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 أدلة البعث في القخآن الكخيؼ دراسة تفديخية تحميمية
 فيج صالح الخشو.

، كمية الذخيعة كالجراسات اإلسالمية، جامعة الكػيت، قدع التفديخ كالحجيث
 الكػيت. 

 Drfahdsaleh@gmail.com البخيج االلكتخوني:
 السمخص:

يتشاكؿ ىحا البحث قزية مغ أخصخ قزايا العقيجة؛ ألف اإليساف بيا مغ 
مقتزيات اإليساف باليػـ اآلخخ الحؼ جاء في جسمة عقائج السدمسيغ كإنكار 

اإلنداف مغ زمخة اإلسالـ؛ ألف إنكار البعث تكحيب   ىحه العقيجة يخخج
تعالى في آياتو الكثيخة التي ذكخ فييا البعث كالشذخ كالحذخ، كنفي لمحكسة 
عغ هللا تعالى كندبة العبث لو، كىػ أيزا يشافي كساؿ العمع ككساؿ السمظ 

لسمظ ككساؿ القجرة وهللا سبحانو كتعالى لو العمع السصمق كالقجرة التامة كا
األكسل. كمحتػاه مفيػـ البعث كأدلتو اإلجسالية كمػقف السمل مشو، ثع يتصخؽ 
إلى أدلتو في القخآف الكخيع خاصة فيتشاكؿ ىحه األدلة بالجراسة كالتحميل، 
كيبيغ كجػه الجاللة مشيا سػاء عمى إمكانية البعث أك عمى ضخكرتو، ليتمقى 

ييجؼ ىحا البحث الجنيا، كيكل امخغ الجداء السشاسب لو عمى ما قجمو في 
أبخز إلى بياف أدلة البعث في القخآف الكخيع كشخائق داللتيا عميو، كمغ 

أف أدلة البعث قج شغمت أربعة محاكر في القخآف الكخيع ىي: قياس الشتائج: 
الشذأة الثانية عمى الشذأة األكلى، كقياس البعث عمى خمق الدساكات كاألرض 

عمى إحياء األرض بعج مػتيا كإخخاج الشار. كما فييسا. كقياس اإلعادة 
 كضخب األمثمة الػاقعية لمبعث في الجنيا.

 البعث، القخآف، يـػ الكيامة، الشذخ، الحذخ. الكمسات السفتاحية:
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Abstract: 

This research deals with one of the most serious issues of belief, 

because belief in it is one of the requirements of faith in the last day 

that came in the line of Muslim beliefs and denial of this belief 

brings man out of the clique of Islam, because denial of the Baath is 

a lie to God Almighty in the many verses in which he mentioned 

resurrection, publication, and censorship, and a denial of wisdom 

On the authority of God Almighty and the percentage of tampering 

with him, which also contradicts the perfection of knowledge, the 

perfection of the king, the perfection of power, and God Almighty 

has absolute knowledge, complete ability, and the perfect king And 

its content is the concept of the Baath, its overall evidence and the 

position of boredom from it, then it deals with its evidence in the 

Holy Qur’an in particular, so it deals with these evidence by study 

and analysis, and shows the indications of its evidence, whether on 

the ability of the Baath or its necessity, so that every person 

receives the appropriate penalty for what he presented in this world, 

and this research aims To clarify the evidence of resurrection in the 

Holy Qur’an and the ways to indicate it, and among the most 

prominent results: that the evidence of the resurrection has occupied 

four axes in the Noble Qur’an: measuring the second genesis on the 

first genesis, and measuring the resurrection on the creation of the 

heavens and the earth and what is in them. And the measurement of 

the restoration of the earth after its death and the extraction of fire. 

And set realistic examples of resurrection in the world. 

Keywords: Al-Baath, the Qur’an, the Day of Resurrection, 

Publishing, Al-Hashr. 

  

mailto:Drfahdsaleh@gmail.com


 

 والعشرون التاسعالعدد      ــــــراءـجمـلـة الـزهــــ

811 

 مقجمة

 ﴾الَخِحيؼ الَخْحَسؽِ  ّللَاِ  ِبْدِؼ} 

 ،الحسج  وحجه والرالة والدالم عمى مؽ ال نبي بعجه وبعج،،

فإف القزية مغ أخصخ قزايا العقيجة؛ ألف اإليساف بيا مغ مقتزيات 
اإليساف باليـػ اآلخخ الحؼ جاء في جسمة عقائج السدمسيغ الػاردة في قػلو 

 َكَماَلِئَكِتوِ  ِباّللَِّ  آَمغَ  ُكل   َكاْلُسْؤِمُشػفَ  َربِّوِ  ِمغْ  ِإَلْيوِ  ُأْنِدؿَ  ِبَسا الخَُّسػؿُ  آَمغَ ﴿تعالى: 
 َربََّشا ُغْفَخاَنظَ  َكَأَشْعَشا َسِسْعَشا َكَقاُلػا ُرُسِموِ  ِمغْ  َأَحج   َبْيغَ  ُنَفخِّؽُ  اَل  َكُرُسِموِ  َكُكُتِبوِ 
كإنكار ىحه العقيجة يخخج اإلنداف مغ زمخة اإلسالـ؛ ألف  ،(ٔ)﴾اْلَسِريخُ  َكِإَلْيظَ 

البعث كالشذخ إنكار البعث تكحيب  تعالى في آياتو الكثيخة التي ذكخ فييا 
كالحذخ، كنفي لمحكسة عغ هللا تعالى كندبة العبث لو، كىػ أيزا يشافي 
كساؿ العمع ككساؿ السمظ ككساؿ القجرة وهللا سبحانو كتعالى لو العمع السصمق 

 كالقجرة التامة كالسمظ األكسل.

إف إنكار البعث يأتي عمى باقي أصػؿ اإليساف بالبصالف، كييجر قاعجة 
يقتزي مجازاة اإلنداف عمى ما قجمو شيمة عسخه، كنطخا  التكميف الحؼ

ألىسية ىحه العقيجة تكخرت اإلشارة إلييا في القخآف الكخيع، كتشػعت األدلة 
التي تشاكلت إثبات ىحه القزية، بسا يؤكج حخص القخآف الكخيع عمى تقخيخ 
ىحه العقيجة كعمى تقخيبيا مغ الفيػـ بكل دليل مسكغ، مسا يفخض عمى 

لُ  َكَحِلظَ ﴿حث تجبخ ىحه اآليات عسال بقػلو تعالى: البا  ِلَقْػـ   اآْلَياتِ  ُنَفرِّ
  .(ٕ)﴾َيَتَفكَُّخكفَ 

                                                           

 .ٕ٘ٛ: سػرة البقخة، اآلية (ٔ)
 .ٕٗ: سػرة يػنذ، اآلية (ٕ)
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كيأتي ىحا البحث ليتعخض ليحه األدلة، كيعخض لتفديخىا كبياف كجو الجاللة 
 .فييا عمى إمكاف البعث ككقػعو

 مشيج الجراسة:

خاللو سأقػـ بتتبع اآليات سأتبع في دراستي السشيج الػصفي التحميمي، كمغ 
ثع أتشاكؿ بالجراسة تفديخ العمساء ليا كبياف  ،القخآنية التي تسثل أدلة لمبعث

 كجو الجاللة مشيا عمى جػاز البعث كعمى كقػعو في اآلخخة.

 خظة الجراسة.

 السبحث األول: مفيؾم البعث وأدلتو اإلجسالية ومؾقف السمل والشحل مشو.

 األكؿ: تعخيف البعث. السصمب

 السصمب الثاني: األدلة اإلجسالية لمبعث كأىسية اإليساف بو.

 السصمب الثالث: مػقف السمل كالشحل مغ البعث.

 السبحث الثاني: أدلة البعث مؽ القخآن الكخيؼ دراسة مؾضؾعية

 السصمب األكؿ: مشيج القخآف الكخيع في تقخيخ عقيجة البعث.

ذأة الثانية عمى الشذأة األكلى، قياس اإلعادة عمى السصمب الثاني: قياس الش
 البجء.

 قياس البعث عمى خمق الدساكات كاألرض كما فييسا.السصمب الثالث: 

 قياس اإلعادة عمى إحياء األرض بعج مػتيا كإخخاج الشار.السصمب الخابع: 

  السصمب الخامذ: ضخب األمثمة الػاقعية لمبعث في الجنيا.
  نتائج الجراسة.
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 السبحث األول:

 مفيؾم البعث وأدلتو اإلجسالية ومؾقف السمل والشحل مشو.

 السظمب األول: تعخيف البعث.

 تعخيف البعث لغة.أوال: 

  .(ٔ)(الباء كالعيغ كالثاء أصل كاحج، كىػ اإلثارةذكخ ابغ فارس أف )

 فانبعث، بعثتو :يقاؿ كتػجييو، الذيء إثارة: البعث كقاؿ الخاغب: )أصل
 .(ٕ)بو( عمق ما اختالؼ بحدب البعث كيختمف

: فالسعشى السحػرؼ لمبعث ىػ اإلثارة كالتحخيظ، فيرجؽ عمى التدييخ فيقاؿ
كسيختو، كيرجؽ عمى اإلرساؿ فيقاؿ: بعثت البعيخ فانبعث إذا حممت عقالو 

 أؼ أيزا كابتعثو. غيخه مع أرسمو: بو كبعث كحجه، أرسمو: بعثا يبعثو بعثو
 شييجؾ كسمع، عميو هللا صمى الشبي، يرف حجيث عمي كفي. فانبعث أرسمو

 أرسمتو، أؼ الخمق إلى بعثتو الحؼ مبعػثظ أؼ نعسة؛ كبعيثظ الجيغ، يػـ
كالبعث ، أؼ: أرسمتيع إليو، الجشج إلى العجك تبعثك  .(ٖ)مفعػؿ بسعشى فعيل

كمشو قػلو يكػف نعتا لمقػـ يبعثػف إلى كجو مغ الػجػه؛ مثل الدفخ كالخكب. 

                                                           

 (ٕٙٙ/ ٔ( مقاييذ المغة )ٔ)
 (.ٕٖٔ( السفخدات في غخيب القخآف )ص: ٕ)
 (.ٕ٘/ ٔ( كالسرباح السشيخ في غخيب الذخح الكبيخ )ٙٔٔ/ ٕ( لداف العخب )ٖ)
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 فالف كانبعث .(ٕ)معشاه: أرسمشا ،(ٔ)ُمػَسى﴾ َبْعِجِىعْ  ِمغْ  َبَعْثَشا ﴿ُثعَّ تعالى: 
 . (ٖ)حاجتو لقزاء ذالبا كمزى ثار إذا لذأنو

 أتاني :الحجيث . كفيقاؿ: بعثت الشائع إذا أىببتوكيرجؽ عمى اإليقاظ في
 .(ٗ)نػمي مغ أيقطاني :فابتعثاني، أؼ آتياف الميمة

حجيث  الفتشة لسا بيا مغ ليجاف كثػراف، كمغ ذلظكحلظ يدتعسل في ك 
 ححيفة: )إف لمفتشة بعثات ككقفات فسغ استصاع أف يسػت في كقفاتيا فميفعل(

 .(٘): كل شيء أثختو فقج بعثتوشسخ إثارات كليجات. قاؿ :أؼ

 التشديل كفي. أحمو: البالء عمييع كبعث. فعمو عمى حسمو: الذيء عمى كبعثو
 .(ٚ)(ٙ)﴾َشِجيج   َبْأس   ُأكِلي َلَشا ِعَباًدا َعَمْيُكعْ  َبَعْثَشا﴿: العديد

نذخىع؛ : بعثا يبعثيع الخمق هللا كبعث. البعث ليـػ نذخىع: السػتى كبعث
 كفي .(ٜ)أحييشاكع :أؼ ،(ٛ)﴾َمْػِتُكعْ  َبْعجِ  ِمغْ  َبَعْثَشاُكعْ  ُثعَّ ﴿كمشو قػلو جل كعد: 

                                                           

 .ٖٓٔسػرة األعخاؼ، اآلية: ( ٔ)
 (ٕٔٓ/ ٕ( انطخ: تيحيب المغة )ٕ)
 (.ٙٔٔ/ ٕالعخب )( لداف ٖ)
 (.ٚٔٔ/ ٕ( لداف العخب )ٗ)
 (ٕٔٓ/ ٕ( انطخ: تيحيب المغة )٘)
 .٘: سػرة اإلسخاء، اآلية (ٙ)
 (.ٙٔٔ/ ٕ( لداف العخب )ٚ)
 .ٙ٘: سػرة البقخة، اآلية (ٛ)
 (.ٕٔٓ/ ٕ( انطخ: تيحيب المغة )ٜ)
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 السػت بعج يحيييع أؼ الخمق، يبعث الحؼ ىػ «الباعث» تعالى هللا أسساء
 .(ٔ)الكيامة يػـ

 ثانيا: تعخيف البعث اصظالحا.

البعث في االصصالح يتفخع عغ معشاه في المغة كىػ في االصصالح بسعشى 
 نذخ السػتى كإحياؤىع بعج إماتتيع.

 الخمق بقاء فيو يشقزي كقت كىػ حق؛ البعث كصفو ابغ حـد فقاؿ: )كأف
 في التي عطاميع يحيي السػتى؛ يحيي ثع فييا؛ مغ كل فيسػت الجنيا في

 .(ٕ)كانت( كسا األركاح إلييا كيخد كانت كسا األجداـ كيعيج رميع كىي القبػر

 األعياف إيجاد: : )أحجىساعغ البعث اإلليي ىػ ضخباف قاؿ الخاغبك 
 يقجر كلع تعالى، البارؼ  بو يختز كذلظ ،(ٖ)ليذ عغ كاألنػاع كاألجشاس

 كعيدى أكليائو، بعس بحلظ خز كقج السػتى، إحياء: كالثاني .أحج عميو
 .(٘)((ٗ)﴾اْلَبْعثِ  َيْػـُ  َفَيَحا﴿ :كجل عد قػلو كمشو كأمثالو، كسمع عميو هللا صمى

كلع أقف عمى ما يؤيج ما ذكخه الخاغب في إشالؽ البعث عمى الخمق الحؼ 
، بل ىحا عالكخيىػ إيجاد مغ عجـ، ال في المغة كال في استعساالت القخآف 

 .(ٙ)عمى أحج السعاني السعشى يختز بالخمق

                                                           

 (.ٚٔٔ/ ٕ( ك لداف العخب )ٖٛٔ/ ٔ( انطخ: الشياية في غخيب الحجيث كاألثخ )ٔ)
 (.ٖ٘/ ٔ( السحمى باآلثار )ٕ)
 ( أؼ عغ عجـ.ٖ)
، اآلية (ٗ)  .ٙ٘: سػرة الخـك
 (.ٕٖٔ( السفخدات في غخيب القخآف )ص: ٘)
 (.ٕٕٙ/ ٔ( كتفديخ القخشبي )ٖٛٔ/ ٔ( انطخ: اليجاية الى بمػغ الشياية )ٙ)
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 إلى قبػرىع إلخخاجيع مغ اسع الخمق قاؿ أبػ اليالؿ العدكخؼ: )بعث
 .(ٔ) (مخقجنا مغ بعثشا مغ) تعالى قػلو كمشو السػقف

 إلى قبػرىع إلخخاج الخالئق مغ ثع فخؽ بيغ البعث كالشذػر فالبعث اسع
 .(ٕ)لمخالئق أعساليع كضيػر السبعػثيغ لطيػر اسع كالشذػر السػقف،

كمعشى الشذػر قخيب مغ معشى السعاد كىػ مرجر أك اسع مكاف كمعشاه: 
 بعج االجتساع إلى البجف أجداء رجػع أك الفشاء، بعج الػجػد إلى "الخجػع
 .(ٖ)السفارقة" بعج األبجاف إلى كاألركاح السػت بعج الحياة كإلى التفخؽ 

 السظمب الثاني:

 األدلة اإلجسالية لمبعث وأىسية اإليسان بو.

 أصػؿ الجيغعمى أف البعث مغ األمة كإجساع دلت نرػص الذخع الذخيف 
ال يكػف مدمسا يدتحق الثػاب عمى ف ،التي يجب أف يؤمغ بيا السدمع

 .عباداتو إال بعج اإليساف بيحه العقيجة

  أوال: القخآن الكخيؼ.

إثبات عقيجة البعث كعمى إثبات السعاد تػاشأت نرػص القخآف الكخيع عمى 
 بخاىيغ السعاد في القخآف عمى ثالثة أنػاع كسا ذكخ ابغ الكيع:ك 

                                                           

 (.ٜٕٛ( الفخكؽ المغػية لمعدكخؼ )ص: ٔ)
 (.ٜٕٛ( انطخ: الفخكؽ المغػية لمعدكخؼ )ص: ٕ)
 (.ٕٚٓ/ ٕ( شخح السقاصج في عمع الكالـ )ٖ)
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 َمغْ ﴿أحجىسا: تقخيخ كساؿ عمع الخب سبحانو، كسا قاؿ في جػاب مغ قاؿ: 
ؿَ  َأْنَذَأَىا الَِّحؼ ُيْحِييَيا ُقلْ ( ٛٚ) َرِميع   َكِىيَ  اْلِعَطاـَ  ُيْحيِ   َخْمق   ِبُكلِّ  َكُىػَ  َمخَّة   َأكَّ
 .(ٔ)﴾َعِميع  

َساَكاتِ  َخَمقَ  الَِّحؼ َأَكَلْيَذ ﴿الثاني: تقخيخ كساؿ قجرتو، لقػلو:   َكاأْلَْرَض  الدَّ
ؽُ  َكُىػَ  َبَمى ِمْثَمُيعْ  َيْخُمقَ  َأفْ  َعَمى ِبَقاِدر    َأَيْحَدبُ ﴿كقػلو:  ،(ٕ)﴾اْلَعِميعُ  اْلَخالَّ

ْنَدافُ    .(ٖ)﴾َبَشاَنوُ  ُنَدػِّؼَ  َأفْ  َعَمى َقاِدِريغَ  َبَمى( ٖ) ِعَطاَموُ  َنْجَسعَ  َألَّغْ  اإْلِ

َساَكاتِ  َخَمْقَشا َكَما﴿الثالث: كساؿ حكستو، كقػلو:   َبْيَشُيَسا َكَما َكاأْلَْرَض  الدَّ
َساءَ  َخَمْقَشا َكَما﴿، كقػلو: (ٗ)﴾اَلِعِبيغَ   َضغ   َذِلظَ  َباِشاًل  َبْيَشُيَسا َكَما َكاأْلَْرَض  الدَّ

 َخَمْقَشاُكعْ  َأنََّسا َأَفَحِدْبُتعْ ﴿، كقػلو: (٘)﴾الشَّارِ  ِمغَ  َكَفُخكا ِلمَِّحيغَ  َفَػْيل   َكَفُخكا الَِّحيغَ 
  .(ٙ)﴾ُتْخَجُعػفَ  اَل  ِإَلْيَشا َكَأنَُّكعْ  َعَبًثا

كسػؼ أتصخؽ ألدلة البعث في القخآف الكخيع بذكل تفريمي في السبحث 
 الثاني.

 الشبؾية. ثانيا: الدشة

لت عمى كجػب اإليساف بالبعث كعمى كفخ مغ أنكخه أما الدشة الشبػية فقج د
 كمسا كرد في إثبات عقيجة البعث:أيزا 

                                                           

 .ٜٚ ،ٛٚ: سػرة يذ، اآليات( ٔ)
 .ٔٛ: سػرة يذ، اآلية (ٕ)
 .ٗ ،ٖ: سػرة الكيامة، اآلية (ٖ)
 .ٖٛ: سػرة الجخاف، اآلية (ٗ)
 .ٕٚ: سػرة ص، اآلية (٘)
 .٘ٔٔ: سػرة السؤمشيغ، اآلية (ٙ)
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أبي ىخيخة مخفػعا أف هللا تعالى يقػؿ: ))يذتسشي ابغ آدـ ما ركؼ عغ  – ٔ
كما يشبغي لو أف يذتسشي كيكحبشي كما يشبغي لو، أما شتسو فقػلو إف لي 

 .(ٔ) كأما تكحيبو فقػلو لغ يعيجني كسا بجأني((كلجا، 

 لو يكغ كلع كشتسشي ذلظ، لو يكغ كلع آدـ ابغ كحبشي: هللا كفي ركاية: ))قاؿ
 الخمق أكؿ كليذ بجأني، كسا يعيجني، لغ: فقػلو إياؼ تكحيبو فأما ذلظ،

 األحج كأنا كلجا هللا اتخح: فقػلو إياؼ شتسو كأما إعادتو، مغ عمي بأىػف 
 . (ٕ)أحج(( كفئا لي يكغ كلع أكلج، كلع ألج لع الرسج،

فيحا الحجيث يجؿ عمى أف هللا يبعث مغ في القبػر عمى ىيئتيع الدابقة، كسا 
 يجؿ عمى كفخ مغ لع يؤمغ بحلظ؛ ألنو حيشئح يكػف مكحبا  تعالى كآياتو،

 ُيْفِمحُ  اَل  ِإنَّوُ  ِبآَياِتوِ  َكحَّبَ  َأكْ  َكِحًبا ّللاَِّ  َعَمى اْفَتَخػ  ِمسَّغِ  َأْضَمعُ  َكَمغْ ﴿
  .(ٖ)﴾الطَّاِلُسػفَ 

 األجداـ بعث مشكخك كىع مخرػصػف  عبيج ىشا قاؿ الحافع العخاقي: )السخاد
 ألدشة عمى إخباره لتكخار كتعالى سبحانو  مكحبيغ كجعمػا العخب، كفخة كىع

 .(ٗ)أجدادىا( إلى األركاح كإعادة كميع العباد ببعث رسمو

 

                                                           

 يبجأ الحؼ كىػ: }تعالى هللا قػؿ في جاء ما البخارؼ، كتاب بجء الخمق، باب أخخجو (ٔ)
 (.ٖٜٖٔرقع ) (ٙٓٔ/ ٗ[ )ٕٚ: الخـك{ ]عميو أىػف  كىػ يعيجه ثع الخمق

 .(ٓٛٔ/ ٙ) البخارؼ  صحيح (ٕ)
 .ٕٔ: سػرة األنعاـ (ٖ)
 .(ٔٙٔ/ ٛ) التقخيب شخح في التثخيب شخح (ٗ)
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 عميو هللا صمى هللا رسػؿ قاؿ: قاؿ عشو، هللا رضي ىخيخة أبي كعغ - ٕ
: قاؿ أبيت،: قاؿ يػما؟ أربعػف : قاؿ «أربعػف  (ٔ)الشفختيغ بيغ ما: »كسمع

 هللا يشدؿ ثع: »قاؿ أبيت،: قاؿ سشة؟ أربعػف : قاؿ أبيت،: قاؿ شيخا؟ أربعػف 
 يبمى، إال شيء اإلنداف مغ ليذ البقل، يشبت كسا فيشبتػف  ماء الدساء مغ
 .(ٕ)«الكيامة يػـ الخمق يخكب كمشو الحنب، عجب كىػ كاحجا عطسا إال

كىحا الحجيث يجؿ عمى أف هللا تعالى يبعث مغ في األرض جسيعا بعج 
إماتتيع، كيجؿ عمى أف هللا سبحانو يعيج األركاح إلى نفذ األجداـ ال إلى 

 أمثاليا.

. عشجىا الخالئق تسػت التي ىي الرػر في األكلى قاؿ ابغ الجػزؼ: )الشفخة
 مغ شيء كل كيبمى: ))عشجىا ... كقػلو يحيػف  التي ىي الثانية كالشفخة
 الالمذ يجج الحؼ العطع كىػ العرعز، كىػ(( الحنب عجب إال اإلنداف

 سائخ دكف  العطع ىحا إبقاء فائجة فسا: قائل قاؿ فإف .الػركيغ كسط في مدو
 مغ ألف نعمسو؛ ال سخ ىحا في سبحانو : فقاؿ عقيل ابغ أجاب فقج الجدج؟
 عمل فإف عميو، يبشى شيء لفعمو يكػف  أف يحتاج ال العجـ مغ الػجػد يشحت
 أنو عمى عالمة لمسالئكة ذلظ جعل سبحانو البارؼ  يكػف  أف فيجػز ىحا،

 بإبقاء إال بحلظ لمسالئكة العمع يحرل كال بأعيانيا، بجػاىخه إنداف كل يحيي
 األعياف تمظ إلى األركاح إعادة بحلظ أراد إنسا أنو لُيعمع شخز كل مغ عطع

                                                           

ػرِ  ِفي َكُنِفخَ }السخاد الشفختاف في قػلو تعالى:  (ٔ) َساَكاتِ  ِفي َمغْ  َفَرِعقَ  الر   ِفي َكَمغْ  الدَّ
 .[ٛٙ: الدمخ{ ]َيْشُطُخكفَ  ِقَياـ   ُىعْ  َفِإَذا ُأْخَخػ  ِفيوِ  ُنِفخَ  ُثعَّ  ّللاَُّ  َشاءَ  َمغْ  ِإالَّ  اأْلَْرضِ 

أفػاجا زمخا  فتأتػف  الرػر في يشفخ أخخجو البخارؼ، كتاب تفديخ القخآف، باب يـػ (ٕ)
/ ٗ) كمدمع كتاب الفتغ كأشخاط الداعة، باب ما بيغ الشفختيغ( ٖٜ٘ٗرقع ) (٘ٙٔ/ ٙ)

 .(ٜٕ٘٘)رقع  (ٕٕٓٚ
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 الحسار عطاـ أبقى كحساره، عديخا أمات لسا أنو كسا مشيا، جدء ىحا التي
 لجػَّزت شيء إبقاء كلػال غيخه، ال الحسار ذلظ السػُشذأ ىحا أف ليعمع ككداىا
 .(ٔ)أعيانيا( إلى ال األجداد أمثاؿ إلى لألركاح اإلعادة تكػف  أف السالئكة

حجيث جبخيل الحؼ عميو الدالـ كالحؼ جاءت فيو اإلشارة إلى كجػب  – ٖ
اإليساف بالبعث كفيو جػاب عغ سؤاؿ الشبي صمى هللا عميو كسمع ما اإليساف 

 كتؤمغ كرسمو كبمقائو، ككتبو، كمالئكتو، باّلل تؤمغ أف اإليساف»قاؿ: 
 .(ٕ)«بالبعث

اإليساف بالبعث بتكخار كمسة )تؤمغ( كقج أكج في ىحا الحجيث عمى كجػب 
 لمجاللة عمى أىسيتو.

 ذكخ عشج كتؤمغ لفع إعادة في الحكسة قاؿ ابغ حجخ العدقالني: )ككأف
 كما بعُج، سيػجج البعث ألف بو؛ يؤمغ مسا آخخ نػع أنو إلى اإلشارة -البعث

 كليحا الكفار مغ يشكخه كاف مغ لكثخة بحكخه كلمتشػيو اآلف، مػجػد قبمو ذكخ
 .(ٖ)القخآف( في تكخاره كثخ

أف نرػص القخآف كالدشة تتػاشأ عمى التأكيج عمى أف عقيجة  والخالصة
البعث مسا يجب أف يؤمغ بو كل مدمع، كإال لع يثبت لو اإليساف بجيغ 

 اإلسالـ بالجسمة.

                                                           

 .(ٗ٘ٗ/ ٖ) الرحيحيغ حجيث مغ السذكل كذف (ٔ)
 اإليساف، عغ كسمع عميو هللا صمى الشبي جبخيل سؤاؿ أخخجو البخارؼ، باب (ٕ)

: باب ( كمدمع، كتاب اإليساف،ٓ٘رقع ) (ٜٔ/ ٔ)الداعة  كعمع كاإلحداف، كاإلسالـ،
 .(ٜ)بخقع  (ٜٖ/ ٔ) خرالو كبياف ىػ ما اإليساف

 .(ٛٔٔ/ ٔ) حجخ البغ البارؼ  فتح (ٖ)
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 ثالثا: اإلجساع.

 تزافخت كمسة عمساء السدمسيغ عمى أف البعث ركغ مغ أركاف اإلسالـ يكفخ
 مشكخه كانعقج اإلجساع عمى ذلظ:

: )كاتفقػػػا أف البعػػث حػػق، كأف الشػػاس كميػػع يبعثػػػف فػػي كقػػت  كقػػاؿ ابػػغ حػػـد
قػػاؿ: )كأمػػا مػػغ زعػػع أف األركاح تشتقػػل إلػػى  (ٔ)تشقصػػع فيػػو سػػكشاىع فػػي الػػجنيا(

أجدػػػػػاد أخػػػػػخ فيػػػػػػػ قػػػػػػؿ أصػػػػػحاب التشاسػػػػػػخ، كىػػػػػػ كفػػػػػخ عشػػػػػػج جسيػػػػػع أىػػػػػػل 
 .(ٕ)اإلسالـ(

 إيساف فال البعث أنكخ مغ أف عمى السدمسػف  أجسع كقجكقاؿ ابغ عبج البخ: )
 اإلقخار تأكيج مغ القخآف في ما مع كيكفي مايغشى ذلظ كفي شيادة كال لو

 .(ٖ) ذلظ( في لإلنكار كجو فال السػت بعج بالبعث

كقاؿ الغدالي: )فيجب تكفيخ مغ يغيخ الطاىخ بغيخ بخىاف قاشع كالحؼ يشكخ 
حذخ األجداد، كيشكخ العقػبات الحدية في اآلخخة بطشػف كأكىاـ، 
كاستبعادات مغ غيخ بخىاف قاشع، فيجب تكفيخه قصعيا، إذ ال بخىاف عمى 

جب استحالة رد األركاح إلى األجداد، كذكخ ذلظ عطيع الزخر في الجيغ، في
 .(ٗ) تكفيخ كل مغ تعمق بو(

 بقائو، أك العالع بقجـ قاؿ مغ كفخ عمى نقصع )ككحلظكقاؿ القاضي عياض: 
 بتشاسخ قاؿ أك كالجىخية، الفالسفة بعس محىب عمى ذلظ في شظ أك

                                                           

 .(٘ٚٔ: ص) اإلجساع مخاتب (ٔ)
 .(٘ٗ/ ٔ) باآلثار السحمى (ٕ)
 .(ٙٔٔ/ ٜ) كاألسانيج السعاني مغ السػشأ في لسا التسييج (ٖ)
 (.ٙ٘( فيرل التفخقة بيغ اإلسالـ كالدنجقة )ص: ٗ)
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 بحدب فييا تشعيسا أك كتعحيبيا األشخاص في اآلباد أبج كانتقاليا األركاح
 .(ٔ) كخبثيا( زكائيا

 فيػ الكيامة، أك الحداب، أك البعث، أك الشار، أك الجشة، أنكخ كقاؿ: )مغ
 .(ٕ) متػاتخا( نقمو صحة عمى األمة كإجساع عميو لمشز بإجساع كافخ

السشافقػف مغ ىحه األمة الحيغ ال يقخكف بألفاظ القخآف )كيقػؿ ابغ تيسية: 
كالدشة السذيػرة، فإنيع يحخفػف الكمع عغ مػاضعو، كيقػلػف ىحه أمثاؿ 
ضخبت لشفيع السعاد الخكحاني، كىؤالء مثل القخامصة الباششية الحيغ قػليع 
مؤلف مغ قػؿ السجػس كالرابئة كمثل الستفمدفة الرابئة السشتدبيغ إلى 
اإلسالـ كشائفة مسغ ضاىػىع: مغ كاتب أك متصبب أك متكمع أك مترػؼ 

 .(ٖ)ار(كأصحاب " رسائل إخػاف الرفا " كغيخىع أك مشافق. كىؤالء كميع كف

كقاؿ: )كمعاد األبجاف متفق عميو عشج السدمسيغ كالييػد كالشرارػ كىحا كمو 
 .(ٗ) متفق عميو عشج عمساء الحجيث كالدشة(

 اإليسافيقػؿ ابغ أبي العد الحشفي في بياف عقيجة أىل الدشة كالجساعة: )ك 
 صمى الدميسة ... ودمحم كالفصخة كالعقل كالدشة، الكتاب عميو دؿ مسا بالسعاد

 في يػجج ال بيانا اآلخخة تفزيل بيغ األنبياء ... خاتع كاف لسا كسمع عميو هللا
 لع أنو كنحػىع، الستفمدفة مغ شائفة ضغ كليحا. األنبياء كتب مغ شيء

 في ليع حجة ىحه كجعمػا كسمع، عميو هللا صمى دمحم إال األبجاف بسعاد يفرح

                                                           

 .(ٙٓٙ/ ٕ) السرصفى حقػؽ  بتعخيف الذفا (ٔ)
 .(٘ٔٙ/ ٕ) السرصفى حقػؽ  بتعخيف الذفا (ٕ)
 (.ٖٗٔ/ ٗ( مجسػع الفتاكػ )ٖ)
 (.ٕٗٛ/ ٗ( مجسػع الفتاكػ )ٗ)
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 الكبخػ، الكيامة يشكخكف  كىؤالء الجسيػرؼ ... كالخصاب التخييل باب مغ أنو
 صمى دمحم إال بو يخبخ لع إنو: مشيع يقػؿ مغ كيقػؿ األبجاف، معاد كيشكخكف 

 ىي الكبخػ  كحب فإف الكيامة كىحا! التخييل شخيق عمى كسمع عميو هللا
 كغيخىع كعيدى كمػسى إبخاليع إلى نػح، إلى آدـ مغ األنبياء، عشج معخكفة

 .(ٔ) الدالـ( عمييع

كيقػؿ البيػتي: )مغ ... جحج البعث كفخ لتكحيبو لمكتاب كالدشة كإجساع 
 . (ٕ) األمة(

قاؿ ابغ حجخ الييتسي: )كاعمع أف أىل الدشة أجسعػا عمى أف األجداد تعاد ك 
 .(ٖ)كسا كانت في الجنيا بأعيانيا كألػانيا كأعخاضيا كأكصافيا(

تفقت عميو الذخائع كيقػؿ الذػكاني عغ السعاد: )كالحاصل أف ىحا أمخ ا 
كنصقت بو كتب هللا عد كجل سابقيا كالحقيا كتصابقت عميو الخسل أكليع 
كآخخىع كلع يخالف فيو أحج مشيع كىكحا اتفق عمى ذلظ أتباع جسيع األنبياء 
مغ أىل السمل كلع يدسع عغ أحج مشيع أنو أنكخ ذلظ قط كلكشو ضيخ رجل 

ييػدؼ األنجلدي فػقع مشو كالـ مغ الييػد زنجيق يقاؿ لو مػسى بغ ميسػف ال
في إنكار السعاد كاختمف كالمو في ذلظ فتارة يثبتو كتارة يشفيو ثع ىحا الدنجيق 
لع يشكخ مصمق السعاد إنسا أنكخ بعج تدميسو لمسعاد أف يكػف فيو لحات حدية 
جدسانية بل لحات عقمية ركحانية ثع تمقى ذلظ عشو مغ ىػ شبيو بو مغ أىل 

شا فقمجه كنقل عشو ما يفيج أنو لع يأت في الذخائع الدابقة اإلسالـ كابغ سي

                                                           

 .(ٗٓٗ: ص) الدالـ دار ط - الصحاكية شخح (ٔ)
 (.ٛٙٔ/ ٙ( كذاؼ القشاع عغ متغ اإلقشاع )ٕ)
 (.٘( الفتاكػ الحجيثية البغ حجخ الييتسي )ص: ٖ)
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عمى الذخيعة السحسجية إثبات السعاد كتقميجا لحلظ الييػدؼ السمعػف الدنجيق 
 .(ٔ)مع أف الييػد قج أنكخك اعميو ىحه السقالة كلعشػه كسسػه كافخا(

 رابعا: الجليل العقمي.

عية مغ كجػب اإليساف بالبعث، إف الجليل العقمي يؤيج ما تتزسشو األدلة الدس
كإف العقل الدميع كالحكسة الرائبة يخشجاف إلى ذلظ كيقتزيانو؛ ألنو يكػف 
مغ العبث أف يتخؾ هللا تعالى العباد بال حداب فال يعاقب السديء كال يثيب 
السحدغ، بل الحكسة تقتزي أف يكػف ثسة يػـ تجتسع فييا الخالئق 

كل مشيع الجداء عمى حدب عسمو، كيقترػف مغ بعزيع البعس، كيشاؿ 
كلسا كاف العباد قج صشعػا أعساليع بأجداميع التي جاءكا بو إلى الجنيا، فإف 

 العجؿ يقتزي أف تجازػ ىحه األجداد بأكراحيا ما يشاسب أفعاليا. 

 -سبحانو- هللا فإف بالعقل ... يعمع كالسعاد الشبػة يقػؿ ابغ الكيع: )إثبات
 كال يثاب، كال يشيى، كال يؤمخ، فال: سجػ يتخؾ أنو حدب مغ عمى أنكخ

 ىحه في اإلنداف خمقو أف كبيغ ذلظ، فداد عمى -سبحانو- استجؿ ثع .يعاقب
 ُسجػ، يتخكو أف يأبى نيايتو؛ بمغ حتى شػر بعج شػرا فييا كتشقمو األشػار،

 القخآف شخيقة كىحه .كالشقز كالعيب، العبث، عغ تشده كسا ذلظ عغ تشده كأنو
 الَ  ِإَلْيَشا َكَأنَُّكعْ  َعَبًثا َخَمْقَشاُكعْ  َأنََّسا َأَفَحِدْبُتعْ ﴿: تعالى قاؿ كسا مػضع غيخ في

 اْلَعْخشِ  َرب   ُىػَ  ِإالَّ  ِإَلوَ  اَل  اْلَحق   اْلَسِمظُ  ّللاَُّ  َفَتَعاَلى( ٘ٔٔ) ُتْخَجُعػفَ 
 إال إلو ال ككػنو الحق، -سبحانو- ككػنو ممكو، كساؿ فجعل ،(ٕ)﴾اْلَكِخيعِ 

 الطغ لحلظ مبصال دكنو ما لكل لخبػبيتو السدتمـد العخش رب ككػنو ىػ،

                                                           

 (.ٗٔ( إرشاد الثقات إلى اتفاؽ الذخائع عمى التػحيج كالسعاد كالشبػات )ص: ٔ)
 .ٙٔٔ ،٘ٔٔ: السؤمشػف  (ٕ)
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 كسا إليو، ندبتو مستشع قبيح، ذلظ أف عمى الكاذب ... فجؿ كالحكع الباشل،
]أؼ كساؿ  يدتمـد ككحلظ .السقجس كسالو يشافي ما سائخ إليو يشدب أف يستشع

 السحدغ فيو يجدػ  ليـػ العباد كبعث كتبو، كإنداؿ رسمو، ممكو[ إرساؿ
 يثبت كلع ممكو حكيقة أنكخ فقج ذلظ أنكخ فسغ بإساءتو، كالسديء بإحدانو،

 برانع يقخ أنو زعع كإف بخبو، كافخا البعث مشكخ كاف كلحلظ الحق، السمظ لو
 لشعػت السدتحق الجالؿ، برفات السػصػؼ الحق بالسمظ يػمغ فمع العالع،

 . (ٔ) الكساؿ(

كمغ ىشا تطيخ أىسية اإليساف بالبعث كخصػرة ىحه العقيجة بالجسمة؛ ألف 
اإليساف بيا مغ مقتزيات اإليساف باليػـ اآلخخ الحؼ جاء في جسمة عقائج 

 آَمغَ  ُكل   َكاْلُسْؤِمُشػفَ  َربِّوِ  ِمغْ  ِإَلْيوِ  ُأْنِدؿَ  ِبَسا الخَُّسػؿُ  آَمغَ ﴿السدمسيغ قاؿ تعالى: 
 َكَأَشْعَشا َسِسْعَشا َكَقاُلػا ُرُسِموِ  ِمغْ  َأَحج   َبْيغَ  ُنَفخِّؽُ  اَل  َكُرُسِموِ  َكُكُتِبوِ  َكَماَلِئَكِتوِ  ِباّللَِّ 

  .(ٕ)﴾اْلَسِريخُ  َكِإَلْيظَ  َربََّشا ُغْفَخاَنظَ 

كسا أف إنكار ىحه العقيجة يخخج اإلنداف مغ زمخة اإلسالـ حتى لػ آمغ باليـػ 
 تعالى في آياتو الكثيخة التي ذكخ فييا البعث اآلخخ؛ ألف ذلظ تكحيب 

كالشذخ كالحذخ، كفيو نفي لمحكسة عغ هللا تعالى كندبة العبث لو، تعالى هللا 
عد كجل عغ ذلظ عمػا كبيخا، كىػ أيزا يشافي كساؿ العمع ككساؿ السمظ 
ككساؿ القجرة وهللا سبحانو كتعالى لو العمع السصمق كالقجرة التامة كالسمظ 

 سل.األك

  

                                                           

 .(ٕٚٗ/ ٔ) الفػائج عالع ط القخآف أيساف في التبياف (ٔ)
 .ٕ٘ٛ: سػرة البقخة، اآلية (ٕ)
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 السظمب الثالث:

 مؾقف السمل والشحل مؽ البعث.

 اختمف السمل كالشحل في أمخ البعث عمى ثالثة محاىب:
السحىب األول: إثبات البعث والقؾل بالسعاد الجدساني والخوحاني وىحا 

 محىب السدمسيؽ ومؽ تابعيؼ مؽ الييؾد والشرارى. 

السدمسيغ كالييػد كالشرارػ )كمعاد األبجاف متفق عميو عشج قاؿ ابغ تيسية: 
 .(ٔ) كىحا كمو متفق عميو عشج عمساء الحجيث كالدشة(

كالحاصل أف ىحا أمخ اتفقت عميو الذخائع كنصقت بو كتب كقاؿ الذػكاني: )
هللا عد كجل سابقيا كالحقيا كتصابقت عميو الخسل أكليع كآخخىع كلع يخالف 

ألنبياء مغ أىل السمل كلع كىكحا اتفق عمى ذلظ أتباع جسيع ا ،فيو أحج مشيع
 .(ٕ)يدسع عغ أحج مشيع أنو أنكخ ذلظ قط(

 السحىب الثاني: إثبات السعاد الخوحاني دون الجدساني.

. كعداه شيخ اإلسالـ ابغ تيسية إلى (ٖ)عداه الصػفي إلى الفالسفة كالشرارػ 
 كأشار إلى أف الباششية مغ القخامصة كافقيع كمغ كالفالسفة شػائف الرابئة

 كسا عداه إلى الفالسفة السشتدبيغ كالرابئة، السجػس قػؿ مغ مؤلف قػليع

                                                           

 (.ٕٗٛ/ ٗ( مجسػع الفتاكػ )ٔ)
 (.ٗٔكالسعاد كالشبػات )ص: ( إرشاد الثقات إلى اتفاؽ الذخائع عمى التػحيج ٕ)
 .(ٜٖٕ: ص) األصػلية السباحث إلي اإلليية انطخ: اإلشارات (ٖ)



 

 والعشرون التاسعالعدد      ــــــراءـجمـلـة الـزهــــ

827 

 أك متكمع أك متصبب أك كاتب مغ: ضاىػىع مسغ كشائفة اإلسالـ إلى
 .(ٔ)الرفا إخػاف رسائل" كأصحاب مترػؼ

 عذخيغ إلى يخجع فيو غمصػا ما كقاؿ الغدالي عغ الفالسفة اإلليييغ: )مجسػع
 كإلبصاؿ. عذخ سبعة في كتبجيعيع مشيا، ثالثة في تكفيخىع يجب أصاًل،
 الثالث، السدائل أما التيافت كتاب صشفشا العذخيغ السدائل ىحه في محىبيع

 تحذخ، ال األجداد إف - ٔ: قػليع في كذلظ السدمسيغ كافة فييا خالفػا فقج
 ال ركحانية كالعقػبات كالسثػبات األركاح السجخدة، ىي كالسعاقب السثاب كإنسا

 كحبػا كلكغ أيزًا، كائشة فإنيا: الخكحانية إثبات في صجقػا جدسانية، كلقج
 .(ٕ)بو( نصقػا فيسا بالذخيعة ككفخكا الجدسانية، إنكار في

كذكخ الذػكاني أف أكؿ ضيػر ىحا السحىب في اإلسالـ كاف بتأثيخ مغ 
 كتارة يثبتو فتارة ذلظ، في كالمو كالحؼ اختمف، الييػدؼ "مػسى بغ ميسػف "

 لحات فيو يكػف  أف لمسعاد تدميسو بعج أنكخ إنسا السعاد مصمق يشكخ يشفيو، كلع
تمقى ذلظ عشو مغ ىػ شبيو بو ثع  ركحانية، عقمية لحات بل جدسانية حدية

فقمجه كنقل عشو ما يفيج أنو لع يأت في الذخائع  ،مغ أىل اإلسالـ كابغ سيشا
 .(ٖ)الدابقة عمى الذخيعة السحسجية إثبات السعاد

                                                           

 .(ٖٗٔ/ ٗ) الفتاكػ  انطخ: مجسػع (ٔ)
 .(ٗٗٔ: ص) الزالؿ مغ السشقح (ٕ)
 (.ٗٔإرشاد الثقات إلى اتفاؽ الذخائع عمى التػحيج كالسعاد كالشبػات )ص: انطخ: ( ٖ)
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 شخيق عمى كسمع عميو هللا صمى دمحم إال بو فذبية ىؤالء: أف السعاد لع يخبخ
 أمثاال ال يعجك أف يكػف  التخييل، فسا جاء بو الشبي صمى هللا عميو كسمع

 .(ٔ)ضخبت لشفيع السعاد الخكحاني

 أمػر أخبخ عشيا األنبياء أقػاميع، الكبخػ  كحب فإف البعث كالكيامة كىحا
تعالى جيغ ألبط  كثيخ مغ آيات القخآف الكخيع، فقاؿكذكخ ذلظ مبثػث في 

 كلسا ،(ٕ)﴾ُتْخَخُجػفَ  َكِمْشَيا َتُسػُتػفَ  َكِفيَيا َتْحَيْػفَ  ِفيَيا َقاؿَ ﴿: آدـ إلى األرض
 ِمغَ  َفِإنَّظَ  َقاؿَ ( ٖٙ) ُيْبَعُثػفَ  َيْػـِ  ِإَلى َفَأْنِطْخِني َربِّ ﴿: المعيغ إبميذ قاؿ

: فقاؿ الدالـ عميو نػح كأما (ٖ)﴾اْلَسْعُمػـِ  اْلَػْقتِ  َيْػـِ  ِإَلى( ٖٚ) اْلُسْشَطِخيغَ 
 (ٗ)﴾ِإْخَخاًجا َكُيْخِخُجُكعْ  ِفيَيا ُيِعيُجُكعْ  ُثعَّ ( ٚٔ) َنَباًتا اأْلَْرضِ  ِمغَ  َأْنَبَتُكعْ  َوّللاَُّ ﴿

 َيُقػـُ  َيْػـَ  َكِلْمُسْؤِمِشيغَ  َكِلَػاِلَجؼَّ  ِلي اْغِفْخ  َربََّشا﴿ الدالـ: عميو إبخاليع كقاؿ
 َبَمى َقاؿَ  ُتْؤِمغْ  َأَكَلعْ  َقاؿَ  اْلَسْػَتى ُتْحيِ  َكْيفَ  َأِرِني َربِّ ﴿: كقاؿ (٘)﴾اْلِحَدابُ 

 ُكلِّ  َعَمى اْجَعلْ  ُثعَّ  ِإَلْيظَ  َفُرْخُىغَّ  الصَّْيخِ  ِمغَ  َأْرَبَعةً  َفُخحْ  َقاؿَ  َقْمِبي ِلَيْصَسِئغَّ  َكَلِكغْ 
 كأما (ٙ)﴾َحِكيع   َعِديد   ّللاََّ  َأفَّ  َكاْعَمعْ  َسْعًيا َيْأِتيَشظَ  اْدُعُيغَّ  ُثعَّ  ُجْدًءا ِمْشُيغَّ  َجَبل  

اَعةَ  ِإفَّ ﴿: ناجاه لسا تعالى هللا فقاؿ الدالـ، عميو مػسى  ُأْخِفيَيا َأَكادُ  آِتَية   الدَّ

                                                           

 .(ٗٓٗ: ص) الصحاكية كشخح (ٖٗٔ/ ٗمجسػع الفتاكػ )انطخ: ( ٔ)
 .ٕ٘: سػرة األعخاؼ، اآلية (ٕ)
 .ٖٛ – ٖٙ: سػرة الحجخ، اآلية (ٖ)
 .ٛٔ ،ٚٔ: سػرة نػح، اآلية (ٗ)
 .ٔٗ: سػرة إبخاليع، اآلية (٘)
 .ٕٓٙ: سػرة البقخة، اآلية (ٙ)
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 اْضِخُبػهُ  َفُقْمَشا﴿: البقخة قرة في هللا أخبخ كقج (ٔ)﴾َتْدَعى ِبَسا َنْفذ   ُكل   ِلُتْجَدػ 
 .(ٕ)﴾َتْعِقُمػفَ  َلَعمَُّكعْ  آَياِتوِ  َكُيِخيُكعْ  اْلَسْػَتى ّللاَُّ  ُيْحيِ  َكَحِلظَ  ِبَبْعِزَيا

كسػؼ تأتي أدلة البعث في القخآف الكخيع بتفريل في السبحث الثاني، 
كالغخض ىشا تكحيب أف يكػف دمحم صمى هللا عميو كسمع أكؿ مغ أخبخ 

ىحه  ى مػسى بغ ميسػف عم أنكخكاأف الييػد  بالبعث، كقج نقل الذػكاني
 .(ٖ)كافخا السقالة كلعشػه كسسػه

 السحىب الثالث: إنكار السعاد بالكمية.

كعدػ ىحا السحىب الغدالي إلى الفالسفة الجىخييغ كالصبيعييغ. فقاؿ عغ 
 القادر، العالع السجبخ، الرانع جحجكا األقجميغ مغ شائفة الجىخييغ: )ىع

 الحيػاف يدؿ كلع صانع، كبال بشفدو، كحلظ مػجػداً  يدؿ لع العالع أف: كزعسػا
 ىع كىؤالء أبجاً  يكػف  ككحلظ كاف، كحلظ الحيػاف، مغ كالشصفة الشصفة، مغ

 .(ٗ)الدنادقة(

 كل في فيؤالء أنكخكا السبجأ كالسعاد فجحجكا الرانع كالبعث، كعشجىع: أف
 قج ىحا أف كزعسػا عميو، كاف ما إلى شيء كل يعػد سشة ألف كثالثيغ ستة

كىع يطشػف أف الحياة كالسػت تكػف مغ امتداجات  .(٘)تتشاىى ال مخات تكخر
 السػجبة األفالؾ حخكات بدبب كاف إنسا األشخاص الصبائع، كأف "تػلج

                                                           

 .٘ٔ: سػرة شو، اآلية (ٔ)
 .ٖٚ: سػرة البقخة، اآلية (ٕ)
 (.ٗٔالذخائع عمى التػحيج كالسعاد كالشبػات )ص: ( إرشاد الثقات إلى اتفاؽ ٖ)
 .(ٕٛٔ: ص) الزالؿ مغ السشقح (ٗ)
 .(ٜٕٙ/ ٚ) كثيخ ابغ تفديخ (٘)



 

 أدلة البعث يف القرآن الكريم دراسة تفشريية حتليلية

830 

 حرمت خاص كجو عمى االمتداجات تمظ كقعت كإذا الصبائع، المتداجات
 كالسػت لمحياة فالسػجب السػت، حرل آخخ كجو عمى كقعت كإذا الحياة،
  .(ٔ)األفالؾ" كحخكات الصبائع تأثيخات

كقج عخض القخآف الكخيع ليحه الجعػػ فقاؿ سبحانو كتعالى: حكاية عشيع: 
ْنَيا َحَياُتَشا ِإالَّ  ِىيَ  ِإفْ ﴿  َما﴿ كقالػا: (ٕ)﴾ِبَسْبُعػِثيغَ  َنْحغُ  َكَما َكَنْحَيا َنُسػتُ  الج 

ْنَيا َحَياُتَشا ِإالَّ  ِىيَ  ْىخُ  ِإالَّ  ُيْيِمُكَشا َكَما َكَنْحَيا َنُسػتُ  الج   .(ٖ)﴾الجَّ

 فييا، كانػا كسا الجنيا إلى يعػدكف  أنيع مشيع جيال قاؿ ابغ كثيخ: )يعتقجكف 
 اْلُقُخكفِ  ِمغَ  َقْبَمُيعْ  أَْىَمْكَشا َكعْ  َيَخْكا َأَلعْ ؤ﴿:فقاؿ باشميع، عمييع تعالى هللا فخد

 .(٘)((ٗ)﴾َيْخِجُعػفَ  اَل  ِإَلْيِيعْ  َأنَُّيعْ 

 عغ بحثيع أكثخكا قػـ كأما الصبيعيػف مغ الفالسفة فقاؿ عشيع الغدالي: )كىع
 تذخيح عمع في الخػض كأكثخكا كالشبات، الحيػاف عجائب كعغ الصبيعة عالع

 حكستو، كبجائع تعالى، هللا صشع عجائب مغ فييا فخأكا. الحيػانات أعزاء
 األمػر غايات عمى مصمع حكيع، بفاشخ االعتخاؼ إلى معو اضصخكا مسا

 تعػد كال تسػت الشفذ كمقاصجىا ... لكشو يحكخ أنيع ضمػا فحىبػا إلى )أف

                                                           

 .(ٛٚٙ/ ٕٚ) الخازؼ  تفديخ (ٔ)
 .ٖٚ: سػرة السؤمشػف، اآلية (ٕ)
 .ٕٗ: سػرة الجاثية، اآلية (ٖ)
 .ٖٔ: سػرة يذ، اآلية (ٗ)
 .(ٗٚ٘/ ٙ) كثيخ ابغ تفديخ (٘)
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 فمع كالحداب، كالكيامة، كالشذخ، كالشار كالحذخ الجشة كأنكخكا اآلخخة، فجحجكا
 .(ٔ)عقاب( لمسعرية كال ثػاب، لمصاعة عشجىع يبق

قخير أيزا قاؿ شيخ اإلسالـ ابغ تيسية: كإنكار البعث محىب مذخكي 
 ال يقخكف  فال بالكمية السعاد يشكخكف  كغيخىع كالسذخكيغ الكفار مغ )كشػائف

 رسػلو لداف عمى كتابو في تعالى هللا بيغ كقج. األجداد كال األركاح؛ بسعاد
 بيانا ذلظ مغ لذيء كالسشكخيغ الكافخيغ عمى كرد كاألجداد األركاح معاد أمخ
 .(ٕ) كالكساؿ( التساـ غاية في

أبي كىؤالء ىع الحيغ كرد فييع قػلو تعالى في الحجيث القجسي: ما ركؼ عغ 
ىخيخة مخفػعا أف هللا تعالى يقػؿ: ))يذتسشي ابغ آدـ كما يشبغي لو أف 
يذتسشي كيكحبشي كما يشبغي لو، أما شتسو فقػلو إف لي كلجا، كأما تكحيبو 

 .(ٖ)فقػلو لغ يعيجني كسا بجأني((

 لو يكغ كلع كشتسشي ذلظ، لو يكغ كلع آدـ ابغ كحبشي: هللا كفي ركاية: ))قاؿ
 الخمق أكؿ كليذ بجأني، كسا يعيجني، لغ: فقػلو إياؼ تكحيبو فأما ذلظ،

 األحج كأنا كلجا هللا اتخح: فقػلو إياؼ شتسو كأما إعادتو، مغ عمي بأىػف 
 . (ٗ)أحج(( كفئا لي يكغ كلع أكلج، كلع ألج لع الرسج،

                                                           

 .(ٖٗٔ: ص) الزالؿ مغ السشقح (ٔ)
  .(ٖٗٔ/ ٗ) الفتاكػ  مجسػع (ٕ)
 تقجـ تخخيجو. (ٖ)
 تقجـ تخخيجو. (ٗ)
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كقج عخض القخآف الكخيع ليحه الجعػػ في كتابو العديد فقاؿ حكاية عشيع: 
ْنَيا َحَياُتَشا ِإالَّ  ِىيَ  ِإفْ ﴿  َما﴿  كقالػا: (ٔ)﴾ِبَسْبُعػِثيغَ  َنْحغُ  َكَما َكَنْحَيا َنُسػتُ  الج 

ْنَيا َحَياُتَشا ِإالَّ  ِىيَ  ْىخُ  ِإالَّ  ُيْيِمُكَشا َكَما َكَنْحَيا َنُسػتُ  الج    .(ٕ)﴾الجَّ

. الجنيا في نحيا ثع نصفا أؼ أمػاتا، نكػف  كتأكيمو عمى محىب مذخكي قخير:
 كسا كنسػت، فييا نحيا الجنيا حياتشا إال ىي إف أؼ كتأخيخ، تقجيع فيو: كقيل
 يعشي" كنحيا"اآلباء،  يعشي" نسػت:" كقيل. (ٖ)﴾َكاْرَكِعي َكاْسُجِجؼ﴿  :قاؿ

   .(ٗ)السػت بعجبسبعػثيغ  نحغ األكالد، كما

 َنْحغُ  َكَما اأْلُكَلى َمْػَتُتَشا ِإالَّ  ِىيَ  ِإفْ ( ٖٗ) َلَيُقػُلػفَ  َىؤاَُلءِ  ِإفَّ ﴿ كقاؿ عشيع: 
 .(٘)﴾ِبُسْشَذِخيغَ 

  .بعث كال بعجىا حياة كال الجنيا، في نسػتيا التي كمعشاه: ال مػت إال السػتة

 السػتى هللا أنذخ :يقاؿ بسبعػثيغ، أؼ( بسشذخيغ نحغ كما) قػلو معشى كىػ
 السديمة األكلى السػتة إال األمخ، كنياية العاقبة ما بعثيع كالسخاد إذا كنذخىع

 .(ٙ)الجنيػية لمحياة

                                                           

  .ٖٚ: سػرة السؤمشيغ، اآلية (ٔ)
  .ٕٗ: سػرة الجاثية، اآلية (ٕ)
  .ٖٗ: عسخاف، اآلية سػرة آؿ (ٖ)
 كتفديخ (ٕٕٙ/ ٖ) التفديخ عمع في السديخ كزاد (ٛٚ/ ٕٕ) الصبخؼ  انطخ: تفديخ (ٗ)

  .(ٕٗٔ/ ٕٔ) القخشبي
 .ٖ٘ ،ٖٗ: سػرة الجخاف، اآلية (٘)
 .(ٗٓٗ/ ٕٔ) القخآف مقاصج في البياف كفتح (ٜٖ/ ٕٕ) الصبخؼ  انطخ: تفديخ (ٙ)
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 كىحا األكلى، السػتة إال األحػاؿ مغ شيء يأتيشا ال أنو الخازؼ: )يعشي قاؿ
 السخمػز بيحا صخحػا ثع البتة، الثانية الحياة تأتييع ال أنيع عمى يجؿ الكالـ
 .(ٔ) بسشذخيغ( نحغ كما فقالػا

 كالسعاد، البعث إنكارىع في السذخكيغ عمى مشكخا تعالى قاؿ ابغ كثيخ: )يقػؿ
. نذػر كال بعث كال السسات، بعج حياة كال الجنيا، الحياة ىحه إال ثع ما كأنو

  حقا البعث كاف فإف يخجعػا، فمع ذىبػا الحيغ الساضيغ بآبائيع كيحتجػف 
 فإف فاسجة، كشبية باشمة حجة كىحه (ٕ)﴾َصاِدِقيغَ  ُكْشُتعْ  ِإفْ  ِبآَباِئَشا َفْأُتػا﴿

 كذىابيا انقزائيا بعج بل الجار، ىحه في ال الكيامة يػـ ىػ إنسا السعاد
 يـػ كقػدا، جيشع لشار الطالسيغ كيجعل ججيجا، خمقا العالسيغ هللا يعيج كفخاغيا

 .(ٖ) شييجا( عميكع الخسػؿ كيكػف  الشاس عمى شيجاء تكػف 

أف سائخ أرباب الذخائع يقخكف بالسعاد كالبعث كأف جسيػر  والخالصة:
السدمسيغ كعامتيع يقخكف بالبعث كسا نصقت بو آيات القخآف الكخيع كتطاىخت 
عميو أدلة الدشة، كأف بعزيع مسغ تأثخ بالفالسفة ال يقخ بالسعاد الجدساني، 

كال تخػ كسا يطيخ أف ىشاؾ شػائف كافخة كفخا صخيحا ال تقخ بالسعاد كالبعث 
أف ثسة حداب بالسخة، كسػؼ يأتي في السبحث الثاني تشاكؿ أدلة البعث في 

 القخآف الكخيع، كالخد عمى مشكخيو بذيء مغ التفريل. 
  

                                                           

 .(ٕٙٙ/ ٕٚ) الخازؼ  تفديخ (ٔ)
 .ٖٙ: سػرة الجخاف، اآلية (ٕ)
 .(ٕٙ٘/ ٚ) كثيخ ابغ تفديخ (ٖ)
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 السبحث الثاني: أدلة البعث مؽ القخآن الكخيؼ دراسة مؾضؾعية

 السظمب األول:

 مشيج القخآن الكخيؼ في تقخيخ عقيجة البعث.

كثيخ مغ الججؿ حتى إف أحج أنبياء هللا تعالى الحيغ حطيت قزية البعث ب
آمشػا بالبعث كأخبخكا عشو أقػاميع سأؿ ربو أف يخيو رؤيا عيغ كيف يحيى 

 َأَكَلعْ  َقاؿَ  اْلَسْػَتى ُتْحيِ  َكْيفَ  َأِرِني َربِّ  ِإْبَخاِليعُ  َقاؿَ  َكِإذْ ﴿السػتى قاؿ تعالى: 
فمع يكغ ذلظ شكا مشو فقج أقخ بإيسانو  (ٔ)﴾َقْمِبي ِلَيْصَسِئغَّ  َكَلِكغْ  َبَمى َقاؿَ  ُتْؤِمغْ 

 ما رؤية مغ البذخية الشفػس عميو جبمت لسا السعايشة شمب باّلل تعالى كإنسا
 الخبخ ليذ: - كسمع عميو هللا صمى - الشبي قاؿ كليحا عشو، ُأخبخت

 ِمغَ  َأْرَبَعةً  َفُخحْ  َقاؿَ ﴿كالسعايشة، كقج استجاب هللا تعالى لو كلبى رجاءه فقاؿ: 
 َيْأِتيَشظَ  اْدُعُيغَّ  ُثعَّ  ُجْدًءا ِمْشُيغَّ  َجَبل   ُكلِّ  َعَمى اْجَعلْ  ُثعَّ  ِإَلْيظَ  َفُرْخُىغَّ  الصَّْيخِ 
 .(ٕ)﴾َحِكيع   َعِديد   ّللاََّ  َأفَّ  َكاْعَمعْ  َسْعًيا

السػتى اإليساف بأف يخػ إحياء  دالئل إلى العياف فقج أراد أف يجتسع لجيو دليل
عيانا أمامو فيرل إلى ذركة اليقيغ، لكغ السػلى تبارؾ كتعالى لع يقرخ ىحا 
اليقيغ عمى إبخاليع عميو الدالـ كحجه، كلكشو لفت خمقو في كثيخ مغ آياتو 
إلى مطاىخ قجرتو عمى البعث كجاء القخآف الكخيع في كثيخ مغ آيات 

تقشع العقل كتسأل القمب االستجالؿ عمى البعث باألدلة العقمية الػاضحة التي 
 يقيشا.

                                                           

 .ٕٓٙ: سػرة البقخة، اآلية (ٔ)
 .ٕٓٙ: البقخة، اآلية سػرة (ٕ)
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كىحه ىي شخيقة القخآف الكخيع في تقخيخ العقائج اإليسانية حيث يحخص دائسا 
 عمى تقخيخىا باألدلة العقمية التي ال تستخؼ العقػؿ في صحة ما تخشج إليو.

كتتسيد الصخيقة القخآنية في االستجالؿ عمى العقائج بعامة بالصابع البخىاني 
 ربػبيتو كدالئل الرانع، إثبات الحؼ يفػؽ في صحتو عمي اليقيشي القصعي

الشطار  كالـ في يػجج ما صجقو كدالئل الخسػؿ آيات كبياف كقجرتو،
أئسة الشطار أىل الكالـ كالفمدفة مغ الجالئل العقمية كالفالسفة، ككل ما عشج 

أكسل ىػ أكضح مشو كأدؿ كأصجؽ ك عمى السصالب اإلليية جاء القخاف بسا 
مشيا عمى أحدغ كجو مع تشدىو عغ االغاليط الكبيخة السػجػدة عشج كابمغ 

ىؤالء فأف خصأىع فييا كثيخ ججا كلعل ضالليع أكثخ مغ ىجاىع كجيميع أكثخ 
 .(ٔ)مغ عمسيع

كمخجع ذلظ إلى أف األدلة القخآنية بأنيا أدلة سسعية صحيحة كأنيا أدلة 
لذظ؛ ألنيا متػاتخة عقمية صخيحة، فيي مغ جية اإلخبار ال يتصخؽ إلييا ا

 لمجالئل كالبياف كالتشبيو اإلرشاد تتشاكؿ كصحيحة الشقل، كمغ جية االستجالؿ
العقمية بسا ال يتتصخؽ إليو االحتساؿ؛ إذ ىي مغ لجف حكيع خبيخ ال يأتيو 

. فكاف نتاج ذلظ أنو في األدلة القخآنية (ٕ)الباشل مغ بيغ يجيو كال مغ خمفو
 .(ٖ)السعقػؿ" كالشطخ ػؿالسشق الذخع مػجب "يترادؽ

كليحا ذىب الدمف الرالح الحيغ اكتفػا بالقخآف الكخيع في االستجالؿ عمى 
العقائج دكف الخػض في مدالق عمع الكالـ كاصصالحات الفالسفة، فجاءكا 

                                                           

 .(ٖٜ/ ٔ) كالشقل العقل تعارض درء (ٔ)
 .(ٖٙ/ ٛ) كالشقل العقل تعارض درء (ٕ)
 .(ٖٔٓ/ ٔ) الشبػية الدشة مشياج (ٖ)
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في ذلظ بأحدغ تقخيخ لمعقائج مع التخمز مغ األغاليط التي تذيع في كالـ 
  .(ٔ)الفالسفة كالستكمسيغ

لقج تأممت الصخؽ الكالمية يقػؿ الخازؼ: ) .كىحا نفدو ما أقخ بو بعزيع
  .كالسشاىج الفمدفية فسا رأيتيا تذفي عميال كال تخكػ غميال

 اْلَعْخشِ  َعَمى ﴿الخَّْحَسغُ يت أقخب الصخؽ شخيقة القخاف اقخأ في اإلثبات: أكر 
  .(ٖ)﴾ِإَلْيِو َيْرَعُج اْلَكِمُع الصَّيِّبُ ﴿: (ٕ)اْسَتَػػ﴾

كمغ  (٘)ِعْمًسا﴾ ِبوِ  ُيِحيُصػفَ  ك﴿َكاَل  (ٗ)َشْيء ﴾ َكِسْثِموِ  َلْيَذ ﴿كأقخأ في الشفي: 
 .(ٙ)(ل معخفتيػػثػخؼ مػجخب مثل تجخبتي ع

عخض القخآف الكخيع ألدلة البعث عخضا فخيجا متشػع األدلة، ال يسكغ أف  كقج
تبقى معو نفذ تذظ في إمكانية البعث كضخكرتو، كال قجرة هللا تعالى عميو 

 فيػ كسا سبق مقتزى سعة عمسو ككساؿ قجرتو كعطيع ممكو.

كقج تعخض شيخ اإلسالـ ابغ تيسية إلى شخيقة القخآف في االستجالؿ عمى 
حياىؼ أماتيؼ ثؼ أتارة يخبخ عسؽ كحرخىا في أربعة محاكر فقاؿ: ) البعث
 َنَخػ  َحتَّى َلظَ  ُنْؤِمغَ  َلغْ  َياُمػَسى ُقْمُتعْ  َكِإذْ ﴿ خبخ عؽ قؾم مؾسى بقؾلو:أكسا 

اِعَقةُ  َفَأَخَحْتُكعُ  َجْيَخةً  ّللاََّ   َمْػِتُكعْ  َبْعجِ  ِمغْ  َبَعْثَشاُكعْ  ُثعَّ ( ٘٘) َتْشُطُخكفَ  َكَأْنُتعْ  الرَّ

                                                           

 . (ٕٛ/ ٔ) كالشقل العقل تعارض درء (ٔ)
 .٘: سػرة  شو، اآلية (ٕ)
 .ٜ: سػرة  فاشخ، اآلية (ٖ)
 .ٔٔ: سػرة الذػرػ، اآلية (ٗ)
 .ٓٔٔ: سػرة شو، اآلية (٘)
 .(ٓٛٚ: ص) الذافعييغ شبقات (ٔٓ٘/ ٕٔ) الشبالء أعالـ سيخ (ٙ)
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ن اإلعادة أوتارة يدتجل عمى ذلػ بالشذأة األولى و  ... (ٔ)﴾َتْذُكُخكفَ  َلَعمَُّكعْ 
 اْلَبْعثِ  ِمغَ  َرْيب   ِفي ُكْشُتعْ  ِإفْ  الشَّاُس  َأي َيا َيا﴿: ىؾن مؽ االبتجاء كسا في قؾلوأ

 َكَغْيخِ  ُمَخمََّقة   ُمْزَغة   ِمغْ  ُثعَّ  َعَمَقة   ِمغْ  ُثعَّ  ُنْصَفة   ِمغْ  ُثعَّ  ُتَخاب   ِمغْ  َخَمْقَشاُكعْ  َفِإنَّا
 َمغْ  َقاؿَ  َخْمَقوُ  َكَنِديَ  َمَثاًل  َلَشا َكَضَخبَ ﴿ككسا في قػلو:  (ٕ)﴾َلُكعْ  ِلُشَبيِّغَ  ُمَخمََّقة  
ؿَ  َأْنَذَأَىا الَِّحؼ ُيْحِييَيا ُقلْ ( ٛٚ) َرِميع   َكِىيَ  اْلِعَطاـَ  ُيْحيِ   َخْمق   ِبُكلِّ  َكُىػَ  َمخَّة   َأكَّ
وتارة يدتجل عمى إمكان ذلػ بخمق الدسؾات واألرض فان ...  (ٖ)﴾َعِميع  

 َكُرَفاًتا ِعَطاًما ُكشَّا َأِإَذا َكَقاُلػا﴿ خمقيا أعغؼ مؽ إعادة اإلندان كسا في قؾلو:
َساَكاتِ  َخَمقَ  الَِّحؼ ّللاََّ  َأفَّ  َيَخْكا َأَكَلعْ ( ٜٛ) َجِجيًجا َخْمًقا َلَسْبُعػُثػفَ  َأِإنَّا  الدَّ

وتارة ....  (ٗ)﴾َرْيبَ  الَ  َأَجاًل  َلُيعْ  َكَجَعلَ  ِمْثَمُيعْ  َيْخُمقَ  َأفْ  َعَمى َقاِدر   َكاأْلَْرَض 
َياحَ  ُيْخِسلُ  الَِّحؼ َكُىػَ ﴿ يدتجل عمى إمكانو بخمق الشبات كسا في قؾلو:  الخِّ

 ِبوِ  َفَأْنَدْلَشا َميِّت   ِلَبَمج   ُسْقَشاهُ  ِثَقااًل  َسَحاًبا َأَقمَّْت  ِإَذا َحتَّى َرْحَسِتوِ  َيَجؼْ  َبْيغَ  ُبْذًخا
 .(ٙ)((٘)﴾َتَحكَُّخكفَ  َلَعمَُّكعْ  اْلَسْػَتى ُنْخِخجُ  َكَحِلظَ  الثََّسَخاتِ  ُكلِّ  ِمغْ  ِبوِ  َفَأْخَخْجَشا اْلَساءَ 

ىحا العخض يسكغ القػؿ: إف أدلة البعث قج شغمت أربعة محاكر في  كمغ
 القخآف الكخيع ىي:

 قياس الشذأة الثانية عمى الشذأة األكلى، قياس اإلعادة عمى البجء. - ٔ

                                                           

 .ٙ٘ ،٘٘: سػرة البقخة، اآلية (ٔ)
 .٘: سػرة الحج، اآلية (ٕ)
 .ٜٚ ،ٛٚ: سػرة يذ، اآلية (ٖ)
 .ٜٜ ،ٜٛ: سػرة اإلسخاء، اآلية (ٗ)
 .ٚ٘: سػرة األعخاؼ، اآلية (٘)
 .(ٖٛٔالخد عمى السشصقييغ )ص:  (ٙ)
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 قياس البعث عمى خمق الدساكات كاألرض كما فييسا. - ٕ

 قياس اإلعادة عمى إحياء األرض بعج مػتيا كإخخاج الشار. - ٖ

 ضخب األمثمة الػاقعية لمبعث في الجنيا. - ٗ

كىحا ما سأعخض لو متعخضا آليات القخآف الكخيع في ذلظ بالذخح كالتحميل 
 كاالستشباط في السصالب التالية.

 السظمب الثاني:

 قياس الشذأة الثانية عمى الشذأة األولى، قياس اإلعادة عمى البجء.

اإلعادة عمى البجء، كالكياس مسا استجؿ بو الكتاب العديد عمى البعث قياس 
ىشا ىػ قياس األكلى، كىػ قياس يكػف السكيذ فيو أحق بالحكع مغ السكيذ 

 َيْبَجأُ  الَِّحؼ ﴿َكُىػَ   ، كقج أشار هللا تعالى ليحه الحكيقة في قػلو تعالى:(ٔ)عميو
َساَكاتِ  ِفي اأْلَْعَمى اْلَسَثلُ  َكَلوُ  َعَمْيوِ  أَْىَػفُ  َكُىػَ  ُيِعيُجهُ  ُثعَّ  اْلَخْمقَ   َكُىػَ  َكاأْلَْرضِ  الدَّ
 قادرا أكػف  فألف أكال اإليجاد عمى قادرا كشت لسا: . "يقػؿ(ٕ)اْلَحِكيُع﴾ اْلَعِديدُ 

 .(ٖ)أكلى" اإلعادة عمى

مغ قبيل ضخب السثل فال شيء أشق عمى  : )َكُىَػ أَىػُف َعَمْيِو(كقػلو تعالى
هللا سبحانو كتعالى مغ شيء؛ كإنسا خاشبشا السػلى تبارؾ كتعالى بشا نفيسو؛ 
ألف السقجكرات عشجنا متفاكتة في العدخ كاليدخ باختالؼ القجرة التي تديج 

                                                           

 (ٚٛٔ-ٙٛٔ/ ٕ) السشاضخ كجشة الشاضخ كركضة (ٖ٘ٓ: ص) انطخ: السدترفى (ٔ)
 .(ٖٓ٘/ ٖ) الخكضة مخترخ كشخح

، اآلية (ٕ)  .ٕٚ: سػرة الخـك
 .(ٖ٘٘/ ٕ) الخازؼ  تفديخ (ٖ)
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كتشقز في حقشا، كلسا كاف إيجاد شيء  مدتحياًل مشا، كإيجاد شيء  مغ شيء  
كلسا استحاؿ في حقو  استعار سبحانو ىحا السثل لتقخيب السعشى،فقج مسكشًا، 

َكَلُو السثُل األْعَمى﴾ ﴿ قاؿ: . العجد كالزعف عغ إيجاد شيء  ال مغ شيء  
كذلظ مصخد  في سائخ صفاتو سبحانو مغ العمع كالقجرة كالحياة كالخحسة 

 القجرة مغ الذأف العجيب األعمى . كمعشاه: "لو الػصفكالخضا كالغزب
 ليذ التي كالجساؿ، كالجالؿ، الكساؿ، صفات كسائخ التامة كالحكسة العامة
 . (ٔ)يداكييا" عسا فزالً  يجانييا ما لغيخه

ف إيجاد السبادغ أصعب في أما كػف البعث أىػف في نطخ البذخ فحلظ؛ أل
 .(ٕ)عميومصخد العخؼ كحكع العقل مغ رد شيء  كاف إلى ما كاف 

 عمى كيشقاس عشجكع يجب : فيسا﴾عميوكىػ أىػف ﴿قاؿ الدمخذخؼ: )
 أسيل كانت شيء صشعة مشكع أعاد مغ ألف معقػلكع؛ كيقتزيو أصػلكع

 يشذئو ما بعس في خصئ إذا لمرانع كتعتحركف  إنذائيا، مغ كأىػف  عميو
 أنو تعشػف  معاكدا، صشاعتو في الساىخ كتدسػف  أخخؽ، الغدك أكؿ: بقػلكع

 .(ٖ)عميو( كىانت عمييا مخف  حتى أخخػ، بعج كخة عاكدىا
 َوُرَفاًتا ِعَغاًما ُكَشا َأِإَذا َوَقاُلؾا﴿ وقال تعالى في سياق ىحا الشؾع مؽ األدلة: 

 َخْمًقا َأوْ ( ٓ٘) َحِجيًجا َأوْ  ِحَجاَرةً  ُكؾُنؾا ُقلْ  (ٜٗ) َجِجيًجا َخْمًقا َلَسْبُعؾُثؾنَ  َأِإَنا

                                                           

 (ٖٕٗ/ ٓٔ) القخآف مقاصج في البياف فتح (ٔ)
 .(ٕٜ: ص) الكخيع القخآف مغ الججاؿ انطخ: استخخاج (ٕ)
 .(ٙٚٗ/ ٖ) التشديل( غػامس حقائق عغ )الكذاؼ الدمخذخؼ  تفديخ (ٖ)
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 َمَخة   َأَولَ  َفَظَخُكؼْ  اَلِحي ُقلِ  ُيِعيُجَنا َمؽْ  َفَدَيُقؾُلؾنَ  ُصُجوِرُكؼْ  ِفي َيْكُبخُ  ِمَسا
  .(ٔ)﴾َقِخيًبا َيُكؾنَ  َأنْ  َعَدى ُقلْ  ُىؾَ  َمَتى َوَيُقؾُلؾنَ  ُرُءوَسُيؼْ  ِإَلْيػَ  َفَدُيْشِغُزؾنَ 

ذكخ سبحانو في ىحه اآليات استيداء السذخكيغ بالخسػؿ صمى هللا عميو 
 َكَقاُلػا﴿ كسمع، كحكى عشيع استبعادىع البعث بعج صيخكرتيع عطاما كرفاتا 

 كفي كفي قػليع:  ﴾َجِجيًجا َخْمًقا َلَسْبُعػُثػفَ  َأِإنَّا َكُرَفاًتا ِعَطاًما ُكشَّا َأِإَذا
 حجيجاً  أك حجارة أك كرفاتاً  عطاماً  كشا إذا اةالحي إلى﴾ يعيجنا مغ فديقػلػف ﴿

التفاكت، فأمخ نبيو صمى هللا عميو كسمع أف يكيع  مغ الحالتيغ بيغ ما مع
 كاختخعكع خمقكع الحؼ يعيجكع قل عمييع الحجة بيحا الكياس البجيع، فقاؿ لو: 

 قجر فسغ متقجمة صػرة كال سابق مثاؿ غيخ مغ خمقكع ابتجاء مخة، عشج أكؿ
كىحا في نفذ معشى  .(ٕ)أىػف  ىي بل اإلعادة عمى قجر كاإلنذاء البجء عمى

 اآلية الدابقة.
ْنَدانُ  َوَيُقؾلُ ﴿ وقال تعالى:   َأَوالَ ( ٙٙ) َحيًّا ُأْخَخجُ  َلَدْؾفَ  ِمت   َما َأِإَذا اإلِْ

ْنَدانُ  َيْحُكخُ    .(ٖ)﴾َشْيًئا َيػُ  َوَلؼْ  َقْبلُ  ِمؽْ  َخَمْقَشاهُ  َأَنا اإلِْ

اآليات في نفذ معشى اآليات الدابقة كتفديخىا: ذلظ أنو سبحانو كىحه 
أف يعػد مخة  السػت بعج كتعالى ذكخ استبعاد الكافخ الحؼ ال يرجؽ بالبعث

 الجسحي خمف بغ أخخػ لمحياة ليمقى حدابو، كقج قيل إنيا ندلت في أبي
﴾ حيا أخخج لدػؼ مت ما أئحا﴿ : قاؿ كأنو ىػ الحؼ لمبعث مشكخا كاف

 .لمبعث كتكحيبا استيداء

                                                           

 .ٔ٘ ،ٜٗ: سػرة، اإلسخاء، اآلية (ٔ)
 .(ٗٓٗ/ ٚ) القخآف مقاصج في البياف كفتح (٘ٙٗ/ ٚٔ) الصبخؼ  انطخ: تفديخ (ٕ)
 .ٚٙ ،ٙٙ: سػرة مخيع، اآليات (ٖ)
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أؼ أكال يحكخ ﴾ اإلنداف يحكخ أكال﴿ فخد عميو سبحانو ىحا التعجب بقػلو:  
 في عجمو بعج كإيجاده فشائو، بعج إحيائو عمى هللا قجرة السشكخ ىحا الستعجب

  شيء، غيخ مغ سػيا بذخا فأنذأه مساتو، قبل مغ خمقو هللا أف نفدو، خمق
 مغ أنذأه مغ أف كيعمع بحلظ فيعتبخ﴾ شيئا﴿  إياه إنذائو قبل مغ﴾ يظ كلع﴿

 .(ٔ)فشائو بعج كإيجاده مساتو، بعج إحيائو عغ يعجد ال شيء غيخ

 قج تعالى أنو يعشي: اإلعادة، عمى بالبجاءة تعالى، قاؿ ابغ كثيخ: )يدتجؿ،
 كىػ﴿ :تعالى قاؿ كسا شيئا، صار كقج يعيجه أفال شيئا، يظ كلع اإلنداف خمق
 هللا ))يقػؿ: الرحيح كفي ،(ٕ)﴾عميو أىػف  كىػ يعيجه ثع الخمق يبجأ الحؼ

 أف لو يكغ كلع آدـ ابغ كآذاني يكحبشي، أف لو يكغ كلع آدـ ابغ كحبشي: تعالى
 الخمق أكؿ كليذ بجأني، كسا يعيجني لغ: فقػلو إياؼ تكحيبو أما يؤذيشي،

 الرسج، األحج كأنا كلجا، لي إف: فقػلو إياؼ أذاه  كأما آخخه، مغ عمي بأىػف 
 .(ٗ) ((ٖ) أحج(( كفػا لو يكغ كلع يػلج كلع يمج لع الحؼ

 ّللَاِ  َعَمى َذِلػَ  ِإنَ  ُيِعيُجهُ  ُثؼَ  اْلَخْمقَ  ّللَاُ  ُيْبِجئُ  َكْيفَ  َيَخْوا َأَوَلؼْ ﴿ قال تعالى:  
 ُيْشِذئُ  ّللَاُ  ُثؼَ  اْلَخْمقَ  َبَجأَ  َكْيفَ  َفاْنُغُخوا اأْلَْرضِ  ِفي ِسيُخوا ُقلْ ( ٜٔ) َيِديخ  

 .(٘)﴾َقِجيخ   َشْيء   ُكلِّ  َعَمى ّللَاَ  ِإنَ  اْْلِخَخةَ  الَشْذَأةَ 

تتحجث ىحه اآليات عغ إبخاليع عميو الدالـ كمحاججتو قػمو الحيغ كحبػا باّلل 
تعالى كعبجكا مغ دكنو أكثانا صشعػىا بأيجيو، كفي سياؽ محاججتو أثبت ليع 

                                                           

 .(ٕ٘ٗ/ ٘) البغػؼ  كتفديخ (ٕٕٚ/ ٛٔ) الصبخؼ  انطخ: تفديخ (ٔ)
، اآلية (ٕ)  .ٕٚ: سػرة الخـك
 تقجـ تخخيجو. (ٖ)
 .(ٕٔ٘/ ٘) كثيخ ابغ تفديخ (ٗ)
 .ٕٓ ،ٜٔ: سػرة العشكبػت، اآليات (٘)
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فالحؼ أكجج الخمق أكؿ مخة قادر عمى أف يعيجه السعاد مدتخجما دليل البجء 
 اإلعادة مخة أخخػ كذلظ عمى هللا تعالى يديخ، فحاصل ىحا الجليل احتاج بأف

 يعجده لع الحؼ ىػ شيء يعجده ال الحؼ هللا كاف فإذا اإلبجاء، مثل إنذاء
 .(ٔ)اإلعادة تعجده ال أف كجب الحؼ فيػ اإلبجاء،

 إلى أرشجىع أنو الدالـ، عميو الخميل عغ مخبخا تعالى قاؿ ابغ كثيخ: )يقػؿ
 بعج إياىع، هللا خمق مغ أنفديع في يذاىجكنو بسا يشكخكنو، الحؼ السعاد إثبات

 فالحؼ مبرخيغ، سامعيغ أناسا كصاركا كججكا ثع محكػرا، شيئا يكػنػا لع أف
 .(ٕ)لجيو( يديخ عميو سيل فإنو إعادتو؛ عمى قادر ىحا بجأ

ْنَدانُ  َيخَ  َأَوَلؼْ ﴿قال تعالى:   ُمِبيؽ   َخِريؼ   ُىؾَ  َفِإَذا ُنْظَفة   ِمؽْ  َخَمْقَشاهُ  َأَنا اإلِْ
( ٛٚ) َرِميؼ   َوِىيَ  اْلِعَغامَ  ُيْحيِ  َمؽْ  َقالَ  َخْمَقوُ  َوَنِديَ  َمَثاًل  َلَشا َوَضَخبَ ( ٚٚ)

  .(ٖ)﴾َعِميؼ   َخْمق   ِبُكلِّ  َوُىؾَ  َمَخة   َأَولَ  َأْنَذَأَىا اَلِحي ُيْحِييَيا ُقلْ 

كفي ىحه اآليات يحكخ السػلى تبارؾ كتعالى مخاصسة اإلنداف كججالو في 
البعث كإحياء السػتى، كضخبو السثل بخفات الػحذي فقج ركػ الصبخؼ بدشجه 

 بغ أبي أف لشا ذكخ( : رميع كىي العطاـ يحيي مغ قاؿ) عغ قتادة قػلو:
 في ذراه  ثع ففتو، حائل، بعطع كسمع عميو هللا صمى هللا رسػؿ أتى خمف،

                                                           

 عغ الكذاؼ=  الدمخذخؼ  تفديخو (ٖ٘٘/ ٖ) التخاث إحياء - البغػؼ  انطخ: تفديخ (ٔ)
 مقاصج في البياف كفتح (ٖٖ٘/ ٖٔ) القخشبي كتفديخ (ٜٗٗ/ ٖ) التشديل غػامس حقائق
 . (ٙٚٔ/ ٓٔ) القخآف

 .(ٕٓٚ/ ٙ) كثيخ ابغ تفديخ (ٕ)
 .ٜٚ – ٚٚ: سػرة يذ (ٖ)
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 يسيتو، ثع يحييو، وهللا: "قاؿ رميع؟ كىػ ىحا يحيي مغ دمحم يا: قاؿ ثع الخيح،
 .(ٔ)أحج يػـ كسمع عميو هللا صمى هللا رسػؿ فقتمو: قاؿ الشار؛ يجخمظ ثع

 (ٕ)كركػ بدشجه مثل ذلظ عغ سعيج بغ جبيخ أنو العاص بغ كائل الديسي
 . (ٖ)كبدشجه إلى ابغ عباس أنو عبج هللا بغ أبي

...  لخبو، خرػمة ذك ىػ فإذا: يقػؿ﴾ خريع ىػ فإذا﴿ ) قاؿ الصبخؼ:
إحيائيا  عمى هللا لقجرة مشو إنكارا رميع؟ كىي العطاـ ىحه يحيي مغ: فيقػؿ

 عمى يقجر ال كاف إذ( رميع كىي العطاـ يحيي مغ) بقػلو شبيا لشا كمثل ...
 الخمق مغ ذلظ إحياء عمى يقجر ال كسغ فجعمشا: يقػؿ أحج، ذلظ إحياء

 نصفة، إال يكغ لع كأنو خمقشاه، كيف إياه خمقشا كندي: يقػؿ( خمقو كندي)
 مغ خمقو مغ أف فيعمع خمقشاه، في يفكخ فمع: يقػؿ ناشقا، سػيا خمقا فجعمشاىا

 أحياء، األمػات يعيج أف يعجد ال مترخفا، ناشقا سػيا بذخا صار حتى نصفة
 خمق بكل كىػ﴿ ... الفشاء قبل بيا كانػا التي كييئتيع بذخا الخميع كالعطاـ

 ككيف يحيي، ككيف يسيت، كيف عمع ذك خمقو بجسيع كىػ: يقػؿ ﴾عميع
 .(ٗ)خمقو( أمخ مغ شيء عميو يخفي ال يعيج، ككيف يبجػء،

  

                                                           

 .(ٗ٘٘/ ٕٓ) الصبخؼ  تفديخ (ٔ)
 .(ٗ٘٘/ ٕٓ) الصبخؼ  تفديخ (ٕ)
 .(ٗ٘٘/ ٕٓ) الصبخؼ  تفديخ (ٖ)
 .(٘٘٘/ ٕٓ) الصبخؼ  تفديخ (ٗ)
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 فكان الخد عمى ىحه الذبية مؽ وجييؽ: 

فداد شبيتو مغ جية أنو استبعج اإلعادة كالحياة ججاًل يتزسغ  الؾجو األول:
ألف إيجاد  ؛الحيػاف البييع في عطاـ كحر  كتخؾ نفدو، كذلظ أىع مغ إحياء

 الحيػاف البييع كاف ألجل اإلنداف. 

ؿ َمخَّة  ﴿الػجو الثاني:  إلى آخخ الدػرة فإف إيجاد  ﴾قْل يحيييا الحؼ أنذأىا أكَّ
العقل مغ رد شيء  كاف إلى ما كاف  السبادغ أصعب في مصخد العخؼ كحكع

 .(ٔ)يوعم

ؿِ  ِباْلَخْمقِ  َأَفَعِييَشا﴿ كقاؿ تعالى:  ردا  ،(ٕ)﴾َجِجيج   َخْمق   ِمغْ  َلْبذ   ِفي ُىعْ  َبلْ  اأْلَكَّ
 .(ٖ)﴾َبِعيج   َرْجع   َذِلظَ  ُتَخاًبا َكُكشَّا ِمْتَشا َأِإَذا﴿ عمى مغ قاؿ: 

تتعخض ىحه اآليات إلى قزية تعجب الكفار مغ بعثة دمحم صمى هللا عميو 
 َكُكشَّا ِمْتَشا َأِإَذا﴿ كسمع، كعغ استبعادىع أف يبعثػا مخة أخخػ لمحداب فقالػا: 

 أك العادة أك العقػؿ أك األفياـ عغ بعيج :أؼ ،(ٗ)﴾َبِعيج   َرْجع   َذِلظَ  ُتَخاًبا
 ما كتعالى ليع أف عمسو محيط بكل شيء، فيعمعاإلمكاف. فقخر هللا سبحانو 

 إلى انتيى حتى شيء بكل عمسو أحاط كمغ أجدادىع، مغ تشقز األرض
 البعث، قاؿ:  عميو يرعب ال القبػر في السػتى أجداد مغ يحىب ما عمع

                                                           

 .(ٕٜ: ص) الكخيع القخآف مغ الججاؿ انطخ: استخخاج (ٔ)
 .٘ٔ: سػرة ؽ (ٕ)
 .ٖ: سػرة ؽ، اآلية (ٖ)
 .ٖ: سػرة ؽ، اآلية (ٗ)
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جامع ال يفػتو شيء، كذلظ إشعارا ليع بأنيع  أؼ﴾ حفيع كتاب كعشجنا﴿
 .(ٔ)معاقبػف عمى كل شيء يرجر عشيع

وقج ذكخ الكتاب العديد في سياق ىحه اْليات الحجة التي دمغيؼ بيا الشبي 
 صمى هللا عميو وسمؼ وىي قياس اإلعادة عمى البجء في قؾلو تعالى: 

 .(ٕ)﴾َجِجيج   َخْمق   ِمؽْ  َلْبذ   ِفي ُىؼْ  َبلْ  اأْلََولِ  ِباْلَخْمقِ  َأَفَعِييَشا﴿

 كلع أكالً  خمقشاىع حيغ بالخمق أفعجدنا: كالتػبيخ، يخيج لمتقخيع كىحا استفياـ
 فكيف ذلظ، عغ عييشا ما بعثيع؟، كالسعشى عغ نعجد فكيف شيئًا؟ يكػنػا
  ؟(ٖ) بعثيع عغ نعيي

 الخالق، - كجل عد - هللا بأف اعتخفػا ألنيع تقخيخ كقاؿ الدجاج: )ىحا
 .(ٗ)البعث( كأنكخكا

 .(٘)﴾َجِجيج   َخْمق   ِمغْ  َلْبذ   ِفي ُىعْ  َبلْ ﴿ ثع قاؿ تعالى: 

 أنا بالبعث السكحبػف  السذخكػف  ىؤالء يذظ كمعشاه: عمى ما قاؿ الصبخؼ: )ما
 ججيجا خمقا نخمقيع أف عمى قجرتشا مغ شظ في كلكشيع األكؿ، بالخمق نعي لع

 كىحا عمى معشى أف المبذ ىػ الذظ. .(ٙ)قبػرىع( في كبالئيع فشائيع، بعج

                                                           

 في البياف كفتح (ٙ٘ٔ/ ٘) عصية ابغ كتفديخ (ٕٖٖ/ ٖ) الدسخقشجؼ انطخ: تفديخ (ٔ)
 .(ٔٙٔ/ ٖٔ) القخآف مقاصج

 .٘ٔ: سػرة ؽ، اآلية (ٕ)
 .(ٙٙٔ/ ٖٔ) القخآف مقاصج في البياف كفتح (ٖٖٗ/ ٖ) الدسخقشجؼ انطخ: تفديخ (ٖ)
 .(ٖٗ/ ٘) لمدجاج كإعخابو القخآف معاني (ٗ)
 .٘ٔ: سػرة ؽ، اآلية (٘)
 .(ٖٓٗ/ ٕٕ) الصبخؼ  تفديخ (ٙ)
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 السختمفة لألشياء الخمط: المبذ ىػكذىب الذيخ ابغ عاشػر إلى أف معشى 
 بعس، عغ بعزيا مختمفاتيا تسييد معو يتعحر أك يعدخ بحيث الحقائق

 باألمخ عقال مسكغ كىػ السػتى إحياء عمييع اشتبو كمعشى اآلية حيشئح: إنيع
 قجر مغ بأف الكياس كتخكػا فشفػه، إمكانو بشفي فجدمػا العقل في السدتحيل

. كلػ (ٔ)أقجر مػجػدا كاف ما إعادة عمى ىػ مػجػدا يكغ لع ما إنذاء عمى
أنيع آمشػا باّلل حقا كنطخكا في خمقو لسا اشتبو عمييع ذلظ ألف مغ قجر عمى 

 خمق الذيء ابتجاء فإنو أقجر عمى إعادتو.

 السظمب الثالث:

 قياس البعث عمى خمق الدساوات واألرض وما فييسا.

استخجـ السػلى تبارؾ كتعالى الكياس في إثبات البعث فشبو السشكخيغ لو عمى 
أنو أمخ مسكغ بالكياس إلى ما ىػ أعطع مشو في الخمق، فقاس البعث عمى 
خمق الدساكات كاألرض، كال شظ أف خمق الدساكات كاألرض أعطع مغ خمق 

َساَكاتِ  َلَخْمقُ ﴿الشاس كسا قاؿ تعالى:   َكَلِكغَّ  الشَّاسِ  َخْمقِ  ِمغْ  ْكَبخُ أَ  َكاأْلَْرضِ  الدَّ
  .(ٕ)﴾َيْعَمُسػفَ  اَل  الشَّاسِ  َأْكَثخَ 

 قجر فسغ الشاس خمق مغ أكبخ كاألرض الدساكات قاؿ البيزاكؼ: )لخمق
 مغ ثانيا اإلنداف خمق عمى قجر أصل غيخ مغ أكال عطسيا مع خمقيا عمى

 الشاس أكثخ كلكغ. التػحيج أمخ مغ فيو يجادلػف  ما ألشكل بياف كىػ أصل،
 .(ٖ)أىػاءىع( كاتباعيع غفمتيع لفخط يتأممػف  كال يشطخكف  ال ألنيع يعمسػف؛ ال

                                                           

 .(ٜٕٛ/ ٕٙ) كالتشػيخ انطخ: التحخيخ (ٔ)
 .ٚ٘: سػرة غافخ، اآلية (ٕ)
 .(ٔٙ/ ٘) التأكيل( كأسخار التشديل )أنػار البيزاكؼ  تفديخ (ٖ)
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، كىحا الصخيق ىػ ما يدسى بكياس األكلى أك قياس التشبيو أك فحػػ الخصاب
  .(ٔ)كىػ أف يكػف الحكع في الفخع أجمى كأضيخ مشو في األصل

ىحا كيقـػ ىحا الجليل عمى إثبات إمكاف السجعى بثبػت نطيخه في الػاقع، 
الجليل كغيخه مسا يبخىغ بو عمى إمكاف البعث ىػ إثبات اإلمكاف الخارجي 

إنو إذا عمع بصل أف يكػف مستشعا. كاإلنداف يعمع ف عطع مشو،بػجػد ما ىػ أ 
ػجػد نطيخه كتارة اإلمكاف الخارجي: تارة بعمسو بػجػد الذيء كتارة بعمسو ب

بعمسو بػجػد ما ىػ أبمغ مشو فإف كجػد الذيء دليل عمى أف ما ىػ دكنو 
أكلى باإلمكاف مشو. ثع إنو إذا بيغ كػف الذيء مسكشا فال بج مغ بياف قجرة 
الخب عميو كإال فسجخد العمع بإمكانو ال يكفي في إمكاف كقػعو إف لع تعمع 

  :حا كمو بسثل. فبيغ سبحانو ى(ٕ)قجرة الخب عمى ذلظ

 َيْعيَ  َوَلؼْ  َواأْلَْرَض  الَدَساَواتِ  َخَمقَ  اَلِحي ّللَاَ  َأنَ  َيَخْوا َأَوَلؼْ ﴿ قؾلو تعالى: 
 . (ٖ)﴾َقِجيخ   َشْيء   ُكلِّ  َعَمى ِإَنوُ  َبَمى اْلَسْؾَتى ُيْحِييَ  َأنْ  َعَمى ِبَقاِدر   ِبَخْمِقِيؽَ 

 مغ العطاـ األجخاـ ىحه خمق الحؼ أف يعمسػا كلع يتفكخكا ألع كتأكيمو:
 ال يتعب ىحا الخمق قجرتو فقجرتو سبحانو كاجبة كلع ابتجاء كاألرض الدسػات

 يحيي أف عمى اآلباد، أليذ ذلظ بقادر أبج باإليجاد تشقصع كال تشقز
 الدسػات خمق الحؼ ىػ هللا، بأف مقخيغ كانػا "بمى؛ ألنيع (ٗ)السػتى؟

 الحؼ بأف تعالى، هللا فأخبخىع مساتيع، بعج لمبعث مشكخيغ ككانػا كاألرض،

                                                           

 .(ٕٗ٘/ ٖشخح مخترخ الخكضة )انطخ:  (ٔ)
 (.ٜٜٕ -ٜٕٛ/ ٖالفتاكػ ) مجسػع (ٕ)
 .ٖٖ: سػرة األحقاؼ، اآلية (ٖ)
 .(ٓٗ/ ٖٔ) القخآف مقاصج في البياف كفتح (ٕٛٔ/ ٙٔ) القخشبي انطخ: تفديخ (ٗ)
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. السػت بعج إحيائيع عمى قادرا يكػف  كاألرض، الدسػات خمق عمى قادرا كاف
 اإلحياء مغ قجيخ شيء كل عمى إنو البعث عمى قادر ىػ: يعشي بمى قاؿ ثع

 .(ٔ)كالبعث"

فإنو مغ السعمػـ ببجاىة العقػؿ أف خمق قاؿ شيخ اإلسالـ ابغ تيسية: )
كأف ىحا  -كاألرض أعطع مغ خمق أمثاؿ بشي آدـ كالقجرة عميو أبمغ الدسػات 

 .(ٕ)(األيدخ أكلى باإلمكاف كالقجرة مغ ذلظ

يحا قياس إلحياء السػتى عمى خمق الدساكات كاألرض كقاؿ الصػفي: )ف
 .(ٖ)(بجامع عطسة الفعميغ في العقػؿ أك إمكانيسا في السعقػؿ

 الَشاسِ  َأْكَثخَ  َوَلِكؽَ  الَشاسِ  َخْمقِ  ِمؽْ  َأْكَبخُ  َواأْلَْرضِ  الَدَساَواتِ  َلَخْمقُ ﴿ :وقؾلو
  .(ٗ)﴾َيْعَمُسؾنَ  اَل 

 ىحه اآلية مثل اآلية الدابقة في إثبات البعث بجليل قياس األكلى، كاحتجاج
 في كأجل الشفػس، في أعطع كاألرض الدسػات ألف خمق البعث؛ مشكخؼ  عمى

مادة،  سبق غيخ مغ تعالى خمقيسا ابتجاء مغ خمق البذخ، ألف هللا الرجكر،
كأجخػ  عسج، غيخ مغ كجعل استقخارىسا كألنو خمق فييسا أجخاما ىائمة الِعَطع

 ىػ ما كإحياء البعث يشكخ فكيف سبب، غيخ مغ بالكػاكب فييسا األفالؾ

                                                           

( )بحخ الدسخقشجؼ تفديخ (ٔ)  .(ٜٕٗ/ ٖ) العمـػ
 (.ٜٜٕ/ ٖمجسػع الفتاكػ ) (ٕ)
 .(ٕٗ٘/ ٖشخح مخترخ الخكضة ) (ٖ)
 .ٚ٘: سػرة غافخ، اآلية (ٗ)
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 كال يشطخكف  ال ألنيع يعمسػف؛ ال الشاس أكثخ كلكغ (ٔ)كجو؟ كل مغ دكنيسا
 .(ٕ)أىػاءىع كاتباعيع غفمتيع لفخط يتأممػف 

َبْل َعِجُبؾا َأْن َجاَءُىْؼ ُمْشِحر  ِمْشُيْؼ َفَقاَل اْلَكاِفُخوَن َىَحا َشْيء  َعِجيب  ﴿وقؾلو: 
( َقْج َعِمْسَشا َما َتْشُقُص اأْلَْرُض ٖ( َأِإَذا ِمْتَشا َوُكَشا ُتَخاًبا َذِلَػ َرْجع  َبِعيج  )ٕ)

( َبْل َكَحُبؾا ِباْلَحقِّ َلَسا َجاَءُىْؼ َفُيْؼ ِفي َأْمخ  َٗحِفيظ  ) ِمْشُيْؼ َوِعْشَجَنا ِكَتاب  
( َأَفَمْؼ َيْشُغُخوا ِإَلى الَدَساِء َفْؾَقُيْؼ َكْيَف َبَشْيَشاَىا َوَزَيَشاَىا َوَما َلَيا ِمْؽ َ٘مِخيج  )
َأْنَبْتَشا ِفيَيا ِمْؽ ُكلِّ َزْوج  ( َواأْلَْرَض َمَجْدَناَىا َوَأْلَقْيَشا ِفيَيا َرَواِسَي وَ ُٙفُخوج  )
( َوَنَدْلَشا ِمَؽ الَدَساِء َماًء ُمَباَرًكا ٛ( َتْبِرَخًة َوِذْكَخى ِلُكلِّ َعْبج  ُمِشيب  )َٚبِييج  )

( ٓٔ( َوالَشْخَل َباِسَقات  َلَيا َطْمع  َنِزيج  )َٜفَأْنَبْتَشا ِبِو َجَشات  َوَحَب اْلَحِريِج )
( َكَحَبْت َقْبَمُيْؼ َقْؾُم ُنؾح  َٔٔباِد َوَأْحَيْيَشا ِبِو َبْمَجًة َمْيًتا َكَحِلَػ اْلُخُخوُج )ِرْزًقا ِلْمعِ 

( َوَأْصَحاُب ٖٔ( َوَعاد  َوِفْخَعْؾُن َوِإْخَؾاُن ُلؾط  )َٕٔوَأْصَحاُب الَخّسِ َوَثُسؾُد )
ُسَل َفَحَق وَ  ( َأَفَعِييَشا ِباْلَخْمِق اأْلََوِل َبْل ِٗٔعيِج )اأْلَْيَكِة َوَقْؾُم ُتَبع  ُكلٌّ َكَحَب الخ 

  .(ٖ)﴾(َ٘ٔلْبذ  ِمْؽ َخْمق  َجِجيج  )ُىْؼ ِفي 

كىحه اآليات داخمة في االستجالؿ عمى إمكانية البعث بالكياس عمى إمكانية 
 ؟(يشطخكا أفمع)ما ىػ أعطع مشو، كىػ خمق الدساكات كاألرض فقػلو: 

 إلى الشطخ غفل ىؤالء السشكخكف لمبعث عغ كيف أؼ كالتػبيخ لمتقخيع استفياـ
أؼ: شقػؽ ( فخكج مغ ليا كما) بالشجػـ( كزيشاىا) عسج بال الدساء، فخفعشاىا

 عمى مجدناىا أؼ: بدصشاىا األرض، كأنا إلى الشطخ عغ غفمػا ككيف تعيبيا،
 صشف مغ كل فييا كأنبتشا ركاسي مغ الجباؿ الثقاؿ، فييا الساء كألقيشا كجو

                                                           

 .(ٖٕٓ/ ٕٔ) القخآف مقاصج في البياف كفتح (ٕٖ٘/ ٘ٔ) القخشبي انطخ: تفديخ (ٔ)
 .(ٔٙ/ ٘) التأكيل( كأسخار التشديل )أنػار البيزاكؼ  انطخ: تفديخ (ٕ)
 .٘ٔ – ٕؽ: سػرة  (ٖ)
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هللا  تبريخا كتحكيخا لكل عبج يؤكب إلى هللا بالتجبخ في آيات كخيع، حدغ
 عشج السحكخة كآياتو الستججدة البرائخ، مقابمة في السشرػبة السدتسخة
 . (ٔ)التشاسي

 األمػر ىحه عمى القادر فإف امتشاعو، كعجـ ذلظ إلمكاف ففي اآلية بياف
 .(ٕ)البعث كىػ أقل مشيا خصخا العطيسة يقجر

 الخابع: السظمب

 قياس اإلعادة عمى إحياء األرض بعج مؾتيا وإخخاج الشار.

أما قياس اإلعادة عمى إحياء األرض فقج تكخرت اإلشارة إلى ىحا الجليل في 
كثيخ مغ آيات القخآف الكخيع فيحكخ السػلى تبارؾ كتعالى في سياؽ ىحا 

جػ االستجالؿ قجرتو عمى إرساؿ الخياح التي تثيخ الدحاب كتبدصو في 
الدساء ثع تفخيقو إلى قصع متعجدة ثع إندالو الساء مشو إلى األرض التي تتمقاه 
فتخزخ كتددىخ كتطيخ فييا الحياة فتيتخ كتخبػ كتشبت مغ كل زكج بييج 

 فسغ ذلظ:

  

                                                           

 عغ )الكذاؼ الدمخذخؼ  كتفديخ (ٕٖٖ/ ٕٕ)البياف(  )جامع الصبخؼ  انطخ: تفديخ (ٔ)
 تفديخ في الػجيد )السحخر عصية ابغ كتفديخ (ٖٔٛ/ ٗ) التشديل( غػامس حقائق
/ ٕٛ) الكبيخ( التفديخ أك الغيب )مفاتيح الخازؼ  كتفديخ (ٚ٘ٔ/ ٘) العديد( الكتاب
 .(ٕٙٔ/ ٖٔ) القخآف مقاصج في البياف كفتح (ٕٚٔ

 .(ٙ/ ٚٔ) القخشبي انطخ: تفديخ (ٕ)
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َياحَ  ُيْخِسلُ  اَلِحي َوُىؾَ ﴿قؾلو تعالى:   َأَقَمتْ  ِإَذا َحَتى َرْحَسِتوِ  َيَجيْ  َبْيؽَ  ُبْذًخا الخِّ
 الَثَسَخاتِ  ُكلِّ  ِمؽْ  ِبوِ  َفَأْخَخْجَشا اْلَساءَ  ِبوِ  َفَأْنَدْلَشا َميِّت   ِلَبَمج   ُسْقَشاهُ  ِثَقااًل  َسَحاًبا
  .(ٔ)﴾َتَحَكُخونَ  َلَعَمُكؼْ  اْلَسْؾَتى ُنْخِخجُ  َكَحِلػَ 

. البمج ىحا أحييشا كسا: أؼ السػتى نخخج كحلظ: تعالى قاؿ ابغ الجػزؼ: )قػلو
 ابغ قاؿ. بو السيت البمج أحييشا كسا بالسصخ السػتى نحيي: مجاىج كقاؿ

 بو الشاس فيشبت الخجاؿ، كسشي مصخا الشفختيغ بيغ تعالى هللا يخسل: عباس
 .(ٕ)أمياتيع( بصػف  في نبتػا كسا قبػرىع في

َياحَ  ُيْخِسلُ  اَلِحي ّللَاُ ﴿قػلو تعالى:   َكْيفَ  الَدَساءِ  ِفي َفَيْبُدُظوُ  َسَحاًبا َفُتِثيخُ  الخِّ
 َيَذاءُ  َمؽْ  ِبوِ  َأَصابَ  َفِإَذا ِخاَلِلوِ  ِمؽْ  َيْخُخجُ  اْلَؾْدقَ  َفَتَخى  ِكَدًفا َوَيْجَعُموُ  َيَذاءُ 

 ِمؽْ  َعَمْيِيؼْ  ُيَشَدلَ  َأنْ  َقْبلِ  ِمؽْ  َكاُنؾا َوِإنْ ( ٛٗ) َيْدَتْبِذُخونَ  ُىؼْ  ِإَذا ِعَباِدهِ  ِمؽْ 
 َبْعجَ  اأْلَْرَض  ُيْحيِ  َكْيفَ  ّللَاِ  َرْحَستِ  آَثارِ  ِإَلى َفاْنُغْخ ( ٜٗ) َلُسْبِمِديؽَ  َقْبِموِ 

  .(ٖ)﴾(ٓ٘) َقِجيخ   َشْيء   ُكلِّ  َعَمى َوُىؾَ  اْلَسْؾَتى َلُسْحيِ  َذِلػَ  ِإنَ  َمْؾِتَيا

 لسحيي الغيث، بيحا مػتيا بعج األرض ىحه يحيي الحؼ قاؿ الصبخؼ: )إف
 السػتى إحياء عمى قجرتو مع شيء كل عمى كىػ مػتيع، بعج مغ السػتى
 .(ٗ)سبحانو( شاءه شيء فعل عميو يستشع كال أراده، شيء عميو يعد ال قجيخ،

                                                           

 .ٚ٘: سػرة األعخاؼ (ٔ)
 .(ٕٖٔ/ ٕ) التفديخ عمع في السديخ زاد (ٕ)
، اآلية (ٖ)  .ٓ٘ – ٛٗ: سػرة الخـك
 .(ٙٔٔ/ ٕٓ) الصبخؼ  تفديخ (ٗ)
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 كتسدقيا، كتفخقيا مػتيا بعج األجداد إحياء عمى بحلظ نبو قاؿ ابغ كثيخ: )ثع
 إحياء عمى لقادر ذلظ فعل الحؼ إف: أؼ ﴾السػتى لسحيي ذلظ إف﴿: فقاؿ

 .(ٔ) (﴾قجيخ شيء كل عمى إنو﴿ األمػات،
َياحَ  َأْرَسلَ  اَلِحي َوّللَاُ قال تعالى: ﴿  َميِّت   َبَمج   ِإَلى َفُدْقَشاهُ  َسَحاًبا َفُتِثيخُ  الخِّ

  .(ٕ) ﴾(ٜ) الش ُذؾرُ  َكَحِلػَ  َمْؾِتَيا َبْعجَ  اأْلَْرَض  ِبوِ  َفَأْحَيْيَشا

 بعػػػج األرض بإحيائػػػو السعػػػاد عمػػػى تعػػػالى يدػػػتجؿ مػػػا قػػػاؿ ابػػػغ كثيػػػخ: )كثيػػػخا
 ميتػػػة تكػػػػف  األرض فػػػإف ذلػػػظ، عمػػػى بيػػػحا يعتبػػػخكا أف عبػػػاده مػتيػػػا... يشبػػػو

عمييػػػا،  كأندلػػػو السػػػاء تحسػػػل الدػػػحاب إلييػػػا أرسػػػل فػػػإذا فييػػػا، نبػػػات ال ىامػػػجة
 سػبحانو هللا أراد إذا األجدػاد، كػحلظ بيػيج، زكج كػل مػغ كأنبتػت كربػت اىتدت
 فتشبػػػػت جسيعػػػػا األرض يعػػػػع مصػػػػخا العػػػػخش تحػػػػت مػػػػغ أنػػػػدؿ كنذػػػػػرىا، بعثيػػػػا

: الرػػحيح فػػي جػػاء كليػػحا األرض؛ فػػي الحػػب يشبػػت كسػػا قبػرىػػا فػػي األجدػػاد
 قػػػاؿ كليػػػحا ؛(ٖ)"يخكػػػب كمشػػػو خمػػػق مشػػػو الػػػحنب، عجػػػب إال يبمػػػى آدـ ابػػػغ كػػػل"

 رسػػؿ يػا: قمػت: رزيػغ أبي حجيث" الحج" في كتقجـ .﴾الش ُذػرُ  َكَحِلظَ ﴿: تعالى
 أمػا رزيػغ، أبػا يػا: "قػاؿ خمقػو؟ فػي ذلػظ آيػة كمػا السػتى؟ هللا يحيي كيف هللا،

                                                           

 .(ٖٕٖ/ ٙ) كثيخ ابغ تفديخ (ٔ)
 .ٜ: سػرة فاشخ، اآلية (ٕ)
: الشبأ{ ]أفػاجا فتأتػف  الرػر في يشفخ يـػ} أخخجو البخارؼ، كتاب التفديخ، باب (ٖ)

 بيغ ما الداعةباب كأشخاط الفتغ ( كمدمع، كتابٖٜ٘ٗح ) (٘ٙٔ/ ٙ)زمخا [: ٛٔ
 .(ٜٕ٘٘)ح  (ٕٕٓٚ/ ٗ) الشفختيغ
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: قػػػاؿ. بمػػػى: قمػػػت"  خزػػػخا؟ ييتػػػد بػػػو مػػػخرت ثػػػع محػػػال قػمػػػظ بػػػػادؼ مػػػخرت
 .(ٕ)((ٔ)"السػتى هللا يحيي فكحلظ"

 اْلَساءَ  َعَمْيَيا َأْنَدْلَشا َفِإَذا َخاِشَعةً  اأْلَْرَض  َتَخى  َأَنػَ  آَياِتوِ  َوِمؽْ قال تعالى: ﴿
  .(ٖ)﴾َقِجيخ   َشْيء   ُكلِّ  َعَمى ِإَنوُ  اْلَسْؾَتى َلُسْحيِ  َأْحَياَىا اَلِحي ِإنَ  َوَرَبْت  اْىَتَدْت 

 عمى القادر ىػ مػتيا بعج األرض إحياء عمى القادر أف قاؿ الخازؼ: )يعشي
 ىػ كىحا قجيخ شيء كل عمى إنو: قاؿ ثع ... مػتيا، بعج األجداد ىحه إحياء
 الستفخقة األجداء تمظ إلى كالتخكيب التأليف عػدة إف كتقخيخه األصمي الجليل
 أيزا اجتساعيا بعج األجداء تمظ إلى كالقجرة كالعقل الحياة كعػد لحاتو، مسكغ

 قادرا يكػف  أف فػجب السسكشات، عمى قادر تعالى وهللا لحاتو، مسكغ أمخ
 األجداء، تمظ إلى كالفيع كالعقل كالقجرة كالحياة كالتأليف التخكيب إعادة عمى
 ألبتة، فيو امتشاع ال مسكغ األجداد حذخ أف عمى كاضحة داللة يجؿ كىحا
 .(ٗ)أعمع( وهللا

 اأْلَْرَض  َوُيْحيِ  اْلَحيِّ  ِمؽَ  اْلَسيِّتَ  َوُيْخِخجُ  اْلَسيِّتِ  ِمؽَ  اْلَحيَ  ُيْخِخجُ قال تعالى: ﴿
  .(٘)﴾ُتْخَخُجؾنَ  َوَكَحِلػَ  َمْؾِتَيا َبْعجَ 

                                                           

 كقاؿ الييثسي: )رجالو (ٓٚٗرقع ) (ٕٛٓ/ ٜٔ) الكبيخ أخخجو الصبخاني في السعجع (ٔ)
 .(٘ٛ/ ٔ) الفػائج كمشبع الدكائج مػثقػف(. مجسع

 .(ٖٙ٘/ ٙ) كثيخ ابغ تفديخ (ٕ)
 .ٜٖ: سػرة فرمت، اآلية (ٖ)
 .(ٚٙ٘/ ٕٚ) الخازؼ  تفديخ (ٗ)
، اآلية (٘)  .ٜٔ: سػرة الخـك
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 كحلظ كزرعيا، نباتيا فيخخج مػتيا، بعج األرض يحيي قاؿ الصبخؼ: )كسا
 .(ٔ)الحداب( مػقف إلى قبػركع مغ أحياء فيخخجكع مساتكع، بعج مغ يحييكع

 َكَحِلػَ  َمْيًتا َبْمَجةً  ِبوِ  َفَأْنَذْخَنا ِبَقَجر   َماءً  الَدَساءِ  ِمؽَ  َنَدلَ  َواَلِحيقال تعالى: ﴿
 الدساء مغ ندلشاه الحؼ الساء بيحا أخخجشا قاؿ الصبخؼ: )كسا .(ٕ)﴾ُتْخَخُجؾنَ 

 الشاس أييا كحلظ كالدرع، الشبات كقحػشيا ججكبيا بعج السيتة البمجة ىحه مغ
 إلييا أندلو الحؼ بالساء رفاتا األرض في كمريخكع فشائكع بعج مغ تخخجػف 
 .(ٖ) مساتكع( قبل بيا التي كييئتكع أحياء مشيا مساتكع بعج مغ إلحيائكع

 إحياء األرض كإحياء السػتى ىػ اإلحياء بالساء.  فػجو الذبو بيغ

 يجؿ فكحلظ كحكستو هللا قجرة عمى يجؿ كسا الجليل ىحا أف كقاؿ الخازؼ: )يعشي
 اإلماتة، بعج أحياء يجعميع أنو التذبيو ككجو كالكيامة، البعث عمى قجرتو عمى
 .(ٗ)ميتة( كانت ما بعج أنذخت التي األرض كيحه

 مػتو، بعج الحي التفديخ في مصمق القجرة عمى إحجاثفػجو الذبو عمى ىحا 
 .(٘)السذبو كقجرة السػلى عميو إمكاف إضيار التذبيو مغ كالسقرػد

  

                                                           

 .(٘ٛ/ ٕٓ) الصبخؼ  تفديخ (ٔ)
 .ٔٔ: سػرة الدخخؼ، اآلية (ٕ)
 (ٖٚ٘/ ٕٔ) الصبخؼ  تفديخ (ٖ)
 .(ٕٓٙ/ ٕٚ) الخازؼ  تفديخ (ٗ)
 .(ٔٚٔ/ ٕ٘) كالتشػيخ انطخ: التحخيخ (٘)
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 َوَحبَ  َجَشات   ِبوِ  َفَأْنَبْتَشا ُمَباَرًكا َماءً  الَدَساءِ  ِمؽَ  َوَنَدْلَشا﴿وقؾلو تعالى: 
 ِبوِ  َوَأْحَيْيَشا ِلْمِعَبادِ  ِرْزًقا( ٓٔ) َنِزيج   َطْمع   َلَيا َباِسَقات   َوالَشْخلَ ( ٜ) اْلَحِريجِ 

  .(ٔ)﴾اْلُخُخوجُ  َكَحِلػَ  َمْيًتا َبْمَجةً 

 الساء بيحا أنبتشا كسا: ذكخه تعالى يقػؿ( الخخكج كحلظ) قاؿ الصبخؼ: )كقػلو
 يـػ نخخجكع كحلظ كزرعيا، نباتيا فأخخجشا بو، فأحييشاىا السيتة، األرض ىحه

 .(ٕ) الساء( مغ عمييا يشدؿ بسا فييا بالئكع بعج مغ قبػركع مغ أحياء الكيامة

 السيتة األرض ىحه هللا أحيا كسا كاكتفى القخشبي بعسػـ الذبو فقاؿ: )أؼ
 .(ٖ) مػتكع( بعج أحياء يخخجكع فكحلظ

كيجسع الصػفي بيغ ىحا كذلظ بأنو ربسا كاف ذلظ بسا تسصخه الدساء فيقػؿ: 
 الجدع أجداء أف كتػجييو ... ككقػعو، البعث إمكاف عمى أخخػ  حجة )ىحه
 كإخخاج األرض مغ حّيا كإخخاجو األرض في الدرع كحب األرض في القارة
 الخجاؿ كسشي الدساء تسصخه ما بػاسصة ذلظ كاف مشيا ... كربسا نباتا الحب
 .(ٗ)الديل( حسيل في الحبة تشبت كسا األجداـ فيو تشبت

 مػضع فيػ في األخزخ، الذجخ مغ الشار إخخاج عمى اإلعادة أما قياس
 .«يذ» آخخ في كاحج

  

                                                           

 .ٔٔ – ٜ: سػرة ؽ، اآليات (ٔ)
 .(ٖٖٙ/ ٕٕ) الصبخؼ  تفديخ (ٕ)
 .(ٚ/ ٚٔ) القخشبي تفديخ (ٖ)
 .(ٜٚ٘: ص) األصػلية السباحث إلي اإلليية اإلشارات (ٗ)
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 َرِميؼ   َوِىيَ  اْلِعَغامَ  ُيْحيِ  َمؽْ  َقالَ  َخْمَقوُ  َوَنِديَ  َمَثاًل  َلَشا َوَضَخبَ ﴿قال تعالى 
 اَلِحي( ٜٚ) َعِميؼ   َخْمق   ِبُكلِّ  َوُىؾَ  َمَخة   َأَولَ  َأْنَذَأَىا اَلِحي ُيْحِييَيا ُقلْ ( ٛٚ)

 اَلِحي َأَوَلْيَذ ( ٓٛ) ُتؾِقُجونَ  ِمْشوُ  َأْنُتؼْ  َفِإَذا َناًرا اأْلَْخَزخِ  الَذَجخِ  ِمؽَ  َلُكؼْ  َجَعلَ 
 اْلَعِميؼُ  اْلَخاَلقُ  َوُىؾَ  َبَمى ِمْثَمُيؼْ  َيْخُمقَ  َأنْ  َعَمى ِبَقاِدر   َواأْلَْرَض  الَدَساَواتِ  َخَمقَ 

 اَلِحي َفُدْبَحانَ ( ٕٛ) َفَيُكؾنُ  ُكؽْ  َلوُ  َيُقؾلَ  َأنْ  َشْيًئا َأَرادَ  ِإَذا َأْمُخهُ  ِإَنَسا( ٔٛ)
  .(ٔ)﴾(ٖٛ) ُتْخَجُعؾنَ  َوِإَلْيوِ  َشْيء   ُكلِّ  َمَمُكؾتُ  ِبَيِجهِ 

يدتجؿ سبحانو كتعالي في سياؽ الخد عمى مشكخ البعث ضاربا السثل رفات 
بعزيا ى إيجاد األضجاد مغ بسثل مذاىج مغ أمثاؿ قجرتو عم (ٕ)كحر ميت

َجخِ  ِمغَ  َلُكعْ  َجَعلَ  الَِّحؼ﴿ فيقػؿ: . ﴾ُتػِقُجكفَ  ِمْشوُ  َأْنُتعْ  َفِإَذا َناًرا اأْلَْخَزخِ  الذَّ
كذلظ إشارة إلى عسمية استخخاج الشار مغ الذجخ، قاؿ السفدخكف اإلشارة إلى 

 قصع إذا الحجاز أرض في كىسا نباتاف يشبتاف كشجخ كالعفار، شجخ السخخ
 الشار مشيسا انقجحت اآلخخ عمى أحجىسا كضخب الِدػاكيغ مثل عػداف مشيسا
 كقاؿ. كالعفار السخخ كاستسجج نار، شجخ لكل: السثل كفي أخزخاف، كىسا

 . (ٖ)الغاب إال نار شجخ كل في: الحكساء

 الحخارة عمى السذتسل الحي الجدع إخخاج ىػ قاؿ الصػفي: )إف البعث
 اليابدة، الباردة التخاب شبيعة عميو استػلت قج نخخ، عطع مغ كالخشػبة

 محاؿ كأنو السػت، شبع مغ الحياة شبع كإيجاد ضج مغ ضج إخخاج كذلظ
 في نارا مشو لكع أخخجشا قج الخشب األخزخ الذجخ ىحا: ليع فقيل زعسػا فيسا

                                                           

 .ٖٛ – ٛٚ: سػرة، يذ، اآليات (ٔ)
 .(ٗ٘٘/ ٕٓ) الصبخؼ  تفديخ (ٕ)
 كتفديخ (ٖٖٔ/ ٖ) الدسخقشجؼ كتفديخ (ٚ٘٘ - ٘٘٘/ ٕٓ) الصبخؼ  انطخ: تفديخ (ٖ)

 .(ٜ٘٘/ ٙ) كثيخ ابغ
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 مغ كغيخىسا كالعفار السخخ مغ بأيجيكع تدتخخجػنيا أنتع اليبػسة، غاية
 يابذ إخخاج جاز فإذا ضج؛ مغ كضج رشب مغ يابذ إخخاج كىػ األشجار

 العطع يابذ مغ الحي رشب إخخاج يجػز ال فمع الذجخ، رشب مغ الشار
 .(ٔ)الشخخ؟(

 حتى ماء مغ الذجخ ىحا خمق بجأ كذىب ابغ كثيخ إلى أف السعشى: الحؼ
 بو تػقج يابدا، حصبا صار أف إلى أعاده ثع كيشع، ثسخ ذا َنِزخا َخِزخا صار
  .(ٕ)شيء يسشعو ال يخيج ما عمى قادر يذاء، لسا فعاؿ ىػ كحلظ الشار،

كالتفديخ عمى السعشى األكؿ أبمغ إذ فيو التجليل عمى قجرة هللا تعالى عمى 
إخخاج ضج مغ ضج، حيث الخشػبة في الشبات األخزخ يخخج مشيا يابذ 
بسجخد القجح، عمى خالؼ التفديخ الثاني كالحؼ يكػف فيو الشبات يابدا مثمو 

 لشار.مثل ا

 هللا يشبو كاالستجالؿ ىشا عمى كجييغ ذكخىسا الساكردؼ؛ الػجو األكؿ: أف
 إحياء عمى بيا يجؿ أف: الثاني. شيء يعجدىا ال التي قجرتو عمى بحلظ تعالى

 .(ٖ)باإلذكاء الشار أحييت كسا السػتى

فيحه ىي أدلة البعث مغ القخآف الكخيع كىي كسا قاؿ الصػفي: )بخاىيغ القخآف 
 كاضحة متيشة قػية أنيا تطيخ ارتياب ذؼ مغ كتذكيظ كجػاب سؤاؿ كل بعج

 .(ٗ) الذبيات( عمى باإلبصاؿ مدتػلية السبصالت، عغ سالسة

                                                           

 .(ٕٗ٘: ص) األصػلية السباحث إلي اإلليية اإلشارات (ٔ)
 .(ٖٗ/ ٘) كالعيػف( )الشكت الساكردؼ انطخ: تفديخ (ٕ)
 .(ٜ٘٘/ ٙ) كثيخ ابغ انطخ: تفديخ (ٖ)
 .(ٕ٘٘: ص) األصػلية السباحث إلي اإلليية اإلشارات (ٗ)
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 السظمب الخامذ:

 ضخب األمثمة الؾاقعية لمبعث في الجنيا.

مسا استخجمو القخآف الكخيع في االستجالؿ عمى البعث إبخازه لمػجػد كالعياف 
لػقائع جخػ فييا إحياء السػتى أماـ الشاضخيغ ألسباب كحكع بزخب األمثمة 

 جخػ ذكخىا في كل كاقعة أذف سبحانو أف تقع في الػجػد كالعياف.

كميدة ىحا الجليل أنو ليذ دليال بخىانيا نطخيا يسكغ التشاكع حػلو، بل ىػ 
دليل كجػدؼ يتع فييا مخاشبة الحػاس قبل العقػؿ، مسا يقصع السجاؿ أماـ 

 عمى أدؿ شيء كالخيب كالسشازعة في إمكاف القزية محل الججؿ، كالالذظ 
كجػده،. كىحا الصخيق مغ شخؽ االستجالؿ يجؿ عمى إمكاف  مغ الذيء إمكاف

البعث كجػازه بػقػع نطائخه بخالؼ الصخيق البخىاني الحؼ يخاشب العقل 
 .(ٔ)كخاـ الصائعيغ بجشتو كإىانة السجخميغ بعقػبتوبػجػب البعث إل

عخض القخآف الكخيع لكثيخ مغ الػقائع التي جخػ فييا إحياء السػتى أماـ  كقج
مغ اإلخبار بالسػجػد ما ىػ مغ  أعيغ الشاضخيغ، كمثل ىحه الػقائع فييا

كصجؽ ىحه األخبار ، أعطع الجالئل عمى القجرة كاإلمكاف إلحياء هللا السػتى
خ شخيق الخسػؿ، يعمع بسا بو يعمع صجؽ الخسػؿ، كيعمع بأخبار أخخػ مغ غي

 .(ٕ)كإخبارىع بيا مغ أعالـ نبػتو

كقج كانت كل كاقعة تختبط بحكسة معيشة مغ تخبية لبعس الشاس عمى اإليساف 
باّلل تعالى كحدغ الطغ بو أك تدكية لعقيجة ما أك االرتقاء بيا مغ درجة 

                                                           

 الكخيع القخآف مغ الججاؿ استخخاجو (ٖ٘ٚ/ ٚ) كالشقل العقل تعارض انطخ: درء (ٔ)
 .(ٜٙ: ص)
 .(ٖٚٚ/ ٚ) درء تعارض العقل كالشقلانطخ:  (ٕ)
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إيسانية إلى درجة أعمى مشيا، كقج يختبط األمخ بخغبتو سبحانو في حفع 
كالحيمػلة بيشيع كبيغ أعجائيع مغ مشاكئيو كغيخ السؤمشيغ بو سبحانو أكليائو 

كتعالى كسػؼ أتتبع ىحه الػقائع كأذكخ ما فييا مغ حكع ككجو داللة عمى 
 قجرتو سبحانو كتعالى عمى البعث كعمى جػازه كإمكانو:

 بعث قؾم مؽ مؾسى بعج إماتتيؼ. – ٔ

ِمؽَ  َلاؽْ  َياُمؾَساى ُقْماُتؼْ  َوِإذْ ﴿قاال تعاالى:  ْْ  َفَأَخاَحْتُكؼُ  َجْياَخةً  ّللَاَ  َناَخى  َحَتاى َلاػَ  ُنا
 َلَعَمُكاااااؼْ  َماااااْؾِتُكؼْ  َبْعاااااجِ  ِماااااؽْ  َبَعْثَشااااااُكؼْ  ُثاااااؼَ ( ٘٘) َتْشُغاااااُخونَ  َوَأْناااااُتؼْ  الَرااااااِعَقةُ 

  .(ٔ)﴾َتْذُكُخونَ 

في ىحه القرة يػبخ هللا تعالى الييػد في جحجىع لسحسج صمى هللا عميو 
بأسالفيع الجاحجيغ آليات هللا تعالى السكخريغ لمسعرية، كماذا كسمع كيحكخىع 

، فيخبخ عغ قػـ مػسى الحيغ أساءكا األدب مع هللا (ٕ)ألع بيع مغ عقػبات
عيانا، فعاقبيع  هللا نخػ  حتى بشبػتظ نعتخؼ كلغ تعالى، كقالػا لو لغ نرجقظ

مػسى عميو هللا تعالى بأف ندلت عمييع صاعقة مغ الدساء أماتتيع بعج تػسل 
 . (ٖ)الدالـ لخبو

كقج ذكخ بعس السفدخيغ أف السخاد بالسػتى في آية البقخة الدابقة الدبعػف 
 ِلِسيَقاِتَشا َرُجاًل  َسْبِعيغَ  َقْػَموُ  ُمػَسى َكاْخَتارَ ﴿الحيغ كرد ذكخىع في قػلو تعالى: 

 َفَعلَ  ِبَسا َأُتْيِمُكَشا َكِإيَّاؼَ  َقْبلُ  ِمغْ  أَْىَمْكَتُيعْ  ِشْئتَ  َلػْ  َربِّ  َقاؿَ  الخَّْجَفةُ  َأَخَحْتُيعُ  َفَمسَّا

                                                           

 .ٙ٘ ،٘٘: سػرة البقخة، اآليات (ٔ)
 .(ٔٛ/ ٕ) الصبخؼ  انطخ: تفديخ (ٕ)
 في البياف كفتح (ٕٗٙ/ ٔ) كثيخ ابغ كتفديخ (ٖٓٗ/ ٔ) القخشبي انطخ: تفديخ (ٖ)

  .(ٜٕ/ ٘) القخآف مقاصج
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َفَياءُ   َكِلي َشا َأْنتَ  َتَذاءُ  َمغْ  َكَتْيِجؼ َتَذاءُ  َمغْ  ِبَيا ُتِزل   ِفْتَشُتظَ  ِإالَّ  ِىيَ  ِإفْ  ِمشَّا الد 
  .(ٔ)﴾اْلَغاِفِخيغَ  َخْيخُ  َكَأْنتَ  َكاْرَحْسَشا َلَشا َفاْغِفْخ 

مػسى، فقيل  تعالى هللا كمع الحؼ السيقات االختيار لمخخكج إلىفيكػف ىحا 
جاءىع بالرحف كما فييا مغ األمخ كالشيي فمع يخضػا بحلظ حتى يخكا هللا 

 مغ مػسى دنا فمسا سيشاء، شػر إلى الدبعيغ بيؤالء جيخة، كقيل: خخج
 عميو مػسى كدنا كمو بالجبل أحاط حتى الغساـ، مغ عسػد عميو كقع الجبل
 كقعػا الغساـ دخمػا إذا حتى فجنػا، ادنػا،: لمقػـ كقاؿ فيو، كدخل. الدالـ
 انكذف ثع. تفعل كال افعل كيشياه يأمخه مػسى يكمع كىػ فدسعػه سججا،
 هللا نخػ  حتى لظ نؤمغ لغ مػسى يا كقالػا الخؤية فصمبػا إليو فأقبمػا الغساـ
 فقاؿ اآلية، ىحه في السحكػرة الخجفة مغ السخاد كىي الراعقة فأخحتكع جيخة

 فعل بسا أتيمكشا كإياؼ قبل مغ أىمكتيع شئت لػ رب: الدالـ عميو مػسى
 .(ٕ)جيخة هللا أرنا: قػليع مشو فالسخاد مشا، الدفياء

لكغ بعس أىل العمع يحىب إلى القػؿ بأف الخجفة في آية األعخاؼ غيخ 
غيخ ميقات الكالـ كالخؤية الراعقة في آية البقخة، كأف السيقات في ىحه اآلية 

 عبجة فارقػا ما أنيع إال العجل عبجكا ما كانػا كإف الدبعيغ ىؤالء فقيل: إف
 إنيع: كقيل. العجل أك ما بالغػا في الشيي عشو بعبادة اشتغاليع عشج العجل

 قبمشا، أحجا تعصو لع ما أعصشا كقالػا ربيع دعػا ليتػبػا السيقات إلى خخجػا لسا
 .(ٖ)الخجفة فأخحتيع الكالـ ذلظ عمييع تعالى هللا فأنكخ بعجنا، أحجا تعصو كال

                                                           

 .٘٘ٔ: سػرة األعخاؼ، اآلية (ٔ)
 .(ٕٗٙ/ ٔ) كثيخ ابغ كتفديخ (ٜٛ - ٙٛ/ ٕ) الصبخؼ  انطخ: تفديخ (ٕ)
 .(ٖٖٖ/ ٜ) الكتاب عمـػ في المباب (ٖٙٚ/ ٘ٔ) الخازؼ  انطخ: تفديخ (ٖ)
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 ويتخجح ذلػ بثالثة وجؾه:

 كشمب الكالـ ميقات في األعخاؼ قرة ذكخ تعالى أف هللا الؾجو األول:
 بالفراحة كاألليق القرة، بيحه أتبعيا ثع العجل قرة بحكخ أتبعيا ثع الخؤية
 كاحج. مػضع في الػاحجة القرة في الكالـ إتساـ

 الدفياء فعل بسا سبحانو قاؿ حكاية عغ مػسى: أتيمكشا أف الؾجو الثاني:
كلع يقل بسا قاؿ الدفياء مشا كىػ األليق بسقاـ اآلية األكلى، فعمع مغ  مشا،
 بدبب ال العجل عبادة عمى إقجاميع بدبب حرمت إنسا الخجفة ىحه أف ذلظ

 . الخؤية شمب عمى إقجاميع

 الكالـ ميقات في ذكخ تعالى هللا أف أنو سبحانو كتعالى الؾجو الثالث:
 في السحكػر السيقات كأما دكا، الجبل جعل صعقا كأنو مػسى خخ أنو كالخؤية

 مػسى أف يحكخ كلع الخجفة، أخحتيع القػـ أف ذكخ تعالى هللا فإف اآلية، ىحه
 كإياؼ؟ قبل مغ أىمكتيع شئت لػ قاؿ الحؼ كىػ الخجفة، أخحتو الدالـ عميو

 أحجىسا أف ضغ يفيج األحكاـ بيحه السيقاتيغ ىحيغ مغ كاحج كل كاختراص
 . (ٔ)اآلخخ غيخ

كعميو يفاد مغ ذلظ أف هللا تعالى قج أمات مغ بشي إسخائيل مجسػعتيغ في 
ميقاتيغ األكؿ ميقات الكالـ كشمب الخؤية، كالثاني ميقات مختمف، كأحياىسا 

عمى إمكاف البعث كجػازه كأبمغ في  لسخة أخخػ كىحا أقػػ في االستجالؿ
 .(ٕ)التأكيج عمى قجرة هللا تعالى التي كسعت كل شيء

                                                           

 .(ٖٙٚ/ ٘ٔ) الخازؼ  انطخ: تفديخ (ٔ)
ىحا عمى القػؿ بأف الخجفة أكجبت السػت كسا ذىب بعس أىل العمع، كذىب آخخكف  (ٕ)

 أخحتيع السييبة الحالة تمظ رأكا لسا إلى أف ىحه الخجفة لع تتدبب في مػتيع كلكغ القـػ
== 
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 إحياء قتيل بشي إسخائيل عمى عيج مؾسى عميو الدالم. – ٕ

 َقاُلؾا َبَقَخةً  َتْحَبُحؾا َأنْ  َيْأُمُخُكؼْ  ّللَاَ  ِإنَ  ِلَقْؾِموِ  ُمؾَسى َقالَ  َوِإذْ قال تعالى: ﴿
 َرَبػَ  َلَشا اْدعُ  َقاُلؾا( ٚٙ) اْلَجاِىِميؽَ  ِمؽَ  َأُكؾنَ  َأنْ  ِباّلَلِ  َأُعؾذُ  َقالَ  ُىُدًوا َأَتَتِخُحَنا

 َذِلػَ  َبْيؽَ  َعَؾان   ِبْكخ   َواَل  َفاِرض   اَل  َبَقَخة   ِإَنَيا َيُقؾلُ  ِإَنوُ  َقالَ  ِىيَ  َما َلَشا ُيَبيِّؽْ 
َمُخونَ  َما َفاْفَعُمؾا ْْ  َيُقؾلُ  ِإَنوُ  َقالَ  َلْؾُنَيا َما َلَشا ُيَبيِّؽْ  َرَبػَ  َلَشا اْدعُ  َقاُلؾا( ٛٙ) ُت

 َلَشا ُيَبيِّؽْ  َرَبػَ  َلَشا اْدعُ  َقاُلؾا (ٜٙ) الَشاِعِخيؽَ  َتُدخ   َلْؾُنَيا َفاِقع   َصْفَخاءُ  َبَقَخة   ِإَنَيا
 ِإَنوُ  َقالَ ( ٓٚ) َلُسْيَتُجونَ  ّللَاُ  َشاءَ  ِإنْ  َوِإَنا َعَمْيَشا َتَذاَبوَ  اْلَبَقخَ  ِإنَ  ِىيَ  َما

 ِفيَيا ِشَيةَ  اَل  ُمَدَمَسة   اْلَحْخثَ  َتْدِقي َواَل  اأْلَْرَض  ُتِثيخُ  َذُلؾل   اَل  َبَقَخة   ِإَنَيا َيُقؾلُ 
 َنْفًدا َقَتْمُتؼْ  َوِإذْ ( ٔٚ) َيْفَعُمؾنَ  َكاُدوا َوَما َفَحَبُحؾَىا ِباْلَحقِّ  ِجْئتَ  اْْلنَ  َقاُلؾا

 َكَحِلػَ  ِبَبْعِزَيا اْضِخُبؾهُ  َفُقْمَشا( ٕٚ) َتْكُتُسؾنَ  ُكْشُتؼْ  َما ُمْخِخج   َوّللَاُ  ِفيَيا َفاَداَرْأُتؼْ 
  .(ٔ)﴾(ٖٚ) َتْعِقُمؾنَ  َلَعَمُكؼْ  آَياِتوِ  َوُيِخيُكؼْ  اْلَسْؾَتى ّللَاُ  ُيْحيِ 

تحكي ىحه اآليات عغ قتيل بشي إسخائيل الحؼ قتل عمى عيج مػسى، ثع 
تشازع الشاس فيسغ قتمو ككادت تحجث فتشة عطيسة فحىبػا إلى مػسى عميو 
الدالـ ليفرل بيشيع فيػ نبي هللا تعالى كعشجه عمع مغ لجنو، فأكحى هللا لو 

                                                                                                                         
== 

 عميو مػسى كخاؼ ضيػرىع، كتشقرع مفاصميع، مشيع تبيغ كادت حتى كرجفػا الخعجة
 البغػؼ  انطخ: تفديخ .الخجفة تمظ عشيع هللا فكذف كدعا بكى ذلظ فعشج السػت، الدالـ

 البياف كفتح (ٖٖ٘/ ٜ) الكتاب عمـػ في كالمباب (ٖٚٚ/ ٘ٔ) الخازؼ  كتفديخ (ٖٕٚ/ ٕ)
 .(ٖٓ/ ٘) القخآف مقاصج في

 .ٖٚ – ٚٙ: سػرة البقخة، اآلية  (ٔ)
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كخ ليع نبأ مغ أف مخىع أف يحبحػا بقخة كيقحفػا القتيل بيا فيعػد لمحياة كيح
 .(ٔ)قتمو، فمسا فعمػا ذلظ عاد القتيل لمحياة كأخبخىع بسغ قتمو

ليحكخ الييػد بدمفيع الحيغ شبعػا  ؛ساؽ هللا سبحانو كتعالى ىحه القرةكقج 
، كيكيع الحجة عمى السكحبيغ بالبعث كبشبػة دمحم صمى عمى الجحػد كالكفخاف

الػاقعي لمبعث مغ أدمغ هللا عميو كسمع مغ مذخكي العخب، فيحا السثاؿ 
الحجج عمى جػاز البعث، كما عمييع إال أف يدألػا الييػد عغ خبخ ما قرو 

 هللا تعالى في قرة البقخة.

: )كقػلو: )كحلظ يحيى هللا السػتى( ، مخاشبة مغ هللا عباده الصبخؼ قاؿ 
السؤمشيغ، كاحتجاج مشو عمى السذخكيغ السكحبيغ بالبعث، كأمخىع باالعتبار 

اف مشو جل ثشاؤه مغ إحياء قتيل بشي إسخائيل بعج مساتو في الجنيا. فقاؿ بسا ك
ليع تعالى ذكخه: أييا السكحبػف بالبعث بعج السسات، اعتبخكا بإحيائي ىحا 
القتيل بعج مساتو، فإني كسا أحييتو في الجنيا، فكحلظ أحيي السػتى بعج 

مى مذخكي العخب، مساتيع، فأبعثيع يػـ البعث. كإنسا احتج جل ذكخه بحلظ ع
كىع قػـ أميػف ال كتاب ليع، ألف الحيغ كانػا يعمسػف عمع ذلظ مغ بشي 
إسخائيل كانػا بيغ أضيخىع، كفييع ندلت ىحه اآليات، فأخبخىع جل ذكخه بحلظ، 

 .(ٕ)(ليتعخفػا عمع مغ قبميع

  

                                                           

( ٛٚ/ ٔ( كزاد السديخ في عمع التفديخ )ٛٗٔ/ ٔ( انطخ: انطخ: تفديخ الدمخذخؼ )ٔ)
 (. ٙ٘ٗ/ ٔكتفديخ القخشبي )

 .(ٕٖٕ/ ٕتفديخ الصبخؼ ) (ٕ)
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 إحياء ألؾف مؽ بشي إسخائيل بعج إماتتيؼ. – ٖ

 اْلَسْؾتِ  َحَحرَ  ُأُلؾف   َوُىؼْ  ِدَياِرِىؼْ  ِمؽْ  َخَخُجؾا اَلِحيؽَ  ِإَلى َتخَ  َأَلؼْ ﴿قال تعالى: 
 َأْكَثخَ  َوَلِكؽَ  الَشاسِ  َعَمى َفْزل   َلُحو ّللَاَ  ِإنَ  َأْحَياُىؼْ  ُثؼَ  ُمؾُتؾا ّللَاُ  َلُيؼُ  َفَقالَ 

ىحه اآليات قرة قػـ مغ بشي إسخائيل فخكا  تتشاكؿ .(ٔ)﴾َيْذُكُخونَ  اَل  الَشاسِ 
 إنيع كقيل: بيع، ندؿ قج ككاف السػت قيل بدبب الصاعػف، مغ بالدىع مخافة

 مػتيع فأماتيع هللا تعالى ثع بعثيع مغ السػت ححر مشو ففخكا بالجياد أمخكا
 .(ٕ)نبييع بجعاء

 نأتي" :قالػا الصاعػف، مغ فخارا خخجػا آالؼ، أربعة قاؿ ابغ عباس: )كانػا
". مػتػا:"هللا ليع قاؿ ككحا، كحا بسػضع كانػا إذا حتى"! مػت فييا ليذ أرضا

 ىحه فتال فأحياىع، يحيييع، أف ربو فجعا األنبياء، مغ نبي عمييع فسخ
 .(ٖ) يذكخكف( ال الشاس أكثخ كلكغ الشاس عمى فزل لحك هللا إف:"اآلية

 هللا صمى دمحما نبيو أخبخ تعالى هللا أف اآلية مغ الالـز قاؿ ابغ عصية: )كإنسا
 مغ خخجػا البذخ مغ قـػ عغ كالتػقيف، التشبيو عبارة في أخبارا كسمع عميو

 مغ ككل ليخكا ىع أحياىع، ثع تعالى هللا فأماتيع السػت، مغ فخارا ديارىع
 خائف لخػؼ معشى فال غيخه، بيج ال هللا بيج ىي إنسا اإلماتة أف بعجىع خمف

 مغ السؤمشيغ أمخه يجؼ بيغ مقجمة اآلية ىحه تعالى هللا كجعل مغتخ، كالغتخار
 .(ٗ)بالجياد( دمحم أمة

                                                           

 .ٖٕٗ: سػرة  البقخة، اآلية (ٔ)
 .(ٖٙ/ ٕ) القخآف مقاصج في البياف انطخ: فتح (ٕ)
 .(ٕٚٙ/ ٘) الصبخؼ  انطخ: تفديخ (ٖ)
 .(ٕٖٛ/ ٔ) عصية ابغ تفديخ (ٗ)
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كقج سيقت ىحه القرة كأجخيت في ىحا الدياؽ مجخػ السثل لحكسة معيشة 
كىي تأكيج قجرة هللا تعالى عمى اإلحياء كاإلماتة فال أحج ناج مغ قزائو 
كقجره، كأف كل نفذ كتب عمييا السػت فيي القيتو ميسا كاف ما تحرشت بو 

 .(ٕ)(ٔ)﴾ُمَذيََّجة   ُبُخكج   ِفي ُكْشُتعْ  َكَلػْ  اْلَسْػتُ  ُيْجِرْكُكعُ  َتُكػُنػا َأْيَشَسا﴿

 السػاضبة عمى اآلية، بيحه عباده ذكخه تعالى هللا حث )كإنسا: جعفخ أبػ قاؿ
 بإعالمو كشجعيع. ديشو أعجاء قتاؿ عمى كالربخ سبيمو، في الجياد عمى
 مغ الفخار كأف خمقو دكف  كإليو، بيجيو كاإلحياء اإلماتة أف ليع، كتحكيخه إياىع
 الحرػف، في التحرغ إلى األعجاء، كلقاء الجياد مغ كاليخب القتاؿ

 كال بداحتو، حل إذا قزائو مغ أحجا مشج غيخ كالجكر، السشازؿ في كاالختباء
 الصاعػف  مغ الياربيغ يشفع لع كسا بعقػتو، ندؿ إذا مشيتو أسباب عشو دافع

 أممػا الحؼ السػضع إلى مشازليع مغ كانتقاليع أكشانيع، مغ ... فخارىع
 .(ٖ) الدالمة( إليو بالسريخ

جائد؛ لػقػعو في ىحه  نفدو في دليل شاىج عمى إمكانية البعث، كأنو كاآلية
 كجج لسا كإال مسكغ، السخرػص الذكل عمى األجداء تخكب القرة كألف

 ىحه ففي عشو أخبخ قج كألف الرادؽ اإلمكاف، ثبت فقج ىحا ثبت كمتى أكال،
 كجب كقػعو إمكاف العقل في ثبت ما كقػع عغ الرادؽ أخبخ كمتى اآلية،
 .(ٗ)بو القصع

                                                           

 .ٛٚ: سػرة الشداء، اآلية (ٔ)
 مقاصج في البياف كفتح (ٖٕٓ/ ٖ) القخشبي كتفديخ (ٜٚٗ/ ٙ) الخازؼ  انطخ: تفديخ (ٕ)

 .(ٕٙ/ ٕ) القخآف
 .(ٕٛٚ/ ٘) شاكخ ت البياف جامع=  الصبخؼ  تفديخ (ٖ)
 .(ٜٚٗ/ ٙ) الخازؼ  انطخ: تفديخ (ٗ)
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 َأْكَثخَ  َكَلِكغَّ  الشَّاسِ  َعَمى َفْزل   َلُحك ّللاََّ  ِإفَّ ﴿كقج ختست اآليات بقػلو تعالى: 
 كانػا السعاد يشكخكف  كانػا الحيغ العخب ؛ كمشاسبتو: أف(ٔ)﴾َيْذُكُخكفَ  اَل  الشَّاسِ 

 عمى الييػد تعالى هللا نبو فمسا األمػر، مغ كثيخ في الييػد بقػؿ متسدكيغ
 لمسعاد، السشكخيغ لمعخب يحكخكنيا كىع ليع، معمػمة كانت التي الػاقعة ىحه

 إلى اإلنكار ىػ الحؼ الباشل الجيغ مغ يخجعػف  السشكخيغ أكلئظ أف فالطاىخ
 العقاب، مغ فيخمرػف  كالشذػر بالبعث اإلقخار ىػ الحؼ الحق الجيغ

 في كإحدانا تعالى هللا مغ فزال القرة ىحه ذكخ فكاف الثػاب، كيدتحقػف 
 .(ٕ)السشكخيغ ىؤالء حق

 إحياء مؽ استبعج قجرة هللا عمى البعث. – ٗ

 َأَنى َقالَ  ُعُخوِشَيا َعَمى َخاِوَية   َوِىيَ  َقْخَية   َعَمى َمخَ  َكاَلِحي َأوْ ﴿ :قال تعالى
 َقالَ  َلِبْثتَ  َكؼْ  َقالَ  َبَعَثوُ  ُثؼَ  َعام   ِماَئةَ  ّللَاُ  َفَأَماَتوُ  َمْؾِتَيا َبْعجَ  ّللَاُ  َىِحهِ  ُيْحِيي
 َوَشَخاِبػَ  َطَعاِمػَ  ِإَلى َفاْنُغخْ  َعام   ِماَئةَ  َلِبْثتَ  َبلْ  َقالَ  َيْؾم   َبْعَض  َأوْ  َيْؾًما َلِبْثتُ 

 َكْيفَ  اْلِعَغاِم ِإَلى َواْنُغْخ  ِلمَشاسِ  آَيةً  َوِلَشْجَعَمػَ  ِحَساِركَ  ِإَلى َواْنُغْخ  َيَتَدَشوْ  َلؼْ 
 َشْيء   ُكلِّ  َعَمى ّللَاَ  َأنَ  َأْعَمؼُ  َقالَ  َلوُ  َتَبَيؽَ  َفَمَسا َلْحًسا َنْكُدؾَىا ُثؼَ  ُنْشِذُدَىا

  .(ٖ)﴾َقِجيخ  

 قخية في ىحه اآليات يتحجث السػلى تبارؾ كتعالى عغ نبي مغ أنبيائو رأػ
بعج أف مات أىميا، كتياكت  عخكشيا فاستعطع إحياء ىحه القخية، عمى خاكية

 متى أؼ: ،"مػتيا بعج هللا ىحه يحيي أنى" سُقُفيا كخارت ججرانيا، فقاؿ:

                                                           

 .ٖٕٗ: سػرة البقخة، اآلية (ٔ)
 .(ٜٛٗ/ ٙ) الخازؼ  انطخ: تفديخ (ٕ)
 .ٜٕ٘: البقخة (ٖ)
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 السذابية الحالة تمظ عمى كىي إلحيائيا استبعاد كىػ يحيي، كيف أك يحيي
 .(ٔ) األحياء!!! لحالة السبايشة األمػات لحالة

عشو،  سأؿ مسا أعطع ىػ بسا نفدو في السثل لو فزخب هللا سبحانو كتعالى
 َأكْ  َيْػًما َلِبْثتُ  َقاؿَ  َلِبْثتَ  َكعْ  َقاَؿ:﴿فأماتو مائة سشة ثع بعثو مغ السػت؛ ثع 

ـ   ِماَئةَ  َلِبْثتَ  َبلْ  َقاؿَ  َيْػـ   َبْعَس  أؼ:  ﴾َيَتَدشَّوْ  َلعْ  َكَشَخاِبظَ  َشَعاِمظَ  ِإَلى َفاْنُطْخ  َعا
قجرة هللا تعالى، ثع  آثار مغ عطيع السجة، كىحا أثخ تمظ شػؿ لع يتغيخ مع

أمخه أف يشطخ إلى حساره ليعايغ قجرة هللا تعالى عمى البعث ماثمة في إحياء 
 عطامو كنخخت أجداؤه تفخقت حساره مخة أخخػ أماـ عيشيو، فيخػ كيف

ثع أخحت تعػد كسا كانت حاؿ الحياة، بأف ارتفت العطاـ  أكصالو، كتقصعت
 تكػف مشيا الحسار بكامل ىيئتو، ببعزيا، ثع أخحت تكدى لحسا إلى أف

 عشجه هللا قجرة في مدتشكخاً  كاف ما عياناً  لو اتزح لسا أؼ: (لو تبيغ)حيشئح 
 ، أؼ:(قجيخ شيء كل عمى هللا أعمع أف قاؿ)فػ  .القخية إحياء مغ عيانو قبل

 دخػالً  كاإلحياء اإلماتة تحتو كيجخل األشياء، مغ شيء عميو يدتعري ال
 .(ٕ)أكلياً 

 آَيةً  َكِلَشْجَعَمظَ ﴿ كقج جعمو هللا سبحانو كتعالى آية لمشاس فقاؿ عد مغ قائل 
 لمشاس آية كمو كأمخه آية، أعطع إحيائو ثع السجة، ىحه إماتتو "ففي ﴾ِلمشَّاسِ 
، فيػ آية لمشاس في زمشو كبعجه، أما في زمشو فيػ أنو لسا (ٖ)الجىخ" غابخ

                                                           

 .(ٜٕ/ ٚ) الخازؼ  كتفديخ (ٖٛٗ/ ٔ) عصية ابغ انطخ: تفديخ (ٔ)
/ ٚ) الخازؼ  كتفديخ (ٖٛٗ/ ٔ) عصية ابغ تفديخ (ٔٗٗ/ ٘) الصبخؼ  انطخ: تفديخ (ٕ)

 .(٘ٓٔ/ ٕ) القخآف مقاصج في البياف كفتح (ٕٖ
 .(ٖٓ٘/ ٔ) عصية ابغ تفديخ (ٖ)
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قبل مػتو أك شاَب، ثع في مجسل بعث جاء شابا كقج مات مغ كاف يداكشو 
 . (ٔ)قرتو آية كعالمة عمى قجرة هللا تعالى عمى البعث لكل مغ سسع بو

كليحا كانت ىحه القرة حجة عمى السذخكيغ عمى عيج الشبي صمى هللا عميو 
كسمع حيغ أنكخكا البعث كجحجكا نبػتو صمى هللا عميو كسمع، قاؿ الصبخؼ 

 عمى هللا قجرة السشكخيغ تعخيف بيا السقرػد مبيشا حكسة ىحه اآليات: )كإنسا
 كالسػت الحياة بيجه الحؼ كأنو فشائيع، بعج كإعادتيع مساتيع، بعج خمقو إحيائو

 .(ٕ)العخب( سائخ مغ بحلظ يكحب كاف كمغ قخير، مغ

 إحياء الصيخ إلبخاليع. – ٘
ِمْؽ َوِإْذ َقاَل ِإْبَخاِهيُؼ َربِّ َأِرِني َكْيَف ُتْحِي ﴿قال تعالى:  ْْ اْلَسْؾَتى َقاَل َأَوَلْؼ ُت

َقاَل َبَمى َوَلِكْؽ ِلَيْظَسِئَؽ َقْمِبي َقاَل َفُخْح َأْرَبَعًة ِمَؽ الَظْيِخ َفُرْخُىَؽ ِإَلْيَػ ُثَؼ اْجَعْل 
 َعَمى ُكلِّ َجَبل  ِمْشُيَؽ ُجْدًءا ُثَؼ اْدُعُيَؽ َيْأِتيَشَػ َسْعًيا َواْعَمْؼ َأَن ّللَاَ َعِديد  

 .(ٖ)﴾َحِكيؼ  

تقز ىحه اآلية شمب إبخاليع عميو الدالـ مغ رب العباد أف يخيو البعث رؤية 
عيغ بعجما آمغ كصجؽ بو بقمبو فقاؿ عميو الدالـ )رب أرني كيف تحيى 

 لع السػتى( فمسا شمب صمى هللا عميو كسمع ذلظ قاؿ لو السػلى عد كجل )أك
( بمى قاؿ) إراَءتو تدألشي حتى اإلحياء عمى قادر ترجؽ بأني ألع أؼ( تؤمغ

 باجتساع( قمبي ليصسئغ) سألت( كلكغ) ذلظ عمى قادر بأنظ كآمشت عمست
 اإلذعاف عمى اإلنداف يحسل الحذ اإليساف؛ ألف دالئل إلى العياف دليل

                                                           

 .(ٜٕٗ/ ٖ) القخشبي انطخ: تفديخ (ٔ)
 .(ٕٗٗ/ ٘) الصبخؼ  تفديخ (ٕ)
 .ٕٓٙ: ، اآليةالبقخةسػرة  (ٖ)
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 بحرػؿ قمبي ليصسئغ ، فالسعشى: "سألتظ(ٔ)العقمي الجليل يحسل مسا أكثخ
 .(ٕ)عيانا" كالسعمػـ بخىانا السعمػـ بيغ الفخؽ 

القزية،  أصل في ال الكيفية في إبخاليع حيخة كقاؿ بعس السفدخيغ: كانت
 ما كالسعشى: أنو شمب الكيفية، ىحه في حيختو يحىب ما إلى حاجة في فكاف
 العقمية القجرة فػؽ  كىي اإلعادة، كيفية معخفة إلى الحائخ عقمو ليصسئغ شمب

 .(ٖ)البذخية

 فرخىغ)فأمخه هللا سبحانو كتعالى أف يأخح أربعة أفخاد مغ الصيخ كقاؿ لو: 
 فيو، جدءاً  مشيغ جبل كل عمى اجعل ثع قصعيغ ثع إليظ اضسسيغ أؼ( إليظ

 مذياً  أؼ( يأتيشظ سعياً ) تعالى هللا بإذف تعاليغ ليغ: قل أؼ:( ادعيغ ثع)
 تمظ غيخ أنيا متػىع لتػىع شارت لػ ألنيا الذبية؛ مغ فيػ أبعج. سخيعاً 

 كاعمع) الذبية ىحه تعالى هللا فشفى سميسة غيخ أرجميا أف أك الصيػر األكلى،
 .(ٗ)كل أمخه كمغ ذلظ أمخ الرشعة في( حكيع عديد هللا أف

 كأخح أجبل، سبعة عمى أنو كضعيغ عباس ابغ عغ حاتع أبي ابغ أخخج
 رير ككل نرفو، إلى نرف كل فخجع: فقاؿ تعاليغ باسع هللا  .بيجه الخءكس

 تمقى كالخيذة القصخة، تمقى القصخة إلى يشطخ الخحسغ خميل شائخه، فجعل إلى
. فييا فجخمغ رؤسيغ، إلى فجئغ رؤس، ليغ ليذ أحياء صخف  حتى الخيذة،

                                                           

 كفتح (ٖٕٙ/ ٔ) التفديخ عمع في السديخ كزاد (ٚٛٗ/ ٘) الصبخؼ  انطخ: تفديخ (ٔ)
 .(ٜٓٔ/ ٕ) القخآف مقاصج في البياف

 .(ٖٓٓ/ ٖ) القخشبي تفديخ (ٕ)
 .(ٜ٘ٙ/ ٕ) التفاسيخ انطخ: زىخة (ٖ)
 البياف كفتح (ٖٕٙ/ ٔ) التفديخ عمع في السديخ كزاد (ٖٛ/ ٚ) الخازؼ  تفديخ انطخ: (ٗ)

 .(ٕٔٔ/ ٕ) القخآف مقاصج في
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 بأعشاقيا، رؤكسيا تخيج قجمو، إلى انتيت حتى رؤكس، بغيخ تصيخ أقبمت ثع
 فعادت رأسو في عشقو مشيا شائخ كل فػضع قجمو، رفع تفعل، كما رآىا فمسا
  .(ٔ)حكيع عديد هللا أف أعمع: ذلظ رأػ حيغ إبخاليع فقاؿ كانت، كسا

 الصيخ مغ أربعة يأخح أف هللا نبي أمخ: قاؿ: قتادة كأخخج الصبخؼ بدشجه عغ
 أربعة عمى يجدئيغ ثع كدمائيغ، كريذيغ لحػميغ بيغ يخمط ثع فيحبحيغ،

 فجعل بيجه، بخؤكسيغ كأمدظ أجشحتيغ، عمى شكل أنو لشا فحكخ أجبل،
 كذلظ البزعة، إلى كالبزعة الخيذة، إلى كالخيذة العطع، إلى يحىب العطع
 عمى سعيا فأتيشو دعاىغ ثع. كسمع عميو هللا صمى إبخاليع هللا خميل بعيغ

 .(ٕ)بخأسو شيخ كل كيمقي أرجميغ،

. كقاؿ (ٖ)الخازؼ كالبعث كسا ذكخ  كالشذخ الحذخ فيحه القرة دليل عمى إثبات
 ىحه مغ األشيار ىحه بعث كسا: يقػؿ إبخاليع، هللا آتاه مثل قتادة: )ىحا

 األرض أرباع مغ الكيامة يػـ الشاس هللا يبعث كحلظ األربعة، األجبل
 .(ٗ)كنػاحييا(

 قرة أىل الكيف. – ٘

 َعَجًبا آَياِتَشا ِمؽْ  َكاُنؾا َوالَخِقيِؼ اْلَكْيفِ  َأْصَحابَ  َأنَ  َحِدْبتَ  َأمْ ﴿قال تعالى: 
 ِمؽْ  َلَشا َوَىيِّئْ  َرْحَسةً  َلُجْنػَ  ِمؽْ  آِتَشا َرَبَشا َفَقاُلؾا اْلَكْيفِ  ِإَلى اْلِفْتَيةُ  َأَوى  ِإذْ ( ٜ)

 ُثؼَ ( ٔٔ) َعَجًدا ِسِشيؽَ  اْلَكْيفِ  ِفي آَذاِنِيؼْ  َعَمى َفَزَخْبَشا( ٓٔ) َرَشًجا َأْمِخَنا

                                                           

 .(ٖٔ٘/ ٕ) حاتع أبي ابغ تفديخ (ٔ)
 .(ٙٓ٘/ ٘) شاكخ ت البياف جامع=  الصبخؼ  تفديخ (ٕ)
 (ٕٓ/ ٚ) الكبيخ التفديخ أك الغيب مفاتيح=  الخازؼ  انطخ تفديخ (ٖ)
 .(ٙٓ٘/ ٘) شاكخ ت البياف جامع=  الصبخؼ  تفديخ (ٗ)
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 َعَمْيػَ  َنُقص   َنْحؽُ ( ٕٔ) َأَمًجا َلِبُثؾا ِلَسا َأْحَرى اْلِحْدَبْيؽِ  َأي   ِلَشْعَمؼَ  َبَعْثَشاُىؼْ 
 َعَمى َوَرَبْظَشا( ٖٔ) ُىًجى َوِزْدَناُىؼْ  ِبَخبِِّيؼْ  آَمُشؾا ِفْتَية   ِإَنُيؼْ  ِباْلَحقِّ  َنَبَأُىؼْ 

 ِإَلًيا ُدوِنوِ  ِمؽْ  َنْجُعؾَ  َلؽْ  ضِ َواأْلَرْ  الَدَساَواتِ  َرب   َرب َشا َفَقاُلؾا َقاُمؾا ِإذْ  ُقُمؾِبِيؼْ 
 َيْأُتؾنَ  َلْؾاَل  آِلَيةً  ُدوِنوِ  ِمؽْ  اَتَخُحوا َقْؾُمَشا َىُْاَلءِ ( ٗٔ) َشَظًظا ِإًذا ُقْمَشا َلَقجْ 

 َوَكَحِلػَ ( ٘ٔ) َكِحًبا ّللَاِ  َعَمى اْفَتَخى  ِمَسؽِ  َأْعَمؼُ  َفَسؽْ  َبيِّؽ   ِبُدْمَظان   َعَمْيِيؼْ 
 َبْعَض  َأوْ  َيْؾًما َلِبْثَشا َقاُلؾا َلِبْثُتؼْ  َكؼْ  ِمْشُيؼْ  َقاِئل   َقالَ  َبْيَشُيؼْ  ِلَيَتَداَءُلؾا َبَعْثَشاُىؼْ 

 َفْمَيْشُغخْ  اْلَسِجيَشةِ  ِإَلى َىِحهِ  ِبَؾِرِقُكؼْ  َأَحَجُكؼْ  َفاْبَعُثؾا َلِبْثُتؼْ  ِبَسا َأْعَمؼُ  َرب ُكؼْ  َقاُلؾا َيْؾم  
 . (ٔ)﴾َأَحًجا ِبُكؼْ  ُيْذِعَخنَ  َواَل  َوْلَيَتَمَظفْ  ِمْشوُ  ِبِخْزق   َفْمَيْأِتُكؼْ  َطَعاًما َأْزَكى َأي َيا

تتعخض ىحه اآليات الكخيسة إلى قرة أخخػ تؤكج عمى قجرة هللا تعالى عمى  
البعث كعمى جػازه كىػانو عمى هللا سبحانو كتعالى، فتحكخ أف مجسػعة مغ 

 الحيغ الكفار قػميع مغ إيسانيع عمى خائفيغ مجيشتيع مغ خخجػا الذباب
 كأخحكا يعبجكف  السجيشة مغ قخيب كيف اختفػا في هللا، ثع غيخ بعبادة أمخكىع

تعالى كيدألػنو أف يخحسيع كيييئ ليع مغ أمخىع مخفقا قاؿ تعالى ذاكخا  هللا
 َرْحَسةً  َلُجْنظَ  ِمغْ  آِتَشا َربََّشا اَفَقاُلػ  اْلَكْيفِ  ِإَلى اْلِفْتَيةُ  َأَكػ  ِإذْ ﴿ عشيع قػليع ىحا: 

 َعَجًدا ِسِشيغَ  اْلَكْيفِ  ِفي آَذاِنِيعْ  َعَمى َفَزَخْبَشا( ٓٔ) َرَشًجا َأْمِخَنا ِمغْ  َلَشا َكَىيِّئْ 
مجة ثالثسائة  الشػـ عمييع هللا فألقى كقج استجاب هللا تعالى دعػتيع (﴾ٔٔ)

حا اإليقاظ بمفع كعبخ عغ ىكتدع سشيغ، ثع أيقطيع هللا تعالى مغ نػميع 

                                                           

 .ٜٔ - ٜ:سػرة الكيف، اآليات (ٔ)
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 عمى بقجرتو تحكيخا ﴾َبَعْثَشاُىعْ  َكَكَحِلظَ ﴿ كقاؿ:  ﴾َبَعْثَشاُىعْ  ُثعَّ ﴿ البعث فقا تعالى:
 .(ٔ)جسيعاً  كالبعث اإلماتة

كقج قاؿ بعس السفدخيغ مشيع الصبخؼ ابغ عصية كالخازؼ: إف كعج هللا تعالى 
اَعةَ  َكَأفَّ  َحق   ّللاَِّ  َكْعجَ  َأفَّ  ِلَيْعَمُسػا َعَمْيِيعْ  أَْعَثْخَنا َكَكَحِلظَ ﴿ في قػلو   َرْيبَ  اَل  الدَّ

 مسغ كاف الػقت ذلظ ىػ البعث كالشذخ، كركا في ذلظ أف ممظ .(ٕ)﴾ِفيَيا
 لمسمظ، دليال الفتية أمخ هللا فجعل مشرفا، كفخه مع كاف أنو إال البعث يشكخ
 يبعثاف كالخكح الجدج: بعزيع فقاؿ الدماف ذلظ في األمة اختمفت بل كقيل

 .(ٖ)األرض فتأكمو الجدج كأما تبعث، الخكح: آخخكف  كقاؿ جسيعا،

 الفخيق عمييع أشمعشا كحلظ: يقػؿ﴾ َعَمْيِيعْ  أَْعَثْخَنا َكَكَحِلظَ ﴿قاؿ الصبخؼ: )
 مغ مخية كفي السػتى، إحياء عمى هللا قجرة مغ شظ في كانػا الحيغ اآلخخ
 حق، هللا كعج أف فيعمسػا البمى، بعج قبزيع يػـ كييئتيع خمقو، أجداـ إنذاء

 ككحلظ﴿: فييا ثع ساؽ بدشجه عغ قتادة: قػلو ريب ال آتية الداعة أف كيػقشػا
 هللا كعج أف الحجيث، بيحا كحب مغ ليعمع عمييع أشمعشا: يقػؿ ﴾عمييع أعثخنا
 .(ٗ)فييا( ريب ال الداعة كأف حق،

                                                           

 تفديخ ك (ٕٗٚ/ ٖ) البيزاكؼ  كتفديخ (ٚٙ/ ٖ) التفديخ عمع في السديخ انطخ: زاد (ٔ)
/ ٛ) القخآف مقاصج في البياف كفتح (ٕٚٛ/ ٕ) التأكيل كحقائق التشديل مجارؾ=  الشدفي

 .(ٜ٘ٗٗ/ ٜ) التفاسيخ كزىخة (ٚٔ-ٙٔ
 .ٕٔ: سػرة الكيف، اآلية (ٕ)
 )السحخر عصية ابغ كتفديخ (ٓٗٙ/ ٚٔ) البياف( )جامع الصبخؼ  انطخ: تفديخ (ٖ)

 التفديخ أك الغيب )مفاتيح الخازؼ  تفديخ (ٚٓ٘/ ٖ) العديد( الكتاب تفديخ في الػجيد
  .(ٚٗٗ/ ٕٔ) الكبيخ(

 .(ٓٗٙ/ ٚٔ) شاكخ ت البياف جامع=  الصبخؼ  تفديخ (ٗ)
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األمة  عمى يعػد أف يحتسل﴾ ِلَيْعَمُسػا﴿  قػلو في كقاؿ ابغ عصية: )كالزسيخ
 ،(ٔ)الصبخؼ  ذىب ىحا كإلى عيجىع، عمى الكيف أىل بعث الحيغ السدمسة

 مغ األجداد كبعث الحذخ أمخ في فتشة حيشئح دخمتيع ركؼ، فيسا أنيع، كذلظ
 األركاح، تحذخ إنسا كقالػا كاستبعجكه، الشاس بعس ذلظ في فذظ القبػر،

 لبذ حتى ليع، أمخه يبيغ كيف يجرؼ  ال حيخاف كبقي ذلظ ممكيع عمى فذق
 عمى هللا فأعثخ كبياف، حجة في هللا إلى كتزخع الخماد، عمى كقعج السدػح

 كاف مغ كرجع السمظ سخ أمخىع، الشاس كتبيغ هللا، بعثيع فمسا الكيف، أىل
 .(ٕ)بو( اليقيغ إلى األجداد بعث في شظ

 متعمقا﴾ بيشيع يتشازعػف  إذ﴿  تعالىكعمى ىحا التأكيل يجػز أف يكػف قػلو 
 تشازعػا في صحة البعث، حيغ عمييع أعثخناىع أؼ:﴾ أعثخنا﴿ بقػلو تعالى 

 سشة ثالثسائة مجة أجدادىع حفع عمى هللا قجر )كسا فقاؿ مغ آمغ بالبعث:
 .(ٖ) مػتيا( بعج األجداد حذخ عمى يقجر فكحلظ سشيغ كتدع

القرز الحؼ ذكخه القخآف الكخيع في كالحاصل أف ىحه القرة كغيخىا مغ 
شأف البعث مغ أقػػ األدلة عمى إمكانو كجػازه كىػانو عمى هللا تعالى؛ إذ 
كقػع الذيء خيخ دليل عمى إمكانو كعمى قجرة ُمػقعو عمى تكخار إيقاعو حيغ 

 يذاء.

                                                           

 .(ٚٓ٘ - ٙٓ٘/ ٖ) العديد الكتاب تفديخ في الػجيد السحخر=  عصية ابغ تفديخ (ٔ)
 .(ٚٓ٘ - ٙٓ٘/ ٖ) العديد الكتاب تفديخ في الػجيد السحخر=  عصية ابغ تفديخ (ٕ)
 (ٚٓ٘/ ٖ) العديد( الكتاب تفديخ في الػجيد )السحخر عصية ابغ انطخ: تفديخ (ٖ)

  .(ٚٗٗ/ ٕٔ) الكبيخ( التفديخ أك الغيب )مفاتيح الخازؼ  تفديخ
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كذكخ قرة أصحاب الكيف كبقاءىع ثالثسائة سشة كتدع قاؿ ابغ تيسية: )
 كقاؿ في القرة:  أكمػف كال يذخبػف كىع أحياء لع يفدجكا.سشيغ نيامًا ال ي

 ككحلظ أعثخنا عمييع ليعمسػا أف كعج هللا حق كأف الداعة ال ريب فييا﴾.﴿
فيحه القرز فييا مغ اإلخبار بالسػجػد ما ىػ مغ أعطع الجالئل عمى 

 .(ٔ)(القجرة كاإلمكاف إلحياء هللا السػتى

حياء اآلدمييغ مغ بعج إكىحه األمػر التي قريا هللا مغ كقاؿ رحسو هللا: )
كمغ إبقاء الصعاـ كالذخاب مائة عاـ  ،كمغ إحياء الحسار ،مػتيع مخة بعج مخة

كمغ تسديق الصيػر األربعة  ،كمغ إبقاء الشياـ ثالثسائة كتدع سشيغ ،لع يتغيخ
ليع الخميل لسا دعاىغ إبخا  ،تيانيغ سعياإكجعميغ أربعة أجداء عمى الجباؿ ثع 

أف في ذلظ إثبات أف هللا : ... عميو الدالـ فييا أنػاع مغ االعتبار مشيا
يحجث ما يذاء بحدب مذيئتو  ،فاعل مختار يفعل بسذيئتو كقجرتو

 .(ٕ)(كحكستو

 
  

                                                           

 .(ٖٚٚ/ ٚ) كالشقل العقل تعارض درء (ٔ)
 .(ٙٛٔ - ٘ٛٔ/ ٔالرفجية ) (ٕ)
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 نتائج الجراسة.

تعخضت ىحه الجراسة ألدلة البعث في القخآف الكخيع، فسيجت لمحجيث قبل 
كأدلتو اإلجسالية مغ الكتاب كالدشة كاإلجساع، ثع ىحه األدلة بتعخيف البعث 

تشاكلت بالتفريل جسيع ما في كرد في ىحه القزية مغ أدلة بالتفديخ 
كالتحميل كبياف كجو الجاللة، فجاءت ىحه الجراسة كافية بسجسل أدلة القخآف 
الكخيع، تفيج الباحث في العقيجة كالتاريخ كالتفديخ عمى حج، كفي ضػء ذلظ 

 يخ الشتائج التالية كأبخز ما خمرت إليو الجراسة:يسكغ تقخ 

  عمى أف البعث مغ األمة دلت نرػص الذخع الذخيف كإجساع
التي يجب أف يؤمغ بيا السدمع، فال يكػف مدمسا يدتحق الثػاب  أصػؿ الجيغ

 عمى عباداتو إال بعج اإليساف بيحه العقيجة.
 ؛ فسشيع: مغ السمل كالشحل في أمخ البعث عمى ثالثة محاىب تاختمف
كىحا محىب السدمسيغ كمغ  ،بالسعاد الجدساني كالخكحانيكيقػؿ البعث يثبت 

السعاد الخكحاني دكف  كمشيع مغ يثبت  تابعيع مغ الييػد كالشرارػ.
كمغ كافقيع مغ القخامصة الباششية  اإلليييغالفالسفة كىػ محىب  الجدساني.

 ، كىػ محىبالسعاد بالكميةكالفالسفة السشتدبيغ إلى اإلسالـ، كمشيع مغ يشكخ 
  .الفالسفة الجىخييغ كالصبيعييغ كمحىب مذخكي قخير

 أدلة البعث أربعة محاكر في القخآف الكخيع ىي: شغمت 

، قياس الشذأة الثانية عمى الشذأة األكلى، قياس اإلعادة عمى البجء - ٔ
األكلى، كىػ قياس  بكياسالبعث  القخآف الكخيع عمى كفي ىحا السحػر يدتجؿ

 مثمسا كرد في قػلو تعالى: يكػف السكيذ فيو أحق بالحكع مغ السكيذ عميو، 
كىَػ الحؼ َيبجَأ الخمَق ثع يعيُجُه كىػ أىػُف عميِو كَلُو السَثُل األعمى في ﴿
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مى اإليجاد . يقػؿ: لسا كشت قادرا ع(ٔ)الدسػاَت كاألرِض كُىَػ العديد الحكيع﴾
 أكال فألف أكػف قادرا عمى اإلعادة أكلى.

كفي ىحا  قياس البعث عمى خمق الدساكات كاألرض كما فييسا. - ٕ
عمى أنو أمخ مسكغ بالكياس مبعث السشكخيغ ل السحػر يشبو القخآف القخآف الكخيع

إلى ما ىػ أعطع مشو في الخمق، فقاس البعث عمى خمق الدساكات كاألرض، 
خمق الدساكات كاألرض أعطع مغ خمق الشاس كسا قاؿ تعالى: كال شظ أف 

َساَكاِت َكاأْلَْرِض َأْكَبُخ ِمْغ َخْمِق الشَّاِس َكَلِكغَّ َأْكَثَخ الشَّاِس اَل ﴿ َلَخْمُق الدَّ
  .(ٕ)﴾َيْعَمُسػفَ 

فيحكخ  قياس اإلعادة عمى إحياء األرض بعج مػتيا كإخخاج الشار. - ٖ
السػلى تبارؾ كتعالى في سياؽ ىحا االستجالؿ قجرتو عمى إرساؿ الخياح التي 
تثيخ الدحاب كتبدصو في جػ الدساء ثع تفخيقو إلى قصع متعجدة ثع إندالو 
الساء مشو إلى األرض التي تتمقاه فتخزخ كتددىخ كتطيخ فييا الحياة فتيتخ 

َكُىَػ الَِّحؼ ُيْخِسُل ﴿: كسا في قػلو تعالىكتخبػ كتشبت مغ كل زكج بييج 
َياَح ُبْذًخا َبْيَغ َيَجْؼ َرْحَسِتِو َحتَّى ِإَذا َأَقمَّْت َسَحاًبا ِثَقااًل ُسْقَشاُه ِلَبَمج  َميِّت  َفَأْنَدْلَشا  الخِّ

  .(ٖ)﴾ُخكفَ ِبِو اْلَساَء َفَأْخَخْجَشا ِبِو ِمْغ ُكلِّ الثََّسَخاِت َكَحِلَظ ُنْخِخُج اْلَسْػَتى َلَعمَُّكْع َتَحكَّ 

كفي ىحا السحػر يزخب  ضخب األمثمة الػاقعية لمبعث في الجنيا. - ٗ
كىحا ، ػقائع جخػ فييا إحياء السػتى أماـ الشاضخيغباألمثمة القخآف الكخيع 

الصخيق مغ شخؽ االستجالؿ يجؿ عمى إمكاف البعث كجػازه بػقػع نطائخه 

                                                           

، اآلية (ٔ)  .ٕٚ: سػرة الخـك
 .ٚ٘: ، اآليةغافخسػرة  (ٕ)
 .ٚ٘: ، اآليةاألعخاؼسػرة  (ٖ)
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البعث إلكخاـ الصائعيغ بخالؼ الصخيق البخىاني الحؼ يخاشب العقل بػجػب 
 بجشتو كإىانة السجخميغ بعقػبتو.
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 السرادر والسخاجع

 إرشاد الثقات إلى اتفاؽ الذخائع عمى التػحيج كالسعاد كالشبػات، 
 - ىػٗٓٗٔ األكلى،: لبشاف، الصبعة – العمسية الكتب لمذػكاني، دار

 ـ.ٜٗٛٔ
 بغ زاىخ ، البغ الحشبمي، الجكتػراستخخاج الججاؿ مغ القخآف الكخيع 

 ىػ. ٔٓٗٔ الثانية،: التجارية، الصبعة الفخزدؽ األلسعي، مصابع عػاض
 حدغ دمحم: ، لمصػفي، تحقيقاإلشارات اإلليية إلي السباحث األصػلية 
 إسساعيل حدغ دمحم
 سالع بغ هللا ، البغ الكيع، تحقيق: عبجالتبياف في أيساف القخآف 

 ىػ.  ٜٕٗٔ األكلى،: الصبعةالسكخمة،  مكة - الفػائج عالع البصاشي، دار
 الصيب،  دمحم ، البغ أبي حاتع الخازؼ، تحقيق: أسعجتفديخ ابغ أبي حاتع

 - الثالثة: الدعػدية، الصبعة العخبية السسمكة - الباز مرصفى ندار مكتبة
 ىػ. ٜٔٗٔ
 ( ،الجارالتحخيخ كالتشػيختفديخ ابغ عاشػر ،) تػنذ،  – لمشذخ التػندية

  ىػ.ٜٗٛٔ
 تحقيق:  ،ابغ عصية )السحخر الػجيد في تفديخ الكتاب العديد( تفديخ
 األكلى: بيخكت، الصبعة – العمسية الكتب دمحم، دار الذافي عبج الدالـ عبج

  ىػ. ٕٕٗٔ -
  سالمة،  دمحم بغ )تفديخ القخآف العطيع(، تحقيق: ساميتفديخ ابغ كثيخ
 ـ. ٜٜٜٔ - ىػٕٓٗٔ الثانية: كالتػزيع، الصبعة لمشذخ شيبة دار
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  عبج: القخآف(، لمبغػؼ، تحقيق تفديخ في التشديل )معالعتفديخ البغػؼ 
 ، األكلى:  بيخكت، الصبعة– العخبي التخاث إحياء السيجؼ، دار الخزاؽ

 .ىػ ٕٓٗٔ

 )تفديخ البيزاكؼ )أنػار التشديل كأسخار التأكيل،  
  بيخكت،  –تفديخ الخازؼ، )مفاتيح الغيب( دار إحياء التخاث العخبي

 ىػ.ٕٓٗٔ -الصبعة: الثالثة 

  تفديخ الدمخذخؼ )الكذاؼ عغ حقائق غػامس التشديل(، دار الكتاب
   ىػ.ٚٓٗٔ -بيخكت، الصبعة: الثالثة  –العخبي 

 )  ، ألبي الميث الدسخقشجؼ.تفديخ الدسخقشجؼ )بحخ العمـػ
  ،تفديخ الصبخؼ، )جامع البياف في تأكيل القخآف( البغ جخيخ الصبخؼ

ج بغ سميساف بغ ناصخ الصَّيَّار، دار ابغ الجػزؼ، الصبعة: تحقيق: د مداع
 ق. ٖٓٗٔالثامشة، 
  تفديخ القخشبي، )الجامع ألحكاـ القخآف(، تحقيق: أحسج البخدكني كإبخاليع

 -ىػ ٖٗٛٔالصبعة: الثانية،  القاىخة، –أشفير، دار الكتب السرخية 
 ـ.ٜٗٙٔ
 )بغ السقرػد عبج ابغ الديج: ، تحقيقتفديخ الساكردؼ )الشكت كالعيػف 
 لبشاف./  بيخكت - العمسية الكتب الخحيع، دار عبج
  الجيغ محيي: (، تحقيقمجارؾ التشديل كحقائق التأكيل)تفديخ الشدفي 
 - ىػ ٜٔٗٔ األكلى،: بيخكت، الصبعة الصيب، الكمع مدتػ، دار ديب

  ـ.ٜٜٛٔ
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 البخ، تحقيق: البغ عبج  ،التسييج لسا في السػشأ مغ السعاني كاألسانيج
 األكقاؼ عسػـ البكخؼ، كزارة الكبيخ عبج دمحم،  العمػؼ  أحسج بغ مرصفى
 ىػ. ٖٚٛٔالسغخب،  – اإلسالمية كالذؤكف 
 التخاث إحياء مخعب، دار عػض ، لألزىخؼ، تحقيق: دمحميحيب المغةت 

  ـ.ٕٔٓٓ األكلى،: بيخكت، الصبعة – العخبي
 ىػ ٕٙٗٔ األكلى،: الصبعةلبشاف،  – بيخكت العمسية، الكتب دار - 

 ـ. ٕ٘ٓٓ
 سالع، جامعة رشاد دمحم الجكتػر: ، تحقيقدرء تعارض العقل كالشقل 

 الثانية،: الدعػدية، الصبعة العخبية السسمكة اإلسالمية، سعػد بغ دمحم اإلماـ
 ـ. ٜٜٔٔ - ىػ ٔٔٗٔ
 لبشاف. بيخكت، السعخفة، البغ تيسية، دار غ،الخد عمى السشصقيي 
  كالتػزيع،  كالشذخ لمصباعة الخّياف ، مؤسدةالشاضخ كجشة السشاضخركضة

  ـ.ٕٕٓٓ-ىػٖٕٗٔ الثانية الصبعة
 الخزاؽ ، البغ الجػزؼ، تحقيق: عبجزاد السديخ في عمع التفديخ 

  ىػ. ٕٕٗٔ - األكلى: بيخكت، الصبعة – العخبي الكتاب السيجؼ، دار
 العخبي. الفكخ ، لمذيخ دمحم أبي زىخة، دارزىخة التفاسيخ 
 الثالثة:  الخسالة، الصبعة ، لمحىبي، مؤسدةسيخ أعالـ الشبالء ، 

  .ـ ٜ٘ٛٔ/  ىػ٘ٓٗٔ
 كالشذخ لمصباعة الدالـ ، البغ أبي العد الحشفي، دارشخح الصحاكية 

  ـ.ٕ٘ٓٓ - ىػٕٙٗٔ األكلى، السرخية كالتخجسة، الصبعة التػزيع
 الشعسانية، سشة السعارؼ ، لمتفتازاني، دارشخح السقاصج في عمع الكالـ 

  ـ.ٜٔٛٔ - ىػٔٓٗٔ الشذخ
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 السحدغ عبج بغ هللا عبج: ، لمصػفي، تحقيقشخح مخترخ الخكضة 
  ـ. ٜٚٛٔ/  ىػ ٚٓٗٔ ، األكلى:  الخسالة، الصبعة التخكي، مؤسدة

 الفيحاء دار ، لمقاضي عياض،الذفا بتعخيف حقػؽ السرصفى – 
 ىػ. ٚٓٗٔ - الثانية: عساف، الصبعة

  ىػ.ٕٕٗٔ األكلى،: الشجاة، الصبعة شػؽ  دار البخارؼ،صحيح 
 العخبي التخاث إحياء الباقي، دار عبج فؤاد دمحم: صحيح مدمع، تحقيق 

 بيخكت. –
 تيسية، ابغ سالع، مكتية رشاد ، البغ تيسية، تحقيق: دمحمالرفجية 

 ىػ.ٙٓٗٔ الثانية،:  مرخ، الصبعة
 دمحم د ىاشع، عسخ أحسج ، البغ كثيخ، تحقيق: دشبقات الذافعييغ 

  ـ. ٖٜٜٔ - ىػ ٖٔٗٔ: الشذخ الجيشية، تاريخ الثقافة عدب، مكتبة دمحم زيشيع
 السرخية الصبعة ، لمحافع العخاقي،شخح التثخيب في شخح التقخيب 

 كمؤسدة العخبي، التخاث إحياء دار) مشيا عجة دكر كصػرتيا - القجيسة
  .(العخبي الفكخ كدار العخبي، التاريخ
  دار الفكخ.البغ حجخ الييتسي ،الحجيثيةالفتاكػ ،  
  بيخكت، - السعخفة العدقالني، دارفتح البارؼ البغ حجخ ٖٜٔٚ. 
 العرخيَّة ، لرجيق حدغ خاف، الَسكتبةفتح البياف في مقاصج القخآف 

  ـ. ٕٜٜٔ - ىػ ٕٔٗٔ َبيخكت، – َصيَجا كالّشْذخ، لمصَباعة
  كالثقافة العمع سميع، دار إبخاليع ، تحقيق: حسجالفخكؽ المغػية لمعدكخؼ 

 مرخ. – القاىخة كالتػزيع، لمشذخ
 لمغدالي، تحقيق: محسػد بيجػ، فيرل التفخقة بيغ اإلسالـ كالدنجقة ،

  .ٖٜٜٔ، ٔط
 العمسية، بيخكت. الكتب ، لمبيػتي، داركذاؼ القشاع عغ متغ اإلقشاع  
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 البغ الجػزؼ، تحقيق: عميكذف السذكل مغ حجيث الرحيحيغ ، 
  الخياض. – الػشغ البػاب، دار حديغ
 العمسية الكتب ، البغ عادؿ الحشبمي، دارالمباب في عمػـ الكتاب - 

  ـ.ٜٜٛٔ- ىػ ٜٔٗٔ األكلى، لبشاف،/  بيخكت
 الثالثة: بيخكت، الصبعة – صادر ، البغ مشطػر، دارلداف العخب - 

 ىػ. ٗٔٗٔ
  قاسع، مجسع بغ دمحم بغ الخحسغ فتاكػ ابغ تيسية، تحقيق: عبجمجسػع 

 العخبية السسمكة الشبػية، السجيشة الذخيف، السرحف لصباعة فيج السمظ
 ـ.ٜٜ٘ٔ/ىػٙٔٗٔ: الشذخ الدعػدية، عاـ

 دارالسحمى باآلثار ،   بيخكت. – الفكخ ، البغ حـد
 دارمخاتب اإلجساع ،   بيخكت. – العمسية الكتب ، البغ حـد
 الكتب الذافي، دار عبج الدالـ عبج دمحم: ، لمغدالي، تحقيقالسدترفى 

  ـ.ٖٜٜٔ - ىػٖٔٗٔ األكلى،: العمسية، الصبعة
 العمسية ، لمفيػمي، السكتبةالسرباح السشيخ في غخيب الذخح الكبيخ – 

  بيخكت.
 شمبي، عالع عبجه الجميل عبج: السحقق ،معاني القخآف كإعخابو لمدجاج 

 ـ. ٜٛٛٔ - ىػ ٛٓٗٔ األكلى: بيخكت، الصبعة – الكتب
 القمع، الجاكدؼ، دار عجناف تحقيق: صفػاف ،غخيب القخآف السفخدات في 

  ىػ. ٕٔٗٔ - األكلى: بيخكت، الصبعة دمذق - الذامية الجار
 الفكخ،  دار ىاركف، دمحم الدالـ ، البغ فارس، تحقيق: عبجمقاييذ المغة

 . ـٜٜٚٔ - ىػٜٜٖٔ
 الكتب ، لمغدالي، تحقيق: عبجالحميع محسػد، دارالسشقح مغ الزالؿ 

  مرخ. الحجيثة،
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 سالع، جامعة رشاد ، البغ تيسية، تحقيق: دمحممشياج الدشة الشبػية 
  ـ. ٜٙٛٔ - ىػ ٙٓٗٔ األكلى،: اإلسالمية، الصبعة سعػد بغ دمحم اإلماـ
 شاىخ: ، البغ األثيخ الجدرؼ، تحقيقالشياية في غخيب الحجيث كاألثخ 

 - ىػٜٜٖٔ بيخكت، - العمسية الصشاحي السكتبة دمحم محسػد - الداكػ  أحسج
 ـ.ٜٜٚٔ
 رسائل ، البغ أبي شالب السكي، مجسػعةاليجاية الى بمػغ الشياية 

. أ بإشخاؼ الذارقة، جامعة - العمسي كالبحث العميا الجراسات بكمية جامعية
 الذخيعة كمية - كالدشة الكتاب بحػث البػشيخي، مجسػعة الذاىج: د

 - ىػ ٜٕٗٔ األكلى،: الصبعةالذارقة،  جامعة - اإلسالمية كالجراسات
  ـ. ٕٛٓٓ
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 السبحث األول: مفيؾم البعث وأدلتو اإلجسالية ومؾقف السمل والشحل مشو.

 السصمب األكؿ: تعخيف البعث.

 السصمب الثاني: األدلة اإلجسالية لمبعث كأىسية اإليساف بو.
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 قياس اإلعادة عمى إحياء األرض بعج مػتيا كإخخاج الشار.السصمب الخابع: 

  السصمب الخامذ: ضخب األمثمة الػاقعية لمبعث في الجنيا.

 نتائج الجراسة.
 


