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}   |  {     z  
  :مقدمة

  :والصالة والسالم على نبينا حممد وآله وصحبه أمجعني وبعد ،احلمد هللا رب العاملني
ذلك وك ،وحقوقه على عباده ،وصفاته ،وأمسائه ،العلم باهللا تعاىل وآياتهفإن  :أما بعد 

وخاصة  ،من املسائل املهمة ،بأمور اآلخرة من بعث وجنة وناروكل ما يتعلق  ،العلم بالنبوات
   .اليوم اآلخر لتعلقه باملغيبات

 ،ونوع األدلة فيه ،وأقام الدليل عليه ،يف القرآن الكرمي كثرياً  ألفقد ذكره اهللا  تهوألمهي
 وأمر، بأنواع األدلة واألمثلة ورد على املنكرين له ،وبسطها وربطها بالفطرة والعقل

كما  ،له أن يقسم به على وقوع اليوم اآلخر تأكيداً  نبيه حممداً الله
~  �    ¡        ¢  £  ¤¥  ¦   §  ¨     ©  M   ³  ²  ±  °  ¯®  ¬  «    ª  :ألقال 

L]٧:التغابن[.  

"  #     Mال تعاىل ر كما قوربط سبحانه وتعاىل بني اإلميان به وبني اإلميان باليوم االخ
  0  /  .  -  ,  +   *  )  (  '  &  %  $

L]17:البقرة[  

  .]٢ :الطالق[Mh  g  f   e            d  c  b  a  `L  :وقوله
وماأعده يف  ،على العبادة ونيل رضا اهللا ،واإلميان باليوم اآلخر يعد حمركاً ودافعاً قوياً

  .اآلخرة للمتقني
وأمجعت الرسل  ،به على اإلميان تحثو ،املرتلة من اهللا تعاىل ةالكتب السماويقد بينته و

  .كما أخربنا القرآن الكرمي ،على الدعوة إليه
 ،حدثنا القران الكرمي عن إميانه باليوم اآلخرالذي  عليه السالم موسى الرسلومن هؤالء  

  :وابتهاله إىل ربه أن يكتب له فيه حسنة تنجيه 
M   )  (  '  &  %  $  #  "   -,  +   *L ]١٥٦ :األعراف[  

حىت العصور  ،اإلميان باليوم اآلخر من عليه السالم موسىوقد تباينت مواقف اليهود بعد 
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  .بسبب موقفهم مما ورد يف التوراة واألسفار ،املتأخرة

 ،وسأحول يف هذا البحث املختصر التركيز على عقيدة اليهود يف اإلميان باليوم اآلخر
وعلى ماورد يف التوراة واألسفار  ،والسنة النبوية ،على القرآن الكرمي اواالعتماد يف بيا
  .وكذلك التلمود

  :من خالل اخلطة التاليةعن اليوم اآلخر عند اليهود واحلديث سيكون 
  .هوحدود ،وتشتمل على أمهية املوضوع :املقدمة 

  .ومايشتمل عليه ،املراد باليوم اآلخر :املبحث األول 
آن القر ذكرتوقومه يف اليوم اآلخر كما  عليه السالمعقيدة موسى  :املبحث الثاين 

  .والسنة
   :مطلبني ويشتمل على ،اليوم اآلخر يف العهد القدمي واألسفار :املبحث الثالث 

  .نشأة القول باليوم اآلخر عند اليهود : املطلب األول
  .مفهوم اليوم اآلخر عند اليهود :املطلب الثاين 
  .اليوم اآلخر يف التلمود :املبحث الرابع 

  .وتشتمل على أهم النتائج : اخلامتة
  .وفهرس للموضوعات ،وتشتمل على فهرس للمصادر واملراجع :الفهارس

 ،وأن خيتم لنا خبامتة اخلري ،ها ومابطنأن يعيذنا من الفنت ماظهر من وأسأل اهللا تعاىل
  .وحسن العاقبة
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  .ومايشتمل عليه ،املراد باليوم اآلخر :املبحث األول 

  
وأهل  ،حيث يستقر أهل اجلنة يف منازهلم ، يوم بعدهألنه ال ذا االسم؛اليوم اآلخر مسي 

  .النار يف منازهلم
  :يتضمن ثالثة أمور  وهو

فيقوم  ،وهو إحياء املوتى حني ينفخ يف الصور النفخة الثانية :اإلميان بالبعث  :األول
  .الناس لرب العاملني

وقد دل على  ،يهوجيازى عل ،حياسب العبد على عمله :اإلميان باحلساب واجلزاء  :الثاين
  .ذلك الكتاب والسنة وإمجاع املسلمني

فاجلنة دار النعيم اليت أعدها اهللا  ،وأما املآل األبدي للخلق :اإلميان باجلنة والنار  :الثالث
 ،سولهوقاموا بطاعة اهللا ور ،الذين آمنوا مبا أوجب اهللا عليهم اإلميان به ،تعاىل للمؤمنني املتقني

  .رسولهخملصني هللا متبعني ل
 ،الذين كفروا به ،وأما النار فهي دار العذاب اليت أعدها اهللا تعاىل للكافرين الظاملني

   .فيها من أنواع العذاب والنكال ما ال خيطر على البال ،وعصوا رسله
  .)١(اإلميان بكل ما يكون بعد املوت :ويلتحق باإلميان باليوم اآلخر

 مما املوت بعد يكون ما وهو ،اآلخر اليوم" : رمحه اهللا قال الشيخ عبدالرمحن السعدي
 (٢)"والنار واجلنة ،واملوقف والقرب ،املوت أهوال من رسوله به أخرب أو ،كتابه يف اهللا به أخرب

  
  

                                 
 بن ناصر بن فهد:  وترتيب مجع،  رمحه اهللا العثيمني حممد بن صاحل بن حممد، جمموع فتاوى ورسائل العثيمنير انظ)  ١(

  .٥/١٢٧) هـ ١٤١٣ الثريا دار - الوطن دار: الرياض ( بدون . ، طالسليمان إبراهيم
 مؤسسة: بريوت (األوىل . ، طحيقاللو معال بن الرمحن عبد:  ، حتقيقاملنان كالم تفسري يف الرمحن الكرمي تيسري)  ٢(

  .٣٧ص )  م ٢٠٠٠- هـ١٤٢٠ الرسالة
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وقومه يف اليوم اآلخر  عليه السالمعقيدة موسى  :املبحث الثاني 
  .آن والسنةالقرذكرت كما 

والنشور  ،وتقر بالبعث ،من باليوم اآلخريف أصلها تؤ اليهوديةالديانة  لقد كانت
  .واجلنة والنار ،واحلساب

  .صلى اهللا عليه وسلمويف سنة النيب  ،هذا مقرراً يف كتاب اهللا تعاىلوقد جاء 
ومن عليه السالم  وهي صرحية يف إميان موسى ،كثرية جداً تهفأدل ،أما من القرآن الكرمي

  :معه باليوم اآلخر ومنها 
M  :من بين إسرائيل فقال ومن آمن معهعليه السالم  ىل ذلك عن موسىر اهللا تعاكذ_ ١

    @  ?  >   =        <  ;  :  9  8    7  6  5
AL]٢٧:غافر[.  

'  )  (  *  +   ,      -   .  /  M  : عليه السالموقال تعاىل خماطباً موسى _ ٢
  =  <  ;  :     9  8  7   6   5  4  3  2  1  0

A  @   ?  >    G  F  E  D  C  BL  ]١٦-١٤ :طه [.  

¢  £  ¤  ¥  ¦  M : عليه السالمآمنوا مبوسى  وقال تعاىل مبيناً حال السحرة ملا_ ٣

  º  ¹      ¸  ¶   µ  ´  ³  ²±  °  ¯  ®  ¬«  ª  ©   ¨  §
  Í   Ì  Ë  Ê  É  È    Ç  Æ  ÅÄ  Ã  Â   Á  À  ¿  ¾          ½  ¼  »

    Ò  Ñ  Ð  Ï   Î   Þ   Ý  Ü   Û  Ú   Ù  Ø  ×   Ö  Õ  Ô  Ó
ï  î  í  ì  ëê  é           è  ç  æ  å   ä  ã  â       á  à  ßL 

  .] ٧٦- ٧٢ :طه[ 
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¡  M :عليه السالم وهو يدافع عن موسى ،تعاىل خمرباً عن مؤمن آل فرعون وقال_ ٤

  ®  ¬  «  ª   ©  ¨  §  ¦    ¥      ¤  £       ¢
 ³  ²  ±  °  ¯        ¿¾       ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´

  Ì  Ë  Ê  É   È     Ç  Æ       Å  Ä  Ã  Â  Á  À
  Ï     Î  ÍL  ]٤٠-٣٨ :غافر [.  

  :وقال تعاىل إشارة إىل اتفاق الرسل والكتب السماوية على إثبات اليوم اآلخر_ ٥
  M  `  _  ^  ]   \  [  Z  YX  W  V  U  T  S

   e  d  c  b  a  nm   l  k  j  i  h  g  f

      v  u  t  s  r  q  p  oL ] ٧١ :الزمر [.  

!  "  #  $  %  &  '  )  (  *   +  ,  M  :تعاىل وقال_ ٦

     2      1  0  /  .  -L ] ١٩ - ١٦ :األعلى[.  

|  {~   �  ¡  ¢  £  ¤  ¥  ¦  §  ¨  ©         M :تعاىلوقال _ ٧     

±  °  ¯  ®  ¬  «  ª        ´  ³  ²

½  ¼  »  º  ¹   ¸    ¶  µL]١١٤-١١٣ :آل عمران[.    

§  ¨  ©  M     ®  ¬  «  ª :وقال سبحانه وتعاىل_ ٨

  ½  ¼  »  º¹   ¸  ¶  µ  ´  ³  ²±    °  ¯
     Ê   É  ÈÇ  Æ  Å  Ä  Ã  ÂÁ   À  ¿  ¾

     Ò  Ñ  Ð  Ï  ÎÍ  Ì  ËL ] ١١١ :التوبة [.  
 ،أن الوعد باجلنة ملن قاتل يف سبيل اهللا موجود يف التوراة واإلجنيل وهذه اآلية صرحية يف

  .فاجلنة مذكورة يف التوراة بال شك
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 كل أهل أن على يدل M À  ¿  ¾L :وقوله"  : رمحه اهللاقال ابن اجلوزي 
  .)١(" اجلنة عليه ووعدوا بالقتال أُمروا ملة

¼  ½  ¾  ¿   «  M : لهقوو"  :)٢( رمحه اهللا عاشوربن وقال حممد 
Á   ÀL مالذي النفري إىل خيفُوا مل حني تناسوه أو نسوه كالذين وأ 

  .)٣("السماوية الكتب يف معروف متكرر قدمي بذلك الوعد أن إىل إشارة استنفروه
  .واآليات يف كتاب اهللا تعاىل الدالة على تقرير هذا املعىن كثرية

   : رمحه اهللاقال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
"هآنُ كَذَاوالْقُر هفَإِن را قَري مبِ فالْكُت ةمقَدتالْم نرِ مبالْخ نع اللَّه نعمِ وورِاآل الْيخ، 
ادزو كان ذَلييالً اًبفْصتو، نيبلَّةَاَأل ود نياهرالْبلَى وع ك٤(" ذَل(  

ا أن اليهود وكذا النصارى اليؤمنون باليوم اآلخر لكن ينبغي اإلشارة إىل آية قد يفهم منه
M  W  V  U  T  S  R  Q  P  O   N  M  :وهي قوله تعاىل 

  d  c  b    a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y   X
     i  h  g  f  eL ] ٢٩ :التوبة [  

 التفسري كتب بعض يف ترى وإنك" : )٥( رمحه اهللا رضا علي بن رشيد حممدالشيخ يقول 

                                 
 .٣/٥٠٤) م ١٩٨٧/هـ١٤٠٧املكتب اإلسالمي : بريوت( الرابعة . زاد املسري يف علم التفسري، ط)  ١(
 عنيهـ،  ١٢٩٦ولد عام .بتونس وفروعه الزيتونة جامع وشيخ ،املالكيني املفتني رئيس: عاشور بن الطاهر حممد)  ٢(
. ـه ١٣٩٣تويف عام  .والقاهرة دمشق يف العربيني امعني أعضاء من وهو، مالكياً سالملإل شيخا) م ١٩٣٢ عام(

   .٦/١٧٤انظر األعالم للزركلي 
 .٦/٣٨٨ والتنوير التحرير)  ٣(
  .١٧/٤٤) مكتبة ابن تيمية، بدون : القاهرة ( بدون . ، طتيمية ابن فتاوى جمموع)  ٤(
 البغدادي القلموين، خليفة علي منال بن الدين اء حممد بن الدين مشس حممد بن رضا علي بن رشيد حممدهو )  ٥(

  .والتفسري والتاريخ واألدب باحلديث العلماءو الكتاب، من) املنار( جملة صاحب: النسب األصل،احلسيين
 سنة مصر إىل رحل، بلسطرا ويف فيها وتعلم ،)الشام طرابلس أعمال من( القلمون يف ونشأ هـ، ١٢٨٢عام  ولد

 لبث) املنار( جملة أصدر مث ،بريوت يف ذلك قبل به اتصل قد وكان، له وتتلمذ عبده حممد الشيخ الزمو، هـ ١٣١٥
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 أا بعضهم وزعم ...اآلخر واليوم باهللا الكتاب أهل إميان عدم على تدل اآلية هذه أن تداولةامل

   )١("ذلك يف نص
 يؤمنون ال_ يف اآلية  ةاملذكورالقيود األربعة  أن بعض املفسرين جيعل  ذلكوسبب 

قيوداً _  احلق دين يدينون وال ،ورسوله اهللا حرم ما حيرمون وال ،اآلخر باليوم الو ،باللّه
   .فالمفهوم هلا ،وبعضهم جيعلها بياناً للواقع الذي كانوا عليه ،شرعية يف قتاهلم

أن املقصود هو  ،ومراجعة كالم املفسرين يف اآلية ،بعد التأمل يف اآليات يل والذي يظهر
كما جاءت به  ،قتال من اليؤمن باهللا واليوم اآلخر إميان املوحدين املقرين بالبعث واجلزاء

  .هم قبل أن حترف وتبدلكتب
 باهللا يؤمنون الكتاب أهل :قيل فإن" :البغوي مسعود بن احلسني حممد أبو السنة حمييقال 

  .)٢(" املؤمنني كإميان يؤمنون ال :قيل ؟اآلخر واليوم
 فاليهود ،اآلخر باليوم وال باهللا يؤمنون ال بأم الكتاب أهل عرفي ومل"  :وقال ابن عاشور

 يف املفسرون حتري االعتبار وذا، اجلزاء بيوم ومؤمنون تعاىل اهللا لوجود نمثبتو والنصارى
 ،اآلخر واليوم اهللا وجود أثبتوا وإن ،والنصارى اليهود بأن تأولوها فلذلك ،اآلية هذه تفسري

 تعاىل هللا اجلسمية اليهود أثبت إذ ،به آمنوا ما فكأم اإلهلية تنايف بصفات اهللا وصفوا فقد
  .} اهللا ابن عزيز{  : منهم كثري وقال ،} مغلولة اهللا يد{  : وقالوا
 اإلميان عن اليهود من أبعد فهم ،املشركني قول فقاربوا ،بالتثليث اإلله تعدد النصارى وأثبت

 حقيقة تنايف وأكذوبات ختيالت به ألصقوا قد ،اآلخر اليوم بإثبات الفريقني قول وأن ،احلق
 .اآلخر باليوم يؤمنوا مل فكأم}  معدودة أياما إال النار متسسنا لن{  : كقوهلم : اجلزاء

 أن اآلية هذه تفسري يف أراه والذي ،... هذا تأويلهم على يرد ما لدفع املفسرون وتكلف
 معهم أدجمت ولكنها ،علمت كما النصارى من الكتاب أهل قتال منها األهم املقصود

                                                                                                
تويف  ،اجلديدة واألوضاع العصرية الشريعة بني التأليف يف الفتيا، مرجع وأصبح ،واالجتماعي الديين اإلصالح يف آرائه
  .٦/١٢٦م للزركلي انظر األعال. هـ ١٣٥٤عام 

  .١٠/٢٤٩) م ١٩٩٠ للكتاب العامة املصرية اهليئة: القاهرة( بدون . طتفسري املنار، )  ١(
 .، طاحلرش مسلم سليمان - ضمريية مجعة عثمان - النمر اهللا عبد حممد أحاديثه وخرج حققه، الترتيل معامل)  ٢(

  . ٤/٣٣)  م١٩٩٧ - هـ ١٤١٧ والتوزيع للنشر طيبة دار: الرياض(  الرابعة
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 قتال ومتاركة ،لقتاهلم التفرغ يقتضي لكتابا أهل بقتال األمر أن أحد يتوهم لئال املشركني
  .املشركني
  .} احلق دين يدينون وال{  الثالثة الصفة هو اآلية من فاملقصود

   .فإدماج}  ورسوله{  قوله إىل}  اآلخر باليوم وال باهللا يؤمنون ال الذين{  : قوله وأما
 الصفة كل بل ،ربعاأل الصفات فيهم اجتمعت من على القتال اقتصار املقصود فليس      

 إدماج عداها وما،}  الكتاب أوتوا الذين من{  : بقوله بالتبيني أردفت اليت هي املقصودة
  .مضى ملا وتأكيد
 ؛ورسوله اهللا حرم مما شيئا حيرمون وال ،اآلخر باليوم وال ،باهللا يؤمنون ال فاملشركون       
  .اإلسالم وهو احلق دين نونيدي وال ،وحرام حالل عندهم فليس ،هلم شريعة ال ألم
 دينهم يف اهللا حرم ما وحيرمون ،اآلخر واليوم باهللا فيؤمنون والنصارى اليهود وأما      

   .)١("اإلسالم وهو احلق دين يدينون ال ولكنهم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                 
   .٦/٢٦١ والتنوير التحرير)  ١(
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  :فمنها ومن معه باليوم اآلخر عليه السالم  يف إميان موسى األدلة من السنة النبويةوأما 

 إن :يل فقالتا ،املدينة يهود عجز من عجوزان علي دخلت ":قالت كث عائشة حدي- ١
 النيب علي ودخل ،فخرجتا ،أصدقهما أن أنعم ومل ،فكذبتهما ،قبورهم يف يعذبون القبور أهل

 إم ،صدقتا :فقال ،له وذكرت ،عجوزين إن اهللا رسول يا :له فقلت ، صلى اهللا عليه وسلم
  .)١("القرب عذاب من تعوذ إال صالة يف بعد رأيته فما ،كلها هائمالب تسمعه عذاباً يعذبون

  .على أن اليهود يؤمنون باليوم اآلخر فدل هذا ،والقرب هو أول منازل اآلخرة
صلى اهللا عليه  اهللا رسول إىل األحبار من حرب جاء :قال ط بن مسعود اهللا عبد عنو- ٢
  :فقال وسلم
 على والشجر ،إصبع على واألرضني ،إصبع على اتالسمو جيعل اهللا أن جند إنا حممد يا"
 النيب فضحك ،امللك أنا :فيقول ،إصبع على اخلالئق وسائر ،إصبع على والثرى واملاء ،إصبع

صلى اهللا عليه  اهللا رسول قرأ مث ،احلرب لقول تصديقاً ،نواجذه بدت حىت صلى اهللا عليه وسلم
  : وسلم

 M   Â  Á  À  ¿  ¾  ½   ¼  »  º  ¹  ¸

     É  È  Ç  Æ  ÅÄ  ÃL ]٢(" ]٦٧: الزمر(.  
صلى اهللا  ملا فُتحت خيرب أهديت لرسول اهللا :أنه قال رضي اهللا عنه وعن أيب هريرة - ٣

فجمعوا  ،"امجعوا يل من كان هاهنا من اليهود" :فقال رسول اهللا ،شاةٌ فيها سم  عليه وسلم
نعم يا أبا  :فقالوا ؟"أنتم صادقوين عنه فهل  ،إين أسألكم عن شيء"  :فقال هلم رسول اهللا ،له

  .القاسم
بل  ،كذبتم " :فقال رسول اهللا .أبونا فالن :قالوا ؟"من أبوكم  " :فقال هلم رسول اهللا 

هل أنتم صادقوين عن شيء إن سألتكم عنه  " :فقال ،صدقت وبررت :فقالوا ."أبوكم فالن 
قال هلم رسول  .بنا كما عرفته يف أبيناوإن كذبناك عرفت كذ ،نعم يا أبا القاسم :فقالوا ؟"

                                 
ومسلم، كتا ب املساجد ومواضع الصالة، باب  التعوذ من عذاب القرب،أخرجه البخاري، كتاب الدعوات، باب )  ١(

 . القرب عذاب من التعوذ استحباب
 .ب القيامة وصفة اجلنة والنار، ومسلم، كتا" قدره حق اهللا قدروا وما "قولهأخرجه البخاري، كتاب التفسري، باب )  ٢(
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 " :فقال هلم رسول اهللا ،نكون فيها يسرياً مث ختلفوننا فيها :فقالوا ؟"من أهل النار  " :اهللا

هل أنتم صادقوين عن شيء إن  " :مث قال هلم ،"واهللا ال خنلفكم فيها أبداً  ،اخسئوا فيها
   .نعم :قالوا ؟"سألتكم عنه 

 ؟"ما محلكم على ذلك  " :فقال .نعم :فقالوا ؟"هذه الشاة سماً هل جعلتم يف  " :فقال
  .)١( " وإن كنت نبياً مل يضرك ،أردنا إن كنت كاذباً نستريح منك :فقالوا

  .وداللة هذه النصوص واضحة وصرحية يف إميان اليهود باليوم اآلخر
كان يعتقده خلط بني ما ،ألن بعض من كتب يف األديان ؛وهذه املقدمة كان البد منها

وبني ماهو موجود يف العهد القدمي  ،وذكره اهللا تعاىل عنه يف القرآن العزيزعليه السالم موسى 
   )٢(. عليه السالمفزعم أن البعث ليس عقيدة إميانية لدى موسى  ،اآلن

ماذكره اهللا يف فرق بني أن ي ،ولذلك ينبغي عند احلديث عن معتقد اليهود وكذا النصارى
ب املقدس وبني ماهو موجود يف الكتا ،ومن آمن منهم باهللا تعاىل ،األنبياء قيدةالقرآن من ع

  .عهديه القدمي واجلديدب
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                 
 . صلى اهللا عليه وسلم النيب سم يف يذكر ماأخرجه البخاري، كتاب الطب، باب )  ١(

  انظر كتاب التوراة واإلجنيل والقرآن دراسة حتليلية موثقة بالنصوص احلرفية، املستشار طه الشريف، ط األوىل )  ٢(
 .١٤٠ص) بدون معلومات نشر(          
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  .اليوم اآلخر يف العهد القديم واألسفار :املبحث الثالث 

املوجودة  والثواب والعقاب األخروي يف التوراة ،والبعث والنشور ،مل يرد ذكر اليوم اآلخر
  .صرحياً اآلن
 بيان والنصارى اليهود أيدي يف اليت التوراة يف وليس " : رمحه اهللا رضاالشيخ حممد رشيد  قال

  .)١("صرحية غري إشارات داود مزامري ويف فيها وإمنا ،املوت بعد واجلزاء للبعث صريح
 يف فاليهودية ،باإلميان يعنون كثرياًوال  ،عمالألبا يهتمونأن اليهود يرجع بعضهم السبب إىل و

قال ، كما ألن حيام تقوم على املادة وحب التملك ؛عقيدة تعتقد جوهرها أسلوب حياة ال
<  ?  @  M    J  I  H  G  FE      D  C  B  A :تعاىل

   X  W  V  U  TS  R  Q  P   O  N  M  L  KL  ]٩٦ :البقرة[.  
 ،حسب االعتقاد ال ،الفكر اليهودي بناء على ذلك أن اجلزاء يكون حسب األعمال ويقرر

 .فشر اًوأن شر ،إن خرياً فخري ،يعتقدون أن اإلنسان جيزى يف هذه الدنيا عما يفعل فهم
أال تتكلم عن اآلخرة  فمن الواضح تبعاً لذلك ،وملا كانت اليهودية دين أعمال ال دين إميان

    )٢(.تلك أمور تتوقف على العقيدةفوالبعث واحلساب 
التوراة  ،ومن نظر أدىن نظرة يف كتاب اليهود"  :عزيز اخللفقال الدكتور سعود بن عبد ال

تدور  ،جيد أن الوعود الواردة فيه مقابل األعمال الصاحلة واإلميان باهللا ،والكتب امللحقة ا
 ،إىل غري ذلك ،ومناء الزرع ،وكثرة األوالد ،من انتصار على األعداء ؛حول املتعة الدنيوية

وسيب  ،كله يدور حول انتصار األعداء عليهم ،عاصي والكفركذلك الوعيد الوارد على امل
مما يدل على عدم  ،إىل غري ذلك من العقوبات الدنيوية ،ذراريهم وموت زرعهم وماشيتهم

  .)٣( "إميام باليوم اآلخر حسب التوراة والكتب امللحقة ا

                                 
: القاهرة( بدون . حسن ظاظا، ط. الفكر الديين االسرائيلي اطواره و مذاهبه، د، وانظر ١٠/٢٥٢ املنار تفسري)  ١(

 .١١٣ص  )م١٩٧١معهد البحوث والدراسات العربية 
) م١٩٩٧مكتبة النهضة املصرية : القاهرة ( احلادية عشر. أمحد شليب، ط. انظر مقارنة األديان اليهودية، د)  ٢(

  األوىل .د املشتركة بني اليهود والنصارى وموقف اإلسالم منها، خالد رحال صالح، ط، والعقائ٢٠٥ص
 .٢٦٥ص ) م٢٠٠٧/هـ١٤٢٧دار العلوم العربية : بريوت(        

 .٨٥ص ) هـ١٤١٤مكتبة العلوم واحلكم : املدينة النبوية( األوىل .دراسات يف األديان اليهودية والنصرانية، ط)  ٣(
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  .نشأة القول باليوم اآلخر عند اليهود :املطلب األول 

كما سبق من ذكر لليوم  املوجودة اآلن، واملتداولة بني اليهود، قد خلتة إذا كانت التورا
  .؟ فمىت نشأ القول به عند اليهود ،اآلخر صراحة

  :وانقسموا إىل فريقني ،هاختلف الباحثون يف بيانأمام هذا السؤال الكبري، 
منها  وإن خلت ،بعض اليهودكانت موجودة لدى أن فكرة اليوم اآلخر  يرى :الفريق األول

  .أوجاء ذكرها جمملة دون تفصيل ،التوراة
لَيس فيها من ذكْرِ الْيومِ اآلخرِ  ،وكَذَلك التوراةُ " : رمحه اهللا شيخ اإلسالم ابن تيمية قال

  .)١(" إِال أُمور مجملَةٌ
باديء أن اإلميان باليوم اآلخر من امل رمحه اهللا يذكر الدكتور عبدالوهاب املسرييو 

أو أصروا على اتباع  ،التوراة قاموا بتحريف اليهود رغم أن ،يتم حتريفهااألساسية اليت مل 
  )٢(.ااحملرف منه

  : ثالثة أسبابإىل  التوراة لليوم اآلخر عدم ذكر يرجع بعضهمو
  .ولذلك فهو أمر ال حيتاج إىل تكرار ،هو معرفة بين إسرائيل ذه العقيدة  :األول 

كمونه  ابن (املعروف بـ ،سعد بن منصور بن سعد بن احلسن اإلسرائيلي بوذكر هذا السب
 ،من الباحثني جعل كثرياً ،ن خلو التوراة من احلديث عن البعث واجلزاءأ وبني ،)٣() اليهودي

وهذا يغاير الواقع  ،والثواب والعقاب يف اآلخرة ،يذهبون إىل أن اليهود ال يعتقدون بالبعث
   .)٤( الذي يصرح به اليهود

اتكاالً على  ،فاختصرت التوراة احلديث عنه ،أن ثواب اآلخرة مما يستدل عليه بالعقل :الثاين
  .العقل

                                 
  عبدالعزيز بن العسكر، . علي بن حسن بن ناصر، د. د: ح ملن بدل دين املسيح، حتقيق وتعليقاجلواب الصحي)  ١(

  .٥/٢٩٤ )م١٩٩٩ -هـ ١٤١٩دار العاصمة : الرياض(الثانية . محدان بن حممد احلمدان، ط. د     
  .) ٢٠٠٨ دار الشروق:  القاهرة( األوىل. ط، من هم اليهود؟ وما هي اليهودية؟انظر كتاب )  ٢(
، م١٢٨٥عام  باحللة ، تويفواحلكمة باملنطق اشتغال له كيميائي، ،عاش يف العراق يف القرن الثالث عشر امليالدي)  ٣(

 .٣/١٠٢انظر األعالم للزركلي  ).السهروردي تلوحيات شرح( و) الكيمياء يف تذكرة( كتبه من
 .ومابعدها ٢٦ص  ) بدون دار األنصار،( بدون . ، طتنقيح األحباث يف امللل الثالثانظر )  ٤(
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وختتصر يف احلوادث  ،أن النبوة من شأا الكالم عن احلوادث القريبة للحاجة إليها :الثالث 
  .البعيدة
شام اليت إليها اليهود وملا كانت احلاجة وقت كتابة التوراة إىل احلديث عن بالد ال      

  .أوسعت ذلك شرحاً ببيان مثرة الطاعة واملعصية ،صائرون
  .(٢))١()سعديا الفيومي(سعيد بن يوسف املعروف بـ أشار هلما اآلخريين والسببني 

  :ومنهايف بعض األسفار الواردة شارات باال على ذلك ويستدل هذا الفريق
 ،هؤالَِء إِلَى الْحياة اَألبدية ،ترابِ اَألرضِ يستيقظُونَوكَثريونَ من الراقدين في  ( - ١

يداِء اَألبردالزارِ لالَِء إِلَى الْعهؤ٣() و(.  
ويف سفر إشعياء إشارة يف مواضع متعددة إىل حال السموات واألرض والشمس  - ٢
 ،قَاسيا بِسخط وحمو غَضبٍ ،ب قَادمهوذَا يوم الر (وتغيب  ،وأا تبدل وتتغري ،والقمر

 .نجوم السماوات وجبابِرتها الَ تبرِز نورهافَإِنَّ  .ليجعلَ اَألرض خرابا ويبِيد منها خطَاتها
 ،أُعاقب الْمسكُونةَ علَى شرهاو .والْقَمر الَ يلْمع بِضوئه ،تظْلم الشمس عند طُلُوعها

هِملَى إِثْمع نيقافنالْمو، كْبِرِينتسالْم ظُّمعطِّلُ تأُبو، اةتالْع ربجت عأَضو.  نم زلَ أَعجلُ الرعأَجو
أُزلْزِلُ السماوات وتتزعزع اَألرض من ك لذل .واِإلنسانَ أَعز من ذَهبِ أُوفري ،الذَّهبِ اِإلبرِيزِ

وكَغنمٍ بِالَ من  ،ويكُونونَ كَظَبيٍ طَرِيد .في سخط رب الْجنود وفي يومِ حمو غَضبِه مكَانِها
 ،كُلُّ من وجِد يطْعن .واحد إِلَى أَرضه ويهربونَ كُلُّ ،يلْتفتونَ كُلُّ واحد إِلَى شعبِه .يجمعها

فيقُطُ بِالسسي اشحنِ انكُلُّ مو. ونِهِميع امأَم مأَطْفَالُه طَّمحتو،  حفْضتو مهوتيب بهنتو
مهاؤ٤() نِس(. 
كَما أَنَّ  .مخافَتةً عند تأْديبِك إِياهم سكَبوا .يا رب في الضيقِ طَلَبوك ( :وفيه أيضاً - ٣

حبِلْنا  .هكَذَا كُنا قُدامك يا رب ،الْحبلَى الَّتي تقَارِب الْوِالَدةَ تتلَوى وتصرخ في مخاضها
تحيا  .ولَم يسقُطْ سكَّانُ الْمسكُونة ،ضِلَم نصنع خالَصا في اَألر .تلَوينا كَأَننا ولَدنا رِحيا

                                 
  .م٩٤٢تويف سنة  ،السليم ، والعقلاملوسوي الشرع بني املناقضة عدم يربهن أن يف جهده بذل، يهودي مصري)  ١(
  .٢٥٨ص ) م ١٨٨١بدون:  اهلند( بدون . األمانات واالعتقادات، طكتاب انظر )  ٢(
 .١٢/٢سفر دانيال، إصحاح )  ٣(
 .١٦_١٣/٩سفر إشعياء، إصحاح )  ٤(
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كاتوثَثُ ،أَمالْج قُومظُوا .تقيتابِ ،اسركَّانَ التا سوا يمنرابٍ .تشطَلُّ أَع َألنَّ طَلَّك،  ضاَألرو

 .تسقطُ اَألخيِلَةَ
كعادخلْ مخبِي ادعا شي لُمه،  قأَغْلولْفَكخ كابوأَب.  ربعى يتح ظَةيلُح وحبِئْ نتاخ

بضالْغ.  بذَا الروه هَألنيهِمضِ فاَألر كَّانس إِثْم باقعيل كَانِهم نم جرخي،  ضاَألر فكْشفَت
دعا بي ما فالَهطِّي قَتغالَ تا واَءهم١() د(.  

٤ - ) بالر دي لَيع تةٌ  ،كَانآلنم يهو ةقْعالْب طسي ولَنِي فزأَنو بوحِ الرين بِرجرفَأَخ
 .وإِذَا هي يابِسةٌ جِدا ،وأَمرنِي علَيها من حولها وإِذَا هي كَثريةٌ جِدا علَى وجه الْبقْعة ،عظَاما
 :فَقَالَ لي .»يا سيد الرب أَنت تعلَم« :فَقُلْت» ؟أَتحيا هذه الْعظَام ،يا ابن آدم« :لي فَقَالَ

هكذَا قَالَ السيد  :اسمعي كَلمةَ الرب ،أَيتها الْعظَام الْيابِسةُ :تنبأْ علَى هذه الْعظَامِ وقُلْ لَها«
ظَامِالرالْع ههذل نَ :بويحا فَتوحر يكُملُ فخذَا أُدا  .هأَنملَح ا وأَكِْسيكُمبصع كُملَيع عأَضو

 .»فَتحيونَ وتعلَمونَ أَني أَنا الرب ،وأَبسطُ علَيكُم جِلْدا وأَجعلُ فيكُم روحا
رتا أُمكم أْتبنفَت. توأُ كَانَ صبا أَتنا أَنمنيبو، شعإِذَا رظْمٍ  ،وكُلُّ ع ظَامالْع تبقَارفَت

هظْما .إِلَى عاهمِ كَساللَّحبِ وصإِذَا بِالْعو تظَرون، قفَو نا مهعلَي ِسطَ الْجِلْدا  ،وبيهف سلَيو
وحي .رفَقَالَ ل: »لرأْ لبنوحِت، مآد ناابأْ يبنوحِ ،تلرقُلْ لو: بالر ديا  :هكذَا قَالَ السي لُمه

فَدخلَ فيهِمِ  ،فَتنبأْت كَما أَمرين .»وهب علَى هؤالَِء الْقَتلَى ليحيواروح من الرياحِ اَألربعِ 
وحلَ ،الروا عقَاموا ويافَحا جِدجِد ظيمع شيج هِمامى أَقد. 

يبِست  :ها هم يقُولُونَ .هذه العظَام هي كُلُّ بيت إِسرائيلَ ،يا ابن آدم« :ثُم قَالَ لي
هأَنذَا أَفتح  :يد الربهكذَا قَالَ الس :لذلك تنبأْ وقُلْ لَهم .قَد انقَطَعنا .عظَامنا وهلَك رجاؤنا

فَتعلَمونَ أَني أَنا  .وآتي بِكُم إِلَى أَرضِ إِسرائيلَ ،قُبوركُم وأُصعدكُم من قُبورِكُم يا شعبِي
 دنع ببِيالرعا شي ورِكُمقُب نم اكُمي إِيادعإِصو كُموري قُبحفَت. عوأَج يكُمي فوحلُ ر

  .(٢)) فَتعلَمونَ أَني أنا الرب تكَلَّمت وأَفْعلُ ،وأَجعلُكُم في أَرضكُم ،فتحيونَ
في وقْت  .لي النقْمةُ والْجزاُء  ؟توما علَيه في خزائنِيمخ ،أَلَيس ذلك مكْنوزا عندي" _ ٥

                                 
 .٢١_٢٦/١٦سفر إشعياء، إصحاح )  ١(
 .١٤_ ١: ٣٧سفر حزقيال، إصحاح )  ٢(
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  .)١(" دامهمتزِلُّ أَقْ

ألنه كالم عام  ؛أو ماحيصل فيه ،وبعض هذه النصوص قد اليسلم بإشارته لليوم اآلخر
  .وليس فيه ذكر صريح لليوم اآلخر

بدليل أن الذين يستيقظون ليسوا  ،اليشري إىل البعث األخروي مثالً دانيالسفر فنص 
  .)٢(ليست بعثاً لليوم اآلخرف ،وإذا مل تكن عامة وشاملة ،بل كثري منهم ،مجيع الراقدين

 األرض ملوتغري ملعا ،إشعيا فيه عقاب للمنافقني واملستكربين والعتاةسفر وكذلك نص 
  .لكنه ليس فيه إشارة واضحة أن هذا حيدث يوم القيامة ،والسماء

ليعد هلم  ؛فيتضح منه أن بعث العظام كان خاصاً ببين إسرائيلحزقيال سفر وأما نص 
  .ولوكان بعثاً أخروياً لكان لكل الناس ،نهمملكهم الذي سلب م

 وبعده قبله اواملتأمل مل ،باليوم اآلخر مصرح غري ،الداللة حمتملفهو التثنية سفر وأما نص 
  .)٣(فيه اهللا يعاقب أرضي يوم عن يتحدث أنه يرى

ة ألن القضي ؛له مسلَّي ، فالوأما ماذكره ابن كمونه من معرفة اليهود له فالحاجة لتكراره
 ،فاملوت يتخطفهم ،واليصح االعتماد على معرفة الناس ،دين به اإلنساني متعلقة بالعقيدة وما

  .والنسيان طبيعة فيهم
وأما كالم الفيومي فهو يدل على أن التوراة خضعت لتصرف البشر فكتبوا منها ماشاؤا 

  .معرفة مايعتقدمعتمدين على العقل يف  ،وتركوا ماشاؤا
 ؟قول هو املعتربالع وهنا نسأل أي! د عليه يف مواليضطرب حىت يعت لُّزِوهل العقل الي

   .!؟إثبات أمر عظيم كاليوم اآلخر والثواب والعقاب
  
  
  
  

                                 
  .٣٥_ ٣٤: ٣٢سفر التثنية، إصحاح )  ١( 
 . ٢/٢٤٣) م١٩٨١مكة املكرمة ( األوىل . انظر الديانات والعقائد، أمحد عبدالغفور، ط  )٢(
 .٩١ص  السقار حممود بن منقذ. ؟ د اهللا القدمي كلمة العهد هلانظر )  ٣(
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قبل عصر  يرى أن فكرة اليوم اآلخر مل تكن موجودة أصالً عند اليهود :الفريق الثاين

  .األنبياء
 ،)٢(وول ديورانت،)١(وجرهاردوش فوس :منهم اتوهذا مايشري بعض الباحثني يف الديان 

  .وغريهم،)٤(كامل سعفان.ود ،)٣(ودكتور أمحد شليب 
خاصة بعد دراسة الديانة  ،ن املصرينيموبعضها  ،)٥(من الفرس وإمنا استفادها اليهود

على يد البابليني مث اليونانيني مث الرومانيني مث  ،تشريدالطرد وبعد تعرض اليهود للو ،الزرادشتية
 ،واالستمتاع بالدنيا ،ا شيئاً مما حصل هلم من فقد األنفس واألموال ليعوضوا ،طاكينياألن

  .فاقتبس اليهود االعتقاد يف حياة أخرى بعد املوت
وأخذ أشعيا يشري  ،فنلقوا ذلك االعتقاد إىل دينهم ،وألول مرة عرفوا أن هناك جنة وناراً 

  :كقوله ،إىل يوم البعث واحلساب واجلزاء
 ) تكاتوا أَميثَثُ ،حالْج قُومظُوا .تقيتابِ ،اسركَّانَ التا سوا يمنرطَلُّ  .ت َألنَّ طَلَّك

  . )٦() واَألرض تسقطُ اَألخيِلَةَ ،أَعشابٍ
وكَثريونَ من الراقدين  (:وأخذ دانيال حيذر الناس ويذكرهم بالبعث كما سبق من قوله

ي تظُونَفقيتسضِ يابِ اَألرر، ةيداَألب اةيالَِء إِلَى الْحهؤ، يداِء اَألبردالزارِ لالَِء إِلَى الْعهؤ٧()و(  
يد٧()اَألب(  

هلُم نرجع إِلَى الرب َألنه هو افْترس ( :وكذلك هوشع يشري إىل البعث بعد املوت بقوله
لنعرِف  .في الْيومِ الثَّالث يقيمنا فَنحيا أَمامه .يحيِينا بعد يومينِ .رناضرب فَيجبِ ،فَيشفينا

                                 
) دار اآلفاق العربية، بدون ( بدون . فرج اهللا عبدالباري، ط. انظر يوم القيامة بني اإلسالم واليهودية واملسيحية، د)  ١(

 .١٦٥ص 
 .٢٠٥، انظر كتاب مقارنة األديان اليهودية ص ٢/٣٤٥قصة احلضارة )  ٢(
  .٢٠٥انظر مقارنة األديان اليهودية ص)  ٣( 
 .١٦١وعقيدة ص  انظر اليهود تارخياً)  ٤(
باإلضافة إىل ماحدث أثناءها من اتصال واختالط بني اليهود والفرس، فتأثروا م يف : " فتحي الزغيب . يقول د)  ٥(

. انظر كتاب تأثر اليهودية باألديان الوثنية، ط" كثري من العادات، واقتبسوا منهم كثرياً من األفكار واملعتقدات 
 .٢٢٥ص ) م١٩٩٤/هـ١٤١٤دار البشري : مصر( األوىل 

  .٢٦/١٩سفر أشعيا، إصحاح ) ٦(
 ١٢/٢سفر دانيال، إصحاح )  ٧(
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بالر رِفعنل عبتترِ .فَلْنكَالْفَج نيقي هوجرطَرِ .خا كَالْمني إِلَيأْتي .يقسرٍ يأَختطَرٍ مكَم

ض١()اَألر(.  
خاصة تفاصيل اليوم  ،الحتكاكهم م ،من املسلمني استفادها بعض اليهودوقد يكون 

  .طبيباً لأليوبيني يف مصرالذي كان  ،كما حصل ملوسى بن ميمون ،اآلخر
 ،وجعلها أركان اإلميان اليهودي ،ورد يف نص األصول الثالثة عشر اليت وضعهافقد 

يف الوقت الذي تنبعث فيه  ، بقيامة املوتىأنا أؤمن إمياناً كامالً"  :قوهلم يف الركن الثالث عشر
   ."اآلن وإىل األبد اآلبدين - تبارك امسه وتعاىل ذكره - بذلك إرادة اخلالق

الحتمال أن يقصد بذلك بعثاً دنيويا  ؛وهذا النص وإن كان ليس فيه تصريح باليوم اآلخر
  )٢(.على حنو عقيدة الفريسيني السابقة

لمون من مايقصده املس ،اليوم اآلخرالبعث وقصدون بد يكان اليهوهل يرد سؤال  وهنا
  .؟واحلساب واجلزاء ،احلياة األخروية بعد املوت

  .هذا ماسنرى جوابه يف املطلب التايل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                 
 ٦/٢سفر هوشع، إصحاح )  ١(
   .١٥٩ص  الفكر الديين االسرائيلي اطواره و مذاهبهوانظر ، ٨٦انظر دراسات يف األديان اليهودية والنصرانية ص )  ٢(
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  .اليوم اآلخر عند اليهودمفهوم  :املطلب الثاني 
  

   :قاموس الكتاب املقدس حتت عنوان القيامة يف العهد القدمي قال
 مفهومة القيامة بأن ٢٧-٢٥ :١٩وب يف أي الوارد واجلزاء باألثابة اإلميان من يظهر "
 ويف اهللا مع اآلتية احلياة رجاء عن فيها يعرب اليت املواضع يف ضمناً القيامة تذكر وكذلك ،ضمناً

 :٢٦إشعياء  وحيدثنا) ٢٤ :٧٣ ،١٥ :٤٩ ،١٥ :١٧ ،١١-٩ :١٦ مثال( املزامري يف حضرته
 وقيامة األبدية للحياة البعض قيامة عن ٢ :١٢يعلم دانيال  وكذلك ،ؤمننيامل قيامة عن ١٩

 وض إىل يرمز القيامة من نوعا ٣٧ص يف حزقيال األبدي ويصف واالزدراء للعار آخرين
  .)١("اهللا شعب

يقصد  املراد باليوم اآلخر والبعث يف العهد القدمي واألسفار أنمن خالل هذا النص يتبني 
  :به أحد أمرين

وذلك أن اليهود  ؛)٢(كما يف سفر حزقيال ،قومي لشعب اليهودأنه بعث  :األولاألمر 
على اجلانب املادي من رضا  وهؤالء قد حصلوا ،قسم منهم عاش حياته الدنيا سعيداً حراً

   .اإلله
أي آخر األيام أو ) أحرنيت هياميم ( ويطلقون عليها بالعربية  ،ويرون اآلخرة بعيدة جداً

  )٣(.اآلخرة
 ،البتة أن املوت هو املصري والرجعة بعده ويؤكدون ذلك ببعض العبارات اليت  خترب

  :ومنها ويعربون عنه باهلاوية ،والحياة إىل األبد
 "رِيح يا همي إِناتيأَنَّ ح ا ،اُذْكُرريى خرت ودعنِي الَ تيعرِي .واظن نيانِي عرالَ ت.  اكنيع

لَيا عأَن تلَسولُ .وزيلُّ وحمضي ابحالس، دعصالَ ي ةاوِيزِلُ إِلَى الْهني يهكَذَا الَّذ.  جعرالَ ي

                                 
بطرس عبد ، هيئة التحرير، ذة ذوي االختصاص ومن الالهوتينيتأليف خنبة من األسات ،قاموس الكتاب املقدس)  ١(

  .األستاذ إبراهيم مطرو، الدكتور جون ألكسندر طمسنو ،امللك
  . البحثمن هذا  ٢٥انظر النص ص )  ٢(
 .٢٦٥العقائد املشتركة بني اليهود والنصارى وموقف اإلسالم منها ص )  ٣(
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هتيإِلَى ب دعب، دعب هكَانم رِفُهعالَ يو... نِقفِْسي الْخن تارتفَاخ، هي هذظَاملَى عع توالْم.  قَد

تا .ذُبيأَح دةٌ .الَ إِلَى اَألبفْخي نامي َألنَّ أَينع كُف هبِرتعى تتانُ حساِإلن وا هم،  عضى تتحو
كقَلْب هلَيبِي ...؟عذَن رفغاذَا الَ تملي ،وزِيلُ إِثْمالَ تابِ ؟وري التف طَجِعي اآلنَ أَضنِ ،َألنطْلُبي ت
  .)١(" فَالَ أَكُونُ

ماتعرضوا له كما  بسبب ؛املادي فقد فقدوا هذا اجلانب ،من اليهود وأما القسم اآلخر
أن من حقهم أن يعودوا إىل احلياة مرة  ،اليهودفهوالء يرى  ،ونفي وتشريد ،سبق من تسلط

  .يهوديةوميثل هذا اجلانب غالبية الفرق ال ،)٢(لينالوا نصيبهم من النعيم واملتعة ؛أخرى
 ؛خصت احلياة بعد املوت بالصاحلني فقطفقد  ،)الربانيون (  طائفة الفريسيونوأما  

  . عليه السالمموسى  ةناوإدخاهلم يف دي ،ليشتركوا مع املسيح القادم يف إنقاذ الناس
فاليؤمنون باليوم  ،وكثري منهم من الفريسيون ،وأما اإلصالحيون يف العصر احلديث 
  .)٣(وكانوا يقررون فيها إنكار البعث ،عدداً من املؤمترات وقد عقدوا ،اآلخر

أن املراد بالبعث واليوم اآلخر هو حقيقته اليت هي البعث بعد املوت  :الثايناألمر 
( محلت نصوص بعض األنبياء يف األسفار  وعلى هذا املعىن، األخرويللحساب واجلزاء 

  .)وحزقيال  ،وإشعيا ،ودانيال ،أيوب
 سعديا الفيومي ،منهم على سبيل املثال ،دد من مفكري اليهود وعلمائهموقال ذا ع 

فذلك مما  ،فنا ربنا أنه يكون يف دار اآلخرة للمجازاةتى الذي عروإن إحياء امل" :حيث يقول
   )٤("أمتنا جممعة عليه 

ماحكاه من االمجاع منتقض مبا ثبت أن إال أن  ،يوميضوح هذا النص من الفومع و
الذين يؤمنون  ،ومنهم فرقة الصدوقيون ،اليؤمنون بالبعث واليوم اآلخر ،ليهودبعض فرق ا

والعمل السيء يسبب  ،ينتج اخلري والربكة لصاحبه عندهم فالعمل الصاحل ،باحلساب الدنيوي

                                 
 .٢١، ١٦، ١٥، ١٠، ٩، ٧/٧،٨سفر أيوب، إصحاح )  ١(
  .١٢٠، ١١٩، ٢٨انظر مقارنة األديان اليهودية ص )  ٢(
دار  :بريوت( األوىل.عرفان عبد احلميد فتاح،  ط. اليهودية عرض تارخيي، واحلركات احلديثة يف اليهودية، دانظر )  ٣(

  ).م١٩٩٧/هـ١٤١٧ عمار ودار البيارق
  .٢١١األمانات واالعتقادات ص )  ٤(
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  .لصاحبه األزمات واملتاعب

ميزات أنه من املولليهود  القوميالبعث و ،بني البعث األخروي اجلمع الفيومي وقد حاول
  .)١(وليس هناك مامينع منه لتعويض اليهود ماحلق م ،هلم عن بقية األمم

 .؟ أم للروح واجلسد ،هل البعث للروح فقط وااختلف بعد املوت حقيقة من قال بالبعثو
  .قالت فرقة من فرق اليهود وبكلٍ
 ،وأن الثواب والعقاب يقعان عليهما ،فبعضهم يرى أن البعث يكون بالروح واجلسد 

   .)٢(ويدل عليه ماسبق ذكره يف سفر حزقيال
وأن الثواب والعقاب متعلق باألنفس  ،بعضهم يرى أن النفس تبقى بعد فساد األبدانو

  .)٣(وذكر هذا عن عدد من علماء اليهود منهم موسى ابن ميمون ،اردة بعد خراب األجساد
 ،اجلسماين البعث إنكار : والنصارى اليهود عن املنقول أن واعلم ":يقول الفخر الرازي

  )٤(" الروحاين البعث إىل مييلون فكأم
 اجلنة نعيم يف اخللود هو الطاعة ثواب أن اليهود واعتقدت" : اليهودي كمونة ابن وقال

 وإن الشريعة هذه ملعتقد خلود غري من ،جهنم يف العذاب هو املعصية وعقاب ،اآليت والعامل
 املنتظر املسيح زمن يف مرة ،مرتني حيصل األموات عثب أن اعتقد من ومنهم، عاصياً كان

 لكافة العامة القيامة يف املوتى يبعث وتارة ...األمة من بالصاحلني خمتص البعث وذلك ،عندهم
 على وبالعقاب ،الطاعة على األبدي بالثواب للجزاء والطاحلني ،منهم الصاحلني ،الناس

   .أبداً تعدم ال وأا ،األجساد سادف بعد األنفس بقاء أيضاً واعتقدوا .املعصية
 والعقاب األبدي الثواب وأن ،فقط املوت بعد ما هو اآليت العامل أن زعم من منهم ونبغ

 .فحسب روحانيان مها بل جبسمانيني وليسا ،أجسادها خراب بعد اردة لألنفس هو إمنا
 بغري والعقاب بالثواب زاةباا ناطقة ،شرعهم ومحلة ،علمائهم عن املنقولة الكثرية والنصوص

                                 
  .٢٢٩السابق ص ) ١(
 .١٤_ ١: ٣٧صحاح إ)  ٢(
  .٢٧انظر تنقيح األحباث ص )  ٣(
 .٢٧السابق ص )  ٤(
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  .)١("مجيعاً يتأملها عاقل كل عند التأويل حمتملة غري وهي ،األبدان إىل األنفس عود

  .اليوم اآلخر يف التلمود :املبحث الرابع 
عليه  التلمود من مصادر اليهود ، وهوعبارة عن التعاليم الشفوية اليت نقلت عن موسى

اليهود، ولذا سأعرض باختصار ملوقفه من اليوم وهو غري معتمد عند بعض فرق  ،السالم
    .اآلخر

حيث تذكر بعض الفقرات أن  ،لكن بصورة مضطربة ،ورد يف التلمود ذكر اجلنة والنار
  .وأن النار لغري اليهود ،وأنه اليدخلها إال اليهود ،اجلنة تأوي إليها األرواح الزكية

ال يدخلها إال  مأوى األرواح الزكية، أن اجلنة :فقد ورد فيه ،ويصرح بالنعيم واجلحيم 
ملا فيه من الظالم والعفونة  ؛وال نصيب هلم فيه سوى البكاء ،واجلحيم مأوى الكفار ،اليهود
  )٢(.وأن اجلحيم أوسع من النعيم ستني مرة ،والطني

M      ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  : أهذا عن اليهود فقال  تعاىل وقد ذكر اهللا

 ÆÅ  Ä   ÃÂ  Á  À Ì   Ë  Ê  É  È  Ç  
  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ   Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î

     ÞL  ]١١٢-١١١ :البقرة[.  
كما عند  ،اليت تؤمن ا بعض الديانات )٣(والتقمصعقيدة التناسخ  ويشري التلمود صراحة إىل

  .بعض األديان الفارسية واهلندية
 خترج اليهودي موت وبعد .احليوانات باقي كنطفة هي اليهودي غري نطفة أن"  :جاء فيه     

 نسله أجسام وتشغل روحه خترج ،مثالً اجلدود أحد مات فإذا ،آخر جسماً وتشغل روحه
  .الوالدة احلديثي

                                 
 .٢٧تنقيح األحباث ص )  ١(
  .١/٤٤الكرت املرصود يف قواعد التلمود ) ٢(
ذات الصبغة الباطنية، فأبطلوا اإلميان باليوم  لإلسالم، املنتسبة وعقيدة التناسخ هذه انتقلت إىل العديد من املذاهب)  ٣(

حيث تتقمص أرواحهم يف موجودات أخرى، إما أكثر  ،تقدوا أن اجلزاء إمنا يكون على هذه األرضاآلخر، واع
 .سعادة أو أكثر شقاء
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 ،)جترو( جسد يف والثانية ،)قورش( جسد يف دخلت األوىل أرواح ثالثة لقايني وكان     

  .موسى قتله الذي املصري يف والثالثة
 ،اسحاق يف حواء وروح ،أيوب يف) ثار( وروح ،مشسون جسد يف) يافث( روح ودخلت

 كما ،يسوع يف اشعيا وروح ،)هبلي( يف) صبائيل( وروح ،)هيرب( يف القهرمانة رحاب وروح
  ".)اباربانيل( باشي احلاخام قال

   :ه أيضاًفي وذكر 
 يف موم بعد خلتد أرواحهم فإن ،يهودياً بقتلهم ،دينهم عن يرتدون الذين اليهود أما"

 مث ،شهراً عشر اثين مدة أليماً عذاباً وتعذب ،اجلحيم إىل تذهب مث ،النباتات أو احليوانات
 بعد اليهود جسد إىل ترجع مث ،الوثنيني يف مث احليوانات يف مث ،اجلمادات يف وتدخل ثانياً تعود

  .)١(" تطهريها
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                 
 .١/٤٣الكرت املرصود يف قواعد التلمود )  ١(
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  اخلامتة
أذكر أهم  ،اليوم اآلخرب اإلميان اسة موقف اليهود منوبعد در ،يف خامتة هذا البحث

  :النتائج وهي على النحو التايل
ومافيه من  ،كانوا يؤمنون باليوم اآلخر ،ومن آمن معه عليه السالم أن موسى .١

  .نعيم أو عذابو ،حساب
 ،عليه السالمأن اإلميان باليوم اآلخركان مذكوراً يف التوراة املرتلة على موسى  .٢

 .حريف كما تعرضت بقية نصوص التوراةوتعرض للت
مع وجود  ،مل يكن واضحاً،املوجودة اآلن اليوم اآلخر والبعث يف التوراةميان باإلأن   .٣

اليوم اآلخر يف الدنيا بالبعث ومل يتبني منها هل املراد  ،غامضةلكنها  ،إشارات يسرية
 .؟أم يف اآلخرة

متأثراً  ،لتلمود بصورة مضطربةقد ورد يف ا ،أن اليوم اآلخر ومافيه من جنة ونار .٤
  .بعقيدة التناسخ عند بعض الديانات

ملن آمن  ،وتفسري املراد به ،تباين الفرق اليهودية قدمياً وحديثاً يف اإلميان باليوم اآلخر .٥
 .منهم بوقوعه

وأكذوبات تنايف حقيقة  ،بإثبات اليوم اآلخر قد ألصقوا به ختيالتاليهود وأن قول  .٦
   .اجلزاء

غلب عليهم اجلانب املادي، وحب الدنيا، وهذا مأخرب اهللا تعاىل به عنهم  أن اليهود .٧
�   M ~   }  |  {  z  y    x  w  v  u  t  :فقال تعاىل

   ¤       £  ¢  ¡      °  ¯  ®¬  «   ª  ©      ¨  §  ¦  ¥
  ¿   ¾   ½  ¼»  º  ¹  ¸  ¶  µ      ´  ³  ²  ±

 Æ             Å  Ä  Ã  Â  Á  À  L  ]٨- ٦: اجلمعة.[ 
  .وصلى اهللا على نبينا حممد وآله وصحبه أمجعني
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  فهرس املصادر واملراجع

 
 .القرآن الكرمي .١
جعية الدعوة اإلسالمية : ليبيا( الثانية .األديان املعاصرة، راشد عبداهللا الفرحان، ط .٢

 ).م١٩٨٥/هـ١٤٠٦العاملية 
عمان ( األوىل .حممد اهلزاميه، طحممد اخلطيب،  و. أمني االقضاة، ود. أديان وفرق، د .٣

 ).م١٩٩٠/هـ١٤١٠بدون : 
  ) م ١٨٨١بدون:  اهلند( بدون . ط سعديا الفيومي،األمانات واالعتقادات،  .٤
دار البشري : مصر( األوىل . فتحي حممد الزغيب، ط. تأثر اليهودية باألديان الوثنية، د .٥

 .)م١٩٩٤/هـ١٤١٤
منشورات : بريوت(األوىل .اشم، طأنطوان اهل: تاريخ جهنم، جورج بتوا، تعريب .٦

 ).م١٩٩٦عويدات 
 العامة املصرية اهليئة: القاهرة( بدون . ، الشيخ حممد رشيد رضا، طاملنار تفسري .٧

  ). م ١٩٩٠ للكتاب
. ، ط)كمونة ابن( احلسن بن سعد بن منصور بن سعدتنقيح األحباث يف امللل الثالث،  .٨

   .)دار األنصار، بدون( بدون 
، اللوحيق معال بن الرمحن عبد:  ، حتقيقاملنان كالم تفسري يف الرمحن الكرمي تيسري .٩

  ). م ٢٠٠٠-  هـ١٤٢٠ الرسالة مؤسسة: بريوت (األوىل . ط
علي بن حسن بن ناصر، . د: اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح، حتقيق وتعليق .١٠

دار  :الرياض(الثانية . محدان بن حممد احلمدان، ط. عبدالعزيز بن العسكر، د. د
  .)م١٩٩٩ -هـ ١٤١٩العاصمة 

مكتبة العلوم : املدينة النبوية( األوىل .دراسات يف األديان اليهودية والنصرانية، ط .١١
  .)هـ١٤١٤واحلكم 

   ).م١٩٨١مكة املكرمة ( األوىل . الديانات والعقائد، أمحد عبدالغفور، ط .١٢
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املكتب : وتبري( الرابعة . زاد املسري يف علم التفسري، اإلمام ابن اجلوزي، ط .١٣

 .)م ١٩٨٧/هـ١٤٠٧اإلسالمي 
مصطفى ديب . د:صحيح البخاري، اإلمام حممد بن إمساعيل البخاري، ضبط وترقيم .١٤

 ).م١٩٩٣ /هـ١٤١٤دار ابن كثري : بريوت(  ٥البغا، ط
مجعية : ليبيا( الثانية . عامل األديان بني األسطورة واحلقيقة، فوزي حممد محيد، ط .١٥

 ).م١٩٩٩/هـ١٤٢٨ة الدعوة اإلسالمية العاملي
العقائد املشتركة بني اليهود والنصارى وموقف اإلسالم منها، خالد رحال صالح،  .١٦

  .)م٢٠٠٧/هـ١٤٢٧دار العلوم العربية : بريوت( األوىل .ط
( بدون .سعد الدين السيد صاحل، ط. العقيدة اليهودية وخطرها على اإلنسانية، د .١٧

  ).مكتبة الصحابة ، بدون : الشارقة 
: القاهرة( بدون . حسن ظاظا، ط. طواره و مذاهبه، دألديين االسرائيلي الفكر ا .١٨

  .)م١٩٧١معهد البحوث والدراسات العربية 
، قاموس الكتاب املقدس، تأليف خنبة من األساتذة ذوي االختصاص ومن الالهوتيني .١٩

األستاذ ، الدكتور جون ألكسندر طمسنو ،الدكتور بطرس عبد امللك، هيئة التحرير
  .م مطرإبراهي

  .قصة احلضارة ، موقع الكتاب على االنترنت .٢٠
كتاب التوراة واإلجنيل والقرآن دراسة حتليلية موثقة بالنصوص احلرفية، املستشار طه  .٢١

  .)بدون معلومات نشر( الشريف، ط األوىل 
 ).م١٩٨٨بدون : مصر( بدون .الكتاب املقدس ، ط .٢٢
عبدالرمحن بن : وترتيب شيخ اإلسالم ابن تيمية، مجع ،تيمية ابن فتاوى جمموع .٢٣

  .)مكتبة ابن تيمية، بدون : القاهرة ( بدون . ط قاسم،
:  وترتيب مجع، العثيمني حممد بن صاحل بن حممد، جمموع فتاوى ورسائل العثيمني .٢٤

 الثريا دار - الوطن دار: الرياض ( بدون . ، طالسليمان إبراهيم بن ناصر بن فهد
 ).هـ ١٤١٣

مكتبة النهضة : القاهرة ( احلادية عشر. أمحد شليب، ط. دمقارنة األديان اليهودية،  .٢٥
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  .)م١٩٩٧املصرية 

 ).م٢٠٠٤دار وائل للنشر : عمان ( األوىل .مقارنة األديان، سعدون الساموك، ط .٢٦
دار املسرية : عمان ( األوىل . مقارنة األديان، حممد أمحد اخلطيب، ط .٢٧

 ).م٢٠٠٨/هـ١٤٢٨
  ). ٢٠٠٨ دار الشروق:  القاهرة( األوىل. ط، من هم اليهود؟ وما هي اليهودية؟ .٢٨
  . منقذ بن حممود السقار. هل العهد القدمي كلمة اهللا ؟ د .٢٩
عرفان عبد احلميد فتاح،  . اليهودية عرض تارخيي، واحلركات احلديثة يف اليهودية، د .٣٠

 ). م١٩٩٧/هـ١٤١٧ دار عمار ودار البيارق :بريوت( األوىل.ط
 بدون . فرج اهللا عبدالباري، ط. ة واملسيحية، ديوم القيامة بني اإلسالم واليهودي .٣١

  ) .دار اآلفاق العربية، بدون (          
 األوىل .اليوم اآلخر يف األديان السماوية والديانات القدمية، يسر حممد مبيض، ط .٣٢

  ).م١٩٩٢/هـ١٤١٢دار الثقافة : الدوحه(       
دار  :دمشق(األوىل . ط ار،حممد علي الب. املدخل لدراسة التوراة والعهد القدمي .٣٣

  .)هـ١٤١٠القلم 
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