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الدينية   املصادر  خالل  من  بذلك،  املرتبطة  واحلقائق  وشقائه،  وسعادته 

 والعقلية والعلمية، وذلك يف مخسة فصول هي: 

اإلنسانية  املوت .  1 الدينية  والنشآت  األدلة  ويتضمن  والعقلية  ، 

اإلنسان،   مراحل  من  مرحلة  سوى  ليس  املوت  أن  عىل  الدالة  والعلمية 

 وليس عدما، وال فناء. 

، ويتناول احلقائق واألحداث املرتبطة  احلقائق  وجتلياتالربزخ  .  2

اإلنسان   فيها  يكتشف  التي  الربزخ  الغيبية،  بمرحلة  احلقائق  من  الكثري 

 ويتعذب بذلك، أو يتنعم به.  

وجتليات    املعاد .  3 باحلرش  العدالة..  املرتبطة  األحداث  ويتناول   ،

والنرش واحلساب واملوازين والرساط وغريها من التي ورد يف النصوص  

املقدسة ذكر تفاصيلها، مع بيان عالقتها بصفات اهلل التي دل عليها العقل  

 والنقل، وخاصة العدالة التي تتجىل يف ذلك املوقف بأكمل صورها. 

، وذكرنا فيه ما ورد يف  اجلزاء اإلهلي.. وجتليات العدالة والرمحة.  4

أنواع العقوبات  و النصوص املقدسة من أنواع الفضل اإلهلي ألهل اجلنة،  

 .بالعمل والسلوك  ة ذلك كلهوعالقألهل النار، اإلهلية  
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 مقدمة 

تعترب املسائل املرتبطة بحقيقة املوت، واملصري اإلنساين بعده من أهم املسائل التي ال  

عىل هذه األرض   اإلنسان  يمكن ألي عقل من العقول أال هيتم هبا، ذلك أهنا تعطي لوجود 

 أبعادا جديدة مل يكن ليتصورها لوال ذلك االعتقاد. 

والوجوديون واملالحدة الذين يشاغبون بكوهنم ال هيتمون إال بوجودهم عىل هذه  

عند   املؤمنني  من  ساخرين  ويضحكون  حلظة،  لكل  واستثامرهم  فيها،  وحياهتم  األرض، 

م يف قرارة نفوسهم ال خيتلفون  ذكرهم للموت وما بعده، يكذبون عىل أنفسهم، ذلك أهن 

عن سائر الناس يف شعورهم بالشوق للخلود واحلياة األبدية، ويتمنون لو يدوم ما هم فيه  

 أو بمن حيبونه.  ،من نعيم.. ويرون أن أكرب املنغصات حلول املوت هبم 

ولذلك نراهم يبذلون أمواال كثرية ملراكز األبحاث رجاء أن تزيد يف شباهبم سنوات  

، أو تطيل من أعامرهم، أو تقيض عىل األمراض التي تصيبهم.. وكل ذلك ألجل  معدودة

 سنوات حمدودة ال تساوي مع اخللود شيئا. 

ال يشعرون بأي سعادة عندما يامرسون تلك احلياة الالهية التي  وفوق ذلك نراهم  

تعقبهم  أو أهنم هيزمون هبا املوت، ألن املوت دائام ي،  يتصورون أهنم يفرون هبا من املوت 

، أو لكل مصيبة  ويمر عىل خياهلم، وهلذا حيزنون لكل شعرة تشيب، أو لكل مرض ينزل 

   حتل.

عنه   عرب  الذي  واليأس  بالتشاؤم  مليئة  حياهتم  متر  فيلسوف  وهكذا  ]شوبنهاور[ 

: )حياة اإلنسان كلها ليست إال نضاال مستميتا من أجل البقاء عىل  بقوله  التشاؤم املعروف 

: )ينبغي أن ندمر يف داخلنا، وبكل  وقولهقينه الكامل بأنه سيهزم يف النهاية(..  قيد احلياة مع ي

)ُيقال أن السامء    :وقولهاألشكال املمكنة، إرادة احلياة، أو الرغبة يف احلياة، أو حب احلياة(..  

عن  حتاسبنا بعد املوت عىل ما فعلنا يف احلياة الدنيا.. وأنا أظن أنه بإمكاننا أن نحاسبها أوالا 
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 املزحة الثقيلة للوجود الذي ُفرض علينا من دون أن نعلم ملاذا؟ وإىل أي هدف؟( 

ومثله قال عامل األعصاب، واملحلل النفيس النمساوي )فكتور فرنكل(: )للكثري من  

  (1)الناس اليوم وسائل للحياة، غري أهنم يفتقدون معنى يعيشون ألجله(

لتظفر  و أنفسهم،  عىل  لالحتيال  واألساليب  الوسائل  كل  يلتمسون  نجدهم  هلذا 

ببدائل جديدة عن املعاد الذي يعتقده املؤمنون، وقد قال بعضهم معربا عن تلك البدائل:  

بأننا  امللحدين عىل يقني  )رغم هذا فإنني أعترب احلياة )رغم عبثيتها( مقّدسة جدا. فنحن 

فرصة واحدة ال غري. فال حياة أخرى وال بعث أرواح    -اة  نحظى بفرصة واحدة فقط للحي

لذا فمن املؤسف جدا أن   نار وما إىل ذلك. احلياة مباراة من جولة واحدة،  وال جنة وال 

أن   املرء  الكامل، عىل  القدسية حقها  لذا، فإلعطاء هذه  أو يضيعها سدى..  املرء  يبعثرها 

عد احلدود. ثقـّف نفسك وعلـّمها، عزيزي  يستغل فرتة وعيه الوجيزة جدا ككائن حي إىل أب

القارئ، ليتسنى لك رؤية عجائب هذا الكون ملا هي عليه فعال، بمنأى عن ضباب الفكر  

الشمس يف وادي رم.. دغدغ رضيعا..   اهلندي.. راقب غروب  الديني. إسبح يف املحيط 

ارا ودليل فضاء  تسلق شجرة أو جبل.. تعلـّم حرفة يدوية كالنجارة أو الفخارة.. إشرت منظ

وفلك للمبتدئني ومتعن يف أعامق الكون وابحث عن كواكبه وجمراته.. كن سببا لتحسني  

حياة غريك من الناس األقل حظا واكتسب من عملك هذا املتعة والرضا، فهناك الكثري من  

البرش الذين يعيشون يف ظروف من السوء ال توصف، ويكسبون يف أسبوع ما قد تكسبه  

)هذا إن كانوا يكسبون شيئا أصال(.. تربع بالدم بني احلني واآلخر إن كانت    أنت يف ساعة 

 (2)صحتك تسمح.. إدعم ميتام أو داراا للعجزة.. إلخ(

امللحد، وذكره قبله وبعده الكثري من املالحدة، وهو    هذا هو العزاء الذي ذكره هذا 

 
 .380انظر هذه النصوص وغريها يف كتايب ]كيف تناظر ملحدا[، ص (1) 

 . 11:15 - 11/  4/  2005 - 1164العدد: -انظر: اإلحلاد ومعنى احلياة، ليث الربزنجي، احلوار املتمدن (2) 
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التي هيرب هبا صاحبها عن املسكنات واملخدرات  تلك  التي    ال خيتلف عن  املرة  احلقيقة 

 يعيشها. 

وال مع كل العقول،  وهذا العزاء الذي ذكره ال يمكن أبدا أن ينسجم مع كل الناس،  

ما   يامرسوا  أن  يمكنهم  الذين  األموال  أصحاب  من  حمدودة  بطبقة  فقط  خاص  هو  بل 

يشتهون حتى يشعروا بالعزاء، أما أولئك املستضعفني الفقراء، والذين تشكل احلياة عبئا  

 بريا عليهم؛ فإن تلك العزاءات لن تفعل هلم شيئا، فاحلياة عندهم جمموعة آالم..  ك

هو    ها لذي ينقذهم منبل الوحيد ا   ،ولذلك ال يستطيع اإلحلاد أن ينقذهم من آالمهم

وهلذا نجد املالحدة، وألتفه األسباب ينهارون، وينتحرون، ألن احلياة عندهم ال  اإليامن،  

 ى لتحمل العذاب فيها. معنى هلا، ولذلك ال معن

الذي   املؤمنني باملعاد، وباحلياة بعد املوت، وباملصري اجلميل  يف مقابل هؤالء نجد 

ينظرون إىل احلياة بصورة خمتلفة متاما، ذلك أن املوت يف أعينهم ليس هناية    نراهم   ينتظرهم 

بقة، وإنام هو حمل  الرحلة، بل هو بداية هلا.. والقرب يف أعينهم ليس حمال للظلامت األبدية املط

 للسعادة أو الشقاء. 

املخّزنة هلم يف دار  و السعادة  بتلك  ليظفروا  الوسائل  لذلك جتدهم يستعملون كل 

 املعاد، والتي مل تستطع هذه الدنيا، بجميع ما فيها تلبيتها هلم. 

نحول الكامل    واليسري  ئهم هتي   كان اإليامن باملعاد مدرسة تربوية ونفسية كبرية   وهكذا

.. فال يمكن لشخص أن يسري نحو الكامل، وهو يعتقد أن رحلته يف احلياة  م هيئ هلالذي  

 تنتهي بموته. 

وهلذا نرى األديان والفلسفات واملدارس الرتبوية املختلفة هتتم باملعاد واحلياة بعد  

املوت، وترى أهنا من أهم القضايا التي ال يمكن االستهانة هبا، بل ال يمكن تشكيل منظومة  

 كاملة من دوهنا.  تربوية
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املسائل   هبذه  اهتمت  التي  املصادر  هذه  رأس  عظيام،  وعىل  الكريم  اهتامما  القرآن 

له  الذي يذكره يف كل حمل،   ليس  دائام باإليامن باهلل، ذلك أن اإليامن باهلل وحده،  ويربطه 

 مفعول كبري عند أكثر الناس، ما مل يقرتن به اإليامن باليوم اآلخر. 

اآلخر دليل عىل الرمحة والعدالة والقدرة واحلكمة اإلهلية، وهو أكرب ما يرد  فاليوم  

 عىل نظرية الرش التي يعتربها املالحدة املعضلة الكربى التي حتول بينهم وبني اإليامن باهلل. 

فعندما يوقن املؤمن أنه سينال بعد املوت جزاء كل أمل أصابه، وأجر كل جهد بذله،  

سينال عقابه الذي مل ينله يف الدنيا، سيشعر بالراحة، وسيهون عليه    وأن كل من أصابه بأذى

األمل، وسيقبل عىل مجيع املكارم ينهل منها، ويضحي يف سبيلها بكل راحته ولذاته.. وهو ما  

 يساهم يف رفعه إىل املقامات العليا من سلم األخالق والقيم النبيلة. 

املواعظ وتأثري الكريم جيعل  القرآن  نرى  املؤمننيوهلذا  واليوم    ها حمصورة يف  باهلل 

،  [2]الطالق:    ﴾َواْلَيْوِم اآْلِخرِ   اهللَذلُِكْم ُيوَعُظ بِِه َمْن َكاَن ُيْؤِمُن بِ ﴿اآلخر، كام قال تعاىل:  

ِذيَن آَمنُوا َأطِيُعوا  ﴿:  وقال َا الَّ َتنَ  اهللَياَأهيه ُسوَل َوُأوِِل اأْلَْمِر ِمنُْكْم َفإِْن  اَزْعُتْم يِف  َوَأطِيُعوا الرَّ

 َفُردهوُه إِىَل  
ٍ
ء ُسوِل إِْن ُكنُْتْم ُتْؤِمُنوَن بِ   اهللََشْ   ﴾ َواْلَيْوِم اآْلِخِر َذلَِك َخرْيٌ َوَأْحَسُن َتْأِويالا   اهللَوالرَّ

 [ 59]النساء:  

بني اإليامن باهلل واليوم اآلخر، وكل السلوكات الطيبة،    وهكذا يقرن رسول اهلل  

أو ليصمت،  من كان يؤمن باهلل واليوم اآل ) قوله:  ومن األمثلة عىل ذلك   خر فليقل خريا 

ومن كان يؤمن باهلل واليوم االخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن باهلل واليوم االخر فليكرم  

من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فليحسن إىل جاره. ومن كان يؤمن  وقوله: )  ،(1) ضيفه(

و ضيفه.  فليكرم  اآلخر  واليوم  أو  باهلل  خريا  فليقل  اآلخر  واليوم  باهلل  يؤمن  كان  من 

 
 ( واللفظ له.47(، ومسلم )6146) 10البخاري ]فتح الباري[  (1) 
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  (1)ليسكت(

وغريها من األحاديث الكثرية التي تبني أنه ال يمكن أن تتحقق لإلنسان أي دافعية  

 للعمل الصالح، أو بذل اجلهد والتضحية يف سبيله ما مل يمتلئ قناعة وإيامنا باليوم اآلخر. 

لن يتميز بأي َشء آخر عن املؤمن به، فال    باإلضافة إىل ذلك، فإن فاقد هذا اإليامن

هو يسعد يف حياته الدنيا سعادة زائدة، وال هو يتخىل عن اآلالم التي تصيب املؤمن باهلل،  

ون للمؤمن نتيجة إيامنه وتعظم للكافر  ألن اآلالم تصيبهم وتصيب البرش مجيعا، ولكنها هُت 

نتيجة جحوده، وهلذا أخرب اهلل تعاىل أن تنعم اإلنسان يف اآلخرة لن حيول بينه وبني التنعم  

َمْن َعِمَل َصاحِلاا ِمْن َذَكٍر َأْو ُأْنَثى َوُهَو ُمْؤِمٌن َفَلنُْحيَِينَُّه َحَياةا َطيَِّبةا  ﴿ يف الدنيا، كام قال تعاىل:  

 [ 97]النحل: ﴾ ِزَينَُّهْم َأْجَرُهْم بَِأْحَسِن َما َكاُنوا َيْعَمُلونَ َوَلنَجْ 

: )عجبا ألمر املؤمن! إن أمره كله له خري، وليس ذلك  ويف احلديث قال رسول اهلل  

ألحد إال للمؤمن، إن أصابته رساء شكر، فكان خريا له، وإن أصابته رضاء صرب، فكان  

  (2)(خريا له، وليس ذلك ألحد إال للمؤمن

وهلذا نرى املدافعني عن اإليامن باهلل واليوم اآلخر يوردون عىل اجلاحدين هبا ذلك  

 عرب عنه أبو العالء املعري بقوله:  الرهان الذي 

كالمها   والطبيب  املنجم   زعم 

 

 ال تبعث األجساد قلت: إليكام   

 إن صح قولكام فلست بخارس   

 

عليكام  فاخلسار  قوِل  صح   أو 

بقوله: )قال امللحد للمؤمن: ما موقفك اذا مت ومل جتد اجلنة! فرد    عنه آخروعرب   

 املؤمن: لن يكون اسوأ من موقفك اذا مت ووجدت النار!( 

له  و قال  أنه  ذكر  والذي  امللحد،  صديقه  مع  حواره  يف  حممود  مصطفى  عنه  عرب 

 
 ( 48مسلم ) (1) 

 (227/ 8رواه مسلم ) (2) 
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إىل موت وتراب  ساخرا: )ماذا يكون احلال لو اخطأت حساباتك، وانتهيت بعد عمر طويل  

ليس بعده َشء؟(، فأجابه مصطفى حممود بقوله: )لن أكون قد خرست شيئا.. ولكنكم  

أنتم سوف خترسون كثريا لو أصابت حسابايت وصدقت توقعايت.. وإهنا لصادقة.. سوف  

  (1)تكون مفاجئة هائلة يا صاحبي(

ل خماطبا له:  عرب عنه ـ قبل ذلك كله ـ اإلمام الصادق مع بعض املالحدة، حيث قا و

)إن يكن األمر عىل ما يقول هؤالء وهو عىل ما يقولون، يعني املؤمنني، فقد سلموا وعطبتم  

ء  وإن يكن األمر عىل ما تقولون وليس كام تقولون فقد استويتم وهم(، فقيل له: وأي َش 

وقوهلم  نقول وأي َش  قولك  يكون  )وكيف  فقال:  إال واحد؟  قوِل وقوهلم  ما  يقولون  ء 

، وهم يقولون إن هلم معادا وثوابا وعقابا ويدينون بأن يف السامء إهلا وأهنا عمران،  واحدا

  (2)(..وأنتم تزعمون أن السامء خراب ليس فيها أحد

فيزيائي  ، وهو الرهان الذي استعمله ال[رهان باسكال]يعرف اآلن باسم  ما  وهو  

والذي يمكن صياغته عىل    (1662  - 1623فرنيس بليز باسكال ) ال فيلسوف  ال ريايض والو

 :(3)الشكل التاِل

إن آمنَت باهلل وكان اهلل موجوداا، فسيكون جزاؤك اخللود يف اجلنة، وهذا ربح    - 1

 الحمدود. 

اخللود يف جهنم، وهذه    - 2 اهلل موجوداا، فسيكون جزاؤك  باهلل وكان  تؤمن  مل  إن 

 خسارة الحمدودة. 

 ن جُتزى عىل ذلك، وهذه خسارة حمدودة. إن آمنَت باهلل وكان اهلل غري موجود، فل  - 3

 
 . 85وار مع صديقي امللحد، صح (1) 

 ..74ص 1الكايف، ج (2) 

 انظر: الرصاط املستقيم يف احلجج والرباهني: رهان باسكال، آية اهلل السيد مرتىض الشريازي، شبكة النبأ.  (3) 
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لكنك ستكون قد عشت    - 4 ُتعاقب  فلن  اهلل غري موجود،  باهلل وكان  تؤمن  مل  إن 

 حياتك، وهذا ربح حمدود. 

عىل   والرتبوية، بناء  العلمية  الدوافع  الكتاب    هذه  هذا  يف  العقل  نحاول  خطاب 

عنده وفيه هبذا العامل  اإليامن    ، ليتحول وأساليب لالستدالل اإلنساين بام يعرفه من مصادر  

من جمرد احتامل بسيط أو عادي إىل حقيقة كربى، ال يدل عليها الدين فقط، بل يدل عليها  

 العقل أيضا.  

احلياة مؤثرا وحمركا يف  اإليامن  ما جيعل من ذلك  التأثري  وهو  املحدود  ، ألن سبب 

حلقائق املعاد ال يعود إىل ذاهتا، وإنام يعود إىل ذلك القصور يف معرفتها، أو معرفة براهينها،  

بالرباهني   مؤيد  غري  تقليديا  مجليا  إيامنا  حيملون  الناس  فأكثر  لألسف؛  الواقع  هو  وهذا 

 الكافية، ولذلك مل يعد إليامهنم ذلك التأثري الكبري املرتبط به. 

رصاف عن االهتامم هبذا النوع من املسائل مع أمهيتها ذلك التوظيف  وقد زاد يف االن

اخلاطئ الذي قام به املتطرفون واإلرهابيون عندما راحوا يستثمرون ما يرتبط هبذا اجلانب  

 يف الدعوة للعنف والتطرف. 

ولذلك دعانا كل هذا إىل االهتامم هبذه املسألة، وطرحها بطريقة ينسجم فيها العقل  

 واحلقائق مع القيم.  مع النقل، 

املوقف   الدين ذلك  الغرور واالبتعاد عن  نتائج بحثه عن رس  الغزاِل يف  وقد ذكر 

)فأول ما نبدأ به غرور الكافر، وهو    : املعاد، فقال ـ عند ذكره لغرور الكفار ـملسائل    املعادي

غرهتم احلياة  قسامن: منهم من غرته احلياة الدنيا.. ومنهم من غره باهلل الغرور.. أما الذين  

الدنيا وهم الذين قالوا: النقد خري من النسيئة.. ولذات الدنيا يقني.. ولذات اآلخرة شك..  

  (1) وال يرتك اليقني بالشك(

 
 ( 25أصناف املغرورين )ص:  (1) 
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ثم بني وجه فساد هذا الدليل، فقال: )وهذا قياس فاسد.. وهو قياس إبليس لعنه  

. وعالج هذا الغرور شيئان: إما  اهلل تعاىل ىف قوله: أنا خري منه.. فظن أن اخلريية ىف النسب. 

َوَما    ﴿ بتصديق وهو اإليامن.. وإما بربهان.. أما التصديق فهو أن يصدق اهلل تعاىل ىف قوله  

فيام جاء به..وأما    .. وتصديق الرسول  [60]القصص:    ﴾َخرْيٌ َوَأْبَقى َأَفاَل َتْعِقُلونَ   اهللِعنَْد  

ق أن  قياسه..  فساد  وجه  يعرف  أن  وهو  مقدمة  الربهان:  نسيئة  واآلخرة  نقد  الدنيا  وله: 

 (1)   صحيحة وأما قوله: النقد خري من النسيئة. فهو حمل التلبيس(

الكتاب بحسب املراحل التي يمر هبا اإلنسان بعد املوت،  قسمنا    هذا كله بناء عىل  

 :  فصول  مخسةإىل  والتي وردت هبا النصوص املقدسة، ودل عليها العقل، 

، وحاولنا أن نربهن فيه باألدلة  والنشآت اإلنسانية   املوت   : الفصل األول   تناولنا يف 

مالدينية والعقلية والعلمية   ن مراحل اإلنسان،  الكثرية عىل أن املوت ليس سوى مرحلة 

 وليس عدما، وال فناء. 

، وبينا فيه ما ورد يف النصوص  وانكشاف احلقائق الفصل الثاين: الربزخ  تناولنا يف و

الكثري من احلقائق الغيبية،  املقدسة من حقائق ترتبط هبذه املرحلة التي يكتشف فيها اإلنسان  

 ويتعذب بذلك، أو يتنعم به. 

الثالث:    تناولنا يف و املرتبطة  العدالة . وجتليات  . املعاد الفصل  وبينا فيه األحداث   ،

ذكر   النصوص  يف  ورد  التي  من  وغريها  والرساط  واملوازين  واحلساب  والنرش  باحلرش 

تفاصيلها، مع بيان عالقتها بصفات اهلل التي دل عليها العقل والنقل، وخاصة العدالة التي  

 تتجىل يف ذلك املوقف بأكمل صورها. 

، وذكرنا فيه ما  اجلزاء اإلهلي.. وجتليات العدالة والرمحة الفصل الرابع:    تناولنا يف و

الفضل اإلهلي ألهل اجلنة،   أنواع  املقدسة من  النصوص  العقوبات اإلهلية  وورد يف  أنواع 

 
 ( 25املرجع السابق، )ص:  (1) 
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النار،   دافعا للعمل، ال    ة ذلك كله وعالقألهل  الفضل اإلهلي  ليكون  بالعمل والسلوك، 

ذكر اجلنة يف القرآن الكريم ذكر معه العمل الصالح، ولذلك ال يصح    للكسل، فكلام ورد

النعيم جمردا عن األعامل املرتبطة به، كام ال يصح ألحد يف الدنيا أن يذكر فضل   ُيذكر  أن 

 سلعة دون أن يذكر الثمن الذي تباع به. 

اإلهلية، واألعامل  ذكرنا فيه ما ورد يف النصوص املقدسة من أنواع العقوبات  هكذا  و

املرتبطة هبا، مثلام نرى يف قوانني العقوبات الدنيوية من ربط كل جريمة بالعقوبة املناسبة  

 هلا.

اإلسالمية،   وغري  اإلسالمية  املقدسة  املصادر  جلميع  الرجوع  حاولنا  أننا  إىل  وننبه 

تعاىل:   قال  املوت، كام  بعد  بام  اإليامن  تتفق عىل  ِذيَن  إِنَّ  ﴿باعتبارها مجيعا  َوالَّ آَمُنوا  ِذيَن  الَّ

بِ  آَمَن  َمْن  ابِئِنَي  َوالصَّ َوالنََّصاَرى  ِعنَْد    اهللَهاُدوا  َأْجُرُهْم  َفَلُهْم  َوَعِمَل َصاحِلاا  اآْلِخِر  َواْلَيْوِم 

ِْم َواَل َخْوٌف َعَلْيِهْم َواَل ُهْم حَيَْزُنوَن   ِذيَن آَمنُوا  ﴿، وقال:  [62]البقرة:    ﴾َرهبِّ ِذيَن  إِنَّ الَّ َوالَّ

بِ  آَمَن  َوالنََّصاَرى َمْن  ابُِئوَن  َعَلْيِهْم    اهللَهاُدوا َوالصَّ َفاَل َخْوٌف  َوَعِمَل َصاحِلاا  َواْلَيْوِم اآْلِخِر 

 [69]املائدة:  ﴾ َواَل ُهْم حَيَْزُنوَن 

وهكذا رجعنا يف االستدالالت العقلية لكل املدارس الفلسفية والكالمية وغريها،  

 املسلمني وغري املسلمني، ألن احلكمة ضالة املؤمن، أين وجدها، فهو أحق هبا. من 
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 األول   الفصل 

 والنشآت اإلنسانية املوت..  

ال يمكننا اكتشاف أرسار ما بعد املوت، ما مل نعرف املوت نفسه، وهل هو النهاية  

ديدة، وبقوانني  التي تنتهي معها احلياة، وتنتهى معها مجيع أرسارها، أم هو البداية حلياة ج

 جديدة، نحتاج إىل التعرف عليها، لنعرف كيف هنيئ أنفسنا هلا.

احلياة نفسها.. فال يمكننا أن نعرف املوت ما مل  حقيقة  وهذا يدعونا إىل البحث عن  

نعرف احلياة، وهل هي خمترصة يف هذا اجلسد الذي تنقطع صلة اإلنسان به بعد موته، أم  

 أهنا َشء آخر؟

أيضا ـ إىل البحث عن هذا اجلسد الذي نعيش به، وهل هو نحن، أم    وهذا يدعونا ـ 

نراها، ال بسبب عدم   احلقيقي، ونحن ال  األنا  ليس سوى مركب حلقيقة أخرى متثل  أنه 

وجودها، وإنام لكوهنا مثل العني التي نرى هبا، ويف نفس الوقت ال تستطيع أن ترى نفسها  

 إال من خالل غريها؟ 

البحث يف يصبح  قوانني    وهكذا  باحلياة وحقيقتها.. وهل  مرتبطا  املوت وحقيقته 

احلياة التي نعرفها قوانني الزمة ال تنفك عنها، أم أن هناك قوانني أخرى للحياة غري القوانني  

 التي نعرفها؟

احلياة   هل  أخرى:  بعبارة  يف  أو  اإلنسان خمترصة  فيها  يتنفس  التي  الصورة  هذه 

لطعام، ويتحرك برجليه، ويمسك األشياء بيديه.. أم  جني، ويرشب املاء، ويأكل او األكس

أنه يمكن أن تكون هناك حياة أخرى ال حيتاج فيها اإلنسان، وال غريه من األحياء إىل كل  

 ذلك؟

العقل   عنها  أجاب  وقد  املوت،  يف  البحث  منها  ينطلق  التي  التساؤالت  هي  هذه 
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 اإلنساين إجابتني متناقضتني: 

ر عقالء العامل من الفالسفة واملفكرين ورجال الدين وعىل  : فهي إجابة أكثاألوىل أما  

اعتبار املوت بداية ملرحلة جديدة، وأن هناك حياة أخرى غري احلياة  التاريخ، وهي  مدار 

نراها، وأن اإلنسان ليس قارصا عىل هذا اجلسد، بل اجلسد ليس سوى مركب من    التي 

 ها. مراكبه التي يستبدهلا بغريها بعد أن تنتهي صالحيت

: فهي إجابة بعض العقالء والعلامء أيضا.. وهم حمدودون جدا مقارنة  الثانية وأما  

باألولني.. ويرون أن للحياة صورة واحدة هي التي نراها يف املعامل البيولوجية.. وأن ما  

 املطبق. العدم عداها هو املوت املطبق، والذي يعني 

األدوات العلمية، وخمالفتها لكل  ولألسف فإن هذه النظرة الثانية مع افتقارها لكل 

الواقع،   امتداد كبري يف  بالعلمية، وصار هلا  التاريخ، صارت توصف  العقول، وعىل مدار 

يستدعي   املادة  نطاق  خارج  أخرى  حياة  إنكار  أن  ذلك  لإلحلاد..  األرضية  هيأ  ما  وهو 

 بالرضورة اإلحلاد..  

واملوقف من احلياة واملوت،  واملشكلة األكرب ليس يف تبني هذه اجلهة لتلك الرؤية  

هلا   تكشفه  فيام  أو  فيه،  تفكر  فيام  حمصورة  احلقيقة  أن  وتومهها  للعلم،  احتكارها  يف  وإنام 

 املخابر واملعامل. 

ولذلك نراها تستعيل عىل كل الرؤى التي ختالفها، وتتهمها باخلرافة، وخترجها من  

العلم،   املسؤولة عن  العلمية، وكأهنا  التمييز بني ما هو علم، وما هو  نطاق  واملفوض هلا 

 خرافة، مع العلم أن كبار العلامء والعقالء عىل مدار التاريخ خيالفوهنا يف هذه الوجهة. 

ومن األمثلة عىل هذا االستعالء ما نقلته كبار وسائل اإلعالم عن هوكينغ وموقفه  

قنوات أمريكية هذا اخلرب    ( اإلخباري التابع ألكرب شبكةCNNمن اجلنة، فقد أورد موقع )

للجنة واحلياة اآلخرة قصة خرافية[، ثم أوردت   املثري ]هوكينغ: ال وجود  العنوان  وهبذا 
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اخلرب، وكأن هوكينغ اكتشف دواء عجز األطباء عن اكتشافه، حيث ورد يف اخلرب: )مفهوم  

عا  قاله  ما  هذا  ]قصة خرافية[  عبارة عن  اآلخرة  احلياة  نوع من  أي  أو  الفيزياء  ]اجلنة[  مل 

تثري   أن  احتامل  وسط  االسبوع،  هذا  صحفية  مقابلة  يف  هوكينغ  ستيفن  الشهري  الربيطاين 

ترصحياته جدالا واسعاا آخر خصوصاا بني رجال الدين والالهوت.. وأضاف هوكينغ يف  

األحد: )أنا أعترب الدماغ كجهاز كمبيوتر    املقابلة التي نرشهتا صحيفة الغارديان الربيطانية

آخرة  يتوق حياة  أو  جنة  من  هناك  )ليس  مضيفاا:  مكوناته(،  تفشل  عندما  العمل  عن  ف 

  (1)ألجهزة كمبيوتر حمطمة، وهي أشبه بقصة خرافية للناس الذين خيشون من الظالم(

هذا ما نقلته هذه القناة اإلخبارية التي يتابعها مئات املاليني، ولو أهنا نقلت كالم  

م لكان  املسألة  يف  العلامء  اهلالة  كل  تلك  مع  هوكينغ  برؤية  خلاص  ا  اهتاممها  لكن  قبوال، 

له، حول األمر من موقف شخيص إىل مسألة علمية، يستثمر فيها   التي أعطيت  العظمى 

 العلم ـ وبطريقة خاطئة ـ لغرس أيديوجليات اإلحلاد. 

بيان   الفصل  هذا  يف  نحاول  هتافولذلك  عليها    تمدى  يعتمد  التي  التصورات 

إعطائها  املنكرون للعامل اآلخر، والذين حيكمون عىل احلياة وفق ما يرونه ويعيشونه، من غري  

 فرصة أخرى لتعرب عن نفسها بطريقة جديدة. 

ومن خالل استقرائنا لألدلة التي يمكن اعتامدها يف هذا الباب، فقد رأينا أنه يمكن  

 تقسميها إىل أربعة أقسام: 

تلك األدلة النابعة من عامل النفس، والذي دل عليه    ا : ونقصد هبالفطرة براهني  هلاـ   أو 

 الواقع، وجلميع البرش، ويف مجيع فرتات التاريخ. 

ونقصد هبا تلك األدلة التي اتفقت عليها األديان، وخصوصا    : الدين براهني  ثانيها ـ  

 
 (1)  ( موقع  خرافية،  قصة  اآلخرة  واحلياة  للجنة  وجود  ال  السبت،  (  CNNهوكينغ:  حزيران/يونيو    18اإلخباري، 

2011 . 
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 . اإلسالم باعتباره الدين املهيمن عليها، والشارح حلقائقها 

ونقصد هبا تلك األدلة التي نص عليها الفالسفة واملتكلمون،    : العقل براهني  ثالثهاـ   

 ودلت عليها العقول السليمة التي مل تدنس بدنس اإلحلاد. 

ونقصد هبا تلك األدلة التي دل العلم املتواضع من خالهلا عىل    : العلم براهني  رابعا ـ  

 . أن احلياة أكرب من أن ختترص فيام نعرفه منها 

 :  الفطرة   وبراهني .  . أوال ـ املوت 

تعاىل:   قوله  األدلة  من  النوع  هذا  إىل  ونَ ﴿ويشري  ُتْبرِصُ َأَفال  َأْنُفِسُكْم    ﴾ َويِف 

ُه احْلَقه َأَومَلْ  ﴿، وقوله:  ( 21ريات: ا)الذ َ هَلُْم َأنَّ َسنُِرهيِْم آَياتِنَا يِف اآْلَفاِق َويِف َأْنُفِسِهْم َحتَّى َيَتَبنيَّ

 َشِهيدٌ 
ٍ
ء  ( 53)فصلت: ﴾َيْكِف بَِربَِّك َأنَُّه َعىَل ُكلِّ ََشْ

أن   شخص  ألي  ويمكن  وغريهم،  الفالسفة  هبا  استدل  التي  الرباهني  من  وهو 

 يكتشفها يف نفسه، فاهلل تعاىل أودع فينا من املعارف ما نتفق عليه مجيعا. 

جسده، وانحل أكثر  ومن أكرب األدلة عليها أننا نجد الشيخ الكبري، والذي قد هرم  

خالياه ال يزال يملك يف نفسه ومشاعره كل مهم الشباب ورغباهتم.. بل إننا قد نجده خيطط  

ويدخر لسنوات كثرية ال يطمع ألن يعيش هلا.. ولو أن نفسه كانت تابعة جلسده، ملا فكر  

 مثل هذا التفكري، وال هم بمثل هذه اهلمم. 

لل تطلعا  اإلنسانية  النفس  يف  نرى  يستعمل  وهكذا  ولذلك  إليه..  وشوقا  خلود 

كل الوسائل للفرار من املوت، ومن أسبابه.. وهذه الرغبة ال يمكن أن تكون ناشئة  اإلنسان  

 .  حاجتها الرغبات املوجودة يف النفس ما يغطيها، ويلبي عن فراغ.. ذلك أن لكل رغبة من 

لطعام دلتنا عىل وجود  فالعطش والرغبة يف املاء.. دلتنا عىل وجود املاء.. والرغبة يف ا

 كل األطعمة التي نشتهيها، وبحسب األذواق التي ركبت يف طباعنا..  

تفوق حد   وبأنواع كثرية جدا..  الواقع،  يلبيها يف  ما  هلا  الرغبات  وهكذا نجد كل 
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 الرضورة واحلاجة..  

ومثل هذا الرغبة يف اخللود والسعادة األبدية.. فهي موجودة فينا، ويكذب عىل نفسه  

كانت  من   ولذلك  هبا..  إحساسه  عدم  وجود هذه  يزعم  عىل  دليال  يف    الرغبة  يمثلها  ما 

 .. مثلام نستدل بوجود املاء والطعام وكل ما نشعر بحاجتنا إليه. الواقع 

بل إن الشعور بالرغبة يف اخللود أعظم من كل الرغبات.. ولذلك مل يؤسس الطب  

 متطلبات تلك الرغبة.  وال كل العلوم املرتبطة به إال للسعي لتحقيق بعض

إىل  أشار  )   وقد  بقوله:  النوريس  الزمان  بديع  املعنى  أن  هذا  املحققون  العلامء  يرى 

أفكار البرش وتصوراتِه اإلنسانيَة التي ال تتناهى املتوّلدَة من آماله غري املتناهية، احلاصلَة من  

يف استعداداته الفطرية غري    ميوله التي ال حُتد، الناشئَة من قابلياته غري املحصورة، املندجمةَ 

املحدودة، املندرجَة يف جوهر روحه، كله منها متّد أصابَعها فتشري وحتُدق ببرِصها فتتوّجه  

إىل عامل السعادة األبدية وراء عامل الشهادة هذا. فالفطرُة التي ال تكذب أبدا والتي فيها ما  

ة اخلالدة تعطي للوجدان حدسا  فيها من ميٍل شديد قطعي ال يتزحزُح إىل السعادة األخروي

  (1) دية(قطعيا عىل حتقق احلياِة األخرى والسعادة األب

ويقول: )نعم، إّن داَر الدنيا القصرية هذه ال تكفي ـ كام أهنا ليست ظرفا ـ إلظهار ما  

ال حيّد من االستعدادات املندجمة يف روح اإلنسان وإثامِرها، فالبّد أن ُيرَسل هذا اإلنسان إىل  

عامل آخر.. نعم، إّن جوهر اإلنسان عظيم، لذا فهو رمز لألبدية ومرّشح هلا. وإّن ماهيَته  

عالية وراقية؛ لذا أصبحت جنايُته عظيمة؛ فال يشبه الكائنات األخرى، وإن نظاَمه دقيق  

ورائع، فلن تكوَن هنايُته دون نظام، ولن هُيَمل ويذهب عبثا، ولن حُيكم عليه بالفناء املطلق  

ذراعيها  وهي تبسط  واجلنة  تنتظره..   .. فاغرةا أفواَهها  جهنُم  تفتح  وإنام  العدم.  إىل  رب 

 
 .607الكلامت، ص (1) 
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  (1)الحتضانه..(

وهذا الدليل يشبه كثريا الدليل األنطولوجي ألنسلم وديكارت، ودليل الصديقني  

.. فكل هذه األدلة تعتمد عىل تلك احلقائق التي ركزت يف  اللفارايب وابن سينا واملال صدر

 اإلنسان، فأصبحت من البدهييات التي ال حيتاج إىل االستدالل هلا. نفس 

ملوجود الذي ال يمكن تصور  اوكمثال عىل ذلك فإن الدليل الذي ينص عىل أن )

َشء أعظم منه ال يمكن أن يوجد يف العقل وحده، وبالفعل، حتى إذا كان موجودا يف العقل  

د يف الواقع أيضا، وهو بالتاِل أعظم  وحده، فمن املمكن أن نتصور موجودا مثله له وجو

منه، وعليه، إذا كان موجودا يف العقل وحده، فإن املوجود الذي ال يمكن تصور َشء أعظم  

 (2) (منه سيكون من طبيعة تستلزم أن يكون باإلمكان تصور َشء أعظم منه 

ي  والذي ينسب إىل أنسلم يمكن تطبيقه هنا، فاإلنسان يشعر بأن هذه احلياة ال تكف

املستلبة، ولذلك يتطلع إىل حياة أخرى، جيد يف    هلتلبية رغباته الكثرية، وال تفي برد حقوق

 نفسه شوقا كبريا إليها. 

الذين جيعلون من احلياة بعد املوت نوعا من   يتوهم  ليست عقدة نفسية كام  وهذه 

عصور، وهي  التفكري الرغبوي، ذلك أن هذه الرغبة متفق عليها بني البرش مجيعا، ويف مجيع ال

 تدل عىل أن هلا واقعا مل نكتشفه ألننا مل نرحل بعد إىل ذلك العامل. 

أو طائفة دون   ولو كانت تفكريا رغبويا النحرصت يف أشخاص دون أشخاص، 

طائفة، مثلام نرى الكثري من النزغات الشاذة، أو العقد النفسية التي حياول املرىض أن حيولوا  

ذلك الشرتك البرش مجيعا يف االنفعال هلا، مثلام يشرتكون  منها حقائق واقعية، ولو كانت ك

 يف عطشهم وجوعهم وأشواقهم املختلفة. 

 
 .612املرجع السابق، ص (1) 

 (3/51إميل برهييه يف تاريخ الفلسفة ) (2) 
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بناء عىل هذا سنذكر هنا نامذج خمتلفة تدل عىل مدى فطرية هذا االعتقاد، وشموله  

 لكل الناس قديام وحديثا، ومن يوصفون باخلرافة، أو من يوصفون بكوهنم من أهل العلم. 

 صورات احلضارات القديمة: . وت . . املوت 1

تعتقد احلياة بعد املوت،    احلضاراتنرى كل  من املالحظات اجلديرة باالهتامم أننا  

هلا   التي صورها  اخلرافات  بناء عىل  ذلك،  تصوير  يف  كانت ختتلف  وإن  الروح،  وبوجود 

، وأكرب دليل عىل ذلك تلك الطقوس التي تقام للموتى، ومل تكن  الديناخليال أو رجال  

 لتقام لو كان املوت انفصاال هنائيا عن احلياة، وبكل معانيها. 

ك احلضارة املرصية القديمة، والتي كانت تقوم عىل الكثري من  ومن األمثلة عىل ذل

املعتقدات، وكان من أمهها تلك املعتقدات املرتبطة باحلياة بعد املوت، يقول بعض الباحثني  

)إيامن املرصيني بوالدة جديدة بعد املوت أصبحت القوة الدافعة وراء ممارسات    يف ذلك:

قطاع مؤقت، بدالا من التوقف الكامل عن احلياة،  ن املوت جمرد انأجنازة خاصة هبم. وك

وأنه يمكن ضامن احلياة األبدية عن طريق وسائل مثل التقوى لآلهلة، واحلفاظ عىل الشكل  

  (1) املادي من خالل التحنيط، وتوفري التامثيل واملعدات اجلنائزية األخرى(

املوت بإيامهنم    وينقل عن باحث آخر قوله: )وقد تأثر موقف املرصيني القدماء من

باخللود، واعتربوا املوت بمثابة انقطاع مؤقت، بدالا من توقف احلياة. ولضامن استمرارية  

احلياة بعد املوت، ألقى الناس حتية لآلهلة، سواء أثناء حياهتم أو بعدها عىل األرض. عندما  

حلياة، وقد  ماتوا، كانوا حمنطني، حتى الروح سوف تعود إىل اجلسم، مما يعطيها التنفس وا 

وضعت املعدات املنزلية والطعام والرشاب عىل تقديم طاوالت خارج غرفة الدفن لتوفري  

. كام تم تضمني النصوص اجلنائزية املكتوبة التي  الدفن  احتياجات الشخص يف العامل بعد

 
، جملة ذوات الصادرة عن مؤسسة مؤمنون بال  إشكالية املوت يف الديانات الساموية واألرضية، يرسى وجيه السعيد  (1) 

 .43حدود، عدد 
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  (1)تتكون من نوبات أو صالة ملساعدة املوتى يف طريقهم إىل عامل ما بعد احلرب(

وأن   بالبعث،  يؤمنون  كانوا  القديمة  حضارهتم  يف  املرصيني  أن  الباحثون  ويذكر 

معتقداهتم تذكر أنه يمكن لإلنسان أن حيافظ عىل حياته بعد املوت إذا حافظ عىل كينونته،  

ترتكب عندهم من   والنفس    4وهي  )شيوت(  الظل  )با(،  الروح  )رين(،  االسم  أجزاء: 

 )كا(.  

كام ـ  األجزاء  هذه  القدامى  ومجيع  املرصيون  فاالسم    يرى  اإلنسان،  مع  )تولد  ـ 

والروح والظل والنفس ترافقه مدى احلياة وما بعد احلياة كجزء من كيانه، وعند املوت تبقى  

  وقد .  اجلسد  موت  بعد  حتى  حية   الروح،  أي ؛[]با هذه املركبات مالزمة للميت، وتبقى الـ  

  بني   ما   منتقلة  تطري  وهي   برشي،  برأس   طائر   جسد  هيئة   عىل   رسوماهتم  يف  املرصيون   صّورها 

حتلق يف بزوغها ثم تعود إىل القرب    الشمس،  حركة   مع  تتامهى  األخروي،   والعامل  املادي  العامل

ال يمكنها العودة إىل القرب ما مل    [ ]با والعامل السفيل عند الغروب. وقد آمن املرصيون بأن الـ  

ء أن يعود إىل احلياة إذا فني جسد امليت ومل  تتعرف عىل جسد امليت، ومن ثم، ال يمكن للمر 

مهمة   فامرسوا  اجلسد،  عىل  املحافظة  عىل  املرصيون  حرص  وهلذا  إليه.  الروح  تتعرف 

التحنيط التي ختدم املرء يف عودة روحه إىل جسده بعد املوت؛ فبدون جسد ال يوجد اسم  

اآل  حمكمة  أمام  للمثول  امليت  حيتاجها  أمور  وهي  نفس،  وال  ظل  عىل  وال  للمحاسبة  هلة 

  (2)أفعاله، ومن ثم ُيبعث من جديد يف احلياة األخرى(

وهم يربطون هذه املعتقدات التي ختتلط فيها احلقيقة باخلرافة بالكثري من السلوكات  

التي يمتزج فيها العقل مع الشعوذة، وقد وصلنا ما يسمى بكتاب املوتى الفرعوين، والذي  

 
 املرجع السابق، وقد نقلت النص عن موسوعة ستانفورد للفلسفة، يف تعريف املوت. (1) 

التاِل:   (2)  الرابط  البعث: املوت والقيامة يف احلضارات اإلنسانية، أحالم رحال، مدونة األجنحة والنور، عىل  هاجس 

https://ahlam002.wordpress.com 
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يتكون من جمموعة مفصلة من التعاويذ والتامئم السحرية التي  يعرف بربدية ]حونفر[، وهو  

كانت تنقش عىل جدران املقابر أو عىل التوابيت، وذلك إبان عرص الدولة القديمة )ما بني  

و  2780 الوسطى    2263ق.م  الدولة  عرص  خالل  مكتوبة  بردية  إىل  لتتحول  ق.م(، 

بني   )ما  و  2134واحلديثة  نصو  1069ق.م  تكتب  حيث  وتوضع  ق.م(،  التعاويذ  ص 

 الربدية يف التابوت إىل جانب املومياء. 

وقد استغل الكهنة هذه املعتقدات يف طلب األموال الكثرية لكتابة تلك التعويذات  

والتامئم التي تنجي صاحبها بعد املوت.. يقول بعض الباحثني: )ومل يكن هذا األمر متوفراا  

ب اختصت  لذلك،  جداا.  مكلف  ألنه  املرصيني،  واملوظفني  لكل  النبالء  من  معينة  طبقة  ه 

التي حيملها الكتاب هي تعليامت إرشادية   وخدام اآلهلة يف املعبد. تلك التعاويذ والتامئم 

احلياة  أثناء رحلته إىل  التي ستصادف روحه يف  العقبات واملخاطر  امليت من ختطي  متّكن 

يستخدمه أن  عليه  يتعني  التي  الوسائل  عىل  أيضاا  وتدله  الرحلة  األخرى،  هذه  ليتمم  ا، 

  (1)بنجاح من دون أن يتعرض ألي سوء(

عىل    الدالة  والتعويذات  األدعية  من  الكثري  القديمة  املرصية  الكتب  لنا  وحتفظ 

التي حتكم عامل ما بعد املوت، ومنها أهنم كانوا يرددون: )مل أقم برش   اعتقادهم بالقوانني 

َشء باطل، مل أترك أي إنسان جائع، مل أرغم  ضد الناس، مل أطَغ عىل الضعفاء، مل أقم بأي  

أّي إنسان أن يشتغل أكثر من ما هو قادر عليه، مل أترك أّياا كان يبكي ويتأمل من َشء قمت  

  (2) به، أنا نظيف أنا نظيف أنا نظيف(

الباحثني يف ذلك: )إن   ونفس اليشء نجده يف احلضارة السومرية، وقد قال بعض 

 
الرشق    (1)  شباب  موقع  عبيد،  بو  مهدي  اآلهلة،  أمام  واحلساب  املوت  من  البعث  وأسطورة  الفرعوين  املوتى  كتاب 
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ني النهرين يف اآلخرة تأيت من فرتات متميزة يف تاريخ بالد ما بني  مصادر معتقدات بالد ما ب

النهرين، وتشمل الثقافات السومرية واألكادية والبابلية واآلشورية. لذلك، جيب أن نكون  

حريصني عىل عدم اعتبار معتقدات ما بعد النهر يف بالد ما بني النهرين ثابتة أو موحدة.  

أفكار بالد ما بني النهرين من احلياة اآلخرة عىل مر الزمن.    ومثل كل النظم الثقافية، حتولت

االجتامعي   الوضع  مع  اآلخرة  باحلياة  املتعلقة  واملامرسات  املعتقدات  تباينت  كام 

االستمرارية   فإن  هذا،  والشعبية. ومع  الرسمية  الدينية  النامذج  يف  وختتلف  واالقتصادي 

تسمح وخلفائها  السومرية  احلضارة  بني  توفري    الثقافية  أجل  من  متنوعة  مصادر  بتوليف 

  (1) مقدمة عمل ملفاهيم بالد ما بني النهرين يف احلياة اآلخرة(

بعد   باحلياة  واملرتبطة  السومرية،  احلضارة  إبان  تنترش  كانت  التي  األساطري  ومن 

املوت تلك األسطورة التي تذكر أن )اإلله الراعي دوموزي )متوز يف الصيغة البابلية( كان  

لناظر العامل السفيل. وبعد حني  قد جت له  نب الوقوع يف شباك اإلهلة عشتار، فسلمته عقاباا 

شعرت عشتار بالندم عىل فعلتها، فقررت إنقاذه من املوت. عقدت عشتار صفقة مع آهلة  

العامل السفيل إلعادة دوموزي، عىل أن حيل أحد مكانه لبضعة أشهر يعود فيها إىل احلياة، ثم  

للعامل السفيل من جديد. تطوعت كوشتينانا )أخت دوموزي( لفدائه، حيث    بعد فرتة ينزل

حتل حمله يف العامل السفيل لستة أشهر من كل عام، ويتمتع هو بحريته يف هذه املدة عىل سطح  

  (2)األرض. ويتم ذلك عن طريق طائر الفنيق أو العنقاء، كرمز لعودته للحياة(

طائر النار املسمى بطائر الفنيق رمزاا للبعث والعودة  وبناء عىل هذه األسطورة أصبح  

بعيد عودة دوموزي   الربيع  بداية  الكنعانيون حيتفلون كل عام يف  للحياة، وبعدها أصبح 

 
حزيران / يونيو    20ت بالد ما بني النهرين القديمة يف احلياة اآلخرة، بقلم م. تشوكيس، يف  انظر: مقاالا حول عادا  (1) 
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)متوز( للحياة، حيث تتزامن عودته مع مواعيد الزراعة عندهم، فأصبح عيد عودته رمزاا  

بعد املوت، رمزاا للخصوبة والتناسل  النبعاث الزرع وعودة العشب األخرض إىل احلياة من  

من   )الصوص(  الكتكوت  خيرج  حيث  متّوز،  لقيامة  كرمز  البيض  واستعملوا  والتجدد، 

 .(1)البيضة، بمثل ما خيرج الزرع من األرض وخترج احلياة من القرب

وهذه األسطورة يف حقيقتها تشري إىل ما تدل عليه الكثري من املظاهر الطبيعية عىل  

َكْيَف حُيِْي اأْلَْرَض َبْعَد    اهلل َفاْنُظْر إِىَل آَثاِر َرمْحَِت    ﴿ة بعد املوت، كام قال تعاىل:  وجود احليا 

 َقِديٌر 
ٍ
ء  [  50]الروم:    ﴾َمْوهِتَا إِنَّ َذلَِك ملَُْحِي املَْْوَتى َوُهَو َعىَل ُكلِّ ََشْ

  املوت،  من  املوقف  نفس  تتبنى  السماوية  الديانات   كل  نجد  وهكذا 
  كما   الخاصة،  قوانينها  لها  جديدة،  لحياة  البداية  هو  بل   النهاية،  ليس   وأنه
 ننال   وبه   فيه  وأنا  في  يثبت  دمي  ويشرب   جسدي   يأكل  من)  اإلنجيل:   في  ورد

 (.56 :6يو) (األبدية الحياة
وهكذا نجد الدروز والديانات اهلندية ومنها البوذية واهلندوسية، تؤمن بالتناسخ،  

بعد   الروح  عودة  روح  أي  أن  املثال  سبيل  عىل  الدروز  يرى  )إذ  جديد.  خلق  يف  املوت 

اإلنسان امليت تنتقل بعد وفاته إىل جسد طفل حديث الوالدة، وتستمر بالتناسخ من َخلق  

  (2) آلخر حتى حتني القيامة فتجتمع األرواح وتصعد للمحاسبة( 

 . وتصورات احلضارة احلديثة: . . املوت 2

اإلحلاد واملادية عند أكثر الفالسفة واملفكرين الذين يدعون متثيل  عىل الرغم من فشو  

الدين   استخدام  أساءوا  الذي  الدين  رجال  من  السلبي  موقفهم  نتيجة  احلديثة،  احلضارة 

والتعبري عنه، إال أننا مع ذلك نجد رغبة كبرية عندهم يف حتقق ما يقوله املؤمنون من احلياة  
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 بعد املوت. 

الر تلك  عن  عرب  الفطرية  وقد  كتابهغبة  يف  )كنجهام(   Plato's]  الربوفيسور 

Apalogy:(1)ن عقيدة احلياة بعد املوت )ال أدرية مفرحة(إ)  [: فقال  

من املمكن اعتبار هذا القول  )  وقد علق عىل هذه العبارة وحيد الدين خان بقوله:

خالصة أفكار فالسفتنا امللحدين املعارصين؛ فهم يرون أن عقيدة اآلخرة اخرتعتها عقلية  

باألفراح.   العامل، ومشكالته، ميلء  الباحثة عن عامل حر، مستقل عن حدود هذا  االنسان 

، التي الجهد فيها  وانام يدفعه إىل االيامن هبذه العقيدة أمله يف احلصول عىل حياته املفضلة

والكدح.. وأن هذه العقيدة تنتهي باالنسان إىل عامل مثاِل وخياِل، حيث حيلم بأنه سوف  

  الثاين   العامل   كهذا  ليشء الوجود  أنـ    الفالسفة  يراها   كامـ  يظفر به بعد املوت. ولكن احلقيقة  

  (2) (!االقع األمر يف

( االنساين  ثم أضاف ردا عليهم:  املطلب  أن هذا  رأيي:    )دليل   ـ   ذاته   حد   يف   ـويف 

يدل عىل املاء، وعىل عالقة خاصة باطنة بني    آخر، كالظمأ، فهو  عامل   وجود  عىل   قوي  نفيس(

  شيئا   أن   عىل   ذاته   يف   دليل   آخر   عامل   إىل   ـ  نفسيا   ـاملاء وبني االنسان. وهكذا فان تطلع االنسان  

  النفيس   املطلب   وهذا .  يوجد   أن  خليق  ـ   االقل   عىل   ـ  أنه   احلقيقة، أو  يف   موجود   ذلك   مثل 

ريخ عىل وجود هذه الغريزة االنسانية منذ أقدم  التا   ويدلنا احلقيقة،    هبذه   مصرينا   عالقة   يؤكد

مستوى انساين، وهو أمر الأستطيع فهمه: كيف يمكن أن يؤثر أمر باطل عىل   العصور عىل 

البرش يف هذا الشكل األبدي، وعىل مستوى انساين؟ وهذا الواقع نفسه يدلنا عىل قرينة قوية  

احل هذه  وانكار  اآلخر.  العامل  وجود  جهال  بامكان  يعترب  أدلة،  بدون  النفسية،  اجة 
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 (1)(وتعصبا 

التي جيدوهنا يف   الفطرية  احلقيقة  املنكرون هلذه  فيه  يقع  الذي  التناقض  وبني مدى 

ن الذين ينكرون حاجة نفسية عظيمة مثل هذه  أنفسهم، بل ال يملكون الفرار منها، فقال: )إ

)واقع( عىل سطح األرض بعد    زاعمني أهنا باطلة، هم من أعجز الناس حقا عن تفهم أي 

ولو  .  وعن أي برهان؟.  ..هذا.. ولو كانوا يزعمون الفهم يف الواقع فالأدري بأي دليل؟

كانت هذه األفكار نتاج املجتمع، كام يزعمون، فكيف التزال تطابق التفكري االنساين، هبذه  

أخرى ظلت باقية  إنسانية  الصورة املدهشة، من اقدم العصور؟ هل جتدون مثاال ألية أفكار  

إىل العرص احلارض، وهبذا التسلسل الرائع منذ ألوف السنني؟ هل يستطيع أذكى اذكيائهم  

  (2) (أن خيرتع فكرا واهيا، ثم يدخله إىل النفس االنسانية، وكأنه موجود هبا منذ األزل؟

وينقل وحيد الدين خان إلثبات هذا الدليل الكثري من النقول من العلامء الغربيني،  

نه ألمر هام يدعونا إىل التفكري فيام اذا كانت لنا عالقة  إ[: )وينوود ريد ]األستاذ  منها قول  

شخصية مع االله؟ هل هناك عامل غري عاملنا هذا؟ وهل سوف نلقى جزاء أعاملنا يف ذلك  

العامل؟ ان هذا السؤال ليس بعقدة فلسفية عظيمة فحسب، وانام هو يف نفس الوقت أعظم  

العم جدا،  ألية  أسئلتنا  قصرية  الراهنة  الكثرية؛ فحياتنا  به مصاحلنا  تتعلق  انه سؤال  يضا. 

ذ اننا عندما نظفر بام نحلم به، يفاجئنا املوت، ولو استطعنا االهتداء  آأفراحها عادية موقوتة،  

إىل طريق خاصة جتعل أفراحنا دائمة وأبدية، فلن يرفض العمل به أحد غري البله واملجانني  

  (3) منا(

ثم ذكر كيف أن هذا العامل راح يعرض عن هذا الدليل النفيس مع قوته بناء عىل غلبة  
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نكر ذلك املطلب النفيس الكبري من  أف  ،ستطرد االكاتب نفسه  التفكري املادي، حيث أن ذلك  

ن هذه العقيدة كانت  إ: ) حيث قال تعقيبا عىل كالمه السابقأجل أمور الوزن هلا والقيمة؛ 

نبحث جوانبها بعمق وجد.. ولكن بعد هذا البحث اتضح لنا أهنا   كنا المعقولة جدا حني 

ويمكن   اليتحمل  إ أمر سخيف،  اجلاهل  العقل  املحروم  فالفالح  بسهولة،  ثبات سخافته 

مسؤولية خطاياه، وسيدخل اجلنة، ولكن العباقرة مثل )جوته(، و)روسو(، سوف حيرتقون  

ال حمروم  االنسان  خيلق  فألن  اجلحيم؛  نار  جوته  يف  أمثال  من  يكون  أن  من  له  خري  عقل 

 ( 1) وروسو!! ان هذا الكالم تافه وسخيف( 

الوليد بن املغرية،    وهذا الكالم الالمنطقي يشبه كثريا ما ذكره القرآن الكريم عن 

  ذلك الذي تبني له احلق، لكنه راح يتملص منه بأعذار واهية ال قيمة هلا، وقد قال يف شأنه: 

ا ) َذْريِن  ﴿ ا ) 11َوَمْن َخَلْقُت َوِحيدا ا ) 12( َوَجَعْلُت َلُه َماالا مَمُْدودا ْدُت  13( َوَبننَِي ُشُهودا ( َوَمهَّ

ا )  َأِزيَد ) 14َلُه مَتِْهيدا َأْن  َيْطَمُع  ُثمَّ  ا ) 15(  آِلَياتِنَا َعنِيدا َكاَن  ُه  إِنَّ ا  16( َكالَّ  ( َسُأْرِهُقُه َصُعودا

َر َوَقدَّ 17) ُه َفكَّ َر ) 18َر ) ( إِنَّ َر )19( َفُقتَِل َكْيَف َقدَّ ( ُثمَّ  21( ُثمَّ َنَظَر ) 20( ُثمَّ ُقتَِل َكْيَف َقدَّ

( إِْن َهَذا إِالَّ َقْوُل  24( َفَقاَل إِْن َهَذا إِالَّ ِسْحٌر ُيْؤَثُر ) 23( ُثمَّ َأْدَبَر َواْستَْكرَبَ ) 22َعَبَس َوَبرَسَ )

 [25- 11:  املدثر ] ﴾(25اْلَبرَشِ ) 

جتاه التحقيق    [ اللورد كلوينيشبه أيضا ـ كام يذكر وحيد الدين خان ـ موقف ]  وهو 

ال بعد  إ  العلمي الذي قام به )ماكسويول(؛ فقد زعم اللورد أنه اليستطيع أن يفهم نظرية ما 

الربق   عن  ماكسويل  نظرية  أنكر  الفرض  هذا  عىل  وبناء  امليكانيكي،  نموذجها  وضع 

 . نامذج اللورد املادية ىحدإمل حتل يف  واملغناطيس، ألهنا 

)كيف  من هذا وقوله:    العامل الكبري )سوليفان(وقد ذكر وحيد الدين خان موقف  

حد أن يدعي أن الطبيعة البد أن تكون كام يضعها مهندس القرن التاسع عرش يف  يروق أل
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جيوز  وسوف أوجه هذا الكالم إىل األستاذ )وينوود(: )كيف  ، وعقب عليه قائال: ) معمله؟( 

القرن العرشين أن يرى: أن يكون الكون اخلارجي، يف حقيقة األمر مطابقا ملا   لفيلسوف 

  (1)يزعمه هو؟(

ن كاتبنا مل يستطع أن يفهم أمرا يف غاية البساطة: هو أن احلقيقة  ثم أضاف يقول: )إ

قيقة(..  الحتتاج إىل الواقع اخلارجي، وانام الواقع اخلارجي هو الذي يكون يف حاجة إىل )احل

 أكان  سواء   ـ فاحلقيقة أن هلذا الكون اهلا، وسوف نمثل أمامه يوم احلساب. فالبد لكل منا  

نا لن حيققها جحودنا، بل  الهله؛ فنجات  ومطيعا   وفيا   يكون   أن  ـ   عاديا   مواطنا   كان   أم   روسو 

هي تكمن يف ايامننا وطاعتنا.. والغريب أن كاتبنا مل يرق له أن يطالب )جوته( و)روسو( أن  

شبه بمن  أيسلكا مسلك احلق، وانام طالب احلق بالتغري! وملا مل يطع احلق راح ينكره!! وهذا  

ويعدم عاملا ممتازا،  ينكر قانون حفظ األرسار العكرسية، الذي يكرم أحيانا جنديا بسيطا،  

 ( 2)  (مثل )روزنبريج وعقيلته احلسناء( بالكريس الكهربائي!!

 الدين: وبراهني  .  . ـ املوت ثانيا  

هلا   عالقة  ال  الدينية  الرباهني  بأن  املعاد  منكري  أو  املالحدة  من  الكثري  يتصور 

أوهلا  ، لعل  كثرية جدابالرباهني العقلية أو العلمية أو الفطرية.. وهذا غري صحيح من وجوه  

أدلة عقلية كثرية،  وهي رضورة تدل عليها  البناء الديني عىل رضورة وجود إله،  قيام  وأمها  

املجال   يف  كانوا  سواء  العامل،  يف  العقالء  كبار  ذكرها  وإنام  فقط،  الدين  رجال  يذكرها  مل 

 الفلسفي، أو املجال العلمي. 

علي يدل  التي  الصفات  وبتلك  إله،  وجود  املظاهر  وإثبات  عليها  وتدل  العقل،  ها 

 الكونية التي نراها كافية إلثبات املعاد، ومن جهات عقلية عديدة.

 
 .93املرجع السابق، ص (1) 

 .94املرجع السابق، ص (2) 
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قائمة أيضا عىل أدلة عقلية كثرية،  عليهم السالم  وهكذا فإن إثبات رساالت األنبياء  

ولذلك فإن قبوهلم يستدعي قبول كل ما جاءوا به، ومن أهم ما جاءوا به، واتفقوا عليه،  

 حلياة بعد املوت، والكثري مما يرتبط بتلك احلياة. إثبات ا

لقد ذكر القرآن الكريم ذلك، واعترب هذه املسألة من أهم املسائل بعد اإليامن باهلل 

الكبريان   الشطران  باعتبارمها  اآلخر،  باليوم  باإليامن  باهلل  اإليامن  دائام  يقرتن  وهلذا  تعاىل، 

 للعقيدة التي جاء هبا مجيع األنبياء. 

ذا كان من أول وظائف الرسل عليهم السالم التبشري واإلنذار، ومها وظيفتان  وهل

تعاىل خمربا عن خطاب خزنة جهنم ألهلها:     ﴿ مرتبطتان بمصري اإلنسان بعد موته، قال 

ا َحتَّى إَِذا َجاُءوَها ُفتَِحْت َأْبَواهُبَا َوَقاَل هَلُمْ  ِذيَن َكَفُروا إىَِل َجَهنََّم ُزَمرا  َخَزَنُتَها َأمَلْ َيْأتُِكْم  َوِسيَق الَّ

َيْتُلوَن َعَلْيُكْم آَياِت َربُِّكْم َوُينِْذُروَنُكْم لَِقاَء َيْوِمُكْم َهَذا َقاُلوا َبىَل َوَلكِْن َحقَّ  ْت  ُرُسٌل ِمنُْكْم 

 [  71]الزمر:    ﴾َكلَِمُة اْلَعَذاِب َعىَل اْلَكافِِرينَ 

نوا يعلمون باملعاد، وخيربون أقوامهم  وهكذا أخرب القرآن الكريم أن كل األنبياء كا 

اهلل تعاىل عن أب البرشية  حدثنا  به، ويف ذلك رد بليغ عىل من يتومهون تطور العقائد، فقد  

َقاَل اْهبُِطوا َبْعُضُكْم لَِبْعٍض َعُدوٌّ َوَلُكْم يِف اأْلَْرِض ُمْسَتَقرٌّ    ﴿ :  ، وقوله له آدم عليه السالم

َيْوَن َوفِيَها مَتُوُتوَن َوِمنَْها خُتَْرُجونَ   َوَمَتاٌع إِىَل ِحنٍي، َقاَل  وأخرب أن    ،[ 24]األعراف:    ﴾ فِيَها حَتْ

َربِّ َفَأنظِْريِن إِىَل َيْوِم ُيْبَعُثوَن َقاَل َفإِنََّك   ﴿ إبليس كان يعلم أن هناك معادا للخالئق، فقال:  

 [  38 -  36]احلجر:  ﴾ ِمَن املُْنَظِريَن إىَِل َيوِم اْلَوْقِت املَْْعُلومِ 

هلم:   اهلل  رسالة  تبليغ  أثناء  لقومه  قال  وأنه  السالم،  عليه  نوح  عن    اهلل وَ   ﴿وأخرب 

ا  ا ُثمَّ ُيِعيُدُكْم فِيَها َوخُيِْرُجُكْم إِْخَراجا َن األَْرِض َنَباتا  [  18  -  17]نوح:    ﴾َأنَبَتُكم مِّ

الديانات    وأخرب عن إبراهيم عليه السالم ـ وهو النبي الذي تتفق عىل تبجيله مجيع

ينِ   ﴿الساموية ـ قوله:   وقوله:    ،[ 82]الشعراء:    ﴾َوالَِّذي َأْطَمُع َأن َيْغِفَر ِِل َخطِيَئتِي َيْوَم الدِّ
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َساُب  ﴿ نَا اْغِفْر ِِل َولَِوالَِديَّ َولِْلُمْؤِمننَِي َيْوَم َيُقوُم احْلِ  [  41]إبراهيم:  ﴾ َربَّ

يم عن كيفية إحياء اهلل للموتى،  بل إن القرآن الكريم قص علينا قصة سؤال إبراه

ِي املَْْوَتى َقاَل َأَومَلْ ُتْؤِمْن َقاَل َبىَل َوَلكِْن لَِيْطَمئِنَّ  ﴿فقال:   َوإِْذ َقاَل إِْبَراِهيُم َربِّ َأِريِن َكْيَف حُتْ

ا ُثمَّ   ُهنَّ إَِلْيَك ُثمَّ اْجَعْل َعىَل ُكلِّ َجَبٍل ِمنُْهنَّ ُجْزءا نَّ  اْدُعهُ َقْلبِي َقاَل َفُخْذ َأْرَبَعةا ِمَن الطَّرْيِ َفرُصْ

 [ 260]البقرة:   ﴾ َعِزيٌز َحكِيمٌ  اهلل َيْأتِينََك َسْعياا َواْعَلْم َأنَّ 

وهكذا نجد القرآن الكريم خيربنا عن موسى عليه السالم، وأن اهلل خاطبه يف املناجاة  

اَعَة ءَاتَِيٌة َأَكاُد ُأْخِفيَها لُِتْجَزى ُكله َنْفٍس باَِم َتْسَعى َفاَل َيُص   ﴿ بقوله:   نََّك َعنَْها َمْن الَ  إِنَّ السَّ دَّ

َدى َبَع َهَواُه َفرَتْ وقد كانت هذه املناجاة أول وحي تلقاه    ،[ 16  -   15]طه:    ﴾ ُيْؤِمُن هِبَا َواتَّ

 موسى عليه السالم، وهي دليل عىل أمهية املسألة، وانبناء الدين عليها. 

ْنَيا   ﴿ قوله يف دعائه:  ه  وأخربنا عن َحَسنَةا َويِف اآلِخَرِة إِنَّا ُهْدَنا   َواْكُتْب َلنَا يِف َهِذِه الده

 [  156﴿ ]األعراف:   ﴾إَِلْيَك 

ويذكر تلك املعجزة التي حصلت يف عهده، والتي كان من أغراضها إثبات إحياء  

ُبوُه بِبَْعِضَها َكَذلَِك حُيْيِي اهلُل املَْْوَتى    ﴿ اهلل للموتى، كام قال تعاىل يف قصة البقرة:   َفُقْلنَا ارْضِ

 [ 73﴿]البقرة:    ﴾ُكْم آَياتِِه َلَعلَُّكْم َتْعِقُلونَ َوُيِري

وهكذا أخربنا عن مؤمن آل فرعون الذي كان يف عهد موسى عليه السالم، وأنه قال  

َن    ﴿ لقومه:   ِمْن َعاِصٍم    اهلل َوَيا َقْوِم إِينِّ َأَخاُف َعَلْيُكْم َيْوَم التَّنَاِد َيْوَم ُتَولهوَن ُمْدبِِريَن َما َلُكم مِّ

ْنَيا    ﴿[، وقال:  33  -  32]غافر:    ﴾َفاَم َلُه ِمْن َهادٍ   اهلل َوَمن ُيْضلِِل   َيا َقْوِم إِنَّاَم َهِذِه احْلََياُة الده

 [ 39]غافر:  ﴾َمَتاٌع َوإِنَّ اآلِخَرَة ِهَي َداُر اْلَقَرارِ 

اهلل   رسول  بعد  أما  ما  ألرسار  املفصلة  املصادر  أكرب  فإهنا  اخلامتة،  والرسالة   ،

بالعقالني امل براهني ممتلئة  الدالة عليها، وهي  والرباهني  وكلها  ة والفطرية والعلمية،  وت، 

ذلك أن صفة  والتي يدل عليها العقل والواقع،    ترجع إىل صفات اهلل تعاىل خالق الكون..
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الطبيب تقتيض عالج املرىض، وصفة الرحيم تقتيض حتقق الرمحة، وصفة الكريم تقتيض  

 وصفة العدالة تقتيض حتقق العدل. تنزل الكرم.. 

وهكذا، كانت كل صفات اهلل تعاىل التي دل عليها العقل والدين والواقع أكرب األدلة  

 عىل عدم انحصار احلياة يف هذا العامل الذي نعيشه.  

هذا   عىل  خالل  بناء  من  ذلك،  عن  نامذج  هنا  هي:    مخس سنذكر  كربى،  صفات 

 ، والعدالة.  يةوالعنا ، والربوبية ، واحلكمةالقدرة، 

 ـ املوت وبرهان القدرة:   1

لعل أول الشبهات التي تعرتض املنكرين للحياة بعد املوت تومههم استحالة ذلك،  

أنفسهم ويف حياهتم   املنكرين  باملخلوق، مع أن هؤالء  قياس اخلالق  ناتج عن  وهو توهم 

 العادية يرفضون القيام بأمثال هذه القياسات. 

االستحالة عادة ال ترتبط بالقضية بقدر ما ترتبط بمن وكلت إليه.. فلو أن  ذلك أن  

لو   ما  بالطب، لكان حتقيق ذلك مستحيال، بخالف  لعامي وجاهل  املريض وكل عالجه 

وكل أمره لطبيب خبري.. فإن االستحالة ترفع، والسبب بسيط، وهو أن الذي توىل ذلك  

 خبري، له القدرة عىل ذلك. 

إذا طلب   منك حل معادلة رياضية، فذكرت استحالة حلها، أو صعوبته،  وهكذا 

حلها   يمكنهم  أهنم  ذلك  الرياضيني..  بعقول  ال  بعقلك،  مرتبطة  االستحالة  أن  لك  ُذكر 

 بسهولة. 

وهكذا يف كل املسائل، جتدهم يفرقون بني القدرات املختلفة، ويربطون االستحالة  

لُِينِْفْق ُذو َسَعٍة ِمْن َسَعتِِه َوَمْن ُقِدَر َعَلْيِه  ﴿ل:  بالطاقة والقدرة، كام ذكر اهلل تعاىل ذلك، فقا 

ا إِالَّ َما آَتاَها  اهلل اَل ُيَكلُِّف  اهللِرْزُقُه َفْلُينِْفْق مِمَّا آَتاُه   [ 7]الطالق:   ﴾َنْفسا

اهلل إىل النظر يف    ةوهلذا نجد القرآن الكريم ينبه هؤالء الذين يقيسون قدراهتم بقدر
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 قوة اهلل وعلمه وقدرته املطلقة.   مالكون، الكتشاف مدى ضعفهم وجهلهم وعجزهم أما 

وهذا دليل عدم علمية هذا النوع من التفكري، ذلك أن العامل الذي يرى هذا الكون،  

ودقته ونظامه، ويرى جسم اإلنسان، وما أودع فيه من الطاقات، ال حييل عىل الصانع البديع  

 ي صمم هذا الكون واإلنسان بأن يعيده، أو حيييه. الذ

ولذلك رد القرآن الكريم عىل منكري البعث لتومههم استحالته، بإثبات قدرة اهلل  

تعاىل:   قال  الواقع،  عليها  يدل  التي  حُيِْي  ﴿املطلقة  َمْن  َقاَل  َخْلَقُه  َوَنيِسَ  َمثاَلا  َلنَا  َب  َورَضَ

ٍة َوُهَو بُِكلِّ َخْلٍق َعلِيٌم ) ( ُقْل 78اْلِعَظاَم َوِهَي َرِميٌم )  َل َمرَّ ( الَِّذي  79 حُيْيِيَها الَِّذي َأْنَشَأَها َأوَّ

 ( ُتوِقُدوَن  ِمنُْه  َأْنُتْم  َفإَِذا  ا  َنارا اأْلَْخرَضِ  َجِر  الشَّ ِمَن  َلُكْم  َخَلَق  80َجَعَل  الَِّذي  َأَوَلْيَس   )

اَمَواِت َواأْلَْرَض بَِقاِدٍر َعىَل َأْن خَيْ  ُق اْلَعلِيُم ) السَّ ( إِنَّاَم َأْمُرُه إَِذا َأَراَد  81ُلَق ِمْثَلُهْم َبىَل َوُهَو اخْلاَلَّ

 ( َفَيُكوُن  ُكْن  َلُه  َيُقوَل  َأْن  ُتْرَجُعوَن  82َشْيئاا  َوإَِلْيِه   
ٍ
ء ََشْ ُكلِّ  َمَلُكوُت  بَِيِدِه  الَِّذي  َفُسْبَحاَن   )

 [  83  -  78]يس:    ﴾( 83)

العقول   اهلل  يدعو  قدراهتا  وهكذا  ويف  تراه،  فيام  معارفها  حترص  التي  املتحجرة 

التي   اهلل  قدرة  أن  لرتى  الكون  يف  تنظر  بأن  قدرهتا،  مثل  اهلل  قدرة  أن  وتتوهم  املحدودة، 

بالعلمية    متنع ذلك عليها، وهذا خطاب ممتلئ صممته ذلك التصميم البديع يستحيل أن ي

 والعقالنية. 

للمعاد، بأن ينظروا يف السموات واألرض،   وهكذا خياطب القرآن الكريم املنكرين

َأَوَلْيَس الَِّذي  ﴿ليستدلوا بالقدرة عىل النشأة الثانية بالقدرة عىل النشأة األوىل، قال تعاىل:  

ُق اْلَعلِيمُ  اَمَواِت َواأْلَْرَض بَِقاِدٍر َعىَل َأْن خَيُْلَق ِمْثَلُهْم َبىَل َوُهَو اخْلاَلَّ (،  81)ّيس:  ﴾ َخَلَق السَّ

تعاىل:  فك اليرس، قال  َكْيَف  ﴿ل َشء يسري عىل اهلل، والكون كله يدل عىل ذلك  َيَرْوا  َأَومَلْ 

 [ 19]العنكبوت:   ﴾ َيِسرٌي   اهللاخْلَْلَق ُثمَّ ُيِعيُدُه إِنَّ َذلَِك َعىَل  اهللُيْبِدُئ 

ـ:   املعارف  ـ مغرتين بام لدهيم من  الذين قالوا  ُكنَّا عِ ﴿وخياطب اهلل تعاىل  َظاماا  َأإَِذا 
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(، بأمرهم بأن يتحولوا إىل أي َشء شاءوا  49)االرساء:    ﴾َوُرَفاتاا َأإِنَّا ملََْبُعوُثوَن َخْلقاا َجِديداا 

َّا َيْكرُبُ يِف ُصُدوِرُكمْ ﴿ مما يتعتقدون قوته:   )االرساء:    ﴾ُقل ُكوُنوا ِحَجاَرةا َأْو َحِديداا َأْو َخْلقاا ممِّ

، فإن اجلواب القرآين يكتفي  ﴾َمن ُيِعيُدَنا ﴿(، فإذا بقيت حريهتم حينها ويقولون:  51  -   50

ةٍ ﴿ بتذكريهم بالنظر إىل مبدأ خلقهم، قال تعاىل:  َل َمرَّ  ﴾ ُقِل الَِّذي َفَطَرُكْم َأوَّ

ابتعاد أولئك اجلاحدين عن املنهج العلمي، عندما يفرون   القرآن الكريم  ثم يذكر 

ن أصل القضية إىل فروعها، وذلك بالسؤال عن موعد ما ال يؤمنون به، وكأن عدم حتديد  م

َفَسُينِْغُضوَن إَِلْيَك ُرُؤوَسُهْم َوَيُقوُلوَن َمتَى  ﴿ونه، قال تعاىل:  ر املوعد هو الدليل عىل ما ينك

 ( 51)االرساء:   ﴾ُهَو ُقْل َعَسى َأن َيُكوَن َقِريباا 

 ـ املوت وبرهان احلكمة:   2

هو من الرباهني الواضحة جدا، ذلك أن العقل حيكم بأن ترصفات العليم اخلبري  و

ال تكون إال بناء عىل حكمة جليلة قد نعلمها، وقد ال نعلمها، وعدم علمنا هبا ال يعني عدم  

وجودها، فلذلك إن أخربنا عنها بنفسه، أو أرسل من خيرب عنها، كان يف ذلك موافقة ملا  

 تقتضيه العقول. 

رسل اهلل لنا من يدلنا عىل حكمته من خلقه، ويبني لنا األهداف الكربى لكل  وقد أ

تعاىل:   قال  الكون واحلياة، وأنه مل خيلق عبثا، بل لكل َشء غاية من ورائه،  نراه يف    ﴿ ما 

ُتْرَجُعونَ  إَِلْينَا اَل  َأنَّاَم َخَلْقنَاُكْم َعَبثاا َوَأنَُّكْم  ثم عقب بعدها  ،  [115]املؤمنون:    ﴾َأَفَحِسْبُتْم 

فقال:   اهلل،  العبث عىل  استحالة  اْلَعْرِش    اهلل َفَتَعاىَل  ﴿ببيان  َربه  ُهَو  إاِلَّ  إَِلَه  اَل  احْلَقه  املَْلُِك 

 [ 116]املؤمنون:    ﴾اْلَكِريمِ 

وهكذا اعترب القرآن الكريمة خلو الكون من الغاية نوعا من الباطل الذي يتنزه عنه  

لقه مع ضعفهم وقصورهم ينزهون ترصفاهتم من أن تكون  احلق، وكيف ال يتنزه عنه، وخ 

تعاىل: قال  املجرد،  ِذيَن  ﴿للعبث  الَّ َظنه  َذلَِك  َباطاِلا  َبْينَُهاَم  َوَما  َواأْلَْرَض  اَمَء  السَّ َخَلْقنَا  َوَما 
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 [ 27]ص:   ﴾َكَفُروا َفَوْيٌل لِلَِّذيَن َكَفُروا ِمَن النَّارِ 

جود حياة أخرى تكمل هذه احلياة، وتسد  ولذلك مل يكن للحق أن يتحقق لوال و 

اَمَواِت َواأْلَْرَض َوَما َبْينَُهاَم إِالَّ    ﴿ القصور والنقص املوجود فيها، قال تعاىل: َوَما َخَلْقنَا السَّ

ْفَح اجْلَِميَل  اَعَة آَلتَِيٌة َفاْصَفِح الصَّ  [ 85]احلجر:   ﴾ بِاحْلَقِّ َوإِنَّ السَّ

ح، وربطه بالقيامة دليل عىل أن العدالة املطلقة ستكون  ويف دعوة اهلل تعاىل إىل الصف

هناك، لُيقتص من الظاملني، ويأخذ أصحاب احلقوق حقوقهم، وهو ما ال نجده يف الدنيا  

إال قليال.. ولذلك كان من مقتضيات احلكمة والعدالة أن تؤدى احلقوق ألهلها، سواء يف  

 هذه الدار أو يف غريها. 

ء الكون عىل احلكمة، وهلذا نشأت كل العلوم، فهي تفرتض  والعلامء يعرتفون بانبنا 

أن لكل موجود غاية، وأنه ليس هناك َشء بال فائدة، أو بال دور، حتى تلك    ومبدئيا   دائام

، ليؤيدوا نظرية التطور، والتي  أواخر القرن التاسع عرشالفكرة التي ذكرها البيولوجيون  

، راح العلم  )األعضاء الضامرة أو اآلثارية( ال وظيفة هلا، ألهنا من بقايا التطورتنص عىل أن  

التاسع عرش،   القرن  يتفطن هلا أهل  يفند أطروحاهتم، ويبني أن هلا وظائف مل  بعد تطوره 

ـ أن يسلموا بعدم خلوها  وكان األصل ـ لو تواضعوا، ومل يدخلوا األيديولوجيا يف العلم  

 من احلكمة، ولو مل يكتشفوا رسها.

[ من  املوقف  ذلك  عىل  األمثلة  الصنوبريةومن  من    ،(1) [الغدة  الكثري  ذهب  فقد 

صغر  ، وبرروا ذلك بوظيفةأي  ليست له    ا،أثري  اعضوإىل كوهنا    التاسع عرشالعلامء يف القرن  

 فيها. ها، وهذا ما جعلهم ال هيتمون بالبحث حجم

بينام رأى آخرون استحالة خلوها من الوظيفة، بناء عىل ما يرونه يف جسم اإلنسان،  

 
يف املخ وهي املسؤولة عن إفراز هرمون امليالتونني    الغدة الصنوبرية: هي غدة صغرية احلجم من الغدد الصامء تقع  (1) 

 وهلا عالقة بتنظيم معدل النمو اجلسمي وكذلك عمليات النضج اجلنيس يف الكائن احلي.
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وأنه ال يوجد فيه َشء من دون أن تكون له حكمة، وغياب معرفتنا باحلكمة ال يعني عدم  

وجودها، فلذلك راحوا يفرتضون فرضيات كثرية، ويطبقون عليها املنهج العلمي إىل أن  

   ىل دورها.وصلوا إىل التعرف ع

العضو   هذا  من  املجهولة  احلكمة  اكتشاف  يف  سببا  العلمي  التطور  كان  وهكذا 

يدل عىل أن العقل الذي يلجأ إىل نفي احلكمة، ويدعو بذلك إىل التخيل عن    و البسيط، وه

البحث عنها عقل كسول، بخالف العقل الذي يبحث عن احلكمة املختفية وراء ما يراه من  

 مظاهر. 

ذي يسأل عن رس الكون، واحلكمة منه، ويبحث جادا عن ذلك، وعرب  وهلذا كان ال

املناهج املختلفة أكثر علمية من ذلك العقل الكسول الذي يرى خلو أبسط أجزاء الكون  

من العبث يف نفس الوقت الذي يتوهم فيه أن الكون بجملته خلق عبثا، وال جدوى منه،  

 وال حكمة من ورائه. 

ا يرى فيه اجلامل واإلتقان، وأن كل َشء فيه مصمم  ومثل ذلك مثل من يدخل قرص

تفاصيله وغرفه،   التعرف عىل أرسار كل  لكنه وبعد  نبيلة..  بديع، ولغايات  وفق تصميم 

يف   فاحلكمة  مستحيل  وهذا  عبث..  جمرد  وأنه  حكمة،  لغري  بني  مجيعا  القرص  أن  يذكر 

 يات والكليات. التفاصيل واجلزئيات والفروع تدل عىل احلكمة يف األهداف والغا 

وقد ذكر القرآن الكريم بعض املظاهر التي نستطيع من خالهلا أن نكتشف أن احلياة  

خُيِْرُج احْلَيَّ ِمَن املَْيِِّت َوخُيِْرُج املَْيَِّت ِمَن  ﴿أعظم من أن تنحرص بالصورة التي نراها، فقال:  

 [ 19]الروم:  ﴾ُجوَن  احْلَيِّ َوحُيِْي اأْلَْرَض َبْعَد َمْوهِتَا َوَكَذلَِك خُتْرَ 

وقد علق عليها بديع الزمان النوريس يف ]رسالة احلرش[ مبينا وجوه االستدالل هبا  

( فقال:  املعنى،  هذا  نتيجتها  عىل  وأهم  الكائنات،  خلق  حكمة  هي  )احلياة(  دامت  ما 

وجوهرها، فال تنحرص تلك احلقيقة السامية يف هذه احلياة الدنيا الفانية القصرية الناقصة  
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ن اخلواص التسع والعرشين للحياة وعظمة ماهيتها، وما ُيفهم من غاية شجرهِتا  إملؤملة، بل  ا

واحلياة اآلخرة واحلياة احلية بَحَجرها وتراهِبا وشجرها    ،ما هي إاّل احلياة األبدية..  ونتيجتها 

الغ األجهزة  هبذه  زة  املجهَّ احلياة  شجرة  تظل  أن  يلزم  وإاّل  اخلالدة.  السعادة  دار  زيرة  يف 

دون ثمر وال فائدة وال حقيقة، ولظل اإلنساُن    ـ وال سيام اإلنسان ـ  املتنوعة يف ذوي الشعور

أنه   مع  احلياة،  لسعادة  بالنسبة  درجة،  بعرشين  العصفور  من  وأحط  وذليال  وشقيا  تعسا 

أسمى خملوق وأكرم ذوي احلياة وأرفع من العصفور بعرشين درجة. بل العقُل الذي هو  

وخماوف  أثمن   الغابر  الزمان  أحزان  يف  بتفكره  اإلنسان  عىل  ومصيبة  بالءا  يصبح  نعمة 

ب قلَبه دائام معّكرا صفو لذة واحدة بتسعة آالم!. والشك أن هذا باطل مائة   املستقبل، فيعذِّ

  (1)  (يف املائة

( قائال:  يتساءل  راح  من  ثم  حياتك  يلزم  ما  هييئ  قدير،  لرّب  يمكن  هل  ُترى  يا 

ملتعلقة هبا مجيعا ويوفر لك أجهزهَتا كلها سواء يف جسمك أو يف حديقتك أو يف  احلاجات ا

فيام   معدتك  رغبَة  يعلم  إنه  حتى  ورمحة،  وعناية  بحكمة  املناسب  وقته  يف  ويرسُله  بلدك، 

يكفل لك العيش والبقاء، ويسمع ما هَتتف به من الدعاء اخلاص اجلزئي للرزق ُمبديا قبوَله  

من األطعمة اللذيذة غري املحدودة لُيطمئِن تلك املعدة! فهل يمكن    لذلك الدعاء بام بّث 

غاية   ألعظم  الرضورية  األسباب  هييئ  وال  يراك؟  وال  يعرفك؟  ال  أن  القدير  املدّبر  هلذا 

البقاء   لإلنسان وهي احلياة األبدية؟ وال يستجيب ألعظم دعاء وأمّهه وأعّمه، وهو دعاء 

حلياة اآلخرة وإجياد اجلنة؟ وال يسمع دعاء هذا اإلنسان  واخللود؟ وال يقبله بعدم إنشائه ا

وهو أسمى خملوق يف الكون بل هو سلطان األرض ونتيجتها.. ذلك الدعاء العام القوي  

الصادر من األعامق، والذي هيز العرش والفرش! فهل يمكن أن ال هيتم به اهتامَمه بدعاء  

كمَته الكاملة ورمحَته املطلقة لإلنكار؟  املعدة الصغرية وال ُيريض هذا اإلنسان؟ ويعّرض ح

 
 ..114الكلامت، بديع الزمان النوريس، ص (1) 
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 ( 1) (كال.. ثم كال ألف ألف مرة كال

ليس ذلك فقط ما يتساءل عنه العقل احلكيم، بل إن هناك أسئلة أخرى كثرية، منها  

أن القدير احلكيم ذا الرمحة    ـ بوجه من األوجه ـ   هل يقبل العقل ما عرب عنه النوريس بقوله: )

فائقة وذا الرأفة الشاملة والذي حيب صنعَته كثريا، وحيّبب نفسه هبا إىل  الواسعة وذا املحبة ال

حيبونه ملن  حبا  أشد  وهو  وهو    .. خملوقاته  له،  حبا  أكثر  هو  َمن  حياَة  ُيفني  أن  يعقل  فهل 

وهو   وجوهرها  احلياة  لبَّ  كذلك  وُيفني  فطرةا؟  خلالقه  وعابد  للحب،  وأهل  املحبوب، 

النهائي، ويوّلد جفوة بينه وبني حمبيه ويؤملهم أشّد اإليالم،    الروح، باملوت األبدي واإلعدام

 (2) (فيجعل رسَّ رمحته ونور حمبته معّرضا لإلنكار!

هلل.. فاجلامل املطلق الذي زّين    ا هلل ألف مرة حاش  ا حاَش ثم جييب عن ذلك قائال: ) 

وزّينتها، الشك  والرمحة املطلقة التي أهبجت املخلوقات قاطبة    بتجليه هذا الكون ومّجله، 

هذا القبح املطلق والظلم    أهنام منـّزهتان ومقدستان بال هناية وال حد عن هذه القساوة وعن

 ( 3) (املطلق

 ـ املوت وبرهان الربوبية:   3

الفاحتة:   تعاىل يف سورة  قوله  الربهان  إىل هذا  اْلَعاملنََِي )﴿ويشري  َربِّ  هللَِِّ  (  2احْلَْمُد 

ِحيِم )  مْحَِن الرَّ يِن )3الرَّ ، فقد مجع اهلل تعاىل يف هذه  [5  -  2]الفاحتة:    ﴾(  4( َمالِِك َيْوِم الدِّ

التي هي أم القرآن، بني ربوبيته ومالكيته ليوم الدين، ذلك أن الربوبية   السورة الكريمة، 

زاء اإلهلي للمحسنني واملسيئني عىل حد سواء، وإال ملا كان تقتيض وجود دار يتحقق فيها اجل

 هناك معنى للتكاليف. 

 
 ..114الكلامت، بديع الزمان النوريس، ص (1) 

 ..115الكلامت، بديع الزمان النوريس، ص (2) 

 ..115الكلامت، بديع الزمان النوريس، ص (3) 
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ذلك أن الربوبية ـ التي هي صفة من صفات اهلل تعاىل، واسم من أسامئه احلسنى ـ  

تتضمن ترصفه فيه، وتدبريه تتضمن الكثري من املعاين املقتضية لذلك، فربوبية اهلل للعاملني ) 

قت فيه، وكونه معه كل ساعة يف شأن، خيلق ويرزق؛ ويميت وحييي،  له، ونفاذ أمره كل و

 ( وخيفض ويرفع؛ ويعطي ويمنع؛ ويعز ويذل، ويرصف األمور بمشيئته وإرادته

وكل هذه املعاين تستلزم عدم اقتصار احلياة عىل هذه احلياة الدنيا التي نعيشها، بل  

ه احلياة حتقق الكثري من هذه  تقتيض وجود دار أخرى، وحياة أخرى، ألننا ال نرى يف هذ

 املعاين مع أن الربوبية تستدعيها.

وهلذا ورد يف القرآن الكريم اإلخبار بأن الدار األخرى هي الدار التي تتحقق فيها  

احلياة احلقيقية، وذلك ألن الربوبية تتجىل فيها بشكل كامل، بخالف هذه الدار التي هيئت  

ْنَيا إِالَّ هَلٌْو  ﴿تالء اإلهلي، قال تعاىل:  فيها األمور بناء عىل االختبار واالب َوَما َهِذِه احْلََياُة الده

َي احْلََيَواُن َلْو َكاُنوا َيْعَلُمونَ  اَر اآْلِخَرَة هَلِ  [ 64]العنكبوت:   ﴾ َوَلِعٌب َوإِنَّ الدَّ

يف   عليه  هي  ما  عىل  األشياء  مبارشة  املوت  تيل  التي  احلياة  تلك  يف  تتجىل  ولذلك 

( َوَأْنُتْم  83َفَلْواَل إَِذا َبَلَغِت احْلُْلُقوَم )   ﴿ قال تعاىل خمربا عن ساعة االحتضار:  الواقع، كام

وَن ) 84ِحينَئٍِذ َتنُْظُروَن ) ( َفَلْواَل إِْن ُكنُْتْم َغرْيَ  85( َوَنْحُن َأْقَرُب إَِلْيِه ِمنُْكْم َوَلكِْن اَل ُتْبرِصُ

( ُكن86َْمِديننَِي  إِْن  َتْرِجُعوهَنَا   )( َصاِدِقنَي  )87ُتْم  بِنَي  املَُْقرَّ ِمَن  َكاَن  إِْن  ا  َفَأمَّ َفَرْوٌح  88(   )

ا إِْن َكاَن ِمْن َأْصَحاِب اْلَيِمنِي ) 89َوَرحْيَاٌن َوَجنَُّت َنِعيٍم )  ( َفَساَلٌم َلَك ِمْن َأْصَحاِب  90( َوَأمَّ

الِّ 91اْلَيِمنِي ) بِنَي الضَّ ا إِْن َكاَن ِمَن املَُْكذِّ ( َوَتْصلَِيُة َجِحيٍم  93( َفُنُزٌل ِمْن مَحِيٍم ) 92نَي ) ( َوَأمَّ

 [ 94  -  83]الواقعة:   ﴾

فرتة   انتهاء  بمجرد  لإلنسان  تظهر  التي  احلقيقة  عن  خترب  الكريمة  اآليات  فهذه 

 االمتحان، حيث يبدو له مصريه الذي صنعه بيديه ماثال بني عينيه. 

رة التي ستقع ال حمالة أهنا ختفض من  وهكذا خيرب اهلل تعاىل أن من صفات الدار اآلخ 
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( َلْيَس لَِوْقَعتَِها  1إَِذا َوَقَعِت اْلَواِقَعُة ) ﴿الرفع، قال تعاىل:    هحقه التخفيض، وترفع من حق 

 [ 3 -  1]الواقعة:   ﴾( 3( َخافَِضٌة َرافَِعٌة ) 2َكاِذَبٌة )

تساءل قائال:  وقد أشار إىل هذا املعنى بديع الزمان النوريس، يف رسالة احلرش، فقد  

الكون؛    أمن ) كهذا  بديعا  كونا  فأوجَد  األلوهية،  وسلطنة  الربوبية  شأن  له  لـَمن  املمكن 

الذين    ،لغايات سامية  للمؤمنني  ثواب  لديه  يكون  ثم ال  لكامله،  إظهارا  وملقاصد جليلة، 

قابلو الذين  يعاِقب أهل الضاللة  الغايات واملقاصد باإليامن والعبودية، وال  تلك  ا  قابلوا 

 ( 1) (واالستخفاف..؟! الرفضتلك املقاصد ب

 ( بقوله:  هلا  الرسالة قصة توضيحية مجيلة، قدم  مقدمة  إِن رمَت  وذكر يف  يا أخي! 

إيضاح أمَر احلرش وبعَض شؤون اآلخرة عىل وجٍه ُيالئم فهَم عامة الناس، فاستمع معي إىل  

  (2)(هذه احلكاية القصرية

حمتوياهتا  بعض  نلخص  القصة  احلياة،  وألمهية  تلك  حلقيقة  تقريبي  تصوير  فهي   ،

وأحيانا كثرية يكون التقريب نفسه برهانا.. ألن احلجاب بني بعض العقول وتعقل املعاين  

هو تلك التومهات والصور األسطورية واخلرافية التي رست إليها؛ فإذا ما زالت األسطورة  

 حلت بدهلا احلقيقة. 

معا إىل مملكة رائعة اجلامل كاجلنةـ  التشبيه  ذهبا    ني اثنوتبدأ حكاية النويس التقريبية بـ )

هنا للدنيا ـ وإذا هبام َيريان أن أهلها قد تركوا أبواب بيوهتم وحوانيتهم وحمالهتم مفتوحة ال  

. وهذا  .(3)   (هيتمون بحراستها.. فاألمواُل والنقود يف متناول األيدي دون أن حيميها أحد

 نجد فيها النعم بمختلف أشكاهلا، وكأنه ال مالك هلا. تصوير تقريبي للدنيا، التي 
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ـ كام ورد يف القصة ـ صاحلا يستعمل عقله، واآلخر منحرفا   وقد كان أحد االثنني 

يرسق حينا ويغصب حينا آخر  متبعا هلواه، وقد راح بناء عىل ما رآه من سهولة الرسقة، ) 

 (1) (ه كثريامرتكبا كل أنواع الظلم والسفاهة، واألهلون ال يبالون ب

له:   قال  ذلك  يفعل  الصالح  صديقه  رآه  ستنال  وعندما  إنك  تفعل؟  ماذا  )وحيك 

الدولة، وهؤالء األهلون قد   أموال  عقابك، وستلقيني يف باليا ومصائب. فهذه األموال 

أصبحوا ـ بعوائلهم وأطفاهلم ـ جنود الدولة أو موظفيها، وُيستخدمون يف هذه الوظائف  

املدنية،   كثرياببّزهتم  بك  ُيبالوا  مل  السلطان  و  ،ولذلك  فعيون  صارم،  هنا  النظام  أن  اعلم 

 (2) . أرسع يا صاحبي باالعتذار وبادر إىل التوسل(. ورقباؤه وهواتفه يف كل مكان

يرددولكن صاحَبه   راح  بل  ذلك،  يقبل  )دعني. مل  أموال  .  :  ليست  األموال  فهذه 

طيع كل واحد أن يترصف فيها كام يشاء.  الدولة، بل هي أموال مشاعة، ال مالك هلا. يست

أمامي املنثورة  اجلميلة  االنتفاع هبذه األشياء  أو  منها،  يمنعني من االستفادة  ما  أرى    ، فال 

 (3) واعلم أنى ال أصّدق بام ال تراه عيناي(

املنظمة من دون   اململكة اجلميلة  يقنعه باستحالة أن تكون تلك  وهنا راح صاحبه 

)إنك بال شك تعلم أنه ال قرية بال خمتار، وال  ل له أثناء حديثه معه:  سلطان أو حاكم، وقا 

. فكيف يسوغ لك القول: إنه ال حاكم وال  . إبرة بال صانع وبال مالك، وال حرف بال كاتب

سلطان هلذه اململكة الرائعة املنتظمة املنسقة؟ وكيف تكون هذه األموال الطائلة والثروات  

 ( 4)  (النفيسة الثمينة بال مالك

ثم راح يذكر له األدلة الكثرية عىل اقتضاء الصنعة للصانع، واململكة للملك، وكان  
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)أ  قوله:  له  أقواله  ضمنه  وبياناته،  من  السلطان  إعالنات  اململكة  هذه  أرجاء  يف  ترى  ال 

وأعالَمه التي ترفرف يف كل ركن، وختمه اخلاص وسّكته وطّرته عىل األموال كلها، فكيف  

 (ململكة دون مالك؟تكون مثل هذه ا

وبعد تلك األدلة الكثرية راح ذلك السفيه يسلم جدال بوجود السلطان، لكنه راح  

)لنسّلم  يعلل ممارساته اخلاطئة يف تلك اململكة بذرائع جديدة، حيث ردد عىل مسامعه قوله:  

ه وُتنقَص من خزائنه ما أحوُزه لنفيس منها؟   بوجود السلطان، ولكن.. ماذا يمكن أن ترضَّ

 (1) ثم إين ال أرى هنـا عقابا من سـجن أو ما يشبهه!(

: )يا هذا، إن هذه اململكة التي نراها ما هي إاّل ميدان  املؤمن بقوله  أجابه صاحبه وهنا  

البديعة،   السلطان  صنائع  معرض  وهي  ومناورة،  تدريب  وساحة  واختبار،  امتحاٍن 

أخرى وتغيب؟ فهذا هو شأن    ترى أن قافلة تأيت يوميا وترحل  ومضيف مؤقت جدا.. أال

باقية   بأخرى  وتبدل  هنائيا  ُتفرغ  وسوف  باستمرار،  وخُتىل  مُتأل  إهنا  العامرة،  اململكة  هذه 

  (2)  دائمة، وينقل إليها الناس مجيعا فيثاب أو ُيعاقب كّل حسب عمله(

كربى،   حمكمة  وجود  إمكانية  عن  يسأل  الصاحب  راح  للثواب  وهنا  ودار 

لل وأخرى  تدل عىل  عقاب والسجن،  واإلحسان،  باثني عرش صورة،  أجابه صديقه  وقد 

 رضورة وجود تلك املحكمة.. سنعرض ملا نحتاجه منها عند احلديث عن برهان العدالة. 

واخلالصة أن هذه القصة التقريبية تصور الواقع بدقة، وتربهن عليه.. فام نراه من  

إ وجود  رضورة  عىل  يدل  الدقيق  والتنظيم  العظيمة،  ويدبر  النعم  الكون،  هذا  يملك  له 

 أموره، وكل األدلة العقلية تدل عىل ذلك. 

ثم إن هذا اإلله ـ بحسب ما يدل عليه الكون ـ يستحيل أن يرتك خلقه من دون عناية  
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أو رعاية أو اهتامم.. وكيف يفعل ذلك، وهو يرعى أبسط حاجاهتم منذ نشأهتم األوىل إىل  

 وفاهتم؟  

مرار احلياة، وإال لكان كل هذا الكون وكل هذه  وذلك يدل وحده عىل رضورة است

النعم ال معنى هلا.. فام معنى أن يستضيف أحدهم شخصا، ثم يقتله بعد انتهاء ضيافته؟..  

وما معنى أن يريب األستاذ تالميذه، ويعلمهم، ثم يسلمهم يف هناية املطاف إىل املوت الذي  

 يقيض عليهم قضاء كليا؟

الربها  هذا  جتليات  بعض  عن  هذه  احلديث  عند  أكثر  بتفصيل  عنه  وسنتحدث  ن، 

 اجلنة والنار، باعتبارمها املحل الذي تتجىل فيه الربوبية بصور اجلزاء أو صورة العقاب. 

 : العناية ـ املوت وبرهان    4

وهو من الرباهني الواضحة لكل من قلب طرفه فيام وضع اهلل تعاىل يف الكون من  

دالئل عنايته بخلقه، وتلبيته حلاجاهتم دون أن يسألوها.. وهو ال يدل فقط عىل وجود اهلل،  

وإنام يدل أيضا عىل استمرارية احلياة، ألهنا    ،(1)الفالسفة واملتكلمونكام استدل عىل ذلك  

ال معنى  ، وت التي يشعر اإلنسان برضورهتا.. ولوالها لكانت احلياة عبثا من أكرب احلاجا 

 هلا.

وهو برهان يدل ـ من طريق آخر ـ عىل إرسال اهلل الرسل، وإنزال الكتب الشارحة  

 
وخصوصا ابن رشد الذي أوىل هذا الدليل عنايته الكربى، وقد قال معربا عن ذلك: )الطريق التي نبه الكتاب العزيز   (1) 

عليها ودعا الكل من باهبا إذا استقرىء الكتاب العزيز وجدت تنحرص يف جنسني: أحدمها: طريق الوقوف عىل العناية باإلنسان  

)دليل العناية( والطريقة الثانية: ما يظهر من اخرتاع جواهر األشياء املوجودات   وخلق مجيع املوجودات من أجلها ولنسم هذه

مثل اخرتاع احلياة يف اجلامد واإلدراكات احلسية والعقل، ولنسم هذه )دليل االخرتاع(، ثم ذكر وجه االستدالل عىل الربهان 

والرس فهمهام  بقدر  أصلني  عىل  ينبني  أنه  فذكر  العناية[..  ]برهان  وتزال  األول  الربهان،  يتوضح  ما  بقدر  معرفتهام،  يف  وخ 

اإلشكاالت املرتبطة به، أما األصل األول، فهو )أن مجيع املوجودات التي ها هنا موافقة لوجود اإلنسان(، وأما األصل الثاين،  

فاق.. أي صدفة(  فهو )أن هذه املوافقة رضورة من قبل فاعل قاصد لذلك، مريد، إذ ليس يمكن أن تكون هذه املوافقة باالت 

 [59]انظر الدليل بتفصيل يف كتايب: كيف تناظر ملحدا، ص
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النبوات، كام   الدليل عىل  املتكلمون هبذا  الوجود، وقوانني احلياة، ولذلك يستدل  حلقائق 

 يستدلون به عىل وجود اهلل. 

بذلك، ويف كل األحوال يدل عىل رضورة تكميل هذه احلياة بحياة أخرى، تسد    وهو

 نقصها، وتوفر كل احلاجات التي افتقرت إليها هذه احلياة. 

ولذلك نرى القرآن الكريم يربط بني عناية اهلل بعباده يف الدنيا، وبني احلديث عن  

أن يوفر كل هذه األقوات    اآلخرة، ليذكر أن رب الدنيا هو رب اآلخرة، وأن الذي استطاع

يف الدنيا، لن يعجز عن توفريها يف اآلخرة.. وأن الذي وفر احلياة األوىل لن يعز عليه أن  

 يوفر احلياة األخرى. 

ومن األمثلة عىل ذلك ما ورد يف سورة النبأ، والتي تتحدث عن اليوم اآلخر باعتباره  

الف يف اليوم اآلخر بدأت اآليات  من القضايا التي وقع فيها اخلالف، فبعد تقرير ذلك اخل 

َأمَلْ    ﴿ الكريمة مبارشة يف االستدالل بالعناية اإلهلية عىل وجود احلياة األخرى، قال تعاىل:  

ا )  ا ) 6َنْجَعِل اأْلَْرَض ِمَهادا َباَل َأْوَتادا ا ) 7( َواجْلِ ا  8( َوَخَلْقنَاُكْم َأْزَواجا ( َوَجَعْلنَا َنْوَمُكْم ُسَباتا

ا )( َوَجَعلْ 9) ْيَل لَِباسا ا )10نَا اللَّ ا ) 11( َوَجَعْلنَا النََّهاَر َمَعاشا ا ِشَدادا (  12( َوَبنَْينَا َفْوَقُكْم َسْبعا

ا )  اجا ا َوهَّ اجا ا ) 13َوَجَعْلنَا رِسَ اجا اِت َماءا َثجَّ ا  14( َوَأْنَزْلنَا ِمَن املُْْعرِصَ ( لِنُْخِرَج بِِه َحبًّا َوَنَباتا

ا ( َوَجنَّاٍت َأْلفَ 15)  [ 16  -  6]النبأ:   ﴾افا

وبعد هذه اآليات الكريمة التي تضمنت جمامع النعم التي أنعم اهلل هبا عىل عباده،  

اليوم اآلخر، قال تعاىل:  ا )  ﴿ بدأ احلديث عن  ِميَقاتا َكاَن  اْلَفْصِل  َيْوَم  ُينَْفُخ يِف  17إِنَّ  َيْوَم   )

 ( ا  َأْفَواجا َفَتْأُتوَن  وِر  السَّ 18الصه َوُفتَِحِت   )( ا  َأْبَوابا َفَكاَنْت  َفَكاَنْت  19اَمُء  َباُل  اجْلِ ِت  َ َوُسريِّ  )

ا  ابا  [ 20  -  17]النبأ:   ﴾رَسَ

واآليات الكريمة تربط بني ما نراه يف الدنيا من آثار املواقيت عىل األشياء، وتقلباهتا،  

بذكر اليوم اآلخر، وكونه مرحلة من مراحل هذا الكون، ونشأة من نشآت احلياة.. والذي  
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 قدر عىل خلق النشأة األوىل لن يضعف عن خلق النشأة الثانية.

وهكذا نرى القرآن الكريم يربط بني عناية اهلل تعاىل بعباده يف هذه النشأة بذكر النشأة  

اآلخرة، باعتبارها من مقتضيات عناية اهلل تعاىل بعباده، ومن األمثلة عىل ذلك ما ورد فيه  

َك  ﴿نسان يف حياته، كام قال تعاىل: عند ذكر األطوار التي يمر هبا اإل َأحَيَْسُب اإِلنَساُن َأن ُيرْتَ

كَ  الذَّ ْوَجنْيِ  الزَّ ِمنُْه  َفَجَعَل  ى  َفَسوَّ َفَخَلَق  َعَلَقةا  َكاَن  ُثمَّ  ُيْمنَى  نِيٍّ  مَّ مِّن  ُنْطَفةا  َيُك  َأمَلْ  ى  َر  ُسدا

َا النَّاُس    ﴿، وقال:  [ 40  -   36]القيامة:    ﴾ ْوَتىَواألُنَثى َأَلْيَس َذلَِك بَِقاِدٍر َعىَل َأن حُيْيَِي املَْ  َيا َأهيه

ن ُتَراٍب ُثمَّ ِمن نهْطَفٍة ُثمَّ ِمْن َعَلَقٍة ُثمَّ ِمن مه  َن اْلَبْعِث َفإِنَّا َخَلْقنَاُكم مِّ ْضَغٍة  إِن ُكنُتْم يِف َرْيٍب مِّ

َ َلُكْم َوُنِقره يِف األَْرَحاِم َما َنَشاء إِىَل أَ  نَُبنيِّ َقٍة لِّ َقٍة َوَغرْيِ خُمَلَّ َلَّ ى ُثمَّ ُنْخِرُجُكْم طِْفالا ُثمَّ  خمه َسمًّ َجٍل مه

َأْرَذِل اْلُعُمِر لَِكْيال َيْعَلَم ِمن َبْعدِ  ُيَرده إىَِل  ن  ُيَتَوىفَّ َوِمنُكم مَّ ن  ُكْم َوِمنُكم مَّ ِعْلٍم    لَِتْبُلُغوا َأُشدَّ

ْت َوَرَبْت َوَأنَبَتْت ِمن ُكلِّ َزْوٍج هَبِيٍج َشْيئاا َوَتَرى األَْرَض َهاِمَدةا َفإَِذا َأنَزْلنَا َعَلْيَها املَْاء اهْ    ﴾ َتزَّ

كنٍِي  ﴿، وقال:  [5]احلج:   َوَلَقْد َخَلْقنَا اإِلنَساَن ِمن ُسالَلٍة مِّن طنٍِي ُثمَّ َجَعْلنَاُه ُنْطَفةا يِف َقَراٍر مَّ

اْلَعَلَقَة ُمْضَغةا َفَخَلْقنَا  ا َفَكَسْوَنا اْلِعَظاَم حَلاْما ُثمَّ    ُثمَّ َخَلْقنَا النهْطَفَة َعَلَقةا َفَخَلْقنَا  املُْْضَغَة ِعَظاما

ا آَخَر َفَتَباَرَك   َأْحَسُن اخْلَالِِقنَي ُثمَّ إِنَُّكْم َبْعَد َذلَِك ملََيُِّتوَن ُثمَّ إِنَُّكْم َيْوَم اْلِقَياَمِة    اهللَأنَشْأَناُه َخْلقا

 [16 -  13]املؤمنون:  ﴾ُتْبَعُثونَ 

الكريم اآليات  جديدة،  فهذه  مرحلة  املوت  تيل  التي  األخرى  احلياة  تعترب  مجيعا  ة 

باملوت،   يفنى  والكهولة والشيخوخة.. فاإلنسان ال  الطفولة والشباب  مثل مرحلة  مثلها 

 وإنام ينقطع حتكمه يف جسده فقط..  

وهكذا خياطب القرآن الكريم العقول بالتأمل يف النشأة التي تعيشها، والتي يسميها  

َوَلَقْد َعلِْمُتُم النَّْشَأَة األُوىَل  ﴿، لتعرب منها لسائر النشآت التي تنتظرها، قال تعاىل:  النشأة األوىل 

ُرونَ  َوُهَو الَِّذي َيْبَدُأ اخْلَْلَق ُثمَّ ُيِعيُدُه َوُهَو َأْهَوُن َعَلْيِه  ﴿، وقال:  [62]الواقعة:    ﴾َفَلْوال َتذكَّ

اَمَواِت  املََْثُل األَْعىَل يِف السَّ احْلَكِيمُ َوَلُه  اْلَعِزيُز  َوُهَو  َيْوَم  ﴿، وقال:  [ 27]الروم:    ﴾ َواألَْرِض 
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إِنَّا ُكنَّا فَ  ا َعَلْينَا  َل َخْلٍق نهِعيُدُه َوْعدا َبَدْأَنا َأوَّ لِْلُكُتِب َكاَم  ِجلِّ  اَمَء َكَطيِّ السِّ  ﴾اِعلِنيَ َنْطِوي السَّ

ا َما ِمته َلَسْوَف ُأْخَرُج َحيًّا َأَوال َيْذُكُر اإِلنَساُن  َوَيُقوُل اإِلنَساُن َأئِذَ ﴿، وقال:  [ 104]األنبياء:  

 [ 67 -  66]مريم:  ﴾َأنَّا َخَلْقنَاُه ِمن َقْبُل َومَلْ َيُك َشْيئاا 

الكريمة،   اآليات  هذه  عليها  تدل  التي  املعاين  عن  النوريس  الزمان  بديع  عرب  وقد 

( فقال:  أخرى،  نشآت  وجود  عىل  هبا  االستدالل  تزووجه  هبذه  إن  العامل  وجه  ينَي 

املصنوعات اجلميلة اللطيفة، وجْعل الشمس رساجا، والقمر نورا، وسطح األرض مائدة  

للنعم، ومألها بألذِّ األطعمة الشهية املتنوعة، وجعل األشجار أوايَن وصحافا تتجدد مرارا  

هلام.  حّد  ال  وجودا  ُيظهر سخاءا  ذلك  كل  موسم..  اجلود    .كل  هذا  ملثل  يكون  أن  فالبد 

والسخاء املطلقني، وملثل هذه اخلزائن التي ال تنفد، وملثل هذه الرمحة التي وسعت كل َشء،  

داَر ضيافة دائمة، وحملَّ سعادة خالدة حيوي ما تشتهيه األنفُس وتلذه األعني وتستدعي قطعا  

ال لتلك  مالزمني  ويظلوا  الدار،  تلك  يف  املتلذذون  خيلد  الزوال  أن  عن  ليبتعدوا  سعادة 

والفراق، إذ كام أن زوال اللذة أمل فزواُل األمل لذة كذلك، فمثل هذا السخاء يأبى اإليذاَء  

أي إن األمر يقتيض وجوَد جنة أبدية، وخلود املحتاجني فيها؛ ألن اجلود والسخاء  .  قطعا.

 املتناهيني يتطلبان تنعام  املطَلقني يتطلبان إحسانا وإنعاما مطَلقني، واإلحسان واإلنعام غري

وامتنانا غري متناهيني، وهذا يقتيض خلوَد إنعام َمن يستحق اإلحسان إليه، كي ُيظهر شكره  

ـ التي ينّغصها الزواُل    وامتنانه بتنّعمه الدائم إزاء ذلك اإلنعام الدائم.. وإاّل فاللذة اليسرية 

  (1)(قتىض هذا اجلود والسخاء يف هذه الفرتة الوجيزة ال يمكن أن تنسجم وم  والفراق ـ

  ..( فقال:  ذلك،  عىل  الرسل،  بإرسال  اإلهلية  بالعناية  استدل  إىل  وهكذا  وأنصت 

وهم األنبياء عليهم السالم واألولياء الصاحلون، كيف    ،الداعني األداّلء إىل حماسن الربوبية

بتشهريه اجلالل  ذي  الصانع  صنعة  كامل  ملشاهدة  الناَس  مجيعا  ُيرشدون  صنعَته  أهنم  م 
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إذن، فلصانع هذا العامل كامل فـائـق عظيم مثري لإلعجاب،  .  البديعة ويلفتون أنظارهم إليها.

خفّي مـسترت، فهو يريـد إظهاره هبذه املصنوعات البديعة، ألن الكامل اخلفي الذي ال نقص  

رين مسـتحسنني معَجبني بـه. وأن ا لكامل  فيه ينبغي اإلعالَن عنه عىل رؤوس أشهـاٍد مقـدِّ

الدائـم يقتيض ظهورا دائام، وهذا بـدوره يستدعى دواَم املستحسنني املعَجبني، إذ املعَجب  

  (1)(الـذي ال يـدوم بقاؤه تـسقط يف نظره قيمُة الكامل 

 ـ املوت وبرهان العدالة:   5

وهو من الرباهني الواضحة التي دلت عليها القوانني التي بني عليها الكون، فكلها  

أنه بني بموازين دقيقة، وأنه لو تغريت تلك املوازين الهند الكون، ومل يبق بالصورة  تشري إىل  

 التي هو عليها.  

بمقدار بضعة  يذكر    (2) فالعلم احلديث لو كانت قرشة األرض أسمك مما هي  أنه 

ولو كان  ،  ني، وملا أمكن وجود حياة النبات أقدام، المتص ثاين أكسيد الكربون األوكسج 

أرفع كثريا مما هو عليه، فإن بعض الشهب التي تسري برسعة ترتواح بني ستة أميال  اهلواء  

وأربعني ميال يف الثانية، يف إمكاهنا أن تشعل كل َشء قابل لالحرتاق، ولو كانت تسري ببطء  

 .رصاصة البندقية الرتطمت كلها باألرض

ة ذات التأثري  أن اهلواء سميك بالقدر الالزم بالضبط ملرور األشعوهكذا يذكرون  

الفيتامينات، دون أن ترض   إليها الزرع، والتي تقتل اجلراثيم وتنتج  التي حيتاج  الكيميائي 

 باإلنسان، إال إذا عرض نفسه هلا مدة أطول من الالزم. 

 
 .73املرجع السابق، ص (1) 
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يف املائة مثال أو أكثر يف اهلواء بدال من    50أن األوكسجني لو كان بنسبة  ويذكرون  

يف املائة فإن مجيع املواد القابلة لالحرتاق يف العامل تصبح عرضة لالشتعال، لدرجة أن    21

 أول رشارة من الربق تصيب شجرة ال بد أن تلهب الغابة حتى لتكاد تنفجر.  

تؤ التي  الكثرية  األمثلة  من  يوم،  وغريها  كل  العلمية  والدراسات  البحوث  كدها 

إليها قوله   فِيَها ِمْن ُكلِّ  والتي أشار  َوَأْنَبْتنَا  َرَوايِسَ  فِيَها  َوَأْلَقْينَا  َمَدْدَناَها  َواأْلَْرَض  تعاىل:﴿ 

 َمْوُزوٍن﴾ )احلجر: 
ٍ
ء لُ ﴿، وقوله:  ( 19ََشْ  إِالَّ ِعنَْدَنا َخَزائُِنُه َوَما ُننَزِّ

ٍ
ء ُه إِالَّ بَِقَدٍر  َوإِْن ِمْن ََشْ

اَمَء َرَفَعَها َوَوَضَع امْلِيَزاَن ﴾ )الرمحن: و ، [21]احلجر:   ﴾ َمْعُلومٍ   ( 7قوله:﴿ َوالسَّ

بني عىل أساس توازن    كل ما خلقه اهلل تعاىل وغريها من اآليات الكريمة التي تنص عىل أن  

 َخَلْقنَاُه بَِقَدرٍ  ﴿دقيق جدا، كام عرب عن ذلك قوله تعاىل:  
ٍ
ء  [ 49]القمر:   ﴾إِنَّا ُكلَّ ََشْ

وهكذا لو ذهبنا إىل الرشيعة التي أنزلت عىل مجيع الرسل عليهم الصالة والسالم،  

لرأينا العدل من أوائل القيم التي كلفوا بالدعوة إليها، بل بالسعي لتحقيقها يف األرض، كام  

تعاىل:   ُرُسَلنَ قال  َأْرَسْلَنا  َلَقْد  ِباْلِقْسِط  ﴿  النَّاُس  لَِيُقوَم  َوامْلِيَزاَن  اْلِكَتاَب  َمَعُهُم  َوَأْنَزْلَنا  ِباْلَبيَِّناِت  ا 

ُه َوُرُسَلُه ِباْلَغْيِب ِإنَّ    اهلل َوَأْنَزْلَنا احْلَِديَد ِفيِه َبْأٌس َشِديٌد َوَمَناِفُع لِلنَّاِس َولَِيْعَلَم   َقِويٌّ    اهلل َمْن َيْنرُصُ

 ( 25يد: َعِزيٌز﴾ )احلد 

وأخرب أن كل ما ورد به القرآن الكريم من األحكام أحكام تقوم عىل القسط، بل هي  

القسط عينه، قال تعاىل:﴿ ُقْل َأَمَر َريبِّ بِاْلِقْسِط َوَأِقيُموا ُوُجوَهُكْم ِعنَْد ُكلِّ َمْسِجٍد َواْدُعوُه  

يَن َكاَم َبَدَأُكْم َتُعوُدوَن﴾ )ألعراف  ( 29: خُمْلِِصنَي َلُه الدِّ

﴿ َوإَِذا َحَكْمُتْم َبنْيَ  وهكذا نجد فيه الدعوة للعدل، ويف مجيع املجاالت، قال تعاىل: 

إِنَّ   بِاْلَعْدِل  ُكُموا  حَتْ َأْن  )النساء:    اهللالنَّاِس  بِه﴾  َيِعُظُكْم  َفاَءْت    :وقال(،  58نِِعامَّ  َفإِْن   ﴿

َا  :وقال (،  9حُيِبه املُْْقِسطنَِي﴾ )احلجرات:    اهلل  َفَأْصلُِحوا َبْينَُهاَم بِاْلَعْدِل َوَأْقِسُطوا إِنَّ  ﴿ َيا َأهيه

اِمنَي ِباْلِقْسِط ُشَهَداَء هلِلَِّ َوَلْو َعىَل َأْنُفِسُكْم َأِو اْلَوالَِدْيِن َواأْلَْقرَ  ِذيَن آَمُنوا ُكوُنوا َقوَّ ِبنَي إِْن َيُكْن َغنِّياا  الَّ
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َكاَن ِباَم َتْعَمُلوَن    اهلل  َتتَِّبُعوا اهْلََوى َأْن َتْعِدُلوا َوإِْن َتْلُووا َأْو ُتْعِرُضوا َفِإنَّ  َأْوىَل هِبِاَم َفال   اهلل َأْو َفِقرياا فَ 

 وغريها من اآليات الكريمة. ،  ( 135َخبرِياا﴾ )النساء: 

، وقد عرفه الغزاِل، وبني مدى انطباقه  ولذلك كان من أسامء اهلل احلسنى اسم العدل

الكون، فقال:   النظر يف  العدل  )عىل اهلل تعاىل من خالل  منه فعل  العدل هو الذي يصدر 

املضاد للجور والظلم، ولن يعرف العادل من مل يعرف عدله، وال يعرف عدله من مل يعرف  

هلل تعاىل من ملكوت  فعله، فمن أراد أن يفهم هذا الوصف فينبغي أن حييط علام بأفعال ا

السموات إىل منتهى الثرى حتى إذا مل ير يف خلق الرمحن من تفاوت، ثم رجع البرص فام  

رأى من فطور، ثم رجع مرة أخرى فانقلب إليه البرص خاسئا وهو حسري، وقد هبره مجال  

بفهمه َشء من معاين عدله   يعبق  ذلك  وانتظامها، فعند  اعتداهلا  الربوبية وحريه  احلرضة 

  (1) عاىل وتقدس(ت

كونه   وصف  أو  بالعدل،  اهلل  وصف  عىل  داللتها  يف  تكتفي  ال  مجيعا  املعاين  وهذه 

ورسله ورشائعه به، وإنام تدل أيضا عىل رضورة وجود حياة أخرى غري هذه احلياة، يتحقق  

 فيها العدل بصورته الكاملة. 

ن املمكن خلالق  أموقد عرب النوريس عن وجه الداللة يف ذلك، فقال ـ متسائال ـ: ) 

ذي جـالل أظهر ســـلطان ربــوبـيـتـه بتـدبيـر قـانــون الوجــود ابـتــداء من الذرات وانتهاء  

باملجرات، بغاية احلكمة والنـظام وبمنتهى العدالـة وامليزان.. أن ال يعاِمل باإلحســان من  

جي ال  وأن  والعدالة،  احلكمة  لتلك  وانقادوا  الربوبيـة  بتـلك  الذيــن  احتـموا  أولئـك  ازي 

بينام اإلنسان ال َيلقى ما يستحقه من  .  عَصـوا بكفرهم وطغياهنم تلك احلكمَة والعدالــة؟.

الثواب أو العقاب يف هذه احلياة الفانية عىل وجه يليق بتلك احلكمة وتلك العدالة إالّ نادرا،  

ر، إذ يرحل أغلُب أهل الضاللة دون أن يلقوا عقاهبم، ويذه ب أكثُر أهل اهلداية  بل يؤخَّ
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سعادة   إىل  آيل   
ٍ
وبلقاء عادلة،  بمحكمة  القضيُة  ُتناط  أن  فالبد  ثواهبم..  ينالوا  أن  دون 

 (1)(عظمى

إن منح كل َشء  ثم دعا إىل النظر يف الكون، للعبور منه إىل هذه احلقيقة، فقال: )

م  يف  ووضَعه  معينة،  صورة  وإلباَسه  خاصة،  وبمقاييس  حساسة،  بموازين  وضع  وجودا 

وكذا، إعطاء كل ذي  .  مالئم.. يبنّي بوضوح أن األمور تسري وفق عدالة وميزان مطلقني. 

ه وفق استعداده ومواهبه، أي إعطاء كل ما يلزم، وما هو رضوري لوجوده، وتوفري   حق حقَّ

.  مجيع ما حيتاج إىل بقائه يف أفضل وضع، يدّل عىل أن يد عدالة مطلقة هي التي ُتسرّي األمور.

االستجابة املستمرة والدائمة ملا ُيسأل بلسان االستعداد أو احلاجة الفطرية، أو بلسان    وكذا،

  (2)(االضطرار، ُتظهر أن عدالةا مطلقة، وحكمة مطلقة مها اللتان جُتريان عجلة الوجود 

( قائال:  النوريس  يتساءل  العدالُة  وبناء عىل هذا كله  املمكن أن هتمل هذه  هل من 

البقاء ألسمى خملوق وهو اإلنسان؟ يف حني  وهذه احلكمة تلك   احلاجَة العظمى، حاجَة 

يرجوه   ما  أهمَّ  ترّدا  أن  املمكن  من  فهل  خملوق؟  ألضعف  حاجة  ألدنى  تستجيبان  أهنام 

حلقوق   اإلجابة  عن  وتتخّلفا  الربوبية  حشمة  تصونا  وأاّل  يتمناه،  ما  وأعظَم  اإلنساُن 

 ( 3)(العباد؟

نسان الذي يقيض حياةا قصريةا يف هذه الدنيا الفانية ال  غري أن اإلثم جييب قائال: )

ر إىل حمكمة كربى. حيث تقتيض العدالُة   ينال ولن ينال حقيقةا مثل هذه العدالة. وإنام تؤخَّ

بل عىل أساس   ثواَبه وعقابه ال عىل أساس صغره،  الصغري  اإلنسان  يالقي هذا  أن  احلقة 

إن هذه  ماهيته، و  ضخامة جنايته، وعىل أساس أمهية  مهمته.. وحيث  عىل أساس عظمة 
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الدنيا العابرة بعيدة كل البعد عن أن تكون حمال ملثل هذه العدالة واحلكمة بام خيص هذا  

فالبد من جنٍة أبدية، ومن جهنم دائمة للعادل اجلليل ذي    ـ املخلوق حلياة أبدية ـ   اإلنسان

 ( 1)  (اجلامل وللحكيم اجلميل ذي اجلالل

بداية الرسالة، ويف احلكاية التي حاول أن يقرب هبا رضورة وجود حياة  وقد ذكر يف  

يف   بالعدل  ترتبط  وكلها  احلياة،  تلك  وجود  رضورة  عىل  تدل  صورة  عرش  اثني  أخرى، 

 : (2)التالية اجلزاء، نكتفي منها باملعاين

ثواب  .  1 العظمى، أن ال يكون فيها  السلطنة  املمكن لسلطنٍة، والسيام كهذه  أِمَن 

لمطيعني وال عقاب للعاصني؟.. وملا كان العقاب والثواب يف حكم املعدوم يف هذه الدار،  ل

 فالبد إذن من حمكمٍة كربى يف داٍر أخرى. 

ع الرزُق رغدا حتى  .  2 تأمل سري األحداث واإلجراءات يف هذه اململكة، كيف يوزَّ

و كرم عظيم، وذو رمحة  إذن فاملُِك هذه السلطنة ومليُكها ذ.  عىل أضعف كائن فيها وأفقره. 

واسعة، وذو عزة شاخمة، وذو غرية جليلة ظاهرة، وذو رشف ساٍم. ومن املعلوم أن الكرم  

يستوجب إنعاما، والرمحة ال حتصل دون إحسان، والعزة تقتيض الغرية، والرشف السامي  

بتلك    اململكة جزء واحد من ألٍف مما يليق  يستدعي تأديب املستخفني، بينام ال يتحقق يف هذه

الرمحة وال بذلك الرشف. فريحل الظامل يف عزته وجربوته ويرحل املظلوم يف ذله وخنوعه.  

 فالقضية إذن مؤّجلة إىل حمكمة كربى. 

انظر، كيف ُتنَجز األعامل هنا بحكمة فائقة وبانتظام بديع، وتأمل كيف ُينظر إىل  . 3

ن حكمَة احلكومة وفطنتها هي  املعامالت بمنظار عدالٍة حقة وميزاٍن صائب. ومن املعلوم أ

اللطف بالذين حيتمون بحامها وتكريمهم. والعدالُة املحضة تتطلب رعاية حقوق الرعية،  

 
 .71املرجع السابق، ص (1) 

 ، فام بعدها. 50انظر: الكلامت، ص (2) 
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لتصان هيبة احلكومة وعظمة الدولة.. غري أنه ال يبدو هنا إاّل جزء ضئيل من تنفيذ ما يليق  

 كربى. بتلك احلكمة، وبتلك العدالة.. فالقضية إذن مؤجلة بال ريب إىل حمكمة 

انظر إىل ما ال يعد وال حيىص من اجلواهر النادرة املعروضة يف هذه املعارض، مما  .  4

ُيربز لنا أن لسلطان هذه اململكة سخاءا غري حمدود.. ولكن مثل هــذا الســــخاء الدائــــم،  

تشتهيه  ومثـل هـذه اخلزائـــن التي ال تنفد، يتطلبان حتام دار ضيافة خالدة أبديـــة، فيها ما  

ألــَم   يذوقوا  أن  املتـلذذيــن فيها، من غيـر  املتنعمني  األنفس. ويقـتـضـيـــان كذلك خلوَد 

 ألمل لذة فزوال اللذة أمل كذلك.الفـراق والزوال؛ إذ كام أن زواَل ا

رأفة عظيمة، إذ يغيث امللهوف    ـ الذي ال نظري له ـ   تأمل، كيف أن هلذا السلطان.  5

لداعي املستجري، وإذا ما رأى أدنى حاجة ألبسط فرد من رعاياه  املستغيث، ويستجيب ل

هل ِمن املمكن ملن يملك كلَّ هذه القدرة الفائقة، وكل  ف  ..فإنه يقضيها بكل رأفة وشفقة

؟ وهو الذي يقيض بكل  ون فيهما يرغبعباده املطيعني له  هذه الرأفة الشاملة، أن ال يعطي  

 ياه؟ اهتامٍم أدنى رغبة ألصغر فرد من رعا 

 العقل:  ثالثا ـ املوت.. وبراهني  

خلود   إلثبات  إما  وغريهم،  الفالسفة  استعملها  التي  الرباهني  تلك  هبا  ونقصد 

النفس، أو إلثبات اليوم اآلخر، وهي تتقاطع يف أجزاء كثرية منها بالرباهني السابقة، لكنا  

االستناد ألي نص  آثرنا ختصيصها بمبحث خاص، العتبارها من نتائج العقل املجرد عن  

 مقدس. 

ولعل من أكرب أنواع هذه الرباهني اتفاق أكثر الفالسفة عىل استمرارية احلياة بعد  

املوت، وإن اختلفوا يف العلة التي تعود إليها تلك االستمرارية، أو كيفيتها، وال هيمنا ذلك  

 آخر.  هنا، ألن اهلدف هو إثبات القضية، ال إثبات كيفيتها، وال مصدرها، فذلك شأن

وال نستطيع أن نورد هنا كل ما ذكره الفالسفة اليونانيني أو غريهم، لكثرته، ولذلك  
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نكتفي باقتباس بعض ما ذكره عامل وفيلسوف يمكن اعتباره من كبار املؤرخني واملحققني  

يف الفلسفة والعلوم املرتبطة هبا، وهو األستاذ الكبري املعارص ]حيي حممد[ الذي نص عىل  

صل  أن النفس هلا  أجيمع الفالسفة عىل  سفة القدامى عىل ما ذكرنا، فقد قال: )إمجاع الفال

هلي سابق عىل البدن، وهم من هذا املنطلق اعتقدوا برضورة مفارقتها له بعد اكتامل مهمتها  إ

ن تعود  أن النفس ال بد هلا  أمن بلوغ احلد الذي جيعلها قابلة لالنفصال عنه كلياا. مما يعني  

   (1) (ن هناك تنزالا، فهناك عود وصعودأي فكام أالهلي الذي تنزلت منه.  ىل عاملها اإ

 وهو يذكر نوعني من اخلالف الذي أدى إليه النظر الفلسفي املجرد يف املسألة: 

ـ اخلالف يف النفس التي يستمر وجودها بناء عىل املفاهيم الفلسفية املرتبطة    أوهلام 

ن النفس التي تفارق البدن هي تلك التي تتصف  أيؤكد الفالسفة ببحقيقة اإلنسان، حيث )

ن النفس  أعىل  ـ  كام ينقل ابن رشد  ـ  فهم يتفقون    ،وتكون موضعاا للعلم العقيل   ،بالتجرد

هنا خمّلقة النواع االجسام واالبدان االرضية ومصورة  أاملخالطة للهيوىل، والتي توصف ب

أما النفس التي ال ختالط اهليوىل والتي ليس هلا عالقة  ،  هلا، تعود اىل مادهتا الـروحانية اإللـهية

بتخليق البدن وتصويره، فان الفالسفة خيتلفون يف حدود ما هو قابل للتجرد والرجوع اىل  

ارسطو   فعند  اإلهلي.  املسمى  أ األصل  املكتسب  العقل  سوى  تبطل  النفس  قوى  مجيع  ن 

الع  املتبقيني، ومها  العقلني  املستفاد، بخالف  فالعقل  بالعقل  بامللكة.  والعقل  اهليوالين  قل 

اهليوالين هو عقل بالقوة، اي حمض استعداد لقبول وادراك املعقوالت، فهو بالتاِل خال من  

املمكن   من  وكان  املعقوالت  فيه  حتصل  الذي  العقل  فهو  بامللكة  العقل  أما  الصور. 

ملستفاد فهو  استحضارها متى شاءت النفس من غري جهد وال تكلف. يف حني ان العقل ا

ذلك الذي تكون فيه املعقوالت حارضة عند العقل من غري غياب. فهذه هي قوى العقل  

 
وفهمه    (1)  والعرفان  الفلسفة  نظام  بتحليل  تعنى  معرفية  دراسة  الدينية:  واإلشكاليات  والعرفان  الفلسفة  انظر: 

 .146لإلشكاليات الدينية، حييى حممد، ص
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العقل   املشائني  ألكن    األخري،الثالث، وكلها داثرة عند ارسطو باستثناء  تباع ارسطو من 

  (1)(يضاا حمفوظ بالبقاء ال يقبل الفساد واالندثار أ ن العقل اهليوالين هو أالقدامى وجدوا 

، وقد ذكر أن الفالسفة ذكروا فيها أربعة أطروحات،  كيفية املعاد: اخلالف يف  لثاين ا 

 هذه خالصتها: 

وال يمكن    ،نام جيب ان يكون حمالا للعلم بام ال ينقسمإو  ،ن املعاد ليس جسامنياا . أ1

حسياا  اليه  أغلب    ،االشارة  قول  سينا  وهو  فابن  املعاد    - مثالا    -الفالسفة،  بنفي  رصح 

، ويف  (3)يف رسالة )دفع الغم من املوت(و  (2) يف رسالة )االضحوية يف امر املعاد(اجلسامين

عنواناا   ذكر  واملعاد(  )املبدأ  حيث  أكتاب  املعنى،  ذلك  اىل  فيه  فيهومأ  السعادة  جاء  )يف   :

  (4) خرة دون احلقيقية(والشقاوة الومهية يف اآل

لكن ربام يكون مقصد ابن سينا من هذا ليس نفي املعاد اجلسامين مطلقا، وإنام اعتبار  

املعاد اجلسامين من القضايا التي دل عليها الرشع، بخالف املعاد الروحاين أو النفيس التي  

ن تعلم ان  أجيب  )هليات الشفاء(:  إ)دل عليها النظر الفلسفي املجرد، ويدل لذلك قوله يف  

مقبول من الرشع وال سبيل اىل اثباته اال من طريق الرشيعة وتصديق خرب النبوة،    املعاد منه 

وهو الذي للبدن عند البعث.. ومنه ما هو مدرك بالعقل والقياس الربهاين، وقد صدقته  

  (5)(النبوة، وهو السعادة والشقاوة الثابتتان باملقاييس اللتان لالنفس

ية  نسانتتحد بعقل اإلبعد املوت  فوس البرشية  الن  بل إنن اخللود ليس فردياا،  . أ2

الفعال بالعقل  عنه  واملعرب  ويشبه  الشامل  االجسام  ،  بانقسام  ينقسم  حيث  الضوء  ذلك 

 
 .146املرجع السابق، ص (1) 

 .  57-55و 51-50ابن سينا: رسالة أضحوية يف أمر املعاد، ص (2) 

 ..50رسالة يف دفع الغم من املوت، ص (3) 

 ..114املبدأ واملعاد، ص (4) 

 .. 423إهليات الشفاء، ص (5) 
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ثم يتحد عند انتفاء االجسام، وكذا االمر يف النفوس مع االبدان، اذ تتحد بانتفاء    ،املضيئة

 . املشائنيسفة عن الفالابن رشد  األخرية، وقد حكاه 

ن املعاد اجلسامين يعرب عن عامل وسيط وجامع بني العاملني احليس والعقيل، وهو  . أ3

عامل اخليال وامُلثل املعلقة، فهو جيمع صور مجيع املوجودات العقلية واحلسية. وتتصف هذه  

امُلثل بأهنا خارجية منفصلة عن النفس يف عامل التجرد واآلخرة، عىل شاكلة ما كان يقوله  

ن امُلثل االفالطونية نورية ثابتة، بينام امُلثل املعلقة عىل  أالفوارق، حيث  فالطون مع بعض  أ

ن امُلثل  فإويف مجيع االحوال  .  صنفني، فمنها املستنرية للسعداء، كام منها الظلامنية لألشقياء.

مر يتسق مع  أ وهو    ، املعلقة ليست حاّلة يف قوام مادي، كام إهنا ليست خياالت نفسية داخلية

ال  لتلك  نظريته  مدركة  النفس  تكون  احلالة  هذه  يف  حيث  واحلضور،  الشهود  يف  نورية 

   . لسهروردي، وهذا ما تبنته الفلسفة اإلرشاقية ل›الربازخ‹ من امُلثل إدراكاا حضورياا بالشهود 

نواعاا متعددة من املعاد للممكنات الوجودية حسب مراتبها؛ تصل اىل  . أن هناك أ4

نظرية  أوتتصف    أنواع، ستة   اعتبارات  بحسب  وقائمة  صورية  بأهنا  املعادات  هذه  غلب 

يناسبه ومن بني هذه املعادات هناك املعاد اخلاص باإلنسان   ،االحتاد، فكل َشء يتحد بام 

 بحسب مقاماته ومراتبه.   والذي بدوره يشتمل عىل عدد من املعادات

املتأهلني   صدر  بتعدد  أويعترب  القائلني  بتعدد  أبرز  العتقاده  تبعاا  املعاد  نواع  أنواع 

وإن كان نوعاا واحداا يف الظاهر بحسب ما خترج مادته اجلسامنية من  عنده،  اإلنسان  ف  ،البرش

اهليوالين من القوة  القوة اىل الفعل، لكنه متخالف املاهية يف الباطن، بحسب ما خيرج عقله  

الفعل تصري  ،  اىل  اهليوالنية  القوة  من  النفوس  خروج  غلبة  أفعند  بحسب  متخالفة  نواعاا 

الصفات ورسوخ امللكات، فكل نوع من جنس ما يغلب عليه من صفات هبيمية أو سبعية  

أو شيطانية أو مالئكية، وكل فرد من اإلنسان يعود اىل مبدئه الذي انشأه، فالبعض يكون  

خر يكون مبدأ وجوده  آ ق علة وجوده ومبارش تكوينه بيديه، فيكون معاده اليه، وبعض  احل
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خر مراتب العقول املفارقة، لذا فمعاده يكون اليه، كام ان هناك بعضاا ثالثاا يكون  آ القريب هو  

وجوده بمدخلية بعض الشياطني الذين هم عاّمر عامل الرش، لذلك فمعاده اىل النار التي هي  

 .(1)  ه حيث يتألف منها الشيطان، وهكذاصل وجودأ

هبا،   اخلاصة  أدلتها  منها  رؤية  ولكل  املسألة،  يف  الفلسفية  للرؤى  خالصة  هذه 

تلك   كيفية  يف  اختلفوا  وإن  املوت،  بعد  احلياة  استمرارية  إثبات  هو  مجيعا  بينها  واجلامع 

 :(2)االستمرارية، ومن أهم األدلة التي اعتمدوا عليها يف ذلك

يكون ال حمالة مطابقاا   معلومات اإلنسان جمردة عن املواد، فالعلم املتعلق هبا   ـ أن   1

هلا، فيكون جمرداا لتجردها، فمحله ـ وهو النفس ـ جيب أن يكون كذلك، الستحالة حلول  

 املجرد يف املادي. 

ـ املاديات قابلة للقسمة، وعارض النفس ـ وهو العلم ـ غري منقسم، فمحّله ـ وهو    2

ال بد أن يكون كذلك، ثّم إن حمّل العلوم الكلية لو كان جساما أو جسامنياا النقسمت    النفسـ 

 تلك العلوم، ألن احلاّل يف املنقسم منقسم، وانقسام العلوم واملفاهيم الذهنية مستحيل. 

ـ إن النفوس البرشية تقوى عىل أفعال وإدراكات ال تتناهى، كتعّقل األعداد غري    3

 اجلسامنية ال تقوى عىل ما ال يتناهى، فهي إذن غريها. املتناهية، والقوة 

التعّقل، لكانت كّل معلومٍة    4 أو غريه من آالت  الدماغ  العلم هو  ـ لو كان وعاء 

تضاف إليه تشغل حيزاا منه، وألصبحت القابلية العلمية لإلنسان متناهية ؛ ألن قابلية املادة  

التي متتلئ بالكتابة، أو القرص الذي يمتلئ  عىل استيعاب املعلومات حمدودة   كالصحيفة 

وعائه   كل  يستويف  أن  عمره  له  سمح  لو  اإلنسان  أن  يعني  وذلك  الصورة،  أو  بالصوت 

 العلمي، فسيصل إىل مرحلة يفقد فيها استعداده للتعلم، وذلك حمال. 

 
 .56-55، ص8تفسري صدر املتأهلني، ج (1) 

 ، فام بعدها. 58انظر: املعاد يوم القيامة، عيل موسى الكعبي، ص (2) 
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العمر  عىل طول  ـ العلم البدهيي حاصله أن يف ذات اإلنسان حقيقة ثابتة يشعر هبا  5

وحتى بعد النشور، ويعرّب عنها باألنا، فلو كان اإلنسان هو هذا البدن املحسوس ألصبح  

عرضةا للتبّدل والتغرّي، والُسدل الستار عىل مجيع معلوماته وأفكاره، ولكان شعوره باألنا 

ني  أمراا باطالا وإحساساا خاطئاا، ألّن أجزاء البدن متبّدلة متغرّية، ففي كّل يوم متوت مالي 

اخلاليا وحتّل حمّلها خاليا جديدة، وقد حسب العلامء معدل هذا التجّدد، فظهر أنه حيصل  

بصورة شاملة يف البدن مرة كّل عرش سنني، أما بعد املوت فإن البدن يضمحّل ويتالشى،  

واملتبّدل غري الثابت الباقي، وعليه فإن مالك وحدة شخصية اإلنسان واالساس يف ثبات  

 اته رغم حصول التغري يف البناء اجلسمي هو الروح. أفكاره ومعلوم

إىل    6 نظر  من  فإّن  األفعال عليها،  توارد  مع  وتكّل  تضعف  اجلسامنية  القوى  إن  ـ 

قرص الشمس طويالا ال يكاد يدرك يف احلال غريه إدراكاا تاماا، أما القوى النفسانية فإهنا ال  

وى وتزداد نشاطاا، فاحلاصل هلا عند  تضعف بسبب كثرة األفعال، بل عند كثرة التعقالت تق

كثرة األفعال هو ضّد ما حيصل للقوى اجلسامنية عند كثرة األفعال، فوجب أن ال تكون  

 جسامنية. 

ـ حصول األضداد يف القوى النفسانية وعدم حصوهلا يف القوى اجلسامنية، فإذا    7

الذهن   يف  حيصل  أن  وجب  للبياض،  مضاّد  السواد  بأّن  والبياض،  حكمنا  السواد  ماهية 

القوى   يف  اجتامعها  حصل  فلاّم  حمال،  األجسام  يف  األضداد  اجتامع  بأن  حاكمة  والبداهة 

 النفسانية وجب أن ال تكون جسامنية. 

وجود تلك    ـ إن املادة اجلسامنية إذا حصلت فيها صور ونقوش خمصوصة، فإن  8

ام يستوعب التعّقل والتصّور الذهني  الصور يمنع من حصول غريها إالّ بعد إزالة االُوىل، بين

الصور املتعاقبة التي يستطيع اإلنسان أن يستحرضها أو يتخيلها يف حلظة ما بمقدار وجودها  

اخلارجي دون حاجة إىل التدّرج أو مرور الزمان ودون أن يمتلئ املحّل هبا، فال بد أن يكون  
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 حملها غري مادّي وال متحّيز. 

ل هبا الفالسفة عىل جترد الروح، ومن ثم استمرار حياهتا  هذه أبرز األدلة التي استد

بعد املوت، وقد حاول مصطفى حممود عند حديثه عن الروح يف كتابه ]حوار مع صديقي  

امللحد[ أن يصيغها بطريقة مبسطة، تتناسب مع اللغة املستعملة يف عرصنا، ويمكن تصنيف  

 ما ذكره إىل دليلني اثنني. 

 احلقيقة اإلنسانية   الدليل األول: ازدواجية 

الروح  ف وجود  عىل  التدليل  عىل  تساعدنا  التي  املؤرشات  ذو  هو  أول  اإلنسان  أن 

 : (1)  طبيعة مزدوجة

طبيعة خارجية ظاهرة مشهودة هي جسده تتصف بكل صفات املادة، فهي قابلة  .  1

ن حال  للوزن والقياس متحيزة يف املكان متزمنة بالزمان دائمة التغري واحلركة والصريورة م

فاجلسد تتداول عليه األحوال من صحة إىل مرض إىل سمنة    ،إىل حال ومن حلظة إىل حلظة 

كسل. إىل  نشاط  إىل  هزال  االنفعاالت    . إىل  من  رشيط  اجلسدية  الطبيعة  هبذه  وملحق 

وألن هذه الطبيعة  ،  والعواطف والغرائز واملخاوف ال يكف حلظة عن اجلريان يف الدماغ

هبا تتصف بخواص املادة نقول إن جسد اإلنسان ونفسه احليوانية مها  واالنفعاالت امللحقة  

 من املادة. 

هلا داخلية  طبيعة  .  2 ومغايرة  لألوىل  متاما  والالزمان  ،  خمالفة  بالسكون  تتصف 

والديمومة..   والضمري  ووالالمكان  ومقوالته..  وأقيسته  الثابتة  بمعايريه  العقل  هي 

التي حتمل كل تلك الصفات من عقل وضمري وحس    [أنا ]  ـ بأحكامه، واحلس اجلامِل، وال

 مجاِل وحس أخالقي. 

،  غري اجلسد متاما وغري النفس احليوانية التي تلتهب باجلوع والشبق  [أنا ]   ـ الهذه  و

 
 ( 37حوار مع صديقي امللحد )ص:  (1) 
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الذات العميقة املطلقة وعن طريق هذه الذات والكينونة والشخوص واملثول يف  ذلك أهنا  

عليه التغري ال يسمن وال هيزل وال يمرض وال يتصف  العامل.. وهو شعور ثابت ممتد ال يطرأ  

ينرصم   كام  ينرصم  ال  مستمر  آن  هو  إنام  ومستقبل..  وحارض  ماض  فيه  وليس  بالزمان.. 

 املايض.. وإنام يتمثل يف شعور بالدوام.. بالديمومة. 

هنا نوع آخر من الوجود ال يتصف بصفات املادة فال هو يطرأ عليه التغري وال هو  

ا  أن هذا يتحيز يف  بالعكس نجد  والقياس..  الوزن  يقبل  بالزمان وال هو  يتزمن  أو  ملكان 

الوجود هو الثابت الذي نقيس به املتغريات واملطلق الذي نعرف به كل ما هو نسبي يف عامل  

 املادة.

ويعرض مصطفى حممود لصديقه امللحد املتمسك برأي الفالسفة املاديني يف اعتبار  

هي الطبيعة املادية جمموعة مشاهد نعيشها تثبت ازدواجية الطبيعة  اإلنسان ذا طبيعة واحدة  

 اإلنسانية، وتثبت يف نفس الوقت سيطرة الطبيعة الثانية عىل األوىل. 

حلظة التضحية بالنفس حينام يضع الفدائي  ومن أمهها تضحية اإلنسان بنفسه، فـ ) 

أ  ، حزام الديناميت حول جسده  .. أين  ؟ين جسده هنا ويتقدم ليحطم الدبابة ومن فيها.. 

.. إن الروح تقرر إعدام اجلسد  ؟ومن الذي يأمر اآلخر  .. املصلحة املادية التي حيققها بموته 

يف حلظة مثالية متاما ال يمكن أن يفرسها مذهب مادي بأي مكسب مادي واجلسد ال يستطيع  

يقاوم هذا األمر.. وال يملك أي قوة ملواجهته، ال يملك إال أن يتالشى متا  ما.. وهنا  أن 

  (1)(يظهر أي الوجودين هو األعىل.. وأي الطبيعتني هي اإلنسان حقا 

ما جيري اآلن من حوادث البرت واالستبدال وزرع  ومن األدلة العلمية املرتبطة هبذا، )

العيون   الدم وبنك  الصناعية وبنك  اإللكرتوين والكلية  القلب  نقرأه عن  األعضاء.. وما 

البرشي   اإلكسسوار  والقلوب.وخمازن  واألذرع  السيقان  تركيب  جيري  هذه  .  حيث  إىل 
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الدرجة جيري فك اجلسم وتركيبه واستبداله دون أن حيدث َشء للشخصية ألن هذه الذراع  

الساق.  تنقل وتستبدل وتوضع  .  أو تلك  ليست هي اإلنسان.. فها هي  كل هذه األشياء 

ء.. فاإلنسان ليس هذه  مكاهنا بطاريات ومسامري وقطع من األلومنيوم دون أن حيدث َش 

..  األعضاء وإنام هو الروح اجلالسة عىل عجلة القيادة لتدير هذه املاكينة التي اسمها اجلسد

فاملخ مثله مثل  ..  إهنا اإلدارة التي يمثلها جملس إدارة من خاليا املخ.. ولكنها ليست املخ

لنهاية ليس أكثر من قفاز  خاليا اجلسد يصدع باألوامر التي تصدر إليه ويعرب عنها ولكنه يف ا

 ( 1)  (هلا.. قفاز تلبسه هذه اليد اخلفية التي اسمها الروح وتترصف به يف العامل املادي

فإن   كله،  هذا  عىل  كلها  وبناء  عىل  الشواهد  طبيعتان:تدل  له  اإلنسان  طبيعة  )  أن 

الطبيعة  وما حيدث باملوت أن  ..  وطبيعة ثانوية زائلة هي جسده..  جوهرية حاكمة هي روحه 

وتلتحق   بالرتاب  اجلسد  فيلتحق  باخللود  تلتحق  اخلالدة  والطبيعة  بالزوال  تلتحق  الزائلة 

 (2) (الروح بعاملها الباقي 

 الدليل الثاين: دليل احلركة 

احلركة ال يمكن رصدها ـ )فوهو من األدلة الواضحة، التي تسلم هلا مجيع العقول؛ 

حلركة وأن تتحرك معها يف نفس الفلك وإنام ال  درك ايأن  ألحد  ال يمكن  ، فإال من خارجها 

  (3) (بد من عتبة خارجية تقف عليها لرتصدها 

 ( ـ  مصطفى حممود  يورده  ـ  ذلك  أسانسري  وكمثال عىل  يف  وأنت  تأيت عليك حلظة 

متحرك ال تستطيع أن تعرف هل هو واقف أم متحرك ألنك أصبحت قطعة واحدة معه يف  

تستطيع   ال  الرصيف  إحركته..  إىل  األسانسري  باب  من  نظرت  إذا  إال  احلركة  هذه  دراك 

 
 .39املرجع السابق، ص (1) 

 .40املرجع السابق، ص (2) 

 .40املرجع السابق، ص (3) 



65 

 

ة مثل  ونفس احلالة يف قطار يسري بنعومة عىل القضبان.. ال تدرك حرك..  الثابت يف اخلارج

عىل   النافذة  من  إطاللك  حلظة  أو  الوقوف  يف  رشوعه  حلظة  إال  فيه  وأنت  القطار  هذا 

وباملثل ال يمكنك رصد الشمس وأنت فوقها ولكن يمكنك  .  الرصيف الثابت يف اخلارج. 

وإنام   عليها  تسكن  وأنت  األرض  رصد  يمكنك  ال  كام  األرض..  أو  القمر  من  رصدها 

 (1) (تستطيع رصدها من القمر 

 .. يط بحالة إال إذا خرج خارجها حيأن اإلنسان ستطيع بناء عىل هذا كله ال يو

ما كنا نستطيع إدراك مرور الزمن  وهذه القاعدة يمكن تطبيقها مع الزمن، ذلك أننا )

ـ  لوال أن اجلزء املدرك فينا يقف عىل عتبة منفصلة وخارجة عن هذا املرور الزمني املستمر  

ن إدراكنا يقفز مع عقرب الثواين كل حلظة ملا استطعنا أن ندرك  ولو كا ـ أي عىل عتبة خلود 

 (2) (هذه الثواين أبدا، والنرصم إدراكنا كام تنرصم الثواين بدون أن يالحظ شيئا 

أن هناك جزءا من وجودنا خارجا عن  والنتيجة التي تدل عليها هذه احلقيقة هي )

من من عتبة سكون ويدركه دون أن  هو الذي يالحظ الز  ـأي خالد    ـإطار املرور الزمني  

يتورط فيه وهلذا ال يكرب وال يشيخ وال هيرم وال ينرصم.. ويوم يسقط اجلسد ترابا سوف  

 ( 3)  (هو الروح ء يظل هذا اجلزء عىل حاله حيا حياته اخلاصة غري الزمنية هذا اجلز

ر  عىل صورة حضووهذا الوجود الذي يتعاىل عىل الزمن، َشء يستشعره كل إنسان )

وديمومة وشخوص وكينونة مغايرة متاما للوجود املادي املتغري املتقلب النابض مع الزمن  

هذه احلالة الداخلية التي ندركها يف حلظات الصحو الباطني.. هي املفتاح الذي  . وخارجه. 

 ( 4)  (يقودنا إىل الوجود الروحي بداخلنا ويضع يدنا عىل هذا اللغز الذي اسمه الروح
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التي   املزدوجة  الطبيعة  وإىل  الروح،  وجود  إىل  دليلنا  نفسه  الشعور  كان  وهكذا 

من   والكثري  الروح،  حقيقة  عىل  التعرف  يف  إليها  النظر  يكفي  والتي  كياننا،  منها  يتشكل 

 خصائصها..  

ومن أمهها ـ كام يذكر مصطفى حممود ـ ما يدعو إليه املالحدة أنفسهم، وهو احلرية،  

كمنا القوانني  ي باحلرية، ولو كنا أجساما مادية ضمن إطار حياة مادية حتشعورنا الفطرفـ )

 ( 1) (املادية احلتمية ملا كان هناك معنى هلذا الشعور الفطري باحلرية 

 العلم:  وبراهني  .  . ـ املوت رابعا  

ال نقصد برباهني العلم هنا توفري ما يطلبه أولئك الذين يطالبون كل حني باألدلة  

ية عىل إثبات احلقائق املرتبطة باملعاد، أو بغريه من احلقائق اإليامنية، ويعتربون  احلسية املخرب

 عدم القدرة عىل إثبات ذلك عجزا، ويستنتجون من عدم القدرة عىل اإلثبات عدم الثبوت. 

ولو أن البرش استطاعوا حتقيق ذلك، ووصلوا بمداركهم احلسية إىل معرفة أرسار  

هناك معنى للتكليف واالختبار.. ذلك أن االختبار منوط باإليامن احلياة بعد املوت، ملا بقي  

تعاىل:   قال  كام  بِاْلَغْيِب    اهلل لَِيْعَلَم  ﴿بالغيب،  اُفُه  خَيَ وقال:  [ 94]املائدة:    ﴾ َمْن  ِذيَن  ﴿،  الَّ

اَعِة ُمْشِفُقونَ  ُْم بِاْلَغْيِب َوُهْم ِمَن السَّ  [ 49]األنبياء:   ﴾خَيَْشْوَن َرهبَّ

ولذلك، فإن ذلك العقل الساذج الذي يطالب بالدليل احليس ال خيتلف عن عقل  

هبذه املطالب التي ذكرها اهلل تعاىل حمتقرا    ذلك البدوي يف اجلاهلية الذي طالب رسول اهلل  

نَا ِمَن اأْلَْرِض  َوَقاُلوا َلْن ُنْؤِمَن َلَك َحتَّى َتْفُجَر لَ ﴿الطريقة التي يفكر هبا أصحاهبا، فقال:  

 ( ا  ا )90َينُْبوعا َتْفِجريا ِخاَلهَلَا  اأْلهَْنَاَر  َر  َفُتَفجِّ َوِعنٍَب  َنِخيٍل  ِمْن  َجنٌَّة  َلَك  َتُكوَن  َأْو  َأْو  91(   )

ا َأْو َتْأيِتَ بِ  اَمَء َكاَم َزَعْمَت َعَلْينَا كَِسفا َن َلَك َبْيٌت ِمْن  ( َأْو َيُكو92َواملاََْلئَِكِة َقبِيالا )   اهللُتْسِقَط السَّ

َنْقَرُؤُه ُقْل ُسْبَحانَ  ا  َتابا
َل َعَلْينَا كِ ُتنَزِّ  َوَلْن ُنْؤِمَن لُِرِقيَِّك َحتَّى 

ِ
اَمء َأْو َتْرَقى يِف السَّ  َريبِّ  ُزْخُرٍف 
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ا َرُسوالا   [ 93  -  90]اإلرساء:   ﴾َهْل ُكنُْت إِالَّ َبرَشا

امل  بعد  احلياة  حلقيقة  احلسية  املدارك  إدراك  غري  وعدم  املسألة  كون  يعني  ال  وت، 

علمية، فنتائج العلم أكرب من أن حترص يف املدارك احلسية، بل إن العقل يستعمل وسائل  

 أخرى للوصول إىل احلقائق.  

جمال العلم حمدود جدا، فهو مرتبط باملدارك والوسائل،  والعلامء أنفسهم يذكرون أن  

 ا وإثباتا. فإذا انعدمت املدارك والوسائل توقف العلم، نفي

التحاليل، وال التصوير اإلشعاعي،   فال يستطيع الطبيب الذي مل تتوفر لديه نتائج 

وال غريها من وسائل التشخيص أن يعرف املرض، وال أن يعاجله، بل يظل حمتارا يف تلك  

االحتامالت الكثرية، التي وإن أطاق أن يلغي بعضها ببعض اخلربة إال أنه ال يطيق أن يلغي  

 أكثرها. 

أن   استطعنا  ملا  املختلفة  املراصد واملجاهر والوسائل  لوال اخرتاع  كتشف  نوهكذا 

السابقة، وعذرها ليس يف كوهنا غري   الكون كانت غري معروفة لألجيال  أجزاء كبرية من 

 موجودة يف عهودها، وإنام يف عدم إدراكها. 

ثبات ال يعني  وهلذا نص احلكامء مجيعا عىل تلك احلكمة املعروفة القائلة: ]عدم اإل 

عدم الوجدان ليس نفياا  أو ]،  نفيا للمعلوم[عدم العلم بالدليل ليس  أو ]  ،(1) عدم الثبوت[

 [ للوجود

احلكمة  و وتكذيب  هي  الكفر  ألسباب  بيانه  عند  الكريم  القرآن  عليها  نص  التي 

ِذيَن ِمْن َقْبلِِهْم    ﴿األنبياء، فقال:   َب الَّ ُبوا باَِم مَلْ حُيِيُطوا بِِعْلِمِه َوملََّا َيْأهِتِْم َتْأِويُلُه َكَذلَِك َكذَّ َبْل َكذَّ

 
ثبت ومعناه    (1)  الفعل  إقامة احلجة والدليل والربهان، والثبوت: مأخوذ من  أثبت ومعناه  الفعل  اإلثبات: مأخوذ من 

األمر الثابت يقينا يف الواقع بغض النظر علمنا به أو مل نعلم به، ويعرب اللغويون عن اإلثبات )بفعل متعد(، والثبوت )فعل الزم( 

 عتقادك والثبوت أو )واسطة الثبوت( تعني العلة احلقيقية. فاإلثبات أو )واسطة اإلثبات( علة ا
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 [ 39]يونس:  ﴾َفاْنُظْر َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة الظَّاملنِِيَ 

وهلذا، فإن العلم احلقيقي ممتلئ بالتواضع، وهو يقر باجلهل الكثري، وأنه ال يستطيع  

أن حيكم عىل العامل واألشياء من خالل املعارف البسيطة التي أحاط هبا، بل أحاط بجزئيات  

 قليلة منها. 

يشن محلة شديدة عىل الذين    (1) وهلذا نجد طبيبا وباحثا كبريا مثل ]ألكسيس كاريل[

حيملون العلم ما ال حيتمل، أو يعتربون العلم وسيلة إلنكار احلقائق التي دل عليها العقل  

 بناء عىل عدم قدرة املخابر أن تربهن عليها، ألن جمال املخابر مرتبط بالعوامل اخلاصة هبا. 

ك اخلطأ الذي يقع  إىل ذل ]اإلنسان ذلك املجهول[  القيم  كتابه  وهو يعزو سبب ذلك يف  

فيه الكثريون، وهو توهم أن التقدم الذي حصل يف العلوم املادية والتقنية حصل مثله يف علوم  

)هناك تفاوت عجيب بني علوم اجلامد وعلوم  اإلنسان، وذلك غري صحيح، يقول ألكسيس:  

د وفصاحة  فعلوم الفلك وامليكانيكا والطبيعة تقوم عىل آراء يمكن التعبري عنها بسدا  ؛احلياة

باللغة احلسابية.. بيد أن موقف علوم احلياة خيتلف عن ذلك كل االختالف حتى ليبدو كأن  

ولئك الذين يدرسون احلياة قد ضلوا طريقهم يف غاب متشابك األشجار، أو أهنم يف قلب  أ

دغل سحري التكف أشجاره التي العداد هلا عن تغيري أماكنها وأحجامها.. فهم يرزحون  

ولكنهم يعجزون عن تعرفها   ، داس من احلقائق التي يستطيعون أن يصفوها حتت عبء أك

  (2)أو حتديدها يف معادالت جربية(

رد   السلوكي )ب. ف. سكينر(وهكذا  النفس  الذين حيتق  عامل  الفالسفة  رعىل  ون 

يعد هناك   مل  أنه تطور بحيث  أو  الفلسفة،  العلم احلديث قىض عىل  القدامى، متومهني أن 

)كان من املمكن أن يقال قبل ألفني ومخسامئة عام أن االنسان كان    : ها، فقالمربر لوجود

 
ا فرنسيا، ولد يف  (1)   ..1912يف باريس، حصل عىل جائزة نوبل يف الطب عام  1944وتويف يف  1873كان طبيباا جّراحا

 .15االنسان ذلك املجهول، ص  (2) 
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يفهم نفسه كام كان يفهم كل جزء آخر من عامله. لكن فهمه لنفسه اليوم هو أقل من فهمه  

ألي َشء آخر. لقد تقدمت الفيزياء والبيولوجيا تقدما كبريا اال أنه مل حيدث أي تطور مشابه  

البرش السلوك  علم  تارخيية،  يف  قيمة  سوى  اآلن  اليونانية  والبيولوجيا  للفيزياء  فليس  ي، 

ولكن حماورات أفالطون التزال مقررة عىل الطالب ويستشهد هبا كام لو أهنا تلقي ضوءا  

عىل السلوك البرشي، وما نحسب أن بمقدور أرسطو أن يفهم صفحة واحدة من الفيزياء  

وأصدقاءه  سقراط  ولكن  احلديثة،  أحدث    والبيولوجيا  متابعة  يف  صعوبة  جيدوا  لن 

املناقشات اجلارية يف جمال الشؤون االنسانية. وفيام يتعلق بالتكنولوجيا فقد قطعنا خطوات  

مل   والرتبية  احلكم  يف  ممارساتنا  ولكن  والبيولوجيا،  الفيزياء  عاملي  عىل  السيطرة  يف  هائلة 

  (1) تتحسن حتسنا ملحوظا(

العلامء   املحققني بأن املعارف العلمية املرتبطة باإلنسان حمدودة  وهكذا يرصح كل 

ها املبتدئون من الباحثني،  يجدا، ولذلك ليس هلا أن تقرر تلك القرارات اخلطرية التي يدع

التي يمكنهم من خالهلا اختصار احلياة يف هذه   والذين تصوروا أهنم وصلوا إىل احلقائق 

 احلياة.

يف كتابه )وحدة املعرفة(: )إذا أردنا    (2) مل حسنيحممد كا   د. الكبري  يقول الفيلسوف  

أن تكون صورة املعرفة كاملة تامة فليس لنا مناص من البحث يف طبيعة العقل وكنهه، فهو  

 (3) جهاز التفكري الذي به تتحدد املعرفة(

لكنه يدرك مدى صعوبة البحث يف هذا، وعدم توفر اإلمكانيات الكافية للعلم يف  

)ولكننا النرى البدء هبذا البحث. ألن ذلك يكون خطأ  ذه املسائل، فقال:  البحث يف مثل ه

 
 .7ص  32عامل املعرفة رقم  تكنولوجيا السلوك اإلنساين، سكينر، ترمجة عبد القادر يوسف، سلسلة (1) 

 (2)  ( إبراهيم  1977  -  1901الدكتور حممد كامل حسني  أستاذ جراحة عظام مرصي وأديب، وأول مدير جلامعة   ،)

 .. 1948، وأول رئيس جلمعية جراحة العظام املرصية عند إنشائها سنة 1950)جامعة عني شمس حالياا( عند إنشائها عام 

 .11مد كامل حسني، مكتبة النهضة املرصية، ص وحدة املعرفة، الدكتور حم (3) 
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منهجياا. وقد بينا من قبل أن البدء بالبحث يف حتديد العالقات بني غايات األمور ومعقداهتا  

اليؤدي اىل احلقيقة. والبحث يف طبيعة العقل جيب أن يكون آخر البحوث كلها. وجيب أن  

علمنا بالكون واالنسان. ويكفينا اآلن أن ننظر اىل العقل عىل أنه    النتناوله اال بعد أن يتم

نور يلقى عىل األشياء فيضيَئها، ويتيح لنا فهمها. ولنا أن نستخدمه جهازاا للتفكري دون أن  

نفهم ماهيته، حتى تتم لنا صورة املعرفة كاملة فنضعه منها موضعا حقا ال نستطيعه يف أول  

  (1) البحث(

ا ينصح بعدم البحث عن حقيقة العقل ـ والذي يمثل احلقيقة اإلنسانية  بناء عىل هذو

اآلفاق  عامل  استعامل  حماولة  وإنام  املحدودة،  بوسائله  إدراكه  للعلم  يمكن  ال  مما  فذلك  ـ 

العلمني،   الكريم حني مزج بني كال  القرآن  ما ذكره  العقل، وهو نفس  للتعرف عىل عامل 

ُه  َسنُِرهيِْم آَياتِنَا يِف   ﴿فقال:   ُه احْلَقه َأَومَلْ َيْكِف بَِربَِّك َأنَّ َ هَلُْم َأنَّ  اآْلَفاِق َويِف َأْنُفِسِهْم َحتَّى َيَتَبنيَّ

 َشِهيدٌ 
ٍ
ء  [ 53]فصلت:    ﴾َعىَل ُكلِّ ََشْ

)يف الكون نظام، ويف العقل نظام،  معربا عن هذا املعنى:    حممد كامل حسنيد.  يقول  

النظامني. والنظامان من معدن واحد، واملطابقة بينهام ممكنة ملا  واملعرفة هي مطابقة هذين  

فيهام من تشابه. ولومل يكونا متشاهبني الستحالت املعرفة. ولومل تكن املطابقة بينهام ممكنة  

ماعلم أحد شيئاا ؛ وتشابه النظامني الكوين والعقيل ليس فرضاا حيتاج اىل برهان ؛ بل هو  

أ ومن  املعرفة.  إمكان  عليه  جوهر  يدل  خطأ  االنكار  وهذا  كلها.  املعرفة  أنكر  فقد  نكره 

ماحقق العقل من قدرة عىل التحكم يف كثري من األمور الطبيعية. ومل نكن لنستطيع حتقيق  

التفكري وفهمنا   املعرفة ومذاهب  النظامني كانا خمتلفني، ومهام تتغري  لو أن  َشء من ذلك 

  ( 2)   اا هو هذا التوافق بني نظام الكون ونظام العقل(للكون فإن احلقيقة التي ثبتت ثبوتاا قطعي

 
 .11املرجع السابق، ص (1) 

 .11املرجع السابق، ص (2) 
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بناء عىل هذا نحاول يف هذا املبحث التعرف عىل بعض األمارات التي استطاع العلم  

أن يكتشف من خالهلا عدم اقتصار احلقيقة اإلنسانية عىل املكونات البيولوجية التي حيوهيا  

يا واألنسجة التي يعرتهيا املوت..  جسمه، وهو ما يعني وجود مكون آخر غري هذه اخلال

 وهو ما يعني أن املوت الذي يصيب هذه األجهزة ال يمكن تعميمه عىل غريها. 

 : ـ املوت وحقيقة اإلنسان   1

نفيهم للحياة بعد املوت، إىل نظرهتم  عىل  د أصحاب النظرية العلمية القديمة  نيست

)ت  حتلله، أو كام عرب عن هذه النظرة  لإلنسان، باعتباره كيانا ماديا، ينتهي، أو ينعدم بمجرد  

مايلز( )  ر.  يقول:  سؤال  جوابه عىل  املوت؟ عند  بعد  حياة  قال:  هل هناك  فقد  .  .. )ال (، 

الحياة بعد املوت، ألن احلياة التي أعرفها التوجد اال يف ظروف معينة من تركيب العنارص  

  (1) ة بعد املوت(املادية. وهذا الرتكيب الكياموي اليوجد بعد املوت، اذن: فالحيا 

هنا قضية قوية  .. إ )البعث بعد املوت حقيقة متثيلية، وليس بحقيقة لفظية  ويضيف:

حقيقة،    تكون  أن   لفظيا عندي أن االنسان يبقى حيا بعد املوت، وهذه القضية من املمكن  

  أننا   هي  طريقنا   يف  الرئيسية  املسالة  بالتجربة، ولكن  بطالهنا   أو  صحتها   الختبار  قابلة  وهي

ملعرفة االجابة القطعية عن هذا السؤال اال بعد املوت، ولذلك يمكننا أن    وسيلة   النملك

 ( 2) نقيس(

)بناء عىل علم االعصاب اليمكن معرفة  هو:    )ت ر. مايلز(والقياس الذي قام به  

العامل اخلارجي، واالتصال به، اال عندما يعمل الذهن االنساين يف حالته العادية، وأما بعد  

  (3)ملوت، فهذا االدراك مستحيل، نظرا إىل بعثرة تركيب النظام الذهني(ا

 
 .84نقال عن اإلسالم يتحدى: ص (1) 

 .84املرجع السابق، ص (2) 

 .84املرجع السابق، ص (3) 
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الفيزياء  وهكذا نجد   يقيس اإلنسان عىل الكمبيوتر،    ستيفن هوكينغاملعروف  عامل 

قال  ، و )أنا أعترب الدماغ كجهاز كمبيوتر يتوقف عن العمل عندما تفشل مكوناته(  فيقول: 

أيضا )ليس هناك من جنة أو حياة آخرة ألجهزة كمبيوتر حمطمة، وهي أشبه بقصة خرافية  

  (1)للناس الذين خيشون من الظالم(

الذي ذكره  و القياس  تعاىل هذا  الذي ذكره اهلل   عن  كال العاملني وغريمها هو نفسه 

َما    ﴿أولئك البدو السذج من أهل اجلاهلية الذين كانوا يرددون كل حني خماطبني املؤمنني:  

ْهرُ  ْنَيا َنُموُت َوَنْحَيا َوَما هُيْلُِكنَا إِالَّ الدَّ    [ 24]اجلاثية:  ﴾ ِهَي إِالَّ َحَياُتنَا الده

]اجلاثية:    ﴾ إِْن ُهْم إِالَّ َيُظنهونَ َوَما هَلُْم بَِذلَِك ِمْن ِعْلمٍ ﴿وقد رد اهلل تعاىل عليهم، فقال:  

التي يفكرون هبا، والتي ال تعدو أن تكون ظنا وومها  [24 ، وهو وصف حلقيقة الطريقة 

 العالقة له بالواقع، وال بالوسائل التي يستعملها العلامء يف البحث. 

قياسات أخرى أقوى  غري صحيح، بل هناك  ولذلك كان القياس الذي استعملوه  

تقيض عىل    نساين العثرة الذرات املادية يف اجلسم اإل؛ وهي تؤكد أن ب  (2)هذا القياسمن  

 )احلياة( َشء آخر، وهي مستقلة بذاهتا، باقية بعد فناء الذرات املادية وتغريها. ألن  احلياة؛ 

من  ف يتألف  االنساين  اجلسم    صغريةخاليا  اجلسم  يف  عددها  يزيد  ومعقدة،  جدا 

مثل الطوب الصغري، ينبني  ، وهي  خلية  260،  0000000000000  عىل   االنساين العادي

لكن الفرق بني طوب أجسامنا والطوب الطيني شاسع جدا.. فطوب    ،منه هيكل أجسامنا 

يف كل  اجلسم اإلنساين  الطني الذي يستخدم يف العامرات يبقى كام هو.. بينام يتغري طوب  

 . دقيقة، بل يف كل ثانية

 
 انظر مقاال بعنوان: ال وجود للجنة، واحلياة اآلخرة قصة خرافية، موقع اليس ان ان، وغريها من املواقع اإلخبارية..  (1) 

، فام بعدها، ونفس الرد نجده  85رجعنا يف الرد عىل ما يقوله املاديون يف هذا اجلانب إىل كتاب: اإلسالم يتحدى: ص  (2) 

 يف مراجع أخرى كثرية.
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كاآلفاخل تنقص برسعة،  هذا  اليا  ولكن  واستهالكها،  باحتكاكها  تتآكل  التي  الت 

النقص يعوضه الغذاء، فهو هييء للجسم قوالب الطوب التي حيتاج اليها بعد نقص خالياه  

 . اجلسم يغري نفسه بنفسه بصفة مستمرة، وهكذا فإن واستهالكها 

س املاء  النهر اجلاري اململوء دائام باملياه، اليمكن أن نجد به نفـ بذلك ـ يشبه  وهو  

الذي كان جيري فيه منذ برهة، ألنه اليستقر، فالنهر يغري نفسه بنفسه دائام، ومع ذلك فهو  

 نفس النهر الذي وجد منذ زمن طويل، ولكن املاء اليبقى، بل يتغري.  

فيه  بناء عىل هذا، فإنه  و   ية خلية قديمة يف اجلسم، ألن اخلاليا  أ يأيت وقت التبقى 

وهذه العملية تتكرر يف هذه الطفولة والشباب برسعة ثم تستمر  .  .اجلديدة أخذت مكاهنا 

ولو حسبنا معدل التجدد يف هذه العملية فسوف نخرج بأهنا   ،هبدوء ملحوظ يف الكهولة 

 حتدث مرة كل عرشة سنني.  

نسان يف  اإل، إال أن  فناء املادي الظاهريلكن مع ذلك، ومع أن اجلسم يتعرض لل 

 كان: علمه، وعاداته، وحافظته، وأمانيه، وأفكاره، تبقى كلها  الداخل اليتغري، بل يبقى كام

 كام كانت.

السابق(، الذي وجد منذ    يف مجيع مراحل حياته بأنه هو )االنساندائام، ويشعر  فهو  

عرشات السنني، ولكنه الحيس بأن شيئا من أعضائه قد تغري، ابتداء من أظافر رجليه حتى  

 شعر رأسه.  

نسان يفنى بفناء اجلسم، لكان الزما أن يتاثر عىل األقل بفناء  لو كان االبذلك فإنه و

أن   يؤكد  الواقع  وهذا  الحيدث؛  هذا  أن  جيدا  نعرف  ولكننا  الكامل،  وتغريها  اخلاليا 

)االنسان( أو )احلياة االنسانية( َشء آخر غري اجلسم، وهي باقية رغم تغري اجلسم وفنائه،  

 . دائمةوهو كنهر مستمر فيه سفر اخلاليا بصفة 

عدم  وبذلك يمكن تعريف اإلنسان أو الشخصيةـ  كام يذكر وحيد الدين خانـ  بأهنا )
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  ـ بعد ولو كان املوت فناء )لالنسان(، فمن املمكن ان نقول  ، )(1)  التغري يف عامل التغريات(

  قد   االنسان  إنـ    اجلسم  يف  جيري  الذي  الكياموي  التغري  هذا  حدوث   مراحل  من  مرحلة  كل

أن الرجل الذي أراه يف اخلمسني    ومعناه!  موته  بعد  جديدة  أخرى  حياة  يعيش   وإنه مات،  

من عمره، وهو يميش يف الشارع عىل رجليه، قد مات مخس مرات يف هذه احلياة القصرية؛  

نسان بعد فناء أجزاء جسمه املادية مخس مرات، فكيف أستطيع أن أعتقد  فاذا مل يمت هذا اإل

 (2)(دسة عىل وجه اليقني؟ والسبيل له اآلن إىل احلياة؟بأنه مات يف املرة السا 

والتي   الدليل،  هذا  عىل  املادية  الفلسفة  أصحاب  ردود  خان  الدين  وحيد  ويذكر 

[ جيمزخلصها  بقولهالسري  وتفاعل  )إ:  [  وظيفة،  هو  وانام  كوحدة،  اليوجد  )الشعور(  ن 

أن   عىل  املحدثني  فالسفتنا  من  الكثريون  أرص  وقد  اال  وتنسيق  ليس  ذاته  يف  )الشعور( 

ملا  العصبي  والرد  هذه    التفاعل  عىل  وبناء  اخلارجي.  العامل  يف  ونشاط  حركة  من  حيدث 

مكان احلياة بعد املوت، نظرا لتحلل النظام اجلسامين، وألن  إ النظرية الجمال للتساؤل عن  

امل اخلارجي؛  املركز العصبي يف اجلسم مل يعد له وجود، وهو الذي كان يتفاعل وينسق مع الع

وهم يعتقدون بناءا عىل هذا أن نظرية احلياة بعد املوت أصبحت غري ذات أساس عقيل أو  

 ( 3)  (واقعي

لو كانت هذه هي حقيقة االنسان، فلنجرب أن نخلق انسانا وقد رد عىل هذا بقوله: ) 

ونحن   شعور،  ذا    جسم   منها   يتألف  التي  العنارص  مجيع  وضوح   بكل   نعرفـ    اليوم   ـ حيا 

  احلصول   يمكننا   اخلارجي، بحيث   الفضاء   ويف  األرض   يف   توجد   العنارص   االنسان، وهذه 

مهرة   وعرفنا هيكله وأنسجته، ولدينا فنانونوقد علمنا دقائق بناء النظام اجلسامين،  عليها،  

 
 .85ق، صاملرجع الساب (1) 

 .85املرجع السابق، ص (2) 

 .85املرجع السابق، ص (3) 
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فلنجرب  أيستطيعون   مواصفاهتا،  بكل  األنسان،  كجسم  أجساما  يصنعوا    كان   لوـ  ن 

األجسام،    هذه  أمثال   من   مئات  ولنصنع ـ    مبدئهم   حقيقة  عىل   يرصون  الروح  معارضو

متشى فيه     بقعة األرض الفسيحة، ثم لننتظر ذلك الوقت الذيامليادين، يف  شتى  يف  ولنضعها 

  (1) هذه األجسام وتتكلم وتأكل بناء عىل تأثريات العامل اخلارجي(

وهكذا يمكن أن نجد ردودا كثرية عىل ما ذكره ستيفن هوكينغ من تشبيه اإلنسان  

فكر جيدا فيام  هوكينغ  ، فلو أن  (2) بعد موته بالكمبيوتر العاطل، الذي لن يعود للعمل أبدا

الكمبيوتر بمكوناته  صحيحة  مقارنة  يقول، وأجرى   الكمبيوتر واإلنسان، ألدرك أن  بني 

 . املادية ال قيمة له بدون طاقة وبرنامج تشغيل يربطه بام حوله من ُمدخالت علمية

اإلنسان البد له من طاقة حتركه وتبعث فيه احلياة، وجتعله قادراا عىل التعرف  وهكذا  

ختالفاا شاسعاا اعىل ما حوله، وجتعله خيتلف عن احلجر والشجر وسائر احليوان،  ذاته و  عىل 

يف اإلدراك والقدرات، فإذا غابت عنه تلك الطاقة غاب اإلدراك، وهذا ما نشاهده يف اجلنني  

يف بطن أمه يف الشهور األوىل من احلمل حيث يكون كتلة حلم ال إدراك فيها، وما نشاهده  

باحلياة   وت حيث يصري كتلة حلم ال إدراك فيها، وما بينهام نجده مفعام يف اإلنسان بعد امل

أن   كام  واإلدراك،  احلياة  هيبه  ما  بيشء  امليت  عن  يزيد  احلي  أن  حُيتم  والعقل  واإلدراك، 

هو الذي يطلق  هذا اليشء  والكمبيوتر الذي يعمل يزيد عن الذي ال يعمل بالطاقة املحركة،  

 [ الروحاملؤمنون اسم ] عليه

نجد  و من  هكذا  سابقة  برجمة  عن  ناتج  العلمية  للُمدخالت  الكمبيوتر  إدراك  أن 

اإلنسان، فهل يمكن لإلنسان أن يدرك ما حوله بدون برجمة سابقة، فام تنقله لنا احلواس  

العقل عرب األعصاب فيتم التعرف    اخلمسة ليس إال إشارات كهربائية تنتقل من احلواس إىل 

 
 .85املرجع السابق، ص (1) 

 . 20/6/2011انظر مقاال بعنوان: رد الُقرآن والعلم عىل امُللحد ستيفن هوكينغ يف نفي الروح واخلالق،  (2) 
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عليها يف العقل، فكل ما نشعر به من هذا الكون ليس إال إشارات كهربائية بداخل الدماغ،  

 ؟ كل ما تدركه احلواس وُيفرق بينها بدقة شديدة ىل فام الذي جعل الدماغ يتعرف ع

ري،  وبمناسبة تشبيه اإلنسان بالكمبيوتر نحب أن نوضح هنا إشكالية يطرحها الكث 

 وهي ما حيصل عند املوت، وهل النزع أو القبض مرتبط بالروح أو النفس؟ 

فلعل أحسن مثال يقرب صورة الروح والنفس وعالقتهام باحلقيقة اإلنسانية، ويبعد  

عنا الكثري من ذلك اجلدل الذي حيوم حوهلا، وحول املقبوض، وهل هو النفس أو الروح،  

 هو ما نتعامل به مع أجهزة الكمبيوتر. 

يمكن   القطع  من  جمموعة  عن  عبارة  وهو  الكمبيوتر،  بجهاز  أوال  نأيت  أننا  حيث 

 تشبيهها بأعضاء اإلنسان.. فلكل قطعة وظيفتها التي تؤدي دورا معينا يف اجلهاز. 

وهي ال تستطيع أن تؤدي أي دور قبل أن ننفخ فيها روح النظام.. فعندما يصبح  

 ز متحرك، يامرس الكثري من الوظائف. الويندوز منصبا عىل اجلهاز يتحول إىل جها 

وحينها يمكن لصاحبه أن يفعل فيه بإرادته ما يشاء، وكل ما يفعله فيه يمكن تسجيله  

 عرب الربامج الكثرية التي تسجل كل ما يفعل يف اجلهاز. 

وعندما يمل صاحب اجلهاز من جهازه، ويريد أن يغريه، يأخذ نسخة من كل براجمه  

سخة من النظام نفسه الذي كان يعمل به، ثم يقوم بوضعه يف جهاز  وأعامله، وربام يأخذ ن

 آخر، وبتغيريات طفيفة. 

 هذا املثال يقرب لنا كثريا حقيقة الروح والنفس واجلسد، ومن يقبض منها مجيعا. 

أما اجلسد، فيشبه تلك القطع الصلبة التي يتكون منها جهاز الكمبيوتر، والتي قد  

ه يمكن نسخها  ري أن يترضر كل ما مورس عليها من أعامل، ألنترمى عند عطبها التام، من غ 

 وحفظها يف جهاز آخر. 

القرآن   يف  وصفت  والتي  الروح،  تشبه  فهي  به،  املرتبطة  والتطبيقات  النظام  وأما 
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وُح ِمْن َأْمِر َريبِّ  ﴿الكريم بكوهنا من عامل األمر، كام قال تعاىل:   وِح ُقِل الره َوَيْسَأُلوَنَك َعِن الره

َأاَل َلُه اخْلَْلُق    ﴿ ، وقال يف اآلية األخرى:  [ 85]اإلرساء:    ﴾َوَما ُأوتِيُتْم ِمَن اْلِعْلِم إِالَّ َقلِيالا  

 [ 54]األعراف:   ﴾َربه اْلَعاملَنَِي   اهلل َواأْلَْمُر َتَباَرَك 

ولذلك يمكن اعتبار أرواح البرش مجيعا واحدة، فكلهم قد نصب فيهم نظام واحد،  

 يتشاهبون يف فطرهم السليمة التي مل تدنس.  ولذلك نراهم

التي يقوم هبا صاحب اجلهاز، حيث يقرأ ما   النفس، فتشبه تلك االختيارات  وأما 

. وبذلك فإن  . يشاء من الكتب، ويستمع ملا يشاء من األصوات، ويشاهد ملا يشاء من الصور

الروح، ويوجهها    عامل النفس هو العامل الذي يستثمر فيه اإلنسان طاقات اجلسد وطاقات 

 للوجهة التي يريد، وبحرية تامة. 

: )َمَثُل روح املؤمن وبدنه كجوهرة  بقوله إلمام الصادق  هذا التشبيه ا  وقد أشار إىل 

  (1)ومل يعبأ به(  ،إذا أخرجت اجلوهرة منه اطهِرَح الصندوق ، يف صندوق

َوِسَخٍة َقِمَلٍة وَفكِّ قيوٍد  املوت للمؤمن كنزع ثياب  وأشار إليه اإلمام السجاد بقوله: )

  . وآنس املنازل  ، وأوطأ املراكب   ، واإلستبدال بأفخر الثياب وأطيبها روائح   ، وأغالٍل ثقيلة

فاخرة  ثياب  كخلع  أنيسة  ، وللكافر  منازل  عن  الثياب    ، والنقل  بأوسخ  واإلستبدال 

  (2) (وأعظم العذاب ،وأوحش املنازل  ، وأخشنها 

 

هو عبارة عن استبدال اجلسد الذي أصابه العطب بجهاز  فإن املوت،  وبناء عىل هذا،  

آخر مع مراعاة اختيارات صاحب اجلهاز، ولذلك يرى اإلنسان كل أعامله التي كان يعملها  

حمفوظة بإتقان، ذلك أن من مزايا اجلسد اجلديد الذي يستبدل به اجلسد الفاين أنه تظهر فيه  

 
 . 67خمترص البصائر/ (1) 

 .4/289معاين األخبار:  (2) 
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 األشياء بصورها احلقيقية..  

 وحقيقة العقل: ـ املوت    2

رأينا سابقا أن الفالسفة القدامى الذين اتفقوا عىل خلود النفس، وعدم موهتا بموت  

اجلسد، استدلوا عىل ذلك بتلك االكتشافات التي توصلوا إليها عن طريق التأمل، والذي  

أداهم إىل أن عقل اإلنسان مستقل عن جسده، ذلك أن اجلسد هيرم ويذبل وينتابه الكثري  

 ف، بينام عقله يبقى متقدا وسليام حتى يف تلك الفرتات الصعبة الشديدة. من الضع 

والفلسفة   الشعر  يف  اإلبداعية  املنجزات  من  الكثري  أن  ذلك  عىل  األدلة  أكرب  ومن 

 واحلكمة كتبت يف ظل ظروف صعبة، مل يكن يمكن للعقل أن يبدعها لو كان تابعا للجسد. 

لفطرة والبدهية، دل عليها العلم احلديث،  وهذه احلقيقة التي اكتشفها العقل، بل ا

 وخاصة بعد ختلصه من فرتة املادية التي طغت عليه إبان القرون األوىل من عرص النهضة. 

حول املوقف  التطور العلمي  ونحب أن نقتبس هنا مادة علمية مهمة تتعلق بتاريخ  

لعلم ىف منظوره  )امن العقل وعالقته باجلسد، وذلك من أهم ما كتب يف هذا املجال، وهو 

روبرت  ]املعروفني ىف أمريكا الشاملية أحدمها  العلامء الكبار  اثنان من  ، الذي ألفه  (1)اجلديد(

الثاين  أحد أعالم الفيزياء النظرية ورئيس كلية العلوم يف جامعة أوتاوى بكندا، و [ أغروس

العلوم  [جورج ستانسيو ] املتضلعني يف فلسفة  الفالسفة  ال  ، أحد  فلسفة يف  ورئيس شعبة 

 . نفس اجلامعة ونفس البلد

هدم أركان املادية العلمية، تلك النظرية الكونية التى  وكالمها حاول يف هذا الكتاب )

العقود   إىل  واستمرت  عرش،  السابع  القرن  مطلع  ىف  وجاليلو  بيكون  فرانسيس  استهلها 

احلكمة والغاية من إبداع الكون  األوىل من القرن العرشين، ثم إثبات وجود اهلل تعاىل، وبيان  

 
هو كتاب من سلسلة )عامل املعرفة( التى كان يصدرها املجلس الوطنى للثقافة بالكويت، وعنوان الكتاب األصيل هو    (1) 

(The New Story of Science ) من تأليفRobert M. Augros وGeorge N. Stanciu .. 
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والباحثني   العلامء  أقطاب  إليها  انتهى  التى  النتائج  إىل  باالستناد  وذلك  اإلنسان،  وخلق 

املعارصين ىف جماالت الفيزياء والكوزمولوجيا ومبحث األعصاب وجراحة الدماغ وعلم  

  (1)(النفس اإلنسانى

خيهام ملوقف العلامء الغربيني من  وقد ذكر صاحبا هذا الكتاب العلمي القيم ـ عند تأر

العقل وعالقته بالدماغ أو بسائر اجلسد ـ أن هناك موقفان، أحدمها قديم ومادي، وسببه  

عدم توفر الوسائل الكافية للتحقيق العلمي، والثاين متطور، ويقرتب اقرتابا كبريا مما ذكرته  

 األديان والفالسفة وغريهم. 

لنتبني  ذكراه،  ما  بعض  هنا  وجود    وسنعرض  ينفون  يزالون  ال  من  رجعية  مدى 

العقل، أو خيترصونه يف الدماغ، ألن رؤيتهم رؤية كالسيكية قديمة، ومل يعد هلا أي مصداقية  

 يف البحث العلمي اخلاِل من األيديولوجية املادية. 

 أ ـ العقل بحسب الرؤية العلمية القديمة: 

عد  وبسبب  القديمة،  العلمية  الرؤية  أن  الكاتبان  العلمية  يذكر  الوسائل  توفر  م 

يعتمدون راحوا  باجلسد  وعالقته  العقل  حقيقة  يف  التحقيق  هلم  تتيح  التي  مبدأ    الكافية 

 . عية بلغة املادة وحدها ياألشياء الطب وذلك بتفسري البساطة، 

تنشأ يف هناية  ، والتي )مجيع األشياء الطبيعية وقد اعتمدوا يف هذا عىل القياس عىل  

فاملاء سائل عىل نحو ما نعرفه  ،  األشياء  هتفاعالت بني جسيامت تتكون منها هذاملطاف عن  

واملطاط متمغط ألن جزيئاته  ،  ألن جزيئاته تنزلق بجانب بعضها بعضا بقليل من اإلحتكاك

واملاس شديد الصالبة ألن ذرات الكربون املوجودة  ،  بحكم مرونتها تغري شكلها بسهولة

عىل   بشكل  مرتاصة  النسج فيه  حمكمة  شعرية  عىل  .هيئة  ينطبق  نفسه  األمر  أن  والبد   .

 
 (. 7العلم يف منظوره اجلديد، )ص  (1) 



80 

 

  (1) (العقل

الرؤية   هذه  اعتمدوا  الذين  العلامء  عىل  األمثلة  األحياء  ومن  هـ.  ]عامل  توماس 

عرش،  [هكسيل  التاسع  القرن  علامء  من  وهو  ذكر  ،  عنها  )أن  والذي  أعرب  التي  األفكار 

 ( 2)  (بارة عن تغريات جزيئيةبالنطق، وأفكارك فيام يتعلق هبا إنام هي ع

أوهلا   اإلنسان،  اخلاطئة عن  املفاهيم  من  الكثري  املادية  الرؤية  هذه  نتجت عن  وقد 

من   منبثقا  العقل  دام  ما  أنه  ذلك  حريته  سلب  إال  و  ..املادةوأخطرها  تترصف  ال  املادة 

إلنسان بلغة  إىل تفسري ترصفات ا، فإن الرؤية العلمية القديمة كانت متيل  برضورة ميكانيكية

ال جمال هناك  حيث  الغريزة، والفسيولوجيا )علم وظائف األعضاء(،والكيمياء.والفيزياء،  

 حلرية االختيار. 

التغريات املادية هي التي تسبب األفكار، ال  وبذلك فإن هذه الرؤية كانت ترى أن  

عرش،  ، أحد علامء الرياضيات يف القرن التاسع  [و.ك كليفورد عن ذلك ]عرب  كام  العكس،  

إذا قال أحد أن اإلرادة تؤثر  ، فقال: )يف حمارضة له عن العلوم عن هذه الفكرة بإجياز بليغ

 (3)(يف املادة فقوله ليس كاذباا فحسب، وإنام هو هراء 

يبدو أن الوعي متصل  )  :بقولههكسيل العالقة بني العقل واجلسد  وهكذا وصف  

، وأن ليس له أي قدره كانت عىل تعديل  بآليات اجلسم كنتيجة ثانوية لعمل اجلسم، ال أكثر

 (4) (عمل اجلسم مثلام يالزم صفري البخار حركة القاطرة دونام تأثريعىل آليتها 

  وفقا للنظرة القديمة ـ  لعقل  املادي للتصور  لذلك ااملستلزمات  تلك املفاهيم وومن  

إذا  ، ذلك أنه  املوت الَشء يف اإلنسان يمكن أن يبقى بعد  ـ ما يرتبط بموضوعنا، وهو )أنه  

 
 .25املرجع السابق، ص (1) 

 .25صاملرجع السابق،  (2) 

 .27املرجع السابق، ص (3) 

 .28املرجع السابق، ص (4) 



81 

 

فليس هناك سبب جيعلنا نفرتض أن هذين    ،كان التفكري واإلرادة نشاطني من أنشطة الدماغ

اإلنسان مادة   أجزاء  الدماغ، وإذا كان كل جزء من  فناء  بعد  يستمرا  أن  النشاطني يمكن 

 ( 1)  (فالبد من أن يكون كل جزء منه عرضه للفناء. ففي النظرة القديمة الخلود إال للامدة

يف القرن التاسع عرش أن حيدد بالضبط  لكن مع كل هذه االدعاءات، مل يستطع أحد  و

 . كان علامء الفسيولوجيا يتوقعون أن يأيت املستقبل باجلواب، بل  كيفية انبثاق العقل من املادة

عام  وقد   )يقول  1886كتب هكسيل  يف  :  األعضاء  علم وظائف  وهكذا سيوسع 

امل املادة وقوانينها إىل أن يصبح مساويا يف امتداده نطاق املعرفة  املستقبل شيئا فشيئا من ع

 .. لكن نبوءاته مل تتحقق، بل حتقق عكسها كام سنرى. (2) ( والشعور والعمل

بعد فرويد ظهر املذهب  وهكذا رست آثار الرؤية القديمة عىل الدراسات النفسية، ف

جة الدكتوراه يف علم النفس  الذي حاز عىل در   [ جون ب. واتسن، الذي أسسه ]السلوكي 

 . 1903من جامعة شيكاغو عام  

فبعد أن قام واتسن بإجراء جتارب واسعة النطاق عىل اجلرذان والعصافري والقرود  

سعى إىل إرساء علم النفس كفرع موضوعي كلياا من فروع العلم الطبيعي، ليس أحوج إىل  

أ عىل  الفيزياء،  أو  الكيمياء  علم  من  االستبطان  سامه  مجيع  ما  بني  من  السلوك،  أن  ساس 

األعامل التي يقوم هبا اإلنسان، هو وحده القابل للمراقبة من اخلارج بالتجارب املوضوعية.  

 ففي رأي واتسن أن السلوك وحده، ال الوعي، هو املوضوع الصحيح لعلم النفس. 

د،  ، ورأت أن البحث فيه غري جمالسلوكية العقل أصالا بناء عىل هذا أنكرت املدرسة  و

أن جسم اإلنسان هو احلقيقة اإلنسانية الوحيدة، وأن من الواجب أن  أكدت  وتبعاا لذلك  

 يستبعد )العقل( ومعه مجيع هبارجه من جمال العلوم.  
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املدرسة  و الفرويديبذلك كانت  النفس  املادية من علم  ايغاالا يف  أكثر  ،  السلوكية 

 تقدماا يف أفول نجم العقل. التحول عن مذهب فرويد إىل املذهب السلوكي وبذلك كان 

باملنهج  قد  و ملتزم  نفيس  كعامل  يتخذها  أن  عليه  كان  خطوة  أول  أن  واتسن  ذكر 

واإلدراك   كاإلحساس  الذاتية  العبارات  مجيع  العلمية  )مفرداته  من  يسقط  أن  العلمي 

 (1) والصورة الذهنية والرغبة والغاية، بل التفكري والعاطفة النطوائهام عىل تعريف ذايت(

ويضيف قائالا: )إن السلوكي ال يعرتف بام يسمى السامت الذهنية أو النزعات أو  

 (2) امليول(

بعبارات   جديد  من  تعرف  أن  فيتحتم  إنكارها  يمكن  ال  التي  العقل  جوانب  أما 

علن واتسن  قد أو  ، وهكذا أصبح التفكري يسمى )التكلم دون الصويت( ،  سلوكية فحسب 

 عىل الوجه الصحيح، يسهامن إسهاماا كبرياا يف حتطيم اخلرافة  أن )التكلم والتفكري، إذا فهام

 القائلة إن هناك شيئاا يدعى )احلياة العقلية( 

حني يتحدث عن دواعي الترصفات اإلنسانية  أكثر  وتتجىل مادية واتسن املنهجية  

منها،  فيقول: )إن اإلنسان بوصفه نتيجة طبيعية للطريقة التي ركب هبا وللامدة التي جبل  

 البد له من أن يترصف كام يترصف بالفعل )إىل أن يعيد التعلم صياغته( 

لترصفات   الوحيدة  األسباب  باعتبارها  املادة  وتركيبات  املادة  تطرح  والسلوكية 

 اإلنسان. واإلنسان هبذا املنظار، قطعة هامدة من املادة البد من تشغيلها بقوى خارجية. 

قوانني  و إىل  هذا  يف  يستندون  أن    لفيزياءاهم  تنص عىل  يظل  التي  الساكن  اجلسم 

اإلنسان ال يترصف من تلقاء نفسه، بل  ، وبذلك فإن  ساكناا ما مل تؤثر فيه قوة من اخلارج

 خيضع لترصفات تفرض عليه.  
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ويذكر واتسن للسلوكية هدفني اثنني: )التنبؤ بالنشاط اإلنساين(، و)صياغة قوانني  

سطتها ضبط ترصفات اإلنسان(. فإذا مل يكن اإلنسان  ومبادئ يستطيع املجتمع املنظم بوا

 أكثر من كيان مادي فليس هناك ما يدعو إىل االعتقاد بعدم إمكانية برجمته كام تربمج اآللة. 

وقد عرب عن هذه الرؤية املادية وإلغائها لكل احلقائق واملشاعر املرتبطة باإلنسان،  

حيوافقال:   بأهنم  استعداد لالعرتاف  َشء    ، نات)الناس عىل  إىل ذلك  باإلضافة  ولكنهم 

ويندرج حتت هذا )اليشء اآلخر( كل    .. وهذا اليشء اآلخر هو الذي خيلق املشاكل..  آخر 

ما يعرف بالدين، واحلياة بعد املوت، واألخالق، وحب األطفال والوالدين والوطن وما  

لة، إذا أردت أن  شاكل ذلك. واحلقيقية العارية هي أنك، كعامل نفيس، البد لك يف هذه احلا 

تظل علمي املنهج، أن تصف سلوك اإلنسان بعبارات ال ختتلف عن تلك التي تستخدمها  

يف وصفك لسلوك الثور الذي تنحره، وهذه احلقيقة قد رصفت وما فتئت ترصف الكثريين  

 ( 1)  من ذوي النفوس الرعديدة عن السلوكية(

إىل بعدها  اضطر  شديدة،  معارضة  واتس  نظريات  القت  اعتزال  وقد  املجتمع   

 وأخذ يشتغل بمهنة جتارية يف امليدان اإلعالين.  ،1921األكاديمي هنائياا يف عام  

 ب ـ العقل بحسب الرؤية العلمية اجلديدة: 

بخالف الرؤية السابقةـ  والتي سببها انتشار الفلسفة املادية بعد الرصاع الذي حصل  

الرؤية   ذهبت  ـ  الدين  ورجال  الكنيسة  االنبهار  مع  ذلك  زال  أن  بعد  ـ  اجلديدة  العلمية 

بالعلم، وعرف العقل اإلنساين حمدوديته ـ إىل اإلقرار بوجود العقل، وأنه خارج املادة، وأن  

 له عالقة باجلسم، والدماغ خصوصا، ولكنه ليس الدماغ، وإنام َشء آخر. 

اب ]العلم يف  وقد أثبت العلم ذلك بأدلة كثرية، ابتدأت أوال ـ كام يذكر صاحبا كت

بنظرية النسبية  للكون، والتي ظهرت بعد  النظرة العلمية اجلديدة  منظوره اجلديد[ ـ بتلك  
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 وميكانيكا الكم اللتني برهنتا عىل حمورية العقل حتى يف جمال الفيزياء.  

الذين كشفوا  واألعصاب،  علم  تأييد كبار العلامء، يف  ب النظرة اجلديدة  هذه  حظيت  ثم  

 .واستحالة إرجاعه إىل املادة ،تثبت استقالل العقلالنقاب عن أدلة  

يف   ظهرت  أولية  وهكذا  وهي  ذاهتا،  النتيجة  إىل  تتجه  حركة  املعارص  النفس  علم 

لثانية شعر كثريون من علامء النفس أن إخضاع العقل  اففي أعقاب احلرب العاملية  ،  العقل

ة، قد أفضيا إىل جتريد اإلنسان  للغريزة يف طريقة التحليل النفيس، وإلغاء العقل يف السلوكي

من إنسانيته يف علم النفس، معتربين أن هذا موقف ال يطاق يف فرع من فروع املعرفة مكرس  

التحمت يف اخلمسينات من هذا القرن )قوة ثالثة( يف علم  ، وبذلك  خلدمة اجلنس البرشي

 .(1)النفس إىل جانب القوتني األخريني:التحليل النفيس والسلوكية

النفيسوصف  وقد   سفرين]  العامل  ت.  بقوله:    [فرانك  اجلديدة  احلركة  إن  )هذه 

هم   وال  مستقلة،  فكرية  مدرسة  يشكلون  وال  واحد،  بصوت  يتكلمون  ال  أتباعها 

ملشرتك  امتخصصون يف أي جمال ذي مضمون حمدد. بل إن كل ما جيمع بينهم هو اهلدف  

للرابطة األمريكية لعلم النفس عقد يف  املتمثل يف )أنسنة( علم النفس. ففي اجتامع وطني  

 (2) ، قررت هذه احلركة اجلديدة أن تطلق عىل نفسها اسم )علم النفس اإلنساين(1971عام  

األسايس    ى ، األستاذ بجامعة بيل، املنح[ايرفن ل. تشايلد]ح العامل النفيس  قد رشو

يتخذه نموذجاا له،  : )يعرف علم النفس اإلنساين باإلنسان الذي  فقاللعلم النفس اجلديد  

اهتدت   هي  إذا  املنفعة  من  قدر  بأقىص  ستتنامى  العلمية  املعارف  مجلة  أن  عىل  وبإرصاره 

 ( 3) بتصور لإلنسان كام يعرف هو نفسه، ال بأي حماكاة غري إنسانية(
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وقد علل هذا بأن ما قام به املاديون من اختيار نامذج أخرى للتعبري عن اإلنسان أو   

ام الذي جيعلنا بحاجة إىل نموذج لإلنسان إذا كنا نحن أنفسنا   فيها، )فوصفه كانوا خمطئني

فالنموذج شبه مؤقت يؤخذ من َشء يقع خارج موضوع البحث ذاته.    ، من بني اإلنسان

الذي   للذرة  الكوكبي  أو مبهمة. فالنموذج  وهو يفيد حني تكون طبيعة اليشء بعيدة عنا 

ذ ال سبيل أمامنا لنعرف ما هي أحاسيس الذرة،  يفيد يف أغراض معينة، إ [نيلزبور ]وضعه  

 (1)(ولكن لدينا بالفعل معلومات من داخلنا عن كيفية إحساس اإلنسان بنفسه 

تيارات علم النفس  وبناء عىل ذلك،   )فعلم النفس اإلنساين، إذاا، يتكون من مجيع 

إىل نفسه، أي بوصفه  الفكرية التي ينظر فيها إىل اإلنسان، عىل نحو ما، كام ينظر هو عادة  

إنساناا، ال جمرد حيوان أو آلة. فاإلنسان قوة واعية، وهذه هي نقطة االنطالق. فهو جيرب،  

وهو يقرر، وهو يترصف. فإذا وجدت ظروف يمكن يف ظلها أن تتحقق منفعة بالنظر إىل  

سنى  اإلنسان متاماا من اخلارج، كام لو كان يستجيب حلافز خارجي استجابة آلية منتظمة يت 

النفس   علم  ولكن  الظروف.  هذه  مثل  يف  مفيداا  آِل  بنموذج  األخذ  كان  فربام  هبا،  التنبؤ 

اإلنساين ينطلق من افرتاض كون مثل هذه الظروف حاالت خاصة، ومن أن تأسيس علم  

النفس بأكمله عليها سيكون افتقاراا هلذا العلم، وقيدا من شأنه أن حيول دون تطبيقه العام  

 ( 2) اإلنسان(عىل فهم طبيعة 

وما ذكره علامء النفس من أتباع النظرة اجلديدة حصل مثله يف علم األعصاب، بعد  

الفسيولوجيا،  أن   عن  رائعة  بكشوف  العرشون  القرن  ادعاه  جاء  ما  كل  خالفت  والتي 

 أصحاب النظرة القديمة. 

السري تشارلز  ـ ]بوقد بدأ ذلك ـ كام يذكر صاحبا كتاب ]العلم يف منظوره اجلديد[  
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احلديثة  [رسنغتون األعصاب  فسيولوجيا  مؤسس  يعترب  فالذي  يف  ،  الرائدة  بحوثه  نتيجة 

النتيجة املهمة التي عرب عنها بقوله: )اجلهاز العصبي والدماغ خلص إىل   هكذا ظهر  هذه 

فاحلياة هي مسألة كيمياء وفيزياء، أما العقل فهو يستعيص    ؛قل فرق جذري بني احلياة والع

 (1)(عىل الكيمياء والفيزياء

بمصطلح ]احلياة[ هنا إىل ما سامه الفالسفة ]النفس احليوانية[، وهي ما  يقصد هو و

هذه ، ذلك أن  والنمو  التغذية الذاتية، واستقالب اخلاليا حتتاجه حياة اجلسد من متطلبات ك

تتم والكيمياء   الظواهر  الفيزياء  قوانني  العلمني  ،بواسطة  هذين  بلغة  تفسريها  ،  ويمكن 

 أنشطة العقل فهي تتجاوز آليات الفيزياء والكيمياء. بخالف 

والذي عرب  األعصاب، علم املتخصص يف  [ السري جون اكلسوقد وافقه عىل هذا ]

فقال أبحاثه،  إليها  أوصلته  التي  النتيجة  عن  ):  عن  تنم  التي  يف  التجارب  ختتلف  الوعي 

األعصاب  آلية  يف  حيدث  عام  االختالف  كل  آلية    ،نوعها  يف  ماحيدث  فإن  ذلك  ومع 

 ( 2)  (األعصاب رشط رضوري للتجربة. وإن كان هذا رشطاا غري كاف

ولتوضيح ذلك ساق املؤلفان مثاال توضيحيا يبني كيفية حصول الرؤية، وعالقتها  

،  عنيال  يف بؤبؤ تدخل  أشعة الشمس املنعكسة من الشجرة  باجلسد والعقل، واملثال هو أن  

العنيثم   شبكة  عىل  للشجرة  ومصغرة  مقلوبة  صورة  تركز  التي  العدسة  خالل  من    ، متر 

 .. يائية فتحدث فيها تغريات فيزيائية وكيم

، مل  فاقد الوعيأن الذي حصل لعينه هذا كان  إذ لو    . هو اإلبصار.لكن هذا ليس  

نفس التغريات الفيزيائية  أحدث  تركيز تلك الصورة عىل شبكية عينيه،  يبرص شيئا، مع أن  

 والكيامئية.  
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يتعرض الفيلم املوجود يف اآللة  ، حيث  آلة التصوير عىل صورة ما وهذا مثل تركيز  

يزيائية وكيميائية،ولكن آلة التصوير التبرص باملعنى احلريف يف األلوان واألشكال  لتغريات ف

 التي تسجلها. 

فإننا   نفرس  وبذلك،  أن  أردنا  أن  أكثر  بحث  إىل  نحتاج  بصار  اإلإذا  ذلك  وأعمق، 

الشبكية، وهي صفحة من املستقبالت شديدة الرتاص )عرشة ماليني خمروط ومائة مليون  

طها الضوء املنبعث من الشجرة بإرسال نبضات اىل العصب البرصي  قضيب( تبدأ حني ينش

البرصية الدماغ  قرشة  إىل  بدوره  ينقلها  الفيزياء  هذا  وكل    ..الذي  بلغة  يفرس  ألن  قابل 

اللون  )  والكيمياء،  رمادي  نفسه  فالدماغ  هذا؟  كل  من  األخرض  اللون  مكان  أين  ولكن 

ن أن يفقد لونه السابق؟ وكيف يستطيع  أبيضه.. فكيف يستطيع أن يتلقى لونا جديداا دو

 (1)(دماغ أن يبرص الضوء إذا كان مغلقاا ومعزوالا متاما عن أي ضوء؟ال

أليس  : )لء عىل رس اإلدراك احليس فيتسا   [السري جون اكلس]يؤكد  بناء عىل هذا  و

تنطوي علي ملا  تقدير  أي  تقبل دون  أكثر جتاربنا شيوعاا  أن  من غموض هائل؟    ه صحيحاا 

ألسنا ال نزال كاألطفال يف نظرتنا إىل مانقبله من جتاربنا املتعلقة باحلياة الواعية. فال نرتيث  

إال نادراا للتفكري يف أعجوبة التجربة الواعية أو لتقديرها؟ فالبرص، مثال، يعطينا يف كل حلظة  

  ت اإللتامع والتلون ما صورة ثالثية األبعاد لعامل خارجي، ويركب يف هذه الصورة من سام

النظائر   اآلن  ندرك  بالطبع  ونحن  الدماغ.  نشاط  الناَشء عن  اإلبصار  يف  إال  له  الوجود 

املوجي   والطول  املشع  املصدر  كحدة  احليس  اإلدراك  من  املتولدة  التجارب  هلذه  املادية 

املنبعث  عن  ،  لإلشعاع  متاما  جمهولة  بطريقة  تنشأ  ذاهتا  اإلدراك  فعمليات  ذلك  ومع 

 ( 2) (ملعلومات املنقولة بالرموز من شبكية العني إىل الدماغا
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تعود أبدا إىل    الفهي )الصورة التي تسلط عىل الشبكية،  ويرضب مثال عىل ذلك ب

الظهور جمددا يف الدماع، بل البد للعقل الواعي من أن يعيد تركيبها من أنامط النبضات  

م  ،املرموزة  تتكون من ثالث  لعضو احلس،  فكل عملية إدراك حيس  راحل:املنبه األصيل 

 (1) (والنبضات العصبية املرسلة إىل الدماغ، ونمط النشاط العصبي املثار يف الدماغ

ن عملية النقل من عضو احلس إىل قرشة املخ  : )إويلخص أكلس هذه العملية فيقول 

ا  تستخدم نمطا من النبضات العصبية معرباا عنها برموز تشبه رموز مورس، وتنحرص فيه

النقاط يف تسلسالت زمنية شتى. ومن املؤكد أن هذا النقل املرموز خيتلف متام اإلختالف  

للنشاط   الزماين   / املكاين  النمط  أن  كام  املعني،  احلس  لعضو  األصيل  احلفز  عملية  عن 

وعملية الرتمجة املزدوجة هذه  ،  العصبي املثار يف قرشة املخ خمتلف هو اآلخر كل األختالف 

اإلدراك احليس. ذلك أن هذه السلسلة من الرتمجات الفيزيائية/ الكيامئية  تضخم أعجوبة  

تسفر عن جتربة حسية حمددة كإبصار اللون األخرض، ويف هذه النقلة ما يبعث عىل قدر من  

الذهول ليس أدنى إثارة للعجب من حالة شخص يفهم فجأة نصا ترجم له من لغة جيهلها 

 (2) (كذلك ا إىل لغة أخرى جيهله

هذاو عىل  الفيزياء    بناء  عامل  عىل  يتوقف  اجلديدة،  للنظرة  وفقا  اإلحساس،  فعامل 

  املؤكد أن وجود كتاب ما يتوقف عىل ، ذلك أنه من  والكيمياء، ولكنه ليس مقصوراا عليه

التي يتكون منها،ومن دوهنا ال الورق والصمغ واحلرب  الكتاب  عنارص  ،  يمكن أن يوجد 

  ،  كافياا بمجرد إجراء حتليل كيميائي للحرب وأللياف الورق ومع ذلك، فالكتاب الٌيفهم فهاما 

يكشف    معرفة كاملة فذلك ال  وحتى لو عرفنا طبيعة كل جزء من جزيئات الورق واحلرب 

الكتاب حمتوى  عن  شيئا  عامل    ، لنا  يتجاوز  أسمى  نظاماا  يشكل  الكتاب  حمتوى  أن  ذلك 
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أعضاء    وبطريقة مماثلة تؤكد النظرة اجلديدة أن أحاسيسنا تتوقف عىل   ،الفيزياء والكيمياء 

 ( 1)  (اجلسم، ولكن اليمكن حرصها يف اخلواص الفيزيائية والكيميائية للامدة

القديمة التى يسميها  النظرة  أن  مثال البرص اليضاح    [ رشنغتونهكذا يستعمل ]و  

الطاقة ] تستطيع    [ خمطط  تعلل  أ ال  نراه إ ن  بنجم  هذا    ، حساسنا  يتناول  الطاقة  فمخطط 

النجم   التى  إ االحساس ويصف مرور االشعاع من  الصغرية  الضوئية  العني والصورة  ىل 

الشبكية   ىف  الكيميائى  الضوئى  النشاط  من  ذلك  عنه  يسفر  وما  العني  قاع  ىف  له  تتشكل 

حيتمل  الت   وسلسلة التى  حتدث  أفاعالت  بالدماغابتن  وانتهاء  بالعصب  وكذلك    ،داء 

فمخطط الطاقة    ،بصارنا للنجمإولكنه ال يقول شيئا عن    ،التشويش الكهربائى ىف الدماغ

ال يفرس ادراكنا ان للنجم سطوعا واجتاها وبعدا وال كيفية حتول الصورة ىف قاع العني اىل  

 . نجم نراه فوق رؤوسنا 

)والنتيجة   أن  هي  اجلديد[  منظوره  يف  ]العلم  كتاب  مؤلفا  يذكرها  النشاط  التي 

لإلحساس   رضوري  أمر  اجلديدة  العلمية  للنظرة  وفقا  للدماغ  والكيميائى  الفسيولوجى 

معه بعينه   ، متزامن  اإلحساس  ليس  اإلدراك    ،ولكنه  تفرس  أن  تستطيع  ال  وحدها  واملادة 

املوجات الضوئية والتغريات الكيميائية  فالنظرة القديمة تستطيع أن تتحدث عن    ؛ احلسى

أما عن عمليات اإلبصار والشم    ، والنبضات الكهربائية ىف األعصاب ونشاط خاليا املخ

 ( 2)  (والذوق والسمع واللمس ذاهتا فليس عند املادية ما تقوله

ليس املادة وال هو من خواص    هولكن   ، إن اإلدراك احلسى حقيقةوبعبارة أخرى، )

 ( 3)  (ن تفرسهأاملادة وليس ىف مقدور املادة  
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كله  هذا  عىل  ]   وبناء  )كون  رشنغتونيرصح  بأن  عنرصين  [  من  مؤلفا  وجودنا 

فالنظرة    ،بعد احتامال بطبيعته من اقتصاره عىل عنرص واحدأجوهريني أمر ليس ىف تصورى  

 ( 1)  (سان:اجلسم والعقلاجلديدة تفرتض وجود عنرصين جوهريني ىف اإلن

وبذلك فإن العلم يف رؤيته اجلديدة، استطاع أن يكتشف وجود العقل، وانفصاله  

عن اجلسد، أو كونه مكونا آخر لإلنسان غري اجلسد، عرب مثال بسيط هو اإلدراك البرصي،  

 . احلسى الذي هو نوع من أنواع اإلدراك 

راك  كلمة إدفـ )  ا فكيف به عندما يريد أن يفرس سائر اإلدراكات وعالقتها ببعضه

نشطة  أى نشاط ينطوى عىل معرفة أو إدراك هو من  أتعنى )املعرفة او الوعى( وهبذا املعنى ف

واحلواس اخلارجية هى األساس األول   ،فاملسالة كلها تبدأ باإلدراك احلسى  ،لعقل املدركا

ومن دون املعلومات اآلتية من هذه احلواس ال يكون    ،لكل املعارف اإلنسانية ومصدرها 

  ، ى شىء يفهمهأوال للعقل    ، ى َشء يتصورهأوال للخيال    ، ى شىء تتذكره ألدى الذاكرة  

اخلمس   احلواس  من  حاسة  نحن  ف  .. املادية   األشياء   صفات   من  حمددة  صفة   تدركوكل 

ن نعرف حجم قطعة نقدية عن طريق حاسة البرص أو حاسة اللمس واللمس  أنستطيع مثال  

أما اخلواص   أجزاء اجلسم  أنواع  اخلارجية اخلمس موزع عىل خمتلف  وحده بني احلواس 

أو   األنف  أو  األذن  أو  متخصص:العني  عضو  عىل  يقترص  منها  فكل  األخرى  األربع 

 ( 2)(اللسان

نجد حتت ترصفنا جمموعة كبرية من ملكات  )اخلارجية    احلواس هذه  وإىل جانب  

الداخىل  فنحناإلحساس  الطعم    ،  وبحالوة  بالبياض  ال  اإلحساس  عىل  القدرة  نملك 

واللسان   ، درك البياض وال تدرك احلالوةتفالعني    ،بل عىل ادراك الفارق بينهام  ، فحسب
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احلالوة  البياض  ، يدرك  يدرك  البياض    ، وال  بني  التمييز  يستطيعان  العني  وال  اللسان  فال 

ويصدق هذا القول نفسه عىل الفرق بني ارتفاع    ، ثنني معا واحلالوة ألن أيا منهام ال يدرك اال

احلرارة  وارتفاع  أن    ،الصوت  من  هلا  بد  ال  شيئني  مقارنة  عىل  قادرة  ملكة  أى  ألن  ذلك 

أن تؤدى هذه املهمة تبعا لذلك ال بد من أن  وما من حاسة خارجية تستطيع    ،تعرفهام كليهام

تكون فينا حاسة داخلية تستطيع أن تدرك مجيع الصفات التى تدركها احلواس اخلارجية  

 ( 1)  (وأن متيز بينهام

فعملية التذكر    ،نملك القدرة عىل أن نستدعى أمورا مل تعد حارضةهكذا )نحن  و

ذلك، إذ إن إدراكنا احلسى األصىل  شىء حارض بالفعل، ولكن الشىء الذى نتذكره ليس ك

املاضية    ، قد زال عىل نحو ما  التجربة  ولكنه مع ذلك حتت ترصفنا فالذاكرة ال تستحرض 

فحسب، بل تستحرضها بوصفها حدثا ماضيا، وتستطيع ترتيبها من حيث صلتها بتجارب  

ال نتذكر  أنفسنا  أن نجعل  قدرتنا عىل  الدهشة هو  اىل  إن األدعى  بل  شىء  أخرى ماضية. 

ولكننا   ما،  شخص  اسم  نتذكر  أن  نستطيع  فال  أحيانا  ختوننا  الذاكرة  أن  املنسى.صحيح 

بذلك   مرتبطة  أخرى  أمور  بالرتكيز عىل  تذكره  أنفسنا عىل  نحمل  أن  الغالب  ىف  نستطيع 

 ( 2)  (االسم

ملكة حسية داخلية أخرى نستطيع بواسطتها أن  ، وهو )اخليال وهكذا نحن نملك  

ها هذه احلواس كجبل  كملدركة باحلواس فحسب، بل األشياء التى ال تدرنتصور ال األشياء ا

من ذهب أو فيل بحجم الربغوث، فاخليال، بخالف الذاكرة، يستخدم املعلومات الواردة  

 (3) (من احلواس اخلارجية اخلمس بحرية وبطريقة إبداعية
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ح  اإلحساس بالعواطف، كاحلب والغضب والفر)عىل  وهكذا نحن نملك القدرة  

تربطنا بالعامل بطريقة أخرى خمتلفة كذلك. فكل  والتي  واخلوف واألمل والرغبة واحلزن،  

عاطفة تنشأ من فعل ملكة حسية، سواء كانت حاسة خارجية كاخليال، أو الذاكرة فالغضب  

و اإلهانة واخلوف حيركه ختيل وقوع رش يتهددنا ىف املستقبل  أ مثال يثريه اإلحساس بالرضر 

اإلحساس بأمل حارض أو تذكر أمل مىض زمانه كذلك من طبيعة العاطفة أن  واحلزن يسببه  

اللمس، ورغم   لوثاقة صلتها بحاسة  أحاسيس  أحيانا  تسمى  العواطف  إن  بل  حيس هبا، 

ذلك، ومع أن األحاسيس تسبب وتالزم عىل الدوام كل عاطفة، فإن العواطف ذاهتا ليست  

يدل عىل جمرد اإلحساس بشىء ما، وإنام    أفعاال تندرج حتت اإلدراك احلسى. فاخلوف ال

يدل عىل موقف أو رد فعل إزاء ذلك الشىء. والعاطفة ليست عملية اإلبصار، ولكنها رد  

 ( 1) (عنه بعيدا يدفعنا   أو ليه إ الفعل إزاء الشىء املبرص والذى جيعلنا نميل 

وهو أمر ال تستطيع احلواس   ،إدراك ماهية األشياء )عىل وهكذا نحن نملك القدرة 

فإذا حاولنا مثال أن نتخيل ما هو احليوان فالصورة التى    ،وال ملكة اخليال ذاهتا   ،القيام به 

ترتسم ىف أخيلتنا احلسية ختتص بحيوان بعينه له صفات حمددة من حيث احلجم والشكل  

ع ذلك فليس  واللون ومن املستحيل تكوين صورة حسية ملا يشرتك فيه مجيع احليوانات وم

 (2)(من املستحيل عىل العقل أن يفهم ما هو احليوان

املكان الذى يتحدث عنه  بل نحن نملك القدرة عىل إدراك أشياء أكرب بكثري، مثل )

الفلكية  ، كام قال  ال يمكن تصورهوالذي    (، أينشتاين الفيزياء  ومن  )  : [وليم كوفامن]عامل 

والز املكان  متصل  نتصور  أن  عمليا  األربعةاملستحيل  األبعاد  ذا  امللتوى  فاملكان   (، مان 

ولكن    ، الرباعى األبعاد ال يستطيع أن حيس به أو يتخيله حتى علامء الفيزياء والرياضيات
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 . يمكن فهمه 

فإن   العلوم  وبذلك  جمال  ىف  اخليال ) العقل  قيود  عىل  داخلية    ،يسمو  حاسة  وهو 

رة إدراكية تفوقه بكثري والعقل  فالعقل البرشى إذا ليس متميزا من اخليال فحسب بل هو قد

األشياء   ماهية  يستكشف  أن  يستطيع  وحده  ألنه  العلم  يصنع  الذى  هو  احلواس  ال 

 (1) (وعللها 

ومن اليسري  )وهى اإلرادة  بل نحن نملك القدرة عىل أشياء أكرب من اإلدراك نفسه،  

واألعامل اجلريئة تربهن عىل أن  التمييز بني اإلرادة والعاطفة ألن االثنني يمكن أن تتصادما  

اإلرادة تفرض نفسها حتى عىل اخلوف من املوت فالعواطف تثريها احلواس ولكن اإلرادة  

بل إننا كثريا ما نقول إن فالنا من الناس قد تغلب عىل عاطفته ألنه    ، ختتار وفقا ملا يراه العقل

العاطفة ولكن اإلنسان  كان عنده سبب وجيه للقيام بذلك فاحليوان يتبع حكم اإلحساس و

 (2)(يتمتع بقدرة عىل االختيار وفقا ملا يفهمه عقله 

وقد ذكر مؤلفا كتاب ]العلم يف منظوره اجلديد[ بمناسبة حديثهام عن عالقة اإلرادة  

بالعقل، اكتشافا علميا رائعا، ال يمكن ملن حيرتم عقله أن يرفضه، أو يتالعب بنتائجه، أو  

 شكل دليال حسيا عىل وجود العقل. حياول اهلروب منها، فهي ت

وفيام يتعلق بالعالقة بني العقل واإلرادة  يقول املؤلفان يف التقديم هلذا االكتشاف: )

تم بعض أروع اكتشافات القرن العرشين خالل عمليات جراحية أجراها ويلدربنفيلد عىل  

الوعى  ألف مريض ىف حالة  ما يربو عىل  بنفيلد حول وظيفة   ،أدمغة  الدماغ   ومالحظات 

دلة السابقة غري املبارشة املستفادة من بحوث أجريت عىل  تفوق ىف حجيتها وكامهلا مجيع األ

مبنجني   ،حيوانات أشخاص  أدمغة  عىل  أجريت  جراحية  عمليات  بنفيلد،    ،ومن  وكان 
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األعصاب   وفسيولوجيا  األعصاب  مباحث  ادماج  ىف  األول  الفضل  له  يعود  والذى 

ثار  بحوثه الرائدة ىف الثالثينات من هذا القرن غري أن اآل  وجراحة األعصاب، وقد رشع ىف 

 ( 1)  ([لغز العقل ]الكاملة املرتتبة عىل اكتشافه مل تتضح إال حني نرش كتابه املسمى 

عام   بنفيلد  اكتشف  الدماغ    1993لقد  ىف  معينه  مناطق  تنبيه  أن  الصدفة  بمحض 

 للذاكرة عند املريض الواعى. بالكهرباء تنبيها خفيفا حيدث اسرتجاعا فجائيا 

لقد ساورت بنفيلد الشكوك أول األمر، ثم أخذته الدهشة، فعندما المس القطب  

الكهربائى قرشة مخ شاب تذكر هذا الشاب أنه كان جالسا يشاهد لعبة )بيسبول( ىف مدينة  

وهناك   املتفرجني،  بجمهور  ليلحق  السياج،  حتت  يزحف  صغري  ولدا  ويراقب  صغرية، 

رى سمعت آالت موسيقية تعزف حلنا من األحلان.. قال بنفليد: )أعدت تنبيه  مريضة أخ 

أعدت   كاتبه، وكلام  استجابة عىل  وأمليت كل  ثالثني مرة حماوال تضليلها،  نفسه  املوضع 

نفسه،   املكان  ىف  يبدأ  اللحن  وكان  جديد،  من  اللحن  تسمع  املريضة  كانت  املوضع  تنبيه 

األغ مقطع  إىل  الالزمة  من  إيقاعها  ويستمر  كان  املوسيقا،  مصاحبة  دندنت،  وعندما  نية، 

 (2) يسري بالرسعة املتوقعة له(

احلية،   التفاصيل  هذه  بمثل  املاىض  لتذكر  بالدهشة  دائام  حيسون  املرىض  كان  لقد 

ويفرتضون عىل الفور أن اجلراح هو املسؤول عن تنبيه الذاكرة التى ما كانت تتاح لواله،  

التفاصيل هى من واقع جتاربه املاضية، وكان من الواضح أن  وكان كل مريض يدرك أن  

 األشياء التى كان قد أوالها عنايته هى وحدها التى أودعها ىف حمفوظات دماغه. 

وكان بنفيلد من وقت آلخر حيذر املريض أنه سينبه دماغه، ولكنه ال يفعل ذلك،  

 . وىف مثل هذه احلاالت مل يكن املريض يذكر أى ردود فعل إطالقا 
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ثم إن مالمسة املنطقة اخلاصة بالنطق ىف الدماغ تؤدى إىل فقدان مؤقت للقدرة عىل  

الكالم عند املريض، ونظرا النعدام اإلحساس ىف الدماغ، فاملريض ال يدرك أنه مصاب  

باحلبسة إال عندما حياول أن يتكلم أو يفهم الكالم، فيعجز عن ذلك، وقد روى بنفيلد ما  

أحد   )أخذ  فقال:  القطب  حدث،  وضعت  فراشة  صورة  املريض  عىل  يعرض  مساعدى 

صامتا   املريض  فظل  بالنطق،  اخلاصة  املخ  قرشة  وجود  أفرتض  كنت  حيث  الكهربائى 

احلال،   ىف  فتكلم  القطب،  سحبت  ثم  غاضبا،  كان  لو  كام  بأصابعه  طقطق  ثم  للحظات، 

)فراشة( فحاولت    وقال: اآلن أقدر عىل الكالم، إهنا فراشة مل أكن قادرا عىل النطق بكلمة 

 أن أنطق بكلمة )عثة( 

لقد فهم الرجل بعقله الصورة املعروضة عىل الشاشة، وطلب عقله من مركز الكالم  

الكالم   آلية  أن  يعنى  املائل ىف ذهنه، وهذا  املفهوم  تقابل  التى  بالكلمة  ينطق  أن  دماغه  ىف 

عبري عن األفكار،  ليست متامثلة مع العقل، وإن كانت موجهة منه، فالكلامت هى أدوات ت

ولكنها ليست األفكار ذاهتا، وحني عجز املريض عن التفوه بالكلمة النسداد الكالم عنده  

استغرب، وأمر بالبحث عن اسم شئ مشابه هو )العثه( وعندما فشل يف ذلك أيضا طقطق  

  بأصابعه غضبا )إذ إن هذا العمل احلركى ال خيضع ملركز الكالم(، وأخريا عندما انفتح مركز 

استنتج   وقد  أفكاره،  تناسب  كلامت  مستخدما  الكاملة  جتربته  رشح  املريض  عند  الكالم 

بنفيلد أن املريض حصل عىل كلامت من آلية الكالم عندما عرض مفاهيم، ونحن نستطيع  

ليس   العقل  فعمل  بكلمة عقل  هذه  االستبطان  عملية  ىف  الغائب  االستعاضة عن ضمري 

 عمال آليا( 

ىل نتائج مماثلة ىف مناطق الدماغ التى تضبط احلركات، قال:  وهكذا توصل بنفيلد إ 

)عندما جعلت أحد املرىض حيرك يده بوضع القطب عىل القرشة احلركية ىف أحد نصفى كرة  

دماغه كنت أسأله مرارا عن ذلك، وكان جوابه عىل الدوام )أنا مل أحرك يدى ولكنك أنت  
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 ج هذا الصوت أنت سحبته منى( الذى حركتها( وعندما أنطقته قال: )أنا مل أخر

قد خلص بنفيلد ذلك بقوله: )إن القطب الكهربائي يمكن أن خيلق عند املريض  و

أحاسيس بسيطة متنوعة، كأن جيعله يدير رأسه أو عينيه أو حيرك أعضاءه أو خيرج أصواتا،  

جتربة  وقد يعيد إىل الذاكرة إحساسا حيا بتجارب ماضية، أو يومهه بأن التجربة احلارضة هى  

مألوفة، أو أن األشياء التى يراها تكرب وتدنو منه، ولكن املريض يظل بمعزل عن كل ذلك،  

وهو يصدر أحكاما عىل كل هذه األمور وربام قال: إن األشياء تكرب( ولكنه يستطيع مع  

 ذلك أن يمد يده اليرسى، ويقاوم هذه احلركة. 

بنف انتهى  الطريقة  الذي  ونتيجة مراقبة مئات املرىض هبذه  املريض  يلد إىل أن عقل 

يراقب املوقف بمثل هذه العزلة والطريقة النقدية ال بد من أن يكون شيئا آخر خيتلف كليا  

عن فعل األعصاب الالإرادي، ومع أن مضمون الوعي يتوقف إىل حد كبري عىل النشاط،  

 فاإلدراك نفسه ال يتوقف عىل ذلك. 

بنفيلد أن يرسم خريطة كاملة تبني مناطق  وباستخدام هذه األساليب املراقبة استطاع  

ولة عن النطق واحلركة ومجيع احلواس الداخلية واخلارجية غري أنه مل يكن يف  ؤالدماغ املس

املستطاع حتديد موقع العقل أو اإلرادة يف أي جزء من الدماغ، فالدماغ هو مقر اإلحساس  

 عقل أو اإلرادة. والذاكرة والعواطف والقدرة عىل احلركة، ولكنه ليس مقر ال 

قد أعلن بنفيلد عن نتائج أبحاثه قائال: )ليس يف قرشة الدماغ أي مكان يستطيع  و

التنبيه الكهربائي فيه أن جيعل املريض يعتقد أو يقرر شيئا، والقطب الكهربائي يستطيع أن  

يثري األحاسيس والذكريات غري أنه ال يقدر أن جيعل املريض يصطنع القياس املنطقى، أو  

ل مسائل ىف اجلرب، بل إنه ال يستطيع أن حيدث ىف الذهن أبسط عنارص الفكر املنطقي،  حي

املريض يتحرك، ولكنه ال يستطيع أن جيعله   الكهربائي يستطيع أن جيعل جسم  والقطب 

يريد حتريكه، إنه ال يستطيع أن يكره اإلرادة، فواضح أذا أن العقل البرشى واإلرادة البرشية  
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 دية( ليس هلا أعضاء جس

بعد هذا االكتشاف، والذي أعقبته اكتشافات كثرية تدل عىل رضورة وجود العقل،  

د. عمرو  عض ما ورد يف حوارية ذكرها  بوكونه كائنا آخر غري اجلسد، نختم هذا املبحث ب

من    والدكتور جي موريالند[، وقد جرت ـ كام يذكر ـ بينه  رحلة عقليف كتابه املهم ]  رشيف 

 .(1) بعض املالحدة املاديني ، مع ثالن الفكر اإليامينيمجهة، باعتبارمها 

امللحد سؤاله عن   فيه  بدأ  الوعيوقد  )  ، تعريف  بقوله:  املؤمن  هو  فأجاب  الوعي 

إنه يقف وراء االحاسيس واالفكار واملعتقدات    ،القدره عىل التأمل فيام حولنا وفيام بداخلنا 

إن الوعي ببساطه هو الفرق  ..  االختيار ؛ إنه ما جيعلنا نشعر بأننا أحياء  ةوالرغبات وحري

النائم. واالنسان  املستيقظ  االنسان  الذي  .  بني  الكهربائي  بالتيار  الوعي  تشبيه  ويمكن 

 ( تر إذا تم فصل التيار الكهربائي عنهاليعمل الكمبيوتر إال به، إذا تتالشى قدرات الكمبيو 

يعترب كثري من البيولوجيني أن العقل املسؤول عن الوعي نتاج مبارش  قال امللحد:  

إن  ما   ه متاماا كام تنتج الكليتان البول، لذلك يعتقد أنصار التطور الدارويني أن ، للمخ املادي

ألكن  .  لقائياا كخطوة تطورية.وتعقيده املذهل حتى بزغ العقل ت   وصل املخ إىل احلجم احلاِل

أميناا معك، اليمكنني أن أتصور أن التطور العشوائي قادر عىل تشكيل العقل اإلنساين بكل  

 ملكاته فام رأيك أنت؟ 

أستاذ  املؤمنأجاب   مايقول  إىل  أنظر  ذلك،  يف  صعوبة  جتد  الذي  وحدك  لست   :

أن أتصور أن املادة يمكن  ال أستطيع  )الفلسفة الربيطاين بجامعة أكسفورد كولن ماكجني:  

كاحلياة ضيف جديد متاماا عىل الكون، إنه    بأي آلية بيولوجية أن تكتسب العقل، إن العقل

البيولوجيون التطوريون من املشكلة بأن  قفزة هائلة من نوع خمتلف والينبغي أن يتهرب 

 ( يغضوا النظر عنها 

 
 ، فام بعدها. 233انظر: رحلة عقل، د. عمرو رشيف، ص  (1) 
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 ن أربع مشكالت:ويواجهإن القائلني ببزوغ العقل من املخ املادي   املؤمن: وأضاف 

وعند وصول املادة إىل درجة    ، إن قوهلم هذا يعني أن املاده تتميز بعقل كامن فيها   - 1

الكامنة القدرات  البنية تتفجر وتظهر هذه  املادة  ، ومعينة من تعقيد  بذلك  قد أضفوا عىل 

 منظور املاديني. صفات ختالف متاماا املفاهيم املادية إهنا صفات أقرب ملنظور املتدينني من  

يف    - 2 نثق  فكيف  أعىل  مطلق  ذكاء  من  استمداد  دون  املادة  من  العقل  انبثق  إذا 

من باب التشبيه إذا قام شخص متخلف عقلياا بربجمة الكمبيوتر، هل تثق فيام  وأحكامه؟  

 فام أدراك لو مل يكن هلذا املربمج عقالا باملرة. ، نحصل عليه من خمرجات الكمبيوتر 

عقول  - 3 وأوهلا  تؤمن  عليها  دليالا  النطلب  التي  البدهيية  املفاهيم  من  بالعديد  نا 

اعتقادنا يف سالمة عقولنا وأحكامنا فمن أين أتت هذه املفاهيم التي نبني عليها كل أمور  

إفرازاا مبارشاا للنشاط الكهروكيميائي وكيف    وكيف تكون   ، حياتنا وكل أفكارنا ومفاهيمنا 

 ؟ اهيم البدهيية هبذا اليقنيجيعلنا املخ نثق يف هذه املف

والفيزيائية    - 4 الكيميائية  لقوانينها  خضوعه  يتطلب  املادة  من  العقل  بزوغ  إن 

وماتتسم به من حتمية، إن افرتاض احلتمية يتناىف مع مايتمتع به اإلنسان من حرية االختيار  

 . و أن تغلق الكتابأ  فأنت تستطيع أن تستكمل قراءة هذا الفصل

لو افرتضنا أن العقل انبثاق مبارش من املخ كام يعتقد  امللحد املؤمن قائال: وماذا  قاطع  

 يرتتب عىل ذلك؟الذي   املاديون فام

: لو صدق هذا املنظور ملا وجد العقل اإلنساين أصالا، فإذا كان العقل  املؤمنأجاب  

لتبنى مجيع البرش رأيا واحدا يف كل قضية، النظرة املادية    نتاجاا مبارشاا للامدة )املخ(  إذ أن 

واحدة كام نجد يف العلوم الطبيعية معنى ذلك أن ختتفي النظرة النسبية لألمور والتي هي  

 أهم سامت العقل اإلنساين. 

  ،قال امللحد: لقد طرحت العوائق املنطقية أمام فكرة انبثاق العقل من املخ املادي
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املخ، إن مثل هذا الدليل يعترب  جت من وجود هذه العوائق أن العقل ليس من نتاج  تواستن

 فهل لديك دليل إجيايب عىل ذلك؟ ، عند علامء املنطق دليالا سلبياا 

والشك أن الدليل التجريبي هو أقوى األدلة    ،: سأقدم لك أدلة جتريبيةاملؤمنأجاب  

العلمية، لقد أجرى دكتور ويلدر بنفيلد مؤسس علم جراحة األعصاب احلديث أكثر من  

ل أثناء إجراء هذه  ووقد حا   ،الذين اليستجيبون للعالج  احية ملرىض الرصعألف عملية جر

البرشي املخ  داخل  العقل  موضع  إىل  يتوصل  أن  التنشيط    ،اجلراحات  طريق  عن  وذلك 

فيه املريض حتت التخدير    الكهربائي ملراكز القرشة املخية املختلفة يف الوقت الذي يكون

ت يد املريض تتحرك فيحاول املريض أن يمنعها  املوضعي، وعند تنشيط منطقة معينة كان

.  اليستطيعون منعها.  ما ناقش بينفيلد مرضاه أجابوا بأهنموعند  ،عن احلركة بيده األخرى 

الكهربائي  و للنشاط  املبارش  التحكم  املريض حتت  بينام كانت إحدى يدي  معنى ذلك أنه 

ذلك يؤكد أن  و ل منعها باستخدام اليد األخرى،  وللقرشة املخية كانت إرادة املريض حتا 

للمخ  الكهروكيميائي  النشاط  إرادة منفصلة عن  بنفيلد  ،  لإلنسان  وبالرغم من أن دكتور 

ه َشء آخر فإنه أقر  ءكان هيدف من أبحاثه إىل إثبات أن مخ اإلنسان هز كل َشء وليس ورا

 ذو طبيعة خمتلفة. يف النهاية بأن كل من املخ والعقل يمثل وجوداا مستقالا و

حاصل عىل جائزة نوبل ألبحاثه حول  [، وهو  روجر سبريي]وكذلك أكد دكتور  

بعد جتاربه وأبحاثه املستفيضة عن املخ البرشي أن    ،اختالف وظائف كل من نصفي املخ

 الوظائف العقلية التعتمد عىل نشاطات املخ املادي وإن كانت تستعمله كآلة. 

صدر العقل اإلنساين من أهم القضايا يف حياتنا وإن  قال امللحد: الشك أن قضية م 

 ؟ فهل هناك املزيد من األدلة عىل أن العقل َشء واملخ َشء آخر ،مل تثر اهتامم العامة 

: استميحك عذراا لدي موعد لزيارة الطبيب إلجراء بعض الفحوصات  املؤمنقال 

وخمي ورئتي  قلبي  وظائف  عىل  ليطمئنني  واإلشعاعية  املخ  وك  .. املعملية  رسم  ذلك 
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 .  الكهربائي لإلطمئنان عىل صحة أو خطأ أفكاري ومشاعري. 

الشك أن أية فحوصات جترى عىل املخ لن تستطيع أن تطلع عىل  ثم ضحك، وقال:  

 أفكارنا وتقوم صحتها أو خطأها إن مايدور يف عقولنا أمر شديد اخلصوصية. 

املؤمن  قاطع   االامللحد  إمكانية  العلم  أثبت  لقد  العقلية  قائالا:  طالع عىل نشاطاتنا 

حركات   ومالحظة  الكهربائي  املخ  نشاط  تسجيل  طريق  عن  اآلن  يستطيعون  فاألطباء 

 العينني أثناء نومنا أن حيددوا متى نحلم. 

: هل تستطيع حركات العني ونشاط املخ الكهربائي أن خيربانا بمحتوى  املؤمنقال  

إن النشاط الكهربائي الذي  .  لمه.أحالمنا، البد أن نوقظ الشخص ليخربنا عن مضمون ح

  ، ن هناك تالزما بني نشاطنا العقيل وبني نشاط املخ الكهربائيأحالمنا يعني  أثناء  أنسجله  

   .هيام السبب وأهيام النتيجة أ لكن ذلك الحيدد 

حسبك قادرا عىل دفعه يؤكد  أمتحفزا وقال: لدي دليل علمي قوي ال  امللحد وقف 

العقلأ املخ هو مصدر  بالذات بل    ،ن  الشعور  لقد استطاع االنسان منذ قديم  ..  ومصدر 

درج يف  التحكم  وحد  ةالزمان  املخدره    ةوعيه  العقاقري  طريق  عن  بذاته  وشعوره  عقله 

كذلك استطاع أطباء األمراض النفسية عن طريق العقاقري التي تعدل  ..  سة واخلموروواملهل

قد  و يف كيمياء املخ أن يغريوا من مشاعر اإلنسان بل ويغريوا من نظرته لذاته وللوجود،  

أال  .  أن يصلحوا الكثري مما يصيب الوعي والعقل والنفس.   استطاعوا عن طريق العقاقري

ومن ثم فإن الوعي والعقل والشعور بالذات    ،َشء يثبت ذلك كله أن كيمياء املخ وراء كل  

 ؟ تنبثق مجيعها من املخ

: من التشبيهات التي تستخدم كثرياا وتعرب جيداا عن العالقة بني    املؤمن أجاب   مبتساما

البث   التي حتمل  الكهرومغناطيسية  املوجات  بالعالقة بني  عقل اإلنسان وخمه هو تشبيهه 

التلف وأجهزة  )العقل(  طريق  التلفزيزين  عن  نستطيع  أننا  والشك  )املخ(،  املستقبلة  زيون 
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نستقبله الذي  البث  مواصفات  من  الكثري  نغري  أن  التلفزيون  أجهزة  يف  فنحن  ،  التحكم 

نستطيع أن نجعل الصورة ملونة أو غري ملونة، زاهية أو معتمة، نجعلها صافية أو مشوشة،  

،  درة اجلهاز عىل االستقبال نرفع من شدة الصوت أو نخفضه بل ونستطيع أن نقوي من ق

سة واخلمور  وكل ذلك والبث التلفزيزين اليتغري، هذا ماتفعله متاماا العقاقري املخدرة واملهل

 والعقاقري الطبية يف جهاز التلفزيون أقصد يف )املخ(. 

وليس    ، قال امللحد: لقد أثبت ِل جتريبياا ومنطقياا أن عقل اإلنسان ظاهرة غري مادية

 ؟ لبرشي املادي، فهل العقل هو حقيقة اإلنسان وظاهره وجوهرهنتاجاا للمخ ا

فإن العقل من مظاهر الذات    ،فإذا كان الوعي من وظائف العقل   ،: ال املؤمنأجاب  

 اإلنسانية.

: وماهي الذات اإلنسانية؟ وملا التقبل فكرة أن العقل هو آخر املطاف،  امللحدتساءل  

 وأنه هو ذات اإلنسان؟ 

دعني  املؤمنقال   ٌأقصد،  :  ما  بوضوح  تبني  لكنها  مؤملة  حقيقية  لك حكاية  أروي 

تعرضت إحدى طالبايت يف اجلامعة حلادث شديد أثناء شهر العسل فقدت عىل اثره الوعي  

أيام أنساها بأهنا ،  لعدة  تعاين من فقدان جزئي للذاكرة،  وعندما استعادت وعيها، كانت 

وكها وكخطوة عالجية عرضوا عليها  متزوجة، كام كانت تعاين من تغري يف شخصيتها وسل 

فأدركت تدرجيياا أهنا متزوجة من ذلك الرجل كام استعادت تدرجيياا  ،  تسجيأل حلفل زفافها 

شخصيتها وطبيعتها، لقد كانت سوزي طوال فرتة غياهبا عن وعيها هي سوزي بالنسبة لنا،  

ا سوزي أال يثبت  كام كانت تدرك طوال فرتة فقداهنا اجلزئي للذاكرة وتغري شخصيتها أهن

إننا نظل نحن حتى وإن  ا.. ذلك أن لنا وجوداا حقيقياا خمتلفاا عن وعينا وذاكرتنا وشخصيتن

 غبنا عن وعينا ووهنت ذاكرتنا وتشوهت شخصيتنا وطبيعتنا.  

إذا رشحنا مخ اإلنسان، جزءاا جزءاا وإذا استطعنا أن ننظر داخل كل خلية من خالياه  
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الذات اإلنسانية، نحن النعرف شخصية اإلنسان عن طريق  ضع  وفلن نضع أيدينا عىل م

املعملية  فيام    الفحوصات  اإلنسان،  هذا  يشعر  كيف  معرفة  ولكن عن طريق  واإلشعاعية 

 . وهكذا .. يفكر، ماهي طموحاته، ماهي نظرته للوجود 

للجوهر الذي  ، فاخلالصة أن حقيقة اإلنسان تتجاوز جسمه وخمه وعقله ووعيهو

وجود واحد متكامل يقول عن نفسه أنا، لذلك أعلن سري جونز إكيلز عند تسلمه  يشعر أنه  

  بطبيعة  القول إىل  مضطراا  أجدينقائال: )  عن أبحاثه يف بايولوجيا املخ جلائزة نوبل يف الطب

   (الروح املتدينون  مايسميه  مع  تتفق طبيعة  وعقيل  لذايت  مادية غري

أعلن   شريينجتون]كذلك  وفاته    [السري  جوهر  قبل  هو  الروح  أن  أيام  بخمسة 

 اإلنسان الذي اليفني باملوت. 

جوهر    امللحداندفع    خلود  عن  بحديثه  كبرية  قفزة  شريينجتون  قفز  لقد  قائالا: 

 اإلنسان فام دليله العلمي عىل ذلك؟

املوت املؤمنأجابه   من  اقرتبوا  الذين  خربات  عن  سمعت  لعلك  فقد  :    ت أظهر، 

توقف    ول هذا املوضوع أن إدراك اإلنسان يمتد إىل مابعدالعديد من الدراسات املوثقة ح

مريضاا أصيبوا بنوبات قلبية    63اشتملت إحدى أهم هذه الدراسات عىل  ، واملخ عن العمل 

،  شديدة، ُأعلن إثرها وفاهتم اكلينيكياا لكنهم متاثلوا للشفاء، وحكى بعضهم أموراا عجيبة 

ن  وسادهم، وأهنم يطوفون فوقها ويشاهدذكر بعضهم أهنم شعروا أهنم مفارقون ألج حيث  

األطباء واملمرضات وهم يتعاملون مع جسدهم املسجى ثم إذا هبم هيبطون ليدخلوا مره  

  ، وذكر بعضهم أنه شاهد نفقاا طويالا مظلاما ورأى آخره دائرة من النور  أخرى يف أجسادهم،

.  وذكر أحدهم أنه رأى حذاء للتنس ملقى فوق سطح املستشفى، وقد ثبت صحة ذلك. 

عىل   قدرات حواسهم  بعضها  ذاكرهتم، وجتاوز  يف  وانطبعت  أموراا شاهدوها  ذكروا  لقد 

 اإلدراك يف فرتة انقطع فيها االكسجني عن املخ. 
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ة وهي مصدر  اليعني ذلك أنه هناك ذاتاا مستقلة عن املخ هلا قدرات إدراكية عالي أ

الشعور بالذات ومصدر العقل، وأن هذه الذات تظل عىل وعيها عندما يكاد عمل املخ أن  

 يتوقف. 

ن املاديني، فإن املنصفني منهم يقرون بعجزهم  مإذا كان هذا االستنتاج غري مقبول  

 عن تفسري كيف تنبثق القدرات العقلية عن املخ املادي. 
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 الفصل الثاين 

 احلقائق   وجتليات الربزخ..  

تدنس   مل  التي  السليمة  والفطر  واألديان  والعلامء  العقالء  اتفاق  عرفنا  أن  بعد 

والعلم   العقل  يتوقف  بموته،  تفنى  لن  وحقيقته  اإلنسان  رس  أن  عىل  املادية  بالفلسفات 

والفطر عن معرفة ما سيحصل بالضبط لذلك العقل أو تلك الروح التي مل حيصل هلا ما  

 ذي كانت متتطيه. حصل جلسدها ال

وذلك ألن اإلنسان يف تلك املرحلة مل يعد حمكوما بالقوانني التي حتكم هذا العامل،  

العلم املجرد أن   أو  للعقل  به، والتي ال يمكن  له قوانينه اخلاصة  انتقل إىل عامل آخر  وإنام 

 يكتشفها بأي سبيل من السبل. 

الدين باعتباره النافذة التي يطل  وهلذا كان امللجأ الوحيد للتعرف عىل ذلك العامل هو  

منها اإلنسان عىل عامل الغيب، أو باعتباره املصدر الذي يبني حقائق الوجود التي ال يمكن  

 للعقل املجرد أن يكتشفها. 

املرتبطة هبذا اجلانب ]السمعيات[، أي أن   العقائد عىل املباحث  وهلذا يطلق علامء 

 ، والذي ينقله عن ربه. املصدر فيها هو النص الذي نسمعه من النبي

أصحاب   يدعي  كام  للعقل  منافاة  أو  غضاضة،  أي  ]سمعيات[  كوهنا  يف  وليس 

الفلسفات املادية.. ذلك أننا ال نسلم بام نسمعه من النبي إال بعد أن تثبت نبوته بالدالئل  

دليل عىل ذلك هو   مفرا منها.. وأكرب  العقل، ويقر هبا، وال جيد  هلا  يسلم  والتي  الكثرية، 

سليم أصحاب العقول الكبرية من آالف الفالسفة والعلامء للنبي.. وهم مل يسلموا له إال  ت

 بعد أن ثبتت هلم نبوته. 

وهكذا بالنسبة لألصل األول يف العقائد، والذي يطلق عليه ]اإلهليات[، فهي أيضا  
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ن مل يؤمنوا  مل يسلم هلا إال بعد ثبوهتا بالدليل العقيل، والدليل عىل ذلك أن كبار الفالسفة مم

 باألديان، أو مل يعرفوا األديان يسلمون بوجود اهلل، وبالكثري من صفاته. 

يف   حياة  هناك  أن  علميا  ثبت  لو  أنه  معقوليته،  مدى  ويبني  ذلك،  يقرب  وكمثال 

وال   أرسارها،  تفاصيل  وال  احلياة،  تلك  بنوع  يتنبأ  أن  يستطيع  ال  العلم  فإن  ما؛  كوكب 

 القوانني التي حتكمها. 

ه إن متكن من أن يرسل بعض رواد الفضاء، ليذهب لذلك الكوكب، ويكتشف  لكن

أرساره، فإنه سيقبل كل ما جاء به، مع أنه مل يصل إىل تلك املعارف إال عن طريق السمع  

 املجرد.. ذلك أنه ال يمكن لكل الناس أن يرحلوا لذلك الكوكب. 

والثقة يف الذين نسمع منهم،  وما لنا نذهب بعيدا.. فأكثر معارفنا مبنية عىل السامع، 

 حتى لو مل يثبت لنا صدق ما ذكروه، أو مل نستطع حتليله يف املخابر.

وأكرب دليل عىل ذلك أن كل علم التاريخ مبني عىل هذا، فلو مل نثق يف املؤرخني الذين  

 سجلوا األحداث، لزال علم التاريخ.

امل بتلك  سلمنا  ملا  الفضاء،  وكاالت  يف  نثق  مل  لو  التي  وهكذا  والكواكب  جرات 

أو أي فلم   ينشئ أي صورة شاء،  تذكرها، ألنه يمكن ألي شخص، وبربامج بسيطة أن 

 أراد. 

وهكذا األمر بالنسبة للمؤمنني الذين تواترت لدهيم األدلة عىل صدق الرسل عليهم  

السالم، ولذلك يسلمون هلم، ولكل ما جاءوا به، وخاصة مع عدم تنافره مع العقل، بل  

آثارها  توافقه   بالربزخ  املرتبطة  احلقائق  لتلك  أن  ذلك  النبيلة،  القيم  التام معه، ومع مجيع 

الكبرية يف السلوك واألخالق والراحة النفسية، ولذلك كان البحث فيها جمديا ونافعا من  

كل اجلوانب، عىل عكس ما يذكره أولئك املاديون الذين يتومهون البحث فيام بعد املوت  

 ياة. صارفا عن شؤون احل
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بناء عىل هذا نحاول يف هذا الفصل التعرف عىل أرسار عامل الربزخ، وهو العامل الذي  

النشأة   بالبعث، وبميالد  قبل وفاته بلحظات معدودة، وينتهي  أو  يبدأ من وفاة اإلنسان، 

 اآلخرة. 

ذاكرا   فقال  بدايته وهنايته،  ]الربزخ[، وبني  املصطلح  الكريم هذا  القرآن  وقد ذكر 

( َلَعيلِّ َأْعَمُل َصاحِلاا فِياَم َتَرْكُت  99َحتَّى إَِذا َجاَء َأَحَدُهُم املَْْوُت َقاَل َربِّ اْرِجُعوِن ) ﴿بدايته:  

َا َكلَِمٌة ُهَو َقائُِلَها َوِمْن َوَرائِِهْم َبْرَزٌخ إىَِل َيْوِم ُيْبَعُثوَن   ، فهاتان  [100،  99]املؤمنون:    ﴾ َكالَّ إهِنَّ

تذك  الكريمتان  فيها  اآليتان  تنزع  التي  اللحظة  يف  أي  املوت،  يأتيه  عندما  اإلنسان  أن  ران 

 روحه، يشعر باملصري الذي سيصري إليه.. ولذلك يطلب الرجوع. 

وِر َفاَل َأْنَساَب َبْينَُهْم    ﴿ثم ذكر بعدها النهاية التي ينتهي إليها، فقال:   َفإَِذا ُنِفَخ يِف الصه

َيَتَساَءُلونَ  َواَل  النفخ يف الصور، الذي يكون بمثابة دق  [101]املؤمنون:    ﴾ َيْوَمئٍِذ  ، وهي 

 جرس هناية الدنيا بملكها وملكوهتا. 

وهكذا ذكر يف سورة الواقعة بعض املشاهد التي يراها اإلنسان يف ساعة احتضاره،  

( َوَنْحُن َأْقَرُب إَِلْيِه  84( َوَأْنُتْم ِحينَئٍِذ َتنُْظُروَن )83َفَلْواَل إَِذا َبَلَغِت احْلُْلُقوَم ) ﴿بل موته:  وق

وَن ) ( َتْرِجُعوهَنَا إِْن ُكنُْتْم َصاِدِقنَي  86( َفَلْواَل إِْن ُكنُْتْم َغرْيَ َمِديننَِي )85ِمنُْكْم َوَلكِْن اَل ُتْبرِصُ

َفَأمَّ 87) بِنَي )(  املَُْقرَّ ِمَن  َكاَن  إِْن  َنِعيٍم ) 88ا  َوَجنَُّت  َوَرحْيَاٌن  َفَرْوٌح  ِمْن 89(  َكاَن  إِْن  ا  َوَأمَّ  )

 ( اْلَيِمنِي  اْلَيِمنِي )90َأْصَحاِب  َأْصَحاِب  ِمْن  َلَك  َفَساَلٌم  بِنَي  91(  املَُْكذِّ ِمَن  َكاَن  إِْن  ا  َوَأمَّ  )

نَي )  الِّ مَحِ 92الضَّ ِمْن  َفنُُزٌل  َجِحيٍم )93يٍم )(  َوَتْصلَِيُة  اْلَيِقنِي )94(  هَلَُو َحقه  َهَذا  إِنَّ   )95  )

 [ 96ـ   83]الواقعة:    ﴾(96َفَسبِّْح بِاْسِم َربَِّك اْلَعظِيِم ) 

أحسن   أن  العامل  هذا  يف  الواردة  الكثرية  املقدسة  النصوص  خالل  من  رأينا  وقد 

تعاىل:   قوله  له هو ما نص عليه  ِمنُْه  ﴿وصف  ُكنَْت  َما  َذلَِك  بِاحْلَقِّ  املَْْوِت  َسْكَرُة  َوَجاَءْت 

، فهذه اآلية الكريمة تبني أن اإلنسان بعد موته، أو حني موته تنكشف له  [19]ق:    ﴾حَتِيدُ 
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قائق، ويتجىل له ما كان غافال عنه، ذلك أنه مل يكن يرى سوى عامل امللك، وغافال عن  احل

 عامل امللكوت.. وبعد املوت يظهر له ما كان خافيا عنه من هذا العامل. 

وهذان العاملان ال يمكن للعقل أن ينكرمها، أما عامل امللك، فهو عامل الشهادة الذي  

مللكوت، فهو ذلك العامل اخلفي الذي ال نتمكن من السفر  نعيشه، ونرى قوانينه، أما عامل ا

 إليه أو رؤيته.. ولكنا مع ذلك ال نستطيع أن ننكره. 

وكيف ننكره، ونحن نرى الكثري من املظاهر التي تدل عليه، وأوهلا النوم، والذي قد  

 نرى فيه الكثري من العجائب، بل قد نرى فيه املستقبل، أو ما خفي من األمور. 

اأْلَْنُفَس ِحنَي    اهلل  ﴿اعترب القرآن الكريم النوم نوعا من املوت، فقال:  وهلذا   َيَتَوىفَّ 

َأَجلٍ  إىَِل  اأْلُْخَرى  َوُيْرِسُل  املَْْوَت  َعَلْيَها  َقىَض  تِي  الَّ َفُيْمِسُك  َمنَاِمَها  يِف  مَتُْت  مَلْ  تِي  َوالَّ   َمْوهِتَا 

ى إِنَّ يِف َذلَِك آَلَياٍت لَِقْوٍم يَ  ُروَن ُمَسمًّ  [ 42]الزمر:    ﴾َتَفكَّ

وهكذا يقر أكثر الفالسفة واحلكامء واألديان عىل أن هناك من يستطيع أن يدخل يف  

نوع من املوت االختياري، والذي يستطيع من خالله أن يرى من األشياء ما ال يراه غريه،  

 ما يعرب عنه بالكشف واملشاهدة.  ووه

تعاىل:   قوله  إليه  أشار  كام  كُ ﴿أو  ِغَطاَءَك  َلَقْد  َعنَْك  َفَكَشْفنَا  َهَذا  ِمْن  َغْفَلٍة  يِف  نَْت 

َك اْلَيْوَم َحِديدٌ   [22]ق:   ﴾ َفَبرَصُ

وإنام   اجلسد،  ليس  وامللكوت  امللك  عامل  بني  احلجاب  أن  إىل  تشري  الكريمة  فاآلية 

الغفلة، ولذلك يمكن ملن رفع الغفلة عن قلبه أن يرى احلقائق يف الدنيا قبل اآلخرة، كام  

  احلارث بن مالك االنصاري، قال: مررت بالنبي عن    ار إىل ذلك ما ورد يف احلديثأش

انظر ما تقول؟ فإن  )قال: أصبحت مؤمنا حقا. فقال:    (كيف أصبحت يا حارث؟)فقال:  

فقال: قد عزفت نفيس عن الدنيا، وأسهرت لذلك    (لكل َشء حقيقة، فام حقيقة إيامنك؟

لييل، واطمأن هناري، وكأين أنظر إىل عرش ريب بارزا، وكأين أنظر إىل أهل اجلنة يتزاورون  
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  (1)  (يا حارث عرفت فالزم) فيها، وكأين أنظر إىل أهل النار يتضاغون فيها. فقال: 

ذي حيول بني اإلنسان  ولكن مع ذلك يظل اجلسد ومتطلباته هو احلجاب األكرب ال

به   تنكشف  الذي  الغطاء واحلجاب  العامل اآلخر، وهلذا كان املوت بمثابة رفع  وبني رؤية 

 احلقائق، كام عرب الشاعر عن ذلك بقوله:  

 أفرس حتتك أم محار         سوف ترى إذا انجىل الغبار

وقد رأينا  بناء عىل هذا سنحاول يف هذا الفصل بيان جتليات احلقائق يف عامل الربزخ،  

 أنه يمكن تصنيفها إىل أربع جتليات كربى، كلها دلت عليها النصوص املقدسة، وهي:  

: فيعرف امليت حمله من السعادة والشقاء، مثلام يعرف التلميذ  ـ جتيل حقيقة املصري   1

 بعد انتهاء االمتحان نجاحه أو رسوبه.  

يتعرض له، والذي يكشف عن  : وذلك بعد االختبار الذي  ـ جتيل حقيقة اإليامن   2

 حقيقة إيامنه، ومدى رسوخه فيه. 

العمل   3 قبيحة، ويظل  ـ جتيل حقيقة  أو  امليت عمله يف صورة حسنة  : حيث يرى 

 مالزما له، يتنعم به، أو يتعذب.

الدنيا   4 ـ أن  ـ جتىل حقيقة  ـ بقوانني سنراها  امليت يف عامل الربزخ يمكنه  أن  : ذلك 

 فيستفيد منهم، ويفيدهم. يتواصل مع عامل الدنيا، 

سنحاول   والتي  املقدسة،  النصوص  عليها  دلتنا  التي  الكربى  التجليات  هي  هذه 

 رشحها، وبيان أدلتها، وفهم بعض أرسارها من خالل املباحث التالية: 

 أوال ـ الربزخ وجتليات حقيقة املصري: 

ا الذي ظل  التجليات وأخطرها جتيل املصري  املقدسة أن أول  النصوص  مليت  تذكر 

 
 (  3367ح) 3/266(، املعجم الكبري للطرباين 30425ح)  6/170مصنف ابن أيب شيبة  (1) 
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 طول عمره يؤسس له، ويبني بنيانه..  

ولعل أقرب مثال يقرب صورة ذلك ما يفعله بعضهم يف حياتنا الدنيوية عندما يؤتى  

وليكتشف   إكامله،  يف  جهده  يبذل  طويلة  سنني  ظل  الذي  بنيانه  لريى  العينني  معصب  به 

 املفاجأة السارة بنفسه. 

بني اإلنسان وبني إدراك حقيقة  وهكذا األمر مع رفع تلك احلجب التي كانت حتول  

 البناء الذي كان يبنيه، وهل كان بناء سعادة، أم بناء شقاء. 

حيث تذكر النصوص املقدسة أن ذلك التجيل ال يتم بعد املوت، وإنام قبله يف حلظة  

الغرغرة، وهي اللحظة التي تكون مقدمة للموت، حينها يكتشف اإلنسان احلقيقة، قبل أن  

( َوَأْنُتْم ِحينَئٍِذ  83َفَلْواَل إَِذا َبَلَغِت احْلُْلُقوَم )﴿ا، كام أشار إىل ذلك قوله تعاىل:  يغادر عامل الدني

وَن ) 84َتنُْظُروَن )  ( َفَلْواَل إِْن ُكنُْتْم َغرْيَ َمِديننَِي  85( َوَنْحُن َأْقَرُب إَِلْيِه ِمنُْكْم َوَلكِْن اَل ُتْبرِصُ

 [ 87  -  83]الواقعة:    ﴾َصاِدِقنيَ ( َتْرِجُعوهَنَا إِْن ُكنُْتْم 86)

فاآليات الكريمة تشري إىل تلك اللحظة املفصلية التي يكتشف فيها اإلنسان احلقائق  

التي كان غافال عنها، وهو ما يدل عىل أن عامل اآلخر خمتلط بعامل الدنيا، وأنه ليس من فرق  

 بينهام سوى يف أدوات اإلدراك التي يقتضيها التكليف. 

ا ِمَن  6َوَلكِنَّ َأْكَثَر النَّاِس اَل َيْعَلُموَن ) ﴿ وهو ما يشري إليه قوله تعاىل:   ( َيْعَلُموَن َظاِهرا

َغافُِلونَ  ُهْم  اآْلِخَرِة  َعِن  َوُهْم  ْنَيا  الده أن  [ 7،  6]الروم:    ﴾ احْلََياِة  الكريمة تشري إىل  فاآلية   ،

عامل اآلخرة، وهي التي جعلته يكتفي  الغفلة هي احلجاب الذي حال بني اإلنسان وبني رؤية  

 بظاهر احلياة الدنيا، دون البحث عن باطنها، والذي تتشكل منه اآلخرة. 

الطهراين مبينا داللة اآلية الكريمة عىل هذا املعنى:    احلسيني حمّمد احلسني وقد قال  

اآلخرة اّن اآلخرة  يمكن االستنتاج من جعل ظاهر احلياة الدنيا يف اآلية االوىل يف مقابل  )

ّن احلياة الدنيا هلا ظاهر وباطن، وذلك بقرينة تقابلهام وكون  أ هي باطن الدنيا وحقيقتها، و
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  (1)(أحدمها قسياما لآلخر 

ْنَيا َلِعٌب َوهَلٌْو َوِزينٌَة  ﴿وهكذا استنتج هذا املعنى من قوله تعاىل:   اْعَلُموا َأنَّاَم احْلََياُة الده

اُه  َوَتَفاُخٌر َبْينَكُ  اَر َنَباُتُه ُثمَّ هَيِيُج َفرَتَ ْم َوَتَكاُثٌر يِف اأْلَْمَواِل َواأْلَْواَلِد َكَمَثِل َغْيٍث َأْعَجَب اْلُكفَّ

ا َويِف اآْلِخَرِة َعَذاٌب َشِديٌد َوَمْغِفَرٌة ِمَن   ا ُثمَّ َيُكوُن ُحَطاما ْنَيا   اهللُمْصَفرًّ َوِرْضَواٌن َوَما احْلََياُة الده

َويِف اآْلِخَرِة َعَذاٌب  ] ن تكون عبارة  أمن املمكن  ، ذلك أنه )[20]احلديد:    ﴾َمَتاُع اْلُغُروِر  إِالَّ  

ّن احلياة الدنيا أي  أالواردة يف اآلية معطوفة عىل لفظ لعب؛    [َوِرْضَوانٌ   اهلل َشِديٌد َوَمْغِفَرٌة ِمَن  

ظاهرها تلكم املراتب    فاحلياة الدنيا   ؛ هي يف األخرة عذاب شديد ومغفرة من اهلل ورضوان

بينكم، وتكاثر يف األموال واألوالد، وباطنها  أي    ـ  اخلمس: هلو، ولعب، وزينة، وتفاخر 

  (2) (الودود ورضوانه عذاب شديد وغفران الرّب  ـ  اآلخرة

قال   العاميل ومثله  الدين  تعاىل:    هباء  بقوله  َوإِنَّ  ﴿مستدال  بِاْلَعَذاِب  َيْسَتْعِجُلوَنَك 

بِاْلَكافِِرينَ  ملَُِحيَطٌة  التي  ) [:  54]العنكبوت:    ﴾َجَهنََّم  والنريان  بل  احلّيات والعقارب،  إّن 

تظهر يف القرب والقيامة، هي بعينها األعامل القبيحة واألخالق الذميمة والعقائد الباطلة التي  

حيان واحلور  ظهرت يف هذه النشأة هبذه الصورة وجتلببت هبذه اجلالبيب، كام أّن الروح والر

والثامر هي األخالق الزكية واألعامل الصاحلة واالعتقادات احلّقة التي برزت يف هذا العامل  

األماكن،   باختالف  صورها  ختتلف  الواحدة  احلقيقة  إذ  االسم،  هبذا  ت  وتسمَّ الزي  هبذا 

ه تعاىل:  فتحىّل يف كّل موطن بحلية، وتزّيى يف كّل نشأة بزّي، وقالوا: إّن اسم الفاعل يف قول 

بِاْلَكافِِرينَ ﴿ ملَُِحيَطٌة  َجَهنََّم  َوإِنَّ  بِاْلَعَذاِب  بمعنى  54]العنكبوت:    ﴾َيْسَتْعِجُلوَنَك  ليس   ]

  (3)(هّنا ستحيط هبم يف النشأة األُخرىأ االستقبال بأن يكون املراد 

 
 .40، ص: 1معرفة املعاد، ج (1) 

 .40، ص: 1املرجع السابق، ج (2) 

 .229/  7 :نقال عن: بحار األنوار (3) 
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يذكره   مل  املعنى  املتكلمني وهذا  من  الكثري  ذكره  وإنام  فقط،  العاميل  وال    الطهراين 

الذي يفتحه اهلل عىل بصائر األولياء يرهيم حقائق  والعرفاء، والذي   يذكرون أن الكشف 

إِنَّ يِف َذلَِك آَلَياٍت    ﴿ذلك العامل الذي ال تراه أبصارهم احلسية، كام أشار إىل ذلك قوله تعاىل:  

ِمنيَ    (1) (اهللاتقوا فراسة املؤمن؛ فإنه ينظر بنور : )، وقوله [75]احلجر:   ﴾ لِْلُمَتَوسِّ

وما  وقد ذكر الغزاِل الكثرية من الروايات الدالة عىل هذا، ثم علق عليها بقوله: )

..  حكي من تفرس املشايخ وإخبارهم عن اعتقادات الناس وضامئرهم خيرج عن احلرص

نفسه  من  ذلك  يشاهد  مل  ما  اجلاحد  تنفع  ال  التفصيل    ،واحلكاية  أنكر  األصل  أنكر  ومن 

فإنه    ، أحدمها عجائب الرؤيا الصادقة  : ال يقدر أحد عىل جحده أمران  والدليل القاطع الذي 

فلم يفارق النوم    ،وإذا جاز ذلك يف النوم فال يستحيل أيضا يف اليقظة  ،ينكشف هبا الغيب

إال يف ركود احلواس باملحسوسات  ، اليقظة  اشتغاهلا  فكم من مستيقظ غائص ال    ؛ وعدم 

عن الغيب وأمور يف املستقبل    خبار رسول اهلل  إ  والثاين   ،يسمع وال يبرص الشتغاله بنفسه

للنبي   ذلك  وإذا جاز  القرآن  عليه  اشتمل  عبارة عن شخص    كام  النبي  إذ  لغريه  جاز 

فال يستحيل أن يكون يف الوجود شخص    ، كوشف بحقائق األمور وشغل بإصالح اخللق

  (2)(وليا  ال يسمى نبيا بل يسمى مكاشف باحلقائق وال يشتغل بإصالح اخللق وهذا

وبناء عىل هذا ذكر الغزاِل إمكانية االطالع عىل كال العاملني الظاهر والباطن، فقال:  

باب    :فمن آمن باألنبياء وصدق بالرؤيا الصحيحة لزمه ال حمالة أن يقر بأن القلب له بابان)

وباب إىل امللكوت من داخل القلب وهو باب اإلهلام والنفث يف    ، إىل خارج وهو احلواس

فإذا أقرهبام مجيعا مل يمكنه أن حيرص العلوم يف التعلم ومبارشة األسباب    ،الروع والوحي

بل جيوز أن تكون املجاهدة سبيل إليه فهذا ما ينبه عىل حقيقة ما ذكرناه من عجيب    ، املألوفة

 
 (3127رواه الرتمذي ) (1) 

 (25/ 3إحياء علوم الدين ) (2) 
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 ( 1)  (عامل امللكوتتردد القلب بني عامل الشهادة و 

جابر بن عبد اهلل قال:  ولعل ما ذكره كل هؤالء يفرس بدقة ما ورد يف احلديث عن  

النبي  ) مع  منتنة  كنا  ريح  الذين  )فقال:    ، فارتفعت  ريح  الريح؟ هذه  ما هذه  أتدرون 

  (2)(يغتابون املؤمنني 

بحسب ما    بناء عىل هذا نحاول يف هذا املبحث التعرف عىل جتليات مصري املوتى، 

اختالف   التجليات ختتلف بحسب  أن تلك  والتي ذكرت  املقدسة،  النصوص  دلت عليه 

درجات العاملني، وهي درجات ال هناية هلا، لكن القرآن الكريم قسمها إىل ثالثة أقسام  

 كربى: املقربني، وأهل اليمني، وأهل الشامل. 

 وسنوضح بعض ما ورد عنها يف العناوين التالية: 

 . وجتليات مصري املقربني:  ـ الربزخ.   1

يذكر القرآن الكريم أن أفضل التجليات وأعظمها وأسعدها التجيل املرتبط بمصري  

املقربني، ذلك ألهنم كانوا أكثر اخللق رغبة يف اهلل وفيام عنده، وهلذا بمجرد أن تزاح عن  

حيث   عنهم،  خمفية  كانت  التي  العظيمة  اجلنان  هلم  تربز  احلجاب  غاممة  يشمون  أعينهم 

 روائحها العطرة، وهم ممتلئون بالبشارة.

فقال:   ذلك،  تعاىل  اهلل  ذكر  ) ﴿وقد  بِنَي  املَُْقرَّ ِمَن  َكاَن  إِْن  ا  َوَرحْيَاٌن  88َفَأمَّ َفَرْوٌح   )

َنِعيٍم   احلياة  [89،  88]الواقعة:    ﴾ َوَجنَُّت  عن  تفصلهم  التي  اللحظة  تلك  يف  أهنم  أي   ،

 يرون اجلنان..  الدنيا، يشمون الروح والرحيان، و

فلذلك ال عجب أن خيرجوا من الدنيا بكل نشاط.. وكيف ال يكون ذلك كذلك،  

وأنفسهم قد صارت مليئة بالطمأنينة والراحة والسعادة، كام أشار إىل ذلك قوله تعاىل يف  

 
 (25/ 3املرجع السابق، ) (1) 

 (189) "مساوئ األخالق"(، واخلرائطي يف 732)  "األدب املفرد"البخاري يف  14784ح) 23/97مسند أمحد  (2) 
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اإليامن:   بسكينة  املمتلئة  النفوس  من  النوع  هذا  املُْْطَمئِنَُّة  ﴿خطاب  النَّْفُس  ُتَها  (  27)َياَأيَّ

 ( َمْرِضيَّةا  َراِضَيةا  َربِِّك  إِىَل  ) 28اْرِجِعي  ِعَباِدي  يِف  َفاْدُخيِل   )29( َجنَّتِي  َواْدُخيِل   )30 ) ﴾  

 [ 30  -  27]الفجر:  

إشارة إىل صفة أخرى من صفات املقربني،    مطمئنةويف وصفه تعاىل للنفس بكوهنا  

كام  احلاصل من اإليامن،  اإلطمئنان  وربام تكون السبب يف جعل املوت يسريا عليهم، وهو  

ِذيَن آَمُنوا َوَتْطَمئِنه ُقُلوهُبُْم بِِذْكِر ﴿: قال تعاىل  ]الرعد:   ﴾َتْطَمئِنه اْلُقُلوُب   اهللَأاَل بِِذْكِر  اهللالَّ

28  ] 

( وأمهيتها:  الصفة  هذه  أسباب  مدى  مبينا  الشريازي  مكارم  نارص  ويعود  يقول 

  هلية من جهة، وإلطمئناهنا ملا اختارت من طريق.. اطمئنان النفس، إلطمئناهنا بالوعود اإل

يوم   حوادث  أهوال  عند  أدبرت، ومطمئنة  أم  عليها  أقبلت  سواء  الدنيا  يف  مطمئنة  وهي 

  (1) (القيامة الرهيبة أيضاا 

فقال:   الشامل،  بأهل  املرتبط  بالنزع  مقارنة  هبم  املرتبط  اليسري  النزع  إىل  وأشار 

ا ) ﴿ َغْرقا ) 1َوالنَّاِزَعاِت  َنْشطاا  َوالنَّاِشَطاِت   )2 ( ا  َسْبحا ابَِحاِت  َوالسَّ ا 3(  َسْبقا ابَِقاِت  َفالسَّ  )

 [ 4  -  1]النازعات:   ﴾(4)

  ابن مسعود وابن عباس فمن األقوال الواردة يف تفسري اآليات الكريمة ما روي عن  

املالئكة، حني تنزع أرواح بني آدم، فمنهم من  )  : [النازعات غرقا وغريمها أن املراد من ]

من   حلته  وكأنام  بسهولة  روحه  تأخذ  من  ومنهم  نزعها،  يف  فتغرق  بعنف  روحه  تأخذ 

  (2)(نشاط

عيل  اإلمام  عن  )]وروي  تفسريها:  يف  قوله  َغْرقاا   تنزع    [َوالنَّاِزَعاِت  املالئكة  هي 

 
 ( 198/ 20تفسري األمثل ) (1) 

 (312/ 8تفسري ابن كثري ت سالمة ) (2) 
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تنشط أرواح الكّفار، ما بني األظفار واجللد    هي املالئكة[  النَّاِشَطاِت َنْشطاا ]الكّفار،و  أرواح

خترجها،و َسْبحاا ]حّتى  ابَِحاِت  واألرض،  [السَّ السامء  املؤمنني  بأرواح  تسبح  املالئكة 

ابَِقاِت َس ]   (1)(ملالئكة تسبق بعضها بعضاا بأرواح املؤمنني إىل اهلل تعاىلا هي [ ْبقاا َفالسَّ

وهكذا ورد يف القرآن الكريم وصف معاملة املالئكة هلم، وهم يف تلك احلالة بني  

تعاىل:   قال  واملوت،  ا﴿احلياة  َعَلْيُكُم  َساَلٌم  َيُقوُلوَن  َطيِّبِنَي  املاََْلئَِكُة  اُهُم  َتَتَوفَّ ْدُخُلوا  الَِّذيَن 

 [ 32]النحل:    ﴾اجْلَنََّة باَِم ُكنُْتْم َتْعَمُلونَ 

وقد وصف هؤالء املقربون يف اآلية الكريمة بكوهنم طيبني، أي أنه ال يوجد فيهم  

َشء من اخلبث الذي قد يكون موجودا يف أهل اليمني، وقد ذكر الفخر الرازي رس ذلك  

وقوله:  )السالم الذي حظي به هؤالء الطيبون من املالئكة يف ذلك املوقف احلرج، فقال:  

معاين الكثرية، وذلك ألنه يدخل فيه إتياهنم بكل ما أمروا به،  طيبني كلمة خمترصة جامعة لل

واجتناهبم عن كل ما هنوا عنه ويدخل فيه كوهنم موصوفني باألخالق الفاضلة مربئني عن  

األخالق املذمومة، ويدخل فيه كوهنم مربئني عن العالئق اجلسامنية متوجهني إىل حرضة  

بض األرواح وأهنا مل تقبض إال مع البشارة  القدس والطهارة، ويدخل فيه أنه طاب هلم ق

  (2)(ال يتأمل باملوت باجلنة حتى صاروا كأهنم مشاهدون هلا ومن هذا حاله 

َقْوا    ﴿ويشري إىل هذا أيضا قوله تعاىل يف سبب أهلية أهل اجلنة للجنة:   ِذيَن اتَّ َوِسيَق الَّ

ا َحتَّى إَِذا َجاُءوهَ  ُْم إِىَل اجْلَنَِّة ُزَمرا ا َوُفتَِحْت َأْبَواهُبَا َوَقاَل هَلُْم َخَزَنُتَها َساَلٌم َعَلْيُكْم طِْبُتْم  َرهبَّ

 [ 73]الزمر:   ﴾ َفاْدُخُلوَها َخالِِديَن 

وهذا يعني الصفاء التام هلؤالء املقربني إما بعدم ارتكاهبم املعايص مطلقا، أو بتوبتهم  

 منها توبة نصوحا بحيث أهلتهم لذلك املقام الرفيع. 

 
 . 4686ح 545: 2كنز العامل  (1) 

 ( 202/ 20تفسري الرازي ) (2) 
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ِذيَن َأْنَعَم    اهللَوَمْن ُيطِِع  ﴿قوله تعاىل:  ولعل   ُسوَل َفُأوَلئَِك َمَع الَّ َعَلْيِهْم ِمَن    اهلل َوالرَّ

ا  نَي َوَحُسَن ُأوَلئَِك َرفِيقا احِلِ  َوالصَّ
ِ
َهَداء يِقنَي َوالشه دِّ يشري إىل هذا    [69]النساء:    ﴾النَّبِيِّنَي َوالصِّ

اَط املُْْسَتِقيَم    ﴿ستقيم، كام قال تعاىل:  الصنف، والذي اعترب رساطه هو الرساط امل َ اْهِدَنا الرصِّ

الِّنيَ 6) ِذيَن َأْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغرْيِ املَْْغُضوِب َعَلْيِهْم َواَل الضَّ اَط الَّ    [7، 6]الفاحتة:    ﴾( رِصَ

َأاَل  ﴿وقد ذكر القرآن الكريم العالقة الطيبة بني هذا الصنف واملالئكة، قال تعاىل:  

َأْولَِياَء  إِنَّ  َيتَُّقوَن )62اَل َخْوٌف َعَلْيِهْم َواَل ُهْم حَيَْزُنوَن )   اهلل  ِذيَن آَمُنوا َوَكاُنوا  ( هَلُُم  63( الَّ

ْنَيا َويِف اآْلِخَرِة اَل َتْبِديَل لَِكلاَِمِت  ى يِف احْلََياِة الده ]يونس:   ﴾ َذلَِك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعظِيُم  اهلل اْلُبرْشَ

62  -  64 ] 

هذه   وربط  السالم،  عليهم  املالئكة  والتثبيت  بالتبشري  يقوم  الذي  أن  روي  فقد 

البشارات هبم يدل عىل تلك الصحبة الطيبة التي كانت بني املؤمنني وبينهم، فقد كانوا نعم  

 الرفاق واألصدقاء، ولذلك كانوا أولياءهم يف احلياة الدنيا ويف اآلخرة، بل يف كل املحال. 

مرحبا بمالئكة اهلل، اكتبوا:  )إذا أصبح قال: لصاحلني أنه كان  وقد روي عن بعض ا

يأخذ  (، وكان آخر بسم اهلل الرمحن الرحيم، سبحان اهلل واحلمد هلل وال إله إال اهلل واهلل أكرب

يا مالئكتي طالت صحبتي  ) إفطاره، ثم يغمسه يف املاء يف جر كان له يف بيت مظلم، ثم يقول:

   (  شفاعة فاشفعا ِللكام فإن كان لكام عنداهلل

نحن كنا أولياءكم؛ أي: قرناءكم يف  )تقول املالئكة للمؤمنني عند االحتضار:  وهلذا 

اآلخرة،   يف  معكم  نكون  وكذلك  اهلل،  بأمر  ونحفظكم  ونوفقكم  نسددكم  الدنيا،  احلياة 

النفخة يف الصور، ونؤمنكم يوم البعث والنشور،   نؤنس منكم الوحشة يف القبور، وعند 

 ( بكم الرصاط املستقيم، ونوصلكم إىل جنات النعيم  ونجاوز

وكل هذه النصوص املقدسة تبني أن املوت ـ بالنسبة هلذا الصنف ـ ليس سوى حلظة  

من حلظات السعادة، بل من أمجل حلظاهتا، ذلك أهنم يف تلك اللحظة تزاح عنهم كل اهلموم  
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م للحياة الدنيا، وكيف يشعر  واآلالم واألحزان، ولذلك ال يشعرون أبدا بأي أمل ملفارقته 

 باألمل من وصل إىل مبتغاه الذي ظل طول عمره يسعى إليه؟ 

ا اإلمام  عن  هذا  يف  روي  سئل لصادق  وقد  املوت؟):  أنه  لنا  هو  )فقال:    ( صف 

للمؤمنني كأطيب ريح يشمه فينعس لطيبه، فينقطع التعب واألمل كله عنه. وللكافر كلسع  

فإن قوماا يقولون هو أشد من نرش باملناشري،  ):  له   قيل ف(،  األفاعي، وكلدغ العقارب وأشد

األحداق؟ يف  األرحية  قطب  وتدوير  باحلجارة،  ورضخ  باملقاريض،  فقال:  وقرض   ،)

كذلك هو عىل بعض الكافرين والفاجرين، أال ترون منهم من يعاين تلك الشدائد، فذلك  )

فام لنا نرى  )قيل:    (، دنيا إال عذاب اآلخرة، فإنه أشد من عذاب ال  ،الذي هو أشد من هذا

املؤمنني من يكون   يتحدث ويضحك ويتكلم، ويف  النزع فينطفئ وهو  كافراا يسهل عليه 

(، فقال:  أيضاا كذلك. ويف املؤمنني والكافرين من يقايس عند سكرات املوت هذه الشدائد؟

من  ) فهو متحيصه  من شدة  كان  وما  ثوابه.  فهو عاجل  للمؤمنني  هناك  راحة  من  كان  ما 

مانع دونه. وما كان من سهولة    ذنوبه، لريد إىل اآلخرة نقياا نظيفاا مستحقاا لثواب اهلل، ليس له 

هناك عىل الكافر، فليوىف أجر حسناته يف الدنيا، لريد اآلخرة وليس له إال ما يوجب عليه  

  وما كان من شدة عىل الكافر هناك، فهو ابتداء عقاب اهلل عند نفاد حسناته. ذلكم ، العذاب

  (1)(بأن اهلل َعْدٌل ال جيور 

بعدما عاين مدى صدقهم وتضحياهتم:  وقال اإلمام احلسني ألصحابه يوم عاشوراء  

قنطرة تعرب بكم عن البؤس والرّضاء إىل اجلنان الواسع    ،صرباا بني الكرام ) فام املوت إالّ 

وما هو ألعدائكم إالّ كمن ينتقل    ؟فأّيكم يكره أن ينتقل من سجن إىل قرص  ،والنعيم الدائمة 

املؤمن  )إ:  اّن أيب حدثني عن رسول اهلل    ، من قرص إىل سجن وعذاب  الدنيا سجن  ّن 

ما كذبت وال    ، وجرس هؤالء إىل جحيمهم   ، ء إىل جناهنمواملوت جرس هؤال  ، وجنّة الكافر

 
 . 274/  1عيون أخبار الرضا:  (1) 
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 ( 1)ُكذبت(

وهلذا ال نرى صحة تلك النصوص التي وردت يف بعض كتب احلديث واملواعظ،  

يف نفس الوقت الذي تصور فيه    (2)الشديدة مع املوت  والتي تصور معاناة رسول اهلل  

 تيسري موت الصاحلني، وفرحهم به. 

وقد علق الفيض الكاشاين عىل ما ورد من ذلك يف ]إحياء علوم الدين[ فقال متعجبا  

يف الباب اخلاص بـ ]كالم املحترضين من الصاحلني[: )وقد ذكر أبو حامد يف هذا الباب  

أقاويل الصحابة والتابعني وطائفة من الصوفية عند موهتم وبكاء بعضهم حينئذ وضحك  

واالستبشار والرسور عند موته مع أنه ذكر يف باب وفاة    بعضهم ونسب إىل بعضهم الطرب 

اهلل   قلقه، وارتفع حنينه، وتغري    رسول  أنينه، وترادف  النزع كربه، وظهر  اشتد يف  أنه 

لونه، وعرق جبينه، واضطربت يف االنقباض واالنبساط شامله ويمينه، حتى بكى ملرصعه  

يمهله ملك املوت ساعة، وذكر يف  ومل    ،من حرضه، وانتحب لشدة حاله من شاهد منظره

أمهل رجال حتى توضأ وصىل ركعتني، وذكر يف شأن   السابقة أن ملك املوت  احلكايات 

اخلليل والكليم يف باب سكرات املوت ما سمعت، وهذا من أعجب العجائب، ولنطو ما  

ينادي    ، ذكره يف هذا الباب طيا فإن بعضه كلامت ال طائل حتتها وبعضه رعونات ودعاوي

  (3) (أكثرها باإلعجاب
 

 .154/  6وار: بحار األن (1) 

كانت بني يديه َرْكَوة، أو علبة فيها ماء، فجعل    من األمثلة عىل تلك الرويات ما روي عن عائشة: )أّن رسول اهلل    (2) 

يدخل يديه يف املاء، فيمسح هبا وجهه ويقول: ال إله إال اهلل، إن للموت سكرات، ثم نصب يده فجعل يقول: يف الرفيق األعىل،  

 (6510حتى قبض ومالت يده( )رواه البخاري )

(  قنتي وذاقنتي، فال أكره شدة املوت ألحد أبداا بعد النبي  وإنه لبني حا   ومنها ما روي عنها أهنا قالت: )مات النبي  

 ( 4446)رواه البخاري )

 ( 979( )رواه الرتمذي )وعنها قالت: )ما أغبط أحداا هبون موت بعد الذي رأيت من شدة موت رسول اهلل  

 . 282، ص: 8املحجة البيضاء يف هتذيب اإلحياء، ج (3) 
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)ما جيد الشهيد من مس  :  ويدل هلذا ما ورد يف تيسري موت الشهداء، كام قال  

  (1)القتل، إال كام جيد أحدكم مس القرصة(

عليه   علق  سكراته  )  : بقوله املناوي  وقد  ويكفيه  املوت  عليه  هيون  تعاىل  أنه  يعني 

اهلل طيبة هبا نفسه ؛ كقول خبيب األنصاري وكربه، بل رب شهيد يتلذذ ببذل نفسه يف سبيل  

  (2) (عيل أي شق كان هلل مرصعي. ولست أباِل حني أقتل مسلام. حني قتل:

الناس هبا سيدهم وموالهم   أوىل  فإن  للشهداء،  تعاىل  اهلل  فإذا كان هذا كرامة من 

 ..  ومن بذل حياته كلها يف سبيل اهلل، وهو رسول اهلل 

، ما عدا مرضه وأمله ملرضه، من آثار الفئة  يف وفاته    لذلك نرى أن كل ما يروى

 يف كل َشء، حتى يف كيفية وفاته.  الباغية التي حاولت أن تيسء إليه 

الناس    وإال فإن رسول اهلل   الذي عاش حياته كلها مشتاقا إىل اهلل، كان أسعد 

 بتلك اللحظات التي تقربه لذلك اللقاء.. 

، فقال:  كم من الروايات املوضوعة حول وفاته  وقد أشار ابن كثري إىل ذلك ال 

ا كثريةا فيها نكارات وغرابة شديدة، أرضبنا عن  ) وقد ذكر الواقدي وغريه يف الوفاة أخبارا

اص   الُقصَّ من  كثري  يورده  ما  ِسيَّام  وال  متوهنا،  ونكارة  أسانيدها،  لضعف  صفحا  أكثرها 

  (3)(املتأخرين وغريهم، فكثري منه موضوع ال حمالة 

إىل جانب تلك النصوص القرآنية ورد يف الروايات الكثري من األحاديث التي تفصل  

بعض تلك املجمالت، والتي ال يمكن قبوهلا بكل ما فيها، ألن بعضها قد يكون من ترصف  

 الرواة، وبعضها من الدخيل املوضوع. 

 
(، والبيهقي 4655(، وابن حبان )2802(، وابن ماجة )3161(، والنسائي )1668(، والرتمذي )7953رواه أمحد )  (1) 

(18525 ) 

 (182/ 4فيض القدير ) (2) 

 (  5/256) "البداية والنهاية (3) 
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رجل  )امليت حترضه املالئكة، فإذا كان القال:    ومن تلك األحاديث ما روي أنه  

صاحلاا، قال: اخرجي أيتها النفس الطيبة كانت يف اجلسد الطيب، اخرجي محيدة، وأبرشي  

إىل   هبا  يعرج  ثم  خترج،  حتى  ذلك  هلا  يقال  يزال  فال  غضبان،  غري  ورّب  ورحيان،  بروح 

السامء، فيستفتح هلا، فيقال: من هذا؟ فيقول: فالن، فيقال: مرحباا بالنفس الطيبة كانت يف  

، ادخيل محيدة، وأبرشي بروح ورحيان، ورب غري غضبان، فال يزال يقال هلا  اجلسد الطيب 

قال:   وُء:  السه الرجل  كان  فإذا  وتعاىل  تبارك  اهلل  فيها  التي  السامء  إىل  هبا  ينتهى  حتى  ذلك 

بحميم   وأبرشي  ذميمة،  اخرجي  اخلبيث،  اجلسد  يف  كانت  اخلبيثة،  النفس  أيتها  اخرجي 

، فال يزال يقال هلا ذلك حتى خترج، ثم يعرج هبا إىل السامء،  وغّساق، وآخر من شكله أزواج

يف   كانت  اخلبيثة،  بالنفس  مرحباا  ال  فيقال:  فالن،  فيقال:  هذا؟  من  فيقال:  هلا،  فيستفتح 

اجلسد اخلبيث، ارجعي ذميمة، فإهنا ال تفتح َلِك أبواب السامء، فريسل هبا من السامء، ثم  

  (1) تصري إىل القرب(

األحيث   هذه  يف  كعب  ا حنالحظ  عند  نجدها  التي  التجسيمية  اللغة  تلك  ديث 

حتى ينتهى هبا إىل السامء التي فيها اهلل تبارك  األحبار وتالميذه من الصحابة، وهي قوله: ) 

وأن  وتعاىل العرش،  فوق  وأنه  السموات،  فوق  اهلل  كون  يف  قوهلم  تناقض  أهنم  مع   ،)

 يف فالة. السموات واألرض بالنسبة للعرش كحلقة 

يعني طرح احلديث مجيعا، فقد يكون صحيحا، ويكون املوضوع فيه هو   وهذا ال 

واة احلديث، مل يكونوا يكتفون برواية احلديث، وإنام  رذلك النص فقط، ذلك أن الكثري من  

 كانوا يضيفون إليه رشوحهم وتفسرياهتم باإلضافة إىل روايتهم له باملعنى. 

قال  رسول اهلل  ن أيب هريرة عن  ومن األمثلة عىل هذا ما روي ع : )أفضل  أنه 

الصدقة ما ترك غنى، واليد العليا خري من اليد السفىل، وابدأ بمن تعول. تقول املرأة: إما  

 
 ( وقال: إسناده صحيح503/ 2(، والطربي يف )مسند عمر( ) 8754( )364/ 2(، وأمحد )3456رواه ابن ماجه ) (1) 
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أن تطعمني وإما أن تطلقني، ويقول العبد: أطعمني واستعملني، ويقول االبن: أطعمني،  

  (1)إىل من تدعني(

يا أبا هريرة، سمعت هذا  ته للحديث، فقيل له:  وقد روي أن أباهريرة سئل بعد رواي

 (2) ال، هذا من كيس أيب هريرة(: )؟ قالمن رسول اهلل 

بناء عىل هذا، فلو أن أولئك الذين سمعوا ذلك احلديث مل يسألوه، ملا تبني لنا الفرق  و

احرتمناه  ، وما كان من فهمه وتفسريه اخلاص به، وهو وإن  اه عن رسول اهلل  وبني ما ر

  إال أنه ال يمكن اعتباره أبدا نصا مقدسا.

وبناء عىل هذا يمكن التعامل مع كل األحاديث الواردة يف هذا الباب، والتي اختلط  

 فيها التفسري البرشي، أو الرؤية البرشية مع احلقائق املقدسة. 

الرباء بن عازب قال: كنا يف جنازة يف بقيع الغرقد،  ولعل من أكثرها وضوحا ما رواه  

، فقعد وقعدنا حوله، كأن عىل رؤوسنا الطري، وهو يلحد له، فقال: )أعوذ  فأتانا النبي  

إن العبد املؤمن إذا كان يف إقبال من اآلخرة  )باهلل من عذاب القرب، ثالث مرات، ثم قال:  

عىل وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان    وانقطاع من الدنيا، نزلت إليه املالئكة، كأن

اجلنة، وحنوط من حنوط اجلنة، فجلسوا منه مد البرص، ثم جييء ملك املوت حتى جيلس  

عند رأسه، فيقول: يا أيتها النفس الطيبة، اخرجي إىل مغفرة من اهلل ورضوان، قال: فتخرج  

عوها يف يده طرفة عني،  تسيل كام تسيل القطرة من يف السقاء، فيأخذها، فإذا أخذها مل يد

حتى يأخذوها فيجعلوها يف ذلك الكفن وذلك احلنوط، وخيرج منها كأطيب نفحة مسك  

وجدت عىل وجه األرض، قال: فيصعدون هبا، فال يمرون هبا، يعني عىل مأل من املالئكة،  

مونه  إال قالوا: ما هذه الروح الطيبة؟ فيقولون: فالن ابن فالن، بأحسن أسامئه التي كانوا يس

 
 .. 1676وأبو داود:  5355(، والبخاري: 10175) 476/ 2ويف ( 7423) 252/ 2رواه أمحد  (1) 

 التخريج السابق.  (2) 
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كل سامء   من  فيشيعه  له،  فيفتح  له،  فيستفتحون  السامء،  إىل  ينتهوا هبا  حتى  الدنيا،  يف  هبا 

مقربوها، إىل السامء التي تليها، حتى ينتهي هبا إىل السامء التي فيها اهلل، فيقول اهلل عز وجل:  

أعيده  وفيها  خلقتهم،  منها  فإين  األرض،  إىل  وأعيدوه  عليني،  يف  عبدي  كتاب  م،  اكتبوا 

  ومنها أخرجهم تارة أخرى، قال: فتعاد روحه يف جسده، فيأتيه ملكان، فيجلسانه، فيقوالن 

له: من ربك؟ فيقول ريب اهلل، فيقوالن له: ما دينك؟ فيقول: ديني اإلسالم، فيقوالن له: ما  

هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول اهلل، فيقوالن له: ما علمك؟ فيقول: قرأت  

 فآمنت به وصدقت، فينادي مناد من السامء: أن صدق عبدي، فأفرشوه من اجلنة،  كتاب اهلل

وافتحوا له باباا إىل اجلنة، قال: فيأتيه من روحها وطيبها، ويفسح له يف قربه مد برصه، قال:  

هذا   يرسك  بالذي  أبرش  فيقول:  الريح،  طيب  الثياب،  حسن  الوجه،  حسن  رجل  ويأتيه 

ل له: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي جييء باخلري، فيقول:  يومك الذي كنت توعد، فيقو 

  (1) (أنا عملك الصالح، فيقول: يا رب، أقم الساعة حتى أرجع إىل أهيل وماِل

قال: )إذا ُحرِض املؤمن أتته مالئكة    عن أيب هريرة أن النبي  ومثل ذلك ما روي  

روح اهلل ورحيان، ورب  الرمحة بحريرة بيضاء، فيقولون: اخرجي راضية مرضياا عنك، إىل  

غري غضبان، فتخرج كأطيب ريح املسك حتى إنه ليناوله بعضهم بعضاا، حتى يأتوا به باب  

السامء، فيقولون: ما أطيب هذه الريح التي جاءتكم من األرض!، فيأتون به أرواح املؤمنني،  

ماذا فعل فالن؟  فلهم أشده فرحاا به من أحدكم بغائبه يقدم عليه، فيسألونه: ماذا فعل فالن؟  

،  فيقولون: دعوه فإنه كان يف غم الدنيا، فإذا قال: أما أتاكم؟ قالوا: ُذهب به إىل أمه اهلاوية

أتته مالئكة العذاب بمسح، فيقولون: اخرجي ساخطة مسخوطاا   وإن الكافر إذا احترض 

  عليك إىل عذاب اهلل ـ عز وجل ـ؛ فتخرج كأنتن ريح جيفة، حتى يأتون به باب األرض، 

 
 (18557( )287/ 4(، وأمحد )4753رواه أبو داود ) (1) 
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  (1) فيقولون: ما أنتن هذه الريح! حتى يأتون به أرواح الكفار(

فهذان احلديثان يذكران تكفني نفس اإلنسان أو روحه عند قبضها، وهو يعني أهنا  

متوت هي األخرى، وهو يتناىف مع النصوص التي تبني أن املوت ال عالقة له بالنفس وال  

 انفصال ارتباط الروح باجلسد. بالروح، وإنام عالقته ال تتعدى اجلسد، أو 

وربام يكون املقصود بذلك هو توفري اجلسد اجلديد الذي تنزل فيه نفس اإلنسان بعد  

 وفاته.. والذي يتناسب مع طبيعتها، كام سنذكر ذلك يف املبحث الثاين. 

َواَل    ﴿ إليه قوله تعاىل يف وصف مصري الشهداء، وكوهنم أحياء حياة حقيقية:  ويشري  

َسَبنَّ  ِذيَن ُقتُِلوا يِف َسبِيِل  حَتْ ِْم ُيْرَزُقوَن )  اهلل  الَّ ا َبْل َأْحَياٌء ِعنَْد َرهبِّ ( َفِرِحنَي باَِم آَتاُهُم  169َأْمَواتا

ُهْم    اهلل َواَل  َعَلْيِهْم  َخْوٌف  َأالَّ  َخْلِفِهْم  ِمْن  هِبِْم  َيْلَحُقوا  مَلْ  بِالَِّذيَن  وَن  َوَيْسَتْبرِشُ َفْضلِِه  ِمْن 

َزنُ   [ 170،  169]آل عمران:   ﴾ونَ حَيْ

  ابن عباس قال: بينام رسول اهلل  ويشري إليه من احلديث ما ورد يف الرواية عن  

)يا أسامء هذا جعفر بن أيب   ثم قال:  السالم،  إذ رد  منه  قريبة  جالس وأسامء بنت عميس 

  طالب مع جربيل وميكائيل وإرسافيل سلموا علينا فردي عليهم السالم، وقد أخربين أنه 

اهلل   رسول  عىل  ممره  قبل  وكذا  كذا  يوم  املرشكني  لقيت    لقي  فقال:  أربع،  أو  بثالث 

املرشكني فأصبت يف جسدي من مقاديمي ثالثا وسبعني بني رمية وطعنة ورضبة، ثم أخذت  

يدي   من  اهلل  فعوضني  فقطعت،  اليرسى  بيدي  أخذت  ثم  فقطعت،  اليمنى  بيدي  اللواء 

جربيل ومي مع  أطري هبام  ما  جناحني  ثامرها  من  وآكل  شئت،  حيث  اجلنة  أنزل من  كائيل 

شئت(، فقالت أسامء: )هينئاا جلعفر ما رزقه اهلل من اخلري، ولكن أخاف أن ال يصدق الناس  

فاصعد املنرب أخرب به(، فصعد املنرب فحمد اهلل وأثنى عليه، ثم قال: )يا أهيا الناس إن جعفرا  

 من يديه سلم عيل، ثم أخربهم كيف كان أمره  مع جربيل وميكائيل، له جناحان عوضه اهلل

 
 ( وقال: سنده صحيح.504/ 1(، واحلاكم )3014( )284/ 7(، وابن حبان )8/ 4رواه النسائي ) (1) 



123 

 

أن جعفر لقيهم،    حيث لقي املرشكني(، فاستبان للناس بعد اليوم الذي أخرب رسول اهلل  

   ( 1) فلذلك سمي الطيار يف اجلنة(

فهذا احلديث يشري إىل أن جعفر بن أيب طالب عوض مبارشة جسدا جديدا متناسبا  

املمتلئة باإليامن، وأنه يف تلك اللحظات مبارشة، صار يطري مع املالئكة،  مع نفسه املطمئنة  

 ويتعامل مع كال العاملني: عامل الدنيا، وعامل اآلخرة، أو عامل امللك وعامل امللكوت. 

، وكوهنا  أرواح الشهداءوهذا احلديث أيضا يتناىف مع تلك األحاديث التي تصور  

يف رياض اجلنة، وتأوي إىل قناديل معلقة يف  يف حواصل طري خرض ترسح متنقلة    توضع

ثمر اجلنة  بيف أجواف طري يعلق ، والتي توضع املؤمننيغريهم من أرواح بخالف العرض، 

 . (2)وال ينتقل يف أرجائها 

بصورة   املالئكة  تصور  التي  األحاديث  تلك  عن  ختتلف  ال  األحاديث  فهذه 

يروون عن   مثلام  املطلباحليوانات،  عبد  بن  فيهم    العباس  يف عصابة  بالبطحاء  كنا  قال: 

، فمرت سحابة، فقال: تدرون ما هذه، قالوا: سحاب، قال: واملزن، قالوا:  رسول اهلل  

واملزن، قال: والعنان، ثم قال: تدرون كم بعد ما بني السامء واألراضني، قالوا: ال، قال: إما  

ى عد سبع سموات، ثم  واحدة أو اثنتني أو ثالث وسبعني سنة، ثم السامء فوق ذلك، حت

 
 (272/ 9كام يف جممع الزوائد )-ين يف األوسط خمترصاا ( ورواه الطربا212و 210 -  209/ 3رواه احلاكم ) (1) 

َسبَنَّ    (2)  من األحاديث الواردة يف ذلك ما روي عن مرسوق قال: سألنا عبداهلل )هو ابن مسعود( عن هذه اآلية: ﴿ َواَل حَتْ

ِْم ُيْرَزُقوَن ﴾ ]آل عمران:   ا َبْل َأْحيَاٌء ِعنَْد َرهبِّ ِذيَن ُقتُِلوا يِف َسبِيِل اهللَِّ َأْمَواتا فقال: )أرواُحهم [، قال: َأَما إنَّا سألنا عن ذلك،  169الَّ

م   يف جوِف طرٍي ُخرْض، هلا قناديل معلَّقة بالعرش، ترسُح من اجلنة حيث شاءْت، ثم تأوي إىل تلك القناديل، فاطلع إليهم رهبه

، فقال: هل تشتهون شيئاا؟ قالوا: أي َشء نشتهي، ونحن نرسح من اجلنة حيث شئنا؟ ففعل ذلك هبم ثالث مرات، فلام   اطالعةا

ن يرتكوا من أن َيْسَألوا، قالوا: يا رب، نريد أن تردَّ أرواَحنا يف أجساِدنا حتى نقتَل يف سبيلك مرةا أخرى، فلام رأى أن  رأوا أهنم ل

 ([1887ليس هلم حاجة ُتركوا(]مسلم )

ا؟ فقال رسول اهلل  ومنها ما روي عن أم هانئ أهنا سألت رسول اهلل   : )تكون  : أنتزاور إذا متْنَا، ويرى بعضنا بعضا

ا تعلق بالشجر، حتى إذا كانوا يوم القيامة دخلْت كل نفس يف جسِدها(]رواه أمحد )  ([ 27387النسم طريا
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فوق السابعة بحر بني أعاله وأسفله مثل ما بني سامء إىل سامء، ثم فوق ذلك كله ثامنية أمالك  

أوعال، ما بني أظالفهم إىل ركبهم مثل ما بني سامء إىل سامء، ثم فوق ظهورهم العرش بني  

  (1)أعاله وأسفله مثل ما بني سامء إىل سامء، واهلل تعاىل فوق ذلك(

املعاين    فكل عن  لترصف  الباغية  الفئة  وضعتها  التي  األوهام  من  األحاديث  هذه 

القرآنية، ومتأل القلوب نفرة منها.. ولذلك كان فيام ورد يف القرآن الكريم، غنى عن أكثر  

 تلك التفاصيل التي يوردوهنا. 

بمختلف   املقربون  هؤالء  جيده  الذي  العظيم  النعيم  بذكر  يكتفي  الكريم  فالقرآن 

ألن  أصنا  بذلك،  ويكتفي  احلقيقية،  حياهتم  ويذكر  به،  الشديد  فرحهم  ويذكر  فهم، 

 التفاصيل املرتبطة بذلك العامل ال يمكن ملن يف هذا العامل أن يدركها.

يف  ) عن أرواح املؤمنني، فقال:  وقد أشار اإلمام الصادق إىل هذا املعنى عندما سئل  

الساعة،  رشاهبا، ويقولون رّبنا أقم لنا  حجرات يف اجلنة يأكلون من طعامها، ويرشبون من  

ويقولون رّبنا    ،يف النار يعذبون) عن أرواح املرشكني، فقال:  (، وسئل  وانجز لنا ما وعدتنا 

، وهذا يدل عىل أن هلم أجسادهم اخلاصة هبم،  (2) ال تقم لنا الساعة وال تنجز لنا ما وعدتنا(

 ومل يوضعوا يف حواصل الطيور وغريها.  

جعلت فداك يروون  بل قد روي ما يدل عىل إنكاره لتلك الروايات، فقد قيل له: )

ال، املؤمن أكرم عىل اهلل  )، فقال: (أّن أرواح املؤمنني يف حواصل طيور خرض حول العرش 

فإذا قبضه اهلل  )ويف رواية:  ،  ( 3) طري، لكن يف أبدان كأبداهنم(من أن جيعل روحه يف حوصلة  

عليهم   قدم  فإذا  ويرشبون،  فيأكلون  الدنيا  يف  كقالبه  قالب  يف  الروح  تلك  عّزوجّل صرّي 

 
 ...448(، والدارمي يف الرد عىل برش املرييس: ص 93/ 5رواه وأبو داود يف سننه، ) (1) 

 . 126و  122، احلديث 269/  6بحار األنوار:  (2) 

 .268/  6 :بحار األنوار (3) 
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  (1) القادم عرفوه بتلك الصورة التي كانت يف الدنيا(

 :  ني ـ الربزخ.. وجتليات مصري أصحاب اليم   2

ا إِْن َكاَن ِمْن  ﴿تجليات املرتبطة بمصري هؤالء، فقال:  وقد ذكر القرآن الكريم ال  َوَأمَّ

 [ 91، 90]الواقعة:   ﴾( 91( َفَساَلٌم َلَك ِمْن َأْصَحاِب اْلَيِمنِي ) 90َأْصَحاِب اْلَيِمنِي ) 

برتبة   العلامء  بعض  عنها  يعرب  والتي  الفائزين،  لرتبة  التالية  الرتبة  إىل  تشري  وهي 

القرآن الكريم جزاءها بكونه سالما، بخالف جزاء املقربني الذي  الناجني، وهلذا وصف  

 وصفه بكونه روحا ورحيانا وجنة نعيم. 

: )املؤمن مؤمنان،  ، وفرق بينهم وبني الصادقني، فقالاإلمام الصادقوقد وصفهم  

ق بعهد اهلل ووىف برشطه، وذلك قول اهلل عز وجل: ِمَن املُْْؤِمننَِي ِرَجاٌل َصَدقُ  وا  فمؤمن صدَّ

َعَلْيِه، فذلك الذي التصيبه أهوال الدنيا وال أهوال اآلخرة، وذلك ممن َيشفع    اهللَما َعاَهُدوا  

أهوال   تصيبه  ممن  فذلك  أحياناا،  وتقوم  أحياناا  الزرع،تعوجه  كخامة  له.ومؤمٌن  ُيشفع  وال 

  (2)(الدنيا وأهوال اآلخرة وذلك ممن ُيشفع له وال َيشفع 

رواية انكفأ،  ):  ويف  الريح  كفأته  كيفام  الزرع  كخامة  فذلك  قدم،  به  زلت  ومؤمن 

 وذلك ممن تصيبه أهوال الدنيا واآلخرة، ويشفع له وهو عىل خري( 

اهلل   والذين وضعهم  ]املقتصدين[،  الكريم  القرآن  يسميهم  من  هؤالء  يف  ويدخل 

ِذيَن اْصَطَفْينَا ِمْن  ُثمَّ َأْوَرْثنَا  ﴿تعاىل ضمن أصناف املؤمنني املتبعني لورثة الكتاب:   اْلكَِتاَب الَّ

اِت بِإِْذِن   لِنَْفِسِه َوِمنُْهْم ُمْقَتِصٌد َوِمنُْهْم َسابٌِق بِاخْلَرْيَ َذلَِك ُهَو اْلَفْضُل    اهللِعَباِدَنا َفِمنُْهْم َظامِلٌ 

 [ 32]فاطر:   ﴾ اْلَكبِرُي 

بقوله:   تعاىل  اهلل  الذين وصفهم  أولئك  فيهم  بُِذُنوهِبِْم  َوآَخُروَن ا﴿ويدخل  ُفوا  ْعرَتَ

 
 .270/  6 :بحار األنوار (1) 
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]التوبة:    ﴾ َغُفوٌر َرِحيٌم    اهللَأْن َيُتوَب َعَلْيِهْم إِنَّ    اهلل َخَلُطوا َعَمالا َصاحِلاا َوآَخَر َسيِّئاا َعَسى  

102 ] 

وما ورد يف النصوص املقدسة يشري إىل أن نعيم الربزخ بصورته الكاملة اجلميلة ال  

ني، فنعيمهم أقل بكثري، بل قد خيتلط نعيمهم ببعض  يناله إال املقربون، أما أصحاب اليم

العذاب الناتج عن تقصريهم يف الطاعات أو قيامهم ببعض املعايص، كام سنرى ذلك يف  

 املبحث الثاين. 

بالفوز   ينعموا  مل  أهنم  إال  املحل،  هذا  يف  بالسالم  نعموا  وإن  هؤالء،  فإن  وهلذا، 

هلذا يتحول الربزخ هلم إىل مدرسة تستمر فيها  احلقيقي الذي جعله اهلل للمقربني الطيبني، و

أعامهلم   مع  ختتلط  كانت  التي  الرعونات  تلك  من  يتخلصوا  حتى  وإصالحهم  تربيتهم 

 الصاحلة. 

وتبدأ تلك الدروس الرتبوية والتصحيحية من حلظات املوت نفسها، فشعور هؤالء  

ومسارعتهم إليه، وهوانه  باملوت خيتلف عن شعور السابقني املقربني الذين رأينا شوقهم له،  

عليهم، وسبب ذلك هو عدم طمأنينتهم الكاملة، بسبب املعايص والتقصري الذي وقعوا  

 فيه. 

عبٌد يقارف أمراا هنيناه عنه فيموت    املؤمنني ما من  )أّنه قال:  اإلمام عيل  روي عن  وقد  

ُص هبا ذنوبه، إّما يف ماٍل، وإّما يف ولٍد، وإّما يف نفسه، حتَّى يلقى اهلل عّز   حتَّى ُيبتىل ببلّية مُتحَّ

ُد به عليه عند موته   (1) (وجّل وما له ذنٌب، وإّنه ليبقى عليه اليشء من ذنوبه فُيشدَّ

قد غرق يف سكرات املوت وهو ال جييب  دخل عىل رجل    وروي أن اإلمام الكاظم

داعيا، فقالوا له: يا ابن رسول اهلل وددنا لو عرفنا كيف املوت وكيف حال صاحبنا؟ فقال:  

فيكون آخر أمل يصيبهم كفارة آخر وزر بقي   ، املوت هو املصفاة تصفي املؤمنني من ذنوهبم)

 
 .635ص 2اخلصال: ج (1) 
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حقهم هو آخر ثواب  عليهم، ويصفي الكافرين من حسناهتم فيكون آخر لذة أو راحة تل

حسنة تكون هلم، وأما صاحبكم هذا فقد نخل من الذنوب نخال وصفي من اآلثام تصفية  

دارنا دار   البيت يف  الوسخ وصلح ملعارشتنا أهل  الثوب من  ينقى  نقي كام  وخلص حتى 

  (1) األبد(

به   حدث  ما  السكرات  تلك  يف شدة  الواردة  الروايات  قال:  ومن  أوس  بن  شداد 

ع هول يف الدنيا واآلخرة عىل املؤمنني، واملوت أشد من نرش باملناشري، وقرض  )املوت أفظ

انتفعوا   ما  املوت،  بأمل  الدنيا  أهل  فأخرب  ُنرش  امليت  أن  ولو  القدور،  يف  وغيل  باملقاريض، 

  (2)بعيش، وال لذوا بنوم(

به  وروي   العاص يقول: عجباا ملن نزل  عن عوانة بن احلكم قال: )كان عمرو بن 

وت وعقله معه كيف ال يصفه، فلام نزل به قال له ابنه عبد اهلل: يا أبِت إنك كنت تقول:  امل

يا بنّي املوت أجل  )عجباا ملن نزل به املوت وعقله معه كيف ال يصفه؟ فصف لنا املوت قال:  

من أن يوصف، ولكن سأصف لك منه شيئاا، أجدين كأن عىل عنقي جبال رضوى، وأجدين  

 (3) ، وأجدين كأن نفيس خترج من ثقب إبرة( كأن يف جويف الشوك 

واعلم أن شدة  وقد حاول الغزاِل أن يقرب صورة ذلك االحتضار املؤمل، فقال: )

إما   يعرفها  فإنام  يذقها  مل  ومن  ذاقها،  من  إال  باحلقيقة  يعرفها  ال  املوت  سكرات  يف  األمل 

يف النَزع عىل شدة ما هم  بالقياس إىل اآلالم التي أدركها، وإما باالستدالل بأحوال الناس  

فأما القياس: الذي يشهد له فهو أن كل عضو ال روح فيه فال حيس باألمل، فإذا كان .  فيه.

فيه الروح فاملدرك لألمل هو الروح، فمهام أصاب العضو، جرح أو حريق رسى األثر إىل  

 
 ..6ح  289معاين األخبار:  (1) 

 ( 69ابن أيب الدنيا، )املوت( )ص:  (2) 

 ( 260/ 4رواه ابن سعد يف )الطبقات الكربى( ) (3) 
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ء، فال يصيب  الروح، فبقدر ما يرسي إىل الروح يتأمل، يتفرق عىل اللحم والدم وسائر األجزا

الروح إال بعض األمل؛ فإن كان من اآلالم ما يبارش نفس الروح وال يالقي غريه فام أعظم  

ذلك األمل وما أشده، والنَزع عبارة عن مؤمل نزل بنفس الروح فاستغرق مجيع أجزائه، حتى  

زع هيجم  .. فأمل النَمل يبق جزء من أجزاء الروح املنترش يف أعامق البدن إال وقد حل به األمل 

عىل نفس الروح ويستغرق مجيع أجزائه؛ فإنه املنْزوع املجذوب من كل عرق من العروق،  

وعصب من األعصاب، وجزء من األجزاء، ومفصل من املفاصل، ومن أصل كل شعرة  

وبرشة من العرق إىل القدم.. فال تسل عن بدن جيذب منه كل عرق من عروقه، ولو كان  

، فكيف واملجذوب نفس الروح املتأمل، ال من عرق  املجذوب عرقاا واحداا لكان   أمله عظياما

واحد، بل من مجيع العروق، ثم يموت كل عضو من أعضائه تدرجيياا، فتربد أوالا قدماه، ثم  

إىل   هبا  يبلغ  حتى  كربة،  بعد  وكربة  سكرة،  بعد  سكرة  عضو  ولكل  فخذاه،  ثم  ساقاه، 

  (1)ا(احللقوم، فعند ذلك ينقطع نظره عن الدنيا وأهله

وهلذا قد يشعر هؤالء بسكرات املوت الشديدة، ويتأملون هلا، وربام يتذكرون حينها  

 ما اقرتفوا من املعايص، ويندمون عليها، وبذلك يتخلصون من الكثري منها. 

تطييبهم   يف  يساهم  ما  الربزخ  فرتة  يف  اآلالم  أنواع  من  عاينوا  ذلك  يكف  مل  فإن 

انت معاصيهم من الذنوب املتعدية، مروا عىل مواقف  وتطهريهم.. فإن مل يكف ذلك، أو ك

احلساب، وهناك يتعرضون للمزيد من عمليات التطهري واإلصالح التي تؤهلهم لدخول  

 اجلنة املناسبة ملرتبتهم. 

لغرض   جمهوال  يبقى  هؤالء  بعض  مصري  أن  عىل  يدل  ما  الروايات  يف  ورد  وقد 

عىل اخلبري  )، فقال:  (: )صف لنا املوت أنه سئل التهذيب، ومنها ما روي عن اإلمام الصادق  

سقطتم، هو أحد أمور ثالثة يرد عليه: إما بشارة بنعيم األبد، وإما بشارة بعذاب األبد، وإما  

 
 ( 461/ 4إحياء علوم الدين ) (1) 
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فهو   ألمرنا  واملطيع  ولينا  فأما  هو؟  الفرق  أي  من  يدري  ال  مبهم  وأمر  وهتويل  ختويف 

املبرش بعذاب األبد، وأما املبهم أمره    املبرشبنعيم األبد، وأما عدونا واملخالف ألمرنا فهو

يأتيه   إليه حاله،  ما يؤول  املؤمن املرسف عىل نفسه، اليدري  الذي ال يدري ما حاله فهو 

اخلربمبهاما خموفاا ثم لن يسويه اهلل تعاىل بأعدائنا، ولكن خيرجه من النار بشفاعتنا، فاعملوا  

من املرسفني من ال تلحقه شفاعتنا إال  وأطيعوا وال تتكلوا والتستصغروا عقوبة اهلل، فإن  

  (1) بعد عذاب اهلل بثالث مائة ألف سنة(

وهلذا، فإن النصوص املقدسة تبني أن العدل اإلهلي يأبى أن يسوي بني مجيع املؤمنني،  

فهم وإن اتفقوا يف اإليامن إال أهنم خيتلفون يف درجته، ويف مسلتزماهتا من العمل الصالح،  

اَل َيْسَتِوي اْلَقاِعُدوَن ِمَن املُْْؤِمننَِي َغرْيُ ُأوِِل  ﴿  مفرقا بني املؤمنني يف ذلك:  وقد قال اهلل تعاىل 

ِر َواملَُْجاِهُدوَن يِف َسبِيِل  َ َل  اهللالرضَّ ْم َوَأْنُفِسِهْم َفضَّ ْم َوَأْنُفِسِهْم    اهللبَِأْمَواهِلِ املَُْجاِهِديَن بَِأْمَواهِلِ

َدَرَجةا  اْلَقاِعِديَن  َوَعَد    َعىَل  َل    اهلل َوُكالًّ  َوَفضَّ ا    اهلل احْلُْسنَى  َأْجرا اْلَقاِعِديَن  َعىَل  املَُْجاِهِديَن 

 [ 95]النساء:   ﴾َعظِياما 

بحيث   درجة،  كل  مع  التعامل  اختالف  يستدعي  الدرجات  يف  االختالف  وهذا 

يكون لكل إنسان جزاؤه اخلاص به، والذي خيتلف فيه عن غريه، وإن كان يصنف ضمن  

 معني، فليس كل املقربني بدرجة واحدة، وليس كل أهل اليمني بدرجة واحدة. صنف  

 ـ الربزخ.. وجتليات مصري أصحاب الشامل:   3

اهتم القرآن الكريم بعرض مشاهد كثرية ألصحاب الشامل، وهم الذين حادوا اهلل،  

اإلرصار عىل  إما بعدم اإليامن مطلقا، أو بعدم اخلضوع ملا يتطلبه اإليامن من تكاليف، مع  

 ذلك. 

وهي كلها تدخل ضمن دائرة العدل اإلهلي، ذلك أن إقامة احلجة عىل العباد، وبيان  

 
 .29، لصدوقااعتقادات  (1) 
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العدالة،   تقتضيها  التي  الرضوريات  من  األوامر  خيالفون  عندما  ينتظرهم  الذين  املصري 

 ولذلك نرى كل القوانني ال تكتفي بذكر اجلرائم، وإنام تضع بجانبها العقوبات املرتبطة هبا. 

وهذا يدخل أيضا ضمن دائرة اإلنذار التي هي من وظائف الرسل الكربى، فكلهم  

التي   العقوبات  القيامة عىل  يوم  املجرمون  يعرتض  كانوا مبرشين ومنذرين، وهلذا عندما 

ُكْم  َأمَلْ َيْأتُِكْم ُرُسٌل ِمنُْكْم َيْتُلوَن َعَلْيُكْم آَياِت َربِّ   ﴿تسلط عليهم جتيبهم املالئكة املوكلة هبم:  

ْت َكلَِمُة اْلَعَذاِب َعىَل اْلَكافِِريَن )  ( ِقيَل  71َوُينِْذُروَنُكْم لَِقاَء َيْوِمُكْم َهَذا َقاُلوا َبىَل َوَلكِْن َحقَّ

ينَ  ِ  [ 72،  71]الزمر:   ﴾اْدُخُلوا َأْبَواَب َجَهنََّم َخالِِديَن فِيَها َفبِْئَس َمْثَوى املَُْتَكربِّ

ْنِس َأمَلْ  ﴿ ال عباده عن ذلك، ويقول هلم: بل إن اهلل نفسه يتوىل سؤ نِّ َواإْلِ َياَمْعرَشَ اجْلِ

وَن َعَليُْكْم آَيايِت َوُينِْذُروَنُكْم لَِقاَء َيْوِمُكْم َهَذا َقاُلوا َشِهْدَنا َعىَل أَ  ْنُفِسنَا  َيْأتُِكْم ُرُسٌل ِمنُْكْم َيُقصه

ْنَيا َوَشِهُدوا َعىَل  هْتُُم احْلََياُة الده ُْم َكاُنوا َكافِِريَن  َوَغرَّ  [ 130]األنعام:  ﴾ َأْنُفِسِهْم َأهنَّ

وهلذا، فإن الذين يزهدون يف احلديث عن أمثال هذه املسائل، أو يعتربوهنا تشوهيا  

التي   املقاصد  خيالفون  الكاذب،  بالرجاء  الناس  يمألون  أو  اإلسالم،  يف  األلوهية  ملفهوم 

 وحدها، بل نصوص القرآن الكريم أيضا.  وردت النصوص الكثرية هبا، ال نصوص السنة 

التي يمر هبا املجرمون يف   أنواع اآلالم  التي تصور  الكثرية  املشاهد  حيث نجد فيه 

تلك   ومن  القرار،  بدار  وانتهاء  الربزخ،  من  ابتداء  حياهتم  هبا  متر  التي  املختلفة  املراحل 

رد يف آخر سورة املشاهد ما ورد من نصوص حول بيان مصريهم عند املوت، ومنها ما و

الِّنَي  ﴿الواقعة بعد ذكر املقربني وأصحاب اليمني، قال تعاىل:   بِنَي الضَّ ا إِْن َكاَن ِمَن املَُْكذِّ َوَأمَّ

 [ 94  -  92]الواقعة:  ﴾ ( َوَتْصلَِيُة َجِحيمٍ 93( َفُنُزٌل ِمْن مَحِيٍم ) 92)

ألجواء بروحه  وهي تدل ـ كام ذكرنا سابقا ـ عىل أن هذا الصنف كان يعيش يف هذه ا

اللحظات اخلطرية،   تلك  يرفع عنه احلجاب يف  أن  دنياه، ولذلك بمجرد  ونفسه، وباطن 

يكتشف احلقيقة، ويعرف أنه مل يكن سوى مثل ذلك املخدر الذي يعيش كل ألوان العذاب،  
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 وإن كان يتوهم أنه يعيش بسالم وطمأنينة.  

ن تلك اللحظات، وهو جزاء  وبناء عىل هذا، فإن هذا الصنف يعاين العذاب ابتداء م

 موافق لعمله، ألنه ال يبدو له حينها إال الصور احلقيقية ألعامله التي قدمها. 

اللحظات   تلك  الصنف، ويف  أن هذا  يدل عىل  ما  املقدسة  النصوص  وقد ورد يف 

ُم  َحتَّى إَِذا َجاَء َأَحَدهُ ﴿العصيبة، يطلب العودة للحياة لتصحيح ما أخطأ فيه، كام قال تعاىل:  

َا َكلَِمٌة ُهَو َقائُِلَها َوِمْن  99املَْْوُت َقاَل َربِّ اْرِجُعوِن ) ( َلَعيلِّ َأْعَمُل َصاحِلاا فِياَم َتَرْكُت َكالَّ إِهنَّ

ِذيَن آَمُنوا اَل ُتْلِهُكْم  ﴿وقال:    [،100،  99]املؤمنون:    ﴾ َوَرائِِهْم َبْرَزٌخ إِىَل َيْوِم ُيْبَعُثونَ  َا الَّ َياَأهيه

وَن )  اهللَأْمَواُلُكْم َواَل َأْواَلُدُكْم َعْن ِذْكِر   ( َوَأْنِفُقوا ِمْن  9َوَمْن َيْفَعْل َذلَِك َفُأوَلئَِك ُهُم اخْلَارِسُ

َق  َما َرَزْقنَاُكْم ِمْن َقْبِل َأْن َيْأيِتَ َأَحَدُكُم املَْْوُت َفَيُقوَل َربِّ َلوْ  دَّ ْرَتنِي إِىَل َأَجٍل َقِريٍب َفَأصَّ اَل َأخَّ

نَي ) احِلِ َر  10َوَأُكْن ِمَن الصَّ ا إَِذا َجاَء َأَجُلَها وَ   اهلل ( َوَلْن ُيَؤخِّ (  11َخبرٌِي باَِم َتْعَمُلوَن )   اهللَنْفسا

 [ 11 -   9]املنافقون:   ﴾

يرددوهنا   قلوهبم  يف  تظل  احلرسة  هذه  أن  الكريم  القرآن  ذكر  مع  وقد  حني،  كل 

ِذيَن  ﴿علمهم أهنا لن جتدهيم شيئا، قال تعاىل:   الَّ َفَيُقوُل  اْلَعَذاُب  َيْأتِيِهُم  َيْوَم  النَّاَس  َوَأْنِذِر 

ُسَل َأَومَلْ َتُكوُنوا َأْقَسْمُتْم ِمنْ  ْرَنا إِىَل َأَجٍل َقِريٍب ُنِجْب َدْعَوَتَك َوَنتَّبِِع الره نَا َأخِّ  َقْبُل  َظَلُموا َربَّ

َ َلُكْم َكْيَف َفَعْلنَا هِبِْم  44ا َلُكْم ِمْن َزَواٍل ) مَ  ِذيَن َظَلُموا َأْنُفَسُهْم َوَتَبنيَّ ( َوَسَكنُْتْم يِف َمَساكِِن الَّ

ْبنَا َلُكُم اأْلَْمَثاَل     [ 45، 44]إبراهيم:   ﴾َورَضَ

ومن املشاهد القرآنية التي صورت تلك املعاناة الشديدة التي يالقيها هذا الصنف  

تعاىل:   قوله  يف  ورد  ما  املوت،  ُبوَن  ﴿عند  َيرْضِ املاََْلئَِكُة  َكَفُروا  ِذيَن  الَّ َيَتَوىفَّ  إِْذ  َتَرى  َوَلْو 

 ( احْلَِريِق  َعَذاَب  َوُذوُقوا  َوَأْدَباَرُهْم  َوَأنَّ  50ُوُجوَهُهْم  َأْيِديُكْم  َمْت  َقدَّ باَِم  َذلَِك  َلْيَس    اهلل( 

ٍم لِْلَعبِيِد )   [ 51،  50األنفال:  ] ﴾ (51بَِظالَّ

َكِرُهوا َما  ﴿وعلل ذلك، وبني سببه يف موضع آخر، فقال: لِلَِّذيَن  َقاُلوا  ُْم  بَِأهنَّ َذلَِك 
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َل   وَ   اهللَنزَّ اأْلَْمِر  َبْعِض  يِف  )   اهلل َسُنطِيُعُكْم  اَرُهْم  إرِْسَ املاََْلئَِكُة  26َيْعَلُم  ْتُهُم  َتَوفَّ إَِذا  َفَكْيَف   )

ُبوَن ُوُجوَهُهْم َوَأْدَباَرُهْم )  َبُعوا َما َأْسَخَط  27َيرْضِ ُُم اتَّ َوَكِرُهوا ِرْضَواَنُه َفَأْحَبَط    اهلل( َذلَِك بَِأهنَّ

 [ 28  -  26]حممد:   ﴾ َأْعاَمهَلُمْ 

املال أن  نذكر  هذا،  تعاىل،  ولتقريب  هلل  املطلق  الوالء  يمثلون  السالم  عليهم  ئكة 

املؤمنني   مع  وأدب  ولطف  رمحة  فهم  الوالء،  ذلك  عىل  مبنية  ترصفاهتم  كل  فإن  ولذلك 

 الصادقني.. وهم يف نفس الوقت شدة وعذاب وقسوة عىل الظاملني اجلاحدين. 

ملن سامل، وحربا  وهذا الوصف هو الذي دعا اهلل املؤمنني إىل متثله، حتى يكونوا سلام  

اهلل   رسول  بمعية  الفائزين  وصف  يف  تعاىل  قال  كام  حارب،  َرُسوُل  ﴿:  ملن  ٌد    اهلل حُمَمَّ

اِر ُرمَحَاُء َبْينَُهمْ  اُء َعىَل اْلُكفَّ ِذيَن َمَعُه َأِشدَّ  [ 29]الفتح:    ﴾َوالَّ

وهكذا، فإن النزع املرتبط هبؤالء شديد جدا، وهو يشري إىل مدى تشبثهم بالدنيا،  

يزداد   أهوال  من  ينتظرهم  ملا  معاينتهم  بعد  أهنم  إىل  يشري  كام  عليها،  الشديد  وحرصهم 

َوَلْو َتَرى إِِذ الظَّاملُِوَن يِف  ﴿خوفهم وحرصهم، وهلذا حيصل هلم ما وصفه اهلل تعاىل يف قوله:  

َزْوَن َعَذاَب اهْلُوِن باَِم ُكنُْتْم  َغَمَراِت املَْْوِت َواملاََْلئَِكُة َباِسُطو َأْيِدهيِْم َأْخِرُجوا َأْنُفَسُكُم ا ْلَيْوَم جُتْ

َعىَل   )  اهللَتُقوُلوَن  وَن  َتْسَتْكرِبُ آَياتِِه  َعْن  َوُكنُْتْم  احْلَقِّ  َكاَم  93َغرْيَ  ُفَراَدى  ِجْئُتُموَنا  َوَلَقْد   )

وَ  ُظُهوِرُكْم  َوَراَء  ْلنَاُكْم  َخوَّ َما  َوَتَرْكُتْم  ٍة  َمرَّ َل  َأوَّ ِذيَن  َخَلْقنَاُكْم  الَّ ُشَفَعاَءُكُم  َمَعُكْم  َنَرى  َما 

َكاُء َلَقْد َتَقطََّع َبْينَُكْم َوَضلَّ َعنُْكْم َما ُكنُْتْم َتْزُعُموَن )  ُْم فِيُكْم رُشَ ]األنعام:    ﴾ (  94َزَعْمُتْم َأهنَّ

93  ،94 ] 

وجود   عىل  حسية  بأدلة  املطالبني  املجرمني  العتاة  أولئك  عىل  تعاىل  اهلل  يرد  وهلذا 

ِذيَن اَل َيْرُجوَن لَِقاَءَنا َلْواَل ُأْنِزَل َعَلْينَا  ﴿ ملالئكة أو غريهم من العامل الغيبي بقوله:  ا َوَقاَل الَّ

ا ) ا َكبرِيا وا يِف َأْنُفِسِهْم َوَعَتْوا ُعُتوًّ نَا َلَقِد اْسَتْكرَبُ ( َيْوَم َيَرْوَن املاََْلئَِكَة اَل  21املاََْلئَِكُة َأْو َنَرى َربَّ

ا )ُبرْشَ  ا حَمُْجورا  [ 23 -  21]الفرقان:  ﴾ ( 22ى َيْوَمئٍِذ لِْلُمْجِرِمنَي َوَيُقوُلوَن ِحْجرا
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ومنذ ذلك احلني تبدأ مشاهد العذاب الكثرية تعرض عىل هؤالء، ومتارس معهم إىل  

لنَّاُر  ( ا45َوَحاَق بِآِل فِْرَعْوَن ُسوُء اْلَعَذاِب ) ﴿أن تقوم القيامة، كام قال تعاىل عن آل فرعون:  

اَعُة َأْدِخُلوا آَل فِْرَعْوَن َأَشدَّ اْلَعَذاِب  ا َوَعِشيًّا َوَيْوَم َتُقوُم السَّ ]غافر:    ﴾ ُيْعَرُضوَن َعَلْيَها ُغُدوًّ

45  ،46 ] 

وليس يف اآليات الكريمة ـ كام يزعم املنكرون هلذا النوع من العذاب ـ أي داللة عىل  

لك مع العدالة اإلهلية، والتي تضع القوانني  كون ذلك العذاب خاصا هبم، وكيف يستقيم ذ

 والسنن، وتطبقها عىل اجلميع بحسب أعامهلم، ال بحسب أشخاصهم.

وقد ورد يف األحاديث والروايات عرض الكثري من املشاهد املرتبطة هبذا الصنف،  

طلقا  وهيـ  كام ذكرنا سابقاـ  منها ما حافظ الرواة عىل ألفاظه ومعانيه، ويمكن قبوله قبوال م

ملوافقته ملا ورد يف القرآن الكريم، ومنها ما ترصفوا فيه، بالرواية باملعنى، أو إضافة بعض  

 الرشوحات واإليضاحات، وهلذا ال نستطيع اجلزم بقبوله، وقد نجزم برفضه. 

إن العبد الكافر إذا كان يف انقطاع من الدنيا وإقبال  : )ومن تلك األحاديث قوله  

إليه   نزل  اآلخرة،  مد  من  منه  فيجلسون  املسوح،  معهم  الوجوه،  مالئكة سود  السامء  من 

البرص، ثم جييء ملك املوت حتى جيلس عند رأسه، فيقول: أيتها النفس اخلبيثة، اخرجي  

إىل سخط من اهلل وغضب، قال: فتتفرق يف جسده، فينتزعها كام ينتزع السفود من الصوف  

ده طرفة عني، حتى جيعلوها يف تلك املسوح،  املبلول، فيأخذها، فإذا أخذها مل يدعوها يف ي

وخيرج منها كأنتن ريح خبيثة وجدت عىل وجه األرض، فيصعدون هبا، فال يمرون هبا عىل  

مأل من املالئكة إال قالوا: ما هذا الروح اخلبيث؟ فيقولون فالن ابن فالن، بأقبح أسامئه التي  

امء الدنيا، فيستفتح له، فال يفتح له، ثم قرأ  كانوا يسمونه هبا يف الدنيا، حتى ينتهي هبا إىل الس

اهلل   َسمِّ  ﴿:  رسول  يِف  اجْلََمُل  َيلَِج  َحتَّى  اجْلَنََّة  َيْدُخُلوَن  َواَل   
ِ
اَمء السَّ َأْبَواُب  هَلُْم  ُتَفتَُّح  اَل 

َياِط   [، فيقول اهلل عز وجل: اكتبوا كتابه يف سجني، يف األرض السفىل،  40]األعراف:    ﴾اخْلِ
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ْك بِ ﴿ وحه طرحاا، ثم قرأ:  فتطرح ر  َفَتْخَطُفُه الطَّرْيُ َأْو هَتِْوي    اهللَوَمْن ُيرْشِ
ِ
اَمء َفَكَأنَّاَم َخرَّ ِمَن السَّ

يُح يِف َمَكاٍن َسِحيٍق  [، فتعاد روحه يف جسده، ويأتيه ملكان فيجلسانه،  31]احلج:    ﴾ بِِه الرِّ

فيقوالن له: من ربك؟ فيقول: هاه، هاه، ال أدري، فيقوالن له: ما هذا الرجل الذي بعث  

النار،   فأفرشوه من  السامء: أن كذب،  مناد من  فينادي  أدري،  فيقول: هاه هاه، ال  فيكم، 

حر  من  فيأتيه  النار،  إىل  باباا  له  ختتلف  وافتحوا  حتى  قربه،  عليه  ويضيق  وسمومها،  ها 

أضالعه، ويأتيه رجل قبيح الوجه، قبيح الثياب منتن الريح، فيقول: أبرش بالذي يسوؤك،  

الذي جييء بالرش، فيقول:    هذا يومك الذي كنت توعد، فيقول: من أنت، فوجهك الوجه

  (1)أنا عملك اخلبيث، فيقول رب ال تقم الساعة(

مشهدا من املشاهد املرتبطة هبؤالء، وهو ال يعني أن اجلميع    وهذا احلديث يصور

يكون هذا حاهلم، بدليل أن هناك من ال يدفن يف املقابر، وهناك من حيرتق، فال يبقى منه  

َشء، وهناك من تأكله السباع.. وهلذا، فإن العربة فيه باملعنى العام، أو بكونه يصور مشهدا  

 من املشاهد، وليس كل املشاهد.

الواردة يف احلديث، ثم يلغيه  وق د ذكرنا هذا، ألن البعض يتشبث ببعض األلفاظ 

 مجيعا بسبب تلك اللفظة، وهذا غري صحيح. 

 ثانيا ـ الربزخ وجتليات حقيقة العمل: 

بام أن الربزخ مدرسة من أهم املدارس الرتبوية التي يريب اهلل فيها عباده، وخيرجهم  

وخيلصهم من رعونات نفوسهم وأهوائهم التي تسلطت عليهم، ومل  من الظلامت إىل النور،  

يستطيعوا يف الدنيا الفكاك منها، فإن جتليات حقيقة العمل، من أهم الدروس التي تقدم يف  

 هذه املرحلة. 

ذلك أن املعايص والشهوات والشبهات وكل أنواع الضالل تربز بصورهتا احلقيقية  
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الذي التزيني  ذلك  كان خيفيها  األمارة    التي  النفس  من  أو  الشيطان،  به، سواء من  ُزينت 

 بالسوء. 

ولذلك عندما يكتشف اإلنسان احلقيقة، ويتأمل هلا أملا شديدا، يساهم ذلك مسامهة  

تربوية   إىل دور  فإنه حيتاج  التخليص، وإال  لذلك  إن كان مستعدا  منها،  كبرية يف ختليصه 

 أخرى، قد تكون جهنم من بينها.

ني أمرين: بني أن يسوى أموره يف الدنيا، بإصالح نفسه، واالتباع  فاإلنسان بذلك ب

الصادق للرسل، وعدم حمادة اهلل ورسوله.. وبني أن يرتك ذلك لآلخرة، والتي يرى فيها  

من األهوال ما ال يمكن تصوره، لتكون هي التي تربيه، مثلام ُيفعل مع الكسول الذي حيتاج  

 إىل العقاب.  إىل التأنيب، أو املجرم الذي حيتاج

التوبة، فقال: ) ازدوج يف  وقد أشار الغزاِل إىل هذا املعنى عند حديثه عن رضورة 

وكل عبد مصحح نسبه إما إىل امللك أو إىل    ، واصطحب فيه سجيتان  ، طينة اإلنسان شائبتان

  ، فالتائب قد أقام الربهان عىل صحة نسبه إىل آدم بمالزمة حد اإلنسان ؛آدم أو إىل الشيطان

فإما تصحيح النسب إىل املالئكة    ؛واملرص عىل الطغيان مسجل عىل نفسه بنسب الشيطان

آدم    ،ملحض اخلري فخارج عن حيز اإلمكان  بالتجرد فإن الرش معجون مع اخلري يف طينة 

فاإلحراق بالنار رضورى    ؛أو نار جهنم  ،نار الندم  :عجنا حمكام ال خيلصه إال إحدى النارين

واملبادرة    ، وإليك اآلن اختيار أهون النارين  ، نسان من خبائث الشيطانيف ختليص جوهر اإل

  ، إما إىل اجلنة   ، ويساق إىل دار االضطرار   ، قبل أن يطوى بساط االختيار  ، إىل أخف الرشين

  (1) (وإما إىل النار

وما ذكرناه وذكره الغزاِل، وإن كان مرتبطا بكل املعايص، إال أن هناك معايص ال  

دم، وال التوبة، وال غريمها، وال تكفي فيها مرحلة الربزخ.. وهي املعايص  يكفي فيها الن
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املتعدية، والتي نصبت هلا موازين خاصة، وهلا مواقف يوم القيامة، عندما جيتمع اخلالئق يف  

صعيد واحد، وهناك تعاد اخلصومات من جديد لرتد احلقوق إىل أصحاهبا، وفق قوانني  

 العدالة اإلهلية املطلقة. 

ام أن مرحلة الربزخ مرحلة تربوية حمضة، يذوق فيها اإلنسان آالم ذنوبه، ليمتلئ  وب

يات خلوها من الشفاعة، إال أهنا تعوض بدل ذلك بوصول  انفورا منها، فقد ورد يف الرو

إذا مات اإلنسان، انقطع : )جزاء تلك األعامل املتعدية التي قام هبا صاحبها، كام قال  

  (1) (، إال من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو لهعنه عمله إال من ثالثة

أما يف القيامة  أنه قال: )  ومن الروايات الواردة يف هذا ما روي عن اإلمام الصادق

ولكني    ،أو ويص النبي   ،يف اجلنة بشفاعة النبي املطاعـ يقصد املؤمنني الصاحلني ـ  فكلكم  

الربزخ  يف  عليكم  أختوف  قال:    (، واهلل  الربزخ؟  وما  يوم  ) قلت:  إىل  موته  حني  منذ  القرب 

  (2) القيامة(

العامل   ذلك  يف  إنسان  لكل  عاما، ذلك ألن  يكون  قد ال  األمر  هذا  فإن  هذا،  ومع 

حكمه اخلاص، وذلك بحسب درجته ومرتبته ونوع معاصيه.. وهلذا ورد يف النصوص ما  

  إمكانية الشفاعة هناك كام يف سائر املحال. قد يشري إىل 

بناء عىل هذا نحاول يف هذا املبحث التعرف عىل مراتب املوتى يف الربزخ، وأنواع  

نعيمهم وعذاهبم، ومدى ارتباط ذلك بالعمل، مع التنبيه إىل أننا ذكرنا بتفصيل الرد عىل ما  

العامل   هبذا  يرتبط  ما  إنكار  من  التنوير  يدعون  من  كتاب  يطرحه  يف  عذاب  أو  نعيم  من 

 ]التنويريون والرصاع مع املقدسات[ 

 ـ مراتب النعيم والعذاب يف الربزخ:   1

 
 ( 8831)2/372أمحد  (1) 

 . 3/242الكايف  (2) 
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النشأة األخرى،   العدالة اإلهلية، وتربية اهلل لعباده، من أهم جتليات  بناء عىل كون 

فإن  واملرتبطة بجميع املراحل التي يمر هبا اإلنسان، ابتداء من املوت، وانتهاء بدار القرار؛  

تساوي يف عددها عدد   ربام  مراتب كثرية،  يقربوا،  مل  أو  الربزخ، سواء قربوا،  للموتى يف 

 البرش أنفسهم، ذلك أنه من املستبعد أن يتساوى اثنان من البرش يف مجيع ما فعلوه. 

ولذلك فإن أول املراحل التي يكتشف فيها اإلنسان مرتبته مرحلة الربزخ، وابتداء  

 ذلك سابقا. من املوت، كام ذكرنا 

وأول ما يكتشفه إيامنه، وهل كان إيامنا حقيقيا راسخا، أم كان جمرد ألفاظ يرددها،  

ولذلك ورد يف النصوص القطعية الكثرية ما يدل عىل ذلك االختبار اإلهلي الذي يكشف  

ِذيَن آَمُنوا    اهلل ُيَثبُِّت  ﴿ عن حقيقة اإليامن، بل إن القرآن الكريم أشار إليه يف قوله تعاىل:   الَّ

ْنَيا َويِف اآْلِخَرِة َوُيِضله   ]إبراهيم:    ﴾ َما َيَشاُء    اهلل الظَّاملنَِِي َوَيْفَعُل    اهلل بِاْلَقْوِل الثَّابِِت يِف احْلََياِة الده

27 ] 

املسلم إذا سئل يف القرب، شهد أن  أنه قال: )  وقد ورد يف تفسريها عن رسول اهلل  

ِذيَن آَمنُوا بِاْلَقْوِل الثَّابِِت يِف    اهلل ُيَثبُِّت    ﴿ مدا رسول اهلل، فذلك قوله:  ال إله إال اهلل وأن حم  الَّ

ْنَيا َويِف اآْلِخَرةِ    (1) (﴾احْلََياِة الده

قال   فقد  تفصيال،  أكثر  توضيح  آخر  حديث  )ويف  فيجلسانه  :  ملكان  فيأتيه 

دينك ما  له:  فيقوالن  اهلل.  ريب  فيقول:  ربك؟  من  له:  اإلسالم.  فيقوالن  ديني  فيقول:  ؟ 

وما   له:  فيقوالن  اهلل.  رسول  هو  فيقول:  فيكم؟  بعث  الذي  الرجل  هذا  ما  له:  فيقوالن 

علمك؟ فيقول: قرأت كتاب اهلل، فآمنت به وصدقت. فينادي مناد من السامء: أن صدق  

حها  فيأتيه من رو،  عبدي، فأفرشوه من اجلنة، وألبسوه من اجلنة، وافتحوا له بابا إىل اجلنة 
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  (1)(وطيبها، ويفسح له يف قربه مد برصه

املؤمنني، ذلك أن منهم من يعذب، وإن كان  وطبعا هذا احلديث ليس عاما لكل 

 مؤمنا بسبب معاصيه، كام سنرى ذلك. 

أما الذي مل يكن صادقا يف إيامنه، أو كان إيامنه جمرد ألفاظ يرددها دون أن يكون هلا  

أي معنى يف نفسه، فإنه يعجز عن اإلجابة، أو جييب إجابات خاطئة، كام وضع ذلك قوله  

( :  ويأتيه ملكان فيجلسانه ويقوالن له: من ربك؟ فيقول: هاه هاه، ال أدري. فيقوالن

فيقول دينك؟  ما  فيكم؟  له:  الذي بعث  الرجل  ما هذا  له:  فيقوالن  أدري.  : هاه هاه، ال 

فيقول: هاه هاه، ال أدري. فينادي مناد من السامء: أن كذب فأفرشوه من النار، وافتحوا له  

  (2) (بابا إىل النار. فيأتيه من حرها وسمومها، ويضيق عليه قربه، حتى ختتلف فيه أضالعه 

االمتحان عىل هذه األسئلة، ذلك أن الربزخ مدرسة تربوية،  وهذا ال يعني اقتصار  

والقائمون فيه من املالئكة يقومون بالدورين مجيعا، دور االمتحان لتبىل الرسائر، وتكشف  

احلقائق، ودور الرتبية والتوجيه من خالل ما حيصل فيه من أنواع النعيم أو العذاب، والذي  

 عامل التي قام هبا صاحبها.. ال يعدو أن يكون صورا جمسمة وحية لأل

ومن النصوص التي تدل عىل أن هناك أسئلة أخرى غري تلك األسئلة، ما نص عليه  

اُهُم املاََْلئَِكُة َظاملِِي َأْنُفِسِهْم َقاُلوا فِيَم ُكنُْتْم َقاُلوا ُكنَّا ُمْسَتْضَعِفنَي    ﴿قوله تعاىل:  ِذيَن َتَوفَّ إِنَّ الَّ

أَ  َقاُلوا  َتُكْن َأْرُض  يِف اأْلَْرِض  َمْأَواُهْم َجَهنَُّم َوَساَءْت    اهللمَلْ  َواِسَعةا َفُتَهاِجُروا فِيَها َفُأوَلئَِك 

ا )   َواْلِوْلَداِن اَل َيْسَتطِيُعوَن ِحيَلةا َواَل هَيَْتُدوَن  97َمِصريا
ِ
َجاِل َوالنَِّساء ( إِالَّ املُْْسَتْضَعِفنَي ِمَن الرِّ

ا اهللَأْن َيْعُفَو َعنُْهْم َوَكاَن   اهلل َسى ( َفُأوَلئَِك عَ 98َسبِيالا )  ا َغُفورا  [ 99 -  97]النساء:  ﴾ َعُفوًّ

عبد  ومن الروايات التي تدل عىل أن هناك أسئلة أخرى غري تلك األسئلة، ما رواه  

 
 (1548( وسنن ابن ماجة برقم )4/78( وسنن النسائي برقم )4753( وسنن أيب داود برقم )4/287رواه أمحد ) (1) 

 (1548( وسنن ابن ماجة برقم )4/78( وسنن النسائي برقم )4753( وسنن أيب داود برقم )4/287رواه أمحد ) (2) 
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عن أّول ملك يدخل يف القرب عىل املّيت قبل منكر      اهلل اهلل بن سالم قال: سألت رسول  

: ملك يتألأل وجهه كالشمس اسمه: رومان يدخل عىل املّيت،    اهللونكري، فقال رسول  

ء أكتب؟ أين قلمي ودوايت  ثّم يقول له: اكتب ما عملت من حسنة وسّيئة، فيقول: بأّي َش 

ء أكتب وليس معي  ومدادي؟ فيقول: ريقك مدادك وقلمك إصبعك، فيقول: عىل أّي َش 

يف الدنيا خريا، وإذا بلغ سّيئاته    صحيفة؟ قال: صحيفتك كفنك فاكتب، فيكتب ما عمله

يستحي منه، فيقول له امللك: يا خاطئ ما تستحي من خالقك حني عملته يف الدنيا فتستحي  

مجيع   فيها  فيكتب  أكتبها،  حتّى  عنّي  ارفع  فيقول:  ليرضبه،  العمود  امللك  فريفع  اآلن، 

وليس معي خاتم،    ء أختم؟حسناته، وسيئاته ثّم يأمره أن يطوي وخيتم، فيقول: بأّي َش 

َوُكلَّ إِْنَساٍن    ﴿تعاىل:    اهلل فيقول: اختمها بظفرك وعّلقها يف عنقك إىل يوم القيامة كام قال  

ا  ا َيْلَقاُه َمنُْشورا   (1)([13]اإلرساء:   ﴾َأْلَزْمنَاُه َطائَِرُه يِف ُعُنِقِه َوُنْخِرُج َلُه َيْوَم اْلِقَياَمِة كَِتابا

وهذا احلديث يصور ما حيصل بصورة تقريبية، ألنه ال يمكن ملن يف هذا العامل أن  

يعرف حقيقة ما جيري يف ذلك العامل بكل دقة، والغرض الذي سقناه من أجله هو يف قول  

 ( يا خاطئ ما تستحي من خالقك حني عملته يف الدنيا فتستحي اآلن ):  لإلنسان امللك

املحققون يف املباحث املجرمني من كتابة جرائمهم،    وهذه الكتابة تشبه ما يطالب به

 وتوضيحها بكل دقة، ليكون االعرتاف مقدمة للجزاء والعقوبة. 

هذه   أمثال  حتوهيا  التي  للمعاين  ينظرون  ال  النقاد  من  البعض  فإن  ولألسف، 

األحاديث، وإنام يتعجبون من الكتابة عىل الكفن، ونحو ذلك، بل إن بعضهم يشكل عىل  

بأنه لو حصلت تلك الكتابة، لرأيناها يف الكفن.. وهذا من عدم فهم ما جيري يف  احلديث  

 ذلك العامل، وكيفيته، كام سنرى ذلك إن شاء اهلل يف املطلب التاِل هلذا. 

)إن هذه األمة    :ومن األحاديث الواردة يف االختبارات املرتبطة بعامل الربزخ قوله  

 
 .. 67 - 66، ص  2الشريازي، رياض السالكني، ج  (1) 
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ه وتوىل عنه أصحابه، جاء َمَلٌك شديد اإلنتهار فيقول  تبتىل يف قبورها فإذا أدخل املؤمن قرب

 (1)له: ما كنت تقول يف هذا الرجل(

منكر   غري  آخرين  مالئكة  تذكر  االختبارات  هبذه  املرتبطة  األحاديث  نرى  وهلذا 

ونكري.. وهو يدل عىل أن لكل مرحلة املالئكة املكلفني هبا، مثلام حيصل يف الدنيا، من توكيل  

 ساتذته املختصني فيه. كل علم إىل أ

)َفتَّاُنو القرب أربعة منكر ونكري وناكور،   وقد قال الكتاين يذكر بعض ما ورد يف هذا:

فأجاب    إن احلافظ ابن حجر سئل: هل يأيت امليت ملك إسمه رومان؟و..وسيدهم رومان

ان،  بأنه ورد بسند فيه لني، وذكره الرافعي يف تاريخ قزوين عن الطواالت أليب احلسن القط

وناكور   ونكري  منكر  أربعة:  القرب  فتان  قال:  حبيب  بن  ضمرة  إىل  موثقني  برجال  بسنده 

  (2) وسيدهم رومان، وهذا الوقف له حكم الرفع، إذ ال يقال مثله من قبل الرأي فهو مرسل(

وقد ورد يف الروايات ـ عند الفريقني ـ ما يدل عىل أن أمثال هذه األسئلة ال تطرح  

لكل األمم، وإنام ملن قامت عليهم احلجة، وأرسل إليهم الرسل، ووردهتم    لكل املوتى، وال 

)إن هذه األمة تبتىل يف قبورها، فلو ال أن    :البينات الدالة عىل صدقه؛ ففي احلديث قال  

  (3) ال تدافنوا لدعوت اهلل أن يسمعكم من عذاب القرب الذي أسمع منه(

: )اآلثار الثابتة يف هذا الباب  معلقا عىل أمثال تلك الروايات  قال ابن عبد الرب وقد  

يف الدنيا منسوباا إىل أهل  إنام تدل عىل أن الفتنة يف القرب ال تكون إال ملؤمن أو منافق، ممن كان  

القبلة ودين اإلسالم، ممن حقن دمه بظاهر الشهادة. وأما الكافر اجلاحد املبطل فليس ممن  

   (4)يسأل عن ربه ودينه ونبيه، وإنام يسأل عن هذا أهل اإلسالم(

 
 ( 3/346رواه أمحد) (1) 

 . 372تنزيه الرشيعة للكتاين/ (2) 
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)واعلم أنه قد وردت أحاديث عىل اختصاص  مبينا الرس يف ذلك:  قال الصنعاين  و

ل يف القرب دون األمم السالفة.قال العلامء: والرس فيه أن األمم كانت تأتيهم  هذه األمة بالسؤا

الرسل، فإن أطاعوهم فاملراد، وإن عصوهم اعتزلوهم وعوجلوا بالعذاب. فلام أرسل اهلل  

رمحة للعاملني أمسك عنهم العذاب وَقبِل اإلسالم ممن أظهره سواء أخلص أم ال،    حممداا  

يسأهل  اهلل هلم من  من  وقيض  اخلبيث  اهلل  وليميز  بالسؤال،  رسهم  اهلل  ليخرج  القبور  م يف 

  (1) الطيب(

ولسنا ندري مدى دقة هذا التعليل أو صحته، ألن عامل الربزخ ليس مرتبطا باألمم  

 بقدر ارتباطه باألفراد، ذلك أن لكل فرد يف ذلك العامل حكمه اخلاص به، واملرتبط بعمله. 

هذا ربطه باإليامن والكفر، ال هبذه األمة وغريها،  ولذلك فإن التعليل األحسن من  

  (، أصلحك اهلل َمن املسؤولون يف قبورهم؟)  :وقد ورد يف ذلك عن اإلمام الصادق أنه سئل 

َض اإليامن ومن حمض الكفر )قال:   يلهى واهلل  )قال:    (،فبقية هذا اخللق؟):  فقيل له   (، من حُمِ

  (2) (عنهم، ما ُيعبأ هبم

عامل   يف  اإلنسان  هلا  يتعرض  التي  واالختبارات  األسئلة  فإن  هذا،  كل  عىل  وبناء 

الربزخ ال يمكن حرصها، ولكن ورد يف الروايات ما يدل عىل بعضها، ومنها السؤال عن  

بمواالهتم، ومعاداة األعداء الذين أمرت هذه األمة    مواالة املؤمنني الذين أمر رسول اهلل  

ان الدين ال يستقيم إال بمواالة الصاحلني، واتباعهم، ومعادة الفجرة،  بعداوهتم، ذلك أن بني

 ومواجهتهم. 

قال: )إن املؤمن إذا أخرج من  أنه  اإلمام الصادق  ومن تلك الروايات ما روي عن  

بيته شيعته املالئكة إىل قربه يزدمحون عليه،حتى إذا انتهي به إىل قربه قالت له األرض: مرحبا  

 
 (2/113سبل السالم ) (1) 
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 لقد كنت أحب أن يمشـي عيل مثلك، لرتين ما أصنع بك. فتوسع له  بك وأهال، أما واهلل

مد برصه، ويدخل عليه يف قربه ملكا القرب ومها قعيدا القرب منكر ونكري، فيلقيان فيه الروح  

دينك؟   ما  فيقوالن:  اهلل،  فيقول:  ربك؟  من  له:  فيقوالن  ويسأالنه  فيقعدانه  حقويه،  إىل 

ومن   فيقوالن:  اإلسالم،  فيقول:  فيقول:  إمامك؟  ومن  فيقوالن:  حممد.  فيقول:  نبيك؟ 

فالن. قال: فينادي مناد من السامء:صدق عبدي، أفرشوا له يف قربه من اجلنة، وافتحوا له  

يف قربه باباا إىل اجلنة، وألبسوه من ثياب اجلنة حتى يأتينا، وما عندنا خري له. ثم يقال له: نم  

فيها.  حلم  ال  نومة  نم  عروس،  قربه    وإن.  نومة  إىل  تشيعه  املالئكة  خرجت  كافراا  كان 

يلعنونه، حتى إذا انتهى به إىل قربه قالت له األرض: ال مرحباا بك وال أهالا، أما واهلل لقد  

كنت أبغض أن يميش عيلَّ مثلك، الجرم لرتين ما أصنع بك اليوم، فتضيق عليه حتى تلتقي  

ويلقيان فيه الروح  ، ا القرب منكر ونكريجوانحه ! قال: ثم يدخل عليه ملكا القرب ومها قعيد

إىل حقويه فيقوالن له:من ربك؟فيتلجلج ويقول: قد سمعت الناس يقولون. فيقوالن له:  

ويقوالن له: ما دينك؟ فيتلجلج، فيقوالن له: ال دريت ! ويقوالن له: من نبيك؟    ال دريت ! 

ن إمام زمانه. قال:  فيقول: قد سمعت الناس يقولون، فيقوالن له: ال دريت ! ويسأل ع

فينادي مناد من السامء: كذب عبدي، أفرشوا له يف قربه من النار وألبسوه من ثياب النار،  

وافتحوا له باباا إىل النار حتى يأتينا، وما عندنا رش له، فيرضبانه بمرزبة ثالث رضبات ليس  

  (1) نت رمياما(منها رضبة إال يتطاير قربه ناراا، لو رضب بتلك املرزبة جبال هتامة لكا 

أهّيا الناس اّتقوا  ومنها ما روي عن اإلمام السجاد، فقد روي أنه وعظ الناس قائال: )

اهلل، واعلموا أّنكم إليه ترجعون، فتجد كّل نفس ما عملت يف هذه الدنيا من خري حمرضاا،  

وحيك ابن آدم،  وما عملت من سوء تود لو أّن بينها وبينه أمداا بعيداا، وحيذركم اهلل نفسه،  

عنه.  بمغفول  وليس  حثيثاا    الغافل،  نحوك  أقبل  قد  إليك،  َشء  أرسع  أجلك  اّن  آدم  ابن 

 
 (3/239الكايف ) (1) 
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ُأوفيَت أجلك وقبض امللك روحك، ورصَت إىل   يطلبك ويوشك ان يدركك، وكأن قد 

منكراا ونكرياا، ملساءلتك   ملكاك:  فيه  فيه روحك، واقتحم عليك  إليك  فرد  منزل وحيداا 

ال وإّن أّول ما يسأالنك عن رّبك الذي كنت تعبده، وعن نبيِّك الذي  وشديد امتحانك، أ

ُأرسل إليك، وعن دينك الذي كنت تدين به، وعن كتابك الذي كنت تتلوه، وعن إمامك  

أتلفته؟ فخذ   اكتسبته وفيام  أين  أفنيته؟ ومالك من  ثّم عن عمرك فيام  تتوالّه،  الذي كنت 

  (1)(حذرك وانظر لنفسك

األسئلة وغريها يميز بني املوتى، فمنهم من يكون يف مرتبة الفائزين،    بناء عىل هذه 

مثلام   وهكذا..  الناجني،  مرتبة  يف  يكون  من  ومنهم  اهلالكني،  مرتبة  يف  يكون  من  ومنهم 

 حيصل يف االمتحانات البرشية التمييز بني املمتحنني. 

توزع الدرجات  كيفية  ] وقد رضب الغزاِل لذلك مثال مقربا، وذلك عند حديثه عن  

اعلم أن الدنيا [، قال يف مقدمته: )والدركات يف اآلخرة عىل احلسنات والسيئات يف الدنيا 

من عامل امللك والشهادة، واآلخرة من عامل الغيب وامللكوت. وأعنى بالدنيا حالتك قبل  

املوت، وباآلخرة حالتك بعد املوت. فدنياك وآخرتك صفاتك وأحوالك يسمى القريب  

منها دنيا، واملتأخر آخرة. ونحن اآلن نتكلم من الدنيا يف اآلخرة فإنا اآلن نتكلم يف  الداين  

   (2) (الدنيا وهو عامل امللك، وغرضنا رشح اآلخرة وهي عامل امللكوت

. وهذا  .يتصور رشح عامل امللكوت يف عامل امللك إال برضب األمثال ثم بني أنه ال )

. وما سيكون يف اليقظة ال يتبني لك يف النوم،  . امللكوتألن عامل امللك نوم باإلضافة إىل عامل

إال األمثال املحجوبة إىل التعبري، فكذلك ما سيكون يف يقظة اآلخرة ال يتبني يف نوم الدنيا  

 
 .223/  6بحار األنوار:  (1) 
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 ( 1)  (إال يف كثرة األمثال. وأعنى بكثرة األمثال ما تعرفه من علم التعبري

درجات والدركات عىل احلسنات  تعريف توزع الوبناء عىل هذا ذكر أنه ال يمكن )

 ( والسيئات، إال برضب املثال

من األقاليم؛    ملك من امللوك عىل إقليم واملثال الذي ذكره هو أنه يف حال استيالء  

( معه،  تعاملهم  بحسب  أهله  مع  سيتعامل  اهلالكونفإنه  فهم  بعضهم  ويعذب    ،فيقتل 

ال  املعذبون، وخيىل بعضهم فهم  ناجون، وخيلع عىل بعضهم  بعضهم مدة وال يقتلهم فهم 

 ( 2)  (فهم الفائزون

أربعة:   الغزاِل،  الربزخ، بحسب رؤية  املراتب الكربى ألهل  وبناء عىل ذلك، فإن 

 اهلالكون، واملعذبون، والناجون، والفائزون. 

فإن كان امللك عادال، مل يقسمهم كذلك إال  ولكل مرتبة األعامل التي تتعلق هبا، )

. وال يعذب  . جاحدا الستحقاق امللك، معاندا له يف أصل الدولةباستحقاق، فال يقتل إال  

بملكه وعلو درجته  برتبة  .إال من قرص يف خدمته مع االعرتاف  له  إال معرتفا  . وال خيىل 

وال خيلع إال عىل من أبىل عمره يف اخلدمة    .امللك، لكنه مل يقرص ليعذب ومل خيدم ليخلع عليه. 

لفائزين متفاوتة الدرجات بحسب درجاهتم يف اخلدمة،  والنرصة، ثم ينبغي أن تكون خلع ا

املعاندة،   يف  درجاهتم  بحسب  باملثلة،  تنكيال  أو  الرقبة،  بحز  حتقيقا  إما  اهلالكني  وإهالك 

واختالفها،   أنواعها  واحتاد  وقرصها،  املدة  وطول  والشدة،  اخلفة،  يف  املعذبني  وتعذيب 

الرت  هذه  من  رتبة  كل  فتنقسم  تقصريهم  درجات  وال  بحسب  حتىص  ال  درجات  إىل  ب 

  (3)(تنحرص 
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يتفاوتون. فمن هالك، ومن معذب  وبناء عىل هذا، فإن ) الناس يف اآلخرة هكذا 

والفائزون ينقسمون إىل من حيلون يف جنات    ..مدة، ومن ناج حيل يف دار السالمة، ومن فائز 

. واملعذبون ينقسمون إىل من يعذب قليال، وإىل  .عدن، أو جنات املأوى أو جنات الفردوس 

تتفاوت    اهللكذلك اهلالكون اآليسون من رمحة  .. ومن يعذب ألف سنة إىل سبعة آالف سنة

 ( 1) (دركاهتم. وهذه الدرجات بحسب اختالف الطاعات واملعايص

مرتبة اهلالكني ال تكون    املرتبة األوىل م ذكر األعامل املرتبطة بكل مرتبة، فذكر أن  ث

فإن السعادة  ،  ورسله وكتبه   اهللللجاحدين واملعرضني، واملتجردين للدنيا، املكذبني ب) إال  

والنظر إىل وجهه، وذلك ال ينال أصال إال باملعرفة التي يعرب    اهللاألخروية يف القرب من  

  اهلل عنها باإليامن والتصديق. واجلاحدون هم املنكرون، واملكذبون هم اآليسون من رمحة  

بأنبيائه املرسلني، إهنم عن رهبم يومئذ  و  تعاىل أبد اآلباد، وهم الذين يكذبون برب العاملني، 

عن حمبوبه فمحول بينه وبني ما يشتهيه ال حمالة، فهو ال    ملحجوبون ال حمالة، وكل حمجوب

 ( 2)  (حمالة يكون خمرتقا نار جهنم بنار الفراق

من حتىل بأصل اإليامن، ولكن قرص  ، وهي مرتبة ) رتبة املعذبني، فمرتبة الثانية امل وأما  

تبع هواه  . ومن ااهلل يف الوفاء بمقتضاه فإن رأس اإليامن هو التوحيد، وهو أن ال يعبد إال  

 ( 3)  (فقد اختذ إهله هواه، فهو موحد بلسانه ال باحلقيقة

وملا كان الرصاط املستقيم الذي  ثم بني وجوه التقصري وعالقتها بالعذاب، فقال: )

الرصاط   مثل  السيف،  من  وأحد  الشعر،  أدق من  عليه  باالستقامة  إال  التوحيد  يكمل  ال 

عن االستقامة ولو يف أمر يسري، إذ ال خيلو عن  املوصوف يف اآلخرة، فال ينفك برش عن ميل  
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الرصاط   عن  ميله  بقدر  التوحيد،  كامل  يف  قادح  وذلك  قليل،  فعل  يف  ولو  اهلوى  اتباع 

نار .  املستقيم.  ناران:  القرب. ومع كل نقصان  فذلك يقتيض ال حمالة نقصانا يف درجات 

فيكون كل مائل عن    ،نآقر الفراق لذلك الكامل الفائت بالنقصان، ونار جهنم كام وصفها ال

وتفاوته   وخفته،  العذاب  ذلك  شدة  ولكن  وجهني،  من  مرتني  معذبا  املستقيم  الرصاط 

بحسب طول املدة، إنام يكون بسبب أمرين: أحدمها قوة اإليامن وضعفه، والثاين كثرة اتباع  

 (1) (اهلوى وقلته 

قوم مل خيدموا فيخلع   ـ )، وهم ـ كام يذكر الغزاِل رتبة الناجني، فم املرتبة الثالثة وأما  

الكفار،   من  والصبيان  املجانني  حال  هذا  يكون  أن  ويشبه  فيعذبوا.  يقرصوا  ومل  عليهم، 

واملعتوهني، والذين مل تبلغهم الدعوة يف أطراف البالد، وعاشوا عىل البله وعدم املعرفة،  

ال جناية  فلم يكن هلم معرفة، وال جحود، وال طاعة، وال معصية، فال وسيلة تقرهبم، و

 ( 2)  (تبعدهم، فام هم من أهل اجلنة وال من أهل النار

وسنذكر املصري املرتبط هبؤالء يف الفصل الثالث، عند احلديث عن العدالة اإلهلية،  

وسنرى الروايات التي تدل عىل أهنم يتعرضون الختبارات خاصة تكشف عن جواهرهم  

ينجح ن مل  ثوابه، ومن  نال  فيها  البرش  ورسائرهم؛ فمن نجح  يتساوى  ال عقابه.. وبذلك 

 مجيعا يف االختبار، وهو من مقتضيات العدالة. 

الرابعة وأما   فماملرتبة  )وهم  ،  الفائزين  رتبة ،  ـ  الغزاِل  يذكر  كام  دون  ـ  العارفون 

املقلد وإن كان له فوز عىل اجلملة بمقام يف اجلنة،    املقلدين. وهم املقربون السابقون. فإن

 (3) (اليمني. وهؤالء هم املقربون. وما يلقى هؤالء جياوز حد البيانفهو من أصحاب 
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 ـ كيفية النعيم والعذاب يف الربزخ:   2

يرتبط   ملا جيري يف عامل الربزخ ما  املنكرون  التي يطرحها  الكربى  من اإلشكاالت 

أعظم  بالتصورات املتعلقة بكيفية حصول ذلك، وهو من األمور العجيبة، ذلك أن اهلل تعاىل  

من أن يقرتح عليه، ولذلك يكفي املؤمن أن يعتقد بام ورد يف النصوص املقدسة، دون أن  

 يكلف خياله، وال عقله معرفة كيفية ذلك، فقدرة اهلل ال حدود هلا. 

وهؤالء املنكرون، أو الذين يثريون الشغب يف مثل هذه املسائل، بدعوى العلمية،  

ملا كبريا اخرتع آالف االخرتاعات الدقيقة، ال نتعجب  ال حظ هلم منها، ذلك أنه إذا رأينا عا 

 إن استطاع أن يضيف إليها اخرتاعا جديدا توهم البرش مجيعا صعوبته أو استحالته. 

بعض   تقليد  سوى  دور  من  له  يكن  مل  الذي  البسيط،  العقل  هلذا  ذلك  جاز  فإن 

فك باخرتاعاته؛  اهلل  إحصاء يخملوقات  يمكن  ال  الذي  البديع،  بالصانع  مصنوعاته    ف 

 وخمرتعاته وإبداعاته؟

َلنَا َمَثالا َوَنيِسَ َخْلَقُه َقاَل  ﴿وهلذا رد اهلل تعاىل عىل املنكرين للبعث بقوله:   َب  َورَضَ

َرِميٌم )  َوِهَي  اْلِعَظاَم  حُيِْي  َعلِيٌم  78َمْن  َخْلٍق  بُِكلِّ  َوُهَو  ٍة  َمرَّ َل  َأوَّ َأْنَشَأَها  الَِّذي  يِيَها  حُيْ ُقْل   )

ا َفإَِذا َأْنُتْم ِمنُْه ُتوِقُدوَن ) ( ا79) َجِر اأْلَْخرَضِ َنارا ( َأَوَلْيَس الَِّذي  80لَِّذي َجَعَل َلُكْم ِمَن الشَّ

ُق اْلَعلِيُم )  اَمَواِت َواأْلَْرَض بَِقاِدٍر َعىَل َأْن خَيُْلَق ِمْثَلُهْم َبىَل َوُهَو اخْلاَلَّ ( إِنَّاَم َأْمُرُه  81َخَلَق السَّ

َأرَ  ) إَِذا  َفَيُكوُن  ُكْن  َلُه  َيُقوَل  َأْن  َشْيئاا  َوإَِلْيِه  82اَد   
ٍ
ء ََشْ ُكلِّ  َمَلُكوُت  بَِيِدِه  الَِّذي  َفُسْبَحاَن   )

 [  83  -  78]يس:  ﴾ ( 83ُتْرَجُعوَن )

يف   ورد  ما  أن  تصورهم  أيضا  ذلك  إىل  دعتهم  التي  األسباب  من  يكون  وربام 

ما   بحسب  الواقع  عىل  يدل  والروايات  صحيح؛  األحاديث  غري  وهذا  أخيلتهم،  تتومهه 

فالنصوص املقدسة تتحدث عن هذه األمور من باب ]خاطبوا الناس عىل قدر عقوهلم[،  

 وليس من باب احلقيقة املطلقة، تلك التي ال يمكن اكتشافها إال ملن عاشها. 
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ليس يف اجلنة َشٌء يشبه  وهلذا قال ابن عباس عن نعيم اجلنة، وعالقته بنعيم الدنيا: )

  (1)(ا يف الدنيا إال األسامء م

عامل   كثريا  يشبه  الربزخ  عامل  أن  عىل  يدل  ما  الروايات  من  هناك  أن  إىل  باإلضافة 

األحالم، ولذلك ُترى فيه األشياء الرمزية بصيغتها املجسمة، كام ورد يف الرواية التي تقول:  

ه إىل اجلنة والبخل  تعلق بغصن منها أدت  فمن  ،السخاء شجرة يف اجلنة وأغصاهنا يف الدنيا )

  (2) (شجرة يف النار وأغصاهنا يف الدنيا فمن تعلق بغصن منها أدته إىل النار

وذلك كله من مقتضيات الرتبية ووسائلها، والتي تستعملها املالئكة مع أهل الربزخ  

إلخراجهم من الظلامت إىل النور، عرب تعريفهم بحقائق الوجود التي مل يستطيعوا هضمها  

 م الدنيا. يف حياهت 

بالقرب   ارتباطه  ونعيمه،  القرب  عذاب  من  املراد  أن  تومههم  أيضا  الباب  هذا  ومن 

احلقيقي املعروف، وهذا غري صحيح، فهذه التسمية جاءت من باب الغالب، ال من باب  

احلقيقة املطلقة، والتسمية الصحيحة لذلك، بحسب ما يذكر القرآن الكريم هي ]الربزخ[،  

َا َكلَِمٌة ُهَو َقائُِلَها  ﴿ة بني احلياتني الدنيا واآلخرة، كام قال تعاىل:  وهي املرحلة الفاصل َكالَّ إِهنَّ

 [ 100]املؤمنون:   ﴾ َوِمْن َوَرائِِهْم َبْرَزٌخ إِىَل َيْوِم ُيْبَعُثوَن 

وهلذا نرى العلامء ينبهون كل حني إىل أن املراد بالقرب هي حياة الربزخ، ال القرب يف  

ال يمنع من سؤال امللكني وعذاب القرب كون امليت قد تفرقت  ) النووي:    حد ذاته، كام قال 

البحر أو نحو ذلك، فكام أن اهلل   أجزاؤه، كام نشاهد يف العادة، أو أكلته السباع أو حيتان 

 منه أو  
ٍ
تعاىل يعيده للحرش، وهو سبحانه وتعاىل قادر عىل ذلك، فكذا يعيد احلياة إىل جزء

 وإن أكلته السباع واحليتان
ٍ
، فإن قيل: فنحن نشاهد امليت عىل حاله يف قربه، فكيف  أجزاء
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يسأل ويقعد ويرضب بمطارق من حديد وال يظهر له أثر؟! فاجلواب أن ذلك غري ممتنٍع،  

ا ال نحس نحن شيئاا منها، وكذا جيد   بل له نظري يف العادة، وهو النائم، فإنه جيد لذةا وآالما

ه وال يشاهد ذلك جليسه منه، وكذا كان جربائيل يأيت  اليقظان لذةا وآملاا ملا يسمعه أو يفكر في

فيخربه بالوحي الكريم وال يدركه احلارضون، وكل هذا ظاهر جيل، وأما رضبه    النبي  

 ( 1) (باملطارق فال يمتنع أن يوسع له يف قربه فيقعد ويرضب

وقد حاول العلامء لرد تلك التخيالت واألوهام والشبهات أن يبسطوا هذا املعنى،  

يقربوه خاصة ألولئك الذين يذكرون أهنم يرون املوتى بصورة عادية، وال يرون أي آثار  و

 للعذاب عليهم. 

ومنهم الغزاِل الذي عقب عىل تلك النصوص املقدسة التي تذكر احليات والعقارب  

هبذا؛   اإليامن  درجات  بذكر  العذاب،  ظواهر  وأنواع  هلا  األخبار  هذه  )فأمثال  فقال: 

فّية، ولكنها عند أرباب البصائر واضحة، فمن مل تنكشف له حقائقها  صحيحة، وأرسار خ 

فال ينبغي أن ينكر ظواهرها. بل أقل درجات اإليامن التصديق والتسليم، فإن قلت: فنحن  

نشاهد الكافر يف قربه مدة ونراقبه، وال نشاهد شيئا من ذلك، فام وجه التصديق عىل خالف  

  (2)املشاهدة؟(

هذا السؤال، بأن للمؤمن ثالث مقامات يف التصديق بأمثال هذا،  ثم راح جييب عىل  

 سنذكرها مع بعض التفاصيل املرتبطة هبا من خالل العناوين التالية: 

 يف الربزخ: أ ـ الوجود احليس للنعيم والعذاب  

وهو أكملها وأظهرها وأصحها وأسلمها وأكثرها أدبا مع اهلل، وهو يعني التصديق  

ـ  بأهنا   املقدسة، وهي تلدغ  ـ أي احليات والعقارب  النصوص  موجودة فعال، كام ورد يف 
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ما   وكل  امللكوتية،  األمور  ملشاهدة  تصلح  ال  العني  )هذه  ألن  النشاهدها،  ولكنا  امليت، 

عنهم كيف كانوا يؤمنون    اهلل امللكوت. أما ترى الصحابة ريض    يتعلق باآلخرة فهو من عامل 

  (1)بنزول جربيل، وما كانوا يشاهدونه، ويؤمنون بأنه عليه السالم يشاهده؟(

الغزاِل من يشكك يف هذا، بقوله: )فإن كنت ال تؤمن هبذا فتصحيح    ثم خاطب 

أصل اإليامن باملالئكة والوحي أهم عليك. وإن كنت آمنت به، وجّوزت أن يشاهد النبي  

اآلدميني   يشبه  ال  امللك  أن  وكام  امليت؟  يف  هذا  جتّوز  ال  فكيف  األمة،  تشاهده  ال  ما 

لتي تلدغ يف القرب ليست من جنس حيات عاملنا، بل هي  واحليوانات، فاحليات والعقارب ا

 (2) جنس آخر، وتدرك بحاسة أخرى(

ونحب أن نذكر هنا رأيا نراه، ونستغفر اهلل من اخلطأ فيه، وهو أن يف جسد اإلنسان  

إىل   تتحول  قد  التي  وأجهزته،  خالياه،  كل  وهو  تراب،  إىل  ويتحول  يبىل،  قسم  قسامن: 

 من بينها إخوانه يف اإلنسانية نفسها.أعضاء يف كائنات أخرى، 

والذي   اإلنسان؛  فيه  خيترص  الذي  املرئي  البسيط غري  اجلزء  ذلك  فهو  الثاين،  وأما 

يمكن من خالله التعرف عىل كل أجهزته وخصائصه، باعتربه الشيفرة التي متثله، فهناك 

اإلنسا  خصائص  حتى  وهكذا  الرئة..  وأخرى  القلب،  وأخرى  الكبد،  متثل  ن  شيفرة 

 اجلسمية نجدها يف تلك الشيفرات الصغرية جدا، والتي يقر العلم بوجودها. 

ولذلك نرى أن كل ما ورد من النصوص املقدسة فيام يتعلق بعالقة الروح باجلسد  

 مرتبط بذلك اجلزء البسيط، الذي قد ال يرى حتى باملجاهر.  

يف وصف ما حيصل عند    وقد دلنا عىل هذا املعنى ما ورد يف احلديث من قوله  

السامء ماء)ث   البعث:  من  ُينزل اهللُ  البقل   ، م  ينبت  ليس من اإلنسان َشء إال    ،فينبتون كام 
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  (1)(ومنه يركب اخللق يوم القيامة ، وهو عْجب الذَنب ،إال عظاما واحداا  ،يبىل 

َنب، منه ُخلِ :  ويف حديث آخر، قال    ق  )كل ابن آدم يأكله الرتاُب إال َعْجب الذَّ

ُيركَّب(، ويف   ا وهو َعْجب  روايةوفيه  َيبىل إال عظاما واحدا : )وليس من اإلنسان َشء إال 

َنب، ومنه ُيركَّب اخللق يوم القيامة(   (2) الذَّ

َذَنبه(،    : ويف حديث آخر، قال   الرتاُب كلَّ َشء من اإلنسان إال َعْجب  )يأكل 

  (3) قيل: وما هو يا رسول اهلل؟ قال: )مثُل َحبة َخْردٍل منه َينشأ(

فهذا احلديث يشري إىل أن هذا املحل من اإلنسان هو الذي نشأ منه، وانتقل إليه من  

تعاىل:   قوله  إىل ذلك  َأَخَذ  ﴿ آبائه وأجداده، كام يشري  ُظُهوِرِهْم  َوإِْذ  ِمْن  آَدَم  َبنِي  ِمْن  َربهَك 

َتُهْم َوَأْشَهَدُهْم َعىَل َأْنُفِسِهْم َأَلْسُت بَِربُِّكْم َقاُلوا َبىَل َشِهْدَنا َأْن َتُقوُلوا َيْوَم اْلِقَيامَ  يَّ ِة إِنَّا ُكنَّا  ُذرِّ

برش كانوا يف ذلك  ، فاآلية الكريمة تشري إىل أن كل ال[ 172]األعراف:    ﴾َعْن َهَذا َغافِلِنيَ 

 اجلزء البسيط من جسد آدم عليه السالم، ثم انتقلوا بعد ذلك إىل ذريته.. 

البدن يبىل  ه قال: )عن اإلمام الصادق أنوهكذا ورد يف الرواية عن أئمة أهل البيت، ف

إال طينته التي خلق منها فإهنا ال تبىل، تبقي يف القرب مستديرة، حتى خيلق منها كام خلق أول  

 ( 4) مرة(

وال أحب أن أذكر هنا ما يورده املهتمون باإلعجاز العلمي يف القرآن الكريم، من  

الربط بني هذه النصوص، وما يذكره العلم احلديث، ألين أرى أن اكتشاف هذا األمر بدقة،  

 مل حين بعد، والبحوث العلمية التي يذكروهنا ال يمكن االستشهاد هبا يف هذا املحل. 

لعلم احلديث قرب الكثري من األشياء التي كانت مستبعدة يف هذا  ولو أين أقر بأن ا

 
 (2955( ومسلم )4651رواه البخاري ) (1) 

 .4743احلديث رقم  4سنن أيب داود ج (2) 

 . 5/55صحيح ابن حبان ج (3) 

 . 3/251الكايف: (4) 



152 

 

أن   تذكر  والتي  السابقة،  اآلية  فهم  يف  الذي حيصل  االستغراب  ذلك  بينها  اجلانب، ومن 

البرش مجيعا خاطبهم اهلل تعاىل من خالل خطابه لبذورهم التي كانت موجودة يف جسد آدم  

 عليه السالم. 

 يف الربزخ: والعذاب  للنعيم  ب ـ الوجود املتخيل  

وليس للحقيقة    وقد ذكره الغزاِل لتقريب املسألة، والرد عىل املستبعدين املنكرين، 

املطلقة، وقد عرب عنه بقوله: )أن تتذكر أمر النائم، وأنه قد يرى يف نومه حية تلدغه، وهو  

ذلك يدركه  يتأمل بذلك، حتى تراه يصبح يف نومه، ويعرق جبينه، وقد ينزعج من مكانه. كل  

من نفسه، ويتأذى به كام يتأذى اليقظان، وهو يشاهده، وأنت ترى ظاهره ساكنا، وال ترى  

حواليه حية، واحلية موجودة يف حقه، والعذاب حاصل، ولكنه يف حقك غري مشاهد. وإذا  

 (1)   كان العذاب يف أمل اللدغ، فال فرق بني حية تتخيل أو تشاهد(

هذا هو التقريب، ال احلقيقة املطلقة، ألهنا غيب، والذي  وطبعا؛ فإن مراد الغزاِل من  

عند   ذلك  يف  عجب  وال  غريه،  خيلق  أن  يمكن  القدرات،  تلك  فيه  وأودع  النوم،  خلق 

 صاحب القدرة املطلقة. 

عرف   الباقر وهلذا  بقوله:  اإلمام  حقيقته  عن  سئل  عندما  الذي  )   املوت  النوم  هو 

 ُينَْتَبُه منه إال يوم القيامة، فمنهم من رأى يف منامه  يأتيكم يف كل ليلة إال أنه طويل مدته، ال 

أصناف الفرح ما ال ُيَقاَدُر َقْدُره، ومنهم من رأى يف نومه من أصناف األهوال ما اليقادر    من

 (2)فكيف حال من فرح يف املوت ووجل فيه! هذا هو املوت فاستعدوا له( ،قدره

الصادق عن صفة   اإلمام  يشمه  )فقال:  ،  املوت وسئل  ريح  كأطيب  للمؤمنني  هو 

العقارب   األفاعي، وكلدغ  كلسع  وللكافر  عنه.  كله  التعب واألمل  فينقطع  لطيبه،  فينعس 
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 (وأشد

َقاُلوا َياَوْيَلنَا َمْن َبَعَثنَا ِمْن َمْرَقِدَنا  ﴿ وربام يشري إىل هذا من القرآن الكريم قوله تعاىل:  

مْحَُن َوَصَدَق   [ 52]يس:    ﴾ املُْْرَسُلوَن َهَذا َما َوَعَد الرَّ

التي   املشاعر  النوم نشعر بكل  أننا عند  التنعم والعذاب، ذلك  يعني عدم  وهذا ال 

 يشعر هبا املستيقظون، حيث نمتلئ سعادة، أو حزنا، من دون أن يقلل النوم من ذلك شيئا. 

املقدسة تدل عىل   النصوص  تعترب موتا  وإن شئنا احلقيقة، فإن  أن كل حياة متدنية 

ماتوا   فإذا  نيام  )الناس  األثر:  يف  ذلك  إىل  اإلشارة  وردت  كام  قبلها،  ملا  بالنسبة  ونوما 

  (1)انتبهوا(

 : يف الربزخ للنعيم والعذاب  ج ـ الوجود التشبيهي  

الغزاِل بقوله: ).. أنك تعلم أن احلية بنفسها ال تؤمل،  أدنى املراتب، وقد عرب عنه  وهو  

بل الذي يلقاك منها وهو السم، ثم السم ليس هو األمل، بل عذابك يف األثر الذي حيصل  

فيك من السم؛ فلو حصل مثل ذلك األثر من غري سم لكان العذاب قد توفر، وكان ال  

سبب الذي يفيض إليه يف العادة..  يمكن تعريف ذلك النوع من العذاب إال بأن يضاف إىل ال

  ( 2)وتكون ثمرة السبب حاصلة وإن مل حتصل صورة السبب: والسبب يراد لثمرته ال لذاته(

ثم ختم هذه املراتب ـ كعادته ـ بنصيحة غالية قال فيها: )والذي أوصيك به أن ال  

لعذاب كيفام  تكثر نظرك يف تفصيل ذلك، وال تشتغل بمعرفته، بل اشتغل بالتدبري يف دفع ا

كان، فإن أمهلت العمل والعبادة واشتغلت بالبحث عن ذلك، كنت كمن أخذه سلطان  

وحبسه ليقطع يده وجيدع أنفه، فأخذ طول الليل يتفكر يف أنه هل يقطعه بسكني، أو بسيف،  

 
( من قول  710( من قول سهل التسرتي، ورواه أبو الفضل الزهري يف حديثه )515رواه البيهقي يف الزهد الكبري )  (1) 
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أو بموسى، وأمهل طريق احليلة يف دفع أصل العذاب عن نفسه، وهذا غاية اجلهل، فقد  

القطع أ العبد ال خيلو بعد املوت من عذاب عظيم، أو نعيم مقيم، فينبغي أن  علم عىل  ن 

 (1)(يكون االستعداد له. فأما البحث عن تفصيل العقاب والثواب ففضول وتضييع زمان

ما أشار إليه الغزاِل من التسليم ألمور الغيب من دون   ابن أيب العز احلنفي وقد ذكر 

فقال العقول؛  حدود  لتجاوزها  كيفيتها،  يف  وال  فيها،  عن  ) :  بحث  األخبار  تواترت  قد 

، وسؤال امللكني، فيجب    رسول اهلل   يف ثبوت عذاب القرب ونعيمه ملن كان لذلك أهالا

كيفيته؛   يتكلم يف  به، وال  ثبوت ذلك واإليامن  كيفيته،  اعتقاد  للعقل وقوف عىل  ليس  إذ 

لكونه ال عهد له به يف هذه الدار، والرشع ال يأيت بام حتيله العقول، ولكنه قد يأيت بام حتار فيه  

العقول، فإن َعْوَد الروح إىل اجلسد ليس عىل الوجه املعهود يف الدنيا، بل تعاد الروح إليه  

امل الدنيا، وسؤال  املألوفة يف  ا،  إعادة غري اإلعادة  للروح والبدن مجيعا القرب يكون  لكني يف 

ا باتفاق أهل السنة واجلامعة، تنعم الروح   وكذلك عذاب القرب يكون للروح والبدن مجيعا

 ( 2) (وتعذب مفردة عن البدن ومتصلة به

 ـ صور النعيم والعذاب يف الربزخ:   3

َيْوَم جَتُِد  ﴿اىل:  من أهم املسائل املرتبطة بقوانني النشأة األخرى، ما عرب عنه قوله تع

ا َبعِ  َأَمدا َوَبْينَُه  َبْينََها  َلْو َأنَّ  َتَوده   
ٍ
ا َوَما َعِمَلْت ِمْن ُسوء ا  ُكله َنْفٍس َما َعِمَلْت ِمْن َخرْيٍ حُمرَْضا يدا

ُرُكُم   اْلكَِتاُب َفرَتَى  َوُوِضَع  ﴿، وقوله:  [30]آل عمران:    ﴾َرُءوٌف بِاْلِعَبادِ   اهللَنْفَسُه وَ   اهللَوحُيَذِّ

رَيةا إِالَّ  املُْْجِرِمنَي ُمْشِفِقنَي مِمَّا فِيِه َوَيُقوُلوَن َياَوْيَلَتنَا َماِل َهَذا اْلكَِتاِب اَل ُيَغاِدُر َصِغرَيةا َواَل َكبِ 

ا  َأَحدا َربهَك  َيْظلُِم  َواَل  ا  َحارِضا َعِمُلوا  َما  َوَوَجُدوا  وقوله:  [49]الكهف:    ﴾َأْحَصاَها   ،

ْت عَ ﴿  [ 14]التكوير:    ﴾ لَِمْت َنْفٌس َما َأْحرَضَ
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يقوم هبا اإلنسان يف حياته   التي  التي تبني أن األعامل  الكريمة  وغريها من اآليات 

 الدنيا هي نفسها التي تتجسم له بعد ذلك يف صور من النعيم والعذاب. 

قوله   إليه  أشار  ما  أوفيكم : )وهو  ثم  لكم  إنام هي أعاملكم أحصيها    يا عبادي 

  (1) إياها، فمن وجد خريا فليحمد اهلل، ومن وجد غري ذلك فال يلومن إال نفسه(

حسنة   صورة  يف  فيه  العمل  وجتيل  الربزخ  بعامل  تتعلق  أحاديث  من  ورد  ما  ومثله 

مصري املؤمن، وبعد أن    للمؤمن، وقبيحة لغري املؤمن، ففي احلديث الذي يصف فيه  

)ينادي مناد من السامء: أن صدق  :  رح عليه، قال ينجح يف اإلجابة عىل األسئلة التي تط

من   فيأتيه  قال:  اجلنة،  إىل  باباا  له  وافتحوا  اجلنة،  وألبسوه من  اجلنة،  من  فأفرشوه  عبدي، 

روحها وطيبها، ويفسح له يف قربه مّد برصه، قال: ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب،  

،  من اهلل، وجنات فيها نعيم مقيم  طيب الريح، فيقول: أبرش بالذي يرسك، أبرش برضوان

من أنت؟ فوجهك الوجه    ،هذا يومك الذي كنت توعد، فيقول له: وأنت فبرشك اهلل بخري

فواهلل ما علمتك إال كنت رسيعاا يف طاعة    ، الذي جييء باخلري، فيقول: أنا عملك الصالح

اهلل، بطيئاا يف معصية اهلل، فجزاك اهلل خرياا، ثم يفتح له باب من اجلنة، وباب من النار، فيقال:  

هذا منزلك لو عصيت اهلل، أبدلك اهلل به هذا، فإذا رأى ما يف اجلنة، قال: ربِّ عجل قيام  

   (2)  له: اسكن( الساعة، كيام أرجع إىل أهيل وماِل، فيقال 

أن العبد الكافر أو الفاجر بعد أن ييسء اإلجابة )ينادي مناٍد يف    ذكر  يف املقابل  و

السامء أن كذب، فافرشوا له من النار، وافتحوا له باباا إىل النار، فيأتيه من حرها وسمومها،  

ا الوجه، قبيح  قبيح  لثياب،  ويضيق عليه يف قربه، حتى ختتلف فيه أضالعه، ويأتيه رجل 

وأنت   فيقول:  توعد،  كنت  الذي  يومك  هذا  يسوؤك،  بالذي  أبرش  فيقول:  الريح،  منتن 
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فبرشك اهلل بالرش، من أنت؟ فوجهك الوجه الذي جييء بالرش، فيقول: أنا عملك اخلبيث،  

  (1) فواهلل ما علمتك إال كنت بطيئاا عن طاعة اهلل، رسيعاا إىل معصية اهلل، فجزاك اهلل رشا(

فإذا ُأخرجوا من قبورهم خرج مع كّل إنسان عمله  : )حديث آخر قوله  وورد يف  

  (2)الذي كان عمله يف دار الدنيا، ألّن عمل كّل إنسان يصحبه يف قربه(

ا قيس، إن مع العز ذالا، وإن مع احلياة موتاا،  )يلقيس بن عاصم:  يف وصيته    وقال  

َشء رقيباا، وإن لكل حسنة ثواباا،    وإن مع الدنيا آخرة، وان لكّل َشء حسيباا، وعىل كل 

البد لك من قرين، يدفن معك    -يا قيس    -وإنه  ،  ولكّل سيئة عقابا، وإن لكل أجل كتاباا 

رش  وهو حيه وتدفن معه وأنت ميت، فإن كان كرياما أكرمك، وإن كان لئياما أسلمك، ثم ال حي

إال معه، فال جتعله إال صاحلاا،  إال معك، وال حترش إال معه، وال تسأل إال عنه، وال تبعث  

  (3)إن كان صاحلاا مل تأنس إال به، وإن كان فاحشاا مل تستوحش إال منه وهو عملك( فإنه

الدائمة للعمل الصالح لإلنسان، ويف  و الرواية ما يدل عىل الصحبة  هكذا ورد يف 

إذا بعث اهلل املؤمن من قربه خرج معه مثال  ):  أنه قالاإلمام الصادق  مراحله املختلفة، فعن  

يقدمه أمامه، كّلام رأى املؤمن هوالا من أهوال يوم القيامة، قال له املثال: ال تفزع وال حتزن  

لرسور والكرامة من اهلل عّزوجّل حتى يقف بني يدي اهلل عّزوجّل فيحاسبه حساباا  وأبرش با 

يسرياا، ويأمر به إىل اجلنة واملثال أمامه، فيقول له املؤمن: يرمحك اهلل نعم اخلارج، خرجت  

معي من قربي، وما زلت تبرشين بالرسور والكرامة من اهلل حتى رأيت ذلك، فيقول: من  

لرسور الذي كنت أدخلته عىل أخيك املؤمن يف الدنيا، خلقني اهلل عّزوجّل  أنت؟ فيقول: أنا ا

  (4)منه ألُبرّشك(
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إذا مات العبد املؤمن دخل  وقال مبينا جتسم األعامل املختلفة يف الصور املناسبة هلا: )

  معه يف قربه سُت صور، فيهن صورة هي أحسنهّن وجهاا، وأهباهّن هيئة، وأطيبهّن رحياا، 

يديه،  وأنطقهنّ  بني  وُأخرى  يساره،  عن  وُأخرى  يمينه،  عن  صورة  فيقف  قال:  صورة،   

عن   أتى  فإن  رأسه،  فوق  أحسنهّن  هي  التي  ويقف  رجليه،  عند  وُأخرى  وُأخرى خلفه، 

يمينه، منعته التي عن يمينه، ثّم كذلك إىل أن يؤتى من اجلهات الست، قال: فتقول أحسنهّن  

؟ فتقول التي عن يمني العبد: أنا الصالة، وتقول التي  صورة من أنتم جزاكم اهلل عني خرياا 

احلج   أنا  خلفه،  التي  وتقول  الصيام،  أنا  يديه،  بني  التي  وتقول  الزكاة،  أنا  يساره:  عن 

والعمرة، وتقول التي عند رجليه: أنا بر من وصلت من إخوانك، ثّم يقلن: من أنت؟ فأنت  

  (1)فتقول: أنا الوالية آلل حمّمد(أحسننا وجهاا، وأطيبنا رحياا، وأهبانا هيئة، 

وبام أن هذه املسألة من املسائل املشكلة التي وقع االعرتاض عليها، خاصة من طرف  

أولئك الذين ينكرون أو يؤولون ما ورد من النصوص حول هذا العامل، لذلك سنذكر هنا  

 وعقلية.  ما أورده املتكلمون من أدلة عىل ذلك، مصنفني هلا، بحسب نوعها إىل نقلية

 أ ـ األدلة النقلية عىل جتسم األعامل: 

واألحاديث   القرآنية  اآليات  من  الكثري  األعامل  لتجسم  املؤيدون  املتكلمون  أورد 

تفسريه   يف  السبحاين  جعفر  العالمة  ذكره  ما  عىل  هنا  وسنقترص  ذلك،  عىل  الدالة  النبوية 

رها، والتي قد نضيف إليها  املوضوعي ]مفاهيم القرآن[، مع بيان وجوه االستدالل التي ذك

 :(2)ما نراه مناسبا 

تعاىل:    1 َوبَِأْياَمهِنِْم  ﴿ـ قوله  َأْيِدهيِْم  َبنْيَ  ُنوُرُهْم  َيْسَعى  َواملُْْؤِمنَاِت  املُْْؤِمننَِي  َتَرى  َيْوَم 

تَِها اأْلهَْنَاُر َخالِِديَن فِيَها َذلَِك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعظِيُم )  اُكُم اْلَيْوَم َجنَّاٌت جَتِْري ِمْن حَتْ ( َيْوَم  12ُبرْشَ

 
 (235/ 6بحار األنوار ) (1) 

 ، فام بعدها. 8/332انظر: مفاهيم القرآن،. (2) 



158 

 

وَ  املُْنَافُِقوَن  َوَراَءُكْم  َيُقوُل  اْرِجُعوا  ِقيَل  ُنوِرُكْم  ِمْن  َنْقَتبِْس  اْنُظُروَنا  آَمنُوا  لِلَِّذيَن  املُْنَافَِقاُت 

مْحَُة َوَظاِهُرُه ِمْن ِقَبلِِه اْلَعَذاُب  َب َبْينَُهْم بُِسوٍر َلُه َباٌب َباطُِنُه فِيِه الرَّ ا َفرُضِ (  13) َفاْلَتِمُسوا ُنورا

ْتُكُم اأْلََمايِنه  ُينَاُدوهَنُْم َأمَلْ َنكُ  ْن َمَعُكْم َقاُلوا َبىَل َوَلكِنَُّكْم َفَتنُْتْم َأْنُفَسُكْم َوَتَربَّْصُتْم َواْرَتْبُتْم َوَغرَّ

ُكْم بِ  اهللَحتَّى َجاَء َأْمُر   [ 14 -  12]احلديد:  ﴾اْلَغُروُر   اهللَوَغرَّ

أيدهيم، لييضء هلم  وبني    نور املؤمنني يسعى أمامهم فهذه اآليات الكريمة تبني أن  

الظلامت التي متأل ذلك املوقف، كام تبني أن مبدأ اكتساب ذلك النور كان يف الدنيا، وبالعمل  

الصالح.وهلذا يطلبون من املنافقني العودة للدنيا الكتساب ذلك النور.. وهو يدل عىل أن  

 نفس ذلك العمل حتول إىل ذلك النور. 

ِذيَن َيْكنِ   ﴿. قوله تعاىل:  2 َة َواَل ُينِْفُقوهَنَا يِف َسبِيِل  َوالَّ َهَب َواْلِفضَّ ُهْم    اهللُزوَن الذَّ ْ َفَبرشِّ

( َيْوَم حُيَْمى َعَلْيَها يِف َناِر َجَهنََّم َفُتْكَوى هِبَا ِجَباُهُهْم َوُجنُوهُبُْم َوُظُهوُرُهْم  34بَِعَذاٍب َألِيٍم ) 

واآلية رصحية يف أن  ، [35،  34]التوبة:   ﴾ نُْتْم َتْكنُِزوَن َهَذا َما َكنَْزُتْم أِلَْنُفِسُكْم َفُذوُقوا َما كُ 

،  الذهب والفضة حيمى عليها يف نار جهنم فتكوى هبا جباه املكنزين وجلودهم وظهورهم 

كام أهنا رصحية يف أن النار نفس ما اكتنزوه يف النشأة األوىل، فكأن للكنز ظهورين: ظهورا 

املكوي النار  بصورة  وآخر  الفلز  وهذا  بصورة  أن  ة،  عىل  ورش  يدل  خري  من  عمل  لكل 

 . ظهورين ووجودين حسب اختالف النشآت

ا هَلُْم َبْل   اهللَواَل حَيَْسَبنَّ الَِّذيَن َيْبَخُلوَن باَِم آَتاُهُم    ﴿ ـ قوله تعاىل:   3 ِمْن َفْضلِِه ُهَو َخرْيا

اْلِقَيامَ  َيْوَم  بِِه  َبِخُلوا  َما  ُقوَن  َسُيَطوَّ هَلُْم  رَشٌّ  وَ ُهَو  َواأْلَْرِض  اَمَواِت  السَّ ِمرَياُث  َوهللَِِّ  باَِم   اهلل ِة 

ما كان يبخل به اإلنسان  ، فهذه اآلية الكريمة تبني أن  [ 180]آل عمران:    ﴾َتْعَمُلوَن َخبرِيٌ 

العنق   ق  ُتطوِّ نار  من  هبيئة سلسلة  األُخرى  النشأة  يف  يظهر  وغريمها  والفضة  الذهب  من 

 وتقحمه النار.  ،وتلتف حوله 

تعاىل:    4 قوله  يِف    ﴿ ـ  َأْو  َصْخَرٍة  يِف  َفَتُكْن  َخْرَدٍل  ِمْن  َحبٍَّة  ِمْثَقاَل  َتُك  إِْن  َا  إهِنَّ َياُبنَيَّ 
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اَمَواِت َأْو يِف اأْلَْرِض َيْأِت هِبَا   ، فاآلية الكريمة تدل  [16]لقامن:    ﴾ َلطِيٌف َخبرٌِي    اهلل إِنَّ    اهللالسَّ

أن   القيعىل  يوم  به  يؤتى  العمل  للنشأة  نفس  املناسب  بثوهبام  بالصالة والزكاة  فيؤتى  امة، 

 . غري الصاحلة األُخروية، وهكذا احلال يف األعامل 

ا َيَرُه ) ﴿  ـ قوله تعاىل:  5 ٍة َخرْيا ا َيَرُه  7َفَمْن َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذرَّ ٍة رَشًّ ( َوَمْن َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذرَّ

فالضمري يف قوله: )َيَرُه( يرجع إىل العمل املستفاد من قوله: )َيْعَمْل(    ،[8،  7]الزلزلة:    ﴾(8)

فريى   وطالح،  صالح  من  عمله  يرى  فاإلنسان  التقديرين  كال  وعىل  والرش،  اخلري  إىل  أو 

واخلري   والعمل  اإلحسان  يرى  كام  النشأة  لتلك  املناسب  بوجودمها  والنميمة  الرسقة 

 بظهورها املناسب لتلك النشأة.  

يا ابن  د هذا ما روي عن اإلمام السجاد، أنه قال يف بعض مواعظه: )ويؤي واعلم 

آدم! أّن من وراء هذا أعظم وأفظع وأوجع للقلوب يوم القيامة.. يوم ال تقال فيه عثرة، وال  

يؤخذ من أحد فدية، وال تقبل من أحد معذرة، وال ألحد فيه مستقبل توبة ليس إاّل اجلزاء  

ّيئات، فمن كان من املؤمنني عمل يف هذه الدنيا مثقال ذّرة من خري  باإلحسان واجلزاء بالس

  (1) كان من املؤمنني عمل يف هذه الدنيا مثقال ذّرة من رّش وجده( وجده، ومن 

إن كان من أهل النار وقد كان  تفسري تلك اآليات الكريمة: )يف  وقال اإلمام الباقر  

القي ، ومن يعمل  اهللامة حرسة إن كان عمله لغري  عمل يف الدنيا مثقال ذّرة خريا يره يوم 

 ( 2) مثقال ذّرة رّشا يره. يقول: إن كان من أهل اجلنّة رأى ذلك الرّش يوم القيامة ثّم غفر له(

وهذه الرواية تدل عىل الغرض الرتبوي من ذلك الرش الذي يراه املؤمن جمسام بعينيه،  

ق املغفرة بفضل اهلل، لكفاية ذلك يف  وهو ما جيعله يندم عىل فعله، ويستغفر، وبذلك يستح

 إصالحه. 

 
 .. 61: 8الكايف  (1) 

 .. 434: 2تفسري القمى  (2) 
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َجاَرُة  ﴿ـ قوله تعاىل:    6 تِي َوُقوُدَها النَّاُس َواحْلِ ُقوا النَّاَر الَّ َفإِْن مَلْ َتْفَعُلوا َوَلْن َتْفَعُلوا َفاتَّ

ْت لِْلَكافِِريَن   َأْنُفَس ﴿ ، وقوله:  [24]البقرة:    ﴾ ُأِعدَّ ِذيَن آَمنُوا ُقوا  َا الَّ ا  َياَأهيه ُكْم َوَأْهلِيُكْم َنارا

َجاَرُة َعَلْيَها َماَلئَِكٌة ِغاَلٌظ ِشَداٌد اَل َيْعُصوَن   َما َأَمَرُهْم َوَيْفَعُلوَن َما    اهلل َوُقوُدَها النَّاُس َواحْلِ

ِذيَن َكَفُروا َلْن ُتْغنَِي َعنُْهْم َأْمَواهُلُْم َواَل َأْواَلُدُهْم  ﴿، وقوله:  [6]التحريم:    ﴾ ُيْؤَمُروَن   إِنَّ الَّ

إِنَُّكْم َوَما َتْعُبُدوَن ِمْن  ﴿، وقوله:  [10]آل عمران:    ﴾ َشْيئاا َوُأوَلئَِك ُهْم َوُقوُد النَّارِ   اهلل ِمَن  

 [ 98:  ]األنبياء  ﴾َحَصُب َجَهنََّم َأْنُتْم هَلَا َواِرُدونَ  اهللُدوِن 

اآليات لنار  تعترب    الكريمة  فهذه  وقوداا  )احلجارة(  واألوثان  واألصنام  العصاة 

والوقود ما تشعل به النار، فيصري وجود اإلنسان واألصنام املعبودة بؤرة نار تؤجج    جهنم، 

 به نار اجلحيم. 

يَِّئِة َفُكبَّْت ُوُجوُهُهْم يِف النَّارِ ﴿ـ قوله تعاىل:    7 َزْوَن إاِلَّ َما ُكنُْتْم    َوَمْن َجاَء بِالسَّ َهْل جُتْ

وقوله:  [90]النمل:    ﴾َتْعَمُلوَن   ُكنُْتْم    ﴿ ،  َما  إاِلَّ  َزْوَن  جُتْ َواَل  َشْيئاا  َنْفٌس  ُتْظَلُم  اَل  َفاْلَيْوَم 

َزْوَن إاِلَّ مَ 38إِنَُّكْم َلَذائُِقو اْلَعَذاِب اأْلَلِيِم )  ﴿، وقوله:  [54]يس:    ﴾ َتْعَمُلونَ  ا ُكنُْتْم  ( َوَما جُتْ

اجلزاء هو نفس العمل  ، فاآليات الكريمة واضحة يف أن  [39،  38]الصافات:    ﴾ َتْعَمُلونَ 

العمل وراء  شيئاا  صالح    ؛ وليس  من  اإلنسان  به  جيزى  األُخرى  النشأة  حسب  فبظهوره 

 وطالح.

تعاىل:    8 قوله  ِغَطاَءَك  ﴿ ـ  َعنَْك  َفَكَشْفنَا  َهَذا  ِمْن  َغْفَلٍة  يِف  ُكنَْت  اْلَيْوَم  َلَقْد  َك  َفَبرَصُ

عىل أّن اإلنسان كان يف غفلة من يوم الوعيد، واّن  الكريمة تدل  فاآلية  ،  [22]ق:  ﴾َحِديٌد 

وشهيداا،   سائقاا  نفس  النشأة  وأن  لكّل  هذه  يف  اإلنسان  عن  مستورة  كانت  احلقيقة  هذه 

 ه. ويرتفع الغطاء عن برصه وبصريته فريى ما خفي عليه ويتذكر

 األدلة العقلية عىل جتسم األعامل: ب ـ  

وقف املتكلمون من األدلة النصية السابقة موقفني: موقف يرى أهنا عىل ظاهرها،  
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تصوره   عىل  بناء  تأويلها،  يرى  وموقف  عقال،  ذلك  امتناع  ولعدم  لظاهرها،  احرتاما 

 الستحالة ذلك عقال. 

حيتاج أوال إىل التعرف عىل أدلة  ولذلك فإن مناقشة هذه املسألة من الناحية العقلية، 

 املنكرين هلا، لنرى مدى وجاهتها.

القول باستحالة انقالب اجلوهر عرضاا،  ):  يف قوله  املجليسوقد خلص هذه األدلة  

والعرض جوهراا يف تلك النشأة مع القول بإمكاهنا يف النشأة اآلخرة قريب من السفسطة،  

ة، وختّلل املوت واإلحياء بينهام ال يصلح أن يصري  إذ النشأة اآلخرة ليست إالّ مثل تلك النشأ

منشأ ألمثال ذلك، والقياس عىل حال النوم واليقظة أشد سفسطة إذ ما يظهر يف النوم إّنام  

يظهر يف الوجود العلمي، وما يظهر يف اخلارج فإّنام يظهر بالوجود العيني، وال استبعاد كثرياا  

ا النشأتان فهام من الوجود العيني وال اختالف  يف اختالف احلقائق بحسب الوجودين، وأمّ 

 ( بينهام إالّ بام ذكرنا، وقد عرفت أّنه ال يصلح الختالف احلكم العقيل يف ذلك

( بقوله:  ذلك،  إىل  تشري  التي  النصوص  مع  التعامل  كيفية  ذكر  اآليات  ثم  وأّما 

لق هذه بازاء تلك أو  واألخبار فهي غري رصحية يف ذلك، إذ يمكن محلها عىل أّن اهلل تعاىل خي

األخبار   من  كثري  يف  الترصيح  وقع  الوجه  وهبذا  شائع،  املجاز  هذا  ومثل  جزاؤها،  هي 

  (1) (واآليات

وقد رد عىل هذا القائلون بتجسم األعامل بأدلة كثرية خصت بالتأليف منها رسالة  

اخلواجوئيكتبها   إسامعيل  ]  حممد  األعاملبعنوان  مقدمتهرسالة جتسم  يف  قال   ،]( هذه  ا: 

مقّدمة   عىل  مبنّية  األعامل،  وجتّسد  األعراض،  بتجوهر  القول  ترجيح  يف  وجيزة  رسالة 

وفصول أربعة، نذكر فيها ما كان حارضا للبال، وما سيحرضه يف تضاعيف البحث، بفيض  

 
 .229/  7 :بحار األنوار (1) 
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  (1) (من يفيض العلوم واإلفضال

واألخبار،    وقد أورد فيها باإلضافة إىل النصوص املقدسة، وما يؤدهيا من الروايات

 الكثري من األدلة العقلية، إما منفصلة أو كإجابة عىل اإلشكاالت املطروحة. 

: )كّل ما قرع سمعك من الغرائب  من قوله عن ابن سينا    ه نقلومن ردوده فيها ما  

الربهان( قائم  عنه  يردك  مل  ما  اإلمكان  بقعة  يف  )فذره  بقوله:  عليه  علق  وقد  وجتسيم  ، 

، فقد  ائب إاّل أّنه مل يرد عنه قائم الربهان، فهو يف بقعة اإلمكاناألعراض وإن كان من الغر

قدرة   أّن  قدرته   اهلل تقّرر  إىل  بأرسها  الكائنات  نسبة  وأّن  كّل ممكن،  إلجياد    القادر صاحلة 

نسبة واحدة، ففي احلقيقة ال غرابة فيه فضال عن االمتناع، فلاّم كان ممكنا وأخرب به   سبحانه

الواردة  ـ  الصادق   والروايات  اآليات  من  كثري  يف  ما  والتصديق  ـ  عىل  به،  اإليامن  وجب 

بصدقه، وترك تأويل ما دّل ظاهرا عىل جوازه بل وقوعه، فان تأويل الظاهر إّنام جيوز إذا دّل  

  (2)( القاطع، وهنا ليس كذلكعىل خالفه 

وهكذا نقل عمن أطلق عليهم حمققي احلكامء، بعض النصوص يف ذلك، باعتبار أنه  

عن   نقله  ما  النصوص  تلك  ومن  احلكامء،  من  الكثري  قبله  ما  عقال  مقبول  غري  كان  لو 

اعلم أّنك ستعارض بأفكارك وأقوالك وأفعالك، وسيظهر من كّل  ):  من قولهفيثاغورس  

كرّية أو قولّية أو فعلّية صور روحانّية وجسامنّية، فإن كانت احلركة غضبّية شهوّية  حركة ف

صارت ماّدة شيطان يؤذيك يف حياتك، وحيجبك عن مالقاة النور بعد وفاتك. وإن كانت  

  اهلل احلركة عقلّية صارت ملكا تلتّذ بمنادمته يف دنياك، وهتتدي بنوره يف أخراك إىل جوار  

  (3)(هذا ممّا يدّل عىل جتّسد األعامل يف كالمه كثرية وكرامته. وأمثال 
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[، والذي  املبدأ واملعاديف كتابه ]صدر املتأهّلني  ومن الردود عىل تلك الشبه ما أورده  

حاول أن يقرب املسألة للعقول بطرق خمتلفة، اعتمد فيها منهجه يف احلكمة املتعالية، منها  

اإلنسان يف الدنيا وتستوِل عىل نفسه بحيث تصري    كام أّن كّل صفة تغلب عىل باطنقوله: )

ملكة هلا، يوجب صدور أفعال منه مناسبة هلا بسهولة يصعب عليه صدور أفعال أضدادها  

غاية الصعوبة، وربام بلغ رضب من القسم األّول حّد اللزوم، ورضب من القسم الثاين حّد  

 دار االكتساب والتحصيل قلام  االمتناع، ألجل رسوخ تلك الصفة. لكن ملا كان هذا العامل

تصل األفعال املنسوبة إىل اإلنسان املوسومة بكوهنا باالختيار يف َشء من طرفيها حّد اللزوم  

لكون   اخلارجية  والصوارف  الدواعي  وإرادته دون  اإلنسان  قدرة  إىل  بالقياس  واالمتناع 

إىل حالة، فالشقي ربام    النفس متعّلقة بامدة بدنية قابلة لالنفعاالت واالنقالبات من حالة

االكتساب   دار  ليست  فاهّنا  اآلخرة  بخالف  وبالعكس،  سعيداا  باالكتساب  يصري 

ا إِياَمهُنَا مَلْ َتُكْن آَمنَْت ِمْن َقْبُل َأْو َكَسَبْت  ﴿ والتحصيل، كام أشري إليه بقوله تعاىل:   اَل َينَْفُع َنْفسا

ا   ورسخت فيها وانتقلت معها    صفة بقيت يف النفس[، وكّل  158]األنعام:    ﴾يِف إِياَمهِنَا َخرْيا

بصورة   منها  الناشئة  واألفعال  اآلثار  هلا  ولزمت  لزمتها  كأهّنا  صارت  اآلخرة  الدار  إىل 

ناسبها يف عامل اآلخرة واألفعال واآلثار التي كانت تلك الصفات مصادر هلا يف الدنيا، وربام  ت

تفاقية، ألّن الدنيا دار تعارض األضداد  ختلفت عنها ألجل العوائق والصوارف اجلسامنية اال

وتزاحم املتامنعات بخالف اآلخرة لكوهنا دار اجلمع واالتفاق ال تزاحم وال تضاد فيها،  

واألسباب هناك أسباب وعلل ذاتية كالفواعل والغايات الذاتية دون العرضية فكّلام يصلح  

هاهنا ملصادفة مانع له ومعاوقة  أثر الصفة النفسانية مل يتخّلف عنها هناك كام يتخلف عنها  

العرضية واألسباب االتفاقية ومبادئ الرشور بل   للعلل  إذ ال سلطنة هناك  صارف عنه، 

  (1)(امللك هلل الواحد القهار

 
 .341املبدأ واملعاد:  (1) 



164 

 

ّن شدة الغضب يف  من طبيعة اإلنسان، عرب عنه بقوله: )إرضب مثاالا    ولتقريب ذلك

وحرارة جسده، واحرتاق مواّده، عىل أّن الغضب  رجل توجب ثوران دمه، وامحرار وجهه،  

واحلرارة   واحلمرة  واحلركة  وملكوته  اإلنساين  الروح  عامل  يف  موجودة  نفسانية  صفة 

نتائج  اجلسامنية  والعوارض  اجلهات  هذه  صارت  وقد  األجسام  صفات  من  واالحرتاق 

فة املذمومة مما  لتلك الصفة النفسانية يف هذا العامل، فال عجب من أن يكون سورة هذه الص 

يلزمها يف النشأة األُخرى نار جهنم التي تّطلع عىل األفئدة فاحرتقت صاحبها كام يلزم هاهنا  

عند شدة ظهورها وقوة تأثريها إذا مل يكن صارف عقيل أو زاجر عريف يلزمها من رضبان 

بل  العروق واضطراب األعضاء وقبح املنظر ربام يؤدي إىل الرضب الشديد والقتل لغريه  

لنفسه، وربام يموت غيظاا فإذا تأمل أحد يف استتباع هذه الصفة املذمومة لتلك اآلثار فيمكن  

نتائجها  انبعاث  وكيفية  املهلكات  واالعتقادات  املؤذيات  الصفات  أكثر  عليها  يقيس  أن 

األخالق   حسنات  من  أضدادها  حال  وكذا  وغريها،  النريان  من  اآلخرة  يوم  ولوازمها 

وكيف والوجوه  واالعتقادات  والرضوان  اجلنات  من  والثمرات  النتائج  استنباط  ية 

  (1)احلسان(

إّن اجلسم الرطب متى فعل ما يف طبعه من  ورضب مثاال آخر من الطبيعة، فقال: )

فعله   فعل  ومتى  مثله،  رطباا  فصار  الرطوبَة  املنفعل  اجلسم  َقبَِل  اآلخر  جسم  يف  الرطوبة 

الد انفعلت عن رطوبة ذلك  الرطوبة يف قابل غري جسم كالقوة  راكة احلسية واخليالية إذا 

اجلسم الرطب، مل يقبل األثر الذي قبله اجلسم الثاين ومل يرص بسببه رطباا بل يقبل شيئاا آخر  

أو   الرطوبة  نالت  متى  الناطقة  القوة  يقبل  هلا طور خاص يف ذلك كام  الرطوبة  ماهية  من 

وطبيعتها من حيث هي، وهلا ظهور آخر عقيل  حرضهتا يف ذاهتا شيئاا آخر من ماهية الرطوبة  

فيه بنحو وجود عقيل مع هوية عقلية، فانظر حكم تفاوت النشآت يف ماهية واحدة لصفة  
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واحدة، كيف فعلت وأثرت يف موضع اجلسم َشء ويف قوة ُأخرى شيئاا آخر، ويف جوهر  

لوجودات متخالفة،  شيئاا آخر وكّل من هذه الثالثة حكاية لآلخرين، ألّن املاهية واحدة وا

وهذا القدر يكفي املستبرص ألن يؤمن بجميع ما وعد اهلل ورسوله أو توعد عليه يف لسان  

أو األخالق احلسنة   الباطلة  أو  املرتبة عىل االعتقادات احلّقة  الرشع من الصور األُخروية 

 ( 1)  للذات واآلالم إن مل يكن من أهل املكاشفة واملشاهدة( والقبيحة املستتبعة 

أكثر وضوحا يف عرصنا هذا   املتأهلني وغريه يف هذا املجال أصبح  وما ذكره صدر 

بسبب القوانني العلمية املرتبطة باملادة، وحتوهلا إىل طاقة، أو العكس.. باإلضافة إىل حتول  

املادة والطاقة مظهران حلقيقة  الطاقة إىل أشكال خمتلفة، وقد ورد يف املوسوعة الربيطانية: )

ادة عبارة عن الطاقات املرتاكمة، وربام تتبّدل املادة يف ظروف خاصة إىل الطاقة،  واحدة، امل

يتناوله اإلنسان إىل حركة،   فتكون الطاقة وجوداا منبسطاا للامدة، كتبّدل مادة الغذاء الذي 

حركية.  طاقة  إىل  احلافالت  وقود  ويعترب  وكتبّدل  املفاهيم  .  أحد  الطاقة  حفظ  مفهوم 

يكو الذي  بمعنى  األساسية  الطبيعية،  الظواهر  كافة  عىل  حاكاما  التفاعالت  أن  كافة  ّن 

ّن عموم الطاقة  أوالتحوالت التي حتدث يف عامل الطبيعة ال خترج عن هذا اإلطار العام وهو  

أبداا. يتغري فيها  الطاقة    ال  أنواع خمتلفة، وهذه األنواع تشمل  تتبّدل إىل  أن  فالطاقة يمكن 

  (2) (بائية، الكيميائية، والنوويةاحلركية، احلرارية، الكهر

املادة   حول  العلم  ذكره  وما  األعامل،  جتسم  بني  يربط  أن  السبحاين  حاول  وقد 

كّل عمل يقوم به اإلنسان ـ سواء كان طاعة أو معصية ـ يعّد جزءاا من عامل  والطاقة، فقال: )

فتعود حقيقة العمل    املادة وليس له حقيقة إالّ تبدل جزء ضئيل من املادة إىل طاقة حركية،
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  (1)(يف اإلنسان إىل تبدل املادة إىل طاقة

   جتّسم األعامل يبتني عىل قواعد أربع:ثم فرس ذلك بأن 

 هو تبديل املادة إىل طاقة. ، و. حقيقة العمل1

 . الطاقة املوجودة يف العامل ثابتة ال تتغري. 2

 . املادة والطاقة حقيقتها واحدة.3

 املادة تتبّدل إىل الطاقة فهكذا تتبّدل الطاقة يف ظروف خاصة إىل املادة. . كام أّن 4

ه املقدمات  وبناء عىل  )ذه  أن  تبّدل  نستنتج  إىل  الذي ترجع حقيقته  جتسم األعامل 

هذه   سيحقق  العلم  ولعّل  الطبيعة،  عامل  يف  واقعاا  يكن  مل  وإن  ممكن  أمر  املادة  إىل  الطاقة 

 (2) (األمنية 

ا ذكره السبحاين وغريه، يمكن تقريب املسألة بام نراه اآلن يف عرصنا باإلضافة إىل م

من حتويل الصوت أو الصورة إىل هيئة رقمية، يمكن حتويلها إىل جمسامت إذا ما وضعت  

 القوانني اخلاصة بذلك..  

ما   أما  األعامل،  لتجسم  النافون  يذكرها  التي  اإلشكاالت  تلك  تزول كل  وبذلك 

وهي تعارض التجسم مع نصوص أخرى، فقد ذكرها السبحاين،  عداها من اإلشكاالت،  

 وأجاب عليها، وأمهها هذان االعرتاضان:

التي تدل  األول  النصوص  القيامة أمر جعيل أشبه  : ما ورد من  أّن اجلزاء يوم  عىل 

عىل ذلك يكون اجلزاء أمراا خارجاا عن نطاق عمل  وبمجازات املجرمني أو بإثابة املطيعني،  

 مفروضاا عليه من اخلارج.اإلنسان بل 

ال  وقد أجاب عليه بأن اجلمع بني النصوص املقدسة يقتيض ذلك، باإلضافة إىل أنه ) 
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مانع من أن يكون هناك نعمة ونقمة من خالل جتّسم األعامل ومتّثلها، وجنة ونار خارجني  

ثاين  عن إطار عمل اإلنسان وفعله، فاجلزاء األّول أمر تكويني يالزم وجود اإلنسان، وال

 (1) (أمر جعيل مفروض عليه حسب ما اكتسب من احلسنات والسّيئات 

إذا كانت الصور املثالية أمراا تكوينياا من لوازم  : ما ورد من الشفاعة، ذلك أنه الثاين  

وجود اإلنسان بحيث ال ينفك عن وجوده مهام نزل أو سكن، فام معنى الشفاعة التي متحو  

 يه من خارج وجوده؟  املجازات اجلعلية املفروضة عل 

ّن امللكات املكتسبة وإن كانت خاّلقة للصور املثالية  وقد أجاب عليه السبحاين، بـ )أ

مجيلة كانت أو قبيحة شاء أم أبى، لكن ثمة مرتبة من الشفاعة تؤثر يف صميم اإلنسان وذاته  

ن تأثري  بنحو تؤثر عىل ملكاته السيئة وليس تأثري الشفيع يف ملكات املشفوع له بأصعب م

عند االعجاز يف عامل الكون حيث يعود ـ بفضل دعائه ـ امليت حياا واألعمى   دعاء النبي 

يف   احلال  فهكذا  التكوين،  تؤثر يف  وإرادته  النبي  دعاء  اّن  فكام  والسقيم صحيحاا،  بصرياا 

ونظري ذلك  ،  يف اآلخرة تؤثر يف امللكات السيئة وتقلبها رأساا عىل عقب  شفاعة النبي  

إّنه يؤثر فيام اكتسب من امللكات   دعاء املذنب يف هذه الدنيا واستغفاره قبل املوت حيث 

تأثري امللكات يف الصور املثالية يتم عىل نحو املقتيض ال العلة  .. وبذلك فإن  ويقلبها إىل غريها 

ة  التامة، فهي تؤثر مادام العامل اخلارجي وإالّ فال، وبذلك يمكن اجلمع بني القول بالشفاع

 ( 2) ( وجتّسم األعامل

 ـ نامذج من صور النعيم والعذاب يف الربزخ وأسباهبا:   4

وهيئات   واملعذبني،  املنعمني  مراتب  يف  الشديد  االختالف  من  سبق  ما  عىل  بناء 

األعامل التي تظهر هلم، فيتنعمون هبا أو يعذبون، وبناء عىل عدم إمكانية حرص ذلك، ألن  
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ي شكله بنفسه طيلة حياته، فإنا نكتفي هنا بذكر بعض  لكل شخص عامله اخلاص به، والذ

منها   يقصد  مل  والتي  املقدسة،  النصوص  يف  الواردة  والعذاب  النعيم  صور  عن  النامذج 

احلرص، وإنام قصد منها التنبيه، والعاقل هو الذي ال يكتفي باملذكور، وإنام يعرب منه لغري  

 ا ذكر. املذكور، ألن ما مل يذكر قد ال يكون أقل خطرا مم

لألمة    فمن األمثلة والنامذج عىل ذلك ما ورد تلك املوعظة التي قدمها رسول اهلل  

اهلل   رسول  أن  احلديث  ففي  العامل،  ذلك  يف  حيصل  ما  لبعض  وصفه  خالل  قال:    من 

رأيت الليلة رجلني أتياين فأخذا بيدي، فأخرجاين إىل األرض املقدسة، فإذا رجل جالس،  )

يدخل ذلك   اللحم ويعلق(،  هبا  التي يؤخذ  كلهوب من حديٍد )احلديدة  بيده  قائم  ورجل 

الكلوب يف شدقه )جانب فمه( حتى يبلغ قفاه، ثم يفعل بشدقه اآلخر مثل ذلك، ويلتئم  

فيصنع مثله، قلت: ما هذا؟ قاال: انطلق، فانطلقنا حتى أتينا عىل    )يشفى( شدقه هذا، فيعود 

  ـ أو صخرٍة    ـ رجٍل مضطجٍع عىل قفاه، ورجل قائم عىل رأسه بفهٍر )بحجر ملء الكف(  

فال   ليأخذه،  إليه  فانطلق  احلجر،  )تدحرج(  تدهده  فإذا رضبه  رأسه،  به  )يكرس(  فيشدخ 

 هو، فعاد إليه، فرضبه، قلت: من هذا؟ قاال:  يرجع إىل هذا حتى يلتئم رأسه، وعاد رأسه كام

ا، فإذا اقرتب   ر، أعاله ضيق وأسفله واسع يتوقد حتته نارا انطلق، فانطلقنا إىل ثقٍب مثل التنوه

ارتفعوا حتى كاد أن خيرجوا، فإذا مخدت رجعوا فيها، وفيها رجال ونساء عراة، فقلت: من  

ٍر من دٍم فيه رجل قائم عىل وسط النهر، وعىل  هذا؟ قاال: انطلق، فانطلقنا حتى أتينا عىل هن

رمى   خيرج  أن  أراد  فإذا  النهر،  يف  الذي  الرجل  فأقبل  يديه حجارة،  بني  رُجٌل  النهر  شط 

الرجل بحجٍر يف فيه، فرده حيث كان، فجعل كلام جاء ليخرج رمى يف فيه بحجٍر، فريجع  

نا إىل روضٍة خرضاء، فيها شجرة  كام كان، فقلت: ما هذا؟ قاال: انطلق، فانطلقنا حتى انتهي

يوقدها،   نار  يديه  بني  الشجرة  من  قريب  رجل  وإذا  وصبيان،  شيخ  أصلها  ويف  عظيمة، 

أَر قط أحسن منها، فيها رجال شيوخ وشباب،   مل  ا  دارا الشجرة، وأدخالين  فصعدا يب يف 
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ا هي أحسن وأ فضل،  ونساء، وصبيان، ثم أخرجاين منها، فصعدا يب الشجرة، فأدخالين دارا

  (1)(فيها شيوخ وشباب 

اهلل   رسول  ذكر  أن  ملعرفة    وبعد  شوقا  القلوب  ومأل  رآها،  التي  املشاهد  هذه 

أرسارها، راح يوضح ذلك، ويبينه، لرييب أمته من خالله، فقد قال خمربا عن تفسري املالئكة  

اآلفاق،  أما الذي رأيته يشق شدقه، فكذاب حيدث بالكذبة، فتحمل عنه حتى تبلغ  ملا رآه: )

عنه   فنام  القرآن،  اهلل  علمه  فرجل  رأسه،  يشدخ  رأيته  والذي  القيامة،  يوم  إىل  به  فيصنع 

بالليل، ومل يعمل فيه بالنهار، يفعل به إىل يوم القيامة، والذي رأيته يف الثقب فهم الزناة،  

بيان  والذي رأيته يف النهر آكلو الربا، والشيخ يف أصل الشجرة إبراهيم عليه السالم، والص

حوله فأوالد الناس، والذي يوقد النار مالك خازن النار، والدار األوىل التي دخلت دار  

 (2) عامة املؤمنني، وأما هذه الدار فدار الشهداء(

عنه   أخرب  ما  ذلك  عىل  األمثلة  يف    ومن  اخلالف  وقع  والتي  القرب،  ضغطة  من 

 ك.شموهلا أو عدم شموهلا، الختالف الروايات الواردة يف ذل

  :سعد بن معاذعند وفاة    فمن الروايات الواردة يف شموهلا للناس مجيعا، قوله  

)هذا الذي حترك له العرش، وفتحت له أبواب السامء، وشهده سبعون ألفاا من املالئكة،  

 ( 3)  لقد ضم ضمة، ثم فرج عنه(

سعد بن  : )إن للقرب ضغطة لو كان أحد ناجياا منها نجا  حينها   قال  وروي عنه أنه  

)لو نجا أحد من ضمة القرب، لنجا سعد بن معاذ، ولقد ضمَّ ضمة،  ، ويف رواية:  (4)  معاذ(

 
 . 1386رواه البخاري حديث:  (1) 

 . 1386رواه البخاري حديث:  (2) 

 ( 5340( )10/ 6(، والطرباين )100/ 4رواه النسائي ) (3) 

 (396( )358/ 1(، والبيهقي يف )شعب اإليامن( )24707( )98/ 6رواه أمحد) (4) 
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 ( 1)  ثم رخي عنه(

قال: )لو أفلت    أن الرسول  بل روي أنه ال ينجو منها حتى الصبية، ففي احلديث  

 (2) أحد من ضمة القرب لنجا هذا الصبي(

أ قال  فقد  الشمول،  هذا  عىل  العلامء  أكثر  نص  هذا  عىل  الدمياطي  وبناء  بكر  بو 

وغريه  :الشافعي للصالح  عامة  القرب  ضمة  بأن  واآلثار  الروايات  قال    ، )رصحت  وقد 

ينجو منها صالح وال  الشهاب ابن حجر: قد جاءت األحاديث الكثرية بضمة القرب، وأنه ال

  (3)غريه(

بل إن بعضهم راح يروي ما خيفف تلك الضغطة، ويبني علتها، فقد روى صاحب  

: )ياعائشة إن ضغطة القرب عىل املؤمن كضمة  قال لعائشة  [ أن رسول اهلل  السرية احللبية]

عليه كالكحل  األم الشفيقة يدهيا عىل رأس ابنها، يشكو إليها الصداع ! ورضب منكر ونكري  

يف العني! ولكن يا عائشة ويل للشاكني الكافرين أولئك الذين يضغطون يف قبورهم ضغطاا  

  (4) يقبض عىل الصخر(

التيمي    السيوطيوروى   أهنا  ):  قوله عن حممد  إنام أصلها  القرب  كان يقال أن ضمة 

ا ضمتهم ضمة الوالدة  أمهم، ومنها خلقوا، فغابوا عنها الغيبة الطويلة، فلام ُردَّ إليها أوالده

  (5)غاب عنها َوَلُدها ثم قدم عليها(

التي يرووهنا، والتي تنص عىل أنه )ي لتئم  لكن ذلك ال يستقيم مع تلك الروايات 

 
 ( 6593( )349/ 6(، ويف )املعجم األوسط( )10849( )334/ 10رواه الطرباين يف )املعجم الكبري( ) (1) 

(، وابن عدي يف  2753( )146/  3(، ويف )املعجم األوسط( )3859( )121/  4رواه الطرباين يف )املعجم الكبري( )  (2) 

 ( 322/ 2)الكامل( )

 (2/164إعانة الطالبني ) (3) 

 . 2/673السرية احللبية: (4) 

 (4/103رشح النسائي) (5) 
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يضيق عليه قربه حتى  ، أو )(1) عليه القرب حتى ختتلف أضالعه، فال يزال يعذب حتى يبعث(

تِنِّيناا، لكل تنني سبعة رؤوس تنهشه    ختتلف أضالعه ويُسّلط عليه يف قربه تسعة وتسعون 

  (2)وختدش حلمه حتى ُيبعث.ولو أن تنيناا منها ينفخ يف األرض مل تنبت زرعاا(

وموازين   باألعامل،  األمر  ربطت  أهنا  لو  قبوهلا،  يمكن  كان  الروايات  هذه  وكل 

ى اختالفها  العدالة املرتبطة هبا، أما تعميمها، لتشمل اجلميع حتى الصبية الصغار، فإنا نر

مع القرآن الكريم، بل مع األحاديث النبوية التي تصور املؤمن ممتلئا بالسعادة منذ اللحظة  

األوىل التي يرى فيها مالئكة املوت، وهي تطوف به، وتبرشه؛ فال يستقيم التبشري مع ذلك  

 العذاب الذي ينتظره، إال إذا كان له من األعامل ما يستوجب ذلك. 

الضغطة بالتقصري يف  الصادق  أئمة أهل البيت، فقد علل اإلمام  وهذا ما ذهب إليه  

ضغطة القرب للمؤمن، كفارة ملا كان منه  ): أنه قال  رسول اهلل شكر النعم، فقد روى عن 

 .(3)من تضييع النعم(

نعوذ باهلل منها،  )أيفلت من ضغطة القرب أحد؟ فقال:  وروي أنه سئل عنها، فقيل له:  

، وهذا يدل عىل أن هناك من يفلت منها، وأن األمر  (4) ضغطة القرب(ما أقل من يفلت من  

 مرتبط بالعمل. 

، فعنه قال  وروي عنه الترصيح بنجاة املؤمنني الصادقني منها، لعدم استحقاقهم هلا 

خرجت روحه متيش بني    ، فإذا أدرج يف أكفانه ووضع عىل رسيرهـ يصف موت املؤمن ـ: )

اه  .أيدي القوم قدماا  أرواح املؤمنني يسلمون عليه ويبرشونه بام أعد اهلل له جل ثناؤه    وَتَلقَّ

فإذا جاء بام يعلم    ،ثم يسأل عام يعلم   ،فإذا وضع يف قربه ُردَّ إليه الروح إىل وركيه   .من النعيم 

 
 ( 3/235معامل التنزيل للبغوي ) (1) 

 (6/265تفسري الثعلبي ) (2) 

 (1/309علل الرشائع) (3) 

 (3/236الكايف ) (4) 
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نورها وضوئها وبردها وطيب  فيدخل عليه من    فتح له ذلك الباب الذي أراه رسول اهلل  

هيهات ما عىل املؤمنني منها شئ،  )اك فأين ضغطة القرب؟ فقال:  جعلت فد(، فقيل له:  رحيها 

يطأ عىل ظهرك    واهلل إن هذه األرض لتفتخر عىل هذه فتقول: وطأ عىل ظهري مؤمن ومل

مؤمن، وتقول له األرض:واهلل لقد كنت أحبك وأنت متيش عىل ظهري، فأما إذا وليتك 

  (1)فستعلم ماذا أصنع بك، فيفسح له مد برصه(

اء عىل هذا، فإن كل ما ورد يف النصوص املقدسة يدل عىل ارتباط كل جزاء أو  وبن

عقوبة باألعامل التي تناسبها، بل ورد فيها ما يدل عىل إمكانية ممارسة أعامل معينة يف الدنيا،  

لتجنب أنواع معينة من العذاب، وهذا ما يدل عىل البعد الرتبوي للعقائد اإلسالمية، وأثرها  

 سلوك. يف تقويم ال

ومن األمثلة عىل ذلك ما ورد يف الروايات التي تذكر إمكانية جتنب ضغطة القرب،  

باإلضافة   جدوى،  أكثر  شموهلا  بعدم  القول  من  جيعل  ما  وهو  بذلك،  املرتبطة  واألعامل 

 لكوهنا أقرب لعدالة اهلل ورمحته بعباده.

األحاديث والروايات، عن أنواع  بناء عىل هذا سنذكر هنا بعض النامذج الواردة يف  

 . النعيم والعذاب املوجودة بالربزخ مع ذكر أسباهبا 

 أ ـ نامذج من صور النعيم وأسباهبا: 

بناء عىل أنه ال يمكن حرص األعامل الصاحلة التي يراها املؤمن يف الربزخ عىل هيئة  

ذكرنا ـ    نعيم ولذات وسعادة، فإن األحاديث ذكرت بعض ذلك، ال من باب احلرص ـ كام

وإنام من باب التنبيه إىل أمهية كل عمل صالح، ودوره يف إسعاد املؤمن، وإبعاد كل أسباب  

 الشقاء عنه. 

يف وصف حال امليت املؤمن، وكيف تدافع عنه أعامله    ومن تلك األحاديث قوله  

 
 (3/130الكايف ) (1) 



173 

 

إن امليت يسمع خفق نعاهلم إذا  الصاحلة، وهو ما يدل عىل جتسمها يف صور حسية يراها: )

يمينه، وكانت   الصوم عن  الصالة عند رأسه، وكان  مؤمنا كانت  فإن كان  ولوا مدبرين، 

والصلة واملعروف واإلحسان  الزكاة عن يساره، وكان فعل اخلريات من الصدقة والصالة 

إىل الناس عند رجليه، فيؤتى من قبل رأسه فتقول الصالة: ما قبيل مدخل، ويؤتى من عن  

يمينه، فيقول الصوم ما قبيل مدخل، ويؤتى من عن يساره فتقول الزكاة ما قبيل مدخل،  

متثل له  ويؤتى من قبل رجليه فيقول فعل اخلريات ما قبيل مدخل، فيقال له: اقعد فيقعد، و 

الشمس قد دنت للغروب فيقال له ما تقول يف هذا الرجل الذي كان فيكم، وما تشهد به؟  

وعم   قال:  عنه  نسألك  عام  أخربنا  ولكن  ستفعل  إنك  فيقولون:  أصيل،  دعوين  فيقول: 

إنك   فيقولون:  أصيل.  دعوين  فيقول:  عنه،  نسألك  عام  أخربنا  فيقولون:  عنه؟  تسألوين 

نسألك عنه، قال: وعم تسألوين؟ فيقولون: أخربنا ما تقول يف هذا    ستفعل ولكن أخربنا عام

اهلل، وأنه جاء   أنه عبد  فيقول: حممدا، أشهد  به عليه؟  فيكم وما تشهد  الذي كان  الرجل 

باحلق من عند اهلل، فيقال له: عىل ذلك حييت، وعىل ذلك مت، وعىل ذلك تبعث إن شاء  

ل له: انظر إىل منزلك وإىل ما أعد اهلل لك، لو عصيت  اهلل، ثم يفتح له باب من قبل النار فيقا 

فيزداد غبطة ورسورا، ثم يفتح له باب من قبل اجلنة فيقال له: انظر إىل منزلك، وإىل ما أعد  

  (1)(اهلل لك فيزداد غبطة ورسورا

وورد يف بعض الروايات ما تقوله تلك األعامل الصاحلة يف الدفاع عن املؤمن الذي  

إذا مات العبد الصالح فوضع يف قربه أيت بفراش  ها هذه الرواية التي تذكر أنه )قام هبا، ومن

من اجلنة، وقيل له: نم هنيئاا لك قرة العني، فريض اهلل عنك، قال ويفسح له يف قربه مد برصه  

الصيام،   الصاحلة:  ويفتح له باب إىل اجلنة، فينظر إىل حسنها وجيد رحيها وحتتوشه أعامله 

رب، فتقول له: أنصبناك واظمأناك وأسهرناك فنحن اليوم بحيث حتب، نحن  والصالة، وال

 
 (535/  1املستدرك عىل الصحيحني للحاكم ) (1) 
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  (1) (أنساؤك حتى تصري إىل منزلك من اجلنة 

إذا وضع العبد الصالح يف قربه احتوشته أعامله الصاحلة الصالة  ويف رواية أخرى: )

فتقو رجليه  قبل  من  العذاب  مالئكة  وجتيء  قال:  والصدقة،  واجلهاد  واحلج  ل  والصيام 

قال: فيأتون من قبل رأسه فيقول الصيام: ال    ، الصالة: إليكم عنه فقد أطال القيام هلل عليهام

سبيل لكم عليه فقد أطال ظمأه هلل تعاىل يف الدنيا، قال فيأتون من قبل جسده فيقول اجلهاد  

واحلج: إليكم عنه فقد أنصب نفسه، وأتعب بدنه، وحج وجاهد هلل عز وجل ال سبيل لكم  

صاحبي فكم من صدقة خرجت  عليه، قال: فيأتون من قبل يديه فتقول الصدقة: كفوا عن  

من هاتني اليدين حتى وقعت يف يد اهلل عز وجل ابتغاء وجهه فال سبيل لكم عليه، فيقال:  

الرمحة فتفرشه فراشاا من اجلنة ودثاراا من اجلنة   هنيئاا طيباا حياا وميتاا، قال: ويأتيه مالئكة 

ره إىل يوم يبعثه اهلل من  ويفسح له يف قربه مد البرص، ويؤتى بقنديل من اجلنة فيستيضء بنو 

  (2)  (قربه

من   الوقاية  يف  تأثري خاص  بعينها  لسور  أن  والروايات  األحاديث  يف  ورد  وهكذا 

يوم   املؤمن  التي جيدها  آثارها اخلاصة  قرآنية  لكل سورة  أن  يدل عىل  القرب، وهذا  عذاب 

ل حتى غفر له  إن سورة من القرآن ثالثون آية شفعت لرج )قال:  أنه    عن النبي  القيامة، ف

  (3)(وهي سورة تبارك الذي بيده امللك

من قرأ تبارك الذي بيده امللك كل ليلة  ):  بقوله عبد اهلل بن مسعود  وقد فرس ذلك  

نسميها املانعة، وإهنا يف كتاب اهلل    منعه اهلل هبا من عذاب القرب، وكنا يف عهد رسول اهلل  

  (4) (سورة من قرأ هبا يف كل ليلة فقد أكثر وأطاب

 
 ( 31نقال عن: أهوال القبور وأحوال أهلها إىل النشور، البن رجب، )ص:  (1) 

 ( 31نقال عن: املرجع السابق، )ص:  (2) 

 (3786( وابن ماجه )1400( وأبو داود )2891رواه الرتمذي ) (3) 

 ( 179/  6رواه النسائي ) (4) 
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ومثل ذلك ما ورد يف فضل قراءة سوريت البقرة وآل عمران، ودورمها يف الدفاع عن  

)اقرءوا القرآن فإنه يأيت يوم القيامة شفيعا ألصحابه، اقرءوا الزهراوين  :  املهتم هبام، قال  

غيايتان، أو كأهنام  البقرة، وسورة آل عمران، فإهنام تأتيان يوم القيامة كأهنام غاممتان، أو كأهنام  

بركة،   أخذها  فإن  البقرة،  سورة  اقرءوا  أصحاهبام،  عن  حتاجان  صواف،  طري  من  فرقان 

  (1) وتركها حرسة، وال تستطيعها البطلة(

وهكذا نرى األحاديث الكثرية التي تصور النعيم العظيم الذي يناله املؤمنون بسبب  

التي تصور بعض النعيم الذي يعيشونه  أعامهلم الصاحلة، ومن الروايات الواردة يف ذلك، و

)ُيفتح لوِل اهلل من منزله من اجلنة إىل قربه  طيلة فرتة الربزخ، ما حدث به اإلمام عيل قال:  

تسعة وتسعون باباا، يدخل عليها روحها ورحياهنا وطيبها ولذهتا ونورها إىل يوم القيامة،  

 قيام الساعة حتى أرجع إىل أهيل  فيقول: يا رب عجل عيلَّ ،  فليس شئ أحب إليه من لقاء اهلل

وماِل، فإذا كانت صيحة القيامة خرج من قربه مستورةا عورته، مسكنةا روعته، قد أعطي  

امللكان  فيستقبله  احلسان،  واخلريات  والرحيان  والرْوح  بالرضوان  وبرش  واألمان،  األمن 

رأس وعن  وجهه  عن  الرتاب  فينفضان  الدنيا،  احلياة  يف  معه  كانا  يفارقانه،  اللذان  وال  ه 

  (2) ويبرشانه ويمنيانه(

َ روحه يف قالب كقالبه يف  قالاإلمام الصادق  عن  و :)املؤمن إذا قبضه اهلل تعاىل صريَّ

يف   كانت  التي  الصورة  بتلك  عرفوه  القادم  عليهم  قدم  فإذا  ويرشبون.  فيأكلون  الدنيا، 

  (3)الدنيا..لو رأيته لقلت فالن(

 أسباهبا: ب ـ نامذج من صور العذاب و 

 
 (804رواه مسلم ) (1) 

 .349املفيد يف اإلختصاص/ (2) 

 (1/466يف التهذيب)  رواه الشيخ الطويس (3) 
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بام أن الربزخ مدرسة من املدارس الرتبوية التي يريب اهلل فيها عباده، إلخراجهم من  

إال   إليها  يدخل  ال  التي  للجنة  للدخول  لتصلح  نفوسهم  وهتذيب  النور،  إىل  الظلامت 

الطيبون، فقد اهتمت النصوص املقدسة بأنواع الدروس التي تقدم يف هذه املرحلة أكثر من  

 نعيم الذي يلقاه املقيمون فيها. اهتاممها بال

ولذلك اشتهرت مسائل الربزخ، باصطالح ]عذاب القرب[، ذلك لورود النصوص  

 الكثرية التي تبني األسباب التي يتعذب هبا املقيمون يف هذه املرحلة. 

وهي تدخل ضمن اإلنذار النبوي، وهو ال يقل أمهية عن التبشري النبوي، إن مل يكن  

قد فالتبشري  من    يفوقه،  املزيد  إىل  حيتاج  اإلنذار  لكن  واحلديثان،  احلديث  فيه  يكفي 

 التفاصيل. 

وهلذا عندما نذهب إىل الطبيب ألي علة من العلل، ال نجده يصف لنا ما جيوز أكله،  

وإنام يصف لنا ما يرضنا أكله، وحيذرنا منه، ويبني العواقب التي تنجر وراء ذلك.. وهكذا  

 عامل السيئة بام تستوجبه من العقوبات. عندما يربط األ فعل الرسول 

واإلنذار نفسه يتضمن تبشريا، ذلك أن التحذير من تلك اجلرائم والذنوب، يبني أن  

االبتعاد عنها، يقي صاحبها من املهالك التي تعرتضه، ويف ذلك أعظم بشارة، ولذلك قيل:  

 يؤمنك إىل أن جتد املخافة()ألن تلقى قوما خيوفونك حتى جتد األمان، خري من أن جتد من 

املصادر   الكثري من األحاديث من  أن جيمع  الروح  كتاب  القيم يف  ابن  وقد حاول 

اهلل   رسول  فيها  ذكر  والتي  )  السنية،  فقال:  الربزخ،  يف  للعذاب  املوجبة  إن  األسباب 

أثر غضب اهلل تعاىل وسخطه عىل عبده، فمن أغضب اهلل وأسَخطه يف هذه   القرب  عذاب 

ثم مل يُتْب، ومات عىل ذلك كان له من عذاب القرب بقدر غضب اهلل وسخطه عليه،    الدار

والبطن،   واللسان،  والفم،  واألذن،  والعني،  القلب،  ملعايص  نتيجة  هو  القرب  وعذاب 

جل، والبدن كله؛ فالنامم، والكذاب، واملغتاب، وشاهد الزور، وقاذف   والفرج، واليد، والرِّ
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ما ال علم له به، وآكل    دعة، والقائل عىل اهلل تعاىل ورسوله  املحصن، والداعي إىل الب

الربا، وآكل أموال اليتامى، وآكل السحت من الرشوة، وآكل مال أخيه املسلم بغري حق أو  

مال املعاهد، وشارب اخلمر، والزاين، واللوطي، والسارق، واخلائن، والغادر، واملخادع،  

، وشاهداه، واملحتال عىل إسقاط فرائض اهلل تعاىل،  واملاكر، وآخذ الربا، ومعطيه، وكاتبه

وارتكاب حمارمه، ومؤذي املسلمني، ومتتبع عوراهتم، واحلاكم بغري ما أنزل اهلل، واملفتي  

واملُعطل   اهلل،  حرم  التي  النفس  وقاتل  والعدوان،  اإلثم  عىل  واملعني  اهلل،  رشعه  ما  بغري 

، والنائحة، واملستمع  قدم رأيه عىل سنة رسول  حلقائق أسامء اهلل وصفاته امللحد فيها، وامل 

تعاىل ورسوله   الذي حرمه اهلل  الغناء  إليهم، واملطففون يف  إليها، واملغنون  ، واملستمع 

الكيل وامليزان، واجلبارون، واملتكربون، واملراؤون، واهلامزون، واللامزون، والطاعنون عىل  

واملنجمني  الكهنة  يأتون  والذين  الصالح،  ويصدقوهنم،    السلف  فيسألوهنم  افني  والعرَّ

رته   وأعوان الظلمة الذين قد باعوا آخرهتم بدنيا غريهم، والذي إذا خوفته باهلل تعاىل وذكَّ

باملعصية   جياهر  والذي  فيه،  هو  عام  وكفَّ  خاف  مثله  بمخلوق  خوفته  فإذا  ينزجر،  مل  به 

وال مالك وحرمتك،  تأمنه عىل  ال  والذي  الناس،  بني  البذيء  ويفتخر هبا  اللسان  فاحش 

الذي تركه الناس اتقاء رشه، والذي يؤخر الصالة إىل آخر وقتها وينقرها، وال يذكر اهلل  

، وال يؤدي زكاة ماله طيبة هبا نفسه، وال حيج مع قدرته عىل احلج، وال يؤدي   فيها إال قليالا

ن حالل أو حرام،  ما عليه من احلقوق مع قدرته عليها، والذي ال يباِل بام حصل من املال، م

وال يصل رمحه، وال يرحم املسكني، وال األرملة، وال اليتيم، وال احليوان البهيم، بل يزجر  

له، ويمنع   بعمله؛ ليكسب مدحهم  الناس  املسكني، ويرائي  اليتيم، وال حيض عىل طعام 

ذنبه   عن  وبذنوهبم  عيبه،  عن  الناس  بعيوب  ويشتغل  وأمثاهلم    -املاعون،  هؤالء  فكل 

  (1)(ون يف قبورهم هبذه اجلرائم، بحسب كثرهتا وقلتها، وصغريها وكبريها يعذب

 
 ..101الروح البن القيم، ص (1) 
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وسنكتفي هنا بذكر بعض ما ورد يف النصوص املقدسة من ذلك، لنرى من خالهلا  

 دور اإليامن بالربزخ يف الرتبية واإلصالح.

: ولعله من أكرب أسباب العذاب يف الربزخ، وإليه  . الظلم والطغيان واالستبداد1

اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلامت يوم القيامة، واتقوا الشح، فإن الشح  : )اإلشارة بقوله  

، ويوم القيامة،  (1) (أهلك من كان قبلكم، محلهم عىل أن سفكوا دماءهم واستحلوا حمارمهم

)إذا مات أحدكم فقد  ورد يف احلديث:    ال يشمل املوقف فقط، بل يبدأ من املوت نفسه، كام

 ( 2) قامت قيامته(

النَّاُر ُيْعَرُضوَن َعَلْيَها    ﴿ تعاىل عن آل فرعون:  ومن النصوص الدالة عىل هذا قوله  

اَعُة َأْدِخُلوا آَل فِْرَعْوَن َأَشدَّ اْلَعَذاِب  ا َوَعِشيًّا َوَيْوَم َتُقوُم السَّ ، فهذه اآلية  [ 46]غافر:  ﴾ ُغُدوًّ

غدوا وعشيا، ومل يملك صبحي    رأهنم ويف الوقت احلاِل يعرضون عىل النا   تأخرب   الكريمة

إال أن يسلم هبا، لكنه راح حيتال    ا بعد إيراده هلب الربزخ ـ  ـ وهو من املنكرين لعذامنصور  

عليها بكون عذاب الربزخ مرتبطا فقط بآل فرعون، ولسنا ندري ما وجه التخصيص، مع  

أن القرآن الكريم يعتمد األمثال والنامذج ليقرر احلقائق، والعاقل هو الذي يفهم احلقائق  

 ا. بإطالقها، ال ذلك الذي يقرصها عىل شواهده

َفَذْرُهْم َحتَّى ُيالُقوا َيْوَمُهُم الَِّذي فِيِه ُيْصَعُقوَن َيْوَم ال ُيْغنِي َعنُْهْم  ﴿تعاىل:    ومنها قوله

ا ُدوَن َذلَِك َوَلكِنَّ َأْكَثَرُهْم ال َيْعَلُمو وَن َوإِنَّ لِلَِّذيَن َظَلُموا َعَذابا َن  َكْيُدُهْم َشْيئاا َوال ُهْم ُينرَصُ

وهذا حيتمل أن يراد به عذاهبم بالقتل وغريه يف الدنيا، وأن يراد به  ،  [47 - 45]الطور:   ﴾

عذاهبم يف الربزخ، وهو أظهر، ألن كثرياا منهم مات ومل يعذب يف الدنيا، أو املراد أعم من  

 
 ( 2578ح) 4/1996صحيح مسلم  (1) 

 (2)  ( )احللية(  يف  نعيم  أبو  )268- 6/267رواه  )تارخيه(  يف  عساكر  وابن  )مسند 37/214(،  يف  الديلمي  وأورده   ،)

 ( 1/285/1117الفردوس( )
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 ذلك. 

ُطو َأْيِدهيِْم  َوَلْو َتَرى إِِذ الظَّاملُِوَن يِف َغَمَراِت املَْْوِت َواملاََْلئَِكُة َباِس   ﴿ ومنها قوله تعاىل:  

َزْوَن َعَذاَب اهْلُوِن باَِم ُكنُْتْم َتُقوُلوَن َعىَل   اْلَيْوَم جُتْ َأْنُفَسُكُم  َغرْيَ احْلَقِّ َوُكنُْتْم َعْن    اهللَأْخِرُجوا 

 [ 93]األنعام:   ﴾آَياتِِه َتْسَتْكرِبُونَ 

عىل    وغريها من اآليات الكريمة التي تتوعد الظلمة بالعذاب الشديد، وهي تنطبق

مجيع املراحل التي يمر هبا اإلنسان يف حياته، ابتداء من حياته الدنيا.. والتي جعل اهلل فيها  

تعاىل:   قال  كام  غريهم،  هبا  يشعر  ال  قد  والتي  للظلمة،  العذاب  أنواع  من  َوَمْن  ﴿الكثري 

ُه َيْوَم اْلِقيَ  ا َوَنْحرُشُ  [ 124]طه:   ﴾اَمِة َأْعَمىَأْعَرَض َعْن ِذْكِري َفإِنَّ َلُه َمِعيَشةا َضنْكا

والنفاق 2 الكفر  تعاىل:.  قوله  إليه  ُمنَافُِقوَن  ﴿  : ويشري  اأْلَْعَراِب  ِمَن  َحْوَلُكْم  َومِمَّْن 

َتنْيِ ُثمَّ يُ  هُبُْم َمرَّ ىَل  َردهوَن إِ َوِمْن َأْهِل املَِْدينَِة َمَرُدوا َعىَل النَِّفاِق اَل َتْعَلُمُهْم َنْحُن َنْعَلُمُهْم َسنَُعذِّ

(  ، فقوله:  [101]التوبة:    ﴾َعَذاٍب َعظِيٍم   َتنْيِ هُبُْم َمرَّ الدنيا،  يشري إىل أن أحدمها يف  )َسنَُعذِّ

 . واآلخر يف الربزخ، كام ذكر ذلك املفرسون

ورد الترصيح  وقد رأينا سابقا ما ورد من العذاب الذي يلقاه هذان الصنفان، وقد  

ال  املنافق، أو املرتاب يف كثري من  ).. وأما الكافر واملنافق  :  قوله  روايات، كام يف  باسم 

  (1)فُيقال له..(

؛ كان أول  ـ أمعاءه ـ جير قصبه يف النار  )عمرو بن عامر اخلزاعي  أنه رأى    وقد ذكر  

أول من غري دين إبراهيم بالرشك وحتريم ما مل حيرمه  ، وكان أيضا  (2)من سيب السوائب(

 اهلل.

  كالغيبة والنميمة وغريها، والتي ورد فيها قوله  ـ الذنوب املرتبطة باللسان:    3

 
 (1374البخاري ) (1) 

 (4623رواه البخاري ) (2) 
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وقال:    ،: بىل يا رسول اهلل، فأخذ بلسانهقال  (،أال أخربك بمالك ذلك كله؟)اذ بن جبل:  ملع

ثكلتك أمك وهل  ) : يا نبي اهلل وإنا ملؤاخذون بام نتكلم به؟ فقال:  قال  (، كف عليك هذا)

  (1)(إال حصائد ألسنتهم؟!  - أو قال عىل مناخرهم-جوههم  يكب الناس عىل و 

ابن عباس    وقد ورد يف األحاديث والروايات ما يدل عىل ذلك، ومنها ما روي عن

نظر يف النار فإذا قوم يأكلون اجليف قال من هؤالء يا جربيل؟    ليلة أرسي بنبي اهلل  ) قال:  

رجال أمحر أزرق جدا قال من هذا يا جربيل؟  قال هؤالء الذين يأكلون حلوم الناس، ورأى  

  (2)(قال هذا عاقر الناقة 

ملا عرج يب مررت بقوم هلم أظفار من نحاس خيمشون  : )ويف حديث آخر، قال  

وجوههم وصدورهم فقلت من هؤالء يا جربيل؟ قال هؤالء الذين يأكلون حلوم الناس  

  (3)(ويقعون يف أعراضهم 

من   :فقلت  مررت عىل نساء ورجال معلقني بثدهينثم  : )ويف حديث آخر، قال  

َوْيٌل لُِكلِّ  ﴿  : -عز وجل    -هؤالء يا جربيل؟ فقال هؤالء اهلامزون واللامزون وذلك قوله  

َزٍة ملََُزةٍ    (4) ([1]اهلمزة:   ﴾مُهَ

وما    ،إهنام ليعذبان)بقربين فقال:   ابن عباس قال: مر النبي  ويف حديث آخر عن  

  (5)(يعذبان يف كبري، أما أحدمها فكان ال يسترت من البول وأما اآلخر فكان يميش بالنميمة 

قال:    ويف حديث آخر، يصف رسول اهلل   للكذابني، فعنه  ما حيصل يف الربزخ 

فانطلقنا فأتينا عىل رجل مستلق لقفاه، وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد، وإذا هو يأيت  )

 
 [ وقال: حديث حسن صحيح.. 2616رواه الرتمذي ]رقم:  (1) 

 (188ح) 1/146البعث والنشور للبيهقي  (2) 

 (4878ح) 4/269سنن أيب داود  (3) 

 .5/2301رواه البيهقي يف شعب اإليامن،  (4) 

 ( 292( ومسلم )218رواه البخاري ) (5) 
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فيرشرش شدقه إىل قفاه، ومنخره إىل قفاه، وعينه إىل قفاه، قال: ثم يتحول   أحد شقي وجهه 

ما فعل باجلانب األول، فام يفرغ من ذلك اجلانب حتى   به مثل  إىل اجلانب اآلخر فيفعل 

يصح ذلك اجلانب كام كان ثم يعود عليه فيفعل مثل ما فعل املرة األوىل. قال: قلت: سبحان  

ما هذان؟  ! قا (..  اهلل  بيته،  ثم  يغدو من  الرجل  )إنه  آخر احلديث:  املعذب يف  ل عن هذا 

  (1)فيكذب الكذبة تبلغ اآلفاق(

)إن عامة عذاب القرب من  :  وقد أشار إليه قوله    ـ الذنوب املرتبطة بالطهارة:   4

  (2) فتنزهوا منه( ؛البول 

)فانطلقنا فأتينا عىل هنر أمحر  :  وقد أشار إليها قوله    : ـ الذنوب املرتبطة باألموال 5

مثل الدم، وإذا يف النهر رجل سابح يسبح، وإذا عىل شط النهر رجل قد مجع عنده حجارة  

كثرية، وإذا ذلك السابح يسبح ما يسبح ثم يأيت ذلك الذي قد مجع عنده احلجارة فيفغر له  

كلام رجع إليه فغر له فاه فألقمه حجرا( إىل أن  فاه فيلقمه حجرا فينطلق يسبح ثم يرجع إليه  

  (3) قال: )وأما الرجل الذي أتيت عليه يسبح يف النهر ويلقم احلجر فإنه آكل الربا(

قوله   الثوبيف    ومنها  غل  الذي  الرجل  مغازيه  (4)حديث  بعض  )والذي    :يف 

ها املقاسم، لتشتعل  نفيس بيده إن الشملة ]ثوب[ التي أخذها يوم خيرب من املغانم، مل تصب

  (5)عليه نارا(

قوله   اللصوص:    ومنها  بالنار، وذلكم حني  يف اإلخبار عن عقوبة  )لقد جيء 

رأيتموين تأخرت خمافة أن يصيبني من لفحها، وحتى رأيت فيها صاحب املحجن جير قصبه  

 
 (7074رواه البخاري ) (1) 

 (7076رواه البخاري ) (2) 

 .1386البخاري حديث:  (3) 

 الغلول: هو أخذ الغازي شيئا من الغنيمة دون عرضه عىل وِل األمر لقسمته. (4) 

 ( 115( ومسلم )4234خاري )الب (5) 
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فإن فطن له قال: إنام تعلق بمحجني، وإن غفل    ،(1)  يف النار ؛ كان يرسق احلاج بمحجنه 

  (2)عنه ذهب به(

فعن سعد بن األطول قال:  ومنها ما ورد يف املتهاونني يف أداء ما عليهم من ديون،  

ِل   فقال  عليهم،  أنفق  أن  فأردت  وترك ولدا صغارا،  دينار،  مائة  وترك ثالث  أخي  مات 

ض عنه(. قال: فذهبت فقضيت عنه،  : )إن أخاك حمبوس بدينه، فاذهب فاقرسول اهلل  

ثم جئت فقلت: يا رسول اهلل، قد قضيت عنه ومل يبق إال امرأة تدعي دينارين، وليست هلا  

 (3)فإهنا صادقة( ، بينة. قال: )أعطها 

)فانطلقنا يف احلديث السابق:    ويشري إليها قوله    :باألعراض ـ الذنوب املرتبطة  6  

فيه لغط وأصوات، قال: فاطلعنا فيه، فإذا فيه رجال ونساء عراة،  فأتينا عىل مثل التنور، فإذا  

وإذا هم يأتيهم هلب من أسفل منهم، فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا ]أي: صاحوا[ قال:  

قلت هلام: ما هؤالء؟( ويف آخره: )وأما الرجال والنساء العراة الذين يف مثل بناء التنور فإهنم  

 الزناة والزواين(. 

يف املتهاونني يف    : وقد أشار إليها قوله  املرتبطة بالتهاون بالعبادات ـ الذنوب    7

وإذا هو هيوي    ، )أتينا عىل رجل مضطجع وإذا آخر قائم عليه بصخرة:  قراءة القرآن الكريم

فيتدهده احلجر ها هنا فيتبع احلجر فيأخذه فال يرجع إليه حتى    ،بالصخرة لرأسه فيثلغ رأسه 

سبحان    :قلت هلام   : قال  .ود عليه فيفعل به مثل ما فعل املرة األوىلثم يع  ،يصح رأسه كام كان

وفيه: )والذي رأيته يشدخ رأسه فرجل علمه اهلل القرآن، فنام عنه بالليل،  (،  ؟اهلل ! ما هذان

 ومل يعمل به بالنهار(  

 
 املحجن: عصا معوجة الرأس.  (1) 

 (904رواه مسلم ) (2) 

 (2/82( وابن ماجه )16776رواه أمحد ) (3) 
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: )أما الرجل الذي  أخرى تذكرهم، وتذكر املتهاونني يف الصالة، قال   ويف رواية

 يثلغ رأسه باحلجر فإنه الرجل يأخذ القرآن فريفضه وينام عن الصالة املكتوبة(  أتيت عليه 

املتهاونني يف صيام   أتاين  :  ، قال  رمضانويف حديث آخر يذكر  إذ  نائم  أنا  )بينا 

إنا   فقاال:  أطيقه.  إين ال  فقلت:  اصعد.  ِل:  فقاال  جبال  يب  وأتيا  بضبعي،  فأخذا  رجالن، 

حتى إذا كنت يف سواء اجلبل، إذا أنا بأصوات شديدة، فقلت:  سنسهله لك. قال: فصعدت  

ما هذه األصوات؟ قال: هذا عواء أهل النار. ثم انطلق يب، فإذا بقوم معلقني بعراقيبهم،  

مشققة أشداقهم، تسيل أشداقهم دما، قال: قلت: من هؤالء؟ قال: هم الذين يفطرون قبل  

  (1) (حتلة صومهم

املرتبطة    7 الذنوب  للدين بامل ـ  فيقفون  :  سيئني  خاطئا،  متثيال  يمثلونه  الذين  وهم 

)رأيت ليلة أرسي يب رجاال  :  حجابا بني اخللق والدين الصحيح، وإليهم اإلشارة بقوله  

تقرض شفاههم بمقاريض من نار، فقلت: من هؤالء يا جربيل؟ فقال: اخلطباء من أمتك  

   (2) ب أفال يعقلون؟!(يأمرون الناس بالرب وينسون أنفسهم، وهم يتلون الكتا 

)أتيت ليلة أرسي يب عىل قوم تقرض شفاههم بمقاريض من نار، كلام  ويف رواية:  

قرضت وفت، فقلت: يا جربيل من هؤالء؟ قال: خطباء أمتك الذين يقولون ما ال يفعلون،  

  (3)ويقرءون كتاب اهلل وال يعملون به(

 ثالثا ـ الربزخ والصلة باحلياة الدنيا: 

الربزخ حمل من حمال اجلزاء اإلهلي، والذي يرتبط بأسامء اهلل احلسنى، فإن من  بام أن  

جتلياته التعامل مع أهله بحسب أعامهلم، ومواقفهم، وما يف قلوهبم، وذلك ما تقتضيه عدالة  

 
 ( 1/290،210رواه ابن حبان واحلاكم ) (1) 

 ( 3/120رواه أمحد ) (2) 

 ( 128رواه البيهقي يف شعب اإليامن، انظر: صحيح اجلامع ) (3) 
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اهلل التي تأبى التسوية بني املختلفني، وتأباه كذلك ربانية اهلل، والتي تقتيض أن يتعامل مع  

  يناسبها من أساليب الرتبية. كل خطيئة بام

وعدم   الدنيا،  احلياة  من  املوقف  هبا،  املؤمنون  طولب  التي  املواقف  أهم  أن  وبام 

االستغراق فيها، وعدم تبديلها بالدار اآلخرة، بل طولبوا بأن يعتربوها دار ممر، ال دار مقر،  

يها من  ه بام وضع فودار فناء، ال دار خلود، ودارا لزراعة العمل الصالح، ال لالنشغال عن 

 متاع وزينة. 

فإن تلك املواقف تربز يف اآلخرة بأنواع التواصل واالنقطاع مع  بناء عىل هذا كله،  

هذه احلياة، فالنصوص املقدسة تشري، بل تؤكد عىل أن الزاهدين يف الدنيا، الراغبني يف اهلل،  

 بأي وجه من وجوه التأثري. لن تنقطع صلتهم باحلياة الدنيا، وال بأهلها، وال بالتأثري فيها،  

أهنم   وتصوروا  هلا،  واطمأنوا  الدنيا،  احلياة  يف  استغرقوا  الذين  أولئك  بخالف 

التام عن هذه   باالنقطاع  يعاقبون  هؤالء  فإن  غريها؛  حياة  هناك  ليس  وأنه  فيها،  خملدون 

االستغراق واحلب  احلياة، وإن أتيح هلم ذلك، فهو من باب تربيتهم، حتى يعرفوا قيمة ذلك  

 الذي رصفهم عن اهلل. 

وأما غريهم من الذين خلطوا عمال صاحلا وآخر سيئا، فإن صلتهم باحلياة الدنيا،  

تكون بحسب أعامهلم، وزهدهم، وورعهم، ورغبتهم فيام عند اهلل، وقد ذكرنا أنه ال يمكن  

 عامل. عد درجات ذلك، ألن لكل إنسان عامله اخلاص به، واملرتبط بام قدمه من أ

بناء عىل هذا، سنذكر يف هذا املبحث ما ورد يف النصوص عن صلة املوتى باحلياة  

 الدنيا، اتصاال وانقطاعا. 

وقبل ذلك ننبه إىل ما نبهنا إليه سابقا من أن قوانني النشأة األخرى ختتلف عن قوانني  

ون له  هذه النشأة، ولذلك فقد يكون الشخص يف اجلنة أو يف غريها، ويف نفس الوقت تك 

 عالقة بقربه، أو زواره، أو غريهم. 
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وننبه كذلك إىل أن اجلنة والنار املرتبطة بأهل الربزخ ـ كام ورد يف الروايات ـ ليست  

هي نفس اجلنة والنار التي ال يدخلها أهلها إال بعد احلساب ونصب املوازين، لتكون دار  

 قرارهم. 

  ﴿ تعاىل يف حق آل فرعون:    وقد ورد يف ذلك عن اإلمام الصادق أنه سئل عن قوله 

اْلَعَذاِب  َأَشدَّ  فِْرَعْوَن  آَل  َأْدِخُلوا  اَعُة  السَّ َتُقوُم  َوَيْوَم  َوَعِشيًّا  ا  ُغُدوًّ َعَلْيَها  ُيْعَرُضوَن    ﴾ النَّاُر 

وهم ال    ، يقولون إهنا يف نار اخللدفقيل له:    (، ما تقول الناس فيها؟):  ، فقال [46]غافر:  

إنام هذا يف  )فكيف هذا؟ فقال:  :  فقيل  (فهم من السعداء؟: ) فقال،  يعذبون فيام بني ذلك

اَعُة َأْدِخُلوا آَل فِْرَعْوَن َأَشدَّ اْلَعَذاِب    ﴿ الدنيا، وأما يف نار اخللد فهو قوله:     ﴾ َوَيْوَم َتُقوُم السَّ

 [ 46]غافر:  

ِه َجنََّتانِ َوملَِ ﴿وهكذا يشري إىل هذا قوله تعاىل عن اجلنة:  ]الرمحن:    ﴾ْن َخاَف َمَقاَم َربِّ

اإلمام  ، وقد روي عن  جنة آدم عليه السالم غري جنة اخللدويشري إليه ما ورد من أن    [،46

سئل  الصادق   آدمأنه  جنة  الشمس    ،عن  فيها  عليه  تطلع  الدنيا  جنات  من  )جنة  فقال: 

 (1)والقمر، ولو كانت من جنات اخللد ما خرج منها أبداا(

 ـ الربزخ.. والتواصل مع احلياة الدنيا:   1

ورد يف النصوص الكثرية ما يدل عىل دوام الصلة بني املؤمنني يف الربزخ، وإخواهنم  

ِذيَن ُقتُِلوا   من املؤمنني يف الدنيا، كام يدل عىل ذلك قوله تعاىل عن الشهداء:  َسَبنَّ الَّ َواَل حَتْ

َسبِيِل   )  اهلل يِف  ُيْرَزُقوَن  ِْم  َرهبِّ ِعنَْد  َأْحَياٌء  َبْل  ا  آَتاُهُم  (  169َأْمَواتا باَِم  َفْضلِِه    اهلل َفِرِحنَي  ِمْن 

حَيَْزُنونَ  ُهْم  َواَل  َعَلْيِهْم  َخْوٌف  َأالَّ  َخْلِفِهْم  ِمْن  هِبِْم  َيْلَحُقوا  مَلْ  ِذيَن  بِالَّ وَن  ]آل    َوَيْسَتبرِْشُ

 [ 170،  169عمران: 

أن: ابعث إلينا من يعلمنا    أنس، قال: بعث قوم إىل النبي  وورد يف احلديث عن  

 
 . 3/247كايف:، وال2/600علل الرشائع:  (1) 
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القرآن والسنة، فبعث إليهم سبعني رجال من األنصار يقال هلم القراء وفيهم خاِل حرام،  

يف   فيضعونه  باملاء  جييئون  بالنهار  وكانوا  ويتعلمون،  بالليل،  ويتدارسون  القرآن  يقرءون 

املسجد، وحيتطبون فيبيعونه، ويشرتون به الطعام ألهل الصفة، وللفقراء، فبعثهم رسول  

لقيناك    فتعرضوا   اهلل   قد  أنا  عنا  بلغ  اللهم  فقالوا:  املكان،  يبلغوا  أن  قبل  فقتلوهم  هلم 

بالرمح حتى   فرضيت عنا، ورضينا عنك، قال: فأتى رجل خاِل حراما من خلفه فطعنه 

إن إخوانكم قد قتلوا، وقالوا:  ):  أنفذه، فقال حرام: فزت ورب الكعبة، فقال رسول اهلل  

  (1)(ناك ورضينا عنك ورضيت عنا اللهم بلغ عنا نبينا أنا قد لقي 

جالس وأسامء بنت عميس    ابن عباس قال: بينام رسول اهلل  ومثله ما روي عن  

قريبة منه إذ رد السالم، ثم قال: )يا أسامء هذا جعفر بن أيب طالب مع جربيل وميكائيل  

وإرسافيل سلموا علينا فردي عليهم السالم، وقد أخربين أنه لقي املرشكني يوم كذا وكذا  

من    بثالث أو أربع، فقال: لقيت املرشكني فأصبت يف جسدي  قبل ممره عىل رسول اهلل  

مقاديمي ثالثا وسبعني بني رمية وطعنة ورضبة، ثم أخذت اللواء بيدي اليمنى فقطعت،  

جربيل   مع  هبام  أطري  جناحني  يدي  من  اهلل  فعوضني  فقطعت،  اليرسى  بيدي  أخذت  ثم 

)هينئاا   أسامء:  فقالت  ما شئت(،  ثامرها  وآكل من  حيث شئت،  اجلنة  من  أنزل  وميكائيل 

، ولكن أخاف أن ال يصدق الناس فاصعد املنرب أخرب به(، فصعد  جلعفر ما رزقه اهلل من اخلري

له   وميكائيل،  جربيل  مع  جعفرا  إن  الناس  أهيا  )يا  قال:  ثم  عليه،  وأثنى  اهلل  املنرب فحمد 

جناحان عوضه اهلل من يديه سلم عيل، ثم أخربهم كيف كان أمره حيث لقي املرشكني(،  

أن جعفر لقيهم، فلذلك سمي الطيار    اهلل  فاستبان للناس بعد اليوم الذي أخرب رسول  

  (2)(يف اجلنة 

 
 (7345ح) 4/462(، مستخرج أيب عوانة 185ح) 2/494اجلهاد البن أيب عاصم  (1) 

 (272/ 9كام يف جممع الزوائد )-( ورواه الطرباين يف األوسط خمترصاا 212و 210 -  209/ 3رواه احلاكم ) (2) 
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باملوتى   األحياء  صلة  ينفي  الذي  تيمية،  ابن  تلميذ  وهو  ـ  نفسه  القيم  ابن  إن  بل 

عرف األموات زيارة األحياء  ي هل  وتأثريهم ـ عقد يف كتابه ]الروح[ فصال خاصا بعنوان ]

ما من  ) أنه قال:    الرب ثبت عن النبي  ابن عبد    قال [، ومما جاء فيه قوله: )وسالمهم أم ال 

مسلم يمر عىل قرب أخيه كان يعرفه يف الدنيا فيسلم عليه إال رد اهلل عليه روحه حتى يرد عليه  

ويف الصحيحني عنه من وجوه متعددة  ، ويرد عليه السالم ،فهذا نص يف أنه بعينه  (، السالم 

يا فالن ابن  : يهم وناداهم بأسامئهمفألقوا يف قليب ثم جاء حتى وقف عل ، أنه أمر بقتىل بدر

فإين وجدت ما وعدين ربى    ؛فالن ويا فالن ابن فالن هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا 

والذي بعثنى باحلق  )  :فقال   ،يا رسول اهلل ما ختاطب من أقوام قد جيفوا  :فقال له عمر   ؟حقا 

أن امليت يسمع    وثبت عنه  (،  ما أنتم بأسمع ملا أقول منهم ولكنهم ال يستطيعون جوابا 

ألمته إذا سلموا عىل أهل القبور    وقد رشع النبي  ،  قرع نعال املشيعني له إذا انرصفوا عنه

من خياطبونه سالم  عليهم  يسلموا  مؤمنني)  : فيقول  ،أن  قوم  دار  عليكم  وهذا    (،السالم 

  ( 1)(جلامدوا   ولوال ذلك لكان هذا اخلطاب بمنزلة خطاب املعدوم  ،خطاب ملن يسمع ويعقل

بإيامنه،   املؤمن  التي بلغها  الدرجة  يعتمد عىل  ولكن هذه الصلة ووثاقتها وتأثريها 

ذلك أن من املؤمنني من يكتفي بذلك النعيم الذي أعد له، بسبب عمله الصالح، أو ربام 

)إذا قرب امليت أتاه  :  حيصل له ما يشبه النوم املمتلئ بالراحة يف انتظار البعث، كام قال  

كان يقال ألحدمها املنكر واآلخر النكري فيقوالن: ما كنت تقول يف هذا الرجل؟ فيقول:  مل

ما كان يقول هو عبد اهلل ورسوله أشهد أن ال إله إال اهلل وأن حممدا عبده ورسوله، فيقوالن  

قد كنا نعلم أنك تقول هذا، ثم يفسح له يف قربه سبعون ذراعا يف سبعني ثم ينور له فيه ثم  

ه: نم فيقول: أرجع إىل أهيل فأخربهم، فيقوالن: نم كنومة العروس الذي ال يوقظه  يقال ل

 
 ( 5الروح )ص:  (1) 
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  (1)(إال أحب أهله إليه حتى يبعثه اهلل من مضجعه ذلك 

أما املقربون، أو الساعون يف خدمة اإلسالم، فإن الصلة بينهم وبني احلياة الدنيا تبقى  

 ويعينون املؤمنني بالدعاء وغريه. وثيقة جدا، ذلك أهنم يراقبون كل ما حيصل، 

بناء عىل هذا سنذكر هنا ما يدل عىل كال الصلتني من خالل املصادر املقدسة، وهي  

ما خيرج عامل الربزخ من كونه عاملا غيبيا حمضا إىل عامل له عالقة بعامل الشهادة، وهو ما يعطي  

 مربرا آخر السمه ]الربزخ[ 

 أ ـ التواصل املمتد: 

التواصل اخلاص باملنعم عليهم، والذين امتألوا زهدا يف الدنيا، كام امتألوا حبا  وهو  

هلل، وتضحية يف سبيله، ولذلك هيأ اهلل تعاىل هلم هذا اجلزاء الذي يتناسب مع اهتامماهتم  

وحرصهم؛ فهم ال يريدون النعيم اخلاص هبم فقط، بل هم كذلك، وفوقه حريصون عىل  

 م كلها من أجله. اإلسالم الذي عاشوا حياهت

  اهللِمَن املُْْؤِمننَِي ِرَجاٌل َصَدُقوا َما َعاَهُدوا  ﴿وقد أشار إىل هذا الصنف قوله تعاىل:  

ُلوا َتْبِديالا   ، وقد قال  [23]األحزاب:    ﴾َعَلْيِه َفِمنُْهْم َمْن َقىَض َنْحَبُه َوِمنُْهْم َمْن َينْتَظُِر َوَما َبدَّ

 [ 24]األحزاب:    ﴾اِدِقنَي بِِصْدِقِهْم الصَّ  اهلللَِيْجِزَي ﴿بعدها: 

ما   الكرم اإلهلي، إعطاء من جيزون  العادة يف  ومن مقتضيات ذلك اجلزاء، كام هو 

 تقتضيه رغبتهم وحاجتهم. 

لرؤية املؤمنني الذين مل يكتب هلم أن يعيشوا يف    شوق رسول اهلل  ويشري إىل هذا  

صل عن  تقل  ال  هبم،  وثيقة  صلة  له  أن  عىل  يدل  وهذا  ]إخوانا[،  سامهم  بل    ته عهده، 

عن أنس بن مالك قال:  فبأصحابه، بل إن األخوة يف اللغة أكرم وأرفع درجة من الصحبة، 

: أوليس نحن  النبي    ، قال: فقال أصحاب( وددت أين لقيت إخواين):  قال رسول اهلل  

 
 (1071رواه الرتمذي ) (1) 
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  (1)أنتم أصحايب، ولكن إخواين الذين آمنوا يب ومل يروين()إخوانك؟ قال:  

تعاىل:   قوله  أيضا  هذا  إىل  ى  ﴿ويشري  َفَسرَيَ اْعَمُلوا  َوَرُسوُلُه    اهللَوُقِل  َعَمَلُكْم 

َفُينَبُِّئُكْم باَِم ُكنُْتْم َتْعَمُلونَ  َهاَدِة  اْلَغْيِب َوالشَّ إِىَل َعامِلِ  دهوَن  ،  (105)التوبة:   ﴾ َواملُْْؤِمنُوَن َوَسرُتَ

 فهذه الرؤية ال تقترص عىل املؤمنني األحياء، بل تشمل غريهم أيضا. 

مؤثرة، ذلك أن أصحاب الربزخ يمكنهم  وهي تتجاوز الرؤية املجردة، بل إهنا رؤية  

)إن أعاملكم تعرض  : أن يسامهوا يف خدمة األحياء عرب دعائهم، كام دل عىل ذلك قوله  

عىل أقاربكم وعشائركم من األموات، فإن كان خرياا استبرشوا به، وإن كان غري ذلك قالوا:  

  (2)اللهم ال متتهم حتى هتدهيم كام هديتنا(

جمال التأثري مرتبط باالهتامم، فإن كان اهتامم املؤمن قارصا عىل    وهذا النص يبني أن

 أقاربه وعشريته امتد تأثريه إليها فقط، وإن كان متعديا شمل كل الدائرة التي هيتم هبا. 

اهلل   رسول  تأثري  دائرة  سعة  مدى  تبني  األحاديث  وردت  األمة    وهلذا  حياة  يف 

يستغيثوا مثلام كانوا يفعلون يف حياته متاما، ألن    مجيعا، وهم لذلك يمكنهم أن يتوسلوا به أو

مل يقطع صلته باهلل، بل إنه زادها، ولذلك كان اللجوء إليه جلوءا إىل وسيلة رشعية    موته  

 من أعظم الوسائل. 

تعاىل:   قوله  من  ـ  التكفرييني  عدا  ما  ـ  العلامء  كل  فهم  َظَلُموا  وهلذا  إِْذ  ُْم  َأهنَّ ﴿َوَلْو 

َج  َفاْسَتْغَفُروا  َأْنُفَسُهْم  َلَوَجُدوا    اهللاُءوَك  ُسوُل  الرَّ هَلُُم  ]النساء:    اهلل َواْسَتْغَفَر   ﴾ َرِحياما ا  ابا َتوَّ

 .شموهلا لكل األزمنة، وعدم اقتصارها عىل زمان حياته   [64

والروايات الكثرية حول االستدالل باآلية من لدن السلف األول، تدل عىل اشتهار  

  228توىف  )  العتبي بح معروفا لدى العامة واخلاصة، وقد روى  ذلك، واعتباره، حتى أص

 
 (5490(، والطرباين يف األوسط )3390(، وأبو يعيل )12579ح) 20/38رواه أمحد  (1) 

 (: رواه الطرباين يف الكبري واألوسط. 327/ 2قال يف جممع الزوائد ومنبع الفوائد ) (2) 
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عن حممد بن  وغريه ـ    عيينة  بن  سفيان  عن  حّدثالشافعي، و  وهو من مشايخيف ذلك ـ    (هـ

النبي   قرب  فأتيت  املدينة،  دخلت  قال:  اهلالِل،    فجاء   بحذائه،  وجلست  فزرته  حرب 

ُْم إِْذ  فيه  قال  صادقاا   كتاباا   عليك  أنزل  اهلل  إنّ   الرسل،  خري  يا ):  قال  ثمَّ   فزاره،  أعرايب ﴿َوَلْو َأهنَّ

َفاْسَتْغَفُروا   َجاُءوَك  َأْنُفَسُهْم  َلَوَجُدوا    اهللَظَلُموا  ُسوُل  الرَّ هَلُُم  ﴾    اهللَواْسَتْغَفَر  َرِحياما ا  ابا َتوَّ

وأ،  [64]النساء:   بكى  ثمَّ  بك.  فيها  مستشفعاا  ذنويب  من  رّبك  مستغفراا  جئتك  نشأ  وإيّن 

 يقول: 

 يا خري من دفنت بالقاع أعظمه 

 

 فطاب من طيبهّن القاع واألكمُ   

ساكنه   أنت  لقرٍب  الفداء   نفيس 

 

 فيه العفاف وفيه اجلود والكرمُ   

 .(1) ثمَّ استغفر وانرصف  

حي يف    فقال: )ووجه االستدالل هبا أنه  وقد ذكر الشوكاين وجه االستدالل هبا،  

قربه بعد موته كام يف حديث: األنبياء أحياء يف قبورهم، وقد صححه البيهقي وألف يف ذلك  

 ( 2)جزءا(

  عنده  واالستغفار   دلت اآلية عىل احلث عىل املجيء إىل الرسول  )قال السبكي:  و

تعظيام  ة، فهي رتبة له ال تنقطع بموته،  احليا   حال   يف   ورد  كان  وإن  وذلك   هلم،   واستغفاره

واآلية وردت يف أقوام معينني يف حالة احلياة، فتعم بعموم العلة كل من وجد فيه ذلك  . له. 

الوصف يف احلياة وبعد املوت، ولذلك فهم العلامء من اآلية العموم يف احلالتني، واستحبوا  

  (3) (تلو هذه اآلية ويستغفر اهلل تعاىلي  أن ملن أتى قربه 

، فقد روي عن عبد اهلل بن مسعود  عىل ذلك  ذه اآليةدلوا هباستبل إن فقهاء الصحابة  

 
دمشق(    (1)  )تاريخ  يف  عساكر  وابن  األماكن(  أرشف  إىٰل  الساكن  العزم  )مثري  يف  اجلوزي  ابن  الرواية  هذه  أخرج 

 . 583: 4واهب اللدنية ، وامل408: 2، خمترص تاريخ دمشق 63 - 62والقسطالين بأسانيدهم، انظر: شفاء السقام: 

 . 105/ 3نيل األوطار  (2) 

 .. 82 - 81شفاء السقام:  (3) 
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قال: )إن يف النساء خلمس آيات ما يرسين هبن الدنيا وما فيها، وقد علمت أن العلامء إذا  

ُْم إِْذ َظَلُموا َأْنُفَسُهْم َجاُءوَك َفاْسَتْغَفُروا   َواْسَتْغَفَر    اهلل مروا هبا يعرفوهنا وذكر منها: ﴿ َوَلْو َأهنَّ

ُسوُل َلَوَجُدوا   ﴾]النساء:    اهلل هَلُُم الرَّ ا َرِحياما ابا ، ففرح ابن مسعود هبذه اآلية ظاهر  (1)[(64َتوَّ

 يف أهنا عامة. 

يف حياة األمة، بعد    وقد أيد ذلك بأحاديث كثرية تشري إىل مدى تأثري رسول اهلل 

فقال: ادُع اهلل أن يعافيني،    أتى إىل النبي  وفاته، ومنها قوله حديث الرجل الرضير الذي  

أن يتوّضأ    : إن شئت دعوُت، وإن شئَت صربَت وهو خري؟ قال: فادُعُه، فأمره  فقال  

إليك بنبّيك  فُيحسن وضوءه وُيصيّل ركعتني ويدعو هبذا الدعاء: )اللهم إيّن أسألك وأتوّجه  

نبي الرمحة يا حمّمد إيّن أتوّجه بك إىل ريّب يف حاجتي لُتقىض، اللهّم شّفعه يّف(، قال الراوي:  

 . (2) فواهلل ماتفّرقنا وطال بنا احلديث حتى دخل علينا كأن مل يكن به رُضّ 

وقد فهم الصحابة وكل العلامءـ  ما عدا التكفريينيـ  من احلديث شموله حلياة رسول  

أّن  ، وبعدها، حتى راوي احلديث فهم منه ذلك، فقد روي    اهلل عن عثامن بن حنيف 

إليه وال ينظر يف   رجالا كان خيتلف عىل عثامن بن عفان يف حاجته، وكان عثامن ال يلتفت 

حاجته، فلقي ابن حنيف فشكا ذلك إليه، فقال له عثامن بن حنيف: ائت امليضأة ثم ائت  

نبي الرمحة،    اللهم إيّن أسألك وأتوجه إليك بنبّيك حممد    املسجد فصّل فيه ركعتني وقل: 

يا حممد إيّن أتوّجه بك إىل ريّب فتقيض ِل حاجتي. وتذكر حاجتك وُرح حتى أروح معك،  

فانطلق الرجل فصنع ما قال له، ثم أتى باب عثامن بن عفان فجاءه البواب حتى أخذ بيده  

 
 : )رواه الطرباين ورجاله رجال الصحيح( 71/ 7، قال اهليثمي 220/ 9معجم الطرباين  (1) 

(، 417(، والنسائي يف عمل اليوم والليلة )ص  133،  132/   10(، والرتمذي )حتفة 138/  4رواه أمحد يف املسند ) (2) 

(، ويف الدعاء  19/  9( والطرباين يف املعجم الكبري )210/    6( والبخاري يف التاريخ الكبري )441/    1وابن ماجة يف السنن )

(،  166/    6( وصححه وسلمه الذهبي والبيهقي يف دالئل النبوة )519،  313  /  1( واحلاكم يف املستدرك ) 1289/    2أيضاا )

 ويف الدعوات الكبري. 



192 

 

عىل   معه  فأجلسه  عفان،  بن  عثامن  عىل  حاجته  فأدخله  فذكر  حاجتك،  فقال:  الطنفسة، 

وقضاها له، ثم قال له: ما ذكرت حاجتك حتى كان الساعة، وقال:ما كانت لك من حاّجة،  

فاذكرها، ثم إّن الرجل خرج من عنده فلقي عثامن بن حنيف فقال له: جزاك اهلل خرياا، ما  

حنيف: واهلل ما كّلمُته    كان ينظر يف حاجتي وال يلتفت إِّل حتى كّلمَته يّف، فقال عثامن بن

  .. وأتاه رضير فشكا إليه ذهاب برصه فقال له النبي    فيك، ولكنّي شهدت رسول اهلل  

 .(1)إىل آخر احلديث

اهلل   رسول  عالقة  عىل  يدل  ما  الروايات  يف  ورد  هبا،    وهكذا  ومعرفته  بأمته، 

حيايت  )قال:  عبد اهلل بن مسعود أن النبي  وتواصله معها، ومن تلك األحاديث ما رواه  

خري لكم حتدثون وحيدث لكم، ووفايت خري لكم تعرض عيل أعاملكم، فام رأيت من خري  

 ( 2) (محدت اهلل عليه، وما رأيت من رش استغفرت اهلل لكم

بأمته، وعدم اقتصارها   عىل عالقة رسول اهلل    وهذا احلديث واضح يف الداللة

 (3)رواه البزار يف مسنده  عىل حياته الدنيوية، وقد اتفق أكثر املحدثني عىل تصحيحه، فقد  

الصحيح  رجال  رجاله  ذلك  كام  ،  بإسناد  عىل  اهليثمينص  الدين  نور  وقال  ،  (4)احلافظ 

:  –  الدين  وِل   وابنه   الزين  –وقال احلافظان العراقيان    ،(5) سنده صحيح  :احلافظ السيوطي 

 .(7)وروى احلديث ابن سعد بإسناد حسن مرسل، (6)(جيد  إسناده)

 
 . 31و 9/30املعجم الكبري للطرباين: (1) 

 ( رجاله رجال الصحيح. 9/24( قال احلافظ اهليثمي يف جممع الزوائد )1/397رواه البزار )كشف األستار  (2) 

 (1/397كشف األستار عن زوائد البزار ) (3) 

 ( 9/24جممع الزوائد ) (4) 

 (2/281اخلصائص الكربى ) (5) 

 (3/297طرح التثريب ) (6) 

 (3/401(، وانظر: فيض القدير )2/194الطبقات ) (7) 
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عبد اهلل بن الصديق الغامري جزءا حديثيا خاصا سامه  الكبري  حدث  قد ألف فيه املو

السيد أمحد  )هناية اآلمال يف صحة ورشح حديث عرض األعامل( قرظه له شقيقه احلافظ  

احلسني الغامري  الصديق  أمثال  بن  من  صححوه  من  كلامت  بتفصيل  فيه  وذكر  احلافظ  ، 

واحلافظ  ،  ابن حجر العسقالين، والقايض عياض ، ووالقرطبي ،  احلافظ ابن التني ، والنووي

العراقي  الدين  زرعة  ،زين  أبو  العراقي  الدين  وِل  احلافظ  السيوطي،  وولده  ،  واحلافظ 

اهليثمي   يف  واحلافظ  الزوائد)كام  و( جممع  يف  ،  القدير )املناوي  و(فيض  املحدث  ،  احلافظ 

 . وغريهم كثريعبد اهلل بن الصديق ، والسيد أمحد الغامري

إن اهلل عز وجل إذا أراد رمحة  : )باإلضافة إىل هذا، فقد أكد هذا احلديث بقوله  

ذا أراد هلكة أمة عذهبا  أمة من عباده قبض نبيها قبلها فجعله هلا فرطا وسلفا بني يدهيا، وإ 

  (1)(ونبيها حي فأهلكها وهو ينظر فأقر عينه هبلكتها حني كذبوه وعصوا أمره 

قال السيوطي يف  [: ) نظم املتناثر]يف  ذكر تواتر ذلك، فقد قال  املحدث الكتاين  بل إن  

نباء األذكياء بحياة  ]إمرقاة الصعود: تواترت بحياة األنبياء يف قبورهم األخبار، وقال يف  

يف قربه هو وسائر األنبياء معلومة عندنا علام قطعيا، ملا قام    حياة النبي  )ما نصه:    [األنبياء

لف األمام البيهقي  عندنا من األدلة يف ذلك، وتواترت هبا األخبار الدالة عىل ذلك، وقد أ

وقال ابن القيم يف  (،  رمحه اهلل تعاىل جزءا يف حياة األنبياء عليهم الصالة والسالم يف قبورهم 

الروح:   النبي  )كتاب  األنبياء، وأنه    صح عن  أجساد  تأكل  اجتمع    أن األرض ال 

ما من  )  باألنبياء ليلة اإلرساء يف بيت املقدس، ويف السامء خصوصا بموسى، وقد أخرب بأنه:

إىل غري ذلك مما حيصل من   (،مسلم يسلم عليه إال رد اهلل عليه روحه حتى يرد عليه السالم 

مجلته القطع بأن موت األنبياء إنام هو راجع إىل أن غيبوا عنا بحيث ال ندركهم، وإن كانوا  

 
 ( 2288ح) 4/1791صحيح مسلم  (1) 
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  (1) (موجودين أحياء وذلك كاحلال يف املالئكة، فإهنم أحياء موجودون وال نراهم

: )والذي نفس أيب القاسم  هريرة قال: قال رسول اهلل  هلذا أيضا ما رواه أبو  ويدل  

بيده لينزلن عيسى بن مريم إماما مقسطا وحكام عدال، فليكرسن الصليب ويقتلن اخلنزير  

قام عىل   لئن  ثم  يقبله أحد،  املال فال  الشحناء وليعرضن  وليذهبن  البني  وليصلحن ذات 

يا حممد ألجبته(  فقال  املستدرك، وقال: هذا حديث صحيح  ،  قربي  احلاكم يف  وقد رواه 

 .(2)  اإلسناد ومل خيرجاه هبذه السياقة، وسلمه الذهبي

، بل إهنا  وهذه النصوص وغريها، ال تدل عىل اقتصار هذا اجلزاء عىل رسول اهلل  

حرصه   نفس  حيملون  مجيعا  الذين عاشوا حياهتم  الصادقني  لكل ورثته  شموله  تدل عىل 

 . واهتاممه باألمة، ولذلك يتاح هلم من التأثري ما يتاح له 

ونحب أن ننبه هنا إىل أن صلة املقربني أو غريهم باحلياة الدنيا، ال تتناىف مع كوهنم  

ه من كون الشخص ال يكون يف مكانني يف نفس الوقت  يف اجلنة، أو غريها، ذلك أن ما نعرف

 مرتبط باحلياة الدنيا، وقوانينها، أما احلياة األخرى، فلها قوانينها اخلاصة هبا. 

وقد دلت النصوص عىل إمكانية أن يكون الشخص هناك يف مكانني أو عدة أمكنة  

عليهم يف نفس    يف نفس الوقت.. بل دلت عىل أنه يمكن أن يستمع ملاليني الناس، ويرد 

عن نفسه، أنه يرد السالم عىل من سلم عليه..وقد يكون    الوقت، مثلام ذكر رسول اهلل  

 أولئك املسّلمون باملاليني، ويف نفس الوقت..  

بالتسليم، بل يعني أنه يامرس ذلك الدور مع    وذلك ال يعني انشغال رسول اهلل  

الوقت، مثلام تقوم أجهزت بالقيام بأعامهلا من دون أن غريه من األدوار يف نفس  نا احلسية 

بأنوفنا،   ونشم  بعيوننا،  ونرى  بآذاننا،  نسمع  واحد  وقت  ففي  بعض،  عىل  بعضها  يطغى 

 
 (115)حديث رقم  135نظم املتناثر  (1) 

 (2/595املستدرك ) (2) 
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ويامرس قلبنا ومجيع أجهزتنا أدوارها بكل دقة من غري أن يطغى بعضها عىل بعض، أو يمنع  

 بعضها بعضا.

اهلل   أن رسول  اإلرساء  حديث  يف  األنبياء،   وقد ورد  نفس    أم  هبم، ويف  وصىل 

).. وقد رأيتني يف مجاعة من  قال:    الوقت رآهم يف السموات، فقد روي أن رسول اهلل  

  ، فإذا رجل رضب جعد كأنه من رجال شنوءة  ، فإذا موسى عليه السالم قائم يصىل   ،األنبياء

به  وإذا إبراهيم عليه السالم قائم يصىل أش  ،وإذا عيسى ابن مريم عليه السالم قائم يصيل 

  (1)(فأممتهم الصالة فحانت ـ نفسه: يعني  ـالناس به صاحبكم 

ثم    ،فالتفت  ،املسجد األقىص قام يصيل   فلام دخل النبي  )عن ابن عباس قال:  و

  (2)(التفت فإذا النبيون أمجعون يصلون معه 

 ب ـ التواصل املحدود: 

مهمهم إىل مهم املقربني  وهو التواصل اخلاص بأهل اليمني، أو باملؤمنني الذي مل ترق  

 واملنعم عليهم، وهؤالء هلم تواصل أيضا مع أهل احلياة الدنيا، ولكنه حمدود بقدر مهمهم. 

املؤثر، فقد ذكر   للتوصل  املنكرون  العلامء بام فيهم  التواصل كل  أقر هبذا  ابن وقد 

وقد تواترت اآلثار   ، والسلف جممعون عىل هذاالقيم إمجاع السلف عىل ذلك، حيث قال: )

 ( 3) ( عنهم بأن امليت يعرف زيارة احلي له ويستبرش به

يف    [ كتاب القبور]بن أبى الدنيا يف  ثم ساق أمثلة كثرية عن ذلك منها ما رواه عن ا

:    قال رسول اهلل   : عائشة قالت[، ومنها أن ما رواه عن  معرفة املوتى بزيارة األحياء] باب  

  (4)(وجيلس عنده إال استأنس به ورد عليه حتى يقوم ما من رجل يزور قرب أخيه )

 
 (172رواه مسلم ) (1) 

 ( 167/  4رواه أمحد ) (2) 

 . 6املرجع السابق، ص (3) 

 . 6املرجع السابق، ص (4) 
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! إّن طريقي عىل  اهلل، فقال: )يا رسول  ومنها ما روي أن بعضهم سأل رسول اهلل  

قل الّسالم عليكم يا أهل القبور  ) املوتى، فهل من كالم أتكلم به إذا مررت عليهم؟(، فقال:  

أنتم لنا سلف، ونحن لكم تبع، وإّنا إن شاء     (، بكم الحقون   اهللمن املسلمني واملؤمنني، 

. قال:  ( يسمعون، ولكن ال يستطيعون أن جييبوا) ؛ يسمعون؟(، قال:  اهللفقيل له: )يا رسول  

  (1) (يا أبا رزين؛ أال ترىض أن يرّد عليك من املالئكة)

ما من أحد يمّر عىل قرب أخيه املؤمن كان يعرفه يف الدنيا يسّلم  )قال:    ه  وروي أن

  (2)(عليه إال عرفه ورد عليه السالم 

وقف عىل مصعب بن عمري حني رجع من أحد، فوقف عليه وعىل    وروي أنه  

أنكم أحياء عند  )أصحابه، فقال:   الذي نفيس  اهلل أشهد  ، فزوروهم، وسّلموا عليهم، فو 

  (3)(يسّلم عليهم أحد إال رّدوا عليه إىل يوم القيامة بيده ال 

ما من رجل يزور قرب أخيه، وجيلس عنده، إال استأنس ورّد  )قال:    وروي أنه  

  (4)(عليه، حتى يقوم 

رأيت عاصام اجلحدرى يف    :رجل من آل عاصم اجلحدرى قال ومنها ما رواه عن  

أنا واهلل يف    : قال  ؟فأين أنت  : بىل قلت  : قدمت قال  أليس  :منامى بعد موته بسنتني فقلت 

روضة من رياض اجلنة أنا ونفر من أصحايب نجتمع كل ليلة مجعة وصبيحتها إىل بكر بن  

هيهات بليت    : قال  ؟أجسادكم أم أرواحكم  :قلت   :قال   ، عبد اهلل املزنى فنتلقى أخباركم

 
 الصميعي(. -1576/ ترمجة:  1191/ 4يف )الضعفاء( ) خّرجه العقييل (1) 

قال ابن رجب: رواه ابن عبد الرب، وقال عبد احلق اإلشبييل: إسناده صحيح. يشري إىل أن رواته كلهم ثقات، أهوال    (2) 

 .81القبور وأحوال أهلها إىل النشور، ص: 

( وقال: )هذا حديث صحيح عىل رشط الشيخني( وتعقبه الذهبي بقوله: )كذا قال؛ وأنا  248/  2أخرجه احلاكم )  (3) 

 ، وقطن مل يرويا له، وعبد األعىل مل خيرجا له(. أحسبه موضوعا 

 ( 41ابن أيب الدنيا يف كتاب )القبور(، وكتاب )من عاش بعد املوت(، رقم ) (4) 
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نعم نعلم هبا    :قال   ؟ فهل تعلمون بزيارتنا إياكم  : قلت  :قال   األرواح،االجسام وإنام تتالقى  

فكيف ذلك دون األيام كلها    : قلت  : قال  ،ية اجلمعة كله ويوم السبت إىل طلوع الشمس عش

 (1) (قال لفضل يوم اجلمعة وعظمته

الربزخ مع   املؤمنني يف  الوثيقة بني  الصلة  تبني  التي  الكثرية  النصوص  وغريها من 

 إخواهنم املؤمنني يف الدنيا. 

صلة عادية فقط، وإنام هي صلة  وهذه الصلة ـ كام تشري النصوص الكثرية ـ ليست  

مؤثرة من اجلهتني، أي أن املوتى يمكنهم أن ينفعوا األحياء، واألحياء يمكنهم أن ينفعوا  

 املوتى. 

قوله   إليه  فيشري  لألحياء،  املوتى  نفع  أقاربكم  :  أما  عىل  تعرض  أعاملكم  )إن 

الوا: اللهم ال  وعشائركم من األموات، فإن كان خرياا استبرشوا به، وإن كان غري ذلك ق

  (2)متتهم حتى هتدهيم كام هديتنا(

وأما انتفاع املوتى باألحياء، فله أدلة كثرية جدا، واختلفت األمة فيه بني من جيعله  

حمدودا، ويف طاعات حمدودة جدا، ويمثله من حياولون قطع صلة األحياء باملوتى، ويؤولون  

 اتساع ذلك لكل األعامل الصاحلة. كل النصوص الواردة يف ذلك، وبني من يرى 

هل  وقد أشار ابن القيم إىل األقوال الواردة يف ذلك، فقال جوابا عىل سؤال يقول )

اجلواب أهنا تنتفع من سعى األحياء  ؟(: )تنتفع أرواح املوتى بيشء من سعى األحياء أم ال

حدمها ما تسبب  أ ،  بأمرين جممع عليهام بني أهل السنة من الفقهاء وأهل احلديث والتفسري

والثاين دعاء املسلمني له واستغفارهم له والصدقة واحلج عىل نزاع ما  ،  إليه امليت يف حياته

فعند اجلمهور يصل ثواب العمل   ،الذي يصل من ثوابه هل ثواب اإلنفاق أو ثواب العمل 

 
 . 6املرجع السابق، ص (1) 

 (: رواه الطرباين يف الكبري واألوسط.. 327/ 2قال يف جممع الزوائد ومنبع الفوائد ) (2) 
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ثواب اإلنفاق  ، نفسه إنام يصل  البدنية كالصو،  وعند بعض احلنفية  العبادة  م  واختلفوا يف 

السلف وصوهلا وهو قول   اإلمام أمحد ومجهور  القرآن والذكر فمذهب  والصالة وقراءة 

بعض أصحاب أبى حنيفة نص عىل هذا اإلمام أمحد يف رواية حممد بن حييى الكحال قال  

قيل ألبى عبد اهلل الرجل يعمل اليشء من اخلري من صالة أو صدقة أو غري ذلك فيجعل  

و أو قال امليت يصل إليه كل َشء من صدقة أو غريها وقال  نصفه ألبيه أو ألمه قال أرج

املقابر  ألهل  فضله  إن  اللهم  وقل  أحد  اهلل  هو  وقل  مرات  ثالث  الكريس  آية  اقرأ    أيضا 

وذهب بعض أهل البدع من أهل  ،  واملشهور من مذهب الشافعي ومالك أن ذلك ال يصل 

  (1)(الكالم أنه ال يصل إىل امليت َشء البتة الدعاء وال غريه 

  ،نفعه ذلك   ، وجعل ثواهبا للميت املسلم   ،وأي قربة فعلها )وقال ابن قدامه رمحه اهلل:  

إذا    ،فال أعلم فيه خالفا   ،وأداء الواجبات  ، والصدقة  ،واالستغفار  ،أما الدعاء  ،إن شاء اهلل

 (2) (كانت الواجبات، مما يدخله النيابة

ب جيوز أن جيعل ثواهبا للميت، ملا  قال املحقق احليل: )كل ما يفعله احلي من الُقرَ و

أنه قال لعمرو بن العاص: لو كان أبوك مسلاما فأعتقتم عنه أو تصدقتم   روي عن النبي  

اإلمام  ومن طريق األصحاب ما رواه عمر بن يزيد عن  ،  عنه أو حججتم عنه، بلغه ذلك

:  ، ويقال له(فُيوسع عليهنعم، حتى أنه يكون يف ضيق  ): ُيَصىلَّ عن امليت؟فقال:  الصادق

من عمل من املسلمني عن ميت عمالا صاحلاا،  )وقال:    (، ُخفف عنك بصالة أخيك عنك)

  (3)(أضعف له أجره، ونفع اهلل به امليت

حاول   كتابه  وقد  يف  الثاين  الرشيعة]الشهيد  أحكام  يف  الشيعة  األدلة  ذكرى  مجع   ]

 
 (117الروح )ص:  (1) 

 (2/226املغني ) (2) 

 (1/340املعترب) (3) 
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ِذيَن َجاُءوا ِمْن َبْعِدِهْم َيُقوُلوَن  ﴿تعاىل:   الكثرية عىل ذلك ردا عىل املخالفني، ومنها قوله  َوالَّ

َعْل يِف ُقُلوبِنَا ِغالًّ لِلَِّذيَن آمَ  ياَمِن َواَل جَتْ ِذيَن َسَبُقوَنا بِاإْلِ ْخَوانِنَا الَّ نَا اْغِفْر َلنَا َوإِلِ نَا إِنََّك  َربَّ ُنوا َربَّ

]حممد:    ﴾ لَِذْنبَِك َولِْلُمْؤِمننَِي َواملُْْؤِمنَاِت َواْسَتْغِفْر  ﴿وقوله:    [، 10]احلرش:    ﴾ َرُءوٌف َرِحيمٌ 

19  ] 

روي   بام  استدل  النبي  وهكذا  إىل  ُجهينة جاءت  من  امرأة  ُأمي  ف  أن  إن  قالت: 

ي عنها، أرأيت لو  )نذرت أن حتج، فلم حتج حتـى ماتت، أفأحجه عنهـا؟ قال:   نعـم، ُحجِّ

  (1)(اهلل، فاهلل أحق بالوفاءكان عىل أّمك ديٌن، أكنِت قاضيته؟ اقضوا 

إن أمي افتلتت نفسها، وأظنها لو تكلمت  : )أن رجال قال للنبي  ومثله ما روي  

 (2)تصدقت، فهل هلا أجر إن تصدقت عنها؟ قال: )َنَعْم(

إن امليت يفرح بالرتحم عليه واإلستغفار له، كام  ):  قولهاإلمام الصادق  وروى عن  

ستة تلحق املؤمن بعد وفاته: ولد يستغفر له،  (، وعنه قال: )يفرح احلي باهلدية هتدى إليه

  ومصحف خيلفه، وغرس يغرسه، وصدقة ماء جيريه، وقليب حيفره، وسنة يؤخذ هبا من 

من عمل من املسلمني عن ميت عمالا صاحلاا، أضعف له أجره ونفع اهلل عز  (، وقال: ) بعده

 (3) (وجل به امليت 

(،  نعم)قال:  فلدعاء والصدقة والصالة ونحو هذا؟  : يصل إىل امليت اوروى أنه سئل

 ( يكون مسخوطاا عليه، فرُيىض عنه. أو يعلم من صنع ذلك به؟ قال: نعم.فقيل له: 

 
 (1148، حديث رقم )2/804(، ومسلم 1754، حديث رقم )2/656رواه البخاري  (1) 

 (1004(، ومسلم )1388رواه البخاري ) (2) 

 (2/66 أحكام الرشيعة )الشيعة يف  (3) 
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إن الصالة والصوم والصدقة واحلج والعمرة، وكل عمل صالح،  ):  وروى عنه قوله

بعمل ابنك فالن،  ينفع امليت. حتى أن امليت ليكون يف ضيق فيوسع عليه، ويقال إن هذا  

 ( وبعمل أخيك فالن، أخوه يف الدين

سئل عن الرجل حيج ويعتمر ويصيل ويصوم ويتصدق  أنه  اإلمام الكاظم  وروى عن  

  ، (ال بأس به، يؤجر فيام يصنع، وله أجر آخر بصلته قرابته)عن والديه وذوي قرابته؟ قال: 

 ( بعض ما هو فيهخيفف عنه )وإن كان ال يرى ما أرى وهو ناصب؟ قال: فقيل له: 

وهذه األحاديث والروايات تدل عىل مدى اتساع الرمحة اإلهلية التي جتعل للميت  

الفرص الكثرية التي تعوض عن كثري من التقصري الذي وقع فيه، وخاصة إن أوىص بذلك،  

 أو ترك من األوالد الصاحلني من يقوم بذلك. 

 ـ الربزخ.. واالنقطاع عن احلياة الدنيا:   2

نصوص املقدسة ما يدل عىل ذلك االنقطاع الذي يعاقب به احلريصون عىل  ورد يف ال

َكالَّ  ﴿احلياة الدنيا، والذين أضاعوا دينهم بسببها، ويشري إليه من القرآن الكريم قوله تعاىل:  

نٍي )  اِر َلِفي ِسجِّ نٌي ) 7إِنَّ كَِتاَب اْلُفجَّ ْيٌل َيْوَمئٍِذ  ( وَ 9( كَِتاٌب َمْرُقوٌم ) 8( َوَما َأْدَراَك َما ِسجِّ

بِنَي   [ 10 -  7]املطففني:   ﴾ لِْلُمَكذِّ

والذي فرسه ذلك احلديث الذي يصف ما حيصل للظلمة والكفار عند موهتم، ففيه  

وإن العبد الكافر إذا كان يف انقطاع من الدنيا وإقبال من اآلخرة، نزل إليه من  : )قال  

نه مد البرص، ثم جييء ملك املوت  السامء مالئكة سود الوجوه، معهم املسوح، فيجلسون م

حتى جيلس عند رأسه، فيقول: أيتها النفس اخلبيثة، اخرجي إىل سخط من اهلل وغضب،  

فإذا   فيأخذها،  املبلول،  الصوف  من  السفود  ينتزع  كام  فينتزعها  جسده،  يف  فتتفرق  قال: 

كأنتن ريح أخذها مل يدعوها يف يده طرفة عني، حتى جيعلوها يف تلك املسوح، وخيرج منها 

املالئكة إال   خبيثة وجدت عىل وجه األرض، فيصعدون هبا، فال يمرون هبا عىل مأل من 
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قالوا: ما هذا الروح اخلبيث؟ فيقولون فالن ابن فالن، بأقبح أسامئه التي كانوا يسمونه هبا  

:    يف الدنيا، حتى ينتهي هبا إىل السامء الدنيا، فيستفتح له، فال يفتح له، ثم قرأ رسول اهلل

ال تفتح هلم أبواب السامء وال يدخلون اجلنة حتى يلج اجلمل يف سم اخلياط، فيقول اهلل عز  

  (1)(وجل: اكتبوا كتابه يف سجني، يف األرض السفىل 

يف النار يعذبون يقولون:  )عن أرواح املرشكني فقال:  وعن اإلمام الصادق أنه سئل 

  (2) وعدتنا، وال تلحق آخرنا بأولنا(ربنا ال تقم لنا الساعة، وال تنجز لنا ما 

وكام ذكرنا سابقا، فإن هذا ال نستطيع تعميمه عىل كل األحوال، ألنه قد يكون من  

 مقاصد العدالة والرتبية واجلزاء اإلهلي أن يريه من الدنيا ما يؤدب به. 

: )إن املؤمن ليزور أهله فريى ما حيب،  قوله اإلمام الصادق  وقد روي يف ذلك عن  

 عنه ما يكره. وإن الكافر ليزور أهله فريى ما يكره ويسرت عنه ما حيب. قال: ومنهم  ويسرت

  (3) (من يزور كل مجعة، ومنهم من يزور، عىل قدر عمله

وقال: )ما من مؤمن وال كافر إال وهو يأيت أهله عند زوال الشمس، فإذا رأى أهله  

أهله يعملون بالصاحلات كانت    يعملون بالصاحلات، محد اهلل عىل ذلك، وإذا رأى الكافر

 (4) (عليه حرسة 

 

 
 (.18557( )287/ 4(، وأمحد )4753رواه أبو داود ) (1) 

 (3/245الكايف ) (2) 

 (3/230الكايف ) (3) 

 (3/231الكايف ) (4) 
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 الفصل الثالث 

 . وجتليات العدالة . املعاد 

من   إال  واألخرى  األوىل  النشأتني  فهم  يمكن  ال  التي  الوجودية  احلقائق  أهم  من 

خالهلا ما يمكن أن نطلق عليه قانون ]البدء واإلعادة[، ومها قانونان متجليان يف كل َشء،  

 كون اهلل تعاىل ]مبدئا معيدا[ وينطلقان من 

املرتبطة   الكثرية  والعقد  اإلشكاالت  حيالن  احلسنى  اهلل  أسامء  من  االسامن  فهذان 

التي يتحقق   الدنيوية املبدئية البسيطة، وحقائق تلك النشأة األخروية  بحقائق هذه النشأة 

 فيها املعاد، بصورته املثالية، املستندة لتجليات األسامء احلسنى. 

هم هذين االسمني، واحلقائق املرتبطة هبام، جيعل من املعاد وحقائقه وجتلياته  وعدم ف

 املختلفة جمرد مظاهر متنافرة ال َشء جيمع بينها. 

عن   وتعاليه  اهلل  بقدسية  االحتفاظ  مع  البسيطة  لعقولنا  املفهوم  هذا  نبسط  وحتى 

ل يكتفى فيها باجلهة  رضب األمثال، ومع بيان أن األمثال ال يؤخذ هبا من مجيع النواحي، ب

ن.. فرصة نسميها البداية،  ا التي رضب من أجلها فقط، نذكر أنه لو أعطي اإلنسان فرصت

 وفرصة نسميها املعاد. 

ويكون له جريان،  بلدة بعينها،  يسكن  تضطره الظروف ألن  أما يف فرصته األوىل، ف

مة معينة، أو  كون له وظيفة تبنى عىل أساس تكوين علمي معني.. ويكون له هوى ألطعتو

غريها، وقد حيصل له يف هذه الفرتة أمراض بسبب ذلك.. وقد حيصل له مشاكل بسبب  

 ترصفها.   تترصفا 

وحلياة   أخرى..  فرصة  منحناك  له:  يقال  األوىل..  الفرصة  هذه  تنتهي  أن  وبعد 

جديدة، تكون فيها بكامل صحتك ووعيك وعقلك.. وأنت فيها باخليار بني أن تعيد نفس  
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 ابقة، أو تبدأ حياة جديدة، ومع مجيع اخليارات التي تريد. ياة الساحل

فمن البدهيي لكل عاقل تتاح له هذه الفرصة أن يبني حياته اجلديدة، وفق الدروس  

التي استفادها من حياته األوىل.. فإن كان له يف فرصته األوىل، أو مبدئه أصدقاء خانوه،  

ال ثانية األصدقاء الذين وفوا له، وكانوا  وآخرون وفوا له، فإنه الشك سيختار يف فرصته 

 متناسبني مع طبيعته.. 

كل َشء،  هو يف  وهكذا يف اختياره لبيته وجريانه ووظيفته وختصصه الدرايس.. و

 يستفيد من كل ما فاته يف فرصته السابقة. ومع كل قرار، 

بل إنه يتدارك صحته قبل أن حيل به املرض الذي حل به يف فرصته األوىل، فيتجنب  

 ه يقع يف مشاكل مع حميطه أو غريه. تل ما يسببه، ويتجنب معه كل األسباب التي جعلك

واخلالصة أن حياته الثانية ستكون أكثر مثالية ومجاال من حياته األوىل، ألنه استطاع  

 أن يستفيد من كل جتاربه السابقة. 

تعاىل   اهلل  اسم  فإن  هذا،  عىل  للذين[ املعيد]بناء  جديدة  حياة  وضع  يعني  يريد    ، 

، تتشكل وفق رغباهتم وأهوائهم واملباين التي بنيت عليها نفوسهم، والتي أسسوها  إعادهتم

 بمحض رغبتهم وحريتهم طيلة الفرتة التي أتيحت هلم فيها كل الفرص. 

وعندما نعود للقرآن الكريم ـ بصحبة هذا املثال التقريبي ـ لتأمل ما ورد فيه حول  

م املركب، والقوانني املرتبطة به، نجد هذا املعنى واضحا  هذين االسمني، أو حول هذا االس

 جليا.

االسامن  هذان  فيها  ذكر  فقد  الربوج،  سورة  يف  ورد  ما  ذلك،  عىل  األمثلة  ومن 

ُه ُهَو ُيْبِدُئ َوُيِعيدُ ﴿مرتبطان بفعل اهلل تعاىل، قال تعاىل:   ، وكأهنام تعلالن  [13]الربوج:    ﴾إِنَّ

ؤمنني، والبطش الشديد الذي حل هبم من طرف أولئك  رس تلك الفتنة التي حصلت للم

 الطغاة املستبدين..  
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وكأهنا تذكر بأن من مقتضيات البداية أن تكون بذلك الشكل لتتميز األنواع، وخيتار  

عليه   أسس  ما  صنف  كل  وينال  التمييز،  يتحقق  اإلعادة  وبعد  يشتهي،  ما  صنف  كل 

 شخصيته يف حياته األوىل.  

نق أن  يمكننا  للمؤمنني ولذلك  اإلهلي  العزاء  فيها  لنرى  الكريمة،  اآليات  هذه    ،رأ 

للمستبدين، قال تعاىل: َيُتوُبوا  ﴿والتحذير اإلهلي  مَلْ  ُثمَّ  َواملُْْؤِمنَاِت  املُْْؤِمننَِي  َفَتُنوا  ِذيَن  الَّ إِنَّ 

احِلَاِت هَلُْم َجنَّاٌت  10َفَلُهْم َعَذاُب َجَهنََّم َوهَلُْم َعَذاُب احْلَِريِق ) ِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ ( إِنَّ الَّ

تَِها اأْلهَْنَاُر َذلَِك اْلَفْوُز   ِري ِمْن حَتْ ُه ُهَو ُيْبِدُئ  12( إِنَّ َبْطَش َربَِّك َلَشِديٌد ) 11اْلَكبرُِي ) جَتْ ( إِنَّ

 ( اْلَوُدوُد )13َوُيِعيُد  اْلَغُفوُر  َوُهَو  املَِْجيُد ) 14(  اْلَعْرِش  ُذو   )15 ( ُيِريُد  ملَِا  اٌل  َفعَّ  )16  ) ﴾  

 [ 17  -  10]الربوج:  

ا َوْعَد    إَِلْيِه َمْرِجُعُكمْ   ﴿وهذا املعنى نراه يف قوله تعاىل:   ُه َيْبَدُأ اخْلَْلَق ُثمَّ    اهللمَجِيعا ا إِنَّ َحقًّ

اٌب ِمْن مَحِيٍم   ِذيَن َكَفُروا هَلُْم رَشَ احِلَاِت بِاْلِقْسِط َوالَّ ِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ ُيِعيُدُه لَِيْجِزَي الَّ

ة واضحة يف بيان رس اإلعادة،  ، فاآلية الكريم[ 4]يونس:   ﴾َوَعَذاٌب َألِيٌم باَِم َكاُنوا َيْكُفُرونَ 

 وأنه إعطاء كل َشء ما يستحقه مما يتناسب مع طبيعته. 

صلح يف املعاد، وهلذا  وانطالقا من هذا املعنى فإن كل الثغرات التي تكون يف املبدأ تُ 

للجميع،   فرصة  جمرد  أو  بداية،  جمرد  باعتبارها  الدنيا،  باحلياة  احلياة  هذه  تعاىل  اهلل  سمى 

 . ا ما يتناسب مع طبائعهمليختاروا فيه

أترون هذه هينة عىل  )بشاة ميتة شائلة برجلها، فقال:  مر  روي أن رسول اهلل وقد 

صاحبها؟ فوالذي نفيس بيده للدنيا أهون عىل اهلل من هذه عىل صاحبها، ولو كانت الدنيا  

 ( 1) (تزن عند اهلل جناح بعوضة، ما سقى كافرا منها قطرة أبدا

  عز وجل  اهلل   معرفة  فضل  يف   ما  الناس  يعلم  )لو :  ق أنه قالاإلمام الصاد  وروي عن

 
 (. 4110ح) 2/1376سنن ابن ماجه  (1) 
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  أقل  دنياهم وكانت ونعيمها  الدنيا  احلياة زهرة من  االعداء به اهلل متع  ما   إىل  أعينهم مدوا ما 

  يف   يزل  مل  من  تلذذ  هبا   وتلذذوا  عز وجل   اهلل  بمعرفة   ولنعموا  بأرجلهم،  يطؤونه  مما   عندهم

  من   وصاحب  وحشة،  كل  من  انس  عز وجل  اهلل   معرفة  إن  ، اهلل  أولياء  مع  اجلنان  روضات

  (1) (سقم  كل  من  وشفاء  ضعف، كل  من  وقوة ظلمة، كل من ونور  وحدة،  كل

وأهنا جمرد دار للتمييز، ولذلك خيتلط فيها    ،وقبل ذلك وصف اهلل تعاىل الدنيا باهلوان

تعاىل مقارنا بني احلياة الدنيا، أو حياة املبدأ، واحلياة اآلخرة، أو  كام يف قوله  اخلبيث بالطيب،  

ْوَن ُأُجوَرُكْم َيْوَم اْلِقَياَمِة َفَمْن ُزْحِزَح عَ ﴿حياة املعاد:  ِن النَّاِر  ُكله َنْفٍس َذائَِقُة املَْْوِت َوإِنَّاَم ُتَوفَّ

ْنَيا إِالَّ َمَتاُع اْلُغُروِر   [ 185]آل عمران:  ﴾ َوُأْدِخَل اجْلَنََّة َفَقْد َفاَز َوَما احْلََياُة الده

الدنيا، جوابا عىل اعرتاضهم الذي عربوا عنه   وقال خماطبا الذين تثاقلوا إىل احلياة 

نَا مِلَ َكَتْبَت َعَلْينَا اْلِقَتاَل َلْواَل ﴿بقوهلم:   ْرَتنَا إِىَل َأَجٍل َقِريٍب َربَّ ُقْل َمَتاُع  ﴿ :  [ 77]النساء:    ﴾ َأخَّ

ْنَيا َقلِيٌل َواآْلِخَرُة َخرْيٌ ملَِِن اتََّقى َواَل ُتْظَلُموَن َفتِيالا   [ 77]النساء:   ﴾ الده

اُر  ﴿وقال مقارنا بني كال احلياتني:   ْنَيا إِالَّ َلِعٌب َوهَلٌْو َوَللدَّ اآْلِخَرُة َخرْيٌ  َوَما احْلََياُة الده

ِذيَن آَمنُوا َما َلُكْم إَِذا ِقيَل َلُكُم  ﴿، وقال:  [32]األنعام:    ﴾لِلَِّذيَن َيتَُّقوَن َأَفاَل َتْعِقُلوَن   َا الَّ َياَأهيه

ْنَيا ِمَن اآْلِخَرِة َفاَم   اهللاْنِفُروا يِف َسبِيِل   اَقْلُتْم إِىَل اأْلَْرِض َأَرِضيُتْم بِاحْلََياِة الده ْنَيا  اثَّ  َمَتاُع احْلََياِة الده

 [ 38]التوبة:    ﴾يِف اآْلِخَرِة إِالَّ َقلِيٌل 

َوَما َهِذِه  ﴿بل إنه اعترب احلياة اآلخرة هي احلياة احلقيقية، ال هذه احلياة الدنيا، فقال:  

َي احْلََيَوا اَر اآْلِخَرَة هَلِ ْنَيا إِالَّ هَلٌْو َوَلِعٌب َوإِنَّ الدَّ ]العنكبوت:    ﴾ُن َلْو َكاُنوا َيْعَلُمونَ احْلََياُة الده

64 ] 

وهلذا فإن املعاملة يف املعاد، ستكون وفق اخلصائص التي اكتسبها اإلنسان، أو شكل  

ْنَيا َفاْلَيْوَم  ﴿منها طبيعته يف املبدأ، قال تعاىل:   هْتُُم احْلََياُة الده ا َوَلِعباا َوَغرَّ َُذوا ِدينَُهْم هَلْوا ِذيَن اختَّ الَّ
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 [ 51]األعراف:    ﴾ َساُهْم َكاَم َنُسوا لَِقاَء َيْوِمِهْم َهَذا َوَما َكاُنوا بِآَياتِنَا جَيَْحُدونَ َننْ

ذُ  التي  املواقف  املعاد ال  وبناء عىل هذا، فإن كل  املقدسة حول  النصوص  كرت يف 

يقصد منها سوى متييز األصناف بعضها عىل بعض، بحيث ينزل كل صنف املحل املناسب  

 لطبيعته. 

ُل اأْلَْرُض    ﴿ وقد عرب هذا املعنى صدر املتأهلني بقوله يف تفسري قوله تعاىل:   َيْوَم ُتَبدَّ

ارِ  اَمَواُت َوَبَرُزوا هللَِِّ اْلَواِحِد اْلَقهَّ إن جلميع املوجودات  : )[48]إبراهيم:    ﴾َغرْيَ اأْلَْرِض َوالسَّ

يقع هلا الرجوع إىل اهلل بعد    وحتوالا من صورة إىل صورة حتى  ،الطبيعية حركة جوهرية ذاتية

ولو كانت هذه  ،  وحتوهلا إىل نشأة أخرى  ،بحسب الصورة السابقة  ،صريورهتا غري نفسها 

مل تنتقل هذه الدار إىل دار اآلخرة، ومل تتبدل األرض    ،الطبائع ثابتة اجلوهرية مستمرة اهلوية

  (1)(وال الساموات غري الساموات  ،غري األرض 

وهذا يعني أن اإلنسان يف مرحلته األوىل أتيح له أن يرى أنامطا خمتلفة من الناس،  

ومظاهر خمتلفة من احلياة، ولكنه ـ بمحض رغبته ـ اختار نمطا معينا، وحياة معينة، ولذلك  

ان من مقتضيات العدالة والرمحة اإلهلية، وقوانني املبدأ واملعاد، أن يوفر له عند إعادته كل  ك

 ما كان يميل إليه، ويرغب فيه. 

تعاىل:  بقوله  اإلشارة  َجْت ﴿  وهلذا  ُزوِّ النهُفوُس  وقوله:  7)التكوير:   ﴾ َوإَِذا   ،)

َوَأْزَواَجُهمْ ﴿ َظَلُموا  ِذيَن  الَّ وا  َمَكاناا ﴿وقوله:    (،22)الصافات:    ﴾اْحرُشُ ِمنَْها  ُأْلُقوا  َوإَِذا 

ننَِي َدَعْوا ُهنَالَِك ُثُبوراا   ( 13)الفرقان: ﴾َضيِّقاا ُمَقرَّ

فقد ورد يف تفسري هذه اآليات أن املراد منه اجلمع بني النظراء أو األشكال منهم كل  

ع كل  يقرن كل رجل م)يف تفسري اآلية:   وقد ورد يف احلديث قوله  ،  (2) صنف إىل صنف

 
 .86أرسار اآليات، ص (1) 
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   قوم كانوا يعملون كعمله(

عباس ابن  زوج  :)وقال  السابقون  ثالثة،  أزواجا  الناس  يكون  حني  يعني    - ذلك 

 وأصحاب اليمني زوج، وأصحاب الشامل زوج(   - صنفا 

قرن كل شكل بشكله من أهل اجلنة وأهل النار، فيضم املربز يف الطاعة  )وعنه أيضا: 

   املعصية إىل مثله(إىل مثله، واملتوسط إىل مثله، وأهل 

لو أن رجالا قام بـني الركن واملقام يعبد اهلل سبعني سنة لبعثه اهلل  :) وقال ابن مسعود 

   يوم القيامة مع من حيب(

اخْلَبِيَث ِمَن الطَّيِِّب    اهلللَِيِميَز    ﴿تعاىل:وقد بينت النصوص علة هذا التفريق بقوله  

َبْعضٍ  َعىَل  َبْعَضُه  اخْلَبِيَث  وَن﴾    َوجَيَْعَل  اخْلَارِسُ ُهُم  ُأوَلئَِك  َجَهنََّم  يِف  َفَيْجَعَلُه  مَجِيعاا  ُكَمُه  َفرَيْ

 (  37)ألنفال: 

فالبرش يف ذلك مثل الشوائب التي ختتلط باملعادن النفيسة، فإهنا بعد عرضها عىل كري  

 االمتحان يميز الذهب، فيوضع يف أعناق احلسان، ويرمى بالشوائب إىل القاممات. 

املعادن   هبا  متيز  ومقاييس  وموازين،  متييز،  أدوات  إىل  حيتاج  التمييز  ذلك  أن  وبام 

النفيسة ومراتبها، واملعادن اخلسيسة ومراتبها، وخرباء يرشفون عىل كل ذلك، فقد وضع  

اهلل تعاىل لدار املعاد كذلك من املوازين ما تقتضيه العدالة اإلهلية، ولو أن اهلل تعاىل قادر عىل  

ز بينهم من دون حاجة لتلك املوازين.. ولكن عدالة اهلل تأبى إال أن تتعامل مع العباد  التميي 

 وفق السنن، لتقيم احلجج عليهم.  

ذلك   العدالة  تلك  مقتضيات  كان من  اخللقالعظيم  التاميز  وقد  والقائم عىل  ،  بني 

يقول    التي تشكلت يف الدنيا، ونوع املعدن الذي متخضت عنه األنا،النفس  صورة  أساس  

السعادة    الغزاِل:  يف  ودركاهتم  درجاهتم  وتتفاوت  أصنافاا  ينقسمون  اآلخرة  يف  )الناس 

تفارق   الدنيا وشقاوهتا وال  تفاوتوا يف سعادة  تفاوتاا ال يدخل حتت احلرص كام  والشقاوة 
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له. وسنته   امللك وامللكوت واحد ال رشيك  مدبر  فإن  البتة،  املعنى أصالا  اآلخرة يف هذا 

  (1)  ن إرادته األزلية مطردة ال تبديل هلا(الصادرة ع

ْلنَا َبْعَضُهْم َعىَل َبْعٍض   ﴿تعاىل:وقد أشار إىل هذا التاميز الشديد قوله   اْنُظْر َكْيَف َفضَّ

ولتفاوهتم يف الدار اآلخرة أكرب  )( أي  21َوَلآْلِخَرُة َأْكرَبُ َدَرَجاٍت َوَأْكرَبُ َتْفِضيالا﴾ )االرساء: 

من تفاوهتم الدنيا، فإن منهم من يكون يف الدركات يف جهنم وسالسلها وأغالهلا، ومنهم  

يه، كام  ىل ونعيمها ورسورها، ثم أهل الدركات يتفاتون فيام هم فمن يكون يف الدرجات الع

 ( أن أهل الدرجات يتفاوتون

للتفريق بني األصناف بعضها عن بعض،   التمييز حيتاج إىل حمال كثرية  ولكن هذا 

وسنحاول يف هذا الفصل التعرف عىل هذه املحال، وعالقتها بالعدل اإلهلي، ذلك أن العدل  

 ء يف حمله املناسب، وال جيازى إال بام يستحق. يقتيض أن يوضع كل َش

 يز: يلذلك التمحملني كبريين  وقد رأينا من خالل استقراء النصوص أن هناك 

: وهو ما ورد يف النصوص الكثرية من األهوال   ما يطلق عليه النرش واحلرشام أوهل 

حدونه، ويروا بأعينهم  التي يراها البرش عند قيام القيامة، لتثبت هلم من قدرة اهلل ما كانوا جي

 األدلة احلسية التي كانوا يطالبون هبا. 

: والتي تعرض فيها األعامل،   احلساب واملوازين والكتب والرساط وغريها هام ثاني 

ومواقفهم،   وأحواهلم،  أعامهلم،  وفق  البرش،  بني  يميز  حتى  املختلفة،  باملوازين  وتقاس 

 وتوجهاهتم. 

املقدس والنصوص  املعاين،  هذه  املباحث  وسنرشح  خالل  من  عليها  تدل  التي  ة 

 التالية: 

 واحلرش.. وجتليات العدالة: النرش  أوال ـ  

 
 (24/ 4إحياء علوم الدين، ) (1) 
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بعد تلك الفرتة الطويلة التي يمر هبا أهل الربزخ، والتي يتلقون فيها دروسا كثرية،  

كل حسب ختصصه، تقوم القيامة،    ، ومن خمتلف األنواع، ومن أصناف خمتلفني من املالئكة

إَِذا َوَقَعِت اْلَواِقَعُة  ﴿، ويفرتق الناس ثالث فرق كربى، نص عليها قوله تعاىل:  ةوتقع الواقع

ا )3( َخافَِضٌة َرافَِعٌة )2( َليَْس لَِوْقَعتَِها َكاِذَبٌة ) 1) ِت اأْلَْرُض َرجًّ َباُل  4( إَِذا ُرجَّ ِت اجْلِ ( َوُبسَّ

ا )  ا َثاَلَثةا )6َنْت َهَباءا ُمنَْبثًّا ) ( َفَكا 5َبسًّ ( َفَأْصَحاُب املَْْيَمنَِة َما َأْصَحاُب املَْْيَمنَِة  7( َوُكنُْتْم َأْزَواجا

ابُِقوَن ) 9( َوَأْصَحاُب املَْْشَأَمِة َما َأْصَحاُب املَْْشَأَمِة )8) ابُِقوَن السَّ ُبوَن  10( َوالسَّ ( ُأوَلئَِك املَُْقرَّ

 [ 11  -  1 ]الواقعة:  ﴾ (11)

بقسميها   النشأة  تلك  انتهاء  بعد  أخرى  نشأة  بدء  إىل  تشري  الكريمة  اآليات  وهذه 

]الدنيوي والربزخي[، يصنف اخللق عىل أساسها إىل أصنافهم احلقيقية، وفق موازين اهلل،  

 ال وفق املوازين التي وضعوها بأهوائهم. 

[، فهي  َخافَِضٌة َرافَِعةٌ ]وقد ذكر القرآن الكريم أن من أهم خصائص هذه املرحلة أهنا  

بكربيائهم   يسرتوهنا  كانوا  التي  احلقيقية  صورهم  وترهيم  املستكربين،  املرتفعني  ختفض 

 وطغياهنم. 

ويف نفس الوقت ترفع أولئك البسطاء الذين خفضهم الظلمة، واحتقرهم الناس،  

يوي الذي  لرتهيم صورهم احلقيقية املمتلئة باجلامل، والذي كان مغطى بذلك الوشاح الدن

 حال بني البرش ورؤيتهم. 

العامل   التي حتكم ذلك  القوانني  الكثري من  إىل  ما يشري  الكريم  القرآن  وقد ورد يف 

 غريها..  واالجتامع اجلديد، والذي لن يكون خاضعا ملا نعرفه يف عاملنا من قوانني الفيزياء و

لك أن احلكم  حتى صور البرش يف ذلك العامل لن تكون هي نفسها صورهم اليوم.. ذ

ُوُجوٌه  ﴿ألعامل املتجسدة يف كل َشء، حتى يف الصور، كام أشار إىل ذلك قوله تعاىل:  لهناك  

ٌة ) َا َناظَِرٌة ) 22َيْوَمئٍِذ َنارِضَ ٌة )23( إىَِل َرهبِّ ( َتُظنه َأْن ُيْفَعَل هِبَا َفاِقَرٌة  24( َوُوُجوٌه َيْوَمئٍِذ َبارِسَ
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 [ 25  -  22]القيامة:   ﴾

ٌة ) 38ُوُجوٌه َيْوَمئٍِذ ُمْسِفَرٌة ) ﴿موضع آخر:وقال يف  ( َوُوُجوٌه  39( َضاِحَكٌة ُمْسَتْبرِشَ

ٌة )  ٌة ) 40َيْوَمئٍِذ َعَلْيَها َغرَبَ   38]عبس:    ﴾ (  42( ُأوَلئَِك ُهُم اْلَكَفَرُة اْلَفَجَرُة ) 41( َتْرَهُقَها َقرَتَ

-  40 ] 

اْلَغاِشيَ ﴿وقال يف موضع آخر:  َأَتاَك َحِديُث  َيْوَمئٍِذ َخاِشَعٌة )1ِة )َهْل    ﴾ (2( ُوُجوٌه 

]الغاشية:    ﴾(  9( لَِسْعيَِها َراِضَيٌة )8ُوُجوٌه َيْوَمئٍِذ َناِعَمٌة )   ﴿، ويف مقابلها:  [ 2،  1]الغاشية:  

8  -  10 ] 

ا الَِّذيَن اْسَودَّْت ُوُجوُهُهْم  ﴿ وقال يف موضع آخر: َيْوَم َتْبيَضه ُوُجوٌه َوَتْسَوده ُوُجوٌه َفَأمَّ

ْت ُوُجوُهُهْم  106َأَكَفْرُتْم َبْعَد إِياَمنُِكْم َفُذوُقوا اْلَعَذاَب باَِم ُكنُْتْم َتْكُفُروَن )  ِذيَن اْبَيضَّ ا الَّ ( َوَأمَّ

 [ 107،  106]آل عمران:   ﴾نَ ُهْم فِيَها َخالُِدو اهلل َفِفي َرمْحَِة 

الدنيا ترتفع هناك، حيث يصبح   نراها يف هذه  التي  ولذلك فإن كل معايري اجلامل 

مجال اخلُلق هو املؤثر يف مجال اخللقة؛ فمن كان أحسن الناس ُخلقا يف الدنيا، فهو ملك مجال  

غل بجسده عن  ذلك العامل، أما من عداه، فهو ممتلئ بالكدورة والغشاوة والغربة.. ألنه انش

روحه، وبقالبه عن قلبه.. ولذلك رأى وجهه هناك بصورته احلقيقية التي كان يسرتها يف  

 الدنيا بألوان الطالء. 

أخرب أن األمر ال يرتبط فقط باأللوان، وإنام يرتبط بالقوالب    بل إن رسول اهلل  

تعاىل:   قوله  إليها  أشار  التي  القوالب  تلك  أيضا،  اْلوُ ﴿اجلسمية  ْت َوإَِذا  ُحرِشَ   ﴾ ُحوُش 

وَن َعىَل ُوُجوِهِهْم إِىَل َجَهنََّم ُأوَلئَِك رَشٌّ َمَكاناا َوَأَضله  ﴿، وقوله:  [5]التكوير:   ِذيَن حُيْرَشُ الَّ

 [ 34]الفرقان:   ﴾ َسبِيالا 

وصف عجائب الصور التي يتحول  بيان ذلك، وقد ورد يف الكثري من األحاديث  ف

احلديث   ففي  جرائمهم..  بسبب  واملجرمون  الظلمة  تعاىل:  إليها  قوله  تفسري  ِذيَن  ﴿يف  الَّ
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َوَأَضله َسبِيالا   َمَكاناا  ُأوَلئَِك رَشٌّ  َجَهنََّم  إِىَل  وَن َعىَل ُوُجوِهِهْم  ، قال  [34]الفرقان:    ﴾ حُيْرَشُ

اهلل   استغراهبم يف  رسول  أن رأى  بعد   عىل   أمشاه  الذي  أليس)  :ـ  وسؤاهلم عنه  ذلك  ـ 

 ( 1) (القيامة يوم  وجهه  عىل  يمشيه  أن  عىل  قادرا الدنيا  يف  الرجلني 

بقولهـ  ردا عىل الذين حاولوا تأويله عن ظاهره  عىل هذا احلديث  ابن حجر  وقد علق  

استغربوا حتى  أليس الذي أمشاه( ظاهر يف أن املراد بامليش حقيقته؛ فلذلك  : )قوله  )ـ  

 (2) سألوا عن كيفيته(

بقوله ذلك  علل  عدم  ثم  عىل  عوقب  أنه  وجهه:  عىل  الكافر  حرش  يف  )واحلكمة   :

السجود هلل يف الدنيا، بأن يسحب عىل وجهه يف القيامة؛ إظهارا هلوانه، بحيث صار وجهه  

 ( 3)  مكان يده ورجله يف التوقي عن املؤذيات(

األقوال الكثرية يف املسألة، ورجح ظاهر النص    ومثله ذكر نارص مكارم الشريازي

أقوال كثرية بني املفرّسين يف ما هو املقصود بحرش هذه الفئة من املجرمني  القرآين، فقال: )

وجوههم العذاب  ،  عىل  مالئكة  إّن  وقالوا:  احلقيقي،  معناه  بنفس  ذلك  فرّسوا  بعضهم 

األرض،   إىل  وجوههم  عىل  ملَقون  وهم  جهنم  إىل  مهانتهم  يسحبوهنم  عىل  عالمة  وهذا 

،  ، هذا من جهةاهللوذلتهم، ألهّنم كانوا يف الدنيا يف غاية الكرب والغرور واإلستهانة بخلق  

ومن جهة أخرى جتسيد لضاللتهم يف هذا العامل، ذلك أن من يسحبونه هبذه الصورة ال يرى  

ي، فقالوا تارة  والبعض اآلخر أخذوا بمعناه الكنائ،  ما أمامه بأي شكل، وغافل عام حوله 

هذه اجلملة كناية عن تعلق قلوب أولئك بالدنيا، فهم يسحبون إىل جهنم ألن وجوه قلوهبم  

بالدنيا  مرتبطة  زالت  ُاخرى:    ال  تارةا  حيث  إ وقالوا  العريب  األدب  يف  مستعملة  كناية  هنا 

 
 (7265(، ومسلم )6158رواه البخاري ) (1) 

 (382/ 11فتح الباري( ) (2) 

 (382/ 11فتح الباري( ) (3) 
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أّننا مع عدم  لكن الواضح  .  يقولون: فالن مرَّ عىل وجهه، يعني أّنه مل يكن يدري أين يذهب.

  (1)الدليل عىل املعنى الكنائي، البّد من محلها عىل املعنى األّول، وهو املعنى احلقيقي(

اهلل   رسول  أخرب  فقال:    وهكذا  الظلمة،  املستكربين  خلقة  صفة  )حيرش  عن 

ويف  ،  (3)يف صور الرجال، يغشاهم الذل من كل مكان(  (2) املتكربون يوم القيامة أمثال الذر

)يبعث اهلل يوم القيامة ناساا يف صور الذر يطؤهم الناس بأقدامهم، فيقال: ما هؤالء    رواية:

الدنيا( يف  املتكربون  هؤالء  فيقال:  الذر؟  صور  )(4)  يف  رواية:  ويف  يوم  ،  املتكربون  حيرش 

القيامة أمثال الذر يف صور الرجال ؛ يغشاهم الذل من كل مكان ؛ يساقون إىل سجن يف  

  (5)(يسقون من عصارة أهل النار: طينة اخلبال   ،تعلوهم نار األنيار  ،)بولس(  :جهنم يقال له

الذي   اخللق  ذلك  مع  متاما  يتناسب  نفوسهم  وهذا  منه  الدنيا،  شكلوا  ما  يف  وهو 

ما  هلا  جعلهم يرون   يطالبون غريهم أن  ا ليس لغريهمن الرشف والفضل  ؛ ولذلك كانوا 

وهلذا   أيدهيم،  بني  هلم، ويذلوا  اهلل،  ينحنوا  خللق  جرعوها  التي  الذل  بكأس  اهلل  جازاهم 

 ليذوقوها، ويتأدبوا بتذوقها. 

عن هيئة أولئك الذين يذلون أنفسهم يف الدنيا من غري    وهكذا أخرب رسول اهلل  

يبيعون   يتسولون، ويمرغون كرامتهم، وربام  األكابر واألصاغر  يدي  فيقفون بني  حاجة، 

)ما يزال الرجل يسأل الناس؛ حتى يأيت يوم القيامة وليس يف  دينهم بسبب ذلك، فقال:  

 
 (250/ 11)  الشريازيتفسري األمثل مكارم  (1) 

غر، ُمثِّل بالنملة الص  (2)  ا، بالغ الصِّ غرية أو برأس النملة أو اهلباَءة املنبثّة يف اهلواء ويمكن رؤيتها يف شعاع  قدٌر ضئيل جدًّ

 الّشمس الداخل من النافذة. 

(. قال الرتمذي: حسن  557(، والبخاري يف )األدب املفرد( )6677( )179/  2(، وأمحد )2492رواه الرتمذي )  (3) 

 صحيح 

 (337/ 10رواه البزار كام يف )جممع الزوائد( ) (4) 

 (. 5112البخاري يف األدب املفرد، والرتمذي وحسنه ، انظر: املشكاة ) (5) 
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اءت مخوشاا أو كدوحاا يف وجهه يوم  : )من سأل وله ما يغنيه؛ ج، وقال (1)  وجهه مزعة حلم(

)ال يزال العبد يسأل وهو غني؛ حتى خيلق وجهه، فال يكون له عند اهلل    ، وقال:(2)   القيامة(

 ( 3)  وجه(

حيتمل أن يكون املراد أنه يأيت ساقطاا ال قدر له وال جاه، أو  وقد فرس احلديث بأنه )

مواضع اجلناية من األعضاء، لكونه  يعذب يف وجهه حتى يسقط حلمه، ملشاكلة العقوبة يف 

(،  أذل وجهه بالسؤال، أو أنه يبعث ووجهه عظم كله؛ فيكون ذلك شعاره الذي يعرف به

 هره هو األصل الذي تدل عليه كل األدلة.ا لكن احلفاظ عىل ظ

عن هيئة املختلسني واملرتشني واللصوص، والذين كانوا    وهكذا أخرب رسول اهلل  

العجني،   الشعرة من  املحامني من خيرجهم من جرائمهم كام خترج  الدنيا من  ينصبون يف 

لكنهم يف الدار اآلخرة ال يملكون ذلك، ألن العدالة املطلقة هي التي حتكم ذلك العامل،  

اة هلا ثغاء، فينادي: يا حممد، يا حممد،  ال أعرفن أحدكم يأيت يوم القيامة حيمل ش: )  قال

من اهلل شيئا، قد بلغتك. وال أعرفن أحدكم يأيت يوم القيامة حيمل مجال    فأقول: ال أملك لك

له رغاء، فيقول: يا حممد، يا حممد. فأقول: ال أملك لك من اهلل شيئا، قد بلغتك. وال أعرفن  

دي: يا حممد، يا حممد. فأقول: ال أملك  أحدكم يأيت يوم القيامة حيمل فرسا له مححمة، ينا 

من أدم، ينادي:    بلغتك. وال أعرفن أحدكم يأيت يوم القيامة حيمل قشعا   لك من اهلل شيئا، قد 

  (4)(يا حممد، يا حممد. فأقول: ال أملك لك من اهلل شيئا، قد بلغتك

رجال من األزد    محيد الساعدي قال: استعمل رسول اهلل  ويف حديث آخر عن أيب  

 
 (1040(، ومسلم )1474رواه البخاري ) (1) 

(،  3675( )388/  1(، وأمحد )1502(، وابن ماجه )97/  5(، والنسائي )650(، والرتمذي )1626رواه أبو داود )  (2) 

 ( 13586( )24/ 7(، والبيهقي )565/ 1واحلاكم )

 ( 99/ 3(، والبزار كام يف )جممع الزوائد( )17546( )333/ 20الطرباين )رواه  (3) 

 (.7/358تفسري الطربي ) (4) 
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  يقال له: ابن اللتبية عىل الصدقة، فجاء فقال: هذا لكم وهذا أهدي ِل. فقام رسول اهلل  

ما بال العامل نبعثه فيجيء فيقول: هذا لكم وهذا أهدي ِل. أفال جلس  )عىل املنرب فقال:  

والذي نفس حممد بيده ال يأيت أحد منكم منها    يف بيت أبيه وأمه فينظر أهيدى إليه أم ال؟

  (، بيشء إال جاء به يوم القيامة عىل رقبته إن كان بعريا له رغاء، أو بقرة هلا خوار، أو شاة تيعر 

 (1)ثالثا  (اللهم هل بلغت )ثم رفع يديه حتى رأينا عفرة إبطيه ثم قال:  

به قوله تعاىل:   َكاَن  ﴿وهو ما رصح  َيْوَم  َوَما  َغلَّ  باَِم  َيْأِت  َيْغُلْل  َوَمْن  َيُغلَّ  َأْن  لِنَبِيٍّ 

 [ 161]آل عمران:   ﴾ اْلِقَياَمِة ُثمَّ ُتَوىفَّ ُكله َنْفٍس َما َكَسَبْت َوُهْم اَل ُيْظَلُمونَ 

هذه جمرد نامذج عن بعض الصور واملشاهد التي تدل عىل حقيقة ذلك العامل، وكونه  

 لتي تشكلت يف الدنيا، أو يف مرحلة الربزخ. مبنيا عىل صورة النفوس ا

ونفس اليشء ينطبق عىل القوانني والظواهر الطبيعية، حيث ستكون خمتلفة متاما عام  

طبيعته،   حسب  فرد،  بكل  ترتبط  بل  عامة،  تكون  ال  أهنا  ذلك  وظواهر،  قوانني  من  نراه 

 والعمل الذي قام به يف الدنيا.

الع يف  ورد  ما  ذلك  عىل  األمثلة  والذي  ومن  اخلالئق،  يصيب  الذي  الشديد  رق 

يتفاوت بحسب أعامهلم، مع أن قوانني الدنيا ال تقبل ذلك، فاحلر إن نزل أصاب اجلميع،  

 لكنه هناك يصيبهم بحسب أعامهلم. 

احلديث   )تدن وقال  ففي  منهم    و:  تكون  حتى  اخللق  من  القيامة  يوم  الشمس 

 العرق. فمنهم من يكون إىل كعبيه. ومنهم  فيكون الناس عىل قدر أعامهلم يف..  كمقدار امليل

من يكون إىل ركبتيه. ومنهم من يكون إىل حقويه. ومنهم من يلجمه العرق إجلاماا( وأشار  

  (2)  بيده إىل فيه( رسول اهلل 

 
 (. 1832( وصحيح مسلم برقم )7174، 2597صحيح البخاري برقم ) (1) 

 (2864رواه مسلم ) (2) 
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وهذا ال يعني أن املراد بالشمس يف هذا احلديث هي هذه الشمس التي نعرفها، وإنام  

هو مثل تقريبي، فالكون حينذاك خيتلف متاما عن الصورة التي نراه هبا اليوم، كام قال تعاىل:  

اَمَواُت َوَبَرُزوا هللَِِّ اْلَواِحِد الْ ﴿ ُل اأْلَْرُض َغرْيَ اأْلَْرِض َوالسَّ ارِ َيْوَم ُتَبدَّ  [ 48]إبراهيم:  ﴾ َقهَّ

  ويف نفس الوقت الذي يمتلئ فيه أولئك بالعرق واحلر الشديد، خيرب رسول اهلل  

عن أحوال املؤمنني الصادقني الذين حتملوا حر املجاهدات يف الدنيا، ولذلك جازاهم اهلل  

يف ظله    : )سبعة يظلهم اهلل الرتغيب يف ذلك الظليف    تعاىل بالظل الظليل يف اآلخرة، قال  

يوم ال ظل إال ظله: إمام عادل، وشاب نشأ يف عبادة ربه، ورجل قلبه معلق يف املساجد،  

امرأة ذات منصب ومجال،   ورجالن حتابا يف اهلل اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل طلبته 

فقال إين أخاف اهلل، ورجل تصدق أخفى حتى ال تعلم شامله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر اهلل  

 (1) ففاضت عيناه( خالياا،

قالوا: اهلل    (، أتدرون من السابقون إىل ظل اهلل يوم القيامة؟: )ويف حديث آخر قال  

قال:   أعلم:  للناس  )ورسوله  وحكموا  بذلوه،  سألوه  وإذا  قبلوه،  احلق  أعطوا  إذا  الذين 

  (2) (كحكمهم ألنفسهم

 ( 3) (اهلل يف ظله: )من أنظر معرساا أو وضع عنه، أظله  قال ويف حديث آخر 

:  عن دور الصدقة يف محاية صاحبها من ذلك احلر الشديد، قال      رب وهكذا أخ 

  (4)الرجل ىف ظل صدقته حتى يقىض بني الناس()

يف   نعرفها  التي  االجتامعية  القوانني  كل  أن  يدل عىل  ما  النصوص  يف  ورد  وهكذا 

ِه َوَأبِيِه )34َيِفره املَْْرُء ِمْن َأِخيِه ) ﴿الدنيا، تنهار هناك، حيث   (  36( َوَصاِحَبتِِه َوَبنِيِه ) 35( َوُأمِّ

 
 (.1031(، مسلم )660رواه البخاري ) (1) 

 .. 67-65رواه أمحد رقم  (2) 

 (.3006صحيح مسلم ) (3) 

 (3316، رقم 2/285(، والديلمى )1766، رقم 3/300(، وأبو يعىل )103، رقم 1/94رواه القضاعى ) (4) 
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 [ 37 -   34]عبس:  ﴾ لُِكلِّ اْمِرٍئ ِمنُْهْم َيْوَمئٍِذ َشْأٌن ُيْغنِيِه 

فقد ورد يف النصوص املقدسة ما يذكر تلك املشاهد  بل إن األمر أخطر من ذلك كله،  

ستبدون الظلمة، وأمام الناس مجيعا، باألغالل والسالسل، كام  يساق امل  التي تصور كيف 

ا َمْن ُأويِتَ كَِتاَبُه بِِشاَملِِه َفَيُقوُل َياَلْيَتنِي مَلْ ُأوَت كَِتابَِيْه )﴿قال تعاىل:   ( َومَلْ َأْدِر َما ِحَسابَِيْه  25َوَأمَّ

(26 ( اْلَقاِضَيَة  َكاَنِت  َياَلْيَتَها  َعن27ِّ(  َأْغنَى  َما   )( َمالَِيْه  )28ي  ُسْلَطانَِيْه  َعنِّي  َهَلَك   )29  )

ا َفاْسُلُكوُه  31( ُثمَّ اجْلَِحيَم َصلهوُه ) 30ُخُذوُه َفُغلهوُه ) ( ُثمَّ يِف ِسْلِسَلٍة َذْرُعَها َسْبُعوَن ِذَراعا

ُه َكاَن اَل ُيْؤِمُن بِ 32) ِ 33اْلَعظِيِم )   اهلل( إِنَّ ( َفَلْيَس َلُه اْلَيْوَم  34ْسكنِِي )( َواَل حَيُضه َعىَل َطَعاِم املْ

]احلاقة:    ﴾  (37( اَل َيْأُكُلُه إاِلَّ اخْلَاطُِئوَن ) 36َواَل َطَعاٌم إاِلَّ ِمْن ِغْسلِنٍي )   ( 35َهاُهنَا مَحِيٌم )

25  -  37 ] 

يف نفس الوقت الذي جيد فيه املؤمنون كل ألوان الراحة والسعادة والرسور، حتى  

املؤمن؛ فيمر عليه كام متر الصالة، ففي احلديث عن   الطويل خيفف عىل  املوقف  أن ذلك 

  ، ما أطول هذا اليوم  :، فقيل( يوم كان مقداره مخسني ألف سنة )   :، أنه قال رسول اهلل  

النبي   املؤمن حتى يكون أخف عليه من   ،بيدهوالذي نفيس  ):  فقال  ليخفف عىل  إنه 

الدنيا  يف  يصليها  مكتوبة  )  ،(1) (صالة  رواية:  الشمس  ويف  كتدِل  املؤمن  عىل  ذلك  هيون 

إن اهلل ليخفف عىل من يشاء من عباده طوله كوقت  (، ويف رواية: ) للغروب إىل أن تغرب 

 ( صالة مفروضة

املوقف للعمل، فالزمان واملكان والصور  وهكذا نرى أن احلكم يف كل َشء يف ذلك  

 وكل َشء مرتبط بتلك التشكالت التي تشكلت هبا النفوس يف الدنيا. 

بناء عىل هذا نحاول يف هذا املبحث تتبع األحداث الكربى التي حتدث ذلك اليوم  

 ابتداء من النفخ بالصور، وانتهاء بحرش اخلالئق للحساب. 

 
 (1901رواه أبو يعىل والبيهقي يف الشعب، انظر: املغني عن محل األسفار )ص:  (1) 
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 ـ النفخ يف الصور:   1

احلد ورد  الكريموقد  القرآن  من  متعددة  مواضع  يف  عنه  خمتلفة،  (1)يث  وبصيغ   ،

ذلك   أن  عىل  تدل  وهي  كيفيتها،  ختيل  وال  تصورها  يمكن  ال  التي  احلقيقة  تقرب  وكلها 

القرآن   يف  ورد  ولذلك  الثانية،  النشأة  به  وتبدأ  األوىل،  النشأة  به  ستنتهي  العظيم  احلدث 

لن هناية النشأة األوىل، والثانية تعلن بداية النشأة  الكريم ذكر نفختني يف الصور، إحدامها تع

 .  الثانية، بشكلها اجلديد، وقوانينها اجلديدة.

األمر ال يقترص عىل جمرد اإلعالن، وإنام يتعداه إىل الدور التكويني، أي أن النفخة  و

األوىل تكون سببا يف هناية النشأة التكوينية األوىل، والنفخة الثانية تكون سببا يف هناية النشأة  

ام  التكوينية الثانية، كام يشري إىل ذلك كون النفخ يف طني اإلنسان سببا يف تشكل اإلنسان، ك

ا ِمْن َصْلَصاٍل ِمْن مَحَإٍ َمْسنُوٍن ) ﴿قال تعاىل:   ( َفإَِذا 28َوإِْذ َقاَل َربهَك لِْلَماَلئَِكِة إِينِّ َخالٌِق َبرَشا

ْيُتُه َوَنَفْخُت فِيِه ِمْن ُروِحي َفَقُعوا َلُه َساِجِديَن   [ 29،  28]احلجر:    ﴾َسوَّ

من النفخ يف الطني، فيتحول إىل طري  وكام أشار إليه ما كان يفعله املسيح عليه السالم  

ائِيَل َأينِّ َقْد ِجْئُتُكْم بِآَيٍة ِمْن َربُِّكْم َأينِّ َأْخُلُق    ﴿ بإذن اهلل، كام قال تعاىل:   َوَرُسوالا إِىَل َبنِي إرِْسَ

ا بِإِْذِن   [ 49عمران:  ]آل  ﴾ اهللَلُكْم ِمَن الطِّنِي َكَهْيَئِة الطَّرْيِ َفَأْنُفُخ فِيِه َفَيُكوُن َطرْيا

وهكذا، فإن لتينك النفختني أثرمها التكويني سواء بالصعق واإلماتة، أو باإلحياء  

 من جديد، وفق القوانني اجلديدة..  

والصعق واإلماتة ال تعنيان إعدام املوجودات، كام عرفنا يف النشأة األوىل، وإنام تعني  

 . التحول إىل هيئة أخرى متناسبة مع الوضع اجلديد، وقوانينه

حول  الكريم  القرآن  يف  ورد  ما  الصور  ومع  يف  من  النفخ  الكثري  كذلك  وردت   ،

 
(، 101( و)املؤمنون ـ )99الكهف ـ  و رد احلديث عن )النفخ يف الصور( يف أكثر من عرش آيات قرآنية هي: هي: )  (1) 

 (  18(، )النبأ ـ 87(، )النمل ـ 102(، )طه ـ 73(، )األنعام ـ 13(، )احلاقة ـ 20(، )ق ـ 68(، )الزمر ـ 51)يس ـ 
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لتلك   احلدث  صورة  لتقريب  حماولة  مجيعا  أهنا  نرى  والتي  والروايات،  األحاديث 

عليها   يسري  التي  القوانني  تستوعب  أن  يمكنها  ال  والتي  البسيطة،  البدوية  املجتمعات 

 الكون، ولذلك خوطبت عىل قدر عقوهلا. 

الكافية،  ول الكثرية  اإلشارات  ففيه  الكريم،  القرآن  يف  ورد  بام  هنا  سنكتفي  ذلك 

 لتبيني أمهية ذلك احلدث وقيمته، بل وعالقته بالعدالة أيضا. 

وِر  ﴿ومن تلك اآليات قوله تعاىل يف بيان الغرض من كال النفختني:   َوُنِفَخ يِف الصه

اَمَواِت َوَمْن يِف اأْلَ  ُثمَّ ُنِفَخ فِيِه ُأْخَرى َفإَِذا ُهْم ِقَياٌم    اهللْرِض إِالَّ َمْن َشاَء  َفَصِعَق َمْن يِف السَّ

 [ 68]الزمر:  ﴾ َينُْظُرونَ 

وهذا يدل عىل انحصار عدد النفخات يف اثنتني، ال كام يذكره البعض من أهنا ثالثة  

وِر َفَفِزَع َمنْ ﴿بناء عىل ما فهموه من قوله تعاىل:   اَمَواِت َوَمْن يِف    َوَيْوَم ُينَْفُخ يِف الصه يِف السَّ

، حيث تومهوا أهنا نفخة أخرى  [ 87]النمل:    ﴾ َوُكلٌّ َأَتْوُه َداِخِرينَ   اهلل اأْلَْرِض إِالَّ َمْن َشاَء  

 عدا نفخة الصعق، ونفخة اإلحياء. 

إِْن َكاَنْت إِالَّ  ﴿وذهب آخرون إىل أهنا أربع نفخات، بناء عىل فهمهم لقوله تعاىل:  

ونَ َصْيَحةا َواحِ  لذلك ذكروا أن الغرض من  و،  [53]يس:    ﴾َدةا َفإَِذا ُهْم مَجِيٌع َلَدْينَا حُمرَْضُ

 ، وأهنا نفخة أخرى باإلضافة للنفخات السابقة. وإحضارهماخللق  هذه النفخة مجع

املرتبطة باجلمع واإلحضار، ولكنها ال   وال مانع من أن يكون هناك هذه الصيحة 

أل  الصور،  يف  النفخ  من  باثنتني،  تعترب  العدد  حدد  أخرى  مواضع  الكريم، ويف  القرآن  ن 

تعاىل:   )  ﴿كقوله  اِجَفُة  الرَّ َتْرُجُف  ) 6َيْوَم  اِدَفُة  الرَّ َتْتَبُعَها   )7 ( َواِجَفٌة  َيْوَمئٍِذ  ُقُلوٌب   )8  )

 [ 9  -  6]النازعات:   ﴾َأْبَصاُرَها َخاِشَعةٌ 

يدق لنهاية احلصص  واخلالصة من كل هذا أن تلك النفخة تشبه ذلك اجلرس الذي  

أو هو هناية  ة، ليدق من جديد، لتبدأ حصص أخرى،  الدراسية، والذي تتخلله بعض الراح 
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احلديث   العلم  يقر  والتي  اجلديدة،  بقوانينها  اجلديدة  النشأة  وبداية  بقوانينها،  النشأة  هذه 

 إمكانيتها.

ة واحدة ـ  فكل العلامء اآلن ـ عىل خالف املاضني الذين كانوا يتومهون للكون صور

للكون صورا كثرية جدا ال هناية هلا، ولكل كون قواني به، وطبعا هم  نيرون أن  ه اخلاصة 

 من باب االحتامل، ال من باب الواقع. هذا يذكرون 

من   له  ويكون  جديدة،  معطيات  عىل  بناء  جديد،  كون  ينشأ  أن  املانع  ما  ولذلك 

 الكون بكثري؟ التنظيم والدقة ما يفوق هذا 

تدل عليه النصوص املقدسة، فالقرآن الكريم مع إشاراته الكثرية إىل دقة  وهذا ما  

هذا الكون ونظامه ومجاله، وكونه مرآة لتجيل احلقائق جلميع العقالء، لكنه يف نفس الوقت  

القدرة، بخالف هذه   مبنية عىل  كله، ألهنا  ذلك  أكثر داللة عىل  األخرى  النشأة  أن  يذكر 

 ألهنا من مقتضيات االبتالء واالختبار.  النشأة املبنية عىل احلكمة،

اَمَواِت َواأْلَْرَض بِاحْلَقِّ  ﴿وقد أشار إىل هذا املعنى قوله تعاىل:   َوُهَو الَِّذي َخَلَق السَّ

هَ  وِر َعامِلُ اْلَغْيِب َوالشَّ اَدِة َوُهَو  َوَيْوَم َيُقوُل ُكْن َفَيُكوُن َقْوُلُه احْلَقه َوَلُه املُْْلُك َيْوَم ُينَْفُخ يِف الصه

 ،  [ 73]األنعام:   ﴾ احْلَكِيُم اخْلَبِريُ 

فاآلية الكريمة تشري إىل أنه مع كون اهلل تعاىل مالكا وملكا يف كل األوقات، وعىل  

كل األكوان، إال أن ذلك يتجىل بوضوح عند النفخ يف الصور، وعند النشأة الثانية، وقد قال  

مل الوجود ومالكيته له قائمتان منذ بداية اخللق  حكومة اهلل عىل عا السبحاين تعليقا عليها: )

حتى هنايته ويف يوم القيامة، وال خيتص ذلك بيوم القيامة وحده، لكن هناك عوامل وأسباباا  

تؤثر يف مسار هذه الدنيا وتقدمها نحو أهدافها، لذلك قد يغفل اإِلنسان أحياناا عن وجود  

ذلك  يف  أّما  والعوامل،  األسباب  هذه  وراء  األسباب    اهلل  مجيع  فيه  تتعطل  الذي  اليوم 
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  (1)(والعوامل، فإِّن حكومة اهلل ومالكيته تكونان أجىل وأوضح من أي وقت سابق

( َيْوَم ُهْم َباِرُزوَن اَل خَيَْفى َعىَل 15لُِينِْذَر َيْوَم التَّاَلِق ) ﴿ويشري إىل ذلك قوله تعاىل:  

ٌء ملَِِن املُْْلُك اْليَ  اهلل ارِ ِمنُْهْم ََشْ  [ 16،  15]غافر:   ﴾ْوَم هللَِِّ اْلَواِحِد اْلَقهَّ

كانوا   الذين  باملؤمنني  يرتبط  ال  اخلالئق  يصيب  الذي  الفزع  أن  عىل  يدل  وهذا 

يعلمون، ويوقنون بقدرة اهلل املطلقة، وإنام يفزع له من مل يكن يؤمن بذلك، كام قال تعاىل:  

  8]املدثر:   ﴾ ( َعىَل اْلَكافِِريَن َغرْيُ َيِسريٍ 9ْوَمئٍِذ َيْوٌم َعِسرٌي )( َفَذلَِك يَ 8َفإَِذا ُنِقَر يِف النَّاُقوِر ) ﴿

-  10 ] 

تعاىل:   قوله  الوارد يف  فإن االستثناء  يِف    ﴿وبذلك  َمْن  َفَفِزَع  وِر  الصه يِف  ُينَْفُخ  َوَيْوَم 

اَمَواِت َوَمْن يِف اأْلَْرِض إاِلَّ َمْن َشاَء   خاص بأولئك    [87]النمل:    ﴾ ينَ َوُكلٌّ َأَتْوُه َداِخرِ   اهللالسَّ

يرونه من مظاهر القدرة اإلهلية، ألهنم كانوا أصال    منني املوقنني الذين ال يدهشهم ما املؤ

 .(2) موقنني هبا، بل ربام يكون ذلك مدعاة لسعادهتم وفرحهم

املعنى: ) الغزاِل مشريا إىل هذا  قال  الغافلنيوقد  الغطاء عن أعني  انكشفت    ؛ واذا 

ارِ   ﴿سمعوا عند ذلك نداء املنادي    ، فشاهدوا األمر كذلك   ﴾ ملَِِن املُْْلُك اْلَيْوَم هللَِِّ اْلَواِحِد اْلَقهَّ

يوم،  [ 16]غافر:   القهار كل  الواحد  امللك هلل    ، عىل اخلصوصاليوم  ال ذلك    ، ولقد كان 

 
 ( 340/ 4تفسري األمثل،  ) (1) 

]فتح   (2)  فقال  أقوال،  عرشة  يف  حجر  ابن  مجعها  وقد  الصعقة،  من  املستثنني  يف  كثرية  أقواال  العلامء  ذكر 

([: )وحاصل ما جاء يف ذلك عرشة أقوال: األول: أهنم املوتى كلهم لكوهنم ال إحساس هلم.. الثاين: هم  11/320الباري)

أن  هه عندي أهنم أحياء عند رهبم كالشهداء، وقد جوز النبي الشهداء.. الثالث: األنبياء واىل ذلك جنح البيهقي..قال ووج

يكون موسى ممن استثنى اهلل.. الرابع: قال حييى بن سالم يف تفسريه: بلغني أن آخر من يبقى جربيل وميكائيل وإرسافيل وملك 

ع ذلك يف حديث أيب هريرة املوت.. اخلامس: يمكن أن يؤخذ مما يف الرابع.. السادس: األربعة املذكورون ومحلة العرش وق

الذين يف اجلنة  الولدان  الثامن:  الطويل.. وسنده ضعيف مضطرب.. السابع: موسى وحده أخرجه الطربي بسند ضعيف.. 

واحلور العني.. التاسع: هم وخزان اجلنة والنار وما فيها من احليات والعقارب.. العارش: املالئكة كلهم جزم به أبو حممد بن  

 هقي: استضعف بعض أهل النظر أكثر هذه األقوال( حزم.. قال البي
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لغافلني من كشف  فهو نبأ عام يتجدد ل  ؛ولكن الغافلني ال يسمعون هذا النداء إال ذلك اليوم 

فإنه أصل    ،فنعوذ باهلل احلليم الكريم من اجلهل والعمى  ؛األحوال حيث ال ينفعهم الكشف

  (1)(أسباب اهلالك 

ِذيَن َسَبَقْت هَلُْم ِمنَّا    ﴿ ويشري إىل هذا، بل يرصح به قوله تعاىل يف ذكر السابقني:   إِنَّ الَّ

( ُمْبَعُدوَن  َعنَْها  ُأوَلئَِك  َأْنُفُسُهْم    ( 101احْلُْسنَى  اْشَتَهْت  َما  يِف  َوُهْم  َحِسيَسَها  َيْسَمُعوَن  اَل 

 ( ُكنُْتْم  102َخالُِدوَن  الَِّذي  َيْوُمُكُم  َهَذا  املاََْلئَِكُة  اُهُم  َوَتَتَلقَّ اأْلَْكرَبُ  اْلَفَزُع  حَيُْزهُنُُم  اَل   )

 [ 103  -   101]األنبياء:   ﴾ ُتوَعُدونَ 

قدم إليه عمرو  املنورة،  اهلل من تبوك إىل املدنية    ملا عاد رسولوقد ورد يف احلديث أنه  

، قال: يا  األكرب(أسلم يا عمرو يؤمنك اهلل من الفزع  ) :  بن معدي كرب فقال له النبي  

يا عمرو إنه ليس كام تظن وحتسب، إن الناس  ) كرب؟ فإين ال أفزع فقال:  األ  حممد وما الفزع

وال حي إال مات إال ما شاء اهلل، ثم يصاح  صيحة واحدة فال يبقى ميت إال نرش   يصاح هبم 

صيحة  األأ  هبم  وهتد  السامء،  وتنشق  مجيعا،  ويصفون  مات  من  فينرش  وختر  خرى  رض، 

دينه    اجلبال هدا، وترمى  قلبه وذكر  انخلع  إال  يبقى ذو روح  اجلبال رشرا فال  بمثل  النار 

إين أسمع أمرا عظيام.،  قال: أال    ؟ما شاء اهلل، فأين أنت يا عمرو من هذا  وشغل بنفسه إال 

  (2)(ورسوله، وآمن معه من قومه ناس ورجعوا إىل قومهم فآمن باهلل

الصور ذلك االستثناء، ألن اهلل   بالنفخ يف  املرتبطة  العدالة  ولذلك فإن من مظاهر 

تعاىل أرحم من أن يصيب عباده الصاحلني املقربني بالفزع، وكيف يصيبهم به، وهم كانوا  

بل أن يروه، ويعلمون أنه صاحب القدرة املطلقة، وأنه ال يعجزه َشء يف  يقرون له بذلك ق

 األرض، وال يف السامء. 

 
 (90/ 4إحياء علوم الدين ) (1) 

 (110/ 7بحار األنوار ) (2) 
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بعد هذا، وبناء عىل أن من أغراض هذا الكتاب تقريب املعارف املرتبطة باملعاد إىل  

العقول، ونفي الشبهات التي تثار حوله، فإنا سنذكر هنا بعض الصور التقريبية للنفخ يف  

تي تساهم ال يف كشف حقيقته، فذلك مستحيل، وإنام يف توضيحه وتقريبه ونفي  الصور، وال 

 الشبهات عنه. 

فالنفخ يف الصور، قد يكون مرتبطا بالصوت، وقد يكون مرتبطا بالصور، وقد يكون  

تأثريا يف الكون مجيعا، مثلام نفعل عندما نضع تيارا كهربائيا عاليا عىل مساحة معدنية معينة،  

التأثري الذي يطلق عليه ]احلرب االلكرتونية[وإذا هبا هتت   ، ز مجيعا، وقد يكون عىل شكل 

 وغريها من األشكال الكثرية التي ال نستطيع حرصها. 

وقد ذكر بعض املهتمني بربط احلقائق القرآنية بحقائق العلم بعض ما يقرب ذلك،  

ال تعاىل خمربا عام  مستندا إىل ما ورد يف القرآن الكريم من إهالك األمم بالصيحات، كام ق

ْيَحُة َفَأْصَبُحوا يِف ِدَياِرِهْم َجاثِِمنيَ ﴿حصل لثمود:   ِذيَن َظَلُموا الصَّ ،  [ 67]هود:   ﴾َوَأَخَذ الَّ

ِذيَن آَمُنوا َمَعُه بَِرمْحٍَة ِمنَّا    ﴿ وقال خمربا عام حصل ألهل مدين:   ْينَا ُشَعْيباا َوالَّ َوملََّا َجاَء َأْمُرَنا َنجَّ

)  َوَأَخَذِت  ِدَياِرِهْم َجاثِِمنَي  يِف  َفَأْصَبُحوا  ْيَحُة  الصَّ َظَلُموا  ِذيَن  َأاَل  94الَّ فِيَها  َيْغنَْوا  مَلْ  َكَأْن   )

ا ملَِْدَيَن َكاَم َبِعَدْت َثُمودُ  َفَأَخَذهْتُُم    ﴿، وقال عام حصل لقوم لوط:  [95،  94]هود:    ﴾ ُبْعدا

 ( ِقنَي  ُمرْشِ ْيَحُة  َعالِ 73الصَّ َفَجَعْلنَا  يلٍ (  ِسجِّ ِمْن  ِحَجاَرةا  َعَلْيِهْم  َوَأْمَطْرَنا  َسافَِلَها    ﴾ َيَها 

اجلاحدة ألنبيائها:  [74،  73]احلجر:   األمم  أصابت  التي  اهلالك  أنواع  خمربا عن  ، وقال 

َأَخَذْتُه الصَّ ﴿ َأْرَسْلنَا َعَلْيِه َحاِصباا َوِمنُْهْم َمْن  َأَخْذَنا بَِذْنبِِه َفِمنُْهْم َمْن  ْيَحُة َوِمنُْهْم َمْن  َفُكالًّ 

  ﴾ لَِيْظلَِمُهْم َوَلكِْن َكاُنوا َأْنُفَسُهْم َيْظلُِمونَ   اهللَخَسْفنَا بِِه اأْلَْرَض َوِمنُْهْم َمْن َأْغَرْقنَا َوَما َكاَن  

 [ 40]العنكبوت:  

وبناء عىل هذا، رأى أن هذه الصيحة نوع من األسلحة الصوتية، التي دل العلم عىل  

 تأثريها الكبري، وإن مل تتوصل التقنية العلمية بعد إىل اخرتاعها.أن هلا  
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هناك عالقة بني الصوت والصعق، ألن الصوت املرتفع جداا يملك  يقول يف ذلك: ) 

والعلامء حتى اليوم حياولون احلصول    ،ويمكن أن حيرق أكثر من النار نفسها   ، قوة تدمريية

ال تزال حمدودة، ألن املشكلة يف تصميم    ولكن جتارهبم  ،عىل صوت يكون له أثر تدمريي

   (1) (اجلهاز الذي يصدر هذا الصوت

يقول الباحثون يف هذا املجال إن أفضل طريقة  ثم بني عالقة الصوت بالبوق، فقال: )

لتوليد أخطر أنواع الذبذبات الصوتية الفعالة والشديدة، هي أن نولد الصوت من خالل  

ئي، وهو جهازا يشبه القرن، ألن هذه الطريقة ستولد  ما يشبه البوق عىل شكل حلزون هوا

والتي تعترب األخطر عىل اإلنسان واحليوان    ، املوجات الصوتية ذات الرتددات حتت الصوتية

  (2)(واجلامد

( فقال:  وتنشيطها،  احلياة  بعث  يف  للصوت  اإلجيايب  األثر  تأثريات  وبني  للصوت 

كل َش أن  احلديثة  األبحاث  أثبتت  فقد  ويسمى  كثرية،  به،  اخلاص  تردده  له  الكون  يف  ء 

الرنني الطبيعي، فعندما نعرض هذا اجلسم لرتدد صويت حمدد يساوي الرنني الطبيعي هلذا  

اجلسم فإنه يبدأ باالهتزاز والتجاوب. ولذلك فإن الرتددات الصوتية إذا كانت ذات جمال  

نا أن للصوت  وإذا علم..  ترددي واسع سوف تستجيب هلا كل املوجودات عىل األرض

الصوتية،   بالرتددات  وتتأثر  صوتية  ترددات  تصدر  فاخللية  احلية،  اخلاليا  عىل  تأثريات 

شفائها  يف  سبباا  فتكون  اخلاليا  نشاط  عىل  تؤثر  الصوتية  للصوت    .. والرتددات  كذلك 

قدرات عجيبة عىل تدمري اخلاليا الرسطانية، وبنفس الوقت يمكن للذبذبات الصوتية أن 

 ( 3) ( لية وتنشطها وجتعلها أكثر حيويةتطيل عمر اخل

 
اإلعجاز    (1)  أرسار  موقع  كحيل،  الدائم  عبد  املهندس  وقرآنية،  علمية  حقيقة  الصور:  يف  النفخ  بعنوان:  مقاال  انظر 

 العلمي..

 املرجع السابق.  (2) 

 املرجع السابق.  (3) 



224 

 

أن للصوت قدرة عىل تفجري  ) ،  [فابيان]الفرنيس  من أمثال  بعض الباحثني  ونقل عن   

 ( 1)  (اخلاليا الرسطانية، وبنفس الوقت قدرة عىل تنشيط اخلاليا وإعادة احليوية والطاقة هلا 

طبعا، وكام هو ظاهر، فنحن مل ننقل هذه النصوص لتصوير ما سيحصل بالضبط،  

الذين   أولئك  ينرشها  التي  الشبه  تلك  لصد  تقريبية  حماولة  هو  وإنام  مستحيل،  فذلك 

املنهج   أن  مع  العلمي،  املنهج  يتبعون  ومن  العلم،  من يصدقون  أهنم وحدهم  يتصورون 

  ]فرنسيس بيكون[ له التأمل العقيل، وقد قال  العلمي أكثر تواضعا من أن يقول ذلك، ومث

)القليل من الفلسفة يميل بعقل اإلنسان إىل اإلحلاد، ولكن التعمق فيها يف الرد عىل هؤالء:  

. إذا أمعن )العقل( النظر وشهد سلسلة األسباب كيف تتصل  . ينتهي بالعقول إىل اإليامن

ا من التسليم باهلل(   (2)حلقاهتا فأنه ال جيد بدا

 : التبديل والتهيئة ـ    2

تعاىل:   قوله  إليه  هللِ  ﴿ويشري  َوَبَرُزوْا  اَمَواُت  َوالسَّ األَْرِض  َغرْيَ  األَْرُض  ُل  ُتَبدَّ َيْوَم 

اِر   [ 48]إبراهيم:   ﴾ اْلَواِحِد اْلَقهَّ

بتلك الزلزلة  يبدأ مبارشة بعد النفخة األوىل،  والتبديلـ  كام تشري النصوص املقدسةـ   

ُقوا َربَُّكْم إِنَّ  ﴿نها اخلالئق، والتي وصفها اهلل تعاىل بقوله: العظيمة التي يعاي َا النَّاُس اتَّ َياَأهيه

ٌء َعظِيٌم )  اَعِة ََشْ ( َيْوَم َتَرْوهَنَا َتْذَهُل ُكله ُمْرِضَعٍة َعامَّ َأْرَضَعْت َوَتَضُع ُكله َذاِت  1َزْلَزَلَة السَّ

]احلج:    ﴾(2َشِديٌد )   اهللى َوَما ُهْم بُِسَكاَرى َوَلكِنَّ َعَذاَب  مَحٍْل مَحَْلَها َوَتَرى النَّاَس ُسَكارَ 

1 ،2 ] 

بل إن هناك سورة خاصة هبا، وبام حيدث أثناءها، وهي سورة الزلزلة، والتي يقول  

فيها:   تعاىل  ) ﴿اهلل  ِزْلَزاهَلَا  اأْلَْرُض  ُزْلِزَلِت  ) 1إَِذا  َأْثَقاهَلَا  اأْلَْرُض  َوَأْخَرَجِت  َوَقاَل  (  2( 

 
 املرجع السابق.  (1) 

 ..58نقال عن: ُملحدون حمدثون معارصون، د. رمسيس عوض، ص  (2) 
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ْنَساُن َما هَلَا ) ُث َأْخَباَرَها ) 3اإْلِ  [ 5  -  1]الزلزلة:   ﴾(5( بَِأنَّ َربََّك َأْوَحى هَلَا )4( َيْوَمئٍِذ حُتَدِّ

َيْوَمئٍِذ َيْصُدُر    ﴿ويبدو من خالل هذه اآليات، ومن خالل تتمتها، وهي قوله تعاىل:  

ْوا َأْعاَمهَلُْم ) ا لرُِيَ ا َيَرُه )( فَ 6النَّاُس َأْشَتاتا ٍة َخرْيا ٍة  7َمْن َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذرَّ ( َوَمْن َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذرَّ

ا َيَرُه )  أن هذه الزلزلة ـ الواردة يف هذه السورة ـ بخالف الزلزلة    [ 8 -   6]الزلزلة:   ﴾ (8رَشًّ

ب مرتبطة  الثانية،  األوىل،  بشكلها  النفخة  األرض  وتشكل  اخلالئق،  بعث  فيها  يتم  والتي 

جلديد، مع قوانينها اجلديد، وهلذا ذكر اهلل تعاىل أن األرض جتيب البرش، وحتدثهم، وخترب  ا

 بوحي اهلل هلا، وهو من الظواهر العادية يف النشأة األخرى، بخالف النشأة األوىل. 

وهكذا يذكر القرآن الكريم أن من أغراض ذلك التبديل، وتلك التهيئة توفري حمل  

ا﴿عاىل:  مناسب للعرض، كام قال ت َناُهْم َفَلْم ُنَغاِدْر ِمنُْهْم َأَحدا   ﴾ َوَتَرى اأْلَْرَض َباِرَزةا َوَحرَشْ

خَيَْفى َعىَل  ﴿ ، وقال:  [ 47]الكهف:   َباِرُزوَن اَل  اليْوَم هللَِِّ    اهللَيْوَم ُهم  املُْْلُك  ملَِِّن  ٌء  ِمنُْهْم ََشْ

اِر   [ 16]غافر:  ﴾ اْلَواِحِد اْلَقهَّ

يف تلك النشأة اجلديدة، وبالقوانني اجلديدة، ستكون أكرب    ويبدو كذلك أن األرض

َوإَِذا  ﴿ها:  من األرض التي نعرفها، وخمتلفة يف تضاريسها ومناخها عنها، كام قال تعاىل يصف

ْت )  ْت ) 4( َوَأْلَقْت َما فِيَها َوخَتَلَّْت ) 3اأْلَْرُض ُمدَّ َا َوُحقَّ   3]االنشقاق:    ﴾ (5( َوَأِذَنْت لَِرهبِّ

-  5 ] 

:  واملرتفعات التي كانت تشكل حواجز كربى فيها، تدك، كام قال تعاىل   اجلبال وحتى  

ةا َواِحَدةا َفَيْوَمئٍِذ َوقَ  ﴿ َتا َدكَّ َباُل َفُدكَّ وِر َنْفَخٌة َواِحَدٌة َومُحَِلِت األَْرُض َواجْلِ َعِت  َفإَِذا ُنِفَخ يِف الصه

 [ 15 -   13]احلاقة:  ﴾ اْلَواِقَعُة 

هينة لينة كالرمل الناعم،    ؛ فتصبحأهنا تتحول عن صالبتها وقسوهتا   اهلل تعاىلأخرب  و

ِهيالا  ﴿ :  قال تعاىل يباا مَّ
َباُل َكثِ َباُل َوَكاَنِت اجْلِ   [، أي 14]املزمل:  ﴾ َيْوَم َتْرُجُف األَْرُض َواجْلِ

تصبح ككثبان الرمل بعد أن كانت حجارة صامء، والرمل املهيل: هو الذي إذا أخذت    أهنا 
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 .يئا تبعك ما بعدهمنه ش 

أهنا   كالعهنوأخرب  الصوف  ، تصبح  تعاىل:  ،  وهو  َكاْلِعْهنِ ﴿قال  َباُل  اجْلِ   ﴾ َوَتُكوُن 

َباُل َكاْلِعْهِن املَْنُْفوشِ ﴿  ، وقال:[9]املعارج:   [ 5]القارعة:  ﴾ َوَتُكوُن اجْلِ

بتسيريها ونسفها وأخرب   إزالتها  فقال عن  ْت  ﴿:  ،  َ ُسريِّ َباُل  اجْلِ [،  3]التكوير:  ﴾َوإَِذا 

َباُل ُنِسَفْت ﴿وقال:   [ 10]املرسالت:   ﴾ َوإَِذا اجْلِ

بعد  و األرض  حال  فقالبني  والنسف،  التسيري  َوَتَرى  ﴿:  ذلك  َباَل  اجْلِ  ُ ُنَسريِّ َوَيْوَم 

 [47]الكهف:   ﴾األَْرَض َباِرَزةا 

األرض   تصبح  فيها وبذلك  ارتفاع  ال  ان  ، ظاهرة  تعاىل:  وال  قال  كام  خفاض، 

ا َوال  ﴿ ا ال َتَرى فِيَها ِعَوجا ا َصْفَصفا ا َفَيَذُرَها َقاعا َباِل َفُقْل َينِسُفَها َريبِّ َنْسفا َوَيْسَأُلوَنَك َعِن اجْلِ

 [ 107  -  105]طه:  ﴾ َأْمتاا 

التي يقع فيها العرض واحلساب يف قوله    تقريب صفة وقد ورد   :  تلك األرض 

  (1) (يامة عىل أرض بيضاء عفراء، كقرصة النقي، ليس فيها معلم ألحدحيرش الناس يوم الق)

كام  تفجر وتشتعل ناراا،  ، وأهنا  البحاروهكذا ورد وصف األهوال التي حتدث يف  

تعاىل:   َرْت  ﴿قال  ُفجِّ اْلبَِحاُر  َرْت  ﴿وقال:    [،3]االنفطار:   ﴾َوإَِذا  ُسجِّ اْلبَِحاُر    ﴾ َوإَِذا 

 [ 6]التكوير: 

َيْوَم مَتُوُر  ﴿ قال تعاىل:    ، كاممتور وتضطرب اضطراباا عظياما أما السامء، فقد ورد أهنا  

ا   َمْورا اَمُء  وتتشقق9]الطور:    ﴾ السَّ تنفطر  ثم  تعاىل:[،  قال  كام  انَفَطَرْت ﴿  ،  اَمُء  السَّ   ﴾ إَِذا 

ْت  إَِذا السَّ ﴿وقال:    [، 1]االنفطار:   َا َوُحقَّ ْت َوَأِذَنْت لَِرهبِّ   ، [2  -   1]االنشقاق:    ﴾ اَمُء انَشقَّ

اَمُء َفِهَي َيْوَمئٍِذ َواِهَيٌة  ﴿  ، كام قال تعاىل: وعند ذلك تصبح واهية  ِت السَّ  [ 16]احلاقة:   ﴾ َوانَشقَّ

ورد   كله  وقد  ذلك  الكريمفوق  القرآن  تلك    يف  لبعض  اخللق  معاينة  إىل  يشري  ما 

 
 (2790( وصحيح مسلم برقم )6521صحيح البخاري برقم ) (1) 
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الزلزلة بشقيها:   األهوال الشديدة، وفزعهم منها، مثلام رأينا يف اآليات التي تتحدث عن 

 الزلزلة األوىل، والزلزلة الثانية.

وورد كذلك يف احلديث ما يدل عىل معاينة البرش لبعض تلك التغريات التي حتصل  

ُل األَْرُض  ﴿ منها ما ورد يف تفسري قوله تعاىل:  بعد النفخة الثانية، وبعد البعث، و  َيْوَم ُتَبدَّ

اِر   اَمَواُت َوَبَرُزوْا هللِ اْلَواِحِد اْلَقهَّ ، فقد سئل عنها رسول  [48]إبراهيم:    ﴾َغرْيَ األَْرِض َوالسَّ

ال يمكننا أن نعرف حقيقته، ولكن  وهو حمل    ،(1)(هم يف الظلمة دون اجلرس، فقال: )اهلل  

يب عىل اإلشكال الذي يطرحه من ال يستطيع اجلمع بني معاينة األهوال،  جياملهم فيه هو أنه  

 والبقاء عىل قيد احلياة، ذلك أن تلك األحداث كفيلة بأال تبقي أحدا حيا. 

كانوا يسلمون  ـ أن املؤمنني الذين    ، وبناء عىل العدالة اإلهلية ونرى ـ مثلام ذكرنا سابقا 

للقدرة اإلهلية، ويؤمنون هبا معفون من الفزع املرتبط بتلك األهوال، وإن كانوا ال يعفون  

السالم:    من رؤيتها باعتبارها تشكل املزيد من الطمأنينة هلم، كام قال تعاىل عن إبراهيم عليه 

َأِريِن َكْيَف حُتِْي املَْْوَتى َقاَل ﴿ إِْبَراِهيُم َربِّ  لِيَْطَمئِنَّ َقْلبِي    َوإِْذ َقاَل  َقاَل َبىَل َوَلكِْن  ُتْؤِمْن  َأَومَلْ 

ا ُثمَّ اْدُعُهنَّ  ُهنَّ إَِلْيَك ُثمَّ اْجَعْل َعىَل ُكلِّ َجَبٍل ِمنُْهنَّ ُجْزءا  َيْأتِينََك  َقاَل َفُخْذ َأْرَبَعةا ِمَن الطَّرْيِ َفرُصْ

 [ 260  ]البقرة: ﴾َعِزيٌز َحكِيمٌ  اهللَسْعياا َواْعَلْم َأنَّ 

كان موقنا بإحياء اهلل للموتى، ولكنه أحب أن يعاين  السالم   عليهفمع كون إبراهيم 

ذلك،   تعاىل:  لمشاهد  قوله  عنه  عرب  ما  ضمن  َمَلُكوَت  ﴿تكون  إِْبَراِهيَم  ُنِري  َوَكَذلَِك 

اَمَواِت َواأْلَْرِض َولَِيُكوَن ِمَن املُْوِقننَِي   [ 75]األنعام:    ﴾السَّ

نة املؤمنني لتلك املشاهد العظيمة، ال يكون بصحبة الفزع، وإنام  وهكذا، فإن معاي

بالتقدير   أو  بالرجاء،  خمتلط  خوف  هي  واخلشية  هلل،  والتعظيم  اخلشية  بصحبة  يكون 

 والتعظيم. 

 
 (. 315صحيح مسلم برقم: ) (1) 
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فقط   مرتبطة  القيامة  أن  يتصورون  الذين  أولئك  عىل  ردا  هنا  نذكر  أن  ونحب 

بل هي مرتبطة بكل الكون الذي    باألرض، وباإلنسان خصوصا، بأن األمر ليس كذلك،

نعرفه، وبكل سكانه، سواء كانوا من البرش أو غريهم، ولو أن النصوص املقدسة مل حتدثنا  

 إال عىل البرش، لعدم طاقة العقول احلديث عن غريهم. 

ِجلِّ لِْلُكُتِب َكاَم َبَدْأنَ ﴿ويشري إىل هذا قوله تعاىل:   اَمَء َكَطيِّ السِّ َل  َيْوَم َنْطِوي السَّ ا َأوَّ

ا َعَلْينَا إِنَّا ُكنَّا َفاِعلِنيَ     [ 104]األنبياء:   ﴾َخْلٍق ُنِعيُدُه َوْعدا

وحتى نتصور ما حيصل من أهوال يف ذلك املوقف نعرض هنا بدايات ثالث سور  

َمْن رّسه أْن ينظر  : ) قرآنية وردت الدعوة لقراءهتا، لتصور ما حيدث، فقد قال رسول اهلل 

فليقرأ: )إذا الشمس كورت( و)إذا السامء انفطرت( و)إذا    ، كأّنه رأي عنيإىل يوم القيامة  

  (1)السامء انشقت(

َرْت ) ﴿أما السورة األوىل، سورة التكوير، فقد بدئت بقوله تعاىل:   ْمُس ُكوِّ (  1إَِذا الشَّ

ْت ) 2َوإَِذا النهُجوُم اْنَكَدَرْت )  َ َباُل ُسريِّ ( َوإَِذا اْلُوُحوُش  4اْلِعَشاُر ُعطَِّلْت )( َوإَِذا  3( َوإَِذا اجْلِ

ْت )  َرْت )5ُحرِشَ َجْت ) 6( َوإَِذا اْلبَِحاُر ُسجِّ (  8( َوإَِذا املَْْوُءوَدُة ُسئَِلْت ) 7( َوإَِذا النهُفوُس ُزوِّ

ْت ) 9بَِأيِّ َذْنٍب ُقتَِلْت )  ُحُف ُنرِشَ اَمُء ُكِشَطْت ) 10( َوإَِذا الصه َذا اجْلَِحيُم  ( َوإِ 11( َوإَِذا السَّ

َرْت )  ُأْزلَِفْت )12ُسعِّ ْت )13( َوإَِذا اجْلَنَُّة    -   1]التكوير:    ﴾ (14( َعلَِمْت َنْفٌس َما َأْحرَضَ

14 ] 

االنفطار،    وأما  بقوله  سورة  بدئت  ) ﴿تعاىل:  فقد  اْنَفَطَرْت  اَمُء  السَّ َوإَِذا  1إَِذا   )

 ( اْنَتَثَرْت  ُفجِّ 2اْلَكَواكُِب  اْلبَِحاُر  َوإَِذا   )( ُبْعثَِرْت )3َرْت  اْلُقُبوُر  َوإَِذا  َما  4(  َنْفٌس  َعلَِمْت   )

َرْت )  َمْت َوَأخَّ  [ 6  -  1]االنفطار:  ﴾ ( 5َقدَّ

ْت ) ﴿  إ تعاىل:  فقد بدئت بقوله  سورة االنشقاق،    وأما  اَمُء اْنَشقَّ َا  1إَِذا السَّ ( َوَأِذَنْت لَِرهبِّ

 
 (235/  2رواه الرتمذي ) (1) 
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ْت )  ْت ) 2َوُحقَّ ْت )4ْلَقْت َما فِيَها َوخَتَلَّْت )( َوأَ 3( َوإَِذا اأْلَْرُض ُمدَّ َا َوُحقَّ   ﴾ (5( َوَأِذَنْت لَِرهبِّ

 [ 5  -  1]االنشقاق: 

فهذه اآليات الكريمة تصور بعض املشاهد التي حتصل ذلك احلني، أو تقرهبا، وما  

، ال احلقيقة بعينها، ألهنا  بحسب الثقافة املتاحة لعرصهم  قاله املفرسون حوهلا جمرد توضيح

يمكن   يمكن  ال  الناس مجيعا، وال  يفهمها  التي  اللغة  الكريم يستعمل  تصورها، والقرآن 

 لتلك اللغة أن تعرب عن تلك األحداث بصورهتا الكاملة. 

العلامء حول بعض تلك املعاين الواردة يف القرآن    قالهما  هنا  وبناء عىل ذلك نذكر  

، وال نذكرها من باب  الكريم، والتي قد جيد الشيطان منها ثغرات للتسلل وبث الشبهات

 كوهنا احلقيقة التي ستجري بالضبط، ألن ذلك غيب حمض. 

َفإَِذا النهُجوُم ُطِمَسْت  ﴿يف شأن الشمس والنجوم، مثل قوله تعاىل:  ما ورد  ومن ذلك  

وقوله:  [8]املرسالت:    ﴾  ،﴿ ( َرْت  ُكوِّ ْمُس  الشَّ ) 1إَِذا  اْنَكَدَرْت  النهُجوُم  َوإَِذا   )2) ﴾  

النظرة  [ 2،  1]التكوير:   العلم أن الشمس، وغريها من النجوم ـ عىل خالف  ، فقد أثبت 

 التقليدية القديمة املبنية عىل ثبات الكون ـ متوت وتنطمس، وهلا هناية تنتهي إليها. 

النجوم تولد ومتر بمراحل عديدة، فهي  )االكتشافات العلمية احلديثة أن    وقد أثبتت 

الرئييس، ويستمر النجم    ختلق ثم تصري إىل مرحلة تسمى فيها هذه النجوم بنجوم النسق 

إىل مرحلة جديدة وهكذا حتى   التحول  يستمر  الطور غالبية عمره، وبعد ذلك  عىل هذا 

  (1)(يتحول إىل نجم منكدر ال ضوء فيه 

الشمس ستتمدد ويصبح حجمها كبرياا، وبالتاِل فإهنا )الدراسات أن  وتذكر هذه  

ر طويالا يف اإلمساك بتالبيب أطرافها، فتهرب الطبقات اخلارجية منها  لن تستطيع أن تستم

 
حياة النجوم بني العلم والقرآن الكريم، للدكتور حممد صالح النواوي، نقال عن موقع اإلعجاز العلمي يف القرآن   (1) 

 الكريم. 
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ويف تلك احلالة ستطال تلك    ـ   يف شكل حلقات غازية خترج متتابعة يف منظر مهيبـ    تدرجيياا 

الشمسية.   املنظومة  أطراف  ومجيع  بل  )بلوتو(،  حتى  اخلارجية  الكواكب  مجيع  احللقات 

النجوم حياة  من  املرحلة  تلك  النجوم    وتعرف  تلفظ  حيث  الكوكبية(،  )السدم  بمرحلة 

طبقاهتا اخلارجية يف شكل حلقات مستديرة تشبه يف منظرها اخلارجي الكواكب يف استدارة  

شكلها. ونجم )القيثارة( هو أحد أشهر تلك األمثلة التي يعرفها الفلكيون من بني آالف  

  (1)النجوم التي رصدناها، وهي تلفظ طبقاهتا اخلارجية(

تفقد الشمس ما يزيد عن ثلث كتلتها لتصبح بعد ذلك لباا عارياا  يف تلك املرحلة ) و

صغرياا حرارته شديدة، ويتوقف نبض التفاعالت النووية يف الباطن لتربد الشمس تدرجيياا  

البيضاء(.   النجوم فيام يعرف بمرحلة )األقزام  ويتصاغر حجمها كثرياا وتدخل إىل مقابر 

كثافة املادة عالية بدرجة رهيبة، حيث يزن السنتيمرت املكعب من    ويف تلك املرحلة تكون

مادة القزم األبيض حواِل طن واحد من مادة األرض، كام أن حجم الشمس يف تلك املرحلة  

 (2) سيتصاغر ليصبح يف حجم األرض تقريباا(

وغريها من األحداث التي تقرب كثريا ما ورد يف قوله تعاىل عن الشمس يف ذلك  

َرْت ﴿م:  اليو ُكوِّ ْمُس  الشَّ )[ 1]التكوير:    ﴾إَِذا  معناها  يف  ورد  فمام  ضو،  ،  ها ؤذهب 

 ( أظلمتو

سائر   عىل  ترسي  عليها  ترسي  التي  والقوانني  النجوم،  من  نجم  الشمس  أن  وبام 

 النجوم، فإن ما ذكره العلم حوهلا ينطبق عليها أيضا. 

الذين مل   البحار وتسجريها ردا عىل أولئك  وهكذا ذكروا فيام ورد يف شأن تفجري 

تستطع عقوهلم أن تستسيغ تلك احلرائق املهولة التي تصيب البحار، فمن احلقائق العلمية  

 
 املرجع السابق.  (1) 

 املرجع السابق.  (2) 
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،  . واالكسجني)ذرة واحدة( (.ذرتني )تكون من مادتني مها اهليدروجني ياملاء  املتفق عليها أن  

الصهرو عمليات  يف  ويستعمل  االشتعال  واهليدروجني: عنرصشديد  عنرص  ،  االكسجني 

 . يساعد عىل االشتعال وهو وقود النار

صال بعملية الدمج فيام  أ العنرصين قد احرتقا  وسبب عدم احرتاق املاء يعود لكون )

كيميائيا    متى تم اجلمع بني اهليدوجني واالكسجني ، وهلذا فإنه  الكثافة  ا صبحا عاليأبينهام و

 ( طفاء احلرائقإخرى ال تشتعل بل تساعد عىل  أ ىل مادة  إيتحوالن  ، و فاهنام يفقدان خاصتيهام

كرس   تم  إذا  التسامهيةلكن  ذريت    الرابطة  بني  تربط  األكسجني  واهليدروجني  التي 

اإلنشطار عنه  بواسطة  )ينتج  ذلك  فإن  خيالية ،  بالقنبلة  ،  طاقة  احلارض  وقتنا  يف  نسميها 

 ( نووية، وهي أشد انفجارا بكثري من القنبلة النيةاهليدروجي

وهذا ال يعني تفسرينا للتسجري هبذا املعنى، وإنام هو جمرد تقريب ملا قد حيصل بناء  

إىل   منا  فتحتاج  بالضبط،  التي ستحصل  احلقيقة  أما  لدينا،  املتوفرة  العلمية  املعطيات  عىل 

 من أن يصل إليها. معرفة أرسار أخرى للكون أكرب وأعظم، والعلم أضعف  

 :  والنشور   ـ البعث   3

يمكن اعتبار القرآن الكريم املصدر الوحيد من بني مجيع الكتب الساموية التي تذكر  

راقية؛   عقلية  وبلغة علمية  والنشور،  البعث  الذي  حقائق  الكبري  العلمي  التطور  يزدها  مل 

 شهدناه يف عرصنا إال قوة ورسوخا. 

عن   الكثرية  أحاديثه  والنشورففي  املرشكون  البعث  يثريها  التي  الشبه  رد  وعن   ،

مادة علمية كافية، جتعلنا نستغني هبا عن كثري من  من خالهلا  يمكننا أن نجد  ، والتي  حوله

بكل   شبه،  من  حوله  يثار  ما  عىل  نرد  ذلك  فوق  جتعلنا  بل  والفلسفية،  الكالمية  املباحث 

 بساطة ويرس. 

ا كلتا  يتضمن  للبعث  القرآين  وعالقته  فالعرض  البعث،  حقيقة  ناحية  لناحيتني: 
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 باجلسد والروح والنفس.. وناحية الرباهني املثبتة لذلك، واألمثلة املقربة له. 

وسنحاول هنا انطالقا من اآليات املرتبطة بالبعث أن نستخلص أهم خصائص هذه  

 : ةالتكاملي مسريته املرحلة اخلطرية من املراحل التي يمر هبا اإلنسان يف 

 بعث واحلركة التكاملية: أ ـ ال 

مواضع   ـ ويف  للبعث  ذكره  عند  الكريم  القرآن  يف  نراها  التي  املالحظات  أهم  من 

تعاىل:   قال  كام  اإلنسان  خلقة  هبا  مرت  التي  والتطورات  باملراحل  له  ربطه  ـ  منه  متعددة 

ْنَساَن ِمْن ُساَلَلٍة ِمْن طنٍِي )﴿ ( ُثمَّ  13( ُثمَّ َجَعْلنَاُه ُنْطَفةا يِف َقَراٍر َمكنٍِي ) 12َوَلَقْد َخَلْقنَا اإْلِ

حَلاْما  اْلِعَظاَم  َفَكَسْوَنا  ا  ِعَظاما املُْْضَغَة  َفَخَلْقنَا  ُمْضَغةا  اْلَعَلَقَة  َفَخَلْقنَا  َعَلَقةا  النهْطَفَة  ُثمَّ  َخَلْقنَا   

ا آَخَر َفَتَباَرَك أَ   [ 14  -  12]املؤمنون:   ﴾ (14َأْحَسُن اخْلَالِِقنَي )   اهللْنَشْأَناُه َخْلقا

وبعد أن ذكر كل هذه املراحلـ  والتي اكتشف العلم احلديث مدى واقعيتها وصدقها  

راح يذكر املرحلة األخرية يف سلم    ـ  (1)عىل الرغم من خمالفتها لثقافة البيئة التي نزل فيها 

(  15ُثمَّ إِنَُّكْم َبْعَد َذلَِك ملََيُِّتوَن )  ﴿لرتقي نحو الكامل اإلنساين، والتي عرب عنها قوله تعاىل:  ا

، وهذا يدل عىل أن ذلك البعث  [17  -  15]املؤمنون:    ﴾(  16ُثمَّ إِنَُّكْم َيْوَم اْلِقَياَمِة ُتْبَعُثوَن ) 

 مرحلة جديدة من مراحل التطور اإلنساين نحو الكامل. 

هكذا ورد يف قوله تعاىل يف سورة احلج عند تعداد مراحل تطور اخللقة اإلنسانية  و

َا النَّاُس إِْن ُكنُْتْم يِف َرْيٍب ِمَن اْلَبْعِث    ﴿باعتبارها برهانا من براهني البعث، قال تعاىل:   َياَأهيه

ا َخَلْقنَاُكْم ِمْن ُتَراٍب ُثمَّ ِمْن ُنْطَفٍة ُثمَّ ِمْن َعَلَقةٍ  َ َلُكْم  َفإِنَّ َقٍة لُِنَبنيِّ َقٍة َوَغرْيِ خُمَلَّ  ُثمَّ ِمْن ُمْضَغٍة خُمَلَّ

ُكْم َوِمنْ ى ُثمَّ ُنْخِرُجُكْم طِْفالا ُثمَّ لَِتْبُلُغوا َأُشدَّ ُكْم َمْن  َوُنِقره يِف اأْلَْرَحاِم َما َنَشاُء إِىَل َأَجٍل ُمَسمًّ

ِل اْلُعُمِر لَِكْياَل َيْعَلَم ِمْن َبْعِد ِعْلٍم َشْيئاا َوَتَرى اأْلَْرَض َهاِمَدةا َفإَِذا ُيَتَوىفَّ َوِمنُْكْم َمْن ُيَرده إِىَل َأْرذَ 

ْت َوَرَبْت َوَأْنَبَتْت ِمْن ُكلِّ َزْوٍج هَبِيٍج   [ 5]احلج:   ﴾ َأْنَزْلنَا َعَلْيَها املَْاَء اْهَتزَّ

 
 ، فام بعدها( 354ذكرنا ذلك بتفصيل يف كتاب معجزات علمية )ص:  (1) 



233 

 

ُه حُيِْي املَْْوَتى َوَأنَُّه َعىَل ُكلِّ  ُهَو احْلَقه   اهللَذلَِك بَِأنَّ  ﴿ثم قال بعدها معلال رس ذلك:    َوَأنَّ

 َقِديٌر ) 
ٍ
ء اَعَة آتَِيٌة اَل َرْيَب فِيَها َوَأنَّ  6ََشْ ،  6]احلج:  ﴾ (7َيْبَعُث َمْن يِف اْلُقُبوِر )   اهلل ( َوَأنَّ السَّ

7 ] 

عقب   كربى  تطورية  مرحلة  الثانية  النشأة  تعترب  التي  الكريمة  اآليات  من  وغريها 

انتهاء مراحل النشأة األوىل، وهي تشري كذلك إىل أن تلك النشأة خمتلفة يف طبيعتها وشكلها 

 عن النشأة األوىل، وأكثر تطورا منها. 

اآليات التي ذكرت فيها النطفة وأطوارها  ):  إىل ذلك يف قوله   صدر املتأهّلني وقد أشار  

ح ومن  أكمل،  صورة  إىل  النقص  صورة  من  وتقّلباهتا  أعىل،  الكاملية،  حال  إىل  أدون  ال 

توّجه   فلإلنسان  أخرية،  غاية  والتحوالت  األطوار  هلذه  أّن  إثبات  ذكرها،  من  فالغرض 

طبيعي نحو الكامل، ودين إهلي فطري يف التقّرب إىل املبدأ الفّعال، والكامل الالئق بحال  

دنى، بل يف عامل  اإلنسان املخلوق أّوالا من هذه الطبيعة، وإالّ كان ال يوجد يف هذا العامل األ

مجيع   اإلنسان  استوىف  إذا  فبالرضورة  واملنتهى،  الغاية  وفيها  الرجعى،  إليها  التي  اآلخرة 

والنباتية،   اجلامدية  من  الفطرية،  اجلوهرية  حركته  حدود  يف  الواقعة  اخللقية  املراتب 

ن يتوجه  أن  فالبّد  احليواين،  الدنيوي  وجوده  وتّم  الصوري،  أشّده  وبلغ  حو  واحليوانية، 

املوىل، وهو غاية   ثم  األُخرى،  إىل  الدنيا  الفعل، ومن  إىل  القوة  النشأة اآلخرة وخيرج من 

 (1) ( الغايات، ومنتهى األشواق واحلركات

نرى أّن اإلنسان منذ تكونه  قال السبحاين معربا عن هذا املعنى بلغة أكثر عرصية: )و

الوجود، يف حال حركة دائمة وسعي متواصل  نطفة فعلقة فمضغة، إىل أن يفتح عينه عىل  

فعىل ذلك ال بّد من وجود   ؛ليس له ثبات وال قرار، وهو يطلب بحركته وسعيه شيئاا يفقده

 
 .159، ص 9األسفار، ج  (1) 
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  (1) (يوم يزول فيه وصف الالقرار، ويدخل منزالا فيه القرار والثبات، يكون غاية املطاف

رى بعدها يف اإلنسان  احلركة وإن كانت تتوقف باملوت وال ي وبناء عىل هذا، فإن )

كان   التي  للغاية  إبطال  الساعية،  وشخصيته  اإلنسان  ببطالن  املوت  تفسري  لكّن  سعي، 

يتوخاها من حركته، فالبّد أن يكون املوت وروداا إىل منزل آخر، يصل فيه إىل الغاية املتوخاة  

 ( 2)  (من سعيه وجهاده، وذلك املنزل هو النشأة األخروية

الغاية من احلركة والسعي والكدح،  واملاديني الذين يعتربون    ثم رد عىل الوجوديني 

اإلنسان مهام نال منها، ال خيمد عطشه،  بأن )هو نيل اللذائذ املادية والتجمالت الظاهرية،  

بل يستمر يف سعيه وطلبه، وهذا يدّل عىل أّن له ضالة ُأخرى يتوّجه نحوها، وإن مل يعرف  

بحاله، ويتصور أّن مالّذ احلياة غايته، ومنتهى سعيه،  حقيقتها، فهو يطلب الكامل الالئق  

 (3) (ويعطف توجهه إىل َش آخر  ،ولكنه سوف يرجع عن كل غاية يصل إليها 

تنتهي   هلا من غاية  الفلسفية، فاحلركة البد  الرباهني  الكثري من  املعنى  ويدعم هذا 

م يعترب البعث غاية مكملة  إليها، وإال كانت عبثا جمردا ال معنى له، وهلذا نرى القرآن الكري

يقتضيها احلق   النشأة األوىل، ويعترب أهنا رضورة  التي حصلت يف  التكاملية  لتلك احلركة 

 َقِديٌر    اهلل َذلَِك بَِأنَّ  ﴿ويستلزمها، كام قال تعاىل:  
ٍ
ء ُه حُيِْي املَْْوَتى َوَأنَُّه َعىَل ُكلِّ ََشْ ُهَو احْلَقه َوَأنَّ

 [ 6]احلج:   ﴾

وهكذا يذكر القرآن الكريم أنه لوال هذه النشأة املكملة لتلك احلركة لكانت النشأة  

َأَفَحِسْبُتْم َأنَّاَم َخَلْقنَاُكْم َعَبثاا َوَأنَُّكْم إَِلْينَا اَل    ﴿ األوىل نشأة عبثية ال معنى هلا، كام قال تعاىل:  

 ( َفَتَعاىَل  115ُتْرَجُعوَن  إِ   اهلل (  اَل  احْلَقه  ) املَْلُِك  اْلَكِريِم  اْلَعْرِش  َربه  ُهَو  إِالَّ    ﴾ (116َلَه 

 
 .176،ص4اإلهليات، جعفر السبحاين، ج (1) 

 .178املرجع السابق، ص (2) 

 .179املرجع السابق، ص (3) 
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 [ 116، 115]املؤمنون: 

الكائنات، وأهنا   إليها كل  التي تسري  الغاية  ينص عىل  الكريم  القرآن  نرى  ولذلك 

َوَأنَّ  ﴿معرفة اهلل والتواصل معه، ألهنا البداية التي أسس من أجلها الكون مجيعا، قال تعاىل:  

 [42]النجم:    ﴾نَْتَهى إِىَل َربَِّك املُْ 

اِقَي  ﴿ وهكذا يصور البعث باعتباره رجوعا إىل اهلل، كام قال تعاىل:   َ َكالَّ إَِذا َبَلَغِت الرتَّ

ُه اْلِفَراُق ) 27( َوِقيَل َمْن َراٍق )26) اِق )28( َوَظنَّ َأنَّ اُق بِالسَّ ِت السَّ ( إِىَل َربَِّك  29( َواْلَتفَّ

ْجَعى﴿، وقال:  [30  -  26امة: ]القي  ﴾َيْوَمئٍِذ املََْساُق   [ 8]العلق:  ﴾ إِنَّ إِىَل َربَِّك الره

وهومعنى قولنا ]إنا هلل وإنا إليه راجعون[، والذي يردده املؤمن كل حني، كام قال  

ا إَِلْيِه َراِجُعونَ ﴿تعاىل:   ِذيَن إَِذا َأَصاَبْتُهْم ُمِصيَبٌة َقاُلوا إِنَّا هللَِِّ َوإِنَّ ، وذلك  [156]البقرة:    ﴾الَّ

 ليذكر نفسه بأن ما فاته ليس هو الغاية، وإنام الغاية اهلل. 

 ب ـ البعث والتكامل الكوين: 

ال يكتفي القرآن الكريم بتقرير تلك احلقائق، وربطها بعامل اإلنسان، بل إنه يشمل  

كان يف النشأة األوىل، ولكن بصورة    َشءهبا مجيع الكائنات، ففي النشأة األخرى يبعث كل  

 تتناسب مع طبيعته واختياراته املتاحة له. جديدة 

ٍة يِف اأْلَْرِض َواَل  ﴿وإىل ذلك اإلشارة بقوله تعاىل عن عامل احليوانات:   َدابَّ ِمْن  َوَما 

ِْم حُيْ  ُثمَّ إىَِل َرهبِّ  
ٍ
ء ْطنَا يِف اْلكَِتاِب ِمْن ََشْ َما َفرَّ َأْمَثاُلُكْم  ُأَمٌم    ﴾ ونَ رَشُ َطائٍِر َيطرُِي بَِجنَاَحْيِه إاِلَّ 

، فهذه اآلية الكريمة ال تكتفي بتقرير حقيقة تلك العوامل، وأهنا أمم قائمة  [ 38]األنعام:  

بذاهتا، وإنام تضيف إليها كوهنا حترش إىل اهلل، كام أشار إىل ذلك قوله تعاىل يف اآلية األخرى:  

ْت ﴿  [ 5]التكوير:   ﴾َوإَِذا اْلُوُحوُش ُحرِشَ

وهذا كله ينسجم مع الغائية التكاملية التي يسري هبا الكون مجيعا، كام أشار إىل ذلك  

تعاىل:   اَلِعبِنَي )﴿قوله  َبْينَُهاَم  َوَما  َواأْلَْرَض  اَمَء  السَّ َخَلْقنَا  ا  16َوَما  هَلْوا َنتَِّخَذ  َأْن  َأَرْدَنا  َلْو   )
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َْذَناُه ِمْن َلُدنَّا إِْن ُكنَّا َفاِعلِنيَ  ، وهذا يعني أن كل َشء خلق  [17،  16]األنبياء:    ﴾(17)  اَلختَّ

والتي  لغاية، ومل خيلق عبثا، وذلك ما ينفي عن البعث تلك الصورة البسيطة التي نتومهه هبا،  

وإنام هو حركة تشمل كل َشء، ليصاغ من جديد وفق ما تقتضيه  جتعله خاصا باإلنسان،  

 النشأة الثانية من قوانني. 

إىل هذا املعنى عندما ذكر أن أعامل احليوانات أيضا تعرض      وقد أشار رسول اهلل 

القيامة، حتى يقاد للشاة  يف ذلك املوقف بعد بعثها، فقال: ) لتؤدن احلقوق إىل أهلها يوم 

  (1)(اجللحاء، من الشاة القرناء

: يا أبا ذر، هل  أليب ذر  رأى شاتني تنتطحان، فقال  أن رسول اهلل  ويف حديث آخر  

  (2) (تنتطحان؟ قال؟ ال، قال: لكن اهلل يدري، وسيقيض بينهام تدري فيم 

ليقيد    ،)يقيض اهلل بني خلقه اجلن واإلنس والبهائم:  قال    ويف حديث آخر  وإنه 

 (3)(يومئذ اجلامء من القرناء

ى أنه إضافة حتتاج إىل  لألسف ما ال نراه منه، أو ما نر   فيه   لكن هذا احلديث أدرج

حتى إذا مل يبق تبعة عند واحدة ألخرى قال اهلل:  ) قال:    قوة، وهي ما روي أنه   أدلة أكثر

   ( [40]النبأ:    ﴾َياَلْيَتنِي ُكنُْت ُتَراباا ﴿ :فعند ذلك يقول الكافر ،كونوا ترابا 

،  إىل رسول اهلل  أبو هريرة  ما ورد يف حديث الصور الطويل، والذي رفعه  ومثله  

اهلل الناس، وينادي األمم داعيا لكل أمة إىل كتاهبا، واألمم جاثية من  فيميز  : )فمام ورد فيه 

الوحوش والبهائم،  .  اهلول. الثقلني، اإلنس واجلن، فيقيض بني  فيقيض اهلل بني خلقه إال 

واحدة   عند  تبعة  تبق  فلم  ذلك،  من  اهلل  فرغ  فإذا  القرن،  ذات  من  اجلامء  ليقيد  إنه  حتى 

 
 ( 2582ح) 4/1997صحيح مسلم  (1) 

 (21768) 5/162رواه أمحد  (2) 

 (.18 - 17/  30ابن جرير يف تفسريه ) (3) 



237 

 

 ( [40ابا، فعند ذلك ﴿َيُقوُل اْلَكافُِر َياَلْيَتنِي ُكنُْت ُتَراباا﴾ ]النبأ:  ألخرى، قال اهلل هلا: كوين تر

فهذه اإلضافة التي تبني مصري كل تلك العوامل من احليوانات بمختلف أنواعها ال  

ال  باإلضافة إىل أهنا  يمكن أن نعتقدها من خالل هذه الروايات املتوقفة عىل آحاد الرواة،  

. فاهلل تعاىل أعدل وأرحم وأكرم من أن حيول احليوانات إىل تراب،  تناسب مع عدالة اهلل.ت

 ألنه بذلك ينزهلا عن مرتبتها التي كانت عليها من غري ذنب ارتكبته. 

النامء والرفعة والربكة.. أي    ها معانيباإلضافة إىل ذلك يتناىف مع الربوبية ذلك أن من  

حالة أحسن.. إال ملن ريض لنفسه أن  أنه سبحانه وتعاىل ينقل األشياء من حالة أسوأ إىل  

 ينحدر وينزل، وذلك ال يكون يف احليوانات التي مل يكلفها اهلل تعاىل. 

 

والذي دفعنا إىل ذلك ما ورد يف النصوص الكثرية من معرفة تلك احليوانات بالكثري  

دونية، ال يتناسب  ، ولذلك كان حتويلها من مرتبتها الراقية إىل مرتبة  (1)من املعارف اإليامنية

 مع احلركة التكاملية التي أشارت إليها النصوص املقدسة. 

هبمت البهائم عنه فلم  وقد قال اإلمام السجاد يبني ما لتلك البهائم من املعارف: )ما  

باملوت، ومعرفتها  وتعاىل،  تبارك  بالرب  معرفتها  أربعة:  عن  من    تبهم  باالنثى  ومعرفتها 

  (2)(صبالذكر، ومعرفتها باملرعى اخل

قال   كام  هلل،  احليوانات  ذكر  كثرة  يبني  ما  الكثرية  األحاديث  يف  ورد  :  وهكذا 

ساملة ساملة  ، )اركبوها  واألسواق،    ،ودوعها  الطرق  يف  ألحاديثكم  كرايس  تتخذوها  وال 

  (3) فرب مركوبة خري من راكبها وأكثر ذكرا هلل منه(

 
 أرشنا إليها بتفصيل يف كتاب ]أكوان اهلل[ (1) 

 (50/ 61ار األنوار )بح  (2) 

 ( 15731) 3/440( و15714) 3/439أمحد  (3) 
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دابة وال غريها ويقول: أخزاك  : )ما أحد سب شيئا من الدنيا  وروي يف بعض اآلثار

 اهلل أو لعنك اهلل إال قالت: بل أخزى اهلل تعاىل أعصانا هلل تعاىل(

وهكذا نرى أن هناك خملوقات أخرى يرتبط هبا البعث، بناء عىل ما ورد يف القرآن  

الكريم من وجود سكان آخرين يف الكون غري البرش، كام ورد الترصيح بذلك يف قوله تعاىل:  

َيْسَتْكرِبُونَ ﴿ اَل  َوُهْم  َواملاََْلئَِكُة  ٍة  َدابَّ ِمْن  اأْلَْرِض  يِف  َوَما  اَمَواِت  السَّ يِف  َما  َيْسُجُد    ﴾ َوهللَِِّ 

 [  49]النحل:  

اَمَواِت َواأْلَْرِض َوَما  ﴿بل ورد فيه ما يدل عىل بعثهم، قال تعاىل:  َوِمْن آَياتِِه َخْلُق السَّ

 [ 29]الشورى:    ﴾َوُهَو َعىَل مَجِْعِهْم إَِذا َيَشاُء َقِديرٌ  َبثَّ فِيِهاَم ِمْن َدابَّةٍ 

[ تعاىل  قوله  َقِديرٌ ويف  َيَشاُء  إَِذا  مَجِْعِهْم  َعىَل  الفرصة  َوُهَو  توفر  إمكانية  داللة عىل   ]

 للبرش ملالقاة سكان أهل السامء، وهو التطلع الذي ال يزالون يتطلعون إليه. 

ن هناك خلقا آخرين سيتعرضون لنفس ما تعرض  وهكذا نجد يف الروايات ما يبني أ

له أهل هذه النشأة، ليكون مصريهم مرتبطا أيضا بخياراهتم، ومنها ما روي أن اإلمام الباقر  

ِل َبْل ُهْم يِف َلْبٍس ِمْن َخْلٍق َجِديدٍ   ﴿سئل عن قوله تعاىل:   ،  [15]ق:    ﴾ َأَفَعيِينَا بِاخْلَْلِق اأْلَوَّ

وأسكن أهل اجلنة اجلنة    ،هذا اخللق وهذا العامل   عز وجل إذا أفنىتأويل ذلك أن اهللفقال: )

من غري فحولة وال اناث    ا عاملا غري هذا العامل، وجدد خلق  وأهل النار النار جدد اهلل عزوجل

هلم وخلق  ويوحدونه،  السامء    يعبدونه  هذه  غري  وسامء  حتملهم،  االرض  هذه  غري  أرضا 

ام خلق هذا العامل الواحد وترى أن اهلل عزوجل مل خيلق  إن  تظلهم، لعلك ترى أن اهلل عزوجل

أنت يف    ،خلق اهلل تبارك وتعاىل ألف ألف عامل وألف ألف آدم  برشا غريكم؟ بىل واهلل لقد

  (1) (اآلدميني ولئك أ آخر تلك العوامل و

لقد خلق اهلل عزوجل يف االرض منذ خلقها سبعة عاملني ليس  ويف رواية أخرى: )
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واحدا بعد واحد مع عامله، ثم    ، خلقهم من أديم االرض فأسكنهم فيها هم من ولد آدم

وخلق ذريته منه، وال واهلل ما خلت اجلنة من أرواح املؤمنني    ، خلق اهلل عزوجل آدم أبا البرش

منذ خلقها، وال خلت النار من أرواح الكفار والعصاة منذ خلقها عزوجل، لعلكم ترون  

اهلل أبدان أهل اجلنة مع أرواحهم يف اجلنة، وصري أبدان أهل  أنه إذا كان يوم القيامة وصري  

النار أن اهلل تبارك وتعاىل ال يعبد يف بالده، وال خيلق خلقا يعبدونه   النار مع أرواحهم يف 

يوحدونه  و  ! بىل واهلل، ليخلقن اهلل خلقا من غري فحولة وال إناث، يعبدونه  ؟ويوحدونه

ُل    ﴿وسامء تظلهم، أليس اهلل عزوجل يقول:  ويعظمونه، وخيلق هلم أرضا حتملهم   َيْوَم ُتَبدَّ

اَمَواُت   َوالسَّ اأْلَْرِض  َغرْيَ  بِاخْلَْلِق   ﴿  : وقال اهلل عزوجل  [ 48]إبراهيم:    ﴾ اأْلَْرُض  َأَفَعيِينَا 

ِل َبْل ُهْم يِف َلْبٍس ِمْن َخْلٍق َجِديدٍ    (1)([ 15]ق:    ﴾اأْلَوَّ

 ج ـ البعث وخامتة احلركة الدنيوية: 

ورد يف النصوص الكثرية ما يبني مدى عالقة البعث بالنهاية التي ينتهي إليها السري  

الدنيا، وربام    يف حياته  اخليارات التي ارتضاها لنفسه  هنايةالتكاميل لإلنسان، والذي يبني  

 .يدخل فيها تصحيحاته هلا يف حياته الربزخية إن متكن من ذلك 

اإلنسان يف  البداية التي يتشكل منها  تصاغ    اخلامتةمن  ولذلك ورد ما يدل عىل أنه  

أن  و،  نشأته اجلديدة فيها  التي حتدد مصريه،  اخلورد  يكون عليه،  وامتة هي  الذي  الشكل 

ُقوا    ﴿وهلذا قال اهلل تعاىل:   َا الَِّذيَن آَمنُوا اتَّ   ﴾ َحقَّ ُتَقاتِِه َواَل مَتُوُتنَّ إِالَّ َوَأْنُتْم ُمْسلُِموَن    اهللَياَأهيه

 [ 102عمران:   ]آل 

تبني خطر اخلامتة وأمهيتها، ومنها قوله    وقد بني ذلك أحاديث كثرية لرسول اهلل  

:  (  ،إن الرجل منكم ليعمل حتى ما يكون بينه وبني اجلنة إال ذراع، فيسبق عليه كتابه

الكتاب،  فيعمل بعمل أهل النار، ويعمل حتى ما يكون بينه وبني النار إال ذراع، فيسبق عليه  
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  (1) (فيعمل بعمل أهل اجلنة

( اليعني اجلرب، وال أن اهلل فرض عليه ذلك، ولكنه  فيسبق عليه الكتاب: )وقوله  

يعني ـ حسبام تدل النصوص الكثرية ـ عىل أنه اخليار الذي اختاره اإلنسان بمحض رغبته،  

 ب ]أرسار األقدار[ وهو طبعا لن خيالف ما يف علم اهلل عنه، كام رشحنا ذلك بتفصيل يف كتا 

واملرشكون يف بعض مغازيه، فاقتتلوا، فامل    التقى النبي  )عن سهل، قال:  وروي  

اتبعها   كل قوم إىل عسكرهم، ويف املسلمني رجل ال يدع من املرشكني شاذة وال فاذة إال 

  ، (إنه من أهل النار)فرضهبا بسيفه، فقيل: يا رسول اهلل، ما أجزأ أحد ما أجزأ فالن، فقال:  

فقالوا: أينا من أهل اجلنة، إن كان هذا من أهل النار؟ فقال رجل من القوم: ألتبعنه، فإذا  

أرسع وأبطأ كنت معه، حتى جرح، فاستعجل املوت، فوضع نصاب سيفه باألرض، وذبابه  

فقال: أشهد أنك رسول اهلل،    فجاء الرجل إىل النبي    فسه،بني ثدييه، ثم حتامل عليه فقتل ن 

إن الرجل ليعمل بعمل أهل اجلنة، فيام يبدو للناس، وإنه  )فأخربه، فقال:  ،  (ذاكوما  )فقال:  

  (2)(ملن أهل النار، ويعمل بعمل أهل النار، فيام يبدو للناس، وهو من أهل اجلنة

ولذلك كان أكثر خوف الصاحلني من اخلامتة املغيب شأهنا، والتي جيتمع فيها كل  

يتخدها اإلنسان طيلة حياته، ولذلك يمكن اعتبارها اخلالصة التي  القرارات املصريية التي  

 ينتهي إليها اإلنسان. 

)اعلم أن سوء اخلامتة عىل رتبتني: إحدامها  وقد أشار الغزاِل إىل رس ذلك، فقال:  

أعظم من األخرى؛ فأما الرتبة العظيمة اهلائلة فأن يغلب عىل القلب عند سكرات املوت  

الش إما  الشك  وظهور أهواله  أو  الروح عىل حال غلبة اجلحود  ك وإما اجلحود، فتقبض 

فيكون ما غلب عىل القلب من عقدة اجلحود حجابا بينه وبني اهلل تعاىل أبدا، وذلك يقتيض  

 
 (2643( ومسلم )3208رواه البخاري ) (1) 
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. والثانية وهي دوهنا أن يغلب عىل قلبه عند املوت حب أمر  .البعد الدائم والعذاب املخلد

مثل ذلك يف قلبه ويستغرقه حتى ال يبقى يف تلك  من أمور الدنيا وشهوة من شهواهتا؛ فيت 

احلالة متسع لغريه؛ فيتفق قبض روحه يف تلك احلال؛ فيكون استغراق قلبه به منكسا رأسه  

إىل الدنيا وصارفا وجهه إليها، ومهام انرصف الوجه عن اهلل تعاىل حصل احلجاب، ومهام  

املوقدة ال تأخذ   نار اهلل  إذ  العذاب،  املؤمن  حصل احلجاب نزل  إال املحجوبني عنه، فأما 

يا مؤمن فإن  النار: جز  له  الدنيا املرصوف مهه إىل اهلل تعاىل، فتقول  السليم قلبه من حب 

نورك أطفأ هلبي، فمهام اتفق قبض الروح يف حالة غلبة حب الدنيا، فاألمر خمطر ألن املرء  

  (1) يموت عىل ما عاش عليه(

قوله   احلديث  يف  ورد  عليه يب) :  وهلذا  مات  ما  عىل  عبد  كل  وورد  (2)(عث  يف  ، 

وهو    إذا مات  باحلج أو العمرة  املحرمذكر بعض األمثلة عىل ذلك، ومنها أن  األحاديث  

ابن عباس يف الرجل الذي وقصته ناقته وهو  ، فقد روي عن بعث يوم القيامة ملبيا كذلك، 

بامء وسدر، وكفنوه يف ثوبني،  : )اغسلوه  قال النبي  فيف حجة الوداع،    حمرم مع النبي  

 (3) وال حتنطوه، وال ختمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا(

أن   روي  الدم،  ومثله  لون  اللون  دما،  يثعب  وجرحه  القيامة  يوم  يبعث  الشهيد 

قال  والريح ريح املسك،   واهلل أعلم بمن يكلم يف    ـ ال يكلم أحد يف سبيل اهلل  ) :  فقد 

 ( 4)  (يوم القيامة وجرحه يثعب، اللون لون دم، والريح ريح مسكإال جاء   ـ سبيله 

القرآن   يف  ورد  وقد  املستقيم،  الرساط  عن  املنحرفني  حال  يكون  خالفهم  وعىل 

عن   الغنيمة الكريم  من  تعاىل:    الغال  اْلِقَياَمةِ   ﴿ قوله  َيْوَم  َغلَّ  باَِم  َيْأِت  َيْغُلْل  ]آل    ﴾ َوَمْن 
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 [ 161عمران: 

قال    يبعث يوم القيامة كاملجنون الذي أصابه املس  ، وكيفآكل الربـا وورد فيه عن  

يَْطانُ ﴿  : تعاىل الشَّ َيتََخبَُّطُه  الَِّذي  َيُقوُم  َكاَم  إِالَّ  َيُقوُموَن  اَل  َبا  الرِّ َيْأُكُلوَن  ِذيَن  املَْسِّ  الَّ ِمَن   ﴾  

 [ 275]البقرة:  

تبني غدرته، قال النبي  يوم القيامة  ترفع له راية  ، وأنه  الغادروورد يف احلديث عن  

  :(  إذا مجع اهلل األولني واآلخرين يوم القيامة، يرفع لكل غادر لواء، فقيل: هذه غدرة

 ( 1) فالن بن فالن(

 د ـ البعث واملعاد اجلسامين: 

تعترب   الفالسفة  ربام  فيها  خاض  التي  املسائل  أهم  من  وكيفيته  املعاد  مسألة 

واملتكلمون، واختلفوا فيها اختالفا شديدا إىل الدرجة التي وصل فيها األمر حد التكفري،  

 مع أن املسألة ال تستدعي كل ذلك. 

بهف هلم  طاقة  ال  فيام  أنفسهم  يقحموا  أن  حاولوا  منها  ف  ؛ اجلميع  يتكون  التي  املادة 

، وغري ذلك من املباحث نوع  والقوانني التي ختضع هلا   ان بعد البعث وشكلها وهيئتها اإلنس

بام ورد من    ده لألشباه والنظائر، وهلذا يكتفى فيها من البحث فيام ال يطيقه العقل، الفتقا 

 التقريبات والتوضيحات. 

اهتاممه  ونحسب أن القرآن الكريم عندما عرض املسألة، ورد فيها عىل املرشكني كان  

باملعاد، وبكونه حقيقة ملموسة، ومل يعرض لتفاصيل كيفيتها، ولو عرض هلا، فإنه من باب  

 التقريب، مثلام يذكر عن اجلنة والنار ونحومها. 

وهلذا فإن إنكار املعادـ  حسب تصوريـ  ال يرتبط بأمثال تلك التصورات، ألهنا جمرد  

بالضبط، واجلميع كام ذكر ما حيصل  لفهم  قد يحماوالت  ينكره، ولكن  هيئة من  نا ال  نكر 

 
 (1735(، رواه مسلم برقم )3187، 3186رواه البخاري برقم ) (1) 
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اهليئات املرتبطة به، ولذلك ال يصح اهتامه بالكفر، فهو خطري جدا، خاصة مع إيامن هذا  

 الفريق باملعاد، وإيامنه قبل ذلك باهلل تعاىل. 

ونعقب عليها بام نراه، ومن خالل    ، وسنسوق هنا بعض ما ذكروه من آراء يف املسألة 

 حول املوضوع. همنا للنصوص املقدسة  ف

التحقيقات يف نوع اخلالف وأسبابه ما نص عليه   املتأهلني ومن أحسن تلك    صدر 

الباقية،  ):  بقوله  النشأة  وثبوت  املعاد،  أحّقية  عىل  واملّليني  سفة  الفال  من  املحققون  اّتفق 

لكنهم اختلفوا يف كيفيته، فذهب مجهور اإلسالميني وعامة الفقهاء وأصحاب احلديث إىل  

الفحم،  أنه جسام النار يف  البدن رسيان  أّن الروح عندهم جسم سار يف  بناء عىل  ين فقط، 

، وذهب مجهور الفال سفة وأتباع املّشائني إىل أّنه روحاين  اء يف الورد، والزيت يف الزيتونوامل

أي عقيل فقط ألّن البدن ينعدم بصوره وأعراضه لقطع تعلق النفس هبا، فال يعاد بشخصه  

إذ   أخرى،  عامل  تارة  إىل  فتعود  إليه،  للفناء  سبيل  ال  باق  والنفس جوهر  يعاد،  ال  املعدوم 

وذهب كثري من أكابر احلكامء ومشايخ العرفاء  ،  ات لقطع التعلقات باملوت الطبيعي املفارق

ومجاعة من املتكلمني كالغزاِل والكعبي واحلليمي والراغب األصفهاين وكثريمن أصحابنا 

أيب جعفر الطويس، والسيد املرتىض، واملحقق الطوسى، والعالمة  اإلمامية كالشيخ املفيد، و

احليّل، رضوان اهلل تعاىل عليهم أمجعني إىل القول باملعادين، ذهاباا إىل أّن النفس جمّردة تعود  

  (1)(إىل البدن 

املعاد   السنة والشيعة يف تكفري جاحد  الكثرية من  النصوص  وإىل جانب هذا نجد 

أمثلت ومن  الشيخ  اجلسامين،  قول  هّراسها  حسن  خليل  بن  علامء  حممد  كبار  من  وهو   ،

وجيب اإليامن بالبعث عىل الصفة التي بينها اهلل يف كتابه، وهو  املدرسة السلفية املعارصين: )

خلقا جديدا، وإعادة  أنه مجع ما حتلل من أجزاء األجساد التي كانت يف الدنيا، وإنشاؤها  

 
 .165، ص 9األسفار، ج (1) 
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به ولكنه    ومنكر البعث اجلسامين ـ كالفالسفة والنصارى ـ كافر، وأما من أقر ،  احلياة إليها 

أ  يف  األرواح  يبعث  اهلل  أن  مبتدع  زعم  فهو  الدنيا؛  يف  كانت  التي  األجسام  غري  جسام 

  (1) (وفاسق

املعاد  ):  األشاعرة.ي، وهو من كبار علامء املدرسة السنية من  عضد الدين اإلجيوقال  

هو اّلذي جيب االعتقاد به، ويكفر من أنكره،    اجلسامين هو املتبادر من إطالق أهل الرشع، إذ

ضع متعددة بحيث ال تقبل التأويل، كقوله تعاىل:  وهوحق، لشهادة نصوص القرآن يف موا

ْنَساُن َأنَّا َخَلْقنَاُه ِمْن ُنْطَفٍة َفإَِذا ُهَو َخِصيٌم ُمبنٌِي )   ﴿ َيَر اإْلِ َب َلنَا َمَثالا َوَنيِسَ  77َأَومَلْ  ( َورَضَ

يِيَها الَِّذي أَ 78َخْلَقُه َقاَل َمْن حُيِْي اْلِعَظاَم َوِهَي َرِميٌم )  ٍة َوُهَو بُِكلِّ َخْلٍق  ( ُقْل حُيْ َل َمرَّ ْنَشَأَها َأوَّ

 ( فإنه    ، [80  -   77]يس:    ﴾(  79َعلِيٌم  كعب  بن  ُأبّى  يف  اآلية  هذه  نزلت  املفرسون  قال 

وقال: يا حممد، أترى اهلل حييي هذه    ،وأتاه بعظم قد رّم وبىل، ففّته بيده  ،  خاصم رسول اهلل

الن)بعدما رّمت، قال:   بالكلية،    (،ارنعم، ويبعثك ويدخلك  التأويل  يقلع عرق  وهذا مما 

إّنه ال يمكن اجلمع بني اإليامن بام جاء به النبي وإنكار احلرش  )ولذلك قال اإلمام الرازى:  

  (2)  (اجلسامين

إعلم أّن القول باملعاد اجلسامين  ) :  ، وهو من كبار علامء املدرسة الشيعيةقال املجليسو

اتفق عليه مجيع   املسلمني،  ممّا  الدين ومنكره خارج من عداد  املليني وهو من رضوريات 

واآليات الكريمة عىل ذلك ناّصة ال يعقل تأويلها، واألخبارفيه متواترة ال يمكن رّدها وال  

  (3) (الطعن فيها 

ـ ال ألهل    ولكنا مع  التجسد احليس  املقدسة من  النصوص  كوننا نؤمن بام ورد يف 

 
 (64رشح العقيدة الواسطية للهراس )ص:   (1) 
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بل   ـ  النشأة األخرى فقط،  أيضا  التكفرينرى  حتى ألعامهلم  الترسع يف  مثل هذه    عدم  يف 

املسائل، ألن غرض املنكرين ال يرتبط بإنكار حقيقة املعاد، وإنام يرتبط بشكله وصورته،  

وقد ذكرنا سابقا أن كل ذلك غيب حمض، ألن الصور املتومهة لألجساد يف اآلخرة ختتلف  

  مقدمة هذا املبحث. كثريا عام نعهده من صور، كام ذكرنا ذلك يف 

من   غريهم  أو  الفالسفة  يطرحها  اجلانب  هذا  يف  اإلشكاالت  بعض  اآلن  بقيت 

القائلني باملعاد الروحاين، أو بعدم املعاد مطلقا، وقد أجاب عليها علامء الكالم قديام وحديثا  

ي  إجابات كثرية، وهي مبنية عىل توهم أن هذا اجلسد الذي نعيش به يف الدنيا هو نفسه الذ

سيبعث، وليس املادة األساسية املشكلة له، واملتضمنة يف اخلارطة اجلينية، والتي يمكنها يف  

 ظل الظروف املناسبة، أن تعود للحياة من جديد. 

معتمدين عىل ما كتبه بخصوصها  تلك الشبهات،  هم  وسنذكر هنا ملخصا مبسطا أل 

الشريازي،   مكارم  منهج  الشيخ  وفق  طرحها  حاول  من  باعتباره  اجلديد[،  الكالم  ]علم 

 حيث التبسيط واألمثلة ونحوها.

 الشبهة األوىل:  

[ عليها  يطلق  التي  الشبهة  واملأكول وهي  اآلكل  الشبه،    [ شبهة  أقدم  من  وهي 

أن   فرضنا  لو  أننا  بحيث  وخالصتها،  آخر  حلم  عىل  تغذى  واملجاعة  القحط  حني  إنساناا 

أو مجيعه من حلم اإلنسان الثاين، فهل ستنفصل هذه    ،من بدن اإلنسان األول  اأصبح جزء

األجزاء يف املعاد عن اإلنسان الثاين أم ال؟ فإن كان اجلواب باإلجياب أصبح بدن اإلنسان 

 . (1)  الثاين ناقصاا، وإن كان اجلواب بالسلب كان بدن اإلنسان األول ناقصاا 

ويصبح  ،  ويصبح بدهنم تراباا   ،عة حيث يموت الناس جيري دائاما يف الطبيومثلها ما  

نبات   شجار تدرجيياا إىل متصاصه من ِقبل جذور األاثم يتبدل بعد    ،الرتاب جزءاا من األرض
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احليوانات أو  الناس،  سائر  عليه  هذا  ،  يتغذى  من  تصبح  السابقني  األفراد  فأجزاء  وعليه 

 الطريق جزءاا من بدن األفراد الالحقني.  

والينبغي لكم أن تتعجبوا إذا ما علمتم بأّن هذه التفاحة التي توضع أمامنا قد تكون  

الرتاب، وامتصت ثانية من قبل    أصبحت لعرش مرات جزءاا من بدن إنسان ثم عادت إىل 

إىل  وحتولت  هذا  تفا   جذور  وعىل  بدنه،  من  جزءاا  وأصحبت  آخر  إنسان  تناوهلا  ثم  حة 

عىل  القيامة  يوم  أبدان  عرشة  تصارعت  جسامين  املعاد  كان  فإن  األجزاء    األساس  بعض 

 وسيكون لكل جزء من يدعيه له، فكيف سيكون املعاد جسامنياا؟

أمثال   من  املتكلمون  يذكر  كام  ـ  الشبهة  هذه  عىل  الطويس واجلواب  الدين    نصري 

»األجزاء  غريهم ـ كام ينقل عنهم مكارم الشريازيـ  يعتمد عىل التفريق بني  والعاّلمة احليل و

األصلية« غري  و»األجزاء  أن  األصلية«  يذكرون  فهم  قسم ،  اإلنسان  األجزاء  نيلبدن   :

 . واألجزاء اإلضافية ،األصلية

تتعوض وال    فال   ،األجزاء التي تبقى طيلة عمر اإلنسان  ، فهي األجزاء األصليةأما  

تفنى وال تصبح جزءاا من بدن إنسان آخر أبداا، حتى وإن تناوهلا شخص آخر فال تصبح  

 جزءاا من بدنه. 

ويمكن    ، أّما األجزاء اإلضافية فهي قابلة للتغيري والتعويض وهي دائاما يف حالة تغرّي 

 . أن تكون جزءاا من بدن إنسان أو حيوان آخر 

األجزاء األصلية لبدن كل شخص تنمو  ، ذلك أن  وهكذا حتّل املشكلة، يوم القيامة

 يف مّدة قصرية كبذور النباتات أو نطفة اإلنسان وتصنع البدن األصيل.

وكيف يمكن متييزها    ،األجزاء األصلية الذي يعرض بعد هذا يتعلق عن  والسؤال   

 عن سائر األجزاء؟  

ا ذكره  ما  بينها  من  إجابات،  بمجموعة  هذا  عن  املتكلمون  أجاب  ملتكلمون  وقد 
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األجزاء األصلية هي »اجلينات« الواقعة عىل الكروموسومات يف وسط  املحدثون من أن )

الثابتة الوضع طيلة العمر وتشكل   نواة اخلاليا، وعليه فهذه اجلينات جزء من نواة اخللية 

  (1)(األجزاء األصلية لبدن اإلنسان

عظم يف هذا العمود هو    أسفل  ، أيالفقرة األخرية يف العمود الفقريومنها أهنا )

 ( واليستقطبه بدن حيوان أو إنسان آخر  ،اجلزء األصيل لبدن اإلنسان حيث اليزول أبداا 

األجزاء التي ال نعرفها عىل وجه الدقة، إاّلأّننا نعلم أهّنا موجودة يف بدن ومنها أهنا )

 ( إنسان آخربدن حيوان أو  اإلنسان وخاصيتها أهّنا ال تزول أبداا وال تنتقل إىل 

وكل هذه احتامالت ليس لدينا من األدلة ما يقوي أيا منها، ولذلك يوكل األمر إىل  

 القدرة اإلهلية التي ال يعجزها َشء. 

 الشبهة الثانية: 

  [ تذكر  التي  الشبهة  األرضوهي  عىل  الرتبة  سيبعثون، قّلة  الذين  بعدد  مقارنة   ]  

اد كافة أفراد بني اإلنسان يوم القيامة  لو تقرر أّن تعود أجسوملخص هذه الشبهة هي أنه ) 

املادي البدن  وعليه    ؛ هبذا  األفراد،  هؤالء  لكل  يكفي  ال  األرض  عىل  الذي  الرتاب  فإن 

  (2)(ستكون لنا مشكلة املواد األساسية لبناء كل هؤالء األفراد 

يبدو أّن من يطلق هذا  وقد أجاب الشيخ مكارم الشريازي عىل هذه الشبهة بقوله: )

الكالم ويتحّدث عن أزمة الرتاب الالزم لبناء مجيع أفراد البرش إّنام يطلق سهمه يف ظالم  

يتناول ورقة وقلاما وحيسب األمر   دامس وقد خاب سهمه، فام أحرى من يتفوه بذلك أن 

 ( 3) (اخلطأ الذي يرتكبه يف هذا املجال  بصورة رياضية ليعلم مدى 
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أّن املاء  ة التي ترد عىل هذه الشبهة، فذكر  ثم راح يقوم ببعض احلسابات البسيط.  

باملئة من جسم اإلنسان، وعليه فإّن املواد املعدنية واآللية لبدن اإلنسان    70  -65يشكل  

تقريباا ثلث وزن بدنه، يعني اإلنسان الذي يزن ستني كيلو غرام تقريباا عرشون كيلواا أو أقل  

 . من بدنه تراب ومواد معدنية وآلية والباقي ماء 

فلو   هذا،  عىل  الرتاب وبناء  من  مكعباا  مرتاا  لدينا  فإنه  كان  مئة  ،  من  ألكثر  يكفي 

كفي ملئة  يأّن الكيلو مرت املكعب من الرتاب   واآلن تستطيع التعرف بسهولة عىل )شخص،  

إنسان وهذا  مليار  الكرة ،  سكان  من  ضعفاا  وعرشين  خلمس  يكفي  الرتاب  من  املقدار 

 ( 1)  (هذا املقدار من الرتاب يشغل مساحة زهيدة من سطح الكرة األرضيةو األرضية، 

 الشبهة الثالثة: 

إذا كان املعاد  [، وخالصة هذه الشبهة هي أنه  اجلسم الذي يشمله املعادوهي حول ] 

ه، ذلك أن  كتسبها اإلنسان طيلة عمره سيكون معادابدن من األبدان التي    جسامنياا، فأي

فهل يعود بمجموع هذه األبدان بحيث يصبح  ..  اجلسم يتغري عّدة مّرات طيلة عمر اإلنسان

لكل  باإلضافة إىل أن  ببدن واحد منها، وذلك ترجيح بال مرجح،  ا، أم أنه يعود  عجيبمركبا  

 خاصة به؟بدن صحيفة أعامل 

ا السؤال منتف متاما مع ما دل عليه النص من أن املعاد من جسم اإلنسان هو  وهذ

الباقي، فمجرد غذاء تشكل منه اجلسم، ويمكن تعويضه بأي بدائل أخرى..   أما  أصله، 

 وهو يف ذلك يشبه بالونا صغريا يمكننا بالنفخ فيه أن يتحول إىل شكله احلقيقي الضخم. 

عىل ما ذكره من يقول بعودة اجلسم نفسه، فقد أجاب    هذا بناء عىل ما ذكرنا، لكن بناء

بأن   الشريازي  الشيخ مكارم  السابق،  عليه  البدن  مميزات وصفات  مجيع  بدن جيتذب  كل 

وهو خالصة وعصارة جلميع مميزات    ،وعليه فآخر بدن هو خمزن مجيع الصحف طيلة العمر 
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 .(1)  يع األبدان وبعثها ولذلك فإّن عودة وبعث آخر بدن تعني عودة مج ،األبدان السابقة

 : والعرض   ـ احلرش   4

َوَلئِْن  ﴿وقد ورد التعبري عن احلرش يف مواضع كثرية من القرآن الكريم، كقوله تعاىل:  

ىَل   ُقتِْلُتْم إَلِ َأْو  وَن    اهلل ُمتهْم  َأْن    ﴿ ، وقوله:  [158]آل عمران:    ﴾ حُتْرَشُ املَِْسيُح  َيْسَتنْكَِف  َلْن 

َيْسَتنْكِْف َعْن ِعَباَدتِِه َوَيْسَتْكرِبْ َفَسيَْحرُشُ  ُبوَن َوَمْن  ا هللَِِّ َواَل املاََْلئَِكُة املَُْقرَّ إَِلْيِه  َيُكوَن َعْبدا ُهْم 

ا )  يِهْم  172مَجِيعا َفُيَوفِّ احِلَاِت  الصَّ َوَعِمُلوا  آَمُنوا  ِذيَن  الَّ ا  َفَأمَّ َفْضلِِه  (  ِمْن  َوَيِزيُدُهْم  ُأُجوَرُهْم 

َألِياما َواَل جَيُِدوَن هَلُْم ِمْن ُدوِن   ا  هُبُْم َعَذابا وا َفُيَعذِّ ِذيَن اْسَتنَْكُفوا َواْسَتْكرَبُ ا الَّ َولِيًّا َواَل    اهلل َوَأمَّ

ا   [173، 172]النساء:   ﴾َنِصريا

هي احلرش، وغاية احلرش، هي  وغريها من اآليات الكريمة التي تبني أن غاية النرش  

 احلساب واملساءلة واملوازين وغري ذلك. 

وهلذا وصف اهلل تعاىل احلرش بكونه جماال لالحتجاجات واجلدل واخلصومة، كام قال  

ِذيَن ُكنُْتْم َتزْ ﴿تعاىل:   َكاُؤُكُم الَّ ُكوا َأْيَن رُشَ ا ُثمَّ َنُقوُل لِلَِّذيَن َأرْشَ ُهْم مَجِيعا   ﴾ ُعُمونَ َوَيْوَم َنْحرُشُ

فقال:  [ 22]األنعام:   موقفهم  بني  ثم  وَ ﴿ ،  َقاُلوا  َأْن  إاِلَّ  فِْتنَُتُهْم  َتُكْن  مَلْ  ُكنَّا    اهلل ُثمَّ  َما  نَا  َربِّ

كِنيَ  ثم رد عليهم، فقال:  [23]األنعام:    ﴾ُمرْشِ َوَضلَّ    ﴿،  َأْنُفِسِهْم  َعىَل  َكَذُبوا  َكْيَف  اْنُظْر 

وَن   [ 24]األنعام:    ﴾َعنُْهْم َما َكاُنوا َيْفرَتُ

وهذا يدل عىل أن الكثري من الظروف توفر ألولئك الذين سيحاسبون ويناقشون،  

حتى يتمكنوا من املحاجة عن أنفسهم، أو الدفاع عنها، أو التالقي مع غريهم سواء من  

نِّ َقِد    ﴿أو أتباعهم أو خصومهم، كام قال تعاىل:  سادهتم   ا َياَمْعرَشَ اجْلِ ُهْم مَجِيعا َوَيْوَم حَيْرُشُ

َأَج  َوَبَلْغنَا  بَِبْعٍض  َبْعُضنَا  اْسَتْمتََع  نَا  َربَّ ْنِس  اإْلِ ِمَن  َأْولَِياُؤُهْم  َوَقاَل  ْنِس  اإْلِ ِمَن  َلنَا  اْسَتْكَثْرُتْم 

َقاَل  َلنَا  ْلَت  َأجَّ َشاَء  الَِّذي  َما  إِالَّ  فِيَها  َخالِِديَن  َمْثَواُكْم  النَّاُر  َعلِيٌم    اهلل  َحكِيٌم  َربََّك    ﴾ إِنَّ 
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وقال:  [ 128]األنعام:   َأْنُتْم  ﴿،  َمَكاَنُكْم  ُكوا  َأرْشَ لِلَِّذيَن  َنُقوُل  ُثمَّ  ا  مَجِيعا ُهْم  َنْحرُشُ َوَيْوَم 

ْلنَا َبْينَُهْم َوَقاَل رُشَ  َكاُؤُكْم َفَزيَّ اَنا َتْعُبُدوَن ) َورُشَ ا َبْينَنَا   اهلل( َفَكَفى بِ 28َكاُؤُهْم َما ُكنُْتْم إِيَّ َشِهيدا

َلَغافِلِنيَ  ِعَباَدتُِكْم  َعْن  ُكنَّا  إِْن  للنفوس  [ 29،  28]يونس:    ﴾َوَبْينَُكْم  حيصل  ما  أخرب  ثم   ،

َمْواَلُهُم احْلَقِّ َوَضلَّ َعنُْهْم    اهلل  ُهنَالَِك َتْبُلو ُكله َنْفٍس َما َأْسَلَفْت َوُردهوا إِىَل ﴿حينها، فقال:  

وَن    [ 30]يونس:   ﴾َما َكاُنوا َيْفرَتُ

وتدل النصوص عىل مبلغ اهللع الذي يصيب الظاملني واملحادين هلل يف ذلك املوقف  

ُقُلوُب  َوَأْنِذْرُهْم َيْوَم اآْلِزَفِة إِِذ الْ   ﴿  الشديد الذي ينتظرون فيه املحكمة اإلهلية، كام قال تعاىل:

َواَل    ﴿ :  وقال ،  [18]غافر:    ﴾ َلَدى احْلَنَاِجِر َكاظِِمنَي َما لِلظَّاملنَِِي ِمْن مَحِيٍم َواَل َشِفيٍع ُيَطاُع  

َسَبنَّ   ُرُهْم لَِيْوٍم َتْشَخُص فِيِه اأْلَْبَصاُر )  اهللحَتْ ُمْهطِِعنَي    (42َغافاِلا َعامَّ َيْعَمُل الظَّاملُِوَن إِنَّاَم ُيَؤخِّ

 [ 43 -   42]إبراهيم:   ﴾نِِعي ُرُءوِسِهْم اَل َيْرَتده إَِلْيِهْم َطْرُفُهْم َوَأْفئَِدهُتُْم َهَواٌء ُمقْ 

عليه   تدل  ما  بحسب  ـ  تلخيصها  نحاول  جدا،  كثرية  احلرش  يف  العدالة  ومظاهر 

 النصوص املقدسة ـ يف العناوين الثالثة التالية: 

 أ ـ مواقف أهل احلرش: 

لكثرية عىل أن اخللق يف أرض املحرش يصنفون تصنيفات  تدل النصوص املقدسة ا

وأقارهبم  وجرياهنم  حمالهتم  إىل  يرجع  ما  منها  عرصهم   كثرية،  أهل  يستطيعوا  من  حتى   ،

تعاىل:   قوله  هذا  إىل  أشار  وقد  بعض،  من  بعضهم  حقوق  وطلب  بعضا،  بعضهم  حماجة 

ُة ) ﴿ اخَّ ِه َوَأبِيِه ) 34ِمْن َأِخيِه )( َيْوَم َيِفره املَْْرُء 33َفإَِذا َجاَءِت الصَّ ( َوَصاِحَبتِِه َوَبنِيِه  35( َوُأمِّ

 [ 37  -  33]عبس:   ﴾ ( لُِكلِّ اْمِرٍئ ِمنُْهْم َيْوَمئٍِذ َشْأٌن ُيْغنِيهِ 36)

بَِبنِيِه ) ﴿ ومثله قوله تعاىل:   َيْوِمئٍِذ  َيْفَتِدي ِمْن َعَذاِب  َلْو  َيَوده املُْْجِرُم  وهَنُْم  ُ (  11ُيَبرصَّ

) َوَصا  َوَأِخيِه  )12ِحَبتِِه  ُتْؤِويِه  تِي  الَّ َوَفِصيَلتِِه  ُينِْجيِه  13(  ُثمَّ  ا  مَجِيعا اأْلَْرِض  يِف  َوَمْن   ) ﴾  

 ، وهذا يدل عىل أنه توفرت له الفرصة لرؤيتهم، وإال ملا طلب ذلك. [ 14 -  11]املعارج: 
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( إاِلَّ َمْن  88َيْوَم اَل َينَْفُع َماٌل َواَل َبُنوَن )  ﴿وهلذا وصف اهلل تعاىل يوم املحرش بكونه 

 [ 89، 88]الشعراء:    ﴾بَِقْلٍب َسلِيٍم  اهلل َأَتى 

يلقى الرجل زوجته فيقول هلا: يا هذه،  وقد ورد يف بعض اآلثار تصوير ذلك، ففيه: )

ما استطاعت، فيقول هلا: فإين  أي بعل كنت لك؟ فتقول: نعم   البعل كنت! وتثني بخري 

أطلب إليك اليوم حسنة واحدة هتبينها ِل لعيل أنجو مما ترين. فتقول له: ما أيرس ما طلبت،  

ولكني ال أطيق أن أعطيك شيئا أختوف مثل الذي ختاف. قال: وإن الرجل ليلقى ابنه فيتعلق  

بخري. فيقول له: يا بني، إين احتجت إىل مثقال   به فيقول: يا بني، أي والد كنت لك؟ فيثني

ذرة من حسناتك لعيل أنجو هبا مما ترى. فيقول ولده: يا أبت، ما أيرس ما طلبت، ولكني  

  (1) (أختوف مثل الذي تتخوف، فال أستطيع أن أعطيك شيئا 

قوله تعاىل  عىل ذلك  نص  يرجع إىل املراتب واألعامل، مثلام  ومن تلك التصنيفات ما  

الواقعة:    يف ) ﴿سورة  َثاَلَثةا  ا  َأْزَواجا ) 7َوُكنُْتْم  املَْْيَمنَِة  َأْصَحاُب  َما  املَْْيَمنَِة  َفَأْصَحاُب   )8  )

 ( املَْْشَأَمِة  َأْصَحاُب  َما  املَْْشَأَمِة  ) 9َوَأْصَحاُب  ابُِقوَن  السَّ ابُِقوَن  َوالسَّ ُبوَن 10(  املَُْقرَّ ُأوَلئَِك   )

سنا ندري هل هذا التقسيم يكون بعد احلساب واملساءلة  ، ول[ 11  -   7]الواقعة:    ﴾ (11)

 ، أم أنه يكون يف الفرتتني مجيعا؟ واملوازين، أم أنه يكون قبل ذلك

ومن تلك التصنيفات وأمهها التصنيف املرتبط باألمم التي كانوا ينتسبون إليها، كام  

ٍة ُتْدَعى﴿قال تعاىل:   ٍة َجاثَِيةا ُكله ُأمَّ َزْوَن َما ُكنتُ   َوَتَرى ُكلَّ ُأمَّ ا اْلَيْوَم جُتْ   ﴾ ْم َتْعَمُلوَن  إىَِل كَِتاهِبَ

 [ 28]اجلاثية:  

َيْوَم َنْدُعو ُكلَّ    ﴿ ولذلك تعرف األمم حينها بأنبيائها وأئمتها وهداهتا، كام قال تعاىل:  

]اإلرساء:    ﴾ْم َواَل ُيْظَلُموَن َفتِيالا ُأَناٍس بِإَِماِمِهْم َفَمْن ُأويِتَ كَِتاَبُه بَِيِمينِِه َفُأوَلئَِك َيْقَرُءوَن كَِتاهَبُ 

71 ] 

 
 (.325/ 8تفسري ابن كثري ) (1) 
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عرضت عيل  : )وقد ورد يف احلديث ما يشري إىل هذا التصنيف، وكيفيته، فقد قال  

األمم، فجعل النبي والنبيان يمرون معهم الرهط، والنبي ليس معه أحد، حتى رفع ِل سواد  

قيل: انظر إىل األفق، فإذا  عظيم، فقلت: ما هذا؟ أمتي هذه؟ قيل: بل هذا موسى وقومه،  

سواد عظيم قد مأل األفق، ثم قيل ِل: انظر هاهنا وهاهنا يف آفاق السامء، فإذا سواد قد مأل  

  (1) (األفق، قيل: هذه أمتك، ويدخل اجلنة من هؤالء سبعون ألفا بغري حساب

ي  لكن هذا االنتامء، كام ورد يف النصوص، ليس مثل االنتامء يف الدنيا، والذي يكف

فيه ذلك اإليامن الوراثي، بل يميز الناس فيه عىل أساس اتباعهم الصادق لرسلهم، وهلذا  

 خيرج من أتباع الرسل الكثري من الذين حرفوا وبدلوا. 

وقد ورد يف احلديث ما يشري إىل هذا، ويشري معه إىل أنواع من الفضل تتاح يف ذلك  

  العظيم الذي يتلقونه من أيدي أنبيائهم   املوقف ألتباع األنبياء الصادقني، وهو ذلك الرشاب 

اتباعهم،   وورثتهم  وصدق  إخالصهم  عىل  هلم  اهلل    جزاء  رسول  نبي  )  : قال  لكل  إن 

  (2)(وإين أرجو أن أكون أكثرهم  ، وإهنم يتباهون أهيم أكثر واردة ،حوضا 

اهلل   رسول  حوض  وصف  كثرية  أحاديث  يف  ورد  وغري  وقد  ورشابه،  وآنيته   ،

لعقولنا، ألن احلقيقة أعظم من ذلك،  التي تبسط األمر  التقريبات  ومن    ذلك، وكلها من 

ورحيه    ،حويض مسرية شهر وزواياه سواء ماؤه أبيض من اللبن: )تلك األحاديث قوله  

       (3)(من رشب منها فال يظمأ أبدا  ،وكيزانه كنجوم السامء ،أطيب من املسك 

وأحىل من    ،أشد بياضا من اللبن)  :عن رشابه ؛ فقال  سئل  ويف حديث آخر أنه  

ورق   واآلخر من   ، أحدمها من ذهب ،من اجلنة  يمدانه  ميزابان  فيه  (يصب )يغت  ،العسل 
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 (1)()فضة

إِنَّا    بسم اهلل الرمحن الرحيم﴿نزلت عيل آنفا سورة، فقرأ  : )ويف حديث آخر، قال  

  -   1]الكوثر:    ﴾(  3( إِنَّ َشانَِئَك ُهَو اأْلَْبرَتُ ) 2( َفَصلِّ لَِربَِّك َواْنَحْر ) 1َأْعَطْينَاَك اْلَكْوَثَر ) 

إنه هنر وعدنيه ريب عز وجل، عليه خري كثري، هو حوض ترد  .  .أتدرون ما الكوثر؟..  [3

العبد منهم، فأقول: رب، إنه من   (2)فيختلج،ي يوم القيامة، آنيته عدد نجوم السامءعليه أمت

  (3)(أمتي، فيقول: ما تدري ما أحدث بعدك؟

وهذا يدل عىل أن من خواص هذا احلوض أنه ال يمكن أن يرشبه إال الصادقون من  

منع املحرفون واملبدلون لسنن أنبيائهم عن االقرتاب والرشب منه،  أتباع األنبياء، ولذلك يُ 

والذي نفيس بيده ألذودن رجاال عن حويض كام تذاد  )بقوله:    كام صور ذلك رسول اهلل  

 (4)   (الغريبة من اإلبل عن احلوض

لريدن عيل احلوض رجال ممن صاحبني، حتى إذا رأيتهم ورفعوا إِل:  : )وقال  

فأل دوين،  ما  اختلجوا  تدري  ال  إنك  ِل،  فليقالن  أصيحايب،  أصيحايب،  رب،  أي  قولن، 

  (5)(كأحدثوا بعد

وقد ورد ما يدل عىل أن كل أمة تقف كالطوابري بني يدي حوض نبيها، فال يمر إال  

بينا أنا قائم فإذا زمرة حتى إذا  ):  رسول اهلل    قال من كان حقيقا بذلك، ففي احلديث،  

، فقلت: أين؟ قال: إىل النار واهلل ! قلت:   عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال: هلمَّ

ثم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم    . ارتدوا بعدك عىل أدبارهم القهقرى   وما شأهنم؟قال: إهنم 

 
 (4256صحيح مسلم ) (1) 
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قلت: أين؟ قال: إىل النار واهلل ! قلت ما شأهنم؟    ، خرج رجل من بيني وبينهم فقال: هلم

 (1)نََّعم(قال إهنم ارتدوا بعدك عىل أدبارهم القهقرى ! فال أراه خيلص منهم إال ِمْثُل مَهَل ال

أمته، ويف مجيع األزمنة،    وقد أخرب   الصادقني من  أن هذا احلوض يشمل مجيع 

مستمرة يف األمة، وليست خاصة بزمان معني، ففي    وهو ما يؤكد أن معية رسول اهلل  

السالم عليكم دار قوم مؤمنني وإنا إن شاء اهلل  )  :أتى املقربة فقال   أن رسول اهلل  احلديث  

أنتم  )   : قال  ؟أولسنا إخوانك يا رسول اهلل  :قالوا   (نا بكم الحقون وددت أنا قد رأينا إخوان

بعد يأتوا  مل  الذين  وإخواننا  يا    :فقالوا  (،أصحايب  أمتك  من  بعد  يأت  مل  تعرف من  كيف 

له خيل غر حمجلة بني ظهري خيل دهم هبم أال  )   :فقال   ؟رسول اهلل لو أن رجال  أرأيت 

وأنا    ، أتون غرا حمجلني من الوضوءفإهنم ي)  : قال  . بىل يا رسول اهلل  : قالوا  (، ؟يعرف خيله

  ؛ أال هلم  :أال ليذادن رجال عن حويض كام يذاد البعري الضال أنادهيم  ،فرطهم عىل احلوض 

  (2)(سحقا سحقا  : فأقول ،فيقال إهنم قد بدلوا بعدك

وقد كان األصل يف هذه األحاديث، وما حتمله من التحذير عن خمالفة هدي رسول  

واحلرص عىل    ،مدعاة للتقوى والورع واحلرص عىل االتباع الصحيح لرسول اهلل  ،  اهلل  

عن ذلك،  القرطبي  عرب  مدعاة للتفرقة والتباهي، كام    تصارلكنها لألسف  وحدة األمة،  

)ة  الطائفيالتعاليم  تلك  حيكي  وهو   أساتذته:  من  استفادها  اهلل  التي  رمحهم  علامؤنا  قال 

اهلل  :أمجعني  يرضاه  ال  ما  فيه  أحدث  أو  اهلل  دين  ارتد عن  من    ،فكل من  فهو  به  يأذن  ومل 

عنه املبعدين  احلوض  عن  وفارق    ، املطرودين  املسلمني  مجاعة  خالف  من  طردا  وأشدهم 

واملعتزلة عىل أصناف    ،اين ضالهلا والروافض عىل تب  ،سبيلهم كاخلوارج عىل اختالف فرقها 

الظلمة املرسفون يف اجلور والظلم وتطميس احلق وقتل أهله وإذالهلم    ،أهوائها  وكذلك 
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  (1) (ومجاعة أهل الزيغ واألهواء والبدع ،واملعلنون بالكبائر املستخفون باملعايص

 : النعيم والعذاب ب ـ  

العدالة والرمحة اإلهلية ال خيلو من  مثلام عرفنا سابقا، فإن ذلك املوقف، وبناء عىل  

النعيم والعذاب بشقيه احليس واملعنوي، وذلك عىل حسب األعامل التي تتجسد يف ذلك  

 احلني، لتكون نعيام للصاحلني، وشقاء للمنحرفني. 

املواقف   بحسب  خيتلف  ـ  الكثرية  النصوص  ذلك  إىل  تشري  كام  ـ  األعامل  وجتسد 

يف النشأة األخرى، ومن األمثلة عىل ذلك ما ورد النص عليه  واملراحل التي يمر هبا اإلنسان  

التي يعيشها الظلمة  من النور اجلميل الذي تتجسد فيه األعامل، لتقي أصحاهبا من الظلامت  

املوقف   وغريهم  بالظلمةيف ذلك  اململوءة  أعامهلم  نتيجة  تعاىل، والتي جتسدت  قال  :  ، كام 

ِري  َيْوَم َتَرى املُْْؤِمننَِي َواملُْؤْ ﴿ اُكُم اْلَيْوَم َجنَّاٌت جَتْ ِمنَاِت َيْسَعى ُنوُرُهْم َبنْيَ َأْيِدهيِْم َوبَِأْياَمهِنِْم ُبرْشَ

تَِها اأْلهَْنَاُر َخالِِديَن فِيَها َذلَِك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعظِيُم )  ( َيْوَم َيُقوُل املُْنَافُِقوَن َواملُْنَافَِقاُت  12ِمْن حَتْ

ا آَمُنوا  َبْينَُهْم  لِلَِّذيَن  َب  ا َفرُضِ َفاْلَتِمُسوا ُنورا َوَراَءُكْم  اْرِجُعوا  ِقيَل  ُنوِرُكْم  ِمْن  َنْقَتبِْس  ْنُظُروَنا 

مْحَُة َوَظاِهُرُه ِمْن ِقَبلِِه اْلَعَذاُب ) ( ُينَاُدوهَنُْم َأمَلْ َنُكْن َمَعُكْم َقاُلوا  13بُِسوٍر َلُه َباٌب َباطُِنُه فِيِه الرَّ

ْتُكُم اأْلََمايِنه َحتَّى َجاَء َأْمُر  َبىَل َوَلكِنَّ ُكْم بِ   اهللُكْم َفَتنُْتْم َأْنُفَسُكْم َوَتَربَّْصُتْم َواْرَتْبُتْم َوَغرَّ   اهلل َوَغرَّ

َمْواَلُكمْ 14اْلَغُروُر )  ِهَي  النَّاُر  َمْأَواُكُم  َكَفُروا  ِذيَن  الَّ ِمَن  َواَل  ِمنُْكْم فِْدَيٌة  ُيْؤَخُذ  َفاْلَيْوَم اَل   )  

 [ 16  -  12]احلديد:    ﴾( 15َوبِْئَس املَِْصرُي ) 

ففي هذا املشهد املرتبط باحلرش وموقف اخللق يف اآلخرة، نسمع هذا احلوار اجلاري  

بني املؤمنني وغريهم، والذي يبني للمنافقني حقيقة اخلداع والتلبيسات التي كانوا يلبسون  

 هبا عىل أنفسهم يف الدنيا. 

  أرض املحرش صوص املقدسة ـ ال يقترص عىل ذلك، بل إن  واألمر ـ كام ورد يف الن
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من الفضل والنعيم ما ال جيدونه يف اجلنة    ا كون بمثابة اجلنة للصاحلني، بل إهنم قد يرون فيهت

 نفسها. 

ومن األمثلة عىل ذلك ما ورد النص عليه يف األحاديث التي تذكر جلوس بعض  

ح والرسور يعاينون أهل املوقف، وانتظارهم  أهل املوقف عىل منابر النور، وهم يف غاية الرو

للحساب، وقد يكون من بينهم أولئك املظلومني املحتقرين الذين مل ينصفوا؛ فينصفهم اهلل  

تعاىل يف ذلك املوقف، بأن يروا املحاكمة العادلة التي جتري ملن ظلموهم، والتي حرموا منها  

 يف الدنيا. 

اعقلوا واعلموا أن هلل عبادا ليسوا  )يف بعض خطبه:    ومن تلك األحاديث قوله  

فقال    ،فقام أعرايب   (، يغبطهم النبيون والشهداء ملكاهنم وقرهبم من اهلل   ،وال شهداء   ،بأنبياء

هم قوم مل  )   :فقال  ؛لقول األعرايب  من هم حلهم لنا فرس وجه رسول اهلل  ،  يا رسول اهلل 

  ، حتابوا يف جالل اهلل عز وجل  ، تصل منهم أرحام متقاربة من أفناء الناس ونوازع القبائل

وإن    ،يضع اهلل هلم منابر من نور فيجلسون عليها   ،وتباذلوا فيه  ،وتصافوا فيه وتزاوروا فيه

أولئك  ،  وال يفزعون إذا فزع الناس  ،ال خيافون إذا خاف الناس   ،ووجوههم نور  ، ثياهبم لنور

  (1) (أولياء اهلل ال خوف عليهم وال هم حيزنون

إن املقسطني عند اهلل  : )ويف حديث آخر ذكر بعض صفاهتم، وهي القسط، قال  

  (2) (الذين يعدلون يف حكمهم وأهليهم وما ولوا. . عىل منابر من نور

انتظار   يف  جيلسون  ال  النور،  منابر  عىل  اجلالسني  هؤالء  أن  عىل  يدل  ما  ورد  وقد 

حساهبم،  وكيفية  املوقف،  أهل  ليعاينوا  وإنام  تعاىل:    احلساب،  بقوله  اإلشارة  ذلك  وإىل 

﴿ ( َيْضَحُكوَن  اِر  اْلُكفَّ ِمَن  آَمنُوا  ِذيَن  الَّ ) 34َفاْلَيْوَم  َينُْظُروَن  اأْلََرائِِك  َعىَل  َب  35(  ُثوِّ َهْل   )
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اُر َما َكاُنوا َيْفَعُلوَن )     [ 36  -  34]املطففني:   ﴾( 36اْلُكفَّ

)الشهداء ثالثة  قال:    هلل  وقد ورد يف احلديث ما يدل عليه، فقد روي أن رسول ا

رجال: رجل خرج بامله ونفسه حمتسباا يف سبيل اهلل ال يريد أن يقتل وال يقتل ليكثر سواد  

الفزع   القرب وأومن من  ذنوبه كلها وأجري من عذاب  قتل غفرت  أو  فإن مات  املسلمني، 

بنفسه و  الوقار، ورجل جاهد  العني، ووضع عىل رأسه تاج  ماله  األكرب وزوج من احلور 

يريد أن يقتل وال يقتل فإن مات أو قتل كانت ركبته مع ركبة إبراهيم خليل الرمحن يف مقعد  

  ؛ صدق عند مليك مقتدر، والثالث: رجل خرج بنفسه وماله حمتسباا يريد أن يقتل ويقتل 

فإن مات أو قتل جاء يوم القيامة شاهراا بسيفه واضعه عىل عنقه والناس جاثون عىل الركب  

والذي نفيس بيده لو قالوا  ،  فأفسحوا لنا فإنا قد بذلنا دماءنا وأموالنا هلل عز وجليقول: أال 

أو لنبي من األنبياء لتنحى هلم عن الطريق ملا يرى من واجب    ، ذلك إلبراهيم خليل الرمحن

وجيلسون ينظرون كيف يقيض بني الناس ال جيدون غم    ،حتى يأتوا منابر من نور  ،حقهم 

وال امليزان وال    ، وال هيمهم احلساب  ، فزعهم الصيحةتوال   ، يف الربزخ  املوت، وال يغتمون 

إال    ، الرصاط يشفعون  وال  أعطوه  إال  شيئاا  يسألون  وال  الناس  بني  يقىض  كيف  ينظرون 

  (1) شفعوا فيه، ويعطى من اجلنة ما أحب وينزل من اجلنة حيث أحب(

ا يف  سنرى  كام  األعراف،  بأصحاب  عالقة  هلؤالء  يكون  الثا وربام  بعد    ينملبحث 

 استعراض األقوال الواردة فيهم. 

وهكذا ورد يف النصوص املقدسة املشاهد الكثرية ألولئك الذين مل جيدوا من أعامهلم  

الصاحلة ما يكون نورا وطهرا وطيبا هلم؛ فلذلك تظل صور أعامهلم السيئة، والتي صنعوها  

 النهائي منها إن كانوا أهال لذلك. بأنفسهم تطاردهم يف كل حمل، حتى يتحقق هلم الطهر 

وصورهم   أشكاهلم  تغري  نتيجة  هلم  حيصل  الذي  العذاب  بعض  سابقا  ذكرنا  وقد 
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وألواهنم إىل الشكل الذي صمموه بأنفسهم يف حياهتم الدنيا، ذلك أن األخالق يف ذلك  

 املوقف هي التي حتدد صورة اخللقة. 

آلالم النفسية التي تعرتي أولئك  لاملشاهد الكثرية  وهلذا نرى القرآن الكريم يذكر  

وأمامهم   باهلم  وعىل  اإلهلية،  املحكمة  ينتظرون  وهم  الطويل،  املوقف  ذلك  وقفوا  الذين 

 صور كل ما فعلوه يف تلك الفرصة التي أتيحت هلم لكنهم ضيعوها. 

وِسِهْم  َوَلْو َتَرى إِِذ املُْْجِرُموَن َناكُِسو ُرءُ ﴿ومن تلك املشاهد ما نص عليه قوله تعاىل:  

َنا َوَسِمْعنَا َفاْرِجْعنَا َنْعَمْل َصاحِلاا إِنَّا ُموِقنُونَ  نَا َأْبرَصْ ِْم َربَّ  [ 12]السجدة:   ﴾ِعنَْد َرهبِّ

ا َوِمْثَلُه َمَعُه  ﴿ومنها ما نص عليه قوله تعاىل:  َوَلْو َأنَّ لِلَِّذيَن َظَلُموا َما يِف اأْلَْرِض مَجِيعا

 
ِ
ِمْن ُسوء بِِه  ِمَن    اَلْفَتَدْوا  َوَبَدا هَلُْم  اْلِقَياَمِة  َيْوَم  حَيَْتِسُبونَ   اهلل اْلَعَذاِب  َيُكوُنوا  مَلْ  ]الزمر:    ﴾ َما 

47 ] 

َْذُت َمَع  ﴿ومنها ما نص عليه قوله تعاىل:  َوَيْوَم َيَعضه الظَّامِلُ َعىَل َيَدْيِه َيُقوُل َياَلْيَتنِي اختَّ

ُسوِل َسبِيالا )  ِْذ ُفاَلناا َخلِيالا )( َياَوْيَلَتا َلْيتَ 27الرَّ ْكِر َبْعَد إِْذ  28نِي مَلْ َأختَّ ( َلَقْد َأَضلَّنِي َعِن الذِّ

ْيَطاُن لإِْلِْنَساِن َخُذوالا   [29  -  27]الفرقان:   ﴾َجاَءيِن َوَكاَن الشَّ

بِِه  َوَلْو َأنَّ لُِكلِّ َنْفٍس َظَلَمْت َما يِف اأْلَْرِض اَلْفَتَدْت ﴿ومنها ما نص عليه قوله تعاىل: 

وا النََّداَمَة ملََّا َرَأُوا اْلَعَذاَب َوُقيِضَ َبْينَُهْم بِاْلِقْسِط َوُهْم اَل ُيْظَلُمونَ   [ 54]يونس:  ﴾ َوَأرَسه

تعاىل: قوله  عليه  ما نص  َيْرِجُع  ﴿ومنها  ِْم  َرهبِّ ِعنَْد  َمْوُقوُفوَن  الظَّاملُِوَن  إِِذ  َتَرى  َوَلْو 

اْلَقْوَل  َبْعٍض  إىَِل  ُمْؤِمننَِي    َبْعُضُهْم  َلُكنَّا  َأْنُتْم  َلْواَل  وا  اْستَْكرَبُ لِلَِّذيَن  اْسُتْضِعُفوا  ِذيَن  الَّ َيُقوُل 

وا لِلَِّذيَن اْسُتْضِعُفوا َأَنْحُن َصَدْدَناُكْم َعِن اهْلَُدى َبْعَد إِْذ َجاَءُكْم  ﴿(  31) ِذيَن اْسَتْكرَبُ َقاَل الَّ

 ( جُمِْرِمنَي  ُكنُْتْم  ا 32َبْل  َوَقاَل  إِْذ  (  َوالنََّهاِر  ْيِل  اللَّ َمْكُر  َبْل  وا  اْسَتْكرَبُ لِلَِّذيَن  اْسُتْضِعُفوا  لَِّذيَن 

وا النََّداَمَة ملََّا َرَأُوا اْلَعَذاَب َوَجَعْلنَا اأْلَْغاَلَل يِف    اهلل َتْأُمُروَننَا َأْن َنْكُفَر بِ  ا َوَأرَسه َوَنْجَعَل َلُه َأْنَدادا

ِذيَن َكَفرُ   [ 33  -31]سبأ:  ﴾ (33وا َهْل جُيَْزْوَن إِالَّ َما َكاُنوا َيْعَمُلوَن )َأْعنَاِق الَّ
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َيْوَم جَيَْمُعُكْم لَِيْوِم    ﴿يوم التغابن، كام قال تعاىل:  ولذلك كان من أسامء يوم القيامة  

 [ 9]التغابن:   ﴾اجْلَْمِع َذلَِك َيْوُم التََّغاُبِن 

تلك  وقد ورد احلديث عن رسول اهلل   )  بتفسري رس  قال:  يفتح  التسمية، حيث 

أيام عمره القيامة عىل كل يوم من  أربعة وعرشون خزانة ـ عدد ساعات الليل    للعبد يوم 

فيناله عند مشاهدهتا من الفرح والرسور ما لو    والنهار ـ فخزانة جيدها مملوءة نورا ورسورا

بأمل النار، وهي الساعة التي أطاع فيها ربه، ثم  اإلحساس  وزع عىل أهل النار الدهشهم عن  

منتنة مفزعة فيناله عند مشاهدهتا من الفزع واجلزع ما    يفتح له خزانة اخرى فرياها مظلمة 

اعة التي عىص فيها ربه، ثم يفتح له  عليهم نعيمها، وهي الس لو قسم عىل أهل اجلنة لنغص 

ليس فيها ما يرسه وال ما يسوؤه وهي الساعة التي نام فيها أو    خزانة اخرى فرياها فارغة 

الدنيا، فيناله من الغبن واالسف عىل فواهتا حيث كان متمكنا    اشتغل فيها بشئ من مباحات

]التغابن:    ﴾ َيْوُم التََّغاُبِن  َذلَِك   ﴿ما ال يوصف، ومن هذا قوله تعاىل:    من أن يمالها حسنات

9]) (1)  

ربام تفوق اآلالم احلسية، كام قال  فيه  يوم احلرسة، ذلك أن اآلالم النفسية  ومن أسامئه  

ِة إِْذ ُقيِضَ اأْلَْمُر َوُهْم يِف َغْفَلٍة َوُهْم اَل ُيْؤِمنُوَن ﴿تعاىل:    [ 39]مريم:   ﴾ َوَأْنِذْرُهْم َيْوَم احْلرَْسَ

ف نرى  يذكر  وهكذا  الذي  املشهد  هذا  ومنها  الكافرين،  لتحرس  الكثرية  املشاهد  يه 

خطاب اهلل تعاىل ألولئك املجرمني يف ذلك املوقف، والذين قضوا حياهتم كلها يكذبون  

نَا َقاَل َفُذو  ﴿به: ِْم َقاَل َأَلْيَس َهَذا بِاحْلَقِّ َقاُلوا َبىَل َوَربِّ ُقوا اْلَعَذاَب  َوَلْو َتَرى إِْذ ُوِقُفوا َعىَل َرهبِّ

  30باَِم ُكنُْتْم َتْكُفُروَن )
ِ
ُبوا بِلَِقاء ِذيَن َكذَّ اَعُة َبْغَتةا َقاُلوا    اهلل ( َقْد َخرِسَ الَّ َحتَّى إَِذا َجاَءهْتُُم السَّ

مَ  َساَء  َأاَل  ُظُهوِرِهْم  َعىَل  َأْوَزاَرُهْم  حَيِْمُلوَن  َوُهْم  فِيَها  ْطنَا  َفرَّ َما  َعىَل  َتنَا  َيِزُرونَ َياَحرْسَ   ﴾ ا 

 [ 31،  30]األنعام:  

 
 .262/  7بحار األنوار:  (1) 
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ومنها تلك الصيحات التي يصيحها أولئك املحادون هلل يف ذلك املوقف الشديد،  

بُِعوا َأْحَسَن َما ُأْنِزَل إَِلْيُكْم ِمْن َربُِّكْم ِمْن  ﴿والتي تعرب عن حرسهتم الشديدة، قال تعاىل:   َواتَّ

ْطُت  55َأْنُتْم اَل َتْشُعُروَن ) َقْبِل َأْن َيْأتَِيُكُم اْلَعَذاُب َبْغَتةا وَ  َتا َعىَل َما َفرَّ ( َأْن َتُقوَل َنْفٌس َياَحرْسَ

اِخِريَن )  اهلل يِف َجنِْب   [ 56،  55]الزمر:    ﴾(56َوإِْن ُكنُْت ملََِن السَّ

وهي حرسة ال تصيب الكفار فقط، بل تشمل املؤمنني أيضا، من الذين قرصوا يف  

 ل مع حدوده. حق اهلل، أو تساهلوا يف التعام 

ومن الذين وردت النصوص بتحرسهم أولئك الذين كانوا يلهثون وراء املناصب  

قال   فيها، كام  اهلل  يؤدوا حق  أن  )  من غري  ملن  معربا عن حرسهتم:  اإلمارة  الشىء  نعم 

يوم   حرسة  عليه  فتكون  حقها،  بغري  أخذها  ملن  اإلمارة  الشىء  وبئس  بحقها،  أخذها 

  (1) القيامة(

ومنهم أولئك الذين قرصوا يف ذكر اهلل، وخاصة بعد أن يروا األنوار العظيمة التي  

ما جلس قوم جملسا قط مل  : )ينعم هبا الذاكرون يف ذلك املوقف املمتلئ باألهوال، قال  

ما من قوم جلسوا جملسا مل يذكروا  ، وقال: ) (2)ان عليهم حرسة يوم القيامة(يذكروا اهلل إال ك

 كان عليهم ترة، وما من رجل مشى طريقا فلم يذكر اهلل عز وجل إال كان عليه  اهلل فيه إال 

  (3) (ترة، وما من رجل أوى إىل فراشه فلم يذكر اهلل عز وجل إال كان عليه ترة

 : والشفاعة ـ االنتظار    ج 

ورد يف الروايات الكثرية ذكر االنتظار الطويل الذي يعانيه البرش يف أرض املحرش  

أنه  اإلمام الصادق  ومن تلك الروايات ما روي عن    هلية، والبت يف قضاياهم،للمحكمة اإل 

 
؛ وقال اهليثمى: رواه الطربانى ىف الكبري ورجاله رجال الصحيح. جممع الزوائد: 5/138املعجم الكبري للطربانى:    (1) 

3/303 . 

 . 10/80قال اهليثمى: رواه الطربانى ىف األوسط، وفيه عمرو بن احلصني العقيىل وهو مرتوك. جممع الزوائد:  (2) 

 (80/ 10الفوائد ) رواه أمحد، والرتمذي، جممع الزوائد ومنبع (3) 
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وال يكون    ، فلييأس من الناس كلهم  ،إذا أراد أحدكم أن ال يسأل ربه شيئاا إال أعطاه)قال:  

فإذا علم اهلل عز وجل ذلك من قلبه مل يسأله شيئاا إال    .له رجاء إال من عند اهلل عز ذكره

أنف؛  أعطاه عليها فحاسبوا  حتاسبوا  أن  قبل  موقفاا   ،سكم  مخسني  للقيامة  موقف    ،فإن  كل 

ونَ ﴿مقداره ألف سنة ثم تال:    (1)([ 5]السجدة:   ﴾يِف َيْوٍم َكاَن ِمْقَداُرُه َأْلَف َسنٍَة مِمَّا َتُعده

حتملها،  و  التي  الكثرية  والرتبوية  العرفانية  واألبعاد  الرواية،  هذه  مجال  نرى  مع 

ما ال يتوافق مع النصوص القطعية من القرآن    ا دس فيهالتي  الروايات  الكثري من  لألسف  

ما   تناقش عىل ضوء  بل  فيها،  ما  كل  قبول  يمكن  ال  ولذلك  الرشيف،  الكريم واحلديث 

 يعارضها من النصوص املقدسة. 

الروايات و أشهر تلك  والتي    من  أبو هريرة،  هبا  التي حدث  الطويلة  الرواية  تلك 

املنابر، ويكاد يعرفهت أيت  )  أن رسول اهلل  ذكر فيها  قد  و  ،الناس مجيعا،  ا ردد كثريا عىل 

يوم   الناس  سيد  أنا  قال:  ثم  هنشة،  منها  فنهش  تعجبه،  وكانت  الذراع،  إليه  فرفع  بلحم 

ذ  مم  تدرون  وهل  واحد،  القيامة،  صعيد  يف  واآلخرين  األولني  الناس  اهلل  جيمع  لك؟ 

الغم والكرب ما ال   الناس من  فيبلغ  الشمس،  البرص، وتدنو  الداعي وينفذهم  يسمعهم 

يطيقون وال حيتملون، فيقول الناس: أال ترون ما قد بلغكم، أال تنظرون من يشفع لكم إىل  

دم عليه السالم فيقولون له: أنت  ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض: عليكم بآدم، فيأتون آ

أبو البرش، خلقك اهلل بيده، ونفخ فيك من روحه، وأمر املالئكة فسجدوا لك، اشفع لنا إىل  

ربك، أال ترى إىل ما نحن فيه، أال ترى إىل ما قد بلغنا؟ فيقول آدم: إن ريب قد غضب اليوم  

هناين قد  وإنه  مثله،  بعده  يغضب  ولن  مثله،  قبله  يغضب  مل  فعصيته،    غضبا  الشجرة  عن 

نفيس، نفيس، نفيس، اذهبوا إىل غريي، اذهبوا إىل نوح، فيأتون نوحا فيقولون: يا نوح، إنك  

أنت أول الرسل إىل أهل األرض، وقد سامك اهلل عبدا شكورا، اشفع لنا إىل ربك، أال ترى  

 
 (8/143الكايف ) (1) 
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ولن    إىل ما نحن فيه؟ فيقول: إن ريب عز وجل قد غضب اليوم غضبا مل يغضب قبله مثله 

يغضب بعده مثله، وإنه قد كانت ِل دعوة دعوهتا عىل قومي، نفيس، نفيس، نفيس، اذهبوا  

إىل غريي، اذهبوا إىل إبراهيم، فيأتون إبراهيم فيقولون: يا إبراهيم أنت نبي اهلل وخليله من  

إن ريب قد غضب اليوم  :  أهل األرض، اشفع لنا إىل ربك أال ترى إىل ما نحن فيه؟ فيقول هلم

ـ  غ ضبا مل يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإين قد كنت كذبت ثالث كذبات 

فذكرهن أبو حيان يف احلديث ـ نفيس، نفيس، نفيس، اذهبوا إىل غريي، اذهبوا إىل موسى  

عىل   وبكالمه  برسالته  اهلل  فضلك  اهلل،  رسول  أنت  موسى  يا  فيقولون:  موسى  فيأتون، 

ترى إىل ما نحن فيه؟ فيقول: إن ريب قد غضب اليوم غضبا  الناس، اشفع لنا إىل ربك، أال  

مل يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإين قد قتلت نفسا مل أومر بقتلها، نفيس نفيس،  

نفيس، اذهبوا إىل غريي، اذهبوا إىل عيسى ابن مريم، فيأتون عيسى، فيقولون: يا عيسى أنت  

ح منه، وكلمت الناس يف املهد صبيا، اشفع لنا إىل  رسول اهلل، وكلمته ألقاها إىل مريم ورو

ربك، أال ترى إىل ما نحن فيه؟ فيقول عيسى: إن ريب قد غضب اليوم غضبا مل يغضب قبله  

غريي   إىل  اذهبوا  نفيس،  نفيس،  نفيس،  ذنبا،  يذكر  ومل  مثله،  بعده  يغضب  ولن  قط،  مثله 

سول اهلل وخاتم األنبياء، وقد غفر  اذهبوا إىل حممد، فيأتون حممدا فيقولون: يا حممد أنت ر

اهلل لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إىل ربك، أال ترى إىل ما نحن فيه؟ فأنطلق 

فآيت حتت العرش، فأقع ساجدا لريب عز وجل، ثم يفتح اهلل عيل من حمامده وحسن الثناء  

سل تعطه، واشفع تشفع  عليه شيئا، مل يفتحه عىل أحد قبيل، ثم يقال: يا حممد ارفع رأسك  

فأرفع رأيس، فأقول: أمتي يا رب، أمتي يا رب، أمتي يا رب، فيقال: يا حممد أدخل من  

أمتك من ال حساب عليهم من الباب األيمن من أبواب اجلنة، وهم رشكاء الناس فيام سوى  

ام ذلك من األبواب، ثم قال: والذي نفيس بيده، إن ما بني املرصاعني من مصاريع اجلنة، ك 
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  (1)(أو كام بني مكة وبرصى، بني مكة ومحري

ونحن ال نتجرأ عىل إنكار كل ما يف هذا احلديث من تفاصيل، فقد يكون يف بعضه  

بعض الصدق، ولكن بام أن الرواة يضيفون أحيانا بعض ما يعتربونه توضيحات للحديث،  

 اإلضافات.فلذلك مناقشتنا له حماولة لتنقية احلديث من تلك 

 بناء عىل هذا؛ فإن أهم االنتقادات املوجهة هلذا احلديث تتمثل يف: 

نعيمهم    أوال  متفاوتون جدا يف  ـ  املقدسة  النصوص  ـ كام ذكرت  املحرش  أهل  أن  ـ 

وعذاهبم بحسب أعامهلم املجسدة هلم، ولذلك وضعهم مجيعا يف حمل واحد، واعتبارهم  

 املحكمة اإلهلية ـ كام ورد يف الرواية ـ غري صحيح.  مجيعا يطلبون الشفاعة للتعجيل بانعقاد

يكون   اآلخر  يف  الزمن  أن  يدل عىل  ما  النصوص  ورد يف  فقد  ذلك،  إىل  باإلضافة 

مرتبطا باألعامل، ولذلك متر عىل املؤمن كل تلك الفرتة الطويلة من االنتظار قصرية جدا ال  

يوم كان  )  :، أنه قال رسول اهلل  يكاد يشعر هبا، وقد سبق أن ذكرنا ما ورد يف احلديث عن

  ،والذي نفيس بيده):  فقال النبي    ، ما أطول هذا اليوم  :، فقيل( مقداره مخسني ألف سنة

ويف  ،(2)(إنه ليخفف عىل املؤمن حتى يكون أخف عليه من صالة مكتوبة يصليها يف الدنيا 

إن اهلل   رواية: )(، ويفهيون ذلك عىل املؤمن كتدِل الشمس للغروب إىل أن تغربرواية: )

 (ليخفف عىل من يشاء من عباده طوله كوقت صالة مفروضة 

مجيع اخللق، وإنام هم الكفار، أو   واولذلك نرى أن الناس املذكورين يف الرواية ليس

 ربام أولئك الذين واجهوا األنبياء ومل يعرفوا حرمتهم، لكنهم أدركوا قيمتها يف ذلك احلني. 

املشهد القرآين الذي صور النفخ    تناىف مع هذاتلك الرواية تباإلضافة إىل ذلك فإن  

اَمَواِت َوَمْن  يف الصور، وما حيصل بعده، فقد قال تعاىل:   وِر َفَصِعَق َمْن يِف السَّ ﴿َوُنِفَخ يِف الصه

 
 (2434(، والرتمذي )194(، ومسلم )4712البخاري ) (1) 

 (1901رواه أبو يعىل والبيهقي يف الشعب، انظر: املغني عن محل األسفار )ص:  (2) 
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َقِت اأْلَْرُض  68ُثمَّ ُنِفَخ فِيِه ُأْخَرى َفإَِذا ُهْم ِقَياٌم َينُْظُروَن )   اهلليِف اأْلَْرِض إِالَّ َمْن َشاَء   ( َوَأرْشَ

ُيْظَلمُ  اَل  َوُهْم  بِاحْلَقِّ  َبْينَُهْم  َوُقيِضَ   
ِ
َهَداء َوالشه بِالنَّبِيِّنَي  َوِجيَء  اْلكَِتاُب  َوُوِضَع  َا  َرهبِّ وَن  بُِنوِر 

َيْت ُكله َنْفٍس َما َعِمَلْت َوُهَو َأْعَلُم باَِم َيْفَعُلوَن ) 69)  [ 71 -   68(﴾ ]الزمر: 70( َوُوفِّ

وبعدها أخرب اهلل تعاىل مبارشة عن القرار الذي يقر فيه كل شخص بحسب عمله،  

ا َحتَّى إَِذا َجاُءوَها ُفتَِحْت َأْبَواهُبَا َوَقاَل هَلُْم َخَزَنُتَها  فقال:   ِذيَن َكَفُروا إىَِل َجَهنََّم ُزَمرا ﴿َوِسيَق الَّ

آَياِت َربُِّكْم َوُينِْذُروَنُكْم لَِقاَء َيْوِمُكْم َهَذا َقاُلوا َبىَل َوَلكِْن    َأمَلْ َيْأتُِكْم ُرُسٌل ِمنُْكْم َيْتُلوَن َعَليُْكمْ 

( اْلَكافِِريَن  َعىَل  اْلَعَذاِب  َكلَِمُة  ْت  َفبِْئَس  71َحقَّ فِيَها  َخالِِديَن  َجَهنََّم  َأْبَواَب  اْدُخُلوا  ِقيَل   )

 ( يَن  ِ املَُْتَكربِّ اتََّقوْ 72َمْثَوى  ِذيَن  الَّ َوِسيَق  َوُفتَِحْت  (  َجاُءوَها  إَِذا  َحتَّى  ا  ُزَمرا اجْلَنَِّة  إِىَل  ُْم  َرهبَّ ا 

( َوَقاُلوا احْلَْمُد هللَِِّ الَِّذي  73َأْبَواهُبَا َوَقاَل هَلُْم َخَزَنُتَها َساَلٌم َعَلْيُكْم طِْبُتْم َفاْدُخُلوَها َخالِِديَن ) 

(﴾ ]الزمر:  74ُأ ِمَن اجْلَنَِّة َحْيُث َنَشاُء َفنِْعَم َأْجُر اْلَعاِملنَِي ) َصَدَقنَا َوْعَدُه َوَأْوَرَثنَا اأْلَْرَض َنَتَبوَّ 

71  -  74 ] 

يتناسب مع عظمة اهلل، وال مع ما ورد يف    ـ أن احلديث يذكر معنى خطريا   ثانيا  ال 

إن ريب قد غضب اليوم غضبا مل يغضب  النصوص املقدسة عن رمحة اهلل يف اآلخرة، ففيه: )

 ( ن يغضب بعده مثلهقبله مثله، ول

فهل يمكن أن تكون رمحة اهلل التي وسعت كل َشء قد زالت يف ذلك احلني، وحل  

أن غضبه موجود يف كل   تعاىل موجودة يف كل حني، كام  اهلل  أن رمحة  أم  الغضب..  بدهلا 

حني.. ولكن االختالف بحسب القابل واملحل.. أما اهلل فأعظم من أن تغريه األحوال، أو  

 األحداث؟جتري عليه 

نفسه ذكر يف احلديث أن رمحة اهلل تعاىل يف اآلخرة، وبحسب    مع أن رسول اهلل  

القابل هلا، تكون أعظم ظهورا من رمحته يف الدنيا، لضيق وعاء الدنيا، كام ورد يف احلديث:  
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  (1)إن اهلل خلق مائة رمحة، رمحة منها قسمها بني اخلالئق وتسعة وتسعني إىل يوم القيامة()

ـ من التفاصيل التي وردت يف الرواية، والتي ال نرى مناسبة هلا، ما ذكره من أن    ثالثا 

عدم   يربرون  السالم  عليهم  للشفاعة األنبياء  غري    تقدمهم  وذلك  بأنفسهم،  باهتاممهم 

.. ولذلك أن يستحيل أن  صحيح، فاألنبياء ممتلئون رمحة باخللق، مثلهم مثل رسول اهلل  

 يكون ذلك هو السبب. 

الدعاء، وذلك غري صحيح   بينهم وبني  أخطاء حتول  ادعاؤهم أن هلم  ذلك  ومثل 

أيضا، فال يكون النبي نبيا حتى يكون عارفا باهلل، والعارف باهلل يعلم أن رمحة اهلل أوسع من  

 أن تضيق بخاطئ. 

أما ما نراه يف هذا يف حال صحته، فهو أن األنبياء عليهم السالم يف ذلك املحل تبع  

، بل (2) (لو أن موسى كان حيا ما وسعه إال أن يتبعنى، كام ورد يف احلديث: )هلل  لرسول ا

تعاىل:   َأَخَذ  ﴿كام نص عىل ذلك برصاحة قوله  كَِتاٍب    اهللَوإِْذ  ِمْن  آَتْيُتُكْم  ملََا  النَّبِيِّنَي  ِميَثاَق 

ٌق ملَِا َمَعُكْم َلُتْؤِمنُنَّ  ُه َقاَل َأَأْقَرْرُتْم َوَأَخْذُتْم َعىَل َوِحْكَمٍة ُثمَّ َجاَءُكْم َرُسوٌل ُمَصدِّ نَّ  بِِه َوَلَتنرُْصُ

اِهِديَن )  ي َقاُلوا َأْقَرْرَنا َقاَل َفاْشَهُدوا َوَأَنا َمَعُكْم ِمَن الشَّ ( َفَمْن َتَوىلَّ َبْعَد َذلَِك  81َذلُِكْم إِرْصِ

 [ 82، 81]آل عمران:  ﴾َفُأوَلئَِك ُهُم اْلَفاِسُقونَ 

نبياء عليهم السالم يف ذلك املحل الذي طلب منهم فيه دعوة اهلل تعاىل  وهلذا فإن األ

ال باعتبارهم خاطئني، وال باعتبار حرصهم    أرسلوا من طلب منهم ذلك إىل رسول اهلل  

يف ذلك املحل هو اإلمام الذي ال يصح أن يتقدم    عىل أنفسهم، وإنام باعتبار رسول اهلل  

 عليه أحد. 

يذكر أن نوحا عليه السالم أعطاه اهلل تعاىل دعوة واحدة،    والعجب أن هذا احلديث 

 
 (: رواه الطربانى والبزار، وإسناده حسن. 10/214(. قال اهليثمى )12047، رقم 11/374رواه الطربانى ) (1) 

 (: رواه أمحد، وأبو يعىل، والبزار.1/174( قال اهليثمى )15195، رقم 3/387رواه أمحد ) (2) 
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وإنه قد كانت ِل دعوة دعوهتا عىل  وأن نصيبه من الدعاء قد انتهى، كام ورد يف احلديث: )

 (، فهل نزل كرم اهلل إىل هذه الدرجة بحيث يمنح لعباده املقربني دعوة واحدة. قومي

سالم، ويثني عىل ما قام به من الدعاء عىل  ثم إنا نرى اهلل تعاىل يثني عىل نوح عليه ال 

قومه، فكيف نرضب القرآن هبذا احلديث الذي يوهم أن نوحا عليه السالم أخطأ يف الدعاء  

 عىل قومه. 

وهكذا نرى احلديث يرمي إبراهيم عليه السالم بالكذب، بل بثالث كذبات خطرية،  

 وأن تلك الكذبات حالت بينه وبني أن يدعو اهلل.. 

بناء عىل هذا؛ فإن اجلزء املتيقن يف هذا احلديث إثبات الشفاعة العظمى لرسول اهلل  

،   .بعد املعاناة الطويلة التي يعانيها املنحرفون عنه يف االنتظار والبحث عمن يتكفل بذلك 

وهي نوع من الدروس املقدمة هلم يف هذا املجال، ألن أساس اإلجرام الذي وقع  

ولذلك   وطاعتهم،  وتوقريهم  تعزيرهم  وعدم  األنبياء  عن  االنحراف  املنحرفون  فيه 

يكتشفون يف ذلك املوقف قيمتهم، وأمهتيهم، ويعرفون مدى نصحهم، كام أشار إىل ذلك  

تعاىل:   الظَّامِلُ ﴿قوله  َيَعضه  َسبِيالا َوَيْوَم  ُسوِل  الرَّ َمَع  َْذُت  اختَّ َياَلْيَتنِي  َيُقوُل  َيَدْيِه  َعىَل    ﴾  

   [ 27]الفرقان:  

أكثر مما   النقد  يتوجه هلا من  وهكذا نرى روايات أخرى ختص هذا اجلانب، وربام 

اليوم اآلخر   أحداث  يفصل  ما ورد يف حديث طويل  يتوجه هلذا احلديث، ومن أشهرها 

 .(1)املنهج القرآين، وما ورد يف األحاديث القطعية بطريقة بعيدة جدا عن 

، والتي ختالف التصوير القرآين ألحداث اليوم اآلخر هذا  ه املشاهد الواردة فيفمن  

 
رواه مجاعات من األئمة يف كتبهم، كابن    (، وقد ذكر ابن كثري أنه 270/  1انظر: النهاية يف الفتن واملالحم البن كثري: )  (1) 

جرير يف تفسريه، والطرباين يف املطوالت، واحلافظ البيهقي يف كتابه: البعث والنشور، واحلافظ أيب موسى املديني يف املطوالت 

 أيضا من طرق متعددة عن إسامعيل ابن رافع قاص أهل املدينة. 
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( بينكم،  املشهد:  يقىض  وال  إليكم،  ينظر  ال  عاما  سبعني  مقدار  واحدا،  موقفا  تقفون  ثم 

يبلغ ذلك منكم أن يلجمكم،    فتبكون حتى تنقطع الدموع، ثم تدمعون دماء وتعرقون حتى

أو يبلغ األذقان، فتضجون، وتقولون: من يشفع لنا إىل ربنا ليقيض بيننا؟ فيقولون: من أحق  

بذلك من أبيكم آدم خلقه اهلل بيده ونفخ فيه من روحه، وكلمه قبال، فيأتون آدم، فيطلبون  

نبيا، كلام جاءوا نبيا    إليه ذلك، فيأبى، فيقول: ما أنا صاحب ذلك، ثم يسعون لألنبياء نبيا 

حتى تأتوين، فأنطلق، حتى آيت الفحص، فأخر ساجدا. قال    : أبى عليهم.قال رسول اهلل  

أبو هريرة: يا رسول اهلل: ما الفحص قال: موضع قدام العرش حتى يبعث اهلل إِل ملكا،  

ك؟  فأقول: نعم لبيك يا رب، فيقول ما شأن،  فيأخذ بعضدي، فريفعني، فيقول ِل: يا حممد

فأقول: يا رب وعدتني الشفاعة، فشفعني يف خلقك، فاقض بينهم، فيقول    - وهو أعلم   -

  (1)(شفعتك، أنا آتيكم، فأقيض بينكم

يف   يستوون  وكافرهم  مؤمنهم  مجيعا  اخللق  جيعل  والذي  التجسيمي،  املشهد  فهذا 

اختالف   من  ذلك املوقف والتأمل فيه ملدة سبعني سنة يتناىف مع ما ورد يف النصوص املقدسة 

 مواقف الناس يف القيامة. 

الواردة يف احلديث، والتي يتعلق هبا   التجسيمية  املشاهد  تنافيها    املجسمةومن  مع 

رسول  التام مع ما ورد يف القرآن الكريم من تنزيه اهلل، هذا املشهد الذي يرفعه أبو هريرة إىل  

فبينام نحن وقوف، إذا سمعنا حسا من  فأرجع فأقف مع الناس،  ، والذي يقول فيه: )اهلل  

السامء شديدا، فينزل أهل السامء الدنيا مثل من يف األرض من اجلن واإلنس، حتى إذا دنوا  

من األرض، أرشقت األرض بنورهم، وأخذوا مصافهم، وقلنا هلم: أفيكم ربنا؟ قالوا: ال  

ك وتعاىل يف ظلل  وهو آت، ثم ينزلون عىل قدر ذلك من التضعيف حتى ينزل اجلبار تبار

ختوم   عىل  أقدامهم  أربعة،  اليوم  وهم  ثامنية،  يومئذ  عرشه  وحيمل  واملالئكة،  الغامم  من 

 
 ( 270/ 1النهاية يف الفتن واملالحم البن كثري: ) (1) 
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األرض السفىل، واألرض والسموات إىل حجرهم والعرش عىل مناكبهم، هلم زجل من  

تسبيحهم، يقولون: سبحان ذي العزة واجلربوت، سبحان ذي امللك وامللكوت، سبحان  

ت، سبحان الذي يميت اخلالئق وال يموت، فيضع اهلل كرسيه حيث شاء  احلي الذي ال يمو 

يا معرش اجلن واإلنس، إين قد أنصت لكم من يوم   من أرضه، ثم هيتف بصوته، فيقول: 

خلقتكم إىل يومكم هذا، أسمع قولكم، وأرى أعاملكم، فأنصتوا إِل، فإنام هي أعاملكم،  

هلل، ومن وجد غري ذلك فال يلومن إال  وصحفكم، تقرأ عليكم، فمن وجد خريا فليحمد ا

 ( 1)  (نفسه

فهذا املشهد يصور اهلل تعاىل راكبا يف الغامم، ثم جيلس عىل الكريس، وعىل األرض،  

هبا   يغرم  مشاهد  مجيعا  وهي  وصوت..  بحرف  عباده  خياطب  ال  املجسمة ثم  ألهنم   ،

 يستطيعون أن يؤمنوا بإله ليس كمثله َشء. 

 ـ االبتالء واالختبار:   د 

من أهم جتليات العدالة اإلهلية يف أرض املحرش ما وردت اإلشارة إليه، بل الترصيح  

التي جتري   االبتالءات واالختبارات  تلك  تصنيفهم  هلمبه يف نصوص كثرية حول  بغية   ،

ومتحيصهم، وربام يدخل فيها أيضا تربيتهم وتطهريهم، مثلام حصل ذلك يف الربزخ، ومثلام  

 ء عىل ربانية اهلل، وتربيته لعباده إلخراجهم من الظلامت إىل النور. حيصل يف كل املواقف بنا 

ولذلك كان طول تلك الفرتة، واختالفه باختالف األعامل، مبنيا عىل هذا األساس،  

اعتبار من االعتبارات املقصودة باألصالة ، مثلام حيصل يف نشأتنا هذه من مكوث  أو هو 

االمتحان بحسب حتضريهم أثناء  الطلبة  املعدودة،    بعض  بالدقائق  يكتفي  فبعضهم  هلا.. 

وبعضهم ال تكفيه الساعات الطويلة مع أن االمتحان واحد، وقد تكون إجابة الذي أهنى  

 مبكرا أفضل من الذي تأخر يف خروجه. 

 
 ( 270/ 1النهاية يف الفتن واملالحم البن كثري: ) (1) 
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ولعل تلك اآليات الكريمة التي تبني أن التمييز القطعي يف القضايا املختلف فيها  

بِِه َوَلُيَبيِّنَنَّ َلُكْم    اهللإِنَّاَم َيْبُلوُكُم   ﴿هذا املحل، كام قال تعاىل:  يؤجل إىل يوم القيامة يقصد به 

 [ 92]النحل:   ﴾َيْوَم اْلِقَياَمِة َما ُكنُْتْم فِيِه خَتَْتلُِفونَ 

َوَأْنَزْلنَا إَِلْيَك  ﴿ ومثله ما أخرب به عن االختالف احلاصل بني الرشائع، كام قال تعاىل

ا ملَِا َبنْيَ َيَدْيِه ِمَن اْلكَِتاِب َوُمَهْيِمناا َعَلْيِه َفاْحُكْم َبْينَُهْم باَِم َأْنَزَل  اْلكَِتاَب بِاحْلَقِّ  قا َواَل    اهلل  ُمَصدِّ

ا َوَلْو َشاَء   َعةا َوِمنَْهاجا جَلََعَلُكْم    اهللَتتَّبِْع َأْهَواَءُهْم َعامَّ َجاَءَك ِمَن احْلَقِّ لُِكلٍّ َجَعْلنَا ِمنُْكْم رِشْ

اِت إىَِل  أُ  ةا َواِحَدةا َوَلكِْن لَِيْبُلَوُكْم يِف َما آَتاُكْم َفاْسَتبُِقوا اخْلَرْيَ ا َفُينَبُِّئُكْم باَِم    اهللمَّ َمْرِجُعُكْم مَجِيعا

 [ 48]املائدة:  ﴾ ُكنُْتْم فِيِه خَتَْتلُِفونَ 

سيح  ومثله ما أخرب به عن االختالف احلاصل بني العقائد، كام قال تعاىل يف شأن امل

حوله:   وقع  الذي  العقدي  واخلالف  السالم،  َقاَل    ﴿ عليه  ُمَتَوفِّيَك    اهللإِْذ  إِينِّ  َياِعيَسى 

َيوْ  إِىَل  َكَفُروا  ِذيَن  الَّ َفْوَق  َبُعوَك  اتَّ ِذيَن  الَّ َوَجاِعُل  َكَفُروا  ِذيَن  الَّ ِمَن  ُرَك  َوُمَطهِّ إَِِلَّ  ِم  َوَرافُِعَك 

هُبُْم  55ُعُكْم َفَأْحُكُم َبْينَُكْم فِياَم ُكنُْتْم فِيِه خَتَْتلُِفوَن ) اْلِقَياَمِة ُثمَّ إَِِلَّ َمْرجِ  ِذيَن َكَفُروا َفُأَعذِّ ا الَّ ( َفَأمَّ

 ( يَن  َنارِصِ ِمْن  هَلُْم  َوَما  َواآْلِخَرِة  ْنَيا  الده يِف  ا  َشِديدا ا  َوَعِمُلوا  56َعَذابا آَمنُوا  ِذيَن  الَّ ا  َوَأمَّ  )

احِلَاِت َفُيَوفِّ   [ 57 -   55]آل عمران:   ﴾(57اَل حُيِبه الظَّاملنَِِي ) اهلليِهْم ُأُجوَرُهْم وَ الصَّ

وغريها من اآليات الكريمة التي تدعو إىل التعايش بني البرش يف ظل املختلف فيه،  

 إىل أن يكشف اهلل احلقائق يف يوم املحرش. 

يكتسبها يف    تبني أن املعارف احلقيقية الكربى ستكتسب هناك، ملن مل وبذلك فإهنا  

 نواع كثرية من االختبار. أوذلك بعد مروره بأو تكرب عىل اكتساهبا فيها، الدنيا، 

ورد يف الروايات املتفق عليها بني املدارس اإلسالمية ما يشري    باإلضافة إىل هذا، فقد 

بإىل   اخلاصة  التكليف،  االختبارات  برشوط  ينعموا  أن  الدنيا  يف  هلم  يتح  مل  الذين  أولئك 

العقل، ذلك الذي ال يثاب الشخص أو يعاقب إال عىل أساسه، كام روي عن اإلمام  وخاصة  
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لـمـا خلق اهلل العقل استنطقه، ثم قال له: أقبل فأقبل، ثم قال له، أدبر فأدبر،  )الباقر قوله:  

ثم قال: وعزيت وجالِل، ما خلقت خلقا هو أحب إِل منك، وال أكملتك إال فيمن أحب،  

 (1)(إياك أهنى، وإياك أعاقب وإياك أثيب أما إين إياك آمر و

أو   رسول،  هلم  يكن  ومل  الفرتة،  زمن  يف  عاشوا  الذين  أولئك  العقل  فاقد  ومثل 

وصلتهم الرسالة، ولكنها مشوهة مغرية مبدلة ال تقوم هبا احلجة، ولذلك مل حياسبوا عىل  

بِنَي َحتَّى َنْبَعَث َرُسوالا  ﴿ أساسها، كام قال تعاىل:   [ 15]اإلرساء:   ﴾َوَما ُكنَّا ُمَعذِّ

لنا بدخوهلم اجلنة مبارشة من غري أن يمحصوا بالتكليف قد تثور  لكن هؤالء لو ق

م العدل، ذلك أنه كيف يكلف قوم، ويدخلون  اثائرة أولئك الذين كلفوا، ويصيحوا بانعد

 النار آمادا طويلة، بينام ال يكلف آخرون، ويدخلون اجلنة هكذا من دون عمل عملوه. 

ث عن هذه املسألة يف الفصل اخلاص  وقد قلنا يف كتاب ]أرسار األقدار[ عند احلدي

قد عرفنا أن أمر املكلف بيده، فإن أحسن فلنفسه، وإن أساء فعليها، وال  بأرسار العدالة: ) 

مع  .  ق العدل مع غري املكلف؟. قكيف يتح . لكن  حجة له بعد أن قامت عليه كل احلجج.

أو مع  .  نبت.ذلك الصبي الذي مات وهو حيمل بذور اخلري والرش، والتي مل تسق بعد فت

  . . ذلك الفالح الذي عاش يف أقايص األرض منهمكا مع حمراثه ال يعلم بإله، وال يعرف نبيا 

.  أو مع ذلك املعتوه الذي يرمى باحلجارة، ولو كان عاقال لتبني معدنه، وحتقق خبثه أو طيبه.

ي جناية  وإن قلنا بأهنم يدخلون النار، فبأ  إن قلنا بأهنم يدخلون اجلنة، فبأي عمل عملوه؟ 

وإن قلنا: إن أمرهم للمشيئة، أو لعلم اهلل فيهم، فلامذا مل يكن أمر اخللق مجيعا  ..  جنوها؟

وإن قلنا:  ..  للمشيئة، فلم تقم حمكمة القيامة، ومل يكن هناك حساب وال كتب وال موازين؟

ملت  إن أمرهم للرمحة، فقد يقول البالغ: ملاذا يارب مل تتوفني صبيا لتشملني رمحتك التي ش

..  ويقول العاقل: مل يارب مل تذهب عقيل ألبرص من الرمحة ما يبرصه املجنون؟..  الصبي؟

 
 .10، ص 1الكايف، ج  (1) 
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ويقول الفيلسوف: مل يا رب مل جتعلني يف غياهب اجلهل التي محيت هبا ذلك الفالح البسيط  

  (1) (من التعرض ملقتك وعقابك؟

أكثرها ال يمك  املسألة، وبينا أن  بناء عىل  ثم ذكرنا األقوال املختلفة يف  ن اعتامدها، 

 جمافاهتا للرمحة أو العدالة اإلهلية..  

فمن أمثلة األقوال املجافية للرمحة تلك التي تنص عىل أهنم يف النار، ولألسف فإن 

هؤالء يعتمدون بعض األحاديث التي يظهر عليها الوضع والتدليس وتشويه النبوة، ومن  

عن  ئل  أوالد املسلمني أين هم؟، فقال:)يف اجلنة( وس عن  سئل    رسول اهلل  أن  روي  أمثلتها ما  

:)مل يدركوا األعامل ومل جتر عليهم  فقيل له أوالد املرشكني أين هم يوم القيامة؟، فقال:)يف النار(،  

األقالم( قال:)ربك أعلم بام كانوا عاملني، والذي نفيس بيده لئن شئت أسمعتك تضاغيهم يف  

   (2)   النار( 

ال يصح أن يستدل به عىل مثل هذا، زيادة    الذي يظهر عليه الوضع وهذا احلديث  

 . عىل معارضته النصوص املحكمة واألحاديث الصحيحة

أو   حتقيق  دون  من  املجال  هذا  يف  تروى  التي  اخلطرية  املوضوعة  األحاديث  ومن 

فيغرت هبا، ما يروى    ؛متحيص، ومن دون عرضها عىل حمكم القرآن الكريم والسنة املطهرة

، فقلنا:)إن أمنا ماتت يف  سلمة بن يزيد اجلعفي: قال: أتيت أنا وأخي رسول اهلل    عن

َشء؟(،   ذلك  عملها  من  ينفعها  فهل  الرحم،  وتصل  الضيف،  تقري  وكانت  اجلاهلية، 

 
 .280أرسار األقدار، ص (1) 

( قال البيهقي: هذا منكر وقد خبط فيه يوسف بن عطية الصفار 175/    174احلديث أورده ابن حجر يف اإلصابة )  (2) 

( وقال رواه البزار وفيه يوسف بن عطية ال حيتج به، وقال  57/    1وهو ضعيف جدا. وهكذا ذكره اهليثمي يف جممع الزوائد )

يى بن املتوكل يروي عن هبية احاديث منكرة وهو واهي احلديث وقال  ابن اجلوزي: هذا حديث ال يصح قال امحد بن حنبل حي 

حييى ليس بيشء وقال عيل والفالس والنسائي هو ضعيف قال ابن حبان ينفرد باشياء ليس هلا اصول وقال السعدي سألت عن 

 . 2/924اجلوزي:  هبية كي اعرفها فأعيانا، انظر: العلل املتناهية يف األحاديث الواهية، لعبد الرمحن بن عيل بن
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فقال:)املوؤودة   احلنث(  تبلغ  مل  اجلاهلية  يف  لنا  أختا  وأدت  أمنا  له:)فإن  قلنا  قال:)ال( 

  (1) تدرك الوائدة اإلسالم فتسلم(والوائدة يف النار إال أن 

وهذا احلديث زيادة عىل تناقضه مع عدالة اهلل املطلقة والتي قد تدرك بالعقل يتناقض  

مع القرآن الكريم الذي نص عىل أن املؤودة تسأل عن أي ذنب ُقتلت ليكون ذلك هتديداا  

َوإَِذا   َذْنٍب  لقاتلها، فإنه إذا سئل املظلوم فام ظن الظامل، قال تعاىل:﴿  املَْْوُؤوَدُة ُسئَِلْت بَِأيِّ 

 (  9ـ   8ُقتَِلْت﴾ )التكوير: 

زيادة عىل ذلك ترصيح النصوص الصحيحة بعكس ذلك، وأهنا يف اجلنة، وقد يكون  

:)النبي يف اجلنة، والشهيد يف اجلنة،  ذلك رمحة خاصة هبا، ولذلك قرنت بالشهيد يف قوله  

  (2) دة يف اجلنة(ؤواملولود يف اجلنة، واملو

لكن لألسف، ومع خمالفة ذلك احلديث للقرآن الكريم، ولقيم العدالة، حيث تعفى  

وة الصغرية املظلومة به، نجد  ء الوائدة الظاملة من العذاب، يف نفس الوقت الذي تتوعد املو 

يتهموا   ال  حتى  رووه،  الذين  الرواة  أولئك  عىل  للحرص  إال  ليشء  ال  عنه،  يدافع  من 

 بالكذب.

وهو حديث  : )كالمه عن هذا احلديثعند ابن عبد الرب ومن األمثلة عىل ذلك قول 

صحيح من جهة اإلسناد إال أنه حمتمل أن يكون خرج عىل جواب السائل يف عني مقصودة،  

فكانت اإلشارة إليها واهلل أعلم، وهذا أوىل ما محل عليه هذا احلديث ملعارضة اآلثار له،  

  (3) املستعان(وعىل هذا يصح معناه، واهلل

 
 161/    5( والدارقطني يف العلل )    72ص:  4( البخاري يف التاريخ الكبري )  15493وأمحد )    4717رواه أبو داود )    (1) 

 ) 

 (2521( وأبو داود )409و  58/ 5( وأمحد )84/ 7رواه ابن سعد ) (2) 

 120/  18التمهيد   (3) 
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اجلواب الصحيح عن هذا احلديث: أن قوله )إن الوائدة واملوءودة  )وقال ابن القيم:  

إخبار عن كل وائدة   اللتني سئل عنهام، ال  الوائدة واملوءودة،  تينك  النار( جواب عن  يف 

يف   الذي  اجلنس  من  الشخص  هذا  يكون  وقد  النار،  يف  اجلنس  هذا  فبعض  وموءودة، 

(1)(النار
   

إن احلديث خاص بموءودة معينة وحينئذ )ال( يف )املؤودة( ليست  )   : وقال األلباين

  (2)(لالستغراق بل للعهد. ويؤيده قصة ابني مليكة 

وغريها من األقوال التي قيل هبا بسبب احلرص عىل الرواة، ال عىل القيم التي جاء  

 هبا القرآن الكريم، ودعا إىل تفعيلها يف كل َشء. 

بناء عىل هذا، فإن كل األحاديث التي ختالف العدالة والرمحة اإلهلية ختالف القرآن  

من احتجاج اجلنة والنار، وأن اهلل تعاىل    وهما روالكريم، وبذلك ال يمكن قبوهلا، ومنها  

وهذا احلديث غري حمفوظ به الصيغة، بل لفظه الصحيح،  ،  ينشئ للنار خلقا يسكنهم إياها 

قوله   فق  :)حتاجتهو  والنار،  وامل اجلنة  باملتكربين  أوثرت  النار:  وقالت  تالت  جربين؛ 

، للجنة: أنت رمحتي    اهلل اجلنة: ماِل ال يدخلني إال ضعفاء الناس وسقطهم؟ قال   عزَّ وجلَّ

أرحم بك من أشاء من عبادي، وقال للنار: إنام أنت عذايب أعذب بك من أشاء من عبادي،  

ولكل واحدة منكام ملؤها. فأما النار فال متتيلء حتى يضع رجله فيها فتقول: قط قط فهنالك  

  اهللحداا، وأما اجلنة فإن عزَّ وجلَّ من خلقه أ اهللمتتيلء وينزوي بعضها إىل بعض، وال يظلم 

  (3)عزَّ وجلَّ ينيشء هلا خلقاا آخر(

ولو فرضنا صحة ما استدلوا به،أو فرضنا أن املراد بالرجل يف احلديث خلق من خلق  

 
 (95/ 2أحكام أهل الذمة )  (1) 

 (39/ 1ح )مشكاة املصابي  (2) 

 (.2846( ومسلم برقم )7449رواه البخاري برقم ) (3) 
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اهلل، فقد يكون هلذا اخللق خاصية التنعم بالنار، فتكون جهنم نعيام هلم، أو أن ال يكون هلا  

 هلا أي تأثري عىل خزنة جهنم وزبانية النار. أي تأثري عليهم، كام أنه ليس 

ُتُهْم بِإِياَمٍن َأحْلَْقنَا هِبِْم    ﴿تعاىل:ومما استدلوا به كذلك قوله   يَّ َبَعْتُهْم ُذرِّ ِذيَن آَمنُوا َواتَّ َوالَّ

 ُكله اْمِرٍئ باَِم َكَسَب َرِهنٌي﴾
ٍ
ء َتُهْم َوَما َأَلْتنَاُهْم ِمْن َعَملِِهْم ِمْن ََشْ يَّ فقاسوا  ، (21)الطور:   ُذرِّ

صحيح  غري  قياس  وهو  املؤمنني،  بذرية  الكافرين  يمكن    ؛ذرية  علة  أي  هناك  فليست 

 الرجوع إليها يف هذا، والقياس ال يصح يف الغيبيات. 

ومثل ذلك تلك األقوال التي تذكر أهنم يف اجلنة، فهي وإن اتفقت مع الرمحة اإلهلية  

رسول  ومن الروايات التي يرووهنا يف هذا املجال أن  إال أهنا ال تتفق مع العدالة املطلقة،  

:)فأتينا عىل روضة معتمة فيها من كل لون الربيع وإذا بني ظهري  قال حيكي رؤيا رآها   اهلل

الروضة رجل طويل ال أكاد أرى رأسه طوال وإذا حول الرجل من أكثر ولدان رأيتهم قط(  

ثم قال:)وأما الولدان حوله فكل مولود مات عىل الفطرة( فقال بعض املسلمني:)يا رسول  

  (1):)وأوالد املرشكني(اهلل وأوالد املرشكني(، فقال رسول اهلل 

وهلذا فإن أرجح األقوال يف املسألة، والذي وردت به الرواية يف مصادر الفريقني،  

القول   فهذا  رسائرهم؛  به  وتبىل  حقائقهم،  به  متحص  الختبار  هلؤالء  الفرصة  إعطاء  هو 

 . ينسجم مع عدالة اجلزاء، وقد جتمع عىل أساسه النصوص املختلفة

إذا كان يوم القيامة  )قال:  أنه  الباقر  ت ما روي عن اإلمام  ومن أحسن تلك الروايا 

احتّج اهلل عّز وجّل عىل سبعة: عىل الطفل، والذي مات بني النبّيني، والشيخ الكبري الذي  

وهو ال يعقل، واألبله، واملجنون الذي ال يعقل، واألصم، واألبكم، كله    أدرك النبّي  

قال: فيبعث اهلل عّز وجل إليهم رسوالا فيؤّجج هلم ناراا  واحٍد منهم حيتّج عىل اهلل عّز وجل،  

ويقول: إّن رّبكم يأمركم أن َتثِبوا فيها، فمن وثب فيها كانت عليه برداا وسالماا، ومن عىص  

 
 (.2275ومسلم رقم ) 388و  387و   386و  385/  12رواه البخاري  (1) 
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 (1)ِسيَق إىل النّار(

واالختبار  الروايات  أما   باالمتحان  إقرارها  مع  فهي  السنية،  املصادر  يف  الواردة 

اإلهلي هلم، إال أهنا ختلط ذلك باجلرب، وبكوهنم يدخلون النار مجيعا، ولذلك نرى أن تلك  

قال:)أربعة يمتحنون    نبي  الأن  األجزاء من ترصف الرواة، ومن األمثلة عليها ما رووا  

رجل أمحق، ورجل هرم، ورجل مات يف الفرتة، أما  يوم القيامة: رجل أصم ال يسمع، و

األصم فيقول:)يا رب قد جاء اإلسالم وما أسمع شيئا( وأما األمحق فيقول:)يا رب قد جاء  

اإلسالم والصبيان يرمونني بالبعر( وأما اهلرم فيقول:)يا رب قد جاء اإلسالم وما أعقل  

أتاين لك ر فيقول:)ما  الفرتة  الذي مات يف  ليطيعنه،  شيئا( وأما  فيأخذ مواثيقهم  سول(، 

قال   النار(،  ادخلوا  أن  إليهم رسوال  لو دخلوها لكانت  فريسل  بيده  :)فوالذي نفيس 

  (2)عليهم بردا وسالما، ومن مل يدخلها سحب إليها(

أنه   روي  ما  الفرتة  قال   ومثله  يف  وباهلالك  عقال  باملمسوخ  القيامة  يوم  :)يؤتى 

وخ عقال: يا رب لو آتيتني عقال ما كان ما آتيته عقال بأسعد  وباهلالك صغريا، فيقول املمس 

بعقله مني، ويقول اهلالك يف الفرتة: لو أتاين منك عهد ما كان من أتاه منك عهد بأسعد  

آتيته عمرا بأسعد   ما كان من  آتيتني عمرا  يا رب لو  بعهدك مني، ويقول اهلالك صغريا: 

آمركم إين  سبحانه:  الرب  فيقول  مني،  وعزتك    بعمره  نعم  فيقولون:  أفتطيعوين؟  بأمر 

فيقول: اذهبوا فادخلوا النار، ولو دخلوها ما رضهم، فتخرج عليهم قوابس يظنون أهنا قد  

أهلكت ما خلق اهلل عز وجل من َشء، فيأمرهم فريجعون رساعا يقولون: خرجنا يا رب  

هلل عز وجل من  وعزتك نريد دخوهلا، فخرجت علينا قوابس ظننا أهنا قد أهلكت ما خلق ا

َشء، فيأمرهم الثانية، فريجعون كذلك فيقولون مثل قوهلم فيقول اهلل عز وجل سبحانه:  

 
 ..283اخلصال، ص  (1) 

 (. 16301رواه أمحد ) (2) 
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قبل أن ختلقوا علمت ما أنتم عاملون وعىل علمي خلقتكم وإىل علمي تصريون ضميهم،  

  (1) (فتأخذهم النار

أوثاهنم    :)إذا كان يوم القيامة جاء أهل اجلاهلية حيملونقال  ومثلها ما روي أنه  

عىل ظهورهم، فيسأهلم رهبم عز وجل فيقولون: مل ترسل إلينا رسوال ومل يأتنا لك أمر، ولو  

تطيعونه؟   بأمر  أمرتكم  إن  أرايتم  رهبم:  فيقول  عبادك،  أطوع  لكنا  رسوال  إلينا  أرسلت 

فيقولون: نعم، فيأمرهم أن يعربوا جهنم فيدخلوهنا فينطلقون حتى إذا دنوا منها سمعوا هلا  

إن  تغ أين  تزعموا  أمل  فيقول:  منها،  أخرجنا  ربنا  فيقولون:  رهبم  إىل  فريجعون  وزفريا  يظا 

أمرتكم بأمر تطيعوين، فيأخذ عىل ذلك من مواثيقهم فيقول: اعمدوا هلا فينطلقون حتى إذا  

ادخلوها   فيقول:  ندخلها،  أن  نستطيع  وال  منها  فرقنا  ربنا!  فقالوا:  فرجعوا  فرقوا  رأوها 

  (2) :)فلو دخلوها أول مرة كانت عليهم بردا وسالما(رسول اهلل داخرين(، قال  

وغريها من الروايات التي يمكن أن نقبل منها االختبار اإلهلي ألولئك الذين مل يتح  

الدنيا، ولكنا ال نستطيع أن نقبل منها ما عدا ذلك ملخالفته لقيم العدالة   هلم التكليف يف 

 والرمحة اإلهلية. 

يف املدرسة السنية من تلك األحاديث موقفني؛ فمنهم من أنكرها   وقد وقف العلامء

، ومنهم من دافع عنها ـ لألسف ـ مجلة من دون حتديد املقبول منها من  (3)لضعفها الشديد

 املرفوض. 

عنها   املدافعني  أمثلة  بعد عرضها ابن كثري  ومن  فيها  قال  هذا  الذي  أحاديث  :)إن 

عىل ذلك كثري من أئمة العلامء، ومنها ما هو حسن،  الباب منها ما هو صحيح كام قد نص  

 
/ 5( وأبو نعيم يف احللية )2205( ومسند الشاميني ) 7951( واألوسط )84  -   83/  20رواه الطرباين يف الكبري )  (1) 

 (. 306  - 305/ 9و 127

 1/769رواه البزار وابن مردويه، مجع اجلوامع  (2) 

 نواهي يف اآلخرة. ومنهم ابن عبد الرب معلال ذلك بأن اآلخرة دار جزاء ، وليست دار تكليف ، وليس ثمة أوامر و (3) 
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ومنها ما هو ضعيف يتقوى بالصحيح واحلسن، وإذا كانت أحاديث الباب الواحد متصلة  

  (1)متعاضدة عىل هذا النمط أفادت احلجة عند الناظر فيها(

حجر  ومنهم   لابن  عرضه  عند  ـ  قال  املسألة  الذي  يف  أهنم    :سابعها )  :ـ ألقوال 

نار  ُيمتحنون ترفع هلم  بأن  َأَبى  ،كانت عليه برداا وسالماا   :فمن دخلها   ،يف اآلخرة    : ومن 

ب وأخرجه الطرباين من حديث معاذ بن    ،وأيب سعيد  ،أخرجه البزار من حديث أنس  ،ُعذِّ

املجنون   ، جبل حق  يف  االمتحان  مسألة  صحت  طرق    ،وقد  من  الفرتة  يف  مات  ومن 

  (2)(أنه املذهب الصحيح [كتاب االعتقاد] وحكى البيهقي يف   ،صحيحة

 : (3) ، منها وأيدها ابن القيم بجملة وجوه 

 . بعضها   احلفاظ  صحح  وقد  بعضا،  بعضها   يشد  بحيث  كثرت  األحاديث   هذه  أن.  1

  الصحايب  عليه يقدم   ال  هذا  ومثل   الصحايب، عىل  موقوف  أنه  فيه  يقدر  ما  غاية  أن . 2

 . رأي  عن ال  توقيف  ذلك بأن جيزم  بل واالجتهاد،  بالرأي

  واختلفت   طرقها،   تعددت  قد   فإهنا   بعضا   بعضها   يشد   األحاديث  هذه   أن .  3

  أئمة   رواها   قد   أنه   عىل   زيادة  ،  اهلل   رسول   عىل   باطلة   تكون  أن  البعد  كل   فيبعد   خمارجها،

 .فيها  يطعنوا  ومل  ودونوها  اإلسالم

  من   أكثر   قبلوها   والذين  األكثرون،  قبلها   فقد   املحدثني،  بعض  أنكرها   وإن  أنه   .4

  واحلديث   السنة  أهل  اتفاق  األشعري  حكى  وقد  واحلديث،   بالسنة  وأعلم   أنكروها   الذين

 . هبا   القول عىل 

العدالة،  .  5 مع  جمنونا،  وذلك  اتفاقها  يكن  مل  أنه  عىل  العاقل  يتأسف  ال  حتى 

 
 .5/58تفسري ابن كثري:  (1) 

 (.  246/  3فتح الباري )  (2) 

 . 2/1147أحكام أهل الذمة:  (3) 
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قال ابن القيم:)فهي تفصيل ملا أخرب به القرآن أنه ال  ، انه مل يمت صبيا أويتأسف البالغ عىل  

يعذب أحد إال بعد قيام احلجة عليه، وهؤالء مل تقم عليهم حجة اهلل يف الدنيا، فال بد أن  

يقيم حجته عليهم، وأحق املواطن أن تقام فيه احلجة يوم يقوم األشهاد وتسمع الدعاوى 

النا  البينات وخيتصم  تنفع  وتقام  س بني يدي الرب وينطق كل أحد بحجته ومعذرته فال 

  (1)الظاملني معذرهتم وتنفع غريهم(

اتفاقها مع الرمحة، فإن اهلل تعاىل يكلف هؤالء بعد معاينتهم ألمر اآلخرة، ويكون    .6

 التكليف حينها مع شدته هينا. 

اجلنة،    . 7 فيدخل  اهلل،  يطيع  من  هؤالء  من  فألن  أساسها،  عىل  النصوص  اجتامع 

 . ومنهم من يعصيه، فيدخل النار، وبذلك كله وردت النصوص

هو ما ساد اعتقاده من أن الدار اآلخرة  ، وذا القول االعرتاض الذي قد يوجه هلأما  

، فقد أجاب عليه ابن القيم بأن دار اجلزاء ال دار التكليف، فكيف يكلف هؤالء بالعمل 

أن األدلة متظافرة  ، باإلضافة إىل  ؤالء أحواهلم اخلاصة التي قد ال يشاركهم فيها غريهمهل

عمومه عىل  ليس  السائد  االعتقاد  هذا  أن  َساٍق    ﴿ تعاىل:قال    وقد،  عىل  َعْن  ُيْكَشُف  َيْوَم 

ُجوِد َفال َيْسَتطِيُعوَن﴾ )القلم:   (  42َوُيْدَعْوَن إىَِل السه

زيادة عىل ذلك ما ثبت يف النصوص الكثرية من االمتحانات واألسئلة التي يتعرض  

 هلا أهل القبور. 

أن يكلفهم    أما  استحالة  ليس يف وسعهم  اهللتصور  النار، ألن ذلك  غري  ، فدخول 

من   الكثري  عن  كثريا  خيتلف  ال  مشقته  مع  وهو  جهة،  من  وسعهم  يف  ذلك  ألن  صحيح 

األبد بسعادة  الفوز  هبا  التي يطلب  القيامة  ،  التكاليف  يوم  العباد  يأمر  تعاىل  اهلل  ومنها أن 

ويمر   الشعرة،  من  وأدق  السيف  من  أحد  جهنم  عىل  جرس  وهو  الرصاط،  عىل  باجلواز 

 
 . 2/1149املرجع السابق،   (1) 
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أ بحسب  عليه  ومنهم  املؤمنون  والركاب،  اخليل،  وكأجاويد  وكالريح،  كالربق،  عامهلم 

الساعي ومنهم املاَش، ومنهم من حيبو حبواا، ومنهم املكدوش عىل وجهه يف النار، وليس  

 ما ورد يف أولئك بأعظم من هذا بل هذا أطم وأعظم. 

املؤمنني الذين    ومنها ما ثبت يف السنّة بأن الدجال يكون معه جنة ونار، وقد أمر  

يدركونه أن يرشب أحدهم من الذي يرى أنه نار فإنه يكون عليه برداا وسالماا، وهذا يشبه  

 إىل حد كبري هذا االمتحان الذي تعرض له هؤالء. 

ومنها أن الكثري من األوامر التي أمر اهلل تعاىل هبا يف الدنيا نظري األمر بدخول النار  

بني   نفوسهم  بإلقاء  األمر  هلم  )فإن  ألرسهم  وتعريضهم  ورماحهم  أعدائهم  سيوف 

  (1)وتعذيبهم واسرتقاقهم لعله أعظم من األمر بدخول النار(

زيادة عىل ذلك كله، فإن أمرهم بدخول النار ليس عقوبة هلم، وكيف يعاقبهم عىل  

غري ذنب؟ )وإنام هو امتحان واختبار هلم هل يطيعونه أو يعصونه فلو أطاعوه ودخلوها مل  

عقوبة  ترضه  استوجبوا  دخوهلا  من  وامتنعوا  عصوه  فلام  وسالما،  بردا  عليهم  وكانت  م 

خمالفة أمره، وامللوك قد متتحن من يظهر طاعتهم هل هو منطو عليها بباطنه فيأمرونه بأمر  

أقدم عليه ووطن نفسه عىل فعله   أم ال؟فإن  الظاهر، هل يوطن نفسه عليه  شاق عليه يف 

  (2)ألزموه به أو عاقبوه بام هو أشد منه(  أعفوه منه، وإن امتنع وعىص

بذبح ولده، ومل يكن مراده تعاىل من ذلك   ومن هذا الباب أمر اهلل تعاىل اخلليل  

سوى امتحانه عىل مدى امتثاله وتسليمه وتقديمه حمبة اهلل عىل حمبة الولد، فلام فعل ذلك  

 رفع عنه األمر بالذبح.

افتون فيها ويلقون أنفسهم فيها طاعة للشيطان،  بل إن عباد النار ـ مع كفرهم ـ يته

 
 . 2/1154املرجع السابق،  (1) 
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وال يقولون: ليس ذلك يف وسعنا مع تأملهم هبا غاية األمل، )فعباد الرمحن إذا أمرهم أرحم  

بذلك   يأمرهم  إنام  وهو  وسعهم  يف  يكون  ال  كيف  النار  باقتحامهم  بطاعته  الرامحني 

  (1)ملصلحتهم ومنفعتهم(

العقوبة يف َشء، ألن )اهلل تعاىل اقتضت حكمته  فليس أمرهم بدخول النار من باب  

ومحده وغناه ورمحته أال يعذب من ال ذنب له، بل يتعاىل ويتقدس عن ذلك كام يتعاىل عام  

والرمحة   احلكمة  عني  هو  منها  للخالص  النار  باقتحام  فاألمر  كامله،  صفات  يناقض 

إليها طوعا واختيارا وريض حيث   بادروا  لو أهنم  علموا أن مرضاته يف  واملصلحة، حتى 

ومل   ذلك  يفعلوا  فلم  نجاهتم،  لكان ذلك عني صالحهم وسبب  به  يأمرهم  أن  قبل  ذلك 

أمره وعزت   عليهم  هان  بل  رضاه وصالحهم،  فيه  أن  تيقنوا وعلموا  وقد  أمره،  يمتثلوا 

  (2) عليهم أنفسهم أن يبذلوا له منها هذا القدر الذي أمرهم به رمحة وإحسانا ال عقوبة(

ا ذكره ابن القيم يف الدفاع عن ذلك التكليف، ونحب أن نعقب عليه بأن تلك  هذا م

الروايات الواردة يف االختبار، والتي قد يصعب قبول ذلك االختبار الوارد فيها.. ال يمكن  

أولئك سيختربون يف حمل آخر خمتلف متاما عن   انطالقا من عاملنا، ذلك أن  احلكم عليها 

بدخول النار يف ذلك العامل ما يؤيده من احلكمة والعدالة والقيم    عاملنا، وربام يكون لألمر 

 الثابتة. 

ذلك أن التكليف باملستحال كام هو حمال يف الدنيا؛ فهو حمال أيضا يف اآلخرة، ويف  

 كل حمل، ذلك أن رمحة اهلل تعاىل وعدالته وكل أسامئه احلسنى تتناىف مع ذلك. 

القبول بكون أولئك الذين مل تتح هلم فرصة  وربام يكون أحسن املواقف يف هذا هو  

االختبار يف الدنيا تتاح هلم الفرصة هناك يف أرض املحرش، من غري حتديد للكيفية، ألن ذلك  

 
 . 2/1155املرجع السابق،  (1) 
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   يرتبط باملعطيات اخلاصة بذلك العامل. 

فرتة الربزخ، وما بعدها من أحداث سيسهل   وقد يقال هنا: بان هؤالء الذين عاينوا 

ختبار بخالف الذين مل يروا كل ذلك، وبذلك تنتفي العدالة، ألن بعض  عليهم النجاح يف اال

 املمتحنني عاينوا اإلجابة بخالف غريهم. 

واجلواب عىل هذا وارد يف النصوص املقدسة، والتي خترب أن اهلل تعاىل هو املتحكم  

يل  يف كل أجهزة اإلنسان من الذاكرة وغريها، ولذلك إن أراد تكليفه، فإنه ما أسهل أن يز 

 من ذاكرته كل ما حيول بينه وبني ذلك التكليف. 

تعاىل:   قوله  ذلك  عىل  األمثلة  بِ   ﴿ ومن  آَيٌة    اهللَوَأْقَسُموا  َجاَءهْتُْم  َلئِْن  َأْياَمهِنِْم  َجْهَد 

َا إَِذا َجاَءْت اَل ُيْؤِمُن   اهللَلُيْؤِمنُنَّ هِبَا ُقْل إِنَّاَم اآْلَياُت ِعنَْد     [ 109]األنعام:    ﴾ وَن  َوَما ُيْشِعُرُكْم َأهنَّ

َأْفئَِدهَتُْم  ﴿لكن اهلل تعاىل رد عليهم بأن ذلك ليس يف طاقتهم، وإنام هو هلل، فقال:   َوُنَقلُِّب 

ٍة َوَنَذُرُهْم يِف ُطْغَياهِنِْم َيْعَمُهونَ  َل َمرَّ  [ 110]األنعام:   ﴾َوَأْبَصاَرُهْم َكاَم مَلْ ُيْؤِمُنوا بِِه َأوَّ

،  ذلك ما ورد يف القرآن الكريم من أخذ العهد عىل بني آدمومن أحسن األمثلة عىل 

َوإِْذ َأَخَذ   ﴿: فقد أخرب اهلل تعاىل أن البرش مجيعا سمعوا ذلك العهد وأقروا به، كام قال تعاىل 

َتُهْم َوَأْشَهَدُهْم َعىَل َأْنُفِسِهْم َأَلْسُت بَِربِّكُ  يَّ ْم َقاُلوا َبىَل َشِهْدَنا  َربهَك ِمْن َبنِي آَدَم ِمْن ُظُهوِرِهْم ُذرِّ

َك آَباُؤَنا ِمْن َقْبُل َوُكنَّا  172َأْن َتُقوُلوا َيْوَم اْلِقَياَمِة إِنَّا ُكنَّا َعْن َهَذا َغافِلِنَي )  ( َأْو َتُقوُلوا إِنَّاَم َأرْشَ

ةا ِمْن َبْعِدِهْم َأَفُتْهلُِكنَا باَِم َفَعَل املُْْبطُِلونَ  يَّ  [ 173،  172]األعراف:   ﴾ُذرِّ

لكنهم نسوه يف مرحلة التكليف، حتى تبىل رسائرهم، ومتحص حقائقهم، ويظهر  

 معها طيبهم أو خبثهم. 

 ثانيا ـ احلساب واملوازين.. وجتليات العدالة:  

وأممهم،   وتوجهاهتم  أعامهلم  بحسب  املحرش  أهل  فيها  يقف  التي  الفرتة  تلك  بعد 

تبدأ   منهم،  شخص  كل  بحسب  زمنها  خيتلف  هي  والتي  العامل،  ذلك  يف  جديدة  مرحلة 
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النصوص   الكثري من تفاصيلها يف  املطلقة، والذي وردت  التجيل األعظم للعدالة  مرحلة 

 املقدسة. 

ومن خالل استقراء تلك النصوص نجد أنه يمكننا تقسيمها إىل أربعة مراحل عىل  

 هذا الرتتيب، والذي قد يقع اخلالف يف بعض تفاصيله: 

األعامل  عرض  أعامله،    : األوىل:  كتاب  يستعرض  أن  شخص  لكل  يتاح  أن  وهي 

 . ليطلع عىل ما فيه، ويتأكد من كل َشء فعله، وأنه مل يضف فيه، ومل ينقص منه

ويف هذه احلالة يمكنه طلب التأكد مما كتب، أو طلب الشهود    الثانية: طلب الشهود: 

 إن مل يثق بام ورد يف الكتب. 

واحلساب  االمتحان  إتاحةالثانية:  وهو  بحججه،    :  ليدِل  شخص  لكل  الفرصة 

وجييب عن األسئلة التي تطرح عليه، وذلك أثناء مناقشة كل عمل قام به، ويدخل يف هذا  

فيها   يسمح  والتي  اآلخرين،  بحقوق  تتعلق  التي  املتعدية  الذنوب  تلك  احلساب 

 للمتخاصمني بأن يلتقي بعضهم بعضا، ويدِل كل واحد منهم بام لديه من حجج. 

: والتي تقوم بوزن كل عمل صالح أو غري  ضع األعامل وغريها يف املوازين الثالثة: و 

النتيجة   املوازين تظهر  به، وبعد هذه  يرتبط  صالح، ووزن صاحبها ومقاصده وكل َشء 

 التي تبني املصري الذي يصري إليه الشخص، إما اجلنة، وإما النار.

والرساط  والشهادة  الشفاعة  نتائجالرابعة:  تظهر  أن  فبعد  شخص،    :  كل  عمل 

يتدخل الشفعاء والشهداء ويعرض الشخص عىل الرساط، ألن هناك من السيئات ما قد  

الشهداء والرساط ممحصات   يكون  يعفى عنه، ولذلك  ما ال يمكن أن  يعفى عنه، ومنها 

 أخرى باإلضافة للموازين. 

هذا    وسنستعرض هذه املراحل األربعة، وكيفيتها، وجتليات العدالة املرتبطة هبا، يف 

املبحث، وقبل ذلك نسوق نصا من كالم اإلمام عيل، يرد فيه عىل بعض اإلشكاالت التي  
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جتعل البعض يتوهم تعارض النصوص املقدسة بناء عىل عدم فهم ما جيري من أحداث يف  

 ذلك العامل. 

إين قد شككت يف كتاب   ،فقال: يا أمري املؤمنني اإلمام عيل،  رجال أتى  فقد روي أن  

، فقال الرجل:  وكيف شككت يف كتاب اهلل املنزل ،: ثكلتك أمكاإلمام قال له ، فاهلل املنزل

إن كتاب  ، فقال له اإلمام: ) فكيف ال أشك فيه  ، ألين وجدت الكتاب يكذب بعضه بعضا 

فهات ما    ،وال يكذب بعضه بعضا ولكنك مل ترزق عقال تنتفع به  ،اهلل ليصدق بعضه بعضا 

  (1)(شككت فيه من كتاب اهلل عز وجل !

ما تومهه من تعارضات، ومنها قوله  الرجل  له  اهلل عز وجل  )وجدت    : ثم عرض 

ا ﴿يقول:   ا َصفًّ َوَلَقْد ِجْئُتُموَنا ُفَراَدى    ﴿، ويقول:  [22]الفجر:    ﴾َوَجاَء َربهَك َواملََْلُك َصفًّ

ةٍ  َل َمرَّ الَّ َأْن َيْأتَِيُهُم اهللَُّ يِف ُظَلٍل  َهْل َينُْظُروَن إِ   ﴿ :  ، ويقول [94]األنعام:    ﴾َكاَم َخَلْقنَاُكْم َأوَّ

َهْل َينُْظُروَن إِالَّ َأْن َتْأتَِيُهُم املاََْلئَِكُة َأْو َيْأيِتَ  ﴿ ويقول:  ،[ 210]البقرة:    ﴾ِمَن اْلَغاَمِم َواملاََْلئَِكةُ 

ا إِياَمهُنَا مَلْ َتُكْن آَمنَْت  َربهَك َأْو َيْأيِتَ َبْعُض آَياِت َربَِّك َيْوَم َيْأيِت َبْعُض آَياِت َربَِّك اَل يَ  نَْفُع َنْفسا

ا َخرْيا إِياَمهِنَا  يِف  َكَسَبْت  َأْو  َقْبُل  ربك  ، [ 158]األنعام:    ﴾ ِمْن  يأيت  يوم  يقول:  ومرة    ، فمرة 

!  ؟وكيف ال أشك فيام تسمع  ، فأنى ذلك يا أمري املؤمنني  ،يقول: يوم يأيت بعض آيات ربك

 وغريها من اإلشكاالت. 

قوله: )ومن   اإلمام عيل  اَل    ﴿ وأما قوله:  إجابات  ا  َصفًّ َواملاََْلئَِكُة  وُح  الره َيُقوُم  َيْوَم 

ا  َصَوابا َوَقاَل  مْحَُن  الرَّ َلُه  َأِذَن  َمْن  إِالَّ  وقوله:  38]النبأ:    ﴾َيَتَكلَُّموَن  ُكنَّا    ﴿[  َما  نَا  َربِّ َواهللَِّ 

كِنيَ  َم اْلِقَياَمِة َيْكُفُر َبْعُضُكْم بَِبْعٍض َوَيْلَعُن َبْعُضُكْم  ُثمَّ َيوْ   ﴿وقوله:    ،[23]األنعام:    ﴾ُمرْشِ

َقاَل  ﴿وقوله:  ،  [64]ص:    ﴾إِنَّ َذلَِك حَلَقٌّ خَتَاُصُم َأْهِل النَّارِ ﴿قوله:  ، و[ 25]العنكبوت:    ﴾

بِاْلَوِعيدِ  إَِلْيُكْم  ْمُت  َقدَّ َوَقْد  َلَديَّ  خَتَْتِصُموا  َعىَل  اْلَيوْ   ﴿ وقوله:    ، [28]ق:    ﴾ اَل  َنْختُِم  َم 
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َيْكِسُبوَن   َكاُنوا  باَِم  َأْرُجُلُهْم  َوَتْشَهُد  َأْيِدهيِْم  َوُتَكلُِّمنَا  فإن ذلك يف    ،[ 65]يس:    ﴾َأْفَواِهِهْم 

جيمع اهلل عز    ، الذي كان مقداره مخسني ألف سنة  ، موطن غري واحد من مواطن ذلك اليوم 

أولئك    ، ويستغفر بعضهم لبعض  ،ويكلم بعضهم بعضا   ،وجل اخلالئق يومئذ يف مواطن

ويلعن أهل املعايص الرؤساء واألتباع الذين بدت    .الذين كان منهم الطاعة يف دار الدنيا 

البغضاء الدنيا   ، منهم  دار  يف  والعدوان  الظلم  عىل  واملستضعفني  ،وتعاونوا    ، املستكربين 

يقول: يربأ بعضهم    ،والكفر يف هذه اآلية الرباءة   . يكفر بعضهم ببعض ويلعن بعضهم بعضا 

ْكُتُموِن ِمْن َقْبُل    ﴿ ونظريها يف سورة إبراهيم قول الشيطان:    من بعض،   ﴾ إِينِّ َكَفْرُت باَِم َأرْشَ

فلو أن تلك األصوات بدت ألهل   ، ثم جيتمعون يف موطن آخر يبكون فيه،  [22]إبراهيم:  

فال يزالون    ، اهلل  ولتصدعت قلوهبم إال ما شاء   ، الدنيا ألذهلت مجيع اخللق عن معائشهم

  ، ثم جيتمعون يف موطن آخر فيستنطقون فيه فيقولون: واهلل ربنا ما كنا مرشكني..  يبكون الدم 

فتشهد بكل    ،ويستنطق األيدي واألرجل واجللود   ، فيختم اهلل تبارك وتعاىل عىل أفواههم

قالوا    ثم يرفع عن ألسنتهم اخلتم فيقولون جللودهم: مل شهدتم علينا .  .معصية كانت منهم 

فيفر بعضهم من    ،ثم جيتمعون يف موطن آخر فيستنطقون.  . أنطقنا اهلل الذي أنطق كل شئ

َأِخيِه ) ﴿فذلك قوله عز وجل:    ،بعض ِمْن  املَْْرُء  َيِفره  َوَأبِيِه  34َيْوَم  ِه  َوُأمِّ ،  34]عبس:    ﴾ ( 

مْحَ ﴿فيستنطقون فـ:    ، [35 ا  اَل َيَتَكلَُّموَن إِالَّ َمْن َأِذَن َلُه الرَّ فيقوم    ، [38]النبأ:    ﴾ ُن َوَقاَل َصَوابا

ٍة  ﴿فذلك قوله:    ،الرسل صىل اهلل عليهم فيشهدون يف هذا املوطن َفَكْيَف إَِذا ِجْئنَا ِمْن ُكلِّ ُأمَّ

ا  َشِهيدا
ِ
ثم جيتمعون يف موطن آخر، يكون فيه  ،  [41]النساء:    ﴾بَِشِهيٍد َوِجْئنَا بَِك َعىَل َهُؤاَلء

ثم    ، فيثني عىل اهلل تبارك وتعاىل بام مل يثن عليه أحد قبله  ، قام املحمودوهو امل ،  مقام حممد  

ثم يثني عىل الرسل بام مل    ،فال يبقى ملك إال أثنى عليه حممد    ، يثني عىل املالئكة كلهم

أحد  عليهم  ومؤمنة   يثن  مؤمن  كل  عىل  يثني  ثم  ثم    ، قبله  والشهداء  بالصديقني  يبدأ 

ثم جيتمعون يف موطن آخر ويدال بعضهم  .. فيحمده أهل الساموات واألرض   ، بالصاحلني
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 ( وهذا كله قبل احلساب فإذا أخذ يف احلساب شغل كل إنسان بام لديه  .من بعض

إىل آخر احلديث، وهو يبني أن اختالف النصوص الواردة يف املحرش، ال يدل عىل  

نام يدل عىل اختالف املواقف، كام رأينا ذلك يف املباحث السابقة، وكام سنراه التعارض، وإ

 يف سائر املباحث. 

 ـ األعامل وكتبها:   1

تدل   كام  ـ  واملوازين  احلساب  وقبل  املحرش،  أرض  يف  اإلهلية  العدالة  جتليات  أول 

ها،  النصوص املقدسة ـ عرض سجالت األعامل عىل أصحاهبا لينظروا فيها، ويتأكدوا من

 قبل أن حياسبوا عليها. 

وقد أخرب القرآن الكريم أن الذي توىل تسجيل تلك الكتب والسجالت هم املالئكة  

سامهم  وخصائصهم، وهلذا  طبيعتهم  عليهم السالم، واملختصني هبذا اجلانب، لتناسبه مع  

َعَلْيُكْم   َوإِنَّ  تعاىل:﴿  قال  كاتبني(،  )كراماا  تعاىل  َما  اهلل  َيْعَلُموَن  َكاتِبِنَي  كَِراماا  حَلَافِظِنَي 

 ( 12ـ  10االنفطار:)﴾ َتْفَعُلونَ 

وقبل أن نذكر أنواع األعامل املسجلة يف تلك الكتب، وكيفية قراءهتا، نحب أن نذكر  

ما ذكره بعض املعارصين من التصويرات التي تقرب ذلك للعقول، وخاصة تلك التي ال  

 ة استحالة تسجيل األعامل. زالت عىل بدائيتها، متومه 

ومن تلك التقريبات ما ذكره وحيد الدين خان يف كتابه ]اإلسالم يتحدى[ عند ذكره  

ن احلياة، كام نتصور،  لرباهني اآلخرة، ورده عىل املشككني فيها، وقد قدم لذلك بقوله: )إ

لو كالساعة،  ليست )غدوا ورواحا(، كام يراها الفيلسوف األملاين )نيتشه(، والتي متتىلء وخت

ن احلياة )اآلخرة( ذات هدف عظيم، هو املجازاة عىل أعامل  إ والهدف هلا أكثر من ذلك..  

  (1)(الدنيا، خريا كانت أو رشا 
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وهذا اجلزء من نظرية  ثم بني مدى مسامهة العلم احلديث يف تقريب ذلك، فقال: ) 

صفة دائمة، وبغري  عامل كل انسان حتفظ وتسجل بأاآلخرة يكاد يتضح جليا حني نعلم أن  

نسان ثالثة أبعاد، يعرف من خالهلا، هي: نيته، وقوله، وعمله. وهذه األبعاد لإل، فتوقف 

من   عضو  عن  يصدر  عمل  وكل  لساننا،  عن  خيرج  حرف  فكل  بأكملها.  تسجل  الثالثة 

  تفاصيله،   بكل   األوقات   من  وقت  أي   يف   عرضه   ويمكن  ؛ (الفضاء)  األثري  يف   يسجل أعضائنا  

 ( 1)  (رش أو  خري من الدنيا، احلياة هذه يف  انسان أي فعله  أو  قاله، ما   كل شئنا  إذا  لنعرف

ن  ثم بدأ يذكر ما توصل إليه العلم من كيفية تسجيل األفكار واخلواطر، فقال: )إ

األفكار ختطر عىل بالنا، ورسعان ما ننساها، ويبدو لنا أهنا انتهت، فلم يعد هلا وجود، ولكنا،  

فرتة   أو  بعد  اهلسرتيا  حاالت  يف  عنها  نتكلم  نذهب  أو  النوم،  خالل  رؤى  نراها  طويلة، 

اجلنون، دون أن ندري شيئا مما نقول. وهذه الوقائع تثبت قطعيا أن العقل أو احلافظة ليست  

نام هناك أطراف أخرى من هذه احلافظة النشعر هبا،  إتلك التي نشعر ونحس هبا فحسب، و

وقد أثبتت التجارب العلمية أن مجيع  ،  كيان قائم بنفسهوهي ذات وجود مستقل، وذات  

أفكارنا حتفظ يف شكلها الكامل، ولسنا قادرين عىل حموها أبدا، وأثبتت هذه التجارب أيضا  

من   أخرى  أجزاء  هناك  بل  )الشعور(،  نسميه  فيام  التنحرص  االنسانية  الشخصية  أن 

)ماحتت الشعور(، أو )الالشعور(.  الشخصية االنسانية تبقى وراء الشعور، يسميها فرويد:  

بل هي اجلانب األكرب منها فمثلها ملثل جبل    ، جزاء تشكل جانبا كبريا من شخصيتنا وهذه األ

عاِل البحار أجزاؤه الثامنية مستكنة حتت املاء، عىل حني اليطفو منه اال اجلزء  أمن اجلليد يف  

وحيف يسجل  الذي  الشعور(،  )حتت  مانسميه:  هي  وتلك  أو  التاسع.  فيه،  مانفكر  كل  ظ 

 (2) (ننتويه 
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أيضا، الحتول  )إ :  قوله)فرويد(  ثم نقل عن   املنطق، بل أصول األضداد  ن قوانني 

جنب، دون أن تقىض    ىلإ ن األماين املتناقضة موجودة فيه جنبا  إو  ،دون عمل )الالشعور( 

ليشء من هذ يكون )رفضا(  أن  يشبه  الالشعور  يف  األخرى، والَشء  منها عىل  ه  واحدة 

ي فالسفتنا القائلني بأن مجيع  أ ن ألالشعور يبطل ر أننا نتحري ملا نشاهده من  إاملتناقضات.  

أفعالنا العقلية الشعورية تتم يف زمن حمدد، ولكن الَشء يف الالشعور يطابق الفكر الزمني،  

أن   الفالسفة  الوقت ورسيانه، وهي حقيقة حمرية. ومل حياول  فيه أي رمز مليض  واليوجد 

ن الدوافع احلبيسة  إا حقيقة، هي أن مىض الزمن الحيدث أي تغيري يف العمل الذهني؛  يتأملو

التأمالت اخليالية التي دفنت يف الالشعور     تكون التي مل خترج قط عن الالشعور، وحتى 

  (1) اقع، وتبقى حمفوظة لعرشات السنني، وكأهنا مل حتدث اال باألمس( والو احلقيقة  يف  أزلية 

هذه النظرية التي اعتمدها فرويد، ليست خاصة به، بل كل علامء النفس  وذكر أن  

وقد سلم علامء النفس هبذه النظرية بصفة عامة اليوم، ومعناها أن كل  يقرون هبا، يقول: )

ما خيطر عىل بال االنسان من اخلري والرش، ينقش يف صفحة الالشعور، فاليزول إىل األبد،  

  أو   طوعا رادة االنسانية  لب احلدثان، وحيدث هذا عىل رغم اإلواليؤثر فيه تغري الزمان، وتق

  (2) (كرها 

وما ذكره فرويد وغريه ـ كام يذكر وحيد الدين خان ـ يوضح تلك احلقيقة القرآنية  

تعاىل:   قال  كام  ألعامله،  سجل  أكرب  هي  اإلنسان  نفس  أن  عىل  تنص  َخَلْقنَا  ﴿التي  َوَلَقْد 

ْنَساَن َوَنْعَلُم َما تُ     [16]ق:   ﴾ َوْسِوُس بِِه َنْفُسُه َوَنْحُن َأْقَرُب إَِلْيِه ِمْن َحْبِل اْلَوِريِد اإْلِ

لو قارنا هذا الواقع مقرونا إىل نظرية اآلخرة الستطعنا أن نصل إىل  يقول يف ذلك: ) 

برسعة،   رصاحة  إحقيقتها  بكل  يؤكد  الواقع  هذا  ألعامل  إن  كامل  سجل  وجود  مكان 
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ن وجود نفسه سوف يشهد عىل األعامل  إما يبدأ حياته األخرى، فاالنسان يف حيازته، عند 

 (1) (والنيات التي عاشها 

وهكذا راح يذكر ما دل عليه العلم احلديث من إمكانية تسجيل مجيع األقوال، يقول  

ن نظرية اآلخرة تقول بأن االنسان مسئول عن )أقواله(، فجميع ما نلفظه من  يف ذلك: )إ

بالغ رسالة احلق،  إكالم، حسنا كان أو قبيحا، محدا أو سخطا؛ وسواء استعملنا اللسان يف  

مكان وقوع هذا  إ و..  بالغ رسالة الشيطان، كل ذلك حيفظ يف سجل كاملإأو استعملناه يف  

نعرف قطعا أن أحدا عندما حيرك لسانه ليتكلم، حيرك بالتاِل    الينايف العلم احلديث، فنحن

نك لو  إموجات يف اهلواء، كالتي توجد يف املاء الساكن عندما نرمي فيه بقطعة من احلجر..  

اإل حمكم  زجاج  يف  كهربائيا  جرسا  فلن  وضعت  عليه،  تضغط  ثم  جانب،  كل  من  غالق 

يرسل املوجات إىل اخلارج، فهو  تسمع صوته، برغم أن اجلرس عىل مرأى منك.. ألنه ال 

مكتوم داخل الزجاج، وهذه املوجات يف الظروف العادية تصطدم بطبلة األذن، التي تقوم  

  (2)  آليا بارسال هذه املوجات إىل العقل، فام نفهمه من املعنى، يسمى )سامعا!(

األبد،    هذه املوجات تبقى كام هي يف )األثري(، إىلثم ذكر ما دل عليه العلم من أن )

بعد حدوثها للمرة األوىل، ومن املمكن سامعها مرة أخرى. ولكن علمنا احلديث عاجز  

مرة   املوجات  هذه  يضبط  أن  أصح: عن  بعبارة  أو  األصوات،  هذه  اعادة  اآلن عن  حتى 

أخرى، مع أهنا التزال تتحرك يف الفضاء من زمن بعيد. ومل يبدي العلامء اهتامما خاصا هبذا  

  كام   الغابر  الزمن  أصوات   اللتقاط  آلة  إجياد  بإمكان  نظريا ن، بعد أن سلموا  املجال حتى اآل

  نواجهها   التي  الكربى  املسألة   أن  عىل .  اإلرسال  حمطات   تذيعها   التي  األصوات  املذياع   يلتقط 

  الكثرية  األصوات  بني  التمييز   وإنام  القديمة،  األصوات  التقاط  هي  ليست  الصدد،  هذا  يف
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ىل  إذاعة التي وصلنا فيها لة اإلأصوت عىل حدة.. وهذه هي مسامع كل س من نتمكن حتى

ذاعية يف العامل تذيع برامج كثرية ليل هنار، ومتر موجات هذه  ن آالف املحطات اإلإحل؛ ف

وكان من املعقول جدا عندما نفتح    ،ميال يف الثانية 186، 000الربامج يف الفضاء، برسعة 

ات النفهم منه شيئا، ولكن هذا الحيدث، ألن مجيع  املذياع أن نسمع خليطا هائال من األصو

عىل   براجمه  مايرسل  فمنها  طوهلا،  خيتلف  موجات  عىل  براجمها  ترسل  االذاعة  حمطات 

وهكذا متر هذه الربامج    ،موجات طويلة؛ ومنها مايرسل عىل موجات قصرية، ومتوسطة

ياع، بمجرد أن تدير  ية موجة من املذأيف الفضاء بموجات خمتلفة طوال، فتستطيع أن تسمع  

 (1) (عقربه إىل املكان املطلوب 

  آخر  بلفظ  أوـ  مناقشتنا جلوانب املسألة التنفي وجود مالئكة اهلل  وبناء عىل هذا، فإن )

وجود )مسجلني( غري مرئيني، ينقشون عىل صفحة الفضاء كل ما ننطق به من كالم، وهو  ـ 

 (2) ([ 18ّق:]﴿ َما َيْلِفُظ ِمْن َقْوٍل إِالَّ َلَدْيِه َرِقيٌب َعتِيٌد﴾ :مايصدق قول اهلل سبحانه

وهكذا راح يذكر ما دل عليه العلم احلديث من إمكانية تسجيل مجيع األفعال، يقول  

( ذلك:  يؤكد  يف  احلديث  أعاملنا  إالعلم  مجيع  بأن    يف   أم   الضوء،   يف  أبارشناها   سواءـ  يامنه 

  حلظة   أية   يف   املمكن  ومن  الصور،   حالة   يف  الفضاء  يف   موجودة ـ    الناس   مع  أم   فرادى،   الظالم، 

  حياته؛   طيلة  والرش   اخلري  أعامل  مامن  إنسان  به  ماجاء   كل  نعرف  حتى  الصور،  هذه  جتميع

  مكان،   كل  يف   دائمة،  بصفة(  حرارة )  عنه  تصدرتت البحوث العلمية أن كل َشء  أثب  فقد

  عكسا   تكون  التي  كاألصوات  متاما،  وأبعادها   األشكال  تعكس  احلرارة  وهذه  حال،   كل  ويف

املوجات    دقيقة   آالت   اخرتاع  تم   وقد   ،اللسان  حيركها   التي   للموجات   كامال لتصوير 

احلرارية التي خترج عن أي كائن، وبالتاِل تعطي هذه اآللة صورة فوتوغرافية كاملة للكائن  
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ومثاله أنني أكتب اآلن يف مكتبتي، وسوف أغادرها    ، حينام خرجت منه املوجات احلرارية

بعد ساعة، ولكن املوجات احلرارية التي خرجت من جسدي أثناء وجودي ههنا، ستبقى  

ام، ويمكن احلصول عىل تسجيل كامل جللستي يف املكتبة يف أي وقت بوساطة تلك اآللة،  دائ

ال خالل  إن اآلالت التي تم اخرتاعها إىل اآلن، التستطيع تصوير املوجات احلرارية  أغري  

ساعات قليلة من وقوع احلادث. أما املوجات القديمة، فال تستطيع هذه اآللة تصويرها،  

 (1)(لضعفها 

ر بعض ما توصلت إليه البرشية يف الوقت الذي كتب فيه كتابه من اخرتاعات  ثم ذك

( بقوله:  عليها  علق  وقد  اجلانب،  هذا  يف  يف  بعضها  أوردنا  التي  العلمية  والتفاصيل 

أعامل   لكل  كامل  بتسجيل  تقوم  الكون  أجهزة  أن  جليا  منها  يتضح  املاضية  الصفحات 

األبد، وكل ماننطق به من الكلامت يسجل بدقة    االنسان؛ فكل مايدور يف أذهاننا حيفظ إىل

فائقة، فنحن نعيش أمام كامريات تشتغل دائام، والتفرق بني الليل والنهار.. ومجيع أعاملنا،  

تامة.. واليسعنا  بدقة  واللسانية والعضوية، كلها تسجل   هذه  نرشح  ونحن  ؛ القلبية منها 

  وبأن ..  إهلية  حمكمة   أمام   تقدم  سوف  منا   كل   قضية   بأن  نسلم  أن  اال رية  اخلط  العلمية   الظاهرة

  اليمكن  التي  الشهادات  لتحضري  العظيم  النظام  هذا  بإعداد  قامت  التي  هي  املحكمة  هذه

واليستطيع أي عامل أن يدِل بتفسري أدق عن هذه الظاهرة سوى ما قلناه.. فلو مل  ،  تزويرها 

البرش حيسون ب أن جتعل  الساخنة  الرصحية  الوقائع  املحكمة  إمسؤوليتهم  تستطع هذه  زاء 

يفتحون   هؤالء  جيعل  قد  الذي  الواقع  ما  أدري  فال  احلساب؛  يوم  ستقام  التي  اجلبارة 

 ( 2) (أعينهم؟!

وهكذا راح آخر حياول استثامر االخرتاعات احلديثة يف تقريب ما ورد يف النصوص  
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قوله تعاىل:   تعليقا عىل  َعَلْيُكْم    ﴿املقدسة حول استنساخ األعامل، فقال  َينْطُِق  كَِتاُبنَا  َهَذا 

مل يكن يفهم من هذه اآليات إال  : ) [29]اجلاثية:   ﴾ بِاحْلَقِّ إِنَّا ُكنَّا َنْسَتنِْسُخ َما ُكنُْتْم َتْعَمُلوَن  

أن األعامل تكتبها املالئكة يف كتاب كل إنسان، من خري أو رش، وال يرتك َشء دون كتابة،  

سان حياسب عىل ما كتب له يف سجل أعامله.. هذا الفهم الذي ال  مهام بلغ من الصغر، واإلن

ثم دار الزمان.. وإذا باإلنسان يستطيع أن يرسل صوته إىل أماكن بعيدة ال  ،  يتصور غريه

يقع عليها برصه، ثم استطاع أن يسجل صوته، وحيفظه، ويعيد سامعه.. وبعد قدرته عىل  

وأوراق،  ألواح،  عىل  صورته  وإثبات  له،    التصوير،  متتابعة  ا  صورا حيفظ  أن  استطاع 

الصورة، فرتاه   ثم بعد ذلك استطاع دمج الصوت مع  ويعرضها برسعة وكأهنا تتحرك.. 

ا وتسمع صوته.. ثم بعد ذلك استطاع فعل ذلك مع حفظ مجيع األلوان يف املكان،   متحركا

عينيك  فرتى املكان واإلنسان واألشياء وتسمع ما جرى من أصوات فيها، وكأنك تنظر ب

وبعد   أصحابه  حياة  يف  ويعرض  حيفظ  ذلك  وكل  صورة..  إىل  وليس  وواقع  حقيقة  إىل 

موهتم، فاليوم نرى أحداثاا حدثت يف احلرب العاملية األوىل، والثانية، وكثري منا مل يعايش  

وتطور  .  شيئاا منها.. بل هناك أقدم من ذلك مشاهد يف النصف الثاين من القرن التاسع عرش.

من ذي قبل، إذ أصبح النسخ داخل ملفات، وليس عىل ورق أو أرشطة من أي   األمر أكثر

فام نراه ونشاهده    نوع كان، وال يمكن رؤية ما فيها إال بأجهزة معينة، وبرامج هلا معينة..

، أو لقطة مصورة، وهو يف احلقيقة استنساخ لعمل بعض الناس، أو اجلامعات،   نسميه فِْلاما

ما نراه هو نسخة من تلك األعامل، ومن هذه النسخة نستطيع أن  يف مكان ما، وزمان ما، و

ا ألفعال أموات قد   ا غري حمدود من النسخ.. وهبذا الفعل أصبحنا نرى نسخا نستنسخ عددا

 (1) (هلكوا منذ زمن ما أحدثوه يف حياهتم 

 
الدولية   (1)  اجلمعية  العرابيل،  مسلم  أبو  وحضورها،  األعامل  استنساخ  القيامة:  يوم  أرسار  من  بعنوان:  مقاال  انظر 
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للكتاب والكتابة، فقال: ) البدائية  والكتاب إنام سمي  ثم رد عىل تلك التصورات 

ليس لنوع ما يكتب عليه، وال لنوع األداة التي يكتب هبا، وال لنوع املادة املستعملة    بالكتاب

يف الكتابة، إنام سمي بذلك ألنه مرجع يرجع إليه، يمنع االختالف عندما ختتلف األهواء،  

يقوم   ما  فكل  شهادته،  ترد  ال  الذي  احلاسم  احلكم  ليكون  فيخرج  الذكريات،  وتضعف 

ا يف فلم، أم مسجالا عىل رشيط أم  بذلك فهو كتاب، سواء   أكان مكتوباا عىل ورق، أم مصورا

  (1) أسطوانة(حمفوظاا عىل 

حفظ ما يذهب بعمل َشء يامثله ليحل حمله ويقوم مقامه يف  وهكذا النسخ، فهو )

أما  ،  عندما يكون لديك َشء غري دائم وهيمك بقاؤه عندك؛ تعمل له نسخة مماثلة له ؛ فغيابه

 ( 2) (يك بقاؤه وال تريد الرجوع إليه.. فال جتعل له صورة منسوخة عنهكان ال يعنإن 

ونحب أن ننبه إىل أن ما ذكره هؤالء يتفق يف كثري من جوانبه مع ما ذكره السابقون  

من علامء العقيدة والتفسري، والذين ذكر الشيخ مكارم الشريازي بعض أقواهلم وتقريباهتم  

ليست من جنس    كتب األعامل  مما ال شك فيه أن: ) للمسألة، يف تفسريه عنها، حيث قال 

األعامل   صحيفة  بأن  قالوا  املفرسين  بعض  فإن  لذا  العادية،  والصحف  والورق  الكتب 

اإلنسان روح  سوى  فيها   ،ليست  مثبتة  األعامل  مجيع  تكون  نعمله    ،والتي  عمل  أي  ألن 

أبينا  أم  شئنا  روحنا  يف  أثر  له  صحيفة  ،  سيكون  تكون  جسمنا  وقد  أعضاء  هي  األعامل، 

وجلودنا، واألعظم من ذلك هو أن الصحيفة قد تكون متضمنة يف األرض واهلواء والفضاء  

الذي حييطنا والذي نعيش فيه، ألن هذه املفردات هي وعاء أعاملنا، فرتتسم األعامل يف أفق  

أو آثارها    األرض اهلواء والوجود الذي حولنا، هذا الوجود الذي تنحت يف ذراته أعاملنا 

وإذا كانت هذه اآلثار غري حمسوسة اليوم، وال يمكن دركها يف احلياة الدنيا هذه،  ،  عىل األقل
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فعندما نرزق برصا جديدا آخر يف يوم    ؛إال أن ذلك ـ بدون شك ـ ال يعني عدم وجودها 

  (1)(القيامة فسوف يكون بإمكاننا أن نرى مجيع هذه األمور، ونقرؤها 

اض الذي قد يتوجه هلذا القول، وهو ما ورد يف النصوص املقدسة  ثم رد عىل االعرت

عىل أن استخدام اآلية الكريمة لتعبري  من الدعوة للقراءة، وهي ال تكون إال للكتب، فقال: )

)اقرأ( ينبغي أن ال يغري من تفكرينا شيئا إزاء ما ذهبنا إليه آنفا، ألن كلمة »اقرأ« تتضمن  

بمفهومها الواسع هذا، فنحن مثال ويف تعابرينا العادية التي    مفهوما واسعا، وتدخل الرؤيا 

نستخدمها يوميا نقول: قرأت يف عيني فالن ما الذي يريد أن يفعله، أو أننا عرفنا من نظرتنا  

إىل فالن، بقية القصة، وعرفنا بقية العمل الذي يريد أن يفعله. كام أننا يف عامل اليوم أخذنا  

ص األشعة التي تؤخذ للمرىض، هذا بالرغم من أن األشعة،  نستخدم كلمة »اقرأ« بخصو 

تؤكد ما ذهبنا إليه    هي صورة ختضع للمشاهدة ال للقراءة، وهذا املثال واألمثلة التي سبقته 

 ( 2)  (أن املشاهدة تدخل يف إطار املعنى الواسع للقراءة

ا هو الذي  ونحن مع قبولنا لكل هذه التقريبات إال أننا ال نستطيع أن نجزم بأن هذ

سيحصل يوم القيامة، ملا ذكرناه سابقا من االختالف الشديد بني النشأتني األوىل واآلخرة،  

لعدم وجود األشباه   الثانية  النشأة  التصور يف  به  يتعلق  أن نجزم بيشء  يمكننا  ولذلك ال 

 والنظائر التي تسمح خليالنا بذلك التصور. 

ـ من خالل النصوص املقدسة ـ عىل    بناء عىل هذا نحاول يف هذا املبحث أن نتعرف 

 املحتويات التي حتتوي عليها تلك الكتب، وقد رأينا أنه يمكن تقسيمها إىل نوعني: 

األول  لدول  النوع  أو  مجيعا،  للبرشية  تؤرخ  التي  الكتب  تلك  تشبه  عامة،  كتب   :

 بعينها، بحيث يظهر فيها أصحاب التأثري اإلجيايب والسلبي. 
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، وهي تشبه تلك الكتب التي يؤرخ فيها لشخص بعينه،  : كتب خاصةالنوع الثاين 

 ككتب السري الذاتية، أو املذكرات ونحوها. 

وقد دلت عىل كال الصنفني النصوص املقدسة، وما يؤكدها ويفرسها من الروايات،  

 كام سنرى ذلك فيام ييل. 

 أ ـ الكتب العامة:  

ال ختتص بالفرد الواحد من الناس، وإنام هتتم بأعامل البرش    التي  وهي تلك الكتب

مجيعا، وعالقتها ببعضها، أو عالقة بعض املجموعات البرشية ببعضها.. ويشري إليها من  

ٍة    ﴿القرآن الكريم قوله تعاىل:   َل َمرَّ ا َلَقْد ِجْئُتُموَنا َكاَم َخَلْقنَاُكْم َأوَّ َوُعِرُضوا َعىَل َربَِّك َصفًّ

)   َبْل  ا  َمْوِعدا َلُكْم  َنْجَعَل  ْن  َألَّ فِيِه  48َزَعْمُتْم  مِمَّا  ُمْشِفِقنَي  املُْْجِرِمنَي  َفرَتَى  اْلكَِتاُب  َوُوِضَع   )

ِمُلوا  َوَيُقوُلوَن َياَوْيَلَتنَا َماِل َهَذا اْلكَِتاِب اَل ُيَغاِدُر َصِغرَيةا َواَل َكبِرَيةا إاِلَّ َأْحَصاَها َوَوَجُدوا َما عَ 

اَحارِضا   [ 49،  48]الكهف:    ﴾ ا َواَل َيْظلُِم َربهَك َأَحدا

ثم تذكران  فهاتان   املوقف،  كتابا واحدا وضع يف ذلك  تذكران  الكريمتان  اآليتان 

كيف أشفق املجرمون بسبب ما كتب فيه، وكونه ال يغادر صغرية وال كبرية إال أحصاها،  

آمادا طويلة، ولذلك حوسبوا عىل  وربام يشري ذلك إىل أولئك املجرمني الذين بقيت آثارهم  

كل جريمة ارتكبوها، سواء حصلت يف عرصهم، أو يف غريه من العصور، وسواء تسببوا  

 فيها بطريقة مبارشة، أو غري مبارشة.

ُموا َوآَثاَرُهْم    ﴿ويشري إىل هذا املعنى قوله تعاىل:   إِنَّا َنْحُن ُنْحِي املَْْوَتى َوَنْكُتُب َما َقدَّ

 َأْحَصْينَاُه يِف إَِماٍم ُمبنِيٍ َوُكلَّ ََشْ 
ٍ
نكتب أعامهلم التي  ، فقد قيل يف تفسريها: )[ 12]يس:    ﴾ء

إن خريا   أيضا،  بعدهم، فنجزهيم عىل ذلك  أثروها من  التي  وآثارهم  بأنفسهم،  بارشوها 
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  (1) (فخري، وإن رشا فرش

إليه أيضا قوله تعاىل:   ْنَساُن  ﴿ويشري  اإْلِ رَ ُينَبَُّأ  َوَأخَّ َم  َقدَّ باَِم  ،  [ 13]القيامة:    ﴾ َيْوَمئٍِذ 

بام قّدم من خري ورش، وما أّخر ممّا سنَّ من ُسنّة ليستّن  ها: )اإلمام الباقر يف تفسريوقد قال  

هبا من بعده، فإن كان رّشاا كان عليه مثل وزرهم وال ينقص من وزرهم َشء. وإن كان 

  (2) (ورهم َشءخرياا كان له مثل أجرهم وال ينقص من أج 

وهكذا نجد يف السنة النبوية الرشيفة الكثري من األحاديث التي تدل عىل هذا، ومنها  

)ال تقتل نفس ظلام إال كان عىل ابن آدم األول كفل من دمها، ألنه كان أول من  :  قوله  

  (3)سن القتل(

ك فيها  يكفي  لن  القتل،  سن  الذي  آدم  ابن  جرائم  أن  إىل  يشري  احلديث  تابه  فهذا 

اخلاص به، والذي يكتفي بأعامله طيلة حياته، وإنام يضم إليها هذه اجلرائم التي جتاوزت  

 حياته، وشخصه. 

من سن يف اإلسالم سنة حسنة، كان له أجرها وأجر من عمل هبا  : )وهكذا قال 

من بعده، من غري أن ينقص من أجورهم شيئا، ومن سن يف اإلسالم سنة سيئة، كان عليه  

  (4) (زر من عمل هبا من بعده، من غري أن ينقص من أوزارهم شيئا وزرها وو

إذا مات ابن آدم، انقطع عمله إال من ثالث: من علم  : )ويف حديث آخر قال  

 
يعني: ما أثروا. يقول: ما   ﴾ ونكتب ما قدموا وآثارهم ﴿(، ونقل عن سعيد بن جبري قوله:  565/ 6تفسري ابن كثري ) (1) 

سنوا من سنة، فعمل هبا قوم من بعد موهتم، فإن كان خريا فله مثل أجورهم، ال ينقص من أجر من عمله شيئا، وإن كانت رشا 

 فعليه مثل أوزارهم، وال ينقص من أوزار من عمله شيئا.  

 .. 397، ص2تفسري القمي ، ج (2) 

 (1677( ومسلم )3336رواه البخاري ) (3) 

 (.1017رواه مسلم برقم ) (4) 
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   ( 1)ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية من بعده(

بل ورد يف النصوص املقدسة ما يدل عىل أن جرائم اإلنسان ليست فقط تلك التي  

اكتسبها يف عرصه، وإنام تلك التي ريض عنها حتى لو مل تكن يف عرصه، ويشري إليه قوله  

ِذيَن َقاُلوا إِنَّ اهللََّ َعِهَد    ﴿تعاىل عن اليهود الذي رضوا بام فعل أسالفهم من قتل األنبياء:   الَّ

ْلَبيِّنَاِت  نَا َأالَّ ُنْؤِمَن لَِرُسوٍل َحتَّى َيْأتَِينَا بُِقْرَباٍن َتْأُكُلُه النَّاُر ُقْل َقْد َجاَءُكْم ُرُسٌل ِمْن َقْبيِل بِا إَِليْ 

َصاِدِقنيَ  ُكنُْتْم  إِْن  َقَتْلُتُموُهْم  َفلَِم  ُقْلُتْم  عمران:    ﴾َوبِالَِّذي  وقد  [ 183]آل  اإلمام  قال  ، 

قتلوا،  ا: )يف تفسريهالصادق   الذين  يقتلوا، ولكن كان هواهم مع  مل  وقد علم أن هؤالء 

  (2)(فساّمهم اهلل قاتلني ملتابعة هواهم ورضاهم لذلك الفعل

إنام جيمع  وهكذا قال اإلمام عيل مبينا دور الرىض والسخط يف متييز حقيقة اإلنسان: )

فعّمهم ناقة ثمود رجل واحد،  وإنام عقر  الرضا والسخط،  ملا عموه    الناس  بالعذاب  اهلل 

قال سبحانه:   َناِدِمنيَ   ﴿بالرضا،  َفَأْصَبُحوا  أن  157]الشعراء:    ﴾َفَعَقُروَها  إال  كان  فام   ،]

  أهيا الناس..(، ثم قال: )خارت أرضهم باخلسفة خوار السكة املحامة يف األرض اخلّوارة

 (3) (من سلك الطريق الواضح ورد املاء، ومن خالف وقع يف التيه 

الرايض بفعل قوم كالداخل فيه معهم، وعىل كل داخل يف  ال يف موضع آخر: )وق

 (4) ( باطل إثامن: إثم العمل به، وإثم الرضا به

ن أخي فالناا كان شاهدنا  أوددت  ):  وقال لبعض أصحابه يوم اجلمل، عندما قال له 

فقد  ):  اإلمام عيل قال  فأهوى أخيك معنا؟..قال: نعم،    :(لريى ما نرصك اهلل به عىل أعدائك

شهدنا، ولقد شهدنا يف عسكرنا هذا قوم يف أصالب الرجال وأرحام النساء، سريعف هبم  

 
 ( ..1631رواه مسلم برقم ) (1) 

 . 1/208تفسري العياَش  (2) 

 2/207هنج البالغة:  (3) 

 3/191هنج البالغة  (4) 
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 (1) ( الزمان، ويقوى هبم اإليامن

وقد ورد يف النصوص املقدسة ما يشري إىل أن ذلك الكتاب العام ليس كتابا واحدا،  

  ﴿ األمم، ويشري إىل ذلك قوله تعاىل:    سجل فيها األعامل بحسب تب أخرى، ت وإنام هناك ك

َزْوَن َما ُكنُْتْم َتْعَمُلوَن )  ا اْلَيْوَم جُتْ ٍة ُتْدَعى إِىَل كَِتاهِبَ ٍة َجاثَِيةا ُكله ُأمَّ ( َهَذا كَِتاُبنَا 28َوَتَرى ُكلَّ ُأمَّ

 [ 29،  28]اجلاثية:    ﴾ا ُكنُْتْم َتْعَمُلوَن َينْطُِق َعَلْيُكْم بِاحْلَقِّ إِنَّا ُكنَّا َنْسَتنِْسُخ مَ 

فهاتان اآليتان الكريمتان تشريان إىل أن لكل أمة سجل خاص هبا، يبني مسريهتا،  

والصادقني من أهلها، واملنحرفني منهم، وأسباب االنحراف وغري ذلك، مما يشري إليه قوله  

إِنَّ َربََّك    ﴿احلقائق املشكلة ـ:    تعاىل ـ يف بيان كون يوم القيامة هو اليوم الذي توضح فيه كل 

 [ 25]السجدة:  ﴾ ُهَو َيْفِصُل َبْينَُهْم َيْوَم اْلِقَياَمِة فِياَم َكاُنوا فِيِه خَيَْتلُِفونَ 

والتي ال   الكتب،  أمثال هذه  كيفية عرض  يبني  ما  املقدسة  النصوص  وقد ورد يف 

أن أهل املحرش سيتشكلون من  تتعلق باألفراد، إنام تتعلق باملجموعات البرشية، فقد ذكرت  

صفوف عديدة، ربام ختضع ملعايري الزوجية التي أشار إليها القرآن الكريم، وبني أن اخللق  

َوِسيَق    ﴿ يف اآلخرة ينقسمون بحسبها، كام نص عىل ذلك قوله تعاىل يف حق أهل اجلحيم:  

ا  ِذيَن َكَفُروا إِىَل َجَهنََّم ُزَمرا َوِسيَق  ﴿قوله يف حق أهل اجلنة:  ، ونص عليها [71]الزمر:   ﴾الَّ

ا  ُْم إىَِل اجْلَنَِّة ُزَمرا َقْوا َرهبَّ ِذيَن اتَّ  [ 73]الزمر:  ﴾الَّ

وقد ورد يف الروايات ما يدل عىل كثرة تلك الصفوف، وهو ما يشري إىل التنوع الكبري  

قال: )والناس صفوف  أنه عن اإلمام الباقر يف أصناف اخللق، ومن تلك الروايات ما روي 

، وأربعون ألف صف من سائر  عشـرون ومائة ألف صف، ثامنون ألف صف أمة حممد 

 
 1/39املرجع السابق،   (1) 
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عرض  ،  (1) األمم( يف  صف،  ألف  ومائة  عرشون  يومئذ  )هم  الصادق:  اإلمام  وقال 

 (2)األرض(

يكون   ال  قد  والذي  األصناف،  بني  الشديد  االختالف  إىل  تشري  الروايات  وهذه 

ما  بالرضورة   والفهوم، وهو  املشارب واألذواق  اختالفا يف  يكون  بل قد  اختالفا عقديا، 

 يشري اليه مصطلح الزوحية يف القرآن الكريم، والذي يعني املتشاكلني يف الطباع ونحوها. 

 ب ـ الكتب اخلاصة: 

هبا،   كلف  التي  تلك  أو  مجيعا،  إما  شخص  كل  أعامل  حتيص  التي  الكتب  وهي 

َوُكلَّ  ﴿ النص عىل ذلك يف نصوص قرآنية كثرية منها قوله تعاىل:  وحياسب عليها، وقد ورد 

ا )  َمنُْشورا َيْلَقاُه  ا  اْلِقَياَمِة كَِتابا َيْوَم  َلُه  َوُنْخِرُج  ُعنُِقِه  َأْلَزْمنَاُه َطائَِرُه يِف  اْقَرْأ كَِتاَبَك  13إِْنَساٍن   )

 [ 14، 13]اإلرساء:  ﴾َكَفى بِنَْفِسَك اْلَيْوَم َعَلْيَك َحِسيباا 

التصورات تلك  عىل  تردان  الكريمتان  اآليتان  بالتفاؤل    فهاتان  املرتبطة  اجلاهلية 

والتشاؤم، والتي جتعلها منوطة بام هو خارج عن دور اإلنسان وأعامله، لتوضح أن الفأل  

والتشاؤم مرتبط باألعامل، وأن تلك األعامل مسجلة، وإن كانت خمفية ال يراها اإلنسان،  

 لكنه يف ذلك اليوم يراها، ويكلف بقراءهتا، وبحاسب نفسه عليها.

ة كام تفرسها النصوص املقدسة ليست جمرد رشح ووصف مثلام نقرأ الكتب  والقراء

العمل يراه صاحبه حارضا   الكتب حروفا وكلامت، بل هو نفسه  الدنيا؛ فليست تلك  يف 

ا  ﴿ مثلام فعله أول مرة، كام قال تعاىل:   [  49]الكهف:  ﴾ َوَوَجُدوا َما َعِمُلوا َحارِضا

امل إىل هذا  آيات أخرى  تعاىل:  وهكذا أشارت  ا    ﴿ عنى كقوله  مَّ َنْفٍس  ُكله  جَتُِد  َيْوَم 

  
ٍ
ا َوَما َعِمَلْت ِمن ُسَوء رَْضا ا    ﴿[، وقوله:  30]آل عمران:   ﴾َعِمَلْت ِمْن َخرْيٍ حمه َعلَِمْت َنْفٌس مَّ

 
 2/596الكايف: (1) 

 2/98اإلحتجاج: (2) 
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ْت   تعاىل:  14]التكوير:  ﴾َأْحرَضَ وقوله  َرْت  ﴿[،  َوَأخَّ َمْت  َقدَّ ا  مَّ َنْفٌس    ﴾ َعلَِمْت 

َر ﴿ وقوله تعاىل: [، 5]االنفطار: َم َوَأخَّ  [ 13]القيامة:  ﴾ ُينَبَُّأ اإِلنَساُن َيْوَمئٍِذ باَِم َقدَّ

يذكر العبد مجيع ما عمل، وما كتب عليه،  ):  ذلك، فقال   الصادقوقد وصف اإلمام  

حتى كأنه فعله تلك الساعة، فلذلك قالوا يا ويلتنا ما هلذا الكتاب ال يغادر صغرية وال كبرية  

  (1)(إال أحصاها 

اآليات الكريمة إشارة إىل تنبيه الذاكرة تنبيها قويا بحيث تستعيد    لتلكوقد يكون  

إىل   احلديثة  العلوم  توصلت  ما  وهو  مرة،  أول  تراها  وكأهنا  عالية،  وبدقة  بعينها،  أحداثا 

قدرهتا عىل   لعدم  الواقع،  بينها وبني حتقيقه يف  املسافة كبرية  تزال  إمكانيته، وإن كانت ال 

 تسجل فيها الذكريات. التعرف عىل اخلارطة التي 

دفع    إذا كان يوم القيامةما يشري إىل هذا، فقد قال: )عن اإلمام الصادق  وقد روي  

إنه يذكره، فام من حلظة وال  )لإلنسان كتاب، ثم قيل له: اقرأ( قلت: فيعرف ما فيه؟ فقال: 

َياَوْيَلَتنَا  ﴿كلمة وال نقل قدم وال َشء فعله إال ذكره، كأنه فعله تلك الساعة، ولذلك قالوا:  

 ( 2)  ([ 49]الكهف:   ﴾َماِل َهَذا اْلكَِتاِب اَل ُيَغاِدُر َصِغرَيةا َواَل َكبِرَيةا إِالَّ َأْحَصاَها 

وقد ورد يف النصوص املقدسة كذلك ما يدل عىل أن كل األعامل ستحرض، مهام كان  

 [ 49]الكهف:   ﴾الَّ َأْحَصاَها اْلكَِتاِب اَل ُيَغاِدُر َصِغرَيةا َواَل َكبِرَيةا إِ  ﴿ نوعها، وأن ذلك 

أنه يكتب عىل اإلنسان كل  وقد ورد يف الروايات واآلثار ما يدل عىل هذا، فقد روي  

: يكتب  فقيل لهأنه كان يئن يف مرضه،  بعضهم  َشء حتى األنني يف مرضه، وقد ذكر عن  

 .(3)امللك كل َشء حتى األنني، فلم يئن حتى مات

 
 ..144، ص 3نور الثقلني، ج  (1) 

 267، ص 3املرجع السابق، ج  (2) 

 هذا بناء عىل كون األنني شكوى، أما األنني املجرد، والذي ينفس به املريض عن آالمه، فال حرج فيه. (3) 
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الكتب ال حتوي   ما يؤجر بهلكن هناك من ذهب إىل أن تلك  ،  أو يؤزر عليه  ،إال 

ابن  وروي عن   قال  بالتكليف،  له  ثم يمحى ما ال عالقة  أنه يكتب كل َشء،  ابن عباس 

رشبت،  )عباس: أكلت،  قوله:  ليكتب  أنه  حتى  رش،  أو  خري  من  به  تكلم  ما  كل  يكتب 

عرض قوله وعمله، فأقَّر منه ما كان فيه    ذهبت، جئت، رأيت. حتى إذا كان يوم اخلميس

قوله   وألقي سائره، وذلك  أو رش  خري  ُأمه  ﴿تعاىل:  من  َوِعنَْدُه  َوُيْثبُِت  َيَشاُء  َما  اهللَُّ  َيْمُحوا 

 ( 39)الرعد:  ﴾اْلكَِتاِب 

كل َشء،  تلك الكتب تتضمن  ونرى ـ واهلل أعلم ـ انطالقا من عموم النصوص أن  

بمجموع اإلنسان  سرية  عن  ألن  الوقت  نفس  يف  وتعرب  حقيقته،  عن  تعرب  التي  هي  ها 

 املالبسات املرتبطة بأدائه للتكاليف. 

حتوي كذلك  ظواهر األعامل، بل حتوي فقط  ـ كام تشري النصوص ـ ال  ه الكتب  وهذ

قال اهلل عز  ) يف احلديث القديس:  باطنها، واألحوال الصادرة عنها، ويدل عىل ذلك قوله  

عبدي بسيئة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، فإن عملها فاكتبوها له سيئة، فإن  وجل: إذا هم  

تاب منها فاحموها عنه، وإن هم عبدي بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، فإن عملها  

   (1) فاكتبوها له بعرشة أمثاهلا إىل سبعامئة ضعف(

عليه  و ذلك  يدل  تعاىل:﴿  قبل  قوله  )االنفطار:عموم  َتْفَعُلوَن﴾  َما  (،  12َيْعَلُموَن 

منها   بالباطن  ألصق  الرشعية  التكاليف  إن  بل  والباطن،  الظاهر  عمل  عىل  يطلق  فالفعل 

أجور    بل إن الظاهر نفسه ال يصح إال بالنية، وهي عمل الباطن، وقد ربط  ،  بالظاهر

رئ ما نوى، فمن كانت هجرته  إنام األعامل بالنية، وإنام لكل ام ):األعامل بالنيات، فقال  

امرأة   أو  يصيبها  دنيا  إىل  هجرته  كانت  ومن  ورسوله،  اهلل  إىل  فهجرته  ورسوله  اهلل  إىل 

 
 (.129( و )128، ومسلم رقم ) 391/  13رواه البخاري  (1) 
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  (1) يتزوجها فهجرته إىل ما هاجر إليه(

أما ما روي من أن امللكني ال يسجالن إال األعامل الظاهرة استدالال بحديث واه  

ن رسي استودعته قلب من أحب، ال يطلع عليه  قال اهلل تعاىل: اإلخالص رس م) جدا لفظه:

 ، فهو ال يقوى لرد احلديث الصحيح الرصيح. (2)ملك فيكتبه، وال شيطان فيفسده(

ونحب أن نختم هذا املطلب بموعظة تربوية بليغة علمنا إياها اإلمام السجاد، ليبني  

د معلومات ختزن  من خالهلا اآلثار الروحية والسلوكية للحقائق العقدية، وأهنا ليست جمر 

 يف الذهن، ثم ال يكون هلا أي دور يف السلوك. 

لتحرير   الدعوة  حول  املقدسة  النصوص  يف  الواردة  التعاليم  تلك  من  تنبع  وهي 

الرقيق، والتي قرصت األمة لألسف يف تطبيقها، ولذلك أعطى اإلمام السجاد هذا الدرس  

 احلق بذلك يف إذالل الرقيق. البليغ ملن يتصورون أنفسهم سادة، ويتصورون أن هلم 

كان عيّل بن احلسني إذا  عن جده اإلمام السجاد، فقال: )اإلمام الصادق فقد حدث 

أذنب العبد واألمة يكتب عنده أذنب فالن، أذنبت فالنة يوم كذا وكذا، ومل يعاقبه فيجتمع  

 أظهر  عليهم األدب، حّتى إذا كان آخر الليلة من شهر رمضان، دعاهم ومجعهم حوله، ثمّ 

ومل أؤّدبك، أتذكر ذلك؟ فيقول: بىل يا بن رسول    الكتاب، ثّم قال: يا فالن فعلت كذا وكذا، 

ثّم يقوم وسطهم، ويقول هلم: ارفعوا أصواتكم،  ،  اهلل، حّتى يأيت عىل آخرهم فيقّررهم مجيعاا 

ّلام وقولوا: يا عيّل بن احلسني، إّن رّبك قد أحىص عليك كّلام عملت، كام أحصيت علينا ك

عملنا، ولديه كتاب ينطق عليك باحلّق، ال يغادر صغرية وال كبرية ممّا أتيت إاّل أحصاها،  

وجتد كّلام عملت لديه حارضاا، كام وجدنا كّلام عملنا لديك حارضاا، فاعف واصفح كام  

 
 (.1907، ومسلم رقم ) 15 - 7/  1رواه البخاري  (1) 

عن علم الباطن ما هو فقال   ( وقد روي مثل هذا عن حذيفة، سألت النبي  104رواه القشريي يف الرسالة )ص    (2) 

سألت جربيل عنه فقال: رس بيني وبني أحبائي وأوليائي وأصفيائي أودعه يف قلوهبم ال يطلع عليه ملك مقرب وال نبي مرسل(  

 قال ابن حجر: هو موضوع. 
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  ، ترجو من املليك العفو، وكام حتّب أن يعفو املليك عنك، فاعف عنّا جتده عفّواا، وبك رحياما

لك غفوراا، وال يظلم رّبك أحداا، كام لديك كتاب ينطق علينا باحلّق، ال يغادر صغرية وال  و

يا عيّل بن احلسني ذّل مقامك بني يدي رّبك، احلكم   أتيناها إاّل أحصاها، فاذكر  كبرية ممّا 

حسيباا   باهلل  وكفى  القيامة،  يوم  هبا  ويأيت  خردل،  من  حّبة  مثقال  يظلم  ال  الذي  العدل 

َوْلَيْعُفوا َوْلَيْصَفُحوا َأاَل  ﴿، فاعف واصفح يعُف عنك املليك، ويصفح، فإّنه يقول:  وشهيداا 

بهوَن َأْن َيْغِفَر اهللَُّ َلُكْم َواهللَُّ َغُفوٌر َرِحيٌم 
 ( 1)  ([ 22]النور:   ﴾حُتِ

( وهو  إياه،  ويعلمهم  ذلك،  يلقنهم  كان  كيف  ذكر  وينوح،  ثم  يبكي  بينهم  واقف 

إّنك   رّب  أنفسنا، فنحن قد عفونا عّمن  ويقول:  فقد ظلمنا  نعفو عّمن ظلمنا،  أن  أمرتنا 

  ظلمنا، كام أمرت، فاعف عنّا فإّنك أوىل بذلك منّا ومن املأمورين، وأمرتنا أن ال نرّد سائالا 

نائلك   نطلب  وببابك،  بفنائك  أنخنا  وقد  ومساكني،  سّؤاالا  أتيناك  وقد  أبوابنا،  عن 

علينا، وال ختّيبنا، فإّنك أوىل بذلك منّا ومن املأمورين،  ومعروفك وعطاءك، فامنن بذلك  

يا   نوالك  بأهل  فاخلطني  باملعروف  إذ كنت من سّؤالك، وجدت  فأكرمني،  إهلي كرمت 

 ( كريم 

فهل عفوتم عنّي ممّا كان منّي إليكم من   ،قد عفوت عنكم ) ثّم يقبل عليهم، فيقول: 

لئيم ظامل، مملوك مل فإيّن مليك سوء،  ِملكة،  (،  ليك كريم جواد عادل حمسن متفّضلسوء 

للَّهم اعف عن عيّل بن  )افيقولون: قد عفونا عنك يا سيّدنا، وما أسأت، فيقول هلم: قولوا:  

الرّق  من  رقابنا  أعتق  النّار كام  من  عنّا، وأعتقه  فيقول:  (احلسني كام عفا  فيقولون ذلك،   ،

العاملني )ا رّب  يا  آمني،  اذهبوا فقد عفوت عنك(للَّهم  للعفو  ،  رقابكم، رجاءا  م، وأعتقت 

 ( عنّي وعتق رقبتي، فيعتقهم 

كان يشرتي السودان وما به إليهم حاجة، يأيت هبم إىل عرفات،  وهكذا روى عنه أنه )

 
 560ابن طاووس: إقبال األعامل ص  (1) 
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 ( 1)  (فيسّد هبم تلك الفرج واخلالل، فإذا أفاض، أمر بعتق رقاهبم، وجوائز هلم من املال 

آثارها   التعاليم كان هلا  الرتبوية ليس عىل أولئك الرقيق فقط، وإنام عىل وكل هذه 

مجيع أهله وتالميذه، ذلك أن جتسيد احلقائق له دور كبري يف الرتبية بخالف تركها يف عاملها 

 الذهني املجرد. 

 : وتنوعهم ـ الشهود    2

واملوازين  من   احلساب  وقبل  املحرش،  يف أرض  اإلهلية  العدالة  أثناءمها  جتليات  أو 

 األعامل، إما مطلقا، أو حسب طلب العامل الذي قد يشك يف أي َشء  توفري الشهود عىل 

 . تب يف كتابهكُ 

نجد املقدسة  النصوص  استقراء  خالل  أولئك    ومن  طلب  يف  املحاسبني  اختالف 

يبالغ يف طلبهم،  الشهود،   بشهادته، وبعضهم  تعظيام هلل، واكتفاء  قد ال يطلبهم  فبعضهم 

اه يف الدنيا بني اخلصامء، وهلذا كان آخر الشهود هو  مثلام نرويرفض كل شهيد يشهد عليه،  

َوَيْوَم حُيْرَشُ َأْعَداء اهللَِّ إِىَل النَّاِر َفُهْم ُيوَزُعوَن  ﴿نفس اإلنسان وجلده وأعضاؤه كام قال تعاىل:  

َكانُ  باَِم  َوَأْبَصاُرُهْم َوُجُلوُدُهْم  َعَلْيِهْم َسْمُعُهْم  َما َجاُؤوَها َشِهَد  إَِذا  َوَقاُلوا  َحتَّى  َيْعَمُلوَن  وا 

َل َمرَّ   َوُهَو َخَلَقُكْم َأوَّ
ٍ
ء ْم َعَلْينَا َقاُلوا َأنَطَقنَا اهللَُّ الَِّذي َأنَطَق ُكلَّ ََشْ ٍة َوإَِلْيِه  جِلُُلوِدِهْم مِلَ َشِهدته

َأْبَصارُ  َعَلْيُكْم َسْمُعُكْم َوال  َيْشَهَد  َأْن  وَن  َتْسَترِتُ ُكنُتْم  َوَما  َوَلكِن  ُتْرَجُعوَن  ُكْم َوال ُجُلوُدُكْم 

َّا َتْعَمُلوَن َوَذلُِكْم َظنهُكُم الَِّذي َظنَنُتم بَِربُِّكْم َأْرَداُكمْ  ا ممِّ ريا
 َفَأْصَبْحُتم  َظنَنُتْم َأنَّ اهللََّ ال َيْعَلُم َكثِ

يَن  ْن اخْلَارِسِ  [  23 –  19]فصلت: ﴾ مِّ

إذا كان يوم  : )نها قوله  لذلك، وم   اوقد ورد يف احلديث ما يعطي مشاهد وصور

يشهدون عليك؟   جريانك،  هؤالء  فيقال:  وخاصم،  بعمله، فجحد  الكافر  القيامة عرف 

كذبوا فيقول:  أهلك وعشريتك؟  فيقول:  كذبوا.  ثم    ؛ فيقول:  فيحلفون،  احلفوا  فيقول: 
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  (1)(يصمتهم اهلل وتشهد عليهم ألسنتهم، ويدخلهم النار

-عز وجل -الكافر واملنافق للحساب، فيعرض عليه ربه  ويدعى  ويف بعض اآلثار: )

عمله، فيجحد ويقول: أي رب، وعزتك لقد كتب عيل هذا امللك ما مل أعمل! فيقول له  

امللك: أما عملت كذا، يف يوم كذا، يف مكان كذا؟ فيقول: ال وعزتك، أي رب ما عملته.  

 (2) (فإذا فعل ذلك ختم عىل فيه : قال

عىل مدى احلرية التي تتاح يف ذلك املوقف، وأمام املحكمة    وهذا وغريه كثري يدل

اإلهلية إىل الدرجة التي ال يقبل فيها الطغاة واملجرمون شهادة اهلل نفسها، كام ورد يف احلديث  

عجبت من جمادلة  فلام سألوه عن ذلك، قال: )  ،ضحك ذات يوم وتبسم   أن رسول اهلل  

أليس وعدتني أال تظلمني؟ قال: بىل فيقول: فإين ال  العبد ربه يوم القيامة، يقول: أي ريب،  

أقبل عيل شاهدا إال من نفيس. فيقول اهلل تبارك وتعاىل: أو ليس كفى يب شهيدا، وباملالئكة  

مرارا  الكالم  قال: فريدد هذا  الكاتبني؟!  بام كان ،  الكرام  فيه، وتتكلم أركانه  فيختم عىل 

 ( 3)  (جادليعمل، فيقول: بعدا لكن وسحقا، عنكن كنت أ 

رب أمل جترين من الظلم( يدل عىل الضامنات الكثرية التي أخذها  ) فقول املتهم يف اآلخرة: 

فعنكن كنت أناضل( دليل عىل مدى احلرية  ) العباد إلقامة العدالة املطلقة يف ذلك اليوم، وقوله: 

 التي أتيحت له للدفاع عن نفسه. 

فرتة   أن كل  يبني  احلديث وغريه  التي عوقب هبا  وهذا  العقوبات  وأنواع  الربزخ، 

اململوءة    همأولئك الطغاة املجرمون، وما بعدها من فرتة املحرش، مل تفلح يف إصالح نفوس

 باخلصومة واجلدل، ولذلك رسعان ما يعود هلا طبعها إن أتيح هلا لو بصيص من احلرية. 

 
 (5262مسند أيب يعىل ) (1) 

 (171/ 7تفسري ابن كثري ) (2) 

 3975(، وأبو يعىل املوصيل يف مسنده برقم 18رواه ابن أيب الدنيا يف التوبة برقم ) (3) 



305 

 

، ونتيجة ما يرونه من مظاهر العدالة املطلقة،  نف هذا الص احلديث ما يشري إىل أن  ورد يف  بل  

حيتالوا عىل قلب احلقائق يف الدنيا، وخداع اخللق هبا، فلذلك تبقى هذه األحبولة يف  حياولون أن 

قال   اهلل كام خادعوا اخللق،،  أهنم سيخادعون  القيامة، ويتصورون  يوم  يف حديث    أيدهيم 

أنت؟ فيقول: أنا عبدك آمنت بك وبنبيك وبكتابك  ثم يلقى الثالث فيقول: ما  ) القيامة الطويل: 

وصمت وصّليت وتصدقت، ويثني بخري ما استطاع ـ قال ـ فيقال له أال نبعث عليك شاهدنا؟ ـ  

قال: فيفكر يف نفسه من الذي يشهد عليه، فيختم عىل فيه، ويقال: لفخذه انطقي ـ قال ـ فتنطق  

، وذلك ليعذر من نفسه، وذلك الذي يسخط  فخذه وحلمه وعظامه بام كان يعمل، وذلك املنافق 

   ( 1) اهلّل تعاىل عليه( 

وحينذاك يندم اجلاحد عىل جحوده، ويود لو أنه اعرتف يف البدء لعل ذلك خيفف عنه،  

ى هِبُِم    ﴿ تعاىل: وهذا هو وجه اجلمع بني قوله   ُسوَل َلْو ُتَسوَّ ِذيَن َكَفُروا َوَعَصُوا الرَّ َيْوَمِئٍذ َيَوده الَّ

( والتي تفيد بأهنم يعرتفون بجميع ما فعلوه وال  42ْرُض َوال َيْكُتُموَن اهللََّ َحِديثاا﴾ )النساء: اأْلَ 

 يكتمون منه شيئاا، وبني ما رأيناه من صنوف اإلنكار. 

سمعت اهلّل عّز وجل  ) فقال له:  ، وقد روى سعيد بن جبري قال: جاء رجل إىل ابن عباس 

ِكنَي﴾ )األنعام يقول ـ يعني أخباراا عن املرشكني يو  َنا َما ُكنَّا ُمرْشِ :  م القيامة ـ إهنم قالوا:﴿ َواهللَِّ َربِّ

أما  ) (، فقال ابن عباس  42:  (، وقال يف اآلية األخرى:﴿ َوال َيْكُتُموَن اهللََّ َحِديثاا﴾ )النساء 23

ِكنَي   َنا َما ُكنَّا ُمرْشِ فإهنم ملا رأوا أنه ال يدخل اجلنة إال أهل اإلسالم، قالوا: تعالوا    ، ﴾ قوله:﴿ َواهللَِّ َربِّ

ِكنَي  : فلنجحد، فقالوا  َنا َما ُكنَّا ُمرْشِ فختم اهلّل عىل أفواههم وتكلمت أيدهيم وأرجلهم    ﴾ ﴿ َواهللَِّ َربِّ

   ( 2) ( 42:  ﴿ َوال َيْكُتُموَن اهللََّ َحِديثاا﴾ )النساء 

هذا   املبناء عىل  هذا  يف  من  سنحاول  املقدسة  النصوص  يف  ورد  ما  نذكر  أن  طلب 

 
 (11653( والنسائي يف السنن الكربى برقم )2969رواه مسلم برقم ) (1) 

 ( 307/ 2تفسري ابن كثري ) (2) 
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 مع بيان أرسار ذلك. ومدى تنوعهم، الشهود، 

 أ ـ شهادة اهلل: 

  ون من أن يطلبوا معها شهيدا يفي هبا املؤمنون، ويستح توهي أعظم الشهادات، ويك

ا َفُينَبُِّئُهْم باَِم َعِمُلوا    ﴿  :، وقد قال تعاىلـ  يبني حمل شهادته وعظمتها ـ آخر  َيْوَم َيْبَعثُُهُم اهللَُّ مَجِيعا

 َشِهيٌد  
ٍ
ء َأْكرَبُ  ﴿ ، وقال:  [6]املجادلة:    ﴾َأْحَصاُه اهللَُّ َوَنُسوُه َواهللَُّ َعىَل ُكلِّ ََشْ  

ٍ
ء ُقْل َأيه ََشْ

َوَبْينَُكمْ  َبْينِي  َشِهيٌد  اهللَُّ  ُقِل  وقا [ 19]األنعام:    ﴾َشَهاَدةا  الَِّذي    ﴿ل:  ،  َبْعَض  ُنِرَينََّك  ا  َوإِمَّ

َينََّك َفإَِلْينَا َمْرِجُعُهْم ُثمَّ اهللَُّ َشِهيٌد َعىَل َما َيْفَعُلونَ    ﴿ وقال:    ،[ 46]يونس:    ﴾َنِعُدُهْم َأْو َنَتَوفَّ

َتعْ  َما  بِآَياِت اهللَِّ َواهللَُّ َشِهيٌد َعىَل  َتْكُفُروَن  مِلَ  اْلكَِتاِب  َياَأْهَل    ، [98]آل عمران:    ﴾َمُلونَ ُقْل 

) ﴿وقال:   احْلَِميِد  اْلَعِزيِز  بِاهللَِّ  ُيْؤِمنُوا  َأْن  إِالَّ  ِمنُْهْم  َنَقُموا  اَمَواِت  8َوَما  السَّ ُمْلُك  َلُه  الَِّذي   )

 َشِهيٌد 
ٍ
ء  [ 9، 8]الربوج:    ﴾َواأْلَْرِض َواهللَُّ َعىَل ُكلِّ ََشْ

هادة اهلل، وال يطلبون غريها، ومن األمثلة  وقد أخرب اهلل تعاىل أن املؤمنني يكتفون بش

اْبَن  ﴿عىل ذلك ما قصه علينا من قصة املسيح عليه السالم، إذ قال: َياِعيَسى  َقاَل اهللَُّ  َوإِْذ 

َي إهَِلنَْيِ ِمْن ُدوِن اهللَِّ َقاَل ُسْبَحاَنَك َما َيُكوُن ِِل  ُِذويِن َوُأمِّ َأْن َأُقوَل  َمْرَيَم َأَأْنَت ُقْلَت لِلنَّاِس اختَّ

 َأْنَت  َما َلْيَس ِِل بَِحقٍّ إِْن ُكنُْت ُقْلُتُه َفَقْد َعلِْمَتُه َتْعَلُم َما يِف َنْفيِس َواَل َأْعَلُم َما يِف َنْفِسَك إِنََّك 

ُم اْلُغُيوِب )  ُكْم َوُكنُْت َعَلْيِهْم  ( َما ُقْلُت هَلُْم إِالَّ َما َأَمْرَتنِي بِِه َأِن اْعُبُدوا اهللََّ َريبِّ َوَربَّ 116َعالَّ

 َشِهيٌد  
ٍ
ء ِقيَب َعَلْيِهْم َوَأْنَت َعىَل ُكلِّ ََشْ َأْنَت الرَّ ْيَتنِي ُكنَْت  َتَوفَّ ا َما ُدْمُت فِيِهْم َفَلامَّ    ﴾ َشِهيدا

 [ 117، 116]املائدة:  

أما كيفية ذلك، فهي غيب حمض، مثلام هو حال الوحي اإلهلي املنزل عىل األنبياء أو  

الذي ينزه عن التجسيم، وإن كان ال ينزه عن كونه حقيقة نجهل كيفيتها.. فاهلل  غريهم، و

 تعاىل يلهم من شاء كيف شاء متى شاء. 

، أو حدثه  ولذلك يشعر الشخص بيقني ليس معه شك بأن الذي أهلمه ذلك اإلهلام 
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وارق  هو اهلل تعاىل، وقد يؤيد ذلك اإلهلام نفيا للشك، بام يدل عليه من اخل  ذلك احلديث، 

 واملعجزات. 

الرشوح   بتلك  لألسف  اختالطه  مع  هذا  إىل  يشري  ما  األحاديث  يف  ورد  وقد 

والتفسريات التجسيمية التي ينزه اهلل عنها؛ فلذلك يمكننا أن نقرأ تلك األحاديث باعتبارها 

إما مؤولة عن ظواهرها التجسيمية، أو اعتبار تلك األجزاء من ترصفات الرواة، وليس هلا  

 حلديث. عالقة با 

اهلل   رووه عن رسول  ما  الروايات  تلك  قال:    ومن  يدين  أنه  اهلل عز وجل  )إن 

املؤمن، فيضع عليه كنفه، ويسرته من الناس، ويقرره بذنوبه، ويقول له: أتعرف ذنب كذا؟  

أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ حتى إذا قرره بذنوبه، ورأى يف نفسه أنه قد هلك،  

يعطى كتاب حسناته، وأما  قال: فإين سرتهتا عليك   ثم  اليوم،  لك  أغفرها  وأنا  الدنيا،  يف 

ا ُأوَلئَِك ُيْعَرُضوَن    ﴿ الكفار واملنافقون فيقول األشهاد:   َوَمْن َأْظَلُم مِمَِّن اْفرَتَى َعىَل اهللَِّ َكِذبا

ِْم أَ  ِذيَن َكَذُبوا َعىَل َرهبِّ  الَّ
ِ
ِْم َوَيُقوُل اأْلَْشَهاُد َهُؤاَلء ]هود:    ﴾اَل َلْعنَُة اهللَِّ َعىَل الظَّاملنَِِي  َعىَل َرهبِّ

18] ) (1)  

  اخلالئق   من   ليسرته  كنفه  فيضع  القيامة،  يوم  العبد  اهلل  يدين )  :ومنها ما ورد يف األثر 

احلسنة فيبيض  ب  فيمر  كتابك، آدم  ابن  يا   اقرأ:  فيقول  السرت،  ذلك   يف  كتابه  إليه  ويدفع  كلها،

قلبه، قال: فيقول اهلل تعاىل: أتعرف يا عبدي؟ فيقول: يا رب أعرف،  هلا وجهه، ويرس هبا  

فيمر   كتابك،  يف  وخذ  رأسك،  ارفع  فيقول:  ساجداا،  فيخر  منك،  تقبلتها  قد  إين  فيقول: 

بالسيئة فيسود هلا وجهه، ويوجل منها قلبه، وترعد منها فرائصه، ويأخذه من احلياء من ربه  

عرف يا عبدي؟ فيقول: نعم يارب أعرف، فيقول: فإين قد  ما ال يعلمه غريه، فيقول اهلل: أت

منه إال ذلك  ؛  غفرهتا لك يزال بني حسنة تقبل وسيئة تغفر فيسجد، ال يرى اخلالئق  فال 

 
 (2768(، ومسلم )2441رواه البخاري ) (1) 
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السجود، حتى ينادي اخلالئق بعضها بعضا: طوبى هلذا العبد الذي مل يعص اهلل قط، وال  

 (1) فه عليه(يدرون ما لقي فيام بينه وبني اهلل تعاىل مما قد وق

الفضيحة   جيلب  ال  هبا  ويكتفي  اهلل،  بشهادة  يسلم  الذي  العبد  أن  عىل  يدل  وهذا 

لنفسه، مثل ذلك الذي جيادل، حتى يفضح نفسه بني مجيع الشهود، باإلضافة إىل أن االكتفاء  

بشهادة اهلل قد يؤهل العبد ملغفرته وجتاوزه، ألن ذلك عالمة عىل كونه قد ترقى يف مراتب  

 ل التي جعلته يرىض باهلل. الكام

 شهادة األنبياء: ب ـ  

وهي من الشهادات التي دلت عليها النصوص املقدسة الكثرية، ومنها قوله تعاىل:  

ا ) ﴿  َشِهيدا
ِ
ٍة بَِشِهيٍد َوِجْئنَا بَِك َعىَل َهُؤاَلء ِذيَن  41َفَكْيَف إَِذا ِجْئنَا ِمْن ُكلِّ ُأمَّ ( َيْوَمئٍِذ َيَوده الَّ

ى هِبُِم اأْلَْرُض َواَل َيْكُتُموَن اهللََّ َحِديثاا   ُسوَل َلْو ُتَسوَّ  [ 42،  41]النساء:    ﴾ َكَفُروا َوَعَصُوا الرَّ

َوإِْن ِمْن َأْهِل اْلكَِتاِب إِالَّ َلُيْؤِمنَنَّ بِِه َقْبَل َمْوتِِه َوَيْوَم  ﴿عليه السالم:  وقال عن املسيح 

ا   [ 159]النساء:    ﴾ اْلِقَياَمِة َيُكوُن َعَلْيِهْم َشِهيدا

َوَربَُّكمْ ﴿وقال حاكيا عنه:   اْعُبُدوا اهللََّ َريبِّ  َأِن  بِِه  َأَمْرَتنِي  َما  إاِلَّ  هَلُْم  ُقْلُت  َوُكنُْت    َما 

 
ٍ
ء ِقيَب َعَليِْهْم َوَأْنَت َعىَل ُكلِّ ََشْ ْيَتنِي ُكنَْت َأْنَت الرَّ ا َما ُدْمُت فِيِهْم َفَلامَّ َتَوفَّ  َشِهيٌد  َعَلْيِهْم َشِهيدا

 [ 117]املائدة:  ﴾

الشهود مرتبطا بالكتب العامة، وخاصة تلك الكتب التي    وربام يكون هذا النوع من 

ٍة ُتْدَعى إِىَل كَِتاهِبَا   ﴿ ىل ذلك قوله تعاىل: تؤرخ لألمم، كام نص ع ٍة َجاثَِيةا ُكله ُأمَّ َوَتَرى ُكلَّ ُأمَّ

َزْوَن َما ُكنُْتْم َتْعَمُلوَن )  ( َهَذا كَِتاُبنَا َينْطُِق َعَلْيُكْم بِاحْلَقِّ إِنَّا ُكنَّا َنْسَتنِْسُخ َما ُكنُْتْم  28اْلَيْوَم جُتْ

 [ 29، 28]اجلاثية:   ﴾َتْعَمُلوَن 

تعاىل:   قوله  ما دل عليه  لِلَِّذيَن  ﴿وهو  ُيْؤَذُن  اَل  ُثمَّ  ا  َشِهيدا ٍة  ُأمَّ ُكلِّ  ِمْن  َنْبَعُث  َوَيْوَم 

 
 ( وعزاه إىل ابن أيب الدنيا135/ 2ذكره ابن كثري يف )النهاية( ) (1) 
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ا َفُقْلنَا َهاُتوا    ﴿ ، وقال:  [84]النحل:    ﴾ َكَفُروا َواَل ُهْم ُيْسَتْعَتُبوَن   ٍة َشِهيدا َوَنَزْعنَا ِمْن ُكلِّ ُأمَّ

ونَ ُبْرَهاَنُكْم َفَعلُِموا َأنَّ   [ 75]القصص:   ﴾ احْلَقَّ هللَِِّ َوَضلَّ َعنُْهْم َما َكاُنوا َيْفرَتُ

أنواع   بحسب  أو  الدرجات،  خمتلفي  الشهود  أن  عىل  تدل  الكريمة  اآليات  فهذه 

َوَيْوَم    ﴿ الكتب، فالكتاب املرتبط باألمة يكون النبي هو الشاهد األكرب فيه، كام قال تعاىل:  

ةٍ   َنْبَعُث يِف ُكلِّ ُأمَّ
ِ
ا َعىَل َهُؤاَلء ا َعَلْيِهْم ِمْن َأْنُفِسِهْم َوِجْئنَا بَِك َشِهيدا ،  [ 89]النحل:    ﴾ َشِهيدا

َوَتُكوُنوا    ﴿ وقال:   َعَلْيُكْم  ا  َشِهيدا ُسوُل  الرَّ لَِيُكوَن  َهَذا  َويِف  َقْبُل  ِمْن  املُْْسلِِمنَي  ُكُم  َسامَّ ُهَو 

 [ 78]احلج:   ﴾ ُشَهَداَء َعىَل النَّاسِ 

هلذا النوع من الشهادة عالقة باألعامل اخلاصة بأفراد األمة، وخاصة من  وقد يكون 

تعاىل: قوله  تفرس  كثرية  أحاديث  يف  ذلك  عىل  النص  ورد  كام  فيها،  التأثري  َوُقِل      ذوي 

دهوَن إِىَل َعامِلِ اْلَغْيِب وَ  ى اهللَُّ َعَمَلُكْم َوَرُسوُلُه َواملُْْؤِمنُوَن َوَسرُتَ َهاَدِة َفُينَبُِّئُكْم  اْعَمُلوا َفَسرَيَ الشَّ

َتْعَمُلوَن   ُكنُْتْم  دون  [ 105]التوبة:    باَِم  باحلياة  املؤمنني  رؤية  ختص  مل  الكريمة  فاآلية   ،

 املوت، بل هي تشملهام مجيعا. 

بيان عالقة رسول اهلل   الكثرية يف  الروايات  بأمته بعد    ويؤكد ذلك ما ورد من 

موته، ومعرفته هبا، وتواصله معها، واطالعه عىل أعامهلا، ألنه ال يمكن أن يكون شهيدا  

 عليها من دون أن يتاح له ذلك االطالع.

خري  حيايت خري لكم حتدثون وحيدث لكم، ووفايت ): ومن تلك األحاديث قوله 

لكم تعرض عيل أعاملكم، فام رأيت من خري محدت اهلل عليه، وما رأيت من رش استغفرت  

 (1)(اهلل لكم 

بأمته، وعدم اقتصارها   وهذا احلديث واضح يف الداللة عىل عالقة رسول اهلل  

 
 ( رجاله رجال الصحيح. 9/24( قال احلافظ اهليثمي يف جممع الزوائد )1/397رواه البزار )كشف األستار  (1) 
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 (1)رواه البزار يف مسنده  عىل حياته الدنيوية، وقد اتفق أكثر املحدثني عىل تصحيحه، فقد  

الصحيح بإسنا  رجال  رجاله  ذلك  كام  ،  د  عىل  اهليثمينص  الدين  نور  وقال  ،  (2)احلافظ 

:  –  الدين  وِل   وابنه   الزين  –وقال احلافظان العراقيان    ،(3) سنده صحيح  :احلافظ السيوطي 

 .(5)وروى احلديث ابن سعد بإسناد حسن مرسل، (4)(جيد  إسناده)

إن اهلل عز وجل إذا أراد رمحة أمة من عباده قبض  : )وقد أكد هذا احلديث بقوله 

نبيها قبلها فجعله هلا فرطا وسلفا بني يدهيا، وإذا أراد هلكة أمة عذهبا ونبيها حي فأهلكها 

  (6)(وهو ينظر فأقر عينه هبلكتها حني كذبوه وعصوا أمره

تذكر عرض األعامل عىل اهلل تعاىل، ذلك أن  إىل هذا تلك األحاديث التي  وربام يشري  

 اهلل ليس بحاجة ألن تعرض األعامل عليه، وكيف تعرض عليه، وهو الشهيد عىل كل َشء. 

)إن  :  العرض اليومي والذي نص عليه قوله  ومن تلك األحاديث ما روي عن  

مل الليل قبل  يرفع إليه ع  ،خيفض القسط ويرفعه  ، وال ينبغي له أن ينام  ، اهلل عز وجل ال ينام

  (7) ( عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل

وجيتمعون يف صالة    ،يتعاقبون فيكم مالئكة بالليل ومالئكة بالنهار)   :ومنها قوله  

العرص  وصالة  هبم  ، الفجر  أعلم  وهو  فيسأهلم  فيكم  باتوا  الذين  يعرج  تركتم    : ثم  كيف 

 (8) (تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون  :فيقولون ؟عبادي
 

 (1/397كشف األستار عن زوائد البزار ) (1) 

 ( 9/24جممع الزوائد ) (2) 

 (2/281اخلصائص الكربى ) (3) 

 (.3/297طرح التثريب ) (4) 

 (3/401(، وانظر: فيض القدير )2/194الطبقات ) (5) 

 ( 2288ح) 4/1791صحيح مسلم  (6) 

 ( 179صحيح مسلم ) (7) 

 (632( ومسلم )555البخاري ) (8) 
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)تعرض أعامل الناس يف كل  :  ومنها ما روي عن العرض األسبوعي، مثل قوله  

مجعة مرتني يوم االثنني ويوم اخلميس فيغفر لكل عبد مؤمن إال عبدا بينه وبني أخيه شحناء  

 (1) (اتركوا هذين حتى يفيئا  :فيقال

:  ، من تفسري العرض بذلك، فقد قالروي عن اإلمام الصادقويؤكد هذا الفهم ما  

أعامل العباد كل صباح، أبرارها وفجارها، فاحذروها،    تعرض األعامل عىل رسول اهلل  )

ده   وهو قول اهلل عزوجل  ى اهللَُّ َعَمَلُكْم َوَرُسوُلُه َواملُْْؤِمُنوَن َوَسرُتَ وَن إىَِل  َوُقِل اْعَمُلوا َفَسرَيَ

َهاَدِة َفُينَبُِّئُكْم باَِم ُكنُْتْم َتْعَمُلوَن    (2) ( [105]التوبة:    َعامِلِ اْلَغْيِب َوالشَّ

إن األعامل تعرض عىل نبيكم كل  ) ويف حديث آخر عن اإلمام الباقر)عليه السالم(:  

 ( 3) عشية اخلميس، فليستح أحدكم أن يعرض عىل نبيه العمل القبيح( 

ذكر   فقال:  وقد  الرتبوي؛  ودوره  العرض،  هلذا  العملية  القيمة  الشريازي  مكارم 

مسألة عرض األعامل هلا أثر عظيم عىل املعتقدين هبا، فإين إذا علمت أن اهلل املوجود يف كل  )

نبيي فإن  ذلك  إىل  وباإلضافة  معي،  احلسنة    وأئمتي  مكان  أعامِل،  كل  عىل  يطلعون 

أسبوع، فال شك أين سأكون أكثر مراقبة ورعاية ملا يبدر  والسيئة يف يوم كل يوم، أو يف كل  

مني من أعامل، وأحاول جتنب السيئة منها ما أمكن، متاما كام لو علم العاملون يف مؤسسة  

ما بأن تقريرا يوميا أو أسبوعيا، تسجل فيه جزئيات أعامهلم، يرفع إىل املسؤولني ليطلعوا  

 ( 4)  (عىل دقائق أعامهلم 

 اة: شهادة اهلد ج ـ  

 
 ( 2565مسلم ) (1) 

 171، ص 1أصول الكايف، ج (2) 

 158، ص 2تفسري الربهان، ج (3) 

 ( 208/ 6تفسري األمثل،  ) (4) 
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]الرعد:    ﴾ إِنَّاَم َأْنَت ُمنِْذٌر َولُِكلِّ َقْوٍم َهاٍد    ﴿ وهم الذين ورد ذكرهم يف قوله تعاىل:  

، فهي تشري إىل أنه يوجد يف كل عرص أو يف كل قوم من يتوىل أمر هدايتهم، بحيث ال  [7

أقوامهم يف  ويدخل فيهم األنبياء ألهنم املوكلون هبداية  ،  ختلو األرض من قائم هلل بحجته

 حياهتم، واإلرشاف عىل ذلك، ويدخل فيه غريهم من ورثتهم بعد موهتم. 

َوَلَقْد آَتْينَا ُموَسى اْلكَِتاَب  ﴿وقد أشار إىل هؤالء أيضا قوله تعاىل عن بني إرسائيل:  

 ( ائِيَل  إرِْسَ لَِبنِي  ى  ُهدا َوَجَعْلنَاُه  لَِقائِِه  ِمْن  ِمْرَيٍة  يِف  َتُكْن  َوَجَعلْ 23َفاَل  هَيُْدوَن  (  ةا  َأئِمَّ ِمنُْهْم  نَا 

وا َوَكاُنوا بِآَياتِنَا ُيوِقنُونَ    جعل ؛ فقد ذكر اهلل تعاىل أنه  [ 24،  23]السجدة:    ﴾بَِأْمِرَنا ملََّا َصرَبُ

يف بني إرسائل من هيدي بأمره، ويسري عىل منهاجه، حتى يبقى الدين احلق منارة هيتدي هبا  

 املهتدون.

عن تعاىل  قوله  ذلك  السالم:    ومثل  عليه  ِمنِّي    ﴿ زكريا  اْلَعْظُم  َوَهَن  إِينِّ  َربِّ  َقاَل 

ْأُس َشْيباا َومَلْ َأُكْن بُِدَعائَِك َربِّ َشِقيًّا )  ( َوإيِنِّ ِخْفُت املََْواِِلَ ِمْن َوَرائِي َوَكاَنِت  4َواْشَتَعَل الرَّ

ا َفَهْب ِِل ِمْن َلُدْنَك َولِيًّا )  نِي َوَيِرُث ِمْن آِل َيْعُقوَب َواْجَعْلُه َربِّ َرِضيًّا  ( َيِرثُ 5اْمَرَأيِت َعاِقرا

؛ فزكريا عليه السالم خيش عىل بني إرسائيل من بعده، فلذلك طلب  [6  -   4]مريم:    ﴾(6)

من اهلل تعاىل أن هيبه من الولد من يكون وارثا هلديه، ليبلغه لبني إرسائيل سليام نقيا من كل  

 دنس.

ِذيَن    ﴿السنة اإلهلية يف قوله تعاىل:    وهكذا ورد اإلخبار عن هذه  ُثمَّ َأْوَرْثنَا اْلكَِتاَب الَّ

ِعَباِدَنا  ِمْن  فقال:  [32]فاطر:    ﴾اْصَطَفْينَا  املصطفني،  هؤالء  من  األمم  مواقف  بني  ثم   ،

اِت بِإِْذِن اهللَِّ﴿  [ 32]فاطر:   ﴾  َفِمنُْهْم َظامِلٌ لِنَْفِسِه َوِمنُْهْم ُمْقتَِصٌد َوِمنُْهْم َسابٌِق بِاخْلَرْيَ

العصور   عىل  القيامة  يوم  تقاريرهم  يقدمون  الشهود  من  النوع  هذا  فإن  ولذلك 

والقرى التي كلفوا هبا، مثلام نراه يف الواقع من أن كل مؤسسة تسند أمورها لشخص معني،  

من   ومواظبا  صادقا  كان  ومن  عهده،  يف  املؤسسة  سري  كيفية  عن  األخري  يف  تقريره  يقدم 
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 ومن كان غري ذلك. املوظفني، 

وربام تكون اإلشارة األوضح هلذا النوع من الشهود وأمهيتهم هي تلك الواردة يف  

َوَعىَل اأْلَْعَراِف ِرَجاٌل َيْعِرُفوَن ُكالًّ    ﴿ سورة األعراف، والذي ورد ذكرهم يف قوله تعاىل:  

يميزون  [46]األعراف:    ﴾ بِِسياَمُهمْ  الذين  الشهود  عىل  ينطلق  الوصف  فهذا  امللتزمني  ، 

 بالدين احلقيقي عن غريهم عن طريق تلك السامت التي تظهر يف ذلك احلني. 

ويظهر ذلك بوضوح يف خماطبة رجال األعراف ألهل النار، وتأنيبهم هلم، قال تعاىل:  

ُعُكْم َوَما ُكنُْتْم  َوَناَدى َأْصَحاُب اأْلَْعَراِف ِرَجاالا َيْعِرُفوهَنُْم بِِسياَمُهْم َقاُلوا َما َأْغنَى َعنُْكْم مَجْ ﴿

وَن )  بَِرمْحٍَة اْدُخُلوا اجْلَنََّة اَل َخْوٌف َعَلْيُكْم  48َتْسَتْكرِبُ َينَاهُلُُم اهللَُّ  ِذيَن َأْقَسْمُتْم اَل   الَّ
ِ
( َأَهُؤاَلء

َزُنوَن   [ 49،  48]األعراف:   ﴾ َواَل َأْنُتْم حَتْ

تي انحرف هبا املنحرفون،  فهذا يدل عىل أن أولئك الرجال كانوا يعرفون األسباب ال

 ويؤنبوهنم بسببها، ويعاتبوهنم عىل تلك املواقف السلبية التي وقفوها مع املؤمنني. 

ذكر   كام  ـ  وهو  األعراف،  أصحاب  فيه  وقف  الذي  املحل  وضوحا  ذلك  ويزيد 

الفاصل  وهذا يدل عىل أنه املكان    ، سور بني اجلنة والنارأو    ،جبل بني اجلنة والناراملفرسونـ   

 بينهام، والذي يميز الواقف فيه بينهام، ألن التمييز ال يكون من داخل املحل، بل من خارجه. 

ْوَم َيُقوُل املُْنَافُِقوَن َواملُْنَافَِقاُت لِلَِّذيَن آَمنُوا اْنُظُروَنا ي﴿وربام يشري إىل هذا قوله تعاىل:  

َب َبْينَُهْم بُِسوٍر َلُه َباٌب َباطُِنُه فِيِه  َنْقَتبِْس ِمْن ُنوِرُكْم ِقيَل اْرِجُعوا َوَراَءُكمْ  ا َفرُضِ  َفاْلَتِمُسوا ُنورا

 ( اْلَعَذاُب  ِقَبلِِه  ِمْن  َوَظاِهُرُه  مْحَُة  َفَتنُْتْم  13الرَّ َوَلكِنَُّكْم  َبىَل  َقاُلوا  َمَعُكْم  َنُكْن  َأمَلْ  ُينَاُدوهَنُْم   )

ُكْم بِاهللَِّ اْلَغُروُر ) َأْنُفَسُكْم َوَتَربَّْصُتْم َواْرَتْبُتْم َوغَ  ْتُكُم اأْلََمايِنه َحتَّى َجاَء َأْمُر اهللَِّ َوَغرَّ   ﴾ (14رَّ

 [ 14، 13]احلديد: 

املؤمنني   بني  التمييز  يف  األعراف  أصحاب  دور  تبينان  الكريمتان،  اآليتان  فهاتان 

سلوكاهتم أهنم من  واملنافقني.. ذلك أن أولئك املنافقني قد يبدون يف ظاهرهم، ومن خالل  
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 املؤمنني بينام هم يف الواقع ليسوا كذلك. 

الشهو أدوار  أهم  من  أن  عىل  يدل  يكون    د وهذا  فقد  والنار،  اجلنة  أهل  متحيص 

الكتاب اخلاص بالشخص جيدا يف ظاهره، حيث يكون له فيه قيام وصيام وصالة كثرية،  

ى من الفتاوى، أو أصدر من  وأعامل صاحلة كثرية، ولكنه يف نفس الوقت ربام يكون قد أفت 

البيانات، أو كتب من الكتب، أو ادعى من الدعاوى ما اهند له بنيان الدين، وكانت آثاره  

 خطرية عىل املؤمنني.. ولذلك يميز هذا الصنف من خالل شهادة األنبياء وورثتهم. 

ن  وربام يكون هلؤالء الشهود أيضا دور يف الشفاعة، ذلك أن من املؤمنني الصادقني م

يكون صاحب أعامل كبرية، وذات تأثري عام مهم، ولكنه يف نفس الوقت كان مقرصا يف  

يغطى   ولذلك  كثرية،  صاحلة  أعامل  وال  كثرية،  صالة  له  تكن  مل  حيث  اخلاصة،  شؤونه 

مواالته للقائمني عىل الدين اهلداة  من خالل  قصوره بام فعله من األفعال الصاحلة العامة، أو  

 إليه. 

إ  يشري  األعراف:  وربام  تلك  عىل  القائمني  يف  تعاىل  قوله  املعنى  هذا  َوَناَدْوا  ﴿ىل 

 ( َيْطَمُعوَن  َوُهْم  َيْدُخُلوَها  مَلْ  َعَلْيُكْم  َساَلٌم  َأْن  اجْلَنَِّة  َأْبَصاُرُهْم  46َأْصَحاَب  َفْت  َوإَِذا رُصِ  )

َعْلنَا َمَع اْلقَ  نَا اَل جَتْ  [ 47،  46]األعراف:    ﴾ْوِم الظَّاملنِِيَ تِْلَقاَء َأْصَحاِب النَّاِر َقاُلوا َربَّ

يف   مقرصا  يكون  من  األنبياء  ورثة  من  اهلداة  أولئك  مع  يكون  أنه  عىل  يدل  وهذا 

شؤونه اخلاصة، وإن كان جمتهدا يف الشؤون العامة، ولذلك يذكر طمعه يف اجلنة، وخوفه  

 من النار. 

عراف: )هم  أصحاب األبعض  عن  قال    ويشري إىل هذا من احلديث ما روي أنه  

قوم غزوا يف سبيل اهلل عصاة آلبائهم، فقتلوا فاعتقهم اهلل من النار بقتلهم يف سبيله، وحبسوا  

)قوم قتلوا يف سبيل اهلل  ويف رواية:    ،(1)عن اجلنة بمعصية آبائهم، فهم آخر من يدخل اجلنة(

 
 ( 192/ 8تفسري الطربي ) (1) 
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آبائهم أن يدخلوا  بمعصية آبائهم، فمنعهم قتلهم يف سبيل اهلل عن النار، ومنعتهم معصية  

 ( 1)  اجلنة(

فهذا احلديث ـ إن صح ـ يشري إىل أن هؤالء كان هلم دور صالح باجلهاد يف سبيل اهلل،  

والذي خيدم مسرية األمة، لكنهم يف نفس الوقت قرصوا يف طاعة آبائهم، وهي من املعايص  

 املتعدية، ولكنها يف نفس الوقت شخصية، وليس عامة. 

ذلك املحل جيتمع فيه اهلداة مع غريهم من أتباعهم، وهو ما  وهذا كله يدل عىل أن  

بناء عىل    (2)خلط األمر عىل املفرسين الذين اضطربت أقواهلم يف تفسري أصحاب األعراف

 ما يذكره أتباعهم من الطمع يف اجلنة. 

الذين   أتباعهم من  فيه األئمة اهلداة مع  لو أهنم اعتربوا األعراف حمال جيتمع  لكن 

اِت بِإِْذِن  ﴿ تعاىل يف قوله:  ذكرهم اهلل َفِمنُْهْم َظامِلٌ لِنَْفِسِه َوِمنُْهْم ُمْقَتِصٌد َوِمنُْهْم َسابٌِق بِاخْلَرْيَ

 حللت كل اإلشكاالت.   [32]فاطر:    ﴾اهللَِّ 

َجْت   ﴿ خاصة إذا دعم ذلك بقوله تعاىل:   ، وهو ما  [7]التكوير:  ﴾َوإَِذا النهُفوُس ُزوِّ

 
 ( 192/ 8تفسري الطربي ) (1) 

([ عرشة أقوال يف املسألة، هي:  )قال عبد اهلل بن مسعود  7/211ذكر القرطبي يف تفسريه ]اجلامع ألحكام القرآن )  (2) 

اليامن وابن عباس والشعبي والضحاك وابن جبري: هم قوم استوت حسناهتم وسيئاهتم.. وقال جماهد: هم قوم   وحذيفة بن 

قشريي: وقيل هم فضالء املؤمنني والشهداء.. وقال رشحبيل بن سعد: هم  صاحلون فقهاء علامء، وقيل: هم الشهداء.. وقال ال 

املستشهدون يف سبيل اهلل ، الذين خرجوا اىل اجلهاد عصاة آلبائهم.. وقال الثعلبي: األعراف موضع عال عىل الصـراط ، عليه 

وم الوجوه  ببياض  حمبيهم  يعرفون  اجلناحني،  ذو  وجعفر  أيب طالب  بن  وعيل  ومحزة  وقال  العباس  الوجوه..  بسواد  بغضيهم 

الزجاج: هم قوم أنبياء.. وقيل: هم قوم كانت هلم صغائر مل تكفر عنهم باآلالم واملصائب يف الدنيا، وليست هلم كبائر، فيحبسون 

ابن عباس.. وقيل: هم الزنى ، ذكره القشريي عن  ليناهلم بذلك َغمٌّ فيقع يف مقابلة صغائرهم.. وقيل: هم أوالد    عن اجلنة 

مالئكة موكلون هبذا السور، يميزون الكافرين من املؤمنني قبل إدخاهلم اجلنة والنار ، ذكره أبو جملز. فقيل له ال يقال للمالئكة 

رجال ! فقال: إهنم ذكور وليسوا بإناث.. وحكى الزهراوي أهنم عدول القيامة الذين يشهدون عىل الناس بأعامهلم، وهم يف  

ل النحاس ، وقال: وهو من أحسن ما قيل فيه ، فهم عىل السور بني اجلنة والنار.. وقال ابن عطية:  كل أمة . واختار هذا القو 

 والالزم من اآلية أن عىل األعراف رجاالا من أهل اجلنة ، يتأخر دخوهلم( 
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جاء إىل  يشري إىل أن كل املتشاكلني جيتمعون يف حمل واحد، كام روي يف احلديث أن رجال  

فقال    ؟كيف تقول يف رجل أحب قوما ومل يلحق هبم  ، يا رسول اهلل  : فقال؛  رسول اهلل  

  (1) : )املرء مع من أحب(رسول اهلل 

القرآ اآليات  فيه  جتتمع  والذي  اخرتناه،  الذي  القول  بأصحاب  وهذا  اخلاصة  نية 

 ة. ية والشيعياألعراف قال به الكثري من العلامء من املدرستني السن 

حممد رشيد رضا: )فكام ثبت أن كل رسول يشهد  فمن املدرسة السنية، قال الشيخ  

شهداء عىل مجلة من األمم بعده؛ ثبت أيضاا أن يف األمم شهداء    عىل أمته أن أمة حممد  

ٍة بَِشِهيٍد َوِجْئنَا بَِك  ﴿غري األنبياء عليهم السالم، قال اهلل تعاىل:   َفَكْيَف إَِذا ِجْئنَا ِمْن ُكلِّ ُأمَّ

ا    َشِهيدا
ِ
ةا  َوَكَذلَِك َجَعْلنَا ﴿وقال يف خطاب هذه األمة:  ،  [41]النساء:    ﴾َعىَل َهُؤاَلء ُكْم ُأمَّ

ا   ُسوُل َعَلْيُكْم َشِهيدا [، وقال  143]البقرة:    ﴾ َوَسطاا لَِتُكوُنوا ُشَهَداَء َعىَل النَّاِس َوَيُكوَن الرَّ

  ﴿يف صفة يوم القيامة:  
ِ
َهَداء َا َوُوِضَع الكَِتاُب َوِجيَء بِالنَّبِيِّنَي َوالشه َقِت األَْرُض بُِنوِر َرهبِّ َوَأرْشَ

َبْينَهُ  ُيْظَلُموَن  َوُقيِضَ  مر:    ﴾ ْم بِاحلَقِّ َوُهْم اَل  وهؤالء الشهداء هم حجة اهلل عىل  ،  [69]الزه

  (2) الناس يف كل زمان بفضائلهم واستقامتهم عىل احلق والتزامهم للخري وأعامل الرب(

الذي وصف  وصف  وقد ذكر الفخر الرازي اإلشكال الوارد عىل هذا القول، وهو ال

مَلْ َيْدُخُلوَها َوُهْم    ﴿، وهو قوله تعاىل:  ةبأمثال هؤالء اهلدا  يليقال  به أصحاب األعراف، و

)أجاب الذاهبون إىل هذه الوجه بأن ، ثم أجاب عليه بقوله:  [46]األعراف:    ﴾َيْطَمُعونَ 

قالوا: ال يبعد أن يقال: إنه تعاىل بني من صفات أصحاب األعراف أن دخوهلم اجلنة يتأخر؛  

أنه   فيه  الرشفات  والسبب  تلك  عىل  وأجلسهم  النار،  وأهل  اجلنة  أهل  عن  ميزهم  تعاىل 

العالية واألمكنة املرتفعة، ليشاهدوا أحوال أهل اجلنة وأحوال أهل النار، فيلحقهم الرسور  

 
 (2640( ، ومسلم )6169البخاري ) (1) 

 (432/ 8تفسري املنار ) (2) 
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العظيم بمشاهدة تلك األحوال، ثم استقر أهل اجلنة يف اجلنة وأهل النار يف النار، فحينئذ  

تهم العالية يف اجلنة، فثبت أن كوهنم غري داخلني يف اجلنة، ال يمنع  ينقلهم اهلل تعاىل إىل أمكن

وأما الطمع املذكور يف اآلية، فهو عىل ما ذكر هؤالء، يكون  ،  من كامل رشفهم وعلو درجتهم 

عن   تعاىل  قوله  هذا  وعىل  املراد،  بحصول  صاحبه  يثق  ال  الذي  الطمع  ال  اليقني،  معناه: 

يِن  َوالَِّذي َأْطَمُع  ﴿إبراهيم:   [ فهذا الطمع طمع  82]الشعراء:    ﴾َأن َيْغِفَر ِِل َخطِيَئتِي َيْوَم الدِّ

 (1)يقني(

احلدّ وقال   رجال  وهم  األعراف  )ورجال  عريب:  الشم.  . ابن    ، والتمييز  ، أهل 

. كان منهم أبو يزيد البسطامي! ورجاٌل إذا دعاهم  .والسـراح عن األوصاف فال صفة هلم 

ْن يِف النَّاِس بِاحْلَجِّ َيْأُتوَك ِرَجاالا    ﴿  رجاالا لرسعة اإلجابة ال يركبون:احلق إليه يأتونه     ﴾ َوَأذِّ

امللك  [  27]احلج:   عامل  يف  الترصف  هلم  الذين  هم  الظاهر  فرجال  املطلع.  رجال  وهم 

وهو املقام الذي تركه    . والشهادة وهم الذين كان يشري إليهم الشيخ حممد بن قائد األواين

  (2)(ن الشبل البغدادي أدباا مع اهلل اقل أبو السعود بالشيخ الع

وعىل األعراف: أي عىل أعاِل ذلك احلجاب الذي هو حجاب  ):  تفسريه  وقال يف 

هؤالء عن يمينه وهؤالء عن شامله. رجاٌل: هم العرفاء أهل    ، القلب الفارق بني الفريقني

الفريقني بسيامهم  ،اهلل وخاصته بإمداد أسباب    ،يعرفون كالا من  يسلمون عىل أهل اجلنة 

عليهم  والربكات  اخلريات  وإفاضة  القلبية  واألنوار  والتحلية  اجلنة    ،التزكية  يدخلوا  مل 

وت النفوس وطيباهتا  مالبس صفات  يشغلهم عن    ،رقيهم عن طورهملتجردهم عن  فال 

  (3)الشهود الذايت ومطالعة التجيل الصفايت نعيم(

 
 (88/ 14التفسري الكبري ) (1) 

 (.1/158ات املكية )الفتوح  (2) 

 (1/258تفسري ابن عريب ) (3) 
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جدا فكثريون  الشيعية  املدرسة  من  هبذا  القائلون  التي    (1)أما  الروايات  عىل  بناء 

صحت عندهم عن أئمة أهل البيت، وليس من فرق بينهم وبني ما ذكره القائلون هبذا إال  

 ليهم ذلك الوصف. يف املصاديق الذين يصدق ع

تفسري  صاحب ]  حممد حسني الطباطبائيومن أقواهلم يف ذلك قول العالمة الكبري  

: )وعىل األعراف رجال ُمشـرفون عىل الناس من األولني واآلخرين، يشاهدون كل  [امليزان

من أعىل    ،ذي نفس منهم يف مقامه اخلاص به عىل اختالف مقاماهتم ودرجاهتم ودركاهتم 

والعمل الذي    ، ويعرفون كالا منهم بام له من احلال الذي خيصه   ، عليني إىل أسفل سافلني

نوا من شا  ، وا منهمءهلم أن يكلموا من شا  ، عمله   . ويأمروا بدخول اجلنة بإذن اهلل ، وا ءويؤمِّ

  ، ويستفاد من ذلك أن هلم موقفاا خارجاا من موقفي السعادة التي هي النجاة بصالح العمل 

ولذلك كان مصدراا    ،ومقاماا أرفع من املقامني معاا   ،والشقاوة التي هي اهلالك بطالح العمل 

  (2) ( للحكم والسلطة عليهام مجيعاا 

يف   الشريازي  مكارم  الشيخ  ذكره  ما  وأمجعها  ذلك وأدقها  يف  أقواهلم  أحسن  ومن 

ما ذكرن يؤكد  األقوال مجيعا، وهو  فيه بني  أن جيمع  قال يف  تفسريه، والذي حاول  فقد  ا، 

( األعراف:  أصحاب  حول  بحثه  يف  مقدمة  ويتضح  مرتفعة،  منطقة  األصل  يف  األعراف 

أنه مكان خاص بني   أئمة اإلسالم،  القرآن وأحاديث  التي وردت يف آيات  القرائن  ضوء 

وهو كحجاب حائل بني هذين، أو كأرض مرتفعة  ،  قطبي السعادة والشقاء، أي اجلنة والنار

 
([: )وأما األعراف  5/316مل يتفق الشيعة عىل هذا القول، فقد قال صدر املتأهلني الشريازي يف ]األسفار األربعة )  (1) 

العذاب، يكون عليه من فهو سور بني اجلنة والنار، له باب باطنه وهو ما ييل اجلنة فيه الرمحة ، وظاهره وهو ما ييل النار من قبله 

اآليات/ أرسار  نحوه  وذكر  النار(.  إىل  أخرى  وبعني  اجلنة  إىل  بعني  ينظرون  فهم   ، ميزانه  كفتا  والشواهد    200تساوت   ،

 .. 312الربوبية/

 (8/132تفسري امليزان: ) (2) 
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وضعني بحيث يرشف من يقف عليها عىل اجلنة والنار، ويشاهد كال  فصلت بني هذين امل 

 (1) ( الفريقني، ويعرفهم بوجوههم املبيضة أو املسودة، املرشقة أو املظلمة املكفهرة

إن دراسة  ثم ذكر األوصاف الواردة هلؤالء ـ حسبام ورد يف القرآن الكريم ـ فقال: )

ي  فف،  األشخاص نوعني متناقضني خمتلفني من الصفاتاآليات األربع تفيد أنه ذكر هلؤالء  

يدخلوا اجلنة، ولكن    اآلية األوىل والثانية وصف الواقفون عىل األعراف بأهنم يتمنون أن

عليهم   ويسلمون  حييوهنم  اجلنة  أهل  إىل  ينظرون  وعندما  ذلك،  دون  حتول  موانع  ثمة 

وا معهم، وعندما ينظرون  ويودون لو يكونون معهم، ولكنهم ال يستطيعون فعال أن يكون

منهم  يكونوا  بأن  ويتعوذون  املصري،  من  إليه  آلوا  مما  يستوحشون  النار  أهل  ولكن    . .إىل 

النار   أهل  يوبخون  وقدرة،  نفوذ  ذوو  أفراد  بأهنم  والرابعة  الثالثة  اآلية  من  يستفاد 

  (2)(ويعاتبوهنم، ويساعدون الضعفاء يف األعراف عىل العبور إىل منزل السعادة

فقال:  ث والشيعية،  السنية  املدرستني  الواردة يف حقهم يف  الروايات  م ذكر أصناف 

وقد قسمت الروايات الواردة يف هذا املجال أهل األعراف اىل هذين الفريقني املختلفني  )

أو عبارة:    ، نقرأ: »نحن األعراف«   ففي بعض األحاديث الواردة عن أئمة أهل البيت ،  أيضا 

ونقرأ يف طائفة أخرى عبارة: »هم أكرم  ،  وما شابه هذه التعابري،  »آل حممد هم األعراف« 

وروايات    ، اخللق عىل اهلل تبارك وتعاىل« أو »هم الشهداء عىل الناس والنبيون شهداؤهم«

لكن طائفة أخرى مثلام ورد عن  ..  أخرى حتكي أهنم األنبياء واألئمة والصلحاء واألولياء 

تقول: »هم قوم استوت حسناهتم وسيئاهتم، فإن أدخلهم النار فبذنوهبم،    مام الصادقاإل

وثمة روايات متعددة أخرى يف تفاسري أهل السنة قد رويت  ،  وإن أدخلهم اجلنة فربمحته« 

 
 (58/ 5تفسري األمثل ) (1) 
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 ( 1)  »سعيد بن جبري« وأمثاهلم هبذا املضمون(و  »عبداهلل بن عباس«و عن »حذيفة« 

ة نظره، وهي تتفق مع ما ذكرنا من شمول أصحاب  وبناء عىل هذا راح يذكر وجه 

فقال:   الصالح،  العمل  يف  املقرصين  الصادقني  من  وأتباعهم  اهلداة،  للشهداء  األعراف 

بالرغم من أن ظاهر اآليات وظاهر هذه الروايات تبدو متناقضة يف بدو النظر، ولعله هلذا  )

ولكن مع التدقيق واإلمعان يتضح أنه ال  راء خمتلفة،  آالسبب أبدى املفرسون يف هذا املجال  

تناقض ومنافاة، ال بني اآليات وال بني األحاديث، بل مجيعها تشري إىل حقيقة   يوجد أي 

األعراف معرب صعب  أن  وتوضيح ذلك: إنه يستفاد من جمموع اآليات والروايات  ،  واحدة

الصاحلني والطاهرين    ومن الطبيعي أن األقوياء ،  العبور عىل طريق اجلنة والسعادة األبدية

وآخر    ، هم الذين يعربون هذا املعرب الصعب برسعة، أما الضعفاء الذي خلطوا عمال صاحلا 

كام أنه من الطبيعي أيضا أن تقف قيادات اجلموع وسادة القوم  ، سيئا فيعجزون عن العبور

احلاالت   هذه  مثل  يف  يمشون  الذين  العسكريني  القادة  مثل  الصعبة  املعابر  هذه  يف  عند 

مؤخرة جيوشهم ليعرب اجلميع. يقفون هناك ليساعدوا ضعفاء اإليامن، فينجو من يصلح  

ونجدهتم ومعونتهم  مساعدهتم  بربكة  األعراف  ،  للنجاة  فأصحاب  األساس،  هذا  وعىل 

فريقان: ضعفاء اإليامن واملتورطون يف الذنوب الذين هم بحاجة إىل الرمحة، واألئمة السادة  

 ( 2)  (ء يف مجيع األحوالالذين يساعدون الضعفا 

والنقطة اجلديرة باإللتفات  ثم قرب صورة ذلك من خالل النشأة األوىل، فقال: )

هي أن احلياة يف العامل اآلخر مبتنية عىل أساس النامذج والعينات املوجودة يف هذه الدنيا،  

ن الصادقون  فهكذا احلال بالنسبة إىل األعراف، ألن الناس يف هذه الدنيا ثالث فرق: املؤمنو

،  الذين وصلوا إىل الطمأنينة الكاملة يف ضوء اإليامن، ومل يدخروا وسعا يف طريق املجاهدة
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وسيلة بأية  هيتدون  ال  الذين  جلاجهم  يف  املتامدون  املتصلبون  احلق  وأعداء    ، واملعاندون 

الفريقني،   الوسط بني  ـ يف  الصعب عبوره  املمر  يقفون يف هذا  الذين  الثالث هم  والفريق 

وأكثر عناية القادة الصادقني وأئمة احلق موجهة إىل هؤالء، فهم يبقون إىل جانب هؤالء،  

املؤمنني   يف صف  ليستقروا  األعراف  مرحلة  بأيدهيم إلنقاذهم وختليصهم من  ويأخذون 

اآلخرة  ،  احلقيقيني يف  الفريق  هذا  انقاذ  يف  واألئمة  األنبياء  تدخل  أن  يتضح  هنا  ومن 

يا ال ينايف أبدا قدرة اهلل وحاكميته عىل كل َشء، بل كل ما يفعلونه  كتدخلهم لذلك يف الدن

 (1) (إنام هو بإذن اهلل تعاىل وأمره

وبذلك يكون دور هؤالء يشبه الشفعاء من ناحية شفاعتهم للمؤمنني الثابتني عىل  

املتشدد مع غريهم، من   الوقت دور  نفس  بتكاليفه، ويف  القيام  املقرصين يف  الذين  احلق، 

 واجهوا احلق، وحاربوه وحرفوه. 

 شهادة املالئكة: د ـ  

املالئكة   هبا  كلف  التي  التكاليف  من  ألن  املعتربة،  الكربى  الشهادات  من  وهي 

احلضور الدائم يف حياة البرش، وتسجيل أعامهلم، وبدقة عالية، وهم ليسوا حمصورين فقط  

أخرى   أدوار  هلم  مالئكة  هناك  بل  الكتبة،  املالئكة  وهلم  يف  وهدايته،  اإلنسان،  حياة  يف 

 دورهم أيضا يف ذلك العامل بالشهادة. 

عجبت من جمادلة العبد ربه يوم  يف إثبات شهادة املالئكة: )  وقد ذكرنا سابقا قوله  

عيل   أقبل  ال  فإين  فيقول:  بىل  قال:  تظلمني؟  أال  وعدتني  أليس  ريب،  أي  يقول:  القيامة، 

اهلل تبارك وتعاىل: أو ليس كفى يب شهيدا، وباملالئكة الكرام  شاهدا إال من نفيس. فيقول  

الكالم مرارا قال: فريدد هذا  يعمل،  ،  الكاتبني؟!  بام كان  أركانه  فيه، وتتكلم  فيختم عىل 

 
 (60/ 5املرجع السابق، ) (1) 
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 ( 1)  (فيقول: بعدا لكن وسحقا، عنكن كنت أجادل

ا َكاتِبِنَي َيْعَلُموَن َما  َوإِنَّ َعَلْيُكْم حَلَافِظِنَي كِرَ ﴿ تعاىل:  وأشار إىل هذه الشهادة قوله   اما

اَمِل َقِعيد  ﴿، وقوله:  [11  -   10]االنفطار:    ﴾َتْفَعُلوَن   َياِن َعِن اليِمنِي َوَعِن الشِّ ى املَُْتَلقِّ إِْذ َيَتَلقَّ

مْحَةا  َوإَِذا َأَذْقنَا النَّاَس رَ ﴿، وقوله:  [ 18  -   17]ق:    ﴾َما َيْلِفُظ ِمن َقْوٍل إاِلَّ َلَدْيِه َرِقيٌب َعتِيٌد  

ا إِنَّ ُرُسَلنَا َيْكُتُبوَن َما  ُع َمْكرا ْكٌر يِف آَياتِنَا ُقِل اهللُ َأرْسَ ْتُهْم إَِذا هَلُم مَّ اء َمسَّ ن َبْعِد رَضَّ مَتُْكُروَن    مِّ

وقوله:  [ 21]يونس:   ﴾ َلَدهْيِْم  ﴿،  َوُرُسُلنَا  َبىَل  َوَنْجَواُهم  ُهْم  رِسَّ َنْسَمُع  اَل  َأنَّا  حَيَْسُبوَن  َأْم 

 [ 80]الزخرف:   ﴾َيْكُتُبوَن 

وأهنا   اإلنسان،  أعامل  لكل  املالئكة  كتابة  تثبت  التي  الكريمة  اآليات  من  وغريها 

 ستحرض يوم القيامة مع تلك الكتب لتكون شاهدة عىل ما فيها.

بشؤون   باالهتامم  وكلوا  الذين  من  املالئكة  من  غريهم  حيرض  هذا،  إىل  باإلضافة 

:  الهتامم بمجالس الذكر، كام ورد يف احلديث الرشيف قوله  أخرى غري الكتابة من أمثال ا

)ال يقعد قوم يذكرون اهلل عز وجل إال حفتهم املالئكة، وغشيتهم الرمحة، ونزلت عليهم  

، وعند رفع  صيل ي  أنه بينام كان رسول اهلل    ، وروي(2)السكينة، وذكرهم اهلل فيمن عنده(

ربنا ولك احلمد محداا كثرياا  ): سمع اهلل ملن محده، قال رجل وراءه:  الركوع، وقوله رأسه من  

رأيت بضعة  ):    قالف: أنا،  الرجل   قالف، فلام انرصف قال: من املتكلم؟  (طيباا مباركاا فيه 

 ( 3)  وثالثني ملكاا يبتدروهنا، أهيم يكتبها أوالا(

وم اجلمعة وقفت املالئكة  )إذا كان ي :  أو من املالئكة املوكلني بيوم اجلمعة، كام قال  

وجلسوا   صحفهم،  طووا  اإلمام  خرج  فإذا  فاألول،  األول  يكتبون  املسجد  باب  عىل 

 
 3975(، وأبو يعىل املوصيل يف مسنده برقم 18رواه ابن أيب الدنيا يف التوبة برقم ) (1) 

 (..2699رواه مسلم ) (2) 

 (770(، وأبو داود )799رواه البخاري ) (3) 
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 ( 1) يستمعون الذكر( 

العلم، كام قال   املوكلني بطلبة  لتضع أجنحتها لطالب  :  أو املالئكة  )إن املالئكة 

 ( 2)  العلم رضاا بام يصنع(

)إن هلل مالئكة سياحني  :  كام قال  أو املالئكة املوكلني بتبليغ السالم لرسول اهلل 

 (3) يف األرض يبلغوين عن أمتي السالم(

)والذي نفيس بيده لو تدومون عىل ما  : أو املالئكة املنترشين يف كل حمل، كام قال  

ويف رواية:  ،  (4)م(تكونون عندي ويف الذكر، لصافحتكم املالئكة عىل فرشكم ويف طرقك

 ( 5))لو أنكم تكونون كام تكونون عندي ألظلتكم املالئكة بأجنحتها(

رجالا زار أخاا له يف قرية أخرى، فأرصد اهلل له عىل مدرجته ملكاا، فلام أن ) وذكر 

قال: هل لك عليه من نعمة   القرية،  أريد أخاا ِل يف هذه  تريد؟ قال:  أين  أتى عليه، قال: 

ترهّبا؟ قال: ال، غري أين أحببته يف اهلل عّز وجّل، قال: فإين رسول اهلل إليك بأن اهلل قد أحبك  

  (6)كام أحببته فيه(

وغريها من األحاديث الكثرية التي تثبت احلضور الدائم للمالئكة عليهم السالم يف  

هم من الشهود،  صة للشهادة، مثل غريكل شؤون اإلنسان، ولذلك تتاح هلم يوم القيامة الفر

ألن العربة يف الشهود تكون بعدالتهم وصدقهم، باإلضافة إىل حضورهم أو شهودهم ملا  

 
 ( 850(، ومسلم )929رواه البخاري ) (1) 

/ 1(، وابن حبان )21763( )196/  5(، وأمحد )223(، وابن ماجه )3641(، وأبو داود )2682رواه الرتمذي )  (2) 

289( )88) 

(، واحلاكم  220/  10طرباين )(، وال195/  3(، وابن حبان )2774( )409/  2(، والدارمي )43/  3رواه النسائي )  (3) 
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 يريدون الشهادة فيه. 

 هـ ـ شهود آخرون:  

باإلضافة إىل أولئك الشهود الكرام، تذكر النصوص املقدسة شهودا آخرين كثريين،  

 يريدون الشهادة له أو عليه. تتاح هلم الشهادة لعالقتهم بالعمل أو الشخص الذي 

إَِذا  ﴿ومن أولئك الشهود األرض التي مارس عليها العامل عمله، كام قال تعاىل:  

ْنَساُن َما هَلَا )2( َوَأْخَرَجِت اأْلَْرُض َأْثَقاهَلَا ) 1ُزْلِزَلِت اأْلَْرُض ِزْلَزاهَلَا ) ( َيْوَمئٍِذ  3( َوَقاَل اإْلِ

ُث   [ 5  -  1]الزلزلة:   ﴾ ( بَِأنَّ َربََّك َأْوَحى هَلَا 4َأْخَباَرَها ) حُتَدِّ

ُث َأْخَباَرَها ﴿ :  قرأ قوله تعاىل   رسول اهلل  وقد روي أن     ، [ 4]الزلزلة:    ﴾َيْوَمئٍِذ حُتَدِّ

فإن أخبارها أن تشهد عىل  )قال: أتدرون ما أخبارها؟ قالوا: اهلل ورسوله أعلم. قال:  ثم  

عمل   بام  وأمة  عبد  فهذه  كل  وكذا،  كذا  يوم  وكذا،  كذا  عمل  تقول:  أن  ظهرها،  عىل 

 ( 1)أخبارها(

حتفظوا من  ):  إىل اعتبار هذه الشهادة واحلذر منها، فقال  ويف حديث آخر دعا  

 (2) األرض، فإهنا أمكم، وإنه ليس من أحد عامل عليها خريا أو رشا، إال وهي خمربة( 

فقال  وبني   يسمعه من شجر وحجر،  لشهادة كل من  اآلذان  يسمع    : فضل  )ال 

 ( 3)  وال َشٌء إال شهد له يوم القيامة( مدى صوت املؤذن جٌن وال إنٌس،

وهذا ينطلق من الرؤية اإلسالمية لألرض، بل للكون مجيعا، فليس هناك َشء جامد  

رف عىل اهلل يف حدود القابلية  يف الكون، بل كل َشء حيمل نوعا من احلياة التي تتيح له التع 

به   يشعر  ما  املشاعر  من  يستشعره  بل  ويمجده،  وحيمده  يسبحه  ولذلك  له،  املتاحة 

 
 (11693( والنسائي يف الكربى برقم )3353( والرتمذي برقم ) 2/374رواه أمحد ) (1) 

 (5/65رواه الطرباين يف املعجم الكبري ) (2) 

 609رواه البخاري:  (3) 
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تعاىل(1)األحياء قال  وقد  ِمْن  :،  عاا  ُمَتَصدِّ َخاِشعاا  َلَرَأْيَتُه  َجَبٍل  َعىَل  اْلُقْرآَن  َهَذا  َأْنَزْلنَا  َلْو   ﴿

ُرونَ َخْشَيِة اهللَِّ َوتِْلَك  هُبَا لِلنَّاِس َلَعلَُّهْم َيَتَفكَّ  ( 21)احلرش:﴾  اأْلَْمَثاُل َنرْضِ

املشاعر التي تستشعرها األرض، وهي ترى من يطيع  وقد ورد يف اآلثار ما يدل عىل  

إن اجلبل ليقول للجبل: هل مرَّ بك اليوم ذاكر هلل؟ فإن قال:  ):اهلل فوقها، ففي بعض اآلثار

اَمَواِت  تعاىل:﴿  عبد اهلل قوله  نعم، رُسَّ به( ثم قرأ  ََذ اهللَُّ َوَلداا ُسْبَحاَنُه َبْل َلُه َما يِف السَّ َوَقاُلوا اختَّ

  (2) أفرتاهن يسمعن الزور واليسمعن اخلري()( قال: 116)البقرة:﴾  َواأْلَْرِض ُكلٌّ َلُه َقانُِتونَ 

بعضا، يا جاره  ما من صباح وال رواح إال تنادي بقاع األرض بعضها ) :ويف أثر آخر 

هل مر بك اليوم عبد فصىل هلل أو ذكر اهلل عليك، فمن قائلة ال، ومن قائلة نعم، فإذا قالت  

  (3) نعم رأت هلا بذلك فضال عليها(

ما نتصوره نحن من حياة هو صورة فقط من صور  وهذا ليس مستغربا عقال ذلك أن  

ببعض بعضها  حيوية  مادية  ارتباطات  صورة  وهي  يقر  ،  احلياة،  احلديث  العلم  أن  وكام 

  ؛ بوجود حياة يف اخللية الواحدة، سواء كانت ضمن نسيج واحد أو كانت مستقلة منفردة 

فكذلك تنبئنا النصوص املقدسة أن الكون كله حي مجلة وتفصيال، وكل ذرة فيه أو ما دوهنا  

، وقد  ا كائن حي له حقيقته التي استدعت وجوده، كام أن له صورته التي نعرفه من خالهل

النفيس: )فالكوُن بجميع عوامله حّي   مبينا هذه احلقيقة وأثرها  النوريس  الزمان  قال بديع 

جنازة هائلة    ـ كام تراه عني الضاللة    ـومشع مضئ بذلك التجيل، ِواالّ ألصبح كل من العوامل  

   (4) خميفة حتت هذه الدنيا املؤقتة الظاهرة، وعاملاا خرباا مظلاما(

روايات واآلثار ما يدل عىل شهادة الزمان الذي تم فيه العمل، ففي  وهكذا ورد يف ال

 
 ذكرنا ذلك مع أدلته بتفصيل يف كتاب ]أكوان اهلل[ (1) 

 . 7/110ابن أببي شيبة:    (2) 

 . 10/267رواه ابن املبارك يف )دقائقه(، انظر: القرطبي:   (3) 

 .120الكلامت، ص (4) 
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  : ليس من يوم يأيت عىل ابن آدم إال ينادى فيه يا ابن آدم أنه قال: )  احلديث عن رسول اهلل  

فاعمل يف خريا أشهد لك به غدا فإين لو    ، وأنا فيام تعمل عليك غدا شهيد  ، أنا خلق جديد

 ( 1)  (قد مضيت مل ترين أبدا قال: ويقول الليل مثل ذلك

وهكذا ورد ما يدل عىل شهادة اإلنسان عىل أخيه اإلنسان يف حدود ما يعلم، سواء  

بجنازة، فأثنوا عليها خريا،  مر    أن رسول اهلل  عاش يف زمنه أم مل يعش، ففي احلديث  

: ما  فقيل له»وجبت« ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها رشا، فقال: »وجبت«    : فقال النبي  

وجبت؟ قال: »هذا أثنيتم عليه خريا، فوجبت له اجلنة، وهذا أثنيتم عليه رشا، فوجبت له  

األرض يف  اهلل  شهداء  أنتم  رواية  (2)  (النار،  ويف  بعض    قال،  عىل  بعضكم  »إن   :

 (4)إنكم شهداء اهلل يف األرض«»وجبت ، ويف رواية:  (3)شهداء«

يف  نرى  رصنا  حيث  بشعا  استخداما  طائفيا  استخدم  احلديث  هذا  فإن    ولألسف، 

تلك الدعاوى التي يتصور أصحاهبا أهنم الفرقة الناجية، فيضمنون ألنفسهم اجلنة،    الواقع 

وكأن النار،  يكرهون  من  أو    ن والنريا  اجلنان  مفاتيح   أعطاهم  قد   تعاىل  اهلل  وألعدائهم 

 .  أهواؤهم  هلم وشاءت  شاءوا،  من  فيهام يدخلون

هذا  يكن  لألسف،   الدعاة،  بصغار  خاصا   ومل  كبارهم  شمل  إنه  من   بل   بل    شمل 

)تيمية  ابن  قول   ذلك   ومن   عليه،   واألوصياء  اإلسالم   مشايخ  أهنم   يدعون    من  وكذلك: 

  وأبو ،  والشافعي،  أمحد:  األئمة :  فمثالا ،  باجلنة  له  نشهد  فإننا ،  عليه  الثناء  عىل   األمة   أمجعت 

  أمجعت ،  اهلل  رمحهم   األئمة  من  وغريهم،  عيينه  بن  وسفيان،  الثوري  وسفيان  ومالك،،  حنيفة 

 
 (303/ 2حلية األولياء وطبقات األصفياء ) (1) 

 

 (1367ح) 2/97صحيح البخاري  (2) 

 (3233ح) 3/218سنن أيب داود  (3) 

 (11995ح) 3/47مصنف ابن أيب شيبة  (4) 
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 (1) ( اجلنة أهل من  بأهنم هلم  فنشهد، عليهم  الثناء  عىل  األمة

الشيخ هذا    باجلنة،   تيمية  البن  يشهد  اآلخر  هو  راح  الذي  عثيمني  ابن  وتبعه عىل 

  تيمية   ابن  اإلسالم   وشيخ[: )الصاحلني   رياض  رشح]  يف  حيث قال  بالنار،  ألعدائه   ويشهد 

  عىل   باجلنة  له   يشهد،  النار  يف  شذ  والشاذ،  شذ  من  إال   عليه  الثناء   عىل   الناس  أمجع  اهلل   رمحه

 ( 2)(الرأي  هذا

  وكانت بايعت رسول اهللّ  ،  عن أم العالءوهذا كله خيالف ما ورد يف احلديث  

قالت: )طار هلم يف السكنى حني اقرتعت األنصار عىل سكنى املهاجرين عثامن بن مظعون،  

اهللّ   رسول  علينا  فدخل  أثوابه،  يف  أدرجناه  تويف  إذا  حتى  ضناه  فمرَّ عثامن  ،  فاشتكى 

ال رسول اهللّ  فقلت: )رمحة اهللّ عليك أبا السائب شهاديت عليك، لقد أكرمك اهللّ تعاىل، فق

  وما يدريك أن اهللّ تعاىل أكرمه؟(، فقلت: )ال أدري بأيب أنت وأمي(، فقال رسول( :

: )أما هو فقد جاءه اليقني من ربه وأين ألرجو له اخلري، واهللّ ما أدري وأنا رسول اهللّ  اهللّ  

  (3)ما يفعل يب(، قالت، فقلت: )واهللّ ال أزكي أحداا بعده أبداا(

إن قوانني الشهادة يف اآلخرة ممتلئة بالعدالة، فال يمكن الثقة يف كل الشهود،  ولذلك ف

 بل حيتاجون إىل متحيص كبري حتى تقبل شهادهتم. 

أنه يمكن للشخص أن يشهد يف حدود ما يعلم، ولو مل    وهكذا أخرب رسول اهلل  

  ن رسول اهلل  يعايش ما شهد عليه، بناء عىل ما لديه من املعطيات، وقد ورد يف احلديث أ

فيقول:    فيقول: هل بلغت؟. يدعى نوح يوم القيامة، فيقول لبيك وسعديك يا ربقال: )

نعم. فيقال ألمته: هل بلغكم؟فيقولون: ما أتانا من نذير! فيقول: من يشهد لك؟ فيقول:  

 
 ( 314/ 18جمموع الفتاوى ) (1) 

 . 573-4/570رشح رياض الصاحلني  (2) 

 (1243رواه البخاري برقم ) (3) 
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 (1) فيشهدون أنه قد بلغ( ، حممد وأمته

قال   آخر  حديث  ) ويف  القيامة  :  يوم  النبي  الرجلجييء  ومعه    والنبي  ،ومعه 

هل بلغكم هذا؟ فيقولون: ال. فيقال له:    :فيدعى قومه، فيقال هلم   ؛الرجالن وأكثر من ذلك

له فيقال  نعم.  فيقول:  قومك؟  بلغت  فيدعى    :هل  وأمته  حممد  فيقول:  لك؟  يشهد  من 

ون:  بمحمد وأمته، فيقال هلم: هل بلغ هذا قومه؟ فيقولون: نعم. فيقال: وما علمكم؟ فيقول

ةا    ﴿ فذلك قوله عز وجل:  ،  فأخربنا أن الرسل قد بلغوا؛  جاءنا نبينا   َوَكَذلَِك َجَعْلنَاُكْم ُأمَّ

ا  ُسوُل َعَلْيُكْم َشِهيدا   (2) ([143]البقرة:   ﴾َوَسطاا لَِتُكوُنوا ُشَهَداَء َعىَل النَّاِس َوَيُكوَن الرَّ

ومن آخر الشهود الذين ورد ذكرهم يف النصوص املقدسة، والذين ال تتم شهادهتم  

اْلَيْوَم  ﴿إال بعد عدم قبول غريهم من الشهداء، شهادة أعضاء اإلنسان نفسه، كام قال تعاىل:  

 [ 65]يس:  ﴾ ِسُبوَن َنْختُِم َعىَل َأْفَواِهِهْم َوُتَكلُِّمنَا َأْيِدهيِْم َوَتْشَهُد َأْرُجُلُهْم باَِم َكاُنوا َيكْ 

تفصيال:  وقال أكثر  بصورة  ذلك  َفُهْم  ﴿مصورا  النَّاِر  إِىَل  اهللَِّ  َأْعَداء  حُيْرَشُ  َوَيْوَم 

ُيوَزُعوَن َحتَّى إَِذا َما َجاُؤوَها َشِهَد َعَلْيِهْم َسْمُعُهْم َوَأْبَصاُرُهْم َوُجُلوُدُهْم باَِم َكاُنوا َيْعَمُلوَن  

ٍة    َوَقاُلوا جِلُُلوِدِهمْ  َل َمرَّ  َوُهَو َخَلَقُكْم َأوَّ
ٍ
ء ْم َعَلْينَا َقاُلوا َأنَطَقنَا اهللَُّ الَِّذي َأنَطَق ُكلَّ ََشْ مِلَ َشِهدته

ُجُلوُدُكْم   َوال  َأْبَصاُرُكْم  َسْمُعُكْم َوال  َعَلْيُكْم  َيْشَهَد  َأْن  وَن  َتْسَترِتُ ُكنُتْم  َوَما  ُتْرَجُعوَن  َوإَِلْيِه 

َظنَنُتمْ  َأْرَداُكْم  َوَلكِن  بَِربُِّكْم  َظنَنُتم  الَِّذي  َظنهُكُم  َوَذلُِكْم  َتْعَمُلوَن  َّا  ممِّ ا  ريا
َكثِ َيْعَلُم  ال  اهللََّ  َأنَّ   

يَن  ْن اخْلَارِسِ  [  23  – 19]فصلت: ﴾ َفَأْصَبْحُتم مِّ

قال: )إِنَّكم تدعون مفدماا عىل أفواهكم بالفدام،  أنه    ويف احلديث عن رسول اهلل  

 ( 3)  يسأل عن أحدكم فخذه وكتفه( فأول ما 

 
 (5/151رواه البخاري) (1) 

 (3/58رواه أمحد ) (2) 

 (3272/ 10رواه ابن أيب حاتم يف )تفسريه( ) (3) 
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يا    : فيقول  ؛ فيقول له مثل ذلك  ؛يف حديث القيامة الطويل: )ثم يلقى الثالث وورد  

آمنت بك وبكتابك وبرسلك وصليت وصمت وتصدقت ويثني بخري ما استطاع   ، رب 

من ذا الذي    : ثم يقال له اآلن نبعث شاهدنا عليك ويتفكر يف نفسه  : ههنا إذا، قال  :فيقول 

فيه  فيختم عىل  وحلمه وعظامه  ، يشهد عيل؟  لفخذه  وحلمه    ،انطقي  : ويقال  فتنطق فخذه 

 ( 1) وذلك املنافق وذلك الذي يسخط اهلل عليه(  ،وذلك ليعذر من نفسه  ،وعظامه بعمله 

أهنم كام خدعوا    دعني الذين يتصورونوهذا احلديث يشري إىل أولئك املجادلني املخا 

َيْوَم َيْبَعُثُهُم اهللَُّ  ﴿املؤمنني يف الدنيا يمكنهم خداع اهلل يف اآلخرة، وقد قال تعاىل يف شأهنم:  

اْلَكاِذُبو ُهُم  ُْم  إهِنَّ َأاَل   
ٍ
ء ََشْ َعىَل  ُْم  َأهنَّ َوحَيَْسُبوَن  َلُكْم  حَيْلُِفوَن  َكاَم  َلُه  َفَيْحلُِفوَن  ا    ﴾نَ مَجِيعا

 [ 18]املجادلة: 

عن ابن عباس أنه قال البن األزرق: )إن يوم القيامة يأيت عىل الناس  ويف بعض اآلثار  

منه حني، ال ينطقون، وال يعتذرون، وال يتكلمون حتى يؤذن هلم، ثم يؤذن هلم فيختصمون  

فيبعث  ،  [18]املجادلة:    ﴾ َفَيْحلُِفوَن َلُه َكاَم حَيْلُِفوَن َلُكْم  ﴿فيجحد اجلاحد برشكِه باهلل تعاىل:  

اهلل تعاىل عليهم حني جيحدون شهداَء من أنفسهم جلوَدهم وأبصارهم وأيدهيم وأرجلهم  

َأنَطَقنَا اهللَُّ الَِّذي َأنَطَق  ﴿:فتقول   ،ثم يفتح هلم األفواه فتخاصم اجلوارح   ، وخيتم عىل أفواههم

  
ٍ
ء ََشْ ُتْرَجُعوَن  ُكلَّ  َوإَِلْيِه  ٍة  َمرَّ َل  َأوَّ َخَلَقُكْم  بعد    ،[ 21]فصلت:  ﴾َوُهَو  األلسنة  فتقر 

  (2) اجلحود(

 :  واملساءلة   احلساب ـ    3

ترتبط   قوانني  من  تعاىل  اهلل  ما وضعه  املحرش  يف أرض  اإلهلية  العدالة  من جتليات 

التي الظروف  بحسب  عليها،  ومساءلتهم  أعامهلم،  عىل  عباده  هلم،    بحساب  أتيحت 

 
 ( 125/ 1رواه ابن املبارك يف )الزهد( ) (1) 

 (3272/ 10رواه ابن أيب حاتم يف )تفسريه( ) (2) 
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واإلمكانيات التي كانت يف طاقتهم، وإتاحة الفرصة هلم، ليجيبوا عىل ما يطرح عليهم من  

أسئلة، واالعتذار بام يرونه من معاذير، بل يمكنهم أثناء احلساب أن يستدعوا من شاءوا من  

 الشهود، أو ممن يرىض بالدفاع عنهم. 

اآلخرة، تلك املحاكامت العادلة  وبذلك؛ فإن أقرب التشبيهات للحساب اإلهلي يف  

التي جتري يف الدنيا، والتي يعرض فيها أوال عىل املتهم جرائمه، ثم يتاح له بعد ذلك تربيرها  

 بام يراه، أو يستدعي من يتوىل ذلك عنه. 

وطبعا، فإن العدالة املطلقة يف اآلخرة تستدعي دراسة كل قضية، وبكل تفاصيلها،  

الج القضايا مجعيا، وبكل رسعة، وليس مثل حماكم الدنيا التي  وتعواحليثيات املحيطة هبا،  

تتسم بالبطء والضعف الشديد، والذي قد يستغله املخادعون يف التفلت من أحكامها، وقد  

ذلك:   إىل  مشريا  تعاىل  َساِب ﴿ قال  احْلِ يُع  رَسِ اهللََّ  إِنَّ  َكَسَبْت  َما  َنْفٍس  ُكلَّ  اهللَُّ    ﴾ لَِيْجِزَي 

يُع  ﴿وقال:  ،  [51]إبراهيم:   رَسِ اهللََّ  إِنَّ  اْلَيْوَم  ُظْلَم  اَل  َكَسَبْت  باَِم  َنْفٍس  ُكله  جُتَْزى  اْلَيْوَم 

َساِب     [ 17]غافر:  ﴾ احْلِ

كل   يشمل  اإلهلي  فاحلساب  ذلك؛  كل  إىل  إشارة  الكريمتان  اآليتان  هاتان  ففي 

دنيا القارصة  النفوس، وبكل ما كسبت أيدهيا، ويف نفس الوقت يكون رسيعا، ال كمحاكم ال

 الضعيفة. 

ال  ـ وبناء عىل العدالة املطلقة ـ    باإلضافة إىل ذلك؛ فاحلساب اإلهلي يف ذلك املوقف

بل  ي للعلم اإلهلي فقط،  الذين سبق ذكرهم،  يستند  الشهود  أولئك  لكل  ستند فوق ذلك 

والذين ال يمكن خداعهم أو رشوهتم، بخالف حماكامت الدنيا التي يمكن أن خيادع فيها  

 ملتهم املحكمة والقضاة، بل قد يتمكن من إغرائهم بام يرغبون فيه من متاع احلياة الدنيا. ا

كانوا   مثلام  اآلخرة،  يف  ذلك  فعل  املجرمني  حماولة  إىل  الكريم  القرآن  أشار  وقد 

ِذيَن كَ ﴿قال تعاىل: يفعلونه يف الدنيا، كام   َفُروا َمْأَواُكُم  َفاْلَيْوَم ال ُيْؤَخُذ ِمنُْكْم فِْدَيٌة َوال ِمَن الَّ
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( أي لو جاء أحدكم اليوم بملء األرض ذهباا  15)احلديد:  ﴾النَّاُر ِهَي َمْوالُكْم َوبِْئَس املَِْصريُ 

 ومثله معه ليفتدي به من عذاب اهللّ ما قبل منه. 

وهَنُْم  ﴿ ومثله ذكر القرآن الكريم يأس املجرم من استعامل هذه الوسيلة؛ فقال:   ُ ُيَبرصَّ

املُْ  ) َيَوده  بَِبنِيِه  َيْوِمئٍِذ  ِمْن َعَذاِب  َيْفَتِدي  َلْو  َوَأِخيِه ) 11ْجِرُم  تِي  12( َوَصاِحَبتِِه  الَّ َوَفِصيَلتِِه   )

ا ُثمَّ ُينِْجيهِ 13ُتْؤِويِه )  [ 14 -  11]املعارج:    ﴾( َوَمْن يِف اأْلَْرِض مَجِيعا

، وأنه ال  وهكذا ذكر القرآن الكريم مسؤولية كل شخص يف ذلك العامل عن نفسه 

ا اَل جَيِْزي َوالٌِد َعْن    ﴿ينفعه إال عمله، كام قال تعاىل:   ُقوا َربَُّكْم َواْخَشْوا َيْوما َا النَّاُس اتَّ َياَأهيه

 [ 33]لقامن:   ﴾ َوَلِدِه َواَل َمْوُلوٌد ُهَو َجاٍز َعْن َوالِِدِه َشْيئاا 

حياسب الشخص إال  وهكذا؛ فإن من مقتضيات العدالة اإلهلية يف ذلك املوقف أال  

عىل ما عملت يده، أو كان له سبب فيه؛ فال حياسب عىل ما هو خارج عن قدرته، كام قال  

ا إاِلَّ ُوْسَعَها هَلَا َما َكَسَبْت َوَعَلْيَها َما اْكَتَسَبْت ﴿تعاىل:   ،  [ 286]البقرة:    ﴾اَل ُيَكلُِّف اهللَُّ َنْفسا

ا إِالَّ َما آَتاَها   ﴿وقال:   [ 7]الطالق:  ﴾اَل ُيَكلُِّف اهللَُّ َنْفسا

  ﴿ ال حياسب عىل ما عمل غريه، إن مل يكن له عالقة به، كام قال تعاىل:هكذا فإنه  و

ٌء َوَلْو َكانَ    ﴾  َذا ُقْرَبى َواَل َتِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر ُأْخَرى َوإِْن َتْدُع ُمْثَقَلٌة إِىَل مِحْلَِها اَل حُيَْمْل ِمنُْه ََشْ

َتِزُر  ﴿   ، وقال: [18]فاطر:   َعَلْيَها َوالَ  َيِضله  َفإِنَّاَم  لِنَْفِسِه َوَمن َضلَّ  هَيَْتدي  َفإِنَّاَم  اْهتََدى  ِن  مَّ

بِنَي َحتَّى َنْبَعَث َرُسوالا   [ 15]اإلرساء: ﴾ َواِزَرٌة ِوْزَر ُأْخَرى َوَما ُكنَّا ُمَعذِّ

اب يف ذلك املوقف، ولذلك يتاح لكل شخص أن  بناء عىل هذه املعايري يكون احلس

يربر أعامله بام يراه مناسبا، وقد ال يربر ذلك، ويقر بذنبه، ويعرتف به، وبكونه يستحق أي  

 حكم يصدر عليه. 

جتليات   من  هو  وإنام  فقط،  اإلهلية  العدالة  جتليات  من  ليس  احلساب  فإن  وبذلك 

ده، والسري هبم نحو مراتب الكامل التي هيئوا  تربيته لعبا   ا التي من مقتضياهتتعاىل، و  ربانيته
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 هلا، وذلك بإخراجهم من ظلامت نفوسهم إىل نور احلق. 

وقد أشار إىل هذا املقصد اجلليل من مقاصد احلساب الشيخ جعفر السبحاين، فقال:  

وهو إراءة عدله وجوده وحكمته عند    ،ال حميص عن كون الداعي إىل املحاسبة شيئاا آخر )

فمحاسبته تبارك وتعاىل  ،  وإن عّذب فلعدله وحكمته  ،لو عفا فلجوده وكرمه ف  ،املحاسبة

ّن اهلدف من االبتالء ليس هو الوقوف عىل ما َيْكُمن يف نفوس العباد من  إف  ،كابتالء عباده

 (1)(بل الغاية إكامل العباد وتبديل طاقات اخلري إىل فعليته ،اخلري والرش

هناك من ال حيتاج إىل احلساب، إما لكونه قد طهر يف  وبناء عىل هذا املقصد، فإن  

الدنيا أو يف الربزخ طهارة كافية تعفيه من ذلك املوقف، أو لكونه ليس لديه من املسؤوليات  

 ما حياسب عليه. 

لِلَِّذيَن    ﴿وقد أشار إىل هذا الصنف قوله تعاىل:  َربَُّكْم  اتَُّقوا  آَمنُوا  ِذيَن  الَّ َياِعَباِد  ُقْل 

ابُِروَن َأْجَرُهْم بَِغرْيِ ِحَساٍب َأْحَسُن  ْنَيا َحَسنٌَة َوَأْرُض اهللَِّ َواِسَعٌة إِنَّاَم ُيَوىفَّ الصَّ   ﴾ وا يِف َهِذِه الده

وهي حتتمل أن يكون املراد منها:    ،قيد للفعل   (بَِغرْيِ ِحَساٍب )كلمة  ، فهذه ال[10]الزمر:  

حساب ) بغري  الصابرون  ميوىّف  يكون  أن  حتتمل  كام  بعناها  (،  يوىّف  ) أي    ،أجرهممرتبط 

 ( الصابرون أجراا هو بغري حساب

اهلل   رسول  قال  فقد  األول،  املعنى  يؤيد  ما  احلديث  يف  ورد  )وقد  نرشت  :  إذا 

ثّم تال هذه    ، الدواوين ونصبت املوازين مل ينصب ألهل البالء ميزان ومل ينرش هلم ديوان

ابُِروَن َأْج ) : اآلية  ( 2) (َرُهم بَِغرْيِ ِحَساٍب إِنَّاَم ُيَوىفَّ الصَّ

آخر   اهلل  وهكذا ورد يف حديث  الذين ال    عن رسول  آخرين من  ذكر أصناف 

: )عرضت عيل األمم فرأيت النبي ومعه الرهيط  يشملهم احلساب يف اآلخرة، فقد قال 

 
 . 8/220مفاهيم القرآن،  (1) 

 . 481/  4نور الثقلني:  (2) 
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والنبي ومعه الرجل والرجالن، والنبي ليس معه أحد، إذ رفع ِل سواد عظيم فظننت أهنم  

فقيل ِل   ، فنظرت فإذا سواد عظيم ، فقيل ِل: هذا موسى وقومه، ولكن انظر إىل األفقأمتي 

األفق اآلخر إىل  ألفاا    ، انظر  أمتك ومنهم سبعون  فقيل ِل: هذه  فإذا سواد عظيم  فنظرت 

هم  )فقال:  ثم فرس سبب ذلك يف آخر احلديث،  ،  ( يدخلون اجلنة بغري حساب وال عذاب

 ( 1)  وعىل رهبم يتوكلون( ، وال يتطريون ،وال يسرتقون ،الذين ال يرقون 

إذا كان يوم القيامة أنبت اهلل  : )ويف حديث آخر ذكر ألوصاف أخرى، فقد قال  

قبورهم إىل اجلنان يرسحون فيها ويتنعمون كيف  أ لطائفة من   متي أجنحة، فيطريون من 

حسابا  رأيتم  هل  املالئكة:  هلم  فتقول  هل    ؟شاؤوا،  فيقولون:  حسابا،  رأينا  ما  فيقولون: 

فيقولون:    ؟فيقولون: ما رأينا رصاطا، فيقولون هلم: هل رأيتم جهنم  ؟جزتم عىل الرصاط

أنتم من  امة  من  املالئكة:  فتقول  شيئا،  رأينا  من    ؟ ما  حممد  أفيقولون:  فيقولون:  ؛  مة 

تان كانتا فينا، فبلغنا اهلل  فيقولون: خصل  ؟نشدناكم اهلل حدثونا ما كانت أعاملكم يف الدنيا 

فيقولون: كنا إذا خلونا نستحي أن نعصيه،    ؟هذه املنزلة بفضل رمحته، فيقولون: وما مها 

 (2) ( املالئكة: حيق لكم هذا ونرىض باليسري مما قسم لنا، فتقول 

صعيد واحد ونادى    إذا كان يوم القيامة مجع اهلل اخلالئق يف: )ويف حديث آخر قال  

فيقوم عنق    : قال  ؟أين أهل الصرب  : يقول  ، عند اهلل يسمع آخرهم كام يسمع أّوهلممناد من  

املالئكة فيقولون هلم  الناس فتستقبلهم زمرة من  الذي صربتم  :من    ؟ماكان صربكم هذا 

فينادي مناد من عند    :قال   ،وصربناها عن معصيته  ،صربنا أنفسنا عىل طاعة اهلل  :فيقولون

ثّم ينادي مناد آخر يسمع    : قال  ؛ لهم ليدخلوا اجلنة بغري حساب  صدق عبادي خّلوا سبي  :اهلل

أّوهلم يسمع  كام  الفضل  : فيقول  ، آخرهم  أهل  فتستقبلهم    ؟ أين  الناس  من  عنق  فيقوم 

 
 (6541رواه البخاري ) (1) 

 230/  1تنبيه اخلواطر:  (2) 
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به  : فيقولون  ، املالئكة ترديتم  الذي  هذا  فضلكم  الدنيا   :فيقولون  ؟ ما  يف  علينا  جيهل  كنا 

فنعفو   ، فنحتمل إلينا  من  :قال  ،ويساء  عباديفينادي  صدق  تعاىل  اهلل  عند  من  خّلوا    ،اد 

ثّم ينادي مناد من اهلل عّز وجّل يسمع آخرهم كام    :قال   ؛ سبيلهم ليدخلوا اجلنة بغري حساب  

فيقوم عنق من الناس فتستقبلهم    ؟ أين جريان اهلل جّل جالله يف داره  : فيقول   ،يسمع أّوهلم 

املالئكة  اليوم جريان اهلل    ما كان عملكم يف دار  : فيقولون هلم  ، زمرة من  به  الدنيا فرصتم 

  : قال  ،ونتوازر يف اهلل   ،ونتباذل يف اهلل  ،كنّا نتحاب يف اهلل عّزوجّل   :فيقولون  ؟تعاىل يف داره

صدق عبادي خّلوا سبيلهم لينطلقوا إىل جوار اهلل يف اجلنة    : فينادي مناد من عند اهلل تعاىل

» فهؤالء جريان    : اإلمام الباقرفينطلقون إىل اجلنة بغري حساب «. ثّم قال    : قال  ،بغري حساب

 (1) وحياسب الناس وال حياسبون( ،اهلل يف داره خياف الناس وال خيافون

الذين مل حياسبوا أفضل من املحاس بني، بل قد يكون املحاسبون  وهذا ال يعني أن 

ذلك   يقفون  جعلتهم  التي  هي  املتعدية  تلك  وخاصة  الكثرية،  أعامهلم  أن  ذلك  أفضل، 

والسالم:   الصالة  عليهم  الرسل  تعاىل عن  اهلل  قال  كام  ُأْرِسَل    ﴿ املوقف،  ِذيَن  الَّ َفَلنَْسَأَلنَّ 

 ( املُْْرَسلِنَي  َوَلنَْسَأَلنَّ  نَّ  6إَِلْيِهْم  َفَلنَُقصَّ َغائِبِنَي  (  ُكنَّا  َوَما  بِِعْلٍم  ،  [7،  6]األعراف:    ﴾ َعَلْيِهْم 

َوإِْذ َأَخْذَنا ِمَن النَّبِيِّنَي ِميَثاَقُهْم َوِمنَْك َوِمْن ُنوٍح َوإِْبَراِهيَم َوُموَسى َوِعيَسى اْبِن َمْرَيَم  ﴿وقال:  

ا َغلِيظاا )  اِدِقنيَ 7َوَأَخْذَنا ِمنُْهْم ِميَثاقا ا َألِياما ( لَِيْسَأَل الصَّ   ﴾  َعْن ِصْدِقِهْم َوَأَعدَّ لِْلَكافِِريَن َعَذابا

 [ 8،  7]األحزاب: 

َوإِْذ َقاَل اهللَُّ    ﴿:  فقالوأخرب عن تلك املساءلة التي جرت مع املسيح عليه السالم،  

َي إِهَلنَْيِ ِمْن ُدوِن اهللَِّ َقاَل ُسْبَحاَنَك َما  ُِذويِن َوُأمِّ َيُكوُن    َياِعيَسى اْبَن َمْرَيَم َأَأْنَت ُقْلَت لِلنَّاِس اختَّ

يِس َواَل َأْعَلُم َما يِف َنْفِسَك  ِِل َأْن َأُقوَل َما َليَْس ِِل بَِحقٍّ إِْن ُكنُْت ُقْلُتُه َفَقْد َعلِْمَتُه َتْعَلُم َما يِف َنفْ 

اْلُغُيوِب ) ُم  َعالَّ َأْنَت  َوَربَُّكْم  116إِنََّك  َريبِّ  اهللََّ  اْعُبُدوا  َأِن  بِِه  َأَمْرَتنِي  َما  إِالَّ  هَلُْم  ُقْلُت  َما   )

 
 171/  7بحار األنوار :  (1) 
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الرَّ  َأْنَت  ُكنَْت  ْيَتنِي  َتَوفَّ َفَلامَّ  ُدْمُت فِيِهْم  ا َما  َعَلْيِهْم َشِهيدا َوَأْنَت َعىَل ُكلِّ  َوُكنُْت  َعَلْيِهْم  ِقيَب 

( َشِهيٌد   
ٍ
ء احْلَكِيُم  117ََشْ اْلَعِزيُز  َأْنَت  َفإِنََّك  هَلُْم  َتْغِفْر  َوإِْن  ِعَباُدَك  ُْم  َفإِهنَّ هْبُْم  ُتَعذِّ إِْن   ) ﴾  

 [ 118 -   116]املائدة:  

اِدِقنَي ِصْدُقُهْم هَلُْم  َقاَل اهللَُّ َهَذا َيْوُم َينَْفعُ ﴿ثم ختم اهلل تعاىل هذا املشهد بقوله:    الصَّ

اْلَفوْ  َذلَِك  َعنُْه  َوَرُضوا  َعنُْهْم  اهللَُّ  َريِضَ  ا  َأَبدا فِيَها  َخالِِديَن  اأْلهَْنَاُر  تَِها  حَتْ ِمْن  ِري  جَتْ ُز  َجنَّاٌت 

 [ 119]املائدة:  ﴾ اْلَعظِيمُ 

تتجىل  وبذلك فإن حساب أولئك الصادقني مما يزيد يف مكانتهم ورفعتهم، ذلك أنه  

ربام   والذي  من خالل تلك األسئلة واملحاسبات مدى طهارهتم وصدقهم وإخالصهم، 

 يكون قد خفي الكثري منه يف الدنيا.

مطالبته   عند  السالم  عليه  يوسف  عن  الكريم  القرآن  ذكره  ما  كثريا  يشبه  وذلك 

باجلام املمتلئة  صورته  إظهار  يف  ذلك  ودور  السجن،  أن خيرج  قبل  قضيته  يف  ل  بالتحقيق 

قال:   احلقيقة  علم  عندما  مرص  ملك  أن  تعاىل  اهلل  ذكر  فقد  بِِه  ﴿واإلخالص،  اْئُتويِن 

 [ 54]يوسف:   ﴾ َأْسَتْخلِْصُه لِنَْفيِس 

وهلذا، فإن ما ورد عن دخول الفقراء اجلنة قبل األغنياء، ال يعني أهنم أفضل منهم  

ون عن أمواهلم، من أين  هبذا االعتبار، وإنام يعني أن حساب األغنياء أكرب ألهنم سيحاسب

اكتسبوها، وفيم أنفقوها، ولذلك إن نجحوا يف االمتحان قد يكون حملهم من اجلنة أرفع،  

 ألن العربة باألعامل، ال بتأخر الدخول إىل اجلنة. 

قوله   به  يرصح  بل  لذلك،  أمتيويدل  من  اجلنة  تدخل  زمرة  )أول  فقراء    : 

باب   إىل  القيامة  يوم  يأتون  قد  املهاجرين،  أو  اخلزنة:  هلم  فيقول  ويستفتحون،  اجلنة، 

حوسبتم؟ فيقولون: بأي َشء نحاسب، وإنام كانت أسيافنا عىل عواتقنا يف سبيل اهلل حتى  
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 ( 1)  متنا عىل ذلك؟ فيفتح هلم، فيقيلون فيه أربعني عاماا قبل أن يدخلها الناس(

ب اجلنة فكان )قمت عىل با :  وعىل ضوء هذا احلديث تفرس سائر احلديث، كقوله  

عامة من دخلها املساكني، وأصحاب اجلد حمبوسون غري أن أصحاب النار قد أمر هبم إىل  

وقوله:  (2)النار( بأربعني  ،  اجلنة  إىل  القيامة  يوم  األغنياء  يسبقون  املهاجرين  فقراء  )إن 

 (4) )فقراء املهاجرين يدخلون اجلنة قبل أغنيائهم بخمسامئة سنة( ، وقوله:  (3)خريفاا(

واالختالف يف التقديرات العددية إما أنه مبني عىل خطأ الرواة يف رواية احلديث، أو  

القرطبي، حيث ذكر  بسبب االختالف احلاصل بني الفقراء واألغنياء، كام ذهب إىل ذلك  

 باعتبار احلساب كان فإذا كذلك، واألغنياء وتقدمهم، إيامهنم قوة  يف متفاوتون الفقراء أن )

ة مخسامئة عام، أما إذا نظرت  املد  فتكون  اجلنة   دخوالا   األغنياء  وآخر   اجلنة  دخوالا   الفقراء  أول

إىل آخر الفقراء دخوالا اجلنة وأول األغنياء دخوالا اجلنة فتكون املدة أربعني خريفاا، باعتبار 

  (5) (أول الفقراء وآخر األغنياء

وهكذا ورد يف النصوص املقدسة ما يشري إىل أن كبار املجرمني ال تتاح هلم فرصة  

تعاىل:   قال  كام  كثرهتا،  أو  ذنوهبم  اشتهار  عىل  بناء  ُذُنوهِبُِم  ﴿املساءلة  َعْن  ُيْسَأُل  َواَل 

]الرمحن:   ﴾ َواَل َجانٌّ َفَيْوَمئٍِذ اَل ُيْسَأُل َعْن َذْنبِِه إِْنٌس ﴿، وقال: [ 78]القصص:   ﴾املُْْجِرُمونَ 

39 ] 

َفَوَربَِّك َلنَْسَأَلنَُّهْم َأمْجَِعنَي    ﴿ه اآليات وقوله تعاىل:  ذوقد حاول العلامء اجلمع بني ه 

 
 (. وقال: هذا حديث صحيح عىل رشط الشيخني ومل خيرجاه 80/ 2رواه احلاكم ) (1) 

 (5196رواه البخاري ) (2) 

 (2979رواه مسلم ) (3) 

( بلفظ: )املؤمنني( بدالا  7933( )296/ 2( بلفظ: )املسلمني( بدالا من )املهاجرين(، وأمحد )2354رواه الرتمذي ) (4) 

 هاجرين( من )امل

 (، بترصف. 976التذكرة بأحوال املوتى وأمور اآلخرة )ص:  (5) 
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َيْعَمُلوَن  92) َكاُنوا  َعامَّ  الشيخ  [93،  92]احلجر:    ﴾ (  قاله  ما  فيها  قيل  ما  أحسن  ومن   ،

الشري )زيامكارم  قال:  فقد  ا،  هذا  عىل  اإلجابة  طريقني:يمكن  عن  إن    لسؤال  األول: 

ويف بعض املواقف ال    ،املواقف يف يوم القيامة متعددة، ففي بعضها يقع السؤال واجلواب

الثاين: إن السؤال عادة    ..حاجة للسؤال، ألن احلجب مكشوفة، وكل َشء واضح هناك

ء  فليس يف يوم القيامة سؤال للتحقيق، ألن كل َش  ، وسؤال توبيخ  ، سؤال حتقيق  ،نوعان

ولكن يوجد هناك سؤال توبيخ وهو بنفسه نوع    ، هناك مكشوف عيانا وواضح دون لبس

وينطبق هذا متاما يف ما لو سأل األب ابنه غري املؤدب: أمل  .  من العذاب النفيس للمجرمني.

. أهذا جزاء ما قدمت؟! يف حني أن كال من األب واالبن  ؟. أقدم لك كل هذه اخلدمات

  (1)(سؤاله إلبنه هو التوبيخ ال غري!  األب من يعرفان احلقيقة، وأن قصد 

هذا عىل  العسري  كله  وبناء  احلساب:  من  نوعني  ذكر  املقدسة  النصوص  يف  ورد   ،

املجردواليسري،   العرض  فهو  اليسري،  والتوبيخ  أما  العتاب  ذلك  عن  فهو  العسري،  وأما   ،

 العرض الذي يكون معه التوبيخ الشديد. 

بخالف   الطيبون،  املؤمنون  هم  اليسري  احلساب  أصحاب  أن  تعاىل  اهلل  ذكر  وهلذا 

ا َمْن ُأويِتَ كَِتاَبُه بَِيِمينِِه ) ﴿كام قال تعاىل:  أصحاب احلساب العسري،   ( َفَسْوَف حُيَاَسُب  7َفَأمَّ

ا ) ا َيِسريا ا  8ِحَسابا ورا ويف مقابله ذكر صاحب    ،[9  -  7]االنشقاق:    ﴾( َوَينَْقلُِب إِىَل َأْهلِِه َمرْسُ

ا َمْن ُأويِتَ كَِتاَبُه َوَراَء َظْهِرِه ) ﴿احلساب العسري، فقال:   ا )10َوَأمَّ (  11( َفَسْوَف َيْدُعو ُثُبورا

ا ) ا ) 12َوَيْصىَل َسِعريا ورا ُه َكاَن يِف َأْهلِِه َمرْسُ ُه  14( إِنَُّه َظنَّ َأْن َلْن حَيُوَر ) 13( إِنَّ ( َبىَل إِنَّ َربَّ

اَكانَ  ا َعىَل  ﴿، وقال:  [ 15  -  10]االنشقاق:    ﴾ بِِه َبِصريا مْحَِن َوَكاَن َيْوما املُْْلُك َيْوَمئٍِذ احْلَقه لِلرَّ

ا   [ 26]الفرقان:   ﴾ اْلَكافِِريَن َعِسريا

 
 ( 294/ 12تفسري األمثل، ) (1) 
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ليس أحد حياسب يوم القيامة إال  )  : وقد ورد يف احلديث تفسري ذلك، فقد قال  

ا    ﴿أليس اهلل يقول:  (، فقيل له:  معذبا  ا َيِسريا قال:  ف؟  [8]االنشقاق:    ﴾َفَسْوَف حُيَاَسُب ِحَسابا

 ( 1) (ذاك العرض، إنه من نوقش احلساب عذب )

اهلل   رسول  أن  آخر  حديث  يف  ُس   ويف  صالته مع  حاسبني  ):  يقول   بعض  اللهم 

أن ينظر يف  ): يا رسول اهلل، ما احلساب اليسري؟ قال:  ، قيل له فلام انرصف  (، حسابا يسريا 

 ( 2) ( كتابه فيتجاوز له عنه، إنه من نوقش احلساب يومئذ هلك

نحب أن ننبه إىل أن طول احلساب وشدته، ال يعني كونه عسريا؛ فقد يكون ذلك  و

التي ارتبطت باملسؤول بخالف غريه، كام وضح   ذلك  اإلمام الصادق  لكثرة املسؤوليات 

فقري يف    ،للحساب كالمها من أهل اجلنة  ،عبدان مؤمنانإذا كان يوم القيامة وقف  ):  بقوله 

الدنيا   ،الدنيا  فوعزتك إّنك لتعلم أّنك مل    ؟ يا رّب عىل ما أوقف  : فيقول الفقري  ، وغني يف 

وال كان رزقي   ، ومل ترزقني ماالا فُأؤّدي منه حقاا أو أمنع ، توّلني والية فأعدل فيها أو أجور

صدق عبدي خّلوا    :فيقول اهلل جّل جالله   ، مت وقّدرت ِلإالّ كفافاا عىل ما عل   يأتيني منها 

  ، عنه يدخل اجلنّة. ويبقى اآلخر حّتى يسيل منه من العرق ما لو رشبه أربعون بعرياا لكفاها 

مازال اليشء جييئني    ،طول احلساب   : فيقول  ؟ماحبسك  ،فيقول له الفقري  ، ثّم يدخل اجلنة

ى تغّمدين اهلل عّزوجّل منه برمحة وأحلقني  ثّم اسأل عن َشء آخر حت  ،بعد اليشء يغفر ِل 

أنت  ،بالتائبني آنفاا   :فيقول  ؟فمن  معك  كنت  الذي  الفقري  النعيم    : فيقول  ،أنا  غرّيك  لقد 

  (3) بعدي(

اهلل  و رسول  أخرب  عىل    هكذا  بناء  الشخص  عىل  وخيفف  ييرس  قد  احلساب  أن 

 
 (2876( و مسلم برقم )4939رواه البخاري برقم ) (1) 

 (6/48رواه أمحد ) (2) 

 . 259/  7بحار األنوار :  (3) 
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قبلكم فلم يوجد له    )حوسب رجل ممن كان:  طبيعته السمحة ولينه، ففي احلديث قال  

من اخلري َشء إال أنه كان خيالط الناس وكان مورساا، فكان يأمر غلامنه أن يتجاوزوا عن  

 (1) املعرس. قال: قال اهلل عز وجل: نحن أحق بذلك منه، جتاوزوا عنه(

وقبل أن نذكر املجاالت التي يكون فيها احلساب ـ حسبام ورد يف النصوص املقدسة  

نذكر هنا مسألة مهمة تتعلق بنوع احلساب وكيفيته، وهلا عالقة كذلك باملوازين  ـ نحب أن  

 [احلساب التكويني والتدوينيـ كام سنرى ـ وهي ما يطلق عليه ]

ذلك أن النصوص املقدسة عندما تتحدث عن احلساب تذكر كال النوعني.. فقوله  

ـ مثال  ـ  بُِحْسَبانٍ ﴿  : تعاىل  َواْلَقَمُر  ْمُس  التكويني،    [ 5محن:  ]الر  ﴾ الشَّ احلساب  إىل  يشري 

 َخَلْقنَاُه بَِقَدٍر  ﴿والذي يشمل كل َشء، كام قال تعاىل:  
ٍ
ء ، وقال:  [49]القمر:  ﴾إِنَّا ُكلَّ ََشْ

َمْعُلوٍم    ﴿ بَِقَدٍر  إِالَّ  ُلُه  ُننَزِّ َوَما  َخَزائُِنُه  ِعنَْدَنا  إِالَّ   
ٍ
ء ََشْ ِمْن  وقال:  [ 21]احلجر:    ﴾ َوإِْن   ،

 َماءا بَِقَدٍر َفَأْسَكنَّاُه يِف اأْلَْرِض َوإِنَّا َعىَل َذَهاٍب بِِه َلَقاِدُرونَ َوَأْنَزلْ ﴿
ِ
اَمء ]املؤمنون:    ﴾نَا ِمَن السَّ

18 ] 

وغريها من اآليات الكريمة التي تبني أن اهلل تعاىل مع كرمه العظيم، وجوده الواسع  

بحسب حاجتهم، حتى ال    إال أنه برمحته وعدالته وتربيته لعباده، يصب عليهم من فضله

ُل بَِقَدٍر َما  ﴿يطغوا، كام قال تعاىل:   ُينَزِّ َلَبَغْوا يِف اأْلَْرِض َوَلكِْن  لِِعَباِدِه  ْزَق  الرِّ َوَلْو َبَسَط اهللَُّ 

ُه بِِعَباِدِه َخبرٌِي َبِصريٌ   [ 27]الشورى:   ﴾ َيَشاُء إِنَّ

و من هذا النوع، أم  وهذا يدعونا إىل التساؤل عن نوع احلساب يف اآلخرة، وهل ه

 أنه حساب تدويني، أي تدون فيه األعامل وغريها، بعيدا عن البعد التكويني؟ 

( بقوله:  السبحاين  جعفر  العالمة  التساؤل  هذا  عىل  أجاب  من  وقد  يصدر  ما  كّل 

اإلنسان من األعامل احلسنة والسيئة فهو ذو تأثري عىل مصري الفرد واملجتمع يسوقهام إىل  

 
 (1561رواه مسلم ) (1) 
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بل تؤثر يف احلياة  ،  أو إىل غري ذلك من اآلثار  ، مل أو إىل الشقاء واالنحطاط السعادة والتكا 

فام يزرعه فيها حيصده    ، الدنيا مزرعة اآلخرة  :ولذلك قالوا   ،األُخروية ومصري اإلنسان فيها 

فاألعامل   ،وعىل ضوء ذلك فلو كان املراد من احلساب املحاسبة التكوينية ، يف الدار اآلخرة

هّنا تؤثر يف مصري اإلنسان وحياته األُخروية حسنها وسّيئها وال يغادر  أكّلها حُتاسب بمعنى  

وألجل ذلك يفرتق اإلنسان إىل أصحاب اليمني وأصحاب الشامل.  ،  فعل يف ذلك املقام 

الكونية املحاسبة  إىل  التخصيص  يتطرق  وال  أعامله  جزاء  يقبل  إف  ،ألجل  ال  التكوين  ّن 

  (1) (صالتخصي

وبناء عىل هذا، فإن احلساب يشمل اجلميع، ذلك أن كل عمل من األعامل له تأثريه  

 اخلاص يف اإلنسان، سيئا كان أو حسنا. 

لكن ـ لو اعتربنا احلساب تدوينيا ـ فهنا يمكن أن يرفع احلساب، أو خيفف، أو ييرس،  

( أنه  ذلك  والسيئات،  احلسنات  بني  للموازنات  يرجع  أنه  يف ذلك  احلسنات  قائمة    جتمع 

فيعطى كتابه    ، والسّيئات يف قائمة ُأخرى ثّم يوازن بينها فإن رجحت حسناته عىل سيئاته

 ( 2) (وإن رجحت سيئاته عىل حسناته فيعطى كتابه بشامله  ، بيمينه

( فإن  هذا؛  عىل  احلساب  وبناء  إىل  راجع  وعدمها  احلساب  شمولية  يف  االختالف 

ا   ، التدويني احلساب  فيهوأّما  خالف  ال  أمر  فشموليته  احلساب    ، لتكويني  مرجع  ألّن 

ولذلك يعم اجلميع من دون    ،التكويني يعود إىل اآلثار الواقعية للعمل التي ال تنفك عنه 

 ( 3) (فرق بني صالح وصالح أو طالح وطالح

بناء عىل هذا، نحاول يف هذا املطلب التعرف عىل أهم القضايا التي حياسب عليها  

 
 . 8/228مفاهيم القرآن،  (1) 

 . 8/229املرجع السابق،  (2) 

 . 8/230املرجع السابق،   (3) 



341 

 

املوقف،   ذلك  يف  وشخصية،  واإلنسان  خاصة  أعامل  صنفني:  إىل  تصنيفها  يمكن  التي 

 وأخرى متعدية. 

 أ ـ الشؤون الشخصية: 

وهي الشؤون اخلاصة بذات اإلنسان، إما بينه وبني ربه، أو بينه وبني نفسه، وليس  

آثار متعدية، وقد ورد يف النصوص املقدسة الكثري من أنواع األسئلة التي ُيسأل عنها  هل ا 

اإلنسان يف ذلك املوقف، واملرتبطة هبذا النوع، ولكن أمهها واألساس الذي تقوم عليه، هو  

 املوقف من الرسل واهلداة الذين كلفوا هبداية البرش. 

تعاىل:   قال  كام  منهم،  باملوقف  مرتبطة  اهلداية  أن  َماَذا  ﴿ذلك  َفَيُقوُل  ُينَاِدهيِْم  َوَيْوَم 

َفَعِمَيْت    ﴿ ، ثم ذكر متيز املواقف بعد ذلك السؤال، فقال:  [65]القصص:    ﴾ َأَجْبُتُم املُْْرَسلِنيَ 

َيْوَمئٍِذ َفُهْم اَل َيَتَساَءُلوَن )  َأْن  ( َفأَ 66َعَلْيِهُم اأْلَْنَباُء  َتاَب َوآَمَن َوَعِمَل َصاحِلاا َفَعَسى  ا َمْن  مَّ

 [ 67،  66]القصص:    ﴾َيُكوَن ِمَن املُْْفلِِحنيَ 

قال   خطب  النبي  وهلذا  حجة يف  يف  أنتم  )الوداع:    ته  فام  عني،  تسألون  وأنتم 

بإصبعه السبابة، يرفعها إىل  ـ  قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت، فقال    (، قائلون؟

 .(1)ثالث مرات  (اللهم، اشهد، اللهم، اشهد ) ـ:  ء وينكتها إىل الناسالسام

الرسل واهلداة، وهل   املوقف من  التالية ستكون بحسب  وبذلك فإن كل األسئلة 

اتبعوهم، أو حاربوهم، ويف حال اتباعهم هلم هل التزموا بعهودهم معهم، فحافظوا عىل  

 دينا جديدا؟ دينهم من التحريف، أم خالفوا، فأنشأوا ألنفسهم

َوَأْوُفوا بِاْلَعْهِد إِنَّ  ﴿وهلذا كان من أهم األسئلة السؤال عن العهد، كام قال تعاىل:  

 [ 34]اإلرساء:   ﴾ اْلَعْهَد َكاَن َمْسُئوالا 

ينحرفوا   بأال  الرسل  أتباع  عىل  تعاىل  اهلل  أخذها  التي  املواثيق  تلك  بالعهد  واملراد 

 
 (1218ح) 2/886صحيح مسلم  (1) 
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َفَخَلَف ِمْن َبْعِدِهْم    ﴿عنهم، كام قال تعاىل عن بني إرسائيل، وامليثاق الذي أخذه عليهم:  

نَا َوإِْن َيْأهِتِْم َعَرٌض ِمْثُلُه  َخْلٌف َوِرُثوا اْلكَِتاَب َيْأُخُذوَن َعَرَض َهَذا اأْلَْدَنى َوَيُقوُلوَن َسيُْغَفُر لَ 

اُر  َيْأُخُذوُه َأمَلْ ُيْؤَخْذ َعَلْيِهْم ِميَثاُق اْلكَِتاِب َأْن اَل َيُقوُلوا َعىَل اهللَِّ إاِلَّ احْلَقَّ َوَدَرُسوا َما فِ  يِه َوالدَّ

 [ 169]األعراف:   ﴾اآْلِخَرُة َخرْيٌ لِلَِّذيَن َيتَُّقوَن َأَفاَل َتْعِقُلونَ 

ُكوَن بِاْلكَِتاِب    ﴿ذكر ما يقابلهم من املتمسكني بالدين األصيل، فقال:  و ِذيَن ُيَمسِّ َوالَّ

اَلَة إِنَّا اَل ُنِضيُع َأْجَر املُْْصلِِحنَي   [ 170]األعراف:   ﴾ َوَأَقاُموا الصَّ

وهذا سار يف مجيع األمم، ولذلك كانت أول األسئلة هي األسئلة املتعلقة باحلفاظ  

لدين وعدم حتريفه، وحتريف القيم التي جاء هبا، وتنفيذ الوصايا التي أوىص هبا  عىل أصالة ا 

 األنبياء ـ عليهم السالم ـ والتي تتعلق بذلك. 

وبام أن أهم النواحي يف الدين هي العقائد، فقد ذكر القرآن الكريم سؤال املفرتين  

﴿ َوجَيَْعُلوَن ملَِا اَل  م عنها ـ:  عىل اهلل بشأهنا، فقال ـ خمربا عن بعض افرتاءاهتم يف ذلك وسؤاهل

وَن ﴾ ]النحل:   ﴿ َوَجَعُلوا    وقال:   [،56َيْعَلُموَن َنِصيباا مِمَّا َرَزْقنَاُهْم َتاهللَِّ َلُتْسَأُلنَّ َعامَّ ُكنُْتْم َتْفرَتُ

َسُتْكَتُب   َخْلَقُهْم  َأَشِهُدوا  ا  إَِناثا مْحَِن  الرَّ ِعَباُد  ُهْم  ِذيَن  الَّ ﴾  املاََْلئَِكَة  َوُيْسَأُلوَن  َشَهاَدهُتُْم 

 [. 19]الزخرف: 

آتاه اهلل من   القرآن الكريم سؤال اإلنسان عىل كل ما  باإلضافة إىل ذلك، فقد ذكر 

بِِه ِعْلٌم إِنَّ  ﴿طاقات، وأين وجهها، وما عمل فيها، كام قال تعاىل:   َما َلْيَس َلَك  َتْقُف  َواَل 

ْمَع َواْلَبرَصَ َواْلُفَؤاَد ُكله   [ 36]اإلرساء:   ﴾ ُأوَلئَِك َكاَن َعنُْه َمْسُئوالا  السَّ

عن أن األسئلة يف ذلك املوقف تتناول كل َشء، بناء عىل ما أتيح لإلنسان    وأخرب  

: )ال تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن  من ظروف االختبار، فقال

ه من أين اكتسبه وفيم أنفقه، وماذا  مخس: عن عمره فيم أفناه، وعن شبابه فيم أباله، ومال
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 ( 1) عمل فيام علم(

وهكذا ورد النص عىل كون الصالة من األشياء املهمة التي حياسب عليها اإلنسان  

)إن أول ما حياسب به العبد يوم القيامة من عمله صالته،    : يف ذلك املوقف، فقد قال  

انتقص من فريضته   أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخرس، فإن  فإن صلحت فقد 

نتقص من الفريضة،  اَشء قال الرب عز وجل: انظروا هل لعبدي من تطوع، فيكمل به ما 

 (2) ثم يكون سائر عمله عىل ذلك(

قال   آخر  حديث  أعامهلم  ويف  من  القيامة  يوم  به  الناس  حياسب  ما  أول  )إن   :

  فإن   نقصها؟  أم   أمتها   عبدي،   صالة   يف   انظروا:  ملالئكته   وجل  عز الصالة، قال: يقول ربنا  

مة، وإن كان انتقص منها شيئاا، قال: انظروا، هل لعبدي من تطوع،  تا   له  كتبت  تامة  كانت

  (3) وا لعبدي فريضته من تطوعه، ثم تؤخذ األعامل بعد ذلك(فإن كان له تطوع، قال: أمت

ونحب أن نبني هنا أن السؤال عن الصالة ليس ـ كام يذكر املتطرفون والطائفيون ـ  

من ارتباطه بشكلها وهيئتها، ذلك أن األديان ختتلف يف ذلك، واملدارس اإلسالمية ختتلف  

العلم، ولذلك فإن السؤال عنها يكون  أيضا، وكل يامرس الصالة بحسب ما وصله من  

بحسب ما ورد احلديث عنها يف القرآن الكريم من املداومة عليها، واحلرص عىل اخلشوع  

 فيها، وإقامتها لذكر اهلل، ونحو ذلك. 

وطبعا هذا ال يعفي املسؤول عن االهتامم بأدائها وفق الرشيعة، ولكن بحسب ما  

ال إذا أدخل اهلوى يف اجتهاده؛ فحينها حياسب  وصله اجتهاده، ال بحسب حقيقة احلال، إ

 عىل ذلك اهلوى الذي أدخله. 

 
 (2416رواه الرتمذي ) (1) 

 (.9490( )425/  2(، وأمحد )1425(، وابن ماجه )232/  1(، والنسائي )413(، والرتمذي )864رواه أبو داود )  (2) 

 (. 864رواه أبو داود ) (3) 
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تشمل   وإنام  الظاهرة،  باألعامل  يرتبط  ما  املوقف عىل  ذلك  يف  األسئلة  تقترص  وال 

: )يؤتى يوم القيامة  رسول اهلل  األعامل القلبية، وخصوصا اإلخالص، ففي احلديث قال  

رك وتعاىل، فيقول تبارك وتعاىل، ألقوا هذه واقبلوا  بصحف خمتمة، فتنصب بني يدي اهلل تبا 

لغري   كان  هذا  إن  وجل  عز  اهلل  فيقول  خرياا،  إال  رأينا  ما  وعزتك  املالئكة،  فتقول  هذه، 

وجهي، وإين ال أقبل اليوم إال ما ابتغي به وجهي( ويف رواية: )فتقول املالئكة: وعزتك ما  

:  قال    اهلل   رسول، وقال  (1)   غري وجهي(كتبنا إال ما عمل، قال: صدقتم إن عمله كان ل

فيه معي غريي   أرشك  عمالا  عمل من  الرشك،  عن الرشكاء  أغنى وتعاىل: أنا  تبارك  اهلل قال )

 (2)تركته ورشكه(

  وهكذا ورد النص عىل األسئلة الكثرية املرتبطة بالذنوب، وقد رضب رسول اهلل  

رجوعه   فعند  تقريبيا،  مثال  َشء،  لذلك  فيه  ليس  األرض  قفراا من  نزل  حنني،  غزوة  من 

وبعد أن مجعوا ركاما  ،  ( من وجد عوداا فليأت به، ومن وجد حطباا أو شيئاا فليأت به) فقال:  

هذا؟ فكذلك جتمع الذنوب عىل الرجل منكم كام مجعتم هذا،    أترون):  قال  من احلطب،  

 ( 3)  فليتق اهلل رجل، وال يذنب صغرية وال كبرية، فإهنا حمصاة عليه(

  (4)   : )طوبى ملن وجد يف صحيفته استغفاراا كثرياا( قال وهلذا 

وهل   اإلنسان،  فيها  عمل  وما  اهلل،  بنعم  املرتبطة  األسئلة  عىل  النص  ورد  وهكذا 

 [ 8]التكاثر:    ﴾ ُثمَّ َلُتْسَأُلنَّ َيْوَمئٍِذ َعِن النَِّعيمِ ﴿ شكرها أم ال، كام قال تعاىل: 

قال   تفسريها   وقد  يوم  يف  عنه  تسألون  الذي  النعيم  من  بيده  نفيس  )والذي   :

 
 (2603( )97/ 3رواه الطرباين يف )املعجم األوسط( ) (1) 

 (2985رواه مسلم ) (2) 

 ( 5485( )52/ 6رواه الطرباين ) (3) 

 (4)  ( ماجه  ابن  والبزار )3093رواه  الكربى( )3508( )433/  8(،  )السنن  يف  والنسائى   ،)6  /118( )10289  ،)

 (،647( )440/ 1والبيهقي ىف )شعب اإليامن( )



345 

 

 (1) ب وماء بارد(القيامة: ظل بارد ورطب طي

يوم القيامة من  العبد  )إن أول ما يسأل عنه  وذكر كيفية احلساب املرتبط هبا، فقال:  

 (2) (؟ونرويك من املاء البارد ، النعيم أن يقال له: أمل نصح لك جسمك

وقد ورد ما يفرس النوع املسؤول عنه، وأنه ليس كل أنواع النعم، بل ما ارتبط بالرتف  

؟ قال: )نعم  سئل عن النعم، وهل حياسب عليها، فقال  منها، ففي احلديث أن رسول اهلل  

إال من ثالث: خرقة كف هبا الرجل عورته، أو كرسة سد هبا جوعته، أو حجر يتدخل فيه  

 (3) من احلر والقر( 

قالو أنه  اإلمام عيل  فناء، يف حالهلا  عن  أّوهلا عناء، وآخرها  دار  » ما أصف من   :

ّنكم مسؤولون حتى  إ» اّتقوا اهلل يف عباده وبالده، ف، وقال:  ( 4) حساب، ويف حرامها عقاب «

عن البقاع والبهائم، أطيعوا اهلل وال تعصوه، وإذا رأيتم اخلري فخذوا به، وإذا رأيتم الرّش  

 (6)» كّل نعيم مسؤول عنه يوم القيامة إالّ ما كان يف سبيل اهلل «، وقال: (5) نه«فأعرضوا ع

وقد ورد يف الروايات ما يدل عىل إجابة العباد لألسئلة التي تطرح عليهم، أو هترهبم  

يربرون   الذين  أولئك  وخاصة  خلقه،  عىل  هبا  اهلل  حيتج  التي  االحتجاجات  وأنواع  منها، 

ُة اْلَبالَِغُة  ﴿ سئل عن قوله تعاىل:  لصادق أنه  ذنوهبم، فعن اإلمام ا ِه احْلُجَّ ]األنعام:    ﴾ ُقْل َفلِلَّ

فقال: إن اهلل تعاىل يقول للعبد يوم القيامة: عبدي! أكنت عاملا؟ فإن قال: نعم قال  ،  [ 149

تعمل؟   حتى  تعلمت  أفال  له:  قال  جاهال  كنت  قال:  وإن  علمت؟  بام  عملت  أفال  له: 

 
 (2369رواه الرتمذي ) (1) 

 (3358رواه الرتمذي ) (2) 

 ( 20244رواه  أمحد ) (3) 

 .82هنج البالغة : اخلطبة  (4) 

 . 167هنج البالغة : اخلطبة  (5) 

 261/  7بحار األنوار:  (6) 
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  (1) (احلجة هلل عزوجل عىل خلقهفيخصم فتلك 

( قال:  القيامةوعنه  يوم  اهلل  فيحتج  املحلة  يف  ليكون  منكم  الرجل  عىل جريانه    إن 

يف الليل؟ فيكون حجة    فيقال هلم: أمل يكن فالن بينكم؟ أمل تسمعوا كالمه؟ أمل تسمعوا بكاءه

 ( 2)(اهلل عليهم 

  القيامة التي قد افتتنت يف حسنها فتقول: يا ربة احلسناء يوم  أيؤتى باملروعنه قال: )

بمريم   فيجاء  لقيت،  ما  لقيت  السالم،حسنت خلقي حتى  أو    عليها  أنت أحسن  فيقال: 

رب    قد حسناها فلم تفتتن، وجياء بالرجل احلسن الذي قد افتتن يف حسنه فيقول: يا   هذه؟

  فيقال: أنت   الم،عليه السحسنت خلقي حتى لقيت من النساء ما لقيت، فيجاء بيوسف  

يف بالئه   أحسن أو هذا؟ قد حسناه فلم يفتتن، وجياء بصاحب البالء الذي قد أصابته الفتنة

  فيقال: أبليتك   عليه السالم فيقول: يا رب شددت عيل البالء حتى افتتنت، فيجاء بأيوب  

  (3) (أشد أو بلية هذا؟ فقد ابتيل فلم يفتتن

النصوص   من  ورد  ما  بعض  كيفية  هذا  حول  والروايات  واألحاديث  املقدسة 

احلساب، وأنواع املسائل التي يسأل عنها اإلنسان، وطبعا، فإن املراد من ذلك ليس احلرص،  

وإنام ذكر األمثلة والتوجيه من خالهلا، حتى حياسب اإلنسان نفسه يف الدنيا، قبل أن حياسب  

 الدنيا. هناك.. فأيرس الناس حسابا يف اآلخرة من حاسب نفسه يف 

ونحب أن نبني هنا أن اهلل تعاىل يتعامل مع عباده يف هذه األسئلة وغريها ـ بحسب  

تعاملهم مع عباده ـ فإن كانوا من الذين يسرتون خلق اهلل، يسرت اهلل عليهم، وإن كانوا من  

املسارعني إىل إشاعة الفواحش، فإهنم يف ذلك املوقف يتعرضون لكل أنواع اإلحراج تأديبا  

 
 (284/ 7بحار األنوار ) (1) 

 (285/ 7بحار األنوار ) (2) 

 (285/ 7بحار األنوار ) (3) 
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 عىل سلوكهم. هلم 

ِذيَن آَمُنوا هَلُْم  ﴿تعاىل:    وقد أشار إىل هذا قوله  بهوَن َأْن َتِشيَع اْلَفاِحَشُة يِف الَّ
ِذيَن حُيِ إِنَّ الَّ

ْنَيا َواآْلِخَرِة َواهللَُّ َيْعَلُم َوَأْنُتْم اَل َتْعَلُموَن    [ 19]النور:    ﴾َعَذاٌب َألِيٌم يِف الده

منه كثرية  أحاديث  قوله  والذي فرسته  ) ا  يدخل  :  ومل  بلسانه  آمن  من  يا معرش 

اإليامن قلبه ال تغتابوا املسلمني، وال تّتبعوا عوراهتم؛ فإّنه من اّتبع عوراهتم، يّتبع اهلل عورته،  

 (1) ( ومن يّتبع اهلل عورته يفضحه يف بيته

)موقال   عّز  :  اهلل  أذّله  ينرصه  أن  قادر عىل  ينرصه وهو  فلم  أذّل عنده مؤمن  ن 

 (2) وجّل عىل رؤوس اخلالئق يوم القيامة( 

ومن كيس ثوبا    من أكل برجل مسلم أكلة فإّن اهلل يطعمه مثلها يف جهنّم، )قال:  و

برجل مسلم فإّن اهلل يكسوه مثله من جهنّم، ومن قام برجل مقام سمعة ورياء، فإّن اهلل يقوم  

 (3)به مقام سمعة ورياء يوم القيامة(

سلم ال يظلمه وال يسلمه، ومن كان يف حاجة أخيه كان اهلل يف  املسلم أخو امل وقال: )

حاجته، ومن فّرج عن مسلم كربة فّرج اهلل عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن سرت مسلام  

 ( 4)  سرته اهلل يوم القيامة(

وهذه األحاديث كلها تدل عىل أن اهلل تعاىل يتعامل مع عباده بحسب القوانني التي  

 نفسهم، تأديبا هلم، حتى يعرفوا مدى اجلرائم التي وقعوا فيها.ارتضوها أل

 ب ـ الشؤون املتعدية: 

الشؤون اخلاصة بعالقة اإلنسان بغريه من اخللق سواء كانوا برشا أو غريهم،  وهي  

 
 (4880رواه أبو داود ) (1) 

 ( 487/ 3رواه أمحد ) (2) 

 (229/ 4( وأمحد )4881رواه أبو داود ) (3) 

 (2580( واللفظ له، مسلم )2442) 5الفتح  -البخاري (4) 
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سأل عنها اإلنسان يف ذلك  رد يف النصوص املقدسة الكثري من أنواع األسئلة التي يُ وقد و

واملرتبطة هبذا النوع، وهي مجيعا تتفق عىل خطورهتا، وأنه ال يمكن أن يعفى عنها،  املوقف،  

ما مل يتجاوز أصحاهبا، أو يعطوا بدهلا ما يكافئها من احلسنات، أو يتحمل عنهم صاحبها  

 ما يكافئها من السيئات. 

ِذي  ﴿ وقد أشار إليها قوله تعاىل: بُِعوا َسبِيَلنَا َوْلنَْحِمْل  َوَقاَل الَّ َن َكَفُروا لِلَِّذيَن آَمُنوا اتَّ

َلَكاِذُبوَن ) ُْم  إِهنَّ  
ٍ
ء ِمْن ََشْ ِمْن َخَطاَياُهْم  َأْثَقاهَلُْم  12َخَطاَياُكْم َوَما ُهْم بَِحاِملِنَي  َوَلَيْحِمُلنَّ   )

ْم َوَلُيْسَأُلنَّ َيْوَم اْلِقَيامَ  ونَ َوَأْثَقاالا َمَع َأْثَقاهِلِ  [ 13،  12]العنكبوت:  ﴾ ِة َعامَّ َكاُنوا َيْفرَتُ

فهاتان اآليتان الكريمتان تشريان إىل أن اإلنسان يتحمل أوزاره وأوزار من أضلهم  

 من غري أن ينقص من أوزارهم شيئا. 

بل ورد يف احلديث ما يدل عىل أن األمر أكرب من أن خيترص يف التضليل، بل جمرد  

)إنَّ اهلل َلَيسَأُل العبَد يوَم القيامة حتى  :  ليه اإلنسان، قال  السكوت عن املنكر حياسب ع 

ته قال: يا رب، رجوتك   ا حجَّ ن اهلل عبدا َيُقول: ما منعك إذ رأيَت املنكر أن ُتنكِره؟ فإذا لقَّ

  (1)وفرقت من الناس(

)الدواوين عند اهلل عز وجل  عن خطورة هذا النوع من احلساب، فقال:    وقد أخرب  

فأما  ،  ديوان ال يعبأ اهلل به شيئاا، وديوان ال يرتك اهلل منه شيئاا، وديوان ال يغفره اهلل  ثالثة:

َم  ﴿الديوان الذي ال يغفره اهلل: فالرشك باهلل، قال اهلل عز وجل:   ْك بِاهللَِّ َفَقْد َحرَّ ُه َمْن ُيرْشِ إِنَّ

ال يعبأ اهلل به شيئاا، فظلم العبد نفسه فيام   وأما الديوان الذي  ، [72]املائدة:  ﴾ اهللَُّ َعَلْيِه اجْلَنَّةَ 

بينه وبني ربه، من صوم يوم تركه أو صالة تركها، فإن اهلل عز وجل يغفر ذلك ويتجاوز إن  

القصاص ال  ،  شاء العباد بعضهم بعضاا،  الذي ال يرتك اهلل منه شيئاا: فظلم  الديوان  وأما 

 
 (.11232) 3/27( وأمحد 739احلميدي ) (1) 
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  (1) حمالة(

بعض   يف  قال  أنه  عيل  اإلمام  )وعن  فذنب  خطبه:  ثالثة:  الذنوب  إن  الناس  أهيا 

فعبد عاقبه اهلل    أما الذنب املغفور ..  نرجو ونخاف عليه  مغفور، وذنب غري مغفور، وذنب

فاهلل أحكم وأكرم أن يعاقب عبده مرتني، وأما الذي اليغفر فظلم    ؛تعاىل عىل ذنبه يف الدنيا 

عىل نفسه فقال: وعزيت وجالِل ال  العباد بعضهم لبعض، إن اهلل تبارك وتعاىل أقسم قسام  

بكف، ولو مسحة بكف، ونطحة ما بني الشاة القرناء إىل الشاة   جيوزين ظلم ظامل ولو كف

للعباد بعضهم من بعض حتى ال يبقى الحد عند أحد مظلمة، ثم يبعثهم    فيقتص اهلل  ؛اجلامء

خاشعا    التوبة فأصبحاحلساب، وأما الذنب الثالث فذنب سرته اهلل عىل عبده ورزقه    اهلل إىل

 (2)(العقاب  ونخاف عليه  ،من ذنبه راجيا لربه، فنحن له كام هو لنفسه، نرجو له الرمحة 

فقال:    وبني   الذنوب،  من  النوع  هبذا  املرتبط  احلساب  من  اخلالص  )من  كيفية 

كانت عنده مظلمة ألخيه فليتحلله منها، فإنه ليس ثمَّ دينار وال درهم من قبل أن يؤخذ  

 ( 3) من حسناته، فإن مل يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه( ألخيه 

الواقع يف أمثال هذه الذنوب مفلسا، وإن جاء بجبال من    وقد اعترب رسول اهلل  

)أتدرون من املفلس؟( قالوا:  :  احلسنات، ألهنا رسعان ما توزع عىل الذين ظلمهم، قال 

قال: )إن املفلس من أمتي من يأيت يوم القيامة بصالة  املفلس فينا من ال درهم له وال متاع، ف

وصيام وزكاة، ويأيت وقد شتم هذا، وقذف هذا، وأكل مال هذا، وسفك دم هذا، ورضب  

هذا، فيعطى هذا من حسناته، وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقىض ما عليه،  

  (4)أخذ من خطاياهم فطرحت عليه، ثم طرح يف النار(

 
 (. وقال: هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه.619/ 4(، واحلاكم )26073( )240/ 6رواه أمحد ) (1) 

 .29/  6بحار األنوار: :  (2) 

 (6534رواه البخاري ) (3) 

 (.2420(، والرتمذي رقم )2581رواه مسلم رقم ) (4) 
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إّن الشيطان قد يئس أن تعبد األصنام بأرض  : )ويف حديث آخر قال رسول اهلل  

العرب ولكن سريىض منكم بام هو دون ذلك باملحّقرات وهي املوبقات، فاّتقوا الظلم ما  

ء يوم القيامة بأمثال اجلبال من الطاعات فريى أهّنا ستنجينّه، فام  استطعتم فإّن العبد ليجي 

ول: يا رّب إّن فالنا ظلمني بمظلمة فيقال: امح من حسناته، فام يزال  ء فيقيزال عبد جيي 

ء، وإّن مثل ذلك مثل سفر نزلوا بفالة من األرض  كذلك حتى ما يبقى له من حسناته َش 

ليس معهم حطب فتفّرق القوم فاحتطبوا فلم يلبثوا أن أوقدوا نارهم وصنعوا ما أرادوا  

  (1)(وكذلك الّذنوب 

امل  وأخرب   فيه  عن  جتري  والذي  احلساب،  من  النوع  هذا  فيه  يتم  الذي  حل 

)خيلص املؤمنون من النار، فيحبسون عىل قنطرة بني  اخلصومات الكثرية بني اخللق، فقال:  

اجلنة والنار، فيقص لبعضهم من بعض مظامل كانت بينهم يف الدنيا، حتى إذا هذبوا ونقوا  

ه ألحدهم أهدى بمنزله يف اجلنة منه بمنزله  أذن هلم يف دخول اجلنة، فوالذي نفس حممد بيد

 ( 2) كان يف الدنيا(

)أول ما يقىض بني  عن أخطر ما حياسب عليه العبد يف ذلك املوقف، فقال:    وأخرب  

 (3) الناس بالدماء(

احلساب   خطورة  فيه  يصور  الغزاِل  حامد  أليب  بليغا  تصويرا  هنا  ننقل  أن  ونحب 

أّنه ال ينجو عن خطر امليزان  ]إحياء علوم الدين[: )املرتبط هبذا النوع، فقد قال يف   اعلم 

ووزن فيها بميزان الرشع أعامله وأقواله وخطراته    ،واحلساب إاّل من حاسب يف الّدنيا نفسه

وإّنام حسابه    (، وزنوها قبل أن توزنوا   ، حاسبوا أنفسكم قبل أن حتاسبوا ) وحلظاته كام ورد  

 
د بإسناد حسن، ورواه أبو يعىل واخلرائطي  ([: رواه أمح2690/  6قال العراقي يف ]ختريج أحاديث إحياء علوم الدين )  (1) 

 يف مساوئ األخالق والطرباين يف الكبري واحلاكم والضياء. 

 (6535رواه البخاري ) (2) 

 (1678(، ومسلم )6533رواه البخاري ) (3) 
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ما فرط من تقصريه يف  ت توبة نصوحا، ويتدارك  لنفسه أن يتوب عن كّل معصية قبل املو 

ويستحّل كّل من تعّرض له بلسانه ويده وسوء ظنّه    ،يرّد املظامل حّبة بعد حّبة و   ، فرائض اهللّ

فهذا يدخل اجلنّة بغري    ، بقلبه ويطيب قلوهبم حّتى يموت ومل يبق عليه مظلمة وال فريضة

فهذا يأخذ بيده، وهذا يقبض عىل    ؛ وإن مات قبل رّد املظامل أحاطت به خصامؤه  ،حساب 

ظلمتني  يقول  هذا  بتلبيبه،  يتعّلق  وهذا  قد    ،ناصيته،  يقول:  وهذا  شتمتني،  يقول  وهذا 

يسو بام  الغيبة  يف  ذكرتني  يقول:  يب، وهذا  فأسأت  ؤ استهزأت  جاورتني  يقول:  ين، وهذا 

نّي عيب  بايعتني فغبنتني وأخفيت ع  جواري، وهذا يقول عاملتني فغششتني، وهذا يقول:

فام   غنّيا  وكنت  رأيتني حمتاجا  يقول  وهذا  متاعك،  كذبت يف سعر  يقول:  وهذا  سلعتك، 

أطعمتني، وهذا يقول: وجدتني مظلوما وكنت قادرا عىل دفع الظلم عنّي فداهنت الظامل  

تالبيبك   يف  فأحكموا  خمالبهم  فيك  اخلصامء  أنشب  وقد  كذلك  أنت  فبينا  راعيتني،  وما 

أو  أيدهيم وأنت مبهوت   يبق يف عمرك أحد عاملته عىل درهم  متحرّي من كثرهتم حتّى مل 

وقد    ،جالسته يف جملس إاّل وقد استحّق عليك مظلمة بغيبة أو خيانة أو نظر بعني استحقار

ومددت عنق الّرجاء إىل سّيدك وموالك لعّله خيلصك من أيدهيم    ، ضعفت عن مقاومتهم

جُتْ ﴿إذ قرع سمعك نداء اجلّبار   يُع  اْلَيْوَم  رَسِ اهللََّ  إِنَّ  اْلَيْوَم  ُظْلَم  اَل  َكَسَبْت  باَِم  َنْفٍس  ُكله  َزى 

َساِب  وتتذّكر    ،فعند ذلك ينخلع قلبك من اهليبة، وتوقن نفسك بالبوار  ؛ [17]غافر:  ﴾احْلِ

َسبَنَّ اهللََّ َغافاِلا َعامَّ َيْعمَ ﴿ما أنذرك اهللّ تعاىل به عىل لسان رسوله حيث قال:   ُل الظَّاملُِوَن  َواَل حَتْ

اأْلَْبَصارُ  فِيِه  َتْشَخُص  لَِيْوٍم  ُرُهْم  ُيَؤخِّ َطْرُفُهْم    إِنَّاَم  إَِلْيِهْم  َيْرَتده  اَل  ُرُءوِسِهْم  ُمْقنِِعي  ُمْهطِِعنَي 

فام أشّد فرحك اليوم بتمضمضك بأعراض النّاس    ،[43 ـ  42]إبراهيم:   ﴾ َوَأْفئَِدهُتُْم َهَواٌء  

أمواهلم، وما   العدل وشوفهت  وتناولك  إذا وقف بك عىل بساط  أشّد حرستك يف ذلك 

بخطاب السياسة وأنت مفلس فقري عاجز مهني ال تقدر عىل أن ترّد حّقا أو تظاهر عذرا 

عن   عوضا  خصامئك  إىل  وتنقل  عمرك  فيها  تعبت  اّلتي  حسناتك  يؤخذ  ذلك  فعند 
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  (1)(حقوقهم 

مصيبتك يف مثل هذا اليوم إذ    فانظر إىل ثم ذكر حديث املفلس، وعلق عليه بقوله: )

فإن سلمت حسنة واحدة يف كّل    ؛ليس تسلم لك حسنة من آفات الّرياء ومكايد الشيطان

مّدة طويلة ابتدرك خصامؤك وأخذوها ولو أّنك حاسبت نفسك وأنت مواظب عىل صيام  

سلمني  وقيام الّليل لعلمت أّنه ال ينقيض عنك يوم إاّل وجيري عىل لسانك من غيبة امل النهار

السّيئات من أكل احلرام والشبهات والتقصري يف    ؛ما يستوىف مجيع حسناتك  ببقية  فكيف 

فكيف  .  .الطاعات فكيف ترجو اخلالص من املظامل يف يوم يقتّص فيه للجاّمء من القرناء

ترى قوم  يف  مسكني  يا  أين    أنت  فتقول:  تعبك  فيها  طال  حسنات  من  خالية  صحيفتك 

نقلت إىل صحيفة خصامئك وترى صحيفتك مشحونة بسّيئات طال  حسنايت؟ فيقال لك قد  

ما   سّيئات  هذه  رّب  يا  فتقول:  عناؤك  عنها  الكّف  بسبب  واشتّد  نصبك  عنها  الصرب  يف 

قارفتها قّط فيقال هذه سّيئات القوم اّلذين اغتبتهم وشتمتهم وقصدهتم بالّسوء وظلمتهم  

 (2) (ذاكرة واملدارسة وسائر أصناف املعاملة يف املبايعة واملجاورة واملخاطبة واملناظرة وامل

   ومعاييرها:  املوازين  ـ 4
هبا   توزن  التي  الكثرية  املوازين  تلك  املحرش  أرض  يف  اإلهلية  العدالة  جتليات  من 

مر هبا اإلنسان، سواء يف حياته  ياألعامل وأصحاهبا، بعد تلك املراحل الكثرية الطويلة التي  

 الدنيا، أو يف حياة الربزخ، أو بعد تلك املواقف الطويلة يف أرض املحرش. 

ام تدل عىل ذلك النصوص املقدسة ـ هو نفس غرض  والغرض من تلك املوازين ـ ك 

تلك الدرجات التي تعطى للطلبة يف الدنيا بعد مرورهم باالمتحانات املختلفة، والتي من  

أو   النجاح،  لذلك  املناسبة  الوظيفة  إىل  واالنتقال  النجاح،  إما  مصريهم،  حيدد  خالهلا 

 
 ( 521/ 4إحياء علوم الدين ) (1) 

 (522/ 4املرجع السابق، ) (2) 
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 الرسوب، والعودة من جديد للتكوين. 

لي التمييز  فإن  النجاح،  وبذلك  بدرجة  بل  فقط،  والرسوب  بالنجاح  مرتبطا  س 

 ودرجة الرسوب أيضا.. ذلك أنه عىل ضوئها تكون حياة الناجح أو الراسب يف الدنيا.

  ـ عرب النامذج املوضوعة يف امليزان ـ   وهكذا األمر يف موازين اآلخرة، فهي التي حتدد

النار.. وهي أيضا   التي يستحقها من نجح يف  من حيأهل اجلنة، كام حتدد أهل  دد الدرجة 

إىل   إليه من رسب يف االمتحان، واحتاج  الذي يدخل  الدخول إىل اجلنة، كام حتدد املحل 

املزيد من الرتبية، والتي جعلها اهلل تعاىل يف جهنم، والتي حتوي الوسائل املختلفة للتطهري،  

 كام سنرى عند احلديث عن اجلزاء اإلهلي.  ،ا العدالة اإلهلية بأكمل صورها وتتجىل فيه

وربام يكون هذا املثال الذي ذكرناه قارصا، ولذلك فإن املثال األقرب واأليرس عىل  

املختلفة يف اجلسم،   العنارص  الطبيب الكتشاف  يقوم هبا  التي  التحليالت  الفهم هو تلك 

عرض   خالل  ومن  ونقصها..  يكتشف  وزيادهتا  الطبيعية  الصحية  املوازين  عىل  النتائج 

 العلة، ويضع العالج من خالهلا.

وقد يكون يف ذلك العالج محية، تستدعي من املريض التوقف عن كثري من اللذائذ  

التي كان يتناوهلا، أو تتطلب استعامل دواء مر، أو مرهق، ملدة طويلة أو قصرية، حتى يستعيد  

 العافية.

األمر، أو قريب منه يف موازين اآلخرة، والتي ال تزن تلك املقادير املرتبطة  وهكذا  

باجلسم، وإنام تزن تلك املقادير التي اكتسبها اإلنسان يف نفسه، من أخالق وطباع، لرتى  

انسجامها مع حقيقة اإلنسان، فإن كانت منسجمة مع الفطرة السليمة، نجا صاحبها، وإن  

 أن يوضع يف املحل الذي يتناسب مع طبيعته. مل تكن منسجمة احتاج إىل 

النوع من امليزان، ويستصعب حصوله، أو حييله، فيمكنه أن   أما من جيادل يف هذا 

يسأل املختصني عن مجيع غدد جسمه، وإفرازاهتا املوزونة بدقة، لتحفظ عليه صحته.. أو  
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، ذلك أن مبدع  مجيعا   يرجع إىل املوازين الدقيقة املوجودة يف الغالف الغازي، أو يف الكون

اَمَء َرَفَعَها َوَوَضَع املِْيَزاَن ﴿كل املوازين واحد، وهو اهلل تعاىل القائل:    [ 7]الرمحن:   ﴾ َوالسَّ

وإن ذكر أن هذا ممكن يف املاديات، ال يف املعنويات، فليسأل عن ذلك اجلهاز الذي  

الكذب جهاز كشف  ومع  ( 1) يسمى  عقول قارصة،  من  بسيط  اخرتاع  يؤدي  ، وهو  ذلك 

الكثري من النتائج امللموسة؛ فهل يستحيل عىل اهلل أن خيلق جهازا يكشف به كل السيئات  

 املوجودة يف اإلنسان، ومقدارها فيه عىل حسب املوازين املوجودة يف الفطرة األصلية. 

املقدسة   املصادر وهذا الذي ذكرناه ليس جمرد تشبيه، وإنام هو احلقيقة ـ كام تصورها 

تع البسيطة ـ فهي  يغذهيا    ،رض موازين اآلخرة هبذا االعتبار، ال بتلك االعتبارات  والتي 

 اخليال أكثر مما يغذهيا القرآن الكريم. 

أمهيتها،   الكريم يف مواضع خمتلفة، وبني  القرآن  املوازين يف  فقد ورد احلديث عن 

ل اخليال يتدخل،  وكوهنا حمل التمييز، ولكنه مل يفصل يف كيفيتها، وال حقيقتها.. وهذا ما جع

ويستعمل أحيانا بعض األحاديث املدسوسة، أو تلك التي رويت باملعنى، ليجعل موازين  

 اآلخرة شبيهة بموازين البقالني يف الدنيا، وهو ما جعلها موضع هتكم من أطراف كثرية. 

ولذلك نحاول يف هذا املبحث بيان حقيقة هذه املوازين ـ كام تدل النصوص املقدسة  

ـ وكام فهمها العلامء املحققون، ال الذين هيتمون باأللفاظ، ويتصورون أن هلا الطاقة  القطعية  

 بتصوير املعاين بدقة، حتى تلك املعاين التي ال نجد هلا نظائر يف هذه النشأة. 

وقبل أن نذكر ذلك ننبه إال أننا ال نقول هذا من باب استغراب أن يكون هناك ميزان  

 
عام    (1)  باخرتاعه  الرسون  أوجست  جون  قام  جهاز  هو  الكذب:  كشف  الظواهر  1921جهاز  تسجل  أداة  وهو  م، 

الفيسولوجية التي يكشف عنها جسم املتهم اخلاضع لالستجواب. كالتنفس وضغط الدم ورسعة النبض. يستعان هبا لتقرير ما  

واستخدمه املحققون ورجال الرشطة والقضاة    1924ام  إذا كان املستجوب)املتهم( كاذبا يف ما يقول أم صادقا. استحدث ع

 منذ ذلك احلني، ولكن مصداقيته ال تزال إىل اليوم موضع خالف عند علامء النفس وحمل اعرتاض عند الفقهاء والقضاة.  
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اآلخرة، وتكون له القدرة عىل ما وصفه القرآن الكريم من الوزن، بمختلف  له كفتان يف  

أشكاله، ذلك أن قدرة اهلل تعاىل لن تعجز عن خلق مثل هذا امليزان، ولكن نقوله من الباب  

الذي تعرضه النصوص املقدسة نفسها، والتي مل تضع هذه الصورة للميزان، وإنام اكتسبت  

األحاديث، بعض  من  الصورة  تقريب    تلك  منها  املقصود  يكون  ـ  صحت  إن  ـ  والتي 

 الصورة، أو يكون الراوي قد رواها باملعنى.

تعاىل  قوله  امليزان  التي ذكرت  الكريمة  اآليات  َوَنَضُع امْلََواِزيَن اْلِقْسَط لَِيْوِم    ﴿ :فمن 

َخرْ  ِمْن  َحبٍَّة  ِمْثَقاَل  َكاَن  َوِإْن  َشْيئاا  َنْفٌس  ُتْظَلُم  َفال  َحاِسِبنَي﴾  اْلِقَياَمِة  ِبَنا  َوَكَفى  هِبَا  َأَتْيَنا  َدٍل 

 ( 47)االنبياء: 

فهذه اآلية الكريمة مل تصف امليزان إال بالدقة العالية، وكونه ال يبخس أحدا حقا من  

أن لكل َشء   متعددة، أي  بل موازين  ميزان واحد،  أنه ال يوجد  أهنا ذكرت  حقوقه، كام 

به.. فللصرب ميزانه.. ولل ميزانهكرم ميزانميزانه اخلاص  . وغري ذلك، مثلام  . ه.. ولإليامن 

 نجد يف الدنيا املوازين املختلفة لكل املقادير املشكلة للبناء الكوين أو اجلسدي أو غريمها. 

احلق، وأنه عىل   ملعايري  بكونه خيضع  امليزان  الكريم وصف  القرآن  يف  ورد  وهكذا 

َيْوَمئٍِذ احْلَقه َفَمْن َثُقَلْت َمَواِزينُُه َفُأوَلئَِك ُهُم    َواْلَوْزنُ   ﴿ :أساسها يكون التمييز، كام قال تعاىل

)ألعراف:  املُْْفلُِحوَن﴾  8املُْْفلُِحوَن﴾  ُهُم  َفُأوَلئَِك  َمَواِزينُُه  َثُقَلْت  َفَمْن  وقال:﴿   ،)

 (  102)املؤمنون: 

ْت َمَواِزيُنُه َفُأوَلئَِك   وا  وبخالفه من خفت موازينه، قال تعاىل:﴿ َوَمْن َخفَّ ِذيَن َخرِسُ الَّ

)ألعراف: َيْظلُِموَن﴾  بِآياتِنَا  َكاُنوا  باَِم  َفُأوَلئَِك  9َأْنُفَسُهْم  َمَواِزيُنُه  ْت  َخفَّ َوَمْن  وقال:﴿   ،)

وا َأْنُفَسُهْم يِف َجَهنََّم َخالُِدوَن﴾ )املؤمنون:  ِذيَن َخرِسُ  (  103الَّ

قة له بتلك التصورات  وبذلك فإن الوصف الذي وصف اهلل تعاىل به امليزان ال عال

واألخيلة التي اعتربها بعضهم أصال من أصول العقائد، فوضع يف صفات امليزان كونه ذا  
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 .(1)كفتني.. وكل كفة هلا حجم معني

 
ه جلنة الفتوى  من األمثلة عىل هذه األقوال، والتي راحت تعترب الكفتني وغريمها رشطا يف اإليامن بامليزان، ما أجابت ب  (1) 

يف موقع إسالم ويب حول سؤال يقول: )هل ورد أثر أوحديث أن للميزان الذي توزن به األعامل يوم القيامة  لسانا وكفتني  

 كأطباق السامء؟( 

فأجابت بقوهلا: )ثبت يف السنة أن للميزان كفتني، أما اللسان أو وصف سعة الكفتني بأهنام يستوعبان السموات واألرض  

 فيه حديث مرفوع فيام نعلم ولكن وردت آثار( فلم يأت 

ومن اآلثار التي ساقوها: ما روى الاللكائي يف )رشح أصول اعتقاد أهل السنة( بإسناده عن سلامن قال: يوضع يف امليزان، 

ابن   وله كفتان لو وضع يف إحدامها السموات واألرض ومن فيهن لوسعه، وأسند عن احلسن قال: له لسان وكفتان، وعن 

 باس قال: امليزان له لسان وكفتان يوزن فيه احلسنات والسيئات  ع

وروى الاللكائي أيضا يف )اعتقاد أهل السنة( عن ابن أيب حاتم قال: سألت أيب وأبا زرعة عن مذاهب أهل السنة يف أصول  

مجيع األمصار حجازا وعراقا وشاما    الدين وما أدركا عليه العلامء يف مجيع األمصار وما يعتقدان من ذلك فقاال: أدركنا العلامء يف 

 ويمنا فكان من مذهبهم: اإليامن قول وعمل يزيد وينقص .. وامليزان حق له كفتان.  

 وقال أبو القاسم األصبهاين يف )احلجة يف بيان املحجة(: وأن امليزان حق له لسان وكفتان. 

 يزان، فقال أهل احلق: له لسان وكفتان .. وقال أبو احلسن األشعري يف )مقاالت اإلسالميني(: واختلفوا يف امل 

 وقال الربهباري يف )رشح السنة(: واإليامن بامليزان يوم القيامة يوزن فيه اخلري والرش له كفتان وله لسان. 

 وقال ابن قدامة يف )ملعة االعتقاد(: وامليزان له كفتان ولسان.  

 يزان له كفتان واهلل تعاىل أعلم بام وراء ذلك من الكيفيات.  وقال ابن أيب العز احلنفي يف )رشح الطحاوية(: ثبت أن امل

القيامة حقيقة، له كفتان ولسان وعمود   امليزان يوم  السنة أن  التنزيل(: مذهب أهل  )التسهيل لعلوم  وقال ابن جزي يف 

 توزن فيه األعامل  

إليامن بامليزان، وأن أعامل العباد توزن  وقال ابن حجر يف )فتح الباري(: قال أبو إسحاق الزجاج: أمجع أهل السنة عىل ا

 يوم القيامة، وأن امليزان له لسان وكفتان ويميل باألعامل.  

لسان   قالوا: وله  به احلسنات والسيئات حق،  توزن  الذي  امليزان  بأن  البهية(: نؤمن  األنوار  )لوامع  يف  السفاريني  وقال 

 وكفتان. 

 وقال صديق حسن خان يف )قطف الثمر(: وامليزان له كفتان ولسان. 

 وقال ابن عيسى يف )رشح النونية(: فتوزن األعامل بميزان له كفتان ولسان.  

ثم علقوا عىل هذه املقوالت بقوهلم: )فظهر بذلك أن ذكر اللسان مع الكفتني للميزان مأثور عن بعض الصحابة والتابعني،  

لعلم سلفا وخلفا، حتى قد نقل عليه اإلمجاع أهل السنة. وأما وصف كفتي امليزان بأهنام كأطباق السامء،  ومشهور عند أهل ا
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ذلك أن مصطلح امليزان يف القرآن الكريم ال يراد منه ما نتخيله من املوازين البسيطة،  

  ﴾ اهللَُّ الَِّذي َأْنَزَل اْلكَِتاَب بِاحْلَقِّ َواملِْيَزاَن    ﴿ وإنام يراد به ما هو أعمق بكثري، كام قال تعاىل:  

تنزل القرآين، ويعني  ، فقد اعترب القرآن الكريم امليزان مقصدا من مقاصد ال[17]الشورى:  

 بذلك أنه يضع املعايري والقيم التي تنظم حياة البرش. 

تعاىل:  قال  كام  واملوازين،  بالكتاب  الرسل جاءوا  كل  أن  بني  َأْرَسْلنَا  ﴿وهكذا  َلَقْد 

بِاْلِقْسطِ  النَّاُس  لَِيُقوَم  َواملِْيَزاَن  اْلكَِتاَب  َمَعُهُم  َوَأْنَزْلنَا  بِاْلَبيِّنَاِت  ،  [25]احلديد:    ﴾   ُرُسَلنَا 

السلوك   عليها  يقوم  التي  والقيم  الوجود،  بحقائق  بالتعريف  جاءوا  أهنم  بذلك  ويعني 

 اإلنساين، لينضبط مع مقتضيات تلك احلقائق. 

  ﴿ بل إن القرآن الكريم يذكر أن امليزان موجود وسار يف كل َشء، كام قال تعاىل:  

( املِْيَزاَن  َوَوَضَع  َرَفَعَها  اَمَء  )  (7َوالسَّ املِْيَزاِن  يِف  َتْطَغْوا  َواَل  8َأالَّ  بِاْلِقْسِط  اْلَوْزَن  َوَأِقيُموا   )

وا املِْيَزانَ   [ 9 -   7]الرمحن:   ﴾ خُتْرِسُ

البسيطة   النظرة  تفيد أصحاب تلك  القرآنية ال  اللغة  املوازين بحسب  وبذلك فإن 

ختىل عنها البرش    التي اخترصت يف املوازين احلسية التي اخرتعها اإلنسان البدائي، والتي

بعد ذلك، حيث أصبحت املوازين ذات أشكال كثرية خمتلفة، وال حتتاج إىل الكفة الثانية،  

 ألهنا مزودة بمعايري الوزن الدقيقة. 

بعض املتكّلمني  ومعهم أهل احلديث وقد ذكر الشيخ جعفر السبحاين ما ذهب إليه 

وتوضع األعامل الصاحلة يف كفة والطاحلة    ،أّنه ينصب يوم القيامة ميزان كموازين الدنيا من  

األوىل أن يقال: إّن هذا النوع من التفسري أخذ  ثم علق عليه بقوله: )ُأخرى، فيوزن،    يف كفة

ظهور  ، وظهور تصّوري بدوي  بحرفية النص دون التدّبر يف مغزاه، فاّن للكالم ظهورين: 

 
فيشهد له ما سبق ذكره عن سلامن: له كفتان لو وضع يف إحدامها السموات واألرض ومن فيهن لوسعه( ]انظر الفتوى يف موقع  

 له لسان وكفتان[ إسالم ويب، بعنوان: امليزان الذي توزن به األعامل هل
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ع اللفظ دون تدّبر يف القرائن  واملراد من األّول هو ما يفهمه اإلنسان عند سام ..  تصديقي 

واملراد من الثاين هو ما يذعن به اإلنسان بعد اإلحاطة بالقرائن احلافة بالكالم.  ،  احلافة به

 ( 1) (فربام يكون املتبادر عندئذ من الكالم غري ما هو املتبادر من الظهور االبتدائي 

يقرب   مثاال  التعامل مع  به  ثم رضب  امل أمثال هذه  منهج  فقال:  النصوص  قدسة، 

فالظهور  ) بابه،  يغلق  اليد، وال  باسط  بقوهلم فالن  واجلود  السخاء  الكناية عن  اشتهرت 

البدوي منه عبارة عاّم يتبادر من ظاهر اللفظ وهو كون يده املحسوسة مبسوطة ال جتمع،  

ّمل  واّن بابه ال يغلق، ولكنّه ليس بمراد قطعاا، وإّنام املراد هو الظهور التصديقي، وهو التأ

يف مفهوم هذه اجلمل واالنتقال إىل ما صيغ ألجله الكالم، وهو أّنه سخي، وبابه مفتوح  

املعارف   إىل  الراجعة  اآليات  يفرسون  اهّنم  احلديث  أهل  وآفة  عليه  ضيفاا  حيّل  من  لكّل 

 ( 2) ( بحرفيتها وال يتأملون يف القرآئن احلافة بالكالم حتى يقفوا عىل ما ُأريد من اآليات

وانطالقا من هذا املعنى راح ينكر أيضا عىل من ينكر امليزان، ويتصور أنه ليس سوى  

سبحانه يتعامل مع عباده بالعدل والقسط ويقيض به،  وأنه    (3)العدل الثابت يف كّل َشء()

 هذا هو املراد من نصب املوازين. أن و

ّنه بعدما  أواقعه، و تتعرض إىل نتيجة امليزان من دون أن تشري إىل  ذلك أن هذه الرؤية ) 

تم التوزين يتعامل سبحانه يف قضائه بالعدل والقسط، فالبّد قبل القضاء والتعامل من أداة  

حال العباد من حيث الطاعة والعصيان، حتى تصل النوبة إىل قضائه سبحانه، فام هي    تبنّي 

  (4)(تلك األداة التي تكون معياراا لكثرة الطاعات أو قلتها؟

ذا راح يذكر احلقائق املرتبطة بامليزان من خالل ما ورد عنه يف القرآن  وانطالقا من ه

 
 . 8/252مفاهيم القرآن:  (1) 

 . 8/253املرجع السابق،   (2) 

 .223/  2نقله عن : رشح املقاصد:  (3) 

 (253/ 8مفاهيم القرآن السبحاين ) (4) 
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األلفاظ الواردة يف القرآن الكريم التي تصف مشاهد القيامة هلا حقائق غيبية غري  )   الكريم، فقال:

الذي نحتمل أن يكون له واقعية غري ما نشاهد من   [ امليزان ] معلومة لنا، ومن هذه األلفاظ لفظ 

يطلق قبل  كان  امليزان  . ذلك أن  [. ]الواقع الذي نشاهده املوازين العرفية، ويتضح ذلك من خالل  

فرتة طويلة عىل ما يوزن به املتاع بيشء له كفتان ولسان وساقان، وظّل البرش يستعمل امليزان يف  

التي اجتاحت الغرب كشفت عن موازين مل تكن موجودة  ذلك املصداق ولكن الثورة الصناعية  

من ذي قبل، فأخذ يوزن استهالك املاء والكهرباء والغاز واهلاتف وغريها، بل أحدث ميزاناا يوزن  

به حرارة اهلواء وضغط اجلو والدم الذي جيري يف عروق اإلنسان وقلبه، كام أّنه نجح نجاحاا باهراا  

الا جذرياا يف حياته، حتى عرف هذا العرص بعرص الكمبيوتر،  يف صناعة الكمبيوتر فأحدث حتو 

كّل ذلك يعرب عن أّن لكّل َشء  .  فأصبح كمعيار لتصحيح األغالط التي يقع اإلنسان فيها. 

ميزاناا خاصاا يناسب وجود اليشء وليس امليزان منحرصاا بامله كفتان ولسان وساقان، وعندئذ  

وخالصة    وم القيامة َشء أعظم ممّا وصل إليه الفكر البرشي. يصّح أن نقول: إّن امليزان املنصوب ي 

عن كثرهتا، والعقائد الصحيحة    القول فيه: إّنه َشء يعلم به صالح األعامل عن طاحلها، قّلتها 

 ( 1)  ( والباطلة، وإن مل يعلم لنا ما هي خصوصيات ذلك امليزان 

تلك  إليه  تتحاكم  الذي  املعيار  إىل  السبحاين  الشيخ  تعرض  عند    وقد  وذلك  املوازين، 

تعاىل:   لقوله  احْلَقه  ﴿ تفسريه  َيْوَمئٍِذ  والتي [ 8]األعراف:    ﴾ َواْلَوْزُن  كلمة  فيها  اختلفت    ، 

احتامالت: إىل  املفرسين   فيه.وزن  أّن  :  أوهلا   ثالثة  سرتة  ال  حّق  أمر  وحماسبتها  .  األعامل 

املراد أّن ما يوزن به هو احلّق، فاحلّق  أّن الوزن بمعنى امليزان أي ما يوزن به، ويكون  :  وثانيها 

هو الذي يعرف به حقائق األعامل عند قياسها إليه. فكّل عمل متتع بقسط وافر من احلّق  

ثقل امليزان عندئٍذ يف مقابل عمل ال يتمتع بقسط من احلّق أو يتمتع بيشء قليل فيخفف  

أوثالثها .  ميزانه.  العر:  املوازين  يف  الثقل  بمنزلة  احلّق  يوم  ّن  واقعيٌّ  جتّسم  له  ويكون  فية، 

 
 ( بترصف. 255/ 8املرجع السابق،  ) (1) 
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 القيامة، فبمطابقته وعدمها يعرف صالح األعامل عن غريها. 

 بذلك فإن املعيار حسب هذه االحتامالت حيتمل وجهني: و

  فبمقدار ما يوصف به العمل من احلّق   ؛يكون داخالا يف جوهر األعامل: هو أن  األول 

 يكون ثقله أو خفته. 

م يوم القيامة، وال يعلم صالح األعامل  احلّق بالذا: هو أن  الثاين  ت هو املوجود املجسَّ

م فبمقدار ما يشبهه ويناسبه يكون موصوفاا باحلّق،    عن ضدها، إالّ بعرضها عىل احلّق املجسَّ

 دون مامل يكن كذلك فيوصف بالباطل.

م  اإلما وربام يشري إىل هذا املقياس تلك الرواية التي ذكرناها سابقا، والتي يقول فيها  

حسنت    ة احلسناء يوم القيامة التي قد افتتنت يف حسنها فتقول: يا رب أيؤتى باملرالصادق: )

قد    فيقال: أنت أحسن أو هذه؟   عليها السالم،خلقي حتى لقيت ما لقيت، فيجاء بمريم  

رب حسنت    حسناها فلم تفتتن، وجياء بالرجل احلسن الذي قد افتتن يف حسنه فيقول: يا 

أحسن أو    فيقال: أنت   عليه السالم،خلقي حتى لقيت من النساء ما لقيت، فيجاء بيوسف  

يف بالئه فيقول: يا   هذا؟ قد حسناه فلم يفتتن، وجياء بصاحب البالء الذي قد أصابته الفتنة

أشد أو بلية   فيقال: أبليتك  عليه السالمرب شددت عيل البالء حتى افتتنت، فيجاء بأيوب 

  (1)  (فقد ابتيل فلم يفتتنهذا؟ 

فقد اعترب اإلمام الصادق هؤالء مجيعا، مريم ويوسف وأيوب عليهم السالم معايري  

وموازين للقيم املختلفة، لكوهنم برشا أوال، ولتعرضهم لنفس ما تعرض له املحاسبون من  

 أنواع البالء. 

اإلمام   تفسريات  من  كان  كوهنالصادق  وهلذا  و) م  للموازين  ،  األوصياء( األنبياء 

 لكوهنم النامذج املمثلة للقيم الرفيعة. 

 
 (285/ 7بحار األنوار ) (1) 
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ولعّل أعامل كّل ُأّمة تعرض عىل أنبيائهم فباملطابقة وبناء عىل هذا قال السبحاين: )

  (1)  (مع أعامهلم وخمالفتها معهم يعلم كونه سعيداا أو شقياا 

ما من َشء يوضع يف  أنه قال: )  واستدل هلذا بام ورد يف احلديث عن رسول اهلل  

امليزان أثقل من حسن اخللق، وإن صاحب حسن اخللق ليبلغ به درجة صاحب الصوم،  

 (2)(والصالة

ّن حسن اخللق من أبرز صفات األنبياء فمن متتع به فهو  أوبام  ثم علق عليه بقوله: )

 ( 3)  (باألنبياء من غريهم فيكون عمله عمالا قياما له أثره اخلاصأشبه 

واستدل له كذلك بام يذكر يف بعض الزيارات اخلاصة باإلمام عيل، والتي يقول فيها  

وكأّن اإلمام  وعلق عليه بقوله: )  ،(4)  السالم عىل يعسوب اإليامن وميزان األعامل(الزائر: )

شاهبه فهو ممن ثقلت موازينه، ومن مل يشاهبه فهو ممن خفت  أمري املؤمنني حّق جمّسم فمن  

عن  .  موازينه.  احلّق  به  يمّيز  واآلخرة  الدنيا  يف  ُأسوة  املثاِل  اإلنسان  إّن  قلت:  شئت  وإن 

 (5) ( الباطل، بل الطيب عن اخلبيث، وهذا أمر جار يف الدنيا واآلخرة

واع املوازين الواردة يف  انطالقا من هذا نحاول يف هذا املبحث التعرف عىل بعض أن

النصوص املقدسة، والتي يمكن تصنيفها إىل صنفني: موازين األعامل ودرجاهتا، وموازين  

 االستقامة وآثارها. 

يمكن   أن أحدها  الناجتة عن األعامل، ذلك  اآلثار  قائم عىل  التقسيم  وأساس هذا 

خاصة هبا، والثاين،  اعتباره أثرا اعتباريا، وهو تسجيل األعامل يف الكتب، ووضع درجات 

 
 (257/ 8مفاهيم القرآن السبحاين ) (1) 

 (4799(، وأبو داود رقم )2004( و )2003الرتمذي رقم ) (2) 

 (257/ 8مفاهيم القرآن السبحاين ) (3) 

 .47املزار، ص (4) 

 (257/ 8مفاهيم القرآن السبحاين ) (5) 
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 يمكن اعتباره أثرا تكوينيا لكونه يدخل يف طبيعة اإلنسان. 

فللنميمة مثال، آثار عملية، ينال صاحبها الكثري من السيئات بسببها، ولذلك يمكن  

اعتبار تلك السيئات أثرا اعتباريا.. ولكن األخطر منها هو وجود ملكة النميمة يف القائم  

عه إىل العمل هبا حاملا تتاح له فرصة ذلك.. ولذلك احتاج األمر  بذلك السلوك، وهو ما يدف

 إىل كال امليزانني، واللذين سنوضحهام من خالل العنوانني التاليني. 

 أ ـ موازين األعامل ودرجاهتا: 

النوع الثاين منها   وهي أول املوازين، واملقصودة باألصالة عند اإلطالق، ذلك أن 

االصطالح الرشعي لقب ]الرساط[، وإنام اعتربناه من املوازين باعتباره يقوم  يطلق عليه يف  

 بنفس دورها، أو يكمل دورها.

فدور املوازين هي حساب األعامل وقيمتها ودرجتها وآثارها ونحو ذلك.. وأما دور  

الرساط، فهو حساب مدى تغلغل تلك الصفات التي نتجت عنها تلك األعامل يف طبيعة  

 هل هي موافقة لفطرته أم ال..  واإلنسان، 

فإن كانت موافقة، فإن صاحبها، سيدخل اجلنة إن أهلته نتائج موازين أعامله لذلك،  

تقتيض أن يوجه صاحب تلك اخلصلة للبيئة   هأما إن مل تكن موافقة فإن الرتبية اإلهلية لعباد

من   للرساط  يعود  وبعدها  منها،  يتخلص  أن  إىل  وإصالحه  لرتبيته  لتفقد  املناسبة  جديد 

صفات أخرى، وهكذا حتى يتطهر متاما، ويصبح صاحلا لدخول اجلنة، كام يشري إىل ذلك  

َفاْدُخُلوَها َخالِِدينَ ﴿قوله تعاىل:   ، أي بسبب كونكم طيبني، وليس  [73]الزمر:    ﴾طِْبُتْم 

 فيكم أي ذرة من اخلبث، رصتم أهال لدخول اجلنة. 

قوله تعاىل عىل لسان إبراهيم عليه السالم:  ويشري إليه ـ وبلغة أدق وأكثر رصاحة ـ  

  ﴾ ( إِالَّ َمْن َأَتى اهللََّ بَِقْلٍب َسلِيمٍ 88( َيْوَم اَل َينَْفُع َماٌل َواَل َبُنوَن ) 87َواَل خُتِْزيِن َيْوَم ُيْبَعُثوَن )﴿

، فاآليات الكريمة واضحة يف الداللة عىل هذا القانون اإلهلي املرتبط  [ 89  -   87]الشعراء:  
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القلوب، والذي ال يسمح ألحد بالدخول للجنة قبل حصوله عىل التصفية التامة، فاجلنة  ب

 ال يسكنها اخلبث، وال اخلبثاء. 

:)خيلص املؤمنون من النار فيحبسون  ويشري إىل ذلك ما ورد يف احلديث من قوله  

حتى إذا  عىل قنطرة بني اجلنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض مظامل كانت بينهم يف الدنيا  

  (1) هذبوا ونقوا أذن هلم يف دخول اجلنة(

:)ال يدخل اجلنة مؤمن حتى ينزع اهللّ ما يف صدره من غل حتى ينزع  ويف بعض اآلثار

   (2)منه مثل السبع الضاري(

وهلذا، فإنا نرى أن الشفاعة مرتبطة باملوازين، ال بالرساط، ذلك أن صاحب بعض  

األعامل املنحرفة، والتي نتجت عنها بعض السيئات التي سجلت عليه، قد ال يكون هلا أثر  

يمكن   التي مر هبا، ولذلك  الكثرية  الرتبوية  املراحل  تلك  بعد  زال  أثرها  أن  أو  نفسه،  يف 

فى عنه، أما إن بقيت آثار تلك السيئات يف نفسه، وحتولت إىل جزء  للشفاعة أن تتدخل ليع

رضوريا   الرساط  كان  وهلذا  الصفات،  بتلك  اجلنة  يدخل  أن  يمكن  ال  فإنه  حقيقته؛  من 

]مريم:    ﴾َوإِْن ِمنُْكْم إاِلَّ َواِرُدَها َكاَن َعىَل َربَِّك َحْتاما َمْقِضيًّا ﴿للتطهري، ويشري إليه قوله تعاىل:  

71 ] 

النار، ولكن مكثهم فيها  ذه اآلية الكريمة  فه دالة عىل أن كل اخللق يعرضون عىل 

جابر بن  ، ومنها ما روي عن  بحسب أعامهلم، وهذا ما نصت عليه األحاديث واآلثار يكون  

َتا إن مل أكن سمعت رسول اهللّ  قالعبد اهللّ   يقول:)ال يبقى بر وال فاجر إال دخلها،    : ُصمَّ

برداا وسالماا كام كانت عىل إبراهيم، حتى إن للنار ضجيجاا من بردهم،  فتكون عىل املؤمن  

 
 ( 6535ح) 8/111صحيح البخاري  (1) 

 ( 461/ 4تفسري ابن كثري ) (2) 
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 ( 1) ثم ينجي اهللّ الذين اتقوا ويذر الظاملني فيها جثياا(

ص، ذلك أن منهم من يمر  ا وهذا يدل عىل أن هذا الورود خيتلف باختالف األشخ

بحسب عمله، وهكذا  عليها يف حلظات قصرية ال تكاد تذكر، ومنهم من يطول مكثه فيها  

 يكون نوع العقاب فيها، فمنهم من يراها بردا وسالما، ومنهم من ال يراها كذلك. 

خوف  وهلذا   كامل  الصاحلني  اشتد  استحالة  عىل  يدل  والذي  الورود،  هذا  من 

قيس ابن أيب حازم قال: كان عبد اهللّ بن رواحة واضعاا رأسه يف حجر امرأته  فعن  االستقامة،  

رأته، قال: ما يبكيك؟ قالت: رأيتك تبكي فبكيت، قال إين ذكرت قول اهللّ  فبكى، فبكت ام 

(2) ، فال أدري أنجو منها أم ال؟ وكان مريضاا(﴾َوإِْن ِمنُْكْم إِالَّ َواِرُدَها   ﴿ تعاىل:
 

كان إذا أوى إىل فراشه قال: يا ليت أمي مل تلدين، ثم يبكي،  ويروى عن بعضهم أنه  

 .(3)أبا ميرسة؟ فقال: أخربنا أنا واردوها ومل نخرب أنا صادرون عنها فقيل له: ما يبكيك يا 

قال رجل ألخيه: هل أتاك أنك وارد النار؟ قال: نعم، قال:    :قال وروي عن آخر أنه  

فهل أتاك أنك صادر عنها؟ قال: ال، قال: ففيم الضحك، قال: فام رئي ضاحكاا حتى حلق  

 .(4) باهللّ

ازين املرتبطة باألعامل واألجور أيرس من الرساط، ذلك أن  بناء عىل هذا كان أمر املو

 اهلل تعاىل برمحته وضع الكثري من الفضل والرمحة يف تلك املوازين، ما مل تتعلق بحقوق الغري. 

)إن اهلل يستخلص رجال من  :  ومن األمثلة عىل ذلك ما ورد يف احلديث من قوله  

فينرش عليه تسعة وتسعني سجالا، كل سجل مثل مد  أمتي عىل رؤوس اخلالئق يوم القيامة،  

البرص، ثم يقول: أتنكر من هذا شيئاا، أظلمك كتبتي احلافظون؟ فيقول: ال يا رب، فيقول:  

 
 ( : رجاله ثقات. 2/306( وقال املنذري يف الرتغيب )3/328رواه أمحد ) (1) 

 (2/11رواه عبد الرزاق يف تفسريه ) (2) 

 (16/82تفسري الطربي ) (3) 

 (252/ 5تفسري ابن كثري ) (4) 
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اليوم،   عليك  ظلم  ال  فإنه  حسنة  عندنا  لك  إن  بل  فيقول:  رب  يا  ال  فقال:  عذر؟  أفلك 

عبده ورسوله، فيقول: أحرض وزنك    فيخرج له بطاقة فيها أشهد أن ال إله إال اهلل وأن حممداا 

قال: فتوضع   إنك ال تظلم..  فيقال:  السجالت؟  البطاقة مع هذه  ما هذه  يا رب  فيقول: 

السجالت يف كفة والبطاقة يف كفة، فطاشت السجالت، وثقلت البطاقة، فال يثقل مع اسم  

  (1) اهلل َشء( 

وأن  املوازين،  هذه  سعة فضل اهلل يف  عن    ففي هذا احلديث إخبار من رسول اهلل  

ما مل تكن   السيئات  الكثري من  ترفع  الدنيا، يمكنها أن  اكتسبها اإلنسان يف  التي  احلسنات 

ُثمَّ إِنَّ َربََّك لِلَِّذيَن َعِمُلوا  ﴿ متعدية، أو هلا جذور يف النفس.. كام أشار إىل ذلك قوله تعاىل:  

وَء بَِجَهاَلٍة ُثمَّ َتاُبوا ِمْن َبْعِد َذلَِك   ]النحل:    ﴾ َوَأْصَلُحوا إِنَّ َربََّك ِمْن َبْعِدَها َلَغُفوٌر َرِحيمٌ السه

وقوله:  [ 119 َقِريٍب  ﴿،  ِمْن  َيُتوُبوَن  ُثمَّ  بَِجَهاَلٍة  وَء  السه َيْعَمُلوَن  لِلَِّذيَن  اهللَِّ  َعىَل  التَّْوَبُة  إِنَّاَم 

يَِّئاِت  17َحكِياما ) َفُأوَلئَِك َيُتوُب اهللَُّ َعَلْيِهْم َوَكاَن اهللَُّ َعلِياما   ( َوَلْيَسِت التَّْوَبُة لِلَِّذيَن َيْعَمُلوَن السَّ

اٌر ُأوَلئَِك َأعْ  ِذيَن َيُموُتوَن َوُهْم ُكفَّ َتْدَنا  َحتَّى إَِذا َحرَضَ َأَحَدُهُم املَْْوُت َقاَل إِينِّ ُتْبُت اآْلَن َواَل الَّ

ا َألِياما   [ 18،  17]النساء:   ﴾هَلُْم َعَذابا

التي عملها اإلنسان بجهالة، ومن غري أن   فهذه اآليات الكريمة تبني أن السيئات 

يرفعها من   أو بام  الدنيا،  بالتوبة يف  إما  ترفع عنه  آثار كبرية يف نفسه، يمكنها أن  يكون هلا 

آثارها السيئة، كام قال تعاىل:   التي تزيل  النََّهاِر َوزُ   ﴿احلسنات  اَلَة َطَريَفِ  ِمَن  َوَأِقِم الصَّ ا  َلفا

اكِِرينَ  يَِّئاِت َذلَِك ِذْكَرى لِلذَّ ْيِل إِنَّ احْلََسنَاِت ُيْذِهْبَن السَّ  [ 114]هود:  ﴾ اللَّ

  ، أما املعايص وقد أشار الغزاِل إىل هذا املعنى عند حديثه عن كيفية التوبة، فقال: )و

وفرجه،  فيجب أن يفتش من أول بلوغه عن سمعه، وبرصه ولسانه، وبطنه، ويده، ورجله،  

وسائر جوارحه ثم ينظر يف مجيع أيامه وساعاته، ويفصل عند نفسه ديوان معاصيه، حتى  
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يطلع عىل مجيعها صغائرها وكبائرها، ثم ينظر فيها. فام كان من ذلك بينه وبني اهللّ تعاىل من  

ومس   اجلنابة،  مسجد مع  وقعود يف  إىل غري حمرم،  كنظر  العباد،  بمظلمة  يتعلق  ال  حيث 

بغ يتعلق  مصحف  ال  مما  ذلك  وغري  ماله،  وسامع  مخر  ورشب  بدعة،  واعتقاد  ري وضوء، 

العباد، فالتوبة عنها بالندم والتحرس عليها، وبأن حيسب مقدارها من حيث الكرب   بمظامل 

ومن حيث املدة، ويطلب لكل معصية منها حسنة تناسبها. فيأيت من احلسنات بمقدار تلك  

بل من قوله    (،هللّ حيث كنت وأتبع الّسّيئة احلسنة متحها اّتق ا) السيئات، أخذا من قوله  

اكِِرينَ  ﴿  : تعاىل يَِّئاِت َذلَِك ِذْكَرى لِلذَّ فيكفر سامع  ، [114]هود:   ﴾إِنَّ احْلََسنَاِت ُيْذِهْبَن السَّ

ويكفر القعود يف املسجد جنبا باالعتكاف فيه مع    ، املالهي بسامع القرآن وبمجالس الذكر

ويكفر مس املصحف حمدثا بإكرام املصحف وكثرة قراءة القرآن منه،    ،ادةاالشتغال بالعب

وقفا  وجيعله  مصحفا  يكتب  وبأن  تقبيله،  برشاب    ،وكثرة  بالتصدق  اخلمر  رشب  ويكفر 

سلوك   املقصود  وإنام  ممكن  غري  املعايص  مجيع  وعد  إليه  وأحب  منه  أطيب  وهو  حالل، 

املضادة ظل  ؛ الطريق  فكل  بضده.  يعالج  املرض  فال  فإن  بمعصية،  القلب  إىل  ارتفعت  مة 

واملتضادات هي املتناسبات، فلذلك ينبغي أن    ،يمحوها إال نور يرتفع إليها بحسنة تضادها 

البياض   فإن  تضادها  لكن  جنسها  من  بحسنة  سيئة  كل  باحلرارة  ي متحى  ال  بالسواد  زال 

ه أصدق، والثقة  والربودة. وهذا التدريج والتحقيق من التلطف يف طريق املحو، فالرجاء في

به أكثر من أن يواظب عىل نوع واحد من العبادات، وإن كان ذلك أيضا مؤثرا يف املحو فهذا  

 (1)(حكم ما بينه وبني اهللّ تعاىل 

وهبذا تنتفي تلك املفاهيم اإلرجائية املناقضة للقيم القرآنية، والتي تتصور أن الرمحة  

وهذا غري صحيح، بل القرآن الكريم يرفضه،    اإلهلية يوم القيامة ستزيح كل قيم العدالة.. 

 فعدالة اهلل هلا جماهلا، ورمحته هلا جماهلا، ومها ال يتعارضان أبدا.  
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وبناء عىل هذا يمكننا فهم كل تلك األحاديث التي تذكر األجور العظيمة ملا نراه من  

وهلا ـ ربام ـ  األعامل الصغرية، ذلك أن لتلك األعامل آثارها الكبرية يف النفس وتطهريها،  

آثارها يف املجتمع، بتحويله إىل جمتمع رباين مؤمن، ولذلك يكون لتلك الكلامت أوزانا وقيام  

 ال نستطيع تقديرها. 

يشري إىل هذا كقوله   ما  بالكلمة من  :  وقد ورد يف احلديث  ليتكلم  الرجل  )إن 

له هبا   ما بلغت، يكتب اهلل  تبلغ  يلقاه، وإن  رضوان اهلل تعاىل ما يظن أن  رضوانه إىل يوم 

الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط اهلل ما يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب اهلل عليه هبا، سخطه  

 ( 1)إىل يوم يلقاه(

يف فضل الصرب:    ومن األحاديث التي رويت فيام يوزن يف هذا امليزان ويثقله قوله  

أجورهم باملوازين، ويؤتى بأهل  )تنصب املوازين يوم القيامة، فيؤتى بأهل الصالة فيوفون  

الصيام فيوفون أجورهم باملوازين، ويؤتى بأهل الصدقة فيوفون أجورهم باملوازين، ويؤتى  

بأهل احلج فيوفون أجورهم باملوازين، ويؤتى بأهل البالء فال ينصب هلم ميزان وال ينترش  

  (2) هلم ديوان ويصب عليهم األجر صباا بغري حساب(

ن الذي ثبتوا يف وجه البالء وكل ما يرصفهم عن اهلل ـ  يالصابرهذا احلديث يبرش  ف

وال حسابه،    والذين جعلهم اهلل حجة عىل غريهم ـ ينالون من األجور ما ال يمكن تصوره 

َهِذِه  كام   يِف  َأْحَسنُوا  لِلَِّذيَن  َربَُّكْم  ُقوا  اتَّ آَمُنوا  الَِّذيَن  ِعَباِد  َيا  ُقْل  تعاىل:﴿  َحَسنٌَة  قال  ْنَيا  الده

ابُِروَن َأْجَرُهْم بَِغرْيِ ِحَساٍب﴾ )الزمر:   (  10َوَأْرُض اهللَِّ َواِسَعٌة إِنَّاَم ُيَوىفَّ الصَّ

وهكذا روي أنه يمكن للمؤمن عرب كلامت قليلة يقوهلا أن ينال األجور العظيمة،  

ع األمثلة  ومن  مجيعا،  حياته  ويف  نفسه  يف  تأثريها  الكلامت  لتلك  قوله  ألن  ذلك  :  ىل 
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)كلمتان خفيفتان عىل اللسان ثقيلتان يف امليزان حبيبتان إىل الرمحن: سبحان اهلل وبحمده  

  (1) سبحان اهلل العظيم( 

لقد قلت بعدك أربع كلامت ثالث مرات لو وزنت بام  قال جلويرية: ) وروي أنه  

سبحان اهلل وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد    : قلت منذ اليوم لوزنتهن

  (2)كلامته(

خصلتان أو خلتان ال حيافظ عليهام عبد مسلم، إال دخل اجلنة، مها  ):  ومنها قوله  

يسري، ومن يعمل هبام قليل، يسبح يف دبركل صالة عرشا، وحيمد عرشا، ويكربعرشا، فذلك  

ومخسامئة يف امليزان، يكرب أربعا وثالثني إذا أخذ مضجعه،  مخسون ومائة باللسان، وألف  

قالوا:    (، وحيمد ثالثا وثالثني، ويسبح ثالثا وثالثني، فتلك مائة باللسان، وألف يف امليزان

كيف مها يسري، ومن يعمل هبام قليل؟ قال: )يأيت أحدكم الشيطان يف منامه،  ،  يا رسول اهلل 

 (3)الته فيذكره حاجه قبل أن يقوهلا(فينومه قبل أن يقوله، ويأتيه يف ص

بخ بخ خلمس ما أثقلهن يف امليزان: ال إله إال اهلل، وسبحان اهلل،  ):  ومنها قوله  

 ( 4) واحلمد هلل، واهلل أكرب، والولد الصالح للمرء املسلم فيحتسبه( 

: )من قال: سبحان اهلل وبحمده يف يوم مئة مرة حطت عنه خطاياه  ومنها قوله  

 ( 5)نت مثل زبد البحر(وإن كا 

: )من قال حني يصبح وحني يميس: سبحان اهلل وبحمده، مئة مرة مل  ومنها قوله 
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 ( 1)  يأِت أحٌد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إال رجٌل قال مثل ما قال، أو زاد عليه(

قوله   اهلل  ومنها  ومَحَِد  وثالثني،  ثالثاا  صالة  كل  دبر  يف  اهلل  سبح  )من  ا  :  ثالثا

ا وثالثني، فتلك تسعة وتسعون، وقال متام املئة: ال إله إال اهلل وحده   وثالثني، وَكربَّ اهلل ثالثا

ال رشيك له، له امللك وله احلمد وهو عىل كل َشء قدير، ُغِفَرت خطاياه وإن كانت مثل  

 ( 2) زبد البحر(

مللك وله احلمد وهو  : )من قال: ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له، له اومنها قوله  

مئة حسنة،   له  وُكتبت  له عدل عرش رقاب،  مرة كانت  مئة  يوم(  عىل كل َشء قدير، )يف 

ا من الشيطان يومه ذلك حتى يميس، ومل يأت أحٌد   وحُميت عنه مئة سيئة، وكانت له حرزا

  (3)  بأفضل مما جاء به إال رجٌل عمل أكثر منه(

 وحده ال رشيك له، له امللك وله احلمد، وهو  : )من قال ال إله إال اهللومنها قوله  

 ( 4)  عىل كل َشء قدير، عرش مرار، كان كمن أعتق أربعة أنفس من ولد إسامعيل(

ا(ومنها قوله   ( 5)  : )من صىل عيلَّ واحدةا، صىل اهلل عليه عرشا

: ))إن اهلل لريىض عن العبد أن يأكل األكلة فيحمده عليها، أو يرشب  ومنها قوله  

 (6) بة فيحمده عليها( الرش

اهلل   رسول  كان  األجور    وهكذا  تلك  بذكر  اهلل،  ذكر  كثرة  يف  املؤمنني  يرغب 

التي أعدها اهلل ملن يذكره، بناء عىل تأثرياهتا الكبرية يف إصالح النفس وتربيتها،   العظيمة 
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ليلة  )أيعجز أحدكم أن يقرأ يف  قال ألصحابه يوما:    ومن تلك األحاديث ما روي أنه  

القرآن؟( ثلث  ،  ُثلَث  تعِدُل  أحد،  اهلل  هو  )قل  قال:  القرآن؟  ثلث  يقرأ  وكيف  قالوا: 

 (1)القرآن(

،  : )أيعجز أحدكم أنَّ يكسب كل يوم ألف حسنة؟(وقال هلم ـ كام يف حديث آخر ـ 

فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا ألف حسنة؟ قال: )يسبح مئة تسبيحٍة فيكتب  

 ( 2)  أو حيط عنه ألف خطيئة(له ألف حسنة، 

ال حول وال قوة إال  ..  )أال أُدلك عىل كلمٍة من كنز اجلنة؟وقال لبعض أصحابه:  

 (3) باهلل(

اهلل   تلك    وهكذا أخرب رسول  اخللق يف  التي حيتلها حسن  العظمى  القيمة  عن 

)يقول ما من  ، وقال:  (4)  : )ما من َشء أثقل يف امليزان من حسن اخللق(املوازين، فقد قال

درجة   به  ليبلغ  اخللق  حسن  صاحب  وإن  اخللق  حسن  من  أثقل  امليزان  يف  يوضع  َشء 

 (5) صاحب الصوم والصالة(

أبا ذر فقال:)أال أدلك عىل خصلتني مها خفيفتان عىل  لقي    رسول اهلل وروي أن 

اهلل،   رسول  يا  بىل  قال:  غريمها؟  من  امليزان  يف  وأثقل  اخللق،  الظهر  بحسن  قال:)عليك 

  (6)وطول الصمت، فوالذي نفيس بيده ما عمل اخلالئق بمثلهام(

اهلل   رسول  أخرب  اخلدمات    وهكذا  عىل  للقائمني  املهيأة  العظيمة  األجور  عن 
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: )من دعا إىل هدى، كان له  يف فضل الدعوة إىل اهلل  ، ومنها قوله  االجتامعية والدعوية

 (1) ه، ال ينقص ذلك من أجورهم شيئا(من األجر مثل أجور من تبع

قوله   السنن    ومنها  سن  فضل  النامذج  احلسنةيف  بإعطاء  العملية  الدعوة  أو   ،

، فله أجرها، وأجر من عمل هبا بعده، من غري أن  الصاحلة : )من سن يف اإلسالم ُسنةا حسنةا

، كان عليه   وزرها ووزر من عمل  ينقص من أجورهم َشٌء، ومن سن يف اإلسالم سنةا سيئةا

 ( 2) هبا من بعده، من غري أن ينقص من أوزارهم َشٌء( 

 (3)   بذل املعروف: )كل معروٍف صدقٌة(يف فضل   ومنها قوله 

تنفيس الَكْرب: )من َنفَّس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا،  يف فضل    ومنها قوله  

مُ  عىل   َ َيرسَّ ومن  القيامة،  يوم  كرب  من  كربة  عنه  اهلل  الدنيا  َنفَّس  يف  عليه  اهلل  يرس  عرِس، 

ه أن ُينِْجَيُه اهلل من ُكَرب يوم القيامة فلُينَفِّس عن معرٍس، أو  ، وقوله:  (4) واآلخرة( )من رَسَ

 ( 5)  يضع عنه(

قوله   فضل    ومنها  وقال  يف  هكذا(..  اجلنة  يف  اليتيم  وكافل  )أنا  اليتيم:  كفالة 

 .(6) بإصبعيه السبابة والوسطى

قوله   فضل    ومنها  األرملة  يف  عىل  )الساعي  واملسكني:  األرملة  عىل  السعي 

 ( 7) واملسكني كاملجاهد يف سبيل اهلل، أو القائم الليل الصائم النهار(
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الصدقة: )من تصدق بِِعدل مترة من كسب طيب، وال يصعد  يف فضل    ومنها قوله  

ه حتى تكون  إىل اهلل إال الطيُب، فإن اهلل يتقبلها بيمينه، ثم ي ربِّيها لصاحبه كام يريبِّ أحدكم ُفُلوَّ

 ( 1)  مثَل اجلبل(

الحتساب يف النفقة عىل األهل: )إذا أنفق املسلم نفقةا عىل  يف فضل    ومنها قوله  

 (2) أهله وهو حيتسبها كانت له صدقة( 

تربية البنات: )من عال جاريتني حتى تبلغا، جاء يوم القيامة  يف فضل    ومنها قوله  

 .(3)أنا وهو(. وضم أصابعه

قال: )من تبع جنازة حتى    تباع اجلنازة حتى يفرغ من دفنها ا   يف فضل  ومنها قوله  

يصىل عليها ويفرغ منها فله قرياطان ومن تبعها حتى يصىل عليها فله قرياط والذي نفس  

 ( 4) حممد بيده هلو أثقل يف ميزانه من أحد( 

عن أن الوزن ال يرتبط فقط باألعامل، وإنام يرتبط أيضا    وهكذا أخربنا رسول اهلل  

عندما تعجب الصحابة من دقة ساقي  أنه  باجلوارح التي قامت بالعمل، كام روي يف احلديث  

:)أتعجبون من دقة ساقيه والذي نفيس بيده هلام  قال هلم رسول اهلل    عبد اهلل بن مسعود

 (5)أثقل من أحد(يف امليزان 

يشري يف هذا احلديث إال أن تينك الساقتني الدقيقتني قامتا بأعامل    فرسول اهلل  

 كثرية، هي أثقل من جبل أحد. 

)يوزن يوم  عن وزن مداد العلامء ودماء الشهداء، فقال:  وهكذا أخرب رسول اهلل 

 
 2342، ومسلم 7430رواه البخاري:  (1) 

 2322، ومسلم 5351رواه البخاري:  (2) 

 6695رواه مسلم:  (3) 

 ( 20256رواه أمحد ) (4) 

 ( 1/420رواه أمحد ) (5) 
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  (1)دماء الشهداء(القيامة مداد العلامء ودماء الشهداء فريجح مداد العلامء عىل 

وهذا يعني أن هناك وزنا خاصا لكل جارحة، واألعامل التي قامت هبا، بل ورد ما  

َوْزناا﴾ )الكهف:    ﴿ تعاىل:يدل عىل وزن اإلنسان مجيعا، كام قال   اْلِقَياَمِة  َيْوَم  هَلُْم  ُنِقيُم  َفال 

105 ) 

بالرجل السمني فال يزن عند  :)يؤتى يوم القيامة  فقال:    وقد فرسها رسول اهلل  

 ( 105َفال ُنِقيُم هَلُْم َيْوَم اْلِقَياَمِة َوْزناا﴾ )الكهف:    ﴿تعاىل:، ثم قرأ قوله  (2)اهللّ جناح بعوضة(

الرمحة يف مجيع أنواع اجلزاء،  ووالقرآن الكريم خيربنا عن االرتباط الوثيق بني العدل 

من باب    ال جتازى السيئات إال بمثلها ، ومن باب الرمحة اإلهلية  فلذلك تضاعف احلسنات 

ٍة َوإِْن َتُك َحَسنَةا    ﴿ تعاىل عن جزاء احلسنات:، قال  العدل اإلهلي إِنَّ اهللََّ ال َيْظلُِم ِمْثَقاَل َذرَّ

ِذيَن  ،  (40ُيَضاِعْفَها َوُيْؤِت ِمْن َلُدْنُه َأْجراا َعظِياما﴾ )النساء:  وقال عن جزاء السيئات:﴿ َوالَّ

أُ  َكَأنَّاَم  َعاِصٍم  ِمْن  اهللَِّ  ِمَن  هَلُْم  َما  ٌة  ِذلَّ َوَتْرَهُقُهْم  بِِمْثلَِها  َسيَِّئٍة  َجَزاُء  يَِّئاِت  السَّ ْغِشَيْت  َكَسُبوا 

ْيِل ُمْظلاِما ُأوَلئَِك َأْصَحاُب النَّاِر ُهْم فِيَها َخالُِدوَن﴾ )يونس:   ( 27ُوُجوُهُهْم ِقَطعاا ِمَن اللَّ

يَِّئِة َفال جُيَْزى  وقال جامعا بي نهام:﴿ َمْن َجاَء بِاحْلََسنَِة َفَلُه َعرْشُ َأْمَثاهِلَا َوَمْن َجاَء بِالسَّ

 ( 160إِالَّ ِمْثَلَها َوُهْم ال ُيْظَلُموَن﴾ )األنعام:

)قال اهلل عز وجل: إذا هم عبدي بسيئة فلم    يف بيان معناها:  وقد قال رسول اهلل  

إن عملها فاكتبوها له سيئة، فإن تاب منها فاحموها عنه، وإن  يعملها فاكتبوها له حسنة، ف

هم عبدي بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، فإن عملها فاكتبوها له بعرشة أمثاهلا إىل  

  (3)سبعامئة ضعف(

 
 ( للشريازى ىف كتاب األلقاب. 6/466عزاه املناوى ) (1) 

 (4729رواه البخاري برقم ) (2) 

 ( 127( ورواه مسلم برقم )5269رواه البخاري برقم ) (3) 
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 ب ـ موازين االستقامة وآثارها: 

الواقفون يف ذلك املوقف  ودرجاهتا   بعد أن ينتهي وزن األعامل  إىل قسمني:  ، يميز 

صفاء   عدم  بسبب  وخارسين  والتبعات،  الذنوب  من  صحفهم  صفاء  بسبب  ناجحني 

صحفهم منها، ولذلك حيملون مبارشة إىل املحل املخصص هلم لقضاء فرتة العقوبة التي  

بس نوع  باستوجبوها  بسبب  بالشفاعة  اإلذن  قوانني  عليهم  انطبقت  إذا  إال  جرائمهم،  ب 

أعامهلم بعض  بسبب  أو  الشفعاء    ذنوهبم،  عن  البحث  يمكنهم  احلالة  هذه  ويف  الصاحلة، 

 للتوسط هلم، كام سنرى ذلك يف املبحث التاِل. 

ا َمْن ُأويِتَ  ﴿وقد أشار إىل هذا قوله تعاىل يف بيان نتيجة الناجحني، وفرحهم هبا:   َفَأمَّ

]احلاقة:    ﴾ (  20نُْت َأينِّ ُماَلٍق ِحَسابَِيْه ) ( إِينِّ َظن19َكَِتاَبُه بَِيِمينِِه َفَيُقوُل َهاُؤُم اْقَرُءوا كَِتابَِيْه ) 

19  -  21 ] 

ا َمْن ُأويِتَ كَِتاَبُه بِِشاَملِِه َفَيُقوُل َياَلْيَتنِي  ﴿وقال يف بيان نتيجة الراسبني وأملهم منها:   َوَأمَّ

( َما َأْغنَى َعنِّي َمالَِيْه  27اِضَيَة )( َياَلْيَتَها َكاَنِت اْلقَ 26( َومَلْ َأْدِر َما ِحَسابَِيْه ) 25مَلْ ُأوَت كَِتابَِيْه )

 [ 30 -   25]احلاقة:  ﴾ ( 29( َهَلَك َعنِّي ُسْلَطانَِيْه ) 28)

( ُثمَّ اجْلَِحيَم  30ُخُذوُه َفُغلهوُه ) ﴿م بسبب ذلك:  ن هثم بني كيف يساقون مبارشة إىل ج

ا َفاْسلُ 31َصلهوُه )  ُه َكاَن اَل ُيْؤِمُن بِاهللَِّ اْلَعظِيِم  32ُكوُه ) ( ُثمَّ يِف ِسْلِسَلٍة َذْرُعَها َسْبُعوَن ِذَراعا ( إِنَّ

  30]احلاقة:    ﴾( 35( َفَلْيَس َلُه اْلَيْوَم َهاُهنَا مَحِيٌم ) 34( َواَل حَيُضه َعىَل َطَعاِم املِْْسكِنِي ) 33)

-  35 ] 

  أما الناجون؛ فإن نجاهتم يف ذلك املوقف ال تعني النجاة املطلقة، وإنام حيتاجون إىل 

املرور عىل الرساط، وهو املحل الذي يفتشون فيه مثلام يفتش من يريد الركوب يف الطائرة 

 حتى ال حيمل معه أي ممنوعات قد ترض سالمة الركاب. 

بأعامله،   وليس  نفسه،  باإلنسان  املرتبطة  املوازين  من  نوعا  الرساط  يكون  وبذلك 
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لام توزن وتفتش بضائع املسافرين  ذلك أن أعامله قد وزنت وفتشت يف املحال اخلاصة هبا، مث

 يف الدنيا يف املحال اخلاصة هبا. 

واألوصاف التي وصف هبا الرساط كلها تدل عىل هذا املعنى، فمعناه اللغوي ـ كام  

أصله    ،الرساط: الطريق املستسهل يذكر الراغب األصفهاين ـ يشري إىل هذا، حيث يقول: )

  (1)من: رسطت الطعام وزردته: ابتلعته(

أي أن هذا الطريق سيبتلع كل من يمر عليه إن كان فيه من اخلصائص ما يستحق  

وهو   البلع..  يف  ـ  للتقريب  ـ  ذلك  التفتيش  أجهزة  تصدرها  التي  األصوات  تلك  مثل 

 املطارات لتطلب من املار أن خيرج كل ما لديه أوال. 

عليهام، كام    ت والطهارة والثبا وهكذا فإن هلذه املفردة داللتها القرآنية عىل االستقامة  

اَط امُلسَتِقيَم    ﴿:  قال تعاىل يف وصف الدين َ ،  [ يعني الدين املستقيم 6]الفاحتة:    ﴾اهِدَنا الرصِّ

اطِي ُمْسَتِقياما ﴿: وقال  . [: يعني ديناا مستقياما 153]األنعام:    ﴾َوَأنَّ َهَذا رِصَ

بقوله ـ ملن سأله عن  لصادق  اإلمام اوقد أشار إىل هذا املعنى ووسائل احلصول عليه  

: )هو الطريق إىل معرفة اهلل عز وجل. ومها رصاطان: رصاط يف الدنيا ورصاط يف  الرساط ـ

الطاعة،  اآلخرة املفرتض  اإلمام  فهو  الدنيا  يف  الذي  الرصاط  الدنيا   ، وأما  يف  عرفه  من 

ومن مل يعرفه يف الدنيا زلت    ،واقتدى هبداه َمرَّ عىل الرصاط الذي هو جرس جهنم يف اآلخرة 

  (2) (فرتدَّى يف نار جهنم  ، قدمه عن الصـراط يف اآلخرة

لتحقيق   بسننهم،  واالستنان  اهلل،  إىل  اهلداة  عىل  التعرف  أمهية  إىل  هبذا  يشري  وهو 

والبعيد عن األهواء، وهلذا ربط اهلل تعاىل الرساط املستقيم بأولئك    السلوك املوافق للرشيعة

فقال:   املُْْسَتِقيمَ ﴿اهلداة،  اَط  َ الرصِّ بقوله:  [6]الفاحتة:    ﴾اْهِدَنا  ثم فرسه  ِذيَن  ﴿ ،  الَّ اَط  رِصَ

 
 ( 337)ص ،املفردات يف غريب القرآن (1) 

 .32معاين األخبار/ (2) 
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الِّنيَ   [ 7]الفاحتة:   ﴾َأْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغرْيِ املَْْغُضوِب َعَلْيِهْم َواَل الضَّ

بني أن أساس التدين هو التعرف عىل اهلداة الصادقني إىل اهلل حتى يتجنب  وهذا ي

 املتدين الدعاة الذين يوصلونه إىل غضب اهلل، أو الضالل عنه.

أي انحراف عن الدين، والقيم النبيلة التي جاء هبا ستكون سببا يف منع    ، فإنوبذلك

ىل اجلنة، ذلك أن اجلنة ال يكفي  املار عىل الرساط من االستمرار يف سريه، الذي يرحل به إ 

 لدخوهلا جمرد حصول الشخص عىل حسنات كثرية، بل تقتيض كذلك الطهارة والطيبة. 

أن اجلنة ال يدخلها، بل ال يشم رحيها من  باإلخبار  املقدسة  وهلذا ورد يف النصوص  

طِْبُتْم َفاْدُخُلوَها َخالِِديَن﴾  ﴿  ، كام قال تعاىل: مل تتوفر فيه الطيبة الكافية، والفطرة األصيلة

 ( 73)الزمر:  

عدم إمكانية دخول اجلنة ملن توفرت فيه بعض الصفات،    وهلذا ذكر رسول اهلل  

قال إن اهلل تعاىل غرس جنة عدن  ): التي حتول بينه وبينها، ومن أمثلتها البخل، كام قال  

الثامر، فلام نظر إىل زهرهتا  بيده وزخرفها، وأمر املالئكة فشقت فيها األهنار، فتدلت في ها 

  (1) وحسنها، قال: وعزيت وجالِل ال جياورين فيك بخيل(

ورس ذلك هو أن اجلنة هي دار الكرم اإلهلي، وهي تتناىف متاما مع البخالء، وهلذا لن  

 يدخل أحد اجلنة حتى يطهر متاما من هذه الصفة. 

  يف احلديث القديس:   أنه ال يدخل اجلنة مدمن مخر وال ديوث، قال    وأخرب  

من  )يا رسول اهلل وما الديوث؟(، قال: ))وعزيت ال يسكنها مدمن مخر وال ديوث(، قالوا: 

  (2) يقر السوء يف أهله(

من قتل معاهدا مل يرح  ):أنه ال جيد ريح اجلنة من قتل معاهدا، قال    وأخرب  

 
 ( 397/ 10رواه الطرباين يف األوسط والكبري، جممع الزوائد ومنبع الفوائد ) (1) 

 (131/ 6رواه اخلرائطي يف مساوئ االخالق، كنز العامل ) (2) 
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أال من قتل نفسا  ):، وقال  (1)  حيها ليوجد من مسرية أربعني عاما(رائحة اجلنة، وأن ر

معاهدة له وذمة رسوله فقد أخفر بذمة اهلل فال يرح رائحة اجلنة، وإن اجلنة ليوجد رحيها من  

  (2) مسرية سبعني خريفا(

ما من إمام وال  ): أنه ال جيد ريح اجلنة أي وال بات غاشا لرعيته، قال  وأخرب 

القيامة من   يوم  يوجد  اجلنة وعرفها  اهلل عليه  إال حرم  لرعيته  ليلة سوداء غاشا  بات  وال 

من اسرتعى رعية فلم حيطهم بنصيحة مل جيد ريح اجلنة  ):، وقال  (3)  مسرية سبعني سنة(

ائة عام. من انتسب إىل غري أبيه مل يرح رائحة اجلنة وإن رحيها  وإن رحيها ليوجد من مسرية م

  (4) ليوجد من مسرية مخس مائة عام(

ال يدخل اجلنة شيخ زان، وال مسكني مستكرب، وال منان بعمله عىل  ) أنه    وأخرب  

أليم: شيخ  ثالثة ال ينظر اهلل إليهم يوم القيامة، وال يزكيهم، وهلم عذاب ، ويف رواية: ) اهلل(

 (5) (زان، وملك كذاب، وعائل مستكرب

إياكم وعقوق الوالدين! فإن اجلنة يوجد رحيها من مسرية ألف عام وال  ):وقال  

الكربياء هلل عز   إنام  إزاره خيالء،  قاطع رحم وال شيخ زان وال جار  جيد رحيها عاق وال 

  (6) وجل(

فقال    وأخرب   النار،  أهل  الصنفني من  مل  ):عن هذين  النار  أهل  صنفان من 

عاريات   كاسيات  ونساء  الناس،  هبا  يرضبون  البقر  كأذناب  معهم سياط  قوم  بعد:  أرمها 

 
 . 194و  193/  6رواه البخاري  (1) 

 (.2687(، وابن ماجة رقم )1403رواه الرتمذي رقم ) (2) 

 (. 5/213د )رواه الطرباين يف الكبري كام ىف جممع الزوائ (3) 

 (.142، ومسلم رقم ) 112/  13رواه البخاري  (4) 

 ( 2/480، أمحد )107رواه مسلم ) (5) 

 (77/ 16رواه الديلمي، كنز العامل ) (6) 
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مميالت مائالت رؤسهن كأسنمة البخت املائلة، ال يدخلن اجلنة وال جيدن رحيها، وإن رحيها  

   ( 1) لتوجد من مسرية كذا وكذا(

التي تسأل زوجها الطالق من غري سبب ال جتد رائحة اجلنة،      وأخرب أن املرأة 

ال تسأل املرأة زوجها الطالق يف غري كنهه فتجد ريح اجلنة! وإن رحيها لتوجد  ): فقال  

  (2) من مسرية أربعني عاما(

مسافات خمتلفة لبعد رائحة اجلنة، وهي تعني  ذكر  حاديث  ري من هذه األونرى يف كث 

 صاحبها أو قربه من اجلنة، بحسب نوع جرمه، وقدر احلاجة إىل تطهريه. بعد 

ولذلك كان املرور عىل الرساط خمتلفا بحسب طهارة صاحبه، فإن كان طاهرا مر  

عليه من غري أن يشعر، وإن مل يكن كذلك احتاج كل مرة إىل تطهري جديد إىل أن يصبح  

 صاحلا للركوب يف املراكب التي حتمله إىل اجلنة. 

الدنيا، فقال  الغزاِلوقد أشار   املعنى، وعالقته برساط  وملا كان الرصاط  ):إىل هذا 

املستقيم الذي ال يكمل التوحيد إال باالستقامة عليه أدق من الشعر وأحّد من السيف مثل  

الرصاط املوصوف يف اآلخرة، فال ينفك برش عن ميل عن االستقامة ولو يف أمر يسري، إذ ال  

اهلوى ولو يف فعل قليل، وذلك قادح يف كامل التوحيد بقدر ميله عن الرصاط  خيلو عن اتباع  

نار  ناران:  نقصان  كل  ومع  القرب،  درجات  يف  نقصاناا  حمالة  ال  يقتيض  فذلك  املستقيم، 

الفراق لذلك الكامل الفائت بالنقصان، ونار جهنم كام وصفها القرآن؛ فيكون كل مائل عن  

  (3)من وجهني(  الرصاط املستقيم معذباا مرتني

فينتهون إىل    ،ثم يؤمر باخلالئق إىل الصـراط )الشعراين:  الشيخ عبد الوهاب  وقال  

 
 (8/155و  6/168رواه مسلم ) (1) 

 ( 1187( ، والرتمذي رقم )2226رواه أبو داود رقم ) (2) 

 (26/ 4إحياء علوم الدين ) (3) 
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فيسأل  ..  الرصاط وقد رضبت عليه اجلسور عىل جهنم، أدقه من الشعرة وأحده من السيف 

فإن جاء به خملصاا ال شك فيه وال زيغ جاز إىل اجلرس    ، العبد عن اإليامن اخلالص باهلل تعاىل

فإن   ،فيسأل عن الزكاة ،فإن جاء هبا تامة جاز إىل اجلسـر الثالث ،الثاين، فيسأل عن الصالة

الرابع اجلرس  إىل  جاز  تامة  هبا  الصيام  ،جاء  عن  اجلرس    ،فيسأل  إىل  جاز  تاماا  به  جاء  فإن 

فيسأل عن    ، فيسأل عن حجة اإلسالم فإن جاء هبا تامة جاز إىل اجلرس السادس  ،اخلامس

فإن جاء به تاماا جاز إىل اجلرس السابع فيسأل عن املظامل فإن كان مل يظلم    ،حلدثالطهر من ا

  ، أحداا جاز إىل اجلنة. وإن كان قرص يف واحدة منهن حبس عىل كل جرس منها ألف سنة

يشاء  بام  فيه  اهلل  يقضـي  نفسك..  حتى  أخي  يا  هذه    ، ففتش  من  يف شئ  وقعت  فإن كنت 

وإن تكن وقعت يف    ،فقد سمعت ما جتازى به  ، ملذكورةالذنوب التي ذكرت يف املواقف ا

من تلك األهوال حتى تدخل اجلنة    مل تقاِس شيئاا   ،شئ منها أو وقعت وقبل اهلل تعاىل توبتك

فواهلل لقد خلقنا ألمر    ، ولكن من أين لك أن تعرف أن اهلل تعاىل قبل توبتك  ، برمحة اهلل تعاىل

  (1) (عظيم تذهل فيه عقول العقالء 

عتقادنا  اباب اإلعتقاد يف العقبات التي عىل طريق املحرش: )الصدوق:  وقال الشيخ 

أو هني. فمتى    ، أو أمر   ، سم كل عقبة منها عىل حدة اسم فرضايف ذلك أن هذه العقبات  

 ذلك الفرض حبس عندها وطولب  وكان قد قرص يف  ،سمها فرضاانتهى اإلنسان إىل عقبة  

  ، نجا منها إىل عقبة أخرى  ،فإن خرج منه بعمل صالح قدمه أو برمحة تداركه، بحق اهلل فيها 

عقبة إىل  عقبة  من  يدفع  يزال  عقبة  ،فال  كل  عند  معنى    ، وحيبس  من  فيه  قرص  فيسأل عام 

البقاء  .سمها ا دار  إىل  انتهى  أبداا   ، فإن سلم من مجيعها  فيها  وَسِعَد    ،فحيَِي حياة ال موت 

أبداا  معها  ال شقاوة  والشهداء    ، سعادة  والصديقني  أنبيائه وحججه  مع  اهلل  جوار  وسكن 

فلم ينجه عمل صالح    ، وإن حبس عىل عقبة فطولب بحق قرص فيه  .والصاحلني من عباده
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زلت قدمه عن العقبة فهوى يف جهنم نعوذ باهلل    ، عز وجل رمحة  وال أدركته من اهلل   ، قدمه

 ( 1)  (منها 

َيْوَم َتَرى املُْْؤِمننَِي َواملُْْؤِمنَاِت َيْسَعى ُنوُرُهم َبنْيَ  ﴿وقد أشار إىل هذا املعنى قوله تعاىل:  

تَِها   اُكُم اْلَيْوَم َجنَّاٌت جَتِْري ِمن حَتْ األهَْنَاُر َخالِِديَن فِيَها َذلَِك ُهَو اْلَفْوُز  َأْيِدهيِْم َوبَِأْياَمهِنِم ُبرْشَ

ِجُعوا  اْلَعظِيُم َيْوَم َيُقوُل املُْنَافُِقوَن َواملُْنَافَِقاُت لِلَِّذيَن آَمنُوا انُظُروَنا َنْقَتبِْس ِمن نهوِرُكْم ِقيَل ارْ 

ُه َباٌب بَ  َب َبْينَُهم بُِسوٍر لَّ ا َفرُضِ مْحَُة َوَظاِهُرُه ِمن ِقَبلِِه اْلَعَذاُب  َوَراءُكْم َفاْلَتِمُسوا ُنورا اطُِنُه فِيِه الرَّ

َعُكْم َقاُلوا َبىَل َوَلكِنَُّكْم َفَتنُتْم َأنُفَسُكْم َوَتَربَّْصُتْم َواْرَتْبُتْم َوَغرَّ  ْتُكُم األََمايِنه  ُينَاُدوهَنُْم َأمَلْ َنُكن مَّ

بِاهللَِّ   ُكم  َوَغرَّ اهللَِّ  َأْمُر  َجاء  َكَفُروا  َحتَّى  ِذيَن  الَّ ِمَن  َوال  فِْدَيٌة  ِمنُكْم  ُيْؤَخُذ  ال  َفاْلَيْوَم  اْلَغُروُر 

 [ 15  -  12]احلديد:   ﴾ َمْأَواُكُم النَّاُر ِهَي َمْوالُكْم َوبِئَْس املَِْصرُي 

فهذه اآليات الكريمة تصور األنوار التي يسعد هبا املؤمنون بسبب الصفاء والطهارة  

الدن يف  اكتسبوها  ومرىض  التي  واملحتالني  للمنافقني  املزيفة  األنوار  تلك  ختمد  بينام  يا، 

اجلنة،   لدخول  تؤهلهم  ملكات  أي  يملكون  ال  أهنم  حينها  يكتشفون  والذين  القلوب، 

 ولذلك ال يسمح هلم بالرحلة إليها. 

جيمع اهلل  وقد ورد يف األحاديث واآلثار ما يشري إىل هذا، فعن ابن مسعود، قال: )

فمنهم من يعطى نوره مثل اجلبل بني يديه، ومنهم من يعطى نوره فوق  .  . القيامةالناس يوم  

ذلك، ومنهم من يعطى نوره مثل النخلة بيمينه، ومنهم من يعطى دون ذلك بيمينه، حتى  

يكون آخر من يعطى نوره يف إهبام قدمه، ييضء مرة ويطفأ أخرى، إذا أضاء قدم قدمه، وإذا  

ن عىل الرصاط، والرصاط كحد السيف دحض مزلة، ويقال  أطفأ قام، قال: فيمر ويمرو

هلم: امضوا عىل قدر نوركم، فمنهم من يمر كانقضاض الكوكب، ومنهم من يمر كالريح،  

ومنهم من يمر كالطرف، ومنهم من يمر كشد الرجل، يرمل رمالا عىل قدر أعامهلم، حتى  
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ل وتعلق رجل، وتصيب جوانبه  يمر الذي نوره عىل إهبام قدمه، ختر يد، وتعلق يد، وختر رج

النار، فيخلصون فإذا خلصوا، قالوا: احلمد هلل الذي نجانا منك، بعد أن أراناك، لقد أعطانا 

 ( 1)  ما مل يعط أحد(

وقد ورد يف احلديث ما يشري إىل أن للملكات الطيبة التي امتلكها اإلنسان يف الدنيا  

أنه قال:    ، ففي احلديث عن رسول اهلل  أثرها يف ختفيف العقوبات عنه، أو يف نجاته منها 

فجاءه    ، يرتعد كام ترتعد السعفة يف يوم ريح عاصف  ، رأيت رجالا من أمتي عىل الرصاط)

ن رعدته ومىض عىل الرصاط   ، حسن ظنه باهلل   ، ورأيت رجالا من أمتي عىل الرصاط،  فسكَّ

ومىض   ، قامته عىل قدميهفجاءته صالته عيل فأ ،ويتعلق أحياناا  ،وحيبو أحياناا  ،يزحف أحياناا 

 (2)عىل الرصاط(

وهلذا كان الرساط من أخطر املواقف التي يمر هبا اإلنسان يف أرض املحرش، ففي  

ا  ﴿أنه قال يف تفسري قوله تعاىل:    احلديث عن رسول اهلل   ا َدكًّ ِت اأْلَْرُض َدكًّ َكالَّ إَِذا ُدكَّ

ا ) 21) ا َصفًّ ْنَساُن َوَأنَّى  22( َوَجاَء َربهَك َواملََْلُك َصفًّ ُر اإْلِ ( َوِجيَء َيْوَمئٍِذ بَِجَهنََّم َيْوَمئٍِذ َيَتَذكَّ

ْكَرى )  ُأيِتَ    ،اخلالئق ومجع األولني واآلخرين اهلل  إذا أبرز  )  [23-   21]الفجر:    ﴾(  23َلُه الذِّ

هلا هدٌة وغضٌب    ،مع كل زمام مائة ألف ملك من الغالظ الشداد  ،بجهنم ُتقاد بألف زمام

فأما    ، عليها ثالث قناطر  ، ثم يوضع عليها الرصاط أدق من حد السيف..  وزفرٌي وشهيق

وأما الثالثة فعليها عدل رب العاملني    ، والثانية فعليها الصالة  ،واحدة فعليها األمانة والرحم 

غريه  ال واألمانة  ، إله  الرحم  فيحبسهم  عليها  باملمر  حبستهم    ،فيكلفون  منهام  نجوا  فإن 

العاملني   ،الصالة املنتهى إىل رب  َلبِاملِْْرَصادِ   ﴿وهو قوله:    ،فإن نجوا منها كان  َربََّك    ﴾ إِنَّ 

 
(. وقال: هذا  408/  2(، واحلاكم )357/  9(. واحلديث رواه الطرباين )419رواه البيهقي يف )البعث والنشور( )  (1) 

 حديث صحيح عىل رشط الشيخني ومل خيرجاه هبذا اللفظ. 
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واملالئكة  والناس عىل الرصاط، فمتعلق بيد وتزل قدمه ومستمسك بقدم.    ، [14]الفجر:  

والناس يتهافتون يف النار    ، حوهلا ينادون: يا حليم أعف واصفح وُعْد بفضلك وَسلِّْم وّسلِّمْ 

كالفراش فيها، فإذا نجا ناج برمحة اهلل مر هبا فقال احلمد هلل وبنعمته تتم الصاحلات وتزكو  

 شكور( إن ربنا لغفور  ،منه وفضلهواحلمد هلل الذي نجاين منك بعد اليأس ب ،احلسنات 

أشد ساعات ابن آدم ثالث ساعات: الساعة  )وقد روي عن اإلمام السجاد أنه قال:  

والساعة التي يقف فيها بني   ، والساعة التي يقوم فيها من قربه ، التي يعاين فيها ملك املوت

ثم قال: إن نجوت يا ابن آدم عند املوت  (، فإما إىل جنة وإما إىل نار  ، يدي اهلل تبارك وتعاىل

  ، وإن نجوت يا ابن آدم حني توضع يف قربك فأنت أنت وإال هلكت  ،أنت وإال هلكتفأنت  

وإن نجوت حني يقوم    ،وإن نجوت حني حُيمل الناس عىل الرصاط فأنت أنت وإال هلكت

  (1)(الناس لرب العاملني فأنت أنت وإال هلكت 

املعاين التي  وهلذا فإن كل أوصاف الرساط التي وردت يف األحاديث تشري إىل هذه  

بناء عىل اختالف   له،  ذكرناها، وإن كنا ال نستطيع أن نستخلص منها أي صورة حقيقية 

 النشأتني. 

، أي أن كل من يمر عليه يمكن أن يزلق ليسقط  الرصاط زلقفقد ورد يف احلديث أن  

ما اجلرس يا رسول اهلل    :سئل رسول اهلل  يف جهنم بناء عىل األوصاف املوجودة فيه، فقد  

قال: )مدخضة مزلة, عليه خطاطيف, وكالليب, وحسكة مفلطحة هلا شوكة عقيفاء تكون  

  (2) بنجد يقال هلا السعدان( 

، وكل حافة أو جانب يمكنها أن  جنبتان أو حافتانله  ووصف يف احلديث بكونه  

 
 ..159، ص 6بحار األنوار، ج  (1) 

 ( 183( واللفظ له، ومسلم )7439رواه البخاري ) (2) 



383 

 

هبم جنبتا    (1): )حيمل الناس عىل الرصاط يوم القيامة فتتقادعتسرتط من يمر عليها، قال  

 (2) الرصاط تقادع الفراش يف النار(

أنه    ديث عن النبي  ففي احل  ،(3) كالليبوهكذا وصف بأن لكل حافة من حافتيه  

 ( 4) ط كالليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به( : )ويف حافتي الرصاقال

: )وبه كالليب مثل شوك السعدان أما  تلك الكالليب، فقال  رسول اهلل  ووصف  

السعدان، غري أن ال   قال: فإهنا مثل شوك  يا رسول اهلل  قالوا: بىل  السعدان؟  رأيتم شوك 

  (5) يعلم قدر عظمها إال اهلل(

أي أنه دقيق جدا يف تعيني    ، املوسى أو حد السيفمثل حد  هكذا وصف بكونه  و

ف املنحرفة،  النبي  امللكات  قال  عن  فتقول    ع)ويوض  :أنه  املوسى،  حد  مثل  الرصاط 

حق   عبدناك  ما  فيقولون:  خلقي:  من  شئت  من  فيقول:  هذا؟  عىل  جييز  من  املالئكة: 

النبي  ، ويف  (6)عبادتك( السيف،    : )والرصاط كحد حديث ابن مسعود الطويل يقول 

 (7)دحض مزلة(

وكل هذه األوصاف تبني خطورته، وأنه ال يمكن أن ينجو منه إال من هذب نفسه،  

 
)فتتقادع هبم جنبتا الرصاط تقادع الفراش يف النار( أي تسقطهم فيها   ﴿(: )قوله:  24/  4قال ابن األثري يف )النهاية( )  (1) 

 بعضهم فوق بعض. وتقادع القوم: إذا مات بعضهم إثر بعض( 

(، وابن أيب عاصم يف )السنة(  929( )142/  2(، والطرباين يف )املعجم الصغري( )20457( )43/  5رواه أمحد )  (2) 

(837) 

(: )كالليب مجع كلوب بفتح الكاف وهو حديدة معطوفة الرأس يعلق  316/  20قال العيني يف )عمدة القاري( )  (3) 

 عليها اللحم. وقيل: الكلوب الذي يتناول به احلداد احلديد من النار. كذا يف كتاب ابن بطال( 

 (195رواه مسلم ) (4) 

 ( 182(، ومسلم )7437رواه البخاري ) (5) 

 (. وقال: هذا حديث صحيح عىل رشط مسلم ومل خيرجاه، ووافقه الذهبي 629/ 4)رواه احلاكم   (6) 

 (. وقال: هذا حديث صحيح عىل رشط الشيخني ومل خيرجاه هبذا اللفظ، ووافقه الذهبي 408/ 2رواه احلاكم ) (7) 
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 وخلصها من كل األمراض التي حتول بينها وبني التحقق بفطرته السلمية النقية. 

وبذلك فإن الرساط يشبه كثريا مراكز التحليل واألشعة التي توضع يف املستشفيات  

نتائجها يتم التعامل مع املريض، إما باألدوية البسيطة، أو باجلراحة املستعصية  وعىل أساس  

 الصعبة املمتلئة بكل ألوان اآلالم واملخاوف. 

وهذا يدل عىل أن الرساط منسجم متاما مع العدالة اإلهلية، باعتبار أن تلك األمراض  

سجم كذلك مع الرمحة  التي يكتشفها أمراض مكتسبة، ومل تكن يف الفطرة األصلية.. هو من

يعيش   أن  بينه وبني  التي حتول  األمراض  من  اإلنسان  يطهر هبا  التي  الوسيلة  اإلهلية ألنه 

 حقيقته اجلميلة. 

  :وشروطها الشفاعة ـ 5
يف  بعد تلك املواقف الشديدة التي يمر هبا اخللق  اإلهلية  والرمحة  من جتليات العدالة  

املحرش   يستحقونأرض  ملن  بالشفاعة  العدالة    ؛ذلك  اإلذن  جتليات  من  جتل  فالشفاعة 

 اإلهلية، كام أهنا جتل من جتليات رمحته. 

أما كوهنا من جتليات عدالته؛ فذلك ألهنا منضبطة بقوانني عامة يمكن ألي شخص  

أن يستفيد منها، بخالف املحسوبيات والوسائط يف الدنيا، والتي ال ضابط هلا إال األهواء  

 املجردة. 

جتليات رمحته، فذلك ألهنا من أنواع اجلزاء التي جيازي اهلل هبا عباده  وأما كوهنا من  

 الشافعني، لبيان مكانتهم وفضلهم ومراتبهم. 

كام أهنا من أنواع اجلزاء التي جيازي هبا الطالبني للشفاعة لكوهنم قاموا بأنواع من  

 األعامل الصاحلة تستحق ذلك النوع من اجلزاء. 

حقيقتها نوع من أنواع اجلزاء اإلهلي، مثله مثل سائر أنواع  وبذلك؛ فإن الشفاعة يف  

تزيل   أن  الصالة يمكنها  أن  تعاىل  اهلل  أخرب  فقد  أو يف اآلخرة،  الدنيا،  املوجودة يف  اجلزاء 
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هلا   املؤدي  لصاحبها  شفيعا  اعتبارها  يمكن  وبذلك  آثارها،  ومتحو  السيئات،  من  الكثري 

تعاىل:    الصادق معها،  قال  احْلََسنَاِت  َوَأقِ   ﴿كام  إِنَّ  ْيِل  اللَّ ِمَن  ا  َوُزَلفا النََّهاِر  َطَريَفِ  اَلَة  الصَّ ِم 

اكِِرينَ  يَِّئاِت َذلَِك ِذْكَرى لِلذَّ  [ 114]هود:   ﴾ُيْذِهْبَن السَّ

ومثل ذلك أخرب اهلل تعاىل عن اإليامن والعمل الصالح، فهام من الشفعاء الذين تكفر  

ا العقوبات  هبام  ويرفع  الذنوب،  تعاىل:  هبم  قال  كام  هبا،  َوَعِمُلوا  ﴿ملرتبطة  آَمُنوا  ِذيَن  َوالَّ

َرنَّ َعنُْهْم َسيَِّئاهِتِْم َوَلنَْجِزَينَُّهْم َأْحَسَن الَِّذي َكاُنوا َيْعَمُلوَن   احِلَاِت َلنَُكفِّ ]العنكبوت:    ﴾ الصَّ

احِلَاِت َوآَمُنوا باَِم    ﴿ ، وقال:  [7 ِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ ِْم  َوالَّ ٍد َوُهَو احْلَقه ِمْن َرهبِّ َل َعىَل حُمَمَّ ُنزِّ

َباهَلُْم   َوَأْصَلَح  َسيَِّئاهِتِْم  َعنُْهْم  َر  َوَيْعَمْل َصاحِلاا  ﴿، وقال:  [ 2]حممد:    ﴾ َكفَّ بِاهللَِّ  ُيْؤِمْن  َوَمْن 

اأْلهَْنَ  تَِها  حَتْ ِمْن  ِري  جَتْ َجنَّاٍت  َوُيْدِخْلُه  َسيَِّئاتِِه  َعنُْه  ْر  اْلَفْوُز  ُيَكفِّ َذلَِك  ا  َأَبدا فِيَها  َخالِِديَن  اُر 

 [ 9]التغابن:  ﴾ اْلَعظِيمُ 

تعاىل:   قال  كام  الذنوب،  وتكفري  الشفاعة  يف  دورها  والورع  للتقوى  فإن  وهكذا؛ 

ا ﴿ َأْجرا َلُه  َوُيْعظِْم  َسيَِّئاتِِه  َعنُْه  ْر  ُيَكفِّ اهللََّ  َيتَِّق  وقال:  [5]الطالق:    ﴾َوَمْن  َأنَّ ﴿،  َأْهَل  َوَلْو   

النَِّعيمِ  َجنَّاِت  َوأَلَْدَخْلنَاُهْم  َسيَِّئاهِتِْم  َعنُْهْم  ْرَنا  َلَكفَّ َقْوا  َواتَّ آَمُنوا  ،  [65]املائدة:    ﴾ اْلكَِتاِب 

ا  ﴿وقال:   ْر َعنُْه َسيَِّئاتِِه َوُيْعظِْم َلُه َأْجرا َا الَّذِ ﴿وقال:    ،[5]الطالق:    ﴾َوَمْن َيتَِّق اهللََّ ُيَكفِّ يَن  َياَأهيه

ُذو  َواهللَُّ  َلُكْم  َوَيْغِفْر  َسيَِّئاتُِكْم  َعنُْكْم  ْر  َوُيَكفِّ ُفْرَقاناا  َلُكْم  جَيَْعْل  اهللََّ  َتتَُّقوا  إِْن  اْلَفْضِل    آَمُنوا 

 [ 29]األنفال:   ﴾اْلَعظِيِم 

قال   كام  الذنوب،  تكفري  يف  دوره  وباطنها  ظاهرها  الكبائر  الجتناب  فإن  وهكذا؛ 

جَتْ ﴿تعاىل:   َكِرياما إِْن  ُمْدَخالا  َوُنْدِخْلُكْم  َسيَِّئاتُِكْم  َعنُْكْم  ْر  ُنَكفِّ َعنُْه  ُتنَْهْوَن  َما  َكَبائَِر    ﴾ َتنُِبوا 

 [ 31]النساء:  

عقوبات   فيه  وتكفر  فيه،  تشفع  خاصا  حمال  الصاحلة  األعامل  لكل  فإن  وهكذا 

َدَقاِت َفنِِعامَّ ِهَي َوإِْن خُتُْفوَها َوُتْؤُتوَها    ﴿الذنوب، كام قال تعاىل عن الصدقات:   إِْن ُتْبُدوا الصَّ
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ُر َعنُْكْم ِمْن َسيَِّئاتُِكْم َواهللَُّ باَِم َتْعَمُلوَن َخبرٌِي   [ 271]البقرة:   ﴾ اْلُفَقَراَء َفُهَو َخرْيٌ َلُكْم َوُيَكفِّ

السيئات، وتزيل آثارها،  عن أنواع كثرية من األعامل التي ترفع    وأخرب رسول اهلل  

ذكر اهلل  عن    والعواقب املرتبطة هبا، وبذلك يمكن اعتبارها شفيعا ألصحاهبا، كام قال  

له امللك وله    ، ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له  : من قال)ودوره يف التطهري من الذنوب:  

بت له مائة  وكت  ، كانت له عدل عرش رقاب ، وهو عىل كل َشء قدير يف يوم مائة مرة ، احلمد

ومل يأت    ،وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يميس  ،وحميت عنه مائة سيئة  ،حسنة 

 ( 1) (أحد بأفضل مما جاء به إال أحد عمل أكثر من ذلك

عن دور االستغفار والتوبة يف تكفري الذنوب، فقال حاكيا عن ربه سبحانه    وأخرب  

قال اهلل تبارك وتعاىل: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك عىل ما كان  ):  وتعاىل

لك، وال   استغفرتني غفرت  ثم  السامء  عنان  ذنوبك  بلغت  لو  آدم  ابن  يا  أباِل،  فيك وال 

 . (2)(أباِل

إن مثل الذي يعمل  األعامل الصاحلة يف تكفري الذنوب، فقال: )  عن دور   وأخرب  

السيئات، ثم يعمل احلسنات، كمثل رجل كانت عليه درع ضيقة قد خنقته، ثم عمل حسنة،  

 ( 3) (فانفكت حلقة، ثم عمل حسنة أخرى، فانفكت حلقة أخرى، حتى خيرج إىل األرض

أن هذه األحاديث ال تعني الذنوب  ونحب أن ننبه إىل ما نبهنا له يف مواضع كثرية إىل  

املتعدية، فهي من حق املعتدى عليهم، إال إذا برأ ذمته منهم.. وهكذا فإهنا ال تعني أنواعا  

كثرية من الذنوب قد تؤثر يف طبيعة اإلنسان، وبالتاِل ال يستطيع أن يدخل هبا اجلنة إال بعد  

 أن يتطهر منها، كام ذكرنا ذلك سابقا.

 
 . 2691، ومسلم برقم 3293رواه البخاري برقم  (1) 

 ريب«، وقال: »حسن غ3540رواه الرتمذي، ، برقم  (2) 

 . 284/ 17، والطرباين يف الكبري، 543/  28رواه أمحد ،  (3) 
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لشفاعة، فهي جزاء إهلي عىل أعامل صاحلة مرتبطة بأولئك الذين  وهكذا األمر مع ا

 يشفعون له، كام سنرى ذلك يف هذا املطلب. 

عن هنا  سنتحدث  هذا،  عىل  أمور    وبناء  بكوهنثالثة  اإلخبار  النصوص  يف    ا ورد 

 اإلذن اإلهلي، وقابلية الشافع، والشفاعة باحلق.:  يقبول الشفاعة، وهلطا ورش

 اإلهلي: أ ـ اإلذن  

وهو الرشط األول واألسايس يف الشفاعة، وقد نص عليه القرآن الكريم يف مواضع  

َواَل َتنَْفُع  ﴿كثرية، بل ال تكاد تذكر الشفاعة إال وتشفع وتقيد باإلذن اإلهلي، كام قال تعاىل:  

َفاَعُة ِعنَْدُه إِالَّ ملَِْن َأِذَن َلُه   [ 23]سبأ:    ﴾ الشَّ

رشكني الذين تومهوا أن ما يعبدونه من أصنام سيشفع هلم  ولذلك يرد عىل أولئك امل

َواَل    ﴿ عند اهلل، قال تعاىل:   َشْيئاا  َيْملُِكوَن  اَل  َكاُنوا  َأَوَلْو  ُقْل  ِمْن ُدوِن اهللَِّ ُشَفَعاَء  َُذوا  َأِم اختَّ

اَمَواِت َواأْلَ 43َيْعِقُلوَن )  ا َلُه ُمْلُك السَّ َفاَعُة مَجِيعا ]الزمر:    ﴾ ْرِض ُثمَّ إَِلْيِه ُتْرَجُعونَ ( ُقْل هللَِِّ الشَّ

43  ،44 ] 

وهكذا حيذرهم من أن الشفاعة ال تقبل يف ذلك اليوم إال باإلذن اإلهلي، قال تعاىل:  

ِزي َنْفٌس َعْن َنْفٍس َشْيئاا َواَل ُيْقَبُل ِمنَْها َشَفاَعٌة َواَل ُيْؤَخُذ ِمنَْها َعْدٌل َواَل  ﴿ ا اَل جَتْ   َواتَُّقوا َيْوما

وَن   ِزي َنْفٌس َعْن َنْفٍس َشْيئاا َواَل ُيْقَبُل  ﴿، وقال:  [48]البقرة:  ﴾ُهْم ُينْرَصُ ا اَل جَتْ َواتَُّقوا َيْوما

ونَ  ِذيَن آَمُنوا  ﴿ ، وقال:  [123]البقرة:    ﴾ ِمنَْها َعْدٌل َواَل َتنَْفُعَها َشَفاَعٌة َواَل ُهْم ُينْرَصُ َا الَّ َياَأهيه

َرَزقْ  مِمَّا  ُهُم  َأْنِفُقوا  َواْلَكافُِروَن  َشَفاَعٌة  َواَل  ُخلٌَّة  َواَل  فِيِه  َبْيٌع  اَل  َيْوٌم  َيْأيِتَ  َأْن  َقْبِل  ِمْن  نَاُكْم 

 [ 254]البقرة:   ﴾الظَّاملُِونَ 

فكل هذه اآليات الكريمة ال تنفي الشفاعة، كام يتوهم منكروها، وإنام تنفي أن تكون  

م أهنا  ذلك  اإلهلي،  اإلذن  دون  من  يزعم  الشفاعة  كام  معه  تتناىف  وال  بالتوحيد،  رتبطة 

 املرشكون. 
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يزيل تلك   املواضع، حتى  الكثري من  القيد يف  الكريم يذكر هذا  القرآن  وهلذا نرى 

املفاهيم اجلاهلية للشفاعة، ويبني أهنا ال تعني التفويض، وال الوساطة املطلقة، كام كان أهل  

، وتصوروا أهنا تشفع هلم بذاهتا من  اجلاهلية يتصورون حني عبدوا األصنام من دون اهلل 

ُهْم َواَل َينَْفُعُهْم    ﴿ دون إذن إهلي، كام قال تعاىل خمربا عنهم:   َوَيْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اهللَِّ َما اَل َيرُضه

 ُشَفَعاُؤَنا ِعنَْد اهللَِّ  
ِ
ُقْل َأُتنَبُِّئوَن اهللََّ  ﴿ ، وقد رد عليهم بقوله:  [18]يونس:   ﴾ َوَيُقوُلوَن َهُؤاَلء

ُكونَ  اَمَواِت َواَل يِف اأْلَْرِض ُسْبَحاَنُه َوَتَعاىَل َعامَّ ُيرْشِ  [ 18]يونس:    ﴾باَِم اَل َيْعَلُم يِف السَّ

عليهم السالم،  الرسل  وهذا ليس خاصا بالشفاعة؛ فاهلل تعاىل ينبه كل حني إىل أن  

أهنم   إال  باهلداية  املرتبطة  املهام  من  بالكثري  وكلوا  فهمه  وإن  الذي  باملعنى  وسائط  ليسوا 

عدم متيزهم عن البرش العاديني يف البرشية، وأنه  يذكر يف مواضع كثرية  فاهلل تعاىل  ،  املرشكون

أي سلطة إال ما خولوا به من اهلل تعاىل، قال تعاىل:﴿ َقاَلْت هَلُْم ُرُسُلُهْم إِْن َنْحُن إِالَّ  ليس هلم  

إِالَّ بِإِْذِن    َبرَشٌ ِمْثُلُكْم َوَلكِنَّ اهللََّ َيُمنه َعىَل َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه َوَما َكاَن َلنَا َأْن َنْأتَِيُكْم بُِسْلَطانٍ 

ِل املُْْؤِمنُوَن﴾ )ابراهيم: اهللَِّ َوَعىَل اهللَِّ  (، وقال:﴿ ُقْل إِنَّاَم َأَنا َبرَشٌ ِمْثُلُكْم ُيوَحى إَِِلَّ  11 َفْلَيَتَوكَّ

بِِعَبادَ  ْك  ُيرْشِ َعَمالا َصاحِلاا َوال  َفْلَيْعَمْل  ِه  َربِّ لَِقاَء  َيْرُجوا  َكاَن  َفَمْن  َواِحٌد  إَِلٌه  إِهَلُُكْم  ِه  َأنَّاَم  َربِّ ِة 

)الكهف:َأَحداا  َواِحٌد  110﴾  إَِلٌه  إهَِلُُكْم  َأنَّاَم  إَِِلَّ  ُيوَحى  ِمْثُلُكْم  َبرَشٌ  َأَنا  إِنَّاَم  ُقْل  وقال:﴿   ،)

كِنَي﴾ )فصلت:  ( 6َفاْسَتِقيُموا إَِلْيِه َواْسَتْغِفُروُه َوَوْيٌل لِْلُمرْشِ

تلك    وأخرب اهلل تعاىل أن كل ترصفات الرسل عليهم السالم سواء كانت عادية أو من

:﴿ َوَلَقْد َأْرَسْلنَا ُرُسالا ِمْن َقْبلَِك َوَجَعْلنَا  اخلوارق واملعجزات، مل تكن إال بإذن اهلل، قال تعاىل

ةا َوَما َكاَن لَِرُسوٍل َأْن َيْأيِتَ بِآَيٍة إِالَّ بِإِْذِن اهللَِّ﴾ )الرعد:   يَّ  ( 38هَلُْم َأْزَواجاا َوُذرِّ

عن أحب خلقه إليه، فقال:﴿ إِنََّك  من مل هيتد  هداية    القدرة عىل وهلذا نفى اهلل تعاىل  

(، وقال  56ال هَتِْدي َمْن َأْحَبْبَت َوَلكِنَّ اهللََّ هَيِْدي َمْن َيَشاُء َوُهَو َأْعَلُم بِاملُْْهتَِديَن﴾ )القصص: 

لجئهم حتى  ( أي أتلزمهم وت99له:﴿ َأَفَأْنَت ُتْكِرُه النَّاَس َحتَّى َيُكوُنوا ُمْؤِمننَِي﴾ )يونس:  
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 يكونوا مؤمنني. 

هبا   كلف  التي  الوظيفة  من  ليس  أنه  تعاىل  بمعناها    الرسول  وأخرب  اهلداية 

 ( 272التوفيقي، قال تعاىل:﴿ َليَْس َعَلْيَك ُهَداُهْم َوَلكِنَّ اهللََّ هَيِْدي َمْن َيَشاُء ﴾ )البقرة:  

َلُموا َفَقِد اْهَتَدْوا َوإِْن  مقترصة عىل البالغ، قال تعاىل:﴿ َفإِْن َأْس   وأخرب أن وظيفته  

عمران:   )آل  بِاْلِعَباِد﴾  َبِصرٌي  َواهللَُّ  اْلَبالُغ  َعَلْيَك  َفإِنَّاَم  ْوا  َعَلْيِهْم  20َتَولَّ َلْسَت  وقال:﴿   ،)

 ( 22بُِمَصْيطٍِر﴾ )الغاشية:

ال َتْسَتْغِفْر    ونفى عنه الشفاعة التي مل يأذن فيها اهلل تعاىل، قال تعاىل:﴿ اْستَْغِفْر هَلُْم َأوْ 

ُْم َكَفُروا بِاهللَِّ َوَرُس  ةا َفَلْن َيْغِفَر اهللَُّ هَلُْم َذلَِك بَِأهنَّ ولِِه َواهللَُّ ال هَيِْدي  هَلُْم إِْن َتْسَتْغِفْر هَلُْم َسْبِعنَي َمرَّ

َأْسَتْغَفْرَت هَلُْم أَ 80اْلَقْوَم اْلَفاِسِقنَي﴾ )التوبة:  َلْن  (، وقال:﴿ َسَواٌء َعَلْيِهْم  َتْسَتْغِفْر هَلُْم  ْم مَلْ 

 ( 6َيْغِفَر اهللَُّ هَلُْم إِنَّ اهللََّ ال هَيِْدي اْلَقْوَم اْلَفاِسِقنَي﴾ )املنافقون: 

ونفى عنه أي سلطة يف التوبة أو املغفرة أو العذاب، قال تعاىل:﴿ َلْيَس َلَك ِمَن اأْلَْمِر  

هَبُ  ٌء َأْو َيُتوَب َعَلْيِهْم َأْو ُيَعذِّ ُْم َظاملُِوَن﴾ )آل عمران: ََشْ (، أي ليس لك من احلكم  128ْم َفإِهنَّ

 َشء يف عبادي إال ما أمرتك به فيهم.  

هذه اآليات القرآنية وغريها تنفي مفهوم الوساطة الذي يعني أي سلطة إهلية    وكل

:﴿  للمسيح عليه السالمتعاىل  اهلل  وهلذا، ملا قال  ،  ختول للرسول ما يكون خاصا باأللوهية

َي إِهَلنَْيِ ِمْن ُدوِن اهللَِّ﴾ )املائدة:   ُِذويِن َوُأمِّ رد املسيح عليه السالم  (  116َأَأْنَت ُقْلَت لِلنَّاِس اختَّ

:﴿ ُسْبَحاَنَك َما َيُكوُن ِِل َأْن َأُقوَل َما َلْيَس ِِل بَِحقٍّ إِْن ُكنُْت ُقْلُتُه َفَقْد َعلِْمَتُه َتْعَلُم َما يِف  بقوله 

ُم اْلُغُيوِب َما ُقْلُت هَلُْم إِالَّ َما َأَمْرَتنِي بِِه َأِن اْعُبُدوا  َنْفيِس َوال  َأْعَلُم َما يِف َنْفِسَك إِنََّك َأْنَت َعالَّ

ِقيَب عَ  َأْنَت الرَّ ْيَتنِي ُكنَْت  ْم  َلْيهِ اهللََّ َريبِّ َوَربَُّكْم َوُكنُْت َعَلْيِهْم َشِهيداا َما ُدْمُت فِيِهْم َفَلامَّ َتَوفَّ

 َشِهيٌد﴾ )املائدة:
ٍ
ء  ( 117َوَأْنَت َعىَل ُكلِّ ََشْ

ونحب أن ننبه هنا إىل أن اإلذن اإلهلي ليس كام يتوهم البعض أنه غري معقول املعنى،  
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وهلذا يذكرون أن اهلل يأذن يف الشفاعة فيمن مل يعمل خريا قط، بل إن اإلذن اإلهلي ـ كام تدل  

ا العدالة  عىل  قائم  ـ  املقدسة  الشافعني،  النصوص  اجلهتني:  بكال  يرتبط  ولذلك  ملطلقة، 

 وطالبي الشفاعة. 

أما ارتباطه بالشافعني؛ فيدل عليه، اعتبار الشفاعة مقاما من املقامات الكريمة التي  

أعامل عملوها،   بناء عىل  اهلل،  تكريام هلم عند  املؤمنني  الناس من  ال يرشف هبا إال خاصة 

تعاىل:   قال  كام  بذلوها،  ا    اَل ﴿وجهود  َعْهدا مْحَِن  الرَّ ِعنَْد  ََذ  اختَّ َمِن  إِالَّ  َفاَعَة  الشَّ   ﴾ َيْملُِكوَن 

مْحَُن َوَريِضَ َلُه َقْوالا    ﴿، وقال:  [87]مريم:   َفاَعُة إِالَّ َمْن َأِذَن َلُه الرَّ ]طه:    ﴾َيْوَمئٍِذ اَل َتنَْفُع الشَّ

109 ] 

ألي   يمكن  والذي  بالعمل،  املرتبط  اجلزاء  من  نوعا  املرتبة،  هذه  كانت  ولذلك 

 شخص أن حيصل عليه إن وفر من األعامل ما يتيح له ذلك. 

لك أن أولئك الشافعني حصل هلم الكثري من األذى يف  وهذا اجلزاء معقول املعنى، ذ

الدنيا، فاهتموا باجلنون والسحر، والكثري منهم قتلوا وشوهت سمعتهم، ولذلك كان ذلك  

اجلاه العظيم الذي حيصلون عليه بفضل الشفاعة نوعا من التعويض هلم، فاجلزاء من جنس  

ْحَساِن إِ ﴿العمل، كام قال تعاىل:  ْحَسانُ َهْل َجَزاُء اإْلِ  [ 60]الرمحن:    ﴾الَّ اإْلِ

وأما ارتباطه بطالبي الشفاعة؛ فذلك ألن اإلذن اإلهلي ال يكون لكل الطالبني، بل  

هو خاص بالذين كانت هلم عالقة طيبة بالشافعني، أما أولئك الذين خالفوهم، وآذوهم؛  

أولئك    فيحرمون من ذلك، بسبب مواقفهم، وهو نوع من الرتبية هلم، حتى يعرفوا قيمة 

افِِعنيَ ﴿الذين آذوهم واحتقروهم، كام قال تعاىل:   [ 48]املدثر:   ﴾ َفاَم َتنَْفُعُهْم َشَفاَعُة الشَّ

 ب ـ قابلية الشافع: 

هلا،   املستحقون  إال  يناهلا  التي ال  املراتب  مرتبة من  املحاماة  الشفاعة مثل  أن  ذلك 

 أعامهلم.  ولذلك هي نوع من أنواع اجلزاء املرتبطة هبم، واملتناسب مع 



391 

 

ومن خالل النصوص املقدسة يمكننا أن نكتشف الكثري من الصفات التي ترتبط  

هبؤالء، والتي أهلتهم هلذه املرتبة الرفيعة، واجلاه احلقيقي العريض، وأوهلا الرمحة، ذلك أن  

الشفاعة تنبع من رمحة الشافع باملشفوع له، ولذلك يتدخل طالبا اإلذن اإلهلي يف أن يشفع  

 فيه. 

أن أبعد الناس عن الشفاعة اللعانني الذين يسارعون إىل    ذا أخرب رسول اهلل  وهل

ما   الرمحة  من  قلوهبم  يف  يكون  أن  يمكن  ال  هؤالء  فأمثال  سبب،  غري  من  إخواهنم  لعن 

إن اللعانني ال يكونون شهداء وال شفعاء  ):  يؤهلهم هلذه املرتبة الرفيعة، قال رسول اهلل  

 ( 1) (يوم القيامة

بام آتاه اهلل من رمحة، كام قال    وهكذا كان أول الشفعاء وأعظمهم هو رسول اهلل  

 [ 107]األنبياء:   ﴾َوَما َأْرَسْلنَاَك إِالَّ َرمْحَةا لِْلَعاملَنَِي   ﴿تعاىل:  

فقال:   رمحته،  أسامء  من  باسمني  سامه  تعاىل  اهلل  إن  ِمْن  ﴿بل  َرُسوٌل  َجاَءُكْم  َلَقْد 

في  ، ف[128]التوبة:    ﴾َعَلْيِه َما َعنِتهْم َحِريٌص َعَلْيُكْم بِاملُْْؤِمننَِي َرُءوٌف َرِحيٌم  َأْنُفِسُكْم َعِزيزٌ 

اهلل   رسول  طبيعة  عليه  كانت  بام  ترصيح  اآلية  كل    هذه  للخري والرمحة عىل  من حب 

: )إن اهللّ مل حيرم حرمة إال وقد علم أنه سيطلعها منكم مطلع، أال  اخلالئق، وهلذا قال  

   (2) وإين آخذ بحجزكم أن هتافتوا يف النار كتهافت الفراش والذباب(

ذلك املقام الرفيع الذي مل ينله غريه، حيث أعطي الشفاعة    وهلذا نال رسول اهلل  

 يف املوقف، كام رشحنا ذلك سابقا.

وهكذا يشفع سائر األنبياء واألئمة الدعاة إىل احلق، ملا أودع اهلل تعاىل يف قلوهبم من  

 الرمحة بأممهم، وحرصهم عىل إيامهنم، وحرصهم عىل الذين اتبعوهم بإحسان. 

 
 (2598رواه مسلم ) (1) 

 (210/ 7رواه أمحد، وأبو يعىل، جممع الزوائد ومنبع الفوائد ) (2) 
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وهكذا ورد يف القرآن الكريم اإلخبار عن شفاعة املالئكة، لعالقتهم بالبرش، ولعدم  

تعاىل عن   اهلل  أخرب  كام  ذلك،  يستحق  بمن  فيهم  املودعة  الرمحة  يف  الرسل  اختالفهم عن 

ِذيَن حَيِْمُلوَن اْلَعْرَش َوَمْن َحْوَلُه ُيَسبُِّحونَ   ﴿دعائهم للمؤمنني يف الدنيا، قال تعاىل:   بَِحْمِد    الَّ

 َرمْحَةا َوِعْلاما َفاْغِفرْ 
ٍ
ء نَا َوِسْعَت ُكلَّ ََشْ ِْم َوُيْؤِمُنوَن بِِه َوَيْسَتْغِفُروَن لِلَِّذيَن آَمنُوا َربَّ لِلَِّذيَن    َرهبِّ

( اجْلَِحيِم  َعَذاَب  َوِقِهْم  َسبِيَلَك  َبُعوا  َواتَّ تِ 7َتاُبوا  الَّ َعْدٍن  َجنَّاِت  َوَأْدِخْلُهْم  نَا  َربَّ َوَعْدهَتُْم  (  ي 

 ( احْلَكِيُم  اْلَعِزيُز  َأْنَت  إِنََّك  اهِتِْم  يَّ َوُذرِّ َوَأْزَواِجِهْم  آَبائِِهْم  ِمْن  يَِّئاِت  8َوَمْن َصَلَح  السَّ َوِقِهُم   )

يَِّئاِت َيْوَمئٍِذ َفَقْد َرمِحَْتُه َوَذلَِك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعظِيُم   اهلل    ، فقد أخرب [ 9  -   7]غافر:  ﴾ َوَمْن َتِق السَّ

تعاىل يف هذه اآلية الكريمة عن دعائهم واستشفاعهم للمؤمنني وألوالد املؤمنني وزوجاهتم  

 . أن يدخلهم اهلل جنات عدن

ومن صفات الشفعاء بذل نفوسهم يف اهلل، وتضحيتهم يف سبيل اهلل، وهلذا ينالون  

  ول اهلل التكريم اخلاص هبم يف ذلك املوقف جزاء عىل تلك التضحيات، وهلذا أخرب رس

: )يشفع الشهيد يف سبعني من أهل  قال رسول اهلل أن الشهداء من الشفعاء يوم القيامة،  

 (1)بيته(

: )للشهيد عند اهلل ست خصال: يغفر له يف أول  قال رسول اهلل ويف حديث آخر  

دفعة، ويرى مقعده من اجلنة، وجيار من عذاب القرب، ويأمن من الفزع األكرب، ويوضع عىل  

ه تاج الوقار، الياقوتة منها خري من الدنيا وما فيها، ويزوج اثنتني وسبعني زوجة من  رأس

 ( 2) احلور العني، ويشفع يف سبعني من أقاربه(

آخر   حديث  ثم  قال  ويف  العلامء،  ثم  األنبياء،  ثالثة:  القيامة  يوم  )يشفع   :

 
 (18308( )164/ 9(، والبيهقي )4660( )517/ 10(، وابن حبان )2522رواه أبو داود ) (1) 

/  4(، والبيهقى ىف )شعب اإليامن( )17221( )131/  4(، وأمحد )2274(، وابن ماجه ) 1663رواه الرتمذي )  (2) 

25) 
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 ( 1) الشهداء(

عن شفاعة العلامء الصادقني املبلغني عنه، ففي احلديث    وهكذا أخرب رسول اهلل  

)ما من مسلم حيفظ عىل أمتي أربعني حديثاا يعلمهم هبا أمر دينهم إال جيء به يوم  :  قال  

 (2)القيامة فقيل له: اشفع ملن شئت(

وهكذا ورد يف األحاديث أنه بإمكان كل مسلم أن يشفع إلخوانه وأقاربه بحسب  

يقول الرجل من  أنه قال: )  ، وقد روي يف احلديث عن رسول اهلل  مدى قابليته لذلك 

أهل اجلنة يوم القيامة: أي ريّب عبدك فالن سقاين رشبة من ماء يف الدنيا، فشّفعني فيه فيقول:  

  (3)(ذهب فأخرجه من النار فيذهب فيتجسس يف النار حتى خيرجه منها ا

  ، قبيلة، ويشفع الرجل ألهل البيتيشفع الرجل يف ال وعن اإلمام الباقر أنه قال: )

 (4) (ويشفع الرجل للرجلني عىل قدر عمله. فذلك املقام املحمود 

وبناء عىل جتسم األعامل؛ فقد ورد يف األحاديث شفاعة األعامل الصاحلة ألصحاهبا  

؛ ففي احلديث قال  شفاعة القرآن عموماا   احلريصني عليها، ومن أعظم أنواع تلك الشفاعة

)اعملوا بالقرآن، وأحلوا حالله، وحرموا حرامه، واقتدوا به، وال تكفروا  :  رسول اهلل  

بيشء منه، وما تشابه عليكم منه فردوه إىل اهلل وإىل أوِل العلم من بعدي، كيام خيربونكم،  

رآن وما فيه  وآمنوا بالتوراة، واإلنجيل، والزبور، وما أويت النبيون من رهبم، وليسعكم الق 

وإين   القيامة،  يوم  نور  منه  آية  ولكل  أال  مصدق،  وماحل  مشفع،  شافع  فإنه  البيان،  من 

أعطيت سورة البقرة من الذكر األول، وأعطيت طه وطواسني وحواميم من ألواح موسى،  

 
 (265/ 2(، والبيهقي يف )شعب اإليامن( )4992رواه ابن ماجه ) (1) 

(، وابن عبدالرب 20(، واخلطيب يف )رشف أصحاب احلديث( )ص:  56/  5يف )الكامل يف الضعفاء( ) رواه ابن عدي    (2) 

 ( 95/ 1يف )جامع بيان العلم وفضله( )

 .. 1/104جممع البيان:  (3) 

 (2/15مناقب آل أيب طالب ) (4) 
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 (1) وأعطيت فاحتة الكتاب من حتت العرش( 

آخر  حديث  اهلل    ويف  رسول  وما قال  مشفع،  )القرآن شافع  مصدق، من  :  حل 

 (2) جعله أمامه قاده إىل اجلنة، ومن جعله خلفه ساقه إىل النار( 

: )جييء القرآن يوم القيامة فيقول: يا رب حله،  قال رسول اهلل    ويف حديث آخر 

يا رب أرض   يا رب زده، فيلبس حلة الكرامة، ثم يقول:  فيلبس تاج الكرامة، ثم يقول: 

   )3(ارق وتزاد بكل آية حسنة(عنه، فريىض عنه، فيقال له: اقرأ و

)الصيام  بني القرآن والصيام، ثم بني رس شفاعتهام، فقال:   مجع   ويف حديث آخر

والشهوات   الطعام  منعته  رب،  أي  الصيام:  يقول  القيامة،  يوم  للعبد  يشفعان  والقرآن 

 (4) فيشفعان(بالنهار، فشفعني فيه، ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه، 

خاصة،   أعامل  عىل  خاص  جزاء  الشفاعة  أن  من  سابقا  ذكرناه  ما  عىل  يدل  وهذا 

يف   أثر  الطاعات  من  بغريمها  أو  بالصيام،  أو  الكريم،  بالقرآن  املؤمن  لعالقة  كان  ولذلك 

 اإلذن بالشفاعة له يف ذلك املجال. 

بدلوه، وأحدثوا  أنه يمنع من الشفاعة فيمن حرفوا دينه و  وهكذا أخرب رسول اهلل  

أال  أنه قال: )  ، كام ورد يف احلديث عنه  فيه ما ليس منه، النتفاء صلتهم برسول اهلل  

أنادهيم  الضال  البعري  يذاد  كام  حويض  رجال عن  هلم  :ليذادن  بدلوا    ؛ أال  قد  إهنم  فيقال 

 
قال احلاكم: هذا  (.19490( )9/ 10(، والبيهقي )757/ 1( وأخرجه احلاكم )525( )225/ 20رواه الطرباين ) (1) 

 حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه

 (30054( )131/  6(، وابن أيب شيبة )108/  4(، وأبو نعيم يف )حلية األولياء( )8655( )132/  9رواه الطرباين )  (2) 

 (347/ 2(، والبيهقي يف )شعب اإليامن( )738/ 1(، واحلاكم )2915رواه الرتمذي ) (3) 

(، وأبو نعيم يف 740/  1(، واحلاكم )184/  3(، والطرباين كام يف )جممع الزوائد( )6626( )174/  2رواه أمحد )  (4) 

 (161/ 8)حلية األولياء( )
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 (1)(سحقا سحقا  : فأقول ،بعدك

 ج ـ الشفاعة باحلق: 

تعاىل:﴿ َيْوَمئٍِذ ال َتنَْفُع  وهو الرشط الثالث من رشوط الشفاعة، وقد نص عليه قوله  

َلُه َقْوالا﴾ )طه:  مْحَُن َوَريِضَ  َلُه الرَّ َأِذَن  َفاَعُة إِالَّ َمْن  ِذيَن  وله(، وق109الشَّ َيْملُِك الَّ :﴿ َوال 

َفاَعَة إِالَّ َمْن َشِهَد بِاحْلَ   ( 86قِّ َوُهْم َيْعَلُموَن﴾ )الزخرف: َيْدُعوَن ِمْن ُدونِِه الشَّ

وهكذا أخرب اهلل تعاىل أنه ال حيق ألحد أن يشفع يف الظاملني املعتدين، كام قال تعاىل:  

َشِفيٍع  ﴿ َواَل  مَحِيٍم  ِمْن  لِلظَّاملنَِِي  َما  َكاظِِمنَي  احْلَنَاِجِر  َلَدى  اْلُقُلوُب  إِِذ  اآْلِزَفِة  َيْوَم  َوَأْنِذْرُهْم 

 ، وهذا يدل عىل أن الذنوب املتعدية ال جمال للشفاعة فيها. [ 18]غافر:  ﴾ُيَطاعُ 

ُكله َنْفٍس باَِم َكَسَبْت  ﴿ومثله أخرب عن ذنوب كثرية ال يمكن الشفاعة فيها، قال تعاىل:  

( َما  41( َعِن املُْْجِرِمنَي )40( يِف َجنَّاٍت َيَتَساَءُلوَن )39( إاِلَّ َأْصَحاَب اْلَيِمنِي )38َرِهينٌَة ) 

املَُْصلِّنَي ) 42َسَلَكُكْم يِف َسَقَر ) ِمَن  َنُك  مَلْ  َقاُلوا  املِْْسكِنَي )43(  ُنْطِعُم  َنُك  َومَلْ  َوُكنَّا  44(   )

 ( اخْلَائِِضنَي  َمَع  ) 45َنُخوُض  يِن  الدِّ بَِيْوِم  ُب  ُنَكذِّ َوُكنَّا   )46( اْلَيِقنُي  َأَتاَنا  َحتَّى  َفاَم  47(   )

افِِعنَي ) َتنَْفُعُهْم َشَفاعَ   [  48 -  38]املدثر:   ﴾( 48ُة الشَّ

. أي ليس هلم تواصل روحي باهلل..  .فاآليات الكريمة أخربت أن الذين ال يصلون

. أي ليس هلم أي تواصل ورمحة باملجتمع.. هؤالء وغريهم  . والذين ال يطعمون املسكني

 ال تنفعهم شفاعة الشافعني حتى لو تقدموا للشفاعة هلم. 

، وإنام يعني أيضا أن  [ اإلذن اإلهلي ما ذكرناه سابقا من ]ال يعني فقط    الرشط وهذا  

املأذون   الشفاعة نفسها يف جمال احلق  ، ذلك أن اإلذن اإلهلي له جانبان: جانب  فيهتكون 

 الشافع، وجانب القضية املشفوع فيها. 

اإلهل والسنن  للعدالة  موافقة  تكون  أن  فيها  املشفوع  القضية  رشوط  أهم  ية؛  ومن 
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فلذلك ذكرنا سابقا أن الشفاعة ال تكون يف املظامل واجلرائم، ذلك أن هلا أصحابا هم الذين  

 يطالبون هبا، ويستوفون حقهم من صاحبها. 

وهكذا ذكرنا أنه ال تكون الشفاعة عند الرساط باعتباره املحل الذي يبحث فيه عن  

 الصفات التي ال تتناسب مع اجلنة حتى يطهر صاحبها منها. 

هذا الرشط مع أمهيته، وداللة النصوص املقدسة عليه إال أنه لألسف أيسء إليه،  و

له إال   الكثري أهنا جمرد تسامح ال مربر  أو  البعض  الشفاعة، حيث تصور  نتيجة سوء فهم 

 الرمحة الواسعة، حتى لو كانت تلك الرمحة متناقضة مع العدل، ومع مجيع القيم. 

مل ينكروها مجلة وتفصيال، وإنام أنكروها بسبب  ونحسب أن الذين أنكروا الشفاعة،  

القيم يف   التي ترسبت من خالل نصوص كثرية، تنرش اإلرجاء، وهدر كل  تلك األوهام 

سبيل إثبات عظمة الشافع، حتى أنه يمكن اعتبار العقيدة اخلاطئة يف الشفاعة أكرب معول  

الف هلدم القيم التي جاء هبا رسول اهلل   التي جاء هبا بولس أكرب  ، مثلام كانت عقيدة  داء 

 .(1)معول هلدم القيم التي جاء هبا املسيح عليه السالم

الذي   الرتاث احلديثي  الفهم هو ذلك  النوع من  استقبله  ولعل أكرب من رشع هذا 

. منها بيان رمحة اهلل  .حتت مسميات كثريةوراحوا ينرشونه  بكل أرحيية،    املسلمون لألسف

التي ال حتد.. ونحن يف ذلك ال نختلف   بيان رمحة رسول اهلل  وسعة لطفه بعباده.. ومنها 

عن املسيحيني الذين يذكرون بأن اهلل ـ لرمحته بعباده ـ أرسل ابنه الوحيد ليصلب، ويكفر  

 بصلبه كل خطايا بني آدم. 

فالشيطان    ؛ ولكنا ال نختلف معهم يف النتيجة،  نعم نختلف معهم يف صورة املشهد

راح   الدينني  أو  يف كال  الفداء،  بعقيدة  إما  إليها..  يدعو  بل  أمرها،  وييرس  اخلطيئة،  يرشع 

 
(، فقد كتبنا فيه مقاال مطوال يف املوضوع بعنوان ]الشفاعة بني الوهم واحلقيقة[، وما  20انظر، أوهام وحقائق )ص:    (1) 

 ذكرناه هنا تلخيص لبعض ما ورد يف املقال.
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 بعقيدة الشفاعة. 

عبد الرمحن بن ميمون، أن كعبا دخل يوما عىل عمر  ومن األمثلة عىل ذلك ما رواه  

يوم القيامة؟ فقال كعب:    بن اخلطاب، فقال له عمر: حدثني إىل ما تنتهي شفاعة حممد  

فيشفع يومئذ،  ، [ 42]املدثر:  ﴿َما َسَلَكُكْم يِف َسَقر﴾  ن، إن اهلل يقول:قد أخربك اهلل يف القرآ

حتى يبلغ من مل يصل صالة قط، ومل يطعم مسكينا قط، ومن مل يؤمن ببعث قط، فإذا بلغت  

  (1)هؤالء مل يبق أحد فيه خري(

فهذا احلديث الذي حدث به كعب األحبار اليهودي، يفرس به القرآن، ولسنا ندري  

أين تلقاه، وال من أين سمعه، يقيض عىل كل ما قصدته اآليات الكريمة من التحذير من  من  

 ترك الصالة، وترك إطعام املساكني، واخلوض مع اخلائضني.. وكل القيم املرتبطة هبا. 

ثالثة أثالث،    )أن أمة حممد    : من ذكرهومثله ما رواه عبد اهلل بن عمر عن كعب  

ب، وثلث حياسبون حسابا يسريا ثم يدخلون اجلنة، وثلث  فثلث يدخلون اجلنة بغري حسا 

 ( 2)(يدخلون اجلنة بشفاعة أمحد 

وهذا يتفق متاما مع ما ورد يف القرآن الكريم من اإلخبار عن غرور اليهود وأمانيهم  

وأكاذيبهم التي حرفوا هبا القيم التي جاء هبا موسى عليه السالم واألنبياء من بعده، قال  

ا َفَلن خُيْلَِف اهللُّ َعهْ ﴿َوَقالُ تعاىل:   َْذُتْم ِعنَد اهللِّ َعْهدا ْعُدوَدةا ُقْل َأختَّ اماا مَّ نَا النَّاُر إاِلَّ َأيَّ َدُه  وْا َلن مَتَسَّ

نَا النَّاُر إِالَّ ، وقال:  [80]البقرة:   َأْم َتُقوُلوَن َعىَل اهللِّ َما الَ َتْعَلُمون﴾ ُْم َقاُلوْا َلن مَتَسَّ   ﴿َذلَِك بَِأهنَّ

ا َكاُنوْا َيْفرَتُون﴾ ]آل عمران: ُهْم يِف ِدينِِهم مَّ ْعُدوَداٍت َوَغرَّ ا مَّ اما  [.  24َأيَّ

ُهْم يِف    ﴿واآلية الكريمة تشري إىل ما نسميه ]دين البرش[، والذي عربت عنه بـ   َوَغرَّ

َيْفرَتُون﴾  َكاُنوْا  ا  مَّ يكذبونِدينِِهم  التي  األكاذيب  تلك  عىل  يعتمد  البرش  فدين  عىل    ،  هبا 

 
 .286، ص6رواه ابن مردويه، انظر: الدراملنثور يف التفسري للسيوطي ص (1) 

 (.20/465رواه ابن جرير الطربي يف جامع البيان )  (2) 
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 أنفسهم، ثم يفرضوهنا عىل رهبم، ويتصورون أن اجلنة والنار صارت بيدهم، ال بيد رهبم. 

ذكره القرآن الكريم عن اليهود، هو نفسه ما وقع فيه النصارى، فقد قال كعب  وما  

يا أوالدي أكتب إليكم هذا لكي الختطئوا وإن أخطأ أحٌد فلنا شفيع عند األب،  أحبارهم: )

املسيح أيضاا   يسوع  العامل  كل  خلطايا  بل  فقط  خلطايانا  ليس  خلطايانا.  كفارة  وهو    ( البار، 

 [ (1: 2رسالة يوحنا الرسول األوىل  ]

ولألسف فإننا عندما نبحث يف الرتاث النرصاين ال نجد إال نصوصا حمدودة جدا  

فع  من أمثال النص السابق، لكنا عندما نبحث يف تراثنا احلديثي نجد نصوصا كثرية جدا، تر

اهلل   رسول  لغرسها،  إىل  النبوة  جاءت  التي  القيم  كل  بل  القرآنية،  القيم  كل  لتناقض   ،

 والدعوة إليها. 

يف بيان املقصد األكرب من مقاصد دعوته: )إنام بعثت    فكيف يستقيم أن يقول النبي  

 ثم تأيت تلك النصوص لتهدم هذا املقصد من أساسه.  ،(1)ألمتم مكارم األخالق(

ذلك أنه من املعلوم أن األخالق حتتاج يف فرضها والدعوة إليها إىل حوافز، تدفع إىل  

رفعت العقوبات.. ومل تبق إال  العمل هبا، وعقوبات تنفر من الوقوع يف أضدادها.. فإذا ما  

احلوافز التي يستوي فيها العاملون واملقرصون.. حينها لن تبقى أي قيمة.. بل لن يبقى أي  

 دين. 

فهل يمكن ـ عىل سبيل املثال ـ أن يستقيم أمر دولة تضع القوانني املشددة للجرائم..  

ن مقصد إال التهديد  ثم تضع بعدها قانونا واحدا يقول: كل العقوبات السابقة ليس هلا م

. لكنها يف الواقع ال أثر هلا.. فيمكن ملن استحق العقوبات أن يأيت بمن شاء ليشفع  . والوعيد

له.. فإن مل جيد فاحلاكم رحيم وصاحب قلب طيب.. وسيتوىل هو نفسه الشفاعة له، إن  

 واقع هذه املدينة، واهنيار قيمها يشبه متاما ما فعلته أمثال تلك النصوص. 

 
 ( 20571، رقم 10/191( البيهقى )1/192( ، وابن سعد )8939، رقم 2/381رواه أمحد ) (1) 
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األخالقية   للقيم  مناقضا  الشفاعة  أحاديث  من  يروى  ما  كل  فإن  هذا؛  عىل  وبناء 

رسول اهلل  والرشعية مرفوض بناء عىل هذا الرشط، ومن األمثلة عىل ذلك ما يروونه عن  

   قال ساجدا،  )..  :  وأنه  وقعت  رأيته  أنا  فإذا  ِل،  فيؤذن  ريب،  عىل  فأستأذن  فيأتونني، 

يا حممد، ارفع، قل يسمع، سل تعطه، اشفع تشفع، فأرفع رأيس،  فيدعني ما شاء اهلل، فيقال:  

النار، وأدخلهم   ثم أشفع، فيحد ِل حدا، فأخرجهم من  يعلمنيه ريب،  فأمحد ريب بتحميد 

اجلنة، ثم أعود فأقع ساجدا، فيدعني ما شاء اهلل أن يدعني، ثم يقال ِل: ارفع يا حممد، قل  

فأمحد ريب بتحميد يعلمنيه، ثم أشفع، فيحد    يسمع، سل تعطه، اشفع تشفع، فأرفع رأيس،

فأقول:   ـ قال: فال أدري يف الثالثة أو يف الرابعة   ـ ِل حدا، فأخرجهم من النار، وأدخلهم اجلنة  

  (1) (حبسه القرآن، أي وجب عليه اخللوديا رب، ما بقي يف النار إال من  

عنه   يروون  ما  قال  ومثله  هب )  :أنه  أمر  قد  أمتي  من  بقوم  النارأمر  إىل    : قال   ، م 

فأنطلق واستأذن   :قال  ،فآمر املالئكة أن يقفوا هبم  :قال  ،يا حممد ننشدك الشفاعة  :فيقولون

  : قال  ،يا رب قوم من أمتي قد أمر هبم إىل النار  : عىل الرب عز وجل فيأذن ِل فأسجد وأقول

 (2).(.فانطلق وأخرج منهم من شاء اهلل أن أخرج : انطلق فأخرج منهم قال : فيقول ِل

  ، وشفع النبيون  ،شفعت املالئكة  : فيقول اهلل تعاىل)  :أنه قال   ومثله ما يروون عنه  

فيخرج منها قوما مل    ، فيقبض قبضة من النار  ،ومل يبق إال أرحم الرامحني   ، وشفع املؤمنون

 (3) ( يعملوا خريا قط

عنه   يروون  ما  قال  ومثله  الطويل:يف    أنه  الشفاعة  وجلَّ  )حديث  عزَّ  اهللّ  يقول 

؛ ويف لفظ    (4) ارجعوا فمن وجدتم يف قلبه مثقال حبة خردل من إيامن فأخرجوه من النار(

 
 (193، ومسلم رقم ) 397  - 395/  13رواه البخاري  (1) 

 رواه ابن أيب الدنيا يف كتاب األهوال.  (2) 

 ( .     183قطعة من حديث مطول أخرجه مسلم ورقمه ) (3) 
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 أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيامن فأخرجوه من النار، فيخرجون خلقاا كثريا(، )آخر:

فخرينى بني الشفاعة وبني أن يغفر    ،أتانى جربيل )  :أنه قال   ومثله ما يروون عنه  

  : فلام أكثروا عليه قال  ، شفاعتى لكم   : اشفع لنا فقال  : فقيل  ،فاخرتت الشفاعة  ، لنصف أمتى

  (1)من لقى اهلل يشهد أن ال إله إال اهلل دخل اجلنة()

جاء   الذي  جربيل  خيتلف عن  احلديث  هبذا  جاء  الذي  السالم  عليه  جربيل  وكأن 

وامل الكريم،  الوعيد  بالقرآن  هذا  فيه  نسمع  والذي  القيم..  خمالفة  من  بالرتهيب  ملوء 

َز بِِه َوالَ جَيِْد َلُه ِمن ُدوِن  الشديد:  ا جُيْ ْيَس بَِأَمانِيُِّكْم َوال َأَمايِنِّ َأْهِل اْلكَِتاِب َمن َيْعَمْل ُسوءا ﴿لَّ

ا﴾ ]النساء:   [ 123اهللِّ َولِيًّا َوالَ َنِصريا

م  تتناىف  األحاديث  هذه  فيه،  فكل  الواردة  الشديدة  والرتهيبات  الكريم،  القرآن  ع 

يف خطبته    وهي فوق ذلك تتناىف مع أحاديث أخرى كثرية، ال تقل عنها صحة، ومنها قوله  

الوداع: ) بلد    : قالوا  ؟(، وأى بلد هذا  ، وأى شهر هذا  ، أتدرون أى يوم هذايف حجة  هذا 

حرام ويوم  حرام  وشهر  ) قال  ،حرام  و :  أموالكم  وإن  كحرمة  أال  حرام  عليكم  دماءكم 

فال    ؛ أال وإنى فرطكم عىل احلوض أنتظركم وأكاثر بكم األمم  ، يومكم هذا ىف بلدكم هذا

فمن كذب عىل فليتبوأ    ؛أال وقد رأيتمونى وسمعتم منى وستسألون عنى  ،تسودوا وجهى

ل  أال وإنى مستنقذ أناسا ومستنقذ منى أناس فأقول يا رب أصحابى فيقو،  مقعده من النار

  (2)إنك ال تدرى ما أحدثوا(

  فهذا احلديث وهو مروي يف مجيع الصحاح واملسانيد والسنن خيرب فيه رسول اهلل 

أنه حرم من الشفاعة يف أصحابه الذي عرفهم، وقد كانوا يصلون ويصومون ويتوضأون  

 
( : رواه أمحد 10/369( قال اهليثمى )784رقم    2/62( والطربانى ىف الصغري )19634رقم    4/404رواه أمحد )  (1) 

 والطربانى، وأحد أسانيد الطربانى رجاله ثقات. 

ىف    (، والنسائى6205، رقم  5/2404( ، والبخارى )23385، رقم  5/393( )23544، رقم  5/412رواه أمحد )  (2) 

 (.4099، رقم 2/444الكربى )
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 أمهاهتم.  م وحيجون ويمرضون..ومع ذلك مل خيرجوا من ذنوهبم كيوم ولدهت

وهكذا نرى القرآن الكريم حيذرنا من ذلك اليوم اخلطري الذي ال تنفع فيه أمثال تلك  

الروايات، كام التي تذكرها تلك  َنْفٌس َعن  قال تعاىل: ﴿   الشفاعات  جَتِْزي  َيْوماا الَّ  َواتَُّقوْا 

ُيْقَبُل ِمنَْها َشَفاَعٌة َوالَ ُيْؤَخُذ ِمنَْها َعْدٌل  َما لِلظَّاملنَِِي  ﴿ ، وقال:  (48  :البقرة)  ﴾نَّْفٍس َشْيئاا َوالَ 

 ( 18  :غافر) ﴾ِمْن مَحِيٍم َواَل َشِفيٍع ُيَطاعُ 

بغض الكريم يرصح  القرآن  نجد  ذنوب  وهكذا  الشديد عىل  وعقابه  اهلل ولعنته  ب 

كثرية نراها هينة سهلة عند أولئك الذين رضبوا القرآن باحلديث.. ورضبوا الدين وقيمه بام  

 رشعوه ألنفسهم من رشائع اهلوى. 

مُلََزٍة ) ﴿فاهلل تعاىل أخرب عن اهلمز واللمز وعقوبته، فقال:   َزٍة  ( الَِّذي  1َوْيٌل لُِكلِّ مُهَ

َدُه ) مَجََع َماالا  َلُينَْبَذنَّ يِف احْلَُطَمِة ) 3( حَيَْسُب َأنَّ َماَلُه َأْخَلَدُه ) 2 َوَعدَّ ( َوَما َأْدَراَك َما  4( َكالَّ 

تِي َتطَّلُِع َعىَل اأْلَْفئَِدِة ) 6املُْوَقَدُة )اهلل    ( َنارُ 5احْلَُطَمُة ) َا َعَلْيِهْم ُمْؤَصَدٌة ) 7( الَّ ( يِف َعَمٍد  8( إِهنَّ

 [ 9 -  1]اهلمزة:   ﴾( 9َدٍة ) مُمَدَّ 

فقال:   جهنم،  يف  اخللود  وأهنا  العمد،  القتل  ُمْؤِمناا  ﴿وأخرب عن عقوبة  َيْقُتْل  َوَمْن 

َوَغِضَب  فِيَها  ا  َخالِدا َجَهنَُّم  َفَجَزاُؤُه  ا  دا )اهلل    ُمَتَعمِّ َعظِياما  ا  َعَذابا َلُه  َوَأَعدَّ  َوَلَعنَُه    ﴾ ( 93َعَلْيِه 

   [ 93]النساء:  

تأملنا القرآن مجيعا.. بل معه الكثري من السنة، لوجدنا فيهام نصوصا كثرية    وهكذا لو 

  تِْلَك ُحُدودُ ﴿   متلؤنا باملهابة ومن خشية اهلل ومن اخلوف من تعدي حدود اهلل، كام قال تعاىل: 

ُ اهلل     [187بقرة: ]ال  ﴾ آَياتِِه لِلنَّاِس َلَعلَُّهْم َيتَُّقونَ اهلل   َفاَل َتْقَرُبوَها َكَذلَِك ُيَبنيِّ

: حسبك من صفية كذا وكذا.  عن عائشة قالت: قلت للنبى  وكام ورد يف احلديث  

  (1)(لقد قلت كلمة لو مزجت بامء البحر ملزجته) فقال:  ـ قال بعض الرواة: تعنى قصريةـ 

 
 ( 2502، رقم 4/660( ، والرتمذى )4875، رقم 4/269أبو داود ) (1) 
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من   القرب  وهي  خاصة..  بأعامل  خاص  جزاء  هي  الشفاعة  فإن  هذا  عىل  وبناء 

فالذي عاش حياته   اإلهلية؛  العدالة  األمر مع  يستقيم  وبذلك  وتعظيمه وحمبته..  الشفيع، 

ذابا عن دينه، حريصا عىل قيمه.. لكنه ـ كبرش خيطئ ويصيب ـ يقع   كلها حمبا لرسول اهلل 

ال تي حيتاج أن يطهر منها.. والتي يستحق العقوبة بسببها..  يف بعض اخلطايا واهلفوات.. 

 وهنا تكون الشفاعة.. ال الشفاعة املطلقة. 

وهي تشبه يف ذلك ذلك التلميذ الذي ال حيول بينه وبني النجاح إال بعض النقاط  

القليلة، وحينها قد يتدخل بعض األساتذة إلنقاذه، فيشفع له، ويزكيه.. ألخالقه أوال..  

 ريه حمدودا ثانيا. ولكون تقص 

ربيعة بن كعب  يف احلديث الذي رواه    وهذا املعنى هو الذي أشار إليه رسول اهلل  

األسلمي قال: كنت أبيت مع رسول اهلل، فآتيه بوضوئه وبحاجته، فقال ِل: اسألني، فقلت:  

فأعني عىل نفسك  )إين أسألك مرافقتك يف اجلنة، قال: أو غري ذلك، قلت: هو ذاك، قال:  

  (1)(رة السجود بكث

طلب أن يعينه عىل نفسه لتتحقق شفاعته له بمرافقته يف اجلنة.. فالشفاعة    فالنبي  

تقتيض اجلانبني مجيعا الشافع واملشفوع.. باإلضافة إىل أن هذا الرجل مل يطلب شفاعة رسول  

لب مرافقة  بمرافقته يف اجلنة إال حلبه الشديد له.. فهو مل يطلب اجلنة بذاهتا، وإنام ط  اهلل  

 فيها.  رسول اهلل 

 ( اهلل  وهكذا ورد يف احلديث  أغني عنكم من  أنفسكم، ال  قريش اشرتوا  يا معرش 

يا بني عبد مناف، ال أغني عنكم من اهلل شيئا. يا عباس بن عبد املطلب، ال أغني عنك    ،شيئا 

مة بنت حممد،  ، ال أغني عنك من اهلل شيئا. ويا فاط  من اهلل شيئا. ويا صفية عمة رسول اهلل 

 
 . 227/  2( ، و النسائي 1320(، وأبو داود رقم )489( )2/52رواه مسلم ) (1) 
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  (1)(سليني ما شئت من ماِل، ال أغني عنك من اهلل شيئا 

ولست أدري كيف جيتمع يف العقول هذه األحاديث املتوافقة مع القرآن، مع تلك  

  األحاديث املتوافقة مع الرتاث اليهودي واملسيحي.

 
 (206، ومسلم رقم )  386/  8رواه البخاري  (1) 
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 الفصل الرابع 

 .. وجتليات العدالة والرمحة اجلزاء اإلهلي 

أهم   ألن  من  فيها،  جيادل  أن  ألحد  يمكن  وال  الكون،  عليها  ينبني  التي  القوانني 

اجلميع عاشها يف نفسه، وشاهدها يف غريه، وربام تأمل هلا مدة طويلة من الزمن، وربام فرح  

 هلا كذلك، ما يمكن أن نطلق عليه ]قانون اجلزاء[ 

دة والكون أو بام  وهو قانون عام شامل يقر به كل العلامء، سواء اختصوا بعلوم املا 

 يطلق عليه العلوم اإلنسانية. 

، والذي  القانون الثالث من قوانني احلركة لنيوتن فعلامء الفيزياء كلهم يتفقون عىل  

، أو ما يمكن أن نطلق عليهـ  بحسب املصطلح الذي  رد الفعل و  العالقة بني الفعلينص عىل  

   اخرتناه ـ ]الفعل واجلزاء[ 

ل حيث   أّن  عىل  القانون  املقدارينص  يف  هلا  مساوية  فعل  رد  قوة  فعل  قوة    ، كل 

االجتاه يف  هلا  لألمام    ،ومعاكسة  عربة  دفع  من  الناجتة  الفعل  رّد  قوة  فإّن  ذلك  عىل  وبناء 

 ولكنها تكون باجتاه معاكس لتلك القوة.  ، مساوية لقوة الفعل الدافعة

تلفة، وخاصة  وهكذا يذكر علامء النفس اآلثار الناجتة عن املواقف والسلوكات املخ

تلك التي يمر هبا اإلنسان يف فرتة طفولته، والتي قد تؤثر عىل مجيع حياته.. وهي بذلك نوع  

 من اجلزاء عىل تلك املواقف والسلوكات. 

املختلفة   املواقف  عىل  وآثارها  االجتامعية،  األعراف  االجتامع  علامء  يذكر  وهكذا 

تلك االختيارات التي اختارها املجتمع  لكل جمتمع.. وهم بذلك يعربون عن اجلزاء املتعلق ب

 لنفسه. 

أركان   عن  حديثهم  عند  يذكرون  اإلعالميني  نجد  االتصالية  وهكذا  ما  العملية 
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تقمص   به  الصدى[، ويقصدون  بـ ]رجع  عنه  املصدر،  لاملستقبل  يعربون  أو  املرسل  دور 

ن الرسالة التي  أنتيجة لآلثار التي أحدثتها فيه رسالة املرسل.. واملرسل يستدل بذلك عىل  

مدى  ويعرف من خالله  قام بإرساهلا لتحقيق هدف معني، قد وصلت إىل الغاية املنشودة،  

 قبوهلا ورفضها.  

وهكذا نجد اجلزاء يف كل عمل نقوم به، فإن وضع أحدنا يده عىل التيار الكهربائي،  

اقة طويلة  أحس بأثره عليه، وربام يصعق لذلك، بحسب قوة ذلك التيار، وربام حيدث فيه إع

 أو دائمة، مع كون ذلك املس مل يستغرق منه سوى ثوان معدودة.

وبناء عىل هذا كله فإن العقل يقر بمعقولية اجلزاء، وأنه َشء طبيعي، وهلذا حيكم  

الشخص   الطبيعة واملجتمع، وإنام عىل  هبا  تسري  التي  القوانني  والبله ال عىل تلك  بالغفلة 

  يقم هبا، أو يتفادى عقوبات ألعامل قام هبا. الذي يريد أن ينال جزاء أعامل مل

التي تقول ]القانون ال حيمي املغفلني[، وهو يعني   العبارة  وهلذا نسمع مجيعا تلك 

بذلك أن قوانني العقوبات التي وضعها البرش ملا رأوه فيها من املصلحة ال حتمي اجلاهلني  

فإن تذرع أحد باجلهل هبا، مل  هبا، ما دامت قد نرشت عىل الرأي العام، وسمعها اجلميع؛  

 يعذر بجهله. 

وبناء عىل هذا اتفقت األديان مجيعا عىل وجود ]اجلزاء اإلهلي[ اخلاص بأعامل الدنيا،  

 وخاصة تلك التي مل ينل أصحاهبا أي جزاء، تطبيقا لذلك القانون، وتعميام له. 

اجلزاء   قانون  اعترب  الفالسفة وغريهم  املعاد من  يف  من بحث  كل  إن  أكرب  بل  من 

الزمان   بديع  قال  وقد  باهلل،  يؤمنون  الذين  ألولئك  وخاصة  املعاد،  عىل  الدالة  القوانني 

أمن املمكن لرّب هذا العامل ومالكه الذي أظهر بآثاره  النوريس يف بعض إشاراته لذلك: )

ت مثوبةا  يقّدر  أن ال  ليق  كرما بال هناية، ورمحة بال هناية، وعزة بال هناية، وغرية بال هناية، 
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  (1)(بكرمه ورمحته للمحسنني، وال يقرر عقوبةا تناسب عزته وغريته للمسيئني

املمكن خلالق ذي جـالل أظهر ســـلطان ربــوبـيـتـه    أمنويقول يف إشارة أخرى: )

والنـظام   احلكمة  بغاية  باملجرات،  وانتهاء  الذرات  من  ابـتــداء  الوجــود  قـانــون  بتـدبيـر 

وانقادوا    ، امليزان.. أن ال يعاِمل باإلحســان من احتـموا بتـلك الربوبيـةوبمنتهى العدالـة و

وأن   والعدالة،  احلكمة  تلك    اللتلك  وطغياهنم  بكفرهم  عَصـوا  الذيــن  أولئـك  جيازي 

اإلنسان ال َيلقى ما يستحقه من الثواب أو العقاب يف هذه احلياة    بينامة..  احلكمَة والعدالــ 

ر، إذ يرحل أغلُب أهل   الفانية عىل وجه يليق بتلك احلكمة وتلك العدالة إالّ نادرا، بل يؤخَّ

الضاللة دون أن يلقوا عقاهبم، ويذهب أكثُر أهل اهلداية دون أن ينالوا ثواهبم.. فالبد أن  

 آيل إىل سعادة عظمىع كمةُتناط القضيُة بمح
ٍ
 ( 2)  (ادلة، وبلقاء

ولذلك فإن الفطرة السليمة التي ترى اجلزاء أمامها يف كل َشء.. بل ال ترى حياهتا  

التي تقوم هبا، ال تستبعد وجود دار خاصة للجزاء، ألن الذي أبدع   إال ثمرة للترصفات 

 الدنيا هو نفسه الذي أبدع األخرى، والقوانني يف اجلميع ثابتة. 

اآلخرة، وكوهنا  ب يف  املعدة  اجلزاء  أنواع  تكتشف  أن  يمكنها  السليمة  الفطرة  إن  ل 

جزاء   دار  أو  جنة  هناك  أن  تعرف  أن  يمكنها  الدنيا..ولذلك  أعامل  مع  متاما  متناسبة 

 للمحسنني، كام أن هناك نارا، أو دار جزاء للمسيئني. 

كال أن  تكتشف  أن  وأن  ويمكنها  املراتب،  يف  خمتلفتني  وذلك  الدارين  اجلزاء،  واع 

 بحسب األعامل التي قام هبا من جوزي بتلك األنواع من األجزية. 

اهلل   أن عدالة  تتفق عىل  املقدسة لألديان مجيعا، والتي  املصادر  تذكره  ما  وهذا كله 

 ورمحته وتربيته خللقه تقتيض وجود حمل خاص للجزاء، أو زمن خاص به. 

 
 ..67الكلامت ، ص  (1) 

 ..70املرجع السابق، ص  (2) 
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يعتمده   الذي  ذلك  سواء  املقدس،  الكتاب  يف  ورد  ما  ذلك  عىل  األمثلة  ومن 

َا  9:  11)جامعة املسيحيون فقط، أو يعتمده معهم اليهود، فقد ورد يف  ابه ٱ(: )اِْفَرْح َأهيه   لشَّ

اِم َشَبابَِك وَ  َك َقْلُبَك يِف َأيَّ   ْعَلمْ ٱَمْرَأى َعْينَْيَك، وَ يِف َطِريِق َقْلبَِك َوبِ   ْسُلْك ٱيف َحَداَثتَِك، َوْلَيرُسَّ

ْينُوَنِة( ٱإىَِل   هللهُٱُكلَِّها َيْأيِت بَِك  ألُُمورِ ٱَأنَُّه َعىَل ٰهِذِه    لدَّ

إِىَل    هللهَٱ)ألَنَّ  :  ( 14:  12)جامعة  ويف   ْينُوَنِة،ٱ حُيْرِضُ ُكلَّ َعَمٍل  ، إِْن    لدَّ َعىَل ُكلِّ َخِفيٍّ

اا(   َكاَن َخرْياا َأْو رَشّ

اِقِدينَ ٱ)َوَكثرُِيوَن ِمَن    : (2:  12)دانيال  ويف       ألَْرضِ ٱيِف ُتَراِب    لرَّ
ِ
َيْسَتْيِقُظوَن، َهُؤالَء

ةِ ٱ حْلََياةِ ٱ إِىَل   إِىَل  ألََبِديَّ
ِ
 ِِٱ لِل ْلَعارِ ٱَوَهُؤالَء

ِ
( ٱ ْزِدَراء  ألََبِديِّ

َأْقَطَع ِمْن َأْن َتُكوَن َلَك َيَداِن َومَتيِْضَ    حْلََياةَ ٱ َلَك َأْن َتْدُخَل    )َخرْيٌ   : (43:  9)مرقس  ويف  

 الَ ُتْطَفُأ( لَّتِيٱ لنَّارِ ٱإِىَل َجَهنََّم، إِىَل 

َوَأْلِقَها َعنَْك. َخرْيٌ َلَك َأْن    ْقَطْعَها ا َأْعَثَرْتَك َيُدَك َأْو ِرْجُلَك فَ   )َفإِنْ   (: 8:  18)مّتى  ويف  

ةِ ٱ لنَّارِ ٱَأْعَرَج َأْو َأْقَطَع ِمْن َأْن ُتْلَقى يِف   حْلََياةَ ٱَتْدُخَل   َوَلَك َيَداِن َأْو ِرْجاَلِن(  ألََبِديَّ

مْحَُق  : َيا أَ اَل َوَمْن قَ   ملَْْجَمِع،ٱ )َمْن َقاَل ألَِخيِه: َرَقا َيُكوُن ُمْسَتْوِجَب    :( 22:  5)مّتى  ويف  

 َيُكوُن ُمْسَتْوِجَب َناِر َجَهنََّم( 

يِِّق، ٱ  ْلَباِب ٱِمَن    )ُاْدُخُلوا   : ( 13:  7)مّتى    ويف ُه َواِسٌع    لضَّ   لطَِّريُق ٱ َوَرْحٌب    ْلَباُب ٱ ألَنَّ

ِذينَ ٱَوَكثرُِيوَن ُهُم  هْلاََلِك، ٱُيَؤدِّي إىَِل   لَِّذيٱ  َيْدُخُلوَن ِمنُْه!(  لَّ

اَلٍة َيَتَكلَُّم هِبَا  :  ( 37و  36:  12)مّتى  ويف     لنَّاُس ٱ )َوٰلكِْن َأُقوُل َلُكْم: إِنَّ ُكلَّ َكلَِمٍة َبطَّ

ينِ ٱَسْوَف ُيْعُطوَن َعنَْها ِحَساباا َيْوَم   ُر َوبَِكاَلِمَك ُتَداُن( لدِّ  . ألَنََّك بَِكاَلِمَك َتَترَبَّ

  حْلََياِة،ٱِسْفٌر آَخُر ُهَو ِسْفُر    َح ْنَفتَ ٱَأْسَفاٌر. وَ   ْنَفَتَحْت ٱوَ : ) ( 13و   12:  20)رؤيا  ويف  

يِف    ألَْمَواُت ٱ َوِديَن   َمْكُتوٌب  ُهَو  مْ   ألَْسَفارِ ٱ مِمَّا  َأْعاَمهِلِ بَِحَسِب    .. بَِحَسِب  َواِحٍد  ُكله  َوِديُنوا 

 ( َأْعاَملِهِ 
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ِب   )َفإِنَّهُ   :(27و  26:  10)عربانيني  ويف   َأْخَطْأَنا  َأَخذْ   ْختَِياِرَنا ٱإِْن  َمْعِرَفَة  َبْعَدَما  َنا 

،ٱ َذبِيَحٌة َعِن    حْلَقِّ َبْعُد  َتْبَقى  َتْأُكَل    خْلََطاَيا،ٱالَ  َأْن  َعتِيَدٍة  َناٍر  ُة  َوَغرْيَ يٌف،  خُمِ َدْينُوَنٍة  ُقُبوُل  َبْل 

يَن(ٱ  . ملَُْضادِّ

َقْد َجاَء  15و  14)هيوذا  ويف   به ٱ(: )ُهَوَذا  َدْيُنوَنةا َعىَل    لرَّ يِسيِه لَِيْصنََع  ِقدِّ َرَبَواِت  يِف 

ُفُجوِرِهُم    جْلَِميِع،ٱ َأْعاَمِل  مَجِيِع  َعىَل  اِرِهْم  ُفجَّ مَجِيَع  تِيٱ َوُيَعاِقَب  مَجِيِع    لَّ َوَعىَل  هِبَا،  َفَجُروا 

ْعَبِة ٱ  ْلَكلاَِمِت ٱ تِيٱ لصَّ اٌر(   لَّ  َتَكلََّم هِبَا َعَلْيِه ُخَطاٌة ُفجَّ

ذا نجد نفس املعاين يف القرآن الكريم، ولكن بلغة أكثر دقة وتفصيال ووضوحا،  وهك

ومن أمثلتها قوله تعاىل يف اجلمع بني جزاء املحسنني واملسيئني، وبيان أسباب استحقاقهم  

تَِها اأْلهَْنَاُر َخالِِديَن فِي  ﴿له:   َها َوَذلَِك َجَزاُء املُْْحِسننَِي  َفَأَثاهَبُُم اهللَُّ باَِم َقاُلوا َجنَّاٍت جَتِْري ِمْن حَتْ

ُبوا بِآَياتِنَا ُأوَلئَِك َأْصَحاُب اجْلَِحيمِ 85) ِذيَن َكَفُروا َوَكذَّ  [ 86،  85]املائدة:  ﴾( َوالَّ

َوَقاُلوا اَل َتنِْفُروا يِف احْلَرِّ ُقْل َناُر َجَهنََّم َأَشده   ﴿أو قوله يف بيان جزاء املسيئني وأسبابه:

كَ  َلْو  ا  ) َحرًّ َيْفَقُهوَن  َيْكِسُبونَ 81اُنوا  َكاُنوا  باَِم  َجَزاءا  ا  َكثرِيا َوْلَيْبُكوا  َقلِيالا  َفْلَيْضَحُكوا   ) ﴾  

َعنُْهْم    ﴿ ، وقال تعاىل:  [82،  81]التوبة:   لُِتْعِرُضوا  إَِلْيِهْم  اْنَقَلْبُتْم  إَِذا  َلُكْم  بِاهللَِّ  َسَيْحلُِفوَن 

ُْم ِرْج  ، وقال:  [95]التوبة:    ﴾ ٌس َوَمْأَواُهْم َجَهنَُّم َجَزاءا باَِم َكاُنوا َيْكِسُبوَن  َفَأْعِرُضوا َعنُْهْم إهِنَّ

ِمْن َعاِصٍم  ﴿ ِمَن اهللَِّ  هَلُْم  َما  ٌة  ِذلَّ َوَتْرَهُقُهْم  بِِمْثلَِها  يَِّئاِت َجَزاُء َسيَِّئٍة  ِذيَن َكَسُبوا السَّ َكَأنَّاَم  َوالَّ

ا ِمنَ  ]يونس:   ﴾اللَّْيِل ُمْظلاِما ُأوَلئَِك َأْصَحاُب النَّاِر ُهْم فِيَها َخالُِدونَ  ُأْغِشَيْت ُوُجوُهُهْم ِقَطعا

ا )   ﴿ ، وقوله:  [27 ا )21إِنَّ َجَهنََّم َكاَنْت ِمْرَصادا ا ) 22( لِلطَّاِغنَي َمآبا (  23( اَلبِثِنَي فِيَها َأْحَقابا

ا ) ابا ا َواَل رَشَ ا )24اَل َيُذوُقوَن فِيَها َبْردا اقا ا ) 25( إِالَّ مَحِياما َوَغسَّ ُْم َكاُنوا  26( َجَزاءا ِوَفاقا ( إهِنَّ

ا )  ا  ( َوَكذَّ 27اَل َيْرُجوَن ِحَسابا ابا ِذيَن    ﴿ ، وقال:  [28  -  21]النبأ:    ﴾ُبوا بِآَياتِنَا كِذَّ َفَلنُِذيَقنَّ الَّ

ا َوَلنَْجِزَينَُّهْم َأْسَوَأ الَِّذي َكاُنوا َيْعَمُلوَن )  ا َشِديدا  اهللَِّ النَّاُر  27َكَفُروا َعَذابا
ِ
( َذلَِك َجَزاُء َأْعَداء

 [ 28،  27]فصلت:   ﴾ َكاُنوا بِآَياتِنَا جَيَْحُدونَ  هَلُْم فِيَها َداُر اخْلُْلِد َجَزاءا باَِم 
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وأسبابه: املحسنني  جزاء  بيان  يف  قوله  ْحَساُن    ﴿ أو  اإْلِ إِالَّ  ْحَساِن  اإْلِ َجَزاُء    ﴾ َهْل 

واآلخرة، وهو  [60]الرمحن:   الدنيا  يف  كل َشء  يرسي عىل  الذي  اإلهلي  القانون  ، وهو 

ا  ﴿ اءة، يتضمن عكسه أيضا، فال جزاء لإلساءة إال اإلس  [ 26]النبأ:   ﴾َجَزاءا ِوَفاقا

ِذيَن َقاُلوا  ﴿وقال يصف بعض ذلك اجلزاء، وتوافقه مع أنواع العمل الصالح: إِنَّ الَّ

نَا اهللَُّ ُثمَّ اْسَتَقاُموا َفاَل َخْوٌف َعَلْيِهْم َواَل ُهْم حَيَْزُنوَن )  ( ُأوَلئَِك َأْصَحاُب اجْلَنَِّة َخالِِديَن  13َربه

ُقْل َأَذلَِك َخرْيٌ َأْم َجنَُّة اخْلُْلِد  ﴿، وقال: [14،  13]األحقاف:   ﴾َزاءا باَِم َكاُنوا َيْعَمُلونَ فِيَها َج 

ا ) تِي ُوِعَد املُْتَُّقوَن َكاَنْت هَلُْم َجَزاءا َوَمِصريا ( هَلُْم فِيَها َما َيَشاُءوَن َخالِِديَن َكاَن َعىَل َربَِّك  15الَّ

َمْسُئوالا  ا  ُبُكْم    ﴿، وقال:  [16،  15رقان:  ]الف   ﴾َوْعدا ُتَقرِّ تِي  بِالَّ َأْواَلُدُكْم  َواَل  َأْمَواُلُكْم  َوَما 

ْعِف باَِم َعِمُلوا َوُهْم يِف اْلُغُرفَ  اِت  ِعنَْدَنا ُزْلَفى إِالَّ َمْن آَمَن َوَعِمَل َصاحِلاا َفُأوَلئَِك هَلُْم َجَزاُء الضِّ

َق بِِه ُأوَلئَِك ُهُم املُْتَُّقوَن ) َوالَِّذي َج ﴿ ، وقال:  [37]سبأ:    ﴾آِمُنونَ  ْدِق َوَصدَّ ( هَلُْم  33اَء بِالصِّ

ِْم َذلَِك َجَزاُء املُْْحِسننَِي )  َر اهللَُّ َعنُْهْم َأْسَوَأ الَِّذي َعِمُلوا َوجَيِْزهَيُْم  34َما َيَشاُءوَن ِعنَْد َرهبِّ ( لُِيَكفِّ

إِنَّ َهَذا َكاَن َلُكْم َجَزاءا    ﴿ ، وقال:  [35  -   33]الزمر:    ﴾ونَ َأْجَرُهْم بَِأْحَسِن الَِّذي َكاُنوا َيْعَملُ 

ا   [ 22]اإلنسان:   ﴾َوَكاَن َسْعُيُكْم َمْشُكورا

وغريها من اآليات الكريمة التي نرى فيها التفاصيل الكثرية املرتبطة بأنواع اجلزاء،  

 ملقدسة. وأنواع األعامل املسببة هلا، مما ال نجد مثله يف أي مصدر من املصادر ا

يمكن اعتبار مرحلة اجلزاء هي  وبناء عىل ما تصوره النصوص املقدسة لكل األديان  

من املراحل التي يمر هبا اإلنسان، أو يمكن اعتبارها نشأة    (1) املرحلة األخرية التي نعلمها 

جديدة، ألن جسد اإلنسان وقدراته يف تلك النشأة ختتلف جذريا عن هذه النشأة، أو حتى  

النش ألوان  عىل  بعض  فيها  ينال  قد  والتي  وغريها،  واملوقف  الربزخ  يف  هبا  يمر  التي  آت 

 
[، يوجد نشآت أخرى  42،  41]النجم:    ﴾( َوَأنَّ إِىَل َربَِّك املُْنْتََهى41ُثمَّ جُيَْزاُه اجْلََزاَء اأْلَْوىَف )  ﴿فحسب قوله تعاىل:    (1) 

 تيل نشأة اجلزاء.. ألن السري التكاميل التصاعدي للتعرف عىل اهلل والتواصل معه ال هناية هلا. 
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 اجلزاء، ولكنها ليست مثل تلك التي يناهلا يوم اجلزاء، ويف دار اجلزاء. 

َأْم مَلْ ُينَبَّْأ    ﴿ولذلك سمى اهلل تعاىل ذلك اجلزاء بكونه اجلزاء األوىف، كام قال تعاىل:  

( َوَأْن  38( َأالَّ َتِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر ُأْخَرى ) 37( َوإِْبَراِهيَم الَِّذي َوىفَّ )36باَِم يِف ُصُحِف ُموَسى ) 

(  41( ُثمَّ جُيَْزاُه اجْلََزاَء اأْلَْوىَف ) 40( َوَأنَّ َسْعَيُه َسْوَف ُيَرى ) 39َلْيَس لإِْلِْنَساِن إِالَّ َما َسَعى )

 [ 42  -  36]النجم:   ﴾

إىل أن هذا القانون كان مبثوثا يف مجيع الكتب املقدسة،  وهذه اآليات الكريمة تشري  

 وكان األنبياء مجيعا يبرشون به، حتى تقوم احلجة بذلك عىل اخللق. 

َياَأَبِت إيِنِّ    ﴿وقد أخرب اهلل تعاىل عن إبراهيم عليه السالم أنه قال يف خطابه ألبيه:  

مْحَِن َفَتُكو َك َعَذاٌب ِمَن الرَّ ْيَطاِن َولِيًّا َأَخاُف َأْن َيَمسَّ  [ 45]مريم:    ﴾َن لِلشَّ

وأخرب عن مقالة مؤمن آل فرعون لقومه يف خطابه الذي وجهه لعقوهلم، كام قال  

َشاِد ) ﴿تعاىل:   بُِعوِن َأْهِدُكْم َسبِيَل الرَّ ْنَيا 38َوَقاَل الَِّذي آَمَن َياَقْوِم اتَّ ( َياَقْوِم إِنَّاَم َهِذِه احْلََياُة الده

( َمْن َعِمَل َسيَِّئةا َفاَل جُيَْزى إِالَّ ِمْثَلَها َوَمْن َعِمَل َصاحِلاا  39نَّ اآْلِخَرَة ِهَي َداُر اْلَقَراِر )َمَتاٌع َوإِ 

  38]غافر:   ﴾ِمْن َذَكٍر َأْو ُأْنَثى َوُهَو ُمْؤِمٌن َفُأوَلئَِك َيْدُخُلوَن اجْلَنََّة ُيْرَزُقوَن فِيَها بَِغرْيِ ِحَساٍب 

-  40 ] 

بقتله:   قال ألخيه عندما هم  الصالح  االبن  بِإِْثِمي  ﴿بل أخرب أن  َتُبوَء  َأْن  ُأِريُد  إيِنِّ 

 [ 29]املائدة:  ﴾ َوإِْثِمَك َفَتُكوَن ِمْن َأْصَحاِب النَّاِر َوَذلَِك َجَزاُء الظَّاملنِِيَ 

وهكذا نجد احلديث عن اجلزاء اإلهلي ركنا أساسيا يف دعوات الرسل عليهم الصالة  

للمحسنني،  وا باجلزاء اإلهلي  التبشري  أن  لسالم، ولذلك سموا مبرشين ومنذرين.. ذلك 

واإلنذار اإلهلي للمسيئني، من الرضورات التي تقتضيها العدالة إلقامة احلجة، ورفع كل  

 ذرائع اجلهل بالقوانني اإلهلية. 

النشأة،  هذه  يف  الفرصة  هذه  هلم  تتح  مل  الذين  أولئك  بأن  ذكرنا  أن  سبق  إما    وقد 
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لقصورهم ونقصهم ومرضهم، أو لعدم سامعهم باملبلغني عن اهلل، أو لسامعهم ذلك التبليغ  

بطريقة غري صحيحة، ستتاح هلم فرصة أخرى لالمتحان حتى ينالوا جزاءهم اخلاص به..  

 ذلك أن اجلزاء ال يكون إال عىل االختيارات التي تربزها األعامل. 

فصل عام ورد يف النصوص املقدسة من أنواع  بناء عىل هذا كله سنتحدث يف هذا ال

 اجلزاء، وعالقتها بالرمحة والعدالة اإلهلية، وغريها من الصفات واألسامء. 

 وقد رأينا أنه يمكن تصنيفها إىل صنفني: 

ـ اجلزاء املعنوي أو الروحي، ونريد به ما ورد يف النصوص املقدسة من ذكر الرىض    1

، والتي تتاح ألهل اجلنة، وما ورد فيها من عكس ذلك  والفرح والسعادة والتواصل مع اهلل

 من العقوبات التي يعاقب هبا أهل النار. 

ـ اجلزاء احليس: ونريد به أصناف النعيم والعذاب املعد يف اآلخرة للمحسنني أو    2

 املسيئني بحسب مراتبهم. 

وقبل أن نذكر ذلك نخاطب العقول التي تشكك يف ذلك، أو تشكك خصوصا يف  

ب اإلهلي بأن تنظر إىل الواقع بعني واقعية ال مثالية لرتى كال اجلزائني موجودين يف  العقا 

 هذه الدار، ولذلك ال يستغرب أن يوجد يف تلك الدار ما يوجد يف هذه الدار. 

أما التفكري الرغبوي، والذي يميل فيه العبد عىل ربه ما يشاء من أهواء، أو يقرتح  

هذا فإن  جزاء،  من  يشاء  ما  وصفقوا    عليه  الدنيا،  أهل  أعجب  وإن  التفكري،  من  النوع 

لصاحبه، فإنه ال يبدل شيئا من احلقيقة، وهو يف أحسن أحواله يشبه تلك األماين التي يمني  

هبا املجرمون أنفسهم من ختفيف العقوبة أو رفعها، حتى يستطيعوا أن يامرسوا جرائمهم  

 براحة بال. 

َأَيْطَمُع ُكله اْمِرٍئ  ﴿النوع من التفكري بقوله:  وهلذا يرد اهلل تعاىل عىل أصحاب هذا  

 [ 39، 38]املعارج:  ﴾( َكالَّ إِنَّا َخَلْقنَاُهْم مِمَّا َيْعَلُموَن  38ِمنُْهْم َأْن ُيْدَخَل َجنََّة َنِعيٍم ) 
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فيقول:   األمم،  كل  يرسي عىل  والذي  بذلك،  املتعلق  القانون  َلْيَس    ﴿ويذكر هلم 

َواَل  َواَل    بَِأَمانِيُِّكْم  َولِيًّا  اهللَِّ  ُدوِن  ِمْن  َلُه  جَيِْد  َواَل  بِِه  جُيَْز  ا  َيْعَمْل ُسوءا َمْن  اْلكَِتاِب  َأْهِل  َأَمايِنِّ 

ا ) احِلَاِت ِمْن َذَكٍر َأْو ُأْنَثى َوُهَو ُمْؤِمٌن َفُأوَلئَِك َيْدُخُلوَن اجْلَنََّة  123َنِصريا ( َوَمْن َيْعَمْل ِمَن الصَّ

ا  َواَل ُيْظَلُمو  [ 124،  123]النساء:   ﴾َن َنِقريا

فيقول:   هلم،  نموذجا  ا  ﴿ويذكر  َوَوَلدا َماالا  أَلُوَتنَيَّ  َوَقاَل  بِآَياتِنَا  َكَفَر  الَِّذي  َأَفَرَأْيَت 

(77( ا  َعْهدا مْحَِن  الرَّ ِعنَْد  ََذ  اختَّ َأِم  اْلَغْيَب  َأطََّلَع  ِمنَ 78(  َلُه  َوَنُمده  َيُقوُل  َما  َسنَْكُتُب  َكالَّ   )  

ا )  ا  79اْلَعَذاِب َمدًّ  [ 80  -  77]مريم:   ﴾( َوَنِرُثُه َما َيُقوُل َوَيْأتِينَا َفْردا

يفكر هبا، وهي ال ختتلف   التي  وقد ورد يف احلديث ذكر هذا النموذج، والطريقة 

األزمنة،   كل  يف  ينترشون  والذين  إليه،  الذي أرشنا  الرغبوي  التفكري  أصحاب  كثريا عن 

عن خباب بن األرت قال: كنت رجال قينا، وكان  زمان لباسه اخلاص به، فويلبسون لكل  

ِل عىل العاص بن وائل دين، فأتيته أتقاضاه. فقال: ال واهلل ال أقضيك حتى تكفر بمحمد  

    أكفر بمحمد ثم بعثت    فقلت: ال واهلل ال  إذا مت  ثم تبعث. قال: فإين  حتى متوت 

 .(1)جئتني وِل ثم مال وولد، فأعطيتك

 املعنوي.. وجتليات العدالة والرمحة: اجلزاء  أوال ـ  

يتوهم الكثري ممن يسمع اخلطباء والوعاظ وحديثهم عن أنواع اجلزاء اإلهلي املعد   

الرغبات احلسية   ينسجم مع  أنه جمرد جزاء حيس قد  للمحسنني واملسيئني يف دار اجلزاء، 

وامل الفالسفة  مع  ينسجم  ال  لكنه  وبسطائهم،  الناس  والصوفية  لعوام  والعلامء  فكرين 

 وغريهم من أصحاب املشارب العقلية أو العلمية أو الروحية. 

الرغبات   الدنيا، ووفر معها  املعاين يف  الذي وفر هذه  وهذا غري صحيح، ذلك أن 

إليها، هو نفسه الذي خلق اآلخرة، واعتربها دار اجلزاء اإلهلي الذي ينسجم مع   الداعية 

 
 (2795( ورواه مسلم برقم )4735، 4734( ، )2091لبخاري رقم )رواه ا (1) 
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 . الفطر والطبائع املختلفة 

ولذلك نرى القرآن الكريم يذكر هذه الناحية من اجلزاء، بل يقدمها يف أحيان كثرية  

عىل اجلزاء احليس، باعتبار أن السعادة أو الشقاء املرتبط هبام أعظم من السعادة أو الشقاء  

 املرتبط باجلزاء احليس. 

له، كياهنم  بكل  الساجدين  برهبم  العارفني  املقربني  اهلل  ذكر  عندما  يذكر    وهلذا  مل 

ُروا    ﴿   : قال التفاصيل الكثرية املرتبطة باجلزاء اخلاص هبم، وإنام   ِذيَن إَِذا ُذكِّ إِنَّاَم ُيْؤِمُن بِآَياتِنَا الَّ

وَن )  ِْم َوُهْم اَل َيْسَتْكرِبُ ا َوَسبَُّحوا بَِحْمِد َرهبِّ دا وا ُسجَّ ( َتَتَجاىَف ُجنُوهُبُْم َعِن املََْضاِجِع  15هِبَا َخره

ُينِْفُقوَن  َيْدعُ  ا َومِمَّا َرَزْقنَاُهْم  ا َوَطَمعا ُْم َخْوفا ، وهذا يدل عىل  [16،  15]السجدة:    ﴾ وَن َرهبَّ

توجههم الروحي العظيم هلل، وهلذا كان جزاؤهم متناسبا مع ذلك التوجه، كام قال تعاىل:  

ِة َأْعنُيٍ َجَزاءا بِ  ﴿  [ 17]السجدة:    ﴾اَم َكاُنوا َيْعَمُلونَ َفاَل َتْعَلُم َنْفٌس َما ُأْخِفَي هَلُْم ِمْن ُقرَّ

وهذا يعني أنه يتاح هلؤالء يف اجلنة التجول يف عوامل امللكوت املختلفة، والتعرف عىل  

أرسار خلق اهلل البديع، للمزيد من اإليامن والطمأنينة واملعرفة باهلل، ذلك أن الذي أتاح هذا  

 ر اآلخرة، بل هو من أعظم جزائهم. ألنبيائه يف الدنيا، يمكنه أن يتيحها هلم يف الدا

َوَكَذلَِك ُنِري   ﴿ وقد ذكر اهلل تعاىل أنه أتاح هذا اجلزاء إلبراهيم عليه السالم، فقال: 

املُْوِقننِيَ  ِمَن  َولَِيُكوَن  َواأْلَْرِض  اَمَواِت  السَّ َمَلُكوَت  ، وذكر كيف  [75]األنعام:    ﴾ إِْبَراِهيَم 

ِي املَْْوَتى َقاَل َأَومَلْ ُتْؤِمْن  ﴿أراه كيفية إحياء املوتى، فقال:  َوإِْذ َقاَل إِْبَراِهيُم َربِّ َأِريِن َكْيَف حُتْ

ُهنَّ إَِلْيَك ُثمَّ اْجَعْل َعىَل كُ  لِّ َجَبٍل  َقاَل َبىَل َوَلكِْن لَِيْطَمئِنَّ َقْلبِي َقاَل َفُخْذ َأْرَبَعةا ِمَن الطَّرْيِ َفرُصْ

ا ُثمَّ اْدُعُهنَّ َيْأتِينََك َسْعياا َواْعَلْم َأنَّ اهللََّ َعِزيٌز َحكِيمٌ   [ 260]البقرة:   ﴾ِمنُْهنَّ ُجْزءا

من هذا النوع، حيث كشف اهلل    وهكذا كانت رحلة اإلرساء واملعراج لرسول اهلل  

تلك الرحلة، قال تعاىل:    حقائق من عوامل الغيب، مل يكن ليعرفها لوال   تعاىل فيها لرسوله  

ِه اْلُكرْبَى﴿  [ 18]النجم:   ﴾َلَقْد َرَأى ِمْن آَياِت َربِّ
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وهلذا، فإن أولئك العلامء أو الفالسفة الذين مل حيجبوا بنفوسهم يف الدنيا، سيستمر  

بحثهم وعطاؤهم يف اآلخرة، بأفضل مما كان عليه، وسيتاح هلم من املخابر ومراكز األبحاث  

مل   املراكب  ما  ما شاءوا من  يمتطوا  أن  بل يمكنهم  الدينا..  يتمكنوا من احلصول عليه يف 

أحوال   عىل  للتعرف  نفسها  جهنم  إىل  كان  لو  حتى  يريدونه،  حمل  ألي  للرحلة  الفضائية 

 أهلها.

وسنذكر هنا مشهدا قرآنيا يصف املقربني من عباد اهلل، وما أتيح هلم من اجلزاء، لنرى  

 كريم بني النعيمني احليس واملعنوي. كيف يمزج القرآن ال

فاملفكر    ؛وقد بدأ هذا املشهد بذكر النعيم احليس، الذي يوفر الفرصة للنعيم املعنوي

  ﴿ كان عطاؤه أكرب، قال تعاىل:  املادية    أو الباحث أو الفيلسوف كلام أتيحت له اإلمكانات

َزْوَن إِالَّ َما ُكنُْتْم َتْعَمُلوَن ) ( ُأوَلئَِك هَلُْم ِرْزٌق َمْعُلوٌم  40ِعَباَد اهللَِّ املُْْخَلِصنَي )   ( إِالَّ 39َوَما جُتْ

ٍر ُمَتَقابِلِنَي ) 43( يِف َجنَّاِت النَِّعيِم ) 42( َفَواكُِه َوُهْم ُمْكَرُموَن )41) ( ُيَطاُف  44( َعىَل رُسُ

اِربِنَي )45َعَلْيِهْم بَِكْأٍس ِمْن َمِعنٍي )  ٍة لِلشَّ اَل فِيَها َغْوٌل َواَل ُهْم َعنَْها ُينَْزُفوَن  ( 46( َبْيَضاَء َلذَّ

اُت الطَّْرِف ِعنٌي )47) ُنَّ َبْيٌض َمْكنُوٌن )48( َوِعنَْدُهْم َقارِصَ   39]الصافات:    ﴾ (49( َكَأهنَّ

-  49 ] 

وبعد أن رسم القرآن الكريم صورة لتلك البيئة التي يعيشها هؤالء املخلصني، ذكر  

َفَأْقَبَل َبْعُضُهْم َعىَل  ﴿له أكثر من اهتاممهم للنعيم احليس، فقال:  النعيم املعنوي الذي هيتمون  

، وهذا يعني أو يشري إىل أن هناك جمالس علمية وبحثية  [50]الصافات:    ﴾ َبْعٍض َيَتَساَءُلوَن  

 كثرية تعقد هناك، يسأل بعضهم بعضا فيها، ويستفيد بعضهم من بعض. 

و املؤمترات، ذكر فيها صاحبها شبهات  ثم ذكر كلمة ألقيت يف بعض تلك املجالس أ

ِقنَي  ﴿ (  51َقاَل َقائٌِل ِمنُْهْم إِينِّ َكاَن ِِل َقِريٌن )   ﴿املنكرين للمعاد، فقال:   َيُقوُل َأإِنََّك ملََِن املَُْصدِّ

ا َأإِنَّا ملََِدينُونَ 52) ا َوِعَظاما  [ 53 - 51]الصافات:    ﴾( َأإَِذا ِمْتنَا َوُكنَّا ُتَرابا
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كيف ذكر  القرين،    ثم  ذلك  لرؤية  برحلة خاصة  القيام  املجلس  ذلك  يف  هلم  أتيح 

  54َقاَل َهْل َأْنُتْم ُمطَّلُِعوَن )   ﴿ والنتيجة التي وصل إليها، قال تعاىل:  
ِ
( َفاطََّلَع َفَرآُه يِف َسَواء

ِديِن ) 55اجْلَِحيِم )  يَن ) ( َوَلْواَل نِْعَمُة َريبِّ لَ 56( َقاَل َتاهللَِّ إِْن كِْدَت َلرُتْ (  57ُكنُْت ِمَن املُْْحرَضِ

 [ 58 -  54]الصافات:   ﴾

مراعاة   الكريم  القرآن  ولكن  املعاين،  تلك  كل  إىل  يشري  الكريمة  اآليات  فظاهر 

 للبيئات املختلفة ورد بصيغة بحيث يفهمها كل عرص، أو كل بيئة بحسب ما تعيشه. 

وهو كذلك.. ذلك أن  وقد يكون ما ذكرناه اآلن بدائيا أو بسيطا جدا أمام احلقيقة،  

يف تفسري قوله تعاىل:    قوله  القديس  نعيم هؤالء ال يمكن وصفه، كام ورد يف احلديث  

ِة َأْعنُيٍ َجَزاءا باَِم َكاُنوا َيْعَمُلونَ ﴿ قال  )   : [17]السجدة:    ﴾َفاَل َتْعَلُم َنْفٌس َما ُأْخِفَي هَلُْم ِمْن ُقرَّ

عني رأت، وال أذن سمعت، وال خطر عىل قلب  اهللّ تعاىل أعددت لعبادي الصاحلني ما ال  

  (1) برش(

من يدخل اجلنة ينعم ال يبأس، ال تبىل ثيابه، وال يفنى  ): قال  يف حديث آخر  و

  (2) شبابه، يف اجلنة ما ال عني رأت وال أذن سمعت وال خطر عىل قلب برش( 

واحلكام العلامء  من  الدنيا  يف  نراها  التي  املراتب  تلك  كل  فإن  والعامة  وهلذا؛  ء 

املراتب هناك   أكثر عدالة ومجاال، ألن  وغريهم، ستكون هناك يف اآلخرة، ولكن بصورة 

اْنُظْر    ﴿مراتب حقيقية، وليس مثل الدنيا، يدعيها من قد ال يكون أهال هلا، كام قال تعاىل:  

ْلنَا َبْعَضُهْم َعىَل َبْعٍض َوَلآْلِخَرُة َأْكرَبُ َدَرَجاٍت َوَأكْ   [ 21]اإلرساء:   ﴾ رَبُ َتْفِضيالا َكْيَف َفضَّ

ن أهل اجلنة ليرتاءون يف اجلنة أهل الغرف، كام  إ) :  ويف احلديث قال رسول اهلل  

. فقالوا: يا  "تراءون الكوكب الدري الغارب يف األفق الطالع، يف تفاضل أهل الدرجات

 
 (.4780رواه البخاري رقم ) (1) 

 (2836رواه مسلم رقم ) (2) 
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فقال:   النبيون؟  أولئك  اهلل،  وصدقوا  )رسول  باهلل  آمنوا  وأقوام  بيده،  نفيس  والذي  بىل، 

  (1) ( الرسل

من جمال الدنيا  يف  نراه  ما  كل  فإن  أن  وبذلك؛  يمكنها  والبحث وغريها،  العلم  س 

تكون هناك يف اآلخرة، كجزاء خاص بالراغبني يف ذلك؛ وربام يصري أكثر أهل اجلنة من  

إليها حيول   النعيم احليس التي كان الشوق  الراغبني يف ذلك بعد أن تتاح هلم كل أصناف 

 بينهم وبني الفكر والبحث. 

األفكار التي نرشها بعض من يدعون    وهبذا يتبني لنا مدى الزور الذي حتمله تلك

]أمحد القبانجي[، ذلك الذي يرتدي كذبا وزورا عاممة علامء الشيعة، مع  التنوير من أمثال  

 كونه ال ينتسب ال للشيعة، وال للسنة، بل هو معول حلرب كليهام، بل حرب اإلسالم نفسه. 

صوص املقدسة ـ راح  فهو ـ نتيجة اجلهل املركب بحقائق العامل اآلخر الواردة يف الن 

للجنة بقوله: )أما اجلنة، فليس فيها سوى إشباع للغرائز احليوانية من أكل  يعرب عن احتقاره  

والكرم   واإليثار  كاإلبداع  االنسانية  للغرائز  إشباع  أي  فيها  وليس  ونكاح،  ورشب 

  (2)(.. والشجاعة ونرصة املظلوم وتعليم العلم وحب الرئاسة ووو

كيف   أدري  أحاط  ولست  وهل  عليها،  حيكم  حتى  اجلنة  زار  وهل  ذلك،  عرف 

بالنصوص املقدسة التي تتحدث عن اجلنة، وكوهنا دار الضيافة اإلهلية التي تتحقق فيها كل  

الرغبات املرشوعة، ويتحقق معها كل أنواع السمو الروحي واألخالقي، حيث يعيش أهل  

 حيث ال لغو هناك وال تأثيم. اجلنة احلضارة الراقية والذوق الرفيع واألدب اجلم، 

لكنه ـ بسبب العشى الذي أحاط ببصريته ـ مل يعرف اجلنة إال من خالل ذلك الوعظ  

يف   وردت  التي  احلقائق  عن  بعيدا  والدعاة  الوعاظ  عوام  بعض  يستعمله  الذي  البارد 

 
 (. 2556(، والرتمذي برقم ) 2/339رواه أمحد ) (1) 

 .. 12:19 - 12/   2/  2014 - 4363العدد: -انظر: اجلنة والنار، أمحد القبانجي، احلوار املتمدن (2) 
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 النصوص املقدسة، ولذلك توهم أن اجلنة جمرد دار للمتع اجلسدية وحدها. 

لعقاب الذي يتعرض له املسيئون، فهو ـ مع كونه عقابا إهليا عادال ـ  وهكذا بالنسبة ل

إال أنه ال خيلو من أمثال تلك املجالس التي يراجع فيها أولئك الذين استحقوا العقاب ما  

فعلوه، ليكون ـ للمستعدين للصالح منهم ـ دروسا مفيدة قد ختفف عنهم العذاب، أو قد  

 خترجهم منه. 

ـ كام ورد يف  الرتبية    فالنار  ـ وكام سنرى الحقا، هي دار إلعادة  املقدسة  النصوص 

واإلصالح، وليست للتشفي واالنتقام، فاهلل تعاىل برمحته الواسعة، وبكامله املطلق يتعاىل  

 عن التشفي واالنتقام. 

الدروس  التي سنذكر بعض ما ورد منها نوعا من  املعنوية  العقوبات  وهلذا كانت 

يف  ما  خترج  أن  حتاول  مصريهم  التي  ليبقى  وانحراف،  ضالل  من  اجلهلة  أولئك  قلوب   

 مرهونا بذلك. 

بناء عىل هذه املقدمات، نحاول يف هذا املبحث ذكر ما ورد يف النصوص املقدسة من  

أنواع اجلزاء املعنوي املرتبط باملحسنني واملسيئني، وقد رأينا ـ من خالل االستقراء ـ إمكانية  

   أنواع، سنرشحها يف العناوين التالية. تقسيمه إىل أربعة  

 ـ الفرح واحلزن:   1

اجلزاء   أنواع  أهم  واملسيئني    املعنويمن  املحسنني  عباده  هبا  تعاىل  اهلل  جيازي  التي 

مشاعر الفرح واحلزن، التي قد تكون بأسباب ظاهرة معروفة، وقد تكون من دون أسباب..  

 ذلك أن اهلل تعاىل كام خلق النعم احلسية، خلق النعم املعنوية، وجعل هلا استقالال بذاهتا. 

أرغد عيش، وهلذا نسمع عن حاالت  وهلذا قد حيزن الشخص ويتأمل مع كونه يعيش  

االكتئاب الشديد، بل االنتحار املصاحب له، من ناس ممتلئني بالرفاه، وكل ألوان النعيم،  

نراهم   ذلك  ومع  الصعبة،  باألزمات  يمرون  البسطاء  فيه  نرى  الذي  الوقت  نفس  يف 
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قلوهب  اهلل يف  أودع  بام  منشغلني عنها  أحيانا كثرية يضحكون  بل نجدهم  م من  يتحملون، 

 الفرح الذي ال سبب له. 

ُه ُهَو َأْضَحَك َوَأْبَكى﴿وقد أشار القرآن الكريم إىل هذا املعنى يف قوله تعاىل:     ﴾ َوَأنَّ

، أي أن اهلل تعاىل هو مسبب هذين االنفعالني وخالقهام، ومرسلهام ملن شاء  [ 43]النجم:  

 من خلقه. 

إليه كذلك قوله تعاىل:   َأْعَرَض َعنْ   ﴿وأشار  ا  َوَمْن  َمِعيَشةا َضنْكا َلُه  َفإِنَّ  ِذْكِري    ﴾  

واآلالم  [124]طه:   املعنوي،  الضيق  يعني  وإنام  احليس،  يعني ضيقه  العيش ال  ، فضنك 

 النفسية املصاحبة له. 

وبناء عىل هذا؛ فإن اهلل تعاىل صاحب خزائن الفرح واحلزن، ينزل يف دار اجلزاء عىل  

 امهلم ومواقفهم التي وقفوها يف الدنيا..  عباده من الفرح واحلزن بام يتناسب مع أع

أما الفرح؛ فينزله عىل أولئك الذين مل يستفزهم الفرح يف الدنيا، ويرمي هبم إىل البطر  

والكرب والغرور؛ فلم يستعلوا به عىل عباد اهلل، ومل يقعوا فيام وقع فيه املسيئون من الفرح  

َجاَءهْتُْم ُرُسُلُهْم بِاْلَبيِّنَاِت َفِرُحوا باَِم ِعنَْدُهْم ِمَن  َفَلامَّ    ﴿الباطل، كام وصفهم اهلل تعاىل بقوله: 

ُروا بِِه َفَتْحنَا  ﴿، وقال:  [ 83]غافر:    ﴾اْلِعْلِم َوَحاَق هِبِْم َما َكاُنوا بِِه َيْستَْهِزُئوَن   َفَلامَّ َنُسوا َما ُذكِّ

 َحتَّى إَِذا َفِرُحوا باَِم  
ٍ
ء ]األنعام:    ﴾ ُأوُتوا َأَخْذَناُهْم َبْغَتةا َفإَِذا ُهْم ُمْبلُِسونَ َعَلْيِهْم َأْبَواَب ُكلِّ ََشْ

ُه    ﴿، وقال: [44 إِنَّ َقاُروَن َكاَن ِمْن َقْوِم ُموَسى َفَبَغى َعَلْيِهْم َوآَتْينَاُه ِمَن اْلُكنُوِز َما إِنَّ َمَفاحِتَ

ِة إِْذ َقاَل َلُه َقْوُمهُ  ( َواْبَتِغ فِياَم  76اَل َتْفَرْح إِنَّ اهللََّ اَل حُيِبه اْلَفِرِحنَي )  َلَتُنوُء بِاْلُعْصَبِة ُأوِِل اْلُقوَّ

تَ  َواَل  إَِلْيَك  اهللَُّ  َأْحَسَن  َكاَم  َوَأْحِسْن  ْنَيا  الده ِمَن  َنِصيَبَك  َتنَْس  َواَل  اآْلِخَرَة  اَر  الدَّ اهللَُّ  ْبِغ  آَتاَك 

 [ 77،  76]القصص:  ﴾ املُْْفِسِدينَ اْلَفَساَد يِف اأْلَْرِض إِنَّ اهللََّ اَل حُيِبه 

وإنام كان فرحهم باهلل وبفضل اهلل، ومصحوبا بالتواضع لعباد اهلل، والتأمل آلالمهم،  

َفْلَيْفَرُحوا ُهَو َخرْيٌ مِمَّا جَيَْمُعوَن  ﴿ كام قال تعاىل:   َوبَِرمْحَتِِه َفبَِذلَِك  ]يونس:    ﴾ُقْل بَِفْضِل اهللَِّ 
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متلئون باألدب، والذين قاسوا ألوان اآلالم يف الدنيا، جيازهيم  فهؤالء املتواضعون امل

الذي ال ينغص وال يكدر بأي كدر، والذي  الفرح  أنواع  بأن يمأل قلوهبم بكل  اهلل تعاىل 

َوَقاُلوا    ﴿م وآالمهم التي عانوها يف الدنيا، كام قال تعاىل حاكيا عنهم:  ينسيهم كل مهومه

َأذْ  الَِّذي  ) احْلَْمُد هللَِِّ  َلَغُفوٌر َشُكوٌر  نَا  َربَّ إِنَّ  احْلََزَن  َعنَّا  ِمْن  34َهَب  املَُْقاَمِة  َداَر  نَا  َأَحلَّ الَِّذي   )

نَا فِيَها ُلُغوٌب  نَا فِيَها َنَصٌب َواَل َيَمسه  [ 35، 34]فاطر:  ﴾ َفْضلِِه اَل َيَمسه

ةا  َفَوَقاُهُم اهللَُّ رَشَّ َذلَِك ا﴿ووصف النعيم الذي خصهم به، فقال:  اُهْم َنرْضَ ْلَيْوِم َوَلقَّ

ا  ورا  [ 11]اإلنسان:    ﴾َورُسُ

ؤتى بأنعم أهل الدنيا من  : )ي وقد ورد يف احلديث اإلشارة إىل هذا املعنى يف قوله  

أهل النار يوم القيامة، فُيصبغ يف النار صبغة، ثم ُيقال: يا ابن آدم هل رأيت خرياا قط؟ هل  

واهلل يا رّب، وُيؤتى بأشد الناس بؤساا يف الدنيا، من أهل اجلنة،  مر بك نعيٌم قط؟ فيقول: ال،  

آدم هل رأيت بؤساا قط؟ هل مر بك شدة قط؟   ابن  يا  فُيقال له:  فُيصبغ صبغة يف اجلنة، 

  (1)(فيقول: ال، واهلل يا رّب، ما مر يب بؤس قط، وال رأيت شدةا قط

به  اهلل  الذي جيازي  الفرح  أن  الكريم  القرآن  بعد    وقد ذكر  يبدأ  الصادقني  املؤمنني 

َسَبنَّ    ﴿ املوت مبارشة، ويظل مصاحبا هلم يف كل املواقف كام قال تعاىل عن الشهداء:   َواَل حَتْ

ِْم ُيْرَزُقوَن ) ا َبْل َأْحَياٌء ِعنَْد َرهبِّ ِذيَن ُقتُِلوا يِف َسبِيِل اهللَِّ َأْمَواتا ( َفِرِحنَي باَِم آَتاُهُم اهللَُّ ِمْن  169الَّ

حَيَْزُنونَ  ُهْم  َواَل  َعَلْيِهْم  َخْوٌف  َأالَّ  َخْلِفِهْم  ِمْن  هِبِْم  َيْلَحُقوا  مَلْ  ِذيَن  بِالَّ وَن  َوَيْسَتْبرِشُ   َفْضلِِه 

وَن بِنِْعَمٍة ِمَن اهللَِّ َوَفْضٍل َوَأنَّ اهللََّ اَل ُيِضيُع َأْجَر املُْْؤِمننِيَ 170)   169]آل عمران:    ﴾ ( َيْسَتْبرِشُ

-  171 ] 

للمحسنني من  ذا جزاء متوافق مع اسم اهلل تعاىل ]الشكور[، وهو يعني شكر اهلل  وه
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اهلل،   سبيل  يف  بأنفسهم  وضحوا  اآلالم،  ألوان  أجسادهم  ذاقت  الذين  فالشهداء  عباده، 

 جيازهيم اهلل تعاىل بذلك الفرح ليعوض عن مجيع أحزاهنم وآالمهم. 

ي وقف منترصا لرسل اهلل، فقد  وهكذا أخرب اهلل تعاىل عن ذلك الرجل الصالح الذ

ِقيَل اْدُخِل اجْلَنََّة َقاَل َياَلْيَت َقْوِمي   ﴿ قال اهلل تعاىل عنه بعد أن نفذ فيه املجرمون أحكامهم:  

 [ 27،  26]يس:   ﴾( باَِم َغَفَر ِِل َريبِّ َوَجَعَلنِي ِمَن املُْْكَرِمنَي  26َيْعَلُموَن ) 

يفته بيمينه، فيصيح من فرحه الشديد  وهكذا أخرب عن ذلك املؤمن الذي ينال صح

،  19]احلاقة:    ﴾( إِينِّ َظنَنُْت َأينِّ ُماَلٍق ِحَسابَِيْه  19َهاُؤُم اْقَرُءوا كَِتابَِيْه ) ﴿يف أهل املوقف:  

20]   

أما املسيئون واملجرمون؛ فإهنم يذوقون يف كل حلظة من اآلالم النفسية والغصص  

ا ذلك  مع  يتناسب  ما  واالكتئاب  يف  والكدر  يعيشوهنا  كانوا  التي  والكربياء  والبطر  لعتو 

ا َمْن ُأويِتَ كَِتاَبُه بِِشاَملِِه َفَيُقوُل  ﴿الدنيا، كام قال تعاىل عن ذلك الذي ينال صحيفته بشامله:   َوَأمَّ

( َما َأْغنَى  27اِضَيَة )( َياَلْيَتَها َكاَنِت اْلقَ 26( َومَلْ َأْدِر َما ِحَسابَِيْه )25َياَلْيَتنِي مَلْ ُأوَت كَِتابَِيْه ) 

 [ 30  -  25]احلاقة:  ﴾ ( 29( َهَلَك َعنِّي ُسْلَطانَِيْه )28َعنِّي َمالَِيْه )

وتكون مراتبهم يف ذلك بحسب جرائمهم؛ أما أولئك الذين أذاقوا املستضعفني كل  

أصابوهم  ألوان اآلالم، فتسببوا يف قتلهم وترشيدهم وإيذائهم، فإن كل تلك الغصص التي  

 هبا تتحول إليهم أضعافا مضاعفة. 

ما   النصوص  فقد ورد يف  بأسباب خمتلفة،  يتجدد  الدنيا  الفرح واحلزن يف  أن  وكام 

الدارين ما يتسبب يف   يشري إىل ذلك التجدد يف دار اجلزاء، حيث حيدث اهلل تعاىل يف كال 

إذا دخل أهل اجلنة  : )الفرح أو احلزن، ومن األمثلة عىل ذلك ما ورد يف احلديث من قوله  

يا   النار، جياء باملوت كأنه كبش أملح، فيوقف بني اجلنة والنار، فيقال:  النار  اجلنة، وأهل 

يقال: يا  .. فويقولون: نعم هذا املوت،  فينظرون  ،فيرشئبون .  أهل اجلنة، هل تعرفون هذا؟. 



421 

 

  ، فيؤمر به  ..املوتفيرشئبون فينظرون ويقولون: نعم، هذا  .  أهل النار، هل تعرفون هذا؟.

ثم قرأ رسول  ،  يقال: يا أهل اجلنة، خلود وال موت، ويا أهل النار خلود وال موت، وفيذبح

ِة إِْذ ُقيِضَ اأْلَْمُر َوُهْم يِف َغْفَلٍة َوُهْم اَل ُيْؤِمنُونَ ﴿:  اهلل   ،  [39]مريم:    ﴾ َوَأْنِذْرُهْم َيْوَم احْلرَْسَ

  (1)( غفلة الدنيا أهل الدنيا يف)قال: ، و بيده أشار ثم 

ثم  فرح أهل اجلنة، وحزن أهل النار، فقال: )   ويف رواية أخرى وصف رسول اهلل  

ينادى: يا أهل اجلنة، هو اخللود أبد اآلبدين، ويا أهل النار، هو اخللود أبد اآلبدين، فيفرح  

ميتا    أهل اجلنة فرحة لو كان أحد ميتا من فرح ماتوا، ويشهق أهل النار شهقة لو كان أحد

  (2) (من شهقة ماتوا

ويف رواية: )إذا صار أهل اجلنة إىل اجلنة وأهل النار إىل النار جيء باملوت حتى جيعل  

بني اجلنة والنار ثم يذبح ثم ينادي مناد يا أهل اجلنة ال موت ويا أهل النار ال موت، فيزداد  

  (3) أهل اجلنة فرحا إىل فرحهم ويزداد أهل النار حزنا إىل حزهنم( 

الرسور   من  املزيد  توفري  هو  املشهد  هذا  من  القصد  أن  عىل  تدل  الرواية  وهذه 

للمحسنني، واملزيد من احلزن للمتأملني، وهو ما حصل بالفعل.. ولذلك ال معنى لكل تلك  

املناقشات التي وقعت يف كتب املتكلمني وغريهم من احلديث عن املوت، وهل يمكن أن  

 يصري كبشا ونحو ذلك؟

قال   عىل    الغزاِل وقد  رادا  اآلخرة  مشاهد  من  املشهد  هذا  من  الغرض  عن  معربا 

بسببه:  النبوة  يتهمون  الذين  أولئك  وخصوصا  عليه،  اآلخرة  )   املعرتضني  أمر  يف  يرد  قد 

كقوله   عنده  وتناقضه  املثال  ظاهر  عىل  نظره  بجمود  امللحد،  هبا  يكذب  أمثلة  :  رضب 

 
 (. 2849( ومسلم )  4453رواه البخاري )  (1) 
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أمل) كبش  صورة  يف  القيامة  يوم  باملوت  فيذبحيؤتى  ويكذب،    (،ح  األمحق  امللحد  فيثور 

الكبش جسم، فكيف  و  يقول: يا سبحان اهللّ، املوت عرض، و   ويستدل به عىل كذب األنبياء 

لكن اهللّ تعاىل عزل هؤالء احلمقى عن معرفة  و   هل هذا إال حمال!و  ينقلب العرض جسام

قيل هذا هو  و   بكبش،ال يدرى املسكني أن من قال: رأيت يف منامي أنه جي ء  و   ..أرساره

هذا يدل عىل أن هذا  و  األمر كام رأيت، و  ذبح، فقال املعرب: صدقت،و  الوباء الذي يف البلد، 

  ال يعود قط، ألن املذبوح وقع اليأس منه، فإذن املعرب صادق يف تصديقه، و   الوباء ينقطع

ألرواح  هو الذي يطلع او ترجع حقيقة ذلك إىل أن املوكل بالرؤيا،و هو صادق يف رؤيته.و

عند النوم عىل ما يف اللوح املحفوظ، عرفه بام يف اللوح املحفوظ بمثال رضبه له ألن النائم  

فالرسل أيضا إنام يكلمون الناس    ؛كان معناه صحيحا و  إنام حيتمل املثال، فكان مثاله صادقا،

حكمة من  هي باإلضافة إىل اآلخرة نوم، فيوصلون املعاين إىل أفهامهم باألمثلة،  و  يف الدنيا،

يؤتى  )  : فقوله،  تيسريا إلدراك ما يعجزون عن إدراكه دون رضب املثلو  لطفا بعباده، و  اهللّ،

  ، مثال رضبه ليوصل إىل األفهام حصول اليأس من املوت،( باملوت يف صورة كبش أملح

  (1)(ثبوت املعاين فيها بواسطتها و  قد جبلت القلوب عىل التأثر باألمثلة،و

، بل نرى إمكانية وقوع هذا  مثل  حيح، ولكنا ال نرى أنه جمردوما ذكره الغزاِل ص

مثلام   املسيئني حزنا،  املحسنني سعادة، ويمأل  يمأل  ليكون متثيال رمزيا  املشهد يف اآلخرة، 

نشاهد يف الدنيا عند إقامة املناسبة املختلفة من إقامة بعض الطقوس التي تعرب عن املناسبات  

 بصيغ خمتلفة. 

 ط: ـ الرىض والسخ   2

من أنواع اجلزاء املعنوي التي جيازي اهلل تعاىل هبا عباده يف دار اجلزاء، سواء كانوا من  

املحسنني أو املسيئني مشاعر الرىض وما يتبعها من الطمأنينه والسالم، ومشاعر السخط،  
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 وما يتبعها من احلرسة واألسف واالضطراب، وكل أنواع الرصاع النفيس. 

وهذا اجلزاء متوافق متاما مع أنواع األعامل وامللكات التي ترسخت يف نفوس كال  

يف   ورد  وقد  واألعامل،  امللكات  تلك  مع  متاما  متوافقا  جزاؤمها  كان  ولذلك  الصنفني، 

إن عظم اجلزاء مع عظم البالء، وإن اهلل تعاىل إذا  : )احلديث ما يشري إىل هذا، فقد قال  

  (1)(ريض فله الرضا، ومن سخط فله السخط  أحب قوما ابتالهم، فمن 

البالء، مما يتوهم البعض أنه رش، هو يف احلقيقة   ولذلك فإن كل ما نراه من ألوان 

بالء إهلي القصد منه متحيص الصادقني من غريهم، كام رضب بعض املشايخ املثل عىل ذلك  

أنتم؟ فقالوا:  قد مجع بني يديه حجارة، فقا كان  وملريديه، عندما زاروه يف مرضه،   ل: من 

باحلجارة يرميهم  عليهم  فأقبل  حمبتي)فقال:    ،فتهاربوا  ؛حمبوك،  ادعيتم  بالكم  إن    ، ما 

 ( فاصربوا عىل بالئي  ؛ صدقتم

ُكوا َأْن َيُقوُلوا آَمنَّا  ﴿وهذا املعنى هو ما يدل عليه قوله تعاىل:   َأَحِسَب النَّاُس َأْن ُيرْتَ

(، فقد أخرب تعاىل أن من مقتضيات ادعاء اإليامن االبتالء  2)العنكبوت:   ﴾ َوُهْم ال ُيْفَتُنونَ 

 حتى يعلم الصادق من الكاذب، ومن يؤثر اهلل، ومن يؤثر هواه. 

وهلذا يقرتن اجلزاء اإلهلي بالرىض، باعتباره أكرب دليل عىل صدق اإليامن، قال تعاىل:  

اَل ﴿ َبَع ِرْضَواَنُه ُسُبَل السَّ ِم َوخُيِْرُجُهْم ِمَن الظهُلاَمِت إىَِل النهوِر بِإِْذنِِه َوهَيِْدهيِْم  هَيِْدي بِِه اهللَُّ َمِن اتَّ

اٍط ُمْسَتِقيمٍ  اِدِقنَي ِصْدُقُهْم هَلُْم    ﴿ ، وقال:  [16]املائدة:    ﴾ إِىَل رِصَ َقاَل اهللَُّ َهَذا َيْوُم َينَْفُع الصَّ

فِيَها  َخالِِديَن  اأْلهَْنَاُر  تَِها  حَتْ ِمْن  ِري  جَتْ اْلَفْوُز    َجنَّاٌت  َذلَِك  َعنُْه  َوَرُضوا  َعنُْهْم  اهللَُّ  َريِضَ  ا  َأَبدا

 [ 119]املائدة:    ﴾اْلَعظِيُم 

بََع ِرْضَواَن اهللَِّ َكَمْن َباَء  ﴿ ويبني رس الفرق بني أهل اجلنة وأهل النار، فيقول:   َأَفَمِن اتَّ

 [ 162]آل عمران:   ﴾ بَِسَخٍط ِمَن اهللَِّ َوَمْأَواُه َجَهنَُّم َوبِْئَس املَِْصرُي 
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وهلذا ورد الثناء العظيم يف القرآن الكريم عىل أهل الرىض، أولئك الذين حتملوا كل  

التكاليف الرشعية من غري أن يرصفهم ثقلها أو مشاقها عن رهبم أو عبوديتهم وحمبتهم له،  

َيْمَسْسُهْم ُس ﴿قال تعاىل:   مَلْ  َوَفْضٍل  ِمَن اهللَِّ  بِنِْعَمٍة  ُذو  َفاْنَقَلُبوا  َواهللَُّ  َواتََّبُعوا ِرْضَواَن اهللَِّ  وٌء 

ُلوَن ِمَن املَُْهاِجِريَن َواأْلَْنَصاِر  ﴿، وقال:  [174]آل عمران:   ﴾ َفْضٍل َعظِيٍم   ابُِقوَن اأْلَوَّ َوالسَّ

َبُعوُهْم بِإِْحَساٍن َريِضَ اهللَُّ َعنُْهْم َوَرُضوا َعنُْه َوَأَعدَّ هَلُْم َجنَّ ِذيَن اتَّ َتَها اأْلهَْنَاُر  َوالَّ ِري حَتْ اٍت جَتْ

ا َذلَِك اْلَفْوُز اْلَعظِيُم   ِذيَن  ﴿وقال:    ، [ 100]التوبة:    ﴾ َخالِِديَن فِيَها َأَبدا  املَُْهاِجِريَن الَّ
ِ
ْلُفَقَراء

ا   ْم َيْبَتُغوَن َفْضالا ِمَن اهللَِّ َوِرْضَوانا وَن اهللََّ َوَرُسوَلُه ُأوَلئَِك  ُأْخِرُجوا ِمْن ِدَياِرِهْم َوَأْمَواهِلِ َوَينْرُصُ

اِدُقونَ  احِلَاِت ُأوَلئَِك ُهْم َخرْيُ    ﴿ ، وقال:  [8]احلرش:    ﴾ ُهُم الصَّ ِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ إِنَّ الَّ

ِة )  يَّ تَِها اأْلهَْنَاُر َخا 7اْلرَبِ ِري ِمْن حَتْ ِْم َجنَّاُت َعْدٍن جَتْ ا َريِضَ  ( َجَزاُؤُهْم ِعنَْد َرهبِّ لِِديَن فِيَها َأَبدا

ُه   [ 8،  7]البينة:   ﴾ اهللَُّ َعنُْهْم َوَرُضوا َعنُْه َذلَِك ملَِْن َخيِشَ َربَّ

كلها   حياهتم  رصفوا  الذين  اهلل  عىل  الساخطني  تعاىل  اهلل  ذكر  هؤالء  مقابل  ويف 

تعاىل:   قال  أهواؤهم،  عليهم  متليه  ما  عليه  ويقرتحون  َمنْ ﴿يناوئونه،  يِف  َوِمنُْهْم  َيْلِمُزَك   

َدَقاِت َفإِْن ُأْعُطوا ِمنَْها َرُضوا َوإِْن مَلْ ُيْعَطْوا ِمنَْها إَِذا ُهْم َيْسَخُطوَن )  ُْم َرُضوا  58الصَّ ( َوَلْو َأهنَّ

  ﴾ا إِىَل اهللَِّ َراِغُبوَن  َما آَتاُهُم اهللَُّ َوَرُسوُلُه َوَقاُلوا َحْسُبنَا اهللَُّ َسُيْؤتِينَا اهللَُّ ِمْن َفْضلِِه َوَرُسوُلُه إِنَّ 

 [ 59،  58]التوبة:  

وعلل أنواع اجلزاء التي تنزل هبم بكوهنا جتسيدا لذلك السخط الذي كانوا يبدونه  

بَُعوا َما َأْسَخَط اهللََّ َوَكِرُهوا ِرْضَواَنُه َفَأْحَبَط َأْعاَمهَلُْم    ﴿ هلل، قال تعاىل:   ُُم اتَّ ]حممد:    ﴾ َذلَِك بَِأهنَّ

28 ] 

، فإن اجلزاء الوفاق لكال الطرفني هو أن يعطى بحسب أعامله ومواقفه ونفسه  وهلذا

التي شكلها يف الدنيا.. فإن كان من الراضني، أعطى الرىض، وإن كان من الساخطني مل يلق  

ُزَقنَّ﴿إال السخط، قال تعاىل:   ِذيَن َهاَجُروا يِف َسبِيِل اهللَِّ ُثمَّ ُقتُِلوا َأْو َماُتوا َلرَيْ ا  َوالَّ ُهُم اهللَُّ ِرْزقا
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اِزِقنَي ) الرَّ َخرْيُ  هَلَُو  اهللََّ  َوإِنَّ  َلَعلِيٌم َحلِيمٌ 58َحَسناا  اهللََّ  َوإِنَّ  َيْرَضْوَنُه  ُمْدَخالا  َلُيْدِخَلنَُّهْم   )﴾  

(  10ٍة ) ( يِف َجنٍَّة َعالِيَ 9( لَِسْعيَِها َراِضَيٌة ) 8ُوُجوٌه َيْوَمئٍِذ َناِعَمٌة ) ﴿، وقال:  [59،  58]احلج:  

 [ 11  -  8]الغاشية:    ﴾اَل َتْسَمُع فِيَها اَلِغَيةا 

وهلذا قرن اهلل تعاىل كل ما يرتبط باملحسنني بالرىض، باعتباره نتيجة لذلك الرىض  

 الذي مارسوه يف حياهتم الدنيا مع اهلل، أو مع رسله، أو مع التعاليم التي طولبوا بتنفيذها. 

مظاهر الرضوان والسخط التي تتجىل يف دار اجلزاء،  بناء عىل هذا نذكر هنا بعض  

 وذلك من خالل العنوانني التاليني: 

 أ ـ الرضوان ومظاهره: 

يقول   حيث  الوفاة،  فيها  حتصل  التي  اللحظة  يف  اإلهلي  اجلزاء  من  النوع  هذا  يبدأ 

ُتَها النَّْفُس املُْْطَمئِنَُّة )   ﴿ املالئكة خماطبني املحسنني:  ي إىَِل َربِِّك َراِضَيةا َمْرِضيَّةا  ( اْرِجعِ 27َياَأيَّ

 [ 30  -  27]الفجر:   ﴾( َواْدُخيِل َجنَّتِي 29( َفاْدُخيِل يِف ِعَباِدي ) 28)

ثم تتواىل عليهم البشائر بعد ذلك، تبرشهم بأهنم لن جيدوا يف رحلتهم ما بعد املوت  

ُْم بَِرمْحٍَة ِمنُْه وَ ﴿سوى الرضوان، قال تعاىل:  ُهْم َرهبه ُ ِرْضَواٍن َوَجنَّاٍت هَلُْم فِيَها َنِعيٌم ُمِقيٌم  ُيبرَشِّ

ا إِنَّ اهللََّ ِعنَْدُه َأْجٌر َعظِيٌم )21)  [ 22، 21]التوبة:    ﴾( َخالِِديَن فِيَها َأَبدا

وهلذا نرى القرآن الكريم يصف تلك العيشة اجلديدة التي يعيشها الراضون عن اهلل  

تعاىل:   قال  راضية،  عيشة  ا   ﴿ بكوهنا  )  َفَأمَّ َمَواِزينُُه  َثُقَلْت  َراِضَيٍة  6َمْن  ِعيَشٍة  يِف  َفُهَو   ) ﴾  

ا َمْن ُأويِتَ كَِتاَبُه بَِيِمينِِه َفَيُقوُل َهاُؤُم اْقَرُءوا كَِتابَِيْه )   ﴿، وقال:  [7،  6]القارعة:   ( إيِنِّ  19َفَأمَّ

 [ 21  -  19]احلاقة:    ﴾( َفُهَو يِف ِعيَشٍة َراِضَيٍة 20َظنَنُْت َأينِّ ُماَلٍق ِحَسابَِيْه )

أنواع   أعظم  اهلل، وهو  برضوان  اهلل  الراضون عن  أولئك  ينعم  العيشة  تلك  وفوق 

َقْوا  ﴿اجلزاء، بل هو أعظم من اجلنة نفسها، قال تعاىل:  ُقْل َأُؤَنبُِّئُكْم بَِخرْيٍ ِمْن َذلُِكْم لِلَِّذيَن اتَّ

تَِها اأْلهَْنَ  ِري ِمْن حَتْ ِْم َجنَّاٌت جَتْ َرٌة َوِرْضَواٌن ِمَن اهللَِّ َواهللَُّ  ِعنَْد َرهبِّ اُر َخالِِديَن فِيَها َوَأْزَواٌج ُمَطهَّ
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   [ 15]آل عمران:   ﴾َبِصرٌي بِاْلِعَباِد 

تَِها    ﴿، فقال:  ذلك أيضا وأشار إىل   ِري ِمْن حَتْ َوَعَد اهللَُّ املُْْؤِمننَِي َواملُْْؤِمنَاِت َجنَّاٍت جَتْ

فِ  اْلَفْوُز  اأْلهَْنَاُر َخالِِديَن  ُهَو  َذلَِك  َأْكرَبُ  اهللَِّ  ِمَن  َوِرْضَواٌن  َعْدٍن  َجنَّاِت  َطيَِّبةا يِف  َوَمَساكَِن  يَها 

 [ 72]التوبة:    ﴾اْلَعظِيُم 

يذكر اهلل تعاىل فيه لعباده من أهل اجلنة    ة عن مشهد من مشاهد اآلخر  وقد أخرب  

اجلنة: يا أهل اجلنة، فيقولون: لبيك ربنا  إن اهلل عز وجل يقول ألهل رضاه عنهم، فيقول: )

وقد    ، وسعديك، واخلري يف يديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا ال نرىض يا ربنا 

أعطيتنا ما مل تعط أحدا من خلقك؟ فيقول: أال أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: وأي  

  (1)(َشء أفضل؟ فيقول: أحل عليكم رضواين، فال أسخط عليكم بعده أبدا

يتعلق   أنه ال  الرضوان اإلهلي ال يمكن تصوره، وال تصور مقتضياته، ذلك  وهذا 

فقط بالنعيم، وإنام يتعلق بالعالقة باهلل، ومن وثق صلته باهلل، مل حيتج إىل َشء، فاهلل عنده 

 . وماذا فقد من وجدك( .)إهلي ماذا وجد من فقدككل َشء، أو كام ورد يف الدعاء املعروف:  

ينشغلوا  وبمناسبة   ـ بدل أن  الذين  املشاغبني  الرضوان، يطرح بعض  احلديث عن 

بالعمل الصالح املوصل للجنة ـ راحوا يشنعون عىل ما فيها من نعيم، ويذكرون أن امللل  

التثاقل الشديد الذي   سيصيب أصحاب اجلنة ال حمالة، وهم يقولون ذلك بناء عىل ذلك 

يرون أهنا اجل بالدنيا، حتى صاروا  أنه ال يمكن هلل تعاىل أن خيلق دارا  يربطهم  نة، ويرون 

 أمجل، وال أكمل منها. 

املنحرفني،   التعلق واهليام باالنحراف أو  الشبهة هو ذلك  وربام يكون مصدر هذه 

ولذلك يتومهون أهنم يف اجلنة لن جيدوا الفرصة للقيام بكل تلك االنحرافات التي كانوا  

 يعجبون هبا يف الدنيا..  

 
 (.2829، ومسلم رقم ) 364و  363/  11البخاري رواه  (1) 
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مصدر هذه الشبهة ذلك احلب للرصاع وما يرتبط به.. وقد ذكر اهلل    أو ربام يكون

ومتشاكلون  طيبون  فيها  من  كل  ألن  الرصاع،  من  َشء  فيها  ليس  اجلنة  أن  تعاىل 

فهم   )  ﴿ومتجانسون؛  َتْأثِياما  َواَل  ا  َلْغوا فِيَها  َيْسَمُعوَن  ا  25اَل  َساَلما ا  َساَلما ِقيالا  إاِلَّ   ) ﴾  

 [ 26،  25]الواقعة: 

ام كان مصدر هذه الشبهة، فهو مرتبط هبذه النشأة، وبتلك النفس التي أملت  ومه

تلك الشبهة، أما يف النشأة األخرى، وبعد التطهريات الكثرية التي متر هبا النفس ابتداء من  

عامل الربزخ؛ فإهنا ستؤهل لتلك احلياة اجلديدة، التي ال حتب إال السالم، وتكره كل أصناف  

 اللغو. 

يف الدنيا الشاب يف مرحلة املراهقة حين لكل أصناف الصخب، لكن    ولذلك نرى

العمر إن امتد به، ومر بالتجارب الكثرية، جتده أكثر ميالنا إىل اهلدوء والسالم، وربام خيتار  

 بيتا ريفيا يقيض فيه باقي عمره حرصا عىل احلياة اهلادئة. 

التي  باإلضافة إىل هذا، فإن أوهامنا عن اجلنة ناشئة من تلك   البسيطة  التصورات 

نتصورها هبا، وهي أن يكون لساكنها قرص أو جمموعة قصور، يعيش يف وسطها، دون أن  

متاما..   بأي أحداث، واألمر خمتلف  يسمع  أو  له أي عالقة،  أو تكون  يتحرك أي حركة، 

 فاجلنة فيها كل ذلك. 

، وال يبغون عنها  وهلذا يصف اهلل تعاىل اجلنة بكوهنا دار الرضوان التي يعشقها أهلها 

احِلَاِت َكاَنْت هَلُْم َجنَّاُت اْلِفْرَدْوِس ُنُزالا    ﴿أي بديل، قال تعاىل:   ِذيَن آَمنُوا َوَعِمُلوا الصَّ إِنَّ الَّ

 [ 108، 107]الكهف:  ﴾ ( َخالِِديَن فِيَها اَل َيْبُغوَن َعنَْها ِحَوالا 107)

الدنيا، والتي يرتقى فيها اإلنسان  ونحسبـ  واهلل أعلمـ  أن تلك احلركة التي كانت يف  

من مرتبة إىل مرتبة، ستظل هناك أيضا، ألهنا من مقتضيات ربوبية اهلل لعباده، ولذلك قد  

التي يتعرضون هلا، فينزلون   يرتقى أهل اجلنة بحسب مواقفهم وسلوكاهتم واالختبارات 
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 . لملل مراتب أعىل من املراتب التي كانوا فيها، وكل ذلك مما ينفي السأم وا

إن يف اجلنة لسوقا ما فيها إىل بعض هذه املعاين يف قوله: )  وقد أشار رسول اهلل  

  (1) (رشاء وال بيع إال الصور من الرجال والنساء، فإذا اشتهى الرجل صورة دخل فيها 

إن ألهل اجلنة سوقا، يأتوهنا كل مجعة، فيها كثبان املسك، فإذا خرجوا  ويف رواية: ) 

فتمأل وجوههم وثياهبم وبيوهتم مسكا، فيزدادون حسنا ومجاال، قال:    ؛ إليها هبت الريح

فيأتون أهليهم فيقولون: لقد ازددتم بعدنا حسنا ومجاال، ويقولون هلن: وأنتم قد ازددتم  

  (2) (بعدنا حسنا ومجاال

ولذلك فإن نعيم اجلنة متجدد، وال هناية لتجدده، ذلك أن قدرة اهلل املطلقة، وإبداعه  

ال هناية له، ولذلك يعيش أهل اجلنة يف كل حلظة سعادة جديدة، وكيف ال يشعرون  العظيم  

 بذلك، وهم دائمو التواصل مع اهلل. 

تعاىل:   قوله  املعنى  هذا  إىل  هَلُْم  ﴿ويشري  َأنَّ  احِلَاِت  الصَّ َوَعِمُلوا  آَمنُوا  ِذيَن  الَّ  ِ َوَبرشِّ

تَِها   ا َقاُلوا َهَذا الَِّذي ُرِزْقنَا ِمْن َقْبُل  َجنَّاٍت جَتِْري ِمْن حَتْ اأْلهَْنَاُر ُكلَّاَم ُرِزُقوا ِمنَْها ِمْن َثَمَرٍة ِرْزقا

َرٌة َوُهْم فِيَها َخالُِدونَ   [ 25]البقرة:    ﴾ َوُأُتوا بِِه ُمَتَشاهِباا َوهَلُْم فِيَها َأْزَواٌج ُمَطهَّ

عندما يؤتى بالثامر  ومنها أنه )  جمموعة أقوال يف تفسريها،   الشريازي مكارم  وقد ذكر  

الثامر   قبل، ولكنهم حني يأكلون هذه  تناولناه من  الذي  ثانية يقولون: هذا  إىل أهل اجلنة 

جيدون فيها طعام جديدا ولذة اخرى، فالعنب أو التفاح الذي نتناوله يف هذه احلياة الدنيا 

نة فلها يف كل مرة طعم وإن  مثال له يف كل مرة نأكله نفس طعم املرة السابقة، أما ثامر اجل 

  (3)(تشاهبت أشكاهلا، وهذه من إمتيازات ذلك العامل الذي يبدو أنه خال من كل تكرار 

 
 ( 2553الرتمذي رقم ) (1) 

 (. 7248) 8/145رواه مسلم  (2) 

 ( 130/ 1تفسري األمثل، ) (3) 
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املقصود من ذلك أهنم حني يرون ثامر اجلنة يلقوهنا شبيهة بثامر هذه الدنيا،  ومنها أن )

 ( فيها طعام جديدا لذيذافيأنسون هبا وال تكون غريبة عليهم، ولكنهم حني يتناولوهنا جيدون  

ُمَتَشاهِباا ﴿أما قوله تعاىل:   بِِه  أو    ، [25]البقرة:    ﴾َوُأُتوا  الطعم  التشابه يف  يعني  فال 

فهذه الثامر بأمجعها فاخرة بحيث ال يمكن    ؛متشاهبا يف اجلودة واجلامل الشكل، وإنام يعني )

األ إحداها عىل  يف  ترجيح  املختلفة  العامل  هذا  لثامر  خالفا  والرائحة  خرى،  النضج  درجة 

 ( واللون والطعم

ونحب أن نختم هذا النوع من أنواع النعيم بام ذكره بعضهم يف الرد عىل شبهة امللل  

فيه: ) يقول  املالحدة  لبعض  أورد نصا  اجلنة، حيث  اجلنة الن لكل  أ قد  يف  بامللل يف  شعر 

  (1) (رحلة هناية ولكل قصة خامتة ولكل جتربة منتهى

السؤ هذا  فكك  )ثم  فقال:  صياغته،  وأعاد  امللل  ال،  موضوع  هو  السؤال  حمور 

. هل  . شباع من ملذات ورؤى جنة رب العاملنينساين قد يشعر به الشخص بعد اإلإ  كشعور

 ( لن يصل الشخص حلالة الفراغ؟أ .. ؟ماذا بعد اجلنة  ؟من املمكن أن يصيبني امللل

امللل،   التسؤالت بتحديد مفهوم  العامي  ثم أجاب عىل هذه  املفهوم  والتفريق بني 

ال املفهوم  أما  العلمي..  واملفهوم  توقف  ف  ؛ لملللساذج  الساذج،  عن  الناجتة  احلالة  هو 

 .  ثارة والسعادةاملثريات التي تشعر الشخص باإل

( أن  يذكر  العلمي  التعريف  عن  بينام  يتوقف  لكي  اجلسم  يفرزه  هرمون  هو  امللل 

بكمي االكتفاء  بعد  للمثري  معينةاالستجابة  فإنه  ة  وبذلك  االستثارة  ..  توقف  حالة  ليس 

   ( كفى)نسان عند حده ويقول له ولكنه هو هرمون يفرز يف املخ ليوقف اإل  ،واملتعة

طعمة  كل األويتوق أل  ، شخاص جائعا حد األأ عندما يكون  والدليل عىل ذلك أنه )

ام يف فمه  . بعد ان يبدأ الشخص بوضع الطع.و غريهأو البسكويت  أاحللوة مثل الكعك  

 
 انظر مقاال بعنوان: قد أشعر بامللل يف احلياة االخرة، حممد أمحد السالمي، منتدى التوحيد.  (1) 
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قطعة   فائقةأويتذوق  ومتعة  بالغة  باستثارة  يشعر  األ  ، وىل  القطع  تواِل  يشعر  ومع  خرى 

 (ببعض املتعة لكنها تقل تدرجييا 

فعندما    ؛جسم االنسان خملوق ومصمم لكي حيافظ عىل توازنه والسبب يف ذلك أن ) 

الربودة  درجة  عىل  لالبقاء  اجلسم  يتعرق  احلرارة  ال ،  ترتفع  يقوم  بحمية  وعندما  شخص 

غذائية النقاص الوزن يقوم اجلسم باستخدام الدهون الزائدة لتوليد الطاقة وابقاء اجلسم  

حيدث    ما و   ..كذلك عندما يدخل فايروس يبدأ بتكوين خاليا مضادة وهكذا،  عىل قيد احلياة

  فراز مادة مضادة للامدة إنه بعد كمية معنية من أكل الطعام يقوم املخ بأكل هو  يف حالة األ

فيشعر الشخص باالكتفاء وامللل  ؛  و حتايد املادة املسببة هلا أالتي تسبب االستثارة لكي تعادل  

فتجد    ؛ ويبدو هذا واضحا اذا قارنت االطمعة احللوة واملاحلة  ،من الطعم ويتوقف عن ذلك

نفس  ، ون االكثار منها يرض اجلسم رسع من املاحلة ألأطعمة احللوة  ن املنفعة احلدية ىف األأ

ول  أ فالشخص العطشان عندما يرشب املاء يشعر باستمتاع كبري يف    ؛ املنطق ينطبق عىل املاء

ن يصل  أىل  إوتستمر االستثارة باالنخفاض كلام استمر يف الرشب    ، ميليجرامات من املاء

 ( بل يصبح طعم املاء كأنه سم افعى ،من املاء بتاتا  ا ملرحلة اليقبل معها مزيد

  ؛ ن يغري كيميائات املخأ ويقدر    ، عىل كل َشء   ا كان اخلالق قادر  ذا ونتيجة هلذا، فإنه )إ

و  أوقد تستمر معه لساعات    ،ي شخص باململل من أصغر حالة امتاعية أفعندها لن يشعر  

ن املشاعر السلبية مجيعها قد ربطها العلامء هبرمونات معينة تعكر  أو سنني.. وال ننسى  أيام  أ

االنسان حياة  اعتقدنا    ، صفو  اأولو  الكيميائية  ن  املواد  اليفرز  مخ  خلق  عىل  قادر  خلالق 

السلبية للمشاعر  املسببة  امللل   ،الضارة  ضمنها  سعيد    ،ومن  شخص  لديك  ىل  إفسيكون 

 (بداأل

 ب ـ السخط ومظاهره: 

يذكر القرآن الكريم الكثري من مظاهر السخط واألمل النفيس التي يعانيها املسيئون  
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ا اختياراهتم  نتيجة  اجلزاء  دار  تلك  يف  املظاهر  تلك  أهم  ومن  الدنيا،  يف  اختاروها  لتي 

احلرسات التي ال تنتهي، والتي نجد القرآن الكريم حيذر منها أهل الدنيا كثريا حتى ال يقعوا  

َذاُب  َواتَّبُِعوا َأْحَسَن َما ُأْنِزَل إَِلْيُكْم ِمْن َربُِّكْم ِمْن َقْبِل َأْن َيْأتَِيُكُم اْلعَ   ﴿ فيها، ومنها قوله تعاىل:  

ْطُت يِف َجنِْب اهللَِّ َوإِْن ُكنُْت  55َبْغَتةا َوَأْنُتْم اَل َتْشُعُروَن ) َتا َعىَل َما َفرَّ ( َأْن َتُقوَل َنْفٌس َياَحرْسَ

اِخِريَن )  ى  ( َأْو َتُقوَل ِحنَي َترَ 57َأْو َتُقوَل َلْو َأنَّ اهللََّ َهَدايِن َلُكنُْت ِمَن املُْتَِّقنَي )   (56ملََِن السَّ

ةا َفَأُكوَن ِمَن املُْْحِسننَِي )  [  59  -  55]الزمر:   ﴾ ( 58اْلَعَذاَب َلْو َأنَّ ِِل َكرَّ

ومن تلك احلرسات ذلك األمل الذي يعرتهيم بسبب اخلسارة العظيمة التي خرسوها،  

تعاىل:   قال  أبدا،  تعوض  أن  يمكن  ال  َأْنفُ   ﴿ والتي  وا  َخرِسُ ِذيَن  الَّ يَن  اخْلَارِسِ إِنَّ  َسُهْم  ُقْل 

اُن املُْبِنُي   [. 15]الزمر:   ﴾ َوَأْهلِيِهْم َيْوَم اْلِقَياَمِة َأاَل َذلَِك ُهَو اخْلرُْسَ

التي   الندم  الكريم مشاهد كثرية عن تلك احلرسات ومشاعر  القرآن  يذكر  وهكذا 

يعرب هبا املسيئون عن سوء املصري الذي اختاروه ألنفسهم، وذلك عند تذكرهم لكل موقف  

تعاىل:   قال  السوء،  مواقف  َمعَ ﴿من  َْذُت  اختَّ َياَلْيَتنِي  َيُقوُل  َيَدْيِه  َعىَل  الظَّامِلُ  َيَعضه    َوَيْوَم 

ُسوِل َسبِيالا )  ِْذ ُفاَلناا َخلِيالا )27الرَّ ْكِر َبْعَد إِْذ  28( َياَوْيَلَتا َلْيَتنِي مَلْ َأختَّ ( َلَقْد َأَضلَّنِي َعِن الذِّ

ْيَطاُن لإِْلِْنَساِن َخُذوالا   [29  -  27]الفرقان:   ﴾ َجاَءيِن َوَكاَن الشَّ

تعاىل املسيئني من رؤية النعيم    وهكذا ورد يف النصوص املقدسة ما يشري إىل متكني اهلل

الذي كان معدا هلم لو عملوا صاحلا، فيكون ذلك أعظم حرسة هلم، حينها يوقنون أهنم هم  

 الذين ظلموا أنفسهم. 

وليس ذلك خاصا بدار اجلزاء، بل إنه يبدأ من الربزخ، كام ورد يف احلديث أن رسول  

دخل املؤمن قربه، وتوىل عنه أصحابه، جاء  إن هذه األمة تبتىل يف قبورها، فإذا أقال: )  اهلل  

إنه   أقول:  املؤمن:  فيقول  الرجل؟  تقول يف هذا  ما كنت  له:  فيقول  االنتهار،  ملك شديد 

رسول اهلل وعبده، فيقول له امللك: انظر إىل مقعدك الذي كان يف النار، قد أنجاك اهلل منه،  
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نة، فريامها كالمها، فيقول  وأبدلك بمقعدك الذي ترى من النار مقعدك الذي ترى من اجل

املؤمن: دعوين أبرش أهيل، فيقال له: اسكن، وأما املنافق، فيقعد إذا توىل عنه أهله، فيقال له:  

ما كنت تقول يف هذا الرجل؟ فيقول: ال أدري، أقول ما يقول الناس، فيقال له: ال دريت،  

  (1) (نارهذا مقعدك الذي كان لك من اجلنة، قد أبدلت مكانه مقعدك من ال

اهلل   رسول  أخرب  قال    وهكذا  احلديث  ففي  الربزخ،  يظل طيلة  العرض  هذا  أن 

إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعيش، إن كان من أهل  )  : رسول اهلل  

اجلنة فمن أهل اجلنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال: هذا مقعدك حتى يبعثك  

  (2)(اهلل يوم القيامة

( النَّاُر ُيْعَرُضوَن َعَلْيَها  45َوَحاَق بِآِل فِْرَعْوَن ُسوُء اْلَعَذاِب ) ﴿ويؤيده قوله تعاىل:  

اَعُة َأْدِخُلوا آَل فِْرَعْوَن َأَشدَّ اْلَعَذاِب  ا َوَعِشيًّا َوَيْوَم َتُقوُم السَّ  [ 46،  45]غافر:  ﴾ ُغُدوًّ

ح عند  هبذا  املرتبطة  املشاهد  من  الكثري  التي  وسنرى  واإلهانة  التكريم  عن  ديثنا 

 يتعرض هلا املسيئون، والتي تسبب هلم املزيد من احلرسات واآلالم كل حني. 

 : ـ التكريم واإلهانة   3

من أنواع اجلزاء املعنوي التي ورد االهتامم هبا كثريا يف النصوص املقدسة، تكريم اهلل  

املحال، ابتداء من حلظات املوت، وانتهاء بدار  تعاىل للمؤمنني، وإهانته لغريهم، ويف مجيع  

 اجلزاء. 

وهو جزاء وفاق مرتبط باألعامل، واالختيارات التي اختارها املحسنون أو املسيئون  

أو   يتجربوا،  ومل  اهلل،  أرض  ويف  اهلل،  ولعباد  هلل،  تواضعوا  املحسنني  أن  ذلك  ألنفسهم.. 

 
 (14779) 3/346رواه أمحد  (1) 

يف اجلنائز، باب امليت يعرض عليه مقعده بالغداة والعيش، ويف بدء اخللق، باب ما جاء يف    193/    3البخاري  رواه    (2) 

 (.2866صفة اجلنة، ويف الرقاق، باب سكرات املوت، ومسلم رقم )
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ذلك جازاهم اهلل عىل هذه املعامالت  لف  يتكربوا، أو يتسببوا يف أي إهانة أو أذى لغريهم؛

 الطيبة بكل أنواع التكريم التي مل ختطر عىل باهلم. 

عىل   ومتردوا  اهلل،  عىل  استعلوا  الذين  املتجربون  املنحرفون  أولئك  عكسهم  وعىل 

 . كل َشء بعد موهتم بأنواع اإلهانةأحكامه، والقيم التي أمر بمراعاهتا، فلذلك القاهم 

َواَل  ﴿ولذلك كان من أوصاف العذاب يف القرآن الكريم كونه مهينا، كام قال تعاىل:  

ِذيَن َكفَ  ُروا َأنَّاَم ُنْميِل هَلُْم َخرْيٌ أِلَْنُفِسِهْم إِنَّاَم ُنْميِل هَلُْم لَِيْزَداُدوا إِْثاما َوهَلُْم َعَذاٌب ُمِهنٌي  حَيَْسَبنَّ الَّ

 [ 178]آل عمران:   ﴾

العذاب، النوع من  هلذا  املستحقني  الكريم  القرآن  مع    وقد وصف  متناسبة  وكلها 

التمرد عىل   التي يتعرضون هلا، ومنها  اهلل ورسوله وجماوزة احلدود، قال تعاىل:  اإلهانات 

ا فِيَها َوَلُه َعَذاٌب ُمِهنيٌ ﴿ ا َخالِدا ]النساء:    ﴾ َوَمْن َيْعِص اهللََّ َوَرُسوَلُه َوَيَتَعدَّ ُحُدوَدُه ُيْدِخْلُه َنارا

14 ] 

تعاىل:   قال  كام  اهلل،  فضل  وكتامن  البخل  النَّاَس ﴿ومنها  َوَيْأُمُروَن  َيبَْخُلوَن  ِذيَن    الَّ

ا ُمِهيناا   [ 37]النساء:  ﴾بِاْلُبْخِل َوَيْكُتُموَن َما آَتاُهُم اهللَُّ ِمْن َفْضلِِه َوَأْعَتْدَنا لِْلَكافِِريَن َعَذابا

ِذيَن َيْكُفُروَن بِاهللَِّ َوُرُسلِِه  ﴿ومنها الكفر بمختلف أنواعه ومظاهره، قال تعاىل:   إِنَّ الَّ

َبنْيَ   ُقوا  ُيَفرِّ َأْن  َأْن  َوُيِريُدوَن  َوُيِريُدوَن  بَِبْعٍض  َوَنْكُفُر  بَِبْعٍض  ُنْؤِمُن  َوَيُقوُلوَن  َوُرُسلِِه  اهللَِّ 

ا ُمِهيناا  150َيتَِّخُذوا َبنْيَ َذلَِك َسبِيالا ) ا َوَأْعَتْدَنا لِْلَكافِِريَن َعَذابا   ﴾( ُأوَلئَِك ُهُم اْلَكافُِروَن َحقًّ

 [ 151،  150]النساء:  

هَلُْم  ﴿، قال تعاىل:  ومنها التكذيب بآيات اهلل  َفُأوَلئَِك  بِآَياتِنَا  ُبوا  َوَكذَّ َكَفُروا  ِذيَن  َوالَّ

 [ 57]احلج:   ﴾َعَذاٌب ُمِهنيٌ 

ي هَلَْو  ﴿للتضليل، قال تعاىل:   ةومنها استعامل الوسائل املختلف  َوِمَن النَّاِس َمْن َيْشرَتِ

ا ُأوَلئَِك هَلُْم َعَذاٌب ُمِهنٌي  احْلَِديِث لُِيِضلَّ َعْن َسبِيِل اهللَِّ بَِغرْيِ ِعْلٍم وَ  ]لقامن:    ﴾َيتَِّخَذَها ُهُزوا
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6 ] 

إذية اهلل ورسوله، قال تعاىل:   يِف    ﴿ومنها  اهللَُّ  َلَعنَُهُم  َوَرُسوَلُه  اهللََّ  ُيْؤُذوَن  ِذيَن  الَّ إِنَّ 

ا ُمِهيناا  ْنَيا َواآْلِخَرِة َوَأَعدَّ هَلُْم َعَذابا  [ 57]األحزاب:   ﴾ الده

اٍك   ﴿ لتزوير والكذب عىل اهلل مع اإلرصار عىل ذلك، قال تعاىل:  ومنها ا َوْيٌل لُِكلِّ َأفَّ

ُه بَِعَذاٍب َألِيٍم 7َأثِيٍم ) ْ ا َكَأْن مَلْ َيْسَمْعَها َفَبرشِّ (  8) ( َيْسَمُع آَياِت اهللَِّ ُتْتىَل َعَلْيِه ُثمَّ ُيرِصه ُمْسَتْكرِبا

ا ُأوَلئَِك هَلُْم َعَذاٌب ُمِهنيٌ  َوإَِذا َعلَِم ِمْن آَياتِنَا َشْيئاا  ََذَها ُهُزوا  [ 9  -  7]اجلاثية:  ﴾ اختَّ

ِذيَن حُيَادهوَن اهللََّ َوَرُسوَلُه ُكبُِتوا َكاَم ُكبَِت   ﴿ومنها حمادة اهلل ورسوله، قال تعاىل:  إِنَّ الَّ

ِذيَن ِمْن َقْبلِِهْم َوَقْد َأْنَزْلنَا آَياٍت َبيِّنَاٍت َولِْلَكافِرِ   [ 5]املجادلة:   ﴾ يَن َعَذاٌب ُمِهنٌي الَّ

النوع من اجلزاء يبدأ من حلظات االحتضار؛ حينها   الكريم أن هذا  القرآن  ويذكر 

ختاطب املالئكة أولئك املتجربين الطغاة املتمردين عىل أحكام اهلل، بذلك الرضب والتعنيف  

ُبوَن  َوَلْو َتَرى إِْذ َيتَ   ﴿واإلهانة، كام صور اهلل تعاىل ذلك بقوله:   ِذيَن َكَفُروا املاََْلئَِكُة َيرْضِ َوىفَّ الَّ

 ( احْلَِريِق  َعَذاَب  َوُذوُقوا  َوَأْدَباَرُهْم  َلْيَس  50ُوُجوَهُهْم  اهللََّ  َوَأنَّ  َأْيِديُكْم  َمْت  َقدَّ باَِم  َذلَِك   )

ٍم لِْلَعبِيدِ   [ 51،  50]األنفال:   ﴾ بَِظالَّ

ُْم قَ   ﴿وقال يف مشهد آخر:   َل اهللَُّ َسُنطِيُعُكْم يِف َبْعِض  َذلَِك بَِأهنَّ اُلوا لِلَِّذيَن َكِرُهوا َما َنزَّ

اَرُهْم )  ُبوَن ُوُجوَهُهْم َوَأْدَباَرُهْم  26اأْلَْمِر َواهللَُّ َيْعَلُم إرِْسَ ْتُهُم املاََْلئَِكُة َيرْضِ َتَوفَّ إَِذا  ( َفَكْيَف 

اهللََّ 27) َأْسَخَط  َما  َبُعوا  اتَّ ُُم  بَِأهنَّ َذلَِك  َأْعاَمهَلُْم  (  َفَأْحَبَط  ِرْضَواَنُه  َوَكِرُهوا    -   26]حممد:    ﴾ 

28 ] 

آخر:   مشهد  يف  َباِسُطو    ﴿ وقال  َواملاََْلئَِكُة  املَْْوِت  َغَمَراِت  يِف  الظَّاملُِوَن  إِِذ  َتَرى  َوَلْو 

َزْوَن َعَذاَب اهْلُوِن باَِم ُكنُْتْم َتُقوُلوَن َعىَل اهللَِّ َغرْيَ احْلَ  قِّ َوُكنُْتْم  َأْيِدهيِْم َأْخِرُجوا َأْنُفَسُكُم اْلَيْوَم جُتْ

وَن   [ 93]األنعام:   ﴾ َعْن آَياتِِه َتْسَتْكرِبُ

وهكذا يقرن اهلل تعاىل مشاهد اإلهانة باألسباب الداعية هلا، حتى يبني مدى العدل  
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 اإلهلي الذي يتعامل مع كل جهة بام اختارته لنفسها. 

واملالئكة، حيث   املحسنني  بني  جيري  لقاء  أول  تعاىل  اهلل  يصف  هؤالء  مقابل  ويف 

تعاىل:   قال  بالسالم،  تَ   ﴿ يبدؤوهنم  ِذيَن  َعَلْيُكُم  الَّ َساَلٌم  َيُقوُلوَن  َطيِّبِنَي  املاََْلئَِكُة  اُهُم  َتَوفَّ

 [ 32]النحل:   ﴾اْدُخُلوا اجْلَنََّة باَِم ُكنُْتْم َتْعَمُلوَن  

وهكذا يذكر القرآن الكريم أنواع التكريم والتبجيل التي يلقاها املؤمن يف املواقف  

تعاىل:   قال  كام  املالئكة،  طرف  من  ُل    إِنَّ ﴿املختلفة  َتَتنَزَّ اْسَتَقاُموا  ُثمَّ  اهللَُّ  نَا  َربه َقاُلوا  ِذيَن  الَّ

 ( ُتوَعُدوَن  ُكنُْتْم  تِي  الَّ بِاجْلَنَِّة  وا  َوَأْبرِشُ َزُنوا  حَتْ َواَل  خَتَاُفوا  َأالَّ  املاََْلئَِكُة  َنْحُن  30َعَلْيِهُم   )

ْنَيا َويِف اآْلِخَرِة َولَ  ُعوَن  َأْولَِياُؤُكْم يِف احْلََياِة الده َتدَّ َأْنُفُسُكْم َوَلُكْم فِيَها َما  َتْشَتِهي  َما  ُكْم فِيَها 

 [ 32  -  30]فصلت:    ﴾( ُنُزالا ِمْن َغُفوٍر َرِحيمٍ 31)

التي تستقبل هبا املالئكة   الطاهرات  الطيبات  التحيات  الكريم تلك  القرآن  ويذكر 

إِ ﴿املحسنني، قال تعاىل:   ُْم  َقْوا َرهبَّ اتَّ ِذيَن  الَّ َوُفتَِحْت  َوِسيَق  إَِذا َجاُءوَها  ا َحتَّى  ُزَمرا اجْلَنَِّة  ىَل 

 [ 73]الزمر:   ﴾َأْبَواهُبَا َوَقاَل هَلُْم َخَزَنُتَها َساَلٌم َعَلْيُكْم طِْبُتْم َفاْدُخُلوَها َخالِِدينَ 

تعاىل:   قال  بينهم،  دائمة  التحيات  تلك  تظل  بل  باستقباهلم،  خاصا  ذلك  وليس 

ا﴿ وا  َصرَبُ ِذيَن  َوَعاَلنَِيةا  َوالَّ ا  رِسًّ َرَزْقنَاُهْم  مِمَّا  َوَأْنَفُقوا  اَلَة  الصَّ َوَأَقاُموا  ِْم  َرهبِّ َوْجِه  ْبتَِغاَء 

اِر )  يَِّئَة ُأوَلئَِك هَلُْم ُعْقَبى الدَّ ( َجنَّاُت َعْدٍن َيْدُخُلوهَنَا َوَمْن َصَلَح  22َوَيْدَرُءوَن بِاحْلََسنَِة السَّ

اهِتِْم َواملاََْلئَِكُة َيْدُخُلوَن َعَلْيِهْم ِمْن ُكلِّ َباٍب ) ِمْن آَبائِِهْم َوَأْزَواجِ  يَّ ( َساَلٌم َعَلْيُكْم  23ِهْم َوُذرِّ

ارِ  ُتْم َفنِْعَم ُعْقَبى الدَّ  [ 24  -  22]الرعد:    ﴾باَِم َصرَبْ

املسيئون من كل اجلهات،   التي يسمعها  اللعنات  تعاىل تلك  اهلل  مقابلهم ذكر  ويف 

دخوهلم من  تعاىل:    ابتداء  قال  جهنم،  إَِذا  ﴿إىل  َحتَّى  ا  ُزَمرا َجَهنََّم  إِىَل  َكَفُروا  ِذيَن  الَّ َوِسيَق 

َربِّ  آَياِت  َعَلْيُكْم  َيْتُلوَن  ِمنُْكْم  ُرُسٌل  َيْأتُِكْم  َأمَلْ  َخَزَنُتَها  هَلُْم  َوَقاَل  َأْبَواهُبَا  ُفتَِحْت  ُكْم  َجاُءوَها 

ْت َكلَِمُة اْلَعَذاِب َعىَل اْلَكافِِريَن ) َوُينِْذُروَنُكْم لَِقاَء َيْوِمُكْم هَ  ( ِقيَل  71َذا َقاُلوا َبىَل َوَلكِْن َحقَّ
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يَن  ِ  [ 72، 71]الزمر:  ﴾ اْدُخُلوا َأْبَواَب َجَهنََّم َخالِِديَن فِيَها َفبِْئَس َمْثَوى املَُْتَكربِّ

ِذيَن َينُْقُضوَن  ﴿وهكذا تصب عليهم اللعنات كل حني، قال تعاىل:   َعْهَد اهللَِّ ِمْن  َوالَّ

َوهَلُْم    َبْعِد ِميَثاِقِه َوَيْقَطُعوَن َما َأَمَر اهللَُّ بِِه َأْن ُيوَصَل َوُيْفِسُدوَن يِف اأْلَْرِض ُأوَلئَِك هَلُُم اللَّْعنَةُ 

ارِ   [ 25]الرعد:   ﴾ُسوُء الدَّ

وهكذا يذكر القرآن الكريم إهانة أهل جهنم لبعضهم بعضا، وذلك عندما حتصل  

اوشات بينهم فيمن هو السبب فيام حيصل هلم من أنواع اآلالم، قال تعاىل يذكر بعض  املن

ا َوَأنَّ اهللََّ َشِديُد  ﴿تلك املشاهد:   َة هللَِِّ مَجِيعا ِذيَن َظَلُموا إِْذ َيَرْوَن اْلَعَذاَب َأنَّ اْلُقوَّ َوَلْو َيَرى الَّ

ِذيَن اتهبُِعو165اْلَعَذاِب ) َأ الَّ َبُعوا َوَرَأُوا اْلَعَذاَب َوَتَقطََّعْت هِبُِم اأْلَْسَباُب  ( إِْذ َترَبَّ ِذيَن اتَّ ا ِمَن الَّ

ُءوا ِمنَّا َكَذلَِك ُيِرهيُِم اهللَُّ 166) َأ ِمنُْهْم َكاَم َترَبَّ ةا َفنََترَبَّ َبُعوا َلْو َأنَّ َلنَا َكرَّ ِذيَن اتَّ  َأْعاَمهَلُْم  ( َوَقاَل الَّ

اٍت َعَلْيِهْم َومَ   [ 168  -  165]البقرة:  ﴾ ( 167ا ُهْم بَِخاِرِجنَي ِمَن النَّاِر ) َحرَسَ

اٍت َعَلْيِهمْ ﴿ويف قوله تعاىل:   إشارة    [ 167]البقرة:   ﴾ َكَذلَِك ُيِرهيُِم اهللَُّ َأْعاَمهَلُْم َحرَسَ

الصادق يف تفسريه  اإلمام  إىل أن تلك احلرسة وسببها من صنع أيدهيم، كام عرب عن ذلك  

ثم    ، هو الرجل يدع املال ال ينفقه يف طاعة اهلل بخال ببعض مصاديقها، فقال:)لآلية الكريمة  

فإن عمل به يف طاعة اهلل رآه يف ميزان  ..  يموت فيدعه ملن يعمل به يف طاعة اهلل أو يف معصيته

فزاده حرسة، وقد كان املال له أو عمل به يف معصية اهلل فهو قواه بذلك املال حتى عمل به  

  (1) (يف معايص اهلل

عندما   باألمل،  املمتلئة  الكثرية  الصيحات  تلك  الكريم  القرآن  يذكر  يكفر  وهكذا 

َقاَل اْدُخُلوا  ﴿، قال تعاىل:  ويلعن بعضهم بعضا حمتجني ومتربئني ، الظاملون بعضهم ببعض

ٌة َلَعنَْت ُأْخَتَها َح  ْنِس يِف النَّاِر ُكلَّاَم َدَخَلْت ُأمَّ نِّ َواإْلِ تَّى إَِذا  يِف ُأَمٍم َقْد َخَلْت ِمْن َقْبلُِكْم ِمَن اجْلِ

 َأَضلهوَنا َفآهِتِْم عَ 
ِ
نَا َهُؤاَلء ا َقاَلْت ُأْخَراُهْم أِلُواَلُهْم َربَّ اَرُكوا فِيَها مَجِيعا ا ِمَن النَّاِر ادَّ ا ِضْعفا َذابا

 
 .142، ص73بحار األنوار، ج (1) 
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( َوَقاَلْت ُأواَلُهْم أِلُْخَراُهْم َفاَم َكاَن َلُكْم َعَلْينَا ِمْن  38َقاَل لُِكلٍّ ِضْعٌف َوَلكِْن اَل َتْعَلُموَن ) 

 [ 40  -  38]األعراف:   ﴾ ( 39َفْضٍل َفُذوُقوا اْلَعَذاَب باَِم ُكنُْتْم َتْكِسُبوَن )

باع اهلل ودينه إلرضاء أي جهة من اجلهات؛ سوف    وهذا كله يشري إىل أن كل من 

  رسول اهلل  ترتد عليه تلك اجلهة نفسها التي باع اهلل من أجلها، كام ورد يف احلديث عن  

قال الناسأنه  بسخط  اهلل  رىض  التمس  )من  عنه  ، :  اهلل  عنه   ، ريض  الناس  ومن    ، وأرىض 

من  : )، ويف رواية(1)الناس(وأسخط عليه    ،سخط اهلل عليه  ، التمس رضا الناس بسخط اهلل

ومن التمس رضاء الناس بسخط اهلل    ،التمس رضاء اهلل بسخط الناس كفاه اهلل مؤنة الناس

 وكله اهلل إىل الناس( 

 ـ التواصل والقطيعة:   4

واملسيئني   املحسنني  عباده  هبا  تعاىل  اهلل  جيازي  التي  املعنوي  اجلزاء  أنواع  أهم  من 

[، ذلك أن القرآن الكريم  التواصل والقطيعةوأرشفها وأخطرها ما يمكن أن نطلق عليه ]

يعرض حياة املحسنني واملسيئني يف دار اجلزاء باعتبارها حياة اجتامعية ترتبط بجهات كثرية  

أرسه من  من  ابتداء  وغريهم  جانب،  كل  من  هبم  حتيط  التي  واملالئكة  وأصدقائهم،  م 

َوَأنَّ إِىَل    ﴿املخلوقات، والتي تنتهي مجيعا بالعالقة والتواصل مع اهلل تعاىل، كام قال تعاىل:  

 [ 42]النجم:    ﴾َربَِّك املُْنَْتَهى

سيئني  وهذا ما يعطي ذلك اجلزاء بشقيه أبعادا تربوية كبرية، ذلك أن املحسنني وامل 

يف   يسريون  يسمعوهنا  التي  الكثرية  واملعاين  جيدوهنا،  التي  الكثرية  العالقات  تلك  بسبب 

سريهم التكاميل، إما للرتقي يف درجات اجلنة، أو الرتقي يف دركات جهنم إىل أن خيرجوا  

 منها إن كانت لدهيم قابلة ذلك الرتقي، كام سنرى. 

ت التي تربط أهل دار اجلزاء، وما قبلها  وربام يكون أحسن قانون للتعبري عن العالقا 
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يف أرض املحرش تلك القاعدة املعروفة التي تقول: )ما كان هلل دام واتصل، وما كان لغري  

اهلل انقطع وانفصل(؛ وكأهنا تنبه وتريب أهل تلك الديار عىل رضورة إقامة العالقة مع اهلل،  

 واعتبارها األصل الذي تقوم عليه كل العالقات. 

 القرآن الكريم عن هذا املعنى عند إخباره عن القوانني التي حتكم النشأة  وقد عرب 

ُء َيْوَمئٍِذ َبْعُضُهْم لَِبْعٍض َعُدوٌّ إِالَّ املُْتَِّقنيَ ﴿األخرى، فقال:   ، وقد  [67]الزخرف:    ﴾ اأْلَِخالَّ

ات  أى: تنقطع يف ذلك اليوم كل خلة بني املتخالني يف غري ذعلق عليه الزخمرشي بقوله: )

اهلل، وتنقلب عداوة ومقتا، إال خلة املتصادقني يف اهلل، فإهنا اخللة الباقية املزدادة قّوة إذا رأوا  

  (1) (ثواب التحاب يف اهلل تعاىل والتباغض يف اهلل

بناء عىل هذا نذكر هنا بعض مظاهر التواصل والقطيعة التي تتجىل يف دار اجلزاء،  

 وذلك من خالل العنوانني التاليني: 

 أ ـ التواصل ومظاهره: 

بني   الذي حيدث  التواصل  تبني مدى  التي  املظاهر  الكثري من  الكريم  القرآن  يذكر 

املؤمنني يف اجلنة بعضهم ببعض، أو مع املالئكة أو مع اهلل تعاىل، أو حتى مع املخلوقات  

 األخرى التي ال نعرف عنها اآلن شيئا. 

خبار عن  اآلية السابقة، والتي تضمنت اإل ومن األمثلة عىل ذلك ما ورد تعقيبا عىل  

األخرى:  االتصال  قوانني   النشأة  حتكم  إِالَّ  ﴿التي  َعُدوٌّ  لَِبْعٍض  َبْعُضُهْم  َيْوَمئٍِذ  ُء  اأْلَِخالَّ

َياِعَباِد اَل َخْوٌف    ﴿يبني بعض مقتضياهتا:  فقد قال تعاىل بعدها    ،[ 67]الزخرف:    ﴾ املُْتَِّقنيَ 

َزُنوَن ) َعَلْيُكُم اْلَيْوَم َواَل  ِذيَن آَمُنوا بِآَياتِنَا َوَكاُنوا ُمْسلِِمنَي ) 68 َأْنُتْم حَتْ ( اْدُخُلوا اجْلَنََّة  69( الَّ

وَن   رَبُ  [ 70  -  68]الزخرف:    ﴾َأْنُتْم َوَأْزَواُجُكْم حُتْ

 : التواصلثالثة أنواع من فهاتان اآليتان الكريمتان، تشريان إىل 
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ن منه أمثال هذه  ث يكلمهم، ويكلمونه، ويسمعواهلل تعاىل حيمع  تواصل  : الأوهلا 

 [ 58]يس:  ﴾ َساَلٌم َقْوالا ِمْن َربٍّ َرِحيمٍ  ﴿ وغريها كام قال تعاىل: البشارة العظيمة، 

، كام قال  ويدل عىل هذا التواصل ما ورد يف األحاديث من كثرة ذكر املؤمنني هلل تعاىل

 :( ُيلَهمون النََّفس ُيلَهمون التسبيح والتحميد كام)(1)  

وهذا يرد عىل تلك التصورات البدائية للجنة، وبكوهنا حمال لألهواء والغرائز فقط،  

بينام هي يف احلقيقة مدرسة تربوية أخرى يرتقى فيها املؤمنون يف مراتب السلوك إىل اهلل تعاىل  

 بعد أن توفر هلم البيئة املناسبة لذلك.

لمؤمنني ذلك التواصل مع اهلل، والذي يتجىل يف  ولذلك كان أعظم نعمة وسعادة ل

نفس تلك املظاهر التي كانت يف الدنيا، ولكن بصورة أكثر وضوحا ومجاال.. فمعرفة اهلل أو  

 الرؤية القلبية هلل هي أكرب النعم التي حين هلا املؤمنون، وخاصة املقربني منهم. 

صيل يف كتاب ]السلفية  ونحب أن نرد هنا باختصار عىل ما سبق أن أرشنا إليه بتف

والوثنية املقدسة[ من آثار تلك الرؤية التجسيمية التي ترسبت للمسلمني عن طريق اليهود  

 وغريهم، والذين صوروا التواصل مع اهلل تعاىل بصورة ال تليق بجالله ومجاله. 

معالتجسيمية هلل،  رؤيتهم  وبناء عىل   التواصل  إال من    ه فقد صوروا  يتم  بكونه ال 

رؤيته رؤية حسية كام يرى القمر وكام ترى الشمس، وكام ترى األجسام، لتتمتع العني  خالل  

 برؤيته كام تتمتع برؤية األزهار اجلميلة واحلدائق الغناء وغريها.

حيرشون رؤية اهلل تعاىل يف اجلنة يف املواضع التي يتحدثون فيها عن مجال    اهم وهلذا نر

 جلنة، ومجال قصورهم، ونحو ذلك. صور أهل ا

حادي األرواح إىل بالد  ومن أراد أن يرى تفاصيل ذلك يمكنه الرجوع إىل كتاب ] 

]األفراح بعنوان  فصال  فيه  عقد  فقد  القيم،  البن  تبارك  [  رهبم  اجلنة  أهل  زيارة  ذكر 
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ويف    (2)[فيه ألهلها يف ذكر سوق اجلنة وما أعد اهلل تعاىل  ، وذكر قبله بابا بعنوان: ](1)[وتعاىل

البرش  كليهام ذكر مشاهد للقاء احليس الذي جيري بني املؤمنني ورهبم يف اجلنة، كام جيري بني  

 وامللوك واألمراء يف الدنيا. 

عن سعيد بن املسيب،  ما رواه التي يستدلون هبا يف هذا املجال من تلك الروايات  و

أبو هريرة  فقال  أبا هريرة،  لقي  أ  :أنه  اهلل  فقال  أسأل  اجلنة.  بيني وبينك يف سوق  ن جيمع 

: أن أهل اجلنة إذا دخلوها نزلوها  سعيد: أو فيها سوق؟ قال: نعم. أخربين رسول اهلل  

فيزورون اهلل يف روضة من  ،  بفضل أعامهلم، فيؤذن هلم يف مقدار يوم اجلمعة من أيام الدنيا 

ابر من زبرجد، ومنابر من  رياض اجلنة، فتوضع هلم منابر من نور، ومنابر من لؤلؤ، ومن

ياقوت، ومنابر من ذهب، ومنابر من فضة، وجيلس أدناهم، وما فيهم دين، عىل كثبان املسك  

قال أبو هريرة: فقلت: يا   (،والكافور، وما يرون أن أصحاب الكرايس بأفضل منهم جملسا 

لقمر ليلة  رسول اهلل هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: )نعم، هل متارون يف رؤية الشمس وا

البدر؟( قلنا: ال. قال: فكذلك ال متارون يف رؤية ربكم تبارك وتعاىل، وال يبقى يف ذلك  

يوم   أتذكر  بن فالن  يا فالن بن فالن  يقول:  إال حارضه اهلل حمارضة، حتى  أحد  املجلس 

فعلت كذا وكذا، فيذكره بعض غدراته يف الدنيا، فيقول: بىل. فيقول: يا رب أفلم تغفر ِل؟  

قال: فبينام هم عىل ذلك غشيتهم سحابة من  فيق ول: بىل، فبمغفريت بلغت منزلتك هذه. 

فوقهم، فأمطرت عليهم طيبا مل جيدوا مثل رحيه شيئا قط، ثم يقول ربنا تبارك وتعاىل: قوموا  

اشتهيتم ما  فخذوا  الكرامة،  من  لكم  أعددت  ما  هبا    ،إىل  حفت  قد  سوقا  فيأتون  قال: 

تن مل  ما  فيه  قال:  املالئكة،  القلوب.  عىل  ختطر  ومل  اآلذان،  تسمع  ومل  مثله،  إىل  العيون  ظر 

يلقى أهل اجلنة   السوق  يباع فيه َشء وال يشرتى، يف ذلك  ما اشتهيناه، ليس  لنا  فيحمل 

 
 (. 267حادي األرواح إىل بالد األفراح )ص:      (1) 
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قال: فيقبل ذو البزة املرتفعة، فيلقى من هو دونه، وما فيهم دين، فريوعه ما   .بعضهم بعضا 

 ينقيض آخر حديثه حتى يتمثل عليه أحسن منه، وذلك أنه  يرى عليه من اللباس واهليئة، فام

فيقلن: مرحبا   أزواجنا  فيلقانا  منازلنا  إىل  ثم ننرصف  قال:  فيها.  أن حيزن  ينبغي ألحد  ال 

إنا )وأهال بحبنا، لقد جئت وإن بك من اجلامل والطيب أفضل مما فارقتنا عليه، فيقول:  

  (1)(قنا أن ننقلب بمثل ما انقلبنا جالسنا اليوم ربنا اجلبار تبارك وتعاىل، وحي

بينا أهل اجلنة  ):  قال  رسول اهلل  ومن الروايات التي يوردوهنا يف هذا ما يروونه أن  

:  قد أرشف عليهم من فوقهم فقال  فإذا الربه ،فرفعوا رؤوسهم نورٌ  سطع هلمْ  يف نعيمهم إذْ 

اجلنة أهل  يا  عليكم  اهلل:  قال، السالم  قول  َرِحيمٍ   ﴿  : تعاىل  وذلك  َربٍّ  ِمْن  َقْوالا    ﴾ َساَلٌم 

إليه:  قال ،[ 58]يس:   وينظرون  إليهم  داموا  ،فينظر  ما  النعيم  من  َشء  إىل  يلتفتون  فال 

 (2) (ه وبركته عليهم يف ديارهم ينظرون إليه حتى حيتجب عنهم ويبقى نورُ 

التي حيرص   املشاهد  عىل ذكرها يف كل حمل، وهي ال ختتلف    املجسمة هذه بعض 

امللوك واألمراء..   التاريخ واألساطري عن جمالس  التي نقرؤها يف كتب  املشاهد  كثريا عن 

حيث يقربون ندماهنم، ثم يصلوهنم بأنواع الصالت.. وهي عالقة مادية رصفة ال جمال فيها  

 لعرفان.للمشاعر السامية، وال للعواطف اجلياشة التي رأيناها عند أهل ا

يات هو إسكاهنم هلل سبحانه وتعاىل خالق  ا ومن العجب الذي نراه يف أمثال هذه الرو

هذا الكون مجيعا يف دار من دور اجلنة ليجاورهم، ويصلهم، وتزداد صورهم حسنا بذلك،  

 وكأن اهلل تعاىل مل خيلق سواهم، وال له تدبري لغريهم. 

العجب األكرب هو أحاديثهم عن مجال اهلل   تعاىل.. وهي أحاديث عن اجلامل  ومن 

اساحليس، ال عن اجلامل العظيم الذي ال يمكن اإلحاطة به، ومن أمثلة ذلك ما قاله   ،  اهلرَّ
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أما مجال الذات ؛ فهو ما ال يمكن ملخلوق أنَّ يعرب عن َشء منه أو يبلغ بعض  ):  فقد قال

نني اللذات والرسور التي  كنهه، وحسبك أنَّ أهل اجلنة مع ما هم فيه من النعيم املقيم وأفا 

ومتتعوا بجامله ؛ نسوا كل ما هم فيه،واضمحل عندهم هذا   إذا رأوا رهبم،  ال يقدر قدرها،

النعيم، وودوا لو تدوم هلم هذه احلال، ومل يكن َشء أحب إليهم من االستغراق يف شهود  

ش يف  مجاهلم،وبقوا  إىل  مجاالا  سبحانه  ونوره  مجاله  من  اجلامل،واكتسبوا  إىل  هذا  دائم  وق 

   (1) (رؤيته،حتى إهنم يفرحون بيوم املزيد فرحاا تكاد تطري له القلوب

إىل   يرقى  ال  أنه  إال  ألفاظه،  يف  العارفني  كالم  يشبه  الذي  الكالم  هذا  يف  وهو 

التي مل يتصوروا أن يعرف اهلل من   مقاصدهم.. فاجلامل عنده هو مجال صورة اهلل احلسية 

 دوهنا. 

مع  ثانيا  التواصل  قوله  :  الكريمة  اآلية  لتلك  باإلضافة  عليه  ويدل  تعاىل:  األرس، 

ا َمْن ُأويِتَ كَِتاَبُه بَِيِمينِِه ) ﴿ ا )7َفَأمَّ ا َيِسريا ا  8( َفَسْوَف حُيَاَسُب ِحَسابا ورا ( َوَينَْقلُِب إىَِل َأْهلِِه َمرْسُ

 . يف الدنيا ألهل اجلنة أرسا مثلام كان هلم ، وهذا يدل عىل أن [9 -   7]االنشقاق:   ﴾

ِذيَن آَمُنوا  ﴿أخرب القرآن الكريم أن الذرية الصاحلة تتبع آباءها، قال تعاىل:  قد  و َوالَّ

  
ٍ
ء ِمْن ََشْ َعَملِِهْم  ِمْن  َأَلْتنَاُهْم  َوَما  َتُهْم  يَّ ُذرِّ هِبِْم  َأحْلَْقنَا  بِإِياَمٍن  ُتُهْم  يَّ ُذرِّ َبَعْتُهْم  باَِم  َواتَّ اْمِرٍئ  ُكله 

 [ 21]الطور:   ﴾ َكَسَب َرِهنيٌ 

َجنَّاُت َعْدٍن َيْدُخُلوهَنَا َوَمْن َصَلَح  ﴿وأخرب أن كل العائلة الصاحلة جتتمع، قال تعاىل:  

اهِتِمْ  يَّ  [ 23]الرعد:  ﴾ِمْن آَبائِِهْم َوَأْزَواِجِهْم َوُذرِّ

وهلذا مل يكتف عباد الرمحن بالدعاء ألنفسهم بدخول اجلنة، وإنام راحوا يطلبون أن  

مع  تعاىل:    جيتمعوا  قال  فيها،  مجيعا  َأْزَواِجنَا  ﴿أرسهم  ِمْن  َلنَا  َهْب  نَا  َربَّ َيُقوُلوَن  ِذيَن  َوالَّ

ا  َة َأْعنُيٍ َواْجَعْلنَا لِْلُمتَِّقنَي إَِماما اتِنَا ُقرَّ يَّ ، وأخرب عن دعاء املالئكة عليهم  [74]الفرقان:    ﴾َوُذرِّ
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نَا َوَأْدِخْلُهْم  ﴿السالم هلم هبذا، فقال:   آَبائِِهْم  َربَّ تِي َوَعْدهَتُْم َوَمْن َصَلَح ِمْن  َجنَّاِت َعْدٍن الَّ

اهِتِْم إِنََّك َأْنَت اْلَعِزيُز احْلَكِيُم   يَّ  [ 8]غافر:    ﴾َوَأْزَواِجِهْم َوُذرِّ

واألصدقاء،    : ثالثها  اإلخوان  مع  الدرجة  واملتساوالتواصل  يف  يف  وواملتشاكلن  ن 

الطباع، وهو ما عربت عنه آيات كثرية، تذكر أن القرناء يكونون يف درجة واحدة، بناء عىل  

تعاىل:   قال  كام  جزائهم،  وأنواع  ومواقفهم  طباعهم  َجْت ﴿اتفاق  ُزوِّ النهُفوُس    ﴾ َوإَِذا 

ِذيَن َظَلُموا َوَأْزَواَجُهمْ ﴿:  وقال (،  7)التكوير: وا الَّ َوإَِذا  ﴿:  وقال(،  22)الصافات:    ﴾اْحرُشُ

ننَِي َدَعْوا ُهنَالَِك ُثُبوراا   ( 13)الفرقان:   ﴾ُأْلُقوا ِمنَْها َمَكاناا َضيِّقاا ُمَقرَّ

يذكر القرآن الكريم أن العالقات االجتامعية التي تقام بني أهل اجلنة أو أهل  هلذا  و

أصنا  تضم  النار  أو  اجلنة  يف  مرتبة  كل  أن  ذلك  بينهم،  التشاكل  أساس  عىل  تقام  فا النار 

ْلنَا َبْعَضُهْم َعىَل َبْعٍض  ﴿معينني، بحسب أعامهلم ومراتبهم، كام قال تعاىل:   اْنُظْر َكْيَف َفضَّ

 [ 21]اإلرساء:  ﴾َوَلآْلِخَرُة َأْكرَبُ َدَرَجاٍت َوَأْكرَبُ َتْفِضيالا  

ولكن مع ذلك يمكن أن يرتقي الشخص إىل مرتبة أخرى، إن كان له عالقة هبا، كام  

تعاىل:   النَّبِيِّنَي  ﴿قال  ِمَن  َعَلْيِهْم  اهللَُّ  َأْنَعَم  ِذيَن  الَّ َمَع  َفُأوَلئَِك  ُسوَل  َوالرَّ اهللََّ  ُيطِِع  َوَمْن 

ا  نَي َوَحُسَن ُأوَلئَِك َرفِيقا احِلِ  َوالصَّ
ِ
َهَداء يِقنَي َوالشه دِّ  [ 69]النساء:   ﴾َوالصِّ

رجال   أن  احلديث  يف  اهلل  وورد  رسول  إىل  قيام  ،  جاء  متى  اهلل  رسول  يا  فقال: 

النبي   إىل الصالة، فلام قىض صالته قال: أين السائل عن قيام الساعة؟،    الساعة؟ فقام 

فقال الرجل: أنا يا رسول اهلل قال: ما أعددت هلا؟ قال: يا رسول اهلل ما أعددت هلا كبري  

وأنت    ،)املرء مع من أحب  رسول اهلل    صالة وال صوم إال أين أحب اهلل ورسوله، فقال

  (1) مع من أحببت(

ذكر تلك املجالس التي جتمع أهل  يرغب اهلل تعاىل عباده يف اجلنة بوبناء عىل هذا كله  
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( اْدُخُلوَها بَِساَلٍم  45إِنَّ املُْتَِّقنَي يِف َجنَّاٍت َوُعُيوٍن ) ﴿ اجلنة بعضهم ببعض، كام قال تعاىل:  

َونَ 46آِمننَِي ) ُمَتَقابِلِنيَ (  ٍر  َعىَل رُسُ إِْخَواناا  ِغلٍّ  ِمْن  يِف ُصُدوِرِهْم  َما    -   45]احلجر:    ﴾َزْعنَا 

47 ] 

إن جلساهتم اإلجتامعية خالية من  بقوله: )   زي امكارم الشريوقد علق عليها الشيخ  

والكل    ح،القيود املتعبة التي يعاين منها عاملنا الدنيوي، فال طبقية وال ترجيح بدون مرج

متقابلني يف صف واحد ومستوى واحد ينايف  ،  إخوان، جيلسون  احلال، فهذا ال  وبطبيعة 

تفاوت مقاماهتم ودرجاهتم احلاصلة من درجة اإليامن والتقوى يف احلياة الدنيا، ولكن ذلك  

  (1) (جتامعيةالتساوي إنام يرتبط بجلساهتم اال

ملؤمنني، وتوحد بني قلوهبم، يذكر  ويف مقابل هذه العالقات الطيبة التي جتمع بني ا

اهلل تعاىل تلك القطيعة التي يصادفها من اختذوا من اإلخوان واخلالن من رصفهم عن اهلل،  

ُسوِل  ﴿ وأبعدهم عنه، كام قال تعاىل:  َْذُت َمَع الرَّ َوَيْوَم َيَعضه الظَّامِلُ َعىَل َيَدْيِه َيُقوُل َياَلْيَتنِي اختَّ

َياَوْيلَ 27َسبِيالا )  ) ( َخلِيالا  ُفاَلناا  ِْذ  َأختَّ مَلْ  َلْيَتنِي  َجاَءيِن  28َتا  إِْذ  َبْعَد  ْكِر  الذِّ َعِن  َأَضلَّنِي  َلَقْد   )

ْيَطاُن لإِْلِْنَساِن َخُذوالا   [ 29  -  27]الفرقان:   ﴾َوَكاَن الشَّ

وقد ورد يف حديث عن اإلمام عيل، يفرس بعض مصاديق هذا املعنى، حيث قال:  

خليالن كافران، فتويف أحد املؤمنني وبرش باجلنة فذكر خليله، فقال:  خليالن مؤمنان، و)

باخلري وينهاين عن   ويأمرين  بطاعتك وطاعة رسولك،  يأمرين  إن فالنا خلييل كان  اللهم، 

الرش، وينبئني أين مالقيك، اللهم فال تضله بعدي حتى تريه مثل ما أريتني، وترىض عنه كام  

تعلم ما له عندي لضحكت كثريا وبكيت قليال. قال:  رضيت عني. فيقال له: اذهب فلو  

ليثن أحدكام عىل صاحبه، فيقول كل واحد   ثم يموت اآلخر، فتجتمع أرواحهام، فيقال: 

منهام لصاحبه: نعم األخ، ونعم الصاحب، ونعم اخلليل. وإذا مات أحد الكافرين، وبرش  
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بمعصيتك ومعصية رسولك،  بالنار ذكر خليله فيقول: اللهم إن خلييل فالنا كان يأمرين  

ويأمرين بالرش وينهاين عن اخلري، وخيربين أين غري مالقيك، اللهم فال هتده بعدي حتى تريه  

مثل ما أريتني، وتسخط عليه كام سخطت عيل. قال: فيموت الكافر اآلخر، فيجمع بني  

بئس  أرواحهام فيقال: ليثن كل واحد منكام عىل صاحبه. فيقول كل واحد منهام لصاحبه:  

 (1)األخ، وبئس الصاحب، وبئس اخلليل(

ما يبني قيمة املحبة يف اهلل، وكوهنا جتمع بني    وقد روي يف احلديث عن رسول اهلل  

لو أن رجلني حتابا يف اهلل،  : )املؤمنني مهام اختلفت ديارهم وأزمنتهم، قال رسول اهلل  

الق يوم  بينهام  اهلل  جلمع  باملغرب،  واآلخر  باملرشق  أحببته  أحدمها  الذي  هذا  يقول:  يامة، 

  (2)يف(

وهذا احلديث ال يفهم منه فقط ما نعرفه من البعد املكاين، بل يدخل فيه أيضا البعد  

الزماين، حيث يلتقي املؤمنون بكل من حيبوهنم من أنبياء اهلل ورسله واألولياء والصاحلني،  

 وكل من هفت قلوهبم حمبة هلم.

مم اجلنة  أهل  جمتمع  فإن  يشيع  ولذلك  كام  ال  واحلكمة،  والتقوى  العلم  بأهل  لوء 

املنحرفون، من أن اجلنة حمل للشهوات احلسية، ال للمعاين العقلية والروحية، وكيف تكون  

كذلك، وفيها األنبياء واألولياء والصاحلني والعلامء.. وكلهم يبقى بنفس اهتامماته ورغباته  

 التي رحل هبا من الدنيا.

ه يمكن أن يكون يف اجلنة كل وسائل التواصل التي عرفناها  ويف نفس الوقت نرى أن

يف الدنيا، ولكن بصورة أكثر تطورا، ولذلك فإن املغرمني بشبكات التواصل االجتامعي،  

لن يفقدوها يف اجلنة، بل سيجدون أجياال أكثر تطورا، برشط أال حتجبهم هذه الشبكات يف  
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 عدة التي ذكرناها.الدنيا عن رهبم، حتى ال تتحقق فيهم تلك القا 

تقام يف اجلنة احلفالت واملعارض واملؤمترات، ويمكن أن يظهر   وهكذا يمكن أن 

فيها املبدعون والكتاب والشعراء، ويمكن أن حتصل فيها املسابقات املختلفة، والتي توطد  

 العالقات االجتامعية ألهل اجلنة بام يتناسب مع طباعهم وأمزجتهم. 

ن  ما  ذلك  كل  عىل  تعاىل:  ودليلنا  قوله  عليه  اأْلَْنُفُس  ﴿ص  َتْشَتِهيِه  َما    ﴾ َوفِيَها 

َق بِِه ُأوَلئَِك ُهُم املُْتَُّقوَن ) ﴿، وقوله:  [ 71]الزخرف:   ْدِق َوَصدَّ ( هَلُْم َما  33َوالَِّذي َجاَء بِالصِّ

املُْْحِسننَِي   َجَزاُء  َذلَِك  ِْم  َرهبِّ ِعنَْد  وقوله:  [34،  33]الزمر:    ﴾ َيَشاُءوَن  آَمنُوا  ﴿،  ِذيَن  َوالَّ

احِلَاِت يِف َرْوَضاِت اجْلَنَّاِت هَلُْم َما يَ  ِْم َذلَِك ُهَو اْلَفْضُل اْلَكبرُِي  َوَعِمُلوا الصَّ   ﴾ َشاُءوَن ِعنَْد َرهبِّ

، فهذه اآليات الكريمة تنص عىل القواعد التي حتكم هذا املجال، ولذلك  [ 22]الشورى:  

ال يصح أن نصور اجلنة بتلك الصورة البدائية البسيطة، التي قد جتعل بعض النفوس تنفر  

 منها. 

، وكان ممن حيبون الزرع، وصف   رسول اهلل  وهلذا عندما جاء بعض األعراب إىل

ا حيدث  )  اجلنة بام يتناسب مع طباعه وما يشتهي، فقد روي أنه    له رسول اهلل   كان يوما

ن رجالا من أهل اجلنة استأذن ربه يف الزرع، فقال  إ: )، فقال  وعنده رجٌل من أهل البادية

قا  أزرع،  أن  أحب  لكني  بىل،  قال:  شئت؟  فيام  ألست  نباُته  له:  الَطْرَف  فبادر  فبذر،  ل: 

واستواُؤه واستحصاده، فكان أمثال اجلبال، فيقول اهلل: دونك يا بن آدم، فإنه ال يشبعك  

  (1)َشء(

وهذا احلديث يدل عىل أن اهلل تعاىل يوفر لكل نفس يف اجلنة البيئة التي تشتهيها، بل  

هَلُْم َما َيَشاُءوَن فِيَها َوَلَدْينَا   ﴿تعاىل:  يضيف إليها من كرمه ما يزيد يف مجاهلا ولذهتا، كام قال  

 [ 26]يونس:  ﴾ لِلَِّذيَن َأْحَسُنوا احْلُْسنَى َوِزَياَدٌة ﴿، وقال:  [35]ق:   ﴾ َمِزيدٌ 
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وطبعا هذا ال يعني تلك النفوس اململوءة بالدنس، والتي قد تشتهي ما ال ترتضيه  

رور عىل الرساط هيذبون منها  الفطرة السليمة؛ ذلك أن أصحاب تلك الشهوات، وبعد امل 

والرغبات   الطيبة،  النفوس  أصحاب  الطيبون  إال  يدخلها  ال  فاجلنة  اجلنة،  دخوهلم  قبل 

 الطيبة. 

 ب ـ القطيعة ومظاهرها: 

يف مقابل ذلك اجلزاء املعنوي املمتلئ باجلامل، والذي يتواصل فيه املحسنون مع كل  

خملوق يرغبون يف التواصل معه، نرى أنواع القطيعة  َشء، ابتداء من اهلل تعاىل، وانتهاء بأي  

الدنيا مقاطعة رهبم، ورسلهم، وهداهتم، ومجيع   آثروا يف  الذين  املسيئون  منها  يعاين  التي 

 القيم التي جاءوا هبا؛ فلذلك كان جزاؤهم من جنس عملهم. 

تعاىل:   قوله  القطيعة  هذه  أنواع  أخطر  عن  عرب  ِ ﴿وقد  َرهبِّ َعْن  ُْم  إهِنَّ َيْوَمئٍِذ  َكالَّ  ْم 

َكالَّ َبْل َراَن َعىَل ُقُلوهِبِْم َما َكاُنوا  ﴿، وقد سبقت بقوله تعاىل:  [ 15]املطففني:    ﴾ ملََْحُجوُبونَ 

، لتبني أن السبب يف ذلك احلجاب ليس من اهلل، وإنام من عند  [14]املطففني:  ﴾َيْكِسُبوَن  

 بينهم وبني رهبم. أنفسهم، بعد أن مألوا قلوهبم بأنواع الشبه التي حتول 

بِنَي ) ﴿وقد سبق ذلك كله قوله تعاىل:   ُبوَن بَِيْوِم  10َوْيٌل َيْوَمئٍِذ لِْلُمَكذِّ ِذيَن ُيَكذِّ ( الَّ

يِن )  ُب بِِه إِالَّ ُكله ُمْعَتٍد َأثِيٍم )11الدِّ لنَِي  12( َوَما ُيَكذِّ ( إَِذا ُتْتىَل َعَلْيِه آَياُتنَا َقاَل َأَساطرُِي اأْلَوَّ

بسبب  [ 13  -   10ملطففني:  ]ا  ﴾ الدنيا  يف  صنع  قد  كان  احلجاب  ذلك  أن  تبني  وهي   ،

هبا   جاءهتم  التي  والقيم  احلقائق  مع  املسيئون  مارسه  الذي  والتزوير  والتلفيق  التكذيب 

 الرسل عليهم السالم. 

وهكذا يذكر القرآن الكريم مشهدا من مشاهد القطيعة يبدأ بدعاء املسيئني هلل تعاىل  

ا    ﴿ مما هم فيه، وهم يرددون بكل خشوع:  أن خيرجهم   نَا َغَلَبْت َعَلْينَا ِشْقَوُتنَا َوُكنَّا َقْوما َربَّ

نَي )  ا َظاملُِوَن )106َضالِّ نَا َأْخِرْجنَا ِمنَْها َفإِْن ُعْدَنا َفإِنَّ  [ 108  -   106]املؤمنون:    ﴾(  107( َربَّ
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ُه َكاَن َفِريٌق ِمْن  108َكلُِّموِن )اْخَسُئوا فِيَها َواَل تُ ﴿ لكن اهلل تعاىل جييبهم بقوله:   ( إِنَّ

امِحنَِي )  نَا آَمنَّا َفاْغِفْر َلنَا َواْرمَحْنَا َوَأْنَت َخرْيُ الرَّ ا  109ِعَباِدي َيُقوُلوَن َربَّ َْذمُتُوُهْم ِسْخِريًّ ( َفاختَّ

ُْم ُهُم  ( إِينِّ َجَزيْ 110َحتَّى َأْنَسْوُكْم ِذْكِري َوُكنُْتْم ِمنُْهْم َتْضَحُكوَن )  وا َأهنَّ ُتُهُم اْلَيْوَم باَِم َصرَبُ

 [ 111  -  108]املؤمنون:   ﴾ اْلَفائُِزونَ 

وهذا يدل عىل أن ذلك اجلزاء اإلهلي الذي حصل هلم مل يكن سوى تنفيذا ملا تقتضيه  

املستضعفني،   حق  يف  مارسوها  التي  اجلرائم  تلك  أن  ذلك  املطلقة،  اإلهلية  العدالة 

 حجابا عظيام حيول بينهم وبني التواصل مع احلق.   وسخريتهم منهم، أصبحت

وهكذا خيرب اهلل تعاىل عن خطاب املالئكة هلم، واململوء بكل أنواع الشدة، جزاء هلم  

ْف    ﴿عىل شدهتم وقسوهتم، قال تعاىل:   ِذيَن يِف النَّاِر خِلََزَنِة َجَهنََّم اْدُعوا َربَُّكْم خُيَفِّ َوَقاَل الَّ

ا ِمنَ  ( َقاُلوا َأَومَلْ َتُك َتْأتِيُكْم ُرُسُلُكْم بِاْلَبيِّنَاِت َقاُلوا َبىَل َقاُلوا َفاْدُعوا َوَما  49اْلَعَذاِب )  َعنَّا َيْوما

 [ 50  ،49  ]غافر:  ﴾ ُدَعاُء اْلَكافِِريَن إِالَّ يِف َضاَللٍ 

والتي   املسيئون،  منها  يعاين  التي  الشديدة  اآلالم  تلك  عن  الكريم  القرآن  وخيرب 

إِنَّ املُْْجِرِمنَي  ﴿اهلل تعاىل القضاء عليهم، قال تعاىل:    لبون من املالئكة أن يطلبوا منجتعلهم يط

ُ َعنُْهْم َوُهْم فِيِه ُمْبلُِسوَن )74يِف َعَذاِب َجَهنََّم َخالُِدوَن )  ( َوَما َظَلْمنَاُهْم َوَلكِْن  75( اَل ُيَفرتَّ

 ( الظَّاملنَِِي  ُهُم  ) 76َكاُنوا  َماكُِثوَن  إِنَُّكْم  َقاَل  َربهَك  َعَلْينَا  لَِيْقِض  َياَمالُِك  َوَناَدْوا  لَ 77(  َقْد  ( 

 [ 78  -  74]الزخرف:   ﴾ ِجْئنَاُكْم بِاحْلَقِّ َوَلكِنَّ َأْكَثَرُكْم لِْلَحقِّ َكاِرُهوَن 

وهكذا يذكر القرآن الكريم تلك احلوارات الكثرية التي جتري بني املسيئني، والتي  

 يستعيدون فيها جرائمهم التي مارسوها يف الدنيا، ويلقي بعضهم عىل بعض اللوم بسببها. 

َعَفاُء  ﴿املشاهد ما عرب عنه قوله تعاىل:  ومن تلك   وَن يِف النَّاِر َفَيُقوُل الضه َوإِْذ َيَتَحاجه

 ( النَّاِر  ِمَن  َنِصيباا  َعنَّا  ُمْغُنوَن  َأْنُتْم  َفَهْل  ا  َتَبعا َلُكْم  ُكنَّا  إِنَّا  وا  اْسَتْكرَبُ ِذيَن  47لِلَِّذيَن  الَّ َقاَل   )

وا إِنَّا ُكلٌّ فِيَها إِ   [ 48، 47]غافر:   ﴾ (48نَّ اهللََّ َقْد َحَكَم َبنْيَ اْلِعَباِد )اْسَتْكرَبُ
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تعاىل:   قوله  عنه  عرب  ما  َيْرِجُع  ﴿ومنها  ِْم  َرهبِّ ِعنَْد  َمْوُقوُفوَن  الظَّاملُِوَن  إِِذ  َتَرى  َوَلْو 

لَ  وا  اْستَْكرَبُ لِلَِّذيَن  اْسُتْضِعُفوا  ِذيَن  الَّ َيُقوُل  اْلَقْوَل  َبْعٍض  إىَِل  ُمْؤِمننَِي  َبْعُضُهْم  َلُكنَّا  َأْنُتْم  ْواَل 

وا لِلَِّذيَن اْسُتْضِعُفوا َأَنْحُن َصَدْدَناُكْم َعِن اهْلَُدى َبْعَد إِْذ َجاَءُكْم َبْل  31) ِذيَن اْسَتْكرَبُ ( َقاَل الَّ

 ( جُمِْرِمنَي  َمْكُر  32ُكنُْتْم  َبْل  وا  اْسَتْكرَبُ لِلَِّذيَن  اْسُتْضِعُفوا  ِذيَن  الَّ َوَقاَل  إِْذ  (  َوالنََّهاِر  ْيِل  اللَّ

وا النََّداَمَة ملََّا َرَأُوا اْلَعَذاَب َوَجَعلْ  ا َوَأرَسه نَا اأْلَْغاَلَل يِف  َتْأُمُروَننَا َأْن َنْكُفَر بِاهللَِّ َوَنْجَعَل َلُه َأْنَدادا

ِذيَن َكَفُروا َهْل جُيَْزْوَن إِالَّ َما َكاُنوا َيْعَمُلوَن     ﴾[33  -  31:  ]سبأ ﴾ َأْعنَاِق الَّ

إِنَّا  ﴿ومنها ما عرب عنه قوله تعاىل:  وا  لِلَِّذيَن اْسَتْكرَبُ َعَفاُء  ا َفَقاَل الضه َوَبَرُزوا هللَِِّ مَجِيعا

 َقاُلوا َلْو َهَداَنا اهللَُّ هَلََديْ 
ٍ
ء ا َفَهْل َأْنُتْم ُمْغُنوَن َعنَّا ِمْن َعَذاِب اهللَِّ ِمْن ََشْ َسَواٌء    نَاُكمْ ُكنَّا َلُكْم َتَبعا

يٍص  َنا َما َلنَا ِمْن حَمِ  [ 21]إبراهيم:   ﴾ َعَلْينَا َأَجِزْعنَا َأْم َصرَبْ

وهكذا خيرب اهلل تعاىل عن خطبة من خطب الشيطان يلقيها يف أهل جهنم، يتربأ فيها  

تعاىل:   قال  َوْعَد  ﴿منهم،  َوَعَدُكْم  اهللََّ  إِنَّ  اأْلَْمُر  ُقيِضَ  ملََّا  ْيَطاُن  الشَّ َوَوَعْدُتُكْم  َوَقاَل  احْلَقِّ 

ُلوُموا  َفَأْخَلْفُتُكْم َوَما َكاَن ِِلَ َعَلْيُكْم ِمْن ُسْلَطاٍن إِالَّ َأْن َدَعْوُتُكْم َفاْستََجْبُتْم ِِل َفاَل َتُلوُمويِن وَ 

ْكتُ  ِخيَّ إِينِّ َكَفْرُت باَِم َأرْشَ ِخُكْم َوَما َأْنُتْم بُِمرْصِ ُموِن ِمْن َقْبُل إِنَّ الظَّاملنَِِي  َأْنُفَسُكْم َما َأَنا بُِمرْصِ

 [ 22]إبراهيم:   ﴾ هَلُْم َعَذاٌب َألِيٌم 

بل إن القرآن الكريم يذكر إمكانية تواصل املسيئني مع املحسنني، لكن ال لينعموا  

املشاهد:   تعاىل يذكر مشهدا من تلك  قال  به،  ويتأدبوا  ليتعذبوا  وإنام  التواصل،    ﴿ بذلك 

 َأْو مِمَّا َرَزَقُكُم اهللَُّ َقاُلوا إِنَّ اهللََّ  َوَناَدى َأْصَحاُب النَّ
ِ
اِر َأْصَحاَب اجْلَنَِّة َأْن َأفِيُضوا َعَلْينَا ِمَن املَْاء

 ( اْلَكافِِريَن  َعىَل  َمُهاَم  ْنَيا 50َحرَّ الده احْلََياُة  هْتُُم  َوَغرَّ َوَلِعباا  ا  هَلْوا ِدينَُهْم  َُذوا  اختَّ ِذيَن  الَّ  )﴾  

 [ 51 ، 50]األعراف:  

َوَناَدى َأْصَحاُب اجْلَنَِّة  ﴿ ومثل ذلك ذكر اهلل تعاىل املسيئني مع املحسنني، قال تعاىل:  

ا َقاُلوا نَ  ا َفَهْل َوَجْدُتْم َما َوَعَد َربهُكْم َحقًّ نَا َحقًّ َعْم  َأْصَحاَب النَّاِر َأْن َقْد َوَجْدَنا َما َوَعَدَنا َربه
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ٌن َبْينَُهْم أَ  َن ُمَؤذِّ  [ 44]األعراف:   ﴾ْن َلْعنَُة اهللَِّ َعىَل الظَّاملنَِِي  َفَأذَّ

هذه بعض مشاهد األمل التي يعاين منها أولئك الذين آثروا أن يقاطعوا رهبم، واهلداة  

أرسلهم، واهلداية التي أرسلها معهم، ولذلك كان كل ما حصل هلم من قطيعة جزاء    نالذي

 شكلوا منها نفوسهم. متوافقا متاما مع اختياراهتم ورغباهتم التي 

وهي يف نفس الوقت نوع من أنواع الرتبية هلم، ليدركوا قيمة اإليامن الذي فرطوا  

فيه، وباعوه بثمن بخس، وهلذا ورد يف التعقيب عىل بعض تلك املشاهد التي ذكرناها قوله  

َلبِْثُتْم يِف اأْلَْرِض َعَدَد ِسننَِي ) ﴿تعاىل:   َلبِْثن112ََقاَل َكْم  َقاُلوا  َيْوٍم َفاْسَأِل  (  ا َأْو َبْعَض  َيْوما ا 

يَن )  ( َأَفَحِسْبُتْم َأنَّاَم َخَلْقنَاُكْم  114( َقاَل إِْن َلبِْثُتْم إاِلَّ َقلِيالا َلْو َأنَُّكْم ُكنُْتْم َتْعَلُموَن )113اْلَعادِّ

م، ليتخلصوا من  ، وهذا درس هل[115  -  112]املؤمنون:    ﴾َعَبثاا َوَأنَُّكْم إَِلْينَا اَل ُتْرَجُعونَ 

آثاره معهم يف اجلحيم،   الران الذي طبع قلوهبم يف الدنيا عن اهلداية، وال تزال  كل ذلك 

 ، أو يبقوا فيها أبد اآلبدين. ولذلك احتاجوا إىل البقاء فيها حتى يزال عنهم ذلك الران

 

 احليس.. وجتليات العدالة والرمحة:  اجلزاء  ثانيا ـ  

والرمحة اإلهلية يف دار اجلزاء ما أعد لعباده فيها من اجلزاء احليس  من مظاهر العدالة  

املتوافق مع أعامهلم، لريوا بأعينهم احلسية حصاد ما زرعوه؛ فيكون ذلك سلام ملسريهتم نحو  

 الكامل املستعدين له بحسب طاقاهتم املختلفة. 

م متوافق  أنه  اإلهلية، كام  والرمحة  العدالة  اجلزاء متوافق مع  تعاىل  وهذا  اهلل  تربية  ع 

 لعباده، إلخراجهم من الظلامت إىل النور. 

أما توافقه مع العدالة؛ فذلك ألن كل إنسان يف دار اجلزاء ال يرى إال ثمرة أعامله،  

ولذلك ختتلف مراتب املحسنني واملسيئني اختالفا شديدا، بناء عىل النتائج التي ظهرت يف  

 وقف. املوازين الدقيقة، وسلمت نتائجها يف امل
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وأما توافقه مع الرمحة اإلهلية؛ فذلك ألن اهلل تعاىل ضاعف جزاءه للمحسنني، بحيث  

جياز   مل  الوقت  نفس  ويف  الشكور،  اسمه  عىل  بناء  عملوه،  ما  أضعاف  أضعاف  هلم  وفر 

املسيئني إال بام غرسوه من أعامل، مع إمكانية أن يرفع عنهم البالء يف حال حتسنهم، وارتفاع  

 من نفوسهم.  آثار األوزار 

وبام أن اإلنسان عمل أعامله يف الدنيا سواء كانت حسنة أو سيئة بجوارحه احلسية،  

العدالة   مقتضيات  فقد كان من  أملا حسيا؛  ويتأمل  تنعام حسيا،  يتنعم  الوقت  نفس  وهو يف 

 والرمحة اإلهلية أن جيازى يف دار اجلزاء هبذا النوع من اجلزاء املتوافق مع أعامله. 

معنى لتلك املقوالت التي يسخر هبا البعض من اجلزاء احليس، ويتصور    ولذلك ال 

أن له من العقل واحلكمة والروحانية ما جيعله يرتفع عن االهتامم بذلك النوع من اجلزاء؛  

 فكل ذلك كذب عىل النفس. 

ذلك أننا إن تأملنا يف حياة أي فيلسوف أو مفكر أو عارف نجد له اهتامما بشؤونه  

 ل حيب أن يوفر له يف حياته احلد األدنى الذي يغنيه عن التطلع لغريه. احلياتية، ب

يطرحون أمثال هذه الشبه شديدي اإلعجاب بالتطور   نبل إننا نجد الكثري من الذي

احلضاري املادي للشعوب املختلفة، ولست أدري كيف يعجبون بذلك التطور، ويف نفس  

احل وتلك  التطور  ذلك  ينكرون  أو  يستغربون  دار  الوقت  هبا  تعاىل  اهلل  يصف  التي  ضارة 

 اجلزاء املعدة لعباده الصاحلني. 

وهكذا األمر بالنسبة لدار اجلزاء املعدة للمسيئني؛ فإن هؤالء إن قيل هلم: إنكم يف  

يستشعرها   التي  السامية  النبيلة  املعاين  تلك  تتذوقوا  ولن  اهلل،  عن  ستحجبون  اجلزاء  دار 

من ذلك، ألهنم أصال ال جيدون يف نفوسهم أي اهتامم  املؤمنون؛ فال شك أهنم سيسخرون 

 أو رغبة يف ذلك. 

ولذلك كان هذا النوع من اجلزاء اإلهلي متوافقا مع كل النفوس، ومع مجيع األعامل،  
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 باعتبار أنه ليس سوى جتسد لتلك األعامل التي قام هبا صاحبها يف الدنيا. 

قد يرتقى اإلنسان ليفهم املعنى،   باإلضافة إىل هذا، فإن احلس دليل املعنى، وباحلس 

ولذلك لن يكون ذلك النعيم الذي أعده اهلل لعباده الصاحلني حجابا هلم، بل سيكون مرقاة  

 عىل رهبم..   ا هلم يتعرفون من خالهل

ذلك أن كل َشء صنعة هلل، وحروف تكتبها يد القدرة، ليتعرف العبد من خالهلا  

يأمرنا بقراء الرمحة اإلهلية من خالل حياة األرض  وهو    ـ عرب عن ذلك قوله تعاىل  عىل اهلل، كام  

 ( 50)الروم:  ﴾َفاْنُظْر إِىَل آَثاِر َرمْحَِت اهللَِّ َكْيَف حُيْيِي اأْلَْرَض َبْعَد َمْوهِتَا ﴿:  ـ  بعد موهتا 

هبوب   عند  اهلل  لرمحة  وتنسام  باهلل،  وفرحا  اهلل،  بفضل  تفاؤال  باالستبشار  ويأمرنا 

التي يرسلها  إَِذا  ﴿، قال تعاىل:  الرياح  َرمْحَتِِه َحتَّى  َيَدْي  َبنْيَ  ُبرْشاا  َياَح  الرِّ ُيْرِسُل  الَِّذي  َوُهَو 

َكَذلَِك ُنْخِرُج    َأَقلَّْت َسَحاباا ثَِقاالا ُسْقنَاُه لَِبَلٍد َميٍِّت َفَأْنَزْلنَا بِِه املَْاَء َفَأْخَرْجنَا بِِه ِمْن ُكلِّ الثََّمَراِت 

ُرونَ املَْْوَتى َلَعلَّ   ( 57)ألعراف:   ﴾ُكْم َتَذكَّ

ويعلمنا أن نقرأ لطف اهلل وخربته املحيطة بكل َش من خالل حروف املاء الساقطة  

ةا    َأمَلْ َتَر َأنَّ اهللََّ َأْنَزَل ﴿عىل األرض املخرضة، قال تعاىل:    َماءا َفُتْصبُِح اأْلَْرُض خُمرَْضَّ
ِ
اَمء ِمَن السَّ

 ( 63)احلج:  ﴾ إِنَّ اهللََّ َلطِيٌف َخبرِيٌ 

ويعلمنا أن نقرأ علم اهلل وقدرته من خالل السطور املبثوثة يف تقلب الزمان بأعامرنا، 

اُكْم َوِمنُْكْم َمْن ُيَرده إىَِل َأْرَذِل اْلُعُمِر لَِكْي ال َيْعَلَم َبْعَد ِعْلٍم َش ﴿قال:  ْيئاا  َواهللَُّ َخَلَقُكْم ُثمَّ َيَتَوفَّ

 ( 70)النحل:  ﴾يرٌ إِنَّ اهللََّ َعلِيٌم َقدِ 

املكونات   دقيق  تفاصيل  باستعراض  الشاملة  وقدرته  القاهرة،  اهلل  قوة  ويرينا 

فالسموات التي ننبهر لضخامتها ال تعدو أن تكون شيئا حقريا جدا أمام عظمة  ؛  وجليلها 

يَ ﴿اهلل، قال تعاىل:   َقْبَضُتُه  َواأْلَْرُض مَجِيعاا  َقْدِرِه  َقَدُروا اهللََّ َحقَّ  اَمَواُت  َوَما  َوالسَّ اْلِقَياَمِة  ْوَم 

ُكونَ  اٌت بَِيِمينِِه ُسْبَحاَنُه َوَتَعاىَل َعامَّ ُيرْشِ  ( 67)الزمر:  ﴾َمْطِويَّ
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بذلك فإن احلس لن يكون حجابا عن املعنى، بل سيكون دليال عليه، وهلذا كان  و

 ه. كل َشء نراه يف الكون مرقاة نرقى هبا إىل اهلل، وحروفا نتعرف من خالهلا علي

واألمر يف دار اجلزاء مثله يف دار الفناء.. ففي اجلنة يعاين املحسنون من مظاهر الكرم  

اإلهلي ما يملؤهم حبا وتعظيام له.. ويف النار يعاين املسيئون من مظاهر قدرة اهلل ما جيعلهم  

  جيلونه ويعظمونه، ذلك أهنم كانوا حيتقرونه وحيتقرون رسله والقيم التي دعا إليها، ولذلك

 كان ذلك العقاب إصالحا هلم حتى يتجاوزوا نفوسهم األمارة بالسوء. 

وقبل أن نذكر بعض أصناف النعيم احليس التي وردت هبا النصوص املقدسة، نحب  

هذا النوع من    تنص عىل أن نذكر لبعض إخواننا من املسيحيني نصوصا من الكتاب املقدس  

الناس عن ترفع املسيحية عن هذا النوع من    اجلزاء، ألنا نراهم يف أحيان كثرية يومهون عامة

املقدس   الكتاب  من  خمفية  أسفار  هناك  وهل  ذلك،  يف  مصدرهم  أدري  ولست  اجلزاء، 

 تلك األحكام، أم أهنا جمرد دعاوى؟ينهلون منها  

ذلك أننا نجد يف الكتاب املقدس نفس ما نجده يف القرآن الكريم من أنواع النعيم  

بصورة خمترصة، ذلك ألن الكتاب املقدس مل يول أصال مباحث املعاد،  واجلزاء، وإن كان  

 أمهيته الكربى، بخالف القرآن الكريم. 

يف  ورد  ما  ذلك  عىل  األمثلة  اجلزاء،    ومن  دار  عن  احلديث  من  اجلديد  العهد 

( )فكام جيمع  42 - 40: 13)متى   وخصوصا تلك التي يعاقب فيها املسيئون، فقد ورد يف 

وحيرق  ا يف  ا بلزوان  يكون  هكذا  هذا  النار  يرسل  انقضاء  مالئكته  ابن  العامل:  إلنسان 

هناك يكون    ، لنارا إلثم، ويطرحوهنم يف أتون  املعاثر وفاعيل  افيجمعون من ملكوته مجيع  

 ألسنان(  البكاء ورصير ا

قال    : (13:  22)متى  ويف   للخدام:  ا)حينئذ  وخذوه  امللك  ويديه،  رجليه  ربطوا 

 ألسنان(  البكاء ورصير اارجية. هناك يكون خلالظلمة اطرحوه يف او
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 ألبرار إىل حياة أبدية(  ا(: )فيميض هؤالء إىل عذاب أبدي و46:  25)متى  ويف 

ملغارب  املشارق وا(: )وأقول لكم: إن كثريين سيأتون من  12و   11:  8)متى    ويف

ملكوت   يف  ويعقوب  وإسحاق  إبراهيم  مع  بنو  اويتكئون  وأما  مللكوت  الساموات، 

 ألسنان(  البكاء ورصير ا خلارجية. هناك يكون الظلمة افيطرحون إىل 

لعذاب، ورأى إبراهيم  ا هلاوية وهو يف  ا(: )فرفع عينيه يف  24و  23:  16)لوقا  ويف  

ل لعازر ليبل طرف إصبعه بامء ويربد لساين،  رمحني، وأرسامن بعيد.. فنادى: يا أيب إبراهيم  

 للهيب(  ا ألين معذب يف هذا 

لذين ال يطيعون  ا(: )معطيا نقمة للذين ال يعرفون اهلل و9و   8:  1تسالونيكي    2)   ويف

 لرب ومن جمد قوته(  الذين سيعاقبون هبالك أبدي من وجه املسيح، اإنجيل ربنا يسوع 

: قداستكم. أن متتنعوا عن  اهلل ه هي إرادة  (: )ألن هذ7  -  3:  4تسالونيكي    1)  ويف

ألمم  ا لزنا، أن يعرف كل واحد منكم أن يقتني إناءه بقداسة وكرامة، ال يف هوى شهوة كا

لرب منتقم  األمر، ألن  ا. أن ال يتطاول أحد ويطمع عىل أخيه يف هذا  اهلللذين ال يعرفون  ا

 لقداسة(  اللنجاسة بل يف  هلذه كلها كام قلنا لكم قبال وشهدنا. ألن اهلل مل يدعنا 

إلنسان ماض كام هو مكتوب عنه، ولكن  ابن  ا: )إن  املسيحقال    ( 24:  26)متى    ويف

 لرجل لو مل يولد(  اإلنسان. كان خريا لذلك ابن الذي به يسلم الرجل ا ويل لذلك 

ملراؤون، ألنكم تغلقون  الفريسيون ا لكتبة وا(: ).. ويل لكم أهيا 13: 23)متى   ويف

 لداخلني يدخلون!(  ا لناس فال تدخلون أنتم وال تدعون الساموات قدام املكوت 

(: )ثم تبعهام مالك ثالث قائال بصوت عظيم: إن كان أحد  11 -   9:  14)رؤيا    ويف

يسجد للوحش ولصورته، ويقبل سمته عىل جبهته أو عىل يده، فهو أيضا سيرشب من مخر  

لقديسني  املالئكة  ارصفا يف كأس غضبه، ويعذب بنار وكربيت أمام    ملصبوب اغضب اهلل  

 آلبدين(  احلمل. ويصعد دخان عذاهبم إىل أبد اوأمام 
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عىل  20:  19)رؤيا    ويف )فقبض  وا (:  معه،  النبي  الوحش  قدامه  الكذاب  لصانع 

ثنان  ال الذين سجدوا لصورته. وطرح  الوحش والذين قبلوا سمة  ا لتي هبا أضل  اآليات  ا

 ( لكربيت ا ملتقدة بالنار اإىل بحرية  حيني 

 لنار(  احلياة طرح يف بحرية ا(: )وكل من مل يوجد مكتوبا يف سفر 15: 20)رؤيا   ويف

وهكذا نجد يف العهد القديم، وهو الذي يشرتك فيه املسيحيون مع اليهود، الكثري  

:  ( 21:  57)إشعياء  من النصوص الدالة عىل اجلزاء احليس، ومن األمثلة عىل ذلك ما ورد يف  

لألرشار( إهلي  قال  سالم  ويف  )ليس  تراب  )  ( 2:  12)دانيال  ،  من  يستيقظون  األرشار 

 (األبدي األرض.. إىل العار لالزدراء 

وهذا ما يقوله املحققون من املسيحيني، وقد رد أحدهم عىل إخوانه من رجال الدين  

الذين يومهون الناس بأن الكتاب املقدس ال حيوي أي نوع من أنواع العقوبة احلسية، بقوله:  

األبد  ) إىل  يعذب  أن  يف  يرس  والرمحة  احلب  إله  أن  يمكن  كيف  الناس:  بعض  يقول 

  (1) (و كانت متمردة؟املخلوقات، حتى ول

( أجاب عىل هذا اإلشكال، فقال:  يريد عذاب  ثم  اهلل  بأن  إطالقا  الكتاب  يذكر  مل 

لكن األرشار هم الذين انفصلوا    ،األرشار، كام أن ال دخل له يف إلقائهم يف جهنم العذاب

عىل   الشقاء  جلبوا  لذلك  وتبعا  رفضوه  لقد  املخلصة.  نعمته  وعن  اهلل  عن  باختيارهم 

الذي    ،م أنفسه وبالسالم  بالغفران،  والفرح  السعادة  من  حرماهنم  يف  يتضمن  وعذاهبم 

 ( يستطيع اهلل وحده أن هيبه

وهذا الكالم هو نفسه الذي يقوله املسلمون من أن ذلك العقاب اإلهلي ليس سوى  

والفرح    ةحصاد ملا كسب املسيئون، أما اعتباره أن العقوبة قارصة عىل احلرمان من السعاد

يقرص  بالغفر ال  والذي  املقدس،  الكتاب  يف  الواضحة  النصوص  تنفيها  مغالطة  فهي  ان، 

 
 انظر مقاال بعنوان: جهنّم يف كتب املسيحية واإلسالم، اسكندر جديد، موقع الكلمة املسيحي. (1) 
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 العقوبة عىل ذلك احلرمان، وإنام يضيف إليه عقوبات حسية واضحة. 

(،  14:  33قول إشعياء عن وقائد أبدية )إشعياء  ومن األمثلة عىل ذلك ما ورد يف  

يف االزدراء األبدي )دانيال    قول دانيال عن العار .. و (24:  66وعن نار ال تطفأ )إشعياء  

..  ( 43:  9، مرقس  12:  13قول يوحنا واملسيح عن النار التي ال تطفأ أبدا )متى  .. و ( 2:  12

يف  ، و(46:  25ألبرار إىل حياة أبدية( )متى  اقول املسيح: )يميض هؤالء إىل عذاب أبدي وو

أبد   إىل  عذاهبم  دخان  )ويصعد  الرؤيا:  أبد    .. آلبديناسفر  إىل  وليال  هنارا  وسيعذبون 

 . وغريها من النصوص الكثرية. (.10:  20،  3: 19،  11:  14آلبدين( )رؤيا ا

بناء عىل هذا سنحاول هنا أن نذكر ما ورد يف النصوص املقدسة من أصناف اجلزاء  

  األنواع األربعة التالية:احليس، وقد رأينا أنه يمكن اجتامعها يف

والصور   1 األجسام  والصور  ـ  األجسام  فيها  تتشكل  األخرى  النشأة  أن  ذلك   :

بحسب قوانينها، واألعامل املرتبطة هبا، وال يمكن فهم اجلزاء احليس يف اآلخرة دون فهم  

 ذلك. 

مع  : ذلك أن اهلل تعاىل وفر يف دار اجلزاء مساكن تتناسب متاما  ـ املأوى واملسكن   2

 الطبائع املختلفة. 

 : فقد وصفت النصوص املقدسة الكثري مما يرتبط هبذا اجلانب. ـ األكل والرشب   3

: وقد ورد ذكر كليهام يف النصوص املقدسة، وكانا من أكرب  ـ األزواج والولدان   4

 املسائل التي وقعت فيها بعض اإلشكاالت، والتي نحاول اإلجابة عليها.  

 : ـ األجسام والصور   1

نستطيع   النار،  وأهل  اجلنة  أهل  عن  الواردة  املقدسة  النصوص  تأمل  خالل  من 

اكتشاف الكثري من احلقائق املرتبطة باألجسام والصور يف ذلك العامل، بناء عىل القوانني التي  

 حتكمه، والتي ختالف يف الكثري منها ما نراه يف هذا العامل. 
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عقل يقر بإمكانية وجود قوانني حتكم  وهذا ال يتناىف مع العقل أو العلم، ذلك أن ال

 عوامل أخرى؛ فليس بالرضورة ما نراه يف هذا العامل هو املعيار الذي حيكم العوامل مجيعا. 

وما يراه العقل بالتأمل هو ما أثبته العلم؛ وخاصة عىل ضوء تلك القوانني الكثرية  

 الغريبة التي اكتشفها عند تعامله مع الكائنات حتت الذرية. 

عىل هذا سنذكر أهم خصائص األجسام والصور يف ذلك العامل، عىل حسب ما  بناء 

 نفهمه من النصوص املقدسة. 

 أ ـ تبعية األجسام والصور لألعامل: 

كام ذكرنا سابقا، فإن األجسام والصور يوم القيامة ابتداء من البعث، تتشكل بحسب  

البرش هبيئة واحدة مثلام   الدنيا، بل منهم من يكون  األعامل؛ فلذلك قد ال نرى  نراهم يف 

صغريا حقريا مثل النمل، كام ورد يف األحاديث التي تصف هيئة املستكربين.. وقد يكون  

منهم من يكون هبيئة الوحوش نتيجة غلبية سبعيته، ومنهم من قد يكون هبيئة البهائم نتيجة  

ن عليها أصحاهبا،  غلبة شهوته.. وهكذا تكون األجسام بحسب اهليئات النفسية التي أدم

 واختاروها ألنفسهم. 

إنه ليأيت الرجل العظيم السمني يوم القيامة ال يزن عند  ):  وقد أشار إىل هذا قوله  

  (1)([ 105]الكهف:   ﴾َفاَل ُنِقيُم هَلُْم َيْوَم اْلِقَياَمِة َوْزناا ﴿اهلل جناح بعوضة، وقال: اقرؤوا 

الكريم القرآن  أشار  فقد  األلوان؛  هي    إىل  وهكذا  ألوان،  من  الدنيا  يف  نراه  ما  أن 

طالء، أما ألوان اآلخرة، فهي األلوان  أقنعة ولالمتحان واالختبار فقط، وهي بذلك جمرد  

ٌة ) ﴿، قال تعاىل:  الثابتة احلقيقية  َا َناظَِرٌة ) 22ُوُجوٌه َيْوَمئٍِذ َنارِضَ ( َوُوُجوٌه َيْوَمئٍِذ  23( إِىَل َرهبِّ

ٌة ) ُوُجوٌه َيْوَمئٍِذ ُمْسِفَرٌة  ﴿، وقال: [ 25 -  22]القيامة:   ﴾ْن ُيْفَعَل هِبَا َفاِقَرٌة ( َتُظنه أَ 24َبارِسَ

ٌة )38) ٌة ) 39( َضاِحَكٌة ُمْسَتْبرِشَ ٌة ) 40( َوُوُجوٌه َيْوَمئٍِذ َعَلْيَها َغرَبَ ( ُأوَلئَِك  41( َتْرَهُقَها َقرَتَ

 
 . 324/  8البخاري  (1) 
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 [ 40  -  38]عبس:    ﴾( 42ُهُم اْلَكَفَرُة اْلَفَجَرُة ) 

إن أول زمرة يدخلون اجلنة عىل صورة القمر ليلة  ):  ويف احلديث قال رسول اهلل  

ّي يف السامء إضاءة(  ( 1) البدر، والذين يلوهنم عىل أشد كوكب ُدرِّ

بعض   يف  ورد  وقد  خمتلفة،  وهيئات  أشكال  عىل  فعلوه  ما  املسيئون  يعاين  وهكذا 

)إ كالبخايت  اآلثار:  وحيات  هوام  فيه  البحر  كساحل  ساحال  جب  كل  يف  جلبابا  جلهنم  ن 

اخرجوا إىل الساحل فتأخذهم    : قيل  ، فإذا سأل أهل النار التخفيف  ؛ وعقارب كالبغال الذل

وجنوهبم بشفاههم  اهلوام  إىل    تلك  فيبادرون  فريجعون  فتكشطها  ذلك  من  اهلل  شاء  وما 

  : فيقال،  معظم النريان ويسلط عليهم اجلرب حتى إن أحدهم ليحك جلده حتى يبدو العظم

  (2) (ذلك بام كنت تؤذي املؤمنني  :نعم فيقال له  :فيقول ؟يا فالن هل يؤذيك هذا

منها هؤالء ليست سوى جتسد  وهذا يدل عىل أن كل تلك املشاهد واآلالم التي يعاين  

 لذلك األذى الذي كانوا يامرسونه يف الدنيا.

  وهكذا يكون األمل يف املحل الواحد بحسب العمل، ال بحسب البيئة التي يكون فيها 

ن منهم من تأخذه  : )إالشخص، ففي احلديث يف وصف عذاب جهنم قال رسول اهلل  

ومنهم من تأخذه إىل حجزته، ومنهم من تأخذه  النار إىل كعبيه، ومنهم من تأخذه إىل ركبتيه،  

  (3)(النار إىل ترقوته

 ب ـ انسجام األجسام مع اجلزاء: 

هبا،   املرتبط  اجلزاء  مع  مجيعا  منسجمة  تكون  العامل  ذلك  يف  األجسام  أن  به  ونريد 

الدنيا من علم وظائف األعضاء قارص عىل هذه األجساد، وال   ولذلك فإن ما ندرسه يف 

 
 . 2834، ومسلم، واللفظ له، برقم 3327 ،3254، 3246رواه البخاري، برقم  (1) 

 (.258/ 4رواه ابن أيب الدنيا، الرتغيب والرتهيب للمنذري ) (2) 

 (.2845رواه مسلم رقم ) (3) 
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 جساد اآلخرة، ذلك أن القوانني هناك خمتلفة متاما. عالقة له بأ

ي الذي نراه يف الدنيا، ال رضورة له يف  موكمثال عىل ذلك، فإن مجيع اجلهاز اهلض 

اآلخرة، ألن الغذاء هناك خمتلف، وال حاجة هلذا اجلهاز الختالف الغذاء، مثلام نرى اجلهاز  

 اء عىل اختالف نوع الغذاء. اهلضمي للبقرة خمتلفا عن اجلهاز اهلضمي لإلنسان بن

: )يأكل أهل اجلنة فيها ويرشبون، وال يتغّوطون،  وقد أشار إىل هذا املعنى قوله  

ُيلَهمون التسبيح   وال يمتّخطون، وال يبولون، ولكن طعامهم ذاك جشاء كرشح املسك، 

النََّفس(  يتغّوطون، وال يتفلون، وال  ال يبولون، وال  يف رواية: )  (1) والتحميد كام ُيلَهمون 

 ( 2) يمتّخطون(

وهذا احلديث يشري إىل أن جهاز اإلطراح خمتلف متاما، وأنه مرتبط بجميع اجلسم،  

خاصا  ليس  بالطعام  التلذذ  أن  إىل  يشري  قد  وهذا  الطيبة..  الرائحة  هو  منه  خيرج  ما  وأن 

وهو قد يشري أيضا  عا..  باللسان، بل قد يكون يف مجيع األجزاء التي يمر هبا، أي اجلسم مجي

إىل أن اهلدف من الغذاء هناك هو التلذذ املجرد، أي أن األجسام هناك ثابتة مكتفية ال حتتاج  

 ليشء يضاف إليها، أو تبنى به. 

واحلديث يشري أيضا إىل أن اجلهاز التنفيس يف ذلك احلني خمتلف متاما، ألن الشهيق  

 ا اإلنسان ربه. والزفري فيه هو تلك التسبيحات التي يسبح هب

والتي تتناىف مع ما نراه  ،  وهكذا يمكننا ختيل الكثري من األشياء املرتبطة هبذا اجلانب

 يف هذا العامل من ترصفات أجسادنا، والتي هلا عالقة بنوع احلياة البسيطة التي نعيشها. 

مع  ولذلك   والرصاع  ]التنويريون  كتاب  يف  التنويريني  لبعض  مناقشتنا  عند  ذكرنا 

أن العالقة الزوجية يف اآلخرة مع الزوجات أو مع احلور العني ال عالقة هلا بام  املقدسات[  

 
 . 2835رواه مسلم، برقم  (1) 

 .2834، ومسلم، برقم 3327، 3254، 3246، 3245رواه البخاري،  (2) 
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والسمو   بالطهر  املمتلئ  العامل  ذلك  مع  متناسبة  سامية،  عالقة  هي  بل  الدنيا،  يف  نراه 

 .(1)والقداسة

ا فإن  من  وهكذا؛  اخلاصية  هذه  عىل  التعرف  عند  حتل  اإلشكاالت  من  لكثري 

خصائص أجسام اآلخرة.. ذلك أن الكثري من اإلشكاالت مبنية عىل القياس عىل أجسام  

 الدنيا وهيئاهتا. 

وهكذا األمر بالنسبة ألجسام املسيئني؛ فهي متناسبة مع نوع اجلزاء املرتبط هبم، وقد  

اجللود   صفات  تعاىل بعض  اهلل  فقال:  ذكر  جهنم خصوصا،  اآلخرة، ويف  ِذيَن  ﴿يف  الَّ إِنَّ 

لَِيُذوُقوا   َها  َغرْيَ ا  ُجُلودا ْلنَاُهْم  َبدَّ ُجُلوُدُهْم  َنِضَجْت  ُكلَّاَم  ا  َنارا ُنْصلِيِهْم  َسْوَف  بِآَياتِنَا  َكَفُروا 

ا َحكِياما   [ 56]النساء:  ﴾اْلَعَذاَب إِنَّ اهللََّ َكاَن َعِزيزا

فقال:   للعذاب،  حتملها  ومدى  األجساد،  تلك  حتملها  التي  الطاقات  عن  وأخرب 

ِذيَن َكَفُروا ُقطَِّعْت هَلُْم ثَِياٌب ِمْن َناٍر ُيَصبه ِمْن َفْوِق ُرُءوِسِهُم احْلَِميُم ) ﴿ ( ُيْصَهُر بِِه  19َفالَّ

( ُكلَّاَم َأَراُدوا َأْن خَيُْرُجوا ِمنَْها ِمْن  21 )( َوهَلُْم َمَقاِمُع ِمْن َحِديدٍ 20َما يِف ُبُطوهِنِْم َواجْلُُلوُد )

 [ 22  -  19]احلج:   ﴾(22َغمٍّ ُأِعيُدوا فِيَها َوُذوُقوا َعَذاَب احْلَِريِق ) 

َحتَّى إَِذا َما َجاُءوَها َشِهَد َعَلْيِهْم  ﴿ وأخرب عن حديث اجلسد يف تلك النشأة، فقال:  

 [ 20]فصلت:   ﴾ باَِم َكاُنوا َيْعَمُلوَن  َسْمُعُهْم َوَأْبَصاُرُهْم َوُجُلوُدُهمْ 

عن بعض صفات أجسام من يدخلون جهنم، وبني أهنا    وهكذا أخرب رسول اهلل  

ما بني منكبي الكافر يف  تتناىف مع ما نعرفه من صفات األجساد وطاقاهتا يف الدنيا، فقال: )

 
بعباده، وبرغباهتم، ولذلك    (1)  أدرى  فيام ذكر، فهو  أن يسلموا هلل  التنويريني  إمكان  يف  الكتاب: )وكان  ومما ذكرناه يف 

 يفعلوا.. بل راحوا يصورون  خاطبهم بام يتناسب معهم.. لكنهم لقسوة قلوهبم، ولتمردهم عىل اهلل، وتقديمهم ألهوائهم عليه مل

ذلك باعتباره هوسا جنسيا، والعياذ باهلل، مع أن القرآن الكريم مل يذكر أي َشء يرتبط بذلك، بل اكتفى باعتباره من نعيم اجلنة 

 [55مثله مثل الولدان املخلدون والقصور التي جتري حتتها األهنار..(]التنويريون والرصاع مع املقدسات، ص
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  )1(النار مسرية ثالثة أيام للراكب املرسع(

رضس الكافر، أو ناب الكافر، مثل أحد، وغلظ جلده  ) :  ويف حديث آخر قال  

 (2) مسرية ثالث( 

)إن غلظ جلد الكافر اثنان وأربعون ذراعاا، وإن رضسه مثل أحد، وإن  :  وقال  

 (3) جملسه من جهنم ما بني مكة واملدينة( 

ذراعاا،  :  وقال    سبعون  جلده  وعرض  أحد،  مثل  القيامة  يوم  الكافر  )رضس 

  (4)  البيضاء، وفخذه مثل ورقان، ومقعده من النار ما بيني وبني الربذة(وعضده مثل 

بعد   إال  معرفتها  يمكن  ال  التي  احلقيقة  أن تصور  تقريبية، حتاول  هذه صور  وكل 

 معاينتها، ولذلك كان اخلوض فيها خوضا فيام ال يعني..  

ان ونحوه هو  وبناء عىل هذا نرى أن ما يذكر يف الكثري من الروايات عن طول اإلنس

من آثار اإلرسائيليات التي دخلت لألحاديث النبوية، ذلك أن األمر خمتلف يف اآلخرة متاما  

 عن الدنيا.

ومثل ذلك تلك األحاديث التي تصف بعض ما حيصل يف اجلنة، وخاصة يف العالقة  

من   أو  باملعنى،  الرواة  رواها  أو  تقريبية،  أحاديث  فكلها  العني،  واحلور  الزوجات  مع 

 ملدسوسات، كام سنرى ذلك عند احلديث عن األزواج والولدان.ا

 ج ـ روحانية األجسام: 

قد يكون هذا العنوان غريبا، لكن ربام يكون حال للخالف الدائر بني القائلني باملعاد 

الروحاين، ذلك أن األجسام يف اآلخرة، ويف دار اجلزاء خصوصا، وخاصة  املعاد  اجلسامين و

 
 (2852(، ومسلم )6551رواه البخاري ) (1) 

 (2851رواه مسلم ) (2) 

 (. وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب 2577رواه الرتمذي ) (3) 

 (637/ 4(، واحلاكم )8327( )328/ 2رواه أمحد ) (4) 
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لل  املعدة  الديار  يكون  يف  جيعلههلا  محسنني،  ما  اخلصائص  وروحانية    ا من  شفافية  أكثر 

الكثري من احلواجز التي نراها يف الدنيا بسبب    ا ومثالية من أجساد الدنيا، حيث تنتفي عنده

 القوانني الفيزيائية التي حتكمها.

حاجة   غري  ومن  طرقة عني،  ويف  شاءوا،  حيث  التنقل  اجلنة  ألهل  يمكن  ولذلك 

إذا دخل أهل اجلنة  )   :الستعامل أقدام، أو أي وسيلة نقل، وقد ورد يف احلديث قوله  

اجلنة اشتاقوا إىل اإلخوان، فيجيء رسير هذا حتى حياذي رسير هذا، فيتحدثان، فيتكئ هذا  

 الدنيا، فيقول أحدمها لصاحبه: يا فالن، تدري أي يوم  ويتكئ هذا، فيتحدثان بام كان يف

  (1) فغفر لنا(، غفر اهلل لنا؟ يوم كنا يف موضع كذا وكذا، فدعونا اهلل عز وجل 

وهكذا يمكنهم بمجرد اهلمة أن حيصلوا عىل ما يريدون، ففي احلديث قال رسول  

  (2)إنك لتنظر إىل الطري يف اجلنة، فتشتهيه، فيخر بني يديك مشوياا(: )اهلل 

وهكذا ورد يف احلديث اإلخبار عن بعض الذين يشتهون الولد، فيحصل عليه يف  

قال   إذا  ):  حلظات معدودة،  اجلنة كان محله ووضعه وسنه يف  املؤمن  الولد يف  اشتهى 

  (3) (ساعة كام يشتهي

عن قوة أجساد أهل اجلنة، ومدى اختالفها عن أجساد أهل الدينا،    وهكذا أخرب  

)ينادي مناد إن لكم أن تصحوا فال تسقموا أبداا، وإن لكم أن حتيوا فال متوتوا أبداا،  :  قال  

أبد أبداا، فذلك قوله عز  وإن لكم أن تشبوا فال هترموا  تبأسوا  تنعموا فال  أن  اا، وإن لكم 

 ( 4)[(43]األعراف:    ﴾ َوُنوُدوا َأْن تِْلُكُم اجْلَنَُّة ُأوِرْثُتُموَها باَِم ُكنُْتْم َتْعَمُلونَ ﴿وجل: 

 
والربيع  ( : رجاله رجال الصحيح غري سعيد بن دينار  10/421( وقال اهليثمي يف املجمع )3553مسند البزار برقم )  (1) 

 بن صبيح ومها ضعيفان وقد وثقا. 

 (.100(، وابن أيب الدنيا يف )صفة اجلنة( )307رواه البيهقي يف )البعث والنشور( ) (2) 

 . 2487رواه الرتمذي  (3) 

 (.2837رواه مسلم ) (4) 
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واألمر ـ كام ورد يف الروايات ـ ليس قارصا عىل البرش، بل حتى عىل األشياء التي  

إن الرجل إذا نزع ثمرة يف اجلنة، عادت  )  : يث قال رسول اهلل  تكون يف اجلنة، ففي احلد

  (1)(مكاهنا أخرى 

فقد  وبناء عىل هذا ذكر الكثري من املحققني ما ذكرناه من تروحن أجساد أهل اجلنة،  

العالمة   احليل املتكلم  قال  السيوري  الفاضل  اهلل  عبد  ) مقداد  سعادة  :  أّن  عىل  العقل  دّل 

اهلل تعاىل وحمبته، وعىل أّن سعادة األبدان يف إدراك املحسوسات، ودّل  النفوس يف معرفة  

االستقراء عىل أّن اجلمع بني هاتني السعادتني يف احلياة الدنيا غري ممكن، وذلك اّن اإلنسان  

حال استغراقه يف جتيّل أنوار عامل الغيب ال يمكنه االلتفات إىل الّلذات احلسية، وإن أمكن  

جداا  ضعف  عىل  ضعف  كان  سببه،  ذلك،  تعذر  لكن  وبالعكس،  التذاذاا،  يعد  ال  بحيث   

القدس تقوى وترشق،   الفيض من عامل  البرشية هنا، فمع مفارقتها واستمدادها  النفوس 

فمع إعادهتا إىل أبداهنا غري بعيد أن تصري هناك قوية عىل اجلمع بني السعادتني عىل الوجه  

دة. قالوا: وهذا مل يقم عىل امتناعه برهان، فلذلك  التام وهو الغاية القصوى يف مراتب السعا 

  (2) (أثبتوا املعادين

ذكره   ما  منه  القرايفوقريب  الدين  قال: )شهاب  فقد  يثبته  ،  الذي  اجلسامين  النعيم 

ا عىل ما ذكرمتوه من التشنيع، بل عىل وفق الكرامة الربانية والسعادة   املسلمون ليس مفرسا

يف هذه الدار املالذ اجلسامنية ترتتب عىل أسباب عادية، فاملالذ  األبدية، وتقريره: أننا نجد  

إما علوم خاصة حسية كإدراك احلالوة وأنواع الطعوم املالئمة، وإدراك األرايج املناسبة  

وإدراك   الطباع،  جلواهر  املوافقة  لألجسام  املالمسة  وإدراك  البرشية،  النفس  جلواهر 

وتفاصيل واألضواء  األلوان  من  املبرصات    املبرصات  من  وغريها  واجلامل  احلس  أنواع 

 
 (.2/102رواه الطرباين يف املعجم الكبري ) (1) 

 .378اللوامع اإلهلية:  (2) 
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النفسية كاستشعار   إدراك األحوال  بقية احلواس، وأما  القول يف  للنفس، وكذلك  السارة 

اء واإلرواء، ونحو ذلك، فهذه هي  ذتغالنفس حصول الرشاب والغذاء عند حاجتها لال

، فجمعوا اجلميع يف  [ هي إدراك املالئم]املالذ اجلسامنية ولذلك حد الفضالء اللذة بقوهلم:  

هذا احلد الشامل، وأما أسباهبا العادية فهي املبارشة ألنواع املآكل واملشارب واملناكح ونحو  

تقرتن  ،  ذلك وقاذورات  للمتناوالت  حاجات  العادات  يف  هبا  تقرتن  املبارشة  هذه  ثم 

فيثبتون    باملبارشات، فاملسلمون يدعون من هذه األقسام الثالثة األولني فقط دون الثالث،

والرشب   األكل  فيقولون:  احلاجات،  وأنواع  القاذورات  عن  جمردة  وأسباهبا  اللذات 

والنكاح يف اجلنة من غري أمل جوع وال عطش وال بصاق والخماط، وال دمع والبول وال  

غائط، وال ريح منتن وال حيض وال مني وال رطوبات مستقذرة، وال إبداء عورة منقضة،  

، وال َشء مما يعاب بنوع نقيصه، بل جيد املؤمن غاية ما يكون من لذة  وال زوال أهبة معتربة

األكل بمبارشة أنفس املآكل من غري بصاق وال تلويث، وال أمل جوع سابق وال َشء الحق،  

املرشوبات، من غري   الرشب عند مبارشة أرشف  لذة  يكون من  ما  أعظم  وكذلك حيصل 

وإذا كان هذا هو الذي يعتقده  ..  ء يعاب عطش وال حاجة سابقة وال تلويث الحق وال َش

املسلمون من اجلمع بني النعيم الروحاين املتعلق باألرواح من إدراك معنى جالل اهلل تعاىل  

ومجاله وتفاصيل صفاته وآالئه املتجددة عىل ممر األبد والنعيم اجلسامين الذي تقدم حتقيقه ؛  

إن االقتصار عىل النعيم الروحاين تقصري  هلي واإلحسان الرباين، فكان هو الالئق بالكرم اإل 

من قائله يف سعة النعمة ومتام الكرامة، وأن ما يقوله املسلمون جيزم العقل الرشيف بأن مثله  

ال تعرى عنه دار أريدت لغاية اإلكرام، وأن يكون عىل غاية التامم، بل لو فرض عدم هذه  

فيها   كان  لو  الوافر  العقل  لقال  منها  البديعة  وأكملاملالذ  أتم  لكانت  املالذ  فظهر  ..  هذه 

  (1)إصابة املسلمني للصواب ببيان احلق واندفع السؤال(

 
 ..103الفاخرة عن األسئلة الفاجرة، صاألجوبة  (1) 
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أما الذين ينكرون هذا القول، ويزعمون أن هذا اجلسد الذي نعيش به يف الدنيا هو  

نفسه الذي نعيش به يف اآلخرة؛ فهو مبني عىل تصورات بدائية لإلنسان، جتعل منه خمترصا  

 القالب الطيني، بينام حقيقة اإلنسان أكرب من أن حترص يف أي قالب. يف هذا 

بذكره أن هذا البدن    وقد أجاب الشيخ الفيلسوف صدر املتأهلني عىل هذا اإلشكال

الذي نعيش به يف الدنيا، له حقيقة يف ذاته، وليس مرتبطا ارتباطا رضوريا بالنفس، ولذلك  

 وضعه الطبيعي، ترابا مثل سائر الرتاب. يعود بعد انتهاء استعامل النفس له إىل 

ويف    ، ويف حال الشباب  ، ماهية بدن اإلنسان يف حال الطفولة وقد قال عند حديثه عن  

  ، وبنعم   ،بال  :اجلواب ):  أم أهّنا قد تغريت وتبدلت  ،باقية بعينها هي  هل  و  ،حال الشيخوخة

من حيث هو    فهو   ،كالمها صحيح ؛ إذ كلٌّ من السلب واإلجياب صادق بوجه دون وجه

صح أنه هو بعينه ذلک البدن بال تبدل إال يف عوارض    ،بدن زيد شخيص ذو نفس شخصية

ومن حيث إّنه جسم له طبيعة جسميةـ  مع قطع النظر عن ارتباطه    ،بام هو املعنى  ،هذا املعنى

بل يف كل ساعة وحلظة هو غري    ،بأمر آخر ـ فهو يف كل سنة غري الذي كان يف السنة األخرى 

فاعلم أنه إذا    ، فإذا أحكمت هذا..  ي كان وسيكون ؛ لكونه دائاما يف التحلل والذوبانالذ

بأن أحدمها بعينه هو    ،فرض تبدل هذا البدن بالبدن اآلخر مع بقاء النفس فيهام صح قولک

وصح اعتقادک بأن ما يرى يف املنام بعينه هو هذا البدن املتعني وال عربة بتبدل املواد    ، اآلخر

  ، مع أي متثل كان  يات، فكل من يرى ببرصه القلبي نفس الرسول األعظم  واخلصوص

  ، فقد رأي صورة ذاته بعينه ؛ إن العربة بتعني اليشء هو نفسه وصورته مع أي مادة كانت

فقد    ، من رآين يف املنام):  فقد روى عن النبي األكرم    ،والبدن بمنزلة اآللة املطلقة للنفس

  (2)((1) ( الشيطان ال يتمثل يب  فانرآين 

 
 ..9/42رواه البخاري ،  (1) 

 . 347، ص  5تفسري القرآن الكريم ، صدراملتأهلني، ج   (2) 
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بقوله:   إنام تتعني بذي اآللةثم علل ذلك  آلة  املادة يف    ، )اآللة من حيث هي  وكذا 

وهلذا تكون شخصية زيد    ،وإنام تتعني بالصورة وتستهلک فيها   ،وجودها يف غاية اإلهبام 

بدلت وجتددت  مع أن جسميته مما ت  ، تعّينه باقياا مستمراا من أول صباه إىل آخر شيخوخته

واألمراض االستحاالت  أعضائه   ،بحسب  من  عضو  كل  جسمية  زيداا    ،وكذا  أن  كام 

ومستمر بقى  ـ  والبدن  النفس  من  هويته  قوام  يف  يدخل  ما  بمجموع  ـ  وكذا    ، الشخيص 

جسميته وبدنه أيضاا ـ من حيث كونه بدناا لزيد ومرتبطاا به ارتباطاا طبيعياا موجود شخيص  

من حيث جسميته ال من حيث    اتهوإن تبدلت ذاته بذ  ،واحد مستمر من أول العمر إىل آخره 

 (1) (بدنيته ملا علمت من الفرق بني االعتبارين

بد يف الدنيا واآلخرة وروحه باقية مع  )جوهرية العوالنتيجة التي خلص إليها هي أن  

وكل ما ينشأ من العمل الذي كان يعمله بالدنيا يعطي    ،تبدل الصور عليه من غري تناسخ

 (2) لقالبه جزاء ذلک يف اآلخرة(

الرشيعة   بني  التوافق  من  املتعالية  احلكمة  تقتضيه  ما  مع  هذا  توافق  مدى  بني  ثم 

)إّن هذا هو االعتقاد الصحيح املطابق للرشيعة وامللة املوافق  والفلسفة والعرفان، فقال:  

القيامة واجلزاء   ،للربهان واحلكمة  بيوم  آمن  فقد  آمن هبذا  مؤمناا حقاا   ،فمن    ،وقد أصبح 

وقول بتعطيل أكثر القوى والطبائع    ،خذالن وقصور عن درجة العرفانوالنقصان عن هذا  

ويلزم أن يكون ما    ، إىل غايتها والوصول إىل كامالهتا ونتائج أشواقها وحركاهتا   بلوغ عن ال

  ،أودعه اهلل يف غزائر الطبائع الكونية وجباّلهتا من طلب الكامل والتوجه إىل ما فوقها هباءا 

 (3)(وهدراا  ،وباطالا  ،وعبثاا 

 
 . 347، ص  5املرجع السابق، ج  (1) 

 . 348، ص  5املرجع السابق، ج  (2) 

 . 348، ص  5املرجع السابق، ج  (3) 
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 ـ املناخ والتضاريس:   2

من األمور املرتبطة باجلزاء، والتي ورد ذكرها كثريا يف املصادر املقدسة، والروايات  

دار اجلزاء بأنواعها  التي ترشحها، ما يمكن أن نطلق عليه ]املناخ والتضاريس[ املرتبطة ببيئة  

 . املختلفة

اخل  وقع  وقد  الثانية،  بالنشأة  مرتبطة  بيئة  يف وهي  الشديد  هي  حمل  الف  وهل  ها، 

موجودة يف عني هذا الكون الذي نعيش فيه، أما أهنا يف كون آخر مستقل متاما، أم أن اجلنة  

الذي   هو  األخري  القول  وهذا  الكون..  هلذا  تابعة  النار  بينام  هبا،  خاص  مستقل  كون  يف 

 الفصل. اخرتناه بناء عىل أدلة كثرية نعرض لبعضها يف املبحث الثالث من هذا 

مرتبط اجلزاء  دار  يف  والتضاريس  املناخ  فإن  هذا؛  عىل  وبمراتب    انبناء  باألعامل، 

الدنيا،   نراه يف  ما  به، عىل عكس  اخلاصة  بيئته  العامل  أن لكل فرد يف ذلك  ذلك  العاملني، 

والذي تفرض فيه البيئة عىل صاحبها فرضا، حيث نرى بعضهم يعيش يف أجواء صحراوية  

رطبة ممتلئة    بالزوابع الرملية، وبعضهم يعيش عكس ذلك يف أجواء باردة  جافة حارة مملوءة 

بالعواصف الثلجية، وبعضهم عىل عكس الطرفني يعيش يف أجواء معتدلة إما يف السهول،  

 أو يف اجلبال، أو عىل الشواطئ.. وغري ذلك مما نراه يف الدنيا، وعىل خالفه عامل اآلخرة. 

الذي التنوع  أهداف هذا  أهم  تعاىل، وأن    ومن  اهلل  قدرة  نرى  أن  الدنيا،  نعيشه يف 

هذه   علينا  تفرض  مل  وأهنا  والبيئات..  األجواء  من  نشاء  ما  لنا  توفر  أن  يمكن  أهنا  نعرف 

البيئات التي نعيشها يف الدنيا لعجز منها، وإنام فعلت ذلك الختبارنا، ولتعريفنا بقدرة اهلل  

 املطلقة. 

ىل ما ورد يف النصوص حول هذا اجلانب املهم  بناء عىل هذا سنحاول هنا التعرف ع

 من جوانب اجلزاء اإلهلي، وعالقته بالعدالة والرمحة. 

 أ ـ مناخ وتضاريس اجلنة: 



468 

 

قوله   عليه  نص  ما  هي  اجلانب  هذا  يف  اإلهلي  النعيم  دار  حتكم  التي  القاعدة 

اأْلَْنُفُس  ﴿تعاىل: َتْشَتِهيِه  َما  وقوله:  [71]الزخرف:    ﴾ َوفِيَها  ْدِق  ﴿،  بِالصِّ َجاَء  َوالَِّذي 

َق بِِه ُأوَلئَِك ُهُم املُْتَُّقوَن )  ِْم َذلَِك َجَزاُء املُْْحِسننَِي  33َوَصدَّ ]الزمر:    ﴾ ( هَلُْم َما َيَشاُءوَن ِعنَْد َرهبِّ

33  ،34 ] 

اجلبال، أو غريها  من أهل اجلنة سكنى الشواطئ، أو  إن اشتهى أحد    وبناء عليها، فإنه

. فكل ذلك يمكنه أن يتحقق له بكل سهولة، وال حيتاج  .من البيئات حتى البيئات اجلليدية

 لذلك سوى أن هيم ويشتهي أن يعيش يف مثل تلك البيئة؛ فإذا به يعيش فيها. 

صوص املقدسة  وقد ذكرنا هذا بناء عىل أن البعض راح يعرتض عىل ما ورد يف الن

هوى سكان  من أوصاف اجلنة، وكوهنا مملوءة بالشجر الكثري امللتف، وأن هذا ربام يناسب 

الدنيا.. وأن النصوص  الذين يفتقدون  البيئات الصحراوية اجلافة   إىل مثل هذه املناظر يف 

 املقدسة بذلك تراعي تلك البيئات، ومن يعيش فيها من الناس دون غريهم. 

عدم فهم لغة القرآن الكريم أو األحاديث الصحيحة املرتبطة    وهذا وهم ناتج عن

، وإنام تصور  بجميع صورها ومظاهرها، الستحالة ذلك هبذا اجلانب، فهي ال تذكر احلقيقة  

الشوق   ذلك  توجيه  من  واالستفادة  إليها،  للشوق  النفوس  لتحريك  مشاهدها،  بعض 

 للعمل الصالح. 

أخرى، فله ذلك، وال حيتاج سوى ألن  ولذلك إن شاء شخص ما أن يعيش يف بيئة  

بام    ا يشتهيه، ألن النعيم هناك مرتبطيوفر من العمل الصالح ما يعطيه القوة عىل توفري كل م

 حصله صاحبه من قوى وملكات يف الدنيا. 

فإنا نجد أن تلك األوصاف الواردة    ؛ولكن مع ذلك، ولو عدنا ألكثر نفوس البرش

ة وتضاريسها مما يرغب فيه أكثر اخللق، وال يبغون عنه أي  يف القرآن الكريم عن مناخ اجلن 

 بدل.
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فالقرآن الكريم يذكر أن اجلنة هي جمموعة من البساتني املتنوعة اململوءة باألشجار، 

احِلَاِت َأنَّ هَلُْم  ﴿والتي جتري من حتتها األهنار، كام قال تعاىل:   ِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ ِ الَّ َوَبرشِّ

تَِها اأْلهَْنَاُر  َجنَّاٍت  ِري ِمْن حَتْ ِْم    ﴿ ، وقال:  [ 25]البقرة:    ﴾ جَتْ ُأوَلئَِك َجَزاُؤُهْم َمْغِفَرٌة ِمْن َرهبِّ

تَِها اأْلهَْنَاُر َخالِِديَن فِيَها َونِْعَم َأْجُر اْلَعاِملنِيَ   ، [136]آل عمران:    ﴾َوَجنَّاٌت جَتِْري ِمْن حَتْ

  ة إذا كانت تلك األشجار مثمرة ومتنوعة وهو وصف يرغب فيه البرش مجيعا، خاص

مميزة  وأغصان  أوراق  هلا  أو  أزهارا،  حتمل  وأو  يسيل  ،  ذلك  بجانبيها فوق  الصايف  املاء 

 . وأمامها 

 :(1)وقد ذكر الشيخ مكارم الشريازي بعض النواحي اجلاملية املرتبطة بذلك، وهي

أ1 املا .  الروعة    ء ن  منتهى  يف  مجيال  منظرا  البعض  بعضهام  مع  يشكالن  والشجر 

 خر. كامل من اآل إىل إ وحيتاج  ا،واجلامل، وكان كل واحد منها ناقص

التي جتري من حتتها املياه تكون خرضا  ف  ،شجارهنار تؤمن طراوة دائمية لألن األأ  .2

ال تتمتع بمثل  ، فإهنا  من اخلارج  و يؤتى به أشجار التي ال تتوفر هلا مياه دائمة  اما األ  ، زاهية

الطراوة واالخرضار  النباتاتأهو    ءفاملا   ،هذه  حياة  العنرص    ، ساس  توفر هذا  بد من  وال 

  ، خاديدأ ن اهناراجلنة ليست يف  إ ): الرواياتبعض  يف  قد ورد  و  ،ساس للحياة بجانبها دائاماأل

 ( نام جتري عىل سطح اجلنة منضبطةإ

األهنار، بل إن األهنار  جتري من حتتها  فقط  شجار  األ  ت نه ليسأعجب من هذا  واأل

احِلَاِت  ﴿جتري من حتت مساكن أهل اجلنة، كام يف قوله تعاىل:   َوَعِمُلوا الصَّ آَمنُوا  َوالَِّذيَن 

اْلعَ  َأْجُر  نِْعَم  فِيَها  َخالِِديَن  اأْلهَْنَاُر  تَِها  حَتْ ِمْن  ِري  جَتْ ا  ُغَرفا اجْلَنَِّة  ِمَن  َئنَُّهْم    ﴾ اِملِنيَ َلُنَبوِّ

 [  58]العنكبوت:  

أهنار أخرى   املاء، بل فيها  أهنار  ننبه إىل أن األهنار يف اجلنة ليست فقط  ونحب أن 

 
 .. 160، ص 6نفحات القرآن، مكارم الشريازي، ج (1) 



470 

 

 َغرْيِ آِسٍن   ﴿ خمتلف ألواهنا، كام يف قوله تعاىل: 
ٍ
تِي ُوِعَد املُْتَُّقوَن فِيَها َأهْنَاٌر ِمْن َماء َمَثُل اجْلَنَِّة الَّ

 ْ ى  َوَأهْنَاٌر ِمْن َلَبٍن مَل اِربِنَي َوَأهْنَاٌر ِمْن َعَسٍل ُمَصفًّ ٍة لِلشَّ ْ َطْعُمُه َوَأهْنَاٌر ِمْن مَخٍْر َلذَّ ]حممد:    ﴾ َيَتَغريَّ

 ، واآلية الكريمة مل حترص األهنار، وإنام ذكرت بعضها بناء عىل املعارف البسيطة للبرش. [15

هنار اجلنة يستحيل  واملالحظة التي يمكن اكتشافها بسهولة من اآلية الكريمة هي أن أ

 السمة التي حتكم مجيع نعيم أهل اجلنة.  يعليها التغري والتبدل، وه

،  املاء الذي ال يتغري طعمه ورائحته لطول بقائه [، أي أنه )غري آسنفاملاء يف اجلنة ]

  (1)(وهذا أول هنر من أهنار اجلنة، وفيه ماء زالل جار طيب الطعم والرائحة 

ن اجلنة مكان ال يعرتيه الفساد،  )ألوذلك  ،  مل يتغري طعمه الذي  لبن  الأهنار  وهكذا  

وال تتغري أطعمة اجلنة بمرور الزمن، وإنام تتغري األطعمة يف هذه احلياة الدنيا، لوجود أنواع  

 ( امليكروبات التي تفسد املواد الغذائية برسعة

َواَل ُهْم  اَل فِيَها َغْوٌل  ﴿وهكذا أهنار اخلمر، والتي وصفت يف آيات أخرى بكوهنا  

 [47]الصافات:   ﴾َعنَْها ُينَْزُفونَ 

 عسل مصفى. وهكذا العسل الذي وصف بأنه 

وهذا كله يدل عىل نقاوة جو اجلنة وصفائه، وخلوه من كل املكدرات املوجودة يف  

الدنيا، ذلك أن الدنيا مبنية عىل االختالط بني الطيب واخلبيث بخالف اجلنة التي ال يوجد  

 ألنه ال يسكنها إال الطيبون.  فيها إال الطيبات، 

ُمتَّكِئِنَي فِيَها َعىَل اأْلََرائِِك  ﴿وهكذا وصف جو اجلنة بكونه جوا معتدال، قال تعاىل: 

ا ا َواَل َزْمَهِريرا   ، ذون بحرها أهنم ال يرون شمسا يت، أي أ[13]اإلنسان:    ﴾اَل َيَرْوَن فِيَها َشْمسا

 . ذون بربدهأوال زمهريرا يت

وهكذا ذكرت ظالل اجلنة، والتي ال تعني وجود حرارة يف اجلنة، وإنام تعني البعد  

 
 ( 357/ 16تفسري األمثل، ) (1) 
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َظلِيالا  ﴿اجلامِل هلا، قال تعاىل:   تِي  ﴿ ، وقال:  [57]النساء:    ﴾ َوُنْدِخُلُهْم ظاِلًّ  الَّ اجْلَنَِّة  َمَثُل 

تَِها اأْلهَْنَاُر ُأُكُلَها َدائٌِم وَ  ِري ِمْن حَتْ  [ 35]الرعد:   ﴾ظِلهَها ُوِعَد املُْتَُّقوَن جَتْ

وقد ورد يف األحاديث الرشيفة وصف تقريبي لرتبة اجلنة ورائحتها، وقد ذكرنا كونه  

تقريبيا، لكون اجلنة ذات بيئات خمتلفة بحسب درجات أصحاهبا، ففي احلديث قال رسول  

سأله    اهلل   ملن  اجلنة  جوابا  )عن  بناؤها:  ذهب وما  املسك،    ، لبنة  ومالطها  فضة،  ولبنة 

ال   وخيلد  يبأس،  ال  ينعم  يدخلها!  من  الزعفران،  وتراهبا  والياقوت،  اللؤلؤ  وحصباؤها 

  (1) (يموت

من يدخل اجلنة حييا وال يموت، وينعم وال يبأس، وال  : )ويف حديث آخر، قال  

لبنة من ذهب ولبنة من  )، قيل: يا رسول اهلل كيف بناؤها؟ قال: ( تبىل ثيابه، وال يفنى شبابه

  (2) (ها مسك أذفر، وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت، وتراهبا الزعفرانفضة، ومالط

اجلنة لبنة من ذهب ولبنة من فضة، وتراهبا الزعفران،  : )ويف حديث آخر، قال  

  (3) (وطينها املسك

 ب ـ مناخ وتضاريس جهنم: 

ورد يف النصوص املقدسة واألحاديث   ، البيئة املعدة للمحسننيعىل عكس أوصاف 

وصف  هلا  ب  املفرسة  اخلاصة  سلوكاهتم  البيئة  مع  متاما  واملتناسب  للمسيئني،  املعد  اجلزاء 

 وأعامهلم ونفوسهم.  

يعانيها  كان  التي  اآلالم  عن  حديثه  عند  اجلزاء  ذلك  رس  الكريم  القرآن  ذكر  وقد 

  املحسنون يف احلر الشديد للدفاع عن قيم احلق، يف مقابل أولئك املسيئني الذين ركنوا إىل 

 
 (.8030) 2/304رواه أمحد  (1) 

 (2759/  6رواه ابن أيب شيبة وابن أيب الدنيا يف صفة اجلنة والطرباين وابن مردويه، ختريج أحاديث إحياء علوم الدين )  (2) 

 ( 397/ 10رواه البزار، والطرباين يف األوسط، جممع الزوائد ومنبع الفوائد ) (3) 
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تعاىل:   قال  جُيَاِهُدوا  ﴿الراحة،  َأْن  َوَكِرُهوا  اهللَِّ  َرُسوِل  ِخاَلَف  بَِمْقَعِدِهْم  املَُْخلَُّفوَن  َفِرَح 

ا   َحرًّ َأَشده  َجَهنََّم  َناُر  ُقْل  احْلَرِّ  يِف  َتنِْفُروا  اَل  َوَقاُلوا  اهللَِّ  َسبِيِل  يِف  َوَأْنُفِسِهْم  ْم  َكاُنوا بَِأْمَواهِلِ َلْو 

هتا [81]التوبة:    ﴾ ُهوَن  َيْفقَ  مدى  ببيان  عليهم  رد  ثم  فقال:    ت ف،  اختاروه،  الذي  اخليار 

ا َجَزاءا باَِم َكاُنوا َيْكِسُبوَن ﴿  [ 82]التوبة:   ﴾َفْلَيْضَحُكوا َقلِيالا َوْلَيْبُكوا َكثرِيا

وبذلك فإن هذه البيئة التي فروا منها يف الدنيا، ستالقيهم يف اآلخرة بصورة أشد،  

وهلذا نرى القرآن الكريم يفصل يف ذكر تلك البيئة لتكون رادعا للنفوس عن السكون إىل  

 الراحة، وترك ما كلفت به من تكاليف. 

اَمِل َما  ﴿ومن اآليات الكريمة الدالة عىل ذلك ما ورد يف قوله تعاىل:  َوَأْصَحاُب الشِّ

ن حَيْ  اَمِل يِف َسُموٍم َومَحِيٍم َوظِلٍّ مِّ ؛  [ 44  -   41]الواقعة:  ﴾ ُموٍم الَّ َباِرٍد َوال َكِريٍم  َأْصَحاُب الشِّ

فهذه اآلية الكريمة تصف املناخ الذي يطغى عىل جهنم مبينة أنه ال جمال فيه ألي تلطيف أو  

.. وكلها يف جهنم تلفح  ثالثة، املاء، واهلواء، والظلتكييف، ذلك أن ملطفات اجلو يف الدنيا  

 حرا. 

السموم جهنم  ال   ، فهواء  احلر،  وهو  الشديدة  احلارة  كلمة  أموهي  ريح  عن  خوذة 

مجيع دقائق وثغرات  ، و الذي يدخل املسام، والالسع من شدة حرارته  ء وتعني اهلوا  ،)السم( 

 . اجلسم 

فهو ماؤها أما   حره،    ،  اشتد  الذي  تعاىل:  احلميم  قال  َفَقطََّع  ﴿كام  مَحِياما  َماءا  َوُسُقوا 

 [ 15]حممد:   ﴾ َأْمَعاَءُهمْ 

وهو احلر الشديد، والذي وصفه اهلل تعاىل يف آيات أخرى،  اليحموم،  ظلها فوأما  

َا  31( اَل َظلِيٍل َواَل ُيْغنِي ِمَن اللََّهِب )30اْنَطلُِقوا إِىَل ظِلٍّ ِذي َثاَلِث ُشَعٍب )﴿فقال:   ( إِهنَّ

ٍر َكاْلَقرْصِ ) ُه مِجَاَلٌت ُصْفٌر  32َتْرِمي برَِشَ توجهوا نحو  ) :أي  ، [33  -  30]املرسالت:    ﴾ ( َكَأنَّ

ظل من دخان خانق له ثالث شعب: شعبة من االعىل، وشعبة من اجلهة اليمنى، وشعبة  
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من اجلهة اليرسى، وعىل هذا األساس فإن دخان النار املميت هذا حييط هبم من كل جانب  

  (1) (وحيارصهم

؛  [ 31]املرسالت:  ﴾اللََّهِب اَل َظلِيٍل َواَل ُيْغنِي ِمَن ﴿  وهذا الظل كام يصفه اهلل تعاىل 

النار من  نابع  بالنار ألنه  اإلحرتاق  يمنع من  راحة، وال  الظل  هذا  يف  )فليس  كان ،  وربام 

النار، ولكن هذه اآلية   الذي خيفف من حرارة  الظل  بـ )ظل( سببا لتصور وجود  التعبري 

ناتج من  نه ظل حمرق وخانق، وإتنفي هذا التصور وتقول: ليس هذا الظل كام تتصورون،  

 (2) دخان النار الغليظ الذي يعكس حرارة اللهب بصورة كاملة(

هذه  وقد ذكر املفرسون رس هذه االنقسامات التي ينقسم هلا هذا الظل، فذكروا أن )

والنبوة   التوحيد  وهي  الدين،  ألساس  الثالثة  للتكذيبات  انعكاس  هي  الثالث  الشعب 

إشارة إىل    كذيب بالنبوة والتوحيد، وقيل، إهنا واملعاد، ألن تكذيب املعاد ال ينفصل عن الت

والومهية، نعم، إن ذلك الدخان املظلم    مبادىء الذنوب الثالثة: القوة الغضبية والشهوية 

 (3) (جتسيد لظلامت الشهوات 

تعاىل   اهلل  املحرقة ويصف  النار  َكاْلَقرْصِ ﴿بكوهنا    تلك  ٍر  برَِشَ ]املرسالت:    ﴾ َتْرِمي 

وليس من الرضوري    ، طلقون كلمة القرص عىل كل بيت من حجروقد كان العرب ي،  [32

ليس كرشر نار هذه الدنيا  ، واملقصود منه أنه  أن يكون يف ضخامة ما نعهد اآلن من قصور 

 ضئيل جدا. التي ال تكون أحيانا إال بمقدار 

ُْم َكاُنوا َقْبَل َذلَِك  ﴿وقد ذكر اهلل تعاىل أسباب هذه البيئة املمتلئة بالقسوة، فقال:   إِهنَّ

فِنَي )  نِْث اْلَعظِيِم )45ُمرْتَ وَن َعىَل احْلِ ( َوَكاُنوا َيُقوُلوَن َأئَِذا ِمْتنَا َوُكنَّا ُتَراباا 46( َوَكاُنوا ُيرِصه

 
 ( 301/ 19تفسري األمثل، ) (1) 

 (301/ 19املرجع السابق، ) (2) 

 (301/ 19املرجع السابق، ) (3) 
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 ( ملََْبُعوُثوَن  َأإِنَّا  ا  ) 47َوِعَظاما ُلوَن  اأْلَوَّ َأَوآَباُؤَنا   )48 ( َواآْلِخِريَن  لنَِي  اأْلَوَّ إِنَّ  ُقْل   )49  )

 [ 50  -  45]الواقعة:   ﴾ ملََْجُموُعوَن إىَِل ِميَقاِت َيْوٍم َمْعُلومٍ 

فإن ذلك الرتف الذي جرهم إىل الكسل هو السبب يف تلك املعاناة الشديدة    ؛وبذلك

يعني بالرضورة كثرة املال، فقد يكون الشخص فقريا،    التي عانوها يف دار اجلزاء، والرتف ال

ولكنه يملك نفس غني متكرب متعال، ولذلك يعامل معاملة املرتف، وقد ورد يف احلديث  

)إنام الدنيا ألربعة نفر: عبد رزقه اهلل ماال وعلام فهو يتقي فيه ربه، ويصل فيه رمحه،  :  قوله  

وعبد رزقه اهلل علام ومل يرزقه ماال فهو صادق النية  ويعلم هلل فيه حقا، فهذا بأفضل املنازل، 

يقول: لو أن ِل ماال لعملت بعمل فالن فهو بنيته فأجرمها سواء، وعبد رزقه اهلل ماال ومل  

يرزقه علام، فهو خيبط يف ماله بغري علم ال يتقي فيه ربه، وال يصل فيه رمحه، وال يعلم هلل فيه  

يرزقه اهلل ماال وال علام فهو يقول: لو أن ِل ماال لعملت   حقا، فهذا بأخبث املنازل، وعبد مل 

  (1)(فيه بعمل فالن فهو بنيته فوزرمها سواء 

ن الظلمة مع كونه  أن الرجل قد حياسب يوم القيامة حساب املستبدي  وهكذا أخرب  

إن الرجل ليدرك  : ) هل بيته، أو مل تكن له إال مسؤوليات بسيطة، قال  مل يكن له إال أ 

  (2) وإنه ما يملك إال أهل بيته( ، وإنه ليكتب جبارا ،باحللم درجة الصائم القائم 

باإلضافة إىل ما ورد يف القرآن الكريم من ذكر لبيئة جهنم، املمتلئة بكل ألوان اآلالم،  

مع التنبيه الذي أرشنا إليه كثريا من أن بعض األحاديث    فقد ورد يف األحاديث بعض ما فيها 

 ربام تكون قد رويت باملعنى، أو قصد منها التقريب. 

ومن تلك األحاديث ما ورد يف بيان عالقة حر الدنيا بحر جهنم، فهي تعني تقريب  

: )ناركم هذه ما يوقد ابن آدم جزء  رسول اهلل  ذلك، حتى يكون له دوره الرتبوي، قال  

 
 (18031( ، وأمحد )2325رواه الرتمذي ) (1) 

 ( 289/  8رواه أبو نعيم يف احللية )  (2) 
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د من سبعني جزءاا من نار جهنم( قالوا: واهلل إن كانت لكافية قال: )إهنا فضلت عليها  واح

 ( 1) بتسعة وستني جزءاا كلهن مثل حرها( 

والذي بعثك باحلق  ):  أن جربيل عليه السالم قال لرسول اهلل  ويف حديث آخر  

 ( 2)  حره(لو أن قدر ثقب إبرة فتح من جهنم ملات من يف األرض كلهم مجيعاا من 

،  زمهرير وكام وصفت النار باحلر الشديد، فقد وصفت كذلك بالربد الشديد، وهو ال

فيغاثون بريح باردة يصدع    ؛: )يستغيث أهل النار من احلرأنه قالابن عباس  وقد روي عن  

  (3) فيسألون احلر(  ، العظام بردها 

رهبا فقالت: رب أكل  : )اشتكت النار إىل  قال  رسول اهلل  وقد ورد يف احلديث أن  

؛ فأشد ما جتدون من   الشتاء، ونفس يف الصيف  بعيض بعضا، فأذن هلا بنفسني: نفس يف 

  (4)احلر، وأشد ما جتدون من الزمهرير(

: )إذا كان يوم حار، فقال الرجل: ال إله إال اهلل، ما أشد حر  ويف حديث آخر قال  

اهلل عز وجل جلهنم: إن عبدا من عبادي استجار  هذا اليوم، اللهم أجرين من حر جهنم، قال  

وإن كان يوم شديد الربد، فإذا قال العبد: ال إله إال اهلل،  ،  يب من حرك، فاشهدي أين أجرته

ما أشد برد هذا اليوم، اللهم أجرين من زمهرير جهنم، قال اهلل عز وجل جلهنم: إن عبدا من  

قالوا: ما زمهرير جهنم؟،     قد أجرتهعبادي قد استجارين من زمهريرك، وإين أشهدك أين

 ( 5)قال: )بيت يلقى فيه الكافر، فيتميز من شدة بردها بعضه من بعض(

 
 (2843(، ومسلم )3265رواه البخاري ) (1) 

 (2583( )89/ 3رواه الطرباين يف )املعجم األوسط( ) (2) 

 (152رواه ابن أيب الدنيا يف )صفة النار( ) (3) 

 (. 617(، ومسلم )3260رواه البخاري ) (4) 

 (.306رواه ابن السني يف عمل اليوم والليلة ) (5) 
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وقوع االستشكال من ورود النصوص الدالة عىل وجود الربد    ابن حجروقد ذكر  

فقال جهنم،  يف  الربد):  الشديد  شدة  بالزمهرير  النار،  املراد  يف  وجوده  وال  ،  واستشكل 

 (1)(املراد بالنار: حملها، وفيها طبقة زمهريرية إشكال؛ ألن

ومثل ذلك رأى بعض املعارصين عدم وجود الربد يف جهنم بناء عىل اسمها، فقال:  

وقد حاولت أن أخرج آية واحدة    ،ليس يف القرآن أي ذكر رصيح للعذاب بالربد يف جهنم)

لكنا    ،وال يعني هذا أنا ننفي وجود عذاب بالربد الشديد يف جهنم  ..فيها ما قال فلم أجد

أما ما ذكره بعض املفرسون فهو  ،  نقول أنه مل تأت آية واحدة رصحية يف هذا الباب كام أعتقد

ِذيَن َفَتنُوا  ﴿:  اىلمثلام ورد يف تفسريهم لقوله تع،  من باب الرتجيحات أو التخمينات إِنَّ الَّ

َيُتوُبوا َفَلُهْم َعَذاُب َجَهنََّم َوهَلُْم َعَذاُب احْلَِريِق   ،  [ 10]الربوج:    ﴾ املُْْؤِمننَِي َواملُْْؤِمنَاِت ُثمَّ مَلْ 

ولكن   ،وعذاب احلريق هو عذاب النار ، أن عذاب جهنم هو عذاب الزمهريرذكروا  حيث 

َفِمنُْهْم َمْن آَمَن  ﴿:  م هو احلرارة الشديدة كام يقول اهلل تعاىلفعذاب جهن   ، هذا ال دليل عليه

ا   ويكفيك أن التوصيف القرآين    ، [55]النساء:    ﴾ بِِه َوِمنُْهْم َمْن َصدَّ َعنُْه َوَكَفى بَِجَهنََّم َسِعريا

 ( ورد تسع مرات يف القرآن, لذا فنحن ال نقبل مثل هذه األقوال [نار جهنم ]

إمكانية اجتامع احلر والربد يف مكان  وهكذا راح آخر حيا  ول أن يربهن علميا عىل 

فقال: ) تعد  واحد،  الظاهرة ال  أن  إال  والزمهرير يف مكان واحد  النار  اجتامع  رغم غرابة 

والتي تعد نموذجا جلهنم الدنيا    ـ مستحيلة من الناحية الفيزيائية.. فالشمس التي نراها مثال  

ق احلرارة والضوء يف عملية تعرف باسم االندماج  تعتمد عىل حرق اهليدروجني إلطال  ـ

بالقنابل    ، النووي يعرف  ما  خالل  من  االرض  عىل  حتقيقه  أمكن  االندماج  وهذا 

ن مركز  أاهليدروجينية.. وحني أجريت التجارب عىل هذا النوع من القنابل الحظ العلامء  

دروجينية تنطلق العواصف  فحني تنفجر القنبلة اهلي  ، االنفجار ذاته يصبح باردا اىل حد كبري

 
 (.19/ 2فتح الباري، ) (1) 
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وغري   شديدة  برودة  يسبب  املركز  يف  هوائيا  تفريغا  حمدثة  اخلارج  اىل  الداخل  من  النارية 

 متوقعة(  

وهذه االستشكاالت كلها ناجتة من حتكيم قوانني النشأة األوىل عىل النشأة األخرى،  

يكون الشخص  وقد ذكرنا سابقا أن لكل شخص يف تلك النشأة عامله اخلاص به، فيمكن أن  

يف نار جهنم، ويف نفس الوقت يشعر بالربد الشديد؛ فقدرة اهلل ال حيدها َشء، وقد ذكر اهلل  

ُقْلنَا َياَناُر ُكويِن    ﴿ تعاىل كيف حول النار إىل برد وسالم إلبراهيم عليه السالم، قال تعاىل:  

ا َعىَل إِْبَراِهيمَ  ا َوَساَلما  [ 69]األنبياء:   ﴾َبْردا

  ﴾ َوإِْن ِمنُْكْم إِالَّ َواِرُدَها َكاَن َعىَل َربَِّك َحْتاما َمْقِضيًّا    ﴿ وهذا ما فرس به قوله تعاىل:  

 يدخلها،  ال يبقى بر وال فاجر إال ):  قال  ، فقد ورد يف احلديث أن رسول اهلل  [71]مريم:  

فتكون عىل املؤمنني بردا وسالما كام كانت عىل إبراهيم، حتى أن للنار ضجيجا من بردها،  

  (1)ثم ينجي اهلل الذين اتقوا ويذر الظاملني فيها جثيا(

يامؤمن، فقد أطفأ    تقول النار للمؤمن يوم القيامة: جز: ) قال  ويف حديث آخر  

  (2)نورك هلبي(

قد   املحل  فإن  عىل  وبذلك،  بناء  أصحابه  حال  خيتلف  ذلك  ومع  واحدا،  يكون 

 نفوسهم وأعامهلم، لتبعية األبدان للنفوس يف تلك النشأة، كام ذكرنا ذلك سابقا. 

 ـ املساكن والفرش:   3

مع بعض التفاصيل املرتبطة  يف النصوص املقدسة  من أنواع اجلزاء التي ورد ذكرها  

 ن، وما وضع يف تلك املساكن من أنواع الفرش. هبا املساكن التي يسكنها املحسنون واملسيئو

يف احلياة الدنيا، كان هلا آثارها يف الشخصية؛    اذلك أن هلذا النوع من اجلزاء جذور

 
 .. 353، ص 3نور الثقلني، اجلزء  (1) 

 املرجع السابق.  (2) 



478 

 

القيم   لتحقيق  به حبه ملسكنه وما وفر فيه من راحة عن بذل اجلهد  يقعد  الناس من  فمن 

الصاحلة يف نفسه أو دعوة الناس إليها، ومنهم من يضحي بكل َشء يف سبيل امتالك تلك  

 القيم النبيلة أو السعي لتحقيقها يف األرض. 

الطرفني أن يكون له من املساكن والفرش يف اآلخرة    زاء الوفاق لكالوهلذا كان اجل

 يف الدنيا.لنفسه ه ا ما يتناسب مع ما ارتض

تلك   يف  الراحة  إىل  الركون  الشديدة من  التحذيرات  الكريم  القرآن  يف  نرى  وهلذا 

قال  الدنيوية  املساكن اإلنسان،  خلق  ألجله  الذي  الصالح  للعمل  اجلهد  بذل  دون  من   ،

ْفُتُموَها  ﴿ىل:  تعا  ُقْل إِْن َكاَن آَباُؤُكْم َوَأْبنَاُؤُكْم َوإِْخَواُنُكْم َوَأْزَواُجُكْم َوَعِشرَيُتُكْم َوَأْمَواٌل اْقرَتَ

َسبِيلِ  يِف  َوِجَهاٍد  َوَرُسولِِه  اهللَِّ  ِمَن  إَِلْيُكْم  َأَحبَّ  َتْرَضْوهَنَا  َوَمَساكُِن  َكَساَدَها  خَتَْشْوَن  اَرٌة  ِه  َوجِتَ

بَُّصوا َحتَّى َيْأيِتَ اهللَُّ بَِأْمِرِه َواهللَُّ اَل هَيِْدي اْلَقْوَم اْلَفاِسِقنيَ فَ   [ 24]التوبة:  ﴾ رَتَ

ِذيَن    ﴿ وهكذا يعاتب اهلل تعاىل الراكنني للحياة الدنيا، فيقول: َوَسَكنُْتْم يِف َمَساكِِن الَّ

َ َلُكْم َكْيَف َفَعْلنَا  ْبنَا َلُكُم اأْلَْمَثاَل   َظَلُموا َأْنُفَسُهْم َوَتَبنيَّ  [ 45]إبراهيم:   ﴾هِبِْم َورَضَ

ويذكر هلم اهلالك الذي حصل لغريهم ممن باعوا أنفسهم مقابل تلك املساكن التي  

َأَفَلْم هَيِْد هَلُْم َكْم َأْهَلْكنَا َقْبَلُهْم ِمَن اْلُقُروِن َيْمُشوَن يِف َمَساكِنِِهْم إِنَّ يِف  ﴿سكنوها، قال تعاىل:  

النهَهىَذلِ  َمِعيَشَتَها    ﴿، وقال:  [ 128]طه:    ﴾ َك آَلَياٍت أِلُوِِل  َبطَِرْت  َقْرَيٍة  ِمْن  َأْهَلْكنَا  َوَكْم 

 [ 58]القصص:   ﴾ َفتِْلَك َمَساكِنُُهْم مَلْ ُتْسَكْن ِمْن َبْعِدِهْم إِالَّ َقلِيالا َوُكنَّا َنْحُن اْلَواِرثنَِي 

اآل  يف  هبا  عوضوا  التي  البيوت  هلم  وللقيم  ويذكر  ألنفسهم،  إمهاهلم  نتيجة  خرة، 

تعاىل:   قال  بمراعاهتا،  أمروا  التي  اأْلَْرِض  ﴿الصاحلة  يِف  ُمْعِجِزيَن  َكَفُروا  ِذيَن  الَّ َسَبنَّ  حَتْ اَل 

َفاْدُخُلوا َأْبَواَب َجَهنََّم َخالِِديَن فِيَها  ﴿، وقال:  [57]النور:    ﴾ َوَمْأَواُهُم النَّاُر َوَلبِْئَس املَِْصريُ 

يَن  فَ  ِ ( َجَهنََّم  55َهَذا َوإِنَّ لِلطَّاِغنَي َلرَشَّ َمآٍب )﴿ ، وقال:  [29]النحل:    ﴾ َلبِْئَس َمْثَوى املَُْتَكربِّ

 [ 56،  55]ص:    ﴾َيْصَلْوهَنَا َفبِْئَس املَِْهاُد 
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وهكذا ذكر نفورهم منها، وهرهبم من السكن فيها، مع أهنا هي نفسها التي بنوها يف  

ِذيَن َفَسُقوا َفَمْأَواُهُم النَّاُر  ﴿الدنيا، لكنهم انشغلوا بظاهرها عن باطنها، قال تعاىل:   ا الَّ َوَأمَّ

ُبوَن  ُكلَّاَم َأَراُدوا َأْن خَيُْرُجوا ِمنَْها ُأِعيُدوا فِيَها َوِقيَل هَلُْم ذُ  وُقوا َعَذاَب النَّاِر الَِّذي ُكنُْتْم بِِه ُتَكذِّ

 [ 20]السجدة:  ﴾

ويف مقابل هؤالء يذكر اهلل تعاىل ما أعده للمؤمنني من مساكن طيبة تعوض عليهم  

كل ما خرسوه يف الدنيا، ألن مهتهم مل تكن يف بناء البيوت، وإنام يف بناء القيم التي تشكلت  

تعاىل قال  نفوسهم،  اأْلهَْنَاُر  ﴿:  منها  تَِها  حَتْ ِمْن  ِري  جَتْ َجنَّاٍت  َواملُْْؤِمنَاِت  املُْْؤِمننَِي  اهللَُّ  َوَعَد 

  ﴾  َخالِِديَن فِيَها َوَمَساكَِن َطيَِّبةا يِف َجنَّاِت َعْدٍن َوِرْضَواٌن ِمَن اهللَِّ َأْكرَبُ َذلَِك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعظِيمُ 

 [ 72]التوبة:  

الكريم بعض األوصاف لتلك البيوت املعدة للمحسنني، والتي  وقد ورد يف القرآن  

ترغبهم يف االستعداد للسفر هلا، وعدم تضييع أوقاهتم يف االنشغال بالرتف املرتبط بمساكن  

ِري ِمْن  ﴿الدنيا، قال تعاىل:   ُْم هَلُْم ُغَرٌف ِمْن َفْوقَِها ُغَرٌف َمْبنِيٌَّة جَتْ َقْوا َرهبَّ ِذيَن اتَّ تَِها  َلكِِن الَّ حَتْ

 [ 20]الزمر:  ﴾اأْلهَْنَاُر َوْعَد اهللَِّ اَل خُيْلُِف اهللَُّ املِْيَعاَد 

وهذه اآلية الكريمة حتمل أمجل األوصاف ألمجل البيوت، فهي بيوت بعضها فوق  

حوهلا   من  وتلتف  األهنار،  حتتها  من  جتري  ذلك  وفوق  العالية..  القصور  مثل  بعض 

فإن كان أهل جهنم مستقرين  تعليقا عىل اآلية الكريمة: )األشجار، يقول مكارم الشريازي  

تِِهْم ُظَلٌل    ﴿ قوله تعاىل:  يف ظلل من النار، كام ورد يف   هَلُْم ِمْن َفْوِقِهْم ُظَلٌل ِمَن النَّاِر َوِمْن حَتْ

خرى،  أخرى، وقصور فوقها قصور  أ فإن ألهل اجلنة غرفا من فوقها غرف  [  16]الزمر:    ﴾

املاء واألهنار والبساتني من فوق الغرف يبعث عىل اللذة والبهجة بشكل  ألن منظر الورود و

  (1) (أكثر

 
 ( 51/ 15تفسري األمثل،  ) (1) 
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وقد ورد يف السنة املطهرة وصف تقريبي لبعض ما بنيت به تلك البيوت اجلميلة،  

وَلبِنٌة من ذهب، وِمالطها   رسول اهللفقد سئل   )َلبِنٌة من فضة،  فقال:  اجلنة؟  بناء    عن 

وحصباؤها  األذفُر،  وال    املسك  ينعم  يدخلها:  من  الزعفران،  وُترَبُتها  والياقوُت،  اللؤلُؤ 

  (1)(يبأس، وخيلُد وال يموت، ال تبىل ثياهبم، وال يفنى شباهبم

بني الوصف اجلميل للبيوت، والثمن الذي تبنى به، فقال:    ويف حديث آخر مزج  

ومالطها   من فضة،  ولبنة  ذهب  لبنة من  اجلنة  وتعاىل  تبارك  اهلل  هلا:  )خلق  وقال  املسك، 

فقالت:   املُْْؤِمنُوَن  ﴿تكلمي  َأْفَلَح  منزل  ،[ 1]املؤمنون:    ﴾ َقْد  لك  طوبى  املالئكة:  فقالت 

 (2)امللوك(

)أدخلت اجلنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ وإذا  :  قالهيئة بناء تلك البيوت، ف  ووصف  

 اجلنابذ: القباب. ، و(3) تراهبا املسك( 

وقد ورد يف احلديث ما يشري إىل أن تلك الغرفة ليست هبيئة واحدة، وإنام هلا أشكال  

كثرية، مثلام نرى يف الدنيا من تنوع أنواع وأشكال اهلندسة املعامرية التي بني هبا الكون، قال  

  :( فقيل:  إن يف اجلنة لغرفا يرى بطوهنا من ظهورها، وظهورها من بطوهنا ،)  ملن هي يا

 ( 4) (ملن أطاب الكالم، وأطعم الطعام، وصىل هلل بالليل والناس نيام)؟ قال:  رسول اهلل

إن يف اجلنة لغرفة يرى ظاهرها من باطنها، وباطنها من ظاهرها، أعدها  ) :  ويف رواية

 (5) ( اهلل ملن أطعم الطعام، وأالن الكالم، وتابع الصيام، وصىل والناس نيام

قال: )إن    أن رسول اهلل  السامء، فقال:    عن الغرف املرفوعة يف   وهكذا أخرب  

 
 .2526الرتمذي، برقم ، 2/305أمحد،  (1) 
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أهل اجلنة ليرتاءون )أهل الغرف( من فوقهم كام ترتاءون الكوكب الدري الغائر من األفق  

من املرشق أو املغرب لتفاضل ما بينهم. قالوا: يا رسول اهلل تلك منازل األنبياء ال يبلغها  

  )1(غريهم؟ قال: بىل والذي نفيس بيده، رجال آمنوا باهلل وصدقوا املرسلني(

ي النعيم، ومن اآليات  وهكذا  املعدة للمحسنني يف دار  الفرش  الكريم  القرآن  ذكر 

تعاىل:   قوله  ذلك  يف  وردت  َمْصُفوَفةٍ   ﴿ التي  ٍر  رُسُ َعىَل  وقال  [20]الطور:    ﴾ُمتَّكِئنَِي   ،

ٌر َمْرُفوَعٌة ) 12فِيَها َعنْيٌ َجاِرَيٌة )   ﴿ تعاىل: ِرُق  ( َوَناَم 14( َوَأْكَواٌب َمْوُضوَعٌة ) 13( فِيَها رُسُ

 [  16  -  12]الغاشية:   ﴾ (16( َوَزَرايِبه َمْبُثوَثٌة )15َمْصُفوَفٌة ) 

نامرق  وهي تشري إىل بعض الفرش التي وضعت يف تلك البيوت، أو اخليام، ومنها ]ال

إشارة  [  مصفوفة، وقد وصفت بكوهنا ] د الصغرية التي يتكأ عليها ئالوسا [، وهي  صفوفةامل

املؤمنون  ،  ةخاصبطريقة    إعدادها إىل   يقيمها  التي  اجلامعية  األنس  جللسات  حمال  لتكون 

 بعضهم لبعض. 

املبثوثة يف كل   بالزرايب  التي يسريون عليها بكوهنا مألى  وهكذا وصفت األرض 

مكان، مما يدل عىل الرتف العظيم الذي يعيشه أهل اجلنة، والذي كان جزاء عىل زهدهم  

 وورعهم يف الدنيا. 

الش  الشيخ مكارم  اجلنة من  وقد مجع  أهل  لبيوت  الواردة  ريازي بعض األوصاف 

منزل اجلنة  هي أن    اخلالصةخالل اآليات الكريمة، ثم ذكر النتائج التي وصل إليها، فقال: )

ال مثيل له من كل اجلهات، فهو اخلاِل من أي أمل أو عذاب أو حرب أو جدال.. وجتد فيه  

واألرش اجلارية  والعيون  واألنعام  الثامر  ألوان  واحلور  كل  املخلدين  والولدان  الطاهرة  بة 

، ومعها  يف متناول اليد  ة، وكلها ميلاجل قداح  األ العني واألرسة املرصعة والفرش الفاخرة و

جلساء أصفياء، إىل غري ذلك مما ال يمكن عده بلسان أو وصفه بقلم وال حتى ختيله إذا ما  

 
 (.2831رواه مسلم ) (1) 
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 انتظار من آمن وعمل  وكل ما ذكر وغريه سيكون يف ..  الرحب  رسحت املخيلة يف عاملها 

وفوق هذا وذاك فثمة لقاء  ..  صاحلا، بعد حصوله عىل إذن الدخول إىل تلك الدار العالية

  (1)(اهلل، الذي ليس من فوز يوازيه 

املواد، وال خيتلف ظاهرها عن   أغىل  اجلنة هي  بيوت  بنيت هبا  التي  املواد  أن  وكام 

  ﴿ باطنها؛ فكذلك الفرش التي هيئت يف اجلنة ظاهرها كباطنها مملتئ باجلامل، قال تعاىل:  

ٍق   [ 54]الرمحن:   ﴾ ُمتَّكِئِنَي َعىَل ُفُرٍش َبَطائِنَُها ِمْن إِْسَترْبَ

الشريا  مكارم  عليها  علق  )الوقد  بقوله:  للفرش زي  الداخيل  القامش  هي  ،  بطائن 

واليشء الظريف هنا أن أثمن قامش يتصور يف هذه الدنيا  . احلرير السميك.هو  ستربقواإل

يكون بطانة لتلك الفرش، إشارة إىل أن القسم الظاهر ال يمكننا وصفه من حيث اجلامل  

رديء قياسا للوجه الظاهري،  واجلاذبية. حيث أن البطانة غالبا ما تستعمل من القامش ال

وعىل هذا فإننا نالحظ أن أردأ نوع من القامش يف ذلك العامل يعترب من أثمن وأرقى أنواع  

  (2) (القامش يف الدنيا، فكيف احلال بالثمني من متاع اجلنة؟

 ـ الطعام والرشاب:   4

تبطة  من أنواع اجلزاء التي ورد ذكرها يف النصوص املقدسة مع بعض التفاصيل املر

هبا أنواع الطعام والرشاب التي هيئت للمحسنني واملسيئني، واملتجانسة مع أعامهلم، أو تلك  

 التي شكلت منها أعامهلم. 

ذلك أن التكاليف الرشعية مرتبطة هبذا الشأن من الشؤون التي توهم البعض أهنا  

رساف إىل  شخصية، فراح يرسف فيها كام يشاء من غري حدود وال قيود، وربام جره ذلك اإل

إهالك نفسه، وإتالف جسده يف الدنيا قبل اآلخرة.. وربام جعل بعضهم كل مهته يف الدنيا  

 
 ( 155/ 20تفسري األمثل،  ) (1) 
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أن يستزيد من الشهوات من غري اهتامم بجوع اجلائعني، وظمأ الظامئني.. وربام راح بعضهم  

 يمأل معدته، ومعدة أهله بطعام املحرومني الذي استوىل عليه ليستزيد من شبعه وختمته. 

لك كان جزاء كل هؤالء وغريهم يوم القيامة أن يذوقوا ألوان العذاب املرتبطة  ولذ

 بذلك الطعام والرشاب الذي ضيعوا حياهتم ودينهم يف سبيله. 

ويف مقابلهم ينعم أولئك اجلائعون املحرومون الطيبون بكل ما منعوا منه يف الدنيا،  

 الظلمة وكربيائهم. ال بسبب شح األرض بخرياهتا، ولكن بسبب جشع املستبدين 

النصوص   التي ورد ذكرها يف  األنواع واألوصاف  نذكر بعض  أن  هنا  وسنحاول 

 املقدسة، والروايات املفرسة هلا، لكال الصنفني من اجلزاء. 

 أ ـ الطعام وأنواعه: 

نظرا ألمهية الطعام يف احلياة، ودور الرتغيب أو الرتهيب املرتبط به يف إثارة النفس،  

يم الرفيعة، نرى القرآن الكريم يوليه أمهية كربى عند ذكر أنواع اجلزاء اإلهلي  ودعوهتا إىل الق

املعد للمحسنني واملسيئني، وهو يقرن ذلك دائام باألعامل، وكوهنا السبب يف حصول ذلك  

 اجلزاء بشقيه املناسب للنفس، أو غري املناسب هلا. 

أن ثالثة  املسيئني  جلزاء  بالنسبة  الكريم  القرآن  ذكر  كنامذج  وقد  األطعمة،  من  واع 

ألنواع الطعام الذي يتناوله أهل النار، وقد اكتفى هبا بناء عىل معرفة أسامئها ومعانيها لدى  

 املخاطبني، ولكوهنا أيضا وافية بتحقيق الغرض من الرتهيب، ولذلك ال معنى لذكر غريها. 

يٍع ) َلْيَس هَلُْم طَ   ﴿ أما أوهلا، فهو الرضيع، كام قال تعاىل يف وصفه:    (  6َعاٌم إِالَّ ِمْن رَضِ

،  شجر من نار: إنه  (1)، وقد قيل يف تفسريه[7،  6]الغاشية:    ﴾ اَل ُيْسِمُن َواَل ُيْغنِي ِمْن ُجوٍع  

، وكل  شجرة ذات شوك الطئة باألرض ، وقيل إنه  هنا احلجارةإ :  قيلهو الزقوم. ووقيل:  

كام ذكرنا ليس وصفه بدقة،  هذه األوصاف يمكن أن تقرب من حقيقته، ألن الغرض منه  
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 فذلك مستحيل، وإنام تقريبه لتحقيق التنفري. 

ال يسمن وال يغني من  ﴿وقد وصف اهلل تعاىل هذا الطعام الشديد القايس، بكونه  

   به مقصود، وال يندفع به حمذور. ، أي أنه تعذيب جمرد ال حيصل ﴾جوع

(  30ُخُذوُه َفُغلهوُه )﴿عاىل: أما الطعام الثاين؛ فهو الغسلني، وقد ورد ذكره يف قوله ت

ا َفاْسُلُكوُه ) 31ُثمَّ اجْلَِحيَم َصلهوُه )  ُه َكاَن اَل ُيْؤِمُن  32( ُثمَّ يِف ِسْلِسَلٍة َذْرُعَها َسْبُعوَن ِذَراعا ( إِنَّ

( َواَل  35ُهنَا مَحِيٌم ) ( َفَلْيَس َلُه اْلَيْوَم َها 34( َواَل حَيُضه َعىَل َطَعاِم املِْْسكِنِي ) 33بِاهللَِّ اْلَعظِيِم ) 

 [ 37  -  30]احلاقة:   ﴾ ( اَل َيْأُكُلُه إِالَّ اخْلَاطُِئوَن 36َطَعاٌم إِالَّ ِمْن ِغْسلِنٍي )

وهذه اآليات الكريمة تبني رس هذه العقوبات املتشددة، ورس الطعام املعد ألهلها،  

ارعة إلغاثته، ولو  ومنها عدم احلض عىل إطعام املسكني، أي تركه حمروما جائعا، دون املس

بدعوة الناس لذلك، فكيف بمن يتسبب يف ذلك اجلوع، أو يكون غنيا، ثم يمنع الفقراء من  

 طعامه؟

وهو دليل عىل مدى التجانس بني العقوبة والذنب، ذلك أن العقوبة ليست سوى  

 جتسيد للذنب حتى ينفر منه صاحبه، ويعرف مدى قبح اجلريمة التي وقع فيها. 

ولذلك كان من األقوال الواردة    ، )الغسل(هذا الطعام أنه مشتق من  ويظهر من اسم  

  ء دم يشبه املا أهل جهنم، ويذكر آخرون أنه  بدان  الناجتة من غسل أغسالة  يف تفسريه أنه ال

.. وغريها من األقوال التي تشري إىل مدى بشاعة ذلك الطعام  صحاب النارأبدان  أخيرج من  

 . لك أنه ال يسمن وال يغني من جوعالذي ال يقصد منه إال العقوبة، ذ

وأما الطعام الثالث؛ فهو الزقوم، وقد ورد يف مواضع من القرآن الكريم، ووصف  

تنفر منه، منها ما ورد يف قوله تعاىل:   وِم    ﴿بأوصاف كثرية  قه الزَّ َأْم َشَجَرُة  ُنُزالا  َخرْيٌ  َأَذلَِك 

َا َشَجَرٌة خَتُْرُج يِف َأْصِل اجْلَِحيِم )63( إِنَّا َجَعْلنَاَها فِْتنَةا لِلظَّاملنَِِي )62) ( َطْلُعَها َكَأنَُّه 64( إهِنَّ

( َياطِنِي  الشَّ )65ُرُءوُس  اْلُبُطوَن  ِمنَْها  َفاَملُِئوَن  ِمنَْها  آَلكُِلوَن  ُْم  َفإِهنَّ َعَلْيَها  66(  هَلُْم  إِنَّ  ُثمَّ   )



485 

 

ا ِمْن مَحِيٍم ) ، ثم بني رس  [68  -  62]الصافات:    ﴾ ىَل اجْلَِحيِم  ( ُثمَّ إِنَّ َمْرِجَعُهْم إَلِ 67َلَشْوبا

فقال:   الطعام،  هبذا  املرتبطة  )  ﴿ العقوبة  نَي  َضالِّ آَباَءُهْم  َأْلَفْوا  ُْم  آَثاِرِهْم  69إِهنَّ َعىَل  َفُهْم   )

 [ 70،  69]الصافات:  ﴾ هُيَْرُعوَن 

قهوِم ) ﴿وهكذا وصف يف آيات أخرى، قال تعاىل:   ( َطَعاُم اأْلَثِيِم  43إِنَّ َشَجَرَت الزَّ

اْلُبُطوِن )44) يِف  َيْغيِل  َكاملُْْهِل  احْلَِميِم )45(  َكَغيْلِ  اجْلَِحيِم  46(   
ِ
َسَواء إِىَل  َفاْعتُِلوُه  ُخُذوُه   )

]الدخان:    ﴾( ُذْق إِنََّك َأْنَت اْلَعِزيُز اْلَكِريمُ 48ِميِم ) ( ُثمَّ ُصبهوا َفْوَق َرْأِسِه ِمْن َعَذاِب احْلَ 47)

43  -  49 ] 

: إنه اسم نبات مر وذي طعم ورائحة  وقد ورد يف تفسريه الكثري من األقوال، ومنها 

أو  كرهية  الرائحة وهو موجود يف أرض  ،  مرة وكرهية  أوراقا صغرية  نبات حيمل  إنه اسم 

 شمئزاز أهل جهنم. اكل غذاء يثري ، أو أنه املرشكونهتامة، وكان يعرفه 

وقد كان هذا الطعام خصوصا حمل سخرية من املرشكني، ذلك أهنم تعجبوا كيف  

تنبت شجرته يف جهنم، وهي عبارة عن نريان حارقة، وهذا يدل عىل مدى التعنت الذي  

يسخرون منه،  وصلت إليه عقوهلم؛ فبدل أن حيقق هذا الرتهيب أثره يف نفوسهم، راحوا  

تِي َأَرْينَاَك إِالَّ فِْتنَةا لِلنَّاِس  ﴿ويستهزئون به، وقد قال تعاىل يف الرد عليهم:   ْؤَيا الَّ َوَما َجَعْلنَا الره

ا  ريا
ُفُهْم َفاَم َيِزيُدُهْم إِالَّ ُطْغَياناا َكبِ َجَرَة املَْْلُعوَنَة يِف اْلُقْرآِن َوُنَخوِّ    [ 60]اإلرساء:  ﴾ َوالشَّ

شجرة الزقومـ  بدون شكـ  ال تشبه أشجار  ال مكارم الشريازي تعليقا عليها: )وقد ق

الدنيا أبدا، وهلذا السبب فإهنا تنمو يف النار، وطبيعي أننا ال ندرك هذه األمور املتعلقة بالعامل  

ذهنية  وتصورات  أشباح  شكل  عىل  إال  و اآلخر  التعابري  ..  هبذه  املرشكون  استهزأ  قد 

بسبب جهلهم وعدم معرفتهم وعنادهم، فأبوجهل ـ مثال ـ كان يقول:    واألوصاف القرآنية

وينقل  ،  إن حممدا هيددكم بنار حترق األحجار، ثم يقول بعد ذلك بأن يف النار أشجارا تنمو

عن أيب جهل ـ أيضا ـ أنه كان هييىء التمر والسمن ويأكل منه ثم يقول ألصحابه: كلوا من  
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الزقوم. فإنه  ف.  هذا  السبب  نبحثها،  هلذا  التي  اآليات  امللعونة يف  الشجرة  يعترب  القرآن  إن 

وسيلة إلختبار الناس، إذ كان املرشكون يستهزئون هبا، بينام استيقنها املؤمنون احلقيقيون  

  (1)(الذين كانوا يؤمنون هبا 

وهذا يدل عىل أن من االختبارات اإلهلية لعباده يف هذه الدار طرح مثل هذه املسائل،  

تلف العقول يف التعامل معها، أما الصادقون، فينظرون إىل قدرة اهلل تعاىل املطلقة،  والتي خت 

فيسلمون هلا، ويؤمنون هبا، وحتدث آثارها يف نفوسهم، بينام تكون يف نفوس غريهم حجابا 

 حيول بينهم وبني التعرف عىل احلق، بسبب عنتهم وكربيائهم. 

املقدسة حول طعام النصوص  يف  ورد  ما  بعض  أما طعام    هذا  يف جهنم،  املسيئني 

بطعام   مقرونا  عادة  ويرد  الكريم،  القرآن  من  كثرية  مواضع  يف  ذكره  ورد  فقد  املحسنني، 

 املسيئني حتى يدعو العقول لالختيار بني كال الطعامني، والعمل املرتبط هبام. 

التفاصيل   من  وبيشء  الكريم،  القرآن  يف  ذكرها  ورد  التي  األطعمة  أهم  ولعل 

[، وهلذا وصفت أشجار اجلنة بكون ثامرها متدلية ملن شاء أن يأكل منها، كام قال  ]الفواكه

، وقد ورد يف احلديث أهنا تستبدل مبارشة حال  [54]الرمحن:    ﴾ َوَجنَى اجْلَنََّتنْيِ َداٍن  ﴿تعاىل:  

  (2)(إن الرجل إذا نزع ثمرة يف اجلنة، عادت مكاهنا أخرى: )نزعها، قال 

فإن   الفواكه  ولذلك  ختتلف  الدنيا،  مثل  وليس  حني،  كل  اجلنة  يف  موفرة  الفاكهة 

َكثِرَيٍة )﴿باختالف الفصول، قال تعاىل:  مَمُْنوَعٍة  32َوَفاكَِهٍة  َواَل  ]الواقعة:    ﴾ ( اَل َمْقُطوَعٍة 

32  ،33 ] 

فِيَها    ُمتَّكِئِنَي فِيَها َيْدُعونَ ﴿ وقد أشار القرآن الكريم إىل كثرة الفواكه يف اجلنة، فقال:  

اٍب  تِي ُأوِرْثُتُموَها باَِم ُكنُْتْم َتْعَمُلوَن  ﴿، وقال: [51]ص:    ﴾بَِفاكَِهٍة َكثِرَيٍة َورَشَ َوتِْلَك اجْلَنَُّة الَّ

 
 (42/ 9تفسري األمثل،  ) (1) 

 (.2/102رواه الطرباين يف املعجم الكبري ) (2) 
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 [ 73،  72]الزخرف:   ﴾ ( َلُكْم فِيَها َفاكَِهٌة َكثرَِيٌة ِمنَْها َتْأُكُلوَن 72)

فقال:   لتتناسب مع مجيع األمزجة،  تنوعها،  إىل  َفاكَِهٍة    ﴿وأشار  بُِكلِّ  فِيَها  َيْدُعوَن 

  ﴿ ، وقال:  [ 52]الرمحن:    ﴾فِيِهاَم ِمْن ُكلِّ َفاكَِهٍة َزْوَجانِ ﴿، وقال:  [55]الدخان:    ﴾آِمننِيَ 

 [ 42، 41]املرسالت:  ﴾ ( َوَفَواكَِه مِمَّا َيْشَتُهوَن 41إِنَّ املُْتَِّقنَي يِف ظاَِلٍل َوُعُيوٍن ) 

الشبه يف  ورضب األمثلة عىل بعض ما يف   له بعض  الفواكه مما قد يكون  اجلنة من 

الدنيا، وكأنه يشري إىل أن البديع الذي أبدع هذه الفواكه يف الدنيا لن يعجز أن يبدع مثلها أو  

انٌ  ﴿ما هو خري منها يف الدار اآلخرة، قال تعاىل:    [ 68]الرمحن:   ﴾ فِيِهاَم َفاكَِهٌة َوَنْخٌل َوُرمَّ

الرازي رس  الفخر  )  وقد ذكر  فقال:  الفاكهتني،  وذكر منها نوعني ومها  ذكر هاتني 

متقابالن ألهنام  والرطب  حلو  ؛الرمان  حلو واآلخر غري  حار    ، فأحدمها  أحدمها  وكذلك 

احلارة   البالد  فواكه  من  وأحدمها  فاكهة،  واآلخر  وغذاء،  فاكهة  وأحدمها  بارد  واآلخر 

واآلخر من فواكه البالد الباردة، وأحدمها أشجاره يف غاية الطول واآلخر أشجاره بالضد  

وأحدمها ما يؤكل منه بارز وماال يؤكل كامن، واآلخر بالعكس فهام كالضدين واإلشارة 

َقنْيِ َوَربه املَْْغِرَبنْيِ   ﴿ ىل الطرفني تتناول اإلشارة إىل ما بينهام، كام قال:  إ ]الرمحن:    ﴾ َربه املرَْْشِ

17]) (1)  

الدنيا، مل توصف يف   ونحب أن ننبه هنا إىل أن هذه الفاكهة التي ورد النظري هلا يف 

ملراتب الدنيا يف اجلنة،  طعام املقربني والسابقني، وإنام وصفت يف طعام الناجني، أصحاب ا

، وهو يشري إىل ما سنذكره من أن  [62]الرمحن:    ﴾ َوِمْن ُدوهِنِاَم َجنََّتانِ   ﴿ كام قال تعاىل قبلها:  

املراتب الدنيا يف اجلنة سريون فيها أشياء شبيهة بالدنيا، وإن كانت أمجل وأفضل منها بكثري،  

ِذيَن آَمُنوا َوعَ ﴿كام قال تعاىل:  ِ الَّ تَِها اأْلهَْنَاُر  َوَبرشِّ ِري ِمْن حَتْ احِلَاِت َأنَّ هَلُْم َجنَّاٍت جَتْ ِمُلوا الصَّ

ا َقاُلوا َهَذا الَِّذي ُرِزْقنَا ِمْن َقْبُل َوُأُتوا بِِه ُمَتَشاهِباا َوهَلُ  ْم فِيَها َأْزَواٌج  ُكلَّاَم ُرِزُقوا ِمنَْها ِمْن َثَمَرٍة ِرْزقا

 
 ( 380/ 29تفسري الرازي، ) (1) 
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َرٌة َوُهْم فِيَها َخالِدُ   [ 25]البقرة:   ﴾ونَ ُمَطهَّ

فقال:   بدل سائر األطعمة،  الفاكهة،  بذكر  االهتامم  الرازي سبب  الفخر  وقد علل 

فيميل إىل الفاكهة أكثر فقدمها، وهذا الوجه    ؛احلال يف اجلنة يشبه حال الشبعان يف الدنيا )

 (1)(أصح ألن من الفواكه ما ال يؤكل إال بعد الطعام 

اجلنة مما له نظري يف الدنيا ما عرب عنه قوله تعاىل يف    ومن الفواكه التي ورد ذكرها يف

اليمني:   أصحاب  نعيم  )﴿وصف  اْلَيِمنِي  َأْصَحاُب  َما  اْلَيِمنِي  ِسْدٍر  27َوَأْصَحاُب  يِف   )

 [ 29  -  27]الواقعة:   ﴾ ( َوَطْلٍح َمنُْضودٍ 28خَمُْضوٍد )

الدنيا، وهلذا طلبوا أن  وهذا يدل عىل أن هذا النعيم متناسب مع ما كانوا يشتهونه يف  

املعد   النعيم  من  أدنى  ذلك  كان  لو  حتى  طلبهم،  اهلل  واستجاب  اآلخرة،  يف  هلم  يوفر 

رزقهم اهلل تعاىل طعاما كبريا،    نللمقربني، كام أشار إىل ذلك قوله تعاىل عن بني إرسائيل الذي

َنْصرِبَ َعىَل َطَعاٍم َواِحٍد َفاْدُع   َوإِْذ ُقْلُتْم َياُموَسى َلنْ ﴿لكنهم رغبوا فيام هو دونه، قال تعاىل:  

َقاَل   َوَبَصلَِها  َوَعَدِسَها  َوُفوِمَها  َوِقثَّائَِها  َبْقلَِها  ِمْن  اأْلَْرُض  ُتنْبُِت  مِمَّا  َلنَا  خُيِْرْج  َربََّك  َلنَا 

ا َفإِنَّ َلكُ   [ 61]البقرة:   ﴾ْم َما َسَأْلُتْم َأَتْسَتْبِدُلوَن الَِّذي ُهَو َأْدَنى بِالَِّذي ُهَو َخرْيٌ اْهبُِطوا ِمرْصا

فاملقربون   واملقربني،  اليمني  أصحاب  بني  املهمة  الفروق  من  فرق  إىل  يشري  وهذا 

اهلل هلم، وأما من دوهنم،   املطلق هلل، ولذلك يعطون بحسب ما يرىض  التسليم  أصحاب 

 بكثري. فيعطون بحسب رغباهتم واختياراهتم، ولذلك كانت جنتهم دون جنة املقربني 

( أن  ذلك  الدنيا،  سدر  عن  له  متييزا  خمضودا،  بكونه  السدر  وصف  السلبية  وقد 

املوجودة يف هذا الشجر أنه ذو شوك إال أن وصفه بـ )خمضود( من مادة )خضد( ـ عىل وزن  

  (2) ()جمد( ـ بمعنى )إزالة الشوك( تنهي آثار هذه السلبية يف شجر سدر اجلنة

 
 (396/ 29املرجع السابق، ) (1) 

 (. 460/ 17تفسري األمثل،  ) (2) 



489 

 

أن   اهلل  أعرابي وقد ورد يف احلديث  لرسول  قال  اهلل يف  :  ا  لقد ذكر  اهلل  يارسول 

:  فقال رسول اهلل    القرآن شجرة مؤذية وما كنت أرى أن يف اجلنة شجرة تؤذي صاحبها؟

شوكا  هلا  فإن  السدر،  قال:  هي«  ف»وما  اهلل  ،  رسول  سدر  قال  يف  اهلل:  يقول  »أليس   :

ا تنبت ثمرا يفتق الثمر منها  خمضود، خيضده اهلل من شوكه فيجعل مكان كل شوكة ثمرة، إهن

  (1)عن إثنني وسبعني لونا من الطعام ما فيها لون يشبه اآلخر(

وهذا يشري إىل أن أطعمة اجلنة خالية من الزوائد واألذى والقشور وغريها من الذي  

يوجد مثله يف الدنيا.. ولذلك ال حمل هناك للقاممة.. ذلك أن كل الطعام يؤكل، وليس هناك  

يرمى.. وكل َشء هناك حمرض جاهز ال حيتاج ألي طبخ، باإلضافة إىل أن ذلك الطعام  َشء  

خيرج عىل هيئة مسك، ومن كل اجلسم، ولذلك ال حاجة لدورات املياه التي نراها يف الدنيا،  

 ذلك أن الدنيا دار لالختبار، لذلك كان النعيم فيها ممزوجا، بخالف نعيم اآلخرة اخلالص. 

كلوا التني فلو قلت: إن فاكهة نزلت من اجلنة بال عجم  : )له قوله  ويشري إىل هذا ك

  (2)(لقلت هي التني 

ومن أطعمة اجلنة املذكورة يف النصوص املقدسة اللحم، وخصوصا حلم الطري، كام  

وهو يشري طبعا إىل غريه من أنواع  ،  [ 21]الواقعة:    ﴾ َوحَلِْم َطرْيٍ مِمَّا َيْشتَُهوَن  ﴿قال تعاىل:  

 مة، ألن العربة فيها بام يشتهيه أهل اجلنة. األطع

وكام ذكرنا يف الفاكهة، فكذلك األمر يف اللحم، فاشتهاء ذلك الطري كاف جلعله أمام  

صاحبه ليأكل منه، من دون أن يرمي شيئا.. ويف نفس الوقت يعود ذلك الطري إىل طريانه  

 مثلام تعود الفاكهة إىل حملها. 

الطري يف اجلنة فتشتهيه فيخر بني يديك  اآلثار: )وقد ورد يف بعض   إىل  لتنظر  إنك 

 
 (12/ 8رواه احلاكم وصححه والبهيقي، انظر: الدر املنثور يف التفسري باملأثور ) (1) 

 (.85/ 5رواه ابن السنى وأبو نعيم، املداوي لعلل اجلامع الصغري ورشحي املناوي ) (2) 



490 

 

ا    (1)(مشويا

وقد ورد يف بعض األحاديث التي لسنا ندري مدى صحتها، لعالقتها باليهود، أن  

عن أول    سأل النبي  أول طعام يأكله أهل اجلنة زيادة كبد احلوت، فقد روي أن هيوديا  

ُينحر  ) ، قال: فام ِغذاؤهم عىل إثِرها؟ قال:  ( ُة َكبِد النونزياد)  قال: ، فاجلنة طعام يأكله أهل  

  (2)(هلم ثور اجلنة الذي كان يأكل من أطرافها 

 ب ـ الرشاب وأنواعه: 

نراه يف   الذي  النعيم احليس  املختلفة يشكل جزءا مهام من  بأنواعه  الرشاب  أن  كام 

 ملسيئون يف اآلخرة. الدنيا، فهو كذلك جزء من اجلزاء احليس الذي يراه املحسنون وا

توفر   التي  التقوى  يف  لريغب  اجلزائني  كال  عن  نامذج  الكريم  القرآن  ذكر  وقد 

ألصحاهبا كل ألوان الرشاب اللذيذ الذي رأوا مثله يف الدنيا، أو الذي مل يروا مثله أبدا..  

حدوده،  ويف نفس الوقت تنفر من كل ألوان الرشاب القبيح واملؤمل، والذي أعد ملن جتاوز  

 وحدود القيم التي أمر اهلل بمراعاهتا.

إِنَّا   ﴿ ومن أنواع الرشاب املعدة للمسيئني جراء أعامهلم ما ذكره اهلل تعاىل يف قوله:  

 َكاملُْْهِل َيْشِوي اْلوُ 
ٍ
اِدُقَها َوإِْن َيْسَتِغيُثوا ُيَغاُثوا باَِمء ا َأَحاَط هِبِْم رُسَ َه بِْئَس  ُجوَأْعَتْدَنا لِلظَّاملنَِِي َنارا

ا  اُب َوَساَءْت ُمْرَتَفقا َ  [ 29]الكهف:  ﴾الرشَّ

والذي يكون عادة    ،املقدار املرتسب من الدهنوقد ذكر املفرسون أن هذا املهل هو  

الطعم،   ورديئة  بأشياء وسخة  تعاىل:  ملوثا  قوله  إليه  يشري  ما  املذابة، وهذا  املعادن  أنه  أو 

 [ 29]الكهف:    ﴾َيْشِوي اْلُوُجوهَ ﴿

يشري إليه قوله تعاىل أيضا يف اآلية التي تقارن بني رشاب املحسنني واملسيئني:    وهو ما 
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َأْمَعاَءُهْم  ﴿ ، وهذا يدل عىل أن الرشاب ال تتوقف  [15]حممد:    ﴾ َوُسُقوا َماءا مَحِياما َفَقطََّع 

آالمه عند حدود رشبه، بل يستمر أثره بعد ذلك يف سائر اجلسم، وهو جزاء متوافق متاما  

ك املرشوبات التي كان املسيئون يرشبوهنا يف الدنيا، وتدمر عليهم صحتهم، من غري  مع تل

 مباالة منهم لتحريمها. 

اَل َيُذوُقوَن فِيَها  ﴿وهكذا وصف رشاب املسيئني يف آيات أخرى منها قوله تعاىل:  

ا ) ابا ا َواَل رَشَ ا )24َبْردا اقا ا ) ( َجَزاءا 25( إاِلَّ مَحِياما َوَغسَّ ا  26ِوَفاقا ُْم َكاُنوا اَل َيْرُجوَن ِحَسابا ( إهِنَّ

ا )27) ابا ُبوا بِآَياتِنَا كِذَّ ، وهذه اآليات الكريمة تذكر أن هذا  [28  -  24]النبأ:   ﴾(28( َوَكذَّ

النوع من العذاب متوافق مع أعامهلم، ولو أهنم كانوا يراعون مصريهم، واملرتبط بتصديق  

 وا فيام وقعوا فيه.  الرسل عليهم السالم ما وقع

ويذكر القرآن الكريم اضطرار املسيئني لذلك الرشاب مع كونه بتلك الصفة، ملا ركبه  

( ِمْن َوَرائِِه َجَهنَُّم  15َواْسَتْفَتُحوا َوَخاَب ُكله َجبَّاٍر َعنِيٍد )﴿اهلل فيهم من العطش، قال تعاىل:  

 َصِديٍد )
ٍ
ُعُه وَ 16َوُيْسَقى ِمْن َماء اَل َيَكاُد ُيِسيُغُه َوَيْأتِيِه املَْْوُت ِمْن ُكلِّ َمَكاٍن َوَما ُهَو  ( َيَتَجرَّ

 [  17  -  15]إبراهيم:    ﴾بَِميٍِّت َوِمْن َوَرائِِه َعَذاٌب َغلِيٌظ 

، وقد  طينة اخلبال وقد ورد يف احلديث ذكر بعض أصناف الرشاب وأهلها، ومنها  

  (1) صارة أهل النار(ع(، أو )صديد أهل الناربأهنا ) فرسها رسول اهلل 

كل  بقوله: )  ومن أهلها الذين يرشبوهنا يف دار اجلزاء من عرب عنهم رسول اهلل  

  (2)(ُمْسكِر حرام، وإن عىل اهلل عهداا ملْن يرشُب امُلْسكَِر: أن َيسِقَيه من طِينَة اخلََبال 

يف   وذلك  املؤذي،  الرشاب  لذلك  املسيئني  رشب  كيفية  وصف  احلديث  يف  وورد 

 َصِديٍد ) ﴿سري قوله تعاىل:  تف 
ٍ
ُعُه َواَل َيَكاُد ُيِسيُغهُ 16َوُيْسَقى ِمْن َماء ،  16]إبراهيم:    ﴾ ( َيَتَجرَّ
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يقرب إليه فيتكرهه، فإذا أدين منه شوى وجهه، ووقعت فروة رأسه،  : ) فقد قال    ، [17

  (1)(فإذا رشبه قطع أمعاءه حتى خيرج

ويف مقابل هذا اجلزاء املتناسب مع أعامل املسيئني ونفوسهم، يذكر اهلل تعاىل أصناف  

رشاب املحسنني، والتي ختتلف باختالف أعامهلم، والتي ال تقترص آثارها عىل تلك اللذة 

 نفوسهم من أنواع اللذة والنشوة. به التي جيدوهنا يف رشهبا، وإنام فيام حتدثهم 

لك املجالس التي جيتمع فيها املؤمنون الذين تورعوا عن  ومن اآليات التي تصور ت

ٍة َوَأْكَواٍب    ﴿الرشب احلرام يف الدنيا، ما نص عليه قوله تعاىل:  َوُيَطاُف َعَلْيِهْم بِآنَِيٍة ِمْن فِضَّ

ا )15َكاَنْت َقَواِريَرا ) ُروَها َتْقِديرا ٍة َقدَّ ا َكاَن ِمَزاُجَها  ( َوُيْسَقْوَن فِيَها َكأْ 16( َقَواِريَر ِمْن فِضَّ سا

ى َسْلَسبِيالا ) 17َزْنَجبِيالا )   [ 18  -  15]اإلنسان:  ﴾ (18( َعْيناا فِيَها ُتَسمَّ

وقد ذكر القرآن الكريم باهتامم شديد منابع ذلك الرشاب، مبينا قيمته، فقد قال عند  

العالية:   املراتب  ِرَياِن  ﴿ذكره جلزاء أصحاب  جَتْ َعْينَاِن  ، وقال عند  [50  ]الرمحن:   ﴾فِيِهاَم 

اَخَتانِ ﴿ذكره ألصحاب املراتب الدنيا:   [ 66]الرمحن:    ﴾فِيِهاَم َعْينَاِن َنضَّ

تعاىل:   قوله  ومنها  العيون،  تلك  تسمية  أخرى  آيات  يف  ى  ﴿وورد  ُتَسمَّ فِيَها  َعْيناا 

ُب 27َوِمَزاُجُه ِمْن َتْسنِيٍم )﴿، وقوله:  [ 18]اإلنسان:   ﴾ َسْلَسبِيالا  ُبونَ   ( َعْيناا َيرْشَ   ﴾ هِبَا املَُْقرَّ

ا ]﴿، وقوله:  [28،  27]املطففني:   ُبوَن ِمْن َكْأٍس َكاَن ِمَزاُجَها َكاُفورا [ َعْيناا  5إِنَّ اأْلَْبَراَر َيرْشَ

ا ] ُروهَنَا َتْفِجريا ُب هِبَا ِعَباُد اهللَِّ ُيَفجِّ  [. 6  -5]اإلنسان:    ﴾[6َيرْشَ

الرشاب الذي خيرج منها، وإن كان  وهذا كله يدل عىل أمهية تلك العيون، وأنواع  

القرآن الكريم ذكر بعض ما يعرف من ذلك الرشاب لتقريب الصورة إىل األذهان، وإال  

الشريازي: ) قال مكارم  الطهور  فإن األمر أعظم بكثري، كام  القرآن عن الرشاب  يتحدث 

ق بني  املمزوج بالزنجبيل، ومن البدهيي أن الفرق بني هذا الرشاب وذلك الرشاب كالفر
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واآلخرة الدنيا  بني  وباألحرى  واألرض  كانوا  ،  السامء  العرب  أن  بالذكر  واجلدير 

مفرت   واآلخر  واحلركة،  النشاط  عىل  يبعث  أحدمها  الرشاب:  من  نوعني  يستخدمون 

ومهدىء واألول يمزج مع الزنجبيل، أما الثاين فمع الكافور، وبام أن حقائق عامل اآلخرة  

طار ألفاظ هذا العامل، فال سبيل إال استخدام هذه األلفاظ للداللة  ال يمكن أن يعرب عنها يف إ

عىل معان أوسع وأعىل حتكي عن تلك احلقائق العظيمة. ولفظ »الزنجبيل« غالبا ما يطلق  

  ( 1)(عىل اجلذر املعطر للتوابل اخلاصة لألغذية واألرشبة، وإن كانت األقوال خمتلفة يف معناه

الرفاه املوجود يف اجلنة تنوع األهنار، والتي ال تكون    ويذكر القرآن الكريم أن من

مملوءة باملياه مثل أهنار الدنيا، وإنام متأل بكل أصناف الرشاب اللذيذ، ومنها ما عرب عنه قوله  

 َغرْيِ آِسٍن  ﴿تعاىل:  
ٍ
تِي ُوِعَد املُْتَُّقوَن فِيَها َأهْنَاٌر ِمْن َماء ْ َطْعُمُه  َمَثُل اجْلَنَِّة الَّ َوَأهْنَاٌر ِمْن َلَبٍن مَلْ َيَتَغريَّ

ى َوهَلُْم فِيَها ِمْن ُكلِّ الثََّمَراِت َوَمغْ  اِربِنَي َوَأهْنَاٌر ِمْن َعَسٍل ُمَصفًّ ٍة لِلشَّ ِفَرٌة ِمْن  َوَأهْنَاٌر ِمْن مَخٍْر َلذَّ

ِْم َكَمْن ُهَو َخالٌِد يِف النَّاِر َوُسُقوا َماءا مَحِياما فَ   [ 15]حممد:   ﴾ [15َقطََّع َأْمَعاَءُهْم ]َرهبِّ

يذكر القرآن الكريم أصالة ذلك الرشاب، وعدم وجود أي غش أو أذى فيه، مثلام  و

[ َعىَل اأْلََرائِِك َينُْظُروَن  22إِنَّ اأْلَْبَراَر َلِفي َنِعيٍم ]﴿: هو احلال يف رشاب الدنيا، يقول تعاىل

ةَ 23] [ ِخَتاُمُه ِمْسٌك  25[ ُيْسَقْوَن ِمْن َرِحيٍق خَمُْتوٍم ] 24 النَِّعيِم ] [ َتْعِرُف يِف ُوُجوِهِهْم َنرْضَ

 [ املَُْتنَافُِسوَن  َفْلَيَتنَاَفِس  َذلَِك  ] 26َويِف  َتْسنِيٍم  ِمْن  َوِمَزاُجُه  ُبوَن  27[  املَُْقرَّ هِبَا  ُب  َيرْشَ َعْيناا   ]

فني:   ﴾ [28]  [ 28  - 22]املطفِّ

الرحيق ـ  عناها ناقال أقوال املفرسين يف ذلك: )وقد قال مكارم الشريازي يف بيان م

وخمتوم: إشارة  ،  كام اعتربه املفرسينـ  هو الرشاب اخلالص الذي ال يشوبه أي غش أو تلوث

إىل أنه أصيل وحيمل كل صفاته املميزة عن غريه من األرشبة وال جياريه رشاب قط، وهذا  

تم بالصورة املذكورة يظهر مدى واخل.  بحد ذاته تأكيد آخر عىل خلوص الرشاب وطهارته. 
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وال   هلم،  خمتصة  األختام  وتلك  اإلحكام  ذلك  أن  حيث  اجلنة،  ألهل  اخلاص  اإلحرتام 

ختامه ليس كختوم أهل الدنيا التي تلوث األيدي، وأقل ما فيها  و   .. يفتحها أحد سواهم

تمه  أهنا يف حال فتحها ترمى يف سلة األوساخ، بل هو رشاب طاهر خمتوم، وإذا ما فتح خ

وقيل: »ختامه« يعني )هنايته(، فعندما ينتهي من رشب الرحيق،  ،  فتفوح رائحة املسك منه

ستفوح من فمه رائحة املسك، عىل خالف أرشبة أهل الدنيا، التي ال ترتك يف الفم إال املرارة  

  (1)(والرائحة الكرهية 

ل أصناف األذى  وهكذا األمر مع اخلمر التي تباح يف دار اجلزاء بعد أن يزال عنها ك

التي كانت مرتبطة هبا يف الدنيا، وهذا يدل عىل أن اهلل تعاىل ما حرمها يف الدنيا إال ألجل  

تعاىل:   قال  بعباده،  رمحة  األذى  ] ﴿ذلك  َمِعنٍي  ِمْن  بَِكْأٍس  َعَلْيِهْم  ٍة  45ُيَطاُف  َلذَّ َبْيَضاَء   ]

اِربِنَي ] ، وقال:  [47  -45]الصافات:    ﴾[47ُينَْزُفوَن ]  [ اَل فِيَها َغْوٌل َواَل ُهْم َعنَْها 46لِلشَّ

ُعوَن  18[ بَِأْكَواٍب َوَأَباِريَق َوَكْأٍس ِمْن َمِعنٍي ] 17َيُطوُف َعَلْيِهْم ِوْلَداٌن خُمَلَُّدوَن ]﴿ [ اَل ُيَصدَّ

 [. 19  -17]الواقعة:   ﴾[19َعنَْها َواَل ُينِْزُفوَن ] 

مخ  ختالف  والتي  بشأهنا،  وردت  التي  األوصاف  أهنا  فمن  الدنيا  لذة  نقية  بيضاء  ر 

الرشب..  عند  كرهية  فإهنا  الدنيا،  ما يصيب    للشاربني، بخالف مخر  فيها غول( وهو  )ال 

شارهبا يف الدنيا، من صداع، أو أمل يف بطنه، أو ذهاب للعقل، )َواَل ُهْم َعنَْها ُينَزُفوَن( بخالف  

 مخر الدنيا التي تذهب عقوهلم. 

والرش الطعام  كل  فإن  املتعة  ولذلك  إال  فيه  ليس  املحسنني  دار  يف  املوجود  اب 

إِنَّ    ﴿املحضة، وال تعقبه أي آثار مثل تلك التي حتدث يف أطعمة الدنيا ورشاهبا، قال تعاىل:  

َوَنِعيٍم ) َجنَّاٍت  اجْلَِحيِم ) 17املُْتَِّقنَي يِف  ُْم َعَذاَب  َوَوَقاُهْم َرهبه ُْم  آَتاُهْم َرهبه باَِم  (  18( َفاكِِهنَي 

ُبوا َهنِيئاا باَِم ُكنُْتْم َتْعَمُلونَ  َفُهَو يِف ِعيَشٍة َراِضَيٍة    ﴿ ، وقال:  [19  -  17]الطور:    ﴾ ُكُلوا َوارْشَ

 
 ( 36/ 20تفسري األمثل،  ) (1) 
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اِم اخْلَالَِيِة  23( ُقُطوُفَها َدانَِيٌة ) 22( يِف َجنٍَّة َعالَِيٍة ) 21) ُبوا َهنِيئاا باَِم َأْسَلْفُتْم يِف اأْلَيَّ ( ُكُلوا َوارْشَ

 [ 24 -   21ة: ]احلاق  ﴾

بل إن هناك إشارات قرآنية إىل اآلثار الروحية التي حيدثها ذلك الطعام والرشاب يف  

َوَسَقاُهْم  ﴿يف تفسريه لقوله تعاىل:  العالمة الطباطبائي  نفوس أصحابه، كام عرب عن ذلك  

ا  ا َطُهورا ابا ُْم رَشَ   ،ال تدع قذارة إال أزاهلا   ،أي بالغا يف التطهري، فقال: )[21]اإلنسان:   ﴾َرهبه

فهم غري حمجوبني   ، ومن القذارة قذارة الغفلة عن اهلل سبحانه واالحتجاب عن التوجه إليه

رهبم و عن  قال:  ،  كام  رهبم  حيمدوا  أن  هلم  كان  َربِّ    ﴿ لذا  هللَِِّ  احْلَْمُد  َأِن  َدْعَواُهْم  َوآِخُر 

قد  . و املخلصون من عباد اهلل تعاىل.  احلمد وصف ال يصلح له إال و[  10]يونس:    ﴾اْلَعاملَنِيَ 

ُْم ﴿أسقط تعاىل يف قوله:  ونسب سقيهم إىل   ،[الوسائط كلها 21]اإلنسان:  ﴾َوَسَقاُهْم َرهبه

املزيد   ولعله من  اجلنة،  يف  املوهوب هلم  النعيم  تعاىل من  اهلل  ذكره  ما  أفضل  نفسه، وهذا 

  (1) ([35]ق:   ﴾ َدْينَا َمِزيٌد هَلُْم َما َيَشاُءوَن فِيَها َولَ ﴿ املذكور يف قوله: 

روي   الصادق  وقد  االمام  هذا،  عن  إىل  يشري  ما  ذكر  املؤمن  قال:  فأنه  )اذا رشب 

  (2)الرشاب الطهور نيس ما سوى اهللّ وانقطع اليه بالكامل(

ُب  27َوِمَزاُجُه ِمْن َتْسنِيٍم )  ﴿وهلذا قرن الرشاب بالقرب يف قوله تعاىل:   ( َعْيناا َيرْشَ

ُبونَ  ، وذلك الستحقاقهم هلذا النوع من اجلزاء، ولقابليتهم  [28، 27]املطففني:  ﴾ هِبَا املَُْقرَّ

 له، ذلك أن احلقائق العظمى تستدعي قابلية خاصة. 

ونه  وهلذا ورد يف الروايات أن أفضل رشاب أهل اجلنة، هو التسنيم، ولذلك يرشب

من   مشتق  الرشاب  هذا  واسم  ممزوجا،  غريهم  يرشبه  بينام  )سنم خالصا،  بمعنى  ،  (مادة 

 ، لذا كان لعني التسنيم أثرها يف السري التكاميل. ( سنام البعري)ومنه  ()العلو واالرتفاع

 
 (. 72/ 20) -تفسري امليزان  (1) 

 .110، ص 10منهج الصادقني، ج  (2) 
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تسنيم:    : وقيل):  عند ذكره ألقوال املفرسين يف تفسري التسنيم   يقول مكارم الشريازي

وقيل هو هنر    ،ات العليا يف اجلنة ينصب رشاهبا عليهم من علو انصبابا عني تقع يف الطبق

اهلوا يف  يف    ء،جيري  اجلنةأواين  أفيصب  للمقربني   ،هل  من    ،وهوخالص  بمقدار  ويمزج 

ويظهر من خالل اجلمع بني هذه  ،  وهو نوع آخر من رشاب اجلنة   ، برارالرحيق املختوم لأل

عالية  أاملعاين   مكانة  هلا  العني  هذه  املكانن  ناحية  من  الت  ،رفيعة  حيث  من  ثري  أوكذلك 

  (1) اإلهلي(ىل مقام القرب إ وجتذهبا  ،فهي توصل الروح  ؛ املعنوي

النعيم احليس يف اجلنة ليس غليظا كام يتوهم املنكرون له، بل هو ميلء   وهبذا، فإن 

اهلل والتواصل  بالروحانية واملعاين السامية، ولذلك فإن كل تلذذ ألهل اجلنة مرتبط بحمد  

العبادات هناك، ذلك أن احلياة هناك كلها عبادة، واجلنة   معه، ولذلك ال معنى لتكاليف 

 كلها مسجد. 

 ـ احليل واحللل:   5

من أنواع اجلزاء التي ورد ذكرها يف النصوص املقدسة أنواع احليل واحللل التي هيئت  

 شكلت منها أعامهلم. للمحسنني واملسيئني، واملتجانسة مع أعامهلم، أو تلك التي 

بل   والنحل،  امللل  اتفقت عليها مجيع  والتي  الرشعية،  التكاليف  أهم  أن من  ذلك 

وردت مع أول برش عىل األرض، تلك التكاليف املرتبطة باللباس، كام قال تعاىل بعد ذكره  

َسْوآتُِكْم َوِريشاا َولَِباُس    َيا َبنِي آَدَم َقْد َأْنَزْلنَا َعَلْيُكْم لَِباساا ُيَواِري﴿ لقصة آدم عليه السالم:  

ُرونَ  كَّ  ( 26)األعراف:   ﴾التَّْقَوى َذلَِك َخرْيٌ َذلَِك ِمْن آَياِت اهللَِّ َلَعلَُّهْم َيذَّ

اجلامل  والسرت،  للباس، وهي    ثالث منافعيف هذه اآلية الكريمة  ذكر اهلل تعاىل  فقد  

والزينة التي عرب عنها بالريش، والوقاية التي عرب عنها بلباس التقوى، والتي جاء ذكرها يف  

تعاىل:   َلُكْم  ﴿ قوله  َوَجَعَل  َأْكنَاناا  َباِل  اجْلِ ِمَن  َلُكْم  َوَجَعَل  ظاِلالا  َخَلَق  مِمَّا  َلُكْم  َجَعَل  َواهللَُّ 

 
 .175، ص  6نفحات القرآن )مكارم الشريازي، الشيخ نارص( ، اجلزء :  (1) 
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تَ  ابِيَل  َورَسَ احْلَرَّ  َتِقيُكُم  ابِيَل  ُتْسلُِمونَ رَسَ َلَعلَُّكْم  َعَلْيُكْم  نِْعَمَتُه  مه 
ُيتِ َكَذلَِك  َبْأَسُكْم    ﴾ ِقيُكْم 

 ( 81)النحل:

وهلذا؛ فإن من خرج باللباس عن هذه املقاصد الرشعية، يكون قد جتاوز حدود اهلل،  

 ولذلك يستحق من العقاب املناسب لذلك ما يؤدبه وهيذبه. 

قوله تعاىل عند احلديث عن الوسائل التي  وقد أشار إىل بعض مظاهر ذلك التجاوز 

إنسانيتهم:   عن  البرش  إخراج  يف  الشيطان  َكاَم  ﴿ يستعملها  ْيَطاُن  الشَّ َيْفتِنَنَُّكُم  اَل  آَدَم  َياَبنِي 

ُه َيَراُكْم هُ  هَيُاَم َسْوآهِتاَِم إِنَّ
َو َوَقبِيُلُه ِمْن َحْيُث اَل  َأْخَرَج َأَبَوْيُكْم ِمَن اجْلَنَِّة َينِْزُع َعنُْهاَم لَِباَسُهاَم لرُِيِ

َياطِنَي َأْولَِياَء لِلَِّذيَن اَل ُيْؤِمنُونَ   [ 27]األعراف:  ﴾ َتَرْوهَنُْم إِنَّا َجَعْلنَا الشَّ

الزينة  و عن  قارون  به  انحرف  والذي  واحللل،  باحليل  االستكبار  ذلك  إليها  أشار 

ِذيَن ُيِريُدوَن احْلََياَة    َفَخَرَج َعىَل ﴿الرشعية إىل الزينة الشيطانية، قال تعاىل: َقْوِمِه يِف ِزينَتِِه َقاَل الَّ

ُه َلُذو َحظٍّ َعظِيٍم َوَقاَل الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِعْلَم َوْيَلكُ  نَيا َياَلْيَت َلنَا ِمْثَل َما ُأويِتَ َقاُروُن إِنَّ ْم َثَواُب  الده

ابُِرونَ اهللَِّ َخرْيٌ ملَِْن آَمَن َوَعِمَل َصاحِلاا َواَل ُيَلقَّ   ( 80)القصص: ﴾اَها إاِلَّ الصَّ

وهلذا بني اهلل تعاىل جزاء كال الفريقني يف اآلخرة، أولئك الذين آثروا احلياة الدنيا،  

فقال:   حدوده،  يتجاوزوا  ومل  هلل،  أمورهم  سلموا  الذين  وأولئك  وبزينتها،  هبا  وانشغلوا 

ِْم َفالَّذِ ﴿ يَن َكَفُروا ُقطَِّعْت هَلُْم ثَِياٌب ِمْن َناٍر ُيَصبه ِمْن َفْوِق  َهَذاِن َخْصاَمِن اْختََصُموا يِف َرهبِّ

(  21( َوهَلُْم َمَقاِمُع ِمْن َحِديٍد )20( ُيْصَهُر بِِه َما يِف ُبُطوهِنِْم َواجْلُُلوُد )19ُرُءوِسِهُم احْلَِميُم ) 

( إِنَّ اهللََّ ُيْدِخُل  22َوُذوُقوا َعَذاَب احْلَِريِق )   ُكلَّاَم َأَراُدوا َأْن خَيُْرُجوا ِمنَْها ِمْن َغمٍّ ُأِعيُدوا فِيَها 

ِمنْ  َأَساِوَر  ِمْن  فِيَها  حُيَلَّْوَن  اأْلهَْنَاُر  تَِها  حَتْ ِمْن  جَتِْري  َجنَّاٍت  احِلَاِت  الصَّ َوَعِمُلوا  آَمنُوا  ِذيَن    الَّ

ا َولَِباُسُهْم فِيَها َحِريٌر )   [ 23  -  19]احلج:   ﴾ ( 23َذَهٍب َوُلْؤُلؤا

فهذه اآليات الكريمة تذكر احليل واحللل التي يرتدهيا املحسنون واملسيئون يف دار  

 اجلزاء، والتي تتوافق متاما مع اختياراهتم التي اختاروها يف الدنيا.
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حقيقية  أما املسيئون؛ فتذكر اآلية الكريمة أن ثياهبم نسجت من النار، أي أهنا قطع  

.. وهذا ليس بمستغرب عىل قدرة اهلل،  ة ثيابقد فصلت هلم وخيطت عىل هيئ  ، من النار

 فالبرش وكل ما عىل األرض من حياة من طني، ومع ذلك يشكل بأشكال خمتلفة. 

َأالَّ  ق﴿وكذلك الشيطان، أخرب اهلل تعاىل أنه خلق من نار، قال تعاىل:   َما َمنََعَك  اَل 

، ومع  [12]األعراف:    ﴾َخَلْقَتنِي ِمْن َناٍر َوَخَلْقَتُه ِمْن طنِيٍ َتْسُجَد إِْذ َأَمْرُتَك َقاَل َأَنا َخرْيٌ ِمنُْه  

 ذلك يتاح له الكثري من اإلمكانات والقدرات التي تتناسب مع طبيعته. 

ويف مقابل ذلك أخرب اهلل تعاىل عن لباس املؤمنني، وكونه من احلرير، وهو ال يعني  

التقريب، كام ذك  نراه من حرير، وإنام هو من باب  النعيم اخلاص  ما  به  أو ربام يقصد  رنا، 

نعيمهم   فلهم  املقربون،  أما  الدنيا،  بنعيم  الشبه  له بعض  يكون  اليمني، والذي  بأصحاب 

 اخلاص الذي ال يشبهه َشء. 

اجلزاء   دار  يف  هلم  يباح  املؤمنني  أن  الكريمة عن  اآليات  يف  تعاىل  اهلل  أخرب  وهكذا 

تحيل يف الدنيا بأمثال تلك الزينة، كان اختبارا  التحيل بحلية الذهب واللؤلؤ، ألن حتريم ال

إهليا، لرعاية حقوق املستضعفني، وحتى ال يكون الرتف سببا يف الكسل عن جماهدة النفس،  

 والسري هبا إىل اهلل. 

  ﴿ وهكذا يذكر اهلل تعاىل يف مشهد آخر تلك احللل التي يرتدهيا املسيئيون، فيقول:  

َيْوَمئِ  املُْْجِرِمنَي  ) َوَتَرى  اأْلَْصَفاِد  ننَِي يِف  ُمَقرَّ َوَتْغَشى ُوُجوَهُهُم  49ٍذ  َقطَِراٍن  ِمْن  ابِيُلُهْم  رَسَ  )

، أو تلك التي  من الثياب، والرسابيل هي القمصان، أو غريها  [ 50،  49]إبراهيم:   ﴾ النَّاُر  

 . سفل منهاأل ءاجلز الذي يغطي رسوال( ال)، وبخالفها عىل من البدنغطي القسم األت

أخرب من  وقد  منسوجة  أهنا  تعاىل  اهلل  ال)القطران(  املادة  وهي  املعروفة،  سودا،  ء 

 . تبعث عند احرتاقها رائحة كرهية، والتي قابلة لالحرتاقوال

ويف مقابل هذا يذكر اهلل تعاىل الكثري من مشاهد احليل واحللل ألهل اجلنة، مذكرا  
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ا  وَ   ﴿ باألعامل التي تتطلبها، ومنها ما ورد يف قوله تعاىل:   وا َجنَّةا َوَحِريرا   ﴾ َجَزاُهْم باَِم َصرَبُ

 حيث ربط ذلك اجلزاء العظيم بالصرب.  [، 12]اإلنسان:  

احِلَاِت إِنَّا اَل ُنِضيُع َأْجَر َمْن َأْحَسَن    ﴿ ومثله قوله تعاىل:   ِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ إِنَّ الَّ

تِِهُم اأْلهَْنَاُر حُيَلَّْوَن فِيَها ِمْن َأَساِوَر ِمْن َذَهٍب  30َعَمالا )  ِري ِمْن حَتْ ( ُأوَلئَِك هَلُْم َجنَّاُت َعْدٍن جَتْ

ا ِمْن ُس  ا ُخرْضا ٍق ُمتَّكِئِنَي فِيَها َعىَل اأْلََرائِِك نِْعَم الثََّواُب َوَحُسنَْت  َوَيْلَبُسوَن ثَِيابا نُْدٍس َوإِْسَترْبَ

ا  ، فقد ربط اهلل تعاىل هذا اجلزاء بالعمل احلسن، وقد سيق بعد  [31،  30]الكهف:    ﴾ ُمْرَتَفقا

 هذه اآلية قصة صاحب اجلنتني، وكيف كان يفخر عىل املؤمن املتواضع. 

ا  ﴿ :  ومثله قوله تعاىل َجنَّاُت َعْدٍن َيْدُخُلوهَنَا حُيَلَّْوَن فِيَها ِمْن َأَساِوَر ِمْن َذَهٍب َوُلْؤُلؤا

نَا َلَغُفوٌر َشُكورٌ 33َولَِباُسُهْم فِيَها َحِريٌر )    ﴾ ( َوَقاُلوا احْلَْمُد هللَِِّ الَِّذي َأْذَهَب َعنَّا احْلََزَن إِنَّ َربَّ

 ؤمنني فيها إىل املعاناة التي عانوها يف الدنيا. ، والتي يشري دعاء امل[34،  33]فاطر:  

وهذا كله يدعونا إىل االهتامم بمنهج القرآن الكريم يف عرض قضايا اليوم اآلخر،  

وعدم االقتصار عىل ذكر اجلزاء دون ذكر األثامن التي يتطلبها، ألن البعض لألسف يذكر  

يمكن بالشفاعة وحدها، أو بأعامل  اجلنة، ويفصل كل ما فيها من النعيم، ثم يذكر بعدها أنه  

 قليلة أن تنال كل تلك اجلنان الواسعة. 

احليل   أنواع  من  الكريم  القرآن  يف  ورد  ما  بعض  يفصل  ما  احلديث  يف  ورد  وقد 

واحللل، مع التنبيه الذي أرشنا إليه، وهو أن الكثري من األحاديث رويت باملعنى، وتدخل  

 الرواة يف ألفاظها. 

ق  بثوب من حرير، فجعلوا يعجبون من  ، بعد أن أيت  وله  ومن تلك األحاديث 

 (1) ملناديل سعد بن معاذ يف اجلنة أفضل من هذا( ): حسنه ولينه، فقال رسول اهلل  

وجرسا   قنطرة  الدنيا  نعيم  اعتبار  وهو  مهم،  تربوي  بعد  إىل  يشري  احلديث  وهذا 

 
 (6/319رواه البخاري، فتح الباري: ) (1) 
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يقول    ن رسول اهلل  ومعربا لتذكر نعيم اآلخرة، حتى يصبح داعية للعمل الصالح، وكأ

من خالل هذا احلديث: إن أعجبتكم مناديل سعد، فيمكنكم احلصول عىل ما هو خري منها  

 يف سوق اسمها اجلنة، وليس عليكم سوى العمل الصالح لتحصيل هذه السلعة الغالية.  

عن توفر الذهب واحلجارة الكريمة يف كل حمل يف اجلنة،    وهكذا أخرب رسول اهلل  

يف صفة الذين يدخلون    الذي تبنى به البيوت، ففي احلديث قال رسول اهلل  حتى الطوب  

  ـ   الطيب  عود ـ    األلّوة  جمامرهم   ووقود  الذهب،  وأمشاطهم   والفضة،  الذهب   آنيتهم )اجلنة:  

  (1)(املسك ورشحهم

ذكر اخلصال التي  عند    وأخرب أهنم يتوجون بالتيجان التي يتوج هبا امللوك، قال  

  (2)ويوضع عىل رأسه تاج الوقار، الياقوتة منه خري من الدنيا وما فيها()ُيعطاها الشهيد:  

بل إن القرآن الكريم خيرب عن ذلك، فيذكر أن األواين يف اجلنة مصنوعة من الذهب  

تعاىل:   قال  كام  َتْشَتِهيِه    ﴿والفضة،  َما  َوفِيَها  َوَأْكَواٍب  َذَهٍب  ِمْن  بِِصَحاٍف  َعَلْيِهْم  ُيَطاُف 

َوُيَطاُف َعَلْيِهْم بِآنَِيٍة  ﴿وقال:  ، [ 71]الزخرف:    ﴾اأْلَْنُفُس َوَتَلذه اأْلَْعنُيُ َوَأْنُتْم فِيَها َخالُِدونَ 

ٍة َوَأْكَواٍب َكاَنْت َقَواِريَرا )  ا  15ِمْن فِضَّ ُروَها َتْقِديرا ٍة َقدَّ ،  15]اإلنسان:    ﴾ ( َقَواِريَر ِمْن فِضَّ

16 ] 

الدنيا كام ذكرنا،   النعيم املرتبط بالذهب والفضة خاص بالدرجات  ويبدو أن هذا 

يا واآلخرة، وقد ورد يف احلديث ما يشري إىل هذا، فقد قال  ألنه نعيم جيمع بني نعيم الدن

إن أدنى أهل اجلنة منزلة وأسفلهم درجة لرجل ال يدخل اجلنة بعده أحد،  : )رسول اهلل  

يفسح له يف برصه مسرية مائة عام يف قصور من ذهب، وخيام من لؤلؤ، ليس فيها موضع  

من ذهب، ليس فيها صحفة إال فيها    شرب إال معمور يغدى عليه ويراح بسبعني ألف صحفة

 
 (.2834( ، ومسلم برقم )3327رواه البخاري برقم ) (1) 
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لون ليس يف األخرى، مثله شهوته يف آخرها كشهوته يف أوهلا، لو نزل به مجيع أهل األرض  

  (1)(لوسع عليهم مما أعطي، ال ينقص ذلك مما أويت شيئا 

 ـ األزواج والولدان:   6

نون  من أنواع اجلزاء التي ورد ذكرها يف النصوص املقدسة، والتي خص هبا املحس 

يف   شكلوها  التي  األرس  تضاهي  اجلنة  يف  بتشكيل أرس  املرتبط  اجلزاء  ذلك  املسيئني  دون 

الدنيا، ولكن بصورة أمجل وأكمل، ذلك أن كل املنغصات التي كانت تتعلق هبذا اجلانب  

 يف الدنيا تزال عن هذا اجلزاء، ليصبح نعيام حمضا، خاليا من أي تكليف أو اختبار. 

العمل  ولألسف، فمع   الرتغيب يف  النفسية يف  وآثاره  اجلزاء،  النوع من  أمهية هذا 

الصالح، إال أن الكثري راح ييسء إليه، وذلك بتحويله إىل ما تشتهيه النفوس املمتلئة باإلثم  

دار   أهنا  املنحرفة، مع  لكل األهواء  مرتعا  اجلنة  لتحول من  الشذوذ،  أنواع  والدنس وكل 

 نسان إىل مراتب الكامل املتاحة له. سمو وقداسة، وفيها يرتقى اإل 

وقد ساعد عىل هذا الكثري من الروايات الدخيلة التي مل تعرب عن معاين النصوص  

املقدسة، وإنام تعرب عن األهواء والغرائز، التي ال ختتلف كثريا عن تلك الغرائز التي صاغت  

 كتب األدب املكشوف وغريها.

كثرية  شبهات  مثار  اجلانب  هذا  كان  خالل  وهلذا  من  ال  هنا،  عليها  الرد  نحاول   ،

ذكرها وتشويه احلقائق هبا، وإنام من خالل ما دلت عليه النصوص املقدسة نفسها، فعرض  

ليس   مصدرها  ألن  الشبهات،  تلك  كل  بطالن  عىل  للداللة  وحده  كاف  فيها  ورد  ما 

 ص. النصوص املقدسة، وإنام تلك الروايات الدخيلة، أو تلك األهواء املفرسة للنصو 

ليس   النعيم  الكريم من أصناف  القرآن  ما ورد يف  أن  إىل  ننبه  ذلك  نذكر  أن  وقبل 

املقصود منه احلرص، وإنام املقصود منه إعطاء النامذج واألمثلة، وخاصة تلك التي يكون هلا  

 
 (.2/165تفسري عبد الرزاق ) (1) 
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 دورها الرتبوي والسلوكي. 

القرآن الكريم يراعي األعراف االجتامعية املوجودة يف كل املجتمع ات  وهلذا نرى 

املحافظة، والتي تستحيي من ذكر بعض اجلوانب املرتبطة بالنساء يف هذا اجلانب، وهلذا ال  

معنى لذلك اإلشكال الذي ذكره بعضهم من أن القرآن الكريم يفرق بني الرجال والنساء  

يف اجلنة، وأنه لذلك وفر للرجل من النعيم ما مل يوفره للمرأة، ورضب املثل عىل ذلك بـ  

[، متسائال عن رس وجود حور عني للرجال، وعدم وجود حور عني للنساء،  ني احلور الع]

 ورأى أن ذلك تفريقا بني الذكر واألنثى، وأن النعيم يف اجلنة خاص بالذكور ال باإلناث. 

وقد راح بعضهم يعالج هذا اإلشكال باالحتيال عىل النصوص الرشعية وحتويلها  

حتيال، ومن األمثلة عىل ذلك ما ذكره بعضهم من  عن معانيها، رغبة يف رد الشبهة، ولو باال

أن احلور العني ليسوا نساء، وإنام هن فاكهة، ثم راح يستعرض كل اآليات القرآنية املرتبطة  

 .(1) هبن، وبنعيم اجلنة، ليحول منهن فاكهة رغم كل َشء

، ثم راح  لفظة احلور بمشتقاهتا وقد ذكر يف مقدمة مقاله املواضع التي وردت فيها  

ن نتأمل آية مهمة من القرآن  أجيب  من ذلك قوله: )  يترصف فيها، ويتالعب هبا بطرق خمتلفة

تعاىل قوله  حَيُورَ ﴿:  تعطينا معنى جيد وحقيقي وهي  َلْن  َأْن  َظنَّ  ،  [ 14]االنشقاق:    ﴾ إِنَُّه 

ن العذاب لن يعود عليه  أن املجرم الذي استلم كتابه خلف ظهره ظن  إا يقول  فاملعنى هن

  ، ن هذه النعم من فاكهة ستعود دوما أويرجع، اذاا فتطبيق هذا املعنى عىل حور عني يدلنا عىل  

هل  أن  أوهى    ، من حور يعود بشكل عني التنضب، ويتفق هذا املعنى بالتاِل باآلية التالية

نشاءها بشكل متامثل رزقا الينقطع،  إعيدت هلم عىل الفور  أفاكهة اجلنة  اجلنة كلام قطفوا من  

ا َقاُلوا َهَذا الَِّذي ُرِزْقنَا ِمْن َقْبُل َوُأُتوا بِِه ُمَتَشاهِباا  ﴿ ]البقرة:    ﴾ ُكلَّاَم ُرِزُقوا ِمنَْها ِمْن َثَمَرٍة ِرْزقا

هل اجلنة، واذا تابعنا  أخذها  أوتعود وترجع كلام    ، فهذه الثمرات كام يف معنى ستحور،  [25

 
 . 2009اكتوبر  30انظر مقاال بعنوان: احلور العني، حممد البارودى، موقع أهل القرآن،   (1) 



503 

 

كوهنا   من  السياق  هبذا  اآليات  باقي  اتصال  نرى  املعنى  ونعم  أهبذا  فاكهة  من  النعم  ي 

وخريات خمتلفة، اخلريات احلسان وهذه هلم التنقطع عندما يدخل املتقون اجلنة من اجلنسني  

لذلك فهي للذكور واالناث معا    ، الزم )الذكر واالنثى( يزوجون بــها بمعنى االقرتان والت

 ( بال تفرقة 

وبمثل هذه الطريقة راح يستعرض ما ورد يف شأهنن يف سورة الرمحن، ثم يعقب عىل  

اُت الطَّْرِف ﴿فاذا نظرنا اىل كلمة فِيِهنَّ يف آية  ذلك بقوله: ) ن هذا مجع  أنجد    ﴾ فِيِهنَّ َقارِصَ

..  نيث، جنتان، عينان، مدهامتان، فيهامشياء التأأمؤنث يف حرف النون يدل ضمن َشء من  

ن يف كلتا  أي  أ  ،بل يعود عىل فاكهة اجلنة من رمان وخالفه  ،نيثأوهذا بالتاِل اليعود عىل الت

اليها  الوصول  يسهل  التي  الطرف  القارصات  الفاكهة  من  كثري  حدة  عىل  ويف  ..  اجلنتني 

خيمتها التي حتفظها كام    السياق نفسه باالتصال مع آية اخرى، فهذه احلور مقصورة داخل

وتبدو   قرشهتا  فاكهة  كل  من  أحتفظ  اخرى(  آية  )حسب  الثامر  هذه  كاللؤلؤ  أيضا  كاممها 

 ( املكنون

أوصاف   إىل  الكريم  القرآن  يف  العني  احلور  أوصاف  كل  من  حيول  راح  وهكذا 

قبلنا   الكتاب من  التي مارسها أهل  ألوان احليل واخلدع  للفاكهة، ويستعمل يف ذلك كل 

 حرفوا الكلم عن مواضعه. لي

وهكذا راح آخر يستعمل حيال أخرى، ليحول من احلور العني إىل ما عرب عنه بقوله:  

..  وعىل ذلك فاحلور هن املؤمنات العائدات..  وحار تعنى رجع أو عاد إىل ربه ىف اآلخرة )

رت أشكاهلن أيضا  فعدن ىف شكل شابات مجيالت كواعب ذوات    ،وهؤالء املؤمنات قد حتوَّ

إنشاءا  إنشائهن  اهلل  أعاد  فقد  ساحرة  واملفرد  ..  عيون  ِحَساهُنَا،  الُعُيوِن  ُنْجُل  تعني:  وِعنٌي 

، وللمرأة: َعْينَاءُ  فسوف يتزوج املؤمنون ىف اجلنة هبؤالء املؤمنات الراجعات  ..  للرجل: أْعنَيُ

ما اشتهت    وبالطبع سيعود الرجال إىل شباهبم مثل النساء، ألن هلم،  أو العائدات إىل اهلل 
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وُعنفوانه؟ شبابه  إىل  يعود  أن  أحد  يشتهي  لن  وهل  النساء  ..  أنفسهم،  نصيب  هو  وهذا 

  (1)(فسيتمتعن بأزواجهن كام سيتمتع هبن أزواجهن

وهكذا نجد كل يوم من جيتهد، ليبحث عن معنى جديد للحور العني مما مل يفطن له  

 واملحدثني. أحد من املفرسين وال اللغويني القدامى 

وبناء عىل هذا نذكر بعض ما فهمناه من النصوص املقدسة بعيدا عن كال املتطرفني،  

أولئك الذين زعموا ألنفسهم التنوير، أو أولئك الذين استلهموا الكثري من التصورات من  

 التفسريات املتأثرة باألهواء والغرائز أكثر من استلهامهم هلا من خالل النصوص املقدسة. 

 رأة يف اجلنة وإلزامها بزوجها: أ ـ امل 

من املسائل املرتبطة هبذا اجلانب، والتي نرى أن العقل راح يتدخل فيها بام هو خارج  

كأن هناك  التي راح البعض يفتي فيها، وجماله، املسألة املعروفة بزواج املرأة املؤمنة يف اجلنة، و

هي ما عرب عنه    ها أن القاعدة فيمثلام هي يف الدنيا، مع  اجلنة  حماكم لألحوال الشخصية يف  

، وهي قاعدة حتكم  [71]الزخرف:   ﴾َوفِيَها َما َتْشَتِهيِه اأْلَْنُفُس َوَتَلذه اأْلَْعنُيُ  ﴿قوله تعاىل: 

 كال اجلنسني. 

القرآن   يف  ورد  بام  مردودة  إما  املجال،  هذا  يف  الواردة  األحاديث  كل  فإن  وهلذا 

أهنا تعرب عن حاالت معينة،  أو  املرأة قد تكون يف    الكريم،  وليس كل األحوال، ذلك أن 

مرتبة أعىل بكثري من زوجها، أو ال تكون هلا أي رغبة فيه، أو تكون هلا رغبة يف غريه، إما  

من الذين عارصوا زماهنا، أو من الذين مل يعارصوا زماهنا، وقد ال تكون راغبة يف الزواج  

  ال تطيق أو ال ترغب. أصال.. وهلذا من احلرج تكليفها يف تلك الدار بام

ومن تلك األحاديث التي نرى مناقضتها للقرآن الكريم وللحقائق املرتبطة باملعاد   

 
 . 2011نوفمرب  11احلور العني، عز الدين نجيب، موقع أهل القرآن،   (1) 
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  (1) (فهي آلخر أزواجها   ،فتزوجت بعده  ، أيام امرأة ُتويف عنها زوجها ) قال:    ما يروى أنه  

عن   يروونه  بام  الرواية  هذه  خطب  معاوية  ويؤكدون  وفاة  أنه  بعد  الدرداء  أيب  أم 

أيام امرأة تويف عنها  : )يقول   سمعت أبا الدرداء يقول سمعت رسول اهلل    : الدرداء فقالت

  (2) (زوجها فتزوجت بعده فهي آلخر أزواجها وما كنت ألختارك عىل أيب الدرداء

إن شئت أن تكوين زوجتي يف اجلنة  : )عن حذيفة أنه قال المرأته ومثلها ما يروونه  

فال تزوجي بعدي فإن املرأة يف اجلنة آلخر أزواجها يف الدنيا فلذلك حرم اهلل عىل أزواج  

  (3) (أن ينكحن بعده ألهنن أزواجه يف اجلنة النَّبيِّ 

وكل هذه األحاديث تتناقض مع املوازين التي وردت هبا النصوص املقدسة حول  

ل، والدرجات، والرغبات.. ذلك أن املرأة قد تتعلق بزوجها األول،  تعلق النعيم باألعام

 فرض عليها يف الدنيا؟وقد ال تتعلق بجميع أزواجها، فلامذا يفرض عليها يف اآلخرة ما 

وعندما   موهتا،  مرض  يف  ارتدت  امرأة  أن  الباب  هذا  يف  تروى  التي  النكت  ومن 

تدادها، وإنام ألهنا ال تريد أن  سئلت عن سبب ذلك، أخربت أن ذلك ليس عن قناعة بار

تعيش مع زوجها الذي آذاها يف الدنيا، العتقادها أنه سيفرض عليها العيش معه يف اآلخرة،  

 كام ذكر ذلك الفقهاء. 

وهلذا، فإن النصوص املقدسة تذكر أن للمرأة يف اجلنة استقاللية تامة بالنعيم، مثلها  

 مرتبط باألعامل، بل هو جتسد لألعامل..  مثل الرجل متاما، ذلك أن النعيم يف اآلخرة 

القديمة، فلها ذلك، وخاصة إن   آثرت أن تعيش مع زوجها، وأرسهتا  ولذلك إن 

قالت:    أن أم حبيبة زوج النبي  كان زوجها صاحلا، وربام يشري إىل هذا ما ورد يف احلديث  

 
 . 4/270ذكره اهليثمى وقال: رواه الطربانى ىف الكبري واألوسط وفيه أبو بكر بن أبى مريم وقد اختلط. جممع الزوائد:    (1) 

 (  275/  3املعجم األوسط )  (2) 

 .( 69/  7رواه البيهقي يف السنن )  (3) 
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وجيتمعون يموتون  ثم  الدنيا،  يف  الزوجان  هلا  يكون  املرأة  اهلل،  رسول  ألهيام    يا  اجلنة،  يف 

ألحسنهام خلقا كان معها يا أم حبيبة، ذهب حسن  ):  قال  ف  تكون؟ لألول أو لآلخر؟

 ( 1) (اخللق بخري الدنيا واآلخرة

وهذا مرتبط برغبتها كام ذكرنا، ذلك أنه ال يفرض َشء من النعيم يف اجلنة، بل كل  

اآلخرة خمتلفة متاما عن قوانني    َشء مبني عىل الرغبة واملحبة، ولذلك فإن قوانني الزوجية يف 

الزوجية يف الدنيا، ومثل ذلك تلك العالقة بني األزواج، ألهنا مل تكن يف الدنيا سوى لغرض  

 اإلنجاب، وهو قد زال يف اآلخرة. 

وهكذا األمر بالنسبة للباس املرأة وحجاهبا يف اآلخرة، فاألمر فيه خمتلف متاما عام  

م نراه  ما  أن  ذلك  الدنيا،  يف  االختبار  هو  سوى  منها  الغرض  ليس  الدنيا  يف  شهوات  ن 

 واالبتالء. 

 ب ـ العالقة الزوجية يف اجلنة وسموها: 

مثلام عرفنا سابقا من أن كل نعيم اجلنة متسم بالطهارة والسمو والقداسة، وكونه  

فكذلك النعيم املرتبط هبذا اجلانب له عالقة بتلك  مجيعا مرتبطا بالعبودية ومعرفة اهلل تعاىل،  

يف اجلنة بالطهارة، كام قال    العبودية واملعرفة هلل تعاىل، ولذا فقد وصف اهلل تعاىل األزواج

َرٌة ﴿:تعاىل  [ 25]البقرة:   ﴾َوهَلُْم فِيَها َأْزَواٌج ُمَطهَّ

وذلك ال يعني فقط ما ذكره املفرسون من تلك املفاهيم البسيطة اخلاصة بالطهارة،  

تكون   وال  بالسمو،  تتسم  والتي  نفسها،  الزوجية  العالقة  حتى  َشء،  كل  يشمل  هو  بل 

 تالء اإلهلي، ورضورة بقاء النوع. مشاهبة لتلك العالقات يف الدنيا، والتي استدعاها االب

واألنوثة   الذكورة  أن  عىل  يدل  املقدسة  النصوص  يف  اإلشارات  من  الكثري  إن  بل 

الدنيا،   يف  الرشعي  بالتكليف  ومرتبطة  التناسل،  حادثة،  اإلنسانية،  أما  ولغرض  احلقيقة 

 
 (171/ 2(، والعقييل يف الضعفاء )49/ 2رواه البّزار ) (1) 
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 بذلك كله. ؛ فإهنا يف ذاهتا مثل املالئكة ال عالقة هلا والروح التي متثلها 

ذا خيرب اهلل تعاىل يف القرآن الكريم أن آدم وحواء عليهام السالم، مل يكونا يميزان  وهل

ا بُِغُروٍر َفَلامَّ َذاَقا  ﴿الذكورة واألنوثة، إال بعد أن أكال من الشجرة، كام قال تعاىل:   مُهَ َفَدالَّ

َجَرَة َبَدْت هَلاَُم َسْوآهُتُاَم َوَطِفَقا خَيِْصَفاِن َعَلْيِهاَم    [ 22]األعراف:   ﴾ ِمْن َوَرِق اجْلَنَِّة الشَّ

تعاىل:   إليها يف قصة آدم، كام يف قوله  املشار  الزوجية  َأْنَت  ﴿ أما  اْسُكْن  َياآَدُم  َوُقْلنَا 

، أو املشار إليها يف أنواع النعيم املعد للمحسنني، كام يف قوله  [ 35]البقرة:    ﴾َوَزْوُجَك اجْلَنَّةَ 

َأُؤَنبُِّئُكْم  ﴿ تعاىل:   تَِها اأْلهَْنَاُر  ُقْل  ِْم َجنَّاٌت جَتِْري ِمْن حَتْ َقْوا ِعنَْد َرهبِّ لِلَِّذيَن اتَّ بَِخرْيٍ ِمْن َذلُِكْم 

َرٌة َوِرْضَواٌن ِمَن اهللَِّ َواهللَُّ َبِصرٌي بِاْلِعَباِد   ، أو  [15]آل عمران:    ﴾ َخالِِديَن فِيَها َوَأْزَواٌج ُمَطهَّ

اجْلَنَّ﴿قوله:   َأْصَحاَب  ) إِنَّ  َفاكُِهوَن  ُشُغٍل  يِف  اْلَيْوَم  َعىَل  55ِة  ظاَِلٍل  يِف  َوَأْزَواُجُهْم  ُهْم   )

، فهي ال تعني ما نفهمه من الزوجية يف الدنيا، بل تعني  [ 56،  55]يس:    ﴾ اأْلََرائِِك ُمتَّكُِئوَن  

َجْت  ﴿القرناء واألشكال الذين وصفهم اهلل تعاىل بقوله:   [ 7وير: ]التك  ﴾ َوإَِذا النهُفوُس ُزوِّ

وا الَِّذيَن َظَلُموا َوَأْزَواَجُهْم  ﴿ويدل لذلك أن اهلل تعاىل خاطب املسيئني بقوله:   اْحرُشُ

اِط اجْلَِحيمِ 22َوَما َكاُنوا َيْعُبُدوَن )  ،  [23،  22]الصافات:    ﴾( ِمْن ُدوِن اهللَِّ َفاْهُدوُهْم إِىَل رِصَ

يكون هلم   املسيئني لن  املعلوم أن  أنه من  املراد هم  مع  بالزوجات يف اآلخرة، ولكن  متتع 

 القرناء، كام ذكرنا ذلك سابقا. 

وهلذا عندما ذكر اهلل تعاىل تنعم األزواج يف اجلنة مل يذكر أي َشء له عالقة بذلك،  

مع أنه عند ذكره للطعام، ذكر األكل، وعند ذكره لألرشبة ذكر الرشب، بينام عندما ذكر  

ىل األرائك، وأصناف النعيم التي يعاينوهنا، كام قال تعاىل:  األزواج اكتفى بذكر جلوسهم ع

َفاكُِهوَن )﴿ يِف ُشُغٍل  اْلَيْوَم  اجْلَنَِّة  َأْصَحاَب  اأْلََرائِِك  55إِنَّ  َعىَل  يِف ظاَِلٍل  َوَأْزَواُجُهْم  ُهْم   )

ُعوَن ) 56ُمتَّكُِئوَن )    55]يس:    ﴾الا ِمْن َربٍّ َرِحيمٍ ( َساَلٌم َقوْ 57( هَلُْم فِيَها َفاكَِهٌة َوهَلُْم َما َيدَّ

-  58 ] 
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لتلك   احليس  التصوير  اجلانب من  هذا  يف  الروايات  بعض  تذكره  ما  فإن  ولذلك؛ 

الدنيا، ونحو ذلك تيسء إىل ما ورد يف النصوص املقدسة   العالقات، وتشبيهها بعالقات 

 من ذلك اجلانب. 

اُت الطَّ ﴿وبناء عىل هذا يفرس قوله تعاىل:   ْرِف مَلْ َيْطِمْثُهنَّ إِْنٌس َقْبَلُهْم َواَل  فِيِهنَّ َقارِصَ

الشاغل  [ 56]الرمحن:    ﴾َجانٌّ  الشغل  جعلوا  من  يذكرها  التي  الصور  بتلك  يفرس  وال   ،

 ألهل اجلنة االهتامم هبذه اجلوانب. 

أما كيفية التمتع؛ فذلك غيب، ومن السهل تصور الكثري من االحتامالت املرتبطة  

بام حيدث يف الدنيا.. ذلك أنه يكفي أن خيلق اهلل تعاىل يف أهل اجلنة  به، والتي ال عالقة هلا  

 كل أنواع اللذة الطاهرة عند نظرهم لزوجاهتم أو للحور العني..  

وهلذا نرى القرآن الكريم يذكر األوصاف الكثرية هلن، ويشبههن بام يراه الناس يف  

للؤلؤ املكنون، كام يف قوله تعاىل:  الدنيا من أنواع اجلامل، ومن األمثلة عىل ذلك تشبيههن با 

﴿ ( ِعنٌي  املَْْكنُوِن  22َوُحوٌر  ْؤُلِؤ  الله َكَأْمَثاِل  أي  [ 23،  22]الواقعة:    ﴾ (  اللؤلؤ  ،  كأهنن 

الذي يكون لونه من    ،املستور عن األعني والريح والشمس   ، األبيض الرطب الصايف البهي 

ال عيب فيهن   ، لك احلور العنيفكذ؛ الذي ال عيب فيه بوجه من الوجوه و ،أحسن األلوان 

فكل ما تأملته منها مل جتد فيه إال ما  ،  مجيالت النعوت  ،بل هن كامالت األوصاف  ،بوجه

 . يرس اخلاطر ويروق الناظر

بال واملرجان ويشبههن  تعاىل:  ياقوت  قال  كام  َواملَْْرَجاُن    ﴿،  اْلَياُقوُت  ُنَّ    ﴾َكَأهنَّ

)[ 58]الرمحن:   أي  ال ،  يف  الياقوت  صفاء  ،  صفاءكأهنن  الصفاء  البياض،  يف  واملرجان 

  (1)(الياقوتة، والبياض بياض اللؤلؤ

َوِعنَْدُهْم  ﴿، كام قال تعاىل:  عن غري أزواجهنالطرف  صفن بأهنن قارصات  وهكذا  و

 
 (. 152/  27تفسري الطربي، )  (1) 
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 ( ِعنٌي  الطَّْرِف  اُت  َمْكنُوٌن  48َقارِصَ َبْيٌض  ُنَّ  َكَأهنَّ أهنن  [ 49،  48]الصافات:    ﴾(  أي   ،

ن عىل أزواجهن، ال خيرجن من  ) ممنوعات من التربج والتبذل لغري أزواجهن، بل قد ُقرِصْ

الط َن عليهم فال يردن سواهم، ووصفهن سبحانه بأهنن )قارصات  رف(  منازهلم، وَقرَصْ

له   قد قرصت طرفها عىل زوجها من حمبتها  منهن  فاملرأة  أكمل من األوىل،  الصفة  وهذه 

  (1)(ورضاها به فال يتجاوز طرفها عنه إىل غريه 

امرأة من  :  وغريها من األوصاف، وقد ورد يف احلديث الرشيف قوله   )لو أن 

ينهام رحيا , ولنصيفها عىل  نساء أهل اجلنة اطلعت إىل األرض ألضاءت ما بينهام , وملألت ما ب

  (2) رأسها خري من الدنيا وما فيها( 

 ج ـ الولدان املخلدون بمثابة األبناء: 

من أنواع النعيم احليس واملعنوي يف اجلنة، الحظنا أن ذلك  ذكره  من خالل ما سبق  

 النعيم يغطي كل حاجات اإلنسان ورغباته املرشوعة، والتي هلا نظري يف الدنيا. 

عىل هذا نرى أن ما ذكر يف القرآن الكريم حول الولدان املخلدين ال يعني ما  وبناء  

العلامء من كوهنم خدم أهل اجلنة  أكثر  أنه    ؛ذكره  فأهل اجلنة ال حيتاجون إىل خدم، ذلك 

يكفي أن هيم أحدهم باليشء، حتى حيرض أمامه من غري حاجة لتكلف إحضار أو طبخ مثلام  

 هو حاصل يف الدنيا.

إن النعيم املرتبط هبم هو ذلك الشعور الذي يبثه اهلل تعاىل يف قلوب أهل  ولذلك ف

اجلنة، والذي يامثل ذلك الشعور الذي كان يف الدنيا حول األبناء، وخاصة عندما يكونون  

تعوضها أي عاطفة   أن  بعاطفة خاصة، ال يمكن  يشعرون نحوهم  الصبا، حيث  يف حال 

 أخرى. 

 
 ( 244روضة املحبني، ) ص  (1) 

 (. 2643رواه البخاري )  (2) 
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ن طوافهم عليهم باألكواب واألباريق، كام قال تعاىل:  أما ما ورد يف القرآن الكريم م

،  17]الواقعة:    ﴾( بَِأْكَواٍب َوَأَباِريَق َوَكْأٍس ِمْن َمِعنيٍ 17َيُطوُف َعَلْيِهْم ِوْلَداٌن خُمَلَُّدوَن )﴿

؛ فهو ال يعني أهنم خدم، وإنام ذكر من باب مماثلة ذلك ملا حيصل يف الدنيا عندما حيرض  [18

 ائهم، وخاصة عند حضور الضيوف ما يلزم من خدمة. األبناء آلب

وهلذا ذكر هؤالء الولدان املخلدون يف مواضع أخرى من غري ذكر اخلدمة، كام قال  

ا﴿تعاىل:   ا َمنُْثورا ،  [ 19]اإلنسان:    ﴾َوَيُطوُف َعَلْيِهْم ِوْلَداٌن خُمَلَُّدوَن إَِذا َرَأْيَتُهْم َحِسْبَتُهْم ُلْؤُلؤا

ُْم ُلْؤُلٌؤ َمْكُنونٌ ﴿ويقول:   [ 24]الطور:  ﴾ َوَيُطوُف َعَلْيِهْم ِغْلاَمٌن هَلُْم َكَأهنَّ

وقد وصف هؤالء الولدان هبذه األوصاف الدالة عىل مجاهلم، بناء عىل أن كل َشء  

 يف اجلنة مجيل، ظاهرا وباطنا، وهلذا كان يف مجاهلم مزيد متعة ألهل اجلنة. 

وص املقدسة تراعي املتعارف عليه من النعيم، وال  باإلضافة إىل ذلك كله؛ فإن النص

نعرف أن أحدا من الناس يفخر أن لديه خادم مجيل، بل إن وجود مثل هذا اخلادم يف بيته  

 قد يكون فيه ما فيه من التهم املرتبطة بعرضه وغريته ونحو ذلك.

]الولدان[ املصطلح  هذا  فإن  ذلك؛  إىل  الكريم    بإضافة  القرآن  مع  يف  ا  ميتناسب 

َوَما َلُكْم اَل ُتَقاتُِلوَن يِف  ﴿، فلم يذكر الولدان إال بناء عىل هذا املعنى، كام قال تعاىل:  ذكرنا 

نَا َأْخِرْجنَا مِ  ِذيَن َيُقوُلوَن َربَّ  َواْلِوْلَداِن الَّ
ِ
َجاِل َوالنَِّساء ْن َهِذِه  َسبِيِل اهللَِّ َواملُْْستَْضَعِفنَي ِمَن الرِّ

امِلِ  ااْلَقْرَيِة الظَّ ،  [75]النساء:  ﴾ َأْهُلَها َواْجَعْل َلنَا ِمْن َلُدْنَك َولِيًّا َواْجَعْل َلنَا ِمْن َلُدْنَك َنِصريا

هَيَْتُدوَن    ﴿وقال:   َواَل  ِحيَلةا  َيْسَتطِيُعوَن  اَل  َواْلِوْلَداِن   
ِ
َوالنَِّساء َجاِل  الرِّ ِمَن  املُْْسَتْضَعِفنَي  إِالَّ 

 ريها من املواضع. ، وغ[98]النساء:   ﴾ َسبِيالا 

أنه كان هلم   أم  اجلنة،  اجلنة، وألهل  الولدان، وهل هم خلقوا يف  أما أصل هؤالء 

وجود يف الدنيا، وأهنم ماتوا صغارا؛ فهذا مما ال دليل عليه، ولذلك حيسن عنده التوقف،  

يف  التكليف  له  سيتاح  الدنيا،  يف  التكليف  له  يتح  مل  إنسان  كل  أن  ذكرنا سابقا  كام  أنا    إال 
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 اآلخرة، وبناء عليه يكون مصريه. 

وهلذا نستبعد أن يكون أولئك الولدان هم األوالد الذين ماتوا صغارا يف الدنيا، أما 

ما عدا ذلك؛ فيبقى األمر غيبا، فقد يكونون خلقوا يف اجلنة أصال، وقد يكونون من ثامر  

 بعض األعامل الصاحلة اخلاصة التي قام هبا اإلنسان يف الدنيا. 

ما نميل إليه، فقد يكون أولئك الولدان الطيبني الطاهرين جتسدا لتلك اجلهود    وهذا

يكون   وقد  أوالدهم،  تربية  سبيل  يف  َشء  بكل  ضحوا  الذين  اآلباء  أولئك  هبا  قام  التي 

تعويضا ألولئك الذين مل يتح أن يكون هلم أوالد يف الدنيا، أو قد يكون تعويضا ملن مل يتزوج  

 كذا. أصال يف الدنيا.. وه

الدنيا، ولكن لكل منهام   الذين كانوا يف  بأبنائهم  انقطاع صلة اآلباء  يعني  وهذا ال 

 نعيمه اخلاص، فال يمكن للولد الكبري، أن يعوض نعمة الولد الصغري. 

 ثالثا ـ مراتب اجلزاء.. وجتليات العدالة والرمحة: 

ال تي دفعت  ال يمكننا فهم حقيقة أي موقف أو سلوك نراه من دون فهم الدوافع 

التي أنشئت من أجله.. ذلك أننا عندما نفهم تلك الدوافع تزاح عنا كل   إليه، والغايات 

 الشبه، وتدفع كل اإلشكاالت، ويزال كل غموض، ونضع مجيع األمور يف حملها الالئق هبا. 

التي تومهها البعض حول استغراب اجتامع   وبناء عىل هذا، فإن تلك اإلشكاالت 

الو اإلهلية  من  الرمحة  وغريها  فيها،  املوجودة  العقاب  وأنواع  جهنم  وجود  مع  اسعة 

اإلشكاالت يزول بسهولة، عندما يفهم رس وجود جهنم، ورس وجود اجلنة، ورس املراتب  

املختلفة املوجودة يف كليهام.. ألنه حينذاك يدرك أهنا تسري مجيعا نحو حتقيق هدف واحد،  

 ولكن بطرق متعددة. 

يل املعاين املرتبطة هبذا، وتوضحها أيرس توضيح وأوجزه،  ولعل أهم سورة قرآنية جت

باملعاد،   املرتبطة  الكربى  احلقائق  توضح  بسملتها  من  ابتداء  فهي  الفاحتة،  سورة  هي 
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 والدوافع التي دفعت ألن يكون األمر هبذا الشكل. 

و تبدأ هذه السورة ببيان أن كل هذا الكون بام فيه من خملوقات بدئ باسم من أسامء  

 احلسنى، وهو اسم ]الرمحن[، وهو يعني أن كل ما يف الكون من البداية إىل النهاية منطلق  اهلل

 ومنطبق مع هذا االسم. 

مْحَُن َعىَل اْلَعْرِش اْسَتَوى﴾ )طـه:   ويدل هلذا قوله تعاىل: واضحة  إشارة  ففيه  (،  5﴿الرَّ

الرمحة   مبنية عىل أساس  الواسعة  الكون  هذا  مملكة  أن  إليها   ، اإلهليةإىل  ولذلك  ومنتهية   ،

والعلمية    ، اجلليل الذي جيمع بني الداللة عىل منتهى الرمحة وكامهلا اختار اهلل تعاىل ذلك االسم  

الذات  قيل:   ، عىل  إذا  فإنه  املعنى،  أكرب  ) ليدل عىل هذا  امللك الشجاع( دل ذلك عىل ان  حكم 

ك العادل( دل ذلك عىل أن أبرز  حكم املل ) منجزات هذا امللك مؤسسة عىل شجاعته، وإن قيل: 

 ما يظهر يف مملكته هو عدله، وهكذا. 

وهذا ما نفهمه من اآلية الكريمة، فهي مل تقرر معنى االستواء بقدر ما قررت معنى  

الرمحة التي عىل أساسها حيكم الكون، ولكن التحريف اهتم باالستواء وأوغل فيه مع دقة  

 . هي املقصود األول من البيان يف هذه اآليةمسلكه، وكاد يعرض عن معنى الرمحة التي 

امْلُْلُك    ﴿ تعاىل: يف قوله  ، كام  وبناء عىل هذا نرى القرآن الكريم يقرن املعاد باسمه الرمحن 

مْحَِن َوَكاَن َيْوماا َعىَل اْلَكاِفِريَن َعِسرياا﴾ )الفرقان:  ، وهذا يعني أن احلاكم يف  ( 26َيْوَمئٍِذ احْلَقه لِلرَّ

كام يشري إىل ذلك قوله    ، قوانني ذلك اليوم هو الرمحة اإلهلية املندرجة ضمن اسم ]الرمحن[ كل  

    ﴿ تعاىل: 
ٍ
ء ُبوَك َفُقْل  156)األعراف:من:    ﴾ َوَرمْحَِتي َوِسَعْت ُكلَّ ََشْ (، وقال تعاىل:﴿ َفِإْن َكذَّ

ُكْم ُذو َرمْحٍَة َواِسَعٍة َوال ُيَرده َبْأُسُه َعِن اْلَقْوِم ا   ( 147ملُْْجِرِمنَي﴾ )األنعام: َربه

نراه،   وما  والعقوبة  األمل  بني  اجلمع  كيفية  عن  هو  هنا  يثار  الذي  اإلشكال  ولكن 

والرمحة اإلهلية، وهذا ما يفرسه اسم ]الرحيم[ والذي تتشكل منه البسملة التي تفرس كل  

 َشء يف الكون. 
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العميل   التنفيذ  أو هو  الرمحن،  الرمحة  فالرحيم هو أول جتل من جتليات  تقتضيه  ملا 

 اإلهلية، والذي قد يظهر بمظاهر خمتلفة، قد يكون من بينها القسوة التي تستدعيها الرضورة. 

وكمثال تقريبي لذلك أن يأيت مفتش ملدرسة من املدارس؛ فريى تالميذها منشغلني  

إلنقاذ   الرمحة  تتداركه  وعندها  هبا..  يبالون  ال  عنها،  منحرفني  دراستهم،  مستقبلهم  عن 

الصواب،   جادة  إىل  ليعيدوهم  والشدة  باحلزم  ممتلئني  معلمني  إرسال  فيقرر  املهدد، 

 وباستعامل كل الطرق املمكنة. 

وقد يذهب إىل مدرسة أخرى، فيجدها ممتلئة نظاما وأدبا، وجيد تالميذها مستوعبني  

وقد يقرر أن    لدروسهم أحسن استيعاب، حينها يكتفي بالثناء عىل التالميذ وعىل األساتذة، 

 يكافئهم بام يستحقونه من الدرجات واجلوائز. 

والتي   هبم،  الرمحة  هي  فيه  راسخة  صفة  عىل  بناء  إال  ذلك  يفعل  مل  املفتش،  فهذا 

إليهم،   أحسن  فاملحسنون  معه..  تعامل  الذي  املحل  بحسب  الواقع  يف  تنفيذها  اختلف 

 ة الصواب. واملسيئون أرسل إليهم من يقوم بتهذيبهم وإعادهتم إىل جاد

لكن الذي ال يفهم دوافع ذلك املفتش قد يتهمه باجلور والقسوة؛ فيزعم أنه اشتد  

عىل املدرسة األوىل بناء عىل قسوته وظلمه وجربوته، وأنه أحسن للمدرسة الثانية بناء عىل  

 فقدانه للعدل، ولو أنه كان عادال لتعامل مع اجلميع بصفة واحدة.

وال  الشبه،  مثريو  يردد  بتوضيح حقيقة  وهكذا  ال  عليهم،  الرد  البعض  ذين حياول 

الرمحة، وتعدد مظاهرها، وإنام بمحاولة االنقالب عىل القيم الواردة يف النصوص املقدسة،  

 لتنسجم مع ما يطلبه أصحاب األهواء من الرمحة. 

وهكذا بعد أن توضح السورة الكريمة الدوافع التي دفعت لنشأة الكون، توضح  

إليها، والتي تقوم الرمحة اإلهلية بتسيري اخللق نحوها، وهي ما عرب عنه قوله    الغاية التي يسري

 [ 2]الفاحتة:  ﴾احْلَْمُد هللَِِّ َربِّ اْلَعاملَنَِي  ﴿تعاىل:  



514 

 

وهذه اآلية الكريمة توضح أصال مهام جدا، ال يمكن فهم حقائق املبدأ واملعاد من  

 ل عىل املنهج..دونه، فأول اآلية يدل عىل الغاية، وآخر اآلية يد

أما أول اآلية، فهو ]احلمد هلل[، وهو غاية الكون.. أي التعريف بكامل اهلل تعاىل الذي  

جلميع   اجلامع  وهو  ]اهلل[،  اسمه  هذا  للداللة عىل  أسامئه  من  اهلل  اختار  وقد  له..  ال هناية 

تي ال  األسامء احلسنى.. وبذلك فإن الغرض من الكون هو التعريف بأسامء اهلل احلسنى ال 

 هناية هلا، والتواصل مع اهلل عربها.

وأما الطريق إىل ذلك، أو املنهج املؤدي إليه، فقد تكفل به اسم ]رب العاملني[، وهو  

اسم من أسامء اهلل احلسنى الدالة عىل األفعال، وهو جتل السم الرمحن الدال عىل الذات..  

ال دنيا إىل حال عليا، كام ورد  وهذا االسم مشتق من الرتبية، وهي تعني ترقية اليشء من ح

وال يقبل اهلل    ، ن تصدق بَعدل مترة من كسب طيبأنه قال: )م  يف احلديث عن رسول اهلل  

ه حتى تكون مثل    ،فإن اهلل يقبلها بيمينه؛ إال الطيب ثم يربيها لصاحبها كام يريب أحدكم َفُلوَّ

  (1) (اجلبل

ِذيَن آَمُنوا خُيِْرُجُهْم ِمَن الظهُلاَمِت إِىَل النهوِر  ﴿وهو ما يشري إليه قوله تعاىل:   اهللَُّ َوِِله الَّ

ِذيَن َكَفُروا َأْولَِياُؤُهُم الطَّاُغوُت خُيِْرُجوهَنُْم ِمَن النهوِر إِىَل الظهُلاَمِت ُأوَلئَِك َأْصَحاُب النَّارِ    َوالَّ

 [ 257]البقرة:   ﴾وَن ُهْم فِيَها َخالِدُ 

والظلامت تشمل كل َشء ابتداء من اجلهل وانتهاء بكل السلوكات املنحرفة التي ال  

 تنسجم مع املوازين والنظام الذي يسري به الكون. 

من   ورفعهم  العباد،  هبداية  املتكفل  االسم  هو  العاملني[،  ]رب  اسم  فإن  ولذلك 

وضع برنامج خاص يمر به اإلنسان عىل    حالتهم البسيطة إىل حالة أرقى، وذلك ما يستدعي

 جمموعة كبرية من االختبارات، وعىل أساسها يكون الرتقي. 

 
 .1410رواه البخاري رقم:  (1) 
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الصغار يف   والتي تستلم األوالد  الرتبية،  به وزارات  تقوم  ما  تقريبي هلذا  وكمثال 

مرحلة مبكرة من عمرهم، ثم تبدأ يف تنفيذ براجمها، وتعقيدها كل حني، حتى يتخرج منها  

الناجحني، وهي عندما تعاقب بعضهم بالطرد ال تفعل ذلك إال بناء عىل عدم  أكرب قدر من  

اهتاممهم، أو متردهم عىل النظام الذي تسري عليه تلك املؤسسات، أو خشية عىل املؤسسات  

 الرتبوية من أن تصبح مؤسسات للمشاغبني بدل أن تكون مؤسسات لطلبة العلم. 

أن املؤمنني املسلمني واملستسلمني هلل وقوانينه،  وهلذا ذكر اهلل تعاىل يف اآلية السابقة  

سوف خيرجون من الظلامت إىل النور، بينام غريهم، وهم الذين سلموا أنفسهم للمشاغبني  

والطواغيت، فإهنم سيسريون سريا عكسيا، بحيث ال يكتفون باخلروج عن فطرهتم النقية،  

 سانيتهم، وتوقعهم يف املهالك. وإنام قد يقعون يف االنتكاسة العظمى التي خترجهم من إن

ولكن اهلل تعاىل برمحته التي وسعت كل َشء يعطي الفرص الكثرية التي ال تنتهي  

ألولئك الذين آثروا الظلامت عىل النور.. لعلهم خيرجون منها؛ فإن آثروا البقاء فيها كان  

سعة الرمحة  ذلك بسببهم، وليس قصورا من الرمحة اإلهلية.. ولذلك؛ فإن املشكلة ليست يف  

 اإلهلية، وإنام يف توفر القابلية هلا..  

وكمثال تقريبي عىل ذلك، أننا ال نرمي شخصا بالبخل إال إذا شحت يده عام يتطلبه  

الكرم من اإلحسان، لكنه إن فعل ذلك، ووفر الكثري من اخلدمات للمحتاجني بكل سهولة  

دمات.. فإن املشكلة هنا ال  ويرس.. لكن بعض املحتاجني مل يتقدم لالستفادة من تلك اخل

 تكمن يف املعطي، وإنام يف مدىل قابلية املتلقي. 

وهكذا الرمحة اإلهلية.. بل كل املعاين النبيلة يف األسامء احلسنى، كاهلداية واللطف  

هلا،   يتعرض  ال  البعض  أن  املشكلة  لكن  وبكثرة..  وفرها،  تعاىل  فاهلل  وغريها..  والرزق 

ه يف عدم توفري القابلية، وال حيق له أن يتهم اهلل تعاىل.. أو بعبارة  ولذلك حيق له أن يتهم نفس 

و حياسب نفسه يف عدم سعيه إليها، وال حيق له أن يتهم اهلل  أو يلوم  أله أن يتهم    حيق أخرى:  
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 . تعاىل يف حرمانه منها 

  بناء عىل هذا وضع اهلل تعاىل املراتب املختلفة يف دار اجلزاء، ليتنقل أصحاهبا من طور 

 إىل طور بحسب استعدادهم وقابلياهتم واختياراهتم. 

املجال، حيث ذكرت   للخلق يف هذا  الكربى  املراتب  الفاحتة  وقد وضحت سورة 

 أربعة أصناف: 

األول  اخللق  الصنف  طولب  والذين  املستقيم،  للرساط  املمثلون  عليهم،  املنعم   :

يريد  كام  لإلنسان،  املثاِل  النموذج  واعتبارهم  هبم  تعاىل:  باالهتداء  قال  كام  اهلل،  اْهِدَنا  ﴿ه 

اَط املُْْسَتِقيَم )  َ اَط الَِّذيَن َأْنَعْمَت َعَلْيِهمْ 6الرصِّ  [ 7،  6]الفاحتة:  ﴾ ( رِصَ

وهم يمثلون بحسب املثال السابق، النخبة من التالميذ الناجحني، والذي يتاح هلم  

 يف الدول العادلة كل املناصب الرفيعة، بام فيها احلكم نفسه. 

الثاين الص  إىل  نف  الوصول  يف  التقصري  مع  عليهم  املنعم  منهاج  عىل  السائرون   :

أن   تعاىل  اهلل  من  يطلبون  والذين  أنفسهم،  الداعون  الفاحتة  سورة  يف  ويمثلهم  مراتبهم، 

يرقيهم إىل املراتب التي وصل إليها الفائزون.. وبذلك هم يطلبون من اهلل تعاىل املزيد من  

 ية.. أو املزيد من الرتقي يف مراتب الكامل. الرتبية واإلصالح واهلدا

: املغضوب عليهم، وهم أولئك املشاغبون املجرمون الذين مل يكتفوا  الصنف الثالث 

باالنحراف، وإنام راحوا يدعون اخللق إليه، بكل كربياء وطغيان، وهم الذين يعرب عنهم  

 القرآن الكريم بأهنم أئمة الكفر.

، فرتكوا االهتداء باملنعم عليهم، وراحوا يتبعون  : وهم الذين ضلواالصنف الرابع 

 املغضوب عليهم..  

 بناء عىل هذا التصنيف انقسمت األحكام يف دار اجلزاء اإلهلي إىل أربعة مراتب هي: 

: وهم الذين ورد يف النصوص املقدسة اعتبارهم النخبة، واهلدف من  مرتبة الفائزين 
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نة، وقد يصريون أساتذة عىل من دوهنم من  اخللق، وأهنم يسكنون الدرجات العليا يف اجل

فيه   يدعو  الذي  الدعاء  ذلك  لتحقيق  برتقيتهم وتربيتهم وهدايتهم..  ليقوموا  اجلنة،  أهل 

 املؤمنون بأن هيتدوا هبدي املنعم عليهم. 

من  املهتدين مرتبة   يمكنهم  والذي  اهلداية،  من  األدنى  احلد  حصلوا  الذين  وهم   :

الدنيا، ويمكنهم أن يرتقوا يف درجاهتم فيها بحسب  الدخول إىل اجلنة، ولكن   يف مراتبها 

 قابلياهتم املختلفة. 

: وهم الذين تركوا اهلداية اإلهلية يف الدنيا، أو قرصوا يف التعامل معها؛  مرتبة الضالني 

منهم   تطهر  اجلزاء.. ومن  بدار  وانتهاء  الربزخ،  ابتداء من  املحال  يطهرون يف كل  فهؤالء 

 تاما، متكن من دخول اجلنة، لتستمر تربيته فيها. تطهرا 

التي  مرتبة املغضوب عليهم  الشبه  قبول اهلداية بسبب  يمتنعوا من  مل  : وهم الذين 

دورا   يؤدون  راحوا  ولذلك  قلوهبم،  عىل  طغا  الذي  الكربياء  بسبب  وإنام  فيها،  وقعوا 

األتباع والضالني.. وهلذا  معارضا للهداية اإلهلية، وربام يكونون قد جروا معهم الكثري من 

احلكم   إىل  ـ  الدنيا  يف  املجرمني  كبار  حيكم عىل  مثلام  ـ  تؤول  وقد  أشد،  هؤالء  عقوبة  فإن 

 املؤبد.. 

وهذه األقسام مجيعا تتعامل معها الربوبية بحسب ما تستحقه.. فالعقاب اإلهلي يف  

وت والرتقية  الرتبية  منه  القصد  وإنام  التشفي،  منه  القصد  ليس  من  اآلخرة  القلوب  نقية 

أبدا..   يستجيب  ال  قد  من  ومنهم  بسهولة..  يستجيب  من  اخللق  من  ولذلك  الدنس.. 

 ولذلك كان البقاء يف جهنم بحسب تلك القابلية. 

بناء عىل هذا، نحاول يف هذا املبحث إثبات هذه املعاين من خالل النصوص املقدسة،  

جلزاء ـ بحسب ما ذكرنا سابقا ـ إىل  وما دل عليها من الروايات والعقل، وقد قسمنا مراتب ا

ما بعدها،   التي هو فيها إىل  املرتبة  ثالث مراتب.. يمكن ألي شخص فيها أن يرتقى من 



518 

 

مراتب   هي:  املراتب  وهذه  الرشوط،  من  اجلديدة  املرتبة  تتطلبه  ما  فيه  تتوفر  أن  برشط 

 ، ومراتب املهتدين، ومراتب الفائزين. املنحرفني

 املنحرفني:   مراتب ـ    1

اإلهلي، للتأديب  املستحقني  املنحرفني  فإن  الفاحتة؛  سورة  عليه  تنص  ما    بحسب 

 يمكن تصنيفهم إىل صنفني: 

: الضالون، وهم الذين يقعون يف التيه الذي حيجبهم عن رهبم، أو اهلداة إليه..  أوهلام 

وبذلك ينحجبون عن كل حقائق الوجود، واملوازين التي حتكمه، ويضعون بدائل جديدة  

أنفسهم، مبنية عىل اهلوى، تتشكل منه نفوسهم وسلوكاهتم، وبذلك ينحرفون عن    من عند

عند   شديدا  أملا  يتأملون  جيعلهم  ما  وذلك  اإلنسان،  هبا  اهلل  صبغ  التي  األصلية  الصبغة 

 معاينتهم للحقائق التي كانوا تائهني أو غافلني عنها. 

أنواع اإلجرام والكرب؛    : املغضوب عليهم، وهم الذين أضافوا لذلك التيه كل ثانيهام 

وذلك   اإلهلية،  للهداية  عكسيا  دورا  يامرسون  راحوا  بل  الضاللة،  استحلوا  أهنم  حيث 

 بتحويل أنفسهم إىل طواغيت وجبابرة خيرجون الناس من النور إىل الظلامت. 

وبذلك؛ فإن جريمة املغضوب عليهم أكرب بكثري من جريمة الضالني.. ذلك أهنم ال  

ارهم، وإنام يضيفون إليها مجيع أوزار الذين أضلوهم، كام قال تعاىل:  يكتفون بتحمل أوز

لنَِي ) ﴿ َقاُلوا َأَساطِرُي اأْلَوَّ َأْنَزَل َربهُكْم  َماَذا  هَلُْم  ِقيَل  َيْوَم  24َوإَِذا  َأْوَزاَرُهْم َكاِمَلةا  ( لَِيْحِمُلوا 

ِذيَن ُيِضلهوهَنُْم بَِغرْيِ   [ 25، 24]النحل:    ﴾ ِعْلٍم َأاَل َساَء َما َيِزُروَن اْلِقَياَمِة َوِمْن َأْوَزاِر الَّ

وبذلك؛ فإن عقوبتهم ال تتوقف فقط عىل تلك امللكات التي تشكلت منها نفوسهم،  

وإنام يضاف إليها حتقيق العدالة املرتبطة بكل الذين أضلوهم، ولذلك ال يمكن أن خيرج  

 يبقى فيه من كان ضحية لتضليله.  من العقاب القائم بالدعوة للضالل يف نفس الوقت الذي  

ورس اخلالف الذي وقع فيه الكثري يف حتديد املغضوب عليهم والضالني، هو تومههم  
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أن لكال الصنفني خصائصه املميزة له، مع أن املغضوب عليهم يف احلقيقة ال يكونون كذلك  

وجب الغضب  إال بعد أن يتحققوا بالضالل، ثم يضيفون إليه الكثري من االنحرافات التي ت 

 اإلهلي، وبذلك يكون كل املغضوب عليهم ضالني، وليس كل الضالني مغضوبا عليهم. 

املحدود   والغضب  الضالل  منه  يراد  قد  والغضب  الضالل  أن  إىل  باإلضافة 

واملؤقت.. ذلك أن كل منحرف عن الدين األقوم ضال يف ذلك اجلزء الذي انحرف فيه،  

ال  : ) ب ذلك الضالل، كام يشري إىل ذلك قوله  وبذلك يكون قد نال حظا من الغضب بسب

وال يرسق    ، وال يرشب اخلمر حني يرشب وهو مؤمن  ،يزين الزاين حني يزين وهو مؤمن

يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حني ينتهبها وهو    ، وال ينتهب هنبة  ، حني يرسق وهو مؤمن

فإذا أقلع رجع إليه    ، عليه كالظلةإذا زنى الرجل خرج منه اإليامن، كان  ، وقوله: )(1) (مؤمن

 ( 2)(اإليامن

أن اإليامن يرفع مؤقتا عن هؤالء املنحرفني، ثم قد يعود، وقد ال يعود،   فقد أخرب 

اَم  إنَّ ﴿وذلك بحسب القدرة عىل الرتاجع، وتصحيح األخطاء، كام أشار إىل ذلك قوله تعاىل:  

وَء بَِجَهاَلٍة ُثمَّ َيُتوُبوَن ِمْن َقِريٍب َفُأوَلئَِك َيُتوُب اهللَُّ َعَلْيِهْم  التَّْوَبُة َعىَل اهللَِّ لِلَِّذيَن َيْعَمُلوَن   السه

يَِّئاِت َحتَّى إَِذا َحرَضَ َأَحَدُهُم  17َوَكاَن اهللَُّ َعلِياما َحكِياما )  ( َوَلْيَسِت التَّْوَبُة لِلَِّذيَن َيْعَمُلوَن السَّ

اآْلنَ  ُتْبُت  إيِنِّ  َقاَل  َألِياما   املَْْوُت  ا  َعَذابا هَلُْم  َأْعَتْدَنا  ُأوَلئَِك  اٌر  ُكفَّ َوُهْم  َيُموُتوَن  ِذيَن  الَّ   ﴾َواَل 

 [ 18، 17]النساء:  

إىل   يتحول  وقد  مؤقتا،  يكون  قد  والذي  للغضب،  معرض  كل ضال  فإن  وبذلك 

اَن َعىَل  َكالَّ َبْل رَ ﴿دائم، وهلذا يقال )املعايص بريد الكفر(، وهو ما يشري إليه قوله تعاىل:  

وعمله وحركة قلمه هي    اإلنسان  (، أي أن كسب 14)املطففني:  ﴾ ُقُلوهِبِْم َما َكاُنوا َيْكِسُبونَ 

 
 .( 57( ، ومسلم )2475البخاري )رواه  (1) 

 .(4690أبو داود )رواه  (2) 
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 . التي مألت فطرته بقعا منحرفة حالت بينها وبني التعرف عىل احلق أو سلوكه

قوله   إليه  فأي  :  ويشري  القلوب عرض احلصري عودا عودا،  الفتن عىل  )تعرض 

فيه نكت  حتى يصري    قلب أرشهبا  بيضاء  نكتة  فيه  نكت  أنكرها  قلب  نكتة سوداء، وأي 

القلب أبيض مثل الصفا ال ترضه فتنة ما دامت السموات واألرض، واآلخر أسود مربدا  

  (1)كالكوز جمخيا، ال يعرف معروفا وال ينكر منكرا إال ما أرشب من هواه(

فصار   قلبه؛  عىل  طبع  الذي  ذلك  هو  عليه  املغضوب  فإن  بني  وبذلك  يفرق  ال 

املعروف واملنكر، أو صري املعروف منكرا، واملنكر معروفا، ومل يكتف بذلك، بل راح ينرش  

تلك االنتكاسة التي وقع فيها عىل غريه، ويقوم بالدور املعاكس لدور اهلداة إىل اهلل، كام قال  

ا َوإِْن    َوِمنُْهْم َمْن َيْسَتِمُع إَِليَْك َوَجَعْلنَا َعىَل ُقُلوهِبِمْ ﴿ تعاىل:   َأكِنَّةا َأْن َيْفَقُهوُه َويِف آَذاهِنِْم َوْقرا

ِذيَن َكَفُروا إِْن َهَذا إاِلَّ أَ  َساطرُِي  َيَرْوا ُكلَّ آَيٍة اَل ُيْؤِمُنوا هِبَا َحتَّى إَِذا َجاُءوَك جُيَاِدُلوَنَك َيُقوُل الَّ

 ( لنَِي  َعنْهُ 25اأْلَوَّ َوَينَْأْوَن  َعنُْه  َينَْهْوَن  َوُهْم  َيْشُعُرونَ (  َوَما  َأْنُفَسُهْم  إِالَّ  هُيْلُِكوَن  َوإِْن    ﴾  

 [ 26،  25]األنعام:  

الضال من مرحلة   ينتقل فيه  الذي  التدرج  الكريمتان تذكران ذلك  فهاتان اآليتان 

ثم   للرسل،  السامع  عن  باإلعراض  الضالل  ويبدأ  اإلهلي،  الغضب  مرحلة  إىل  الضالل 

 يتدرج إىل أن يصل إىل حماربتهم.  

وعالقته   والضالني،  عليهم  باملغضوب  املرتبط  اجلزاء  هنا  نذكر  هذا،  عىل  بناء 

 باألعامل وامللكات التي تشكلت منها نفوسهم يف دار االختبار واالبتالء. 

 أ ـ مرتبة املغضوب عليهم: 

ذلك   ومع  اهلداية،  كل وسائل  هلم  أتيحت  الذين  أولئك  يمثلها  التي  املرتبة  وهي 

عنها،   اهلل،  أعرضوا  إىل  اهلداة  عىل  التمرد  ذلك  إليه  أضافوا  وإنام  بذلك،  يكتفوا  مل  وربام 

 
 (1/89مسلم )رواه  (1) 
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اإلهلية،   األنوار  اخللق وبني  بني  احلجب  وبذلك وضعوا  جاءوا هبا،  التي  اهلداية  وتشويه 

بغري   الذين أضلوهم  أوزار  املتناسبة مع جريمتهم هي حتمل مجيع  العقوبة  ولذلك كانت 

 علم. 

هولة عند البحث يف املغضوب عليهم يف القرآن الكريم؛  ويمكننا اكتشاف هذا بس

فمنهم وأوهلم أولئك الذين عبدوا العجل يف عهد موسى عليه السالم، وبحضور أخيه نبي  

اهلل هارون عليه السالم، ومع ذلك متردوا عليه، وعىل اهلداية التي جاء هبا، عىل الرغم من  

راحوا حيطمون كل احلقائق الوجودية،    ، بل تؤثر فيهم معاينتهم للمعجزات، ومع ذلك مل  

َُذوا اْلِعْجَل َسَينَاهُلُْم َغَضٌب   ﴿ وخيترصون اهلل يف عجل يعبدونه، كام قال تعاىل:  ِذيَن اختَّ إِنَّ الَّ

ينَ  ْنَيا َوَكَذلَِك َنْجِزي املُْْفرَتِ ٌة يِف احْلََياِة الده ِْم َوِذلَّ  [ 152]األعراف:   ﴾ ِمْن َرهبِّ

رسول اهلل، وقد دلت    ين كانوا يعلمون علم اليقني بأن حممدا  ومنهم أولئك الذ

عليه كتبهم التي يوقنون هبا، لكنه عندما ظهر مل يكتفوا بعدم اتباعه، وإنام راحوا يضللون  

ٌق ملَِا َمَعُهْم  ﴿ الناس عنه، بغيا وحسدا وكربا، قال تعاىل:   َوملََّا َجاَءُهْم كَِتاٌب ِمْن ِعنِْد اهللَِّ ُمَصدِّ

ِذيَن َكَفُروا َفَلامَّ َجاَءُهْم َما َعَرُفوا َكَفُروا بِِه َفَلْعنَُة اهللَِّ   َعىَل  َوَكاُنوا ِمْن َقْبُل َيْسَتْفتُِحوَن َعىَل الَّ

َل اهللَُّ 89اْلَكافِِريَن )  ْوا بِِه َأْنُفَسُهْم َأْن َيْكُفُروا باَِم َأْنَزَل اهللَُّ َبْغياا َأْن ُينَزِّ  ِمْن َفْضلِِه  ( بِْئَساَم اْشرَتَ

( َوإَِذا ِقيَل  90َعىَل َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه َفَباُءوا بَِغَضٍب َعىَل َغَضٍب َولِْلَكافِِريَن َعَذاٌب ُمِهنٌي )

ا ملَِا َمَعُهْم  هَلُْم آِمُنوا باَِم َأْنَزَل اهللَُّ َقاُلوا ُنْؤِمُن باَِم ُأْنِزَل َعَلْينَا َوَيْكُفُروَن باَِم َوَراَءُه َوُهَو ا قا حْلَقه ُمَصدِّ

 [ 91  -  89]البقرة:   ﴾ ُقْل َفلَِم َتْقُتُلوَن َأْنبَِياَء اهللَِّ ِمْن َقْبُل إِْن ُكنُْتْم ُمْؤِمننَِي 

ومنهم أولئك الذين اسرتاحوا للضاللة، وأعجبوا هبا، ومل يبغوا بديال عنها، ولذلك  

وا عنهم، ملا أرشبت قلوهبم من حب  عندما تعرض هلم اهلداة لدعوهتم وحماجتهم أعرض 

ياَمِن    ﴿الضاللة، كام قال تعاىل:   ُأْكِرَه َوَقْلُبُه ُمْطَمئِنٌّ بِاإْلِ إِياَمنِِه إاِلَّ َمْن  َبْعِد  َمْن َكَفَر بِاهللَِّ ِمْن 

ا َفَعَلْيِهْم َغَضٌب ِمَن اهللَِّ َوهَلُْم َعَذاٌب َعظِ  َح بِاْلُكْفِر َصْدرا  [  106]النحل:    ﴾يٌم  َوَلكِْن َمْن رَشَ
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وهذه اآلية الكريمة تفرق بني الكفر، وانرشاح الصدر له.. فالكفر قد يكون ناجتا  

لكن   لالقتناع،  الكافية  احلجج  توفر  عدم  أو  للهداية،  التعرض  عدم  بسبب  ضالل،  عن 

التي تدل   التام عن اهلداية مع قيام كل الدالئل  انرشاح الصدر للضالل، يعني اإلعراض 

 عليها.

منهم أولئك الذين راحوا جيادلون اهلداة بغري علم، وإنام بمجرد اهلوى، وللكرب  و

وَن يِف اهللَِّ ِمْن َبْعِد َما اْستُِجيَب َلُه  ﴿ الذي امتألت به نفوسهم، كام قال تعاىل:   ِذيَن حُيَاجه َوالَّ

ِْم َوَعَلْيِهْم َغَضٌب َوهَلُْم َعَذاٌب  ُتُهْم َداِحَضٌة ِعنَْد َرهبِّ  [ 16]الشورى:   ﴾َشِديدٌ  ُحجَّ

العقوبات،   أنواع  املقدسة عىل أهنم يتعرضون ألشد  النصوص  وهؤالء مجيعا تدل 

وفرست   الشبهات،  من  الكثري  حوهلا  أثريت  التي  املسألة  وهي  جهنم..  يف  اخللود  وهي 

]أرسار   كتاب  يف  بتفصيل  فيها  الواردة  لألقوال  عرضنا  وقد  التفاسري،  من  بالكثري 

  (1)األقدار[

الكلم عن مواضعه؛   أنه ال يمكن أن نحرف  ـ  املقدسة  للنصوص  ـ احرتاما  ونرى 

فالوعيد اإلهلي باخللود، أو بعدم اخلروج من النار واضح يف حق هؤالء.. كام سنرى فيام  

سنعرضه من اآليات الدالة عىل ذلك.. لكن كيف ينسجم ذلك مع الرمحة والعدالة وتربية  

 ؟هاهلل لعباد

ا أيضا بسيط، ومن خالل النصوص املقدسة نفسها.. فهي تشري  واجلواب عىل هذ

إىل أن اجلرائم املتعدية هلؤالء تقتيض حتملهم كل أوزار الذين أضلوهم.. وبذلك سيعاقبون  

 مدة طويلة عىل ذلك..  

ويضاف إليها ذلك الكرب الذي أرشب يف قلوهبم، والذي قد ال يستطيعون االنفكاك  

يهم اخلروج من العذاب ما دام ذلك الكرب يف قلوهبم، كام قال  عنه أبدا، وبذلك يستحيل عل

 
 . ، فام بعدها 518انظر: أرسار األقدار، ص  (1) 
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 َواَل َيْدُخُلوَن اجْلَ ﴿تعاىل:  
ِ
اَمء وا َعنَْها اَل ُتَفتَُّح هَلُْم َأْبَواُب السَّ ُبوا بِآَياتِنَا َواْسَتْكرَبُ ِذيَن َكذَّ نََّة  إِنَّ الَّ

َياِط َوَكَذلَِك نَ   [ 40]األعراف:    ﴾ْجِزي املُْْجِرِمنَي َحتَّى َيلَِج اجْلََمُل يِف َسمِّ اخْلِ

وهبذا؛ فإن للخلود سببني: السبب األول هو حتمل األوزار املتعدية للذين أضلوهم،  

ال   قد  والتي  نفوسهم،  هبا  عجنت  التي  امللكات  تلك  هو  والثاين  حقهم..  يف  أجرموا  أو 

قال تعاىل:   العذاب.. كام  ُردهو﴿ يطيقون االنفكاك عنها مع طول  َعنُْه  َوَلْو  هُنُوا  ملَِا  َلَعاُدوا  ا 

ُْم َلَكاِذُبوَن   دل عىل غاية عتوهم وإرصارهم وعدم  فاآلية الكريمة ت،  ،( [28]األنعام:    ﴾ َوإِهنَّ

قبول اخلري فيهم، فال تصلح نفوسهم الرشيرة اخلبيثة إال للعذاب، ولو صلحت لصلحت  

الطويلة   العذاب، فحيث مل يؤثر عذاهبم تلك األحقاب  يف نفوسهم ومل يطيبها  عىل طول 

 علم أنه ال قابلية فيهم للخري أصال.

متناسبة مع جرائمهم، ألنه ال يمكن أن خيرج   الرمحة والعدالة اإلهلية  وبذلك فإن 

اجلاين مع بقاء املجني عليه يف العذاب.. وكذلك ال يمكن أن خيرج ويف نفسه تلك امللكات  

 ن اخللود مرتبط باألعامل وامللكات..  الظاملة التي مل يستطع االنفكاك عنها.. ذلك إ

ولو أنا فرضنا أن شخصا ما من الذين كتب عليهم اخللود، ختلص من كل تبعات  

أعامله، وختلص معها من كل تلك امللكات التي كانت سببا يف عقابه؛ فإنه ال يستمر عليه  

 احلكم املؤبد..  

حاب األعامل أنفسهم،  وهذا ما قد جيمع األقوال يف املسألة؛ لتؤول بعدها إىل أص

 ومدى نجاعة التأديب اإلهلي يف حقهم. 

ويشري إىل هذا تلك األحاديث الكثرية التي تذكر عدم دخول نفر كثريين إىل اجلنة،  

مع اتفاق العلامء عىل أن ذلك الدخول ليس أبديا، وإنام هو مؤقت، وقد ذكرنا أن توقيته  

 ا إىل جهنم.متوقف عىل التطهر من تلك الرذائل التي دخلوا هب

ثالثة ال يدخلون اجلنة أبدا: الديوث، والرجلة من  : ) ومن األمثلة عىل ذلك قوله  
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النساء، ومدمن اخلمر قالوا: يا رسول اهلل ! أما مدمن اخلمر فقد عرفناه، فام الديوث؟ فقال:  

  (1) بالرجال(الذي ال يباِل من دخل عىل أهله قلنا: فام الرجلة من النساء. قال: التي تشبه 

قال   آخر  حديث  ) ويف  قتات:  اجلنة  يدخل  )ال  رواية:  ويف  اجلنة  (،  يدخل  ال 

  (2)(نامم

ا فِيَها  ﴿وهكذا يف تأويلهم لقوله تعاىل:   ا َفَجَزاُؤُه َجَهنَُّم َخالِدا دا َوَمْن َيْقُتْل ُمْؤِمناا ُمَتَعمِّ

ا َعظِياما  َوَغِضَب اهللَُّ َعَلْيِه َوَلَعنَُه َوَأَعدَّ َلُه َعذَ  ، واعتباره غري مطلق، ذلك  [93]النساء:    ﴾ابا

أهنم يذكرون خروج املوحدين من النار، وبذلك يضمنون له اخلروج مع أن اهلل تعاىل مل خيرب  

 عن خلوده يف جهنم فقط، وإنام أخرب عن غضبه عليه. 

بل إهنم جيعلون التوحيد وحده كاف لرفع العقوبة عن كل اجلرائم حتى لو ظلت  

رجال جاء  م أن  مثلام  النفس،  يف  موجودة  النبي  لكاهتا  رجال عمل  ،  إىل  أرأيت  فقال: 

الذنوب كلها، فلم يرتك منها شيئا، وهو يف ذلك مل يرتك حاجة وال داجة إال أتاها، فهل له  

أنا فأشهد أن ال إله إال اهلل، وحده ال رشيك له،   من توبة؟ قال: فهل أسلمت؟ قال: أما 

، تفعل اخلريات، وترتك السيئات، فيجعلهن اهلل لك خريات  ،قال: نعم   وأنك رسول اهلل،

 . (3) قال: وغدرايت وفجرايت؟ قال: نعم قال: اهلل أكرب، فام زال يكرب حتى توارى ،كلهن

عىل   باقية  جهنم  يف  اخللود  عىل  الدالة  النصوص  كل  أن  نرى  فإنا  هذا؛  عىل  وبناء 

أو غريهم،   املوحدين  اخللود  معناها يف حق  ارتباط  الذي ذكرناه، وهو  املعنى  ولكن عىل 

 بالتطهر التام من عواقب األعامل، واآلثار املشكلة هلا يف اهليئة النفسانية. 

ذلك أن اجلنة ال يدخلها إال الطاهرون الطيبون.. ولذلك إن أدخل إليها من بقي يف  

 
 ( 327/ 4جممع الزوائد ومنبع الفوائد ) ،رواه الطرباين (1) 

 .(105( ، ومسلم )6056رواه البخاري ) (2) 

 .(7/314)رواه الطرباين يف املعجم الكبري  (3) 
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أدخل   وإن  اجلنة..  أهل  بني  بالنميمة  فسيسعى  النميمة،  آثار  من أرشب حب  نفسه  إليها 

الدياثة، فستكون شهوته هناك بناء املواخري ونرش الرذيلة.. وإن أدخل إليها من أدمن القتل  

 والعدوان، فسيجعل اجلنة دار حرب. 

ولذلك قد يكون لإلسالم دور يف نجاته من الرشك، وتعرفه عىل حقائق الوجود،  

ها نفسه من جرائمه، ولذلك حيتاج  ولكنه قد ال يكون كافيا يف تطهريه من اآلثار التي كسبت

إىل التطهر منها يف الدنيا، فإن مل تكفه الدنيا، وال الربزخ بقيت تبعاهتا عليه إىل أن يتخلص  

 منها، بغض النظر عن املدة املرتبطة بذلك. 

وبذلك تنسجم الرمحة مع العدالة مع تربية اهلل لعباده، ذلك أننا يف الدنيا ال يمكن أن  

بنجاح طالب من الطلبة ما مل يستوف احلد األدنى من النقاط التي توجب نجاحه،  نحكم  

 حتى لو بقي يكرر السنة طول عمره. 

، وذلك عند عرضه لبعض  (1)تفسريه  يف  الطباطبائي  العالمةوقد أشار إىل هذا املعنى  

بعدم    قبل  من   واملطروحة،  العذاب   يف   باخللود  القول  عىل   املرتتبة   اإلشكاالت القائلني 

وغريهم، وهي نفسها التي    والقيرصي  عريب  وابن  الشريازي  اخللود، وخصوصا صدرالدين

 ذكرها ابن تيمية وابن القيم وغريمها. 

رمحة كون  بني  اجلمع  بكيفية  املتعلق  اإلشكال  عىل  رده  اإلجابات  تلك  اهلل    ومن 

 َشء؟  له  اليقوم   خالد  عذاب إىل مصريه من خيلق متناهية، وبني أن  غري واسعة

الرمحة معنى  بأن  اإلشكال  هذا  عىل  أجاب  اإلفاضة  فقد  هو    يناسب   ملا   اإلهلية 

  له   يستعد   ما   إعطاء   وهي،  عامة  رمحة:  رمحتان  والرمحة ،  القابل  يف  احلاصل  التام  االستعداد

  يف   اليشء   يستعد  ما  إعطاء   هي، خاصة  ورمحة ،  والكينونة  الوجود   رصاط  يف   ويشتاقه   اليشء 

  أثره   الذي،  الالزم  الشقاء   صورة  وإعطاء   القرب..  وسعادة  التوحيد  إىل  اهلداية  رصاط

 
 . .416 ـ 413 ص ،1 ج ،امليزان تفسري  (1) 
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،  منها   هو  بل  العامة  الرمحة  ينايف  ال ،  الشديد  باستعداده  له  املستعد  لالنسان  الدائم  العذاب

  العذاب   بني   منافاة  فال،  رصاطها   عن   خارج   هو   ملن  لشموهلا   معنى   فال  اخلاصة   الرمحة   وأما 

  يف   جلرى   تم   لو   اإلشكال   أن  عىل ،  تبني   كام   اخلاصة  أو   منها   العامة   سواء   والرمحة   الدائم 

 . الدنيوي العذاب أنواع حتى أيضاا  املنقطع العذاب

  يكون   إنام   العذاب   ومن اإلشكاالت التي أجاب عنها، ما ذكره املخالفون من )أن

  عذاب   وجود  يصح  فكيف،  الدائم   للقرس  معنى  وال،  قرساا   فيكون   الطبع  يالئم  مل  إذا  عذاباا 

   (1) (؟دائم

  بمعنى   تارة  فانه،  الطبع  مالئمة  عدم   معنى   يعني   أن   فقد أجاب عن ذلك بقوله: )جيب

  قرس   عن  يصدر  الذي  القرسي  الفعل   وهو،  عنده  املوجود  واألثر  املوضوع  بني  السنخية  عدم

  رسخت   سم  آفات  به   اقرتن  إذا   اليشء  طبع   عن  يصدر   الذي  املالئم   األثر  ويقابله ،  القارس

،  حيبه ال احلال  عني  يف  وهو، الوجود هبذا  يطلبه اليشء  وعاد، اليشء يف  صورة فصارت ، فيه

  طبعه  عن  صدورها  حيث  من  لذاته  مالئمة   اآلثار فهذه، املاليخوليائي مثال  من  فيه  مّثلنا  كام

  حد   لصدق   عذاب  بعينها   وهي،  مالئمة  الطباع  عن  الصادرة  واآلثار،  اخلبيث  الشقي 

  يف   والوجدان  الذوق   حيث  من  مرضية   غري  فهي،  يرتضيها   ال   اليشء  لكون ،  عليها   العذاب

  (2)الصدور( حيث   من مرضية   كوهنا 

  بعذاب   جيازى  فكيف،  اآلخر  منقطع  ذنباا   إاّل   يذنب  مل  العبد  ومن اإلشكاالت )أن

 ( 3) دائم؟(

  وهو ،  حقيقة  الثابت  موضوعه  عىل   مريض  غري  أثر  ترتب  العذاب  وقد أجاب عنه بأن

 
 (239/ 1تفسري امليزان ) (1) 

 (239/ 1) املرجع السابق، (2) 

 (239/ 1) املرجع السابق، (3) 
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  املخالفات   وهي،  معدة  علل   حتقق   بعد   احلاصلة  الصورة   معلول   األثر   فهذا،  الشقاء   صورة

،  متناه  غري  أثراا   املتناهي  تأثري  يلزم  حتى   املحدودة   املعدة   العلل  لتلك   معلوالا   وليس ،  املحدودة

  يسأل   أن   معنى  وال ،  معدة  علل  بتوسط  االنسانية   بالصورة  املادة  تصور   نظري،  حمال   وهو

  حلصول   رسمدي   دائمي   صدور  املوت   بعد  االنسان  عن  الصادرة  اإلنسانية  اآلثار  إن:  ويقال

  لصدور   سبباا   العلل   من   اآلخر   منقطع  جمموع   صار   فكيف ،  للامدة  األمر   مقطوعة   معدات 

  ـ   االنسانية   الصورة   وهي   ـ   الفاعلة   علتها   ألن ،  دائاما   االنسان  مع   وبقائها   املذكورة  اآلثار

 . أيضاا  لذلك  معنى  ال السؤال  هلذا  معنى  ال  فكام، الفرض عىل  دائاما  معها   موجودة

  خدمات   عن   التكوين   لنظام   خدمتهم   يقرص   ال   الشقاء   أهل   ومن اإلشكاالت )أن 

  عذاب   يف  لوقوعهم  املوجب   هو  فام،  لسعيد  سعادة  تتحقق  مل  ولوالهم،  السعادة  أهل

 (1) خملد؟(

  عبودية :  قسمني   عىل   الرمحة  مثل  أيضاا   والعبودية   اخلدمة  بقوله: )إنوقد أجاب عنه  

  اخلضوع  وهو   خاصة  وعبودية،  الوجود  مبدأ   عن   الوجودي  واالنفعال   اخلضوع  وهو ،  عامة

  عليه   يرتتب   وأثر  يناسبه  جزاء   القسمني   من   ولكل ،  التوحيد  إىل   اهلداية   رصاط   يف   واالنقياد

  الدائمة   والنعمة،  العامة   الرمحة   جزاؤه   التكوين   نظام  يف  العامة  فالعبودية،  الرمحة  من  وخيصه

  وهي ،  اخلاصة  الرمحة   جزاؤه  اخلاصة   والعبودية ،  العامة   الرمحة   من  كالمها   الدائم   والعذاب

 .  أيضاا   الدنيوي  بل،  املنقطع   عذاب  مورد   يف  لورد  تم  لو  اإلشكال  هذا  أن  عىل ،  واجلنة  النعمة

  ألنه، تعاىل  اهلل عىل  االنتقام جيوز وال، انتقام  للعايص  العذاب  ومن اإلشكاالت )أن 

 (2)(؟املخلد  العذاب  منه   جيوز  فكيف ،  املطلق  الغني   هو   تعاىل  واهلل ،  النقص  جلرب   إاّل   يكون  ال

 
 (239/ 1) املرجع السابق، (1) 
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،  االنسان  يف   الذي   الشقاء  صورة  إىل   مستند   الدائم   العذاب  وقد أجاب عنه بقوله: )إن 

  االنتقام   بمعنى  ال  تعاىل   اليه  مستند   إنه  موجود  كل  يف  يقال  الذي  باملعنى  سبحانه  اهلل  وإىل

  الذي   اليسء   واألثر   الشاق  اجلزاء  بمعنى  االنتقام  نعم،  تعاىل عليه  املستحيل  الصدر  وتشفي

  انتقاماا  العذاب كون يستلزم ال  ولكن ، تعاىل فيه  يصدق  مما  عليه لتمرده  عبده  املوىل  به  جيزي

  املنقطع  املؤقت  العذاب مورد  يف  لورد  تم  لو اإلشكال هذا أن عىل . البتة إشكاالا  املعنى هبذا

 ( 1)  أيضاا( الدنيا  يف بل ، اآلخرة يف

يمكن   أنه  نرى  والتي  الطباطبائي،  العالمة  هبا  أجاب  التي  اإلجابات  أهم  هذه 

ُْم َلَكاِذُبونَ َوَلْو ُردهوا َلَعاُدوا   ﴿:اختصارها مجيعا فيام يدل عليه قوله تعاىل  ﴾  ملَِا هُنُوا َعنُْه َوإِهنَّ

 ( 28األنعام:  )

خلود  كون الكفر علة للرس  يف تعليل  النوريس وقريب منه ما أجاب به بديع الزمان  

، وهو نفسه ما ينطبق عىل غريه من العلل التي وردت هبا النصوص املقدسة، وقد  يف العذاب

األوىل: جهُة اإلجياد والوجوِد واخلري   جهتني: :)أهيا اإلنسان! إن فيك  قال النوريس يف ذلك 

فعىل  .  واألخرى: جهُة التخريب والعدم والرش والسلبية واالنفعال..  واإلجيابية والفعل.

من   وأضعُف  والعصفور  النحلِة  من  شأنا  أقله  فإنك  اإلجياد(  )جهة  األوىل  اجلهة  اعتبار 

ة التخريب( فباستطاعتك أن تتجاوز  الذبابة والعنكبوت. أما عىل اعتبار اجلهة الثانية )جه

األرَض واجلباَل والساموات، وبوسِعَك أن حتمل عىل عاتقك ما أشفقَن منه فتكسَب دائرةا 

أوسَع وجماال أفسَح؛ ألنك عندما تقوم باخلري واإلجياد فإنك تعمل عىل سعِة طاقتك وبقْدر  

تَك تتجاوز وتسترشي،  جهدك وبمدى قوتك، أما إذا قمَت باإلساءِة والتخريب، فإن إساء

  (2)وإن ختريَبك يعّم وينترش(
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ويرضب املثل عىل ذلك من الواقع بأن االنسان يستطيع هدَم بيٍت يف يوم واحد االّ  

ُتفيض  )ومثل ذلك الكفر، فهو سيئة واحدة، ولكنها  ،  أنه ال يستطيع أن يشّيده يف مائة يوم

واستهجاهنا، وتتضمن أيضا تزييف مجيع األسامء اإلهلية  إىل حتقري مجيع الكائنات وازدرائها 

هلذه  ألن  ذلك  وترذيلها؛  اإلنسانية  إهانة  عن  كذلك  وتتمّخض  وإنكارها.  احلسنى 

ومرايا   ربانية،  مكاتيب  إهنا  حيث  مغزى،  ذات  ووظيفةا  رفيعا،  عاليا  مقاما  املوجودات 

 تلك املوجودات من مرتبة  سبحانية، وموظفات مأمورات إهلية. فالكفُر فضـال عن إسقاطهِ 

العبودية، فإنه كذلك ُيردهيا إىل درك الَعَبث واملصادفة    التوظيف ومنـزلة التسخري ومهمة

وال يرى هلا قيمةا ووزنا بام يعرتهيا من زواٍل وفراق يبّدالن ويفّسخان بتخريبهام وأرضارمها  

  (1)(منها املوجودات إىل مواد فانية تافهة عقيمة ال أمهية هلا وال جدوى  

ولذلك كان هذا التخريب العظيم لكل حقائق الكون مقتضيا للخلود يف العذاب،  

بل   حلبِّه،  بالعبودية  َيْسعون  وال  الرحيم  الرمحن  هذا  يعرفون  ال  النوريس:)فالذين  يقول 

َيضلون إىل اإلنكار فُيضمرون نوعا من العداء جتاهه.. هؤالء ليسوا إاّل شياطني يف صور  

أنايس، ويف حكم نامردة صغار وفراعنة ُصغر. والشك أهنم يستحقون عذابا خالدا ال هناية  

  (2) له(

بناء عىل هذا سنستعرض هنا ما ورد يف النصوص املقدسة من األصناف التي حيكم  

عليها باملؤبد، أو باخللود يف النار، لنرى الصفات اجلامعة بينها، ذلك أن القراءة الصحيحة  

وص هو التأمل يف أرسارها، حتى نفطن للعلل التي يمكننا من خالهلا أن نتجاوز  هلذه النص

لِلنَّاِس َوَما  ﴿باملثال قفص حروفه إىل فضاء معانيه، كام قال تعاىل:   هُبَا  َوتِْلَك اأْلَْمَثاُل َنرْضِ

 [ 43]العنكبوت:  ﴾ َيْعِقُلَها إِالَّ اْلَعاملُِونَ 
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تعاىل:ومن   قوله  النصوص  َأْصَحاُب  ﴿  تلك  ُأوَلئَِك  بِآياتِنَا  ُبوا  َوَكذَّ َكَفُروا  ِذيَن  َوالَّ

املَِْصرُي﴾ )التغابن: َوبِْئَس  فِيَها  َخالِِديَن  بِآَياتِنَا  ،  ( 10النَّاِر  ُبوا  َوَكذَّ َكَفُروا  ِذيَن  َوالَّ وقوله:﴿ 

الكريمة تربط اخللود   فهذه اآليات ، (39ُأوَلئَِك َأْصَحاُب النَّاِر ُهْم فِيَها َخالُِدوَن﴾ )البقرة: 

تدل   التي  احلجج  قيام  من  الرغم  عىل  الوجود  وبحقائق  اهلل،  بآيات  والتكذيب  بالكفر 

 عليها..  

اعتقاد   أو  باهلل،  االعرتاف  عدم  أن  ذلك  العظمى،  اخليانة  القوانني  يف  يمثل  وهذا 

إليه، أل التعرف عىل اهلل، والسري  نه ال  الرشكاء له، خيالف أصل الغاية من الوجود، وهي 

 كامل لإلنسان من دونه. 

ومثل ذلك يف املثال الذي أرشنا إليه سابقا، أولئك الطلبة املشاغبني الذين مل يكتفوا  

فهم   التي حتكمهم؛  والقوانني  اإلدارة  عىل  يتمردون  راحوا  وإنام  بشغبهم،  وال  بكسلهم، 

 ، وال بإدارهتا. بذلك ال يمكنهم أن يستفيدوا أبدا من مدرسة ال يقرون هبا، وال برباجمها 

ومن املعلوم أن كل القوانني ويف كل العصور، ال تكتفي باحلكم عىل هؤالء املجرمني  

 بالسجن املؤبد، وإنام باإلعدام، خصوصا إن أدى هؤالء دورهم يف إثارة الفتنة والشغب. 

القائلني بقرص اخللود عىل أمثال هؤالء قد يكون املقصود منه   وبناء عىل هذا، فإن 

قاب باأللوهية،  عدم  االعرتاف هلل  أن  ذلك  املؤمنني،  غريهم من  ليتهم لإلصالح، بخالف 

 وللهداة باهلداية، له تأثري كبري يف ترسيع اإلصالح، وبالتاِل اخلروج من استحقاق العذاب. 

ِذيَن    التي تذكر أصناف اخلالدين يف العذاب، قوله تعاىل:   تلك النصوصومن   ﴿ َوالَّ

 الطَّاُغوُت خُيِْرُجوهَنُْم ِمَن النهوِر إِىَل الظهُلاَمِت ُأوَلئَِك َأْصَحاُب النَّاِر ُهْم فِيَها  َكَفُروا َأْولَِياُؤُهمُ 

)البقرة:   بالطواغيت،  ( 257َخالُِدوَن﴾  واستبداهلم  للهداة،  التبعية  عدم  إىل  تشري  وهي   ،

نتكاسة،  ولذلك بدل أن يسريوا سريا تصاعديا نحو الكامل، يسريون سريا نزوليا نحو اال

 وهو ما يؤهلهم الستحقاق اخللود يف العذاب. 
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َمْت  ومثلها ما ورد يف قوله تعاىل:   ِذيَن َكَفُروا َلبِْئَس َما َقدَّ ْوَن الَّ ﴿ َتَرى َكثِرياا ِمنُْهْم َيَتَولَّ

، ونالحظ هنا،  ( 80هَلُْم َأْنُفُسُهْم َأْن َسِخَط اهللَُّ َعَلْيِهْم َويِف اْلَعَذاِب ُهْم َخالُِدوَن﴾ )املائدة:

اإلهلي باخللود يف النار، وهذه اآلية    طويف كثري من اآليات الكريمة ربط الغضب والسخ 

التوِل للكفرة والطواغيت، وهو يعني بالرضورة اإلعراض عن   تذكر من األسباب ذلك 

 اهلداة.

ِذيَن  تلك النصوص التي تذكر أصناف اخلالدين يف العذاب، قوله تعاىل ومن  :﴿ َوالَّ

َخالُِدوَن﴾ )ألعراف: فِيَها  ُهْم  النَّاِر  َأْصَحاُب  ُأوَلئَِك  َعنَْها  وا  َواْسَتْكرَبُ بِآياتِنَا  ُبوا  (،  36َكذَّ

وهي تذكر صفة الكرب، واملرتبط بتكذيب آيات اهلل، ذلك أن الكرب يتناىف متاما مع العبودية،  

عدي املعريف والسلوكي، ذلك أن كليهام  ويستحيل عىل املستكرب أن يتحقق له السري التصا 

 ة سهلة يمكن ترويضها وإصالحها، كام قال الشاعر: نيتطلب نفسا لينة هي

 كالسيل حرب للمكان العاِل        العلم حرب للفتى املتعاِل

ْمَع وَ   ﴿وقبله قال اهلل تعاىل:   ُهَو َشِهيٌد  إِنَّ يِف َذلَِك َلِذْكَرى ملَِْن َكاَن َلُه َقْلٌب َأْو َأْلَقى السَّ

 ، فمن مل يستطع إلقاء السمع بتواضع، لن يتعلم أبدا.[37]ق:   ﴾

وهلذا يصف اهلل تعاىل املتقبلني آلياته بكل صفات اخلضوع واخلشوع والتواضع، كام  

ا َوَسبَُّحوا بِحَ ﴿قال تعاىل:  دا وا ُسجَّ ُروا هِبَا َخره ِْم َوُهْم اَل  إِنَّاَم ُيْؤِمُن بِآَياتِنَا الَِّذيَن إَِذا ُذكِّ ْمِد َرهبِّ

ونَ  ِة  ﴿ ، وقال:  [15]السجدة:    ﴾َيْسَتْكرِبُ يَّ ِذيَن َأْنَعَم اهللَُّ َعَلْيِهْم ِمَن النَّبِيِّنَي ِمْن ُذرِّ ُأوَلئَِك الَّ

َواْجتَ  َهَدْينَا  َومِمَّْن  ائِيَل  َوإرِْسَ إِْبَراِهيَم  ِة  يَّ ُذرِّ َوِمْن  ُنوٍح  َمَع  مَحَْلنَا  َومِمَّْن  َعَلْيِهْم  آَدَم  ُتْتىَل  إَِذا  َبْينَا 

يًّا 
ا َوُبكِ دا وا ُسجَّ مْحَِن َخره  [ 58]مريم:   ﴾آَياُت الرَّ

  ﴿ وهلذا خيرب اهلل تعاىل عن استحالة فتح أبواب سامء احلقائق للمتكربين، قال تعاىل:  

وا َعنَْها اَل ُتَفتَُّح هَلُمْ  ُبوا بِآَياتِنَا َواْسَتْكرَبُ ِذيَن َكذَّ  َواَل َيْدُخُلوَن اجْلَنََّة َحتَّى    إِنَّ الَّ
ِ
اَمء َأْبَواُب السَّ

َياِط َوَكَذلَِك َنْجِزي املُْْجِرِمنيَ   [ 40]األعراف:  ﴾َيلَِج اجْلََمُل يِف َسمِّ اخْلِ
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َوَقاُلوا  ﴿:  تلك النصوص التي تذكر أصناف اخلالدين يف العذاب، قوله تعاىل ومن  

ا َفَلْن خُيْلَِف اهللَُّ َعْهدَ  َْذُتْم ِعنَْد اهللَِّ َعْهدا ا َمْعُدوَدةا ُقْل َأختَّ اما نَا النَّاُر إِالَّ َأيَّ ُه َأْم َتُقوُلوَن َعىَل  َلْن مَتَسَّ

َلئَِك َأْصَحاُب النَّاِر ُهْم  ( َبىَل َمْن َكَسَب َسيَِّئةا َوَأَحاَطْت بِِه َخطِيَئُتُه َفُأو80اهللَِّ َما اَل َتْعَلُموَن )

يَِّئاِت َجَزاُء َسيَِّئٍة بِِمْثلَِها  ، وقوله:  [81،  80]البقرة:    ﴾فِيَها َخالُِدوَن   ِذيَن َكَسُبوا السَّ ﴿ َوالَّ

ٌة َما هَلُْم ِمَن اهللَِّ ِمْن َعاِصٍم َكَأنَّاَم ُأْغِشَيْت ُوُجوُهُهْم ِقَطعاا ِمَن اللَّيْ  ِل ُمْظلاِما ُأوَلئَِك  َوَتْرَهُقُهْم ِذلَّ

 ( 27َأْصَحاُب النَّاِر ُهْم فِيَها َخالُِدوَن﴾ )يونس: 

حيث   بجوهرها،  عليها  واملدمنني  الذنوب  من  املكثرين  جتوهر  إىل  تشري  وهي 

الدنيا  يف  بسلوكه  يعجن  اإلنسان  أن  ذلك  اجلرائم..  تلك  إىل  النفسية  صورهم  تستحيل 

اهلل تعاىل عن ذلك اإلدمان بكونه حميطا باإلنسان،    الصبغة التي يرتضيها لنفسه، وهلذا عرب 

 ومستغرقا فيه، بحيث ال يستطيع االنفكاك عنه. 

وهذا أخطر ما يف اجلرائم والذنوب، ذلك أن عقوبتها ال حترص فقط يف تلك السيئات  

ينتكس صاحبها   النفس، وغلبتها عليها، حتى  تأثريها يف  ارتكبها، وإنام يف  يناهلا من  التي 

 ة خطرية، يتحول بعدها إىل صورة ممثلة لتلك الذنوب. انتكاس

عليكم بالصدق فإن الصدق هيدي إىل الرب والرب هيدي إىل  : )ويشري إىل هذا قوله  

وإياكم   صديقا،  اهلل  عند  يكتب  حتى  الصدق  ويتحرى  يصدق  الرجل  يزال  وما  اجلنة، 

وما يزال العبد يكذب  والكذب فإن الكذب هيدي إىل الفجور وإن الفجور هيدي إىل النار،  

  (1)ويتحرى الكذب حتى يكتب عند اهلل كذابا(

يف هذا احلديث كيفية جتوهر اإلنسان بام يعمل من األعامل الصاحلة أو    فقد ذكر  

السيئة، حتى تصبح صورته ممثلة هلا، وهلذا كان اهلداة إىل اهلل ممثلني للقيم النبيلة لتجوهرهم  
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  أي أن رسول اهلل    (1) (كان خلقه القرآن، كام روي يف احلديث: )بسبب متثلهم هلا فيها،  

 صار ممثال للحقائق والقيم القرآنية لتجوهرها يف ذاته. 

وهذا ما حتقق أيضا لورثته، وهو معنى الوراثة، فهي ال تعني جمرد احلفظ الذهني،  

ِذيَن اْصَطَفْينَا    ﴿وإنام تعني التجوهر باحلقائق والقيم، قال تعاىل:   ُثمَّ َأْوَرْثنَا اْلكَِتاَب الَّ

 [32]فاطر:   ﴾ِمْن ِعَباِدَنا

النصوص ومن   تعاىل:   تلك  قوله  العذاب،  يف  اخلالدين  أصناف  تذكر  إِنَّ    التي   ﴿

ا  ﴿وقوله:    (، 74املُْْجِرِمنَي يِف َعَذاِب َجَهنََّم َخالُِدوَن﴾ )الزخرف:  دا َيْقُتْل ُمْؤِمناا ُمَتَعمِّ َوَمْن 

ا َعظِياما   َعَلْيِه َوَلَعنَُه َوَأَعدَّ َلُه َعَذابا ا فِيَها َوَغِضَب اهللَُّ  ،  [93]النساء:    ﴾ َفَجَزاُؤُه َجَهنَُّم َخالِدا

كل ذنب عسى اهلل أن يغفره إال الرجل يموت  : )وقد ورد يف احلديث الرشيف قوله  

  (2)(ل مؤمنا متعمداكافرا، أو الرجل يقت 

فعلها  لو  حتى  اجلريمة،  هبذه  املرتبط  اخللود  عىل  يدل  ما  احلديث  يف  ورد  قد  بل 

)من قتل نفسه بحديدة، فحديدته يف يده،    :الشخص بنفسه؛ ففي احلديث قال رسول اهلل  

يتوّجأ هبا يف بطنه يف نار جهنم خالداا خملداا فيها أبداا، ومن رشب ساّما فقتل نفسه، فهو يف يده  

يتحساه يف نار جهنم خالداا خملداا فيها أبداا، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يرتدى يف  

)الذي خينق نفسه خينقها يف النار، والذي  يف رواية:  و  ،(3)نار جهنم خالداا خملداا فيها أبداا(

 (4)يطعنها يطعنها يف النار(

إخراج   فإن  ولذلك؛  وغريهم،  املؤمنني  تشمل  مطلقة  املقدسة  النصوص  وهذه 
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ما جعل   للنص، وهذا  والتأويل  التعدي  نوع من  إيامهنم  العقوبة بسبب  املؤمنني من هذه 

 . لذنوب اهلينةالكثري يتساهل يف القتل، ويعتربه من ا

ومن األدلة العقلية عىل هذا، أن ذلك املجرم الذي قتل إنسانا، هو مل يقم بقتله فقط،  

وإنام حال بينه وبني سريه التصاعدي للكامل، فقد يكون ذلك املقتول كافرا، وكان يف إمكانه  

ذلك،  أن يؤمن، وبذلك يكون قتله حائال دون حتقيق ذلك، وهلذا يلقى العقوبة الشديدة عىل  

 ال عىل قتل جسده فقط، وإنام عىل تلك احليلولة، وبذلك يتحمل وزر موته كافرا..  

وقد رددنا يف كتاب ]أرسار األقدار[ بتفصيل عىل تلك الشبهة التي يوردها بعض  

املربرين لتلك اجلرائم، وبدل أن يلصقوها باملجرمني، يلصقوهنا بالقدر اإلهلي، مع أن القدر  

 جلميع وفق العدالة والرمحة اإلهلية. اإلهلي يتعامل مع ا 

هذه نامذج عن أهم النصوص التي ورد فيها ذكر اخللود يف العذاب، وهي ترتبط يف  

أكثر األحيان بالغضب اإلهلي، وسنرى عند حديثنا عن الضالني، املزيد من النصوص التي  

م اخللود يف  تفرق بني املغضوب عليهم والضالني، أو بني الذين كتب عىل أعامهلم وجرائمه 

 العذاب، وبني الذين قد خيفف عنهم العذاب يف مدته أو يف نوعه. 

يف   اخللود  عليهم  قدر  الذين  هؤالء  فإن  املقدسة،  النصوص  يف  ورد  ما  عىل  وبناء 

العذاب بسبب جرائمهم، ينزلون يف الدركات بحسب ضخامة اجلرم، ثم قد يرتقون، إن  

 كانت لدهيم القابلية لذلك. 

القرآن الكريم أن النفاق هو اجلريمة الكربى التي يستحق أصحاهبا الدرك  وقد ذكر  

تعاىل قال  كام  َنِصريا﴾    ﴿: األسفل،  هَلُْم  جَتَِد  َوَلْن  النَّاِر  ِمَن  اأْلَْسَفِل  ْرِك  الدَّ يِف  املُْنَافِِقنَي  إِنَّ 

ها أن  أن نفوسهم املطاطة املرنة املتحولة يصعب علييرجع إىل  ورس ذلك  ،  ( 145)النساء: 

، وقد ال تستطيع  ستقامة إال بعد تطهري طويل عميقتنتقل من حالة االنحراف إىل حالة اال

 فعل ذلك أبدا.
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 ب ـ مرتبة الضالني: 

أصل   يف  يشرتكان  كالمها  كان  وإن  بكثري،  عليهم  املغضوب  مرتبة  دون  وهي 

اهلداة،  الضالل، لكن املغضوب عليه، يضيف إىل ضالله الكرب والظلم واجلريمة ومواجهة 

،  ولذلك تكون جرائمه أعظم، بخالف الضال الذي قد هيتدي إىل احلق، ويذعن له بسهولة

 . إذا ما أقيمت عليه احلجة، أو توضح له الربهان

املغضوب   بخالف  الضالني  مع  التساهل  من  نوعا  الكريم  القرآن  يف  نرى  وهلذا 

كونه من الضالني، كام قال  عليهم، فإبراهيم عليه السالم يف استغفاره لقريبه تذرع لذلك ب

الِّنيَ ﴿اهلل تعاىل عىل لسانه:  ُه َكاَن ِمَن الضَّ  [ 86]الشعراء:   ﴾ َواْغِفْر أِليَِب إِنَّ

بقوله:   للقبطي  بقتله  السالم  عليه  موسى  تذرع  ِمَن    ﴿وهكذا  َوَأَنا  ا  إِذا َفَعْلُتَها 

الِّنيَ   [ 20]الشعراء:   ﴾ الضَّ

توبة أصحاب اجلنة، وتربيرهم خلطئهم بكوهنم   تعاىل عن رسعة  وهكذا أخرب اهلل 

( َفَلامَّ َرَأْوَها َقاُلوا إِنَّا َلَضالهوَن  25َوَغَدْوا َعىَل َحْرٍد َقاِدِريَن )﴿كانوا من الضالني، قال تعاىل:  

 [ 28  -  25]القلم:    ﴾( 27( َبْل َنْحُن حَمُْروُموَن ) 26)

يف بيان بعض مصاديق املغضوب عليهم والضالني:    ديث قوله  وهلذا ورد يف احل

  (1) (املغضوب عليهم اليهود، وإن الضالني النصارى)

وهو حديث توجه له البعض بالتشكيك متومها خالفه للقرآن الكريم، وذلك ليس  

ِذيَن    ﴿ صحيحا، فهو يوافق قوله تعاىل:   َلَتِجَدنَّ َأَشدَّ النَّاِس َعَداَوةا لِلَِّذيَن آَمُنوا اْلَيُهوَد َوالَّ

ِذينَ  ةا لِلَِّذيَن آَمنُوا الَّ ُكوا َوَلَتِجَدنَّ َأْقَرهَبُْم َمَودَّ ، ثم علل  [ 82]املائدة:  ﴾ َقاُلوا إِنَّا َنَصاَرىَأرْشَ

ُْم  ﴿رس كون النصارى أقرب مودة للذين آمنوا بقوله:  يِسنَي َوُرْهَباناا َوَأهنَّ َذلَِك بَِأنَّ ِمنُْهْم ِقسِّ

وَن ) ُسوِل َتَرى َأْعُينَُهْم َتِفيُض مِ 82اَل َيْسَتْكرِبُ ْمِع مِمَّا َعَرُفوا  ( َوإَِذا َسِمُعوا َما ُأْنِزَل إىَِل الرَّ َن الدَّ

 
 (2954،  2953الرتمذي برقم ) ، و(4/378) رواه أمحد (1) 
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اِهِدينَ  نَا آَمنَّا َفاْكُتْبنَا َمَع الشَّ  [ 83،  82]املائدة:    ﴾ِمَن احْلَقِّ َيُقوُلوَن َربَّ

بخالف   للضالل،  رديفا  يكون  االهتداء  ورسعة  التواضع  أن  إىل  يشري  وهذا 

 عناده.  املغضوب عليه، والذي قد تقام عليه كل أنواع احلجج، ومع ذلك يظل مرصا عىل 

وهلذا مل يكن الضالل يف حد ذاته جريمة، بل اجلريمة املرتبطة به هي اإلرصار بعد  

بيان احلق، والذي قد يصل إىل حد الغضب اإلهلي، وهلذا ذكرنا أن كل املغضوب عليهم  

 ضالني، ولكن ليس كل الضالني مغضوبا عليهم. 

يل غريهم، وهي  ذلك أن املغضوب عليهم، يضمون إىل الضالل املرتبط هبم تضل

جريمة ال يمكن تصور مدى فداعتها، ذلك أن صاحبها ال يتحمل وزره فقط، وإنام يتحمل  

 مجيع أوزار من أضلهم. 

وا َعْن َسبِيِل اهللَِّ َقْد    ﴿ويظهر هذا املعنى بجالء يف قوله تعاىل:   ِذيَن َكَفُروا َوَصده إِنَّ الَّ

ا ِذيَن َكَفُروا َوَظَلُموا مَلْ َيُكِن    ﴿ م قال بعدها:  ، ث[167]النساء:    ﴾َضلهوا َضاَلالا َبِعيدا إِنَّ الَّ

ا ) ا َوَكاَن َذلَِك َعىَل 168اهللَُّ لَِيْغِفَر هَلُْم َواَل لَِيْهِدهَيُْم َطِريقا ( إاِلَّ َطِريَق َجَهنََّم َخالِِديَن فِيَها َأَبدا

ا ،  [الضالل البعيدـ ]لود يف جهنم ب؛ فقد قرن اهلل تعاىل اخل[169،  168]النساء:    ﴾اهللَِّ َيِسريا

بالظلم، وهو يدل عىل أن الضالل وحده ليس   املرتبط بالصد عن سبيل اهلل، وقرنه  وهو 

 موجبا للخلود يف جهنم إال إذا اقرتن به الظلم والصد عن سبيل اهلل. 

الضالني   بخالف  الكفر  أئمة  من  يكونون  العادة  يف  عليهم  املغضوب  فإن  وهبذا؛ 

نون من األتباع البسطاء، الذين اشتبهت عليهم األمور، وهلذا يسهل عليهم  الذين قد يكو

الرجوع للحق حال تبينه، كام ذكر اهلل تعاىل ذلك عن عوام بني إرسائيل الذين وقعوا يف  

تعاىل:   قال  السامري،  خالف  عىل  توبتهم  رسعة  ذكر  فقد  العجل،  يِف  ﴿عبادة  ُسِقَط  َوملََّا 

أَ  َوَرَأْوا  يَن  َأْيِدهيِْم  اخْلَارِسِ ِمَن  َلنَُكوَننَّ  َلنَا  َوَيْغِفْر  نَا  َربه َيْرمَحْنَا  مَلْ  َلئِْن  َقاُلوا  َضلهوا  َقْد  ُْم    ﴾ هنَّ

 [ 149]األعراف:  
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تعاىل:   قال  توبته،  عن  شيئا  يذكر  ومل  عوقب،  الذي  السامري  َفاَم    ﴿ بخالف  َقاَل 

ُت باَِم مَلْ 95َخْطُبَك َياَساِمِريه ) ُسوِل َفنََبْذهُتَا  ( َقاَل َبرُصْ وا بِِه َفَقَبْضُت َقبَْضةا ِمْن َأَثِر الرَّ َيْبرُصُ

َلْت ِِل َنْفيِس )  ( َقاَل َفاْذَهْب َفإِنَّ َلَك يِف احْلََياِة َأْن َتُقوَل اَل ِمَساَس َوإِنَّ َلَك  96َوَكَذلَِك َسوَّ

َك الَِّذي َظلْ  َلَفُه َواْنُظْر إىَِل إهَِلِ ا َلْن خُتْ ا َمْوِعدا َقنَُّه ُثمَّ َلنَنِْسَفنَُّه يِف اْلَيمِّ َنْسفا ا َلنَُحرِّ   ﴾َت َعَلْيِه َعاكِفا

 [ 97  -  95]طه:  

وهكذا أخرب اهلل تعاىل عن الضالل املرتبط باملرشكني يف قتل أوالدهم، حيث قال  

ُموا﴿ عنهم: ا بَِغرْيِ ِعْلٍم َوَحرَّ ِذيَن َقَتُلوا َأْواَلَدُهْم َسَفها اءا َعىَل اهللَِّ    َقْد َخرِسَ الَّ َما َرَزَقُهُم اهللَُّ اْفرِتَ

 [ 140]األنعام:    ﴾َقْد َضلهوا َوَما َكاُنوا ُمْهَتِديَن  

املغضوب   عن  شديدا  اختالفا  جزاؤهم  خيتلف  الضالني  فإن  كله؛  هذا  عىل  وبناء 

عليهم، أو الضالني ضالال بعيدا.. ومراتبهم يف العقاب ختتلف باختالف قرهبم من احلق أو  

 بعدهم عنه.  

عن بعض دركات جهنم، وأن    أخرب  وقد ورد يف احلديث ما يشري إىل هذا، حيث  

 .(1) يف ضحضاح من نار يغيل منه دماغهته بكون املعذب فيها قارص يف كيفيالعذاب 

وهذا يدل عىل أن فرتة عذابه قد ال تطول، ألنه يف رحلته الرتبوية قطع شوطا كبريا،  

إىل   حيتاج  التي  النفسية  امللكات  بعض  أو  التبعات،  بعض  إال  السعادة  وبني  بينه  يبق  ومل 

 قطعها، ليدخل بعدها مدرسة اجلنة االبتدائية. 

ورد يف احلديث ما يشري إىل أن أهل النار يف حركة دائمة بحسب استعداداهتم    وقد

للتخلص من العقوبة، والدخول بعدها إىل اجلنة، مثلام يتاح لبعض املساجني يف الدنيا الكثري  

 من الفرص للخروج من سجوهنم، برشط إثبات صالحهم. 

 
ونحن نقبل هذا احلديث، ولكنا نرفض تطبيقه عىل أيب طالب، ذلك أنه من املقربني السابقني بام قدمه لإلسالم من    (1) 

 خدمات، كام ذكرنا ذلك بتفصيل يف كتاب ]رسائل إىل القرابة املظلومة[
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يدخل اجلنة رجل    آخر رجل)يف آخر من يدخل اجلنة:   قوله  ومن تلك األحاديث  

يتقلب عىل الرصاط ظهرا لبطن كالغالم يرضبه أبوه وهو يفر منه، يعجز عنه عمله أن يسعى  

النار   من  أنجيتك  عبدي  إليه:  اهلل  فيوحي  النار!  من  ونجني  اجلنة  يب  بلغ  رب  يا  فيقول: 

وأدخلتك اجلنة تعرتف ِل بذنوبك وخطاياك؟ فيقول: العبد: نعم يا رب وعزتك وجاللك  

النار ألعرتفن لك بذنويب وخطاياي! فيجوز اجلرس ويقول فيام بينه وبني    لئن نجيتني من 

نفسه: لئن اعرتفت له بذنويب وخطاياي لريدين إىل النار! فيوحي اهلل إليه: عبدي اعرتف ِل  

أذنبت   العبد: وعزتك وجاللك ما  بذنوبك وخطاياك أغفرها لك وأدخلك اجلنة فيقول 

ة قط! فيوحي اهلل إليه: عبدي إن ِل عليك بينة فيلتفت العبد يمينا  ذنبا قط وال أخطأت خطيئ 

وشامال فال يرى أحدا ممن كان يشهده يف الدنيا فيقول: يا رب أرين بينتك! فيستنطق اهلل تعاىل  

عندي   رب  يا  يقول:  العبد  ذلك  رأى  فإذا  باملحقرات  العظائم    -وعزتك    -جلده 

أعرف هبا منك، اعرتف ِل هبا أغفرها لك وأدخلك    املضمرات! فيوحي اهلل إليه: عبدي! أنا 

 (1)اجلنة، فيعرتف العبد بذنوبه فيدخل اجلنة، هذا أدنى أهل اجلنة منزلة فكيف بالذي فوقه(

وهذا يدل عىل ما ذكرناه سابقا من أن املغضوب عليهم، والذين كتب عليهم اخللود  

القيم    يستطيعون أن يسلموا هلل، وال أن يسلكوايف النار، مل يفعل ذلك هبم إال لكوهنم ال  

التي أرادها؛ فهم بمجرد أن تتاح هلم فرصة التمرد، يتمردون من جديد، ولذلك كانوا هم  

 السبب فيام حيصل هلم. 

النار كل حني أصناف االختبارات، فمن نجح منهم   وهلذا نرى أنه قد تقام ألهل 

رجة نجاحه، ويشري إىل ذلك احلديث الذي  فيها، خفف عليه العذاب، أو رفع عنه بحسب د

 .ا ذكرناه سابق

التطهري   وهلذا، فإن العذاب اإلهلي نابع من الرمحة اإلهلية، ذلك أن القصد منه هو 

 
 (402/ 10الفوائد ) جممع الزوائد ومنبع، رواه الطرباين يف الكبري (1) 
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والرتبية والرتقي، وليس العذاب املجرد الذي ال يقصد منه إال التشفي، فاهلل أعظم من أن  

 يتشفى بأحد من خلقه. 

، (1)من املجازاصطالح )العقوبات( ليس إال نوعا  من    ما ورد يف الرشعوبذلك فإن  

فكام أنه ال يقال للجراح الذي حياول جهده أن خيلص املريض من األذى اخلطري الذي حلق  

بدنه معاقبا، فكذلك ال يقال للعمليات التي ترتتب عىل هذا النوع من اخلطايا بأهنا عقوبات  

عليه أن يعاقب لغري علة أو لغري ما تقتضيه    إال بنوع من املجاز، فالرحيم اللطيف يستحيل

 احلكمة. 

 بناء عىل هذا؛ فإن الضالل نوعان:

: وهو أخطر أنواع الضالل، ذلك أن  النوع األول: ضالل مرتبط باحلقائق العقدية 

التومهات،   وبقدر  اإلنسان،  حياة  عليه  تبنى  الذي  الفكري  األساس  تشكل  العقائد 

 اجلانب، بقدر ما يكون االنحراف يف القيم السلوكية. واالنحرافات يف هذا 

باإلضافة إىل ذلك، فإن من مقاصد اخللق التعريف باهلل، ولذلك كان الوقوع يف هذا  

 النوع من الضالل مصادمة للغاية الكربى من اخللق. 

النوع باختالف درجة الضالل ونوعه،   وبناء عىل هذا خيتلف العقاب املرتبط هبذا 

 ار عليه. ودرجة اإلرص

الثاين: ضالل مرتبط بالقيم السلوكية  الناتج من غلبة النفس  النوع  : وهو الضالل 

واهلوى عىل اإلنسان، وهو أيضا ختتلف درجته بحسب آثاره عىل النفس؛ فإن طغا عليها، 

وجتوهرت بجوهره، كان الضالل بعيدا، وربام يؤدي إىل االستمرار فرتة طويلة يف العذاب،  

 
كام ورد يف احلديث:) تعالوا بايعوين عىل أن ال ترشكوا باهلل شيئا، وال ترسقوا وال تزنوا وال تقتلوا أوالدكم، وال تأتوا  (1) 

ذلك شيئا   من  أصاب  ومن  اهلل،  فأجره عىل  منكم  وىف  فمن  معروف،  يف  تعصوين  وال  وأرجلكم  أيديكم  بني  تفرتونه  ببهتان 

، رواه لدنيا فهو له كفارة، ومن أصاب من ذلك شيئا فسرته اهلل فأمره إىل اهلل إن شاء عاقبه وإن شاء عفا عنه(فعوقب به يف ا

 ( 3679، رقم 3/1413البخارى )



540 

 

ك الصفات يف  بل قد ال يطيق من حصل له ذلك اخلروج من النار مطلقا، بسبب ترسخ تل

َفُأوَلئَِك    ﴿ نفسه، كام أشار إىل ذلك قوله تعاىل:   بِِه َخطِيَئُتُه  َسيَِّئةا َوَأَحاَطْت  َمْن َكَسَب  َبىَل 

 [ 81]البقرة:   ﴾َأْصَحاُب النَّاِر ُهْم فِيَها َخالُِدونَ 

أما إن كان دون ذلك؛ فسيكون عقابه دون ذلك، وقد يقترص عىل فرتة الربزخ، أو  

 غريها من الدور التي هيأها اهلل تعاىل لرتبية عباده.  املوقف، أو 

وبناء عىل ذلك؛ فإن من مل يتم تطهريه يف الدنيا، إما بالتوبة النصوح، أو باملكفرات  

املختلفة التي تستأصل ما يف نفسه من اهلوى، سيتعرض ال حمالة للتطهري بمختلف درجاته  

فحكمة    يدخل اجلنة من مل تكتمل طهارته؛يستحيل أن  وأساليبه يف الدار األخرى، ذلك أنه  

 . تطهريا متناسبا مع اجلرائم التي عملها يسكن اجلنة  اقتضت تطهري من اهلل تعاىل 

 ـ مراتب املهتدين:   2

ونقصد هبم أولئك الذين وضعوا أقدامهم يف الطريق الصحيح للهداية، ومل يبق هلم  

ما   بحسب  وتكميلهم  تربيتهم  الستكامل  عليه  السري  االستعدادات  سوى  من  يملكون 

 النفسية والعقلية. 

املؤمنني،   اليمني، وهم عموم  أهل  الكريم  القرآن  يطلق عليهم  الذين  وهؤالء هم 

َوَقلِيٌل ِمْن ِعَباِدَي  ﴿ذلك أن املقربني ليسوا سوى نخبة قليلة جدا من البرش، كام قال تعاىل:  

ُكورُ   [ 13]سبأ:   ﴾ الشَّ

، والذين مل يمروا عىل كري العقوبات اإلهلية قليل  وهكذا، فإن عدد املهتدين ابتداء

قوله تعاىل يف عدة أصحاب   الكري، كام يشري إىل ذلك  بالذين مروا عىل ذلك  جدا مقارنة 

لنَِي ) ﴿ اليمني:  ٌة ِمَن اأْلَوَّ ٌة ِمَن اآْلِخِريَن  39ُثلَّ  [ 40،  39]الواقعة:   ﴾( َوُثلَّ

تدل التي  الكريمة  اآليات  تلك  ذلك  إىل  بالذين    ويشري  مقارنة  املهتدين  قلة  عىل 

َأْكَثُر  ﴿:  يغوهيم الشيطان بسبب إعراضهم عن اهلداة، واتباعهم ألهوائهم، قال تعاىل َوَما 
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َق َعَلْيِهْم إِْبلِيُس َظنَُّه  ﴿[، وقال:  103]يوسف:    ﴾النَّاِس َوَلْو َحَرْصَت بُِمْؤِمننَِي   َوَلَقْد َصدَّ

ا مِّ  َبُعوُه إاِلَّ َفِريقا ألَْمأَلنَّ َجَهنََّم ِمنَك َومِمَّن  ﴿إبليس:  خماطبا  وقال  ،  [ 20]سبأ:    ﴾ َن املُْْؤِمننَِي  َفاتَّ

 [  85]ص:   ﴾ َتبَِعَك ِمنُْهْم َأمْجَِعنيَ 

:  وقد ورد يف احلديث ما يبني مدى قلة املهتدين مقارنة باملنحرفني، ومنها قوله  

النبي ومعه الرهيط، والنبي وم عه الرجل والرجالن، والنبي  )عرضت عيّل األمم فرأيت 

 ( 1) وليس معه أحد(

قال  و لبيك وسعديك، واخلري يف  :  يف حديث آخر  فيقول:  آدم،  يا  اهلل:  )يقول 

يديك، ثم يقول: أخرج بعث النار، قال: وما بعث النار؟ قال: من كل ألف تسعامئة وتسعة  

الناس سكارى وما  وتسعني، فذاك حني يشيب الصغري، وتضع كل ذات محل محلها، وترى  

  (2) ( هم بسكارى، ولكن عذاب اهلل شديد

ُقوا َربَُّكْم إِنَّ َزْلَزَلَة  ﴿   يف تفسري قوله تعاىل:  ويف حديث آخر قال   َا النَّاُس اتَّ َياَأهيه

ٌء َعظِيٌم )  اَعِة ََشْ َيْوَم َتَرْوهَنَا َتْذَهُل ُكله ُمْرِضَعٍة َعامَّ َأْرَضَعْت َوَتَضُع كُ 1السَّ له َذاِت مَحٍْل  ( 

:  [2،  1]احلج:    ﴾مَحَْلَها َوَتَرى النَّاَس ُسَكاَرى َوَما ُهْم بُِسَكاَرى َوَلكِنَّ َعَذاَب اهللَِّ َشِديٌد  

ذاك يوم ُينادى آدم عليه السالم، فيناديه ربه عز وجل، فيقول: يا آدم ابعث بعثاا إىل النار.  )

كل   من  فيقول:  النار؟  بعث  وما  رب،  يا  النار  فيقول:  إىل  وتسعني  وتسعة  تسعامئة  ألف 

 (3) وواحد يف اجلنة( 

أما انسجام قلة املهتدين مع العدالة والرمحة اإلهلية، فواضح، ذلك أن اهلل تعاىل وفر  

لعباده كل وسائل اهلداية، وترك هلم كل احلرية يف االختيار، لكنهم بمشيئتهم اختاروا السبل  

 
 (220رواه مسلم ) (1) 

 ( 222(، ومسلم )6530رواه البخاري ) (2) 

(. قال الرتمذي:  19915( )435/  4(، وأمحد )410/  6(، والنسائي يف )السنن الكربى( )3169رواه الرتمذي )  (3) 

 هذا حديث حسن صحيح 
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 اهلداية، ألهنا اختيار شخيص، ال حمل فيه لإلكراه، قال  املختلفة، وما كان اهلل لريغمهم عىل 

ْشُد ِمَن اْلَغيِّ  ﴿تعاىل:   َ الره يِن َقْد َتَبنيَّ  [ 256]البقرة:    ﴾اَل إِْكَراَه يِف الدِّ

املطربني واملمثلني   أتباع  نرى  يدل عىل هذا، حيث  الواقع  فإن  إىل ذلك،  باإلضافة 

 الطغاة، أكرب بكثري من عدد أتباع األنبياء والصاحلني واهلداة. واملهرجني واملصفقني لكل 

يف   ملا  وإنام  البرش،  يغوي  أن  توعد  الذي  الشيطان  لوساوس  فقط  يعود  ال  وذلك 

أن   مع  اهلل،  ذات  يف  املجاهدة  هبا عن  يقعد  والذي  اهلوى والكسل،  إىل  ميل  من  النفوس 

تعاىل:   قال  كام  املجاهدة،  دون  من  تتحقق  أن  يمكن  ال  فِينَا  ﴿اهلداية  َجاَهُدوا  ِذيَن  َوالَّ

 [ 69]العنكبوت:   ﴾ َلنَا َوإِنَّ اهللََّ ملَََع املُْْحِسننِيَ َلنَْهِدَينَُّهْم ُسبُ 

 ( 1))حجبت النار بالشهوات، وحجبت اجلنة باملكاره(: ويشري إىل هذا قوله 

: )ملا خلق اهلل النار، قال جلربيل: اذهب فانظر إليها، فذهب  ويف حديث آخر قال 

إليها ثم جاء، فقال: وعزتك ال يسمع هبا أحد في دخلها، فحفها بالشهوات، فقال:  فنظر 

اذهب فانظر إليها، فذهب فنظر إليها، فلام رجع، قال: وعزتك لقد خشيت أن ال يبقى أحد  

 ( 2) إال دخلها(

غريهم،   من  بكثري  أقل  بدروسهم  املهتمني  النجباء  الطلبة  أن  عىل  يدل  والواقع 

 تكاسلني. وخاصة إن مل يكن يف املدارس أي حزم يدفع للدراسة، ويتشدد مع امل 

الستقبال   حمال  اجلنة  تبقى  وإنام  الصفة،  هبذه  دائام  األمر  بقاء  يعني  ال  هذا  ولكن 

التالميذ اجلدد كل حني، وخاصة من أولئك الذين مل تكن هلم سيئات كثرية، أو كانوا من  

البسطاء العوام البله الذين مل يكن فيهم من الكرب ما حيول بينهم وبني االهتداء للحق إذا  

، فهم بمجرد أن تنتهي فرتة تطهريهم يدخلون اجلنة، كتالميذ جدد، يستفيدون من  عرفوه

 
 (2822(، ومسلم )6487رواه البخاري ) (1) 

 (79/ 1(، واحلاكم )8379( )332/ 2(، وأمحد )3/ 7(، والنسائي )2560(، والرتمذي )4744رواه أبو داود ) (2) 
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 الذين سبقوهم إليها. 

قال   أكثر أهل اجلنة، فقد  التي تذكر أوصاف    : ويشري إىل هذا تلك األحاديث 

وأكثر  ، ويف تتمة احلديث يف رواية أخرى: )(1) (دخل اجلنَة أقوام أفئدهتم مثُل أفئدة الطري)ي

 ( 2) أهل اجلنة الُبْلُه(

وهؤالء هم البسطاء الذين مل يرتكبوا من الذنوب املتعدية، ما يقعد هبم مددا طويلة  

يف العذاب، باإلضافة إىل أن تواضعهم ومخوهلم وبساطتهم تيرس عليهم الدخول للجنة،  

 ويف درجاهتا الدنيا، للرتقي بعدها يف سلم الكامل بحسب استعداداهتم. 

اإلم فرس  )وقد  فقال:  البله،  الصادق  الذي  ام  الرش  عن  املتغافل  اخلري،  يف  العاقل 

   (3)يصوم يف كّل شهٍر ثالثة أيام(

وهو يعني بذلك أن هؤالء يقترصون عىل احلد األدنى من الدين، كام يشري إىل ذلك  

، من أهل نجد، ثائر الرأس، حتى دنا  جاء إىل رسول اهلل  ما ورد يف احلديث أن )رجال  

: »مخس صلوات يف  ، فإذا هو يسأل عن اإلسالم؟ فقال رسول اهلل  ل اهلل  من رسو 

والليلة« تطوع«  .اليوم  أن  إال  »ال،  قال:  غريهن؟  عيل  هل  اهلل    .فقال:  رسول  :  فقال 

قال: وذكر له رسول اهلل   . فقال: هل عيل غريه؟ قال: »ال، إال أن تطوع« . »وصيام رمضان«

  »قال: فأدبر الرجل، وهو يقول:    . الزكاة، فقال: هل عيل غريها؟ قال: »ال، إال أن تطوع

: »أفلح إن صدق، أو دخل اجلنة  واهلل ال أزيد عىل هذا وال أنقص منه. فقال رسول اهلل  

  (4)إن صدق«

ويدخل أيضا يف هؤالء أولئك الذين أصاهبم أنواع البالء يف الدنيا، والتي سامهت  

 
 .(9/149( .ومسلم )2/331أمحد )واه ر (1) 

 (79/ 8جممع الزوائد ومنبع الفوائد )، رواه البزار (2) 

 ..204معاين األخبار، ص  (3) 

 (1/31( ، ومسلم )235/ 3، 1/18البخاري )رواه  (4) 
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)يود أهل العافية  : ري نفوسهم من الكرب والظلم وغريها، كام يشري إىل ذلك قوله يف تطه

الدنيا   يف  قرضت  كانت  جلودهم  أن  لو  الثواب  البالء  أهل  يعطى  حني  القيامة  يوم 

  (1)باملقاريض(

ويدخل أيضا يف هؤالء أولئك املستضعفني املظلومني، الذين يتحمل ظاملوهم أكثر  

لوها مجيعا، فيدخلون اجلنة من غري معاناة عذاب، أو قد يمرون عىل  أوزارهم، وربام يتحم

 بعض العذاب الذي يطهر نفوسهم من امللكات التي ال تتناسب مع اجلنة. 

قوله   ذلك  إىل  باملتكربين  :  ويشري  أوثرت  النار:  فقالت  والنار،  اجلنة  )حتاجت 

  وجل   عز   اهلل  فقال وسقطهم؟  واملتجربين، وقالت اجلنة: فامِل ال يدخلني إال ضعفاء الناس  

حم بك من أشاء من عبادي، وقال للنار: إنام أنت عذايب، أعذب بك  أر  رمحتي  أنت : للجنة

 (2) من أشاء من عبادي( 

ويدخل أيضا يف هؤالء النساء، باعتبارهم من املستضعفني املظلومني يف أكثر فرتات  

أكثر أهل اجلنّة من املستضعفني النساء،  أنه قال: )عن اإلمام الصادق  التاريخ، وقد روي  

  (3)علم اهلل ضعفهن فرمحهن(

زرارة قال: قلت أليب جعفر: إيّن أخشى  هكذا روي عن اإلمام الباقر، فقد حدث  و

أن ال حيّل ِل أن أتزوج من مل تكن عىل أمري، فقال: »ما يمنعك من البله من النساء؟« قلت  

  (4)وما البله؟ قال: »هّن املستضعفات من الّلوايت ال ينصبن وال يعرفن ما أنتم عليه(

نرى صحة تلك األحاديث املشتهرة، والتي تذكر أن النساء أكثر  وبناء عىل هذا ال  

املوقف   يعيدوا  أن  أرادوا  الذين  أولئك  هم  اإلسالم  يف  دسها  الذي  أن  ذلك  النار،  أهل 

 
 . (2403الرتمذي كتاب الزهد رقم ) (1) 

 (2846(، ومسلم )4850رواه البخاري ) (2) 

 . .468، ص 3من ال حيرضه الفقيه، ج  (3) 

 . .349، ص 5الكايف، ج  (4) 
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 اجلاهيل من املرأة، ويدخلوه إىل اإلسالم ليشوهوا القيم التي جاء هبا. 

 اجلنة فرأيت أكثر  قال: )اطلعت يف ومن تلك األحاديث ما يروون أن رسول اهلل 

 (1) واطلعت يف النار فرأيت أكثر أهلها النساء(  ، أهلها الفقراء

ثم يروون حديثا آخر يعللون به ذلك، وهو تعليل متناسب مع تلك القيم اجلاهلية  

أنه    التي تريد من املرأة أن تكون عبدا لزوجها، ال رشيكا له، فقد نسبوا إىل رسول اهلل  

فلم )قال:   النار  يا    أريت  بم  قالوا:  النساء(  أهلها  أكثر  أفظع ورأيت  كاليوم قط  أر منظرا 

ويكفرن اإلحسان لو    ،قال: )يكفرن العشري  ،يكفرن باهلل  :رسول اهلل؟ قال: )بكفرهن( قيل

 ( 2)  ما رأيت منك خريا قط( : أحسنت إىل إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت

الفاحتة،   سورة  يف  الكريم  القرآن  ذكرها  التي  اهلداية  أسس  فإن  كله،  بناء عىل هذا 

اَك َنْعُبُد   ﴿ قوله تعاىل:  ام، نص عليهمعنينيوالتي تتيح هلؤالء الدخول إىل اجلنة، تتضمن   إِيَّ

اَك َنْسَتِعنُي )  اَط املُْْسَتِقيَم ) 5َوإِيَّ َ ِذيَن َأنْ 6( اْهِدَنا الرصِّ اَط الَّ   5]الفاحتة:    ﴾ َعْمَت َعَلْيِهمْ ( رِصَ

-  7 ] 

تعاىل:   قوله  َنْسَتِعنيُ   ﴿ففي  اَك  َوإِيَّ َنْعُبُد  اَك  هذا    [5]الفاحتة:    ﴾ إِيَّ الستعداد  بيان 

الصنف للسري وفق ما تتطلبه الغاية الكربى للخلق، وهي التعرف عىل اهلل والتواصل معه،  

 واالستعانة به لتحقيق ذلك. 

اَط املُْْسَتِقيَم ) اْهِدَنا ال﴿ويف قوله:   َ ِذيَن َأْنَعْمَت َعَلْيِهمْ 6رصِّ اَط الَّ ،  6]الفاحتة:    ﴾( رِصَ

 بيان الستعداد هذا الصنف للتلقي والطاعة واألدب مع من جعلهم اهلل تعاىل هداة إليه.   [ 7

ذلك أن االختبار اإلهلي ليس خاصا بالعبودية هلل فقط، وإنام قد يتضمن التعامل مع  

طاعتهم وتعظيمهم، وهلذا فشل إبليس يف االختبار الثاين، بعد أن أمره اهلل  من يدعونا إىل  

 
 2737ومسلم  3241رواه البخاري  (1) 

 1052رواه البخاري  (2) 
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 تعاىل بالسجود آلدم عليه السالم. 

ولتبسيط هذا املعنى بلغتنا املعارصة، فإنه يشرتط يف أي طالب يريد االلتحاق بأي 

  مؤسسة تربوية أن يعرتف بنظامها ومقرراهتا، ويف نفس الوقت يعرتف بأساتذهتا، ويتعهد 

 بالتزام تعليامهتم وتوجيهاهتم. 

تتم بمعزل عن طاعة الرسل   وهكذا األمر مع الرتبية اإلهلية لعباده، فال يمكن أن 

بُِعويِن حُيْبِْبُكُم اهللَُّ َوَيْغِفْر َلُكْم ُذُنوَبُكْم  ﴿ واتباعهم، كام قال اهلل تعاىل:   بهوَن اهللََّ َفاتَّ
ُقْل إِْن ُكنُْتْم حُتِ

ْوا َفإِنَّ اهللََّ اَل حُيِبه اْلَكافِِرينَ 31ٌر َرِحيٌم ) َواهللَُّ َغُفو ُسوَل َفإِْن َتَولَّ ]آل   ﴾ ( ُقْل َأطِيُعوا اهللََّ َوالرَّ

 [ 32، 31عمران: 

مثلام   اجلنة،  يف  وظائفهم  أداء  يف  السالم  عليهم  الرسل  استمرارية  نرى  ولذلك 

عموما تبقى متواصلة، ألن اجلنة    مارسوها يف الدنيا.. فصلتهم بأممهم وأتباعهم وأهل اجلنة 

ليست دار نعيم فقط، وإنام هي أيضا دار هداية وترق وسلوك إىل اهلل لتحقيق الغاية الكربى  

 من اخللق، وهي املعرفة باهلل. 

 املقربني:   مراتب ـ    3

اخلالصة النورانية لكل الواقعني يف دائرة التكليف اإلهلي، ولذلك هم  هم    املقربون

أيضا   لذلك  وهم  واحلياة،  الكون  لغايات  من  املحققون  لنفوسهم  كان  الذين  الفائزون 

الصفاء والطهارة ما جعلهم يترشبون اهلداية اإلهلية بكل كياهنم، ولذلك انصبغت حقائقهم  

 صني. يطان من التأثري فيهم، وكانوا من املخلَ بالصبغة اإلهلية، ومل تتمكن ملة الش

ويذكر القرآن الكريم أن الشيطان كان يعلم بوجود هذا الصنف، ويعلم أن رصاعه  

األكرب سيكون معهم، حيث يتوىل هو زعامة فريق الضاللة، بينام يتزعم هؤالء املقربون قيادة  

نَنَّ هَلُْم يِف اأْلَْرِض َوأَلُْغِوَينَُّهْم َأمْجَِعنَي  َقاَل َربِّ باَِم َأْغَويْ ﴿ فريق اهلداية، كام قال تعاىل:   َتنِي أَلَُزيِّ

اٌط َعيَلَّ ُمْسَتِقيٌم ) 40( إِالَّ ِعَباَدَك ِمنُْهُم املُْْخَلِصنَي ) 39) ( إِنَّ ِعَباِدي َليَْس  41( َقاَل َهَذا رِصَ
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َبَعَك ِمَن اْلَغاِوينَ   [ 42 -  39]احلجر:    ﴾ َلَك َعَلْيِهْم ُسْلَطاٌن إِالَّ َمِن اتَّ

التي حتققت هلذا الصنف، مل تكن هبة جمردة، وإال خلالف ذلك   اهلبة اإلهلية  وهذه 

املبنية عىل املجاهدات،   ملا فيهم من االستعدادات والقابليات  العدالة اإلهلية، وإنام كانت 

يف  يتعرضون للفتن، لكن الفرق بينهم وبني غريهم هو  غريهم من البرش  وهلذا فهم مثل  

ْت بِِه    ﴿ مراقبتهم هلل، وجماهدهتم ألنفسهم كام قال تعاىل عن يوسف عليه السالم:   َوَلَقْد مَهَّ

ِعَباِدَنا  ِمْن  ُه  إِنَّ َواْلَفْحَشاَء  وَء  السه َعنُْه  َف  لِنَرْصِ َكَذلَِك  ِه  َربِّ ُبْرَهاَن  َرَأى  َأْن  َلْواَل  هِبَا   َوَهمَّ 

 [ 24]يوسف:  ﴾ املُْْخَلِصنَي 

ـ كان مثل سائر البرش يملك نفس  فيوسف عل  ـ كام تنص اآلية الكريمة  يه السالم 

اهلمة الدافعة إىل الرش، ولكن الفرق بينه وبينهم هو يف جماهدته لنفسه، بسبب برهان ربه  

 الذي يمأل قلبه، وجيعله ال يتحرك أي حركة إال وفق القيم التي أمر اهلل بمراعاهتا. 

والذي يف إمكان أي شخص أن حيصل عليه  وهذا هو معنى العصمة، واخلالص،  

ِذيَن َجاَهُدوا فِينَا َلنَْهِدَينَُّهْم  ﴿ إذا أدمن الرياضات واملجاهدات الروحية، كام قال تعاىل:   َوالَّ

 [ 69]العنكبوت:  ﴾ُسُبَلنَا َوإِنَّ اهللََّ ملَََع املُْْحِسننِيَ 

ال بتحقيق  الدنيا  يف  انشغلوا  الذين  هم  املقربني  فإن  وهي  وهلذا،  خلقهم،  من  غاية 

ل بعد ذلك إىل منارة من مناراهتا، كام  البحث عن سبل اهلداية، والسري عىل ضوئها، والتحو 

إِْبَراِهيَم ُرْشَدُه ِمْن َقْبُل َوُكنَّا بِِه َعاملنَِِي  ﴿قال تعاىل عن إبراهيم عليه السالم:   آَتْينَا    ﴾ َوَلَقْد 

ِمَن  َوَكَذلَِك ُنِري  ﴿، وقال:  [ 51]األنبياء:   َواأْلَْرِض َولَِيُكوَن  اَمَواِت  َمَلُكوَت السَّ إِْبَراِهيَم 

 [ 75]األنعام:   ﴾املُْوِقننَِي  

برساطهم   االلتزام  إىل  ودعا  الفاحتة،  سورة  يف  الكريم  القرآن  إليهم  أشار  وقد 

اَط املُْْسَتِقيَم )  ﴿ املستقيم، قال تعاىل:   َ ِذيَن َأْنَعْمَت َعَلْيِهمْ 6اْهِدَنا الرصِّ اَط الَّ ]الفاحتة:    ﴾ ( رِصَ

6 ،7 ] 
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ُسوَل َفُأوَلئَِك  َوَمْن ُيطِِع اهللََّ  ﴿وقد عرف هؤالء، واملجامع الكربى هلم، فقال:   َوالرَّ

نَي َوَحُسَن ُأوَلئِ  احِلِ  َوالصَّ
ِ
َهَداء يِقنَي َوالشه دِّ ِذيَن َأْنَعَم اهللَُّ َعَلْيِهْم ِمَن النَّبِيِّنَي َوالصِّ ا  َمَع الَّ َك َرفِيقا

اطاا ُمْسَتِقياما ﴿وقد وردت بعد قوله تعاىل:  ،[ 69]النساء:    ﴾  [68]النساء:    ﴾َوهَلََدْينَاُهْم رِصَ

ليس جمرد قيم نظرية جامدة،  سابقا ـ  كام ذكرنا  ـ    وهذا يدل عىل أن الرساط املستقيم

وإنام هو قيم واقعية حية يمثلها هؤالء املقربون الذين جعلهم اهلل تعاىل حججا عىل عباده،  

 ومنارات هيتدون هبا. 

عر  ومن  الدنيوية،  املدرسة  هذه  يف  األساتذة  بمثابة  كانوا  يصل  ولذلك  كيف  ف 

 إليهم، وهيتدي هبدهيم، ويلتزم بتعاليمهم؛ فإنه ال حمالة من الناجني والناجحني. 

كل أمتي  : )أن دخول اجلنة متوقف عىل طاعته، ففي احلديث قال    وهلذا أخرب  

من أطاعني دخل اجلنة،  ) ، فقالوا: يا رسول اهلل من يأبى؟ قال:  (يدخلون اجلنة إال من أبى

  (1)ى(ومن عصاين فقد أب

لكن الشيطان بعد يأسه من الرسل عليهم السالم، مل يكن ييأس من أتباعهم، ولذلك  

ممن   بغريهم  املستقيم  للرساط  احلقيقيني  املمثلني  الستبدال  الوسائل  كل  يستعمل  كان 

 خيدمون مرشوعه. 

يف   الذي  احلسد  مستغال  مجيعا،  األديان  مع  التعامل  يف  طريقته  هي  هذه  وكانت 

أبى السجود آلدم عليه السالم، قال    ما التي تأبى اخلضوع للغري، مثلام فعل هو عندالنفوس  

اْلكَِتاَب  ﴿تعاىل:   َمَعُهُم  َوَأْنَزَل  َوُمنِْذِريَن  يَن  ِ ُمَبرشِّ النَّبِيِّنَي  َفَبَعَث اهللَُّ  َواِحَدةا  ةا  ُأمَّ النَّاُس  َكاَن 

ِذيَن ُأوُتوُه ِمْن َبْعِد َما َجاَءهْتُُم  بِاحْلَقِّ لَِيْحُكَم َبنْيَ النَّاِس فِياَم اْختَ  َلُفوا فِيِه َوَما اْخَتَلَف فِيِه إِالَّ الَّ

هَيِْدي َمْن َيَشاُء    اْلَبيِّنَاُت َبْغياا َبْينَُهْم َفَهَدى اهللَُّ الَِّذيَن آَمُنوا ملَِا اْخَتَلُفوا فِيِه ِمَن احْلَقِّ بِإِْذنِِه َواهللَُّ 

اٍط ُمْسَت   [ 213]البقرة:   ﴾ ِقيٍم إِىَل رِصَ
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ثم عقب اهلل تعاىل عىل هذه اآلية الكريمة بأن سنته يف هذه األمة هي نفس سنته يف  

سائر األمم، وأن الشيطان الذي أضل سائر األمم بإبعادها عن رساطها املستقيم، وممثليه  

ُخُلوا اجْلَنََّة َوملََّا  َأْم َحِسْبُتْم َأْن َتدْ ﴿الرشعيني، سيفعل ذلك مع هذه األمة أيضا، قال تعاىل:  

ُس  الرَّ َيُقوَل  َحتَّى  َوُزْلِزُلوا  اُء  َّ َوالرضَّ اْلَبْأَساُء  ْتُهُم  َمسَّ َقبْلُِكْم  ِمْن  َخَلْوا  ِذيَن  الَّ َمَثُل  وُل  َيْأتُِكْم 

ِذيَن آَمُنوا َمَعُه َمتَى َنرْصُ اهللَِّ َأاَل إِنَّ َنرْصَ اهللَِّ َقِريٌب   [ 214]البقرة:   ﴾َوالَّ

ناء عىل هذا؛ فإن الدور األكرب للمقربني يف الدنيا واآلخرة هو كوهنم ميزانا للحقائق  ب

هبم   العالقة  بحسب  تتحدد  اجلنة  مراتب  فإن  وهلذا  هلا..  أساتذة  كذلك  وكوهنم  والقيم، 

وبالقيم التي جاءوا هبا، ودركات جهنم تتحدد بحسب العداوة املبطنة هلم، أو للقيم التي  

 لك كانوا قسامء للجنة والنار.. فاجلنة ملن واالهم، والنار ملن عاداهم. جاءوا هبا.. ولذ

قال   أحاسنكم  :  وهلذا  القيامة:  يوم  جملسا  مني  وأقربكم  إِل،  أحبكم  من  »إن 

واملتشدقون   الثرثارون  القيامة:  يوم  جملسا  مني  وأبعدكم  إِل،  أبغضكم  وإن  أخالقا، 

اهلل، قد علمنا  يا رسول  قالوا:  قال:    واملتفيهقون،  املتفيهقون؟  فام  الثرثارون واملتشدقون، 

  (1)املتكربون«

وهذا اجلوار ال يعني ما نفهمه من الربكة أو النعيم املرتبطة بتلك الدرجة التي نزلوا  

تالميذ   سيكونون  الصفات،  هذه  فيهم  توفرت  الذين  هؤالء  أن  يعني  وإنام  فقط،  فيها 

 ام كانوا تالميذ هلم يف الدنيا. مبارشين للرسل عليهم السالم يف اآلخرة، مثل

هذا عن حقيقة هؤالء املقربني، والدور املناط هبم يف اآلخرة، أما صفاهتم؛ فقد ذكر  

 القرآن الكريم الكثري منها، لتكون معيارا للقيم التي أراد اهلل تعاىل من عباده التحقق هبا. 

النقية   العقول  أصحاب  أي  األلباب،  أوِل  وصف  يف  ورد  ما  اآليات  تلك  ومن 

تعاىل:   قال  اإلهلية،  اهلداية  لتقبل  املستعدة  َواأْلَْرِض  ﴿الطاهرة،  اَمَواِت  السَّ َخْلِق  يِف  إِنَّ 
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ْيِل َوالنََّهاِر آَلَياٍت أِلُوِِل اأْلَْلَباِب ) ِذيَن َيْذُكُرونَ 190َواْختاَِلِف اللَّ ا َوَعىَل    ( الَّ ا َوُقُعودا اهللََّ ِقَياما

َفِقنَا  ُسْبَحاَنَك  َباطاِلا  َهَذا  َخَلْقَت  َما  نَا  َربَّ َواأْلَْرِض  اَمَواِت  السَّ َخْلِق  يِف  ُروَن  َوَيَتَفكَّ ُجُنوهِبِْم 

 [ 191،  190]آل عمران:   ﴾َعَذاَب النَّاِر  

آية أخرى تصفهم:   ُأنْ ﴿وقال يف  َأنَّاَم  َيْعَلُم  ُهَو  َأَفَمْن  َكَمْن  احْلَقه  َربَِّك  ِمْن  إَِلْيَك  ِزَل 

 ( اأْلَْلَباِب  ُأوُلو  ُر  َيَتَذكَّ إِنَّاَم  ) 19َأْعَمى  املِْيَثاَق  َينُْقُضوَن  َواَل  اهللَِّ  بَِعْهِد  ُيوُفوَن  ِذيَن  الَّ  )20  )

ُْم وَ  ِذيَن َيِصُلوَن َما َأَمَر اهللَُّ بِِه َأْن ُيوَصَل َوخَيَْشْوَن َرهبَّ َساِب ) َوالَّ ِذيَن  21خَيَاُفوَن ُسوَء احْلِ ( َوالَّ

ا َوَعاَلنَِيةا َوَيْدَرءُ  اَلَة َوَأْنَفُقوا مِمَّا َرَزْقنَاُهْم رِسًّ ِْم َوَأَقاُموا الصَّ وا اْبتَِغاَء َوْجِه َرهبِّ وَن بِاحْلََسنَِة  َصرَبُ

ارِ  يَِّئَة ُأوَلئَِك هَلُْم ُعْقَبى الدَّ    [ 22  -  19]الرعد:  ﴾السَّ

قد أخرب القرآن الكريم أن كل أنواع اهلداية ال يمكن أن يفهمها، وال أن يستوعبها  و

ا    ﴿إال هذا الصنف، كام قال تعاىل:   ْكَمَة َفَقْد ُأويِتَ َخرْيا ْكَمَة َمْن َيَشاُء َوَمْن ُيْؤَت احْلِ ُيْؤيِت احْلِ

ُر إِالَّ ُأوُلو اأْلَْلَباِب  كَّ ا َوَما َيذَّ ريا
ُهَو الَِّذي َأْنَزَل َعَلْيَك اْلكَِتاَب   ﴿ ، وقال:  [269]البقرة:   ﴾َكثِ

َفَيتَّبِعُ  َزْيٌغ  ُقُلوهِبِْم  يِف  ِذيَن  الَّ ا  َفَأمَّ ُمَتَشاهِبَاٌت  َوُأَخُر  اْلكَِتاِب  ُأمه  ُهنَّ  حُمَْكاَمٌت  آَياٌت  َما  ِمنُْه  وَن 

اِسُخوَن يِف اْلِعْلِم َيُقوُلوَن  َتَشاَبَه ِمنُْه اْبتَِغاَء اْلِفْتنَِة َواْبتَِغاَء َتْأِويلِِه َومَ  ا َيْعَلُم َتْأِويَلُه إِالَّ اهللَُّ َوالرَّ

ُر إِالَّ ُأوُلو اأْلَْلَباِب  كَّ نَا َوَما َيذَّ ، وغريها من اآليات  [7]آل عمران:    ﴾آَمنَّا بِِه ُكلٌّ ِمْن ِعنِْد َربِّ

 الكريمة. 

املتقني، كام قال تعاىل َجنَّاٍت  ﴿:  ومن تلك اآليات ما ورد يف وصف  يِف  املُْتَِّقنَي  إِنَّ 

ُْم َكاُنوا َقْبَل َذلَِك حُمِْسننَِي )15َوُعُيوٍن )  ُْم إِهنَّ ( َكاُنوا َقلِيالا ِمَن اللَّْيِل  16( آِخِذيَن َما آَتاُهْم َرهبه

ْم َحقٌّ لِ 18( َوبِاأْلَْسَحاِر ُهْم َيْسَتْغِفُروَن ) 17َما هَيَْجُعوَن ) ائِِل َواملَْْحُروِم  ( َويِف َأْمَواهِلِ   ﴾ لسَّ

 [ 19  -  15]الذاريات:  

ِ املُْْخبِتنَِي ) ﴿ومن تلك اآليات ما ورد يف وصف املخبتني، كام قال تعاىل:  (  34َوَبرشِّ

اَلِة َومِمَّا  ابِِريَن َعىَل َما َأَصاهَبُْم َواملُِْقيِمي الصَّ ِذيَن إَِذا ُذكَِر اهللَُّ َوِجَلْت ُقُلوهُبُْم َوالصَّ َرَزْقنَاُهْم    الَّ
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 [ 35،  34]احلج:   ﴾ ُينِْفُقوَن 

قال تعاىل:   الرمحن، كام  مْحَِن  ﴿ومن تلك اآليات ما ورد يف وصف عباد  الرَّ َوِعَباُد 

ا )  ِذيَن َيْمُشوَن َعىَل اأْلَْرِض َهْوناا َوإَِذا َخاَطَبُهُم اجْلَاِهُلوَن َقاُلوا َساَلما ِذيَن َيبِيُتوَن  63الَّ ( َوالَّ

 ِ ) لَِرهبِّ ا  َوِقَياما ا  دا ُسجَّ َكاَن  64ْم  َعَذاهَبَا  إِنَّ  َجَهنََّم  َعَذاَب  َعنَّا  ْف  ارْصِ نَا  َربَّ َيُقوُلوَن  َوالَِّذيَن   )

ا ) ا )65َغَراما ا َوُمَقاما َا َساَءْت ُمْسَتَقرًّ وا َوَكاَن  66( إِهنَّ ُفوا َومَلْ َيْقرُتُ ِذيَن إَِذا َأْنَفُقوا مَلْ ُيرْسِ ( َوالَّ

ا ) َبنْيَ ذَ   [ 67 -  63]الفرقان:  ﴾ (67لَِك َقَواما

ومن تلك اآليات ما ورد يف وصف عباد اهلل الذين مجعوا كل مقامات اخلري، كام قال  

اِجُدوَن اآْلِمُروَن بِاملَْْعُروِف  ﴿تعاىل:   اكُِعوَن السَّ ائُِحوَن الرَّ التَّائُِبوَن اْلَعابُِدوَن احْلَاِمُدوَن السَّ

ِ املُْْؤِمننِيَ َوالنَّاُهوَن َعِن املُْ   [ 112]التوبة:   ﴾نَْكِر َواحْلَافُِظوَن حِلُُدوِد اهللَِّ َوَبرشِّ

وغريها من اآليات الكريمة التي تصف الصاحلني، إما بذكر أعامهلم، أو مواقفهم،  

الَِّذيَن َقاَل هَلُُم النَّاُس إِنَّ النَّاَس  ﴿أو بذكر بعض األحداث املرتبطة هبم، كام يف قوله تعاىل:  

 [ 173]آل عمران:    ﴾ َونِْعَم اْلَوكِيُل َقْد مَجَُعوا َلُكْم َفاْخَشْوُهْم َفَزاَدُهْم إِياَمناا َوَقاُلوا َحْسُبنَا اهللَُّ 

القرآن الكريم اهتامما كبريا بتصنيف الناس وفق القيم التي يؤمنون   وهلذا نرى يف 

 هبا، ذلك أن منازل اآلخرة مرتبطة بتلك التصنيفات. 

أما اجلزاء املرتبط هبؤالء، فال يمكن تصوره، وقد ورد يف سورة الواقعة اإلشارة إىل  

ابُِقوَن    ﴿ والتفريق بينه وبني نعيم أصحاب اليمني، قال تعاىل:  بعض جمامعه،   ابُِقوَن السَّ َوالسَّ

(10( ُبوَن  املَُْقرَّ ُأوَلئَِك   )11 ( النَِّعيِم  َجنَّاِت  يِف   )12 ( لنَِي  اأْلَوَّ ِمَن  ٌة  ُثلَّ ِمَن  13(  َوَقلِيٌل   )

ٍر َمْوُضوَنٍة )14اآْلِخِريَن )  ( َيُطوُف َعَلْيِهْم ِوْلَداٌن  16ْيَها ُمَتَقابِلِنَي )( ُمتَّكِئِنَي َعلَ 15( َعىَل رُسُ

ُعوَن َعنَْها َواَل ُينِْزُفوَن )18( بَِأْكَواٍب َوَأَباِريَق َوَكْأٍس ِمْن َمِعنٍي ) 17خُمَلَُّدوَن ) (  19( اَل ُيَصدَّ

وَن ) ُ َيَتَخريَّ مِمَّا  َيْشَتُهوَن )20َوَفاكَِهٍة  مِمَّا  َوحَلِْم َطرْيٍ  اللهْؤُلِؤ  22وٌر ِعنٌي ) ( َوُح 21(  َكَأْمَثاِل   )

ا َواَل َتْأثِياما ) 24( َجَزاءا باَِم َكاُنوا َيْعَمُلوَن ) 23املَْْكُنوِن )  ( إاِلَّ ِقيالا  25( اَل َيْسَمُعوَن فِيَها َلْغوا
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ا )  ا َساَلما  [ 26  -  10]الواقعة:   ﴾ (26َساَلما

ِه َجنََّتاِن ) ﴿وهكذا ورد يف سورة الرمحن، قال تعاىل:   ( َفبَِأيِّ 46َوملَِْن َخاَف َمَقاَم َربِّ

َباِن )  َربُِّكاَم ُتَكذِّ
ِ
َباِن )48( َذَواَتا َأْفنَاٍن )47آاَلء  َربُِّكاَم ُتَكذِّ

ِ
ِرَياِن  49( َفبَِأيِّ آاَلء ( فِيِهاَم َعْينَاِن جَتْ

رَ 50)  
ِ
آاَلء َفبَِأيِّ   ) ( َباِن  ُتَكذِّ ) 51بُِّكاَم  َزْوَجاِن  َفاكَِهٍة  ُكلِّ  ِمْن  فِيِهاَم  َربُِّكاَم  52(   

ِ
آاَلء َفبَِأيِّ   )

َباِن ) َداٍن ) 53ُتَكذِّ اجْلَنََّتنْيِ  ٍق َوَجنَى  إِْسَترْبَ ِمْن  َبَطائِنَُها  ُفُرٍش  ُمتَّكِئنَِي َعىَل   )54  
ِ
آاَلء َفبَِأيِّ   )

َباِن ) ُتَكذِّ َقْبَلُهْم َواَل َجانٌّ )( فِ 55َربُِّكاَم  إِْنٌس  َيْطِمْثُهنَّ  مَلْ  اُت الطَّْرِف  َفبَِأيِّ 56يِهنَّ َقارِصَ  )

َباِن )   َربُِّكاَم ُتَكذِّ
ِ
ُنَّ اْلَياُقوُت َواملَْْرَجاُن ) 57آاَلء َباِن ) 58( َكَأهنَّ  َربُِّكاَم ُتَكذِّ

ِ
( َهْل  59( َفبَِأيِّ آاَلء

ْحَساِن إِالَّ اإْلِ  َبانِ 60ْحَساُن ) َجَزاُء اإْلِ  َربُِّكاَم ُتَكذِّ
ِ
، ويدل  [61  -  46]الرمحن:   ﴾( َفبَِأيِّ آاَلء

، أي  [62]الرمحن:    ﴾َوِمْن ُدوهِنِاَم َجنََّتانِ ﴿عىل هذا أن اهلل تعاىل قال بعد ذكره هلذا النعيم:  

 حتتهام يف الفضل، وهذا يدل عىل أن اجلنة األوىل هي جنة املقربني. 

ت الكريمة التي نجد عند التدبر فيها الكثري من الفروق بني أنواع  وغريها من اآليا 

فقط   ترتبط  ال  فروق  وهي  املقربني..  وهؤالء  اليمني،  بأصحاب  املرتبطة  احليس  النعيم 

باللذات احلسية، وإنام بام ختتزن من لذات معنوية أرشف وأعظم.. وقد ذكرنا سابقا امتزاج  

 نوي.. فكالمها هيدفان إىل التعريف باهلل، والتواصل معه. النعيم احليس يف اجلنة بالنعيم املع

وهكذا األمر يف الدنيا عند هؤالء املقربني؛ فهم يف تناوهلم للذات احلسية، ال يغفلون  

عن اهلل، بل جيعلون من تلك اللذات معارج روحية توصلهم باهلل، وال حتجبهم عنه، كام  

 [ 58]يونس:    ﴾تِِه َفبَِذلَِك َفْلَيْفَرُحوا ُهَو َخرْيٌ مِمَّا جَيَْمُعونَ ُقْل بَِفْضِل اهللَِّ َوبَِرمْحَ ﴿قال تعاىل: 

نامذج، ألن   املرتبط هبم جمرد  النعيم احليس  أنواع  الكريم من  القرآن  إليه  أشار  وما 

سأل    عليه السالم موسى  أن    النعيم احلقيقي املهيأ هلم ال يمكن وصفه، وقد ورد يف احلديث

أولئك الذين  )ة منزلة أجابه، لكن عندما سأله عن أعالهم منزلة قال: ربه عن أدنى أهل اجلن

تر عني ومل تسمع أذن ومل خيطر عىل    ،وختمت عليها   ،أردت غرست كرامتهم بيدي فلم 
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  (1) قلب برش(

قال اهللّ تعاىل أعددت لعبادي الصاحلني ما ال  ) :ويف احلديث القديس اجلليل قال 

  (2) خطر عىل قلب برش(عني رأت، وال أذن سمعت، وال 

قال  فوهلذا عندما ذكر اهلل هؤالء املقربني العارفني برهبم الساجدين بكل كياهنم له،  

ِْم َوُهْم اَل َيْس ﴿ ا َوَسبَُّحوا بَِحْمِد َرهبِّ دا وا ُسجَّ ُروا هِبَا َخره ِذيَن إَِذا ُذكِّ وَن  إِنَّاَم ُيْؤِمُن بِآَياتِنَا الَّ َتْكرِبُ

ُينِْفُقونَ (  15) َرَزْقنَاُهْم  َومِمَّا  ا  َوَطَمعا ا  َخْوفا ُْم  َرهبَّ َيْدُعوَن  املََْضاِجِع  َعِن  ُجنُوهُبُْم    ﴾ َتتََجاىَف 

َفاَل َتْعَلُم َنْفٌس َما ُأْخِفَي هَلُْم  ﴿:  ذكر بعدها ما أعد هلم من النعيم، فقال  [ 16،  15]السجدة:  

ِة َأْعنُيٍ َجَزاءا باَِم َكاُنوا  [ 17]السجدة:    ﴾َيْعَمُلونَ  ِمْن ُقرَّ

 
 (121و 1/120مسلم ) رواه (1) 

 . 3/1، ومسلم، 1/32البخاري،  رواه (2) 
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 هذا الكتاب 

اإلنساين، وسعادته   باملصري  املرتبطة  املسائل  أهم  الكتاب يف  هذا  يبحث 

وشقائه، واحلقائق املرتبطة بذلك، من خالل املصادر الدينية والعقلية والعلمية،  

 فصول هي: أربعةوذلك يف 

الدينية والعقلية والعلمية  ، ويتضمن األدلة  والنشآت اإلنسانية  املوت .  1

الدالة عىل أن املوت ليس سوى مرحلة من مراحل اإلنسان، وليس عدما، وال  

 فناء. 

املرتبطة  احلقائق  وجتليات الربزخ  .  2 واألحداث  احلقائق  ويتناول   ،

ويتعذب  الكثري من احلقائق الغيبية،  بمرحلة الربزخ التي يكتشف فيها اإلنسان  

 بذلك، أو يتنعم به.  

، ويتناول األحداث املرتبطة باحلرش والنرش  العدالة.. وجتليات    ملعاد ا .  3

واحلساب واملوازين والرساط وغريها من التي ورد يف النصوص املقدسة ذكر  

تفاصيلها، مع بيان عالقتها بصفات اهلل التي دل عليها العقل والنقل، وخاصة  

 العدالة التي تتجىل يف ذلك املوقف بأكمل صورها. 

والرمحةاجلز .  4 العدالة  وجتليات  اإلهلي..  يف  اء  ورد  ما  فيه  وذكرنا   ،

أنواع العقوبات اإلهلية  والنصوص املقدسة من أنواع الفضل اإلهلي ألهل اجلنة،  

 . بالعمل والسلوك  ة ذلك كلهوعالقألهل النار، 
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