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التحليل التربوي ألدلة العقيدة اإلسالمية المتعلقة بالبعث الواردة في القرآن
الكريم ومضامينها التربوية

يحيى ضاحي شطناوي
ليىل عيل أبو السمن

كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية  -جامعة اليرموك
إربد  -األردن
تاريخ االستالم2018-07-07 :

تاريخ القبول2018-10-18 :

ملخص البحث:
شــطناوي ،يحيــى وأبــو الســمن ،ليلــى ،التحليــل التربــوي ألدلــة العقيــدة اإلســامية المتعلقــة
بالبعــث الــواردة فــي القــرآن الكريــم ومضامينهــا التربويــة
هدفــت الدراســة إلــى بيــان األدلــة العقديــة اإلســامية المتعلقــة بالبعــث ،ولتحقيــق ذلــك ســلك
الباحثــان المنهــج الوصفــي التحليلــي ،والمنهــج االســتنباطي ،وقــد اشــتملت الدراســة علــى ثالثــة
مباحــث األول :التعريــف بمفهــوم التحليــل التربــوي واألدلــة العقديــة والبعــث ،والثانــي :أدلــة العقيدة
اإلســامية المتعلقــة بالبعــث ،والثالــث :المضاميــن التربويــة المســتنبطة مــن اإليمــان بالبعــث
وخلصــت الدراســة إلــى أن مفهــوم التحليــل التربــوي ألدلــة العقيــدة اإلســامية المتعلقــة بالبعــث
ومضامينهــا التربويــة :هــو القــراءة التمحيصيــة المعمقــة فــي أدلــة البعــث الــواردة فــي القــرآن
الكريــم مــن أجــل اســتخراج الهــدف مــن إيــراد هللا لهــذه األدلــة ،أو اســتخراج مــادة تربويــة تعمــل
علــى توجيــه العقــل البشــري فــي الحيــاة العامــة أو العمليــة التعليميــة ،وأن التربيــة اإلســامية
قــد احتــوت علــى مدلــوالت واضحــة وصريحــة علــى حقيقــة البعــث فــي النصــوص القرآنيــة
والتشــكيالت الخلقيــة المتمثلــة فــي عالــم الشــهادة ،وأنهــا اشــتملت علــى أدلــة حســية ودالالت عقليــة
أثبتــت وجــوب التصديــق واإليمــان بهــا إيمانــا جازمــا ال شــك فيــه ،وإمــكان اإلفــادة مــن هــذه
الحقيقــة فــي اســتنباط مضاميــن تربويــة يمكــن تفعيلهــا فــي الحيــاة العمليــة.
الكلمات الدالة :التحليل ،التربية ،األدلة ،البعث.
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المقدمة:
الحمــد هلل رب العالميــن ،وأفضــل الصــاة وأتــم التســليم علــى المبعــوث رحمــة للعالميــن ،نبينــا
محمــد وعلــى آلــه وصحبــه أجمعيــن ،وبعــد:
فقــد بعــث هللا الرســاالت الســماوية منــذ زمــن آدم عليــه الســام إلــى خاتــم النبييــن والمرســلين
محمــد  -صلــى هللا عليــه وســلم  ، -ليهــدي النــاس إلــى المنهــج الربانــي القويــم الــذي ارتضــاه
لخلقــه.
وتضمنــت هــذه الرســاالت تربيــة عقديــة قائمــة علــى تصديــق فــي القلــب وأقــوال فــي اللســان
وأعمــال فــي الجــوارح ،شــملت فــي مضمونهــا مفهــوم اإليمــان واإلســام المعبريــن عــن الديــن
كلــه جملــة وتفصيــا.
وأخبــر هللا عــز وجــل أن كمــال إيمــان العبــد ال يكــون إال بالتصديــق الجــازم لــكل مــا أنــزل
علــى لســان رســله مــن وجــود لعالمــي الغيــب والشــهادة ،وجعــل أعظــم اإليمــان إيمــان العبــد بمــا
أخفــى فــي عالــم الغيــب؛ ذلــك أن عالــم الغيــب أمــر غيــر محســوس أو ملمــوس أو مــدرك ضمــن
الطاقــات البشــرية الطبيعيــة التــي أودعهــا هللا فــي النفــس اإلنســانية ،قــال هللا تعالــى فــي كتابــه
ب َويُقِي ُمــونَ
العزيز(الــم (َ )1ذلِ ـ َك ا ْل ِكتَـ ُ
ـاب َل َر ْيـ َ
ـب فِي ـ ِه ُه ـدًى لِ ْل ُمتَّقِيــنَ ( )2الَّ ِذيــنَ يُؤْ ِمنُــونَ بِا ْل َغ ْي ـ ِ
صـ َـاةَ َو ِم َّمــا َر َز ْقنَا ُهـ ْم يُ ْنفِقُــونَ ( ))3البقــرة ،]3 - 1[ :وقــال عبــد هللا بــن مســعود  -رضــي هللا
ال َّ
عنــه  -عــن منزلــة التصديــق بنبــوة محمــد عليــه الســام لمــن لــم يــره« :إِ َّن أَ ْمـ َر ُم َح َّمـ ٍد َكانَ بَيِّنــاً
(((.
ض ـ َل ِمـ ْ
لِ َمـ ْ
ـن َرآهَُ ،والَّـ ِذي َل إِلَـهَ َغ ْي ـ ُرهَُ ،مــا آ َمــنَ ُم ْؤ ِمـ ٌ
ب»
ـان بِ َغ ْي ـ ٍ
ـن أَ ْف َ
ـن إِي َمـ ٍ
إال أن البعــض ممــن ضــل عــن جــادة الطريــق اتخــذ التكذيــب بمــا ال يقــع تحــت الحــواس
منهجــا ،فأنكــر وجــود هللا والمالئكــة والكتــب وعــد الرســل شــخصيات قياديــة ابتدعــت الرســاالت
لتحقيــق مكانــة وشــهرة عالميــة ،وكفــر بالجنــة والنــار والبعــث والنشــور ،علــى الرغــم ممــا أودع
هللا مــن دالئــل فــي عالــم الشــهادة يســتدل بهــا علــى عالــم الغيــب وتهــدي اإلنســان إلــى اإليمــان
والتصديــق بمــا وراء المحسوســات.
و نظــرا لشــيوع المذاهــب اإللحاديــة فــي العالــم اإلســامي ،وكثــرة الوســائل اإلعالميــة الداعية
والمروجــة لإللحــاد ،وتفشــي داء إنــكار الغيبيــات بيــن شــعوبه ،جــاءت هــذه الدراســة للكشــف عــن
بعــض األدلــة العقديــة اإلســامية الباعثــة علــى اإليمــان بركــن مــن أركان الغيــب؛ أال وهــو البعــث
بعــد المــوت والــذي يتــم مــن خاللــه جــزاء هللا تعالــى للنــاس علــى أفعالهــم وأقوالهــم واســتيفاء
حقوقهــم كل حســب عملــه فــإن أحســن فلنفســه وان أســاء فعليهــا.
((( الحاكم ،أبو عبدهللا محمد بن عبد هللا بن محمد ،المستدرك على الصحيحين ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،ط،1
1411هـ 1990 -م ،ج ،2ص.286
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مشكلة الدراسة:
تتمثــل مشــكلة الدراســة فــي اإلجابــة عــن الســؤال الرئيــس :مــا التحليــل التربــوي لألدلــة
العقديــة اإلســامية المتعلقــة بالبعــث ومضامينهــا التربويــة؟ ويتفــرع عنــه األســئلة اآلتيــة:
1 .ما مفهوم التحليل ،والتحليل التربوي ،واألدلة العقدية والبعث؟
2 .ما أدلة العقيدة اإلسالمية المتعلقة بالبعث؟
3 .ما المضامين التربوية المستنبطة من اإليمان بالبعث؟

أهداف الدراسة:
هدفت الدراسة الحالية إلى ما يأتي:
1 .بيان مفهوم التحليل ،والتحليل التربوي ،واألدلة العقدية والبعث.
2 .بيان أدلة العقيدة اإلسالمية المتعلقة بالبعث.
3 .بيان المضامين التربوية المستنبطة من اإليمان بالبعث.

أهمية الدراسة:
تكمن أهمية هذه الدراسة في أنها:
1 .تضيــف إلــى الحقــل المعرفــي دراســة تحليليــة تتعلــق باألدلــة العقديــة اإلســامية بالبعــث
ومضامينهــا التربويــة.
2 .تــزود القائميــن علــى الدراســات العقديــة بمضاميــن تربويــة يمكــن تفعيلهــا فــي المجــال
التربــوي.

منهجية الدراسة:
اتبــع الباحثــان فــي الدراســة المنهــج الوصفــي التحليلــي ،والمنهــج االســتنباطي ،وذلــك مــن
خــال:
1 .استقراء األدلة النقلية الدالة على البعث من القرآن الكريم.
2 .استنباط األدلة العقلية الدالة على البعث من حقائق وسنن كونية.
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3 .تحليل النصوص المستقرأة للحصول على الدالالت الدالة على البعث.
4 .استنباط مضامين تربوية من دالالت اإليمان بالبعث.

حدود الدراسة:
اقتصــرت الدراســة الحاليــة علــى تتبــع النصــوص الــواردة فــي القــرآن الكريــم ،واالقتصــار
علــى بعــض األدلــة التــي تــم التوصــل لهــا مــن خــال النظــر واالســتدالل.

مصطلحات الدراسة:
التحليــل التربــوي ألدلــة العقيــدة اإلســامية المتعلقــة بالبعــث ومضامينهــا التربويــة :هــو
القــراءة التمحيصيــة المعمقــة فــي أدلــة البعــث الــواردة فــي القــرآن الكريــم مــن أجــل اســتخراج
الهــدف مــن إيــراد هللا لهــذه األدلــة ،أو اســتخراج مــادة تربويــة تعمــل علــى توجيــه العقــل البشــري
فــي الحيــاة العامــة أو العمليــة التعليميــة

الدراسات السابقة:
1.دراسة (الصاعدي) 1977م(((.
هدفــت الدراســة إلــى بيــان آيــات البعــث فــي القــران الكريــم ،ولتحقيــق ذلــك اســتخدم الباحــث
المنهــج الوصفــي التحليلــي ،وقــد تكونــت الدراســة مــن مقدمــة اشــتملت علــى دراســة موجــزة
لألديــان الســابقة لإلســام ،ثــم دراســة اآليــات الدالــة علــى البعــث بحســب ترتيــب نزولهــا،
مســتخلصا النتيجــة مــن اآليــات ،ثــم رد علــى الفالســفة فــي إنكارهــم البعــث الجســماني ،وأنهــى
دراســته بالخاتمــة.
نقاط االتفاق والتمايز:
اتفقــت الدراســة الســابقة مــع الدراســة الحاليــة فــي اســتقصاء آيــات البعــث فــي القــرآن الكريــم،
وتمايــزت عنهــا فــي قضيــة التحليــل التربــوي ،وبيــان المضاميــن التربويــة المســتنبطة مــن آيــات
الكتــاب العزيــز ،وقامــت الدراســة الســابقة بالــرد علــى أقــوال منكــري البعــث الجســماني مــن
الفالســفة ولــم تتطــرق الدراســة الحاليــة لذلــك.

((( الصاعدي ،عبد العزيز بن راجي ،آيات البعث في القران الكريم ،رسالة ماجستير ،جامعة الملك عبد العزيز ،كلية
الشريعة والدراسات اإلسالمية ،قسم الدراسات العليا الشرعية ،مكة المكرمة.
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2.دراسة (الدغامين) 1987م

(((.

هدفــت الدراســة إلــى بيــان عقيــدة البعــث فــي القــرآن الكريــم ،ولتحقيــق هــذه الدراســة ســلك
الباحــث المنهــج الوصفــي التحليلــي ،والمنهــج االســتنباطي ،وقــد احتــوت الدراســة علــى أربعــة
أبــواب ،تحــدث الباحــث فــي البــاب األول عــن البعــث فــي القــرآن الكريــم ،وفــي الثانــي تحــدث
عــن تنــوع أدلــة البعــث فــي القــرآن ،وفــي الثالــث تحــدث عــن شــبه المنكريــن للبعــث ،وفــي الرابــع
تحــدث فيــه عــن البعــث بيــن القــرآن والمتكلميــن والفالســفة.
نقاط االتفاق والتمايز:
اتفقــت الدراســة الحاليــة مــع الدراســة الســابقة فــي الحديــث عــن آيــات البعــث فــي القــرآن
الكريــم ،وتفصيــل هــذه اآليــات حســب مقدمــات عقليــة ،وتمايــزت الدراســة الحاليــة عــن الدراســة
الســابقة فــي ذكــر األدلــة الحســية ،واســتنباط مضاميــن تربويــة مــن آيــات البعــث فــي القــرآن
الكريــم.

خطة البحث :اقتضت طبيعة البحث تقسيمه لمقدمة وثالثة مباحث وخاتمة
المقدمة :أهمية البحث وأهدافه وأسئلة الدراسة
المبحــث األول :التعريــف بمفهــوم التحليــل التربــوي واألدلــة العقديــة والبعــث ،وفيــه ثالثــة
مطالــب
المطلب األول :التعريف بمفهوم التحليل التربوي لغة واصطالحا
المطلب الثاني :التعريف بمفهوم األدلة العقدية لغة واصطالحا
المطلب الثالث :التعريف بمفهوم البعث لغة واصطالحا
المبحث الثاني :أدلة العقيدة اإلسالمية المتعلقة بالبعث ،وفيه مطلبان
المطلب األول :أدلة البعث الحسية في القرآن الكريم
المطلب الثاني :أدلة البعث العقلية في القرآن الكريم
المبحث الثالث :المضامين التربوية المستنبطة من اإليمان بالبعث ،.وفيه مطلبان

((( الدغامين ،زياد خليل محمد ،عقيدة البعث وكيف تناولها القران الكريم ،رسالة ماجستير ،كلية الشريعة ،الجامعة
األردنية،
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المطلب األول :المضامين السياسية واالقتصادية المستنبطة من اإليمان بالبعث
المطلب األول :المضامين االجتماعية والنفسية المستنبطة من اإليمان بالبعث
الخاتمة :النتائج والتوصيات

المبحث األول :التعريف بمفهوم التحليل التربوي واألدلة العقدية والبعث
إن اإليمــان بالبعــث عقيــدة جازمــة واجبــة التصديــق عنــد أهــل الســنة والجماعــة(((؛ لمــا ورد
فيهــا مــن آيــات قرآنيــة دلــت علــى اإليمــان باليــوم اآلخــر عمومــا ،ومــا دل علــى اإليمــان بإعــادة
الخلــق والتكويــن علــى وجــه الخصــوص ،و اإليمــان بهاتيــن المتالزمتيــن أمــر ال يتنافــى مــع العقــل
البشــري الســليم ،والفطــرة الســليمة؛ ذلــك أن مــا يقــوم بــه اإلنســان مــن أعمــال فــي هــذه الدنيــا ومــا
يكابــده مــن عنــاء ال بــد لــه مــن يــوم تــوزن فيــه أعمالــه فتوفــى كل نفــس بمــا عملــت مــن خيــر
أو شــر  ،ويثبــت ذلــك قولــه تعالى( َواتَّقُــوا يَ ْو ًمــا ت ُْر َج ُعــونَ فِي ـ ِه إِلَــى َّ
س َمــا
للاِ ثُ ـ َّم تُ َوفَّــى ُك ُّل نَ ْف ـ ٍ
سـبَتْ َو ُهـ ْم َل يُ ْظلَ ُمــونَ ) [البقــرة ،] 281:وجــاءت هــذه الدراســة لتقــف علــى آيــات البعــث فــي
َك َ
القــرآن الكريــم مــن خــال الجمــع والتحليــل التربــوي لهــذه النصــوص ،لتبيــان األســلوب القرآنــي
الــذي خاطــب هللا عــز وجــل عبــاده بــه ،وكيــف ســاق لهــم األدلــة التــي تقنعهــم باإليمــان طائعيــن
غيــر مرغميــن .
المطلب األول :التعريف بمفهوم التحليل التربوي لغة واصطالحا
تعريف التحليل لغة:
جــاء فــي معاجــم اللغــة أن الجــذر (ح ـلً) يعنــي :حــل :حللــت العقــدة أحلهــا ح ـاً .والعــرب
تقــول :يــا عاقـ ُد اذكــر حـاً .والحــال :خــاف الحــرام ،وهــو مــن حللــت أيضـاً .وحــل :نــزل ،يقــال:
حللــت القــوم وحللــت بهــم .والحليــل :البعــل .والحليلــة :الــزوج ،وتحلحــل مــن مكانــه :زال((( .إال
أن معجــم اللغــة المعاصــرة جــاء فيــه معنــى للتحليــل مفــاده أن :التحليــل (مفــرد) :جمعــه تحليــات،
لغيــر المصــدر وتحاليــل لغيــر المصــدر ومصــدر حلــل وهــي :عمليــة تقســيم الــكل إلــى أجزائــه،
ورد الشــيء إلــى عناصــره ،وتحليــل الجملــة :بيــان أجزائهــا ووظيفــة كل منهــا وتحليــل الــذات:
دراســة المــرء لذاتــه وعواطفــه .وعقــل تحليلــي :يفصــل ألجــزاء الشــيء خالفــا للعقــل التركيبــي
الــذي يفطــن لمجمــوع الشــيء دون أجزائــه.
((( ينظر الغرنوي ،جمال الدين احمد بن محمد ،كتاب أصول الدين ،دار البشائر اإلسالمية ،بيروت ،ط!1419 ،ه،
1998م ،ج ،1ص.221
((( ابن فارس ،احمد بن زكريا ،مجمل اللغة ،مؤسسة الرسالة ،بيروت ،ط1406 ،2هـ 1986 -م ،ج ،1ص.216
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وعنــد إنعــام النظــر فــي معنــى التحليــل يخلــص الباحثــان إلــى أن معانيــه منهــا مــا جــاء
علــى معنــى متأصــل فــي لغــة العــرب وكالمهــم وهــو :الفــك ،وفــك اإلشــكال ،وخــاف الحــرام،
والنــزول بمعنــى اإلقامــة ،والبعــل ،والــزوج ،والــزوال مــن المــكان ،فــي حيــن جــاء التحليــل فــي
معجــم العربيــة المعاصــرة ليــدل علــى اســتخدام اللفــظ فــي العصــور المتقدمــة وهــو :الدخــول فــي
أعمــاق الشــئ أو اللفــظ واســتخراج عناصــره للوقــوف علــى مكنوناتــه وأعماقــه وخفايــاه وأســباب
وجــودة واســتخدامه.
التعريف بمفهوم التحليل اصطالحا:
جــاء فــي كتــاب المدخــل إلــى التربيــة اإلســامية أن التحليــل يقصــد بــه« :القــدرة علــى تحليــل
المكــون الكلــي إلــى المكونــات الجزئيــة والبحــث عــن العالقــات التــي تربــط هــذه األجــزاء وطريقــة
تنظيمهــا مثــل ،تحليــل المكونــات ،والعالقــات والمبــادئ المنظمــة»((( ،ويــرى الباحثــان أن إعــادة
اســتخدام لفــظ التحليــل فــي التعريــف اســتعمال ال يصــح علميــا وهــو بمقــام تعريــف اللفــظ بنفســه،
وفــي مؤلــف آخــر جــاء أن التحليــل هــو «القــدرة علــى تفكيــك المــادة إلــى أجزائهــا المختلفــة
لغــرض فهــم تركيبهــا» .وهــذا يشــمل التعــرف إلــى تلــك األجــزاء وتحليــل العالقــة بينهــا ومعرفــة
األســس التــي تحكــم تلــك العالقــة((( وعــرف أيضــا بأنــه« :تمحيــص المعلومــات وتفكيكهــا إلــى
أجزائهــا وتحديــد األســباب والدوافــع والقيــام باســتنتاجات ودعمهــا بحقائــق لدعــم عمومياتهــا»(((.
وبعــد إنعــام النظــر فــي التعريفــات يــرى الباحثــان أنهــا جــاءت علــى معــان متعــددة حســب
العلــوم التــي تســتخدم فيهــا ،إال أن جميــع التعريفــات برمتهــا اتفقــت علــى أن التحليــل يتضمــن
دراســة متعمقــة للشــيء للتعــرف علــى مكنونــه وجوهــره والمقصــود منــه حســب العلــم الــذي تطبــق
عليــه هــذه العمليــة.
التعريف بمفهوم التربوية لغة:
التربويــة مشــتقة مــن التربيــة وأصــل اللفظيــن يعــود إلــى الجــذر ربــى ،وقــد جــاء فــي معاجــم
اح ـ ٍد،
اللغــة أن َربَــى :ال ـرَّا ُء َو ْالبَــا ُء َو ْال َحــرْ فُ ْال ُم ْعتَــلُّ َو َك َذلِ ـ َ
ـل َو ِ
ك ْال َم ْه ُمــو ُز ِم ْن ـهُ يَ ـدُلُّ َعلَــى أَصْ ـ ٍ
َوهُـ َو ِّ
ـو .تَقُــو ُل ِمـ ْ
ـي ُء يَرْ بُــو ،إِ َذا زَادََ .و َربَــا الرَّابِيَـةَ يَرْ بُوهَــا،
الزيَــا َدةُ َوالنَّ َمــا ُء َو ْال ُعلُـ ُّ
ـن َذلِـكََ :ربَــا ال َّشـ ْ
ت
صابَـهُ ال َّر ْبـ ُو; َوال َّر ْبـ ُوُ :علُـ ُّ
إِ َذا ع ََلهَــاَ .و َربَــا :أَ َ
ـسَ .والرُّ ْبـ َوةُْ :ال َمـكَانُ ْال ُمرْ تَفِـعَُ .ويُقَــا ُل أَرْ بَـ ِ
ـو النَّفَـ ِ
(((
ْال ِح ْنطَـةَُ :ز َكـ ْ
احبُـهُ ،ويُقَــال :هُـ َو َربُّ
ـي ٍءَ :مالِ ُكـهُ و ُم ْسـت َِحقُّهُ ،أَو َ
ـتَ ،و ِهـ َي تُرْ بِــي .و َربُّ ُكلِّ شـ ْ
ص ِ
((( خطاطبه ،وآخرون ،المدخل إلى التربية اإلسالمية ،عالم الكتب الحديث ،األردن ،ط2012 ،1م  ،ص.94
((( عثمان ،محمد ،أساليب التقويم التربوي ،دار أسامة للنشر والتوزيع ،عمان2011 ،م ،ص47
((( تصنيف بلوم ألهداف التعليم ،موقع االنترنت https://ar.m.wikipedia.org ، 1 / 1 / 2018
((( ابن فارس ،معجم مقاييس اللغة1399 ،هـ 1979 -م ،ج ،2ص.483
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ـن ،أَو ال َعالِــي
ـي :ال َعالِـ ُم الر ِ
ت ،وال َّربَّانِـ ُّ
ار ،وفُالَنَـةُ َربَّـةُ البَ ْي ـ ِ
َّاس ـ ُخ فِــي ال ِع ْلـ ِـم وال َّديـ ِ
ال َّدابَّـ ِة ،و َربُّ ال ـ َّد ِ
َ (((
َ
َّ
ِّ
ـارفُ بــاللِ تَ َعالــى  .ال ـرَّبُّ  :اســم مــن أســماء هللا
ال َّد َر َج ـ ِة فِــي ال ِع ْلـ ِـم ،وقي ـ َل :ال َّربَّانِـ ُّ
ـي :ال ُمتَأل ـهُ ال َعـ ِ
الحســنى ،ومعنــاه :ال َّس ـيِّد ،المالِــك المتصــرِّف فــي مخلوقاتــه بإرادتــه(((،
التعريف بمفهوم التربية اصطالحا:
جــاء فــي لفظــة التربيــة كــم وافــر مــن التعريفــات ،وهــذه الوفــرة ترجــع إلــى أهميــة هــذا
الميــدان وإلــى كثــرة العلمــاء الذيــن توجهــوا لدراســته والبحــث فيــه ،ومــن هــذه التعريفــات أن
التربيــة :عمليــة اإلعــداد للحيــاة والجماعــة التــي ينتمــي إليهــا الطفــل عــن طريــق المشــاركة
فــي حيــاة هــذه الجماعــة ،ســواء كان ذلــك فــي مــكان معــد لهــذه المشــاركة كالمدرســة أو الحيــاة
نفســها كمــا يحــدث كل يــوم فــي المنــزل أو الشــارع((( ،وهــي تنميــة وزيــادة الوظائــف الحيويــة
المختلفــة عنــد اإلنســان حتــى يبلــغ كمالهــا ورقيهــا ،وتمامهــا الــذي خلقــت لــه عــن طريــق التدريــب
والتثقيــف والتعليــم والتهذيــب واالســتمرار والممارســة((( .ويــرى خطاطبــه أنهــا :تلــك المنهجيــة
التــي ترتضيهــا جهــة مــا إلحــداث تغيــرات مــا فــي طــرف آخر(اإلنســان) بغيــة الوصــول ألهــداف
معينــة((( ،والتَّربيــة :عل ـ ٌم وظيفتــه البحــث فــي أســس التعليــم وقواعــده ،والتَّربيــة :علــم وظيفتــه
البحــث فــي أســس التنميــة البشــرية وعواملهــا وأهدافهــا الكبــرى(((.
وبعــد هــذه التعاريــف يقتــرح الباحثــان تعريفــا إجرائيــا للفــظ التحليــل التربــوي مفــاده :هــو
الغــوص فــي أعمــاق المفهــوم واللفــظ ومحاولــة اســتخراج و تبيــان المقاصــد واألهــداف التحســينية
التــي أريــد مــن خاللهــا اســتخدام المفهــوم فــي المجــال الــذي وردت فيــه ،والتــي تهــدف إلــى الرقــي
بالمســتوى اإلنســاني مــن جميــع جوانــب شــخصيته ،ســواء كان النــص نصــا قرآنيــا مقدســا أو نصــا
مــن وضــع البشــر.

((( أبو الفضل ،محمد بن محمد بن عبد الرازق ،تاج العروس من جواهر القاموس ،د .ط ،د .ت ،ج ،3ص.461
((( عبد الحميد ،أحمد مختار ،معجم اللغة العربية المعاصرة ،عالم الكتب ،ط 1429 ،1هـ  2008 -م ،ج ،2ص.825
((( علي ،سعيد إسماعيل ،فقه التربية ،مدخل إلى العلوم التربوية ،دار الفكر العربي ،القاهرة ،ط1422 ،1ه -
2001م ،ص.12
((( أبو عرار ،صالح بن علي ،مقدمة في التربية اإلسالمية ،دار الصولتية ،الرياض ،ط ،1د.ت1424،هـ  -ص11
((( الخطاطبه ،عدنان مصطفى ،األصل العقدي للتربية اإلسالمية ،دار الكتاب الثقافي ،اربد1433 ،هـ 2010 -م،
ص.41
((( عبد الحميد ،أحمد مختار ،معجم اللغة العربية المعاصرة ،ج ،2ص.825
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المطلب الثاني :التعريف بمفهوم األدلة العقدية لغة واصطالحا
التعريف بمفهوم األدلة لغة:
األدلــة لفــظ مأخــوذ مــن الجــذر (دلً) أو (دلــل) عنــد فــك التضعيــف ،وعنــد النظــر فــي كتــب
معاجــم اللغــة تبيــن لنــا أن لفــظ ال َّدلِيــل يسـ ّمى ها ِديـاً؛ ألنّــه يتقـ ّدم القــو َم ويَتبعونــه َويكــون أَن يَهديَهــم
للطريــق((( .ويقــال( :يَــا َدلِيــل المتحيريــن) أَي :هاديهــم إِلَــى َمــا تَـ ُزول بِـ ِه حيرتهــم َويذكــر َويُـ َراد بِ ِه
ْرفَــة ْال َم ْدلُــولَ ،و ِم ْنــه ســمي ال ُّدخــان َدلِيــا علــى النَّــار ،ثـ َّم ا ْســم ال َّدلِيــل يَقــع
ْال َعال َمــة المنصوبــة لمع ِ
ط ِعيــا َكانَ أَو غيــر قَ ْ
علــى كل َمــا يعــرف بِـ ِه ْال َم ْدلُــول ،حســيا َكانَ أَو َشــرْ ِعيًّا ،قَ ْ
ط ِعـ ّيَ ،حتَّــى ســمي
صــوص كلهَــا أَ ِدلَّــةَ ،وال ّد َللَــةَ :كــون
احــد وظواهــر النُّ ُ
الحــس َو ْالعقــل َوالنَّــص َو ْالقِيَــاس َوخبــر ْال َو ِ
ـيء بِ َح ْيـ ُ
ـث يُفِيــد ْال َغ ْيــر علمــا إِذا لــم يكــن فِــي ْال َغ ْيــر َمانــع ،كمزاحمــة ْال َوهــم والغفلــة بِ َس ـبَب
ال َّشـ ْ
(((
الشــواغل الجســمانية وأصــل ال ّد َللَــة مصــدر كالكتابــة واإلمــارة،
التعريف بمفهوم األدلة اصطالحا:
الدليــل فــي اصطــاح أهــل العلــم هــو الــذي يلــزم مــن العلــم بــه العلــم بشــيء آخــر .والداللــة:
هــي كــون الشــيء بحالــة يلــزم مــن العلــم بــه العلــم بشــيء آخــر ،والشــيء األول هــو الــدال ،والثانــي
هــو المدلــول ،وكيفيــة داللــة اللفــظ علــى المعنــى باصطــاح علمــاء األصــول محصــورة فــي
عبــارة النــص ،وإشــارة النــص ،وداللــة النــص ،واقتضــاء النــص(((َ .وال َّدلِي ـ ُل هــو الَّـ ِذي يُتَ َو َّ
ص ـ ُل
ــي ِء ِم ْ
ال
ــر فِيــ ِه إِلَــى َمــا هُــ َو َدلِيــ ٌل َعلَيْــ ِه قَــا َل :وهُــ َو إِ ْخــ َرا ُج ال َّش ْ
بِ َ
ال ْشــ َك ِ
ِّــز ْ ِ
ــن َحي ِ
يــح النَّظَ ِ
ص ِح ِ
ال َشــا َر ِة،
ـوم ْالقَــوْ ِلَ ،وبِ ْالفِ ْعـ ِ
ـز التَّ َجلِّــيَ ،ويَقَ ـ ُع ْالبَيَــانُ بــة؛ بِ ْالقَــوْ ِلَ ،وبِ َم ْفهُـ ِ
ار َوبِ ْ ِ
ـلَ ،وبِ ْ ِ
ال ْق ـ َر ِ
إِلَــى َحيِّـ ِ
(((
ـاس .
َوبِ ْال ِكتَابَ ـ ِةَ ،وبِ ْالقِيَـ ِ
ونضيـف تعريفـا آخـر أورده العريفـي حيـث قـال :أمـا مقصـود لفـظ الدليـل بمـا يطلـق علـى ما
جـاء فـي القـرآن ،فإنمـا جـاء مـرادا بـه اإلمـارة والعالمـة ،كمـا جـاء الفعـل منـه مـرادا بـه الهدايـة
واإلرشـاد ،ولـم يـرد لفـظ الدليـل في القـرآن بما يثبـت العقائد إال وعبر عـن ذلك بالبرهـان ،والحجة
والسـلطان والبصيـرة ،واآليـة والبينـة ،وهـي كلهـا تتضمـن معنـى الدليـل الـذي هو الحجـة الفاصلة
((( ابن األزهري ،أبو منصور محمد بن احمد ،تهذيب اللغة ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت ،ط1،2001م ،ج،6
ص.204
((( الكفوي ،أبو أيوب بن موسى الحنفي ،الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية ،مؤسسة الرسالة ،بيروت،
د .ط ،د .ت ،ج ،1ص439
((( انظر :الجرجاني ،علي بن محمد بن على ،كتاب التعريفات ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،ط1،1403هــ1983م،
ج ،1ص.104
((( البغدادي ،أبو بكر احمد بن علي بن الخطيب ،الفقيه و المتفقه ،دار ابن الجوزي ،السعودية ،ط421 ،2ه ،ج،1
ص216
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التحليل الرتبوي ألدلة العقيدة اإلسالمية املتعلقة بالبعث الواردة يف القرآن الكريم ومضامينها الرتبوية ( ) 108-77
البينـة لذلـك جعـل بالقطعـي الداللـة((( .وهـذا المعنـى الجوهـري العميـق الـوارد فـي لفـظ الدليـل بما
يخـص األمـور االعتقاديـة هـو المعنـى المانـع الجامـع الـذي يخدم مـراد الدراسـة ويحقـق غرضها.
التعريف بمفهوم العقيدة لغة اصطالحا
التعريف بمفهوم العقيدة لغة:
العقيــدة لفــظ مأخــوذ مــن الجذر(عقــد) وقــد جــاء فــي معنــاه فــي كتــب اللغةَ (:عقَــدَ) ْال َعيْــنُ
ق َوعَاقَ ْدتُ ـهُ ِم ْث ـ ُل عَاهَ ْدتُ ـهَُ ،وهُ ـ َو ْال َع ْق ـ ُد
َو ْالقَــافُ َوال ـ َّدا ُل أَصْ ـ ٌل َو ِ
اح ـ ٌد يَ ـدُلُّ َعلَــى َش ـ ٍّد َو ِش ـ َّد ِة ُوثُــو ٍ
َو ْال َج ْم ـ ُع ُعقُــو ٌد .قَــا َل َّ
ـنَ ،و ُع ْق ـ َدةُ
للاُ  -تَ َعالَــى{ :أَوْ فُــوا بِ ْال ُعقُــو ِد} [المائــدةَ ،]1 :و ْال َع ْق ـدَُ :ع ْق ـ ُد ْاليَ ِميـ ِ
ْ
ْ
ـع :إِي َجابُـهَُ .و ْال ُع ْقـ َدةُ :ال َّ
ض ْي َعـةَُ ،و ْال َج ْمـ ُع ُعقَـ ٌد.
اح َو ُك ِّل َشـ ْ
ـي ٍءُ :وجُوبُـهُ َوإِ ْب َرا ُمـهَُ .وال ُع ْقـ َدةُ فِــي البَ ْيـ ِ
النِّـ َك ِ
ي اتَّ َخ َذهَــاَ .وا ْعتَقَ ـ َد َمـ ً
ي ا ْقتَنَــاهَُ .و َعقَ ـ َد قَ ْلبَ ـهُ َعلَــى َك ـ َذا فَـ َـا
ـال َوأَ ًخــا ،أَ ِ
يُقَــا ُل ا ْعتَقَ ـ َد فُـ َـا ٌن ُع ْق ـ َدةً ،أَ ِ
(((
ـز ُ
ع َع ْن ـهُ ،وال َع ْقــد :نَقِيــضُ ال َح ـ ِّل
يَ ْنـ ِ
وقــد جــاءت التعريفــات اللغويــة بمجملهــا لتــدل علــى أن العقــد والعقيــدة يتعلقــان باألمــر
الموثــق والراســخ المبــرم ســواء كان فــي االتفاقــات التجاريــة أو اتفاقــات الــزواج أو راســخا فــي
النفــس اإلنســانية كالديــن والتديــن.
التعريف بمفهوم العقيدة اإلسالمية اصطالحا:
تعــددت تعريفــات العقيــدة اإلســامية ،ومــن ذلــك :هــي مجموعــة األمــور الدينيــة التــي يجــب
علــى المســلم أن يصــدق بهــا قلبــه وتطمئــن بهــا نفســه وتكــون يقينــا عنــده ال يمازجــه شــك وال
يخاطبــه ريــب((( .وقيــل :هــي المباحــث المتعلقــة بــاهلل مــن حيــث وجــوده ،وربوبيتــه ،وألوهيتــه
وأســماؤه ،وصفاتــه ،واألنبيــاء ،ورســاالتهم ،والكتــب المنزلــة ،والســمعيات المالئكــة والقــدر
والحيــاة والبــرزخ واألخرويــة وأمثالهــا المســتمدة مــن الكتــاب والســنة((( .وقيــل :هــي منظومــة
األصــول العلميــة  -الغيبيــة  -المخبــر عنهــا مــن قبــل الوحــي والتــي يجــب علــى المســلم اليقيــن
الجــازم بهــا واإلقــرار بهــا كاملــة والعمــل بموجبهــا((( وقيــل :هــي مجموعــة مــن األســس والمبــادئ
((( العريفي ،سعود بن عبد العزيز بن محمد ،األدلة العقلية والنقلية على أصول االعتقاد ،دار عالم الفوائد ،ط،1
1419م ،ص18
((( انظر :ابن فارس ،معجم مقاييس اللغة ،ج ،4ص .84وابن منظور ،محمد بن مكرم بن علي ،لسان العرب ،دار
صادر ،بيروت1414 ،هــ ،ج ،3ص.296
((( ملكاوي ،محمد احمد ،عقيدة التوحيد في القران الكريم ،دار ابن تيمية ،الرياض ،ط1412 ،2هـ 1992 -م ،ص20
((( 1418هـ 1998 -م ،ص16
((( خطاطبه ،عدنان مصطفى ،األصل العقدي للتربية اإلسالمية ،دار الكتاب الثقافي ،اربد1433 ،هـ 2012 -م،
ص.59
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المتعلقــة بالخالــق عــز وجــل والنبــوات ومــا أخبــر بــه األنبيــاء مــن األمــور الغيبيــة مثــل المالئكــة
والبعــث واليــوم اآلخــر وغيرهــا مــن األمــور التــي أخبــر بهــا الرســل بنــا ًء علــى مــا أوحــى هللا عــز
وجــل إليهــم ،ومــن ثــم دعــوا النــاس إلــى اإليمــان الجــازم بهــا مــع اعتقــاد بطــان كل مــا يخالفهــا(((.
وجميع هذه التعريفات جاءت تدعو المعتقد بها إلى عدة أمور:
أوال :إن األمور العقدية أمور غيبية أخبر هللا عنها بواسطة النبوات عن طريق الوحي
ثانيــا :وجــوب اإليمــان والتصديــق الجــازم بهــا جملــة والعمــل بموجبهــا دون أدنــى شــك فــي
وجودهــا
ثالثــا :وجــوب اإليمــان باألمــور العقديــة كمــا أخبــر عنهــا الرســل دون اللجــوء إلــى التأويــل
أو التجســيم أو التشــكيل.
المطلب الثالث :التعريف بمفهوم البعث لغة واصطالحا
التعريف بمفهوم البعث لغة:
ـر ِه .ويُقَــالُ :ا ْنبَ َعـ َ
بعــث :بَ َعثَـهُ يَ ْب َعثُــه بَعْثـاً :أَرْ َسـلَهُ َوحْ ـدَه ،وبَ َعـ َ
ـث فـ ٌ
ـان
ـث بِـ ِه :أَرســله َمـ َع َغ ْيـ ِ
ـان ،والبَ ْعـ ُ
ضــا ِء حا َجتــه .والبَ ْعـ ُ
ـث :إِثــارةُ
ـث :الرســولَُ ،و ْال َج ْمـ ُع بُعْثـ ٌ
ضــى َذا ِهبًــا لِقَ َ
لشــأْنه إِذا ثَــا َر و َم َ
ـارك أَو قاع ـ ٍد ،تَقُــولُ :بَ َع ْثـ ُ
ث .وبَ َعـ َ
ـت ْالبَ ِعي ـ َر فانبَ َعـ َ
ـث هللاُ
بـ ٍ
ـث أَي أَثَرْ تُــه فَثــار .نَ َش ـ َرهم لِيَــوْ ِم البَ ْع ـ ِ
ث ُكلُّ ـهُ لُ َغ ـةٌَ .و ِمـ ْ
ق يَ ْب َعثُهُــم بَعْث ـاً :نَ َش ـ َرهم؛ ِمـ ْ
ـن أَســمائه َع ـ َّز
الخ َْل ـ َ
ـن فِــي ْالبَ َع ـ ِ
ـن َذلِ ـكََ .وفَ ْت ـ ُح ْال َع ْيـ ِ
ــث ،هُــ َو الَّــ ِذي يَ ْب َع ُ
َو َجــلَّ :البا ِع ُ
ت يَــوْ َم ْالقِيَا َمــ ِة .وبَ َع َ
ــث البعيــ َر
ــث الخ َْلــ َ
ق أَي يُحْ ييهــم بَعْــ َد ْال َمــوْ ِ
(((
فا ْنبَ َعـ َ
ـار ًكا فَها َج ـهُ .
ـثَ :ح ـ َّل ِعقالَــه فأَرســله ،أَو َكانَ بَـ ِ
التعريف بمفهوم البعث اصطالحا:
عــرف علمــاء االصطــاح البعــث علــى أنــه « :إحيــاء هللا تعالــى للموتــى وإخراجهــم مــن
قبورهــم  -أرواحــا وأجســادا كمــا كانــوا فــي الدنيــا  -للحســاب والجــزاء»((( ،وهــو «إحْ يَــاء ْال َموْ تَــى
بإنشــائهم نشــأة أُ ْخـ َرى»(((.
((( المكتبة الشاملة ،العقيدة ،وزارة األوقاف السعودية ،د.ط ،د.ت ،ص.1
((( ابن منظور ،لسان العرب ،ج ،2ص117 - 116
((( عواجي ،غالب بن علي ،الحياة اآلخرة ما بين البعث إلى دخول الجنة أو النار ،المكتبة العصرية الذهبية ،جدة،
ط1421 ،2هـ 2000 -م ،ج ،1ص،61
((( الغزالي ،أبو حامد محمد بن محمد ،المقصد األسنى في شرح معاني أسماء هللا الحسنى ،الجفان والجابي ،قبرص،
ط1407 ،1هـ 1987 -م ،ج ،1ص،126
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التحليل الرتبوي ألدلة العقيدة اإلسالمية املتعلقة بالبعث الواردة يف القرآن الكريم ومضامينها الرتبوية ( ) 108-77
وبنــاء علــى مــا تقــدم يقتــرح الباحثــان تعريفــا إجرائيــا لعنــوان الدراســة مفــاده أن التحليــل
التربــوي ألدلــة العقيــدة اإلســامية المتعلقــة بالبعــث ومضامينهــا التربويــة :هــو القــراءة التمحيصيــة
المعمقــة فــي أدلــة البعــث الــواردة فــي القــرآن الكريــم مــن أجــل اســتخراج الهــدف مــن إيــراد هللا
لهــذه األدلــة ،أو اســتخراج مــادة تربويــة تعمــل علــى توجيــه العقــل البشــري فــي الحيــاة العامــة أو
العمليــة التعليميــة.
وبعــد التعريــف يمكــن إيجــاز مــا ســنتقوم بــه فــي المبحــث الالحــق ســيكون بتتبــع اإلمــارات
والــدالالت الحســية والعقليــة المتعلقــة بعقيــدة البعــث مــن خــال النظــر فــي النصــوص النقليــة
والدالئــل الكونيــة وتبيــان كيفيــة الطــرح الربانــي لهــذه النصــوص بحيــث تصبــح دالالت قطعيــة
موجبــة لإليمــان بهــذه الحقيقــة.

المبحث الثاني :أدلة العقيدة اإلسالمية المتعلقة بالبعث
البعــث ركــن مــن أركان اإليمــان الــذي ينطــوي ضمــن اإليمــان باليــوم األخــر ،فقــد جــاء فــي
صـ َـاةَ َو ِم َّمــا َر َز ْقنَا ُهـ ْم يُ ْنفِقُــونَ (َ )3والَّ ِذيــنَ
ب َويُقِي ُمــونَ ال َّ
قولــه عــز وجــل (:الَّ ِذيــنَ يُؤْ ِمنُــونَ بِا ْل َغ ْيـ ِ
يُؤْ ِمنُــونَ بِ َمــا أُ ْن ـ ِز َل إِلَ ْي ـ َك َو َمــا أُ ْن ـ ِز َل ِمــنْ قَ ْبلِ ـ َك َوبِ ْال ِخ ـ َر ِة ُه ـ ْم يُوقِنُــونَ ([ ))4البقــرة، ]4 - 3:
ب
ـس ا ْلبِ ـ َّر أَنْ تُ َولُّــوا ُو ُجو َه ُك ـ ْم قِبَ ـ َل ا ْل َم ْ
وقولــه عــز وجــل فــي موضــع آخــر (:لَ ْيـ َ
ق َوا ْل َم ْغ ـ ِر ِ
ش ـ ِر ِ
َولَ ِكــنَّ ا ْلبِـ َّر َمــنْ آ َمــنَ بِـ َّ
ب َوالنَّبِيِّيــنَ َوآتَــى ا ْل َمــا َل َعلَــى ُحبِّـ ِه
ـو ِم ْال ِخ ـ ِر َوا ْل َم َلئِ َك ـ ِة َوا ْل ِكتَــا ِ
ـاللِ َوا ْليَـ ْ
صـ َـاةَ َوآتَــى
ب َوأَقَــا َم ال َّ
يل َوال َّ
ســا ِكينَ َوا ْبــنَ ال َّ
َذ ِوي ا ْلقُ ْربَــى َوا ْليَتَا َمــى َوا ْل َم َ
ســائِلِينَ َوفِــي ال ِّرقَــا ِ
سـبِ ِ
س أُولَئِـ َك
ســا ِء َوال َّ
الـ َّز َكاةَ َوا ْل ُموفُــونَ بِ َع ْه ِد ِهـ ْم إِ َذا عَا َهـدُوا َوال َّ
صابِ ِريــنَ فِــي ا ْلبَأْ َ
ضـ َّرا ِء َو ِحيــنَ ا ْلبَــأْ ِ
ص َدقُــوا َوأُولَئِـ َك ُهـ ُم ا ْل ُمتَّقُــونَ ([ ))177البقــرة ،]177:وفــي حديــث جبريــل عليــه الســام
الَّ ِذيــنَ َ
«اإلي َمــانُ أَ ْن تُ ْؤ ِمــنَ بِـ َّ
ـاللِ َو َمالَئِ َكتِـ ِه،
لمــا ســأل النبــي  -صلــى هللا عليــه وســلم  -عــن اإليمــان قــالِ :
ث»(((  ،فعقيــدة أهــل الســنة والجماعــة قائمــة علــى اإليمــان
َو ُكتُبِـ ِهَ ،وبِلِقَائِـ ِهَ ،و ُر ُسـلِ ِه َوتُ ْؤ ِمــنَ بِ ْالبَ ْعـ ِ
بجميــع أركان اإليمــان جملــة وتفصيــا دون تأويــل لهــا إيمانــا مبنيــا علــى مــا جــاء بــه القــران
وأخبــر عنــه صلــى هللا عليــه وســلم(((.
وقــد كانــت قضيــة البعــث واليــوم اآلخــر مــن األمــور التــي اســتنكرت فــي بدايــة بعثــة
النبــي  -صلــى هللا عليــه وســلم  -مــن قبــل كفــار قريــش ،وقــد أورد هللا تعالــى تســاؤالتهم فــي كتابــه
ضلُّــوا
الكريــم ومعهــا الــرد الشــافي ،ومــن ذلــك قولــه تعالى(ا ْنظُـ ْ
ض َربُــوا لَ ـ َك ْالَ ْمثَــا َل فَ َ
ـر َك ْيــفَ َ
((( البخاري ،محمد بن إسماعيل ،صحيح البخاري ،دار طوق النجاة ،ط1422 ،1م ،ج ،1ص.19
((( انظر :البيهقي ،احمد بن الحسن بن علي بن موسى السرخسي ،شعب اإليمان ،مكتبة الرشد ،الرياض ،ط،1
1423ه 2003 -م ،والبغدادي ،أبو عبيد القاسم بن سالم ،كتاب األيمان ومعالمه ،وسننه ،واستكماله ،ودرجاته،
مكتبة المعارف ،ط1421 ،1ه 2000 -
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يحيى ضاحي شطناوي  /ليىل عيل أبو السمن ( ) 108-77
سـبِ ً
يل (َ )48وقَالُــوا أَإِ َذا ُكنَّــا ِعظَا ًمــا َو ُرفَاتًــا أَإِنَّــا لَ َم ْب ُعوثُــونَ َخ ْلقًــا َج ِديـدًا ())49
فَـ َـا يَ ْ
سـت َِطيعُونَ َ
[اإلســراء ،]49 - 48:فجــاء الــرد قاطعــا فــي آياتــه تعلــى تــارة كقولــه( :قُ ـ ْل ُكونُــوا ِح َجــا َرةً أَ ْو
ـل الَّـ ِذي فَطَ َر ُكـ ْم أَ َّو َل َمـ َّر ٍة
َح ِديـدًا ( )50أَ ْو َخ ْلقًــا ِم َّمــا يَ ْكبُـ ُر فِــي ُ
صدُو ِر ُكـ ْم فَ َ
سـيَقُولُونَ َمــنْ يُ ِعي ُدنَــا قُـ ِ
ـو َم يَ ْدعُو ُكـ ْم
سـ ُه ْم َويَقُولُــونَ َمتَــى ُهـ َو قُـ ْل َع َ
سـيُ ْن ِغضُونَ إِلَ ْيـ َك ُر ُءو َ
فَ َ
ســى أَنْ يَ ُكــونَ قَ ِريبًــا ( )51يَـ ْ
س ـت َِجيبُونَ بِ َح ْم ـ ِد ِه َوتَظُنُّــونَ إِنْ لَبِ ْثتُـ ْم إِ َّل قَلِيـ ًـا ( [))52اإلســراء ،]52 - 50:وقــال عــز وجــل
فَتَ ْ
فــي موضــع آخر( َز َعـ َم الَّ ِذيــنَ َكفَـ ُروا أَنْ لَــنْ يُ ْب َعثُــوا قُـ ْل بَلَــى َو َربِّــي لَتُ ْب َعثُــنَّ ثُـ َّم لَتُنَبَّـ ُؤنَّ بِ َمــا َع ِم ْلتُـ ْم
َو َذلِ ـ َك َعلَــى َّ
ســي ٌر)[التغابن،]7:وفي مواضــع أخــرى خاطــب هللا عــز وجــل النــاس باألدلــة
للاِ يَ ِ
العقليــة المعتمــدة علــى إعمــال الحــواس أو إعمــال التفكيــر المنطقــي فــي إقنــاع النفــس بقضيــة
البعــث بعــد المــوت ،ومــن هــذا المنطلــق ســوف يقــوم الباحثــان فــي المبحــث الحالــي بعــرض األدلــة
مــن الكتــاب والســنة التــي اتخــذت المعنــى العلمــي المبنــي علــى التفكيــر والحــواس فــي اإلقنــاع
ســواء ألهــل مكــة أو النــاس كافــة مــن بعدهــم بهــذه القضيــة اإليمانيــة الغيبيــة.
المطلب األول :أدلة البعث الحسية في القرآن الكريم
ورد فــي كتــاب هللا العزيــز العديــد مــن األدلــة الحســية التــي تــدل علــى إعــادة البعــث ومــن
ذلــك:
الدليــل األول :مــا ورد فــي قولــه تعالــى فــي أصــل خلــق اإلنســان األول ومــا جــاء فــي
أطــوار تكوينــه فــي رحــم األم منــذ اللحظــة األولــى إلــى خروجــه علــى ظهــر البســيطة ،قــال عــز
ب ثُـ َّم ِمــنْ نُ ْطفَـ ٍة ثُـ َّم ِمــنْ
وجل(يَاأَيُّ َهــا النَّـ ُ
ث فَإِنَّــا َخلَ ْقنَا ُكـ ْم ِمــنْ تُـ َرا ٍ
ـاس إِنْ ُك ْنتُـ ْم فِــي َر ْيـ ٍ
ب ِمــنَ ا ْلبَ ْعـ ِ
ـل
ـام َمــا نَ َ
َعلَقَ ـ ٍة ثُـ َّم ِمــنْ ُم ْ
ض َغ ـ ٍة ُم َخلَّقَ ـ ٍة َو َغ ْي ـ ِر ُم َخلَّقَ ـ ٍة لِنُبَيِّــنَ لَ ُك ـ ْم َونُقِـ ُّ
شــا ُء إِلَــى أَ َجـ ٍ
ـر فِــي ْالَ ْر َحـ ِ
شـ َّد ُك ْم َو ِم ْن ُكـ ْم َمــنْ يُتَ َوفَّــى َو ِم ْن ُكـ ْم َمــنْ يُـ َر ُّد إِلَــى أَ ْر َذ ِل ا ْل ُع ُمـ ِر
سـ ّمًى ثُـ َّم نُ ْخ ِر ُج ُكـ ْم ِط ْفـ ًـا ثُـ َّم لِتَ ْبلُ ُغــوا أَ ُ
ُم َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
ْ
ْ
َ
ً
ض هَا ِم ـ َدة ف ـإِذا أن َزلنــا َعل ْي َهــا ال َمــا َء ا ْهتَ ـ َّزتْ َو َربَــتْ
لِ َك ْيـ َـا يَ ْعل ـ َم ِمــنْ بَ ْع ـ ِد ِعلـ ٍـم َ
ش ـ ْيئًا َوتَ ـ َرى ال ْر َ
ـج) [الحــج.]5:
ج بَ ِهيـ ٍ
َوأَ ْنبَتَــتْ ِمــنْ ُك ِّل ز َْو ٍ
تحدثــت اآليــات الســابقة عــن عظيــم خلــق هللا تعالــى فــي تكويــن اإلنســان وذلــك إلثبــات حقيقــة
منكــرة أوردهــا هللا فــي بــدء اآليــة أال وهــي حقيقــة البعــث ،وقــد جــاء األســلوب اإللهــي فــي هــذا
الموضــع قائمــا علــى الحجــة والبرهــان بدليــل حســي تعيشــه البشــرية دون االلتفــات إلــى إعجــازه
منــد أن خلــق هللا تعالــى آدم عليــه الســام وأعقبتــه ذريتــه.
وقــد تحــدث العلمــاء فــي تفســير هــذه اآليــة فــي مؤلفــات كثيــرة ،إال أن صاحــب الظــال فصــل
فقــال« :إن البعــث إعــادة لحيــاة كانــت ،فهــو فــي تقديــر البشــر  -أيســر مــن إنشــاء الحيــاة .وإن
لــم يكــن  -بالقيــاس إلــى قــدرة هللا  -شــيء أيســر وال شــيء أصعــب .فالبــدء كاإلعــادة أثــر لتوجــه
اإلرادة :ولكــن القــرآن يأخــذ البشــر بمقاييســهم ،ومنطقهــم ،وإدراكهــم ،فيوجــه قلوبهــم إلــى تدبــر
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التحليل الرتبوي ألدلة العقيدة اإلسالمية املتعلقة بالبعث الواردة يف القرآن الكريم ومضامينها الرتبوية ( ) 108-77
المشــهود المعهــود لهــم ،وهــو يقــع لهــم كل لحظــة ،ويمــر بهــم فــي كل برهــة وهــو مــن الخــوارق
لــو تدبــروه بالعيــن البصيــرة ،والقلــب المفتــوح ،والحــس المــدرك .ولكنهــم يمــرون بــه أو يمــر بهــم
دون وعــي وال انتبــاه»(((.
فتكويــن التــراب ليــس كتكويــن اإلنســان؟ فالــذرات األوليــة ليســت كذلــك الخلــق الســوي
المركــب ،الفاعــل المســتجيب ،المؤثــر المتأثــر ،الــذي يقــف بقدميــه علــى األرض ،ثــم يتوجــه بقلبــه
إلــى الســماء ويخلــق بفكــره فيمــا وراء المــادة كلهــا ومنهــا ذلــك التــراب ،إنهــا نقلــة ضخمــة بعيــدة
األغــوار واآلمــاد ،تشــهد بالقــدرة التــي ال يعجزهــا البعــث ،وهــي أنشــأت ذلــك الخلــق مــن تــراب!
ـن نُ ْ
ـن َعلَقَ ـ ٍة .ثُـ َّم ِمـ ْ
طفَ ـ ٍة .ثُـ َّم ِمـ ْ
«ثُـ َّم ِمـ ْ
ـر ُم َخلَّقَ ـ ٍة  -لِنُبَيِّــنَ لَ ُك ـ ْم َ -ونُقِــرُّ فِــي
ـن ُمضْ َغ ـ ٍة ُم َخلَّقَ ـ ٍة َو َغ ْيـ ِ
ـل ُم َس ـ ّمًى .ثُـ َّم نُ ْخ ِر ُج ُك ـ ْم ِط ْفـ ً
ـا  ،» ...والمســافة بيــن عناصــر التــراب
ـام مــا نَشــا ُء إِلــى أَ َجـ ٍ
ْالَرْ حـ ِ
األوليــة والنطفــة المؤلفــة مــن الخاليــا المنويــة الحيــة ،مســافة هائلــة ،تضمــر فــي طياتهــا الهــدف
األعظــم .وســر الحيــاة(((.
وعــن ســبب ســوق هللا هــذه األدلــة الحســية للبشــر يقــول أيضــا« :إن العقيــدة اإلســامية ال
تطيــق لهــا فــي القلــب شــريكا ً وال تقبــل شــعاراً غيــر شــعارها المفــرد الصريــح إنهــا ال تقبــل راســبا ً
مــن رواســب الجاهليــة فــي أيــة صــورة مــن الصــور .جــل أم صغــر .وهــذا هــو إيحــاء ذلــك النــص
ســو ُل َعلَ ْي ُك ـ ْم
س ـطًا لِتَ ُكونُــوا ُ
س َويَ ُكــونَ ال َّر ُ
القرآنــي ( َو َك َذلِ ـ َك َج َع ْلنَا ُك ـ ْم أُ َّم ـةً َو َ
ش ـ َهدَا َء َعلَــى النَّــا ِ
ـب َعلَــى َعقِبَ ْيـ ِه
َ
ســو َل ِم َّمــنْ يَ ْنقَلِـ ُ
شـ ِهيدًا َو َمــا َج َع ْلنَــا ا ْلقِ ْبلَـةَ الَّتِــي ُك ْنــتَ َعلَ ْي َهــا إِ َّل لِنَ ْعلَـ َم َمــنْ يَتَّبِـ ُع ال َّر ُ
ضيـ َع إِي َمانَ ُكـ ْم إِنَّ َّ
للاُ َو َمــا َكانَ َّ
َوإِنْ َكانَــتْ لَ َكبِيـ َرةً إِ َّل َعلَــى الَّ ِذيــنَ َهـدَى َّ
س لَـ َر ُءوفٌ
للاُ لِيُ ِ
للاَ بِالنَّــا ِ
َر ِحي ٌم)[البقــرة ،]143:فســبحانه يعلــم كل مــا يكــون قبــل أن يكــون .ولكنــه يريــد أن يظهــر المكنــون
مــن النــاس ،حتــى يحاســبهم عليــه ،ويأخذهــم بــه .فهــو  -لرحمتــه بهــم  -ال يحاســبهم علــى مــا
يعلمــه مــن أمرهــم ،بــل علــى مــا يصــدر عنهــم ويقــع بالفعــل منهــم .ولقــد علــم هللا أن االنســاخ مــن
الرواســب الشــعورية ،والتجــرد مــن كل ســمة وكل شــعار لــه بالنفــس عُلقــة ..أمــر شــاق ،ومحاولــة
عســيرة ..إال أن يبلــغ اإليمــان مــن القلــب مبلــغ االســتيالء المطلــق ،وإال أن يعيــن هللا هــذا القلــب
فــي محاولتــه فيصلــه بــه ويهديــه إليــه»(((.
الدليل الثاني :ما ورد في قوله تعالى عن إحياء األرض الميتة بعد إنزال المطر عليها
ض هَا ِم ـ َدةً فَ ـإِ َذا أَ ْن َز ْلنَــا َعلَ ْي َهــا ا ْل َمــا َء ا ْهتَ ـ َّزتْ
ومنهــا مــا جــاء فــي قولــه تعالــى ( َوتَ ـ َرى ْالَ ْر َ
ـج) [الحــج ،]5:حيــث ورد فــي تفســيرها عــن أبــي حاتــم أنــه
ج بَ ِهيـ ٍ
َو َربَــتْ َوأَ ْنبَتَــتْ ِمــنْ ُك ِّل ز َْو ٍ
((( سيد قطب ،إبراهيم حسين الشاربي ،في ظالل القران ،دار الشروق ،بيروت ،ط17،1412م،ج ،4ص.2409
((( انظر :سيد قطب ،في الظالل ،ج ،4ص.1409
((( سيد قطب ،في ظالل القران ،ج ،1ص.132
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قــال :هامــدة :فــي قولــه تعالــى( :وتــرى األرض هامــدة) ذكــر ألقــوى األدلــة علــى البعــث فقــد قــال
هللا فــي األول( :فإنــا خلقناكــم مــن تــراب) فخاطــب جمعــا .وقــال فــي الثانــي( :وتــرى األرض)
فخاطــب واحــدا ،فانفصــل اللفــظ عــن اللفــظ ،ولكــن المعنــى متصــل مــن حيــث االحتجــاج علــى
منكــري البعــث .و(هامــدة) يابســة ال تنبــت شــيئا((( .ويقــول الزجــاج :أي تدبــروا أمــر خلقكــم
وابتدائكــم فإنكــم ال تجــدون فــي القــدرة فرقــا بيــن ابتــداء الخلــق وبيــن إعادتــه .فإحيــاء الموتــى حــق
كمــا أن إحيــاء األرض حــق ومــا بفعلــه هللا حــق كمــا أن هللا هــو الحــق(((.
َي َر ْح َمتِـ ِه َحتَّــى إِ َذا
ـاح بُ ْ
شـ ًرا بَ ْيــنَ يَـد ْ
سـ ُل ال ِّريَـ َ
وقــال تعالــى فــي موضــع آخر( َو ُهـ َو الَّـ ِذي يُ ْر ِ
َ
َ
َّ
َ
ـحابًا ثِقَـ ً
ت َكذلِـ َك نُ ْخـ ِر ُج
ـال ُ
سـ َ
أَقَلَّــتْ َ
سـ ْقنَاهُ لِبَلَـ ٍد َميِّـ ٍ
ت فَأ َ ْن َز ْلنَــا بِـ ِه ا ْل َمــا َء فأ ْخ َر ْجنَــا بِـ ِه ِمــنْ ُك ِّل الث َمـ َرا ِ
ا ْل َم ْوتَــى لَ َعلَّ ُكـ ْم تَ َذ َّكـرُونَ ) [األعــراف ،]57 :قــال الطبــري فــي تفســيرها :وهللا الــذي يرســل الريــاح
ليّنًــا هبوبهــا ،طيبًــا نســيمها ،أمــام غيْثــه الــذي يســوقه بهــا إلــى خلقــه ،فينشــئ بهــا ســحابًا ثقــاال حتــى
إذا أقلتهــا كمــا نحيــي هــذا البلــد الميــت بمــا ننــزل بــه مــن المــاء الــذي ننزلــه مــن الســحاب ،فنخــرج
بــه مــن الثمــرات بعــد موتــه وجدوبتــه وقُ ُحــوط أهلــه ،كذلــك نخــرج الموتــى مــن قبورهــم أحيــا ًء
بعــد فنائهــم ودروس آثارهــم = «لعلكــم تذكــرون» ،يقــول تعالــى ذك ـرُه للمشــركين بــه مــن عبــدة
األصنــام ،المكذبيــن بالبعــث بعــد الممــات ،المنكريــن للثــواب والعقــاب :فضربـ ُ
ـت لكــم ،أيهــا القــوم،
هــذا المثــل الــذي ذكــرت لكــم :مــن إحيــاء البلــد الميــت بقَ ْ
طــر المطــر الــذي يأتــي بــه الســحاب الــذي
تنشــره الريــاح التــي وصفــت صفتهــا ،لتعتبــروا فتذكــروا وتعلمــوا أن َمـ ْ
ـن كان ذلــك مــن قدرتــه،
(((
فيســي ٌر فــي قدرتــه إحيــاء الموتــى بعــد فنائهــا ،وإعادتهــا خلقًــا ســويًّا بعــد ُدرُوســها .
الدليل الثالث :دعوة هللا اإلنسان إلى النظر والتفكر في المخلوقات السماوية العليا واألرضية
لتحقيق اإليمان بالبعث:
إن الناظــر فــي خلــق الســماء وتكوينهــا مــن عــدة طبقــات ورفعهــا بــدون عمــد وتكويــن مــا
بينهــا وبيــن األرض ،ليجــزم بــأن هنــاك قــدرة خفيــة وراء كل ذلــك تســتطيع أن تقــوم بــكل مــا
يــرد عنهــا مــن قــول أو فعــل بعــد ذلــك ،ولمــا أخبــر هللا عــز وجــل بأنــه هــو الخالــق الموجــد لهــذه
المخلوقــات ،وجــب علــى العاقــل ضمنــا التأكــد مــن أن مــن أوجــد تلــك المخلوقــات قــادر علــى
ـي ٍء قَ ِدي ـ ٌر
إيجــاد غيرهــا لثبــات القــدرة ،قــال تعالــى (تَبَــا َر َك الَّـ ِذي بِيَ ـ ِد ِه ا ْل ُم ْل ـ ُك َو ُه ـ َو َعلَــى ُك ِّل َ
شـ ْ
((( أبو حاتم ،أبو محمد عبد الرحمن بن محمد ،تفسير القرآن العظيم البن أبي حاتم ،مكتبة نزار مصطفى الباز،
المملكة العربية السعودية ،ط1419 ،3م ،ج ،13ص.699
((( انظر :الواحدي ،أبو الحسن على بن احمد بن محمد ،الوسيط في تفسير القرآن المجيد ،دار الكتب العلمية -
بيروت ،ط1415 ،1ه 1994 -م ،ج ،3ص295
((( الطبري ،محمد بن جرير بن يزيد ،جامع البيان في تأويل القرآن ،مؤسسة الرسالة ،ط1420 ،1ه 2000 -م،
ص.493 - 490
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التحليل الرتبوي ألدلة العقيدة اإلسالمية املتعلقة بالبعث الواردة يف القرآن الكريم ومضامينها الرتبوية ( ) 108-77
ق
ســنُ َع َمـ ًـا َو ُهـ َو ا ْل َع ِزيـ ُز ا ْل َغفُــو ُر ( )2الَّـ ِذي َخلَـ َ
( )1الَّـ ِذي َخلَـ َ
ـوتَ َوا ْل َحيَــاةَ لِيَ ْبلُ َو ُكـ ْم أَيُّ ُكـ ْم أَ ْح َ
ق ا ْل َمـ ْ
ص ـ َر َه ـ ْل تَ ـ َرى ِمــنْ
ت فَ ْ
ـع ا ْلبَ َ
س ـ ْب َع َ
َ
ـن ِمــنْ تَفَــا ُو ٍ
س ـ َما َوا ٍ
ـق ال َّر ْح َمـ ِ
ت ِطبَاقًــا َمــا تَ ـ َرى فِــي َخ ْلـ ِ
ار ِجـ ِ
ُ
فُطــو ٍر ( ))3الملــك ،]3 - 1[ :فقــد تطرقــت هــذه اآليــات لذكــر معجــزة المــوت والحيــاة المعبــرة
عــن إنهــاء الخلــق وإعادتــه ابتــداء ،ثــم قامــت بالتدليــل علــى أن هــذا المــوت وهــذه الحيــاة ال تختلــف
إعجــازا عمــا ســيق بعدهــا مــن أدلــة فــي الخلــق والتكويــن ،ذلــك أن القــدرة فــي الالحــق دليــل
علــى القــدرة فــي الســابق .أمــا فيمــا جــاء فــي قولــه تعالــى َّ
ت بِ َغ ْيـ ِر َع َمـ ٍد
(للاُ الَّـ ِذي َرفَـ َع ال َّ
سـ َما َوا ِ
سـ َّ
سـ ّمًى يُ َدبِّـ ُر ْالَ ْمـ َر
ـخ َر ال َّ
سـتَ َوى َعلَــى ا ْل َعـ ْ
تَ َر ْونَ َهــا ثُـ َّم ا ْ
ـل ُم َ
شـ ْم َ
ش َو َ
س َوا ْلقَ َمـ َر ُك ٌّل يَ ْجـ ِري ِلَ َجـ ٍ
ـر ِ
ت لَ َعلَّ ُكـ ْم بِلِقَــا ِء َربِّ ُكـ ْم تُوقِنُــونَ ) [الرعــد .]2:فقــد ســاق هللا الدليــل بصــورة معاكســة فــي
يُفَ ِّ
صـ ُل ْاليَــا ِ
االســتدالل ،حيــث إن هللا عــز وجــل ســاق أدلــة إعجازيــة عظامــا تفــوق التصــور البشــري بالقــدرة
ليبيــن أن لقــاء هللا يــوم البعــث أمــر هيــن مقابــل هــذا الخلــق والقــدرة.
وفــي ســورة يــس جمــع هللا بيــن األدلــة الســماوية العليــا والدنيــا فــي إثبــات القــدرة علــى البعــث
ون أَنَّ ُه ـ ْم إِلَ ْي ِه ـ ْم َل يَ ْر ِج ُعــونَ (َ )31وإِنْ ُك ٌّل لَ َّمــا َج ِمي ـ ٌع
فقال(أَلَـ ْم يَـ َر ْوا َك ـ ْم أَ ْهلَ ْكنَــا قَ ْبلَ ُه ـ ْم ِمــنَ ا ْلقُـ ُر ِ
ض ا ْل َم ْيتَ ـةُ أَ ْحيَ ْينَا َهــا َوأَ ْخ َر ْجنَــا ِم ْن َهــا َحبًّــا فَ ِم ْن ـهُ يَأْ ُكلُــونَ
ض ـرُونَ (َ )32وآيَ ـةٌ لَ ُه ـ ُم ْالَ ْر ُ
لَ َد ْينَــا ُم ْح َ
ْ
َ
َ
َ
ـون ( )34لِيَأ ُكلُــوا ِمــنْ ث َمـ ِر ِه
ـل َوأ ْعنَــا ٍ
(َ )33و َج َع ْلنَــا فِي َهــا َجنَّــا ٍ
ت ِمــنْ نَ ِخيـ ٍ
ب َوف َّج ْرنَــا فِي َهــا ِمــنَ ا ْل ُعيُـ ِ
َ
َ
ض
َو َمــا َع ِملَ ْت ـهُ أَ ْي ِدي ِه ـ ْم أَفَـ َـا يَ ْ
س ـ ْب َحانَ الَّ ـ ِذي َخلَ ـ َ
اج ُكلَّ َهــا ِم َّمــا تُ ْنبِــتُ ْال ْر ُ
ش ـ ُكرُونَ (ُ )35
ق ْال ْز َو َ
س ـلَ ُخ ِم ْن ـهُ النَّ َهــا َر فَ ـإِ َذا ُه ـ ْم ُم ْظلِ ُمــونَ
س ـ ِه ْم َو ِم َّمــا َل يَ ْعلَ ُمــونَ (َ )36وآيَ ـةٌ لَ ُه ـ ُم اللَّ ْي ـ ُل نَ ْ
َو ِمــنْ أَ ْنفُ ِ
سـتَقَ ٍّر لَ َهــا َذلِـ َك تَ ْق ِديـ ُر ا ْل َع ِزيـ ِز ا ْل َعلِيـ ِـم (َ )38وا ْلقَ َمـ َر قَد َّْرنَــاهُ َمنَــا ِز َل َحتَّــى
(َ )37وال َّ
س ت َْجـ ِري لِ ُم ْ
شـ ْم ُ
َ
ق النَّ َهــا ِر
ـون ا ْلقَ ِديـ ِـم (َ )39ل ال َّ
ســابِ ُ
ش ـ ْم ُ
س يَ ْنبَ ِغــي لَ َهــا أنْ تُ ـ ْد ِر َك ا ْلقَ َم ـ َر َو َل اللَّ ْي ـ ُل َ
َعــا َد َكا ْل ُع ْر ُجـ ِ
س ـبَ ُحونَ ( ))40يــس ،]40 - 31[:وقــد ســيقت هــذه اآليــات كمقدمــات اســتداللية
ـك يَ ْ
َو ُك ٌّل فِــي فَلَـ ٍ
لتعــد إجابــات إلهيــة مقنعــة لســؤال بشــري اســتنكاري مؤخــر لحقيقــة البعــث مــن قبــل أبــي بــن
(((
ـي ا ْل ِعظَــا َم
خلــف  -كمــا ورد فــي التفاســير  -حيــث تعاظــم حقيقــة إعــادة البعــث فقــال ( َمــنْ يُ ْحـ ِ
َو ِهـ َي َر ِمي ٌم)[يــس ،]78:ويــرى الباحثــان أن اشــتمال هــذه الســورة علــى الكثيــر مــن اآليــات التــي
بــدأت بذكــر اللفــظ( وآيــة) إنمــا هــي إجابــة مقدمــة علــى ســؤال ابــن خلــف علــى وجــه الخصــوص،
ودعــوة مــن هللا إلــى مشــاهدة األمــور الحســية المحيطــة بنــا ،للتوصــل إلــى اإليمــان بمــا وراء
الطبيعــة ممــا اخبــر هللا عنــه فــي كتبــه علــى وجــه العمــوم وهللا اعلــم.
الدليــل الرابــع :إجــراء هللا معجــزة إعــادة البعــث علــى أيــدي أنبيائــه وثبــوت ذلــك عنــد غيــر
المســلمين مــن أهــل الكتــاب.
وردت بعــض األدلــة القرآنيــة التــي تعــد بمثابــة المعجــزات التــي أجراهــا هللا علــى أيــدي
((( ابن أبي ثعلبة ،يحيى بن سالم ،تفسير يحيى بن سالم ،دار الكتب العالمية ،بيروت ،ط1425 ،1هـ 2004 -م ،ج،1
ص.140
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يحيى ضاحي شطناوي  /ليىل عيل أبو السمن ( ) 108-77
أنبيائــه وهــي فــي الوقــت نفســه أدلــة قطعيــة علــى البعــث وقــدرة هللا علــى إحيــاء الموتــى ومــن ذلــك
ســى لِقَ ْو ِمـ ِه إِنَّ َّ
للاَ يَأْ ُم ُر ُكـ ْم أَنْ ت َْذبَ ُحــوا بَقَـ َرةً قَالُــوا أَتَت َِّخ ُذنَــا ُهـ ُز ًوا قَــا َل
قولــه ســبحانه ( َوإِ ْذ قَــا َل ُمو َ
أَ ُعــو ُذ بِـ َّ
ع لَنَــا َربَّـ َك يُبَيِّــنْ لَنَــا َمــا ِهـ َي قَــا َل إِنَّـهُ يَقُــو ُل
ـاللِ أَنْ أَ ُكــونَ ِمــنَ ا ْل َجا ِهلِيــنَ ( )67قَالُــوا ا ْد ُ
ع لَنَــا َربَّـ َك
ض َو َل بِ ْك ـ ٌر َع ـ َوانٌ بَ ْيــنَ َذلِ ـ َك فَا ْف َعلُــوا َمــا تُؤْ َم ـرُونَ ( )68قَالُــوا ا ْد ُ
إِنَّ َهــا بَقَ ـ َرةٌ َل فَــا ِر ٌ
اظ ِريــنَ ( )69قَالُــوا
سـ ُّ
ص ْفـ َرا ُء فَاقِـ ٌع لَ ْونُ َهــا تَ ُ
يُبَيِّــنْ لَنَــا َمــا لَ ْونُ َهــا قَــا َل إِنَّـهُ يَقُــو ُل إِنَّ َهــا بَقَـ َرةٌ َ
ـر النَّ ِ
شــا َء َّ
للاُ لَ ُم ْهتَ ـدُونَ ( )70قَــا َل
شــابَهَ َعلَ ْينَــا َوإِنَّــا إِنْ َ
ع لَنَــا َربَّ ـ َك يُبَيِّــنْ لَنَــا َمــا ِه ـ َي إِنَّ ا ْلبَقَ ـ َر تَ َ
ا ْد ُ
َ
َ
ٌ
َ
َ
ْ
َّ
ُ
ُ
ـر َ
ش ـيَة فِي َهــا قالــوا ْالنَ
س ـقِي ال َحـ ْ
ض َو َل تَ ْ
ث ُم َ
إِنَّـهُ يَقُــو ُل إِنَّ َهــا بَقَـ َرةٌ َل ذلــو ٌل تُثِي ـ ُر ْال ْر َ
س ـل َمة َل ِ
ْ
ْ
َ
ْ
َ
ْ
َّ
ســا فادَّا َرأتُـ ْم فِي َهــا َوللاُ ُم ْخـ ِر ٌج َمــا
ِج ْئــتَ بِا ْل َحـ ِّ
ق فَ َذبَ ُحو َهــا َو َمــا َكادُوا يَ ْف َعلُــونَ (َ )71وإِذ قتَلتُـ ْم نَف ً
ـي َّ
للاُ ا ْل َم ْوتَــى َويُ ِري ُكـ ْم آيَاتِـ ِه لَ َعلَّ ُكـ ْم تَ ْعقِلُــونَ
ُك ْنتُـ ْم تَ ْكتُ ُمــونَ ( )72فَقُ ْلنَــا ْ
اض ِربُــوهُ بِبَ ْع ِ
ض َهــا َك َذلِـ َك يُ ْحـ ِ
([ ))73البقــرة« .]73 - 67 :فقــد جــاءت هــذه اآليــات لتــروي حادثــة قتــل قــام بهــا بنــو إســرائيل
ولــم يعــرف القاتــل ،فكانــت إرادة هللا أن يأمرهــم بقتــل بقــرة وبعــد قتلهــا يضــرب الميــت ببعــض
أجزائهــا ،فكانــت معجــزة هللا أن أعــاده إلــى الحيــاة ونطــق باســم قاتلــه»((( ،وإن هــذه الحادثــة قيدتهــا
الكتــب الســماوية وصدقهــا القــرآن الكريــم خاتــم الكتــب فــي ســورة البقــرة ،وحــول هــذه المعجــزة
قــال ســيد قطــب« :مــا فــي هــذه البضعــة حيــاة وال قــدرة علــى اإلحيــاء ..إنمــا هــي مجــرد وســيلة
ظاهــرة تكشــف لهــم عــن قــدرة هللا ،التــي ال يعــرف البشــر كيــف تعمــل .فهــم يشــاهدون آثارهــا
ـي َّ
للاُ ْال َموْ تــى» .. ،وكذلــك بمثــل هــذا
وال يدركــون كنههــا وال طريقتهــا فــي العمــل وَ « :كذلِـ َ
ك يُحْ ـ ِ
الــذي ترونــه واقع ـا ً وال تــدرون كيــف وقــع وبمثــل هــذا اليســر الــذي ال مشــقة فيــه وال عســر .إن
المســافة بيــن طبيعــة المــوت وطبيعــة الحيــاة مســافة هائلــة تديــر الــرؤوس .ولكنهــا فــي حســاب
القــدرة اإللهيــة أمــر يســير ..كيــف؟  ..هــذا مــا ال أحــد يدريــه .ومــا ال يمكــن ألحــد إدراكــه ..إن
إدراك الماهيــة والكيفيــة هنــا ســر مــن أســرار اإللوهيــة ،ال ســبيل إليــه فــي عالــم الفانيــن! وإن يكــن
فــي طــوق العقــل البشــري إدراك داللتــه واالتعــاظ بهــا»(((.
وذكــر القــران الكريــم قصــة أخــرى عــن قــدرة هللا فــي إحيــاء الموتــى فــي قولــه تعالــى ( َوإِ ْذ
ـي ا ْل َم ْوتَــى قَــا َل أَ َولَـ ْم تُؤْ ِمــنْ قَــا َل بَلَــى َولَ ِكــنْ لِيَ ْط َمئِــنَّ قَ ْلبِــي قَــا َل
قَــا َل إِ ْب َرا ِهيـ ُم َر ِّب أَ ِرنِــي َك ْيــفَ ت ُْحـ ِ
ـل ِم ْن ُهــنَّ ُجـ ْ
ـز ًءا ثُـ َّم ا ْد ُع ُهــنَّ يَأْتِينَـ َك
ص ْر ُهــنَّ إِلَ ْيـ َك ثُـ َّم ْ
فَ ُخـ ْـذ أَ ْربَ َعـةً ِمــنَ الطَّ ْيـ ِر فَ ُ
اج َعـ ْل َعلَــى ُك ِّل َجبَـ ٍ
سـ ْعيًا َوا ْعلَـ ْم أَنَّ َّ
للاَ َع ِزيـ ٌز َح ِكيـ ٌم ([ )260البقــرة ،]260 :فقــد طلــب إبراهيــم عليــه الســام طلبــا
َ
صريحــا مــن هللا تعالــى أن يجــري هــذه المعجــزة أمــام ناظريــه ليتــم التأكــد مــن هــذا األمــر بالدليــل
القطعــي المبنــي علــى الحــواس .يقــول حجــازي فــي هــذه اآليــات علــى أنهــا « مثــال لواليــة هللا
((( انظر :الشوكاني ،محمد بن علي بن عبدهللا ،فتح القدير ،دار ابن كثير ،دمشق ،ط1414 ،1م ،ج ،1ص.114
والحسيني ،أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن ،فت ُح البيان في مقاصد القرآن ،المكتبة العصرية ،بيروت،
1413ه 1992 -م ،ص.73 - 70
((( سيد قطب ،في ظالل القران ،ج ،1ص.77
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التحليل الرتبوي ألدلة العقيدة اإلسالمية املتعلقة بالبعث الواردة يف القرآن الكريم ومضامينها الرتبوية ( ) 108-77
للمؤمنيــن ولهدايتهــم إلــى الطريــق المســتقيم ،وهــو مــن اآليــات الــداالت علــى البعــث ،وإنمــا ذكــر
(((.
فــي القــرآن مثــاالن للبعــث ومثــال لوجــود هللا ألن منكــري البعــث أكثــر مــن منكــري وجــود هللا»
المطلب الثاني :أدلة البعث العقلية في القران الكريم
«إن تضمــن كتــاب هللا لدالئــل األصــول العقليــة لهــو مــن مقتضــى كمــال الديــن وتمــام
ـو َم أَ ْك َم ْلــتُ لَ ُك ـ ْم ِدينَ ُك ـ ْم َوأَ ْت َم ْمــتُ
الشــريعة وتمــام النعمــة المنصــوص عليهــا فــي قولــه تعالــى (ا ْليَـ ْ
سـ َـا َم ِدينًــا) المائــدة ،]3:وإن غنــى النقــل باألدلــة العقليــة مســألة
ال ْ
َعلَ ْي ُك ـ ْم نِ ْع َمتِــي َو َر ِ
ضيــتُ لَ ُك ـ ُم ْ ِ
ثابتــة بنفســها ال تحتــاج إلــى شــهادة وإثبــات ،ومــن أراد الوقــوف علــى ذلــك؛ فمــا عليــه إال مراجعــة
كتــاب هللا العزيــز ،وتدبــر مــا حــوى مــن أنــواع الهدايــة والبراهيــن»((( .والناظــر فــي آيــات الكتــاب
العزيــز يجــد العــدد الوافــر مــن تلــك اآليــات التــي خاطبــت النــاس بلفظــي التعقــل والتفكــر كقولــه
عــز وجــل (:أفــا يعقلــون) و(أفــا يتفكــرون) وفــي هــذا المبحــث ســنتعرض لبعــض األدلــة العقليــة
التــي تثبــت البعــث وتدعــو إلــى التفكــر فــي األســباب والمســببات للوصــول إلــى النتائــج.
الدليل األول :تذكير اإلنسان بالنشأة األولى وبدء الخلق.
ورد هــذا الدليــل فــي مواضــع متعــددة مــن كتــاب هللا تعالــى منهــا مــا جــاء فــي قولــه ســبحانه
ــق َعلِيــ ٌم) [يــس ،]79:وجــاءت هــذه اآليــة
(قُــ ْل يُ ْحيِي َهــا الَّــ ِذي أَ ْنشَــأَهَا أَ َّو َل َمــ َّر ٍة َوهُــ َو بِــ ُك ِّل َخ ْل ٍ
ب لَنَــا
ض ـ َر َ
جوابــا علــى ســؤال أميــة ابــن خلــف كمــا مــر ســابقا فــي اآليــة التــي قــال هللا فيهــا ( َو َ
ـي ا ْل ِعظَــا َم َو ِه ـ َي َر ِمي ٌم)[يــس ،] 78:ويــرى الباحثــان أن لفظــة
َمثَـ ًـا َونَ ِ
س ـ َي َخ ْلقَ ـهُ قَــا َل َمــنْ يُ ْحـ ِ
نســي جــاءت لتكــون بمثابــة العصــف الذهنــي والصفعــة التــي تعيــد اإلنســان إلــى وعيــه والتفكــر
فــي أصــل تكوينــه ليكــون لــه عبــرة جليــة مقنعــة ،وجــاء الــرد اإللهــي فــي آيــات متعــددة ليثبــت
ق ثُـ َّم يُ ِعيـ ُدهُ َو ُهـ َو أَ ْهـ َونُ َعلَ ْيـ ِه َولَـهُ ا ْل َمثَـ ُل ْالَ ْعلَــى
البعــث فقــال عــز وجل( َو ُهـ َو الَّـ ِذي يَ ْبـدَأُ ا ْل َخ ْلـ َ
ض َو ُه ـ َو ا ْل َع ِزي ـ ُز ا ْل َح ِكي ـ ُم)[ الــروم. ]27:
فِــي ال َّ
س ـ َما َوا ِ
ت َو ْالَ ْر ِ
ويفســر الماتريــدي لفــظ «( َون َِسـ َي خ َْلقَـهُ) يحتمــل وجوهًــا :أحدهــا :أي :غفــل عــن القــدرة فــي
خلــق نفســه مــا لــو نظــر وتفكــر لعــرف أنــه قــادر علــى اإلعــادة؟! والثانــي :غفــل عــن الحكمــة
فــي اإلعــادة؟ .والثالــث :غفــل عــن الحكمــة فــي ابتــداء خلقــه نفســه ،ثــم يخــرج هــذا علــى وجــوه:
أحدهــا :أنــه لــو نظــر وتفكــر فــي حــق نفســه أنــه خلــق مــن نطفــة ،ثــم حــول النطفــة علقــة ،وحــول
العلقــة مضغــة ،وحــول المضغــة خلقًــا وإنســانًا تا ًّمــا متقنــا ،ثــم صيــره بحيــث يأخــذ فــي النقصــان
بعــد مــا كان تا ًّمــا ،ثــم مــن فعــل هــذا فــي الشــاهد أن يحكــم الشــيء ويتقنــه ويتمــه ثــم يهدمــه بــا
عاقبــة تقصــد بــه ،كان غيــر حكيــم فعلــى ذلــك كان مــا أحكــم َّ
للا مــن الخلــق وأتقنــه وتممــه ،ثــم جعل
((( حجازي ،محمد محمود ،التفسير الواضح ،دار الجيل الجديد ،بيروت ،ط1413 ،10هـ ،ج ،1ص.176
((( انظر :العريفي ،األدلة العقلية على أصول االعتقاد ،ص.57
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يحيى ضاحي شطناوي  /ليىل عيل أبو السمن ( ) 108-77
ينقــض منــه ويوهنــه ،فلــو لــم يكــن إعادتــه وخلقــه ثانيًــا ،كان خار ًجــا عــن الحكمــة ،فلــو نظــر فــي
ابتــداء خلــق نفســه ،لعــرف أنــه يعيــده وينشــئه ثانيًــا .والثانــي :لــو نظــر وتفكــر فــي ابتــداء خلــق
نفســه :أنــه كيــف دبــره فــي تلــك الظلمــات الثــاث ،وقــدره علــى أحســن تقديــر فــي ذلــك ،فلــو نظــر
وتفكــر أن مــن قــدر علــى تدبيــره وتقديــره فــي الظلمــات الثــاث علــى مــا دبــره وقــدره  -قــادر
ق ثُ ـ َّم يُ ِعي ـ ُدهُ َوهُ ـ َو أَ ْه ـ َونُ َعلَ ْي ـ ِه) ،أي« :هــو
علــى إعادتــه؛ وهــو كقولــهَ ( :وهُ ـ َو الَّ ـ ِذي يَ ْب ـدَأُ ْالخ َْل ـ َ
أهــون فــي عقولكــم وتقديركــم»(((.
ويقــول الصالبــي فــي هــذا الموضــع« :إن هــذه اآليــة لهــا داللــة عقليــة علــى البعــث ،فهــي نقلــة
ضخمــة بعيــدة األغــوار واآلمــاد ،تشــهد بالقــدرة التــي ال يعجزهــا البعــث ،ففيهــا تســاؤل اســتنكاري
مــن هللا عــز وجــل علــى اســتغراب المنكريــن بالبعــث لتجاهلهــم النشــأة األولــى ،وذلــك أنهمــا
نظيــران فــي إمكانيــة الوقــوع فإعادتكــم بعــد المــوت خلقــا جديــدا كالنشــأة األولــى التــي ال ترتابــون
(((.
فيهــا ،فكيــف تنكــرون إحــدى النشــأتين مــع مشــاهدتكم النظيــرة»
الدليل الثاني :الخلق من العدم
ذكــر القــران الكريــم والكتــب الســماوية األخــرى؛ أن هللا عــز وجــل قبــل خلــق الســموات
واألرض كان عرشــه علــى المــاء ثــم خلــق الســموات واألرض لغايــة أرادهــا ســبحانه ،قــال
ش ـهُ َعلَــى ا ْل َمــا ِء لِيَ ْبلُ َو ُك ـ ْم
ـام َو َكانَ ع َْر ُ
تعالى( َو ُه ـ َو الَّ ـ ِذي َخلَ ـ َ
ق ال َّ
ت َو ْالَ ْر َ
ض فِــي ِ
س ـ َما َوا ِ
س ـتَّ ِة أَيَّـ ٍ
ت لَيَقُولَــنَّ الَّ ِذيــنَ َكفَـ ُروا إِنْ َهـ َذا إِ َّل
أَيُّ ُكـ ْم أَ ْح َ
ـو ِ
ســنُ َع َمـ ًـا َولَئِــنْ قُ ْلــتَ إِنَّ ُكـ ْم َم ْب ُعوثُــونَ ِمــنْ بَ ْعـ ِد ا ْل َمـ ْ
ـح ٌر ُمبِيــنٌ ) [هــود ،]7:فخلــق الســموات واألرض جــاء مــن عــدم غيــر موجــود وليــس لــه أصــل
سـ ْ
ِ
َ
ْ
ض َوإِ َذا
ر
ال
و
ت
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و
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ِ
َ َ ِ َ
ِ
ضــى أَ ْم ـ ًرا فَإِنَّ َمــا يَقُــو ُل لَ ـهُ ُكــنْ فَيَ ُكونُ )[البقــرة ،] 117:وتــدل هــذه اآليــات علــى أن هللا تعالــى
قَ َ
أوجــد مــا لــم يكــن موجــودا أصــا ذاتــا وتكوينــا ،وان مــن أوجــد المعــدوم أحــرى بــه أن يملــك
القــدرة علــى إعــادة مــا كان موجــودا فعــا.
ـن َمرْ فُو ًعــا « َكانَ هللاُ َولَ ـ ْم يَ ُكـ ْ
ـي ٌء َغ ْي ـ َرهَُ ،و َكانَ َعرْ ُش ـهُ
ـن َشـ ْ
ـن ُح َ
ص ْيـ ٍ
ـن ِع ْم ـ َرانَ ْبـ ِ
وروي عـ ِ
(((
ت َو ْالَرْ ض»  .وفــي هــذا المجــال ورد
ـي ٍءَ ،و َخلَـ َ
ـر ُك َّل َشـ ْ
َعلَــى ْال َمــا ِءَ ،و َكتَـ َ
ق ال َّسـ َما َوا ِ
ـب فِــي ال ِّذ ْكـ ِ

((( الماتردي ،محمد بن محمد بن محمود ،تفسير الماتريدي (تأويالت أهل السنة) ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،ط،1
1426هـ 2005م ،ج ،8ص.540
((( الصالبي ،على محمد ،اإليمان باليوم اآلخر :فقه القدوم إلى هللا ،ط1،1431هـ 2010 -م ،ص128
((( البخاري ،محمد بن إسماعيل ،صحيح البخاري ،دار طوق النجاة ،ط1422 ،1هـ ،ج ،13ص.405
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أيضــا فــي كتــاب هللا العزيــز خلــق آدم((( وخلــق عيســى عليــه الســام فــي رحــم مريــم((( ليكونــا
معجزتيــن عقليتيــن إلثبــات قــدرة هللا عــز وجــل فــي الخلــق مــن العــدم.
الدليل الثالث :البعث إثبات لصفة العدل التي وصف هللا بها نفسه.
إن اإلنســان مفطــور علــى حــب الحــق واالعتــراف بــه ،ولذلــك فهــو يميــل فــي أصــل فطرتــه
إلــى الصــدق واألمانــة وإقامــة العــدل وســائر الفــروع األخالقيــة التــي ترجــع إلــى أصــل حــب
الحــق ،ثــم بعــد ذلــك يأتــي دور التنشــئة والتربيــة فــي تنميــة هــذه الفطــرة أو طمســها ،لذلــك كان
العــدل ســمة مــن ســمات اإلســام تميــز بــه ،فاإلســام هــو ديــن الفطــرة((( .قــال تعالى(فَأَقِـ ْم َو ْج َهـ َك
ـق َّ
ـن َحنِيفًــا فِ ْط ـ َرتَ َّ
للاِ َذلِ ـ َك الدِّيــنُ ا ْلقَيِّ ـ ُم َولَ ِكــنَّ
للاِ الَّتِــي فَطَ ـ َر النَّـ َ
لِلدِّيـ ِ
ـاس َعلَ ْي َهــا َل تَ ْب ِدي ـ َل لِ َخ ْلـ ِ
س َل يَ ْعلَ ُمــونَ ) [الــروم ،]30 :وقــال « :مــا مــن مولــود إال يولــد علــى الفطــرة فأبــواه
أَ ْكثَـ َر النَّــا ِ
يهودانــه أو ينصرانــه أو يمجســانه»(((.
إال أن التنشئة والتربية في الوقت الحاضر غفلت عن تنمية هذه القيمة في أنفس األجيال جيال
بعد جيل ،مما جعل هذه القيمة نادرة الوجود في المجتمعات الكافرة والمسلمة على حد سواء ،وأدى
إلى انتشار الظلم وسيادة الغش والنفاق في العمل والمعاملة ،وكدر صفو الحياة البشرية.
ولكــي يســتقيم ميــزان الحيــاة ويلتــزم النــاس بمــا أمــر هللا عــز وجــل ،وجــب وجــود يــوم
س ـيَ َرى َّ
للاُ َع َملَ ُك ـ ْم
ـل ا ْع َملُــوا فَ َ
يحاســب كل إنســان علــى مــا قــدم مــن عمــل وأخــر قــال تعالى( َوقُـ ِ
ب َوالشَّــ َها َد ِة فَيُنَبِّئُ ُكــ ْم بِ َمــا ُك ْنتُــ ْم تَ ْع َملُــونَ )
َو َر ُ
ســولُهُ َوا ْل ُمؤْ ِمنُــونَ َو َ
ــم ا ْل َغ ْيــ ِ
ســتُ َردُّونَ إِلَــى عَالِ ِ
[التوبــة ،]105:كمــا أن النفــس البشــرية فــي ذاتهــا تميــل إلــى حــب الــذات ممــا يجعلهــا تميــل عــن
ميــزان العــدل ،فيأتــي إخبــار هللا بتأكيــد اليــوم اآلخــر كضابــط نفســي يــردع اإلنســان عــن الظلــم
ـو
وممارســة األخــاق الذميمــة ،وقــد اخبــر هللا عــن حــال مــن يكــذب البعــث يــوم القيامــة فقال( َولَـ ْ
ت َربِّنَــا َونَ ُكــونَ ِمــنَ ا ْل ُمؤْ ِمنِيــنَ ()27
تَـ َرى إِ ْذ ُوقِفُــوا َعلَــى النَّــا ِر فَقَالُــوا يَالَ ْيتَنَــا نُـ َر ُّد َو َل نُ َكـ ِّـذ َ
ب بِآيَــا ِ
ـو ُردُّوا لَ َعــادُوا لِ َمــا نُ ُهــوا َع ْنـهُ َوإِنَّ ُهـ ْم لَ َكا ِذبُــونَ ()28
بَـ ْل بَـدَا لَ ُهـ ْم َمــا َكانُــوا يُ ْخفُــونَ ِمــنْ قَ ْبـ ُل َولَـ ْ
ـو تَـ َرى إِ ْذ ُوقِفُــوا َعلَــى َربِّ ِهـ ْم قَــا َل
َوقَالُــوا إِنْ ِهـ َي إِ َّل َحيَاتُنَــا ال ُّد ْنيَــا َو َمــا نَ ْحــنُ بِ َم ْب ُعوثِيــنَ (َ )29ولَـ ْ
اب بِ َمــا ُك ْنتُـ ْم تَ ْكفُـرُونَ ([))30األنعــام27:
ـس َهـ َذا بِا ْل َحـ ِّ
ق قَالُــوا بَلَــى َو َربِّنَــا قَــا َل فَ ُذوقُــوا ا ْل َعـ َذ َ
أَلَ ْيـ َ
 .] 30((( انظر :سورة ص آية 70
((( انظر :سورة مريم اآليات من 21 - 16
((( الحافظ :ثناء محمد إحسان ،العدل جوهر االقتصاد اإلسالمي  -دراسة مقارنة ،دار الفكر ،بيروت ،ط1431 ،1هـ
 2010م ،ص.82 - 81((( البخاري :أبو عبد هللا محمد بن إسماعيل ،صحيح البخاري ،دار الشعب ،القاهرة1987 ،م كتاب الجنائز ،باب إذا
أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه ،حديث رقم .1269
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الدليل الرابع :البعث دليل من أدلة نفي العبثية عن هللا عز وجل.
لقــد أوجــد هللا الخلــق فــي هــذه الحيــاة الدنيــا لهــدف فقــد قــال تعالــى ( َو َمــا َخلَ ْقــتُ ا ْل ِجــنَّ
ُون) [الذاريــات ،]56:ويقــول الشــعراوي فــي هــذا المجــال« :إذن فعلّــة الخلــق
ال ْنـ َ
ـس إِ َّل لِيَ ْعبُـد ِ
َو ْ ِ
(((
هــي العبــادة ..ولقــد تــم الخلــق لتتحقــق العبــادة وتصبــح واقعــا» « ،ومعنــى العبــادة طاعــة األمــر،
والكــف عــن المنهــي عنــه ،والمأمــور صالــح أن يفعــل وأال يفعــل»((( ،ونفــي البعــث بعــد ذكــر
هللا علــة الخلــق ينتفــي منطقــا وعقــا ،ذلــك أن الخلــق فــي الطاعــة والعبــادة واالنصيــاع ألمــر هللا
متفاوتيــن فــي االســتجابة؛ فمنهــم الطائــع والعاصــي ومنهــم المنكــر والكافــر .والطبيعــة اإلنســانية
ترفــض أن تحمــل نفســها علــى الطاعــة ومنــع النفــس عــن التلــذذ فــي شــهوات الدنيــا المتاحــة دون
مكافــأة أو عقــاب ،وإن مــن العبثيــة التــزام البشــرية بأوامــر ليــس مــن ورائهــا جــزاء ،لذلــك فــإن
رد الخالئــق إلــى يــوم آخــر يبعــث فيــه النــاس لــه نتيجتــان؛ األولــى :الحمــل علــى تحمــل العبــادة
والطاعــة  ،والثانــي نفــي العبثيــة عــن هللا الــذي خلــق اإلنســان وأرســل الرســل فكابــدوا ممــا كابــدوه
مــن عنــاء ،وأرســل الكتــب وخلــق كل مــا خلــق ليصبــح فــي نهايــة المطــاف هبــاء منثــورا كمــا
ض
يدعــي المنكــرون ،وقــد أثبــت هللا علــوه عــن العبثيــة فــي قولــه تعالى( َو َمــا َخلَ ْقنَــا ال َّ
سـ َما َء َو ْالَ ْر َ
َو َمــا بَ ْينَ ُه َمــا َل ِعبِيــنَ ) [األنبيــاء.]16:

المبحث الثالث :المضامين التربوية المستنبطة من اإليمان بالبعث
المطلب األول :المضامين السياسية واالقتصادية المستنبطة من اإليمان بالبعث
1 .اإليمان بالبعث يسطر للحاكم منهجا للتعامل مع الرعية.
لقــد خــط هللا عــز وجــل فــي كتابــة العزيــز المنهــج الــذي يجــب أن يتبعــه الحاكــم فــي معاملــة
الرعيــة وحكــم البــاد ،وأوضــح فــي هــذا المنهــج أن الرعيــة أمانــة فــي عنــق الحاكــم  ،وأن هــذه
األمانــة توجــب عليــه االلتــزام بحقــوق وواجبــات تــؤدى إليهــا وفــق ذلــك المنهــج ،فقــد أمــر هللا
الحاكــم أن يشــيع العــدل بيــن النــاس فقــال فــي كتابــه العزيز( َمــنْ يَ ْ
ش ـفَ ْع َ
س ـنَةً يَ ُكــنْ لَـهُ
ش ـفَا َعةً َح َ
َّ
َ
ُ
ً
ـي ٍء ُمقِيتــا)
ـب ِم ْن َهــا َو َمــنْ يَ ْ
س ـيِّئَةً يَ ُكــنْ لَ ـهُ ِك ْف ـ ٌل ِم ْن َهــا َو َكانَ للاُ َعلــى ك ِّل َ
ش ـفَ ْع َ
صيـ ٌ
ش ـفَا َعةً َ
نَ ِ
شـ ْ
[النســاء ،] 58:فإيمــان الحاكــم بــأن هنــاك يومــا يبعــث فيــه النــاس ليحاســبوا علــى أفعالهــم يعمــل
علــى تمســك الحاكــم بــكل مــا قطــع علــى نفســه مــن عهــود عنــد تســلمه لمنصبــه ،ويضمــن معاملتــه
للرعيــة وفــق مبــدأ قائــم علــى المحبــة واإلخــاء والمســاواة لتحقيــق مصالحهــم ،ويــؤدي بــه إلــى
تحــري العــدل فــي الحكــم بيــن النــاس ،وإلــى العمــل علــى حفــظ أمــن األمــة الداخلــي والخارجــي،
((( الشعراوي ،محمد متولي ،تفسير الشعراوي ،مطابع أخبار اليوم ،د .ط1997 ،م ،ج ،1ص.79
((( الشعراوي ،محمد متولي ،تفسير الشعراوي ،ج ،7ص.4474
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والعمــل علــى اكفــاء الرعيــة هــم الحاجــة والســؤال فقــد قــال عمــر بــن الخطــاب -رضــي هللا عنــه: -
«لــو عثــرت بغلــة بالعــراق لرأيتنــي مســؤوال عنهــا أمــام هللا تعالــى لــم لـ ْم أسـ ّو لهــا الطريــق»(((.
2 .اإليمــان بالبعــث مدعــاة إلــى االســتقامة فــي المعامــات االقتصاديــة وســبب فــي حفــظ
األنفــس واألمــوال.
اهتــم اإلســام اهتمامــا كبيــرا فــي المعامــات االقتصاديــة فرســم بذلــك طريقــا واضحــا
المتــاك األمــوال واالنتفــاع بهــا ،وميــز أيضــا مــا بيــن مــال الفرد(بمــا يعــرف بالملكيــة الخاصــة)
ومــال األمــة (مــا يعــرف بالملكيــة العامــة) ،وقــد راعــى اإلســام حــب اإلنســان لحيــازة المــال
وعــده أمــرا طبيعيــا فطــرت عليهــا النفــس اإلنســانية ،فنظــم هللا هــذه الفطــرة بقوانيــن ســماوية
تمنــع الفطــرة اإلنســانية مــن التمــادي عــن الحــد المســموح بالملكيــة ،ودعــت اإلنســان إلــى عــدم
االنســياق وراء الشــهوات فــي هــذا الحــب ،وحثتــه علــى النظــر إلــى مــا عنــد هللا ســبحانه وتعالــى
مــن الخيــرات العظيمــة والثــواب األعظــم(((.
إن اإلنســان المؤمــن بالبعــث والحســاب والعقــاب يضــع نصــب عينيــه مخافــة هللا عــز
وجــل فــي معامالتــه الماليــة وال يجعــل ســبيال للنفــس بــأن تغالبــه وتدعــوه إلــى مــا يغضــب هللا عليه،
ولقــد كان فــي حديــث رســول هللا أعظــم نمــوذج فــي تنظيــم العالقــات اإلنســانية فــي المعامــات
ضــواَ ،و َل
االقتصاديــة حيــث قــال صلــى هللا عليــه وســلم « َل تَ َحا َس ـدُواَ ،و َل تَنَا َج ُشــواَ ،و َل تَبَا َغ ُ
َ
ْــع أَ ِخيــ ِهَ ،و ُكونُــوا ِعبَــا َد هللاِ إِ ْخ َوانًــاْ ،ال ُمسْــلِ ُم أَ ُخــو ْال ُمسْــلِ ِمَ ،ل
تَدَابَــرُواَ ،و َل يَبِــ ْع أ َح ُد ُكــ ْم َعلَــى بَي ِ
يَ ْ
صـ ْد ِر ِه ثَـ َـا َ
ت َ ، -ح ْســبُ
ث َمـرَّا ٍ
ظلِ ُمـهُ َو َل يَ ْخ ُذلُـهُ َو َل يَحْ قِـ ُرهُ ،التَّ ْقـ َوى هَاهُنَــا َ -وأَ َشــا َر بِيَـ ِد ِه إِلَــى َ
ئ ُم ْس ـلِ ٍم ِمــنَ ال َّش ـ ِّر أَ ْن يَحْ قِ ـ َر أَ َخــاهُ ْال ُم ْس ـلِ َمُ ،كلُّ ْال ُم ْس ـلِ ِم َعلَــى ْال ُم ْس ـلِ ِم َح ـ َرا ٌمَ :د ُم ـهَُ ،و َمالُ ـهُ،
ـر ٍ
ا ْمـ ِ
(((.
َو ِعرْ ضُــهُ»
3 .اإليمان بالبعث يضمن لألمة اإلسالمية عزها وكرامتها بين المجتمعات
«تكــون القــوة المعنويــة فــي الدولــة نتيجــة للتربيــة اإليمانيــة التــي تجعــل األمــة اإلســامية
تحــرص علــى اســتمرار كيانهــا فــي التعامــل مــع اآلخريــن ،فــا تقبــل الذوبــان فــي أي كيــان آخــر،
وأن تعمــل لغيــر أهدافهــا الكاملــة المحــددة ،أو تحــت أي رايــة غيــر رايــة الدعــوة التــي أعلنتهــا
((( انظر :الحجي ،عبد الرحمن ،السيرة النبوية منهجية دراستها واستعراض أحداثها ،دارا بن كثير ،دمشق ،ط،1
1420هـ ،ج ،1ص.104
((( انظر :حردان ،طاهر حيدر ،االقتصاد اإلسالمي :المال  -الربا - ،الزكاة ،دار األوائل ،عمان ،ط1999 ،1م،
ص22 - 21
((( ابن حنبل ،احمد ،بن محمد ،مسند اإلمام أحمد بن حنبل ،مؤسسة الرسالة ،ط1421 ،1هـ 2001 -م ،ج،13
ص.159
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أو رفعتهــا ،فــا تقبــل أن تكــون مطيــة ألي جهــة كانــت ،أو أن تتأثــر بــأي هــوى كان ،فــا تعمــل
لمنهــاج غيــر منهاجهــا ،وال تصبــغ بلــون غيــر اإلســام((( .فاإلرضــاء ال يكــون إال هلل ســبحانه،
والحيــاة والمعــاش ال يكــون إال علــى منهجــه عــز وجــل.
المطلب الثاني :المضامين االجتماعية والنفسية المستنبطة من اإليمان بالبعث
1 .اإليمــان بالبعــث يــؤدي إلــى ضبــط النفس اإلنســانية ويشــعر اإلنســان بالراحــة واالطمئنان
الداخلــي ممــا يــؤدي إلــى ســامة المجتمــع مــن األمــراض النفســية التــي تــؤدي إلــى عــدم
اســتقراره وأمانه.
يعــد اإلنســان عالمــا ركبــت فيــه القــوى المختلفــة واألخــاق المتباينــة والشــهوات الغالبــة
المتضــادة ،فالشــخصية اإلنســانية تعتبــر نظامــا متكامــا مــن ســمات مختلفــة التــي تميــز الفــرد عــن
غيــره مــن ناحيــة التوافــق االجتماعــي ،ويعنــى بالتكامــل خلــو الشــخصية مــن الصراعــات النفســية
العنيفــة الشــعورية منهــا والــا شــعورية كالصــراع بيــن غرائــز الفــرد وضميــره ،وبيــن نزواتــه
وعواطفــه واحترامــه لنفســه ،أو بيــن مــا يريــد تحقيقــه الفــرد ومــا يقــدر علــى فعلــه(((.
وقــد راعــت الشــريعة اإلســامية فــي تشــريعها التــوازن مــا بيــن هــذه المتضــادات ،فخطــت
لإلنســان منهجــا قويمــا قائمــا علــى تنظيــم هــذه الغرائــز ،وعملــت علــى إيجــاد التــوازن الداخلــي
بينهــا ،وســنت قوانيــن إشــباع لهــا بقــدر يحقــق التــوازن الداخلــي للفــرد والمجتمــع ،وجعلــت مــن
البعــث والحســاب الضابــط الموجــه لهــذه الغرائــز ،حيــث حفــظ هللا تعالــى فــي رد الخليقــة إليــه يــوم
القيامــة؛ موازيــن عواطــف ورغبــات وشــهوات النــاس ،ممــا عمــل ذلــك علــى تنظيــم المشــاعر
الداخليــة للبشــرية ،واألفعــال والخارجيــة المنبثقــة عــن التصــور الداخلــي للشــعور.
2 .اإليمــان بالبعــث يــؤدي لتربيــة النــشء علــى االلتــزام بمــا أمــر هللا تعالــى فــي معاملــة
اآلخــر ويزيــد مــن الترابــط االجتماعــي.
إن اإلنســان هــو محــور هــذا الكــون ،وهــو وســيلة تحقيــق كل تنميــة وتقــدم ورقــي ،وإليجــاد
هــذه التنميــة ،ال بــد مــن تزكيــة اإلنســان علــى كل مــا يســمو بإنســانيته ،ويرفــع بخصائصــه التــي
يتميــز بهــا عــن غيــره مــن المخلوقــات ،ولمــا كان اإليمــان بــاهلل تعالــى ،والتخلــق بمــكارم األخــاق
ومحاســنها أســمى مــا يتصــف بــه اإلنســان ،كان ال منــاص لمــن يخــاف هللا والبعــث والحســاب أن
يعمــل علــى إصــاح وتطهيــر جوهــر الشــخصية اإلنســانية ،وبنائهــا علــى أســاس مــن اإليمــان
((( رمضان ،محمد عبد الرحمن المرسي ،منهج اإلصالح ،دار عمار ،عمان ،ط1431 ،3هـ 2010 -م ،ص.307
((( انظر :حسن ،السيد الشحات ،الصراع القيمي للشباب ومواجهته من منظور التربية اإلسالمية ،دار الفكر العربي،
القاهرة ،د.ت ،ص.85
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واالســتقامة واألخــاق(((.
3 .اإليمــان بالبعــث يعمــل علــى إيجــاد مجتمــع مثالــي ،يســوده األمــن واألمــان واختفــاء
الجريمــة بيــن أفــراده.
إن اإليمــان بالبعــث ،يجعــل مــن المســلم الناضــج فــي فهمــه ،المتأثــر بمبــادئ اإلســام
الــذي تســري فــي دمــه روح اإليمــان ،ملتزمــا بمبــادئ الديــن فــي جميــع تصرفاتــه ،فيكــون إســامي
الحركــة ،إنســاني المواقــف ،رحيمــا فــي المعاملــة رفيقــا فــي المعاشــرة ،يــزن كل شــئ بميــزان
اإلســام ،فهــو فيــض رحمــة علــى الصغيــر والضعيــف والمســكين ،وبحــر عطــف وحنــان علــى
كل ذي حاجــة مــن خلــق هللا تعالــى ،وخيــر مــن يجــل األكبــر منــه ،ويعــرف حقــه عليــه .فهــو
ينســجم مــع إنســانيته المشــرقة بنــور اإليمــان ،ومــع إســامه الضامــن لســعادة اإلنســان ،ذلــك أن
اإلســام وضــع أصــوال للســلوك االجتماعــي ال عهــد للنــاس بمثلهــا فــي غيــر ديــن هللا(((.
4 .اإليمــان بالبعــث يعمــل علــى تنميــة روح المبــادرة واإلصــاح بيــن النــاس فــي المجتمعات
عنــى طريــق األمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكر.
ليــس أضــر علــى اإلنســان نفســيا واجتماعيــا واقتصاديــا وسياســيا ،مــن وجــود التنــازع
والشــقاق والخصــام بيــن أفــراده ،لــذا حــرص اإلســام علــى دعــوة النــاس إلزالــة أســباب الخصــام
ابتــداء ،فأمــر المســلمين أن يتآخــوا ويتحابــوا وال يتنافــروا ،وال يتدابــروا((( ،وقــد بيــن هللا أهميــة
اإلصــاح فــي كتابــه العزيــز فقـ َ
وف
ـال(ل َخ ْيـ َر فِــي َكثِيـ ٍر ِمــنْ نَ ْج َوا ُهـ ْم إِ َّل َمــنْ أَ َمـ َر بِ َ
ص َدقَـ ٍة أَ ْو َم ْعـ ُر ٍ
ت َّ
ص َ
ــوفَ نُؤْ تِيــ ِه أَ ْجــ ًرا ع َِظي ًمــا)
أَ ْو إِ ْ
للاِ فَ َ
س َو َمــنْ يَ ْف َعــ ْل َذلِــ َك ا ْبتِ َغــا َء َم ْر َ
ضــا ِ
س ْ
ح بَيْــنَ النَّــا ِ
ــا ٍ
[النســاء .]114 :فاإليمــان بالبعــث يجعــل اإلنســان المؤمــن يســعى إلــى كســب األجــر مــن هللا
وتحقيــق كل مــا هــو خيــر للبشــرية بالقيــام بعمليــة اإلصــاح للوصــول إلــى أفضــل الدرجــات عنــد
ضـ َل ِمـ ْ
ـن َد َر َجـ ِة ال َّ
ـام،
هللا تعالــى فقــد قــال صلــى هللا عليــه وســلم « :أَ َل أُ ْخبِ ُر ُكـ ْم بِأ َ ْف َ
صـ َـا ِةَ ،والصِّ يَـ ِ
َوال َّ
ـن ِه ـ َي ْال َحالِقَ ـةُ »(((.
ـن قَــا َلَ :وفَ َســا ُد َذا ِ
ص َدقَ ـ ِة؟» قَالُــوا :بَلَــى قَــا َل « :إِصْ ـ َـا ُح َذا ِ
ت ْالبَ ْيـ ِ
ت ْالبَ ْيـ ِ

((( انظر :رمضان ،منهج اإلصالح ،ص307
((( انظر :أيوب ،حسن ،السلوك االجتماعي في اإلسالم ،دار السالم ،القاهرة ،ط1422 ،1هـ 2002 -م ،ص.284
((( انظر ،أيوب ،السلوك االجتماعي ، ،000ص.402
((( الترمذي ،محمد بن عيسى ،الجامع الكبير  -سنن الترمذي ،دار الغرب اإلسالمي ،بيروت ،1998 ،ج،4ص.244
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5 .العمــل علــى إعمــار الكــون كمــا أمــر هللا تعالــى وتحقيــق الغايــة اإللهيــة مــن خلق اإلنســان
فيها .
يعمــل اإليمــان بالبعــث علــى تقويــة همــة اإلنســان المســلم لتحقيــق الغايــة التــي خلــق مــن
أجلهــا ،ولتحقيــق ذلــك أوجــد اإلســام محفــزات للهمــة ،مثــل ربــط اإليمــان بالعمــل الصالــح فــي
معظــم آيــات التنزيــل ،وحــث المســلم علــى الترفــع عــن الدنايــا والنواقــص والصغائــر والحــرص
علــى الغايــات المثلــى والطمــوح إلــى المعالــي ،ووجــه المســلم إلــى الكســب والحصــول علــى
رزقــه عــن طريــق الكــدح والمشــي فــي مناكــب األرض ،وذم التوانــي والكســل والخمــول ،ودعــا
إلــى البعــد عــن سفاســف األمــور وذكــره بالــدار اآلخــرة الباقيــة ليهــون عليــة متــاع الدنيــا والفــوز
(((.
بالنعيــم الدائــم فــي اآلخــرة
تعويد النفس االنسانبة على الدفع بالتي هي أحسن تجاه الظلم البشري.
ســيِّئَةُ ا ْدفَــ ْع بِالَّتِــي ِهــ َي
قــال هللا تعالــى فــي كتابــه العزيــز ( َو َل تَ ْ
ســنَةُ َو َل ال َّ
ســتَ ِوي ا ْل َح َ
ســنُ فَ ـإِ َذا الَّـ ِذي بَ ْينَ ـ َك َوبَ ْينَ ـهُ َع ـدَا َوةٌ َكأَنَّـهُ َولِ ـ ٌّي َح ِمي ـ ٌم) فصلــت ، ]34 :فالتســامح مــن أســمى
أَ ْح َ
الصفــات التــي أمرنــا بهــا هللا ع ـ ّز وج ـ ّل ورســولنا الكريــم ،وتظهــر أهميّــة التســامح جليّــة فــي
العديــد مــن جوانــب الحيــاة المختلفــة ،حيــث يزيــد التكافــل بيــن أفــراد المجتمــع ،ويبعــث علــى
الشــعور بالســعادة ،ممــا يقلــل نســبة العصبيّــة والتوتــر التــي تــؤدي إلــى انتشــار الجريمــة والعنــف
فــي المجتمــع ،باإلضافــة إلــى أنّــه يبنــي المجتمــع ،ويجعلــه يزدهــر مــن خــال فتــح آفــاق الســعادة
والحــبّ بيــن األفــراد ،وتقويــة العالقــات االجتماعيّــة ،ويزيــد تحضــر المجتمــع ويوحــده ،كمــا أنّــه
مــن األعمــال التــي يؤجــر اإلنســان علــى فعلهــا كونهــا تنقــي القلــوب ،وترفــع صاحبهــا ألعلــى
((( .
المراتــب عنــد هللا عــز وجــل فــي اآلخــرة
وهكــذا وجدنــا أدلــة العقيــدة المتعلقــة بالبعــث تســهم إســهاما مباشــرا فــي تربيــة النــاس فــي
جميــع مراحــل حياتهــم ممــا يجعلهــم يعيشــون الســعادة الحقيقيــة فــي الدنيــا ثــم الفــوز بالجنــة فــي
اآلخــرة.
نسأل هللا تعالى القبول والحمد هلل رب العالمين

((( انظر :العوضي ،عادل بن عبدهللا وآخرون ،جواهر األخالق واآلداب اإلسالمية ،مركز الكتاب للنشر ،القاهرة،
ط1426 ،1هـ2006 ،م ،ص294 - 293
((( انظر :عرعر ،آالء ،تعبير حول التسامح ،موقع االنترنت:
2018م ،الساعة السابعة مساء
ديسمرب 2020م

 ،www.mawdoo3.comاالثنين- 3 - 26 :
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التحليل الرتبوي ألدلة العقيدة اإلسالمية املتعلقة بالبعث الواردة يف القرآن الكريم ومضامينها الرتبوية ( ) 108-77
الخاتمة:
النتائج
 1 .التحليــل التربــوي ألدلــة العقيــدة اإلســامية المتعلقــة بالبعــث ومضامينهــا التربويــة :هــو
القــراءة التمحيصيــة المعمقــة فــي أدلــة البعــث الــواردة فــي القــرآن الكريــم مــن أجــل
اســتخراج الهــدف مــن إيــراد هللا لهــذه األدلــة.
 2 .احتــواء التربيــة اإلســامية علــى مدلــوالت واضحــة وصريحــة علــى حقيقــة البعــث
ســواء كان ذلــك فــي النصــوص القرآنيــة أو فــي التشــكيالت الخلقيــة المتمثلــة فــي عالــم
الشــهادة.
3 .اشــتمال القــران الكريــم علــى أدلــة تربويــة_ حســية وعقليــة_ علــى البعــث ووجــود
دالالت عقليــة تثبــت حقيقــة البعــث.
4 .جميع األدلة واضحة ومتنوعة خاطبت العقل والحس اإلنساني السليم.
5 .وجــود أدلــة البعــث يجعــل اإلنســان يستشــعر نفــي العبثيــة عــن هللا ســبحانه فــي جميــع
أفعالــه «جــل فــي عــاه».
6 .مــن شــأن اإليمــان بالبعــث أن يجعــل اإلنســان يضــع نصــب عينيــه مخافــة هللا عــز وجــل
فــي معامالتــه الماليــة.
7 .مــن مضاميــن أدلــة البعــث التربويــة حــث النــاس علــى رفعــة وازدهــار مجتمعهــم عــن
طريــق إزالــة أســباب الخصــام ابتــداء ،والقضــاء علــى العصبيّــة والتوتــر التــي تــؤدي
إلــى انتشــار الجريمــة والعنــف.
التوصيات:
في ضوء الدراسة الحالية يوصي الباحثان بــ:
1 .االستفادة من هذه الدراسة وتفعيلها في الواقع المجتمعي والمناهج التعليمية.
2 .القيــام بدراســات تحليليــة لألصــول العقديــة األخــرى ،وتفعيــل هــذه الدراســات فــي
المؤسســات التعليميــة والتربويــة؛ لتعميــق االرتبــاط العقــدي فــي أنفــس المتعلميــن،
وإخــراج نشــئ قــادر علــى مواجهــة التيــارات اإللحاديــة التــي تغــزو المجتمعــات فــي
األمــة اإلســامية.
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قائمة المصادر والمراجع:
1 .ابن األزهري ،أبو منصور محمد بن احمد ،تهذيب اللغة ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت ،ط1،2001م.
2 .أيوب ،حسن ،السلوك االجتماعي في اإلسالم ،دار السالم ،القاهرة ،ط1422 ،1هـ 2002 -م.
3 .البخاري :أبو عبد هللا محمد بن إسماعيل ،صحيح البخاري ،دار الشعب ،القاهرة1987 ،م.
4 .البخاري ،محمد بن إسماعيل ،محمد بن إسماعيل ،صحيح البخاري ،دار طوق النجاة ،ط1422 ،1هـ.
5 .البغدادي ،أبو بكر احمد بن علي بن الخطيب ،الفقيه والمتفقه ،دار ابن الجوزي ،السعودية ،ط1421 ،2ه.
6 .البغـدادي ،أبـو عبيـد القاسـم بن سلام ،كتـاب اإليمان ومعالمـه ،وسـننه ،واسـتكماله ،ودرجاته ،مكتبـة المعارف،
ط1421 ،1ه 2000 -م.
7 .البيهقي ،احمد بن الحسـن بن علي بن موسـى السرخسـي ،شـعب اإليمان ،مكتبة الرشـد ،الرياض ،ط1423 ،1ه
 2003م.8 .الترمذي ،محمد بن عيسى ،الجامع الكبير  -سنن الترمذي ،دار الغرب اإلسالمي ،بيروت1998 ،م.
9 .ابن أبي ثعلبة ،يحيى بن سالم التميمي ،تفسير يحيى بن سالم ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،ط1425 ،1هـ -
2004م.
	10.الجرجاني ،علي بن محمد بن على ،كتاب التعريفات ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،ط1،1403هــ1983م.
	11.أبـو حاتـم ،أبـو محمـد عبـد الرحمـن بن محمد ،تفسـير القـرآن العظيم البن أبي حاتـم ،مكتبة نـزار مصطفى الباز،
المملكة العربية السـعودية ،ط1419 ،3م.
	12.الحافـظ :ثنـاء محمـد إحسـان ،العـدل جوهـر االقتصـاد اإلسلامي  -دراسـة مقارنـة ،دار الفكـر ،بيـروت ،ط،1
1431هــ 2010 -م.
13.الحاكـم ،أبـو عبـدهللا محمـد بـن عبـد هللا بـن محمـد ،المسـتدرك علـى الصحيحيـن ،دار الكتـب العلميـة ،بيـروت،
ط1411 ،1هــ 1990 -م.
	14.الحجازي ،محمد محمود ،التفسير الواضح ،دار الجيل الجديد ،بيروت ،ط1413 ،10هـ.
	15.الحجـي ،عبـد الرحمـن ،السـيرة النبويـة منهجيـة دراسـتها واسـتعراض أحداثهـا ،دار ابـن كثيـر ،دمشـق ،ط،1
1420هـ.
	16.حردان ،طاهر حيدر ،االقتصاد اإلسالمي :المال  -الربا  -الزكاة ،دار األوائل ،عمان ،ط1999 ،1م.
	17.حسـن ،السـيد الشـحات ،الصـراع القيمـي للشـباب ومواجهتـه مـن منظـور التربية اإلسلامية ،دار الفكـر العربي،
القاهرة ،د.ت.
	18.الحسـيني ،أبـو الطيـب محمـد صديـق خان بن حسـن ،فتـ ُح البيان فـي مقاصد القـرآن ،المكتبة العصريـة ،بيروت،
1413ه 1992 -م.
	19.ابن حنبل ،احمد ،بن محمد ،مسند اإلمام أحمد بن حنبل ،مؤسسة الرسالة ،ط1421 ،1هـ 2001 -م.
	20.خطاطبه ،عدنان مصطفى ،األصل العقدي للتربية اإلسالمية ،دار الكتاب الثقافي ،اربد1433 ،هـ 2010 -م.
	21.خطاطبه ،وآخرون ،المدخل إلى التربية اإلسالمية ،عالم الكتب الحديث ،األردن ،ط2012 ،1م.
	22.الدغاميـن ،زيـاد خليـل محمـد ،عقيـدة البعـث وكيـف تناولهـا القـران الكريـم ،رسـالة ماجسـتير ،كليـة الشـريعة،
الجامعـة األردنيـة،
23.رضا ،محمد رشيد ،تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار) ،الهيئة المصرية العامة للكتاب1990 ،م.
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	24.رمضان ،محمد عبد الرحمن المرسي ،منهج اإلصالح ،دار عمار ،عمان ،ط1431 ،3هـ 2010 -م.
	25.سيد قطب ،إبراهيم حسين الشاربي ،في ظالل القرآن ،دار الشروق ،بيروت ،ط17،1412م.
	26.الشعراوي ،محمد متولي ،تفسير الشعراوي ،مطابع أخبار اليوم ،د.ط1997 ،م.
	27.الشوكاني ،محمد بن علي بن عبدهللا ،فتح القدير ،دار ابن كثير ،دمشق ،ط1414 ،1م.
	28.الصاعـدي ،عبـد العزيـز بـن راجـي ،آيـات البعـث فـي القـران الكريـم ،رسـالة ماجسـتير ،جامعـة الملـك عبـد
العزيـز ،كليـة الشـريعة والدراسـات اإلسلامية ،قسـم الدراسـات العليـا الشـرعية ،مكـة المكرمـة.
	29.الصالبي ،على محمد ،اإليمان باليوم اآلخر :فقه القدوم إلى هللا ،ط1،1431هـ 2010 -م.
	30.الطبري ،محمد بن جرير بن يزيد ،جامع البيان في تأويل القرآن ،مؤسسة الرسالة ،ط1420 ،1ه 2000 -م.
	31.عبد الحميد ،أحمد مختار ،معجم اللغة العربية المعاصرة ،عالم الكتب ،ط1429 ،1هـ .2008 -
	32.عثمان ،محمد ،أساليب التقويم التربوي ،دار أسامة للنشر والتوزيع ،عمان2011 ،م.
33.أبو عرار ،صالح بن علي ،مقدمة في التربية اإلسالمية ،دار الصولتية ،الرياض ،ط ،1د.ت1424،هـ.
	34.العريفـي ،سـعود بـن عبـد العزيـز بن محمـد ،األدلة العقليـة والنقلية على أصـول االعتقاد ،دار عالـم الفوائد ،ط،1
1419م.
	35.علـي ،سـعيد إسـماعيل ،فقـه التربيـة ،مدخـل إلـى العلـوم التربويـة ،دار الفكـر العربـي ،القاهـرة ،ط1422 ،1ه
 2001م.	36.العوضـي ،عـادل بـن عبـدهللا وآخـرون ،جواهـر األخلاق واآلداب اإلسلامية ،مركـز الكتـاب للنشـر ،القاهـرة،
ط1426 ،1هــ2006 ،م.
	37.الغرنوي ،جمال الدين احمد بن محمد ،كتاب أصول الدين ،دار البشائر اإلسالمية ،بيروت ،ط،1
	38.ابـن فـارس ،أبـو الحسـين أحمـد بـن زكريـاء القزوينـي الـرازي ،معجم مقاييـس اللغـة ،دار الفكـر ،د.ط1399،هـ
 1979م.	39.ابن فارس ،احمد بن زكريا ،مجمل اللغة ،مؤسسة الرسالة ،بيروت ،ط1406 ،2هـ 1986 -م.
	40.ابن الفضل ،محمد بن محمد بن عبد الرازق ،تاج العروس من جواهر القاموس ،د.ط ،د.ت.
	41.الكفـوي ،أبـو أيـوب بـن موسـى الحنفـي ،الكليـات معجـم فـي المصطلحـات والفـروق اللغوية ،مؤسسـة الرسـالة،
بيـروت ،د.ط ،د.ت.
	42.الماتـردي ،محمـد بـن محمـد بـن محمـود ،تفسـير الماتـردي (تأويلات أهل السـنة) ،دار الكتـب العلميـة ،بيروت،
ط1426 ،1هــ 2005م ،ج ،8ص.540
43.المكتبة الشاملة ،العقيدة ،وزارة األوقاف السعودية ،د.ط ،د.ت.
	44.ملكاوي ،محمد احمد ،عقيدة التوحيد في القران الكريم ،دار ابن تيمية ،الرياض ،ط1412 ،2هـ 1992 -م.
	45.ابن منظور ،محمد بن مكرم بن علي ،لسان العرب ،دار صادر ،بيروت1414 ،هــ.
	46.الواحـدي ،أبـو الحسـن علـى بـن احمد بن محمد ،الوسـيط في تفسـير القـرآن المجيد ،دار الكتـب العلمية  -بيروت،
ط1415 ،1ه 1994 -م.
	47.الوكيل ،أحمد حلمي وآخرون ،أسس بناء المناهج وتنظميها ،ط ،1دار المسيرة ،عمان1426 ،ه 2005 -م.

مواقع اإلنترنت:
	48.تصنيف بلوم ألهداف التعليم ،موقع اإلنترنت https://ar.m.wikipedia.org
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) 108-77 (  ليىل عيل أبو السمن/ يحيى ضاحي شطناوي
www.mawdoo3.com : موقع اإلنترنت، تعبير حول التسامح، آالء،عرعر49.	
Transliteration Arabic References:

:الترجمة الحرفية لمصادر ومراجع اللغة العربية

1.

Ibn Al’azhary, Abu Mansour Muhammad bin Ahmad, Tahdheeb Allughah, dar ‘iihya’
alturath al’arab , Bairout, t. 1, 2001 m.

2.

Ayuob, Hassan, alsulouk alijtima’iu fi al’islam, dar alsalam, Alqahirah, t. 1, 1422
h - 2002 m.

3.

Albukhary: Abu Abd Allah Muhammad bin Ismaeil, sahih Albukhary, dar alshaeb,
Alqahirah, 1987 m.

4.

Albukhary, Muhammad bin Ismaeil, Muhammad bin Ismaeil, saheeh Albukhary, dar
tawq Alnajah, t. 1, 1422 h.

5.

Albaghdady, Abu Bakr Ahmad bin Aly bin Alkhatib, Alfaqeeh walmutafaqqih, dar
Ibn Aljawzy, Alsa’uodiyah, t. 2, 1421 h.

6.

Albaghdady, Abu Obaid Alqassim bin Sallam, kitab al’iman wa m’alimuh, wa
sunanuh alnubawiat walshahadat , maktabat alma’arif, t.1, 1421 h - 2000 m.

7.

Albayhqy, Ahmad bin Al - Hassan bin Aly bin Mussaa Alsarkhasy, shu’ab al’iman,
maktabat alrushd, Alriyad, t.1, 1423 h - 2003 m.

8.

Altirmidhy, Muhammad bin Essa, aljam’e alkabir - sunan Altirmidhy, dar Algharb
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Educational Analysis of the Evidence of the Islamic
Faith related to Resurrection (Ba’th) Mentioned in the
Holy Quran and its Educational Implications
Yahia dahi Shatnawi
Laila Ali Abu Al - Samen
College of Shari’a and Islamic Studies - Yarmouk University
Irbid - Jordan

Abstract:
The study aimed at showing the Islamic faith evidence related to ba’th
(resurrection) (ba’th). To achieve this, the researchers applied the analytical
descriptive approach and the deductive approach. The study included three
main sections. The first section dealt with the definition of the concept of
educational analysis and the doctrinal and infallible evidence of faith in
the Baath. The study concluded that the concept of educational analysis
of the evidence of the Islamic doctrine related to Ba’th and its educational
implications is the in - depth reading of the evidence of Ba’th in the Holy
Quran in order to infer the purpose of God’s reference to these evidence,
or deduce the educational material to guide the human mind in everyday
life and in the educational process. It also concluded that Islamic education
contains clear and explicit implications on the truth of Ba’th in the Koranic
texts and the evidence of created forms in the observable universe. This is
added to sensory evidence and mental indications that prove the necessity
of firmly believing in them, and the possibility of benefiting from this
evidence in devising educational contents that can be implemented in
practical life.
Keywords: Analysis, Education, Evidence, Ba’th.

2  العدد17 املجلد

مجلة جامعة الشارقة للعلوم الرشعية والدراسات اإلسالمية

م2020 ديسمرب

108

