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أوال  :أهمية املوضوع:

إن موض��وع البع��ث ل��ه أهمي��ة كب�يرة ويكتس��ب

املوض��وع أهميته م��ن جانبني الجان��ب األول هو

الحمد لله رب العامل�ين ،باعث الخلق ليوم عظيم ارتب��اط املوضوع بأرشف وأق��دس كتاب منزل من
ي��وم يقوم الناس لرب العاملني ،وأش��هد أن س��يدنا الله تعاىل وهو الق��رآن الكريم ،والجانب الثاين هو
محمدا ﷺ رسول الله وخاتم النبيني ،بلغ رسالة ربه ما علي��ه األمة اآلن وخاصة يف زمانن��ا هذا ،إذ أنكر

وأدى أمانت��ه ،ودعا الن��اس إىل اإلميان بالله واليوم املاديون إمكانية وقوع البعث .

اآلخر ،وعبد الله حتى أتاه اليقني ،فالصالة والسالم ثانيا :سبب اختيار املوضوع:

عليك يا رس��ول الله وعىل آلك وصحبك أجمعني ،ودعاين إىل اختيار ه��ذا املوضوع عدد من األمور

ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين .

منها:

اما بعد  ..فقد ج��اء القرآن الكريم والناس يف غفلة أ .التع��رف ع�لى األس��اليب القرآنية الت��ي عرضت
عن الهدى والرصاط املس��تقيم ،يعيشون يف جهل عقيدة البعث .

وضالل ،ال يعرفون شيئا عن البعث والحياة اآلخرة ،ب .التعرف عىل حكمة تعدد األساليب القرآنية التي
فج��اء الق��رآن الكريم ليب�ين للناس حقيق��ة البعث عرضت عقيدة البعث .

والحي��اة اآلخرة ،ويقوم عىل أساس��ه حياتهم فريبط ت .انغامس معظم الناس يف املاديات ،مع إهامل

دنياه��م بأخراه��م حتى يكون��وا عىل بص�يرة فيأمر الغيبيات .
حياتهم األوىل واآلخرة .

ثالثا :إشكالية البحث:

وق��د تن��اول الق��رآن الكريم عقي��دة البع��ث بالبيان أم��ا اإلش��كالية الت��ي يجي��ب عنه��ا البح��ث فهي

والتفصيل من جوانب كثرية ،سواء كانت يف عرض كالتايل :

األدلة املتنوعة الدالة عىل البعث ،أم يف بيان أهمية أ .هل هناك أساليب متعددة لعرض قضية البعث يف
ذلك اليوم وأثره يف إصالح الفرد واملجتمع ،أم يف القرآن الكريم أو هو أسلوب واحد ؟ .

ذكر أس�مائه الكث�يرة ،أم يف دعوة الناس إىل الحياة ب .ملاذا اهت��م القرآن الكريم بقضي��ة البعث وأكد
الخال��دة  ،إىل غ�ير ذلك م��ن الجوان��ب ،وللقرآن عليه��ا تأكي��دا يجعله��ا باملرتب��ة األوىل بعد قضية

أس��لوبه الخاص يف عرض هذه العقيدة وبيانها ،مبا الوحدانية ،م��ن حيث االهتامم واالحتجاج وتكرار
ال يدع مجاال للش��ك أو س��بيال للش��بهة وكل ذلك ذلك يف غالب سور القرآن الكريم ؟ .

بحجج بالغة وأدلة دامغة .

ج .مل��اذا اختلفت صيغ البع��ث يف بعض مواضع
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التكرار واتفق يف البعض اآلخر؟.

الكري��م وأورد األدلة العقلي��ة والنقلية عىل البعث ،

مضمون كلمة البعث ؟ .

نؤم��ن بها  ،ث��م أورد أقوال العل�ماء يف اإلعادة بعد

د .ه��ل للبع��ث مس��ميات أخ��رى دخل��ت ضمن وتح��دث بعد ذلك عن صف��ة البعث التي يجب أن
كل هذه األس��ئلة س��وف أح��اول اإلجاب��ة عنها من املوت .

خالل البح��ث  ،وذلك بتتبع آيات الق��رآن الكريم ،ت  -اإلميان بالغيب و رضورته يف العرص الحديث:
واالس��تعانة بأق��وال العل�ماء يف ذل��ك إن ش��اء وهي رسالة ماجستري يف الجامعة اإلسالمية  /بغداد

الله تعاىل .

رابعا :الدراسات السابقة:

( 1430ه  2009 /م ) أعدها حسن رسدار حسن ،

تح��دث الباحث م��ن خالل بحثه ع��ن اإلميان يف

لس��ت أدعي الس��بق يف كتابة ه��ذا املوضوع ،فقد القرآن والسنة واإلميان عند الفرق اإلسالمية وتحدث
سبقني إىل الكتابة فيه كثري من الباحثني  ،اذكر منهم أيضا عن مفهوم الغيب و أقسام الغيب وعن الغيب
ما استطعت االطالع عليه .

يف القرآن الكريم والس��نة وتحدث أيضا عن مفهوم

أ – آي��ات البع��ث يف الق��ران الكريم :وهي رس��الة الغيب عند أهل األديان السابقة وعن الغيب

ماجس��تري يف جامع��ة املل��ك عب��د العزي��ز س��نة والفلسفة والغيب والعلم وتحدث أيضا عن رضورة

(  1397ه  1977 /م) أعده��ا عبد العزيز بن راجي اإلميان بالغي��ب يف العرص الحديث وتحدث أيضا

الصاع��دي  ،تحدث بإيجاز ع��ن البعث يف معتقد عن الش��بهات حول اإلميان بالغيب وعن الشبهات
األمم السابقة  ،وتحدث عن آيات البعث بان عرض حول اليوم اآلخر .

هذه اآليات حسب ترتيب نزولها فبدأ بسورة املزمل رابعا  :املنهج املتبع يف الدراسة :

وانتهى بس��ورة التغاب��ن ،وكان يورد اآليات ويعرض س��وف أقوم إن ش��اء الله بنهج طريقا أرجو من الله

م��ا قال��ه املفرسون بش��أنيها ث��م يعقب بع��د ذلك تب��ارك وتعاىل أن أوف��ق فيه وهو طريق (االس��تقراء

بتعقيبه الخاص  ،وبعد ذلك تحدث عن البعث عند والتحليل) بقدر ما اس��تطعت فهمه من آيات القرآن
الفالسفة وأورد اعرتاضات اإلمام الغزايل عليهم .

الكريم التي تتحدث ع��ن البعث ،وذلك من خالل

ب – عقي��دة البعث اآلخر  :وهي رس��الة ماجس��تري مواضيع اآليات القرآنية املتعلقة بعناوين املباحث
مسجلة يفجامعة أم القرى سنة ( 1399ه 1979 /م) واملطالب .

أعدها س��ويلم بن عقاب  ،تح��دث فيها عن البعث خامسا  :تقسيامت البحث:

عند األمم السابقة الوثنية  ،وتحدث عن البعث عند مقدمة :أبني فيها إش��كالية البحث ،وس��بب اختيار
اليهود والنصارى  ،ثم تحدث عن البعث يف القرآن املوضوع ،وأهمية املوضوع ،والدراسات السابقة،
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واملنهج املتبع يف الدراسة ،وتقسيامت البحث .

تمهيد

متهي��د :أبني في��ه تعريف البعث لغ��ة و اصطالحا،

والحكمة من تعدد أسامء البعث يف القرآن الكريم .
أما املباحث فهي كالتايل:
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أوال  :تعريف البعث لغة واصطالحا :

املبح��ث األول :ذم الدني��ا وتوجيه أنظار الناس قب��ل ال�شروع بالحديث ع��ن البعث الب��د من بيان

إىل اآلخرة ،وقد تضمن مطلبني.
املبحث الثاين :املقارنة بني نعيم أهل السعادة التعبري اللغوي واس��تعامالته العديدة ،كام البد من
بيان معن��اه اصطالحا للوقوف عىل ج�مال التعبري
وأهوال أهل الشقاوة وقد تضمن مطلبني.
معنى البع��ث من حيث اللغة للوق��وف عىل أرسار

القرآين ودقائقه .

❊

❊

❊

أ -تعريف البعث لغة :

يأيت مبعنى اإلرس��ال أو اإلثارة أو اإلحياء  ،يقال
بعثته وابتعثته  ،مبعنى أرس��له فانبعث ،وقولهم:
كن��ت يف بعث فالن ،أي يف جيش��ه الذي بعث
معه .والبعوث :الجيوش  ،وبعث املوىت :نرشهم
ليوم البعث ،وانبعث يف السري ،أي أرسع ،ويوم
بعاث بالضم :يوم لألوس والخزرج .
أم��ا أبن فارس فقال (( :الب��اء والعني والثاء أصل
واحد ،وه��و اإلثارة .ويق��ال :بعث��ت الناقة :إذا
أثرتها)) (. )2
()1

((( ينظر :الصحاح تاج اللغة ،أبو نرص إس�ماعيل بن حامد

الجوهري (ت393 :هـ) ،تحقيق :أحمد عبد الغفور عطار،

دار العل��م للماليني ،بريوت ،ط 1407 ،4ه  1987 -م ،ج
 1ص . 272

((( ينظ��ر :مقاييس اللغة ،أحمد بن زكريا القزويني الرازي،

اب��ن ف��ارس (ت395 :ه��ـ) ،تحقي��ق :عبد الس�لام محمد

ه��ارون ،دار الفكر ،ب�يروت 1399 ،ه��ـ 1979 -م .ج 1
ص . 266
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ويف لس��ان العرب  (( :جاء البعث عىل وجهني:
ُ
ۡ
أحدهام اإلرس��ال ،كقوله تع��اىل :ﵟث َّم َب َعث َنا ِم ۢن
َ
َب ۡع ِدهِم ُّم ىَ ٰ
وسﵞ ﵝالأ ۡع َراف الآية ﵓﵐﵑﵜ معناه أرسلنا.
وثاني��ا  :يأيت مبعنى االثارة  ،إثارة بارك أو قاعد،
تق��ول :بعث��ت البع�ير فانبع��ث أي أثرت��ه فثار،
وزاد أبن منظ��ور قوله  :البع��ث اإلحياء من الله
ُ َّ ۡ ُ
�م َب َعث َنٰكم ّ ِم ۢن
للموىت؛ ومن��ه قوله تعاىل  :ﵟث�
َۡ َۡ ُ
ِك ۡ
مﵞ َ
ﵝالب َق َرة ِ الآي��ة ﵖﵕﵜ أي أحييناكم .وبعث
بع�� ِد موت
املوىت :نرشهم ليوم البعث

))

ب  :تعريف البعث اصطالحا:

()1

.

بعثت الناقة إذا أقمتها من مكانها )) .
وقال ابن كثري فقال (( :وهو املعاد وقيام األرواح
واألجساد يوم القيامة)) .
أما أبن عاش��ور فقال (( :البعث  :حقيقته اإلرسال
من م��كان إىل آخر ،ويطلق عىل إث��ارة الجاثم،
ومنه قوله��م :بعثت البع�ير ،إذا أثرته من مربكه،
ولعل��ه من إطالق أس��م اليشء عىل س��ببه ،وقد
غلب البع��ث يف اصطالح الق��رآن عىل إحضار
()3

()4

الناس إىل الحساب بعد املوت ،فمن كان منهم
ميتا فبعثه من جدثه ،ومن كان منهم حيا فصادفته
ساعة انتهاء الدنيا فامت ساعتئذ فبعثه هو إحياؤه
عقب املوت)) .
وباملقارنة بني املعنى االصطالحي لكلمة البعث
واملعنى اللغوي لها نجد ترابطاً ظاهرا ً ،وذلك أن
من معاين البعث يف اللغة اإلثارة ملا كان س��اكناً
من قبل ،وكذا اإلرس��ال ،واإلحياء ،وهذا ما جاء

ي��راد بالبع��ث إحياء األجس��اد وع��ودة األرواح
إليه��ا وذلك بع��د النفخ��ة الثانية التي تس��مى (
نفخة البعث ) وه��و أن يبعث الله تعاىل املوىت
م��ن القبور ،وذلك ب��أن يجم��ع أجزاءهم ويعيد
األرواح إليه��ا  .قال الطربي  (( :أصل البعث إثارة
ال�شيء من محله ،ومن ذلك قي��ل ليوم القيامة :
يوم البعث ،ألنه يوم يث��ار الناس فيه من قبورهم
((( مفاتي��ح الغي��ب  ،فخر الدي��ن أبو عبد الل��ه محمد بن
ملوقف الحساب)) .
أما الفخر الرازي فقال (( :يوم القيامة يس��مى يوم عمر بن الحس��ن بن الحس�ين التيمي امللقب خطيب الري
الرازي( ،ت 606ه��ـ) ،دار إحياء الرتاث العريب  ،بريوت ،
البع��ث ألنهم يبعث��ون من قبوره��م ،وأصله من
()5

()2

ط 1420 ، 2هـ ج ،7ص . 30

((( لس��ان الع��رب ،محمد بن مكرم بن ع�لى ،أبو الفضل ((( ،تفس�ير الق��رآن العظيم ،أب��و الفداء إس�ماعيل بن عمر
ج�مال الدي��ن األنصاري اب��ن منظ��ور (ت711 :ه)  ، ،دار الق��ريش الب�صري ابن كث�ير (املت��وىف774 :ه)، ،تحقيق:
صادر ،بريوت ط 1414 ، 3ه ،ج 2ص . 117

س��امي بن محمد سالمة  ،دار طيبة للنرش والتوزيع  ،ط، 2

((( تفس�ير الطربي ،أبو جعف��ر محمد بن جرير بن يزيد بن 1420هـ  1999 -م  ،ج  5ص . 395

كثري بن غالب الطربي ( ،ت310 :ه) تحقيق :أحمد محمد ((( التحري��ر والتنوير ،محمد الطاه��ر بن محمد بن محمد

ش��اكر ،مؤسس��ة الرس��الة ،ط 1420 ،1ه  2000 -م ،ج  2الطاهر التونيس ابن عاش��ور (املت��وىف 1393 :هـ) ،الدار

ص . 855

التونسية للنرش ،تونس  1984 ،هـ  ،ج  ،14ص . 127
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يف كلم��ة البعث مرادا ً به��ا معناها االصطالحي
ال��ذي هو إرس��ال الحياة إىل األم��وات وإثارتها
من جديد لتتهيأ ملا ي��راد منها من االنطالق إىل
موقف الحساب .
ثانياً :الحكمة من تعدد أس�ماء البعث يف القرآن
الكريم:
تعددت أس�ماء البعث يف الق��رآن الكريم تعددا
ملحوظا ،إبرازا له��ذا الجانب البالغ األهمية يف
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وق��د ذك��ر الحافظ أب��ن حجر عن عدد أس�ماء
البع��ث يف الق��ران الكريم أنها أك�ثر من ثالثني
اس�ما معظمه��ا ورد يف الق��رآن بلفظ��ه وس��ائر
األس�ماء املش��ار إليها أخذت بطريق االشتقاق
مب��ا ورد منصوصا كيوم الصدر م��ن قوله يومئذ
يصدر الناس اش��تاتا ويوم الج��دال من قوله يوم
ت��أيت كل نفس تجادل عن نفس��ها ولو تتبع مثل
هذا من القرآن زاد عىل ما ذكر والله أعلم .
()2

العقيدة اإلس�لامية من جهة ،واس��تقطابا ألفئدة
الن��اس وعقوله��م للنظ��ر يف أس��لوب الق��رآن
❊
❊
❊
ومقصده من هذا التعداد من جهة أخرى .
من هذه األس�ماء :ي��وم الدين ،يوم الحس��اب،
الحاق��ة ،الواقع��ة ،القيام��ة ،الطام��ة ،الصاخة،
القارعة ،يوم الحرسة ،ي��وم التناد ،يوم الخروج،
يوم الجمع ،يوم التغابن  ،يوم الفصل ،يوم التالق.
إىل غري ذل��ك من األس�ماء ،والحكمة من كرثة
أسامء اليوم اآلخر هو التنبيه عىل عظمة هذا اليوم
وأهميته يف حياة كل مسلم ،يقول القرطبي(( :كل
ما عظم ش��أنه تعددت صفاته وكرثت أس�ماؤه،
وهذا جميع كالم العرب ،أال ترى أن السيف ملا
عظم عندهم موضعه وتأكد نفعه لديهم وموقعه،
جمعوا له خمسامئة أسم ،وله نظائر ،فالقيامة ملا (ت671 :ه��ـ)  ، ،تحقيق :الدكتور الص��ادق بن محمد بن
عظم أمرها وكرثت أهوالها ،سامها الله تعاىل يف إبراهي��م  ،مكتبة دار املنه��اج للنرش والتوزي��ع ،الرياض ،
كتابه بأسامء عديدة ووصفها بأوصاف كثرية)) ( .)1ط 1425 ،1هـ  ،ص . 544
((( ينظ��ر :فتح الب��اري رشح صحيح البخ��اري ،أحمد بن

((( التذك��رة بأح��وال امل��وىت وأمور اآلخرة  ،أب��و عبد الله عيل أبو الفضل الشافعي ابن حجر العسقالين ،دار املعرفة

محم��د بن أحمد ب��ن أيب بكر بن فرح األنص��اري القرطبي ،بريوت ، 1379 ،ج  11ص . 396
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المبحث األول
ذم الدنيا وتوجيه
أنظار الناس إىل اآلخرة

من ذكاء وفطنة .

وق��د اتخذ الق��رآن الكريم عدة أس��اليب لدعوة
الناس إىل اإلميان بالبعث ،أذكر منها ما استطعت

فهمه من خالل النصوص القرآنية .

•املطل��ب األول :وصف الق��رآن الكري��م للحياة
الدنيا

لق��د اعتن��ى الق��رآن الكري��م بدع��وة الناس إىل ب�ين القرآن الكريم لإلنس��ان قيمة الحي��اة الدنيا
اإلمي��ان بالبعث والي��وم اآلخر ،فج��اءت آيات وأحوالها ،محذرا إياه من اتباع مغرياتها واالنجرار

كث�يرة تبني نعيم اآلخرة وما أع��د الله لعباده فيها وراء ش��هواتها ،فال ينبغي لإلنسان أن يخدع بها،
من ثواب ،وبني أوصافه��ا حتى بدت كأنها رأي ألنها زائلة وليس��ت دار بقاء وخلود ،وقد وردت
العني ،كام بينت آيات كثرية ما توعد الله به عباده آيات كثرية تبني هذه الحقيقة اإللهية .
العاص�ين من عق��اب ،ومل يعنت الق��رآن الكريم لقد وصف القرآن الكريم الحياة الدنيا بأوصاف

بش��أن الدنيا هذه العناية ألنه��ا دار ال إقامة فيها عديدة مبينا لإلنس��ان بأنه��ا دار ال تصلح للبقاء
وال اس��تقرار قال الغزايل (( :وأكرث القرآن مشتمل وبأنها دار ابتالء وشقاء وتعب وعناء ،فمنذ نزول
ع�لى ذم الدني��ا ورصف الخلق عنه��ا ودعوتهم آدم وحواء إىل األرض بني لهم س��بحانه وتعاىل
إىل اآلخرة بل هو مقصود األنبياء عليهم الصالة أن بقاءه��م فيها مؤقت ،وأنه��م طيلة مدة بقائهم
والسالم ومل يبعثوا إال لذلك)) (. ) 1

ع�لى األرض فهم يف اختبار وابتالء ،قال تعاىل:

َ َ
َّ ۡ َ
َ َ َ َّ ُ
ََۡ ََ ۡ َ ُ
وم��ن أس��باب تنوع األس��لوب الق��رآين إلثبات ﵟ فأزله َما ٱلش��يطٰ ُن عنها فأخ َرجه َما م َِّما كانا فِيهِۖ
ُۡ
ۡ
َ ُ ُ َ ٞ
ْ ُ ُ
�د ّو ۖ َولك ۡم فِي
الحج��ج والرباهني هو أن األس��لوب القرآين يف َوقل َن��ا ٱهب ِ ُط��وا َب ۡعضك ۡم ل َِب ۡع ٍض ع�
َۡ
ُ ۡ َ َ َّ ٌ َ َ َ ٞ
ﵝالب َق� َ
ى حِين ٣٦ﵞ َ
ٰ
ٰ
ِ
�رة ِ الآية ﵖﵓﵜ
ل
إ
�ع
�
ت
م
و
ر
ق
�ت
�
س
م
ۡرض
أ
مخاطب��ة الناس ال يختص بفئ��ة من الناس ذات ٱل
ِ
ٖ

صفات معينة ،ذلك ألنه يخاطب الفطرة البرشية (( أي أن اس��تقراركم يف األرض ومتتعك��م فيها
يف عم��وم أفراده��ا ،وكل فرد منهم يس��تطيع أن ينتهيان إىل زم��ن محدود وليس��ا بدامئني ،ففي

يأخ��ذ من ذلك الخطاب املوج��ه بقدر ما أويت ال��كالم فائدتان( :إحداه�ما) أن األرض ممهدة
ومهيأة للمعيش��ة فيها والتمتع به��ا( ،والثانية) أن
((( إحياء علوم الدين :أبو حامد محمد بن محمد الطويس

الغزايل (املتوىف505 :هـ) ، ،النارش :دار املعرفة – بريوت طبيعة الحياة فيها تن��ايف الخلود والدوام ،فليس
الهب��وط ألج��ل اإلب��ادة ومح��و اآلث��ار ،وليس
ج 3ص .202
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للخل��ود كام زع��م إبليس بوسوس��ته إذ س��مى
َ َ َ ۡ ُ ۡ َ ُ ۡ َّ
ك لا
الش��جرة املنهي عنها ﵟش��جرة ِ ٱلخل�� ِد ومل ٖ
َي ۡبلَ� ٰ
�ى ١٢٠ﵞ ﵝطه الآي��ة ﵐﵒﵑﵜ يعني أن الل��ه أخرجهم من
جن��ة الراحة إىل أرض العم��ل ال ليفنيهم ،وعرب
عن ذل��ك باالس��تقرار يف األرض ،وال ليعاقبهم
بالحرمان من التمتع بخريات األرض ،وعرب عن
ذل��ك باملت��اع ،وال ليمتعهم بالخل��ود وعرب عن
ذلك بكون االستقرار واملتاع إىل حني )) (. )1

أنهم متكن��وا فيها ،أتاه��ا أمر اللَّه ف��أزال زرعها
بوباء أو بآفة فصارت كأنها قد حصدت مبنجل،
وأصبح��ت قفرا خاليا كأن مل يكن فيها زرع نبت
ردحا من الزمان ،وه��ذا مثلهم يف الدنيا اَل يبقى
له��م منها إال الحرسة والندام��ة ،مثل ما بقي من
الزرع الذي فني حيث يرتقبون منه االنتفاع )) (. )2
ومن األوصاف األخرى الت��ي وصف بها القرآن
الكري��م الحياة الدنيا ه��ي  :أنها لهو ولعب ،قال

لق��د رضب الق��ران الكري��م يف اآلي��ة الس��ابقة
مث��اال مفصال بني فيه حال الدني��ا من اتجاهني:
األول  :قيم��ة هذه الحياة الدنيا  ،والثاين  :رسعة
انقضائها .
قال أبو زهرة (( شبه حال الدنيا يف رسعة انقضائها
وانخ��داع املغ��رور بها ،كزرع نب��ت يف األرض
م��ن اختالط ماء الس�ماء بها ورسيان��ه يف نباتها
حتى إذا أخ��ذت زخرفها وملعت ملعان الذهب
وازينت بالغروس من كل لون ،وفرحوا بها وظنوا

اآلخرة فيها الحي��اة الحقيقية (( ،ألنها دار الجزاء
والحس��اب ،وألن فيها الخلود األبدي يف النعيم
ألهله ،والخلود األبدي يف العذاب ألهله ،وملا
كان��ت هذه الدار ال يصل إليها اإلنس��ان إال بعد
ما مي��وت ويبعث بعد موت��ه ،أنكر ذلك كل من
انقطع��ت صلته بربه ،وانتكس��ت فطرته ،وفس��د
عقل��ه ،فألجل ذل��ك نصب الله الحج��ج وأقام
الرباهني ،حتى تؤمن بالبعث النفوس ،وتوقن به
القلوب))(. )3

ۡ َ َ ٰ ُ ُّ ۡ َ ٓ َّ َ ۡ َّ ٞ َ َ ٞ
ََ َ
ب َوِإن
ومن اآلي��ات األخرى التي تص��ف الحياة الدنيا تعاىل :ﵟ وما هٰ ِذه ِ ٱلحيوة ٱلدنيا إِلا لهو ولعِ ۚ
َ ۡ
َ َ َ َ َۡ َ َ ُ َ َ ُ ْ َ َ
َّ َ
ٱض��ر ۡب ل َ ُهم َّم َث َل ٱلۡحَ َي� ٰ ُّ ۡ َ
ان ل ۡو كان��وا َي ۡعل ُمون ٦٤ﵞ
قول��ه تعاىل  :ﵟ و
ِه� ٱلحيو ۚ
�وة ِ ٱلدنيا ٱل��دار ٱٓأۡلخِرة ل يِ
ِ
َ
ۡ
َ
ٓ
َ َ ٓ َ َ ۡ َ ٰ ُ َ َّ َ َ ۡ
ٱخ َتل َط بهِۦ َن َب ُ
َ َ
ات ٱلأ ِ
نك ُب��وت الآي��ة ﵔﵖﵜ  ،فوصف��ه تبارك وتع��اىل للحياة
ۡرض ﵝالع
كما ٍء أنزلنه مِن ٱلسما ِء ف
ِ
َ َ ۡ َ َ َ ٗ َ ۡ ُ ُ ّ َ ٰ ُ َ َ َ هَّ ُ َ َ ُ ّ
يَۡءٖ الدنيا بانها لهو ولعب دلي��ل عىل زوالها وفنائها
ٱلريحۗ وكان ٱلل عل ٰى ك ِل ش
فأصبح هشِ يما تذروه ِ
ۡ
َ
وأنه��ا دار ال تصلح للبقاء والخل��ود ،وأن الدار
ﵝالك ۡهف الآية ﵕﵔﵜ .
ُّمق َتد ًِرا ٤٥ﵞ

((( تفس�ير املن��ار :محمد رش��يد بن عيل رض��ا بن محمد ((( زهرة التفاس�ير :محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد
ش��مس الدين ب��ن محمد به��اء الدين بن من�لا عيل خليفة املع��روف ب��أيب زهرة (املت��وىف1394 :ه��ـ) ،النارش :دار

الحس��يني (املتوىف1354 :هـ) ، ،النارش :الهيئة املرصية الفكر العريب ،ج  7ص . 3549
العامة للكتاب  1990 ،م  ،ج  1ص .231

((( اإلس�لام أصوله ومبادؤه :محمد بن عبد الله بن صالح
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اآلخرة ،قال سعيد بن جبري :الدنيا متاع الغرور إذا
ألهتك عن طلب اآلخرة ،فأما إذا دعتك إىل طلب
رضوان الله وطلب اآلخرة فنعم الوسيلة)) (. )3
وبعد كل تل��ك األوصاف التي وص��ف بها الله
تبارك وتع��اىل الحياة الدنيا فقد توعد من جعلها
غاية قال تع��اىل  :ﵟفَأَ َّما َمن َط َغ ٰى َ ٣٧و َءاثَ َر ٱلۡحَ َي ٰوةَ

وقد وصف القران الكريم الحياة الدنيا بأنها متاع
َ َ ۡ َ َ ٰ ُ ُّ ۡ ٓ َّ َ
ٱلدن َي��ا إِلا َمتٰ ُع
الغ��رور قال تع��اىل ﵟوما ٱلحيوة
ُۡ
ٱلغ ُرورِ ١٨٥ﵞ ﵝآل ع ِۡم َران الآية ﵕﵘﵑﵜ قال الرازي  (( :وسمى
مناف��ع الدنيا باملتاع ألجل التنبي��ه عىل حقارتها
وقلتها )) (. )1
أي (( :إمن��ا هي مت��اع مهام طال فه��و فان ،فال
ۡ ۡ
ۡ
ُّ ۡ
َ َّ
حي� َ
�م يِ َ
ى ٣٩ﵞ َّ
ه ٱل َمأ َو ٰ
ﵝالنازِعَات من
ينبغ��ي للعاق��ل أن يركن إليها ،ويق�صر اهتاممه ٱلدن َيا  ٣٨فإِن ٱلجَ ِ
َّ َّ َ َ
َ
ِين لا يَ ۡر ُجون
عليه��ا ،فضال عن أن يخادع نفس��ه ويعتقد أنه ال الآية ﵗﵓ الى الآية ﵙﵓﵜ وقال تعاىل  :ﵟإِن ٱلذ

ۡ َ
ل َِقا ٓ َءنَ��ا َو َر ُضوا ْ بٱلۡحَ َي ٰوة ِ ُّ
ٱلد ۡن َي��ا َ
ٱط َمأنُّوا ْ ب َها َوٱلَّذ َ
ِين
و
دار سواها ،وال معاد وراءها ))(. )2
ِۡ
ِ
َ ُ َ
ُ ْ َ ٰٓ َ
ُ ۡ َ ۡ َ
�ك َمأ َوى ٰ ُه ُم َّ
ٱلن ُ
ار
�ن َءايٰت ِ َنا غٰفِلون  ٧أولئِ�
فوصفه تبارك وتعاىل للحياة الدنيا بهذا الوصف هم ع�
ْ
َ َ ُ َ ۡ ُ َ
ُ
دلي��ل عىل أنها وس��يلة وليس��ت غاي��ة ،فاملتاع بِم��ا كانوا يكسِ��بون ٨ﵞ ﵝيُونس م��ن الآية ﵗ ال��ى الآية ﵘﵜ
َ ۡ َ َ ُّ ْ َ
ُ
يس��تعني به اإلنس��ان للوصول إىل مبتغ��اه ،فإذا ((ومعنى قوله تع��اىل  :ﵟوٱطمأنوا بِهاﵞ ﵝيُونس الآية ﵗﵜ

فإن املراد أنهم س��كنوا فيها س��كون من ال براح
له آمنني م��ن اعرتاء املزعج��ات غري محرضين
ببالهم ما يسوءهم من العذاب)) (. )4
من أج��ل كل ذلك ال ينبغي لإلنس��ان أن يخدع
مبت��اع الدنيا وعرضها ،فالله س��بحانه وتعاىل نبه
اإلنس��ان عىل أن ال يخ��دع بذلك ق��ال تعاىل :

حول اإلنس��ان هذه الوس��يلة وهي الحياة الدنيا
إىل غاية يرك��ن إليها ويطمنئ به��ا فإنه قد خرس
الوسيلة والغاية الدنيا واآلخرة ،فالبد لكل إنسان
أن يجع��ل الحي��اة الدني��ا وس��يلة للوصول إىل
رضوان الله تعاىل .
ق��ال ال��رازي (( :وما الحياة الدني��ا إال متاع الغرور
َ
َ
َّ ُ َّ َ ۡ َ هَّ َ ّ ُ َّ ُ َ َ ٞ
يعني مل��ن أقبل عليه��ا ،وأعرض به��ا من طلب ﵟ َ ٰٓ
�ق ۖفلا تغ َّرنك ُم
يأ ُّي َه��ا ٱلناس إِن وعد ٱللِ ح�
الس��حيم ، ،الن��ارش :وزارة الش��ؤون اإلس�لامية واألوقاف

هَّ
ۡ َ َ ٰ ُ ُّ ۡ َ ُ َّ ُ
ٱللِ ٱلۡ َغ ُر ُ
ور
ٱلدن َيا َولا َيغ َّرنكم ِب
ٱلحي��وة

َ
٥ﵞ ﵝفاطِر

والدع��وة واإلرش��اد  -اململك��ة العربية الس��عودية الطبعة :الآية ﵕﵜ .

األوىل1421 ،هـ ،ص . 32

((( مفاتيح الغيب للرازي ،ج  17ص . 316

((( مفاتيح الغيب للرازي  ،ج  29ص . 464

((( التيس�ير يف أحاديث التفس�ير :محمد امليك النارصي ((( روح املع��اين :ش��هاب الدي��ن محم��ود بن عب��د الله
(املت��وىف1414 :ه��ـ) ،الن��ارش :دار الغ��رب اإلس�لامي ،الحس��يني األلويس (املتوىف1270 :ه��ـ) ،املحقق :عيل

ب�يروت – لبنان الطبعة :األوىل 1405 ،هـ  1985 -م  ،ج عب��د الب��اري عطية ،الن��ارش :دار الكت��ب العلمية – بريوت
 6ص . 174

الطبعة :األوىل 1415 ،هـ ،ج  6ص .69
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•املطلب الثاين :توجيه أنظار الناس إىل اآلخرة

إن املقصود من النظر يف هذا املطلب هو الفكر
ال اإلبصار ،وذلك ألن مفهوم النظر أمر مش�ترك
ب�ين اإلبصار والفكر ،والفك��ر هو املقصود يف
االس��تعامل ،وقد ذكر علامء البالغة هذا املعنى
فقال��وا ((حقيقة النظر هو الفكر يف حال املنظور
في��ه ملعرف��ة حكمه ،وقي��ل هو فك��ر القلب يف
شاهد يدل عىل غائب))(. )1

وبعد بيان معنى النظر املقصود يف االستعامل،
فإن القرآن الكريم اس��تخدم هذا املعنى لتوجيه
عق��ول الناس وقلوبهم إىل اآلخرة ،فبعد ما أثبت
أن الحي��اة الدني��ا فانية ،بني بإس��لوب ش��يق أن
اآلخ��رة وما فيها م��ن نعيم هي الباقي��ة ،وأن هذا
النعي��م مهام فكر العقل يف تصوره وإدراك قيمته
وعظمت��ه فلن يس��تطيع ذلك ،وقد وج��ه القرآن
الكري��م أنظار الن��اس إىل ذلك النعي��م ،محذرا
إياهم من الركون إىل متاع الدنيا وما فيها
ومن اآلي��ات القرآنية التي وجه��ت أنظار الناس
إىل اآلخ��رة ،وحذرته��م من أن يخدع��وا بالدنيا
َ َ
ٱلن� ُ
�اس إ َّن َو ۡعدَ
يأ ُّي َها َّ
ومتاعها ،قول��ه تعاىل :ﵟ ٰٓ
ِ

645

لوقوع ذلك اليوم املذكور بالوعد الحق ،ثم قال
تع��اىل :وال يغرنكم بالله الغ��رور يعني الدنيا ال
ينبغي أن تغركم بنفس��ها وال ينبغي أن تغرتوا بها
وإن حملك��م عىل محبتها غار من نفس أمارة أو
ش��يطان فكان الناس عىل أقسام منهم من تدعوه
الدنيا إىل نفسها فيميل إليها ومنهم من يوسوس
يف صدره الشيطان ويزين يف عينه الدنيا ويؤمله
ويق��ول إنك تحصل به��ا اآلخرة أو تلت��ذ بها ثم

تت��وب فتجتمع لك الدنيا واآلخ��رة ،فنهاهم عن
األمرين وقال كونوا قس�ما ثالث��ا ،وهم الذين ال
يلتفتون إىل الدنيا وال إىل من يحس��ن الدنيا يف
األعني )) (. )2
ومن اآليات القرآنية التي وجهت أنظار الناس إىل
اآلخ��رة ودعتهم إىل التقوى من ذلك اليوم ،قوله
َّ ُ ْ
َ هَّ ُ ُ َّ
َ
ُ
تعاىل :ﵟ َوٱتقوا يَ ۡو ٗما ت ۡر َج ُعون فِيهِ إِلى ٱللِۖ ث َّم ت َوف ٰى

َّ َ َ َ ۡ ُ َ ۡ َ
ُ ُّ َ ۡ
َ
ت َوه ۡم لا ُيظل ُم��ون
كل نف ٖس ما كس��ب
َ َّ ُ ْ
َّ َ ۡ
َۡ
ﵟوٱتقوا يَ ۡو ٗما لا تج ِزي نف ٌس
الآي��ة ﵑﵘﵒﵜ وقوله تعاىل:
َعن َّن ۡفس َش� ۡ
�ي ٗـٔاﵞ َ
ﵝالب َق َرة ِ الآي��ة ﵘﵔﵜ  (( ،ليس املعنى:
ٖ

ََ
ﵝالبق َرة ِ
٢٨١ﵞ

فاتق��وا يف هذا اليوم ،لك��ن املعنى تأهبوا للقائه
مبا تقدمون من العمل الصالح )) (. )3
هَّ َ ّ ُ َّ ُ َ ۡ ُّ ُ ٰ َ َ ۡ ُ ُ َّ َّ ُ َ َ َ ٞ
ٱللِ ح��ق ۖفلا تغرنكم ٱلحيوة
ٱلدن َيا َولا َيغ َّرنكم وم��ن اآليات القرآني��ة التي بينت أن م��ا عند الله
ََ
هَّ
�ٱللِ ٱلۡ َغ ُر ُ
بِ�
ور ٥ﵞ ﵝفَاطِر الآية ﵕﵜ ،قال الرازي (( :يعني خ�ير من متاع الدني��ا وأبقى ،قوله تع��اىل:ﵟ ولا
َ
َ
َ ُ َّ َّ َ ۡ َ ۡ َ
ك إل ٰى َم��ا َم َّت ۡع َنا به ِٓۦ أ ۡز َو ٰ ٗجا ّم ِۡن ُه ۡم َز ۡه َرةَ
إذا كان األمر كذلك فال تغرتوا بالدنيا فإنها زائلة تمدن عيني ِ
ِ
((( مفي��د العلوم ومبيد الهموم ينس��ب أليب بكر محمد بن

َ َ
ۡ
ۡ َ َ ٰ ُّ ۡ
ُ
َ َ
ٱلحيوة ِ
ٱلدن َيا ل َِنفت ِ َن ُه ۡم فِي�� ۚهِ َورِ ۡزق َر ّبِك خ ۡيرَ ٞوأ ۡبق ٰى

العب��اس الخوارزمي (املت��وىف383 :ه) ،الن��ارش :املكتبة ((( مفاتيح الغيب للرازي  ،ج  25ص . 133
العنرصية ،بريوت  1418ه  ،ص . 17

((( مفاتيح الغيب للرازي ،ج  7ص . 88
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اس ُح ُّب لقد اثبت الق��رآن الكريم وهو يوجه أنظار الناس
١٣١ﵞ ﵝطه الآية ﵑﵓﵑﵜ  ،وقوله تعاىل  :ﵟ ُز ّي ِ َن ل َِّلن ِ
ّ
ٱلن َس��ا ٓ ِء َوٱل ۡ َبن َ
َّ َ
ين َوٱلۡ َق َنٰ ِطير ٱل ۡ ُم َق َ
نط َرة ِ إىل اآلخ��رة أن نعيم اآلخرة ال يكون إال للمتقني،
ِ
ت م َِن ِ
ٱلش َهو ٰ ِ
ِ
َ َ ۡ َ ٓ َ َ ُ َ َّ ُ ُ ٗ
َ َّ
ٗ
َۡۡ
ٱلذ َه��ب َوٱلۡفِ َّضةِ َوٱلۡخَ ۡي��ل ٱل ۡ ُم َس� َّ
اس أ َّمة َوٰح َِدة
�و َمةِ َوٱلأن َع ٰ ِم قال تع��اىل :ﵟ ولولا أن يكون ٱلن
مِن
ِ
ِ
َ َۡ ۡ َٰ َ
ٱلل ع َ
�وة ِ ُّ
ٱلد ۡن َي��اۖ َو هَّ ُ
�ك َم َتٰ ُع ٱلۡحَ َي� ٰ
ِندهُۥ
ث ذل ِ�
وٱلح��ر ِۗ
ۡ
ُ ۡ ُ ََ
اب ١٤ﵞ ﵝآل ع ِۡم َران الآي��ة ﵔﵑﵜ (( ،يخرب تعاىل
حس��ن ٱلمـٔ ِ

َّ َ َ ۡ َ َ َ ۡ
َّ
ُ ُٗ ّ
ك ُف ُر ب َّ
لجعلنا ل ِمن ي
ٱلرِنَٰمۡح ل ُِب ُيوت ِ ِه ۡم سقفا مِن ف ِضةٖ
ِ
َ
َ
ۡ
َ
َو َم َع��ارِ َج َعل ۡي َها َيظ َه ُرون َ ٣٣ول ُِب ُيوت ِ ِه ۡم أبۡ َو ٰ ٗبا َو ُس ُر ًرا
ََ
ۡ ٗ
َ
ُ ُّ َ َ َ َ
َّ
ك ُـٔ��ون َ ٣٤و ُزخ ُرفا ۚ َوِإن كل ذٰل ِك ل َّما َمتٰ ُع
عل ۡي َها َيت ِ
ۡ َ َ ٰ ُّ ۡ
َُ َ َّ َ
�ك ل ِۡل ُم َّتق َ
ٱلحي��وة ِ
ين ٣٥ﵞ
ٱلدن َيا ۚ َوٱٓأۡلخِ��رة عِند ربِ�
ِ

الذه��ب والفضة والخيل املس��ومة واألنعام من
اإلبل والبقر والغنم والحرث أي األرض للغرس
وللزراعة ،ثم يخرب أن ذلك كله متاع الحياة الدنيا
ُ َ
ُ ۡ ََُ
وزينته��ا الفاني��ة الزائلة .ﵟ۞ ق��ل أؤن ّب ِ ُئكم ِبخ ۡي ٖر
ّ َٰ ُ
ِك� ۡ
مِن ذل
�مۖﵞ ﵝآل ع ِۡم َران الآي��ة ﵕﵑﵜ  ،أي :مام يف الدنيا
من تلك املالذ والش��هوات التي تقدم ذكرها ...
�وا ْ ع َ
ِين َّٱت َق� ۡ
فإن الله تعاىل ق��د أعد ﵟل ِلَّذ َ
ِند َر ّب ِ ِه ۡم

م��ن كفر بالله خصه الله تعاىل بذلك النعيم دون
املؤمنني ،لكانت تلك ش��بهة غالبة توقع الناس
كله��م يف الكفر ،فتخل��ص أن حكمة الحق يف
الخلق اقتضت أن تكون هناك بينات وش��بهات،
وأن ال تكون البينات قاهرة وال الش��بهات غالبة،
فم��ن جرى م��ع فطرته م��ن حب الح��ق ورباها
ومناها وآثر مقتضاها ،وتفقد مسالك الهوى إىل
نفس��ه فاحرتس منها ،مل تزل تتج�لى له البينات
وتتضاءل عنده الش��بهات ،حتى يتجىل له الحق
يقيناً فيام يطلب فيه اليقني ،ورجحاناً فيام يكفي
فيه الرجحان ،وبذلك يثبت له الهدى ويس��تحق
الفوز ))(. )2

ع�ما زين للناس يف هذه الدني��ا من أنواع املالذ
والش��هوات من النس��اء والبنني .فبدأ بالنساء ...
ألن الفتنة بهن أش��د ثم بالبنني ثم باملال  ...من

ِيها َوأَ ۡز َو ٰ ٞ
َج َّنٰ ٞ
ِين ف َ
ت َت ۡجري مِن َت ۡحت ِ َها ٱل ۡ َأنۡ َه ٰ ُر َخٰلِد َ
ج
ِ
ُّ َ َّ َ  َ ّ ٞ ٰ َ ۡ َ ٞهَّ
ٓ
ٱلل بَ ِ ُ ۡ َ
ٱللِۗ َو هَّ ُ
مطهرة ورِضون مِن
صير ۢ بِٱلعِبادِ ١٥ﵞ ﵝال

ع ِۡم� َ�ران الآي��ة ﵕﵑﵜ  ،أي :أن الل��ه تعاىل قد أعد كل هذا
النع��م التي ال تفنى وامللك الذي ال يبىل مام ال
ع�ين رأت وال أذن س��معت وال خطر عىل قلب
َّ َ َ ُ ُ َ َ َّ َ ٓ َّ َ ٓ
ب�شر  ،كل ذلك للمتقني ﵟٱلذِين يقولون ربنا إِننا
َء َام َّناﵞ ﵝآل ع ِۡم� َ�ران الآية ﵖﵑﵜ (( ،أي :آمنوا بالله ومالئكته
وكتبه ورس��له وباليوم اآلخر وبالقدر خريه ورشه
وما يس��تلزم هذا اإلميان من االئتامر باملعروف
واالنته��اءع��ناملنك��ر))(.)1

ُّ
ﵝالز ۡخ� ُ�رف من الآي��ة ﵓﵓ الى الآية ﵕﵓﵜ  (( ،وذلك أنه لو كان كل

عبد الرزاق بن محيي الدين الرفاعي (املتوىف1413 :هـ)،
الن��ارش :دار لبنان للطباعة والنرش ،ب�يروت الطبعة :الثالثة،

 1399هـ  1979 -م  ،ص 77

((( القائ��د إىل تصحيح العقائد ،عبد الرحمن بن يحيى بن
عيل ب��ن محمد العتم��ي املعلمي (املت��وىف1386 :هـ)،

الن��ارش :املكت��ب اإلس�لامي .الطبعة :الثالث��ة 1984 ،م ،

((( التوصل إىل حقيقة التوسل :أبو غزوان ،محمد نسيب بن ص .22
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أما عن سبب ركون الناس إىل الحياة الدنيا فألن
(( مت��اع الدنيا واقع مش��هود ،ونعي��م الجنة غيب
موعود ،والناس يتأثرون مبا يرون ويش��اهدون،
ويثق��ل عىل قلوبهم ترك ما بني أيديهم إىل يشء
ينالون��ه يف الزمن اآليت ،فكيف إذا كان املوعود
ينال بع��د املوت؟ م��ن أجل ذلك ق��ارن الحق
تبارك وتع��اىل بني متاع الدنيا ونعيم الجنة ،وبني
أن نعي��م الجنة خ�ير من الدني��ا وأفضل ،وأطال
يف ذم الدني��ا وبيان فضل اآلخ��رة ،وما ذلك إال
ليجتهد العباد يف طلب اآلخرة ونيل نعيمها )) (. )1
إن املتأمل يف هذا األسلوب القرآين يتضح له أن
الله  -تبارك وتعاىل  -أراد من توجيه أنظار الناس
إىل اآلخ��رة حثهم ع�لى الرتفع عن مت��اع الحياة
الدني��ا الف��اين ،والتعل��ق بثواب اآلخ��رة الباقي،
والعمل لنيل ذلك الثواب.

❊

❊

❊

((( الجن��ة والن��ار :عمر بن س��ليامن بن عبد الله األش��قر،
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المبحث الثاني
المقارنة بين نعيم أهل
السعادة وأهوال أهل الشقاوة
•املطل��ب األول :وص��ف الق��ران الكري��م ألهل
السعادة يف اآلخرة

وصف الق��رآن الكري��م يف مواضع كث�يرة حال
املؤمن�ين يوم القيامة ،وذك��ر ما هم فيه من نعيم
ومن عمر مديد ال يطرأ عليه الفناء ،إىل غري ذلك
من النعم التي ال يحيط بها العقل ،وأن هذه النعم
ال تكون إال ألصحاب الجنة و (( أصحاب الجنة
هم املؤمنون املوحدون ،ف��كل من أرشك بالله
أو كف��ر ب��ه ،أو كذب بأصل م��ن أصول اإلميان
فإنه يحرم من الجنان ،ويكون يف النريان )) (. )2
ولق��د وصف القران الكري��م حال املؤمنني يوم
َ َ ٌ
َ
َ ُ
القيام��ة ،فقال تعاىل :ﵟ يٰعِ َبادِ لا خ ۡوف َعل ۡيك ُم
َۡ ۡ َ َ َ ٓ َ ُ ۡ َۡ َ ُ َ
ُّ ۡ
ُ
ٱليوم ولا أنتم تحزنون ٦٨ﵞ ﵝالزخرف الآية ﵘﵖﵜ  ،وقال يف
َ اَ ٓ َّ َ ۡ َ ٓ َ هَّ
ٱللِ لَا َخ ۡو ٌف َعلَ ۡيهمۡ
موضع آخ��ر ﵟ أل إِن أول ِياء
ِ
َ
َۡ ُ َ
َولا ُه ۡم يح َزنون ٦٢ﵞ ﵝيُونُس الآية ﵒﵖﵜ  ،وقد ذكر الرازي
َ ُ َٓ
َ َ ٌۡ
�وف َعل ۡيك ۡم َولا
(( أن يف قول��ه تع��اىل :ﵟلا خ�
َ ُ ۡ ََُۡ َ
أنتم تحزنونﵞ أمور كث�يرة تبعد الخوف والحزن
أولها :أن الحق س��بحانه وتعاىل خاطبهم بنفسه

الن��ارش :دار النفائ��س للن�شر والتوزي��ع ،األردن الطبع��ة ((( :الجن��ة والن��ار :عمر بن س��ليامن بن عبد الله األش��قر،

السابعة 1418 ،هـ  1998 -م  ،ص .223

ص . 185
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َ
ۡ ٞ
ُ ّ َّ
ُ
م��ن غري واس��طة ،وثانيه��ا :أنه تع��اىل وصفهم ف َ
ِيها مِن ك�
ت َو َمغفِ َرة ّمِ��ن َّر ّب ِ ِه ۡمۖ ك َم ۡن ه َو
�ل ٱلث َم َر ٰ ِ
ِ
َ
َّ َ ُ ُ ْ َ ٓ ً َ ٗ َ َ َّ َ َ ٓ ُ
�ع أ ۡم َعا َءه ۡم
بالعبودي��ة ،وهذا ترشيف عظي��م ،بدليل أنه ملا خٰل ِٞد فِي ٱلنارِ وس��قوا م��اء حمِيما فقط�
أراد أن ي�شرف محمدا ﷺ ليل��ة املعراج ،قال١٥ :ﵞ ُﵝمحَ َّمد الآية ﵕﵑﵜ  (( ،أن الرزق الذى يقدم لهم من

س��بحان ال��ذي أرسى بعب��ده وثالثه��ا :قوله ال
خ��وف عليكم اليوم فأزال عنهم الخوف يف يوم
القيام��ة بالكلية ،وهذا من أعظم النعم ،ورابعها:
قوله وال أنتم تحزنون فنفى عنهم الحزن بس��بب
ف��وتالدني��ااملاضي��ة))(.)1

أم��ا عن الرس يف هذا األمن الذي يش��مل الله به
عب��اده األتقياء ،أن قلوبهم كانت يف الدنيا غامرة
مبخافة الل��ه ،فأقاموا ليله��م ،وأظمؤوا نهارهم،
واستعدوا ليوم الوقوف بني يدي الله ،فقد حىك
َّ َ َ ُ
عنهم ربه��م أنهم كانوا يقولوه :ﵟ إِن��ا نخاف مِن
َّ ّ َ َ ۡ ً َ ُ ٗ َ
وسا ق ۡم َط ِر ٗيرا ١٠ﵞ ﵝال ِإ َنسان الآية ﵐﵑﵜ  ،ومن
ربِنا يوما عب
كان حاله كذلك فإن الله يقيه من رش ذلك اليوم
َ َ َ ٰ ُ ُ هَّ ُ َ َ َ ۡ
َ َّ
َ ۡ ٗ
ٱلل ش َّر ذٰل ِك ٱل َي ۡو ِم َولقى ٰ ُه ۡم نض َرة
ويؤمنه ،ﵟفوقىهم
ورا َ ١١و َج َزى ٰ ُهم ب َما َصبَ ُروا ْ َج َّن ٗة َو َحر ٗ
�ر ٗ
َو ُس� ُ
يرا ١٢ﵞ
ِ
ِ

ﵝال ِإ َنسان من الآية ﵑﵑ الى الآية ﵒﵑﵜ .

وبعد أن وصف القران الكريم حال املؤمنني يوم

الطع��ام والرشاب ،يطوف به خ��دم من الولدان،
إذا رأيته��م حس��بتهم  -لف��رط جامله��م  -لؤلؤا
منثورا ،وهؤالء الولدان يحملون صحافا وأواىن
وأكواب من ذهب ،وفيها ما تشتهيه األنفس وتلذ
األعني )) (.)2

قال الش��عراوي (( أي أن هذا لي��س حقيقة الجنة
ولكنه��ا مثل فقط يقرب ذل��ك إىل األذهان ،ألنه
ال توج��د ألفاظ يف لغات البرش ميكن أن تعطينا
حقيقة م��ا يف الجنة  ......فهذه ليس��ت الجنة.
 .ولك��ن هذا مثل يقرب الله س��بحانه وتعاىل لنا
به الصورة بأش��ياء موج��ودة يف حياتنا . .ألنه ال
ميكن لعقول البرش أن تستوعب أكرث من هذا. .
والجنة فيها ما ال عني رأت وال أذن س��معت وال
خط��ر عىل قل��ب برش . .ومن هن��ا فإنه ال توجد
أس�ماء يف الحياة تع�بر عام يف الجن��ة . .واقرأ
ُٓ ۡ َ
قول��ه تعاىل :ﵟ فَلَا َت ۡعلَ ُم َن ۡف ٞ
س َّم��ا أخ ِف َي ل ُهم ّمِن

القيامة ،وصف وباس��لوب شيق النعيم الذي هم ُ َّ َ ۡ ُ َ َ ٓ َ ۢ َ َ ُ ْ َ ۡ َ ُ َ
ﵝالس� ۡ
ون ١٧ﵞ َّ
�ج َدة الآية
قرة ِ أعي ٖن ج��زاء بِما كانوا يعمل

في��ه ،وصفا يقرب إىل عق��ول الناس هذا النعيم ،ﵗﵑﵜ  ،فإذا كانت النفس ال تعلم . .فال توجد ألفاظ
قال تعاىل يف وصفت طعام ورشاب أهل الجنة :تعرب عام يوجد يف الجنة )) (.)3

ٓ
َّ َ ُ ۡ َ َّ َّ ُ َ ۡ ُ َّ ُ َ َ ٓ َ ۡ
ِيها أن َه ٰ ٞر ّمِن َّما ٍء
ﵟ مث��ل ٱلجنةِ ٱلتِي وعِد ٱلمتقونۖ ف
َ
َغ ۡير َءاسِ��ن َو َأنۡ َه ٰ ٞر ّمِن لَّبَن لَّ� ۡ
�م َي َت َغ َّي ۡر َط ۡع ُم ُهۥ َوأنۡ َه ٰ ٞر ((( العقائد اإلس�لامية :سيد س��ابق (املتوىف1420 :هـ) ،
ٖ
ِ
ٖ
ّ ۡ َ ۡ َّ َّ ّ َّ ٰ َ َ َ ۡ َ ٰ  ۡ ُ َ َ ّٗ َ ُّ َ َ ۡ ّ ٞالنارش :دار الكتاب العريب  -بريوت ،ص. 302
مِن خم ٖر لذة ٖ ل ِلش ِربِين وأنهر مِن عس ٖل مصفىۖ ولهم
((( تفسري الش��عراوي :محمد متويل الشعراوي (املتوىف:
((( مفاتيح الغيب للرازي ج  27ص .642

1418هـ) ،النارش :مطابع أخبار اليوم ج 1ص. 170 – 89
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ُ ٞ
ِيه��ا ٓ أَ ۡز َو ٰ ٞ
ﵟول َ ُه ۡم ف َ
وق��ال الله تعاىلَ :
ج ُّم َط َّه َرة ۖ َوه ۡم
َ َٰ ُ َ
ِيها ٓ أَ ۡز َو ٰ ٞ
�م ف َ
ﵝالب َق َرة ِ الآية ﵕﵒﵜ ﵟل َّ ُه� ۡ
ون ٢٥ﵞ َ
ج
فِيها خل ِ��د
ٗ
ّ
َ ً
ُّ َ َّ َ ُ ُ ٞ
ّ
ﵝالن َِس��اء الآية ﵗﵕﵜ ،
�رة ۖ َون ۡدخِل ُه ۡم ظِلا ظل ِيلا ٥٧ﵞ
مطه�

َُْ َ َُۡۡ َ ُۡۡ ََ َ َ َُ ْ
فقد قال تعاىل :ﵟ أو ٰٓلئِك يجزون ٱلغرفة بِما صبروا
َ
َ ُ َ َّ ۡ َ َ َ ٗ
ُ
ﵝالف ۡرقَان الآية ﵕﵗﵜ  ،وقال
ِيها تحِ َّية َو َس��ل ٰ ًما ٧٥ﵞ
ويلقون ف
ۡ
ُ َ
ُ َ
َُ
تعاىل:
ﵟوه ۡم فِي ٱلغ ُرف ٰ ِ
ت َءامِنون ٣٧ﵞ َﵝس� َ�بإ الآية ﵗﵓﵜ (( ،وتحقيق القول في��ه أن النعمة وإن عظمت فلن
َٰ
َّ َ َّ َ ۡ ْ َ َّ ُ ۡ َ ُ ۡ ُ َ ٞ
وق��ال تعاىل :ﵟ ل ِ
ك ِن ٱلذِين ٱتقوا ربهم لهم غرف تتكام��ل إال باألزواج الل��وايت ال يحصل األنس
َ
َ
َ
ۡ
ۡ
ُ ۡ ٞ َّ ٞ
ّ َ
َۡ ۡ
مِن ف ۡوق َِها غ َرف م ۡبن ِ َّية تج ِري مِن تحت ِ َها ٱلأنه ٰ ُر ۖ َوع َد إال بهن ،ثم وصف األزواج بصفة واحدة جامعة
هَّ َ ُ ۡ ُ هَّ ُ ۡ َ َ
اد ٢٠ﵞ ُّ
ٱللِ لا يخل ِ��ف ٱلل ٱل ِميع
ﵝالز َمر الآية ﵐﵒﵜ  (( ،أي :لكل مطل��وب ،فقال مطهرة ويدخ��ل يف ذلك:

يف منازل الجنة العالية آمنون من كل بأس وخوف الطهارة م��ن الحيض والنفاس وس��ائر األحوال
وأذى ،ومن كل رش يحذر منه )) (.)1
التي تظه��ر عن النس��اء يف الدنيا م�ما ينفر عنه
أم��ا عن وصف القران الكريم ألزواج أهل الجنة الطبع ،ويدخل فيه كونهن مطهرات من األخالق
فقد وصفهن بعدة أوصاف منها :
الذميمة ومن القبح وتش��ويه الخلقة ،ويدخل فيه
ِند ُه ۡم َقٰص َر ٰ ُ
ٞ
ﵟوع َ
ت َّ
قوله تع��اىل َ :
ٱلط ۡر ِ
ِ
ف عِين  ٤٨كونهن مطهرات من سوء العرشة))(.)3
َ

َ َّ
ۡ ٞ
ٞ
َّ َّ
ﵝالصافات من الآية ﵘﵔ الى الآية ﵙﵔﵜ
كأن ُه َّن َب ۡيض َّمك ُنون ٤٩ﵞ

(( ذك��ر جل وع�لا يف هذه اآلي��ة الكرمية ثالث
صف��ات من صفات نس��اء أهل الجن��ة:األوىل:
َ
�ر ٰ ُ
ت َّ
ﵟقٰص� َ
�رفﵞ َّ
ﵝالص َّافات الآي��ة ﵘﵔﵜ  ،وهو
أنهن
ٱلط� ۡ ِ
ِ
الع�ين ،أي :عيونهن قارصات ع�لى أزواجهن،
ال ينظرن إىل غريهم لش��دة اقتناعهن واكتفائهن
به��م ،الثانية :أنهن {ع�ين}  ،والعني جمع عيناء،
وهي واسعة دار العني ،وهي النجالء ،الثالثة :أن
ألوانهن بيض بياضا مرشبا بصفرة؛ ألن ذلك هو
()2
لون بيض النعام الذي شبههن به ))
((( تفسري القرآن العظيم البن كثري ،ج  6ص . 522

((( الجموع البهية للعقيدة الس��لفية :أبو املنذر محمود بن

ومن االساليب القرآنية يف هذا الباب هو اإلشادة
بأوصاف من يؤمن بالبعث فقد أثني الله  -تبارك
وتع��اىل  -ع�لى عباده الذي��ن يؤمن��ون باآلخرة،
فوصفه��م بأوص��اف طيب��ة ،ووعده��م بالنعيم
املقيم ،فهذا الثن��اء الجميل يدعوا اآلخرين إىل
أن يحظ��وا مبثل��ه وينالوا م��ن عناي��ة الله تعاىل
ولطف��ه نصيبا موفورا ،أولئ��ك املؤمنون باآلخرة
كان��وا أهال للثناء واملدح من الله تبارك وتعاىل،
وم��ن كان كذل��ك فقد حظي برحم��ة الله تعاىل
ورضوان��ه ،وم��ن ثناء الل��ه عليهم قول��ه تعاىل :

َ َ ۡ َ ُ َ
ٓ
ب فِي ۛهِ ُه ٗدى لّ ِۡل ُم َّتق َ
ﵟال ٓم  ١ذٰل ِك ٱلكِتٰ
ب لا َر ۡي َ ۛ
ين
ِ
َ ُ ُ َ َّ َ
َّ َ ُ ۡ ُ َ
ون بٱلۡ َغ ۡ
ٱلصل ٰوةَ َوم َِّما
�ب ويقِيمون
�
ي
 ٢ٱلذِين يؤمِن ِ
ِ

محم��د بن مصطفى بن عب��د اللطيف ،الن��ارش :مكتبة ابن ص. 675

عب��اس ،مرصالطبعة :األوىل 1426 ،ه��ـ  2005 -م ،ج ((( 2مفاتيح الغيب للرازي  ،ج 7ص . 165
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َ ََۡ ُ ۡ ُ ُ َ
َ َّ َ ُ ۡ ُ َ َ ٓ ُ َ َ َ
نزل إِل ۡيك
رزق ُنٰهم ينفِقون  ٣وٱلذِين يؤمِنون بِما أ ِ
ََٓ َ
َ
َ َ
ُ
ََ
ﵝالبق َرة ِ
نزل مِن ق ۡبل ِك َوبِٱٓأۡلخ َِرة ِ ه ۡم يُوق ُِنون ٤ﵞ
وما أ ِ

م��ن الآي��ة ﵑ الى الآي��ة ﵔﵜ وكلها أوص��اف يف غاية الرفعة
والس��مو ،فالتقوى بحقيقتها درجة عظمى ،وهم
املفلح��ون يف الدنيا واآلخ��رة ،وأعظم ما يطلبه
املس��لم هو رضا الل��ه عز وج��ل ،والتمتع بدار
كرامت��ه وجنته ،وأعظم ما يكره اإلنس��ان ويخافه
ع��ذاب الله وس��خطه والن��ار ،فه��ؤالء املتقون

حصلوا ع�لى الفالح ،وحصل له��م ما يطلبون،
ونجوا مام يخافون منه.
َ ۡ َ ُ ْ
وأثنى عليه��م كذلك بقول��ه تعاىل ﵟوٱس��تعِينوا

َّ ۡ َ َّ َ ٰ َ َّ َ َ َ َ ٌ َّ َ َ ۡ َ
خٰشِ ع َ
ين ٤٥
بِٱلصب ِر وٱلصلوة ِۚ وِإنها لكبِيرة إِلا على ٱل
ِ
َ
َّ َ َ ُ ُّ َ َ
َ
َ ْ
َ
ون أ َّن ُهم ُّمل ٰ ُقوا َر ّب ِ ِه ۡم َوأ َّن ُه ۡم إِل ۡيهِ َر ِٰ
ج ُعون
ٱلذِين يظن
٤٦ﵞ َ
ﵝالب َق� َ�رة ِ من الآية ﵕﵔ الى الآية ﵖﵔﵜ وعرب بالظن يف قوله:

الذين يظنون لإلش��ارة إىل أن من ظ��ن اللقاء ال
يشق عليه الصالة ،فكيف مبن يتيقنه)) (. )1
ٓ
ۡ َ
ك َء َاي ٰ ُ
ت
ووصفهم أيضا بقوله تعاىل :ﵟال ٓم  ١ت ِل

ۡ
ُ ٗ
ۡ َ
�دى َو َر ۡحمَ ٗة لّ ِۡل ُم ۡحسِ��ن َ
ين
�ب ٱلحَكِي�� ِم  ٢ه�
ِ
ٱلكِتٰ� ِ
َّ َ ُ ُ َ َّ َ ٰ َ َ ُ ۡ ُ َ َّ َ ٰ ُ
�وةَ َوهم
 ٣ٱلذِي��ن يقِيم��ون ٱلصل��وة ويؤتون ٱلزك�
ُ ُ ُ َ
َُْ َ ََ ُٗ ّ ّ
بِٱٓأۡلخ َِرة ِ ه ۡم يوق ِنون  ٤أو ٰٓلئِك عل ٰى هدى مِن َّرب ِ ِه ۡمۖ
َ ُ ْ َ ٰٓ َ ُ ُ ۡ ُ ۡ ُ َ
ُۡ
لئِك ه��م ٱلمفل ِحون ٥ﵞ ﵝلق َمان من الآية ﵑ الى الآية ﵕﵜ
وأو

((أي إن املؤمنني حق اإلميان هم الذين يعملون
الصالح��ات ،فيقيمون الص�لاة املفروضة عىل

أكمل وجوهها ،ويؤدون الزكاة التي تطهر أموالهم
وأنفس��هم من األرجاس ،ويوقن��ون باملعاد إىل
ربهم ،وأن هناك يوما يحاسبون فيه عىل أعاملهم
خريها ورشها ،فيذلون أنفس��هم ىف طاعته ،رجاء
ثوابه وخوف عقابه .وليس��وا كأولئك املكذبني
به الذين ال يبالون .أحس��نوا أم أس��اءوا ،أطاعوا
أم عصوا ،ألنهم إن أحسنوا ال يرجون ثوابا ،وإن
أساءوا مل يخافوا عقابا)) (.)2
وال ش��ك أن مؤمني اآلخرة جديرون بهذا الثناء،
ولذل��ك ال يدع العاقل فرصة اللحاق بهم تذهب
س��دى ،بعد هذا التوجيه القرآين لس��لوك سبيل
النجاة .
من خالل ما تقدم من اآليات التي وصفت نعيم
أه��ل اآلخرة الذي وعد الله ب��ه عباده املؤمنني
يتب�ين :أن نعي��م أه��ل الس��عادة يف اآلخ��رة ال
يقترص ع�لى نوع معني من النع��م ،بل هو نعيم
مطلق فإن يف الجنة كل ما يشتهيه املؤمن ،وما
وصف القرآن الكريم هذا النعيم بهذه األوصاف
التي تتالءم م��ع عقول الب�شر إال لتوجيه أنظار
الناس إىل اآلخرة وما فيها من نعيم ،والزهد عن
متاع الدنيا ألنها ال تعدل ش��يئا بالنسبة إىل نعيم
اآلخ��رة.

((( التفس�ير املن�ير يف العقيدة والرشيع��ة واملنهج :وهبة

ب��ن مصطفى الزحييل ،النارش  :دار الفكر دمش��ق الطبعة  ((( :التفسري املنري يف العقيدة والرشيعة واملنهج للزحييل،:
الثانية 1418 ،هـ ،ج 1ص .156

ج 1ص . 156
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•املطلب الث��اين :وصف الق��ران الكريم ألهوال •املجرمون :
ۡ
َ
َ
قال تعاىل :ﵟإ َّن ٱل ُم ۡجرم َ
ِين فِي ضل ٰ ٖل َو ُس ُع ٖر  ٤٧يَ ۡو َم
أهل الشقاوة
ِ
ِ
ْ
َ
ُ
ُ
َ
ُۡ َُ َ
ون في َّ
ٱلن��ارِ عَل ٰى ُو ُجوهِ ِه ۡم ذوقوا َم َّس َس��ق َر
توع��د الله س��بحانه وتع��اىل النار عقاب��اً للذين مل يس��حب ِ
يعمل��وا مب��ا أم��ر الل��ه ،ومل ينته��وا عام نه��ى عنه

يف الحي��اة الدني��ا  ،وق��د وصفه��م الق��رآن الكريم

بأوصاف منها:

•الكافرون :
ُ
ۡ
َّ
ْ
َ
َ َّ ُ َّ َ ٓ َّ ۡ
ت ل ِلكٰفِر َ
ين
قال تعاىل :ﵟ وٱتقوا ٱلن��ار ٱلتِي أعِد
ِ

١٣١ﵞ ﵝآل ع ِۡم� َ�ران الآي��ة ﵑﵓﵑﵜ  ،وه��ذه الن��ار تختلف عن
الن��ار التي يدخلها العصاة م��ن املؤمنني إذ جاء
يف تفس�ير روح املعاين متكلامً ع��ن النار التي
أعدت للكافرين ((وهي الطبقة التي اش��تد حرها
وتضاع��ف عذابها وهي غري الن��ار التي يدخلها
عصاة أمة محمد ﷺ))(.)1

َ
ﵝالق َم��ر م��ن الآي��ة ﵗﵔ الى الآية ﵘﵔﵜ أنه��ا صورة لعذاب
٤٨ﵞ
املجرمني ((يبني ما يلحقهم من اإلهانة واإلذالل
حبُو َن فيِ ال َّن��ا ِر عَ�لى
حينئ��ذ فق��ال( :يَ�� ْو َم يُ ْس�� َ
س سَ�� َق َر) أي يعذبون ويهانون
ُو ُ
جو ِه ِه ْم ذُوقُوا َم َّ
يوم يجرون ع�لى وجوههم ىف النار ،ويقال لهم

إيالم��ا وتعنيف��ا :ذوقوا ح��ر الن��ار وآالمها جزاء
وفاقا لتكذيبكم رس��ل ربكم ىف كل ما جاءوا به
م��ن اإلنذار بهذا الي��وم ،والتحذير م�ما يقع فيه
للكافرين من العذاب ،والتبش�ير مبا للمتقني فيه
من ثواب))(. )3

•الفجار :
ۡ
َ
َ
َ َّ
َ
َ
ِإن ٱل ُف َّج َ
يم  ١٤يَ ۡصل ۡون َها
ق��ال تعاىل ﵟو
•املنافقون :
ار ل ِفي ج ِ
ح ٖ
َ
ۡ
ۡ
ٓ
ۡ َ
ََ ُ ۡ ََۡ َ
َّ ُ َ
َ َ َۡ ّ
َ
َ
َّ ۡ
ِين  ١٥وما ه��م عنها بِغائِبِين ١٦ﵞ ﵝالانف َِطار
قال تع��اىل :ﵟإِن ٱلمنٰفِقِين فِي ٱلدركِ ٱلأس��ف ِل مِن ي��وم ٱلد ِ
َّ
ّ
ﵝالن َِس��اء الآية ﵕﵔﵑﵜ  (( ،أي ه��م يف الطبقة التي م��ن الآية ﵔﵑ ال��ى الآية ﵖﵑﵜ  (( ،أي ن��ار ذات جحيم وذلك
ٱلن��ارِﵞ

يف قع��ر جهن��م ،والن��ار س��بع دركات س��ميت لفجوره��م وهو كفره��م وخروجهم ع��ن طاعة
َ َ
بذل��ك ألنها متتابع��ة بعضها ف��وق بعض ،وكان ربه��م .وقول��ه ﵟيَ ۡصل ۡون َه��اﵞ ﵝالانف َِط��ار الآي��ة ﵕﵑﵜ أي
ََۡ ّ
�نﵞ ﵝالانف َِطار
املنافق أش��د عذاباً من الكافر ألنه آمن الس��يف يدخلونها ويقاس��ون حرها ﵟيوم ٱلدِي� ِ
يف الدنيا فاستحق الدرك األسفل من النار وذلك
محمود حافظ الدين النس��في (املتوىف710 :هـ) ،النارش:
ألن املنافق يكون أش��د خطرا عىل اإلس�لام من دار الكل��م الطيب ،ب�يروت الطبع��ة :األوىل 1419 ،هـ -
الكافر مب��ا يخفي يف داخله من مكر واس��تهزاء  1998م ،ج  1ص . 408
((( تفسري املراغي :أحمد بن مصطفى املراغي (املتوىف:
باإلسالم )) (. )2
((( روح املعاين ،ج 2ص . 270

1371هـ) ، ،الن��ارش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطفى الباىب
الحلب��ي وأوالده مبرص الطبعة :األوىل 1365 ،هـ ،ج 27

((( تفس�ير النس��في :أبو ال�بركات عبد الله ب��ن أحمد بن ص . 100
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الآي��ة ﵕﵑﵜ أي ي��وم الجزاء الذي كف��روا به فأدى بهم
إىل الفج��ور وارت��كاب عظائم الذن��وب .وقوله
ﵟو َم��ا ُه ۡم َع ۡن َها ب َغآئب َ
َ
ين ١٦ﵞ ﵝالانف َِط��ار الآية ﵖﵑﵜ أي إذا
ِ ِِ
دخلوها ال يخرجون منها )) (.)1

•الطاغون :
ّ
َ
َ ٗ
ِلطٰغ َ
َّ
قال تعاىل ﵟإ َّن َج َه َّن� َ َ ۡ
ين
�م كانت م ِۡرصادا  ٢١ل ِ
ِ
َم َـٔ ٗ
اب��ا ٢٢ﵞ َّ
ﵝالن َب��إ م��ن الآية ﵑﵒ ال��ى الآي��ة ﵒﵒﵜ ((أي :مرصدة
ِلطٰغ َ
ّ َّ
ينﵞ َّ
ﵝالن َبإ الآية ﵒﵒﵜ وهم :املردة العصاة
معدة ،ﵟل ِ
املخالف��ون للرس��لَ ،
ﵟم َـٔ ٗ
اب��اﵞ َّ
ﵝالن َبإ الآي��ة ﵒﵒﵜ أي:
مرجعا ومنقلبا ومصريا ونزال)) (. )2

•الغاوون :
ۡ
ۡ
َ
يم ل ِل َغاو َ
ح ُ
ُّ
ﵝالش� َ
�ع َراء
ين ٩١ﵞ
قال تعاىل  :ﵟ َو ُب ّ ِرز ِ
ت ٱلجَ ِ
ِ

َ

َّ

ۡ ۡ

ۡ

ح َ
يم يِ َ
ى ٣٩ﵞ َّ
ه ٱل َمأ َو ٰ
ﵝالنازِعَات الآية ﵙﵓﵜ ،أي
ﵟف��إِن ٱلجَ ِ
ف ِإ َّن جهنم املتأججة ه��ي منزله ومأواه ،ال منزل
له سواها))(.)4
م��ن خالل م��ا تقدم م��ن وصف الق��رآن الكريم
ملصري أهل الش��قاوة يتبني أن يف هذا األسلوب
القرآين دعوة إىل النجاة من هذا املصري املؤمل،
خاص��ة بع��د أن يصور الق��رآن موق��ف النادمني
لعدم مبادرتهم إىل س��لوك سبيل أهل السعادة ،

ُ ُ
َ
ُّ َّ
فقال تع��اىل َ :
ﵟو َي ۡو َم َي َعض ٱلظال ُِم عَل ٰى يَ َديۡهِ َيقول
َ َ ۡ َ َّ
ٗ
َ َ َ َ
ٱتخَ ۡذ ُ
ت َم َع َّ
ٱلر ُسو ِل َسبِيلا  ٢٧ي ٰ َو ۡيل َت ٰى ل ۡيتنِي
يٰليتنِي
َ
ٗ
ّ ۡ
َّ
َّ َ
َ ۡ َ َّ ۡ ُ َ ً َ
�م أتخِذ فلان��ا خل ِيلا  ٢٨لق ۡد أ َضلِنِ َع ِن ٱلذِك ِر
ل�
َ ُ ٗ
ۡ
َ ۡ َ ۡ َ ٓ َ َ َ َ َّ
ٱلش ۡي َطٰ ُن ل ِل ِإ َ ٰ
بعد إِذ جاءنِيۗ وكان
نس ِن خذولا ٢٩ﵞ

ُ
الآي��ة ﵑﵙﵜ (( ،أي أظه��رت وكش��ف عنها ،وبدت منها
ﵝالف ۡرقَان من الآية ﵗﵒ الى الآية ﵙﵒﵜ .

عنق فزفرت زفرة بلغت منها القلوب الحناجر)) (. )3

•املؤثرون الحياة الدنيا عىل اآلخرة :
ََ
ۡ
َ َ َ َ َ َ ٰ َ ُّ ۡ
َ
ٱلدن َيا
قال تع��اىل :ﵟفأ َّما َمن َطغ ٰى  ٣٧وءاثر ٱلحيوة
ۡ ۡ
َ َّ ۡ
َ
يم يِ َ َ
ح َ
َ
َّ
ٰ
ه ٱلم��أوى ٣٩ﵞ ﵝالنازِعات من الآية ﵗﵓ
 ٣٨ف��إِن ٱلجَ ِ

❊

❊

❊

ال��ى الآي��ة ﵙﵓﵜ ((أي فضَّ ل الحي��اة الفانية عىل اآلخرة
الباقية ،وانهمك يف ش��هوات الحي��اة املح َّرمة،
ومل يستعد آلخرته بالعمل الصالح
((( أي�سر التفاس�ير ل��كالم العيل الكبري :جاب��ر بن موىس
بن عب��د القادر بن جابر أبو بكر الجزائ��ري ،النارش :مكتبة

العلوم والحكم ،املدينة املنورة ،اململكة العربية السعودية
الطبعة :الخامسة1424 ،ه2003/م ،ج 5ص . 532

((( تفسري القرآن العظيم  ،ابن كثري ،ج  8ص . 305
((( املصدر السابق ،ج  6ص . 135

((( صف��وة التفاس�ير :محمد عيل الصاب��وين ،النارش :دار
الصاب��وين للطباع��ة والن�شر والتوزي��ع – القاه��رة الطبعة:
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المصادر والمراجع

الحم��د لل��ه ال��ذي بنعمه تت��م الصالح��ات ومبنه  -القرآن الكريم.

وإحس��انه وكرم��ه تس��هل الصعوب��ات ،وتكم��ل  .1اإلس�لام أصوله ومبادؤه :محمد بن عبد الله بن
امله�مات ،والصالة والس�لام عىل س��يدنا محمد صالح الس��حيم ، ،النارش :وزارة الشؤون اإلسالمية
وعىل اله وصحبه وسلم .

واألوق��اف والدعوة واإلرش��اد  -اململك��ة العربية

وبع��د  ..فف��ي نهاية املط��اف أود أن أب�ين أهم ما السعودية الطبعة :األوىل1421 ،هـ.

توصلت إليه من نتائج مستخلصة من هذا البحث  .2 ،إحي��اء علوم الدين :أب��و حامد محمد بن محمد
وسأخترصها يف النقاط اآلتية:

الطويس الغزايل (املتوىف505 :هـ) ، ،النارش :دار

•ان البع��ث هو احياء الله – س��بحانه وتعاىل املعرفة – بريوت.

– للم��وىت عىل صفة مخصوص��ة وكيفية ال  .3أي�سر التفاس�ير ل��كالم العيل الكب�ير :جابر بن

نعلمها للحساب والجزاء .

م��وىس بن عبد القادر بن جابر أب��و بكر الجزائري،

•ان البعث هو االس��اس املقوم لحياة الناس ،الن��ارش :مكتبة العل��وم والحكم ،املدين��ة املنورة،
وهو الدافع القوي ال��ذي يحث الناس عىل اململك��ة العربي��ة الس��عودية الطبع��ة :الخامس��ة،

االستقامة يف القول والعمل .

1424هـ2003/م.

واحوال ذلك اليوم .

يزيد ب��ن كثري بن غال��ب الط�بري ( ،ت310 :هـ)

الناس اىل الحياة االخرة .

 1420هـ  2000 -م.

•اس�ماء البعث الكثرية كش��فت عن اوصاف  .4تفس�ير الط�بري ،أبو جعفر محم��د بن جرير بن
•اتخذ القران الكريم اساليب عديدة يف دعوة تحقيق :أحمد محمد شاكر ،مؤسسة الرسالة ،ط،1
هذه هي أهم النتائ��ج التي توصلت إليها من خالل  .5تفس�ير الق��رآن العظيم ،أبو الفداء إس�ماعيل بن

دراس��تي لهذا املوضوع ،والحمد لله عىل حس��ن عمر القريش البرصي ابن كثري (املتوىف774 :هـ)،،

توفيق��ه ،فإن أصب��ت فمن الل��ه ،وإن أخطأت فمن تحقيق :س��امي بن محمد س�لامة  ،دار طيبة للنرش
نفيس ،ربنا ال تؤاخذنا إن نس��ينا أو أخطأنا .وصىل والتوزيع  ،ط1420 ، 2هـ  1999 -م.

الله عىل س��يدنا محمد وعىل آله وصحبه أجمعني .6 ،تفس�ير املن��ار :محمد رش��يد بن ع�لي رضا بن
والله ويل التوفيق.

محمد ش��مس الدين بن محم��د بهاء الدين بن منال
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ع�لي خليف��ة الحس��يني (املت��وىف1354 :هـ) ، ،الرفاع��ي (املت��وىف1413 :ه) ،الن��ارش :دار لبنان
النارش :الهيئة املرصية العامة للكتاب  1990 ،م.

للطباعة والنرش ،بريوت الطبعة :الثالثة 1399 ،هـ

(املتوىف1418 :هـ) ،النارش :مطابع أخبار اليوم.

 .14التفسري املنري يف العقيدة والرشيعة واملنهج:

 .7تفس�ير الش��عراوي :محم��د متويل الش��عراوي  1979 -م.

 .8تفس�ير املراغ��ي :أحمد بن مصطف��ى املراغي وهب��ة ب��ن مصطفى الزحي�لي ،الن��ارش  :دار الفكر
(املت��وىف1371 :ه��ـ) ، ،الن��ارش :رشك��ة مكتب��ة دمشق الطبعة  :الثانية  1418 ،هـ.

ومطبع��ة مصطف��ى الب��اىب الحلب��ي وأوالده مبرص  .15الجن��ة والنار :عمر بن س��ليامن ب��ن عبد الله

الطبعة :األوىل1365 ،هـ.

األش��قر ،الن��ارش :دار النفائ��س للن�شر والتوزيع،

 .9تفسري النسفي :أبو الربكات عبد الله بن أحمد بن األردن الطبعة :السابعة 1418 ،هـ  1998 -م.

محمود حافظ الدين النس��في (املتوىف710 :هـ) .16 ،روح املعاين :ش��هاب الدي��ن محمود بن عبد
الن��ارش :دار الكلم الطيب ،بريوت الطبعة :األوىل ،الل��ه الحس��يني األل��ويس (املت��وىف1270 :هـ)،

 1419هـ  1998 -م.

املحقق :عيل عبد الباري عطية ،النارش :دار الكتب

 .10التحري��ر والتنوي��ر ،محمد الطاه��ر بن محمد العلمية – بريوت الطبعة :األوىل 1415 ،هـ.

ب��ن محمد الطاهر التونيس ابن عاش��ور (املتوىف  .17 :زهرة التفاسري :محمد بن أحمد بن مصطفى بن

1393هـ) ،الدار التونسية للنرش  ،تونس .

أحم��د املعروف بأيب زهرة (املت��وىف1394 :هـ)،

 .11التذكرة بأحوال املوىت وأمور اآلخرة  ،أبو عبد النارش :دار الفكر العريب.

الل��ه محمد بن أحمد بن أيب بكر بن فرح األنصاري  .18الجم��وع البهي��ة للعقيدة الس��لفية :أبو املنذر

القرطبي (ت671 :هـ)  ، ،تحقيق :الدكتور الصادق محم��ود بن محم��د بن مصطفى بن عب��د اللطيف،

ب��ن محمد ب��ن إبراهيم  ،مكتب��ة دار املنهاج للنرش الن��ارش :مكتبة ابن عب��اس ،مرصالطبع��ة :األوىل،
والتوزيع ،الرياض  ،ط 1425 ،1هـ .

 1426هـ  2005 -م.

 .12التيس�ير يف أحاديث التفس�ير :محمد امليك  .19صف��وة التفاس�ير :محم��د ع�لي الصاب��وين،

الن��ارصي (املت��وىف1414 :ه��ـ) ، ،الن��ارش :دار الن��ارش :دار الصابوين للطباع��ة والنرش والتوزيع –

الغرب اإلس�لامي ،بريوت – لبنان الطبعة :األوىل ،القاهرة الطبعة :األوىل 1417 ،هـ  1997 -م.
 1405هـ.

 .20الصح��اح تاج اللغ��ة ،أبو نرص إس�ماعيل بن

 .13التوص��ل إىل حقيق��ة التوس��ل :أب��و غزوان ،حامد الجوهري (ت393 :هـ) ،تحقيق :أحمد عبد
محمد نس��يب ب��ن عبد ال��رزاق بن محي��ي الدين الغفور عط��ار ،دار العلم للمالي�ين ،بريوت ،ط،4
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 1407ه  1987 -م ،ج  1ص . 272

.21العقائ��د اإلس�لامية :س��يد س��ابق (املت��وىف:
1420هـ)  ،النارش :دار الكتاب العريب  -بريوت.

.22فتح الباري رشح صحي��ح البخاري ،أحمد بن
عيل أبو الفضل الشافعي ابن حجر العسقالين ،دار
املعرفة  ،بريوت ، 1379 ،ج  11ص . 396

 .23القائ��د إىل تصحي��ح العقائ��د ،عب��د الرحمن

ب��ن يحي��ى بن ع�لي بن محم��د العتم��ي املعلمي
(املتوىف1386 :هـ) ،النارش :املكتب اإلسالمي.
الطبعة :الثالثة 1404 ،هـ  1984 /م.

 .24لس��ان الع��رب ،محم��د ب��ن مكرم ب��ن عىل،
أبو الفضل ،جامل الدين األنصاري ابن منظور (ت:

711هـ)  ، ،دار صادر ،بريوت ط 1414 ، 3هـ.

 .25مفي��د العل��وم ومبيد الهموم ينس��ب أليب بكر

محمد بن العباس الخوارزمي (املتوىف383 :هـ)،
النارش :املكتبة العنرصية ،بريوت  1418هـ.

 .26مفاتيح الغيب  ،فخر الدين أبو عبد الله محمد
الرازي ( ،ت 606ه��ـ) ،دار إحياء الرتاث العريب ،

بريوت  ،ط 1420 ، 2هـ.

 .27مقاييس اللغة ،أحمد بن زكريا القزويني الرازي،

اب��ن ف��ارس (ت395 :ه��ـ) ،تحقيق :عبد الس�لام
محم��د ه��ارون  ،دار الفكر ،ب�يروت 1399 ،هـ -
1979م .ج  ،1ص . 266
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