذرهم يخوضوا ويلعبوا يف تعاىل قوله فمن ذلك
ذلك ذلة خاشعة أبصارهم ترهقهم * يوفضون نصب إلى كأنهم األجداث سراعًا من يخرجون يوم *

يوعدون﴾(٢٨). كانوا الذي اليوم
فـي يبعـث مـن اللـه وأن فيهـا ريـب ال آتيـة احلـج: ﴿وإن السـاعة سـورة جـل اسـمه يف وقولـه

القبور﴾(٢٩).
* وإذا انتثرت الكواكـب وإذا * انفطرت السـماء ﴿إذا االنفطار: سـورة يف وتعاىل تبـارك وقولـه

وأخرت﴾(٣٠). قّدمت ما نفس علمت * ُبعثرت القبور وإذا * ُفّجرت البحار
القبور﴾(٣١). في ما ُبعثر إذا يعلم ﴿أفال العاديات: سورة يف وتعاىل سبحانه وقول

قالوا * هم من االجداث إلى ربهم ينسلون فإذا ﴿وُنفخ في الصور يس: يف سـورة سـبحانه وقوله
المرسلون﴾(٣٢) وصدق الرحمن وعد ما هذا مرقدنا من بعثنا من ولينا يا

سـُيخرج يعود، ومنها الرتاب،واليها ُخلق مـن إىل أن اإلنسـان املباركة اآليـات من مـا يشـري - ٣
وعند املوت بعد األجسـاد مـرة اخرى بعث عىل والدليل البيان واضحة وهي آيات اخرى، تـارة تارة

املعاد:
تارة ومنهـا نخرجكم وفيهـا نعيدكم ﴿منها خلقناكم طـه: سـورة يف شـأنه تبارك قوله ذلك فمـن

اخرى﴾(٣٣).
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ويخرجم يعيدكم فيهـا ثم * األرض نباتـًا مـن نـوح: ﴿والله أنبتكم يف سـورة اسـمه جل وقولـه
إخراجًا﴾(٣٤).

مستقر في األرض عدو ولكم لبعض بعضكم اهبطوا ﴿قال األعراف: سورة يف قائل من عز وقوله
ُتخرجون﴾(٣٥). ومنها تموتون وفيها تحيون فيها قال * حين إلى ومتاع

واخرضار باالنبات القيامة يوم االحياء بني إىل املشاهبة املباركة القرآنية اآليات يشري من ما مجلة - ٤
بعد موهتا: االرض واحياء األرض

ميت بلد فسقناه إلى أرسـل الرياح فتثير سحابًا الذي ﴿والله فاطر: يف سـورة قوله تعاىل ذلك فمن
النشور﴾(٣٦). كذلك موتها بعد األرض به فأحيينا

الحي وُيحيي األرض الميت من وُيخرج الحي من الميت ﴿ُيخرج سورة الروم: يف سبحانه وقوله
ُتخرجون﴾(٣٧). وكذلك موتها بعد

بلدة ميتا بـه فأنشـرنا بقدر من السـماء ماء الذي نزل ﴿و سـورة الزخرف: قائل يف عـز من وقولـه
تخرجون﴾(٣٨). كذلك

فإّنا خلقناكم من تراب البعث ريب من في كنتم إن الناس ﴿يا أيها سورة احلج: يف شأنه جل وقوله
إلى األرحام ما نشـاء في وُنّقر لكم ُلنبّين مخّلقة وغير مخّلقـة مضغة علقة ثم من ثـم مـن نطفة ثم من
العمر إلى ارذل ُيرد من ومنكـم ُيتوفى من ومنكم أشـدكم لتبلغوا ثم طفًال نخرجكم ثم مسـمى أجل
من وربت وأنبتت المـاء اهتزت عليها أنزلنا فإذا هامدة األرض وتـرى شـيئًا بعد علم من لكيـال يعلم

بهيج﴾(٣٩). زوج كل
الخروج﴾(٤٠). كذلك ميتًا بلدة به ﴿وأحيينا ق: سورة يف تعاىل وقوله

الكـريم القــارئ عىل - قطعـًا يعســر - ال التي الكـريمــة املباركـة اآليــات من ذلــك وغــري
الروح بني احلتمـي االحتاد بمسـألة والقطع التأكيـد منهـا حيث وادراك املــراد ومعرفتهـا، ادراكهــا
وال غريمها، وال وجسـده بروحة عليه قبل املـوت، كان مـا اإلنسـان إىل وعودة املعاد، حـني واجلسـد

دوهنام.

وقفة تأمل
الكريم من القرآن مسـتوحاه متالحقة وحمطات متعددة، مراحـل الكريم مع القارئ طوينا قـد هـا
الكتاب هلا تعرض ثابتـة وقائع إىل ضمنًا أرشنـا وحيث املوت، بعد مـن والبعث املعاد تتنـاول مسـألة
اجلسـامين، املعاد مسـألة اثبات مجلتها إىل تتعـّرض وغريهـم، وحيث الكف أصحـاب كقصـة العزيـز
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املنكرون للمعاد، ترديده عن ينفك مل األعظم الذي والتساؤل اهلم األكرب، حقيقتها يف تتمثل قد والتي
السابقون. صفحات كتابنا من ميض ما كام أسلفنا يف ودليل ويودون حجة

* قل رميم وهي العظـام من يحيي قال خلقه ونسـي مثًال ﴿وضرب لنا يس: يف سـورة تعـاىل قـال
عليم﴾(٤١) خلق أنشأها أول مرة وهو بكل الذي يحييها

وكنتم ترابًا متم اذا أنكم ﴿أيعدكم اولئك املنكرين: لسـان عن املؤمنني سـورة يف اسـمه جل وقال
توعدون﴾(٤٢). لما هيهات هيهات * مخرجون أنكم وعظامًا

بلى * عظامه نجمع لن أن اإلنسـان ﴿أيحسـب وتعاىل: سـبحانه يقول البارئ القيامة سـورة ويف
بنانه﴾(٤٣). ُنسوي أن على قادرين

كنّا أإذا وقالوا بأنهم كفروا بآياتنـا جزاؤهـم ﴿ذلك تبـارك وتعاىل: فيقول االرساء سـورة يف وأمـا
جديدًا﴾(٤٤). خلقًا لمبعوثون أإّنا ورفاتًا عظامًا

االنكار كانت شـبهة أن من وجلية واضحة احلالة الكريمة وغريها تبدو اآليات هذه فمن وهكـذا
اليضاحه تعرضنا وان سـبق منّـا الذي األمر احلياة، وهو وعودته إىل أسـايس باجلسـد بشـكل متعلقة

وغريهم. هؤالء شبهة ودفع
مسـألة إىل بوضوح لوجدناها تشـري الكريمة املباركة من اآليات متعددة مجلة يف تأملنا لـو وثـم إّنا

اإلنسان. ذلك جلد وحتى بل اجلسد، ذلك والتالفة يف األعضاء امليتة عودة
كانـوا بمـا وأرجلهـم  وأيديهـم ألسـنتهم عليهـم تشـهد ﴿يـوم النـور: سـورة تعـاىل يف قـال

يعملون﴾(٤٥).
أنطق الذي أنطقنا الله قالوا علينا شهدتم لَم لجلودهم ﴿وقالوا فّصلت: يف صورة اسمه وقال جل

ُترجعون﴾(٤٦). أول مرة واليه خلقكم وهو شيء كل
تشـري الرشيفة لوجدناه والروايات املباركـة اآليات الكثري من يف تأملنـا أننا لو حتـى ذلك، وغـري

شك. أدنى بال جسامين اآلخرة هو والعذاب يف التلذذ أن إىل بوضوح
فحسب الروحاين باملعاد القائلني وحتى بل اجلسامين، املعاد ملسألة املنكرين أمام يبقى فال هنا ومن
بدليل حيتجون ليأتوا وحتى بل الرشيفة، األحاديث تلك ومجلة الكريمة، اآليات هذه يعارضوا أن إال

هذه. والساقطة الباطلة دعوهتم به الثبات
املوضوع أكثر مما تعرضنا هذا ورشح توضيح يف والتفصيل واالطناب االسـتزادة نريد ال هنا نحن

فحسب. مباحثنا السالفة عنه ما متخضت إىل والعابرة املتعجلة االشارة أردنا ما آنفًا، قدر له
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القيامة يوم احلضور مظاهر
يف القرآن الكريم كام

أشـكال خمتلفة لنا يظهر القيام يوم وبعثهم ظهور الناس لكيفية املتعرضة املباركة اآليات يف التأمل
هذه تعدد مـن يراه ملـا وتعارض تناقض يف ذلـك أن يتوهـم البعض ومتعـددة هلـذا احلضـور، ولعـل
وهم األشكال، وهو هذه يراه من تعدد ملا وتعارض تناقض ذلك يف أن يتوهم البعض ولعل األشكال،
األعامل التفاوت يف وإىل جانب، من واحلساب احلرش مراحل بتعدد مرتبط االشكال تعدد الن حمض،
حني بوضوح تظهر التي العلل واألسـباب االخرى من غري ذلك وإىل وبل من جانب آخر، واألفعال

الكريمة. جممل تلك االيات يف التأمل
تلك بعض عـىل للتعرف املباركـة اآليـات من تلك مجلـة التعـرض إىل سـوية فلنحـاول وعمومـًا

االشكال.
بل هـو فردًا معه، ال أحد حيـرش وحيـدًا االنسـان أن يبدو املباركــة اآليــات بعـض تلـك يف - ١

مفردًا.
فردًا﴾(٤٧). القيامة آتية يوم ﴿وكلهم سورة مريم: يف وتعاىل تبارك قال

يف إمامـه وقائده ومن تبعه مع القيامة يوم ُحيرش االنسـان أن الكريمة نرى اآليـات ويف بعـض - ٢
الدنيا. حياته

كل أناس بإمامهم﴾(٤٨). ندعو ﴿يوم االرساء: سورة اسمه يف جل قال
مجاعات. حيرشون مجاعات من هناك نجد ان اخرى مباركة آيات ويف - ٣

أفواجًا﴾(٤٩). فتأتون الصور في ُينفخ يوم كان ميقاتًا * الفصل يوم ﴿إن النبأ: سورة يف تعاىل قال
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املنتشــر، والذي حشــرهم كاجلراد حالة مـن حـاالت جل اســمه يف البارئ بـل ويصفهـم - ٤
جهـات يف ويتفرقــون انتشـاره، حـني وخيتلـط اجلميع فيـام بينهم البعـض اآلخر، يف بعضـه يدخـل

خمتلفة.
أبصارهم خشعًا * شيء نكر إلى الداع يوم يدع ﴿فتول عنهم القمر: يف سورة وتعاىل سبحانه قال

منتشر﴾(٥٠). األجداث كأنهم جراد من يخرجون
سـورة يف جل اسـمه كام يصفهم البارئ احلرش مظاهر لبعض آخرًا وصفـا هناك أن نجـد كـام - ٥

وحريهتم. متوجهم وشدة وتفرقهم لكثرهتم بالفراش القارعة
المبثوث﴾(٥١). كالفراش الناس يكون ﴿يوم اسمه: جل يقول

االرساء: سـورة يف تعاىل يقول كام مبرص غري أعمى حيرش يـوم القيامة من هناك أن ونجـد بـل - ٦
سبيًال﴾(٥٢). وأضل أعمى اآلخرة في فهو أعمى في هذه كان ﴿ومن

كاحله، الوجه مغرب وآخر الوجـه ضاحك، فريقني، فريق مسـفر جتد هناك اخرى مواضـع ويف - ٧
وأُمه أخيه * من المرء يفـر يوم * الصاخة ﴿فإذا جاءت عبس: سـورة يف تعاىل قوله ذلك يف نقـرأ كـام
* مستبشرة ضاحكة * مسـفرة يومئذ وجوه يغنيه * شـأن امرئ يومنذ لكل * وبنيه وصاحبته * وبنيه

الفجرة﴾(٥٣). الكفرة هم اولئك ترهقها قترة * * غبرة عليها يومئذ ووجوه
القلم: سـورة يف تعاىل قوله يف احلرش ذلك من مظاهر آخر مظهر عن العزيز يف الكتـاب ونقـرأ - ٨

ذلة﴾(٥٤). ترهقهم أبصارهم ﴿خاشعة
ابراهيم: يف سـورة قوله تعاىل كـام يف باألغالل مقيدين عن قـوم الكريم يف القـرآن ونقـرأ بـل - ٩

األصفاد﴾(٥٥). في مقّرنين يومئذ المجرمين ﴿وترى
ما يده متنـاول يف أطنابه، يف متقلـب النعم، يف غـارق نـرى من هو سـبق من وعـىل خـالف - ١٠
في اليمين * اليمين ما أصحـاب ﴿وأصحـاب الواقعة: يف ســورة نقـرأه ما يشـتهي ومـا يريـد، وهو
مقطوعة وال ال * كثيرة وفاكهة * * وماء مسـكوب وظل ممدود * منضود وطلع * سـدر مخضود

ممنوعة...﴾(٥٦).
نعيم وهم يف وحييطهم بينهم يسعى إذ ترى تورهم يف حال عظيم املؤمنني املتقني أن وجتد - بل ١١
املنافقني وبني مـن النعيم، عليه هم وما املؤمنني بني التفاضـل العظيم هناك تعاين عميـم، حني وخـري
ترى ﴿يوم احلديد: سـورة يف كام احلالك الظالم من عليهم وما يطبق واهلوان، الذل من عليه هـم ومـا
تحتها من تجـري جنات اليوم بشـراكم وبأيمانهم أيديهم بيـن نورهم والمؤمنـات يسـعى المؤمنيـن
انظرونا آمنـوا للذين والمنافقات المنافقـون يقـول يوم * العظيـم الفوز فيها ذلـك خالديـن األنهـار
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الرحمة فيه باطنه باب بسـور لـه بينهم فضرب نورًا وراءكم فالتمسـوا ارجعوا نوركم قيل من نقتبس
العذاب﴾(٥٧). قبله من وظاهره

توضح األمر، والتي هلذا واملبينة العزيز، الكتاب آيات يف ذكرًا هلا جتد التي من املواقف وغري ذلك
من ذكرناه ما مجلة يف احلق أنه إىل وأرشنا به، قلنا الذي اجلسـامين املعاد مسـألة وتؤكد عىل أيضًا مجيعها

النظريات السالفة.
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القيام يوم جتسم األعامل
موقفه يف - رشًا أم خريًا كانت سواء - حياته يف اإلنسان هبا يقوم التي األعامل طبيعة عرض هي ما

القيامة؟ يوم
لينال اليوم ذلك يف اإلنسان عىل تقرأ كتاب يف مطوية صفحات يف جمرد أسطر األعامل هذه أن هل

أفعاله؟ نتيجة ويستويف أعامله جزاء
حياته يف فعلها كام عيانًا فرياها القيامة يوم للمرء تظهر متجسدة حقائق هي أم كذلك هي هل نعم،

قاطع؟ ودليل اليملك أمامها عذر... حجة دامغة حجة عليه لتكون الدنيا
من األمر هلذا التعّرض سوية وسـنحاول ورد، واخذ ونقاش، بحث مدار هي التسـاؤالت إن هذه

السالم. عليهم العصمة بيت أهل املنقولة عن الرشيفة والروايات القرآنية املباركة، اآليات خالل
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الكريم القرآن األعامل يف جتسم
تسـتدعي جدًا ومهمة حساسـة مسـألة الكريمة آياته يف الكـريـم املنضوية القــرآن مباحــث مـن
يوم يناسـبها ما أو صورهتـا عىل األعـامل عرض عمليـة وهي والتدبـر، التفكـري املزيـد مـن اإلنسـان

القيامة.
كبرية وال يغادر صغري ال كتاب يف هي والرش، اخلري أو والرديء، صنفيها اليسء عيل اخللق فأعامل
رسق، كيف يرى فهو عليهم، من أعامل قاموا به ما بعرض هؤالء العباد عىل احلجة وُتقام احصاها، إال
الطيبة وأفعاله اخلـرية، أعامله يـرى من كام ان هناك املنكـرات، فعل وكيف قتل وكيـف زنـى، وكيـف
من لينجو شيئا يكن مل أو األرض، به تسـوى الذي يتمنى لو األول خالف برؤيتها ويسـعد فيبتهج هبا،
اهللا أجارنا األشـهاد، رؤوس عىل ويفضحه أفعاله املنكرة، كل ويكشـف به، الذي حييق األكرب اخلزي

العسري. املوقف هذا من واملؤمنات املؤمنني ومجيع تعاىل
إال األمر، هلذا التفسـريات من الكثري هناك غيبيـة رغم أن اآلن تبقى العرض هذا ان كيفيـة وحقـًا
وتلقيه اإلنسان، وعرضها عىل ورشها - خريها - االعامل جتسم وهو املوضوع، أصل املهم حقيقة ان

أفعاهلا. وعاقبة جزاءها
ذرة مثقال يعمل ومن * خيرًا يره ذرة مثقال يعمل ﴿فمن الزلزلة: يف سورة تعاىل قوله نقرأ فعندما

يره﴾(٥٨). شرًا
من قدمه ما حتصيـل وحاصل عمله، نتيجـة هو اإلنسـان يراه مسـألة ما الذهن إىل تتبـادر أن البـد
هو هذا أن نتصور ان الكريمة أال يمكن املباركة اآليات يف سـنقرأه ما مع واسرتسـاالً - أفعال، ولكن
عظيمة علمية وقدرات تقنية عالية، وسائل احلديث عرصنا يف نشـهد ونحن السـيام لالعامل، العرض

الرهيبة؟! القدرات من لنا الكثري تكشف
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الدالئـل واملعطيات مـن الكثـري تسـنده تفسـري،وحيث وال جـزم ال فحسـب تسـاؤل جمـرد انــه
املختلفة:

أحدًا﴾(٥٩). رُبك واليظلم حاضرا ﴿ووجدوا ما عملوا الكهف: يف سورة تعاىل قال - ١
تأسيسـا اجلملة كون هذه اآلية: ظاهر السـياق عىل يف تعليقه تعاىل اهللا رمحه الطبطبائي اسـتاذنا قال
بصورهتا األعامل نفس عندهم فاحلـارض وعليه كبيرة﴾ وال صغيرة يغادر ﴿ال لقوله تفسـري عطـف ال

ظاهر(٦٠). هو كام كتابتها ال هلا املناسبة
وما محضرًا مـن خير عملت ما كل نفس ﴿يـوم تجد قوله تعاىل: نقـرأ عمـران آل سـورة - ويف ٢

بعيدًا﴾(٦١). أمدًا وبينه بينها أن لو تود سوء من عملت
الهنا جيل، جتسـد االعامل بشـكل نظرية ويدعم يؤيد ما هناك أن جيد املباركة االية يف هـذه املتأمـل
بل منها، االقرتاب من واهلروب عنها، االبتعاد إىل العايص ذلك وسعي االعامل حضور تلك إىل تشري

كبرية. زمانية فاصلة املنكرة تلك األعامل بينها وبني يكون بأن والتمني
يعمل * فمن أعمالهم اشتاتًا ليروا الناس يصدر ﴿يومئذ يف سـورة الزلزلة: جل اسـمه وقوله - ٣

يره﴾(٦٢). خيرًا ذرة مثقال يعمل ومن * يره خيرًا ذرة مثقال
األعامل يوم جتسـم عىل هبـا واالسـتدالل املباركة، اآليـات هذه عن منـا احلديـث تقـدم قـد وكان

فراجع. القيامة،
آتاهم الله من بما ﴿واليحسبن الذين يبذلون اسـمه: جل عمران فنقرأ قوله آل سـورة - وأما يف ٤

القيامة﴾(٦٣). يوم به بخلوا لهم سيطوقون ما شر هو بل لهم خيرًا هو فضله
مـن البعض بـه يبخـل ما حيـث تطويـق مـن األعـامل عىل جتســيم الختفى داللة هـذه اآليـة ويف
عليه، وأعرض بخل والذي الرشعي املرتتب عليه، احلـق ذلك وحتول القيامة، يوم العناقهم احلقـوق
والروايات األخبـار توضحه ما وهو القيامـة، يوم عنه يطـوق ذلك، غري أو ثعبان إىل بـه، عـن الوفـاء

املختلفة.
يوم ذلك اهللا تعاىل جعل إال ماله منع زكاة عبد من ما الباقر$ قوله: عيل اإلمام حممد بن عن روي

نار. القيامة ثعبانًا من
يوم شـجاع عنقه يف ُجعـل ماله إال يـؤدي زكاة من رجـل ال مـا ُأخـرى عنـه$: روايـة يف وُنقـل

القيامة(٦٤).
كانوا به ما بهـم كسـبوا وحاق ما سـيئات ﴿وبدا لهم يف سـورة الزمر: تعاىل ذلـك قوله ومـن - ٥

يستهزؤون﴾(٦٥).
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تقول بان الهنا االعامل، بتجسـيم منهج القول مع التوافق إىل يفيض املعاين ما من حتمل اآلية وهذه
ال جزاء األعامل معروف أصل هو كام هي والسـيئات واضحة، كاملة تظهر سـتبدو أي عملهم نتيجة

هبم. أي أحاط هبم وحاق االعامل،
كفة يف فوجدوها حسنات حسـبوها األعامل هي االية: هلذه قراءته بعد اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسـول عن ُنقل وقد

السيئات(٦٦).
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الرشيفة الروايات يف األعامل جتّسم
يوم االعامل جتسـم مسـألة واملتحدثة عن العصمة#، بيـت أهل املنقولة عن األخبـار هـي كثـرية
(رمحه والبهائي والصدوق، املفيد، كالشيخ - وفقائهم الشيعة علامء كبار ان نجد اننا حتى بل القيامة،
عقائد من واعتربوه به بل وقطعوا هبذا األمر، إىل القول ذهبوا وغريهم - والواسـعة برمحته تعاىل اهللا)

اإلمامية. الشيعة
متكثرة من يف احاديث ورد االخروية قد يف النشـأة االعامل جتسـم رسه: قدس البهائي الشـيخ قال

واملؤالف(٦٧). املخالف طرق
إىل واملشـرية منها، الكبري الكم خالل من واألخبار الروايات من مجلة اقتناص فسـنحاول وعمومًا

األعامل. مسألة جتسم
صورة عمله يف له ُصّور قربه خرج من إذا املؤمن إن من قوله: عن رسول اهللاملسو هيلع هللا ىلص روي ما فمن ذلك
وقائدًا نورًا له له: أنا عملـك، فيكون فيقول صدق، امرأ الراك اين فـواهللا أنت؟ له: ما فيقـول حسـنة،

اجلنة(٦٨). إىل
أيوب أيب منزل يف رسول اهللاملسو هيلع هللا ىلص قرب جالسًا جبل بن معاذ كان قال: عازب رواية عن الرباء بن ويف
فتأتون أفواجًا﴾(٦٩) الصور في ﴿يوم ُينفخ تعاىل: اهللا قول أرأيت رسول اهللا يا معاذ: له االنصاري فقال

اآليات...؟
من عرشة أصناف ُحيرش قال: ثم عينيه، من األمر، ثم أرسلملسو هيلع هللا ىلص عظيم عن سألت معاد، يا فقالملسو هيلع هللا ىلص:
وبعضهم القردة، صورة عىل بعضهم وبدل صورهم، املسـلمني، من اهللا تعاىل ميزهم قد أشـتاتًا، أمتي
ُيسـحبون ثم حتت، مـن ووجوههم فـوق، مـن أرجلهم منكسـون وبعضهـم اخلنازيـر، صـورة عـىل
فيسـيل السـنتهم، يمضغون وبعضهم اليعقلون، بكم صم وبعضهم يرتددون، عمي عليها،وبعضهم
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مصلبون وبعضهم أيدهيم وأرجلهم، اجلمع، وبعضهم مقطعة أهل يتقذرهم لغابًا، أفواهم مـن القيـح
الزقة من قطران سابغة يلبسون جلبابًا وبعضهم اجليف، نتنًا من أشد وبعضهم نارص، من عىل جذوع

بجلودهم.
الناس. من (٧٠) فالقاتلون القردة صورة إىل الذين فأما

السحت. فأهل صورة اخلنازير عىل وأما الذين
الربا. فأكلة رؤوسهم عىل وأما املنكسون

احلكم. يف والعمي اجلائرون
أقواهلم. أعامهلم خالف والذين بأعامهلم املعجبون البكم والصم

اجلريان. يؤذون الذين وأرجلهم أيدهيم واملقطعة
السلطان. إىل بالناس نار فالسعاة من جذوع واملصّلبون عىل

تعاىل اهللا حق ويمنعـون واللذات، بالشـهوات يتمتعون فالذيـن اجليف من نتنـًا أشـد هم والذيـن
أمواهلم. يف

واخليالء(٧١). الفخر فأهل اجللباب يلبسون والذين
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عامل الربزخ يف األعامل جتّسم
عامل هو كريامن ملـكان يتوالهنا اوىل حمكمة فيه لـه تنصب وحيث موته، بعد يلجـه اإلنسـان العـامل
اعامله، نتائج للميـت حينها تبدو - وحيث والقيامـة بني املوت مـا يكون الذي العامل - وهـو الـربزخ

أفعاله. وخالصة
عليها يرتتب عن ما عنها، والتكلم احلديث يكثـر التي األمور من هو املوضوع هذا عن واحلديـث
اجتمعت قد املسلمني بمكان القول بأن كلمة املهم من أن إال حتىص، وال تعد ال ومصاعب من شدائد
الثابتة، االسالمي الدين رضوريات من األمر هذا ُعد حتى وثوابه، حساب وعذاب الربزخ وقوع عىل

كافر. منكره وأن
السـمع وتواتر مكانة ال حمالة، ال واقـع القرب عذاب جتريـده: اهللا) يف (رمحه الطـويس املحقـق قـال

بوقوعه.
واالمجـاع عىل القرب، عـذاب انكـر رضار انـه ُنقـل عـن العبـارة: هـذه العالمـة احلـيل رشح وقـد

خالفه(٧٢).
وعـذاب الكفار القرب، يف ونكري منكـر سـؤال حقيقة عىل اتفـق االسـالميون املقاصـد: رشح ويف

املعتزلة(٧٣). بعض إىل خالفه ُنسب العصاة فيه، وبعض
من منطلقني اليهـا، االشـارة اال أردنا هنا ما التي املفصلة املباحـث من هذا املبحث فـإن وعمومـًا
الكثرية الروايات اليه ما تشـري وهو الربزخ، يف جتسـم االعامل وهو مسـألة مبحثنا، اصل نحو خالهلا

منها. البعض إىل التعرض تعاىل اهللا بإذن سنحاول والتي واملتعددة،
دخل إذا قال: انه مـن الصادق$ االمام عن سـيار، أيب عن الكايف يف رواه الكليني ما فمـن ذلـك
الصرب فيتنحى قـال$: عليه، مطل يسـاره،و الرب عن والزكاة عن يمينـه، الصالة كانت املؤمـن قـربه
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فإن صاحبكام، دونكام والزكاة: للصالة الصرب قال مسائلته يليان اللذان امللكان دخل عليه فإذا ناحية،
عنه فإنا دونه(٧٤). عجزمتا

دخل املؤمن العبد مات اذا من أنه قال: أحدمها# عن بصري ايب املحاسـن عن يف الربقي رواه وما
صورة. وأنظفهن واطيبهن رحيًا، وجهًا، أحسنهن صورة صور، فيهن ست قربه يف معه

عن واخرى واخرى خلفه، يديه، بني واخرى يساره عن واخرى يمينه، عن صورة فتقف قال$:
أي كذلك، ثم عن يمينه، التي منعته يمينه عن أيت وإن رأسـه، فوق أحسـنهن هي التي وتقف رجليه،

الست. اجلهات يؤيت من
عني خريًا؟ اهللا انتم جزاكم ومن أحسنهن صورة: فتقول قال$:

يديه: بني التي وتقول الزكاة، أنا يسـاره: وتقول التي عن الصالة، أنا العبد: عن يمني فتقـول التـي
وصلت من بر من أنا عنـد رجليه: وتقول التي والعمرة، احلج أنا من خلفه: التـي وتقول الصيـام، أنـا

هيئة. وأهبانا رحيًا، واطيبنا وجهًا، أحسننا فانت أنت؟ من يقلن: ثم أخوانك،
.(٧٥)

آلل حممدملسو هيلع هللا ىلص الوالية أنا فتقول:
والتأمل يف مراجعتهـا الكريم للقـارئ واملتعدد التي يمكن الكثـرية الروايات مـن ذلك وغري بـل

وأبعادها. مضامينها
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القيامة يوم الشهود
هناك جيعل أن هبا، وال عدالة اي ان يقارن الحد ال يمكـن التي العدالة املطلقة هي العدالـة االهليـة

ودقت. قلت مهام بني االثنني نسبة أي
للدين اخلمسة والعدل من االصول بل العدل، اسمه جل البارئ ذلك،فان من صفات يف وال غرو
اآلن هيمنا ما إال ان ُحتـىص وال ُتعد مصاديق ال هلـا وهذه العدالة هو معـروف االسـالمي احلنيـف كام
من مجلتها املعطيـات، من واسـعة مجلة يف تتجسـد والتي القيامة، العدالة يوم مسـألة هو عليـه املـرور
يرضاه ال ملا حماجج منكر بطبعه ألهنا عنها، التنصل أو انكارها، يمكنه ال االنسـان، عىل الشـهود اقامة

لنفسه.
منهم مجلة اسـتعراض سـوية وحيث سـنحاول متعددون، ومتفاوتون السـامء حمكمة يف والشـهود

االحاديث الرشيفة: من ومجلة املتعددة، القرآنية اآليات خالل ومن وتعجل باختصار
اسمه: شهادة البارئ جل - ١

األرض خافية يف عليه ختفـى ال والذي الشـهود أول هو وتعاىل تبارك اهللا ان مـن القول منـاص ال
املتفرقة خالل اآليات من الشـك يقبل ال وجالء بوضوح الشـهادة تلك تظهر وحيث يف السـامء، وال
الله احلج: ﴿إن سورة يف اسمه جل قوله ومنها له، واملتعرضة لذلك األمر، واملبينة العزيز، الكتاب من

شهيد﴾(٧٦). شيء كل على
يفعلون﴾(٧٧). ما على شهيد الله ثم ﴿فالينا مرجعهم يونس: سورة يف تبارك وتعاىل وقوله

شهودًا﴾(٧٨). إال كنّا عليكم عمل من ﴿والتعملون أيضا: يونس سورة قائل يف من عز وقوله
االنبياء#: شهادة - ٢

من أنفسـهم عليهم شـهيدًا أمة في كل نبعث ﴿ويوم سـورة النحل: يف تعاىل قوله ذلك يشـري وإىل
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هؤالء﴾(٧٩). شهيدًا على بك وجئنا
بـك على هؤالء وجئنا بشـهيد كل أمة جئنا من ﴿فكيـف إذا يف سـورة النسـاء: اسـمه جّل وقوله

شهيدًا﴾(٨٠).
األئمة#: شهادة - ٣

اآليات من جلملـة املختلفة التفسـريات تذكر كام القيامة يـوم شـهادة البيت# أهل ولألئمـة مـن
القيامة. يوم التي سُتقام الشهادات من كغريها دامغة شهادة وهي املباركة،

الناس علي شـهداء لتكونوا وسـطًا جعلناكـم أمة ﴿وكذلك البقـرة: سـورة يف اسـمه فقولـه جل
شهيدًا﴾(٨١). عليكم الرسول ويكون

اهللا شهداء ونحن األمة الوسـطى، تفسـريمها: نحن يف قوهلام والباقر# الصادق اإلمامني عن ُنقل
أرضه(٨٢). من وحججه خلقه، عىل تعاىل

هؤالء وجئنا بك على بشهيد أمة كل من ﴿فكيف إذا جئنا يف سـورة النسـاء: اسـمه جل قوله وأما
شهيدًا﴾(٨٣).

منا إمام منهم قـرن كل يف خاصة، حممدملسو هيلع هللا ىلص أمـة يف نزلت قوله: اإلمـام الصادق$ عـن روي فقـد
شاهد علينا(٨٤). وحممدملسو هيلع هللا ىلص عليهم، شاهد

املالئكة: شهادة - ٤
حياته، يف لعمل االنسـان والناظرين املراقبـني مـن تعاىل جعلهـم اهللا آخرين شـهودًا هنـاك أن ثـم

االنسان. هذا عمل عن بشهادهتم لالدالء القيامة يوم وحيث يستقدموا
سـائق معها نفس كل وجـاءت الوعيد * يـوم ذلك الصور ﴿وُنفـخ فـي ق: سـورة يف تعـاىل قـال

وشهيد﴾(٨٥).
ما يعلمون * كاتبيـن كرامـًا * لحافظيـن عليكـم ﴿وإن االنفطـار: سـورة يف جـّل اسـمه وقـول

تفعلون﴾(٨٦).
األرض: شهادة - ٥

من عىل تشـهد املتعددة، بافعاله االنسـان عىل الشـاهدين من هي القيامة يوم أن األرض ونجد بل
جوفها. يف وحتى ُدفن ولد منذ فعل ظهرها ما عىل كان

وقال * أثقالها األرض وأخرجـت * األرض زلزالها ُزلزلـت ﴿إذا الزلزلـة: سـورة يف تعاىل قـال
أوحى لها﴾(٨٧). ربك بأن * أخبارها تحدث يومئذ * ما لها اإلنسان

وأمة بام عبـد كل عىل أن تشـهد (أخبارها) اآليات: هـذه يف تفسـري قوله اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسـول روي عـن
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اخبارها(٨٨). فهذا كذا، يوم وكذا كذا عمل تقول ظرها، عيل عملوا
يف االكثار االنسـان إىل تدعو التي املتعددة والروايات األخبار مـن الكثري نجد فانا هنا ومـن نعـم،
بأن صىل عليها، القيامة له يوم مجيعا ستشهد الهنا األرض، من املختلفة والبقاع االماكن الصلوات يف

فيها. تعاىل وعبداهللا
تشـهد بقعة فإن كل خمتلفة، بقاع املسـاجد يف صلوا عيل$ من قوله: اإلمام ذلك ما روي عن فمن

القيامة(٨٩). يوم عليها للمصيل
يشـهد يقول: حتى وكان ركعتني، فيه إال وصىل منزل من يرحتل اهللاملسو هيلع هللا ىلص مل رسـول من أن روي وما

بالصالة(٩٠). عيل
والنفس: الضمري شهادة - ٦

له من منقذ وخري الدنيا، حياته يف له دليل خري هو وحساسـًا مهًام جانبًا االنسـان يف تعاىل اهللا خلق
دون ومعاصيه ارسافه يف االنسان هذا يدع لن الضمري الذي وهو والظلم، واملعايص املوبقات ارتكاب
جناه بام شهيدًا، عليه ليكون القيامة يوم إىل ليصل معه مع االنسان هذا االمر يستمر وحيث يردعه، ان
تعرفها التي باحلقيقة أيضًا، وتقر لتدىل بشهادهتا فطرهتا، إىل سرتجع التي البرشية ونفسـه هو وارتكبه،

ريب. وال بال شك
معاذيره﴾(٩١). ألقى ولو * بصيره نفسه على ﴿بل االنسان القيامة: سورة يف تعاىل قال

عليك حسيبًا﴾(٩٢). اليوم كفى بنفسك كتابك االرساء: ﴿اقرأ يف سورة اسمه جل وقوله
اجلوارح: شهادة - ٧

السامء ما حمكمة يف ستعلن التي جوارحه وأعضائه يوم القيامة االنسان عىل الشهود الدامغني ومن
رشًا. أم خريًا أكانت املختلفة، والترصفات االعامل من فعله االنسان إىل دفعها

كانوا بما وتشـهد أرجلهم أيديهم وتكلمنا أفواههم علـى نختم ﴿اليوم يس: سـورة يف تعاىل قـال
يكسبون﴾(٩٣).

كانوا وأرجلهـم بما وأيديهم ألسـنتهم ﴿يوم تشـهد عليهم النـور: سـورة يف وتعاىل وقـال تبـارك
يعملون﴾(٩٤).

أنطق الذي الله أنطقنا قالوا علينا لجلودهم لَم شـهدتم ﴿وقالوا فصلت: سـورة سـبحانه يف وقال
شيء﴾(٩٥). كل

عنـه كان  اولئـك كل  والفـؤاد والبصـر السـمع ﴿إن اإلرساء:  سـورة يف شـأنه عـز  وقــال 
مسؤوالً﴾(٩٦).
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الزمان: شهادة - ٨
له مذكرًا املخلـوق، اإلنسـان ذلك عىل الشـاهدين من هـو دهوره وعاقب بـدوران أيامـه الزمـن

أبدًا. يعود لن منه يميض ما وأن وحساهبا، باآلخرة
عليك يوم جديد، وأنا أنا اليوم: ذلك وقـال له إال ابن آدم يمر عىل يوم ما من عيل$: قـال اإلمـام

القيامة(٩٧). يوم به لك أشهد شهيد...
األْعامل: صحيفة - ٩

ذلك كل فـإن طيلة حياته، املختلفـة األعامل يقوم به مـن ممـا عىل األنسـان ُيكتب مـا أن هنـاك ثـم
عىل ذلك الشهود من إال أحصاها، وهو سيكون يوم القيامة كبرية وال صغرية اليغادر مكتوب، مسطر

أيضًا. اإلنسان
كنتم ما تجزون اليوم كتابها إلى تدعـى أمة كل جاثية أمة ﴿وترى كل اجلاثية: سـورة يف تعاىل قـال

تعملون﴾(٩٨). ما كنتم نستنسخ كنا إّنا بالحق عليكم هذاكتابنا ينطق * تعملون
األعامل: شهادة - ١٠

تتجسد األعامل جيل أن بوضوح تبني وحيث يوم القيامة، األعامل عن جتسم احلديث منّا آنفًا تقدم
عليه. وينطبق العمل، بام يناسب أو احلقيقي بشكلها االنسان ناظري أمام

بأي شكل حجته متاطل وال شهادته، تنكر ال شاهد سـيكون بمثابة التجسـيد لألعامل هذا أن نعم،
احلقيقية. وصورته الواقع عني ألنه األشكال، من

يظلم رُبك أحدًا﴾(٩٩). وال عملوا حاضرًا ﴿ووجدوا ما الكهف: سورة يف تعاىل قال
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الشاكون يوم القيامة
ما ذلك يوم القيامـة، ومن واملشـاهد املختلفة املواقف من متعـددة مجلة رسيعًا يف نخطو نحـن هـا
وهو قبـل اآلخـرين، من أصـابـه وحلـيف حلقـه، لظلم اليـوم، يف ذلـك الشـاكي موقـف يف سـيكون
حاسـبت عىل هبا،و أتت خردل من حبة مثقال ان تكـن التـي حمـكمته ويف الكـريم، العدل بـني يـدي

أساسها.
عليها، نوزعـوا ومكانة حقهـم، غصب أصحـاب حق القيامة يـوم واملتظلمون الشـاكون هـؤالء

سبيلها. وأوذوا يف
عن أعرض من هناك ولكن التعامل، يف ومنهج ومنزلة، مكانـة هلم اسـمه جل البارئ أراد من هم
لينصفه القيامة يوم تعاىل اهللا يدي بني احلق صاحب يشـكوه أن عارضيه، فكان جزاؤه له وأدار ذلك،

ممن ظلمه. حقه ويأخذ
الكريم، يف القـرآن ذلك كـام جاء الشـاكني اولئك من مجلة تعاىل اهللا بـإذن فسنسـتعرض وعمومـًا

الرشيفة. والروايات

حممدملسو هيلع هللا ىلص األكرم الرسول - الشاكي األول: ١
جل اسـمه البارئ قول يسـطرها وشـكوته كام عبداهللاملسو هيلع هللا ىلص، بن حممد الرمحة نبي هو األول الشـاكي
الفرقان: سورة يف تعاىل قوله إىل ذلك االعراض كام يشري من القرآن الكريم حلق متعلقة بام اسمه جعل

القرآن مهجورًا﴾(١٠٠). قومي اتخذوا هذا أن يا رب الرسول ﴿وقال
اخلالق إىل للشـكوى بالرسـول األكرمملسو هيلع هللا ىلص دفع والذي الكريم بالقرآن حلق الذي اهلجران ولكن ما

وتعاىل؟ تبارك
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يشـكو اهللاملسو هيلع هللا ىلص ذلك رسـول ان املباركة عند تفسـريه هلذه االية جممعه تعاىل يف اهللا الطربيس رمحه ذكر
وكذبوين. وهجروين هجروا القرآن يعني قوله: عباس عبداهللا بن عن وروى قومه،

واليتفهمونه(١٠١). يسمعونه ال مرتوكًا الطربيس: واملعنى: جعلوه واضاف
والتظلامت الثالثة بالنقاط ذكـر ما تلخيص يمكن فرست مجلة ما هذه الشـكوى عىل فان وعمومـًا

منها: واحد إىل املفرسين البعض من يذهب التالية التي
العزيز. الكتاب هذا قراءة عن األمة اعراض اهللا تعاىل يشكو إىل - انهملسو هيلع هللا ىلص ١

ذلك. حتصيل وجدها عىل حرصها وعدم بل القرآن، هلذا األمة عدم فهم يشكو انهملسو هيلع هللا ىلص -٢
ولكنها تعاليمه وأحكامه، وفهمت الكتاب، هذا قرآت التي امته تعاىل اهللا إىل يشكو انهملسو هيلع هللا ىلص - بل ٣

باتباعه. تعاىل هللا أمر وما فيه، جاء ما تطع ومل ذلك، بكل تعمل مل
ان إال عىل حدة، كل املفرسين من اليها البعض يذهب التفسـريات الثالث التي مجلة هذه ان نعم،
تقرأ مل فهي املذكورة، الثالثة لألسباب بأن الشكوى شاملة القول إىل تذهب املفرسين من اخرى مجلة
أخريًا، فكانت فيه بام العمل عدم عىل وخلصت بل فيه، ما وفهم فهمه عىل ومل تعمل وهجرته، القرآن

احللقات. ومتصلة مركبة الشكوى

الكريم القرآن الثاين: الشاكي - ٢
ُأنزل لو الذي القرآن الكريم الكتاب املقدس هو القيامة الثاين يوم ان الشـاكي قريب مما تقدم نجد
يعلموا بام ومل حرمة، له يرعوا مل الناس من الكثري تعاىل، ولكن خشـية اهللا وتصدع من خلشـع جبل عىل

البالية. الرخيصة ومتعها الفانية وزينتها الدنيا هلو عىل وتسابقوا فيه،
جييء يوم قوله: ُنقل عن رسـول اهللاملسو هيلع هللا ىلص القيامة كام الشـاكني يوم من سـيكون الكتاب إن هذا نعم،

املصحف...(١٠٢) يشكون: ثالثة القيامة
أحسن القيامة يف يوم يأيت القرآن فان القرآن، تعلموا قال: انه جعفر$ عن أيب اخلفاف سعد وعن
األرض، وكالمي يف حجتي يا وتعاىل: تبارك العزة فيناديه رب إىل ينتهي - حتى قال: ان إىل - صورة

رأيت عبادي؟ كيف تشفع، واشفع تعط، وسل رأسك، ارفع الصادق الناطق
بحقي واسـتخف ضيعني من ومنهم شـيئا، ومل يضيع عيل وحافظ صانني من رب منهم يا فيقول:

خلقك. مجيع وأنا حجتك عىل يب وكذب
وألُعاقبن الثواب، أحسـن اليوم عليك ألُثبني وعزيت وجاليل وارتفاع مكاين وجل: عز اهللا فيقول

أليم العقاب...(١٠٣) اليوم عليك
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واألفعال من السـلوكيات متعددة مجلة عىل الناس من الكثري تعـاىل اهللا إىل الكريم يشـكو فالقـرآن
جتاهه.

فيه. بام يعمل أن يريد ال ولكن يفهم مافيه، ومن يفهم يريد أن ال ومن القرآن، يقرأ ال من فهناك
الشهوانية. ورغباته الدنيوية، أهدافه لتحقيق وسيلة القرآن اختذ من وهناك

إال. ليس األخطار يقيه حرزًا القرآن يتخذ من وهناك
املوتى فحسب. قبور للقراءة عىل القرآن كتابا جعل من وهناك

للنساء فحسب. بان يكون مهرًا اختصه وهناك من
املطاف. آخر إىل وهناك... وهناك...

الطاهرة# العرتة الثالث: الشاكي - ٣
والتجاوز والتعـدي الظلم مـن البيت# الطاهـرة من أهـل العرتة أحـاط مـا يف اثنـان خيتلـف ال

احلقوق... واغتصاب
الدين وخمالف عن وخارج وأفاق، هو كاذب من ذلك، إال نفسـه وينكر يغالط أن يسـتطيع أحد ال
ومل عليه أعداؤه أطبق والذي أوذي كام نبـي مل يؤذ االول الذي اهللاملسو هيلع هللا ىلص النموذج رسـول هو فها ألهلـه.
يديه بني الشاكني من وسيكون اهللا تعاىل، إىل الشكوى كانملسو هيلع هللا ىلص كثري وعملوه، يؤذيه اال أي عمل يرتكوا

القيامة. يوم
من أول أنا يقول: أحد، نراه عىل خيفى ال الذي الظلم من وما حلقه املؤمنني عيل$، أمري وهناك بل

القيامة(١٠٤). يوم للخصومة الرمحن يدي بني جيثو
رسـول اهللاملسو هيلع هللا ىلص ذلك عن ُينقـل متظلمـة كام شـاكية تعاىل اهللا بـني يـدي فسـتقف الزهـراء¢ وأمـا
قتل من وبـني بيني احكم ظلمنـي، من وبني بينـي احكم وسـيدي اهلي مـن قوهلـا¢ قـرب العرش:

ولدي...(١٠٥)
القيامة يوم ابنتـي فاطمة ُحترش قوله: اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسـول عن الرضا$ موسـى بن عيل االمام عن ونقـا
وبني قاتل بيني احكـم عدل يا فتقول: العرش من قوائـم بقائمة فتتعّلق بالدم مصبوغـة ثيـاب ومعهـا

ولدي(١٠٦).
من الظلم حلقه ومـا احلسـن$ فمصيبة اإلمام العرتة الطاهرة# باقي عـىل هذا سـائر وينحسـب

وهكذا. احلسني$.. باإلمام حلق الذي العظيم الظلم يلحقه
والعرتة(١٠٧). واملسجد املصحف يشكون: ثالثة يوم القيامة جييء اهللاملسو هيلع هللا ىلص قوله: رسول عن روي
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املسجد الرابع: الشاكي - ٤
وُيعاقب خمالفتها حيرم خاصة، رشعية وملنزلته احكام ومكانة عظيمة، قدسية االسالم يف للمسجد

عليها.
الشـارع رسـمها له بحدوده التي وتقّيـد وّقـره، ملن العطاء وعظيـم الثـواب جزيـل هنـاك ان كـام

املقدس.
ومن األرض، يف تعاىل اهللا بيوت فاهنا املسـاجد، باتيان عليكم قوله: الصادق$ اإلمـام عـن روي

زواره...(١٠٨). ذنوبه، وكتب من اهللا من متطهرًا طهره أتاها
سحبت إال يابس رطب وال عىل رجًال يضع املسجد مل إىل ميش من ايضا: قوله عبداهللا$ وعن أيب

السابعة(١٠٩). إىل االرضني االرض له
حتى خطاها خطوة بكل تعاىل فله اهللا مساجد من مسجد ميش إىل من قوله: اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسول وعن بل

درجات(١١٠). عرش ورفع له عرش سيئات، عنه وحمي حسنات، عرش إىل منزله يرجع
عىل فيجب تعاىل، اهللا إىل والتقرب للعبادة بيوتا لتكون اقيمت التي املطهرة املساجد كذلك بل هي

والعقاب. احلساب يكون ذلك منقوصة، وخالف غري كاملة واداء حقوقها احرتامها، األمة
املسجد، يف الصالة اجلار ترك ضمنها من املخالفات من متعددة اشكال من إىل اهللا تشكو واملساجد

العصمة#. بيت عن أهل املنقولة والروايات من االخبار متعددة مجلة ذلك تذكر كام
يشـهدوهنا ال الذي تعاىل إىل اهللا املسـاجد قوله: شـكت من اإلمام الصادق عن روي ذلك ما ومن
هلم يف وال أظهرت واحدة، هلم صالة قبلت وجاليل ال وعزيت وجل اليه: عز اهللا فأوحى جرياهنـا، مـن

جنتي(١١١). يف جاورين وال رمحتي، نالتهم وال عدالة، االرض
هذا املساجد يشكوا وحيث فيها، للصالة وعدم الرتدد املساجد تعطيل مسألة الشكاوي تلك ومن

اهللا تعاىل. إىل األمر
أهله...(١١٢) فيه يصىل ال خراب مسجد وجل: عز اهللا إىل الصادق$: ثالثة يشكون اإلمام قال

واملسـجد، املصحف، وجل: عز اهللا إىل ثالثة يشـكون القيامة يوم قوله: جييء اهللاملسو هيلع هللا ىلص وعن رسـول
والعرتة.

ومرقوين. حرفوين رب يا املصحف: يقول
وضيعوين. ويقول املسجد: يا رب عطلوين

ورشدونا. وطردونا قتلونا رب يا العرتة: وتقول
منك(١١٣). بذلك أوىل وجل: أنا اهللا عز فيقول اخلصومة يف للركبتني فأجثو قالملسو هيلع هللا ىلص:
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احلدود وجتـاوز األحكام، خمالفـة اطـار حتت تنـدرج كثرية وأسـباب عل الشـكوى لتلـك ان ثـم
به. الشارع أمر عام واالعراض

فيه التحدث ومـن فيه، النجاسـة ادخال ومن املسـجد، يف املوبقات من ارتكاب فهنـاك الشـكوى
الكتب وتفصيله اليضاحه تصدت مما وغري ذلك فيه... الباطل يف واخلوض ومن اللغو الدنيـا، بأمـور

واملصادر املختلفة.

اجلّهال بني العامل اخلامس: - الشاكي ٥
حقه، وال ال يدركون فهم جاهلون، أناس ومـن جاهلة، أمة يظلم من العامل أن عىل مـا يكون أشـد
رفع الكريم القرآن رغم ان به، غري وبه مهمل ظهرانيهم ويف ضائع، هو بينهم بل شأنًا، ملكانته يقيمون
ذلك أصبح حتى البيت#، أهل األئمة من ذلك وعىل به، االكرمملسو هيلع هللا ىلص واوىص النبي العـامل، مكانة مـن

والبينة. الواضحة االسالم سامت من سمة
وعامل بني أهله، فيه ُيصىل خراب ال وجل:مسجد عز اهللا إىل يشكون ثالثة الصادق$: اإلمام قال

فيه(١١٤). الُيقرأ عليه الغبار وقع قد ومصحف جّهال،
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مدخل
يمكن باملعاد ال واملرتبط املتصلة حول املوضوع ُيقال يمكن أن وما قيل بان ما القول من مناص ال
حمكًا هبـا وانكارها ويشـّكل االيامن يثار أن يمكن ما لـكل وحاسـًام شـامًال ردًا حد ذاته يف يشـّكل أن
عنه احلديث منّا سـلف ما والكفر، وهو االيامن بني الفاصل أن من به التسـليم من مناص ومقياسـًا ال

به. يرتبط وما االيامن بذلك يتصل وأرشنا اىل ما السابقة، مباحثنا آنفًا
عن أدق حتى واالسـتيضاح عن التسـائل تكف ال البرشية النفس الن ذلك، يف وال خـالف نعـم،
تلك حتصيل حاصـل بان القول هنـا نزيده ما أن وتكرارًا، بيـد مـرارًا وأبسـط االشـياء، ولو االمـور،
من الردود من واسعة مجلة استخالص يمكن عامة ومرتكزات ضمن اطارات يندرج قد التسـاؤالت

مضامينها. من املتعددة األجوبة اىل خالهلا، والتوصل
ما اىل املحطات املحددة التوصل أو التساؤالت من بعض خالل سوية ومن سنحاول فاّنا وعمومًا

احلكيم. العزيز اهللا قبل من اال التوفيق وما مرصاعيه، املفتوح عىل الباب هذا من ابتغاؤه نريد

األول التساؤل
البرشي؟ اجلسد من املتناثرة األجزاء القيامة يوم ُجتمع كيف البعض متسائال يقول

كتابنا السـالفة، ولعلنا صفحات معرض يف اليه اإلشـارة منا شـك تسـاؤل تكرر بال هو اجلواب:
وتعجل. باختصار ولو هو عنه اجلواب نجد مناصًا من ال ولكنّا عرضًا، أو حتديدًا جوانبه إىل أرشنا

التحول اعرتاها التي البرشي اجلسم اجزاء مجع عن كيفية بتعجب واستغراب يتساءل البعض نعم،
ركام إىل موته بعد اجلسد البرشي حتول وحيث ال ُيدرك، ونثارًا ال ُيعرف، شتاتًا أمست حتى والتفوق
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ذلك الرتاب امليـاه وجرفت ومحلت الريـاح، بل الـرتاب، من غريه مع اختلـط تراب متهـرئ، ثـم ايل
وفرقته وشتته.

من األجسـاد بغريه اختلط وقد يمكن كيف اخـرى؟ نعم مرة ُجيمع أن الشـتات هلذا يمكـن كيـف
وهذه اجلامعات؟ اجلمع هذا بني فاصل هناك يعد ومل االخرى املتفتتة

االهلية بالقدرة واقعيًا ايامنيًا ادراكًا باملرء يستدعي املواضيع واالجابة عليها هذه عن احلديث أقول:
من الدالئل هي املحـدودة غري والقدرة العلم بصفات املتصـف جل شـأنه وانه يشء يعجزها ال التـي
جل أمره عرس، الن أو أي صعوبة يشـكل ال األمر اعادة ذلك القول بان إال أمامها املرء يسـع ال التي
األرض، املتناثر يف فاجلسم البرشي فيكون. كن له يقول شـيئا فإنام اراد واذا الكاف والنون، شـأنه بني
من ُخيلق أن من أيرس واعداته الـيشء واجياد موجود ليشء مادة بالتايل حقيقة هو الفضـاء يف واملتطايـر

خالف. وال فيه شبهة ال العدم، وهو أمر
الرتاب، يف أكوام ويتناثر احلديد قطع من أن يتفتت يمكن مـا إىل الكريم القارئ أخي تأملت فهـل
حتى املغناطيس، قطعة مـن ويرس بواسـطة بسـهولة نجمعه لنا أن يمكن كيـف دقائقها، بـني ويضيـع
كل القطع تلك تكتمـل املغناطيس، حتـى مـن قطعة بواسـطة ويـرس بسـهولة نجمعـه ن أ لنـا يمكـن

جديد؟ من وترتاص
عىل القادر تعاىل وهو الشتات وأعادته، فكيف باهللا مجعت هذا هبا يؤبه صغرية ال قطعة معدنية هي

يشء؟! كل
العدم، من األشـياء وخلق وخلقهن، واألرض، وأتقن صنعهـن السـموات خلق من أليـس بـىل،
حدوث بعدم امكانية يقول من جتد ثم عهده؟! سابق إىل موته بعد االنسان أن يعيد عىل بقادر هو أليس

يتعجب منه!! أو ذلك ينكر قول من املرء يستهجن أال ذلك!!
األرض يف مشـارق ورشها، خريها العباد - أدق أعامل جيمـع أن القادر عىل اسـه جل البـارئ هـو

أساسها. عىل وحياسبه عنها، االنسان ليسأل هبا ويأيت - والدهور العصور وعىل طول ومغارهبا،
وكفى بنا أتينا بهـا خردل حبة مـن كان مثقال سـورة االنبيـاء: ﴿وإن سـبحانه يف نعـم، هـو القائل

حاسبين﴾(١)
خردل في حبة مثقال تك إن إنها يابني وصيته البنه: ﴿ يف لقامن لسان عىل جل اسمه حيكي هو كام

خبير﴾(٢). الله لطيف إن الله يأت بها األرض في أو السموات في أو صخرة في فتكن
باملرء مزيدًا يستدعي األمر ال ان ذلك؟ من أبسط يعجزه فكيف يشء كل عىل القادر ذلك هو نعم،

البحث والتأمل والتدبر. من
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الثاين التساؤل
وبني االحياء االمـر ذلك يب نوفق الدماغ، فكيـف رأسـها احلية، وعىل خاليـاه االنسـان متـوت يف

الكامل؟
العلامء كون االنسـان بدماغه فيهـا خيتلف ال التـي العلمية الثوابـت بـأن من خـالف اجلـواب: ال
أجزاء سـيصيب الدماغ هذا من جانب أو جزء أي عطل أو وأفعاله، وأناصابـة حركاته بـكل يتحكـم
أن هنا نريد وال نظريًا، ندرسه أو عيانا قبل نشاهده أمر بالعطل واملوت، وهو البرشي من اجلسد معينة

ومعروف. واضح للعيان ذلك، ألنه عىل املتعددة باألمثلة نستدل
الثابتة، من البدهييات العلمية النه األشكال، من شكل بأي هذا قوله أحدًا يف نخالف ال نعم، نحن
خلقه، وسابق االنسان إىل سابق عدوة ادراك امكانية إىل تقود حقائق نطرحه من ما ال يتفق مع أن بني

ادراكه.
أذهاننا عن ال تغرب أن التي جيب املالحظات من بعضا هناك فان آخر جاب جانب، ومن من هذا

املوضوع: هذا عن حديثنا عند
الدماغ أن هو ذلك عىل يسـتدلون بـه وما واملعاد، املنكر اليه يذهب ما أن جيل بوضـوح يبـدو - ١
املختلفة والفعاليات التفكـر بأن وقـد أثبتوا لألعامل واالفعال، املنشـئة وليسـت أدوات هي وخالياه
خاليا الدماغ وبينـة بني واضحة هناك عالقة وأن الدمـاغ، خاليات هي تكون يمكـن ان ال لالنسـان
االدراكات مصدر و الدماغ أن يثبت دليـل بأي يأتوا ولكنهم مل والتحسسـات، االدراكات وبني تلـك

هلا. أداة كونه ال
أنطباق عدم ونظرية مسـألة هو واملفكرين الباحثني من كثري يعرفها التي الكربي احلقائـق مـن - ٢
للدماغ والتي اخلاليا الدقيقـة غري عظيمة قوة بوجـود القول إىل يذهب ما وهي الصغـري، عىل الكبـري

النظرية. هلذه املنطقي االنسياب مع وعمليًا عقليًا تتوافق
األفق، وأطلقنا أقىص واملمتدة إىل البحار الكربى، سـاحل أحد عىل جلسـنا أفرتضنا أننا فلو نعم،
التي الصغرية القـوارب كجملة خمتلفة، ومشـاهد مناظر مـن أمامنا يتمثل ألعيننـا النظـر، متأملـني ما
قريب عىل جانب رأسـية بسـفينة كبرية أيضا تتالعب األمواج وحيث هذا البحر، سـطح عىل تتهادى

الساحل. من
رويدًا والقمر رويـدًا تغيب والشـمس نراها املغيب، عىل مرشفًا كان آنذاك القـوت ولنفـرتض ان

أيضًا. أمنا السامء املمتثلة عىل شيئًا يطل شيئًا
وهي املياه، صفحـات تتامئل عىل البحر طيـور من اجلامل رائعة جماميع البـرص أمام ختطـف وهنـاك
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جانب عىل ينتصـب حيث األفـق، عىل بسـتاره الليل يسـدل قبـل أن السـاحل إىل تـؤوب أن توشـك
يشكل عظيم، وحيث مهيب وبشكل جوفها، يف وتغيب بالسامء، ترتطم كأن قمته عظيم جبل الساحل

األبعاد. مرتامية عظيمة رائعة اجلميع لوحة
وما العظيم ببحرها اللوحة هذه لوجدنا بعدها أعيننا أطبقنًا تم اللوحة هذه أبعاد قليًال يف تأملنا فلو
وكأنه ماثل أذهاننا، يف متجسد ذلك وغري الكبري الشـامخ، وبجبلها كبرية، سـفينة من عبابه يف يسـتقر

ناظرينا. أمام بعيانه
يف ارتسمت هل الكبرية والعظيمة؟ وهذه اللوحة املنظر هذا ارتسـم أين أنفسـنا أفال نسـأل أقول:
هذا احتوى هو الذي أخر قسـًام هناك أم أن املذكورة، النظرية خيالف ما وهو للدماغ، الدقيقـة اخلاليـا
ويراه، رآه ما دون النه يبقى قطعًا مادي غري وهو ويرس، بسـهولة أبعاده بكل وأحاط الكبري، الشـكل
الدماغ خاليا يؤكد بـأن ما وهذا قطعـًا، األمر هذا عليها يعـرس ال التي الروح بوجـود يقطع مـا وهـو

آنفًا(٣). ذكرنا كام أدوات إال ليست

اآلكل واملأكول شبهة الثالث: التساؤل
ابراهيم قصة يف مبحث آنفًا هذه الشـبهة جانب من حتدثنا عن أنا معنا الكريم يسـتذكر القارئ لعل
البعض يرددها أنفك ما التي الشـبهات القديمة من عليه ال خيفى كام وهذه الشـبهة والطري، اخلليل$

كثر وتعدد. عنها واجلواب بعد، التساؤل عنها أن رغم
من األشـجار ثم متتص من الرتاب، بغريه خيتلط تراب املوت نتحول إىل باننا بعد الشـبه تقول فهذه
هبا يتصل وما اليد وهذه وتأكلها، اليها اليد لتقطفها متتد طيبة يانعة ثامرًا تعطي أ من يمكنها الرتاب ما
هذا يعود ان يمكن فكيف دواليك... وهكذا تراب إىل مرة اخرى ويتحول املوت به سيحل من جسد

واألبدان؟ من األجساد ببغريه واختلط مرة، من أكثر وُال أكل وقد االنسان
والرد، باملناقشة والفالسفة الكالم كالم هلا عرض وقد قديم بحث حمل كانت الشبهة هذه بأن قلنا
وال حيتج هبا، اجلسـامين حجة املعاد وقوع عىل عدم امكانية كدليل هبا يدع للمتذرع مل الذي وبالشـكل

هبا. يتذرع ذريعة
أ نجد نحاول ما قدر الشـائكة الفلسـفية والكالمية البحوث االسـتغراق يف هنا نحاول ونحن لن
واملآل احلال حقيقة هو وما به، ما نؤمن عىل واالستدالل األمر، عن هذا من احلديث به نتمكن ما أيرس
عىل ومن بعد فرقها حلومها ببعض، خلط الطيور، ثم ذبح هذه أنه وكيف ابراهيم$، قصة عن لنتوفق
يكن... أليس مل شيًئ كأن عهدهن سابق إىل وتعاىل تبارك اهللا فأعادهن اليه، دعاهن ثم متعددة، أماكن
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واملشككني؟ املنكرين دعاوى البطال كافية حجة تعاىل اهللا قدرة ن به نؤمن ما يف
أال يكفي اآلخرين، بخاليا واختلطت كل خاليـاه وُاكل االنسـان قد أكل هذا بأن ثـم لـو افرتضنا
بل عهدها، سـابق تتكامل وتعود إىل الن خالياه املختلفة حرص من وال عد مما ال واحدة وجـود خليـة
وأصبح بعدها خلية واحدة فتكامـل من إال ُمنه رحم يكـن يف مل والذي اإلنسـان عن هذا تعـرف وأن

إنسانًا.
كيف منها، أخذت والتي الثـامر، لبعض الصغر املتناهية احلبـات ايل القارئ الكريم أخـي تنظـر أمل
صغرية، ترابية حفر يف هلـا أو مواريًا الرتاب، بـني أموات هلا مبعثرًا أرضه، يف بذرهـا إىل املـزارع يعمـد
أسابيع بعد احلبات كيف تتحول هذه ترى أمل ومشقة، بجهد تأملها إال أو اليها علينا النظر يعرس بحيث
التجربة هذه نعيد ان يمكننـا عليه، بحيث كانت سـابق ما إىل ثم تعود حني، بعد تثمـر نبتـة إىل أو أيـام

السابقة. إىل حالتها تعود أن يمكن كيف لنرى ومرات مرات
ونتحاور ليس األمثال نرضب ولكنا ابدًا، يشء اسـمه جل يعجزه ولن وتعاىل، تبارك اهللا قدرة اهنا

إال.
بام اإلنسـان تنبئ وكلها ومسـاًء صباحًا أعيننا أمام نراها التي األمثلة من الكثري الكثري وهناك نعم،

تغتفر. ال ومحاقة بجهل ومعاندته اناكره يعمد البعض
ومواد والزيـت والقري البنزين ومشـتقاته، باسـتخراج قام كيف نرى أمل الضعيـف االنسـان فهـذا
عىل األزمنة بعض يف كان يسيل االسود الذي السائل النفط من ذلك وغري السيارات اطارات صناعة
اخلالق العليم الذي وهو كهـذا أمر اهللا أيعجز فائدته... هي مـاذا هو، وما تعـرف ال والنـاس األرض

االنسان من طني!! وخلق صنعه يشء كل أتقن

األحباط والتكفري مسألة الرابع: التساؤل
والتي يذهب املباركة، القرآنية اآليات من بجملة والتكفري باالحباط إىل القول يذهب من يسـتدل
وكذا الطاعة لـه، ثواب تقـدم من ما حتبط للمكلف املعصية املتأخـرة بـان القول إىل خـالل ذلك مـن

ذنوبه. من تقّدم ما تكّفر املتأخرة
من عملك ولتكونن ليحبطـن أشـركت ﴿لئن الزمر: يف سـورة تعاىل قوله تلك اإليات من ولعـل

الخاسرين﴾(٤).
تحبط أعمالكم﴾(٥). ﴿أن سورة احلجرات: يف اسمه جل وقوله

أعمالهم﴾(٦). ﴿اولئك حبطت التوبة: يف سورة قال من عز وقوله
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هبم خاص تصور عىل وغريها اآليات هذه حاملني االخرى، الكريمة املباركة من اآليات وغريهـا
تعاىل. اهللا بإذن سنناقشه الحقًا ما ذلك، وهو عىل به يستدلون

والتكفري، االحباط مسألة ببطالن هو القول اإلمامية الشيعة بني اشتهر ما بأن خالف فيه ال أقول:
اهللا يعلم بأن مرشوط االيامن عىل الثواب أن باملوافاة، أي والعقاب الثواب باشرتاط قالوا وذلك ألهنم

العقاب. مسألة يف ومثل ذلك اإليامن، عىل موته من املرء تعاىل
البني خـالفه هـو األمر هبـذا القائلون ما يذهب اليـه مع مصـاديق التعـارض أوضح مــن ولعـل
شـرًا ذرة مثقال يعمل ومن * يره ذرة خيـرًا مثقال ســورة الزلـزلة: ﴿فمـن يعمل يف تعاىل مــع قولـه

يره﴾(٧).
للمعصية ارتكابه بعد يموت من أن بالتكفري واالحباط يذهبون ضمن تصورهم هذا إىل فالقائلون
أول هبا عمل أن له التي سـلف الطيبة واالعامل احلسـنات من ما قدم ميزانه جيد يف ال املتأخرة سـوف
ورش فإنه خري من ذرة مثقال يعمل من بان املتقدم تعاىل قوله يتوافق مع أن لذلك يمكن عمره، فكيف

يراه؟! سوف
مسـائل إىل تشـري املباركة الكريمة اآليات من مجلة له تتعرض والذي - مثال - باالحباط القول ان
اآليات من نـزل ما تكذيب أو مثًال عن االسـالم، االرتداد أو كالكفـر الكبرية االقـدام عـىل االفعـال

الكبرية. املعصية من املستوى مما يتناسب وهذا ذلك وغري الكريمة القرآنية
باالعامل احلسـنة املبـادرة عىل والعمل العمـر، آخـر يف الصادقة للتوبـة بالنسـبة هـو احلـال وكـذا
هبـا عىل االتيان نـدم معصـية وذنوب أعامل مـن ما ســلف التائب ذلك عن ســيمحو مما فانه الطيبـة

واقرتافها.
يف ميزان القيامة يوم سـيوضع ذلك فان والسـيئة االعامل احلسـنة بني جيمع بيد أن اإلنسـان الذي

املوازنة. هذه وحاصل يتناسب سيكون هناك جزاء فانه يرجح فاهيام اعامله،
واملفكرين، العلامء من مجلة واسعة بالرشح تناوهلا التي الدقيقة املسائل من هذه املسألة فأن وعمومًا

املختلفة. ومعطياهتا أبعادها من الكثري تناولت اهتاممًا ورعاية وأولوها
واالحباط نصه: ما املسـألة عند تعرضه هلذه يذكر يف جتريده تعـاىل اهللا الطويس رمحه املحقـق فهـذا

يره﴾(٨). خيرًا ذرة مثقال يعمل تعاىل: ﴿فمن ولقوله الستلزامه الظلم، باطل
املعزلة من مجاعـة فقال هنا، الناس اختلـف العبارة: هلذه رشحـه يف رمحه اهللا احليل وذكـر العالمـة
ذنوبه يكفر أو املتأخـرة، باملعصيـة باملتقدم ثوابـه يسـقط املكلف ان ومعنامهـا: والتفكـري، باالحبـاط

املتأخرة، ونفامها املحققون. بطاعته املتقدمة
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أبوهاشم: وقال حاله، عىل يسقط املتقدم، ويبقى املتأخر إن أبوعيل: فقال اختلفوا، هبا القائلون ثم
وهذه هي مسـتحقًا، الزائـد ويبقى سـاواه، ما باألقـل األكثر مـن وينتفي باألكثـر، األقـل ينتفـي إنـه

املوازنة.
بمنزلة يكون أكثر اساءته وكانت وأطاع أساء من ألن الظلم يستلزم أنه االحباط بطالن عىل ويدل
ولقوله عند العقالء، كذلك وليس أحدمها، عنه يصدر ملن ال تسـاويا يكون مسـاويًا وإن ييسء، مل من

يره﴾(٩). شرًا ذرة مثقال يعمل ومن * يره خيرًا ذرة مثقال يعمل ﴿فمن تعاىل:
رمحه املحقق الطويس قول باعتامد ابوهاشم هبا ملسألة املوازنة التي قال مناقشته اهللا يف رمحه واضاف
إنا إذا قال حيث مع التسـاوي، املتناقضني وحصول ضعفًا اآلخـر كان إذا االولوية تعـاىل: ولعـدم اهللا
اسـقاط احدى وليس من العقاب، وعرشة اجزاء الثواب، من اجزاء مخسـة املكلف فرضنا اسـتحقاق
مذهبه، وهو خالف معًا يسـقطا ان األخرى، فإما من أوىل اخلمسـة من الثواب العقاب من اخلمسـتني

املطلوب. وهو منهام، يشء ال يسقط أو
أحدمها اسقاط فإن تقدم العقاب، من أجزاء ومخسـة الثواب، من أجزاء فعل مخسـة أنه فرضنا ولو
لزم تقارنا وان ومؤثـرًا، غالبًا واملغلوب املعدوم صـريورة السـتحالة باملعدوم يسـقط الباقي مل لآلخر
بني مجع وذلك عدمهام، وجودمها حال وجود اآلخر فيلـزم ينفي منهام كل وجود ألن معـًا، وجودمهـا

النقيضني(١٠).

املعدوم إعادة شبهة اخلامس: التساؤل
سابق إىل واعادته البعث اجلسـامين لالنسـان، حلقيقة املنكرين قبل من الطرح املتكررة املسـائل من
وقوعه وكيف ذلك، حصول كيفية من التعجب مسـألة هي السـالفة، حياته ابان عليها كان التي هيئته
التي من األمور ذلك غـري أو الرتاب، من بغريه واختلط تـراب إىل االنسـان ذلك جسـم حتول أن بعد

موته. اإلنسان بعد حتيط ببدن
والتفصيل، بالكثري من الـرشح تناوهلا لنـا سـبق قد القارئ الكريم عىل خيفي املسـألة كام ال وهـذه

وليتأمل. ذلك ادراك من أراد فلرياجع لالنساين، اجلسامين مباحث املعاد يف وباألخص

املجرمني مساءلة عدم السادس: التساؤل
القرآنية العديد مـن اآليات يف قرأه ممـا ما يعرفه تعارض بني يـراه من ما عن علة البعـض يتسـاءل
يف يقرأ حيـث احسـن، أو تقرف وما أعاملـه عن االنسـان سـؤال عن الرشيفـة واالحاديـث املباركـة
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ذنوبهم ُيسـئل عن القصص: ﴿ال يف سـورة تعاىل قوله ذلك كام يف خالف القرآن مـن اخرى مواضـع
المجرمون﴾(١١).

جان﴾(١٢). إنس وال عن ذنبه ُيسئل ال ﴿فيومئذ الرمحن: سورة أيضًا يف اسمه جل وقوله
وكيف قارون قصة تتناول متسلسـلة آيات ضمن تندرج لوجدناها االوىل اآلية يف تأملنا أقول:لـو

رده عىل ذلك. كان وماذا األرض، يف الفساد عن ُهني
وآتيناه موسـى فبغى عليهـم قوم من كان قـارون ﴿إن تعاىل: قـال حيث ذلـك، يف سـوية ولنتأمـل
الفرحين ال يحب الله ال تفـرح إن قومه له قال إذ القوة أولي بالعصبة لتنـوء ما إن مفاتحه الكنـوز مـن
تبغ كما أسـن الله اليك وال وأحسـن الدنيا تنس نصيبك من وال اآلخرة الدار فيمـا آتاك الله * وابتـغ
قد الله أن يعلم لم عندي أو علم على اوتيته إنما قال * المفسـدين يحب الله ال إ األرض في الفسـاد

ُيسئل عن ذنوبهم المجرمون﴾(١٣). وال قوة وأكثر جمعًا منه أشد هو من القرون من قبله من أهلك
العامل هو تعاىل واهللا هـذا، منها الظاهر لعل كام بالدنيا مرتبطـة هذه اآلية أن ذلك مـن ُيستشـف فام

بكل يشء.
اهللا عىل علم تدل كوهنا االية فهمه من يمكن ما فانه القيامة بيوم االمر مرتبط ذا بانه لو فرضنا وأما
فيه يستدعي ال الذي والفسـاد بالشـكل الظلم من فيه أرسفوا ما املجرمني، ومقدار هؤالء بحال تعاىل

تساؤل. أي له
متعددة، مراحل القيامة يوم يف هناك بأن الروايات الرشيفة مـن بينت ذلك العديد نعلم كام اننا ثـم
متت بعد أن املجرمني هؤالء سؤال عن فيها ُيستغنى املراحل مرحلة من تلك متالحقة، فلعل ومواقف

سابقة. يف مواقف اخرى مساءلتهم

الكوثر حوض هو ما السابع: التساؤل
سـاقيه، هو، ما هو وأين حوض الكوثر، ماهية عن الكثريون يرددها التسـاؤالت من متعددة مجلة

وغري ذلك أوصافه، هي وما
ال جيب ان التي املتالحقة من احللقات مجلة ضمن ادراجه يمكن املوضوع هذا إىل التعرض أقول:

الكريم: القارئ عىل ختفى
التي البدهيية املسـلامت من به واالعتقـاد حيـاض اجلنة، من هو احلوض هـذا بـأن خـالف - ال ١
يؤمن مل من اهللاملسو هيلع هللا ىلص: قول رسـول يف انكاره كام عىل الشـديد وحيث ورد التغليظ به أبدًا، للشـك حمل ال

اهللا حويض(١٤). أورده فال بحويض
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بحيث بيـت العصمة$، واملتعرضة هلـذا األمر، أهل عن الروايات املنقولة فقـد كثـرت وعمومـًا
سلسـلة من الثامن البحار يف جملده يورد تعاىل اهللا املجليس رمحه الشـيخ األنوار، ان بحار يف مثًال نجد

فتأمل. ذلك وغري حديثًا، الثامنني إىل تصل االحاديث
سـورة كام احلوض باسـم هذا واضحًا التصـريح لوجـدنـا يف القــرآن الكـريـم تأملنــا لــو - ٢
للتعريف التسـمية هذه الروايات الرشيفة اسـتعاضت فقد هنا ومن الكوثر﴾ أعطيناك ﴿إنـا الكوثـر:
العظيمة والكـرامة به، املراد عىل املسـلم ايقاف منها مجلة أردات كثرية متعددة وهي به، والتنويـة اليه،

له.
فأجابه: هنر احلوض هـذا ماهية رسـول اهللاملسو هيلع هللا ىلص عن عباس& سـأل ابن من ان روي ما فمـن ذلك

به. تعاىل أكرمني اهللا
له. تعريفه منه وابتغى احلوض هذا عن رسول اهللاملسو هيلع هللا ىلص سأل فقد اإلمام عيل$ وإما

وأحىل اللبن، من بياضًا أشـد تعاىل، ماؤه حتت عرش اهللا جيري هنر يا عيل، الكوثر لهملسو هيلع هللا ىلص: نعم فقال
املسك ترابه الزعفران، وحشيشه واملرجان، والياقوت الزبرجد وحصاه الزبد، من العسـل، وإلني من

وجل(١٥). عز اهللا عرش قواعده حتت األذفر،
املنرب فقرأها رسـول اهللاملسو هيلع هللا ىلص صعد أعطيناك الكوثر﴾ نزلت ﴿إنا قال: ملا ابن عبـاس أنه عـن وروي

تعاىل؟ اهللا الذي أعطاكه هذا ما اهللا، رسول يا قالوا: نزل فلام الناس، عىل
الدر قبـاب حافتاه القـدح، مـن اسـتقامة وأشـد اللبن، من بياضـًا أشـد اجلنـة، يف فقـالملسو هيلع هللا ىلص: هنـر

البخايت. هلا أعناق كأعناق اخلرض الطري ترده والياقوت،
الطري. ما أنعم تلك اهللا، رسول يا قالوا:

بأنعم منها؟ أفال اخربكم قالملسو هيلع هللا ىلص:
بىل. قالوا

برضوان اهللا وتعاىل. املاء، وفاز ورشب الطائر، أكل من فقالملسو هيلع هللا ىلص:
امته. عن نبيه عوضًا تعاىل اهللا أعطاه يف اجلنة هنر الكوثر قال: أنه اإلمام الصادق$ عن وروى

فقلت مبتسًام رأسه رفع ثم إغفاًء غفى إذ بني أظهرنا ذات يوم اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسول بينام قال: أنه أنس وعن
رسول اهللا؟ يا أضحكك له: ما

الكوثر. سورة فقرأملسو هيلع هللا ىلص سورة، آنفًا عيل ُانزلت قال:
الكوثر؟ ما أنس: ثم قالملسو هيلع هللا ىلص: أتدرون قال

ورسوله أعلم. اهللا قلنا:
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عدد آنيته القيامـة، يوم ُأمتي تـرد عليه هو حوض خـري كثري، عليه ريب وعدنيه هنر فانـه فقـالملسو هيلع هللا ىلص:
أحدوث ما تـدري ال إنك فُيقال ُأمتـي، من فأقـول: يارب إهنم منهم، القرن فيختلـج السـامء، نجـوم

بعدك(١٦).
وملحبيك من ولـك إن هـذا النهر يل عيل يـا عليـًا$ بقوله: خاطـب اهللاملسو هيلع هللا ىلص أن رسـول روايـة ويف

بعدي.
احلوض هذا عىل يقف سـاقيًا أن هناك تبني الفريقني عند الروايـات املنقولة من يف الكثري والتأمـل
ويذود املؤمنني منه يسـقي طالب$، أيب بن عيل هو اإلمام هذا السـاقي وأن مائه، من الناس ليسـقي

والكافرين. املنافقني عنه
معك عيل، يا قوله لعيل$: رسول اهللاملسو هيلع هللا ىلص عن نقل أنه من اخلدري سعيد أيب عن روي ما فمن ذلك

احلوض. عن تزود هبا املنافقني عيص اجلنة، من عصًا يوم القيامة
احلوض: وصف إىل وصف يتعرض فيه حديث يف قال النبي حممدملسو هيلع هللا ىلص ان االنصاري ايوب أيب وعن
يعطون الذين بعدي من للويص املسلمون نياهتم. والصحيحة قلوهبم، النقية اال امتي من يرده أحد ال
يزود كام شـيعته ليس من القيامة من يف عرس، يذود عنـه يوم عليهم ما يرس وال يأخـذون يف عيهـم مـا

أبدًا(١٧). يظمأ مل رشب منه إبله، من عن األجرب البعري الرجل
بقوله: خاطب عليًا$ اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسـول ان موسـى$ بن عيل اإلمام عن أماليه الصـدوق يف وروي
أحبك من حويض، صاحـب وأنت واآلخرة، الدنيا يف لوائـي وصاحب ووزيري أخـي أنت عيل، يـا

أبغضني. أبغضك ومن أحبني،
وليتبع وصيي ويل فليتول القيامة أراد أن يتخلص من هول من اهللاملسو هيلع هللا ىلص: ايضا قول رسـول وعنه$
مل فمن يسقي أولياءه، أعداءه، صاحب حويض، يذود عنه فأنه طالب، أيب بن عيل بعدي من وخليفتي

أبدًا(١٨). يظمأ ومل مل يشق رشبة منه سقي ومن أبدًا، يرو عطشانًا، ومل يزل مل منه يسق
أعداءنا اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسـول حوض القصريتـني هاتني بيـدي ألذودن واهللا عيل$ قولـه: وعـن اإلمـام

أحباؤنا(١٩). ولريدنه

يوم القيامة املبعوث البدن الثامن: التساؤل
القيامة يوم وتعـاىل تبارك اهللا سـُيعيده الذي البدن عن فيها متسـائال البعض يرددها مسـألة هنـاك

اجلزاء. للحساب، أو لينال ليقف
دائمي، حالة تغيري يف جسـد اإلنسـان ان هي معروفة وقاعدة علمي، مبدأ عىل يرتكز هبا وما حيتج
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مجيع جسده بتغري يعد االنسان ان حتى تالحق، جتديد حالة يف معروف هو كام مستمر، وخالياه وتبدل
سنوات متالحقة. حدود سبع يف

ما حمل اجلديـد املاء أن حيـل فالبد فيـه، ينصب بـامء يتصل السـباحة الذي حــوض حالـة كحـال
سبقه.

االنسان كل نقول بنظرية تبدل جسم ونحن السيام القيامة، يوم سـيُحرش الذي هو جسـد فأي اذن
واضح. هو كام سنة سبعني خالل متكونة أجساد سبعة سنوات فان هناك سبع

فقط؟ أو واحد منها االبدان، تلك مجيع ستعود فهل
العائد؟ هو السبعة تلك من واحد فان سيعود، أحدها بأن قلنا واذا

أن املفروض ان ثـم اخرى، تلك األجسـاد مرة مجيع تعود أن يمنع ما الذي نتسـاءل أن لنـا أقـول:
عن بعث حيدثنا الكريـم القرآن وأن السـيام الفناء، عامل االنسـان فيه فارق الذي اجلسـد االخري يعـود
آخر وهو بـه املوت، حل الذي اجلسـد هبا أن يكون املقصود املقبورة، فالبد واالبدان امليتـة لالجسـاد

عىل األذهان. ومتوارد واضح هو كام االجساد
فريض هو االجسـاد بتعدد قولنا أن الكريم القارئ ذهن عن يغرب ال جيـب أن الذي االمـر ان ثـم
وثابت، فهذا اجلسـد باق ذلك يف كل االصل وان واحد يتجدد ويتغري، إال جسـد هناك فليـس قطعـًا،
متتلكها كانت التي مجيع الصفات وان وعصارهتا االساسـية، االجسـاد، تلك مجيع خالصة هو اآلخري
كام به االجساد ومتمثلة تلك آخر يف متجسدة كلها املتالحقة االنسـان عمر مراحل يف اآلنفة االجسـاد

واضح. هو
شاب، جسد بأنه مجيعًا نعرفه وهو ما اجلنة، يف املوجود اجلسد جيرنا للحديث عن القول هذا كام ان
األجساد تلك من واحد اجلسد، فأي مل يكن هو أصل ذلك فإن فيها، وما لينعم باجلنة صحيح وقوي،

تعددها؟ نفرتض التي
إىل عزة وعنفوانه تعاىل اهللا الذي يعيده اخلرق املمتهلهل اجلسد مثل ولكنه اجلسد، عني شك بال هو

هلا والعد. وال حرص مثيل، وال له حدود الذي ال النعيم لينال ويغرتف من وقوته
اهللا تعاىل مـن فضل ذلك اال ومـا وأقواها، وأصحهـا مراحله يف أفضـل شـك، ولكنه هـو بال هـو
هذا وأن يتغري ويتجدد، واحد أصل هناك أن احلديث من ما تقدم كل يتلخص من ما فان ومنه.وأخريًا
النطفة تلك فهو االنساين، للجسد االويل الوجود يف االساس وعىل األصل عىل يرتكز والتغري التجدد
الضعف فيه شاخ وهرم ودب حتى وهكذا صبي إىل رضيع، ثم لطفل جسدًا أمست ثم تكاملت التي

احلني. ذلك إىل األجل امتد به لو ذلك بعد املوت به ليحل واملرض واخلوار
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فعًال؟ موجودتان اجلنة والنار أن هل التاسع: التساؤل
ذلك وضوح يتبـني ملا فعـًال(٢٠) موجودتان والنـار اجلنة ان والباحثـني نظـر العلـامء يف خـالف ال
العصمة بيت أهل عن املنقولـة املتعددة الرشيفة واألحاديث املباركـة، القرآنية اآليات من الكثـري مـن

األطهار#.
من الوجود قلنا والقاطع بـام األمر، الكثـري هلذا لوجدنا الذكر اهللا تعاىل كتـاب تصفحنا فنحـن لـو

هلا. الفعيل
جنة عندها المنتهى * عند سـدرة * ُاخرى رآه نزلة ﴿ولقد سـورة النجم: ىف قوله تعاىل ذلك فمن

المأوى﴾(٢١).
األنهار﴾(٢٢). تحتها من تجري جنات ﴿أعد الله لهم التوبة: سورة يف تعاىل قوله وكذا

األنهار﴾(٢٣). تحتها تجري جنات لهم ﴿وأعد أيضًا: السورة نفس يف تعاىل وقوله
آنفًا. وضوع اليشء إىل يشري فعل ماض القارئ الكريم هي يعلم كام (أعد) وكلمة

أعـدت التـي النـار ﴿واتقـوا عمـران: آل سـورة يف اسـمه  جــل قولـه أيضــًا ذلـك ومــن
للكافرين﴾(٢٤).

الجحيم﴾(٢٥). * لترون اليقين تعلمون علم لو ﴿كال الكوثر: سورة يف تبارك شأنه وقوله
وتأمله. ادراكه الكريم القارئ يعرس عىل ال مما ذلك وغري

عىل أجاب وحتى بل بوضوح، اليه وأشار األمر، إىل منها الكثري تعرض األخبار الرشيفة فقد وأما
الوجود. هلذا املتناولة مجلة التساؤالت

يزعم ان بـان فالنًا له قال الرضا$ موسـى بن عيل اإلمام أحد أصحاب مـن روي ما ذلـك فمـن
مل ُختلق. اجلنة

آدم؟!(٢٦). اإلمام$: كذب، فأين جنة فأجابه
ملا النار اجلنة، ورأى دخل قد اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسول وإن نعم، السؤال: سئل نفس ذلك وقد أيضا وعنه$

السامء. إىل به ُعرج
اجلنة والنار فقد خلق أنكر منهم، من نحن وال منا اولئك قال: ما لذلك عن املنكرين ُاخرب$ وملا

يشء(٢٧). عىل واليتنا من وليس وكذبنا، النبي جذب
السـامء دخلت اجلنة، فأدنـاين جربئيل من إىل يب ملا ُارسي اين قـال: رسـول اهللاملسو هيلع هللا ىلص ان عائشـة وعن
واقعت األرض إىل هبطت فام يف ظهري، ماء ذلك ثامرها فأكلته، فحول اهللا وناولني من شجرة طويب،

منها(٢٨). طويب رائحة شجرة قط إال وجدت قبلتها فام بفاطمة، فحملت خدجية
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القرب، يف املعراج واملسـاءلة أشـياء: أربعة أنكر من شـيعتنا من ليس قوله: الصادق$ اإلمام وعن
والشفاعة(٢٩). والنار، اجلنة وخلق

الكثرية املتعددة. واألخبار الروايات من ذلك وغري
حصول هذه إال يف الفناء عامل يف البرش ألحد متيرسة غري املخلوقني هاتني رؤية بأن نقول أن لنا بقي
روحه وصفاء بتقـواه االنسـان اليه يصل ان يمكن وما لرسـول اهللاملسو هيلع هللا ىلص، املعراج حال يف االسـتثناء كـام

عيانًا. ذلك كل ويرى ذلك عن احلجاب اسمه جل الباري له يكشف حيث ونقائها،
التكاثر: سـورة يف وتعاىل تبارك فقول هللا ذلك، امكانيـة وضوح يكشـف التأمل من القليل ولعـل
الكريمة. اآلية هو ظاهر كام ذلك امكان عىل شاهد الجحيم﴾ لترون * اليقين علم تعلمون لو ﴿كال
التأمل تسـتلزم قليـًال من والتي العملية، حياتنا يف واضحـة نجدها ماديـة مصاديق األمـر وذلـك

والتدبر.
صوتًا هناك لو افرتضنا ان كام ادراكـه، إىل واملؤدية اليه، املوصلة الوسـائط هو ذلك يعوز انام نعـم،
سـامعه، ولكن االخرى من البقاع سـواهم عىل ويسـتحيل البالد، اهل تلك يسـمعه امريكا يف جيلجل

ويرس. وبسهولة ذلك حدوث امكانية نجد الصوت املختلفة نقل يتوفر

يوم القيامة القبور من أول املبعوثني العارش: التساؤل
القيامة؟ يوم ُيبعث من قربه من من هو أول البعض: يتساءل

بن األكرم حممد النبي املنقولـة عن واألخبار الروايات تعضده اليرس، يف غاية ذلـك عن واجلـواب
ذلك. يف صدد عبداهللاملسو هيلع هللا ىلص

قال: انه عز وجل اهللا عن جربئيل الزهراء¢: أخربين البنته فاطمة قولهملسو هيلع هللا ىلص مثال - - عنه نقل فقد
أيب طالب...(٣٠) بن عيل ثم بعلك إبراهيم، أيب ثم أنا، القيامة: يوم األرض تنشق عنه من «أول

يوم القيامة اإلنسان عنه ُيسأل ما أهم عرش: احلادي التساؤل
أعامله مجيع عن القيامة يوم ُيسـأل شـك بال االنسـان ان العزيز الكتاب يف املباركة اآليات توضح

جحوده. أو إيامنه عىل املادي املصداق الهنا وأفعاله،
تعملون﴾(٣١). كنتم عما ﴿ولتسئلن النحل: سورة يف تعاىل قال

املهمة التساؤالت مجلة من ان هناك املباركة لوجدنا اآليات من العديد مطاوي يف لو تأملنا اننا بيد
القيامة. يوم املرء عنه ُيسأل ما صدارة ستكون يف التي
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واشـارات نقاط املبحث ضمن هـذا يف ينصب ممـا سـوية مجلة أن نسـتعرض فسـنحاول وعمومـًا
خمترصة.

النعيم﴾(٣٢) عن لتسئلن يؤمئذ ﴿ثم سورة التكاثر: يف تعاىل قال - ١
من حرص وال له عد ال مما الكثري ضمنها تندرج االنسان، حياة يف كثرية مصاديق شك بال وللنعيم

روحية. أم العطايا تلك كانت مادية عليه، اسمه جل أسبغها التي العطايا االهلية
أهم متثل والتي اإلنسـان حياة يف وأعظمها أهم النعم حقيقتها تشـكل يف معروفة مجلة أن هناك إال

عنه اإلنسان. ُيسئل يمكن ان ما
أدى حقوق قد كان إن االنسان ُيسـئل حيث والقرآن، والدين، واإلسـالم، أهنا: االيامن، والوالية،

العظيمة. والعطايا املنن تلك
عليهم السـالم البيت أهل يف هذه اآلية هم املراد النعيم ان إىل تشـري الروايات من العديد ونجد بل

البيت..(٣٣) أهل نحن النعيم قوله: من الصادق$ اإلمام عن ُنقل ما يف كام
البيت(٣٤). أهل حبنا العبد عنه ُيسأل أوملا قوله: النبي األكرمملسو هيلع هللا ىلص وعن

كان اولئـك كل  والفـؤاد واالبصـار السـمع ﴿إن االرساء:  سـورة يف اسـمه جـل وقـال - ٢
مسؤوالً﴾(٣٥).

بالفكر والعقيدة وغري يتصل ما وهو يؤمئذ، باالنسان سيحيط التساؤل الذي من آخر جانب فهذا
احلواس. هبذه يتصل مما ذلك

كانـوا القيامـة عمـا اسـمه: ﴿ولُيسـئلن يـوم جـل فقـد قـال العنكبـوت سـورة يف وأمــا - ٣
يفترون﴾(٣٦).

وُيسـألون القيامة، يوم احلجة عليهم تقام الكذب ودينه ورسـوله تعاىل اهللا عىل افرتوا فهاهم الذين
ذلك. كل عن

وُيسألون﴾(٣٧). شهادتهم ﴿سُتكتب تبارك وتعاىل: يقول الزخرف سورة ويف - ٤
يغادر ال كتاب يف تدوينه تم حياته وما طيلة املختلفة واعامه االنسان أفعال من املالئكة سّجله ان ما

القيامة. يوم كل ذلك سُيسأل عنه االنسان كبرية، صغرية وال
قتلت﴾(٣٨). ذنب بأي * سئلت المؤدوة وتعاىل: ﴿وإذا التكوير يقول سبحانه سورة ويف - ٥

ودفنهم لبناهتم علة قتلهم عن القيامة يوم للسؤال سيقفون القلوب اآلباء اجلفاة والقساوة فهؤالء
ظلًام وعدوانًا. الرتاب يف

يسـأله حتى اهللا يدي بني من القيامة يوم عبد قدما ال تـزول فيقول: األكـرمملسو هيلع هللا ىلص الرسـول وأمـا - ٦
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وضعته، وأين أكسـبته، أين من ومالك أبليته، فيام وجسـدك أفنيته، عمرك فيام خصال: أربع عن تعاىل
البيت(٣٩). أهل حبنا وعن

سواها(٤٠). ُقبل ما ُقبلت فإن الصالة، ما ُحياسب به العبد أول قوله: الباقر$ اإلمام وعن - ٧
أين صاحبها؟ فليستعد جهازها، فقال: وعليها معقولة ناقة أبرص أنه اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسول عن وروي - ٨

للخصومة(٤١). غدًا
تعاىل(٤٢). اهللا يف سبيل كان إال القيامة يوم عنه نعيم مسؤول كل أيضا: وعنهملسو هيلع هللا ىلص - ٩

عام سأهلم يوم القيامة العباد مجع اذا تعاىل قوله: ان اهللا عنه روى فقد اإلمام الصادق$ وأما - ١٠
وتفصيل. إىل رشح حيتاج ال بّني احلديث واضح وهذا قىض عليهم(٤٣). عام يسأهلم ومل اليهم، عهد

سـورة الصافات: ﴿تقفوهم يف تعاىل قوله من جـاء الكريم وتأملنا ما القـرآن إىل عدنـا ولـو - ١١
تبينه والذي التسـاؤل، األمر، وهذا هذا يكـون عليه ملا تفسـري هناك ان لوجدنا مسـؤولون﴾(٤٤) انهم

طالب$. ايب عيل بن األمام والية بانه الروايات
عليه إال جيز مل جهنم الـرصاط عىل وُنصب القيامة يوم كان اذا رسـول اهللاملسو هيلع هللا ىلص قوله: عـن روي فقـد
يعني مسـؤولون﴾(٤٥) انهم طالب، وذلك قوله تعاىل: ﴿وقفوهو أيب بن واليـة عيل فيه جواز معه مـن

طالب(٤٦). أيب بن والية عيل عن
يقدم تعاىل، ثم اهللا كتاب عّيل يقدم ثم تعاىل، اهللا عىل قادم أول أنا قوله: اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسـول وعن - ١٢

نبيكم. بيت وأهل يف كتايب فعلتهم ما فيسأهلم فيقفون عيل أهل بيتي،
عن حتى مسـؤولون فانكم عبـاده وبالده، يف تعاىل اتقوا اهللا قـال: أنه عيل$ اإلمـام وعـن - ١٣

والبهائم(٤٧). البقاع
احلديثة الكتب أو العزيـز الكتاب مطاوي من اسـتخالصه الكريم القارئ يسـتطيع ذلك مما وغـري

املختلفة.

الشامل؟ وأصحاب هم أصحاب اليمني عرش: من الثاين التساؤل
يوم ان البرش يظهـر املتعددة، الرشيفة واألحاديث املباركـة، القرآنية اآليـات من الكثـري التأمـل يف
أعامله أو صحيفة كتابه فمن ُأويت معينة، إىل أقسـام ينقسـمون واملسـاءلة احلسـاب وبعد انتهاء القيامة

احلساب. بعد حاهلم اليه آل بام السعداء من الفائزين فإنه بيده اليمنى
الندم، ويطحنه ينتابه وحيث القيامة، يوم املهني واخلزي العذاب يف فهو كتابه بشـامله كان من وأما

املقيم. احلزن
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والروايات، القرآنيـة اآليات يف كثـريًا تتكرر الشـامل اليمني واصحاب اصحـاب عبـارة ان نعـم،
يكون اسمه أن جل البارئ ارادة وحيث شاءت القيامة، يوم األعامل املميزة لنتائج واملقصود هبا احلالة

الشامل. أصحاب هم والعذاب الشقاء وأهل اليمني، أصحاب هم النعيم أهل
اليمني أصحاب من يكونوا بأن أمنية املؤمنني جعله الذي التقسيم هو هذا بأن القول من مناص وال

والعقاب. واملعاناة من اخلزي هبم سيلحق ما يدركون الهنم الشامل، أصحاب عذاب يلحقهم لئال
بعدهم من األمة تدعو بأن يرصحون لوجدناهم السالم عليهم أهل البيت أدعية يف تأملنا ولو نعم،

ال بشامهلم. بيمينهم كتاهبم يأخذون ممن جيعلهم أن جل اسمه البارئ إىل بالطلب
وراء من وال بشـاميل كتايب تعطني اهللا ال بيمينـي... كتـايب اعطني اللهـم دعاءهم: عنهـم# نقـرأ

ظهري.
أهله إلى وينقلب * يسيرًا حسابًا ُيحاسـب فسـوف * بيمنيه كتابه أوتي ﴿من يعلمون# ان: فهم

ويصلى سعيرًا﴾(٤٨). ثبورًا * يدعو فسوف * ظهره وراء أوتي كتابه وأما من مسرورًا،
يذكر ذلك كام والشـقاء السـعادة بني التقسـيم األسـايس باب من هي التصنيف هذا مسـألة ولعل
أمسـى بحيث لإلنسـان، العملية عىل احلياة ذلك انعكاس نجد حيث اهللا)، (رمحه العالمـة الطبطبائـي

اليرسى. باليد املناسبة خري واألعامل اليمنى، باليد اخلري عمل عىل اإلقدام كناية
حني بيدها اليمنى، طعامها أن تأكل عىل الناس اعتادت ان إىل أخي القارئ الكريم تأملت ثـم هـل

الدنيوي. التمييز عىل هذا عيني مصداق ذلك وكأن اليرسى، تستنجي بيدها
يف القرآن الكريم مؤرشة مصاديق اجلامعتـني االعامل هلاتني نتائج وخالصة أعامل يف فان وعمومـًا
فحسـب سـورة احلاقة يف اآليات الواردة بعض ولنتأمل فقط ي هي، وكثرية الرشيفة، األحاديث ويف
حول والكثرية االخرى املباركة من اآليات ذلك غري يف والتأمل العـودة حرية الكريم للقارئ تاركـني

املوضوع. هذا
فأما من * خافية منكم ال تخفـى ُتعرضون ﴿يؤمئذ السـورة بعض آيات هذه يف قـال تبـارك وعإىل
* راضية عيشـة فهو في حسـابيه * مالق أني ظننت أني * كتابيه اقرأو بيمينه فيقول هاؤم كتابه أوتي
أوتي كتابه وأما من الخالية، في األيام أسلفت بما هنيئًا قلوا واشربوا دانية * قطوفها * عالية جنة في
عني أغنى * ما القاضية كانت ليتها يا * حسـابية ما أدر * ولم أوت كتابيه لم يا ليتني فيقول بشـماله
ذراعا سبعون ذرعها سلسلة في * ثم صلوه الجحيم ثم * خذوه فغلوه * سلطانية عني هلك * ماليه
هنا له اليوم ها فليس * المسـكين طعام على يحض * وال بالله العظيم يؤمن ال كان إنه * فاسـلكوه

إال الخاطئون﴾(٤٩). يأكله ال غسلين * من إال طعام وال * حميم
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النار؟ وأبواب اجلنة بأبواب املراد ما عرش: الثالث التساؤل
منهم باب لكل أبواب سبعة بها أجمعين * لموعدهم جهنم احلجر قوله تعاىل: ﴿إن يف سورة نقرأ

مقسوم﴾(٥٠). جزء
األئمة عن لذلك ُينقل أبواب، كام ثامنية ايضا للجنة ان الروايات الرشيفة من العديد يف نقرأ اننا كنا

.(٥١)
املعصومني#

تستدعي تساؤالت مجلة اهنا األبواب، هذه ذلك، وبل وما كيفية يف والعلة األبواب، هبذه املراد فامد
ملاهيتها. مبينة وعلة هلا، وافية اجابة باملسلم البحث عن

هلا املختلفة التفسـريات لك إىل كنا تذهب - هبا املراد جهنم السـبعة يف األبواب ان تسـمية أقول:
أو العذاب، من معـني نوع من فيها بام جهنم طبقات مـن طبقة هو باب فكل هلـا، السـبعة الطبقـات -

درجة منه.
اثنان: تفسريان األمر هلذا ذاكرًا ان ذلك توضيح إىل اهللا) (رمحه املجليس العالمة تعّرض وقد

بعض، بعضها فوق اطباق ابواب، سـبعة هلا جهنم إن قوله: من املؤمنني$ أمري عن ُنقل أوهلـام ما
وقال: هكذا. األخرى عىل يديه احدى ووضع$

بالشكل أعالها نحو الطبقات هذه أدنى من متسلسـًال الطبقات هذه تسـمية تعاىل رمحه اهللا ذكر ثم
التايل:

جهنم. - ١
لظى. - ٢

حلطمة - ٣
- سقر ٤

اجلحيم - ٥
السعري. - ٦
اهلاوية. - ٧

كل جهنم، وهي متقابلة مصنفة دركات هبا من أن املراد الضحاك عن ُنقل ما فهو القولني ثاين وأما
اجلامعات. من واحدة جلامعة

التايل: بالشكل مقسمة الدركات وهذه
حتى فيها فهم املآثم، السـيئات واجرتحـوا قارفوا بأهل التوحيد ممن خمتصة وهـي الدركـة األوىل:

منها. باخلروج هلم يؤذن
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باليهود. خمتصة وهي الثانية: الدركة
بالنصارى. خمتص وهي الثالثة: الدركة

النجوم. بعبدة وهي خمتصة الدركة الرابعة
باملجوس. خمتصة وهي اخلامسة: الدركة

من العرب باملرشكني خمتصة السادسة: وهي الدركة
وحيث األسـفل، هذا الدرك موقعهم يف يشـكلون وهم باملنافقني، خمتصة وهي السـابعة: الدركـة

جهنم. نار مبارشة حتتهم توقد
بعضهام(٥٢). من قريبان القولني هذين بأن بالقول اهللا) تعاىل (رمحه املجليس العالمة وخلص

والنكال، واملعاناة والعذاب األمل أنواع ما من ُيصحى وال عذاهبا، ُيوصف ال التي فإن النار وعمومًا
العظيم أعدها التي تذر، النار وال ُتبقي التي ال هي، هي النار ما أدراك وما هي هي والضيق، والشـدة
من يكون لئال عدته امـرئ كل وليعد املتدبرون، وليتدبر املتأملـون، ذلك فليتأمل يف لسـخطه، اجلبـار

منها(٥٣). واملؤمنات مجيع املؤمنني وتعاىل اهللا أعاذنا أطباقها، واملسجونني يب فيها، املحشورين
كام طبقات ال بالعرض، طرق ثامن بأهنا الثامنية بأبواهبـا التعريف ورد فقد خيتص باجلنة يف مـا وأمـا

منها. واملؤمنات املؤمنني ومجيع تعاىل أجارنا اهللا جهنم يف احلال هو
يف املؤمنني$ أمري املنقول عن القول جاء فقد والتعريف املتقّدم هلا اجلنة فبخصوص أبـواب هنـم،

العرض. اجلنان عىل وضع اهللا تعاىل وان وصفة هلا:
الثامنية الطـرق هذه الدرجـات بني تفاوت يف هنـاك يكون ان امكانيـة يعني التقسـيم وهـذا نعـم،

معروف(٥٤). هو كام املنازل يف واملختلفة املتفاوتة املقامات من ضمنها يتدرج ملا املختلفة،
والثامنية بالسـبعة املراد يكون أن واملسـتبعد املسـتغرب غري من بأن القول إىل يذهب البعض أن ثم
وأعامل تتناسـب كثـرية ومتعددة منهام أبواب لـكل يكون بذلك أن وأن املـراد التكثـريي، العـدد هـو
جماميعهم إىل يشري مما األبواب، أو يناسبهم من مما التصنيف ذلك يدخلون وفق فهم العباد، وطبيعتها،

هبا. عرفوا التي حسب أعامهلم املتخصصة
ضمن تلتقي مجاعات األعامل وأن هلـذه باألعامل، مرتبط يبقى االمر هذا ان البدهيي األمـر بيـد أن

احلساب. اجلزاء يوم يف بينها يوافق وبالتايل جيمعها، الذي وهو بينها، القاسم هذا
األمر: هلذا املتعرضة من الروايات مجلة فلنتأمل يف وعمومًا

بخصائص ختصصت من أبواهبا مجلة يذكر للحديث عن اجلنة تعرضه عند األكرمملسو هيلع هللا ىلص فالرسول - ١
البالء...(٥٥) وباب الشكر، وباب الصرب، وباب الرمحة، فهنا باب معينة،
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املجاهدين(٥٦). وباب املعروف كباب أخرى أبوابًا أيضًاً الروايات بعض وتضيف بل - ٢
منه يدخل بـاب أبواب: للجنـة ثامنية إن قوله: من عـيل$ املؤمنني أمري ُنق عـن لنقـرأ ما ثـم - ٣
شـيعتنا منها ابـواب تدخل ومخسـة والصاحلون، الشـهداء منه يدخـل وبـاب والصديقـون، النبيـون
من ذرة مثقال قلبه ومل يكن يف اهللا، إال ال إله أن يشهد ممن املسـلمون سـائر منه وباب يدخل وحمبونا...

البيت(٥٧). أهل بغضنا
دخلـه إال ال ُيدعـى الرّيـان، بابـًا للجنـة إن قولـه: مـن األكـرمملسو هيلع هللا ىلص عـن النبـي ُنقـل ومـا - ٤

الصائمون(٥٨).
منه يدخل سـبعة أبواب: باب للنار إن الصادق$ قوله: حممد بـن جعفر وُيـروى عـن اإلمام - ٥
وباب تدخل عني طرفة باهللا يؤمن مل ممن والكفار املرشكون يدخل منه وباب وهامان وقارون، فرعون
منه يدخل اهلاوية... وباب باب وهو سقر، باب وهو لظى، باب وهو خاصة... هلم وهو بنو ُأمية، منه

حرًا(٥٩). األبواب وأشدها ألعظم وأنه وخاذلونا، مبغضونا وحماربونا





الرابع القسم

وعالمات وشواخص شواهد
عنه ومتفّرعة باملعاد متصلة
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مدخل
ملسـألة واملالصقة القرية املرحلة هي بعد املوت واحلياة املعاد الكريم بان القارئ عىل بخـاف ليـس

والنعيم. والنار، وبني الشقاء بني اجلنة املنقسم اآلخر العامل إىل والدخول االفضاء
ال يمكن أن العظيمة األمور بأن قد أدرك العاقل املخلوق ذلك االنسـان بأن القول مناص من وال

وأوان حدوثها. وقوعها، قرب عىل تدل اشارات وعالمات ودون مقدمات، دون تقع
طويل عمر مطاف خامتة النه هذا العـامل، يف تقع التي األحداث أهم من يوم القيامة وهـو واملعـاد،
وحتى آخر آدم$ منـذ حرص، وال هلا عد ال ومتعاقبة، وُأمم متالحقـة ولعوامل ودهـور، لدهـور امتـد

البرشية.
حني إىل وتنبئ وقوع، أوان تشري إىل وعالمات معينة اشـارات بال شـك يسـتلزم األمر هذا ووقوع
إىل - اهللا تعاىل بإذن التعـّرض - كتابنا الالحقة مطاوي صفحات فاننا سـنحاول يف هنا ومـن وقوعـه،

والتعجيل. االختصار من األمور، وبيشء تلك من مجلة
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القيامة يوم عالمات
صفاهتا هـي ما واملسـاءلة؟ وابتداء احلسـاب القيامة بوقـوع واملنـذرة السـابقة العالمات مـا هـي

وأشكاهلا؟
لذلك عالمات وأرشاط وجود احلديث عن الذهن عند ايل يتوارد ما االسئلة غريها هي هذه نعم،

املوعود. اليوم
من العالمات واالشـارات تلك أهم التالية الصفحـات يف نسـتعرض أن سـنحاول فاننا وعمومـًا

ثالثة: أقسام إىل خالل تقسيمها
العامل. بنهاية بالعالمات املنبئة يتصل ما األول: القسم

للمعاد. البرشية وبعث العامل بعد فناء باحلوادث الواقعة يتصل ما الثاين: القسم
احلساب. رشوع املشرية إىل باحلوادث يتصل ما الثالث: القسم

العامل بنهاية املنبئة بالعالمات يتصل ما
ُيعرف يف ما وهو القيامة، ليـوم القريب واملالصق احلد هو التأريخ من القسـم هذا يتصل به ان مـا
الساعة إال ينظرون ﴿فهل يف سورة حممدملسو هيلع هللا ىلص: تعاىل قوله مثًال يشـري اليه وهو ما السـاعة، عاملنا بأرشاط

أشراطها﴾(١). جاء فقد بغتة تأتيهم أن
املراد هبذه أن إىل املفرسين أكثر ذهب فقد إىل االرشاط االشـارة من فيها جاء وما اآلية هذه وحول
من هي عهد رسول اهللاملسو هيلع هللا ىلص القمر يف شق مسألة ان ثم القرآن ونزول حممدملسو هيلع هللا ىلص، النبي بعثة هي االرشاط
﴿اقتربت القمر: سـورة تعاىل يف يف قوله ذلك إىل جاءت االشـارة كام أيضًا وأرشاطها القيامة عالمات

القمر﴾(٢). وانشق الساعة
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الذي الكثيف الدخان ظهـور عالمات القيامة، وهي يـوم لوقوع ُاخرى عالمة أيضًا ان هنـاك كـام
يومئذ. الناس سيغيش

هذا الناس يغشى * مبين بدخان السـماء تأتي يوم ﴿فارتقب الدخان: وتعاىل يف سـورة تبارك قال
أليم﴾(٣). عذاب

قبل يقـول: عرش حيث العالمات، هـذه عن رسـول اهللاملسو هيلع هللا ىلص من احلديث مـا روي عـن ولنتأمـل يف
من الشـمس وطلوع وخروج القائم(٤)، والدابة، والدخـان، والدجال، البد منها: السـفياين، السـاعة
تسوق عدن من قعر نخرج ونار بجزيرة العرب، باملرشق وخسف وخسف عيسى$، مغرهبا، ونزول

إىل املحرش(٥). الناس

احلساب بيوم واللصيقة الفناء بعد باحلوادث يتصل ما
بينهام ومـا الســموات واألرض أن االنسـان ذهب عـن ال تغرب أن جيــب احلقائــق التـي مــن
آت هذا الوقت وأن كـان خلق كــل ذلك إال لغاية وزمــن، مـا قطعـا، بل واخلـلود للبقـاء مل ختـلقـا

فيه. ريب ال
وأجل بالحق إال بينهمـا ومـا واألرض السـماوات خلقنا ﴿ومـا االحقاف: سـورة يف تعـاىل قـال

مسمى﴾(٦).
وشبيه مسمى﴾(٧) اجل إلى يجري كل والقمر الشمس ﴿وسخر سورة لقامن: يف نقرأه ومثل ذلك

الزمر(٩). سورة فاطر(٨) وسورة يف اسمه جل قوله منه
سـامء من الكونية من املظاهر اآلن نـراه واضحـة عىل أن كل ما داللة تدل الكريمـة فهـذه اآليـات
وهو معني، وزمن حمدد، وقت يف وذلـك الدمار، إىل ومفضية الفناء، إىل آيل وغريها كواكـب ونجـوم

احلساب. يوم
والدقيق، النظـام العجيب والغريب هذا ويتحول يشء، سـينتهي كل احلسـاب يوم بداية ففي نعم
عليه هو ما غري جديد نظام حينها وسينشـأ بل إىل ظالم، والنور إىل خراب، واجلامل يف الروعة والبالغ

جل اسمه. يضعه البارئ نظام البرش، يعرفه وما اآلن،
وسـتحيط سـتنفجر، األغوار والبعيدة األبعاد الشاسـعة والبحار سـتتفتت، العظيمة اجلبال فهذه
يبقى وال وملعاهنا، النجوم وبريق وضياء القمر، الشـمس، نور وينطفئ بل وتدمره، يشء كل الزالزل

نعرفها. املظاهر التي هذه من مظهر هناك
الكريمة. املباركة آياته من مجلة خالل ومن وجل، اهللا عز يف كتاب تفصيل ذلك ولنرى
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الجبال وإذا انكدرت * النجوم وأذا * كورت الشمس ﴿إذا تعاىل: قوله نقرأ الشـمس سـورة ففي
وإذا البحار سّجرت﴾(١٠). سيرت...

* انتثرت * وإذا الكواكب انفطرت السـماء ﴿إذا اسـمه: قوله جل أيضًا نقرأ االنفطار سـورة ويف
ُبعثرت﴾(١١). القبور وإذا * فجرت البحار وإذا

كثيبًا الجبال وكانـت والجبال األرض ترجف ﴿يوم املزمـل: سـورة يف أيضا قوله تعاىل ونقرأ بـل
مهيًال﴾(١٢).

سيرًا﴾(١٣). وتسير الجبال * مورًا السماء تمور ﴿يوم تعاىل: قوله الطور سورة ويف
وحملت األرض والجبال واحدة * نفخة الصور في ُنفخ ﴿فإذا احلاقة: سورة يف اسمه ويقول جل

الواقعة﴾(١٤). وقعت فيومئذ * واحدة دكة فدكتا
يوم يكون ما القارعة * أدراك وما * ما القارعة ﴿القارعة * القارعة: يف سورة شأنه تبارك ويقول

المنفوش﴾(١٥). الجبال كالعهن وتكون المبثوث * كالفراش الناس
الجبـال وتكـون * كالمهـل السـماء تكـون ﴿يـوم املعـارج: وتعـاىل يف سـورة سـبحانه ويقـول

كالعهن﴾(١٦).
الشمس وُجمع * القمر وخسـف * البصر القيامة: ﴿فإذا برق سـورة أيضا يف قائل من عز ويقول

والقمر﴾(١٧).
هذه يبّني بأن األمر يتعرض هلذا مما وغريها املباركة اآليات هذه جممل البسـيط يف التأمل ان أقول:
صلة ال معينة بخصوصيات عنها، متفرد عامل مسـتقل هي بل هذه، اسـتمرارًا لدنيانا قطعًا القيامة ليت
عامل إىل للولوج املفضية وهي وتعاىل، تبارك اهللا يقيمها بأشكال جديدة تتشكل وتتكون الدنيا، هبذه هلا

خلقهم. بداية منذ اخللق به جديد وعد آخر، وعامل

احلساب رشوع إىل املشرية باحلوادث يتصل ما
العـالمـات والشـواهد مـن مجـلة األعظـم واحلشـر القيـامـة، بيـوم عمـلية الشـروع إلـى تشـري
كتـابنـا الـالحـقة صفحـات مطــاوي فـي ســنحاول والـتي املخـتصة بـه، املخـتلفـة واألشــراط
املتعلقـة الكـريمة املباركــة اآليـات مــن بعـض اســتعراض خـالل مـن منـها مجـلـة إىل التعــرف

هبـا.
لله وبروزا والسـماوات األرض غير األرض ُتبدل ﴿يوم يف سـورة ابراهيم: تعاىل قوله ذلك فمن

القّهار﴾(١٨). الواحد
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األرض وأخرجـت * زلزالهـا األرض زلزلـت ﴿إذا سـورة الزلزلـة: اسـمه يف جـل قولـه وكـذا
أثقالها﴾(١٩).

فلم وحرشناهم بـارزة األرض وترى اجلبال ُتسـّري ﴿يوم الكهف: سـورة يف وتعاىل تبـارك وقولـه
أحدًا﴾(٢٠). منهم ُنغادر

والوقائع احلوادث هذه حصول االنسـان وبعد أن بوضوح يتبني املباركة وغريها اآليات هذه فمن
فاصلة. أن ودون مبارشة للحساب حيرش سوف املختلفة
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يف الصور النفخ
اآليات تكاثرت والتي الصور، يف مسـألة النفخ هي املرتبطة باملعاد الكربى والشـواهد األمور من

هبا. يتصل وما وقوعها، املشرية اليها، واملبينة لكيفية املتعددة واألخبار والروايات
أحدمها أن يقـال طرفـان، قرنـًا لـه واألخـبـار الروايـات من مجـلـة ذلــك كـام تبـني والصــور
وهو املقّربني، املالئكـة مـن واحد الوقت عند حلـول فيـه املغرب، سـينفخ يف واآلخـر يف املـرشق،

ارسافيـل.
األمور، ذلـك إىل اشـارت اآليات املباركـة الكريمة مـن واسـعة مجلة هناك فـان آنفًا ذكرنـا وكـام

منها: البعض إىل االشارة بدء سنحاول
ُينفـخ فـي يـوم الملـك ولـه الحـق ﴿قولـه األنعـام: ســورة يف تعــاىل قـولـه ذلــك فـمـن

الصـور﴾(٢١).
وتركنا * حقًا ربي وعد وكان دكاًء جاء وعد ربي جعله ﴿فإذا الكهف: سورة جل اسمه يف وقوله

جمعًا﴾(٢٢). فجمعناهم الصور في وُنفخ بعض في يموج يومئذ بعضهم
في ومن السـموات في من الصور فصعـق فـي الزمر: ﴿وُنفخ سـورة يف شـأنه تبارك قولـه وكـذا

ينظرون﴾(٢٣). قيام فإذا هم أخرى فيه ُنفخ الله ثم شاء من إال األرض
وال يومئـذ بينهـم أنسـاب فـال الصـور فـي ُنفـخ ﴿فـإذا املؤمنـني: سـورة يف سـبحانه وقولـه

يتساءلون﴾(٢٤).
في ومن في السـموات ففزع من الصور في ُينفخ ﴿ويوم النمل: سـورة قائل أيضًا يف عز من وقوله

داخرين﴾(٢٥). آتوه وكل الله شاء من إال األرض
ينسلون﴾(٢٦). ربهم الى األجداث من هو الصور فاذا في ﴿وُنفخ يس: يف تعاىل قوله وأيضًا
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يوم الوعيد﴾(٢٧). الصور ذلك في ﴿وُنفخ سورة ق: يف شأنه جل وقوله
أفواجًا﴾(٢٨). فتأتون الصور في ُينفخ ﴿يوم النبأ: سورة يف أيضا وتعاىل تبارك وقوله

هبا. يرتبط وما النفخة هذه إىل يشري مما ذلك وغري
التسـاؤالت بعض عند التوقـف بالقارئ يسـتدعي األمـر إىل هـذا واالشـارة احلديـث ان أقـول:

هي: املختلفة، االستفهامية واملحطات
يف الصور؟ النفخة تلك هي ما - ١

مرة بعثها موت البرشية ثم إىل املؤدي منه املنبعث الصوت وما الصور، النافخ يف ذلك هو من - ٢
للحساب؟ اخرى

أوقاهتا؟ هي وما يف الصور، كم هي عدد النفخات - ٣

فيه؟ النفخة هي وما الصور هو ما - ١
يعتمده صوتًا معينـًا فيصـدر فيـه ُينفخ يمثل البوق الـذي هومـا الصـور أن النـاس عنـد اشـتهر
أو القوافل تعتمـده كـام احلركة، أو التوقـف أجل واجليـوش مـن العســكر، رجـال أو املحاربـون،
حديثنا مطلـع يف آنفًا ذكرنـاه الذي عىل الشــكل وهـو األمـر، هذا املختلفـة بمثـل هذا اجلمعيـات

عنـه.
الصور من النفخة هذه أن يظهر آنفًا منها البعض إىل أرشنا التي املباركة اآليات القرآنية يف والتأمل
من يشاء مجيعًا إال موت اخللق إىل االويل - أي النفخة - األوىل املرة يف سيؤدي الذي الصوت ستكون
للوقوف القبور من - فيها فد آخر البداية وإىل منذ - اخللق مجيع الثانية انبعاث تعاىل، حني تشـكل اهللا

واملساءلة. للحساب
شاء من إال االرض في ومن السموات في من فصعق الصور في ﴿وُنفخ الزمر: سورة يف قال تعاىل

ينظرون﴾(٢٩). قيام أخرى فإذا هم فيه ُنفخ ثم الله
واحد رأس له قـرن عظيم الصور إن قوله: السـجاد$ اإلمام عن ُيروى الصور ويف وصـف هـذا
ختوم ما بني مثل السـامء ييل الذي إىل الطرف األعىل األرض ييل الذي األسـفل الطرف وطرفان، وبني
السامء بني ما فمه وسمع اخلالئق، أرواح اثقاب بعدد السـابعة، فيه السـامء فوق إىل السـابعة األرضني

واألرض(٣٠).
إىل املؤدية هي الثانية تكون اخلالئق، حني موت إىل املؤدي السبب ستكون التي األوىل النفخة فهذه

العامل. هناية والقادمة يف املنتظرة هي جديد من بعثهم
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موت إىل املــؤدي منه املنبعــث الصور، ومــا الصوت يف النافــخ ذلــك هــو مــن - ٢
ُأخرى للحساب؟ مرة بعثها البرشية ثم

الصور يف النافخ أن - آنفًا ذلك ذكرنـا وكام العصمة# - البيت أهل عن املنقولة الروايـات حتـدد
بارسافيل. واملدعو املقربني، املالئكة من واحد هو

يقول: جربائيل، حيث هو آخر كريم ملك اهللاملسو هيلع هللا ىلص ويصفه لرسـول عنه الكريم يتحدث امللك وهذا
الرب تكلم فإذا محراء، ياقوتة من عينيه بني واللوح منه، تعاىل خلق اهللا الرب، وأقرب حاجب هذا إن
أنه واألرض، يف السموات به ثم ألقى الينا نسعى اللوح جبينه فنظر فيه، رضب بالوحي وتعاىل تبارك

ألف عام(٣١). مسرية وبينه وبيني منه، واين ألقرب اخللق منه... الرمحن خلق ألدنى
يف اجلسـيم، لينفخ العمل وهذا املسـؤولية الكربى، به هذه هذا الذي تناط عظيم ملك فـأي نعـم،
تارة فيه ينفخ ثم واألرض، السموات يف اخللق موت يؤدي إىل موحشًا خميفًا صوتًا يصدر عظيم صور

غريها. القبور ومن من وصوب، حدب كل من ينسلون أحياء، اخللق مجيع لرتى اخرى
وتبكم كل مبهجة، كل فتزهق الصور يف وُينفخ بقولـه: النفخة األوىل عيل$ املؤمنني يصـف أمري
سملقًا(٣٢). قاعًا ومهدها رقرقًا، فيصري صلدها رسابًا الرواسخ، والصم الشوامخ، وتذل الشم هلجة،
هذا املوت، وقوع إىل املؤدي ذلك الصوت هو ما ذلك هو يتأمل يف وهو املرء يف خميلة خيطر مـا أمـا

كيفيته؟ وما
القادر تعاىل، وهو اهللا عنـد وعلمه ذلك تقدير بحقيقة احلال، ألن نجزم أن نسـتطيع ال هنا ونحـن
تندرج حتت معينة، تفسريات بذلك يتصل وما عىل اخللق، وتأثريه ملاهية الصوت أن يشء، بيد عىل كل
جهاهتا بعض يف مثًال ختتلف املخلوقات أصنـاف ألن الصوتية، والذبذبات الصويت بالرتدد ُيعرف مـا
الـرتددات واألمواج لتلك واألعىل احلد األدنـى حيث أن تسـمعه مـن يمكنها ومقـدار مما السـمعية،

هبا. اخلاصة الصوتية
شدهتا تنحرص التي األمواج الصوتية أو الرتددات لتلقي استعداد حالة يف تكون مثًال اإلنسان فإذن
التحسـس عن جمال خترج والنقصان والزيـادة فيها، ألـف يف الثانية، وعرشين بـني عرشين درجـة مـا

هلا. السمعي
١٤٥٠٠٠ إىل تصل ألهنا وأعمق، أشـد السـمع عىل قدرته تكون والذي مثًال اخلفاش خالف هذا

الرتدد. من درجة
مثًال لالنسـان - السـمعي للحد جتاوزها عند والعالية تشـكل الشـديدة األصوات فإن هنـا ومـن
بصدمة شديدة اصابته إىل تؤدي وقد بل بالذهول، فتصيبه الرهيبة، كاالنفجارات حمتملة، غري حالة -
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وتريهتا. وتصاعدت اذا ازدادت حدهتا، موته بل وإىل الوعي، وفقدان بالذهول تصيبه
تتصاعد وحيث وتصدعها، اجلدران هتشم وإىل الزجاج، كرس إىل تودي العالية بعض األصوات ان

الكريم. لدى القرآن ومعروف واضح هو كام الوتائر تصاعد مع النتائج هذه
يف السبب ارسافيل هو سينفخ يف الذي الصور من املنبعث الصوت يكون أن يف غرابة فال ومن هنا

العظيمة. القدرة وهذه احلجم، هذا البرشية، السيام وهو موت
وبعثها من اخلالئق ملوت تقديـره وكيفية بل وحكمته، قـدرة اهللا تعاىل إىل برمته يعود األمـر أن بيـد

جديد.

أوقاهتا؟ هي وما يف الصور، كم هي عدد النفخات - ٣
يف نخفات هنـاك أربعة ان يظهر هلـذا األمر املتعرضة الكريمة املباركة من اآليـات مجلـة يف التأمـل

التايل: بالشكل اليها االشارة يمكننا خصوصيات معينة، والتي إىل وتشري وقتها، يف ستكون الصور
الفزع. نفخة - ١

الصعق. نفخة - ٢
احلياة. نفخة - ٣

احلرش. نفخة - ٤
وقائع وأحداث: من يتعلق هبا وما النفخات، هبذه يتصل ما إىل التعرف سوية ولنحاول

الفزع: نفخة - ١
يف واخلوف الرعب - حصوهلـا حيث - تبعث الكريـم القرآن آيات إليهـا تشـري كام النفخة وهـذه

الناس.
األرض﴾(٣٣). في ومن السموات في من ففزع الصور في ينفخ ﴿ويوم النمل: سورة يف تعاىل قال

الصعق: نفخة - ٢
باقية. هلم تبقي وال الهنا تصعقهم، إىل موت اخلالئق، حدوثها حني ستؤدي التي النفخة وهي
األرض﴾(٣٤). في ومن السماوات في من فصعق الصور في ﴿وُنفخ الزمر: سورة يف تعاىل قال

احلياة: نفخة - ٣
دهور الكثريين منهم ومىض عىل املوت، طواها أن بعـد اجلميع إىل احلياة سـتعيد التي النفخة وهي

بعد املوت. احلياة إىل الثانية العودة اهنا وتعاىل، نعم، تبارك اهللا إال يعلم عددها ال ودهور
ينظرون﴾(٣٥). قيام هم فإذا أخرى فيه ُنفخ ﴿ثم الزمر: سورة وتعاىل يف سبحانه قال
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ينظرون﴾(٣٦). هم واحدة فإذا زجرة الصافات: ﴿فانها هي يف سورة اسمه أيضًا جل وقال
فتأتون في الصور * يـوم ُينفخ ميقاتًا كان الفصل يوم ﴿إن سـورة النبأ: يف أيضًا اسـمه جل وقولـه

أفواجًا﴾(٣٧).
فجمعناهم جمعًا﴾(٣٨). الصور في ﴿وُنفخ القائلني: أصدق هو وقال

ذلك إىل تذهب كام - هنـاك بأن هذا تفيض إىل القول كل خـالل املتجمعة من ان اخلالصـة أقـول:
مها: نفختني - الواضحة احلقائق

اخلوف والرهبة. يتقدمها التي املوت نفخة - ١
واملساءلة. للحرش وجتمعهم بعث مجيع املوتى إىل املؤدية نفخة احلياة - ٢

وتدبر، تأمل واضح ملا هو كام هباتني االثنني ملحقتان ذكرنامها اللتني ان النفختني التاليتني ثم
املختلفة والروايات اآليـات مجلة - فإن والثانية حدوث النفختـني - األوىل بوقت يتصل مـا وأمـا
وأما الثانية وبداية القيامة، العامل هناية يف سـتكون النفخة األوىل أن إىل تشـري عنهام، للحديث املتعرضة

القيامة. يوم احلساب الرشوع يف فتكون أبان
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األعراف
هي والنار، اجلنة دخول من حيلقها وما احلساب، بعملية تتصل التي الكربى واحلقائق املسـائل من

بّني واضح. ألنه مسلم، كل عىل ال خيفى أمر هو األعراف، ورجال األعراف، مسألة
األعراف، ُتعرف باسـم القرآن الكريم يف هناك سـورة كاملة أن تكون األمر هذا يكفي فإنـه نعـم،

الكريمة. املباركة اآليات مجلة من خالل به من وتعرف املوضوع، هذا تتناول
وعدنا وجدنا ما قد أن النار الجنة أصحاب أصحاب املباركة: ﴿ونادى السـورة تلك يف تعاىل قال
يعرفون األعراف رجـال وعلـى حجاب وبينهمـا وعدكـم ربكم حقـًا... ما وجدتم فهـل حقـًا ربنـا
ُصرفت وإذا * يطمعـون يدخلوها وهم لـم عليكم أن سـالم الجنة أصحاب ونـادوا بسـيماههم كال
ونـادى أصحاب األعراف * القوم الظالمين مع تجعلنا قالوا ربنـا ال النار أصحاب تلقـاء أبصارهـم
ال أقسمتم أهؤالء الذين * تستكبرون كنتم عنكم جمعكم وما أغنى ما قالوا سيماهم يعرفونهم رجاالً

تحزنون﴾(٣٩). أنتم وال عليكم خوف الجنة ال ادخلوا الله برحمة ينالهم
التفرعات ذلك من بـكل يتصل وما بل أهلها، هم ومـن املنزلة هذه عن نتسـاءل أن فلنا ومـن هنـا

والتداخالت.
اجلنة بني سـور األعراف أنه يف االعتقـادات: اعتقادنا يف تعاىل اهللا) (رمحه الصـدوق يقـول الشـيخ
عرفهم من يدخل اجلنة إال وأوصياؤه، ال النبي هم والرجال بسيامهم، كال يعرفون رجال عليه والنار،
يعذهبم إما اهللا تعاىل، ألمر املرجون األعراف وعند وأنكروه، من أنكرهم إال النار يدخل وال وعرفوه،
األعراف جبل أن قيل ذلك: قد عىل تعليقًا فيقول تعاىل اهللا رمحه املفيد يتوب عليهم. وأما الشـيخ وأما

والنار. اجلنة بني سور انه وقيل والنار، اجلنة بني
كان إذا وأنه ذكره، بـام وقد جاء اخلرب النار، من وال اجلنة مـن ليس مكان أنه ذلك يف األمـر ومجلـة
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بقوله: تعاىل عني الذي وهم ذريتـه#، من واألئمة املؤمنني اهللاملسو هيلع هللا ىلص، وأمري رسـول به كان القيامة يـوم
رجال﴾ اآلية. ﴿وعلى األعراف

العالمات، وهي عليهم بسـيامء جيعلها النار وأصحاب أصحاب اجلنة يعلمهم تعاىل اهللا وذلـك ان
تعاىل: بسـيماهم﴾ وقال المجرمون ﴿يعرف بسـيماهم﴾، كال ﴿يعرفون تعاىل: قوله يف ذلك بني وقد

لبسيل مقيم﴾(٤٠) (٤١). * وانها اليات للمتوسمين ذلك في ﴿أن
من واملختصة به وبحال هلذا األمر، واألخبار املتعرضة الروايات من مجلة يف نتأمل أن لنحـاول ثـم

به. يرتبط
ال اسـامء لعيل$ اهللا) قال: ان ابن عباس (رمحه جممع البيان - ان يف اهللا تعاىل رمحه فعـن الطـربيس
بني أي ﴿وبينهما حجاب﴾ قال: أن إىل - املؤذن فهو بينهم﴾ مؤذن تعاىل: ﴿فأذن قوله الناس، عرفها
جماهد والنار عن بني اجلنة سـور واألعراف وهو األعراف، سـرتًا، - النار وأهل اجلنة أهل - الفريقني

والسدي.
السور. ذلك ِرشف االعراف وقيل: السور﴾(٤٢) بينهم ﴿فضرب التنزيل: ويف

الرصاط. وقيل: األعراف
رجال﴾. األعراف ﴿وعلى قوله تعاىل: يف الرجال من املراد يف واختلف

سيئاهتم وحالت وبني النار، بينهم حسـناهتم فحالت وسيئاهتم حسـناهتم اسـتوت قوم فقيل: اهنم
ابن عباس عن اجلنة، ُيدخلهـم شـاء ثم ما فيهم تعاىل اهللا حتى يقيض هناك فُجعلوا اجلنة. بينهـم وبـني

مسعود. وابن
حمبيهم وجعفر يعرفـون وعيل والعبـاس محزة عليـه الرصاط عـىل موضع عال األعـراف: وقيـل:

تفسريه. يف الثعلبي رواه محزة، ابن عن الضحاك، عن الوجوه، بسواد ومبغضيهم الوجوه، ببياض
والنار... اجلنة أهل يعرفون الرجال صورة يف املالئكة اهنم وقيل:

وجماهد. احلسن عن املؤمنني، فضالء أهنم وقيل:
اجلبائي. اآلخرة، عن وهم عدول الشهداء وقيل: اهنم

من إال النار يدخل وال وعرفوه، عرفهـم من إال اجلنة يدخل حممد#، ال آل الباقـر$: هم وقـال
وأنكروه. أنكرهم

وكل نبي كل عليهـا ُيوقف والنار، بـني اجلنة األعراف كثبان الصادق$ قولـه: أيب عبـداهللا وعـن
سبق املحسنون وقد جنده، من الضعفاء مع اجليش صاحب يقف كام زمانه من أهل مع املذنبني خليفة
اجلنة، إىل سبقوا قد املحسنني اخوانكم إىل انظروا معه: الواقفني للمذنبني اخلليفة ذلك فيقول اجلنة، إىل
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سبحانه أخرب ثم سالم عليكم﴾ أن الجنة أصحاب ﴿ونادوا تعاىل: قوله وذلك عليهم املذنبون فُيسلم
اهللا يدخلهم أن يطمعون وهـم اجلنة يدخلوا مل املذنبني، هؤالء يعني يطمعـون، وهم مل يدخلوها اهنـم

واإلمام...(٤٣) النبي بشفاعة أّياها تعاىل
أدخلهم وإن النار فبذنوهبم، أخلهم فان وسيئاهتم قوم استوت حسناهتم اخرى: يف رواية وعنه$

فربمحته(٤٤). اجلنة
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البد منها وقفة
مجلة الذهن إىل املتفّرقة يـربز واألخبار والروايات الكريمـة، من اآليات بعضه فيـام أوردنا التأمـل
واحلديث ذكرهم تكرر الذيـن األعراف من هم أصحاب حول املختلفة املؤرشات واملالحظـات مـن

عنهم.
الطبطبائي العالمة بأن نـرى انا حتى وتشـعبت، األقوال اختلفت فقد األمر هبذا يتصل فمام نعـم،

منها: ذلك، يف ١٢ قوالً يورد يف امليزان(٤٥) تعاىل اهللا رمحه
تعاىل. بكرامة اهللا املمتازون اخللق أرشاف اهنم - ١

وسيئاهتم... حسناهتم استوت قوم أهنم - ٢
الفرتة. أهل أهم - ٣

اجلن. مؤمنوا - أهنم ٤
البلوغ. أوان الدنيا يبلغوا يف الذين مل الكفار هوالء - أهنم ٥

الزنا. أوالد أهنم - ٦
بسيامهم... كًال يعرفون عليهم واقفون مالئكة أهنم - ٧

العجب بأنفسهم. أهنم أهل - ٨
عليهم. شهداء وألهنم الناس، سائر عن هلم متييزًا عليها يقامون األنبياء#، أهم - ٩

علامء. فقهاء صاحلون قوم أهنم - ١٠
ببياض حمبيهم يعرفون من الـرصاط موضع عىل جيلسـون وجعفر وعيل ومحزة العباس أهـم - ١١

بسوادها... ومبغضيهم الوجوه،
ُاممهم. لشهادة عىل عليها الناس يقومون عىل عدول االُمم الشهداء أهنم - ١٢
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ذلك: قوال يف ١٤ العدد ليصبح قوالن ذلك بعد يضيف الواسعة برمحته اهللا تعاىل رمحه انه ثم
الرجال من كالضعفـاء التكليف، هبـم يتعلق احلجة ومل عليهـم تتم مل ممـن املسـتضعفون اهنـم - ١

البالغني... غري واألطفال والنساء
ملعصيتهم، النار من أهل فهم فيها، فاستشهدوا ابائهم آذن غري من اجلهاد خرجوا إىل الذي أهنم - ٢

رواية. وعليه لشهادهتم، اجلنة أهل ومن
ثالثة: يف رجال األعراف األقوال اصول بان: القول إىل تعاىل اهللا رمحة خيلص ثم

األنبياء، هم فقيل: هـم: من اهنم يف بينهم اختالف عىل والكرامة املنزلـة أهل من رجـال اهنـم - ١
ذلك. غري وقيل الفقهاء، العلامء وقيل: األعامل، عىل هم الشهداء وقيل:

يف منهم السـيئة، وبالعكـس عىل اختـالف عىل للحسـنة يف أعامهلـم رجحـان ال الذيـن اهنـم - ٢
املصداقية. تشخيص

املالئكة. من اهنم - ٣
مع بعضهم من األقوال، حتى أن األول اآليات هو سياق يعطيه الذي ان عرفت وقد أخريًا: وقال
روح كاآللويس يف ذلك، اآليات سياق مالءة بعدم االعرتاف بعض من بدًا جيد مل الثاين القول إىل متايله

املعاين(٤٦).
األْعراف. هم باهنم قوهلم األطهار# عن األئمة بحثه الروائي ينقل يف تعاىل اهللا رمحه نراه ثم

األعراف ونحن بسيامهم، أنصارنا نعرف األعراف، نحن قوله: عيل$ أمري املؤمنني عن ينقل فهو
والنار فال يدخل اجلنة القيامة بني يوم نوقـف األعراف ونحن معرفتنا، بسـبيل اهللا إال ُيعرف ال الذيـن

وأنكرناه... من أنكرنا إال النار يدخل وال وعرفناه، عرفنا إال من اجلنة
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والشفاعة األعراف أهل
احلساب: بعد ثالثة أقسام إىل يوم القيامة سينقسمون املحرش أهل أن آنفًا عن احلديث منّا تقدم

دخول اجلنة. إىل الصاحلة أعامهلم قادهتم الذي املخلصون الصاحلون املؤمنون وهم القسم األول:
النار والعقاب فيها. دخول إىل معصيتهم وذنوهبم قادهتم ممن والعصاة الكافرون الثاين: القسم

أذنبوًا، ما عىل العقاب يسـتحقون فهم من املؤمنني، والطالح الصالح بني مجيع من القسـم الثالث:
قدموا. ما عىل أيضا ويستحقون الثواب

الصاحلني أولياء من الشفاعة، ذوي األعراف، اصحاب عىل أمره سيحال القسم من الناس هذا ان
كام املعصومني#- النبوة بيت أهل - وسادهتم واألوصياء - اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسول وعىل رأسهم - كاألنبياء

استحقاقهم لشفاعتهم تلك. مدى يف لينظروا - من الروايات واسعة مجلة ذلك تذكر
تنال وال املذنبني، املؤمنني بني من وهم هلا، اسـتحقاقهم تستلزم الولئك شـمول الشفاعة ان نعم،
وال األكرمملسو هيلع هللا ىلص، ولرسـوله تعاىل العاصني هللا املرابني، وال وال وال املرشكني، املرتديـن، وال الكافريـن،
وال املجرمني، الظاملني، وال عمدًا، املؤمنني قاتيل وال واملنافقات، املنافقني واملسـتكربين، وال املكذبني
متفرقة مجلة يف كام جهنم يف بالعذاب قد توعدهم اهللا تعاىل هؤالء مجيع ألنه موازينهم، مـن خفـت وال

آيات القرآن الكريم. من
وعىل األولياء الصاحلني هـؤالء اقدام إىل املشـرية والروايات األخبار من مجلة هناك وعمومـًا فـان
تلك يسـتحق ملن الشـفاعة األئمة$ عىل بيتـه وأهل اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسـول - األطهـار النبـوة رأسـهم بيـت

األمر العظيم. هلذا تؤهلهم التي العظيمة واملنزلة العالية، املكانة من هلم$ القيامة، ملا يوم الشفاعة
والنار، اجلنة رصاط بني بقوله: فيجيبه$ األعراف، عن الباقر$ اإلمام يسـأل بريد العجيل فهذا

هوى(٤٧). له يشفعوا مل نجا، ومن املذنبني املؤمنني من األئمة منّا له فمن شفع
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دعويت لشفاعتي أخبأت وقد سوالً، وقد سأل هبا، قد دعا نبي دعوة لكل قوله: اهللاملسو هيلع هللا ىلص وعن رسول
القيامة(٤٨). يوم الُمتي

ويشـفع أهـل بيتي ويشـفع عـيل فيشـفع، القيامـة فُاشـفع يـوم أشـفع أيضـا: اين قولـه وعنـهملسو هيلع هللا ىلص
ُفيشفعون....(٤٩)

ذلك: إذا رأوا أعداؤنا تقـول شـيعتنا حتى من املذنبني يف لنشـفعن والصادق#:واهللا وعن الباقر
.(٥١) من المؤمنين﴾(٥٠) لنا كّرة فنكون أن فلو صديق حميم * وال * شافعين من لنا ﴿فما
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الرشيفة واألحاديث الكريم القرآن بني الشفاعة
من ُتعد وحيـث القيامة، يف يـوم املهمة واحلساسـة االُمور الشـفاعة من بان القـول مـن منـاص ال
بمنزلة الشفيع ليكرمهم أفاضل عباده(٥٢) عىل تعاىل يسـبغها اهللا التي السـاموية واملنن االهلية، األلطاف

بواسطتها. العذاب وليتخطوا هبا، لينجوا الشفاعة هذه ممن ستناهلم غريهم وعىل جانب، من
زوجًا. أي شفعًا صريه ويف اليشء شفعًا، شفع اللغة من يف والشفاعة

شفاعتي. طلب فالن أي بفالن أو يف وإّيل يل وتشفع
يف التجاوز عن الذنوب(٥٣). السؤال يف االصطالحي املفهوم يف الشفاعة وأما

وهي الرشيفة، األحاديث ويف الكريـم القرآن يف كثرية يف موارد هـذا وردت بمفهومها والشـفاعة
وبحوثهم، وال دراستهم يف االسالميون واملفكرون العلامء أكدها التي البدهيية املسلامت من شـك بال

يكابر ويعاند. لنا بمن غرض
من أكثر واالثبـات، ويف النفي بـني وهي العزيز، الكتـاب يف مصاديق هلـا الشـفاعة فـأن وعمومـًا
األحاديث التي يف أيضا احلال هو الكريمة، كـام آياته من يف مجلة متفرقة موضعـًا منه، تناثرت عرشيـن

ومسهبًا. واسعًا ذكرًا فيها للشفاعة كنا
تعاىل. اهللا بإذن باختصار هلا التعرض الالحقة كتابنا صفحات ويف سوية وسنحاول

الكريم القرآن يف الشفاعة
كام هي ومتكررة،و عديدة ملرات الكريم القرآن يف مبارش بشكل وردت قد الشفاعة بان آنفًا ذكرنا

ذلك. من البعض التعرض إىل هنا وسنحاول النفي واألثبات، بني ذلك يف ذكرنا
النفي عند التأمل هـذا أن بيد كليًا للشـفاعة، هناك نفيا القرآن الكريم نجد آيـات بعـض ففـي - ١
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هذا من باحلرمان العزيز، وتوعدهم كتابه يف اهللا تعـاىل معينة، حددهم فئة بجامعة أو خيتص نجـده فيـه
العظيم. الفضل

الشافعين﴾(٥٤). تنفعهم شفاعة ﴿فما املدثر: سورة يف قوله تعايل ذلك ومن
قوله جل يف كام غريه، تعاىل دون باهللا للشـفاعة حتديد هنالك ان نجد اآليات تلـك بعـض ويف - ٢

شفيع﴾(٥٥). وال ولي من دونه من لكم ﴿ما السجدة: سورة يف اسمه
وبإذنه وتعاىل للبعض، تبارك اهللا هبـا يأذن ان الشـفاعة يظهر الكريم القرآن آي بعض ويف بـل - ٣

عنده إال بإذنه﴾(٥٦). الذي يشفع ﴿من ذا يف قوله: كام اسمه، جل
فيها نجد ال حـني وادراكها، الشـفاعة، هذه عىل للحصول هنـاك رشائط اآلخـر البعـض ويف - ٤
االطالق العمومي فهنا ارتضى﴾(٥٧)، لمن إال يشـفعون ﴿وال قوله تعاىل: يف كام الرشائط، لتلك ذكـر

االهلي. بالرضا
الزخرف: يف سـورة تعاىل قوله يف كام هلذه الرشوط، حتديد االُخر االيات يف بعض نجـد حـني - ٥

الشفاعة﴾(٥٨). دونه من يدعون الذين يملك ﴿وال
البعض منها تصنيفًا تصنيـف عمدنا إىل والتي الكريمة، من هذه اآليـات ذكرنا أن مجلـة ما أقـول:
االسـتقراء ووفق ذلك، كل يف املعطيات املرتتبـة عىل والتدبـر والتأمل التوقـف تسـتدعي باملرء عامـًا

الشفاعة. هبذه اخلاصة األبعاد ملجمل العمومي
النه قطعًا، مطلق بنفي املوضوع ليس هو الشـفاعة نفي من - القول لنا سـبق وكام - فام قرأناه مثًال
عن هذه الشـفاعة ينفي عندما ألنه تعـاىل األمر، مـن ذلك معصيتها حرمتها بجامعـة معينـة ختصيـص

هلا. اخرى مجاعة استحقاق يؤكد مجاعة
الذي حل العقاب أن هبا املتصلة اآليات يف التأمل عند نجد الشفاعة بنفي املتعلقة األوىل اآلية ففي
هذا املفضية إىل الفاسـدة األعامل من جلملة حتصيل حاصل هو بالشـفاعة احلرمان من اجلامعة هذه عىل

اجلزاء.
جنات في * اليمين أصحاب * إال كسـبت رهينة بما نفس ﴿كل ذلك: يف وتعاىل يقول سـبحانه
نطعم ولم نك * المصليـن من نـك قالوا لم * سـقر في سـلككم ما * المجرمين * عـن يتسـاءلون
فما تنفعهم * أتانـا اليقين * حتى الدين بيوم نكذب وكنـا * الخائضين مع نخوض وكنـا المسـكين

الشافعين﴾(٥٩). شفاعة
الدنيا ولهوًا وغرتهم لعبًا دينهم اتخذوا الذين ﴿وذر االنعام: سـورة يف اسـمه قوله جل ولنقرأ بل

شفيع﴾(٦٠). ال ولي من دون الله لها ليس نفس بما كسبت ُتبسل أنت به وذّكر
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ال يوم يأتي أن قبل أنفقوا مما رزقناكم من آمنوا الذين سـورة البقرة: ﴿يا أيها يف اسـمه جل وقوله
هم الظالمون﴾(٦١). والكافرون شفاعة وال خلة وال فيه بيع

من للنجاة غريهم وما يسـأله به موجود، هو فحرموا ما اقرتفوها، ألعـامل مجاعات عن النفي هـو
العذاب.

قوالً﴾(٦٢). له ورضي الرحمن له أذن إال من الشفاعة تنفع ال ﴿يومئذ يف سورة طه: تعاىل قال
شـهد إال من الشـفاعة دونه من يدعون الذين يملك ﴿وال الزخرف: سـورة يف وقوله سـبحانه بل

يعلمون﴾(٦٣). وهم بالحق
عهدًا﴾(٦٤). عند الرحمن اتخذ من الشفاعة إال ﴿ال يملكون مريم: سورة قائل يف من عز وقوله

تعرض وأشـاروا ما مجلة أن نجد وجالء، حني بوضوح ذلك إىل املشـرية اآليات من وغريهـم بـل
واملرشكون(٦٧)، واملرتدون(٦٦)، الكافرون(٦٥)، منها: معينة، بجامعات حرصها قد الشفاعة هذه نفي إىل
واملنافقون واملسـتكربون(٧٠)، واملكذبون ،(٦٩)

األكرمملسو هيلع هللا ىلص ولرسـوله تعاىل هللا والعاصون واملرابـون(٦٨)،
،(٧٥) خفت موازينهم ومن واملجرمـون(٧٤)، والظاملون(٧٣)، عمدًا(٧٢)، املؤمنني وقاتلو واملنافقـات(٧١)،

اليه آنفًا. أرشنا سبق أن ما وهو

الرشيفة األحاديث يف الشفاعة
يرتبط الشفاعة وما مسألة عن واملتحدثة املتعرضة واألخبار وكبري الروايات واسع بشكل تعددت
البعض استدالل إال املحددة - الصفحات هذه ويف االسـتدالل، ولغرض - هنا يسـعنا ال وحيث هبا،

االطالة. عن واعراضًا جتنبًا لالسهاب، منها القليل
ألهل الشك والرشك، وال ألهل ال تكون الشفاعة قوله: من اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسول عن ما روي ذلك فمن

التوحيد(٧٦). من أهل للمؤمنني تكون بل واجلحود، الكفر
شفاعتي(٧٧). اهللا بشفاعتي فال أناله مل يؤمن من أيضًا: أيضًاملسو هيلع هللا ىلص وعنه

وأحسنكم ألمانتكم، وأّداكم لسانًا، أصدقكم شفاعة عّيل وأوجبكم غدًا، أقربكم مني وقالملسو هيلع هللا ىلص: إن
الناس(٧٨). وأقربكم من خلقًا،

واهللا(٧٩). ال احلوض يرد عّيل بصالته، وال استخف من شفاعتي ينال أيضًا: ال وقالملسو هيلع هللا ىلص
بيت نبيكم(٨٠). وأهل ونبيكم، واألمانة، والرحم، القرآن، مخسة: الشفعاء قوله: وعنهملسو هيلع هللا ىلص

املحسـنون فأما شـيعتنا، من املذنب يف نشـفع القيامة كان يوم إذا أنه قال: الصادق$ اإلمام وعن
تعاىل(٨١). اهللا نجاهم فقد
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العلامء، ثم ثـم األنبياء، فيشـفعون: وجـل إىل اهللا عز يشـفعون ثالثـة قولـه: اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسـول وعـن
الشهداء(٨٢).

أعداؤنا تقول حتى من شيعتنا املذنبني يف واهللا فنشفعه، لنشفعن، واهللا قوله: اإلمام الباقر$ وعن
حميم﴾(٨٣). صديق وال شافعين من لنا ﴿فما ذلك: رأوا إذا

تشـفع قف للعامل: وقيل إىل اجلنة، انطلق للعابد: قيل القيامة يوم كان الصادق$: إذا اإلمام وعن
هلم(٨٤). تأديبك بحسن للناس

القيامة(٨٥). يوم للعبد والقرآن يشفعان الصيام اهللاملسو هيلع هللا ىلصك رسول وعن
الصدق(٨٦). باحلق ولزوم اخللق العمل شافع عيل$: املؤمنني أمري وعن

ُشّفع(٨٧). القيامة القرآن يوم له شفع من وعنه$:
التوبة(٨٨). من أنجح شفيع أيضا: ال وقال$
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الرصاط
واالعتقادية، البدهيية واملسـلامت احلقائق من عليه الرصاط واملرور أن الكريم القارئ عىل خيفى ال

املسلمني. مجيع عليها الدين التي يتفق رضوريات هبمن اإليامن مسألة بل وُتعد
اجلنة تقع جهنم، ممدود فوق جرس الرصاط كون حول واخلاصة العامة عند الروايات تواترت وقد
عقبات ومصاعب الشـعرة، وعليه وأدق من السـيف أحد من - الرصاط أي - اآلخـر، وأنه يف طرفـه

وهوى. فقد هلك منه وسقط عليه تعثر سقط ومن نجا، فقد من اجتازه كثرية،
جهنم، وأنـه جرس حق، الـرصاط أنه اعتقاده يف العقائــد: اهللا) يف (رمحـه الصــدوق الشـيخ قـال
حتمًا ربـك على كان واردهـا إال ﴿وإن منكـم وجــل: عـز قــال اهللا اخلالئـق، وان عليـه ممـر مجيـع

مقضيًا﴾(٨٩).
رسـول عن روي عام ذلك ُنقـل كام عىل الـرصاط املـرور هو املباركة هـذه اآليـة يف والـورود هنـا

.(٩٠)
اهللاملسو هيلع هللا ىلص

القيامة، ويمرون يوم جهنم عىل اخلالئق سريدون مجيع أن إىل الكريمة تشري االية هذه فان هنا ومن
كحال فهو يـرسًا، هينًا عنـه كان عبـوره تعاىل ريض اهللا ممـن كان فمـن عليها، املمـدود الـرصاط عـرب

والكافرين. وامللحدين العصاة خالف وسالمًا، بردًا عليه النار فكانت يف ُألقي عندما ابراهيم$
والعبور أن جيتازها للنجـاة لإلنسـان البد ومشـاق ومصاعب عقبـات هـذا تكتنفه العبـور ان ثـم

النعيم. وصوب اجلنة صوب
بالمرصاد﴾(٩١). ربك ﴿إن الفجر: سورة يف تعاىل قال

عبـد جيوزهـا ال الصــراط عـىل قولـه: املرصــاد قنطـرة الصــادق$ اإلمــام عـن ُنقـل وقـد
بمظلمة(٩٢).
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تبارك وتعاىل: اهللا قـول وهو للرصاط: األكـرمملسو هيلع هللا ىلص عند وصفه الرسـول عن ُنقل ما ذلك ومثل بـل
.(٩٤) لبالمرصاد﴾(٩٣) ربك ﴿إن

العقبة﴾(٩٥). ﴿فال اقتحم سبحانه: يقول البلد سورة ويف
عقبة كؤودًا... أنا فوق الرصاط أن قوله: اهللاملسو هيلع هللا ىلص من عن رسول ُنقل ما يشـري االية تفسـري هذه وإىل

طالب(٩٦). أيب بن عيل العقبة تلك يقطع من وثاين العقبة، يقطع تلك من أول
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وحمطات اشارات
ما عىل نعرج أن مـن - به يتصل ومـا حقيقـة هذا الرصاط، عن الكثري وسـعيًا إلدراك - البـد لنـا
الروايات بذلك تكلفت وحيث بـه، متصلة وتفصيالت من توضيحات األطهار النبوة أهل عـن ُنقـل

منها. البعض إىل والتي سنحاول التعرض عنهم#، املنقولة
هو، الـرصاط ما عن سـأله عندما اإلمـام الصـادق$ عـن عمر بن الفضـل رواه مـا ذلـك فمـن
ورصاط الدنيا رصاط يف رصاطان: مها وجل، عز اهللا معرفة إىل الطريق الرصاط هو فأجابـه$ بقوله:

اآلخرة. يف
هبداه، واقتدى يف الدنيـا، من عرفه اإلمام املفـروض الطاعة، فهو الدنيا يف يف الرصاط الـذي فأمـا
يف الرصاط عن قدمه الدنيا زّلـت يعرفه يف مل ومن اآلخرة، يف جرس جهنـم هو الذي عـىل الرصاط مـّر

جهنم(٩٧). نار فرتدى يف االخرة،
السـيف، حد ومن من الَشـعرة أدق والرصاط طبقات، الرصاط يمرون عىل الناس أيضًا: وعنه$
يمر من ومنهم حبـوًا، يمر من ومنهم الفـرس، عدو مثل يمر ومنهم من الـربق، مثل يمر مـن فمنهـم

شيئًا(٩٨). وترتك شيئا منه النار تأخذ قد متعلقًا يمر من ومنهم مشيًا،
يــوم كــان إذا عـيل، يــا بقـولـه: عليـًا$ خـاطـب أنــه عنـه ُفـريوى رســول اهللاملسو هيلع هللا ىلص وأمــا
براءة فيه كـتـاب معه كان من أحـد إال جيز فلم الصــراط، وأنـت وجربئيل عىل أنـا القيامــة أقـعـد

بواليتـك(٩٩).
فإذا مر واألمانة، الرحم القيامـة: حافتا الرصاط يوم اهللاملسو هيلع هللا ىلص قال: رسـول ان الغفـاري أيب ذر وعـن
معهام ينفعه للرحم مل القطوع لألمانـة، اخلائن مر وإذا اجلنة، نفذ إىل لألمانة املؤدي الوصـول للرحـم،

النار(١٠٠). يف وتكفأ به الرصاط عمل،
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أحد األطهار#، أو اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسول عن رواها انه الظاهر أن إال عباس&، ابن عن ُتنقل رواية ويف
فيها:

هبا جاء فإن إال اهللا، إله ال أن شـهادة عن أوهلا عنها العبد ُيسـأل جمالس، سـبع جهنم جرس إن عىل
الزكاة، فإن جاء عن الثالث، فُيسـأل تامة جاز إىل جاء هبا فإن الصالة، عن فُيسـأل الثاين، ايل جاز تامة
فإن احلج، فيسـأل عن اخلامس، إىل جاز تامًا به جاء فـإن عن الصوم، فُيسـأل الرابع، جاز إىل تامـة هبـا
عن سبله، فُيسـأل السـابع جاز إىل هبا تامة جاء فإن العمرة، عن السـادس، فيسـأل إىل جاز تامًا به جاء

جهنم. نار يف السقوط وسبيل بل الضياع، سبيل هو ألن االنحراف
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ميزان األعامل
توطئة

بنا أفىض باملواقف املرتبطة بـه، حيث يرتبط ومـا احلسـاب، بيوم ما يتصل مجلة بذكر آنفـًا تدرجنـا
ُيعرف وهـو ما الدنيا، حياته طيلـة وأفعاله اإلنسـان عمل خلالصة املمثـل احلاسـم املوقف إىل احلـال
عليه سـيكون ما بنتائج معلقة وخامتته االنسـان مصري يبقى والذي باحلسـاب، املتصل االعامل بميزان
ذلك النتيجة تلك سـتقود أين وإىل أم السـيئة، األعامل احلسـنة سـرتجح وهل هناية املطاف، يف األمر

اآلن. بحثنا حمل االعامل، بميزان منوط ذلك كل النار؟ ان أم إىل اجلنة إىل هل العاجز، اإلنسان

امليزان وحقيقته
ترجح أن وكيف يمكن وصفاتـه، بل رشائطه هي وما القيامة؟ لألعامل يوم امليزان يعنيـه الذي مـا

احلسان؟ األعامل فيه
منه يوم مناص ال موقف هناك بـأن يدرك وهو املرء تراود ذهن التي االسـئلة من متعددة مجلة اهنـا

وأفعاله. أعامله من ما سلف لكل املحك النهائي هذا عند القيامة
أن نستوضح لنحاول ثم األمر تتعرض هلذا التي الكريمة املباركة بعض االيات عند قليًال ولنتوقف

به. يتصل مما بعضًا من بعد
* المفلحون هم فأولئك موازينه فمن ثقلت الحق ﴿والوزن يومئذ األعراف: سـورة يف تعاىل قال

يظلمون﴾(١٠١). بما كانوا بآياتنا انفسهم فأولئك الذين خسروا موازينه خفت ومن
وإن شيئًا نفس ُتظلم فال ليوم القيامة القسط الموازين شأنه: ﴿ونضع جل يقول سورة األنبياء ويف

حاسبين﴾(١٠٢). بنا وكفى أتينا بها خردل من حبة مثقال كان
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وأما راضية * عيشة في فهو * موازينه ثقلت من ﴿فأما قائل: من عز فيقول القارعة وأما يف سورة
حامية﴾(١٠٣). نار * هية ما أدراك وما * هاوية فأّمه * موازينه خفت من

القيامة، يوم العباد أعامل به الذي ُتقاس املحك إىل يشري ما هي وغريها املباركة اآليات هذه ان نعم،
اآليات ظواهر عند مجد من ذلك يتوهم مادي كام ال جمازي وصف معنوي وهو ُيمثل بامليزان، والذي

واألخبار.
جزاء كل ووضع عليها، واجلزاء بني األعامل التعديل هي املوازين تعاىل: اهللا رمحه املفيد قال الشيخ

حقه. إىل حق وإيصال كل ذي موضعه،
الدنيا، لكل كموازين موازين القيامة يف أن من احلشـو اليه أهل ذهب ما معنى عىل يف األمر وليس
بالثقل توصف وإنام وزهنا، يصح ال واألعراض أعراض، األعامل إذ فيها، األعامل توضع كفتان ميزان
وما الثواب، عظيم عليـه واسـتحق ما كثر هو ثقل منها ما بذلك أما واملراد املجـاز، وجه عـىل واخلفـة

جزيل الثواب. عليه يستحق ومل قدره قل ما منها خف
بني املعدلون فاملراد أهنـم املوازيـن هم ذريتـه# من واألئمة املؤمنـني$ أمـري أن الـوارد واخلـري
فالن، ميزان يف عنـدي فالن وُيقال والعدل، بالواجـب فيها واحلاكمون عليهـا، فيام يسـتحق األعامل
أعظم وأفضل كالمـه أن واملـراد به فالن، كالم أوزن من عنـدي فالن كالم وُيقـال بـه نظـريه، وُيـراد

قدرًا...
األمر ويبينه. هبذا يتعلق مما البعض يوضح الروايات من مجلة يف التأمل وإن أقول:بل

العدل(١٠٤). امليزان قوله: الصادق$ اإلمام عن مثًال روي فقد
األنبياء واألوصياء(١٠٥). هم قوله: املوازين حول أيضًا عنه$ وروي

األعامل. ميزان عىل املؤمنني$: السالم أمري زيارة نقرأ يف ثم
املقياس للتفاوت بني هو بذل املراد فان امليزان هذا حول وروايات من أخبار نقرأه ما فان هنا ومن
من حياته يف اإلنسان هبا قام التي الصاحلة األعامل ثواب بل ولتقدير وحتديد والسيئة، احلسـنة األعامل

أيضًا. حياته يف اقرتفها التي الطاحلة األعامل ووزر وعقاب جانب،
وغـري الدم، لقيـاس ضـغـط وميزانًا للهــواء، وميزانًا ميزانـًا للحـرارة، هنـاك نقــول أن نحـن
ومظهـرًا معينًا، شـكًال املوازين هذه من لكـل ميزان أن نجد وحـيث مــن املوازين املختلفـة، ذلـك
أن فالبد باألعامل واألفعــال، كان ذلك امليـزان خـاصـًا مغايـرًا، فكـيـف إذا وعمـًال بـل خمـتلفـًا،
كفتان لفه واملشرتيات البضائع كموازين أنه من البعض يتصوره يتناسـب وأّياها كام يكـون بشــكل

أثنـان!!
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امليزان يثقل الذي ما
القيامة يـوم نجاة االنسـان أن إىل املشـرية اآليات املباركة(١٠٦) مـن العديد الكريـم القـرآن يف نقـرأ
والتقيص، البحث يومئـذ للنجاة يسـتدعي بالسـاعي وهذا األمر خفتها، يف وهالكه موازينـه، ثقـل يف
وعن جهنم، نار عن بنفسـه لينأى الصاحلة، كفة أعامله وترجيح ميزانه، إثقال أجل من اجلـاد والعمـل

يوصف. ال الذي عذاهبا
انجازه نحو ليسـعى الصاحلة األعامل مـن ما هو أثقل عن للتسـاؤل املرء يقود السـعي هذا أن ثـم

احلسنة. وأفعاله أعامله الصاحلة، القيامة ما ُيرجح يوم ليكون وادراكه وحتصيله،
هي األعامل مـن مجلة هناك ان واألخبار ُيظهـر من الروايـات ومتعددة واسـعة مجلـة يف والتقـيص

وادراكها. أجل حتصيلها من للعمل املؤمن يستحث ما وهو وأثقل فيه، امليزان، يف أرجح
والصوم، والصـالة، اخللق احلسـن، ثقل األخبار تؤكـد مثًال عىل هذه مـن نجد الكثري فاّنـا نعـم،
رسـول عىل والصالة خاتم النبيني، وانـه حممدملسو هيلع هللا ىلص وبنبوة لـه، رشيك اخلالق دون بوحدانيـة واإليـامن
يوم امليـزان يف عىل ثقلهـا األخبـار تؤكـد تلك احلسـنة األعـامل ذلـك مـن اهللاملسو هيلع هللا ىلص، والتسـبيح، وغـري

احلساب.
له. واملوضحة األمر، هلذا املتعرضة الرشيفة واألحاديث الروايات من تلك مجلة يف ولنتأمل

اخللق، حسـن من امليزان أثقل يف يشء ُيضع قوله: ما من من اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسـول عن فمن ذلك ما ُيروى
والصالة(١٠٧). الصوم ليبلغ به درجة حسن اخللق صاحب وإن

ترفعان ميزان خف فيقول: وبنبوتـهملسو هيلع هللا ىلص، تعاىل ومعرفته، اهللا بكتاب اليامن ثقل عىل يؤكـد ونـراهملسو هيلع هللا ىلص
فيه(١٠٨). توضعان ميزان وثقل منه،

حممد، وآل حممد عىل الصـالة من أثقل يشء امليزان يف ما قوله: الباقـر$ اإلمام عن يروى انـه كـام
يرجح(١٠٩). ميزانه يف فيضعها فُيخرجملسو هيلع هللا ىلص فتميل به، امليزان يف أعامله لتوضع الرجل وان
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األعامل صحف
أفعاله، والتي وسجالت أعامله، صحائف هي اإلنسان أمام القيامة يوم التي سُتقام واحلجج البيان

أمر. عنها يغرب يفوهتا يشء، وال فال أفعاله، من ودق عظم ُيدون فيها ما
فال وخفاياه، بدقائقه من عمل، لإلنسان كل ما سلف هي القيامة يوم ستنرش الصحف التي وهذه

بيان. أو دمغها حجة يف وال إمامها نكران، اإلنسان يملك
التالية: والنقاط املواضيع خالل من الصحف هذه ملاهية التعّرض هنا عجالة عىل وسنحاول

الكريم هبا. القرآن - تعريف ١
واألخبار. الروايات وجهة نظر املصاحف من هذه ماهية - ٢

الصحف، وكيفيتها. حقيقة هذه - ٣

الكريم القرآن يف الصحف - ١
هي التي الصحـف بموضوع يتعلـق مـا املباركة إىل القرآنيـة اآليـات من متعـددة مجلـة تعرضـت
سُيطرح الكبري الذي املحك يوم القيامة ستكون والتي الدنيا، يف حياته طيلة اإلنسان وأفعال سجالت
حينئذ، االنسـان عاقبة عىل سـيحكم املقيـاس الذي سـيكون والذي بل عـام فيه، للمعاينـة واملسـاءلة

املباركة: االيات تلك من البعض إىل االشارة هنا وسنحاول
يكتبون﴾(١١٠). لديهم ﴿ورسلنا الزخرف: سورة يف تعاىل يقول

وآثارهم﴾(١١١). ما قدموا ﴿ونكتب سورة يس: يف اسمه جل ويقول
مستطر﴾(١١٢). وكبير ﴿وكل صغير فيقول سبحانه: القمر سورة يف وأما

ُنشرت﴾(١١٣). الصحف ﴿وإذا وتعاىل: تبارك يقول التكوير سورة ويف
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فيه مما مشـفقين المجرمين فتـرى الكتاب ﴿ووضـع سـورة الكهف: يف وتعاىل سـبحانه ويقـول
عملوا حاضرًا ما ووجدوا أحصاهـا إال كبيرة وال صغيرة ُيغادر الكتـاب ال لهذا ما وليتنا ويقولـون يـا

أحدًا﴾(١١٤). ربك يظلم وال
وأما اقرأوا كتابية... هاؤم فيقول بيمينه أوتي كتابه من ﴿فأما شـأنه: تبارك يقول احلاقة سـورة ويف

حسابيه﴾(١١٥). ما أدر ولم كتابيه أوت لم ليتني يا فيقول بشماله كتابه أوتي من
سجين أدراك ما وما * لفي سجين الفّجار إن كتاب ﴿كال من قائل: عز املطففني يقول سورة ويف
يشـهده * كتاب مرقوم عليون * ما أدراك وما * عليين لفي كتاب األبرار كال إن * كتـاب مرقـوم...

المقربون﴾(١١٦).
هلذه ثالثة هناك أنواعًا أن لوجدنا الكريمة املباركة اآليات من مجل معينة مطاوي يف تأملنا لو اننا ثم

وهذه الكتب(١١٧). املصاحف
قوله يف به كام خاصة أعامل فرد صحيفة لكل ان هناك إىل اشارة الكريمة اآليات بعض تلك يف - ١
* اقرأ كتابك منشـورًا يلقاه كتابًا القيامة يوم لـه وُنخرج عنقه في طائره ألزمناه إنسـان ﴿وكل تعـاىل:

حسيبًا﴾(١١٨). عليك اليوم بنفسك كفى
للحسـاب، القيامة اليه يوم ُتدعى كتاب ن لكل أمة إىل اشـارة اآليات الكريمة من بعض ويف - ٢
تعملون ما كنت تجزون اليوم كتابها إلى ُتدعى أمة كل جاثية أمة كل ﴿وترى تعاىل: قوله يف وذلك كام

تعملون﴾(١١٩). كنتم ما بالحق إّنا كنّا نستنسخ عليكم ينطق كتابنا هذا *
الكتاب ﴿ووضع قوله تبـارك وتعاىل: يف كام اخلالئق، بجميع خاصًا كتابًا هنـاك أن ونقرأ بـل - ٣

فيه﴾(١٢٠). مما مشفقين المجرمين فترى

الرشيفة الروايات واألحاديث يف األعامل صحف - ٢
يـوم األعــامل املتعـّرضـة لصـحف واألحـاديث الروايــات شــك هــي بال كـثـرية ومتعــددة
وتتميًام للمطلـب، ايضاحـًا للبعض منهـا، املتعجلـة ســنحاول هنــا االشــارة بيــد اننــا القيـامـة،

للفائدة.
فأما عرضات: القيامة ثـالث يوم الناس ُيعرض قولـه: من اهللاملسو هيلع هللا ىلص عن رسـول روي ما ذلك فمـن
بيمينه األيـدي، فآخذ يف الصحف تطري ذلـك فعند العرضـة الثالثة وأما فجـدال ومعاذير، عرضتـان

بشامله(١٢١). واخذ
يف ثالث أتيته يوم القيامة داري عىل بعد زارين من قوله: الرضا$ موسى بن عيل اإلمام عن وروي
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الرصاط املسـتقيم، وعند وعند وشـامالً، يمينًا الكتب تطايرت إذا أهواهلـا: من أخلصه حتـى مواطـن
امليزان(١٢٢).

علم كتابه، وأحصاه علمه، أحاط به ونستغفره مما احدى خطبه: يف عيل$ قوله املؤمنني أمري وعن
مغادر(١٢٣). وكتاب غري قارص، غري

كلمة حقت عليه من عىل تشهد مؤمن، إنام عىل اجلوارح تشهد ولست قوله: اإلمام الباقر$ وعن
بيمينه(١٢٤). فُيويت كتابه املؤمن فأما العذاب،

إىل االنسـان كتابه، ثم قيل ُدع القيامة يوم كان إذا قوله: أصحابه أحد الباقر$ اإلمـام وروي عـن
أقرأ. له

ما فيه؟ ويعرف فقال الراوي:
ذكره اال فعلـه يشء وال قـدم، نقل كلمـة، وال وال حلظة تعـاىل ُيذكـره، فـام مـن اهللا إن فقــال$:
إال وال كبيرة صغيـرة ال ُيغـادر الكتاب لهـذا ﴿يا ويلتنـا ما قالـوا: فلذلك تلـك السـاعة، فعلـه كأنـه

.(١٢٦) أحصاها﴾(١٢٥)
احلكيم: العزيز اهللا مكتوب فيـه: كتاب منشـورًا كتابا القيامة يوم ُيعطي املؤمن إن أيضًا: وعنـه$

اجلنة(١٢٧). فالنًا ادخلوا

األعامل هي صحف ما - ٣
وبالتحديد اآلخرة عن حديته عند املرء عىل خطار تلح التي مجلة التسـاؤالت واالستفسـارات من
تلك هي هـي: ما العامل، هناية وإىل اخللـق بداية منذ البـرش أعامل إلظهار فيها التـي سـتنرش الصحـف

تكون؟ وكيف الصحف،
أم ماذا. الدنيا، احلياة يف هذه عندنا هي كام وصحف أوراق يتصور كام هي هل

وما قيل ما مجلة ان نسـتعرض نريد ما قدر الصحف، تلـك بامهية اجلزم قطعًا ال يمكننا نحـن هنـا
عنها. ذكر

امام هـذه احلقيقة، توقفوا كثريًا قـد واملحققني االسـالميني والباحثني العلـامء مجلة من نعـم، فـان
ان إال املطهرة، والسنة عىل القرآن املرتكزة االساسية القواعد مع يتفق واضح هلا تفسري اجياد وحاولوا

دون التأكيد املربم. واحلديث القطع، دون زال االمر
التي كسـجالت وأوراق الدنيا هي الصحف أن هذه نتصور ان األحوال من حال بأي يمكـن فـال
وهذا الكبرية، والصفحات األوراق اآلالف من عرشات يستغرق أي أنسان احصاء أعامل نعرفها، ألن
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واآليات القرآنية، السـيام قدمها، التي أعامله مجيع القيامة ليعرف يـوم اإلنسـان يطالعه أن يمكن مل مـا
يتفق أن يمكن فكيف األوىل، النظرة خالل من ذلك االنسان يتبني أن إىل تذهب الرشيفة واألحاديث

شك. أدنى بال واملنطق الواقع خالف ذلك إن واألوراق؟! الصحف من املؤلفة اآلالف هذه مع
سـنحاول واحلسـاس، هذا املعرتك املهم يف بدلوهـا تـديل حاولت ان مجلـة نظريـات هنـاك ان ثـم

اليها: االشارة
اعامله آثار التي رسـخت هيـا نفسـه بعينها هي تعاىل: اهللا رمحه الكاشـاين الفيض العالمة ذكـر - ١

هبا(١٢٨). انتقشت بحيث
تطاير إىل املشـرية واألخبار الروايات من العديد ظواهر مـع خمالفة جيدها هذه نظريتـه يف واملتأمـل

فتدبر. القيامة، يوم الصحف
السـالفة االعامل وجتسـم جتسـد هو هذه األعامل بصحيفة املراد أن إىل اآلخر البعض - وذهـب ٢
أن بحث سـبق وهو السـابقة، عىل صورته تلك أعامله رؤية من االسـنان هذه لالنسـان، واسـتطاعت

وتأمل. فراجع جتسم االعامل، موضوع يف اليه أرشنا
بتسـجيل املالئكة قيام من والروايـات واألخبار اآليات اليـه تشـري واضح ملا كام هو الـرأي وهـذا

حياته. طيلة وكتابتها أعامل اإلنسان
الضمري يف يسـتجد ما هو بالصحف ُيراد ما بأن القول إىل أن البعض الثالث يذهب نجد حني - ٣
داخله، يف ماثلة تكون وحيث االنسان، باطن يف األعامل هلذه ترسـب من والشـعور األخالقي الربي،

يف باطنه. وشاخصة
الكاشاين، نظرية الفيض يف االشارة اليه لنا سـلف ملا - واضح هو كام - مشـاهبة النظرية هي وهذه

األمر. املبينة هلذا والروايات اآليات لظواهر بمخالفتها معها تتفق وحيث
وأما يشء، كل ويدبـر يقدر وتعـاىل، وهو الـذي هللا تبارك هـي األمور تلك مرجـع فـإن وعمومـًا
االنسـانية املتحددة بالقدرات املعطيات البرشيـة عـىل مبني فهـو النظريات أو األشـياء هلـذه تصورنـا

وتصوراهتا وتأويالهتا.
وال تؤطرها حدود، ال حتدها التي عن القـدرة االهلية تصدر التي الغيبية األمور من ان ذلـك نعـم،
جل البارئ بان التسـليم إال ونحن النملك بقدرته وحكمته، األمر لذلـك هو املدبر تعـاىل واهللا ُاطـر،
لتتعلق التصور البرشي عن خترج كل األمور ذلك وعند فيكون، كن له يقول فإنام شـيئا أراد اسـمه إذا

الكاملة(١٢٩). وحكمتها االهلية، بالقدرة
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اجلنة والنار يف اخللود
هذه عليه ترسي ومن والنـار، اجلنة يف اخللود مسـألة األعامل باملعاد ونتائج املتعلقة املواضيـع مـن

عليه. ترسي ال ومن احلالة
مستلة من ومتعددة خمتلفة وشـواهد قرائن القضية هذه أيضاح يف أن الكريم القارئ عيل خيفي وال

األطهار#. العصمة بيت أهل عن املنقولة الرشيفة القرآن الكريم ومن االحاديث
الدخـول ذلـك أكان ســواء جنته - تعــاىل ودخله اهللا رمحـة مـن أن يف خالفــًا نجـد ال كنّـا وإذا
فيها والبقاء النـار يف اخللـود فان منها، خـارج غري فيها، خالـد فانه - بعده أو ســبقه، عـذاب بـدون
للرشائع املخالف من األمـر عليه هو ما ومدى املـرء، ذلك حالة حتددها وتصنيفات لضوابـط خيضـع

الساموية.
بجامعات جهنم يف مسـألة اخللود ختصص الرشيفة اآليات والروايات مـن الكثري فان هناك نعـم،
الدين، رضوريات مـن لرضوري واملنكرين والطواغيت، واملنافقـني، الكافرين، مثـل: معنيـة مصفنة

تعاىل. اهللا بإذن الحقًا ذلك من جانب إىل مما سنشري وغريهم
ذلك، وماتت عىل أّرصت ولكنها حياهتا، احلجة يف عليها متت أن سلف املنحرفة إن هذه اجلامعات

جهنم. هنار يف عليها العذاب واخللود عليه عاكفة، فحق عيل ما هي وهي
هذه القطعـي بخلود االهلـي احلكم بوضـوح لنرى املباركـة االيات مـن تلـك بعـض يف ولنتأمـل

النار. اجلامعات يف
فيها هـم النار أصحـاب اولئك بآياتنـا وكّذبـوا كفـروا البقـرة: ﴿والذيـن يف سـورة تعـاىل يقـول

خالدون﴾(١٣٠).
معه ومثله جميعـًا األرض في مـا لهم أن لو كفروا الذيـن ﴿إن سـبحانه: يقول املائـدة سـورة ويف
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وما يخرجوا من النار أن يريـدون أليم * عذاب ولهم منهم ما ُتقبل القيامة يـوم عذاب من ليفتـدوا بـه
مقيم﴾(١٣١). عذاب ولهم منها بخارجين هم

األمر، وتأكيد هبذا وفيها ترصيح املباركة، القرآنية اآليات من اخرى مجلة يف هذا التعبري ونجـد بـل
النار(١٣٢). يف اجلامعات من مجلة عىل خلود تؤكد وكلها عليه،

كلمة تبّني حيث أبـدًا) بـ(خالدين فيها القـول من خالل تأكيدًا أكثـر أمرًا آيات ُاخر يف ونقـرأ بـل
النار(١٣٣). يف اخللود عىل التأكيد مسألة (أبدًا)

ظاهرة من يراه ملا وحل له، جواب اجيـاد امللزم من جيد البعض لعل تسـاؤل الذهن يتبادر إىل وهنـا
والتأمل. تستدعي املالحظة

عىل ُيعاقب أن يمكن فكيف الذنوب، ارتكاب عىل سنة مائة البالغ مثًال عمره طوال ما انكب فإذا
سـنة، املليون تتجاوز ال كانت من معصية ارتكب ما اليس حدود مليون سـنة؟ جهنم يبقى بـان ذلـك

مضاعفة؟ وباضعاف عىل عمره، تزيد بمدة ُيعاقب فكيف
جل هو كام وان حجمه أحدًا، ال يظل عادل اهللا تعاىل أن فيه خالف الذي ال الثابت األمر ان أقول:
يف هذا املرء وهو يتأمل ذهن عن يغرب ال أن وهذا ما جيب بمقدار ذرة، ولو فيه حيف ال عدال اسـمه

التساؤل.
يمكننا من قبـل البعـض التسـاؤل لذا طرحـت وتعليـالت اجوبـة مجلـة هنـاك ان نقـول ان بقـي

األمر. يف هذا السليم احلل إىل للتوصل استعراضها ومناقشتها
أوهلام بعدين اساسـيني، ينحرص ضمن أو املخالف املجرم عىل أن اجلزاء املرتتب البعض هذا يقول
أي جانب يف يكون ال وأن املرتكب، واجلرم متناسـبًا يكون ان ينبغي والذي واجلرم، املتناسـب احلكم

العدالة. مع تنافرًا أو خالفًا منه
الباحثني لدى املعـروف فان والطبيعي، بالتكوينـي تسـميته عىل وهو مايصطلح الثاين، البعـد أمـا

وقوعه. مرتتبة عىل بدهيية وخاصية اخلاطئ، للعمل طبيعية نتيجة كون العذاب هو واملحقيني
أكثر يستغرقه لن العمل هذا فأن حادة، سـكينًا مسـتخدمًا عينه بيده فقأ إىل عمد ما شـخصًا أن فلو
له مالزمة سـتبقى وآثاره السـلبية العمل، هذا نتائج أن بيد معدودة، يكن ثوان مل إن واحدة، دقيقة من

أكثر. أو سنة إىل مائة ليصل يطول قد الذي طوال عمره
ومتعاقبة. ومعاناة لسنني طويلة عذاب عليه ترتب دقيقة يستغرق مل فعال كيف أن رأيت فهل

ذلـك العمل من ضعف نتائج فان مثـًال، املخدرات عىل تعاطي متعمـدًا بام يقدم احلـال هو وكـذا
حيًا. بقي ما اجلسم تالزمه طول واهندام األعصاب،
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التي ألعامهلم والتكوينيـة الطبيعيـة اآلثار تلـك عني هو جهنم يف العصـاة عىل املرتتـب فالعـذاب
يف اقرتفوا مـا فالقـوا جزاء وعاكفون، منكبـون عليها وهـم وغادروهـا الدنيـا، حياهتـم يف اقرتفوهـا

اآلخرة.
املعايص، ارتـكاب عن الناس دفـع يف جهدًا يألـوا مل والصاحلني واملرسـلني، واالئمـة االنبيـاء ان
عن أعرضوا قد الناس هؤالء أن بيد الربهان، تلو والربهان احلجة، تلو وأقاموا احلجة واقرتاف املآثم،

به. العذاب ايقاع وطلب باحلاح حتفه بيده، إىل سعى من فهم سمعًا، اليه يلقوا ذلك، ومل كل
يف احلديث ورد ما ذلك ومصـداق أعامل، من اقرتفوه ما هو جزاء العصاة هـؤالء يالقيه مـا ان بـىل

اليكم. ردت أعاملكم هي انام الرشيف:
به، املرتكب بالزمن يتحدد اجلـرم ال لوجدنا ان الناس هؤالء أجرمه ما يف تأملنا لـو فإننا وعمومـًا

وخاصيته(١٣٤). بطبيعته بل





القسم اخلامس

القيامة، يوم أسامء
والرتبوية واالثار املعنوية

املعاد االعتقاد بمسألة عىل املرتتبة
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املدخل
بعد الثاين واملرسـلني األصـل مناهج األنبياء يف املعاد يشـكل أ هذا كتابنا مفتتـح ويف آنفـًا، ذكرنـا
عىل التنبيه وملحفـني يف مؤكديـن كـربى وعناية قصـوى، أمهية يولونه كانـوا فاهنـم ولـذا التوحيـد،
كل وينال السامء، حمكمة فيه تنصب الذي اليوم هذا ملثل االسـتعداد والتهيؤ بوجوب وأممهم شـعوهبم

بام كسبت. نفس كل وجتزي حقه، حق ذل
التي أمهيته يويل هذا األمر أن البد كان السامء، مناهج األديان وآخر وهو خامتة العظيم، واإلسالم
خالل من متجسـد ذلك أن بوضوح نجد وحيث ومتواليًا، بذلك كثريًا التذكري يشـدد وأن يسـتحقها،

واألحاديث الرشيفة. القرآنية، اآليات يف الواسع لذكره التكرار
١٢٠٠ يف حدود يوم القيامة املعاد ملسـألة يتعرض لوجدناه العزيز كتاب اهللا طالعنا يف لو فاّنا نعم،

الكريم. القرآن مطاوي سور متناثرة يف مباركة، قرآنية آية
واعداده االنسـان يف بناء السـاموي املنهج وفق للمعاد جاء املتوايل التكرار ان هذا فيه شـك ومما ال

ومزالق الدنيا املختلفة. مهاوي يف واالنزالق والرتدي، الضياع من وحفظه
بتسـميات ورد قد القيامة يـوم أو املعاد يظهـر لنا أن ذكـر اآليـات الكريمة هـذه يف التأمـل ان ثـم
وغاية حكمة العناوين أو هذه االسامء من لكل وعنوانا، سبعني اسًام إىل تصل متعددة، لعلها وعناوين

املختلفة. اآليات تلك له وتشري تتحدث ساموية تتوافق والغرض الذي
العناوين، التسـميات أو من تلك مجلة إىل التعـرض اهللا - - وبإذن سـوية فاّنا سـنحاول وعمومـًا

وبشكل موجز وخمترص.
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القيامة ليوم القرآنية التسميات
أوىل يف قد القيامة، بيـوم املتصلة الكربى للعموميات ذكـره عند الكريم القرآن بأن ال خـالف فيـه
تسـميات يف املختلفة الواسـع، والتعابري التعرض خالل من اليوم اجلزئية لذلك األبعاد اجلوانب تلك
واالوصاف تلك املسميات، خالل وأورد من اسـًام - حدود السـبعني يف ذكرنا أهنا والتي - اليوم هذا
تعرضنا سـنراه عند ما وهذا اليوم، بذلك املتصلة واملعطيـات يتصـل باالختصاصات اخلاصـة هبا، ما
إىل الكريم القـارئ حميلني العموم، عـىل واحدة بآية حديثنا التسـميات، مسـتدلني يف تلك من جلملـة

عليه قطعًا: يعرس ال أمر وهو العزيز، الكتاب مطاوي واستقرائه يف ذلك مطالعة
القيامة: يوم - ١

القرآن يف كاملة سـورة أن نجد اننا حتى احلديث، عليه رحى تدور ومن أشـهر أسـامء املعاد، وهو
بالقيامة. ُتدعى

القيامة﴾(١). بيوم ﴿ال ُاقسم القيامة: يف سورة وتعاىل سبحانه قوله اآليات تلك مجلة ومن
ليوم القيامة﴾(٢). القسط الموازين ﴿ونضع األنبياء: سورة يف أيضًا اسمه جل وقوله

التفاسري من مجلة متعددة هناك فإنه مثًال، بيوم القيامة اليوم تسـمية هذا علة عن املرء تسـاءل لو أما
أو االحاديث املباركــة، القرآنية اآليــات يف ســواء - اليها أن يسـتند يمكن ممـا األمر، املقرتنـة هبـذا

التالية: بالنقاط تلخيصها يمكن والتي التسمية، هذه فيه تعلل أن يمكن ما يف الرشيفة -
يدي اهللا السـامء بني حمكمة يف والقيام للوقوف الناس فيه ُيدعى الذي اليوم هو اليوم ذلك ان - ١

واجلزاء. للمحاكمة الناس يقوم فيه يوم فهو وتعاىل، تبارك
العالمين﴾(٣). الناس لرب املصطففني: ﴿يوم يقوم سورة يف تعاىل يقول

وتنفيذ الجراء صفـًا بالروح - بـام ُيعرف وأعظمهم بل املالئكة - فيـه يقف الذي اليـوم هـو - ٢
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صفًا﴾(٤). والمالئكة النبأ: ﴿يوم يقوم الروح سورة تعاىل يف قوله اليه يشري ما وهو االهلي، احلكم
يف حياته آدم ابن أعامل اثبته صحف ما شـهادهتم يف الداء الشـهود فيه الذي يقوم اليوم - بل هو ٣

موته. قبل املاضية
األشهاد﴾(٥). يقوم ﴿ويوم غافر: سورة سبحانه يف يقول

قيامًا قبورهم من فيه وخيرجوا من موهتم، مجيعًا الناس فيه يقوم الذي هو اليوم أليـس وأخـريا - ٤
ينظرون.

قيام ينظرون﴾(٦). فإذا هم أخرى فيه ُنفخ ﴿ثم سورة الزمر: يف شأنه جل يقول
يوم الدين: - ٢

ذلك ُتسمى اية ثالثة عرش من يقارب ما هناك أن ُيظهر للمعاد االيات املتعرضة جممل يف االستقراء
الدين﴾. يوم ﴿مالك الفاحتة: سورة يف وتعاىل سبحانه قوله ذلك ومن الدين، اليوم بيوم

االنقيـاد والطاعة،ولذا يعنـي أيضًا، اللغة يف والدين ويوم اجلـزاء، احلسـاب هو يوم الديـن ويـوم
تلك عند ووقفوها للحسـاب وتعاىل، تبارك هللا انقياد وطاعة مجيع املخلوقات يوم هو اليوم ذلـك فـإن

املقدس. ذلك االطار حتت مندرجة أعامهلا كانت ما ومدى الطاعة،
يوم الفصل: - ٣

كان ميقاتًا﴾(٧). الفصل يوم ﴿إن النبأ: يف سورة تعاىل يقول
والباطل، احلق بني الفصـل يوم فهو واحلكم، والقضاء العباد، بـني الفصل يوم اليـوم هو ذلـك ان

اجلزاء. وتلقي احلقوق، اعطاء يوم وهو
بل والطاحلني، الصاحلـني وبني املؤمنـني والكافرين، بني الفصل فيـه يتم الذي اليوم ذلـك انه ثـم
اهلول من يراه مما نفسه نجاة فيه إال االنسان ينشد ال عظيم يوم ألنه غريه، عن انسان انفصال كل ويوم

واملوقف العصيب. الشديد،
وبنيه﴾(٥). وصاحبته وأبيه! وُأّمه * أخيه من المرء يفر ﴿يوم عبس: سورة تعاىل يف يقول

يوم احلرسة: -٤
الطاعات من فاته عىل ما تأسفه وشدة تعاىل، اهللا جنب يف فرط ما عىل االنسان يوم يوم حترس هو بىل

عليها. اجلزاء عظيم عيانًا التي سريى
ويتحرس فيه دفعًا، لـه ال يسـتطيع وانه عيانًا العذاب يرى عندما العايص فيه يتحـرس يوم نعـم، انـه

الطاعة. يف عليه يف الفضل، وتفوق سبقه ملن العظيمة الدرجات من فيه يرى ملا املؤمن أيضًا
جنب الله﴾(٩). في فّرطت ما على حسرتي يا نفس تقول ﴿أن الزمر: سورة يف تعاىل يقول
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التغابن: يوم - ٥
﴿يوم يجمعكم تعاىل: قولـه آياهتا املباركة من االسـم، هبذا كاملة سـورة الكريم القـرآن يف وردت

ذلك يوم التغابن﴾(١٠). الجمع ليوم
من الطبطبائي العالمة استاذنا ذكره ما نورد خمترصًا سنحاول أن متعددة، تفسـريات األمر ولذلك

تلك التفاسري. وجوه
وبينه بينك معاملـة صاحبك يف أن تبخس الغبـن االصفهاين: الراغب تعاىل: قـال اهللا رمحـه يقـول
تعاىل: بقوله اليـه املشـار املعاملة الغبن لظهور القيامـة التغابن يوم ويـوم قال: االخفـاء. مـن بـرضب
مـن المؤمنين﴾ اشـترى الله وبقوله تعاىل: ﴿إن مرضاة الله﴾ ابتغـاء نفسـه يشـري من ﴿ومن الناس

قليًال﴾. ثمنًا وأيمانهم الله بعهد يشترون ﴿الذين وبقوله تعاىل: االية،
ذلك مجيعًا. من تعاطوهم وفيام املبايعة، من تركوا ُغبنوا فيام فعلموا أهنم

الدنيا. يف مقاديرهم بخالف هلم تبدو االشياء فقال: التغابن: عن بعضهم وسئل
املغبونية برسيان التغابن تفسـري عىل مبني ذلك ذلك: أن بعد اضاف تعاىل رمحه اهللا العالمـة بيـد أن
معنى ال يالئم انه غري معنى حسـن، وهو رابحة، معاملة وتركهم خارسة ملعاملة الكفـار بأخذهم بـني
وأما عمل، مما أكثر آلخرته يعمل مل فلام انه املؤمن أما وكافر، مؤمن من اجلمع أهل جلميع باب التفاعل

عىل سابقه. يرد ما عليه يرد بيد أنه ذكر بأن هذا الوجه مل يعمل أصًال، الكافر فألنه
متبوعيهـم وتابعيهم، الضــالل، أهــل بـني التغابن أن يعتـرب فهـو لذلــك الثالـث الوجـه وأمـا
الدنيا بأخذ يأمروهنـم حيث - الضعفاء وهـم - تابعهيم يغبنـون - املسـتكربون - وهم فاملتبوعــون
فيضلون. باتباعهم استكبارهم يف حيث يعينوهنم املتبوعني يغبنون والتابعون فيضلون، اآلخرة وترك
تعاىل اهللا أطـاع لو اجلنة، منـزالً يف عبد لكل أن الرواية، وهـو بـه وردت ذلـك يف الرابـع والوجـه

تعاىل لدخله. لو عىص اهللا يف النار لدخله، ومنزالً
النار يف اجلنـة منـازل أهل وُتعطي اجلنـة، ألهـل اجلنة يف النـار أهـل منـازل ُتعطـى القيامـة ويـوم
هم - والكفار وهم الكفـار ألهـل النار - - غابنني املؤمنون وهـم - اجلنة أهل ألهـل النـار، فيكـون

املغبونون(١١).
التناد: يوم - ٦

بالويل يومئـذ بعضًا ملنـاداة الناس بعضهـم به القيامة يـوم تسـمية يف وقيل مـن النـداء، والتنـادي
ُاناس بإمامهم. مناداة كل لعله وقيل النار، وأهل اجلنة أهل تنادي أو والثبور،

قوم إني ﴿ويا حيذر قومـه: وهو فرعـون آل مؤمن عن غافر حاكيـًا سـورة يف وتعاىل تبـارك يقـول
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عاصم﴾(١٢). الله من من لكم ما مدبرين تولون يوم * يوم التناد عليكم أخاف
يوم التالق: - ٧

عباده من يشــاء مـن على أمـره مـن الروح ﴿ُيلقـي غـافـر: ســورة شــأنه يف تبــارك يقــول اهللا
الواحـد لله اليـوم الملك لمن منهم شـيء الله على يخفـى بارزون ال هم يـوم * التالق يــوم ُلينـذر

القّهار﴾(١٣).
فيالقي يف حياته، عمـل وما وكل امرئ بل واالجسـاد، األرواح فيه الذي تتالقى اليـوم هو نعـم،
التالقي مظاهر مـن ذلك غري بل بقرينه، واحـد كل مالقاة هـو رسق، من ظلم، والسـارق مـن الظـامل

يومئذ.
العسري: اليوم - ٨

عن هبم وتنأى منه، بالعدة التي تنجيهم إال مالقاته من عباده تعاىل الذي أنذر اهللا هو اليوم الشـاق
عذابه.

الكافرين على يوم عسير * يومئذ فذلك * الناقور في ُنقر ﴿فإذا املدثر: اسـمه يف سـورة جل يقول
يسير﴾(١٤). غير

العبوس: اليوم - ٩
ربنا من نخاف ﴿إذا األطهار: النبوة بيت عن لسان أهل حاكيًا الدهر سورة يف سبحانه وتعاىل قال

قمطريرًا﴾(١٥). عبوسًا يومًا
املراد ولعل العبوس، والقمطرير ُيراد به شدة عسري، أمر من يلحقه ما املكفهر لشدة هو والعبوس
صفة هو أو العذاب، من يرونه لشـدة مـا - بالتحديد والكفار - الناس وتعبس وجوه بـه هنا اكفهرار

يشء. بكل العامل هو تعاىل واهللا اليوم الشديد، لذلك
يوم الوعيد: - ١٠

واملسـاءلة من احلسـاب ما فيه ومالقو يومئذ، مالقوه فاهنم اجلميع، به وعد الـذي اليوم ذلك هـو
واجلزاء.

الوعيد﴾(١٦). يوم ذلك الصور ﴿وُنفخ في ق: سورة شأنه يف جل يقول
األليم: اليوم - ١١

يوم أعامهلم عىل سرتتب ما وهو الكريم، القرآن يف للعصاة األليم بالعذاب التحذير كثريا تكرر لقد
األمر. ذلك من مصاديق هو احلساب يوم عىل األليم اطالق صفة اليوم فان ومن هنا القيامة،

أليم﴾(١٧). يوم من عذاب ظلموا للذين ﴿فويل الزخرف: يف سورة وتعاىل تبارك يقول
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احلق: يوم - ١٢
فيه وال حكم احلق، فيه ُحيق اليوم الذي وهو بل حدوثه، من البد الوقوع، والذي اليوم الثابت هو

احلق، وهكذًا. إال ميزان فيه ميزان احلق، وال قول إال أحد فال يسع باحلق، إال قول وال
مآبًا﴾(١٨). ربه إلى اتخذ شاء فمن الحق اليوم ﴿ذلك النبأ: سورة تعاىل يف اهللا يقول

اآلزفة: يوم - ١٣
منهم، قريبة إال هي ما بعيدة يروهنا الساعة التي للخلق بان هو تنبيه قرب وحان، أزف، أي من هو
من نومه الذي يصحو كالنائم حاهلم فيصبح منهم غفلة عىل وقوعها عن سـينتبهون الوقوع، وشـيكة

األسى. فيحل به الندم، ويطبق عليه ماضية، برهة أو عابرة، حلظات ال يكن مل مر به أن ما فيجد
ما كاظمين الحناجـر لدى القلـوب إذ اآلدفة يـوم ﴿وأنذرهم سـورة املؤمـن: شـأنه يف جل يقول

ُيطاع﴾(١٩). شفيع من حميم وال للظالمين
يتصوره مما أبعد بـل بعيد، يعتقدون أنه منه، غفلـة يف الوقوع والناس انـه يوم قريب وشـيك نعـم،
إال ومل حيس وبل قيمتـه، تقوم االنسـان يموت وحني غرة، حني عىل أن املوت حيـل العقـل، متناسـني

املعاد. يوم يف للحساب وتعاىل تبارك اهللا يدي بني للوقوف بالنداء
في غفلة معرضون﴾(٢٠). وهم حسابهم للناس ﴿اقترب االنباء: سورة يف تعاىل يقول

اخللود: يوم - ١٤
انه عمل، إىل ما افىض كل واحد وحيـث احلسـاب، يوم انقضاء به اخللق به املوعود ذلك اليوم هـو
وهو أيضا تعاىل، اهللا برضوان وفاز اجلنة دخل ملن اخللود الدنيا، انه يوم كام يف بعده ال موت الذي اليوم

جهنم. نار يف اهللا تعاىل بخلوده حكم ملن يوم اخللود
الخلود﴾(٢١). يوم ذلك بسالم ﴿ادخلوها خياطبون: اجلنة فأهل

الخلد﴾(٢٢). فيها دار لهم النار الله أعدا جزاء ﴿ذلك النار: بخلودهم يف تعاىل اهللا حكم من وأما
اجلمع: يوم - ١٥

العمر، من آخـر إىل منذ القدم ال خملوق واآلخريـن، بـه األولني اهللا تعاىل جيمع الذي اليـوم ذلـك
واجلزاء. واملساءلة للحساب فيه سُيجمعون كلهم ومغارهبا، األرض مشارق

التغابن﴾(٢٣). يوم ذلك يجمعكم ليوم الجمع ﴿يوم قائل: من عز يقول
اآلخر: اليوم - ١٦

اليوم أو اآلخـرة(٢٤) بني فهو املعاد هبذا االسـم، ذكر ليـوم من الكريم القـرآن يف جاء هـو ما كثـري
اآلخر.
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من هي أبعد االخـرة أما والقرب، الدنـو من هي والدنيا الدنيـا، بعد ُيـرد منه ما اآلخـرة والتعبـري
هذه بأن لالنسان بالدنيا، فذلك تذكري دقيق املتمثل األول العامل خالف سيقي الذي العامل واهنا الدنيا،
محاقة ما بعدها بذلك يرتكب اآلخـرة، النه عن عازفا ويتعلق بأهداهبا هبا، يتشـبث أن ينبغي ال الدنيـا

الزائل الفاين. أجل من اخلالد النه يرتك الباقي محاقة،
اآلخر﴾(٢٥). واليوم بالله آمن من البر ﴿ولكن البقرة: سورة وتعاىل يف تبارك يقول

علوًا في يريـدون للذين ال اآلخـرة تجعلهـا ﴿تلـك الدار يقول جل شـأنه: القصـص سـورة ويف
فسادًا﴾(٢٦). وال األرض

األولى﴾(٢٧). من لك خيرك ﴿ولآلخرة سبحانه: الضحى يقول سورة ويف
خير وأبقى﴾(٢٨). ﴿واآلخرة تبارك وتعاىل: فيقول سورة األعىل يف وأما

كاليوم اليوم: لذلك من التسـميات االُخر الكثري لوجدنا تعاىل اهللا كتاب يف تأمال أننا بل لو أقول:
ويوم احلسـاب(٣٣)، ويوم القمطريـر(٣٢)، واليوم البعـث(٣١)، ويـوم العظيم(٣٠)، واليـوم املوعـود(٢٩)،

اخلروج(٣٤).
قوله املعاد، كام يف املختلفة لليوم مـن التوصيفات واسـعة مجلة القرآن الكريم مطاوي يف ونجد بل
هم املؤمـن: ﴿يوم سـورة يف اسـمه جل وقوله السـرائر﴾(٣٥) ُتبلـى ﴿يـوم سـورة الطـارق: تعـاىل يف
ذلك، وغري نفسها﴾(٣٧) عن ُتجادل نفس كل تأتي ﴿يوم النحل: سورة يف سبحانه وقوله بارزون﴾(٣٦)

وتدّبر. فراجع
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عىل املرتتبة والرتبوية املعنوية اآلثار
املعاد بمسألة االعتقاد

مدخل
سـلوك يف ومهم كبري أثر - ونقصًا زيـادة - والرتهيب الرتغيـب ملسـألة بأن القول مـن منـاص ال
النظريات مـن الكثري عليـه ابتنت ألن األمر إنـكار ذلك أحد يسـع حياتـه، فال يف اإلنسـان ومنهجيـة

العميل. امليدان عىل الواقعية النتائج وبالتايل واملنطق، العقل يوافقها التي العلمية
املبدأ هذا وطيلة حيـاة البرشية السـالم، عليهم والرسـل األنبياء اعتامد نجد بوضوح فاّنا هنا ومـن

اليها. يدعون التي الساموية عىل الرسائل املرتكز
املظاهر العقائدية أعمق هي من القيامة واجلزاء يوم واحلساب أن مسألة املعاد بمكان الواضح ومن
اعتمدته الذي لو القويم االسـاس نظر البرشية يف مثل وحيث املهم واحلسـاس، املنهج هذا عىل املبنية
املجتمع وترصني يف بناء عميق بشـكل سـاهم فقد االخروي، وبالتايل الضياع واخلرسان عن هبا لنأى
عليهم السـالم، واالوصياء واالنبياء اليها الرسـل دعا التـي االهلية االخالقية املعايـري وفـق االنسـاين

طول التأريخ. عىل واملصلحني وبالتايل العلامء
من هو القيامه يوم احلسـاب العسـري والشـاق من ذلك سـيتبعه بعد وما املوت من اخلوف ان نعم،
املحاسـبة جتنبهم التي السـليمة والرصني العتامد السـبل اجلدي التفكري العقالء إىل تدفع التي األمور
من سيلحقه وما اآلخرة، يف العمل الصالح ابتغاء للثواب واألجر عليه إىل تدعوهم وبالتايل والعقاب،

اخلالدية. األبدية والسعادة املقيم، النعيم الثابت
من أهل بيت العصمة الصاحلني األئمة من أوصياؤه األكـرمملسو هيلع هللا ىلص، وبالتايل النبي ومـن هنا فقد دأب
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اجلزاء إىل املفصل املـؤدي الذي سـيكون وباملوت باملعاد أي األمـر، هبذا التذكري عليهم السـالم عـىل
عىل فقد سـار وبالتايل البرشية، حياة يف األثر الرتبـوي لذلـك من ملا والعقاب، والثـواب واحلسـاب،

العباد. واملخلصني من املؤمنني، من الصاحلون هذا منهجهم
األحاديـث واألخبار تتميًام هذه من بعض يف التأمـل كتابنا صفحات مطـاوي يف ولنحاول سـوية

منه. نجاة وال وال مهرب منه، الذي البد احلق األمر الكريم هبذا لنا وللقارئ وتذكريًا للفائدة،
الطبع، وُيـرق منابـت الغفلة... ويقلع الشـهوات، ُيميت املـوت ذكر يقـول اإلمـام الصـادق$:

الدنيا(٣٨). وُحيّقر اهلوى، وُيطفئ نار احلرص، اعالم ويكرس
اجلنان إىل البؤس والـرضاء عـن بكم قنطـرة تعرب عيل$: مـا املوت إال بن احلسـني وعـن اإلمـام
ينتقل كمن إال ألعدائكم هو وما قرص، إىل سـجن ينتقل من أن يكره الدائم، فأيكم الواسـعة والنعيم

وعذاب(٣٩). سجن إىل قرص من
املت. لنا صف عيل$: املؤمنني وُسئل أمري

عليه: ترد ثالثة أمور أحد هو سقطتم، اخلبري عىل فقال$:
األبد. بنعيم بشارة إما

األبد. بتعذيب بشارة وأما
هو. الفرق أى من ال يدري ختويف وهتويل وإما

بعذاب املبرش فهو ألمرنـا واملخالف وأما عدونا األبـد، فهو املبّرش بنعيم ألمرنا واملطيـع ولينا أمـا
ثم خموفًا، مبهام اخلرب يأتيه عىل نفسه، املؤمن املرسف فهو حاله ما ال يدري الذي أمره املبهم وأما األبد،
تستصغروا وال تتكلموا وال وأطيعوا، فاحتملوا بشفاعتنا، النار من وخيرجه بأعدائنا تعاىل اهللا يسويه لن

سنة(٤٠). ألف ثالثامئة عذاب بعد إال شفاعتنا تلحقه ال من من املرسفني فان تعاىل، اهللا عقوبة
فقريًا، وحني يرى واملحتاجني، واملساكني الفقراء بني أمواله مجيعًا يقسـم اإلمام السـاجد$ وكان
مرحبًا يعطيه: وهو فيقول له$ اليها، زاده حامل هو هذا املسكني وأن اآلخرة، يتذكر معدمًا سائًال أو

اآلخرة(٤١). إىل زادي حيمل بمن
عليه فالتأثت(٤٢) احلسـن$ بن مع عيل أحد صحابته قائـًال: حججت عنه يـروي هو$ وها بـل

قال: ثم سريها، فأشار اليها بالقضيب الناقة يف
عنها(٤٣). يده ورد القصاص. لوال آه

الدينار، يف الزاهـدون أيـن يقول: وهـو الليل جوف يف سـائل ُسـمع قـال: ْأيـن بـن زرارة وروي
اآلخرة؟ الراغبون يف
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.(٤٤)
احلسني$ بن عيل شخصه: ذاك ُيرى وال صوته ُيسمع البقيع ناحية هاتف من به فهتف

املوت؟ نكره بالنا ما اهللا): (رمحه الغفاري ذر أليب وقيل
إىل خراب. عمران أن تنقلون من فتكرون اآلخرة، وخربتم الدنيا عمرتم ألنكم فقال:

تعاىل؟ إىل اهللا قدومنا ترى كيف له: فقيل
مواله. عىل يقدم فكاآلبق امليسء وأما أهله، عىل يقدم فكالغائب املحسن أما اهللا): (رمحه فقال

تعاىل؟ اهللا عند حالنا فكيف قيل:
وأن الفجار لفي * نعيم لفي ﴿ان األبرار يقول: وجل عز اهللا عىل الكتاب، إ أعاملكم اعرضوا قال:

جحيم﴾(٤٥).
تعاىل؟ اهللا رمحة فأين له سائله: فقال

من المحسنين﴾(٤٦). الله قريب ﴿رحمة قال:
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القرآن الكريم يف باملعاد االعتقادية اآلثار
يف واملمنهجية الرتبويـة خمتلفة لآلثار نامذج عـىل املباركة القرآنية اآليات متعددة مـن مجلة تنطـوي

القيامة. واجلزاء يوم واحلساب املعاد بمسألة اعتقاده خالل من اإلنسان حياة
اإليامن عند احلياتية واالعتقادية املعطيات ستمثل التي املختلفة االشارات يف البسيط ولعل التأمل
سترتتب وما املسألة، هذه تعنيه شك ما أدنى بال سيظهر األمر، املرتبط هبذا السلوكي بالتقيد والتمسك

ذلك. من آثار بعد عليها
املباركة: القرآنية اآليات من حمددة مجلة خالل من املعطيات تلك لبعض سوية التعّرض ولنحاول

الصاحلة: األعامل وأداء نفي الرشك يف تأثري اإليامن باملعاد - ١
بعبادة وال يشـرك صالحًا عمًال فليعمل يرجو لقاء ربه كان ﴿فمن الكهـف: يف سـورة تعاىل يقـول

أحدًا﴾(٤٧). ربه
وتوضيح. بيان معه إىل ال حيتاج واضح اآلية ورسد

باملعاد: اإليامن مسألة يف االقتصادية - اآلثار ٢
على الناس يسـتوفون اكتالوا إذا * الذيـن املطففني: ﴿ويـل للمطففين سـورة اهللا تعـاىل يف يقـول
يقوم الناس يوم * عظيم ليوم * مبعوثون أهم أولئك يظن إال * يخسرون أو وزنوهم كالوهم وإذا *

العالمين﴾(٤٨). لرب
ظاهرة منع يف اقتصادي وتربوي وتنبيـه توجيه الدين، بيوم التذكري خالل ومن اآليـات، هـذه ويف
مغبة من حتذيـر لآلخرين هو وبالتايل الناس، مـن مجاعات عند البرشي االقتصادية التعامـل سـيئة يف
تتم رسقته نتيجة مـا ألن وُاسـمى كذلك وامليزان، املكيال بخس هو والتطفيف الـرشك. هبذا الوقـوع

وطفيف. قليل لذلك
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أي - هلم كالوا إذا ولكن فيه، ال نقـص اسـتوفوا حقهم كامًال الناس من اكتالوا اذا الناس فهـؤالء
ولكنه الكثريون اليه يلتفت ال قد وطفيف وبشـكل قليـل الكمية، وقللوا يف امليزان، انقصوا يف النـاس

وخداع. رسقة
الكفار: جماهدة النفوس، وحثها عىل تقوية - ٣

يف والتضحية االقدم وروح الشجاعة بث يف وعظيًام هامًا واجلزاء دورًا اإليامن باملعاد تلعب مسألة
جزاء توقع من هلم تعنيه ملا والطغيان، للظلم موجهتها عد عنها والرتدد اخلوف ونفي املؤمنة، النفوس

احلساب. اآلخرة، وعند يف اهللا تعاىل قبل من عظيم
عندهم، ومسـلم به للجميع، مـردود ألنه تفصيل، وزيـادة رشح، مزيد إىل حيتـاج ال األمـر وهـذا
واقعتني - وباختصار سوية - لنسـتعرض ودالئل متعددة، ولكن كثرية له شـواهد الكريم القرآن ويف
اإليامن أصبـح مبدأ وكيف وجالوت، بني طالـوت حصل مـا أوالمها الكريـم، القـرآن يف مذكورتـني
الكافرين، وزيادة قـوة رغم املؤمنني، األمر لصالـح حسـم الذي املحك الرئييس واملعـاد هو باآلخـرة

بعد إيامهنم. وطغيانه جتربه سحرة فرعون من موقف وثانيهام عدهتم،
لهم لنبي قالوا بعد موسى إذ من بني اسرائيل من المأل إلى تر ﴿ألم تعاىل: يقول الواقعة األوىل ففي
ملكًا... فما فصل لكم طالوت بعث قد الله ان نبيهم لهم وقال الله... سـبيل في نقاتل ملكًا لنا ابعث
اليوم لنا طاقة قالوا ال معه والذين آمنوا هـو جاوزه بنهر... فلما مبتليكم الله إن قال بالجنـود طالـوت
مع والله الله بإذن كثيرة غلبت فئة فئة قليلة من كم أهم مالقوا الله يظنون الذين وجنوده قال بجالوت
القوم وأنصرنا على أقدامنا وثبت صبرًا علينا أفرغ ربنا قالوا وجنوده لجالوت بروزا * ولما الصابرين

الله﴾(٤٩). بإذن فهزموهم * الكافرين
السـحرة، وبني موسـى$ املنازلة بني اسـتعرض أن بعد شـأنه جل فيقول الثانية الواقعـة يف وأمـا
﴿فُالقي سـاموي: واعجاز وانام هو مـدد سـحرًا، موسـى$ ليس به جـاء ما أن تبـّني هلـؤالء وكيـف
الذي لكبيركم لكم إنـه آذن أن قبـل له أمنتم قال * وموسـى هارون برب آمنـا قالوا سـجدًا السـحرة
أينّا وتعلمن جذوع النخـل في وألصلبنكم خـالف من أيديكم وأرجلكم فُالقطعن السـحر علمكـم
إنما قاض زنت فاقض ما البينات والذي فطرنا من جاءنا ما لن نؤثرك على قالوا وأبقى * عذابًا أشـد
وأبقى خير والله لسحر عليه من أكرهتنا وما لنا خطايانا ليغفر بربنا آمنا * إنا الدنيا الحياة هذه تقضي
الصالحات عمل مؤمنا قد ومن يأته * وال يحيى فيها يموت ال جهنم له فإن مجرمًا ربه يأت من إنه *
من جزاء وذلك األنهار خالديـن فيها تحتها من تجري عدن * جنـات العلى الدرجات لهـم فأولئـك

تزّكى﴾(٥٠).
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والضعفاء: والشعور باملحرومني االحساس - ٤
واملرضية له، املقربة واألعامل الطرق إىل اعتامد باملؤمن يدفع تعاىل اهللا برضوان الفوز نحو السـعى

تعاىل. اليه واملحببة
العظيمة إىل القربات فهي من واملحرومني، واملحتاجني الفقراء مسـاعدة وعون األعامل تلك ومن

شأنه. تبارك اهللا
بيت أهل عن جل شـأنه رواه ما أعظمها لعل األشـارات، هذه من متعددة مجلة الكريم القرآن ويف
عىل واملسـاكني الفقراء آثروا السـالم نراهم وعليهم - وكيف إيامهنم منزلتهم، وعظيم علو يف - النبوة

احلاجة والضعف. من عليه هم ما رغم أنفسهم،
باهبم طرق وهم صيام ملن اعطائهم لطعامهم البيت# من أهل هذا فعله نعـم، فجميعنا يعرف ما
ذلك وكل اهلـالك، عىل أوشـكوا# حتى متعاقبة، ليال ولثـالث واألرسى، واليتامـى املسـاكني مـن

أيام تكريم. تعاىل اهللا وكرمهم هلم ذلك، فكان لرضوانه، وسعيًا اهللا تعاىل، لوجه ابتغاء
إنما وأسـيرًا * ويتيمًا مسـكينًا حبه على الطعام ﴿وُيطعمون اإلنسـان: سـورة يف شـأنه جل يقول
فوقاهم * قمطريرًا يومًا عبوسًا ربنا من نخاف إنا ُشكورًا، وال منكم جزاءًا ُنريد الله ال لوجه نطعمكم
كان لكم هذا إن وحريـرًا... جنة بمـا صبروا وجزاهم * نضرة وسـرورًا ولقاهم اللـه شـر ذلك اليوم

مشكورًا﴾(٥١). سعيكم وكان جزاًء
خالل من ومعرفتها ادراكها الكريم القارئ عىل يعرس التي ال واآلثار األبعاد من الكثري وهناك بل
جيعل وأ بذلك، لالقتـداء يوقنا ان اسـمه جل البارئ سـائلني الكريم، القرآن آيات مطاوي يف التأمـل
يمن وأن وشـدائدها، عقباهتا يوفقنا لنجاوز وأن أعيننا. احلسـاب واجلزاء نصب من فيها وما اآلخرة
رب احلمدهللا النصري، املوىل ونعم إنه نعم وعفوه، برضاه اجلنة ويدخلنا خطايانا، لنا ويغفر برضاه، عينا

الطيبني الطاهرين. بيته أهل وعىل عىل حممد اهللا وصىل العاملني،
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املعاد إلثبات املختلفة الدالئل
تعاىل اهللا باذن لنتمها والتي صدرت حلاقًا اصول الدين، فيها لدراسة السابقة التي تعّرضنا اصدراتنا تراجع (١)

الكريم. القارئ يدي بني املاثل الكتاب يف
االمامية ٣٠١ (٢) عقائد

واصوهلا: ٢٣٢ الشيعة (٣) أصل
االرساء:٤٩. (٤)

.٨ - ٧ (٥) سبأ:
١١ - ١٠ (٦)  السجدة:

.٦٨ - ٦٧ النمل (٧)
٣٨ - ٣٣ املؤمنون: (٨)
.٣٥ - ٣٤ الدخان (٩)

.٧٩ - (١٠) يس: ٧٧
ق:١٥. (١١)

.٢٧ (١٢) الروم:
.٧٨ - (١٣) يس: ٧٧
.١٩ (١٤) العنكبوت:

.٥٧ (١٥) غافر:
٨٢ - ٧٨ يس: (١٦)
.٣٣ االحقاف: (١٧)

.٢٠ (١٨) العنكبوت:
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.١١ - (١٩) ق:٩
.١٩ - ١٧ (٢٠) الروم:

٦ - ٥ احلج: (٢١)
.٣٩ فصلت:  (٢٢)

.٩ فاطر: (٢٣)
.٥٧ االعراف: (٢٤)

.١٦ - ١٢ املؤمنون: (٢٥)
.٢٢ - ١٧ (٢٦) عبس:
٤٧ - ٤٢ النجم: (٢٧)

.٤٠ - ٣٦ (٢٨) القيامة:
.٦ - ٥ (٢٩) احلج:

.٨٠ - (٣٠) يس: ٧٩
.١١٢ - ١٧ القرآن: تفسري يف (٣١) امليزان

.٣٠ (٣٢) الروم:
١٥٥:٥ املنثور الدر (٣٣)
١٨٤:٤ الثقلني نور (٣٤)

.١٧٩:١٦ القرآن تفسري امليزان يف (٣٥)
.٧١ (٣٦) النحل:

شرب: ٢٧٣. تفسري (٣٧)
.٣٦ - ٣٤ (٣٨) القلم

.٢٢ - ٢١ اجلاثية: (٣٩)
.٢٨ (٤٠) ص:

٥٢ - ٤٧ ابراهيم: (٤١)
.١٥ (٤٢) طه:

.٥٤ - ٥١ (٤٣)  يس:
.٨٧ النساء:  (٤٤)
.٤٧ األنبياء (٤٥)
.٢٦ اجلاثية: (٤٦)

املوضوع هلذا واملناقشـة والتفصيل الرشح بالكثري من تعّرضنـا معارصة فقد دراسـة التوحيد يراجـع كتابنا (٤٧)
وتعاىل. تبارك هللا الثبوتية الصفة مباحث ضمن
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.٥٦ (٤٨) الذاريات:
.٣٠ (٤٩) البقرة:

(٥٠) املؤمنون: ١١٥.
.٨٥ احلجر: (٥١)

.٤٠ - ٣٦ (٥٢) القيامة:
.١٢ األنعام: (٥٣)

٢٩ من يقارب ما إىل سـنوات ثالث خالل طبعه ُاعيد قد أنه حى العامل الغريب، يف كبرية شـهرة الكتاب هلذا (٥٤)
لغة. من أكثر إىل وترجم أيضًا طبعة،

املصدر املذكور: ١٨٣. (٥٥)
١/٢٣٣:٣ الكايف (٥٦)
٢/٢٣٣:٣ الكايف (٥٧)

معطوفية. ال اليوم بقرينة االسبوع ُاريد باجلمعة الوايف: (٥٨) يف
.٣/٢٣٣:٣ الكايف (٥٩)
.٤/٢٣٢:٣ الكايف (٦٠)

مطاويه اهللا تعاىل يف رمحه املجليس أورد العالمـة مباحث الروح فقد يف السـادس اجلزء األنوار بحار راجـع (٦١)
واألخبار. الروايات هذه من الكثري

.١١ السجدة:  (٦٢)
الزمر:٤٢. (٦٣)

٦٢ - ٦٠ (٦٤) االنعام:
.١٧١ - ١٦٩ عمران: آل (٦٥)

١٥٤ (٦٦) البقرة:
.٤٦ - ٤٥ (٦٧) غافر:

.٨ اجلمعة: (٦٨)

الرشيفة والروايات الكريم القرآن املعاد يف
اهللا؟! رسول يا الشيب اليك أرسع رسول اهللاملسو هيلع هللا ىلص: خاطب أبا بكر ابن عباس أن عن روى الصدوق (١)

يتساءلون. وعم واملرسالت والواقعة هود فقالملسو هيلع هللا ىلص: شيبتني
بمنى  غر يف النبيملسو هيلع هللا ىلص نحن مع أنه قال: بينام عن ابن مسعود والنسائي وابن مردويه ومسلم وأخرج البخاري
عليه وثبت إذ هبا لرطب فه وإن فيه، من أللقاها يلتوها وإين عرفًا، فإنهملسو هيلع هللا ىلص واملرسـالت سـورة إذ نزلت عليه

وقيتم رشها. كام رشكم وقيت النبيملسو هيلع هللا ىلص فابتدرناها فذهبت، فقال قال: اقتلوا، فقالملسو هيلع هللا ىلص: حية،
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.١١ - ١٠ املطففني (٢)
.٤٤ - ٤٣ (٣) الرمحن:

.٧ ١٦ الطور: (٤)
.٤٧ - ٣٨ (٥) املدثر:

السجدة: ٢٠. (٦)
٤٢ (٧) سبأ:

.٢١ - ١٩ الصافات: (٨)
النمل: ٦٦. (٩)

.٢١ (١٠) سبأ:
.٥ - ٣ البقرة (١١)

فيها، الذين كانوا يسكنون والقوم القرية واسم هذا، املار الكريم السم القرآن يف تعاىل اهبام اهللا ذلك مرجع (١٢)
تتصل الناس عىل وحجـة آية له هي حصل وما مكلـًام، نبيًا الرجل كون هذا ذلـك الواضـح مـن كل إال ان

املت. بعد األحياء بمسألة
بكل  العامل هـو تعاىل واهللا العزيـز$ إىل منسـوبًا الكـثريين لـدى الواقعة هذه انترش تفســري فقـد وعمومـًا

ذلك.
.١٢ - (١٣) طه: ١١
.٣٠ (١٤) القصص:

البقرة: ٢٥٩. (١٥)

البقرة: ٢٤٣. (١٦)
.٣٦٢:٢ القرآن تفسري يف (١٧) امليزان

الباقر$. اإلمام ايب جعفر عن بعضها ويف (١٨)
٢٣٧/١٣٨:٨ الكايف (١٩)

البقرة: ٢٦٠. (٢٠)
اآلخر: البعض والديـك، واحلامم، والغراب، ويف الطاووس، هي: الطيور هذه ان الروايات يف بعـض قيـل (٢١)
رابعة: ويف والغـراب. والـرصد، والطاووس، اهلدهد، اخرى: ويف والديـك. والطاووس، والبـط النـرس،
واحلاممة. وعمومًا والديـك، والطاووس، الغرنوق خامسـة: ويف والديك، والوزة، والطاووس، النعامـة،

واضح. هو مجيعها كام يف الطاووس اشرتاك املالحظ فإن
.٤٧٣/٢٠٨:٨ الكايف (٢٢)

.٢٦ - ٩ (٢٣) الكهف:
.٣٥٢:١ القمي تفسري (٢٤)
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وعيون األخبار، كمعـاين اخلرب هلذا الناقلة املصادر من مجلـة ويف مطاوية ،١٣: ٢٥٩ بحـار األنوار راجـع: (٢٥)
وغريها. وتفسريالعيايش القمي، وتفسري البيان، وجممع الرضا$، أخبار

.٧٣ - ٦٧ (٢٦) البقرة:
.٤- ٣ (٢٧) القيامة:

.٤٤ - ٤٢ املعارج: (٢٨)
.٧ احلج: (٢٩)

.٥ - ١ (٣٠) االنفطار:
.٩ العاديات: (٣١)

.٥٢ - ٥١ (٣٢) يس:
.٥٥ (٣٣) طه:

.١٨ - ١٧ (٣٤) نوح:
٢٥- ٢٤ االعراف: (٣٥)

.٩ فاطر: (٣٦)
.١٩ (٣٧) الروم:

.١١ الزخرف:  (٣٨)
.٥ احلج: (٣٩)
.١١ (٤٠) ق:

.٧٩ - (٤١) يس: ٧٨
.٣٦ - ٣٥ املؤمنون: (٤٢)

.٤ - ٣ القيامة: (٤٣)
.٩٨ االرساء: (٤٤)

.٢٤ (٤٥) النور:
.٢١ (٤٦) فصلت:

.٩٥ (٤٧) مريم:
.٧١ االرساء: (٤٨)

.١٨ - ١٧ (٤٩) النبأ:
.٧ - ٦ القمر: (٥٠)

.٤ القرعة: (٥١)
.٧٢ االرساء: (٥٢)

.٤٢ - ٣٣ (٥٣) عبس:
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.٤٣ (٥٤) القلم:
.٤٩ (٥٥) ابراهيم:

.٣٢ - ٢٧ (٥٦) الواقعة:
.١٣ - ١٢ احلديد: (٥٧)

.٨ - ٧ الزلزلة: (٥٨)
.٤٩ (٥٩) الكهف:

.١٣: ٣٢٥ القرآن: يف تفسري امليزان (٦٠)
.٣٠ عمران: (٦١) آل
.٨ - ٦ الزلزلة: (٦٢)

١٨٠ عمران: (٦٣) آل
١٥٨:١ العيايش تفسري (٦٤) راجع

٤٨ الزمر: (٦٥)
.١٢١:٨ البيان روح تفسري (٦٦)
٢٢٨:٧ األنوار بحار راجع (٦٧)

٢٦٦ :١٤ العامل كنز (٦٨)
.١٨ (٦٩) النبأ:

النّامم. القّتات: (٧٠)
٢٧٣:١٠ القرآن تفسري يف البيان (٧١) جممع

االعتقاد: ٤٠٢. رشح جتريد يف املراد كشف (٧٢)
املقاصد: ٣٦٥. رشح (٧٣)

.٢: ٨/٩٥ الكايف اصول (٧٤)
.٢٦٤:١ املحاسن (٧٥)

.١٧ احلج: (٧٦)
.٤٦ (٧٧) يونس:
.٦١ (٧٨) يونس:
.٨٩ (٧٩) النحل:
.٤١ (٨٠) النساء:

البقرة: ١٤٣. (٨١)
.٢/٢٤٦:١ الكايف اصول (٨٢)

.٤١ (٨٣) النساء:
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.١/٢٤٦:١ الكايف (٨٤)
.٢١ - ٢٠ (٨٥) ق:

.١٢ - ١٠ االنفطار: (٨٦)
.٥ الزلزلة:١ - (٨٧)

.١٠: ٥٢٦ البيان (٨٨) جممع
.٨٣: ٣٨٤ بحار االنوار (٨٩) انظر:

.٦: ٣٣٧ امليزان تفسري (٩٠)
.١٥ - ١٤ (٩١) القيامة:

.١٤ االرساء: (٩٢)
.٦٥ (٩٣) يس:

.٢٤ (٩٤) النور:
.٢١ (٩٥) فصلت:
.٣٦ االرساء: (٩٦)

.١١٢:٥ الثقلني نور تفسري (٩٧)
.٢٩ - ٢٨ اجلاثية: (٩٨)

.٤٩ (٩٩) الكهف:

.٣٠ الفرقان: (١٠٠)
.٣١٢:٧ البيان جممع (١٠١)

.٢٢٢:٧ االنوار بحار (١٠٢)
.١/٤٣٦:٢ الكايف (١٠٣)

.٩٠ للشبلنجي: نوراألبصار (١٠٤)
٢١٩:٤٣ األنوار بحار (١٠٥)
٢٢٠:٤٣ األنوار بحار (١٠٦)
.٢٢٢:٧ األنوار بحار (١٠٧)

٣٨٤ :٨٣ األنوار بحار (١٠٨)
.٧٠٦/٢٥٥:٣ التهذيب (١٠٩)

.٣٤٣ وعقاهبا: ثواب األعامل (١١٠)
٣٨٥:٨٣ األنوار بحار (١١١)

٣/٤٤٩:٢ الكايف (١١٢)
.٢٣٢/١٧٤ اخلصال: (١١٣)
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.٣/٤٤٩:٢ الكايف (١١٤)

املعاد حول وردود تساؤالت
(١) االنبياء ٤٧.
(٢) لقامن: ١٦.

.٣٠٠:٥ للقرآن املوضوعي التفسري عن بترصف (٣)
الزمر: ٦٥. (٤)
.٢ اجلرات: (٥)
التوبة: ١٧. (٦)

.٨ - ٧ (٧) الزلزلة:
.٧ (٨) الزلزلة:

.٨ - ٧ (٩) الزلزلة:
املراد: ٣٩٠. (١٠) كشف

.٧٨ (١١) القصص:
.٣٩ الرمحن: (١٢)

.٧٨ - ٧٦ (١٣) القصص:
.١٩:٨ األنوار بحار (١٤)

.١٨:٨ األنوار بحار راجع (١٥)
السورة. هلذه تفسريه القرآن عند تفسري يف البيان جممع راجع (١٦)

املفيد: ١٧٦. أمايل (١٧)
الصدوق: ٢٧٢. أمايل  (١٨)

املفيد: ١٢٤. أمايل (١٩)
ورأى اجلنة قد دخل وأن النبيملسو هيلع هللا ىلص خملوقتـان، والنار أهنام اجلنة يف اعتقادنا يف العقائد: الصـدوق الشـيخ قال (٢٠)

به. ُعرج حني النار

.١٥ - ١٣ (٢١) النجم:
.٨٩ (٢٢) التوبة:

التوبة: ١٠٠. (٢٣)
عمران: ١٣١. آل (٢٤)

.٦ - ٥ التكاثر: (٢٥)
رجااللكيش: ٣٤٢. (٢٦)
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.٢٤٦:١ الرضا$ أخبار عيون (٢٧)
.٨: ١١٩ األنوار: (٢٨) بحار

.٥٥ الشيعة: (٢٩) صفات
.٤٣: ٢٢٦ األنوار: (٣٠) بحار

.٩٣ (٣١) النحل:
.٨ التكاثر: (٣٢)

٥٣٥ :١٠ البيان جممع (٣٣)
١ك٢٢٣ الرضا$ أخبار عيون (٣٤)

.٣٦ االرساء: (٣٥)
.١٣ (٣٦) العنكبوت:

.١٩ (٣٧) الزخرف:
.٩ - ٨ التكوير: (٣٨)

اخلصال: ٣٣١. ،٢١٨:١ أمايل الطويس (٣٩)
األخبار: ١٤٥. (٤٠) جامع
.٢٧٧:٧ األنوار بحار (٤١)

.٢٦١:٧ األنوار: بحار (٤٢)
٢٦٦:٧ األنوار: بحار (٤٣)

.٢٤ (٤٤) الصافات:

.٢٤ (٤٥) الصافات:
الثقلني٤٠١:٤. نور (٤٦)

اخلطبة ١٦٧. البالغة: هنج (٤٧)
.١١ - ٧ االنشقاق: (٤٨)

.٣٧ - ١٨ احلاقة: (٤٩)
.٤٤ - ٤٣ احلجر: (٥٠)

والباقر#. عيل اإلمامني عن ذلك ورد فقد الثامنية باب يف واخلصال ٢٠٦ العددية: املوعظ راجع (٥١)
.٢٥٤: ٨ االنوار بحار (٥٢)

من عىل هبـا نار تغلظت بك مـن أعوذ اين اللهـم الدعـاء: هبذا الليل صـالة بعـد السـجاد$ يدعـو اإلمـام (٥٣)
نار ومن قريب، وبعيدها أليم، ظلمـة، وهينها نورها نار من رضاك، صدف عن من هبا عصـاك، وتوعـدت
ومن نار مجيعًا، أهلها وتسـقي رميًام، العظام تذر نار ومن بعض، عىل بعضها ويصلو بعضهًا، بعضهـا يـأكل
واستسـلم هلا، خشـع عمن التخفيف عىل تقدر وال اسـتعطفها، من ترحم وال من ترضع اليها، عىل ُتبقي ال



١٨٢
القيامة يوم املعاد

أفواهها، الفاغرة عقارهبا من بك وأعوذ الوبال، وشديد النكال، أليم من بأحر ما لدهيا سـكاهنا تلقي اليها،
قلوهبم. وينزغ سكاهنا، أمعاء وأفئدة يقطع الذي ورشاهبا وحّياهتا الصالقة بأنياهبا،

.٨: ٢٤٦ أيضا بحار األنوار (٥٤) راجع
.١١٧ - ١١٦:٨ األنوار (٥٥)  بحار

.٣: ٩٩٥ البالغة هنج رشح يف منهاج الرباغة (٥٦)
.١٢١:٨ األنوار (٥٧) بحار

.٩٣: ٢٥٢ األنور (٥٨) بحار

العددية: ٢٠٦. (٥٩) املواعظ

عنه ومتفّرعة وعالمات متصلة باملعاد وشواخص شواهد
(١) حممد: ١٨.

.١ (٢) القمر:
.١١ - ١٠ الدخان: (٣)

األمة$ هذه مهدي يميض لن انه الروايات وأكثر االرشـاد (٢: ٣٨٧): يف تعاىل اهللا رمحه الشـيخ املفيد قال (٤)
وقيام السـاعة للحسـاب اجلزاء، األموات، خروج وعالمة يكون فيها اهلرج يومًا، بأربعني القيامة قبـل إال

بام يكون. أعلم تعاىل واهللا
.٢٠٩:٥٢ األنوار بحار (٥)

.٣ االحقاف: (٦)
(٧) لقامن: ٢٩.
فاطر: ١٣. (٨)

.٥ (٩) الزمر:
.٦ - ١ التكوير: (١٠)

.٤ - ١ (١١) االنفطار:
.١٤ املزمل: (١٢)

.١٠ - ٩ (١٣) الطور:
.١٥ - ١٣ احلاقة: (١٤)

.٥ - ١ القارعة: (١٥)
.٩ - ٨ (١٦) املعارج:
.٩ - ٧ القيامة: (١٧)

.٤٨ ابراهيم:  (١٨)
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.٢ - ١ الزلزلة: (١٩)
.٤٧ (٢٠) الكهف:
.٧٣ األنعام: (٢١)

.٩٩ - ٩٨ (٢٢) الكهف:
.٦٨ الزمر:  (٢٣)

املؤمنون: ١٠١.  (٢٤)
.٨٧ (٢٥) النمل:

.٥١ (٢٦) يس:
(٢٧) ق:٢٠.

.١٨ (٢٨) النبأ:
.٦٨ (٢٩) الزمر:

.١٥٣:٥ األخبار آللئ (٣٠)
القمي: ٣٨٩. (٣١) تفسري

اخلطبة ١٩٥. هنج البالغة: (٣٢)
.٨٧ (٣٣) النمل:
.٦٨ (٣٤) الزمر:
٦٨ الزمر: (٣٥)

.١٩ (٣٦) الصافات:
١٨ - ١٧ النبأ: (٣٧)

.٩٩ (٣٨) الكهف:
.٤٩ - ٤٤ االعراف: (٣٩)

.٧٦ - ٧٥ احلجر: (٤٠)
.٥٨ االعتقاد: تصحيح (٤١)

.١٣ احلديد: (٤٢)
املباركة. هلذه اآليات يف تفسريه البيان جممع (٤٣) راجع

٤٢٢:١ الكايف (٤٤)
.١٣٠:٨ القرآن تفسري يف (٤٥) امليزان

.١٢٦ - ٨ تفسري القرآن يف (٤٦) امليزان
.٢٣٥:٨ األنوار بحار (٤٧)

٢٢٨ خلصال: (٤٨)
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.٥: ١٧٩ البيان (٤٩) جممع
.١٠٢ - ١٠٠ الشعراء: (٥٠)
.٢٠٦:٢ القمي (٥١) تفسري

والصاحلني. والعلامء والشهداء، كاألنبياء، واألئمة، (٥٢)
.٤٨٥:٢ األثري البن (٥٣) راجع: النهاية

البقرة. من سورة ٤٨ و٢٥٢ اآلية يف ذلك مثل ،٤٨ املدثر: (٥٤)
األنعام. و٧٠ من سورة و٥١ الزمر، سورة من ٤٤ يف اآليات: ذلك بمضمون وكذا ،٤ السجدة: (٥٥)

البقرة:٢٥٥ (٥٦)
.٢٨ االنبياء: (٥٧)

.٨٦ (٥٨) الزخرف:
.٤٨ - ٣٨ املدثر: (٥٩)

.٧٠ األنعام: (٦٠)
(٦١) البقرة: ٢٥٤

١٠٩ (٦٢) طه:
.٨٦ (٦٣) الزخرف:

.٨٧ (٦٤) مريم:
٦٨، االحزاب: التوبة: ،٥ ١١٦، الرعد: آل عمران: ،٢٥٧ ،٣٩، ١٦٢ سـورة البقرة: يف تعاىل يف قوله كام (٦٥)

ذلك. وغري ،١٧ احلرش: ،٦٥
.٨٨ - ٨٦ عمران: البقرة: ٢١٧، آل (٦٦) راجع:

.٦ ٩٩، البينة: - ٩٨ االنبياء: التوبة: ١٧، انظر: (٦٧)
البقرة: ٢٧٥. (٦٨)

.٦٣ ١٤، التوبة: راجع: النساء:  (٦٩)
.١٤ ٧٦، السجدة: - ٧٠ غافر: ،١٠١ - ٩٩ طه: ،٣٦ األْعراف: راجع: (٧٠)

.١٧ - ١٤ املجادلة: ،٦٨ التوبة: يف (٧١) كام
.٩٣ النساء:  (٧٢)

.٢٩ - ٢٨ النحل: ،٥٢ (٧٣) يونس:
.٧٤ (٧٤) الزخرف:

(٧٥) املؤمنون: ١٠٣.
.٥٨:٨ األنوار بحار (٧٦)

.٢٤١:٨٤ األنوار: بحار (٧٧)
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املطالب: ٤٤٢. تيسري (٧٨)
.٣٤ :٨٤ األنوار بحار (٧٩)

.١٤:٢ آشوب شهر البن (٨٠) املناقب
.٥٩:٨ األنوار بحار (٨١)

اخلصال: ١٤٢، سنن ابن ماجه ٤٣١٣/١٤٤٣:٢. (٨٢)
.٣٧:٨ األنوار بحار (٨٣)
األنوار ٦٥:٨. بحار (٨٤)
.١٧٤:٢ (٨٥) مسند أمحد

احلكم: ٢٧١. (٨٦) عرر
اخلطبة ١٧٦. هنج البالغة، (٨٧)
احلكمة ٣٧١. البالغة، هنج (٨٨)

.٧١ (٨٩) مريم:
اآلية. هذه تفسري يف القرطبي تفسري (٩٠)

الفجر:١٤. (٩١)
٢٦١ ثواب األعامل: (٩٢)

.١٤ (٩٣) الفجر:
.٤٥٨:٤ الربهان تفسري (٩٤)

.١١ البلد:  (٩٥)
٦٦: ٨ األنوار بحار (٩٦)
١٣ معاين األخبار: (٩٧)

.٣٣ املجلس الصدوق، آمايل (٩٨)
.١٤ األخبار: معاين (٩٩)

الكايف ١٥٢:٢ (١٠٠) اصول
.٩- (١٠١) االعراف: ٨

.٤٧ االنبياء: (١٠٢)
١١ - ٦ (١٠٣) القارعة:

.٥:٢ تفسري نور الثقلني (١٠٤)
.٤١٩:١ الكايف اصول ،٦١:٣ تفسري الربهان (١٠٥)

.٨ - ٦ القارعة: ،١٠٣ - ٩، املؤمنني ١٠٢ - ٨ يف سورة األعراف: كام (١٠٦)
الرتمذي ٣٦٣:٤ (١٠٧) سنن
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الثقلني ٦٥٩:٥ (١٠٨) نور
،١٥/٤٨٠ الكايف: ٢: اصول (١٠٩)

.٨٠ الزخرف: (١١٠)
.١٢ يس: (١١١)

.٥٣ القمر: (١١٢)
.١٠ التكوير: ١ (١١٣)

.٤٩ الكهف: (١١٤)
.٢٦ - ١٩ (١١٥) احلاقة:

.٢١ - ٧ (١١٦) املطففون:
:٣) القرآن يف امليزان النفيس كتابه يف هلذا البحث تعرضًا اهللا تعاىل الطبطبائي رمحه املرحوم العالمة الستاذنا (١١٧)

(٣٨
.١٤ - ١٣ االرساء (١١٨)
.٢٩ - ٢٨ (١١٩) اجلاية:

.٤٩ الكهف: (١٢٠)
.٢٤٢٥/٦١٧:٤ الرتميذي سنن (١٢١)

.٢٥٥:٢ الرضا$ أخبار عيون (١٢٢)
.١١٤ اخلطبة هنج البالغة: (١٢٣)

.٣١٨:٨ األنوار بحار (١٢٤)
.٤٩ الكهف: (١٢٥)

.٣١٥:٧ األنوار بحار (١٢٦)

.٣٢٥:٧ األنوار بحار (١٢٧)
.٣٧٢:٤ الصايف (١٢٨) تفسري

.١٠٥:٦ الكريم للقرآن املوضوعي التفسري (١٢٩) راجع
.٣٩ البقرة: (١٣٠)

.٣٧ - ٣٦ (١٣١) املائدة:
.٧٧ الزخرف: ،١٠٦ هود: ،١٦٧ البقرة: سورة يف كام (١٣٢)

،١١ الطالق: ،٩ التغابن: ،٦٥ االحزاب: و١٠٠، ١١٩، التوبة: ٢٢ املائدة: النسـاء: ١٦٩، سـورة يف كام (١٣٣)
.٨ البينة: ،٢٣ اجلن:

ما الواقع يف اللبس إليضـاح تعرض فيه فقد اهللا تعاىل، رمحـه املطهري للشـهيد االهلي العدل كتاب يراجـع (١٣٤)
املوضوع. هذا حول تساؤل من ُيطرح



١٨٧
اهلوامش

املعاد بمسألة االعتقاد عىل املرتتبة والرتبوية املعنوية واالثار القيامة، يوم أسامء
.١ القيامة:  (١)

األنبياء ٤٧.  (٢)

املطففون:٦. (٣)
.١٧ النبأ: (٤)

غافر: ٥١. (٥)
الزمر: ٦٨. (٦)

النبأ: ١٣. (٧)
٣٦ - ٣٤ (٨) عبس:

الزمر: ٥٦. (٩)
٩ التغابن: (١٠)

.٣٠٠:١٩ امليزان (١١)
.٣٣ - ٣٢ (١٢) غافر:

،١٦ - ١٥ (١٣)  غافر:
.١٠ - ٨ املدثر: (١٤)

.١٠ (١٥) الدهر:
.٢٠ (١٦) ق:

.٦٥ (١٧) الزخرف:
.٣٩ (١٨) النبأ:

.١٨ املؤمن: (١٩)
.١ األنبياء: (٢٠)

.٣٤ (٢١) ق:
.٢٨ (٢٢) فصلت:

.٩ التغابن: (٢٣)
الكريم ١٤٠ مرة. يف القرآن اآلخرة ذكر بلغ (٢٤)

البقرة ١٧٧. (٢٥)
.٨٣ (٢٦) القصص:

.٤ الضحى: (٢٧)
.١٧ األعىل: (٢٨)

.٨ الزخرف: نظر: (٢٩)



١٨٨
القيامة يوم املعاد

.٣٧ مريم: (٣٠) انظر:
الروم:٦. انظر: (٣١)

.١٠ اإلنسان: انظر: (٣٢)
.٢٧ ٥٣، غافر: ،١٦، ٢٦ ص: ،٤١ ابراهيم: مثًال: أسامء يوم القيامة، انظر أشهر من وهو (٣٣)

انظر: ق:٤٢.  (٣٤)
.٩ الطارق: (٣٥)
.١٦ غافر:  (٣٦)

النحل:١١١ (٣٧)
.١٣٣:٦ األنوار بحار (٣٨)

.٢١٠:٥٤ األنوار بحار (٣٩)
.١٨٢:٤٥ األنوار: بحار (٤٠)

.١٥٣:٤ طالب أيب مناقب آل (٤١)
.٢٦٢:٢ البحرين: جممع سريها. يف (٤٢) التأثت: أبطأت
.١٥٥:٤ طالب أيب مناقب آل املفيد ١٤٤:٢، ارشاد (٤٣)

.١٤٨:٤ طالب أيب مناقب آل (٤٤)
.١٤ - ١٣ االنفطار: (٤٥)

٥٦ االعراف: (٤٦)
الكهف: ١١٠. (٤٧)

.٦ - ١ (٤٨) املطففون:
.٢٥١ - ٢٤٦ البقرة: (٤٩)

.٧٦ - (٥٠) طه: ٧٠
.٢٢ - ٨ االنسان: (٥١)



املوضوعات فهرس





١٩١
املوضوعات فهرس

٩....................................................................................... االهداء
١١ ....................................................................................... تقديم
١٣ وتوطئة................................................................................. متهيد

األول القسم
املعاد إلثبات املختلفة الدالئل

١٧

٢١ ................................................................... املعاد اثبات يف كربى دالئل
٢١ األوىل............................................................ النشأة األول: الدليل
٢٢ وتعاىل............................................ تبارك هللا املطلقة القدرة الثاين: الدليل
٢٣ ........................................... عام كل وبعثها األرض إحياء الدليل الثالث:
٢٥ وتكامله.............................. تطوره ومراحل ونموه اجلنني خلق الرابع: الدليل
٢٦ الطاقة................................................. علوم يف اخلامس: التطور الدليل
٢٩ ................................................................... املعاد الثبات العقلية األدلة
٢٩ ................................................................... - الدليل الفطري ١
٣١ ...................................................................... العدالة - دليل ٢
٣٤ ...................................................................... احلكمة دليل - ٣



١٩٢
القيامة يوم املعاد

٣٦ ....................................................................... الرمحة دليل - ٤
٣٦ الروح........................................................................ - بقاء ٥
٣٩ .................................................................. الروح العلمية لبقاء الدالئل
٤١ ................................................................... الروح وبقاء الكريم القرآن

القسم الثاين
والروايات الرشيفة الكريم القرآن املعاد يف

٤٣

٤٧ ...................................................... احلساب بيوم الشديد للمكّذبني العذاب
٤٩ .......................................................................... التكذيب هو الشك
٥١ ................................................................. الكريم القرآن حية يف شواهد
٥٢ عروشها........................ عىل اخلاوية القرية أو العزيز$، تعاىل اهللا نبي قصة - ١
٥٤ ........................................ وبعثهم إرسائيل املوتى من بنى آالف إحياء - ٢
٥٤ والطيور.......................................................... إبراهيم$ - قصة ٣
٥٥ ............................................................ الكهف أصحاب - قصة ٤
٥٧ البقرة................................ بذبح منها يتصل وما إرسائيل وقائع قتيل بني - ٥
٥٩ ............................................................... الكريم القرآن يف املعاد اجلسامين
٥٩ ................................................................................ املدخل
٦٢ ............................................................................. تأمل وقفة
٦٥ ............................................... الكريم القرآن يف كام القيامة يوم احلضور مظاهر
٦٩ ...................................................................... القيام يوم األعامل جتسم
٧١ ............................................................... الكريم القرآن يف األعامل جتسم
٧٥ ............................................................ الرشيفة الروايات يف األعامل جتّسم
٧٧ .................................................................. الربزخ يف عامل جتّسم األعامل
٧٩ ........................................................................... القيامة يوم الشهود
٧٩ جل اسمه:.......................................................... - شهادة البارئ ١



١٩٣
املوضوعات فهرس

٧٩ ................................................................ االنبياء#: شهادة - ٢
٨٠ ................................................................. األئمة#: شهادة - ٣
٨٠ ................................................................... املالئكة: شهادة - ٤
٨٠ ................................................................... شهادة األرض: - ٥
٨٣ يوم القيامة.......................................................................... الشاكون
٨٣ ........................................... حممدملسو هيلع هللا ىلص األكرم الرسول األول: الشاكي - ١
٨٤ القرآن الكريم...................................................... الثاين: الشاكي - ٢
٨٥ ................................................ الطاهرة# الثالث: العرتة الشاكي - ٣
٨٦ املسجد............................................................ الرابع: الشاكي - ٤
٨٧ بني اجلّهال................................................. العامل اخلامس: الشاكي - ٥

الثالث القسم
املعاد حول وردود تساؤالت

٨٩

٩١ ................................................................................ مدخل
٩١ ........................................................................ األول التساؤل
٩٣ ......................................................................... الثاين التساؤل
٩٤ ................................................. واملأكول اآلكل شبهة الثالث: التساؤل
٩٥ والتكفري............................................... األحباط مسألة الرابع: التساؤل
٩٧ املعدوم.................................................. إعادة شبهة اخلامس: التساؤل
٩٧ املجرمني............................................... مساءلة عدم السادس: التساؤل
٩٨ الكوثر.................................................. حوض هو ما السابع: التساؤل
١٠٠............................................ القيامة يوم املبعوث الثامن: البدن التساؤل
١٠٢................................. فعًال؟ موجودتان والنار اجلنة هل أن التاسع: التساؤل
١٠٣.................................. القيامة يوم القبور من املبعوثني أول العارش: التساؤل
١٠٣........................... القيامة يوم عنه اإلنسان ُيسأل أهم ما احلادي عرش: التساؤل



١٩٤
القيامة يوم املعاد

١٠٥...................... الشامل؟ وأصحاب اليمني أصحاب هم من عرش: الثاين التساؤل
النار؟.............................١٠٧ وأبواب اجلنة بأبواب ما املراد عرش: الثالث التساؤل

الرابع القسم
عنه باملعاد ومتفّرعة وعالمات متصلة وشواخص شواهد

١١١

١١٣............................................................................... مدخل
١١٥......................................................................... القيامة يوم عالمات
١١٥................................................. العامل املنبئة بنهاية بالعالمات يتصل ما
١١٦................................. احلساب بيوم واللصيقة الفناء بعد باحلوادث ما يتصل
١١٧......................................... احلساب رشوع إىل املشرية باحلوادث يتصل ما
١١٩............................................................................. الصور يف النفخ
١٢٠................................................ النفخة فيه؟ وما هي هو الصور ما - ١
البرشية ثم بعثها املؤدي إىل موت منه الصوت املنبعث وما الصور، النافخ يف ذلك هـو - مـن ٢
١٢١................................................................ للحساب؟ ُأخرى مرة
١٢٢................................ أوقاهتا؟ هي وما الصور، يف النفخات عدد هي كم - ٣
األعراف....................................................................................١٢٥
١٢٩.............................................................................. البد منها وقفة
١٣١..................................................................... والشفاعة أهل األعراف
١٣٣.............................................. واألحاديث الرشيفة الكريم القرآن بني الشفاعة
١٣٣............................................................. الكريم القرآن يف الشفاعة
١٣٥........................................................ الرشيفة يف األحاديث الشفاعة
١٣٧.................................................................................... الرصاط
١٣٩........................................................................... وحمطات اشارات
١٤١............................................................................... األعامل ميزان
١٤١................................................................................ توطئة



١٩٥
املوضوعات فهرس

١٤١....................................................................... وحقيقته امليزان
١٤٣.................................................................. امليزان يثقل الذي ما
١٤٥............................................................................. األعامل صحف
١٤٥....................................................... الكريم القرآن يف - الصحف ١
الرشيفة.................................١٤٦ واألحاديث الروايات يف صحف األعامل - ٢
١٤٧........................................................... األعامل صحف هي ما - ٣
١٤٩........................................................................ والنار اجلنة يف اخللود

القسم اخلامس
املرتتبة والرتبوية املعنوية واالثار القيامة، يوم أسامء

املعاد االعتقاد بمسألة عىل
١٥٣

١٥٥............................................................................... املدخل
١٥٧............................................................... القيامة القرآنية ليوم التسميات
١٦٣..................................... املعاد بمسألة عىل االعتقاد املرتتبة والرتبوية املعنوية اآلثار
١٦٣............................................................................... مدخل
١٦٧..................................................... الكريم القرآن يف باملعاد االعتقادية اآلثار

اهلوامش
١٧١

املوضوعات فهرس
١٨٩



االلكرتونية الّديباجّي السّيد مؤلفات

(ج٢) وكراماهتم األولياء سيامء - ١
اإلسالم يف اإلنسان حقوق - ٢

اإلسالم يف املرأة حقوق - ٣
أسطورة إيثار، مقاومة، خدجية¢: السيدة - ٤

(ج١) العرفان منازل يف الرمحن - نفحات ٥
(ج٢) العرفان منازل يف الرمحن - نفحات ٦

(ج١) القرآنية القصص - ٧
(ج٢) القرآنية القصص - ٨
(ج٣) القرآنية القصص - ٩
القرآنية (ج٤) القصص - ١٠
القرآنية (ج٥) القصص - ١١

الدين أصول يف سلسلة دراسات من األوىل احللقة معارصة، دراسة التوحيد، - ١٢
الدين أصول دراسات يف سلسلة من الثانية احللقة معارصة، دراسة النبوة، - ١٣

الدين أصول يف دراسات من سلسلة الثالثة احللقة دراسة معارصة، العدل، - ١٤
الدين أصول يف سلسلة دراسات من الرابعة معارصة، احللقة دراسة اإلمامة، - ١٥

الدين أصول يف دراسات سلسلة من اخلامسة احللقة معارصة، دراسة القيامة، يوم املعاد - ١٦
عرش# (ج١) سرية املعصومني األربعة يف الدرر - منتقى ١٧

عرش# (ج٢) املعصومني األربعة سرية الدرر منتقى - ١٨
عرش# (ج٣) املعصومني األربعة سرية الدرر منتقى - ١٩

تأرخيية دراسات العظمى، سلسلة الفتنة - ٢٠
وعالجها املسلمني بني الفرقة - مظاهر ٢١

املنتظرة احلقيقة املهدي$: اإلمام - ٢٢
املهدي (عج) اإلمام حوار حول - ٢٣

احلسينية بطل النهضة بن عيل$ العباس - ٢٤
احلرية بطلة الكربى¢: زينب - ٢٥
ودعاء وفلسفة أحكامًا احلج: - ٢٦
الدينية مسائلكم عىل أجوبتنا - ٢٧

املوسوي) للدكتور والتصحيح الشيعة كتاب (رّد عىل عقائدية رسالة - ٢٨
املنتخبة الروضة - ٢٩

املؤلف) إرشاف (حتت - أجود املناظرات ٣٠
األربعة عرش املعصومني من سرية اهلادفة القصص - ٣١

احلسني$ اإلمام أنصار - ٣٢
أهل السنة (ج١) مسانيد يف وفاطمة¢ عيل$ ومناقب فضائل - ٣٣
أهل السنة (ج٢) مسانيد يف وفاطمة¢ عيل$ ومناقب فضائل - ٣٤

املثنوي قصص - ٣٥
األفيون خطر - ٣٦

اهللا عليه سالم زيارة اإلمام الرضا - ٣٧
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