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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 احملاضرة الثامنة

 البيان العلمي للعقيدة اإلسالمية
بسم اهلل الرمحن الرحيم احلمد هلل رب العاملني وأفضل الصالة وأمت التسليم على سيدنا حممد وعلى 

 :آله وصحبه أمجعني وبعد
نا هذه حول العقيدة أيها اإلخوة واألخوات مرحبًا بكم إىل احملاضرة الثامنة يف سلسلة حماضرات 

اإلسالمية وقد كنا وال نزال نتكلم عن األمور الغيبية اليت جيب على املسلم أن يعرفها عن طريق املنهج 
العلمي ملعرفة الغيبيات وقد كان آخر حديثنا عن اإلميان باحلساب كحدث من أحداث يوم القيامة 

كما أخرب اهلل عز وجل فهو كافر وإن   وقد عرفنا أن الذي يرتاب يف أن هنالك حسابًا يوم القيامة
تشهد شهادة اإلسالم ذلك ألنه بإنكاره للحساب منكر لكثري من نصوص القرآن الواضحة الداللة 

ونتجاوز اآلن احلديث عن احلساب إىل احلديث عن امليزان يوم القيامة توزن  .بل القاطعة الداللة
ن نظل نكرر ونكرر أن اإلميان ذهذه األمور داخل وحن ،أعمال الناس مبيزان اهلل أعلم بكيفيته وبعظمه

يف قائمة األمور الغيبية آمنا باهلل مث آمنا بنبوة رسول اهلل وآمنا بأن القرآن كالم اهلل ورأينا كالم اهلل 
ولو  ،إذن ال جمال إلنكار امليزان وال جمال لتأويله بشكل من األشكال )والوزن يومئذ احلق(خيربنا قائالً 

)فمن ولكن اللغة ال تسمح واألصل يف الكالم احلقيقة وهو يقول  ،ويل ومسحت اللغة ألّولناجاز التأ
ثقلت موازينه فأولئك هم املفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم يف جهنم 

تاج فال جيوز لنا أن نعطل داللة القرآن فإن قال قائل منا وما حاجة اهلل إىل امليزان حنن حن خالدون(
إىل امليزان لنزن األشياء اليت تعرف بثقلها وأحجامها ألننا عاجزون ضعفاء لكن اهلل يعلم الشيء قبل 
أن يوزن أعيدكم إىل الكالم الذي قلته عندما تكلمنا عن كيفية احلساب وأن اهلل عز وجل ال حيكم 

املادية وهذا مزيد من على العبد أو َلُه مبوجب علمه وإمنا حيكم مبوجب البينات ومبوجب الوثائق 
مظهر املوضوعية والعدالة اليت ألزم اهلل ذها عباده يف دار الدنيا مث ألزم اهلل ذها ذاته العلية يوم القيامة 
فالباري عز وجل جيعل لألعمال وزنًا وجيعل هلا حجمًا وال داعي لعجب وال داعي الستغراب وطبعاً 

نسان قبل الفجر أي حجم هلما حىت يوزنا نعم هذا أنا أعلم أن فينا من يقول ركعتان صالمها اإل



 األستاذ الدكتور حممد سعيد رمضان البوطي                         البيان العلمي للعقيدة اإلسالمية

 

 www.naseemalsham.comموقع نسيم الشام                                                                         
2 

الكالم نقوله وحنن يف دار الدنيا ألن دار الدنيا هذه أعطتنا مقاييس اقتضت أن ال يكون للصالة 
حجم ووزن ولكننا إذا رحلنا إىل الدار األخرى فإن اهلل قادر أن جيعل هلا حجمًا ووزنًا وما أعجب 

وزن يف األرض فإذا صعد ذها اإلنسان إىل طبقات الفضاء غاب اإلنسان إذ يرى أن أشياء ختضع لل
عنها الوزن ويؤمن ويقرر وال يستشكل وحنن نعيش يف نظام الدنيا ال نزال فلماذا نتعجب ونستغرب 
من أن جيعل اهلل عز وجل لغيبة اغتاذها إنسان وزنًا وحجمًا تتغلب على وزن صالة صالها اإلنسان 

ى قدرة اهلل سبحانه وتعاىل وهذه املوازيني أيها اإلخوة هلا مقاييس وليس هنالك شيء مستحيل عل
دقيقة جداً ليست خاضعة لرأي العني فرب عمل صاحل قام به اإلنسان ويرى أحدنا له مظهراً ضخماً 
عظيمًا جدًا جدًا كجهاد مثاًل قدم روحه رخيصة يف سبيل اهلل جنده إذا وضع يف امليزان عاد هكذا 

ا عماًل بسيطًا يف دار الدنيا ورمبا قّدم طعامًا بسيطًا لفقري أجند إنسانًا مضطرًا أدخل ورمبا جيد أحدن
َجبَ َر خباطر إنسان كْسري فنجد هلذا العمل حجمًا عظيمًا ووزنًا ثقياًل يوم القيامة املسألة تابعة ملقياس 

هلل ولكن جهاده كان الدافع الذي دفع اإلنسان آنذاك إىل هذا العمل فالرجل الذي جاهد يف سبيل ا
رياء كان من أجل أهداف دنيوية حنن نرى مظهر عمله ضخمًا ولكن هذا املظهر الضخم يذهب 
هباء فيما يتعلق مبقياس قصده ورب رجل عاٍص عصى اهلل كثرياً مث لقي إنساناً مكسور اخلاطر مِهيض 

اطره وأدخل الفرحة إىل فؤاده أو اجلناح ظُِلَم ومل جيد من ينتصر له فاجته إليه وحبس وقته عليه وجرب خب
فؤاد أسرته رمبا مث مضى وهو يظن أنه مل يفعل شيئًا ولكنه يوم القيامة جيد هذا العمل ضخمًا عظيماً 
ً من معاصيه هذا امليزان يكشف هذه احلقيقة اليت ال نراها اليوم يف دار الدنيا ولكن  جدًا يغالب كثريا

هي اليت تعد العملة الرائجة يف يوم القيامة القصود والنيات بعد  اهلل يكشفها وتتجلى حقيقة إذ النيات
ذلك نتجاوز احلديث عن امليزان إىل احلوط احلوط مكرمة أكرم اهلل عز وجل ذها نبّيه حممدًا عليه 
الصالة والسالم وأصل احلوط هو الكوثر والكوثر معني من ماء عذب ال نعرف كيفيته يتفجر يف 

لعظيم الذي مساه اهلل اجلنة يتسلسل منه شيء إىل موقف احلشر إىل عرصات داخل العامل العظيم ا
القيامة ويتجمع هذا املاء فيما يسمى احلوط فالكوثر اسم للماء الذي يكون يف اجلنة واحلوط اسم ملا 

ً بصريح القرآن  )إنا وصل منه إىل خارج اجلنة وجتمع يف احلوط وكالمها مكرمة أكرم اهلل ذها نبيه حممدا
فما معىن إكرام اهلل لرسوله ذهذا احلوط أن أعطيناك الكوثر فصلي لربك واحنر إن شانئك هو األبرت( 

اهلل عز وجل يؤذن له بأن يشفع فيمن شاء من عباده فيكرمهم ويسقيهم بيده الشريفة شربة من 
طاء من حوطه هذا وهذا مظهر جليل من إكرام اهلل رسوله صلى اهلل عليه وسلم حنن ال نشك أن الع
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اهلل ولكن هذه الصورة تظهر مدى حب اهلل لرسوله ومدى إكرام اهلل لرسوله وال جيوز لنا أن نرتاب يف 
واحلديث طويل ويقول أيضاً يف  ))لقد أوتيت احلوط((هذا أبداً يقول رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 

ن يقول هذا الكالم وهو وكا ))وا شوقاه إىل أصحايب((حديث آخر أيضًا صحيح نعم يقول يف أوله 
وا شوقاه إىل إخواين قالوا ألسنا إخوانك يا رسول اهلل قال بل ))يف البقيع فقال له أحد أصحابه قال 

أي سأستقبلهم  أنتم أصحايب وإخواين أولئك الذين مل يلحقوا بعد وسأكون فرطًا هلم على احلوط((
 أرأيت لو أن رجاًل له خيول غر حمجلة(( ))فقال له الصحايب أو تعرفهم يا رسول اهلل قالعلى احلوط 

))أرأيت اخليل الفرس الغراء اليت هلا دائرة بيضاء يف جبهتها واحملجلة اليت هلا أسورة بيضاء يف قوائمها 
))أكان يعرفها قالوا نعم قال فأنا سود يعين لو أن رجاًل له خيل غٌر حمجلة وسط خيول دهم ذهم(( 

ضوء أال وليزادن رجال عن حوضي كما يزاد البعري الضال فأقول أال أعرفهم غٌر حمجلني من آثار الو 
واألحاديث يف  هلم أال هلم فيقال إنك ال تدري كم بدلوا من بعدك فأقول فسحقاً فسحقاً فسحقاً((

ً الصراط ما هو الصراط أيها  هذا كثرية إذن اإلميان باحلوط أيضًا مما جيب على املسلم أن يؤمنه وأخريا
ة الصراط تعين يف اللغة الطريق العريض جدًا واملستقيم جدًا فالسبل املتعرجة ال تسمى السادة كلم

صراطًا وإمنا يسمى الطريق العريض صراطًا تشبيهًا بالفم الذي يبتلع املفتوح الفاغر الذي يبتلع اللقمة 
فم مفتوح يبتلع  ابتالعاً ألن كلمة الصراط يف األصل مبعىن االبتالع فنقول عن هذا الطريق صراط كأنه

املارة الذين يسلكونه هذا هو أصل معىن كلمة الصراط يف اللغة ويف القرآن الصراط كلمة الصراط تأيت 
ألحد معنيني إن تكلم البيان اإلهلي عن الصراط يف دار الدنيا فاملعين ذهذه الكلمة املبدأ الشرعة 

مًا فاتبعوه وال تتبعوا السبل فتفرق بكم )وأن هذا صراطي مستقيواملنهاج ونظري هذا قول اهلل سبحانه 
وإذا تكلم اهلل أو البيان اإلهلي عن الصراط يوم القيامة فاملعين به جسراً منصوب على ظهر عن سبيله( 

جهنم ذلك العامل الفسيح الكبري الذي ال يعلم مدى اتساعه إال اهلل هذا اجلسر يسمى صراط وهذا 
ل اهلل من األدلة على هذا يف كتاب اهلل سبحانه وتعاىل قوله قد ذكره بيان اهلل عز وجل وأكده رسو 

ال يستطيعون أن يسريوا  )ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأىن يبصرون(عز وجل 
)كان على ربك حتماً وارد جهنم  )وإن منكم إال واردها(عليه أيضًا من ذلك قول اهلل عز وجل 

اقع فيها وإمنا الورود مبعىن املرور فوقها تقول وردت اإلبل النهر مبعىن ليس معىن واردها أي و مقضياً( 
اجتازت النهر وملا ورد ماء مدَين اجتاز ماء مدين وإن منكم إال واردها أي ما منكم إال وسيمر على 

))مث ينصب الصراط جهنم كيف مير عن طريق هذا الصراط ويقول رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
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و طريق أحد أرق من الشعرة وأحد من السيف نعم وعن ميينه ومشاله خطاطيف  على جهنم وه
كخطاطيف السعدان أرأيتم شوك السعدان إال أنه من العظم حبيث ال يعلمه إال اهلل هكذا يقول 

مث يؤمر الناس باالجتياز فوقه ودعوى الرسل واألنبياء يومئذ اللهم سلم اللهم سلم فمن  رسول اهلل((
تاز فوقه كالربق يعين جيتاز كسرعة الضوء أو أكثر ومن الناس من جيتاز كالريح املرسلة الناس من جي

ومن الناس من يكون كاخليل اجملرية ومن الناس من يكون أقل ومنهم من يزحف زحفاً على الصراط مث 
هنا سؤال قد يقول أحدنا هذا غري معقول يعين اإلنسان ال يكاد يستطيع أن يسري على طريق فوق 
واٍد إذا مل يكن عريضًا يعين ال يستطيع أن يسري على طريق إذا كان مثاًل مرت فقط وعن ميينه هاوية 
ويساره هاوية فكيف إذا كان الطريق أرق من الشعرة وأحد من السيف هذا شيء كاملستحيل احلقيقة 

ذا بدؤوا املرور أن رسول اهلل أوضح لنا أيضاً أن هذا هو شأن الصراط يف األصل ولكن من الناس من إ
به اتسع هذا الصراط حتت أقدامهم واتسع مث اتسع فلم يبايل منه بضيق ومل يبايل منه بأي خطر 
إطالقًا واجتاز كما يقول رسول اهلل كالريح املرسلة أو أسرع ومنهم من يضيق مث يضيق مث يضيق حىت 

ا الصراط على أناس ويتسع يكون هكذا فال بد أن يتجندل ويقع طبعًا وما احلكمة من أنه يضيق هذ
ألناس هذا الصراط هو ليس رمزًا هو واقع جيب أن نعرفه لكن هذا الواقع اجملّسد انعكاس لواقع سري 
اإلنسان يف حياته الدنيا فمن عاش حياته الدنيا وقد وضع عبوديته هلل موضع التنفيذ وضّيق على 

سه عن كثري من املشتهيات اليت رآها عن نفسه فجاج التعامل مع احلياة طبق املنهج اإلهلي ففطن نف
ميينه وفطن نفسه عن كثري من املتع رآها عن مشاله وهكذا ضّيق على نفسه طبيعة اإلنسان إذا التزم 
بأوامر اهلل خصوصًا يف عامل كهذا العامل املادي أنه جيد املتع كثرية فيحمل نفسه على الصوم وعلى 

عًا ألمر اهلل يف الدنيا وسع اهلل عليه هذا الصراط انعكاساً التضييق من ضّيق على نفسه الصراط اتبا
وصدى اللتزامه ألمر اهلل يف اآلخرة ومن وسع على نفسه صراط حياته الدنيا بأن قفز إىل كل ما 
يشتهيه وتقلب يف كل نعيم يبتغيه وما من متعة نالته يده نالتها يده إال وأقبل ميتع نفسه ذها مل 

رام وقفز فوق كل احلدود وقفز فوق كل الشرائع وسع على نفسه الطريق يف يصطدم ال حبالل وال ح
دار الدنيا الباري عز وجل باملقابل يضيق عليه ألنه أخذ حظه ووسع على نفسه آنذاك فقد آن أن 
يضيق عليه األمر هنا فإذن من أراد أن يتسع الصراط حتت قدمه آنذاك فليضّيق حياته مبقياس الشرع 

فهو ليس بضيق ما أصعب ذلك الضيق يوم القيامة وما أيسر هذا الضيق يف دار  اليوم ومع ذلك
الدنيا أي ضيق هذا إذا ألزم اهلل نفسه باحلالل وجتاوز احملرمات فإن اهلل يعوضه عن احملرمات خرياً 
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 نه(())من ترك شيئًا هلل عوضه اهلل خريًا مويعطيه خريًا مما فاته ويقول املصطفى عليه الصالة والسالم 
نعم هذا الصراط إذن يسري عليه الناس مجيعًا فمن سبق له من اهلل احلسىن جتاوزه بدون صعوبة وال 
هلع وال خوف واهلل هو الذي يدخل األمن والطمأنينة يف قلوب من شاء من عباده ويدخل الرعب 

مث ما هو إال  يف قلوب من يشاء أما اآلخرون فال شك أهنم يدفعون إىل السري على هذا الصراط دفعاً 
أن يرتحنوا فيقعوا يف مهواة العذاب هل هنالك عذر باسم العلم أو باسم املنهجية يف أن يسمع كالم 
هذا فال يصدق يقول أنا ال أصدق ذهذا الكالم عذره الوحيد أنه يلتفت ميينًا ومشااًل فال يرى شيئاً 

ِق أو عدم صدِق هذا الذي خيرب يتناسب مع هذا الكالم جيعل من دنياه اليت يعيش فيها برهان صد
به اهلل سبحانه وتعاىل وهذا لون عجيب من ألوان السخف بل احلمق خالقك يقول لك الذي أقام 
هذا النظام الكوين الذي تتقلب فيه خيربك أنه سيحييك إىل نظام آخر وجيعلك تسري على هذا املنهاج 

مام الغزايل كالم مجيل يف إحيائه يف وهذا املنوال فمن شاء أن يصدق ومن شاء أن ال يصدق ولإل
آخر جزء من اإلحياء عن الصراط وخياطب الذين يرتابون ذهذا بكالم ال أحب أن أقوله ولكين أحب 
من كل منا أن يعود فيقرؤه ليأخذ منه العربة الغريبة والعجيبة وذهذا أيها اإلخوة نكون انتهينا من سائر 

امة هي سلسلة أحداث داخلة يف قائمة الغيبيات ولكن اهلل أو من أهم األحداث املتعلقة بيوم القي
أنبأنا ذها مجيعًا وحنن على ميعاد معها فماذا بعد اجتياز الصراط بعد اجتياز الصراط تأيت املرحلة 
األخرية مرحلة القرار والقرار إما أن يكون يف عامل امسه اجلنة أو يف عامل آخر امسه النار مع العلم بأن 

قد يعذبون يف النار إىل ميقات حمدد مث إن اهلل يتوب عليهم وينقلهم إىل نعيمه ورضوانه هنالك عصاة 
واآلن أريد قبل كل شيء أن نعلم ما معىن اجلنة والنار مث أن نتساءل هل نعيم اجلنة وعذاب النار 

سان يف اجلنة أمران معنويان للروح فقط أم مها لكل من الروح واجلسد معاً مث نريد أن نعلم أن بقاء اإلن
أو يف النار إىل هناية أم إىل غري هناية أي يبقون خالدين هذه هي املسائل اليت ينبغي أن نعاجلها أوالً 
ما هي اجلنة كثري من السذج والسطحيني والذين يفتقرون إىل الثقافة اإلسالمية يظنون أن اجلنة اليت 

ثيفة واسعة جدًا جدًا يتسلسل بينها حتدث عنها اهلل عز وجل عبارة عما يشبه غيضة أو غابات ك
أهنار وأن الناس يسرحون وميرحون بني هذه األشجار وقد رأيت صورًا ألناس يعين ختيلوا اجلنة 
فصوروها كما قلت لكم عبارة عن غيضة واسعة جدًا جدًا وأهنار هكذا ولكن هذا وهم مضحك 

يف اللغة العربية مبعىن البستان الذي  فكلمة اجلنة من قبيل تسمية الكل باسم اجلزء أصل كلمة اجلنة
تقاربت أشجاره وتكاثفت حبيث أن الداخل فيه ال يُرى من كثافة األشجار ولذلك مسي جنة أو 
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جنينة ألن كلمة اجليم والنون هذه املادة تأيت مبعىن السرت اجلن يسمون جنًا ألهنم مستورون جن عليه 
وجه اإلنسان اجلنة مسيت جنة ألنه بستان كثيف األشجار الليل أي سرته الليل اجملن الرتس ألنه يسرت 

هذا أصل معىن اجلنة يف اللغة ملا كان من أبرز ما يف اجلنة خضرهتا وأشجارها فقد مسى اهلل هذا العامل 
الذي فيه كل نعيم باسم جزء من أجزائه فهو من قبيل اسم تسمية الكل باسم اجلزء وملا مل يدرك هذا 

ذج بل احلمقى ممن حيرتفون الكذب على اهلل واالجتار بتشكيك املسلمني بدينهم املعىن كثري من الس
ملا مل يعرفوا معىن اجلنة حاولوا أن يدخلوا ريبة يف أذهان بعض السذج فماذا قالوا فيَم قرأنا هلم حممد 

حيلم به  عليه الصالة والسالم كان ذكيًا يريد أن يربط قومه مبنهاج إصالح ربطًا قويًا وجد أن أهم ما
العرب خضرة مياه غامرة ألن أرض اجلزيرة العربية كانت آنذاك قاحلة ليس فيها عرق أخضر والناس 
يسريون أميااًل طويلة وال جيدون جدول ماء وال ينبوع ماء فكان أعظم ما حيلمون به أن جيدوا جنة 

تبعوا تعاليمه بأن اهلل وارفة الظالل ومياهًا عذبة فمناهم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إن هم ا
يكرمهم جبنة كاليت حيلمون ذها ومياه عذبة وأهنار جتري وما إىل ذلك هكذا يكتب اليوم بعض حمرتيف 
الغزو الفكري يف بالدنا العربية وأنا أعلم أن إسرائيل متدهم مبزيد من الطاقة علم هذا من علم وجهله 

ولئك السادة هلم فيخدموهنم ويسعون ورائهم من جهل ويف املسلمني أنفسهم من حتولوا إىل عبيد أل
جنودًا لتحقيق آماهلم ماذا نقول حنن مرة أخرى أعيد إىل ذاكرتكم أيها اإلخوة واألخوات أننا رواد 
علم وأننا ال نتنازل عن منهج العلم وميزانه من أجل أي عصبية فال نتعصب لدين وال نتعصب ضد 

ويف أي الفجاج رأينا أنفسنا أواًل من الذي قال إن اجلنة اليت دين وإمنا منسك مبصباح العلم أىن سرنا 
وعد رسول اهلل ذها الناس واليت وعد اهلل ذها عبادة عبارة عن هذا الشيء البسيط عبارة عن أشجار 
وبساتني ومياه كنت أمتىن لو أن هؤالء احملرتفني قرؤوا القرآن أقل املراتب حىت يعلموا أن كذذهم حبله 

يؤكد  )فيها ما تشتهيه األنفس وتلذ األعني وأنتم فيها خالدون(مل يقل اهلل عز وجل قصري جدًا أ
البيان اإلهلي أن هذه اجلنة عامل من املالذ وخيتصر الكالم فيقول فيها ما وما أداة عموم تشتهيه 

اجلنة  )وأزلفتاألنفس وتلذ األعني وأنتم فيها خالدون ويقول اهلل سبحانه وتعاىل أيضاً يف سورة قاف 
للمتقني غري بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرمحن بالغيب وجاء بقلب منيب 

عالوة شيء ال خيطر يف البال  ادخلوها بسالم ذلك يوم اخللود هلم ما يشاؤون فيها ولدينا مزيد(
أولئك عنها  )إن الذين سبقت هلم منا احلسىنيكرمهم اهلل عز وجل به نعم ويقول اهلل سبحانه وتعاىل 

فيم  )وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون(وانظروا إىل هذا الكالم مبعدون ال يسمعون حثيثها وهم( 
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))فيها ما ال عني رأت اشتهت أنفسهم مث امسعوا كالم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وهو يقول نعم 
فيه كل شيء مما جربنا  ولكن اهلل مسى هذا العامل الذي وال أذن مسعت وال خطر على قلب بشر((

نعيمه ومما مل جنرب نعيمه بعد مساه باسم جزء من أجزائه ما هو اجلزء الذي اختاره األشجار واخلضرة 
واملياه اجلنة اليت جتري من حتتها األهنار تسمية الكل باسم اجلزء لكنين أسأل هنا نفسي وأزداد تعميقاً 

 خيرت أن يسمي هذا العامل باسم آخر غريه انظروا أيها للموضوع ملاذا اختار اهلل هذا اجلزء بالذات مل
اإلخوة إىل حكمة اهلل هذا الكالم العايل أمسى من أن يستطيع أصحاب الغزو الفكري أن يقذفوه 
حبفنة من الرتاب الرتاب سيعود إىل رؤوسهم ويبقى الدين متأللئًا يف مسائه كذلك النجم الوّضاء املنري 

من العصور ويف أي عهد من العهود ومهما تطورت احلضارات نزّاع إىل نعم اإلنسان يف أي عصر 
اخلضرة نزّاع إىل أن ميتع نفسه بنعيم منظر اخلضرة اليانعة واألزاهري الفّواحة من حوله هذا أمر مهما 
تطور النعيم ال يتطور وانظروا إىل أوربا اليوم كم تقدمت ُصعدًا يف التفنن بأنواع النعيم واملشتهيات 

كن تعلقهم باخلضرة اليوم أشد مما كان سابقًا تعلقهم ذهذه الطبيعة أشد من األول بكثري واملاء ول
مهما تطور اإلنسان فخمرية النعيم هي املاء مهما تطور اإلنسان  )وجعلنا من املاء كل شيء حي(

قبل األمس فاملاء العذب ال ميكن أن يستغين عنه اإلنسان وانظروا إىل متع الغرب اليوم وباألمس و 
تطورت أنواع النعيم ولكن هنالك أشياء ثابتة مل تتطور أبدًا فجعل اهلل عز وجل اجلزء الذي مسى 
الكل بامسه هو اجلزء الباقي املستمر يف كيان اإلنسان احلضاري مهما تطور ومهما تبدل وتغري ترى 

ترى هل يعين وصلوا إىل أوج هؤالء الذين ينعتون رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ذهذا التصور األبله 
من احلضارة ومَسوا فوق عرب اجلزيرة العربية حبيث مل يعودوا يقيموا وزنًا للخضرة والرياحني واألهنار بل 
أقول هل تعلقهم ذهذه اخلضرة واملياه اجلارية أقل من تعلق الرجل العريب ذها مهما تقادم الناس ومهما 

ة ثابتة إذن هذا هو نعيم اجلنة فيه كل ما ميكن أن خيطر تطورا فستظل عالقتهم بذلك عالقة مستمر 
يف البال وفيه شيء يزيد على ذلك ما هو هذا الشيء الذي يزيد ال نعلمه ولكن منه رؤية اهلل سبحانه 
وتعاىل هذه هي املسألة األوىل انتهينا منها املسألة الثانية نعيم اجلنة وهول النار هل مها أمران للروح 

واجلسد معًا احلقيقة مها للروح وللجسد معًا للجسد وللروح معًا وكثريون هم الذين  فقط أم للروح
يؤمنون باهلل يف هذا العصر ولكنهم يعين حياولون أن حيلوا املشكلة بني امللحدين واملؤمنني حاًل وسطاً 

 يعين أن حيملوا العصا كما يقول بعض الناس من الوسط فيقولون هنالك حشر ولكنه ليس حشراً 
لألجساد ولكنه حشر لألرواح والذي يتنّعم الروح والذي يتعذب هو الروح والقرآن عجيب يف إعجازه 
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فاهلل علم أن هنالك أناس سيأتون وسيخوضون غمار هذا احلل الذي هو أسوأ من أصل الزندقة وكثري 
اجلنة ميعن يف  من أنواع اإلحلاد يقولون هذا الكالم اخلرايف ولذلك جتدون أن القرآن ميعن وهو يصف

وصفها بدقائق األشياء املادية حىت يكون هذا قطعاً أللسنة الذي يصفون اجلنة بأهنا نعيم روحي فقط 
)فالسابقون السابقون أولئك املقربون يف جنات النعيم ثلة من األولني انظروا إىل قوله عز وجل مثاًل 

طوف عليهم ولدان خملدون بأكواب وقليل من اآلخرين على سرر موضونة متكئني عليها متقابلني ي
وأباريق وكأس من معني ال يصدعون عنها وال ينزفون وفاكهة مما يتخريون وحلم طري مما يشتهون وحور 

)وطلح ملاذا يصف اهلل عز وجل اجلنة ذهذه الصفات اجلزئية أكواب ظالل  عني كأمثال اللؤلؤ املكنون(
اذا احلكمة هذه حىت تعلم أن نعيم اجلنة نعيم مل منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثرية(

للجسد والروح معًا لو كان نعيم اجلنة للروح فقط ما معىن األكواب ما معىن الظالل ما معىن الطلح 
املنضود والظل املمدود واملاء املسكوب واألمر ذاته عندما يصف اهلل عز وجل هول النار أي هول 

)صبوا فوق رأسه من عذاب النار يقول اهلل سبحانه وتعاىل  ذلك العامل الذي من بعض أجزاء عذابه
إذن هنالك ماء حار  )وسقوا ماءًا محيمًا فقّطع أمعاءهم(ويقول احلميم ُذق إنك أنت العزيز الكرمي( 

وهنالك أمعاء تتقطع ال جمال لتصور أن هذا العذاب عذاب للروح فقط وانظروا إىل قوله عز وجل 
الشمال يف مسوم ومحيم وظل من حيموم ال بارد وال كرمي إهنم كانوا  )وأصحاب الشمال ما أصحاب

قبل ذلك مرتفني وكان يصّرون على احلنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابًا وعظامًا أئنا 
ملبعوثون أو آباؤنا األولون قل إن األولني واآلخرين جملموعون إىل ميقات يوم معلوم مث إنكم أيها 

أي  املكذبون آلكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من احلميم(الضالون 
كيف ميكن إلنسان أن يصور لنا   )هذا نزهلم يوم الدين(املتطوحني  )فَشاربون شرب اهليم(املاء املغلي 

ا من بعد هذا الكالم أن العذاب عذاب جهنم عذاب روحاين وأن النعيم نعيم اجلنة نعيم روحاين وهذ
مظاهر إعجاز كتاب اهلل عز وجل فهو رد على زيغ قدمي ورد على كل ما جيّد من أنواع الزيغ إىل يوم 
القيامة إذن انتهينا من هذه املسألة الثانية أيضاً جيب أن نعلمها من تصور أن النشأة الثانية والنعيم أو 

ا هو املدى الذي يكون ينتهي العذاب فقط للروح فقد كفر ال شك يف هذا إطالقًا مث إننا نسأل م
عنده نعيم اجلنة وينتهي عنده عذاب النار واجلواب ال مدى فنعيم اجلنة أبدي ال هناية له وعذاب 
جهنم لالبثني فيه الكافرين واجلاحدين ال هناية له وال مدى وهذا معىن اخللود الذي وصف اهلل 

ين آمنوا وعملوا الصاحلات كانت هلم جنات )إن الذسبحانه وتعاىل به كاًل من اجلنة وكاًل من النار 
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)ونادوا يا مالك ليقٍض ويقول أيضًا عن الكافرين الفردوس نزاًل خالدين فيها ال يبغون عنها حوالً( 
فال  )كل ما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غريها(ويؤكد هذا فيقول علينا ربك قال إنكم ماكثون( 

ل اجلنة وهذا الكالم يذكرنا مبشكلتني تثوران يف أذهان بعض هناية ال لعذاب الكافرين وال لنعيم أه
ً لكنه عاش مخسني  الناس جنيب عنهما إن شاء اهلل واملشكلة األوىل هي أن الكافر صحيح كان كافرا
سنة أو سبعني سنة أو مئة سنة فكفره عظاه من الزمن مئة عام إذن فليعذب مئة عام ملاذا ينال 

ً ملتزمًا بأوامر اهلل جهد استطاعته نعم كان العذاب الدائم والواصب كذل ك الذي رحل إىل اهلل مغفورا
مستجيبًا ألوامر اهلل مطيعًا له فيما أمر مخسني عامًا أو مئة عام كذلك اآلخر فلماذا يلقى هذا النعيم 

ال ))اهلل ال ينظر إىل صوركم و الذي ال هناية له اجلواب أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول إن 
اجلزاء الذي يُعطاه اإلنسان يوم القيامة صحيح العمل   إىل أجسادكم ولكن ينظر إىل قلوبكم((

كّشاف عن سببه وخلفياته لكن مناط هذا اجلزاء يف القلب علم اهلل عز وجل أن هذا اإلنسان الذي 
ن مات جاحدًا لو عاش مثل عمره ولو عاش عمر الدهر كله فلسوف يظل على حالته هذه فلما كا

قد عقد العزم على أن يبقى على كفره فإن اهلل سبحانه وتعاىل جعل عقابه مبا يتناسب مع عزمه هو 
املشكلة )ولو رّدوا لعادوا ملا هُنوا عنه وإهنم لكاذبون( وانظروا إىل قوله عز وجل يف بيان هذا السبب 

صفات اهلل وحده فاهلل وحده الثانية أيها اإلخوة واألخوات هي السؤال التايل قد عرفنا أن البقاء من 
هو الذي يتصف بالبقاء واألبدية وعندما نقول إن أهل اجلنة ينعمون يف اجلنة بدون هناية أي يكونون 
خملدين يف اجلنة وأن أهل العذاب يكونون خملدين يف عذاذهم فإن إشكااًل يقع من جراء هذا الكالم 

فة البقاء وقد عرفنا أن صفة البقاء واخللود من خالصته أن أولئك الناس عندئذ يشرتكون مع اهلل يف ص
خصائص رب العاملني عز وجل فما اجلواب اجلواب أن صفة البقاء من صفات اهلل عز وجل اليت ال 
يشاركه فيها أحد لكن ما هي صفة البقاء أي بقاء اهلل عز وجل بذاته دون حاجة إىل من يبقيه ودون 

يت وخلوده ذايت هذه الصفة كانت وال تزال ولن تزال خاصته حاجة إىل من حيميه من اهلالك بقاؤه ذا
باهلل سبحانه وتعاىل أما اإلنسان يوم القيامة إذ خيلد يف اجلنة أو يف النار فخلوده بتخليد اهلل عز وجل 
له وخلود الكافر أيضًا بتخليد اهلل سبحانه وتعاىل له حبيث لو أن اهلل ختلى عنه يتبدد وينتهي ويزول 

صفة ذاتية من صفات البقاء وقد نّوه القرآن ذهذا املعىن ولفت النظر إىل اجلواب عن هذا  وهذا ليس
)فأما الذي َشَقوا ففي النار هلم فيها زفري وشهيق خالدين فيها ما دامت اإلشكال وذلك عندما قال 

خالدين فيها السموات واألرض إال من شاء ربك إن ربك فّعال ملا يريد وأما الذين ُسِعُدوا ففي اجلنة 
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ملاذا يقول هنا إال ما شاء ربك هو  ما دامت السموات واألرض إال ما شاء ربك عطاء غري جمذوذ(
يقول خالدين فيها فما معىن االستثناء االستثناء هذا معناه أي هؤالء خملدون وهؤالء خملدون ولكن 

هلل عز وجل حىت إذا شاء اهلل عز فلتعلموا أن خلود كال الفريقني ليس خلوداً ذاتياً خلود منوط مبشيئة ا
وجل لو شاء وهو ال يشاء قضى أن خيلدوا بتخليد اهلل إياهم لكن لو شاء أن يفنيهم ألفناهم 
فبقاؤهم خملدين أشبه ما يكون ببقاء الطفل حممواًل بيدي أبيه قد يبقى مدة طويلة وهو هكذا حيمل 

ا بدون أن متس قدمه األرض وممكن أن ولده فنقول هذا الولد بني السماء واألرض وهو قائم هكذ
يبقى هكذا ما شاء اهلل أن يبقى لكن ال ميكن ألحد أن يقول هذا يسمى وقوفًا من الطفل هذا 
وقوف من الطفل بإيقاف أبيه له وهذا هو اجلواب عن هذا السؤال أيضاً فإذا انتهى األمر إىل استقرار 

ر فإن ذلك هو النهاية اليت ال هناية بعدها وكل ما نراه أهل اجلنة يف اجلنة واستقرار أهل النار يف النا
أيها اإلخوة من مظاهر النعيم يف الدنيا مناذج مناذج وعينات الطعام الشراب املسكن متعة العني 
الصالت اجلنسية كل ذلك مناذج وعينات صغرية جداً جداً تتكرب يوم القيامة حبيث جيد اإلنسان منها 

)كلما رزقوا  عز وجل بنعيم الدنيا ولكنه يعلوا عليه جداً ويقول اهلل تعاىل به نعيمًا يذكره كما قال اهلل
لكن دعوين أقول لكم كلمة جتول يف  منها مثرة رزقًا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشاذهاً(

دث اهلل خواطر كثري منكم ال سيما يف خواطر كثري من النساء والفتيات سؤال خيطر يف البال ملاذا حي
عز وجل اإلنسان عن احلور العني دائماً كمتعة مييّن ذها الرجال ويعدهم ذها يف حني أنه ال يعدهم مبثل 
ال يعد النساء مبثل هذا النعيم هذا سؤال يتطارحه بعض الناس ورمبا استغله بعض حمرتيف الغزو الفكري 

لقرآن كتاب نبأ وكتاب تعليم وهو أيضًا كما نقول اجلواب أفصل مث أمجل الحظوا أيها اإلخوة أن ا
قبل ذلك ومع ذلك وبعد ذلك كتاب تربية فهو يريب الناس على الفطرة اليت نشأهم عليها أرجوا أن 
ً اهلل عز وجل فطر الرجل على طبيعة جتعله هو الراغب وهو الطالب ليد الفتاة ونّشأ الفتاة  ننتبه جيدا

بأن َتطلب مث إن اهلل جعل املنهج الرتبوي متآلفًا مع على فطرة وطبيعة جتعلها سعيدة بأن ُتطلب ال 
هذه الفطرة اليت نّشأ اهلل كالً من الرجل واملرأة عليها هذه حقيقة نعرفها جيداً ودعوا القرآن تعالوا ننظر 
لرتبية الرجل ألبنائه ولبناته حنن نعلم أن األب يتفاعل مع هذا املعىن تفاعاًل كبرياً حىت ومل يكن متديناً 

ندما يكلف ابنه بأن يقوم خبدمة ما برعاية ما فيقوم الولد ويسعى يف خدمة أبيه كما يشاء ما أكثر ع
ما يعده يعد األب ابنه بأن يزوجه من فتاة مجيلة وأن يسعده معها كنوع مما يعد به األب ابنه لكن 

هل يقول هلا مثل ما  أرأيت لو أن هذا اإلنسان أمر ابنته بأن تقوم خبدمة ما له فقامت كما قام أخوها
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قال ألخيها ال يقول وهو يعلم أنه لو قال هلا ذلك جلرح كرامتها وألساء إىل شعورها ال يقول هلا هذا 
الكالم وخيفي هذا وإن كانت رمحته وعدالته يف املعاملة تقتضيه أن يسوي بينهما يف هذا العطاء هذه 

مع أسرته هذا املعىن ذاته جنده يف كتاب اهلل حالة اإلنسان مع اإلنسان عندما يسلك املنهج الرتبوي 
سبحانه وتعاىل فاهلل عز وجل عندما يعد الرجال باحلور العني ليس معىن ذلك أنه حرم النساء من هذا 
ولكن السبب هو أن اهلل عز وجل وقد نّشأ اإلنسان كاًل من الرجل واملرأة على الفطرة اليت أشرت 

هذه الفطرة وال ختتلف معها وال تتناقض معها بشكل من األشكال إليها جعل الرتبية القرآنية تغذي 
هذا هو التفصيل وأما اإلمجال فإن اهلل عز وجل قد قال وقد أشرنا قبل قليل إىل مثل هذه اآليات 

وكلمة األنفس أل للجنس واجلنس مشل   )فيها ما تشتهيه األنفس وتلذ األعني وأنتم فيها خالدون(
واهلل يقول لكل من الرجل واملرأة إن لك ما تشتهيه نفسك وهذا اإلمجال يغين كاًل من الرجل واملرأة 

)وهم فيَم اشتهت أنفسهم عن التفصيل ويقول الباري سبحانه وتعاىل أيضًا يف اآلية األخرى 
وضمري املذكر هنا جيري على التغليب وليس خاصاً بالرَجال وقد سألت أم سلمة مرة رسول  خالدون(

عليه وسلم قائلة يا رسول اهلل ما لنا ال نرى ألنفسنا ذكرًا يف القرآن يعين دائمًا القرآن اهلل صلى اهلل 
)إن املسلمني واملسلمات واملؤمنني واملؤمنات والصادقني حديثه عن الرجال فنزل قول اهلل عز وجل 

عد اهلل به إىل آخر اآلية هذه اآلية الطويلة اختصر البيان اإلهلي فيها أن كل عطاء و  والصادقات(
الرجل إلميانه يعد اهلل به املرأة أيضًا إلمياهنا ولعملها الصاحل كل ما يف األمر أن التفصيل الذي نراه 
للرجل وال نرى مثله للمرأة يعود إىل حكمة عالية جداً هي أن القرآن ينبغي أن يكون متِسقاً يف تربيته 

ا إذ جعل الرجل يرغب يف أن يكون طالبًا وجعل مع الفطرة اليت فطر اهلل كاًل من الرجل واملرأة عليه
املرأة ترغب يف أن تكون مطلوبة كأين بأحدكم يقول لكن هذا كان فيما مضى اليوم املرأة ال تبايل بأن 
تطلب وال ضري يف ما تشعر به أن تكون هي الطالبة والراغبة نعم هذا يكون يف بعض اجملتمعات بل 

لكن أبطال هذا التطور أنفسهم يعلمون أهنم قد شذوا عن الفطرة  رمبا يف كثري من اجملتمعات أيضاً 
اإلنسانية فالفتاة إذ متد يد الطلب إىل الرجل وإذ تنطق مبلء فمها باخلطبة إذ ختطب إىل نفسها شاباً 
تتمىن لو أنه كان هو السابق إليها وهو الطالب ولكن سوء الطالع يف جمتمعها الذي تعيش فيه جعل 

يف الزواج ويبتعدون ومن مث فقد اضطرت املرأة أن خترج على فطرهتا وأن متارس وضعاً  الشباب يزهدون
شاذًا من أجل أن تصل إىل رغبة هي األخرى فطرية يف كياهنا ولو خرّيت املرأة أن ختطب الرجل 
وتسعى وراءه وتدفع املهر له وبني أن جتلس على عرش كرامتها ويطوف الشاب ذها ويطلب يدها كل 
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علم أهنا تفضل احلالة الثانية ال األوىل وإين ألعلم أن قريبًا يل تزوج امرأة أو فتاة يف أمريكا كان منا ي
يقيم يف أمريكا خبطبة منها له وملا جاء ذها إىل سوريا ليزور أهله قالت له يف رجاء وذل أرجو أن ال 

ادة الكرمية اليت أكرمكم اهلل تقول ألهلك أنين أنا الذي طلبتك وأرجو أن تسرتين أمام أهلك وأمام الع
ذها وأنا عشت هذا الرجاء ورأيته نعم رأيت الرجل وهو يقول يل هذا الكالم إذن هذه الفطرة ستظل 
هي احملّكمة واخلروج عليها شذوذ وكتاب اهلل كتاب تربوي والرتبية تسري مع الفطرة وال تشذ عن 

اإلسالمية فيما يتعلق باملنهج العلمي والدالئل  الفطرة هذه هناية رحلتنا يف ما يتعلق بدراسة العقيدة
العلمية بدأنا هذه الرحلة من حبث الدليل على وجود اهلل عز وجل وما يتعلق به مث اإلميان بالنبوات مث 
اإلميان بالقرآن مث احلديث عن الكونيات وما ينبغي أن نفهمه من املكونات مث احلديث عن الغيبيات 

نوضحهما األمر األول هو أن نتبني أن تثبيت العقيدة اإلسالمية يف القلب  بقي أمران اثنان نريد أن
يكون عن طريق العلم ليس إال كما صنعنا اآلن ولكن إدامة غراس العقيدة يف القلب أو يف العقل 
يكون بعالج آخر أال وهو ذكر اهلل سبحانه وتعاىل واإلكثار من مراقبته هذا هو املوضوع األول الذي 

نبحث فيه املوضوع الثاين الذي نريد أن نبحثه هو مثرة هذه العقيدة اليت عرفناها يف دار الدنيا نريد أن 
قبل أن نرحل إىل اآلخرة ما هي هذه الثمرة هي أن نعلم وقد آمنا باهلل عز وجل وسلطانه أن نعلم أن 

كون إمنا هي ملوالنا احلاكم األوحد يف هذه اململكة الكونية هو اهلل عز وجل وأن احلاكمية يف هذا ال
وخالقنا سبحانه وتعاىل وأن مهمة اإلنسان يف مملكة اهلل عز وجل إمنا هي السعي احلفي من أجل 
تنفيذ حكم اهلل ومن أجل تطبيق أوامر اهلل ومن أجل بناء هذه األرض هذا الكوكب األرضي على 

القول فيها وسأعدكم أن  النحو الذي يرضى عنه اهلل سبحانه وتعاىل هذه احلقيقة ال بد أن نفصل
نرجع إليها بشيء من التفصيل إن أحيانا اهلل ووفقنا ونسأل اهلل لنا مجيعًا القبول واحلمد هلل رب 

 العاملني.


