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Abstract 

The topic of (Divine Promises in the Holy Qur’an) prompted me to delve into the depths of the 

Qur’an verses, whether they are promises of good or evil to the believers in henna, to the 

hypocrites, and to the infidels in hell. In general, highlighting the two elements of reward and 

punishment according to the work of man and his motivation for good deeds and abandoning 

invalid work. The objective methodology has been used to explain to man the divine promises 

of good and evil to the believers, the unbelievers and the hypocrites through Qur’anic examples, 

and thus led to the following conclusions: The divine promises to man come in the meaning of 

good Or evil, and some of them combined the two matters, as well as God’s promises that he 

will triumph who deserves victory and does not deserve it. Victory is conditional on the victory 

of God’s religion, following his methods and teachings, and exalting his word in good and bad 

times, as well as divine promises to believers in succession on earth and is conditional on faith, 

good deeds, monotheism and devotion to worship. It is not limited to a place or time, so 

whenever the conditions are fulfilled, it is worthy of succession, and that the best promises of 

God to the believers are His pleasure, forgiveness of sins and consideration To his honorable 

face, as for the divine promises to the unbelievers, the hypocrites, and the deniers on the Day of 

Resurrection and Resurrection, they came in response to the deniers of the promises of God 

through the messengers and prophets to warn them of destruction and misfortune and the fire of 

Hell, in which they will abide forever. 

Keywords: Divine promises, promises to believers, promises to unbelievers 

ُ
ُملخصُالبحث

كانت أ ة سواءٌ رآنيّ الق اآلايتِ  أبعماقِ  غوصَ أ ن  أىل إ( دفعين الكرميِ  يف القرآنِ  ةُ هليّ اإل ودُ عُ الوُ ) موضوعَ  ن  إ
زت ركّ  دراسة   وجودِ  بعدمِ  منُ حبثي هي تك ، ومشكلةُ جبهنمَ  والكفارَ  ة وللمنافقيَ نّ ابجل للمؤمنيَ  ابلشرِّ  أم ابخليِ  الوعودُ 
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 برازُ إ، و عام   بشكل   هليِّ اإل على الوعدِ  الضوءِ  هو تسليطُ  البحثِ  ، وهدفُ والكافرينَ  للمؤمنيَ  ةِ هليّ اإل على الوعودِ 
 املنهجَ  وقد استخدمتُ  ،الطالِ  العملِ  وتركِ  الصالِ  للعملِ  هِ وحتفيزِ  نسانِ اإل عملِ  حبسبِ  والعقابِ  ي الثوابِ عنصرَ 

، وابلتايل ةِ القرآنيّ  األمثلةِ  ن طريقِ ع واملنافقيَ  والكافرينَ  للمؤمنيَ  والشرِّ  ابخليِ  لإلنسانِ  ةِ هليّ اإل الوعودِ  لبيانِ  املوضوعي  
، مرينِ األ بيَ  ها مجعَ وبعضَ  ،أو الشرِّ  أتيت مبعىن اخليِ  لإلنسانِ  اإلهلية   الوعودَ  ن  إ: اآلتيةِ  للنتائجَ  لِ ىل التوصّ إى دّ أ

ه منهجِ  باعِ واتّ  للاِ  دينِ  بنصرِ  مشروطٌ  والنصرُ  ,هوال يستحق   النصرَ  ن يستحق  مَ  ه سينصرُ نّ أب  للاِ  وعودَ  وكذلكَ 
 ابإلميانِ  هو مشروطٌ  رضِ  األيف ابالستخالفِ  للمؤمنيَ  ةَ هليّ اإل ا الوعودَ يض  أ، و والضراءِ  اءِ ه يف السرّ كلمتِ   عالءِ إه و وتعاليمِ 
فهو  الشروطُ  ما حتققت  فكلّ  و زمان  أ على مكان   ا، وهو ليس مقصور  ابلعبادةِ  خالصِ واإل والتوحيدِ  الصالِ  والعملِ 

 ةُ هليّ اإل عودُ ا الوُ مّ أ، الكرميِ  هِ ىل وجهِ إ والنظرُ  لذنوبِ ل مغفرتُهُ و  هُ رضوانُ  للمؤمنيَ  للاِ  وعودِ  فضلَ أ ن  إلالستخالف، و  هلٌ أ
 الرسلِ  عن طريقِ ُ للاِ  وعودِ ب على املكذبيَ  ابلردِّ  فقد جاءت   والنشورِ  البعثِ  بيومِ  بيَ واملكذِّ  واملنافقيَ  للكافرينَ 

 ا.بد  أفيها  خالدينَ  جهنمَ  وانرِ  املصيِ  وسوءِ  لينذروهم ابهلالكِ  نبياءِ واأل

 للكافرينَ  عودُ ، الوُ للمؤمنيَ  عودُ ، الوُ ةُ هليّ اإل عودُ الوُ  الكلماتُاملفتاحية:

ُاملقدمة
، ةِ اجلنّ  أهلِ  كالمِ   رَ آخِ  احلمدَ  وجعلَ  هِ رمحتِ  يف كتابِ  آية   أولَ  احلمدَ  ، الذي جعلَ هُ حنمدُ  العامليَ  ربِّ  للِ  احلمدُ 

 د  ان حممّ دِ سيّ  للعامليَ  رمحة   وثِ على املبع التسليمِ  ت  أو  الصالةِ  ، وأفضلُ النقمُ  دفعُ وتُ  النعمُ  تم  تُ  هِ الذي ابسِ  للِ  واحلمدُ 
 .الدينِ  ىل يومِ إه على هنجِ  ن سارَ ه ومَ صحابِ أو  هِ وعلى آلِ 

 وبعد...
 األحكامِ  لبناءِ  وسيلة   ودُ الوع تِ جاءقد ، و الناسِ  بيَ  الثقةِ  اليت هلا دوٌر يف بناءِ  األمورِ  حتتَ  تندرجُ  الوعودَ  ن  إ
، فهو ةِ السماويّ  األداينِ  سائرِ  يف بل   هوحدَ  اإلسالمِ  يف ليسَ  االعتقادِ  أصولِ  من ااثبت   أصال   امليعادُ  دّ يع، و ةِ األخالقيّ 

 هليِّ اإل الوعدِ  الزمُ  فهو به مياناإل ضرورةُ هو  هوكتبِ  هورسلِ  ابللِ  ميانُ اإل ذ صارَ إ ؛ةِ والنبوّ  ابلتوحيدِ  قرتنَ ا الذي صلُ األ
 مع له ال حملِ  الذي للعبثِ  املنافيةِ  ةِ احليا يف والغايةُ  واهلدفُ  هليِّ اإل العدلِ  لوازمِ  من ومها ؛ابلعقابِ  دِ والتوعّ  ابلثوابِ 
 ،خرةِ اآل عالِ و  واخللودِ  البقاءِ  عالِ  مراحلِ  من ليةُ وّ األ بل املرحلةُ  نسانِ اإل هنايةُ هو  املوتُ  ، وليسهلييِ اإل واحلكمةِ  العدلِ 
 عدلُ  فيه يظهرُ  الذي العالُ  هنّ إ ؛مقيمٌ  عذابٌ  وأ دائمٌ  نعيمٌ  امّ إف معماهلِ أ رهائنَ  ابقونَ  الناسَ  ن  إحيث  ؛والنارِ  ،واجلنةِ 

( ةٌ ضوعيّ مو  دراسةٌ  – الكرميِ  يف القرآنِ  ةُ هليّ ود اإلعُ )الوُ  موضوعِ  ختيارُ ان هنا جاء ومِ ، هِ ووعيدِ  هوعدِ  تعاىل، وصدقُ  للاِ 
ُ  آايتٌ  الدنيا فهناكَ  يف احلياةِ  نسانِ اإل ا بعملِ ا وثيق  ارتباط   اليت ارتبطت   ةَ القرآنيّ  اآلايتِ  ليوضحَ   لإلنسانِ  للاِ  وعدَ  تبيِّ

 جاءَ قد و  .ءالسيِّ  العملِ  ذلكَ  نتيجةَ  هبعقابِ  هرُ ا يذكّ  سيً  عمل عمال   اذإ، و  ا يرجو فيه رضا للاِ  معين  عمال   ذا عملَ إ
 ,واالصطالحِ  يف اللغةِ  ةِ هليّ اإل ودِ عُ على الوُ  فَ التعرّ  املطالبُ  تضمنتِ وقد ، ها مقدمةٌ تسبقُ  لبَ امط ةِ ثي على ثالثحب منهجُ 

 النتائجِ  أهمَ ي نُت فيها ب اةمة  خب بحثَ ال ، وختمتُ واملنافقيَ  رينَ فاوالك للمؤمنيَ  ودِ عُ ابلوُ  اليت جاءت   ىل اآلايتِ إ وتطرقتُ 
  .ليها البحثُ إ لَ اليت توصّ 
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ُلوُ املطلبُاأل
ُةُإهليُ الُودُإعُ ابلوُ ُالتعريفُ 

ُ:لغةًُُودُ عُ واًل:ُالوُ أ
 ,Ibn Mandoor,1993) والشرِّ  والِعدُة يف اخَلي ِ  الَوع دُ : هوو ، والشرِ  يف اخليِ  ستعملُ يُ  اللغةِ  صلِ أيف  الوعودُ 

 (Al-Farahidi,1988, 1:132 ).)َوَعَد( الثالثيِّ  من الفعلِ  مشتق   مصدرٌ  والوعدُ ، (30:463

 : اإليعـادُ ، ويف الشـرِّ دةُ والعِ  دُ ع  : الوَ قالوا يف اخليِ  والشر   ا، فإذا أسقطوا اخليَ شر   هُ ا، ووعدتُ خي   هُ : وعدتُ قالُ ويُ 
 (Al-Razi,1999, 728؛ (Al-Fayoumi, 1939, 2:830-831 .الشرِّ يف  ال يكون إاّل  الوعيدَ  أن   ، مع العلمِ والوعيدُ 
 ،(Sahib Bin Abad,1994, 1:151)"ى وعداتٌ ا وعدة ، ومجعها عد  وعد   هُ أعدُ  هُ : "وعدتُ احمليطِ  صاحبُ  وقالَ 

 (Ibn Faris, 1979, 6:125) ا.ا أو شر  خير   يكون   ي بأمر  لى الترج  إ شير   كلمة   والوعود  

 .ا وابلشرِّ ابخلي وشر  و  خليَ ا هُ ، فيقال: وعدَ ه وابلباءِ بنفسِ  ىا، ويعدّ ا وميعاد  ا وموعود  ، وعد  وضرّ   ه بنفع  وقيل: وعدتُ 
(Ibn Mandoor,1993, 3:4871؛Al-Jawhari,1956, 2:551 ؛ Ragheb Al-Isfahani, 1991, 548 ؛Al 

Zubaidi,1965, 2:535) 
 مع األلفِ  ا أثبتوا الباءَ ذإ، و على الشرِّ  دلت   ابهلمزةِ  ، وأوعدَ على اخليِ  تدل   مهزة   بغيِ  وعدَ  أن   اللغةِ  هلِ أعن  ووردَ 
وعلى هذا  وبشرّ   خبي   هبال اهلمزة، فال يقال: وعدتُ  يف وعدَ  الباءُ  ، وال تدخلُ ابلضربِ  هُ وعدتُ أ: ، كقولِ للشرّ   جاءت  

 :الشاعرِ  ، كقولِ اللغةِ  أهلِ  أكثرُ 
 املناسمِ  ي شثنةُ ي ورجلَ رجلَ     واألداهمِ  ين ابلسجنِ أوعدَ 

 Al) ا قويّة على الَقي ود.هنّ أرجلي ابألداهم، وقال: رجلي شث نة، أي  ين ابلسجن، وأوعدَ ه أوعدَ نّ أأي 

Zubaidi,1965, 2:536)  ُا.ا أو موضع  والذي ال يكون إال  وقت   من امليعادِ  واملواعدة ( Al-Azhari, 2001, 1:352) 
ا، ه وعيد  : وعدَ يف الشرِّ ا وِعَدة ، و ه وعد  : وعدَ ، وقالوا يف اخليِ والشرِّ  اخليِ  سقطوا لفظَ أو : املنيِ  يف املصباحِ  وجاءَ 

 .ة  خاص يف الشرِّ  اهلمزةِ  مع ا, وأدخلوا الباءَ يض  أ ا ابهلمزةِ ا وشر  ه خي  يل: أوعدَ ، وقِ بي االستعماليِ  فارقٌ  املصدرَ  نّ إف
(Al-Fayoumi, 1939, 2:120)  ُويرتّجى لواعدِ ا ما والقضاء به من ِقَبلِ  ألمر   هي تقديرٌ  لنا أن  الوعودَ  وعليه يت ضح ،

 آايتُ  ، فبعضُ الشرِّ و  لت يف اخليِ عمِ واستُ  الكرميِ  يف القرآنِ  ةِ هليّ اإل الوعودِ  كلمةُ   وجاءت   ،املوعودِ  ه من ِقَبلِ حصولُ 
 .نِ مرياأل بيَ  ها قد مجعت  وبعضُ ، ه ابلشرِّ ها خصت  ، وبعضُ ابخليِ  ت الوعودَ خصّ  الكرميِ  القرآنِ 

اَنهُ َوع دا  َحَسنا  ه تعاىل: قولُ  ابخليِ  عن الوعودِ  ا وردَ فممّ  : ه وقولُ  (al-quran, al-Kasas, 28: 61،)أََفَمن َوَعد 
 َِّق َ َوَعدَُكم  َوع َد احل  ُ َمَغاِِنَ َكِثيَة  أَت ُخُذوهَنَاَوَعدَُكُم للا تعاىل:  وقولُ  ،(( al-quran, Ibrahim, 14: 22ِإن  اَّلل  - alاَّلل 

quran, al-Fath, 48: 20)) ، ُللا  قولُ  الوعود ابلشرِّ  ها من اآلايت الكرمية، ومن آيةِ وغي  : تَـع ِجُلوَنَك َوَيس 
 , al-quranَمو ِعَدُهم  الص ب حُ ِإن  ه تعاىل: وقولُ ، (( al-quran, Al-Haj, 22: 47اِبل َعَذاِب َوَلن ُُي ِلَف اَّلل ُ َوع َدهُ 

Hood, 11: 81)) ُه:، وقولال ِذيَن َكَفُروا ُ  .(( al-quran, al-Haj, 22: 72ُقل  أََفأُنـَبًُُِّكم  ِبَشرّ  ِمن  َذِلُكم  الن اُر َوَعَدَها اَّلل 
 , al-quran, Younosَوع َد اَّلل ِ َحق  َأال ِإن  :املباركةِ  يف اآليةِ  ما جاءَ  للمعنييِ  الشاملِ  عودِ الوُ  رودِ ومن وُ 

َو عودُ  ,ا فهو شركان شر    وإن، ا  فهو خيٌ ن كان خي  إالعباد ف وجزاءُ  القيامةِ  يف يومِ  الوعدُ  فهوَ  ،((55 :10
واملِيَعاُد  وامل
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 : تواعدَ ا قولُ يض  أومنه ( Al Zubaidi,1965, 2:536؛ Ragheb Al-Isfahani, 1991, 875) ا.ا واس  يكوانن مصدر  
 الراغبُ  وذهبَ  (Al-Jawhari,1956, 2:552) .اذ تواعدوا  شر  إ عد القومُ ا، ومنه: اتّ ي:  تواعدوا خي  أ، القومُ 

 القرآن   أن   ، ابعتبارِ لوعودِ ا من حقيقةِ  الكرميةُ  إليه اآلايتُ  فيما ترشدُ  التمايزِ  إلظهارِ  القرآينِّ  إىل السياقِ  األصفهاين  
معىن  خرى أتخذُ أ ألفاظٌ  وهناكَ  ((Ragheb Al-Isfahani, 1991, 502.العكسُ  وليسَ  اللغةِ  على أهلِ  ّجةُ هو احلُ 
 مقروان   ن الوعودِ ا كان مِ م أبن  العهودَ  والعهودِ  الوعودِ  بيَ  قونَ يفرِّ  اللغةِ  صحابَ أ، إال  أن  واملواثيقُ  هي العهودُ  الوعودِ 
ان إىل آَدمَ على ذلك فأان عليه، قال للا تعاىل:  فعلَت كذا فعلُت كذا، وما بقيتَ  ك: إن  قولِ  حنوُ  بشرطِ   َوَلَقد  َعِهد 

al-quran, Taha, 20: 115))،   قتضي ت ، والعهودُ ن اجلن ة ما ل أتكل من هذه الشجرةِ مِ  انه أنّه ال ُيرجُ أي أخب
 وأتيت العهودُ (، Al-Askari, 1991, 349) الوعودَ  وأخلفَ  العهودَ  قال: نقضَ ، ويُ تقتضي اإلجيازَ  ، والوعودُ الوفاءَ 

َدهُ  :ه كما يف قولِ   مبعىن الوعودِ  دا  فـََلن  ُُي ِلَف للُا َعه  تُ  ِعن َد للِا َعه  ، (( al-quran, al-Baqarah, 2:80ُقل  َأَّت َذ 
 ملؤك دة مّنا ابلقسمِ ا من العهودِ  ألن ه أوكدُ  ؛اسبحانه عهد  ه ، وُسّي خبُ رى الوعودِ جيري جمُ  يف هذا املوضعِ  فالعهدُ 
 بي املواثيقِ  أم ا الفرقُ  (Fakhr al-Din al-Razi, 1999, 2:174) إال  هبذا الوجه. ال تكونُ  من للاِ  ، فالعهودُ والنذرِ 

 يكون حاال   العهدُ  :همشّده، وقال بعض إذا أحكمتُ  الشيءَ  ك: أوثقتُ كقولِ   العهودِ  توكيدُ  فهو أن  املواثيقَ  والعهودِ 
 ( Al-Askari, 1991, 525)مها.يكون من أحدِ  ، وامليثاقُ من املتعاهدينِ 

ُ:ااصطالحًُُعودُ اثنياً:ُالوُ 
 من الوعودِ  ما يقاربُ زيد تفصيال  عليه فيتها ولكنّ ، عن املعىن اللغويِّ  ي ال تبعدُ هف ا الوعود يف االصطالحمّ أ

 يف بعضِ  عن اللغةِ  هُ معناه الذي مييزُ  ه يبقى للمصطلحِ نّ أف ،ةِ القرآنيّ  التِ الالد يف ضوءِ  ،واملصطلحاتِ  من املفاهيمِ 
 ةِ ، واجلنّ شرِّ وال ، واخليِ ، والدنيا واآلخرةِ عن الوعودِ  يبحثونَ  العلماءَ  وجندُ  (،Al-Shahristani, 1992, 1:117)التفاصيلِ 

اليت  معانيها على احلالةِ  ةِ ها، أو يف بلور ا إلظهارِ ي  كاف  أن يكونَ  املعىن اللغوي   نُ ال يتمك   متكاملة   ة  ، يف رؤية قرآنيّ والنارِ 
 الذي أصبحَ  اجملتمعِ  ه يفم دورُ وتعظ   املصطلحِ  أمهيةُ  منها، وازدادتُ  املتكاملِ  اىل املوقفِ  من الوصولِ  الباحثَ  نُ ةمكِّ 

 منها: ابعض   نذكرُ  ة  عدّ  تعاريفَ  العلماءُ  وردَ أو  (Udaima, 1994,38).املعلوماتِ  ه جمتمعُ أبن   عرفُ يُ 
 قالَ و (، Taboursi, 1997, 1:210)"يف املستقبلِ  ه املخبُ ينالُ  عن خي   ه هو: "اخلبُ بقولِ  ه الطبسي  فقد عر فَ 

 الوعودَ  الطوسي   الشيخُ  وذكرَ  (Al-Qartabi, 1985,115)".عند املوافقةِ  عن املثوبةِ  : "اخلبُ عن الوعودِ  القرطب   مامُ اإل
ا: "اخلبُ   وعدَ أو  مرَ أعلى ما  فوعدَ  ؛زيل  أ كالمٌ   ةُ هليّ اإل ودُ عُ والوُ (، Al Tusi, 2005, 2:347)"يف املطلقِ  اخليِ  بفعلِ  ابهن 

-Al)ا.يض  أ فبوعود   العقابَ  واستوجبَ  ن هلكَ مَ  ، وكل  فبوعود   الثوابَ  ن جنا واستوجبَ مَ  فكل   ؛على ما هنى

Shahristani, 1992, 1:48.)  َو أ ىل الغيِ إ نفع   يصالَ أ نَ تضمّ  خب   هي كل   الوعودَ  ن  إصبحي:  محدُ أالدكتور  وقال
 الوعودِ  ، فاصلُ ليه يف املستقبلِ ع يقعُ  ىل الغيِ إ ضرر   يصالَ أ نُ الذي يتضمّ  ا هو اخلبُ يض  أ، و عنه يف املستقبلِ  الضرِ  دفعَ 
 ( (Sobhi, 1985,157.شرارَ األ وتعاقبَ  خيارَ األ ن تثيبَ أ ةُ اإلهليّ  ذ تقتضي العدالةُ إ ؛العدلِ  صلِ أعن  عُ يتفرّ 

، عنه يف املستقبلِ  رّ  ضُ  و دفعَ أ ىل الغيِ إ نفع   يصالَ إ نَ تضمّ  خب   وقال: هي كل   الوعودَ  وذكر القاضي اهلمداين  
 ن حتققَ أ واجلماعةِ  السنةِ  هلُ أويرى ( Al-Hamdhani, 1998,134).الضرِّ  و دفعِ أ النفعِ  يصالِ إيف  الوعودَ  فجعلَ 



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) “95 - 109” 
VOL: 7, NO 1, 2021 

 

100 
 

من  عليه شيءٌ  فال جيبُ  هِ فكان بوعودِ  الثوابَ  ن جنا واستوجبَ مَ  تعاىل فقالوا: فكل   من للاِ  بوعود   ا يكونُ نّ إ الثوابُ 
ا: اإلخبارُ أيض   وُعرَِّفت الوعودُ  (Al-Shahristani, 1992, 1:51-52).العقلِ  قضيةِ   قبلَ  انفع   شيء   إبيقاعِ  ا أبهن 
 ,Abu al-Saud, 1999)ا.مِه أو غيِ  أو املكانِ  من الزمانِ  ابملستقبلِ  املخبِ  ، من جهةِ (Haqqi, 1989, 10:313)وقوعهِ 

منها من  ذا خرجَ إو  ،ابلثوابِ  العوضَ  استحق   وطاعة   من الدنيا على توبة   ذا خرجَ إ ل: املؤمنُ قيِ  هموعند بعضِ  (1:325
 وا هذا النمطَ ، وسّ ارِ الكفّ  من عقابِ  خف  أ ه يكونُ عقابَ  ، لكنّ افيه واخللودَ  النارَ  استحق   رتكابه كبية  أي إب ,توبة   غيِ 

 ن  أعلى  قونَ فا متّ صحاهبِ أ مجيعَ  ن  أ يالحظُ  التعاريفِ  صيغِ  ختالفِ اوعلى  (Al-Shahristani, 1992, 1:48).الوعودَ 
 أتيت مبصلحةِ  و آجلةٌ أ عاجلةٌ  اثرٌ آعليها  بُ ترتت   هذه الوعودَ  ن  أمن للا سبحانه وتعاىل و  خبارٌ إة هي هلي  اإل الوعودَ 

 .نسانِ اإل
ُاملطلبُالثاين

ُللمؤمنيُ ُةُإهليُ الُودُإعُ الوُ ُآايتُ 
 -al quran,-alِإن  اَّلل َ ال ُُي ِلُف ال ِميَعادَ ، قال تعاىل: امليعادَ  ه وال ُيلفُ وعودَ  وعال ال ُيلفُ  جل   للاُ 

13: 31) Raad,،) ه، تعاىل لعبادِ  للاِ  ودُ ه وهو وعبعقيدتِ  صال املؤمنِ ا التّ ا مهم  كانت هدف    ابخليِ  للمؤمنيَ  الوعودَ  ن  إف
 للاَ  أن   الوعودِ  تلكَ  يف سياقِ  ، وقد جاءَ ستتحّققُ  رِ اآلخِ  ابليومِ  ةٌ خاصّ  وعودٌ  وهناكَ  يف الدنيا حتققت   وعودٌ  وهناكَ 
، والرضوانِ  ملغفرةِ اب على الوعودِ  الكرميِ  القرآنِ  آايتُ  وقد حوت  ، قُ أو ستتحقّ  هذه الوعودُ  ه، أي حتققت  وعدَ  صدقَ 

 ودَ عُ الوُ  نَ تضمّ قد ه نجدُ ف للاِ  ان كالمَ ذا قرأَ إو  .رةِ ، يف الدنيا واآلخِ الثوابِ  من أنواعِ  ذلكِ  وحنوِ  اجلنانِ  ودخولِ  ,والتكرميِ 
 ةِ الدنيويّ  ودِ عُ ها من الوُ غيِ , و الثوابِ  نواعِ أو  ,اجلنةِ  ودخولِ  ,والرضوانِ  املغفرةِ ، و ، والغنائمِ واالستخالفِ ، ابلنصرِ  للمؤمنيَ 

 .ةِ خرويّ واأل
تـََنا َعَلى ه تعاىل: كما يف قولِ   الكرميِ  يف القرآنِ  للمؤمنيَ  النصرِ  ودِ عُ بوُ  اآلايتُ  فقد وردتِ  رَبـ َنا َوآتَِنا َما َوَعد 

 لقوله التنزيلِ  يف معالِ  ، وجاءَ (( al-quran, Al-Emran, 3: 194َوال َُّت زاَِن يـَو َم ال ِقَياَمِة إِن َك ال َُّت ِلُف ال ِميَعادَ ُرُسِلَك 
تـََنا َعَلى ُرُسِلكَ تعاىل:  طلق عليه أو  ,ك حممد  رسولِ  ن على لسانِ نا مِ نا ما وعدت  عطِ أ, أي رَبـ َنا َوآتَِنا َما َوَعد 

َوال ه:وقولُ  ،( , 14: 47)Ibrahim quran,-alَفال حَت َسََب  اَّلل َ ُُم ِلَف َوع ِدِه ُرُسَلهُ ه تعاىل: ا له لقولِ تعظيم  ك رسلَ 
ك من رسلِ نا على عدتَ ، ولتؤتينا ما و القيامةِ  ا، َواَل هُتِن ا يومَ نَ ا وال هتلك  نَ أي ال تـَُعذِّبـ َنا وال تفضح   ,َُّت زاَِن يـَو َم ال ِقَياَمةِ 

هَتُم  على أَل ِسنِة ُرُسِلكَ والرمحةِ  الفضلِ  َتِحق وَن ثواَبَك وتـُؤ تِيِهم ما وعد  م ل يـَتَـيَـق ُنوا  ؛, وقيل: معناهُ رَبـ َنا واجعل َنا مم ن  َيس  أِلهن 
ا سأَُلوهُ  قاَقهم لتلَك الكرامِة، فسأُلوُه أَن  جيعَلهم ُمستِحقَِّي هلا، وِقيَل: ِإن  ِر على تعجِ  اسِتح  يَل ما وعَدُهم ِمن الّنص 

َنا أَن َك ال َُّتِلُف وعدَ  ل  ِخزَيهم و ك من النصرِ األعداِء، قالوا: قد عِلم  انُصر اَن ، ولكن  ال َصب َ لنا على ِحلِمَك فعجِّ
 (Bagui, 1989, 2:153-Al)عليهم.

زَاَب تعاىل:  للاُ  وقالَ  َح  ُ وَ َوَلم ا رََأى ال ُمؤ ِمُنوَن األ  ُ َوَرُسولُهُ َوَصَدَق اَّلل  َرُسوُلهُ َوَما زَاَدُهم  َقاُلوا  َهَذا َما َوَعَداَن اَّلل 
ِليما   هي  ه املفسرونَ وحسب ما ذكرَ  اآليةِ  يف هذهِ  ةُ هليّ اإل والوعودُ   ،(( al-quran, al-Ahzab, 33: 22ِإال  ِإميَاان  َوَتس 

 تسعِ  رَ خِ أكم ليإ سائرونَ  حزابَ األ ن  إ: إلصحابِه ذ قالَ إ، حزابِ األ وصولِ  يومِ  بتحديدِ  للمؤمنيَ   الرسولِ  وعودُ 
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 الوعودِ  حقيقةَ  وهذا يظهرُ ، (Al-Zamakhshari, 1983, 3:256 ) كَ قالوا ذل ,قبلوا ابمليعادِ أا رأوهم ، فلمّ و عشر  أ ليال  
منه عز  الوعودُ  كانتِ   إذ ؛يف اجملتمعِ  واألمانِ  السالمِ  لتحقيقِ  واحلربِ  يف اجلهادِ  ة  صبح حقيقأمبا هو  للمؤمنيَ  ةِ اإلهليّ 

 ابلوعودِ  ، فكان الصدقُ ودِ للوع ه ال حتّققَ أنّ  واملنافقيّ  من الكفارِ  لدى الكثيينَ  أن كان الظن   بعدَ  ا ابلنصرِ وجل وعود  
ا وعدَ   للا تعاىل ورسوله نّ أ، ف هتعاىل ورسولِ  مع للاِ  ووفاء   لتزام  امن  نَ و ه املسلمقَ مبا حق   على األعداءِ  ابلنصرِ 

، واليمنَ  وفارسَ  لرومِ ا هم على بالدِ هم بظهورِ ا وعدَ نّ إو  ,فقط هلذا احلدِّ  ، وليسَ حزابِ األ يف معركةِ  ابلنصرِ  املسلميَ 
 بفتوحِ  ا ثالاث  رهبَ ضن أهم بعد ه فوعدَ وهم حيفرونَ  اخلندقِ  يف بطنِ  عظيمة   صخرة    للاِ  رسولُ  عندما كسرَ  وذلكَ 
 Qasimi, 1997, -Al). هِ وفاتِ  بعدَ  الفتحُ  ذلكَ  كانَ   حيثُ   للاِ  رسولِ  ، وهو من معجزاتِ البلدانِ  تلكَ 

12:229) 
نـ َيا: ه يف اآليةِ وقولُ  ََياِة الد   الطبي   قالَ (،  , 40: 51)Ghafer quran,-alِإان  لََننُصُر ُرُسَلَنا َوال ِذيَن آَمُنوا يف احل 
 ؛واملؤمنيَ  لرسلِ ل اآلخرةِ  يف الدنيا قبلَ  والتمكيِ  ه ابلنصرِ وعدَ  للاُ  للا ال ُيلفُ  وعدُ  :للا  لقولِ  عن السديِّ 

ذا صبوا واثبروا وثبتوا إ صورونم منهن  أ فالعاقبة هلميف الدنيا  ختباراتاو  وابتالءات   ضوا حملن  مهما تعرّ  واملؤمنونَ  األنبياءُ ف
الذين  هبم ألولًكَ  فينتصرَ  اقوم   للاُ  حىت يبعثَ  ال تذهبُ  واملؤمنيَ  ذلك ابألنبياءِ  اليت تفعلُ  ةَ األمّ  وأن  , على احلقِّ 

 (Tabari, 1972: 4/142-Al).الدنيا والذين آمنوا به يف احلياةِ  ا نا حممد  رسولَ   لننصرُ ي: إانّ أقتلوا منهم, 

 اجتماعّية   ألهداف   قيقٌ ه حتنّ أن يرى نهم مَ فمِ  ؛هاهمَ فَ  على املسلميَ  من املعاين اليت يلتبسُ  النصرِ  مفهومَ  ن  إ
ل  اذإو  ,م منتصرونهنّ أف هدافَ األ ه فاذا بلغوا هذهِ ىل حتقيقِ إ نَ و ملا يسعى املسلم ة  و عسكريّ أ ة  و سياسيّ أ ة  و اقتصاديّ أ

هلذا  شروط   ن دونِ مِ  هِ ن عبادِ مِ  ن يشاءُ هبا على مَ  للاُ  مين  ة هليّ إ هبةٌ  النصرَ  ن  أ مُ ن يتوه  نهم مَ ، ومِ يبلغوها فهم مهزومونَ 
َي ِل تـُر ِهُبوَن ِبِه َعُدو  اَّلل ِ تعاىل:  للاِ  لقولِ  وهذا ُمالفٌ  ,النصرِ  َتَطع ُتم  ِمن  قـُو ة  َوِمن  راَِبِط اخل  وا هَلُم  َما اس   َوَعُدو ُكم  َوأَِعد 

ء  يف َسِبيِل اَّلل ِ يـَُوف  إِلَي كُ َوآَخرِيَن ِمن  ُدوهِنِم  ال تـَع   َلُمُهم  َوَما تُنِفُقوا ِمن  َشي   -alم  َوأَنـ ُتم  ال تُظ َلُمونَ َلُموهَنُم  اَّلل ُ يـَع 

, 8: 60)Anfal-al quran,) ِةَ سالميّ اإل لقضيةَ ا اليت عرضتِ  الشاملةِ  البعيدةِ  ىل النظرةِ إ الضيقةِ  النظرةِ هذه  ، ولتصحيح 
ه وعدَ  للاُ  وهو ما صدقَ  ,نا هذاىل يومِ إ  النبِّ  عهدِ  منذُ  أتسست   واحدة   سالمية حلقة  اإل الدولةَ  وجعلت  

قال تعاىل:  للنصرِ  عدادِ واإل ،املسلميَ  يف حياةِ  هِ وتطبيقِ  ميانِ اإل ا بتحقيقِ كان مشروط    ، وهذا النصرُ ابلنصرِ  للمسلميَ 
  َتَطع ُتم وا هَلُم  َما اس  َي لِ َوأَِعد  اَي أَيـ َها تعاىل: م، قالَ موه يف حياهتِ وحيكِّ   للاِ  ن ينصروا دينَ أ، و ِمن  قـُو ة  َوِمن  راَِبِط اخل 

 للاِ  ن تنصروا دينَ إي أ ،( , 47: 7)Muhammad quran,-alال ِذيَن آَمُنوا ِإن  تَنُصُروا اَّلل َ يَنُصر ُكم  َويـُثـَبِّت  أَق َداَمُكم  
Qartabi, -Al){.الصبِ  نم النصرَ  ن  إ: }و  للاِ  رسولُ  قالَ  ,االستعجالِ  وعدُ  ، والصبُ الكفارِ كم على ينصر  

1964, 16:231) 
تَ : الكرميةِ  يف اآليةِ  ِلَفنـ ُهم يف اأَلر ِض َكَما اس  َتخ  َلَف َوَعَد اَّلل ُ ال ِذيَن آَمُنوا ِمن ُكم  َوَعِمُلوا الص احِلَاِت لََيس  خ 

نا  ال ِذيَن  رُِكوَن ِِ َشي ًا  يَـ  ِمن  قَـب ِلِهم  َولَُيَمكَِّنن  هَلُم  ِدينَـُهم  ال ِذي ار َتَضى هَلُم  َولَيُـَبدِّلَنـ ُهم  ِمن  بـَع ِد َخو ِفِهم  أَم   ع ُبُدوَنيِن ال ُيش 

al-quran, Al-Nour, 24: 55)،)  ِرضَ هم األفَ ن يستخلأب التحققِ  ه حتميةَ من عبادِ  للمؤمنيَ  ةُ هليّ اإل الوعودُ  جاءت 
 خالصُ ها اإليف مقدمتِ  مور  أب مشروطة   الوعودُ  ، وقد أتيت هذهِ اخلالدةِ  اجلنةِ يف أم  يف الدنيا الفانيةِ  فيها سواءٌ  والتمكيَ 
ه، كما دِ لذي يرتضيه لعباا الصالُ  سبحانه وتعاىل، والعملُ  للِ  الكاملُ  واالنقيادُ  املطلقُ  ميانُ ه واإلوحدَ  الرمحنِ  يف عبادةِ 
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ِلَفنـ ُهم يف اأَلر ضِ تعاىل:  للاُ  قالَ  َتخ   للاُ  : "فقد وعدَ الرازي   قالَ  ,َوَعَد اَّلل ُ ال ِذيَن آَمُنوا ِمن ُكم  َوَعِمُلوا الص احِلَاِت لََيس 
-Fakhr al)"ضِ االر هم يف ن يستحلفَ أ الصالِ  والعملِ  ميانِ ، أي الذين مجعوا بي اإلمنوا وعملوا الصاحلاتِ آالذين 

Razi, 1999, 2:24-Din al،)  ُىل الرسولِ إ موجهٌ  واخلطاب   
َ
ه: ة، وقولُ سالميّ اإل ةِ مّ ه واألصحابِ أن معه مِ  نومل

  َلَف ال ِذيَن ِمن  قَـب ِلِهم َتخ  عندما  سرائيلَ إببين  ها، كما فعلَ عدو   للاُ  هلكَ أها اليت لِ سُ برُ  املؤمنةِ  ممِ ن األ، أي مِ َكَما اس 
َولَُيَمكَِّنن  هَلُم  ِدينَـُهم  ال ِذي ه: ، وقولُ (Qasimi, 1997, 12:229-Al)هم.عدوِّ  هالكِ إ بعدَ  والشامَ  مصرَ  رضَ أهم ورثَ أ

 بتطبيقِ  املؤمنونَ  م ويقومَ شأهنَ  للاُ  ن يعليَ أ، و سالمَ هم اإلدينَ  وجيعلَ  عتزازِ واإل هم ابلنصرةِ دَ ن يؤيِّ أب ، والوعودُ ار َتَضى هَلُم  
من  اخلوفِ  م بعدَ ن يبدهلَ أ َولَيُـَبدِّلَنـ ُهم  ِمن  بـَع ِد َخو ِفِهم  أَم نا  : ابآليةِ  هم للاُ ويعدُ احلياة،  شؤونِ  يف مجيعِ  للاِ  حكامِ أ
، (Al-Alosi, 1994, 18:203-205)رُ وهم الكفا ؛الدين ءِ عداأمن  منُ به األ املرادَ  ن  أل ؛ا وطمأنينة  من  أهم عدائِ أ

رُِكوَن ِِ َشي ًا  هم له خالصِ إو  م للِ عبادهتِ  الِ حيف  بذلكَ  هم للاُ ووعدَ   ,ابالستخالفِ  الوعودُ  فجاءتِ ، يـَع ُبُدوَنيِن ال ُيش 
وهو  ؛للاِ  غيَ  اهل  إ وال يعبدونَ  ابلعبادةِ  خالصِ واإل والتوحيدِ  الصالِ  والعملِ  اإلميانِ  شروطِ  يف ظلِ  مانِ واأل ,والتمكنِ 

َر َض يَرِثـَُها ِعَباِدَي الص احِلُونَ ه تعاىل: كقولِ   اهلدي اإلهليِّ  عن حقيقةِ  تعبيٌ   (،( al-quran, al-Anbiaa, 21:105أَن  األ 
  للاِ  وعدَ  ألن   ؛فِ واالستخال النصرِ  ا لشروطِ سبحانه، وفق   للاِ  ا أبمرِ قائم   لألرضِ  هذه الوراثةِ  متطلباتِ  نَ إ حيثُ 

-Al).هِ من شروطِ  أساسٌ  ه، فهو شرطٌ ه قد هّيأ له أسبابَ نفسُ  اإلنسانُ   بعد أن يكونَ إاّل  ال يكون ابلنصرِ  للمؤمنيَ 

Shawkani, 1983, 4:39) 
 ن خالل االستداللِ م ميكنُ  فيها صيغٌ  جاءت   األرضِ  بوراثةِ  ةَ هليّ اإل ودَ عُ الوُ  اليت ذكرتِ  ةُ القرآنيّ  والنصوصُ 

 األرضِ  بحانه وتعاىل بوراثةِ س للاِ  قضاءُ  فجاءَ  ؛اإلهليِّ  على الوعدِ  ، وهي دليلٌ الوعودِ  تلكَ  حتّققِ  ةِ على حتميّ هبا تدّل 
ِر أَن  اأَلر َض يَرِثُها ِعباِدَي الص احِلُونَ ه تعاىل: من ِقَبل الصاحلي لقولِ   , al-quranَوَلَقد  َكتَـب نا يف الز بُوِر ِمن  بـَع ِد الذِّك 

al-Anbiaa, 21:105))،  ٌتعاىل:  الَ كما ق  ه وعدَ نّ أ ، ومعىن كتبَ احملفوظِ  تعاىل يف اللوحِ  ه للاُ كتبَ   وهو وعد  ُقل  َلن
َسَة ال يِت َكَتَب للاُ ه تعاىل: وقالُ ، (( al-quran, al-Tawba,  9: 51ُيِصيَبنا ِإال  ما َكَتَب للُا لَنا اد ُخُلوا اأَلر َض ال ُمَقد 

 ,Ragheb Al-Isfahani .هلي  إ ا وهو وعدٌ لكم بدخوهلِ  للاُ  يعين أمرَ ، ((  al-quran, al-Maeda, 5: 21َلُكم  

1991,441)) 
 ملا فيه من وعد   ؛ستقبليف امل ال حمالةَ  كائنٌ   ، وهذا القضاءُ األرضِ  بوراثةِ  ه للاُ مبا وعدَ  إخبارٌ  الكرميةِ  ويف اآليةِ 

ُ َمَغاِِنَ َكِثيَة  أَت ُخُذوهَنَا فَـَعج َل لَ تعاىل:  للاُ  كما قالِ   (Ibn Kabir, 1969, 5:384).األرضِ  ابستخالفِ  ُكم  َوَعدَُكُم اَّلل 
َتِقيما   ِدَيُكم  ِصرَاطا  م س  ، (( al-quran, al-Fath, 48: 20َهِذِه وََكف  أَي ِدَي الن اِس َعنُكم  َولَِتُكوَن آيَة  ّلِل ُمؤ ِمِنَي َويـَه 

 موالِ أمن  ؤخذُ و ما يُ أ وبِ ابحلر  عنوة   ه من املشركيَ نَ وهو ما ينالو  ,للمسلميَ  ابلغنائمِ  عن الوعودِ  ثُ تتحد   اآليةُ  فهذهِ 
 (Ibn Faris, 1979, 4:397) .والغلبةِ  ابلقهرِ  املشركيَ 

  هِ سبحانه وتعاىل لرسولِ  للاِ  , هي وعودُ َوَعدَُكُم اَّلل ُ َمَغاِِنَ َكِثيَة  أَت ُخُذوهَنَاه: قولِ  جماهد يف تفسيِ  قالَ 
 هم لرسولِ من بيعتِ  قربَ أا ح  , ول يفتحوا فتغنيمة   ةِ احلديبيّ  ل يغنموا بعدَ  املسلميَ  ن  أل وذلكّ  ؛مهاوغنائِ  خيبَ  بفتحِ 

Tabari, 1972, -Al)ةهم من احلديبيّ نصرافِ ا عندَ  خيبَ  مها, أي: هو فتحُ وغنائِ  خيبَ  من فتحِ  ةِ ابحلديبيّ   للاِ 

 هم من بينئِ وحلفا خيبَ  هلُ أهم  , والناسُ وََكف  أَي ِدَي الن اِس َعنُكم  , كم بسوء  ن تصلَ أ يدي الناسِ أ ومنعِ  ,(56:26
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 ,Al-Shawkani؛Ibn al-Jawzi, 2001, 7:435)م الرعبَ يف قلوهبِ  للاُ  م فقذفَ عندما جاءوا لنصرهتِ  وغطفانَ  سد  أ

 مةٌ سبحانه وتعاىل وعال للاِ  هي وعودُ  والفتوحاتُ  الغنائمُ  , لتكونَ آَية  ّلِل ُمؤ ِمِنيَ  َولَِتُكونَ : هُ وقولُ  ,(5:47 ,1983
 بل هو شيءٌ  ابِ الثو  هو كل   ليسَ  والغنائمِ  من الفتحِ  عطاهم للاُ أما  نّ إ, وقال الرازي: وللمؤمنيَ  هِ لرسولِ  واضحةٌ 
  آية   وليكونَ  ه هلم لينتفعوا بهِ لَ عجّ  عاجلٌ 

َ
ما  يف وصلِ  ةِ هليّ اإل ودِ عُ لوُ ا على صدقِ  تدل   ن املؤمنيَ هم مِ بعدَ ن أييت مل

َتِقيما  ه تعاىل: , كما يف قولِ هم بهِ وعدَ  ِدَيُكم  ِصرَاطا  م س    .(Fakhr al-Din al-Razi, 1999, 28:96)َويـَه 
َواَّلل ُ يَِعدُُكم  تعاىل:  هكقولِ   ة ابملغفرةِ هليّ اإل الوعودَ  نُ تتضم   آايتٌ  الكرميِ  القرآنِ  آايتِ  ضمنَ  وردت   وكذلكَ 

 تكفيِ وال للمؤمنيَ  ابملغفرةِ  ةُ هليّ اإل ودُ عُ ، فالوُ (( al-quran, al-Bakara, 2: 268َمغ ِفرَة  ِمن ُه َوَفض ال  َواَّلل ُ َواِسٌع َعِليمٌ 
 هو الرزقُ و  ؛وتعاىل ابلفضلِ  سبحانه للاُ  أي: وعدَ  ,ىل الفضلِ إ الكرميةُ  اآليةُ  تطرقتِ  ثُ   ,هاها وتغطيتِ وسرتِ  عن الذنوبِ 

ُ الر ازِِقيَ ه تعاىل: د قولُ , ويؤكِّ خرةِ يف اآل والنعيمُ  ,والتوسعةُ  ,يف الدنيا ء  فَـُهَو ُُي ِلُفُه َوُهَو َخي  ُتم  ِمن  َشي  - alَوَما أَنَفق 

quran, Sabaa, 34: 39)،)  ه هو ُيلفُ ه فوال ُيفى عليه ما تنفقونَ كم غنائِ إعلى  قادرٌ  املغفرةِ  واسعُ  للاَ  نّ أو
 (Fakhr al-Din al-Razi, 1999, 7:71)عليكم.

ٌر َعِظيمٌ : الكرميةِ  ويف اآليةِ  ُ ال ِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الص احِلَاِت هَلُم  َمغ ِفرٌَة َوَأج   , al-quran, al-Maedaَوَعَد اَّلل 

 جرِ األو  هلم ابملغفرةِ  هِ بوعدِ  منوا وعملوا الصاحلاتِ آ الذينَ   حممد   صحابَ أبه  تعاىل خص   من للاِ  وعدٌ  (،(9 :5
 به عندَ  يستبشرونَ  وهذا القولُ  ،(Ibn Kabir, 1969, 4:205؛Ibn al-Jawzi, 2001, 2:308) هلم،تفضيال   العظيمِ 
 ((Al-Zamakhshari, 1983, 1:599 .ىل الثوابِ إ الوصولِ  قبلَ  هوالَ واأل عليهم السكراتِ  نُ فيهوِّ  ؛ويف القيامة ,املوتِ 

 منها بشارةُ  ,ةِ ابجلنّ  وتتواىل حىت تنتهيَ  املوتِ  حلظةِ  منذُ  تبدأُ  خرةِ يف اآل ه املؤمنيَ لعبادِ  الرمحنِ  ودَ عُ وُ  نّ إ
ُتم  حَت زَنُوا َوأَب شِ تـَتَـنَـز ُل َعلَي ِهم  ال َمالِئَكُة َأال  ََّتَاُفوا َوال ه تعاىل: كقولِ   املوتِ  عندَ  للمؤمنيَ  املالئكةِ  َن ِة ال يِت ُكنـ  ُروا اِبجل 
 العظيمةِ  لبشاراتِ ا هِ هم هبذِ رُ وتبشِّ  املوتِ  عليهم عندَ  لُ تتنزّ  املالئكةَ  ن  أي أ (،( al-quran, Fosselat, 41: 30ُتوَعُدونَ 

 , فإانّ و دين  أ ل  ماو  وولد   ن أهل  دنياكم مِ ن م مِ , وال حتزنوا على ما خلفتُ اآلخرةِ  عليه من أمرِ  قدمونَ ا تُ ال َّتافوا ممّ ن أ
  .(Ibn Kabir, 1969, 7:177) هم هبا للاُ اليت وعدَ  ةِ م ابجلنّ يبشروهنَ  ، ثُ  هكلِّ   كم يف ذلكَ )املالئكة( خنلفُ 

ُ  ميِ الكر  يف القرآنِ  كثيةٌ   آايتٌ  فقد وردت   ,ةِ اجلنّ  هي دخولُ  للمؤمنيَ  ةِ هلي  اإل ودِ عُ ومن الوُ    ودَ عُ الوُ  تلكَ  تبيِّ
َن ِة َحي ُث َنَشاءُ فَنِ تعاىل:  هَ كقولَ  ُد َّللِ ِ ال ِذي َصَدقَـَنا َوع َدُه َوَأو رَثـََنا اأَلر َض نـَتَـبَـو أُ ِمن  اجل  َم  ُر ال َعاِمِليَ ع  َوَقاُلوا احل  - alَم َأج 

quran, al-Zomar, 39: 74) ،) َه لنا ودَ عُ وُ  قَ الذي صد للِ  احلمدُ  :هم فيهاواستقرارِ  ةَ اجلن   مدخوهل عندَ  فقال املؤمنون
 احملسنيَ  ثوابُ  , فنعمَ ءُ نشا هبا كيفَ  فُ نتصر   ةِ اجلنّ  رضَ أنا كَ أي ملّ  ,ةِ اجلنّ  رضَ أورثنا أ, و والثوابِ  ةِ واجلنّ  من البعثِ 

 ,Al-Shawkani, 1983؛ Fakhr al-Din al-Razi, 1999, 24:27).سبحانه وتعاىل هم به للاُ الذي واعدَ  ,هذا

َن ِة َخاِلِديَن ِفيَها َما َداَمت  قال تعاىل:  ,ةِ يف اجلنّ  ه املؤمنيَ لعبادِ   للاِ  ودِ عُ ومن وُ  (4:478  َوأَم ا ال ِذيَن ُسِعُدوا َفِفي اجل 
 ةه يف اجلنّ لعبادِ  للاُ  عد  أفقد  (،( al-quran, Hood, 11: 108الس َمَواُت َواأَلر ُض ِإال  َما َشاَء رَب َك َعطَاء  َغي َ جَم ُذوذ  

وا فال تشبّ  م أن  لك ا، وإن  تعيشوا فال ةموتوا أبد   لكم أن   ، إن  ةِ اجلنّ  اي أهلَ  قالُ فيُ  "والرضا، واملسكنِ  وامللبسِ  من املأكلِ 
 ,Ibn Kabir, 1969)."الكم أن تنعموا فال تبأسوا أبد   ا ، وإن  تصحوا فال تسقموا أبد   لكم أن   ا ، وإن  هترموا أبد  

5:201) 
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ُاملطلبُالثالث
ُواملنافقيُ ُللكافرينُ ُةُإهليُ الُودُإعُ الوُ ُآايتُ 

 ابلعقابِ  اجملرميَ  وعدَ   للاَ  نّ أل ؛فقط القيامةِ  يف يومِ  تعاىل ال تنحصرُ  من للاِ  ابلعذابِ  ةُ هليّ اإل ودُ عُ الوُ 
م هن  أ ذا علمَ إ للكافرينَ  ابَ العذ للاُ  م، ويعجلُ عن ذنوهبِ  ويتوبونَ  هم يتذكرونَ لعلّ  التأديبِ  لغرضِ  ؛يف الدنيا والعذابِ 

َناُهم  يف اآلية املباركة:  ، كما وردَ الفسادِ  دابرَ  ليقطعَ  ؛هملن يرجعوا عن ضاللتِ  بُوا الر ُسَل أَغ َرقـ  َوقَـو َم نُوح  َلم ا َكذ 
اَن لِلظ اِلِمَي َعَذااب  أَلِيما   َوَجَعل َناُهم  لِلن اسِ  على  نوح   قوحِ  صرارِ إ فبعدَ  ،(( al-quran, al-Forkan, 25: 37آيَة  َوأَع َتد 

هم ءَ بقا نّ أو  ,همنادِ ع بسببِ  ممكن   هم غيَ صالحَ إ نّ أل ؛رضهم من األؤ فنا بَ توجّ  اللِ ضوال م لألصنامِ بعبادهتِ  الكفرِ 
الل، وقد حوى ضاد والمن الفس اجملتمعِ  ا على سالمةِ حفاظ   وَمن شاَء للاُ  املؤمنيَ  للاُ ى فنجّ  ,رضِ ن يف األمَ  يفسدُ س

 ؛العقابِ  من أنواعِ  ذلكَ  وغيِ  انر   أو دخولِ  أو غضب   ا بلعنة  ، إمّ واملنافقيَ  ة للكافرينَ هليّ ود اإلعُ على الوُ  الكرميُ  القرآنُ 
 .خرةِ اآل دارِ و الأالدنيا  يف دارِ  تعاىل يف القرآن الكرمي، سواءٌ  للاُ  نزلَ أمبا  واالستهزاءِ  هم للرسلِ لتكذيبِ 

ال  ابطلٌ   غرورٌ اّل إه ما هو نّ ه ابلنصر أبولرسولِ  للِ  ةِ هليّ اإل ودِ عُ من الوُ  ميانِ اإل وضعفاءِ  املنافقيَ  وأييت موقفُ 
ُ يـَُقوُل ال ُمَناِفُقوَن َوال ِذيَن يف قـُُلوهِبِم  َمَرٌض َما َوَعَدانَ َوِإذ  ه: تعاىل يف قولِ  ه للاُ نَ بيّـ  وهذا التصريحُ  ,قَ ن يتحقّ أ ميكنُ   اَّلل 

 لو رجعَ  هنّ أفيها  والتشكيكُ  للاِ  م بوعدِ مياهنِ إ عدمُ  وقد بلغَ  ،(( al-quran, al-Ahzab, 33: 12َوَرُسوُلُه ِإال  ُغُرورا  
ألجابوا ول  ركِ ىل الشإ طُلب منهم الرجوعُ  ها ونواحيها ثُ  طرافِ أها و قطارِ أمن  املدينةَ  خرى ودخلَ أ مرة   ليهم العدو  إ

َنةَ آلقال تعاىل:  ,جابوا مسرعيَ أ ا ثُ  ا يسي   زمن  ال  إ جابةِ يلبسوا يف اإل تـَو َها َوَلو  ُدِخَلت  َعلَي ِهم  ِمن  أَق طَارَِها ثُ  ُسًُِلوا ال ِفتـ 
وحنن -ه ال ينبغي لنا الذي مفادُ  الدرسَ  ومن هنا أنخذُ ، (( al-quran, al-Ahzab, 33: 14َوَما تـََلبـ ُثوا هِبَا ِإال  َيِسيا  

 بوعدِ  الصادقيَ  نيَ  على املؤماّل إها ة وغيِ جتماعيّ واال ,ةِ والعسكريّ  ,ةِ نا السياسيّ حياتِ  يف شؤونِ  ن نعتمدَ أ -نَ و مسلم
 (Qartabi, 1964, 14:147-Al).للا تعاىل

تعاىل  للاُ  يث فرضَ ، حالكرميِ  للقرآنِ  فهو تكذيبٌ  ودِ عُ الوُ  بنصوصِ  أَ أو استهز  نكرَ أن مَ  ن  أ وذكر البهويت  
تعاىل  وأخبَ ، املهيِ  لعذابِ ه، ابآايتِ  ملن جحدَ  دَ تعاىل قد توع   للاَ  ن  أا، و ها هزو  اَّتاذِ  ها، وعدمَ ه، وتصديقَ آبايتِ  اإلقرارَ 

 ,Al-Bahuti) .ةَ جلنّ ا ، وال يدخلونَ السماءِ  هلم أبوابُ  حُ فتّ م ال تُ تعاىل، وأهنّ  للاِ  ن كّذب آبايتِ ممّ  أظلمَ  ه ال أحدَ أبنّ 

ِدُفو  ه تعاىل:قولُ  ومن ذلكَ (، 6:170 ,1983 زِي ال ِذيَن َيص  َها َسَنج  َن َعن  َفَمن  أَظ َلُم مم ن َكذ َب آِباَيِت اَّلّلِ َوَصَدَف َعنـ 
ِدُفونَ آاَيتَِنا ُسوَء ال َعَذاِب مبَا   بُوا  آِباَيتَِنا  سبحانه: وقالَ ، (( al-quran, al-Anaam, 6: 157َكانُوا  َيص  ِإن  ال ِذيَن َكذ 

ََملُ يف سَ  َن ةَ َحىت  يَِلَج اجل  ُخُلوَن اجل  َها الَ تـَُفت ُح هَلُم  أَبـ َواُب الس َماء َوالَ يَد  َبُوا  َعنـ  َتك  َِياِط وََكَذِلكَ مِّ َواس  رِِميَ   اخل   جَن زِي ال ُمج 
al-quran, al-Aaraf, 7: 40)) ، َتعاىل: وقال  ٌلًََِك هَلُم  َعَذاٌب م ِهي بُوا آِباَيتَِنا َفُأو  - al-quran, alَوال ِذيَن َكَفُروا وََكذ 

Haj, 22: 57))،  ُه وقول:  ََذَها ُهُزو ا ً ا اَّت  لًََِك هَلُم  َعَذاٌب م ِهيٌ َوِإَذا َعِلَم ِمن  آاَيتَِنا َشيـ   , al-quran, al-Jathiaأُو 

زُِؤوَن اَل تـَع تَ  فقال: ,اه كفر  آبايتِ  تعاىل االستهزاءَ  ى للاُ وقد س   ،((9 :45 تَـه  ِذُروا  َقد   ُقل  أاَِبَّلّلِ َوآاَيتِِه َوَرُسوِلِه ُكنُتم  َتس 
 .(( al-quran, al-Tawba, 9: 65-66َكَفر ُت بـَع َد ِإميَاِنُكم  
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، هِ ورسلِ  هِ وكتبِ  هِ يف آايتِ  ، وأحلدَ بهِ  ملن كفرَ  خلود   فجعلها دارَ  النارَ  سبحانه قد خلقَ  للاَ  ن  إ: ويقول القيواين  
َقاِت َوال ُمَنافِ َوَعَد للا ال ُمَناِفِقَي  :الكرميةِ  يف اآليةِ  ما وردَ  وذلكَ  (،Kairouani, 2013,7)هعن رؤيتِ  وجعلهم حمجوبيَ 

ا ا مجيع  يصلوهنَ  جهنمَ  انرَ  والكفرِ  النفاقِ  أهلَ للا تعاىل  فوعدَ  ،( , 9: 68)Tawba-al quran,-alَوال ُكف اَر اَنَر َجَهن مَ 
هم وأسحقَ  هموأبعدَ  ولعنهم للاُ  ,هم ابللِ  على كفرِ  وثوااب  ا، ال حييون فيها وال ميوتون، هي كافيتهم عقااب  فيها أبد   وماكثيَ 
 الذينَ  الكافرينَ  حالَ   للاُ  ويذكرُ  (Tabari, 1972,340-Al).وال يبيدُ  ، ال يزولُ دائمٌ  وهلم عذابٌ  ,همن رمحتِ 

 , al-quran, al-Shoaraaثُ  َجاَءُهم  َما َكانُوا يُوَعُدونَ ، ن طالَ إو  من الزمنِ  اهم حين  ه بعدما تركَ يستعجلون عذابَ 

 هبم العذابَ  لَ نز أ م، ثُ  آجاهلِ  بتأخيِ  طويلة   سنيَ   َمت عناهم ابحلياةِ إانّ ، أي: والعذابِ  من اهلالكِ  (،(206 :26
  (Baidawi, 1997,497-Al.)املوعودَ 

م ُت إِلَي ُكم  اِبل َوِعيدِ ه تعاىل: وقولُ   قدمتُ  :أي ،( , 50: 28)Kaf quran,-alَقاَل ال ََّت َتِصُموا َلَدي  َوَقد  َقد 
 هم كانَ ئِ وقران الكافرينَ  اختصامَ  أنّ (، Jazairi, 2002, 4:134-Al)ليسُ رُ  وعلى لسانِ  ,بتُ يف كُ  لكم وعدي ابلعذابِ 

إذا  مهنّ أ هم للاُ ن وعدَ أ بقَ ه، وقد سفائدتِ  لعدمِ  ؛احلسابِ  تعاىل يف موقفِ  للاِ  بي يدي الوقوفِ  قبلَ  ينبغي أن يكونَ 
 نزالِ إو  لِ الرس رسالِ إ عن طريقِ  وذلكَ  ,ملن كفرَ  خرةِ يف اآل هم بعذاب  نذرَ أو  ,همخبَ أو  ,النارَ  يدخلونَ  بعوا الشيطانّ اتّ 

 (Jawzi, 2001, 8:18-Ibn al).الكتبِ 
َوَأص َحاُب األَي َكِة َوقـَو ُم تـُب ع  ُكل  َكذ َب  : قالَ  ه حيثُ سلَ رُ  بَ ن كذّ مَ  ه حبقِّ ودِ عُ على وُ  دَ ك  وأ حَ صرّ   وللاُ 

  ابنُ  الَ ، فقللتكذيبِ  كالِ والن   من العذابِ  للاِ  عليهم وعدُ  أي حق   ،(( al-quran, Kaf,  50: 14الر ُسَل َفَحق  َوِعيدِ 
 ,Ibn Kabir, 1969)ولًك"أ بَ م كما كذّ م قد كذبوا رسوهلَ هنّ أم فصاهبَ أهم ما املخاطبون أن يصيبَ  : "فليحذرِ كثي  

وهذا  ؛ليهمإهم رسلَ أ الذينَ  للاِ  سلَ كذبوا رُ   نَ و املكذب ، هؤالءِ (1)تبع   قومُ  شعيب   وهم قومُ  يكةِ األ صحابُ أ (،7:397
 ؛نبياءِ ن األمِ  كَ ن سبقَ مَ  فهذا هو شأنُ  كَ قومِ  لتكذيبِ  ؛كَ غمَ  وال تكثر   ه قيل له: ال حتزن  كأنّ    للنبِّ  تسليةٌ 
 ,Ibn al-Khatib ).بهِ  وعدهم للاُ أالذي  عليهم العذابُ  منهم، فوجبَ   القليلَ اّل إقوا هبم بوهم ول يصدّ هم كذّ فقومُ 

1964, 1:637) 
 اليومُ  ذلكَ  ؛البعثِ  ، أي نفخةُ (( al-quran, Kaf, 50: 20َونُِفَخ يف الص وِر َذِلَك يـَو ُم ال َوِعيدِ ه تعاىل: وقولُ 

 ودَ عُ فيه الوُ  قُ الذي حيقّ  مُ ، أي: اليو هي العذابُ  ةُ هليّ اإل ودُ عُ ، وهنا الوُ م فيهِ ن يعذهبَ أ الكافرينَ  للاُ  الذي وعدَ  الوعدِ  يومُ 
 ,Al-Shawkani, 1983).من الثوابِ  هم بهِ واملؤمني ما وعدَ  ,من العقابِ  للاُ  هم بهِ وعدَ أما  الظامليَ  ها فيلحقُ جنازَ إو 

7:30) 

                                                             

ما كلّ   -وهم سبأ-وقد كانت محي  بو كريب، أسعد وكنيته أوتبع احلميي، واسه سعد، وقيل   قوم تبع: قوم من أهل اليمن،( 1)
وه تبع ا، كما يقال كسرى ملن ملك الفرس، وقيصر ملن ملك الروم، ملك على قومه ثالمثائة سنة، وست ا ملك فيهم ملك، سّ 

ا فيه شعر، يذكر فيه أنه  على املدينة، وحارب أهلها، ثُ   وعشرين سنة، وهو الذي مر   ؤمن ابلنب، مساملهم، وترك عندهم لوح 
عندما قدم  وهو الذي نزل عنده النب  أِ أيوب األنصاري، الذي سيبعث ويهاجر إىل املدينة، فتوارثوه، إىل أن وصل إىل

إىل عبادة  ملا تويف عادوا بعده هذا هو الذي كسا الكعبة املشرفة، ودعا قومه إىل اإلميان ابلل تعاىل، ثُّ  وتبع، املدينة مهاجر ا
 (Ibn Kabir, 1969, 7:397)والنيان، فعاقبهم للا تعاىل مبا ذكره يف سورة سبأ.  األصنام،
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ُ  آايتٌ  الكرميِ  يف القرآنِ  وقد وردت    وابلعذابِ  والنشورِ  ابلبعثِ   للاِ  بون وعودَ يكذِّ  على الذينَ  الرد   تبيِّ
خرى أ حياةٌ  هنالكَ  نّ دوا هلم أب, ويؤكِّ املصيِ  وسوءِ  ابهلالكِ  لينذروا الكافرينَ  نبياءِ واأل لِ سُ الرُ  عن طريقِ  جهنمَ  وانرِ 

  الكفارِ  كثرَ أ ليها, لكن   له ععقااب   املصيُ  وبًسَ  جهنمُ  هُ ؤ فجزا صاحلة   غيَ  ن كانت  إه عمالِ أعلى  نسانُ هبا اإل اسبُ حيُ 
 السابقةِ  ممِ عن األ تعاىل ذلكَ  للاُ  , فذكرَ املستحيلِ  يف حكمِ  اوهنم ويعدّ هم وجمازاهتِ مبحاسبتِ  للاِ  وعودَ  كانوا يستبعدونَ 

َهاتَ  ۞ظَاما  أَن ُكم  ُُم َرُجوَن أَيَِعدُُكم  أَن ُكم  ِإَذا ِمت م  وَُكنُتم  تـُرَااب  َوعِ ه: بقولِ  َهاَت َهيـ  - al-quran, al ِلَما ُتوَعُدونَ َهيـ 

Moamenon, 23: 35-36))،  ُبعد  م ابحلياةِ كمبعىن أيعدُ  واستبعادٌ  , فهو استهزاءٌ مكمن قبوِر  كم مبعوثيَ ن  أكم أيعد
 ا منهم لقدرةِ نكار  إ د املوتِ هم بعنبعاثَ ا فقد استبعد القومُ , هذا ال يكونُ  ن  إ؟ ا ابلية   وعظام  ن تصبحوا رفات  أبعد  املوتِ 

Qartabi, 1964, -Al؛Jawzi, 2001, 5:475-Ibn al)ا.بد  أ ه ال يكونُ نّ أ رادوا هبذا االستبعادِ أو  ,همعلى اجيادِ  للاِ 

12:122) 

ُ ه تعاىل: وقولُ  َعُث اَّلل  َاهِنِم  ال يـَبـ  َد أمي  ثـََر الن اِس ال َمن  مَيُوُت بـََلى َوع دا  َعَلي  َوأَق َسُموا اِبَّلل ِ َجه  ِه َحّقا  َوَلِكن  َأك 
 م يظهرونَ هن  أ التعجيبِ  , ووجهُ ن ميوتُ مَ  ال يبعثُ  للاَ  أبنّ  وإذ أقسموا ابللِ  ،(( al-quran, al-Nahl, 16: 38يـَع َلُمونَ 
ا وعد   البعثِ  ، أي وعدُ  وعدِ على ال ه يبعثهم يدل  قولَ  ألن  ؛ األمواتِ  ه عن بعثِ يعجزونَ  ثُ   بهِ  فيقسمونَ  للاِ  تعظيمَ 

 املشركونَ  هؤالءِ  ي: وحلفَ أ ,(Qartabi, 1964, 10:105-Al)م مبعوثونَ أهن   ال يعلمونَ  الناسِ  أكثرَ  ا, ولكن  حق  
، م اليت حلفوا هبا كذلكَ  أمياهنِ يفبوا وأبطلوا ه، وكذّ بعد مماتِ  ن ميوتُ مَ  للاُ  م حلفهم، ال يبعثُ أمياهنِ  جهدَ  ابللِ  قريش   من

ثـََر الن اِس ال ه: لقولِ , و امليعادَ  ال ُيلفُ  للاَ  نّ أو  ,همه أن يبعثَ عبادَ  للاُ  ه، فوعدَ بعد مماتِ  ه للاُ بل سيبعثُ  َوَلِكن  َأك 
Tabari, -Al).أحياء   مبعد مماهتِ  القيامةِ  هم يومَ ه ابعثُ ه أن  لعبادِ  للاِ  ودِ عُ بوُ  ال يعلمونَ  قريش   أكثرَ  , ولكن  يـَع َلُمونَ 

1972, 17:203) 

من  بهِ  دِ ما وع و جبميعِ أ والعقابِ  والثوابِ  والنشورِ  ابلبعثِ  هِ ودِ عُ بوُ   عن للاِ   للاِ  رسولُ  بلغَ أذا إو 
ا َوع َد اَّلل ِ َحق  َوالس اَعُة ال رَي َب ِفيهَ َوِإَذا ِقيَل ِإن  لقوله تعاىل:  ,ال حمالةَ  وواقعٌ  حاصلٌ  وعدٌ  هنّ فأة املستقبلي   مورِ األ

تَـي ِقِنيَ  رِي َما الس اَعةُ ِإن  َنُظن  ِإال  ظَّنا  َوَما حَن ُن مبُس   إن   قال هلم حينًذ  ويُ ، ( , 45: 32)Jathia-al quran,-alقـُل ُتم  َما نَد 
ه هم عنها أنّ اليت أخبَ  الساعةَ  ن  أو  ,احق   همهم من قبورِ م، وابعثُ مماهتِ  ن بعدِ ه حمييهم مِ ه أنّ ه لعبادِ الذي واعدَ  للاِ  وعدَ 

، هِ ورسولِ  وآمنوا ابللِ  ,قوا للاَ فيها، فاتّ  ال شكَ  آتيةٌ  على املعصيةِ  ، والعقابِ هم للحسابِ ها حلشرهم، ومجعِ سيقيمُ 
 ,لنا يقيٌ  وقلتم: ل يكن   ,مككم من بعد مماتِ على إحيائِ  هِ ا لقدرتِ ، وإنكار  هِ ا خلبِ ثناؤه ورد   جل   للاِ  ا منكم بوعدِ وتكذيب  

 (Qartabi, 1964, 16:177-Al؛ Jawzi, 2001, 7:366-Ibn al).ا كائنةٌ ا وال أهنّ  ظن  إاّل  آتيةٌ  الساعةَ  أن   وما نظن  

  والنشورِ  واحلسابِ  لبعثِ اب للاِ  ودَ عُ نكروا وُ أقد  قريش   كفارَ   نّ أ من التنزيلِ  خرَ آ تعاىل يف موضع   ان للاُ وُيبُ 
َنا وَُكن ا تـُرَ  ۞َبل  َقاُلوا ِمث َل َما َقاَل اأَلو ُلوَن م: قالوا كقوهلِ فمم من األ ه سابقونَ نكرَ أكما  ااب  َوِعظَاما  أَئِن ا قَاُلوا أَئَِذا ِمتـ 

ُعوثُونَ   مرِ إل منهم واستبعادٌ  وهو استنكارٌ  رُ وال يتصو   فهذا ال يكونُ  ،(( al-quran, al-Moamenon, 23: 81-82َلَمبـ 
قالوا:  ، ثُ  صبحوا ترااب  أن أبعد  حياء  أهم عثوا من قبورِ ن يبُ أنكروا أ استبعدوا و ياملكذب الكفارِ  هؤالءِ  نّ أ، ويعين البعثِ 

 َاَن حَن ُن َوآاَبُؤاَن َهَذا ِمن  قَـب ُل ِإن  َهَذا ِإال  َأَساِطُي اأَلو ِلي  فقالَ  ،(( al-quran, al-Moamenon, 23: 83َلَقد  ُوِعد 
، ول ل نره حقيقة  هم و ؤ نبياأهم به نا ووعدَ يل ملن سبقَ ، قِ جميًكَ  قبلَ  نبياءِ األ ودِ عُ من وُ  ، هو وعدٌ  حملمد   الكفارُ 
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Razi, -alDin -Fakhr al؛Qartabi, 1964, 12:145-Al).وليَ ساطي األأن بعثوا، فهو مِ ، فهم ل يُ ثرٌ أله  يظهر  

ُ ال ُمَناِفِقَي َوال ُمَناِفَقاِت َوال ُكف   جهنمَ  هم انرُ ؤ وجزا ,ابلعذابِ  والكفارَ  املنافقيَ  للاُ  ووعدَ  (23:116 ,1999 اَر َوَعَد اَّلل 
ُ َوهَلُم  َعَذاٌب ُمِقيمٌ  بُـُهم  َوَلَعنَـُهم  اَّلل  هم  فاملنافقونَ ، (( al-quran, al-Tawba, 9: 68اَنَر َجَهن َم َخاِلِديَن ِفيَها ِهَي َحس 

ا، هي   لدينَ خا جهنمَ  هم إىل انرِ مصيَ  أبن   والكفارَ  هم للاُ م فوعدَ مياهنَ إ هم ويظهرونَ كفرَ   يسرتونَ  الذينَ  فيها أبد 
 ,Al-Shawkani).مٌ دائ ه، وهلم عذابٌ ِمن رمحتِ  هم للاُ طردَ ف، هم ابللِ على كفرِ  وعقابٌ  ألعماهلم, وجزاءٌ  ,همكافيتُ 

 (Ibn Kabir, 1969, 2:368؛25:379 ,1983

َهِذِه َجَهن ُم ال يِت  ه: هلم، وهو يوخبهم بقولِ  اجلحيمُ  زتِ برِّ  حي القيامةِ  يومَ  املكذبيَ  للكافرينَ  للاِ  ومن وعودِ 
ا على هب كم للاُ اليت وعدَ  جهنمَ  هذه انرُ  جهنمَ  هلم خزنةُ  فتقولُ  ،(( al-quran, Yassein, 36: 63ُكنُتم  ُتوَعُدونَ 

لى ع مشتملة   الكرميِ  يف القرآنِ  اآلايتُ  نزلتِ أُ لقد  (Ibn al-Jawzi, 2001, 7:31).م هبايف الدنيا وكذبتُ  هِ سلِ رُ  لسنةِ أ
  على حممد   لكرميُ ا القرآنُ  نزلَ أُ ة، وقد هليّ ود اإلعُ وما تضمنتها من الوُ  املاضيةَ  ممَ األ اليت َّتص   العجيبةِ  القصصِ 

َ ، فبالبشرِ  عن طاقةِ  هو خارجٌ  والبالغةِ  ه فيه من الفصاحةِ نّ أليفهموه ويعرفوا  ؛العربِ  بلغةِ   سبحانه وتعاىل ُمتلفَ  فيهِ  ي 
 ممِ األ ، وليتذكروا عقابَ هعقابَ  وحيذرونَ  بوا املعاصيَ لكي يتجنّ  ؛التخويفَ  رَ وكرّ  ,وهتديد   نذار  إو  من َّتويف   ودِ عُ الوُ 

َنا ِفيِه ِمن  ال َوِعيِد َلَعل ُهم  يـَتـ قُ ه تعاىل: ذلك بقولِ  فيعتبوا، وردَ  السابقةِ  وَن َأو  حُي ِدُث هَلُم  وََكَذِلَك أَنزَل َناُه قـُر آان  َعرَبِّيا  َوَصر فـ 
را    ,Ibn al-Jawzi).رةِ خِ يف اآل ابلعذابِ  ابلتهديدِ  ودَ عُ الوُ  هذه اآليةُ  ، فتضمنت  (( al-quran, Yassein, 36: 63ذِك 

 (Qartabi, 1964, 11:250-Al؛ 5:325 ,2001

ُاخلامتة
 ,مرينِ األ بيَ  ها مجعَ ، وبعضُ أو الشرِّ  أكانت مبعىن اخليِ  ، سواءٌ لإلنسانِ  ةَ اإلهليّ  الوعودَ  ن  أ ضحُ يتّ  مَ ا تقدّ ممّ 

تعاىل،  من للاِ  خبارُ إي ه ودِ عُ على الوُ  م متفقونَ هنّ أيف االصطالح  العلماءِ   تعريفاتُ ، وتبّي اللغةِ  ه أهلُ وهذا ما ذكرَ 
َ  ةُ هلي  اإل الوعودُ  وجاءتِ  .جلٌ آم أ عاجلٌ  ثرٌ أعليها  يرتتبُ  -او شر  أا خي  -ها وكل   ه نّ أب وهو وعدٌ  للاِ  عندَ  لنصرَ ا ن  أ لتبيِّ

- alَولََينُصَرن  اَّلل ُ َمن  يَنُصرُهُ : الكرميةِ  يف اآليةِ  ه كما جاءَ ن ينصرُ  مَ اّل إه وال يستحق   النصرُ  ن يستحق  مَ  سينصرُ 

quran, al-Haj, 22: 40)) ُويواليه يف السراءِ  هكلمتِ   عالءِ إه و ه وتعاليمِ منهجِ  تباعِ إو  للاِ  دينِ  بنصرِ  مشروطٌ  ، والنصر 
 عد  أو  ,سبااب  أ للنصرِ  عَ ه وضنّ أ، فوتضحية   مشقة   الذي ال أييت بغيِ  ابلنصرِ  املؤمنيَ  تعاىل قد وعدَ  ، وللاُ والضراءِ 

َتطَع ُتم  تعاىل:  ه كما قالَ مستلزماتِ  وا هَلُم  َما اس   .( , 8: 60)Anfal-al quran,-alَوأَِعد 
هذا  نّ أا، و ومغارهبِ  رضِ األ من مشارقِ   هو ما رواه النب   رضِ يف األ ابالستخالفِ  وكذلك الوعدُ 

 ما زالت   الستخالفِ اب ودَ عُ الوُ  نّ أابلعبادة، و  خالصِ واإل والتوحيدِ  الصالِ  والعملِ  إلميانِ ا ابيض  أ مشروطٌ  االستخالفَ 
اي  كان أالف لالستخ هلٌ أفهو  مرُ األ ذَ فّ ونُـ  الشروطُ  ما حتققتِ فكلّ  و زمان  أ على مكان   مقصورة   وليست   مستمرة  
 .معينيِ  و زمان  أ على مكان   ليست مقصورة  ا يض  أهي  على الغنائمِ  ابحلصولِ  ودَ عُ الوُ  نّ أه، كما ه وزمانُ انُ كه ومشخصُ 

ن إزيل، و جر والثواب اجلن غفران الذنوب هو السبيل الوحيد الذي من خالله حنصل على األأويتبي لنا 
ن نعيم اجلنة إنسان للتنافس يف سبيل احلصول عليها، و هلية العظيمة اليت تدفع اإلاجلنة والنعيم هي من الوعود اإل

 ىل وجهه الكرمي.إفضل وعود للا للمؤمني هو رضوانه والنظر أن إيبيد، و  خالد ال يفىن وال
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على الذين  ليها يف الردِّ إنا ق  تطرّ  دفق والنشورِ  البعثِ  بيومِ  واملكذبيَ  واملنافقيَ  للكافرينَ  ةُ هليّ اإل ودُ عُ ا الوُ مّ أ
ا. بد  أفيها  خالدينَ  جهنمَ  وانرِ  املصيِ  وسوءِ  ابهلالكِ  لينذروا الكافرينَ  نبياءِ واأل الرسلِ  عن طريقِ   للاِ  وعودَ  بونَ يكذِّ 

 اراتُ نتصواال ةُ هليّ اإل فيها الوعودُ  قُ كانت تتحقّ    األنبياءِ  يف حياةِ  حداث  أو  من جتاربَ  الكرميُ  القرآنُ  وقد بّيَ 
على  والغلبةِ  ابلنصرِ  بياءَ تعاىل فيها األن اليت وعد للاُ  من اآلايتِ  الكثيُ  ، وهناكَ واملنافقيَ  واملشركيَ  املرتفيَ  ضدَ 

 ، وجاءَ يف احلاضرِ  ق  قّ حت ة اليت ل يكن هلا أي  املستقبليّ  والوعودِ  من األحداثِ  الكثيَ  حتملُ  آايتٌ  ، بل هناكَ األعداءِ 
الذي  الفتحِ  سورةِ يف  ما جاءَ ، كرةِ تعاىل يف الدنيا واآلخِ  هم للاُ مبا وعدَ  اإلميانِ  وأهلِ  للناسِ  ةِ اإلهليّ  ودِ عُ ابلوُ  املستقبلُ 

ِدُروا   تعاىل: ﴿ قالَ  ، حيثُ والشرِّ  ابخليِ  الوعودُ  نُ ويتضمّ  دنيويّ   قُ فيه إىل هذا املعىن مبا هو حتقّ  يشيُ  َرى لَ  تـَق  َوأُخ 
ء  َقِديرا   ُ َعَلى ُكلِّ َشي  ُ هِبَا وََكاَن اَّلل  َها َقد  َأَحاَط اَّلل   (.(al-quran, al-Fath, 48: 21﴾  َعَليـ 

نا ما علم   نا، اللهم  أعمالِ  نا وسيًاتِ أنفسِ  من شرورِ  بهِ  ، ونعوذُ هُ ، ونسرتشدُ بهِ  ، ونستعيُ هُ حنمدُ  للِ  احلمدُ ا خي  أو      
 ن يستمعونَ نا ممّ واجعل  ه، نا اجتنابَ ق   وارز ابطال   ان الباطلَ ، وأرِ هُ ا فنتبعُ حق    احلق  انا، وأرِ ان علم  نا، وزد  نا مبا علمتَ نا، وانفع  ينفعُ 

 .العلمِ و  املعرفةِ  إىل نورِ  والوهمِ  اجلهلِ  ن ظلماتِ نا مِ ، وأخرج  كَ نا برمحتِ ه، وأدخل  أحسنَ  فيتبعونَ  القولَ 
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