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 مقدمة:

دراسة  – هذا البحث )اإلحياء واإلماتة يف القرآن الكريم

، معجمي وموضوعي. أما وقد جاء يف جزءين .(معجمية موضوعية

املعجمي فدرست فيه لفظي )اإلحياء واإلماتة(، وما تعلق بهما من 

ألفاظ: املوت واحلياة، واأللفاظ ذات الصلة باملوت أو احلياة )تقريبا 

عشرون لفظًا(، وألفاظ إعادة اخللق، وبينت ما يليق أن يوصف به اهلل 

 سبحانه وتعاىل من هذه األلفاظ. 

ضوعي درست حقيقة املوت واحلياة، واإلحياء ويف اجلزء املو

واإلماتة، ومفهوم النفس والروح، وإعادة اخللق، وتناولت كثريا من 

 القضايا املتعلقة بهذه املوضوعات. 

متسُك األنفَس الذي ال ينام وال ميوت،  ، احليُّالوارُث اللهم أنَت

أّن لقاَءك  وترسُلها، وُتخرج املوتى من األجداث وُتنشُرها، اللهم آمنُت

حق، وأن البعَث حق، وأن اجلنَة حق، وأن الناَر حق، فأسألك خرَي 

احمليا وخرَي املمات، وأسألك نورًا يف حياتي ونورًا يف قربي، ربِّ ال 

ختزني يوَم تبعُثين، وال حترْمين من احلياة يف آخرتي، وال ُتذقين املوَت 

  داَر النعيم.بعد موتيت األوىل، وِقين عذاَب اجلحيم، وأسكين 

 عبد اجمليد حممد علي الغيلي 

 الرياض

 م1035 فربايرهـ / 3416 – ربيع الثاني
 

abdmmys81@hotmail.com   
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 الدالالت: خالصة

 .شيء يغَشى اجلسم؛ فيخليه إخالء تاما من النفساملوت: 

 شيء يغَشى اجلسم؛ فيخليه إخالء مؤقتًا من النفس.النوم: 

 .اجلسمإقامة النفس يف احلياة: 

 .إمساك النفس إمساكًا تاما عن اجلسم احلياإلماتة: 

 إرسال النفس إىل اجلسم امليت. اإلحياء: 

 التويف: إمساك النفوس.

 الرجع: إعادة خلق الشيء مما خلق منه أول مرة.

اإلخراج، هو بدء خروج املوتى من األرض )قبل إحيائهم(، أما 

 .البعث)اخلروج( فهو خروجهم من أجداثهم بعد 

 اإلنشار: إعادة خلق املوتى، بإنباتهم باملاء.

 البعث: إرسال النفوس إىل أجسادها بعد الصيحة.

واإلعادة: اإلنشاء  اخللق: اإلنشاء األول للشيء، يف َطوٍر ما.

 الثاني ألول خلق.

 اهلالك: فناء الشيء املخلوق أو استئصاله.

 .خروجها من حملها )اجلسد(، بشدة: زهوق النفس

 قتل هو: إزهاق النفس بفعل اإلنسان، بآلة تسيل الدم. ال

 . بقطع بلعومههو: إزهاق نفس احليوان الذبح 
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 النحر، وهو إزهاق نفس احليوان بنحر بلعومه، ال قطعه.

 زهوق النفس، بسبب املاء.الغرق: 

 زهوق النفس بسبب النار.احلرق: 

زهوق النفس بسبب قوة مدمرة مفاجئة ال حتتملها الصعق: 

النفس. كقوة الصوت، أو النور، أو غريها من القوى املبثوثة يف 

 السماوات واألرض.

 اخللد: إقامة النفس يف البدن، دون تغري.

 .إقامة مقصودة مؤقتةاللبث: 

 متهل الشيء يف مكانه.املكث: 

 .البقاء: ثبات شيء قد انقضى بعضه

 الدوام: استمرار الشيء على حالته اليت استقر عليها. 

 السرمد: اتصال الزمن بال انقطاع.

 العيش: كسب أسباب احلياة.

هو الذي مل تعرض له حالة املوت أبدًا،  :احلي ]من أوصاف اهلل[

فحياته ال قبل هلا وال بعد )حياة مل يسبقها موت، ومل يتخللها نوم، 

 وال يلحقها موت(.

  احلي الذي ال ميوت، وليس بعده شيء.]من أوصاف اهلل[:  الوارث
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 اجلزء األول: اإلحياء واإلماتة دراسة معجمية

 )دراسة معجمية( وأحيا املبحث األول: أمات

 لغة واصطالحا )احلياة( و)املوت(املطلب األول: 

 :للحياة واإلحياء املعنى اللغوي واالصطالحي: أواًل

وَأْحياُه اهلل  واحَليُّ: ضدُّ املّيت. ،احَلياة: ضد املوتيف الصحاح: )

 (. املوُت: ضدُّ احلياة(، وقال: )وَحيَّ أيضًاَفَحيَي 

احلاء والياء واحلرف املعتل أصالن: ويف مقاييس اللغة: )

فأما . أحدهما خالف املوت، واآلخر االستحياء الذي هو ضد الوقاحة

واألصل اآلخر:  ان.َتَمَواألول فاحلياة واحليوان، وهو ضد املوت واْل

 (.قوهلم استحييت منه استحياء

ة وأصلها من الطراالعسكري يف الوجوه والنظائر: )احلياة:  وقال

أي: باقية على حاهلا غري  واجلدة، ومن ثم قيل: والشمس بيضاء حية،

اللون، ومسي احلياء حياء؛ ألن اللون حيمر معه، واحلمرة لون  حائلة

من القرب؛ ألن بعضهم جييء مع بعض، ومسيت  احلياة؛ ومسي احلّي

تكرب إىل أن   متوت حتى تقتل وإال فهي حية أبدًااحلية حية؛ ألنها ال

نتهي ثم تكرب وكذلك أبدا إىل أن تتنتهي ثم تبتدئ فتصغر حتى 

 (. داِهية قد َصُغَرت ِمَن البكِر، وأنشدوا: يصاب هكذا قالوا
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 احلي، واحلياة:

احلي يف كالم قال أبو القاسم الزجاجي يف اشتقاق أمساء اهلل: )

واحليوان خالف املوات، فاهلل عز وجل احلي  العرب: خالف امليت،

وجل وتعاىل عن ذلك  الفناء عزالباقي الذي ال جيوز عليه املوت وال

 (.علًوا كبرًيا. وال تعرف العرب عن احلي واحلياة غري هذا

احلياة: هي صفة توجب وقال اجلرجاني يف التعريفات: )

النامي احليوان: اجلسم ( وقال: )للموصوف بها أن يعلم ويقدر

 (.احلساس املتحرك باإلرادة

الّدائم الوجود، الباقي ويف معجم اللغة العربية املعاصرة: )احلي: 

حيًّا بذاته أزاًل وأبًدا الذي تندرج مجيع امُلدركات حتت إدراكه، 

  (.ومجيع املوجودات حتت فعله
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 إلماتة:لموت واثانيًا: املعنى اللغوي واالصطالحي ل

امليم والواو والتاء أصل صحيح يدل على يف مقاييس اللغة: )

ة: ما مات مما وامليت. منه املوت: خالف احلياة، ذهاب القوة من الشيء

 .(يؤكل حلمه إذا ذكي

 املوت:

، خبالف املوت ينفي احلياة مع سالمة البنيةيف الفروق اللغوية: )

 .(القتل فهو نقض البنية احليوانية

ت: صفة وجودية خلقت ضًدا املووقال اجلرجاني يف التعريفات: )

 .(للحياة

املوت: عدم احلياة عما وجد فيه وقال الكفوي يف الكليات: )

وأما املعنى القائم بالبدن عند مفارقة الروح فإمنا هو أثره، .. احلياة

فتسميته باملوت من باب اجملاز ]فخلق املوت جماز عن تعلقه مبصحح 

احلياة ابتداء، أو التصيري  اإلماتة: جعل الشيء عادم)قال: (... واملوت

 (.كالتصغري والتكبري

ويف " شرح املقاصد ": املراد خبلق املوت إحداث ونقل الكفوي: )

وقال بعضهم: ال ضرر لو أريد إحداث نفس املوت، ألن األمور  ،أسبابه

 (.العدمية قد حتدث بعد أن مل تكن كالعمى

املوت: صفة وجودية وقال القاضي األمحد يف دستور العلماء: )

وهو ضد احلياة.  {خلق املوت واحلياة}كما يدل عليه قوله تعاىل: 

وقيل صفة عدمية وهي عدم احلياة عما من شأنه أن يكون حيا 
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 (.قدره {خلق املوت}فبينهما تقابل العدم وامللكة فمعنى قوله تعاىل: 

عدم احلياة عّما وقال التهانوي يف كشاف اصطالحات الفنون: )

شأنه أن يكون حيا واألظهر أن يقال عدم احلياة عما اتصف بها، من 

وعلى التفسريين فالتقابل بني املوت واحلياة تقابل العدم وامللكة. 

وقيل املوت كيفية وجودية خيلقها اهلل تعاىل يف احلي وهو ضد 

والعاجل ال يتصّور  {َخَلَق اْلَمْوَت َواْلَحياَةالَِّذي }احلياة، لقوله تعاىل 

ّلا فيما له وجود. واجلواب أن اخللق هاهنا مبعنى التقدير دون إ

اإلجياد، وتقدير العدم جائز كتقدير الوجود وقيل هو تعّطل القوى 

عن أفعاله لبطالن آلتها وهي احلرارة الغريزية باالنطفاء. وقيل هو 

 (.ترك النفس استعمال اجلسد

ي هو شيء فاخلالصة أن بعضهم ذهب إىل أن املوت أمر وجودي، أ

 موجود، وبعضهم ذهب إىل أنه شيء عدمي )عدم احلياة عن احلي(.

ومن ناحية ثانية بعضهم عرف املوت بأنه مفارقة )الروح( للبدن، 

وبعضهم عرفه بأنه زوال احلياة، وبعضهم عرفه بأنه زوال قوة 

 اإلحساس. 
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 ثالثًا: اللفظان يف كتب مفردات القرآن:

 الوجوه والنظائر:قال أبو هالل العسكري يف 

 واحلياة يف القرآن على ستة أوجه:

األول: متييز الصورة ونفخ الرُّوح قال: )َوُكْنُتْم َأْمَواًتا  .3

، ونفخ فيكم َفَأْحَياُكْم( أي: كنتم نطفا فميز صورتكم
 .الروح

الثاني: حمي احلي مبعنى العاقل العارف، قال اهلل:  .1

 .)ِلُيْنِذَر َمْن َكاَن َحيًّا(
مبعنى املهتدي، قال اهلل: )َأَوَمْن َكاَن َمْيًتا احلي  .1

 .َفَأْحَيْيَناُه( أي: كافرا فهديناه
الرابع: احلياة مبعنى البقاء، قال: )َوَلُكْم ِفي اْلِقَصاِص  .4

َحَياٌة َيا ُأوِلي اْلَأْلَباِب( يعين: أن من يعرف أنه إذا قتل 

 .اقُتصَّ منه كفَّ عن القتل فبقى
: )َوَمْن َأْحَياَها َفَكَأنََّما َأْحَيا النَّاَس اخلامس: مثل قال اهلل .5

َجِميًعا(. أي: من استنقذها من الضالل أو أغاثها من 

 .املكروه فإنه أحيا الناس مجيعا
السادس: احلياة بعد املوت، قال: )َوُأْحِي اْلَمْوَتى ِبِإْذِن  .6

 .اللَِّه(

 أ.هـ.

** 
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 قال الراغب يف املفردات يف غريب القرآن:و

 احلياة تستعمل على أوجه:

األّول: للقّوة الّنامية املوجودة يف الّنبات واحليوان، ومنه  .3

اْعَلُموا َأنَّ اللََّه ُيْحِي } قيل: نبات َحيٌّ، قال عّز وجّل:

 .{اْلَأْرَض َبْعَد َمْوِتها
الثانية: للقّوة احلّساسة، وبه مّسي احليوان حيوانا، قال  .1

 .{َأْحياُء َوَلا اْلَأْمواُتعّز وجّل: َوما َيْسَتِوي اْل
َأَوَمْن } الثالثة: للقّوة العاملة العاقلة، كقوله تعاىل: .1

 .{كاَن َمْيتًا َفَأْحَيْيناُه
والرابعة: عبارة عن ارتفاع الغّم، وبهذا النظر قال  .4

  الشاعر:
 ليس من مات فاسرتاح مبيت ... إمنا امليت مّيت األحياء

َتْحَسَبنَّ الَِّذيَن ُقِتُلوا ِفي َسِبيِل َوال }وعلى هذا قوله عّز وجّل: 

  ، أي: هم متلذذون.{اللَِّه َأْمواتًا َبْل َأْحياٌء ِعْنَد َربِِّهْم

واخلامسة: احلياة األخروّية األبدّية، وذلك يتوّصل إليه  .5

باحلياة اليت هي العقل والعلم، قال اهلل تعاىل: 

، {ُكْم ِلما ُيْحِييُكْماْسَتِجيُبوا ِللَِّه َوِللرَُّسوِل ِإذا َدعا}

 .{يا َلْيَتِني َقدَّْمُت ِلَحياِتي}وقوله: 
والسادسة: احلياة اليت يوصف بها الباري، فإنه إذا قيل  .6

فيه تعاىل: هو حّي، فمعناه: ال يصّح عليه املوت، وليس 

 .ذلك إّلا هلل عّز وجّل
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واحَلَيَواُن: مقّر احلياة، ويقال على ضربني: أحدهما: ما له 

ما له البقاء األبدّي، وهو املذكور يف قوله عّز وجّل:  احلاّسة، والثاني:

، وقد نّبه {َيواُن َلْو كاُنوا َيْعَلُموَنَوِإنَّ الدَّاَر اْلآِخَرَة َلِهَي اْلَح}

أّن احليوان احلقيقّي الّسرمدّي الذي ال يفنى،  {َلِهَي اْلَحَيواُن}بقوله:

 .ال ما يبقى مّدة ثم يفنى

، فقد نّبه أنه مّساه {ِإنَّا ُنَبشُِّرَك ِبُغالٍم اْسُمُه َيْحيى}وقوله تعاىل: 

من حيث إنه مل متته الّذنوب، كما أماتت كثريا من ولد آدم  بذلك

صّلى اهلل عليه وسلم، ال أنه كان يعرف بذلك فقط فإّن هذا قليل 

 الفائدة.

يَّة أن يقال: حّياك اهلل، أي: ، َفالتَِّح{َتِحيًَّة ِمْن ِعْنِد اللَِّه}وقوله: 

جعل لك حياة، وذلك إخبار، ثم جيعل دعاء. ويقال: َحيَّا فالن فالنا 

َتِحيَّة إذا قال له ذلك، وأصل الّتحّية من احلياة، ثّم جعل ذلك دعاء 

حتّية، لكون مجيعه غري خارج عن حصول احلياة، أو سبب حياة إّما يف 

 .«الّتحّيات هلل»الّدنيا، وأّما يف اآلخرة، ومنه 

 أ.هـ.

** 

املوت أنواعا، حبسب أنواع احلياة: زوال القوة الراغب وقد جعل 

يا َلْيَتِني ِمتُّ (، وزوال القوة احلاسة )ُيْحِي اْلَأْرَض َبْعَد َمْوِتهاالنامية )

(، ِإنََّك ال ُتْسِمُع اْلَمْوتى) زوال القوَّة العاقلة وهي اجلهالة، و(َقْبَل هذا

 َوَيْأِتيِه اْلَمْوُت ِمْن ُكلِّ َمكاٍن َوما ُهَو)الرابع: احلزن املكدِّر للحياة 

 .(َوالَِّتي َلْم َتُمْت ِفي َمناِمها(. واخلامس: املنام )ِبَميٍِّت
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** 

 ويف املعجم املوسوعي أللفاظ القرآن الكريم وقراءاته:

 أوال: ح ي ي:

 :(أحياء، وهم فهو حيٌّحييا حياة الثالثي: )َحّي  -

حّي: سرت فيه الروح فصار حيا. واحلي ضد امليت. واحلياة: 

 وجود وبقاء. وحيوان: حياة باقية دائمة. 

 واحلي: دائم الوجود باٍق ال ميوت، وهو اهلل.

 ، فهو حميي(:ىحيي أحيا)الرباعي:  -

( 1( أوجد احلياة، سواء يف الدنيا أو اآلخرة. )3ثالثة معاني: )

(، َوَمْن َأْحَياَها َفَكَأنََّما َأْحَيا النَّاَس َجِميًعااهلالك )استنقذ من املوت أو 

( أصلح 4) (.َأَوَمْن َكاَن َمْيًتا َفَأْحَيْيَناُه( هدى إىل الطريق الصواب )1)

 (.اْسَتِجيُبوا ِللَِّه َوِللرَُّسوِل ِإَذا َدَعاُكْم ِلَما ُيْحِييُكْم)

 .حميي: باعث احلياة يف مجيع الكائنات احلية

 الرباعي: حّيا حييي حتية: -

 حّيا: سلم أو قال: حياك اهلل، أي أطال عمرك.

** 

 ثانيًا: م و ت:

 الثالثي: مات )ميوت موتا، فهو ميت(: فارق احلياة.  -

( يبس األرض 1( فقدان احلياة وذهابها، )1( النوم، )3واملوت: )
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 ( الشهادة يف سبيل اهلل. 4وجدبها. )

 املوت.واملوتة: اسم مرة من 

( فاقد 1( الكافر الضال. )3وامليت )ج: أموات، وموتى، وميتون(: )

 ( يابس جمدب. 1احلياة. )

 وامليتة: جثة فاقدة احلياة بال ذبح أو تذكية. 

 الرباعي: أمات مييت إماتة، فهو مميت:  -

 أمات: أفقد احلياة.

** 

بعد أن أبني وسأحقق داللة املوت واحلياة، واإلماتة واإلحياء 

 .أوجه استخدام اللفظني يف القرآن الكريم
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يف القرآن  لفظي احلياة واملوتاستخدام املطلب الثاني: 

 الكريم

 من اللفظ الصيغ الواردة :أواًل

 )ح ي(:أ.     

 الثالثي: حّي، حييا حياة، فهو حي. .3

 (.َوَيْحَيا َمْن َحيَّ َعْن َبيَِّنٍةجاء الفعل: حّي، حييا: )

ِلُيْنِذَر َمْن َكاَن مفردًا: حي،  ومجعًا: أحياء. )واسم الفاعل، 

 (.َأْحَياًء َوَأْمَواًتا(، )ُيْخِرُج اْلَحيَّ ِمَن اْلَميِِّت(، )َحيًّا

 (اهلُل َلا ِإَلَه ِإلَّا ُهَو اْلَحيُّ اْلَقيُّوُمواحلي: اهلل سبحانه وتعاىل: )

النَّاِس َعَلى َأْحَرَص واالسم من الثالثي: حياة، حيوان، حميا )

 (.َسَواًء َمْحَياُهْم َوَمَماُتُهْم(، )َوِإنَّ الدَّاَر اْلآِخَرَة َلِهَي اْلَحَيَواُن(، )َحَياٍة

 الرباعي: أحيا، حييي، فهو حميي. .1

 (.َفَأْحَياُكْم ُثمَّ ُيِميُتُكْم ُثمَّ ُيْحِييُكْمالفعل: )

 (.َلُمْحِيي اْلَمْوَتى ِإنَّ الَِّذي َأْحَياَهااسم الفاعل: حميي، وهو اهلل )

 كما جاء الرباعي: حّيا حييي حتية.

** 
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 )م و ت(:.     ب

 الثالثي: مات، ميوت موتا، فهو ميت .3

، (َيُموُتوَن َوُهْم ُكفَّاٌر(، )َأَفِإْن َماَت)مت: جاء الفعل: مات ميوت 

 .(َفَقاَل َلُهُم اهلُل ُموُتوا)

(، َأَوَمْن َكاَن َمْيًتا َفَأْحَيْيَناُهواسم الفاعل: مفردًا )مْيت، مّيت(: )

َوُكْنُتْم ومجعًا: أموات، وموتى، وميتون: ) (.ِإنََّك َميٌِّت َوِإنَُّهْم َميُِّتوَن)

 (.ِإنََّك َميٌِّت َوِإنَُّهْم َميُِّتوَن(، )ُيْحِيي اهلُل اْلَمْوَتى(، )َأْمَواًتا

ِإنََّما َحرََّم ) واسم الفاعل املؤنث، وغلبت عليه االمسية )مْيتة(: 

 (.َعَلْيُكُم اْلَمْيَتَة

(، َحَذَر اْلَمْوِتواالسم من الثالثي: )املوت(، و)املمات(، و)املْوتة(: )

 (.َلا َيُذوُقوَن ِفيَها اْلَمْوَت ِإلَّا اْلَمْوَتَة اْلُأوَلى(، )َوَمْحَياَي َوَمَماِتي ِللَِّه)

 الرباعي: أمات، مييت، فهو مميت .1

 (.ُثمَّ ُيِميُتُكْم(، )َوَأنَُّه ُهَو َأَماَت َوَأْحَيا: )تأمات ميي :جاء الفعل

** 
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 إسناد األلفاظثانيًا: 

تعددت أوجه إسناد املوت واحلياة ومشتقاتهما، وسأبني ذلك 

 فيما يلي:

 املسند إىل اهلل سبحانه وتعاىل:   )أ(  

 أوجه: سبعةجاء على 

سبحانه وتعاىل بأنه )احلي(، وورد أربع  الوجه األول: وصف ذاته

َوَتَوكَّْل (، و)ُهَو اْلَحيُّ َلا ِإَلَه ِإلَّا ُهَو( مرتني، و)اْلَحيُّ اْلَقيُّوُممرات: )

 (.َعَلى اْلَحيِّ الَِّذي َلا َيُموُت

َوَتَوكَّْل َعَلى الوجه الثاني: نفي املوت عنه سبحانه وتعاىل: )

 (.اْلَحيِّ الَِّذي َلا َيُموُت

: )حميي(، قوله: : وصف فعله سبحانه وتعاىلالثالثالوجه 

ومل يرد (، وورد مرتني مضافا إىل مفعوله )املوتى(. َلُمْحِيي اْلَمْوَتى)

 الوصف: )مميت(.

: إسناد الفعل مباشرة إىل اهلل: )أحيا، حييي، أمات، الرابعالوجه 

 وجاء على ضربني:، مييت(

َوَأنَُّه ُهَو دون مفعول: )الضرب األول: جميئ الفعل مطلقا،  -

 (. ُهَو الَِّذي ُيْحِيي َوُيِميُت(، )َأَماَت َوَأْحَيا
 الضرب الثاني: وقوعه على مفعول، واملفاعيل هي: -

o ( :َأْحَياُكْم ُثمَّ ُيِميُتُكْم ُثمَّ ُيْحِييُكْمالبشر) :وقوله ،

 (.َوالَِّذي ُيِميُتِني ُثمَّ ُيْحِينِي)



 

 

21 

 

o ( اهلُل اْلَمْوَتى َكَذِلَك ُيْحِيياملوتى .) 
o ( :( ُقْل 78َقاَل َمْن ُيْحِيي اْلِعَظاَم َوِهَي َرِميٌم )العظام

 (.ُيْحِييَها الَِّذي َأْنَشَأَها َأوََّل َمرٍَّة
o ( :َفَأْحَيا ِبِه اْلَأْرَض َبْعَد َمْوِتَهااألرض) وبلدة ،

 (.َوَأْحَيْيَنا ِبِه َبْلَدًة َمْيًتا)
o ( :َمْيًتا َفَأْحَيْيَناُهَأَوَمْن َكاَن املْيت.) 
o ( :َمْن َعِمَل َصاِلًحا ِمْن َذَكٍر َأْو ُأْنَثى َوُهَو املؤمن

 (ُمْؤِمٌن َفَلُنْحِيَينَُّه َحَياًة َطيَِّبًة

مفعوال، ويقع  الذات احلية أو امليتةجميء : اخلامسالوجه 

تعاىل: والفاعل هو اهلل. يف املفرد، كقوله ، عليها الفعل )أخرج(

ُيْخِرُج ، وقال: )(ُيْخِرُج اْلَحيَّ ِمَن اْلَميِِّت َوُمْخِرُج اْلَميِِّت ِمَن اْلَحيِّ)

  (.اْلَحيَّ ِمَن اْلَميِِّت َوُيْخِرُج اْلَميَِّت ِمَن اْلَحيِّ

: جميء )املوتى( مجعًا مفعوال، ووقع عليه السادسالوجه 

 األفعال التالية:

 .(اْلَمْوَتىَكَذِلَك ُنْخِرُج قوله: )ك أخرج: -
َوَأْقَسُموا ِباهلِل ، وقوله: )(َواْلَمْوَتى َيْبَعُثُهُم اهلُل)كقوله: بعث:  -

 (، أي: ال يبعث املوتى.َجْهَد َأْيَماِنِهْم َلا َيْبَعُث اهلُل َمْن َيُموُت
 (.َكَذِلَك ُيْحِيي اهلُل اْلَمْوَتىأحيا: كقوله: ) -

َلَسْوَف (، )َوَيْوَم ُيْبَعُث َحيًّاوجاءت الذات )احلية( حااًل يف قوله: )

 (.ُأْخَرُج َحيًّا

جميء )املوت( مفعواًل، وتسند األفعال اآلتية إىل : السابعالوجه 
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 اهلل:

 (.َخَلَق اْلَمْوَت َواْلَحَياَة)خلق(: ) -
 (.َنْحُن َقدَّْرَنا َبْيَنُكُم اْلَمْوَت)قّدر(، قوله: ) -
َفُيْمِسُك الَِّتي (، )َعَلْيِه اْلَمْوَتَفَلمَّا َقَضْيَنا )قضى(، كقوله: ) -

 (.َقَضى َعَلْيَها اْلَمْوَت
ملك، وقد جاء الفعل منفيا عن اآلهلة، وهذا يبني أنه  -

 (.َوَلا َيْمِلُكوَن َمْوًتا َوَلا َحَياًة َوَلا ُنُشوًرامملوك هلل: )

 وكذلك )احلياة( وقع عليها فعل: 

 (.َخَلَق اْلَمْوَت َواْلَحَياَة)خلق(: ) -
 (.َفَلُنْحِيَينَُّه َحَياًة َطيَِّبًة)أحيا(، وجاء مصدرا موصوفًا: ) -

ِإًذا )كما وقع فعل اإلذاقة على )ضعف احلياة( و)ضعف املمات(: 

 (.َلَأَذْقَناَك ِضْعَف اْلَحَياِة َوِضْعَف اْلَمَماِت

َفَقاَل َلُهُم اهلُل كما وقع فعل القول قبل األمر باملوت، يف قوله: )

 (، ومل يرد األمر باملوت غريه. ُموُتوا ُثمَّ َأْحَياُهْم

** 
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 )ب(    إسناد املوت واحلياة إىل اإلنسان

 :أحد عشر وجهًاوجاء ذلك على 

َوِإْذ إحياء/إخراج املوتى )الوجه األول: أسند إىل عيسى فعل 

(. ومل يسند إىل غري َوُأْحِيي اْلَمْوَتى ِبِإْذِن اهلِل(، )ُتْخِرُج اْلَمْوَتى ِبِإْذِني

 عيسى عليه السالم. ومل يسند فعل اإلماتة إليه. 

الوجه الثاني: إسناد اإلحياء إىل اإلنسان، يف مقابل فعل القتل، 

َمْن َقَتَل َنْفًسا ِبَغْيِر َنْفٍس َأْو َفَساٍد ِفي اْلَأْرِض َفَكَأنََّما َقَتَل يف قوله: )

(. فاإلحياء َفَكَأنََّما َأْحَيا النَّاَس َجِميًعاالنَّاَس َجِميًعا َوَمْن َأْحَياَها 

 يعين: عدم القتل.

إىل الرسول صلى اهلل عليه  الوجه الثالث: إسناد فعل اإلحياء

َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْسَتِجيُبوا ِللَِّه َوِللرَُّسوِل ِإَذا وسلم، يف قوله: )

 (.َدَعاُكْم ِلَما ُيْحِييُكْم

َأَلْم ادعاء الكافر أنه قادر على اإلحياء واإلماتة: ): الرابعالوجه 

َتَر ِإَلى الَِّذي َحاجَّ ِإْبَراِهيَم ِفي َربِِّه َأْن آَتاُه اهلُل اْلُمْلَك ِإْذ َقاَل ِإْبَراِهيُم 

 (.َربَِّي الَِّذي ُيْحِيي َوُيِميُت َقاَل َأَنا ُأْحِيي َوُأِميُت

جاء اإلحياء : إسناد احلياة واملوت إىل اإلنسان. اخلامسالوجه 

أسند املوت يف مواضع و فقط. (َوَيْحَيا َمْن َحيَّ َعْن َبيَِّنٍةقوله: )يف 

، للمستقبل ومنه اإلسناد باإلخبار (.َوِفيَها َتُموُتوَنقوله: )كثرية، ك

َميٌِّت َوِإنَُّهْم  ِإنََّك(، وقوله: )ُثمَّ ِإنَُّكْم َبْعَد َذِلَك َلَميُِّتوَنكقوله: )

َكْيَف َتْكُفُروَن ِباهلِل َوُكْنُتْم َأْمَواًتا ، أو اإلنباء للماضي: )(َميُِّتوَن

 (.َفَأْحَياُكْم
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َوَما َكاَن : إسناد املوت إىل النفس، فتكون فاعاًل: )السادسالوجه 

اْلَأْنُفَس ِحنَي َمْوِتَها َوالَِّتي اهلُل َيَتَوفَّى (، )ِلَنْفٍس َأْن َتُموَت ِإلَّا ِبِإْذِن اهلِل

 (.َوَما َتْدِري َنْفٌس ِبَأيِّ َأْرٍض َتُموُت(، )َلْم َتُمْت ِفي َمَناِمَها

: وصف اإلنسان باحلياة أو املوت: )حي، وأحياء(، السابعالوجه 

وسأفصل القول فيها يف الفقرة و)ميت، وأموات، وموتى، وميتون(. 

 .التالية

 يء أفعال تبني موقف اإلنسان من املوت، وهي:: جمالثامنالوجه 

 .(َفَرْرُتْم ِمَن اْلَمْوِت)فر(: ) -
 (.َفَتَمنَُّوا اْلَمْوَت(، )َوَلَقْد ُكْنُتْم َتَمنَّْوَن اْلَمْوَت)متنى(: ) -
، ومنه (َلا َيُذوُقوَن ِفيَها اْلَمْوَت ِإلَّا اْلَمْوَتَة اْلُأوَلى)يذوق(: ) -

ُكلُّ َنْفٍس َذاِئَقُة كقوله: )إضافة اسم الفاعل )ذائق(، 

 (.اْلَمْوِت
 (.ُقْل َفاْدَرُءوا َعْن َأْنُفِسُكُم اْلَمْوَت)درأ(: ) -
َيْجَعُلوَن َأَصاِبَعُهْم ِفي آَذاِنِهْم ِمَن الصََّواِعِق َحَذَر )حذر(: ) -

 (. اْلَمْوِت
 (.َكَأنََّما ُيَساُقوَن ِإَلى اْلَمْوِت)يساق(: ) -
، (َأْعُيُنُهْم َكالَِّذي ُيْغَشى َعَلْيِه ِمَن اْلَمْوِتَتُدوُر )الغشيان(: ) -

 (.َيْنُظُروَن ِإَلْيَك َنَظَر اْلَمْغِشيِّ َعَلْيِه ِمَن اْلَمْوِت)

: نفي احلياة واملوت عن اإلنسان الكافر، وهذه حالة التاسعالوجه 

َلا ، ونفى قضاء املوت عليهم: )(َلا َيُموُت ِفيَها َوَلا َيْحَياأهل جهنم: )

َوَيْأِتيِه اْلَمْوُت ِمْن ُكلِّ َمَكاٍن َوَما ُهَو ، وقال: )(ُيْقَضى َعَلْيِهْم َفَيُموُتوا
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 (.ِبَميٍِّت

َلا َيُذوُقوَن ِفيَها اْلَمْوَت : نفي املوت عن أهل اجلنة: )العاشرالوجه 

 (.ِإلَّا اْلَمْوَتَة اْلُأوَلى َوَوَقاُهْم َعَذاَب اْلَجِحيِم

: ادعاء الكافرين أنهم ال ميوتون إال موتة راحلادي عشالوجه 

(، ( ِإلَّا َمْوَتَتَنا اْلُأوَلى َوَما َنْحُن ِبُمَعذَِّبنَي58َأَفَما َنْحُن ِبَميِِّتنَي )واحدة )

َوَقاُلوا َما ِهَي ِإلَّا (، )ِإْن ِهَي ِإلَّا َمْوَتُتَنا اْلُأوَلى َوَما َنْحُن ِبُمْنَشِريَن)

 (.ا َنُموُت َوَنْحَيا َوَما ُيْهِلُكَنا ِإلَّا الدَّْهُرَحَياُتَنا الدُّْنَي
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 :)حّي( و)ميت( ومجعهماإسناد )ج(    

 )حّي(، جاء مسندا كالتالي:

مفعوال به، أو يف مقامه، والفاعل: اهلل، والفعل: أخرج:  -

 (.َوُتْخِرُج اْلَحيَّ ِمَن اْلَميِِّت َوُتْخِرُج اْلَميَِّت ِمَن اْلَحيِّ)
َوَجَعْلَنا ِمَن اْلَماِء ُكلَّ َشْيٍء َحيٍّ لـ)شيء(، يف قوله: )صفة  -

 .(َأَفَلا ُيْؤِمُنوَن
َوَسَلاٌم َعَلْيِه َيْوَم ُوِلَد َوَيْوَم َيُموُت َوَيْوَم حاال من الفعل )بعث(: ) -

 (.َلَسْوَف ُأْخَرُج َحيًّا(، والفعل: )ُيْبَعُث َحيًّا
 (.َلاِة َوالزََّكاِة َما ُدْمُت َحيًّاَوَأْوَصاِني ِبالصَّ خربا لـ)دام(: ) -
ِلُيْنِذَر َمْن َكاَن َحيًّا َوَيِحقَّ اْلَقْوُل َعَلى خربا لـ)كان(: ) -

 (.اْلَكاِفِريَن

** 

 )أحياء/أموات(، وجاء مسندا كالتالي:

َوَلا َتُقوُلوا ِلَمْن ُيْقَتُل اإلخبار عن حال القتلى يف سبيل اهلل: ) -

(. ونفى عنهم أن َبْل َأْحَياٌء، )(َأْمَواٌت َبْل َأْحَياٌءِفي َسِبيِل اهلِل 

 يكونوا )أمواتا(.
َأْمَواٌت َغْيُر وصف أصنام املشركني أنهم أموات غري أحياء: ) -

 (.َأْحَياٍء َوَما َيْشُعُروَن َأيَّاَن ُيْبَعُثوَن
َوَما َيْسَتِوي اْلَأْحَياُء َوَلا نفي املساواة بني األحياء واألموات: ) -

 (.اْلَأْمَواُت
( 15َأَلْم َنْجَعِل اْلَأْرَض ِكَفاًتا )وقوعها مفعوال لـ)كفاتا(: ) -
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 (.َأْحَياًء َوَأْمَواًتا

وكل هذه املواضع اقرتن فيها )أحياء( و)أموات(. وجاء لفظ 

َكْيَف َتْكُفُروَن ِباهلِل َوُكْنُتْم َأْمَواًتا )أموات( منفردا يف قوله: )

(. وهو يبني احلالة ُيِميُتُكْم ُثمَّ ُيْحِييُكْم ُثمَّ ِإَلْيِه ُتْرَجُعوَنَفَأْحَياُكْم ُثمَّ 

 السابقة للمخاطبني.

** 

 جاء مسندا كالتالي: :خمففًا ت / َمْيتة()مْي

َأَوَمْن َكاَن َمْيًتا َفَأْحَيْيَناُه َوَجَعْلَنا َلُه ُنوًرا خربا عن املؤمن: ) -

َمَثُلُه ِفي الظُُّلَماِت َلْيَس ِبَخاِرٍج َيْمِشي ِبِه ِفي النَّاِس َكَمْن 

 (.ِمْنَها
َأُيِحبُّ َأَحُدُكْم َأْن حااًل، من )أخيه( على الراجح، يف قوله: ) -

 (.َيْأُكَل َلْحَم َأِخيِه َمْيًتا
. واألرض: ثالث مرات (َبْلَدًة َمْيًتاوصفًا لـ)بلدة( يف قوله: ) -

 (.َوآَيٌة َلُهُم اْلَأْرُض اْلَمْيَتُة)
اء لفظ )اْلَمْيتة( وصفا لألنعام اليت أباحها اهلل إذا ماتت وج -

َوِإْن َيُكْن (، وقوله: )َحرََّم َعَلْيُكُم اْلَمْيَتَةدون تذكية شرعية، )

 (.َمْيَتًة َفُهْم ِفيِه ُشَرَكاُء

**  

 )مّيت( مشددا: جاء مسندًا كالتالي:

 (.َفُسْقَناُه ِإَلى َبَلٍد َميٍِّت)(، ُسْقَناُه ِلَبَلٍد َميٍِّتوصفًا لـ)بلد(: ) -
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ِإنََّك َميٌِّت اإلخبار عن مصري الرسول صلى اهلل عليه وسلم: ) -

 (.َوِإنَُّهْم َميُِّتوَن
َيَتَجرَُّعُه اإلخبار عن حالة الكافر يف جهنم أنه ليس مبيت: ) -

 (.ِبَميٍِّتَوَلا َيَكاُد ُيِسيُغُه َوَيْأِتيِه اْلَمْوُت ِمْن ُكلِّ َمَكاٍن َوَما ُهَو 
مفعوال به، أو يف مقامه، والفاعل: اهلل، والفعل: أخرج:  -

وقد ) (.َوُتْخِرُج اْلَحيَّ ِمَن اْلَميِِّت َوُتْخِرُج اْلَميَِّت ِمَن اْلَحيِّ)

 : احلي(.سبق يف

** 

 )أموات( سبق مع أحياء.

 )املوتى(

)وقد  ، لألفعال: أحيا، أخرج، بعث، املسندة إىل اهلل.مفعواًل -

(، َكَذِلَك ُيْحِيي اهلُل اْلَمْوَتىسبق بيانه(، كقوله: )

 (.َواْلَمْوَتى َيْبَعُثُهُم اهلُل(، )َكَذِلَك ُنْخِرُج اْلَمْوَتى)
مفعواًل، لفعل: )أخرج(، )أحيا(، والفاعل عيسى عليه  -

 َوُأْحِيي اْلَمْوَتى ِبِإْذِن(، )َوِإْذ ُتْخِرُج اْلَمْوَتى ِبِإْذِنيالسالم: )

 (.اهلِل
مفعواًل، للفعل: )تسمع( املسند إىل البشر، واخلطاب لرسوله  -

 (.ِإنََّك َلا ُتْسِمُع اْلَمْوَتىصلى اهلل عليه وسلم: )
 (، َوَكلََّمُهُم اْلَمْوَتىفاعال، للفعل )كلم(: ) -
 (.َأْو ُكلَِّم ِبِه اْلَمْوَتىنائب فاعل: ) -

** 
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 )ميتون(:

 عن مصري الناس:جاء ثالث مرات، كلها يف اإلخبار 

(، ُثمَّ ِإنَُّكْم َبْعَد َذِلَك َلَميُِّتوَناإلخبار عن مصري الناس: ) -

 (.ِإنََّك َميٌِّت َوِإنَُّهْم َميُِّتوَن)
َأَفَما َنْحُن إخبار الكافرين عن موتتهم اليت يصريون إليها: ) -

 (.نَي( ِإلَّا َمْوَتَتَنا اْلُأوَلى َوَما َنْحُن ِبُمَعذَِّب58ِبَميِِّتنَي )

** 

  



 

 

32 

 

 املوت: أوجه إسناد    (د)

 )جميؤه: فاعاًل(:

 وقد جاء )املوت( فاعال، وأسندت إليه األفعال التالية:

 (.ِإَذا َحَضَر َأَحَدُكُم اْلَمْوُت) حضر: -
 (.َحتَّى ِإَذا َجاَء َأَحَدُكُم اْلَمْوُت) جاء: -
 (.َأْيَنَما َتُكوُنوا ُيْدِرككُُّم اْلَمْوُت) يدرك: -
 (.ِمْن َقْبِل َأْن َيْأِتَي َأَحَدُكُم اْلَمْوُت) يأتي: -
 (.ِإنَّ اْلَمْوَت الَِّذي َتِفرُّوَن ِمْنُه َفِإنَُّه ُمَلاِقيُكْم)مالقي:  -
 (.َفَأْمِسُكوُهنَّ ِفي اْلُبُيوِت َحتَّى َيَتَوفَّاُهنَّ اْلَمْوُتيتوفى: ) -

 

 :( مضافًا إليهاملوت)

 األلفاظ التالية: أضيف إىل املوت)املوت( مضافًا إليه: 

o ( :َفَأَصاَبْتُكْم ُمِصيَبُة اْلَمْوِتمصيبة.) 
o ( :َوَلْو َتَرى ِإِذ الظَّاِلُموَن ِفي َغَمَراِت اْلَمْوِتغمرات.) 
o ( :َوَجاَءْت َسْكَرُة اْلَمْوِت ِباْلَحقِّسكرة.) 
o ( :َوَلِئْن ُقْلَت ِإنَُّكْم َمْبُعوُثوَن ِمْن َبْعِد اْلَمْوِتبعد.) 
o ( :ُقْل َيَتَوفَّاُكْم َمَلُك اْلَمْوِتملك.) 

 األلفاظ التالية: املماتأضيف إىل  ( مضافًا إليه:املمات)

o ( :ِإًذا َلَأَذْقَناَك ِضْعَف اْلَحَياِة َوِضْعَف اْلَمَماِتضعف .) 
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 )املوت( مضافًا إليه:

 وأضيف املوت إىل:)املوت( مضافًا:  

o ( َمْوِتِهِإلَّا َلُيْؤِمَننَّ ِبِه َقْبَل عيسى.) 
o ( :َفَلمَّا َقَضْيَنا َعَلْيِه اْلَمْوَت َما َدلَُّهْم َعَلى سليمان

 (.َمْوِتِه ِإلَّا َدابَُّة اْلَأْرِض
o ( ُثمَّ َبَعْثَناُكْم ِمْن َبْعِد َمْوِتُكْمأصحاب موسى.) 
o ( :اهلُل َيَتَوفَّى اْلَأْنُفَس ِحنَي َمْوِتَهااألنفس.) 
o ( :اْلُأوَلىَمْوَتُتَنا الكافرين.) 
o ( :َفَأْحَيا ِبِه اْلَأْرَض َبْعَد َمْوِتَهااألرض)  

 )ممات( مضافًا: أضيف إىل:

o ( :ُقْل ِإنَّ َصَلاِتي َوُنُسِكي َوَمْحَياَي َوَمَماِتي ِللَِّه املؤمن

 (. َربِّ اْلَعاَلِمنَي
o ( :َأْم َحِسَب الَِّذيَن اْجَتَرُحوا املؤمنني واملسيئني

َنْجَعَلُهْم َكالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا السَّيَِّئاِت َأْن 

 (.الصَّاِلَحاِت َسَواًء َمْحَياُهْم َوَمَماُتُهْم

 : )املوت( موصوفًا

 (.َمْوَتُتَنا اْلُأوَلى(، )اْلَمْوَتَة اْلُأوَلىووصف املوت بـ)األوىل(: )

 

  



 

 

33 

 

 :احلياة أوجه إسناد    (هـ)

 :)موصوفا(

وسأبني وجوه جميء ، (اْلَحَياِة الدُّْنَياصفت بـ)الدنيا(: )احلياة و

وهنا أتناول املواضع اليت مل توصف  )احلياة الدنيا( يف الفقرة التالية.

 احلياة بـ)الدنيا(، وهي كالتالي:

 )مفعوال(: 

 (.الَِّذي َخَلَق اْلَمْوَت َواْلَحَياَة)

 ، (جمرورًا حبرف: يف)

َلَك ِفي اْلَحَياِة َأْن َتُقوَل َلا َقاَل َفاْذَهْب َفِإنَّ وجاءت يف قوله: )

 .(ِمَساَس

  )مضاف إليه(:

ِإًذا َلَأَذْقَناَك ِضْعَف اْلَحَياِة َوِضْعَف : )(ضعفأضيف إليه لفظ )

 (.اْلَمَماِت

 )مضاف(:

 (.َيُقوُل َيا َلْيَتِني َقدَّْمُت ِلَحَياِتيأضيف إىل ياء املتكلم يف قوله: )

 )جميؤها نكرة(:

 وجاءت نكرة:

 (.َوَلُكْم ِفي اْلِقَصاِص َحَياٌةخمربًا عنها، يف قوله: ) -
 (.َوَلا َيْمِلُكوَن َمْوًتا َوَلا َحَياًة َوَلا ُنُشوًرامفعوال به، يف قوله: ) -
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َوَلَتِجَدنَُّهْم َأْحَرَص النَّاِس َعَلى يف قوله: ) يف مقام املفعول، -

 (.َحَياٍة
 (.َطيَِّبًةَفَلُنْحِيَينَُّه َحَياًة : )موصوفًا مصدرا -

 :احلياة الدنيا أوجه جميء    (هـ)

 على الوجوه التالية:)احلياة الدنيا( جاءت 

 مبتدأ: .3

 وخربها ما يلي: 

ِإنََّما َهِذِه ، )(َوَما اْلَحَياُة الدُّْنَيا ِفي اْلآِخَرِة ِإلَّا َمَتاٌع) متاع: -

َمَتاُع َفَما وأخرب عن متاعها بقلته ) .(اْلَحَياُة الدُّْنَيا َمَتاٌع

، وأخرب مبتاعه عما أوتي (اْلَحَياِة الدُّْنَيا ِفي اْلآِخَرِة ِإلَّا َقِليٌل

(، وقال: َفَما ُأوِتيُتْم ِمْن َشْيٍء َفَمَتاُع اْلَحَياِة الدُّْنَياالناس: )

 (.َوِإْن ُكلُّ َذِلَك َلمَّا َمَتاُع اْلَحَياِة الدُّْنَيا)
  ،(الدُّْنَيا ِإلَّا َمَتاُع اْلُغُروِرَوَما اْلَحَياُة )متاع الغرور:  -
 ، (َوَما اْلَحَياُة الدُّْنَيا ِإلَّا َلِعٌب َوَلْهٌو)لعب وهلو:  -
َوَما َهِذِه اْلَحَياُة الدُّْنَيا ِإلَّا َلْهٌو َوَلِعٌب َوِإنَّ الدَّاَر هلو ولعب: ) -

 (.اْلآِخَرَة َلِهَي اْلَحَيَواُن
اْعَلُموا َأنََّما اْلَحَياُة الدُّْنَيا لعب وهلو وزينة وتفاخر وتكاثر: ) -

 (.َلِعٌب َوَلْهٌو َوِزيَنٌة َوَتَفاُخٌر َبْيَنُكْم َوَتَكاُثٌر ِفي اْلَأْمَواِل َواْلَأْوَلاِد
 

 فاعل:  .1

، ثالث مرات (َوَغرَّْتُهُم اْلَحَياُة الدُّْنَيا)تأت إال للفعل )غّر(.  ومل
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 (.اْلَحَياُة الدُّْنَيا َفَلا َتُغرَّنَُّكُموالنهي: )

 نائب فاعل:  .1

 (.ُزيَِّن ِللَِّذيَن َكَفُروا اْلَحَياُة الدُّْنَيا): )زين(. ومل تأت إال للفعل

 مفعوال به،  .4

 ، لألفعال التالية: والفاعل اإلنسان

 ، (اْشَتَرُوا اْلَحَياَة الدُّْنَيا ِباْلآِخَرِة) :اشرتى -
ِفي َسِبيِل اهلِل الَِّذيَن َفْلُيَقاِتْل ) ، وهو عكس اشرتى:شرى -

 (، أي يبيعونها. َيْشُروَن اْلَحَياَة الدُّْنَيا ِباْلآِخَرِة
 (.َوَلْم ُيِرْد ِإلَّا اْلَحَياَة الدُّْنَيا، )(ُيِريُد اْلَحَياَة الدُّْنَيايريد ) -
 (.الَِّذيَن َيْسَتِحبُّوَن اْلَحَياَة الدُّْنَيا َعَلى اْلآِخَرِةستحب: )ا -

 (ِبَأنَُّهُم اْسَتَحبُّوا اْلَحَياَة الدُّْنَيا َعَلى اْلآِخَرِةَذِلَك )
 (.ِإنََّما َتْقِضي َهِذِه اْلَحَياَة الدُّْنَيايقضي: ) -
 (.َبْل ُتْؤِثُروَن اْلَحَياَة الدُّْنَيا(، )َوآَثَر اْلَحَياَة الدُّْنَياآثر: ) -

 
 يف مقام املفعول به،  .5

ومل يأت من ذلك إال حرف حيث يتعدى الفعل إليها باحلرف، 

  ، مع األفعال:الباء

ِإنَّ الَِّذيَن َلا (، )َأَرِضيُتْم ِباْلَحَياِة الدُّْنَيا ِمَن اْلآِخَرِة)رضي:  -

 ، (َيْرُجوَن ِلَقاَءَنا َوَرُضوا ِباْلَحَياِة الدُّْنَيا َواْطَمَأنُّوا ِبَها
 ، (َوَفِرُحوا ِباْلَحَياِة الدُّْنَيافرح: ) -



 

 

22 

 

َأْذَهْبُتْم َطيَِّباِتُكْم ِفي َحَياِتُكُم الدُّْنَيا َواْسَتْمَتْعُتْم استمتع: ) -

 (.ِبَها
 

 
 جمرورة بـ)يف(:  .6

 وما قبلها األلفاظ التالية: 

َفَأَذاَقُهُم اهلُل اْلِخْزَي ِفي )(، ِخْزٌي ِفي اْلَحَياِة الدُّْنَيا)اخلزي:  -

 (َأْكَبُراْلَحَياِة الدُّْنَيا َوَلَعَذاُب اْلآِخَرِة 
 ، (َسَيَناُلُهْم َغَضٌب ِمْن َربِِّهْم َوِذلٌَّة ِفي اْلَحَياِة الدُّْنَيا)ذلة:  -
َلُهْم )(، ِإنََّما ُيِريُد اهلُل ِلُيَعذَِّبُهْم ِبَها ِفي اْلَحَياِة الدُّْنَيا)العذاب:  -

 .(َعَذاٌب ِفي اْلَحَياِة الدُّْنَيا َوَلَعَذاُب اْلآِخَرِة َأَشقُّ
َكَشْفَنا َعْنُهْم َعَذاَب اْلِخْزِي ِفي اْلَحَياِة )عذاب اخلزي:  -

 (ِلُنِذيَقُهْم َعَذاَب اْلِخْزِي ِفي اْلَحَياِة الدُّْنَيا، )(الدُّْنَيا
الَِّذيَن َضلَّ َسْعُيُهْم ِفي اْلَحَياِة الدُّْنَيا َوُهْم َيْحَسُبوَن السعي: ) -

 (.َأنَُّهْم ُيْحِسُنوَن ُصْنًعا
َمْن َكاَن ُيِريُد اْلَحَياَة الدُّْنَيا أعمال أهل الدنيا فيها: )توفية  -

 (.َوِزيَنَتَها ُنَوفِّ ِإَلْيِهْم َأْعَماَلُهْم ِفيَها َوُهْم ِفيَها َلا ُيْبَخُسوَن
 (، َلُهُم اْلُبْشَرى ِفي اْلَحَياِة الدُّْنَيا َوِفي اْلآِخَرِة)البشرى:  -
ِذيَن آَمُنوا ِباْلَقْوِل الثَّاِبِت ِفي ُيَثبُِّت اهلُل الَّالقول الثابت: ) -

 (.اْلَحَياِة الدُّْنَيا
ِإنَّا َلَنْنُصُر ُرُسَلَنا َوالَِّذيَن آَمُنوا ِفي رة الرسل واملؤمنني: )صن -

 (.اْلَحَياِة الدُّْنَيا َوَيْوَم َيُقوُم اْلَأْشَهاُد
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الدُّْنَيا َوِفي َنْحُن َأْوِلَياُؤُكْم ِفي اْلَحَياِة والية اهلل هلم: ) -

 (.اْلآِخَرِة َوَلُكْم ِفيَها َما َتْشَتِهي َأْنُفُسُكْم َوَلُكْم ِفيَها َما َتدَُّعوَن
َنْحُن َقَسْمَنا َبْيَنُهْم َمِعيَشَتُهْم ِفي اْلَحَياِة قسمة املعيشة: ) -

 (.الدُّْنَيا َوَرَفْعَنا َبْعَضُهْم َفْوَق َبْعٍض َدَرَجاٍت
َك آَتْيَت ِفْرَعْوَن َوَمَلَأُه ِزيَنًة َوَأْمَواًلا ِفي اْلَحَياِة َربََّنا ِإنَّ)النعم:  -

 ، (الدُّْنَيا
 (َوَأْتَرْفَناُهْم ِفي اْلَحَياِة الدُّْنَياالرتف: ) -
 (، ُيْعِجُبَك َقْوُلُه ِفي اْلَحَياِة الدُّْنَيا)قوله:  -
 (، الدُّْنَياَمَثُل َما ُيْنِفُقوَن ِفي َهِذِه اْلَحَياِة )اإلنفاق:  -
 (، َجاَدْلُتْم َعْنُهْم ِفي اْلَحَياِة الدُّْنَيا)اجلدال عنهم:  -
ُقْل ِهَي ِللَِّذيَن آَمُنوا ِفي اْلَحَياِة الدُّْنَيا َخاِلَصًة َيْوَم )زينة اهلل:  -

 (، اْلِقَياَمِة
َوَقاَل ِإنََّما اتََّخْذُتْم ِمْن ُدوِن اهلِل َأْوَثاًنا مداهنة املشركني: ) -

 (َمَودََّة َبْيِنُكْم ِفي اْلَحَياِة الدُّْنَيا
 

 جمرورة بـ)من(: .7

َيْعَلُموَن َظاِهًرا ِمَن اْلَحَياِة الدُّْنَيا َوُهْم َعِن اْلآِخَرِة يف قوله: )

 (ُهْم َغاِفُلوَن

 
 مضافًا إليه،  .8

  األلفاظ التالية: وأضيف إليه

 ، (َمَتاُع اْلَحَياِة الدُّْنَيامتاع ) -
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 ، (َتْبَتُغوَن َعَرَض اْلَحَياِة الدُّْنَياض )َرَع -
 ، (َمَثُل اْلَحَياِة الدُّْنَيال: )َثَم -
 ، (ِزيَنَة اْلَحَياِة الدُّْنَيا) :زينة -
 (.َزْهَرَة اْلَحَياِة الدُّْنَيازهرة: ) -

 
 مضافًا،  .9

 (َحَياُتَنا الدُّْنَيا: )، يتحدثون عن أنفسهموجاءت يف قول الكافرين

مل يضفها القرآن الكريم إال إليهم، فاهلل  ثالث مرات، ولذلك

َوَيْوَم ُيْعَرُض الَِّذيَن َكَفُروا َعَلى النَّاِر َأْذَهْبُتْم خياطبهم يوم القيامة: )

 (. َطيَِّباِتُكْم ِفي َحَياِتُكُم الدُّْنَيا َواْسَتْمَتْعُتْم ِبَها

ووجه اإلضافة أن الكافرين ليس هلم إال حياتهم الدنيا، وليس 

م حياة أخرى، فهم يف جهنم ال ميوتون وال حييون. أما أهل اجلنة هل

 فإن اهلل يويف هلم احلياة الكاملة يف اجلنة. فلم تضف إليهم أبدًا. 

َيُقوُل َيا كما أضيفت احلياة دون وصفها بالدنيا يف قوله: )

(، والقول قول الكافر حني يدركه الندم، وألنه َلْيَتِني َقدَّْمُت ِلَحَياِتي

د يف الدنيا أن يضيف احلياة إليه )حياتنا الدنيا(، فكذلك يوم تعّو

 القيامة سيضيفها إليه. 
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 ثالثًا: تسميات اإلحياء واإلماتة واإلعادة يف القرآن:

القرآن الكريم يطلق على خلق احلياة يف الشيء املخلوق أول 

ُيِميُتُكْم ُثمَّ َوُهَو الَِّذي َأْحَياُكْم ُثمَّ مرة: اإلحياء، كقوله تعاىل: )

 (.ُيْحِييُكْم ِإنَّ اْلِإْنَساَن َلَكُفوٌر

أما خلق احلياة يف الشيء املخلوق بعد موته، فيطلق عليه: 

(، َذِلَك ِبَأنَّ اهلَل ُهَو اْلَحقُّ َوَأنَُّه ُيْحِيي اْلَمْوَتىاإلحياء، كقوله )

َكَذِلَك ُنْخِرُج اْلَمْوَتى (، واإلخراج: )َواْلَمْوَتى َيْبَعُثُهُم اهلُلوالبعث: )

(، ولذلك مسي يوم القيامة: اآلخرة، ويوم البعث، َلَعلَُّكْم َتَذكَُّروَن

َفَأْنَشْرَنا ِبِه َبْلَدًة (، وقال: )ُثمَّ ِإَذا َشاَء َأْنَشَرُهويوم اخلروج. أما اإلنشار: )

 (، ويوم النشور، فهو إعادة خلق املوتى. وسأبني الفروق بينهاَمْيًتا

 الحقا.

ُثمَّ َأَماَتُه ، فيسميه: إماتة ))إماتة احلي( وأما خلق املوت يف احلي

َأَفِإْن (، ويصح نسبة الفعل إىل امليت، فتقول: مات، قال تعاىل: )َفَأْقَبَرُه

(. كما َوَلا ُتَصلِّ َعَلى َأَحٍد ِمْنُهْم َماَت َأَبًدا)قال (، وَماَت َأْو ُقِتَل

قضى اهلُل )عليه( املوَت، كما يف قوله: يستخدم القرآن الرتكيب: 

(، َفَلمَّا َقَضْيَنا َعَلْيِه اْلَمْوَت َما َدلَُّهْم َعَلى َمْوِتِه ِإلَّا َدابَُّة اْلَأْرِض)

َلا ُيْقَضى (، وقال عن أهل جهنم: )َفُيْمِسُك الَِّتي َقَضى َعَلْيَها اْلَمْوَتو)

املوَت. كذلك الرتكيب: قال  (، أي: ال يقضي عليهمَعَلْيِهْم َفَيُموُتوا

(، وهذا يفسر قوله َفَقاَل َلُهُم اهلُل ُموُتوااهلل له مت، كما يف قوله: )

ِإنََّما َأْمُرُه ِإَذا َأَراَد (، )َوِإَذا َقَضى َأْمًرا َفِإنََّما َيُقوُل َلُه ُكْن َفَيُكوُنتعاىل: )

ملوَت على أحد قال له: كن (، فإذا قضى اَشْيًئا َأْن َيُقوَل َلُه ُكْن َفَيُكوُن

 ميتا فيكون.
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املطلب الثالث: )تويف(، )أخرج(، )أنشر(، )بعث(، )رجع(، 

 )أعاد(

هذا املطلب دراسة معجمية هلذه األلفاظ، أما الدراسة 

 املوضوعية فستكون يف اجلزء الثاني.

 (    خلق وأعاد:3)

حتدثت عن اخللق واإلعادة يف حبث: أفعال اخللق يف القرآن 

 الكريم. وخالصة ما ذكرته أن:

 اخللق: اإلنشاء األول للشيء، يف َطوٍر ما.

 واإلعادة: اإلنشاء الثاني ألول خلق.

وأول خلق: هو خلق األصل ال النسل، واإلعادة تكون مثل خلق 

 األصل، ال النسل. 

ومن ثم فـ)أعاد( يقابل: )خلق(، وإعادة اخللق تعين إنشاؤه نشأة 

 نشأته األوىل.  أخرى، أما اخللق فهي

 (    أمات وأحيا:1)

 خالصة داللة اإلماتة واإلحياء:

  .احليإمساك النفس إمساكًا تاما عن اجلسم اإلماتة: 

)وهو يشمل املوت األول  .إرسال النفس إىل اجلسم امليتاإلحياء: 

 أو املوت الثاني(. واإلحياء ال يكون إال بعد خلق الشيء. 
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 الكريم أن ترتيب اخللق كما يلي:يتبني لنا بتدبر القرآن 

 أوال: خيلق اهلل الشيء.

 ثانيًا: خيلق املوَت يف الشيء املخلوق.

ثالثًا: خيلق احلياة يف الشيء امليت. فاإلحياء ال يكون إال بعد 

 خلق الشيء ثم خلق املوت فيه.

خملوق غرِي حي، أو حي(، خلق املوت يف شيء وتعريف اإلماتة: )

لق أوال يف الشيء املخلوق غري احلي. كما خيلقها يبني أن اإلماتة خت

اهلل بعد ذلك يف الشيء احلي. فاألصل يف املخلوقات املوت، واحلياة 

 عارضة فيها. أما اهلل سبحانه وتعاىل فهو احلي الذي ال ميوت.

** 

 تويف (    1)

 لغة واصطالحا:

الواو والفاء واحلرف املعتل: كلمة تدل  :فىابن فارس: )و لقا

على إكمال وإمتام. منه الوفاء: إمتام العهد وإكمال الشرط. ووفى: 

أوفى، فهو ويف. ويقولون: أوفيتك الشيء، إذا قضيته إياه وافيا. 

وتوفيت الشيء واستوفيته ؛ ]إذا أخذته كله[ حتى مل ترتك منه 

 (.شيئا. ومنه يقال للميت: توفاه اهلل.

وقد ... الَواِفي: الذي بلغ الّتمام. يقال: درهم َواٍفال الراغب: )وق

  (.عّبر عن املوت والنوم بالتََّوفِّي
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وَتَوفَّاه ُهَو ِمْنُه واْسَتْوفاه: َلْم َيَدْع ِمْنُه َشْيًئا. ويف لسان العرب: )

والَوفاُة: .. ه.َوُيَقاُل َأْوَفْيته َحقَّه وَوفَّيته َأْجره. ووفَّى الكيَل وَأوفاه: َأَتمَّ

امَلِنيَُّة. والوفاُة: اْلَمْوُت. وُتُوفَِّي ُفَلاٌن وَتَوفَّاه اللَُّه ِإَذا َقَبَض َنْفَسه، َوِفي 

الصَِّحاِح: ِإَذا َقَبَض ُروَحه، َوَقاَل َغْيُرُه: َتَوفِّي امليِت اْسِتيفاء ُمدَِّته الَِّتي 

ه ِفي الدُّْنَيا. وَتَوفَّْيُت املاَل ِمْنُه ُوِفيْت َلُه وَعَدد َأياِمه وُشهوره وَأْعوام

 (.ْستْوَفيته ِإَذا َأخذته ُكلَُّهوا

** 

 التحقيق يف داللة اللفظ: 

 التُُّوفِّي: إمساك النفوس.

اهلُل يدل )التويف( على إمساك النفوس، بصريح آية الزمر: )

َمَناِمَها َفُيْمِسُك الَِّتي َيَتَوفَّى اْلَأْنُفَس ِحنَي َمْوِتَها َوالَِّتي َلْم َتُمْت ِفي 

(، فالتويف هو َقَضى َعَلْيَها اْلَمْوَت َوُيْرِسُل اْلُأْخَرى ِإَلى َأَجٍل ُمَسمًّى

 ، والبعث هو إرسال النفوس. إمساك النفوس

وداللة )و ف ى(، كما يف مقاييس اللغة: اإلكمال واإلمتام، 

وأوفيتك الشيَء: ومنه الوفاء: إمتام العهد وإكمال الشرط، فهو ويّف، 

إذا قضيته إياه وافيا )تاما كامال(، واستوفيت الشيء: إذا أخذته كله 

الَِّذيَن ِإَذا اْكَتاُلوا  ) :حتى مل ترتك منه شيئا، ومنه قولهتاما كامال، 

(، أي: ( َوِإَذا َكاُلوُهْم َأْو َوَزُنوُهْم ُيْخِسُروَن1َعَلى النَّاِس َيْسَتْوُفوَن )

الناس كامال، وينقصون الناَس حقوقهم. وقال  يأخذون حقهم من

َواتَُّقوا َيْوًما ُتْرَجُعوَن ِفيِه ِإَلى اهلِل ُثمَّ ُتَوفَّى ُكلُّ َنْفٍس َما تعاىل: )

 (، أي: تأخذ حقها كامال تاما.َكَسَبْت َوُهْم َلا ُيْظَلُموَن
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: إمساك النفوس، حيث إن وهي الداللة نفسها بالنسبة للتويف

حالة إمساك النفوس، كحالة أخذ الشيء كامال تاما، ويف هذا 

داللة على أن النفوس هي ملك اهلل، فاهلل أودعها يف املخلوق احلي، 

فهي وديعة، وحني ميسكها فإنه يستويف حقه كامال تاما. إذن فالتويف 

 ال يدل على املوت، ولكنه يدل على إمساك النفوس. 

 يف الدراسة املوضوعية انطباق هذه الداللة على كل وسأبني

 استخدامات اللفظ.

** 

 (    أخرج: 4) 

وهذا اللفظ حققت دالالته يف حبث: أفعال اخللق يف القرآن 

 الكريم، ويف حبث: الظلمات والنور.  

وسأبني يف الدراسة املوضوعية من حبث اإلحياء واإلماتة، داللته 

 على:على اإلعادة، وهو يدل 

 إخراج املوتى من األرض، ثم إنشارهم وذلك بإنباتهم باملاء. 

** 

 (    أنشر: 5)

داللة النشر يف اللغة ]كما يف اللسان وتاج العروس[: البسط بعد 

الطي )ومنه: نشرت الصحيفة(، والظهور بعد اخلفاء )ومنه: نشرت 

جاَء اجليُش اخلرب، أو نشرت فضيلتك(، والتفرق )تقول العرب: 

، ومنه االنتشار: التفرق(، وبدء النبات يف األرض َنَشرًا، َأي ُمَتَفرِِّقني

 بعد أن يصيبه مطر. 
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وبالنظر يف هذه املعاني جند أنها كلها مقصودة باإلنشار، فهي 

تبني: كيفية بدء خروجهم من األرض، وهيئتهم عند خروجهم. وهي 

 . تتعلق بإعادة اخللق ال باإلحياء، فمرحلة اخللق أواًل

فاإلنشار: إعادة خلق املوتى، بإنباتهم باملاء. وذلك بعد أن 

 ُيخرجون من األرض، فاإلنشار يبني طريقة إخراجهم. 

 

 (    بعث: 6)

الباء والعني والثاء أصل واحد، وهو اإلثارة. قال ابن فارس: )

 (.ويقال: بعثت الناقة: إذا أثرتها

َبَعْثُتُه  وتوجيهه، يقال:أصل الَبْعث: إثارة الشيء قال الراغب: )

َفاْنَبَعَث، وخيتلف البعث حبسب اختالف ما عّلق به، َفَبَعْثُت البعري: 

، أي: خيرجهم {ُثُهُم اللَُّهَواْلَمْوتى َيْبَع}أثرته وسّيرته، وقوله عّز وجل: 

 (.ويسريهم إىل القيامة

بعث: بعثه يبعثه بعثا: أرسله وحده، وبعث به: ويف لسان العرب: )

ث: الرسول، والبْع.. أرسله مع غريه. وابتعثه أيضا أي أرسله فانبعث.

والبعث يف كالم العرب على وجهني: .. ث: بعث اجلند إىل الغزو.والبْع

؛ {ُثمَّ َبَعْثنا ِمْن َبْعِدِهْم ُموسى }أحدهما اإلرسال، كقوله تعاىل: 

البعث: إثارة بارك أو قاعد، تقول: بعثت البعري فانبعث معناه أرسلنا. و

 (.أي أثرته فثار

** 

 :كما أشرت – والتحقيق يف داللته
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البعث هو املقابل للتويف، فالتويف هو إمساك النفوس من 

فالبعث يف اللغة  أجسادها، والبعث هو إرسال النفوس إىل أجسادها.

 استخدامات اللفظ.هو اإلرسال، وهذا املعنى ينطبق على كافة 

وإرسال الشيء: هو التوجيه املقصود للشيء، فاملرسل يوجه 

 رسالته إىل املرَسل إليه، فهو يقصد الرسالة ويقصد املرسل إليه. 

 (    رجع: 7)

مطلق داللة الرَّْجع، فهي: إعادة الشيء إىل ما كان التحقيق أن 

 منه البدء.

الشيء مما خلق منه هو إعادة خلق والّرْجع الدال على البعث: 

 أول مرة.

 :الزما ومتعدياوقد جاء الفعل )رجع( 

)رجع( الالزم. )َرجع َيْرِجع ُرجوعا( يكون مبعنى: العود مما كان 

منه الَبْدء ]كما يف مفردات غريب القرآن[، وليس من الدقيق إطالق 

داللة االنصراف عليه، إمنا هو العودة إىل نقطة البدء، وهذا ما يدل 

ستخدام اللفظ يف اللغة العربية. وهو فعل الزم، تقول: رجع عليه ا

حممد إىل داره، فداره انطلق منها ثم عاد إليها، وكونه الزما يعين 

 (،َوَلمَّا َرَجَع ُموَسى ِإَلى َقْوِمِهأنه فاعل الرجوع. قال تعاىل: )

. )رَجع َيْرِجع َرْجعًا وَمْرِجعًا( متعديا، مبعنى: املتعدي)رجع( 

ه إىل حيث كان البدء، فهو يدل على اإلعادة، واإلعادة أن ترد أرجعُت

 .(َفَرَجْعَناَك ِإَلى ُأمَِّكالشيء إىل حيث كان البدء. قال تعاىل: )
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 املبحث الثاني: األلفاظ ذات الصلة

 واهلالك باملوت : األلفاظ ذات الصلةاألولاملطلب 

و)احلياة(، هناك جمموعة من األلفاظ ذات الصلة بـ)املوت( 

سأتناول كال منهما  ويساعد فهمها على إدراك مفهوم املوت واحلياة.

 يف مطلب. هذا املطلب أخصصه لأللفاظ ذات الصلة باملوت.

 : (    هلك3) 

 .أو استئصاله الشيء املخلوق فناء :اهلالك

 فناء واستئصال:

الداللة املميزة يف تعريف )اهلالك( أنه فناء، فهو يستخدم حيث 

يكون املراد: أن الشيء فين فناء تاما، أو استأصله غريه فلم يبق له أثر. 

 فالشيء اهلالك: هو الشيء الفاني. وأهلكهم اهلل: استأصلهم.

(، فقد فين املرء؛ إذ ال ولد ِإِن اْمُرٌؤ َهَلَك َلْيَس َلُه َوَلٌدقال تعاىل: )

(، أي ْرَث َوالنَّْسَلَوُيْهِلَك اْلَحوقال: )له، فلم يقل: )مات( بل: )هلك(. 

يستأصله، ولذلك استخدم لفظ: )النسل(، للداللة على أن اإلهالك 

َعَسى َربُُّكْم َأْن ُيْهِلَك َعُدوَُّكْم َوَيْسَتْخِلَفُكْم ِفي وقال: ) استئصال.

 (، أي: يستأصلهم ويبقيكم من بعدهم. اْلَأْرِض

َكَفَر الَِّذيَن َلَقْد ولداللته على االستئصال فقد جاء يف قوله: )

َقاُلوا ِإنَّ اهلَل ُهَو اْلَمِسيُح اْبُن َمْرَيَم ُقْل َفَمْن َيْمِلُك ِمَن اهلِل َشْيًئا ِإْن 

(، أي: َأَراَد َأْن ُيْهِلَك اْلَمِسيَح اْبَن َمْرَيَم َوُأمَُّه َوَمْن ِفي اْلَأْرِض َجِميًعا
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أحد البشر إهلا، يفنيهم مجيعا، وال يبقى هلم أثر. فكيف يقولون أن 

 ولو شاء اهلل ألهلكهم مجيعًا.

ويدل على أن اهلالك فناء قوله تعاىل:  اهلالك: البقاء.ويقابل 

( 16ُكلُّ َمْن َعَلْيَها َفاٍن )(، مع قوله: )ُكلُّ َشْيٍء َهاِلٌك ِإلَّا َوْجَهُه)

 والفناء يغلب إطالقه على األشياء ذوات النفوس(، َوَيْبَقى َوْجُه َربَِّك

 أما اهلالك فيعم كل شيء خملوق.  احلية،

( َوَأمَّا َعاٌد َفُأْهِلُكوا 5َفَأمَّا َثُموُد َفُأْهِلُكوا ِبالطَّاِغَيِة )وبعد أن قال: )

(، فذكر إهالكهم، أي استئصاهلم وإذهاب كل ِبِريٍح َصْرَصٍر َعاِتَيٍة

(، أي: مل يعد هلم من بقاء وال َفَهْل َتَرى َلُهْم ِمْن َباِقَيٍةأثر هلم، قال: )

 أثر. 

َوَلَقْد َجاَءُكْم ُيوُسُف ِمْن َقْبُل ِباْلَبيَِّناِت َفَما وقوله عن يوسف: )

َلْن َيْبَعَث اهلُل ِمْن  ِزْلُتْم ِفي َشكٍّ ِممَّا َجاَءُكْم ِبِه َحتَّى ِإَذا َهَلَك ُقْلُتْم

سف واندثارها، وأن أحدا (. ففيه دليل على اّمحاء آثار يوَبْعِدِه َرُسوًلا

ابن و أخرج احلاكم، ولذلك 2مل يكن يعرف شيئا عن يوسف إال قليل

، أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وأبو يعل، وصححه األلباني حبان

 قال:

إن موسى عليه السالم ملا سار ببين إسرائيل من مصر ضلوا )

                                 
 دراسة داللية، د. فخري سليمان. –انظر يف ذلك: من أمساء املوت يف القرآن الكريم  3

إيهامًا هلم أنه غري معظم له، وأنه إمنا يقول ما وكأنه عرب باهلالك وقال البقاعي: )

(، فاللفظ استخدمه مؤمن آل يشعر بالتعظيم ألجل حمض النصيحة والنظر يف العاقبة

 فرعون.
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الم ملا إن يوسف عليه الس :فقال علماؤهم ؟ما هذا :فقال ،الطريق

حضره املوت أخذ علينا موثقا من اهلل أن ال خنرج من مصر حتى 

عجوز من بين  وا:قال ؟فمن يعلم موضع قربه :قال ،ننقل عظامه معنا

حتى  :قالت ،دليين على قرب يوسف :فقال ،فبعث إليها فأتته ،إسرائيل

 ،أكون معك يف اجلنة :قالت ؟وما حكمك :قال ،تعطيين حكمي

فانطلقت  ،فأوحى اهلل إليه أن أعطها حكمها ،فكره أن يعطيها ذلك

 ،أنضبوا هذا املاء :فقالت ،بهم إىل حبرية موضع مستنقع ماء

فلما  ،فاحتفروا فاستخرجوا عظام يوسف ،احتفروا :فقالت ،فأنضبوه

 .(وإذا الطريق مثل ضوء النهار ،أقلوها إىل األرض

 

 والشيء املخلوق:

الشيء املخلوق، أيا كان الشيء نفسًا أم غريها. اهلالك هو فناء 

 (، أي: كل شيء خلقه اهلل. ُكلُّ َشْيٍء َهاِلٌك ِإلَّا َوْجَهُهقال تعاىل: )

َكَمَثِل ِريٍح ِفيَها ِصرٌّ َأَصاَبْت ومن هالك غري النفس: احلرث: )

َعنِّي َهَلَك (، والسلطان: )َحْرَث َقْوٍم َظَلُموا َأْنُفَسُهْم َفَأْهَلَكْتُه

َوِإَذا َتَولَّى َسَعى (، والنسل: )َيُقوُل َأْهَلْكُت َماًلا ُلَبًدا(، املال: )ُسْلَطاِنَيْه

  (.ِفي اْلَأْرِض ِلُيْفِسَد ِفيَها َوُيْهِلَك اْلَحْرَث َوالنَّْسَل

َفَلمَّا (، )َفَأْهَلْكَناُهْم ِبُذُنوِبِهْمومن هالك األقوام عقوبة من اهلل: )

َفَأمَّا َثُموُد (، )الرَّْجَفُة َقاَل َربِّ َلْو ِشْئَت َأْهَلْكَتُهْم ِمْن َقْبُل َوِإيَّاَي َأَخَذْتُهُم

 (.( َوَأمَّا َعاٌد َفُأْهِلُكوا ِبِريٍح َصْرَصٍر َعاِتَيٍة5َفُأْهِلُكوا ِبالطَّاِغَيِة )

 الفاعل:
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وفعل )اإلهالك( مل يسند غالبًا إال إىل اهلل فاعاًل له. وهو يأتي 

َأَرَأْيُتْم يف سياق العقوبة واالنتقام اإلهلي، ولذلك يقابل رمحة اهلل: )

 (. ِإْن َأْهَلَكِنَي اهلُل َوَمْن َمِعَي َأْو َرِحَمَنا

وقد أسند إىل غري اهلل، يف وصف فعل اإلنسان الفاسد، سواء فعله 

َولَّى َسَعى ِفي َوِإَذا َت(، أو بغريه: )َوِإْن ُيْهِلُكوَن ِإلَّا َأْنُفَسُهْمبنفسه: )

َيُقوُل َأْهَلْكُت َماًلا (، )اْلَأْرِض ِلُيْفِسَد ِفيَها َوُيْهِلَك اْلَحْرَث َوالنَّْسَل

 (.ُلَبًدا

َكَمَثِل ِريٍح ِفيَها ِصرٌّ َأَصاَبْت َحْرَث َقْوٍم َظَلُموا وأسند إىل الريح )

حرث قوم  (، فالريح نفذت عقوبة ربها، فأهلكتَأْنُفَسُهْم َفَأْهَلَكْتُه

 ظلموا.

َوَقاُلوا َما ِهَي ِإلَّا َحَياُتَنا الدُّْنَيا وأسنده الكافرون إىل الدهر: )

 (.َنُموُت َوَنْحَيا َوَما ُيْهِلُكَنا ِإلَّا الدَّْهُر

واخلالصة أن املسند إىل اهلل يفيد إيقاع اهلالك على وجه 

فساد. العقوبة، واملسند إىل البشر يفيد إيقاع اهلالك على وجه ال

 وكل ذلك مبعنى: استئصال الشيء.

** 

أيا كان الشيء، وأيا  فناء الشيء املخلوق من أصله، اهلالك: إذن

كان السبب. )واإلهالك( هو القيام بإفناء الشيء من أصله، ويسمى 

 ذلك: االستئصال. 

** 
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 أذهب:(    1)

أما )أذهب( فالقرآن الكريم يستخدمها للداللة على قدرة اهلل 

يف إفناء الشيء. خبالف )اإلهالك( فيستخدم للداللة على  املمكنة

 قدرة املتحققة يف إهالك الشيء. )كإهالك قوم نوح، أو عاد...(.

ِإْن (، وقال: )ِإْن َيَشْأ ُيْذِهْبُكْم َأيَُّها النَّاُس َوَيْأِت ِبآَخِريَنقال تعاىل: )

ِإْن َيَشْأ ُيْذِهْبُكْم َوَيْسَتْخِلْف (، وقال: )َيَشْأ ُيْذِهْبُكْم َوَيْأِت ِبَخْلٍق َجِديٍد

. فكل هذا مل يتحقق، ولكن اهلل سبحانه وتعاىل (ِمْن َبْعِدُكْم َما َيَشاُء

، فيفين الناس ويأتي لو شاء لفعل ذلكن خيربنا بقدرته املمكنة، أ

 خبلق جديد، أي خلق خمتلف عن الناس. 

َقَدٍر َفَأْسَكنَّاُه ِفي اْلَأْرِض َوِإنَّا َوَأْنَزْلَنا ِمَن السََّماِء َماًء ِبويف قوله: )

(، فهو يبني قدرته املمكنة، فلو شاء ألذهب املاء َعَلى َذَهاٍب ِبِه َلَقاِدُروَن

من األرض، فال يبقى للماء أثر يف األرض، وتكون األرض كوكبا 

 خاليا من املاء، ومن ثم ختلو من احلياة. 

َفِإمَّا َنْذَهَبنَّ ِبَك َفِإنَّا وقوله عن حممد صلى اهلل عليه وسلم: )

( َأْو ُنِرَينََّك الَِّذي َوَعْدَناُهْم َفِإنَّا َعَلْيِهْم 43ِمْنُهْم ُمْنَتِقُموَن )

ِإْن َأَراَد َأْن ُيْهِلَك اْلَمِسيَح ، كقوله عيسى عليه السالم: )2(ُمْقَتِدُروَن

(. فمعنى اآلية: لو ذهبنا بك، اْبَن َمْرَيَم َوُأمَُّه َوَمْن ِفي اْلَأْرِض َجِميًعا

وأفنيناك يا حممد، أفيظن الكافرون أنهم سيسلمون من انتقامنا؟! 

ُقْل كما قال: ) فذهابك لن يغنيهم شيئًا، ولن حيميهم من العقوبة.

َأَرَأْيُتْم ِإْن َأْهَلَكِنَي اهلُل َوَمْن َمِعَي َأْو َرِحَمَنا َفَمْن ُيِجرُي اْلَكاِفِريَن ِمْن 

                                 
 واملفسرون فسروا الذهاب به هنا، أنه املوت. والتحقيق ما ذكرته. واهلل أعلم. 1
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ُقْل َمْن َذا الَِّذي َيْعِصُمُكْم ِمَن اهلِل ِإْن (. وهو يفسر قوله: )ٍب َأِليٍمَعَذا

(، فقوله: )أراد بكم سوءا(، أي: أراد أن َأَراَد ِبُكْم ُسوًءا َأْو َأَراَد ِبُكْم َرْحَمًة

 يهلككم، فيأخذكم بعقوبة. 

أي (، َنا ِإَلْيَكَوَلِئْن ِشْئَنا َلَنْذَهَبنَّ ِبالَِّذي َأْوَحْيوكذلك قوله: )

فال يبقى منه يف صدور الناس شيء، ا آتيناك من الوحي، مبنذهب 

َأْم َيُقوُلوَن اْفَتَرى َعَلى اهلِل َكِذًبا َفِإْن َيَشِأ اهلُل َيْخِتْم وهو كقوله: )

إن شئنا ذهبنا بالقرآن وحموناه من : )البيضاويقال (. َعَلى َقْلِبَك

ابن مسعود، (، وأورد ابن كثري يف تفسريه قول املصاحف والصدور

-يعين يف آخر الزمان -رضي اهلل عنه: يطرق الناس ريح محراء 

من قبل الشام، فال يبقى يف مصحف رجل وال يف قلبه آية، ثم قرأ 

 اآلية.

** 

 :(    زهق1)

اخلروج قال ابن عاشور: )الزهوق: (. َوَتْزَهَق َأْنُفُسُهْمقال تعاىل: )

خروج النفس من اجلسد، والزهوق فزهوق النفس: هو (. وضيقبشدة 

بشدة، حنو: زَهق  الذي ضاق عنه يف اللغة: خروج الشيء من حمله

السهُم، أي: خرج من الرمية، وزَهق الفرُس، إذا خرج من بني اخليول 

  وسبقها.

فزهوق النفس، خروجها من حملها )اجلسد(، بشدة، وهو يبني 

ح شيئا ال يطيقه اجلسد وال يتحمله، أن النفس حني تزهق تصب

فيضيق عنها، ولذلك يعاني امليت من سكرات املوت، وهو الشدة اليت 
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خترج بها النفس من اجلسد. كما لو أخرجت شيئا كبريا من داخل 

 علبة ضيقة العنق، فستنزعها بشدة. 

** 

 :(    القتل4)

 بآلة تسيل الدم. والقتل هو: إزهاق النفس بفعل اإلنسان، 

(، أو أزهق نفس غريه: َفاْقُتُلوا َأْنُفَسُكْمسواء أزهق اإلنسان نفسه )

إنسانا أو حيوانا املقتول وسواء كان  (.َواْقُتُلوُهْم َحْيُث َثِقْفُتُموُهْم)

 (.َلا َتْقُتُلوا الصَّْيَد َوَأْنُتْم ُحُرٌم)

 َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن َأْن َيْقُتَلوسواء فعل ذلك عمدًا أم خطأ: )

 (.َوَمْن َيْقُتْل ُمْؤِمًنا ُمَتَعمًِّدا َفَجَزاُؤُه َجَهنَُّم(، )ُمْؤِمًنا ِإلَّا َخَطًأ

َوَلا َتْقُتُلوا النَّْفَس الَِّتي َحرََّم اهلُل ِإلَّا ويقع القتل على النفس: )

 (.َأَقَتْلَت َنْفًسا َزِكيًَّة ِبَغْيِر َنْفٍس(، )َمْن َقَتَل َنْفًسا(، )ِباْلَحقِّ

َوَلِئْن (، )َأَفِإْن َماَت َأْو ُقِتَلويفرق القرآن الكريم بني املوت والقتل: )

ِإْن َفَرْرُتْم ِمَن (، )َوَلِئْن ُمتُّْم َأْو ُقِتْلُتْم(، )ُقِتْلُتْم ِفي َسِبيِل اهلِل َأْو ُمتُّْم

 (.اْلَمْوِت َأِو اْلَقْتِل

 )بآلة تسيل الدم(:

القرآن الكريم يفرق بني إزهاق وذكرت )بآلة تسيل الدم(؛ ألن 

النفس بآلة تسيل الدم وبني إزهاق النفس بغريها، كالصلب، 

َواْلُمْنَخِنَقُة َواْلَمْوُقوَذُة واحلرق، والغرق، واخلنق، والرتدي. قال تعاىل: )

َوَما َقَتُلوُه َوَما فرق بني القتل والصلب: ). و(َواْلُمَتَردَِّيُة َوالنَِّطيَحُة
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 (.َقاُلوا اْقُتُلوُه َأْو َحرُِّقوُهفرق بني القتل واإلحراق: )و .(َصَلُبوُه

وإذا كان إزهاق النفس عن طريق قطع البلعوم، فإن هذا يسمى 

ذحبا، كما سيأتي، ويسمى قتاًل أيضًا، قال تعاىل عن قوم فرعون: 

َأْبَناَءُكْم  ُيَقتُِّلوَن(، وقال: )ُيَذبُِّحوَن َأْبَناَءُكْم َوَيْسَتْحُيوَن ِنَساَءُكْم)

(، فسماه قتال وذحبا، فهما وإن اشرتكا يف َوَيْسَتْحُيوَن ِنَساَءُكْم

الطريقة )إسالة الدم بقطع البلعوم(، إال أن التسمية ختتلف فهو 

يسمى ذحبًا؛ ألن فاعله يقصد به التقرب، وهو يسمى قتاًل؛ ألنه أزهق 

 النفس بإسالة الدم. 

(، يبني موضع القتل وأداته، اْلَأْعَناِقَفاْضِرُبوا َفْوَق وقوله: )

فأداته: السيف، وموضعه: الضرب فوق العنق، حبيث يقطعه قطعا، 

 فهو خالف الذبح الذي يكون بقطع البلعوم، ال الضرب فوق العنق. 

** 

َمْن َقَتَل َنْفًسا وقابل بني القتل واإلحياء )مبعنى: عدم القتل(: )

ي اْلَأْرِض َفَكَأنََّما َقَتَل النَّاَس َجِميًعا َوَمْن َأْحَياَها ِبَغْيِر َنْفٍس َأْو َفَساٍد ِف

 (.َفَكَأنََّما َأْحَيا النَّاَس َجِميًعا

يسمي القتيل يف سبيل اهلل: قتياًل، ال شهيدا: القرآن الكريم و

 (.َوَلا َتُقوُلوا ِلَمْن ُيْقَتُل ِفي َسِبيِل اهلِل َأْمَواٌت َبْل َأْحَياٌء)

ُكِتَب َعَلْيُكُم  القصاص يف القتل )بغري احلق(: )وقد جعل اهلل

 (.َوَلا َتْقُتُلوا النَّْفَس الَِّتي َحرََّم اهلُل ِإلَّا ِباْلَحقِّ) (.اْلِقَصاُص ِفي اْلَقْتَلى

َوَلا والقتال واملقاتلة: نية كل طرف إزهاق نفس الطرف اآلخر. )
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 (.َحتَّى ُيَقاِتُلوُكْم ِفيِهُتَقاِتُلوُهْم ِعْنَد اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم 

** 

 الفاعل:

وكل أفعال القتل يف القرآن الكريم أسندت إىل اإلنسان بوصفه 

َفَلْم َتْقُتُلوُهْم َوَلِكنَّ اهلَل َقَتَلُهْم َوَما َرَمْيَت ِإْذ َرَمْيَت فاعاًل هلا، إال قوله: )

  (، فأسند القتل إىل اهلل.َوَلِكنَّ اهلَل َرَمى

تلة، كلها مسندة إىل اإلنسان فاعال، وأسندت إىل وكذلك املقا

 (. َقاَتَلُهُم اهلُل َأنَّى ُيْؤَفُكوَناهلل يف قوله: )

ُقِتَل اْلِإْنَساُن َما وجاء القتل مبنيا للمجهول مبعنى اللعن: )

 (...ُقِتَل َأْصَحاُب اْلُأْخُدوِد(، )َأْكَفَرُه

النفَس حيواٌن، وذكرت أن فاعل القتل هو اإلنسان، أما لو أزهق 

َوَأَخاُف َأْن فال يقال للحيوان: قاتل، بل يقال له: مفرتس، أو آكل: )

(، وقد يزهق احليوان نفسا بالنطح َوَما َأَكَل السَُّبُع، )(َيْأُكَلُه الذِّْئُب

 (.َوالنَِّطيَحُة)

** 

 الذبح:(    5)

 . بقطع بلعومهإزهاق نفس احليوان  :وأما الذبح فهو

 (،َتْذَبُحوا َبَقَرًةقال تعاىل: )

َوَما سواء هلل، أو لغريه: ) وغالبًا ما يقرتن الذبح بتقرب اإلنسان،
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وذبح اإلنسان لألنعام بغية أكلها، إذا كان  (.ُذِبَح َعَلى النُُّصِب

بالطريقة الشرعية )قطع البلعوم( فهو تقرب إىل اهلل إذا ذكر اسم 

 مى ذحبا. اهلل عليه. وإن كان بغري قطع البلعوم فال يس

وال يأتي يف قتل اإلنسان إال إذا أفاد معنى التقرب، كقول 

(، فهو رأى رؤيا َيا ُبَنيَّ ِإنِّي َأَرى ِفي اْلَمَناِم َأنِّي َأْذَبُحَكإبراهيم: )

ُيَذبُِّحوَن وفسرها أنه أمر بالتقرب إىل ربه بذبح ولده. ويف قوله: )

، فهم كانوا يتقربون إىل فرعون (َأْبَناَءُكْم َوَيْسَتْحُيوَن ِنَساَءُكْم

الذي ادعى أنه إهلهم، بتنفيذ أوامره يف ذبح بين إسرائيل. وهكذا فال 

يستخدم لفظ )الذبح( يف اإلنسان، إال إذا كان الذابح يبتغي بذلك 

 التقرب.

** 

وقريب منه: النحر، وهو إزهاق نفس احليوان بنحر بلعومه، ال 

 (. َك َواْنَحْرَفَصلِّ ِلَربِّقطعه. قال تعاىل: )

** 

 (.َواْلُمْنَخِنَقُة َواْلَمْوُقوَذُة َواْلُمَتَردَِّيُة َوالنَِّطيَحُةوقوله: )

 ما فارقه الروح من غري تذكية.: {اْلَمْيَتُة}قال البيضاوي: )

املضروبة بنحو  :{َواْلَمْوُقوَذُة}أي اليت ماتت باخلنق.  :{َواْلُمْنَخِنَقُة}

اليت  :{َواْلُمَتَردَِّيُة}. خشب، أو حجر حتى متوت من وقذته إذا ضربته

اليت نطحتها أخرى  :{َوالنَِّطيَحُة}تردت من علو أو يف بئر فماتت. 

 (.فماتت بالنطح
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** 

 :الغرق(    6)

، الّرسوب يف املاء ويف البالءلغة: كما قال يف املفردات: )الغرق 

ويف مقاييس تقول: غرق يف الّدين، وأغرقته النعمة من باب اجملاز(. 

انتهاء يف شيء يبلغ أقصاه. من ذلك الغرق يف اللغة: )يدل على 

 (.املاء

 واصطالحا: هو زهوق النفس، بسبب املاء. 

(، وهو َوَأْغَرْقَنا آَل ِفْرَعْوَنوقد أسند إىل اهلل فاعاًل، كقوله: )

 (.َأَخَرْقَتَها ِلُتْغِرَق َأْهَلَهاالبشر إذا تسبب فيه، )الغالب، وأسند إىل 

ومل يستخدم القرآن الكريم إال الفعل الرباعي: )أغرق(، فثمة 

 فاعل أغرق غريه، سواء كان الفاعل اهلل، أم اإلنسان.

َحتَّى ِإَذا َأْدَرَكُه واستخدم بداًل من )غرق( لفظ: أدركه الغرق: )

 (. اْلَغَرُق

** 

 احلرق:(    7)

اْقُتُلوُه َأْو وأما احلرق، فهو زهوق النفس بسبب النار، قال تعاىل: )

 (.َقاُلوا َحرُِّقوُه َواْنُصُروا آِلَهَتُكْم(، وقال: )َحرُِّقوُه

** 
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 (    الصعق:8)

ال  مدمرة مفاجئةزهوق النفس بسبب قوة ق فهو: وأما الصْع

كقوة الصوت، أو النور، أو غريها من القوى املبثوثة  .حتتملها النفس

 يف السماوات واألرض.

َوُنِفَخ ِفي الصُّوِر َفَصِعَق َمْن ومن ذلك قوة الصوت: قال تعاىل: )

َفَلمَّا (، ومنه قوة النور: قال تعاىل: )ِفي السََّماَواِت َوَمْن ِفي اْلَأْرِض

 (.ا َوَخرَّ ُموَسى َصِعًقاَتَجلَّى َربُُّه ِلْلَجَبِل َجَعَلُه َدكًّ

ولشدة الصعقة، فإنها تزهق النفس سريعا، ومن يراها يظن أنها 

 (.َفَأَخَذْتُكُم الصَّاِعَقُة َوَأْنُتْم َتْنُظُروَنال زالت حية، )

فأما (، َفُقْل َأْنَذْرُتُكْم َصاِعَقًة ِمْثَل َصاِعَقِة َعاٍد َوَثُموَد: )وقال تعاىل

آن أنهم أهلكوا بالصيحة، فالصاعقة هنا قوة مثود مثلما بني القر

َفَأمَّا َثُموُد َفُأْهِلُكوا الصوت الشديد. وأما عاد فأهلكوا بالريح: )

(. وهذا يبني أن ( َوَأمَّا َعاٌد َفُأْهِلُكوا ِبِريٍح َصْرَصٍر َعاِتَيٍة5ِبالطَّاِغَيِة )

ية،  الريح اليت أهلكت عادًا، كانت رحيا شديدة، مصحوبة بقوة طاغ

 ولذلك مساها صاعقة.

ليست قوة الصوت، بل أي قوة مدمرة مفاجئة إذن فالصاعقة 

، كقوة الصوت، أو قوة السماوات واألرضتنتج عن القوى املبثوثة يف 

 ...إخل. النور، أو قوة الكهرباء

** 

ويأتي لفظ )أخذ( عادة مع )الصاعقة( أو )الصيحة( أو 
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(، فهو مل يقل: الصَّاِعَقُة َوَأْنُتْم َتْنُظُروَنَفَأَخَذْتُكُم )الرجفة(. كقوله: )

فصعقوا، بل قال: أخذتهم الصاعقة. ولفظ )األخذ( يدل على الشدة 

 واملباغتة للمأخوذ. 

** 

 األجل:(    9)

 قال الراغب: )األجل: املدة املضروبة للشيء(، 

فكل شيء خلقه اهلل جعل له أجاًل، سواء إنسانا، أم غريه. قال 

َوَلْو ُيَؤاِخُذ اهلُل النَّاَس (، وقال: )ُكلٌّ َيْجِري ِإَلى َأَجٍل ُمَسمًّىتعاىل: )

ِبَما َكَسُبوا َما َتَرَك َعَلى َظْهِرَها ِمْن َدابٍَّة َوَلِكْن ُيَؤخُِّرُهْم ِإَلى َأَجٍل 

 (. ُمَسمًّى َفِإَذا َجاَء َأَجُلُهْم َفِإنَّ اهلَل َكاَن ِبِعَباِدِه َبِصرًيا

جل: أن يستويف اإلنسان أجله املقدر له، فهو ميضي وبلوغ األ

َوَبَلْغَنا َأَجَلَنا حتى يصل إىل األجل املؤجل له، فيقضي اهلل أجَله: )

َوَما َكاَن ِلَنْفٍس َأْن (، )َوِلَتْبُلُغوا َأَجًلا ُمَسمًّى(، وقال: )الَِّذي َأجَّْلَت َلَنا

 (. ًلاَتُموَت ِإلَّا ِبِإْذِن اهلِل ِكَتاًبا ُمَؤجَّ

** 

 بّدل وغّير:(    30)

، : جعل شيء مكان شيء آخر(واالستبدال قال الراغب: )التبديل

 والتحقيق أن يقال: التبديل إحالل شيء مكان آخر.

 فالشيء األول يذهب، والشيء الثاني حيل حمله.
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 (، أي:( َعَلى َأْن ُنَبدَِّل َخْيًرا ِمْنُهْم40ِإنَّا َلَقاِدُروَن )قال تعاىل: )

َوِإْن َتَتَولَّْوا َيْسَتْبِدْل نفنيهم وجنعل غريهم مكانهم. وهو كقوله: )

 (. َقْوًما َغْيَرُكْم ُثمَّ َلا َيُكوُنوا َأْمَثاَلُكْم

(، هذا يتحقق يوم َوِإَذا ِشْئَنا َبدَّْلَنا َأْمَثاَلُهْم َتْبِديًلاوقوله: )

 أتيهم بأمثاهلا.القيامة، واملعنى: بعد أن تفنى أجسادهم يف الدنيا، سن

ِإلَّا َمْن َتاَب َوآَمَن َوَعِمَل َعَمًلا َصاِلًحا َفُأوَلِئَك ُيَبدُِّل اهلُل وقوله: )

(، أي يذهب سيئاتهم وجيعل مكانها حسنات، فاهلل َسيَِّئاِتِهْم َحَسَناٍت

 بدل سيئاتنا حسنات.

مات اهلل (، أي: ال أحد ميكنه أن يفين كلَلا ُمَبدَِّل ِلَكِلَماِتِهوقال: )

 وأمره، ويأتي ببدل منها. 

(، فاألرض َيْوَم ُتَبدَُّل اْلَأْرُض َغْيَر اْلَأْرِض َوالسََّمَواُتوقال: )

والسماوات احلالية ستفنى، ويأتي اهلل بأمثاهلا، كما تفنى أجساد 

 األحياء ويأتي اهلل بأمثاهلا. 

** 

أحدهما:  ني:والتَّْغِيرُي يقال على وجهأما التغيري، فقال الراغب: )

َغيَّْرُت داري: إذا بنيتها بناء غري  لتغيري صورة الشيء دون ذاته. يقال:

والثاني: لتبديله بغريه. حنو: َغيَّْرُت غالمي وداّبيت: إذا  الذي كان.

 .(أبدلتهما بغريهما

والتحقيق أن التغيري يقال للوجه األول الذي ذكره. فالتبديل 

 فليس إحالل شيء مكان آخر، إحالل شيء مكان آخر. أما التغيري
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 ولكن تغيري يف صورة الشيء نفسه. 

(، أي: آمر َوَلآُمَرنَُّهْم َفَلُيَغيُِّرنَّ َخْلَق اهلِلولذلك قال الشيطان: )

الناس فيغريون خلق اهلل، فهم يغريون صورة اخللق، ولكنهم ال 

َلا ُمَبدَِّل (، )َلا َتْبِديَل ِلَخْلِق اهلِليستطيعون تبديل اخللق، فاهلل يقول: )

 (. فالناس ميكنهم أن يغريوا خلق اهلل، وال ميكنهم أن يبدلوه. ِلَكِلَماِتِه

 

** 

 زوال:(    33)

 الشيء تغري حالته.  زوال

فالتغري لصورة الشيء مع بقاء ذاته، قد يتغري مكانه أو زمانه أو 

َواْلَأْرَض َأْن َتُزوَلا اهلَل ُيْمِسُك السََّماَواِت صفته... كما يف قوله: )إّن 

َوِإْن َكاَن َمْكُرُهْم (. وقال: )َوَلِئْن َزاَلَتا ِإْن َأْمَسَكُهَما ِمْن َأَحٍد ِمْن َبْعِدِه

(، ومنه زوال الشمس، أي تغري مكانها من الشرق ِلَتُزوَل ِمْنُه اْلِجَباُل

 إىل الغرب. 

(، قال َقْبُل َما َلُكْم ِمْن َزَواٍلَأَوَلْم َتُكوُنوا َأْقَسْمُتْم ِمْن وقال تعاىل: )

والزوال: االنتقال من املكان. وأريد به هنا الزوال من ابن عاشور: )

َوَأْقَسُموا ِباللَِّه َجْهَد َأْيماِنِهْم َلا (، وهو كقوله: )القبور إىل احلساب

 (.َيْبَعُث اللَُّه َمْن َيُموُت

** 
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 دّمر/ قصم:(    31)

)دمر( الدال وامليم والراء أصل واحد يدل ويف مقاييس اللغة: )

وخصه  ه، إذا دخله.بيَت ر الرجُلَمعلى الدخول يف البيت وغريه. يقال َد

إدخال اهلالك (. قال الراغب: )التدمري: بعضهم بالدخول بغري إذن

 (.على الشيء

َفُقْلَنا اْذَهَبا ِإَلى اْلَقْوِم ووقع فعل الدمار يف القرآن على األقوام: )

(، وعلى األشياء اليت يصنعها ِذيَن َكذَُّبوا ِبآَياِتَنا َفَدمَّْرَناُهْم َتْدِمرًياالَّ

(. فالدمار مبعنى َوَدمَّْرَنا َما َكاَن َيْصَنُع ِفْرَعْوُن َوَقْوُمُهالناس: )

اإلهالك. ولكن الدمار ال يفيد معنى اإلفناء واالستئصال، بل هو 

 وانتقاما. يشرتك مع اإلهالك يف كونه يقع عقوبة

** 

ولفظ )اإلهالك( املسند إىل اهلل، مل يأت مفعوله إال مبهما: 

َوَكْم (، )َفَأْهَلْكَنا َأَشدَّ ِمْنُهْم َبْطًشا(، )َوَكْم َأْهَلْكَنا َقْبَلُهْم ِمْن َقْرٍن)

َلمَّا َوِتْلَك اْلُقَرى َأْهَلْكَناُهْم (، )َأْهَلْكَنا ِمْن َقْرَيٍة َبِطَرْت َمِعيَشَتَها

 (... َظَلُموا

َوَأنَُّه َأْهَلَك َعاًدا ومل يقع على قوم معرفني إال : عاد ومثود: )

َفَأمَّا َثُموُد َفُأْهِلُكوا ِبالطَّاِغَيِة (، وقال: )( َوَثُموَد َفَما َأْبَقى50اْلُأوَلى )

َعَلْيِهْم َسْبَع ( َسخََّرَها 6( َوَأمَّا َعاٌد َفُأْهِلُكوا ِبِريٍح َصْرَصٍر َعاِتَيٍة )5)

َلَياٍل َوَثَماِنَيَة َأيَّاٍم ُحُسوًما َفَتَرى اْلَقْوَم ِفيَها َصْرَعى َكَأنَُّهْم َأْعَجاُز 

(. ويف املوضعني ذكر أنه ْل َتَرى َلُهْم ِمْن َباِقَيٍة( َفَه7َنْخٍل َخاِوَيٍة )

 أهلكهم فلم يبق منهم شيئًا. 
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** 

 )قصم(:

والصاد وامليم أصل صحيح يدل  )قصم( القافقال ابن فارس: )

على الكسر. يقال: َقَصْمُت الشَّْيَء َقْصًما. َواْلُقَصُم: الرجل َيْحِطُم ما 

أراد  {َوَكْم َقَصْمنا ِمْن َقْرَيٍة كاَنْت ظاِلَمًة }لقي. وقال اهلل تعاىل: 

 (.إهالكه إياهم، فعرب عنه بالكسر -واهلل أعلم  -

أي:  {ِمْن َقْرَيٍة كاَنْت ظاِلَمًة َوَكْم َقَصْمنا}قال الراغب: )

حطمناها وهشمناها، وذلك عبارة عن اهلالك، ويسّمى اهلالك 

 . (َقاِصَمَة الّظهر
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 : األلفاظ ذات الصلة باحلياةالثانياملطلب 

 هذا املطلب أخصصه لأللفاظ ذات الصلة باحلياة.

 اخللد:(    3)

 الداللة اللغوية واملصطلحية:أ.  

)خلد( اخلاء والالم والدال أصل واحد يدل  اللغة:يف مقاييس 

على الثبات واملالزمة، فيقال: خلد: أقام، وأخلد أيضا. ومنه جنة 

 (.اخللد

اخُلُلود: هو ترّبي الشيء من اعرتاض الفساد، وقال الراغب: )

وبقاؤه على احلالة اليت هو عليها، وكّل ما يتباطأ عنه التغيري 

باخللود، كقوهلم لألثايف: خوالد، وذلك والفساد تصفه العرب 

واخُلُلوُد يف اجلّنة: بقاء األشياء على ... لطول مكثها ال لدوام بقائها

 (.احلالة اليت عليها من غري اعرتاض الفساد عليها

وقال العسكري يف الفروق اللغوية مبينا الفرق بني الدوام 

وال يقتضي أن  ،األوقاتهو استمرار البقاء يف مجيع  الدوامواخللود: )

واخللود  ،أال ترى أنه يقال إن اهلل مل يزل دائما ،يكون يف وقت دون وقت

خالد كما  اهلل إن :وهلذا ال يقال ،هو استمرار البقاء من وقت مبتدإ

 (.إنه دائم

وسأبني التحقيق يف داللته بعد بيان استخدام القرآن الكريم 

 للفظ.

** 
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 للفظ:استخدام القرآن الكريم ب.  

وبالنظر يف استخدام القرآن الكريم للفظ، فيتبني لنا 

 استخدامه على النحو التالي:

 )خلود أهل اجلنة وأهل النار(:

مرة(، ووصف أهل النار  18) وصف أهل اجلنة بأنهم خالدون

 . مرة( 11بأنهم خالدون )

ومجع بني لفظي )اخللود( و)أبدا(، سواء ألهل اجلنة كقوله: 

ِإلَّا َطِريَق (، أو ألهل النار: )يَها َأَبًدا َلُهْم ِفيَها َأْزَواٌج ُمَطهََّرٌةَخاِلِديَن ِف)

 (.َجَهنََّم َخاِلِديَن ِفيَها َأَبًدا

كما مجع بني لفظي )اخللود( واستثناء املشيئة، ألهل اجلنة 

َزِفرٌي َفَأمَّا الَِّذيَن َشُقوا َفِفي النَّاِر َلُهْم ِفيَها مرة، وألهل النار مرتني: )

( َخاِلِديَن ِفيَها َما َداَمِت السََّمَواُت َواْلَأْرُض ِإلَّا َما َشاَء 306َوَشِهيٌق )

( َوَأمَّا الَِّذيَن ُسِعُدوا َفِفي اْلَجنَِّة 307َربَُّك ِإنَّ َربََّك َفعَّاٌل ِلَما ُيِريُد )

ا َشاَء َربَُّك َعَطاًء َغْيَر َخاِلِديَن ِفيَها َما َداَمِت السََّمَواُت َواْلَأْرُض ِإلَّا َم

 (.َقاَل النَّاُر َمْثَواُكْم َخاِلِديَن ِفيَها ِإلَّا َما َشاَء اهلُل(، وقال: )َمْجُذوٍذ

ُيَضاَعْف َلُه اْلَعَذاُب َيْوَم كما جاء الفعل )خيلد( يف قوله: )

لدون (. وأيضًا وصف ولدان اجلنة بأنهم خماْلِقَياَمِة َوَيْخُلْد ِفيِه ُمَهاًنا

 (.ِوْلَداٌن ُمَخلَُّدوَن)

 )اإلضافة إىل اخللد(:

(، ُذوُقوا َعَذاَب اْلُخْلِد) عذابأضيف إىل اخللد األلفاظ التالية: 
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ُقْل َأَذِلَك َخْيٌر َأْم َجنَُّة ) وجنة(، َهْل َأُدلَُّك َعَلى َشَجَرِة اْلُخْلِد) وشجرة

َأْعَداِء اهلِل النَّاُر َلُهْم ِفيَها َذِلَك َجَزاُء مقصودا بها جهنم ) ودار(، اْلُخْلِد

 ، وأضافه إىل: اخللودمقصودا به يوم أهل اجلنة ويوم(، َداُر اْلُخْلِد

 (.اْدُخُلوَها ِبَسَلاٍم َذِلَك َيْوُم اْلُخُلوِد)

وكل هذه األلفاظ يقصد بها اخللد يف الدار اآلخرة، باستثناء 

 )شجرة اخللد(، فقد كانت يف الدنيا. 

  الدنيا(:)اخللد يف

جاء احلديث عنه بأن اهلل مل جيعل اخللد لبشر، بل كل نفس 

َوَما َجَعْلَنا ِلَبَشٍر ِمْن ستذوق املوت، ومن ثم فاملوت ينايف اخللود )

 (. ( ُكلُّ َنْفٍس َذاِئَقُة اْلَمْوِت14َقْبِلَك اْلُخْلَد َأَفِإْن ِمتَّ َفُهُم اْلَخاِلُدوَن )

َوَما َأْرَسْلَنا َقْبَلَك ِإلَّا املرسلني: )كما نفى صفة اخللود عن 

( َوَما 7ِرَجاًلا ُنوِحي ِإَلْيِهْم َفاْسَأُلوا َأْهَل الذِّْكِر ِإْن ُكْنُتْم َلا َتْعَلُموَن )

  (.َجَعْلَناُهْم َجَسًدا َلا َيْأُكُلوَن الطََّعاَم َوَما َكاُنوا َخاِلِديَن

تأكيد  {اُنوا َخاِلِديَنَوَما َك}قال البيضاوي يف تفسري اآلية: )

 (.وتقرير له فإن التعيش بالطعام من توابع التحليل املؤدي إىل الفناء

متغذية صائرة إىل  واملعنى جعلناهم أجساداوقال أبو السعود: )

وال أجسادا مستغنية عن  ،ال مالئكة ،املوت باآلخرة على حسب آجاهلم

فلم يكن هلا خلود  ،األغذية مصونة عن التحلل كاملالئكة

 (.كخلودهم

اجلسد: اجلسم الذي ال حياة فيه، وهو يرادف وقال ابن عاشور: )



 

 

12 

 

أي ما جعلناهم أجراما غري منبثة فيها األرواح حبيث تنتفي .. اجلثة.

وذكر اجلسد يفيد ... عنهم صفات البشر اليت خاصتها أكل الطعام

، {ُسوِل َيْأُكُل الطَّعاَمماِل هَذا الرَّ}الوا التهكم باملشركني ألنهم ملا ق

وسألوا أن يأتي مبا أرسل به األولون كان مقتضى أقواهلم أن الرسل 

كانوا يف صور اآلدميني لكنهم ال يأكلون الطعام وأكل  األولني

ماِل هَذا الرَُّسوِل َيْأُكُل }الطعام من لوازم احلياة، فلزمهم ملا قالوا 

الرسل أن يكونوا أجسادا بال أرواح، أن يكونوا قائلني بأن شأن  {الطَّعاَم

 (.وهذا من السخافة مبكانة

 )الرغبة يف اخللد يف الدنيا(:

وبني القرآن الكريم أن الكافرين يرغبون يف اخللد يف الدنيا، 

َوَتتَِّخُذوَن َمَصاِنَع َلَعلَُّكْم ويتوهمون ذلك، كما قال عن عاد: )

( 1الَِّذي َجَمَع َماًلا َوَعدََّدُه )(، وقال عن من مجع املال: )َتْخُلُدوَن

 (.َيْحَسُب َأنَّ َماَلُه َأْخَلَدُه

َوَلْو ِشْئَنا َلَرَفْعَناُه ِبَها َوَلِكنَُّه َأْخَلَد ِإَلى وعليه يفسر قوله تعاىل: )

(، فهذا الرجل فعل ِفْعل من يرغب يف اخللود، أو اْلَأْرِض َواتََّبَع َهَواُه

آتاه اهلل من آياته، ورفعه بها، وكان  حيسب أنه خالد. فهو رجل

مقتضى ذلك أن ينتفع بها وتكون طريقه إىل جنة اخللد حيث يكون 

خالدا فيها. ولكنه رغب عن هذا اخللود، فأعرض عن آيات ربه، وبدال 

من أن يرتفع إىل جنة اخللد إذا به ينتكس فيخلد يف األرض. ولكن 

 اخللود. األرض ال خلود فيها، ومن ثم فقد أخطأ طلب

فمثل ذلك كمثل ظامئ يطلب املاء لريوى، فيذهب إىل 
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)حمطة وقود(، فكأنه ذهب لريتوي بالوقود، وألن الوقود ال ُيشرب، 

 فإنه قد أضل الطريق. 

وكذلك قوله )أخلد إىل األرض(، أي طلب اخللود يف األرض، 

ولكن ألن األرض ليست بدار اخللود، فإنه أخلد يف املكان اخلاطئ، 

 جنة اخللد، وهوى إىل دار اخللد )جهنم(.  فخسر

َوالَِّذيَن َكَفُروا َأْعَماُلُهْم َكَسَراٍب ِبِقيَعٍة وهذا املثل كقوله: )

 (. َيْحَسُبُه الظَّْمآُن َماًء َحتَّى ِإَذا َجاَءُه َلْم َيِجْدُه َشْيًئا َوَوَجَد اهلَل ِعْنَدُه

 )داللة اخللد(:ج.  

وصف مل يصف اهلل به شيئا من يتبني مما سبق أن )اخللد( 

خلقه يف الدنيا، بل هو وصف خصه باآلخرة، وبني أن كل نفس ذائقة 

املوت ومن ثم فال خلد هلا. وقد بني أيضا أن كل شيء له أجله، وكل 

 شيء هالك إال وجهه، ومن ثم فال خلد لشيء يف الدنيا.

آن كما أن اخللد ال يعين استمرار البقاء مطلقًا، بدليل أن القر

 بدوام، وأيضا قيده جاء باالستثناء استخدم معه لفظ )أبدا(، وأيضًا

 شيء آخر )ما دامت السماوات واألرض(.

ثم إن اخللد ال يوصف به إال املخلوق، فلم يوصف اخلالق بأنه 

 خالد )كما قال العسكري(.

 إذا نظرنا يف هذه املعطيات، فيمكن القول أن اخللد هو: 

 .تغريإقامة النفس يف البدن، دون 

 وبيان هذا التعريف ما يلي:
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)اخللد( وصف ختتص به النفوس، فالقرآن الكريم مل يصف 

شيئا غري النفس بأنها خالدة، سواء أهل اجلنة أو أهل النار، أو نفيه 

 عن أهل الدنيا صفة اخللد.

)إقامة النفس يف البدن(، املوت هو خروج النفس من البدن، 

رآن الكريم يبني أنه ما جعل لبشر اخللد، بل قضى على كل والق

نفس أن متوت. وهذا يعين أن اخللد عدم املوت، بل إقامة النفس يف 

 البدن.

ويدل على هذا أن القرآن الكريم خاطب أهل اجلنة بأنهم ال 

النار (، وخاطب أهل َلا َيُذوُقوَن ِفيَها اْلَمْوَت ِإلَّا اْلَمْوَتَة اْلُأوَلىميوتون )

( ُثمَّ َلا َيُموُت 31الَِّذي َيْصَلى النَّاَر اْلُكْبَرى )بأنهم ال ميوتون أيضًا: )

(. فالصفة املشرتكة بني أهل اجلنة وأهل النار أنهم ِفيَها َوَلا َيْحَيا

مجيعا ال ميوتون، وهذا هو اخللد. ثم إن أهل اجلنة يف حياة، وأهل 

 النار ال حياة هلم.

 م يف البدن، وال خترج منها. ومن ثم فالنفس تقي

وعليه فداللة اخللود ختتلف عن داللة األبدية، فاألبدية داللتها 

. أما بال انقطاع بقاء الشيء يف املستقبلاستمرار زمنية، تقتضي 

اخللود فداللته وصفية تبني إقامة النفس يف البدن. وهذا ما يسوغ 

 اجلمع بني اللفظني. 

(، َماِكِثنَي ِفيِه َأَبًدا)ماكثني(، يف قوله: )وقد جاء بـ)أبدا( مع 

 البقاء.  استمرارفاملكث طول البقاء، واألبدية 

** 
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(، هذا يبني أن النفس تقيم على تغري)دون وقولي يف التعريف 

حالة واحدة يف البدن، فال يعرض هلا أي تغري. فقد تقيم النفس يف 

ة إىل مرض، أو البدن فتتغري حالتها من قوة إىل ضعف، أو من صح

من خوف إىل أمن، أو من فرح إىل حزن... إخل، أو العكس، وهو التغري 

 من الضعف إىل القوة، أو من املرض إىل الصحة....

فاهلل سبحانه وتعاىل جيعل لساكن اجلنة نفسًا خالدة، أي 

متصفة بصفات القوة والصحة والرضا واألمن ... إخل، وهذه النفس 

فال تتغري حالتها. وهذا ما وصف اهلل به أهل تقيم يف بدن صاحبها 

 اجلنة يف كتابه أال خوف عليهم، وال هم حيزنون، ... إخل.

كما أن اهلل سبحانه وتعاىل جيعل لساكن النار نفسًا خالدة، 

هذه النفس متصفة بصفات عديدة، منها: الضعف، واخلوف، والفزع، 

فس على حالتها وسلب احلياة عنها دون موت... إخل. فتقيم هذه الن

يف بدن صاحبها، فال تتغري، ولذلك ال يعرض لساكن جهنم حلظة 

 فرح أو صحة أو أمن... 

َوالَِّذيَن َكَفُروا َلُهْم َناُر َجَهنََّم َلا ُيْقَضى َعَلْيِهْم قال تعاىل: )

لنَّاِر َوَقاَل الَِّذيَن ِفي ا(. وقال: )َفَيُموُتوا َوَلا ُيَخفَُّف َعْنُهْم ِمْن َعَذاِبَها

( َقاُلوا َأَو َلْم 49ِلَخَزَنِة َجَهنََّم اْدُعوا َربَُّكْم ُيَخفِّْف َعنَّا َيْوًما ِمَن اْلَعَذاِب )

َتُك َتْأِتيُكْم ُرُسُلُكْم ِباْلَبيَِّناِت َقاُلوا َبَلى َقاُلوا َفاْدُعوا َوَما ُدَعاُء اْلَكاِفِريَن 

اهلل قد قضى عليهم باخللود؛  (، فدعاؤهم يف ضالل؛ ألنِإلَّا ِفي َضَلاٍل

فال خيفف عنهم عذاب النفوس، بل تظل يف حالتها من العذاب 

 الشديد. 
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ومن ثم فخلود النفس يتفاوت من نفس إىل أخرى، )سواء أهل 

اجلنة أو أهل النار(، فكل نفس هلا صفتها اخلاصة بها من اخللود، 

م. واهلل وهذا يفسر تفاوت نعيم أهل اجلنة، وتفاوت عذاب أهل جهن

 أعلم.

** 

وعليه فهذا التعريف يبني أن اخللد ال يكون إال يف اآلخرة؛ ألن 

النفس يف الدنيا كتب عليها التغري، وكتب عليها أن تذوق املوت، أي 

 خترج من بدنها.

** 

ذكرت أن )األبدية تعين: استمرار بقاء الشيء يف املستقبل بال 

آيات القرآن الكريم،  انقطاع(، فتقييدها باملستقبل هو ما تفيده

واستخدام العربية، يقولون: ما فعلته قط، ولن أفعله أبدا، قال تعاىل: 

َلْن َنْدُخَلَها َأَبًدا َما َداُموا (، )َوَلْن َيَتَمنَّْوُه َأَبًدا(، )َلْن َتْخُرُجوا َمِعَي َأَبًدا)

(، َوَلْن ُتْفِلُحوا ِإًذا َأَبًدا(، )َوَلا ُتَصلِّ َعَلى َأَحٍد ِمْنُهْم َماَت َأَبًدا(، )ِفيَها

إخل. فاألبد ال يعين البقاء املطلق، (... َوَلا َتْقَبُلوا َلُهْم َشَهاَدًة َأَبًدا)

وإمنا استمرار البقاء من اللحظة الزمنية احلالية باجتاه املستقبل. 

 ولذلك ال يصح وصف اهلل سبحانه وتعاىل بأنه أبدي. 
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 لبث ومكث:(    1)

 الداللة اللغوية:أ.  

 املكث:

امليم والكاف والثاء كلمة تدل على توقف  :مكثقال ابن فارس: )

 (. وانتظار

 لبث:

الالم والباء والثاء حرف يدل على متكث.  :لبثقال ابن فارس: )

َلِبَث باملكان: أقام به مالزما (. وقال الراغب: )يقال: لبث باملكان: أقام

 (.له

 م للفظني:ب.  استخدام القرآن الكري

 وبتدبر استخدام القرآن الكريم للفظني، يتبني ما يلي:

 )لبث(:

كل اآليات اليت استخدم فيها لفظ )لبث( فعاًل، استخدمت يف 

الدنيا، ومل يرد فعال مع اآلخرة، سواء طالت املدة، أم قصرت، كقوله: 

َقاَل َكْم َلِبْثَت )(، ِتْسًعاَوَلِبُثوا ِفي َكْهِفِهْم َثَلاَث ِمَئٍة ِسِننَي َواْزَداُدوا )

َفَلِبَث ِفي (، وقوله: )َقاَل َلِبْثُت َيْوًما َأْو َبْعَض َيْوٍم َقاَل َبْل َلِبْثَت ِمَئَة َعاٍم

َفَما َلِبَث َأْن َجاَء ِبِعْجٍل (، وأقصر من ذلك قوله: )السِّْجِن ِبْضَع ِسِننَي

 .(َحِنيٍذ

يف لزمنية اليت أمضوها سئلة أهل جهنم أو تقريرهم عن املدة اوأ
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(، َوَتُظنُّوَن ِإْن َلِبْثُتْم ِإلَّا َقِليًلا) الدنيا: باستخدام لفظ: لبث.

َكَأنَُّهْم َيْوَم َيَرْوَن َما ُيوَعُدوَن (، )َيَتَخاَفُتوَن َبْيَنُهْم ِإْن َلِبْثُتْم ِإلَّا َعْشًرا)

ْم َلِبْثُتْم ِفي اْلَأْرِض َعَدَد ِسِننَي َقاَل َك(، )َلْم َيْلَبُثوا ِإلَّا َساَعًة ِمْن َنَهاٍر

( َقاَل ِإْن 331( َقاُلوا َلِبْثَنا َيْوًما َأْو َبْعَض َيْوٍم َفاْسَأِل اْلَعادِّيَن )331)

 (...َلِبْثُتْم ِإلَّا َقِليًلا َلْو َأنَُّكْم ُكْنُتْم َتْعَلُموَن

وقد جاء الوصف الفاعل منه )البث(، وهو املوضع الوحيد، 

وهي املرة الوحيدة (، َلاِبِثنَي ِفيَها َأْحَقاًباف به إقامة أهل جهنم، )ووص

اليت ذكرت فيها املدة الزمنية يف جهنم )أحقابا(، فاللبث ينتمي إىل 

 الدنيا. 

** 

 ج.  التحقيق يف داللتهما:

 )مكث(:

، التمهلمل يستخدم الفعل )مكث( إال يف الدنيا، وحيمل معنى 

َفَمَكَث َغْيَر (، وإىل الطري، )َقاَل ِلَأْهِلِه اْمُكُثواوقد أسند إىل البشر )

(. َوَأمَّا َما َيْنَفُع النَّاَس َفَيْمُكُث ِفي اْلَأْرِض(، وإىل ما ينفع الناس: )َبِعيٍد

َوُقْرآًنا َفَرْقَناُه ِلَتْقَرَأُه َعَلى النَّاِس وجاء بيانا حلال الفعل يف قوله: )

لى مهل، مرة بعد مرة، كلما نزل منه شيء (، أي: تقرأه عَعَلى ُمْكٍث

 قرأته على الناس، فوعوه وتدبروه. 

وكالهما يف اآلخرة، مرة وأما الفاعل )ماكث( فقد ورد مرتني، 

َوَناَدْوا َيا َماِلُك (، ومرة ألهل جهنم )َماِكِثنَي ِفيِه َأَبًداألهل اجلنة )
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 (.وَنِلَيْقِض َعَلْيَنا َربَُّك َقاَل ِإنَُّكْم َماِكُث

** 

 .إقامة مقصودة مؤقتةوعليه فداللة اللبث: 

سواء طال الوقت آالف السنني، أو قصر إىل دقائق. وهذا التوقيت 

  هو طبيعة زمنية يف الدنيا ال اآلخرة.

وقولي )مقصودة(، يعين أن اللبث ال يسند إال إىل فاعل قصد 

)مكث(، اللبث، كاإلنسان. فال يقال: لبث املاء يف األرض. خبالف 

رض، وتقول: مكث الطري، ومكثت البضاعة يف فنقول: مكث املاء يف األ

 املخزن... إخل.

 . متهل الشيء يف مكانهفاملكث إذن: 

سواء أكان الشيء إنسانا أو حيوانا أو غري ذلك. فال يوجد 

قصد لفاعل، كما يف اللبث، فأي شيء بقي مدة من الزمن يف مكان 

 فهو ماكث. 

** 

َلاِبِثنَي ِفيَها استخدام لفظ )البث( يف قوله ألهل جهنم: )ثم إن 

(، فاللبث: إقامة مؤقتة، واألحقاب مدة زمنية. فهل يدل هذا َأْحَقاًبا

 على أن إقامة أهل جهنم فيها مؤقتة؟

َوَناَدْوا َيا ألهل جهنم )و(، َماِكِثنَي ِفيِه َأَبًداألهل اجلنة )وقوله 

فاستخدم )أبدا( مع  (.َربَُّك َقاَل ِإنَُّكْم َماِكُثوَنَماِلُك ِلَيْقِض َعَلْيَنا 

أهل اجلنة؛ ليدل على أن إقامتهم أبدية، أما مع أهل جهنم فلم 
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يستخدم األبدية، واملكث: متهل وانتظار. فهل هذا دليل آخر على أن 

 إقامتهم مؤقتة. 

َزِفرٌي َوَشِهيٌق َفَأمَّا الَِّذيَن َشُقوا َفِفي النَّاِر َلُهْم ِفيَها ثم قوله: )

( َخاِلِديَن ِفيَها َما َداَمِت السََّمَواُت َواْلَأْرُض ِإلَّا َما َشاَء َربَُّك ِإنَّ 306)

( َوَأمَّا الَِّذيَن ُسِعُدوا َفِفي اْلَجنَِّة َخاِلِديَن 307َربََّك َفعَّاٌل ِلَما ُيِريُد )

(، ا َشاَء َربَُّك َعَطاًء َغْيَر َمْجُذوٍذِفيَها َما َداَمِت السََّمَواُت َواْلَأْرُض ِإلَّا َم

فاستثنى مع أهل جهنم، أما مع أهل اجلنة فقال: )عطاء غري 

جمذوذ( أي: غري منقطع. فهل هذا دليل أيضًا على إقامة أهل جهنم 

 مؤقتة؟

وكيف اجلمع بني هذه اآلية وبني وصف أهل جهنم مبثل قوله: 

 (؟َخاِلِديَن ِفيَها َأَبًدا)

خللود داللته وصفية وليست زمنية، فاخللود يعين: قدمت أن ا

 إقامة النفس يف البدن حبال ال تتغري. 

وعليه فاألبدية هو بيان أن النفس تقيم يف البدن على هذه 

(، أي: ما داموا يف جهنم فهو َخاِلِديَن ِفيَها َأَبًدااحلالة، أبدًا. فقوله )

يف أبدانهم. ولكن إذا  خالدون أبدا، ال تتغري طبيعة نفوسهم اليت تقيم

انقضت األحقاب فإنهم خيرجون من جهنم، وتكون هلم حالة جديدة. 

 ال ندري عنها.

ال زالت املسألة حتتاج إىل حتقيق، واالنصراف عنها أوىل، واهلل 

 يفعل ما يريد. غري أني حتدثت عنها لداللة األلفاظ اليت أدريها.
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 البقاء:(    1)

الباء والقاف والياء أصل واحد، وهو  :بقييف مقاييس اللغة: )

 .(الشيء يبقى بقاء، وهو ضد الفناء الدوام. قال اخلليل: يقال: بقي

الَبَقاء: ثبات الشيء على حاله األوىل، وهو يضاّد وقال الراغب: )

والباقي ضربان: باق بنفسه ال إىل مّدة وهو الباري تعاىل، وال . الفناء

... وهو ما عداه ويصح عليه الفناءبغريه  يصّح عليه الفناء، وباق

َوما ِعْنَد اللَِّه َخْيٌر }ولكون ما يف اآلخرة دائما، قال اهلل عز وجل: 

 (.{َوَأْبقى

** 

ولكن بالنظر يف جذر اللفظ واستخدام القرآن الكريم له، فيتبني 

ثبات شيء قد أن البقاء ليس ثبات الشيء مطلقًا، ولكنه يعين: 

 . بعضه انقضى

الذي انقضى نفد وانتهى، والشيء الذي ثبت بقي. فالشيء 

 والشيء الباقي قابل للنفاد أيضًا، فهو ال يدل بأصله على الدوام.

 وهذا املعنى يسري يف مجيع استخدام اللفظ، كما يلي:

(، َوَذُروا َما َبِقَي ِمَن الرَِّباكل ما بقي من الشيء فهو مل ينفد: )

(، أي يٌَّة ِممَّا َتَرَك آُل ُموَسى َوآُل َهاُروَنَوَبِقأي ما مل ينفد منه، وقال: )

 مما تركوه بقي فلم ينفد. 

َما ِعْنَدُكْم َيْنَفُد َوَما ِعْنَد اهلِل وقد جاء مقاباًل للنفاد يف قوله: )

(، فمهما كان الشيء الذي يف الدنيا، فإنه سيظل ينفد حتى ال َباٍق
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يبقى منه شيء، ومن ثم ال يوصف بأنه باق وصفا مطلقًا، أما ما عند 

 اهلل فإنه يبقى وال ينفد، فهو الشيء الباقي. 

وأعمال اإلنسان ستنفد كلها، وال يبقى منه إال ما صلح، فهو ما 

لنفسه فال ينفد، ومساها القرآن الكريم: )الباقيات  يدخره

َوَقِدْمَنا الصاحلات(، أما سائر أعماله فإن اهلل جيعلها هباء منثورا. )

(، فكل عمل مل يدخره ِإَلى َما َعِمُلوا ِمْن َعَمٍل َفَجَعْلَناُه َهَباًء َمْنُثوًرا

فهو صاحبه عند اهلل فهو إىل نفاد. وكل عمل ادخره صاحبه لنفسه 

 (.َوَما ُتْنِفُقوا ِمْن َخْيٍر َفِلَأْنُفِسُكْمباقية صاحلة )

َوَيا َقْوِم َأْوُفوا اْلِمْكَياَل َواْلِميَزاَن ونصح شعيب قومه فقال: )

ِباْلِقْسِط َوَلا َتْبَخُسوا النَّاَس َأْشَياَءُهْم َوَلا َتْعَثْوا ِفي اْلَأْرِض ُمْفِسِديَن 

(، فأعماهلم اليت يعملونها َلُكْم ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِننَي ( َبِقيَُّة اهلِل َخْيٌر85)

ستنفد وجيعلها اهلل هباء منثورا، وما يبقى منها إال ما صلح، والذي 

يبقى يدخره اهلل هلم، ولذلك ناسب إضافته إليه: )بقية اهلل(، أي 

َوَما ُأوِتيُتْم ِمْن َشْيٍء ) ي يبقى لكم عند اهلل هو خري لكم.الشيء الذ

 (.َفَمَتاُع اْلَحَياِة الدُّْنَيا َوِزيَنُتَها َوَما ِعْنَد اهلِل َخْيٌر َوَأْبَقى

َوَلَتْعَلُمنَّ َأيَُّنا َأَشدُّ َعَذاًبا وملا قال فرعون للسحرة الذين آمنوا: )

(، أي: ستعلمون من أشد عذابا وعذابه يبقى ال ينقضي، فهو َوَأْبَقى

ِإنََّما يظل يف العذاب. قالوا له: ) ليس عذاب ساعة ثم يرتاح املرء، بل

(، أي: إن عذابك سينقضي مهما بقي، َتْقِضي َهِذِه اْلَحَياَة الدُّْنَيا

(، أي َواهلُل َخْيٌر َوَأْبَقىفاحلياة الدنيا كلها منقضية، ثم قالوا له: )

فما عند اهلل هو خري وهو أبقى ال ينقضي. ولذلك جاء وصف عذاب 
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(، أي: ال ينقضي وال َعَذاُب اْلآِخَرِة َأَشدُّ َوَأْبَقىَوَلاآلخرة بأنه أبقى )

( 36َبْل ُتْؤِثُروَن اْلَحَياَة الدُّْنَيا )يفنى. ووصفت اآلخرة بأنها أبقى )

(، فالوصف قابل بني الدنيا واآلخرة فهو يقول َواْلآِخَرُة َخْيٌر َوَأْبَقى

 م. هلم: الدنيا تنقضي أما اآلخرة فال تنقضي بل هي أبقى لك

** 

تلحظ أن استخدام لفظ )البقاء( يكون لبيان ما يبقى من 

الشيء بعد انقضائه، فأعمال اإلنسان كلها تنقضي، وال تبقى منها 

إال الصاحلات )الباقيات الصاحلات(، والدنيا ستنقضي أما اآلخرة 

 فهي الباقية. 

َوَأنَُّه َأْهَلَك َعاًدا ولذلك فقد جاء مقابال للهالك يف قوله: )

(، وكذلك يف سورة احلاقة حتدث عن ( َوَثُموَد َفَما َأْبَقى50اْلُأوَلى )

إهالكهما وأنه مل يبق منهم باقية. واملعنى: استأصلناهم استئصاال 

 . باقيًا منهم شيئا نرتكتاما، فلم 

( 16ُكلُّ َمْن َعَلْيَها َفاٍن )جاء البقاء مقاباًل للفناء يف قوله: )وقد 

فإسناد البقاء إىل اهلل من باب املشاكلة، إذ ال  (.َربَِّكَوَيْبَقى َوْجُه 

يتصور أن اهلل ينقضي منه شيء ثم يبقى منه شيء آخر. ولكن جاء 

اللفظ مشاكلة حني بّين أن كل من على األرض فاٍن، أي ينقضون 

فال يبقى منهم شيء، أما اهلل سبحانه وتعاىل فهو اآلخر الذي ليس 

(، َيْمُكُروَن َوَيْمُكُر اهلُل َواهلُل َخْيُر اْلَماِكِريَنَوبعده شيء. وهذا كقوله: )

(. ( اهلُل َيْسَتْهِزُئ ِبِهْم34َقاُلوا ِإنَّا َمَعُكْم ِإنََّما َنْحُن ُمْسَتْهِزُئوَن )وقوله: )

فال نقول أن اهلل مستهزئ أو ماكر. وكذلك ال نقول: اهلل باقي، 
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 فالباقي يعين أنه قد انقضى منه شيء. 

** 

 فاخلالصة أن بقاء الشيء: هو ثباته بعد انقضاء بعضه.

والشيء ينقضي انقضاء جزئيا بالنفاد، فالنفاد هو انقضاء 

 تدرجيي للشيء حتى ينتهي. 

وقد ينقضي الشيء انقضاء تاما، وذلك بالفناء أو اهلالك أو 

 املوت. 

شيئا فشيئا ، والنفاد انقضاؤه فالفناء انقضاء الشيء مرة واحدة

 تهي.حتى ين

** 
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 (    الدوام:4)

الدال والواو وامليم أصل واحد يدل على  :دومقال ابن فارس: )

ونهى رسول اهلل صلى اهلل »واملاء الدائم: الساكن. . السكون واللزوم

(. وأضاف «عليه وآله وسلم أن يبال يف املاء الدائم، ثم يتوضأ منه

َوُكْنُت }َداَم الشيُء: إذا امتّد عليه الزمان، قال تعاىل: الراغب: )و

استمرار (. وقال العسكري: )الدوام: {َعَلْيِهْم َشِهيدًا ما ُدْمُت ِفيِهْم

 (.البقاء يف مجيع األوقات وال يقتضي أن يكون يف وقت دون وقت

** 

لشيء على حالته اليت استقر استمرار اوالتحقيق أن الدوام: 

 . عليها

 ويبني ذلك استخدام اللفظ يف العربية ويف القرآن الكريم.

(، أي: ما َوَأْوَصاِني ِبالصََّلاِة َوالزََّكاِة َما ُدْمُت َحيًّا قال تعاىل: )

استمررت يف احلياة، فإن انقطعت احلياة زال احلكم. فهو قد استقر 

على احلياة، وسيبقى دائما باحلياة حتى ينقطع عنها، فإذا انقطع 

 عن احلياة باملوت مل يدم حيا، وسيدوم ميتا. 

ا ُدْمَت َعَلْيِه َوِمْنُهْم َمْن ِإْن َتْأَمْنُه ِبِديَناٍر َلا ُيَؤدِِّه ِإَلْيَك ِإلَّا َموقال: )

(، أي: إال ما استمررت يف القيام عليه، فإن انقطعت زال احلكم. َقاِئًما

(، أي: ما استمرت. َخاِلِديَن ِفيَها َما َداَمِت السََّمَواُت َواْلَأْرُضوقال: )

(، أي ما استمر بقاؤهم فيها، ِإنَّا َلْن َنْدُخَلَها َأَبًدا َما َداُموا ِفيَهاوقال: )

 جوا أو هلكوا دخلناها. فإن خر
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(، أي أن أكلها مستمر يف ُأُكُلَها َداِئٌم َوِظلَُّهاووصفت اجلنة: )

اإلمثار غري منقطع مبوسم، أما اأُلُكل يف الدنيا فهو منقطع باملواسم 

ومبراحل النمو... إخل. وكذلك الظل فهو يف الدنيا منقطع 

فظلها دائم؛ إذ  حبركة الشمس، وبتعاقب الليل والنهار. أما يف اجلنة

 ال يرون فيها مشسا. 

( 10( ِإَذا َمسَُّه الشَّرُّ َجُزوًعا )39ِإنَّ اْلِإْنَساَن ُخِلَق َهُلوًعا )وقال: )

( الَِّذيَن ُهْم َعَلى َصَلاِتِهْم 11( ِإلَّا اْلُمَصلِّنَي )13َوِإَذا َمسَُّه اْلَخْيُر َمُنوًعا )

ى صالته غري املنقطع عنها ال (، أي: إن املصلي املستمر علَداِئُموَن

جيزع إن مسه الشر وال مينع إن مسه اخلري. والدوام على الصالة ال 

َوالَِّذيَن ُهْم َعَلى يعين احملافظة عليها، بدليل قوله بعد ذلك: )

(، ولكنه يعين: دائم على إعطاء الصالة حقها مما َصَلاِتِهْم ُيَحاِفُظوَن

ة عبادة يتقرب بها املر لربه، وقد ينبغي أن يوصف به املصلي. فالصال

أمره اهلل باخلشوع فيها، وتوجه القلب لربه فال ينصرف عنه وهو بني 

يديه، وال يلهو. فالدوام على الصالة هو: االستمرار على االتصاف 

 بهذا الوصف من خشوع وإحسان. 

َقْد َأْفَلَح اْلُمْؤِمُنوَن ويؤيد هذا التفسري قوله يف سورة املؤمنون: )

(، ثم قال يف اآلية التاسعة: ( الَِّذيَن ُهْم ِفي َصَلاِتِهْم َخاِشُعوَن3)

(. فاخلشوع هنا يقابل الدوام يف َوالَِّذيَن ُهْم َعَلى َصَلَواِتِهْم ُيَحاِفُظوَن)

سورة املعارج. فدوام املصلي على صالته، إذن: استمرار أداء الصالة مبا 

 واإلحسان.ينبغي أن تؤدى به من اخلشوع 

و)املاء الدائم(، أي املستمر على حالته الساكنة، فإن تغريت 
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حالته من السكون إىل االنقطاع مل يعد دائما. و)املطر الدائم(، أي: 

 املستمر على تتابعه ونزوله دون انقطاع، فإن انقطع مل يعد دائما.

وبهذا يتبني أن الدوام استمرار الشيء على حالته اليت استقر 

سواء أكان ساكنا أو غري ساكن، وعدم انقطاعه عن تلك  عليها،

 احلالة إىل غريها.

** 

 ودوام الشيء يقابله: انقطاع الشيء. 

فالشيء إذا دام على حالة ثم انقطع عنها ثم عاد إليها وهكذا، 

فال نقول إنه دائم، بل: متقطع أو منقطع. فمثاًل: ُأُكل الدنيا 

يف موسم آخر ثم يعود يف  منقطع، حيث يأتي يف موسم ثم ينقطع

موسم آخر... إخل، خبالف: ُأُكل اجلنة فهو دائم، ال ينقطع. قال 

(، أي: ال تنقطع ( َلا َمْقُطوَعٍة َوَلا َمْمُنوَعٍة11َوَفاِكَهٍة َكِثرَيٍة )تعاىل: )

 مبواسم أو مراحل منو، وال أحد مينعهم من احلصول عليها. 

طع عنها إىل حالة أخرى، ولكن الشيء إذا دام على حالة ثم انق

ومل يعد إىل حالته األوىل، فيمكن أن يوصف يف كل حالة يستقر 

فيها بأنه: دائم. مثال: نزول املطر إذا نزل متتابعا، فنقول: دائم طاملا 

استمر على حالته من التتابع، ثم إن توقفه عن التتابع ال يسمى 

، فإذا انتهى انقطاعا، بل يسمى: انتهاء أو انقضاء. خبالف الثمار

 املوسم فإن مثرة املوسم تنقطع، ثم تعود يف موسم آخر.

** 

ومبا سبق يتبني لك عدم جواز إطالق هذا الوصف على اهلل 
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سبحانه وتعاىل، فالدوام: استمرار حالة الشيء اليت استقر عليها، 

 وهذه احلالة قابلة لالنقضاء. 

فإنَّ اهلل ُهَو الدَّاِئُم، واهلل َتُسبُّوا الدَّهَر  اَلوأما ما ورد يف احلديث: )

، ولفظ )اهلل (الّدهر َتُسبُّوا الدَّهَر فإنَّ اهلل ُهَو اَلفاملعروف )(، ُهَو الدَّهُر

وقد جاء يف البخاري: هو الدائم( زيادة منكرة انفرد بها ابن منده، 

يؤذيين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيدي األمر أقلب الليل )

العلماء: أي املدبر ألحداث الدهر وما يقع يف الزمان، (، قال والنهار

 الدهر فكأنه سب من يدبر األمر.  بفمن س

** 
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 (    سرمد:5)

السرمد: الدائم، وامليم فيه زائدة، وهو من سرد، قال ابن فارس: 

 (.وصل، فكأنه زمان متصل بعضه ببعض إذا

َعَلْيُكُم اللَّْيَل َسْرَمًدا ِإَلى َيْوِم ُقْل َأَرَأْيُتْم ِإْن َجَعَل اهلُل قال تعاىل: )

( ُقْل َأَرَأْيُتْم ِإْن 73اْلِقَياَمِة َمْن ِإَلٌه َغْيُر اهلِل َيْأِتيُكْم ِبِضَياٍء َأَفَلا َتْسَمُعوَن )

ْم َجَعَل اهلُل َعَلْيُكُم النََّهاَر َسْرَمًدا ِإَلى َيْوِم اْلِقَياَمِة َمْن ِإَلٌه َغْيُر اهلِل َيْأِتيُك

 (.ِبَلْيٍل َتْسُكُنوَن ِفيِه َأَفَلا ُتْبِصُروَن

 والتحقيق أن السرمد: اتصال الزمن بال انقطاع. 

وبهذا فال يوصف به إال الزمن القابل لالنقطاع، فإذا مل ينقطع 

فهو سرمد، وإذا انقطع فهو غري سرمد. وبذلك يتبني أن السرمد 

هو الذي يتصل، خيتص بوصف الزمن ال بوصف الذوات. ألن الزمن 

كالليل والنهار. فال أقول: جعل اهلل هذا اجلبل سرمدًا؛  أو ينقطع،

ألن اجلبل ليس له حالة انقطاع، مرة يكون جبال ومرة يكون شيئا 

 آخر.

والسرمد ال يطلق على ذوات النفس، بل يطلق عليها وصف: 

اهلل  اخللد، أو البقاء، أو الدوام. وال يصح أن يوصف بها اهلل، فال نقول:

 سرمدي. فالسرمد وصف لزمن قابل لالنقطاع. 
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 (    العيش:6)

 الداللة اللغوية واملصطلحية:أ.  

العني والياء والشني أصل صحيح يدل  :يشقال ابن فارس: )ع

على حياة وبقاء، قال اخلليل: العيش: احلياة. واملعيشة: الذي يعيش 

بها اإلنسان: من مطعم ومشرب وما تكون به احلياة. واملعيشة: اسم ملا 

يعاش به. وهو يف عيشة ومعيشة صاحلة. واملعاش جيري جمرى 

يعاش به أو فيه  العيش. تقول عاش يعيش عيشا ومعاشا. وكل شيء

 (.{َوَجَعْلَنا النََّهاَر َمَعاًشا }فهو معاش. قال تعاىل: 

الَعْيُش: احلياة املختّصة باحليوان، وهو أخّص من وقال الراغب: )

 (. احلياة، ألّن احلياة تقال يف احليوان، ويف الباري تعاىل

العيش اسم ملا هو سبب احلياة من وقال العسكري يف الفروق: )

معيشة فالن من كذا يعنون  :والشاهد قوهلم وحنوه،الشرب األكل و

فليس العيش من احلياة  ه،مأكله ومشربه مما هو سبب لبقاء حيات

 (.يف شيء

** 

 ب.  التحقيق يف داللة اللفظ:

وبتدبر استخدام القرآن الكريم للفظ، وتتبع استخداماته يف 

 كالم العرب، يتبني أن العيش: 

 كسب أسباب احلياة.

فالعيش ليس مطلق احلياة، وليس مطلق أسباب احلياة. ولكنه 
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خيتص باألسباب اليت تكسب بها النفوس حياتها، كاألكل والشرب، 

فالنفس تسعى لألكل والشرب لتحيا، وهناك أسباب أخرى حلياتها 

ال دخل هلا فيها، كاهلواء مثاًل، فهي أسباب غري كسبية، ومن ثم ال 

يتعيش مبأكله ومشربه وغري ذلك من  يتعيش اإلنسان بتنفسه، بل

 أسباب تتيح له احلياة الضرورية والكمالية.

ولفظ )الكائنات ذوات النفوس( هو أفضل من مصطلح: 

احليوان(، وأفضل من مصطلح: الكائن احلي، فنحن ال ندري بطبيعة 

احلياة اليت يف النباتات أو يف اجلبال أو يف السماوات ويف األرض. 

ل: )الكائنات ذوات النفوس(، فهي الكائنات اليت حتيا فاألفضل أن نقو

 وهي اليت متوت. 

وعليه فحياة النبات ال نطلق عليها معيشة؛ إذ هو ال يسعى 

 لكسب أسباب احلياة، كاإلنسان واحليوانات.

** 

(، فهو َوَجَعْلَنا النََّهاَر َمَعاًشاويدل على ما ذكرت قوله تعاىل: )

ان أو غريه من الكائنات ذوات النفوس، الزمن الذي يبحث فيه اإلنس

يبحث عما يتعيش به من مأكل ومشرب وحنوه، ليوفر ضرورة احلياة 

أو كماهلا. خبالف الليل فإنه زمن سكون تسكن فيه الكائنات اليت 

سعت يف النهار ملعيشتها. ولذلك فقد جعل اهلل النهار مبصرًا، 

َو الَِّذي َجَعَل َلُكُم ُهفتبصر به النفوس أسباب حياتها فتتعيش بها: )

 (. اللَّْيَل ِلَتْسُكُنوا ِفيِه َوالنََّهاَر ُمْبِصًرا

وقد امنت اهلل على خلقه بأنه جعل هلم يف األرض معايش 
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يتعيشون بها، من مأكل ومشرب وحنوه، ومكنهم من احلصول عليها: 

اِيَش َقِليًلا َما َوَلَقْد َمكَّنَّاُكْم ِفي اْلَأْرِض َوَجَعْلَنا َلُكْم ِفيَها َمَع)

َوَقدََّر ِفيَها (. وهي األقوات اليت قدرها اهلل يف األرض: )َتْشُكُروَن

 (.َأْقَواَتَها

ومسى القرآن الكريم البحث عن أسباب احلياة، والتعيش بها، 

َوَجَعْلَنا اللَّْيَل َوالنََّهاَر آَيَتْيِن َفَمَحْوَنا آَيَة وكسبها: ابتغاء فضل اهلل: )

َوِمْن (. وقال: )ِل َوَجَعْلَنا آَيَة النََّهاِر ُمْبِصَرًة ِلَتْبَتُغوا َفْضًلا ِمْن َربُِّكْماللَّْي

اهلُل الَِّذي (. وقال: )آَياِتِه َمَناُمُكْم ِباللَّْيِل َوالنََّهاِر َواْبِتَغاُؤُكْم ِمْن َفْضِلِه

ًرا ِإنَّ اهلَل َلُذو َفْضٍل َعَلى َجَعَل َلُكُم اللَّْيَل ِلَتْسُكُنوا ِفيِه َوالنََّهاَر ُمْبِص

(، أي: جعل هلم فضال يبتغونه يف النَّاِس َوَلِكنَّ َأْكَثَر النَّاِس َلا َيْشُكُروَن

نهارهم، وعليهم أن يشكروا ربهم، الذي جعل هلم الفضل، وجعل النهار 

 مبصرًا، فيستطيعون السعي والكسب.

موتها يف  ووصف النهار بأنه نشور، حيث تنشر النفوس بعد

َوُهَو الَِّذي َجَعَل َلُكُم الليل، فتنشر لكسب رزقها، وابتغاء فضل ربها: )

ُهَو الَِّذي (. ولذلك قال: )اللَّْيَل ِلَباًسا َوالنَّْوَم ُسَباًتا َوَجَعَل النََّهاَر ُنُشوًرا

ِقِه َوِإَلْيِه َجَعَل َلُكُم اْلَأْرَض َذُلوًلا َفاْمُشوا ِفي َمَناِكِبَها َوُكُلوا ِمْن ِرْز

(، أي: كما ينشركم اهلل كل نهار، بعد أن يتوفاكم بالليل النُُّشوُر

فيبعثكم، ثم تذهبون فتمشون يف مناكب األرض وتأكلون من رزق 

 ربكم. فكذلك يوم القيامة سينشركم بعد موتكم. 

** 

 ج.  الفرق بني العيشة واملعيشة:
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م فمن طبيعة ذكرت أن العيش: هو كسب أسباب احلياة، ومن ث

الدنيا أن يتعيش الناس فيها؛ إذ يسعون لكسب أسباب احلياة، سواء 

 احلياة الضرورية أو الكمالية. 

وقد فرق القرآن الكريم بني )املعيشة(، و)الِعيشة(. فاملعيشة هي 

سعي اإلنسان ليحصل على ُقْوِته. وهذه طبيعة احلياة الدنيا، فاهلل 

فيها )معايش(، ومعايش مجع جعل الدنيا معيشة، وجعل للناس 

معيشة، ومنح اإلنسان إمكانات احلصول على العيش، كما قال: 

َفِإنَّ َلُه (، وقال: )َوَلَقْد َمكَّنَّاُكْم ِفي اْلَأْرِض َوَجَعْلَنا َلُكْم ِفيَها َمَعاِيَش)

َنْحُن (، )َوَكْم َأْهَلْكَنا ِمْن َقْرَيٍة َبِطَرْت َمِعيَشَتَها(، )َمِعيَشًة َضْنًكا

(.. فلفظ )معيشة( مل الدُّْنَيا اِةْم َمِعيَشَتُهْم ِفي اْلَحَيَقَسْمَنا َبْيَنُه

 يستخدم إال يف الدنيا.

أما الِعيشة، فهي أسباب احلياة من أكل وشرب اليت أعدها اهلل 

للنفوس، فتحصل عليها دون سعي منها. وهذه ال تكون إال يف الدار 

الكريم يف سورتي احلاقة والقارعة.  اآلخرة، وجاءت مرتني يف القرآن

( ُقُطوُفَها 11( ِفي َجنٍَّة َعاِلَيٍة )13َفُهَو ِفي ِعيَشٍة َراِضَيٍة )قال تعاىل: )

( فبني ( ُكُلوا َواْشَرُبوا َهِنيًئا ِبَما َأْسَلْفُتْم ِفي اْلَأيَّاِم اْلَخاِلَيِة11َداِنَيٌة )

طوف اجلنة دانية، أي أن العيشة اليت هم فيها أْن جعل اهلل هلم ق

ينالونها دون سعي أو حبث أو تعيش للكسب، كما يف الدنيا. ولذلك 

 قال هلم: )كلوا واشربوا هنيئا(، فهذه هي العيشة الراضية. 

  



 

 

13 

 

 احليوان:(    7)

َوَما َهِذِه اْلَحَياُة الدُّْنَيا ِإلَّا َلْهٌو َوَلِعٌب َوِإنَّ الدَّاَر اْلآِخَرَة قال تعاىل: )

 (. فما احليوان؟َلِهَي اْلَحَيَواُن َلْو َكاُنوا َيْعَلُموَن

 التفسريات السابقة:أ.   

اختلفت تفسريات العلماء هلا، واختالفهم يف تفسري داللتها 

يعود إىل اختالفهم يف نوع تصريفها، وذلك على النحو التالي: )انظر 

 تفسري البسيط للواحدي(

 )مصدر(:

فعل: َحيي حياة وحيوانًا. واملعنى: قال بعضهم أنها مصدر، وال

 .3وإن حياة الدار اآلخرة هي احلياة؛ ألنه ال نقص فيها وال نفاد هلا

ذات وقدر بعضهم أنه على تقدير اإلضافة إىل املصدر، أي: هي 

نه مل يعتد حبياة هذه احليوان، أي: دار اآلخرة هي دار احلياة، كأ

                                 
ويف بناء احليوان زيادة ال: )ووفقًا لتقدير الزخمشري، أن املصدر يفيد املبالغة، فق 1

الن من معنى احلركة واالضطراب، َعمعنى ليس يف بناء احلياة، وهي ما يف بناء َف

ان، وما أشبه ذلك. واحلياة: حركة، كما أن املوت َبَهان واللََّصَغان والنَََّوَزكالنَّ

سكون، فمجيئه على بناء دال على معنى احلركة، مبالغة يف معنى احلياة، ولذلك 

 (.اختريت على احلياة يف هذا املوضع املقتضى للمبالغة

َفَأْحيا ِبِه اْلَأْرَض } :وملا أشري يف هذه اآلية إىل احلياة اآلخرة يف قولهوقال ابن عاشور: )

فصيغ هلا وزن  ،زاده تصرحيا بأن احلياة اآلخرة هي احلياة احلق {ِمْن َبْعِد َمْوِتها

عن معنى التحرك توضيحا ملعنى كمال احلياة بقدر  ئالن الذي هو صيغة تنبَعالَف

مثل الغليان  ،املتعارف، فإن التحرك واالضطراب أمارة على قوة احليوية يف الشيء

 (.{َلْو كاُنوا َيْعَلُموَن } :واللهبان. وهم قد جهلوا احلياة اآلخرة من أصلها فلذلك قال
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 ة. )تفسري الواحدي(.الدار حيا

 )اسم(:

احَلَيَوان: ما فوقال بعضهم أن احليوان اسم وهو خالف )امَلَوَتان(، 

  .تان ما ليس فيه احلياةفيه احلياة، واملَو

وجعلت الدار اآلخرة وقال بعضهم أن احليوان اسم مبعنى احلّي، 

وقال يف  . )تفسري البحر احمليط(.حيا على املبالغة بالوصف باحلياة

ومسى اهلل دار اآلخرة حيوانا ألن كل من صار إىل تاج العروس: )

 (.فيها إما يف اجلنة وإما يف الناراآلخرة مل ميت ودام حيا 

** 

 التحقيق يف اللفظ:ب.  

 النوع الصريف:

وهو أن وقد تبني لي يف اللفظ وجه آخر، واهلل أعلم مبراده، 

 )حيوان( تثنية )َحَيا(، و)َحَيا( ميكن خترجيه على وجهني:

كما مجعوا: حصاة على: وجه األول: أنه مجع: )حياة(، ال

َحَصى. ثم ثين )حيا( فقيل )حيوان(. ويف اهلامش إيضاح هلذا 

 .2الوجه

                                 
وقناة، وَمَناة، ونواة، مجعت قد ورد عن العرب، يف مجع: حصاة، وَأَضاة )غدير(،  4

بزنة: َفَعل، فقالوا يف مجعها: َحَصى، وأَضا، وَقنَا، وَمَنا، ونوى )انظر لسان العرب 

 مادة: أ ض ى(. 

وعليه فقد ثين لفظ اجلمع )حيا(، تثنية املقصور، فقيل: حيوان، كما نقول: َعَصا 
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الوجه الثاني: أن )َحَيا( أصل لفظ )حياة( فوقعت التثنية على 

فقوله: هلي احليوان، أي: هلي أصل اللفظ، ومل يثن )حياة(. 

 . 1ح هلذا الوجه احلياتان. ويف اهلامش مزيد إيضا

 معنى اآلية: 

َوَما َهِذِه اْلَحَياُة الدُّْنَيا ِإلَّا َلْهٌو َوَلِعٌب َوِإنَّ الدَّاَر اْلآِخَرَة قال تعاىل: )

                                                                      
 ن.وَعَصَوان، وقطا وَقَطَوان، وقفا وَقَفَوان، وشذا وَشَذَوا

وقد يثنى اجلمع على تأويل والعرب تثين اجلمع، قال الزخمشري يف املفصل: )

، ثم ذكر أمثلة عديدة، منها، قول العرب: "إِبالن" تثنية: إبل، اجلماعتني والفرقتني

و"ِجماالن" تثنية: ِجمال، و"رماحان" تثنية: رماح، و"لقاحان" تثنية: لقاح، و"غنمان" تثنية: 

  وقالوا: "ِجماالن" يريدون قطيَعْين منها.يف املفصل: غنم. قال ابن يعيش 
تعامل العرب األلفاظ املنتهية بتاء تأنيث مربوطة بعد ألف، كأن التاء غري موجودة،  1

،  بل عاملوها معاملة: عصا: فـ)حياة( مثاًل، مجعت على: حيوات، ومل يقولوا: حيواتات

عصوات، وقطا: قطوات. وكذلك )قناة( جتمع على: قنوات، و)فتاة(: فتيات، و)أداة(: 

أدوات، و)غزاة(: غزوات.. إخل. ففي كل هذه األلفاظ عومل املقصور املنتهي بتاء 

 التأنيث معاملة املقصور غري املنتهي بها. 

ظ الصحيحة، فيعاملون األوصاف املنتهية كما أن العرب تطرد هذه القاعدة يف األلفا

بتاء التأنيث معاملة غري املنتهية بها، وذلك يف اجلموع، فــ)مسلم( جيمع على: 

مسلمون، و)مسلمة( جتمع على )مسلمات(، فتحذف تاء التأنيث، وال نقول: مسلمتات. 

تثنية وقد فعلوا ذلك يف اجلمع الختالف عالمة املذكر اجلمع عن املؤنث، وأما يف ال

 فأبقوها لئال يلتبسان، فقالوا: مسلمتان؛ إذ عالمة التثنية واحدة.

وهناك وجه آخر، فقد نقل يف تاج العروس عن قطرب: أن أهل اليمن يقولون لـ)احلياة(: 

. وعند تثنيته چڱچ ، وهي ترسم يف القرآن واوًا:، بسكوِن الواِو قْبَلها َفْتحة"احَلَيْوة"

: )َحُيْو(، فقيس على املقصور: )حَيا(؛ ألنه ال يوجد يف حذفت التاء ختفيفا، فصار

العربية اسم ينتهي بواو املد، فوقعت التثنية على )حيا(، فقيل: حيوان، حنو: عصا 

  وعصوان.
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 . (َلِهَي اْلَحَيَواُن َلْو َكاُنوا َيْعَلُموَن

تبني اآلية للناس أن احلياة الدنيا ال قيمة هلا، بل هي هلو ولعب، 

ومن ثم فهي ليست حياة حقيقية، ولكن الدار اآلخرة هي )احليوان: 

ن عمل لآلخرة فقد كسب حياة الدنيا، وكسب ممثنى حياة(، أي 

حياة اآلخرة. أما من خسر احلياة اآلخرة فقد خسر احلياتني؛ إذ 

فقوله )هلي احليوان(، أي: رم من حياة اآلخرة. الدنيا لعب وهلو، وحي

 هلي احلياتان. 

ولو قدرنا أنها تثنية اجلمع، فاملعنى: لو أن الدنيا حيوات عديدة، 

واآلخرة والدار اآلخرة حيوات عديدة، فإن حيوات الدنيا ال قيمة هلا، 

هي كل احليوات، فجمعها بتقدير الدارين، أي: حيوات الدار األوىل، 

 الدار األخرى. فاحليوان تثنية للحيا، واحليا مجع احلياة. وحيوات

فاخلالصة أن املعنى: أن من أراد حياة اآلخرة فقد نال احلياتني: 

حياة الدنيا وحياة اآلخرة. فاآلخرة إذن هي )احليوان: تثنية حياة(. 

 ، كما قال تعاىل:وأما من أراد احلياة الدنيا فإنه خيسر احلياتني

 .(ْنَيا َواْلآِخَرَةَخِسَر الدُّ)

َمْن َكاَن ُيِريُد َحْرَث اْلآِخَرِة َنِزْد َلُه ِفي وهذا كقوله تعاىل: )

َحْرِثِه َوَمْن َكاَن ُيِريُد َحْرَث الدُّْنَيا ُنْؤِتِه ِمْنَها َوَما َلُه ِفي اْلآِخَرِة ِمْن 

اآلخرة حصد حرث الدنيا وحرث اآلخرة،  حرثأراد  من . أي:(َنِصيٍب

وزاد اهلل له يف حرثه. أما من أراد حرث الدنيا فسيحصدها يف حياته 

الدنيا، ويف اآلخرة ال نصيب له، واآلخرة هي الباقية، والدنيا هي 

الفانية، فكأنه يف احلقيقة احتفظ بالشيء الفاني، فيأتي إىل ما 
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 ادخره فال جيده شيئا. 

الَِّذيَن َهاَجُروا ِفي اهلِل ِمْن َبْعِد َما ُظِلُموا َووهو كقوله: )

(، َلُنَبوَِّئنَُّهْم ِفي الدُّْنَيا َحَسَنًة َوَلَأْجُر اْلآِخَرِة َأْكَبُر َلْو َكاُنوا َيْعَلُموَن

 وختمها مبا ختم به آية العنكبوت )لو كانوا يعلمون(. 

اللة اليت وقد دلت آيات كثرية على هذا املعنى، وهذا يؤكد الد

 ذهبت إليها يف اآلية، ومنها:

َفِمَن النَّاِس َمْن َيُقوُل َربََّنا آِتَنا ِفي الدُّْنَيا َوَما َلُه ِفي قوله: )

( َوِمْنُهْم َمْن َيُقوُل َربََّنا آِتَنا ِفي الدُّْنَيا َحَسَنًة 100اْلآِخَرِة ِمْن َخَلاٍق )

( ُأوَلِئَك َلُهْم َنِصيٌب ِممَّا 103النَّاِر )َوِفي اْلآِخَرِة َحَسَنًة َوِقَنا َعَذاَب 

 (. َكَسُبوا

(، وقوله: َفآَتاُهُم اهلُل َثَواَب الدُّْنَيا َوُحْسَن َثَواِب اْلآِخَرِةوقوله: )

(، وقوله: َمْن َكاَن ُيِريُد َثَواَب الدُّْنَيا َفِعْنَد اهلِل َثَواُب الدُّْنَيا َواْلآِخَرِة)

 (، ِفي الدُّْنَيا َوِإنَُّه ِفي اْلآِخَرِة َلِمَن الصَّاِلِحنَي َوآَتْيَناُه َأْجَرُه)

 (،ُيِريُد اهلُل َألَّا َيْجَعَل َلُهْم َحظًّا ِفي اْلآِخَرِةوقوله: )

(، وقال: ُقْل َمَتاُع الدُّْنَيا َقِليٌل َواْلآِخَرُة َخْيٌر ِلَمِن اتََّقىوقوله: )

ِإنََّما َهِذِه اْلَحَياُة الدُّْنَيا َمَتاٌع (، وقال: )َلىَوَلْلآِخَرُة َخْيٌر َلَك ِمَن اْلُأو)

 (.َوِإنَّ اْلآِخَرَة ِهَي َداُر اْلَقَراِر

َمْن َكاَن ُيِريُد اْلَعاِجَلَة َعجَّْلَنا َلُه ِفيَها َما َنَشاُء ِلَمْن وقوله: )

( َوَمْن َأَراَد 38)ُنِريُد ُثمَّ َجَعْلَنا َلُه َجَهنََّم َيْصَلاَها َمْذُموًما َمْدُحوًرا 

اْلآِخَرَة َوَسَعى َلَها َسْعَيَها َوُهَو ُمْؤِمٌن َفُأوَلِئَك َكاَن َسْعُيُهْم َمْشُكوًرا 
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( ُكلًّا ُنِمدُّ َهُؤَلاِء َوَهُؤَلاِء ِمْن َعَطاِء َربَِّك َوَما َكاَن َعَطاُء َربَِّك 39)

َلى َبْعٍض َوَلْلآِخَرُة َأْكَبُر ( اْنُظْر َكْيَف َفضَّْلَنا َبْعَضُهْم َع10َمْحُظوًرا )

 (.َدَرَجاٍت َوَأْكَبُر َتْفِضيًلا

  ... إخل.

** 

وقوله )الدار اآلخرة( يراد بها اجلنة، وليس كما قال بعضهم أن 

احليوان هو أن احلياة يف اآلخرة أبدية سواء ألهل اجلنة أو ألهل النار، 

ويريد به اجلنة ال  فالقرآن الكريم ال يستخدم لفظ )الدار اآلخرة( إال

غري، وقد جاء تسع مرات يف القرآن الكريم، وكلها مبعنى )الدار اليت 

َوَما اْلَحَياُة الدُّْنَيا ِإلَّا َلِعٌب أعدت للمتقني، وهي اجلنة(، كقوله: )

( وهي كآية َوَلْهٌو َوَللدَّاُر اْلآِخَرُة َخْيٌر ِللَِّذيَن َيتَُّقوَن َأَفَلا َتْعِقُلوَن

َوَلَداُر (، وقوله: )َوَلَداُر اْلآِخَرِة َخْيٌر ِللَِّذيَن اتََّقْواوت، وقوله: )العنكب

(، وقوله: ( َجنَّاُت َعْدٍن َيْدُخُلوَنَها10اْلآِخَرِة َخْيٌر َوَلِنْعَم َداُر اْلُمتَِّقنَي )

َأْرِض َوَلا ِتْلَك الدَّاُر اْلآِخَرُة َنْجَعُلَها ِللَِّذيَن َلا ُيِريُدوَن ُعُلوًّا ِفي اْل)

َوِإْن ُكْنُتنَّ ُتِرْدَن اهلَل َوَرُسوَلُه َوالدَّاَر اْلآِخَرَة َفِإنَّ اهلَل (، وقوله: )َفَساًدا

 (. َأَعدَّ ِلْلُمْحِسَناِت ِمْنُكنَّ َأْجًرا َعِظيًما

وإذا قصد دار املتقني ودار الكافرين فإنه يستخدم لفظ )اآلخرة( 

الدُّْنَيا ِخْزٌي َوَلُهْم ِفي اْلآِخَرِة َعَذاٌب  َلُهْم ِفيدون الدار، كقوله: )

(، وقوله: َربََّنا آِتَنا ِفي الدُّْنَيا َحَسَنًة َوِفي اْلآِخَرِة َحَسَنًة(، وقوله: )َعِظيٌم

 (. َوَلَعَذاُب اْلآِخَرِة َأَشقُّ)

وأما )اليوم اآلخر( فلم يستخدم يف القرآن الكريم إال يف سياق 
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َمْن اس أو عدم إميانهم بـ)اليوم اآلخر(، كقوله: )حديثه عن إميان الن

(، وقوله: َوَلا ُيْؤِمُن ِباهلِل َواْلَيْوِم اْلآِخِر(، وقوله: )آَمَن ِباهلِل َواْلَيْوِم اْلآِخِر

(، واقرتن يف َوَمْن َيْكُفْر ِباهلِل َوَمَلاِئَكِتِه َوُكُتِبِه َوُرُسِلِه َواْلَيْوِم اْلآِخِر)

ِلَمْن َكاَن َيْرُجو اهلَل ، )(َواْرُجوا اْلَيْوَم اْلآِخَرالرجاء: )ثالث مواضع مع 

 (. َواْلَيْوَم اْلآِخَر

فـ)اآلخرة( إذن: احلياة اآلخرة، سواء ألهل اجلنة أم ألهل النار. 

 )مكان(.

 و)الدار اآلخرة(: هي اجلنة. )مكان(.

 و)اليوم اآلخر(: هو يوم احلساب واجلزاء. )زمان(.
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 : وصف اهلل سبحانه وتعاىلالثالثاملطلب 

نسبة إىل وصف اهلل سبحانه وتعاىل. مما سبق يتقرر ما يلي، بال

 أسند إىل اهلل األلفاظ التالية:

 احلّي:(  3)

اهلُل َلا ِإَلَه ِإلَّا وقد جاء من ذلك وصفه بأنه: احلي، قال تعاىل: )

 (.ُهَو اْلَحيُّ اْلَقيُّوُم

 (.َعَلى اْلَحيِّ الَِّذي َلا َيُموُت َوَتَوكَّْلونفى عنه املوت: )

اهلُل َلا ِإَلَه ِإلَّا ُهَو اْلَحيُّ اْلَقيُّوُم َلا كما نفى عنه السنة والنوم: )

 (. َتْأُخُذُه ِسَنٌة َوَلا َنْوٌم

فالنوم ينايف كمال احلياة، واملوت ينايف أصل احلياة، فنفى اهلل 

 عن نفسه عدم احلياة ونقصانها. 

فحياته ال قبل ، و الذي مل تعرض له حالة املوت أبدًا)احلي(، ه فـ

هلا وال بعد )حياة مل يسبقها موت، ومل يتخللها نوم، وال يلحقها 

ال يكون حيا إال بعد أن يكون  ، وهذا يدل على أن أي خملوق حيٍّموت(

ميتا، ثم حيييه اهلل ثم مييته، وهذا ما نفاه اهلل عن نفسه سبحانه. 

 وسأحتدث عن هذه الصفة يف الدراسة املوضوعية. 
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 األول اآلخر:(  1)

 (ُهَو اْلَأوَُّل َواْلآِخُر َوالظَّاِهُر َواْلَباِطُن)

اللهم : )أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قاليف صحيح مسلم 

وأنت  ء،وأنت اآلخر فليس بعدك شي ،ءأنت األول فليس قبلك شي

  ء(.وأنت الباطن فليس دونك شي ء،الظاهر فليس فوقك شي

فوصف اهلل نفسه بأنه األول واآلخر، فاألول الذي ليس قبله 

شيء، واآلخر هو الذي ليس بعده شيء. فهو أول بال قبل، وهو آخر بال 

وكل شيء سوى األول حادث بعد أن مل يكن، وكل شيء سوى بعد. 

 اآلخر هالك بعد أن كان.

 احلديث عن اهلل سبحانه ومن ثم فهذا الوصفان الشرعيان يف

وتعاىل. وال يصح وصفه باألوصاف األخرى، حنو: الدائم، والباقي، 

. وقد بينت أسباب امتناع هذه األوصاف ، والقديمواألبدي، والسرمدي

يف املطلب السابق. فاألول واآلخر يغين عن وصفه بغريها من 

 الصفات. 

 وجهه، يف وقد جاء يف القرآن الكريم إسناد الفعل )يبقى( إىل

(، وقد بينت أن وروده ( َوَيْبَقى َوْجُه َربَِّك16ُكلُّ َمْن َعَلْيَها َفاٍن )قوله: )

على املشاكلة. وإال فالشيء الباقي يطلق على ما يقبل أن ينقضي، 

 فما مل ينقض منه فقد بقي.

كما جاء نفي صفة اهلالك عن وجهه سبحانه وتعاىل، فقال: 

(، فوجهه هو الذي يبقى، واهلل هو اآلخر لَّا َوْجَهُهُكلُّ َشْيٍء َهاِلٌك ِإ)

 سبحانه وتعاىل. 
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 الوارث: (  1)

 جاء يف ثالثة مواضع مجعا،

 (، َوِإنَّا َلَنْحُن ُنْحِيي َوُنِميُت َوَنْحُن اْلَواِرُثوَنقال تعاىل: )

َمَساِكُنُهْم َوَكْم َأْهَلْكَنا ِمْن َقْرَيٍة َبِطَرْت َمِعيَشَتَها َفِتْلَك وقال: )

 (،َلْم ُتْسَكْن ِمْن َبْعِدِهْم ِإلَّا َقِليًلا َوُكنَّا َنْحُن اْلَواِرِثنَي

َوَزَكِريَّا ِإْذ َناَدى َربَُّه َربِّ َلا َتَذْرِني َفْرًدا َوَأْنَت َخْيُر وقال: )

 (.اْلَواِرِثنَي

َها َوِإَلْيَنا ِإنَّا َنْحُن َنِرُث اْلَأْرَض َوَمْن َعَلْيوجاء فعاًل يف قوله: )

َكلَّا َسَنْكُتُب َما َيُقوُل َوَنُمدُّ َلُه ِمَن اْلَعَذاِب َمدًّا (، وقوله: )ُيْرَجُعوَن

 (.( َوَنِرُثُه َما َيُقوُل َوَيْأِتيَنا َفْرًدا79)

(، ِلّلِه ِمرَياُث السََّماَواِت َواأَلْرِضوأسند إليه االسم يف قوله: َ)

 مرتني.

ِإنَّ اأَلْرَض ِلّلِه رث( تسع مرات، كقوله: )وجاء الفعل: )أورث يو

ِتْلَك اْلَجنَُّة الَِّتي ُنوِرُث ِمْن (، وقوله: )ُيوِرُثَها َمن َيَشاء ِمْن ِعَباِدِه

 (.ِعَباِدَنا َمن َكاَن َتِقيًّا

أن يكون الشيء لقوم ثم يصري إىل قال ابن فارس: الِوْرث: )

 تعاىل نفسه بأنه اهللووصف (. وقال الراغب: )آخرين بنسب أو سبب

(، ويف لسان من حيث إّن األشياء كّلها صائرة إىل اهلل تعاىل الَواِرُث

الوارث: صفة من صفات اهلل عز وجل، وهو الباقي الدائم العرب: )

الذي يرث اخلالئق، ويبقى بعد فنائهم، واهلل عز وجل، يرث األرض 
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، ويفنى من ومن عليها، وهو خري الوارثني أي يبقى بعد فناء الكل

(. ويف ملك العباد إليه وحده ال شريك لهسواه فريجع ما كان 

: الباقي بعد موت عباده وذهاب الوارثمعجم اللغة العربية املعاصرة: )

 (.غريه، الذي ترجع إليه األمالك بعد فناء امُلالَّك

** 

حقيقة الوارث يف اللغة أنه من حيصل على شيء كان لغريه. 

 صلون على ما كان للميت بعد أن يذهب. كورثة امليث، فهم حي

 التحقيق أن لفظ )ورث( له عدة عناصر داللية:

هو الذي حيصل على شيء كان لغريه،  –لغة  –أوهلا: الوارث 

 فهو قبل وراثته مل يكن مالكًا له.

وثانيها: الشيء املوروث، هو شيء كان للغري ثم انتقلت ملكيته 

 إىل الوارث.

املوروث هو من يفقد ما ميلكه بسبب موته، أن الشخص : وثالثها

وليس بسبب آخر، فال يقال ملن فقد ملكيته بسبب البيع: إن املشرتي 

ورث. فالوارث هو من يرث ملك امليت، وليس من يشرتي أو حيصل 

 بأي طريقة على ملك حي من األحياء.

 ورابعها: أن الوارث هو حي، يف حني أن الشخص املوروث هو ميت.

نا يف داللة وصف اهلل بأنه )الوارث(، فإن الداللة األوىل وإذا نظر

والثانية، ال تصح يف حقه سبحانه وتعاىل، فاهلل مالك امللك، وله 

ملك السماوات واألرض وما بينهما، وهو ملك الناس، ورب العاملني، 
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 وكل شيء هو مملوك هلل سبحانه وتعاىل.

 املناسبة للمقام.  أما الداللة الثالثة والرابعة، فإنها الداللة

، وبعبارة أبسط: احلي الذي ال ، اآلِخر(وعليه فالوارث هو: )احلّي

 ميوت، وليس بعده شيء.

فاحلي يشري إىل الداللة الثالثة والرابعة، فالوارث حّي، واهلل هو 

احلي حقيقة، واملوروث ميت، وكل نفس ذائقة املوت، وكل شيء 

ملكيته لألشياء. ولذلك هالك إال وجهه. وكل حي ميوت وتنتهي 

(، أي: هو احلي، َوِإنَّا َلَنْحُن ُنْحِيي َوُنِميُت َوَنْحُن اْلَواِرُثوَنجاء قوله: )

وهو الذي مييت كل نفس، فكل نفس ذائقة املوت، واهلل هو احلي 

 الذي ال ميوت.

اهلل هو الذي ليس بعده و)اآلخر( حيقق الداللة الرابعة، فإن 

فله بعد، وعليه فالورثة من الناس هم ورثة  شيء، وكل شيء غري اهلل

مؤقتون، يرث أحدهم مدة من الزمن، ثم ميوت، فريثه غريه، وهكذا، 

من عليها. واألرض نفسها يبدهلا اهلل، فال  مجيَع حتى ترث األرُض

ِإنَّا َنْحُن َنِرُث اْلَأْرَض َوَمْن يبقى شيء إال وهلك، ويبقى وجه ربك )

 (.َعَلْيَها

 أن مرياث اهلل لكل شيء، ال يعين أنه انتقل إليه بعد وبهذا يتبني

أن كان لغريه، أو أنه مل يكن مالكا له. بل يعين أنه احلي الذي ال 

 ميوت، وكل نفس متوت، وكل شيء يهلك، فليس بعد اهلل شيء. 
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 :والتويف اإلحياء واإلماتة(  4)

 وقد بينت أوجه استخدامهما يف املطلب الثاني. فأكتفي به.

 وخالصتها: 

 أسندت إليه األفعال: أحيا، وأمات. 

وأفعال أخرى: خيرج املوتى، يبعث املوتى. وخيرج احلي من امليت، 

 وخيرج امليت من احلي.

(، ومل َلُمْحِيي اْلَمْوَتىوأسند إليه املشتق: حميي املوتى مرتني: )

 يرد الوصف: )مميت(.

 اهلل، وكذلك ويف املبحث القادم، أبني أن فعل التويف أسند إىل

اهلُل َيَتَوفَّى اْلَأْنُفَس ِحنَي َمْوِتَها َوالَِّتي َلْم قال تعاىل: ) إمساك النفوس.

َتُمْت ِفي َمَناِمَها َفُيْمِسُك الَِّتي َقَضى َعَلْيَها اْلَمْوَت َوُيْرِسُل اْلُأْخَرى 

 (. ِإَلى َأَجٍل ُمَسمًّى

ومن ثم فنحن نسند إىل اهلل هذه األفعال للداللة على اإلماتة، 

فنقول: أماته اهلل، توفاه اهلل، ونقول: اهلل مييت كل نفس. وكل شيء 

 هالك، وكل شيء فاٍن. واهلل يرث كل شيء. 

** 

 التبديل واإلذهاب:(  5)

أما التبديل واإلذهاب فقد أسندت أفعاهلما إىل اهلل سبحانه 

لة على قدرته املمكنة، أي: لو شاء اهلل ألذهب الناس، أو وتعاىل، للدال

أذهب املاء من األرض... إخل. وكذلك التبديل: لو شاء اهلل لبدل 
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 اخللق وأتى خبلق جديد...

كما أسند التبديل إىل اهلل سبحانه وتعاىل حني احلديث عن 

 (. َوالسََّمَواُتَيْوَم ُتَبدَُّل اْلَأْرُض َغْيَر اْلَأْرِض تبديل نظام اخللق: )

ومن ثم فاللفظ الشرعي أن نقول: سيبدل اهلل السماوات 

واألرض، وال نقول: سيفنيهما. فالتبديل هو إحالل شيء مكان آخر. 

وهو متضمن معنى اإلفناء، إال أننا نستغين باللفظ الذي يستخدمه 

 القرآن عن غريه من األلفاظ. ففيه الكفاية والُغْنَية.

 تدمري:اإلهالك وال(  6)

أما اإلهالك، فأسند منه إىل اهلل: الفعل )أهلك(، واملشتق: 

(، َفَكَأيِّْن ِمْن َقْرَيٍة َأْهَلْكَناَها َوِهَي َظاِلَمٌة)مهلك(، ومن ذلك قوله: )

َوِإْن ِمْن َقْرَيٍة ِإلَّا َنْحُن ُمْهِلُكوَها َقْبَل َيْوِم اْلِقَياَمِة َأْو ُمَعذُِّبوَها وقال: )

(. والتدمري أسند الفعل َشِديًدا َكاَن َذِلَك ِفي اْلِكَتاِب َمْسُطوًراَعَذاًبا 

 (. ُثمَّ َدمَّْرَنا اْلآَخِريَنمنه فقط: )

 :اإلبداء واإلعادة واإلخراج والبعث واإلنشار(  7)

، يبدئ: أي جيعل لكل شيء بداية. ويعيد، (ِإنَُّه ُهَو ُيْبِدُئ َوُيِعيُد)

أن يهلك. وقد فسرتها يف حبثي:  أي يعيد الشيء من جديد بعد

 أفعال اخللق يف القرآن الكريم.

 وسأتناول بقية األلفاظ يف املباحث القادمة. 
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اجلزء الثاني: اإلحياء واإلماتة )دراسة 

 موضوعية(

 اجلزء مخسة مباحث، هي:سأتناول يف هذا 

املبحث األول: النفس والروح، وداللتهما، وعالقتهما باحلياة 

 واملوت.

 املبحث الثاني: حقيقة املوت واحلياة.

 املبحث الثالث: اإلماتة واإلحياء.

 املبحث الرابع: التويف.

الربزخ، املبحث اخلامس: مراحل إعادة اخللق، وأدرس فيه: 

 الرجع، واإلخراج، واإلنشار، والبعث، واخلروج.و
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املبحث األول: النفس والروح وعالقتهما باملوت 

 واحلياة

 النفسمفهوم املطلب األول: 

سأتوسع يف دراسة النفس والروح يف القرآن الكريم يف دراسة 

خاصة. وهنا أقتصر على إبراز امللمح العام هلذا املوضوع يف ضوء 

 القرآن الكريم، مما يتصل ببحث اإلحياء واإلماتة.

 هي: -النفس كما يبينها القرآن الكريم 

لفها بتنفيذه، وجعلها ذات خملوقة، أودع اهلل فيها أمره، وك

اختيار، وأرسلها إىل اجلسم لتحل فيه، فيحيا، فيبلوها اهلل بالعمل، 

ثم حياسبها عليه. وجعل اهلل النفس حمل احلياة، والشعور، والنوايا، 

والعلم، واألخالق، والشهوة، واإلرادة، والتغيري، واملكابدة. فهي هوية 

 املرء.

ح يف القرآن الكريم(. سأحتدث )للتوسع: راجع حبث النفس والرو

 هنا عن عالقة النفس باملوت واحلياة.

 

 التويف واملوت للنفس:املنام و .3

أخربنا القرآن الكريم أن اهلل يتوفى األنفس، وذلك بإمساكها، 

حني يقضي وكذلك يبعثها بإرساهلا. وأخربنا أن كل نفس متوت، 

، واهلل لن يؤخر أجلها. قال تعاىل: وأن لكل نفس أجاًلاهلل عليها املوت، 
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اهلُل َيَتَوفَّى اْلَأْنُفَس ِحنَي َمْوِتَها َوالَِّتي َلْم َتُمْت ِفي َمَناِمَها َفُيْمِسُك )

فأضاف (، الَِّتي َقَضى َعَلْيَها اْلَمْوَت َوُيْرِسُل اْلُأْخَرى ِإَلى َأَجٍل ُمَسمًّى

ِلَنْفٍس َأْن َتُموَت ِإلَّا ِبِإْذِن اهلِل  َوَما َكاَنوقال: )املنام واملوت إىل النفس. 

ُكلُّ َنْفٍس ، )(َوَلْن ُيَؤخَِّر اهلُل َنْفًسا ِإَذا َجاَء َأَجُلَها(، )ِكَتاًبا ُمَؤجًَّلا

َوَتْزَهَق والنفوس خترج من أجسادها حني التويف: ) .(َذاِئَقُة اْلَمْوِت

 (.َأْنُفُسُهْم

النفس، ولذلك قال اهلل تعاىل: واملوت حني يأتي فإنه يستهدف 

(، أي: ادفعوه ُقْل َفاْدَرُءوا َعْن َأْنُفِسُكُم اْلَمْوَت ِإْن ُكْنُتْم َصاِدِقنَي)

وحولوا بينه والوصول إىل أنفسكم لو كنتم تستطيعون. وإذا أخذ 

املوت النفس فلو كنتم غري مدينني فارجعوا النفس إىل اجلسم لو 

( َتْرِجُعوَنَها ِإْن ُكْنُتْم 86ُكْنُتْم َغْيَر َمِديِننَي )َفَلْوَلا ِإْن تستطيعون: )

ِإْن ُكْنُتْم (، فالضمري للنفس. وكال اآليتني ختمتا بقوله: )َصاِدِقنَي

 ِإِذ َتَرى َوَلْو(. وتقول املالئكة للكافرين حني غمرات املوت: )َصاِدِقنَي

 َأْخِرُجوا َأْيِديِهْم َباِسُطو َواْلَمَلاِئَكُة اْلَمْوِت َغَمَراِت ِفي الظَّاِلُموَن

(، أي: أخرجوا أنفسكم من أجسادكم وأرحيوها من غمرات َأْنُفَسُكُم

  املوت، لو كنتم تستطيعون!

 فهاتان اآليتان، فيهما حتٍد للناس من وجهني، 

الوجه األول: إرجاع النفس إىل اجلسد، إذا حضر املوت، وهو 

( َتْرِجُعوَنَها ِإْن ُكْنُتْم 86َر َمِديِننَي )َفَلْوَلا ِإْن ُكْنُتْم َغْيقوله: )

 (.ُقْل َفاْدَرُءوا َعْن َأْنُفِسُكُم اْلَمْوَت ِإْن ُكْنُتْم َصاِدِقنَي(، وقوله: )َصاِدِقنَي

والوجه الثاني: إخراج النفس من اجلسد، إذا عانى احملتضر 

 اْلَمْوِت َغَمَراِت ِفي الظَّاِلُموَن ِإِذ َتَرى َوَلْوغمرات املوت، وهو قوله: )
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 (.َأْنُفَسُكُم َأْخِرُجوا َأْيِديِهْم َباِسُطو َواْلَمَلاِئَكُة

فهو يقول هلم: إنكم تعجزون عن إرجاع األنفس، كما تعجزون 

 عن إخراجها، فليس لكم من األمر شيء.

** 

َوَلَنْبُلَونَُّكْم ِبَشْيٍء ِمَن كما مسى املوت نقصا لألنفس، فقال: )

اْلُجوِع َوَنْقٍص ِمَن اْلَأْمَواِل َواْلَأْنُفِس َوالثََّمَراِت َوَبشِِّر اْلَخْوِف َو

 (.الصَّاِبِريَن

وهي اليت وهي اليت تنام، إذن فالنفس هي اليت يتوفاها اهلل، 

 متوت، وكل نفس هلا أجل.

كما أن قتل اإلنسان لغريه إمنا يقع على النفس، فهو الذي 

َنْفًسا ِبَغْيِر َنْفٍس َأْو َفَساٍد ِفي اْلَأْرِض َفَكَأنََّما َمْن َقَتَل يسبب إزهاقها: )

 (.َقَتَل النَّاَس َجِميًعا

** 

 البعث للنفوس: .1

بينت أن البعث للنفوس، وذلك بإرساهلا إىل أجسادها، كما يف 

(، ويوم القيامة سريسل َوُيْرِسُل اْلُأْخَرى ِإَلى َأَجٍل ُمَسمًّىآية الزمر: )

 (. َوِإَذا النُُّفوُس ُزوَِّجْتبدنها، فتقرتن به، كما قال: ) اهلل كل نفس إىل
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 الروحمفهوم املطلب الثاني: 

مل يرد يف القرآن الكريم أن الروح مبعنى )النفس(، ومل  -

  تضف الروح إال إىل اهلل.
 الروح من أمر اهلل، وليست من خلقه.  -
مسى اهلل عيسى روحا، ومسى جربيل؛ ألن خلقهما خيتلف  -

 عن خلق جنسهما. 

وخالصة حبثي يف الروح )للتوسع: انظر النفس والروح يف 

 القرآن(: 

الروح هي من أمر اهلل )ال من خلقه(، وهو اجلزء املتعلق 

 بالتكليف.

هذه الداللة تنطبق على كافة املواضع اليت ذكر فيها لفظ 

 رآن الكريم، وميكن إمجاهلا يف ثالثة موضوعات:)الروح( يف الق

 األول: نفخ فيه من روحه/روحنا

فالنفخ يف آدم من روحه، يعين أنه أرسل إليه )النفس املكلفة(، 

والنفس املكلفة هي النفس اليت سواها اهلل فأودع فيها أمَره، وكلفها 

أن تقوم به. فنفخ يف آدم من روحه، أي: أرسل إليه هذه النفس اليت 

 حتمل أمر اهلل. 

وكذلك نفخه يف مريم، إذ أرسل إليها نفسا واحدة، وهي نفس 

 عيسى عليه السالم، وهي نفس مكلفة حتمل أمر اهلل.

وهذه هي األمانة اليت محلها اإلنسان، فبعد أن محلها نفخ اهلل 
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فيه من روحه، أي أرسل إليه النفس املكلفة. فأصبح حيا مكلفا، وهي 

 مرتبة زائدة على حياة الكائنات احلية )انظر حبث اإلحياء واإلماتة(.

 

 الذي ينزلالثاني: الروح من أمره 

واآليات اليت يتحدث فيها أن الروح من أمره، ينزله على من شاء 

ُيْلِقي الرُّوَح ِمْن َأْمِرِه َعَلى َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه من عباده. كقوله: )

 (.َوَكَذِلَك َأْوَحْيَنا ِإَلْيَك ُروًحا ِمْن َأْمِرَنا(، وقوله: )ِلُيْنِذَر َيْوَم التََّلاِق

أمره هو التكليف الذي كلف اهلل به تلك النفس.  فالروح من

 فهذا جزء من األمر خص به )النفَس املكلفة(.

(، ُأوَلِئَك َكَتَب ِفي ُقُلوِبِهُم اْلِإمَياَن َوَأيََّدُهْم ِبُروٍح ِمْنُهوقوله: )

أي: أيدهم بالوحي وهو الروح من أمره، فمن اتبع الوحي فقد أخذ 

باده املؤمنني. ولذلك قرن بني اإلميان تأييد اهلل، الذي أيد بها ع

وتأييدهم بروح منه، فهو أيدهم بالروح من أمره، وهي الروح اليت 

أوحاها إىل رسوله، لتكون تأييدا وذكرى وهدى وبشرى للمؤمنني، 

ُقْل َنزََّلُه ُروُح اْلُقُدِس ِمْن َربَِّك ِباْلَحقِّ ِلُيَثبَِّت الَِّذيَن آَمُنوا كما قال: )

 (.ى َوُبْشَرى ِلْلُمْسِلِمنَيَوُهًد

 

 الثالث: الروح )جربيل(

املوطن الثالث ورد فيه الروح متحدثا عن أحد املالئكة، وهو الذي 

ينزل بالوحي )الروح( على الرسل. فجربيل هو الروح، ومسي الروح؛ 



 

 

222 

 

ألنه حيمل الروح من أمر اهلل. فهذه أعظم مهمة أسندت إىل أحد 

خلقة خاصة تناسب هذه املهمة، فقال عنه: املالئكة، وقد خلقه اهلل 

ِذي ُقوٍَّة ِعْنَد ِذي (، وقال عنه: )( َعَلى َقْلِبَك391َنَزَل ِبِه الرُّوُح اْلَأِمنُي ))

 (.( ُمَطاٍع َثمَّ َأِمنٍي10اْلَعْرِش َمِكنٍي )

َفَأْرَسْلَنا ِإَلْيَها وكذلك مسى امللك الذي جاء إىل مريم روحا: )

َقاَل ِإنََّما َأَنا َرُسوُل َربِِّك ِلَأَهَب َلِك (.. )َفَتَمثََّل َلَها َبَشًرا َسِويًّاُروَحَنا 

(. فألنه جاء حيمل روحًا من أمر اهلل، وهو )النفس ُغَلاًما َزِكيًّا

املكلفة(، نفس عيسى عليه السالم، فسماه روحًا لذلك. وقد يكون هو 

ي يهمنا معرفته أنه رسول جربيل وقد يكون غريه، فال ندري، إمنا الذ

 من اهلل جاء حامال روحا من أمر اهلل، فسماه اهلل روحه. 

** 

 الروح ال تعين النفس:

 مل يرد يف القرآن الكريم أن الروح مبعنى )النفس(. 

ولذلك فأنا ال أقصد بـ)الروح( النفس، وال أقول أن يف املخلوق 

احلي روحا، بل املخلوق مركب من جسم ونفس، فقط. وعلى هذا 

يفهم حديثي عن الروح أنه من أمر اهلل ال من )خلقه(، وال عالقة هلذا 

القول باختالفهم حول )خلق الروح(، فهم يتحدثون عن النفس 

 والنفس خملوقة كما قرر القرآن الكريم. )ولكنهم يسمونها الروح(، 

وأما األحاديث النبوية، فبعضها ورد فيها لفظ النفس، كقوله 

بامسك صلى اهلل عليه وسلم يف دعاء النوم، واحلديث متفق عليه: )

رب وضعت جنيب وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارمحها، وإن أرسلتها 
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ورد فيه لفظ  وبعضها(. فاحفظها مبا حتفظ به عبادك الصاحلني

)الروح(، واألرجح أن هذه األحاديث مروية باملعنى، وأن الرسول صلى 

اهلل عليه وسلم أوردها بلفظ )النفس(، والرواة؛ إذ جييزون الرواية 

باملعنى، جعلوا الروح مكان النفس؛ باعتبار أنهما مبعنى واحد. 

ت: والقرآن الكريم يسمي الشيء الذي يتوفاه اهلل عند النوم واملو

اهلُل َيَتَوفَّى اْلَأْنُفَس ِحنَي َمْوِتَها َوالَِّتي َلْم َتُمْت ِفي نفسًا، ال روحا: )

َمَناِمَها َفُيْمِسُك الَِّتي َقَضى َعَلْيَها اْلَمْوَت َوُيْرِسُل اْلُأْخَرى ِإَلى َأَجٍل 

 (.ُمَسمًّى
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 النفس والروح وعالقتهما باحلياة واملوت: املطلب الثالث

الذي أعنى باإلجابة عنه هنا: ما عالقة الروح والنفس السؤال 

 باإلحياء واإلماتة؟

 اخللق واإلماتة واإلحياء:أواًل: 

 سأحتدث عن خلق البشر األول )خلق األصل(.

 مّر خلق البشر األول مبرحلتني، هما:

 والتسوية والتصوير املرحلة األوىل: مرحلة اخللق

 اخللق:

 للشيء.اخللق هو اإلنشاء األول 

وال ندري عن أصل كثري من املخلوقات، وكيف نشأت، ولكن 

علمنا القرآن الكريم عن بعضها، كنشأة النباتات والكائنات احلية. 

 )راجع حبثي: أفعال اخللق يف القرآن الكريم(.

فالبشر مثاًل، أنبتهم اهلل من األرض، فنما األصل األول كما 

(. وهذه َأْنَبَتُكْم ِمَن اْلَأْرِض َنَباًتا َواهلُلكما ينمو النبات، قال تعاىل: )

املرحلة بينتها آيات كثرية، وقد درستها يف كتابي: أفعال اخللق يف 

ُهَو الَِّذي َخَلَقُكْم (، )َوِمْن آَياِتِه َأْن َخَلَقُكْم ِمْن ُتَراٍبالقرآن. قال تعاىل: )

 (.ِمْن ِطنٍي

ار )إعادة وهذه املرحلة )خلق األصل(، تقابل مرحلة اإلنش

اخللق(، حيث سيعيد اهلل خلق البشر مجيعا يوم القيامة حني 
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 خيرجون من قبورهم، )راجع هذا البحث(.

** 

 التسوية:

إمتام اخللق وفقا ملا ُقّدر له أن يكون، حبيث يأخذ تسوية اخللق: 

 خصائصه اليت متيزه عن غريه.

، وهذه التسوية لكل خملوق خيلقه اهلل، فإنه خيلقه ثم يسويه

َوَنْفٍس َوَما (، وخلق النفس فسواها: )الَِّذي َخَلَق َفَسوَّىقال تعاىل: )

(، وخلق السماء الَِّذي َخَلَقَك َفَسوَّاَك(، وخلق اإلنسان فسواه: )َسوَّاَها

 (.( َرَفَع َسْمَكَها َفَسوَّاَها17َأَأْنُتْم َأَشدُّ َخْلًقا َأِم السََّماُء َبَناَها )فسواها: )

** 

 التصوير:

التصوير: تركيب املخلوق يف صورة خاصة، حبيث يتهيأ 

 الستقبال النفس. 

فالتصوير مرحلة الحقة للخلق، وهي ختتص بالكائنات ذوات 

النفوس، فهي تركيب املخلوق حبيث يكون مناسبا الستقبال النفس: 

 (ُهَو اهلُل اْلَخاِلُق اْلَباِرُئ اْلُمَصوُِّر)

صوير باملخلوق احلي، قوله تعاىل: ومما يدل على اختصاص الت

(، وقوله: َخَلَق السََّماَواِت َواْلَأْرَض ِباْلَحقِّ َوَصوََّرُكْم َفَأْحَسَن ُصَوَرُكْم)

اهلُل الَِّذي َجَعَل َلُكُم اْلَأْرَض َقَراًرا َوالسََّماَء ِبَناًء َوَصوََّرُكْم َفَأْحَسَن )

بشر، بعد أن ذكر اخللق (. فذكر التصوير يف املوضعني للُصَوَرُكْم
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والتسوية للسماوات واألرض. فبني أن التصوير خيص بعض اخللق. 

ومل يذكر التصوير يف شيء من القرآن للسماوات واألرض أو 

 املخلوقات األخرى، بل يذكر هلا: التسوية. 

ومما يدل على أن التصوير تهيئة اجلسم للنفس قوله تعاىل: 

َصوَّْرَناُكْم ُثمَّ ُقْلَنا ِلْلَمَلاِئَكِة اْسُجُدوا ِلآَدَم  َوَلَقْد َخَلْقَناُكْم ُثمَّ)

(، فذكر اخللق ثم التصوير، ثم أمر املالئكة َفَسَجُدوا ِإلَّا ِإْبِليَس

بالسجود، ويف آيات أخرى وقع األمر بالسجود عقب بيان النفخ فيه 

(. ُعوا َلُه َساِجِديَنَفِإَذا َسوَّْيُتُه َوَنَفْخُت ِفيِه ِمْن ُروِحي َفَقمن روحه: )

ففي اآلية األوىل استخدم حرف العطف )ثم(، فدل على أن التصوير 

كان مرحلة سابقة للنفخ )أي: إرسال النفس إىل اجلسم املصور(، 

ويف اآلية الثانية استخدم حرف التعقيب الفاء بعد بيان النفخ فيه 

 من روحه، فدل على أنه عقبه مباشرة.

راحل: اخللق، فالتسوية، فالتصوير. ثم بعد وعليه يكون ترتيب امل

 ذلك النفخ فيه.

(، فبني ُهَو الَِّذي ُيَصوُِّرُكْم ِفي اْلَأْرَحاِم َكْيَف َيَشاُءوقال تعاىل: )

أن تصوير الكائن يكون وهو يف رحم أمه. حيث يتم ذلك بعد خلقه 

 مضغة، فيصوره اهلل، ثم يكون النفخ بعد ذلك. 

( ِفي َأيِّ ُصوَرٍة َما 7َخَلَقَك َفَسوَّاَك َفَعَدَلَك )الَِّذي وقال تعاىل: )

(، فبني املراحل الثالث: اخللق، فالتسوية، فالتصوير. َشاَء َركََّبَك

 فقوله )فعدلك يف أي صورة ما شاء ركبك(، يبني ثالث دالالت:

 األوىل: أن التصوير بعد التسوية.
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الشيء، فعدل  الثانية: أن التصوير عدل، والعدل هو متام تسوية

 املخلوق أن أمت تسويته بتصويره. 

الثالثة: أن التصوير تركيب، فاهلل يركب الكائن يف الصورة 

اليت يشاؤها سبحانه وتعاىل. وهذا الرتكيب ليهيئ اجلسم 

 الستقبال النفس.

ومرحلة اخللق والتسوية عامة لكل املخلوقات، فاهلل خيلق 

للكائنات ذوات النفوس،  الشيء ثم يسويه. أما التصوير فهو خاص

 فالنفس ترسل إىل اجلسم بعد تصويره. )أي: اجلسم املصور(.

** 

 اجلسم املصور جسم ميت:

واجلسم امُلَصّور )قبل إرسال النفس إليه(، هو جسم بال نفس، 

ومن ثم فهو يف حالة املوت، فبعد أن خيلق اهلل اجلسم ويصوره، يصبح 

 جسما ميتا، ال حياة فيه. 

وال نطلق على املخلوق بأنه ميت، إال إذا كان قابال للحياة، أي 

خملوقا مصورا، وبعبارة أخرى: أن يكون قاباًل الستقبال النفس. 

وليس أي خملوق يقبل النفس إال املخلوق املصور. فاملخلوقات امليتة 

 إذن هي املخلوقات ذوات النفوس. كاإلنسان وعامة الكائنات احلية. 

ملخلوق يصبح خملوقًا مل ترسل إليه نفسه، فبعد تصوير ا

فالنفس ممسوكة عنه، فهو ميت؛ فكل خملوق مصور أمسكت نفسه 

فإنه خملوق ميت. فاملخلوق املصور ال بد أن يكون إما حيا وإما ميتا؛ 
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ألنه خملوق ذو نفس، فإن كانت النفس فيه فهو خملوق حي، وإن مل 

َف َتْكُفُروَن ِباهلِل َوُكْنُتْم َكْيتكن فيه فهو خملوق ميت. قال تعاىل: )

(، أي: كنتم قبل إرسال النفوس إليكم أجسادا َأْمَواًتا َفَأْحَياُكْم

 مصورة ليس بها أنفس، فهذا هو املوت. 

( 58َأَفَرَأْيُتْم َما ُتْمُنوَن )ويدل على ما ذهبت إليه قوله تعاىل: )

( َنْحُن َقدَّْرَنا َبْيَنُكُم اْلَمْوَت َوَما 59)َأَأْنُتْم َتْخُلُقوَنُه َأْم َنْحُن اْلَخاِلُقوَن 

( َعَلى َأْن ُنَبدَِّل َأْمَثاَلُكْم َوُنْنِشَئُكْم ِفي َما َلا 60َنْحُن ِبَمْسُبوِقنَي )

 (. َتْعَلُموَن

فاآليات تتحدث أواًل عن اخللق )أأنتم ختلقونه( ثم حتدثت عن 

ملخلوق بعد أن تقدير املوت، ذلك أن املوت يلي اخللق، فاجلسم ا

يصوره اهلل يكون ميتا، ففي هذه املرحلة يقدر اهلل فيه املوت بني 

األجسام املصورة، واخلطاب للبشر. ثم يقول هلم: كنا قادرين على أن 

نبدل أمثالكم، أي نصور أجسامكم تصويرا آخر، غري ما أنتم عليه، 

أن  فيكون قدر املوت فيها خمتلفا عن قدره يف أجسامكم، ولكن شئنا

 . (( ِفي َأيِّ ُصوَرٍة َما َشاَء َركََّبَك7َفَعَدَلَك )نصوركم هكذا: )

 :)النفخ( ة: مرحلة اإلحياءنياملرحلة الثا

وهذه املرحلة هي مرحلة النفخ، حيث ينفخ اهلل يف املخلوق، 

والنفخ يعين: إرسال النفس إليه. وبذلك تتزوج النفس جسمها، 

)وسأحتدث عن النفخ يف الفقرة فيصبح كائنا حيا بإذن اهلل. 

 التالية(.

والنفس متثل هوية الكائن احلي، وهي مستودع اإلحساس 
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واحلركة والفعل، وحمل الشعور واخلواطر... وهذا لعامة الكائنات 

احلية، مع تفاوت يف )إمكانات النفس( اليت أودعها اهلل إياها، فاهلل زود 

من احلياة والعيش وفقًا كل نفس باإلمكانات اليت تناسبها، ومتكنها 

 ملا خلقت له. 

واهلل حني ميسك النفس، فإن املخلوق يكون ميتا، وحني يرسل 

 النفس إليه فإنه يكون حيا بإذن اهلل.

وكل خملوق مصور كان ميتا، فأحياه اهلل )أي: أرسل إليه 

نفسه(، ثم مييته: )أي: ميسك نفسه(، ثم حيييه يوم القيامة )أي 

 ة أخرى(، فريجع إىل ربه. يرسل إليه نفسه مر

** 

ولو ضربنا مثاًل، فإن صانع الكمبيوتر يصنع القطع املادية 

ويسويها، ويركبها، حبيث تكون مهيأة الستقبال الربامج املشغلة. ثم 

 يقوم بـ)تنزيل برنامج التشغيل( على اجلهاز.

ثم إن برنامج التشغيل يشغل اجلهاز املناسب له، فربنامج 

التلفاز خيتلف عن برنامج تشغيل جهاز الكمبيوتر، تشغيل جهاز 

وخيتلف عن برنامج تشغيل جهاز اهلاتف النقال... وكما ختتلف 

الربامج فكذلك ختتلف األجهزة املصنوعة، فكل جهاز يصنع 

بطريقة تتناسب مع براجمه املشغلة. ولذلك فبعد مرحلة زمنية 

برامج  تقوم الشركة املصنعة بصنع أجهزة أخرى لتتناسب مع

تشغيلية أكثر تطورا، وهكذا. فجهاز الكمبيوتر الذي صنعه البشر 

 قبل مخسني عاما، ال ميكن أن تشغله برامج التشغيل احلديثة....
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 وهلل املثل األعلى، 

فاهلل خلق اجلسم، وصوره، فاجلسم املصور مبثابة اجلهاز 

 )القطع املادية(، فهيأ كل جسم لربامج تشغيل خاصة به، و)النفس(

هي برنامج التشغيل، فلكل جسد مصور النفس اليت تتناسب معه، 

وهي مزودة بإمكانات تناسب جسدها املصور. وإرسال النفس إىل 

 اجلسم، )منثله بتحميل برنامج التشغيل على اجلهاز(.

واهلل سبحانه وتعاىل عامل الغيب والشهادة، فقد صور اجلسم من 

ج إىل حتديث أو تطوير. فال أول مرة تصويرا يناسب النفس، فال حيتا

َفَأِقْم َوْجَهَك ِللدِّيِن َحِنيًفا ِفْطَرَة اهلِل الَِّتي َفَطَر تبديل خللق اهلل: )

النَّاَس َعَلْيَها َلا َتْبِديَل ِلَخْلِق اهلِل َذِلَك الدِّيُن اْلَقيُِّم َوَلِكنَّ َأْكَثَر 

 (. النَّاِس َلا َيْعَلُموَن

** 

 خلوق والنفخ فيه من الروح:النفخ يف املثانيًا: 

بعد أن خلق اهلل اجلسم وأحسن خلقه، وسواه، نفخ اهلل فيه من 

 روحه، فأودع فيه )النفَس(، فأصبح حيا بإذن ربه. 

 ويبني القرآن الكريم أن مثة نوعني من النفخ:

 النوع األول: النفخ يف املخلوق 

يؤدي إىل النفخ لغة: نفخ الريح يف الشيء أي أدخلها فيه، مما 

 انتفاخ الشيء )أي: تكبريه وتعظيمه(.

فالنفخ هو إرسال النفس إىل املخلوق. وكل خملوق يرسل اهلل 
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 إليه نفسه، فيصبح حيا بإذن ربه. 

فنفخ اهلل يف الشيء: أي أرسل يف ذلك اجلسم شيئا، وهذا 

الشيء هو النفس، وبدخوهلا إىل اجلسم، يأخذ اجلسم هويته 

كربا حمسوسا وغري حمسوس، ويكتسب وبصمته، ويكرب اجلسم 

 حياة مل تكن فيه. 

َأنِّي َأْخُلُق َلُكْم ِمَن الطِّنِي َكَهْيَئِة ويدل على هذا ما ورد يف قوله: )

َوِإْذ َتْخُلُق ِمَن الطِّنِي (، )الطَّْيِر َفَأْنُفُخ ِفيِه َفَيُكوُن َطْيًرا ِبِإْذِن اهلِل

 (. ُفُخ ِفيَها َفَتُكوُن َطْيًرا ِبِإْذِنيَكَهْيَئِة الطَّْيِر ِبِإْذِني َفَتْن

فاآلية تبني لنا أن عيسى عليه السالم أعطاه اهلل قدرة خلق 

 الطري.

ويتبني من اآلية أن خللق الطري مرحلتني، األوىل: مرحلة اخللق 

)أخلق من الطني كهيئة الطري(. واملرحلة الثانية: النفخ، فهو ينفخ 

ذن اهلل. والنفخ أنه يرسل فيه النفس يف الطري فيكون طريا سويا بإ

بإذن ربه، فاهلل أعطى عيسى )نفَس الطري(، وأمكنه أن يرسلها إىل 

جسمه، فيصبح طريًا. فعيسى مل خيلق )نفَس( الطري، ولكنه أرسلها 

إىل جسمه، فأصبح طريا بإذن اهلل، أي بأمر اهلل، ال بأمر أحد من 

 اخللق. 

إليه، فيحيا بإذن اهلل. وليس فالنفخ يف املخلوق: إرسال النفس 

 نفخا فيه من روح اهلل. 
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 والنوع الثاني: النفخ يف املخلوق من روحه

َوِإْذ َقاَل َربَُّك وهذه خاصة اختص بها اإلنسان، قال تعاىل: )

( َفِإَذا 18ِلْلَمَلاِئَكِة ِإنِّي َخاِلٌق َبَشًرا ِمْن َصْلَصاٍل ِمْن َحَمٍإ َمْسُنوٍن )

ِإْذ َقاَل َربَُّك (، وقال: )َنَفْخُت ِفيِه ِمْن ُروِحي َفَقُعوا َلُه َساِجِديَنَسوَّْيُتُه َو

( َفِإَذا َسوَّْيُتُه َوَنَفْخُت ِفيِه ِمْن 73ِلْلَمَلاِئَكِة ِإنِّي َخاِلٌق َبَشًرا ِمْن ِطنٍي )

 (.ُروِحي َفَقُعوا َلُه َساِجِديَن

فسًا مكلفة(، فاهلل نفخ يف جسد )آدم( من روحه، فأرسل إليه )ن

 فهي نفس قد أودع اهلل فيها أمره، والروح من أمر ربي. 

وبذلك ندرك أن النفخ يف املخلوق من روح اهلل مل يكن إال آلدم، 

أما غري من املخلوقات، فإن اهلل ينفخ فيها، فريسل إليها نفوسا غري 

مكلفة، ومن ثم ال يكون النفخ فيها من روحه؛ ألن الروح هو التكليف، 

 بني أنه كلف بين آدم، ومحلهم األمانة. فهذه )النفس املكلفة( واهلل

 هي األمانة اليت محلها بنو آدم.

ومن احملقق أن تكليف اهلل لإلنسان خيتلف عن تكليفه للجاّن، 

فاهلل خلق اإلنسان ونفخ فيه من روحه، وهذا مل يكن لغريه من اخللق، 

 سجود آلدم: وحني ميزه بهذا الشيء أمر مالئكته وإبليس بال

َوِإْذ َقاَل َربَُّك ِلْلَمَلاِئَكِة ِإنِّي َخاِلٌق َبَشًرا ِمْن َصْلَصاٍل ِمْن َحَمٍإ )

( َفِإَذا َسوَّْيُتُه َوَنَفْخُت ِفيِه ِمْن ُروِحي َفَقُعوا َلُه َساِجِديَن 18َمْسُنوٍن )

ِليَس َأَبى َأْن َيُكوَن َمَع ( ِإلَّا ِإْب10( َفَسَجَد اْلَمَلاِئَكُة ُكلُُّهْم َأْجَمُعوَن )19)

( 11( َقاَل َيا ِإْبِليُس َما َلَك َألَّا َتُكوَن َمَع السَّاِجِديَن )13السَّاِجِديَن )

 (.َقاَل َلْم َأُكْن ِلَأْسُجَد ِلَبَشٍر َخَلْقَتُه ِمْن َصْلَصاٍل ِمْن َحَمٍإ َمْسُنوٍن
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يس أن اهلل فإبليس أبى أن يسجد مليزة ميز اهلل آدم بها، وشعر إبل

فضل آدم عليه، وهذه امليزة ليست اخللق من الطني، إمنا هي النفخ 

َلْم َأُكْن ِلَأْسُجَد ِلَبَشٍر َخَلْقَتُه فيه من روحه، غري أن إبليس حني قال: )

(، أراد أن يغض من قدر آدم، فهو يقول: مل يستحق أن ِمْن َصْلَصاٍل

على أمر ربه، فاهلل أسجد له وهو خملوق من طني؟! وهذا من حتايله 

 أمره ألنه نفخ يف آدم من روحه، ومل ينفخ يف خملوق غريه من روحه.

ولذلك فقد مكن اهلل الناس، أي: آتاهم اإلمكانات اليت 

يستطيعون أن يقيموا أمر اهلل، ويصلحوا يف األرض، ويكونوا خلفاء 

 فيها. ومل يؤت أحدا غريهم هذا التمكني.

** 

 وإذا النفوس زوجت:

(، يبني هذه احلقيقة، فاآلية َوِإَذا النُُّفوُس ُزوَِّجْتوقوله تعاىل: )

تتحدث عن يوم القيامة، فبعد أن ينشر اهلل أجساد املوتى كما ينشر 

نبات األرض، يرسل النفوس إىل أجسادها، فكل نفس تقرتن جبسمها. 

وهذا يبني لنا أيضًا طريقة نفخ الروح يف جسد آدم، فاهلل نفخ فيه من 

 روحه، ويف هذه النفخة أرسل إليه النفس فتزوجت باجلسد.

كما يبني لنا القرآن الكريم أن إحياء املوتى يوم القيامة سيكون 

َوُنِفَخ ِفي الصُّوِر بعد النفخ يف الصور النفخة الثانية، قال تعاىل: )

 ُثمَّ ُنِفَخ ِفيِه َفَصِعَق َمْن ِفي السََّماَواِت َوَمْن ِفي اْلَأْرِض ِإلَّا َمْن َشاَء اهلُل

َوَيْوَم ُيْنَفُخ ِفي الصُّوِر َفَفِزَع َمْن (، وقال: )ُأْخَرى َفِإَذا ُهْم ِقَياٌم َيْنُظُروَن

َوُنِفَخ ِفي الصُّوِر َفِإَذا ُهْم ِمَن (، وقال: )ِفي السََّماَواِت َوَمْن ِفي اْلَأْرِض
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(، وا َيا َوْيَلَنا َمْن َبَعَثَنا ِمْن َمْرَقِدَنا( َقاُل53اْلَأْجَداِث ِإَلى َربِِّهْم َيْنِسُلوَن )

 فاستيقاظهم جاء بعد النفخة الثانية. 

 ففي النفخ ترسل النفوس إىل أجسادها، فتستيقظ.

وهذه اآلية يراها اإلنسان كل يوم، فاجلسم يستيقظ بعد أن 

يرسل اهلل إليه النفس اليت توفاها )أي: أمسكها( عند منامه، فإذا 

اهلُل َيَتَوفَّى  استيقظ )وهذا تزويج النفوس(. قال تعاىل: )أرسلها اهلل

اْلَأْنُفَس ِحنَي َمْوِتَها َوالَِّتي َلْم َتُمْت ِفي َمَناِمَها َفُيْمِسُك الَِّتي َقَضى 

 (.َعَلْيَها اْلَمْوَت َوُيْرِسُل اْلُأْخَرى ِإَلى َأَجٍل ُمَسمًّى

فيه، فأرسل  وكذلك شأن اخللق األول من كل حي، نفخ اهلل

 إليه نفسا، فإذا هو حي بإذن اهلل. 

أما آدم فقد نفخ اهلل فيه من روحه، فأرسل إليه نفسا مكلفة، 

 فأصبح حيا مكلفًا بإذن ربه.

وبذلك أصبح آدم إنسانًا، مركبا من: جسد مصور ونفس 

مكلفة. ومن اخلطأ القول إنه مركب من: جسد ونفس وروح. ال 

 ن، إمنا هو: جسد ونفس.وجود لشيء ثالث يف اإلنسا

** 

إذن اإلنسان مركب من جسد ونفس مكلفة، فالنفس مزوجة 

باجلسد. فحني يرسل اهلل النفس إىل اجلسم فتكون حياة الشيء بإذن 

اهلل، وحني ميسك اهلل النفس، وذلك بقبضها من اجلسم، فإنها 

 تفارق احلياة. 
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ُهَو الَِّذي َووقد قضى اهلل أن ينشئ النسل من األصل، قال تعاىل: )

َخَلَقُكْم ِمْن (، وقال: )َأْنَشَأُكْم ِمْن َنْفٍس َواِحَدٍة َفُمْسَتَقرٌّ َوُمْسَتْوَدٌع

 (.َنْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمْنَها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمْنُهَما ِرَجاًلا َكِثرًيا َوِنَساًء

فبعد أن خلق آدم، ونفخ فيه من روحه، فأرسل إليه النفس 

وهي النفس الواحدة، فخلق منها نفسا أخرى، وهي أنثاه، )األصل(، 

لتكون األنثى زوجا للذكر، ثم بث منهما نسله، وقضى أن يكون 

النسل بطريق الزوجية )فمستقر، أي نطفة تستقر يف األرحام(، 

 )ومستودع: ثم يستودعون يف بطون األمهات(، ثم خيرجون طفاًل. 

( ُثمَّ َجَعَل َنْسَلُه ِمْن 7َساِن ِمْن ِطنٍي )َوَبَدَأ َخْلَق اْلِإْنقال تعاىل: )

(، أي: بدأ خلق ( ُثمَّ َسوَّاُه َوَنَفَخ ِفيِه ِمْن ُروِحِه8ُسَلاَلٍة ِمْن َماٍء َمِهنٍي )

اإلنسان من طني، وقضى بأن يكون نسله من ماء مهني، وليس من 

 طني، فاألصل من الطني، والنسل من املاء املهني. 

ونفخ فيه من روحه( الضمري يعود إىل اإلنسان وقوله )ثم سواه 

)املقصود به: آدم( وليس إىل النسل، أي: ثم سوى ذلك األصل ونفخ 

فيه من روحه. وقوله )ثم جعل نسله..( يبني سنة جميء النسل، فهي 

مجلة معرتضة. فمعنى اآلية: بدأ خلق اإلنسان من طني، وسواه ونفخ 

 نسله من ماء. فيه من روحه، كما يف آيات ص، وجعل 

** 

واهلل سبحانه وتعاىل بني أن أعطى عيسى إمكان إحياء املوتى 

(، فاهلل آتى عيسى )نفَس امليت(، فريسلها َوُأْحِيي اْلَمْوَتى ِبِإْذِن اهلِل)

عيسى إىل جسد امليت بإذن ربه، فيعود حيًا. فالنفوس ممسوكة عند 
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 اهلل، وحني حييي أحدا يرسل إليه نفسه فيحيا.

القدرة هي اليت أعطاها اهلل مللك األرحام، كما جاء يف  وهذه

نطفة،  :وماإن أحدكم جيمع خلقه يف بطن أمه أربعني ياحلديث: )

، ثم يرسل اهلل ، ثم يكون مضغة مثل ذلكثم يكون علقة مثل ذلك

: بكتب رزقه وعمله نفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات، فيإليه امللك

لك يأتي ومعه )النفس(، فينفخ يف جسد (. فاملوأجله وشقي أو سعيد

اإلنسان من روح اهلل، أي: يرسل النفس املكلفة إىل اجلسد، فتدخل 

النفس يف اجلسد، ويف النفس القدر املكتوب لإلنسان: الرزق والعمل 

واألجل والشقاء أو السعادة. فهذه األقدار مكتوبة يف النفس )فالنفس 

ة، فهي البصمة اخلاصة به تأتي إىل اجلسد وهي حتمل شفرة احليا

 اليت متيزه عن غريه(. 

** 

 فاخلالصة أن:

إرسال النفس إىل اجلسم يكون بالنفخ، وهكذا يف كل كائن 

حي. وأما اإلنسان فقد نفخ اهلل فيه من روحه، أي: أرسل إليه النفس 

 املكلفة، فأصبح بإذن اهلل بعد النفخ إنسانا مكلفا. 

 لقيامة يكون بعد النفخة الثانية.وقد بني أن إحياء املوتى يوم ا

وكذلك بني لنا أن عيسى عليه السالم أعطاه اهلل قدرة خلق 

 الطري، بالنفخ فيها. 

** 
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 النفس والنفس املكلفة:ثالثًا: 

 قسمت )النفس( قسمني: النفس املكلفة والنفس غري املكلفة. 

 النفس املكلفة:

فأهلمها فجورها أما النفس املكلفة، فهي النفس اليت سواها اهلل 

وتقواها، وأودع فيها أمره، وكلفها بتنفيذه، وزودها باإلمكانات اليت 

 متكنها من القيام مبا أمرت به. وهذه تسوية اهلل للنفس.

(، ( َفَأْلَهَمَها ُفُجوَرَها َوَتْقَواَها7َوَنْفٍس َوَما َسوَّاَها )قال تعاىل: )

سد، فكتب فيها كل أي: أن اهلل سوى النفس قبل أن يرسلها إىل اجل

أقدارها، وأهلمها كيف تتعامل مع تلك األقدار، من فجور وتقوى، 

وبر وإثم، وإميان وكفر، وطاعة ومعصية، وخري وشر، وما جبلت عليه 

 من أخالق، وما أضمرته من نوايا... إخل. 

َلا وتبني آيات القرآن الكريم أن تكليف اهلل وقع على النفس: )

(، وقد ًسا ِإلَّا ُوْسَعَها َلَها َما َكَسَبْت َوَعَلْيَها َما اْكَتَسَبْتُيَكلُِّف اهلُل َنْف

ذكر لفظ )كّلف( يف القرآن الكريم سبع مرات، وكلها وقعت على 

َلا ُنَكلُِّف (، )َلا ُتَكلَُّف ِإلَّا َنْفَسَك(، )َلا ُتَكلَُّف َنْفٌس ِإلَّا ُوْسَعَهاالنفس: )

(. َلا ُيَكلُِّف اهلُل َنْفًسا ِإلَّا َما آَتاَهاث مرات، )( ثالَنْفًسا ِإلَّا ُوْسَعَها

 فالنفس هي املكلفة. 

واهلل سوى هذه النفس تسوية خاصة بها، فأودع فيها أمر 

التكليف، ثم نفخ يف اإلنسان من روحه، فأرسل إليه هذه النفس 

 حاملة تكليف ربها. وقد زودها مبا يؤهلها للقيام بهذا التكليف. 
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 املكلفة: النفس غري

وهي نفس عامة الكائنات احلية، فهي نفس غري مكلفة، فلم يودع 

اهلل فيها من روحه، أي مل يودع فيها أمر التكليف )فالروح هو أمر 

التكليف(، بل أودع فيها اإلمكانات اليت جتعل اجلسم حييا بإذن ربه 

حني تسكنه النفس، فيمتلك إمكانات احلس واحلركة والفعل 

 يناسب حياته. والشعور الذي

ومن العبث أن حياول بعض الناس البحث عن أصل اإلنسان يف 

حيوانات أخرى، أو حياولون تربية بعض احليوانات ليمكنوها من 

إمكانات اإلنسان. فمثلهم كمثل من يريد تشغيل جهاز الكمبيوتر 

بالطريقة اليت يشغل بها السيارة، فالسيارة ُتشغَّل بالطاقة، أما 

شغَّل بربامج التشغيل املعروفة )واملثل للكمبيوتر الكمبيوتر فُي

والسيارة يف الوقت الراهن، ففي املستقبل ميكن لإلنسان أن يفعل 

 ذلك(. 

فالنفس املكلفة هلا خواصها اليت سواها اهلل عليها، فهي نفس 

خمتلفة عن عامة النفوس، يف أصلها، وليس يف تطورها، أو ما 

خمتلف اختالفا تاما عن النفس غري  تكتسبه. ال بل أصلها الرتكييب

 املكلفة. وكل نفس مزودة بإمكانات تناسبها. 

** 

 خالصة احلقائق اليت نتعلمها من القرآن الكريم ما يلي:

مصور، وأودع فيه: النفس،  جسمالكائن احلي يرتكب من 

 فأصبح حيًا بإذن اهلل.
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، أما اإلنسان فهو: جسد مصور، أودع هلل فيه: النفَس املكلفة

 .مكلفة ونفس مصور فاإلنسان: جسدفأصبح حيًا مكلفًا بإذن اهلل. 

** 

 عيسى كمثل آدم:رابعًا: 

بني القرآن الكريم لنا أن اهلل نفخ يف آدم من روحه )أي: أرسل إليه 

النفس األصل(، ومن هذه النفس الواحدة أنشأ ذريته كلهم، وذلك 

الذكُر  بطريق سنة الزوجية، حيث اقتضت هذه السنة أن يلقح

األنثى، فتكون مستقرا لنطفته، فتتخلق النطفة يف الرحم )وهو 

املستقر(، حتى يأتي امللك بعد أربعني يومًا، فينفخ فيه )أي: يرسل 

النفس إليه(، فعندئذ يصبح اجلنني )جسدا ونفسًا( فيكون يف 

 املستودع )البطن(، حتى خيرج طفاًل.

َوالَِّتي يم من روحه، )كما بني القرآن الكريم أن اهلل نفخ يف مر

َأْحَصَنْت َفْرَجَها َفَنَفْخَنا ِفيَها ِمْن ُروِحَنا َوَجَعْلَناَها َواْبَنَها آَيًة 

َوَمْرَيَم اْبَنَت ِعْمَراَن الَِّتي َأْحَصَنْت َفْرَجَها َفَنَفْخَنا (، وقال: )ِلْلَعاَلِمنَي

ففي النفخة (. فهذه النفخة مثل النفخة األوىل، ِفيِه ِمْن ُروِحَنا

األوىل أرسل اهلل النفس األصل إىل آدم ومنها أنشأ النفوس النسل. أما 

هذه النفخة فإن اهلل أرسل نفسًا واحدة إىل مريم، وهي نفس نيب اهلل 

عيسى عليه السالم. فأودعها يف رحم مريم، فحملته ثم وضعته. 

 ولذلك كانت مريم وابنها آية للعاملني.

النفخة اليت نفخ اهلل يف آدم من روحه. فالبشر مجيعا جاءوا من 

 أما عيسى فجاء من نفخة أخرى نفخ اهلل يف مريم من روحه. 
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فكما أن خلق آدم كان بأمر اهلل )وأمره هو أن نفخ فيه من 

روحه(، فكذلك عيسى كان خلقه بأمر اهلل )وأمره أن نفخ يف أمه من 

َد اهلِل َكَمَثِل آَدَم َخَلَقُه ِإنَّ َمَثَل ِعيَسى ِعْنروحه فحملته(. قال تعاىل: )

(. أي: خلقه من تراب، ثم نفخ فيه من ِمْن ُتَراٍب ُثمَّ َقاَل َلُه ُكْن َفَيُكوُن

 روحه فقال له كن فكان. وسأحتدث عنها الحقًا.

إذن كان عيسى عليه السالم خملوقا بأمر اهلل، حيث نفخ يف أمه 

فيكون(، حيث من روحه، وكذلك آدم فهو خملوق بأمر اهلل )كن 

نفخ فيه من روحه. أما بنو آدم كلهم فهم خملوقون بسنن اهلل يف 

خلقه، )وهنالك فرق بني سنن اهلل يف خلقه، وسننه يف أمره(، فسنن 

اهلل يف اخللق، حيث قضى أن خيلق النسل عن طريق سنة الزوجية 

)وهي من سنن اخللق(، أما آدم وعيسى فخلقهما بالنفخ من روحه، 

 ن أمره ال من خلقه(. )والروح م

وملا كان عيسى خمتلفا عن عامة بين آدم، فقد ذكر اهلل بأنه 

ِإنََّما اْلَمِسيُح ِعيَسى اْبُن َمْرَيَم َرُسوُل اهلِل َوَكِلَمُتُه روح منه، فقال: )

(. أي: خلقه اهلل بأمره؛ إذ نفخ يف مريم من َأْلَقاَها ِإَلى َمْرَيَم َوُروٌح ِمْنُه

ليها )نفَس( عيسى، فحملته، فوضعته. فعيسى كآدم، روحه فأرسل إ

كالهما خلقا بأمر اهلل )كن فيكون(، ومل خيلقا بسنة الزوجية 

 والتناسل. 

َقاَل َكَذِلِك َقاَل َربُِّك ُهَو َعَليَّ وهذا هو معنى األمر يف قوله: )

(، أي: كان ا َمْقِضيًّاَهيٌِّن َوِلَنْجَعَلُه آَيًة ِللنَّاِس َوَرْحَمًة ِمنَّا َوَكاَن َأْمًر

َقاَلْت َربِّ َأنَّى َيُكوُن ِلي َوَلٌد خلق عيسى بأمر اهلل الذي قضاه، وقال: )
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َوَلْم َيْمَسْسِني َبَشٌر َقاَل َكَذِلِك اهلُل َيْخُلُق َما َيَشاُء ِإَذا َقَضى َأْمًرا 

 (.َفِإنََّما َيُقوُل َلُه ُكْن َفَيُكوُن

الكريم اليت تتحدث عن خلق البشر، وكل اآليات اليت يف القرآن 

واليت جاء فيه أن اهلل نفخ فيه من روحه، فاملقصود بها آدم، وهي ثالث 

َوَبَدَأ آيات، يف احلجر ويف ص، وداللتها واضحة، ويف سورة السجدة: )

( 8( ُثمَّ َجَعَل َنْسَلُه ِمْن ُسَلاَلٍة ِمْن َماٍء َمِهنٍي )7َخْلَق اْلِإْنَساِن ِمْن ِطنٍي )

(، واملقصود بهذا آدم، فهو الذي نفخ اهلل ُثمَّ َسوَّاُه َوَنَفَخ ِفيِه ِمْن ُروِحِه

فيه من روحه، واآلية جاءت لبيان أن األصل )آدم( خلق بأمر اهلل؛ إذ 

نفخ فيه من روحه، أما النسل فخلق بسنة اهلل يف خلقه وهي الزوجية 

ني خلق آدم )جعل نسله من ساللة من ماء مهني(. ففرقت اآلية ب

 وخلق نسله. وبينت لنا أن خلق األصل كان بأمر اهلل )كن فيكون(.

** 

 فاخلالصة إذن أن للخلق مرحلتني:

 األوىل: مرحلة اخللق والتصوير: 

بالنسبة إىل آدم، فقد خلق من طني، فأخرجه اهلل من  -

  وهذا خلق األصل. األرض، وأنبته كما ينبت النبات،
 ، فقد خلقوا من ماء مهني. وبالنسبة إىل ذريته -

 الثانية: مرحلة النفخ

بالنسبة إىل آدم، فقد نفخ اهلل فيه من روحه، فأصبح رجاًل  -

 سويا.



 

 

232 

 

وبالنسبة إىل نسله، فإن اجلنني حني يبلغ اثنني وأربعني  -

يوما، يرسل اهلل امللك وهو حامل للنفس، فينفخ يف اجلنني، 

ُثمَّ َأْنَشْأَناُه ر. )أي: يرسل النفس إليه، ومن ثم ينشأ خلقا آخ

 (.َخْلًقا آَخَر

 كيف خلق عيسى إذن؟

 آدم خلق من طني، ثم نفخ اهلل فيه من روحه. 

وبنوا آدم خلقوا من ماء مهني، ثم يأتي امللك فينفخ فيهم 

 الروح.

أما عيسى فلم خيلق من الطني، فلم يشبه آدم يف هذه. ومل خيلق 

َقاَلْت َأنَّى َيُكوُن ِلي ُغَلاٌم َوَلْم من ماء مهني، بنص القرآن الكريم: )

 (. َيْمَسْسِني َبَشٌر َوَلْم َأُك َبِغيًّا

نفخ  -وآدم بعد أن َتَخّلق جسده وخرج من األرض وصوره اهلل 

اهلل فيه من روحه، فأصبح حيا. )أما بنوه فيخلقون ويصورون يف أرحام 

 أمهاتهم، ثم يرسل اهلل امللك حاماًل نفوسهم(. 

نفخ اهلل يف فرج أمه مريم من روحه، ومن ثم مل مير  وعيسى،

عيسى مبرحلة التخلق البشري )نطفة، فعلقة، فمضغة(، بل جتاوز 

هذه املرحلة )مثانية أسابيع، أي: شهران تقريبًا(. كما أنه جتاوز 

( ُثمَّ َأْنَشْأَناُه َخْلًقا آَخَرمرحلة اخللق اآلخر اليت مير بها بنو آدم )

شهر، فهي مرحلة تابعة للمرحلة األوىل. أما عيسى وتستمر سبعة أ

فإنه خلق بأمر اهلل. وقد اختلف املفسرون يف مدة محل مريم، 

 .أنها حني محلت وضعتواألرجح كما يبدو لي ما قاله ابن عباس: 
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 فبعد أن نفخ فيها من الروح، محلته فانتبذت به فوضعته يف ساعتها. 

يء الرسول إليها، ومحلها وقصة مريم يف سورة مريم تبني أن جم

َواْذُكْر ِفي اْلِكَتاِب َمْرَيَم ِإِذ ووضعها يف اليوم نفسه. قال تعاىل: )

( َفاتََّخَذْت ِمْن ُدوِنِهْم ِحَجاًبا 36اْنَتَبَذْت ِمْن َأْهِلَها َمَكاًنا َشْرِقيًّا )

( َقاَلْت ِإنِّي َأُعوُذ 37َفَأْرَسْلَنا ِإَلْيَها ُروَحَنا َفَتَمثََّل َلَها َبَشًرا َسِويًّا )

( َقاَل ِإنََّما َأَنا َرُسوُل َربِِّك ِلَأَهَب 38ِبالرَّْحَمِن ِمْنَك ِإْن ُكْنَت َتِقيًّا )

( َقاَلْت َأنَّى َيُكوُن ِلي ُغَلاٌم َوَلْم َيْمَسْسِني َبَشٌر َوَلْم 39َلِك ُغَلاًما َزِكيًّا )

بُِّك ُهَو َعَليَّ َهيٌِّن َوِلَنْجَعَلُه آَيًة ( َقاَل َكَذِلِك َقاَل َر10َأُك َبِغيًّا )

 (. ِللنَّاِس َوَرْحَمًة ِمنَّا

فهذا احلوار الذي دار بني الرسول ومريم، فبني هلا أن اهلل قال: 

 (. وبهذا انتهى احلوار. ُهَو َعَليَّ َهيٌِّن َوِلَنْجَعَلُه آَيًة ِللنَّاِس َوَرْحَمًة ِمنَّا)

( َفَحَمَلْتُه َفاْنَتَبَذْت ِبِه َمَكاًنا 13ًرا َمْقِضيًّا )َوَكاَن َأْمثم قال: )

(، أي: فقضى اهلل ( َفَأَجاَءَها اْلَمَخاُض ِإَلى ِجْذِع النَّْخَلِة11َقِصيًّا )

األمر، فقوله )وكان أمرا مقضيا( ليس من قول الرسول، وإمنا هو 

وله إخبار عما مت، كما قال عن خلق آدم )ثم قال له كن فيكون(، فق

)وكان أمرًا َمْقِضّيًا( يف هذه السورة كقوله يف سورة األنبياء: 

(، فهذا هو األمر املقضي: أن اهلل نفخ فيها َفَنَفْخَنا ِفيَها ِمْن ُروِحَنا)

 من روحه. وعندئٍذ محلْت فوضعْت.

ومما يدّل على ذلك أيضًا أّن قومها عندما عادت إليهم 

(، ا َتْحِمُلُه َقاُلوا َيا َمْرَيُم َلَقْد ِجْئِت َشْيًئا َفِريًّاَفَأَتْت ِبِه َقْوَمَهاستنكروا: )

فهم مْل يستنكروا من قبل، فلو أنها محلت من قبل واستمر محلها 
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عدة أشهر لرأوها وأنكروا عليها، ومن املستبعد أن تغيب عنهم مدة 

طويلة وال يدرون عن أمرها، وال يسألون عنها، فغيابها كان أمرًا 

ذهبْت مكانًا شرقيًا كما تذهب إليه يف العادة، فغابت عنهم  طبيعيًا،

 يومًا أْو أقّل، كما تغيب يف العادة، ثم عادت بغالٍم حتمله فأنكروا.

** 

ِإنَّ َمَثَل ِعيَسى ِعْنَد اهلِل َكَمَثِل آَدَم َخَلَقُه ِمْن ُتَراٍب وهذه اآلية )

)الروح( من أمر اهلل، قال تعاىل: ( تبني كيف أن ُثمَّ َقاَل َلُه ُكْن َفَيُكوُن

(، أي: الروح من أمر اهلل، َوَيْسَأُلوَنَك َعِن الرُّوِح ُقِل الرُّوُح ِمْن َأْمِر َربِّي)

 واهلل له اخللق واألمر.

فخْلق اهلل له سنن، وأمره له سنن. واهلل قد أمكن الناس من 

ذلك إدراك سننه يف خلقه، ومل ميكنهم من إدراك سننه يف أمره، ول

َوَيْسَأُلوَنَك َعِن الرُّوِح ُقِل الرُّوُح ِمْن َأْمِر َربِّي َوَما ُأوِتيُتْم ِمَن قال: )

(، أي: أنتم أوتيتم قلياًل من العلم، وبهذا القليل اْلِعْلِم ِإلَّا َقِليًلا

 تدركون سنن اهلل يف خلقه، أما سننه يف أمره فعلمها عند ربي.

ِإنََّما َأْمُرُه ِإَذا َأَراَد َشْيًئا َأْن يف قوله: )ومن سنن اهلل يف أمره ما بينه 

(، َوِإَذا َقَضى َأْمًرا َفِإنََّما َيُقوُل َلُه ُكْن َفَيُكوُن(، )َيُقوَل َلُه ُكْن َفَيُكوُن

فهذا أمره، فهو خلق آدم من تراب )فهذا ِمْن َخْلقه(، ثم نفخ فيه من 

 روحه )فهذا ِمْن أْمره(.

مفصلة إن شاء اهلل، يف حبثي: قدرة اهلل  )وسأدرس هذه القضية

 واستطاعة العبد(. 

** 
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 الوفاة والنوم واملوت:خامسًا: 

الوفاة هي إمساك النفس من اجلسد املصور، وهلذا اإلمساك 

 ثالث حاالت:

احلالة األوىل )األموات(: إمساك النفس بعد تصوير اجلسم. 

قال تعاىل:  فبعد أن يصور اهلل اجلسد ميسك النفس فيكون ميتًا،

 (. َكْيَف َتْكُفُروَن ِباهلِل َوُكْنُتْم َأْمَواًتا َفَأْحَياُكْم)

 ثم اإلحياء األول بعد أن يرسل اهلل النفس للجسد.

احلالة الثانية )النوم(: إمساك النفس إمساكًا مؤقتًا، وذلك 

َيَتَوفَّى اهلُل حني النوم، فال تنام إال الكائنات ذوات النفوس، قال تعاىل: )

اْلَأْنُفَس ِحنَي َمْوِتَها َوالَِّتي َلْم َتُمْت ِفي َمَناِمَها َفُيْمِسُك الَِّتي َقَضى 

(. ويف هذه احلالة يظل َعَلْيَها اْلَمْوَت َوُيْرِسُل اْلُأْخَرى ِإَلى َأَجٍل ُمَسمًّى

اجلسد املصور يقوم ببعض الوظائف اليت حتافظ عليه حتى يكون 

 نفس إليه. متهيأ لعودة ال

وحني يرسل اهلل النفس إىل اجلسم مرة أخرى، فإنه ُيبَعث 

َوُهَو الَِّذي َيَتَوفَّاُكْم ِباللَّْيِل َوَيْعَلُم َما َجَرْحُتْم )يستيقظ(، قال تعاىل: )

 (. ِبالنََّهاِر ُثمَّ َيْبَعُثُكْم ِفيِه ِلُيْقَضى َأَجٌل ُمَسمًّى

فاإلحياء ال يعين إرسال  والبعث يف هذه احلالة ال يسمى إحياء،

 النفس بعد إمساكها إمساكا مؤقتا.

احلالة الثالثة )املوت(: إمساك النفس إمساكا تاما، فيمسك 

اهلل النفس وال يرسلها إىل اجلسم مرة أخرى. وهذا هو املوت، كما 
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 بينت آية الزمر. 

 والبعث يف هذه احلالة يسمى: إحياء.

النفس بعد إمساكها فاخلالصة أن البعث يطلق على إرسال 

إمساكا مؤقتا أو إمساكا تاما. وال يطلق على إرسال النفس ألول 

 مرة. 

واإلحياء يطلق على إرسال النفس ألول مرة، أو إرساهلا بعد 

إمساكها إمساكا تاما، وال يطلق على إرساهلا بعد إمساكها 

 إمساكا مؤقتا. 

يوم فيشرتك البعث واإلحياء يف إرسال النفوس إىل املوتى 

 القيامة. 

وهذا يبني أن إمساك النفس إمساكا مؤقتا، ال ينزع عنها صفة 

احلياة، فيظل اجلسم حيا، ويظل مرتبطا بالنفس اليت أمسكت عنه 

 مدة من الزمن. 

أما يف حال املوت فإن اجلسم يتوقف توقفا تاما، وتنقطع عالقته 

 مع النفس.

واء أكان ميتا فاإلحياء إذن: إرسال النفس إىل اجلسم امليت )س

قبل حياة، أم ميتا بعد حياة(، أما البعث فهو إرسال النفس إىل اجلسد 

 أثناء حياته أو بعد حياته.  

وسأفصل احلديث عن هذه احلاالت يف املباحث القادمة من هذا 

 الكتاب، إن شاء اهلل. 
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 املبحث الثاني: حقيقة املوت واحلياة

احلقائق املتعلقة باملوت جمموعة من تبني اآليات القرآنية 

 ما يلي:واحلياة، ك

 .شيئان خملوقاناملوت واحلياة  .3
 .واجلسم النفسيقعان على املوت واحلياة  .1
الكائنات احلية صنفان: حي لغريه وحي لذاته، والثاني  .1

  قسمان: كائنات مائية وكائنات نفسية.
 املاء سبب حلياة األصل األول من كل شيء حي.  .4

 وسأبدأ ببيان مفهوم كل من املوت والنوم واحلياة. 
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 واحلياةوالنوم املوت  مفاهيم: األولاملطلب 

 

 .اجلسم؛ فيخليه إخالء تاما من النفس غَشىشيء ياملوت: 

 .النفسمن  اجلسم؛ فيخليه إخالء مؤقتًايغَشى شيء النوم: 

 .إقامة النفس يف اجلسماحلياة: 

 .احليإمساك النفس إمساكًا تاما عن اجلسم : اإلماتة

 إرسال النفس إىل اجلسم امليت.  :اإلحياء

** 

 املوت:أواًل: 

 اجلسم؛ فيخليه إخالء تاما من النفس. يغَشىشيء 

هو اجلسم و ،اجلسم املصور، كما بينته سابقًااجلسم هو 

املخلوق الذي صوره اهلل، أي ركبه فجعله قابال الستقبال النفس، 

فهو اجلسم القابل للحياة. ويكون ميتا )حني خيلو خلوا تاما من 

وتعريف املوت أنه شيء حيل يف اجلسم، ألن القرآن الكريم النفس(، 

، وحتدث (الَِّذي َخَلَق اْلَمْوَت َواْلَحَياَةيبني لنا أن املوت شيء خملوق، )

َحتَّى ِإَذا َجاَء َأَحَدُكُم عنه بأنه حيضر وجييء ويأتي ويدرك.. )

(... ومن ثم فحلول املوت يف اجلسم يؤدي إىل إخالئه إخالء اْلَمْوُت

 تامًا من النفس. 

عن أم سلمة، ويدل على اخللو التام من النفس ما أخرجه مسلم 
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ي سلمة وقد شق قالت: دخل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم على أب

. قال «بض تبعه البصُرإن الروح إذا ُق»بصره، فأغمضه، ثم قال: 

معناه إذا خرج الروح من اجلسد يتبعه البصر ناظرا أين النووي: )

(. وهذا يدل على أن خروج النفس من اجلسد يكون بالتدريج، يذهب

 وسأحتدث عن هذا األمر.

 يف حالتني: وإخالء اجلسم املصور من النفس يكون

لنفخ فيه. وسأفصلها يف احلالة األوىل: بعد التصوير، وقبل ا

مطلب الحق، فهذه مرحلة خلو وليست إخالء، أي أن اجلسم بعد 

 تصويره يقدر اهلل فيه املوت، فيخلو من النفس. 

احلالة الثانية: بعد حياة اجلسم يف الدنيا، فإذا جاء األجل 

ه، فيخلو جسمه خلوا تاما من املسمى للشيء، فإن اهلل ميسك نفس

النفس، وبذلك متوت النفس، أي تفارق جسدها الذي كانت فيه 

 مفارقة تامة يف الدنيا.

 وقولي )خلوا تاما(، احرتاز من حالة النوم، كما سيأتي.

وتعريف املوت أنه: خلو اجلسم من النفس خلوا تاما، تعريف له 

اخلروج، وال ميكنهم  حبقيقته ال بعالماته، والبشر ال يعلمون كيفية

التحقق من هذا األمر، ولكنهم يعرفون املوت بعالماته، وهناك عديد 

من العالمات اليت يذكرها العلماء للموت، وأهمها: توقف القلب، 

وتوقف التنفس، وفقد الوعي واإلحساس فقدا تاما. وهناك جدال بني 

حث، إال العلماء بشأن ما يسمونه )موت الدماغ(، وهذا خارج نطاق الب

أنين أود القول أن مصطلح )موت الدماغ( غري صحيح، فال ينسب 
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املوت إىل الدماغ وال إىل القلب وال إىل غريه، ولكن ينسب إىل النفس، 

أما الدماغ وغريه فاملصطلح الذي ينسب إليه هو: )التوقف(، فنقول: 

 توقف القلب، وتوقف الدماغ... إخل. 

** 

 النوم:ثانيًا: 

 .النفسمن  اجلسم؛ فيخليه إخالء مؤقتًاشيء يغَشى 

اهلُل َيَتَوفَّى اْلَأْنُفَس ِحنَي َمْوِتَها َوالَِّتي َلْم َتُمْت ِفي قال تعاىل: )

َمَناِمَها َفُيْمِسُك الَِّتي َقَضى َعَلْيَها اْلَمْوَت َوُيْرِسُل اْلُأْخَرى ِإَلى َأَجٍل 

اجلسم يؤدي إىل (، فالنوم شيء من جنس املوت، حني حيل بُمَسمًّى

إخالئه إخالء مؤقتا من النفس. وبذلك يظل االرتباط بني اجلسم 

 والنفس مستمرا، وال ينقطع إال باملوت.

** 

 احلياة:ثالثًا: 

 .إقامة النفس يف اجلسم

فاجلسم حييا حني تقيم فيه النفس، وإقامة النفس يف اجلسم 

 هلا حالتان:

)نسبة إىل األجل(، فالنفس تقيم  احلالة األوىل: اإلقامة اأَلَجلّية

يف اجلسم إىل أجل مسمى، فإذا قضى اهلل ذلك األجل فارقت اجلسم، 

َوَما َكاَن ِلَنْفٍس َأْن َتُموَت ِإلَّا ِبِإْذِن اهلِل وانتهت احلياة، قال تعاىل: )

 (. ِكَتاًبا ُمَؤجًَّلا
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 وهلذه احلالة مظهران:

وذلك أثناء اليقظة، املظهر األول: احلياة التامة )اليقظة(، 

فالنفس مقيمة يف اجلسم متصلة به، ويف هذه احلالة تقوم النفس 

 بوظائفها من خالل اجلسم، كاملة.

لنفس أثناء النوم فااملظهر الثاني: احلياة الناقصة )املنام(، 

تفارق اجلسم فراقا مؤقتا، فهي منفصلة عنه، ولكنها مرتبطة به، فهو 

والفراق انفصال مع ارتباط، ولذلك فهي يف حالة حياة ناقصة. 

املؤقت ال ينايف اإلقامة، كم يقيم يف بلد ما، ثم يسافر ليقضي حاجة 

 ويعود إىل بلده، فوصف اإلقامة ال ينفك عنه. 

ُهَو الَِّذي َيَتَوفَّاُكْم ِباللَّْيِل َوَيْعَلُم َما َجَرْحُتْم َوقال تعاىل: )

(، فأشارت اآلية إىل ِبالنََّهاِر ُثمَّ َيْبَعُثُكْم ِفيِه ِلُيْقَضى َأَجٌل ُمَسمًّى

املظهرين، وهما: احلياة الناقصة )يتوفاكم بالليل(، واحلياة التامة 

لدنيا حتى يقضي اهلل )يبعثكم فيه(، وبني أن هذا األمر يستمر يف ا

األجل املسمى، فالنفس مقيمة إقامة أجلية يف اجلسم، أي: إىل أجلها 

 املسمى. 

احلالة الثانية: اإلقامة اخلالدة. فالنفس تقيم يف اجلسم إقامة 

خالدة، وال تفارقه أبدا، ومن ثم فال نوم وال موت. وهذا اخللود سيكون 

 ار. يف اآلخرة، سواء ألهل اجلنة أو ألهل الن

يؤتى باملوت كهيئة كبش أملح، جاء يف الصحيحني مرفوعًا: )

فينادي مناد: يا أهل اجلنة فيشرئبون وينظرون، فيقول: هل تعرفون 

هذا ؟ فيقولون: نعم، هذا املوت، وكلهم قد رآه، ثم ينادي: يا أهل النار 
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فيشرئبون وينظرون، فيقول: هل تعرفون هذا ؟ فيقولون: نعم، هذا 

لهم قد رآه، فُيْذبح، ثم يقول: يا أهل اجلنة خلود فال موت، املوت، وك

 (. ويا أهل النار خلود فال موت
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 املوت شيء خملوق :الثاني املطلب

 خلق املوت واحلياة:أواًل: 

الَِّذي َخَلَق اْلَمْوَت احلياة واملوت خملوقان، كما قال تعاىل: )

(، فهما شيئان خملوقان، َعَمال ْم َأيُُّكْم َأْحَسُنَواْلَحَياَة ِلَيْبُلَوُك

خيلقهما اهلل يف األشياء املخلوقة. ولذلك فإن اهلل وحده هو من 

 (. َوَلا َيْمِلُكوَن َمْوًتا َوَلا َحَياًة َوَلا ُنُشوًراميلكهما، قال تعاىل: )

، قدم املوت على احلياة، أي خلق املوت فيكم أواًلويف اآليتني 

َوَلا َيْمِلُكوَن َمْوًتا َوَلا َحَياًة َوَلا له: )فكنتم أمواتا. كما قدمه يف قو

 (، فذكر احلاالت الثالث: املوت، واحلياة، والنشور.ُنُشوًرا

 احلي.إمساك النفس إمساكًا تاما عن اجلسم واإلماتة: 

 .إرسال النفس إىل اجلسم امليتواإلحياء: 

 وهناك أربع مراحل للجسم املصور:

أمواتا(، وهي إمساك النفس بعد تصوير املرحلة األوىل: )كنتم 

؛ ألن النفس مل ترسل إىل اجلسم. فهذه مرحلة موت، وال تسمى إماتة

 . اجلسم بعد، ولكن اجلسم حيل به املوت بعد تصويره

املرحلة الثانية: اإلحياء األول، وذلك بإرسال النفس ألول مرة 

 إىل اجلسم امليت، فيصبح حيا يف احلياة الدنيا.

الثالثة: املوتة األوىل، وهي: إمساك النفس بعد احلياة املرحلة 

 األوىل للجسم. )وهو املوت الذي قضاه اهلل على األحياء(.
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املرحلة الرابعة: اإلحياء الثاني، وهو إرسال النفس إىل اجلسم 

 بعد املوتة األوىل، فيصبح حيا يف اآلخرة.

ْكُفُروَن َكْيَف َتوقد اجتمع ذكر هذه املراحل يف قوله تعاىل: )

(. قوله )وكنتم ِباهلِل َوُكْنُتْم َأْمَواًتا َفَأْحَياُكْم ُثمَّ ُيِميُتُكْم ُثمَّ ُيْحِييُكْم

أمواتا(: حالة املوت، )فأحياكم(: اإلحياءة األوىل وهي احلياة يف 

الدنيا، )ثم مييتكم(: اإلماتة األوىل، )ثم حيييكم(: اإلحياءة الثانية، 

 وهي احلياة يف اآلخرة. 

 وسأفصل احلديث عن هذا يف مطلب قادم.

** 

 :يغَشى اجلسماملوت شيء ثانيًا: 

يبني القرآن الكريم أن املوت شيء موجود، فهو ليس شيء عدمي، 

بل وجودي، وحنن ال ندري كنهه، ولكن القرآن الكريم أخربنا عنه 

 َجاَءَحتَّى ِإَذا (، )َأَحَدُكُم اْلَمْوُت َحَضَرِإَذا بأنه حيضر إىل احلي: )

َأَحَدُكُم  َيْأِتَي(، )اْلَمْوُت ُيْدِرككُُّمَأْيَنَما َتُكوُنوا (، )َأَحَدُكُم اْلَمْوُت

، واإلنسان يفر (ُمَلاِقيُكْمِإنَّ اْلَمْوَت الَِّذي َتِفرُّوَن ِمْنُه َفِإنَُّه (، )اْلَمْوُت

، وليس شيئا موجود. وكل هذه صفات شيء (َفَرْرُتْم ِمَن اْلَمْوِتمنه: )

 . عدميا

َفَأْمِسُكوُهنَّ ِفي كما أخربنا القرآن الكريم عن املوت أنه يتوفى: )

(، أي: ميسك املوت نفوسهن، فالتويف هو اْلُبُيوِت َحتَّى َيَتَوفَّاُهنَّ اْلَمْوُت

إمساك النفس. فاآلية تبني أن املوت إذا حل باجلسم أمسك النفس 
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منها، وإسناد التويف إىل امللك باعتبار وأخرجها من اجلسم، فأخاله 

أن امللك يأتي ومعه املوت، فيدخل املوت يف اجلسم، فيمسك النفس، 

ثم يأخذها منه امللك، ومن ثم أسند التويف إىل املوت، كما أسند إىل 

 امللك. وسأبني هذا يف املبحث القادم. 

ويبني القرآن الكريم كيف يأتي املوُت اجلسَم، فهو يغشى 

َيْنُظُروَن (، )َتُدوُر َأْعُيُنُهْم َكالَِّذي ُيْغَشى َعَلْيِه ِمَن اْلَمْوِتسم، )اجل

فالَغْشية كما يف مقاييس (. ِإَلْيَك َنَظَر اْلَمْغِشيِّ َعَلْيِه ِمَن اْلَمْوِت

اللغة تدل على: )تغطية شيء بشيء، والغشاء: الغطاء(. فاملوت حني 

يعاينه حني يبدأ املوت  يأتي يغشى اجلسم، أي يغطيه، وامليت

َكَأنََّما ُيَساُقوَن ِإَلى اْلَمْوِت بتغطيته، ويف هذه احلالة ينظر إىل املوت: )

(، فيصيبه الفزع، وتدور عيناه من شدة الفزع، ويبدأ املوت َوُهْم َيْنُظُروَن

بإمساك النفس وإخراجها من اجلسم، وهو إخراج استئصال للنفس، 

خل اجلسم تعود إليه، ومن ثم فاملوت يتتبع حبيث ال يبقى هلا مأوى دا

أماكن إقامة النفس يف اجلسم، ويستأصلها، حتى ال يبقى منها 

 شيئا، فإذا مت ذلك خرجت النفس، وأمسكها امللك الذي جاء باملوت. 

وحني يغشى املوُت اجلسم، ويبدأ احملتضر مبعاينته، فإنه جيد 

إىل كل خلية من طعم املوت يف كل جزء من جسمه، فاملوت يدخل 

خاليا اجلسم، وكل موضع تقيم فيه النفس، ليستأصل احلياة اليت 

ُكلُّ كانت هنالك، ولذلك فكل خلية يف اجلسم تتذوق املوت، )

 (. َنْفٍس َذاِئَقُة اْلَمْوِت

قالت: دخل رسول  ويف احلديث الذي أخرجه مسلم عن أم سلمة 
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بصره، فأغمضه، ثم  اهلل صلى اهلل عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق

فيدل على أن خروج النفس  ،«إن الروح إذا قبض تبعه البصر»قال: 

يكون بالتدريج، وامليت يشهد مطاردة املوت لنفسه، ويراها ببصره حني 

 خترج، وذلك آخر عهده باحلياة. 

ى ُثمَّ َأْنَزَل َعَلْيُكْم ِمْن َبْعِد اْلَغمِّ َأَمَنًة ُنَعاًسا َيْغَشوقوله تعاىل: )

(، فالنعاس يغشى اإلنسان غشيانا، حتى يغطيه متاما، َطاِئَفًة ِمْنُكْم

(. وجميء املوت ِإْذ ُيَغشِّيُكُم النَُّعاَس َأَمَنًة ِمْنُهكما قال أيضًا: )

 كمجيء النوم. 

َوُهَو الَِّذي َجَعَل َلُكُم اللَّْيَل ِلَباًسا َوالنَّْوَم ُسَباًتا وهذا كقوله: )

(، فالليل لباس ليس فقط لألرض، بل هو لباس اَر ُنُشوًراَوَجَعَل النََّه

أيضا لكل الكائنات احلية، حيث يغشاها، فهو لباس هلا، أي يغطيها 

 ويسرتها، ولذلك قرن يف اآلية بني الليل والنوم. 

** 

 )غمرات املوت(:ثالثًا: 

َواْلَمَلاِئَكُة َوَلْو َتَرى ِإِذ الظَّاِلُموَن ِفي َغَمَراِت اْلَمْوِت وقال تعاىل: )

 (َباِسُطو َأْيِديِهْم َأْخِرُجوا َأْنُفَسُكُم

فالغمر كما يف مقاييس اللغة: )تغطية مع شدة، ومنه الغمر: 

 املاء الكثري؛ ألنه يغمر ما حتته(.

فغمرات املوت، هو غشيان املوت للكائن احلي، ومعاجلة املخلوق 

ياته، سواء اليت لشدة املوت حني يغشاه شيئا فشيئا، وجيفف منابع ح
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 جلسمه أو اليت لنفسه. 

كما تبني اآلية أن املوت حني يغشى اجلسم، يغمره شيئا فشيئا 

حتى يغطيه متاما، ولذلك مل يقل )غمرة املوت(، فهي غمرات، ينتقل 

 املوت من غمرة إىل غمرة أشد، حتى يصل إىل الغمرة األخرية فيموت. 

حني حيضر، فإن  وحديث القرآن الكريم يبني لنا أن املوت

احملتضر ال ميوت مباشرة، بل يعيش غمرات املوت حتى تنتهي، 

َأْم ولذلك فهو يستطيع أن يوصي أو يقوم بأعمال ما، كقوله: )

ُكْنُتْم ُشَهَداَء ِإْذ َحَضَر َيْعُقوَب اْلَمْوُت ِإْذ َقاَل ِلَبِنيِه َما َتْعُبُدوَن ِمْن 

َضَر َأَحَدُكُم اْلَمْوُت ِإْن َتَرَك َخْيًرا اْلَوِصيَُّة ُكِتَب َعَلْيُكْم ِإَذا َح(، )َبْعِدي

َحتَّى ِإَذا َجاَء َأَحَدُهُم اْلَمْوُت َقاَل َربِّ اْرِجُعوِن (، )ِلْلَواِلَدْيِن َواْلَأْقَرِبنَي

 (. .. إخل. ( َلَعلِّي َأْعَمُل َصاِلًحا ِفيَما َتَرْكُت99)

( تبني لنا َأْيِديِهْم َأْخِرُجوا َأْنُفَسُكُمَواْلَمَلاِئَكُة َباِسُطو ويف اآلية: )

أن املالئكة حيضرون املوت، واملوت يغشى اجلسم، واملالئكة تنتظر حتى 

ينهي املوت مهمته كاملة، فيسلم النفس إليهم، ولذلك قال: 

)باسطو أيديهم(، أي بسطوا أيديهم وانتظروا أن يسلمهم املوُت نفَس 

تضر: أخرج نفسك لو كنت امليت. ولذلك فهم يقولون للمح

تستطيع. فالذي خيرج النفَس هو املوُت، خيرجها ويسلمها إىل 

املالئكة الذين بسطوا أيديهم، إلمساك النفس واالنطالق بها إىل 

 مستقرها.

** 
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 )سكرة املوت(:رابعًا: 

َوَجاَءْت َسْكَرُة اْلَمْوِت ِباْلَحقِّ َذِلَك َما ُكْنَت ِمْنُه قال تعاىل: )

 (.َتِحيُد

وهذه احلالة، من حني دخول املوت اجلسم إىل اخلروج التام 

)سكرة املوت(، أي: إغالق كل املنافذ اليت كانت للنفس هي حالة 

تنفذ منها النفس إىل اجلسم فتقيم فيه. فالسَّْكر يف اللغة العربية: 

 حبس املاء.

فالنفس هلا منافذها إىل اجلسم، ولذلك فهي حني تغادر 

م، تعود من تلك املنافذ، وتسري فيه كله، فيكون اجلسم وقت النو

أثرها يف كافة أجهزة اجلسم وخالياه. واملوت يغلق كل هذه املنافذ 

 منفذا تلو اآلخر، واحملتضر يعاني من هول ما يفعله املوت. 

كما أن املوت يقوم بإخالء اجلسم من املاء الذي فيه، فاجلسم 

عن اجلسم، حتى جيف منه،  حييا باملاء )كما سأبني(، فيحبس املاء

 فيفقد اجلسم ماءه، وال يعود قاباًل للحياة.

 وعليه فسكرة املوت، تبني لنا كيف أن املوت يقوم بفعلني:

األول: حبس منافذ النفس، واستئصال أماكن إقامتها يف 

 اجلسم، حتى ال يبقى هلا فرصة للرجوع.

 والثاني: حبس املاء عن اجلسم، فيخلو اجلسم من العامل

 األساس يف حياته.

** 
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 حنن قدرنا بينكم املوت:خامسا: 

بعد أن خيلق اهلل الشيء ويسويه ويصوره، فيصبح جسما مصورًا، 

يأتيه املوت، ولكن ألن املوت يف هذه احلالة ال يأتي بعد حياة، فإنه 

يسكن يف اجلسم؛ إذ ال أعداء له حتى يستأصلهم. فيظل مقيما يف 

فتطرد املوت، ويرسل اهلل النفس إىل اجلسم حتى تأتي احلياة، 

اجلسم، فتقيم فيه. غري أن املوت مل يغادر مغادرة تامة، فيظل يعاود 

اجلسم كل ليلة )وذلك أثناء النوم(، فيستلب احلياة متامها، وخيرج 

النفس من اجلسد، فتكون حياة ناقصة، ولكن لقوة احلياة فإن املوت 

يظل املوت يطارد املخلوق ال يستطيع السيطرة على اجلسم، وهكذا 

َأْيَنَما َتُكوُنوا حتى يدركه إدراكا تاما، حني يقضى إليه أجله: )

 .(ُيْدِرككُُّم اْلَمْوُت َوَلْو ُكْنُتْم ِفي ُبُروٍج ُمَشيََّدٍة

وأفهم من اآلية أن اهلل خلق كل نفس موتا، كما خلق هلا حياة، 

لمخلوق، ووضع فيه فقّدر املوَت، أي: فصله ومنحه اخلواص احملددة ل

الكيفية واألجلية وكافة املقادير املكانية والزمانية والكمية، كيف 

ميوت املخلوق، ومتى ميوت، وأين ميوت، وكم عدد أنفاسه، وكم 

قطرات مائه... إخل. ومت هذا كله قبل إرسال النفس إليه أول مرة 

( َنْحُن 59َأْم َنْحُن اْلَخاِلُقوَن ) ( َأَأْنُتْم َتْخُلُقوَنُه58َأَفَرَأْيُتْم َما ُتْمُنوَن ))

 (. َقدَّْرَنا َبْيَنُكُم اْلَمْوَت

 حيييكم ثم مييتكم:سادسا: 

واآليات الكرمية اليت تتحدث عن اإلحياء واإلماتة تأتي ضمن 

هذه املراحل. وبتتبع آيات القرآن الكريم جند أنه يتخذ منطني 
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 للحديث عن اإلحياء واإلماتة:

األول: العطف بني األفعال بـ)ثم(، ويف هذه يدل على املراحل 

 السابقة: اإلحياء، ثم اإلماتة، ثم اإلحياء. 

َوُهَو الَِّذي َأْحَياُكْم ُثمَّ ُيِميُتُكْم ُثمَّ ُيْحِييُكْم ِإنَّ كقوله مثال: )

ة. (، يشري إىل املراحل الثالث: الثانية والثالثة والرابعاْلِإْنَساَن َلَكُفوٌر

(، فذكر اهلُل الَِّذي َخَلَقُكْم ُثمَّ َرَزَقُكْم ُثمَّ ُيِميُتُكْم ُثمَّ ُيْحِييُكْموقوله: )

ُقِل اهلُل ُيْحِييُكْم املرحلة الثالثة والرابعة وكنى عن الثانية. وقوله: )

نية (، فأشار إىل املرحلة الثاُثمَّ ُيِميُتُكْم ُثمَّ َيْجَمُعُكْم ِإَلى َيْوِم اْلِقَياَمِة

  والثالثة وكنى عن الرابعة.

(، ففي هذه َواهلُل ُيْحِيي َوُيِميُتوالثاني: العطف بالواو، كقوله: )

يشري إىل مطلق الفعل، فاهلل من شأنه اإلحياء واإلماتة، وال ميلك 

هذا أحد غريه. وليس املقصود احلديث عن املراحل. وهلذا فإن الفعل 

َوَأنَُّه ُهَو َأَماَت يي ومييت(، )يأتي مطلقا غري واقع على مفعول: )حي

َلُه ُمْلُك السََّماَواِت َواْلَأْرِض ، )(َوِإنَّا َلَنْحُن ُنْحِيي َوُنِميُت(، )َوَأْحَيا

. خبالف االستخدام األول فلم يأت إال واقعا على (ُيْحِيي َوُيِميُت

( أي مييتين ُيْحِينِي َوالَِّذي ُيِميُتِني ُثمَّ(، )ُيْحِييُكْم ُثمَّ ُيِميُتُكْممفعول: )

 املوتة األوىل، ثم حيييين يوم القيامة. 

فاخلالصة أنه إذا عطف بـ)ثم( وقع فعل اإلحياء واإلماتة على 

مفعول، وكان مقصودا به إماتة أو إحياء معينا، أي يذكر بعض 

 مراحل اإلحياء واإلماتة. 

وإذا عطف بالواو، فإن فعل اإلحياء واإلماتة يأتي مطلقا دون 
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  مفعول، ويكون املعنى: أن اهلل هو الذي يفعل هذا الفعل وليس غريه.

 فهو يتحدث عن الصفة. 

** 

 خيرج احلي من امليت:سابعًا: 

، (ُيْخِرُج اْلَحيَّ ِمَن اْلَميِِّت َوُمْخِرُج اْلَميِِّت ِمَن اْلَحيِّوقوله تعاىل: )

(، وقوله: اْلَميَِّت ِمَن اْلَحيِّ َوُتْخِرُج اْلَحيَّ ِمَن اْلَميِِّت َوُتْخِرُجوقوله: )

ُيْخِرُج (، وقوله: )َوَمْن ُيْخِرُج اْلَحيَّ ِمَن اْلَميِِّت َوُيْخِرُج اْلَميَِّت ِمَن اْلَحيِّ)

 (.اْلَحيَّ ِمَن اْلَميِِّت َوُيْخِرُج اْلَميَِّت ِمَن اْلَحيِّ

قد ذكر: إخراج احلي من امليت وإخراج امليت من احلي يف أربعة ف

اضع، وكلها تذكر إخراج احلي من امليت أوال، فهو يتحدث عن مو

سنة من سننه، فكل حي كان قبل حياته مّيتا، ثم خلق اهلل احلياة 

فيه فصار حيا، فاهلل أخرج املخلوق احلي من املخلوق امليت )وهذا 

إخراج احلي من امليت(. ثم بعد أن يصري خملوقا حيا، خيلق اهلل املوت 

 قا ميتا، )وهذا إخراج امليت من احلي(.فيه، فيصبح خملو

** 

 ملك احلياة واملوت والنشور:ثامنًا: 

َوَلا َيْمِلُكوَن ِلَأْنُفِسِهْم َضرًّا َوَلا َنْفًعا َوَلا َيْمِلُكوَن َمْوًتا قال تعاىل: )

(. فاهلل هو الذي ميلك املوت واحلياة والنشور، وال َوَلا َحَياًة َوَلا ُنُشوًرا

 ميلكه أحد غريه، سبحانه وتعاىل. 

وقد فسرها املفسرون بالفعل، ففي البسيط للواحدي مثال: 



 

 

212 

 

وال  {َوَلا َحَياًة} أحًدا قال مقاتل: أن متيت {َوَلا َيْمِلُكوَن َمْوًتا})

(، وقال أبو بعث األمواتوال تقدر اآلهلة أن ت {َوَلا ُنُشوًرا}حييون أحًدا 

أي ال يقدرون على التصرف يف شيء منها بإماتة األحياء السعود: )

وامللك يف قوله: ال ميلكون (، وقال ابن عاشور: )وإحياء املوتى وبعثهم

  (.مستعمل يف معنى القدرة واالستطاعة

على حقيقته  هنا أن محل لفظ "امللك"وتعليقي على ما سبق، 

أن املوت  بني القرآن الكريم(، وقد القدرة) اجملاز أوىل من محله على

شيء خملوق، وكذلك احلياة، فامللك فيه حقيقي وليس جمازا عن 

القدرة. فاآلية تبني أن اهلل ميلك املوت واحلياة والنشور كما ميلك 

تصور أن املوت شيء شياء املخلوقة، وعدم استطاعتنا غريها من األ

 يقة ذلك. خملوق مملوك، ال ينفي عنه حق

وقد بني سبحانه وتعاىل أنه وكل باملوت ملكا من مالئكته، 

ُقْل َيَتَوفَّاُكْم َمَلُك اْلَمْوِت الَِّذي ُوكَِّل ِبُكْم ُثمَّ ِإَلى َربُِّكْم فقال: )

(، فاملوت مودع لديه، وملك املوت ملك مسؤول عن إرسال ُتْرَجُعوَن

ئكة حيضرون مع املوت، املوت إىل النفس اليت جاء أجلها، وإرسال مال

وبعد أن ميسكها املوت، يسلمها إليهم، فيمسكونها ويعودون بها إىل 

َوُيْرِسُل َعَلْيُكْم مستقرها. فملك املوت معه رسل معاونون، قال تعاىل: )

 (.َحَفَظًة َحتَّى ِإَذا َجاَء َأَحَدُكُم اْلَمْوُت َتَوفَّْتُه ُرُسُلَنا َوُهْم َلا ُيَفرُِّطوَن
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 النوم واملوت واحلياة :الثالث املطلب

شيء يغَشى اجلسم؛ فيخليه إخالء ذكرت سابقًا أن النوم: 

 .النفسمن  مؤقتًا

طاملا كان الكائن حيًا فإن النوم و ،وهي ظاهرة تتكرر باستمرار 

 من لوازم حياته.

وقد ذكرت أن اجلسد يقوم بوظائف احلياة حني تكون النفس 

 فيه، أما حني خترج منه النفس، فإن تلك الوظائف تتوقف، أو تتغري. 

اهلُل َيَتَوفَّى اْلَأْنُفَس ِحنَي َمْوِتَها َوالَِّتي َلْم َتُمْت ِفي قال تعاىل: )

ُيْرِسُل اْلُأْخَرى ِإَلى َأَجٍل َمَناِمَها َفُيْمِسُك الَِّتي َقَضى َعَلْيَها اْلَمْوَت َو

(، وأشرت إىل أن النوم شيء من جنس املوت، حني حيل باجلسم ُمَسمًّى

يؤدي إىل إخالئه إخالء مؤقتا من النفس. وبذلك يظل االرتباط بني 

 اجلسم والنفس مستمرا، وال ينقطع إال باملوت.

 ولكن ملاذا النوم؟

واإلجابة عنه، من  هناك عديد من األحباث تناولت هذا السؤال

منظورات خمتلفة )انظر حبث: النوم واألحالم، حممد األمراني، 

جملة كلية اآلداب جبامعة القاضي عياض(. وسأحاول أن أضع 

 مقاربة جتيب عن هذا السؤال من منظور قرآني. 

الَِّذي َأَحلََّنا َداَر اْلُمَقاَمِة ِمْن يتبني لنا السبب من قوله تعاىل: )

(، فسماها دار َلا َيَمسَُّنا ِفيَها َنَصٌب َوَلا َيَمسَُّنا ِفيَها ُلُغوٌبَفْضِلِه 

املقامة، ومسيت املقامة ألن النفس تقيم يف اجلسم إقامة مستمرة، ال 
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تغادرها. ثم بينت اآلية أن أهل اجلنة ال ميسهم فيها )نصب( وال 

« وباللغ»تعب البدن، و« النصب»)لغوب(، قال ابن عطية يف تفسريه: )

(. فاجلسم ال ينصب، والنفس ال تعب النفس الالزم عن تعب البدن

تلغب. وهذا يعين أن الدنيا مل تكن دار مقامة؛ ألن اجلسم ينصب، 

والنفس تلغب. فالنصب تعب اجلسم، واللغوب تعب النفس. 

َلا َيَمسُُّهْم ِفيَها َنَصٌب وكذلك قرن بني النصب واخللود يف قوله: )

 (، أي: هم خالدون مقيمون إقامة مستمرةا ِبُمْخَرِجنَيَوَما ُهْم ِمْنَه

َوَلَقْد َخَلْقَنا السََّماَواِت َواْلَأْرَض َوَما َبْيَنُهَما وقد جاء يف قوله: )

(، فلم ينف النصب، بل نفى اللغوب. ِفي ِستَِّة َأيَّاٍم َوَما َمسََّنا ِمْن ُلُغوٍب

ُهْم َظَمٌأ َوَلا َنَصٌب َوَلا َمْخَمَصٌة ِفي َذِلَك ِبَأنَُّهْم َلا ُيِصيُبأما قوله: )

َسِبيِل اهلِل َوَلا َيَطُئوَن َمْوِطًئا َيِغيُظ اْلُكفَّاَر َوَلا َيَناُلوَن ِمْن َعُدوٍّ َنْيًلا ِإلَّا 

(، فأثبت للمجاهدين النصب، والنصب ُكِتَب َلُهْم ِبِه َعَمٌل َصاِلٌح

ينصب جسمه ولكن ال إعياء األجسام نتيجة اجلهاد، فاملؤمن قد 

(، أي: فاجعل َفِإَذا َفَرْغَت َفاْنَصْبتلغب نفسه، كما قال لنبيه: )

 جسمك يناله النصب يف سبيلي. 

وبهذا يتبني لنا أن اجلسَم يف الدنيا يصيبه النصب، والنفَس 

يصيبها اللغوب، ومن ثم ال ميكن للنفس أن تقيم إقامة مستمرة يف 

ة دورية، يعيد اجلسم فيها تنظيمه اجلسم. بل ال بد من مدة زمني

الذاتي، ليستمر يف احلياة، وجتدد النفس فيها طاقتها. ولذلك جتد 

أن من يشعر باإلعياء ثم ينام ولو قليال يذهب ما به، بل إن اإلعياء إذا 

ازداد عن درجة معينة فإن اإلنسان ينام فجأة دون أن ميلك نفسه ولو 

 كان يقوم بنشاط من األنشطة.
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العلماء إننا حنتاج إىل النوم لكي نبقى متيقظني، ]وأقول يقول 

بل لنكون أحياء[، فقد أجريت أحباث على جرذان، حيث حرمت 

حرمانا كاماًل من النوم، مما أدى إىل موتها )فقد تسبب حرمانها من 

النوم يف ضمور اخلاليا وعدم إصالحها(. فالنوم أساس الستمرار 

بوعني دون طعام، ولكنه ال يستطيع فقد يستمر اإلنسان أساحلياة. 

 احلياة أياما قليلة دون نوم.

ويقرر اخلرباء أن النوم مينح اخلاليا فرصة إلصالح األضرار 

اليت حلقت باألنسجة أثناء اليقظة، وترميم اخلاليا أو تبديلها 

خباليا جديدة. )نقاًل عن حبث مرتجم بعنوان: النوم يرمم اخلاليا 

طباء أن السهر يؤدي إىل فقدان الرتكيز وضعف ويقول األ املتضررة(.

الذاكرة، واضطراب القلب، واضطراب النطق، وارتعاش اليدين، 

واإلجهاد، والتوتر، والقلق، وإذا مل ينم اإلنسان مخسة أيام فقد يفقد 

يف حني أن النوم حيافظ على  الذاكرة متاما ويصاب باجلنون.

من السموم؛ فيحافظ اجلسم من كل هذه اآلفات، وينقي اخلاليا 

على نشاطه، ويضبط معدل ضربات القلب، وينظم درجة حرارة 

اجلسم... )هناك عديد من األحباث العلمية تناولت ظاهرة النوم، 

 وميكن الرجوع إليها(.

إن النفس )برنامج تشغيل إهلي( للجسم الذي تقيم فيه، 

والنفس ذات قوة هائلة، فهي حركة ونشاط وحيوية، وهي شيء ذو 

طبيعة خمتلفة عن طبيعة اجلسد. فكان ال بد للجسم الذي حيملها 

من حتديث ذاتي مستمر، حبيث تفارق النفس اجلسد مدة زمنية 

مؤقتة، يقوم اجلسم يف هذه املدة بالتحديث التلقائي، وإعادة تنظيم 
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 أجهزته املختلفة، لتكون على استعداد مستمر إلقامة النفس. 

كما أن النوم استجمام قهري للنفس، وحتديث أيضًا هلا، حيث 

 تعود إىل عاملها فتستمد طاقة االستمرار يف الدنيا حتى يأتي أجلها. 

ولذلك قضى اهلل بالنوم، فينام اجلسم املصور، وميسك اهلل 

النفس فتعود إىل عاملها الذي جاءت منه، ثم تعود إىل اجلسم بعد 

َوُهَو الَِّذي َجَعَل َلُكُم اللَّْيَل ِلَباًسا َوالنَّْوَم : )مدة من الزمن. قال تعاىل

( َوَجَعْلَنا 9َوَجَعْلَنا َنْوَمُكْم ُسَباًتا )(، وقال: )ُسَباًتا َوَجَعَل النََّهاَر ُنُشوًرا

(. فالنهار معاش ونشور تنشر ( َوَجَعْلَنا النََّهاَر َمَعاًشا30اللَّْيَل ِلَباًسا )

فيه األجسام والنفوس، أما الليل فلباس ساتر يغطي األرض فتسبت 

فيه الكائنات ذوات األنفس )الكائنات النفسية(، والسبات: الراحة 

والسكون. وأصل السبت كما قال الراغب: القطع، وفسرها بقطع 

القيام العمل، فالنوم قطع للنفس من العمل، وقطع للجسم أيضًا من 

بوظائفه اليت يقوم بها يف اليقظة، إىل وظائف أخرى الزمة الستمرار 

 حياته. 

** 

كما أن النوم حيقق األمن للنفس، فالنفس البشرية خلقت 

لدار غري الدنيا، خلقت لآلخرة، فهي تظل يف الدنيا غريبة، والغريب 

فالنوم  يف دار الغربة ال ينال األمن التام، بل يتوقع املكروه باستمرار.

حيقق األمن للنفس، ويرحيها من االلتصاق باجلسد برهة من الزمن، 

فالنوم إذن أمن وشفاء وعافية للنفس، كي تستعيد عافيتها وأمنها، 

(، وندرك هذا ِإْذ ُيَغشِّيُكُم النَُّعاَس َأَمَنًة ِمْنُهوهذا ما يبينه قوله تعاىل: )
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ثم ينام، فإنه يستيقظ األمر يف حياتنا، فحني خياف اإلنسان أو يفزع 

ُثمَّ َأْنَزَل َعَلْيُكْم ِمْن  وقد ذهب ما به. بل مسى النعاس: أمنة، فقال: )

 (.َبْعِد اْلَغمِّ َأَمَنًة ُنَعاًسا َيْغَشى َطاِئَفًة ِمْنُكْم

** 

كما أن النوم أساس لنمو اخلاليا، ولذلك حيتاج الرضع إىل 

به العمر قلت ساعات ساعة، وكلما تقدم  10النوم كثريًا تقريبا 

نومه، فاملخلوق يف أول حياته حيتاج إىل ساعات نوم كثرية، كي 

% من حياته 90تساعده على النمو. ويقول العلماء أن اجلنني يقضي 

نائما. وهناك جتارب أجراها العلماء على فئران، تبني منها أن اخلاليا 

ء أن النوم وأكد العلما ُتنَتج أثناء النوم وخصوصًا أثناء األحالم.

يساعد على منو اجلسم؛ حيث يفرز أثناء النوم هرمون قوي األثر يف 

اجلسم يساعده على النمو، ويساعده على إنتاج خاليا جديدة قد 

 تبلغ مليارات اخلاليا يف اليوم الواحد. 

ويقول الباحثون أنه كلما كان اإلنسان حباجة إىل راحة، 

حيتاج إىل ساعات نوم أكثر كاملريض واجلهد والقلق واحلزين، فإنه 

ذلك أن اإلنسان وقت اليقظة حتدث يف أنسجته تغريات من غريه؛ 

وبالنوم تستعيد األنسجة ينشأ عنها النوم تلقائيا، كثرية، كيميائية 

، ولو استمرت تلك التغيريات ومنع النوم سريتها األوىل كما كانت

 سليم(.  )انظر: النوم واحلياة، د. نبيل بالقوة أدت إىل املوت

ال وهذا يؤكد ما ذكرته من قبل أن احلياة احلقيقية اخلالدة 

مقتضى اخللود، فيكون الناس على البتة. وهذا  َرفيها وال تغّي منوَّ
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 حالة دائمة.

وجند أن أهل اجلنة )وكذلك أهل النار( كما يف األثر ال 

فتقيم ون، بل هم يف حالة واحدة، ينبتهم اهلل، ويعظم أجسامهم، ُمْنَي

فمقتضى اخللود عدم  أنفسهم، وخيلدون كذلك دون منو.  افيه

النمو والتغري، بل لزوم حالة واحدة، يكون عليها املرء منذ استقراره يف 

 داره، إما دار النعيم أو دار اجلحيم. 

حيشر ما بني السِّْقِط إىل الشيخ »أخرج الطرباني مرفوعا: 

أيوب، وحسن يوسف ُمْرًدا الفاني يوم القيامة يف خلق آدم، وقلب 

َيْعُظُم للنار حتى » قلنا: يا رسول اهلل، فكيف بالكافر؟ قال: « ُمَكحَِّلنَي

 . «يصري ِغَلُظ جلده أربعني ذراعا، َوَقِريَضُة الناب من أسنانه مثل أحد

ما من وأخرج الطرباني يف األوسط وصححه األلباني، مرفوعا: )

إال  -الناس فيما بني ذلك وإمنا  -أحد ميوت سقطا وال هرما 

ة آدم، َحْسَمثالثني سنة، فإن كان من أهل اجلنة كان على  بعث ابن

موا ّخُفوموا، ظِّأيوب، ومن كان من أهل النار ُع وصورة يوسف، وقلب

 (.كاجلبال

 يدخُلويف احلديث الذي أخرجه الرتمذي وحسنه األلباني: )

 أو ثالٍث -ثالثني  نَي أبناَءُجْرًدا ُمْرًدا ُمَكحَِّل اجلنَة أهل اجلنِة

 .(سنة -وثالثني 

** 

كما أن النوم تنفيس لإلنسان، ولو مل ينم ملات قهرًا وكمدًا، 

ولذلك فالنائم يف نومه )من خالل الرؤى واألحالم( حيقق كثريا 
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من األشياء اليت مل يستطع حتقيقها يف اليقظة، )سواء أشياء يرغب 

التخلص منها(، ولو مل يكن له  فيها أو أشياء حدثت له ومل يستطع

َوِإْذ َزاَغِت ذلك النفجر يف يقظته، وهذا يبني لنا قوله تعاىل: )

(، فاإلنسان َوَأْفِئَدُتُهْم َهَواٌء(، وقال: )اْلَأْبَصاُر َوَبَلَغِت اْلُقُلوُب اْلَحَناِجَر

حني يصيبه عارض نفسي، كاخلوف أو الفزع أو اهلم أو احلزن... فإن 

وينتفخ قلبه، وكلما ازداد الصدر ضيقا ازداد القلب  صدره يضيق،

وقد مسى رسول اهلل صلى اله عليه وسلم انتفاخا، حتى يكاد خيرج. 

الرؤيا الصاحلة: مبشرات، فقال: )مل يبق من النبوة إال املبشرات، 

 قالوا: وما املبشرات يا رسول اهلل؟ قال: الرؤيا الصاحلة(.

ية لإلنسان، وقد أجرى بعض ويقرر العلماء أن األحالم ضرور

العلماء جتارب على أناس كانوا مينعونهم من األحالم ملدة مخسة 

أيام متتالية )وذلك بإيقاظهم كلما اقرتبوا من مرحلة احللم أثناء 

حركة العني السريعة(، فأدى ذلك يف النهاية إىل ظهور اضطرابات 

وضعفت  نفسية عليهم أثناء اليقظة، وتوترات واضطرابات مزاجية،

الذاكرة، وقل الرتكيز.. )انظر حبث: النوم واألحالم، حممد 

 األمراني، جملة كلية اآلداب جبامعة القاضي عياض(.

ولذلك فأهل اجلنة هلم فيها ما تشتهي أنفسهم، قال تعاىل: 

(، وقوله: َوَلُكْم ِفيَها َما َتْشَتِهي َأْنُفُسُكْم َوَلُكْم ِفيَها َما َتدَُّعوَن)

َوِفيَها َما َتْشَتِهيِه (، وقوله: )ْدَناُهْم ِبَفاِكَهٍة َوَلْحٍم ِممَّا َيْشَتُهوَنَوَأْمَد)

َوُهْم ِفي َما اْشَتَهْت (، وقوله: )اْلَأْنُفُس َوَتَلذُّ اْلَأْعُيُن َوَأْنُتْم ِفيَها َخاِلُدوَن

(.. وقد قرن بني اشتهاء النفس واخللود يف اجلنة يف َأْنُفُسُهْم َخاِلُدوَن

أكثر من موضع، فكل شيء متحقق ألهل اجلنة، فمن ثم أنفسهم 
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خالدة أبدا، ال ينامون وال حيتاجون إىل النوم حتى حيققوا فيه ما مل 

 يتحقق يف اليقظة، كما هو احلال يف الدنيا.

** 

كما أن النوم نقص من حيث إن األصل يف املؤمن الطهارة، 

يقظته، والنوم  واألصل أن يظل املؤمن حمافظا على طهارته يف

العني ِوكاء السَّه، فمن نام ينقض الطهارة، كما جاء يف اآلثار: )

يأمرنا إذا  -صلى اهلل عليه وسلم  -كان رسول اهلل (، )فليتوضأ

كنا سفًرا أن ال ننزع خفافنا ثالثة أيام ولياليهن، إال من جنابة، لكن 

والطهارة (... فالنوم إذن حيول بني اإلنسان من غائط وبول ونوم

 املستمرة.

قلت األصل يف املؤمن الطهارة، وهذا األصل ال يكون مستمرا إال 

إذا كان اإلنسان حيا حياة ال نقص فيها بنوم وحنوه، فالنوم إذن 

 نقص يف الطهارة. 

وأهل اجلنة يكونون يف طهارة دائمة، فال تنتقض طهارتهم البتة، 

 ال ببول وال غائط وال نوم. 

فال يفلت منه ريح  وكاء السه(، أي: وكاء الدبروقوله: )العني 

، فطاملا ظل اإلنسان مستيقظا فإنه أو بول أو غائط أو حنو ذلك

حيافظ على طهارته، وإن أحدث تطهر. وهذا يبني أن يستطيع أن 

النوم ناقض بنفسه؛ وليس كما قال بعضهم أن النوم مظنة خروج 

ن، فبقاء البدن دون شيء من السبيلني، فالنوم خروج للنفس من البد

نفس يؤدي إىل جناسته، فالنفس طهرة البدن، وال تكون طهرة البدن 
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إال إذا تطهرت بتوحيد خالقها، فطهارتها عند اهلل وحده؛ فهو خالقها 

وهو عليم مبا يطهرها. فأي نفس مل تتجه إىل خالقها فإنها تفقد 

 ه.طهارتها، فماء طهارة النفوس بيد اهلل، فال ميلكه أحد غري

** 

أنفسهم ف(؛ ِإنََّما اْلُمْشِرُكوَن َنَجٌسولذلك نفهم قوله تعاىل: )

إىل شركاء ال  مل تتجه إىل خالقها الذي ميلك طهورها، بل اجتهت

ميلكون هذا الطهور، فظلت جنسة. كجائع ذهب إىل أحد ليطعمه 

 فلم جيد عنده طعاما فإنه يظل جائعًا.

ولكنها جناسة  فليست النجاسة معنوية كما قال بعضهم،

نفسية، وعليه فنجاسة املخلوق إما تكون جناسة نفسية )بالشرك 

واملعصية(، وإما تكون جناسة بدنية )باحَلَدث(، وال يتقبل اهلل عبادة إال 

 امرئ تطهر من النجاستني. من 

(، وقوله: َذِلُكْم َأْزَكى َلُكْم َوَأْطَهُرويف طهارة النفس جاء قوله: )

َوُيَنزُِّل َعَلْيُكْم ِمَن السََّماِء َماًء (، وقوله: )َأْطَهُر ِلُقُلوِبُكْم َوُقُلوِبِهنََّذِلُكْم )

( فهو تثبيت ألنفسهم وتزكية هلا، فتدخل املعركة ِلُيَطهَِّرُكْم ِبِه

ُخْذ ِمْن َأْمَواِلِهْم َصَدَقًة ُتَطهُِّرُهْم وهي مستعدة استعدادا تاما. وقوله: )

(، فالطاعات تطهر األنفس، فاهلل سبحانه وتعاىل كما َهاَوُتَزكِّيِهْم ِب

جعل املاء وسيلة لتطهري البدن، فقد جعل اإلميان والطاعات وسيلة 

ِفيِه ِرَجاٌل ُيِحبُّوَن َأْن َيَتَطهَُّروا َواهلُل لتطهري النفس. ومن ذلك قوله: )

 (.ُيِحبُّ اْلُمطَّهِِّريَن

(، بُّ التَّوَّاِبنَي َوُيِحبُّ اْلُمَتَطهِِّريَنِإنَّ اهلَل ُيِحويف طهارة البدن: )
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 (.َوِإْن ُكْنُتْم ُجُنًبا َفاطَّهَُّروا)

ولذلك فلفظ )املطهَّر( جاء يف القرآن الكريم وصفًا لثالثة 

وكل هذه ، والصحف. الكرام أشياء: األزواج يف اجلنة، واملالئكة

ر من مظاهر األشياء مطهرة منذ أن خلقها اهلل، فال يعرتيها أي مظه

 النجاسة، كالنوم وغريه.

بني سبحانه وتعاىل أن (، فَوَلُهْم ِفيَها َأْزَواٌج ُمَطهََّرٌةقال تعاىل: )

للمؤمنني يف اجلنة أزواجا مطهرة ، والذي يبدو لي أن األزواج املطهرة 

، خبالف نساء هن احلور العني، فهن منذ أن خلقهن اهلل مطهرات

دنيا ذكرا أو أنثى تعرتيه حاالت يكون الدنيا فإن كل إنسان يف ال

 غري مطهر فيها. 

كما وصف الصحف، واملالئكة الذين بأديهم هذه الصحف، بهذا 

( َلا 78( ِفي ِكَتاٍب َمْكُنوٍن )77ِإنَُّه َلُقْرآٌن َكِريٌم )الوصف، فقال: )

َمْرُفوَعٍة ُمَطهََّرٍة ( 31ِفي ُصُحٍف ُمَكرََّمٍة )(، وقال: )َيَمسُُّه ِإلَّا اْلُمَطهَُّروَن

(، فاملطهرون هم الكرام الربرة، ( ِكَراٍم َبَرَرٍة35( ِبَأْيِدي َسَفَرٍة )34)

فوصفهم بأنهم كرام، مل يصبهم جناسة، والنوم من النجاسة، 

والصحف بأيديهم وهم مستيقظون أبدًا، فالصحف مطهرة بأيدي 

 مطهرين.

ِرَجاٌل ُيِحبُّوَن َأْن  ِفيِهأما املؤمنون فوصفهم بأنهم: متطهرون )

(، فهو اسم فاعل من )تطهر(، أي هم َيَتَطهَُّروا َواهلُل ُيِحبُّ اْلُمطَّهِِّريَن

 يقومون بالتطهر، أما )املطهَّرون( فاهلل طهرهم. 

وقد اقتضت سنة اهلل سبحانه وتعاىل أن جيعل الناس يف الدنيا 
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ومن أراد أن  مؤمنهم وكافرهم، فمن أراد منهم أن يطهر نفسه فعل،

يكون جنسا فعل. فالدنيا ليست دار طهارة تامة، ولكن اجلنة هي دار 

َوَلِكْن ُيِريُد الطهارة، وقد وعد اهلل املؤمنني بأنه يطهرهم، فقال: )

ُأوَلِئَك الَِّذيَن َلْم ُيِرِد اهلُل َأْن (، وقوله: )ِلُيَطهَِّرُكْم َوِلُيِتمَّ ِنْعَمَتُه َعَلْيُكْم

ِإنََّما ُيِريُد اهلُل ِلُيْذِهَب َعْنُكُم الرِّْجَس َأْهَل (، وقوله: )ُقُلوَبُهْمُيَطهَِّر 

(. فهذا التطهري إمنا يكون يف اجلنة، اْلَبْيِت َوُيَطهَِّرُكْم َتْطِهرًيا

 فيصبح املؤمنون )ُمَطهَّرين( ]راجع حبثي: النفس يف القرآن[. 

اهلُل َيا ِعيَسى ِإنِّي  ِإْذ َقاَلولعله يتبني لنا معنى قوله تعاىل: )

(، فقوله ُمَتَوفِّيَك َوَراِفُعَك ِإَليَّ َوُمَطهُِّرَك ِمَن الَِّذيَن َكَفُروا

)ومطهرك من الذين كفروا( يبني لنا أن الدنيا ليست دار طهارة 

تامة، ففيها املؤمنون والكافرون، ومن متام الطهارة أن يكون كل من 

املؤمن إال على قوم مطهرين، ولكن  يف املكان مطّهرًا، فال تقع عني

الدنيا ليست كذلك. فقوله )ومطهرك من الذين كفروا(، أي: 

دار مطهرة من  يف لبستكون نفسك يف دار أخرى، ليست الدنيا، 

 الذين كفروا )فهم جنس(. 

إلنسان حلظة تنقله سم ادنيا، فإن أشد اللحظات لذة جلاليف و

وحتى يعود إىل  اجلماع، وذلك يفمن الطهارة إىل غري الطهارة، 

الطهارة فإن عليه الغسل )وليس جمرد الوضوء(، فهذه اللحظة 

نسان تذكر اإلنسان بأن الدنيا ليست دارًا مطهرة، وها أنت أيها اإل

ك يعم بدن إال بغسلذتك فتفقد الطهارة، وال تسرتدها تصل إىل ل

 كله.
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يف اجلنة فال شيء من ذلك، فهي دار مطهرة، واألزواج فيها أما 

 ة، وطهارة دائمة. مطهرة، والرجال مطهرون، ويكونون يف لذة دائم

** 

وقد حث الرسول صلى اهلل عليه وسلم على الوضوء قبل النوم، 

(، فالوضوء حتى ولو إذا أتيت إىل فراشك فتوضأ وضوءك للصالة)

كنت متوضئا، وحتى لو كان اإلنسان جنبا فإنه يتوضأ قبل نومه 

إذا توضأ أحدكم فلريقد وهو كما يف حديث عمر عند البخاري: )

 (. جنب

وبذلك يكون آخر عهد اجلسم قبل النوم بالوضوء، فتفارقه 

النفس وهو على وضوء، فالوضوء جيدد حيوية اجلسم، فينام وهو أمت 

ادًا للتحديث والتنظيم، وخالل الوضوء يطهر فمه وأنفه، استعد

فيزيل ما بها من ميكروبات وفطريات، وكذلك بالوضوء يزيل ما 

علق جبلده وأطرافه من جراثيم، كما أنه بالوضوء يزيد من نشاط 

وفعالية أطراف جسمه، وأيضًا يرفع من املستوى النفسي فيه، فتفارق 

 ذا األمر حيتاج إىل أحباث عميقة.اجلسم وهو يف أفضل حاالته. وه

وأيضًا أول ما يستيقظ فإنه يتوضأ، كما يف صحيح البخاري 

رضي اهلل عنهما، قال: بت عند خاليت ميمونة، من حديث ابن عباس 

فتحدث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مع أهله ساعة، ثم رقد، فلما 

نَّ ِفي َخْلِق ِإ}كان ثلث الليل اآلخر، قعد فنظر إىل السماء، فقال: 

، ثم {َلآَياٍت ِلُأوِلي اْلَأْلَباِب السََّماَواِت َواْلَأْرِض َواْخِتَلاِف اللَّْيِل َوالنََّهاِر

 .فتوضأ واسنت فصلى إحدى عشرة ركعةقام 
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كما أن املؤمن حني جيعل آخر عهده قبل نومه الوضوء، ثم 

ال يتوضأ أول يقظته، فإنه يظل على طهارة متصلة )ال تنقطع إ

بالنوم(، وهو ال يستطيع أن ميتنع عن النوم، فال حرج عليه إن نقصت 

 طهارته وقت املنام. 

** 

ولو أن النفس خلدت يف اجلسم ومل حيدث النوم، )على افرتاض 

أنه مل ميت(، الختلطت األمور عند النفس، وانتكس خلق اجلسم، 

ال وأصبح اإلنسان مسخًا؛ ألن النفس تعلق بها أوضار الدنيا، ف

 يستطيع ال واجلسم ،تستطيع القيام بوظائفها مثلها مثل اجلسم

 ذوات احلية املخلوقات فكل مؤقتة. فرتة دون النفس مشقة حتمل

 يف نومها، ومنها الكافر.  كرها اهلل تعبد النفوس

واملؤمن يف اجلنة ال ينام؛ ألن جسمه مهيأ تهيئة تامة إلقامة 

اليومي أو التنظيم املستمر. النفس فيه، دون احلاجة إىل التحديث 

وهذا هو اخللود: إقامة مستمرة للنفس، وال خيلو اجلسم منها أبدا. 

ولذلك فاملؤمن ال حيس بالزمن يف اجلنة؛ فاإلحساس بالزمن ناتج 

عن تكرار ذهاب النفس وعودتها إىل اجلسد، وتوافق ذلك مع األنظمة 

هار... وكذلك والسنن اليت جعلها اهلل يف خلق األرض والليل والن

أهل جهنم هيئت أجسامهم إلقامة أنفسهم فيها دون مغادرتها أبدًا. 

 كما شرحت هذا سابقًا.

** 

وكما أن النوم حمطة تتزود منها النفس واجلسم، فكذلك 
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جعل العبادات حمطة تتزود منها النفس واجلسم أيضًا. فالعبادات 

األنفس، كما طهرة للنفس، وتزكية هلا، ومهمة الرسول هي تزكية 

َكَما َأْرَسْلَنا ِفيُكْم َرُسوًلا ِمْنُكْم َيْتُلو َعَلْيُكْم آَياِتَنا قال تعاىل: )

(. ومسيت الزكاة كذلك؛ ألنها زكاة للنفس، كما قال َوُيَزكِّيُكْم

(، واإلنسان ُخْذ ِمْن َأْمَواِلِهْم َصَدَقًة ُتَطهُِّرُهْم َوُتَزكِّيِهْم ِبَهاتعاىل: )

( َفَأْلَهَمَها ُفُجوَرَها 7َوَنْفٍس َوَما َسوَّاَها )ية نفسه: )مأمور بتزك

(. فمن زكى ( َوَقْد َخاَب َمْن َدسَّاَها9( َقْد َأْفَلَح َمْن َزكَّاَها )8َوَتْقَواَها )

نفسه فإنه حيافظ على أمانة اهلل لديه مصونة حمفوظة، فيأتي يوم 

ا من دسى نفسه القيامة بنفس مزكاة، قد تأهلت لسكنى اجلنة، أم

 فإنه ينكسها إىل جهنم والعياذ باهلل. 

ولو أن اإلنسان ظل متصال باهلل اتصاال تاما ملا احتاج إىل النوم، 

فالنوم فيه إصالح للنفس نتيجة ما يعلق بها يف الدنيا من مآثم 

ومغارم. ولذلك جاء يف احلديث أن النيب ال ينام قلبه، فيظل 

صاله باهلل. وأهل اجلنة ال ينامون؛ مستيقظا واعيا؛ وذلك لقوة ات

فهم يظلون متصلني باهلل اتصاال تاما، وجاء يف األثر أنهم يلهمون 

التسبيح. وأهل النار ال حييون ألنهم ينقطعون انقطاعا تاما عن اهلل، 

 وال ميوتون، فتظل نفوسهم قلقة داخل أجسادهم، وهذا أشد العذاب. 

** 
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 :اء واحلياةالعالقة بني امل :الرابع املطلب

اْلَأْرُض : )(، وقالَوَجَعْلَنا ِمَن اْلَماِء ُكلَّ َشْيٍء َحيٍّ: )قال تعاىل

 ويف هاتني اآليتني بيان للعالقة بني املاء واحلياة. (.اْلَمْيَتُة

 وجعلنا من املاء كل شيء حي:أواًل: 

حتدثت عن هذه اآلية يف حبثي: من أفعال اخللق يف القرآن 

 ما ذكرته هناك:الكريم. وخالصة 

 هذه اآلية تفيد أمرين: 

األول: أن اهلل جعل من املاء كل شيء حي. واملتدبر جيد أن 

 معنىالفعل املستخدم هنا: )جعل( وليس )خلق(، وجعل هنا تفيد 

 فمعنى اآلية: صرينا كل شيء حي من املاء. التصيري،

والثاني: أن اهلل مل جيعل من املاء كل شيء، وإمنا كل شيء 

فلم يقل: جعل منه كل شيء، بل خصصه، والتخصيص يف هذا حي، 

أن غري املخصص ليس كل ذلك، مبعنى: األشياء  معنىاملقام يفيد 

 غري احلية مل جيعلها اهلل من املاء.

ومن ثم فهذه اآلية ال تدل على األصل، وال على السبب، بل 

سبب على أن املاء أصل لكل شيء حي، بل  تنصعليهما معًا. وال 

 . حلياة األصل األول من كل شيء حي

** 

والسؤال الذي أعنى به يف هذا البحث: ما العالقة بني املاء 

 والنفس واجلسم املصور؟
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اآلية كما ذكرت تبني أن املاء سبب حلياة األصل األول من كل 

دم، واهلل خلقه من الرتاب، فأنبته شيء حي، فأصل البشر مثال هو آ

من األرض كما ينبت النبات. وحنن نشاهد النبات ال ينمو إال باملاء، 

َوَأْنَزَل َلُكْم وهو ما يقرره القرآن الكريم يف مواطن كثرية، كقوله: )

َن َوَنزَّْلَنا ِم(، وقوله: )ِمَن السََّماِء َماًء َفَأْنَبْتَنا ِبِه َحَداِئَق َذاَت َبْهَجٍة

 (. السََّماِء َماًء ُمَباَرًكا َفَأْنَبْتَنا ِبِه َجنَّاٍت َوَحبَّ اْلَحِصيِد

وعليه فاآلية تبني أن األصل األول من كل شيء حي، صريه اهلل 

باملاء حيًا. وهذه املسألة تتعلق باجلسم املصور، فهو اجلسم الذي 

حياة هذا أنبته اهلل من األرض، ثم سواه وصوره. فكان املاء سببا يف 

 اجلسم، وصريورته جسما قابال للحياة. 

ثم إن وجود املاء يف اجلسم نفسه ترتبط ببقاء اجلسم حيا، 

% من جسم 80-75ولذلك فاملاء كما يقول العلماء، يشكل نسبة 

% يف سن 50الرضيع حديث الوالدة، يف حني تقل هذه النسبة إىل 

فه احليوية املنوطة السبعني. وتؤثر كمية املاء يف قيام اجلسم بوظائ

به. واجلنني حيتاج إىل كمية كبرية من املاء لينمو، ولبناء أنسجة 

 جسمه وأجهزته املخلتفة. 

وتدل اآلية على أن الكائن احلي يفقد املاء مبوته، وهو يفقده 

تدرجييًا حتى خيلو منه متاما، ومن ثم يتحلل، ويعود إىل أصله وهو 

مي اجلسم من التحلل أثناء الرتاب. فاملاء هو العنصر الذي حي

حياته، ولو أمكننا أن نتخيل جسمًا فقد املاء متاما وهو حي، لرأيناه 

 يتحلل ويعود ترابًا. 
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يتبني لنا، أن اهلل خيلق الشيء ويسويه ويصوره. واملاء هو عنصر 

أساس يف هذه العملية، ثم يرسل اهلل النفس إىل اجلسم املصور 

فيصبح حيا بإذن ربه. وحني املوت ميسك اهلل النفس، فيفقد اجلسم 

 املصور ما به من املاء، فيتحلل ويعود إىل الرتاب كما نشأ منه. 

 تة: األرض امليثانيًا: 

حتدث القرآن الكريم يف أكثر من اثنيت عشرة آية عن إحياء 

اْعَلُموا َأنَّ اهلَل ُيْحِيي (، )َوَأْحَيْيَنا ِبِه َبْلَدًة َمْيًتااألرض امليتة، كقوله: )

 (. وبتدبر تلك املواضع يتبني ما يلي:اْلَأْرَض َبْعَد َمْوِتَها

 إسناد املوت واحلياة إىل األرض: -

اْلَأْرُض ىل األرض/البلدة عن طريق الوصف: )فاملوت أسند إ

ُيْحِيي (، أو عن طريق اإلضافة: )ِلَبَلٍد َميٍِّت(، )َبْلَدًة َمْيًتا(، )اْلَمْيَتُة

 (. اْلَأْرَض َبْعَد َمْوِتَها

واحلياة أسندت إىل األرض، فجاءت األرض مفعوال به، والفاعل 

 (.َضَفَأْحَيا ِبِه اْلَأْرهو اهلل سبحانه وتعاىل: )

 أثر املاء يف حياة األرض: -

جاء يف أكثر تلك املواضع احلديث عن املاء، وأن اهلل أحيا به 

َواهلُل َأْنَزَل ِمَن السََّماِء َماًء َفَأْحَيا ِبِه األرض بعد موتها، كقوله: )

َي ِبِه ( ِلُنْحِي48َوَأْنَزْلَنا ِمَن السََّماِء َماًء َطُهوًرا )(، )اْلَأْرَض َبْعَد َمْوِتَها

 (... َبْلَدًة َمْيًتا

 داللة هذا اإلحياء على إنشار املوتى: -
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يف أغلب تلك املواضع، يبني احلق سبحانه وتعاىل أن إخراج 

املوتى كذلك، أي: كما خيرج النبات من األرض، ومسى ذلك 

(، وقوله: َوَأْحَيْيَنا ِبِه َبْلَدًة َمْيًتا َكَذِلَك اْلُخُروُجإنشارا، كقوله: )

َفاْنُظْر ِإَلى آَثاِر َرْحَمِة اهلِل َكْيَف ُيْحِيي اْلَأْرَض َبْعَد َمْوِتَها ِإنَّ َذِلَك )

َوالَِّذي َنزََّل ِمَن السََّماِء َماًء ِبَقَدٍر َفَأْنَشْرَنا ِبِه (، وقوله: )َلُمْحِيي اْلَمْوَتى

 (.َبْلَدًة َمْيًتا َكَذِلَك ُتْخَرُجوَن

 موت اجلسم:ثالثًا: 

 نا هنا: ما معنى أن األرض ميتة؟ وسؤال

وصف األرض باملوت معناه خلوها من املاء خلوًا تامًا، ولذلك 

جتد اآليات تتحدث عن أن اهلل أنزل املاء فأحيا به األرض بعد موتها: 

(. فموت األرض َواهلُل َأْنَزَل ِمَن السََّماِء َماًء َفَأْحَيا ِبِه اْلَأْرَض َبْعَد َمْوِتَها)

 اخللو التام من املاء. إذن هو 

وبينت آنفًا أن جسم الكائن احلي حني ميوت خيلو خلوا تاما من 

املاء، ومن ثم يتحلل ويعود إىل الرتاب. فلو نزل عليه ماء احلياة لنبت 

 مرة أخرى وعاد جسما مصورا بإذن اهلل قابال الستقبال النفس. 

قدر فيه وهذا يبني لنا أن اهلل سبحانه وتعاىل حني صور اجلسم 

املوت، وتقدير املوت فيه يعين )فيما يعنيه أيضًا(: أنه حدد له كمية 

املاء اليت ستكون فيه طوال حياته، فهو يستنفدها حتى تفنى، 

 فيتحلل إىل الرتاب. 

ويفسر لنا هذا كيف أن األرض ال تأكل أجساد األنبياء )فقد 
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(، َد األنبياِءإن اهلل عز وجل َحرََّم على األرض أجساجاء يف احلديث: 

فاهلل سبحانه وتعاىل جيعل أجسامهم حمتفظة باملاء، فال ينفد منها، 

ومن ثم فال تتحلل. وهذا ما يفسر بقاء أصحاب الكهف يف نومهم، 

َوَتْحَسُبُهْم َأْيَقاًظا َوُهْم ُرُقوٌد َوُنَقلُِّبُهْم َذاَت اْلَيِمنِي كما قال تعاىل: )

بقيت حمتفظة باملاء، خبالف الذي مر (، فأجسادهم َوَذاَت الشَِّماِل

على قرية وهي خاوية على عروشها، فقد حتلل جسده وجسم محاره، 

ولذلك أراه اهلل إنشاز العظام، أي: إنباتها من األرض ورفعها أمام 

 عينيه، وذلك ال يكون إال باملاء. 

 موت النفس:رابعًا: 

م املوت واحلياة يقع على النفس، وذلك بإمساكها من اجلس

إمساكا تامًا، أو إرساهلا إليه. وقد بينت هذا. وأساس هذا البيان قوله 

اهلُل َيَتَوفَّى اْلَأْنُفَس ِحنَي َمْوِتَها َوالَِّتي َلْم َتُمْت ِفي َمَناِمَها تعاىل: )

(. َفُيْمِسُك الَِّتي َقَضى َعَلْيَها اْلَمْوَت َوُيْرِسُل اْلُأْخَرى ِإَلى َأَجٍل ُمَسمًّى

املوت واملنام إىل النفس، وبني أن النفس اليت ميسكها اهلل فال فأضاف 

 يعيد إرساهلا إىل اجلسم هي اليت متوت.

ُكلُّ َنْفٍس َذاِئَقُة وأخرب سبحانه أن كل نفس متوت، فقال: )

(، َوَما َكاَن ِلَنْفٍس َأْن َتُموَت ِإلَّا ِبِإْذِن اهلِل ِكَتاًبا ُمَؤجًَّلا(، وقال: )اْلَمْوِت

عنى أن النفس متوت بإذن اهلل حني يأتيها أجلها، وقد أضاف األجل فامل

َوَما َتْدِري (، وقال: )َوَلْن ُيَؤخَِّر اهلُل َنْفًسا ِإَذا َجاَء َأَجُلَهاإىل النفس: )

 (.َنْفٌس َماَذا َتْكِسُب َغًدا َوَما َتْدِري َنْفٌس ِبَأيِّ َأْرٍض َتُموُت

(، فاملوت يأتي إىل النفوس، ْنُفِسُكُم اْلَمْوَتُقْل َفاْدَرُءوا َعْن َأوقال: )
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ويعجز اإلنسان عن رد املوت عن نفسه، وهذا يعين أن احلياة كامنة 

 فيها. 

ُكلُّ َنْفٍس َذاِئَقُة اْلَمْوِت َوِإنََّما ُتَوفَّْوَن ُأُجوَرُكْم َيْوَم وقال: )

املوت هو (، فاآلية تفيد أمرين، األول: أن كل نفس ستموت، واْلِقَياَمِة

اللفظ املعرب عن هالك النفوس، فهالك النفس هو موتها، كما قال 

أن املوت ينقص (. واألمر الثاني: ٍء َهاِلٌك ِإلَّا َوْجَهُهُكلُّ َشْيتعاىل: )

من توفية األجر، وهلذا مل تكن الدنيا حمال لتوفيته، وإمنا تكون 

 . توفية األجور يوم القيامة

 (.َمْن َقَتَل َنْفًسا ِبَغْيِر َنْفٍسس: )والقتل إمنا يقع على النف

** 

فاخلالصة أن املوت يكون للجسم، ويكون للنفس. فأما موت 

النفس فهو إمساكها من اجلسم إمساكا تاما. وأما موت اجلسم 

 فهو خلوه التام من املاء.

** 

 أجسام أهل جهنم:خامسًا: 

 ولعلي أسأل: كيف تكون أجسام أهل جهنم؟

(، َفَشاِرُبوَن َعَلْيِه ِمَن اْلَحِميِمهو املاء املغلي: ) أهل جهنم شرابهم

َوُسُقوا َماًء (، )َوِإن َيْسَتِغيُثوا ُيَغاُثوا ِبَماٍء َكاْلُمْهِل َيْشِوي الُوُجوَه)

(. وكذلك الصديد والغساق. فهم يشربون َحِميمًا َفَقطََّع َأْمَعاَءُهْم

من هذا باستمرار، ولذلك فاملاء الذي يف أجسامهم، والذي حيافظ 
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على بقائها، جيعلها تغلي باستمرار. فطبيعة أجسامهم حارة جدا، 

وهذا يزيدهم يف العذاب. فهي حالة خاصة ألهل جهنم، أن يكون املاء 

ء أجسامهم، ولذلك احلميم هو عنصر احلياة الذي حيافظ على بقا

فقد وصفهم اهلل بأنهم ال ميوتون وال حييون. فالكائنات حتيا باملاء 

الطبيعي، ولو فقدت هذا املاء ملاتت )الطبعي من حيث درجة حرارته، 

فالبارد الشديد الربودة مثله مثل احلار الشديد، كالهما قاتالن، 

 فسنا منها.واهلل يعذب أهل جهنم باحلالتني. أعاذ اهلل أجسامنا وأن

** 
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 الكائنات احلية صنفان: :اخلامس املطلب

 بتدبر آيات الكتاب تبني لي أن الكائنات احلية صنفان:

 الصنف األول: حي لغريه. والصنف الثاني: حي لذاته.

 الصنف األول: حي لغريه:أواًل: 

هذا الصنف هو األرض، ومعنى أنه حي لغريه، أي أن حياته 

هو، فهو كالرحم الذي يهيئ الظروف  ليحيا غريه، وليس ليحيا

 وحياته تكون باملاء. املناسبة لنمو غريه.

، فاألرض حني موتها ال ميكن أن هو األرض احليةالصنف وهذا 

 ينبت فيه أي كائن حي. 

َوآَيٌة َلُهُم اْلَأْرُض اْلَمْيَتُة َأْحَيْيَناَها َوَأْخَرْجَنا ِمْنَها قال تعاىل: )

(، أي: أحييناها فأصبحت مهيئة إلخراج النبات منها، ولذلك َحبًّا

 قال: )وأخرجنا منها حبا(. 

ومن ثم فوصف األرض بأنها ميتة، معناه أنها جافة جفافا تاما 

 من املاء، ومن ثم فال ميكن أن حتيا فيها النباتات.

 و)حياة األرض لغريها( هلا ثالثة مراحل:

 ا(املرحلة األوىل: )خلق األصول منه

أنبت اهلل من األرض أصل كل شيء حي )يف الدنيا(، فاإلنسان 

( وكذلك َواهلُل َأْنَبَتُكْم ِمَن اْلَأْرِض َنَباًتامثال أنبته اهلل من األرض: )

عامة الكائنات احلية، نبتت أصوهلا من األرض )وهذا خلق األصل، 
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ِمَن اْلَماِء  َوَجَعْلَناراجع حبثي: أفعال اخللق يف القرآن(. وقوله تعاىل: )

(، يتحدث عن هذه املرحلة. فاهلل أنزل ماء على األرض ُكلَّ َشْيٍء َحيٍّ

 فأنبت منها أصل كل شيء حي. 

 وهذه املرحلة ما شهدتها املخلوقات احلية، وال شهدها اإلنسان.

املرحلة الثانية: إنبات النباتات، بشكل مستمر. وهذا يف الدنيا، 

رة لإلنسان، يشهدها أمام ناظريه. فهي وقد جعل اهلل هذه اآلية ظاه

تذكره بأصل نشأته، وتكون دليال له على إعادة خلقه، قال تعاىل: 

َواهلُل الَِّذي َأْرَسَل الرَِّياَح َفُتِثرُي َسَحاًبا َفُسْقَناُه ِإَلى َبَلٍد َميٍِّت َفَأْحَيْيَنا )

 (. ِبِه اْلَأْرَض َبْعَد َمْوِتَها َكَذِلَك النُُّشوُر

 رحلة الثالثة: )إعادة خلق املوتى: أصوهلا ونسوهلا(امل

وهذه املرحلة يف اآلخرة، حيث خيرج اهلل املخلوقات مرة أخرى من 

ِمْنَها َخَلْقَناُكْم َوِفيَها األرض، فتنبت منها كما نبتت أصوهلا، )

َل َخْلٍق َكَما َبَدْأَنا َأوَّ(، وقال: )ُنِعيُدُكْم َوِمْنَها ُنْخِرُجُكْم َتاَرًة ُأْخَرى

 . )راجع حبثي: أفعال اخللق يف القرآن(.(ُنِعيُدُه

** 

 الصنف الثاني: حي لذاته:ثانيًا: 

حياته لذاته مبعنى أنه حيي ليكون حيا يف ذاته، وليس ليكون 

 وسيلة حلياة غريه. وهو قسمان:

األول: الكائنات املائية، وهي الكائنات اليت تكون حياتها  القسم

 بسبب املاء. 
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الثاني: الكائنات النفسية، وهي الكائنات اليت تكون  والقسم

 حياتها بإرسال النفس إليها. 

 األول: الكائنات املائية: القسم

الكائنات املائية هي املخلوقات اليت حيييها اهلل باملاء، وإذا فقدت 

 املاء ماتت. ومن ذلك:

 النباتات، فهي كائنات مائية. 

نسان وعامة احليوانات، قبل واألجسام املصورة، كجسم اإل

إرسال النفوس إليها، وبعد خلوها متاما منها، فهي كائنات مائية، 

 ولذلك تنبت من األرض، وحني متوت وتفقد املاء تتحلل إىل الرتاب. 

 وقد بينت هذا آنفًا.

 الثاني: الكائنات النفسية القسم

ي وهي الكائنات اليت تكون حياتها بإرسال النفس إليها. وهذه ه

األجسام املصورة، كما بينته آنفًا. فاجلسم بعد تصويره، يرسل اهلل 

إليه النفس، فيصبح حيا بإذن اهلل، وحني ميسك اهلل النفس عنه 

 حيدث املوت.

  فالكائن النفسية = كائن مائي مصور + نفس.

 فأجسامها تعد كائنات مائية. 

ور ومن ثم فالكائن النفسي عبارة عن جسم مصور، واجلسم املص

أصله كائن مائي )أي نبت من األرض بسبب املاء، وصوره اهلل(، ثم 

 أرس إليه النفس، فأصبح كائنا نفسيا. 
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وهذه الكائنات النفسية، حيييها اهلل أول مرة، بالنفخ يف اجلسم، 

 :شعبتانوهي 

: الكائنات النفسية املكلفة، وهذا هو اإلنسان، وقد الشعبة األوىل

 . وتكون حياته بأن ينفخ اهلل فيه من روحه.حتدثت عن النفس املكلفة

: الكائنات النفسية غري املكلفة، وهي عامة ةالثانيالشعبة 

 الكائنات ذوات النفوس. وتكون حياتها بأن ينفخ اهلل يف أجسادها.

وفيما  وكل هذه حتدثت عنها يف ما سبق من مباحث الكتاب.

 يلي شكل يلخص هذه التقسيمات:

 

** 

  

 الكائنات احلية

 حي لذاته

الكائنات 

 النفسية

النفس املكلفة 

(اإلنسان)  
النفس غري املكلفة 

(عامة احليوانات)  

الكائنات 

 املائية

 حي لغريه
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 السمع والنفخ واحلياة واملوت:املطلب السادس: 

ما عالقة السمع بالنفخ، وباحلياة، وباملوت، وباملنام؟ سأحاول 

 اإلجابة عن هذا السؤال يف هذا القسم.

ِفي اْلَكْهِف ِسِننَي  َفَضَرْبَنا َعَلى آَذاِنِهْمالبداية مع قوله تعاىل: )

أصحاب الكهف، وبنص  (. هذه اآلية تبني لنا كيف أنام اهللَعَدًدا

 (. َوَتْحَسُبُهْم َأْيَقاًظا َوُهْم ُرُقوٌدالقرآن الكريم أنهم ناموا ومل ميوتوا: )

أي كائن نفسي(، فإنه يزداد أو حني يغشى النعاُس اإلنساَن )

غشيانه حتى يغمره، وحني يغمره ينام، ويف النوم تتوقف كل حواسه، 

رى. ويبقى للجسم ويغيب عن اإلدراك، ويقوم جسمه بوظائف أخ

درجات متفاوتة(، وهي حاسة واحدة تظل تعمل يف النوم واليقظة )ب

 حاسة السمع.

 .فالسمع هو منفذ إيقاظ النائم. وهو منفذ إحياء امليت أيضًا

والسمع ال يعين )عدم الصمم(، فالسمع وظيفة داخلية يف 

ولكنها ترتبط بنطاق مسعي معني، فالسميع من الناس له اجلسم، 

معني يسمع فيه، واألصم هو الذي ال ميكنه السماع يف هذا  نطاق

السمعية  /دون، أما املوجات فوقألف هرتز( 10و 10النطاق )عادة بني 

 الذي ال يسمعها فال تلتقطها أذن اإلنسان، ولذلك ال نسمي اإلنسان

أصم. فكل خملوق له نطاق مسعي معني يسمعه. وحديثي ليس عن 

السمعية بالنسبة إىل  /دونن املوجات فوقاملوجات السمعية، إمنا ع

 الكائنات النفسية كلها، وليس فقط اإلنسان.
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فهناك نطاقات مسعية داخلية، يسمعها الكائن النفسي،  ومن ثم

وحنن ال نعرف عن هذه النطاقات كثريًا، إمنا نتكلم عنها بهدي 

ويقول العلماء أن  القرآن الكريم. فاألصم لو مل يسمع ملا استيقظ.

لصوت يصل إىل األذن الداخلية إما عن طريق األذن اخلارجية ثم ا

الوسطى، وهي الطريقة املعروفة، وإما يصل إليه عن طريق عظام 

 اجلمجمة وتسمى طريقة )النقل العظمي(. 

)فالكائن النفسي( يستيقظ عندما ينفتح نطاقه السمعي إىل  

إىل درجة  درجة تسمح له باالستيقاظ، وينام حني يضيق هذا النطاق

 خترجه من إطار اليقظة.

م، فوجود النفس يف وعليه فالسمع هو منفذ النفس يف اجلس

اجلسم يوسع املدى السمعي، وخروجها منها يضيقه، كما هو احلال 

يف النوم، ولكنه ال ينغلق، وحني تعود النفس تنفذ إىل اجلسم من 

 منفذ السمع، فيستيقظ بإذن ربه. 

** 

 سبحانه وتعاىل أنه ضرب على آذانهم فأهل الكهف، يبني اهلل

هم إليهم، وانفّك سنني، وليس ساعات، ثم ملا بعثهم أرسل أنفَس

 االنسداد الذي ضرب على آذانهم. 

فالضرب على اآلذان هو تعطيل لوظيفة األذن اخلارجية من 

التقاط األصوات ونقلها إىل األذن الداخلية، تعطيال تاما. كما أنه 

ن الداخلية من السمع، ولذلك تظل منافذ إيقاف لوظيفة األذ

السمع مسدودة، فال يسمع أبدا، حتى يأذن اهلل فينفتح النطاق 
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 السمعي.

ُقْل َأَرَأْيُتْم ِإْن َجَعَل اهلُل َعَلْيُكُم اللَّْيَل َسْرَمًدا ِإَلى َيْوِم قال تعاىل: )

(. فقوله: )أفال َفَلا َتْسَمُعوَناْلِقَياَمِة َمْن ِإَلٌه َغْيُر اهلِل َيْأِتيُكْم ِبِضَياٍء َأ

تسمعون(، فالسمع وظيفة ترتبط بالنوم، وبالليل، فهو يقول هلم: 

ألفال تسمعون آيات اهلل اليت تذكركم وتنذركم، كما تسمعون 

َوِمْن آَياِتِه َمَناُمُكْم صيحته اليت توقظكم من نومكم؟! وهو كقوله: )

ِمْن َفْضِلِه ِإنَّ ِفي َذِلَك َلآَياٍت ِلَقْوٍم  ِباللَّْيِل َوالنََّهاِر َواْبِتَغاُؤُكْم

 (. َيْسَمُعوَن

** 

 السمع والنفخ:

تصوير اجلسم املخلوق، يقتضي إعطاؤه مالحمه املميزة له، ومن 

هذه املالمح: األجهزة الظاهرة، كاألذن والعني واأليدي واألرجل...، 

نشأ خلقا فاجلسم املصور يستكمل مالحمه يف اخللق األول، قبل أن ي

فال تنتهي مرحلة التخليق إىل وقد تكونت مجيع األجهزة آخر. 

الداخلية واخلارجية، ولكن يف صورة مصغرة ودقيقة. فهذا هو 

 التصوير.

وأما النفخ يف املخلوق فيكون بعد تصويره، كما بينت هذا 

 سابقًا. 

وآيات القرآن الكريم تذكر السمع قبل )األبصار(، وذلك 

باطراد. وقد قال العلماء أن السمع ينشأ يف اجلنني قبل البصر. 

وقالوا أن اجلنني يبدأ يستجيب لألصوات يف األسبوع السادس عشر. 
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 وال شك أن هذا حبسب ما توصلت إليه أجهزتهم. 

عنده يف األسبوع  يبدأ السمع )البشري( إال أن الراجح أن اجلنني

 وكل جنني يبدأ السمع عنده عند النفخ. الثامن، حني النفخ؛

إذا مرَّ بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث ففي صحيح مسلم: )

اهلل إليها مَلًكا فصوَّرها؛ وخَلق مسعها وبصرها وجلدها وحلمها 

وعظامها ثم قال يا رّب؛ أذَكر أم أنَثى؟ فيقضي رّبك ما شاء ويكتب 

ك، ثم يقول يا رّب؛ أجله؟ فيقول رّبك ما شاء ويكتب املَلك، ثم املَل

يقول يا رّب؛ رزقه؟ فيقضي رّبك ما شاء ويكتب املَلك، ثم خيرج 

 (.املَلك بالصحيفة يف يده فال يزيد على ما ُأمر وال ينقص

فبعد تصوير املخلوق، يكون النفخ، والنفخ هو إرسال النفس 

إليه، فيمتلئ بها اجلنني )ينتفخ(، وتبث فيه احلياة، ومتنحه إمكانات 

 احلس واحلركة واإلرادة. 

ذكرت سابقًا أن النفخ، هو إرسال النفس إىل اجلسم املصور، 

 صيحة) بهدي القرآن وهذا اإلرسال يكون من خالل صوت، وأمسيه

 بإذن اهلل.  هذه الصيحة حتيي اجلسم امليت، فيصري حيا(، اءحياإل

 وعليه فرتتيب عملية اإلحياء كما يلي:

أوال: اخللق والتصوير، حيث خيلق اهلل اجلسم، فيسويه، 

 فيصوره. ثم خيلق فيه املوت. وخلق املوت تهيئة للجسم ليكون حيا.

 ثانيا: النفخ.

حة يرسل اهلل النفس والنفخ يبدأ بصيحة اإلحياء، ومع الصي
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 إىل )اجلسم امليت(، فتستيقظ احلياة فيه. 

وعليه فالكائنات النفسية هي كائنات مسعية، ال حمالة. 

 فالسمع هو الرابط بني الكائن واحلياة. 

** 

 صيحة اإلحياء الثاني:

( َيْوَم 43َواْسَتِمْع َيْوَم ُيَناِد اْلُمَناِد ِمْن َمَكاٍن َقِريٍب )قال تعاىل: )

( ِإنَّا َنْحُن ُنْحِيي 41َيْسَمُعوَن الصَّْيَحَة ِباْلَحقِّ َذِلَك َيْوُم اْلُخُروِج )

(. فبني أن خروجهم سيكون حني يسمعون َوُنِميُت َوِإَلْيَنا اْلَمِصرُي

الصيحة، وتقرتن الصيحة بالنفخ يف الصور، وهي النفخة يف الثانية، 

 تأمل قوله:

( 53ا ُهْم ِمَن اْلَأْجَداِث ِإَلى َربِِّهْم َيْنِسُلوَن )َوُنِفَخ ِفي الصُّوِر َفِإَذ)

َقاُلوا َيا َوْيَلَنا َمْن َبَعَثَنا ِمْن َمْرَقِدَنا َهَذا َما َوَعَد الرَّْحَمُن َوَصَدَق 

( ِإْن َكاَنْت ِإلَّا َصْيَحًة َواِحَدًة َفِإَذا ُهْم َجِميٌع َلَدْيَنا 51اْلُمْرَسُلوَن )

 (.ُمْحَضُروَن

استيقظ املوتى، وقالوا: من فآليات تبني أنه نفخ يف الصور، فا

بعثنا من مرقدنا؟ فأجابهم اهلل: إن كانت إال صيحة واحدة، أي 

كانت النفخة صيحة واحدة، أيقظت كل املوتى، وُأرسلت النفوس 

وقد ورد يف األثر أن "الصُّْور فيه ُصَور الناس إليهم، فأحيوا بإذن اهلل. 

خ فيه ترسل النفوس إىل الناس، والنفخ إرسال كلهم"، فحني ينف

يصحبه صيحة. كما يف اآلية )إن كانت إال صيحة واحدة فإذا هم 

 مجيع لدينا حمضرون(. 
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(، َما َيْنُظُر َهُؤَلاِء ِإلَّا َصْيَحًة َواِحَدًة َما َلَها ِمْن َفَواٍقوقال تعاىل: )

يي اهلل املوتى أي: ما ينتظرون إال ذلك اليوم )يوم القيامة(، حيث حي

بصيحة واحدة، ال حتتاج إىل ثانية أو ثالثة، فصيحة واحدة قادرة 

على إحياء املوتى مجيعا، من كل الكائنات، وليس اإلنسان وحده 

أن حتلب الناقة وترتك قال ابن قتيبة: )فقط. )ما هلا من فواق(، 

(، ساعة حتى تنزل شيئا من اللنب، ثم حتلب، فما بني احللبتني فواق

فالفواق: املدى بني حلبيت الناقة. واهلل يصف الصيحة أنها ماهلا من 

فواق، أي: ال حتتاج إىل صيحة ثانية، بل صيحة واحدة كافية 

إلحياء املوتى. وهذا قول ابن عباس: )ما للصيحة من ترداد، فال تتكرر 

 بل صيحة واحدة(.

** 

 كان ومثلما يكون اإلحياء الثاني: النفخ والصيحة، فكذلك

اإلحياء األول: نفخ وصيحة. فجميع )الكائنات النفسية( هي 

)كائنات مسعية(، فامليزة اليت متيز هذه الكائنات أنها مسعية، 

فكل جنني إذن يبدأ السمع عنده حني وحياتها دليل على ذلك. 

النفخ. وحنن ال ندري طبيعة هذه الصيحة، وال طبيعة تردداتها، وال 

 نني. إال أنها صيحة حتييه بإذن اهلل.كيفية االستجابة هلا من اجل

** 

وقد حتدث القرآن الكريم عن أن املوتى ال أحد يستطيع 

َوَما إمساعهم من البشر، ولكن اهلل قادر على إمساعهم، قال تعاىل: )

َيْسَتِوي اْلَأْحَياُء َوَلا اْلَأْمَواُت ِإنَّ اهلَل ُيْسِمُع َمْن َيَشاُء َوَما َأْنَت ِبُمْسِمٍع 
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ِإنََّك َلا ُتْسِمُع (، فاهلل هو الذي يسمعهم، وهو كقوله: )ْن ِفي اْلُقُبوِرَم

(،.. فاآليات هذه جاءت يف سياق أن الكافرين ال يستجيبون اْلَمْوَتى

لسماع النذير، ولكنها تدل أيضًا على أن املوتى ال يسمعهم البشر، 

 هذا. ولكن اهلل يسمعهم. وقد استدلت الصديقة عائشة باآليات على 

وامللحظ أن القرآن الكريم يربط بني املوتى والسمع، فهو يقول 

لنبيه: إنك ال تسمع املوتى، وهذا يدل على أن املوتى يسمعون، ولكن 

 املخاطب ال ميكنه إمساعهم. 

ودلت اآليات السابقة أن املوتى يبعثهم اهلل بالصيحة، فهم 

 يسمعون الصيحة فيحيون. 

كون للجسم امليت بالصيحة من خالل وبينت أن اإلحياء األول ي

السمع، حيث ينفخ فيه، فيسمع، ويريل اهلل إليه النفس، فيكون حيا 

 بإذن اهلل. 

** 

 مما سبق تتبني لنا عدة أمور:

األول: أن اإلحياء يكون بعد الصيحة، سواء اإلحياء األول أو 

الثاني، فبعد الصيحة ترسل النفس إىل اجلسم فيحيا. وهذا يعين أن 

 السمع ينشأ عند املخلوق قبل النفخ فيه.

 الثاني: السمع هو منفذ إيقاظ النائم. 

  .ه: أن امليت يسمع، ويكون السمع هو منفذ بعثالثالث

وليس ببعيد أن ما حيدث للميت يف قربه من عذاب او نعيم، 
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الصوت، حيث يقوم السمع بتحويل الصوت إىل مدركات  ؤهيكون منش

 حساس بالنعيم أو العذاب. خمتلفة، ومن ثم يتم اإل

ولعل هذا أيضًا هو ما حيدث للنائم يف أحالمه، حيث تكون 

األحالم كلها أنشطة صوتية داخلية يسمعها النائم وحيس بها يف 

 مدركات خمتلفة. واهلل أعلم.

ويذكر العلماء أن السمع أثناء النوم ينقل األصوات إىل الدماغ، 

األحالم اليت يراها يف نومه. فيقوم مبعاجلتها، ولعل لذلك صلة ب

كما أن األذن حتافظ على توازن اإلنسان أثناء نومه ويقظته. وال 

 زالت األحباث حمدودة يف هذا اجملال. 
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 األجلاملطلب السابع: 

أتناول يف هذا املوت الفرق بني املوت والقتل، وهل هناك أجالن أو 

 أجل واحد.

 مذاهب العلماء يف املسألة:أواًل: 

العلماء يف انقضاء األجل باملوت، ولكن اختلفوا يف املقتول:  اتفق

هل انقضى بأجله أو انقضى قبل انتهاء أجله، ولومل يقتل لعاش إىل 

 .2أجل املوت

فأهل السنة على أن املقتول مات بأجله، فاهلل خلق املوت وخلق 

 َفِإَذا َجاَءأسبابه اليت ميوت بها املرء. ألدلة كثرية، كقوله تعاىل: )

 . 1(َأَجُلُهْم َلا َيْسَتْأِخُروَن َساَعًة َوَلا َيْسَتْقِدُموَن

                                 
 احلياة الربزخية بني املثبتني و النافيني  لبسط املسألة وأدلتها ومناقشتها، انظر: 2

، 44للدكتورة ليلى سليمان، جملة البحوث القانونية واالقتصادية جبامعة املنصورة، ع 

 .وما بعدها 162م، ص1002
 قال ابن تيمية يف جمموع الفتاوى: 1

املقتول كغريه من املوتى ؛ ال ميوت أحٌد قبل أجله ، وال يتأخر أحد عن أجله ، بل 

 تتأخر ، فإن أجل الشيء هو نهاية ُعُمره سائر احليوان واألشجار هلا آجال ال تتقدم وال

، وعمره : مدة بقائه ، فالعُمر : مدة البقاء ، واألجل : نهاية العمر باالنقضاء ، وقد 

ثبت يف صحيح مسلم وغريه عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أنه قال : )َقدََّر اللَُّه َمَقاِديَر 

َواْلَأْرَض ِبَخْمِسنَي َأْلِف َسَنٍة َوَكاَن َعْرُشُه َعَلى اْلَماِء( ،  اْلَخَلاِئِق َقْبَل َأْن َيْخُلَق السََّمَواِت

وثبت يف صحيح البخاري أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال : )َكاَن اللَُّه َوَلْم َيُكْن 

َمَواِت َشْيٌء َقْبَلُه َوَكاَن َعْرُشُه َعَلى اْلَماِء َوَكَتَب ِفي الذِّْكِر ُكلَّ َشْيٍء َوَخَلَق السَّ

َواْلَأْرَض( ، ويف َلْفٍظ )ُثمَّ َخَلَق السََّمَواِت َواْلَأْرَض( ، وَقد َقاَل َتَعاَلى : )َفِإَذا َجاَء َأَجُلُهْم 
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َلا َيْسَتْأِخُروَن َساَعًة َوَلا َيْسَتْقِدُموَن( ، واهلل يعلم ما كان قبل أن يكون ، وقد كتب 

اجلنب أو اهلدم أو الغرق ، أو غري ذلك من  ذلك فهو يعلم أن هذا ميوت بالبطن أو ذات

األسباب ، وهذا ميوت مقتواًل : إما بالسم وإما بالسيف وإما باحلجر وإما بغري ذلك من 

أسباب القتل ، وعْلم اهلل بذلك وكتابُته له ، بل مشيئته لكل شيء ، وخلقه لكل 

قتل قتياًل أمر اهلل به  شيء : ال مينع املدح والذم ، والثواب والعقاب ؛ بل القاتل : إن

: أثابه اهلل على ذلك ، وإن قتل قتياًل حرَّمه  -كاجملاهد يف سبيل اهلل  -ورسوله 

: عاقبه اهلل على ذلك ، وإن قتل قتياًل  -كقتل القطاع واملعتدين  -اهلل ورسوله 

أو  : مل ُيثب ومل يعاقب ، إال أن يكون له نية حسنة-كقتيل املقتص  -مباحًا 

  أحدهما. سيئة يف

واألجل أجالن: "أجل مطلق " يعلمه اهلل "، وأجل مقيد "؛ وبهذا يتبني معنى قوله صلى 

اهلل عليه وسلم )َمْن َسرَُّه َأْن ُيْبَسَط َلُه ِفي ِرْزِقِه َوُيْنَسَأ َلُه ِفي َأَثِرِه َفْلَيِصْل َرِحَمُه( فإن 

زدته كذا وكذا " وامللك ال  اهلل أمر امللك أن يكتب له أجال وقال : " إن وصل رمحه

يعلم أيزداد أم ال، لكن اهلل يعلم ما يستقر عليه األمر ، فإذا جاء ذلك ال يتقدم وال 

 يتأخر .

ولو مل ُيقتل املقتول : فقد قال بعض القدرية : إنه كان يعيش ! وقال بعض نفاة 

فإذا قدر األسباب : إنه ميوت ! وكالهما خطأ ؛ فإن اهلل علم أنه ميوت بالقتل ؛ 

خالف معلومه ، كان تقديرًا ملا ال يكون لو كان كيف كان يكون ، وهذا قد 

يعلمه بعض الناس وقد ال يعلمه ، فلو فرضنا أن اهلل علم أنه ال ُيقتل ، أمكن أن 

يكون قدر موته يف هذا الوقت وأمكن أن يكون قدر حياته إىل وقت آخر ، فاجلزم 

كون : جهل ، وهذا كمن قال : لو مل يأكل هذا بأحد هذين على التقدير الذي ال ي

ما ُقدر له من الرزق : كان ميوت أو يرزق شيئًا آخر ، ومبنزلة من قال : لو مل حيبل 

هذا الرجل هذه املرأة هل تكون عقيمًا أو حيبلها رجل آخر ؟ ولو مل تزدرع هذه األرض 

هذا الذي تعلم القرآن هل كان يزدرعها غريه أم كانت تكون مواتًا ال يزرع فيها ؟ و

من هذا لو مل يعلمه : هل كان يتعلم من غريه أم مل يكن يتعلم القرآن ألبتة؟ ومثل 

 .هذا كثري

  أ.هـ.
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وقالت املعتزلة أن املقتول مات لغري أجله، وأن القاتل قطع على 

امليت أجله، ولو مل يقتل لعاش إىل أجل املوت، واستدلوا لذلك بأدلة 

 عديدة. وليس هنا جمال البسط يف هذه املسألة.

قتول ليس مبيت، لتفريق القرآن الكريم وذهب الكعيب إىل أن امل

(، فالعطف يقتضي َوَلِئْن ُمتُّْم َأْو ُقِتْلُتْم َلِإَلى اهلِل ُتْحَشُروَنبينهما )

املغايرة، فلإلنسان أجل باملوت وأجل بالقتل، يف حني يرى الغزالي أن 

العطف ال يقتضي املغايرة، واملعنى: ولئن متم )أي: بغري سبب( أو 

 سبب(.قتلتم )أي: ب

 )املوت بال سبب( وذهبت الفالسفة إىل أن للحيوان أجال طبيعيا

  .3)املوت بسبب( واجال اخرتاميا

  

                                 
ثم املوت على نوعني: أحدهما املوت الطبعي ويقال له أيضا املوت قال التهانوي: ) 3

زية باألسباب االفرتائي، واألجل املسمَّى، وهو عند الفالسفة انقضاء الرطوبة الغري

الالزمة الضرورية. وثانيهما املوت االخرتامي أي االستبطالي وهو انطفاء احلرارة 

وإليه أشار صلى  ،الغريزية ال بأسباب ضرورية بل بعارض كقتل أو خنق أو غريهما

دفع هذا األجل  إذ ميكن اهلل عليه وسلم بقوله )الصدقة تردَّ البالء وتزيد يف العمر(

اإلنسان بكل حيلة ميكن بها االحرتاز عن األسباب غري املوافقة له إذا بأن حيتاط 

 (.وجد إىل ذلك سبيال
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 ثانيا: التحقيق يف املسألة:

أواًل مفهوم األجل يف القرآن الكريم،  ولبيان هذه املسألة فسأبني

 ثم حاالت التويف، وكالهما قد ذكرتهما يف حبث أفعال اخللق.

 القرآن:األجل يف : (3)

جاء يف القرآن الكريم: أجل، وأجل مسمى، وأجل قريب، وأجل 

 معدود.

َوِلُكلِّ ُأمٍَّة َأَجٌل فاألجل، هو وقت حيدد النتهاء الشيء، كقوله: )

َما (، وقوله: )َفِإَذا َجاَء َأَجُلُهْم َلا َيْسَتْأِخُروَن َساَعًة َوَلا َيْسَتْقِدُموَن

َوَلْن ُيَؤخَِّر اهلُل َنْفًسا ِإَذا (، وقوله: )َأَجَلَها َوَما َيْسَتْأِخُروَنَتْسِبُق ِمْن ُأمٍَّة 

(. فاهلل َوُأوَلاُت اْلَأْحَماِل َأَجُلُهنَّ َأْن َيَضْعَن َحْمَلُهنَّ(، وقوله: )َجاَء َأَجُلَها

حدد لكل نفس ولكل أمة وقتا تنتهي فيه حياتهم، ويأتيهم املوت، فهذا 

 هو األجل.

املسمى، مدة مساها اهلل وحددها سلفا لبقاء الشيء يف واألجل 

الدنيا. ويستخدمه القرآن الكريم ويراد به: نهاية املخلوق، فنهاية 

اهلُل َيَتَوفَّى اْلَأْنُفَس ِحنَي َمْوِتَها َوالَِّتي حياة اإلنسان باملوت، كقوله: )

ا اْلَمْوَت َوُيْرِسُل اْلُأْخَرى َلْم َتُمْت ِفي َمَناِمَها َفُيْمِسُك الَِّتي َقَضى َعَلْيَه

َوُهَو الَِّذي َيَتَوفَّاُكْم ِباللَّْيِل َوَيْعَلُم َما َجَرْحُتْم (، )ِإَلى َأَجٍل ُمَسمًّى

 (.ِبالنََّهاِر ُثمَّ َيْبَعُثُكْم ِفيِه ِلُيْقَضى َأَجٌل ُمَسمًّى

ونهاية املخلوقات كالشمس أو القمر حني تقوم القيامة، 

َما َخَلَق (، )خََّر الشَّْمَس َواْلَقَمَر ُكلٌّ َيْجِري ِلَأَجٍل ُمَسمًّىَوَسكقوله: )

  (.اهلُل السََّماَواِت َواْلَأْرَض َوَما َبْيَنُهَما ِإلَّا ِباْلَحقِّ َوَأَجٍل ُمَسمًّى
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ُهَو الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن ِطنٍي ُثمَّ َقَضى َأَجًلا َوَأَجٌل وقوله تعاىل: )

باملوت، كما قال:  (، فاألجل املقضي هو أجل املخاطبنيُهُمَسمًّى ِعْنَد

َفُيْمِسُك الَِّتي َقَضى َعَلْيَها (، وقال: )َفَلمَّا َقَضْيَنا َعَلْيِه اْلَمْوَت)

واملعنى: خلقكم فجعل لكم أجال متوتون إذا جاء، كما قال:  (.اْلَمْوَت

(، ( َنْحُن َقدَّْرَنا َبْيَنُكُم اْلَمْوَت59)َأَأْنُتْم َتْخُلُقوَنُه َأْم َنْحُن اْلَخاِلُقوَن )

فهو يقدر أجل املخلوق عند خلقه. واألجل املسمى الذي عنده هو أجل 

انقضاء احلياة الدنيا، فاملعنى: أن اهلل خلقكم فجعل لكم أجال، وكما 

مسى لكم أجال فإنه مسى للدنيا كلها أجال، واختص بعلمه هو 

ِإنَّ اهلَل يعلمه أحد غريه، كما قال: )سبحانه وتعاىل، فهو عنده، ال 

(. فكيف مترتون َوِعْنَدُه ِعْلُم السَّاَعِة(، وقال: )ِعْنَدُه ِعْلُم السَّاَعِة

 وتشكون يف حكمة ربكم وقدره وقضائه؟

فاخلالصة أن آية األنعام فرقت بني األجل املقضي، واألجل الذي 

يبني أن األجل  عند اهلل سبحانه وتعاىل، واستخدام القرآن الكريم

 املقضي هو املوت، أما األجل الذي عند اهلل فهو علم الساعة. 

واهلل سبحانه وتعاىل ال يأخذ نفسا إال إذا جاء أجلها املسمى، 

ويستخدم القرآن الكريم )التأخري إىل أجل مسمى(، للداللة على 

ًعا َحَسًنا ِإَلى َأَجٍل ُيَمتِّْعُكْم َمَتا(، )َوُيَؤخَِّرُكْم ِإَلى َأَجٍل ُمَسمًّىهذا. )

َوَيْسَتْعِجُلوَنَك ِباْلَعَذاِب َوَلْوَلا َأَجٌل ُمَسمًّى َلَجاَءُهُم (، )ُمَسمًّى

 (. اْلَعَذاُب

واألجل القريب، هو األجل الذي يطلب اإلنسان أن يتأخر إليه 

ْأِتَي َوَأْنِفُقوا ِمْن َما َرَزْقَناُكْم ِمْن َقْبِل َأْن َيبعد جميء أجله املسمى، )
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َأَحَدُكُم اْلَمْوُت َفَيُقوَل َربِّ َلْوَلا َأخَّْرَتِني ِإَلى َأَجٍل َقِريٍب َفَأصَّدََّق َوَأُكْن 

َوَقاُلوا َربََّنا ِلَم َكَتْبَت َعَلْيَنا اْلِقَتاَل َلْوَلا َأخَّْرَتَنا ِإَلى (، )ِمَن الصَّاِلِحنَي

 (. ا َربََّنا َأخِّْرَنا ِإَلى َأَجٍل َقِريٍبَفَيُقوُل الَِّذيَن َظَلُمو(، )َأَجٍل َقِريٍب

َذِلَك َيْوٌم واألجل املعدود، هو وقت نهاية الدنيا، قال تعاىل: )

( َوَما ُنَؤخُِّرُه ِإلَّا ِلَأَجٍل 301َمْجُموٌع َلُه النَّاُس َوَذِلَك َيْوٌم َمْشُهوٌد )

 (. َمْعُدوٍد

باعتباره ومن حدد هذه اآلجال هو اهلل، ولذلك أضيف إليه 

(، َوُيَؤخِّْرُكْم ِإَلى َأَجٍل ُمَسمًّى ِإنَّ َأَجَل اهلِل ِإَذا َجاَء َلا ُيَؤخَُّرالفاعل: )

(. وأضيف إىل املخلوق َمْن َكاَن َيْرُجو ِلَقاَء اهلِل َفِإنَّ َأَجَل اهلِل َلآٍت)

َفِإَذا َجاَء َأَجُلُهْم َلا باعتباره املفعول، أي األجل الواقع عليه، )

َوَلْن ُيَؤخَِّر اهلُل َنْفًسا ِإَذا َجاَء (، )َيْسَتْأِخُروَن َساَعًة َوَلا َيْسَتْقِدُموَن

 (. َأَجُلَها

** 

 (: حاالت التويف:1)

ُثمَّ ُنْخِرُجُكْم ِطْفًلا ُثمَّ ِلَتْبُلُغوا َأُشدَُّكْم َوِمْنُكْم يف سورة احلج: )

َأْرَذِل اْلُعُمِر ِلَكْيَلا َيْعَلَم ِمْن َبْعِد ِعْلٍم  َمْن ُيَتَوفَّى َوِمْنُكْم َمْن ُيَردُّ ِإَلى

ُثمَّ ُيْخِرُجُكْم ِطْفًلا ُثمَّ ِلَتْبُلُغوا َأُشدَُّكْم ُثمَّ (، ويف سورة غافر: )َشْيًئا

 (. ِلَتُكوُنوا ُشُيوًخا َوِمْنُكْم َمْن ُيَتَوفَّى ِمْن َقْبُل َوِلَتْبُلُغوا َأَجًلا ُمَسمًّى

: )ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إىل أرذل يف األوىل قال

العمر(، ويف األخرى )ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجال 
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 مسمى(. 

، احلالة األوىل: لبلوغ األجل عن ثالث حاالت فاآليتان تتحدثان

أن يعمر اإلنسان املدة املتعارف عليها بني الناس. واحلالة الثانية: أن 

 الثالثة أن يزيد عن ذلك.يقل عن ذلك، واحلالة 

فهي التعمري، أي: إمتام العمر، وهو املراد يف أما احلالة األوىل: 

فاطر بقوله: )وما يعمر من معمر(، وهو املراد بقوله: )من يتوفى(، أي 

بعد بلوغ املدة اليت يبلغها الناس عادة يف زمنه، ولكل جيل مدة يتوفى 

لرسول صلى اهلل عليه ختتلف عن اجليل اآلخر، وهذه األمة قال ا

أعمار أميت ما بني الستني والسبعني، وأقلهم من وسلم عن أعمارها: )

مر عمره، وأخرج ( فمن مات أو قتل يف هذا السن فقد ُعجيوز ذلك

أعذر »عن أبي هريرة، عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال: البخاري 

ي يف شرح . قال األحوذ«اهلل إىل امرئ أخر أجله، حتى بلغه ستني سنة

املراد به أن عمر األمة من سن احملمود الوسط املعتدل الرتمذي: )

منهم سيد األنبياء  ،الذي مات فيه غالب األمة ما بني العددين

وأكابر اخللفاء كالصديق والفاروق واملرتضى وغريهم من العلماء 

 (.واألولياء مما يصعب فيه االستقصاء

)من يتوفى من راد بقوله: نقص العمر، وهو املاحلالة الثانية: 

، وهو املراد بقوله يف سورة فاطر ذلك العمرقبل(، أي: من قبل بلوغ 

فأجله املسمى أن يكون عمره ناقصا عن عمر  )وال ينقص من عمره(.

 أمثاله.

الزيادة يف العمر، وهو من يتجاوز عمر أمثاله واحلالة الثالثة: 
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من الناس، كما يف احلديث )وأقلهم من جيوز ذلك(. وقد تكون زيادة 

)من يرد إىل أرذل كثرية وهو ما يسميه القرآن الرد إىل أرذل العمر: 

  (.ُثمَّ َجَعَل ِمْن َبْعِد ُقوٍَّة َضْعًفا َوَشْيَبًةالعمر(، وهو املراد بقوله: )

قص ما، أم ُنر عمرا تاّموكل هؤالء بلغوا أجلهم املسمى، سواء أُع

 من عمره، أم ِزيد يف عمره.

وكل إنسان جعل اهلل له أجال مسمى، وحدد أجله، وحدد هل 

 يكون له عمر تام أم ينقص من عمره أم يزيد يف عمره. 

** 

وأما احلديث الشهري يف البخاري ومسلم، من حديث أنس بن 

من أحب أن يبسط له يف رزقه، وينسأ له يف مالك، فلفظه عندهما: )

(، وأيضًا أخرجه البخاري عن أبي هريرة باللفظ أثره فليصل رمحه

نفسه. وأما لفظ )ينسأ له يف أجله( فلم يرد يف الصحيحني، ومن 

اخلطأ نسبته إليهما أو إىل أحدهما، وقد ورد عند غريهما من كتب 

السنن. فهذا أمر مهم جيب التنبه له. فلفظ )األجل( جاء من الرواة، 

 األثر.لظنهم أنه مبعنى 

واألمر الثاني، املراد بقوله )ينسأ له يف أثره(، فاألثر هو ما بقي 

من الشيء، ومل يرد مبعنى: األجل. وعليه فاملعنى: ينسأ له يف أثره، 

أي يبقى له ذكر صاحل بعده، أو عمل صاحل جيلب له حسنات وهو يف 

إذا مات قربه، فكأنه مل ينته مبوته، كما قال يف احلديث اآلخر: )

إلنسان انقطع عمله إال من ثالث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، ا

، فاحلديث يبني أن (، فهذا هو ما يستمر به أثرهوولد صاحل يدعو له
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عمل اإلنسان ينقطع مبوته وال ينسأ له يف أثر، وال ميد له إال من 

سبع جيري للعبد أجرهن وهو ميت : )مرفوعا البزار وأخرجثالث...، 

م علما، أو أجرى نهرا، أو حفر بئرا، أو غرس خنال، أو يف قربه، من عل

، (بنى مسجدا، أو ورث مصحفا، أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته

إن مما َيلحق املؤمن من عمله وحسناته بعد موته، وعند ابن ماجه: )

ِعْلًما َعِلمه ونَشره، وولًدا صاحًلا تَركه، وُمصحًفا ورَّثه، أو مسجًدا 

البن السبيل بناه، أو نهًرا أْجَراه، أو صدقة أخَرجها من  بناه، أو بيًتا

 النسء يف األثرومن  .(ماله يف صحته وحياته، يلحقه من بعد موته

أن يدعو له الصاحلون وأن يذكروه باخلري، كما يف قول إبراهيم 

 (.َواْجَعْل ِلي ِلَساَن ِصْدٍق ِفي اْلآِخِريَنعليه السالم: )

استدل به على إطالة األجل، أو أن  فال حجة يف احلديث ملن

لإلنسان أجلني، ورد من رد عليهم بأن الزيادة أي بالربكة رد ضعيف، 

 ال يستقيم.

** 

 التفريق يف القرآن بني املوت والقتل:(: 1)

ذكرت يف اجلزء األول أن القتل هو: إزهاق النفس بفعل 

 اإلنسان، بآلة تسيل الدم. 

َأَفِإْن َماَت َأْو بني املوت والقتل: )وبينت أن القرآن الكريم يفرق 

ِإْن (، )َوَلِئْن ُمتُّْم َأْو ُقِتْلُتْم(، )َوَلِئْن ُقِتْلُتْم ِفي َسِبيِل اهلِل َأْو ُمتُّْم(، )ُقِتَل

 (.َفَرْرُتْم ِمَن اْلَمْوِت َأِو اْلَقْتِل
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كما فرق القرآن بني انقضاء أجل الكائن باملوت وانقضاء أجله 

تلقاء نفسه )كاالنتحار، أو إقدامه على املوت(، أو من  بسبب ذاتي من

ُحرَِّمْت َعَلْيُكُم اْلَمْيَتُة َوالدَُّم تلقاء غريه بقتل أو ذبح... قال تعاىل: )

َوَلْحُم اْلِخْنِزيِر َوَما ُأِهلَّ ِلَغْيِر اهلِل ِبِه َواْلُمْنَخِنَقُة َواْلَمْوُقوَذُة َواْلُمَتَردَِّيُة 

(. فأحل الذبيحة وحرم َوَما َأَكَل السَُّبُع ِإلَّا َما َذكَّْيُتْم َوالنَِّطيَحُة

 امليتة واملنخنقة واملوقوذة واملرتدية والنطيحة واملفرَتسة...

: املخلوقنيومن ثم فالقرآن الكريم يسمي املوت بغري سبب من 

: قتال أو ذحبا أو حيدده باسم املخلوقنيي املوت بسبب من مموتا، ويس

غرقا... فالتفريق بني هذه من حيث السببية وعدمها، ال من خنقا أو 

حيث األجلية. مبعنى أن امليت انقضى أجله، واملقتول انقضى أجله، 

والذبيح انقضى أجله... كما يدل على ذلك اآليات السابقة اليت 

 ذكرتها يف مفهوم األجل.

وعليه فإن بني املوت والقتل )وكذلك الذبح والغرق...( اتفاقا 

 فرتاقا:وا

فيفرتقان من حيث سبب انقضاء األجل: هل هو بسبب اخللق أو 

ال عالقة للخلق فيه، فما كان ال عالقة للخلق فيه فامسه: املوت، وما 

 كان للخلق سبب فيه، فله اسم يناسب: القتل، الذبح... 

ال يكون إال  - سواء املوت أو غريه-من حيث إن ذلك ويتفقان 

ي، فال يتقدم على أجله وال يتأخر، وإمنا هي بانقضاء أجل الكائن احل

 أسباب جعل اهلل انقضاء اآلجال بها، وجعلها ابتالء واختبارا للناس. 

، كما قال ومن ثم فمن اخلطأ القول بأن لإلنسان أجلني
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َوَلْن ُيَؤخَِّر الفالسفة، إمنا هو أجل واحد إذا جاء ال يقدم وال يؤخر: )

(. والتفرقة إمنا هي من حيث كيفية انقضاء َأَجُلَهااهلُل َنْفًسا ِإَذا َجاَء 

األجل، فإذا انقضى بال سبب من اخللق فهو املوت، وإن انقضى بسبب 

 : قتال، ذحبا، غرقا...همن اخللق فيسمى باسم خيص

والقرآن الكريم إمنا يفرق بني املوت والقتل حني يتعلق األمر 

ألجلية فإنه يسمي كل ببيان السببية، أما حني يتعلق األمر ببيان ا

، فاملوت هنا يراد به: (ُكلُّ َنْفٍس َذاِئَقُة اْلَمْوِتذلك موتًا، كما قال: )

َوَلَقْد ُكْنُتْم انقضاء األجل، دون النظر إىل السبب، ومن ذلك قوله: )

(، فهم َتَمنَّْوَن اْلَمْوَت ِمْن َقْبِل َأْن َتْلَقْوُه َفَقْد َرَأْيُتُموُه َوَأْنُتْم َتْنُظُروَن

كانوا يتمنون القتل يف سبيل اهلل، فسماه موتا؛ ألنه مل يقع بعد، 

 (.َوَما َكاَن ِلَنْفٍس َأْن َتُموَت ِإلَّا ِبِإْذِن اهلِل ِكَتاًبا ُمَؤجًَّلاوقال: )

** 

قضايا السببية بني املوت والقتل واإلسالم قد رتب على التفرقة 

لإلنسان إذا انقضى شرعية، ومن ذلك: أن بهيمة األنعام مباحة 

الذبح أو النحر )التذكية(، )وذكر اسم اهلل عليها(، سبب أجلها ب

، ولكنها حمرمة على اإلنسان إذا انقضى أجلها موتا، أو بأسباب أخرى

. كما يف اآلية كاخلنق أو التعذيب أو الضرب أو اإللقاء من شاهق...

اْلِخْنِزيِر َوَما ُأِهلَّ ِلَغْيِر اهلِل ِبِه  ُحرَِّمْت َعَلْيُكُم اْلَمْيَتُة َوالدَُّم َوَلْحُم)

َواْلُمْنَخِنَقُة َواْلَمْوُقوَذُة َواْلُمَتَردَِّيُة َوالنَِّطيَحُة َوَما َأَكَل السَُّبُع ِإلَّا َما 

 (. َذكَّْيُتْم

** 
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كما رتب اإلسالم على هذه التفرقة خواص أخرى، ففرق بني 

ل اهلل، فرق بينهما يف أحكام من ميوت من املسلمني ومن يقتل يف سبي

املمات، كالغسل والتكفني، وكذلك يف خواص كل منهما يف 

مماته، كما قدمت ذلك آنفًا، والقرآن الكريم حيث ذكر القتيل يف 

 سبيل اهلل فإنه ال يسميه ميتا، بل قتيال يف سبيل اهلل. 

** 

 ذلكوأما التفريق بني حاالت متام العمر أو نقصه أو زيادته، فإن 

كله ضمن األجل املسمى، وال يعين أن هناك أكثر من أجل، بل أجل 

واحد، والناس يف بلوغ هذا األجل ثالثة أصناف، فبعضهم يستويف 

عمرا تاما، وبعضهم أجله أنقص من العمر املقدر ألمثاله، وبعضهم 

 أجله أطول من العمر املقدر ألمثاله.

** 

 مصيبة املوت:(: 4)

الَِّذيَن آَمُنوا َشَهاَدُة َبْيِنُكْم ِإَذا َحَضَر َأَحَدُكُم اْلَمْوُت ِحنَي َيا َأيَُّها )

اْلَوِصيَِّة اْثَناِن َذَوا َعْدٍل ِمْنُكْم َأْو آَخَراِن ِمْن َغْيِرُكْم ِإْن َأْنُتْم َضَرْبُتْم ِفي 

 (.اْلَأْرِض َفَأَصاَبْتُكْم ُمِصيَبُة اْلَمْوِت

آن الكريم، أن املصيبة تطلق يف ذكرت يف حبث: الوهن يف القر

املكروه الذي يصيب اإلنساَن بسبٍب منه، سواء القرآن الكريم على )

(، فما وجه ذكر املوت بأنه مصيبة يف هذه أمؤمنًا كان أم غرَي مؤمن

 وقد بينت أن املوت هو انقضاء األجل بدون سبب. اآلية؟
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 فلي يف اآلية وجهان، والعلم عند ربي سبحانه.

 األول:الوجه 

بتدبر اآلية، يتبني أنها تتحدث عن وصية مسافر ضرب يف 

األرض، فأدركه املوت يف سفره وليس معه إال شاهد من غري املسلمني، 

إن سافرمت فقاربكم األجل حينئذ وما معكم من  :أيقال أبو السعود: )

كما هو الغالب  ،األقارب أو من أهل اإلسالم من يتوىل أمر الشهادة

(. فاملوت يف هذه احلالة، أي حالة عدم وجود من األسفار املعتاد يف

يوصي إليه وهو منقطع عن أهله وقومه، يعد مصيبة، وكأن اآلية 

ترشد املسلمني إذا ضربوا يف األرض فيسافرون مع صحبة مسلمة، 

وافتقاد هذه الصحبة يعد مصيبة، وما حيدث يف الرحلة من قضاء 

 فإنه مصيبة كذلك. 

لبة والتجار والرحالة من املسلمني، إذا سافروا أو وهذا إرشاد للط

 اغرتبوا أن تكون صحبتهم مسلمة، وأال يتهاونوا يف ذلك. واهلل أعلم.

 الوجه الثاني:

ذكرت أن القرآن الكريم يفرق بني املوت والقتل إذا تعلق األمر 

فإنه يسمي كل ذلك موتا،  بالسببية، أما إذا تعلق األمر باألجلية

وعليه فانقضاء األجل بسبب قتل أو غرق أو حرق أو هدم أو ظمأ أو 

جوع... إخل، فهذا يعد مصيبة، حيدث بسبب من اإلنسان، سواء سبب 

 من نفسه أو من غريه. 

كم مصيبة املوت(، يكون املعنى: أصابتكم وعليه فقوله )فأصابت

سبب وقد يكون بسبب: تردي أو  مصيبة املوت، واملوت هنا قد يكون بال
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 انقطاع زاد أو غريه، فلهذا ُسمي مصيبة. واهلل أعلم.

  



 

 

252 

 

 اإلماتة واإلحياء: لثاملبحث الثا

 :إىل غري اهلل اإلحياء واإلماتة إسناد: األول املطلب

تقرر آيات القرآن الكريم أن اهلل هو احمليي واملميت، وأنه هو الذي 

 حييي ومييت.

 اإلماتة:أواًل: 

واإلماتة مل تسند يف القرآن الكريم إال إىل اهلل سبحانه وتعاىل، 

فهي ال تكون إال من اهلل، ولذلك نقول أماته اهلل، ويف حالة القتل، ال 

نقول: أماته فالن، بل نقول: قتله فالن، فالقتل باعتبار فعل البشر، 

ويصح القول: مات فالن )وإن كان مقتوال(، فاملوت مت؛ ألن اهلل خلق 

(، ُثمَّ َأَماَتُه َفَأْقَبَرُهاملوت فيه، وكان القاتل سببا يف ذلك، قال تعاىل: )

 فاهلل هو الذي مييت الناس كلهم. 

ِإْذ َقاَل ِإْبَراِهيُم وقد التبس ذلك على الذي حاج إبراهيم يف ربه، )

ال خيلقه (، فاملوت شيء َربَِّي الَِّذي ُيْحِيي َوُيِميُت َقاَل َأَنا ُأْحِيي َوُأِميُت

َوَما َكاَن ِلَنْفٍس َأْن َتُموَت ِإلَّا ِبِإْذِن إال اهلل، وال متوت نفس إال بأجلها )

(، واحلياة كذلك، فإرادة اإلنسان ال حتيي وال اهلِل ِكَتاًبا ُمَؤجًَّلا

 متيت.

ومثل ذلك إبراهيم عليه السالم، فحني أراد البشر قتله، وأراد 

َفَما َكاَن النار اليت أوقدوها له: )اهلل حياته ظل حيا، بالرغم من 

(، وقال: َجَواَب َقْوِمِه ِإلَّا َأْن َقاُلوا اْقُتُلوُه َأْو َحرُِّقوُه َفَأْنَجاُه اهلُل ِمَن النَّاِر
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( ُقْلَنا َيا َناُر 68َقاُلوا َحرُِّقوُه َواْنُصُروا آِلَهَتُكْم ِإْن ُكْنُتْم َفاِعِلنَي ))

( َوَأَراُدوا ِبِه َكْيًدا َفَجَعْلَناُهُم 69ا َعَلى ِإْبَراِهيَم )ُكوِني َبْرًدا َوَسَلاًم

(. فالبشر ال يستطيعون أن ينهوا حياة أحد، إال إذا أذن اهلل، اْلَأْخَسِريَن

واعلم أن األمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك، مل كما يف احلديث: )

ك، ينفعوك إال بشيء قد كتبه اهلل لك، ولو اجتمعوا على أن يضرو

مل يضروك إال بشيء قد كتبه اهلل عليك، رفعت األقالم، وجفت 

 (.الصحف

َوَقاُلوا َما  ) :ن أن الدهر هو من مييتهم، فقالواوقد ادعى الدهريو

ِهَي ِإلَّا َحَياُتَنا الدُّْنَيا َنُموُت َوَنْحَيا َوَما ُيْهِلُكَنا ِإلَّا الدَّْهُر َوَما َلُهْم 

(، وهم يقصدون بذلك أال إله ِإْن ُهْم ِإلَّا َيُظنُّوَنِبَذِلَك ِمْن ِعْلٍم 

ِإْن ِهَي ِإلَّا َحَياُتَنا الدُّْنَيا َنُموُت سيبعثهم بعد موتهم، كما قالوا: )

(. وقد نفى اهلل عنهم العلم، فهو ليس إال َوَنْحَيا َوَما َنْحُن ِبَمْبُعوِثنَي

 ظن وتوهم، كادعاء النمرود أنه مييت حني يقتل.

 الصة أن اإلماتة مل تسند إال إىل اهلل.فاخل

 اإلحياء:ثانيًا: 

 وأسند إىل البشر. سند إىل اهلل، أما اإلحياء فقد ُأ

فهو وحده الذي أما إسناده إىل اهلل، فهو كإسناد اإلماتة، فاهلل 

 ما قررت هذا آيات القرآن الكريم.خيلق احلياة يف األشياء، ك

ما وأسند إىل البشر على اعتبارين، أسند إىل عيسى، وأسند إىل 

 حممد صلى اهلل عليه وسلم، وأسند إىل عامة الناس. جاء به 
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 :وإحياء املوتى عيسى(: 3)

َوِإْذ ُتْخِرُج تعاىل: ) فقالإىل عيسى، مسندًا اإلحياء  جاء فعل

(، اْلَمْوَتى ِبِإْذِن اهلِلَوُأْحِيي (، وقال عيسى عن نفسه: )اْلَمْوَتى ِبِإْذِني

ففي املوضعني قيدا بإذن اهلل؛ فاهلل أعطى عيسى القدرة على فعل 

إحياء املوتى، فِفعل اإلحياء ال يعين خلق احلياة، فهو حيييهم واهلل 

هو من خيلق احلياة فيهم، ففعل عيسى يقابل فعل القتل بالنسبة 

، ولكنه يفعل املوت الناس، فالقاتل ال خيلق املوت يف املقتول لعامة

 بإذن اهلل، واهلل هو الذي خيلق املوت فيه. 

واهلل كما منح عيسى القدرة على أن خيلق من الطني طريًا، 

)وهذا إحياء أول(، فقد منحه القدرة على أن حييي املوتى، قد يكون 

ذلك بأن يعطيه اهلل )نفَس امليت(، ويعطيه القدرة على إرساهلا إىل 

بإذن اهلل. كما أعطاه القدرة على أن خيلق من جسده، فيقوم حيا 

الطني طريًا، حيث أعطاه )نفَس الطري(، وأقدره على النفخ فيه )أي: 

 إرسال نفسه إىل جسمه(. 

 

 ومن أحياها:(: 1)

ِإْذ َقاَل ِإْبَراِهيُم َربَِّي الَِّذي ُيْحِيي َوُيِميُت َقاَل َأَنا ُأْحِيي )قال تعاىل: 

 .(َوُأِميُت

أمل تر، يا حممد، إىل الذي حاج إبراهيم يف ربه الطربي: )قال 

"ربي الذي حييي ومييت"، يعين بذلك: ربي  حني قال له إبراهيم:

الذي بيده احلياة واملوت، حييي من يشاء ومييت من أراد بعد اإلحياء. 
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قال: أنا أفعل ذلك، فأحيي وأميت، أستحيي من أردت قتله فال أقتله، 

"إحياء"، كما  وذلك عند العرب يسمى ،ياء لهفيكون ذلك مين إح

وأقتل  ،قال تعاىل ذكره: )َوَمْن َأْحَياَها َفَكَأنََّما َأْحَيا النَّاَس َجِميًعا(

 (. ذلك مين إماتة لهآخر، فيكون 

فامللك الكافر فسر القتل باإلماتة، وإبقاء النفس باإلحياء، 

ا، وليس إىل والقرآن الكريم نسب هذا اإلحياء إىل الناس مجيع

َمْن َقَتَل َنْفًسا ِبَغْيِر َنْفٍس َأْو َفَساٍد ِفي اْلَأْرِض النمرود، قال تعاىل: )

(. َفَكَأنََّما َقَتَل النَّاَس َجِميًعا َوَمْن َأْحَياَها َفَكَأنََّما َأْحَيا النَّاَس َجِميًعا

فأي إنسان بهذا املعنى قادر على قتل النفس وإحيائها. قال ابن 

(. وهناك أقوال ترك قتل النفس احملرمة: )ومن أحياها، أي: عباس

أخرى يف اآلية، والراجح قول ابن عباس؛ ألن اآلية تقابل بني قتل 

 النفس وإحيائها، أي عدم قتلها. 

فكل إنسان يرتك قتل النفس اليت حرمها اهلل، فإنه أحياها. فهذا 

 معنى يشرتك فيه كل من عّف عن القتل.

 أحيا الناس مجيعا(، وقوله )فكأمنا 

قوالن: أحدهما: فله أجر من أحيا الناس فيه قال يف زاد املسري: )

 .(مجيعا. والثاني: فعلى مجيع الناس شكره كما لو أحياهم

يه معنى : ف{نََّما َقَتَل النَّاَس َجِميًعاَفَكَأ}وقال ابن عاشور: )

، وهو أن الداعي الذي يقدم بالقاتل على القتل يرجع نفساني جليل

إىل ترجيح إرضاء الداعي النفساني الناشئ عن الغضب وحب 

االنتقام على دواعي احرتام احلق وزجر النفس والنظر يف عواقب 
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الفعل من نظم العامل، فالذي كان من حيلته ترجيح ذلك الداعي 

ذو نفس يوشك أن  الطفيف على مجلة هذه املعاني الشريفة فذلك

قتل، ولو  تدعوه دوما إىل هضم احلقوق، فكلما سنحت له الفرصة

 (.دعته أن يقتل الناس مجيعا لفعل

واآلية تبني أن من اجرتأ على قتل نفس واحدة، فقد أسقط 

حرمة القتل من نفسه، ولذلك فإنه جيرتئ على قتل أي نفس 

قدام على اجلرمية أخرى. فاملسألة ال تتعلق بالعدد، ولكن تتعلق باإل

أو اإلحجام عنها. أما من أبقى يف نفسه تعظيم حرمة اهلل، وعدم 

تعدي حدوده، فلم يقتل نفسًا، فإن هذا التعظيم يف نفسه مينعه من 

 قتل أي نفس، وبذلك فهو كأمنا أحيا الناس مجيعا. 

وقد جعل اهلل عقوبة القاتل: القتل، بغض النظر عن العدد، 

أو واحدًا أو حتى أقل من واحد، كما لو  ريًاكث سواء أقتل عددًا

اشرتكت مجاعة يف قتل نفس، فإنهم مجيعا يقتلون به، كما هو 

 منصوص عليه عند الفقهاء. 

 

 ولكم يف القصاص حياة:(: 1)

َوَلُكْم ِفي اْلِقَصاِص َحَياٌة َيا ُأوِلي اْلَأْلَباِب َلَعلَُّكْم قال تعاىل: )

 (.َتتَُّقوَن

إجياب القصاص على القاتل وترك التعدي إىل )قال املاوردي: 

من ليس بقاتل حياة للنفوس ، ألن القاتل إذا علم أن نفسه تؤخذ 
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بنفس من قتله كف عن القتل َفِحِيَي أن يقتل قودًا ، أو َحِيَي املقتول 

ألنهم كانوا يقتلون غري القاتل (. وقال الزخمشري: )أن يقتل ظلمًا

فإذا اقتص من القاتل سلم  ،تنة بينهمواجلماعة بالواحد فتثور الف

 (.الباقون فيكون ذلك سببا حلياتهم

َمْن َقَتَل َنْفًسا ِبَغْيِر َنْفٍس َأْو َفَساٍد ِفي هذه اآلية تفسر آية املائدة: )

اْلَأْرِض َفَكَأنََّما َقَتَل النَّاَس َجِميًعا َوَمْن َأْحَياَها َفَكَأنََّما َأْحَيا النَّاَس 

فمن قتل نفسًا ظلما وعدوانا، فكأمنا قتل الناس مجيعًا،  (.َجِميًعا

وبذلك يكون القصاص من القاتل حياة هلؤالء الناس مجيعًا الذين 

قتلهم القاتل حكمًا، وقتل واحدا منهم حقيقة. فكأن القصاص من 

 القاتل حياة للناس مجيعا )الذين كأن القاتل قتلهم(. 

اة خمتلفة، فهي حياة فتنكري لفظ )حياة( يبني أن هذه احلي

تأتي بعد )قتل حكمي(، وليس )قتال حقيقيًا(. فاملعنى أن لكم يف 

القصاص من القاتل حياة لكم بعد أن فقدمتوها بقتله لكم. واهلل 

 أعلم.

 إذا دعاكم ملا حيييكم:(: 4)

َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْسَتِجيُبوا ِللَِّه َوِللرَُّسوِل ِإَذا قال تعاىل: )

َدَعاُكْم ِلَما ُيْحِييُكْم َواْعَلُموا َأنَّ اهلَل َيُحوُل َبْيَن اْلَمْرِء َوَقْلِبِه َوَأنَُّه ِإَلْيِه 

 (.ُتْحَشُروَن

َذا َدَعاُكْم ِلَما ِإ }قال الواحدي يف التفسري البسيط يف قوله 

 وفيه أقوال: : {ُيْحِييُكْم
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 ، أحدها: هو اإلميان واإلسالم، وفيه احلياة

األول قاله الفراء:  ، وتقديره على ثالثة أقوال:هو اجلهادني: الثا

إذا دعاكم إىل إحياء أمركم جبهاد عدوكم، يريد أن أمرهم إمنا 

يقوى باحلرب واجلهاد، فلو تركوا اجلهاد ضعف أمرهم، واجرتأ 

أبو إسحاق: أي ملا يكون سبًبا للحياة  هقالالثاني و[، عليهم عدوهم

ابن  هقالالثالث و. رة، وسبب هذه احلياة: اجلهادالدائمة يف نعيم اآلخ

َأْحَياُء ِعنَد َرِبِهْم }يعين الشهادة؛ ألن الشهداء  {ِلَما ُيْحِييُكْم}قتيبة: 

 .{ُيْرَزُقوَن

من القرآن  وهذا حيتمل كل ما ذكرالثالث: أي دعاكم للحق، 

 .واإلميان واجلهاد

يعين  {ُيْحِييُكْمِلَما }أبو علي اجلرجاني يف قوله: الرابع: قال 

كقوله عز  ،اجلنة، واحتج بأن احلياة الدائمة النافعة حياة اجلنة

 أ.هـ. .، أي: احلياة الدائمة{اْلآِخَرَة َلِهَي اْلَحَيَواُنَوِإنَّ الدَّاَر }وجل: 

ِلما ُيْحِييُكْم من العلوم الدينية فإنها حياة وقال البيضاوي: )

 (.القلب واجلهل موته

احلياة  وتستعار احلياة واإلحياء لبقاءعاشور: )وقال ابن 

َوَمْن }، {َوَلُكْم ِفي اْلِقصاِص َحياٌة} واستبقائها بدفع العوادي عنها

واإلحياء هذا مستعار ملا يشبه . {َأْحياها َفَكَأنَّما َأْحَيا النَّاَس َجِميعًا

إحياء امليت، وهو إعطاء اإلنسان ما به كمال اإلنسان، فيعم كل ما 

ه ذلك الكمال من إنارة العقول باالعتقاد الصحيح واخللق الكريم، ب

والداللة على األعمال الصاحلة وإصالح الفرد واجملتمع، وما يتقوم به 
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ذلك من اخلالل الشريفة العظيمة، فالشجاعة حياة للنفس، 

 (.واالستقالل حياة، واحلرية حياة، واستقامة أحوال العيش حياة

** 

 املعنى على حقيقته. وبيان ذلك فيما يلي: أنوالذي يبدو لي 

كان الناس مجيعا أمواتًا، فأحياهم اهلل يف الدنيا، وهو اإلحياء 

األول، ثم مييتهم ثم حيييهم يف اآلخرة حلسابهم وهو اإلحياء الثاني، 

 َكْيَف َتْكُفُروَن ِباهلِل َوُكْنُتْم َأْمَواًتا َفَأْحَياُكْم ُثمَّ ُيِميُتُكْمكما قال: )

 (. ُثمَّ ُيْحِييُكْم ُثمَّ ِإَلْيِه ُتْرَجُعوَن

وبعد حساب الناس يف اآلخرة، يكونون فريقني، كما قال تعاىل: 

 (. َفِريٌق ِفي اْلَجنَِّة َوَفِريٌق ِفي السَِّعرِي)

وبني القرآن الكريم أن الفريق الذي يف اجلنة يكون يف حياة 

( ِفي َجنَّاٍت َوُعُيوٍن 53ي َمَقاٍم َأِمنٍي )ِإنَّ اْلُمتَِّقنَي ِفدائمة، ونعيم مقيم، )

( َكَذِلَك َوَزوَّْجَناُهْم 51( َيْلَبُسوَن ِمْن ُسْنُدٍس َوِإْسَتْبَرٍق ُمَتَقاِبِلنَي )51)

( َلا َيُذوُقوَن ِفيَها 55( َيْدُعوَن ِفيَها ِبُكلِّ َفاِكَهٍة آِمِننَي )54ِبُحوٍر ِعنٍي )

( َفْضًلا ِمْن َربَِّك 56اْلُأوَلى َوَوَقاُهْم َعَذاَب اْلَجِحيِم ) اْلَمْوَت ِإلَّا اْلَمْوَتَة

 (.َذِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيُم

وبني القرآن الكريم أن الفريق الذي يف السعري تسلب عنه 

ِإنَُّه احلياة، كما يسلب عنه املوت، فيكون ال هو مبيت وال هو حبي. )

(، وقال: نَّ َلُه َجَهنََّم َلا َيُموُت ِفيَها َوَلا َيْحَياَمْن َيْأِت َربَُّه ُمْجِرًما َفِإ

 (. ( ُثمَّ َلا َيُموُت ِفيَها َوَلا َيْحَيا31الَِّذي َيْصَلى النَّاَر اْلُكْبَرى ))
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، أما أهل اجلنة فقد نالوا وعليه فأهل جهنم حرموا من احلياة

 احلياة اخلالدة. 

َوِللرَُّسوِل ِإَذا َدَعاُكْم ِلَما اْسَتِجيُبوا ِللَِّه فقوله يف اآلية: )

(، أي: إذا دعاكم لألمر الذي جيعلكم حتيون حياة تامة، دون ُيْحِييُكْم

موت. وهذه احلياة التامة هي يف اجلنة فقط. فمن استجاب هلل 

ولرسوله أحياه اهلل حياة تامة. أما من كفر فإنه يدخل جهنم فال 

 حييا فيها. 

سبحانه وتعاىل، وقد قضى أن من فاحمليي يف اآلية هو اهلل 

اهتدى بنوره فإنه حيييه حياة تامة، خبالف من مل يهتد بنوره، فإنه 

( ِإلَّا الَِّذيَن آَمُنوا 5ُثمَّ َرَدْدَناُه َأْسَفَل َساِفِلنَي )يرده أسفل سافلني: )

 (، أي للمؤمنني أجر غريَوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت َفَلُهْم َأْجٌر َغْيُر َمْمُنوٍن

 منقطع، وهو احلياة اخلالدة.

َأَوَمْن َكاَن َمْيًتا َفَأْحَيْيَناُه وبهذه الداللة نفسر قوله تعاىل: )

َوَجَعْلَنا َلُه ُنوًرا َيْمِشي ِبِه ِفي النَّاِس َكَمْن َمَثُلُه ِفي الظُُّلَماِت َلْيَس 

 (. ِبَخاِرٍج ِمْنَها

** 

 أو من كان ميتا فأحييناه:(: 5)

َأَوَمْن َكاَن َمْيًتا َفَأْحَيْيَناُه َوَجَعْلَنا َلُه ُنوًرا َيْمِشي ِبِه قال تعاىل: )

 (. ِفي النَّاِس َكَمْن َمَثُلُه ِفي الظُُّلَماِت َلْيَس ِبَخاِرٍج ِمْنَها

من كان املعنى:  قال الواحدي يف البسيط: )املفسرون على أن
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الكفار بأنهم أموات قد وصف . وقال أهل املعاني: كافًرا ضالًّا فهدينا

فلما  {َأْمَواٌت َغْيُر َأْحَياٍء َوَما َيْشُعُروَن َأيَّاَن ُيْبَعُثوَن}يف قوله تعاىل: 

جعل الكفر موًتا، والكافر ميًتا، جعل اهلدى حياة، واهلداية إحياء، 

وإمنا جعل الكفر موًتا؛ ألنه جهل، واجلهل يؤدي إىل احلرية واهللكة، 

ال يدرك به حقيقة، واهلدى علم وبصرية،  واملوت كاجلهل يف أنه

 .(والعلم يهتدي به إىل الرشد ويدرك به األمور كما يدرك احلياة

هذا مثل ضربه اهلل تعاىل للمؤمن الذي كان وقال ابن كثري: )

ميتا، أي: يف الضاللة، هالكا حائرا، فأحياه اهلل، أي: أحيا قلبه 

 (.باإلميان، وهداه له ووفقه التباع رسله

** 

غري أني أمحل املعنى يف اآلية على ما سبق أن قلته، فاملعنى: أو 

من كان ميتا فأحييناه يف الدنيا، وجعلنا له نورا فاهتدى به، وكان 

هذا النور سببا يف حياته اخلالدة يف اآلخرة، كمن كان ميتا 

فأحييناه يف الدنيا، ولكنه مل يهتد بالنور الذي جعلناه له، فهو يف 

 لن خيرج منها يوم القيامة.الظلمات، و

(، فلفظ )مثله( يبني أن اآلخر مثل األول، مثلهوقوله: )كمن 

ففي أي شيء هو ِمْثله؟ هو ِمْثله يف أنه كان ميتا فأحياه اهلل يف 

الدنيا، وأنظره مدة كافية ليهتدي بنور اهلل، فينال احلياة اخلالدة، 

 وال ينتكس يف الظلمات. 

َوَأمَّا َثُموُد ع خلقه، كما قال: )واهلل قد جعل النور جلمي

(، فمن اهتدى به فقد أخذ َفَهَدْيَناُهْم َفاْسَتَحبُّوا اْلَعَمى َعَلى اْلُهَدى
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 بنور اهلل، وهو النور الذي حيتاجه لتستمر حياته يف اآلخرة.

فاملوت واإلحياء يف اآلية جاء على ظاهره، وال داعي لتأويله 

(، وقد جاءت )مْيتا( َوُكْنُتْم َأْمَواًتا َفَأْحَياُكْمباجملاز. فهو كقوله: )

 خمففة، للداللة على حالة )املوت( السابقة للحياة. 

اهلُل َوِليُّ الَِّذيَن آَمُنوا ُيْخِرُجُهْم ِمَن الظُُّلَماِت ِإَلى قال تعاىل: )

ْم ِمَن النُّوِر ِإَلى النُّوِر َوالَِّذيَن َكَفُروا َأْوِلَياُؤُهُم الطَّاُغوُت ُيْخِرُجوَنُه

(. وقد فسرت هذه اآلية يف حبث: الظلمات والنور يف القرآن، الظُُّلَماِت

وبينت أن النور الذي خيرج اهلل املؤمنني إليه هو نور الغاية، فاجلنة نور 

تام. أما الكافر فإن أولياءه خيرجونه من النور الذي منحه اهلل يف 

لمات، فجهنم ظلمة ال نور فيها. وهو الدنيا، وهو نور اهلداية، إىل الظ

 (. َكَمْن َمَثُلُه ِفي الظُُّلَماِت َلْيَس ِبَخاِرٍج ِمْنَهاكقوله يف اآلية: )

** 

ِلُيْنِذَر َمْن َكاَن َحيًّا َوَيِحقَّ اْلَقْوُل وهذه اآلية كاآلية التالية: )

 (.َعَلى اْلَكاِفِريَن

 ي عن بينةح /لينذر من كان حيا(: 6)

 (. ِلُيْنِذَر َمْن َكاَن َحيًّا َوَيِحقَّ اْلَقْوُل َعَلى اْلَكاِفِريَنتعاىل: )قال 

ها هنا أربعة تأويالت:  {َمن كان َحّيًا}ويف قال املاوردي: )

 ،أحدها: من كان غافاًل، الثاني: من كان حي القلب حي البصر

د: وقال أبو السعو(. الرابع: من كان مهتديًا الثالث: من كان مؤمنًا،

أي عاقال متأمال فإن الغافل مبنزلة امليت أو مؤمنا يف علم اهلل تعاىل )
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 (. فإن احلياة األبدية باإلميان وختصيص اإلنذار به ألنه املنتفع به

** 

 املعنى واهلل أعلم:

لينذر الرسول صلى اهلل عليه وسلم بنور اهلل من كان حيا، أي: 

اجلنة(، فهذا هو الذي من سبق يف علم اهلل أنه حي يف اآلخرة )يف 

ِإنََّما ُتْنِذُر الَِّذيَن َيْخَشْوَن ينتفع بالذكر واإلنذار، كما قال تعاىل: )

ِإنََّما ُتْنِذُر َمِن اتََّبَع الذِّْكَر (، وقال: )َربَُّهْم ِباْلَغْيِب َوَأَقاُموا الصََّلاَة

ة املستمرة، (. و)كان( هنا تعرب عن الكينونَوَخِشَي الرَّْحَمَن ِباْلَغْيِب

وليسن عن كينونة املاضي. فاملعنى أنك ال تنذر إال من سبق يف علم 

 (.ِإَذا َدَعاُكْم ِلَما ُيْحِييُكْماهلل أنه سيكون حيا يف اآلخرة، كما قال: )

(، فاستخدم هنا لفظ )حيق َوَيِحقَّ اْلَقْوُل َعَلى اْلَكاِفِريَنثم قال: )

نى: أنه قد سبق يف علم اهلل أن القول(، فهو مقابل لفظ )كان(، واملع

هذا مؤمن وهذا كافر، فكما حق القول على املؤمن بأن يكون حيا يف 

اجلنة، فكذلك حيق القول على الكافر بأن يكون يف ظلمات جهنم ال 

 ميوت فيها وال حييا. 

َوَلِكْن ِلَيْقِضَي اهلُل َأْمًرا َكاَن َمْفُعوًلا ِلَيْهِلَك َمْن قال تعاىل: )

(، فأمر اهلل مفعول، وال راد َعْن َبيَِّنٍة َوَيْحَيا َمْن َحيَّ َعْن َبيَِّنٍة َهَلَك

ألمره، فمن سبق يف علمه أنه من اهلالكني فسيهلك، ومن سبق يف 

علمه أنه من األحياء يف اجلنة، فسيحيا، والذين حييون إمنا حييون 

نورا،  )عن بينة(، وهي البينة اليت أنزهلا اهلل إىل الناس، وجعلها

َوَكَذِلَك َأْوَحْيَنا فاعتدى بها املهتدون فكانت هلم احلياة الدائمة: )
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ِإَلْيَك ُروًحا ِمْن َأْمِرَنا َما ُكْنَت َتْدِري َما اْلِكَتاُب َوَلا اْلِإمَياُن َوَلِكْن 

 (.َجَعْلَناُه ُنوًرا َنْهِدي ِبِه َمْن َنَشاُء ِمْن ِعَباِدَنا

** 

، مل تسند إال إىل اهلل، وأما البشر فأسند فاخلالصة إن )اإلماتة(

 إليهم فعل )القتل(. 

و)اإلحياء( أسند إىل اهلل مبعنى أنه خالق احلياة يف النفس، 

وأسند إىل عيسى؛ إذ مكنه اهلل من ذلك، وأسند إىل البشر مبعنى: 

 أنهم أبقوا على ما أحياه اهلل فلم يقتلوه. 
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 :احمليا واملمات: الثاني املطلب

 الفرق بني احلياة واحمليا، وما الفرق بني املوت واملمات؟ما 

هذا ما سأحبثه يف هذا املطلب، من خالل دراسة اآليات اليت ورد 

 فيها لفظ )احمليا( و)املمات(.

 

 سواء حمياهم ومماتهم:(: 3)

َأْم َحِسَب الَِّذيَن اْجَتَرُحوا السَّيَِّئاِت َأْن َنْجَعَلُهْم قال تعاىل: )

َكالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت َسَواًء َمْحَياُهْم َوَمَماُتُهْم َساَء َما 

 (.َيْحُكُموَن

 هذه اآلية ثالث مجل، هي:

َأْم َحِسَب الَِّذيَن اْجَتَرُحوا السَّيَِّئاِت َأْن َنْجَعَلُهْم َكالَِّذيَن األوىل: )

َأْم َنْجَعُل الَِّذيَن آَمُنوا )وله: (، وهذا كقآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت

َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت َكاْلُمْفِسِديَن ِفي اْلَأْرِض َأْم َنْجَعُل اْلُمتَِّقنَي 

. واملعنى: (َأَفَنْجَعُل اْلُمْسِلِمنَي َكاْلُمْجِرِمنَي)(، وقوله: َكاْلُفجَّاِر

املؤمنني  أنصري هذا الفريق مثل هذا الفريق؟! فاآلية تبني أن تصيري

 كاجملرمني، إمنا هو وهم وظن لدى اجملرمني.

(، وهذه اآلية من املشكالت، وقد َسَواًء َمْحَياُهْم َوَمَماُتُهْمالثانية: )

قرئت )سواء( بالنصب والرفع، وهلا خترجيات كثرية، ميكن الرجوع 

 إليها يف عامة كتب التفسري. وهي ما سأقف عنده.

(، أي: ساء احلكم حكمهم أولئك وَنَساَء َما َيْحُكُمالثالثة: )
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اجملرمني الذين حسبوا أن جنعلهم كاملؤمنني، وهذا كقوله: 

 (( َما َلُكْم َكْيَف َتْحُكُموَن15َأَفَنْجَعُل اْلُمْسِلِمنَي َكاْلُمْجِرِمنَي ))

والقرآن الكريم ينكر على الكافرين سوء حكمهم يف أقواهلم الباطلة، 

َوَجَعُلوا ِللَِّه ِممَّا َذَرَأ ِمَن اْلَحْرِث وله: )وافرتاءاتهم على اهلل، كق

َواْلَأْنَعاِم َنِصيًبا َفَقاُلوا َهَذا ِللَِّه ِبَزْعِمِهْم َوَهَذا ِلُشَرَكاِئَنا َفَما َكاَن 

ِلُشَرَكاِئِهْم َفَلا َيِصُل ِإَلى اهلِل َوَما َكاَن ِللَِّه َفُهَو َيِصُل ِإَلى ُشَرَكاِئِهْم 

َأَفَمْن َيْهِدي ِإَلى اْلَحقِّ َأَحقُّ َأْن ُيتََّبَع َأمَّْن َلا (، وقوله: )ْحُكُموَنَساَء َما َي

( َوَما َيتَِّبُع َأْكَثُرُهْم 15َيِهدِّي ِإلَّا َأْن ُيْهَدى َفَما َلُكْم َكْيَف َتْحُكُموَن )

ْن َيْسِبُقوَنا َساَء َما َأْم َحِسَب الَِّذيَن َيْعَمُلوَن السَّيَِّئاِت َأ(، وقوله: )ِإلَّا َظنًّا

( َوَلَد اهلُل َوِإنَُّهْم 353َأَلا ِإنَُّهْم ِمْن ِإْفِكِهْم َلَيُقوُلوَن )(، وقوله: )َيْحُكُموَن

( َما َلُكْم َكْيَف 351( َأْصَطَفى اْلَبَناِت َعَلى اْلَبِننَي )351َلَكاِذُبوَن )

 (... َتْحُكُموَن

(، يفيد أن ما سبق مما َيْحُكُموَنَساَء َما وعليه فالتعقيب )

ذكرته اآلية إمنا هو حكمهم، واآلية ذكرت حكمني، األول: جعل 

استواء حمياهم ومماتهم. فكال احلكيم املسيئني كاملؤمنني، والثاني: 

 حسبان من املسيئني.

والتقدير: أم حسب الذين اجرتحوا السيئات أن جنعلهم 

 كاملؤمنني!!

لسيئات أنهم سواء حمياهم أم حسب الذين اجرتحوا ا

 ومماتهم؟! 

والسؤال: )ما الذي حسبه املسيئون يف استواء حمياهم 
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 ومماتهم(؟ وإالم يعود الضمري يف )حمياهم ومماتهم(؟

الضمري يف )حمياهم ومماتهم( كالهما يعود إىل )الذين 

أن  الذين اجرتحوا السيئات اجرتحوا السيئات(، واملعنى: أحسب

حمياهم؟! فهم كانوا يقولون: إذا كان هناك  مماتهم يستوي مثل

بعث بعد املمات فإن لنا عند ربنا احلسنى، وقد جاء هذا املعنى يف 

َوَلِئْن ُرِجْعُت ِإَلى َربِّي ِإنَّ ِلي ِعْنَدُه قوله ) كثري من اآليات، ومنها:

ْن ُرِدْدُت َوَما َأُظنُّ السَّاَعَة َقاِئَمًة َوَلِئ(، وقول صاحب اجلنتني )َلْلُحْسَنى

َأَفَرَأْيَت الَِّذي َكَفَر (، وقول الكافر: )ِإَلى َربِّي َلَأِجَدنَّ َخْيًرا ِمْنَها ُمْنَقَلًبا

( َأطََّلَع اْلَغْيَب َأِم اتََّخَذ ِعْنَد الرَّْحَمِن 77ِبآَياِتَنا َوَقاَل َلُأوَتَينَّ َماًلا َوَوَلًدا )

إْن كان هناك َبْعٌث قال: ) (، قال املفسرون أن العاص بن وائلَعْهًدا

 (. فسوف أكون يف اآلخرة كما كنت يف الدنيا، صاحَب مال وولد

فمعنى اآلية إذن: أحسب املسيئون أن جنعلهم كاملؤمنني؟! 

أحسب املسيئون أن يستوي حمياهم ومماتهم، كما زعموا!! ساء ما 

 حسبوا وما حكموا به. 

ًء(، أن )سواء( بدل وعليه فيكون التخريج على قراءة النصب )سوا

من مفعول )حسب(، وليس من الكاف، وليس حاال من الضمري يف 

حمياهم ومماتهم( تكون مجلة  )جنعلهم(، وعلى قراءة الرفع )سواٌء

 امسية، واجلملة بدل من مفعول )حسب(، فهنا بدل مجلة من مجلة.

وحنويًا، ويطرد مع ما  ،وهذا التخريج هو األنسب دالليًا

 واهلل أعلم. استخدمه القرآن الكريم. 

** 
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 حمياي ومماتي هلل(: 1)

ُقْل ِإنَّ َصَلاِتي َوُنُسِكي َوَمْحَياَي َوَمَماِتي ِللَِّه َربِّ قال تعاىل: )

 (.( َلا َشِريَك َلُه َوِبَذِلَك ُأِمْرُت َوَأَنا َأوَُّل اْلُمْسِلِمنَي361اْلَعاَلِمنَي )

آية لفظ )حميا( مرتني، هذه اآلية، ودم القرآن الكريم استخ

(. واحمليا يف كال اآليتني ورد َسَواًء َمْحَياُهْم َوَمَماُتُهْمسورة اجلاثية )

 مضافا إىل )البشر(، وبتأمل آيات القرآن الكريم جند ما يلي:

/ )حميا( جاء مرتني، ويف كال املوضعني أضيف إىل ضمري 3

الناس. ويف كليهما، جاء يف سياق حديث اهلل سبحانه وتعاىل، وليس 

 نقال حلديث البشر. 

/ )حياة( جاءت يف القرآن معرفة )احلياة(، ونكرة، ومل تضف 1

إىل ضمري البشر إال حكاية لقول الكافرين، وموصوفة بـ)الدنيا( 

( يف ثالثة مواضع، ويف املوضع الرابع خاطبهم اهلل مبا ا الدُّْنَياَحَياُتَن)

(. وأضيفت يف َأْذَهْبُتْم َطيَِّباِتُكْم ِفي َحَياِتُكُم الدُّْنَياكانوا يقولونه: )

(، والقول قول الكافر حني َيُقوُل َيا َلْيَتِني َقدَّْمُت ِلَحَياِتيقوله: )

أن يضيف احلياة إليه )حياتنا  يدركه الندم، وألنه تعّود يف الدنيا

الدنيا(، فكذلك يوم القيامة، وألنها مل تعد حياة دنيا، بل أصبحت 

 حياة أخرى، فيدرك أنها حياة خمتلفة. 

وعليه فيتبني من استخدام القرآن الكريم أنه ال يضيف لفظ 

)حياة( إىل الناس، بل يضيف لفظ )حميا(، وأن الكافرين توهموا أن 

 ( فأضافوا احلياة إليهم. الدنيا )حياتهم

ومن ثم فيتبني أن )احمليا( اسم ألعمال الدنيا يف احلياة. فاحمليا 
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يضاف إىل اإلنسان من حيث يراد به: )عمله يف احلياة(. أما )احلياة( 

فتطلق على املدة الزمنية اليت حيياها اإلنسان منذ أن حيييه اهلل 

 حتى مييته. 

، أو غريه زمنية اليت حيياها اإلنسانفاحلياة إذن يراد بها: املدة ال

، فهي ختص أما )احمليا( فهو أعمال اإلنسان وأنشطته يف احلياة

مصدر ميمي )حيي حييا حميا(، وليس اسم زمان.  ـ)احمليا(ف اإلنسان.

وبهذا نقول: حياة البشر، وحياة احليوانات،... إخل، فاحلياة لفظ 

يا، إال مع اإلنسان: نصف به كل حياة خلقها اهلل، وال نقول: احمل

 حميا اإلنسان.

** 

ُقْل ِإنَّ َصَلاِتي َوُنُسِكي َوَمْحَياَي َوَمَماِتي ِللَِّه َربِّ فقوله: )

(، أي: إن كل أعمالي وأنشطيت وقرباتي يف احلياة هلل رب اْلَعاَلِمنَي

 وال أشرك به أحدًا. العاملني. فأنا سأعبده وحده 

 فاإلنسان هو الذي يصنع حمياه، واهلل هو الذي مينحه احلياة. 

وال يصح محل معنى قوله: )قل إن صالتي ونسكي وحياي 

ومماتي هلل(، مبعنى: حياتي وموتي هلل، ذلك أن حياة الناس مجيعا 

َوَلا مؤمنهم وكافرهم هلل، فاهلل هو الذي ميلك احلياة، كما قال: )

(، فحياة الناس مجيعا هلل، وليس هلم َحَياًة َوَلا ُنُشوًراَيْمِلُكوَن َمْوًتا َوَلا 

اختيار يف ذلك، فاهلل مالك كل شيء. وإمنا اإلنسان هو الذي 

جيعل حمياه هلل أو لغريه. وقد أمر اهلل رسوله بأنه يعلن أن حمياه هلل، 

ُقْل ِإنََّما ُأِمْرُت َأْن أي: عبادته وأعماله يف احلياة هلل، وهو كقوله: )
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ُقْل ِإنِّي ُأِمْرُت َأْن َأْعُبَد اهلَل ُمْخِلًصا َلُه (، وقوله: )ْعُبَد اهلَل َوَلا ُأْشِرَك ِبِهَأ

ِإنََّما ُأِمْرُت َأْن (، وقوله: )( َوُأِمْرُت ِلَأْن َأُكوَن َأوََّل اْلُمْسِلِمنَي33الدِّيَن )

ُكلُّ َشْيٍء َوُأِمْرُت َأْن َأُكوَن ِمَن َأْعُبَد َربَّ َهِذِه اْلَبْلَدِة الَِّذي َحرََّمَها َوَلُه 

 (.اْلُمْسِلِمنَي

، فمحياهم مبعنى: أعماهلم يف (َسَواًء َمْحَياُهْم َوَمَماُتُهْموقوله )

احلياة، فمقياس حياة اإلنسان ال يكون باملدة، وإمنا بالعمل، ولذلك 

فاهلل سبحانه وتعاىل حياسب اإلنسان على عمله. والعمل يشمل ما 

فعله، وما ترك فعله. فاملعترب يف حساب اهلل ليس حياة اإلنسان، وإمنا 

ه مات قبل احمليا، ومن )حمياه(. ومن ثم فمن مات قبل التكليف فإن

 عاش غري مكلف، كاجملنون، فإننا نقول: حياة فالن وليس حمياه. 

وعليه فاألصح أن نقول: صفحات من حمياي، وال نقول: 

صفحات من حياتي. ونقول: معامل من حميا فالن، ال من حياته... 

 إخل.

فاحمليا إذن هو املنسوب إىل اإلنسان، من حيث ما يعمله، أما 

 فاهلل خلقها لكل نفس.احلياة 

** 

كذلك هناك فرق بني )املوت( و)املمات(، فاملوت هو القضاء 

الذي يصيب كل نفس، فهو مقابل )احلياة(. أما )املمات( فهو ما 

يكون لإلنسان بعد موته من جزاء جراء )حمياه(، أي نتيجة ملا كسبه 

من كان يف الدنيا. فـ)املمات( هو )جزاء احمليا(، وهو تابع للمحيا، ف

حمياه خريا كان مماته خريا، ومن كان حمياه شرا كان مماته 
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شرا. واملؤمن يقول: حمياي ومماتي هلل، أي: أنا جعلت )حمياي هلل(، 

أي: أعمالي يف احلياة الدنيا، و)مماتي هلل( أي: أن جزائي بعد موتي 

سيكون كما وعدني اهلل، وهو اجلزاء الصاحل، فاهلل حيب من عباده 

َوَلا َيْرَضى ِلِعَباِدِه اْلُكْفَر َوِإْن َتْشُكُروا ) وال يرضى هلم الكفر اإلميان

 (.َيْرَضُه َلُكْم

** 

 ما دمت حيا:(: 1)

احلياة وعاء زمين لإلنسان يستطيع فيها أن يعمل ما شاء، وما 

َوَأْوَصاِني ِبالصََّلاِة  يعمله هو )حمياه( يف )حياته(. قال تعاىل: )

(، هذا عيسى عليه السالم، وقد تكلم بهذه يف ُدْمُت َحيًّاَوالزََّكاِة َما 

املهد، فقال: أن اهلل أوصاه بالصالة والزكاة ما دام حيا، أي: ما دام 

مستطيعا على أن يفعل ما يفعله احلي. فالنائم مثاًل رفع عنه القلم، 

وهو يف حكم امليت. وكذلك عيسى عليه السالم فهو مكلف بالصالة 

اته، وعيسى اآلن قد توفاه اهلل )وفرق بني التويف والزكاة يف حي

واملوت(، فهو يف حالة تشبه حال النائم، ومن ثم فهو غري مكلف 

بالصالة والزكاة يف هذه املدة منذ أن رفعه اهلل إليه، وحني ينزل إىل 

 األرض مرة ثانية فإنه يكون مكلفا بالصالة والزكاة. 

ري عيسى عليه السالم، ومل يرد هذا اللفظ )ما دمت حيا( مع غ

وهذا إشارة إىل متيز حياته عن حياة البشر، وأن مدة طويلة من حياته 

سيكون فيها يف حالة وفاة، فهي خارج نطاق دميومة احلياة. واآلية 

 دليل على أن القلم مرفوع عن النائم حتى يستيقظ. واهلل أعلم.
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** 

 أذقناك ضعف احلياة وضعف املمات:(: 4)

َوِإْن َكاُدوا َلَيْفِتُنوَنَك َعِن الَِّذي يف سورة اإلسراء: ) قال تعاىل

( َوَلْوَلا َأْن 71َأْوَحْيَنا ِإَلْيَك ِلَتْفَتِرَي َعَلْيَنا َغْيَرُه َوِإًذا َلاتََّخُذوَك َخِليًلا )

ِضْعَف ( ِإًذا َلَأَذْقَناَك 74َثبَّْتَناَك َلَقْد ِكْدَت َتْرَكُن ِإَلْيِهْم َشْيًئا َقِليًلا )

. هذه اآلية (اْلَحَياِة َوِضْعَف اْلَمَماِت ُثمَّ َلا َتِجُد َلَك َعَلْيَنا َنِصرًيا

خطاب لنبيه صلى اهلل عليه وسلم، وقد جاء معناها يف آيات ظاهرها 

 كما سأبينه.كثرية، 

تتحدث اآلية عن حماولة املشركني يف أن يبدل الرسول صلى 

لة حكاها القرآن يف أكثر من موضع، اهلل عليه يف القرآن، وهذه احملاو

َوِإَذا ُتْتَلى َعَلْيِهْم آَياُتَنا َبيَِّناٍت َقاَل الَِّذيَن َلا َيْرُجوَن ِلَقاَءَنا كقوله: )

اْئِت ِبُقْرآٍن َغْيِر َهَذا َأْو َبدِّْلُه ُقْل َما َيُكوُن ِلي َأْن ُأَبدَِّلُه ِمْن ِتْلَقاِء َنْفِسي 

 (. َما ُيوَحى ِإَليَّ ِإنِّي َأَخاُف ِإْن َعَصْيُت َربِّي َعَذاَب َيْوٍم َعِظيٍم ِإْن َأتَِّبُع ِإلَّا

فقوله )وإن كادوا ليفتنونك..( أي: هم طلبوا منك أن تغري أو 

 تبدل هذا القرآن. 

ثم قال )ولوال أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليال(، 

يقتضي إذا كان  "لوال"وجواب قال أبو حيان يف البحر احمليط: )

مثبتا امتناعه لوجود ما قبله، فمقاربة الركون مل تقع منه فضال 

 (. عن الركون واملانع من ذلك هو وجود تثبيت اهلل

هذه ، فقال يف أضواء البيان: )هذا املعنى الشنقيطيوقد أوضح 
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اآلية الكرمية أوضحت غاية اإليضاح براءة نبينا صلى اهلل عليه وسلم 

" لوال"، فضال عن نفس الركون ؛ ألن كون إىل الكفارمن مقاربة الر

 "االمتناعية لوال"؛ فمقاربة الركون منعتها حرف امتناع لوجود

لوجود التثبيت من اهلل جل وعال ألكرم خلقه صلى اهلل عليه وسلم، 

فصح يقينا انتفاء مقاربة الركون فضال عن الركون نفسه. وهذه 

؛ ألن قوله: رب الركون إليهم البتةأنه مل يقااآلية تبني ما قبلها، و

 -، أي قاربت تركن إليهم { َلَقْد ِكْدَت َتْرَكُن ِإَلْيِهْم َشْيًئا َقِليًلا}

 (.كما ترى "لوال االمتناعية"هو عني املمنوع بـ 

ولوال، تفيد امتناع اجلواب لوجود الشرط، حنو: لوال أنك جئت 

ط )اجمليء(. لقد كنت أهلك. فامتنع حصول اهلالك لوجود الشر

، فامتنع اخلسف (َلْوَلا َأْن َمنَّ اهلُل َعَلْيَنا َلَخَسَف ِبَنا)وكذلك قوله: 

َوَلْوَلا َأْن َكَتَب اهلُل َعَلْيِهُم اْلَجَلاَء )لوجود من اهلل عليهم. ويف قوله: 

، فامتنع حدوث العذاب يف الدنيا ألن اهلل كتب (َلَعذََّبُهْم ِفي الدُّْنَيا

م... فآية اإلسراء معناها: أن الركون من الرسول مل اجلالء عليه

 حيدث البتة؛ ألن اهلل قد ثبته.

( 44َوَلْو َتَقوََّل َعَلْيَنا َبْعَض اْلَأَقاِويِل )ومثل هذه اآلية، قوله: )

( َفَما ِمْنُكْم ِمْن 46( ُثمَّ َلَقَطْعَنا ِمْنُه اْلَوِتنَي )45َلَأَخْذَنا ِمْنُه ِباْلَيِمنِي )

َأْم َيُقوُلوَن اْفَتَرى َعَلى اهلِل َكِذًبا َفِإْن َيَشِأ (. وقوله: )َأَحٍد َعْنُه َحاِجِزيَن

َوَلِئِن اتََّبْعَت َأْهَواَءُهْم َبْعَد الَِّذي (. وقوله: )اهلُل َيْخِتْم َعَلى َقْلِبَك

قوله: (. وَجاَءَك ِمَن اْلِعْلِم َما َلَك ِمَن اهلِل ِمْن َوِليٍّ َوَلا َنِصرٍي

َوَكَذِلَك َأْنَزْلَناُه ُحْكًما َعَرِبيًّا َوَلِئِن اتََّبْعَت َأْهَواَءُهْم َبْعَدَما َجاَءَك ِمَن )

َوَلِئْن ِشْئَنا َلَنْذَهَبنَّ (. وقوله: )اْلِعْلِم َما َلَك ِمَن اهلِل ِمْن َوِليٍّ َوَلا َواٍق
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( ِإلَّا َرْحَمًة 86ِبِه َعَلْيَنا َوِكيًلا ) ِبالَِّذي َأْوَحْيَنا ِإَلْيَك ُثمَّ َلا َتِجُد َلَك

 (.ِمْن َربَِّك ِإنَّ َفْضَلُه َكاَن َعَلْيَك َكِبرًيا

 عليه وسلم، فهذه اآليات ظاهرها خطاب للنيب صلى اهلل

وفحواها: االستدالل على أن القرآن حق من عند اهلل، وأن حممدا 

دالل خبطاب فجاء االستصلى اهلل عليه وسلم رسول من عند اهلل. 

ظاهره الوعيد، ليكون أبلغ يف االستدالل، وأقوى يف إقامة احلجة. وهو 

 أسلوب بليغ من أساليب االستدالل يف القرآن الكريم.

فهو يقول: لو افرتى حممد )صلى اهلل عليه وسلم( علينا 

ألهلكناه، ولكننا مل نهلكه، فالنتيجة إذن أن حممدًا مل يفرت علينا، 

و احلق. فجاء ظاهر الدليل خطابًا موجهًا لرسوله، وأن ما جاء به ه

 والزمه داللة تشهد بأنه حق من عند اهلل. 

إىل بعض رعاياه،  يرسل ملك من امللوك رسواًل ل هذا، كأْنَثفَم

رساليت فسأقتلك، ويبلغ  فَتّرَحوخياطب رسوله قبل أن يذهب: لو 

سوله، وأن هذا اخلطاب الرعايا، فإنهم يدركون أن امللك واثق من ر

الرسول لن يفعل شيئا يغضب امللك؛ والنتيجة وثوق الرعية 

 بالرسول، وبأنها متثل امللك.

عنه كل يعلم هو وهلل املثل األعلى، فهو الذي أرسل رسوله، و

َفِإنَُّه َيْسُلُك فعٍل، وقد سلك من بني أيدي رسله ومن خلفهم رصدا )

( ِلَيْعَلَم َأْن َقْد َأْبَلُغوا ِرَساَلاِت َربِِّهْم 17َرَصًدا )ِمْن َبْيِن َيَدْيِه َوِمْن َخْلِفِه 

(. وقال لرسوله: لو افرتيت علينا ألهلكناك. وأمره َوَأَحاَط ِبَما َلَدْيِهْم

ُقْل ِإنِّي َأَخاُف ِإْن َعَصْيُت َربِّي أن يبني للناس خوفه من عذاب ربه: )
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انظروا هل جيرؤ رسولي على (. وبهذا قال للناس: َعَذاَب َيْوٍم َعِظيٍم

خمالفيت. فهذا حيقق الشهادة بأن الرسول على حق، وأن ما جاء به 

 هو احلق. 

(، أي: حنن تكفلنا ُثمَّ َلا َتِجُد َلَك َعَلْيَنا َنِصرًياوقوله: )

حبفظك وعصمتك من الناس، ونصرتك، وإكمال ما جئت به، 

ا الرَُّسوُل َبلِّْغ َما ُأْنِزَل َيا َأيَُّهوإمتام النعمة عليك، وإظهار الدين. )

ِإَلْيَك ِمْن َربَِّك َوِإْن َلْم َتْفَعْل َفَما َبلَّْغَت ِرَساَلَتُه َواهلُل َيْعِصُمَك ِمَن 

(. فلو افرتيت علينا فكيف يكون مصريك؟! سيتخطفك النَّاِس

 الناس ولن ينصرك اهلل، بل سيهلكك اهلل. 

** 

املراد  فما(، َف اْلَحَياِة َوِضْعَف اْلَمَماِتِإًذا َلَأَذْقَناَك ِضْعوقوله: )

 بضعف احلياة وضعف املمات؟

املفسرون على أن املعنى: ضعف العذاب يف احلياة وضعفه يف 

 املمات، أو ضعف عذاب الدنيا وضعف عذاب اآلخرة. 

إال أن هذا املعنى غري ُمَسلَّم به، فِلَم مْل يقل: أذقناك ضعف 

ِنَساَء النَِّبيِّ َمْن َيْأِت ِمْنُكنَّ ِبَفاِحَشٍة ُمَبيَِّنٍة َيا العذاب، كما قال: )

َوَلُنِذيَقنَُّهْم ِمَن اْلَعَذاِب ، أو كقوله: )(ُيَضاَعْف َلَها اْلَعَذاُب ِضْعَفْيِن

(. فلو قصد: العذاب لذكره، وهو اْلَأْدَنى ُدوَن اْلَعَذاِب اْلَأْكَبِر

 مستخدم مطرد يف القرآن الكريم.

 واهلل أعلم، فبيانه كما يلي: –فيما يبدو لي  –عنى أما امل
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اقتضت سنة اهلل أن تكون حياة الناس يف الدنيا حياة ناقصة، وقد 

بينت مفهوم احلياة الناقصة، فالنوم مثال هو مظهر من مظاهر املوت، 

فكل نفس يف الدنيا تنام، ثم تعود لتحيا، وقد ذكرت أن اهلل سّن النوم 

ستمرار يف احلياة، ولوال املوت ملات الكائن احلي ليستطيع الكائن اال

 )الكائن النفسي(.

فاحلياة الناقصة إذن نعمة من نعم اهلل على الناس يف الدنيا، ولو 

شاء اهلل حلرم الناس من هذه احلياة الناقصة، وذلك بعدم نومهم، 

وعندئذ تتحول حياتهم إىل شقاء، وال يستطيعون البقاء طوياًل، 

 وت. فيناهلم امل

فـ)ضعف احلياة(، هو: إمتامها دون نوم، أو بعبارة أخرى أن جيعل 

اخللد للنفس، فاخللد أن تقيم النفس يف اجلسم إقامة دائمة دون 

مغادرتها ال لنوم وال ملوت. فلو أذاق اهلل بشرًا ضعف احلياة، فإنه 

 سيحرمه من النوم، فيشقى أشد الشقاء. 

الكريم، فهو ال يتوعد  فالتهديد يف اآلية فريد يف القرآن

بالعذاب، أو مبضاعفة العذاب، بل مبضاعفة احلياة، فاحلياة دون 

مضاعفة هي مدة اليقظة، أما احلياة املضاعفة فهي مدة اليقظة 

ومدة النوم، كلها تصبح يقظة تامة. ولو حدث لإلنسان هذا األمر 

 ملات. )وقد بينت هذا األمر سابقًا(.

** 

احمليا؛ ألن احمليا: هو عمل اإلنسان يف  ومل يقل يف اآلية: ضعف

 احلياة، واملضاعفة ال تكون للمحيا وإمنا للحياة نفسها. 
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** 

وأما قوله )ضعف املمات(، فقد بينت أن )املمات( هو جزاء 

 اإلنسان بعد املوت جراء حمياه، )أي: نتيجة ملا كسبه يف الدنيا(.

ومن ثم فاآلية تبني أن اجلزاء سيكون مضاعفا، عن اجلزاء الذي 

لغريه من الناس، فالغرم بالغنم، وامللك يوقع أشد العقوبات بأشد 

املقربني إليه إذا خالفوا؛ ألنهم انتهكوا حدوده وقد اطلعوا على ما مل 

 يطلع عليه سواهم، ومنحهم ما مل مينح سواهم. 

** 

عليه وسلم يتعوذ من فتنة احمليا  وقد كان الرسول صلى اهلل

اللهم إني أعوذ بك من عذاب القرب، واملمات، كما يف الصحيحني: )

وأعوذ بك من فتنة املسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة احمليا، وفتنة 

 (.املمات، اللهم إني أعوذ بك من املأثم واملغرم

. ففتنة فهو مل يقل: فتنة احلياة واملوت، بل: فتنة احمليا واملمات

احمليا، أن يفنت املرء يف األعمال اليت يقوم بها يف حياته، وفتنة املمات، 

 هو جزاء احمليا، فمن فنت يف حمياه فإن مماته فتنة والعياذ باهلل. 

** 

  



 

 

223 

 

 : من معجزات اإلحياء واإلماتةالثالث املطلب

قضى اهلل سبحانه وتعاىل بأن حيي النفوس يف الدنيا ثم مييتها، 

حتى يوم القيامة فيحييها ثانية. وهذه السنة مطردة يف خلقه، 

سبحانه وتعاىل. إال أن القرآن الكريم ذكر لنا بعضا من معجزات 

 اإلحياء واإلماتة اليت حدثت يف الدنيا. 

 وتتمثل هذه املعجزة يف أربعة مظاهر:

 إحياء املوتى يف الدنيا.األول: 

، الثاني: إنامة قوم سنني عديدة، ثم إيقاظهم. )أصحاب الكهف(

 وسأحتدث عنهم يف مبحث )التويف(.

 )وسأحتدث عنه يف مبحث التويف(. الثالث: تويف عيسى.

 : إخفاء عالمة املوت. )موت سليمان(.الرابع

 

 احلياة بعد املوت يف الدنياأواًل: 

موعة من النماذج، ماتوا، ثم أحياهم اهلل ذكر القرآن الكريم جم

 يف الدنيا، ومن ذلك:

الذي مر على قرية، فأماته اهلل مائة عام ثم بعثه، فأحياه وأحيا 

َأْو َكالَِّذي َمرَّ َعَلى َقْرَيٍة َوِهَي َخاِوَيٌة محاره الذي مات، قال تعاىل: )

َد َمْوِتَها َفَأَماَتُه اهلُل ِمَئَة َعاٍم َعَلى ُعُروِشَها َقاَل َأنَّى ُيْحِيي َهِذِه اهلُل َبْع

ُثمَّ َبَعَثُه َقاَل َكْم َلِبْثَت َقاَل َلِبْثُت َيْوًما َأْو َبْعَض َيْوٍم َقاَل َبْل َلِبْثَت ِمَئَة 
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َعاٍم َفاْنُظْر ِإَلى َطَعاِمَك َوَشَراِبَك َلْم َيَتَسنَّْه َواْنُظْر ِإَلى ِحَماِرَك 

ِللنَّاِس َواْنُظْر ِإَلى اْلِعَظاِم َكْيَف ُنْنِشُزَها ُثمَّ َنْكُسوَها  َوِلَنْجَعَلَك آَيًة

 (.َلْحًما َفَلمَّا َتَبيََّن َلُه َقاَل َأْعَلُم َأنَّ اهلَل َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر

الذين خرجوا من ديارهم فأماتهم اهلل ثم أحياهم، قال تعاىل: 

ِمْن ِدَياِرِهْم َوُهْم ُأُلوٌف َحَذَر اْلَمْوِت َفَقاَل َلُهُم  َأَلْم َتَر ِإَلى الَِّذيَن َخَرُجوا)

 (.اهلُل ُموُتوا ُثمَّ َأْحَياُهْم

ن من بين إسرائيل الذي كانوا مع موسى فقالوا لن والسبع

 ، فأماتهم اهلل ثم أحياهم، قال تعاىل:نؤمن حتى نرى اهلل جهرة

ِلِميَقاِتَنا َفَلمَّا َأَخَذْتُهُم الرَّْجَفُة َقاَل َواْخَتاَر ُموَسى َقْوَمُه َسْبِعنَي َرُجًلا )

َوِإْذ ُقْلُتْم َيا ُموَسى َلْن )(، وقال: َربِّ َلْو ِشْئَت َأْهَلْكَتُهْم ِمْن َقْبُل َوِإيَّاَي

ُنْؤِمَن َلَك َحتَّى َنَرى اهلَل َجْهَرًة َفَأَخَذْتُكُم الصَّاِعَقُة َوَأْنُتْم َتْنُظُروَن 

 .(َعْثَناُكْم ِمْن َبْعِد َمْوِتُكْم َلَعلَُّكْم َتْشُكُروَن( ُثمَّ َب55)

، القتيل الذي أمر موسى قومه أن يذحبوا بقرة ملعرفة قاتله

َفُقْلَنا اْضِرُبوُه ِبَبْعِضَها َكَذِلَك ُيْحِيي اهلُل ) فأحياه اهلل، قال تعاىل:

 .(اْلَمْوَتى َوُيِريُكْم آَياِتِه َلَعلَُّكْم َتْعِقُلوَن

حدث مع غري البشر وهو طري إبراهيم حني أراه اهلل كيف كما 

َوِإْذ َقاَل ِإْبَراِهيُم َربِّ َأِرِني َكْيَف ُتْحِيي اْلَمْوَتى َقاَل َأَوَلْم : )حييي املوتى

ُتْؤِمْن َقاَل َبَلى َوَلِكْن ِلَيْطَمِئنَّ َقْلِبي َقاَل َفُخْذ َأْرَبَعًة ِمَن الطَّْيِر َفُصْرُهنَّ 

ْيَك ُثمَّ اْجَعْل َعَلى ُكلِّ َجَبٍل ِمْنُهنَّ ُجْزًءا ُثمَّ اْدُعُهنَّ َيْأِتيَنَك َسْعًيا ِإَل

 (.َواْعَلْم َأنَّ اهلَل َعِزيٌز َحِكيٌم

 (.َوُأْحِيي اْلَمْوَتى ِبِإْذِن اهلِلوأيضًا إحياء عيسى للموتى بإذن اهلل: )
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 موت سليمان:ثانيًا: 

الرِّيَح ُغُدوَُّها َشْهٌر َوَرَواُحَها َشْهٌر َوَأَسْلَنا َلُه  َوِلُسَلْيَماَنقال تعاىل: )

َعْيَن اْلِقْطِر َوِمَن اْلِجنِّ َمْن َيْعَمُل َبْيَن َيَدْيِه ِبِإْذِن َربِِّه َوَمْن َيِزْغ ِمْنُهْم 

( َيْعَمُلوَن َلُه َما َيَشاُء ِمْن 31َعْن َأْمِرَنا ُنِذْقُه ِمْن َعَذاِب السَِّعرِي )

َحاِريَب َوَتَماِثيَل َوِجَفاٍن َكاْلَجَواِب َوُقُدوٍر َراِسَياٍت اْعَمُلوا آَل َداُووَد َم

( َفَلمَّا َقَضْيَنا َعَلْيِه اْلَمْوَت َما َدلَُّهْم 31ُشْكًرا َوَقِليٌل ِمْن ِعَباِدَي الشَُّكوُر )

َلمَّا َخرَّ َتَبيََّنِت اْلِجنُّ َأْن َلْو َعَلى َمْوِتِه ِإلَّا َدابَُّة اْلَأْرِض َتْأُكُل ِمْنَسَأَتُه َف

 (.َكاُنوا َيْعَلُموَن اْلَغْيَب َما َلِبُثوا ِفي اْلَعَذاِب اْلُمِهنِي

تتحدث هذه اآليات عن بعض آيات اهلل اليت سخرها لنبيه 

سليمان عليه السالم، ومن ذلك: الريح اليت جتري بأمره، وإذابة 

، ومن الت واألواني واألدواتصناعة اآلالنحاس له مما ميكنه من 

 اآليات: تسخري اجلن فيعملون له ما يشاء من أعمال.  

وبالنظر يف سياق السورة، فإن موضوعها العام بيان )صدق 

الرسول، وأن ما جاء به من أخبار الغيب هو احلق الذي ال مرية فيه(. 

وقد بدأت باحلديث عن منكري الساعة واستهزاء الكفار بأن الرسول 

بئهم باخللق اجلديد، وردت عليهم، وقد تضمن الرد علم اهلل وملكه ين

 وعدله وقدرته على كل شيء، فهذه أدلة على قيام الساعة. 

وقد ذكر منوذجني، أحدهما منوذج مؤمن )داود وسليمان(، 

سبأ(، فالنموذجان اشرتكا يف أمر وهو أن اهلل أنعم واآلخر كفر )

لى غريهم، فأحدهما شكر فشكر عليهما نعما خاصة تفوق ما أنعم ع

اهلل له، واآلخر كفر فجازاه بكفره. فعدل اهلل حتقق يف الدنيا، فكيف 
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ال يتحقق للناس مجيعا. كما أن النموذجني يبينان قدرة اهلل يف 

اإليتاء واجلزاء، وإحاطته علما مبا يفعل عباده، فهو عامل الغيب 

 والشهادة، وال أحد يعلم الغيب، حتى اجلن. 

( ببيان أن له وحده امللك، 17-11عقب على القصتني )آية ثم 

وأنه املدبر واجملازي، فكيف يشركون به أحدا وهم ال يقدرون على 

ُقْل َأُروِنَي الَِّذيَن َأْلَحْقُتْم ِبِه ُشَرَكاَء َكلَّا َبْل ُهَو اهلُل اْلَعِزيُز ذلك؟ )

(. فكما أال أحد غريه يعلم الغيب، حتى اجلن، فال أحد سواه اْلَحِكيُم

 يعطي ومينع وجيازي. 

وبعد أن أثبت صدق ما جاء به نبيه من قيام الساعة، واستدل له 

إىل احلديث عن بدليل: القدرة وامللك والعلم والعدل، عاد السياق 

 مرسل باحلق، والقرآن حق،رسالة نبيه صلى اهلل عليه وسلم، وأنه 

حماجتهم، ثم ختم بيان ديدن املكذبني للرسل من قبل، وحججهم، وو

السورة ببيان أنهم سيندمون على كفرهم، ويتمنون اإلميان ولكن 

َوَقاُلوا آَمنَّا ِبِه َوَأنَّى َلُهُم التََّناُوُش ِمْن َمَكاٍن حني ال ينفعهم الندم: )

 (.( َوَقْد َكَفُروا ِبِه ِمْن َقْبُل51َبِعيٍد )

** 

ليه فسياق قصة سليمان جاء لبيان ملك اهلل، وأنه يعطي من وع

شاء ما شاء، وجاء لبيان حتقيق عدله يف الدنيا لعبد من عباده، 

فكيف ال حيققه للمؤمنني به )وهذا يف مقابلة حتقيق جزائه ملن 

كفر وهم قوم سبأ(، وكذلك الناس يرفلون يف نعم اهلل، فال بد أن 

 ي من كفر بكفره. جيازي من شكر بشكره، وجياز
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ُقِل ) ومن يزعمون أنهم شركاء هلل، فإنهم ال ميلكون مثقال ذرة

اْدُعوا الَِّذيَن َزَعْمُتْم ِمْن ُدوِن اهلِل َلا َيْمِلُكوَن ِمْثَقاَل َذرٍَّة ِفي السََّماَواِت 

(، رٍيَوَلا ِفي اْلَأْرِض َوَما َلُهْم ِفيِهَما ِمْن ِشْرٍك َوَما َلُه ِمْنُهْم ِمْن َظِه

 فكيف جييبونهم لو دعوهم؟! 

وكذلك ال أحد يعلم إال اهلل غيب السماوات واألرض، فهو الذي 

َعاِلِم اْلَغْيِب َلا َيْعُزُب يعلم الغيب كله، فال تعزب عنه مثقال ذرة: )

ا َعْنُه ِمْثَقاُل َذرٍَّة ِفي السََّماَواِت َوَلا ِفي اْلَأْرِض َوَلا َأْصَغُر ِمْن َذِلَك َوَل

 (.َأْكَبُر ِإلَّا ِفي ِكَتاٍب ُمِبنٍي

فامللك والعلم كله هلل، واخللق ال ميلكون شيئا، وال حييطون 

بشيء من علم اهلل إال ما شاء. ومن هؤالء اجلن، فهم ال يعلمون 

الغيب، فكيف يعبدهم اإلنس أو يدعونهم أو يرجون نفعهم، ففي 

َجِميًعا ُثمَّ َيُقوُل ِلْلَمَلاِئَكِة َأَهُؤَلاِء َوَيْوَم َيْحُشُرُهْم السورة جاء قوله: )

( َقاُلوا ُسْبَحاَنَك َأْنَت َوِليَُّنا ِمْن ُدوِنِهْم َبْل 40ِإيَّاُكْم َكاُنوا َيْعُبُدوَن )

( َفاْلَيْوَم َلا َيْمِلُك 43َكاُنوا َيْعُبُدوَن اْلِجنَّ َأْكَثُرُهْم ِبِهْم ُمْؤِمُنوَن )

(. فهم ال ميلكون لكم أيها اإلنس نفعا َنْفًعا َوَلا َضرًّاَبْعُضُكْم ِلَبْعٍض 

وال ضرا، فكيف عبدمتوهم، وقد تبني لكم أيضًا أنهم ال يعلمون 

َوَأنَُّه َكاَن ِرَجاٌل ِمَن اْلِإْنِس َيُعوُذوَن ِبِرَجاٍل ِمَن اْلِجنِّ الغيب؟! )

 (.َفَزاُدوُهْم َرَهًقا

** 

عن موت سليمان، فاهلل ويف هذا السياق يتبني لنا احلديث 

سبحانه وتعاىل ذكر القصة يف بيان أن اجلن ال ميلكون لإلنس نفعا 
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وال ضرا، وال يعلمون من الغيب شيئا، فكيف يعبدونهم؟! فسليمان 

حني مات جعل اهلل موته آية، لتكون بينة على جهل اجلن بالغيب، 

فمات وهو متكئ على عصاه، وكان يشرف على اجلن وهم يعملون 

مره، فكانوا يرونه متكئا على العصا، ويستمرون يف األعمال اليت بأ

أمرهم بها وهو حي، وما دروا أنه قد مات. حتى جاءت دابة األرض 

فدلتهم على موته؛ إذ أكلت منسأته. وعندها تبينت اجلن أنهم ال 

 يعلمون الغيب، فإذا تبني هذا األمر للجن فهو لإلنس أبني. 

دار املدة اليت مكثها سليمان ميتا وهو وال يعنينا اخلوض يف مق

متكئ على عصاه، إمنا تبني اآلية أن موته خفي على اجلن، وظل 

متكئا على عصاه، حتى دلتهم على موته دابة من دواب األرض، فتبني 

هلم جهلهم. فالعربة ليست بطول املدة أو قصرها، وإمنا ببيان جهل 

 اجلن بالغيب. 

السالم، برهة من الزمن، ليكون  فأخفى اهلل موت سليمان عليه

بينة على أن علم الغيب خيتص به اهلل سبحانه وتعاىل، وأن خلقه ما 

أوتوا من العلم إال قليال، وهم ال حييطون بشيء من علمه إال مبا 

شاء. وأن خوارق األفعال اليت كانت تقوم بها اجلن ال تدل على أنهم 

أمكنهم اهلل منه، ومل  يعلمون الغيب، إمنا هو علم من علم الشهادة

ميكن البشر منه، فمن آتاه اهلل علما بالشيء ومكنة القيام به فإنه 

يتمكن من القيام به، كما مّكن الذي عنده علم من الكتاب أن يأتي 

 بعرش بلقيس. 

وقد جعل اهلل دليال على جهل اجلن بالغيب: املوت، فاملوت أمر ال 
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بل تظهر عالمات املوت بدءا من خيفى يف العادة على من جبوار امليت، 

االحتضار، حتى خروج النفس. فاملوت شيء ال خيفى على أحد يكون 

جبوار امليت. فأعجز اهلل اجلن يف أمر واضح غاية الوضوح، فاهلل يقول 

هلم: ما تعلمون من شيء، وال يتبني لكم من أمر إال إذا شئت أنا، 

كيف باألمور األخرى فحتى املوت لو شئت أن أخفيه عليكم ألخفيته، ف

 اليت هي يف العادة أخفى من املوت!!

وكما أظهر اهلل عجز اجلن من هذه الناحية، فقد أظهره من 

ناحية أخرى، وهو أن الذي دهلم على موت سليمان ليس إال دابة من 

دابة دواب األرض، قال صاحب التفسري القرآني للقرآن، فهو يبني )أن 

م منهم، حيث دلتهم، وكشفت هلم عما األرض، أعل من دواّب اهلل يف

السماء  عجزوا وهم عن كشفه، وهى مما على األرض، فكيف مبا يف

 (.من عوامل املخلوقات؟

فإذا تبينت اجلن جهلها بالغيب، وهم يدركون ما ال يدركه 

اإلنس، فكيف باإلنس إذن؟! عليهم أن يتبينوا أيضًا أال أحد يعلم 

اجلن وال من يزعمونهم شركاء الغيب غري اهلل، فال اإلنس وال 

يعلمون الغيب. ولو شاء اهلل ملا علم الناس حتى مبوت أحدهم، فاهلل 

هو الذي منح البشر القدرة على إدراك هذه األمور الظاهرة، وإدراك ما 

 (.َوَلا ُيِحيُطوَن ِبَشْيٍء ِمْن ِعْلِمِه ِإلَّا ِبَما َشاَءهو أخفى منها. )

َهْل َنُدلُُّكْم َعَلى َرُجٍل ُيَنبُِّئُكْم ِإَذا ) فأجدر بأولئك الذين قالوا:

(، أن يأخذوا العربة من دابة ُمزِّْقُتْم ُكلَّ ُمَمزٍَّق ِإنَُّكْم َلِفي َخْلٍق َجِديٍد

األرض، اليت دلت اجلن بأنهم ال يعلمون الغيب، وأن اهلل وحده عامل 
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الغيب. فدابة األرض دلت على خري وعلم وحق، والكافرون دلوا على 

 شر وجهل وباطل، فشتان بني دالَّني. 

** 

فقصة سليمان إذن )يف خمتلف السور اليت وردت فيها( تبني 

للناس حدود العلم وأطره وإمكاناته، وما الذي آتى اهلل خلقه وما 

بالعلم من الذي حجبه عنهم من العلم، وكيف يتمكن اإلنسان 

 تسخري املخلوقات واإلفادة منها. 

ومن ثم فمن أراد التفوق وحتقيق اخلالفة يف األرض، واإلفادة 

من ثرواتها وكنوزها، وتسخري طاقاتها وقواها، فإن سبيله إىل ذلك 

هو العلم، ومهما بلغ من العلم فيجب عليه أن يدرك أنه ما أوتي من 

علم ال جيعله إهلا يف األرض، وال العلم إال قليال، وأن ما لديه من ال

خيول له ادعاء علم الغيب، فدابة من األرض قد تدله على ما ال 

يعلمه، فعليه أن يتواضع، وأن يكون هذا العلم بابًا له لينال رضوان 

ربه، ويشكره، وينيب إليه، ويشهد به احلق الذي يف السماوات واألرض، 

يَن ُأوُتوا اْلِعْلَم الَِّذي ُأْنِزَل َوَيَرى الَِّذأولئك القوم: ) كما قال عن

 (. ِإَلْيَك ِمْن َربَِّك ُهَو اْلَحقَّ

** 

وهناك ارتباط آخر بني قصة سليمان وقصة سبأ، غري ما ذكرته 

)اشرتاكهم يف إنعام اله، وافرتاقهم يف الشكر والكفر(، االرتباط اآلخر 

قيل هو أن اهلل أظهر يف قصة سليمان جهل اجلن بدابة األرض )

األرضة وقيل غريها(، فدلتهم على موته حني أكلت منسأته فخر، 



 

 

232 

 

 فتبني للجن أنهم ال يعلمون الغيب.

وكذلك )سبأ(، فاهلل أرسل جرذًا فثقب سدهم، كما جاء يف 

السري، )انظر تفسري الطربي(، فسال عليهم، وأغرق أمواهلم. فاهلل بني 

، وما يعلم جنود هلم قدرته عليهم خبلق ضعيف من خلقه وهو )الفأر(

 ربك إال هو. 

** 

فاخلالصة إذن أن اهلل سبحانه وتعاىل جعل إحياءه لبعض املوتى 

يف الدنيا دليال على قدرته على إحياء املوتى يوم القيامة، كما جعل 

إماتته لسليمان عليه السالم دلياًل على تفرده بعلم الغيب، وأال أحد 

 من خلقه يعلم الغيب، إال ما شاء اهلل. 
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 اآلخرة حياة أهل: الرابع املطلب

دنيا حياة قضى اهلل سبحانه وتعاىل أن تكون حياة الناس يف ال

َوَما ناقصة، يعرتيها نواقص احلياة، مثل: النوم، واملوت. قال تعاىل: )

( ُكلُّ 14َجَعْلَنا ِلَبَشٍر ِمْن َقْبِلَك اْلُخْلَد َأَفِإْن ِمتَّ َفُهُم اْلَخاِلُدوَن )

(. ووعد الناس أن َذاِئَقُة اْلَمْوِت َوَنْبُلوُكْم ِبالشَّرِّ َواْلَخْيِر ِفْتَنًةَنْفٍس 

 اآلخرة فيها اخللد: )دار اخللد/ جنة اخللد(. 

إال أن الناس يف اآلخرة من حيث احلياة واملوت، على قسمني: 

قسم حييون حياة طيبة )وهم أهل اجلنة(، وقسم ال حييون وال ميوتون 

 جهنم(.)وهم أهل 

 حياة طيبةأهل اجلنة: أواًل: 

َمْن َعِمَل َصاِلًحا ِمْن قال تعاىل يبني طبيعة حياة أهل اجلنة: )

َذَكٍر َأْو ُأْنَثى َوُهَو ُمْؤِمٌن َفَلُنْحِيَينَُّه َحَياًة َطيَِّبًة َوَلَنْجِزَينَُّهْم َأْجَرُهْم 

َلا َيُذوُقوَن ِفيَها ة: )(. وقال عن هذه احلياِبَأْحَسِن َما َكاُنوا َيْعَمُلوَن

 (. اْلَمْوَت ِإلَّا اْلَمْوَتَة اْلُأوَلى

ال تطيب فاحلياة الطيبة هي حياة أهل اجلنة: )قال احلسن: 

، وهناك أقوال أخرى، وهذا األرجح كما يبدو (ألحد حياة دون اجلنة

َتْجِري ِمْن َوَعَد اهلُل اْلُمْؤِمِننَي َواْلُمْؤِمَناِت َجنَّاٍت لي، قال تعاىل: )

(، فاحلياة َتْحِتَها اْلَأْنَهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َوَمَساِكَن َطيَِّبًة ِفي َجنَّاِت َعْدٍن

الطيبة حيث اخللود، واملساكن الطيبة. فالطيب هو ما خال من كل 

نقص، واحلياة يف الدنيا حياة ناقصة، ومن نواقصها: النوم، واملرض، 

والبالء، والقذى، والكدر، وانقطاعها باملوت... إخل، أما حياة املؤمنني 
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، وال يف اجلنة فهي اخللود الدائم، والرضا، ال نصب فيها وال حزن

 سقم وال تعب، وال نوم وال موت... 

(، ليس َوَلَنْجِزَينَُّهْم َأْجَرُهْم ِبَأْحَسِن َما َكاُنوا َيْعَمُلوَنوقوله: )

وهلذا ، تأكيدا ملا سبق كما قال بعضهم، ولكنه تأسيس ملعنى آخر

َل َمْن آَمَن ِباهلِل َواْلَيْوِم اْلآِخِر َوَعِم)نظائره يف القرآن الكريم، كقوله: 

 (َصاِلًحا َفَلُهْم َأْجُرُهْم ِعْنَد َربِِّهْم َوَلا َخْوٌف َعَلْيِهْم َوَلا ُهْم َيْحَزُنوَن

فجمع بني األجر وأنه ال خوف عليهم وال حزن، وهو من األجر أيضا، 

َوَمْن َيْقُنْت ِمْنُكنَّ ِللَِّه َوَرُسوِلِه َوَتْعَمْل َصاِلًحا ُنْؤِتَها َأْجَرَها )وقوله: 

، فجمع بني األجر والرزق املعد هلن، (َتْيِن َوَأْعَتْدَنا َلَها ِرْزًقا َكِرمًياَمرَّ

َفَلُنِذيَقنَّ الَِّذيَن َكَفُروا َعَذاًبا َشِديًدا )وهو من األجر أيضًا، وقوله: 

( َذِلَك َجَزاُء َأْعَداِء اهلِل 17)َوَلَنْجِزَينَُّهْم َأْسَوَأ الَِّذي َكاُنوا َيْعَمُلوَن

، فجمع بني جزائهم العذاب الشديد وأنه سيجزيهم أسوأ ما (اُرالنَّ

والعذاب الشديد من اجلزاء أيضًا، ثم قال: )ذلك( أي جزاؤهم عملوا، 

 من العذاب الشديد واجلزاء بأسوأ ما عملوا.

َحَياًة َطيَِّبًة َوَلَنْجِزَينَُّهْم َأْجَرُهْم  َلُنْحِيَينَُّهففي قوله: )وعليه 

 الوعد األوىل:، مجلتان مؤسستان( ِبَأْحَسِن َما َكاُنوا َيْعَمُلوَن

 بيان وجه االستحقاق.: والثانيةهم حياة طيبة، ئإحياب

أما احلياة الطيبة فهي النعيم املقيم الذي يف اجلنة، فاآلية تبني 

 وسأبني مفهومه يف الفقرات القادمة.هلم أن جزاءهم سيكون اجلنة. 

(، فإنها َوَلَنْجِزَينَُّهْم َأْجَرُهْم ِبَأْحَسِن َما َكاُنوا َيْعَمُلوَن) قولهوأما 

وأحسن تبني هلم أن ذلك اجلزاء إمنا استحقوه بأحسن عملهم. 
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ِلَيْبُلَوُكْم عملهم هو أخلصه وأصوبه كما قال الفضيل بن عياض. )

(، وأحسن العمل هو الذي يبقى لإلنسان بعد أن َمًلاَأيُُّكْم َأْحَسُن َع

ُأوَلِئَك الَِّذيَن ينفد كل ما عمله، فال يقبل اهلل إال أحسن العمل: )

ِلَيْجِزَيُهُم اهلُل َأْحَسَن (. واآلية كقوله: )َنَتَقبَُّل َعْنُهْم َأْحَسَن َما َعِمُلوا

(. فعمل اهلُل َأْحَسَن َما َعِمُلواِلَيْجِزَيُهُم (، وقوله: )َما َكاُنوا َيْعَمُلوَن

، وهذا خيصص عموم العمل اإلنسان ال يتقبل اهلل منه إال أحسنه

ُأوَلِئَك َأْصَحاُب اْلَجنَِّة َخاِلِديَن ِفيَها َجَزاًء ِبَما ) الوارد يف مثل قوله:

 ، فاهلل جيزي الناس بأحسن عملهم.(َكاُنوا َيْعَمُلوَن

عد باحلياة الطيبة، فهذا اجلزاء ال فاآلية تبني للمؤمنني أن الو

 ينالونه إال بأحسن عملهم. 

** 

أما احلياة الطيبة، فقد جاء بيانها يف كثري من آيات القرآن 

( 4َلَقْد َخَلْقَنا اْلِإْنَساَن ِفي َأْحَسِن َتْقِويٍم )الكريم، ومن ذلك قوله: )

َن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت َفَلُهْم ( ِإلَّا الَِّذي5ُثمَّ َرَدْدَناُه َأْسَفَل َساِفِلنَي )

(، فاألجر غري املمنون، كما قال املفسرون: غري َأْجٌر َغْيُر َمْمُنوٍن

َوَأمَّا الَِّذيَن ُسِعُدوا َفِفي اْلَجنَِّة مقطوع وال منقوص، وهو كقوله: )

َء َربَُّك َعَطاًء َغْيَر َخاِلِديَن ِفيَها َما َداَمِت السََّمَواُت َواْلَأْرُض ِإلَّا َما َشا

( َفَلا َتُك ِفي ِمْرَيٍة ِممَّا َيْعُبُد َهُؤَلاِء َما َيْعُبُدوَن ِإلَّا َكَما 308َمْجُذوٍذ )

(، فبني أن َيْعُبُد آَباُؤُهْم ِمْن َقْبُل َوِإنَّا َلُمَوفُّوُهْم َنِصيَبُهْم َغْيَر َمْنُقوٍص

 عطاءهم غري جمذوذ، ونصيبهم غري منقوص.

ياة الطيبة هي حياة اخللود والنصيب التام غري املنقوص، فاحل
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َخاِلِديَن ِفيَها َحُسَنْت والعطاء غري اجملذوذ، واألجر غري املمنون، )

الَِّذي (. وحني ينال املؤمنون هذه احلياة يقولون: )ُمْسَتَقرًّا َوُمَقاًما

يَها َنَصٌب َوَلا َيَمسَُّنا ِفيَها َأَحلََّنا َداَر اْلُمَقاَمِة ِمْن َفْضِلِه َلا َيَمسَُّنا ِف

(، فهي دار املقامة اليت ال رحيل عنها وال تبدل، وال نقص؛ فال ُلُغوٌب

 نصب وال لغوب. 

( ِفي 53ِإنَّ اْلُمتَِّقنَي ِفي َمَقاٍم َأِمنٍي )وقال تعاىل مبينا هذا املقام: )

( 51ْبَرٍق ُمَتَقاِبِلنَي )( َيْلَبُسوَن ِمْن ُسْنُدٍس َوِإْسَت51َجنَّاٍت َوُعُيوٍن )

( َيْدُعوَن ِفيَها ِبُكلِّ َفاِكَهٍة آِمِننَي 54َكَذِلَك َوَزوَّْجَناُهْم ِبُحوٍر ِعنٍي )

(، ( َلا َيُذوُقوَن ِفيَها اْلَمْوَت ِإلَّا اْلَمْوَتَة اْلُأوَلى َوَوَقاُهْم َعَذاَب اْلَجِحيِم55)

قامة الذي ال يتبدل، فوصفه بأنه مقام أمني، فاملقام هو مكان اإل

مني، أي املأمون، قال املاوردي: قيل أمني من العذاب، وقيل أمني واأل

(. وكما قلت ر واحلوادثَيأمنوا فيه الِغمن املوت، وقال ابن اجلوزي: )

هو مقام أمني مبعنى أنه أمن تام من أي تبدل أو تغري أو حوادث أو 

إال املوتة األوىل(، فهم موت أو نقص... ثم قال )ال يذوقون فيها املوت 

البتة. فأي حياة أطيب من وال نوم  فيها خالدون يف حياة أبدا، ال موت

 هذه احلياة.

وكما وصف حياتهم بأنها طيبة، وصف مساكنهم بأنهم طيبة، 

َوَعَد اهلُل اْلُمْؤِمِننَي َواْلُمْؤِمَناِت َجنَّاٍت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اْلَأْنَهاُر فقال: )

يَن ِفيَها َوَمَساِكَن َطيَِّبًة ِفي َجنَّاِت َعْدٍن َوِرْضَواٌن ِمَن اهلِل َأْكَبُر َخاِلِد

(. فهي مساكن طيبة، أي: ال تعرتيها آفة، وال َذِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيُم

تبلى، وال تقدم، وال تتهدم، وال تكون خطرا عليهم، وال تقفر وال 

 بة. توحش، فحياتهم طيبة يف املساكن الطي
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أواًل بأنه من جنس ما هو أبهى  اجلزاء وصفقال البيضاوي: )

األماكن اليت يعرفونها لتميل إليه طباعهم أول ما يقرع أمساعهم، 

ثم وصفه بأنه حمفوف بطيب العيش معرى عن شوائب الكدورات 

اليت ال ختلو عن شيء منها أماكن الدنيا وفيها ما تشتهي األنفس 

أنه دار إقامة وثبات يف جوار عليني ال يعرتيهم وتلذ األعني، ثم وصفه ب

فيها فناء وال تغري، ثم وعدهم مبا هو أكرب من ذلك فقال: َوِرْضواٌن 

ِمَن اللَِّه َأْكَبُر ألنه املبدأ لكل سعادة وكرامة واملؤدي إىل نيل الوصول 

 (.والفوز باللقاء

** 

 : ال ميوت وال حيياساكن جهنمثانيًا: 

ِإنَُّه َمْن َيْأِت َربَُّه ُمْجِرًما َفِإنَّ َلُه َجَهنََّم َلا َيُموُت ِفيَها قال تعاىل: )

( ُثمَّ 31( الَِّذي َيْصَلى النَّاَر اْلُكْبَرى )33َوَيَتَجنَُّبَها اْلَأْشَقى )، )(َوَلا َيْحَيا

 سأحتدث عن هذه اآلية يف املطلب التالي. (. َلا َيُموُت ِفيَها َوَلا َيْحَيا
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 وامليتون األموات واملوتى: اخلامس املطلب

 خالصة الدالالت:

قبل احلياة، فاحلياة  هم من خلق اهلل فيهم املوت أواًل :)األموات(

 مل ختلق فيهم بعد، وقد يصريون أحياء وقد ال يصريون. 

بعد احلياة، أي من  هم من خلق اهلل املوت فيهم ثانيًة: )املوتى(و

 اهلل بعد أن كانوا أحياء.  أماتهم

بعد احلياة،  لق اهلل املوت فيهم ثانيًةسوف خيهم من  و)امليتون(: 

. فالقرآن الكريم استخدم اهلل بعد أن كانوا أحياء مييتهمأي من 

 اللفظ لإلخبار عن مصري الناس، أي: ملن سيموت مستقباًل.

 :أمواتأواًل: 

واملفرد من ذلك )ميت(. )األموات( و)املوتى(، كالهما مجع، 

 بني استخدام اجلمعني.  واملتدبر للقرآن الكريم جيد أن مثة فرقًا

فـ)أموات( جاءت يف ستة مواضع، وهي تدل على حالة املوت أوال 

الذي خلقه اهلل يف الشيء املخلوق، قبل أن خيلق فيه احلياة، وهذه 

ُكْنُتْم َأْمَواًتا َفَأْحَياُكْم َكْيَف َتْكُفُروَن ِباهلِل َواآليات، هي آية البقرة: )

َوالَِّذيَن (، وآية النحل: )ُثمَّ ُيِميُتُكْم ُثمَّ ُيْحِييُكْم ُثمَّ ِإَلْيِه ُتْرَجُعوَن

( َأْمَواٌت َغْيُر 10َيْدُعوَن ِمْن ُدوِن اهلِل َلا َيْخُلُقوَن َشْيًئا َوُهْم ُيْخَلُقوَن )

َوَما َيْسَتِوي اْلَأْحَياُء َوَلا (، وآية فاطر: )َعُثوَنَأْحَياٍء َوَما َيْشُعُروَن َأيَّاَن ُيْب

(، وآية اْلَأْمَواُت ِإنَّ اهلَل ُيْسِمُع َمْن َيَشاُء َوَما َأْنَت ِبُمْسِمٍع َمْن ِفي اْلُقُبوِر

(، وآييت البقرة ( َأْحَياًء َوَأْمَواًتا15َأَلْم َنْجَعِل اْلَأْرَض ِكَفاًتا )املرسالت: )

َوَلا َتُقوُلوا ِلَمْن ُيْقَتُل ِفي َسِبيِل اهلِل َأْمَواٌت َبْل َأْحَياٌء َوَلِكْن )وآل عمران: 
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َوَلا َتْحَسَبنَّ الَِّذيَن ُقِتُلوا ِفي َسِبيِل اهلِل َأْمَواًتا َبْل َأْحَياٌء (، و)َلا َتْشُعُروَن

 (. ِعْنَد َربِِّهْم ُيْرَزُقوَن

 وكنتم أمواتا فأحياكم:(: 3)

فهي تبني أن الناس كانوا )وكنتم أمواتا(،  قرةأما آية الب

مجيعا أمواتًا، فأحياهم اهلل يف الدنيا، وهو اإلحياء األول، ثم مييتهم 

ثم حيييهم يف اآلخرة حلسابهم وهو اإلحياء الثاني. واحلديث عن 

 هذه اآلية يف املطلب التالي )عدد املوتات واحليوات(.

** 

 أموات غري أحياء:(: 1)

َوالَِّذيَن َيْدُعوَن ِمْن ُدوِن اهلِل َلا َيْخُلُقوَن َشْيًئا َوُهْم ) تعاىل:قال 

 (.( َأْمَواٌت َغْيُر َأْحَياٍء َوَما َيْشُعُروَن َأيَّاَن ُيْبَعُثوَن10ُيْخَلُقوَن )

آية النحل عن آهلة املشركني اليت ال تسمع وال تبصر،  تتحدث

كل ما عبد من دون اهلل قد  وهذا يدل على أنفأثبت هلا حالة املوت، 

خلق اهلل فيه املوت، ثم قال )غري أحياء(، فهي حالة خاصة: موت بال 

حياة، وهذه ليست يف شيء إال يف اآلهلة اليت يعبدها املشركون وهي 

غري حية، فيخلق اهلل فيها املوت، وال حيييها، ثم تكون حصبا جلهنم 

ْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اهلِل َحَصُب َجَهنََّم ِإنَُّكْم َوَما َتمع عابديها، قال تعاىل: )

 (. َأْنُتْم َلَها َواِرُدوَن

ولذلك جند أنه سبحانه وتعاىل وصف نفسه فقال: )احلي(، 

(، فاحلي هو الذي َوَتَوكَّْل َعَلى اْلَحيِّ الَِّذي َلا َيُموُتكما يف قوله: )
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)حياة مل فحياته ال قبل هلا وال بعد مل تعرض له حالة املوت أبدا، 

، وهذا يدل على أن يسبقها موت، ومل يتخللها نوم، وال يلحقها موت(

ال يكون حيا إال بعد أن يكون ميتا، ثم حيييه اهلل ثم  أي خملوق حيٍّ

 مييته، وهذا ما نفاه اهلل عن نفسه سبحانه. 

أمواتا قبل  ( كانوااألحياء ّلُككذلك و)وألن اإلنسان 

تتنازعها احلالتان، حالة املوت وحالة  هذه الكائنات ، فإنهمحياته

احلياة، فتكون هلا من األحوال ما يناسب كلتا احلالتني، فاإلنسان 

مثال: ينام )والنوم( ينتمي إىل حالة املوت، ويستيقظ )واليقظة( 

 تنتمي إىل حالة احلياة. 

اهلُل َلا ِإَلَه ِإلَّا  ) :ألمر يساعدنا على فهم قوله تعاىلوإدراك هذا ا

(، فذكر احلي، ثم ذكر َو اْلَحيُّ اْلَقيُّوُم َلا َتْأُخُذُه ِسَنٌة َوَلا َنْوٌمُه

)القيوم(، ثم قال )ال تأخذه سنة وال نوم(، أي أن حياته ختتلف عن 

حياة سائر األحياء الذين تتنازعهم حالة املوت واحلياة، فينامون، 

ميوت، والنوم  وينعسون، أما اهلل فهو احلي القيوم، فالقيوم هو الذي ال

والسَِّنة )النعاس( من حاالت املوت. وهذا كمال قيوميته، ولذلك ال 

يذكر )القيوم( إال بعد )احلي(، فـ)احلي القيوم( هو )احلي الذي ال 

ميوت(، وقد ذكر )احلي القيوم( يف ثالثة مواضع، ويف املوضع الرابع 

 )احلي الذي ال ميوت(. 

َلا َيُذوُقوَن ِفيَها اْلَمْوَت نهم: )وأهل اجلنة يف اجلنة قال تعاىل ع

(، وورد يف احلديث أن الرسول عليه الصالة والسالم ِإلَّا اْلَمْوَتَة اْلُأوَلى

(، النوم أخو املوت وال ينام أهل اجلنةسئل: أينام أهل اجلنة، فقال: )
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فال يذوقون فيها املوت: هو نفي للموت وحاالته املتعلقة به من نوم أو 

 نعاس. 

 وما يستوي األحياء وال األموات: : (1)

َوَما َيْسَتِوي اْلَأْحَياُء َوَلا اْلَأْمَواُت ِإنَّ اهلَل ُيْسِمُع َمْن َيَشاُء َوَما َأْنَت )

 .(ِبُمْسِمٍع َمْن ِفي اْلُقُبوِر

اهلل فيهم  ها: وما يستوي األحياء الذين خلقوآية فاطر معنا

احلياة بعد املوت، واألموات الذين خلق فيهم املوت، ومل خيلق فيهم 

احلياة، كما قال )أموات غري أحياء(، ثم قال )إن اهلل يسمع من يشاء( 

فاهلل هو الذي يسمع من يشاء: ميتا أو حيا، أما البشر فال ميكنهم 

ست : )ألإمساع املوتى، وهذا يفسر قوله تعاىل عندما قال للناس

 بربكم(، فهو الذي أمسعهم وهم أموات. 

** 

 أمل جنعل األرض كفاتا أحياء وأمواتا:(: 4)

( 16) ( َأْحَياًء َوَأْمَواًتا15َأَلْم َنْجَعِل اْلَأْرَض ِكَفاًتا ))قال تعاىل: 

 (.َوَجَعْلَنا ِفيَها َرَواِسَي َشاِمَخاٍت َوَأْسَقْيَناُكْم َماًء ُفَراًتا

، قال: الراغب األصفهاني يف مفرداته هلذه اآلية سأنقل تفسري

أي: جتمع الناس أحياءهم وأمواتهم، وقيل: معناه تضم األحياء اليت )

اليت هي اجلمادات من  هي اإلنسان واحليوانات والنبات، واألموات

األرض واملاء وغري ذلك. والكفات، قيل: هو الطريان السريع، 

َأَوَلْم َيَرْوا ِإَلى الطَّْيِر ) ا قال:وحقيقته: قبض اجلناح للطريان، كم



 

 

222 

 

والَكْفُت: . فالقبض هاهنا كالكفات هناك(، َفْوَقُهْم صافَّاٍت َوَيْقِبْضَن

الّسوق الّشديد، واستعمال الكفت يف سوق اإلبل كاستعمال القبض 

(. فهناك سعة أفق يف فهم داللة )كفاتا(، ويف فهم داللة )أحياء فيه

 وأمواتا(. 

َكَفَت َيْكِفُت َكْفتًا وَكَفتانًا وِكفاتًا: أسرع العرب: )ويف لسان 

وفرس َكْفٌت: سريع؛ وفرس ... يف العدو والطريان وَتَقبََّض فيه

والَكْفُت: تقلب ... وَمرٌّ َكِفيٌت وِكفاٌت: سريع... َكِفيٌت وقبيض

 (.الشيء ظهرا لبطن، وبطنا لظهر

لسرعة والتقلب، وقوله يف اآلية )كفاتا(، حيتمل داللة الضم وا

تطري طريانا سريعا متقلبا )كحالة الطري عند طريانه(،  األرضف

ة حاوية ملن فيها من األحياء واألموات، ال ومع هذه السرعة فإنها ضاّم

(. َأمَّْن َجَعَل اْلَأْرَض َقَراًرايتناثرون خارجها، كما قال يف آية أخرى )

يف قوله:  وقد ذكرت بعد ذلك الرواسي الشاخمات، كما ذكرت

(، وقد َأمَّْن َجَعَل اْلَأْرَض َقَراًرا َوَجَعَل ِخَلاَلَها َأْنَهاًرا َوَجَعَل َلَها َرَواِسَي)

ذكرت يف تسعة مواضع دون وصف، ومل توصف إال يف املرسالت 

)شاخمات(، فاتصل ذلك باحلديث عن سرعة األرض وهيئة سريها يف 

 الَفَلك، وكونها قرارا حتفظ ما عليها. 

قوله )أحياء وأمواتا(، حنمل داللتها على ما اطرد يف القرآن و

الكريم، أي: األحياء الذين خلق اهلل فيهم احلياة بعد أن كانوا 

 أمواتا، و)األموات(، الذين خلق اهلل فيهم املوت، وملا حييهم بعد. 

** 
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 ال تقولوا ملن يقتل يف سبيل اهلل أموات بل أحياء:(: 5)

َتُقوُلوا ِلَمْن ُيْقَتُل ِفي َسِبيِل اهلِل َأْمَواٌت َبْل َأْحَياٌء َوَلا )قال تعاىل: 

َوَلا َتْحَسَبنَّ الَِّذيَن ُقِتُلوا ِفي )قال: ، ويف سورة البقرة (َوَلِكْن َلا َتْشُعُروَن

 .يف سورة آل عمران (َسِبيِل اهلِل َأْمَواًتا َبْل َأْحَياٌء ِعْنَد َربِِّهْم ُيْرَزُقوَن

أحدهما: أنهم ليسوا ردي: )يف اآلية ثالثة تأويالت، قال املاو

أمواتًا وإن كانت أجسامهم أجسام املوتى بل هم عند اهلل أحياء 

النفوس منّعمو األجسام. والثاني: أنهم ليسوا بالضالل أمواتًا بل هم 

َأَو َمن َكاَن َمْيتًا }بالطاعة واهلدى أحياء ، كما قال تعاىل: 

ْلَنا َلُه ُنورًا َيْمِشي ِبِه يف النَّاِس َكَمن مََّثُلُه يف الظُُّلَماِت َفَأْحَيْيَناُه َوَجَع

فجعل الضالَّ ميتًا ، وامُلْهَتدي حيًا. وحيتمل  ،{َلْيَس ِبَخاِرٍج ِمْنَها

تأوياًل ثالثًا: أنهم ليسوا أمواتًا بانقطاع الذكر عند اهلل وثبوت 

 (.األجر

اتهم ليست باجلسد وال وهو تنبيه على أن حيوقال البيضاوي: )

من جنس ما حيس به من احليوانات، وإمنا هي أمر ال يدرك بالعقل 

 (. بل بالوحي

وإمنا قال: ولكن ال تشعرون لإلشارة إىل أنها وقال ابن عاشور: )

بل حياة روحية، لكنها زائدة على مطلق  حياة غري جسمية وال مادية

حياة األرواح، فإن لألرواح كلها حياة وهي عدم االضمحالل وقبول 

التجسد يف احلشر مع إحساس ما بكونها آئلة إىل نعيم أو جحيم، 

وأما حياة الذين قتلوا يف سبيل اهلل فهي حياة مشتملة على إدراكات 

، ولذلك نكشافات الكاملةالتنعم بلذات اجلنة والعوامل العلوية واال
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إن أرواح الشهداء جتعل يف حواصل طيور خضر »ورد يف احلديث: 

واحلكمة يف ذلك أن اتصال  .«ترعى من مثر اجلنة وتشرب من مائها

اللذات باألرواح متوقف على توسط احلواس اجلسمانية، فلما 

انفصلت الروح عن اجلسد عوضت جسدا مناسبا للجنة ليكون وسيلة 

 (.النعميه

** 

 التحقيق يف اآلية:

أو  –اهلل ينهى الناس عن أن حيسبوا  تبني هاتان اآليتان أن

أن من قتل يف سبيل اهلل )أمواتا(، ويعلمنا ربنا اللفظ  –يقولوا 

الصحيح الذي ينبغي استخدامه لوصف هؤالء )أحياء(. فما داللة 

 ذلك؟

)أحياء( إال أود أوال أن أقرر أن القرآن الكريم مل يستخدم لفظ 

يف مقابل )أموات(، ومل يرد يف مقابل )املوتى(، ففهم أن داللة 

)األحياء( هي املقابلة لداللة )األموات(، فاألحياء: هم من خلق اهلل 

فيهم احلياة بعد أن كانوا أمواتا. وقد تبني أن )األموات( هم من خلق 

بعد، وقد قبل احلياة، فاحلياة مل ختلق فيهم  اهلل فيهم املوت أواًل

يصريون أحياء وقد ال يصريون. وأما )املوتى(، فهم من خيلق اهلل املوت 

فيهم ثانية بعد احلياة، أي من مييتهم اهلل بعد أن كانوا أحياء. 

وهلذا فاإلحياء الثاني أو البعث ال يكون لألموات، بل يكون للموتى، 

قال وكلما ورد يف القرآن الكريم من ذلك فقد اقرتن بـ)املوتى(، 

(، وقال: َكَذِلَك ُنْخِرُج اْلَمْوَتى(، وقال: )َواْلَمْوَتى َيْبَعُثُهُم اهلُلتعاىل: )
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  (.َوُهَو ُيْحِيي اْلَمْوَتى)

وأقرر ثانيًا أن القرآن الكريم يفرق بني املوت والقتل، وقد قدمت 

َوَلِئْن ُمتُّْم َأْو بيان هذا يف اجلزء املعجمي من هذه الدراسة، كقوله: )

(، وحتى يف غري البشر، فرق بني امليتة ِتْلُتْم َلِإَلى اهلِل ُتْحَشُروَنُق

ُحرَِّمْت َعَلْيُكُم اْلَمْيَتُة َوالدَُّم َوَلْحُم اْلِخْنِزيِر َوَما ُأِهلَّ ِلَغْيِر اهلِل وغريها: )

َكَل السَُّبُع ِإلَّا َما ِبِه َواْلُمْنَخِنَقُة َواْلَمْوُقوَذُة َواْلُمَتَردَِّيُة َوالنَِّطيَحُة َوَما َأ

 (، فما أحل من ذلك إال املذبوحة. َذكَّْيُتْم

(، ولكنها ِلَمْن ُيْقَتُل ِفي َسِبيِل اهلِلفاآلية تقرر أن هؤالء قتلى )

 فهم قتلى وليسوا أمواتا. تنهى عن تسميتهم أمواتا. 

وقد تقرر مما سبق أن كل النفوس كانوا أمواتا، ثم أحياهم 

اهلل، ثم يصريون )موتى( ]أي: ميوتون بعد حياة[. وعليه فال نقول 

للموتى أنهم: أموات، ولكن نقول هلم: موتى. فالقتيل يف سبيل اهلل مع 

 غريه ممن ميوت كلهم يسمون: موتى، وال يسمون: أموات. 

ره اآليات، وأما األمر الثاني فهو أن فهذا األمر األول الذي تقر

 القتلى يف سبيل اهلل: أحياء. 

األحياء مجع حي، واحلي هو الذي مل تفارق نفسه جسده، أما 

 امليت فهو من فارقت نفسه جسده. 

فاآلية تبني أن كل من ميوت فإن أنفسهم تفارق أجسادهم، أما 

لكن كيف القتلى يف سبيل اهلل فإن أنفسهم تستمر يف أجسادهم، و

 ذلك؟
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 وأخلصها فيما يلي:مقاربة هلذه احلقيقة،  العلماءقدم 

أرواُح الشهداء يف ُصَور طري قال قتادة )كما يف الطربي(: )

حيث  ةيف ُصَور طري خضر يطريون يف اجلن(، وقال الربيع: )بيٍض

(، وروى الطربي يف تفسريه عن شاءوا منها، يأكلون من حيث شاءوا

 صلى اهلل عليه وسلم "الشهداُء على َبارق، نهر رسول اهللابن عباس أن 

خيُرج  -وقال عبدة: يف روضة خضراء-بباب اجلنة، يف قبة خضراء 

فان قيل: أليس (، وقال الطربي: )"ُبكرة َوعشيًّا ةعليهم رزقهم من اجلن

مجيع املؤمنني منعمني بعد موتهم؟ فلم خصصتم الشهداء؟ 

هم بأنهم مرزوقون من مطاعم فاجلواب: أن الشهداء فضلوا على غري

 (.اجلنة ومآكلها، وغريهم منعم مبا دون ذلك

وأخرج أمحد واحلاكم من حديث ابن عباس، أن رسول اهلل صلى 

جعل  -يعين يوم أحد  - ملا أصيب إخوانكم»اهلل عليه وسلم قال: 

 ،وتأكل من مثارها ،اهلل أرواحهم يف أجواف طري خضر ترد أنهار اجلنة

، واحلديث صححه «وتأوي إىل قناديل من ذهب يف ظل العرش

أن رسول  عبد الرمحن بن كعب بن مالكالذهيب. وأخرج أمحد عن 

إمنا نسمة املسلم طري يعلق يف شجر "اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال: 

، واحلديث "ا اهلل إىل جسده إىل يوم القيامةاجلنة، حتى يرجعه

 صححه األلباني.

مسروق، قال: سألنا عبد اهلل عن هذه اآلية: ن وأخرج مسلم ع

َوَلا َتْحَسَبنَّ الَِّذيَن ُقِتُلوا ِفي َسِبيِل اهلِل َأْمَواًتا َبْل َأْحَياٌء ِعْنَد َربِِّهْم }

أرواحهم يف جوف »قال: أما إنا قد سألنا عن ذلك، فقال:  {ُيْرَزُقوَن



 

 

212 

 

يث شاءت، طري خضر، هلا قناديل معلقة بالعرش، تسرح من اجلنة ح

هل ، فقال: "«طلع إليهم ربهم اطالعةثم تأوي إىل تلك القناديل، فا

تشتهون شيئا؟ قالوا: أي شيء نشتهي وحنن نسرح من اجلنة حيث 

شئنا، ففعل ذلك بهم ثالث مرات، فلما رأوا أنهم لن يرتكوا من أن 

يسألوا، قالوا: يا رب، نريد أن ترد أرواحنا يف أجسادنا حتى نقتل يف 

 .9"ركوافلما رأى أن ليس هلم حاجة ُت سبيلك مرة أخرى،

فإنهم ملا بذلوا أبدانهم هلل عز وجل وجاء يف شرح الطحاوية: )

حتى أتلفها أعداؤه فيه، أعاضهم منها يف الربزخ أبدانا خريا منها، 

تكون فيها إىل يوم القيامة، ويكون تنعمها بواسطة تلك األبدان، 

ردة عنها، وهلذا كانت نسمة املؤمن يف أكمل من تنعم األرواح اجمل

 (.صورة طري، أو كطري، ونسمة الشهيد يف جوف طري

والفرق وقال الشيخ عمر األشقر يف كتابه "القيامة الصغرى": )

بني أرواح املؤمنني وأرواح الشهداء، أن أرواح الشهداء يف حواصل طري 

ة يف خضر تسرح متنقلة يف رياض اجلنة، وتأوي إىل قناديل معلق

العرض، أما أرواح املؤمنني فإنها يف أجواف طري يعلق مثر اجلنة وال 

 (.ينتقل يف أرجائها

                                 
وقد تعلق حبديثنا هذا وشبهه بعض املالحدة القائلني بالتناسخ قال القاضي عياض:  1

وانتقال األرواح وتنعيمها يف الصور احلسان املرفهة وتعذيبها يف الصور القبيحة املسخرة ، 
ن هذا هو الثواب والعقاب ، وهذا ضالل بني ، وإبطال ملا جاءت به الشرائع من وزعموا أ

يرجعه اهلل إىل جسده يوم  حىتيف احلديث : )قال احلشر والنشر ، واجلنة والنار ، وهلذا 
 .( يعين : يوم جييء جبميع اخللق . واهلل أعلم يبعثه
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** 

واخلالصة أن امليت ميسك اهلل نفسه، وحيبسها يف مكان ما، 

فتظل ممسوكة يف ذلك املكان حتى يبعث اهلل املوتى، فرتسل كل 

هلل نفس إىل جسدها. أما القتلى يف سبيل اهلل، فبعد أن ميسك ا

نفسه تنتقل نفوسهم إىل أجساد كهيئة الطري اخلضر يف اجلنة، 

فتسرح وتأكل وتشرب فيها، فهم يف احلقيقة أحياء، ويظلون 

كذلك حتى البعث، فريسل اهلل أنفسهم إىل أجسادهم. فال تكون 

 نفوسهم ممسوكة كالنفوس األخرى. 

** 
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 املوتى:ثانيًا: 

بعد احلياة، أي من  فيهم ثانيًةخلق اهلل املوت قد من املوتى: هم 

. فالقرآن الكريم يستخدم لفظ اهلل بعد أن كانوا أحياء أماتهم

)املوتى( للداللة على من ماتوا فعاًل بعد أن كانوا أحياء. وقد ورد 

 لفظ )املوتى( سبع عشرة مرة، وجاء يف ثالثة سياقات:

سيبعثهم، السياق األول: احلديث عن إحياء اهلل املوتى، وأن اهلل 

وقدرته على ذلك، وقد جاء مفعواًل لثالثة أفعال: أحيا، أخرج، بعث، 

ِإنَّا َنْحُن ُنْحِيي (، وقوله: )َكَذِلَك ُيْحِيي اهلُل اْلَمْوَتىكقوله: )

َفَأْخَرْجَنا ِبِه ِمْن ُكلِّ (، وقوله: )َواْلَمْوَتى َيْبَعُثُهُم اهلُل(، وقوله: )اْلَمْوَتى

(، كما جاء مضافا إىل الوصف: ِلَك ُنْخِرُج اْلَمْوَتىالثََّمَراِت َكَذ

َفاْنُظْر ِإَلى آَثاِر َرْحَمِة اهلِل َكْيَف ُيْحِيي اْلَأْرَض َبْعَد حميي، يف قوله: )

 (.َمْوِتَها ِإنَّ َذِلَك َلُمْحِيي اْلَمْوَتى َوُهَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر

اهلل، وجاء يف السياق الثاني: إحياء عيسى للموتى بإذن 

َوِإْذ ُتْخِرُج اْلَمْوَتى (، وقوله: )َوُأْحِيي اْلَمْوَتى ِبِإْذِن اهلِلموضعني: )

 (. وقد حتدثت عن هذا سابقًا.ِبِإْذِني

السياق الثالث: احلديث عن مساع املوتى وكالمهم، وجاء يف 

(، ِبِه اْلَمْوَتىَأْو ُكلَِّم (، وقوله: )َوَكلََّمُهُم اْلَمْوَتىأربعة مواضع، قوله: )

 ( مرتني.ِإنََّك َلا ُتْسِمُع اْلَمْوَتىوقوله: )

فاملوتى هم من ماتوا بعد حياة، وهذه اآليات تبني أن للموتى 

خواص ختصهم، فيمكن أن يتكلموا، ويكلموا، ويسمعوا، ولكن ال قدرة 

للبشر أن يفعلوا ذلك، وقد جعل اهلل هذه اخلاصة لبعض مالئكته، 
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يث عديدة ومنها ما أخرجه الرتمذي وحسنه وقد جاءت أحاد

عن أبي هريرة قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: " إذا األلباني: 

أتاه ملكان أسودان أزرقان، يقال  -أو قال: أحدكم  -قرب امليت 

ألحدهما: املنكر، ولآلخر: النكري، فيقوالن: ما كنت تقول يف هذا 

عبد اهلل ورسوله، أشهد أن ال إله الرجل؟ فيقول: ما كان يقول: هو 

إال اهلل، وأن حممدا عبده ورسوله، فيقوالن: قد كنا نعلم أنك تقول 

هذا، ثم يفسح له يف قربه سبعون ذراعا يف سبعني، ثم ينور له فيه، ثم 

يقال له، من، فيقول: أرجع إىل أهلي فأخربهم، فيقوالن: من كنومة 

ليه، حتى يبعثه اهلل من العروس الذي ال يوقظه إال أحب أهله إ

مضجعه ذلك، وإن كان منافقا قال: مسعت الناس يقولون، فقلت 

مثله، ال أدري، فيقوالن: قد كنا نعلم أنك تقول ذلك، فيقال 

لألرض: التئمي عليه، فتلتئم عليه، فتختلف فيها أضالعه، فال يزال 

 ."ذبا حتى يبعثه اهلل من مضجعه ذلكفيها مع

ويأتيه ملكان فيجلسانه ديث طويل، وفيه: )ويف سنن أبي داوود ح

 ...(فيقوالن له: من ربك؟ فيقول: ربي اهلل

** 
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 ميتون:ثالثًا: 

بعد احلياة، أي  لق اهلل املوت فيهم ثانيًةسوف خيهم من امليتون: 

. فاستخدم القرآن الكريم اللفظ اهلل بعد أن كانوا أحياء مييتهممن 

لإلخبار عن مصري الناس، أي: ملن سيموت مستقباًل، وجاء يف ثالثة 

ِإنََّك َميٌِّت َوِإنَُّهْم (، )ُثمَّ ِإنَُّكْم َبْعَد َذِلَك َلَميُِّتوَن)مواضع، قوله: 

(، ففي اآليتني خيرب عن مصري الناس، وأنهم صائرون إىل َميُِّتوَن

 املوت. 

إخبار الكافرين عن موتتهم اليت واملوضع الثالث جاء فيه 

( ِإلَّا َمْوَتَتَنا اْلُأوَلى َوَما َنْحُن 58َأَفَما َنْحُن ِبَميِِّتنَي )يصريون إليها: )

فاآلية تنقل ما كان الكافرون يقولونه يف الدنيا أثناء  (.ِبُمَعذَِّبنَي

 حياة.حياتهم، أنهم ال ميوتون إال موتة واحدة ثم ال 

** 
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 َمْيت ومّيت:رابعًا: 

اتفق القراء كلهم على تشديد لفظ )مّيت(، يف ثالثة مواضع، 

واتفقوا على تشديد قال ابن اجلزري يف النشر يف القراءات العشر: )

ألنه  ؛{ِإنََّك َميٌِّت َوِإنَُّهْم َميُِّتوَن}و، {َوَما ُهَو ِبَميٍِّت}حنو  ،ما مل ميت

 (. مل يتحقق فيه صفة املوت بعد خبالف غريه

فاتفاق القراء يف القراءة داّل على اتفاقهم يف املعنى، ومن ثم فإن 

 )مّيت( و)مّيتون( بالتشديد داللته ملن مل ميت بعد. 

أما بقية مواضع )ميت( فقد اختلف القراء فيها بني التخفيف 

(، َبْلَدًة َمْيًتا( وقوله: )َفَأْحَيْيَناُه َأَوَمْن َكاَن َمْيًتاوالتشديد، كقوله: )

(. وعليه َوُتْخِرُج اْلَحيَّ ِمَن اْلَميِِّت(، وقوله: )َحرََّم َعَلْيُكُم اْلَمْيَتَةوقوله: )

فال يصح أن نفرق بني املْيت واملّيت يف هذه املواضع، فاالختالف 

 اختالف قراءة وليس اختالف داللة.
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 املوتات واحليوات()عدد  :السادساملطلب 

 وهنا سؤال: كم حياة وإماتة تكون لإلنسان؟

هناك ثالث آيات يف القرآن الكريم تبني لنا هذا األمر، وهي قوله 

َكْيَف َتْكُفُروَن ِباهلِل َوُكْنُتْم َأْمَواًتا َفَأْحَياُكْم تعاىل يف سورة البقرة: )

(، ويف سورة غافر على لسان ُتْرَجُعوَنُثمَّ ُيِميُتُكْم ُثمَّ ُيْحِييُكْم ُثمَّ ِإَلْيِه 

َقاُلوا َربََّنا َأَمتََّنا اْثَنَتْيِن َوَأْحَيْيَتَنا اْثَنَتْيِن َفاْعَتَرْفَنا أهل جهنم: )

(، ويف سورة الدخان يف وصف نعيم ِبُذُنوِبَنا َفَهْل ِإَلى ُخُروٍج ِمْن َسِبيٍل

ا اْلَمْوَتَة اْلُأوَلى َوَوَقاُهْم َعَذاَب َلا َيُذوُقوَن ِفيَها اْلَمْوَت ِإلَّأهل اجلنة: )

 (.اْلَجِحيِم

اختلف املفسرون اختالفا طويال يف إجابة السؤال املبني، وميكن 

الرجوع إىل كتب التفسري، فال أريد اإلطالة بنقلها. وسأفصل 

 اإلجابة عن السؤال يف احلديث التالي:

 )وكنتم أمواتا(: أواًل: 

َكْيَف َتْكُفُروَن ِباهلِل َوُكْنُتْم َأْمَواًتا ة: )قال تعاىل يف سورة البقر

(، وقد اختلف َفَأْحَياُكْم ُثمَّ ُيِميُتُكْم ُثمَّ ُيْحِييُكْم ُثمَّ ِإَلْيِه ُتْرَجُعوَن

املفسرون اختالفا طويال يف داللة اآلية، )كنتم أمواتا فأحياكم(، 

تم أمواتا كن وقد أمجلها ابن عطية يف تفسريه، وخالصتها: )األول: 

 معدومني قبل أن ختلقوا، ثم خلقتم وأخرجتم إىل الدنيا فأحياكم.

 -أو يف األرحام  - كنتم أمواتا يف أصالب آبائكم والثاني:

كنتم أمواتا باملوت املعهود . والثالث: فأخرجتم إىل الدنيا فأحياكم

. ثم أحياكم للسؤال يف القبور، ثم أماتكم فيها، ثم أحياكم للبعث
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. وكنتم أمواتا باخلمول فأحياكم بأن ذكرمت وشرفتمع: والراب

اهلل تعاىل أخرج نسم بين آدم أمثال الذر ثم أماتهم بعد واخلامس: 

 (. ثم أحياهم باإلخراج إىل الدنيا ،ذلك

 وأقول وباهلل التوفيق:

يف الناس، فاملوت غري اإلماتة، فاإلماتة ال  خلق اهلل املوت أواًل

تكون إال خبلق املوت يف الشيء احلي )فاإلماتة بعد اإلحياء(، أما 

 امليت، فهو ما خيلق اهلل فيه املوت سواء أكان حيا أو ال. وحالة املوت ال

صها اليت ال نعلم عنها إال القليل، تعين العدم، بل هي حالة هلا خوا

يح يف هذا، قال تعاىل: )وكنتم أمواتا فأحياكم فآية البقرة نص صر

ثم مييتكم(، أي: كيف تكفرون باهلل وقد كانت حالتكم أوال هي 

املوت، فكنتم أمواتا، فهو يصف احلالة األوىل لإلنسان، فاملوت فيهم 

الَِّذي َخَلَق اْلَمْوَت سابق على احلياة. ومما يستأنس له قوله تعاىل: )

(، فقدم املوت على احلياة، أي َوُكْم َأيُُّكْم َأْحَسُن َعَمًلاَواْلَحَياَة ِلَيْبُل

َوَلا َيْمِلُكوَن خلق املوت فيكم أوال، فكنتم أمواتا. كما قدمه يف قوله: )

(، فذكر احلاالت الثالث: املوت، واحلياة، َمْوًتا َوَلا َحَياًة َوَلا ُنُشوًرا

ت( يف اآلية، والنشور. وهناك دليل آخر، وهو استخدام لفظ )أموا

 وسأوضحه بعد قليل.

وال يسوغ أن نفسر قوله )وكنتم أمواتا( بالقول أنها حالة العدم 

قبل اخللق، فالعدم ال يوصف مبوت أو حياة، واملوت شيء خملوق، وال 

ميكن أن يكون حالة ملعدوم، بل األوىل أن نقول أن اهلل خلق املوت يف 

اة فيهم )فأحياكم( وهي الناس أوال، فكانوا أمواتا، ثم خلق احلي
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حياتهم يف الدنيا، )ثم مييتكم(، باملوت املعهود كما قال )ثم أماته 

فأقربه(، واإلماتة تكون بعد احلياة، خبالف املوت كما بنيته، )ثم 

 حيييكم(، وهو إحياء الناس يوم القيامة، وهي احلياة الثانية هلم. 

ْم َفَلْوَلا ُتَصدُِّقوَن َنْحُن َخَلْقَناُكولعل هذا يفسر قوله تعاىل: )

( 59( َأَأْنُتْم َتْخُلُقوَنُه َأْم َنْحُن اْلَخاِلُقوَن )58( َأَفَرَأْيُتْم َما ُتْمُنوَن )57)

( َعَلى َأْن ُنَبدَِّل 60َنْحُن َقدَّْرَنا َبْيَنُكُم اْلَمْوَت َوَما َنْحُن ِبَمْسُبوِقنَي )

( َوَلَقْد َعِلْمُتُم النَّْشَأَة اْلُأوَلى 63ْعَلُموَن )َأْمَثاَلُكْم َوُنْنِشَئُكْم ِفي َما َلا َت

(، فاملعنى واهلل أعلم: حنن خلقناكم، وقدرنا فيكم َفَلْوَلا َتَذكَُّروَن

، وما كان يعجزنا أن ننشئكم نشأة أخرى بعد ذلك، ولكن املوت أواًل

أنشأناكم النشأة األوىل اليت تعلمونها. فذكر املوت بعد اخللق، 

 لنشأة. وقبل ا

ِإنَّ اهلَل َفاِلُق اْلَحبِّ َوالنََّوى ُيْخِرُج اْلَحيَّ وهذا يفسره قوله تعاىل: )

(، وقد ِمَن اْلَميِِّت َوُمْخِرُج اْلَميِِّت ِمَن اْلَحيِّ َذِلُكُم اهلُل َفَأنَّى ُتْؤَفُكوَن

ذكر: إخراج احلي من امليت وإخراج امليت من احلي يف أربعة مواضع، 

إخراج احلي من امليت أوال، فهو يتحدث عن سنة من  وكلها تذكر

سننه، فكل حي كان قبل حياته مّيتا، ثم خلق اهلل احلياة فيه فصار 

حيا، فاهلل أخرج املخلوق احلي من املخلوق امليت )وهذا إخراج احلي 

من امليت(. ثم بعد أن يصري خملوقا حيا، خيلق اهلل املوت فيه، فيصبح 

 إخراج امليت من احلي(. خملوقا ميتا، )وهذا 

ويف هذا آية عظيمة، فالبشر كلهم أحياهم اهلل بعد أن كانوا 

أمواتا، ومن ثم ستكون إعادتهم كذلك، فيعيدهم أحياء بعد أن 
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َكَما َبَدْأَنا َأوََّل َخْلٍق ، وهذا يؤيده قوله تعاىل أيضا: )موتىيصريوا 

 احلياة يف األموات. (، فإعادة خلق احلياة يف املوتى مثل خلق ُنِعيُدُه

وحالة )املوت األول( ال نعلم عنها كثريا، واهلل سبحانه وتعاىل 

هذه احلالة األوىل، قال  خواصمن  خاصةقد أخربنا يف كتابه عن 

َوِإْذ َأَخَذ َربَُّك ِمْن َبِني آَدَم ِمْن ُظُهوِرِهْم ُذرِّيََّتُهْم َوَأْشَهَدُهْم َعَلى تعاىل: )

َوَما َيْسَتِوي (، وقوله تعاىل: )ُت ِبَربُِّكْم َقاُلوا َبَلى َشِهْدَناَأْنُفِسِهْم َأَلْس

اْلَأْحَياُء َوَلا اْلَأْمَواُت ِإنَّ اهلَل ُيْسِمُع َمْن َيَشاُء َوَما َأْنَت ِبُمْسِمٍع َمْن ِفي 

 (. اْلُقُبوِر

كما أخربنا اهلل عن خصائص حالة املوت عامة، ومنها قوله: 

آًنا ُسيَِّرْت ِبِه اْلِجَباُل َأْو ُقطَِّعْت ِبِه اْلَأْرُض َأْو ُكلَِّم ِبِه َوَلْو َأنَّ ُقْر)

النَّاُر ُيْعَرُضوَن َعَلْيَها ُغُدوًّا َوَعِشيًّا َوَيْوَم َتُقوُم السَّاَعُة (، وقال: )اْلَمْوَتى

تبني (، ويف السنة كثري من اآلثار اليت َأْدِخُلوا آَل ِفْرَعْوَن َأَشدَّ اْلَعَذاِب

 ذلك.

وحنن ال ميكننا القول أن امليت ال يتكلم وال يسمع... فهذا هو 

إدراكنا، وال يصح أن نتأول الغيب على ما ندركه يف الشهادة، وإال 

احلياة، وال يصح أن  خواصختتلف عن  خواصفاإلنسان يف قربه له 

نسمي تلك احلالة )وهي غيب( باسم مل يسمه اهلل يف كتابه، وال 

صحيح سنته، فهذا قياس لعامل الغيب مبقاييس عامل رسوله يف 

الشهادة. فنحن نثبت ما ثبت يف السنة لإلنسان يف قربه من نعيم أو 

عذاب، وال نسمي ذلك حياة، كما يقولون: )حياة الربزخ(، بل هي 

  .خواصهاحالة هلا 
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 )أمتنا اثنتني( ثانيًا: 

اإلنسان قبل بينت أن قوله )وكنتم أمواتا(، يبني أنها حالة 

حياته، فكل حي كان ميتا، وامليت ليس املعدوم، بل هو شيء خملوق 

نت الفرق بني املوت يخلق اهلل فيه املوت، ومل خيلق اهلل فيه احلياة. وب

واإلماتة، فاإلماتة ال تكون إال بعد احلياة. وعليه فاآلية تتحدث عن 

ياته يف اآلخرة. حياتني وموتة: حياة اإلنسان يف الدنيا، ثم موته، ثم ح

إذن فموت اإلنسان يف الدنيا هي املوتة األوىل، وهي املقصودة يف سورة 

، وهذه املوتة اليت (َلا َيُذوُقوَن ِفيَها اْلَمْوَت ِإلَّا اْلَمْوَتَة اْلُأوَلى) الدخان

األحياء كلهم. وهذه املوتة هي اليت كان الكافرون يف الدنيا  يذوقها

ِإنَّ يدعون أنها نهاية وجودهم، ولن يكون بعدها نشور، قال تعاىل: )

(. ( ِإْن ِهَي ِإلَّا َمْوَتُتَنا اْلُأوَلى َوَما َنْحُن ِبُمْنَشِريَن14َهُؤَلاِء َلَيُقوُلوَن )

 فهذا ال إشكال فيه.

َقاُلوا َربََّنا َأَمتََّنا اْثَنَتْيِن يف آية غافر ) ولكن اإلشكال يرتاءى

(. فهم مل َوَأْحَيْيَتَنا اْثَنَتْيِن َفاْعَتَرْفَنا ِبُذُنوِبَنا َفَهْل ِإَلى ُخُروٍج ِمْن َسِبيٍل

يقولوا أنهم ماتوا مرتني، بل قالوا: أمتنا اثنتني، فدل على أن 

َلا ل اجلنة أنهم )اإلماتتني بعد حياتني. وقد أخربنا اهلل عن أه

(، فدل على أن اهلل أنعم عليهم َيُذوُقوَن ِفيَها اْلَمْوَت ِإلَّا اْلَمْوَتَة اْلُأوَلى

تة وبأال يذوقوا املوتة الثانية، وأن أهل اجلنة وأهل جهنم قد ماتوا امل

ولكن أهل األوىل. وبذلك يتبني أن اإلماتة الثانية ال تنال أهل اجلنة، 

تة و. فهل سيميت اهلل أهل جهنم مأميتوا ثانيةجهنم يقولون أنهم 
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ثانية؟ وإذا كان كذلك فإنه سيحييهم بعدها وتكون حياة ثالثة، 

 غري أن أهل جهنم يثبتون حياتني. 

ن أهل جهنم كما قال تعاىل إ –وعلى ربي التكالن  –أقول 

عنهم، يكونون يف حالة ثالثة، ال توصف باملوت وال باحلياة، فال هي 

ِإنَُّه َمْن َيْأِت َربَُّه ُمْجِرًما َفِإنَّ َلُه َجَهنََّم َلا حبياة، قال تعاىل: ) مبوت وال

( ُثمَّ َلا 31الَِّذي َيْصَلى النَّاَر اْلُكْبَرى )(، وقال: )َيُموُت ِفيَها َوَلا َيْحَيا

ِتيِه اْلَمْوُت َيَتَجرَُّعُه َوَلا َيَكاُد ُيِسيُغُه َوَيْأ(، وقال: )َيُموُت ِفيَها َوَلا َيْحَيا

(، فهم يذوقون ِمْن ُكلِّ َمَكاٍن َوَما ُهَو ِبَميٍِّت َوِمْن َوَراِئِه َعَذاٌب َغِليٌظ

َلا َوالَِّذيَن َكَفُروا َلُهْم َناُر َجَهنََّم املوت ولكنهم ال ميوتون، وقال: )

ِلَك َنْجِزي ُيْقَضى َعَلْيِهْم َفَيُموُتوا َوَلا ُيَخفَُّف َعْنُهْم ِمْن َعَذاِبَها َكَذ

(، فهم ال يقضى عليهم املوت، ومن ثم فال ميوتون. وهذه ُكلَّ َكُفوٍر

احلياة واملوت، وهي حالة  خواصاليت ختتلف عن  خواصهااحلالة هلا 

مناسبة لساكين جهنم، وكل ما ذكره اهلل من أحوال يتعرضون هلا، 

 فإمنا هو وصف هلذه احلالة.

أن أهل جهنم مل يتبني هلم وبوضع هذه املقدمات، يتبني لنا 

درون هل هي إماتة أو ال، ومن ثم احلالة اليت هم فيها، فهم ال ي

يلتبس عليهم األمر، ويعتقدون أنها إماتة، فهي ليست إماتة ولكنها 

َوَيْأِتيِه اْلَمْوُت ِمْن حالة ثالثة )ال موت وال حياة(، كما قال عنهم )

هم يذوقون املوت ولكنهم ال ميوتون. (، فُكلِّ َمَكاٍن َوَما ُهَو ِبَميٍِّت

ولذلك فإن اهلل مل يقل عن أهل اجلنة )ال ميوتون(، بل قال: )ال 

يذوقون فيها املوت(، فقد يذوق اإلنسان املوت ولكنه ال ميوت، وهذه 

ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا ِبآَياِتَنا َسْوَف حالة أهل جهنم، كما قال عنهم: )
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ا َنِضَجْت ُجُلوُدُهْم َبدَّْلَناُهْم ُجُلوًدا َغْيَرَها ِلَيُذوُقوا ُنْصِليِهْم َناًرا ُكلََّم

(، فسمى هذه احلالة )تبديل اجللود كلما نضجت( ذوقا اْلَعَذاَب

 للعذاب. 

** 

 اخلالصة:

وبهذا يتبني لنا بشأن عدد املوتات واحليوات يف الناس عامة 

ثم أحياهم[، ]وهذا عدا حاالت خمصوصة، كمن أماتهم اهلل يف الدنيا 

 كما يلي:

 كان الناس أمواتا )وكنتم أمواتا(: خلق اهلل فيهم املوت. .3

احلياة األوىل )فأحياكم(: وهي خروج اإلنسان إىل احلياة  .1

 الدنيا.

 املوتة األوىل )ثم مييتكم(: وهي موتة اإلنسان بعد حياته. .1

احلياة الثانية )ثم حيييكم(: وهي حياة الناس يوم القيامة.  .4

 ال ميوتون بعدها.وهي حياة 

)ال موت وال حياة(: وهذه حالة الذين كفروا يف جهنم،  .5

كما أخربنا القرآن الكريم، فهم يذوقون املوت وال ميوتون، 

 وال حييون، ويتوهمون أنها إماتة ثانية.

  واهلل أعلم.
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 واآلخرة : احلياة الدنياالسابع املطلب

 المعجمي،  )احلياة الدنيا( من منظور هذا املطلبأتناول يف 

 وذلك لصلته بلفظ )احلياة(. موضوعي، 

 و)اآلخرة( يف القرآن (: ورود )الدنياأواًل

مرة، وورد لفظ  (333)ورد لفظ )الدنيا( مبعنى احلياة الدنيا: 

 . 25مرة أيضًا (333))اآلخرة( املقابل للدنيا: 

 وقد جاءت الدنيا بالرتاكيب التالية:

، حياتكم 1، حياتنا الدنيا: 64احلياة الدنيا:  :للحياة)صفة(  -

 .3الدنيا: 
 .3، متاع:3، َعَرض:3، حرث:4مضاف إليه: أضيفت إىل: ثواب: -
 5، وجاء بلفظ: يف هذه الدنيا: 3، بـ)من(: 18جمرور: بـ)يف(:  -

 مرات.
 .3، خسر:3مفعول به، والفعل: يريد: -

 أما )اآلخرة( فجاءت بالرتاكيب التالية:

 .6(، للدار: )صفة -

                                 
ت، )العدوة الدنيا( مرة، مرا 2حني ورد لفظ )الدنيا( وصفًا مبعىن: األدىن: يف  25

مرات أيضاً،  2و)السماء الدنيا( ثالث مرات. وورد لفظ )اآلخرة( وصفا مبعىن: اآلخر: 
فكل منهما ورد لفظه  )النشأة اآلخرة( مرة، و)امللة اآلخرة( مرة، و)وعد اآلخرة( مرتني.

 ( مرة.221)
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، 1، ثواب:1، لقاء:3، نكال:1مضاف إليه، وأضيفت إىل: أجر: -

 .1، دار:3، حرث:6عذاب:
، 3، تذرون:3، خيافون:3، أراد:1مفعول به، لألفعال: يريد: -

 .3حيذر:
، 1، على:1، من:11، الباء:1، الالم:10جمرور: باحلروف: يف: -

 .3عن:
 ، 3، وخرب:3اسم إن:  -
 .39معطوف بالواو:  -

** 

ورد لآلخرة جمموعة من األمساء، وأشهرها: يوم القيامة،  وقد

وكذلك أشهر أمساء الدنيا: احلياة الدنيا. وكل اسم يأتي باعتبار 

وصفي خمتلف عن غريه من األمساء. وليس هذا مقام تفصيلها، إمنا 

 أشري إىل األلفاظ اليت اقرتنت باآلخرة وبالدنيا.

ن، إذا كان احلديث عنها أما الدنيا، فقد تأتي مطلقة دون اقرتا

َمَثُل َما ُيْنِفُقوَن ِفي َهِذِه اْلَحَياِة الدُّْنَيا َكَمَثِل ِريٍح وحدها، كقوله: )

 (. واقرتنت عطفًا باأللفاظ التالية:ِفيَها ِصرٌّ

َلُهْم ِخْزٌي ِفي الدُّْنَيا َوَلُهْم )اآلخرة(، وهو الغالب، كقوله: ) -

ذكرت يقصد بها دار أهل اجلنة (. واآلخرة كما ِفي اْلآِخَرِة

 وأهل جهنم.
َوَما َهِذِه اْلَحَياُة الدُّْنَيا ِإلَّا َلْهٌو )الدار اآلخرة(، كقوله: ) -

 (.َوَلِعٌب َوِإنَّ الدَّاَر اْلآِخَرَة َلِهَي اْلَحَيَواُن
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َها َأْنُتْم َهُؤَلاِء َجاَدْلُتْم َعْنُهْم ِفي )يوم القيامة(، كقوله: ) -

(، وقوله: ْنَيا َفَمْن ُيَجاِدُل اهلَل َعْنُهْم َيْوَم اْلِقَياَمِةاْلَحَياِة الدُّ

 (.ُقْل ِهَي ِللَِّذيَن آَمُنوا ِفي اْلَحَياِة الدُّْنَيا َخاِلَصًة َيْوَم اْلِقَياَمِة)
ِإنَّا َلَنْنُصُر ُرُسَلَنا َوالَِّذيَن آَمُنوا )يوم يقوم األشهاد(، كقوله: ) -

 (.ا َوَيْوَم َيُقوُم اْلَأْشَهاُدِفي اْلَحَياِة الدُّْنَي
الَِّذيَن اتََّخُذوا ِديَنُهْم َلْهًوا َوَلِعًبا َوَغرَّْتُهُم )اليوم(، كقوله: ) -

 (.اْلَحَياُة الدُّْنَيا َفاْلَيْوَم َنْنَساُهْم َكَما َنُسوا ِلَقاَء َيْوِمِهْم َهَذا
َفَمَتاُع اْلَحَياِة َفَما ُأوِتيُتْم ِمْن َشْيٍء )ما عند اهلل(، كقوله: ) -

 (.الدُّْنَيا َوَما ِعْنَد اهلِل َخْيٌر َوَأْبَقى

، (َوِباْلآِخَرِة ُهْم ُيوِقُنوَن) أما اآلخرة، فقد جاءت مطلقة، كقوله

 وجاء هلا املقابالت التالية:

َلُهْم ِفي الدُّْنَيا ِخْزٌي َوَلُهْم ِفي اْلآِخَرِة ، كقوله: )(الدنيا) -

 (.َعَذاٌب َعِظيٌم
 (.اْشَتَرُوا اْلَحَياَة الدُّْنَيا ِباْلآِخَرِةاحلياة الدنيا(، كقوله: )) -
 (.َلُه اْلَحْمُد ِفي اْلُأوَلى َواْلآِخَرِة)األوىل(، كقوله: ) -
( َوَتَذُروَن 10َكلَّا َبْل ُتِحبُّوَن اْلَعاِجَلَة ))العاجلة(، كقوله: ) -

 (.اْلآِخَرَة

 

 ثانيًا: خالصة االستخدام:

استخدام القرآن الكريم للفظي الدنيا واآلخرة ما يتبني من 

 يلي:
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 احلياة واحليوان:(: 3)

اقرتن لفظ )احلياة( بالدنيا: )احلياة الدنيا(، ومل يقرتن 

بـ)اآلخرة(، فلم يرد فيه: احلياة اآلخرة، وإمنا ورد اإلخبار عن الدار 

(. وقد ِهَي اْلَحَيَواُنَوِإنَّ الدَّاَر اْلآِخَرَة َلاآلخرة أنها: حيوان، قال تعاىل: )

 بينت داللة كل من: الدار اآلخرة واحليوان. 

ومن ثم فنحن نقول: احلياة الدنيا، وال نقول: احلياة اآلخرة؛ 

 ألمرين:

َفِإنَّ َلُه األول: أن أهل جهنم ليس هلم حياة، كما قال تعاىل: )

 (. َجَهنََّم َلا َيُموُت ِفيَها َوَلا َيْحَيا

َفَلُنْحِيَينَُّه اهلل حياة أهل اجلنة بأنها حياة طيبة: )الثاني: وصف 

(، وبني أن احلياة الطيبة هي اليت ال تنقطع أبدا، فهي دار َحَياًة َطيَِّبًة

الَِّذي َأَحلََّنا َداَر اْلُمَقاَمِة ِمْن َفْضِلِه َلا َيَمسَُّنا ِفيَها َنَصٌب َوَلا املقامة: )

َوِإنَّ الدَّاَر اْلآِخَرَة ني اهلل أن دار املتقني حيوان: )(. وبَيَمسَُّنا ِفيَها ُلُغوٌب

(. فحياة أهل اجلنة ليست حياة، بل: حياة طيبة، أو َلِهَي اْلَحَيَواُن

 حيوان. 

 حقيقة احلياة الدنيا واآلخرة:(: 1)

بأنها: متاع  -قياسًا إىل اآلخرة  –وصف اهلل احلياة الدنيا 

اْعَلُموا َأنََّما قليل، وأنها هلو ولعب، وزينة، وتفاخر، وتكاثر، وغرور، )

اْلَحَياُة الدُّْنَيا َلِعٌب َوَلْهٌو َوِزيَنٌة َوَتَفاُخٌر َبْيَنُكْم َوَتَكاُثٌر ِفي اْلَأْمَواِل 

 (.ْلآِخَرِة ِإلَّا َمَتاٌعَوَما اْلَحَياُة الدُّْنَيا ِفي ا(، )َواْلَأْوَلاِد
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كما بني أن الدنيا إمنا تزين للكافرين، وال يغرت بها إال من 

َوَغرَّْتُهُم اْلَحَياُة (، )ُزيَِّن ِللَِّذيَن َكَفُروا اْلَحَياُة الدُّْنَياخسر نفسه: )

 (.الدُّْنَيا

وبني موقف الناس منها، فإما يبيعها وإما يشرتيها. ويالحظ أن 

يم يصف موقف اإلنسان الالهي من احلياة الدنيا القرآن الكر

مبجموعة كبرية من األفعال: اغرت بها، وأرادها، فاشرتاها، ورضيها، 

واستحبها، وآثرها، وفرح بها، واستمتع بها، ومن ثم فهو إمنا يقضي 

، وعالقاته مبنية على مصلحته ، وسعيه فيها ضّلهذه احلياة الدنيا

(، وعلمه ومعارفه َة َبْيِنُكْم ِفي اْلَحَياِة الدُّْنَياَمَودَّيف احلياة الدنيا: )

 (.َيْعَلُموَن َظاِهًرا ِمَن اْلَحَياِة الدُّْنَياكلها منصبة على احلياة الدنيا )

فكل هذه األفعال واردة يف مقام ذم التعلق بالدنيا، وقد قدمت أمثلة 

 كل ذلك يف اجلزء األول.

َفْلُيَقاِتْل ِفي َسِبيِل اهلِل البيع: )أما املتقون فلم يأت عنهم إال فعل 

(. فقوله: يشرون، أي: يبيعون. الَِّذيَن َيْشُروَن اْلَحَياَة الدُّْنَيا ِباْلآِخَرِة

فهو يبني أنهم غري متعلقني بها البتة، فهم قد باعوها، ومن ثم فإنه ال 

يبني تعلقهم بها حتى على وجه النفي، فال يقول مثال: إنهم ال 

يستحبونها، أو: إنهم ال يؤثرونها.. فمن باع شيئا فقد انصرف عنه، 

 ومل يعد متعلقا به. 

** 

احلياة الدنيا ببيان املوازنة بني ما أعد  كما جاء احلديث عن

 اهلل فيها وما أعده يف اآلخرة سواء للمتقني أو اجملرمني:
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 فاجملرمون هلم يف الدنيا واآلخرة: اخلزي، والعذاب.

وأما املتقون فلهم يف احلياة الدنيا واآلخرة: البشرى، ويثبتهم 

 اهلل بالقول الثابت، ونصرة اهلل، وواليته.

حلق سبحانه أن الدنيا ليست حمال للجزاء، وتوفية كما يبني ا

األجر إمنا تكون يف اآلخرة، ولكن من أراد الدنيا فإن اهلل يويف له أجره 

ْن َكاَن ُيِريُد اْلَحَياَة الدُّْنَيا َوِزيَنَتَها ُنَوفِّ ِإَلْيِهْم َأْعَماَلُهْم ِفيَها فيها: )َم

 (.َوُهْم ِفيَها َلا ُيْبَخُسوَن

 احلق سبحانه بعض سننه يف احلياة الدنيا، فبني أنهكما بني 

زينته فيها هلم  ني الناس مجيعا يف الدنيا، وجعلقسم املعايش ب

َنْحُن َقَسْمَنا َبْيَنُهْم َمِعيَشَتُهْم ِفي اْلَحَياِة الدُّْنَيا َوَرَفْعَنا )مجيعا، 

ا، وهي فتنة (، فتتفاوت عطاءاته يف الدنيَبْعَضُهْم َفْوَق َبْعٍض َدَرَجاٍت

 .(َوَأْتَرْفَناُهْم ِفي اْلَحَياِة الدُّْنَياواختبار: )

** 

 اآلخرة والدار اآلخرة:(: 1)

فإما تأتي بلفظ )اآلخرة(، أو وصفا للدار: )الدار ، أما اآلخرة

 اآلخرة(، وأبني اللفظني فيما يلي:

 (: اآلخرة )الدار 

دار(، ال)لـمل تأت اآلخرة وصفا للحياة، وإمنا جاءت وصفا 

(، وقد بينت أن )الدار َوالدَّاُر اْلآِخَرُة َخْيٌر ِللَِّذيَن َيتَُّقوَنكقوله: )

 على )اجلنة(، فاجلنة هي الدار اآلخرة. اآلخرة( ال يطلقها القرآن إال 
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تراكيب مع )الدار( وكلها قصد  أربعةواستخدم القرآن الكريم 

 بها اجلنة، وهي: 

 (وَن َمْن َتُكوُن َلُه َعاِقَبُة الدَّاِرَفَسْوَف َتْعَلُمعاقبة الدار: ) -
( َجنَّاُت َعْدٍن 11ُأوَلِئَك َلُهْم ُعْقَبى الدَّاِر )عقبى الدار: ) -

 (.َيْدُخُلوَنَها
 الدار اآلخرة.  -
َوَلَداُر اْلآِخَرِة َخْيٌر دار اآلخرِة، وهي دار املتقني، كما قال: ) -

 (.َوَلِنْعَم َداُر اْلُمتَِّقنَي

ُأوَلِئَك فكان املقصود بها يف سياق واحد: سوء الدار: )أما جهنم 

 (.َلُهُم اللَّْعَنُة َوَلُهْم ُسوُء الدَّاِر

(، أي: ذكرى ِإنَّا َأْخَلْصَناُهْم ِبَخاِلَصٍة ِذْكَرى الدَّاِروقال تعاىل: )

الدار اآلخرة، فاهلل خصهم بهذه امليزة، وهي أنهم يذكرون الدار 

 نسونها. اآلخرة ويرجونها، فال ي

** 

 اآلخرة:

 :باستخدامنيوقد جاءت )اآلخرة( 

األول: يقصد بها اليوم اآلخر، فيشمل كل األحداث اليت فيه 

 ،بدءا من اخلروج وحتى استقرار املتقني يف اجلنة والكافرين يف النار

َيا َقْوِم ِإنََّما َهِذِه كما تشمل دار القرار للمتقني ودار الكافرين. )

 (.الدُّْنَيا َمَتاٌع َوِإنَّ اْلآِخَرَة ِهَي َداُر اْلَقَراِراْلَحَياُة 
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ولذلك تأتي يف سياق اإلميان بها أو الكفر، أو حذرها، أو 

َوُهْم ِباْلآِخَرِة (، وقوله: )َوِباْلآِخَرِة ُهْم ُيوِقُنوَنرجائها... كقوله: )

اِء اْلآِخَرِة َحِبَطْت َوالَِّذيَن َكذَُّبوا ِبآَياِتَنا َوِلَق(، وقوله: )َكاِفُروَن

َلُه اْلَحْمُد ِفي اْلُأوَلى (، وقوله: )َفِللَِّه اْلآِخَرُة َواْلُأوَلى(، وقوله: )َأْعَماُلُهْم

َوَمْن َكاَن ِفي (، وقوله: )ُلِعُنوا ِفي الدُّْنَيا َواْلآِخَرِة(، وقوله: )َواْلآِخَرِة

(، َيْحَذُر اْلآِخَرَة(، وقوله: )َضلُّ َسِبيًلاَهِذِه َأْعَمى َفُهَو ِفي اْلآِخَرِة َأْعَمى َوَأ

ِإنَّ ِفي َذِلَك َلآَيًة ِلَمْن َخاَف (، وقوله: )َكلَّا َبْل َلا َيَخاُفوَن اْلآِخَرَة)

 (.َوَلَأْجُر اْلآِخَرِة َأْكَبُر(، وقوله: )َعَذاَب اْلآِخَرِة

َربَِّك  َواْلآِخَرُة ِعْنَد: يقصد بها دار املتقني فقط، كقوله: )الثاني

َمْن َكاَن ُيِريُد َحْرَث ، وقوله: )(َواْلآِخَرُة َخْيٌر َوَأْبَقى(، وقوله: )ِلْلُمتَِّقنَي

اْلآِخَرِة َنِزْد َلُه ِفي َحْرِثِه َوَمْن َكاَن ُيِريُد َحْرَث الدُّْنَيا ُنْؤِتِه ِمْنَها َوَما َلُه 

 (.َخْيٌر َلَك ِمَن اْلُأوَلىَوَلْلآِخَرُة (، وقوله: )ِفي اْلآِخَرِة ِمْن َنِصيٍب
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 التويف :الرابعاملبحث 

 : إمساك النفوس.التويف

اهلُل يدل )التويف( على إمساك النفوس، بصريح آية الزمر: )

َيَتَوفَّى اْلَأْنُفَس ِحنَي َمْوِتَها َوالَِّتي َلْم َتُمْت ِفي َمَناِمَها َفُيْمِسُك الَِّتي 

(، فالتويف هو َوُيْرِسُل اْلُأْخَرى ِإَلى َأَجٍل ُمَسمًّىَقَضى َعَلْيَها اْلَمْوَت 

: )كما تبني آية الزمر(، األوىل حالتني للتويفثم إن  .إمساك النفوس

(، واحلالة اْلَأْنُفَس ِحنَي َمْوِتَهاإمساك النفوس ويقضي عليها املوت )

َتُمْت ِفي الَِّتي َلْم الثانية: إمساك النفود دون أن يقضي عليها املوت )

(. ثم يكون البعث بعد النوم: وهو إرسال النفوس اليت مل متت. َمَناِمَها

 ]وسأفصل احلديث عن البعث الحقا[. 

وقوله )حني موتها( يوضح أن داللة تويف النفوس تشمل املوت 

وغري املوت، وحيث جاءت قرينة النصراف اللفظ إىل إحدى الداللتني 

 هذه اآلية كان النص على كان ذلك كافيا، فلما اجتمعا يف

 الداللة مسلكا حمددا لكل داللة. 

وقد بينت داللة )و ف ى(، وأنها تدل على اإلكمال والتمام، 

حيث إن حالة إمساك النفوس، كحالة وكذلك إمساك النفوس، 

أخذ الشيء كامال تاما، ويف هذا داللة على أن النفوس هي ملك 

فهي وديعة، وحني ميسكها فإنه  اهلل، فاهلل أودعها يف املخلوق احلي،

يستويف حقه كامال تاما. إذن فالتويف ال يدل على املوت، ولكنه يدل 

  على إمساك النفوس.

** 
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 احلالة األوىل: إمساك النفس دون أن يقضي عليها املوتأواًل: 

والتويف )إمساك النفوس( يف القرآن الكريم، كما بينا له 

 حالتان:

نفوس دون أن يقضي عليها املوت، فهو احلالة األوىل: إمساك ال

 ميسكها إىل أجل ثم يرسلها، وهلذه احلالة ثالثة أمثلة:

 املثال األول: النوم(: 3)

املثال األول: كل إنسان يتوفاه اهلل يف نومه ثم يبعثه فيستيقظ. 

 اهلُل َيَتَوفَّى اْلَأْنُفَس ِحنَي َمْوِتَها َوالَِّتي َلْم َتُمْت ِفيكما يف اآلية )

َمَناِمَها َفُيْمِسُك الَِّتي َقَضى َعَلْيَها اْلَمْوَت َوُيْرِسُل اْلُأْخَرى ِإَلى َأَجٍل 

َوُهَو الَِّذي َيَتَوفَّاُكْم ِباللَّْيِل َوَيْعَلُم َما (، وكما يف قوله: )ُمَسمًّى

 (. َجَرْحُتْم ِبالنََّهاِر ُثمَّ َيْبَعُثُكْم ِفيِه ِلُيْقَضى َأَجٌل ُمَسمًّى

 املثال الثاني: أصحاب الكهف: (1)

َفَضَرْبَنا َعَلى آَذاِنِهْم املثال الثاني: أصحاب الكهف، قال تعاىل: )

( ُثمَّ َبَعْثَناُهْم ِلَنْعَلَم َأيُّ اْلِحْزَبْيِن َأْحَصى 33ِفي اْلَكْهِف ِسِننَي َعَدًدا )

دا كما (، فضرب اهلل عليهم نوما طويال، فأصبحوا رقوِلَما َلِبُثوا َأَمًدا

(، وقد استمر رقودهم كما َوَتْحَسُبُهْم َأْيَقاًظا َوُهْم ُرُقوٌدقال عنهم )

(. فهو َوَلِبُثوا ِفي َكْهِفِهْم َثَلاَث ِمَئٍة ِسِننَي َواْزَداُدوا ِتْسًعاقال تعاىل: )

رقود طويل امتد كل هذا الزمن، ثم بعثهم اهلل من نومهم، فأرسل 

  متت. إليهم نفوسهم اليت أمسكها، ومل
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 املثال الثالث: وفاة عيسى(: 1)

ِإْذ َقاَل اهلُل َيا املثال الثالث: عيسى عليه السالم، قال تعاىل: )

(، وقال ِعيَسى ِإنِّي ُمَتَوفِّيَك َوَراِفُعَك ِإَليَّ َوُمَطهُِّرَك ِمَن الَِّذيَن َكَفُروا

َمْرَتِني ِبِه َأِن َما ُقْلُت َلُهْم ِإلَّا َما َأعيسى كما حيكيه القرآن عنه: )

اْعُبُدوا اهلَل َربِّي َوَربَُّكْم َوُكْنُت َعَلْيِهْم َشِهيًدا َما ُدْمُت ِفيِهْم َفَلمَّا 

(، فهذا َتَوفَّْيَتِني ُكْنَت َأْنَت الرَِّقيَب َعَلْيِهْم َوَأْنَت َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َشِهيٌد

مل يذكر أنه املوطنان اللذان ذكر فيهما تويف عيسى عليه السالم، و

 .مات

َوَقْوِلِهْم ِإنَّا َقَتْلَنا اْلَمِسيَح ِعيَسى اْبَن َمْرَيَم ويف قوله تعاىل: )

َرُسوَل اهلِل َوَما َقَتُلوُه َوَما َصَلُبوُه َوَلِكْن ُشبَِّه َلُهْم َوِإنَّ الَِّذيَن اْخَتَلُفوا ِفيِه 

اتَِّباَع الظَّنِّ َوَما َقَتُلوُه َيِقيًنا  َلِفي َشكٍّ ِمْنُه َما َلُهْم ِبِه ِمْن ِعْلٍم ِإلَّا

( َوِإْن ِمْن َأْهِل 358( َبْل َرَفَعُه اهلُل ِإَلْيِه َوَكاَن اهلُل َعِزيًزا َحِكيًما )357)

(، اْلِكَتاِب ِإلَّا َلُيْؤِمَننَّ ِبِه َقْبَل َمْوِتِه َوَيْوَم اْلِقَياَمِة َيُكوُن َعَلْيِهْم َشِهيًدا

ل يوم القيامة، وسيؤمن به بعض أهل الكتاب قبل فموته سيكون قب

 موته. 

فاهلل عز وجل قبض نفس عيسى عليه السالم، وهو املراد بقوله 

)متوفيك(، )توفيتين(، كما يقبض نفس النائم، وكما قبض 

نفوس أصحاب الكهف، وسريسل اهلل نفسه يف الدنيا، فيبعثه، كما 

 يبعث النائم، وكما بعث أصحاب الكهف بعد نومهم. 

رفعه إليه بعد  ، واألمر اآلخر يف مثال عيسى، أن اهللهذا أواًل

قبض نفسه، فعيسى عليه السالم يف حالة كحالة النائم، أو كحالة 

 رقود أهل الكهف. 
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َأْم َحِسْبَت َأنَّ َأْصَحاَب اْلَكْهِف َوالرَِّقيِم َكاُنوا ِمْن فاهلل يقول )

(، أي: أحسبَت أن قصتهم عجبا، فهناك أعجب منها، وهو آَياِتَنا َعَجًبا

 عيسى عليه السالم. 

اهلل سبحانه وتعاىل كما بني لنا يف كتابه قد أعطى عيسى و

َوِإْذ القدرة على إحياء املوتى، وذكر ذلك مرتني، مرة قاهلا اهلل له: )

َوُأْحِيي اْلَمْوَتى (، ومرة قاهلا عيسى عن نفسه: )ُتْخِرُج اْلَمْوَتى ِبِإْذِني

هذا مقابال (. فعيسى كان حييي املوتى بعد توفيهم، فكان ِبِإْذِن اهلِل

طويال دون موت، وقد ذكرها  لتوفيه عليه السالم بقبض نفسه أمدًا

ِإْذ َقاَل اهلُل َيا ِعيَسى ِإنِّي اهلل يف كتابه مرتني، مرة قاهلا اهلل له: )

َفَلمَّا َتَوفَّْيَتِني (، ومرة قاهلا عيسى عن نفسه: )ُمَتَوفِّيَك َوَراِفُعَك ِإَليَّ

 (، فهذه بتلك. َعَلْيِهْم ُكْنَت َأْنَت الرَِّقيَب

** 

فهذه ثالثة أمثلة للحالة األوىل، وهي: إمساك النفوس دون أن 

يقضي عليها املوت. وهذه احلالة مل تسند إال إىل اهلل سبحانه وتعاىل: 

َفَضَرْبَنا َعَلى (، و)َوُهَو الَِّذي َيَتَوفَّاُكْم ِباللَّْيِل(، و)اهلُل َيَتَوفَّى اْلَأْنُفَس)

 (.َفَلمَّا َتَوفَّْيَتِني(، و)ِإنِّي ُمَتَوفِّيَك(، و)آَذاِنِهْم

** 

 احلالة الثانية: إمساك النفوس فيقضي عليها املوتثانيًا: 

احلالة الثانية: إمساك النفوس، ويقضي عليها املوت. ففي هذه 

اهلُل احلالة خيلق اهلل املوت يف النفوس اليت أمسكها، كما قال تعاىل: )

 (.َيَتَوفَّى اْلَأْنُفَس ِحنَي َمْوِتَها

وهي الواردة يف كثري من آيات الكتاب العزيز. وبالتأمل فيها 
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جند أن )التويف( أسند إىل اهلل، وأسند إىل ملك املوت، وإىل املالئكة، 

 وإىل املوت نفسه.

 اهلل يتوفاكم:(: 3)

َوفَّاُكْم َوِمْنُكْم َمْن َواهلُل َخَلَقُكْم ُثمَّ َيَتإسناده إىل اهلل يف قوله: )

(، وقوله: َوَلِكْن َأْعُبُد اهلَل الَِّذي َيَتَوفَّاُكْم(، وقوله: )ُيَردُّ ِإَلى َأْرَذِل اْلُعُمِر

(. فاهلل هو الذي خيلق احلياة وخيلق اهلُل َيَتَوفَّى اْلَأْنُفَس ِحنَي َمْوِتَها)

اتة مل املوت سبحانه وتعاىل، ولذلك كما ذكرت سابقا فإن اإلم

تنسب يف القرآن الكريم إال إىل اهلل، فاملميت هو الذي خيلق املوت، 

وهذا ال يفعله أحد غري اهلل، خبالف التويف الذي يعين إمساك 

 النفوس. 

اآليات اليت أسند فيها التويف إىل اهلل سبحانه جاءت بصيغة و

اإلخبار عن أمره وقضائه، فاهلل هو الذي خلقكم وهو الذي يتوفاكم 

أمره وقضائه، وهلذا أسند إليه الفعل بـ)النون( يف خطاب رسوله عليه ب

(، يف َوِإمَّا ُنِرَينََّك َبْعَض الَِّذي َنِعُدُهْم َأْو َنَتَوفََّينََّكالصالة والسالم: )

ثالثة مواضع: سورة يونس، والرعد، وغافر، فهي نسبة أمر وقضاء. 

، هو الذي يقضي املوت على املتويف كما أن إسناد الفعل إليه ألنه

(، فهو الذي َفُيْمِسُك الَِّتي َقَضى َعَلْيَها اْلَمْوَتكما قال تعاىل )

َفَلمَّا َقَضْيَنا َعَلْيِه يقضي عليها املوت وليس أحد سواه، وكما قال: )

 (. اْلَمْوَت
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 ملك املوت يتوفاكم:(: 1)

فَّاُكْم َمَلُك اْلَمْوِت ُقْل َيَتَووإسناده إىل ملك املوت يف قوله: )

 (.الَِّذي ُوكَِّل ِبُكْم ُثمَّ ِإَلى َربُِّكْم ُتْرَجُعوَن

فيها إىل ملك املوت، جاءت بصيغة  اآلية اليت أسند التويفف

اإلخبار عما يكون، وجاء فيها قوله )الذي وكل بكم(، فهو إخبار 

للخلق عن أن ملك املوت هو الذي وكل بإمساك نفوسهم حني 

موتها. فهو املسؤول عن النفوس امليتة، فاإلسناد هنا إسناد مسؤولية. 

 فهو املسؤول عن هذا األمر. 

 

 ة:تتوفاهم املالئك(: 1)

َوَلْو َتَرى ِإْذ َيَتَوفَّى الَِّذيَن وإسناده إىل املالئكة، جاء يف قوله: )

(، َكَفُروا اْلَمَلاِئَكُة َيْضِرُبوَن ُوُجوَهُهْم َوَأْدَباَرُهْم َوُذوُقوا َعَذاَب اْلَحِريِق

يَم ُكْنُتْم ِإنَّ الَِّذيَن َتَوفَّاُهُم اْلَمَلاِئَكُة َظاِلِمي َأْنُفِسِهْم َقاُلوا ِفوقوله: )

الَِّذيَن َتَتَوفَّاُهُم اْلَمَلاِئَكُة (، وقوله: )َقاُلوا ُكنَّا ُمْسَتْضَعِفنَي ِفي اْلَأْرِض

َظاِلِمي َأْنُفِسِهْم َفَأْلَقُوا السََّلَم َما ُكنَّا َنْعَمُل ِمْن ُسوٍء َبَلى ِإنَّ اهلَل َعِليٌم 

ِإَذا َتَوفَّْتُهُم اْلَمَلاِئَكُة َيْضِرُبوَن َفَكْيَف (، وقوله: )ِبَما ُكْنُتْم َتْعَمُلوَن

الَِّذيَن َتَتَوفَّاُهُم اْلَمَلاِئَكُة َطيِِّبنَي َيُقوُلوَن (، وقوله: )ُوُجوَهُهْم َوَأْدَباَرُهْم

(. وجاء )رسلنا( يف َسَلاٌم َعَلْيُكُم اْدُخُلوا اْلَجنََّة ِبَما ُكْنُتْم َتْعَمُلوَن

ْتُهْم ُرُسُلَنا َيَتَوفَّْوَنُهْم َقاُلوا َأْيَن َما ُكْنُتْم َتْدُعوَن َحتَّى ِإَذا َجاَءقوله: )

 (. ِمْن ُدوِن اهلِل َقاُلوا َضلُّوا َعنَّا

اآليات اليت أسند فيها التويف إىل املالئكة، جاء يف سياق ف
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التنفيذ، فهم يباشرون إمساك النفوس، فالسياق يف كلها يبني 

نفيذ هذه املهمة، وخماطبتها مع من حاالت باشرت املالئكة فيها ت

تتوفاهم. ودور املالئكة وملك املوت يكون يف إمساك النفوس فحسب، 

 واهلل هو من يقضي عليها املوت. 

** 

: -وهلل املثل األعلى  –مبثال، فنقول  ما سبقولو أردنا أن نبني 

لو أن ملكا قال يف خطاب له: اليوم قتلُت عدو الشعب األول، ثم جاء 

قائد اجليش فقال: لقد قتلُت عدو الشعب األول، ثم جاء جمموعة 

من اجلنود فقالوا: لقد قتلنا عدو الشعب األول. فال يفهم أي تعارض 

ة الفعل إليه بني هذه اإلسنادات، فامللك هو اآلمر ومن ثم تكون نسب

مسوغة، والقائد هو املسؤول عن هذه املهمة، فساغ نسبة الفعل إليه، 

 واجلنود هم الذي نفذوا املهمة. 

 

 )يتوفاهن املوت(:(: 4)

َواللَّاِتي َيْأِتنَي اْلَفاِحَشَة ِمْن ِنَساِئُكْم َفاْسَتْشِهُدوا قال تعاىل: )

ا َفَأْمِسُكوُهنَّ ِفي اْلُبُيوِت َحتَّى َيَتَوفَّاُهنَّ َعَلْيِهنَّ َأْرَبَعًة ِمْنُكْم َفِإْن َشِهُدو

 (، فأسند التويف إىل املوت. اْلَمْوُت َأْو َيْجَعَل اهلُل َلُهنَّ َسِبيًلا

 -( يتوفاهن املوت)فإن قلت: ما معنى قال الزخمشري: )

واملوت مبعنى واحد، كأنه قيل: حتى مييتهن املوت؟ قلت:  والتويف

جيوز أن يراد حتى يتوفاهن مالئكة املوت، كقوله: )الذين تتوفاهم 

 (. أو حتى يأخذهن املوت ويستوفى أرواحهن. املالئكة(

االستيفاء وهو  :املراد بالتويف يف أصل معناه أيقال األلوسي: )
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واستوفيته إذا قبضته. وإسناده  تقول: توفيت مالي على فالن ،القبض

فهناك استعارة  ،بشخص يفعل ذلك هإىل املوت باعتبار تشبيه

حتى يقبض أرواحهن  :بالكناية والكالم على حذف مضاف، واملعنى

إذ يصري الكالم  ؛وال جيوز أن يراد من التويف معناه املشهور ،املوت

مضاف يسند إال أن يقدر  ،وال معنى له ،حتى مييتهن املوت :مبنزلة

إليه الفعل أي مالئكة املوت، أو جيعل اإلسناد جمازا من إسناد ما 

 (. للفاعل احلقيقي إىل أثر فعله

ومعنى يتوفاهن املوت يتقاضاهن. يقال: توفى قال ابن عاشور: )

فالن حقه من فالن واستوفاه حقه. والعرب تتخيل العمر جمزءا. 

.. منجما إىل أن تتوفاه. فاأليام والزمان واملوت يستخلصه من صاحبه

فجعل اهلل املوت هو املتقاضي ألعمار الناس على استعماهلم يف 

التعبري، وإن كان املوت هو أثر آخر أنفاس املرء، فالتويف يف هذه اآلية 

 (وارد على أصل معناه احلقيقي يف اللغة.

واإلشكالية لدى املفسرين إمنا نشأت بسبب تفسري: )التويف( 

م ختلصوا من ذلك بتقدير احلذف: أي: يتوفاهن باملوت، ومن ث

لتويف على األخذ واالستيفاء اعتربوه من املك املوت، وحني محلوا 

باب التشبيه أو اجملاز: أي )يقبض املوت أرواحهن(، وقول ابن عاشور 

 )يتقاضاهن(. 

غري أن املتدبر آلي القرآن الكريم جيد أن املوت تنسب إليه أفعال 

ُكِتَب َعَلْيُكْم ِإَذا َحَضَر جاء، أتى، أدرك، يالقي: )الفاعلني: حضر، 

ِمْن َقْبِل َأْن َيْأِتَي (، و)َحتَّى ِإَذا َجاَء َأَحَدُكُم اْلَمْوُت(، و)َأَحَدُكُم اْلَمْوُت

ُقْل ِإنَّ اْلَمْوَت الَِّذي َتِفرُّوَن (، و)ُثمَّ ُيْدِرْكُه اْلَمْوُت(، و)َأَحَدُكُم اْلَمْوُت
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َحتَّى َيَتَوفَّاُهنَّ (، كما نسب إليه هنا فعل التويف )َفِإنَُّه ُمَلاِقيُكْمِمْنُه 

الَِّذي (. وقد بني القرآن الكريم لنا أن املوت شيء خلقه اهلل، )اْلَمْوُت

ص والصفات ما (، ومن ثم فإن فيه من اخلواَخَلَق اْلَمْوَت َواْلَحَياَة

 ندري ما كنه املوت، جنهلها، وبعض ذلك أخربنا اهلل عنه، فنحن ال

وما الذي يفعله بالكائن احلي حني موته. فقوله: )يتوفاهن املوُت(، 

ص ذاتية جتعله واأي: ميسك نفوَسهن املوُت، فقد تكون للموت خ

يتوىل قبض النفوس، كما يتوىل ذلك املالئكة، فهو خملوق من 

خلق اهلل. وقد ناسب اجمليء بهذا اللفظ يف هذه اآلية، بعد قوله 

)فأمسكوهن يف البيوت(، فهم ميسكوهن حتى يأتي املوت وميسك 

 نفوسهن، فكأنهم ميسكوهن للموت. واهلل أعلم.

اآلية تبني وقد حتدثت عن اآلية يف املباحث السابقة، وذكرت أن 

أن املوت إذا حل باجلسم أمسك النفس وأخرجها من اجلسم، فأخاله 

امللك يأتي ومعه املوت، منها، وإسناد التويف إىل امللك باعتبار أن 

فيدخل املوت يف اجلسم، فيمسك النفس، ثم يأخذها منه امللك، 

 ومن ثم أسند التويف إىل املوت، كما أسند إىل امللك.
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 مراحل إعادة اخللق: اخلامساملبحث 

، أن مراحل إعادة اخللق ثالث: يتبني من آيات الكتاب العزيز

)األوىل(: إخراج املوتى من األرض، )الثانية(: إنشارهم ]إنباتهم[ بعد 

إخراجهم، )الثالثة(: البعث، )الرابعة(: خروجهم وانتشارهم. 

 يف هذا املبحث.وسأتناوهلا 

 وقبل ذلك سأحتدث عن الربزخ. 

 مطالب: ستةوعليه فأتناول هذا املبحث يف 

 .الربزخ :املطلب األول

 .الرجع املطلب الثاني:

 .اإلخراج املطلب الثالث:

 .اإلنشار املطلب الرابع:

 .البعث املطلب اخلامس:

 املطلب السادس: اخلروج.
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 الربزخ: األول املطلب

 الربزخ:ما أواًل: 

( 99َحتَّى ِإَذا َجاَء َأَحَدُهُم اْلَمْوُت َقاَل َربِّ اْرِجُعوِن ))قال تعاىل: 

َأْعَمُل َصاِلًحا ِفيَما َتَرْكُت َكلَّا ِإنََّها َكِلَمٌة ُهَو َقاِئُلَها َوِمْن َلَعلِّي 

( َفِإَذا ُنِفَخ ِفي الصُّوِر َفَلا َأْنَساَب 300َوَراِئِهْم َبْرَزٌخ ِإَلى َيْوِم ُيْبَعُثوَن )

 .(َبْيَنُهْم َيْوَمِئٍذ َوَلا َيَتَساَءُلوَن

 ما الربزخ؟

(، ويف احلاجز واحلّد بني الشيئني: )قال الراغب يف املفردات

احلائل بني الشيئني، ويعرب به عن عامل التعريفات للجرجاني: )

املثال، أعين احلاجز من األجسام الكثيفة وعامل األرواح اجملردة، أعين 

 (. الدنيا واآلخرة

والداللة الدقيقة للربزخ، هي: احلاجز بني شيئني متجانسني، 

 ا إىل اآلخر. ييسر االنتقال من أحدهم

(، ( َبْيَنُهَما َبْرَزٌخ َلا َيْبِغَياِن39َمَرَج اْلَبْحَرْيِن َيْلَتِقَياِن )قال تعاىل: )

َوُهَو الَِّذي َمَرَج اْلَبْحَرْيِن َهَذا َعْذٌب ُفَراٌت َوَهَذا ِمْلٌح ُأَجاٌج َوَجَعَل وقال: )

 (. َبْيَنُهَما َبْرَزًخا َوِحْجًرا َمْحُجوًرا

فالربزخ يشتمل على عنصرين دالليني، األول: الفصل بني 

شيئني متجانسني، فالربزخ يفصل بني حبرين )وهما متجانسان، 

سواء ماحلني كانا أم عذبا وملحا(. إذن فالربزخ ال يفصل أو حيجز 

بني شيئني، بل شيئان متجانسان، ولو مل يفصل بينهما برزخ لبغى 
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 أحدهما على اآلخر. 

اللي اآلخر للربزخ، أنه ييسر االنتقال من أحد والعنصر الد

الشيئني إىل اآلخر، فالربزخ بني البحرين ذو خواص خمتلفة عن 

كال البحرين، وخواصه مشرتكة بينهما، فحني ينتقل تيار مائي 

من حبر إىل آخر فإنه مير بالربزخ، فيكتسب خواص البحر اآلخر 

 ويتخلى عن خواصه السابقة. 

هوم الربزخ بني الدنيا واآلخرة، فإنه يفصل بني وإذا عدنا إىل مف

شيئني متجانسني، هما: احلياة األوىل لإلنسان واحلياة الثانية له. 

كما أن الربزخ يكسب اإلنسان اخلواص اليت تهيؤه لالنتقال إىل 

اآلخرة. ومن ثم فنحن ال نستطيع أن نقول أن الربزخ )حياة(، بل هو 

ياة الربزخ(، بل نسميه بامسه: فاصل بني حياتني، فال نقول )ح

 )الربزخ(. 

وال يوجد دليل على أن اإلنسان حيييه اهلل يف قربه، فنصوص 

القرآن الكريم تتحدث عن اإلحياء الثاني لإلنسان يوم البعث 

والنشور، وليس عند موته. كما حتدثت آيات القرآن الكريم عن موتة 

 نفًا.واحدة لإلنسان، )املوتة األوىل(، وقد بينتها آ

وكل األدلة الواردة يف السنة كحديث )تعاد روحه يف جسده 

فيأتيانه ملكان فيسأالنه...( فإنها ال تدل على أن اهلل حييي امليت يف 

قربه، بل تدل على أن امليت له حالة خاصة به، وهذه احلالة من عامل 

الغيب، جنهل كنهها، وال ندرك أسرارها. فنحن إىل اآلن مل نستطع 

قيقة النوم، فالنائم تعرتيه أحاسيس ومشاعر اللذة واألمل إدراك ح
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واخلوف والفرح واحلزن... إخل، وحيلم ويرى، وهو يف حالة وفاة. وامليت 

 يف قربه له خواصه اليت تناسب ذلك الربزخ.

أرواح األحياء تتالقى قال ابن القيم يف كتابه القيم )الروح(: )

قال بعض السلف أن  ،ألمواتيف النوم كما تتالقى أرواح األحياء وا

األرواح تتالقى يف اهلواء فتتعارف أو تتذاكر فيأتيها ملك الرؤيا مبا 

وقد وكل اهلل بالرؤيا الصادقة ملكا  :قال ،هو القيها من خري أو شر

علمه وأهلمه معرفة كل نفس بعينها وامسها ومتقلبها يف دينها 

 ،ء وال يغلط فيهاودنياها وطبعها ومعارفها ال يشتبه عليه منها شي

فتأتيه نسخة من علم غيب اهلل من أم الكتاب مبا هو مصيب هلذا 

ويضرب له فيها األمثال  ،اإلنسان من خري وشر يف دينه ودنياه

فتارة يبشره خبري قدمه أو يقدمه وينذره  ،واألشكال على قدر عادته

من معصية ارتكبها أو هم بها وحيذره من مكروه انعقدت أسبابه 

ض تلك األسباب بأسباب تدفعها ولغري ذلك من احلكم ليعار

واملصاحل اليت جعلها اهلل يف الرؤيا نعمة منه ورمحة وإحسانا 

وجعل أحد طرق ذلك تالقى األرواح وتذاكرها  ،وتذكريا وتعريفا

وتعارفها وكم ممن كانت توبته وصالحه وزهده واقباله على اآلخرة 

تغنى وأصاب كنزا دفينا عن وكم ممن اس ؟!عن منام رآه أو رئى له

 ؟!(. واألصل استخدام لفظ )النفس(.منام

فنفوس النائمني تتالقى وتتنقل يف عامل الغيب، وقد حتدثت 

عن هذه القضية يف حبثي: الغيب والشهادة يف القرآن الكريم. 

وكذلك للموتى حالة خاصة، وقد قدمت بعض األدلة عن نفوس 

حيدث هلا من نعيم. وكذلك  الصاحلني والشهداء حني موتهم، وما
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 ما حيدث من عذاب لنفوس األشقياء. 

** 

فاخلالصة إذن أن الربزخ حاجز يفصل بني حياتني متجانستني 

لإلنسان، ولكنهما خمتلفتان، فاحلياة الدنيا ختتلف عن حياة 

 اإلنسان يف اآلخرة. 

كما أن الربزخ يهيئ اإلنسان لالنتقال من الدنيا إىل اآلخرة، 

ادة )صياغة( لإلنسان، حيث يبلى جسده، وتعود نفسه إىل ففيه إع

ربها، فتظل ممسوكة عنده، حتى يرسلها إىل اجلسد مرة أخرى. 

 وبعد ذلك يعيد اهلل خلق اإلنسان، كما سأبينه يف املبحث األخري. 

وإذا كان الربزخ املائي يهيئ انتقال املاء من أحد البحرين إىل 

هني. فإن الربزخ بني الدنيا واآلخرة اآلخر، فاالنتقال فيه من اجتا

يهيئ االنتقال باجتاه واحد فقط، وهو االنتقال من الدنيا إىل 

اآلخرة، دون العكس. بالرغم من إمكانية ذلك لو أراد اهلل سبحانه 

(، ولكن كلمة َوَلْو ُردُّوا َلَعاُدوا ِلَما ُنُهوا َعْنُهوتعاىل، كما قال تعاىل: )

َحتَّى ِإَذا َجاَء َأَحَدُهُم اْلَمْوُت َقاَل َربِّ ىل الدنيا: )اهلل اقتضت أال رجعة إ

( َلَعلِّي َأْعَمُل َصاِلًحا ِفيَما َتَرْكُت َكلَّا ِإنََّها َكِلَمٌة ُهَو 99اْرِجُعوِن )

(، فقوله: كلمة هو قائلها، َقاِئُلَها َوِمْن َوَراِئِهْم َبْرَزٌخ ِإَلى َيْوِم ُيْبَعُثوَن

)هو( الضمري يعود إىل اهلل، فاهلل هو قائل الكلمة، أي كلمة اهلل و

 وكلمته: أال رجعة إىل الدنيا، بل يظلون يف الربزخ إىل يوم البعث. 

** 

وحنن نثبت أن اإلنسان امليت يف قربه يتعذب أو يتنعم، فذلك ما 
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يقتضيه النظر يف األدلة الواردة يف الباب، ولكن ال أخوض يف تفاصيل 

يل على ذلك. فال ميكننا القول أن النفس تعاد إىل الكيفية؛ إذ ال دل

اجلسد، وال أن اجلزاء يقع على النفس وحدها، أو على اجلسد 

وحده... وال نقول أن الربزخ حياة.. فكل هذه األقوال تعوزها األدلة، 

 وهي اجتهادات غري مسلمة ألصحابها. 
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 قد علمنا ما تنقص األرض منهم:ثانيًا: 

َعِجُبوا َأْن َجاَءُهْم ُمْنِذٌر ِمْنُهْم َفَقاَل اْلَكاِفُروَن َهَذا  َبْلقال تعاىل: )

( َقْد َعِلْمَنا 1( َأِئَذا ِمْتَنا َوُكنَّا ُتَراًبا َذِلَك َرْجٌع َبِعيٌد )1َشْيٌء َعِجيٌب )

 (.َما َتْنُقُص اْلَأْرُض ِمْنُهْم َوِعْنَدَنا ِكَتاٌب َحِفيٌظ

ا تأكل من أجسادهم فال يضل م :أي: )يف تفسريه قال القرطيب

قال فما بال }حتى تتعذر علينا اإلعادة. ويف التنزيل:  يءعنا ش

 ،{القرون األوىل قال علمها عند ربي يف كتاب ال يضل ربي وال ينسى

ويف الصحيح: )كل ابن آدم يأكله الرتاب إال عجب الذنب منه خلق 

تأكل األرض  ألنبياء واألولياء والشهداء الاوفيه يركب(. وثبت أن 

 (.أجسادهم، حرم اهلل على األرض أن تأكل أجسادهم

ذلك رجع }رد لقوهلم: ) وقال ابن عاشور يف التحرير والتنوير:

أن تفرق أجزاء  فإن إحالتهم البعث ناشئة عن عدة شبه منها: {بعيد

األجساد يف مناحي األرض ومهاب الرياح ال تبقي أمال يف إمكان 

يط وأنها لو علمت مواقعها لتعذر مجعها إذ ال حييط بها حم

التقاطها ومجعها، ولو مجعت كيف تعود إىل صورها اليت كانت 

مشكلة بها، وأنها لو عادت كيف تعود إليها، فاقتصر يف إقالع شبههم 

 (.لعلم مبواقع تلك األجزاء وذراتهاعلى إقالع أصلها وهو عدم ا

** 
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 ة، وهنا مسألتان: إثبات اإلعادة، وكيفية اإلعاد

 املسألة األوىل: إثبات اإلعادة:

املتتبع لردود القرآن الكريم على منكري البعث، جيد أنها تأخذ 

 مسارين: مسار العلم، ومسار القدرة.

أما العلم فإن اهلل سبحانه وتعاىل يبني أنه عليم بكل شيء، يعلم 

ما اإلنسان منذ أن أنشأه، ويعلم أطواره يف الدنيا، ويعلم أفعاله، ويعلم 

توسوس به نفسه، يعلم ما يبديه وما خيفيه، ثم يعلم مماته، ويعلم ما 

تنقص األرض منه، فكل ذلك يف كتاب حفيظ، حيفظ كل شيء. 

وعلى هذا دلت آية ق )قد علمنا ما تنقص األرض منهم..(، وقوله 

 (... إخل.َعِليٌم ُقْل ُيْحِييَها الَِّذي َأْنَشَأَها َأوََّل َمرٍَّة َوُهَو ِبُكلِّ َخْلٍقتعاىل: )

أما القدرة، فإن اهلل يبني للناس قدرته على اخللق أواًل، فما الذي 

يعييه أن خيلق ثانية، وهو يريهم آيات إعادة اخللق يف النباتات، 

 . فما الذي يعجزه عن إعادة اخللق؟!باستمرار

ٍر َعَلى َأْن َأَوَلْيَس الَِّذي َخَلَق السََّماَواِت َواْلَأْرَض ِبَقاِدقال تعاىل: )

َأَوَلْم َيَرْوا َأنَّ اهلَل (، وقال تعاىل: )َيْخُلَق ِمْثَلُهْم َبَلى َوُهَو اْلَخلَّاُق اْلَعِليُم

الَِّذي َخَلَق السََّماَواِت َواْلَأْرَض َوَلْم َيْعَي ِبَخْلِقِهنَّ ِبَقاِدٍر َعَلى َأْن ُيْحِيَي 

َوَنزَّْلَنا ِمَن السََّماِء َماًء (، وقال: )َقِديٌر اْلَمْوَتى َبَلى ِإنَُّه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء

( َوالنَّْخَل َباِسَقاٍت َلَها َطْلٌع 9ُمَباَرًكا َفَأْنَبْتَنا ِبِه َجنَّاٍت َوَحبَّ اْلَحِصيِد )

(... ( ِرْزًقا ِلْلِعَباِد َوَأْحَيْيَنا ِبِه َبْلَدًة َمْيًتا َكَذِلَك اْلُخُروُج30َنِضيٌد )

 إخل.

** 
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 سألة الثانية: كيفية اإلعادةامل

َقْد هنا ثالث آيات تبني كيفية اإلعادة، األوىل قوله تعاىل: )

(، فأجسادهم ال تفنى يف األرض، وال َعِلْمَنا َما َتْنُقُص اْلَأْرُض ِمْنُهْم

تنعدم كلية، بل تنقص األرض منهم، أي: تنقص من تلك األجساد، 

هما ذهبت أجسادهم، فإن الذي يبقى منه )عجب الذنب(، كما يف فم

 احلديث، فهو البذرة اليت يعاد منها اإلنبات. 

َقاِدٌر َعَلى َأْن الثانية، اآليات اليت تبني أن اإلعادة ملثلهم، كقوله: )

وغري ذلك  (...َوِإَذا ِشْئَنا َبدَّْلَنا َأْمَثاَلُهْم َتْبِديًل(، وقوله: )َيْخُلَق ِمْثَلُهْم

 من اآليات، فهي تبني أن اإلعادة تقع ألمثاهلم.

الثالثة، اآليات اليت تبني أن اخلروج سيكون مثل اإلنبات، فاهلل 

ينزل املاء إىل األرض فيخرج من البذرة امليتة شجرة نضرة، وكذلك 

 تكون اإلعادة. 

وسأبني فيما يلي أن اإلعادة ليست خلقا جديدا، ثم أحتدث عن 

 عادة يف املطالب القادمة.كيفية اإل
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 إعادة اخللق ليس خلقا جديدا:ثالثًا: 

أوردت هذه املسألة يف حبثي: )أفعال اخللق يف القرآن الكريم(، 

 وهذا نصها:

جاء الرتكيب الوصفي )خلق جديد( يف سبعة مواضع، وكان 

 استخدامه يف مقامني:

( يف َوَيْأِت ِبَخْلٍق َجِديٍد ِإْن َيَشْأ ُيْذِهْبُكْماملقام األول: مقام القدرة، )

سورتي إبراهيم وفاطر. وهو يبني أن مشيئة اهلل مطلقة، وأنه لو شاء 

َوَما َذِلَك َعَلى اهلِل ألذهب البشر وأتى خبلق جديد، مغاير هلم، )

( َعَلى َأْن ُنَبدَِّل 40ِإنَّا َلَقاِدُروَن )(، فليس يعجزه شيء، كما قال: )ِبَعِزيٍز

مغاير متاما  :فـ)خلق جديد( أي (.ْم َوَما َنْحُن ِبَمْسُبوِقنَيَخْيًرا ِمْنُه

 .للخلق الذي عليه اإلنسان

املقام الثاني: جاء على لسان الكافرين املستبعدين للبعث، حيث 

َوَقاُلوا َأِئَذا َضَلْلَنا ِفي توهم الكافرون أن اإلعادة خلق جديد، فقالوا: )

(. وقد ورد ِديٍد َبْل ُهْم ِبِلَقاِء َربِِّهْم َكاِفُروَناْلَأْرِض َأِئنَّا َلِفي َخْلٍق َج

هذا اللفظ منهم يف مخسة مواضع، وبني اهلل خطأهم، وبني اللبس 

َأَفَعِييَنا ِباْلَخْلِق اْلَأوَِّل َبْل ُهْم ِفي َلْبٍس ِمْن الذي هم فيه، قال تعاىل: )

 (، وسأبني الحقا داللة )اخللق األول(.َخْلٍق َجِديٍد

ناك خالف طويل الذيل حول: هل اإلعادة خلق جديد، أو وه

 والذيمجع لألجزاء املتفرقة. وقد نقلها األلوسي يف روح املعاني. 

يتبني لي أن اإلعادة ليست خلقا جديدا، وال هي مجع لألجزاء 

املتفرقة، ولكنها إنشاء آخر للخلق األول، والقرآن الكريم مل يسّم 



 

 

212 

 

مساه إعادة حيث ذكر، ومساه: )النشأة  ، بلذلك )خلقا جديدا( أبدًا

األخرى(. بل إن استخدام القرآن الكريم للرتكيب )خلق جديد( 

ِإْن َيَشْأ يفهم أنه خلق آخر ال صلة له باخللق األول، قال تعاىل: )

(، فهو ( َوَما َذِلَك َعَلى اهلِل ِبَعِزيٍز39) ُيْذِهْبُكْم َوَيْأِت ِبَخْلٍق َجِديٍد

سبحانه على اإلتيان خبلق جديد آخر ال صلة له  يتحدث عن قدرته

 باملخاطبني الذين لو شاء اهلل ألهلككم. 

واإلنشاء اآلخر للخلق األول، يكون خبلق أمثال األجساد اليت 

كانت هلم يف الدنيا، ويستخدم القرآن الكريم للداللة على هذا لفظ 

عاىل: كما قال ت)خلق أمثاهلم(، فاهلل يعيد خلق أمثال أجسادهم، 

َأَوَلْيَس الَِّذي َخَلَق السََّماَواِت َواْلَأْرَض ِبَقاِدٍر َعَلى َأْن َيْخُلَق ِمْثَلُهْم َبَلى )

َأَوَلْم َيَرْوا َأنَّ اهلَل الَِّذي َخَلَق السََّماَواِت (، وقال: )َوُهَو اْلَخلَّاُق اْلَعِليُم

 (.َجَعَل َلُهْم َأَجًلا َلا َرْيَب ِفيِهَواْلَأْرَض َقاِدٌر َعَلى َأْن َيْخُلَق ِمْثَلُهْم َو

 (.َأَفَعِييَنا ِباْلَخْلِق اْلَأوَِّل َبْل ُهْم ِفي َلْبٍس ِمْن َخْلٍق َجِديٍدوقوله: )

يقول هلم: مل يعيين اخللق األول، فكيف أنتم يف لبس من خلق 

 جديد!! فهو مل يسم اإلعادة: خلقا جديدا.

اإلعادة خلق جديد،  أن -كما ذكرت  –وقد توهم الكافرون 

والقرآن الكريم ال يذكر ذلك، بل يذكر اإلعادة، أو النشأة األخرى، 

ومل يرد )خلق جديد( إال على ألسنة املكذبني بالبعث. وآية سورة ق، 

جرت على ما تردده ألسنتهم، فهو يقول: حنن مل يعينا اخللق األول، 

على اخللق  واملشركون ال زالوا يف لبس من خلق جديد، فاهلل قادر

اجلديد، ولكنه مل خيربنا أن اإلعادة خلق جديد، بل أخربنا أنها 



 

 

212 

 

إعادة، أو نشأة أخرى. وهذا وجه تنكري )خلق جديد(، فلم يقل: بل هم 

يف لبس من اخللق اجلديد، فلو عرف لكان ذلك بيانا بأن اإلعادة هي 

وا خلق جديد، ولكنه جاء نكرة ليبني صورة األمر عندهم، فهم مل يفتأ

(. وقد ذكر الرازي يف تفسريه تعليال َأِئنَّا َلِفي َخْلٍق َجِديٍديقولون: )

بعيدا لتنكري )خلق جديد(، ال يتفق مع سياق الكالم، وال مع 

 استخدام القرآن الكريم لأللفاظ، ميكن الرجوع إليه يف تفسريه.

واآلية جاءت يف سياق بيان القدرة اإلهلية على إعادة خلق 

َأِئَذا ِمْتَنا َوُكنَّا ُتَراًبا َذِلَك لرد على املكذبني حيث قالوا: )اإلنسان، وا

(، واآلية يف أول سورة ق، فبني احلق سبحانه وتعاىل قدرته َرْجٌع َبِعيٌد

يف تسوية السماء ودحو األرض، وبني كيف حييي األرض بعد موتها 

ْم ِفي َلْبٍس ِمْن َخْلٍق َأَفَعِييَنا ِباْلَخْلِق اْلَأوَِّل َبْل ُهباملاء، ثم قال: )

(، أي: هل أعجزنا اخللق األول؟! وهم يقرون بذلك، يقرون أن َجِديٍد

اهلل الذي خلق السماوات واألرض وخلقهم، فنحن مل نعي باخللق 

األول، واحلال أن املشركني ما زالوا يف لبس من خلق جديد، فهو 

د، واهلل تفكري متأخر جدا، تأخر تفكريهم حني يشكون يف خلق جدي

(، فنحن خلقناه، َوَلَقْد َخَلْقَنا اْلِإْنَساَنهو من خلق أوال. ثم قال: )

 وحنن سنعيده. 

َحتَّى ِإَذا َما َجاُءوَها َشِهَد َعَلْيِهْم َسْمُعُهْم وقوله تعاىل: )

( َوَقاُلوا ِلُجُلوِدِهْم ِلَم 10َوَأْبَصاُرُهْم َوُجُلوُدُهْم ِبَما َكاُنوا َيْعَمُلوَن )

(... دليل على ما ذكرته، أن اإلعادة إنشاء آخر للخلق ِهْدُتْم َعَلْيَناَش

األول، فهي أيديهم وأرجلهم وأمساعهم... اليت كانت معهم يف الدنيا 

فسجلت كل شيء كسبته تلك اجلوارح، ستكون شاهدة يوم 
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 القيامة عليهم بكسبها. 

اْلَأْرُض ِمْنُهْم َقْد َعِلْمَنا َما َتْنُقُص ويدل عليه قوله تعاىل: )

(، فاهلل يعلم ما نقصت األرض من أجسادهم، َوِعْنَدَنا ِكَتاٌب َحِفيٌظ

َفَسَيُقوُلوَن َمْن ُيِعيُدَنا ُقِل الَِّذي فسيعيدها مرة ثانية، كما قال: )

 (. وقد حتدثت عن اآلية آنفًا.َفَطَرُكْم َأوََّل َمرٍَّة

** 

 ات:فاخلالصة أن الربزخ مرحلة تتسم بثالث مس

  بني الدنيا واآلخرة. حاجزاألوىل: أنها 

 الثانية: أنها وسيط لتيسري االنتقال من الدنيا إىل اآلخرة.

 الثالثة: أنها حافظ حتفظ كل ما كان يف الدنيا. 
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 الرَّْجعاملطلب الثاني: 

 قدمت يف اجلزء األول القول إن:

 : إعادة الشيء إىل ما كان منه البدء.مطلق داللة الرَّْجع

هو إعادة خلق الشيء مما خلق أما )الّرْجع( الدال على البعث: ف

 منه أول مرة.

ومل يستخدم الفعل الالزم ، الزما ومتعدياوقد جاء الفعل )رجع( 

للداللة على رجع اآلخرة، بل الفعل املتعدي هو الذي استخدم هلذا 

 املعنى.

 وسأبني استخدام القرآن الكريم لكليهما.

 الالزم. )َرجع َيْرِجع ُرجوعا( أوال: )رجع( 

يكون مبعنى: العود مما كان منه الَبْدء ]كما يف مفردات غريب 

القرآن[، وليس من الدقيق إطالق داللة االنصراف عليه، إمنا هو 

العودة إىل نقطة البدء، وهذا ما يدل عليه استخدام اللفظ يف اللغة 

ه، فداره انطلق منها العربية. وهو فعل الزم، تقول: رجع حممد إىل دار

َوَلمَّا ثم عاد إليها، وكونه الزما يعين أنه فاعل الرجوع. قال تعاىل: )

( 1) َفاْرِجِع اْلَبَصَر َهْل َتَرى ِمْن ُفُطوٍر(، وقوله: )َرَجَع ُموَسى ِإَلى َقْوِمِه

(، أي أرسله ثم رده إليك ثم أرسله، وقوله: ُثمَّ اْرِجِع اْلَبَصَر َكرََّتْيِن

(، َوِلُيْنِذُروا َقْوَمُهْم ِإَذا َرَجُعوا ِإَلْيِهْم(، وقوله )ْن َرَجْعَنا ِإَلى اْلَمِديَنِةَلِئ)

َوَكَذِلَك ُنَفصُِّل اْلآَياِت (، و)ُصمٌّ ُبْكٌم ُعْمٌي َفُهْم َلا َيْرِجُعوَنوقوله: )

(، ُهْم َلا َيْرِجُعوَنَوَحَراٌم َعَلى َقْرَيٍة َأْهَلْكَناَها َأنَّ(، و)َوَلَعلَُّهْم َيْرِجُعوَن

َوَلْو َنَشاُء َلَمَسْخَناُهْم َعَلى َمَكاَنِتِهْم َفَما اْسَتَطاُعوا ُمِضيًّا َوَلا و)
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 (.َيْرِجُعوَن

ومل يستخدم الفعل الالزم للداللة على مرجع الناس إىل ربهم، 

وكل استخداماته إمنا هي للداللة على الرجوع يف الدنيا، كاآليات 

ها. وهلذا مل يرد يف القرآن الكريم أن اليوم اآلخر هو السابقة، وغري

 يوم )الرجوع(. 

الَِّذيَن َيُظنُّوَن َأنَُّهْم وجاء منه استخدام اسم الفاعل )راجع(، )

(، َقاُلوا ِإنَّا ِللَِّه َوِإنَّا ِإَلْيِه َراِجُعوَن(، )ُمَلاُقو َربِِّهْم َوَأنَُّهْم ِإَلْيِه َراِجُعوَن

(، ويف هذه ُيْؤُتوَن َما آَتْوا َوُقُلوُبُهْم َوِجَلٌة َأنَُّهْم ِإَلى َربِِّهْم َراِجُعوَنَوالَِّذيَن )

املواطن كلها حكاية على لسان املؤمنني الذي يقولون أو يظنون 

]مبعنى يستيقنون[ أنهم إىل ربهم راجعون، كما تقول: أنا راجع إىل 

 الدار، فهم يقولون: حنن راجعون إىل ربنا. 

** 

 الفعل املتعدي)رجع( ثانيا: 

تقول )رَجع َيْرِجع َرْجعًا وَمْرِجعًا( متعديا، مبعنى: أرجعُته إىل 

حيث كان البدء، فهو يدل على اإلعادة، واإلعادة أن ترد الشيء إىل 

(، أي: أعدناك، أو َفَرَجْعَناَك ِإَلى ُأمَِّكحيث كان البدء. قال تعاىل: )

(، ومنه إْن َرَجَعَك اهلُل ِإَلى طائفٍةفرددناك، أو أرجعناك، كقوله: )

( َتْرِجُعوَنَها ِإْن ُكْنُتْم 86َفَلْوَلا ِإْن ُكْنُتْم َغْيَر َمِديِننَي )قوله: )

 (. َصاِدِقنَي

وهذا الفعل هو املستخدم يف القرآن الكريم للداللة على رجع 

 الناس يف اآلخرة، وله ثالثة استخدامات:
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 ْجع )إنه على رجعه لقادر(االستخدام األول: الرَّ(: 3)

االستخدام األول ]املصدر[: الرَّْجع )داللته: إعادة خلق الشيء مما 

 .خلق منه أول مرة(

( ِإنَُّه َعَلى 7َيْخُرُج ِمْن َبْيِن الصُّْلِب َوالتََّراِئِب )وقد جاء يف قوله: )

(، أي: على إعادته من حيث خرج، واإلنسان خرج من بني َرْجِعِه َلَقاِدٌر

احلديث  وسيأتيالصلب والرتائب، فيعيده اهلل من ذلك مرة أخرى، 

َأِئَذا ِمْتَنا َوُكنَّا ُتَراًبا َذِلَك َرْجٌع عن اآلية يف )اإلنشار(. وكقوله: )

 (، فهم يستعجبون من إعادة اإلنشار. َبِعيٌد

( ُخِلَق ِمْن َماٍء َداِفٍق 5اْلِإْنَساُن ِممَّ ُخِلَق ) َفْلَيْنُظِروقوله تعاىل: )

(، أي: هو ( ِإنَُّه َعَلى َرْجِعِه َلَقاِدٌر7( َيْخُرُج ِمْن َبْيِن الصُّْلِب َوالتََّراِئِب )6)

خلق من بني الصلب والرتائب، واهلل قادر على رجعه من بني الصلب 

)خيرج من بني والرتائب، كما أخرجه أول مرة. ومن ثم فقوله 

الصلب والرتائب(، ليس وصفا للماء )ماء دافق(، وإمنا هو مجلة 

خربية عن اإلنسان، والتقدير: فلينظر اإلنسان إىل خلقه من ماء 

وخروج  سان( خيرج من بني الصلب والرتائب.دافق، فهو )أي اإلن

اإلنسان من بني الصلب والرتائب هو ما يفسره حديث املصطفى عليه 

منه  ،كل ابن آدم يأكله الرتاب، إال َعْجَب الذََّنِبلسالم )الصالة وا

(، فعجب الذنب هو الذي خيرج منه اإلنسان، وهو خلق وفيه يركب

 الذي يقع بني الصلب والرتائب. 

ويؤيد هذا قوله تعاىل عقبه )إنه على رجعه لقادر(، أي على 

شيء إعادة خلق الالرجع: إعادة إخراجه من بني الصلب والرتائب، ف

َكَما َبَدْأَنا َأوََّل َخْلٍق مما خلق منه أول مرة. وهذا كما قال تعاىل: )
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(. فالضمري يف )رجعه( يعود على اإلنسان. وبهذا فاآليات تقدم ُنِعيُدُه

لنا ثالث حقائق، األوىل: خلق اإلنسان من ماء دافق، والثانية: خروج 

لقه من بني اإلنسان من بني الصلب والرتائب، والثالثة: إعادة خ

 الصلب والرتائب. واهلل أعلم.

كما أن سياق سورة الطارق يؤيد هذا التفسري، فاهلل يقسم 

(، أي ما من نفس ِإْن ُكلُّ َنْفٍس َلمَّا َعَلْيَها َحاِفٌظبالسماء والطارق: )

إال وعليها حافظ حيفظها، فما احلافظ؟ أغلب املفسرين على أن 

حيفظونها بأمر اهلل، وقيل:  احلافظ هم املالئكة احلفظة الذين

حافظ من اهلل حيفظها حتى يسلمها حافظ حيصي أعماهلا، وقيل: 

. واآلية تدل على احلفظ، ولكنها مل تبني ذلك، ولعل إىل املقادير

اآليات الالحقة تبني أن احلافظ، هو شيء خملوق حيفظ النفس 

يبلى، ولعله املقصود بعجب الذنب، فهو  والحتى بعد موتها، فال يفنى 

الشيء الذي خيرج منه اإلنسان، ويقع بني الصلب والرتائب، وعجب 

الذنب ال يبلى وال يتأثر بأي مؤثرات خارجية، وقد أجريت عليه 

، فهو يظل حافظا خبواّصهكثري من التجارب فظل حمتفظا 

ن يف لربنامج خلق اإلنسان وتطوره، إذ كل معلومات خلق اإلنسا

 أطواره املختلفة كامنة يف عجب الذنب، فهو حافظ هلا. واهلل أعلم.

** 

 االستخدام الثاني: ُرِجع إىل )رجعت إىل ربي((: 1)

 االستخدام الثاني ]املبين للمجهول[: ُرِجع ُيْرَجع ]إىل[، 

وداللته: إعادة املخلوقني إىل خالقهم، فمنه بدأوا وإليه ُيرَجعون، 
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واهلل هو من َيرِجُعهم إليه. فهذا االستخدام ال يدل على ما دل عليه 

 لفظ )الرجع(، بل يدل على مطلق داللة )رجع(. 

َوَلِئْن َأَذْقَناُه َرْحَمًة ِمنَّا ِمْن َبْعِد َضرَّاَء َمسَّْتُه َلَيُقوَلنَّ ومنه قوله: )

ِجْعُت ِإَلى َربِّي ِإنَّ ِلي ِعْنَدُه َهَذا ِلي َوَما َأُظنُّ السَّاَعَة َقاِئَمًة َوَلِئْن ُر

َواْلَمْوَتى (، وقوله: )ُهَو ُيْحِيي َوُيِميُت َوِإَلْيِه ُتْرَجُعوَن(، وقوله: )َلْلُحْسَنى

 (، َواتَُّقوا َيْوًما ُتْرَجُعوَن ِفيِه ِإَلى اهلِل(، و)َيْبَعُثُهُم اهلُل ُثمَّ ِإَلْيِه ُيْرَجُعوَن

القرآن الكريم مقرتنا بعودة الشيء إىل هذا، حيث جاء الفعل يف 

 (.َوِإَلى اهلِل ُتْرَجُع اْلُأُموُراهلل، فهو من هذا الباب، ومنه قوله: )

** 

 االستخدام الثالث: املْرِجع، والرُّْجَعى(: 1)

 االستخدام الثالث: ]املصدر[: املْرِجع، والرُّْجَعى

(، وقوله: َنا َمْرِجُعُهْمَفِإَلْي(، وقوله )ِإَلى اهلِل َمْرِجُعُكْمكقوله: )

ُثمَّ ِإَليَّ (، وقوله: )َكَذِلَك َزيَّنَّا ِلُكلِّ ُأمٍَّة َعَمَلُهْم ُثمَّ ِإَلى َربِِّهْم َمْرِجُعُهْم)

ِإَلى اهلِل (، وقوله )َمْرِجُعُكْم َفَأْحُكُم َبْيَنُكْم ِفيَما ُكْنُتْم ِفيِه َتْخَتِلُفوَن

(. وقد جاءت هذه اآليات ُئُكْم ِبَما ُكْنُتْم َتْعَمُلوَنَمْرِجُعُكْم َجِميًعا َفُيَنبِّ

غالبا معقبة بأن اهلل حيكم بني العباد فيما اختلفوا فيه، وبأن اهلل 

ينبئهم مبا عملوا. فلفظ )املرجع( خيص البشرية، حيث يرجعون إىل 

ربهم ليسأهلم عن األمانة اليت استودعوها، وحيكم بينهم جراء 

 الدنيا، وهو عليم بأعماهلم.  اختالفهم يف احلياة

( َأْن َرآُه 6َكلَّا ِإنَّ اْلِإْنَساَن َلَيْطَغى )ومثل ذلك قوله تعاىل: )

(، ومل ترد إال يف هذا املوضع، ( ِإنَّ ِإَلى َربَِّك الرُّْجَعى7اْسَتْغَنى )

وداللتها واضحة يف اإلنسان الذي استغنى عن ربه سريد إليه، ما تدل 
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نبغي أن يرد كل أموره إىل ربه، فال يستغين عنه، على أن اإلنسان ي

 ومنه بدأ!

(، فمرجع هنا ُثمَّ ِإنَّ َمْرِجَعُهْم َلِإَلى اْلَجِحيِموهذا خبالف قوله: )

من )رجع( الالزمة، أي: رجوعهم، فكأنهم بشقاوتهم وعصيانهم رجعوا 

إىل جهنم، اليت هي حمل الشقاء والعذاب، وليست حمل النعيم. 

 فالشقاوة اليت فيهم ردتهم إىل جهنم، واهلل أعلم. 
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 : اإلخراجلثالثا املطلب

مرحلتان (، فهما اخلروج)و (اإلخراجال بد من التفريق بني )

 متعددتان.

فاإلخراج، هو بدء خروج املوتى من األرض )قبل إحيائهم(، أما 

، فاخلروج بعد خروجهم من أجداثهم بعد البعث)اخلروج( فهو 

 اإلحياء حيث ينتشرون يف أرض احملشر. 

 سأحتدث هنا عن اإلخراج.

جاء يف ذلك جمموعة من اآليات، بعضها يبني كون إخراج 

ِمْنَها َخَلْقَناُكْم َوِفيَها ُنِعيُدُكْم َوِمْنَها ل تعاىل: )الناس من األرض، قا

( ُثمَّ 37َواهلُل َأْنَبَتُكْم ِمَن اْلَأْرِض َنَباًتا )(، وقال: )ُنْخِرُجُكْم َتاَرًة ُأْخَرى

َقاَل ِفيَها َتْحَيْوَن َوِفيَها (، وقال: )ُيِعيُدُكْم ِفيَها َوُيْخِرُجُكْم ِإْخَراًجا

(. ففي هذه املواطن يبني أن إخراج الناس ِمْنَها ُتْخَرُجوَنَتُموُتوَن َو

سيكون من األرض، فهي اليت خلقوا منها، حيث أنبتهم اهلل نباتا، 

 وسُيخرجون منها، حيث ينبتهم نباتا.

 سيأتيوبعض اآليات يبني هيئة إخراج الناس من األرض، كما 

النباتات، بعد إيضاحه يف اإلنشار، أنهم ينبتون، فيظهرون كما تظهر 

َوالَِّذي َنزََّل ِمَن السََّماِء َماًء ِبَقَدٍر َفَأْنَشْرَنا ِبِه نزول املاء. قال تعاىل: )

َوُيْحِيي اْلَأْرَض َبْعَد َمْوِتَها (، وقال: )َبْلَدًة َمْيًتا َكَذِلَك ُتْخَرُجوَن

ُبْشًرا َبْيَن َيَدْي  َوُهَو الَِّذي ُيْرِسُل الرَِّياَح(، وقال: )َوَكَذِلَك ُتْخَرُجوَن

َرْحَمِتِه َحتَّى ِإَذا َأَقلَّْت َسَحاًبا ِثَقاًلا ُسْقَناُه ِلَبَلٍد َميٍِّت َفَأْنَزْلَنا ِبِه اْلَماَء 

َفَأْخَرْجَنا ِبِه ِمْن ُكلِّ الثََّمَراِت َكَذِلَك ُنْخِرُج اْلَمْوَتى َلَعلَُّكْم 
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)كذلك( لبيان شبه (. ويف كلها يأتي لفظ التشبيه: َتَذكَُّروَن

 احلالتني. 

حظ أن مجيع هذه اآليات استخدم فيها الفعل الرباعي واملل

[، َوُيْخِرُجُكْم ِإْخَراًجا، ُنْخِرُجُكْمومصدره: )أخرج ُيخِرج إخراجا( ]

[. وعليه حيمل قوله تعاىل: ُتْخَرُجوَنواملبين للمجهول منه: )ُيخَرج( ]

(، وقوله: ُكنَّا ُتَراًبا َوآَباُؤَنا َأِئنَّا َلُمْخَرُجوَن َوَقاَل الَِّذيَن َكَفُروا َأِئَذا)

، وقوله (َأَيِعُدُكْم َأنَُّكْم ِإَذا ِمتُّْم َوُكْنُتْم ُتَراًبا َوِعَظاًما َأنَُّكْم ُمْخَرُجوَن)

فاإلنسان الكافر (، َوَيُقوُل اْلِإْنَساُن َأِئَذا َما ِمتُّ َلَسْوَف ُأْخَرُج َحيًّا)

 . اإلخراج، أي: إعادة إخراج امليت من األرض.يستبعد 

َوَنزَّْلَنا ِمَن السََّماِء َماًء ُمَباَرًكا َفَأْنَبْتَنا ِبِه َجنَّاٍت ويف سورة ق: )

( ِرْزًقا ِلْلِعَباِد 30( َوالنَّْخَل َباِسَقاٍت َلَها َطْلٌع َنِضيٌد )9َوَحبَّ اْلَحِصيِد )

(، فاستخدم لفظ اخلروج ا َكَذِلَك اْلُخُروُجَوَأْحَيْيَنا ِبِه َبْلَدًة َمْيًت

بالرغم من أن اآلية تتحدث عن مرحلة اإلنشار، وذلك اتساقا مع 

نظم السورة، وأيضا مل يستخدم لفظ )اخلروج( بهذه الداللة يف 

َيْوَم القرآن الكريم إال يف سورة ق مرتني، هذه اآلية ويف آخرها )

(، وهذا يراد به البعث، َذِلَك َيْوُم اْلُخُروِجَيْسَمُعوَن الصَّْيَحَة ِباْلَحقِّ 

 فاطرد استخدام اللفظ يف املوضعني، مع اختالف الداللة.
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 اإلنشار: الرابع املطلب

 اإلنشار: إعادة خلق املوتى، بإنباتهم باملاء.

داللة النشر يف اللغة ]كما يف اللسان وتاج العروس[: البسط بعد 

الطي )ومنه: نشرت الصحيفة(، والظهور بعد اخلفاء )ومنه: نشرت 

جاَء اجليُش اخلرب، أو نشرت فضيلتك(، والتفرق )تقول العرب: 

، ومنه االنتشار: التفرق(، وبدء النبات يف األرض َنَشرًا، َأي ُمَتَفرِِّقني

 صيبه مطر. بعد أن ي

وبالنظر يف هذه املعاني جند أنها كلها مقصودة باإلنشار، فهي 

تبني: كيفية بدء خروجهم من األرض، وهيئتهم عند خروجهم. وهي 

 . تتعلق بإعادة اخللق ال باإلحياء، فمرحلة اخللق أواًل

َوالَِّذي َنزََّل ِمَن فأما بدء خروجهم من األرض، فيقول تعاىل: )

(، ويقول: ًء ِبَقَدٍر َفَأْنَشْرَنا ِبِه َبْلَدًة َمْيًتا َكَذِلَك ُتْخَرُجوَنالسََّماِء َما

َواهلُل الَِّذي َأْرَسَل الرَِّياَح َفُتِثرُي َسَحاًبا َفُسْقَناُه ِإَلى َبَلٍد َميٍِّت َفَأْحَيْيَنا )

(، فهو يقول )وكذلك(، ِبِه اْلَأْرَض َبْعَد َمْوِتَها َكَذِلَك النُُّشوُر

التان متشابهتان، اآلية تبني أن اهلل ُينشر األرض امليتة بعد أن فاحل

ينزل عليها املاء، والنَّْشر هو بدء النبات يف األرض بعد أن يصيبه 

مطر، وكذلك احلال هنا، فاملعنى: فكما تكون حياة األرض باملاء، 

فيبدأ نباتها باخلروج، فكذلك أول خروجكم سيكون باملاء، فتنبتون 

النبات بعد نزول املاء عليه. وهذه أول مراحل اخلروج.  كما ينبت

 فهي إعادة خلق، ثم تأتي مرحلة اإلحياء. 

وأما هيئتهم عند خروجهم،  فقد وصف اهلل ذلك بـ)النشور(، 
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(، والنشر هو التفريق َوِإَلْيِه النُُّشوُركما يف اآلية السابقة، وقال )

خفاء يف القبور،  والظهور والبسط، فالنشور أن يظهر الناس بعد

وُيبسطون على األرض بعد أن طواهم املوت، وتكون هيئتهم كهيئة 

النباتات الكثرية املنتشرة املتفرقة على األرض، فهو وصف هليئة املوتى 

ِمْنَها َخَلْقَناُكْم َوِفيَها أول ما خيرجون من األرض، قال تعاىل: )

(. فهذا اإلخراج يقابل اخللق َرىُنِعيُدُكْم َوِمْنَها ُنْخِرُجُكْم َتاَرًة ُأْخ

 األول.

والقرآن الكريم مل يستخدم هذا الفعل ]يف الداللة على إحياء 

(، وقال ُثمَّ ِإَذا َشاَء َأْنَشَرُهامليت[ إال: )أنشر(، وليس )نشر(، قال تعاىل: )

َأِم اتََّخُذوا منكرا على من عبد آهلة أخرى بأنهم ال ميلكون النشور: )

ِإنَّ (، وقال مبينا إنكار املكذبون إنشارهم: )اْلَأْرِض ُهْم ُيْنِشُروَنآِلَهًة ِمَن 

(. ( ِإْن ِهَي ِإلَّا َمْوَتُتَنا اْلُأوَلى َوَما َنْحُن ِبُمْنَشِريَن14َهُؤَلاِء َلَيُقوُلوَن )

َوالَِّذي َنزََّل ِمَن وقد شبه هذه احلالة حبالة إنشار األرض بعد موتها: )

 (. ِبَقَدٍر َفَأْنَشْرَنا ِبِه َبْلَدًة َمْيًتا َكَذِلَك ُتْخَرُجوَنالسََّماِء َماًء 

** 

والقرآن الكريم يبني لنا إن إنشار الناس يوم القيامة يشبه إنشار 

َوالَِّذي َنزََّل ِمَن السََّماِء َماًء النبات يف الدنيا حني ينزل عليه املاء: )

 (.َمْيًتا َكَذِلَك ُتْخَرُجوَنِبَقَدٍر َفَأْنَشْرَنا ِبِه َبْلَدًة 

 يقول أ. د نظمي أبو العطا، عامل النبات يف جامعة عني مشس: 

املاء ضروري لعملية اإلنبات، وهو شرط أساسي له، فإذا غاب )

املاء العذب مل تنبت معظم النباتات األرضية، وتظل البذور واحلبوب 
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تبدأ عملية اإلنبات يف الرتبة من دون إنبات إىل أن ينزل عليها املاء، ف

، وفور دخول املاء حيث تتشرب احلبوب والبذور املاء العجيبة واملعجزة،

إىل املكونات الداخلية للبذرة واحلبة تبدأ عمليات كيماوية حيوية 

معجزة وعجيبة، فتطلق اإلنزميات اجلنينية يف اإلفراز لتحول املواد 

ينية ( من مواد ميتة الغذائية املدخرة ) كربوهيدراتية، ودهنية، وبروت

معقدة الرتكيب ال يستطيع اجلنني امتصاصها أو نفاذها عرب 

أغشيته، إىل مواد ميتة بسيطة الرتكيب يستطيع اجلنني 

امتصاصها، وتنفذ من أغشية اجلنني وفور دخوهلا إىل اجلنني، تدب 

فيها احلياة بفضل اهلل ويبدأ اجلنني يف النمو وتتكشف أعضاءه من 

ويتجه اجلذير عادة إىل  (Plumule( ورويشة )Radicalجذير )

األرض مع اجلاذبية األرضية وترتفع الرويشة ألعلى ضد اجلاذبية 

، وينمو النبات وتتكون األوراق (Cotyiedonsوتظهر يف الفلقات )

اخلضراء وتبدأ عملية البناء الضوئي بأن تثبت األوراق ببالستيداتها 

ي وتشطر املاء ويرتبط كربون اخلضراء ثاني أكسيد الكربون اجلو

ثاني أكسيد الكربون، بهيدروجني املاء والطاقة الضوئية، لتتكون 

 (.املواد الكربوهيدارتية األوىل

جاء يف صحيح البخاري  وهكذا ينشر اهلل املوتى من القبور، فقد

أبي هريرة رضي اهلل عنه، قال: قال رسول اهلل صلى اهلل  من حديث

قال: أربعون يوما؟ قال: أبيت، « لنفختني أربعونما بني ا»عليه وسلم: 

ثم »قال: أربعون شهرا؟ قال: أبيت، قال: أربعون سنة؟ قال: أبيت، قال: 

ينزل اهلل من السماء ماء َفَيْنُبُتوَن َكَما َيْنُبُت الَبْقُل، ليس من 

اإلنسان شيء إال َيْبَلى، إال عظما واحدا وهو َعْجُب الذََّنِب، ومنه 
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كل ابن آدم يأكله » . وعند مسلم:«لق يوم القيامةيركب اخل

. وَعْجب الذََّنب، كما «منه خلق وفيه يركب ،الرتاب، إال َعْجَب الذََّنِب

يقال  ،اإِللَيَتْيِن اهلابُط من الصُّْلِب العظم يف األسفل بنييف املعاجم: )

فهو يتحدث عن مرحلة اإلنشار، فكما تكون البذرة  (.لطرفه الُعْصُعص

األرض، ينزل عليها املاء فتنبت، فكذلك عجب الذنب يكون يف  يف

 األرض، فينزل عليه املاء فينبت.

ويقول علماء األحياء أن اجلنني يبدأ خلقه من البويضة 

( ]وهي النطفة األمشاج اليت حتتوي Zygoteامللقحة: )الزجيوت( )

على مكونات وراثية من األبوين[، وتنغرس تلك البويضة يف بطانة 

الرحم، ويف اليوم السادس عشر من عمر اجلنني يظهر خيط دقيق 

(، ومنه The Primary Streakيعرف باسم )اخليط البدائي: 

يتكون جسم اجلنني. وبعد إكمال تكوين أجهزة جسم اجلنني 

 ىحتيرتاجع هذا اخليط البدائي بالتدريج إىل مؤخرة جسم اجلنني، 

 )عْجب الذنب(، ة العصعصيستقر يف نهاية العمود الفقري يف منطق

. فمنه خلق،  ( مثل جنني بذرة النبات )  هيئة جنني كامن ىعل فيبقى

 ومنه ُينَشر يوم القيامة.

َيْخُرُج ِمْن َبْيِن الصُّْلِب وعجب الذنب هو املقصود يف قوله تعاىل: )

ب (، أي: هو خلق من بني الصل( ِإنَُّه َعَلى َرْجِعِه َلَقاِدٌر7َوالتََّراِئِب )

والرتائب، واهلل قادر على رجعه من بني الصلب والرتائب، كما أخرجه 

  )الرجع(. وقد حتدثت عن اآلية يفأول مرة. 
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 البعث: اخلامس املطلب

 بعد الصيحة البعث: إرسال النفوس إىل أجسادها

هو إمساك  هو املقابل للتويف، فالتويف –كما أشرت  –البعث 

النفوس من أجسادها، والبعث هو إرسال النفوس إىل أجسادها. وقد 

بني القرآن الكريم أن البعث له حالتان، فهو إما بعث بعد نوم، وإما 

 بعث بعد موت. 

والبعث يكون بعد اإلنشار، فبعد أن تنبت أجساد املوتى، يرسل اهلل 

 النفوس إىل أجسادها، وهذا هو البعث. 

أوال عن البعث بعد النوم. ثم أحتدث عن البعث بعد وسأحتدث 

 املوت.

 أوال: البعث بعد النوم:

فأما البعث بعد النوم، فهو الذي يكون يف الدنيا، وهو املذكور يف 

َوُهَو الَِّذي َيَتَوفَّاُكْم ِباللَّْيِل َوَيْعَلُم َما َجَرْحُتْم ِبالنََّهاِر ُثمَّ قوله: )

(، فاهلل يبعث الناس يف النهار بعد أن ْقَضى َأَجٌل ُمَسمًّىَيْبَعُثُكْم ِفيِه ِلُي

 يتوفاهم يف الليل، فالبعث هنا بعد تويف ال بعد موت. 

اهلُل َيَتَوفَّى اْلَأْنُفَس ِحنَي َمْوِتَها َوالَِّتي َلْم َتُمْت ِفي ومنه قوله: )

ُل اْلُأْخَرى ِإَلى َأَجٍل َمَناِمَها َفُيْمِسُك الَِّتي َقَضى َعَلْيَها اْلَمْوَت َوُيْرِس

(، فسمى احلالة اليت يبعث فيها النفوس بعد نومها: إرسال ُمَسمًّى

النفوس، واحلالة اليت متوت فيها النفوس: إمساك النفوس. وهذا 

ينطبق مع الداللة اللغوية للبعث، وهو اإلرسال، فاهلل بعث الرسل: أي 
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سل األخرى أرسلهم. وكذلك يف اآلية كما هو صريح النص )وير

إىل أجل مسمى(، أي يبعثها إىل جسد املتويف فيستيقظ، كما قال 

 )ثم يبعثكم فيه(، أي يرسل نفوسكم إىل أجسادها.

َفُيْمِسُك الَِّتي (، ثم قوله )اهلُل َيَتَوفَّى اْلَأْنُفَس ِحنَي َمْوِتَهاوقوله )

لنفوس، فاهلل ( دالٌّ على أن حالة املوت هي إمساك لَقَضى َعَلْيَها اْلَمْوَت

ميسكها حتى إذا ُنفخ يف الصور أرسلها. وقوله )ثم يبعثكم فيه(، أي 

يرسل نفوسكم فرتجع إىل أجسادها، وذكر ضمري) يبعثكم(، انتظاما 

 مع تذكريه يف أول اآلية )يتوفاكم(.

 ذلك.أهل الكهف بعد رقودهم، وقد أشرت إىل ومنه بعث 

 ثانيا: البعث بعد املوت يف الدنيا

البعث بعد املوت يف الدنيا، مبعنى: إحياء اهلل املوتى، حيث وقع 

بعث اهلل موتى بعد موتهم، ومسي ذلك بعثًا وإحياء، ووقع ذلك مع: 

(، ومع الذين خرجوا َفَأَماَتُه اهلُل ِمَئَة َعاٍم ُثمَّ َبَعَثُهالذي مر على قرية )

(، ومع السبعني ْحَياُهْمَفَقاَل َلُهُم اهلُل ُموُتوا ُثمَّ َأمن ديارهم وهم ألوف )

من بين إسرائيل الذي كانوا مع موسى فقالوا لن نؤمن حتى نرى 

(، ومع القتيل ُثمَّ َبَعْثَناُكْم ِمْن َبْعِد َمْوِتُكْم َلَعلَُّكْم َتْشُكُروَناهلل جهرة )

َفُقْلَنا اْضِرُبوُه الذي أمر موسى قومه أن يذحبوا بقرة ملعرفة قاتله )

(. َذِلَك ُيْحِيي اهلُل اْلَمْوَتى َوُيِريُكْم آَياِتِه َلَعلَُّكْم َتْعِقُلوَنِبَبْعِضَها َك

كما حدث مع غري البشر وهو طري إبراهيم حني أراه اهلل كيف حييي 

 املوتى.
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 ثالثا: البعث بعد املوت يف اآلخرة

إرسال النفوس والداللة الدقيقة للبعث بعد املوت يف اآلخرة هي: 

 لصيحة.إىل املوتى بعد ا

هو املرحلة األوىل من إعادة اخللق،  –كما سبق  –اإلنشار 

وذلك بإنبات املوتى كما ينبت النبات بعد نزول املاء عليه. أما البعث 

فهو مرحلة اإلحياء، حيث يرسل اهلل النفوس إىل األجساد بعد نباتها، 

فيحيا املوتى بإذن ربهم. ولفظ )البعث( حيدد لنا حالة املوت، وطريقة 

 إيقاظ املوتى، ووسيلة األيقاظ، وحالة الناس بعد إيقاظهم. 

 )وإذا النفوس زوجت( /3

البعث يف الدار اآلخرة هو: إرسال النفوس إىل املوتى، فتستيقظ 

من مرقدها، ويقظتها عودة احلياة إليها، كما أن يقظة اإلنسان يف 

 الدنيا عودة احلياة إليه بعد توفيه بالنوم. 

(، أي قرنت َوِإَذا النُُّفوُس ُزوَِّجْتري قوله تعاىل: )ولعل هذا هو تفس

كل نفس مع صاحبها، وقد فسر بعض األئمة هذه اآلية كذلك، 

فقالوا يف تفسريها: زوجت باألبدان. وقد نقل ابن أبي حامت بسنده 

يسيل واد من أصل العرش من ماء فيما عن ابن عباس رضي اهلل عنه: )

نهما أربعون عاما، فينبت منه كل خلق بني الصيحتني، ومقدار ما بي

ى من اإلنسان أو طري أو دابة، ولو مر عليهم مار قد عرفهم قبل َلَب

رسل األرواح فتزوج األجساد، ذلك لعرفهم على األرض قد نبتوا، ثم ُت

((. واألدق استخدام لفظ َوِإَذا النُُّفوُس ُزوَِّجْت)فذلك قول اهلل تعاىل: 

 .كما بينت سابقًا )النفوس( ال )األرواح(.
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 البعث بعد الصيحة /1

َفَضَرْبَنا َعَلى قال تعاىل وهو يقص علينا قصة أصحاب الكهف: )

(، فبني أن بعثهم مت ( ُثمَّ َبَعْثَناُهْم33آَذاِنِهْم ِفي اْلَكْهِف ِسِننَي َعَدًدا )

صة صوتية، ابعد رقودهم، وكان رقودهم بالضرب على اآلذان، فهي خ

ثم بعثهم اهلل، والذي يبدو واهلل أعلم أن البعث له عالقة أيضا 

بالصوت، حيث يرسل اهلل النفوس إىل أصحابها، وحنن ال نعلم 

 كيفية ذلك. 

وإذا تدبرنا آيات البعث يف اآلخرة سنجد أيضا أن )إرسال النفوس 

ن إىل املوتى( سيكون بعد الصيحة )وهي النفخة الثانية(. وقد اقرت

َوُنِفَخ ِفي الصُّوِر َفِإَذا ُهْم ِمَن تعاىل: )لفظ البعث بذلك، قال 

( َقاُلوا َيا َوْيَلَنا َمْن َبَعَثَنا ِمْن َمْرَقِدَنا 53اْلَأْجَداِث ِإَلى َربِِّهْم َيْنِسُلوَن )

 ( ِإْن َكاَنْت ِإلَّا َصْيَحًة51َهَذا َما َوَعَد الرَّْحَمُن َوَصَدَق اْلُمْرَسُلوَن )

(، أي: أنه مت النفخ يف الصور، َواِحَدًة َفِإَذا ُهْم َجِميٌع َلَدْيَنا ُمْحَضُروَن

وهي الصيحة، فاستيقظ املوتى، وقالوا من بعثنا من مرقدنا، 

فاستخدم لفظ )مرقدنا(؛ ألنهم يشعرون حبالة تشبه حالة النائم 

 حني يستيقظ من نومه، وهذه احلالة ال تكون إال بعد أن يرسل اهلل

(، فجاء َيْوَم َيْسَمُعوَن الصَّْيَحَة ِباْلَحقِّالنفس إىل صاحبها. ويف قوله )

بلفظ )يسمعون(، مما يدل على أن خلاصة الصوت دورًا يف بعث املوتى، 

 واهلل أعلم بطبيعة ذلك.

َوِمْن َوَراِئِهْم َبْرَزٌخ كما اقرتن النفخ بالصور بالبعث يف قوله: )

( َفِإَذا ُنِفَخ ِفي الصُّوِر َفَلا َأْنَساَب َبْيَنُهْم َيْوَمِئٍذ َوَلا 300) ِإَلى َيْوِم ُيْبَعُثوَن

(، ومل يذكر لفظ الربزخ يف غري هذا املوضع، فهو برزخ َيَتَساَءُلوَن
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حيجز بني حياتني لإلنسان، احلياة األوىل اليت كانت يف الدنيا، 

قد كمراقد واحلياة الثانية اليت تكون يف اآلخرة، فهو ليس جمرد مر

النوم اليت يعرفها الناس، ثم قال )فإذا نفخ يف الصور فال أنساب..(، 

 أي يبعثون وعندئذ يقومون لرب العاملني.

وقد بينت سابقا عالقة البعث بالنفخ يف الصور، وبالصيحة: 

)صيحة اإلحياء(. فأكتفي مبا قدمته يف املبحث الثاني )حقيقة 

 املوت واحلياة(.

 القيام عقب البعث /1

ويعقب البعث قيام، فاإلنسان يقوم من نومه بيقظته، واملوتى 

َأَلا بعد أن يبعثهم اهلل بعد الصيحة العظيمة، يقومون، قال تعاىل: )

( َيْوَم َيُقوُم النَّاُس ِلَربِّ 5( ِلَيْوٍم َعِظيٍم )4َيُظنُّ ُأوَلِئَك َأنَُّهْم َمْبُعوُثوَن )

ُثمَّ ُنِفَخ ِفيِه ُأْخَرى َفِإَذا ُهْم ِقَياٌم ا يفسر قوله تعاىل: )(، وهذاْلَعاَلِمنَي

(. فالقيام يكون بعد البعث. ومن هنا مسي ذلك اليوم: يوم َيْنُظُروَن

 القيامة. 

فاخلالصة أن لفظ البعث، يبني لنا أربعة أمور، األوىل: حالة 

وتى املوت، فهو إمساك للنفوس امليتة. والثانية: طريقة إيقاظ امل

)بإرسال النفوس إليهم(. والثالثة: وسيلة اإليقاظ )النفخ يف الصور(. 

 والرابعة: حالة الناس بعد االستيقاظ )قيام ينظرون(. 
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 : اخلروجالسادس املطلب

، فاخلروج من أجداثهم بعد البعث )اخلروج( هو: خروج الناس

 بعد اإلحياء حيث ينتشرون يف أرض احملشر.

ذلك يف جمموعة من اآليات، وكلها أتت من احلديث عن جاء و

الفعل الثالثي: )خرج َيخُرج خروجًا(، وجاءت يف سياق بيان حالة 

 الناس حني خروجهم من قبورهم. 

وقد جاء يف ذلك أربع آيات، وهي قوله تعاىل يف سورة ق: 

َيْسَمُعوَن الصَّْيَحَة َيْوَم  (43َواْسَتِمْع َيْوَم ُيَناِد اْلُمَناِد ِمْن َمَكاٍن َقِريٍب ))

( ِإنَّا َنْحُن ُنْحِيي َوُنِميُت َوِإَلْيَنا اْلَمِصرُي 41ِباْلَحقِّ َذِلَك َيْوُم اْلُخُروِج )

(، وقوله ( َيْوَم َتَشقَُّق اْلَأْرُض َعْنُهْم ِسَراًعا َذِلَك َحْشٌر َعَلْيَنا َيِسرٌي41)

( ُخشًَّعا َأْبَصاُرُهْم 6ْيٍء ُنُكٍر )َيْوَم َيْدُع الدَّاِع ِإَلى َشيف سورة القمر: )

( ُمْهِطِعنَي ِإَلى الدَّاِع 7َيْخُرُجوَن ِمَن اْلَأْجَداِث َكَأنَُّهْم َجَراٌد ُمْنَتِشٌر )

َيْوَم َيْخُرُجوَن (، وقوله يف سورة املعارج: )َيُقوُل اْلَكاِفُروَن َهَذا َيْوٌم َعِسٌر

( َخاِشَعًة َأْبَصاُرُهْم 41ِإَلى ُنُصٍب ُيوِفُضوَن ) ِمَن اْلَأْجَداِث ِسَراًعا َكَأنَُّهْم

(، وقوله يف سورة الروم: َتْرَهُقُهْم ِذلٌَّة َذِلَك اْلَيْوُم الَِّذي َكاُنوا ُيوَعُدوَن

َوِمْن آَياِتِه َأْن َتُقوَم السََّماُء َواْلَأْرُض ِبَأْمِرِه ُثمَّ ِإَذا َدَعاُكْم َدْعَوًة ِمَن )

 (. ا َأْنُتْم َتْخُرُجوَناْلَأْرِض ِإَذ

 وهذه اآليات تبني ما يلي:

 أواًل: اخلروج بعد البعث:

أوال: أن اخلروج من القبور، يكون بعد البعث، والبعث بعد 
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الصيحة، كما يف آية ق، فاآلية تبني أنه بعد الصيحة )النفخ يف 

الصور(، يسمعها الناس فيقومون هلل، وقد جاء قوله )إنا حنن حنيي 

( يف هذا املوطن؛ ليبني أن الناس قد أحياهم اهلل بالبعث، ومنيت

 بإرسال النفوس إليهم. 

وقد وردت يف عدة آيات: أن القيام بعد دعوة الداعي، كما يف آية 

َيْوَمِئٍذ َيتَِّبُعوَن الدَّاِعَي َلا ق، والروم، والقمر، وورد أيضا يف سورة طه: )

(، ويف اإلسراء: لرَّْحَمِن َفَلا َتْسَمُع ِإلَّا َهْمًساِعَوَج َلُه َوَخَشَعِت اْلَأْصَواُت ِل

(. َيْوَم َيْدُعوُكْم َفَتْسَتِجيُبوَن ِبَحْمِدِه َوَتُظنُّوَن ِإْن َلِبْثُتْم ِإلَّا َقِليًلا)

أن هذه الدعوة واهلل أعلم هي الصيحة، بدليل آيات ق، حيث  ويبدو

ى نداءه صيحة، ذكر نداء املنادي، ثم قال )يسمعون الصيحة(، فسم

وهي الدعوة الواردة يف اآليات األخرى، واهلل أعلم ما تلك الصيحة، 

وما طبيعتها، إال أنها صيحة يرتتب عليها إيقاظ املوتى وقيامهم لرب 

(، فهي صيحة البعث، وهي ِإَذا َأْنُتْم َتْخُرُجوَنالعاملني، كما قال )

 النفخة الثانية، كما قدمت بيان ذلك. 

 :أيقاعي يف تفسريه يف سورة القمر: )يدع الدع، وقد قال الب

ثم إذا دعاكم دعوة من (، وقال الشنقيطي يف قوله )رالنفخ يف الصو

 ( فقال هي )النفخة الثانية(.األرض

(، أي حني ينفخ يف الصور َيْوَم َيْدُع الدَّاِع ِإَلى َشْيٍء ُنُكٍروقوله: )

)النكر(، أي: شيء كان فيحيي اهلل املوتى، فاإلحياء ثانية هو الشيء 

ينكره الكافرون، ويستبعدون أن حيييهم اهلل بعد موتهم. فحني ينفخ 

َيْوَم يف الصور ترسل النفوس إىل أجساد املوتى فيحييهم اهلل.  وقال: )



 

 

323 

 

(، أي َيْدُعوُكْم َفَتْسَتِجيُبوَن ِبَحْمِدِه َوَتُظنُّوَن ِإْن َلِبْثُتْم ِإلَّا َقِليًلا

عوته، فتذهب إىل أجسادها، فتحيون وتظنون إن تستجيب أنفسكم لد

لبثتم إال قليال يف قبوركم، كما يظن النائم حني يستيقظ أنه ما 

وقوله )فتستجيبون حبمده(، أي: )بأمره، كما فسرها لبث إال قليال. 

 ابن عباس(.

** 

 ثانيًا: هيئة خروجهم )كأنهم جراد منتشر(

بعث الناس بعد نشورهم، : تبني اآليات الطريقة اليت تعقب ثانيًا

(، َكَأنَُّهْم َجراٌد ُمْنَتِشٌروقد شبهت حالة خروجهم من األرض بقوله: )

يف الكثرة والتموج. يقال يف اجليش  ٌلَثاجلراد َمقال الزخمشري: )

(، وقال ابن جزي يف الكثري املائج بعضه يف بعض: جاءوا كاجلراد

، فكأنه استدالل شّبههم باجلراد يف خروجهم من األرضالتسهيل: )

 (. على البعث كاالستدالل خبروج النبات

ومن الواضح أن الداللتني مقصودتان معا، حالة اخلروج، وحالة 

احلركة، فالتشبيه باجلراد يبني كال األمرين، فقوله )خيرجون من 

، ثم قوله )مهطعني إىل الداع( األجداث( يشري إىل حالة اخلروج أواًل

 يشري إىل حالة احلركة.

 معلومات دقيقة عن اجلراد، مما مينحنا تقدم لنا أحباث األحياء

مزيدا من دقة الفهم للتشبيه يف قوله )كأنهم جراد منتشر(، 
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 :22واخلالصة كما يلي

 اجلراد(: هيئة خروج )(: 3)

 ]طور البيضة والفقس[: 

يضع اجلراد أعدادا هائلة من البيض حتت األرض، وعادة ما 

ختتار األنثى لبيضها مكانا تكون تربته مفككة ورطبة، فتحفر مرارا 

حتى جتد احلفرة املناسبة لبيضها، وترتاوح مدة بقاء البيض حتت 

يوما. وحني تفقس البيض تتشقق الرتبة  71أيام إىل  9الرتاب من 

يف جمموعات صغرية ريات منها، وتظهر املفككة أثناء خروج احلو

، وتنسلخ احلوريات من جلدها عدة مرات حتى تصل كثيفة متبعثرة

إىل طور احلشرة الكاملة، ثم تتكون أجنحتها، وبعد يوم أو يومني 

 تصبح احلشرة قادرة على الطريان القصري. 

فحالة خروج املوتى من أجداثهم تشبه هذه احلالة، فهم 

َيْوَم قال تعاىل: )رتاب، وتتشقق األرض عنهم، خيرجون من حتت ال

(، حيث ال زالوا َتَشقَُّق اْلَأْرُض َعْنُهْم ِسَراًعا َذِلَك َحْشٌر َعَلْيَنا َيِسرٌي

)مْنَشرين(: أي مبعثرين متفرقني يف األرض، فهم خيرجون  كما 

خترج يرقات اجلراد يف جمموعات صغرية كثيفة متبعثرة، كما قال 

(. وبعد الصيحة يبعثهم اهلل، َلا َيْعَلُم ِإَذا ُبْعِثَر َما ِفي اْلُقُبوِرَأَفتعاىل: )

فتبدأ األرض تتشقق عنهم، كما تتشقق عن يرقات اجلراد، ثم تكرب 

                                 
أعدته شبكة املعرفة أفدت من املعلومات الواردة يف حبث: اجلراد الصحراوي، الذي  22

 الريفية.
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 أجسادهم، يف وقت سريع، ويكونون قادرين على احلركة السريعة. 

( اخلروج من حتت الرتاب 3ومن ثم فتشبيه اخلروج يراد به: )

( النمو 1( طريقة اخلروج: مبعثرين. )1ض عنهم. )وتشقق األر

 السريع. 

 اجلراد(: هيئة تكاثر )(: 1)

يقرر علماء األحياء أن اجلراد يتميز بسرعة التكاثر واالنتشار، 

ويتالءم بسرعة مع خمتلف الظروف البيئية احمليطة، ويعدون ذلك 

أهم عوامل خطورته. حيث يبدأ بتكوين جمموعات كبرية وأسراب 

حتوله إىل احلالة املهاجرة. فزوج واحد من اجلراد الصحراوي يضع 

السرب  إذا كانو، ألف جرادة 350-300خالل ثالثة أجيال حنو: 

املتوسط الواحد حيتوي على عشرات املاليني من اجلراد فإنه ميكن 

مدة قصرية. كما أن كثافة تقدير مدى الزيادة العددية للجراد يف 

السرب شديدة، فالسرب الطبقي للجراد )وهو اجلراد املنتشر( يكون 

ني إىل مئات املاليني مرتاصا كثيفا، ويف السرب الواحد عشرات املالي

 من اجلراد.

وكذلك املوتى حني خيرجون من أجداثهم، منذ أن خلق اهلل 

أول األحياء، فهناك مليارات هائلة من البشر خترج يف وقت واحد، 

قال  .كأنها جراد منتشر، أي: عدد كثري كثيف ميأل أرض احملشر

وتراكم بعضهم على  ،يف كثرتهمالبقاعي يف تفسريه: )كأنهم 

 (.جراد منتشر – عض من كبريهم وصغريهم وضعيفهم وقويهمب

** 
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( يرسم بدقة َيْوَم َيُكوُن النَّاُس َكاْلَفَراِش اْلَمْبُثوِثوقوله تعاىل: )

هذه الصورة، فهو يصور هذه احلالة أول خروج الناس، فكثرتهم اهلائلة 

على أرض احملشر كأنها فراش مبثوث، أو جراد منتشر. فالتشبيه 

بالفراش املبثوث يتعلق بصورة التكاثر واالزدحام، كاجلراد املنتشر، 

( يشري إىل تكاثر األسراب، وكل أي: املتكاثر. كما أن )اجلراد املنتشر

سرب به ماليني األعداد، فهي أسراب وراء أسراب، وهكذا يتزاحم 

 الناس يف أرض احملشر. 

( َوَما َأْدَراَك َما اْلَقاِرَعُة 1) ( َما اْلَقاِرَعُة3اْلَقاِرَعُة )وتأمل قوله: )

( َوَتُكوُن اْلِجَباُل َكاْلِعْهِن 4( َيْوَم َيُكوُن النَّاُس َكاْلَفَراِش اْلَمْبُثوِث )1)

( 7( َفُهَو ِفي ِعيَشٍة َراِضَيٍة )6( َفَأمَّا َمْن َثُقَلْت َمَواِزيُنُه )5اْلَمْنُفوِش )

( َناٌر 30( َوَما َأْدَراَك َما ِهَيْه )9( َفُأمُُّه َهاِوَيٌة )8َوَأمَّا َمْن َخفَّْت َمَواِزيُنُه )

(. فالقارعة هي الصوت الذي يضرب اآلذان بقوة، وهذا إشارة َحاِمَيٌة

إىل الصيحة )النفخة الثانية(. ثم بني أن الناس يف ذلك اليوم 

يكونون كالفراش املبثوث، أي املنتشر املزدحم، واآلية تبني أيضًا 

يف الدنيا  وثقلهم يف ذلك اليوم فبعد قوتهم وخفتهم سضعف النا

ال اليت كانت صلبة بإذا بهم ضعفاء كالفراش املبثوث، كما أن اجل

قد أصبحت رخوة ضعيفة كالعهن املنفوش. ثم بني أن الشيء قوية 

الذي مينح الناس قوة وثقال يف ذلك اليوم إمنا هي أعماهلم 

 راش مبثوث يطري إىل جهنم. الصاحلة، وأما من خفت موازينه فهو ف

** 
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 (:هيئة حركة اجلراد)(: 1)

يتجمع اجلراد يف أسراب كبرية، ثم تبدأ الطريان، واجلراد 

حشرات نشطة سريعة احلركة، وهلا قدرة كبرية على قطع املسافات 

 ؛تقطع مائة كيلومرت يف اليوم الواحدالبعيدة، فاجلرادة الواحدة قد 

وذلك مبا لديها من قدرة عضلية متكنها من الرفرفة باجلناحني ملدة 

. وأما عن سلوكه أثناء الطريان، ترتاوح ما بني ست وست عشرة ساعة

فإن اجلراد الذي يف جوانب السرد يتجه يف اجتاه منظم )إىل داخل 

وخارج جسم السرب(، أما اجلراد الذي يف وسط السرب فيكون طائرا 

تلفة، ويكون يف مقدمة السرب طالئع توجه سري يف اجتاهات خم

اجملموعة، ولو شعرت الطالئع بتأخر جمموعة من السرب فإنها تبطئ 

 حركتها حتى ينتظم السرب مرة أخرى. 

َيْوَم َتَشقَُّق يسريون سراعا، قال تعاىل )يوم القيامة فالناس 

(، اْلَأْجَداِث ِسَراًعا َيْوَم َيْخُرُجوَن ِمَن(، وقال )اْلَأْرُض َعْنُهْم ِسَراًعا

فاستخدم لفظ )ِسراعا(، وهو مجع: سريع، وفعله: َسُرع سرعة فهو 

سريع. واستخدامه يدل على تناهي السرعة فهو أقوى داللة على 

السرعة من )أسرع فهو مسرع(، ذلك أن )سريع( صفة مشبهة، بينما 

ى )مسرع( اسم فاعل، وداللة الصفة املشبهة أقوى كما هو معروف لد

 أهل اللغة. 

سورة وقد شبهت هيئة سرعتهم بهيئة سرعة اجلراد املنتشر، ففي 

ون أعناقهم ني: مسرعني وهم ماّد(، مهطعُمْهِطِعنَي ِإَلى الدَّاِعالقمر: )

َفِإَذا ُهْم ِمَن إىل الداعي، يتبعونه وال حييدون عنه، وهذا كقوله: )

ميشون سراعا مادي أعناقهم، (، أي: اْلَأْجَداِث ِإَلى َربِِّهْم َيْنِسُلوَن
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والنََّسالن: ِمشية الذئب إذا أسرع ومد عنقه ]كما يف مقاييس اللغة[، 

(، أي أنهم يتبعونه يف َيتَِّبُعوَن الدَّاِعَي َلا ِعَوَج َلُهومنه قوله يف طه: )

سري منتظم إليه، فال يكون منهم عوج، بالرغم من كثرتهم 

لة اجلراد حني يكون يف السرب، وازدحامهم وانتشارهم، وهذا يشبه حا

 حيث ينتظم ويتبع الطالئع دون أن خيرج من السرب. 

ومد العنق يف السري دال على اخلضوع، قال البقاعي يف تفسري 

أي مسرعني خائفني مقبلني بأبصارهم : ){مهطعني إىل الداع}قوله 

عليه ال يقلعون عنه، مادين أعناقهم حنوه مصوبي رؤوسهم ال 

 سواه كما يفعل من ينظر يف ذلك وخضوع وصمت يلتفتون إىل

 (.واستكانة

(، َكَأنَُّهْم ِإَلى ُنُصٍب ُيوِفُضوَنومثل ذلك قوله يف سورة املعارج )

النصب: ما نصب لإلنسان، فهو قال أبو حيان يف البحر احمليط: )

يقصده مسرعا إليه من علم أو بناء أو صنم، وغلب يف األصنام حتى 

يسرعون. وقال أبو العالية: يستبقون إىل  وفضون:ي قيل األنصاب.

وقال ابن عباس وقتادة: يسعون، وقال الضحاك: ينطلقون،  غايات.

وكلها مبعنى، واآلية تفسرها آية القمر  .(وقال احلسن: يبتدرون

وطه، أي: كأنهم يتجهون اجتاها منتظما إىل غاية واحدة، كما 

اليت تقودها، وهو يتجه سرب اجلراد إىل غايته خلف الطالئع 

كقوله: )مهطعني إىل الداع(، و)يتبعون الداعي ال عوج له(. كما أن 

اجلراد أيضا تتوقف يف حركتها على سرعة واجتاه الرياح، فكذلك 

 الناس بالنسبة للداعي. 
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والداعي كما بينته هو الصيحة، وهذا يدل على أن الصيحة 

م يتجهون إىل فتبعثهم، ثم إنه تنطلق من مكان سيعرفها الناس،

َواْسَتِمْع َيْوَم ُيَناِد ، كما قال تعاىل يف ق: )املكان الذي انطلقت منه

(، فهو قريب هلم، وسيتبعون جهة الصوت اْلُمَناِد ِمْن َمَكاٍن َقِريٍب

  مهطعني، كأنهم إىل نصب يوفضون.

يف اخلضوع اليت يكون عليها الناس كما وصفت اآليات حالة 

َوَخَشَعِت اْلَأْصَواُت (، ويف طه: )َصاُرُهْم َتْرَهُقُهْم ِذلٌَّةَخاِشَعًة َأْبسريهم )

(، فهو مشهد مهيب، فبالرغم من هذه ِللرَّْحَمِن َفَلا َتْسَمُع ِإلَّا َهْمًسا

الكثرة اهلائلة، واالزدحام الرهيب، والفزع الشديد، إال أن األصوات 

 . كلها خاشعة فال تسمع إال همسا، واألبصار خاضعة منكسة

ثم بعد ذلك تتعاقب املراحل من حشر وحساب... وحتى دخول 

 اجلنة أو النار. 

** 

ن حركة أسراب اجلراد تتأثر بدرجة إويقول علماء األحياء 

احلرارة، فهي ال تطري إال إذا ارتفعت درجة احلرارة، فهي تظل ساكنة 

على النباتات حتى ترتفع درجة احلرارة، فتطري، ولذلك فهي تسكن 

يف الليل وتنتشر مع طلوع الشمس، ويكون السرب يف أفضل حاالته 

 15الية، تتجاوز حيث يظهر بشكل منتظم حني تكون درجة احلرارة ع

 درجة. 

وأنا أتساءل هنا: هل لدرجة احلرارة عالقة حبالة الناس حني 

يكونون سراعا يف ذلك اليوم، فاالفرتاض أن درجة احلرارة املرتفعة 
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ستزيد من سرعة الناس، كاجلراد املنتشر، ولعل هذا يفسر احلديث 

اخللق، ُتْدَنى الشمُس يوم القيامة من »الذي رواه مسلم يف صحيحه: 

إن الشمس تدنو يوم »، ويف البخاري: «حتى تكون منهم كمقدار ِميٍل 

، فارتفاع حرارة الشمس مع «ق نصف األذنَرالَعالقيامة، حتى يبلغ 

ازدياد العرق، يهيئ الظروف املالئمة )حرارة ورطوبة( خلروج الناس 

إن سراعا. ويف صحيح البخاري جاء ذكر دنو الشمس بعد اجلمع، )

مع يوم القيامة األولني واآلخرين يف صعيد واحد، َفُيْسِمُعُهُم اهلل جي

فيبلغ الناس من الغم ، منهم الداعي َوُيْنِفُذُهُم البصر، وتدنو الشمُس

(. فهو يبني أن الناس بعد أن والكرب ما ال يطيقون وال حيتملون

جيمعهم اهلل ويسمعون الصيحة، و)ينفذهم البصر(، قال القرطيب: 

لو دعاهم داع  ،ن يف مكان واحد حبيث ال خيفى منهم أحدجيمعو )أي:

(، فهو يصف هذا املشهد وفيه لسمعوه ولو نظر إليهم ناظر ألدركهم

 واهلل أعلم. تدنو الشمس.


