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 الرباىٌن ادلتظاىرة على حتمية اإلميان ابهلل واليوم اآلخر
  مقدمة 

، أوجب لنفسو صفات  اغبمد  الذي أوجد الكائنات من العدـ ، واختص بصفة األزلية والقدـ
إلو إال هللا وحده ال الكماؿ ، وتنزه عن األشباه واالنداد واألمثاؿ ، أضبده سبحانو وأشكره ، وأشهد أف 

 ال شريك لو ، وأشهد أف ؿبمًدا عبده ورسولو صلى هللا عليو و على آلو و صحبو وسلم .
 أما بعد: 

ض ؾبتمعات اؼبسلمٌن وخاصة بٌن بعض فئات فقد دفعين إُف كتابة ىذا البحث ما أراه منتشرًا يف بع
الشباب الذين أخذهتم مظاىر العصر ، والذين َف يكن ؽبم حظ من العلم واؼبعرفة، يتقوف بو آاثر تلك 

حدة الاؼبظاىر الزائفة ويتسلحوف بو ضد الشبهات والدعاايت اؼبضللة اليت ما فتئ أعداء اإلسالـ من اؼب
عقوؿ كثًنين هبا ، األمر الذي قد هبرىم إُف التشكيك يف عقيدهتم  وجوديٌن وغًنىم يروجوهنا ويضللوف

، وقبوؿ ما يرد من أعداء اإلسالـ إليهم من دعاايت مضللة وشبهات مصطنعة بقصد إحداث البلبلة 
والتشكيك بٌن صفوؼ الشباب ليسهل عليهم بذلك صرفهم عن دينهم ، وتغيًن فطرهتم اليت فطرىم هللا 

ا على النشء ، حيث عليها من معرفتو وا إليباف بوحدانيتو ، وىذا الدور الذي يقـو بو ىؤالء خطًن جدًّ
ذبمعهم هبم عدة عوامل من حيث اللغة واعبنس والوطن وغًن ذلك من األشياء اليت ىي سبب مباشر يف 

 استمالة النشء والتأثًن عليو .
ًدا يف ذلك على الرباىٌن القطعية وقد قصرت ىذا البحث على حتمية اإليباف اب واليـو اآلخر معتم 

 الثابتة من الكتاب والسنة والفطرة والعقل .
حظ القارئ أنين ركزت جانّبا مهمًّا من ىذا البحث على األدلة العقلية والعلمية التجريبية حيث أف الوي

ا من يسلموف ابألدلة السمعية لذلك أردت أف يكوف جانبً ال الشبو الرائجة يف ىذا العصر مصدرىا فئات 
 الرد عليهم ابلعقل واؼبنطق .

فبدأت أواًل بذكر الدليل الفطري وأوضحت فيو أف كل إنساف عاقل يشعر ضرورة يف قرارة نفسو دبقتضى 
يشذ عاقل عن ىذه القاعدة إال من فسدت فطرتو ال فطرتو أف لو رابًّ خالًقا مدبرًا لو يف صبيع شئونو و

 اليت تطرأ على فطرة اإلنساف فتغًنىا عن اذباىها الصحيح . دبرض الكرب والعناد وغًن ذلك من األمراض
مث انتقلت إُف االستدالؿ على وجود البارئ سبحانو وتعاُف وأزليتو ابلنظر يف ـبلوقاتو وما أودعو يف ىذا 
الكوف الفسيح من عجيب الصنع وبديع اإلحكاـ والدقة يف التنظيم ،األمر الذي يبنع صدور مثل ىذا 

 ريد .عن غًن فاعل م
وبعد ذلك أقمت الدليل العلمي التجرييب الذي أدئ بكثًن من العلماء غًن اؼبسلمٌن إُف االعرتاؼ 

 بوجوده سبحانو وتعاُف وأزليتو .
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أما اإليباف ابليـو اآلخر . . فقد أقمت الربىاف على ثبوتو وبينت منهج القرآف العزيز يف االستدالؿ على 
ة كل واحدة منها تؤكد حتمية بعث األبداف وقياـ الناس من حتمية البعث ، وقد جاء بطرؽ متعدد

 قبورىم لرب العاؼبٌن. ىذا وأسأؿ هللا أف ينفع هبذا البحث تلك الفئات اليت حادت عن الطريق السوي .
 األستاذ اؼبشارؾ  

 ضبود بن عبدهللا بن عقالء الشعييب 
 جامعة اإلماـ دمحم بن سعود ابلرايض

 ىػٜٖٙٔ/٘/ٓٔ
 

 : هللاإلميان اب
اإلقرار بوجود اػبالق سبحانو وتعاُف والشعور بعظمتو وقهره أمر فطري هبده ويشعر بو كل إنساف يف قرارة 
نفسو من غًن أف وبتاج إُف برىاف نظري، أو ذبربة علمية، ويشرتؾ يف ىذا الشعور وىذا االعتقاد الفطري  

لغباء، أي أف اإلنساف العاقل سواء كاف كل إنساف مهما كانت منػزلتو من الفهم واإلدراؾ، أو اعبهل وا
ا أـ جاىاًل فإنو يدرؾ ابلضرورة أف لو رابًّ خالًقا قاىرًا مسيطرًا عليو مدبرًا لشئونو.

ً
 عاؼب

إف اإلنساف ليشعر بوجود قوة كربى مهيمنة على الكوف سبنحو التدبًن والتنظيم وتتصرؼ فيو ابغبياة 
 واغبركة والسكوف وصبيع أنواع التغيًنات اغبكيمة اليت ذبري فيو. واؼبوت والبناء والفناء والتغًن والتطور

إنو ليشعر هبذه اغبقيقة ويؤمن هبا إيباًًن عميًقا، سواء استطاع أف يقيم الدليل الربىاين على صدؽ ىذا 
الشعور أو َف يستطع، فدليل الفطرة ودليل البداىة شاىد حّق يسبق الشواىد النظرية وقد يكوف أدؽ 

صدؽ، وحسب اإلنساف يف إيبانو واعتقاده بشيء ما أف يوافق شعوره الفطري وإحساسو البديهي منها وأ
النتائج النظرية اليت يتوصل إليها الباحثوف من علماء وفالسفة، أو أف يتفق شعوره وإحساسو مع الشعور 

 واإلحساس الصادؽ للكثرة الكاثرة من اجملموعة اإلنسانية.
لفطرة وصفاء اإلحساس اػبفي من أىم الوسائل األساسية يف شعور اإلنساف بل ردبا يقاؿ: إف سالمة ا

 بكثًن من البديهيات واكتسابو كثًنًا من اؼبعارؼ اغبقة اليت يعرفها اإلنساف يف أطوار حياتو.
إف كثًنًا من علومنا ومعارفنا ليس ؽبا دليل يف أنفسنا غًن شعورًن الفطري هبا، ومهما تقدمت العلـو 

 ( .ٔات فإهنا ال تزيدًن عنها شيًئا غًن ما توصلنا إليو بفطرتنا)واؼبكتشف
 إف ىذه الفطرة وىذا الشعور الذي يشرتؾ فيو صبيع الناس يف صبيع اجملتمعات والعصور على اختالؼ 

 أجناسهم وتفاوت ثقافاهتم وأفكارىم لربىاف كاؼ يف القطع بوجود البارئ عز وجل من غًن حاجة إُف

يب أو دليل نظري وال يشك يف صحتو إال من فسدت فطرتو دبرض الكربايء برىاف علمي ذبري
_______________________________________ 

 ( الشيخ عبد الرضبن حبنكة اؼبيداين.ٜٔ/ ص ٔالعقيدة اإلسالمية وأسسها )ج( ٔ)
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ئر ىؤالء اؼبنحرفٌن والعناد،أو الشهوات النفسانية، أو الشكوؾ اؼبادية اليت كونت حجااًب كثيًفا على بصا
 عن الفطرة السليمة.

* * * 
 

 : عن طريق التأمل يف سللوقاتو إثبات وجود اخلالق
إننا إذا انتقلنا من الدليل الفطري على وجود اػبالق العظيم إُف األدلة النظرية وأتملنا ىذا الكوف الواسع 

 ال عن فاعل ـبتار.الفسيح، وما أودع فيو من بديع الصنع وعجيب اإلتقاف الذي ال يصدر إ
إننا إذا أتملنا العاَف العلوي دبا فيو من ظبوات وأفالؾ وكواكب ومشس وقمر... ونظرًن يف العاَف السفلي دبا 

 فيو من جباؿ وأهنار وحبار وحيواف ونبات.
حصل لنا القطع بوجود اػبالق، بل نفس اإلنساف فيها من الشواىد واألدلة ما يفيد القطع بوجود 

ف جسم اإلنساف يشتمل على كثًن من األجهزة اليت بلغت يف الدقة والتعقيد درجة حًنت الصانع، فإ
عقوؿ األطباء والفالسفة وغًنىم كجهاز التنفس وجهاز الدورة الدموية وجهاز اؽبضم وغًنىا من األجهزة 

لكثًنة اليت الدقيقة اليت حًن العلماء قروًًن عديدة كشف أسرارىا.. بل إف غًن اإلنساف من اغبيواًنت ا
نعلمها واليت ال نعلمها يشارؾ اإلنساف يف دقة الصنع وغرابة التكوين، فانظر إذف كم عدد أفراد اإلنساف 

 يف صبيع البلداف ويف صبيع األعصار.
وكم عدد اغبيواًنت كذلك وإُف ىذه النشأة البديعة العجيبة، نشأة اإلنساف واغبيواف والنبات من اؼبادة 

 اة فيها وال شعور.اؼبيتة اليت ال حي
 [.ٜ٘]األنعاـ: ﴾ ىْبرُِج اغبَْي ِمَن اْلَميتِ  ﴿ يشًن الكتاب الكرمي بقولو تعاُف:

إف أي عاقل نظر يف ىذا العاَف علويو وسفليو، حيوانو وصباده وما أودع فيو من عجائب اؼبخلوقات 
درؾ ضرورة أف مثل ىذا وغرائب الصنع وما يسًن عليو من نظاـ متقن بديع ال تفاوت فيو وال اضطراب ي

 ( .ٕال يصدر إالّ عن مدبر حكيم)
وىذا اؼبنهج منهج النظر يف آالء هللا وـبلوقاتو ىو الذي هنجو القرآف العزيز يف لفت نظر اػبلق إُف 

يتَػَبٌَن ؽَبُْم  َسُنرِيِهْم آايتَِنا يف اآلفَاِؽ َويف أَنُفِسِهْم َحَّت  ﴿ االعرتاؼ اب واإلقرار بوجوده وتدبًنه وربوبيتو :
 [.ٖ٘]فصلت:  ﴾ أَنَُو اغبَْق  

 [.ٕٓ،ٕٔ]الذارايت:  ﴾ ( َويف أَنُفِسُكْم أََفال تُػْبِصُروفَ َٕٓويف اأَلْرِض آايٌت لِّْلُموِقِنٌَن ) ﴿
ْرِض َواْخِتالِؼ الَليِل َوالنَػَهاِر َواْلُفْلِك اَليِت ذَبْرِي يف  ﴿ ََ  اْلَبْحِر دبَا ينَفُع الَناَس إَف يف َخْلِق الَسَمَواِت َواأَل

نَزَؿ اَّلَلُ ِمَن الَسَماِء ِمن َماٍء فََأْحيا بِِو اأَلْرَض بَػْعَد َمْوهِتَا َوَبَث ِفيَها ِمن ُكلِّ َدابٍَة وَ  ََ َتْصرِيِف الرِّايِح َوَما َأ
ْرِض آلايٍت لَِّقْوـٍ يعْ  ََ  [.ٗٙٔ]البقرة:  ﴾ ِقُلوفَ َوالَسَحاِب اْلُمَسَخِر َبٌَن الَسَماِء َواأَل

_______________________________________ 
 . ٚٙص  ٔ( االشارات والتنبيهات البن سيناء ؾبلد ٕ)
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آايت عظيمة وبراىٌن قاطعة،ظباء واسعة عالية بال عمد، ومشس تشرؽ فيأيت النهار، وتغرب فيأيت الليل، 
العاَف بظالمو ينقطع فيو اػبلق إُف نومهم وراحتهم،  قمر وكواكب، ليل وهنار متعاقباف، أييت الليل فيغطي

 ويعقبو النهار فيخرجوف فيو إُف معاشهم وحروثهم وذباراهتم وصناعاهتم وغًنىا...
 حبار تضطرب أمواجها وتعلو متوهنا السفن، وتنقل اؼبسافرين من بلد إُف بلد ومن إقليم إُف إقليم.

 شواىد ًنطقة بوجود اػبالق اؼبدبر العظيم.سحب تتكاثف وأمطار تنػزؿ... كل ىذه آايت و 
ىل يتصور عاقل أف تتم مثل ىذه األمور صدفة من غًن فاعل مريد وقد ضرب ابن القيم رضبو هللا يف  

مثااًل أوضح فيو استحالة صدور الكوف عن غًن مدبر  ٕٗٔاعبزء األوؿ ص« مفتاح دار السعادة»كتابو 
وؿ يف دوالب دائر على هنر قد أحكمت آالتو وأحكم تركيبو فاسأؿ اؼبعطل اعباحد ما تق»حكيم فقاؿ: 

وقدرت أدواتو أحسن تقدير وأبلغو حيث ال يرى الناظر فيو خلاًل يف مادتو وال يف صورتو، وقد جعل 
على حديقة عظيمة فيها من كل أنواع الثمار والزروع يسقيها حاجتها ويف تلك اغبديقة من يُلم شعثها 

ا والقياـ جبميع مصاغبها فال ىبتل منو شيء وال يتلف شبارىا، مث يقسم غلتها ووبسن مراعاهتا وتعهدى
عند اعبذاذ على سائر اؼبخارج حبسب حاجاهتم وضروراهتم، فيقسم لكل صنف منهم ما يليق بو ويقسم 

 ىكذا على الدواـ.
  أترى ىذا اتفاقًا بال صانع وال ـبتار وال مدبر؟

 ديقة وكل ذلك اتفاقًا من غًن فاعل وال قيم وال مدبر.بل اتفق وجود ذلك الدوالب وتلك اغب
 «.أفرتى ما يقوؿ لك عقلك يف ذلك لو كاف؟ وما الذي يفتيك بو؟ وما الذي يرشدؾ إليو؟

يشًن رضبو هللا يف ىذا اؼبثاؿ إُف أف ىذه اعبزئية الصغًنة من جزئيات الكوف الكثًنة ال يصح يف عقل 
غًن فاعل مدبر، فمن ابب أوُف أال يصدر ىذا الكوف الكبًن عن  إنساف أف يكوف ىذا اؼبثاؿ صدر عن

 غًن فاعل وصانع حكيم عليم يفعل دبشيئتو وإرادتو.
 

* * * 

 : والرباىٌن العلمية التجريبية إثبات وجود اخلالق ابألدلة العقلية
كوؾ إف كثًنين من مرضى العقوؿ فبن فسدت فطرىم واكبرفت أفكارىم واستولت عليهم الشبو والش

ينكروف وجود الصانع وال يعرتفوف بشيء سوى ىذا العاَف اؼبادي اؼبشاىد، ويدعوف أف كل شيء يف ىذا 
الكوف صدر عن: إما الطبيعة أو الصدفة أو اؼبادة؛ أصناـ ثالثة يعللوف هبا ابطلهم ويبوىوف هبا على 

 السذج من الناس من أمثاؽبم.
غىن هبا اؼبالحدة أوىاـ ما ىي إال كسراب بقيعة وبسبو وسوؼ ترى أف ىذه الشبو الثالث اليت طاؼبا ت

 الظمآف ماء حّت إذا جاءه َف هبده شيًئا.
* * * 
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 :عجز الطبيعة عن اإلبداع واخللق
فبا ال شك فيو حّت عند أصحاب الطبيعة أف الطبيعة ميتة ال حياة فيها وال شعور ؽبا وال إدراؾ وال عقل 

 وال إرادة...
ر على خلق ذرة أو إهباد حبة فضاًل عن خلق ىذا الكوف العظيم دبا فيو من ومن ىذا شأنو فال يقد

تنظيم وإحكاـ وتدبًن وإتقاف وحياة ومبو، فكيف يتصور عاقل يعي ما يقوؿ أف الطبيعة الفاقدة للحياة 
والشعور واإلدراؾ سبنح غًنىا اغبياة والشعور واإلدراؾ... وكيف يفسر عاقل ما وبدث يف ىذا الكوف من 

 ختالؼ وتغًن بٌن أنواع جزئياتو عن ؿبدث ال يبلك اإلرادة؟ا
 ىذا أمر يستحيل تصوره يف بديهة كل إنساف.

إف القوؿ أبف الطبيعة زبلق شبو مصطنعة من شبهات العصر وضاللة مبتدعة من ضالالتو وىي مع ىذا 
اصطناعها ىذا و   ال تعدو كوهنا ونبًا ال حقيقة لو وال وجود وال يستند إُف أصل صحيح ولكنها مع

كوهنا ونبًا قبدىا مسيطرة على عقوؿ كثًن فبن يدعوف الثقافة واؼبعرفة، وقد انطلت عليهم دوف أف يكلفوا 
 أنفسهم عناء البحث والتمحيص.

إنك حينما تبادر أحد الطبيعيٌن ابلقوؿ: من خلق السموات واألرض؟ يقوؿ لك: الطبيعة. ومن خلق 
 طبيعة.. من خلق اإلنساف؟ يقوؿ لك الطبيعة.النبات واغبيواف؟ يقوؿ لك: ال

فمن يدبر صبيع ىذه األمور الفلكية واغبيوية والغريزية وكل حساب دقيق ونظاـ ال وبيد؟ فسيقوؿ لك: 
 الطبيعة.

 إذف: فما ىي الطبيعة؟ وما ىي مفاىيمها؟ وما ىي حقيقة أتثًنىا؟
 يف عقوؿ الناس حسب تفاوهتم )مفهوماف(:الطبيعة يف اللغة: السجية واػبلق. غًن أف للطبيعة اليـو 

 ادلفهوم األول:
أهنا عبارة عن األشياء بذاهتا، فاعبماد والنبات واغبيواف، كل ىذه الكائنات ىي الطبيعة. وىو مفهـو غًن 

 دقيق. وحكم غًن سديد كما سنبٌن لك يف فصل الحق.
 ادلفهوم الثاين:

صفات من حرارة وبرودة ورطوبة ويبوسة ومالسة إهنا عبارة عن صفات األشياء وخصائصها، فهذه ال
وخشونة... وىذه القابليات من حركة وسكوف ومبو واغتذاء وتزاوج وتوالد، كل ىذه الصفات والقابليات 

 ىي الطبيعة.
 أما القوؿ األوؿ فال ىبرج ابلطبيعة ابلنسبة ػبلق الوجود عن تفسًن اؼباء ابؼباء.

 سماء واألصناؼ صنفت نفسها واألشياء أوجدت ذاهتا.فاألرض خلقت األرض والسماء خلقت ال
 فهي اغبادث وادث، وىي اؼبخلوؽ واػبالق يف الوقت ذاتو وىذا القوؿ بٌن البطالف.
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 أما القوؿ الثاين وىو االعتماد على قابليات األشياء وخصائصها يف التكوين فنقوؿ فيو:
صائص ال يعدوف كوهنم وّصافٌن لتلك الظواىر ال اغبقيقة أف الذين يعزوف اػبلق إُف تلك القابليات واػب

يعرفوف كنهها وَف يكلفوا أنفسهم عناء البحث عن حقيقتها، ولو فعلوا ذلك لوجدوا أف القابلية اليت 
اعتمدوا عليها يف خلق الشيء سراب خادع وبسبو الظمآف ماء حّت إذا جاءه َف هبده شيًئا وإليضاح 

 التاِف: ذلك ابلطريق العلمي نضرب اؼبثاؿ
نضع حبة يف الرتاب ونسقيها ابؼباء فتنتفخ وتنفلق فيظهر منها الرشيم ويندفع فيو اعبذر إُف أسفل 
والساؽ إُف أعلى وتنشأ األوراؽ فاألزىار فالثمار وتكوف اغببة قد أنتجت تفاحة مثاًل فالقابلية اليت  

 كانت يف اغببة ىي:
لقابليات اؼبتوالية ؼبا اضطرت تلك الظواىر اغبيوية وؼبا االنتفاخ واالنفالؽ وظهور الرشيم ولوال ىذه ا

 نشأت عنها الثمرة، فلنأت إُف ىذه القابلية ابلذات نبحث عن حقيقتها.
لو َف تنتفخ اغببة وتنفلق ؼبا نشأ شيء فمن الذي نفخها وفلقها؟ لو كاف للحبة عقل وتفكًن وتدبًن لقلنا 

اء ىو الذي نفخها وفلقها ألمكن للماء أف ينفخ اغبديد إف عقلها ىو الذي ىيأ ؽبا ذلك، ولو أف اؼب
ويفلقو، إذف فالبد من مؤثر وقبوؿ لتأثًن ذلك اؼبؤثر، وإذا كانت اغببة بذاهتا جداًل انتفخت وانفلقت 
فلماذا َف ذبمد وتضمر بدؿ أف تنتفخ وتنمو؟ ولكي وبصل التكاثر والبقاء وبتاج األمر إُف عقل وإدراؾ 

  قبل تلك البذرة.ومنهاج مرسـو من 
والبذرة ال سبلك شيًئا من ذلك فكيف حصلت إذف شبرة بعينها؟ بل كيف حصلت شبار كثًنة ومتنوعة؟ 

 وكيف كمنت الغاية اؼبعينة والصفات اؼبقصودة يف صميم كل بذرة منها؟
لنبات على واغبقيقة أف من أمعن النظر يف تعبًن الطبيعيٌن اؼبستندين إُف القابلية حينما يقولوف: طبع ا

ذلك، انتفخت اغببة وانفلقت وتوالدت اػبالاي، سبيل اػبلية اغبية إُف االنقساـ، إهنا أفعاؿ مبنية 
للمجهوؿ عبهلهم أو ذباىلهم الفاعل اغبقيقي فكأف الطبيعي أغمض العٌن عن السبب اغبقيقي وبىن 

أدى إُف التوالد؟ ومن الفعل للمجهوؿ زبلًصا، فمن الذي نفخ اغببة؟ ومن الذي فلقها؟ ومن الذي 
الذي جبل اػبلية على االنقساـ؟ ومن الذي جعلها تنتفخ بداًل من أف تضمر؟ كل ىذا التحقيق ال 
تصل إليو نظرة الطبيعيٌن القصًنة بل اؼبقتصرة على وصف الظواىر دوف الذىاب إُف أسباهبا، بل اؼبخطئة 

والظاىرة اجملهولة عاماًل مكوًًن، فاالنتفاخ صفة  يف جعل الصفة اؼبنفصلة سبًبا فاعاًل، والقابلية مؤثرًا،
 نشأت عن اؼبؤثر اػبارجي عن الشيء وعن قبوؿ أثره يف ذلك الشيء واالنفالؽ صفة.. إٍف.

« قابلية التوالد والنمو»وما زاد الطبيعي على أف جعل من ؾبموع ىذه الصفات مفهوًما مركًبا ظباه: 
اض الشيء سبًبا يف اػبلق ومن الصفة االنفعالية اليت ال تعي فجعل من القابليات اليت ىي عرض من أعر 

 وال تدرؾ سبًبا فاعاًل واعيا يف تكوين األشياء... إذف فمن الذي ركز الطبيعة يف العناصر؟ 
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 (ٔومن الذي نوع تلك الطبائع؟)

 :الصدفة ال ختلق
رتؽ اغبجاب الكثيف الذي وبعد أف ىوى الصنم األوؿ )الطبيعة( وربطم على صخرة اغبقيقة وبعد أف اح

نسجو اؼبالحدة الدىريوف من الدعاية واألابطيل حوؿ الطبيعة بشهب اليقٌن فإننا نعرض لصنم آخر ىو 
الصدفة أي دعوى اؼبالحدة أبف ىذا العاَف حدث صدفة َف يكن لو فاعل مريد وحيث إف ىذه الدعوى 

ز؛ لنبٌن بطالهنا بطريقة ال تدع وىٌم وخياؿ رسخت يف أذىاف اؼبلحدين، فسوؼ نشرحها لك إبهبا
 للشك ؾبااًل يف أهنا كذب وافرتاء.

إهنم يقولوف: صحيح أف الكوف اؼبادي َف يكن موجوًدا يف صورة قبـو وكواكب وسيارات كاليت نشاىدىا 
فتلك حادثة قطًعا لكن شيًئا ما يبكن اعتباره أساًسا للمادة كاف موجوًدا قبلها فحدث شيء ما فجأة 

ؿ فأدت الصدفة البحتة إُف نوع من االضطراب يف األساس الذي نشأت عنو مادة الكوف لسبب ؾبهو 
اغبالية فنشأت عن ذلك االضطراب ظروؼ مواتية أدت إُف ربليق الكواكب والسيارات يف ؾبموعات  
كبًنة ما لبث أف انفصل بعضها عن بعض بقوة دفع االضطراب اؼبتتابع األثر مث تكونت األرض وأخذت 

ر تتجمع على سطحها وزبتلط حّت حدث بطريق اؼبصادفة البحتة أف اجتمعت عناصر معينة العناص
وتفاعلت دبحض الصدفة فصادؼ ذبمعها ظروفًا مالئمة لنشأة اغبياة على األرض فانبعثت من ىذه 
 الظروؼ نواة اغبياة األوُف اليت مبت وتفرعت وتطورت تلقائيا حّت وصلت إُف النبات واغبيواف واإلنساف

 فتأثرت يف ذلك كلو بعوامل البيئة اؼبادية وتطور األجناس الطبيعي.
ىذا ىو ملخص دعوى اؼباديٌن يف أصل الكوف ونشأة اغبياة، فما نصيب ىذه الدعوى من التفكًن 

 العلمي اض حبق؟
إف دعوى صدور ىذا الكوف عن طريق الصدفة اضة دعوى ابطلة ال تقـو على أصل صحيح وال 

أصل اثبت بل لقد أثبت العلماء الرايضيوف عن طريق القوانٌن الرايضية أف صدور الكوف عن  تستند إُف
طريق اؼبصادفة اضة أمر مستحيل التصور فقد وضعوا قانوًًن يضبط نسبة اإلمكاف واالحتماؿ يف كل 

 قوؿ ابؼبصادفة وىو يقـو على صبع إحصائي لكل ما يتضمنو القوؿ.
لمية ينتج عنها ربديد كامل لشروط اإلمكاف الصحيح يف القوؿ اؼبفرتض وعلى مث تطبيق قواعد رايضية ع

سبيل اؼبثاؿ فإف العلماء الرايضيٌن قاسوا قدر اإلمكاف واالحتماؿ يف القوؿ اؼبادي السابق بنشأة نواة 
  اغبياة األوُف دبحض ذبمع عناصر معينة بطريق اؼبصادفة البحتة دوف تدبًن قاصد فانتهوا من ذلك إُف

االستحالة أف يكوف األمر قد حدث على ىذا النحو ألهنم صبعوا عناصر اؼبادة وكميتها وتنوعها فوجدوا 
 أف قدر اؼبادة اؼبوجودة يف الكوف ال يكفي رايضيا لنشأة نواة اغبياة، ومن مث توصلوا إُف أنو البد من

_______________________________________ 
 ػ دمحم فؤاد الربازي. ٙٗإُف ص ٕٗوجود اػبالق من ص( الرباىٌن العلمية على ٔ)
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 وجود إرادة قاصدة عاؼبة وراء بدء اػبلق ونشأة اغبياة فيو.

إف دعوى اؼبلحدين أبف حدوث العاَف حصل صدفة بال فاعل مريد دعوى كاذبة ينقضها اإلحكاـ 
نصاؼ وذبرد، أدرؾ يقيًنا أف مثل واإلتقاف اؼبشاىد يف صبيع أفراد الكوف وجزئياتو اليت إذا أتملها العاقل إب

 ىذا ال وبدث إال عن إرادة صادرة عن مريد حكيم عاَف يضع األشياء يف مواضعها الالئقة هبا.
ولقد أكثر العلماء من ذكر األمثلة اليت يثبت هبا بطالف شبهة اؼبصادفة فمن ذلك نسبة الذكور إُف 

لرجاؿ والعزبة من النساء كما يوجد اؼبتزوجوف اإلًنث يف كل ؾبتمع ففي كل ؾبتمع يوجد األعزب من ا
الذين زبتلف حاالهتم من حيث اإلقباب بٌن العقم أو إقباب الذكور وحدىم أو إقباب اإلًنث وحدىن 
أو إقباب الذكور واإلًنث فعندًن إذف طبس حاالت فردية يف كل ؾبتمع صغًن أو كبًن لكن حصيلة 

 ؾبموع عدد الذكور من كل األعمار وؾبموع عدد اإلًنث من  األمر دائًما يف كل ؾبتمع ىو التناسب بٌن
( وَف ىبتل ىذا التناسب يف ٕ٘ػ ٛٗأو  ٘.ٔ٘ػ  ٘.ٛٗأو  ٘.ٓ٘ػ  ٘.ٜٗأو  ٔ٘ػ  ٜٗكل األعمار )

أي ؾبتمع بشري اختالاًل كبًنًا إال بسبب ظروؼ طارئة مثل اغبرب الكبًنة اليت أتكل الرجاؿ فتزيد نسبة 
ذا فقد لوحظ دبزيد من الدىشة أف آاثر ىذه الظروؼ الطارئة ال تستمر طويالً النساء وكبو ذلك ومع ى

 حيث لوحظ أنو يف أعقاب اغبرب الكبًنة تزيد نسبة اؼبواليد من الذكور حّت يرجع التناسب تدرهبيا.
ما الذي يدؿ عليو ىذا التناسب العجيب الذي يسود األجناس البشرية كلها يف كل زماف ومكاف؟ إنو 

أبف ىناؾ نظاًما كونيا يتمثل يف سنة عامة قاصدة ىيمنت على البشرية.. فهل يبكن أف يكوف ىذا يقطع 
 النظاـ اكم ذو الغاايت اؼبقصودة قد صدر عن ؿبض الصدفة البحتة اليت ال قصد فيها وال إرادة.

 أعتقد أف التفكًن السليم يقضي ابستحالة ذلك.
 دعوى اؼبصادفة: وىو أف نسأؿ ىؤالء ىذا السؤاؿ: ومثاؿ آخر يذكره العلماء عند نقض شبهة

ىل لو وضعنا يف علبة من اػبشب مثاًل ؾبموعة كبًنة من اغبروؼ اؼبعدنية اليت تستعمل يف الطباعة 
تكفي لتكوين فقرة اتمة من الكالـ اكم الرصٌن، تصور حادثة وقعت تصويرًا صحيًحا وضًعا مشوًشا 

ا قواي وبرؾ صبيع ما فيها من حروؼ وىي ؿبكمة الغلق مث فتحنا العلبة غًن مرتب مث ىززًن العلبة ىزًّ 
أيبكن أف تتضاـ اغبروؼ اؼبناسبة بعضها إُف بعض حّت ُتكّوف كلمات مث الكلمات اؼبناسبة بعضها إُف 
بعض حّت تكوف صباًل صحيحة مث اعبمل بعضها إُف بعض حّت تكوف الفقرة اؼبطلوبة، ىل هبوز ذلك؟ 

دوثو مرة ىل هبوز حدوثو اثنية، وإذا جوزوا حدوثو اثنية ىل هبوز حدوثو اثلثة ورابعة فإذا جوزوا ح
وخامسة ومئات وآالؼ وماليٌن اؼبرات حبيث تصبح اؼبصادفة البحتة تكفي ألف تصنع ذلك ماليٌن 

ا يقولوف معو جبواز ذلك)   (.ٔاؼبرات، ولو بلغ هبم العناد واؼبكابرة حدًّ
_______________________________________ 

 (.ٚٙ/ ص ٔ( اؼبرجع: اإلشارات والتنبيهات البن سينا )جٔ)
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أو أف يف ىذين اؼبثالٌن داللة قاطعة على بطالف دعوى اؼبصادفة اليت طاؼبا عبأ إليها اؼبلحدوف وتسرتوا 
يعة وراءىا إذا سئلوا عن خالق ىذا الكوف ومبدعو... ولنذكر مباذج من أقواؿ العلماء ػ علماء الطب

 والكيمياء واألحياء وغًنىا ػ الذين وصل هبم العلم التجرييب إُف اإلقرار بوجود هللا عز وجل.
إف ىذا العاَف الذي نعيش فيو قد بلغ من اإلتقاف «: »جوف ولياـ كلونس»فمن ذلك قوؿ الدكتور 

األمور اؼبعقدة اليت والتعقيد درجة ذبعل من ااؿ أف يكوف قد نشأ دبحض اؼبصادفة، إنو مليء ابلروائع و 
  ربتاج إُف مدبر واليت ال يبكن نسبتها إُف قدر أعمى.

وال شك أف العلـو قد ساعدتنا على زايدة فهم وتقدير ظواىر ىذا الكوف اؼبعقدة وىي بذلك تزيد من 
 «.معرفتنا اب ومن إيباننا بوجوده

يف كل ما وبيط يب من العاَف غًن  إنين أقرأ النظاـ والتصميم»وقاؿ الدكتور )توماس دافٌن ابركس(: 
العضوي وال أستطيع أف أسلم أبف يكوف كل ذلك قد مت دبحض اؼبصادفة العمياء اليت جعلت ذرات ىذا 
الكوف تتألف هبذه الصورة العجيبة، إف ىذا التصميم وبتاج إُف مبدع وكبن نطلق على ىذا اؼببدع اسم 

 «.)هللا(
إف نظرة واحدة إُف إحدى اػبرائط اليت تبٌن التفاعالت »ماف(: وقاؿ العاَف البيولوجي )لوكرتسيل ىا

الدائرية العديدة وما يدور حوؿ كل منها واآلخر من متفاعالت أخرى كفيلة أبف تقنع اإلنساف أبف مثل 
ىذه العالقات ال يبكن أف تتم دبحض اؼبصادفة. ولعل ىذا اؼبيداف يهيئ لإلنساف من العاَف ما ال يهيئو 

 «.خر أبف هللا يسًن ىذا الكوف تبًعا لسنن رظبها ودبرىا عندما خلق اغبياةأي ميداف آ
إف أقواؿ ىؤالء العلماء وعشرات غًنىم من العلماء الذين توصلوا بطريق العلـو التجريبية والكشوفات 

 (.ٔالعلمية إُف اإلقرار بوجود اػبالق تدؿ داللة قاطعة على استحالة الصدفة يف إهباد الكوف)
 

* * * 

 :على وجود اخلالق حدوث الكائنات برىان قاطع
إننا إذا أتملنا ىذا الكوف العظيم ايط بنا ونظرًن يف جزئياتو اليت ال تنفك ربدث شيًئا فشيًئا أدركنا أف 

 لوجوده مبدأ.
إذف فالبد لو من ؿبدث ألنو يستحيل عقاًل أف يكوف أحدث نفسو أو أف يكوف حدث من غًن ؿبدث.  

ـْ ُىُم اػْبَالُِقوفَ  ﴿ رآف الكرمي إُف ذلك:كما أشار الق ـْ ُخِلُقوا ِمْن َغًِن َشيٍء َأ  [.ٖ٘]الطور:  ﴾ َأ
 ومن الرباىٌن العقلية على حدوث العاَف أنو ليس أزليا، فهذه التغًنات اليت ربدث يف ىذه اؼبوجودات 

اػبارجة عن نطاؽ اإلدراؾ أو اؼبوجودات األخرى  الكونية سواء منها اؼبوجودات اؼبادية اؼبدركة ابغبس
 اغبسي واليت نستنتج وجودىا بربىاف العقل فنالحظ أف حوادث التغًن ال تنفك عنها أبًدا،

_______________________________________ 
 .( ٕٙ( اؼبصدر: هللا يتجلى يف عصر العلم )صٔ)
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 الكثًنة بشكل مستمر. فما من شيء يف ىذا الكوف الفسيح إال ونالحظ أنو يف أوضاع من التغًنات
فهذه التحاويل الكونية يف اؼبواد الكيميائية حوادث مستمرة وىذه األعراض يف الظواىر الفيزايئية يف تغًن 
مستمر... نرى يف ذلك ربوؿ البذور إُف أشجار وشبار مث ربوؽبا إُف رماد أو ىشيم يتفتت مث يتحوؿ إُف 

 ؼبركبة.عناصره الكيميائية والفيزايئية البسيطة أو ا
ونرى ذلك يف ربوؿ األغذية إُف دماء يف األحياء مث إُف نطف مث إُف أحياء أخرى ؽبا وحدات مستقلة يف 
صفاهتا وأعراضها وخصائصها وأعمارىا وطباعها إُف غًن ذلك من التغًنات الكثًنة اليت ال تتناىى 

 استقصاء وحصرًا.
ة االستدالؿ ابلتغًن على اغبدوث يف آايت تنًن ولقد أشار القرآف الكرمي إُف ىذه الطريقة أعين طريق

األفكار وتنبهها بطريق غًن مباشر إال أف فكرة )التغًن( تتناىف مع فكرة األزلية ألف التغًن يتضمن حدواًث 
وََكَذِلَك نُرِي إبْػرَاِىيَم َمَلُكوَت الَسَمَواِت  ﴿ متتابًعا ينبو إُف أف لو بداية كما ورد ذلك يف قولو تعاُف:

( فَػَلَما َجَن َعَليِو الَليُل َرَأى َكوَْكًبا قَاَؿ َىَذا َريبِّ فَػَلَما أََفَل قَاَؿ ال ُأِحب  ٘ٚاأَلْرِض َولِيُكوَف ِمَن اْلُموِقِنٌَن )وَ 
َريبِّ أَلُكوَنَن ِمَن اْلَقْوـِ  ( فَػَلَما َرَأى اْلَقَمَر اَبزًِغا قَاَؿ َىَذا َريبِّ فَػَلَما أََفَل قَاَؿ لَِئن َفَْ يْهِدين ٙٚاآلِفِلٌَن )

ا ( فَػَلَما َرَأى الَشْمَس اَبزَِغًة قَاَؿ َىَذا َريبِّ َىَذا َأْكبَػُر فَػَلَما أَفَػَلْت قَاَؿ اي قَػْوـِ إينّ بَرِيٌء فبَِّ ٚٚالَضالٌَِّن )
 ﴾ َض َحِنيًفا َوَما َأًَن ِمَن اْلُمْشرِِكٌنَ ( إينّ َوَجْهُت َوْجِهي لَِلِذي َفَطَر الَسَمَواِت َواأَلرْ ُٛٚتْشرُِكوَف )
 [.ٜٚػ  ٘ٚ]األنعاـ: 

ولقد أيدت العلـو التجريبية اغبديثة النظرايت العقلية القائلة حبدوث ىذا العاَف فكشف عن قوانٌن ىامة 
ُف ال تدع للشك ؾبااًل يف أف ىذا العاَف وجد بعد أف َف يكن وأف لو ؿبداًث أحدثو ىو هللا سبحانو وتعا

ومن بٌن تلك القوانٌن القانوف الثاين للحرارة الديناميكية ويسمى ىذا القانوف الطاقة اؼبتاحة أو )ضابط 
التغًن( وىذا القانوف يثبت أف الطاقة يف الكوف تقل تدرهبيا بصورة مطردة حيث تنتقل اغبرارة فيو دائًما 

فتزيد الطاقة اؼبتاحة يف الكوف  من وجود حراري إُف وجود حراري أقل مع استحالة أف وبدث العكس
 (.ٔألهنا تنتقل من وجود إُف وجود أقل بصورة تدرهبية مطردة)

  لكن كيف يثبت ىذا الكشف حدوث الكوف اؼبادي؟
القضية ببساطة ىي أف ىذا القانوف يثبت أف الكوف اؼبادي البد أف ينتهي إُف نوع من اػبمود والفناء، 

لوظائف الطبيعية فيو وذلك حٌن تنفد الطاقة اليت يفقدىا تدرهبيا حبكم يتوقف فيو نشاطو اؼبعتاد وزبتل ا
  استمرار العمليات الكيميائية والطبيعية فيو.

وىذا يثبت قطًعا وضرورة أف ؽبذا الكوف بداية إذ لو كاف أزليا لفقد طاقتو من وقت بعيد جدًّا ألف األزؿ 
 (.ٕيف األزؿ الالهنائي)ال هناية لو فمهما قدرت عظمة الطاقة فإهنا تتالشى 

_______________________________________ 
 (.ٖٙٔ/ ص ٔ( العقيدة اإلسالمية وأسسها للميداين )جٔ)
 . للدكتور دمحم بلتاجي ٖٕ( تناقض اؼبذاىب اؼبادية فيما يتصل بقضية األلوىية صٕ)
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 :ما جيب هلل من صفات الكمال
شك يف أف هللا موجود وأف وجوده واجب فإين سأبٌن ما هبب بعد أف ثبت بشكل قاطع ال يدع ؾبااًل لل

 لو سبحانو وتعاُف من صفات الكماؿ وما هبب تنزيهو عنو من صفات النقص والعيب.
إف الطريقة الصحيحة اليت هبب أف يسار عليها يف صفات هللا إثبااًت ونفيا ىي أف يثبت لو من صفات 

 وعيب نفيا ؾبماًل.الكماؿ إثبااًت مفصاًل وينفى عنو كل نقص 
[ وىذه الطريقة ىي اليت سار على هنجها ٔٔ]الشورى:  ﴾ لَيَس َكِمْثِلِو َشيٌء َوُىَو الَسِميُع اْلَبِصًنُ  ﴿

 أصحاب رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص والتابعوف ؽبم إبحساف.
انضموا إُف  وما زالوا كذلك إُف أف حدث االختالؼ يف عقيدة اؼبسلمٌن بسبب أعداء اإلسالـ الذين

صفوؼ اؼبسلمٌن يظهروف الرغبة يف اإلسالـ ويبطنوف الكيد لو وألىلو فافرتؽ اؼبسلموف واختلفوا يف 
افرتقت اليهود على إحدى وسبعٌن فرقة وافرتقت النصارى على اثنتٌن وسبعٌن » العقيدة كما قاؿ ملسو هيلع هللا ىلص:

 قيل: من ىم اي رسوؿ هللا؟ «.ا يف النار إال واحدةفرقة وستفرتؽ ىذه األمة على ثالث وسبعٌن فرقة كله
 (.ٖ«)ىم من كاف على مثل ما أًن عليو اليـو وأصحايب»قاؿ: 
* * * 

 :منهج السلف يف أمساء هللا وصفاتو
لقد سار السلف يف أظباء هللا وصفاتو على منهج القرآف يف ذلك فوقفوا مع نصوص الكتاب والسنة يف 

و هللا لنفسو يف كتابو أو أثبتو لو رسولو ملسو هيلع هللا ىلص فإهنم يثبتونو ويؤمنوف بو وال فرؽ األظباء والصفات فما أثبت
عندىم يف ذلك بٌن الصفات الذاتية كالعلم والقدرة والصفات الفعلية كالغضب والرضا، يثبتوف اعبميع 

 إثبااًت خاليا من التشبيو.
بو من النقائص والعيوب تنػزيًها ال يصل إُف حد  كما ينزىوف هللا سبحانو وتعاُف عن كل ما ال يليق

 [.ٔٔ]الشورى: ﴾ لَيَس َكِمْثِلِو َشيٌء َوُىَو الَسِميُع اْلَبِصًنُ  ﴿ التعطيل وفًقا لقولو تعاُف:
يثبتوف إثبااًت مفصاًل وينفوف نفيا ؾبماًل؛ ومعىن اإلثبات اؼبفصل والنفي اجململ أال يثبت  من الصفات 

 النص، أما النفي فإننا قبمل فيو ونقوؿ: كل نقص أو عيب فا منزه عنو.إال ما ورد بو 
 أما اؼبخالفوف ؼبنهج السلف منهم فرؽ عديدة أكربىا:

 )أ( اعبهمية.
 )ب( اؼبعتزلة.

 )ج( األشاعرة والكالبية واؼباتريدية.
 )د( اؼبشبهة.

_______________________________________ 
 ( ىف صحيح اعبامع.ٕٕٗٓ) ( صحيح: انظر حديث رقمٖ)
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 اجلهمية:
 اعبهمية أتباع اعبهم بن صفواف السمرقندي واعبعد بن درىم.

وىؤالء قـو نفوا عن هللا سبحانو وتعاُف صبيع األظباء اغبسىن والصفات العليا وقالوا ال يوصف هللا بصفة 
أظبائو اغبسىن وعطلوه  يوصف هبا اؼبخلوؽ، وال يسمى ابسم يسمى بو اؼبخلوؽ مطلًقا فجردوه تعاُف عن

عن صفات الكماؿ، وشبهتهم يف ذلك التنػزيو فإهنم يقولوف لو أثبتنا  صفة يوصف دبثلها اؼبخلوؽ للـز 
 أف يكوف هللا مشاهبًا للمخلوقٌن فهم عطلوا الصفات خوفًا من التشبيو بزعمهم.

تنفوىا عنو، وعلى كال التقديرين  ونقوؿ ؽبم عند نقض ىذه الشبهة إما أف تثبتوا  صفة الوجود وإما أف
فأنتم ؿبجوجوف ألنكم إف نفيتم صفة الوجود كفرمت وإف أثبتم صفة الوجود قيل لكم: اؼبخلوؽ يوصف 
ابلوجود فإف قلتم وجود هللا ليس كوجود اؼبخلوؽ بل ىو وجود ىبصو ويليق جباللو قيل لكم وكذلك 

 بل ىي صفات زبصو وتليق بو. كالغضب الصفات األخرى اليت نفيتموىا ليست كصفات اؼبخلوقٌن
 والرضا والنزوؿ واالستواء وغًنىا من الصفات الفعلية والذاتية اليت جحدسبوىا وعطلتم الباري منها.

 

 ادلعتزلة:
اؼبعتزلة أتباع واصل بن عطاء الغزاؿ، وعمرو بن عبيد وظبوا معتزلة ألف واصل بن عطاء كاف من تالمذة 

يف حلقتو فسأؿ أحد اغباضرين عن حكم مرتكب الكبًنة ىل ىبرج من اإليباف  اغبسن البصري وكاف يوًما
دبجرد ارتكابو الكبًنة؟ وقبل أف هبيب اغبسن عن ىذا السؤاؿ سارع واصل بن عطاء فقاؿ: أًن أقوؿ 
مرتكب الكبًنة ليس دبؤمن وال كافر مث اعتزؿ اغبلقة وجلس إُف سارية من سواري اؼبسجد يشرح ىذه 

 بٌن للحاضرين أصوؽبا فقاؿ لو اغبسن )اعتزلت حلقتنا( فسمي واصل وأصحابو اؼبعتزلة.القاعدة وي
ورأي اؼبعتزلة يف الصفات كرأي اعبهمية )التعطيل( ينفوف عن هللا كل صفة من صفات الكماؿ، إال أهنم 

ن هبعلوهنا أعالًما ىبتلفوف مع اعبهمية يف مسألة األظباء اغبسىن فإف اعبهمية ينفوهنا واؼبعتزلة يثبتوهنا ولك
مرتادفة ال تدؿ على شيء أكثر من الذات فالعليم ال يدؿ على العلم والرحيم ال يدؿ على الرضبة واؼبريد 

 ال يدؿ على اإلرادة وىكذا كل اسم أثبتوه  فإنو ال يدؿ إال على ذات هللا فقط.
م ىبتلفوف معهم يف طريقة االستدالؿ، وشبهة اؼبعتزلة يف نفي الصفات التنزيو أيًضا كشبهة اعبهمية إال أهن

فاعبهمية يستدلوف على نفي الصفات بقوؽبم: إنو يلـز من إثبات الصفات  أف يكوف جسًما ألف 
الصفات أعراض واألعراض ال تقـو إال ابعبسم، واألجساـ متماثلة ألف جواىرىا اليت ركبت منها متماثلة 

  قبل الرتكيب.
 هة:ونقول ذلم عند نقض ىذه الشب

 ال نسلم أف الصفات أعراض حّت يلـز منها اعبسم.
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وإذا سلمنا أف الصفات أعراض فال نسلم أف األجساـ متماثلة لوجود الفرؽ الكبًن بٌن جسم الذرة 
 وجسم الفيل مثاًل.

وكل منهما يسمى جسًما، علًما أبف مسألة اعبسم عند السلف ال هبوز إطالؽ القوؿ فيها ال نفيا وال 
 ف الصفات توقيفية وَف يرد يف القرآف وال يف السنة إثبات للجسم وال نفيو.إثبااًت؛ أل

وبعض اؼبعتزلة يسلكوف طريًقا آخر يف االستدالؿ على نفي الصفات ويقولوف إف أخص أوصاؼ هللا 
القدـ ولو أثبتنا لو صفات قديبة لـز ذلك تعدد القدماء وىو شرؾ اب يف القدـ فنفوا عنو الصفات ؽبذا 

عىن، ويَرد  عليهم فيقاؿ: إف صفات هللا تعاُف صفات قائمة بذاتو ليست منفصلة عنو وال ابئنة منو اؼب
 حّت يلـز التعدد فهو سبحانو وتعاُف واحد بذاتو، موصوؼ بصفات الكماؿ، قدمي وما سواه ؿبدث.

 األشاعرة والكالبية وادلاتريدية :
  األشاعرة:

 إظباعيل األشعري ويزعموف أهنم على مذىبو يف الصفات.قـو ينتسبوف إُف أيب اغبسن علي بن 
 والواقع أهنم ـبطئوف يف ىذا الزعم ألف مذىب األشعري األوؿ ىو مذىب اؼبعتزلة.

ومذىبو األخًن مذىب السلف ومذىب األشاعرة يف الصفات ـبالف ؼبذىب اؼبعتزلة، ألهنم يثبتوف بعض 
 الصفات واؼبعتزلة ال يثبتوف شيًئا منها.

لف ؼبذىب السلف حيث إف السلف يثبتوف  صبيع الصفات الواردة يف الكتاب والسنة واألشاعرة وـبا
ال يثبتوف إال بعضها وأنت هبذا ترى أف األشاعرة أقرب إُف رأي اعبهمية منهم إُف رأي السلف، وحقيقة 

رة والسمع والبصر مذىبهم يف الصفات أهنم يثبتوف  صفات الذات وىي العلم واإلرادة واغبياة والقد
 والكالـ.

وينفوف عنو صفات الفعل كالغضب والرضا والرؤية واالستواء، وبعضهم يثبت صفات زائدة على ىذه 
 السبع، وشبهتهم يف ذلك أف الصفات الفعلية حادثة.. وهللا سبحانو وتعاُف منزه عن اغبوادث.

فجنسها قدمي فهي قديبة النوع  والرد عليهم أف يقاؿ: إف الصفات الفعلية وإف كانت ربدث آحادىا
 حادثة اآلحاد.

فأيًضا فلو قالوا مثاًل: إف الغضب غلياف دـ القلب فكيف يوصف هللا بو قيل ؽبم أنتم تثبتوف اإلرادة  
ومعلـو أف اإلرادة ميل القلب إُف اؼبراد فكيف تثبتوهنا ... فالبد أف يقبلوا أف اإلرادة اليت تفسر دبيل 

 ة اؼبخلوقٌن.القلب ىي إراد
أما إرادة هللا: فإهنا زبصو وتليق بو،قيل ؽبم وكذلك الغضب الذي يفسر بغلياف دـ القلب ىو غضب 

 اؼبخلوقٌن.. أما غضب هللا: فإنو ىبصو ويليق بو وىكذا يقاؿ يف صبيع الصفات الفعلية اليت تنفوهنا.
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 أما الكالبية:
باع أيب منصور اؼباتريدي فمذىبهم يف الصفات فباثل أتباع عبدهللا بن سعيد بن كالب، واؼباتريدية: أت

ا)  (.ٔؼبذىب األشاعرة ال ىبتلف عنو إال يف مسائل قليلة جدًّ
 ادلشبهة:

اؼبشبهة:أتباع ىشاـ بن اغبكم الرافضي وداود اعبواريب وغًننبا وىؤالء قـو أثبتوا  الصفات ولكن غلوا 
فات هللا الواردة يف القرآف الكرمي والسنة سباثل صفاتنا من  يف اإلثبات حّت مثلوا هللا خبلقو فقالوا: إف ص

 كل وجو وقالوا: إف هللا جسم مركب لو طوؿ وعرض وأعضاء وأبعاض سباثل أعضاءًن وأبعاضنا.
ا، وىؤالء كفار خارجوف عن اإلسالـ وقد استدلوا على مذىبهم  ًَ تعاُف هللا وتقدس عن قوؽبم علوًّا كبًًن

 لذي تضمنتو آايت الصفات وأحاديثها.الفاسد دبطلق اإلثبات ا
لَيَس َكِمْثِلِو  ﴿ ويَرّد عليهم بنصوص النفي اليت تضمنت تنزيو هللا عن مشاهبة اؼبخلوقٌن كقولو تعاُف:

 [.ٔٔ﴾]الشورى:  َشيٌء َوُىَو الَسِميُع اْلَبِصًنُ 
 [.ٗ]اإلخالص:  ﴾ َوََفْ يُكن لَُو ُكُفًوا َأَحدٌ  ﴿ وكقولو:
ياَىْل  ﴿ وقولو: [. وغًن ذلك كثًن يف القرآف فبا يدؿ على نفي مشاهبة ٘ٙ]مرمي:  ﴾ تَػْعَلُم َلُو ظبَِ

 (.ٕاؼبخلوقٌن أو فباثلتهم بشيء من صفاتو سبحانو وتعاُف)
* * * 

 
 

 : اإلميان ابدلعاد
 متهيد:

تجريبية دبا ال لقد بينا يف البحث السابق وجوب وجود هللا سبحانو وأقمنا عليو الرباىٌن العقلية والعلمية ال
يدع للشك ؾبااًل يف وجود الباري وأزليتو سبحانو وتعاُف، وؼبا كاف اإليباف ابؼبعاد من أىم األصوؿ اليت 

  بينها النيب ملسو هيلع هللا ىلص وأخرب أهنا من أصوؿ اإليباف ؼبا سألو جربيل عن اإليباف.
يما وقد كثر يف القرآف ذكر اإليباف ابليـو فقد رأيت أف أُردؼ حبث اإليباف اب ابلبحث يف اؼبعاد ال س

اآلخر مقروًًن مع اإليباف اب فلو استقرأًن كتاب هللا لوجدًن فيو عشرات اآلايت اليت ذبمع بٌن ىذين 
 األصلٌن فقد تضمنت سورة البقرة وحدىا بضع آايت تتضمن ذلك منها:

 [.ٛ]البقرة:  ﴾ يْوـِ اآلِخِر َوَما ُىم دبُْؤِمِنٌنَ َوِمَن الَناِس َمن يُقوُؿ آَمَنا اِبَّللَِ َواِبلْ  ﴿ )أ(
_______________________________________ 

 ( التدمرية لشيخ اإلسالـ ابن تيمية.ٔ)
 ( التدمرية: لشيخ اإلسالـ ابن تيمية.ٕ)
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َن اِبَّللَِ َواْليْوـِ اآلِخِر َوَعِمَل َصاغِبًا فَػَلُهْم إَف اَلِذيَن آَمُنوا َواَلِذيَن َىاُدوا َوالَنَصاَرى َوالَصابِِئٌَن َمْن آمَ  ﴿ )ب(
ْجرُُىْم ِعنَد َرهِبِّْم َوال َخْوٌؼ َعَليِهْم َوال ُىْم وْبَزنُوفَ  ََ  [.ٕٙ]البقرة:  ﴾ َأ

ُهم اِبَّللَِ َواْليْوـِ َوإْذ قَاَؿ إبْػرَاِىيُم َربِّ اْجَعْل َىَذا بَػَلًدا آِمًنا َواْرُزْؽ أَْىَلُو ِمَن الَثَمرَاِت َمْن آمَ  ﴿ )ج( َن ِمنػْ
 [.ٕٙٔ]البقرة:  ﴾ اآلِخرِ 

ف تُػَول وا ُوُجوَىُكْم ِقَبَل اْلَمْشرِِؽ َواْلَمْغِرِب َوَلِكَن اْلربَ َمْن آَمَن اِبَّللَِ َواْليْوـِ  ﴿ )د( ََ  لَيَس اْلربَ َأ
 [.ٕٕٛ]البقرة:  ﴾ اآلِخرِ 

نُفِسِهَن َثالثََة قُػُروٍء َوال وِبل  ؽَبَُن َأف يْكُتْمَن َما َخَلَق اَّلَلُ يف أَْرَحاِمِهَن إف  َواْلُمطََلَقاُت يتَػَرَبْصَن أبَِ  ﴿ )ىػ(
 [.ٕٖٕ]البقرة:  ﴾ ُكَن يْؤِمَن اِبَّللَِ َواْليْوـِ اآلِخرِ 

 [.ٚٚٔ]البقرة:  ﴾ َذِلَك يوَعُظ بِِو َمن َكاَف ِمنُكْم يْؤِمُن اِبَّللَِ َواليْوـِ اآلِخرِ  ﴿ )و(
ِمُن اِبَّللَِ اي أَيَها اَلِذيَن آَمُنوا ال تُػْبِطُلوا َصَدقَاِتُكم اِبْلَمنِّ َواأَلَذى َكاَلِذي ينِفُق َماَلُو رََِئَء الَناِس َوال يؤْ  ﴿ )ز(

 [.ٕٗٙ]البقرة:  ﴾ َواْليْوـِ اآلِخرِ 
مع اإليباف اب إثبااًت ونفيا فما  فهذه شبانية مواضع يف سورة واحدة ذكر فيها اإليباف ابليـو اآلخر مقروًنً 

 ابلك دبا يف القرآف كلو من ىذا النمط؟
لقد اقتضت حكمة هللا سبحانو وتعاُف أف يكوف اإلنساف منذ وجد على ىذه األرض من فئة ـبلوقاتو 

 اؼبزودة بصفات تؤىلو لالمتحاف واالبتالء الرابين يف ؾباؿ اغبياة الدنيا وىذه الصفات ىي:
 اؼبزود ابالستعداد لفهم النهي واألمر والتمييز بٌن اػبًن والشر والنفع والضر.ػ العقل  ٔ
 ػ اإلرادة اليت ؽبا جانب من اغبرية والتصرؼ. ٕ
 ػ القدرة الظاىرة على تنفيذ بعض األفعاؿ اليت يريدىا. ٖ

أمره وهنيو؛  وؼبا كاف اإلنساف مزوًدا هبذه الصفات اليت تكفي لتأىيلو ؼبعرفتو سبحانو وتعاُف ومعرفة
وإخباره على ألسنة رسلو أنو سيثيبو إف أطاع أوامره واجتنب مناىيو وأنو سيعاقبو إف عصى أوامره 
وارتكب مناىيو وجعل ؽبذا الثواب على األعماؿ الصاغبة والعقاب على األعماؿ السيئة دار جزاء يصًن 

تَػَباَرَؾ اَلِذي  ﴿ متحاف كػما قػاؿ تػعاُف:إليها اإلنساف بعد مفارقتو ؽبذه الدنيا اليت جعلت دار ابتالء وا
ُلوَُكْم أَيُكْم َأْحَسُن َعَماًل َوُىَو ٔبِيِدِه اْلُمْلُك َوُىَو َعَلى ُكلِّ َشيٍء َقِديٌر ) ( اَلِذي َخَلَق اْلَمْوَت َواغْبَياَة لِيبػْ

 [.ٕ، ٔ]اؼبلك:  ﴾ اْلَعزِيُز اْلَغُفور{
يًعا َبِصًنًاإًَن َخَلْقَنا اإلنسَ  ﴿ وقاؿ تعاُف: َتِليِو َفَجَعْلَناُه ظبَِ  [.ٕ]اإلنساف:  ﴾ اَف ِمن ن ْطَفٍة أَْمَشاٍج نَػبػْ

ولقد سار اؼبؤمنوف اب واليـو اآلخر على ىذه الطريقة واعتقدوا وجوب الثواب والعقاب يف اآلخرة على 
ها غًنىم فقيدوا نصوص األعماؿ اليت يعملها اإلنساف يف ىذه الدنيا ووفقوا بٌن النصوص اليت ضل في
  الوحي اؼبطلقة ابلنصوص اؼبقيدة وخصصوا النصوص العامة ابلنصوص اػباصة..
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أما الذين نبذوا كتاب هللا وسنة نبيو وراء ظهورىم تكلموا يف اعبزاء والثواب والعقاب بغًن علم وال ىدى 
 فضلوا يف ىذا الباب وأخطئوا الصواب.

من الثواب والعقاب مرتب على األعماؿ ترتيب العوض على اؼبعوض  : إف كالًّ فقالت اؼبعتزلة والقدرية
 وال أثر يف ذلك ؼبشيئة هللا وإرادتو وفضلو وعفوه بل ذلك واجب على هللا للعامل وجواًب ذاتيا.

وقالت اعبربية: إف كالًّ من الثواب والعقاب ال عالقة لو أبفعاؿ العباد وال ىو مرتتب عليها ألف العباد 
فعاؿ اختيارية يف نظر ىؤالء، إمبا ىي أفعاؿ هللا حقيقة لكن أضيفت إُف العبد ؾبازًا ألنو ليست ؽبم أ

 ؿبلها.
  ﴾ َجزَاًء دبَا َكانُوا يْعَمُلوفَ  ﴿ وقد استدلت اؼبعتزلة على مذىبهم يف ىذه اؼبسألة بقولو تعاُف:

 [.ٕٗ]الواقعة:
، قالوا: وال أنت اي رسوؿ هللا؟ قاؿ: «نة أحد منكم بعملولن يدخل اعب»واستدلت اعبربية بقولو ملسو هيلع هللا ىلص: 

 (ٔ)«.وال أًن إال أف يتغمدين هللا برضبة منو وفضل»
أما السلف الذين وقفوا مع كتاب هللا وسنة نبيو ملسو هيلع هللا ىلص بعيًدا عن ربكيم الرأي وتقديبو على الوحي فإهنم 

َجزَاًء دبَا َكانُوا  ﴿ قالوا: إف الباء يف قولو تعاُف:صبعوا بٌن ىذه النصوص ووفقوا بٌن دالالهتا ف
للسببية أي أف العمل سبب يف حصوؿ الثواب إف كملت شروطو وانتفت موانعو ترتبت عليو  ﴾ يْعَمُلوف

 مسبباتو وإال فال.
 ومن شروط ترتب الثواب على العمل أف تتحقق مشيئة هللا وتفضلو على عباده.

فهي ابء العوض أي ال يكوف العمل عوض « لن يدخل أحد منكم اعبنة بعملو» : أما الباء يف قولو ملسو هيلع هللا ىلص
 دبجرده بل البد أف تنضم إليو مشيئة هللا وتفضلو.

 وبعد ىذا التمهيد الذي تضمن بياف مناسبة اإلتياف ببحث البعث عقب حبث اإليباف اب.
 أبدأ ببياف اؼبقصود وىو البعث ومواقف القيامة.

 ** * 
  البعث:

 البعث لغة اؼبصدر: بعثو يبعثو بعثًا.
وقد ورد استعماؿ البعث يف اللغة العربية يف معنيٌن أحدنبا: اإلرساؿ تقوؿ بعثت فالًًن بكذا أي أرسلتو 

 .[ اآلية.أي أرسلنا يف كل جيل رسوالً ٖٙ]النحل:  ﴾ َوَلَقْد بَػَعثْػَنا يف ُكلِّ أَُمٍة َرُسوالً  ﴿ ومنو قولو تعاُف:
أَْو َكاَلِذي َمَر َعَلى قَػْريٍة َوِىي َخاِويٌة َعَلى ُعُروِشَها قَاَؿ  ﴿ اؼبعىن الثاين: إحياء األموات ومنو قولو تعاُف:

 [.ٜٕ٘]البقرة:  ﴾ َأََّن وْبيي َىِذِه اَّلَلُ بَػْعَد َمْوهِتَا فََأَماتَُو اَّلَلُ ِمائََة َعاـٍ مُثَ بَػَعَثو
_______________________________________ 

 (ٖٚٙ٘( صحيح البخاري )ٔ)
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وىذا اؼبعىن الذي ىو إحياء األموات يعرب عنو بلفظ البعث كما ذكر ويعرب عنو ابلنشر والنشور، ومنو 
 [. ومنو قوؿ اؼبهلهل بن ربيعة:ٖ٘﴾]الدخاف:  َوَما كَبُْن دبُنَشرِينَ  ﴿ قولو تعاُف:

 الفرار اي لبكر انشروا يل كليبا اي لبكر أين أين
 

 أي: أحيوا ِف كليبا بعد موتو.
وىذا اؼبعىن للبعث الذي ىو إحياء األموات يـو القيامة من قبورىم ىو اؼبقصود ابلبحث يف ىذا 

 اؼبوضوع.
لقد اجتمعت الشرائع السماوية على أف البعث اعبسماين آت ال ؿبالة فجميع الرسل أنذروا أفبهم ذلك 

 بعد موهتم وهبازيهم على أعماؽبم. اليـو وأخربوىم أبف هللا سيبعثهم
 

* * * 
 :يف إثبات البعث والرد على منكريو طريقة القرآن الكرمي

لقد أكثر هللا سبحانو من ذكر البعث يف القرآف، وأقاـ الدليل عليو ورد على منكريو يف غالب سور 
التو فمعظم سور القرآف القرآف وىذا أمر ال ىبفى على كل من قرأ كتاب هللا وتدبر آايتو وتفهم أوجو دال

تشتمل على ذكر البعث وبياف براىينو أبساليب ـبتلفة وعبارات متنوعة فتارة يذكر سبحانو وتعاُف البعث 
( مُثَ إَنُكْم يْوـَ اْلِقياَمِة ٘ٔمُثَ إَنُكم بَػْعَد َذِلَك َلَميُتوَف ) ﴿ بطريقة اإلخبار اجملرد كقولو تعاُف:

َعثُوف  [.ٙٔ، ٘ٔ﴾]اؼبؤمنوف: تُػبػْ
زَعَم اَلِذيَن َكَفُروا َأف َلن  ﴿ واترة أيمر سبحانو وتعاُف نبيو ملسو هيلع هللا ىلص أبف يقسم على البعث كما يف قولو تعاُف:

َعُثَن مُثَ َلتُػنَػبَػُؤَف دبَا َعِمْلُتْم َوَذِلَك َعَلى اَّللَِ يِسًنٌ  َعثُوا ُقْل بَػَلى َوَريبِّ لَتُػبػْ  .[ٚ]التغابن:  ﴾ يبػْ
وأحياًًن يكوف اإلخبار عن اؼبعاد بطريقة إرشاد العقل وتنبيو اؼبكلفٌن إُف الرباىٌن العقلية اليت من نظر 
فيها أدرؾ يقيًنا قدرة الباري سبحانو وتعاُف على إعادة اغبياة مرة أخرى إُف األجساـ بعد فنائها 

 واستحالتها، من ذلك:
اقل يدرؾ يقيًنا أف من َقَدر على بدء خلق اإلنساف ػ االستدالؿ ابلبدء على اإلعادة، فإف كل ع ٔ

َوُىَو اَلِذي يْبَدأُ اػْبَْلَق مُثَ يِعيُدُه  ﴿ وإهباده من العدـ فهو أقدر على إعادتو مرة أخرى كما قاؿ تعاُف:
: ﴾ َوُىَو أَْىَوُف َعَليوِ  ْن َخْلٍق أَفَػَعييَنا اِبػْبَْلِق اأَلَوِؿ َبْل ُىْم  ﴿ [، وقولو تعاُف:ٕٚ]الرـو يف لَْبٍس مِّ

 [.٘ٔ]ؽ: ﴾ َجِديدٍ 
أي: َأَحَصَل لنا شيء من العجز واإلعياء عند خلقنا لإلنساف أوؿ مرة حّت تكونوا أيها اؼبنكروف للبعث 

 يف شك وريب من قدرتنا عليو؟!
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( أََوال ٙٙرَُج َحيا )َويُقوُؿ اإلنَساُف أَئَِذا َما ِمت  َلَسْوَؼ ُأخْ  ﴿ ومن ىذا النمط يف االستدالؿ قولو تعاُف:
 [.ٚٙ، ٙٙ]مرمي:  ﴾ يْذُكُر اإلنَساُف َأًَن َخَلْقَناُه ِمن قَػْبُل َوََفْ يُك َشيًئا

أي: ويقوؿ اإلنساف متعجًبا ومستبعًدا إعادة اغبياة إليو مرة أخرى بعد موتو أئذا مت سوؼ تعود ِف 
ُكُر اإلنَساُف أًََن َخَلْقَناُه ِمن قَػْبُل َوَفَْ يُك أََوال يذْ  ﴿ اغبياة مرة أخرى؟ فأجيب على ىذا التساؤؿ بقولو:

[. أي أيستبعد اإلنساف إعادة اغبياة إليو مرة أخرى وال يذكر أف هللا خلقو من قبل أف ٚٙ]مرمي: ﴾ َشيًئا
 يكوف شيًئا مذكورًا.

 .ػ ومن ذلك االستدالؿ بقدرتو سبحانو على إحياء األرض بعد موهتا على قدرتو على البعث ٕ
فإف كل عاقل نظر إُف األرض وىي ميتة ؾبدبة مث نظر إليها بعد أف كساىا هللا أبصناؼ النبات اؼبختلفة 

 األشكاؿ واأللواف والزىور والثمار يدرؾ يقيًنا أف من قدر على ذلك فهو على إحياء األموات أقدر.
( ْ٘لَماَء اْىتَػَزْت َوَرَبْت َوأَنْػبَػَتْت ِمن ُكلِّ َزْوٍج هَبِيٍج )َوتَػَرى اأَلْرَض َىاِمَدًة فَإَذا أَنزَْلَنا َعَليَها ا ﴿ قاؿ تعاُف:

 [ إٍف.ٙ، ٘]اغبج:  ﴾ َذِلَك أبََِف اَّلَلَ ُىَو اغبَْق  َوأَنَُو وْبيي اْلَمْوَتى َوأَنَُو َعَلى ُكلِّ َشيٍء َقِديرٌ 
َذا أَنزَْلَنا َعَليَها اْلَماَء اْىتَػَزْت َوَرَبْت إَف اَلِذي َوِمْن آايتِِو أََنَك تَػَرى اأَلْرَض َخاِشَعًة فَإ ﴿ وقولو تعاُف:

 [.ٜٖ]فصلت:  َأْحياَىا َلُمْحيي اْلُموَتى إنَُو َعَلى ُكلِّ َشيٍء َقِدير﴾
ا يبٌن فيها سبحانو وتعاُف قدرتو على إعادة اغبياة يـو القيامة إُف  واآلايت يف ىذا اؼبعىن كثًنة جدًّ

 ى ذلك بقدرتو على إحياء األرض بعد موهتا.األجساـ مستدالًّ عل
ػ ومنها االستدالؿ بقدرتو على خلق السموات واألرض على قدرتو على البعث وذلك أف من قدر  ٖ

على خلق الشيء العظيم فهو على خلق ما دونو أقدر، ومعلـو أف خلق السموات واألرض أكرب وأعظم 
الَسَمَواِت َواأَلْرِض َأْكبَػُر ِمْن َخْلِق الَناِس َوَلِكَن َأْكثَػَر الَناِس ػَبَْلُق  ﴿ من خلق الناس وإعادهتم قاؿ تعاُف:

 [.ٚ٘]غافر:  ﴾ ال يْعَلُموفَ 
 [.ٕٚ]النازعات: ﴾ أَأَنُتْم َأَشد  َخْلًقا أَـِ الَسَماُء بَػَناَىا ﴿ وقاؿ تعاُف:
َمَواِت َواأَلْرَض َوََفْ يْعي خِبَْلِقِهَن بَِقاِدٍر َعَلى َأف وْبيي أََو َفَْ يَرْوا أََف اَّلَلَ اَلِذي َخَلَق السَ  ﴿ وقاؿ تعاُف:

ى ُكلِّ َشيٍء َقِديرٌ  ََ  [.ٖٖ﴾]األحقاؼ:  اْلَمْوَتى بَػَلى إنَُو َعَل
وىذا النوع من االستدالؿ كثًن يف القرآف ومن األساليب الكثًنة اؼبتنوعة يف القرآف يف سوؽ األدلة على 

بحانو وتعاُف عن إحياء األموات يف الدنيا قبل يـو القيامة مثل قصة عزير وضباره إمكاف البعث إخباره س
أَْو َكاَلِذي َمَر َعَلى قَػْريٍة َوِىي َخاِويٌة َعَلى  ﴿ حيث أماتو هللا مائة عاـ مث بعثو يشًن إُف ىذا قولو تعاُف:

َماتَُو اَّلَلُ ِمائََة َعاـٍ مُثَ بَػَعثَُو قَاَؿ َكْم لَِبْثَت قَاَؿ لَِبْثُت يْوًما َأْو ُعُروِشَها قَاَؿ َأََّن وْبيي َىِذِه اَّلَلُ بَػْعَد َمْوهِتَا فَأَ 
لَِنْجَعَلَك آيًة بَػْعَض يْوـٍ قَاَؿ َبل لَِبْثَت ِماَئَة َعاـٍ فَانظُْر إَُف طََعاِمَك َوَشرَاِبَك َفَْ يَتَسَنْو َوانظُْر إَُف ضِبَارَِؾ وَ 

 إَُف اْلِعظَاـِ َكيَف نُنِشزَُىا مُثَ َنْكُسوَىا غبًَْما فَػَلَما تَػَبٌَن َلُو قَاَؿ أَْعَلُم َأَف اَّلَلَ َعَلى ُكلِّ َشيءٍ لِّلَناِس َوانظُْر 
 [.ٜٕ٘]البقرة:  ﴾ َقِديرٌ 
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وكذلك قصة إبراىيم عليو السالـ والطيور وإحياء هللا ؽبن بعد أف جعل على كل جبل منهن جزًءا يشًن 
َوإْذ قَاَؿ إبْػرَاِىيُم َربِّ أَِرين َكيَف رُبْيي اْلَمْوَتى قَاَؿ أََوََفْ تُػْؤِمن قَاَؿ بَػَلى  ﴿ ة قولو تعاُف:إُف ىذه القص

 ُهَن ُجْزًءا مثَُ َوَلِكن لِّيْطَمِئَن قَػْليب قَاَؿ َفُخْذ أَْربَػَعًة مَِّن الَطًِن َفُصْرُىَن إلَيَك مُثَ اْجَعْل َعَلى ُكلِّ َجَبٍل مِّنػْ 
 [.ٕٓٙ]البقرة:  ﴾ اْدُعُهَن أيْتِيَنَك َسْعيا

ا وفيما ذكرتو من األدلة  ولو سقت ما يف القرآف من اآلايت الدالة على إثبات البعث لطاؿ الكالـ جدًّ
  القرآنية مقنع وكاؼ يف حصوؿ القطع يف ثبوت البعث اعبسماين.

من أواخر سورة )يس( من قولو ومن أوضح اآلايت القرآنية داللة على إمكاف اؼبعاد اآلايت 
ـَ َوِىي َرِميٌم ) ﴿ تعاُف: ( ُقْل وْبييَها اَلِذي أَنَشَأَىا َٛٚوَضَرَب لََنا َمَثاًل َوَنِسي َخْلَقُو قَاَؿ َمن وْبيي اْلِعظَا

ْنُو ( اَلِذي َجَعَل َلُكم مَِّن الَشَجِر اأَلْخَضِر ًنَ ٜٚأََوَؿ َمرٍَة َوُىَو ِبُكلِّ َخْلٍق َعِليٌم ) رًا فَإَذا أَنُتم مِّ
 [ إُف آخر السورة.ٓٛػ  ٛٚ]يس:  ﴾ تُوِقُدوفَ 

فلو راـ أعلمهم وأفصحهم وأقدرىم على البياف أف أييت أبحسن من ىذه اغبجة أو دبثلها أبلفاظ تشابو 
ىذه األلفاظ يف اإلهباز ووضوح األدلة وصحة الربىاف ؼبا قدر فإنو سبحانو وتعاُف افتتح ىذه اغبجة 

ما يفي ابعبواب وإقامة اغبجة وإزالة  ﴾ َوَنِسي َخْلَقوُ  ﴿ ؤاؿ أورده ملحد اقتضى جوااًب فكاف يف قولو:بس
فاحتج  ﴾ ُقْل وْبييَها اَلِذي أَنَشَأَىا أََوَؿ َمرَةٍ  ﴿ الشبهة، وؼبا أراد سبحانو أتكيد اغبجة وزايدة تقريرىا قاؿ:

شأة األخرى، إذ كل عاقل يعلم ضروراي أف من قدر على ابلبدء على اإلعادة وابلنشأة األوُف على الن
ىذه قدر على تلك، وأنو لو كاف عاجزًا عن الثانية لكاف عن األوُف أعجز وأعجز، وؼبا كاف اػبلق 

فهو  َوُىَو اػبَْاَلُؽ اْلَعِليُم﴾ ﴿ يستلـز قدرة اػبالق على اؼبخلوؽ وعلمو بتفاصيل خلقو أتبع ذلك بقولو:
لق األوؿ وجزئياتو ومواده وصورتو وكذلك الثاين فإذا كاف اتـ العلم كامل القدرة كيف عليم بتفاصيل اػب

يتعذر عليو أف وبيي العظاـ وىي رميم مث أكد األمر حبجة قاىرة وبرىاف ظاىر يتضمن جوااًب عن سؤاؿ 
ف مادهتا ملحد آخر يقوؿ: العظاـ إذا صارت رميًما عادت طبيعتها ابردة ايبسة، واغبياة البد أف تكو 

اَلِذي َجَعَل َلُكم مَِّن  ﴿ وحاؽبا طبيعة حارة رطبة دبا يدؿ على أمر البعث ففيو الدليل واعبواب مًعا فقاؿ:
فأخرب سبحانو إبخراج ىذا العنصر الذي ىو يف غاية  ﴾ الَشَجِر اأَلْخَضِر ًَنرًا فَإَذا أَنُتم مِّْنُو تُوِقُدوفَ 

اؼبمتلئ ابلرطوبة والربودة فالذي ىبرج الشيء من ضده وتنقاد لو  اغبرارة واليبوسة من الشجر األخضر
مواد اؼبخلوقات وعناصرىا وال تستعصي عليو ىو الذي يفعل ما أنكره اؼبلحد ودفعو من إحياء العظاـ 

أََولَيَس  ﴿ وىي رميم مث أكمل ىذا أبخذ الداللة من الشيء األجل األعظم على األيسر األصغر فقاؿ:
 [.ٔٛ]يس:  ﴾ َق الَسَمَواِت َواأَلْرَض بَِقاِدٍر َعَلى َأف ىْبُلَق ِمثْػَلُهم بَػَلى َوُىَو اػبَْاَلُؽ اْلَعِليمُ اَلِذي َخلَ 

مث أكد سبحانو وتعاُف ذلك وبينو ببياف آخر وىو أنو ليس فعلو كفعل غًنه الذي يفعل ابآلالت والكلفة 
معو من آلة ومعٌن أما ىو سبحانو فيكفي ؼبا يريد  والنصب واؼبشقة وال يبكنو االستقالؿ ابلفعل بل البد

 أف ىبلقو ويكونو نفس إرادتو وقولو للمكوف )كن( فإذا ىو كائن كما شاءه وأراده.
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وىذا العرض الرائع لألدلة والتنظيم العجيب والرتتيب اؼبتقن واإلكثار من االستدالؿ ىو الذي جعل 
ح عنو أحد من الرسل وَف ىبرب بو أمتو إال دمحم صلى هللا الفالسفة يدعوف زورًا أف معاد األبداف َف يفص

 عليو وسلم.
ولقد كذبوا على األنبياء وضلوا يف ىذا الباب فإف صبيع الرسل أخربوا عن اليـو اآلخر وبينوه ألفبهم بياًًن  

 األنبياء.كافيا إال أف ؿبمًدا ملسو هيلع هللا ىلص بٌن تفصيل اليـو اآلخر بياًًن ال يوجد يف شيء من كتب 
و ألنو ملسو هيلع هللا ىلص خامت األنبياء وألف القـو الذين بعث فيهم النيب ملسو هيلع هللا ىلص كانوا ينكروف البعث أشد اإلنكار ويرون

من األمور اؼبستحيلة الوقوع كما صرح بذلك العاص بن وائل حيث جاء إُف النيب ملسو هيلع هللا ىلص فأخذ عظًما قد 
وقاؿ أتزعم اي دمحم أف هللا يقدر أف وبيي ىذا، وكما حكى هللا عنهم ذلك يف قولو أـر ففتو بيده 

ُهْم فَػَقاَؿ اْلَكاِفُروَف َىَذا َشيٌء َعِجيٌب ٔؽ َواْلُقْرآِف اْلَمِجيِد ) ﴿ تعاُف: ( َبْل َعِجُبوا َأف َجاَءُىم م نِذٌر مِّنػْ
َنا وَُكَنا تُػرَااًب َذِلَك َرْجٌع بَ ٕ)  (.ٔ[)ٖػ  ٔ]ؽ:  ﴾ ِعيدٌ ( أَئَِذا ِمتػْ
 

* * * 
 :البعث واجلزاء يوم القيامة يف مذاىب الناس

لقد أصبع أىل اؼبلل والشرائع السماوية حبسب أصوؽبا الصحيحة على أف البعث حق ال شك فيو كما 
تقدـ وذلك ألنو أمر جائز الوقوع عقاًل. وقد جاءت األخبار الرابنية الصروبة القاطعة يف صبيع األصوؿ 

لصحيحة لألدايف والشرائع السماوية كافة أبنو من األمور اؼبقدرة اؼبقضية بقضاء هللا وقدره اليت ال شك ا
يف وقوعها إذا جاء أجلها ، لذلك هبب التسليم إلخبار هللا عز وجل واإليباف دبا تضمنتو دوف تردد أو 

 أتويل أو ربوير.
السنة اؼبطهرة وشرائع الرسل السابقٌن فقد أنكره واإليباف ابلبعث وإف كثرت أدلتو يف القرآف العزيز و 

 دبفهومو الصحيح كثًنوف ويبكننا أف نقسم ىؤالء اؼبنكرين إُف ثالثة أقساـ:
 الفرقة األوىل:

نْيا َوَما كَبُْن  ﴿ أف يقولوا كما حكى هللا عنهم يف قولو تعاُف: َوقَاُلوا إْف ِىي إالَ َحياتُػَنا الد 
 [.ٜٕاـ: ]األنع ﴾ دبَبػُْعوِثٌنَ 

نْيا مَبُوُت َوكَبْيا َوَما يْهِلُكَنا إالَ الَدْىرُ  ﴿ وقولو تعاُف:  [.ٕٗ]اعباثية:  ﴾ َوقَاُلوا َما ِىي إالَ َحياتُػَنا الد 
وطبيعي يف ىؤالء أف ينكروا أمر البعث بعد أف أنكروا وجود اػبالق الذي تظاىرت على إثباتو صبيع 

ت الكوف وبعد أف جحدوا ىذه اغبقيقة الظاىرة اليت يشهد ؽبا ما ال األدلة اؼبثبتة يف كل ذرة من ذرا
 وبصى من األدلة يف أنفسهم ويف الكوف من حوؽبم فطبيعي أف ينكروا اؼبعاد.

_______________________________________ 
 ( شرح الطحاوية لعلي بن أيب العز اغبنفي.ٔ)
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نكار اػبالق وإنكار البعث أف يقاؿ: إف هللا سبحانو وتعاُف والرد على ىؤالء الوجوديٌن الذين صبعوا بٌن إ
قد أنكر على ىؤالء ورد عليهم يف كتابو العزيز بلفت النظر إُف وجود اػبالق العظيم من خالؿ مظاىر 
قدرتو وحكمتو يف خلق السموات واألرض وىذا الطريق من االستدالؿ أيخذ بيد اؼبنكرين إُف التعرؼ 

 على حقيقتٌن:
حقيقة وجود اػبالق العظيم األحد الفرد الصمد الذي َف يلد وَف يولد وَف يكن لو كفًوا  ة األوىل:احلقيق
 أحد.

إثبات البعث ألف من أقر بوجود هللا وآمن بصفاتو العظيمة كقدرتو على كل شيء وعلمو  احلقيقة الثانية:
لق ىذا اػبلق عبثًا بل البد من ايط بكل شيء وعدلو بٌن خلقو وحكمتو العظيمة أدرؾ يقيًنا أنو َف ىب

 أف يكوف ؽبم دار للجزاء غًن ىذه الدار.
 الفرقة الثانية:

وىم قسم من الذين يعرتفوف بوجود اػبالق ويقروف بربوبيتو ولكنهم يشركوف بو يف العبادة وينكروف البعث 
، وليس ؽبؤالء من حجة إال ومن ىذا القسم اؼبشركوف الوثنيوف من العرب وغًنىم يف زمن الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص

 االستبعاد اجملرد وإظهار التعجب واالستغراب.
ُهْم فَػَقاَؿ اْلَكاِفُروَف َىَذا َشيٌء َعِجيٌب  ﴿ وقد حكى هللا عنهم ذلك بقولو: َبْل َعِجُبوا َأف َجاَءُىم م نِذٌر مِّنػْ

َنا وَُكَنا تُػرَااًب َذِلَك َرْجٌع بَِعيدٌ ٕ)  [.ٕ،ٖ﴾]ؽ: ( أَئَِذا ِمتػْ
 

 الفرقة الثالثة:
وىم قسم من الذين يعرتفوف بوجود اػبالق ووحدانيتو وال يشركوف معو أحًدا ولكنهم ينكروف البعث 

اعبسدي ويثبتوف اغبياة الثانية بشكل روحاين فقط، وذلك ألهنم حكموا تصوراهتم اػباصة يف أمور الغيب 
 سماوية.دوف أف ينظروا إُف اغبقائق اليت جاءت هبا الشرائع ال

وليس ؽبؤالء أدَّن شبهة على إنكار اؼبعاد اعبسماين سوى استبعادىم لذلك وعدـ االلتفات ؼبا جاءت بو 
الشرائع السماوية وطريقة القرآف العزيز يف الرد على ىاتٌن الفرقتٌن: الثانية والثالثة : ىي استقصاء شبههم 

لبحث كاستداللو ابلبدء على اإلعادة، وحصر أوىامهم مث نقضها شبهة شبهة كما تقدـ يف أوؿ ىذا ا
واستداللو إبحياء األرض بعد موهتا على إعادة اغبياة إُف األجساـ يـو القيامة، واستداللو إبخراج النار 
وىي ذات طبيعة حارة ايبسة من الشجر األخضر وطبيعتو رطبة ابردة، وكاستداللو خبلق السموات 

ساليب ااجة واؼبناظرة الواردة يف القرآف العزيز على واألرض على خلق الناس، إُف غًن ذلك من أ
 منكري البعث.

* * * 
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 :مواقف القيامة
لقد ذكر هللا اليـو اآلخر يف كتابو العزيز وأخرب عن أحواؿ القيامة وما يكوف فيها من األىواؿ العظيمة 

َفَكيَف تَػتَػُقوَف إف َكَفْرمُتْ يْوًما  ﴿ وما يالقوف فيها من أنواع الفزع واػبوؼ ما ال يعلمو إال هللا قاؿ تعاُف:
 [.ٚٔ،ٛٔ]اؼبزمل:  ﴾ ( الَسَماُء ُمنَفِطٌر ِبوِ ٚٔهْبَعُل اْلِوْلَداَف ِشيًبا )

يٍم َوال َشِفيٍع  ﴿ وقاؿ تعاُف: َوأَنِذْرُىْم يْوـَ اآلزَِفِة إِذ اْلُقُلوُب َلَدى اغْبََناِجِر َكاِظِمٌَن َما لِلظَاِلِمٌَن ِمْن ضبَِ
 [.ٛٔ]غافر:  ﴾ اعيطَ 

رُُىْم لِيْوـٍ َتْشَخُص ِفيِو اأَلْبَصاُر ) ﴿ وقاؿ تعاُف: ( َٕٗوال رَبَْسََبَ اَّلَلَ َغاِفالً َعَما يْعَمُل الظَاِلُموَف إمَبَا يَؤخِّ
[. ومن ىذه اؼبواقف ٖٗ، ٕٗ: ]إبراىيم ﴾ ُمْهِطِعٌَن ُمْقِنِعي ُرُءوِسِهْم ال يْرَتد  إلَيِهْم َطْرفُػُهْم َوأَْفِئَدتُػُهْم َىَواءٌ 

 عبور الصراط.
 

 الصراط :
 تعريفو: الصراط يف اللغة: الطريق الواضح تقوؿ سلك فالف الصراط اؼبستقيم أي الطريق الواضح.

  ومن ذلك قوؿ جرير:
 

 أمًن ادلؤمنٌن على صراط__________ إذا عوج ادلوارد مستقيم
 

اع يف إخالصها ومضارعتها بٌن الصاد والزاي من سرطت وىو ابلصاد والسٌن اؼبهملتٌن وابلزاي على نز 
 الشيء بكسر الراء ابتلعتو ألنو يبتلع اؼبارة أي يغيبهم.

ويف الشرع: جسر فبدود على منت جهنم يرده األولوف واآلخروف ووبتمل أف يكوف خلق عند خلق النار 
 ووبتمل أتخر خلقو إُف يـو القيامة وهللا أعلم.

 ث عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص يف ذكر الصراط وبياف صفاتو.وقد استفاضت األحادي
ويبر الناس على الصراط بقدر أعماؽبم فمنهم من يبر كلمح البصر ومنهم من يبر  »ومن ذلك قولو ملسو هيلع هللا ىلص: 

 «كالربؽ
وأحد من  وجاء عنو ملسو هيلع هللا ىلص يف بعض اآلاثر وصف الصراط أبنو دحض مزلة وأنو أدؽ من الشعرة

السيف،وىي آاثر ضعيفة وقد ورد ذكر الصراط يف القرآف كثًنًا، لكن اؼبراد بو الطريق اؼبعنوي أي الدين 
والشريعة ألف الصراط يطلق اترة على الطريق اغبسي كما ورد يف األحاديث عن اعبسر اؼبنصوب على 

 ﴾ ا ِصرَاِطي ُمْسَتِقيًما فاتَِبُعوهوأََف َىذَ  ﴿ منت جهنم وقد يطلق على الطريق اؼبعنوي كقولو تعاُف:
 [ ومثل ىذا كثًن يف القرآف، يعرب سبحانو وتعاُف عن دينو وشرعو ابلصراط.ٖ٘ٔاألنعاـ:]
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ومن األخبار الواردة يف ذكر الصراط اؼبستقيم ما رواه البيهقي بسنده عن مسروؽ عن عبد هللا قاؿ: 
فيعطوف نورىم على قدر أعماؽبم فمنهم من يعطى نوره » إُف أف قاؿ: « هبمع هللا الناس يـو القيامة..»

مثل النخلة بيمينو ومنهم من يعطى دوف ذلك بيمينو حّت يكوف آخر من يعطى نوره على إهباـ قدمو 
يضيء مرة ويطفأ مرة إذا أضاء قدـ قدمو وإذا طفئ قاـ فيمر ويبروف على الصراط، والصراط كحد 

قدر نوركم فمنهم من يبر كانقضاض الكواكب ومنهم كالريح  السيف دحض مزلة فيقاؿ ؽبم امضوا على
ومنهم من يبر كالطرؼ ومنهم من يبر كشد الرجل يرمل رماًل يبروف على قدر أعماؽبم حّت يبر الذي نوره 
على إهباـ قدمو زبر يد وتعلق يد وتعلق رجل وزبر رجل وتصيب جوانبو النار فيخلصوف، فإذا خلصوا 

 (.ٔ«)ذي قباًن منك بعد أف أراًنؾ لقد أعطاًن هللا ما َف يعط أحًداقالوا : اغبمد  ال
  ﴾ وِإْف ِمنكم ِإالَ َوارِدَىا َكاَف َعَلى َربِّك َحْتًما َمْقِضيًّا ﴿ واؼبرور على الصراط اؼبشار إليو بقولو تعاُف:

 [.ٔٚ]مرمي:
 قوال ىي:وقد اختلف ادلفسرون يف معىن الورود ادلذكور يف ىذه اآلية على ثالثة أ

ػ أف اؼبراد ابلورود العبور على الصراط ابلنسبة للمؤمنٌن الناجٌن، وأما غًنىم فورودىم دخوؿ النار،  ٔ
ي الِذيَن اتَػَقْوا ﴿ وىذا أرجح األقواؿ وعليو أكثر اؼبفسرين وال يعارضو قولو تعاُف: كما أورده  ﴾ مُثَ نُػَنجِّ

بعد الوقوع فيو والصواب عن ىذا أف يقاؿ ال نسلم أنو  بعضهم وقاؿ: إف النجاة من الشيء ال ربصل إال
يلـز من النجاة من األمر الوقوع فيو فإنو هبوز يف اللغة أف تقوؿ قبا فالف من الشر وإف َف يقع فيو إذا 
انعقدت أسبابو وكاد أف يصيبو واؼبؤمنوف الذين يعربوف الصراط وينجوف من النار قد انعقدت أسباب 

قد مروا من فوؽ ظهرىا على الصراط وىو دحض مزلة، أحد من السيف وأدؽ من  وقوعهم فيها ألهنم
 الشعرة إال أف هللا سلمهم بفضلو وكرمو.

[ ومعلـو أف ىوًدا عليو السالـ َف يقع يف العذاب ٛ٘]ىود: ﴾ َوَلَما َجاَء أَْمُرًَن قَبَيَنا ُىوًدا ﴿ قاؿ تعاُف:
 ومع ىذا أخرب سبحانو أنو قباه من العذاب.

ػ وقيل: اؼبراد ابلورود دخوؿ النار عبميع اػبلق إال أهنا ال تضر اؼبؤمنٌن وال وبسوف حبرىا وتكوف عليهم  ٕ
برًدا وسالًما كما كانت على إبراىيم عليو السالـ حينما ألقي يف النار وىذا القوؿ لو وجو من الصحة 

 «.ابيع ربت الشجرة لن يلج النار أحد»لوال أنو يرد عليو قولو ملسو هيلع هللا ىلص: 
[ وأنت ٔٚ]مرمي: ﴾ َوإف مِّنُكْم إالَ َوارُِدَىا ﴿ وؽبذا سألت حفصة اهنع هللا يضر رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص إف هللا يقوؿ:

 «.لن يلج النارأحد ابيع ربت الشجرة»تقوؿ: 
 (ٕ[.)ٕٚ]مرمي:  ﴾  نُػَنجِّي اَلِذيَن اتَػَقْوامثَُ  ﴿ إمبا ذلك العبورعلى الصراط أما ظبعتيو يقوؿ :»فقاؿ ملسو هيلع هللا ىلص: 

_______________________________________ 
 (ٕٓٙو  ٜٔٙ -ٕ( وأنظر تعليق السلسة الصحيحة)ٕٖٗٗ(اؼبستدرؾ للحاكم )ٔ)
 (ٜٕٙٗ(صحيح مسلم)ٕ) 
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ؼبراد العبور على الصراط ػ وقيل: إف اؼبراد ابلورود الوقوؼ حوؿ النار قريًبا منها واالطالع عليها وليس ا ٖ
 وال الدخوؿ فيها وىذا أضعف األقواؿ وإف كاف جائزًا لغة.

 ﴾ َوَلَما َوَرَد َماَء َمْديَن َوَجَد َعَليِو أَُمًة مَِّن الَناِس يْسُقوفَ  ﴿ وقد استدؿ أصحاب ىذا القوؿ بقولو تعاُف:
 [.ٖٕ]القصص: 

السالـ أنو ورد ماء مدين ومعلـو أف موسى عليو  ووجو االستدالؿ أف هللا أخرب عن نبيو موسى عليو
  السالـ َف يدخل ىف البئر وإمبا وقف حوؽبا ومع ىذا عرب عن وقوفو ابلورود.

* * * 
 عقائد الناس يف الصراط:

لقد اتفق اؼبسلموف ػ عدا طائفة من اؼبعتزلة ػ على إثبات الصراط يف اعبملة وإف خالف بعضهم يف صفاتو 
 اؼبسلمٌن ابلنسبة إُف إثبات الصراط إُف ثالثة أقساـ:ونستطيع أف نقسم 

على إثبات الصراط حبقيقتو وصفاتو اليت وردت يف اآلاثر من كونو جسرًا  اجلمهور من ادلسلمٌن: ـ 1
منصواًب على منت جهنم أحد من السيف وأدؽ من الشعرة وأحر من اعبمر إُف غًن ذلك من الصفات 

ىؤالء اعتمدوا على النصوص الكثًنة اؼبستفيضة فأثبتوىا على ظاىرىا اليت تصور صعوبة سلوؾ الصراط و 
 وَف يتعرضوا لتأويلها وصرفها عن ظواىرىا.

وىم طائفة من العلماء منهم عز الدين بن عبد السالـ والقرايف وغًننبا وىؤالء أثبتوا  ـ القسم الثاين: 2
وف عليو إُف اعبنة لكنهم أنكروا كونو أدؽ الصراط وآمنوا بوجوده وأنو منصوب على منت جهنم يبر اؼبؤمن

من الشعرة وأحد من السيف وقالوا : إف ثبت ىذا يف اآلاثر فهو ؿبموؿ على غًن ظاىره ؼبنافاتو 
لألحاديث األخرى من قياـ اؼبالئكة على جنبيت الصراط وكوف الكالليب واغبسك فيو وإعطاء كل من 

 اؼبارين عليو من النور قدر موضع قدميو.
َؿ ما ورد من وصف الصراط أبنو أحد من السيف وأدؽ من الشعرة أبف اؼبراد يسر اؼبرور عليو وعسره وأوَ 

 على قدر الطاعات واؼبعاصي وال يعلم حدود ذلك إال هللا تعاُف.
وقد جرت العادة بضرب اؼبثل بدقة الشعر مثاًل للغامض اػبفي، وأصحاب ىذا الرأي أقرب للصواب يف 

ذه الصفات عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص وليس الستبعاد اتصاؼ الصراط هبذه الصفات فلو ثبت نظري لعدـ ثبوت ى
 ذلك عنو ملسو هيلع هللا ىلص لوجب اإليباف بو ألف قدرة هللا ال يعجزىا شيء.

طائفة من اؼبعتزلة منهم القاضي عبد اعببار اؽبمذاين شيخ اؼبعتزلة وىؤالء أنكروا ما  ـ القسم الثالث: 3
بت يف األحاديث من ثبوت الصراط زعًما منهم أنو ال يبكن عبوره ولو قدر إمكانو لكاف فيو تعذيب ث

 للمؤمنٌن.
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واؼبؤمنوف والصلحاء ال عذاب عليهم وإمبا اؼبراد بذكر الصراط يف األحاديث طريق اعبنة اؼبشار إليو بقولو 
 [.٘﴾]دمحم:  َسيْهِديِهْم َويْصِلُح اَبؽَبُمْ  ﴿ تعاُف:

 [.ٖٕ]الصافات:  ﴾ فَاْىُدوُىْم إَُف ِصرَاِط اعبَِْحيمِ  ﴿ ق النار اؼبشار إليو بقولو تعاُف:وطري
  وىذا رأي ابطل معارض لألخبار الصحيحة الثابتة عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص.

ؿ على واؼبعتزلة مولعوف دبعارضة النصوص، واخرتاع األقواؿ اليت ال تقـو إال على ؾبرد الرأي واؽبوى والقو 
 هللا بال علم وهللا أعلم.

* * * 
 ادليزان:

تعريفو: اؼبيزاف مفعاؿ من الوزف ألنو آلتو، واؼبراد بو ىنا اؼبيزاف الذي ينصب يـو القيامة لوزف أعماؿ العباد 
 وسبييزىا.

يزاف وقد أصبع اؼبسلموف ػ عدا اؼبعتزلة ػ أف  ميزاًًن ينصب يـو القيامة وتوزف بو أعماؿ العباد، وىو م
حسي لو كفتاف ولساف وقد استفاضت النصوص وتواترت من الكتاب والسنة على ثبوت اؼبيزاف وأنو 

 حق.
 فمن الكتاب:

َوَنَضُع اْلَمَوازِيَن اْلِقْسَط لِيْوـِ اْلِقياَمِة َفال ُتْظَلُم نَػْفٌس َشيًئا َوإف َكاَف ِمثْػَقاَؿ َحَبٍة مِّْن  ﴿ أ ػ قولو تعاُف:
 [.ٚٗ﴾]األنبياء:  ا هِبَا وََكَفى بَِنا َحاِسِبٌنَ َخْرَدٍؿ أَتَينَ 

( َوَمْن َخَفْت َٛواْلَوْزُف يْوَمِئٍذ اغبَْق  َفَمن ثَػُقَلْت َمَوازِيُنُو َفُأْولَِئَك ُىُم اْلُمْفِلُحوَف ) ﴿ ب ػ وقولو تعاُف:
 [.ٛ،ٜ]األعراؼ: ﴾ َنا يْظِلُموفَ َمَوازِيُنُو فَُأْولَِئَك اَلِذيَن َخِسُروا أَنُفَسُهم دبَا َكانُوا ِِبايتِ 

( ٛ( َوأََما َمْن َخَفْت َمَوازِيُنُو )ٚ( فَػُهَو يف ِعيَشٍة رَاِضيٍة )ٙفََأَما َمن ثَػُقَلْت َمَوازِيُنُو ) ﴿ ج ػ وقاؿ تعاُف:
 [.ٜػ  ٙ]القارعة:  ﴾ فَأُم ُو َىاِويةٌ 

 ومن السنة:
على اللساف حبيبتاف إُف الرضبن ثقيلتاف يف اؼبيزاف سبحاف هللا وحبمده  كلمتاف خفيفتاف»أ ػ قولو ملسو هيلع هللا ىلص: 

 (.ٙٓٗٙصحيح البخاري)«. سبحاف هللا العظيم
 (.ٖٕٕصحيح مسلم)« الطهور شطر اإليباف واغبمد  سبأل اؼبيزاف»ب ػ وقولو ملسو هيلع هللا ىلص: 
 (ٔ«.)جبل أحدإهنما لفي اؼبيزاف أثقل من »ج ػ وقولو ملسو هيلع هللا ىلص: 

وىذه النصوص وأمثاؽبا فبا َف يذكر كافية يف القطع بوجود اؼبيزاف يـو القيامة فهي ال تدع ؾباالً للشك يف 
ثبوت اؼبيزاف يـو القيامة إال من أعمى هللا بصًنتو كاؼبعتزلة الذين أنكروا اؼبيزاف وأعرضوا عن نصوص 

_______________________________________ 
 ( وحكم األلباين صحيحٜٙٓٚح ابن حباف)( صحئ)
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الكتاب والسنة اليت دلت عليو واعتمدوا على رأيهم الفاسد فقالوا ليس  حاجة يف وزف أعماؿ عباده 
 واستدلوا على ىذا أبمرين:

 ػ أف األعماؿ أعراض واألعراض ال تقبل الوزف وإمبا الذي يقبل الوزف ويوضع يف اؼبيزاف األجساـ. ٔ
سبحانو وتعاُف عاَف أبعماؿ العباد فال وبتاج يف سبييزىا ومعرفة كيفيتها إُف اؼبيزاف، وإذا كاف  أف هللا -ٕ

ا هبا مطلًعا عليها ال زبفى عليو منها خافية، كاف وزهنا واغبالة ىذه عبثًا، وهللا سبحانو وتعاُف 
ً
هللا عاؼب

 منػزه عن فعل العبث.
مفحم ال يدع للمعتزلة أي تعليق فيما أوردوه فقالوا: أما  وقد أجاب اعبمهور على ىاتٌن الشبهتٌن جبواب

قولكم: إف األعماؿ أعراض واألعراض ال تقبل الوزف فاعبواب عنو أف يقاؿ: إف هللا سبحانو وتعاُف قادر 
ـ يؤتى ابؼبوت يو »على أف يقلب األعراض ووبوؽبا إُف أجساـ، وقد بٌن النيب ملسو هيلع هللا ىلص شيًئا من ذلك فقاؿ: 

 (.ٔاىػ اغبديث)«. القيامة يف صورة كبش أملح
 ومعلـو أف اؼبوت معىن وقد قلبو هللا وصًنه جسًما.

فيأتيو رجل حسن الوجو »إُف أف قاؿ: « إف اؼبيت اؼبؤمن إذا وضع يف قربه أاته ملكاف...»وقاؿ ملسو هيلع هللا ىلص: 
حسن الثياب طيب الريح، فيقوؿ: من أنت؟ فوجهك الذي هبيء ابػبًن، فيقوؿ: أًن عملك 

 (.ٕ«)الصاٌف
ادر على جعل األعراض أجساًما قابلة فإذا كاف هللا سبحانو وتعاُف قادرًا على جعل العمل رجاًل فهو ق

 للوزف.
ػ أما قولكم فإف هللا عاَف أبعماؿ العباد فال وبتاج يف معرفتها وسبييزىا إُف ميزاف فهذا صحيح، ولكن لو ٕ

يف وزف األعماؿ ِحَكٌم قد يظهر لنا بعضها وىبفى علينا الكثًن، وفبا ظهر لنا من اغبكم إظهار العدؿ 
ال أحد أحب إليو العذر منو سبحانو من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين  وإعذاره من عباده فإنو

 ومنذرين.
 ؟ ىل الوزن لألعمال أو للصحائف

إننا إذا استقرأًن األحاديث الواردة يف ذكر اؼبيزاف أدركنا أف بعضها يدؿ على أف الوزف لألعماؿ وبعضها 
 ف، ألجل ذلك اختلف العلماء:يدؿ على أف الوزف للعاملٌن وبعضها يدؿ على أف الوزف للصحائ

ػ فقالت طائفة: إف الوزف لألعماؿ ألف األعماؿ ىي اليت يرتتب عليها الثواب والعقاب واستدلوا على  ٔ
( ومعلـو أف قولو: اغبمد  عمل من ٖ«)الطهور شطر اإليباف واغبمد  سبأل اؼبيزاف»ذلك بقولو ملسو هيلع هللا ىلص: 

 اغبديث أبنو ىو الذي يوضع يف اؼبيزاف فدؿ على أف الوزف يكوف للعمل. أعماؿ اللساف وقد صرح ىذا
_______________________________________ 

 ( بلفظ هباء ابؼبوتٖٖٙٗٔ(معجم  الكبًن للطرباين)ٔ)
 ( وحكم األرنؤوط إسناده صحيحٖٗ٘ٛٔ(مسند أضبد)ٕ)
 (ٖٕٕ(صحيح مسلم)ٖ)
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ؿ واستدلوا على ذلك بقولو ملسو هيلع هللا ىلص يف حديث )البطاقة( الذي ػ وقاؿ آخروف: بل الوزف لصحائف األعمإ
إف هللا ىبلص رجالً من أميت على رءوس اػبالئق يـو »رواه عنو عبدهللا بن عمرو وىو قولو ملسو هيلع هللا ىلص: 

()والبطاقة: صحائف( وقد ٔ« )فتوضع السجالت يف كفة والبطاقة يف كفة»إُف قولو: « القيامة...
 وضعت يف اؼبيزاف.

والذي نفسي بيده إهنما لفي اؼبيزاف أثقل من »ػ وقوؿ أف الوزف للعامل نفسو مستدلٌن بقولو ملسو هيلع هللا ىلص:  ٖ
  ( يعين ساقي عبدهللا بن مسعود.ٖ«)جبل أحد

 إنو ليؤتى ابلرجل العظيم السمٌن يـو القيامة ال يزف عند هللا جناح »وقولو ملسو هيلع هللا ىلص:
(.والراجح أف الوزف ٖ[«)٘ٓٔ]الكهف: ﴾ َفال نُِقيُم ؽَبُْم يْوـَ اْلِقياَمِة َوْزًنً  ﴿ بعوضة، اقرءوا إف شئتم :

يكوف لألعماؿ وصحائفها وللعاملٌن صبًعا بٌن النصوص اؼبختلفة اليت استدؿ هبا كل فريق من أصحاب 
 األقواؿ السابقة.

 

* * * 
 اجلنة والنار
 تعريفهما:
غة: عبارة عن البستاف الذي تكثر فيو األشجار اؼبختلفة فتسرت أرضو مأخوذة من جَن دبعىن اعبنة يف الل

فَلَما َجَن َعَليِو الَليُل َرَأى َكوَْكًبا  ﴿ سرت ألف مادة َجَن تدؿ على السرت والتغطية ومن ذلك قولو تعاُف:
 بظالمو، ومن ىذا اؼبعىن قوؿ الراجز: [، أي: فلما غطاه الليل وسرتهٙٚ]األنعاـ:  ﴾ قَاَؿ َىَذا َريبِّ 

 حىت إذا جن الظالم واختلط
ومن ىذه اؼبادة اشتقاؽ اجملن، اآللة اليت يتقي هبا اارب ويسترت عن السيوؼ والرماح قاؿ عمر بن أيب 

 ربيعة:
 

 __________ ثالث شخوص كاعبان ومعصش فمكان رلين دون من كدت أتقي
 

سرتًا ِف فبن كنت أريد اتقاءىم واالستتار عن أعٌن اإلنس، واعبنٌن  أي فكانت ىذه الفتيات الثالثة
 الستتاره يف بطن أمو.

_______________________________________ 
 ( وحكم األلباين صحيحٜٖٕٙ(سنن الرتمذي)ٔ)
 ( وحكم األلباين صحيحٜٙٓٚ(صحيح ابن حباف)ٕ)
 (ٕ٘ٛٚ( مسلم)ٜٕٚٗ(صحيح البخاري)ٖ)
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فهي تلك الدار اليت أعدىا هللا مستقرًّا لعباده اؼبؤمنٌن بعد أف يبعثهم وقد أعد ؽبم فيها  أما اجلنة شرًعا:
 من أصناؼ النعيم ما ال عٌن رأت وال أذف ظبعت وال خطر على قلب بشر.

 [.ٚٔ]السجدة: ﴾ َفال تَػْعَلُم نَػْفٌس َما ُأْخِفي ؽَبُم مِّن قُػرَِة أَْعٌٍن َجَزاًء دبَا َكانُوا يْعَمُلوفَ  ﴿ قاؿ تعاُف:
فهي ىذا العنصر الشفاؼ ارؽ، ويف الشرع: دار أعدىا هللا لعباده الكافرين عقااًب ؽبم على   أما النار:

  كفرىم.
 وقد أعد ؽبم فيها من أصناؼ العذاب والنكاؿ ما ال تقوى على ربملو اعبباؿ الراسيات.

، ٕٔ]النبأ:  ﴾ ( البِِثٌَن ِفيَها َأْحَقاابً ٕٕلطَاِغٌَن َمآاًب )( لِ ٕٔإَف َجَهَنَم َكاَنْت ِمْرَصاًدا ) ﴿ قاؿ تعاُف:
ٕٕ.] 

 اجلنة والنار موجوداتن اآلن:
ونبا موجوداتف اآلف وما زاؿ اؼبسلموف يعتقدوف أف اعبنة والنار موجوداتف فيهما من أصناؼ النعيم 

ن الكتاب والسنة وأشكاؿ العذاب، وَف يشك أحد من اؼبسلمٌن يف وجودنبا الستفاضة النصوص م
[ ٖٖٔ]آؿ عمراف: ﴾ أُِعَدْت لِْلُمَتِقٌنَ  ﴿ وتواترىا على إثبات وجودنبا فمن الكتاب قولو تعاُف يف اعبنة:

 [.ٕٗ]البقرة: ﴾ أُِعَدْت لِْلَكاِفرِينَ  ﴿ وقولو يف النار:
 [.ٕٔ]النبأ: ﴾ إَف َجَهَنَم َكاَنْت ِمْرَصاًدا ﴿ وقولو:

دخلت اعبنة فإذا ىي جنابذ »(وقولو ملسو هيلع هللا ىلص: ٔ«)عرضت علي اعبنة والنار»: ومن السنة قولو ملسو هيلع هللا ىلص
 (.ٕ«)اللؤلؤ

 

اطلعت على اعبنة فرأيت أكثر أىلها الفقراء واطلعت على النار فرأيت أكثر أىلها »وقولو ملسو هيلع هللا ىلص: 
 (ٖ«.)النساء

نصوص اليت تعطي علًما يقيًنا أبف اعبنة والنار قد خلقتا وفرغ من والقرآف والسنة فبلوءاف من أمثاؿ ىذه ال
 خلقهما.

 خالف ادلعتزلة يف وجود اجلنة والنار قبل يوم القيامة:
وقد خالفت القدرية واؼبعتزلة يف خلق اعبنة والنار قبل يـو القيامة فأنكروه وقالوا: إنو يلـز من خلقهما 

بث وعدـ اغبكمة وؼبا كاف متقررًا عند اؼبعتزلة وغًنىم أنو ال يقبل قبل يـو القيامة وصف أفعاؿ هللا ابلع
أي رأي مهما كاف مصدره وصاحبو إال حبجة التمسوا أدلة يزعموف أهنا نص يف عدـ وجود اعبنة والنار 

  قبل يـو القيامة، فمن ذلك:
_______________________________________ 

 (ٓٗ٘(صحيح البخاري)ٔ)
 (ٕٖٖٗري)(صحيح البخإ)
 (ٕٖٔٗ(صحيح البخاري)ٖ)
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ػ قالوا: لو كاف هللا قد خلق اعبنة والنار لبقيتا معطلتٌن عن السكاف مدًدا متطاولة وىذا عبث فإننا لو  ٔ
رأينا إنساًًن بىن بيًتا وأغلق أبوابو وىجره من السكىن سنٌن طويلة غبكمنا عليو ابلعبث وهللا حكيم ال 

 يفعل العبث.
لقيت إبراىيم ليلة أسري يب فقاؿ: اي دمحم أقرئ أمتك مين السالـ وأخربىم أف »قولو ملسو هيلع هللا ىلص: واستدلوا أيًضا ب

(سنن الرتمذي، ووجو ٔ« )اعبنة طيبة الرتبة عذبة اؼباء وأهنا قيعاف وأف غراسها: سبحاف هللا وحبمده
 غراسها لـز أهنا معدومة. الداللة من اغبديث يف نظرىم أف اعبنة إذا كانت قيعاًًن وكاف التسبيح

[ يدؿ على أف اعبنة والنار ٛٛ]القصص:  ﴾ ُكل  َشيٍء َىاِلٌك إالَ َوْجَهوُ  ﴿ ػ قالوا وكذلك قولو تعاُف: ٕ
غًن ـبلوقتٌن قالوا ووجو االستدالؿ من اآلية أننا قد علمنا ابلضرورة من الدين أف كل شيء يهلك ويفىن 

النار موجودتٌن اآلف للـز أف هتلكا وتفنيا ومعلـو ابلضرورة أف اعبنة قبل يـو القيامة فلو كانت اعبنة و 
 والنار خلقتا للبقاء ال للفناء.
 مناقشة أدلة ادلعتزلة:

 وقد أجاب اعبمهور من اؼبسلمٌن الذين ال يشكوف يف وجود اعبنة والنار عن أدلتهم السابقة فقالوا:
صف أفعاؿ هللا ابلعبث قياًسا على أفعاؿ اؼبخلوقٌن أما قولكم أنو يلـز من خلقهما قبل يـو القيامة و 

 فاعبواب من وجهٌن:
ػ أنو ال هبوز قياس هللا على خلقو فكذلك ال هبوز قياس أفعالو سبحانو على أفعاؿ خلقو فليس كل ما  ٔ

 ىو قبيح من العبد يكوف قبيًحا من هللا.
 ، وىي صفة ذـ وعيب يف اؼبخلوقٌن.فإننا نعلم أف صفة اعبربوت والكربايء كماؿ  سبحانو وتعاُف

ػ ال نسلم أف يكوف مثل ىذا الفعل عبثًا حّت يف حق اؼبخلوقٌن ألنو هبوز أف يعد اإلنساف بيًتا ويهيئو  ٕ
للسكن ويبقيو مدة قبل نزولو وال يكوف ذلك عبثًا السيما إذا علم أف ضيًفا عزيزًا يقدـ عليو فإنو يهيئ لو 

 ف يقدـ ذلك الضيف.اؼبسكن ويبقيو معطاًل إُف أ
اغبديث فاعبواب أف يقاؿ: ليس يف اغبديث نص على ما « لقيت إبراىيم...»وأما استدالؽبم بقولو ملسو هيلع هللا ىلص: 

تدعوف من أف اعبنة والنار معدومتاف اآلف بل ابلعكس ففيو الداللة على أف اعبنة موجودة حيث وصفها 
ذبة اؼباء وأهنا قيعاف ووصفو ؽبا عن مشاىدة ورؤية وأما أف كوف إبراىيم عليو السالـ أبهنا طيبة الرتبة ع

غراسها سبحاف هللا فال يتعارض مع وجودىا أبننا ال ندعي أف هللا سبحانو وتعاُف بعد أف خلق اعبنة 
والنار ال وبدث فيهما بناء وال غراًسا أو عذااًب أو جحيًما بل ال يزاؿ وبدث فيهما من الغراس والبناء 

حّت بعد أف يدخل أىل اعبنة اعبنة وأىل النار النار فإنو وبدث ؽبم فيهما كل يـو من أصناؼ  وغًننبا
 النعيم وأشكاؿ العذاب.

_______________________________________ 
 ( حكم األلباين حسنٕٖٙٗ( سنن الرتمذي)ٔ)
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اؼبراد من اآلية عند اؼبفسرين كل شيء   أف ﴾ ُكل  َشيٍء َىاِلٌك إاَل َوْجَهوُ  ﴿ وأما استدالؽبم بقولو تعاُف:
 كتب هللا عليو اؽبالؾ فإنو ىالك واعبنة والنار خلقتا للبقاء ال للفناء فال تدخالف ربت عمـو ىذه اآلية.

 خلود اجلنة والنار وآراء الناس يف ذلك:
والنار وما عدا  لقد أصبع اؼبسلموف على خلود اعبنة والنار ما عدا اعبهم بن صفواف فإنو قاؿ بفناء اعبنة

طائفة من السلف فإهنم قالوا بفناء النار دوف اعبنة وكذا أبو اؽبذيل العالؼ من اؼبعتزلة قاؿ بفناء حركات 
 أىل اعبنة والنار.

أصبع اؼبسلموف عدا من ذكرت على أف اعبنة والنار خالداتف ابقيتاف ال تفنياف أبًدا وال تبيداف وَف يشك 
األدلة من الكتاب والسنة وتواترىا على خلود اعبنة والنار وفبا ورد يف أحد منهم يف ذلك الستفاضة 

 الكتاب العزيز من أدلة خلود اعبنة:
َوأََما اَلِذيَن ُسِعُدوا َفِفي اعْبََنِة َخاِلِديَن ِفيَها َما َداَمِت الَسَمَواُت َواأَلْرُض إاَل َما َشاَء  ﴿ ػ قولو تعاُف: ٔ

 [.ٛٓٔ]ىود:  ﴾ ؾَبُْذوذٍ َرب َك َعطَاًء َغًَن 
 [.ٖ٘]الرعد:  ﴾ أُُكُلَها َدائٌِم َوِظل َها ﴿ ػ وقولو تعاُف: ٕ

[، ٚٙٔ]البقرة: ﴾ َوَما ُىم خِبَارِِجٌَن ِمَن الَنارِ  ﴿ ومن نصوص الكتاب الدالة على خلود النار قولو تعاُف:
[ أي: ٘ٙ]الفرقاف: ﴾ َذابَػَها َكاَف َغرَاًماإَف عَ  ﴿ [، وقولو:ٖٚ﴾]اؼبائدة: َوؽَبُْم َعَذاٌب م ِقيمٌ  ﴿ وقاؿ:

 الزًما ؽبم مقيم.
يؤتى »أما من السنة فقد دلت على ما دؿ عليو الكتاب العزيز من دواـ اعبنة والنار من ذلك قولو ملسو هيلع هللا ىلص: 
اي أىل ابؼبوت يف صورة كبش أملح فيذبح بٌن اعبنة والنار فينادى مناد اي أىل اعبنة خلود فال موت و 

 البخاري دبعناه.« النار خلود فال موت
ينادي مناد اي أىل اعبنة إف لكم »وقولو: « من يدخل اعبنة ينعم فال يبأس وىبلد فال يبوت»وقولو ملسو هيلع هللا ىلص: 

 (.ٔ«)أف تصحوا فال تسقموا وأف تشبوا فال هترموا أبًدا وأف ربيوا فال سبوتوا أبًدا
تاب والسنة كثًن ومع ىذه األدلة الكثًنة اليت تفيد القطع خبلود اعبنة والنار وأمثاؿ ىذه النصوص يف الك

 فقد وقع خالؼ يف ىذه اؼبسألة ونستطيع أف نقسم اػبالؼ إُف أربعة أقساـ:
 ػ صبهور اؼبسلمٌن يعتقدوف أبف اعبنة والنار ابقيتاف ال تفنياف كما تقدـ ذلك مع أدلتو. ٔ
عرضوا عن ىذه النصوص وحكموا آراءىم وعقوؽبم الفاسدة وخالفوا ػ اعبهم بن صفواف وأتباعو: أ ٕ

 صباعة اؼبسلمٌن وقالوا هبب عقالً أف تفىن اعبنة والنار ويفىن من فيهما.
_______________________________________ 

 (ٖٕٚٛ(صحيح مسلم)ٔ)
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ؿ الباري كما كاف لو حد وشبهة اعبهم بن صفواف على ىذا اؼبذىب الباطل اعتقاده أف التسلسل يف أفعا
يف اؼباضي هبب أف يكوف لو حد يف اؼبستقبل ولو دامت اعبنة والنار يلـز دواـ أفعاؿ هللا وللـز دواـ اػبلق 

 ومشاركتهم  يف صفة البقاء والدواـ، والرد على ىذه الشبهة أف يقاؿ:
رب كماؿ يف حق هللا سبحانو ػ أف تسلسل أفعاؿ الباري يف اؼباضي واؼبستقبل أمر واجب ألف ذلك يعت ٔ

وتعاُف ألف القوؿ ابنقطاع تسلسل أفعالو سبحانو وتعاُف سواء كاف من طرؼ األوؿ أو من طرؼ األبد 
نقص ألنو يلـز على القوؿ بو أف يبقى هللا سبحانو وتعاُف معطاًل عن الفعل الذي ىو من صفات كمالو 

 ا.ووصفو ابلعجز ألنو إذا امتنع عليو الفعل كاف عاجزً 
ػ وأما قولو أنو يلـز من دواـ اعبنة والنار ودواـ أىلها مشاركة اػبلق  يف صفة البقاء والدواـ فاعبواب  ٕ

أف يقاؿ: إف ىناؾ فرقًا كبًنًا بٌن دواـ هللا ودواـ اعبنة والنار فإف دواـ هللا سبحانو وتعاُف واجب لذاتو وال 
هما فجائز غًن واجب عقاًل بل ىو حاصل إبرادة هللا يقبل العقل غًنه أما دواـ اعبنة والنار ومن في

 وإبقائو ؽبما.
ػ أما أبو اؽبذيل العالؼ أحد شيوخ اؼبعتزلة فلو مذىب يف ىذه اؼبسألة يقرب من مذىب اعبهم بن  ٖ

صفواف، فإنو يرى أف حركات أىل اعبنة والنار تفىن وتنقطع ويبقوف يف سكوف دائم ال يتحركوف وال 
وف وال وبسوف، ويقوؿ: إف انقطاع اغبركات كاؼ يف انقطاع التسلسل يف أفعاؿ الباري أيكلوف وال يشرب

 يف اؼبستقبل وشبهتو يف ىذا الرأي شبهة اعبهم بن صفواف بعينها، والرد عليها عٌن الرد على شبهة اعبهم.
ػة، بػعػد أف ػ وقد ذىػبػت طػائفة من أىل العلم من السلف واػبلف إُف القوؿ بفناء النار دوف اعبػن ٗ

يػمػكػث أىػلػهػا حقًبا ويطهروف من درف الػكفر والشرؾ، وقد استدّؿ أصحاب ىذا الرأي ِباثر وردت عن 
 الصحابة وعمومات وظواىر من الكتاب والسنة.

لو لبث أىل النار يف النار كقدر رمل عاًف »فمن اآلاثر ما روي عن عمر بن اػبطاب هنع هللا يضر أنو قاؿ: 
( ذكر ذلك عبد بن ضبيد يف تفسًنه. ومنها ما روي عن ابن مسعود ٔ«)قت ىبرجوف فيولكاف ؽبم و 

 (ٕ«.)ليأتٌن على النار يـو تصفق أبواهبا من قلة الساكنٌن»هنع هللا يضر أنو قاؿ: 
 أما عمومات النصوص، وىي أقوى داللة على ما ذىبوا إليو من اآلاثر الواردة يف ذلك فهي:

[ ووجو االستدالؿ من ىذه اآلية على فناء ٙ٘ٔ]األعراؼ: ﴾ يِت َوِسَعْت ُكَل َشيءوَرضبَْ  ﴿ قولو تعاُف:
النار أف يقاؿ : الكفار اؼبعذبوف شيء، ورضبة هللا وسعت كل شيء، فال بد أف تسعهم، فينقطع عنهم 

ستحقوا العذاب وذلك بفناء النار قالوا: وتعذيب الكفار ليس اؼبراد لذاتو وإمبا ىو مراد ابلعرض الذي ا
 العذاب ألجل ما عرض ؽبم من الشرؾ والكفر لتطهًنىم من درف الكفر والشرؾ فإذا لبثوا يف النار مدة 

_______________________________________ 
 : ضعيف اإلسناد النقطاعو٘ٙ(قاؿ االلباين  يف ربقيقو لكتاب "رفع األستار" صٔ)
  ع(وحكم األلباين موضو ٙٓٙ(السلسلة الضعيفة )ٕ)



33 

 

 تكفي لتطهًنىم وتنقيتهم أصبح بقاؤىم يف النار خالؼ اغبكمة.
ؼبا قضى هللا اػبلق كتب كتااًب فهو عنده فوؽ العرش: إف »وفبا استدلوا بو من عمومات السنة قولو ملسو هيلع هللا ىلص: 

ب قالوا: فقد دؿ ىذا اغبديث على أف الرضبة تغل (ٔ«)تغلب غضيب»ويف رواية: « رضبيت سبقت غضيب
الغضب ومعلـو أف اعبنة أثر الرضبة وأف النار أثػػر الغػضػب فػالبػد أف تغلب اعبنة النار فتبقى وتدـو وتفىن 

 النار.
وقد أجاب ىؤالء القائلوف بفناء النار دوف اعبنة عن النصوص الدالة على دواـ النار وخلودىا أبف قالوا  

ف ذلك ما دامت النار موجودة فقولو كل ما ورد من ذلك حق نؤمن بو ونعتقد معناه ولن يكو 
﴿َوؽَبُْم َعَذاٌب  [ أي: ما دامت موجودة وقولو:ٚٙٔ]البقرة: ﴾ َوَما ُىم خبَارِِجٌَن ِمَن الَنارِ  ﴿ تعاُف:
[ أي: ما دامت موجودة ابقية وىكذا فأولوا كل نص ورد يف ىذه اؼبسألة هبذا ٖٚ]اؼبائدة: ﴾ م ِقيمٌ 

ى صحة ىذا التأويل أنو لو حلف إنساف أف وببس شخًصا يف ىذا البيت وال الػمػعػنػى، قالوا: ويدؿ عل
 ىبرجو من حبسو أبًدا مث خرب البيت واهندـ أف ابوس ىبرج منو وال وبنث اغبالف.

* * * 
 :مقدمات اليوم اآلخر

مات اليـو بعد أف انتهى الكالـ يف اليـو اآلخر وبياف مواقف القيامة وأحواؽبا فالبد من الكالـ على مقد
 اآلخر وبياهنا وىي:

 ـ أشراط الساعة: 1
تعريفها: األشراط صبع شرط بفتحتٌن أي العالمة وأشراط الساعة عالماهتا، والساعة ىي الزمن ادد يف 
علم هللا إلهناء نظاـ الدنيا وبدء اليـو اآلخر ونظرًا إُف أنبية قياـ الساعة واحتماؿ قيامها على غفلة من 

ىا هللا يف مواضع كثًنة من كتابو العزيز مؤكًدا قرب قيامها، ومن ذلك قولو الناس فقد ذكر 
 [.ٔ]القمر:  ﴾ اقْػتَػَرَبِت الَساَعُة َوانَشَق اْلَقَمرُ  ﴿ تعاُف:
 [.ٖٙ]األحزاب: ﴾ َوَما يْدرِيَك َلَعَل الَساَعَة َتُكوُف َقرِيًبا ﴿ وقولو:
 [.ٛٔ]دمحم:  ﴾ َأف أَتْتِيُهم بَػْغَتًة فَػَقْد َجاَء َأْشراطَُهافَػَهْل ينظُُروَف إالَ الَساَعَة  ﴿ وقولو:
َها َٚٔلَعَل الَساَعَة َقرِيٌب ) ﴿ وقولو: ( يْستَػْعِجُل هِبَا اَلِذيَن ال يْؤِمُنوَف هِبَا َواَلِذيَن آَمُنوا ُمْشِفُقوَف ِمنػْ

 [.ٛٔ، ٚٔ]الشورى:  ﴾ الَساَعِة َلِفي َضالٍؿ بَِعيد َويْعَلُموَف أَنَػَها اغبَْق  َأال إَف اَلِذيَن يبَاُروَف يف 
ا  وقد أكد النيب ملسو هيلع هللا ىلص ما دلت عليو نصوص الكتاب العزيز من قرب قياـ الساعة يف أحاديث كثًنة جدًّ

  من ذكر ( وأكثر ملسو هيلع هللا ىلصٕ«)بعثت أًن والساعة كهاتٌن وأشار أبصبعيو السبابة والوسطى » منها قولو ملسو هيلع هللا ىلص:
_______________________________________ 

 (ٕٔ٘ٚ( صحيح مسلم )ٔ)
 (ٜٜٛٔ( معجم الطرباين الكبًن )ٕ)
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عالماهتا وأماراهتا منبًها على قرب وقوعها وعدـ االغرتار ابلغفلة عنها، ومع إيباننا بوقوعها وقطعنا بقرب 
ة الوقت الذي تقـو فيو الساعة مهما كانت منزلتو عند هللا ذلك، فإننا قبـز أبنو ال يبكن ألحد معرف

سبحانو وتعاُف فإنو ال يعلم بقياـ الساعة أحد؛ ال ملك مقرب وال نيب مرسل ألف علم الساعة من األمور 
[ أي: ٖٗ]لقماف:  ﴾ إَف اَّلَلَ ِعنَدُه ِعْلُم الَساَعِة َويَنزُِّؿ اْلَغيثَ  ﴿ اليت استأثر هللا بعلمها قاؿ تعاُف:

 ـبتص سبحانو بو وحده.
ْت يْسأَُلوَنَك َعِن الَساَعِة أايَف ُمْرَساَىا ُقْل إمَبَا ِعْلُمَها ِعنَد َريبِّ ال هَبلِّيَها ِلَوْقِتَها إالَ ُىَو ثَػُقلَ  ﴿ وقاؿ تعاُف:

َها ُقْل إمَبَا ِعْلُمَها ِعنَد اَّللَِ يف الَسَمَواِت َواأَلْرِض ال أَتْتِيُكْم إالَ بَػْغَتًة يْسأَُلوَنَك َكأََنَك َحفِ    ﴾ ي َعنػْ
 [.ٚٛٔ]األعراؼ: 

ومن ىذه اآلايت واألحاديث الصروبة يف اختصاص هللا سبحانو وتعاُف بعلم الساعة نعلم أف كل ؿباولة 
لتحديد قياـ الساعة حبساب أو غًنه، قاـ هبا بعض العلماء فهي ؿباولة خاطئة ومردودة على صاحبها 

ذه النصوص اليت قدمناىا وهبذا يعلم أف ما ذكره جالؿ الدين السيوطي رضبو هللا من أف دبقتضى ى
 الساعة تقـو على رأس اؼبائة اػبامسة بعد األلف غًن صحيح.

ولقد استشكل بعض العلماء معاين النصوص الدالة على قرب قياـ الساعة السيما وقد مضت مئات 
 تقم.السنٌن على اإلخبار عن قرب قيامها وَف 

واعبواب عن ىذا أف يقاؿ: إف القرب اؼبذكور يف كالـ هللا وكالـ رسولو ملسو هيلع هللا ىلص قرب نسيب ػ أي ما بقي من 
الدنيا قليل ابلنسبة إُف ما مضى منها، وقد بٌن النيب ملسو هيلع هللا ىلص ىذا اؼبعىن حيث قاؿ يف اغبديث الذي رواه 

َف يبق لكم يف الدنيا ابلنسبة لألمم السالفة إال مثل ما » أنو قاؿ: ابن عمر رضي هللا عنهما عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص
 «.بٌن العصر إُف غروب الشمس أي ابلنسبة إُف كل اليـو

* * * 
 :أقسام أشراط الساعة

إننا إذا استقرأًن اآلايت الكريبة واألحاديث الشريفة اؼبتضمنة لبياف أشراط الساعة استطعنا أف نقسمها 
 إُف أقساـ ثالثة وىي:

ػ عالمات مضت وانتهت مثل موتو ملسو هيلع هللا ىلص، وفتح بيت اؼبقدس، والفنت اليت جرت كفتنة قتل عثماف  ٔ
اعدد سًتا بٌن يدي الساعة مويت، »وفتنة حروب اعبمل وصفٌن وىذه العالمات أشار إليها ملسو هيلع هللا ىلص يف قولو: 

أيخذ فيكم كقعاص الغنم، مث استفاضة اؼباؿ حّت يعطى الرجل مائة دينار  مث فتح بيت اؼبقدس، مث مواتف
فيظل ساخطًا، مث فتنة ال يبقى بيت من العرب إال دخلتو، مث ىدنة تكوف بينكم وبٌن بين األصفر 

 (.ٔرواه البخاري)« فيغدروف، فيأتونكم ربت شبانٌن غاية ربت كل غاية اثنا عشر ألًفا
_______________________________________ 

 (ٖٙٚٔ( صحيح البخاري)ٔ)
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ػ عالمات ما زالت ربدث وسيستمر حدوثها إُف ظهور العالمات الكربى ومن أمثلة ىذا القسم قولو  ٕ
ال تقـو الساعة »( وقولو ملسو هيلع هللا ىلص: ٔ«)ال تقـو الساعة حّت يكوف أسعد الناس ابلدنيا لكع بن لكع»ملسو هيلع هللا ىلص: 
 ( ٕ«)عود جزيرة العرب مروًجا وأهنارًاحّت ت

 
ا منها: كثرة موت الفجأة وكثرة الفسق يف القراء والتطاوؿ يف البنياف وأمثاؽبا  وأمثلة ىذا القسم كثًنة جدًّ

 وتعرؼ عند العلماء ابلعالمات الصغرى البعيدة.
ث من أقساـ أشراط الساعة ػ ػ أما العالمات الكربى والقريبة اليت يعقبها قياـ الساعة وىي القسم الثال ٖ

 فعشر أو إحدى عشرة على اػبالؼ:
 :ـ ادلهدي 1

رجل ىبرج يف آخر الزماف وبكم اؼبسلمٌن ويقاتل اليهود يبأل األرض عداًل وإيباًًن كما ملئت جورًا وظلًما، 
وردت فيو أحاديث كثًنة  وىو من أىل بيت رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص واظبو دمحم بن عبدهللا أو أضبد بن عبدهللا وقد

ا إال أهنا ال زبلو من مقاؿ لذا كاف خروج اؼبهدي ؿبل نزاع بٌن العلماء. والتحقيق كما ىو رأي ابن  جدًّ
تيمية رضبو هللا تعاُف وكثًن من اققٌن: صحة االحتجاج ابألحاديث الواردة يف ذكر اؼبهدي ألهنا وإف  

ة الطرؽ ومن أشهر األحاديث عن اؼبهدي قولو صلى هللا كانت ضعيفة على رأي البعض فإهنا ذبرب بكثر 
ال تقـو الساعة حّت وبكم رجل من أىل بييت يواطئ اظبو اظبي واسم أبيو اسم أيب يبأل »عليو وسلم: 

 (.ٖاألرض عداًل وقسطًا كما ملئت جورًا وظلًما)
 ـ الدجال: 2

وىو رجل كافر ىبرج يف آخر الزماف خروج الدجاؿ من أمارات الساعة الكبار، وىو العالمة الثانية، 
وبكم الناس ويفتنهم عن دينهم، قيل ىبرج من مصر وقيل: من خراساف يف إيراف وىو الراجح لصحة 
األخبار الواردة يف ذلك وىو فتنة عظيمة للناس ألف هللا سبحانو وتعاُف أعطاه األمواؿ وأعطاه القدرة 

 رد.اػبارقة للعادة يقتل الرجل مث وبييو على ما و 
أيمر السماء أف سبطر فتمطر واألرض أف تنبت فتنبت ومعو هنراف أحدنبا ماء ابرد، وعذب واآلخر ًنر 

إف جنتو » ؿبرقة، وقد أرشدًن ملسو هيلع هللا ىلص إُف أف لبتار هنر النار لو أدركنا الدجاؿ على هنر اؼباء البارد وقاؿ ملسو هيلع هللا ىلص:
( ٘«)ما من نيب إال وقد حذر أمتو اؼبسيح الدجاؿ»الصالة والسالـ: ( وقاؿ عليو ٗ«)ًنر وًنره جنة 

_______________________________________ 
 ( وحكم األلباين صحيحٜٕٕٓ(سنن الرتمذي)ٔ)
 ( وحكم األرنؤوط حسن لغًنهٖٖٛٛ(مسند أضبد)ٖ)
 ( وحكم االلباين حسن صحيحٕٕٛٗ(سنن أيب داود )ٖ)
 (ٖٜٕٗ( صحيح مسلم )ٗ)
  ٖٓٔلتوحيد البن خزيبة  ص (ا٘)
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 ووصفو أبوصاؼ سبيزه عن غًنه خشية أف ىبفى على األمة فيفتنها، فقاؿ عليو الصالة والسالـ:

 (.ٕ«)أعور العٌن اليسرى»( ويف رواية: ٔ«)الدجاؿ أعور العٌن اليمىن كأف عينو عنبة طافية»

ؼبراد بو: العيب فكلٌّ من عينيو عوراء دبعىن وقد صبع العلماء بٌن الروايتٌن أنو أعور العينٌن، والعور ىنا ا
معيبة لكن إحدانبا ال تبصر واألخرى معيبة وإف كانت مبصرة ألف العور يف اللغة: العيب وقاؿ صلى هللا 

إنو جعد مكتوب بٌن عينيو )ؾ. ؼ. ر( »وقاؿ عليو الصالة والسالـ: « إنو ربعة آدـ»عليو وسلم: 
 قارئ يبقى حكمو أربعٌن يوًما: يـو كسنة ويـو كشهر ويـو كجمعة يقرؤىا كل مسلم قارًَئ كاف أو غًن

وبقية أايمو كأايمنا ىذه ويبقى يف ىذه اؼبدة يعيث يف األرض فساًدا حّت ينزؿ عيسى ابن مرمي فيقتلو 
 «.فتنتهي فتنتو

اء على ومن ىذه األحاديث اليت أشرت إليها وغًنىا فبا َف نذكره يتضح بطالف رأي بعض اعبهلة واألدعي
الشريعة الذين َف يصلوا إُف درجة التحقيق يف النصوص والذين قالوا: إف الدجاؿ عبارة عن اؼببادئ 
اؽبدامة )الشيوعية( وما يباثلها أو عبارة عن الدجل والشعوذة أو اؼبادة اليت فتنت الناس وكانت أىم 

كل الصراحة أبف الدجاؿ أمورىم وغاية مطلبهم حيث غًنت سلوكهم وأخالقهم ألف األحاديث صروبة  
 رجل إذ األوصاؼ اليت وصف هبا ال تنطبق إال على إنساف حقيقي.

 ـ نزول عيسى ابن مرمي عليو السالم: 3
نزوؿ عيسى ابن مرمي عليو السالـ يف آخر الزماف من عالمات الساعة الكربى، ولقد أخرب عليو الصالة 

ر الزماف حكًما عداًل يكسر الصليب ويقتل اػبنزير والسالـ أبف عيسى ابن مرمي عليو السالـ ينزؿ يف آخ
َوإف مِّْن َأْىِل اْلِكَتاِب إاَل لَيْؤِمَنَن بِِو قَػْبَل  ﴿ ويضع اعبزية... وكذلك القرآف أشار إُف نزولو بقولو تعاُف:

( َبل رَفَػَعُو اَّلَلُ ُٚ٘ٔه يِقيًنا )َوَما قَػتَػُلو  ﴿ [ وقاؿ:ٜ٘ٔ]النساء: ﴾ َمْوتِِو َويْوـَ اْلِقياَمِة يُكوُف َعَليِهْم َشِهيًدا
 [.ٚ٘ٔ،ٛ٘ٔ]النساء: إلَيِو﴾

 ويكوف نزولو عليو السالـ ابلشاـ ووبكم الناس بشريعة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ويقتل الدجاؿ.
 ـ أيجوج ومأجوج: 4

مي. خروج أيجوج ومأجوج من عالمات الساعة الكربى القريبة وقد ذكر أيجوج ومأجوج يف القرآف الكر 
 [.ٜٙ]األنبياء:  ﴾ َحَّت إَذا فُِتَحْت أْيُجوُج َوَمْأُجوُج َوُىم مِّن ُكلِّ َحَدٍب ينِسُلوفَ  ﴿ قاؿ تعاُف:

( قَاُلوا اي َذا َٖٜحَّت إَذا بَػَلَغ َبٌَن الَسَديِن َوَجَد ِمن ُدوهِنَِما قَػْوًما الَ يَكاُدوَف يْفَقُهوَف قَػْواًل ) ﴿ وقاؿ تعاُف:
 ﴾ دًّا إَف أْيُجوَج َوَمْأُجوَج ُمْفِسُدوَف يف اأَلْرِض فَػَهْل قَبَْعُل َلَك َخْرًجا َعَلى َأف ذَبَْعَل بَينَػَنا َوبَينَػُهْم سَ اْلَقْرَنٌنِ 

 [.ٜٗ، ٖٜ]الكهف: 
 _______________________________________ 
 (ٕٕٚٗ/ٗ(صحيح مسلم )ٔ)
 (ٖٜٕٗصحيح مسلم )( ٕ)
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 آدـ على الراجح من نسل ايفث بن نوح ىبرجوف يف آخر الزماف ويفسدوف وىم أمتاف عظيمتاف من بين
قَاَؿ  ﴿ يف األرض وقد جعل هللا ػبروجهم أجاًل ال ىبرجوف قبلو، كما قاؿ تعاُف حكاية عن ذي القرنٌن:

 [.ٜٛ﴾]الكهف:  قًّاَىَذا َرضْبٌَة مِّن َريبِّ فَإَذا َجاَء َوْعُد َريبِّ َجَعَلُو دََكاَء وََكاَف َوْعُد َريبِّ حَ 
وقد ذىب بعض العلماء اؼبعاصرين إُف أف أيجوج ومأجوج أمة الصٌن نظرًا إُف أهنم أكثر األمم وألهنم 
ذوو نزعة إجرامية وألف الكرة األرضية قد مت اكتشافها وَف يعثر على أيجوج ومأجوج الواردة يف 

قَاُلوا اي َذا اْلَقْرَنٌِن إَف أْيُجوَج  ﴿ ُف:األحاديث، وىذا الرأي غًن صحيح ؼبصادمتو النصوص كقولو تعا
ا قَاَؿ َما مَ  َكينِّ ِفيِو َريبِّ َوَمْأُجوَج ُمْفِسُدوَف يف اأَلْرِض فَػَهْل قَبَْعُل َلَك َخْرًجا َعَلى َأف ذَبَْعَل بَينَػَنا َوبَينَػُهْم َسدًّ

( آتُوين زُبَػَر اغْبَِديِد َحَّت إَذا َساَوى َبٌَن الَصَدَفٌِن قَاَؿ ْٜ٘دًما )َخًٌن فََأِعيُنوين بُِقَوٍة َأْجَعْل بَيَنُكْم َوبَينَػُهْم رَ 
َما اْسَتطَاُعوا َلُو ٜٙانُفُخوا َحَّت إَذا َجَعَلُو ًَنًرا قَاَؿ آتُوين أُْفرِْغ َعَليِو ِقْطرًا ) ََ ( َفَما اْسطَاُعوا َأف يْظَهُروُه َو

 [.ٜٚ_ٜ٘]الكهف:  ﴾ نَػْقًبا
الصريح يف أف أيجوج ومأجوج قد حجز ذو القرنٌن بيننا وبينهم بسد حسي من اغبديد فهذا النص 

والنحاس ال يستطيع أيجوج ومأجوج ظهوره وال نقبو حّت أييت أمر اَّلَل، فلو كانت الصٌن ىي أيجوج 
ن ومأجوج لُوِجد السّد وشوىد ألنو مادي ؿبسوس، وال يصح القوؿ أبف اؼبراد ابلسد منع هللا للصٌن م

التسلط على الناس واػبروج عليهم وأف السد أمر معنوي ألنو يلـز على ىذا التعبًن صرؼ الكالـ عن 
حقيقتو إُف ؾبازه بال قرينة وىذا ال هبوز عند علماء البياف أما كوف الكرة األرضية اكتشفت وَف يعثر 

 عليهم فهذا ال يستقيم من جهتٌن:
 ال تزاؿ بعض أجزائها ؾبهولة.ػ أف الكرة َف تكتشف صبيع أجزائها بل  ٔ
ػ وحّت لو اكتشفت ابلفعل َف يكن ذلك كافيا ابلقطع أبف الصٌن ىم أيجوج ومأجوج الحتماؿ أف  ٕ

 يكوف هللا أخفى ىاتٌن األمتٌن وصرؼ أعٌن الناس عنهم إُف أف أييت وعد هللا خبروجهم.
ويل » أخرب دبا يتفق مع القرآف فقاؿ: وقد دؿ القرآف على أف السد مادي ؿبسوس فكذلك النيب ملسو هيلع هللا ىلص

 ( وشبك بٌن أصابعو.ٔ«)للعرب من أمر قد اقرتب فتح اليـو من ردـ أيجوج ومأجوج ىكذا
 ـ دابة األرض: 5

ىي دابة عظيمة اػبلق غريبة الشكل َف تكن معهودة للناس وىي اؼبشار إليها يف الكتاب العزيز بقولو 
  ﴾ ْوُؿ َعَليِهْم َأْخَرْجَنا ؽَبُْم َدابًَة مَِّن اأَلْرِض ُتَكلُِّمُهْم َأَف الَناَس َكانُوا ِِبايتَِنا ال يوِقُنوفَ َوإَذا َوَقَع اْلقَ  ﴿ تعاُف:

 [.ٕٛ]النمل: 
 _______________________________________ 
 (ٜ٘ٓٚ(صحيح البخاري )ٔ)



38 

 

نها اؼبرفوع إُف النيب ملسو هيلع هللا ىلص ومنها اؼبوقوؼ وقد وردت يف ذكر الدابة وأوصافها ومكاف خروجها آاثر كثًنة م
على الصحابة، وآاثر عن التابعٌن ػ وأكثر األقواؿ على أهنا دابة عظيمة ذات قوائم يقاؿ ؽبا اعبساسة 

 تكلِّم الناس وتسمهم.
 قيل: طوؽبا ستوف ذراًعا وفيها أوصاؼ الكثًن من اغبيواًنت.

 خل الصخرة وانطبقت عليو عندما عقرت أمو.وقيل: ىي فصيل ًنقة صاٌف الذي د
وأكثر األقواؿ أهنا زبرج من مكة من اؼبسجد اغبراـ، أو من جبل الصفا، وإما من شعب أجياد، وقيل 

 زبرج ثالث مرات.
وعلى كل حاؿ فإنو هبب اإليباف خبروج ىذه الدابة عند قياـ الساعة لثبوت ذلك يف القرآف، وأما شكلها 

 رج فيو فا أعلم بوأو اؼبكاف الذي زب
إف أوؿ اآلايت خروًجا طلوع »ومن اآلاثر الواردة يف الدابة ما روى ابن عمر عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص أنو قاؿ: 

الشمس من مغرهبا وخروج الدابة على الناس ضحى وأيتهما كانت قبل صاحبتها فاألخرى على أثرىا 
 (.ٔ«)قريًبا

 

_« بئس الشعب شعب أجياد _ مرتٌن أو ثالاًث » عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص أنو قاؿ:ومنها ما رواه أبو ىريرة هنع هللا يضر
زبرج منو الدابة فتصرخ ثالث صرخات يسمعها ما بٌن اػبافقٌن فتكلم »قيل: وَفَ اي رسوؿ هللا؟! قاؿ: 

 (.ٕ«) ﴾ ﴿ُتَكلِّمُهم الناس ابلعربية بلساف ذلق وذلك قولو تعاُف:
 

 شمس من مغرهبا:ـ طلوع ال 6
وىي من آخر اآلايت ظهورًا، وقد اختلف أيهما يكوف قبل خروج الدابة أو طلوع الشمس من مغرهبا، 

ا إذا ظهرت إحدانبا فاألخرى تليها، وقد قاؿ ملسو هيلع هللا ىلص:  ال تقـو »مع اتفاقهم على أف زمنهما متقارب جدًّ
اس آمنوا كلهم فذلك حيث ال ينفع نفًسا إيباهنا َف الساعة حّت تطلع الشمس من مغرهبا، فإذا رآىا الن

 (.ٖ« )تكن آمنت من قبل أو كسبت يف إيباهنا خًنا
 أما اإليباف الذي يكوف موجوًدا قبل ذلك مث يستمر بعد طلوع الشمس من مغرهبا فإنو ينفع صاحبو.

طلوع الشمس من مغرهبا وخروج أوؿ اآلايت خروًجا »فإف قيل: قد روي عن الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص أنو قاؿ: 
( ومعلـو أف الدجاؿ ونزوؿ عيسى ابن مرمي عليو السالـ قبل ذلك، فاعبواب أف يقاؿ: إف ٗ«)الدابة

 طلوع الشمس من مغرهبا وخروج الدابة أوؿ اآلايت غًن اؼبألوفة يف الناس، ألف الناس قد ألفوا طلوع 
_______________________________________ 

 (ٜٕٔٗح مسلم)( صحئ)
 (ٖٖٙٚ( وحكم األلباين ضعيف انظر الضعيفة)ٖٚٔٗ( األوسط للطرباين )ٕ)
 (ٗٓٚ(السنن الواردة يف الفنت للداين)ٖ)
 (ٜٕٔٗ(صحيح مسلم)ٗ)
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الشمس من اؼبشرؽ،فإذا طلعت من اؼبغرب على غًن عادهتا كاف ذلك أمرًا غريًبا عليهم، وأما الدابة فهي 
ف رأوا حيواًًن يباثلها ال يف الشكل وال يف الرتكيب وال يف كرب اعبسم غريبة على الناس وَف يسبق أ

 وضخامتو.
 أما الدجاؿ وعيسى ابن مرمي فهم أشخاص مألوفوف ومعروفوف للناس.

 ـ الدخان: 7
( ٓٔيْوـَ أَتيت الَسَماُء ِبُدَخاف ُمِبٌن) ﴿ من أمارات الساعة الكبار على أحد أقواؿ اؼبفسرين قولو تعاُف:

[ . فقد روي عن علي وابن عباس وابن عمر وأيب ٓٔ،ٔٔ﴾]الدخاف: َشى الَناَس َىَذا َعَذاٌب أَلِيميغْ 
ىريرة، وزيد ابن علي، واغبسن أف الدخاف يظهر يف العاَف يف آخر الزماف يكوف عالمة على قرب الساعة 

. أما اؼبؤمن فيصيبو كالزكاـ ، يبأل ما بٌن اؼبشرؽ واؼبغرب وما بٌن السماء واألرض يبكث أربعٌن يوًما وليلة
وأما الكافر فيصًن كالسكراف فيمأل جوفو وىبرج من منخريو وأذنيو وتكوف األرض كلها كبيت أوقدت 

 فيو النار.
أما القوؿ الثاين يف تفسًن الدخاف: أف الدخاف ما أصاب قريًشا من شدة اعبوع بدعاء النيب ملسو هيلع هللا ىلص حّت  

لسماء واألرض دخاًًن فلَما اشتَد عليهم اعبهد جاء أبو سفياف إُف النيب صلى هللا كاف الرجل يرى بٌن ا
( وإف قومك قد ىلكوا فادع هللا أف يكشف ٔعليو وسلم قاؿ: اي دمحم جئت أتمر بصلة الرضبن)

 (.ٕعنهم)
شى مع وىذا قوؿ ابن مسعود وابن عباس أيًضا ومقاتل وؾباىد والفراء والزجاج، وىذا القوؿ أقوى وأم

ِإًَن َكاِشُفوا  ﴿ ، وقولو : ﴾ ﴿َربَػَنا اْكِشْف َعَنا اْلَعَذاَب ِإًَن ُمْؤِمُنوف ظاىر اآلايت، فإف قولو تعاُف:
يدؿ على أف ىذا الدخاف يكوف قبل أمارات الساعة، إذ ال يبكن أف  ﴾ اْلَعذاب قَِلياًل ِإَنُكْم َعائُِدوف

 ور أمارات الساعة كما أف اإليباف ال ينفع بعد ذلك.يسأؿ هللا أف يكشف عنهم العذاب بعد ظه
القػوؿ الػثػالػث: أف اؼبػراد ابلدخاف اؼبذكور يف اآلية الغبار الذي غشي مكة يػـو الػفػتػػح من ازدحاـ جيوش 

 اإلسػػالـ حّت حجب األبصار عن رؤية السماء. وىذا القوؿ أضعف األقواؿ الثالثة.
 اثنيا: الربزخ
  بد لو من ثالث مراحل يبر هبا من والدتو إُف أف يستقر يف اعبنة أو يف النار.إف كل إنساف ال

اؼبرحلة األوُف: الدنيا: يبقى اإلنساف فيها من بلوغو إُف أف ينتهي أجلو ويفارقها مكلًفا بفعل أوامر هللا 
ترؾ ما  ورسولو وترؾ معاصيو فإف امتثل وفعل ما كلف بو وخلق من أجلو أثيب عليو يف اآلخرة وإف 

  كلف بو وخلق من أجلو عوقب عليو يف اآلخرة.
_______________________________________ 

 موجوده يف اغبدبث والصواب ىو الرحم ( كلمة الرضبن غًنٔ)
 (ٕٓٓٔ( صحيح البخاري )ٕ)
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 تعريف الربزخ:

( بَينَػُهَما بَػْرزٌَخ الَ ِٜٔقياِف )َمرََج اْلَبْحَريِن يْلتَ  ﴿ ىو يف اللغة اغباجز بٌن الشيئٌن ومنو قولو تعاُف:
 [.ٕٓ، ٜٔ]الرضبن:  ﴾ يْبِغيافِ 

َوُىَو اَلِذي َمرََج اْلَبْحَريِن َىَذا َعْذٌب فُػرَاٌت َوَىَذا ِمْلٌح أَُجاٌج َوَجَعَل بَينَػُهَما بَػْرَزًخا َوِحْجًرا  ﴿ وقاؿ تعاُف:
 [.ٖ٘]الفرقاف:  ﴾ ؿَبُْجورًا

اإلنساف وتنتهي ببعثو يـو القيامة برزًخا ألهنا ربجز بٌن الدنيا واآلخرة، وقد  وظبيت الفرتة اليت تبدأ دبوت
( َٜٜحَّت إَذا َجاَء َأَحَدُىُم اْلَمْوُت قَاَؿ َربِّ اْرِجُعوِف ) ﴿ جاء يف القرآف اإلشارة إُف الربزخ يف قولو تعاُف:

َعثُوفَ َلَعلِّي أَْعَمُل َصاغِبًا ِفيَما تَػرَْكُت َكالَ إنَػَها َكِلمَ  ]اؼبؤمنوف:  ﴾ ٌة ُىَو قَائُِلَها َوِمن َورَائِِهم بَػْرزٌَخ إَُف يْوـِ يبػْ
ٜٜ ،ٔٓٓ.] 

 

 أحوال الربزخ:
 

 ـ سؤال ادللكٌن يف القرب: 1

 من األمور اليت اتفق اؼبسلموف على اإليباف هبا: سؤاؿ اؼبلكٌن للميت يف قربه عن: ربو ودينو ونبيو.
يف القرب يكوف عن ىذه األحواؿ الثالثة، وال يسأؿ اؼبيت عن غًنىا، جاء وأكثر العلماء على أف السؤاؿ 

يف حديث الرباء بن عازب الذي أخرجو أضبد، وأبو داود: أف العبد إذا وضع يف قربه، أيتيو ملكاف 
 فيجلسانو فيقوالف لو: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟

ع يف قربه وتوُف عنو أصحابو إنو ليسمع قرع نعاؽبم، فيأتيو ملكاف إف العبد إذا وض»وقاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: 
فيقعدانو فيقوالف لو: ما كنت تقوؿ يف ىذا الرجل دمحم ملسو هيلع هللا ىلص؟ فأما اؼبؤمن فيقوؿ: أشهد أنو عبدهللا 

 ( صحيح البخاري ومسلم.ٔ«)ورسولو
ى ذلك األحاديث خبالؼ ما ذىب إليو والسؤاؿ يف القرب يكوف للمؤمن واؼبنافق والكافر كما دلت عل

ابن عبد الرب وغًنه من أف السؤاؿ خاص ابؼبؤمن واؼبنافق دوف الكافر كما يؤيد العمـو ظاىر قولو 
نْيا َويف اآلِخرَِة َويِضل  اَّلَلُ  ﴿ تعاُف: يثَبُِّت اَّلَلُ اَلِذيَن آَمُنوا اِبْلَقْوِؿ الثَاِبِت يف اغْبَياِة الد 
 [.ٖٚ]إبراىيم: ﴾ ٌنَ الظَاِلمِ 

وغًننبا أف اؼبراد ابلتثبيت يف ىذه اآلية التثبيت عند السؤاؿ يف القرب وليس « الصحيحٌن»ثبت يف 
السؤاؿ خاصًّا هبذه األمة كما ظنو بعضهم بل ىو عاـ ؽبا ولألمم قبلها. كل أمة تسأؿ عن رهبا، ودينها، 

 ونبيها.
_______________________________________ 

 (ٖٗٚٔ( صحيح البخاري )ٔ)
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 ـ عذاب القرب ونعيمو: 2
لقد اتفق اؼبسلموف ما عدا طائفة من اؼبعتزلة فإهنم أنكروا عذاب القرب ونعيمو وردوا األخبار الكثًنة 
الواردة يف ذلك دبجرد أف عقوؽبم تستبعد حصوؿ العذاب أو النعيم بعد أف يبلى اإلنساف ويتحلل 

 جسمو.
ة ابلنصوص واعتقدوا معناىا وتصوروا عظم قدرة هللا على كل شيء ؼبا استبعدوا لو آمن ىؤالء اؼببتدع

َوَحاَؽ ِِبِؿ ِفْرَعْوَف ُسوُء اْلَعَذاِب  ﴿ عذاب الربزخ ومن النصوص الدالة على عذاب القرب قولو تعاُف:
  ﴾ ِخُلوا آَؿ ِفْرَعْوَف َأَشَد اْلَعَذابِ ( الَناُر يْعَرُضوَف َعَليَها ُغُدوًّا َوَعِشيا َويْوـَ تَػُقوـُ الَساَعُة أَدْ ٘ٗ)

َولَُنِذيَقنَػُهم مَِّن اْلَعَذاِب اأَلْدََّن ُدوَف اْلَعَذاِب  ﴿ [، وقاؿ تعاُف:ٙٗ، ٘ٗ]غافر:
[ وىذا أحد األوجو يف تفسًن ىذه اآلية أعين تفسًن العذاب األدَّن بعذاب ٕٔ]السجدة: ﴾ اأَلْكرَبِ 

ُهْم َكيُدُىْم ْ٘ٗم َحَّت يالُقوا يْوَمُهُم اَلِذي ِفيِو يْصَعُقوَف )َفَذْرىُ  ﴿ الربزخ، وقاؿ تعاُف: ( يْوـَ ال يْغيِن َعنػْ
ا َوال ُىْم ينَصُروَف ) ًَ  [.ٚٗػ  ٘ٗ]الطور:  ﴾ ( َوإَف لَِلِذيَن ظََلُموا َعَذااًب ُدوَف َذِلكَ َٙٗشيًئ

ا منها:  وأما األحاديث الواردة يف عذاب القرب فكثًنة جدًّ
(صحيح ٔ« )نعم عذاب القرب حق»عائشة اهنع هللا يضر أهنا سألت النيب ملسو هيلع هللا ىلص عن عذاب القرب فقاؿ:  ما روت

 البخاري ومسلم.
ومنها ما روى ابن عباس رضي هللا عنهما أف النيب ملسو هيلع هللا ىلص كاف يعلمهم ىذا الدعاء كما يعلمهم السورة من 

عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القرب وأعوذ بك من فتنة ايا  اللهم إين أعوذ بك من»القرآف: 
 صحيح مسلم.« واؼبمات وأعوذ بك من فتنة اؼبسيح الدجاؿ

ن ومنها ما رواه زيد بن اثبت عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ: بينما النيب ملسو هيلع هللا ىلص يف حائط لبين النجار على بغلة لو وكب
من يعرؼ أصحاب ىذه »أف تلقيو وإذا أقرب ستة أو طبسة أو أربعة فقاؿ:  معو إذ حادت بو فكادت

إف ىذه »فقاؿ: ماتوا يف اإلشراؾ فقاؿ النيب ملسو هيلع هللا ىلص: « مّت مات ىؤالء»فقاؿ رجل: أًن، فقاؿ: « األقرب
مث أقبل علينا «. األمة تُبتلى يف قبورىا ولوال أال تدافنوا لدعوت هللا أف يسمعكم من عذاب القرب ما أظبع

 (صحيح مسلم.ٕ« )تعوذوا اب من عذاب القرب»بوجهو فقاؿ: 
إهنما ليعذابف وما يعذابف يف كبًن أما »ومنها ما روى ابن عباس عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص أنو مر بقربين فقاؿ: 

جبريدة رطبة فشقها فدعا « أحدنبا فكاف ال يستربئ من بولو وأما اآلخر فكاف يبشي بٌن الناس ابلنميمة
 ( صحيح البخاري.ٖ«)لعلو ىبفف عنهما ما َف ييبسا»نصفٌن وغرز على كل قرب واحدة وقاؿ: 

_______________________________________ 
 ( ٕٖٚٔ(صحيح البخاري )ٔ)
 (ٕٚٙٛ(صحيح مسلم )ٕ)
 (ٕٛٔ(صحيح البخاري )ٖ) 
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لك النعيم، جاء يف السنة الكثًن من وكما تواترت النصوص واستفاضت يف بياف عذاب القرب فكذ
األحاديث اليت تدؿ على أَف اؼبؤمن ينعم يف الربزخ من ذلك قولو ملسو هيلع هللا ىلص يف حديث الرباء بن عازب هنع هللا يضر 
 حيث جاء فيو قولو ملسو هيلع هللا ىلص بعد أف ذكر احتضار اؼبؤمن والصعود بروحو إُف السماء مث إعادهتا إُف األرض

فيأتيو ملكاف فيجلسانو فيقوالف لو: من ربك؟ فيقوؿ: ريب هللا. فيقوالف: ما دينك؟ فيقوؿ: ديين »قاؿ: 
اإلسالـ. فيقوالف لو: ما ىذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقوؿ: ىو رسوؿ هللا. فيقوالف لو: ما علمك؟ 

بدي، فأفرشوه من فيقوؿ: قرأت كتاب هللا فآمنت بو وصدقت. فينادي مناٍد من السماء أف صدؽ ع
( سنن أيب ٔ«)اعبنة وافتحوا لو اباًب من اعبنة. قاؿ: فيأتيو من روحها وطيبها ويفسح لو يف قربه مد بصره

 داود ومسند اإلماـ أضبد.
ؼبا أصيب إخوانكم ػ »(وقاؿ: ٕ« )نسمة اؼبؤمن طائر يعلق يف شجر اعبنة»وقاؿ عليو الصالة والسالـ: 
احهم يف حواصل طًن خضر تسرح يف اعبنة وترد أهنارىا وأتوي إُف قناديل يعين يف أحد ػ جعل هللا أرو 

 (مسند اإلماـ أضبد.ٖ« )معلقة يف ظل العرش
وكل إنساف استحق العذاب أو النعيم يف الربزخ فالبد أف ينالو نصيبو من ذلك ُقرب أو َف يقرب، وتسميتو 

اختلف اؼبقروف بعذاب القرب ونعيمو ىل  بعذاب القرب ابعتبار الغالب ألف أغلب األموات يقربوف وقد
يكوف على الروح أو على الروح والبدف صبيًعا؟ فأكثر السلف على أف العذاب والنعيم يف الربزخ يكوف 
على الروح والبدف صبيًعا إال أف الروح أوفر نصيًبا يف ذلك، وقاؿ آخروف منهم اإلماـ أبو دمحم علي بن 

: إف العذاب للروح دوف البدف.  حـز
  حوؿ ىذا اؼبعىن:« الروح»قاؿ ابن القيم رضبو هللا يف كتاب 

إف الدور ثالث: دار الدنيا ودار الربزخ ودار القرار، وقد جعل هللا لكل دار أحكاًما زبصها وركب ىذا »
اإلنساف من روح وبدف وجعل أحكاـ الدنيا على األبداف واألرواح تبًعا ؽبا، وجعل أحكاـ الربزخ على 

ألبداف تبًعا ؽبا فإذا جاء يـو حشر األجساـ وقياـ الناس من قبورىم صار حكم النعيم والعذاب األرواح وا
 انتهى.« على األرواح واألجساد صبيًعا

يعين رضبو هللا هبذا الكالـ: أف الذي ينعم أو يعذب يف القرب الروح إال أف البدف ينالو قسط من ذلك كما  
ويناؿ الروح نصيبها من ذلك ودبناسبة ذكر الروح ىنا فالبد من بياف كاف العذاب والنعيم يف الدنيا للبدف 

 حقيقتها وآراء الناس فيها.
 

_______________________________________ 
 ( وحكم االلباين صحيحٖ٘ٚٗ( سنن أيب داود)ٔ)
 ( وحكم األلباين صحيحٕٔٚٗ(سنن ابن ماجو )ٕ)
 (ٕٓٚٗ( مسند البزار)ٖ)
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* * * 
 الروح
ثنا عن الروح فإننا نقصد اغبديث عن ىذا اعبسم اللطيف الذي يعمر بدف اإلنساف زمن اغبياة، إذا ربد

 ويكسبو اغبس واغبركة واغبياة، وينفصل عنو ويفارقو عند الوفاة.
وىذا اؼبوضوع ػ أعين البحث يف الروح ػ يتضمن بياف حقيقة الروح ووجودىا، واػبالؼ يف حدوثها 

النفس أو نبا لفظاف مرتادفاف ومسمانبا واحد، وىل تفىن الروح بعد مفارقتها وأزليتها، وىل الروح غًن 
 للبدف وانفصاؽبا عنو أو ىي ابقية خالدة.

 حقيقة الروح:
لقد أكثر الناس من الكالـ ببياف حقيقة الروح وتباينت آراؤىم فيها واختلفت مذاىبهم واضطربت أقواؽبم 

واضحة أو براىٌن صحيحة وإمبا قاـ على الظن والتخمٌن، ألف أكثر تلك األقواؿ َف يعتمد على حجج 
 والظن ال ينفع يف األمور الغائبة وال يصلح حجة يعتمد عليها.

 فقيل: الروح عبارة عن عرض من أعراض البدف بو تكوف اغبياة، وبزوالو تكوف الوفاة.
 بة، واليبوسة.وقيل: الروح عبارة عن اعتداؿ الطبائع األربع: اغبرارة ، والربودة، والرطو 

 وقيل: الروح اغبرارة الغريزية اؼبوجودة يف البدف وقت اغبياة.
 وقيل: ىي الدـ الصايف اػباِف من الكدرة والعفوًنت.

وىذه األقواؿ كلها ابطلة، وتدؿ على كفر صاحبها وإنكاره للمعاد، ألف كال من العرض واعتداؿ الطبائع 
عم يف الربزخ وتعود إُف األبداف عند بعثها وإخراجها يـو تذىب وتنعدـ ابؼبوت، وال تبقى لتعذب أو تن

 القيامة.
وأحسن ما قيل يف بياف حقيقة الروح ىو ما دلت عليو عمومات الكتاب والسنة، أهنا جسم ـبالف 

ابؼباىية ؽبذا اعبسم اسوس وىو جسم نوراين علوي خفيف حي متحرؾ ينفذ يف جوىر األعضاء 
 الورد وسرايف الدىن يف الزيتوف والنار يف الفحم.ويسري فيو سرايف اؼباء يف 

وىذا التعريف ىو الذي اختاره ابن القيم ونصره وأورد عليو أكثر من مائة دليل من الكتاب والسنة، وىي 
َوَلْو تَػَرى  ﴿ وإف كانت عمومات إال أهنا لكثرهتا تؤيد ىذا القوؿ وتدؿ عليو ومن تلك األدلة قولو تعاُف:

  ﴾ وَف يف َغَمرَاِت اْلَمْوِت َواْلَمالِئَكُة اَبِسطُوا أَيِديِهْم َأْخرُِجوا أَنُفَسُكُم اْليْوـَ ذُبَْزْوَف َعَذاَب اؽْبُوفِ إِذ الظَاِلمُ 
 [.ٖٜ]األنعاـ: 

 فإهنا دلت على أف الروح جسم من عدة وجوه:
ًما يصلح لبسط اليد وقبضها َف يكن فلو َف تكن الروح جس ﴾ َواْلَمالِئَكُة اَبِسُطوا أَيِديِهمْ  ﴿ أواًل: قولو:

 لبسط اؼبالئكة أيديهم معىن عند احتضار الكافر.
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وجو االستدالؿ أف الروح لو َف تكن جسًما يقبل اػبروج واإلخراج  ﴾ َأْخرُِجوا أَنُفَسُكمُ  ﴿ اثنيا: قولو:
 واػبطاب َف يكن لقولو أخرجوا أنفسكم معىن.

ـباطبة الروح وتوبيخها دليل على أهنا جسم يقبل اػبطاب  ﴾ َذاَب اؽْبُوفِ اْليْوـَ ذُبَْزْوَف عَ  ﴿ اثلثًا: قولو:
 والتوبيخ.

(ويف ىذا دليل واضح على أف الروح ٔ« )إف الروح إذا خرج تبعو البصر»ومن األدلة أيًضا قولو ملسو هيلع هللا ىلص: 
 شيء يرى ويتبعو البصر.

إف »زب هنع هللا يضر وقد جاء فيو أف النيب ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ: وأصرح من ىذا اغبديث يف الداللة حديث الرباء بن عا
العبد اؼبؤمن إذا كاف يف إقباؿ من اآلخرة وانقطاع من الدنيا نزلت إليو من السماء مالئكة كأف وجوىهم 
الشمس معهم كفن من أكفاف اعبنة وحنوط من حنوط اعبنة حّت هبلسوا منو مد البصر مث هبئ ملك 

هبلس عند رأسو فيقوؿ: أيتها النفس الطيبة اخرجي إُف مغفرة من هللا ورضواف فتخرج فتسيل اؼبوت حّت 
كما تسيل القطرة من يف السقاء فإذا أخذىا َف يدعوىا يف يده طرفة عٌن حّت أيخذوىا فيجعلوىا يف 

 (.ٕاغبديث)« ذلك الكفن...
ملك اؼبوت ووضعها يف الكفن كل  فخروجها من البدف وأخذ ملك اؼبوت ؽبا وأخذ اؼبالئكة إايىا من

 ذلك يدؿ على أف الروح جسم.
ا منها قولو  والنصوص الدالة على عذاب الروح ونعيمها يف الربزخ تدؿ على أهنا جسم وىي كثًنة جدًّ

 (.ٖ«)نسمة اؼبؤمن طائر يعلق يف شجر اعبنة»ملسو هيلع هللا ىلص: 
* * * 

 :اخلالف يف حدوث الروح
على بياف حقيقة الروح وشرح ماىيتها فلقد تنازع الناس يف الروح ىل ىي قديبة  َف يكن اػبالؼ قاصرًا

أزلية َف يسبقها عدـ؟ أو ىي حادثة ـبلوقة كسائر اؼبخلوقات؟ فكثًن من الفالسفة وعلى رأسهم ابن 
ابن سيناء يروف أف الروح قديبة أزلية وأهنا ىبطت على اإلنساف من العاَف العلوي قسرًا عنها ولقد تعصب 

سيناء ؽبذا الرأي يف أكثر كتبو حّت قاؿ قصيدتو اؼبشهورة يف ىذا اؼبعىن تعرؼ بعينية ابن سينا أو 
 النفسية، ومن أبيات ىذه القصيدة قولو:

 

 __________ ورقاء ذات تعـزز وتـرفـع ىبطت إليك من احملل األرفع
 __________ وىي اليت سفرت ومل تتربقـع زلجوبة عن كل مقلة عارف

_______________________________________ 
 ( بلفظ )إف الروح إذا قبض تبعو البصر(ٕٜٓ( صحيح مسلم )ٔ)
 (.ٗٗٗ( شرح العقيدة الطحاوية للشيخ علي بن علي بن دمحم بن أيب العز اغبنفي )صٕ)
 ( وحكم األلباين صحيحٕٔٚٗ( سنن ابن ماجة )ٖ)
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 اقك وىي ذات تفجع__________ كرىت فر  وصلت على كره إليك ورمبا
 __________ ألفت رلاورة اخلراب البلقـع ألفت وما سكنت فلما واصلت

 __________ ومنازالً بفراقهـا مل تقنـع وأظنها نسيت عهوًدا ابحلمـى
 __________ عن جسم مركزىا بذات األجرع حىت إذا اتصلت هباء ىبوطها

 مل والطلول اخلضـع__________ بٌن ادلعـا علقت هبا اتء الثقيل فأصبحت
 __________ مبدامع هتمي ودلا تقلع تبكي وقد ذكرت عهوًدا ابحلمى
 __________ درست بتكرار الرايح األربع وتظل ساجحة على الدمن اليت

 __________ قفص عن األوج الفسيح ادلربع إذ عاقها الشرك الكثيف وصدىا
 

 ومنها أيًضا قولو:
  األوضع ___ عال إىل قمر احلضيض_______ فال شيء أىبطت من شاىق

 
وكبن إذا أتملنا أبيات ىذه القصيدة ظهر لنا بوضوح رأي ابن سيناء يف ىذه اؼبسألة، فإنو صور النفس 
البشرية حبمامة ىبطت من أعلى مكاف وأقدسو إُف أسفل مكاف وأوضعو فهو يقوؿ: إف النفس البشرية  

أف يدركها مدرؾ حّت ولو كاف من العارفٌن الذين  كانت ذات ظبو وعلو يف العاَف العلوي بعيدة عن
 سخرت ؽبم طبائع األشياء وكشف ؽبم من الغيب ما يدركوف بو بعض العاَف الغائب على حد زعمهم.

ومن ىذا ال الرفيع أىبطت إُف األرض إُف جسم اإلنساف مكرىة تبكي فسكنت جسم اإلنساف فألفتو 
فارقت بو أوجًها وعلوىا أرضية ثقيلة أتنس بكل أرض  وكرىت فراقو وأصبحت بسبب ىبوطها الذي

 فنسيت عهد العلو والسمو بسبب الشرؾ واألقفاص اليت حبست فيها وىي أجساـ البشر.
وؼبا كاف قوؿ الفالسفة بقدـ الروح ؾبرد دعوى ومعلـو أف كل دعوى تفتقر يف ثبوهتا إُف حجة وبرىاف 

شيء يدعموف بو رأيهم فلم هبدوا إال ظواىر آايت ال  يدعمها فقد حبث أصحاب ىذا الرأي الفاسد عن
،وقولو  ﴾ ُقْل الروح ِمْن أَْمِر َريبِّ  ﴿ تدؿ على ما ذىبوا إليو، فمن ذلك استدالؽبم بظاىر قولو تعاُف:

ووجو استدالؽبم من اآلية األوُف أف الروح إذا كانت من أمر هللا  ﴾ َونَػَفْخت ِفيِو ِمْن روِحي ﴿ تعاُف:
 قولو، وقولو صفة من صفاتو وصفاتو قديبة، إًذا فالروح قديبة. ووجو استدالؽبم من اآلية الثانية فأمر هللا

أف إضافة الروح إُف هللا تقتضي قدمها كما أف إضافة العلم والقدرة وغًننبا من صفات الباري إليو 
 سبحانو تدؿ على قدمها.
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 مناقشة الدليلٌن:
 روح:أ ـ مناقشة أدلة القائلٌن بقدم ال

األمر يطلق ويراد بو األمر الطليب ، أي: القوؿ ويطلق ويراد بو الشأف،  ﴾ قْل الروح ِمْن أَْمِر َريبِّ  ﴿ أواًل:
واؼبأمور والروح من أمر هللا الذي ىو الشأف، واؼبأمور ال من أمر هللا الذي ىو القوؿ ومعلـو أف كل شأف 

ويتضح الفرؽ بٌن األمرين عند اعبمع فإف األمر الذي ومأمور ـبلوؽ لتكوف الروح من سائر ـبلوقات هللا 
 دبعىن الشأف هبمع على أمور، أما األمر القوِف فإنو هبمع على أوامر.

إضافة الروح إُف هللا سبحانو وتعاُف من ابب إضافة اؼبخلوؽ إُف  ﴾ َونَػَفْخت ِفيِو ِمْن ّروِحي ﴿ اثنيا:
فة إُف هللا نوعاف: إضافة ذوات، كعبد هللا وبيت هللا خالقو ال من إضافة الصفة إُف اؼبوصوؼ، واإلضا

 وًنقة هللا وروح هللا، وإضافة صفة إُف اؼبوصوؼ كعلم هللا وقدرة هللا وحياة هللا.
 الرأي الثاين:

الروح ؿبدثة بعد أف َف تكن ـبلوقة مربوبة كغًنىا من سائر اؼبخلوقات، وىذا ىو القوؿ الصحيح، وقد 
لسماوية وىو ما يؤيده العقل والفطرة السليمة والقياس، فإف كل ما سوى هللا أصبعت عليو الرساالت ا

حادث، والروح غًن هللا وصفاتو؛ فهي حادثة، ولقد جاءت الداللة يف القرآف الكرمي يف أكثر من آية 
 على أف الروح حادثة بعد أف َف تكن، من ذلك ما أييت:

ستدالؿ من اآلية أف يقاؿ : الروح شيء وكل شيء وجو اال ﴾ هللا خالق كل شيء ﴿ أ ػ قولو تعاُف:
ـبلوؽ ينتج الروح ـبلوؽ ألف القاعدة اؼبنطقية يف مثل ىذا القياس أف تكوف النتيجة مركبة من موضوع 

 اؼبقدمة الصغرى وؿبموؿ الكربى.
 أف وجو االستدالؿ من اآلية أف هللا تعاُف أخرب ﴾ وقد خلقتك من قبل وَف تك شيًئا ﴿ ب ػ قاؿ تعاُف:

زكراي عليو السالـ َف يكن شيًئا قبل خلقو لو، ومعلـو أف اإلنساف عبارة عن بدف وروح، واػبطاب يف 
 اآلية لزكراي لبدنو وروحو.

ىل أتى على اإلنساف حٌن من الدىر َف  ﴿ ومثل ىذه اآلية يف الداللة على حدوث الروح قولو تعاُف:
 . ﴾ يكن شيًئا مذكورًا

الروح ؿبدثة ـبلوقة من عدـ، وأف هللا سبحانو وتعاُف ىو اؼبختص ابألولية  ودبا ذكرتو يتضح لك أف
 والقدـ وحده ودوف من سواه.

 

 اخلالف يف سبق الروح للبدن يف احلدوث أو أتخرىا عنو:
كما تنازع الناس يف قدـ الروح وحدوثها تنازع القائلوف أبهنا ؿبدثة يف ىل كاف حدوثها سابًقا ػبلق 

ا عنو، فذىبت طائفة منهم اإلماـ أبو دمحم بن حـز األندلسي ودمحم بن نصر اؼبروزي إُف أف البدف أو متأخرً 
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األرواح سابقة لألبداف يف اغبدوث فيقولوف: إف هللا خلق األرواح يـو أخذ اؼبيثاؽ على آدـ واستخرج 
لة فإذا تكوف ذريتو من ظهره وأنو أودعها يف مكامن خاصة هبا مث يرسل منها إُف األبداف صبلة بعد صب

اعبنٌن يف الرحم وبلغ مرحلة نفخ الروح أرسلت إليو روحو من مكمنها بواسطة اؼبلك واستدلوا على ىذا 
، وقولو  ﴾ َوَلَقْد َخَلْقَناُكم مُثَ َصَوْرًَنُكم مُثَ قُػْلَنا للَمالِئَكِة اْسُجُدوا آلَدـ ﴿ الرأي أبدلة منها قولو تعاُف:

ـَ ِمن ظُُهورِِىم ُذرَيِتهم وأشهدىم على أَنْػُفِسِهم أََلْسُت ِبَربُِّكم قَاُلوا َوإذ َأَخَذ رَ  ﴿ تعاُف: ب ك ِمن َبيِن آَد
 «.إَف هللا مسح ظهر آدـ فاسَتْخرََج ُذريتو كالذر»وقولو ملسو هيلع هللا ىلص:  ﴾ بَػَلى

رًن قبل أمر اؼبالئكة وجو استدالؽبم من اآلية األوُف أف هللا سبحانو وتعاُف أخربًن أبنو خلقنا وصو 
ابلسجود آلدـ ألنو عطف أمر هللا للمالئكة ابلسجود على خلقنا وتصويرًن بثم وىي للرتاخي، ومعلـو 
أف أبداننا َف زبلق إال بعد خلق أبينا آدـ وسجود اؼبالئكة لو فتعٌن أف اػبلق والتصوير اؼبذكورين يف اآلية 

ثانية واغبديث أف اآلية تضمنت اإلشارة إُف أف هللا أخرج كاًن لألرواح أما وجو االستدالؿ من اآلية ال
إف هللا مسح ظهر آدـ »ذرية آدـ من صلبو قبل خلق أبداف ذريتو كما يبٌن ذلك النيب ملسو هيلع هللا ىلص يف قولو: 

 أي: أرواحهم.« فاستخرج ذريتو
 

 مناقشة األدلة:
اآلية.. اػبلق والتصوير  ﴾ م مُثَ قُػْلَنا للَمالِئَكِة اْسُجُدوا آلَدـَوَلَقْد َخَلْقَناُكم مُثَ َصَوْرًَنكُ  ﴿ قولو تعاُف:

اؼبذكوراف يف ىذه اآلية الكريبة اؼبراد هبما خلق آدـ وتصويره، وكوف اػبطاب بصيغة اعبمع ال يبنع ىذا 
يف  التفسًن إذ من اعبائز يف اللغة أف يرد اػبطاب بلفظ اعبمع ويراد بو واحد ألنبيتو وكونو داخالً 

 اجملموع.
ـَ ِمن ظُُهورِِىْم ُذرِّيتَػُهمْ  ﴿ أما استدالؽبم بقولو تعاُف: [ ٕٚٔ]األعراؼ: ﴾ َوإْذ َأَخَذ َرب َك ِمن َبيِن آَد

فاستدالؿ غًن صحيح ألف اآلية اؼبذكورة ال تدؿ على أف هللا استخرج أرواح ذرية آدـ من ظهره قبل 
آدـ ذريتهم بعضهم من بعض، نعم يكوف يف اآلية دليل  خلق بنيو وإمبا تدؿ على أف هللا أخرج من بين

ـَ  ﴿ على ما ذىبوا إليو لو كاف لفظ اآلية )وإذ أخذ ربك من آدـ من ظهره ذريتو( لكنو قاؿ: ِمن َبيِن آَد
 [.ٕٚٔ﴾]األعراؼ: ِمن ظُُهورِِىمْ 

 الرأي الثاين يف ادلسألة:
ذىب أكثر العلماء منهم تقي الدين شيخ  أف خلق األبداف متقدـ على حدوث األرواح وإُف ىذا القوؿ

اإلسالـ ابن تيمية والشيخ ابن القيم وأكثر اققٌن وىو الذي تشهد لو األدلة الصحيحة من الكتاب 
اي أَيَها الَناُس اتَػُقوا َرَبُكُم اَلِذي َخَلَقُكم مِّن نَػْفٍس  ﴿ والسنة ومن أدلة ىذا القوؿ من الكتاب قولو تعاُف:

ُهَما رَِجااًل َكِثًنًا َوِنَساءً  َواِحَدةٍ  َها َزْوَجَها َوَبَث ِمنػْ [ وجو االستدالؿ أف اآلية ٔ]النساء:  ﴾ َوَخَلَق ِمنػْ
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مِّن نَػْفٍس  ﴿ صرحت أبف خلق صبلة النوع اإلنساين حدث بعد خلق أصلو بداللة من قولو تعاُف:
 على ىذا اؼبعىن. ﴾ َواِحَدةٍ 

« إف أحدكم هبمع خلقو يف بطن أمو أربعٌن يوًما نطفة مث يكوف علقة مثل ذلك»: ومن السنة قولو ملسو هيلع هللا ىلص
(فلو كانت الروح موجودة قبل ذلك لقاؿ: مث ٔ«)مث يرسل إليو اؼبلك فينفخ فيو الروح»إُف قولو ملسو هيلع هللا ىلص: 

 مر هللا.يرسل إليو الروح لكنو قاؿ: فينفخ فيو الروح، تدؿ على أهنا ربدث وقت النفخ أب
* * * 

 :الفرق بٌن الروح والنفس
لقد حبث العلماء ىذه اؼبسألة أعين مسألة الفرؽ بٌن النفس والروح وتوصلوا إُف نتيجة ىي أف لفظ 
النفس ولفظ الروح لفظاف مرتادفاف يدالف على مسمى واحد، من حيث الوضع اللغوي: ىو الروح اليت 

 (.ٕابؼبوت)تكوف يف بدف اإلنساف يف اغبياة وتفارقو 
وال يرد على ىذا الرأي أف لفظ النفس قد يطلق على أمور ال يصح إطالؽ لفظ الروح عليها كإطالؽ 
النفس على الدـ ألف ذلك عن طريق اجملاز ال دبقتضى الوضع اللغوي فإف قوؿ السموأؿ بن عاداي 

 اليهودي:
 

 تسيل على حد الضباة نفوسنا__________ وليست على غًن الضباة تسيل
ال يعين أف أرواح قومو تسيل على أطراؼ السيوؼ والرماح وإمبا يعين أف دماءىم ىي اليت تسيل على 

سبيل اجملاز لعالقة مالزمة خروج الروح لسيالف الدـ الكثًن جدًّا يف الغالب وكما أف النفس تطلق على 
يصح إطالؽ لفظ النفس  معاف ال تطلق عليها الروح فكذلك هبوز إطالؽ لفظ الروح ؾبازًا على معاف ال

عليها كإطالؽ بعضهم الروح على اؽبواء اؼبرتدد يف بدف اإلنساف، وحسب ظين أف العالقة يف التجوز يف 
إطالؽ الروح على اؽبواء أف الريح أصلها اؽبواء اؼبتحرؾ والريح: واوية العٌن أصلها روح وقعت الواو 

قتضيو القاعدة الصرفية وفبا يدؿ على ذلك رجوع ساكنة بعد كسر فوجب قلبها ايء لتالئم الكسرة كما ت
 الواو يف اعبمع يف كالـ العرب كقوؿ زىًن بن أيب سلمى:

 
  __________ بلى وغًنىا األرواح والدمي قف ابلداير اليت مل يعفها القدم

 أي: الرايح وكذا قوؿ الشاعرة العربية:

 __________ أحب إيل من قصر منيف لبيت ختفق األرواح فيو
 تعين: الرايح.

_______________________________________ 
 ( وحكم األلباين صحيحٖٗ٘ٔ( اعبامع الصغًن وزايدتو )ٔ)
 ( شرح الطحاوية لعلي بن أيب العز اغبنفي.ٕ)
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* * * 
 ؟أو ادلوت خاص ابلبدن  ىل متوت الروح

ت ويستدؿ أصحاب ىذا الرأي يرى بعض الناس أف الروح قابلة للموت والفناء كغًنىا من سائر اؼبخلوقا
ُكل  َشيٍء  ﴿ [، وقولو تعاُف:٘ٛٔ]آؿ عمراف:  ﴾ ُكل  نَػْفٍس َذائَِقُة اْلَمْوتِ  ﴿ أبدلة منها قولو تعاُف:

 [.ٔٔاآلية ]اؼبؤمن:  ﴾ َربَػَنا أََمتَػَنا اثْػنَػَتٌنِ  ﴿ [، وقولو تعاُف:ٛٛ]القصص:  ﴾ َىاِلٌك إالَ َوْجَهوُ 
 ة األوُف أف الروح نفس وكل نفس ذائقة اؼبوت. النتيجة: الروح ذائقة اؼبوت.وجو استدالؽبم من اآلي

أما وجو االستدالؿ عندىم من اآلية الثانية فهو أف الروح شيء وكل شيء ىالك إال هللا، النتيجة: الروح 
 هللا ىالك، أما اآلية الثالثة فوجو استدالؽبم منها: أهنا نصت على أف أىل النار ذكروا يف تضرعهم إُف

واعرتافهم بذنبهم أنو أماهتم مرتٌن فتكوف إحدى اإلماتتٌن للبدف واألخرى للروح ألف األبداف ال سبوت إال 
  (.ٔمرة واحدة)

 

 مناقشة األدلة:
لقد استدؿ ىؤالء كما ترى بثالث آايت من القرآف واستخرجوا منها قياًسا منطقيا من مقدمتٌن ونتيجة 

ياس األربعة وىذا الشكل نتيجتو دائًما صادقة عند علماء اؼبنطق إذا  من الشكل األوؿ من أشكاؿ الق
كانت اؼبقدمات كلها صحيحة مسلم هبا اػبصم وخصـو ىؤالء ينازعوف يف اؼبقدمة الصغرى ويقولوف: ال 
نسلم أف الروح دائًما ال تصدؽ إال على النفس وأف النفس دائًما ال تصدؽ إال على الروح فمن اعبائز 

الذات فيكوف اؼبعىن: كل  ﴾ ُكل  نَػْفٍس َذائَِقُة اْلَمْوتِ  ﴿ ؼبراد بلفظ النفس يف اآلية الكريبة:أف يكوف ا
ذات ذائقة اؼبوت السيما وقد ورد يف القرآف إطالؽ لفظ النفس على الذات يف أكثر من موضع كقولو 

ا َدَخْلُتم بُيواًت َفَسلُِّموا َعَلى فَإذَ  ﴿ [، وقولو تعاُف:ٜٕ]النساء: ﴾ َوال تَػْقتُػُلوا أَنُفَسُكمْ  ﴿ تعاُف:
 [ اآلية، اؼبراد: ذواتكم، أي: ال تقتلوا ذواتكم ػ سلموا على ذواتكم.ٔٙ]النور: ﴾ أَنُفِسُكمْ 

وهبذا يتضح أف النفس اليت دبعىن الروح َف تقع موضوًعا يف اؼبقدمة الصغرى فيختل القياس فتكذب 
 النتيجة.

فهم إمبا استدلوا هبا أيًضا عن طريق القياس  ﴾ ل  َشيٍء َىاِلٌك إاَل َوْجَهوُ كُ  ﴿ أما استدالؽبم بقولو تعاُف:
فقالوا: الروح شيء وكل شيء ىالك ينتج الروح ىالك، وىذا القياس معارض من حيث إف توىم العمـو 

ح يف موضوع اؼبقدمة الكربى غًن صحيح ألف اؼبعىن: كل شيء كتب هللا عليو اؽبالؾ فإنو ىالك أما الرو 
فإهنا خلقت للبقاء فال تدخل يف عمـو كل فتكوف خارجة عن موضوع اؼبقدمة الكربى فيختل القياس إذ 
 يبكن أف يقوؿ اػبصم: كل شيء كتب هللا عليو اؽبالؾ فهو ىالك والروح خلقت للبقاء فهي ابقية.

_______________________________________ 
  (.ٗٗٗعلي بن دمحم بن أيب العز اغبنفي )ص ( شرح العقيدة الطحاوية للشيخ علي بنٔ)
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 الرأي الثاين يف ىذه ادلسألة:
اعتقاد بقاء الروح بعد مفارقتها لألبداف ابؼبوت يف عاَف األرواح إما يف عذاب وإما يف نعيم إُف أف يرجعها 

صباع هللا إُف األبداف عند البعث وىذا الرأي ىو اغبق الذي تشهد لو نصوص الكتاب واغبديث بل واإل
فبن يعتد بقوؽبم فإف اآلايت الكثًنة واألحاديث اؼبستفيضة الدالة على عذاب القرب ونعيمو تؤيد ىذا 

الَناُر يْعَرُضوَف َعَليَها ُغُدوًّا َوَعِشيا َويْوـَ تَػُقوـُ الَساَعُة أَْدِخُلوا آَؿ ِفْرَعْوَف  ﴿ الرأي وتدعمو كقولو تعاُف:
 [.ٙٗ]غافر:  ﴾ َأَشَد اْلَعَذابِ 

وجو الداللة من اآلية أهنا نصت على أف أرواح آؿ فرعوف تعرض على النار غدوًّا وعشيا قبل قياـ الساعة 
 أي زمن الربزخ فلو كانت الروح سبوت أو تفىن َف يكن عرض أرواح آؿ فرعوف على النار الغداة والعشي.

( وقولو ٔ«)سمة اؼبؤمن طائر يعلق يف شجر اعبنةن»ومن األدلة أيًضا على بقائها وخلودىا قولو ملسو هيلع هللا ىلص: 
عليو الصالة والسالـ ما معناه: ؼبا أتلف إخوانكم يف سبيل هللا يعين: الشهداء ػ جعل أرواحهم يف أجراف 
طًن خضر ترد أهنار اعبنة أتكل من شبارىا وأتوي إُف قناديل معلقة ربت العرش، ولقد أشار القرآف إُف 

]آؿ  ﴾ َوال رَبَْسََبَ اَلِذيَن قُِتُلوا يف َسِبيِل اَّللَِ أَْمَوااًت َبْل َأْحياٌء ِعنَد َرهِبِّْم يْرزَقُوفَ  ﴿ اُف:ىذا اؼبعىن يف قولو تع
 [.ٜٙٔعمراف: 

واغبق يف ىذه اؼبسألة أف يقاؿ ػ واؼبعىن البن القيم ػ : إف أراد القائل دبوت األرواح خروجها من أبداهنا 
ت فاألرواح سبوت هبذا اؼبعىن وإف أراد أهنا تفىن وتنعدـ فهي ال سبوت هبذا اؼبعىن، ومفارقتها ؽبا عند اؼبو 

وىكذا من قاؿ: إف األرواح ال سبوت إف كاف يريد أهنا ال تفارؽ األبداف وال تنفصل عنها عند اؼبوت 
 (.ٕفهذا غًن صحيح وإف أراد أهنا ال تفىن فهي ال تفىن يف ىذا اؼبعىن وىو الصحيح)

* * *  
 :امتةخ

لقد أصبح االعرتاؼ بوجود الباري جل شأنو حقيقة اثبتة ال تقبل اعبدؿ، واإليباف بو واإلقرار بربوبيتو 
ووحدانيتو أمر مقطوع بو لدى كل عاقل فإف كل ذرة يف ىذا الكوف الفسيح شاىد ًنطق بوجود هللا 

 صانع الكوف وموجده ويف كل شيء لو آية تدؿ على أنو واحد.
نساف وتركيب خالاي جسمو وأجهزتو الدقيقة اؼبعقدة ما يكفي يف الداللة على وجود هللا بل يف نفس اإل

سبحانو وتعاُف، ولقد كاف االعرتاؼ بوجود هللا مركوزًا يف الفطرة يشعر بو كل إنساف إال من فسدت 
اتو فطرتو دبرض الشكوؾ أو العناد أو الطمع، وكما ثبت وجود هللا بدليل الفطرة والنظر يف ـبلوق

 ومصنوعاتو فإف العلـو التجريبية شاىدة أيًضا بوجوده وأزليتو وكل من نظر يف األدلة الكثًنة اؼبتنوعة
_______________________________________ 

 ( وحكم األلباين صحيحٕٔٚٗ( سنن ابن ماجة )ٔ)
 ( للشيخ دمحم بن أضبد السفاريين.ٓٗص ٕ( لوامع األنوار البهية )جٕ)
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نها والكونية أدرؾ ضرورة أف ؽبذا الكوف خالق وؿبدث وأف ذلك ادث ال يبكن أف يكوف إال العقلية م
أزليا قديبًا ومن خالؿ ما تقدـ يثبت فساد ما أورده الوجوديوف من شبو اصطنعوىا لتضليل الناس 

ة أو وتشكيكهم يف خالقهم وموجدىم كشبهة قدـ العاَف أو إسناد خلق العاَف إُف الطبيعة أو الصدف
 غًنىا.

ويتبٌن أيًضا ثبوت البعث وقياـ الناس من قبورىم لرب العاؼبٌن لقياـ الرباىٌن القطعية على ذلك يف 
الكتاب العزيز والسنة اؼبطهرة أبساليب ـبتلفة وطرؽ متعددة اترة ابالستدالؿ ببدء اػبلق على اإلعادة 

ت ومرة أخرى االستدالؿ ابلقدرة على خلق واترة ابالستدالؿ إبحياء األرض بعد موهتا على إحياء األموا
األشياء الكبًنة العظيمة على ما ىو أصغر منها وغًن ذلك من الطرؽ الكثًنة اؼبتنوعة اليت ال تدع ؾبااًل 
للشك يف قدرتو سبحانو وتعاُف على إعادة اغبياة إُف األجساـ مرة أخرى بعد فنائها كما أنشأىا أوؿ 

 مرة.
 

 نا واؼبسلمٌن هبذا البحث إنو على كل شيء قدير.ىذا وأسأؿ هللا أف ينفع
 وصلى هللا على نبينا دمحم وآلو وصحبو وسلم.

 

 ىػٜٖٙٔ/٘/ٓٔ
 مؤلفو

 ضبود بن عبد هللا بن عقالء الشعييب
 أستاذ العقيدة يف كلية الشريعة

 جامعة اإلماـ دمحم بن سعود اإلسالمية
* * * 
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 مراجع البحث
 ػ القرآف الكرمي. ٔ
 يح اإلماـ البخاري.ػ صح ٕ
 ػ صحيح مسلم. ٖ
 ػ سنن الرتمذي. ٗ
 ػ مسند اإلماـ أضبد. ٘
 ػ سنن أيب داود. ٙ
 ػ تفسًن ابن جرير الطربي. ٚ
 ػ تفسًن الرازي. ٛ
 ػ الفتوحات اإلؽبية للجمل. ٜ

 ػ شرح الطحاوية للشيخ علي بن علي بن أيب العز اغبنفي. ٓٔ
 ينػ لوامع األنوار للشيخ دمحم السفاري ٔٔ
 ػ اإلشارات والتنبيهات البن سينا. ٕٔ
 ػ التدمرية لشيخ اإلسالـ ابن تيمية.ٖٔ
 ػ كتاب الروح البن القيم.ٗٔ
 ػ العقيدة اإلسالمية وأسسها للشيخ عبد الرضبن حبنكة اؼبيداين.٘ٔ
 ػ الرباىٌن العلمية على وجود اػبالق ػ دمحم فؤاد الربازي.ٙٔ
 لشيخ اإلسالـ ابن تيمية.ػ موافقة اؼبعقوؿ لصحيح اؼبنقوؿ ٚٔ
ٔٛ.  ػ كتاب الفصل يف اؼبلل واألىواء والنحل لإلماـ علي بن حـز

* * * 
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