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آفات عقائدية
املؤمنون يف أية عقيدة تصيبهم مبرور الوقت آفة عقائدية تتمثل
يف سوء فهمهم القائل أبن اآلايت جمرد معجزات بنات وقتها،
حتدث لبيان صدق نيب ،وسرعان ما ينقضي خربها وينصرف
املتفرجون ،مث ال يبقى من تلك املعجزة سوى أسطر تتناقلها
األسفار حىت تتحول هي نفسها إىل أساطري ،فتمسي دواعي
شرك بعد أن كانت دالئل تنزيه وتوحيد هلل رب العاملني .بينما
اآلايت يف حقيقتها عالمات صدق ،والعالمة إمنا اكتسبت
صفتها من بقائها واستمرار وجودها حينا من الزمان ،حبيث
تكون حجة سواء على احلاضر املشا ِهد ،أو الغائب املبلَّغ .من
هذا املنطلق ينادي بعض املتدينني من أصحاب التوجه العقالين
بضرورة إعادة النظر يف فهم اآلايت عن بكرة أبيها.
املوتى أَ ْم األموات؟!
يف هذا الوقت من كل عام حيتفا العامل ببداية عام ميالدي جديد،
التقوى

يرتافق معه احتفال مبيالد السيد املسيح الناصري  .ويف
معرض اجلدل الدائر حول معجزته املتمثلة يف إحياء من واراهم
الرتاب ،نسأل أولئك اآلخذين لتلك األمور على حرفيتها :أكنتم
شهود عيان على ما حدث؟! لو أجبتم بنعم ،لكان األمر حجة
عليكم وحدكم ،ولو أجبت بال ،فبأي حق تطالبوننا ابإلميان مبا
ليس يف أيديكم عليه برهان؟!  مع العلم أننا نؤمن إمياان يقينيا
أبن املسيح الناصري  أحيا املوتى ابلفعل ،ما خنتلف فيه عن
غريان هو ماهية هؤالء املوتى الذين انلوا احلياة على يده ،
إن شأهنم شأن كل املوتى الذين انلوا احلياة على أيدي من سبق
ومن حلق من النبيني ،وبيان ذلك أن املوتى غري األموات ،وبني
اللفظتني بون شاسع من االختالف يف املعىن املقصود ،مما يعطي
مدلوال خمتلفا حبسب السياق الذي ترد فيه إحدى اللفظتني ،وهنا
مربط الفرس .وخالصة الفكرة أن لفظة «أموات» تشري إىل معىن
انتفاء املظاهر احليوية املعروفة (عن اإلنسان خصوصا) من تنفس
ومنو وحركة ،وما يستتبع هذا من مفارقة العامل احلسي ،وهلذا
وردت لفظة «أموات» يف التنزيل احلكيم يف ستة مواضع ضمن
مخس سور قرآنية ،مجيعها يف حق اإلنسان على وجه التحديد،
منها قوله َ ﴿ :كي َف تَ ْك ُفرو َن ِبللَِّ َوُكْنـتُم أَ ْم َو ًات فَأَ ْحي ُاكم ُثَّ
َ ْ
ْ
ْ
ُ
يُِيتُ ُكمْ ثَُّ يُْيِي ُكمْ ثَُّ ِإلَْيهِ تـُرْ َجعُو َن﴾ ،أما بقية اآلايت املتضمنة
للفظة «أموات» ،فنجملها يف احلاشية األوىل من هذا املقال (.)1
عب
بيما جند األمر خمتلفا إذا ما تناولنا لفظة «موتى» ،واليت يُ َّ
هبا عن انتفاء صور احلياة الروحية وامللكات والقوى اليت جتعل
الكائن البشري متميزا عن سائر األحياء األخرى حبياة روحية
وطبيعة عقلية جعلته مؤهال للتعامل مع الوحي اإلهلي الذي بتلقيه
يتدرج اإلنسان يف مدارج احلياة األعلى .وجند لفظة «موتى» قد
وردت يف التنزيل احلكيم  17مرة يف سياقات متنوعة ،فتارة تشري
إىل أانس فقدوا روحانيتهم ،وآخرين تعطلت ملكاهتم العقلية،
أو ضاعت أجمادهم الدنيوية ،واترة تشري اللفظة ذاهتا إىل انتفاء
مظاهر احلياة احملسوسة عن الدواب واألنعام والنبات ،وهي:
اض ِربُوُه بَِبـ ْع ِض َها َك َذلِ َك ُْييِي َّ
اللُ الْ َم ْوتَى﴾ (.)2
َ﴿ .1فـ ُق ْلنَا ْ
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َ ﴿ .2وإِ ْذ ق َ
َال إِْبـ َرا ِه ُيم َر ِّب أَرِِن َكيْ َف ُْتيِي الْ َم ْوتَى﴾ (.)3
ص َوأُ ْحيِي الْ َم ْوتَى بِِ ْذ ِن َّ
الل﴾(.)4
َ ﴿ .3وأُبْر ُ
ِئ الَْ ْك َم َه َوالَْْبـ َر َ
َ ﴿ .4وإِ ْذ ُْترُِج الْ َم ْوتَى بِِذ ِْن﴾(.)5
ين يَ ْس َم ُعو َن َوالْ َم ْوتَى َيـْبـ َعُثـ ُه ُم َّ
اللُ ُثَّ إِلَيْ ِه
يب الَّ ِذ َ
﴿ .5إَِّنَا يَ ْستَ ِج ُ
ُيـ ْرَج ُعو َن﴾(.)6
بقية اآلايت اليت تتضمن لفظة «املوتى» ُ ِ
ج َعت معا يف احلاشية
(.)7
السابعة جتنبا إلطالة املقال اليت قد تبدو مملة للبعض
إبعادة قراءة اآلايت القرآنية املذكورة آنفا ،نلحظ ما من
شأنه إلقاء املزيد من الضوء على الفارق الدقيق بني «موتى»
و»أموات» ،ذلك أ ّن لفظة «أموات» وردت مصاحبة للفظة
«أحياء» يف عالقة تضاد ،وذلك يف مخس آايت من أصل ست،
بينما مل يرد مثل هذا التضاد مع لفظة «موتى» وال مرة واحدة،
يف حني وردت أغلب سياقات لفظة «موتى» مصاحبة لصيغة
املضارع (حييي) الدالة على االستمرارية حاال واستقباال ،مبعىن أن
إحياء الضالني وتنوير العقول والقلوب وهداية األمم سنة إهلية
جارية ومستمرة يف اخلليقة وميكن لذوي البصائر معاينتها دوما،
ومل ترد هذه االستمرارية مع «األموات» يف إشارة ضمنية إىل أن
األموات ال يعودون مطلقا إىل هذا العامل ،وهذا بناء على سنة هللا
احلكيم املتقررة أيضا.
ماذا عن الرواايت احلديثية؟
مل تقف األحاديث النبوية مبنأى من التمييز بني لفظيت «أموات»
و»موتى» ،وابستعراض السياقات اليت أوردت لفظة «أموات»
يلفت نظران الكثري من األحاديث اليت وردت فيها لفظة «أموات»
دون لفظة «موتى» اخرتان منها:
ِك ْم َو َع َشائِ ِرُك ْم ِم َن َْ
ض َعلَى أَقَا ِرب ُ
ال ْم َو ِ
ات فَإ ِْن
«١إ َِّن أَ ْع َمالَ ُك ْم ُتـ ْع َر ُ
َكا َن َخْيـ ًرا ْاسَتـبْ َش ُروا بِ ِه َوإ ِْن َكا َن َغْيـ َر َذلِ َك قَالُوا اللَّ ُه َّم َل ُتِْتـ ُه ْم
َح َّت َتـ ْه ِدَيـ ُه ْم َك َما َه َدْيـَتـنَا»(.)8
(.)9
«ل تَ ُسبُّوا َْ
َ ١
ات َفـُتـ ْؤُذوا الَْ ْحيَ َاء»
ال ْم َو َ
ال شك أن لفظة «أموات» يف مجيع الرواايت اخلمس املذكورة

من بني  28رواية (بعد حذف املكرر وأحاديث التفسري) جاءت
يف سياق االنتقال إىل العامل اآلخر ومواراة اللحد للجسد املادي.
النتيجة :كل النبيني أحيوا مواتهم
نعود إىل احلديث عن املسيح الناصري ،فندهش أن القرآن
مل يذكر يف أي من املواضع املتعلقة به أنه  أحيا ًّأي من
األموات ،وإمنا كانت آيته  متمثلة يف إحياء «املوتى» ال
األموات ،لذا كان على أصحاب الفهم التقليدي األسطوري
التوقف لربهة وإعادة النظر يف هذه القضية.
وبعث احلياة يف املوتى آية من آايت هللا تعاىل جيريها على أيدي
رسله مجيعا لتكون دليال قائما وعالمة ابقية على قدرته ،
ال أن يراها مجع من الناس يف جيل سبق ُْ
وت َرم منها األجيال
الالحقة ،يف حني أن اجلميع مطالب ابإلميان.
إجالة النظر يف التاريخ وأتمل حالة اليهود االقتصادية
والسياسية والفكرية والروحانية قبيل بعث املسيح الناصري
بني ظهرانيهم تدعوان إىل التسليم أبن هذا الشعب كان قد وصل
إىل حالة التدين احلضاري بكل ما لكلمة التدين من معىن ،حىت
إننا ال نعدو الصدق لو قلنا أهنم كانوا يف حالة موت حمقق.
فكان أن َبـ َع َث فيهم احلي القيوم من يضطلع مبهمة إحيائهم من
جديد ،كما يفعل كل نيب مع قومه ،وهذا أكثر ما يشغل ابل
النيب يف زمنه ،متاما كما كان حال حضرة إبراهيم  إذ ورد
حكاية عنه يف التنزيلَ ﴿ :وإِ ْذ ق َ
َال إِْبـ َرا ِه ُيم َر ِّب أَرِِن َكيْ َف ُْتيِي
الْ َم ْوتَى﴾( ،)10وكذلك يف تساؤل النيب حزقيال ﴿ :ق َ
َال أََّن
ُْييِي َه ِذ ِه َّ
اللُ َبـ ْع َد َم ْوتَِا﴾(.)11
لقد ابتت تعاليم التوراة يف حكم امليت بعد أن صارت حمض
تقليد على مدى القرون وابتعد أتباعها عن روحها ومقاصدها،
حىت أهنم اهتموا مسيحهم ابهلرطقة والتجديف إذ رأوه خيدم العامة
يف السبت .لقد نسوا أو تناسوا أن حرمة السبت يف أن تؤدى فيه
أعمال تعود بنفع شخصي على فاعلها ،أما إذا كان النفع خللق
هللا مواساة هلم فالقعود عن تلك املواساة هو العدوان يف السبت،

المجلد الثالثون ،العدد التاسع ،ربيع الثاني وجمادى األولى  143٩هـ ،كانون الثاني /يناير  201٨م

التقوى

36

السبْ ِت َفـ ُق ْلنَا لَُ ْم ُكونُوا
ين ا ْعتَ َد ْوا ِمنْ ُك ْم ِف َّ
﴿ َولَ َق ْد َعلِ ْمتُ ُم الَّ ِذ َ
قِ َرَد ًة َخ ِ
ني﴾(.)12
اسئِ َ
لنا اآلن بعدما أسلفنا أن نتصور بكل تنزيه ماهية «موتى»
املسيح الناصري ،وطبيعة احلياة اليت بعثت فيهم .فننتقل لنرى
نظائر ذلك اإلحياء عند املسيح احملمدي املوعود  ،ومن مث
خنلص إىل أن مسألة إحياء املوتى ليست قصرا على نيب دون
نيب ،ولو جاز ألحد االفتخار ابإلحياء الذي أجراه هللا تعاىل
على يديه ،فإنه سيدان حممد النيب اخلامت  والذي إذا أردان
االطالع على شيء من آاثر فيضه احمليي فلنقرأ بعضا مما ذكره
مسيحه املوعود  يف شأنه :
أموات القرون ب َـجلوٍة    ماذا مياثلك بـهـذا َّ
الشان؟!
أحييت َ
َ
ِيت ِمـن إحـيائه      وا ًها إلعجا ٍز فما أَ ْحـياين!
إين لقد أُحي ُ
يبدو يل أن املسيح املوعود  قد فطن إىل هذا الفارق
الدقيق بني لفظيت «موتى» و»أموات» ،فعرب أمجل تعبري عن
اإلحياء املنسوب إىل حضرة خامت النبيني  مستعمال لفظة
«أموات» مع قرينة صارفة عن معىن مفارقة العامل ومواراة الرتاب،
فقال ...« :أموات القرون» يف إشارة قوية إىل أنه كما لو
أنه أخرج العامل من حلده ابلفعل ،وأن إحياءه أعظم شأان من
إحياء من خلوا من قبل من النبيني .نعم ،إن إحياءه  بلغ
ورث اإلحياء لتابعه الكامل ،حىت إنين لريوق يل قراءة
عظمته أن َّ
«أحييت» بصيغة البناء للمعلوم (ولو جتاوزا) كاآليت:
إين لقد أَ ْحَيـ ْي ُت ِمـن إحـيائه        وا ًها إلعجا ٍز فما أَ ْحـياين!
وكأن حضرته خيربان أنه بعد إحياء سيده وحبيبه له صار
حمييا للموتى بدوره هو اآلخر .فما أعجب هذا اإلحياء الذي
به صار به التاب ُع حيا وحمييا يف آن! وكيف ال يكون من انل
احلياة على يد النيب اخلامت  حمييا وقد قال املسيح املوعود 
يف معرض كالمه عن القرآن اجمليد« :من شرب منه فهو حييا،
بل يكون من احمليني»؟!
وال يتطرقن إىل الذهن وسوسة َّأن هللا تعاىل حييي املوتى بينما
يعجز (وحاشاه) عن إحياء األموات ..بل ليس مثة داع أصال
التقوى

للقلق هبذا الصدد .ال شك أن هللا  هو القادر وحده على كل
شيء ،وهو وحده القادر على إحياء األموات أيضا ،وعدم ذكر
الشيء ال يُف َهم منه عدم وجوده ابلضرورة ،مبعىن أنه تعاىل إن مل
يذكر أنه حييي األموات ،فينبغي أال يتطرق إىل أذهاننا أنه غري
قادر على ذلك ،ولكنه مع قدرته املطلقة فهو احلكيم كذلك،
ومقتضيات حكمته  وضع اللفظ يف موضعه  .
قد يتحفظ البعض إبزاء هذه القضية حبجة أن فيها تقيي ًدا ملعىن
اإلحياء يف هذه اآلايت اليت ختص هللا تعاىل ابإلحياء الروحاين
دون املادي ،يف حني أن هذا التقييد غري وارد أصال ،ولدفع القلق
هبذا الشأن نورد مقتبسا حلضرة املصلح املوعود  يف معرض
تفسريه آليةَ ﴿ :كيْ َف تَ ْك ُف ُرو َن ِبللَِّ َوُكْنـتُ ْم أَ ْم َو ًات فَأَ ْحيَ ُاك ْم﴾
(البقرة )29 :اآليتَ ...﴿« :وُكْنـتُ ْم أَ ْم َو ًات ﴾.....أي عدما بال
حياة وال وجود..﴿ ،فَأَ ْحيَ ُاك ْم ﴾...أي وهبكم احلياة وأوجدكم
من عدم»( ،)13فيثبت بوضوح أن هللا قادر بال أدىن شك
على إحياء األموات ،بل إنه القادر الوحيد ،وال حميي لألموات
سواه  ،وهذا هو جوهر الفكرة ،أي تنزيهه  عن أن يكون
هناك من حييي األموات سواه ،وأن غاية ما منحه احمليي 
لعباده املصطفني األخيار هو إحياء املوتى ،بينما إحياء األموات
صفة تنزيهية له  حصرا  .
( .1البقرة( ،)155 :آل عمران( ،)170 :النحل( ،)22-21 :فاطر:
( ،)23املرسالت)27-26 :
( .2البقرة( .3 )74 :البقرة( .4 )261 :آل عمران)50 :
( 5 .املائدة( .6 )111 :األَنعام)37 :
 .7بقية اآلايت املتضمنة للفظة «موتى»( :األَنعام( ،)112 :األَعراف:
( ،)58الرعد( ،)32 :احلج( ،)7 :الروم( ،)51 :الروم( ،)53 :يس،)13 :
(فصلت( ،)40 :الشورى( ،)10 :األَحقاف( ،)34 :القيامة)41 :
( 8.مسند أمحد ,كتاب ابقي مسند املكثرين)
( .9سنن الرتمذي ,كتاب الرب والصلة عن رسول هللا)
( 10البقرة( .11 )261 :البقرة)260 :
( . 12البقرة)66 :
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