إمكاوية القيامة ولزومها
إمكاوية القيامة
إن إقامة االجساد بعد الموت ,معجزة تدخل فً قدرة هللا على كل شًء .والشك إن إقامة
األجساد أسهل من خلقها.
فاهلل الذي أعطاها نعمة الوجود ,هو قادر بالشك على إعادتها إلى الوجود .هو خلقها من
تراب األرض ,وهو قادر أن ٌعٌدها من تراب األرض مرة أخرى .بل أعمق من هذا أنه خلق
الكل من العدم .خلق األرض وترابها من العدم ,ثم من تراب األرض خلق اإلنسان.
أٌهما أصعب اذن :الخلق من العدم ,أم إقامة الجسد من التراب؟!
إنها القدرة غٌر المحدودة اللهنا الخالق ,الذي ٌكفى أن ٌرٌد ,فٌكون كل ما ٌرٌد ,حتى بدون
أمرا..
أن ٌلفظ كلمة واحده أو ٌصدر ً

القيامة هي أذن عقيدة للمؤمىيه:
الذى ٌؤمن باهلل وقدرتهٌ ,ستطٌع أن ٌؤمن بالقٌامة ...فهى فً جوهرها تعتمد على إرادة هللا,
ومعرفته وقدرته.
 +فمن جهة اإلرادة ,هو ٌرٌد لإلنسان أن ٌقوم من الموت ,وأن ٌعود إلى الحٌاة .وقد وعد
اإلنسان بالقٌامة والخلود .ومادام هللا قد وعد ,إذن البد أنه سٌنفذ ما قد وعد به...
 +ومن جهة المعرفة والقدرة :فاهلل ٌعرف أٌن توجد عناصر هذه األجساد التً تحللت ,وأٌن
أٌضا أٌن توجد أرواح تلك
توجد عظامها .وٌعرف كٌفٌة إعادة تشكٌلها وتركٌبها .كما ٌعرف ً
األجساد .وٌسهل علٌه أن ٌأمرها بالعودة إلى أجسادها ,وٌسهل علٌها ذلك .وهو ٌقدر على
هذا كلهَ .جل ّ اسمه العظٌم ,وتعالت قدرته اإللهٌة...

ً
جملة .وبالتالى ٌنكر الخلق من
إن الذي ٌنكر إمكانٌة القٌامة ,هو بالضرورة ٌنكر المعجزات
أٌضا!
العدم ,وٌنكر قدرة هللا ,وقد ٌنكر وجوده ً
ٌدخل فً هذا الجهل ,الملحدون ,وانصاف العلماء ,وغٌر المؤمنٌن .أما المؤمنون الذٌن
ٌؤمنون باهلل ,وبقدرته غٌر المحدودة ,فإنهم ٌؤمنون بالمعجزات ,ومنها القٌامة.

ضرورة القيامة
أٌضا ضرورٌة بالنسبة إلى عدل هللا
كما أن القٌامة ممكنة بالنسبة إلى قدرة هللا ,كذلك هً ً
وصالحه وجوده
 -1إنها الزمة من أجل العدل:
خٌرا كانت
الزمة من أجل محاسبة كل إنسان على أفعاله التً عملها خالل حٌاته على األرض ً
شرا .فٌثاب على الخٌر ,وٌعاقب على الشر .ولو لم تكن قٌامة ,لتهافت الناس على الحٌاة
أو ً
ضا إن لم تكن قٌامة,
الدنٌا ,وعاشوا فً مالذها وفسادها ,غٌر عابئٌن بما ٌحدث فٌما بعد! وأٌ ً
لساد الظلم واستبد القوى بالضعٌف ,دون خوف من عقوبة أبدٌة .أما اإلٌمان بالقٌامة وما
ٌعقبها من دٌنونة وجزاء ,فإنه رادع للناس .إذ ٌشعرون أن العدل البد سٌأخذ مجراه ,إن لم
ٌكن فً هذا العالم ,ففى العالم االخر..

أٌضا ألجل التوازن:
 -2والقٌامة الزمة ً
ففى األرض الٌوجد توازن بٌن البشر .ففٌها الغنى والفقٌر ,السعٌد والبائس ,المن ّعم
والمعذب ...فإن لم ٌكن هناك مساواة على األرض .فمن الالئق أن ٌوجد توازن فً السماء.
وٌعوضه الرب عما فاته
ومن لم ٌنل حقه على األرضٌ ,مكنه ان ٌناله بعد ذلك فً السماء.
ّ
فً هذه الدنٌا ,إن كانت أعماله مرضٌة هلل.

 -3إن هللا وعد اإلنسان بالحٌاة االبدٌة .ووعده هو لإلنسان كله ,ولٌس للروح فقط التً هً
جزء من اإلنسان...

فلو أن الروح فقط اُتٌح لها الخلود والنعٌم األبدى ,أذن ال ٌمكن أن نقول إن اإلنسان كله قد
تنعم بالحٌاة الدائمة ,بٌنما قد ُحرم الجسد من ذالك! فبالضرورة إذن ٌنبغى أن ٌقوم الجسد من
الموت ,وتتحد به الروح .وٌكون الجزاء األبدى لإلنسان كله.

 -4والقٌامة ضرورة .ألنه لوالها لكان مصٌر الجسد البشرى كمصٌر أجساد الحٌوانات!
ماهى اذن المٌزة التً لهذا الكائن البشرى العاقل الناطق ,الذي وهبه هللا موهبة التفكٌر
واالختراع والعلم ,والقدرة على صنع مركبات الفضاء التً توصله إلى القمر ,وتدور به حول
األرض وترجعه الٌها سال ًما !..هذا اإلنسان الذي قام بمخترعات أخرى مذهلة كالكمبٌوتر
والفاكس والـ ( Mobile Phoneالمحمول ,أو الموباٌل) ..هل ٌُعقل أن هذا اإلنسان العجٌب
الذي سلّطة هللا على نواح عدٌدة من الطبٌعةٌ ,ؤول جسده إلى مصٌر كمصٌر بهٌمة أوحشرة
أو بعض الهوام؟!
ان العقل الٌمكن أن ٌصدق هذا .اذن البد من القٌامة.

 -5إن قٌامة الجسد تتمشى عقل ًٌا مع كرامة اإلنسان
اإلنسان الذي ٌتمٌز على جمٌع المخلوقات األخرى ذوات األجساد ,والذي ٌستطٌع بما وهبه
جمٌعا ,وأن ٌقوم لها بواجب الرعاٌة واالهتمام اذا أراد ,أو أن ٌقوم
هللا أن ٌسٌطر علٌها
ً
علٌها بحق السٌطرة واالستخدام ...ألٌست كرامة جسد هذا المخلوق العاقل البد أن تتمٌز عن
مصٌر باقى أجساد الكائنات غٌر العاقلة وغٌر الناطقة التً هً تحت سلطانه..؟!

ضا الزمة لتقدم لنا الحٌاة المثالٌة التً فقدناها هنا:
 -6والقٌامة أٌ ً
تقدم لنا صورة الحٌاة الجمٌلة الرائعة فً العالم اآلخر ,حٌث ال حزن وال بكاء ,وال فساد وال
ظلم ,وال عٌب وال نقص .بل هً حٌاة النعٌم األبدى واإلنسان المثالى الذي بال خطٌة..
باالضافة إلى العشرة الطٌبة مع هللا ومالئكته وقدٌسٌه
مص در المقال :م وقع األنبا تكاله ٌمانو ت.

ما أجمل هذه الحٌاة التً فً العالم اآلخر ,التً لم ترها عٌن ,ولم تسمع بها اذن ,ولم تخطر
على قلب بشر.

القٌامة هً عٌد .فتهانئ للجمٌع بعٌد القٌامة.

