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واليوم اآلخر  ،يف حديث جربيل الطويل املشهور اليت جاء ذكرهااإلميان ابليوم اآلخر ركن من أركان اإلميان الستة 
ميان بكثري من القضااي اإلميانية يعىن اإل ه، واإلميان بم بعده حيث يبعث الناس أحياء للبقاءهو يوم القيام الذي ال يو 

الغيبية من بعث ونشور، والنفح يف الصور وصراط وصحف، وميزان وحساب، وجنة وانر، والشفاعة وغريها، وتفاصيل ما 
 .فيها

 معىن اإلميان ابليوم اآلخر:

وَأخرب  كتابه الكرمي،  ز وجل يفهللا ع بيوم القيامة، واإلميان بكل ما َأخرب به ملاالعتقاد اجلازم والتصديق الكاهو 
، والصحف، واحلشر البعثو من فتنة القرب وعذابه ونعيمه،  به رسوله صلى هللا عليه وسلم مما يكون بعد املوت،

 .رأَهل النار الناجلنة، و نة اوحىت يدخل أَهل اجل النار,وض، والصراط والشفاعة، واجلنة و واحلساب، وامليزان، واحل

 إتفاق الكتب السماوية على إثبات اليوم اآلخر: 

قالة  ذلك مساه "امليفكتاابً   هللا رمحه قد اتفقت الكتب السابقة على إثبات اليوم اآلخر وقد ألف اإلمام الشوكاينل
حيد لشرائع على التو ااتفاق  ات إىلالثقوذكر يف كتابه إرشاد  الفاخرة يف بيان اتفاق الشرائع على إثبات الدار اآلخرة"

دل عليه العقل  وقد ظيم.م العمن النصوص اليت وردت يف كتب أهل الكتاب تدل على هذا اليو  اواملعاد والنبوات كثري 
  .والفطرة، كما صرحت به مجيع الكتب السماوية، واندى به األنبياء واملرسلون

يامة هم عن يوم القخربوا أممقد أ نبياء عليهم الصالة والسالم مجيعاً القرآن الكرمي دل داللة قاطعة على أن األو 
 وبشروهم ابجلنة وأنذروهم النار.

 وجند هذا يف مواطن كثرية يف القرآن الكرمي منها.

ك لََّما    اْلَغْيظِ  ََتَي َّز  ِمنَ َتَكاد   ﴿اىل: إقرار الكفار وهم يف النار أبن رسلهم أنذرهتم ابليوم اآلخر قال سبحانه وتع -
بْ َنا َوق  ْلَنا َما  َجاءاَن َنذِ َلى َقدْ وا ب َ أ ْلِقَي ِفيَها فَ ْوٌج َسَأََل ْم َخَزنَ ت  َها أَلَْ ََيِْتك ْم َنِذيٌر قَال   زََّل اَّللَّ  ِمن َشْيٍء ِإْن أَنت ْم ِإالَّ يف ن َ يٌر َفَكذَّ

ِذيَن  وقال سبحانه: ﴿َوِسيَق الَّ  [10-8:ِعرِي ﴾]امللكاِب السَّ ْصحَ َما ك نَّا يف أَ َضاَلٍل َكِبرٍي َوقَال وا َلْو ك نَّا َنْسَمع  أَْو نَ ْعِقل  
ل وَن َعَلْيك ْم آاَيِت َربِ ك  ا أَلَْ ََيِْتك ْم ر س ٌل مِ نْم َخَزنَ ت  هَ اَل ََل  َوقَ  َكَفر وا ِإىَل َجَهنََّم ز َمرًا َحىتَّ ِإَذا َجاؤ وَها ف ِتَحْت أَبْ َواب  َها ْم ك ْم يَ ت ْ

 [71ِفرِيَن ﴾ ]الزمر: َعَلى اْلَكاْلَعَذابِ اة  َوي نِذر وَنك ْم لَِقاء يَ ْوِمك ْم َهَذا قَال وا بَ َلى َوَلِكْن َحقَّْت َكِلمَ 
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َل قَا ال سبحانه: ﴿ملعاد قعث وابل خيرب القرآن الكرمي أبن احلق تبارك وتعاىل قد عرف آدم عليه السالم ابلب -
َها ُت َْرج وَن﴾ ] َها ََتْيَ ْوَن َوِفيَها ََت وت  نٍي قَاَل ِفيحِ  ِإىَل َتاعٌ بَ ْعٍض َعد وٌّ َوَلك ْم يف اأَلْرِض م ْستَ َقرٌّ َومَ اْهِبط وْا بَ ْعض ك ْم لِ  وَن َوِمن ْ

 [25-24األعراف:

ااًت ُث َّ ي ِعيد ك ْم بَ َن اأْلَْرِض ن َ ك م م ِ نبَ تَ أَ قال سبحانه:﴿ َواَّللَّ  يه السالم حذر قومه يوم القيامة وأول الرسل نوح عل -
آْلِخَر اوا اْليَ ْوَم  َواْرج  اَي قَ ْوِم اْعب د وا اَّللََّ  وشعيب عليه السالم قال لقومه: ﴿ -[ 18-17ِفيَها َوخي ْرِج ك ْم ِإْخرَاجًا﴾]نوح:

 [      36َواَل تَ ْعثَ ْوا يف اأْلَْرِض م ْفِسِديَن﴾ ]العنكبوت:

َتِِن ِمَن اْلم ْلِك وَ وجاء يف دعاء يوسف عليه السالم - اِت أَلَحاِديِث فَاِطَر السََّماوَ اِمن ََتِْويِل  ْمَتِِن َعلَّ : ﴿َربِ  َقْد آتَ ي ْ
ن  َيا َواآلِخرَِة تَ َوفَِِّن م ْسِلماً َوأَ   [101﴾] يوسف:لصَّاحلِِنيَ ْقِِن ابِ حلِْ َواأَلْرِض أَنَت َولِيِ ي يف الدُّ

يل والبيان ال احلصر فاألنبياء والرسل وأتباعهم متفقون على هذا األصل واألمثلة يف ذلك كثرية واملقصود التمث
:"واحلاصل أن هذا أمر اتفقت عليه الشرائع ونطقت به كتب -رمحه هللا -العظيم ونطقت به كتبهم يقول اإلمام الشوكاين:

وهكذا اتفق على ذلك أتباع  هللا عز وجل سابقها والحقها وتطابقت عليه الرسل أوَلم وآخرهم وَل خيالف فيه أحد منهم
 . 1مجيع األنبياء من أهل امللل وَل يسمع عن أحد منهم أنه أنكر ذلك قط"

 : ما ورد يف الكتب السابقة من ذكر لليوم اآلخر

ألصول أصل امن هذه تها و لقد اشرتكت الكتب السماوية يف بيان أصول الدين اليت ال بد لكل إنسان من معرف
 اإلميان ابليوم اآلخر.

ا، وذكر النار تبشري هبة والفقد ورد ذكر هذا األصل العظيم يف مواطن كثرية يف الكتب السابقة بني ذكر اجلن
التبديل  رأ عليهاطقد  والتخويف منها، وما يف ذلك اليوم العظيم من أهوال ومواقف عظميه، مع أن هذه الكتب

 د يف هذا البحثن املقصو ال أإ تتعرض لليوم األخر، والتحريف والتغيري يف كثري من نصوصها ومنها تلك النصوص اليت
اىل جمموعة من هللا تع شاء العرض لبعض ما ورد فيها من النصوص اليت تتحدث وتشري إىل هذا اليوم، وسوف نعرض إن

 النصوص من كل كتاب من هذه الكتب.

 ما ورد يف التوراة ] العهد القدمي[ :
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من التوراة ما لفظه "واحفظوا رسومي وأحكامي فإن جزاء من عمل هبا  ففي الفصل الثاين عشر من السفر الثالث
واملعلوم أبن احلياة الدنيا ليست حياة دائمة فاحلياة الدائمة هي يف اآلخرة والنصوص يف التوراة  1أن حييا احلياة الدائمة"
 حول هذا املعىن كثرية.

 ومما ورد يف الكتب السابقة التصريح بلفظ اجلنة والنار. 

 :ذكر اجلنة يف التوراة -

فقد جاء يف سفر التكوين "فغرس هللا جناان يف عدن شرقيا وابقا ُث آدم الذي خلق وأنبت هللا ُث كل شجرة  
حسن منظرها وطيب مأكلها وشجرة احلياة يف وسط اجلنان وشجرة معرفة اخلري والشر وكان هنر خيرج من عدن ليسقي 

وس اسم أحدمها النيل وهو احمليط جبميع بلد زويلة، الذي ُث الذهب وذهب ذلك اجلنان ومن ُث يتفرق ويصري أربعة رؤ 
البلد جيد، ُث اللؤلؤ، وحجارة البنور، واسم النهر الثاين جيحون، وهو احمليط جبميع بلد احلبشة، واسم النهر الثالث 

 .2الدجلة، وهو السائر يف شرقي املوصل، والنهر الرابع هو الفرات"

 :التوراة ذكر النار يف -

قال الشوكاين:وقد وقع التصريح يف التوراة ابسم النار ولفظها يف التوراة شول واشي قال علماء اليهود ومعىن 
اللفظني جهنم وقال: ويف موضع آخر يف التوراة ما لفظه" وإن هللا خلق خلقا، وتفتح األرض فاها فينزلون إىل الثرى، 

ب رمحيت عنهم وأريهم عاقبتهم، وكما أهنم كادوين بغري إله، وأغضبوين بغروراهتم،  هؤالء القوم الذين عصوا هللا، وقال: أحج
كذلك إين أكيدهم؛ ألن النار تتقدح من غضيب وتتوقد إىل أسفال الثرى فتأكل األرض ونباهتا حىت تستطلع أساسات 

 .3اجلبال، كذلك أزيد عليهم شرورا وسهامي أفرقها فيهم"

 ما ورد يف اإلجنيل:

قد ورد ذكر فاجلزاء و لحساب ليف اإلجنيل عن البعث كان على سبيل اإلمجال واإلخبار عن وقوع القيامة ما ورد 
 املوت والبعث وأهوال يوم القيامة،والنار. 

 .4"َوَمْن قَاَل: اَي َأمْحَق ، َيك ون  م ْستَ ْوِجَب اَنِر َجَهنََّم يف الفصل اخلامس منه ما لفظه"  -مثال ففي اجنيل مىت -
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ٌر َلَك َأْن َتْدخ َل احْلََياَة أَْعرََج أَْو يه أيضاً:" وف أَْقَطَع ِمْن َأْن فَِإْن أَْعثَ َرْتَك يَد َك أَْو رِْجل َك فَاْقَطْعَها َوأَْلِقَها َعْنَك. َخي ْ
ن َك فَاقْ لَ  ٌر َلَك أَْن َتْدخ َل احْلََياَة أَْعَوَر ت  ْلَقى يف النَّاِر األَبَِديَِّة َوَلَك َيَداِن أَْو رِْجاَلِن. َوِإْن أَْعثَ َرْتَك َعي ْ ْعَها َوأَْلِقَها َعْنَك. َخي ْ

َنانِ   . 1"ِمْن َأْن ت  ْلَقى يف َجَهنَِّم النَّاِر َوَلَك َعي ْ

َأْن يَ ْقت  ل وَها، َبْل  َواَل َُتَاف وا ِمَن الَِّذيَن يَ ْقت  ل وَن اجلََْسَد َولِكنَّ الن َّْفَس الَ يَ ْقِدر ونَ ويف الفصل العاشر منه ما لفظه:"  - 
 .2َخاف وا اِبحْلَرِيِ  ِمَن الَِّذي يَ ْقِدر  َأْن ي  ْهِلَك الن َّْفَس َواجلََْسَد ِكَلْيِهَما يف َجَهنََّم"

 ويف الفصل الثالث عشر منه أن املالئكة جيمعون كل أهل الشكوك وفاعلي اإلُث فيلقوهنم يف النار حيث قال:" -
، فَ َيْجَمع وَن ِمْن َملَ  يَع اْلَمَعاثِِر َوفَاِعِلي اإِلُثِْ  .3" َوَيْطَرح ونَ ه ْم يف أَت وِن النَّاِر. ه َناَك َيك ون  اْلب َكاء  َوَصرِير  اأَلْسَنانِ  ك وتِِه مجَِ

 ِإىَل النَّاِر األَبَِديَِّة ُث َّ يَ ق ول  أَْيًضا لِلَِّذيَن َعِن اْلَيَساِر: اْذَهب وا َعِنِ  اَي َماَلِعني  ويف الفصل اخلامس والعشرين منه  -
ِة إِلبِْليَس وجنوده" "فَ َيْمِضي هؤ اَلِء ِإىَل وفيه أيضا أن األبرار يذهبون إىل احلياة األبدية واألشرار إىل العذاب  ،4اْلم َعدَّ

 .5«أََبِديٍ  َواألَبْ رَار  ِإىَل َحَياٍة أَبَِديَّةٍ  بَعَذا

 : ] العملي[ دليل الوقوع

 ى يد أنبياء بِنملوت علد من االنصارى على يوم القيامة قيام بعض األفرااليهود و يت يستدل هبا ومن األدلة ال
السالم من  يسى عليهعمها إسرائيل قبل عيسى عليه السالم وبعد جميئه، وقد سجل اإلجنيل بعض احلاالت اليت أقا

مي يف العهد القد األمثلة بعض وسنذكر عاىل.املوت، وقد ذكر القرآن الكرمي أن املسيح كان حيىي املوتى إبذن هللا ت
 واإلجنيل.

 يف العهد القدمي: 

فقد ذكر التوراة بعض الوقائع اليت تعترب من الرباهني العملية على وقوع يوم القيامة وحصول البعث بعد املوت ففي 
قى فيها نسمة، فقال إليليا: ما َل تبسفر امللوك:" وبعد هذه األمور مرض ابن املرأة صاحبة البيت واشتد مرضه جداً حىت 

يل ولك اي رجل هللا هل جئت إىل  لتذكري إمثي وإماتة ابِن؟ فقال َلا: اعطيىن ابنك، وأخذه من حضنها وصعد به إىل 
الع لية اليت كان مقيمًا هبا وأضجعه على سريره، وصرخ إىل الرب وقال: اي أيها الرب إَلي أيضا إىل األرملة اليت أان انزل 
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... إىل أن قال ايرب إَلي لرتجع نفس هذا الولد إىل جوفه فسمع الرب لصوت إيليا، فرجعت نفس الولد إىل  عندها
 .1جوفه فعاش

 .2وقصه أخرى وقعت لليشع فقد أحيا صبياً بعد موته كما ورد ذلك يف سفر امللوك الثاين

 العهد اجلديد: 

ِإنَّ »ا ه َو ي َكلِ م ه ْم هِبَذا، ِإَذا َرئِيٌس َقْد َجاَء َفَسَجَد َله  قَاِئاًل:َوِفيمَ  ومن األمثلة يف اإلجنيل ما ورد يف إجنيل مىت: "
َها فَ َتْحَيا  فَ َقاَم َيس وع  َوتَِبَعه  ه َو َوَتاَلِميذ ه . َوِإَذا اْمرَأٌَة اَنزَِفة  َدٍم م ْنذ  اثْ نَ يَتْ  «. ابْ َنيِت اآلَن َماَتْت، لِكْن تَ َعاَل َوَضْع يََدَك َعَلي ْ
فَاْلتَ َفَت  «. ِإْن َمَسْست  ثَ ْوبَه  فَ َقْط ش ِفيت  »ألَن ََّها قَاَلْت يف نَ ْفِسَها: َعْشرََة َسَنًة َقْد َجاَءْت ِمْن َورَائِِه َوَمسَّْت ه ْدَب ثَ ْوبِِه، 

ة  ِمْن تِْلَك السَّاَعِة. َوَلمَّا َجاَء َيس وع  ِإىَل بَ ْيِت َفش ِفَيِت اْلَمْرأَ «. ثِِقي اَي ابْ َنة ، ِإميَان ِك َقْد َشَفاكِ »َيس وع  َوأَْبَصَرَها، فَ َقاَل:
َفَضِحك وا َعَلْيِه. فَ َلمَّا أ ْخرَِج «. تَ َنحَّْوا، فَِإنَّ الصَِّبيََّة ََلْ ََت ْت لِكن ََّها اَنِئَمةٌ »قَاَل ََل ْم: الرَّئِيِس، َوَنَظَر اْلم َزمِ رِيَن َواجْلَْمَع َيِضجُّوَن، 

 .3".َدَخَل َوأَْمَسَك بَِيِدَها، فَ َقاَمِت الصَِّبيَّة . َفَخرََج ذِلَك اخْلَبَ ر  ِإىَل تِْلَك اأَلْرِض ك لِ َهااجْلَْمع  

ت هنا من املعجزاألالناس  ري منواملالحظ عند النصارى أن النوم يطلق على املوت، وهذه احلادثة قد أثرت على كث
 املشاهدة.

َن َرَب ِإىَل اَبِب اْلَمِديَنِة، ِإَذا َمْيٌت ََمْم وٌل، اْبٌن َوِحيٌد أل مِ ِه، َوِهَي أَْرَمَلٌة َوَمَعَها مَجٌْع َكِثرٌي مِ فَ َلمَّا اقْ ت َ ويف إجنيل لوقا:" 
َها، َوقَاَل ََلَا: َم َوَلَمَس الن َّْعَش، فَ وَ  «.اَل تَ ْبِكي»اْلَمِديَنِة. فَ َلمَّا َرآَها الرَّبُّ ََتَنََّن َعَلي ْ أَي َُّها »َقَف احْلَاِمل وَن. فَ َقاَل: ُث َّ تَ َقدَّ

: ق ْم! ، َلَك أَق ول   .4َفَجَلَس اْلَمْيت  َوابْ َتَدأَ يَ َتَكلَّم ، َفَدفَ َعه  ِإىَل أ مِ ِه"«. الشَّابُّ

يد أكون معجزة ي وال يعدو أن عاىل،والقرآن الكرمي قد أخربان أبن عيسى عليه السالم كان حيىي املوتى إبذن هللا ت
 هبا عيسى عليه السالم.هللا 

حلديث عن ثبوت املقصود األن  ولسنا يف هذا املقام يف مناقشة رواايت اإلجنيل وال اعتقاد النصارى يف املسيح
 اليوم اآلخر عند اليهود والنصارى ويف كتبهم.

                                                           

من تطاول اليهود عليه سبحانه فلسنا بصدد احلديث   -عز وجل -، وقد حذفنا من النص ما ال يليق أن يقال يف حق هللا 450اليوم اآلخر:ص - 1
 عن ذلك واملقصود بيان اليوم اآلخر عند اليهود.

 .452اليوم اآلخر  - 2

 حاح التاسع.إجنيل مىت اإلص - 3

إجني         ل لوق         ا اإلص         حاح الس         ابع. م         ع العل         م أن النص         وص م         أخوذة م         ن موق         ع الكت         ب املق         دس ب         دون ذك         ر أرق         ام الص         فحات أنظ         ر  - 4
http://alinjil.net/left.htm 
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 أجنيل براناب:

 وأكثر األانجيل ذكر لليوم اآلخر هو اجنيل براناب: 

 خر يف نصائح املسيح عليه السالم :فقد ورد فيه ذكر اليوم اآل -

"اقضوا ابلعدل اي أبناء الناس فما أشقى أولئك الذين جيلسون على منعطفات الشوارع وال عمل َلم إال احلكم 
على املارة قائلني ذلك مجيل وهذا قبيح ذلك حسن وهذا رديء ويل َلم ألهنم يرفعون قضيب الدينونة من يد هللا الذي 

وال أعطي جمدي ألحد احلق أقول لكم إن هؤالء يشهدون مبا َل يروا وَل يسمعوا قط ويقضون  يقول إين شاهد وقاض
دون أن ينصبوا قضاة وأهنم لذلك مكروهون على األرض أمام عيِن هللا الذي سيدينهم دينونة رهيبة يف اليوم اآلخر ويل 

على هللا أبنه أثيم وهو منشأ الصالح وتربرون لكم ويل لكم أنتم الذين َتدحون الشر وتدعون الشر خريا ألنكم َتكمون 
الشيطان كأنه صاحل وهو منشأ كل شر فتأملوا أي قصاص حيل بكم، وان الوقوع يف دينونة هللا خموف وستحل حينئذ 

 . 1على أولئك الذين يربرون األثيم ألجل النقود وال يقضون يف دعوى اليتامى واألرامل..."

فقال حينئذ بطرس اي معلم قل  :"وصف العذاب فيها وأهنا سبع درجات حيث يقولذكر النار يف هذا اإلجنيل و  -
لنا كيف يعذب اَلالكون وكم يبقون يف اجلحيم لكي يهرب اإلنسان من اخلطيئة أجاب يسوع اي بطرس قد سألت عن 

بع دركات الواحدة شيء عظيم ومع ذلك فاين إن شاء هللا جميبك فاعلموا إذا أن اجلحيم هي واحدة ومع ذلك فان له س
منها دون األخرى فكما أن للخطيئة سبعة أنواع إذ أنشأها الشيطان نظري سبعة أبواب للجحيم كذلك يوجد فيها سبعة 

ُث أخذ يذكر أصحاب كل درك من  2أنواع من العذاب ألن املتكرب أي األشد ترفعا يف قلبه سيزج يف أسفل دركة..."
 أهل النار.

ي إن اجلحيم واحدة وفيها يعذب امللعونون إىل األبد إال أن َلا سبع طبقات أو دركات وفيه أيضاً:" اي تالميذ
الواحدة منها أعمق من األخرى ومن يذهب إىل أبعدها عمقا يناله عقاب أشد ومع ذلك فان كالمي صادق يف سيف 

تحق جحيمني فلذلك املالك ميخائيل ألن من ال يرتكب إال خطيئة واحدة يستحق جحيما ومن يرتكب خطيئتني يس
يشعر املنبوذون وهم يف جحيم واحد بقصاص كأهنم به يف عشر جحيمات أو يف مئة أو يف ألف وهللا القادر على كل 

 .3شيء"

                                                           

هللا أمحد فاضل، دار النشر: دار ، اجنيل براناب ودراسات حول وحدة الدين عند موسى و عيسى وَممد عليهم السالم، َتليف: سيف 101 /1إجنيل براناب:   - 1
 .2م، ط:1983 -ه  1403 -كويت   -القلم 

 ، ترمجة د.خليل سعادة.1/206الفصل اخلامس والثالثون بعد املائة، إجنيل براناب :  - 2

 .1/115الفصل التاسع واخلمسون نص إجنيل براناب  - 3
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ليس يف ية هي اآلخرة و اة األبداحلي فقد ورد فيه ذكر احلياة األبدية وقد قلنا سابقًا أبنذكر احلياة األبدية: -
 الدنيا حياة أبدية.

وذهب يسوع إىل أورشليم قرب املظال وهو أحد أعياد امتنا فلما علم هذا الكتبة والفريسيون  :"اء فيهفقد ج
 .1تشاوروا ليسقطوه بكالمه فلذلك جاء إليه فقيه قائال اي معلم ماذا جيب أن أفعل ألحصل على احلياة األبدية"

َمبة هللا فستسرتدونه مئة ضعف مع احلياة ولكن احلق أقول لكم إنكم مهما أعطيتم وتركتم ألجل  :"وفيه أيضاً 
 .2األبدية فانظروا إذا كم جيب عليكم أن تكونوا مسرورين يف خدمة هللا.."

الويل للذين هم خدمة أجسادهم ألهنم حقًا ال ينالون خريا يف احلياة األخرى بل عذاابً " وفيه ذكر احلياة اآلخرة:
 .3خلطاايهم."

 لعمري أان األبدي إين أعطيت فأسًا جيدة لكل إنسان وهي منظر دفن امليت وفيه أيضاً:" قال يسوع يقول هللا
فمن استعمل هذه الفأس جيدا أزالوا غابة اخلطيئة من قلوهبم بدون أَل فهم لذلك ينالون نعميت ورمحيت واجزيهم احلياة 

ه ميوت فيقول لو أتيح يل رؤية احلياة األبدية أبعماَلم الصاحلة، ولكن من ينسى انه فان مع انه يرى املرة بعد املرة غري 
 .4األخرى لعملت أعماالً صاحلة فان غضيب حيل عليه والضربنه ابملوت حىت ال ينال خرياً فيما بعد"

عضها ورد على بإن كان رية و والنصوص واإلشارات والداللة اليت وردت يف كتب أهل الكتاب حول اليوم اآلخر كث
 لى أثبات اليومسماوية عتب البعض األمثلة ليتضح هبا املراد، وليتبني اتفاق الكسبيل اإلمجال ولكن املقصود ذكر 

ميان ابليوم غيبيات وهو اإلميان ابلاإل اآلخر، ليكون هذا االتفاق دليل عامًا من األدلة العامة الدالة على أحد أهم أركان
 اآلخر.

ع م اآلخر يف أتبا كر اليو عِن ذ ب، وهكذا ورد أوما ذكر ما هو إال مناذج تشهد وتدل على هذا اليوم يف هذه الكت
 وغريها. وع البعثى وقالرسل من احلواريني كما يف رسائلهم، من ذكر اليوم اآلخر وأهوله، وضرب األمثال عل

                                                           

 .1/75الفصل الثالثون إجنيل براناب   -1

 .1/55إجنيل براناب   - 2

 , ترمجة خليل سعادة.32الفصل الرابع والعشرون، إجنيل براناب:ص  - 3

 .1/272الفصل السابع والتسعون بعد املائة، إجنيل براناب:  - 4
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على األشياء فالعبث بعد املوت   -عز وجل -وقد أستدل القديس اب سليوس الكبري على اليوم اآلخر بقدرة هللا 
يقول: ال تقل إن القيامة مستحيلة نظراً لتبدد ذرات اجلسد؛ ألن ذلك ليس بعسري على   -عز وجل - أمر هني على هللا

اخلالق القدير فإنك إذا أفرغت الزئبق من وعائه على األرض فإنه يتفرق إىل أجزاء صغرية، فإذا سهلت َلا الطريق عاد كل 
برجوعه بعد التفرق عاد كل جزء من أجزاء   -وجل عز -جزء إىل صاحبه، هكذا جسم اإلنسان فإنه مىت أمر هللا 

 .1صاحبه..."

 اليوم اآلخر يف الدايانت الوضعية: 

يمكن أن جنمل َلندية.فاانت : وسيكون احلديث عنه عند الربامهة وهي من أقدم الداياليوم اآلخر عند اهلنود
 اعتقاد الربامهه يف اليوم اآلخر جبمله من األمور: 

: يعتقد الربامهه أن مجيع أعمال البشر االختيارية اليت تؤثر يف اآلخرين خرياً  لى األعمالالثواب والعقاب ع -
كانت أو شرًا البد من أن جيازي عليها ابلثواب أو العقاب طبقًا لقاموس العدل الصارم،فالعدل الكوين قضى ابجلزاء 

ن أعمال الناس بدون إحصاء، وبعد اإلحصاء ينال  لكل عمل، وأن يف الطبيعة نوعاً من النظام ال يرتك صغرية وال كبرية م
 . 2كل شخص جزاءه

: يعتقد اَلنود أن الروح ال تفىت بعد املوت وإمنا َتاسب أبن تعود مرة أخرى لتلبس جسداً آخر تناسخ األرواح -
 .3جزاء َلا على ما عملت من حسنات أو اقرتفت من سيئات

دون ك اجلزاء فيعتقشرة وكذلت مبامهة" أن اإلنسان حياسب بعد املو : ويعتقد اَلنود " الربااحلساب عند اهلنود -
 أن اإلنسان إذا مات أخذه "زامون" إىل جمتمع القضاء.

ام ت السيئة واَلو احليواانو ااتت ويعتقدون أن كل نفس تسكن إىل السكن الذي يناسبها فالنفس السيئة ترد إىل النب
 القذرة كالقمل والدود.

 .4إهنا تسكن املوضع الذي ينبغي فيصري كأحد املالئكة خمالطاً للمجاميع الروحانيةأما النفس الطاهرة ف

 اجلنة والنار: -

                                                           

 .434اليوم األخر عند اليهودية واملسيحية واإلسالم:ص  - 1

 .40بتصرف من اليوم األخر عند اليهودية واملسيحية واإلسالم:ص - 2

 . 41سابق:املصدر ال - 3

 .42املصدر السابق: ص  - 4
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مع قول الربامهة ابلتناسخ إال أهنم يقولون ابجلنة والنار فيعتقدون ابجلنة ويعددون اجلهنميات فنجد هنا خلط 
، فما من أمة من األمم 1طرأ على هذه الدايانتوتناقض مع القول ابلتناسخ ،وهذا يدل على التبديل والتحريف اليت 

 [24كما قال سبحانه: ﴿َوِإن مِ ْن أ مٍَّة ِإالَّ خاَل ِفيَها نَِذيرٌ﴾] فاطر:  -عز وجل -وإال وقد جاءها نذير من هللا 

قشة هذه نا ملناهلسنا و إال أن التبديل والتغيري قد طال هذه املعتقدات فوجد هذا التناقض واالختالف، 
ملصادرة كتبهم ولقلة ا  ثبوته يفو عية قادات فلها موطن أخرى واملقصود بيان وجود اليوم اآلخر يف هذا الدايانت الوضاالعت

 وصعوبة احلصول عليها َل نستطع نقل جمموعة من نصوص هذه الكتب.

 اليوم اآلخر عند الفرس:

 أو شرًا حبسب ها خرياً علي وجيازى يعتقد الفرس بوجود حياة أخرى بعد املوت حياسب فيها اإلنسان على أعماله
 عمله.

 فمسائل اجملوس كلها تدور على أمرين أثنني: 

 بيان سبب امتزاج النور ابلظلمة.              -1

 .بيان سبب خالص النور من الظلمة وجعلوا االمتزاج مبدأ ،واخلالص معاداً               -2

 يامة عامة.ردية وقيامة فقتعتقد بنوعني من القيامة:  -ةالداينة الفارسية القدمي -والداينة الزرادشتية 

فالبعث الفردي يتم بعد املوت وفيه حياسب املرء على األعمال الصاحلة أو الشريرة اليت دونت يف كتابة، ووردت يف 
 .2الكتب الزرادشتية، تفاصيل حول يوم احلساب أي احملاكمة الفردية

 وت: منها ويعتقد الفرس جبملة من األمور بعد امل

 خلبيثة.ان الروح ملطيبة فال بد جلميع األرواح أن جتتاز قنطرة تصفى فيها حىت تتميز الروح االروح:  -

يعتقدون ابحلساب وامليزان فهناك معرب للحساب يسمى جسر االنفصال  واحلكم األخري احلساب وامليزان:  -
ناك ميزان منصوب توضع يف إحدى كفتيه حسنات امليت ويف وعلى ابب هذا املعرب يوجد ثالثة قضاة بينهم " ميتهرا" وه

 .1األخرى سيئاته وحسب ترجيح كفىت امليزان يكون الثواب أو العقاب للميت

                                                           

 .43املصدر السابق: - 1

 .226موسوعة األداين السماوية والوضعية  الدايانت الوضعية املنقرضة ص  -2
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ح  اخلري، فالرو يفوازينهم مثقل يعتقد الفرس أبن النار عذاب الذين اقرتفوا السيئات وَل ت النعيم والعذاب: -
اجلحيم مظلم  وب، وهذان ذنموتسقط يف درك من اجلحيم يتناسب مع ما عملت  اخلبيثة ال تستطيع أن جتتاز القنطرة،

 ظالماً كثيفاً.

أما النعيم فالسماء هي جزاء الذين فعلوا اخلريات " أما أنفس األبرار الذين حرصوا على أحكام النيب ووصاايه 
  2"فإهنم جيوزون ساملني إىل السماء

 اليوم اآلخر عند املصريني القدماء: 

تقد املصريون القدماء خبلود الروح، وَتتل هذه العقيدة مكاانً كبرياً يف نفوس املصريني حىت قال املؤرخ اليوانين " يع
هريودوت": إن املصريني هم أول الشعوب الذين اعتقدوا خبلود النفس" فقد ورد يف النصوص املنقوشة على األهرام " أن 

 -صحيح ولكن قوله أبهنم أول من اعتقد ذلك فغري مسلم ألن هللا  خ اليوانينالنفس خالدة ال َتوت أبدا" وما قاله املؤر 
 .3قد أرسل لك أمة رسول ينذره هذا اليوم العظيم كما ذكران سابقاً  -عز وجل

ويعترب الشيخ " أبو زهرة" أن أروع ما يف العقيدة املصرية اعتقادهم ابحلياة األخرى، وأهنا الباقية بعد هذه الدنيا 
 .4الفانية

لقد كانت العقائد املصرية تؤمن ابلبعث واحلساب، فظهرت عندهم العقائد اجلنازية واليت هي اعتقاد أن امليت 
َيكل ويشرب وأنه حييا حياة خالدة، لذلك كانوا يغالون يف َتنيط اجلثث، وما يرافق امليت يف جنازته من الطقوس، وما 

 . 5يودع معه من األاثث واألمتعة

 يوم اآلخر يف كتب أهل الصني، وعند البوذية وغريهم.وقد ورد ذكر ال

والشاهد من هذا كله، أن هذا اليوم العظيم، قد ورد ذكره يف الكتب السابقة سواء كانت مساوية كاليهودية 
 والنصرانية، أو وضعية كم هو عند الفرس، وأهل اَلند، والصني، والياابن، والفراعنة وغريهم. فكل احلضارات اليت عرفتها

البشرية على اختالفها وتفرقها يف أرجاء األرض إال أن اليوم اآلخر كان َمل اتفاق عند مجيع هذه احلضارات اإلنسانية، 

                                                                                                                                                                                                 

 .293، وانظر قصة الدايانت:ص 46بتصرف من اليوم األخر عند اليهودية واملسيحية واإلسالم:ص - 1

 .47املصدر السابق: - 2

 .30اآلخر عند اليهودية واملسيحية واإلسالم:صبتصرف من اليوم  - 3

 املصدر السابق. - 4

 ، سليمان مظهر.38بتصرف من قصة الدايانت:ص  - 5
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ليضاف هذا دلياًل من ونطقت به الكتب السماوية سابقها والحقها، فهو أمر اتفقت عليه الشرائع والرسل وأتباع الرسل، 
  عظيم على كثرهتا.األدلة العامة الدالة على هذا اليوم ال
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 على اليوم اآلخر العقليةدلة األ 

 من أهم األدلة العقلية اليت يستدل هبا أهل الكالم على اليوم اآلخر:

نه إما إجياد ألن؛ واملعاد ممك أبداً، لعقولأن األنبياء َتيت مبا تدركه العقول، أو تتحري فيه، وال َتيت مبا َتيله ا   -
 ، أو إحياؤه بعد ما أميت.ما أنعدم، أو مجع ما تفرق

 1وهذا كلها ممكنة ال إحالة يف ذلك، وإخبار األنبياء به، والكتب السماوية وخاصة القرآن الكرمي كثري جداً.
َهْوَن َعِن اْلُمنَكِر  :-تبارك وتعاىل-يقول احلق  ﴿ يُ ْؤِمُنوَن اِبّللِه َواْليَ ْوِم اآلِخِر َوَيَُْمُروَن اِبْلَمْعُروِف َويَ ن ْ

َراِت َوُأْولَ ِئَك ِمَن الصَّاحلِِنيَ َويُ   [114]آل عمران:﴾ َسارُِعوَن يف اْْلَي ْ

ٌر َوأَ  َذِلكَ اآلِخرِ  ِإن ُكنُتْم تُ ْؤِمُنوَن اِبّللِه َواْليَ ْومِ  ﴿: -سبحانه وتعاىل-وقال   [59]النساء:ْحَسُن َتَِْوياًل ﴾ َخي ْ
اًل بَِعيداً ِم اآلِخِر فَ َقْد َضلَّ َضالَ ِه َواْليَ وْ ُرُسلِ ِبِه وَ ِئَكِتِه وَُكتُ َوَمن َيْكُفْر اِبّللِه َوَمالَ  ﴿وقال سبحانه وتعاىل: 

 نََّصاَرى َمْن آَمَن اِبّللهِ ِبُؤوَن َوالالصَّااُدوْا وَ ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوْا َوالَِّذيَن هَ  ﴿ [، وقال عز وجل:136]النساء:﴾
 [69ة:]املائد﴾ََ نُونََيْزَ  ُهمْ  ٌف َعَلْيِهْم َوالَ َواْليَ ْوِم اآلِخِر وَعِمَل َصاحِلاً َفالَ َخوْ 

 وغريها كثري من اآلايت اليت تتحدث عن اليوم اآلخر.

وإثبات املعاد ال يوجب تناقضًا عقلياً، وكل ما ال يوجب تصور وقوعه تناقضًا عقلياً، فهو من قبيل اجلائز 
  2املمكن، فتصور وقوعه جائز عقاًل. 

يل اإلمكان، آلخر دلاليوم ااألدلة اليت يستدل هبا أهل الكالم يف الداللة على  : ومندليل اإلمكان    - 
احلكماء  ما يقولكمكان  وحاصل هذا الدليل أن األصل فيما ال دليل على وجوبه وال على امتناعه هو اإل

م ان، فمن زعلربهاه قائم دك عنواملتكلمون من أن كل ما قرع مسعك من الغرائب قدره يف حيز اإلمكان ما َل ير 
فى على لوم وهو ال خيا هو معسر كمعدم إعادة املعدوم، ألزم ابملبدأ، فإن املبدأ مثل املعاد بل هو عينه أو أي

 العاقل احلصيف.

وعليه فإن املعاد اجلسماين حق واقع فصانع الساعة إذا جزأها إىل أجزائها الصغرية هو قادر على إعادهتا إىل 
لوقت بدقة، وال يستطيع أحد إنكار ذلك، فالشك يف البعث هو شك يف قدرة ما كانت عليه متقنة تضبط ا

 هللا تعلى على اخللق األول، ويف كونه علة الوجود.

                                                           
 .171موسوعة املسلم يف التوبة والرتقي يف مدارج اإلميان: ص: -1

 .209دراسات يف العقيدة اإلسالمية:ص: -2
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 125ال سيما إذا علمنا أن جسم الكائن احلي يتجدد ما بني وقت وآخر، فجسم اإلنسان يستهلك حوايل 
لها، وهذا يعِن أن جسم اإلنسان يف جتدد ودورة مليون خلية يف الثانية الواحدة، وحييا مثل هذا القدر َم
ُُيْرُِج احْلَيَّ ِمَن اْلَميِهِت َوُُيْرُِج اْلَميِهَت ِمَن احْلَيِه  ﴿  مستمرة من موت إىل حياة، وحياة إىل موت قال تعاىل:

ت وحييا يف كل حلظة، فالقادر [ فجسم اإلنسان ميو 19]الروم: َوَُيِْيي اأْلَْرَض بَ ْعَد َمْوِِتَا وََكَذِلَك ُُتَْرُجوَن ﴾
يقول القاضي   1على إحيائه وإماتته على مرأى من العني يف الدنيا قادر على إحيائه بعد موته يف حياة أخرى.

عبد اجلبار يف حديثه عن دليل اإلمكان: إن  القادر إذا ثبت كونه قادراً على الشيء من غري ُتصيص الوقت، 
ادته، كما أن اجلسم إذا صح أن يتحرك من غري ُتصيص بوقت صح من فمىت صح وجود املقدور صح منه إع

  2القادر أن جيعله كذلك..." 

ِفيِه َوَمْن  ِم اْلِقَياَمِة اَل رَْيبَ ْم ِإََل يَ وْ َعنَّكُ َيْجمَ ﴿ اّللهُ ال ِإلَ َه ِإالَّ ُهَو لَ وهللا عز وجل يقول يف َمكم التنزيل: 
 [.87لنساء:]ا ﴾ َأْصَدُق ِمَن اّللِه َحِديثاً 

كون به الصادق في كن أخربمر ممأويقول التفتازاين: فاألوىل التمسك بدليل السمع وتقريره أن احلشر واإلعادة 
بال ياة فيكون قابعد احل و ماتأواقعا أما اإلمكان فألن الكالم فيما عدم بعد الوجود أو تفرق بعد االجتماع 

 ئيات.ت العاَل جبميع الكليات واجلز لذلك، والفاعل هو هللا القادر على كل املمكنا

ويقول اإلمام الرازي: وقد ثبت يف العقل أن كل من كان قادرًا على شيء، وكانت قدرته ابقية ممتنعة الزوال، 
وكان عاملًا جبميع املعلومات فإنه ميكنه إعادته بعينه، فدل هذا الدليل على أنه تعاىل قادر على إعادة اإلنسان 

  3بعد موته. 

يف معاَل أصول الدين: إعادة املعدوم عندان جائزة خالفا جلمهور الفالسفة والكرامية وطائفة من املعتزلة،  وجاء
فاملاهيات كانت قابلة للوجود وذلك القبول من لوازم تلك املاهية فوجب أن يبقى ذلك القبول ببقاء تلك 

  4املاهية. 

لك البدن يف ن عود ذليه أعإلمكان بقوله: والدليل ويقرر اإلمام فخر الدين الرازي مبقدمات ثالث دليل ا
ت نا فهذه مقدماشر ممكل ابحلنفسه ممكن وهللا تعاىل قادر على كل املمكنات عاَل بكل املعلومات فكان القو 

 ثالث.

                                                           
 .171: ص:موسوعة املسلم يف التوبة والرتقي يف مدارج اإلميان -1

 .401بواسطة: اليوم اآلخر بني اليهودية واملسيحية واإلسالم: -2

 .220 /8تفسري الرازي: -3

 .1/125بتصرف يسري من أصول الدين:  -4
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كنة أو ما أن تكون ممإملعدوم ادة ااملقدمة األوىل: قولنا إن عود ذلك البدن يف نفسه ممكن، والدليل عليه أن إع
على أن  عقلي دليل ال تكون ممكنة فإن كانت ممكنة فاملقصود حاصل، وإن َل تكن ممكنة فنقول الدلال

الصالة  ألنبياء عليهمن دين امواتر األجسام تقبل العدم، وَل يدل على أهنا تعدم ال َمالة فلما ثبت ابلنقل املت
 قاطعا لك دليالان ذكنع إعادهتا  والسالم أن القول حبشر األجساد حق وثبت أن األجسام لو عدمت المت
ل والقدرة للحياة والعق ي قابلةا فهعلى أنه تعاىل ال يعدم األجساد بل يبقيها أبعياهنا وإذا كانت ابقية أبعياهن

 فحينئذ يصح أن عودة ذلك البدن بعينه ممكنة 

 رة. ر مة مقوأما املقدمة الثانية: وهي قولنا إنه تعاىل قادر على كل املمكنات فهي معلو 

وأما املقدمة الثالثة: وهي قولنا إن هللا تعاىل عاَل جبميع اجلزئيات فالفائدة فيها أن يكون هللا تعاىل قادرا على 
َتييز أجزاء بدن هذا اإلنسان عن أجزاء ذلك اإلنسان اآلخر فإذا ثبتت هذه املقدمات الثالث فقد ثبت أن 

نبياء عليهم السالم أخربوا عن وقوعه والصادق إذا أخرب حشر األجساد ممكن وإذا ثبت اإلمكان فنقول إن األ
  1عن وقوع شيء ممكن الوقوع وجب القطع بصحته فوجب القطع بصحة احلشر والنشر. 

 ومن األدلة اليت يستدلون هبا : : اْللق أول مرة:  دليل اإلعادة

حلق تبارك د خلق ا، وقرةفاإلمام األشعري يستدل على إمكان البعث بقدرة هللا على خلق اإلنسان أول م
  آخر.خلقاً  وتعاىل اإلنسان على غري مثال سابق، فإذا خلقه هللا أوالً َل يعيه أن خيلقه

َها الَِّذي ُقْل َُيِْيي َوِهَي َرِميمٌ  ي اْلِعظَامَ َُيْيِ  َمنْ  ﴿ َوَضَرَب لََنا َمَثاًل َوَنِسَي َخْلَقُه َقالَ ويستدل بقوله تعاىل: 
 [79-78]يس:َمرٍَّة َوُهَو ِبُكلِه َخْلٍق َعِليٌم ﴾ َأنَشَأَها َأوَّلَ 

فجعل النشأة األوىل دليال على جواز النشأة اآلخرة؛ ألهنا يف معناها، وبعض العلماء يسمون هذا الدليل دليل 
املعارضة ابالبتداء أي أن الشيء إذا َل يكن ُث كان وأعدم كانت إعادته أيسر وأهون على من بدأه أول مرة ُث 

2مه وأفناه. أعد
 

: مستداًل على البعث إبمكانه يف نفسه وإخبار الرسول صلى هللا عليه وسلم -رمحه هللا -ويقول اإلمام الرازي
عنه: لنا أنه يف نفسه ممكن أي املعاد والصادق أخرب عنه فوجب القول به، وإمنا قلنا إنه ممكن ابلنظر إىل 

القابل فألن قبول اجلسم األعراض الفاعلية، فألنه تعاىل بدأ  القابل أو الفاعل ومها حاصالن، أما ابلنظر إىل

                                                           
 .1/126بتصرف يسري املصدر السابق: -1
 .212ة:، وانظر دراسات يف العقيدة اإلسالمي401بواسطة: اليوم اآلخر بني اليهودية واملسيحية واإلسالم: -2
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أبعيان جزء كل شخص؛ لكونه عاملًا ابجلزيئات، وقادرًا على مجعها وخلق احلياة فيها، لكونه قادرًا على كل 
ة املمكنات، وإذا كان كذلك كانت اإلعادة ممكنة، وإمنا قلنا إن الصادق أخرب عنه؛ ألن األنبياء عليهم الصال

1والسالم أمجعوا على القول به، وإذا ظهر املقدمتان ظهر املطلوب. 
 

يستدل على البعث بقدرة هللا عز وجل على خلق اإلنسان أول مرة يقول: فإن  -رمحه هللا-واإلمام اجلويِن
  سئلنا الدليل على جواز اإلعادة استقرأانه من نص الكتاب وفحوى اخلطاب، وشبهنا اإلعادة ابلنشأة األوىل

وقد اختلف  َقاَل َمْن َُيِْيي اْلِعظَاَم َوِهَي َرِميٌم﴾ ﴿ كما قال سبحانه وتعاىل ردًا على منكري البعث:
املتكلمون هل اإلعادة تكون إبعادة األجزاء بعد عدمها، أو مجع األجزاء املتفرقة، اختار أمام احلرمني التوقف 

ى وتزول أعراضها املعهودة ُث تعاد بنيتها وَل يدل قاطع حيث قال: جيوز عقال أن تعدم اجلواهر ُث تعاد وأن تبق
مسعي على تعيني أحدمها فال يبعد أن يغري أجسام العباد على صفة أجسام الرتاب ُث يعاد تركيبها إىل ما عهد 

2وال َتيل أن يعدم منها شيء ُث يعاد. 
 

 أمساء اليوم اآلخر

 رها، ألندان الناس فيه أبعماَلم، خريها وشي: وهو يوم القيامة يوم ينِ َماِلِك يَ ْوِم الد ِ قال تعاىل: يوم الدين :    1
 يف ذلك اليوم يظهر للخلق َتام الظهور كمال ملكه وعدله وحكمته. 

 [. 4]البقرة: ْم ي وِقن ونَ اِبآلِخرَِة ه  وَ ْبِلَك ا أ نزَِل ِمن ق َ والَِّذيَن ي  ْؤِمن وَن مبَا أ نزَِل ِإلَْيَك َومَ    اآلخرة: قال تعاىل: 1

 . [1]القيامة: ال أ ْقِسم  بِيَ ْوِم اْلِقَياَمةِ    يوم القيامة:قال تعاىل:  2

ميَا   يوم البعث:قال تعاىل:  3 َذا يَ ْوم  اْلبَ ْعِث  ِإىَل يَ ْوِم اْلبَ ْعِث فَ هَ ِكَتاِب اَّللَِّ   ت ْم يف َن َلَقْد لَِبث ْ َوقَاَل الَِّذيَن أ وت وا اْلِعْلَم َواإْلِ
 [. 56]الروم:   َلِكنَّك ْم ك نت ْم ال تَ ْعَلم ونَ وَ 

َرِفيع  الدََّرَجاِت ذ و اْلَعْرِش ي  ْلِقي الرُّوَح ِمْن أَْمرِِه َعَلى َمن َيَشاء  ِمْن ِعَباِدِه لِي نِذَر يَ ْوَم     يوم التالق:قال هللا تعاىل:  4
[. قال 16-15]غافر:   ِمن ْه ْم َشْيٌء لِ َمِن اْلم ْلك  اْليَ ْوَم َّللَِِّ اْلَواِحِد اْلَقهَّارِ التَّاَلِق* يَ ْوَم ه م اَبرِز وَن ال خَيَْفى َعَلى اَّللَِّ 

ابن كثري يف تفسريه: قال علي بن أيب طلحة عن ابن عباس يوم التالق: اسم من أمساء يوم القيامة حذر هللا منه 
 3عباده

                                                           
 .402بواسطة اليوم اآلخر عند اليهود والنصارى واملسلمني:ص: -1
 215ص/2شرح املقاصد يف علم الكالم ج -2

 .4/95تفسري ابن كثري  - 3
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قال تعاىل: و [. 59]غافر: ونَ اَل ي  ْؤِمن   النَّاسِ  ِكنَّ َأْكثَ رَ َيٌة الَّ َرْيَب ِفيَها َولَ ِإنَّ السَّاَعَة آَلتِ    الساعة: قال تعاىل:  5
 َورِ اْلق ب   ن يف َوَأنَّ السَّاَعَة آتَِيٌة الَّ َرْيَب ِفيَها َوَأنَّ اَّللََّ يَ ب َْعث  م :[.7]احلج 

َنا إِلَْيَك ق  ْرآانً  قال تعاىل:    اجلمع: 6 ْمِع اَل َرْيَب ِفيِه ْوََلَا َوت نِذَر يَ ْوَم اجلَْ َرى َوَمْن حَ مَّ اْلق   ل ِت نِذَر أ   َعَربِي اً وََكَذِلَك أَْوَحي ْ
 [. 7]الشورى:  َفرِيٌق يف اجْلَنَِّة َوَفرِيٌق يف السَِّعريِ 

 " اليوم اآلخر قال تعاىل : " إمنا يعمر مساجد هللا من آمن ابهلل و اليوم اآلخر - 7

 "لبعثايوم  ىلإب هللا ال الذين أوتوا العلم و اإلميان لقد لبثتم يف كتاقث قال تعاىل : " و يوم البع – 8

 يوم اخلروج قال تعاىل : " يوم يسمعون الصيحة ابحلق ذلك يوم اخلروج " - 9

 القارعة قال تعاىل : " كذبت مثود وعاد ابلقارعة " - 10

 ي كنتم به تكذبون "يوم الفصل قال تعاىل : " هذا يوم الفصل الذ - 11

 الصاخة قال تعاىل : " فإذا جاءت الصاخة " - 12

 
 الطامة الكربى قال تعاىل : " فإذا جاءت الطامة الكربى " - 13
 يوم احلسرة قال تعاىل : " وأنذرهم يوم احلسرة " - 14
 الغاشية قال تعاىل : " هل أاتك حديثالغاشية " - 15
 خلوها بسالم ذلك يوم اخللود "يوم اخللود قال تعاىل : " اد - 16
 الواقعة قال تعاىل : " إذا وقعت الواقعة " - 17
 يوم احلساب قال تعاىل : " وقال موسى إين عذت بريب و ربكم من كل متكرب ال يؤمن بيوم احلساب " - 18
 يوم الوعيد قال تعاىل : " ونفخ يف الصور ذلك يوم الوعيد " -19
 " وأنذرهم يوم اآلزفة " يوم اآلزفة قال تعاىل : - 20
 احلاقة قال تعاىل : " احلاقة ما احلاقة " - 21
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َر اأَلْرِض َوالسََّماَوات  َوبَ َرز وْا َّللِ  اْلَواِحِد اْلَقهَّارِ يَ ْومَ    قال تعاىل:  1 [. ثبت 48]إبراهيم:   ت  َبدَّل  اأَلْرض  َغي ْ
شر الناس "يف الصحيحني من حديث سهل بن سعد، قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول:  حي 

 . 1"يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرص نقي

 ة سورة التكوير.   بداي 2

   بداية سورة االنفطار. 3

   بداية الواقعة.  4

   سورة القارعة.  5

 

 

 

                                                           

يف ابب ، ورواه مس   لم  يف كت   اب ص   فات املن   افقني  6156, ب   رقم 5/2390  ابب يق   بض هللا األرض ي   وم القيام   ةالبخ   اري يف كت   اب الرق   اق رواه   - (8)1
 ( . 3/261قوله عفراء: العفرة بياض ليس ابلناصع. النهاية يف غريب احلديث ) . 2790, برقم 2150 /4البعث والنشور وصفة األرض يوم القيامة 
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 أشراط الساعة 

 ت .بلفظ:األمارا لنبوية  السنة عالمات الساعة وردت يف القرآن الكرمي بلفظ: األشراط، واآلايت، ويف ا      

ول ايت وذ كر األراط واآلابألش مسى تلك األماراتورد الكالم عن أمارات الساعة يف القرآن الكرمي، و وقد    -
[  أي: عالماهتا الدالة على  18مد:]َم ْم ْم ذِْكرَاه  فَ َقْد َجاء َأْشَراط َها فََأَّنَّ ََل ْم ِإَذا َجاءتْ ه  يف قوله تعاىل: 

 قرهبا.

ِئَكة  أَْو ََيْيتَ َربَُّك َأْو ََيْيتَ بَ ْعض  آاَيِت َهْل يَنظ ر وَن ِإالَّ َأن ََتْتِيه م  اْلَمآلوورد اللفظ الثاين يف قوله تعاىل: 
ِإميَاهِنَا َخرْيًا ق ِل  َربِ َك يَ ْوَم ََيْيت بَ ْعض  آاَيِت َربِ َك اَل يَنَفع  نَ ْفسًا ِإميَان  َها َلَْ َتك ْن آَمَنْت ِمن قَ ْبل  أَْو َكَسَبْت يف 

يقول   َأْو ََيْيتَ َربَُّك َأْو ََيْيتَ بَ ْعض  آاَيِت َربِ كَ  ومعىن قوله تعاىل:[.  58ََ  ]األنعام: انَتِظر وْا ِإانَّ م نَتِظر ون
الطربي رمحة هللا  يف تفسري البعض: "طلوع الشمس من مغرهبا، وقال آخرون: بل ذلك بعض اآلايت الثالث 

ذلك، ما تظاهرت به : الدابة، وَيجوج ومأجوج، وطلوع الشمس من مغرهبا... وأوىل األقوال ابلصواب يف 
 .)1(1األخبار عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه قال: "ذلك حني تطلع الشمس من مغرهبا"

كما أشار الطربي رمحه هللا   وهو ما أخرجه البخاري من   -صلى هللا عليه وسلم-وما ورد عن النيب 
ال تقوم الساعة حىت تطلع قال: "أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  -حديث أيب هريرة   رضي هللا عنه

اَل يَنَفع  نَ ْفسًا ِإميَان  َها َلَْ َتك ْن آَمَنْت الشمس من مغرهبا، فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا أمجعون فذلك حني 
 .2[" 158األنعام: ] ِمن قَ ْبل  أَْو َكَسَبْت يف ِإميَاهِنَا َخرْياً 

بقوله: "وأسند الطربي عن ابن مسعود أن املراد على ترجيح الطربي  -رمحة هللا -اعرتض ابن حجر
ابلبعض إحدى ثالث هذه أو خروج الدجال أو الدابة. قال: وفيه نظر ألن نزول الدجال ال يقبل اإلميان وال 

رضي هللا عنه   رفعه: "ثالث إذا  -التوبة، قلت ثبت يف صحيح مسلم من طريق أيب حازم عن أيب هريرة
 . 4 , 3 اً َل تكن أمنت من قبل: طلوع الشمس من مغرهبا، والدجال، ودابة األرض"خرجن َل ينفع نفساً إمياهن

ا أو ن مغرهبملشمس االشاهد من ذلك أن املقصود ابآلايت؛ عالمات الساعة سواٍء كان املقصود طلوع 
 غريمها من األمارات.

                                                           

ه      1412, دار إحي  اء ال  رتاث الع  ريب ب  ريوت   لبن  ان   الطبع  ة األوىل 123   122 /8تفس  ري الط  ربي, أب  و جعف  ر َمم  د ب  ن جري  ر الط  ربي,  -1
 م. 2001

 .157, برقم: 1/137, ومسلم يف صحيحه 4359, برقم: 4/1697أخرجه البخاري يف صحيحه  - 2

 . 6506, رقم:13/156أخرجه مسلم يف صحيحه  -3

 . 11/353فتح الباري   -4
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كما يف صحيح مسلم من وورد يف السنة النبوية لفظ أخر َل يرد يف القرآن الكرمي وهو لفظ األمارت  
عن  -صلى هللا عليه وسلم -حديث عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه أن جربيل عليه السالم سأل رسول هللا 

:"ما املسول عنها أبعلم من السائل" فقال فأخربين عن  -صلى هللا عليه وسلم -الساعة، فقال رسول هللا
 .1أماراهتا، قال: أن تلد األمة ربتها، وان ترى احلفاة العراة رعاء الشاة يتطاولون يف البينان"

فيكون ؛ ملوضوع  لفظ ااألشراط، ألهنا تتعلق ب، وَل نعرف واكتفينا يف هذا البحث بتعريف اللفظني
]اآلايت[،  ٍ الكرمي لقرآناتعريفها يف مبحث مستقل مع تعريف الساعة، ونورد تعريف اللفظني لوجودمها يف  ٍَ

[ يف بداية البحث إمعااًن يف بيان املوضوع ٍَ د، مع أن هذه املقصو  إيضاحو ، ويف السنة النبوية ]األماراٍت
 د منها معىًن واحداً وهو كوهنا عالمات للساعة.األلفاظ مرتادفة يقص

 .2و آايي، و آايت ،اآلية لغة: العالمة واجلمع:أي  

فاآلايت كما يقول الطييب: "اآلايت: أمارات الساعة، إما على قرهبا وإما على حصوَلا فمن األول: الدجال، 
من مغرهبا، وخروج الدابة، ونزول عيسى، وَيجوج ومأجوج واخلسف، من الثاين: الدخان وطلوع الشمس 

 .3والنار اليت َتشر الناس"

أو  ،هي األمارات الدالة على الشيء، كاألمارات اليت تنصب يف الصحراء دالة على الطريق"واآلايت:
العالمات اليت ترفع على شواطئ البحر؛ هتدي السفن اليت َتخض عباب املاء، أو تلك اليت توضع قريبًا من 

 .4على قرب وصوله إىل الداير اليت وضعت بقربه  "املدن لتدل املسافر 

 أما األمارات يف لغة العرب: 

: ابلتحريك: مجع أمرٍَة، واألمرات: األعالم واحدهتا أمرٌة. -  "األَمر 

"واألمارة واألمار  .5وأمارٌة مثل أمرٍة، وكل عالمة ت عد فهي أمارة. وتقول: هي أمارة ما بيِن وبينك أي: عالمة"
 وعليه فأمارات الساعة: عالماهتا الدالة على قرب وقوعها.  .6اء وحذفها هي: العالمة"إبثبات اَل

                                                           

 . 1, رقم:1/101أخرجه مسلم يف صحيحه ،  -1

 م.1983وت   لبنان   طبعة أوىل, , دار ومكتبة اَلالل, بري 37خمتار الصحاح، َممد بن أيب الرازي  -2

 . 353   11/325فتح الباري, ابن حجر: -3

 م.1991ه    1411  مكتبة الفالح   بريوت   الطبعة الثالثة  127القيامة الصغرى/د: عمر سلمان األشقر:  ص -4

 .1993ه  ،  1413 , مؤسسة التاريخ العريب ، بريوت ، لبنان ، الطبعة األوىل,1/113لسان العرب البن منظور  - 5

 م  .1994ه  ، 1414, دار املعرفة ، بريوت، لبنان، الطبعة األوىل 1/113شرح النووي على صحيح مسلم  -6
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خر حسب ع إىل آن موضوقد ورد لفظ اآلايت يف القرآن الكرمي يف مواضع متعددة، وقد خيتلف املعىن م
 السياق وما حيمله اللفظ من معىن. 

أن الرسول هللا صلى هللا  -رضي هللا عنه -أيب هريرة  وقد ورد معىن اآلية ابلعالمة يف السنة النبوية يف حديث
 أي: عالمته.   )11(1" عليه وسلم  قال:  "آية املنافق ثالث

مجع شَرط "الشرط ابلتحريك: العالمة، واجلمع أشراط. وأشراط الساعة أعالمها،  يف اللغة::  معىن األشراط
 . 2[,18] َممد:  افَ َقْد َجاء َأْشرَاط هَ  وهو منه. ويف التنزيل العزيز:

واملراد ابألشراط كما ذكر ابن حجر يف  .3العالمات اليت تسبق يوم القيامة وتدل عليها"" اثنياً: يف الشرع.
 .4واملراد ابألشراط: العالمات اليت يعقبها قيام الساعة""فتح الباري بشرح صحيح البخاري:  

 معىن الساعة: 

، واجلمع ساعات وساع، تصغريه سويعة والساعة: الوقت احلاضر، جزء من أجزاء الليل والنهار"يف اللغة:
 .5"والساعة: القيامة

دقيقة والدقيقة 60جزءاً متساوية من اليوم والليلة وهي تنقسم إىل 24جزٌء من هي: "يف اصطالح الفلكيني: 
 .  6ى الساعةوقد صار هذا التقسيم عرفاً عاماً عند البالد احلضرية يضبط آبلة ت سم –إىل ستني اثنية 

هي اسم للوقت الذي تصعق فيه العباد، والوقت الذي يبعثون فيه ، وتقوم  فيه القيامة، "اثلثاً: يف الشرع:
 .7"ومسيت ساعة؛ ألهنا تفجأ الناس يف ساعة، فيموت اخللق كلهم عند الصيحة األوىل

ًا هي رين جزءعشة و : أحدمها: أن تكون عبارة عن جزء من أربعوالساعة يف األصل تطلق مبعنني
 جمموع اليوم والليلة.

                                                           

 .59, برقم :1/78, ومسلم 33, برقم:1/21أخرجه البخاري  -1

 م.1993ه  ، 1413مؤسسة التاريخ العريب ، بريوت ، لبنان ، الطبعة الثالثة,  82 /7لسان العرب ابن منظور،  - 2

   دار إحياء الرتاث العريب، بريوت   لبنان .  2/460النهاية يف غريب احلديث واألثر/ ابن األثري  - 3

 . 13/79فتح الباري شرح صحيح البخاري   -4

 .  6/431لسان العرب  -5

 م.1999ه  ، 1420, ، دار الكتب العلمية ، بريوت لبنان ، الطبعة األوىل9/382تفسري املنار، َممد رشيد رضا  -6

 . 431 /6لسان العرب:  -7
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والثاين: أن تكون عبارة عن جزء قليل من النهار والليل، يقال: جلست عندك ساعة من النهار أي: 
وقتًا قلياًل منه ُث استعري السم يوم القيامة.قال الزجاج: معىن الساعة يف كل القرآن: الوقت الذي تقوم فيه 

   .1القيامة"

عملت يف القرآن منكرة مبعىن الساعة الزمانية واأللف والالم العهدية: مبعىن الساعة والصواب: أهنا است
َويَ ْوَم تَ ق وم  السَّاَعة  ع بينهما يف قوله تعاىل: مجالشرعية، وهي ساعة خراب هذا العاَل، وموت أهل األرض، و 

َر َساَعٍة َكَذِلَك َكان وا ي     .2[,"55]الروم:  ْؤَفك ونَ ي  ْقِسم  اْلم ْجرِم وَن َما لَِبث وا َغي ْ

مات تدل ة من عاللنبوياأو السنة  ،ما ورد يف القرآن الكرمي وعليه فإن تعريف أشراط الساعة هو:
 على قرب الوقت الذي تقوم فيه القيامة.

         

 

 الساعة آتية ال ريب فيها:

  يفبحانه وتعاىل سخرب عنه أقد ، ففاإلميان بذلك وتصديقه تسليم ملا جاء يف القرآن الكرمي والسنة النبوية
ن خرب عن غريه م، كما أمحيد كتابه العزيز الذي ال َيتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه تنزيل من حكيم

فها الكون ال يعر  قائق يفار ودالغيبيات، كإخباره عن األمم السابقة، وكذلك عما يستقبل من الزمان، وعن أسر 
 خْلَِبرياْن َخَلَق َوه َو اللَِّطيف  مَ َأال يَ ْعَلم  وهو اللطيف اخلبري قال تعاىل:  وحييط هبا علمًا إال من خلق

 [. 14]امللك:

خرب عن
 
دم بل كان كل ارض وتصاه تعفكل ما أخرب به القرآن الكرمي َل يوجد ولن يوجد بينه والواقع امل
 م. ذلك شاهد على صدق القرآن وبرهان على أنه من عند هللا العزيز العلي

ملخرب عنه: اك احلق من ذلفكان حتمًا وقطعًا أبن مجيع ما أخرب عنه القرآن الكرمي هو حق ال ريب فيه و 
 الساعة وأن موعدها آت ال ريب فيه. 

                                                           

 نفس املصدر.  -1

 . 9/383تفسري املنار:  -2
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[, وقال يف  5طه:]ا َتْسَعىمبَِ  نَ ْفٍس ت ْجَزى ك لُّ ِإنَّ السَّاَعَة ءاَتَِيٌة َأَكاد  أ ْخِفيَها لِ فقال سبحانه وتعاىل: 
قِ  َوِإنَّ ِإالَّ اِبحلَْ  نَ ه َماَواأَلْرَض َوَما بَ ي ْ  َوَما َخَلْقَنا السََّماَواتِ على ذلك "أبن" و "الالم":  اضع آخر مؤكدً مو 

 [. 85]احلجر:  السَّاَعَة آلتَِيٌة فَاْصَفِح الصَّْفَح اجْلَِميلَ 

لَ َه ِإالَّ ه َو إِ اَّلل   ال  ول:ه فيقويف بعض اآلايت الكرمية يقسم احلقُّ سبحانه وتعاىل على وقوعها بنفس 
 [.  87]النساء:  َّللِ  َحِديثاً ِمَن ا َدق  لََيْجَمَعنَّك ْم ِإىَل يَ ْوِم اْلِقَياَمِة اَل َرْيَب ِفيِه َوَمْن َأصْ 

 .1""الالم يف قوله: ليجمعنكم" جواب قسم َمذوف، أي: وهللا ليجمعنكم هللا ابحلشر إىل يوم القيامة

وٍر   مَّنش  ِكَتاٍب مَّْسط وٍر  يف َرق ٍ َوالطُّوِر  َو  م على وقوعها ابلعظيم من خملوقاته فقال تعاىل:واترة يقس
] الطور:اِفع َك َلَواِقٌع  َما َله  ِمن دَ َعَذاَب َرب ِ  ِإنَّ   ج ورِ َواْلبَ ْيِت اْلَمْعم وِر  َوالسَّْقِف اْلَمْرف وِع  َواْلَبْحِر اْلَمسْ  ٍَ1-

8 ] 

كذيب ء الكافرين وتر وافرتاى كفر رسوله صلى هللا عليه وسلم   ابإلقسام بربه على وقوعها رداً علومرة َيم
عَ  املكذبني بيوم الدين قائاًل:  َعث نَّ ُث َّ َريبِ  لَ ث وا ق ْل بَ َلى وَ َزَعَم الَِّذيَن َكَفر وا َأن لَّن ي  ب ْ ْلت ْم َوَذِلَك  لَت  نَ ب َّؤ نَّ مبَا َعمِ ت  ب ْ

 [.  7]التغابن:  َيِسري ٌ َعَلى اَّللَِّ 

 .2"فاملعىن: بل تبعثون. ُث أقسم على ذلك، وجواب القسم، لتبعثن: أي: لتحرجن من قبوركم"

لريب "إن لظن أو الريق طفهذا إخبار منه سبحانه وتعاىل عن ذلك اليوم العظيم، فال سبيل للشك، وال 
كل ما بوت املعاد، و ثزاع يف والن لشلك، وال مثاًر للجدلمن آمن ابهلل، ومالئكته، وكتبة ورسله ال جيد داعيا ل

 ار فلم تكن إالف األخبآبال يتم فيه من حساب وجزاء، إذ أخبار هللا تعاىل كلها صدق وحق، فقد أخرب تعاىل
ا أن ذفكيف يعقل إ لوله،وفق ما أخرب، كما أخرب رسوله آبالف األخبار فلم يتخلف منها خرب واحد عن مد

عث وحساب، بري من ما جي عاىل وخيرب رسوله مبئات األخبار عن ثبوت احلياة الثانية وعن كلخيرب هللا ت
 . ال يعقلو قبل، وجزاء، ُث  يصح شيء من ذلك وال يثبت، اللهم إن هذا ابطل ال يصح وَمال ال ي

صاحلات، إن حتمية الفناء ووجود معاد كامل، وحياة أفضل َتوي نعيما  للمحسنني الذين آمنوا وعملوا ال
وجحيمًا للمسيئني الذين أشركوا وعملوا السيئات مما أخرب هللا تعاىل به، وقرره يف كل كتبه، وعلى ألسنة مجيع 

 .3رسله، فالشك فيه ضرب من املرض العقلي، واَلبوط الشخصي، والعياذ ابهلل تعاىل من ذلك"
                                                           

 م.1994ه  ، 1414, دار ابن كثري ، ودار الكلم الطيب ، دمشق وبريوت ، الطبعة األوىل: 1/570فتح القدير، َممد بن علي الشوكاين   -1
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 وقت الساعة غيب ال يعلمه إال هللا:

قوعها هو مما و ىت يكون ا وماليت أخرب عنها القرآن الكرمي، وَتديد وقته قيام الساعة غيب من الغيبيات
 أختص هللا بعلمه سبحانه وتعاىل. 

َن م ْرَساَها ق ْل ِإمنََّ قال تعاىل:   ه َو ثَ ق َلْت يف جي َلِ يَها ِلَوْقِتَها ِإالَّ  نَد َريبِ  الَ َها عِ ا ِعْلم  َيْسأَل وَنَك َعِن السَّاَعِة َأايَّ
َها َك َحفِ أَنَّ كَ َماَواِت َواأَلْرِض اَل ََتْتِيك ْم ِإالَّ بَ ْغَتًة َيْسأَل وَنَك  السَّ  َا ِعْلم َها ِعنَد اق  يٌّ َعن ْ َّللِ  َولَ ِكنَّ َأْكثَ َر النَّاِس ْل ِإمنَّ

 [.  187]األعراف:  الَ يَ ْعَلم ونَ 

َن م ْرَساَها معىن قوله تعاىل:   . 1ذلك: منتهاها""مىت قيامها. وقيل معىن َأايَّ

" أي: يعلم جلية أمرها ومىت يكون على التحديد، وال يعلم ذلك إال   اَل جي َلِ يَها ِلَوْقِتَها ِإالَّ ه و وقوله: 
أي:  ثقل علمها على أهل السموات واألرض، وقيل؛    ثَ ق َلْت يف السََّماَواِت َواأَلْرِض وقوله:  .)16(2هو"

 .3"-تعاىل -ما رجحه ابن جرير، وابن كثري رمحهما هللاكربت عليهم " واألول هو 

َوأَل َصلِ بَ نَّك ْم يف ج ذ وِع النَّْخِل َولَتَ ْعَلم نَّ أَي َُّنا  :ٍ وعلى ترجيحهما فإن "يف" مبعىن على وهذا وارد يف قوله تعاىل 
ٌم َيْسَتِمع وَن ِفيِه فَ ْلَيْأِت م ْسَتِمع ه م أَْم ََل ْم س لَّ  على جذوعها كقوله: "[أي: 71]طه:َأَشدُّ َعَذااًب َوأَبْ َقى

" 38] الطور: ِبس ْلطَاٍن مُِّبنيٍ  ٍَ  .4[ أي: عليٍه

وعلى ترجيهما رمحهما هللا تعاىل فإنه أيضًا على تقدير حذف مضاف وهو "أهل" وذلك وارد كما يف قوله 
َر ا تعاىل:  أي أرسل إىل "[.  82]يوسف:لَّيِت أَقْ بَ ْلَنا ِفيَها َوِإانَّ َلَصاِدق ونَواْسَأِل اْلَقْريََة الَّيِت ك نَّا ِفيَها َواْلِعي ْ

 .   5أهلها فسلهم عن كنه القصة "والعري اليت أقبلنا فيها" وأصحاب العري"

وغوصهما يف األعماق للمعاين القرآنية، وأما قوله  ،وعليه فإن ترجيحهما لذلك دليل على عمق فهمها   -
َهاَكأَنََّك حَ تعاىل:    .6أي: "كأنك عاَل هبا"   ِفيٌّ َعن ْ
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 على يطلعه هللا يب َلفلما كان قد ثقل علمها على أهل السموات واألرض دل على أن وقت وقوعها غ   -
َعاَل  اْلَغْيِب  -اىل: ال تعملك مقرب وال نيب مرسل وليس هذا  الغيب مما أطلعه على من أرتضى من رسله. ق

-26]اجلن:َصداً  َيَدْيِه َوِمْن َخْلِفِه رَ ل ك  ِمن بَ نْيِ ه  َيسْ ِإنَّ فَ َغْيِبِه َأَحدا ِإالَّ َمِن اْرَتَضى ِمن رَّس وٍل َفاَل ي ْظِهر  َعَلى 
27 .] 

 بل هو مما أختص هللا بعلمه.

قال: "مفاتح الغيب ال يعلمهن إال -صلى هللا عليه وسلم  -ففي صحيح البخاري عن أيب عمر عن النيب
ِإنَّ اَّللََّ ِعنَده  ِعْلم  السَّاَعِة َوي  نَ ز ِل  اْلَغْيَث َويَ ْعَلم  َما يف اأْلَْرَحاِم َوَما َتْدرِي نَ ْفٌس مَّاَذا ال هذه اآلية: هللا" ُث ت

 .1[ 34] لقمان:َتْكِسب  َغداً َوَما َتْدرِي نَ ْفٌس أبَِيِ  أَْرٍض ََت وت  ِإنَّ اَّللََّ َعِليٌم َخِبري

 .2 صلى هللا عليه وسلم جلربيل ملا سأله عن الساعة: "ما املسؤل عنها أبعلم من السائل"وقال رسول هللا 

فلما كان ذلك كذلك فاالنشغال بوقتها و"البحث عن ذلك والزعم أبن وقوعها يف زمن معني تقول على 
يف هذا  هللا بغري علم، واخلوض يف ذلك خمالف للمنهج القرآين النبوي الذي وجه الناس إىل ترك البحث

 .3املوضوع ودعاهم إىل االستعداد َلذا اليوم ابإلميان والعمل الصاحل"

 ها؟ وقوع وقتها، ومىت وملا كان أمر الساعة حدث عظيم وأمر هائل جعل الناس يتطلعون إىل

 ن أمر الساعةلقرآن أبايهم ، فرد عل-بل ويوجهون أسئلتهم حول ذلك إىل الرسول هللا   صلى هللا عليه وسلم
 ب ومعرفة الزمن الذي تقع فيه  هو من خصائص علم هللا تعاىل . غي

َا ِعْلم هَ قال تعاىل:  َلَعلَّ السَّاَعَة َتك ون   َما ي ْدرِيكَ وَ َّللَِّ ا ِعنَد اَيْسأَل َك النَّاس  َعِن السَّاَعِة ق ْل ِإمنَّ
 [.  63]األحزاب:َقرِيباً 

دوثه، لى قرب حدل عتوم العظيم أشراطًا وأمارات ومع ذلك فقد جعل هللا سبحانة وتعاىل لذلك الي
 ومعىنية،ة النبو السن وعلى أن ذلك اليوم آت ال ريب فيه ،كما أخرب عنه القرآن الكرمي ،وجاءت بذلك

 وداللتها على أحقية البعث هو ما سنتناوله يف املبحث التايل:،األشراط 

                                                           

 .33:، برقم1/21خرجه البخاري يف صحيحه أ -1
 سبق ُترجيه.  -2
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 أشراط الساعة دليٌل  على اليوم اآلخر 

 .جهنياملخرب عنها، وخصوصاً ما وقع منها تدل على اليوم اآلخر من و  فأشراط الساعة

ا خرب عنه   وإذأقوع ما لك بو صلى هللا عليه وسلم   وذ -: فيها داللة قاطعة على صدق الرسولالوجه األول 
د يزيوالسرور، و  ث الفرحر يبعما طابق الواقع حقيقة ما نطق به الرسول   صلى هللا عليه وسلم   فإن ذلك أم

 احلجة على الكافرين. املؤمنني إمياانً، وفيه  إقامة

"وتتضمن هذه األمارات جمموعة من أنباء الغيب اليت ستحدث قبيل الساعة؛ وَتكينًا لإلميان يف قلوب 
املؤمنني، وتنبيهًا للضالني حىت يؤمنوا، وحجة على اجلاحدين املعاندين وخباصة إذا مرت على الناس عصور 

 . 1 عن عصر الرسالة احملمدية" فيها  ابع دو 

"ومن مثرات ذلك أيضاً إقامة احلجة على الكافرين   وإقناعهم يصدق نبوة ورسالة َممد   صلى هللا عليه وسلم   
 .2 إىل العاملني"

ون شك ق ذلك دتصدي، و وجب اإلميان بكل ما أخرب عنه وإذا دل ذلك  على صدقه صلى هللا  عليه وسلم
 أو ريب .

ذلك احلق الذي أخرب عنه هو اليوم اآلخر وال نكتفي ابعتقاد ذلك دون نشرة وتوضيحه وبيانه ومن مجلة 
صلى هللا عليه وسلم  ، ودليل على  -للناس، فإن َتقق تلك األمارات حجة وبرهان على صدق نبوة َممد

  عظيمًا حينما صحة ما أخرب عنه من أمور البعث وأحوال اآلخرة، وذلك كان سروره   صلى هللا عليه وسلم 
أخربه َتيمًا الداري حبديث وافق الذي كان قد حدث به أصحابه عن املسيح الدجال. واحلديث يف صحيح 
مسلم: حدثنا عبدالوارث بن عبدالصمد بن عبدالوارث وحجاج بن الشاعر كالمها عن عبدالصمد ) واللفظ 

ن حدثنا ابن بريدة حدثِن عامر بن لعبدالوارث بن عبدالصمد ( حدثنا أيب عن جدي عن احلسني بن ذكوا
شراحيل الشعيب شعب مهدان: أنه سأل فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن قيس وكانت من املهاجرات 
األول فقال حدثيِن حديثا مسعتيه من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ال تسنديه إىل أحد غريه فقالت لئن 

ن املغرية وهو من خيار شباب قريش يومئذ فأصيب يف شئت ألفعلن فقال َلا أجل حدثيِن فقالت نكحت اب
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أول اجلهاد مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فلما َتميت خطبِن عبدالرمحن بن عوف يف نفر من أصحاب 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وخطيب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على مواله أسامة بن زيد وكنت قد 

هللا عليه وسلم قال: "من أحبِن فليحب أسامة" فلما كلمِن رسول هللا صلى هللا  حدثت أن رسول هللا صلى
عليه وسلم قلت أمري بيدك فأنكحِن من شئت فقال: "انتقلي إىل أم شريك" وأم شريك امرأة غنية من 

رأة  األنصار عظيمة النفقة يف سبيل هللا ينزل عليها الضيفان فقلت سأفعل فقال: "ال تفعلي إن أم شريك ام
كثرية الضيفان فإين أكره أن يسقط عنك مخارك أو ينكشف الثوب عن ساقيك فريى القوم منك بعض ما 
تكرهني ولكن انتقلي إىل ابن عمك عبدهللا بن عمرو بن أم مكتوم" ) وهو رجل من بِن فهر فهر قريش وهو 

منادي رسول هللا صلى هللا من البطن الذي هي منه ( فانتقلت إليه فلما انقضت عديت مسعت نداء املنادي 
عليه وسلم ينادي الصالة جامعة فخرجت إىل املسجد فصليت مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فكنت يف 
صف النساء اليت تلي ظهور القوم فلما قضى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صالته جلس على املنرب وهو 

ملا مجعتكم ؟ قالوا هللا ورسوله أعلم, قال: "إين وهللا ما  يضحك فقال: "ليلزم كل إنسان مصاله ُث قال أتدرون
مجعتكم لرغبة وال لرهبة ولكن مجعتكم ألن َتيما الداري كان رجال نصرانيا فجاء فبايع وأسلم وحدثِن حديثا 
وافق الذي كنت أحدثكم عن مسيح الدجال حدثِن أنه ركب يف سفينة حبرية مع ثالثني رجال من خلم وجذام 

م املوج شهرا يف البحر ُث أرفؤا إىل جزيرة يف البحر حىت مغرب الشمس فجلسوا يف أقرب السفينة فلعب هب
فدخلوا اجلزيرة فلقيتهم دابة أهلب كثري الشعر ال يدرون ما قبله من دبره من كثرة الشعر فقالوا ويلك ما أنت ؟ 

 هذا الرجل يف الدير فإنه إىل خربكم فقالت أان اجلساسة قالوا وما اجلساسة ؟ قالت أيها القوم انطلقوا إىل
ابألشواق قال ملا مست لنا رجال فرقنا منها أن تكون شيطانة قال فانطلقنا سراعا حىت دخلنا الدير فإذا فيه 
أعظم إنسان رأيناه قط خلقا وأشده واثقا جمموعة يداه إىل عنقه ما بني ركبتيه إىل كعبيه ابحلديد قلنا ويلك ما 

مت على خربي فأخربوين ما أنتم ؟ قالوا حنن أانس من العرب ركبنا يف سفينة حبرية فصادفنا أنت ؟ قال قد قدر 
البحر حني اغتلم فلعب بنا املوج شهرا ُث أرفأان إىل جزيرتك هذه فجلسنا يف أقرهبا فدخلنا اجلزيرة فلقيتنا دابة 

ا أنت ؟ فقالت أان اجلساسة قلنا وما أهلب كثري الشعر ال يدري ما قبله من دبره من كثرة الشعر فقلنا ويلك م
اجلساسة ؟ قالت اعمدوا إىل هذا الرجل يف الدير فإنه إىل خربكم ابألشواق فأقبلنا إليك سراعا وفزعنا منها وَل 
أنمن أن تكون شيطانة فقال أخربوين عن خنل بيسان قلنا عن أي شأهنا تستخرب ؟ قال أسألكم عن خنلها هل 

أما إنه يوشك أن ال تثمر قال أخربوين عن حبرية الطربية قلنا عن أي شأهنا تستخرب ؟  يثمر ؟ قلنا له نعم قال
قال هل فيها ماء ؟ قالوا هي كثرية املاء قال أما إن ماءها يوشك أن يذهب قال أخربوين عن عني زغر قالوا 

نعم هي كثرية املاء  عن أي شأهنا تستخرب ؟ قال هل يف العني ماء ؟ وهل يزرع أهلها مباء العني ؟ قلنا له
وأهلها يزرعون من مائها قال أخربوين عن نيب األميني ما فعل ؟ قالوا قد خرج من مكة ونزل يثرب قال أقاتله 
العرب ؟ قلنا نعم قال كيف صنع هبم ؟ فأخربانه أنه قد ظهر على من يليه من العرب وأطاعوه قال َلم قد كان 

أن يطيعوه وإين خمربكم عِن إين أان املسيح وإين أوشك أن يؤذن يل  ذلك ؟ قلنا نعم قال أما إن ذلك خري َلم
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يف اخلروج فأخرج فأسري يف األرض فال أدع قرية إال هبطتها يف أربعني ليلة غري مكة وطيبة فهما َمرمتان علي  
لى  كلتامها كلما أردت أن أدخل واحدة أو واحدا منهما استقبلِن ملك بيده السيف صلتا يصدين عنها وإن ع

كل نقب منها مالئكة حيرسوهنا قالت قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وطعن مبخصرته يف املنرب هذه طيبة 
هذه طيبة هذه طيبة يعِن املدينة أال هل كنت حدثتكم ذلك ؟ فقال الناس نعم فإنه أعجبِن حديث َتيم أنه 

شام أو حبر اليمن ال بل من قبل املشرق ما وافق الذي كنت أحدثكم عنه وعن املدينة ومكة أال إنه يف حبر ال
هو من قبل املشرق ما هو من قبل املشرق ما هو وأومأ بيده إىل املشرق قالت  فحفظت هذا من رسول هللا 

 .1صلى هللا عليه وسلم"

صة اجلساسة وح يف ق، وتلفهذا أصل عظيم يف االستدالل على اليوم اآلخر بوقوع وَتقق أمارات الساعة   
 جليلة، ومعاين قيمة نستفيد منها يف حبثنا هذا, ومنها: مفاهيم

، فرين املعاندينلى الكاعحلجة االستبشار،  والسرور مبا يتحقق من أمور  غيبة ؛ألن يف ذلك إقامة ا أواًل:
لى هللا عليه صل هللا ضى رسو قكما يف احلديث: "فلما -صلى هللا عليه وسلم  -وتثبيت إميان املوحدين فالنيب

رتياحه فرحه والم   ب  صالته جلس على املنرب وهو يضحك" بل صرح رسول هللا صلى هللا عليه وسوسلم 
 ".قائاًل: "فإنه أعجبِن حديث َتيم أنه وافق الذي كنت أحدثكم عن املدينة ومكة

ا أخرب عنه قيقة مبشر حبفعند حدوث ووقوع مثل هذه األمارات فإن املؤمن ينبغي له أن يفرح ويست 
ق  ملا ذلك احلإال -سلمليه و صلى هللا ع -صلى هللا عليه وسلم    وما ذلك الفرح من قبل الرسول- رسول هللا

 وبيانه من قيمة ومنزلة عظيمة.

اطعة ذا فيه داللة قهر، وإن عتبانشر ما وقع منها ال لإلعالم فقط، وفضول اإلخبار، وإمنا للعظة واال اثنياً:
شره، ينبغي ن، فوأن ذلك وحي من عند هللا-ى هللا عليه وسلم صل -على صدق ما أخرب عنه رسول هللا
ث "مسعت نداء  احلدييفكما   عند ما بلغه األمر-صلى هللا عليه وسلم -وتعريف الناس به كما صنع رسول هللا

ملوضوع، اأمهية  يؤكد ينادي: "الصالة جامعة" وهذا-صلى هللا عليه وسلم -املنادي، منادي رسول هللا
 .اآلخرة لهم عنوولعهم ابلدنيا وتثاق -عز وجل-زمن يالحظ فيه بعد الناس عن هللاوخصوصاً يف 

 -اله وقد قبعلمهم أعندما أخربهم ليبني َلم صدق وصحة ما  -صلى هللا عليه وسلم-إن الرسول 
 ه":"فإنه أعجبِن حديث َتيم أنه وافق الذي كنت أحدثكم عن-صلى هللا عليه وسلم 
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لرغم مما اب -يهم علرضوان هللا -مع أصحابه-صلى هللا عليه وسلم  -رسولفإذا كان ذلك من قبل ال
 ننشر مثل هذه فنت، أنيه الفهم عليه من الفضل واإلميان، واألوىل واألحرى بنا يف هذا الزمان الذي كثرت 

 .األخرلك اليوم ومن ذ -وسلم صلى هللا عليه -املوافقات، والنبوءات الدالة على صحة كل ما أ خرب عن النيب

، ووقف  املسجديفلناس اعلى تبليغ ذلك اخلرب أميا حرص، فجمع  -صلى هللا عليه وسلم-وقد حرص رسول هللا 
 - عليه وسلمهللا صلى-ُث يؤكد  رضي هللا عنه   من خرب الدجال،-على املنرب؛  ليقص عليهم ما ذكره َتيم الداري 

 م. قال الناس: نعن ذلك" فعتكم ف قائاًل: "أال هل كنت حدثاألمر ليستقر يف النفوس، وليكون أبلغ يف َتقيق اَلد

 آه َتيم رضي هللار ه،  وما بربهم أما مهم هو التأكد على موافقة ما أخ  -صلى هللا عليه وسلم  -فاملقصود من قوله
 ركني.من املش -ليه وسلم ععنه، طمأنة لقلوهبم، وتقوية إلمياهنم، كما هو حجة على من َل يؤمن به   صلى هللا

خر ألوهو اليوم ا رطاً له،لت شوهو أن وقوع تلك األشراط دليٌل على َتقق ما بعدها وحصول ما جع الوجه الثاين:
خرب أيؤكد صدق ما  ت الساعةالماعبكل أحواله املخرب عنها يف القرآن الكرمي و  السنة النبوية ،  وما شاهدان من 

جلنة حقًا فسنرى ا  الدنيامات يفة واآلخرة، وكما رأينا هذه العالصلى هللا عليه وسلم   عن الساع-به رسول هللا 
َجْداَن َما وَ ن َقْد أَ جْلَنَِّة َأْصَحاَب النَّاِر َواَنَدى َأْصَحاب  ا  والنار حقاًّ، وسيجد كل فريق ما و عد به، يقول تعاىل:
نَ ه ْم أَن لَّْعنَ  فََأذََّن م  ْا نَ َعمْ ل و ًا قَاَوَعَداَن َرب َُّنا َحق ًا فَ َهْل َوَجدمتُّ مَّا َوَعَد َربُّك ْم َحق   ة  اَّللِ  َعَلى َؤذِ ٌن بَ ي ْ

 [.  44]األعراف:الظَّاِلِمني

ال    هو حق وصدق ليه وسلمع صلى هللا -فإذا كان الوجه األول دلياًل على اليوم اآلخر؛ لكون ما أخرب عنه النيب
 ته.صدق رسالو بوته فوقوع األشراط كما أخرب دليل نريب ومن مجلة احلق الذي أخرب عنه اليوم اآلخر؛ 

ه ط دليل على أنن األشرامقق فداللتها من الوجه الثاين أخص لكوهنا َتقيقًا جزئيًا لذلك اليوم األخر، وما َت
لى أن ع وبرهان ساطع اضح،سيتحقق ما بقي مما َل يقع، وذلك كله عالمة لقيام الساعة وقرب وقوعها, ودليل و 

 آٍت ال ريب فيه. ذلك اليوم
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 أقسام األشراط وأمثلتها:

ن أدلة اليوم ألشراط ماأن  ليس املقصود من حبثنا هذا استقصاء أشراط الساعة، وإمنا املقصود االستدالل على
ب بعض اط مع ضر ألشر ااآلخر اليت تربهن صدق وقوعه، وصحة اإلخبار عن َتققه وعليه فإننا سنذكر أقسام 

 ققت وما زالتقها أو َت َتقتزيد عن ثالثة نصوص لكل قسم منها سوى األشراط اليت قد متاألمثلة َلا واليت ال 
شاهدًا فهو علومًا ممصار مستمرة؛ ألن ذلك هو اَلدف من البحث، واملقصود من املوضوع، فإن ما َتقق منها و 

 َلصحة وصدق ما  اللة علىًا داحلجة القاطعة على تكذيب املكذبني، والربهان الساطع إلميان املوحدين وفيه أيض
 يقع من األشراط، كما أهنا دليل على اليوم اآلخر .

 وشرط ما نذكره من األمارات واألشراط أمران:

ًَ عن النيب  أوهلما:  .-سلمصلى هللا عليه و  -أي يكون النص الدال على األمارة صحيحًا

  النص صحيحاً؛ أن يكون ثناواألجدر يف حبفاألحاديث اليت تتكلم عن األشراط كثرية متفاوتة يف الصحة والضعف، 
 كون االستدالل به على صحة اليوم اآلخر.

حلديث اعة بنص السا أن يكون النص الدال على األمارات واألشراط صحيحًا يف كونه من عالمات اثنيها:
ام ند ذكرهم ألقسالعلماء عو  قع.صلى هللا عليه وسلم   أبهنا ست-الشريف ال من مجلة الغيبيات اليت ذكرها النيب 

 الساعة جيعلوهنا قسمني.

 األشراط الصغرى

انة، ، وإضاعة األمبض العلمثل ق"وهي اليت تقدم الساعة أبزمان بعيدة نسبيًا وتكون يف أصلها معتادة الوقوع، م 
 وانتشار اخلمر وحنو ذلك. 

 ذاهتا غري معتادة الوقوع مثل: واألمارات الكربى: وهي اليت تقارب قيام الساعة أبزمان بعيدة نسبياً، وتكون يف
 .1 خروج الدجال، ونزول عيسى عليه السالم، وظهور َيجوج ومأجوج، وغري ذلك"

 والكالم عن األشراط الصغرى يف حبثنا على قسمني: 
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أواًل: بعثة النيب صلى هللا عليه  القسم األول: العالمات اليت وقعت وانقضت أو وقعت وهي مستمرة, ومنها: 
 . 1"سهل قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم "وبعثت أان والساعة كهاتني" ويشري إبصبعيه فيمدمها وسلم، فعن

صلى هللا عليه  -دليل واضح على قرب الساعة كما هو واضح يف حديث النيب -صلى هللا عليه وسلم -"فبعثته 
يب أخر، وإمنا تليِن القيامة، كما تلي السبابة وسلم قال القرطيب رمحة هللا: "فمعناه أان النيب األخري فلن يليِن ن

 .2"الوسطى وليس بينهما إصبع  أخرى

َأْو ه َو  ْلَبَصرِ َما أَْمر  السَّاَعِة ِإالَّ َكَلْمِح اوَ  [, وقوله :18] َممد:  فَ َقْد َجاء َأْشرَاط َها وهذا كما قال هللا تعاىل:
ْم يف َغْفَلٍة اقْ تَ َرَب لِلنَّاس ِحَساب  ه ْم َوه  : [, وقوله تعاىل 77]النحل: يٌر أَقْ َرب  ِإنَّ اَّلل َ َعَلى ك لِ  َشْيٍء َقدِ 

]األنبياء:مَّْعرِض ون أََتى أَْمر  اَّللِ  َفالَ تعاىل:  [, وقال1] القمر: َقَمراقْ تَ َرَبِت السَّاَعة  َوانَشقَّ الْ    [, وقوله: 1ََ
ا ي ْشرِك ونَتْستَ ْعِجل وه  س ْبَحانَه  َوتَ َعاىَل   [.    1] النحل: َعمَّ

يامة, ه على قرب القمارة دالأابقة صلى هللا عليه وسلم   كما أشار القرطيب من خالل إيراده اآلايت الس -فبعثته   
 فكما أن اآلايت الكرمية تؤكد قرب القيامة فاحلديث دال على قرب وقوعها أيضاً.

 اثنياً: والدة األمة لربتها: 

-صلى هللا عليه وسلم   قال جلربيل  -صحيحه عن عمر بن اخلطاب   رضي هللا عنه   أن رسول هللا   روى مسلم يف
حني سأله عن الساعة: "وما املسؤل عنها أبعلم من السائل، قال فأخربين عن أماراهتا. قال: أن تلد  -عليه السالم

 .3األمة ربتها..."

م، واستيالء أهله علي بالد الشرك، وسيب ذراريهم، فإذا ملك الرجل :  "معناه اتساع اإلسال-رمحه هللا -قال اخلطايب
 .4اجلارية، واستولدها؛ كان الولد منها مبنزلة رهبا؛ ألنه ولد سيدها"

وذكر اإلمام النووي   رمحه هللا   أن هذا هو قول األكثرين من العلماء قائاًل:" قال األكثرون من العلماء: هو إخبار 
أوالدهن، فإن ولدها من سيدها مبنزلة سيدها، ألن مال اإلنسان صائر إىل ولده، وقد يتصرف عن كثرة السراري و 

 .5فيه يف احلال تصرف املالكني، إما بتصريح أبيه له ابإلذن، وإما بعلمه، بقرنيه احلال أو عرف االستعمال"
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ن استرياد اإلماء كان موجودًا حني ويستبعد احلافظ ابن حجر  هذا التفسري قائاًل: " لكن يف كونه   املراد نظر، أل
  .1"املقالة، وسياق الكالم يقتضي اإلشارة، إىل وقوع ما َل يقع، مما سيقع قرب قيام الساعة

"وقيل: املراد أن يكثر العقوق يف األوالد، فيعامل الولد أمه معاملة السيد أمته من اإلهانة والسب، ويشهد َلذا ما 
 .2حيث يكون الولد غيظا"-عليه الصالة والسالم  -ة مكان األمة  وقولهجاء يف حديث أيب هريرة "املرأ

فقال: "وهذا أوجه األوجه عندي؛ لعمومه، وألن  -رمحه هللا تعاىل-وهذا القول هو ما رجحه احلافظ ابن حجر 
الساعة يقرب مع كوهنا تدل على فساد األحوال   مستغربه، وَمصلة إىل أن   -املقام يدل على أن املراد حالة تكون 

قيامها عند انعكاس األمور، حبيث يصري املرىب مربياً، والسافل عالياً، وهو مناسب لقوله يف العالمة األخرى: أن 
 .3تصري احلفاة ملوك األرض"

وقال احلافظ ابن كثري   رمحه هللا  : "أن اإلماء تكون يف آخر الزمان هن املشار إليهن ابحلشمة، فتكون األمة َتت 
 .4الكبري دون غريها من احلرائر؛ وَلذا قرن ذلك بقوله: " وأن ترى احلفاة العراة العالة يتطاولون يف البينان"الرجل 

 .5"وقيل معناه:" أن يلدن امللوك فتكون أمة من مجلة رعيته وهو سيدها، وسيد غريها من رعيته"

فقد كثر تسري األحرار يف اإلماء مبلك  ويعلق على ذلك الدكتور: عمر سليمان األشقر. قائاًل: " وكل هذا واقع،
اليمني، ومن املعلوم شرعاً أن األبناء الذين َيتون من السراري يكونون أحرارا، وبذلك ولدت األمة ربتها، وقد وصل 

 .6بعض هؤالء إىل امللك"

 عليه وسلم قال: "ال روى البخاري عن أيب هريرة   رضي هللا عنه   أن رسول هللا صلى هللااثلثاً: التطاول يف البنيان: 
 .7تقوم الساعة ........حىت يتطاول الناس يف البنيان"

 ه. بق ذكره وبيانسن", فقد بنياوأما حديث ابن عمر: "أن ترى احلفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون يف ال 
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من االرتفاع اآلخر، وحيتمل أن "ومعىن التطاول يف البنيان أن كالًّ ممن كان يبِن بيتا يريد أن يكون ارتفاعه أعلى 
, وهذا واضح 1يكون املراد املباهاة يف الزينة والزخرفة، أو أعم من ذلك، وقد وجد الكثري من ذلك، وهو يف ازدايد"

 يف زماننا وعصران بل وصل هبم األمر إىل أن بنوا ما يشبه انطحات السحاب ويتفاخرون يف طوَلا وزخرفتها. 

 [, 8]الضحى: َجَدَك َعاِئاًل فََأْغىَن َووَ  ول ابن رجب   رمحة هللا:" الفقراء كقوله تعاىل: كما يق-واملراد ابلعالة 
 وارتفاعه..". وزخرفته نيانواملراد أن أسافل الناس يصريون رؤساءهم، وتكثر أمواَلم ؛حىت يتباهون بطول الب

ا حىت بسط َلم الدنيالفاقة تجة و ن أهل احلا"ومعناه: أن أهل البادية وأشباههم م-رمحة هللا -ويقول اإلمام النووي
 يتباهون يف البنيان".

 رابعاً: انر احلجاز اليت أضاءت أعناق اإلبل ببصرى: 

عن أيب هريرة   رضي هللا عنه : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم   قال:" ال تقوم الساعة حىت ُترج انر من أرض 
رى بضم الباء مدينة معروفة ابلشام وهي مدينة حورات بينها وبني , وبص2 احلجاز، وتضيء أعناق اإلبل ببصرى"

 دمشق ثالث مراحل".

رمحة هللا: "كان ظهور النار يف أرض احلجاز  -وهذه من العالمات اليت وقعت كما يقول املؤرخ  احلافظ ابن كثري
لقول يف ذلك الشيخ اإلمام اليت أضاءت َلا أعناق اإلبل ببصرى، كما نطق بذلك احلديث املتفق عليه، وقد بسط ا

العالمة احلافظ شهاب الدين أبو شامة املقدسي ويف كتابه "الذيل وشرحه", واستحضره من كتب كثرية وردت 
 .3 متواترة إىل دمشق من احلجاز بصفة أمر هذه النار اليت شوهدت معانية، وكيفية خروجها وأمرها"

  معاصراً خلروجها. -رمحة هللا -وكان أبو شامة
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 .2902, برقم : 18/25حىت ُترج انر من أرضي احلجاز 
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