
 
) #$9Ψ$̈‘â ƒãè÷�tÊàθχš æt=n�öκp$ îä‰ßρx# ρuãt±Ï‹|$ ( (  

  
ÉΟ ó¡Î0 «! $# Ç≈ uΗ÷q§�9 $# ÉΟŠÏm §�9$# 

ß‰ ôϑptø:$# ¬! íΝ≈ n=y™ uρ 4’ n?tã ÍνÏŠ$t6Ïã šÏ%©!$# #’ s∀ sÜ ô¹$# 3   

 ..يحس ة والنار كوجودي كامل اجلنليستا موجودتني أصالً قبل االنقـالب   ماد ،
بدل فيه األرض غري األرض ، وكذلك السماوات الكوين الذي ت..  

) Ÿξ sù ¨t |¡øtrB ©! $# y# Î=øƒèΧ Íν Ï‰ ôã uρ ÿ…ã& s# ß™â‘ 3 ¨βÎ) ©!$# Ö“ƒÍ• tã ρèŒ 5Θ$ s)ÏFΡ $# ∩⊆∠∪ tΠöθ tƒ ãΑ £‰ t7è? 

ÞÚö‘F{$# u� ö� xî ÇÚö‘F{$# ßN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# uρ ( (#ρã— t� t/uρ ¬! Ï‰Ïn≡uθø9 $# Í‘$ £γs) ø9 $# ∩⊆∇∪ “t� s? uρ tÏΒÌ�ôf ßϑø9 $# 

7‹ Í≥ tΒöθ tƒ tÏΡ §� s)•Β ’ Îû ÏŠ$xÿ ô¹F{$# (   ] ٤٩ – ٤٧: إبراهيم [   
وبعد أن ينفَخ يف الناموس  فبعد انتهاء خالفة اإلنسان هللا تعاىل على هذه األرض ،.. 
) Í‘θ�Á9 بعد ذلك ، يبدأُ ناموس اآلخرة ،  الذي حكم الدنيا وهيأا وقوانينها ، ) #$
  ..ومن عليها يرث اهللا تعاىل األرض و

) óΟ èδ ö‘É‹Ρ r&uρ tΠöθ tƒ Íοu� ô£ptø:$# øŒÎ) zÅÓè% ã� øΒF{$# öΝ èδ uρ ’ Îû 7' s# øÿxî öΝ èδ uρ Ÿω tβθãΖ ÏΒ÷σ ãƒ ∩⊂∪ $̄Ρ Î) ßøtwΥ 

ß Ì̂� tΡ uÚ ö‘F{$# ôtΒuρ $ pκ ö� n=tæ $oΨ ø‹ s9 Î) uρ tβθãè y_ö� ãƒ (    ] ٤٠ – ٣٩: مرمي [   
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بعد  ،) اموس اآلخرة وقوانينها حيثُ ن( بعد االنقالب الكوين .. وهذه األرض .. 
  .. تقام اجلنة عليها وبعرضها وعرض السماوات  ذلك ،
) * (#þθ ãã Í‘$ y™uρ 4’ n<Î) ;οt� Ïÿ øótΒ ÏiΒ öΝà6În/ §‘ >π ¨Ψ y_ uρ $ yγàÊ ó�tã ßN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÞÚö‘F{ $#uρ ôN £‰ Ïã é& 

tÉ)−Gßϑù=Ï9 (  ] ١٣٣: آل عمران [   

لى األرض بعد أن تبدل هي والسـماوات ، أنّ اهللا  ومما يؤكّد أنّ اجلنة ستقام ع.. 
لعبـاده  ) بعد تبديلها وإقامة اجلنة عليها وبعرض السماوات ( تعاىل سيورِث هذه األرض 

  ..الصاحلني 
) tΠöθ tƒ “ÈθôÜ tΡ u !$ yϑ¡¡9 $# Çc‘ sÜ Ÿ2 Èe≅ ÉfÅb¡9 $# É= çGà6ù=Ï9 4 $ yϑx. !$ tΡ ù&y‰ t/ tΑ ¨ρr& 9,ù=yz …çνß‰‹ ÏèœΡ 4 

# ´‰ôã uρ !$oΨ øŠ n=tã 4 $̄Ρ Î) $ ¨Ζ ä. šÎ=Ïè≈ sù ∩⊇⊃⊆∪ ô‰ s)s9 uρ $oΨ ö; tFŸ2 ’Îû Í‘θç/̈“9 $# .ÏΒ Ï‰ ÷è t/ Ì� ø.Ïe%!$# �χr& 

uÚ ö‘F{$# $yγ èOÌ� tƒ y“ ÏŠ$t6 Ïã šχθßs Î=≈ ¢Á9    ] ١٠٥  – ١٠٤: األنبياء [   ) #$

دة إننا نرى يف هذا النص القرآين ، أنّ مرياث العباد الصاحلني لألرض ، هو بعد اإلعا
وبالتايل فهذا املرياث يكون بعد إنشاء اجلنة عليها بعرضـها وعـرض   .. إىل اخللق األول 

  ..السماوات 
( وأهل اجلنة بعد دخوهلم إىل اجلنة ، حيمدون اهللا تعاىل بأن أورثهم هذه األرض .. 

  ) ..نة من اجلاليت أصبحت 
 ) (#θä9$s% uρ ß‰ ôϑysø9 $# ¬! “Ï%©!$# $oΨ s%y‰ |¹ … çνy‰ ôã uρ $ uΖ rO u‘÷ρr& uρ uÚö‘F{$# é& §θt7 oKtΡ š∅ÏΒ Ïπ ¨Ζ yfø9 $# 

ß]øŠ ym â!$ t±nΣ ( zΝ ÷è ÏΨ sù ã� ô_ r& t,Î# Ïϑ≈ yèø9    ] ٧٤: الزمر [   ) #$
   .. فمرياث أهل اجلنة لألرض اليت ستبدل يف اآلخرة ، هو ذاته مرياثهم للجنة.. 
) (# ÿρßŠθçΡ uρ β r& ãΝä3ù= Ï? èπ̈Ψ yf ø9$# $ yδθ ßϑçGøOÍ‘ρé& $ yϑÎ/ óΟ çGΨ ä. tβθè=yϑ÷ès? (   ] ٤٣ :األعراف [  

) y7 ù=Ï? èπ ¨Ζ pgø:$# ÉL©9 $# ß Í̂‘θçΡ ôÏΒ $ tΡÏŠ$t6 Ïã tΒ tβ% x. $|‹ É) s? (   ] ٦٣: مرمي [  
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غري موجودة اآلن كوجـود حسـي ،    –وكذلك النار  –وهكذا نرى أنّ اجلنة .. 
، وبعـد أن  بعد أن يعاد اخللـق   ألنها ستقام على أنقاض األرض اليت نعيش عليها اآلن ،

  ..يذهب ناموس الدنيا ويأيت ناموس اآلخرة 
ولو فرضنا جدالً أنّ اجلنة والنار موجودتان اآلن ، لفنيا باالنقالب الكوين ، الذي .. 

≅‘ (.. فكلُّ شيٍء سيهلك .. سيحدث يوم القيامة  ä. > óx« î7 Ï9$yδ �ωÎ) … çµyγ ô_uρ 4 (   ]

  .. ] ٨٨: القصص 
لو فرضنا جدالً أنهما موجودتان اآلن ، وستعادان على ذات اهليئة بعـد أن يفنيـا   و

  ..باالنقالب الكوين ، فإنّ ذلك يناقض قولَ اهللا تعاىل يف وصف اجلنة 
) * ã≅ sW ¨Β Ïπ̈Ψ yfø9 $# ÉL ©9 $# y‰ Ïã ãρ tβθ à)−Gßϑø9 $# ( “Ì� øg rB ÏΒ $ uηÏGøtrB ã�≈pκ ÷ΞF{$# ( $yγ è=à2é& ÒΟ Í← !#yŠ $ yγ�=Ïß uρ 

yγ$ (فقوله تعاىل .. ]  ٣٥: الرعد [   ) 4 è=à2é& ÒΟ Í←!# yŠ $yγ �=Ïß uρ 4 (  ه ال يأتيها الفناءيعين أن..  
ن اجلنة والنار ليستا هي أنَّ كواق ال بد من الوقوف عند حقيقة ، ويف هذا السي.. 

تعاىل ، وال يعين  موجودتني وجوداً مادياً حسياً اآلن ، ال يعين عدم وجودمها يف علم اهللا
األشياء اليت تولد والدةً  كلُّ.. أبداً .. عدم وجودمها وجوداً جمرداً عن الكينونة املادية 

خلوق املتشيء هي موجودة يف علم اهللا تعاىل ، وتوجد يف هذا ماديةً حسيةً يف عاملنا امل
قبل (  تعاىل ول هلا اهللامن اهللا تعاىل ، حيث يق ) .ä ( العامل املادي احلسي بكلمة

  ..فتكون بعد ذلك يف هذا العامل  ) .ä () دها املادي احلسي املتشيء وجو

) $ yϑ¯ΡÎ) $ uΖ ä9 öθs% >ó ý Ï9 !#sŒÎ) çµ≈ tΡ ÷Šu‘r& βr& tΑθà) ¯Ρ … çµs9  ä. ãβθä3 uŠsù (   ]٤٠:  النحل  [    
ة مادياً وحسياً ، هذا الناموس ، فكوا اآلن غري موجود ال خترج علىوجهنم .. 

وأنها ستوجد هي واجلنة بعد االنقالب الكوين الذي تبدل فيه األرض غري األرض 
ن يف علم اهللا تعاىل ككيان جمرد عن  يعين ذلك أنها غري موجودة اآلوالسماوات ، ال

  ..الوجود احلسي املتشيء 



) #$9Ψ$̈‘â ƒãè÷�tÊàθχš æt=n�öκp$ (  ٤                  

د ماديد ويتجسوجد سيجرم اآلن ككيان ماً بعد االنقالب الكـوين الـذي مل   وجهن
حيدث بعد ، يعرض عليها أهلُها يف احلياة الدنيا ، وهم ميارسـون طغيـام وكفـرهم    

  :ومعاصيهم ، وهذا ما نراه جلياً يف قوله تعاىل 
 ) â‘$̈Ψ9$# šχθàÊ t� ÷èãƒ $ pκö� n= tæ # xρß‰ äî $|‹ Ï±tã uρ ( tΠ öθtƒ uρ ãΠθà) s? èπtã$¡¡9 $# (# þθè=Åz÷Š r& tΑ# u 

šχöθ tã ö�Ïù £‰ x©r& É>#x‹ yè ø9$# (   
لقد وردت هذه اآلية الكرمية يف سياقٍ قرآينٍّ يصور حواراً بني رجلٍ مؤمن من آل .. 

  . .فرعون يكتم إميانه ، وبني وقومه 
) tΑ$ s%uρ ãβöθ tã ö�Ïù ß≈ yϑ≈ yγ≈ tƒ Èø⌠$# ’ Í< %[n÷� |À þ’ Ìj? yè©9 à÷è=ö/ r& |=≈ t7ó™ F{$# ∩⊂∉∪ |=≈ t7 ó™r& ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# 

yìÎ=©Û r' sù #’ n<Î) Ïµ≈ s9 Î) 4 y›θãΒ ’ ÎoΤ Î) uρ …çµ ‘Ζ àßV{ $ \/É‹≈ Ÿ2 4 y7 Ï9≡x‹Ÿ2 uρ t Éi ã— tβ öθ tã ö�Ïÿ Ï9 â þθ ß™ Ï& Î# yϑtã £‰ß¹uρ 

Çtã È≅‹ Î6 ¡¡9$# 4 $ tΒuρ ß‰ ø‹Ÿ2 šχöθ tã ö�Ïù �ωÎ) ’ Îû 5>$t6 s? ∩⊂∠∪ tΑ$s%uρ ü”Ï%©!$# š∅ tΒ# u ÉΘöθ s)≈ tƒ 

ÈβθãèÎ7 ¨? $# öΝ à2Ï‰ ÷δ r& Ÿ≅‹ Î6y™ ÏŠ$x©§�9 $# ∩⊂∇∪ ÉΘöθ s)≈tƒ $ yϑ¯ΡÎ) ÍνÉ‹≈ yδ äο4θ u‹ ysø9 $# $ u‹ ÷Ρ ‘‰9$# Óì≈ tFtΒ ¨β Î) uρ nο t�ÅzFψ $# 

}‘Ïδ â‘# yŠ Í‘#t� s) ø9 $# ∩⊂∪ ô tΒ Ÿ≅ Ïϑtã Zπ y∞ÍhŠ y™ Ÿξ sù #“t“øg ä† �ωÎ) $ yγ n=÷WÏΒ ( ô tΒuρ Ÿ≅ Ïϑ tã $[s Î=≈ |¹ ÏiΒ @� Ÿ2 sŒ 

÷ρ r& 4† s\Ρ é& uθèδ uρ Ñ∅ÏΒ÷σ ãΒ y7 Í× ¯≈ s9 'ρé' sù šχθè=äzô‰ tƒ sπ ¨Ψ pgø:$# tβθè%y— ö� ãƒ $ pκ�Ïù Î� ö� tóÎ/ 5>$|¡Ïm ∩⊆⊃∪ * 
ÏΘöθ s)≈ tƒuρ $ tΒ þ’ Í< öΝ à2θãã ÷Šr& ’ n<Î) Íο4θ yf̈Ζ9 $# û_Í_ tΡθãã ô‰ s? uρ ’ n<Î) Í‘$̈Ζ9 $# ∩⊆⊇∪ Í_ tΡθãã ô‰ s? t� àÿò2 L{ «! $$ Î/ 

x8Î� õ°é& uρ Ïµ Î/ $ tΒ }§øŠs9 ’ Í< ÏµÎ/ ÖΝù=Ïæ O$tΡ r& uρ öΝ à2θãã÷Š r& ’ n<Î) Í“ƒÍ“yè ø9$# Ì�≈¤ÿ tó ø9$# ∩⊆⊄∪ Ÿω uΘt� y_ $yϑ¯Ρ r& 

ûÍ_ tΡθãã ô‰ s? Ïµø‹ s9 Î) }§ øŠs9 … çµ s9 ×οuθ ôã yŠ ’ Îû $ u‹ ÷Ρ ‘‰9$# Ÿω uρ ’ Îû Íο t� ÅzFψ $# ¨β r&uρ !$ tΡ ¨Št� tΒ ’ n<Î) «! $# �χr& uρ 

tÏùÎ� ô£ßϑø9$# öΝèδ Ü=≈ ysô¹ r& Í‘$̈Ζ9 $# ∩⊆⊂∪ šχρã� ä. õ‹ tF|¡sù !$ tΒ ãΑθè%r& öΝ à6s9 4 ÞÚ Èhθsùé& uρ ü” Ì�øΒ r& ’ n<Î) 

«! $# 4 �χÎ) ©! $# 7�� ÅÁ t/ ÏŠ$t6 Ïèø9 $$Î/ ∩⊆⊆∪ çµ9 s%uθ sù ª! $# ÅV$t↔ÍhŠy™ $ tΒ (#ρã� x6tΒ ( s−%tn uρ ÉΑ$t↔ Î/ tβ öθtã ö� Ïù 

â þθß™ É># x‹ yèø9 $# ∩⊆∈∪ â‘$̈Ψ9$# šχθ àÊt� ÷èãƒ $ pκ ö� n=tæ # xρß‰ äî $ |‹Ï± tã uρ ( tΠöθ tƒuρ ãΠθà) s? èπ tã$¡¡9 $# (# þθè=Åz÷Š r& tΑ# u 
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šχöθ tã ö�Ïù £‰x© r& É># x‹ yèø9 $# ∩⊆∉∪ øŒÎ) uρ šχθ•_ !$ ystF tƒ ’ Îû Í‘$̈Ζ9$# ãΑθà) u‹ sù (#àσ ¯≈ xÿ yè‘Ò9 $# šÏ%©# Ï9 

(# ÿρç� y9ò6tF ó™$# $ ¯ΡÎ) $ ¨Ζ ä. öΝä3 s9 $Yè t7s? ö≅ yγ sù Ο çFΡ r& šχθãΨ øó •Β $̈Ζ tã $Y7ŠÅÁtΡ š∅ ÏiΒ Í‘$̈Ζ9$# (   ] غافر :
٤٧ – ٣٦ [  

µ9 ( العبارة القرآنية يف اآلية السابقة مباشرة لآلية الكرمية موضوع البحث..  s% uθ sù ª! $# 

ÅV$ t↔ ÍhŠ y™ $ tΒ (#ρ ã� x6 tΒ ( ( ، ، ةالضمري فيها يعود إىل هذا الرجل املؤمن  هذه العبارة القرآني
القرآنية  احملمولة ذه العبارة ، وساحة الدالالت يف القصة املذكورة يف هذا السياق القرآين

سرية هي يف حياته الدنيا ، مبعىن أنَّ السياق القرآين ما زال تابعاً للقصة القرآنية اليت تصف 
  ..  وصراعه مع قومه هذا الرجل

%−s (والعبارة التالية هلا مباشرةً واملعطوفة عليها  tn uρ ÉΑ$ t↔ Î/ tβ öθ tã ö� Ïù â þθ ß™ É># x‹ yè ø9 هي  ) #$
ساحتها عامل الدنيا ، مبعىن أنَّ سوء العذاب حاق بآل فرعون يف حيـام الـدنيا ،    أيضاً

فسيئات ما مكروا ذا الرجل املؤمن وبغريه من املؤمنني ، وما يترتب على هذا املكر مـن  
 عذاب ، أحاط سوؤه بآل فرعون ، مبعىن ثبت عليهم العذاب ولبستهم اخلطيئة ، وال مفر

  ..حقّات مكرهم الذي مكروه هلم من دفع مست
%−s (وكلمة  tn uρ (  َّتؤكِّد أن) â þθ ß™ É># x‹ yè ø9 أحاط م ، وثبت عليهم ، وال جمال  ) #$

سـوء  ف.. منه ، وال يعين ذلك أبداً أنهم دخلوا يف العذاب وذاقوا العـذاب  للهروب هلم 
وال يعين ذلك أحاط م نتيجة مكرهم الذي مكروه ،  العذاب وليس عني العذاب هو ما

  :والنص القرآينُّ التايل يبين هذه احلقيقة ..  أبداً أنهم دخلوا يف ذات العذاب
) (#θßϑ|¡ ø%r&uρ «! $$ Î/ y‰ ôγy_ öΝ Íκ È]≈ yϑ÷ƒ r&  È⌡ s9 öΝèδ u!%ỳ Ö�ƒÉ‹ tΡ ¨äðθ ä3u‹ ©9 3“y‰ ÷δ r& ôÏΒ “ y‰÷n Î) 

ÄΝ tΒW{$# ( $£ϑ n=sù öΝ èδ u !%ỳ Ö�ƒÉ‹tΡ $ ¨Β öΝ èδ yŠ# y— �ωÎ) # ·‘θàÿ çΡ ∩⊆⊄∪ # Y‘$t6õ3ÏF ó™$# ’ Îû ÇÚö‘F{$# t� õ3tΒ uρ Ã¬Äh� ¡¡9 $# 4 
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Ÿω uρ ß,‹ Ïts† ã� õ3yϑø9 $# à⋅Äh� ¡¡9 $# �ω Î) Ï&Î# ÷δ r' Î/ 4 ö≅ yγ sù šχρã�ÝàΖ tƒ �ω Î) |M ¨Ψ ß™ tÏ9̈ρ F{$# 4  n=sù y‰ ÅgrB ÏM̈Ψ Ý¡Ï9 

«! $# WξƒÏ‰ö7 s? ( s9 uρ y‰ ÅgrB ÏM ¨Ψ Ý¡Ï9 «! $# ¸ξƒÈθøt rB (   ] ٤٣ – ٤٢: فاطر [  

املكر السيء ال حييق إالَّ بأهله ، وليس من املستغرب أن يكون ذلك يف الدنيا .. إذاً 
›,Ÿωuρ ß (العبارة القرآنية .....  Ïts† ã� õ3yϑø9 $# à⋅Äh�¡¡9 $# �ωÎ)  Ï&Î# ÷δ r' Î/ 4 (  اً يتكلّم مبجملهط نصتتوس

Y‘$t6# (فالعبارة السابقة هلا .. عن أمورٍ حتدث يف الدنيا  õ3ÏFó™ $# ’ Îû ÇÚ ö‘F{$# t� õ3tΒ uρ Ã¬Äh�¡¡9 $# 4 (  ،
≅ö ( والعبارة التالية هلا yγsù šχρã�ÝàΖ tƒ �ω Î) |M ¨Ψ ß™ tÏ9̈ρ F{$# 4  n=sù y‰ Åg rB ÏM ¨Ψ Ý¡Ï9 «! $# WξƒÏ‰ö7 s? (  s9 uρ 

y‰ ÅgrB ÏM ¨Ψ Ý¡Ï9 «! $# ¸ξƒÈθ øtrB (  ران أموراً ال خترج عن عامل الدنياكالمها تصو ،..  

çµ9 (صوره العبارتان القرآنيتان وهذا هو عني ما ت..  s% uθsù ª! $# ÅV$t↔ ÍhŠy™ $ tΒ (#ρã� x6 tΒ ( 
s−% tnuρ ÉΑ$t↔Î/ tβ öθtã ö� Ïù â þθ ß™ É># x‹ yèø9 يف النص قيد الدراسة ، فسوء العذاب الذي حاق  ) #$

إنما حاق م ) للخالص  هلموال جمال  عىن ثبت عليهم ولبستهم خطيئتهممب( بآل فرعون 
  .. خرة أو يف عامل الربزخ الدنيا ، وليس يف اآليف احلياة 
  ..ويف النص التايل يف سورة غافر ذاا ما يؤكِّد صحة ما نذهب إليه .. 
) $ £ϑ n= sù öΝ ßγ ø? u !% ỳ Ν ßγ è= ß™ â‘ ÏM≈ uΖ Éi� t7 ø9 $$ Î/ (#θ ãm Ì� sù $ yϑ Î/ Ν èδ y‰Ψ Ïã z ÏiΒ ÉΟ ù= Ïè ø9 $# šX% tn uρ Ν Îγ Î/ $ ¨Β 

(#θ çΡ% x.  Ïµ Î/ tβρ â Ì“ öκ tJ ó¡ o„ ∩∇⊂∪ $ £ϑ n= sù (# ÷ρ r& u‘ $ uΖ y™ ù' t/ (# þθ ä9$ s% $ ¨Ζ tΒ# u «! $$ Î/ … çν y‰ ÷n uρ $ tΡ ö� xÿ Ÿ2 uρ $ yϑ Î/ $ ¨Ζ ä.  Ïµ Î/ 

t Ï. Î� ô³ ãΒ (   ] ٨٤ – ٨٣: غافر [  

%šX (العبارة القرآنية ..  tn uρ Ν Îγ Î/ $ ¨Β (#θ çΡ% x.  Ïµ Î/ tβρ â Ì“ öκ tJ ó¡ o„ (   ساحتها الدنيا ولـيس
عبارات قرآنية تصور أُموراً ال خترج عن عامل الدنيا ، فالعبارة  اآلخرة ، بدليل أنها تتوسط

$ (السابقة هلا مباشـرة   £ϑ n= sù öΝ ßγ ø? u !% ỳ Ν ßγ è= ß™ â‘ ÏM≈ uΖ Éi� t7 ø9 $$ Î/ (#θ ãm Ì� sù $ yϑ Î/ Ν èδ y‰Ψ Ïã z ÏiΒ ÉΟ ù= Ïè ø9 $# ( 
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ـ  $ (رة تصور أحداثاً حدثت يف عامل الدنيا ، وكذلك العبارة القرآنية التالية هلا مباش £ϑ n= sù 

(# ÷ρ r& u‘ $ uΖ y™ ù' t/ (# þθ ä9$ s% $ ¨Ζ tΒ# u «! $$ Î/ … çν y‰ ÷n uρ $ tΡ ö� xÿ Ÿ2 uρ $ yϑ Î/ $ ¨Ζ ä.  Ïµ Î/ t Ï. Î� ô³ ãΒ ( ..  
يف كتاب ) ح ، ي ، ق ( وها هي باقي النصوص القرآنية احلاملة ملشتقّات اجلذر .. 

ق بالدنيا ، حيث نرى فيها بعض النصوص صرحية يف تصوير مسائل تتعلّ.. اهللا تعاىل 
  .. وبعضها يف مسائل تتعلَّق باآلخرة 

) Ï‰ s) s9 uρ x— Ì“öκçJ ó™$# 9≅ß™ ã� Î/ ÏiΒ y7 Î=ö6 s% s−$ys sù šÏ%©!$$ Î/ (#ρã� Ï‚ y™ Ο ßγ÷Ψ ÏΒ $̈Β (#θçΡ$Ÿ2 ÏµÎ/ 

tβρâ Ì“öκ tJó¡ o„ ∩⊇⊃∪ ö≅ è% (#ρç�� Å™ ’ Îû ÇÚö‘F{$# ¢Ο èO (#ρã� ÝàΡ$# y# ø‹ Ÿ2 šχ%x. èπ t6É)≈ tã tÎ/Éj‹ s3ßϑø9 $# (   ]
   ] ١١ – ١٠: األنعام 
) ÷È⌡s9 uρ $ tΡö� ¨zr& ãΝåκ ÷] tã z># x‹ yè ø9$# #’ n<Î) 7π ¨Βé& ;οyŠρß‰÷è ¨Β  ∅ ä9θà) uŠ©9 $tΒ ÿ… çµÝ¡Î6 øts† 3 Ÿω r& tΠöθ tƒ óΟÎγŠÏ? ù' tƒ 

š[ ø‹ s9 $̧ùρç� óÇ tΒ öΝ åκ÷] tã šX%tn uρ Ν Íκ Í5 $ ¨Β (#θçΡ%x.  ÏµÎ/ šχρâÌ“öκ tJó¡ o„ ∩∇∪ ÷È⌡ s9uρ $ oΨ ø%sŒr& z≈ |¡ΣM} $# 

$ ¨ΨÏΒ Zπyϑôm u‘ §ΝèO $ yγ≈ oΨ ôã t“ tΡ çµ÷Ψ ÏΒ … çµ̄Ρ Î) Ó¨θä↔uŠs9 Ö‘θàÿ Ÿ2 (   ] ٩ – ٨: هود [  

) tÏ%©!$# ãΝ ßγ9 ©ùuθ tGs? èπ s3Í× ¯≈ n=yϑø9 $# tÎ6 Íh‹ sÛ   šχθä9θà)tƒ íΟ≈ n= y™ ãΝ ä3ø‹ n=tæ (#θè=äz÷Š$# sπ ¨Ψ yfø9 $# $yϑÎ/ 

óΟ çFΨ ä. tβθè=yϑ÷è s? ∩⊂⊄∪ ö≅ yδ tβρ ã�ÝàΖ tƒ HωÎ) β r& ãΝßγ uŠÏ? ù' s? èπx6Í× ¯≈ n=yϑø9 $# ÷ρr& u’ ÎAù' tƒ ã� øΒr& š�În/ u‘ 4 y7 Ï9≡x‹ x. 

Ÿ≅ yè sù tÏ%©!$# ÏΒ óΟ ÎγÎ=ö6 s% 4 $tΒ uρ â/ àSyϑ n=sß ª! $#  Å3≈ s9 uρ (#þθ çΡ%Ÿ2 öΝßγ |¡àÿΡ r& šχθßϑÎ=ôà tƒ ∩⊂⊂∪ 

óΟ ßγ t/$|¹r' sù ßN$t↔Íh‹ y™ $ tΒ (#θè=Ïϑtã s−%tn uρ Ν ÎγÎ/ $ ¨Β (#θçΡ%x. ÏµÎ/ šχρ âÌ“öκ tJ ó¡o„ (   ] ٣٤ – ٣٢: النحل 
[  

) šχθä9θà) tƒ uρ 4tL tΒ # x‹≈ yδ ß‰ôã uθ ø9$# βÎ) óΟ çFΖ à2 šÏ%Ï‰≈ |¹ ∩⊂∇∪ öθ s9 ãΝ n=÷è tƒ tÏ%©!$# (#ρã� xÿ x. 

tÏm Ÿω šχθ’ÿä3 tƒ tã ãΝ ÎγÏδθ ã_ãρ u‘$̈Ζ9$# Ÿω uρ  tã óΟ Ïδ Í‘θßγ àß Ÿω uρ öΝ èδ šχρç� |ÇΖãƒ ∩⊂∪ ö≅ t/ 

Ν Îγ‹ Ï? ù's? ZπtF øót/ öΝ åκ çJyγ ö7 tFsù Ÿξsù šχθãè‹ ÏÜ tFó¡o„ $ yδ ¨Šu‘ Ÿωuρ öΝèδ tβρã� sàΖ ãƒ ∩⊆⊃∪ Ï‰ s) s9 uρ x— Ì“öκçJ ó™$# 9≅ ß™ã� Î/ 
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ÏiΒ š� Î=ö6s% s−$y⇔ sù šÏ%©!$$ Î/ (#ρã� Ï‚ y™ Ν åκ÷] ÏΒ $̈Β (#θçΡ%x.  ÏµÎ/ šχρâÌ“öκ tJ ó¡o„ (   ] ٣٨: األنبياء – 
٤١ [    

) öθs9 uρ ¨β r& šÏ%©# Ï9 (#θßϑn=sß $ tΒ ’ Îû ÇÚ ö‘F{$# $YèŠÏΗsd … ã&s# ÷W ÏΒuρ … çµ yètΒ (# ÷ρ y‰tGøù ]ω  ÏµÎ/ ÏΒ Ï þθß™ 

É># x‹ yèø9 $# tΠ öθtƒ Ïπyϑ≈ uŠÉ) ø9 $# 4 # y‰ t/ uρ Μ çλm; š∅ÏiΒ «! $# $ tΒ öΝ s9 (#θçΡθä3tƒ tβθç7 Å¡tFøt s† ∩⊆∠∪ # y‰ t/uρ öΝçλ m; ßN$t↔Íh‹ y™ 

$ tΒ (#θç7 |¡Ÿ2 s−%tnuρ Ν ÎγÎ/ $ ¨Β (#θçΡ%x. Ïµ Î/ tβρâÌ“öκ tJ ó¡o„ (   ]٤٨ – ٤٧:  الزمر [    

) #sŒÎ) uρ Ÿ≅‹ Ï% ¨βÎ) y‰ ôã uρ «!$# A, ym èπtã$¡¡9 $#uρ Ÿω |= ÷ƒu‘ $ pκ� Ïù Λ äù=è% $ ¨Β “Í‘ô‰ tΡ $ tΒ èπ tã$¡¡9 $# βÎ) 

�Ýà ¯Ρ �ωÎ) $ xΖ sß $ tΒuρ ßøtwΥ šÏΨÉ) ø‹ oKó¡ßϑÎ/ ∩⊂⊄∪ # y‰ t/ uρ öΝ çλm; ßN$t↔Íh‹ y™ $tΒ (#θè=ÏΗ xå s−%tn uρ Ν Íκ Í5 $̈Β (#θçΡ%x. 

Ïµ Î/ šχρâ Ì“öκ tJó¡ o„ ∩⊂⊂∪ Ÿ≅ŠÏ%uρ tΠöθ u‹ ø9$# ö/ ä39 |¡Ψ tΡ $yϑ x. óΟ çF‹ Å¡nΣ u !$s) Ï9 ö/ ä3ÏΒöθtƒ #x‹≈ yδ â/ä31uρ ù' tΒuρ â‘$̈Ψ9 $# 

$ tΒuρ / ä3s9 ÏiΒ tÎ�ÅÇ≈ ¯Ρ (   ] ٣٤ – ٣٢: اجلاثية [    

) ô‰s) s9 uρ öΝßγ≈ ¨Ψ ©3tΒ !$ yϑ‹ Ïù βÎ) öΝ ä3≈ ¨Ψ ©3̈Β ÏµŠÏù $ uΖ ù=yèy_ uρ öΝ ßγs9 $ Yèøÿ xœ # \�≈ |Áö/ r&uρ Zοy‰ Ï↔øùr& uρ !$ yϑsù 4o_øî r& 

öΝ åκ÷] tã öΝ ßγ ãèøÿ xœ Iω uρ öΝèδ ã�≈ |Á ö/r& Iω uρ Ν åκ èEy‰ Ï↔øùr& ÏiΒ > óx« øŒÎ) (#θçΡ%x. šχρß‰ ys øgs† ÏM≈ tƒ$t↔ Î/ «! $# s−% tn uρ 

Ν ÍκÍ5 $ ¨Β (#θçΡ%x. Ïµ Î/ tβρâ Ì“öκ tJó¡ o„ ∩⊄∉∪ ô‰ s) s9 uρ $ oΨ õ3n=÷δ r& $ tΒ /ä3 s9 öθym z ÏiΒ 3“t� à)ø9 $# $ uΖ øù§� |Àuρ ÏM≈ tƒFψ $# 

öΝ ßγ̄=yè s9 tβθãè Å_ö� tƒ (   ] ٢٧ – ٢٦: األحقاف [     

çµ9 (محل اآلية الكرمية كاملة .. إذاً ..  s%uθ sù ª! $# ÅV$t↔ÍhŠ y™ $ tΒ (#ρã� x6tΒ ( s−%tn uρ ÉΑ$t↔Î/ 

tβ öθtã ö� Ïù â þθß™ É># x‹ yèø9 على الدنيا هو أمر ال يتعارض أبداً مع روح دالالت كتاب اهللا  ) #$

s−%tn (بل إنَّ عطف اجلملة ..  تعاىل uρ ÉΑ$t↔Î/ tβ öθtã ö� Ïù âþθ ß™ É># x‹ yèø9 على اجلملة السابقة  ) #$

çµ9 (هلا  s%uθ sù ª! $# ÅV$ t↔ÍhŠy™ $ tΒ (#ρã� x6tΒ ( (  ، ا ال خترج عن الدنياأن دالال اليت ال شك
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s−%tn (يؤكِّد صحة ما نذهب إليه من أنَّ العبارة القرآنية  uρ ÉΑ$ t↔Î/ tβöθ tã ö� Ïù âþθ ß™ É># x‹yè ø9 $# ( 
  ..  القرآنيةعن سياق هذه القصة ال ال خترج دالالا عن عامل الدنيا ، و

â‘$̈Ψ9 (والعبارة القرآنية التالية مباشرة ..  $# šχθàÊ t� ÷èãƒ $pκ ö� n=tæ #xρ ß‰äî $ |‹Ï± tã uρ ( (  تتعلَّق

s−%tn (بالعبارة السابقة هلا مباشرة  uρ ÉΑ$t↔Î/ tβ öθ tã ö�Ïù â þθ ß™ É># x‹ yèø9 تعلَّق تبيان ملاهية إحاقة  ) #$
  ..فكيف يكون ذلك ؟ .. سوء العذاب بآل فرعون 

 (يعرضون على النار  كانوا ما نراه يف هذه العبارة القرآنية أنَّ آل فرعون هم الذين 

â‘$̈Ψ9$# šχθàÊt� ÷è ãƒ $pκ ö� n=tæ # xρß‰ äî $ |‹ Ï±tã uρ ( ( ض عليهم وليست النار هي اليت كاعرنت ت ..

â‘$̈Ψ9 (إنما يقول ) النار تعرض عليهم غدواً وعشياً ( فاهللا تعاىل مل يقل  $# šχθàÊ t�÷èãƒ 

$ pκö� n=tæ # xρ ß‰äî $ |‹ Ï±tã uρ ( ( ..  

zΝ (ففي قوله تعاىل  ¯=tæuρ tΠ yŠ#u u !$ oÿôœ F{$# $ yγ̄=ä. §Ν èO öΝ åκ yÎz� tä ’ n?tã Ïπ s3Í× ¯≈ n=yϑø9 $# tΑ$s) sù ’ÎΤθä↔Î6/Ρ r& 

Ï !$yϑó™ r' Î/ Ï Iωàσ ¯≈ yδ βÎ) öΝ çFΖ ä. tÏ%Ï‰≈ ، نرى أنَّ أصحاب األمساء هم ]  ٣١: البقرة [   ) ¹|
  ..الذين عرضوا على املالئكة ، وليس العكس 

øŒ (ويف قوله تعاىل  Î) uÚ Ì� ãã Ïµ ø‹ n=tã ÄcÅ´ yèø9 $$Î/ àM≈ uΖ Ïÿ≈¢Á9 $# ßŠ$ u‹Åg ø:$# (   ] نرى ]  ٣١: ص ،
  ..اد هي اليت عرضت على سليمان عليه السالم ، وليس العكس أنَّ الصافنات اجلي

â‘$̈Ψ9 (يعرضون على النار  كانوا آل فرعون هم الذين.. إذاً ..     $# šχθàÊ t�÷è ãƒ 

$ pκö� n=tæ #xρ ß‰äî $ |‹Ï± tã uρ ( (  ض عليهم ، ولو كانت النار هيعروليست النار هي اليت كانت ت

≈›tΑ$s% #x (صياغة مشاة لصياغة قوله تعاىل تعرض عليهم ألتت ال كانت اليت yδ ×πuΗ÷q u‘ ÏiΒ 

’ În1 §‘ ( # sŒÎ*sù u !%ỳ ß‰ ôã uρ ’ În1 u‘ … ã& s# yèy_ u !%©. yŠ ( tβ%x. uρ ß‰ ôã uρ ’ În1 u‘ $y) ym ∩∇∪ * $ uΖ ø. t� s? uρ öΝåκ |Õ ÷èt/ 7‹ Í× tΒöθ tƒ 

ßlθßϑtƒ ’ Îû <Ù ÷èt/ ( y‡Ïÿ çΡ uρ ’ Îû Í‘θ �Á9 $# öΝ ßγ≈ uΖ ÷è yϑpgmú $ Yè÷Ηsd ∩∪ $ oΨ ôÊ t� tã uρ tΛ ©yγ y_ 7‹Í× tΒöθ tƒ tÌ� Ïÿ≈s3 ù=Ïj9 
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$ ·Êö� tã ∩⊇⊃⊃∪ tÏ%©!$# ôM tΡ%x. öΝåκ ß] ã‹ ôã r& ’Îû >!$ sÜ Ïî tã “ Ì�ø. ÏŒ (#θçΡ%x. uρ Ÿω šχθãè‹ ÏÜ tFó¡o„ $ ·èøÿ xœ (   ]
     ] ١٠١ – ٩٨: الكهف 

oΨ$ (اهللا تعاىل يقول ..  ôÊ t� tã uρ tΛ© yγ y_ 7‹ Í× tΒöθ tƒ tÌ� Ïÿ≈s3 ù=Ïj9 $ ·Ê ö� tã ( ،  فالكافرون هم
وعرضنا الكافرين يومئذ ( ومل يقل جلّ وعال ...  هلمالذين رأوا جهنم يومئذ بعرضها 

  ) ..جلهنم عرضاً 
θàÊ#) (ويف قوله تعاىل  Ì� ãã uρ 4’ n?tã y7 În/ u‘ $yÿ |¹ ô‰ s) ©9 $ tΡθßϑçF÷∞ Å_ $ yϑx. ö/ä3≈ oΨ ø) n=yz tΑ ¨ρr& ¥ο §� tΒ 4 

ö≅ t/ óΟ çF÷Ηxå y— ©9 r& Ÿ≅ yèøgªΥ / ä3 s9 # Y‰ Ïã öθ̈Β (   ] وقوفهم يف املوضع الذي  نرى أنَّ، ]  ٤٨: الكهف
 ه اهللا تعاىل بأنه عرض على صفة الربوبيةفَص، وعليها  ونحاسبفيه عن أعماهلم وي يسألون

فهؤالء هم .. وكلُّ ذلك يتعلَّق مبا يليق بالذات اإلهلية ويرتّهها عن أي جتسيد أو حتيز ، 
ةرضوا على الذين عة هي ت، وليس صفة الربوبيرض عليهم  صفة الربوبيوهذا .. من ع

ôtΒ (يشبه قوله تعاىل  uρ ÞΟ n=øß r& Ç£ϑÏΒ 3“ u� tIøù$# ’ n?tã «! $# $¹/ É‹ Ÿ2 4 š�Í× ¯≈ s9 'ρé& šχθàÊ t� ÷èãƒ 4’ n? tã 

öΝ ÎγÎn/ u‘ ãΑθà) tƒuρ ß‰≈ yγ ô©F{$# Ï Iωàσ ¯≈ yδ š Ï%©!$# (#θç/ x‹ x. 4’ n?tã óΟ ÎγÎn/ u‘ 4 Ÿω r& èπuΖ ÷è s9 «! $# ’ n? tã tÏϑÎ=≈ ©à9$# (  

  ..تعلَّق العرض بصفة الربوبية حصراً  هويف هذين النصين وما نراه  ..]  ١٨: هود [ 
â‘$̈Ψ9 (.. قوله تعاىل .. إذاً ..  $# šχθàÊ t�÷è ãƒ $ pκ ö� n=tæ # xρß‰ äî $|‹ Ï±tã uρ ( (  آل يصف عرض

  ..مبعىن أنَّ النار كانت تراهم ، ال العكس  ..فرعون على النار وليس عرض النار عليهم 
â ( هي بدل من ) â‘$̈Ψ9$# (وكلمة  þθß™ É># x‹ yèø9 �šχθàÊt ( والعبارة .. ) #$ ÷èãƒ $pκ ö� n=tæ 

# xρß‰ äî $|‹ Ï±tã uρ ( ( ن حال إحاقة سوء العذاب بآل فرعونبيعرب عرض آل فرعون على  ، ت
حيث آل فرعون ميارسون معاصيهم اليت توجِب  ، وكلُّ ذلك هو يف احلياة الدنيا ..النار 

عليم العذاب يف اآلخرة ، والذي أحاط م سوؤه يف حيام الدنيا نتيجة عرضهم هم على 
  ..النار ، مبعىن أنَّ النار تراهم أثناء ممارستهم ملعاصيهم 
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$‘â (إذاً قوله تعاىل  ¨Ψ9 $# šχθ àÊ t� ÷è ãƒ $ pκ ö� n= tæ # xρ ß‰ äî $ |‹ Ï± tã uρ ( ( صوحال اإلحاقة احملمولة ي ر

%−s (يف العبارة السابقة مباشرة  tn uρ ÉΑ$ t↔ Î/ tβ öθ tã ö� Ïù â þθ ß™ É># x‹ yè ø9 $# ( ..  

�šχθàÊt (وورود كلمة ..  ÷èãƒ (  ة رؤية النار ألهلها بصيغة املضارعيتعلَّق باستمراري
ملسألة وهم ميارسون املعاصي ، رؤية موازية الستمرارهم يف فعل هذه املعاصي ، كون ا

â‘$̈Ψ9 (تتعلَّق بالنار  $# šχθàÊ t� ÷èãƒ $ pκ ö� n=tæ #xρ ß‰äî $|‹ Ï±tã uρ ( ( ..  

tΠ (ويف تكملة اآليـة الكرميـة   ..  öθ tƒ uρ ãΠθ à) s? èπ tã$ ¡¡9 $# (# þθ è= Åz ÷Š r& tΑ# u šχ öθ tã ö� Ïù £‰ x© r& 

É># x‹ yè ø9 ذا أمر وه.. دليلٌ على أنَّ الدخول احلسي يف العذاب ال يبدأ قبل قيام الساعة  ) #$
ففي عامل الربزخ تكون النفس منفصلةً متاماً عن اجلسد ، والعـذاب احلسـي ال   ، طبيعي 

  ..يكون إالَّ بوجود الزوجني النفس واجلسد معاً 
واعتربنا أنَّ آل فرعون كانت النار هي اليت تعرض  ، مل نأخذ ذا التفسريوحىت لو 

ي احلسي يف القرب ، فالعرض هو الرؤية ، فإنَّ ذلك ليس دليالً على العذاب اجلسد عليهم ،
ع ، ر ( العرض كما نرى من مشتقّات اجلذر .. أبداً .. وال يعين أبداً الدخول يف العذاب 

   ..يف كتاب اهللا تعاىل يعين جمرد  الرؤية ) ، ض 
وحنن يف هذا السياق لسنا يف صدد تفنيد مزاعم العذاب احلسي اجلسدي يف القرب ، 

رمية وعلى أي وجه تحمل فيها دالالا ، ال تعين أبداً الدخول يف العذاب احلسي فاآلية الك
Νßγ (واستشهاد بعضهم بقوله تعاىل . ....قبل اآلخرة  ¨Ψ s)ƒÉ‹ ãΖ s9 uρ š∅ ÏiΒ É># x‹ yèø9 $# 4’ oΤ ÷ŠF{$# 
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