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The research entitled ((Bilateral of World and Hereafter in The
Holy Quran, Semantic Analysis of specifications in the Meccan
and Civil Chapters)) is presented with its public structure from
the semantic analysis side, which depends on that the word has
no meaning in specific text, unless by its relationship with what
surrounding it, and this has finds out the semantic bilateral of
World and Hereafter through their relationship with other words
existed in their space by language base arises on modular system
of the sentence in Arabic language taking specifications as a basic
semantic field from study fields, specified in the field of (predicate)
and (predicate of that) and (additive), each field explains and
specifies the attribute of depending firstly on dictionary meaning
of the word, and secondly on the semantic attribute of the word,
besides non- negligence of the context in which the vocabulary
mentioned. The research reveals the position of Holy Quran from
World and Hereafter, so itgathers between worlds and hereafter
requirements with the harmonization of materialistic and spiritual
side of human, and between mind requirement and the need of
passion, Thus he took from the World and made I a means to the
Hereafter, and made the Hereafter a consequence of the deeds of
this World.
Key words: The World, Hereafter, The World and Hereafter,
Semantic Analysis.
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امللخص:

ورد حبثنا ((ثنائي الدنيا واآلخرة يف ال قرآن الكرمي حتليل داليل للمواصفات يف السور املكية واملدنية)) هبيكله العام
من جانب التحليل الداليل الذي يعتمد على أن اللفظة المعىن هلا يف نص معني إال من خالل عالقتها مبا حييط
هبا ،فكان هذا قد كشف عن داللة ثنائي الدنيا واآلخرة من خالل عالقتهما بغريمها من األلفاظ الواقعة يف
فلكهما من خالل قاعدة ألسنية تقوم على نظام تركييب للجملة يف العربية متخذة املواصفات حقالً داللياً رئيساً
من حقول الدراسة حمددة يف حقل (اخلرب) و (خرب إن) و (املضاف) ،إذ يوضح وحيدد كل حقل صفة كل من
الدنيا واآلخرة معتمداً على الداللة املعجمية للكلمة أوالً ،والسمة الداللية للكلمة اثنياً ،وعدم إغفال السياق الذي
ترد فيه املفردات سواء كان اللفظ املدروس أو املفردات املرتبطة به.
الكلمات املفتاحية :الدنيا ،اآلخرة ،الدنيا واآلخرة ،حتليل داليل ،ثنائي الدنيا واآلخرة.

املقدمة:
لطاملا كشف لنا كتاب القرآن الكرمي عن موقفه من الدنيا واآلخرة ،جامعاً بني متطلبات الدنيا ومتطلبات اآلخرة مع
مواءمة اجلانب املادي لإلنسان واجلانب الروحي ،وبني مقتضى العقل وحاجة العاطفة ،فأخذ من الدنيا وجعل منها وسيلة لآلخرة،
وجعل اآلخرة عاقبة ألعمال الدنيا.
ويف هذا البحث وردت املواصفات حقال من حقول دراسة داللة الدنيا واآلخرة على أساس نظرية (حتليل حقول الداللة)
اليت تدرس البنية الرتكيبية للجملة ،أي أن داللة اللفظة تتضح من ائتالفها مع ابقي املفردات احمليطة هبا سواء كانت حرفاً أو امساً أو
فعالً ،فنتمكن من خالهلا كشف داللة املفردة السطحية واخلفية.
فاملواصفات يف هذا احلقل الداليل قد ركزت على اجلانب النحوي الذي حيدد داللة اللفظ وصفته من خالل عالقات
حنوية متعددة ربطت بني اللفظ املدروس وبني ما قبله أو ما بعده داخل النص القرآين.
فوردت املواصفات حمدد ًة يف حقل اخلرب وخرب إ ّن واملضاف مما هو خاص بداللة ثنائي الدنيا واآلخرة ،إذ تلك العالقات هلا
أثرها يف تقدمي داللة خاصة لكال اللفظني ختتلف من موضع آلخر حبسب معطيات النص الذي حيوي ثنائي الدنيا واآلخرة.
وإ ْن كانت العالقة النحوية هي األساس يف هذا احلقل ،إال أن توظيف القاعدة النحوية له أمهيته مبا يُ ِربز املعىنىن ويككىند عليىنه
من خالل إيصال األلفاظ مبعانيها وتعلقها مع بعض ،فمثالً يف أسلوب التفضيل يرد املفضل واسم التفضيل واملفضل عليه ،إال أنىنه
يف إحدى حاالته يرد دون ذكر املفضل عليه ،ألجل زايدة يف أصل الوصف تتحقق مبجيء صيغة (أفعل) وعدم االقرتان حبرف اجلر
ِ
(م ْن).
ومثىنىنل ذلىنىنك اجلملىنىنة االمسيىنىنة املكونىنىنة مىنىنن املبتىنىندأ واخلىنىنرب ،يقىنىندمها لنىنىنا النحىنىنو علىنىنى أسىنىناس رفىنىنع كىنىنل منهمىنىنا إال أن الىنىنالم املفتوحىنىنة
الداخلة على املبتدأ مثال ورد توظيفها حبكم هذا االقرتان ،لتككد مضمون اجلملة املثبتة ،مبعىن أكدت حكم اخلرب يف املبتدأ.
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برزت املواصفات واضىنحة يف السىنور املكيىنة واملدنيىنة ،فنجىندها يف السىنور املكيىنة قىند ةىنغلت (سىنتة عشىنر) موضىنعاً ،ويف السىنور
املدنية كان هلا (اثنا عشر) موضعاً.
وهذه املواصفات لثنائي الدنيا واآلخرة كان للخرب فيها مواضىنعه مىنن السىنور املكيىنة واملدنيىنة ومثىنل هىنذا كىنان للمضىناف  ،فأمىنا
خرب إ ّن فكان له موضعه حصراً يف السور املكية.
املواصفات
أ :اخلرب
أوالً :اخلرب يف السور املكية:
لعب وهلو ،هلو ولعب:
يف هذا احلقل ورد اخلرب عن الدنيا بقوله (لعب وهلو) يف موضعني اثنني ،فأمىنا األول قىند ورد يف قولىنه عىنز وجىنل َ وَمىنا ْ
احلَيَىناةُ
ِِ
الدنْىنيا إِالَّ لَعِب وَهلو ولَلد ِ
ين يىنَتَّىن ُقو َن أَفَالَ تَىن ْع ِقلُو َن سورة األنعام  32وأما الثاين فقال سبحانه َ وَما َه ِذهِ ْ
احلَيَاةُ
ُّ َ
ٌ َ ٌْ َ ُ
َّار اآلخَرةُ َخْيىنٌر لّلَّذ َ
الدنْىنيا إِال َهلو ولَعِب وإِ َّن الدَّار ِ
احلَيَىن َوا ُن لَ ْو َكانُوا يىنَ ْعلَ ُمو َن سورة العنكبوت .64
األخَرةَ َهلِ َي ْ
ُّ َ
َ
ٌْ َ ٌ َ

ورد اخلىنىنرب (لعىنىنب وهلىنىنو) عىنىنن الىنىندنيا يف املوضىنىنع األول مىنىنن سىنىنورة األنعىنىنام ،إذ إ ّن احلكىنىنم الىنىنذي حكىنىنم بىنىنه سىنىنبحانه علىنىنى أهىنىنل
ِ َّ ِ
ين َك َّىنذبُواْ بِلِ َقىناء
الضالل والكفر يعد تعقيباً عليهم مبا ورد عنهم يف اآلية السابقة مباةرة هلذه اآلية إذ قال عىنز وجىنل قَىن ْد َخس َىنر الىنذ َ
اعةُ بىنَ ْغتَةً قَالُواْ َاي َح ْسَرتَىننَا َعلَى َما فَىنَّرطْنَا فِ َيها َوُه ْىنم َْحي ِملُىنو َن أ َْوَز َارُه ْىنم َعلَىنى ظُ ُهىنوِرِه ْم أَالَ َسىناء َمىنا يىنَ ِزُرو َن سىنورة
اّللِ َح ََّّت إِذَا َجاءتْىن ُه ُم َّ
الس َ
ّ
األنعام  ،31فكانت مثالً ضىنربه سىنبحانه وتعىناك لكفىنار مكىنة ،إذ إكىنم منكىنرين للبعىنث والقيامىنة ،فيفعلىنون مىنا اليرجىنون بىنه الثىنواب،
والخيشون منه العقاب فعظمت رغبتهم يف الدنيا ،فذكر هللا تعاك اآلية اليت ورد عنها اخلرب عن الىندنيا تنبيهىناً هلىنم وحتىنذيراً (ابىنن كثىنري،
2002؛ اخلطيب ،د.ت).
وقع لفظ الدنيا يف هذا النص يف حمتىنوى للىنة امسيىنة مككىندة بسىنلوب القصىنر ،إذ اسىنتخدم القىنرآن الكىنرمي (مىنا و إالّ) يف هىنذا
النوع من القصر ،الذي يُ ُّ
عد أقوى وأعلى درجات التوكيد (طبىنل .)2004 ،يف جمىنال الشىنك واكنكىنار (الةىنني ، )1978 ،لغىنر
أتكيد حصر احلياة الدنيا ابللعب واللهو بقصر موصوف على صفة ،مبعىن قصىنر مىند ا ملىنن يريىند حيىناة أهىنل الشىنر  .وسىنبب وصىنف
حياة هكالء هبذه الصفة ،هو أن اآلية وردت "رداً على الكفرة يف إنكار اآلخرة ،وحصر احلياة يف احلياة الىندنيا ،ولىنييف يف اعتقىنادهم
عجىنىنل مىنىنن املسىنىنرة بزخىنىنرف الىنىندنيا الفانيىنىنة ،فقىنىندم اللعىنىنب الىنىندال علىنىنى ذلىنىنك و ىنىنم ابللهىنىنو" (القىنىنامسي ،1997 ،ص.)345/4 .
إال مىنىنا َّ
وهذا ما أُةري إليه مما ظهر منهم يف اآلية  31من السورة نفسها.
واخلرب واالسم املعطوف عليه وردا يف اللغة كل منهما مبعىن ،فاللعب معروف (ابن فارسِ ،)2001 ،
ب فىنال ٌن إذا كىنان
َ
"ولع َ
صداً صحيحاً" (الراغب األصفهاين ،د.ت ،ص )454 .واللهو فكل ٍ
فِعلُه غري ٍ
قاصد به م ْق ِ
ةيء ةغلك فقىند أهلىنا (ابىنن فىنارس،
ٌّ
َ
ْ َ
ويهمه (الراغب األصفهاين ،د.ت).
 ،)2001اي ما يشغل اكنسان عما يعنيه ُّ
وللوقوف على داللة اخلرب يف هذا املوضع ،فقد ورد أكثر مىنن رأي  ،واألنسىنب داللىنة يف هىنذا املوضىنع هىنو أ ّن املىنراد مىنن هىنذا
احلصر هو حياة الكافر ،أي األعرا الدنيوية اليت يطلبهىنا الكىنافر وهىني ال تُعىن ُّد ةىنيااً مقابىنل أمىنور القيامىنة الىنيت هىني معىنر احلىنديث
احلَيَاةُ ُّ
الدنْىنيَا(  ...الرازي" ،)1999 ،قال ابن عباس يريىند حيىناة أهىنل الشىنر
فيما سبق هذه اآلية ال الدنيا فقال عز وجل َ وَما ْ
والنفاق ،والسبب يف وصف حياة هكالء هبذه الصفة هو أن حياة املكمن حيصل فيها أعمال صاحلة فىنال تكىنون لعبىناً وهلىنواً" (الىنرازي،
 ،1999ص.)515/12 .
فلتكىنىنذيبهم لآلخىنىنرة يطلبىنىنون احليىنىناة الىنىندنيا ال دار اآلخىنىنرة ،وهىنىنذا االعتقىنىناد بن ال حيىنىناة بعىنىند هىنىنذه احليىنىناة عىنىنل هىن َّىنم الكىنىنافرين
حمصوراً يف االستمتاع بلذات الدنيا وةهوا ا الدنية كاجلاه والرايسة والعلو يف األر ولو ابلباطل ،وقد خص القرآن الكرمي املنكرين
للبعث واحلسىناب بصىنفيت اللعىنب واللهىنو لسىنببني (الىنرازي ،)1999 ،األول أن الصىنفتني لُىن ِزم هبمىنا مىنن حيىنث مىند ما ،فهمىنا صىنفتان
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وقد ورد االستعمال القرآين للخرب عن الدنيا يف املوضع الثاين من سىنورة العنكبىنوت  64بتقىندمي اللهىنو علىنى اللعىنب يف قولىنه
الدنْىنيا إِال َهلو ولَعِب وإِ َّن الدَّار ِ
احلَيَىن َوا ُن لَ ْو َكانُوا يىنَ ْعلَ ُمو َن فهذا التقدمي ورد مناسباً لسياق اآلية
األخَرةَ َهلِ َي ْ
عز وجل َ ما َه ِذهِ ْ
احلَيَاةُ ُّ َ
َ
ٌْ َ ٌ َ
السىنماء مىناء فَأ ِ ِ
ِ
ِ
األر َ ِمىنن بىنَ ْع ِىند َم ْوَِىنا
ْ
َحيَىنا بىنه ْ
اليت سبقت هذه اآلية من السورة نفسها فقال عز وجىنل َ ولَىنان َسىنأَلْتَىن ُهم َّمىنن نىنَّ َّىنزَل م َىنن َّ َ َ
احلَ ْم ُد َِّّللِ بَ ْل أَ ْكثَىنُرُه ْم ال يىنَ ْع ِقلُو َن اآلية  ،63والغر مىنن هىنذا التقىندمي علىنى غىنري مىنا ورد يف سىنورة األنعىنام ،ذلىنك أن
اّللُ قُ ِل ْ
لَيَىن ُقولُ َّن َّ
األخري كان املذكور قبل اآلية هي اآلخرة وإظهارهم للحسرة فلم يكن للدنيا حيناذ أ ْن ينشغلوا هبا ،فقدم اللعب على اللهو ،أما يف
هلو لإلنسان وأكثر ما يلهىني العبىناد علىنى
هذا املوضع من سورة العنكبوت ف ن الكالم كان فيما خيص الدنيا وهو الرزق ،والرزق هو ٌ
َّ ِ
ين َآمنُوا ال تىنُ ْل ِه ُك ْم أ َْم َىنوالُ ُك ْم َوال
العموم ،ألن الرزق خ ّداع ويدعو إك اكقبال عليه واالستغراق فيه بدليل قوله عز وجل َ اي أَيىنُّ َها الذ َ
ِ
أَوال ُد ُكىنىنم عىنىنن ِذ ْكىن ِر َِّ
اخل ِ
اسىن ُىنرو َن سىنىنورة املنىنىنافقون  9وعليىنىنه كىنىنان تقىنىندمي اللهىنىنو أقىنىنرب ،ألن االةىنىنتغال
ىنك فَأ ُْولَاِىن َ
اّلل َوَمىنىنن يىنَ ْف َعىن ْىنل ذَلىن َ
ىنك ُهىن ُىنم َْ
ْ ْ َ
ابللهو مما يقصر به الزمان ،وهو أدخل من اللعب فيه (الرازي )1999 ،فيما خيص لفظ الدنيا ،ولذا جند قد ذكرها القرآن الكرمي
ابسم اكةارة املشعر ابلتقليل منها ومن أمهيتها إال فيما يكون منها الوصول إك ثواب هللا سبحانه.
خري:
ورد لفىنظ (خىنري) مىنرتني يف هىنذا احلقىنل نىنرباً عىنن لفىنظ اآلخىنىنرة  ،واملوضىنع األول منهمىنا جنىنىنده يف قولىنه عىنز وجىنىنل َ وَمىنا ْ
احلَيَىنىناةُ
ِِ
الدنْىنيا إِالَّ لَعِب وَهلو ولَلد ِ
ين يىنَتَّىن ُقو َن أَفَالَ تَىن ْع ِقلُو َن سورة األنعام  32واملوضع الثاين جنىنده يف سىنورة النحىنل ،30
ُّ َ
ٌ َ ٌْ َ ُ
َّار اآلخَرةُ َخْيىنٌر لّلَّذ َ
وقىنىند أخىنىنرب هللا عىنىنز وجىنىنل عىنىنن اآلخىنىنرة يف املوضىنىنع األول بلفىنىنظ (خىنىنري) يف للىنىنة امسيىنىنة يعىنىند فيهىنىنا اخلىنىنرب صىنىنفة للمبتىنىندأ يف املعىنىنىن .ومادتىنىنه
اللغوية تدل على العطف وامليل ،واملعاين منه تدل على الشيء النافع ،ونقيضه الشر (الراغب األصفهاين ،د.ت).
واخلىنرب (خىنىنري) أصىنىنله (أخىنىنري) وقىند ُحىن ِىنذفَت اهلمىنىنزة لكثىنىنرة االسىنتعمال ،فصىنىنار (خىنىنري) ،وقىنىند ورد خىنرباً مىنىنن هللا عىنىنز وجىنىنل بوصىنىنف
اآلخىنرة كوكىنىنا خىنرياً بسىنلوب تفضىنىنيل مناسىنىنب ،ويىندل علىنىنى ذلىنىنك مىنىنا حصىنل مىنىنن مقابلىنىنة بىنني لفظىنىني الىنىندنيا واآلخىنرة ،لبيىنىنان أحىنوال كىنىنل
منهمىنىنا ،إذ عنىنىند إخبىنىنار هللا تع ىن اك بن احليىنىناة الىنىندنيا لعىنىنب وهلىنىنو ،فقىنىند أخىنىنرب يف الوقىنىنت ذاتىنىنه بن الىنىندار اآلخىنىنرة خىنىنري وهنىنىنا تعىنىنين اجلنىنىنة
(الرازي" )1999 ،اليت هي حمل احلياة اآلخرة " (أبو السعود ،د.ت ،ص ،)126/3 .وقد وردت خاصة للمتقني يف الدنيا فنالوا
ابلعمل فيها ثواب اآلخرة.
فىنىنورد الوصىنىنف ابسىنىنم التفضىنىنيل (خىنري) احملىنىنذوف بعىنىنده املفضىنىنل عليىنىنه للعلىنىنم بىنىنه ،بتقىنىندير وللىنىندار اآلخىنىنرة خىنىنري مىنىنن احليىنىناة الىنىندنيا
(السمني احلليب ،د.ت) ،وقىند سىنبق بيىنان هىنذا النىنوع مىنن أسىنلوب التفضىنيل يف إحىندى حاالتىنه ،وهىنو عىندم ذكىنر املفضىنل عليىنه ،إذ إن
األسلوب يف هذا املوضع قد ورد فيه اسم التفضيل ،ألجىنل زايدة يف أصىنل الوصىنف ،وهىنذه الفائىندة ال تىنتم إال مبجىنيء صىنيغة (أفعىنل)
أوالً ،وعدم اقرتاكا حبرف اجلر ِ
(م ْن) اثنياً (السامرائي.)2007 ،
وألجىنىنل أتكيىنىند اخلىنىنرب يف املبتىنىندأ حكم ىناً فقىنىند وردت الم التوكيىنىند املفتوحىنىنة داخلىنىنة علىنىنى املبتىنىندأ مىنىنع فائىنىندة إزالىنىنة الشىنىنك (حسىنىنن،
د.ت) ،وهو أن الدار اآلخرة خري للمتقني الذين ورد ذكرهم ابسم املوصول (للذين) وصلته (يتقون) ،ألن اكخبار من هللا سىنبحانه
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وهىنىنذا يقضىنىني بنىنىنا إك أ ّن أسىنىنلوب احلصىنىنر ابلنفىنىني واكثبىنىنات حصىنىنر احليىنىناة الىنىندنيا يف أكىنىنا لعىنىنب وهلىنىنو ملىنىنن أراد األعىنرا الدنيويىنىنة
طالباً هلا من غري نظر إك ما ورائها من حياة أخرى ،فجعل أعمال الدنيا لعباً وهلواً مبا ال يعين وال يعقب منفعة ،فاللهو واللعب مها
االةتغال مبا ال دي نفعه يف ذاته ،وعلى رغم اقرتاب معنييهما ،إالّ أكمىنا خيتلفىنان يف حقيقتهمىنا ،فاللعىنب العمىنل الىنذي ال مقصىند
منه ترجتيه إال قضاء الوقت كلعب األطفال قصري املدة ،واللهو طلب ما يلهىني عىنن اجلىند مىنن األمىنور لفائىندة عاجلىنة سىنلبية مىنن مىنالذ
وأهواء .فاالةتغال هبما أو بحدمها مذمة ال جتوز من عاقل ،واالسرتواح لغري عمل يُطلَب منه اآلخرة ال يُ ُّ
عد إال قبيحاً.
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مد ما قصرية ،إذ اللعب واللهو سريعا االنقضاء والزوال ،فالصفتان متناسبتان مع هذه احلياة .والثاين أن كالّ من اللعب واللهو قد
حصىنىنال نتيجىنىنة االغىنرتار بظىنىناهر األمىنىنور ،فىن ذا مىنىنا تكشىنىنفت األمىنىنور وابنىنىنت ال يبقىنىنى ةىنىنيءٌ مىنىنن هىنىنذا اللعىنىنب واللهىنىنو أصىنالً ،ألن العاقبىنىنة
تتأمل منهما وال مقصد.

Ruba Thanoon YOUNIS

ورد مبَ ْن كانت عنايته ابلدار اآلخرة فعمل ألجلها وطلب الدنيا ألجل الوصول لآلخرة ،وهكالء هم الذين يتقون ومل تكن هلم احليىناة
الدنيا كل ةيء ،فنظروا إك الدنيا ألجل أن يطلبوا اآلخرة.
فاملقصود أن ذات احلياة الدنيا وطيبا ا ال دوام هلا فهي إك انقضاء وزوال .وأما الدار اآلخرة فهي أفضل من خريات الدنيا
مما يدل داللة قاطعة على أن اآلخرة أكمل وأفضل وأتقى ،ألكا دائمة ملن عمل هلا.
وألجل احلث على التفكري والتدبر يف آايت هللا سبحانه فقد قال سبحانه مستفهماً  أَفَالَ تَىن ْع ِقلُو َن.
فخالصة الكالم ،أن نعيم اآلخرة أعلى وأكمل من نعيم الدنيا يف ذاته ويف دوامه وثباته ويف كونه إ ابياً ال سلبياً.
أكرب:

َّ ِ
ىناجُرواْ ِيف
ين َهىن َ
ورد اخلىنىنرب مىنىنن هللا عىنىنز وجىنىنل عىنىنن لفىنىنظ (اآلخىنىنرة) بلفىنىنظ (أكىنىنرب) مىنرتني ،األول منهمىنىنا يف قولىنىنه عىنىنز وجىنىنل َ والىنذ َ
سىنىنبيل اّللِ ِمىنىنن بىنعىن ِىند مىنىنا ظُلِمىنواْ لَنُىنب ىن ِىنوئَىننىنَّهم ِيف الىن ُّىندنْىنيا حسىنىننَةً والجىنىنر ِ
اآلخىن َىنرةِ أَ ْكبَ ىن ُىنر لَىن ْىنو َكىنىنانُواْ يىنَ ْعلَ ُمىنىنو َن سىنىنورة النحىنىنل  41والثىنىناين يف قولىنىنه
ّ
َْ َ ُ َ ّ ُ ْ
َ َ َ َ ُْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
احلَيَاة ُّ
اب األخَرة أَ ْكبَىنُر لَ ْو َكانُوا يىنَ ْعلَ ُمو َن سورة الزمر .26
ي يف ْ
اّللُ ْ
تعاك فَأَذَاقَىن ُه ُم َّ
الدنْىنيَا َولَ َع َذ ُ
اخل ْز َ
ففي املوضع األول جند أن هللا سبحانه أتى هبذه اآلية مباةرة بعد اآلية  40اليت فيها إثبات البعث الذي أنكىنره الكفىنار يف
رسالة حممد (صلى هللا عليه وسلم ) ،فبعد أ ْن َّبني حال الكفار يف اآلية هذه ،جاء هنا يف اآلية ليبني حسن العاقبة ،فبشىنرت اآليىنة
املكمنني املهاجرين مبا أعده هللا هلم من اجلزاء الكبري يف الدنيا ،ومن اجلزاء األكرب يف اآلخرة (ابن كثري.)2002 ،

ورد اخلىنىنرب ومادتىنىنه مىنىنن الكىنىناف والبىنىناء والىنراء أصىنىنل صىنىنحيح ،وهىنىنو خىنىنالف الصىنىنغر (ابىنىنن فىنىنارس ،)2001 ،ولفىنىنظ اخلىنىنرب (أكىنىنرب)
اسم تفضيل على وزن (أفْىنعل) ،وقد ورد خرباً لآلخرة بطريىنق اكضىنافة يف قولىنه تعىناك والجىنر ِ
اآلخ َىنرةِ  ويف الوقىنت نفسىنه ُع َّىند اخلىنرب
َ
َ ُْ
ِ
ىنف أجىنر اآلخىنرة يف
وصفاً للمبتدأ يف املعىن ،مبعىن "وصف أجر اآلخرة ابألكرب ،ليدل على أن أجر املكمنني يف الدنيا كبري ،ولىنو ُوص َ
هذا السياق ابلكبري لدل على أن أجر املكمنني يف الدنيا قليىنل" (ةىنحادة ،د.ت ،ص ،)83/1 .بىندليل صىنيغة أسىنلوب التفضىنيل يف
اخلىنىنرب (أكىنىنرب) الىنوارد علىنىنى وزن (أفْىن َعىنىنل) ملعىنىنىن زايدة يف أصىنىنل املفضىنىنل علىنىنى املفضىنىنل عليىنىنه وهىنىنو لىنىننفيف داللىنىنة املفضىنىنل الىنىنذي سىنىنبق هىنىنذه
اآلية.
فالتفضيل أسلوب أفاد معىن أن "ثواب هللا إايهم على هجر م فيه يف اآلخرة أكرب ،ألن ثوابه إايهم هنالك اجلنة الىنيت يىندوم
نعيمها وال يبيد" (الطربي ،2000 ،ص ،)206/17 .فضالً عن توكيد املبتدأ َ(ألجر) بالم توكيد مفتوحة أكدت مضمون اجلملة
املثبتة اليت أُ ّكِ َد فيها حكم اخلرب يف املبتدأ "فاملبتدأ يف هذه اجلملة االمسية ونظائرها حمكوم عليه دائماً ابخلرب ،واحملكوم عليه البىند أن
يكون معلوماً ولو إك حد ما ،وإال كان احلكم لغواً ال قيمة لىنه ،لصىندوره علىنى جمهىنول ،وصىنارت اجلملىنة مفيىندة إفىنادة مىنة" (حسىنن،
د.ت ،ص.)440/1 .
يتبني لنا أن هذا تتميم للوعد وإةارة إك أن األجل اآلخروي أفضل من األجر الىندنيوي ،فىناألجر اآلخىنروي وثىنواب هللا هلىنم
فيه أكرب ،ألنه أهم وأنفع وأعظم وأةرف ،فهو نعيم مقىنيم وجنىنات جتىنري مىنن حتتهىنا األكىنار خالىندين فيهىنا (أبىنو زهىنرة ،د.ت) ،وذلىنك
هو الفوز العظيم.
ولعالق ىن ىن ىن ىن ىن ىن ىن ىن ىنىنة اجلمل ىن ىن ىن ىن ىن ىن ىن ىن ىنىنة االمسي ىن ىن ىن ىن ىن ىن ىن ىن ىنىنة ابلش ىن ىن ىن ىن ىن ىن ىن ىن ىنىنر ال ىن ىن ىن ىن ىن ىن ىن ىن ىنىنذي يتلوه ىن ىن ىن ىن ىن ىن ىن ىن ىنىنا ،فالض ىن ىن ىن ىن ىن ىن ىن ىن ىنىنمري يف (يعلم ىن ىن ىن ىن ىن ىن ىن ىن ىنىنون) لقول ىن ىن ىن ىن ىن ىن ىن ىن ىنىنه س ىن ىن ىن ىن ىن ىن ىن ىن ىنىنبحانه
لَىن ْىنو َكىنىنانُواْ يىنَ ْعلَ ُمىنىنو َن قىنىند اختُلِىنىنف يف نسىنىنبته ،فىنىنذهب فيىنىنه علمىنىناء التفسىنىنري إك أكثىنىنر مىنىنن وجىنىنه (الىنرازي1999 ،؛ القىنىنرطيب2003 ،؛
السمني احلليب ،د.ت؛ ابن عاةور1984 ،؛ الشىنعراوي ،د.ت) ،فىنيمكن أ ْن يىنُراد بىنه الكىنافرون ،ويكىنون املعىنىن لىنو كىنانوا يعلمىنون
عاقبة اك ميان وجزاء املكمنني آلثروه على كفرهم .أو يراد به املهاجرون ،ويكون املعىن لو كانوا يعلمون ذلىنك لىنزادوا يف اجتهىنادهم يف
عمل اخلري .وأخرياً قد يُراد بىنه مىنن املىنكمنني الىنذين مل يهىناجروا ،ويكىنون املعىنىن لىنو كىنانوا يعلمىنون ألسىنرعوا يف اهلجىنرة كمىنا فعىنل غىنريهم.
فهذه أوجه قد احتملها التعبري القرآين مبا دل على اكثراء القرآين الكرمي وبالغته مبا ُِمسّي تربيب الفوائد.

295

Rimak International Journal of Humanities and Social Sciences

متاع ،دار القرار:

أخرب هللا سبحانه عن الدنيا بلفظ (متاع) وثىن نرباً عن اآلخرة بلفظ (دار القرار) يف نص قوله عز وجل اي قَىنوِم إََِّّنَا ه ِذهِ
َ
َ ْ
الدنْىنيا متاع وإِ َّن ِ
األخَرةَ ِه َي َد ُار الْ َقَرا ِر سورة غافر  39وقد ورد اخلرب األول (متاع) داالً على "االنتفاع مبا فيه لذة عاجلة"
ْ
احلَيَاةُ ُّ َ َ َ ٌ َ
(ابن فارس ،2001 ،ص ،)937 .وهبذا املعىن للفظ متاع يكون قد انسب جميىنكه خىنرباً للىندنيا ،ألن مىنكمن آل فرعىنون كىنرر نصىنحه
لقومه ودعاهم لإلميان ابهلل كاةفاً هلم عىنن قيمىنة احليىناة الىندنيا الىنيت سىنتزول قريبىناً مع ِّىنرباً عنهىنا ابخلىنرب (متىناع) الىنيت بينىنت لنىنا داللتىنه قيمىنة
احلياة الزائلة ،فهي حياة ال ثبات هلا وال ألصحاهبا ،فنرى بعد نداء مكمن آل فرعون لقومه مفتتحاً سبحانه اآليىنة بىنه ،انصىنحاً قومىنه
جبملىنىنة امسيىنىنة مسىنىنتخدماً أسىنىنلوب القصىنىنر ب(إَّنىنىنا) الىنىنيت أفىنىنادت احلصىنىنر مبعىنىنىن مااحليىنىناة الىنىندنيا إال متىنىناع .فىنىناخلرب ورد "بىنىنذم الىنىندنيا وتصىنىنغري
ةأكا ،ألن اكخالد إليها هو أصل الشر كله ،ومنه يتشعب ليع ما يكدي إك سخط هللا و لىنب الشىنقاوة يف العاقبىنة" (الزنشىنري،
 ،2010ص.)1405/4 .
مث َّثىن هللا سبحانه جبملة امسية معطوفة على ما قبلها معظماً اآلخرة بقوله وإِ َّن ِ
األخَرةَ ِه َي َد ُار الْ َقَرا ِر مككداً هذه اجلملة
َ
"إن ،و َّ
عن سابقتها حبرف التوكيد (إ ّن) وفائدتىنه توكيىند اخلىنرب يف املبتىندأ ،قىنال ابىنن يعىنيَّ ،
أن ،مهىنا تككىندان مضىنمون اجلملىنة وحتققانىنه"
(ابن يعي ،2001 ،،ص ،) 526/4 .فاحلرف املشبه ابلفعل أكد على أن "كون اآلخرة دار مستقر يقتضي وجود احلرص على
أسباب احلصول فيها" (ابن عجيبة ،1998 ،ص )135/5 .وهذا يكيده املعىن اللغوي الذي َّثىن به سبحانه لتعظيم اآلخرة عندما
ىنتقر (اب ىنىنن ف ىنىنارس ،)2001 ،والق ىنرار يف املك ىنىنان ه ىنىنو االس ىنىنتقرار في ىنىنه
أخ ىنىنرب عنه ىنىنا بك ىنىنا دار الق ىنرار ومعن ىنىناه ال ىنىنتمكن ،يق ىنىنال ق ىن َّىنر ،واس ىن َّ
(اجلوهري ،)1987 ،بثبوته (الراغب األصفهاين ،د.ت) ،والثبات ضد الزوال (اجلوهري ،)1987 ،واآلخرة ال تىنزول فهىني "الىندار
الىنىنيت تسىنىنتقرون فيهىنىنا وختلىنىندون وال وتىنىنون فيهىنىنا فىنىناعملوا هلىنىنا" (القيسىنىني ،2008 ،ص ،)6435/10 .ألكىنىنا احملىنىنل الىنىنذي يقىنىنع فيهىنىنا
االسىنىنتقرار "وامل ىنراد ابلىنىندار اآلخ ىنىنرة اجلنىنىنة والن ىنىنار ألكمىنىنا ال يفني ىنىنان" (القىنىنرطيب ،2003 ،ص ،)317/15 .وهل ىنىنذا قىنىندم س ىنىنبحانه هلم ىنىنا
ابلرتهيب والرتغيب ف ما خلود يف النعيم أو خلود يف اجلحيم عندما أخرب عن حال الدنيا ،مث ّثىن عنها نرباً عن اآلخىنرة معظمىناً هلىنا،
خللودها ودوام ما فيها ،مبعىن أن اآلخرة دائمة والدنيا زائلة ،والدائم خري من الزائل.
أخزى:
صىن ًىنرا ِيف أ ََّايٍم
ص ْر َ
ورد اللفىنىنظ (أخىنىنزى) خىنرباً للفىنىنظ اآلخىنىنرة مىنىنرة واحىنىندة يف هىنىنذا احلقىنىنل يف قولىنىنه عىنىنز وجىنىنل فَأ َْر َسىن ْلنَا َعلَىن ْىني ِه ْم ِرحيًىنىنا َ
َِّ ٍ ِ ِ
اخلِىنز ِي ِيف ْ ِ
ِ
نص ُىنرو َن سىنورة فصىنلت  ،16وقىند وردت تىنذكرياً
اب األخ َىنرةِ أ ْ
اب ْ ْ
َخ َىنزى َوُه ْىنم ال يُ َ
احلَيَىناة ال ُّىندنْىنيَا َولَ َعىن َذ ُ
حن َسىنات لّنُىنذي َق ُه ْم َعىن َذ َ
للمشركني املصرين على الكفر بكم سيصىنيبهم مىنا أصىناب األقىنوام الىنيت قىنبلهم مثىنل عىناد وملىنود ،إذ ملىنا أصىنروا علىنى الكفىنر واسىنتكربوا مل
يب ىنىنق هل ىنىنم إال إنىن ىنزال الع ىنىنذاب عل ىنىنيهم (اب ىنىنن كث ىنىنري ،)2002 ،ف ىنىنأذاقهم هللا ع ىنىنز وج ىنىنل ع ىنىنذاب ال ىنىنذل واهلىن ىنوان يف ال ىنىندنيا بس ىنىنبب كف ىنىنرهم
واستكبارهم ،كما وعدهم هللا بعذاب اآلخرة ولكنه أةد إهانة وإذالالً من عذاب الدنيا وذلك مبا ورد من اخلرب الذي أورده هللا عىنز
وع َّد وصفاً لآلخرة يف املعىن لقوله تعاك
وجل ُ
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إالّ أ ّن الىنراجح منهىنىنا هىنو مىنىنا يىنذهب فيىنىنه السىنىنياق إك املسىنار الصىنىنحيح ،وهىنو أن الضىنىنمري هنىنىنا عائىند علىنىنى الكىنافرين ،مبعىنىنىن "لىنىنو
علم ىنوا أن هللا مىنىنع هلىنىنكالء املستضىنىنعفني يف أيىنىنديهم الىنىندنيا واآلخىنىنرة ،لرغب ىنوا يف ديىنىننهم" (الزنشىنىنري ،2010 ،ص ،)794/2 .وهىنىنذا
املعىن قد انسب موقع لو االمتناعية (األنصاري ،)2007 ،مبعىن أن هللا سيجزي املهاجرين األجر الكبىنري يف الىندنيا واألجىنر األكىنرب
يف اآلخىنىنرة وهىنىنكالء هىنىنم الصىنىنابرون املتوكلىنىنون علىنىنى هللا ولىنىنو كىنىنان يعلىنىنم الكفىنىنار أجىنىنر املىنىنكمنني يف الىنىندنيا واآلخىنىنرة التبعىنوا احلىنىنق (القىنىندومي،
د.ت).

Ruba Thanoon YOUNIS

ِ
َخَزى  فنالحظ أن اخلرب مل يرد مباةرة نرباً عن اآلخرة وإَّنا ورد خرباً عنها إبضافة عىنذاب إك اآلخىنرة
اب األخَرةِ أ ْ
َ ولَ َع َذ ُ
وسريد بيانه يف موضعه يف حقل املضاف.
ِ
ي َخيَْزى ِخ ْزايً يدل على الذل واهلوان (اجلىنوهري ،)1987 ،الىنذي يصىنيب اكنسىنان مىنن انكسىنار مىنن
واخلرب (أخزى) من َخز َ
نفسىنىنه أو مىنىنن غىنىنريه (الراغىنىنب األصىنىنفهاين ،د.ت) ،واخلىنىنزي قىنىند ورد واقعىناً مىنىنن هللا تعىنىناك علىنىنى َمىن ْىنن اسىنىنتكربوا علىنىنى هللا سىنىنبحانه مبعىنىنىن أن
ِ
ىنف ب ىنىنه الع ىنىنذاب للمبالغ ىنىنة" (أب ىنىنو الس ىنىنعود ،د.ت ،ص )9/8 .ف ىنىنورد اخل ىنىنرب للمبت ىنىندأ كالص ىنىنفة
اخل ىنىنرب ه ىنىنو "وص ىنىنف للمع ىن َّىنذب وق ىنىند ُوص ىن َ
نصرون أي أكم يقعون
للموصوف معىن بصيغة اسم التفضيل (أخزى) على وزن (أفْىن َعل) فعذاب اآلخرة "أةد إهانة وخزايً وهم ال يُ َ
انصر يدفع ذلك اخلزي عنهم" (الرازي ،1999 ،ص.)553/27 .
يف اخلزي الشديد ومع ذلك فال يكون هلم ٌ
ِ
ف به العذاب على اكسناد اجملازي للمبالغة" (البيضاوي ،1997 ،ص )69/5 .وقد
مبعىن أن اخلرب الوارد من هللا "إَّنا ُوص َ
أعطى لعذاب اآلخرة معىن أبلغ يف املذلة وأةد مما كان يف الدنيا ،فال يُدفَع عنهم وال ُخيفَّف .
للمتقني:

آخر خرب للفظ اآلخرة يف هذا احلقل ورد بلفظ (للمتقني) يف قوله عز وجل ولِبىنيوِِم أَبىنوااب وسررا علَيىنها يىنت ِ
َّك ُكو َن {}34
َ ُُ ْ ْ َ ً َ ُ ًُ َ ْ َ َ
األخىنىنرةُ ِعنىنىند ربِىن ِ ِ
وزخرفًىنىنا وإِن ُكىن ُّىنل ذَلِىنىنك لَ َّمىنىنا متىنىناع ْ ِ
ىنني { }35سىنىنورة الزخىنىنرف  ،35 ،34واآليىنىنة تكشىنىنف لنىنىنا
احلَيَىنىناة الىن ُّىندنْىنيَا َو ِ َ َ َّ َ
َ
ََ ُ
ىنك ل ْل ُمتَّقىن َ
َُ ْ ُ َ
الطبيعة البشرية اليت تستهويها حب املادة وتفتنها ةهو ا ،وابلتايل ال دون عند هللا ما ىنزيهم بىنه إال مىنا كىنان للمتقىنني خاصىنة فىنال
يشاركهم فيها أحد (ابن كثري.)2002 ،
يعد اخلرب (للمتقني) ةبه للة انسب وروده أن خيرب عن املفهوم لداللته اللغوية فمادته من الواو والقاف والياء أصىنل واحىند
ىنيء عىنىنن ةىن ٍ
يىنىندل علىنىنى دفىنىنع ةىن ٍ
ىنيء بغىنىنريه (ابىنىنن فىنىنارس ،)2001 ،مبعىنىنىن حفىنىنظ الشىنىنيء ممىنىنا يكذيىنىنه ويضىنىنره ،وأصىنىنبحت التقىنىنوى يف تعىنىنارف
عما يىنُ ْكِمثُ ،وذلك برت احملظور (الراغب األصفهاين ،د.ت).
الشرع فيما بعد هي حفظ النفيف ّ
ىناق إك النىنىناس مىنىنن مىن ٍ
ىنال ومىنىنا يقىنىنيم هلىنىنم هىنىنذا املىنىنال مىنىنن زينىنىنة احليىنىناة
فلمىنىنا أةىنىنار هللا سىنىنبحانه يف اآليىنىنة نفسىنىنها إك أ ّن "كىنىنل ممىنىنا يُسىن ُ
الدنيا وزخرفها ،ما كل ذلك إال متاع هذه احلياة الدنيا وزاد أهلها" (اخلطيب ،د.ت ،)128/13 ،وهذا كله ملن افت على الدنيا
وجعلها ةغله الشاغل ظاانً أنه تفوق ،إال أنه تفوق مادي ال يدل على صالح صاحبه ،إذ ال قيمة للدنيا وثروا ا يف ميزان هللا فهي
قيمىنىنة ألصىنىنحاهبا يف الىنىندنيا سىنىنرعان مىنىنا تىنىنزول وتضىنىنمحل إذ ال دوام هلىنىنا .فأمىنىنا دوام النعىنىنيم هىنىنو ملىنىنن اتقىنىنى الشىنىنر واملعاصىنىني (السىنىنمعاين،
 ،) 1997وآمن ابهلل بداللة اخلرب الوارد عن اآلخرة بلفظ (للمتقني) وداللة الم امللك يف اخلرب ،وهم "الذين اتقوا هللا فخافوا عقابه،
فج ّدوا يف طاعته ،وحذروا معاصيه خاصة دون غريهم من خلق هللا" (الطربي ،2000 ،ص ،)602/21 .فهم ميلكون نعىنيم اجلنىنة
خللودهم فيها فتكون هلم (أبو حيان األندلسي" ،)1999 ،أما َم ْن سواهم فال ةيء هلم من هذا النعيم ...ولييف هلم يف اآلخرة إال
النار( "...اخلطيب ،د.ت ،ص.)128/13 .
اثنياً :اخلرب يف السور املدنية:
قليل ،خري:
ورد اخلىنىنرب عىنىنن الثنىنىنائي يف هىنىنذا احلقىنىنل بلفظىنىنني لكىنىنل منهمىنىنا داللتىنىنه ،فأمىنىنا األول فقىنىند ورد بلفىنىنظ (قليىنىنل) يف موضىنىنعني خىنرباً عىنىنن
لفظ (الدنيا) ،وأما الثاين ورد بلفظ (خري) ملرة واحدة عن (اآلخرة).
وأول موضع ورد فيه اخلرب (قليل) عن (الدنيا) واخلرب (خري) عن (اآلخرة) جنده يف قوله عز وجل أََمل تَىنر إِ َك الَّ ِذ ِ
يل َهلُْم
َ
ْ َ
ين ق َ
ال إِذَا فَ ِريق ِمْنىنهم َخيْشو َن النَّاس َكخ ْشي ِة ِ
ِ
ِ
ِ
الصالَةَ َوآتُواْ َّ
َة َّد َخ ْشيَةً َوقَالُواْ َربىنَّنَا
ب َعلَْي ِه ُم الْ ِقتَ ُ
يمواْ َّ
اّلل أ َْو أ َ
َ َ َ ّ
ٌ ّ ُ ْ َْ
ُك ُّفواْ أَيْديَ ُك ْم َوأَق ُ
الزَكاةَ فَىنلَ َّما ُكت َ
ِ
ِ
ىنب قُىنل متىناع الىن َّىندنْىنيا قَلِيىنل و ِ
ىنال لَىنوال أ َّ ِ
َج ٍىنل قَ ِري ٍ
اآلخ َىنرةُ َخْيىن ٌىنر لِّ َمىن ِن اتىنَّ َقىنى َوالَ تُظْلَ ُمىنو َن فَتِىنيالً سىنورة النسىنىناء
ملَ َكتَىنْب َ
َخ ْرتَىننَىنا إ َك أ َ
ىنت َعلَْيىننَىنا الْقتَ َ ْ
ْ ََ ُ َ ٌ َ
 . 77واملوضع الثاين للخرب (قليل) الوارد عن (الدنيا) جنىنده يف قولىنه عىنز وجىنل اي أَيىنُّهىنا الَّ ِىنذين آمنىنواْ مىنا لَ ُكىنم إِذَا قِيىنل لَ ُكىنم ِ
انف ُىنرواْ ِيف
َ َ
َ َُ َ ْ
َ ُ
ِ
ِ
ِ
سبِ ِيل اّللِ َّااثقَىن ْلتم إِ َك األَر ِ أَر ِضيتم ِاب ْحلياةِ ُّ ِ
ِ
ِ
احلَيَاةِ ُّ ِ
َّ
يل سورة التوبة .38
اع ْ
الدنْىنيَا م َن اآلخَرةِ فَ َما َمتَ ُ
ْ َ ُ ََ
َ ّ ُْ
الدنْىنيَا يف اآلخَرة إال قَل ٌ
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واملعىن األول منه هىنو مىنا يهمنىنا ،ألنىنه "يعىنين ابلقليىنل ههنىنا أعىنرا الىندنيا كائنىناً مىنا كىنان ،وجعلهىنا قلىنيالً يف جنىنب مىنا أعىند هللا
للمتقني يف القيامة" (الراغب األصفهاين ،د.ت ،ص ،)411 .فالءم اللفظ كونه أخرب عن الدنيا الذي زاده املضاف (متاع) الدال
على أن ما يتمتع به اكنسان يف الدنيا يُ ُّ
عد تعاً ملدة معلومىنة ال ينتفىنع منىنه ،ألنىنه يف جنىنب اآلخىنرة ال يُعت ُّىند بىنه (الراغىنب األصىنفهاين،
أن "عيشىنىنكم يف الىندنيا و ىنتعكم هبىنا قليىنل ،ألكىنا فانيىنة ومىنا فيهىنا فىن ٍ
د.ت) ،فمىندة احليىناة فيهىنا قليلىنة مبعىنىن ملىنن طلىنب أتخىنري القتىنال َّ
ىنان"
فسماه "قليالً ،ألنه البقاء له" (القرطيب ،2003 ،ص.)282/5 .
(الطربي ،2000 ،صّ ،)551/8 .
وقد مشل اخلرب (قليل) يف موضعه الثاين املعىن نفسه "فمىنا الىنذي يسىنتمتع بىنه املتمتعىنون يف الىندنيا مىنن عيشىنها ولىنذا ا يف نعىنيم
اآلخرة والكرامة اليت أعدها هللا ألوليائه وأهل طاعته (إال قليل) يسري .يقول هلم فاطلبوا أيها املكمنون نعيم اآلخرة ،وةرف الكرامة
اليت عند هللا ألوليائه بطاعته واملسارعة إك اكجابة إك أمره يف النفري جلهاد عدوه" (الطربي ،2000 ،ص.)253/14 .

ولكون التمتع بنعم الدنيا ال يُ ُّ
عتد به ،ألن مدته يسرية تنقضي وتزول بسرعة ،فقد ذكر سبحانه (اآلخرة) نرباً عنها ابللفظ
(خىنىنري) واخلىنىنري مىنىنا يرغىنىنب فيىنىنه الكىنىنل ومنىنىنه الشىنىنيء النىنىنافع وضىنىنده الشىنىنر ،وقىنىند ورد هنىنىنا مبعىنىنىن (أفْىن َعىنىنل) اسىنىنم تفضىنىنيل (الراغىنىنب األصىنىنفهاين،
د.ت) ،بداللة لفظ (اآلخرة) الذي ورد مبعىن (اجلنة) "اليت هي نعيم مكبد خري ملن أطاع هللا وأتقاه يف االمتثال ألوامره على احملىناب
واملكاره" (ابن عطية ،1993 ،ص.)80/2 .
فىناخلرب عىنن اآلخىنرة بقولىنه عىنىنز وجىنل و ِ
اآلخ َىنرةُ َخْيىن ٌىنر " يعىنىنين ونعىنيم اآلخىنرة خىنري ،ألكىنا ابقيىنىنة ونعيمهىنا ابق دائىنم ،وإَّنىنا قيىنىنل
َ
ِ
ِ
معين به نعيمها ،لداللة ذكر "اآلخرة" ابلذي ذُكَرت به على املعىنىن املىنراد منىنه "ملىنن
"واآلخرة خري ،ومعىن الكالم ما ُوص َفت من أنه ٌّ
اتقىنىنى" ،يعىنىنين ملىنىنن اتقىنىنى هللا بداء فرائضىنىنه واجتنىنىناب معاصىنىنيه ،فأطاعىنىنه يف كىنىنل ذلىنىنك" (الطىنىنربي ،02000 ،ص ،)551/8 .فىنىنرخرة
املتقي خري من دنياه.
عند هللا:

ورد اخلىنىنرب (عنىنىند هللا) ةىنىنبه للىنىنة ملىنىنرة واحىنىندة يف هىنىنذا احلقىنىنل ،إذ قىنىنال عىنىنز وجىنىنل َّ مىنن َكىنىنا َن ي ِريىنىند ثَىنىنواب الىن ُّىندنْىنيا فَعِنىنىند ِ
اب
ُ ُ َ َ َ َ ّ
اّلل ثَىن َىنو ُ
ِ
اآلخرةِ وَكا َن اّلل َِمسيعا ب ِ
ُّ
ص ًريا سورة النساء  ،134فاآلية عامة ومعناهىنا ظىناهر ،أخىنرب فيهىنا هللا عىنز وجىنل منبِّهىناً إك أن خىنري
الدنْىنيَا َو َ َ ُّ ً َ
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فاخلرب عن الدنيا واخلرب عن اآلخرة ورد مالئماً يف موضعه ،للداللة اللغوية لكل منهما ،فىناخلرب عىنن الىندنيا بلفىنظ (قليىنل) مىنن
"القىنىناف والىنىنالم أصىنىنالن صىنىنحيحان ،يىنىندل أحىنىندمها علىنىنى نىنزارة الشىنىنيء ،واآلخىنىنر علىنىنى خىنىنالف االسىنىنتقرار ،وهىنىنو االنزعىنىنا " (ابىنىنن فىنىنارس،
 ،2001ص. )823 .
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ورد كال اخلىنربين عىنن الثنىنائي مىنن سىنورة النسىناء يف للىنة مقىنول القىنول الىنيت أمىنر فيهىنا هللا سىنبحانه نبيىنه الكىنرمي حممىند (صىنلى هللا
عليه وسلم ) ،إذ إنه تعاك قال لرسوله الكرمي قُىنل متىناع ال َّىندنْىنيا قَلِيىنل و ِ
اآلخ َىنرةُ َخْيىن ٌىنر لِّ َمىن ِن اتىنَّ َقىنى ..فىنورد الكىنالم موجهىناً ملىنن كانىنت
ْ ََ ُ َ ٌ َ
رغبته يف الدنيا أكثر من رغبته يف اآلخرة ،وتلك صىنفات املنىنافقني ،فكىنان ُىنل اآليىنة علىنيهم أوك مىنن لهىنا علىنى املىنكمنني يف بعىنض
اآلراء بعد أن ورد األمر اكهلي ابجلهاد وهم يف املدينة ،إذ ملا فُ ِر َ عليهم القتال كرهه لاعة وهم املنافقون والضعفاء ،نافة مقاتلىنة
الكف ىنىنار فيقتل ىنىنوهم (الىن ىنرازي" .)1999 ،ق ىنىنال جماه ىنىند َّ
إن ه ىنىنذه اآلي ىنىنة نزل ىنىنت يف اليه ىنىنود" (اب ىنىنن كث ىنىنري ،2002 ،ص ،)509/1 .أي
املنافقون منهم الذين أظهروا إسالمهم مبطنني احلقد له.
الدنْىنيا قَلِيل و ِ
اآلخَرةُ َخْيىنٌر لِّ َم ِن اتىنَّ َقى للة مستأنفة ،واجلملة االمسية (متاع الدنيا قليل) مبتدأ وخرب ،والدنيا
وللة قُ ْل َمتَ ُ
اع َّ َ ٌ َ
مضاف إليه وللة مقول القول يف حمل نصب للفعل (قل) ،و ِ
اآلخَرةُ َخْيىنٌر لِّ َم ِن اتىنَّ َقى مبتدأ وخرب واجلملة مستأنفة.
َ
فجملة مقول القول قد وردت جواابً ملن طلبوا أتخري القتال من املنافقني ،فىنورد اجلىنواب اكهلىني عىنن رسىنول هللا مبىنا أ ُِم َىنر بقولىنه
يف اآلية الكرمية ،فمنفعة الدنيا يسرية تنقطع وتنقضي ،واالستمتاع هبا قليل لقوله تعاك  متاع َّ ِ
يل  ،وثواب اآلخرة أفضل
ََ ُ
الدنْىنيَا قَل ٌ
ملن اتقى املعاصي لقوله تعاك و ِ
اآلخَرةُ َخْيىنٌر لِّ َم ِن اتىنَّ َقى.
َ

Ruba Thanoon YOUNIS

الدنيا بيد هللا وخري اآلخرة كذلك ،ف ذا ما اتقوه انلوا اخلريين ،فال يقتصر قاصر اهلمىنة علىنى السىنعي للىندنيا فقىنط ،بىنل لىنتكن مهتىنه إك
نيل مطالب أمسى تكون يف االثنني معاً (ابن كثري.)2002 ،
وردت ةبه اجلملة الظرفية يف حمل رفع خرب عن الدنيا واآلخىنرة بعالقىنة اكضىنافة أي إبضىنافة ثىنواب إك ثنىنائي الىندنيا واآلخىنرة،
صح أ ْن ُخيرب عنهما .واجلملة االمسية  فَعِند ِ
الدنْىنيا و ِ
اآلخَرةِ  واقعة يف
ومبا أن املضاف واملضاف إليه كاالسم الواحد فقد َّ
َ ّ
اّلل ثىنَ َو ُ
اب ُّ َ َ
َ
اب ُّ
الدنْىنيَا .
حمل جزم جواب الشر لقوله عز وجل َّ من َكا َن يُِر ُ
يد ثىنَ َو َ
جر واجلزاء أمر يُثاب إليه" (ابن فارس ،2001 ،ص )173 .مبعىن "مىنا يرجىنع إك اكنسىنان مىنن جىنزاء
والثواب لغةً هو "األ ُ
لكن األكثر املتعارف يف اخلري" (الراغب األصفهاين ،د.ت ،ص.)89 .
أعماله فيسمى اجلزاء ثواابً ...والثواب يقال يف اخلري والشر َّ

فاملعىن اللغوي للمبتدأ املكخر (ثواب) ورد ملعىن لع خري الىندنيا واآلخىنرة معىناً ،مبعىنىن أن عنىند هللا ثىنواب الىندنيا واآلخىنرة لىنه إن
أراده ،فعليىنىنه أن يرجىنىنو ثواهبمىنىنا معىناً ،وعلىنىنى هىنىنذا التقىنىندير يتعلىنىنق اجلىنزاء ابلشىنىنر (الزنشىنىنري2010 ،؛ الىنرازي1999 ،؛ أبىنىنو السىنىنعود،
د.ت) أي "البد يف اجلملىنة الواقعىنة جىنواابً السىنم الشىنر غىنري الظىنرف مىنن ضىنمري عائىند علىنى اسىنم الشىنر حىنَّت يتعلىنق اجلىنزاء ابلشىنر ،
والتقدير ثواب الدنيا واآلخرة له إ ْن أراده" (أبو حيان التوحيدي ،1999 ،ص.)93/4 .
ويف هىنىنذا إةىنىنارة إك أن ديننىنىنا اكسىنىنالمي يهىنىندي النىنىناس لسىنىنعادة الىنىندارين مع ىناً وأن تلىنىنك اهلدايىنىنة مىنىنن فضىنىنل هللا ور تىنىنه علينىنىنا،،
وألمهية هذا الثواب اجلامع للدنيا واآلخرة بعالقىنة اكضىنافة والعطىنف بىنني الىندنيا واآلخىنرة فقىند ورد اخلىنرب عنهمىنا مقىندَّماً بقولىنه تعىناك 
اّللِ  ومن املعلوم أن التقدمي أسىنلوب يعىنين العنايىنة واالهتمىنام ومىنن مواطنىنه مىنا يكىنون لغىنر احلصىنر واالختصىناص وهىنو أةىنهرها
فَعِ َ
ند ّ
"فكىنىناد أهىنىنل البيىنىنان يطبقىنىنون علىنىنى أن تقىنىندمي املعمىنىنول يفيىنىند احلصىنىنر س ىنواء كىنىنان مفعىنىنوالً أو ظرفىناً أو جمىنىنروراً" (السىنىنيوطي ،1973 ،ص.
.)51/2
فما لطالب الدنيا وحدها من خىنري دائىنم وسىنعادة كاملىنة فىنال تلهىنيهم بطلبهىنا عىنن طلىنب اآلخىنرة ،إذ السىنعادة هبىنا ،ألكىنا دائمىنة
ابقية .أما اجلمع بينهما أفضل ،وكالمها من عند هللا إذا ما كان طلب الدنيا من عمل مبا افرتضه هللا عليه طلباً لآلخرة فحيناذ أيتيه
هللا من خري الثواب يف الدنيا واآلخرة حتماً .مث ختِمت اآلية الكرمية بقوله عز وجل وَكا َن اّلل َِمسيعا ب ِ
ص ًريا أي كان هللا ومىنا يىنزال
َ ُّ ً َ
َُ
مسيعاً ألقوال عباده بصرياً بكل قصد وعمل يقومون به عمالً ونية (ابن عطية.)1993 ،
أشقٌّ:

ورد اخلرب (أةق) يف هذا احلقل مرة واحدة ،إذ قال عز وجل َّ هلم ع َذاب ِيف ْ ِ
الدنْىنيا ولَع َذاب ِ
َة ُّق َوَما َهلُم ِّم َن
اآلخَرةِ أ َ
ُْ َ ٌ
احلَيَاة ُّ َ َ َ ُ
اّللِ ِمىنن َو ٍاق سىنورة الرعىند  ،34ففىني اآليىنة الكرميىنة إخبىنار بنىنه سىنبحانه سىنيعاقب الكفىنار لصىندهم عىنن احلىنق وديىنن هللا الىنداعي إك
ّ
التوحيد (ابن كثري ،) 2002 ،وقد ورد اكخبار بنه تعاك لع هلم بني عىنذاب الىندنيا وبىنني عىنذاب اآلخىنرة الىنذي هىنو أةىنق ،وأنىنه ال
دافع هلم عنه ال يف الدنيا وال يف اآلخرة.
واخلىنرب عىنن (اآلخىنرة) ورد بلفىنظ (أةىن َّىنق) ومادتىنه اللغويىنة مىنن الشىنىنني والقىناف ومعنىناه الصىندع ويىنىندل يف أحىند معانيىنه علىنى األمىنىنر
الشىنىنديد (ابىنىنن فىنىنارس ،)2001 ،فقىنىند ورد اخلىنىنرب مبعىنىنىن ةىنىندة العىنىنذاب الىنىنذي سىنىنيالقيه الكىنىنافرون نسىنىنبة إك مىنىنا القىنىنوهُ يف احليىنىناة الىنىندنيا،
بداللة أن هللا سبحانه قد ذكر لنا أن هلم عذابني ،األول عىنذاب الىندنيا والثىناين عىنذاب اآلخىنرة الىنذي لىنييف هلىنم ِممّىنن حيىنول بيىننهم وبىنني
العذابني.
و(أةىنق) اسىنم تفضىنىنيل ورد خىنرباً عىنن املبتىنىندأ (لعىنذاب اآلخىنرة) بعالقىنىنة اكضىنافة ،واسىنم التفضىنىنيل وردت حالتىنه ملعىنىن الىنزايدة يف
املفضل عليه يف الوصف وقد ت هذه الفائدة مبجيء صيغة التفضيل أوالً وعدم اقرتاكا حبرف اجلر ِ
(من) اثنياً.
أصل ّ

وكون املشقة غلىنظ األمىنر علىنى الىننفيف وةىندته ممىنا يكىناد يصىندع القلىنب مىنن ةىندته (القنىنوجي ،)1992 ،فالعىنذاب يف الىندنيا
هو ما يصيب الكافرين من قتل وأسر وكب وإهانة وذل وحروب ،والعذاب يف اآلخرة ورد بنه أةد على النفوس ،ألنه عذاب دائم
ال انقطاع له (الرازي ،1999 ،القرطيب.)2003 ،
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 يف السور املكية:هلي احليوان:

الدنْىنيا إِال َهلو ولَعِب وإِ َّن الدَّار ِ
ورد اخلرب (هلي احليوان) يف هذا احلقل مرة واحدة يف قوله عز وجل َ وَما َه ِذهِ ْ
األخَرةَ
احلَيَاةُ ُّ َ
َ
ٌْ َ ٌ َ
احلَيَىن َوا ُن لَ ْو َكانُوا يىنَ ْعلَ ُمو َن سورة العنكبوت .64
َهلِ َي ْ
أخرب هللا سبحانه عن الدنيا واصفاً إايها بكا هلو ولعب ،تعليالً للنفوس مبا تلتذ به فيمن كان يزاول احلياة فيها لغري وجه
هللا تعاك ،ألنه ال يتفكر يف العواقب (الرازي ،)1999 ،فاآلية القرآنية هنا توحي بن الدنيا عند هللا عز وجل ال تساوي جناح
ِ
وس ِكروا من مخرها ،فما هي يف
بعوضة ،وهلذا جاء قوله تعاك يف هذه اآلية كاةفاً عن حقيقة دنيا املشركني هذه اليت فُتنُوا هبا َ
حقيقتها إال هلو ولعب ال يشغل نفسه هبا إال الهٍ العب ةأنه يف هذا ةأن الصغار.

وكرادة هللا عز وجل يف إظهار عظمة اآلخرة فقد عر هلذا اجلانب من حياة اكنسان وهو اجلانب احلق اجلدير بن
يلتفت إليه اكنسان ويعمل له ،فجاء سبحانه ابخلرب (هلي احليوان) ضمن للة امسية مككدة إب ّن ،و(الدار) امسها ،و (اآلخرة) صفة
للدار( ،هلي) الالم الم االبتداء الداخلة على ضمري الفصل (هي) وتسمى الم املزحلقة ،و(هي احليوان) مبتدأ وخرب واجلملة االمسية
خرب إ ّن.
(حيَىن َوان) بصيغة (فَىن َع َالن) وهي صفة مشبهة تدل على الثبوت
وإقراراً هلذه احلقيقة وإثبا ا ،فقد أورد سبحانه مفردة َ
(السكاكي2011 ،؛ الراجحي.)1984 ،
فهذه الصيغة وردت مناسبة ،ألن احليوان قد ذكرها بعض أهل اللغة ومنهم أيب عبيدة (ت 210هىن) ،إذ ذكر أن احلَيَىن َوان
واحلياة مبعىن واحد (أبو عبيدة ،)1961 ،إالّ أ ّن احلَيَىن َوان وردت يف لغة القرآن هلا داللتها اخلاصة اليت وردت متفقة مع بنائها
الصريف ،فكال اللفظني وأعين احلياة واحلَيَىن َوان متقارابن يدالن على الطيب يف احلياة والنعيم ،لكن القرآن الكرمي حني يذكر احلياة
ف نه دائماً يقركا ابحلياة الدنيا ،أما كلمة احلَيَوان فلم ترد يف القرآن الكرمي إال مرة واحدة.
فىنىناحلَيَىن َوان مبعىنىنىن احليىنىناة املسىنىنتمرة الدائمىنىنة اخلالىنىندة الىنىنيت ال مىنىنوت هلىنىنا يف اآلخىنىنرة ،وبنىنىناء الصىنىنيغة الصىنىنرفية صىنىنفة مشىنىنبهة قىنىند وردت
"كفادة ثبوت الصفة للموصوف" (اهلنىنداوي ،2001 ،ص ،)231 .و(الىندار اآلخىنرة) قىند وردت ابلفىنتح علىنى وزن (فَىن َعىنالَن) وفيهىنا
كالد َوَران والغَلَيَان (الزنشري.)2010 ،
معىن احلركة َ
وهبذا املعىن يتكشف لنا وجه داليل جديد ،ف ذا ما طبَّقنا ذلك على هذا السياق الذي وردت فيه مبا يليىنق ابآلخىنرة ،يكىنون
فيها اجتهاد وجتدد للنعم ومهة ،وكل ذلك مييز احلياة يف اآلخرة عن احلياة يف الدنيا.

وليميزها ويعظم الرغبة فيها سبحانه جاء ابلصيغة مرة واحدة يف القرآن الكرمي يف هذا املوضع من السورة الكرمية ،أما احلياة
فهي جمرد حياة فيها استمرار كل مظاهر احلياة من احلركة ومن اخلفة والنشا لكنىنه يف حىندود الىندنيا ،فىنأراد هللا سىنبحانه وتعىناك أن
مييز احلياة اآلخرة فجاء بكلمة على وزن (فَىن َعالَن) لإلفادة من داللتها اليت تدور حول معاين احلركة وجتىندد أنىنواع احليىناة ،ليميىنز حيىناة
اآلخرة عن حياة الدنيا حَّت يف الكلمة على مستوى البناء الصريف إذ "زاده تصرحياً بن احلياة اآلخرة هي احلياة احلق ِ
فصْي َغ هلا وزن
فَىن َعالن الذي هو صيغة تنبئ عن معىن التحر توضيحاً ملعىن كمال احلياة بقدر املتعىنارف ،فىن ن التحىنر واالضىنطراب أمىنارةٌ علىنى قىنوة
احليوية يف الشيء مثل الغَلَيَان والَّ َلهبَان" (ابن عاةور ،1984 ،ص.)31/21 .
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ومما أكد صفة اخلرب يف املبتدأ معىن ،هي الىنالم املفتوحىنة الداخلىنة علىنى املبتىندأ ووظيفتهىنا توكيىند مضىنمون اجلملىنة االمسيىنة مبعىنىن
أن العذاب امل ّدخر يف اآلخرة أةد وأنكى من عذاب الدنيا (ابن كثري ،)2002 ،فضالً عن إضافة لفظ عىنذاب إك لفىنظ (اآلخىنرة)
ِ
ىنذاب يف اآلخىنىنرة أةىنىنق (ابىنىنن عاةىنىنور1984 ،؛ الشىنىنعراوي،
اب اآلخىن َىنرةِ  أي ولعىن ٌ
الىنىنذي ورد علىنىنى معىنىنىن الظرفيىنىنة لقولىنىنه تعىنىناكَ  ،ولَ َع ىن َذ ُ
د.ت ) ،وال دافع هلم عن عذاب هللا يدفعه عنهم يف الدنيا وال يف اآلخرة.

Ruba Thanoon YOUNIS

فمقابلة هذه احلياة مبىنا فيهىنا مىنن املبالغىنة ،لتعظىنيم احليىناة اآلخىنرة حبيىناة الىندنيا يتبىنني أ ّن اآلخىنرة "هىني دار احليىناة احلقيقيىنة ،إذ ال
يعر املوت والفناء ملن فيها" (الةني ،د.ت ،ص.)19 .
وفضالً عن الصيغة اليت أثبتت داللتها يف اآلية ،ف ن ما ورد من توكيدات يف اجلملة قد عضد املعىنىن ،وأوهلمىنا احلىنرف املشىنبه
ابلفعل (إ ّن) الىنوارد "لتوكيىند احلكىنم ونفىني الشىنك أو اكنكىنار لىنه" (ابىنن النىناظم ،1922 ،ص ،)65 .فضىنالً عىنن زايدة الىنالم املزحلقىنة
املتصلة بضمري الفصل (هي) لزايدة معىن التوكيد واملبالغة فيه.
وهنا ملمح آخر جنده زايدة على ما ذكران من توكيدات ،ف ن لفظ (اآلخرة) قد ازداد اختصاصاً ابخلرب فقىند ذكىنر الىندكتور
فاضىنل صىنىنال السىنىنامرائي أن مىنىنا بعىنىند ضىنىنمري الفصىنىنل خىنىنرب ال بىنىنع لىنه ،كمىنىنا أفىنىناده االختصىنىناص والقصىنىنر إذ َّ
إن الضىنىنمري هنىنىنا أتىنىنى للقصىنىنر
واالختصاص على احلقيقة (السامرائي.)2007 ،
ومثل ذلك أل التعريف اليت اقرتن هبا اخلرب فحدث هبما االختصاص .مبعىن أن ال حياة كاملة إال الدار اآلخرة ،إذ ال ةيء
يعرتيها من موت وتعب وسقم وضعف ،بل هي حياة أبدية خلقها هللا وهي دار احلق الىنيت ال تىنزول وال تنقضىني كحيىناة الىندنيا وهلىنذا
اختصت هبذه الصفة.
ج  -املضاف
أوالً :املضاف يف السور املكية:
دار:

ِِ
ورد املضاف (دار) مرة واحدة يف هذا احلقل يف قوله عز وجل وقِ ِ ِ
َح َسنُواْ
ين أ ْ
ين اتىنَّ َق ْواْ َماذَا أ َ
َنزَل َربُّ ُك ْم قَالُواْ َخْيىنًرا لّلَّذ َ
يل للَّذ َ
َ َ
ِ
ِ
ِ
ِيف َه ِذهِ ُّ
ني سورة النحل  ،30فعندما ازي هللا سبحانه املكمنني احملسنني يكون
الدنْىنيَا َح َسنَةٌ َولَ َد ُار اآلخَرةِ َخْيىنٌر َولَن ْع َم َد ُار الْ ُمتَّق َ
جزاؤه يف الدنيا واآلخرة ،فاآلية توضح أن املكمنني ملا ُساِلُوا عن كتاهبم القرآن الكرمي ،ورد وصفهم له ابخلري ،ألنه يدل على خري
احلياة الدنيا وخري احلياة اآلخرة ،فاآلية الكرمية بينت أن هللا ُجما ٍز املتقني يف احلياة الدنيا حياة طيبة مث أخرب أن اآلخرة ستكون هلم
خرياً من احلياة الدنيا ،ألن اجلنة هي جزاؤهم (ابن كثري.)2002 ،
ورد لفىنىنظ اآلخىنىنرة مضىنىنافاً إليىنىنه لفىنىنظ (دار)  ،إذ هىنىني ليسىنىنت مىنىنن إضىنىنافة الشىنىنيء إك نفسىنىنه إَّنىنىنا هىنىني إضىنىنافة وردت علىنىنى نيىنىنة
االنفصال مما ُرِّجح من رأي بصري بتقدير ولدار احلال اآلخرة (ابن األنباري.)2003 ،

حل به قوم فهو دارهم" (الفراهيدي،
فاملضاف يدل على كل موضع حيل به اكنسان ،قال الفراهيدي "والدار كل موضع ّ
د.ت ،ص .)58/8 .والىنىنذي سىن َّىنوء جمىنىنيء املضىنىناف (الىنىندار) هبىنىنذا اللفىنىنظ يف اآليىنىنة داالً علىنىنى اجلنىنىنة عنىنىند أكثىنىنر املفسىنرين (السىنىنمرقندي،
د.ت؛ ابن اجلوزي2001 ،؛ القرطيب ،)2003 ،هو ما أورده أحد احملدثني فيمىنا أورد يف هىنذا املوضىنع معلىنالً التعبىنري بلفىنظ (الىندار)
قائالً "ألن صاحب الدار يتصرف إبرادته ،وهذا متحقق يف اجلنة ال يف النار" (القدومي ،د.ت ،ص.)61/1 .
وألجل أن يعلمنا هللا تعاك بن اآلخرة فيها اجلزاء أمت من اجلزاء يف احلياة الىندنيا ،جنىند أنىنه عىنز وجىنل قىند أورد املضىناف مككىنداً
بالم االبتداء (لَ َدار) ،لزايدة يف وصف إنعامه سبحانه وتعاك علىنى املىنكمنني وبيىنان علىنى أن أجىنر الىندنيا لىنييف كمىنا األجىنر يف اآلخىنرة،
ألن اآلخرة أجرها أعظم ،فالتأكيد ابلالم املفتوحة ورد ملضمون اجلملة بتأكيد اخلرب يف املبتدأ ،واملكمنون علىنى علىنم هبىنذه احلقيقىنة إال
أنه أتكيد ورد يف سياق التذكري ،ألن التأكيد يف التذكري فيه زايدة يف التأثري أوالً ،وكذلك التأكيىند مفيىند ملىنن يظىنن أن حىنال املىنكمنني
يف اآلخرة هو نفسه حاهلم يف الدنيا اثنياً (القدومي ،د.ت) ،فاحلال غري ذا احلال ،ألن "ما ينالون يف اآلخرة من ثواب اجلنة خري
وأعظم من دار الدنيا ،لفنائها وبقاء اآلخرة" (القرطيب ،2003 ،ص.) 101/10 .
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األجر جزاء العمل (الفراهيدي ،د.ت) ،وقد انسب أن يرد مضافاً إك اآلخرة ،ألنه مثَّل وجه الذين آمنوا ابهلل ،وصدقوا
و ُ
الضر ،وضاقت عليهم األر مبا
آبايته ،وأكرم ما يف هذا الوجه من اآلية هم الذين هاجروا يف سبيل هللا من بعد أ ْن مسهم ّ
رحبت ،وذلك مبا سيق إليهم من ألوان الظلم والتعسف من املشركني ،فوردت موافاة هللا تعاك هلم يف أجرهم مرتني ذكرها سبحانه
يف اآلية ،مرة يف الدنيا وأخرى يف اآلخرة.

ف ذا كان أجرهم يف الدنيا فيما وعدهم سبحانه هو إسكاكم املسكن الصال وهم راضون (الطربي2000 ،؛ القرطيب،
 ،) 2003ف ن أجرهم يف اآلخرة أكرب مما يف الدنيا بدليل اخلرب الوارد عن املبتدأ والذي هو وصف له ابملعىن لقوله عز وجل
(أكرب) فما ورد من أجر يف الدنيا للمكمنني املهاجرين يف هللا قد َّادخر هلم يف اآلخرة األفضل ،وقد ورد املضاف مككداً بالم التوكيد
لغر توكيد مضمون اجلملة بتوكيد حكم اخلرب يف املبتدأ ،إذ حكم بن أجر اآلخرة أكرب ،مبعىن أن أجر املكمنني املهاجرين كونه يف
الدنيا كبري إال أنه يف اآلخرة أكرب "فلهم جنات النعيم ورضوان من هللا أكرب وذلك هو الفوز العظيم" (اخلطيب ،د.ت ،ص.
 )299/7وهذا تنويه بفضلية الصرب والتوكل.
لقاء:

َّ ِِ
ِ ِ ِ َّ ِ
ِ
األخرةِ
ورد املضاف (لقاء) مرة واحدة يف هذا احلقل إذ قال عز وجل َ وقَ َ
ال الْ َمأل من قَىن ْومه الذ َ
ين َك َفُروا َوَكذبُوا بل َقاء َ
ِ
ِ
ِ
ِ
اه ْم ِيف ا ْحلَيَاةِ ُّ
ب ِممَّا تَ ْشَربُو َن سورة املكمنون  33فبعد أن أمر هود
َوأَتْىنَرفْىننَ ُ
الدنْىنيَا َما َه َذا إال بَ َشٌر ّمثْىنلُ ُك ْم َأيْ ُك ُل ممَّا َأتْ ُكلُو َن منْهُ َويَ ْشَر ُ
(عليه السالم) قومه بعبادة هللا حمذراً إايهم من الكفر به ،جند أن قومه مل يصدقوا إال رؤساءهم الذين كانوا قد كفروا برهبم ولقاء
اآلخرة مستغرقني يف احلياة املادية معتمدين على ةبهتني األوك استنكافهم عن اتباع رسول بشري فساووا بني الرسل وسائر
البشر وعدم يزهم مبيزة تقتضي اتباعهم .والثانية إنكارهم البعث مبا فيه من حساب وجزاء (ابن كثري.)2002 ،
واملضاف (لقاء) من الالم والقاف واحلرف املعتل يدل يف أحد معانيه املناسبة يف هذا املوضع على "اللقاء املالقاة وتوايف
االثنني متقابلني" (ابن فارس ،2001 ،ص ) 924 .واملراد به هنا لقاؤه تعاك ،وهذا ما ورد يف تفسري ابن عاةور إذ قال "واللقاء
ٍ
ِِ
ِ
ني سورة البقرة من اآلية
حضور أحد عند آخر .واملراد لقاء هللا تعاك للحساب كقوله تعاك َ و ْاعلَ ُمواْ أَنَّ ُكم ُّمالَقُوهُ َوبَ ّش ِر الْ ُم ْكمن َ
( "233ابن عاةور ،1984 ،ص.)52/18 .
َّ ِ
ين َك َفُروا  ...اليت وقعت يف حمل الرفع صفة للفاعل (املأل) ،إذ
ورد املضاف ملفهوم اآلخرة يف للة املوصول وصلته  الذ َ
قد ورد الوصف فيهم بسلوب ذم هلم (أبو السعود ،د.ت) ،لبيان أنواع قبائحهم اليت وردت يف اآلية ،وأوهلا الكفر ابخلالق عز
وجل .واثنيها التكذيب بيوم البعث عقاابً وثواابً .واثلثها االنغماس يف ملذات احلياة الدنيا اليت أنعم هللا هبا عليهم .فهذه صفات
ثالث وصفها الرازي بكا ةر الصفات (الرازي.)1999 ،
فاملضاف (لقاء) قد أضيف إك اآلخرة وهو إضافة املصدر إك ظرفه ،مبعىن اللقاء الذي يكون يف اآلخرة وهو لقاء العقاب
والثواب (أبو زهرة ،د.ت) ،فاكضافة هنا قد ُِ لَت "على معىن (يف) أي اللقاء يف اآلخرة" (ابن عاةور ،1984 ،ص.
 ،) 52/18وهلذا أُضيف املصدر إك اآلخرة ،ألنه األنسب فداللته اللغوية هي مالقاة هللا عز وجل يف اآلخرة الدالة على يوم
القيامة واملصري إليه مبا فيه من اجلزاء ثواابً وعقاابً (البيضاوي1997 ،؛ أبو حيان األندلسي.)1999 ،
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َّ ِ
اجُرواْ ِيف
ين َه َ
ورد املضاف إك اآلخرة بلفظ (ألجر) مرة واحدة يف هذا احلقل بقوله عز وجل يف سورة النحل َ  41والذ َ
الدنْىنيا حسنَةً والجر ِ
اّللِ ِمن بىنَ ْع ِد َما ظُلِمواْ لَنُىنبَىن ِوئَىننىن ُ ِ
اآلخَرةِ أَ ْكبَىنُر لَ ْو َكانُواْ يىنَ ْعلَ ُمو َن.
سبيل ّ
ُ ّ
َّه ْم يف ُّ َ َ َ َ ْ ُ

Issue: 4

أجر:

Ruba Thanoon YOUNIS

عذاب:
ورد املضاف (عذاب) إك لفظ (اآلخرة ) مرتني يف هذا احلقل وأول مواضعه يف سورة الزمر  26من قوله عز وجل
ِ
الدنْىنيا ولَع َذاب ِ
فَأَذَاقَىنهم َّ ِ
األخَرةِ أَ ْكبَىنُر لَ ْو َكانُوا يىنَ ْعلَ ُمو َن وجاء يف سورة فصلت  16إذ قال عز وجل
ي ِيف ا ْحلَيَاة ُّ َ َ َ ُ
اّللُ ا ْخل ْز َ
ُُ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ٍ
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
احلَيَاة ُّ
نصُرو َن. 
اب ا ْخل ْزي يف ْ
اب األخَرة أ ْ
َخَزى َوُه ْم ال يُ َ
ص ْر َ
فَأ َْر َسلْنَا َعلَْيه ْم رحيًا َ
الدنْىنيَا َولَ َع َذ ُ
صًرا يف أ ََّايم حن َسات لّنُذي َق ُه ْم َع َذ َ

ففي املوضع األول قد نزل العذاب بغتة يف أصحاب القرون املاضية اليت َّ
كذبت ابلرسل فأهلكهم هللا بذنوهبم فما كان هلم
ِممّن مينع العذاب عنهم (ابن كثري.)2002 ،
والعذاب من العني والذال والباء أصل صحيح تتعدد معانيه دون أن معها معىن واحد ،وما يناسب موضع الكلمة هنا
هو ما ورد مبعىن العذاب وقد استعري اللفظ يف كل ةدةٍ (ابن فارس ،)2001 ،مبعىن "اك اع الشديد" (الراغب األصفهاين،
د.ت ،ص ،) 330 .فاملضاف انسب إضافته إك لفظ اآلخرة ،ألن ما قد انل األمم املاضية املكذبة ابلرسل من عقاب يف الدنيا
ابملسخ واخلسف والزلزلة والصيحة والريح والغرق والقتل مبا فيه من ذل وهوان ،ف ن هللا سبحانه أخرب مبا سينالونه من عذاب يف
اآلخرة فوصفه عز وجل ابخلرب عن قوله  ولَ َع َذ ُ ِ ِ
(أكرب) "لشدته ودوامه" (البيضاوي ،1997 ،ص.)41/5 .
َ
اب األخَرة  قائالً ُ
فبداللة اسم التفضيل (أكرب) الذي هو زايدة يف أصل املفضل (السامرائي ،)2007 ،يتبني مالئمة ورود املضاف ،ألنه قد
"استُ ِ
عمل يف كل عقوبة مكملة" (الفيومي ،د.ت ،ص )398/2 .فضالً عن التوكيد ابلالم الداخلة على املبتدأ املككدة ملضمون
اجلملة االمسية "فهو عذاب يف اآلخرة أبد اآلبدين فيه خالدين نلدين فيه" (املاتريدي ،2005 ،ص )677/8 .ويف هذا معىن
اجلزاء األعظم.
حرث الدنيا ،حرث اآلخرة:

يد حر َ ِ
األخرةِ
ورد الثنائي مضافاً إليهما لفظ (حرث) يف نص قرآين واحد يف هذا احلقل ،إذ قال عزو جل َ من َكا َن يُِر ُ َ ْ
ث َ
ِ ِ
ث ُّ ِِ ِ
األخرةِ ِمن ن ِ
َّص ٍ
يب سورة الشورى  ،20ونالحظ أن اآلية قد
نَِزْد لَهُ ِيف َح ْرثِِه َوَمن َكا َن يُِر ُ
يد َح ْر َ
الدنْىنيَا نُكته مْنىن َها َوَما لَهُ يف َ
تضمنت فريقني وفيها الكالم مستأنف مسوق لبيان الفرق بينهما من انحية عمل كل منهما .فمن طلب اآلخرة وعمل هلا ُوفِّ َق يف
عمله وض ِ
وع َفت حسناته .ومن طلب الدنيا وعمل هلا أعطاه هللا منها ةيااً ومل يكن له نصيب يف اآلخرة (ابن كثري.)2002 ،
ُ
الزرِع ،ومن كس ِ ِ
ث) ومصدره َح ْراثً ولعه
اث من َّ
(حَر َ
ث "االحرت ُ
واحلَْر ُ
ب املال" (الفراهيدي ،د.ت )205/3 ،وفعله َ
ْ
َحُروث (الفيومي ،د.ت) ومادته اللغوية من احلاء والراء والثاء يدل يف أحد معنييه على اجلمع والكسب (ابن فارس،)2001 ،
وهذا ما يهمنا يف هذا املوضع.
فمع ما كونه يف اآلية الكرمية أ ّن العباد هم هلل ليعاً إال أن املعاملة متفاوتة يف ةأن اكميان ابآلخرة وعدم اكميان هبا ،فورد
املضاف يف النص الكرمي بسلوب ةر وجمازاة ،فأما الفريق األول منهما َم ْن كان يريد اهلدى واكميان ويعمل يف الدنيا ألجل
ِ
مضاعفاً له اجلزاء أضعافاً مضاعفة لقوله عز وجل َ من
اآلخرة فيكون غرسه يف مغارس اكحسان ويزد له هللا سبحانه فيما غرس
ث ِ
األخَرةِ نَِزْد لَهُ ِيف َح ْرثِِه ، وأما الثاين فهو قول الفريق الذي أعر عن اآلخرة وعمل لدنياه وغرس مغارسها فأخذ
َكا َن يُِر ُ
يد َح ْر َ
ملر ما غرس يف دنياه مستوفياً نصيبه منها فقد تكون يف عافية أو رزق أو أوالد أو غريها من النعم اليت قدَّرها هللا تعاك للبشر ،ف ذا
جاء إك اآلخرة فال نصيب له يف خري منها.
وبني الكالم الثاين أن
فما بني الكالم األول والثاين َّبني سبحانه "أ ّن طالب اآلخرة يكون حاله أبداً يف الرتقي والتزايدَّ ،
طالب الدنيا يكون حاله يف املقام األول يف النقصان ويف املقام الثاين يف البطالن التام" (الرازي ،1999 ،ص.)591/27 .
ومن هنا يتبني لنا أن إضافة (حرث) إك كال املفهومني له داللته ،إذ ما ورد من معىن احلرث بنه أصل من أصول
يد به النماء والفائدة "وتُ ِّ
صور منه العمارة اليت حتصل عنه" (الراغب األصفهاين ،د.ت ،ص.
املكاسب ،فقد استُعِري لكل مكسب أُ ِر َ
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 ،) 119ف ضافة احلرث إك الثنائي قد ورد على معىن الالم لالختصاص ويقال هلا الم العلة والم السبب (املالقي ،د.ت) ،وهي "يف
مثل هذا اختصاص املعلل بعلته ،وما الم التعليل إال من تصاريف الم االختصاص" (ابن عاةور ،1984 ،ص.)74/25 .

Issue: 4

فالزايدة والكمال فيما يعطيه سبحانه لطالب اآلخرة ،ألنه "يبتغي عمالً ألجل اآلخرة .وذلك املريد هو املكمن ابآلخرة ال
خيلو عن أ ْن يريد اآلخرة ببعض أعماله كثرياً كان أو قليالً ،والذي يريد حرث الدنيا مر ٌاد به َم ْن ال يسعى إال لعمل الدنيا بقرينة
امل قابلة مبن يريد حرث اآلخرة ،فتعني أن مريد حرث الدنيا يف هذه اآلية هو الذي ال يكمن ابآلخرة" (ابن عاةور ،1984 ،ص.
.)74/25

Volume: 4

فأسلوب الشر واملقابلة بني الثنائي قد دل على أسلوب تفضيل ،إذ َّبني لنا جواب الشر األول ملن أراد اآلخرة داللة
وبني لنا جواب الشر
منجز" (أبو حيان األندلسي ،1999 ،ص ،)331/9 .لقوله عز وجل نَِزْد لَهُ ِيف َح ْرثِِه َّ 
على أنه "وع ٌد ٌ
الثاين ملن أراد الدنيا أنه يعطيه بعض ما يطلبه وال يكتيه كله فهي "مقيَّدة مبشياته تعاك" (أبو حيان األندلسي ،1999 ،ص.
 )331/9لقوله عز وجل نُكتِِه ِمْنىنها فحرف اجلر ِ
(من) قد ورد ملعىن التبعيض.
َ
إن حمور اآلية الكرمية هو أن َم ْن قصد الدنيا وهو غري مكمن ابآلخرة أ ه هللا من الدنيا فرزقه ال أنه يُعطَى كل ما يريد ،ألن
هذه الدنيا ال يستطيع أحد أن ميلكها من كل أطرافها ،فأما إذا ما آمن ابآلخرة ف ن هللا سيعطيه من الدنيا واآلخرة .فمبدأ اكسالم
هو العمل للدنيا واآلخرة معاً ،فاهلل سبحانه ال مينع اكنسان املسلم من تناول حظه من الدنيا إذا ما أدى حق اكميان وتكاليفه
فالتداخل بينهما ال ينايف اكميان ابهلل وابآلخرة إذا حصل اكيفاء بكليهما ،ولكن فضَّل سبحانه العمل لآلخرة على َم ْن أراد العمل
للدنيا ،إذ الزايدة يف عطاايه تكون أضعافاً مضاعفة فهي يف زايدة وَّنو والثانية إك نقصان ،ألن يف األوك البقاء والدوام ،ويف الثانية
االنقضاء والفناء.

متاع:

ورد املضاف (متاع) مرة واحدة يف هذا احلقل ،إذ قال عز وجل  ولَوال أَن ي ُكو َن النَّاس أ َُّمةً و ِ
اح َدةً َجلََع ْلنَا لِ َمن يَ ْك ُفُر
َ
َْ
َ
ُ
ِ
ِ ِِ
ِ ِِ
ِ
ِ
ك
ِاب َّلر ْ َ ِن لبُىنيُو ْم ُس ُق ًفا ِّمن فَض ٍَّة َوَم َعا ِر َ َعلَْيىن َها يَظْ َهُرو َن {َ }33ولبُىنيُو ْم أَبْىن َو ًااب َو ُسُرًرا َعلَْيىن َها يىنَتَّك ُكو َن {َ }34وُز ْخُرفًا َوإن ُك ُّل ذَل َ
األخرةُ عِند ربِ ِ ِ
احلَيَاةِ ُّ
ني { }35سورة الزخرف  ،35 -33اليت بينت سرعة زوال الدنيا وانقضاء
لَ َّما َمتَاعُ ْ
الدنْىنيَا َو ِ َ َ َّ َ
ك ل ْل ُمتَّق َ
نعيمها وأن اآلخرة ملن حذروا املعصية (ابن كثري ،)2002 ،بداللة ما ورد من املضاف للدنيا (احلياة الدنيا).
فاملتاع من امليم والتاء والعني يدل على منفعة ،وهو انتفاع مبا فيه لذة عاجلة (ابن فارس )2001 ،بداللة أسلوب النفي
واالستثناء الوارد يف اآلية ،و(إ ْن) انفية ،و(ملا) املشددة هي مبعىن أداة احلصر (إال)  ،واالستثناء مفرء والتقدير يكون مبعىن وما كل
ّ
الدنْىنيا قَلِ
َّ
يل تنبيه إك أ ّن
اع
ت
م
ل
ق

له
و
"ق
فهذا
يفىن،
مث
حني
إك
به
يتمتع
أي
)،
2012
ذلك إال متاع احلياة الدنيا (السنجاري،
ُ
ْ ََ ُ َ ٌ
ذلك يف جنب اآلخرة غري معت ّد به" (الراغب األصفهاين ،د.ت ،ص ،)464 .فاملعىن اللغوي للمضاف أوضح أن املتاع تكون
مدته قصرية" ،وإَّنا مسّاه متاعاً ألن اكنسان يستمتع به قليالً مث ينقضي يف احلال ،وأما اآلخرة فهي ابقية دائمة وهي عند هللا تعاك
ويف حكمه للمتقني عن حب الدنيا املقبلني على حب املوك" (الرازي ،1999 ،ص.)631/27 .

اثنياً :املضاف يف السور املدنية:
ثواب ،حسن ثواب:
ورد لفظ (ثواب) مضافاً يف هذا احلقل ست مرات ،إذ قال عز وجل يف املوضع األول من سورة آل عمران َ  145وَما
اآلخرةِ نىنُكتِِه ِمْنىنها وسنَج ِزي َّ ِ
ِ
يف أَ ْن َُوت إِالَّ إبِِ ْذ ِن هللا كِتااب ُّمك َّجالً ومن ي ِرْد ثىنَواب ُّ ِِ ِ
َكا َن لِنَىن ْف ٍ
ين
َ
اب َ ْ َ َ َ ْ
الدنْىنيَا نىنُ ْكته مْنىن َها َوَمن يُِرْد ثىنَ َو َ
َ ً َ ََ ُ َ َ
الشاك ِر َ
ِِ
الدنْىنيا وحسن ثىنَو ِ ِ
ني
اّللُ ُِحي ُّ
ب الْ ُم ْحسن َ
اب اآلخَرةِ َو ّ
وقال عز وجل يف املوضع الثاين من السورة نفسها  148فَر َ ُه ُم ّ
اّللُ ثىنَ َو َ
اب ُّ َ َ ُ ْ َ َ
الدنْىنيا فَعِ ِ
ِ
اب ُّ
اب ُّ َ َ
ويف موضعه األخري قال عز وجل يف سورة النساء َّ  134من َكا َن يُِر ُ
الدنْىنيَا َواآلخَرةِ َوَكا َن ّ
ند ا ّّلل ثىنَ َو ُ
يد ثىنَ َو َ
اّللُ
َِمسيعا ب ِ
ص ًريا.
ً َ
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ُحد وما حدث من اكزام يف صفوف املقاتلني
يف اآلية  145الكرمية ورد اخلرب من هللا يف سياق الكالم عن معركة أ ُ
املسلمني خبرب موت رسول هللا حممد (صلى هللا عليه وسلم ) وعدم إطاعة أوامر رسول هللا وذلك ملا خالفوه ألجل لع الغنائم،
َ
فورد اخلرب من هللا سبحانه يف هذه اآلية الكرمية ب ّن ال موت كنسان إال إبذنه تعاك وقدره مستوفياً مبا قدَّره هللا له كتاابً مكجالً،
َّ
وم ْن يطلب بعمله ثواابً يف اآلخرة نعطه ونكته جزاءه
ومن يطلب بعمله ثواابً يف الدنيا نعطه له مبا قسمناه له
والحظ له يف اآلخرةَ ،
وافراً مع ما له يف الدنيا من رزق مقسوم (ابن كثري.)2002 ،
نالحظ يف اآلية الكرمية أن املضاف إك كل من املفهومني قد ورد يف خرب من هللا عز وجل يبني فيه غاية البشر ،فهي ّإما
الدنْىنيا نىنُكتِِه ِمْنىنها ومن ي ِرْد ثىنَواب ِ
اآلخَرةِ نىنُ ْكتِِه ِمْنىن َها. 
إرادة الدنيا ّ
اب ُّ َ ْ َ َ َ ُ َ َ
وإما إرادة اآلخرة إذ يقول سبحانه َ وَمن يُِرْد ثىنَ َو َ

فلما كان معىن (ثواب) هو ما يرجع إك اكنسان من جزاء لعمل يقوم به (الراغب األصفهاين ،د.ت) ،فقد ورد مضافاً إك
مفهوم الدنيا مرة ومفهوم اآلخرة مرة أخرى ،واملعىن أنه َم ْىنن يىنُ ِرد بعملىنه وطاعتىنه املىندح والىنرايء فىنال ُْحي َىنرم مىنا قسىنمه لىنه هللا يف الىندنيا وال
وم ْىنن يىنُ ِرد بعملىنه اآلخىنرة وكرامتهىنا الىنيت أعىندها للعىناملني هلىنا سىنبحانه
نصيب له يف كرامة هللا اليت أعدها ملن طلب ما عنده يف اآلخرةَ .
آ ه هللا مىنىنن خريهىنىنا ،وقىنىند ورد يف تفسىنىنري اآليىنىنة "أي َمىن ْىنن كىنىنان عملىنىنه للىنىندنيا فقىنىنط  ،انل منهىنىنا مىنىنا قىنىندَّره هللا لىنىنه ،ومل يكىنىنن لىنىنه يف اآلخىنىنرة
وم ْىنن قصىند بعملىنه الىندار اآلخىنرة أعطىناه هللا منهىنا مىنع مىنا قسىنم لىنه يف الىندنيا" (ابىنن كثىنري ،2002 ،ص ،)394/1 .ذلىنك أن
نصىنيبَ ،
ِ
ىنود والىنىندواعي ال ظىنواهر األعمىنىنال" (ابىنن كثىنىنري ،2002 ،ص )379/9 .مبعىنىن أن العمىنىنل يف
"املىنكثّر يف جلىنىنب الثىنواب والعقىنىناب املقص ُ
ىنت علىنىنى أن إرادة خىنىنري الىنىندنيا مقصىنىند ةىنىنرعي
الىنىندنيا إ ْن كىنىنان كرادة خىنىنري اآلخىنىنرة فلىنىنييف هىنىنذا بضىنىنا ٍر للمىنىنكمن "ف ىن َّن األدلىنىنة الشىنىنرعية دلىن ّ
اب الىن ُّىندنْىنيَا
حسىنىنن ،وهىنىنل جىنىناءت الشىنريعة إال كصىنىنالح الىنىندنيا واكعىنىنداد حليىنىناة اآلخىنىنرة األبديىنىنة الكاملىنىنة ،قىنىنال هللا تعىنىناك فَىنىنر َ ُه ُم ّ
اّللُ ثَىن َىنو َ
اب ِ
وحسن ثىنَو ِ
اآلخَرةِ سورة آل عمران ( " 148ابن عاةور ،1984 ،ص ،)114/4 .وهذه اآلية تُعىن ّد املوضىنع الثىناين للمضىناف
َُ َْ َ
ِ
ِ
ِ
اب ال ُّىندنْىنيَا َو ُح ْس َىنن ثىنَ َىنواب اآلخ َىنرة فىننالحظ اخىنتالف نىنوع اكضىنافة لفظىناً ،فمىنرة (ثىنواب الىندنيا) ومىنرة
إك الثنائي بقوله عىنز وجىنل ثىنَ َىنو َ
فأعزهم
أخرى (حسن ثواب الدنيا) ،فاآلية الكرمية موجهة للمكمنني الذين جاهدوا مع ُر ُسل هللا فكان هذا ةأكم عند اةتداد احملن َّ
هللا يف الدنيا ويف اآلخرة ،إال أنه تعاك قد أجزل هلم مثوبة اآلخرة ،ألن الدنيا وردت دون (حسن) الذي ذُكِر مع اآلخرة ،فاكضافة
األوك أعطت داللتها بن هلم يف الدنيا اجلزاء من النصر والغنيمة وقهر العدو والثناء عليهم منه سبحانه وكل هذا إك زوال وانقضاء
احلسن "عبارة عن كل مىنبه مرغىنوب فيىنه" (الراغىنب األصىنفهاين ،د.ت،
ألنه غري دائم ،وبسبب هذا قد انلوا حسن ثواب اآلخرة ،و ُ
فخص اآلخرة ابحلسن بطريق اكضىنافة دون الىندنيا "داللىنة علىنى فضىنله وتقدمىنه ،وأنىنه هىنو املعتىند بىنه عنىنده" (الزنشىنري،
ص،)125 .
َّ
 ،2010ص ،)255/1 .فاملضىنىناف هنىنىنا قىنىند ورد وكأنىنىنه حسىن ٌىنن إبطىنىنالق ،والغىنىنر منىنىنه "املبالغىنىنة كىنىنأن تلىنىنك األةىنىنياء احلسىنىننة لكوكىنىنا
عظيمة يف احلسن صارت نفىنيف احلسىنن" (الىنرازي ،1999 ،ص )382/9 .فبلىنغ الثىنواب هنىنا غايىنة الكمىنال مىنن احلسىنن "وهىنو اجلنىنة
والنعيم املخلد" (أبو السعود ،د.ت ،ص .)97/2 .واملوضع الثالث من املضاف بداللتىنه قىند سىنبق الوقىنوف عنىنده يف اخلىنرب يف سىنورة
النساء .134
اخلامتة
بعد رحلة ةيقة بني رحاب عدد من آايت قرآنية كرمية نصل إك أهم نتائ هذه الدراسة
* وضعت الدراسة يدها كاةفة عن مواصفات ثنائي الدنيا واآلخرة اليت وردت يف ليع مواضعها من القرآن الكرمي مبينىنة أن احليىناة
الطيبة معناها اكميان ابآلخرة ،وأن احلياة التامة التكون إال فيها ،خبالف الدنيا املتسمة بكا حياة انقصة وأن اآلخرة خري من الدنيا
للذين آمنوا ،ويف اكتساب األجر ف ن أجر اآلخرة أكرب خرياً من أجر الدنيا.
* دراسة وحتليل املواصىنفات بينىنت أن االسىنتقرار الكامىنل يف اآلخىنرة خبىنالف الىندنيا املتسىنمة ابلىنزوال وعىندم الىندوام ،وأن اآلخىنرة عىنذاهبا
أةد من عذاب الدنيا وأكثر منه مدة وخزايً.
* اقرتن جميء خري اآلخرة فيما أظهرته املواصفات مقرتانً بصنف معني وهم املكمنون ،فهي دار املتقني وخري هلم من الدنيا وأبقى.
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* كشفت املواصفات أن اآلخرة هي احلياة احلقيقية ،إذ الموت فيها والةقاء فهي دار القرار ومسىنتقر اكنسىنان ،وهىنذا مامييزهىنا عىنن
الدنيا اليت تكون حركتها والنشا فيها يف حدود الدنيا فقط.

Issue: 4

* أظهرت املواصفات فضل اجلمع بني خريي الدنيا واآلخرة ،ألن خري الدنيا وحده زائل ،فاألموال واألبناء وكل مايُفتَخر به وميلكه
اكنسان قد أخربهم هللا عز وجل بنه مما يُ َتزيَّن به يف الدنيا ممىنا الينفىنع يف اآلخىنرة إن مل يكىنن العمىنل بىنه ألجىنل الوصىنول لآلخىنرة ممىنثالً
ذلك ابملثل القرآين ،ليقرب لإلنسان حقيقة الدنيا وسرعة انقراضها وعدم استمراريته.
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