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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 احملاضرة السابعة

 البيان العلمي للعقيدة اإلسالمية

حممد وعلى آله وصحبه بسم اهلل الرمحن الرحيم احلمد هلل رب العاملني وصلى اهلل على سيدنا 
 :أمجعني وبعد

لم أيها اإلخوة واألخوات هذه هي احملاضرة السابعة من حماضرات العقيدة اإلسالمية وقد كنا نتك
يف آخر حماضرتنا اليت خلت عن أشراط الساعة وآخر ما تكلمنا عنه نزول سيدنا عيسى عليه الصالة 
والسالم وقد أوضحنا الدالئل القاطعة اجلازمة على أن عيسى عليه الصالة والسالم مل ميت بعد كما 

يت تؤكد أن هو واضح من نص كتاب اهلل عز وجل ونصوص السنة الصحيحة املطهرة وذكرنا األدلة ال
من أشراط الساعة نزول عيسى عليه الصالة والسالم ويكون نزوله الربهان القاطع الذي ينهي اجلدل 
واللجج اللذين تطاول أمدمها عرب قرون عن شخص عيسى عليه الصالة والسالم ليثبت للناس مجيعاً 

ألقاها إىل مرمي البتول  ما أثبته القرآن من أن عيسى عليه الصالة والسالم عبد لربه وهو كلمة اهلل
وأشرنا إىل الفئة اليت اصطنعتها بريطانيا وهي فئة القاديانية واليت طاب هلا أن  ،عليهم الصالة والسالم

وزعموا أن  ،تدخل لغواً جديداً يف دين اهلل سبحانه وتعاىل فتالعبوا بكتاب اهلل ما شاء هلم أن يتالعبوا
وىف كل إنسان وأن الذي سيظهر قبيل قيام الساعة ليس عيسى عليه الصالة والسالم تويف كما يت

بأنه  :هذا فأجابوا ؟عيسى وإمنا هو شيبه عيسى عليه الصالة والسالم مث تساءلوا من هو شيبه عيسى
غالم أمحد القادياين وغالم أمحد هذا قد ظهر منذ سنوات طويلة ومات وادعى النبوة وادعى أنه شبيه 

ودعا الناس إىل اإلميان به واختذ لنفسه بلدة قاديان مثابة كمكة واملدينة  عيسى الذي أنبأ اهلل بنزوله
إن هؤالء يؤولون قول اهلل عز  :وقلنا ،ودعا الناس إىل حج بلدته بداًل من احلج إىل بيت اهلل احلرام

وقلنا إن هذا التفسري خطأ لغوي  ،بأن كلمة متوفيك تعين املوت )إين متوفيك ورافعك إيل(وجل 
يف تفسري كتاب اهلل فالوفاة يف اللغة مبعىن استيفاء الشيء كاماًل والوفاة مبعىن املوت جماز وال وخطأ 

)إين متوفيك ويقول هؤالء أيضًا يف تأويل قوله تعاىل  ،تفسر الكلمة مبجاز إال بعد تعذر احلقيقة
ضرتنا األخرية بأن أنه رفع قدر ومكانة وليس رفع كيان كامل وأجبنا كل هذا تلخيص حملا ورافعك إيل(
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فإن من املعلوم أن بل تقع بني  ،هذا أيضًا يتعارض مع قاعدة من أبسط وأوضح قواعد اللغة العربية
فالن غري موجود بل غائب فالن غري عامل بل جاهل فالن ليس جائعاً بل هو  :النقيضني دائماً فتقول

حك الناس منه ألن كلمة عامل ليست شبعان وهكذا ولو أن إنساناً قال فالن مل يُقتل بل هو عامل لض
نقيض مل يُقتل فقول اهلل عز وجل وما قتلوه يقينًا بل رفعه اهلل إليه لو ُفِسَر الرفع برفع القدر ملا كان 

ال  :يقول ؟هل قُتل فالن :هنالك تعارض بني القتل وبني رفع القدر هذا كما يقول اإلنسان ملن سأل
ة وإذا كان ذا مكانة عالية ال يتناىف مع أن يُقتل مث كيف نفسر مل يُقتل فالن بل هو ذو مكانة عالي

رفع القدر مع كلمة إليه يعين أن اهلل رفع قدره وما زال يرفعه  )بل رفعه اهلل إليه(رفع القدر واهلل يقول 
 وما زال يرفعه حىت أصبح قدره كقدر اهلل رفعه إليه وهذا يعين أن اهلل جعله إهلاً كالم متهافت ال ميكن

 .أن يقبله عقل قط
ولقد قرأت هلذا اإلنسان كتابًا يف غاية السخف ومن أغرب الغرائب أن يقرأه إنسان مث ال يأخذ  

 :يقول يف أوهلا (سفينة نوح)منه الضحك مأخذه فضاًل عن أن يؤمن به وبنبوته قرأت له كتابًا مساه 
ومة الربيطانية شكراً عظيماً على هذا وكان قد دخل وباء الكولريا آنذاك يف اهلند يقول إنه يشكر احلك

اللقاح الذي جاءت به والذي تلقحه املواطنني مجيعًا ليحصنهم ضد وباء الكولريا يثين على بريطانيا 
الثناء العظيم مث يقول وهذا شيء طيب ولكين اعتذر عن قبول هذا اللقاح يل وللمنتسبني إىل مذهيب 

 .هذا ال حيتاج إىل لقاح ولن يتسلل إليه هذا الوباء قط ألن الوحي أنبأين أن كل من دخل يف مذهيب
انظروا إىل هذا الكالم الذي حاول أن يستغل نقطة ضعف عند الناس من أجل أن يتهافتوا على  

مذهبه ليحصنوا أنفسهم بذلك ضد الكولريا أنبأين الوحي اإلهلي أن كل من دخل مذهيب وآمن يب 
ٍ  منه ولكن املهم أيها اإلخوة أن تعلموا سخرية فلن جيتاحه هذا الداء وليس حباجة إىل  مصل وا

القدر إىل أي مدى بلغت هبذا اإلنسان الدّجال فقد مات هو نفسه بالكولريا ومات بابشع حالة 
مات يف بيت اخلالء نعم هذا الذي أنبأه الوحي أن الكولريا لن تصيب إنسانًا مؤمنًا به وصدٍ اهلل 

هذا القدر أظنه كاف  فيما يتعلق باحلديث عن نزول  ر وإنا له حلافظون()إنا حنن نزلنا الذكالقائل 
 .عيسى عليه الصالة والسالم كشرط من أشراط الساعة

هذا االسم ورد يف القرآن  (يأجوج ومأجوج )مث يأيت بعد ذلك احلديث عن ظهور خليقة امسها 
ملسألة أمر غييب فما جاءنا عرب نفق وال نعلم شيئًا عن طبيعة هذه اخلليقة وال شيئًا من صفاته ألن ا

املنهج العلمي للغيبيات أخذنا به وما مل يأتينا من هذا النفق نِكُل علمه إىل اهلل سبحانه وتعاىل الباري 
)حىت إذا فَتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقرتب الوعد سبحانه وتعاىل يقول 
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آخر اآلية ويقول اهلل عز وجل يف أواخر سورة الكهف  إىل احلق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا(
)مث أتبع مستعرضًا قصة رحلة اإلسكندر املقدوين الذي يسميه القرآن ذو القرنني يقول اهلل عز وجل 

سببًا حىت إذا بلغ بني السدين وجد من دوهنما قومًا ال يكادون يفقهون قواًل قالوا يا ذا القرنني إن 
 األرض فهل عجعل لك خرجًا على أن عجعل بيننا وبينهم سدًا قال ما يأجوج ومأجوج مفسدون يف

مكين فيه ريب خري فأعينوين بقوة أجعل بينكم وبينهم ردمًا آتوين زبر احلديد حىت إذا ساوى بني 
الصدفني قال انفثوا حىت إذا جعله نارًا قال آتوين أفرغ عليه قطرًا فما اسطاعوا أن يظهروه وما 

بًا قال هذا رمحة من ريب فإذا جاء وعد ريب جعله دكاء وكان وعد ريب حقًا وتركنا استطاعوا له نق
إذن هذه  )ونفخ يف الصور فجمعناهم مجعاً(أي يأجوج ومأجوج  بعضهم يومئذ ميوج يف بعض(

اخلليقة موجودون وبيننا وبينهم سد كما يقول اهلل عز وجل فإذا جاءت اللحظة اليت ال يعلم ميقاهتا 
هتاوى هذا السد وانتصر هؤالء املخلوقات يف األرض وأفسدوا احلرث والنسل كما يقول رسول  إال اهلل

اهلل صلى اهلل عليه وسلم ويقول املصطفى عليه الصالة والسالم يف احلديث عنه أحاديث كثرية يضيق 
صلون لكن من مجلة ما يقوله املصطفى عليه الصالة والسالم أهنم يتجهون وي،الوقت عن استعراضها 

إىل حبرية طربية فيشربون ماءها وعجف هذه البحرية فيصل آخرهم وقد ُجَف املاء يف هذه البحرية 
فيقول آخرهم وصواًل لقد كان يف هذه البحرية يومًا ماء مث إن اهلل يرسل عليهم النغف نوع من 

ولوال أن  ،اً ويكون هالك هذه اخلليقة بواسطة هذه احليوانات هذا أمر غييب أيض ،احلشرات اجلوية
القرآن أخربنا عنه ملا كان لنا أن نقول شيئًا من هذا الكالم وحلصََّنا عقلنا ضد احلديث عنه ولكن 

أن هذه اخلليقة ستظهر ،الصادٍ املصدٍو جّل جالله أخربنا يف كتابه الذي عرفنا أنه كالم اهلل حقًا 
 .سبحانه وتعاىل يوماً ما إذن فهذا كالم حق نؤمن به ونكل ميقات ذلك إىل اهلل

نعم وأيضًا من أشراط الساعة الكربى اليت ينبغي أن نعلمها طلوع الشمس أي ظهور الشمس  
صباحًا من املغرب بداًل من ظهورها كما تعودنا من املشٍر هذا أيضًا مما أوضحه رسول اهلل يف 

ٍ الشمس من ولكن قد يسأل ها هنا سائل كيف تشر  .أحاديث كثرية بلغت مبلغ التواتر املعنوي
مغرهبا وما هو التفسري العلمي لذلك وحنن نعلم أن األرض تدور ومن دوران األرض تتكون هذه 
الظاهرة اليت نراها ظهور الشمس صباحًا من املشٍر وغروهبا مساء من املغرب فالشمس هي ال 

 ؟تتحرك ال مينة وال يسرة
 إشكال أيها اإلخوة ال ؟هذا ما قد يعرتض مبعرتض أو يسأله سائل فكيف نفسر ذلك 

فلئن كانت حركة األرض تسري بشكل معني وعلى أساس ذلك تبدو  ،واألخوات يف هذا الصدد



 األستاذ الدكتور حممد سعيد رمضان البوطي                           علمي للعقيدة اإلسالميةالبيان ال

 

                            www.naseemalsham.comموقع نسيم الشام                                                                                     
4 

الشمس مشرقة من هنا غاربة من هناك فإن اهلل عز وجل عندما يشاء جيعل األرض تتحرك حركة 
تشٍر من ا معاكسة ومن جراء هذه احلركة املعاكسة يرى الناس حركة الشمس أيضًا معاكسة فريوهن

 .الغرب بدالً من الشٍر 
حركة األفالك يف مجلتها ويف تفصيلها آية من آيات اهلل عز وجل وتغيري نظام هذه احلركة عندما و 

يشاء اهلل أن يتحقق إمنا هو دليل علمي على أن الطبيعة ليست إله نفسها وليست هي اليت تسرّي 
هذه احلركة إمنا تتم مبحرك ومدبر هو اهلل فما أشبه  نفسها فليست حركة الطبيعة أمراً آليًا حتميًا لكن

الكون بالقطار الذي يسوقه قائده قد يظن األمحق وهو يرى القطار متجهًا هكذا أن من املستحيل 
أن يعود القطار فيِكْر ويسري معاكسًا ولكنه عندما يرى أن القطار توقف مث عاد فسار سريًا معاكساً 

قائد هذه هي احلكمة من آيات اهلل سبحانه وتعاىل هذه بعض من يلتفت بعد ذلك ليتأمل يف ال
اآليات الكربى اليت مساها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أشراطًا أي عالمات للساعة جيب أن 
نعرفها وجيب أن نكون مصدقني هبا وال جيوز لإلنسان إطالقًا أن يرتاب يف شيء من ذلك وما ميكن 

باهلل أواًل وآمن بنبوة حممد صلى اهلل عليه وسلم ثانيًا مث آمن بأن القرآن   عقليًا وعلميًا إلنسان آمن
 .كالم اهلل ثالثاً إال أن يصدٍ خرب القرآن هذا التسلسل العلمي يقضي به العقل 

بقية اآليات َنِكل اإلخوة املشاهدين إىل الرجوع إليها تفصياًل إذا شاؤوا إال أننا حتدثنا عن أهم 
هذا ننتقل إىل مسألة أخرى من مسائل الغيبيات وإىل أخطرها على اإلطالٍ أال هذه اآليات بعد 

وهو قيام الساعة واألحداث اليت تتعلق بقيام الساعة هنا ألفت النظر إىل ما نريد أن نتكلم فيه أوالً ما 
علم بأن ما هو الدليل العلمي على قيام الساعة مع ال ؟وملاذا مسيت بالساعة ثانياً  ؟معىن قيام الساعة

سنتكلم إذن عن معىن قيام الساعة وعن  ؟الدليل ينبغي أن يكون منسجماً معه فهو غيب من الغيوب
األدلة عليها أواًل كلمة قيام الساعة تطلق على مرحلتني اثنتني األوىل منهما تسبق األخرى املرحلة 

واملرحلة الثانية وال ندري  األوىل مرحلة الدمار وتناثر هذا الكون بعد انتظامه على الشكل الذي نراه
املدة اليت تقوم بني هاتني املرحلتني واليت تفصل بينهما اهلل أعلم بذلك املرحلة الثانية هي إعادة بناء 
اهلل الكون على نسق  جديد واملرحلة األوىل تتم بنفخ يف الصور والثانية تتم أيضاً بنفخ  يف الصور ونقرأ 

الصور فصعق من يف السموات ومن يف األرض إال من شاء اهلل  )ونفخ يفيف هذا قول اهلل عز وجل 
إذن هنالك نفخان يف الصور األول نفخ يؤذن بالدمار  مث نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون(

والتشتت وهالك كل شيء والنفخ الثاين يعيد هذه األطالل وهذا الشتات مرة أخرى إىل النظام لكن 
)يوم تبدل األرض غري األرض ظام جديد ويف هذا يقول اهلل عز وجل ال على هذا النسق الذي نراه ن
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وهنا أحب أن أجيب على  )والسموات غري السموات وبرزوا هلل الواحد القهار(أي  والسموات(
خاطرة قد تقفز إىل أذهان بعض منكم ما معىن نفخ الصور ومن هو الذي ينفخ يف الصور وملاذا أوالً 

ُوِظَف هبذا هو إسرافيل عليه الصالة والسالم هنالك ملك ُوِظَف هبذا امللك الذي ُكلف هبذا أو 
وهنالك صور والصور يف اللغة مبعىن البٍو لكن أي بٍو هذا وما مدى عظمته وكيف هو وما حقيقة 
هذا النفخ الذي تطاير من جرائه املكونات وتتناثر األمر أيها اإلخوة إمنا هو عبارة عن ال أقول رمز 

فخاً حقيقياً وهنالك صوراً حقيقياً ولكنه عجسيد لقدرة اهلل بصورة فالذي يهلك كل شيء ألن هنالك ن
هو اهلل والذي ينهي هذه احلياة وعالقة ما بني الذرة والذرة هو اهلل عز وجل ولكن قلنا إن اهلل أقام 

ءت حكمت هذه احلياة على نظام األسباب واملسببات وعّود اإلنسان على هذا املعىن ومن مث فقد شا
اهلل عز وجل أو شاء اهلل حبكمته أن جيعل قيام الساعة بنفخ يف الصور ولعل الرمز الذي يدخل إىل 
ذهن اإلنسان هو أن نتصور أن هذه الشوامخ من اجلبال وهذه األرض الراسية وهذه األبنية الراسخة 

ويسرة لكي نتصور ضحالة  إن ذلك كله أمام قدرة اهلل إال كهباءة نفختها يف فمك فتطاير اهلباء مينة
هذا الكون أمام قدرة اهلل بقي أن نتساءل هذا اهلالك أو الدمار الذي يتم عند النفخ األول يف الصور 
وهو املرحلة األوىل من مرحليت قيام الساعة هل يعين انعدام األشياء مث إهنا خُتلق خلقاً آخر من جديد 

ما يذكره العلماء وهذه مسألة اجتهادية أن اهلالك أم يعين التفكك والتالشي اجلواب أغلب الظن في
الذي نص عليه البيان اإلهلي يف القرآن إمنا يقصد به التالشي والتناثر والتفكك فهو املعين بقول اهلل 

وهو املعين أيضًا بقوله سبحانه  )كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو اجلالل واإلكرام(عز وجل 
فليس حتمًا أن نفسر اهلالك باالنعدام ألن اللغة العربية تطلق   جهه()كل شيء هالك إال و وتعاىل 

كلمة اهلالك على تناثر الشيء واضمحالله حبيث آل إىل عدم صالحية فتقول هلك هذا الثوب 
الذي عندي أو َفيِنَ أي مل يعد صاحلًا وال يشرتط لكي نسمي الثوب بفان  أو هالك أن ينعدم هنائياً 

رية العلماء الفيزيائيني يف نظرية الفيزياء احلديثة أن املادة طاقة والطاقة تتالشى وال وهذا قد يتفق مع نظ
يقولون عنها تنعدم تتالشى تتفكك ولكننا نقول إن اهلل يقدر أن يعدمها كما ُخِلَقْت من العدم تعود 

عىن الفيزيائي أي أن إىل العدم ولكن ال مانع من أن نفسر قيام الساعة يف مرحلة اهلالك والتناثر هبذا امل
املادة وهي طاقة متماسكة األجزاء تتفكك وتتالشى ويزول مما بينها سر هذا التماسك وهو إىل اآلن 
سر جمهول فأنت ال تدري ما الذي جيعل ذرات احلجر تتضام وتتجمع إىل بعضها وتكون طبيعة غري 

ولة أو اجلوهر كل ذلك جمهول طبيعة اخلشب هنالك ما يسمى بالوسيط الساكن أو يسمونه اآلن باهلي
هذا الوسيط يستله اهلل عندما يشاء وإذا باحلجارة والصخور واجلبال كلها أجزاء مفككة نعم ولذلك 
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يشبه اهلل اجلبال إذ تقوم الساعة بالعهن املنفوش نعم ألن السر الذي كان جيمع هذه الذرات إىل 
يبقى جمهواًل ألننا ال نعلم من املادة إال  بعضها استّله اهلل منها وهو سر جمهول وأغلب الظن أنه

ظاهراهتا أما اجلوهر فهو أبعد ما يكون عن املعرفة وهذا اجلهل يعرتف به إىل اليوم املاديون اجلدليون 
قبل غريهم لينني يعرتف يف كتابه الدفاتر الفلسفية بأن اجلوهر شيء ال يعرفه اإلنسان وال بد من 

ىت يصل اإلنسان إىل معرفة ما يسمى باجلوهر مث يأيت النفخ الثاين وال حماولة تارخيية طويلة األمد ح
يعلم أحد األمد الذي بني النفختني إال اهلل تأيت النفخة الثانية لتعيد نظاماً جديداً إىل الكون ولتشٍر 

وأن األرض بنور رهبا كما قال اهلل سبحانه وتعاىل واآلن ما الدليل على أن هذه احلياة الثانية ستكون 
الساعة حق نسيت أن أقول لكم ملاذا يسمي اهلل عز وجل هذه النشأة الثانية بالساعة هذا اسم قرآين 

يسميها اهلل الساعة  )اقرتبت الساعة وانشق القمر( )اقرتب للناس حساهبم وهم يف غفلة معرضون(
أنه يرى أن الزمن ألن اإلنسان إذا فوجئ هبا تتالشى أمامه ويف خميلته يتالشى تاريخ الزمن كله وك

املاضي كله ذاب مث ذاب وحصر الزمن يف هذه الساعة الرهيبة جدًا واليت حيتشد فيها اخلالئق أمجع 
فكأن الزمن الذي جيدر بأن يسمى زمنًا وساعة هو هذا امليقات الرهيب الذي أخرب به اهلل سبحانه 

ن إذا تالشى ستعود احلياة مرة وتعاىل ما الدليل على هذا األمر على أن الساعة حق وعلى أن الكو 
أخرى وسيعود الكون إىل نشأة جديدة سنذكر دليلني اثنني األول نستعرض بعضاً من نصوص القرآن 
الكرمي ثانياً دليل عقلي خيضع لقانون التالزم الذي ذكرناه يف أول حماضرة لنا وحنن نتحدث عن منهج 

عقل اإلنسان هو قيام الساعة أخطر غيب من  املعرفة أيها السادة نظرًا إىل أن أخطر غيب تلّقاه
ناحية الغرابة فمهما تصورت شيئًا غريبًا لن تتصور أغرب من قصة النشأة الثانية هو أخطر غيب من 
حيث رهبة ما يُفاجئ اإلنسان ويواجهه آنذاك املصري اخلطري جدًا الذي تضمحل فيه حياة اإلنسان 

ن اإلنسان يعيش يف نظام جديد ليس بينه وبني نظام السابقة أمامه هو أخطر غيب أيضًا بسبب أ
هذه احلياة أي صلة بشكل من األشكال فنظرًا إىل أن اإلنسان مل يتلَق غيبًا خربًا غيبيًا أخطر وال 
أرهب من هذا اخلطر فإن القرآن دائمًا يركز ويكرر ويؤكد على أن هذا اليوم آت  ال ريب فيه ليكون 

اخلرب وبني األدلة القوية على حتقق وصدٍ هذا اخلرب وعندما نقرأ القرآن  هنالك تناسب بني غرابة هذا
الحظوا ال تكاد متر على صفحتني أو ثالث صفحات إال وعجد حديثاً متجدداً يؤكد اهلل عز وجل فيه 
أن يوم القيامة سيأيت وأن اإلنسان على ميعاد مع هذا اليوم دعونا نستعرض بعض هذه اآليات 

)اهلل ال إله أواًل ولتجدوا كيفية التأكيد اإلهلي على هذا اليوم وميقاته ثانياً يقول مثالُ  لتجدوا األسلوب
الحظوا التأكيد الذي  إال هو ليجمعنكم إىل يوم القيامة ال ريب فيه ومن أصدٍ من اهلل قيالً(
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الالم الم القسم يف أول الفعل والنون  )اهلل ال إله إال هو ليجمعنكم(غمست فيه هذه اآلية غمسًا 
نون التوكيد يف آخر الفعل ليجمعنكم إىل يوم القيامة ال ريب فيه تأكيد آخر ويقول اهلل عز وجل يف 

وجييبه الرب جل جالله  )ويقول اإلنسان أئذا ما مت لسوف ُأخرَُج حياً(أسلوب ثان  بنَ َفس أطول 
انظروا إىل القسم  من قبل ومل يُك شيئًا فوربك لنحشرهنم()أو ال يذكر اإلنسان أنا خلقناه قائاًل 

)فوربك لنحشرهنم والشياطني مث لنحضرهنم حول جهنم جثياً مث لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على 
)كان أي ماٌر على النار  الرمحن عتيًا مث لنحن أعلم بالذين هم أوىل هبا صلّيًا وإن منكم إال واردها(

وبأسلوب آخر ينبه العقل إىل  مث ننجي الذين اتقوا ونذر الظاملني فيها جثياً( على ربك حتمًا مقضياً 
برهان عقلي على أن الدنيا ليست هي الفصل األول واألخري لقصة احلياة ال سيما وقد آمنت بوجود 

)أفحسبتم أمنا خلقناكم عبثًا وأنكم إلينا ال ترجعون فتعاىل اهلل اإلله احلكيم الذي ال يعبث يقول 
هذا ال ميكن أن يكون وانظروا إىل طريقة أخرى طريقة  امللك احلق ال إله إال هو رب العرش الكرمي(

احلوار اهلادئ وما أشبه هذا الطريق اآلخر أو الطريقة األخرى بطريقة أستاذ نبه تلميذه وهلل املثل 
ا مث جاء فأجلسه أمامه األعلى للتقريب أقول نّبه تلميذه إىل مسألة أكثر من عشرين مرة فلم ينتبه هل

األسلوب ذو  )يا أيها الناس(وأخذ يعود فيؤكد له املعىن بطريق عقالين ليتشرب عقله الكالم انظروا 
)فإنا خلقناكم يعين امسعوا  )يا أيها الناس إن كنتم يف ريب من البعث(النَ َفس الطويل احلواري العلمي 

ة وغري خمّلقة لنبني لكم ونقر يف األرحام ما نشاء من تراب مث من نطفة مث من علقة مث من مضغة خمّلق
إىل أجل مسمى مث خنرجكم طفاًل مث لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوىف ومنكم من يرد إىل أرذل العمر 
لكي ال يعلم من بعد علم شيئًا وترى األرض هامدة فإذا أنزلنا عليها املاء اهتزت وربت وأنبتت من  

احلق وأنه حييي املوتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية ال كل زوج كرمي ذلك بأن اهلل هو 
)ذلك بأن اهلل هو الحظوا أيها اإلخوة تسلسل املؤكدات أعيد  ريب فيها وأن اهلل يبعث من يف القبور(

احلق وأنه حييي املوتى وأنه على كل شيء قدير( )وأن الساعة آتية ال ريب فيها وأن اهلل يبعث من يف 
ماذا يريد اإلنسان تأكيدًا من خالقه أكثر من هذا ويعود البيان اإلهلي فيقول بأسلوب آخر  القبور(

كأن اإلنسان مل يستفد من احلوار الطويل من   )لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون(أّخاذ خمتصر وجيز 
)لكل نبأ األدلة العلمية من الصور الكونية ظل راكبًا رأسه فماذا يقول له البيان اإلهلي بعد كل هذا 

اعتقدوا ما تشاؤون ومارسوا الفكر الذي ترغبون كل خرب أقوله لكم سيأيت يوم يستقر فيه مستقر( 
ومن هذا القبيل أيضًا من هذا األسلوب األخري قوله  )لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون(دليل صدقه 

منا أنت منذر من )يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيَم أنت من ذكراها إىل ربك منتهاها إتعاىل 
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هذا هو الدليل األول دليل متكرر وتصّرف  خيشاها كأهنم يوم يروهنا مل يلبثوا إال عشية أو ضحاها(
على أن اهلل ألزم نفسه هبذا وال بد  ،متفناً فيه ()ولقد صرّفنا فيه من الوعيدالبيان اإلهلي فيه كما يقول 

 أن يتحقق هذا امليعاد 
عه أمامنا قانون التالزم لكن هذا الدليل العقلي ال يفيد إال من آمن الدليل الثاين دليل عقلي يض

باهلل عز وجل وطبعًا الرجل امللحد ال نكلمه عن قيام الساعة ومن العبث أن تقول له أن الساعة 
ستقوم وهو مل يؤمن باهلل هذا كمن حياول أن يبين الدور الرابع ومل يقم األساس بعد نعم لكن من آمن 

جل إميانًا حقيقيًا ينفعه نفعًا عظيمًا هذا الدليل العقلي ما هو اإلله حكيم وال شك وهذه باهلل عز و 
احلياة اليت نراها ونرقبها عن كثب عجد فيها الظامل الذي يعبث ويظلم كما حيب دون أن يأيت من 

لغين يضرب على يده وعجد فيها املظلوم املستضعف الذي ال عجد من يأيت فينتصر له عجد اإلنسان ا
البازخ يف حياته الذي يتقلب بالنعيم ويطغى به وعجد اإلنسان الفقري بل عجد اإلنسان املبتلي املشوه 
عجد هذا العامل الدنيوي مسرحًا هلذه الصور كلها فلئن تصورنا أن هذه احلياة هي الفصل األول 

طفال نسبت إليه وهو واألخري من قصة حياة اإلنسان فقد نسبت إىل اهلل عز وجل عبثاً وال عبث األ
العادل العبث والظلم نسبت إليه وهو احلكيم نقيض احلكمة وحنن نعلم أننا نربئ األطفال من هذا 
التصور أرأيت لو أنك دعيت إىل مسرحية يف مدرسة ثانوية ألفها الطالب التالمذة الصغار ودعي 

لطالب وحضرنا حنن كأولياء هذه أولياء الطالب إىل حضور هذه املسرحية اليت ألفها الطالب وميثلها ا
املسرحية وبدأ الستارة ارتفعت وأخذنا نرى األحداث ماذا رأينا رأينا إنساناً سطا على آخر فقتله ورأى 
إنسانًا آخر سٍر مااًل آلخر ورأينا صورًا من هذا القبيل وقعت ترى الذي قُتل من الذي سينتصر له 

مل نعلم بعد نصف ساعة أسدل الستار ما أعتقد أن  مل نعلم الذي ُسٍر ماله ماذا كانت النتيجة
واحدًا من احلاضرين يقوم ويقول لقد انتهت املسرحية فلنذهب كل منهم سيقول ال بد أن ها هنا 
سنجد فصاًل ثانيًا لنعلم ماذا كان نتيجة القاتل وكيف يعين أخذت العدالة احلق منه ولنعلم مصري 

هذا ألننا نعلم أن هؤالء الذين ألفوا هذه املسرحية وإن كانوا اإلنسان الذي سٍر ماله ملاذا نفرتض 
أطفااًل صغارًا لكنهم عقالء وال يعبثون ال بد أهنم هادفون يف هذا إىل أمر ولذلك فحىت لو مل يعلنوا 
أن املسرحية مؤلفة مثاًل من ثالثة فصول واقع الفصل األول ينم على أن هنالك فصاًل ثانيًا يا عجباً 

أطفالنا عن هذا العبث ومن مث فنحن نعلم أن هذا الفصل ال بد أن يعقبه فصل آخر وال ننزه  حنن ننزه
ربنا ورب األطفال وقيوم السموات واألرض وخالق هذا الكون خالق العدالة واملثل األعلى يف العدالة 

ي قصة واحلكمة ال ننزهه عن العبث نتصور أن هذه احلياة إذا طويت فستزول خبريها وشرها وتنته
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حياة اإلنسان وكل منا قد عاش نصيبه هذا يكون يف عامل ال إله فيه امللحد ممكن أن يتطوح يف هذه 
التصورات اخلرافية وهو معذور بعد إحلاده لكن الذي آمن باهلل عز وجل ال ميكن إطالقًا وهو العاقل 

وت هو الغالف األخري أن يكون معذورًا يف تصور أن هذه احلياة هي الفصل األول واألخري وأن امل
لقصة حياة اإلنسان إذن هذا هو الدليل على قيام الساعة وهو على الرغم من أنه غيب وأخطر أنواع 
الغيوب إال أن دليله يغطيه دليل علمي قاسم قاطع من اخلرب اليقيين يف كتاب اهلل ومن قانون التالزم 

م الساعة أواًل حشر األجساد ال بد أن هذا اآلن إذن آمنا بقيام الساعة فلندرس سلسلة أحداث قيا
تعود األجساد كما كانت وال بد أن تعود إليها أرواحها كل جسد تعود إليه روحه وحنن نتكلم عن 
اإلنسان ال نتكلم يف هذا الصدد عن احليوانات وإن كانت احليوانات أيضًا تعاد مث هتلك ومتوت مرة 

علمية ما معىن أن األجساد تعود هل نفس الذرات أخرى تنعدم يعين لكن السؤال ها هنا يف نقطة 
اليت كان يعيش هبا اإلنسان أم ذرات أخرى وهذا السؤال جير إىل سؤال آخر رب إنسان ميوت حرقاً 
فتتالشى ذراته وتستحيل إىل رماد ورب إنسان ابتلعه حوت مثاًل ومضغ مث هضم فتحول إىل حلم أو 

ؤال يفرض نفسه فما اجلواب اجلواب أواًل أيها السادة إىل شيء آخر يف كيان هذا احلوت هذا الس
حنن نسأل وحنن ال نزال يف دار الدنيا وال نزال نعيش حياتنا هل اإلنسان اجلسد عبارة عن جمموع 
ذرات من أول والدته إىل آخر حياته ال تتبدل ال خاليا اإلنسان يف كل يوم تتجدد فجسدي اآلن 

آنذاك غري جسدي تبدل وتغري هذا اجلسد ونسيج اخلاليا قبل جسدي قبل سنوات طويلة وجسدي 
فيه مرات كثرية منذ الوالدة إىل اآلن واجلسد ال قيمة له إال أنه بريد لشعور فاهلل عز وجل إذا حشر 
الناس وأعاد إليهم أرواحهم يعيد كل روح إىل اجلسد الذي كانت مرتبطة به يف دار الدنيا سواء خلق 

ديدة أم مجع ذراته اليت عاش هبا يف دار الدنيا واألمر سواء ال إشكال يف هذا اهلل له خاليا وذرات ج
أبداً بل أنا أقول ما املشكلة يف أن خيلق اهلل عز وجل لإلنسان ذرات جديدة أحدنا قد حيرٍت كثري من 
جسده فيتالشى اجلسد مث إن اهلل عز وجل خيلق له نسيجًا جديدًا خباليا جديدة لكن هذا النسيج 

املهم أن هذا اجلسد الذي ينشئه اهلل مرتبط حلساب روحه يف ،جسده وال يزال مرتبطًا بروحه  هو
 .الدنيا هذا هو املهم وال إشكال يف هذا الصدد قط

جيب أن نعلم إذن أن النشأة الثانية اليت هي اسم آخر من أمساء الساعة وقيامها نشأة جسد  
أو تتعذب فيه األرواح ال بل تعود فيها األرواح إىل األجساد وروح معاً فليست اليوم اآلخر يوماً تتمتع 

ومن تصور أن يوم القيامة مثابة لألرواح فقط فقد كفر وجحد باهلل عز وجل ذلك ألنه قد ناقض 
القرآن مناقضة حادة وكل من ناقض نصًا من نصوص القرآن كفر قواًل واحدًا القرآن عندما يتحدث 
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أنه يعيد األرواح إىل األجساد سواء كانت الذرات اجلديدة أو الذرات عن النشأة الثانية يركز على 
)أحيسب اإلنسان أن لن عجمع عظامه بلى قادرين على أن القدمية ال إشكال يف هذا وانظروا إىل قوله 

إذن املسألة مسألة إعادة بناء لكيان  جسدي مث إعادة الروح إىل هذا اجلسد وما أغرب  نسوي بنانه(
نركبها مرة أخرى بلى حنن قادرون  )أحيسب اإلنسان أن لن عجمع عظامه(أدٍ هذا الكالم وما أعظم و 

على ما هو أدٍ قادرين على أن نسوي بنانه وتالحظون املعىن املراد هبذا فتعاريج كل إنسان خمتلفة 
ل منا  عن تعاريج بنان اإلنسان اآلخر ولكن اهلل أخذ على نفسه وذاته العلية أن يعيد تعاريج بنان ك

كما كان يف دار الدنيا كما كان يف دار الدنيا فهو قادر إذن هذا دليل على أن النشأة الثانية تكون 
للروح وللجسد معًا وعندما استغرب أحد املشركني هذا وجاء إىل رسول اهلل بقطعة عظم خنرة فأخذ 

))فقال له أن ربك حيشر هذا يفتتها وينفخ تراهبا يف وجه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قائاًل أتزعم 
)وضرب لنا مثاًل ونسي خلقه قال من حييي العظام وأنزل اهلل قوله  حيشرها وحيشرك ويدخلك النار((

إذن هذا هو املعين باحلشر حشر  وهي رميم قل حيييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم(
)يوم تبدل تمعون اهلل عز وجل يقول األجساد واألرواح معًا إذا حشر الناس أين حيشرون وأين جي

إذن حيشرون على أرض لكنها ليست هذه  األرض غري األرض والسموات وبرزوا هلل الواحد القهار(
األرض هي أعظم منها مبا ال يعلم قدره إال اهلل عز وجل ألهنا أرض حتتضن األجيال كلها جياًل إثر 

فال بد أهنا أرض واسعة كل السعة لكن  جيل إثر جيل إثر جيل كلهم حيتشدون يف هذا املكان 
كيفيتها تصور هذه األرض أمر ال نعلمه ويوشك أن نعلمه يف ميقاته احملدد عندما يشاء اهلل سبحانه 
وتعاىل هنا ننتقل إىل مسألة أخرى من مسائل الغيبيات وهو هول املوقف وعظائمه عندما حيشر الناس 

لقلوب ألن اإلنسان يكون قد أمضى حياته كلها حشرهم وحده يدخل الرهبة اليت ال توصف يف ا
)ونفخ يف الصور وهو غري متهيئ هلذا اليوم فإذا قام من ترابه وخرج من جدثه كما يقول اهلل عز وجل 

تعاىل الصراخ وعلموا أن هذا هو احلق الذي جاء به الرسل فإذا هم من األجداث إىل رهبم ينسلون( 
وبني غري مبال  منها هو هذا امليقات قد حدث هذا نفسه وكانوا بني مصدٍ ومرتاب وبني ساخر 

مث إن األمل يتضاعف من أشياء أخرى اإلزدحام الشديد الشديد جداً  ،يدخل رعبًا شديداً يف القلوب
جدًا حىت إن العٍر ليكاد يلجم الناس وليكاد يغٍر كثري من الناس بالعٍر كما وصف رسول اهلل 

))قال فيما ترويه عائشة د يف الصحيح أنه عليه الصالة والسالم صلى اهلل عليه وسلم نعم وقد ور 
فقالت عائشة هكذا الناس ينظر  ،غري خمتونني :أي .رضي اهلل عنها حيشر الناس حفاة عراة غرالً 

وهذا ما عناه البيان  بعضهم لبعض فقال هلا يا عائشة األمر أشد من أن ينظر الناس بعضهم لبعض((
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 املرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه( )يوم يفراإلهلي بقوله 
فليس هنالك جمال ألن يسال أب عن ابن أو أم عن ابنة إطالقًا بل انظروا يف تصوير هذا اهللع إىل 

أي لو قّدر  )إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم تروهنا تذهل كل مرضعة عما أرضعت(قوله عز وجل 
ال مرضعة آنذاك لو قدر وجود مرضعة حتنو على رضيعها لذهلت هذه املرضعة عما  وجود مرضعة

أرضعت وتضع كل ذات محل  محلها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب اهلل شديد 
ازدحام اخلالئق وحرارة الشمس اليت تتضاعف ودنوها قدرًا اهلل أعلم به من رؤوس اخلالئق  فاالزدحام

يأخذ باألكباد واخلوف من املصري وطول املوقف كل ذلك من مظاهر هذا اهلول الذي والظمأ الذي 
فيه شيء  لالرتيابال ميكن أن يصفه إنسان إال عندما يراه أمر ال جمال إلنكاره أيها اإلخوة وال معىن 

ض حنن مقبلون عليه طابور وحنن منضبطون به والنتيجة حتمية ما معىن أن نتجاهله وما معىن أن نغم
العني عن شيء حنن سائرون بشكل آيل إليه ولكن أقول بعد هذا شيئاً آخر هل الناس كلهم يف ذلك 
الصعيد يعانون من هذا اهلول الشديد من هذا الظمأ املتناهي من هذا العذاب املطبق ال هنالك فئات 

املوقف من هم  اهلل أعلم هبا جيعلها اهلل عز وجل يف منجاة ويف مأمن من هذا اهلول مهما طال هذا
)إن الذين سبقت هلم منا احلسىن أولئك عنها مبعدون ال يسمعون هم الذين قال اهلل عز وجل عنهم 

حثيثها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون ال حيزهنم الفزع األكرب وتتلقاهم املالئكة هذا يومكم الذي  
يف الدنيا وخبأ هلم قدراً كبرياً من هؤالء أناس بأعياهنم يرمحهم اهلل عز وجل وقد رمحهم كنتم توعدون( 

هذه الرمحة إىل ذلك اليوم إىل ذلك امليقات فإن ظمأ الناس ال يظمئون ولئن أخذ الناس عذاب احلر 
ال يعانون من شيء من ذلك ولئن أجلم الناس بالعٍر ال يشعرون بشيء من هذا يستظلون بظل اهلل 

عليه وسلم ببعض من هؤالء وهم األصناف السبعة  يوم ال ظل إال ظله وقد أنبأ رسول اهلل صلى اهلل
))سبعة يظلهم اهلل يف ظله يوم ال الذين ذكرهم املصطفى عليه الصالة والسالم يف احلديث الصحيح 

إىل آخر احلديث جيب أن نعلم هذا ونسأل اهلل ظل إال ظله إمام عادل وشاب نشأ يف طاعة اهلل(( 
 .ومني يف ذلك اليومبفضله ومّنه أن جيعلنا من هؤالء املرح

وقد مساه اهلل من مجلة أمساء يوم القيامة ،نعم الشيء اآلخر الذي ينبغي أن نعلمه هو احلساب 
وما أكثر ما يكرر القرآن تسمية هذا اليوم بأنه يوم  )هذا ما توعدون اليوم احلساب(احلساب 

ية واالستقرار إن يف احلساب وأصل هذا املوقف موضوعه احلساب هو فيصل ما بني احلياة الربزخ
النعيم أو العذاب الشيء الذي ينتظرهم احلساب واحلساب هو يذكر اهلل كل عبد عبد على حدة مبا 
فعل ويضعه أمام البينات املادية على أعماله وتصرفاته اليت قام هبا وجيعل من هذه الوثائق املادية 



 األستاذ الدكتور حممد سعيد رمضان البوطي                           علمي للعقيدة اإلسالميةالبيان ال

 

                            www.naseemalsham.comموقع نسيم الشام                                                                                     
12 

يل إليه أنه وحده الذي حياسبه اهلل عز شاهداً له أو شاهداً عليه هذا هو معىن احلساب وكل إنسان خي
وجل وال يقولن قائل كيف يتم حماسبة ماليني املاليني املاليني أجيال متطاولة هذا شيء ال نستطيع 

نعم ولكن هذا احلساب  ،أصاًل أن نضع عقلنا حملاكمته فهو فٍو طاقتنا العقلية اليت نتمتع هبا اليوم
)هلل ما يف زمة بذلك نعم يقول اهلل سبحانه وتعاىل أمر حق ونص القرآن بل نصوص القرآن جا

السموات وما يف األرض وإن تبدوا ما يف أنفسكم أو ختفوه حياسبكم به اهلل فيغفر ملن يشاء ويعذب 
هنالك إذن حساب قد تقولون ما هي البينات اليت يربزها اهلل  من يشاء واهلل على كل شيء قدير(
كتبها امللكان الرقيبان على كل فرد فرد من الناس نعم وهذه للعبد هي بينات الكتب اليت كان ي

الكتب ما هي وما طبيعتها هل هو سجل مسموع أو سجل مرئي ومسموع كهذه السجالت اليوم 
بل هو أيها اإلخوة سجل مرئي ومسموع وجمسد يرى اإلنسان من خالله نفسه بكل األحداث اليت 

)وترى كل كل شيء وانظروا إىل قول اهلل عز وجل   سبقت وال يقولن كيف فشاهد ذلك اليوم يفسر
 أمة جاثية كل أمة تدعى إىل كتاهبا هذا كتابنا ينطق عليكم باحلق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون(

)ووضع الكتاب كل إنسان على حدة فرتى اجملرمني وانظروا إىل قول اهلل عز وجل يف سورة الكهف 
ما هلذا الكتاب ال يغادر صغرية وال كبرية إال أحصاها ووجدوا ما مشفقني مما فيه ويقولون يا ويلتنا 

ولعل هذه هي احلكمة من أن اهلل وظف ملكني لكل منا يكتبان عملوا حاضراً وال يظلم ربك أحداً( 
حسناته وسيئاته أحدمها يكتب احلسنات واآلخر السيئات ما احلاجة واهلل عليم ال حاجة لكن اهلل 

العلية أن ال حياسبنا مبقتضى علمه بل آل على ذاته أن حياسبنا مبقتضى عز وجل آل على ذاته 
البينات أي كما كلف احلكام يف دار الدنيا والقضاة أن ال يقضوا بني الناس مبوجب قناعاهتم العلمية 

 فقد آل على ذاته هو اآلخر أن يقضي بني الناس هبذا واحلمد هلل رب العاملني.


