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 ملخص: 
يذكــر القــرآن الكريــم اوصــاف املؤمنني 
منهــا   عــدة  بأوصــاف  والكافريــن 
روحيــة، وجســمية هــي التــي بدورهــا  
تعــر عــن احلالــة التــي  هــم عليهــا مــن 
ــم، او الشــقاء يف االخــرة ، ومنهــا  النعي
اوصــاف معنويــة للكافريــن أيضــا . 
ــا  ــت عليه ــي دل ــاف الت ــي األوص وه
اآليــات القرآنيــة املعــرة عــن حــال 
الكافريــن يف اآلخــرة، وهنــا تصــور 
ــوف،  ــن خ ــه م ــا ب ــن وم ــال الكافري ح
وهلــع، وذل،  اال ان اجلديــر بالذكــر 
نجــد القــران الكريــم وصــف املؤمنــني 
ــاف  ــن األوص ــل م ــن يف تقاب والكافري
والســلوك  األعــال،  حيــث  مــن 

بــني  واملقابلــة  والشــقاء،   ، واجلــزاء 
تلــك االوصــاف حيــث ركــز البحــث 
عــى هــذا النــوع مــن املقابلــة يف تطبيــق 

ــات. ــني الصف ب
املقدمة

احلمــد هلل عــى مننــه وإحســانه، وشــكرا 
ــل  ــه الفض ــه ، ل ــه وعطائ ــول نعم لط
والصــاة   باجلــود،  واملنــة   ، بالكــرم 
ــل  ــه ، وأفض ــر خلق ــى خ ــام ع والس
وأوســع   ، وأنمــى  وأزكــى   ، بريتــه 
صــاة عــى ســيدنا حممــد صــى اهلل 

ــلم .  ــه وس ــه وال علي
ــم  ــم نعمــه عــّي وت ــذي ات احلمــد هلل ال
نــر البحــث املوســوم )مــن أوصــاف 
املؤمنــني والكافريــن يف القــرآن الكريــم 
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)الصفــات  الدنيويــة دراســة تفســرية( 
ابحــث  ان  يف  الرغبــة  يّل  اصبحــت   .
الصفــات املتقابلــة هلــذا العنــوان  االول 
ــني  ــة للمؤمن ــات األخروي ــي الصف وه
فــكان  اآلخــرة  عــامل  يف  والكافريــن 
العنــوان بحثنــا هــو : مــن أوصــاف 
املؤمنــني والكافريــن يف القــرآن الكريــم 
ــرية(  ــة تفس ــرة دراس ــات  االخ )صف
ومــع إن البحــوث ال تبــدأ بحــروف 
ــا،  ــه هب ــام خصصت ــا الع ــر بمفهومه اجل
كــي ال يكــون العنــوان شــامًا، واملتــن 
ــون  ــن تك ــث كم ــل البح ــرا فيظ خمت
للبحــار  خصصــت  ضخمــة  ســفينة 
ــا  ــن هن ــذت م ــر ، فأخ ــت يف هن واقحم
ــار  ــة األختص ــة  )لغاي ــى (البعضي معن
 ، ،ورشحــا  عنوانــا   ، املتــن  عــى 
ــذا  ــرا للمباحــث ، واملطالــب ، ل وتفس
كانــت الـــ “ مــن “ - ان جــاز تعبــري – 
ــث ألن  ــورة البح ــي لص ــار احلقيق األط
ــة،  ــات عام ــرة والصف ــاف  كث األوص
الصفحــات  لضاقــت  عددهتــا  لــو 
يف  رشحنــا  ،;كــا  للبحــث  املحــددة 

ــاه . ــوان اع ــر للعن ــا املناظ بحثن
جمــيء  حيــث  مــن  التقســيم  كان 
ــان  ــا اإلي ــت فيه ــث رأي ــادر حي املص
ــمنا  ــك فقس ــت ذل ــر، فاتبع ــبق الكف س

بحثنــا إىل مبحثــني قبلــه متهيــد حاولــت 
الوصــف  تعريفــات   فيــه  بلوغــي 
واملؤمــن والكافــر لغــة واصطاحــًا 

فكانــت األقســام هــي : 
اوصــاف  مــن  االول:   املبح��ث   -  
املؤمنــني والكافريــن يف اآلخــرة ، وهــو 
ــن  ــببه ألن م ــث األول وس ــة املبح عل
يتســم بالصالــح ينــال ارشف األوصاف 
حيصــل  كان  والعكــس  اآلخــرة  يف 
مــع الذيــن باعــوا اآلخــرة بالثمــن 
ــت  ــني تناول ــى مطلب ــس وكان ع البخ
ــمية  ــة واجلس ــاف الروحي ــا األوص فيه
للمؤمنــني يف األول  والثــاين للكافريــن، 
ــى  ــث ع ــي حت ــاف الت ــارة لألوص خمت
ــل  ــني وتدخ ــان للمؤمن ــك باألي التمس
الوجــل واهللــع ملــن أراد ان يبيــع اخرتــه 

ــس.  ــن بخ بثم
ــي  ــل الوصف  - املبح��ث الث��اين: التقاب
القــرآن  يف  والكافريــن  للمؤمنــني 
ــًا  ــه قلي ــعت في ــع اين توس ــري ، م الك
عــى حســاب البحــث ملــا رأيتــه نتيجــة 
ــر  ــاريء للتذك ــم الق ــدة تع ــه، وفائ ل
أمجــع  ان  حاولــت  فيــه  واإلشــارة 
مــن التفاســر تفســر حيمــل تقابــل 
يف  والكافــر  املؤمــن  بــني  الوصفــني 
احلياتــني ومــا يصــل اليهــا اإلنســان يف 
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ــن دون  ــا م ــيمر هب ــع س ــة فاجلمي النهاي
اســتثناء . 

ــرز  ــت أب ــة تضمن ــك خامت ــع ذل ــم تب ث
مــا لفــت انتباهــي مــن معلومــات، مــع 
أبــرز االســتنتاجات، وقائمــة باملصــادر 

ــع. واملراج
التمهيد

اوصــاف  حــول  البحــث  يتمحــور 
املؤمــن والكافــر يف الدنيــا واآلخــرة 
ــرآن  ــة يف الق ــت الدال ــث الثواب ــن حي م
الكريــم مثــل قيمــة: اإليــان، التقــوى، 
للمؤمــن  بالنســبة  اإلخــاص... 
ــًا،  ــًا وأخروي ــه دنيوي ــى نفس ــا ع وأثره
ومقابــل الصفــة احلميــدة للمؤمــن، 
ــم،  ــل: الظل ــر مث ــة للكاف ــة  ذميم صف
وانعكاســاهتا   ... الفســق  الطغيــان، 
ــزاء  ــا يف اجل ــلوكه وأثره ــه  وس يف أعال
نعــرف  ســوف  وعليــه  األخــروي، 

املؤمــن والكافــر والوصــف.
 أوال: الوصف لغة اصطالحًا

عرفــه  كــا  اللغــة  يف  الوصــف 
وصفــك  ))الوصــف:   الفراهيــدي: 
ــر  ــال للمه ــه. ويق ــه ونعت ــيء بحليت ال
ــرة:  ــن الس ــن حس ــيء م ــه ل إذا توج
ــف  ــد وص ــه ق ــاه أن ــف، معن ــد وص ق
ــا  ــد عرفه ــة فق ــا الصف ــيء((. )1( ام ال

الازمــة  ))اإلمــارة  فــارس:  ابــن 
والوصــف إصطاحــًا   ، للــيء(()2( 
ــا  ــارة ع ــو: ))عب ــاين ه ــه اجلرج عرف
ــو  ــى ه ــار معن ــذات باعتب ــه ال دل علي
املقصــود مــن جوهــر حروفــه أي يــدل 
عــى الــذات بصفــة )كأمحــر( فإنــه 
بجوهــر حروفــه يــدل عــى معنــى 

مقصــود وهــو احلمــرة(( )3( .
 ثانيا: املؤمن لغة   واصطالحًا

مــن  اللغــة  يف  املؤمــن  لفــظ  جــاء 
بمعنــى.  واألمانــة  األمــان  ))آمــن: 
ــا أمــن وأمنــت غــري  وقــد أمنــت فأن
مــن األمــن. واألمــن ضــد اخلــوف.... 
الكفــر.  واإليــان:  واإليــان: ضــد 
بمعنــى التصديــق، ضــده التكذيــب 
ــه قــوم  ــه قــوم وكــذب ب يقــال: آمــن ب

 )4(  .))
))االعتقــاد  اصطاحــًا:  واملؤمــن 
 )5( باللســان((   واإلقــرار  بالقلــب 
واضــاف صاحــب املفــردات عــى هــذا 
ــان  ــه إذع ــراد ب ــال: ))وي ــف  فق التعري
ــق،  ــبيل التصدي ــس للحــق عــى س النف
ــق  ــياء: حتقي ــة أش ــاع ثاث ــك باجت وذل
بالقلــب، وإقــرار باللســان، وعمــل 

بحســب ذلــك باجلــوارح((  )6(  .
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 ثالثا: الكافر لغة واصطالحا.
        الكفــر يف اإلســام مصطلــح يطلــق 
ــاهلل،  ــني ب ــر مؤمن ــر الغ ــى كل الب ع
واملركــني بــه، ومعنــى الكفــر يف اللغــة 
كــا قــال ابــن فــارس: )) ))كفــر(( 
ــراء أصــل صحيــح  الــكاف والفــاء وال
ــر  ــو الس ــد وه ــى واح ــى معن ــدل ع ي
ــة... واملكفــر  الرجــل املتغطــي  والتغطي
يعنــي:  واصطاحــا   ،  )7( بســاحه(( 
او  باجلحــود،  املنعــم  نعمــة  ))ســر 
يعمــل كاجلحــود يف خمالفــة املنعــم، ويف 
ــر  ــم الكف ــب: ))أعظ ــال الراغ ــك ق ذل
او  الريعــة  أو  الوحدانيــة  جحــود 

النبــوة((. )8( 
رابع��ا: اإلي��ان صف��ة الرشاك��ة ب��ن اهلل 

وعب��اده.
منهــا  لــكل  احلســنى  اهلل  أســاء  أن 
ــة  ــن املعرف ــوع م ــد ن ــم العب ــى يله معن
واخلشــية هلل، ويف مــورد البحــث أســمه 
تعــاىل )املؤمــن( الــذي ذكــره يف ســورة 
احلــر }املؤم��ن املهيم��ن{ )احل��رش: 13(، 
فاملؤمــن هــو الــذي ))أمــن خلقــه مــن 
ظلمــه هلــم إذا قــال: } ال يظل��ُم مثق��ال 
ــدق  ــاه املص ذرة {)س��ورة النس��اء:40( أو معن
ملــا وعــد املحقــق لــه((.)9(  فأعطــى اهلل 

ــان.    ــي األي ــه وه ــُه ألحبائ صفت

املبحث األول  
من أوصاف املؤمنن والكافرين يف 

االخرة
املؤمنــني  الكريــم  القــران  وصــف 
روحيــة،  بأوصــاف  والكافريــن 
ــم  ــة ايت ه ــن احلال ــر ع ــمية تع وجس
يف  الشــقاء  او  النعيــم،  مــن  عليهــا 
هــذا  بعــد   (( هــي:  التــي  االخــرة 
ــن،  ــه املؤم ــاب في ــر، يث ــامل اخ ــامل ع الع
ويعاقــب فيــه العــايص(( )01( وهبــذا 
: مهــا  مطلبــني  اىل  املبحــث  ينقســم 

املطلب االول
 من االوصاف املعنوية واجلسمية 

للمؤمنن 
تقســم االوصــاف األخرويــة للمؤمنــني 
اىل اوصــاف معنويــة واوصاف جســمية 

كــا يــي:
اوالً: االوصاف املعنوية للمؤمنن .

ــا  ــاءت هب ــي ج ــاف الت ــي االوص وه
ــال  ــن ح ــرة ع ــة، املع ــات القرآني اآلي
املؤمنــني يف اجلنــة، ومــا هــم عليــه 
ــاع ، وراحــة، وســكن  مــن رخــاء، ومت

ــا: ــني، ومنه ــام أم ــي، ومق نف
تعــاىل:  : كــا يف قولــه  1- خمل��دون 
َعَلْيِهْم ِوْلَداٌن خُمَلَّ��ُدوَن{ }َوَيُط��وُف 
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)س��ورة االنس��ان :19( واخللــد يعنــي: ))البقــاء، 

قــد  الشــباب  الن  يموتــون،  ال  أي 
الزمــُه()11(  وهــو وصــف للولــدان 
واملطــوف  ولــدان،  فالطائفــني   ((
عليهــم )ألبــرار( ... ولــدان مجــع ولــد 
وهــم صغــار الســن(( )21( ويبقيهــم 
جمــرد  الن   (( الســن  هــذا  عــى  اهلل 
تطوافهــم امامهــم يبعــث فيهــم البهجــة 
والــرور، ملــا يمثلــه الولــدان مــن 
نعمــة اجلنــة، وملنظرهــم اجلميــل األنيــق 
((  )31( فاملخلــدون هــم خــدم اهــل 
ــه  ــا يف قول ــدون( ك ــا )خال ــة، ام اجلن
��َرٌة   َطهَّ ��ْم فِيَه��ا َأْزَواٌج مُّ تعــاىل: }َوَلُ
َوُه��ْم فِيَه��ا َخالِ��ُدوَن { )س��ورة البق��رة:25(، 
اخللــود  مــع  املؤمنــني  حــال  فهــو 
الزمــاين واملــكاين االبــدي فهــم)) ال 
ــب  ــذة ح ــون بل ــاء ويتمتع ــون الفن خيش

    )41( البقــاء((. 
2- نفوسهم راضية مرضية: بقوله 

النَّْفُس امْلُْطَمئِنَّ��ُة ∗  ُتَه��ا   }َياَأيَّ تعــاىل: 
اْرِجِع��ي إَِلٰ  َربِّ��ِك  َراِضَيًة َمْرِضيَّ��ًة { 
املؤمــن  ))ان  أي   )27-28: الفج��ر  )س��ورة 

اطمأنــت نفســه اىل مــا وعــد اهلل ... 
راضيــة مرضيــة عنــد املــوت((  )51(  

ــس  ــد النف ــإذا مل جت ف
عزوجــل  اهلل  مــن  بــاغ  أو  إشــارة 

بالرضــا عليهــا، فــا يمكــن ان تطمئــن، 
ولعــل ذلــك البــاغ هــو وعــد اهلل هلــم 
ــاىل: }َوَلَس��ْوَف َي��ْرَضٰ {  ــه تع بقول
)س��ورة اللي��ل:21( فاآليــة مؤكــدة بالقســم 

ــا  ــول الرض ــة حص ــى حتمي ــدال ع ال
مــن قبــل اهلل تعــاىل)61( ، كجــزاء ألعال 
ــاق )71( ؛  ــس واالنف ــاد بالنف ــا اجله منه
ــد  ــني العب ــول ب ــا املوص ــق الرض ليتحق
}َرِضَ  ــاىل :  ــه تع ــة قول ــه، بدالل ورب
 )8: {)البين��ات  اهللَُّ َعنُْهْم َوَرُضوا َعنْ��ُه 
حيــث كان ))هــذا الرضــا مــن اهلل اعــى 
وانــدى مــن كل نعيــم ... يغمــر النفــس 

ــة(( )81( . ــدوء والطمأنين باهل
قولــه  يف  كــا  3-فرح��ن: 
بَِا آَتاُهُم اهللَُّ ِم��ْن  تعاىل:}َفِرِح��َن 
َيْلَحُق  ْ َل يَن  لَِّذ بِا َن  و َيْس��َتْبرِشُ َو َفْضلِِه 

ِمْن َخْلِفِهْم َأالَّ َخْوٌف َع��َيْ وا ِبِ��ْم 
ال  َزُنوَن 170{)س��ورة  َيْ ُه��ْم  َواَل  ِه��ْم 
ــة،  ــاة االبدي ــني باحلي عم��ران :170( اي فرح

ــر  ــان جوه ــى ان االنس ــدل ع ــة ت واآلي
اهليــكل  غــر  وهــو  بذاتــه،  مــدرك 
املحســوس، فــا يفنــى بخــراب البــدن  

.  )91(

تعــاىل:  قولــه  يف  كــا   : آمن��ون   -4
آِمنُوَن{)س��ورة  اْلُغُرَف��اِت  يِف  }َوُه��ْم 
ــن  ــة م ــرات العلوي ــى احلج س��بأ:37( بمعن
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البنــاء، والتــي تكــون اضاءهتــا وهواءها 
ــة،  ــازل اجلن ــل من ــي افض ــل وه افض
ــة  ــة الطمأنين ــس حال ــر يعك ــا تعب وهن
اجلنــة،  ألهــل  واجلســدية  الروحيــة 
ــدو،  ــن ع ــوف م ــد خ ــث ال يوج حي
أو مــرض أو أمل، وهــو األمــان مــن 
كل النواحــي، األمــان اخلالــد حتــى 
يف الفــزع األكــر يف قولــه تعــاىل: } 
ال يزهن��م الف��زع االك��ر وتتالقاه��م 
املالئك��ة ه��ذا يومك��م ال��ذي توع��دون 
أهــوال  اىل  أشــاره   )103 االنبي��اء:  {)س��ورة 
ــن كل  ــر م ــي أك ــي ه ــة الت ــوم القيام ي
هــول والزلــزال العجيــب الــذي ينهــي 

ــون. )02(  ــه آمن ــم في ــامل ه الع
ثانيًا: االوصاف اجلسدية للمؤمنن:

ــة  ــن الصف ــم ع ــران الكري ــْرَ الق       ع
ــال  ــن خ ــي م ــرا باغ ــدية تعب اجلس
ــتعاله  ــكل يف اس ــن ال ــزء ع ــل اجل متثي
ــية  ــة النفس ــى احلال ــة ع ــه؛ للدالل للوج
مــدار  ألنــه  لإلنســان،  واجلســدية 
النعمــة واثارهــا تظهــر عليــه، فهــو 
واجهــة اجلســد، ويعــر عــن مــا يصــر 
أليــه االنســان، ومــن هــذه التعابــر مــا 

ــأيت: ي
ــاىل:  ــه تع 1- الوج��وه الن��ارضة. يف قول
} وج��وه يومئ��ذ ن��ارضة * ال رب��ا 

ونــارضة  القيام��ة:23-22(  )س��ورة   } ناظ��رة 
والنــارض  النعمــة،  ))النــرة  مــن 
الناعــم، والنــر احلســن مــن كل يشء 
ــًة   ــوا: مــرورة، ناعمــًة، مرق ... وقال
ــا  ــا اهن ــرة معناه ــا ناظ ــًة.. اىل رهب هبج
تنظــر اىل رهبــا خاصــة وال تنظــر اىل 
ــول  ــم املفع ــى تقدي ــذا معن ــره، وه غ
... ومعلــوم اهنــم ينظــرون اىل اشــياء ال 
ــدد  ــل الع ــر، وال تدخ ــا احل ــط هب حيي
ــوم((.  ــك الي ــارة ذل ــني نظ ــأن املؤمن ف

 )12(

ــاىل: }  ــه تع 2- ن��رة النعي��م. يف قول
تع��رف يف وجوهه��م ن��رة النعي��م {  
)س��ورة املطفف��ن:24( والنــرة هــي: ))البهجــة 

واحلســن، إضافــة نــرة اىل النعيــم مــن 
اضافــة املســبب اىل الســبب، اي النــرة 
ــرور  ــه امل ــي تكــون لوج ــة الت والبهج
الــرايض اذ يظهــر عــى وجهــه مامــح 

ــرور(( )22( . ال
3- الوج��وه املس��ِفرة. يف قولــه تعاىل:} 
ضاحك��ة   * مس��فرة  يومئ��ذ  وج��وه 
مس��تبرشة { إشــارة اىل ))اهنــم يعرفون 
بســياهم يف وجوههــم وإســفار الوجــه 
ورسورًا  فرحــا  وإضاءتــه  إرشاقــه 
ــه  ــا في ــاهدة م ــه بمش ــارٌة هتلل وإستبش
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البــرى (()32( .
4- الوج��وه املبيض��ة. يف قولــه تعاىل:} 
وام��ا الذي��ن ابيض��ت وجوهه��م فف��ي 
رمح��ة اهلل ه��م فيه��ا خال��دون {)س��ورة ال 
عم��ران:107( أي وجوههــم نقيــة، ونورانيــة 

وهــم املؤمنــني املتحــدون املتآلفــون 
ــدأ  ــات، فتب ــان والثب ــق االي ــى طري ع
ــة متجســدة وحمسوســة  االشــارة املعنوي

ــخص )42( . ــكل ش ل
ــاىل:  ــه تع 5- الوج��وه الناعم��ة. يف قول
} وج��وه يومئ��ذ ناعم��ة* لس��عيها 
راضي��ة{ أي َأن الوجــوه )) راضيــة 
يف مــا توحــي بــه النعومــة مــن البهجــة 
ــا  ــل ماحمه ــم يثق ــاك ه ــس هن ... فلي
ــر  ــن خ ــه م ــا عملت ــد م ــاألذى، جت ب
ــه ...  ــرىض ب ــا ... ف ــوى يف الدني وتق

وحتــس بالراحــة النفســية(()52( .

املطلب الثاين
 من  االوصاف املعنوية واجلسانية 

للكافرين 
ــر  ــة للكاف ــاف اآلخروي ــم األوص تقس
اىل أوصــاف معنويــة وأخــرى جســانية 

وكــا يــي: 
اوالً: األوصاف املعنوية للكافرين.

ــا  ــت عليه ــي دل ــاف الت ــي األوص وه

اآليــات القرآنيــة املعــرة عــن حــال 
ــه  ــم علي ــا ه ــرة، وم ــن يف اآلخ الكافري
مــن خــوف، وهلــع، وذل، وأضطراب، 

ــا: ــم، ومنه ــذاب مقي وع
رؤوس��هم  مقنع��ي  مهطع��ن   -1
وافئدهت��م ه��واء. كــا يف قولــه تعــاىل:} 
مهطع��ي مقنع��ي رؤوس��هم ال يرت��د 
اليه��م طرفه��م وافئدهت��م هواء{)س��ورة 
ابراهي��م:43( فمهطعــني تعنــي يف اللغــة: 

ــه  ــى يشء ال يرفع ــره ع ــل بب )) املقب
العــدو  أهطــَع  عــرام  قــال  عنــه... 
الطــريس  وفــر   ،  )62( ارسع((  إذا 
مرعــني،   : بأهنــم  )مهطعــني( 
ــم  ــرون واهن ــا ي ــر اىل م ــي النظ ودائم
يــوم  يف  وهــذا حاهلــم  يطرقــون،  ال 
تشــخص ابصارهــم اىل الداعــي عندمــا 
يدعوهــم، وشــدة رعبهــم وحترهــم 

 )72( مفتوحــة.  ابصارهــم  تبقــى 
ــة  ــي صف ــهم( فه ــي رؤوس ــا )مقنع ام
ــور:  ــن منظ ــا اب ــع، عرفه ــادة قن ــن م م
 : املقنــع  قنوعــًا...،  يقنــع  قنــع   ((
ذُل((  يف  ينظــر  رأســه  يرفــع  الــذي 
)82( ، وَفــرت بأهنــا ))رفــع الــرأٍس 

والنظــر يف ذل وخشــوع، فقولــه مقنعــي 
رؤوســهم  رافعــي  اي  رؤوســهم 
يشــاهد  مــن  يف  املعتــاد  ان  واملعنــى 
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ــه لكــي ال  ــه يطــرق رأســه عن البــاء ان
ــاف  ــم خ ــاىل ان حاهل ــني تع ــراه، فب ي
هــذا املعتــاد واهنــم يرفعــون رؤوســهم، 
ال يرتــد اليهــم طرفهــم يفيــد دوام هــذا 
الشــخوص، وذلــك يــدل عــى دوام 
تلــك احلرة والدهشــة يف قلوهبــم(( )92( 
ــني  ــاء يف اجلال ــواء( ج ــم ه ، )وافئدهت
))هــواء((  قلوهبــم   (( تعنــي:  اهنــا 
خاليــة مــن العقــل لفزعهــم(()03( ، وإن 
ــي  ــة ه ــة املتواكب ــور املتتابع ــذه الص ه
مشــاهد لروايــة واحــدة، ترســم صــورة 
ــة  ــل ورهب ــزع وخج ــول وف ــدة هل فري

ــوم . )13(  ــك الي ذل
 { تعــاىل:  قولــه  يف  الغابري��ن.   -2
وج��وه يومئ��ذ عليه��ا غ��رة * ترهقه��ا 
ق��رة { ) س��ورة عب��س:4(  واالرهــاق والغــرة 
دالالت  هلــا  معنويتــان  صفتــان 
العــذاب املعنــوي واجلســدي، فرهــق يف 
اللغــة تعنــي )) غشــيان الــيء، نقــول: 
رهقــه مــا يكــره أي غشــيُه ذلــك(( )23( 
ــردد  ــرة ت ــي:  )) الغ ــرة فتعن ــا الغ ، ام
الرهــج فــإذا ثــار ســمي غبــارًا – الغــرة 

ــًا((. )33(  ــار ايض : الغب
ــة  ــوم النفخ ــرة، اي يف ي ــرة: الغ والق
ــان  ــاس، ف ــه الن ــا في ــذي حتي ــة ال الثاني
وجــوه الكفــرة عليهــا غبــار ومجعــُه 

ــان )43(  ــة الدخ ــاها ظلم ــرة، ويغش غ
ــه تعــاىل: }االّ عج��وزًا يف  ، ومنهــا قول
ــث ان  الغابري��ن{ ) س��ورة الش��عراء:171(، حي
القــران مل يســتعمل) الغابريــن( اال يف 
ســياق احلديــث عــن هــاك امــرأة لوط 
ــن((  ــقني )) ويف الغابري ــا الفاس وقومه
عجــوزًا  أال  قيــل  كأنــه  هلــا،  صفــة 
ــذاب  ــن الع ــى الغابري ــرة ... ومعن غاب

واهلــاك: غــر الناجــني ((. )53( 
قولــه  يف  ال��ذل.  م��ن  خاش��عن   -3
ــاىل: } وتراه��م يعرض��ون عليه��ا  تع
ال��ذل ينظ��رون م��ن  خاش��عن م��ن 
ط��رف خفي{)س��ورة الش��ورى:45(، وهــي 
ــار  ــى الن ــن ع ــة عــرض الكافري حلظ
ــال يف  ــي، ق ــذاب النف ــن الع ــزء م كج
ــب ان  ــب: )) فناس ــيد قط ــرها س تفس
ــارز يف  ــم الب ــو مظهره ــذل ه ــون ال يك
يــوم اجلــزاء، اهنــم يــرون العــذاب، 
فتتهــاوى كريائهــم ... وهــم يعرضــون 
مــن  ال  خاشــعني((  النــار))  عــى 
ــن  ــن م ــاء، ولك ــن احلي ــوى وال م التق
يعرضــون  وهــم  واهلــوان!  الــذل 
منكــي االبصــار، ال يرفعــون اعينهــم 

مــن الــذل والعــار((. )63( 
ــم باخلاشــعني  وكــا عــر القــران الكري
ــر  ــوم، ع ــه العم ــى وج ــذل ع ــن ال م
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ــاء  ــوع اعض ــن خش ــرى ع ــات اخ يف آي
خاصــة منهــم كقولــه تعــاىل: } وج��وه 
يومئ��ذ خاش��عة * ناصب��ةٌ عاملة { )س��ورة 
الغاش��ية2-3( اهنــا )) مذللــة بالغــم والعذاب 

ــاب  ــو إلرب ــا ه ــوع ان ــاها، واخلش يغش
ــوه الن  ــب اىل الوج ــا نس ــوه وان الوج
اخلشــوع واملذلــة يظهــر فيهــا... واملــراد 
مــن عملهــا ونصبهــا ... عملهــا يف 
فــا  االخــرة...  يف  ونصبهــا  الدنيــا 
ــب  ــم إال النص ــن عمله ــم م ــود اليه يع
والتعــب(()73( ، وقوله تعاىل:} خش��عًا  
ابصاره��م خيرج��ون م��ن االج��داث {) 
س��ورة القم��ر:7( فنســب اخلشــوع لألبصــار)) 

الن املشــهد مرعــب وخميــف اىل حــد ال 
ــه(( )83( . ــار رؤيت ــتطيع االنظ تس

ثانيًا: االوصاف اجلسانية للكافرين .
اوصــاف  الكريــم  القــران  اســتعمل 
تعــر عــن حــال الكافريــن اجلســانية يف 
عــذاب اآلخــرة وهــو يعيــش االهــوال 
الشــديدة عــى النفــس ومــن تلــك 

ــي: ــا ي ــاف م االوص
ــاىل:  ــه تع 1-القل��وب الواجف��ة. يف قول
} قل��وب يومئ��ذ واجف��ة * ابصاره��ا 

ــة خاش��عة{ )س��ورة النازع��ات:8-9( وواجف
الوجــف:   (( بـــ  الفراهيــدي  عرفهــا 
صفــة  وهــي   )93( الســر((  رسعــة 

ــوم  ــث ي ــة لبع ــوم النفخ ــوب يف ي للقل
القيامــة )04( ، قــال ابــن عاشــور: )) 
والواجفــة  للتكثــر،  قلــوب  تنكــر 
ــوع  ــوف... واخلش ــن اخل ــة م املضطرب
حقيقــة اخلضــوع والتذلــل، وهــو هيئــة 
لإلنســان، ووصــف االبصار بــه جماز يف 
االنخفــاض والنظــر مــن طــرف خفــي 
ــع  ــن فظي ــوف م ــع واخل ــدة اهلل ــن ش م
مــا تشــاهده مــن ســوء املعاملــة((. )14( 
ــاىل:  ــه تع 2- الوج��وه الب��ارسة. يف قول
} وج��وه يومئ��ذ ب��ارسٌة* تظ��ُن أن 
ُبفع��ل ب��ا فاق��رة {) س��ورة القيام��ة :25-24( 
الطباطبائي)بــارسة(  الســيد  وفــر   ،
بشــدة  البســور  فــر   (( بقولــه: 
العبــوس والظــن بالعلــم و)فاقــرة( 
فعلــة  اي  ملوصــوف  حمذوفــة  صفــة 
فاقــرة، والفاقــرة مــن فقــرُه اذا اصــاب 
فقــار ظهــره ... واملعنــى: وجــوه يومئــذ 
شــديدة العبــوس تعلــم انــه يفعــل 
هبــا فعلــة تقصــم ظهورهــا او تســم 
ــوس  ــدة العب ــار(()24(  وش ــا بالن أنوفه
ــودة  ــم مس ــل وجوهه ــي جتع ــي الت ه
مثــل  اخــرى  آيــات  وصفتهــا  كــا 
قولــه تعــاىل: } فأم��ا  الذي��ن أ س��ودت  
وجوهه��م  اكفرت��م  بع��د  ايانك��م{
) س��ورة ال عم��ران: 107(، لتــدل  عــى خســة 
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ــني  االفعــال واخلجــل  )34(  وهــو مــن ب
ــرة. ــذاب االخ ــواع ع ان

3- الن��وايص الكاذب��ة اخلاطئ��ة. يف قولــه 
خاطئ��ة{ كاذب��ة  ناصي��ٍة  تعــاىل:} 
ــدم  ــي)) مق ــة ه )س��ورة العل��ق:16( والناصي

كــا  ناصيــة  )44(  وســمية  الــراس(( 
قــال القرطبــي: )) الن االعــال قــد 
ــرزت مــن الغيــب فصــارت  نصــت وب
منصوصــة يف املقاديــر ... فســمي ذلــك 
املوضــع ناصيــة، ألهنــا تنــص حــركات 
العبــاد بــا قــدر ... ووصــف ناصيــة ايب 
جهــل فقــال :) ناصيــة كاذبــة خاطئــة (( 
ــة،  ــه العدواني ــجل ألعال ــا س )54(  ألهن

وملــا كانــت الناصيــة عــى عــادة العــرب 
حمــط كرامــة االنســان، لذلــك خصــت 
ــه، يف  ــه واهانت ــن ارادوا اذالل ــر مل بالذك
قولــه تعــاىل: } كال لئ��ن ل ينت��ه لنش��فعًا  
ــرن  بالناصي��ة{) س��ورة العل��ق:15( أي ))لنج
ــا  ــر هب ــد يع ــار ... وق ــه اىل الن بناصيت
عــن مجلــة االنســان، فاآليــة وان كانــت 
للنــاس،  عظــة  فهــي  جهــل،  ايب  يف 
وهتديــد ملــن يمتنــع او يمنــع غــره مــن  
ــه يــوم  الطاعــة، وقيــل لنأخــذن بناصيت
القيامــة وتطــوى مــع قدميــه ويطــرح يف 
ــه تعاىل:}فيؤخ��ذن  ــا يف قول ــار ، ك الن
بالن��وايص واالق��دام { )الرمح��ن:41( . )64(  

ــه  ــا يف قول 4- األجس��ام املحرق��ة . ك
الت��ي   * املوق��دة  اهلل  ن��اَر   { تعــاىل: 
تطَّْْل��ُع ع��ى األفئ��دة{ )س��ورة الم��زة*7-6( 
وهــذا يعنــي ان النــار )) تدخــل يف 
ــم  ــل اىل صدوره ــى تص ــم حت أجوافه
ــاط  ــي أوس ــم وه ــى أفئدهت ــع ع وتطل
القلــوب، وال يشء يف بــدن االنســان 
ألطــف مــن الفــؤاد، وال اشــد تأملــا 
ــوز ان  ــه ... وجي ــى اذى يمس ــه بأدن من
ــر  ــن الكف ــا مواط ــدة ألهن ــص االفئ خي
ــة((   ــات اخلبيث ــدة والني ــد الفاس والعقائ
قولــه  يف  كــا  الوجــوه  وشــوي   )74(

ــاىل: } وإن يس��تغيثوا يغاث��وا ب��اٍء  تع
كامله��ل يش��وي الوج��وه{ ) س��ورة الكه��ف 
ــذه  ــع ه ــل جيم ــرت بـــ )) امله :29( ُف

االوصــاف الرذيلــة كلهــا، فهــو اســود 
ــذا... اذا اراد  ــار، وهل ــظ ح ــن غلي منت
ــُه   ــن وجه ــه  م ــه وقرب ــر ان يرب الكاف
شــواه حتــى تســقط جلــدة وجهــه 

فيــِه((. )84( 
ويف ايــة اخــرى تبــني شــوي االطــراف 
ــاىل: } نزاع��ًة للش��وى{ ــه تع يف قول
كاليــد  االطــراف  أي  املع��ارج:16(  )س��ورة 

والرجــل، واخــرى تبــني صهــر مــا 
يف البطــون مــن االمعــاء إضافــة اىل 
ــي،  ــاء املغ ــو امل ــم، وه ــود باحلمي اجلل
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)94(  يف قولــه تعــاىل : } يص��ب م��ن 

ف��وق رؤوس��هم احلمي��م * يصه��ر ب��ه 
م��ا يف بطوهن��م واجللود{)س��ورة احل��ج : 19-
20(، ولزيــادة العــذاب واســتمراره فــان 

اهلل تعــاىل يبــدل اجللــود كلــا نضجــت، 
ــة :}كل��ا  ــه اآلي ــت علي ــا دل ــذا م وه
نضج��ت جلوده��م بدلناه��ا جل��ودا 
غريه��ا ليذوق��وا الع��ذاب{) س��ورة النس��اء 
:56( وعلــة التبديــل كــا جــاء يف تفســر 

االمثــل: )) وعلــة تبديــل اجللــود... 
هــي انــه عندمــا تنضــج اجللــود ختفــف 
االنســان  لــدى  بــاألمل  االحســاس 
ــا  ــا وعذاهب ــف عقوبته ــي ال تتخف ولك
احساســًا  بــاألمل  االنســان  وليحــس 

ــود ((. )05(  ــدل اجلل ــًا تب كام
ــن  ــهم م ــان لباس ــذا ف ــة اىل ه        أضاف
مــادة شــديدة االلتهــاب ألنــه مــن 
ــر  ــم امل ــن وطعامه ــو الده ــران وه قط
واخلشــن، ورشاهبــم احلميــم، وهــو ماء 
ــار،  الشــديد احلــرارة وصديــد اهــل الن
)15(  كــا يف قولــه تعاىل:}رسابيله��م 

وقولــه   )50: ابراهي��م  قطران{)س��ورة  م��ن 
تعــاىل: } اال محي��ًا وغس��اقًا {)س��ورة 

النب��أ: 25( .

املبحث الثالث 
التقابل الوصفي للمؤمنن والكافرين يف 

القرآن الكريم
       عــرض القــران الكريــم وصــف 
مــن  تقابــل  والكافريــن يف  املؤمنــني 
األعــال،  حيــث  مــن  األوصــاف 
والســلوك واجلــزاء ، والشــقاء، واملقابلة 
تعنــي يف اللغــة مــن)))) قلــب(( القاف 
والــام والبــاء اصــان صحيحــان : 
أحدمهــا يــدل عــى خالــص الــيء 
ــن  ــى رد يشء م ــر ع ــُه ، واآلخ ورشيف
ــن )( ــة م ــة(()25(  واملقابل ــة اىل جه جه
قابــل الــيء  بالــيء مقابلــة  وقبــاالً: 
اصطــاح   يف  ...أمــا  عارضــه  أي 
الباغيــني: فمعناهــا أن يؤتــى بمعنيــني 
ــم يؤتــى  متوافقــني أو معــاٍن متوافقــة ث
الرتيب...فقــد  عــى  يقابلهــا  بــا 
جــاءت اآليــة الكريمــة } فليضحك��وا 
قلي��اًل وليبك��وا كث��ريًا{ )س��ورة التوب��ة:82( 
غــر  كانــا  وإن  متوافقــني  بمعنيــني 
ــة،  ــك والقل ــا الضح ــبني أال ومه متناس
ــن املعنيــني  ــل هذي ــا يقاب ــم جــاءت ب ث
وهــم البــكاء والكثــرة عــى الرتيــب((
ــل يف هــذا  )35( ويمكــن أن نقســم التقاب

ــا: ــني أوهل ــث إىل مطلب املبح
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املؤمن��ن   تقاب��ل   : األول  املطل��ب 
. وأخ��رى  آي��ة  ب��ن  والكافري��ن 

هنــاك آيــات تقابــل فيهــا املؤمنــون 
والكافــرون يف آيــة واحــدة مثــل  قولــه 
تبي��ض وج��وه وتس��ود   تعاىل}ي��وم 
وهنــاك   ،  )  106: عم��ران  ال  س��ورة  وج��وه{) 
ــة ُأخــرى نســتعرض  ــة مــع آي ــل آي تقاب

ــا : ــض منه البع
أوال: تقاب��ل اآلي��ات يف س��ورة الليل : يف 
قولــه تعــاىل: }فأم��ا م��ن أعط��ى وأتقى 
وص��دق باحلس��نى .فس��نيره للي��رى 
.وأم��ا م��ن بخ��ل وأس��تغنى .وك��ذب 
باحلس��نى .فس��نيره للعرى.{)س��ورة 
اللي��ل:5-9( ناحــظ التقابــل بــني املؤمنــني 

والكافريــن يف هــذه اآليــات يف األعــال 
يف  واإلنفــاق  ،والعطــاء،  الدنيويــة 
ــن  ــنى م ــق باحلس ــبيل اهلل، والتصدي س
قبــل املؤمنــني ، ويقابلهــا البخــل ، 

ورصف يف غــر الوجــوه املرضيــة هلل 
وكــذب باحلســنى مــن قبــل الكافريــن.
ــات  ــذه اآلي ــري ه ــر الط ــد ف       وق
بقولــه )(فأمــا مــن أعطــى وأتقــى منكم 
ــره  ــن أم ــبيل اهلل ،وم ــاس يف س ــا الن أهي
اهلل بإعطائــه مــن مالــه، ومــا وهــب 
ــب  ــى اهلل وأجتن ــه وأتق ــن فضل ــه م ل
حمارمــه ...)وأتقــى (حمــارم اهلل التــي 
ــنى  ــدق باحلس ــا(( )45( و)ص ــى عنه هن
ــن  ــف م ــق باخلل ــا بـ))التصدي ( فره
اهلل عــى نفقتــه (( )55( ،إمــا القمــي فقــد 
 ( ومعنــى   )65( ))بالواليــة((  فرهــا 
ــنلطف  ــو)) فس ــرى( ه ــنيره للي فس
بــه ونوقفــه حتــى تكــون الطاعــة أيــر 
ــه }  ــن قول ــا م ــه وأهوهن ــور علي األم
فم��ن ي��رد اهلل أن هيدي��ه ي��رشح ص��درة 

لإلس��الم { )75( ) س��ورة االنع��ام:125(.  
)تقابل املؤمنن والكافرين يف سورة الليل(

الكافروناملؤمنون

وصــدق واتقــى)5(  اعطــى  مــن   1-}فأمــا 

} )6 ( لحســنى با

 1- } وامــا مــن بخــل وأســتغنى)8( وكــذب

})9( بالحســنى 

2-} فسنيرسه للعرسى )10({2- } فسنيرسه لليرسى )7({

و} أم��ا م��ن بخ��ل واس��تغنى وك��ذب 
باحلس��نى فس��نيره للعرى{)س��ورة اللي��ل 
:8-10( فقــال الزخمــري فيها: ))اســتغنى 

بشــهوات الدنيــا عــن نعيــم اجلنــة، ألنه 
ــرى  ــنيره للع ــى فس ــة واتق يف مقابل
فســنخذله ونمنعــه األلطــاف، حتــى 
عليــه  يشء  أعــر  الطاعــة  تكــون 
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ــه }جيع��ل ص��دره  ــن قول ــده، م وأش
ضيق��ًا حرج��ًا كأن��ا يصع��د يف الس��اء 
طريقــه  ســمى  أو   )125 االنع��ام  )س��ورة   }
ــر،  ــا الي ــرى، ألن عاقبته ــر بالي اخل
ــا  ــرى، الن عاقبته ــر الع ــة ال وطريق
اجلنــة  طريقــي  هبــا  أراد  أو  العــر 

والنــار((. )85( 
س��ورة  يف  اآلي��ات  تقاب��ل  ثاني��ًا: 
املؤمن��ون: يف قولــه تعــاىل: }ق��د أفل��ح 
ال  ،}إن��ه  املؤمن��ون:1(  {)س��ورة  املؤمن��ون 
املؤمن��ون:117( )س��ورة   } الكاف��رون  يفل��ح 
املؤمنــون بخــر  بــدأت ســورة        
الفــاح للمؤمنــني املؤكــد ب)قــد(، 
ــد ب)أن(  ــي املؤك ــر النف ــت بخ وانته
ــيخ  ــال الش ــن ، ق ــاح الكافري ــدم ف لع
ــون أي  ــح املؤمن ــد أفل ــويس: )) ق الط
ــُه  ــروا بوحدانيت ــواب اهلل، وأق ــازوا بث ف
وصدقــوا رســله ...، ومعنــى )قــد( 
تقريــب املــايض مــن احلــال ، فــدل 
ــم  ــا ه ــل ب ــد حص ــم ق ــى إن فآلحه ع
عليــه يف احلــال، وهــذا أبلــغ يف الصفــة 
ــم  ــل (( )95( ، ث ــر الفع ــد ذك ــن جتري م
ــة  ــني عل ــدأ يســتعرض صفــات املؤمن ب
ــة وهــي صفــات  الفــاح والفــوز باجلن

ــي : ــلوكية وه ــة وس عبادي

صالهت��م  يف  ه��م  }الذي��ن   -1
خاش��عون { )س��ورة املؤمن��ون :2( قــال القمــي 
يف  بــرك  ((غضــك  تفســره:  يف 
 )06( عليهــا((.  وإقبالــك  صلواتــك 
اللغ��و  ع��ن  ه��م  }والذي��ن   -2
معرض��ون {)س��ورة املؤمن��ون :3( أي: ))يعنــي 

 )16(  .)) واملاهــي  الغنــاء 
3- }والذي��ن ه��م لل��زكاة فاعل��ون { 
ــي  ــل املزك ــاه: ))فع )س��ورة املؤمن��ون :4( ومعن

الــذي هــو التزكيــة((. )26( 
 

لفروجه��م  ه��م  }والذي��ن   -4
واملعنــى   )5: املؤمن��ون  {)س��ورة  حافظ��ون 
ــة   ــون يف كاف ــم حافظ ــم لفروجه ))أهن
األحــوال إال يف حــال تزوجهــم ((. )36( 
5- }والذي��ن ه��م ألماناهت��م وعهدهم 
ــه  ــى أن راع��ون {)س��ورة املؤمن��ون :8( واملعن
ــه  ــات لقول ــك كل األمان ــل يف ذل يدخ
والرس��ول  اهلل  ختون��وا  }ال  تعــاىل: 
األنف��ال:27(  )س��ورة  أماناتك��م{  وختون��وا 
الودائــع  مجيــع  او  العبــادات  ومنهــا 
ــذور  ــان ون ــود وإي ــن عق ــود م والعه
فــأن مراعاهتــا معتــر يف حتقــق الفــاح. 

 )46(

ع��ى  ه��م  }والذي��ن   -6
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املؤمن��ون:9(  يافظون{)س��ورة  صلواهت��م 
أوائــل  واملبــادرة  وتعنى))إقامتهــا 
ــجودها  ــا وس ــام ركوعه ــا ،وإمت أوقاهت

 )56(  .))
ــنة ،  ــذه الصفــات احلس ــان ه ــد بي بع
بينــت اآليــة التــي تليهــا حصيلــة  هــذه 
تعــاىل:  بقولــه  ونتيجتهــا  الصفــات 
}أولئ��ك ه��م الوارثون{)س��ورة املؤمن��ون 
ــردوس  ــون  الف ــن يرث ــك الذي :10( اولئ

ــة  ــى اجلن ــو أع ــان ،وه ــط اجلن يف وس
يف االرتفــاع ، )66( ثــم عرضــت الســورة 
أســاليب الكافريــن وســلوكهم مــع 
ــوع  ــاوية كن ــاالت الس ــل والرس الرس
ــني  ــع املؤمن ــلوكية م ــة الس ــن املقابل م
ــذه  ــن ه ــة ، وم ــاف األزمن ــى اخت ع

ــات:  ــة يف اآلي ــاليب املبين األس
اآلخ��رة  بلق��اء  }وكذب��وا   -1
{)س��ورة  الدني��ا  احلي��اة  يف  وأترفناه��م 
يف  اهلل  بلقــاء  فكذبــوا   ((  )23: املؤمن��ون 

 )76( القيامــة((. 
ًرس��ولا  ام��ة  ج��اء  م��ا  }كل   -2
ــي  كذب��وه {)س��ورة املؤمن��ون :44( ، أي )) يعن

 )86(  .  )) وأكثرهــم  مجهورهــم 
3- }فاس��تكروا وكان��وا قوم��ًا عال��ن 
{)س��ورة املؤمن��ون :46( واملعنــى ))كانــوا قومــًا 

ــن  او متطاولــني بالبغــي  عالــني متكري
ــم  ــًا عاداهت ــوا قوم ــراد كان ــم وامل والظل

ــو ((. )96(  العل
حت��ى  س��خريا  }فأخذمتوه��م   -4
 )110: املؤمن��ون  {)س��ورة  ذك��ري  أنس��وكم 
هنــا  ســخريا  لفــظ  معنــى  وجــاء 

 )07( االســتهزاء. 
{)س��ورة  ضال��ن  قوم��ًا  }كان��وا   -5

)106: املؤمن��ون 

6- }ب��ل جاءه��م باحل��ق وأكثره��م 
املؤمن��ون:70(  )س��ورة   } كاره��ون  للح��ق 
ــق  ــف احل ــم تأن ــه )) طباعه ــى إن واملعن
ــه  ــوا ب ــا ختلق ــم مل ــف هواه ــذي خيال ال
مــن الــرك وإتيــان الفواحــش والظلــم 

والكــر والغضــب ((. )17( 
        وكــا ُختمــت صفــات املؤمنــني 
وثمــرة  بحصيلــة  الســورة  بدايــة  يف 
والفــاح  الفــوز  ،وهــو  الصفــات 
ــه تعاىل:}ق��د أفل��ح املؤمن��ون {  بقول
ــه تعاىل:}أولئ��ك  )س��ورة املؤمن��ون :1( ، وقول

 ،  )  10: املؤمن��ون  )س��ورة   } الوارث��ون  ه��م 
ــة  ــن بحصيل ــات الكافري ــت صف ُختم
اخلســارة بقولــه تعــاىل: }إن��ه ال يفل��ح 
ــك  الكاف��رون { )س��ورة املؤمن��ون :117( ، وذل
ــني  ــن املؤمن ــال كل م ــع أع ــد وض بع
والكافريــن يف موازيــن تقيــس األعــال 
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ــل  ــإن الُرس ــذا ف ــى ه ــاس ))وع والن
يقــاس  الذيــن  هــم  وأوصياءهــم  
ــني اىل أي  ــم ؛ ليتب ــم هب ــاس واعاهل الن
درجــة يشــبهوهنم، وهبــذا يتميــز النــاس 
ــن  ــم م ــم ، وثمينه ــن خفيفه ــم م ثقيله
تفامههــم ، وعاملهــم مــن جاهلهــم. 
ــن بصيغــة  ــا ذكــر املوازي كــا يتضــح لن
النــاس الكبــار يف  اجلمــع ألن قــادة 
ــد  ــاس ق ــن القي ــم موازي ــابق وه الس

تعــددوا يف التاريــخ ((. )27( 
وهــذا املعنــى نجــده واضحــًا تبيانــه يف 
ــاىل: }فم��ن ثقل��ت موازين��ه  ــه تع قول
فأولئ��ك ه��م املفلح��ون وم��ن خف��ت 
خ��روا  الذي��ن  فأولئ��ك  موازين��ه 

انفس��هم يف جهن��م خال��دون { )س��ورة 
آخــر  تقابــل  وهــذا   )103-  102: املؤمن��ون 

الفنــي يف  يف الســورة مــن التصويــر 
املقابلــة  القــرآين ألســلوب  التعبــر  
ــا  ــو ك ــا ه ــورة وخامتته ــني أول الس ب
ــارزة  ــمة ب ــو س ــامرائي ))ه ــه الس يعرف
مــن ســات هــذا الكتــاب الكريــم 
وأمــر مقصــود يف هــذا الــكام الرفيــع 
ــة يف  ــبة واملائم ــذه املناس ــر ه ...فأنظ
ــدء  ــن يف الب ــى كان التعبري ــر حت التعب
ــوف  ــدة ((، )37(  وس ــة واح ــام آي واخلت
نعــرض البعــض مــن  التقابــل يف هــذه 

ــي : ــا ي ــورة ك الس

الكافرونتاملؤمنونت

} انه ال يفلح الكافرون{ سورة املؤمنون: 1117} قد افلح املؤمنون{ سورة املؤمنون :ا1

اللغــو2 عــن  هــم  والذيــن   ( 
3 املؤمنــون:  ســورة  معرضــون( 

 }فاتخذمتوهــم  ســخريا حتــى انســوكم2
 ذكــري وكنتــم منهــم تضحكــون{ ســورة

110 املؤمنــون: 

 }والذيــن يؤتــون مــا ءآتــوا وقلوبهــم3
ــورة ــون{ س ــم راجع ــم اىل ربه ــُة إنه  وجل

61 املؤمنــون: 

  }ان هــي اال حياتنــا الدنيــا منــوت ونحيــا3
 ومــا نحــن مببعوثــن { ســورة املؤمنــون: 37

 }فمــن ثقلــت موازينــه فأولئــك4
املؤمنــون: 102 { ســورة  املفلحــون  هــم 

ــن4 ــك الذي ــه فأولئ ــت موازين ــن خف  }وم

 خــرسوا انفســهم يف جهنــم خالــدون {
املؤمنــون:103 ســورة 

 }ربنــا غلبــت علينــا شــقوتنا وكنــا قومــا5
ضالــن { ســورة املؤمنــون: 106

 } اولئــك يســارعون يف الخــريات وهــم لهــا5
ســابقون { ســورة املؤمنــون: 61
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املطلب الثاين 
تقابل املؤمنن والكافرين بن سورة 

وأخرى
ــات  ــل آي ــم تقاب ــران الكري ــاء يف الق ج
ــا  ــرى، وكأن ــورة وأخ ــني س ــة ب قرآني
هــي مطابقــة لبعضهــا مــن حيــث حــال 
ــرة  ــن يف اآلخ ــال الكافري ــني وح املؤمن
والســعادة،  والشــقاء  العــذاب  مــن 
اخرنــا ســورة  الســور  ومــن هــذه 
ســور  بثــاث  وســنقابلها  الواقعــة، 
االنشــقاق،  الرمحــن،  هــي  أخــرى 

البلــد، وســنبدأ بالواقعــة. 
اوالً: سورة الواقعة. 

جــاء يف بدايــة ســورة الواقعــة بعــد ذكــر 
يــوم القيامــة ثاثــة أصنــاف للنــاس يف 
ذلــك اليــوم، ثــم ذكــر يف هنايــة الســورة 
ــة  ــة وجــزاء كل مــن هــؤالء الثاث عاقب

وهــم: مراتــب  عــى 
1- املقرب��ون: يف قولــه تعــاىل: } فأما ان 
كان م��ن املقرب��ن فروح وري��ان وجنت 
نعيم{)س��ورة الواقع��ة:88-89( واملقربــون هــم: 
))الســابقون املخلصــون الذيــن ســبقوا 
ــار  ــه وشــقوا الغب ــا دعاهــم اهلل إلي اىل م
يف طلــب مرضــاة اهلل عــز وجــل... 
ــن  ــة م ــم يف اجلن ــت درجاهت ــن ُقرب الذي
وهــم  مراتبهــم  وُأعليــت  العــرش 

ــام(  ــه الس ــدن آدم )علي ــن ل ــم م األم
اهلل عليــه وســلم(  إىل حممــد )صــى 
وقليــل مــن اآلخريــن وهــم أمــة حممــد 
ــن  ــل م ــلم(، وقي ــه وس ــى اهلل علي )ص
ــن  ــن اآلخري ــة، وم ــذه األم متقدمــي ه

ــا ((.  )47(  ــن متأخرهي م
أمــا اآللــويس ففــر هــذا اآليــات 
ــني  ــن املقرب ــا إن كان م ــه: )) فأم بقول
ــوىف  ــال املت ــان ح ــره رشوع يف بي إىل آخ
بعــد املــات إِثــر بيــان حالــة عنــد 
ــوم  ــويف املفه ــر كان للمت ــاة وضم الوف
ــى  ــه روح ع ــروح أي فل ــر... ف ــا م مم
ــه  ــدم ألن ــذوف مق ــره حم ــدأ خ ــه مبت أن
نكــرة وقيــل: خــر مبتــدأ حمــذوف 
اســراحة...  أي  روح  فجــزاؤه  أي 
ــاة  ــا كاحلي ــة ألهن ــروح( الرمح ــال )ال وق
ــة  ــه الدائم ــبب حليات ــوم، أو س للمرح
فإطاقــه عليهــا من بــاب االســتعارة أو 
املجــاز املرســل... ورحيــان أي ورق... 
ــوم  ــة إىل ي ــه اجلن ــأ ل ــم ختب ــة نعي وجن

 )57( يبعــث((. 
حــال  األمثــل  صاحــب  ووصــف 
املقربــني عنــد االحتضــار يف تفســر 
ــول  ــن الق ــه: ))يمك ــات بأن ــذه اآلي ه
ــي  ــارة إىل كل األمــور الت ــروح إش أن ال
الصعوبــات  مــن  اإلنســان  ختلــص 
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ــه  ــان فإن ــا الرحي ــة، وأم ــس براح ليتنف
ــي تعــود  ــات والنعــم الت إشــارة إىل اهلب
إىل اإلنســان بعــد إزالــة العوائــق... 
ــن  ــث ع ــة أن احلدي ــر باملاحظ واجلدي
ذكــر  بعــد  جــاء  النعيــم((  ))جنــة 
ــن  ــتفاد م ــد يس ــان وق ــروح والرحي ال
ــن  ــون م ــان يك ــروح والرحي ــذا أن ال ه
نصيــب املؤمنــني يف اإلحتضــار والقــر 
والــرزخ، واجلنــة يف اآلخــرة((. )67( 
قولــه  يف  اليم��ن:  أصح��اب   -2
تعاىل:}وأم��ا إن كان م��ن أصح��اب 
اليم��ن فس��الم ل��ك م��ن أصح��اب 
وأصحــاب  الواقع��ة:9_91(  اليمن{)س��ورة 
ــن يعطــون كتبهــم  اليمــني: ))هــم الذي
بإياهنــم، وقيــل هــم الذيــن يؤخــذ هبــم 
إىل اجلنــة، وقيــل: هــم أصحــاب اليمــن 
ــن  ــواب م ــهم والث ــى أنفس ــة ع والرك
ــة،  ــن الطاع ــعوا م ــا س ــبحانه ب اهلل س
ــا  ــان((،  )77( وأم ــون بإحس ــم التابع وه
ــب  ــائل حس ــه مس ــم ففي ــام عليه الس
مــا ذكــره الــرازي بقولــه: ))يف الســام 
وفيــه وجــوه أول��ا: يســلم بــه صاحــب 
اليمــني عــى صاحــب اليمــني كــا 
ــل: }ال يس��معون  ــن قب ــاىل م ــال تع ق
فيه��ا لغ��وًا وال تأثي��ا إال قي��اًل س��المًا 
ــام  سالمًا{)س��ورة الواقع��ة:25(، ثانيه��ا :فس

ــاف  ــر خ ــن أم ــك م ــام ل ــك أي س ل
قلبــك منــه... وثالثه��ا إن هــذه اجلملــة 
ــان  ــال: ف ــا يق ــم ك ــة حاهل ــد عظم تفي

ــه((. )87(  ــك ب ناهي
املخصــوص  )لــك(  الضمــر  أمــا 
اقــوال  ففيــه  اخلطــاب  يف  بالســام 
الــرازي  تفســر  وحســب  ووجــوه 
املــراد  يكــون   أن  ))حُيتمــل  فقــال: 
وســلم،...  عليــه  اهلل  صــى  النبــي 
ــه  ــى اهلل علي ــي ص ــب النب ــلية لقل تس
ــني إىل يشء  ــر حمتاج ــم غ ــلم فأهن وس
مــن الشــفاعة وغرهــا، فســام لــك يــا 
ــة  ــامة وعاقب ــم يف س ــم فأهن ــد منه حمم
ــا  ــك ي ــام ل ــم، أو فس ــل أمره ال هيم
حممــد معهــم، وكوهنــم ممــن يســلم عــى 
حممــد صــى اهلل عليــه وســلم دليــل 

 )97( العظمــة((. 
أمــا صاحــب األمثــل فقــد وصــف 
ــه:  ــم بقول ــني وجزاءه ــاب اليم أصح
مــن  الصاحلــة  الثلــة  تلــك  ))هــم 
الرجــال والنســاء... }فس��الم ل��ك 
م��ن اصح��اب اليمن{)س��ورة الواقع��ة:91( 
اهلل  مائكــة  فــإن  الرتيــب  فهــذا 
ــات  ــروح يف حلظ ــض ال ــني بقب املختص
ــون  ــا يوصل ــذه الدني ــن ه ــال م االنتف
ســام أصحــاب اليمــني إىل املحتــر، 



172

من أوصاف املؤمنني والكافرين يف القرآن الكريم  )صفات  اآلخرة  دراسة تفسريية حتليلية(

2م 
02

2  
ي  

ثان
ن ال

انو
ك

    
 49

  /
دد 

الع

ــال آخــر أيضــًا يف تفســر  ويوجــد احت
ــون  ــام يك ــو أن الس ــة وه ــذه اآلي ه
ــه :  مــن قبــل املائكــة حــني يقولــون ل
ــح...  ــد الصال ــا العب ــك أهي ــام علي س
أي يكفيــك األفتخــار والوصــف ان 
تكــون يف صــف هــؤالء، وعــى كل 
ذو  تعبــر  تعبر)ســام(  فــإن  حــال 
معنــى، ســواء كان مــن املائكــة أو مــن 
أصحــاب اليمــني، فالســام يعــر عــن 
ــدوء  ــواع اهل ــان وكل أن ــروح والرحي ال

)08( والســامة((.  والنعمــة 
قولــه  يف  الضال��ن:  3_املكذب��ن 
ــاىل:} وأم��ا إن كان م��ن املكذب��ن  تع
الضال��ن* فن��زل م��ن محي��م* وتصلي��ة 
جحيم{)س��ورة الواقع��ة:92_94( وهــذا القســم 
يف  أســاه  قــد  النــاس  مــن  الثالــث 
ــئمة يف  ــاب املش ــورة بأصح ــة الس بداي
قولــه تعــاىل: }وأصح��اب املش��ئمة 
الواقع��ة:9(  املشئمة{)س��ورة  أصح��اب  م��ا 
، واملشــأمة أســم جهــة مشــتقة مــن 
الشــؤم، وهــو نقيــض اليمــن أي عــدم 
ــم يف  ــف هل ــر وص ــم ذك ــع، )18(  ث النف
أقســام اجلــزاء بأســم أصحــاب الشــال 
يف قولــه تعاىل:}وأصح��اب الش��ال 
م��ا أصح��اب الشال{)س��ورة الواقع��ة :41( يف 

ــورة.  ــس الس نف

وقــد بــدل أصحــاب املشــئمة مــن 
ــتام  ــر إىل إس ــال ليش ــاب الش أصح
ــع  ــة م ــرى مقابل ــم الُي ــم  بإيدهي كتبه
أصحــاب اليمــني،  )28( ويف وصفهــم 
هــو))  معنــى  الضالــني  باملكذبــني 
ــم  ــقائهم وخراهن ــاك ش ــارة إىل م إش
عــن  ضاهلــم  وهــو  البعــث  يــوم 
يف  ذلــك  واســتقرار  احلــق  طريــق 
ــم  ــى تكذيبه ــتمرارهم ع ــهم بإس نفوس
ــوا  ــو كان ــث، ول ــى احلن ــم ع وإرصاره
ــب  ــر تكذي ــن غ ــب م ــني فحس ضال
وال  ينجــوا  أن  املرجــو  مــن  لــكان 
ــذاب  ــف أول ع ــوا(( ،)38(  ووص هيلك
اهلــي هلــذا الصنــف وهــم عى مشــارف 
املــوت، ثــم بعــد ذلــك يتجرعــون 
املــرارة يف عــذاب يــوم القيامــة يف القــر 
والــرزخ آلنــه األكثــر مناســبة لــه، أمــا 
الواقع��ة:  }تصلي��ة جحيم{)س��ورة  اآليــة 
49( فتشــر إىل عــذاب يــوم القيامــة، 

واحلميم:))هــو املــاء احلــارق او الريــاح 
احلــارة والســموم، و)تصليــة( مأخــوذة 
مــن مــادة )صــى( تعنــي الدخــول 
ــة(  ــا )تصلي ــًا، ام ــار إذا كان فع يف الن
املصــدر فتــايت ملعنــى اإلحــراق فقــط(( 

 )48(  .
يف  احلاصــل  التقابــل  مــن  نســتنتج 
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اآليــات يف خواتيــم ســورة الواقعــة 
ــاس يف  ــني الن ــل ب ــاوت احلاص أن التف
حالــة اإلحتضــار عــى حســب أعاهلــم 
ودرجاهتــا، فمنهــم مــن يلفــظ أنفاســه 
وهــدوء،  وســهولة  بيــر  االخــرة 
وراحــة متحصلــة مــن حضــور املائكة 
ــرهم  ــم وتبش ــام عليه ــم والس عنده
ــن  ــم م ــون، ومنه ــم املؤمن ــة، وه باجلن
بصعوبــة  األخــرة  أنفاســه  يلفــظ 
وأضطــراب إضافــة اىل اخلــوف واهللــع 
ــم  ــار وه ــرهم بالن ــن تبش ــل م احلاص

الكافــرون. 
ثانيًا: سورة الرمحن :

ذكــرت ســورة الرمحــن ثــاث أصنــاف 
ــزاء  ــب ج ــيمهم حس ــر وتقس ــن الب م
وصــف  مســتعرضًة  اآلخــر،  اليــوم 
أو  للمؤمنــني  كان  ســواء  جــزاء  كل 
ــدأ  ــم، وب ــب أعاهل ــا يناس ــن ب الكافري
بصنــف املجرمــون عــى عكــس ســورة 
الواقعــة التــي بــدأت بصنــف أصحــاب 
امليمنــة ;لتــدل األوىل  عــى الكافــر، 
والثانيــة عــى املؤمــن وإليــك التفصيل:
 1- املجرم��ون بقولــه تعــاىل  }يع��رف 
املجرم��ون بس��ياهم  فيؤخ��ذ بالن��وايص 
ه��ذه  الرمح��ن:41(،}  س��ورة  واألق��دام{) 
جهن��م الت��ي يك��ذب ب��ا املجرم��ون 

محيم{)س��ورة  وب��ن  بينه��ا  يطوف��ون 
ــة  ــن الكآب ــم م الرمح��ن :43_44( أي ))يعلوه

واحلــزن،  يؤخــذون بالنــوايص 
تــارة وباألقــدام تــارة أخــرى، حيرقــون 
بالنــار بينهــا وبــني محيــم مــاء حــار ءان 
بلــغ النهايــة يف احلــرارة يصــب عليهــم، 

أو يســقون منــه((.  )58( 
2_اخلائف��ن. بقولــه تعــاىل: }ومل��ن 
خ��اف مق��ام رب��ه جنتان{)س��ورة الرمح��ن 
ــس  ــن )األن ــف م ــان للخائ :46( أي جنت

واجلــن( مقــام ربــه، ثــم وصفهــا ب} 
ذوات��ا أفن��ان{ )س��ورة الرمح��ن :48( و}فيه��ا 
جنت��ان جتريان{)س��ورة الرمح��ن: 50( و}فيه��ا 
م��ن كل فاكه��ٍة زوجان{)س��ورة الرمح��ن :52( 
و}متكئ��ن ع��ى ف��رش بطائنه��ا م��ن 
أس��ترق وجن��ى اجلنت��ن دان(( )س��ورة 
الرمح��ن :54( ، و))فيه��ن ق��ارصات الط��رف 

ل يطمثه��ن أن��س قبله��م وال ج��ان{
)س��ورة الرمح��ن :56( وصفهــا البيضــاوي بأهنــا 

مثمــرة،  مورقــة  متشــعبة  أغصاهنــا 
ــنيم  ــا التس ــاء مه ــن امل ــان م ــا عين وفيه
ديبــاج  عــى  متكئــني  والسلســبيل، 
للقاعــد  متدنيــة  وثارهــا  ثخــني، 
واملضطجــع، وفيهــن نســاء قــرن 

أبصارهــن عــى أزواجهــن.  )68( 
ــاىل:  ــه تع 3_أصح��اب اليم��ن. يف قول
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}وم��ن دوهن��ا جنتان{)س��ورة الرمح��ن :62( 
أي لــه مــن دون اجلنتــني الســابقتني 
جنتــان ُأخريــان دوهنــا يف الفضــل، 
ب}مدهامتان{)س��ورة  وصفهــا  ثــم 
الرمح��ن :64( و}فيه��ا عين��ان نضاخت��ان{

)س��ورة الرمح��ن:66( و}فيه��ا  فاكه��ة  ونخ��ل 

و}فيه��ن  الرمح��ن:68(  ورمان{)س��ورة 
أي   )70: الرمح��ن  حسان{)س��ورة  خ��ريات 
ــني،  ــابقني املقرب ــان للس ــان األولي اجلنت
كــا  اليمــني  ألصحــاب  وجنتــان 
مــن  القرطبي:))جنتــان  ذكرهــا 
ذهــب للســابقني وجنتــان مــن ورق 
)78( وفــرت  اليمــني((،  ألصحــاب 
هــذه اآليــات الواصفــة للجنتــان بأهنــا 
ــا  ــار، وفيه ــدة اخلض ــن ش ــوداوان م س
ــاء وفيهــا خــرات  ــان بامل ــان فوارت عين
أخاقــًا وجوههــن حســنة، متكئــني 
عــى بســط ووســائد، )88( ومهــا جنتــان 
ــًا، متسلســلة  ــًا وإيان ــاس أقــل خوف ألن
املراتــب ومتناســبة مــع العمــل الصالــح 

واإليــان.  )98( 
ــة  ــوريت الواقع ــني س ــل ب        أن التقاب
والرمحــن جــاء عــى عــدة وجــوه منهــا 
:جعــل األول خاصــة بأصنــاف النــاس 
وجزاءهــم،  القيامــة  يــوم  الثاثــة 

اجلــزاء  بوصــف  ُتعنــى  والثاني��ة 
يف  الثاثــة  لألصنــاف  املخصــص 
اآلخــرة، وفــر الــرازي تلــك الوجــوه 
بــأن تلــك الســورة )الرمحــن( مشــتملة 
عــى تعديــد النعــم عــى البــر، وطلب 
ــذب،  ــن الك ــره ع ــه، وزج ــكر من الش
ــر  ــى ذك ــتملة ع ــة مش ــورة الواقع وس
اجلــزاء باخلــر ملــن شــكر، وبالــر 
ــة  ــن متضمن ــورة الرمح ــر، وس ــن كف مل
ــر اآلالء يف  ــى ذك ــات ع ــرار التنبيه لتك
ــك  ــة كذل ــورة الواقع ــاد، وس ــق العب ح
ذكــرت اجلــزاء يف حقهــم يــوم القيامــة، 
وثالثه��ا: أن ســورة الرمحــن فيهــا أظهــار 
ــة،  ــار  اهليب ــا أظه ــة فيه ــة والواقع الرمح
بفواتــح  الرمحــن  تعلــق خامتــة  أمــا 
الواقعــة هــو أن آخــر هــذه الســورة 
أشــارت إىل الصفــات مــن بــاب النفــي 
واإلثبــات، أمــا فاحتــة الواقعــة أشــارت 
إىل القيامــة وإىل مــا فيهــا مــن العقوبــات 
واملثوبــات، وكل واحــد منهــا دل عــى 
عظمــة شــأنه تعــاىل وكــال قدرتــه 

وســلطانه. )09( 
 ثالثًا: سورة اإلنشقاق :

عرضــت ســورة األحــداث النهائيــة 
ــم قســمت البــر إىل فريقــني  للعــامل، ث
يف ذلــك اليــوم الــذي تكــون فيه الســاء 
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طائعــة لــرب العاملــني باإلنشــقاق ، 
يف  العاملــني  لــرب  طائعــة  واألرض 
إلقــاء مــا فيهــا مــن موتــى، والوقــوف 

ــا : ــاب، والفريق��ن مه للحس
1_املؤمن��ون. يف قولــه تعاىل:}فام��ا 
فس��وف  بيمين��ه.  كتاب��ه  أوت��ى  م��ن 
وينفل��ب  يس��ريًا.  حس��ابًا  ياس��ب 
)9_7: اإلنشــقاق  مرورًا{)ســورة  أهل��ه  إل 
بأياهنــم...  كتبهــم  ))املؤمنــون  أي 
واحلســاب اليســر هــو العــرض :وأمــا 
مــن نوقــش احلســاب، فإنــه هيلــك 

 )19( ويعــذب((. 
قولــه  يف   . والعص��اة  2_الكاف��رون 
تعــاىل: } وأم��ا م��ن ُأوت��ى كتاب��ه وراء 
ظه��ره. فس��وف يدع��و ثب��ورا. ويص��ى 
ــى  ــقاق :10_12( أي ))يؤت ــورة اإلنش سعريًا{)س
كتابــه بشــاله كــا تقتضيــه املقابلــة 
يعطــى  بيمينــه...  كتابــه  أويت  بمــن 
بشــاله  فيأخــذه  خلفــه  مــن  كتابــه 
حتقــرًا لــه وينــاول لــه مــن وراء ظهــره 
ــا  ــو ي ــه... ويدع ــب علي ــار للغض أظه
ــول  ــب أن نق ــن املناس ــي((،  )29( وم وي
: كــا إن التقابــل حصــل بــني املؤمنــني 
ــذه  ــرى يف ه ــة وأخ ــني آي ــن ب والكافري
الســورة، حصــل تقابــل آخــر بــني هــذه 
ــة  ــورة الواقع ــقاق( وس ــورة )اإلنش الس

ــن.  ــني والكافري ــف املؤمن يف وص
رابعا: سورة  البلد :

بــدأت ســورة البلــد بالقســم الثاثي ب 
)البلــد( مكــة و }ووال��د وم��ا ول��د{ 
وإســاعيل  إبراهيــم  :3(أي  البل��د  )س��ورة 

)عليهــا الســام( عــى أرجح التفاســر 
اهلــدف مــن وراءه أال وهــو  ;ليبــني 
}لق��د خلقن��ا اإلنس��ان يف كبد{)س��ورة 
ــني  ــم يب ــب،)39( ث ــقة وتع البل��د :4( أي مش

ــذه  ــان ه ــل اإلنس ــرق جتع ــاىل ط اهلل تع
الدنيــا  يف  املتاعــب  وهــذه  املشــاق، 
ــة  ــعادة والراح ــول إىل الس ــلًا للوص س
ــه تعــاىل :}ف��ك  ــة وهــي يف قول األبدي
رقب��ة  او إطع��ام يف ي��وم ذي مس��غبة. 
يتي��ًاذا مقرب��ة. او مس��كينًاذا مرب��ة. 
ث��م كان م��ن الذي��ن ءامن��وا وتواص��وا 
بالص��ر وتواص��وا باملرمح��ة(( )س��ورة البل��د 

.)17_13:

ــن  ــا م ــة(( ختليصه ــك رقب ــى ))ف وتعن
ــا  ــٍر م ــوب ألم ــارم واملطل ــرق كالغ ال
ــر...  ــذا األم ــن ه ــص م ــى التخلي بمعن
ــب  ــع التع ــام م ــوع الع ــغبة( اجل )املس
شــدة  عــى  داللــة  واإلرهــاق... 
تعنــي  مقربــة((  ))يتيــًاذا  الضيــق. 
الرحــم...  ويف  النســب  يف  القريــب 
ذا  ،))مســكينًا  واألخــت..  كاألخ 
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ــذي  ــر ال ــكني الفق ــو املس ــة(( ه مرب
ال مــأوى لــه. ))وتواصــوا بالصــر 
عــى  للداللــة  باملرمحــة((  وتواصــوا 
لتكــرار  وذلــك  منهــا،  كل  أمهيــة 
ــى  ــدًا ع ــر توكي ــرف اجل ــع ح ــل م الفع
ــة  ــا مبني ــورة كله ــك... والس ــة ذل أمهي
عــى الصــر واملرمحــة((، )49(  وبعــد 
ــب  ــي يصع ــال الت ــور واألع ــر األم ذك
ــاس  ــف الن ــا، صن ــس تأديته ــى النف ع
ــمني  ــا إىل  قس ــزام هب ــاس األلت ــى أس ع

كــا ذكــر الســامرائي ومهــا :
ــاىل:  ــه تع 1_أصح��اب امليمن��ة: يف قول
}أولئ��ك أصح��اب امليمن��ة{ )س��ورة 
منهــا  دالالت  هلــا  :18(وامليمنــة  البل��د 

ــم،  ــم بأياهن ــون صحائفه ــن يؤت :الذي
وأصحــاب اليمــن والركــة، وأصحاب 

ــني.  ــة اليم جه
قولــه  يف  املش��ئمة:  2_أصح��اب 
تعاىل:}والذي��ن كف��روا بأياتن��ا  ه��م 
 )19: البل��د  املشئمة{)س��ورة  أصح��اب 
واملشــئمة هلــا دالالت منهــا : الذيــن 
يؤتــون صحائفهــم بشــاهلم، وهــذا 
ــاب  ــوا أصح ــم كان ــن، وأهن ــد اليم ض

وأصحــاب  أنفســهم،  عــى  الشــؤم 
 )59( الشــال.  جهــة 

      ناحــظ تقابــل أصحــاب امليمنــة 
املشــئمة  أصحــاب  مــع  )املؤمنــون( 
آيــة  مــع  آيــة  تقابــل  )الكافــرون( 
ــا  ــورة، ك ــس الس ــا يف نف ــرى تليه ُأخ
ناحــظ تقابــل هــذه اآليــات مــع آيــات 
ُأخــرى تناولناهــا يف ســورة الواقعــة 
واإلنشــقاق والرمحــن، فتقابلــت الســور 
ــاب  ــة، وأصح ــاب امليمن ــر أصح يف ذك
ــن  ــرت م ــاف ماذك ــى إخت ــئمة ع املش
أجلــه، فســورة البلــد تناولــت األعــال 
ــأهنا  ــن ش ــي م ــة الت ــة والصعب الصاحل
ــن،  ــد املصري ــان ألح ــؤدي باإلنس أن ت
ــة،  ــاب امليمن ــن أصح ــون م ــا أن يك أم
املشــئمة،  أصحــاب  مــن  يكــون  أو 
حــال  الواقعــة  ســورة  وتناولــت 
املجموعتــني عنــد اإلحتضــار مــع ذكــر 
درجــة الســابقني وجزاءهــم، وتناولــت 
ســورة اإلنشــقاق حاهلــم عنــد العــرض 
ــد  ــن فق ــورة الرمح ــا س ــاب، أم واحلس

ــرة. ــم يف اآلخ ــرت منازهل ذك
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سورة الرحمنسورة الواقعةسورة االنشقاقسورة بلد
اِبُقوَن اِبُقوَن السَّ  1- }َوالسَّ

بُوَن )11(  )10( أُولَِئَك الُْمَقرَّ

ا  يِف َجنَّاِت النَِّعيِم )12) َفأَمَّ

ِبَن{} َفَرْوٌح  إِْن كَاَن ِمَن الُْمَقرَّ

َوَريَْحاٌن َوَجنَُّت نَِعيٍم )89({

 1- }َولَِمْن َخاَف َمَقاَم َربِِّه

 َجنََّتاِن )46({ }َذَواتَا أَْفَناٍن

 )48( {} ِفيِهَم َعْيَناِن

 تَْجِريَاِن )50({   }فيِهَم

 ِمْن كُلِّ َفاِكَهٍة َزْوَجاِن

 )52({} ُمتَِّكِئَن َعَل ُفرٍُش

 بَطَائُِنَها ِمْن إِْسَتْبٍَق َوَجَنى

 الَْجنََّتْنِ َداٍن)54({ }

 ِفيِهنَّ َقاِصَاُت الطَّرِْف لَْم

 يَطِْمْثُهنَّ إِنٌْس َقْبلَُهْم َواَل

َجانٌّ )56( {

1- }تُمَّ كَاَن ِمَن الَِّذيَن 

ْبِ َو آَمُنوا َوتََواَصْوا ِبالصَّ

تََواَصْوا ِبالَْمرَحَمِة

﴿17﴾أُولَِٰئَك أَصَحاُب ا

لَْمْيَمَنِة  ﴿18﴾{

ا َمْن أُوِتَ ِكَت 1- }َفأَمَّ

ابَُه ِبَيِميِنِه ﴿7﴾ َفَس

ْوَف يَُحاَسُب ِحَسابًا 

 يَِسريًا  ﴿8﴾َويَْنَقلُِب

وًرا ﴿9﴾{ إِىَلٰ أَْهلِِه َمرْسُ

 2- } َفأَْصَحاُب الَْمْيَمَنِة

َما أَْصَحاُب الَْمْيَمَنِة )8({

 }َوأَْصَحاُب الَْيِمِن َما أَْصَحاُب

ا إِْن كَاَن  الَْيِمِن )27({ }َوأَمَّ

 ِمْن أَْصَحاِب الَْيِمِن )90(

 َفَسَلٌم لََك ِمْن أَْصَحاِب

الَْيِمِن )91({

 2- } وِمْن ُدونِِهَم َجنََّتاِن

َتاِن )64( { )62( {}ُمْدَهامَّ

اَخَتاِن  } ِفيِهَم َعْيَناِن نَضَّ

 )66( { }ِفيِهَم َفاِكَهٌة

اٌن )68({  َونَْخٌل َوُرمَّ

 }ِفيِهنَّ َخرْيَاٌت ِحَساٌن

})70(

-2

 }َوالَِّذيَن كََفُروا ِبآيَاتَِنا

ُهْم أَْصَحاُب الَْمْشأََمِة

﴿19﴾َعلَْيِهْم نَاٌر ُمْؤَص

َدة ﴿20({

ا َمْن أُوِتَ ِكَتابَُه  2- }َوأَمَّ

 َوَراَء ظَْهرِِه )10( َفَسْوَف

 يَْدُعو ثُُبوًرا )11(

 َويَْصَل َسِعريًا )12( إِنَُّه

وًرا  كَاَن يِف أَْهلِِه َمرْسُ

 )13( {}إِنَُّه ظَنَّ أَْن لَْن

 يَُحوَر)42( بََل إِنَّ َربَُّه

كَاَن ِبِه بَِصريًا{

 3-} َوأَْصَحاُب الَْمْشأََمِة

 َما أَْصَحاُب الَْمْشأََمِة )9({

َمِل َما  }َوأَْصَحاُب الشِّ

َمِل )41( يِف  أَْصَحاُب الشِّ

 َسُموٍم َوَحِميٍم )42( َوِظلٍّ

 ِمْن يَْحُموٍم )43( اَل بَارٍِد َواَل

كَِريٍم )44({

 3 - } يُْعرَُف الُْمْجرُِموَن

 ِبِسيَمُهْم َفُيْؤَخُذ

 ِبالنََّواِص َواْلَْقَداِم )41(

 { }َهِذِه َجَهنَُّم الَِّتي

ُب ِبَها الُْمْجرُِموَن  يُكَذِّ

 )43)يَطُوُفوَن بَْيَنَها َوبَْنَ

َحِميٍم آٍن )44){

تقابل املؤمنني والكافرين يف سور) البلد – االنشقاق – الواقعة – الرمحن(
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اخلامتة:
ــا  ــث اوقفتن ــرة البح ــال مس ــن خ م
ــا  ــز ذكره ــن ان نوج ــاط يمك ــدة نق ع

ــي: ــا ي ــتنتاجات ك كاس
مــع  وقفــات  للمائكــة  كانــت   -1
ــا  ــاة وثانيه ــا عنــد الوف ــان اوهل األنس
والثالثــة  االآخــرة  يف  عنــد أســتقباله 

للمؤمنــني. خدمتهــم 
2-اجلــزاء النهائــي لإلنســان بــا عمــل 
االخــرة  يف  االصعــدة  كل  عــى  كان 

ــد. ــوي وخمل ــادي ومعن م
ــني  ــر املؤمن ــني ذك ــل ب ــاك تقاب 3-هن
والكافريــن يف اآليــة الواحــدة، وتقابــل 
ــل  ــاك تقاب ــرى، وهن ــة اخ ــة وآي ــني آي ب
بــني الســور، ومــا يف هــذا التقابــل 
ــة  ــاف اىل مجالي ــارئ مض ــه للق ــن تنبي م
ــة. ــة فني ــورة بديع ــبكه بص ــص وس الن
ــذرة  ــح بال ــل الصال ــاس العم 4-ان قي
ــًا  ــاف تفض ــه اضع ــد اهلل ويضاعف عن
يف  نجــد  لذلــك  عبــاده،  عــى  منــه 
ــم، وان  ــب اعاهل ــات حس ــة درج اجلن
ــاب  ــل وب ــح باملث ــل الصال ــاس العم قي
التوبــة واملغفــرة مفتــوح للجميــع لينقــذ 
ــا  ــني لن ــك يتب ــار وبذل ــن الن ــه م صاحب

ــعة. ــني الواس ــة رب العامل رمح
5-أوصــاف املؤمنــني والكافريــن يف 

ــرة  ــار كث ــة والن ــرة واجلن ــا واآلخ الدني
يف  لفــظ  ولــكل  ومادهتــا  عددهــا  يف 
اســتعاله وظيفــة ال يؤدهيــا غــره يف 

ــه. ــر ب ــذي ذك ــياق ال الس
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اهلوامش:
1- كت��اب الع��ن، أب��و الرمح��ن اخللي��ل ب��ن 
أمح��د ب��ن متي��م الفراهي��دي )ت:17ه���( ، 
حتقي��ق: الدكت��ور عب��د احلمي��د هن��داوي، دار 
الكت��ب العلمي��ة، ب��ريوت – لبن��ان، ط1،) 
)م��ادة   162/7  :) 1424ه���   - 2003م  

وص��ف(.
2- معج��م مقايي��س اللغ��ة، أمح��د ب��ن ف��ارس 
ب��ن زكري��ا القزوين��ي، )ت 395ه���( ، حتقي��ق: 
عب��د الس��الم حمم��د ه��ارون، دار الكت��ب 
العلمي��ة، ق��م، ط1، د.ت: 6 / 131 ،)م��ادة 

وص��ف(.
3- معج��م التعريف��ات، ع��ي ب��ن حممد الس��يد 
الرشي��ف اجلرج��اين )816ه��� (، حتقي��ق: حممد 
صدي��ق املنش��اوي، دار الفضيل��ة ،القاه��رة 

.144:
4- لس��ان الع��رب، حمم��د ب��ن مك��رم ب��ن 
ع��ي، مج��ال الدي��ن اب��ن منظ��ور األفريق��ي، 
)ت: 711ه���( ، دار إص��دار ب��ريوت، ط3، 

.   21 )1414ه��� (: 13 / 
5- معجم التعريفات، اجلرجاين: 34 .

6- املف��ردات يف غري��ب الق��رآن، أب��و القاس��م 
احلس��ن ب��ن حمم��د الراغ��ب األصفه��اين )ت: 
502ه���(،  حتقي��ق: إبراهي��م ش��مس الدي��ن، 
مؤسس��ة اإلعالم��ي للمطبوع��ات، ب��ريوت، 

ط1،) 2009 م( : 91 .
7- معج��م مقايي��س اللغ��ة، اب��ن ف��ارس: 

.  191/5

8- املف��ردات يف غري��ب الق��رآن، الراغ��ب 
.  569 األصفه��اين: 

9- جمم��ع البي��ان يف تفس��ري الق��رآن، الفض��ل 
ب��ن حس��ن الط��ريس )ت536ه���( ، حتقي��ق 
وتعلي��ق : هاش��م الرس��ويل املحل��اليت ،دار 
إحي��اء ال��راث الع��ريب،  ب��ريوت - لبن��ان، 

.38/1  :) 2008م  ط1،) 
الق��ران  تفس��ري  يف  الرمح��ن  نفح��ات   -10
التهاون��دي  الرحي��م  عب��د  ب��ن  حمم��د   ،
الدراس��ات  )ت:1371ه��� (،حتقي��ق :قس��م 
االس��المية، مؤسس��ة البعث��ة – ق��م ، ط1،) 

.196/1  :) 1384ه��� 
11- معج��م مقايي��س اللغ��ة ، اب��ن ف��ارس : 

207/1-208 ،)م��ادة خل��د(.
12- ملس��ات بياني��ة يف نص��وص م��ن التنزي��ل، 

فاض��ل صال��ح الس��امرائي :1/ 235-234.
13- م��ن ه��دى الق��ران، حمم��د تق��ي امل��دريس 

.185/17:
14- املصدر نفسه: 165/1.

15- جام��ع البي��ان يف تفس��ري الق��ران، اب��و 
.217-213/24: الط��ري  جعف��ر 

16- ينظ��ر : اع��راب الق��ران اب��و جعف��ر امح��د 
ب��ن مح��د ب��ن اس��اعيل ب��ن يون��س النح��اس 
)ت:388ه(، دار الكت��ب العلمي��ة، ب��ريوت - 

لبن��ان، ط 1، )1421ه���( :125/5.
17- ينظ��ر : س��ورة التوب��ة : 20-21 ، س��ورة 

.21-18: الليل 
 : قط��ب  س��يد   ، الق��ران  ظ��الل  يف   -18
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.3 9 5 1 /6
19- ينظ��ر: ان��وار التنزي��ل وارسار التأوي��ل، 
ن��ارص الدي��ن اب��و س��عيد عب��د اهلل ب��ن عم��ر 
ب��ن حمم��د البيض��اوي ، حتقي��ق: حمم��د عب��د 
الرمح��ن املرعش��ي ، دار احي��اء ال��راث الع��ريب 

- ب��ريوت ، ط1 ، )1418ه��� (:48/2.
تفس��ري كت��اب اهلل  ينظ��ر: االمث��ل يف   -20
الش��ريازي : 13/  ن��ارص م��كارم   ، املن��زل 

.252/2  ،264
21- مفاتي��ح الغي��ب، فخ��ر الدي��ن ال��رازي : 

.731-730/30
22- التحري��ر والتنوي��ر، اب��ن عاش��ور : 30 / 

.205
23- تفس��ري املي��زان، الس��يد الطباطبائ��ي : 

.205  /20
24- ينظ��ر : االمث��ل يف تفس��ري كت��اب اهلل 
املن��زل، ن��ارص م��كارم الش��ريازي : 640/2 

.642 -
25- تفس��ري م��ن وح��ي الق��ران، الس��يد حمم��د 

حس��ن فض��ل اهلل : 24/ 222.
امح��د  ب��ن  اخللي��ل  الع��ن،  كت��اب   -26
هط��ع(. )م��ادة   ،313/2 الفراهي��دي: 

27- ينظ��ر : جمم��ع البي��ان يف تفس��ري الق��ران، 
الش��يخ الط��ريس : 6/ 89.

 /11 منظ��ور:  ب��ن  الع��رب،  لس��ان   -28
.) قن��ع  )م��ادة   ،   3220

29- مفاتي��ح الغي��ب، فخ��ر الدي��ن ال��رازي : 
.108/19

30- تفس��ري اجلالل��ن، ج��الل الدي��ن املح��ي 
وج��الل الدي��ن الس��يوطي: 336.

31- ينظ��ر: التصوي��ر الفن��ي يف الق��ران، س��يد 
ط17،)  القاه��رة،  ال��رشوق-  دار  قط��ب، 

.59  :  ) 2004م  1425ه- 
امح��د  ب��ن  اخللي��ل  الع��ن،  كت��اب   -32

. 158/2،)ره��ق(  الفراهي��دي: 
33- لس��ان الع��رب، اب��ن منظ��ور: 10/ 9، 

)م��ادة غ��ر(.
الق��ران،  تفس��ري  يف  التبي��ان  ينظ��ر:   -34
الط��ويس)  احلس��ن  ب��ن  حمم��د  جعف��ر  ايب 
ت:460ه���(، حتقي��ق: امح��د حبي��ب قص��ري 
  - الع��ريب  ال��راث  احي��اء  دار   ، العام��ي 
.278/10  :) 1209ه���  ط1،)  ب��ريوت، 

35- الكشاف: الزخمرشي: 3/ 331.
 : قط��ب  س��يد   ، الق��ران  ظ��الل  يف   -36

.3 1 6 8 /2 5
الس��يد   ، الق��ران  تفس��ري  يف  املي��زان   -37

.273/20  : الطباطبائ��ي 
38- االمث��ل يف تفس��ري الكت��اب املن��زل، ن��ارص 

مكارم الش��ريازي: 33/17.
امح��د  ب��ن  اخللي��ل  الع��ن،  كت��اب   -39
وج��ه(. 190،)م��ادة   /6  : الفراهي��دي 
40- ينظ��ر: جام��ع البي��ان يف تأوي��ل الق��ران، 

اب��و جعف��ر الط��ري: 24/ 65.
 : عاش��ور  اب��ن  والتنوي��ر،  التحري��ر   -41

.  68-67/30
الس��يد  الق��ران.  تفس��ري  يف  املي��زان   -42
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.112/20 الطباطبائ��ي: 
43- ينظر: املصدر نفسه : 375/3.

يي��ى  زكري��ا  اب��و   ، الق��ران  مع��اين   -44
ب��ن زي��اد ب��ن عب��داهلل ب��ن منظ��ور الف��راء) 
ت:207ه���( ، حتقي��ق : امح��د يوس��ف النج��ايت 
واخ��رون، دار املرصي��ة للتألي��ف والرمج��ة - 

.80/3 ط1:  م��رص، 
45- اجلام��ع ألح��كام الق��ران، اب��و عب��داهلل 
حمم��د ب��ن امح��د ب��ن ايب بك��ر ب��ن ف��رح ش��مس 
الدي��ن القرطب��ي ) ت:671م (، حتقي��ق : امح��د 
ال��ردوين وابراهي��م اطفي��ش ، دار الكت��ب 
1284ه���،   ( ط2،   ، القاه��رة   - املرصي��ة 

.3/9  :  ) 1964م 
46-  املصدر نفسه : 20/ 125.

47- الكشاف، الزخمرشي: 796/4.
48- تفس��ري الق��ران العظي��م، اب��ن كث��ري: 

.  140/5
49- االمث��ل يف تفس��ري كت��اب اهلل املن��زل، 
ن��ارص م��كارم الش��ريازي : 280-279/3.
الس��يد   ، املي��زان  تفس��ري  ينظ��ر:   -50

.361  /  14  : الطباطبائ��ي 
51- ينظ��ر: تفس��ري م��ن وح��ي القران، الس��يد 
حمم��د حس��ن فض��ل اهلل :13/13 ، 17/24 .

52- معج��م مقايي��س اللغ��ة ، اب��ن ف��ارس: 
17/5، )م��ادة قل��ب( .

53- عل��وم البالغ��ة البدي��ع والبي��ان واملع��اين 
، حمم��د امح��د قاس��م )الدكت��ور(، حمي��ي الدي��ن 
دي��ب )الدكتور(،املؤسس��ة احلديث��ة للكت��اب 

 : م(   2003  ( ،ط1،  -لبن��ان  ،طرابل��س 
.  393/1

54- جام��ع البي��ان ، أب��و جعف��ر الط��ري : 24 
.470 -468 /

55- املصدر نفسه :  2/ 470 .
56- تفس��ري القم��ي ،أيب احلس��ن ع��ي ب��ن 
(،حتقي��ق:  ه���  )ت:329  القم��ي  إبراهي��م 
مؤسس��ة اإلم��ام امله��دي علي��ه الس��الم ،ق��م 

.1163   /3:) )1435ه���  ،ط1،   
57- الكشاف :الزخمرشي: 4/ 672.
58- الكشاف ، الزخمرشي: 4/ 672.

،الش��يخ  الق��ران  تفس��ري  يف  التبي��ان   -59
.348  /7  : الط��ويس 

إبراهي��م  ب��ن  ،ع��ي  القم��ي  تفس��ري   -60
.88/  2 القم��ي: 
61- املصدر نفسه .

62- الكشاف، الزخمرشي: 3/  167.
63- الكشاف ، الزخمرشي:3/ 177.

64- ُينظ��ر :مفاتي��ح الغي��ب ،فخ��ر الدي��ن 
.262/ ال��رازي:23 

65- اجلام��ع ألح��كام الق��ران ،ش��مس الدي��ن 
القرطب��ي :12 /107.

66- ُينظر :املصدر نفسه :12 /108.
67- تفس��ري الق��ران العظي��م، اب��ن كث��ري :5/ 

.413
68- املصدر نفسه : 5/ 414.

69- روح املع��اين  يف تفس��ري الق��رآن العظي��م 
والس��بع املث��اين، ش��هاب الدي��ن حمم��ود ب��ن 
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عب��داهلل اآلل��ويس ) ت :1270ه���( حتقي��ق : 
ع��ي عب��د الب��اري عطي��ة ، دار الكت��ب العلمي��ة 

– ب��ريوت ، ط1 )1415ه���( :9/ 237.
70- ينظ��ر : التحري��ر والتنوي��ر ، اب��ن عاش��ور 

.202/ 25:
71- املصدر نفسه :18 / 91.

املن��زل  اهلل  كت��اب  تفس��ري  األمث��ل يف   -72
.519  /10: الش��ريازي  م��كارم  ،ن��ارص 

صال��ح  فاض��ل   ، الق��رآين  التعب��ري   -73
الس��امرائي ،دار ع��ار ،ع��ان ، ط4، )1427  

.255_252  :  ) م   2006  _ ه��� 
74- الكشاف ، الزخمرشي: 458/4.

75- روح املع��اين، ش��هاب الدي��ن اآلل��ويس : 
.159/12

76- االمث��ل يف تفس��ري كت��اب اهلل املن��زل، 
ن��ارص م��كارم الش��ريازي: 238-237/17 .
الق��رآن،  تفس��ري  يف  البي��ان  جمم��ع   -77

.258/  9: الط��ريس 
78- مفاتي��ح الغي��ب، فخ��ر الدي��ن ال��رازي 

.239_238  /  29:
79- املصدر نفسه.

80- األمث��ل يف تفس��ري كت��اب اهلل املن��زل، 
ن��ارص م��كارم الش��ريازي: 17 /328_329.
81- ينظ��ر: التحري��ر والتنوي��ر، اب��ن عاش��ور: 

.285 /27
82- ينظ��ر: املي��زان يف تفس��ري الق��رآن، الس��يد 

الطباطبائ��ي : 19 / 142.
83- املصدر نفسة : 19 /125.

84- األمث��ل يف تفس��ري كت��اب اهلل املن��زل، 
ن��ارص م��كارم الش��ريازي: 17 /329_330.
85- أن��وار التنزي��ل وأرسار التأوي��ل، ن��ارص 

الدي��ن البيض��اوي :147/5.
86- ُينظر : املصدر نفسه :174/5.

87- اجلام��ع ألح��كام الق��رآن، ش��مس الدي��ن 
القرطب��ي:183/17.

88- تفس��ري اجلالل��ن،  ج��الل الدي��ن املح��ي، 
ج��الل الدي��ن الس��يوطي :713.

ُينظ��ر: األمث��ل يف تفس��ري كت��اب اهلل   -89
املن��زل، ن��ارص م��كارم الش��ريازي :20 /275.
90- ُينظ��ر: مفاتي��ح الغي��ب، فخ��ر الدي��ن 

.384/29: ال��رازي 
91- املحرر الوجيز، أبن عطية : 557/5.

92- التحري��ر والتنوي��ر، اب��ن عاش��ور :30 
.223/

93- ُينظ��ر م��ن وح��ي الق��رآن، حمم��د حس��ن 
فض��ل اهلل :24/ 261_263.

94- ملس��ات بياني��ة يف نص��وص م��ن التنزي��ل، 
فاض��ل صال��ح الس��امرائي:399_404.

95- ُينظر :املصدر نفسه: 405 .
املصادر واملراجع

* القران الكريم .
ــن  ــد ب ــر امح ــو جعف ــران اب ــراب الق اع  -1
محــد بــن اســاعيل بــن يونــس النحــاس 
)ت:388ه(، دار الكتــب العلميــة، بــروت - 

لبنــان، ط 1، )1421هـــ( .
 ، املنــزل  اهلل  تفســر كتــاب  االمثــل يف   -2
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ــة  ــة للطباع ــرازي االمري ــكارم الش ــارص م ن
ــان ، ط1،  ــروت ، لبن ــع ، ب ــر والتوزي والن

2009م.   -1430
انــوار التنزيــل وارسار التأويــل، نــارص   -3
ــن  ــر ب ــن عم ــد اهلل ب ــعيد عب ــو س ــن اب الدي
عبــد  حممــد  حتقيــق:   ، البيضــاوي  حممــد 
الرمحــن املرعشــي ، دار احيــاء الــراث العــريب 

- بــروت ، ط1 ، )1418هـــ (.
انــوار التنزيــل وارسار التأويــل، نــارص   -4
ــن  ــر ب ــن عم ــد اهلل ب ــعيد عب ــو س ــن اب الدي
عبــد  حممــد  حتقيــق:   ، البيضــاوي  حممــد 
الرمحــن املرعشــي ، دار احيــاء الــراث العــريب 

- بــروت ، ط1 ، )1418هـــ (
جعفــر  ايب  القــران،  تفســر  يف  التبيــان   -5
ــويس) ت:460هـــ(،  ــن الط ــن احلس ــد ب حمم
ــي ، دار  ــر العام ــب قص ــد حبي ــق: امح حتقي
احيــاء الــراث العــريب -  بــروت، ط1،) 

.) 1209هـــ 
ــل  ــر العق ــديد وتنوي ــى الس ــر املعن التحري  -6
ــد  ــد، حمم ــاب املجي ــر الكت ــن تفس ــد م اجلدي
ابــن الطاهــر بــن حممــد الطاهــر ابــن عاشــور 
ــس ،  ــر ، تون ــية للن ــدار التونس ــي ، ال التون

ط1، 1480هـــ .
التصويــر الفنــي يف القــران، ســيد قطــب،   -7
1425ه-  ط17،)  القاهــرة،  الــروق-  دار 

.) 2004م 
صالــح  فاضــل   ، القــرآين  التعبــر   -8
ــان ، ط4، )1427   ــار ،ع ــامرائي ،دار ع الس

.  ) م   2006  _ هـــ 
ــي  ــن املح ــال الدي ــني، ج ــر اجلال تفس  -9
وجــال الديــن الســيوطي، دار احلديــث ، 

د:ت. ط1، 
10- تفســر القــران العظيــم، أبــو الفــداء 
كثر،القريــي  ابــن  عمــر  ابــن  إســاعيل 
ــني  ــد حس ــق حمم البري)ت:774هـــ( حتقي
العمميــة،  الكتــب  دار  الديــن  شــمس 
ــروت ،  ــون، ب ــي  بيض ــد ع ــورات حمم منش

.  1419 ط1، 
ــن  ــي ب ــن ع ــي ،أيب احلس ــر القم 11- تفس
(،حتقيــق:  هـــ  )ت:329  القمــي  إبراهيــم 
ــم  ــام ،ق ــه الس ــدي علي ــام امله ــة اإلم مؤسس

.) ،ط1،   )1435هـــ 
القــران، الســيد  تفســر مــن وحــي   -12
حممــد حســني فضــل اهلل ، دار املــاك للطباعــة 
لبنــان،  بــروت  والتوزيــع،ط2،  والنــر 

1998م.
13- تفســر مــن وحــي القــران، الســيد حممــد 
حســني فضــل اهلل(ت:1431ه)،دار املــاك 
،بــروت -لبنــان،ط2،(  والنــر  للطباعــة 

1998م.) 1419ه- 
ــان يف تأويــل القــران، حممــد  جامــع البي  -14
ــب  ــن غال ــر ب ــن كث ــد ب ــن يزي ــر ب ــن جري ب
اآلمــي أبــو جعفــر ابــو جعفــر الطــري، 
،مؤسســة  شــاكر  حممــد  أمحــد  ،حتقيــق: 

2000م  - 1420هـــ   ،  1 ،ط  الرســالة 
ــداهلل  ــو عب ــران، اب ــكام الق ــع ألح 15- اجلام
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حممــد بــن امحــد بــن ايب بكــر بــن فــرح شــمس 
الديــن القرطبــي ) ت:671م (، حتقيــق : امحــد 
الــردوين وابراهيــم اطفيــش ، دار الكتــب 
1284هـــ،   ( ط2،   ، القاهــرة   - املريــة 

.  ) 1964م 
ــم  ــرآن العظي ــر الق ــاين  يف تفس 16- روح املع
ــن  ــود ب ــن حمم ــهاب الدي ــاين، ش ــبع املث والس
ــق  ــويس ) ت :1270هـــ( حتقي ــد اهلل اآلل عب
البــاري عطيــة ، دار الكتــب  : عــي عبــد 

ــروت ، ط1 )1415هـــ( . ــة – ب العلمي
17- علــوم الباغــة البديــع والبيــان واملعــاين 
، حممــد امحــد قاســم )الدكتــور(، حميــي الديــن 
ــاب  ــة للكت ــة احلديث ــب )الدكتور(،املؤسس دي

ــان ،ط1، ) 2003 م(. ــس -لبن ،طرابل
 ، قطــب  ســيد   ، القــران  ظــال  يف   -18
)ت:1966م( دار الــروق ، القاهــرة ، مــر 

-2003م. 1423هـــ  ،ط32، 
19- كتــاب العــني، أبــو الرمحــن اخلليــل بــن 
أمحــد بــن متيــم الفراهيــدي )ت:17هـــ( ، 
ــداوي، دار  ــق: الدكتــور عبــد احلميــد هن حتقي
الكتــب العلميــة، بــروت – لبنــان، ط1،) 

2003م  - 1424هـــ ( 
غوامــض  حقائــق  عــن  20-الكشــاف 
التنزيــل، أبــو القاســم حممــود بــن عمــرو بــن 
ــار اهلل (ت: 133 ه)،دار  ــري ج ــد الزخم أمح
الكتــاب العريب- بــروت ،ط 3، ،  1407هـ .
ــن  ــرم ب ــن مك ــد ب ــرب، حمم ــان الع 21-لس
ــي،  ــور األفريق ــن منظ ــن اب ــال الدي ــي، مج ع

ــروت، ط3،  ــدار ب )ت: 711هـــ( ، دار إص
)1414هـــ (.

ملســات بيانيــة يف نصــوص مــن التنزيــل،   -22
ــر  ــار ملن ــامرائي ،دار ع ــح الس ــل صال فاض
ــان- األردن ،ط 3، 1423هـــ  ــع ،ع والتوزي

. 2003م  
23-جممــع البيــان يف تفســر القــرآن، الفضــل 
ــق  ــريس )ت536هـــ( ، حتقي ــن الط ــن حس ب
وتعليــق : هاشــم الرســويل املحلــايت ،دار 
ــان،  ــروت - لبن ــريب،  ب ــراث الع ــاء ال إحي

 .) 2008م  ط1،) 
ــق  ــد احل ــد عب ــز، ايب حمم ــرر الوجي 24-املح
ــة االندلي)546هـــ(  ــن عطي ــب أب ــن غال ب
حممــد،  الشــايف  عبــد  الســام  حتقيق:عبــد 
دار الكتــب العمميــة ،بروت-لبنــان،ط 1، 

. 2001م  1422هـــ 
حييــى  زكريــا  ابــو   ، القــران  25-معــاين 
ــراء)  ــور الف ــن منظ ــداهلل ب ــن عب ــاد ب ــن زي ب
ت:207هـــ( ، حتقيــق : امحــد يوســف النجايت 
ــة -  ــف والرمج ــة للتألي ــرون، دار املري واخ

مــر، ط1.
26-معجــم التعريفــات، عــي بــن حممــد 
 ،) )816هـــ  اجلرجــاين  الريــف  الســيد 
حتقيــق: حممــد صديــق املنشــاوي، دار الفضيلة 

،القاهــر.
بــن  أمحــد  اللغــة،  مقاييــس  27-معجــم 
ــي، )ت 395هـــ(  ــا القزوين ــن زكري ــارس ب ف
ــارون، دار  ــد ه ــام حمم ــد الس ــق: عب ، حتقي
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الكتــب العلميــة، قــم، ط1.
28-مفاتيــح الغيــب، أبــو عبــد اهلل حممــد 
ــي  ــني التيم ــن احلس ــن ب ــن احلس ــر ب ــن عم ب
الــري  خطيــب  الــرازي  الديــن  فخــر 
العــريب  الــراث  أحيــاء  )ت:606ه(،دار 

1420ه.   ،بــروت،ط3، 
29-املفــردات يف غريــب القــرآن، أبو القاســم 
احلســني بــن حممــد الراغــب األصفهــاين )ت: 
ــن،  ــمس الدي ــم ش ــق: إبراهي 502هـــ(،  حتقي
ــروت،  ــات، ب ــي للمطبوع ــة اإلعام مؤسس

ط1،) 2009 م(  .
حممــد  ،الســيد  القــران  هــدى  30-مــن 

للطباعــة  القــارئ  دار  املــدريس،  تقــي 
. ) 2م 0 0 8 - 1ه 4 2 9 ( ،1 ط ، لنــر ا و

امليــزان يف تفســر القــران، الســيد حممــد   -31
ــة  ــي (ت:1402ه)،مؤسس ــني الطباطبائ حس
-لبنــان  بــروت  للمطبوعــات،  اإلعلمــي 

1997م(  1417ه-  ،ط1،( 
القــران  تفســر  يف  الرمحــن  نفحــات   -32
التهاونــدي  الرحيــم  عبــد  بــن  حممــد   ،
ــات  الدراس ــم  ــق :قس )ت:1371هـــ (،حتقي
االســامية، مؤسســة البعثــة – قــم ، ط1،) 

.) 1384هـــ 
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