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  خلص امل
وظذ آفف ، وافهالة وافسالم ظذ خر إٕبٔٚء وادرشِغ ، احلّد هلل رب افًٚدغ 

 :أمٚ بًد  ، وصحبف أمجًغ

 -ؾ٘ن افبحٞ يتِخص ذم افَْٚط افتٚفٜٔ :

 .(مٚ ورد ذم افُتٚب ؾٔام يْٚل وجقه افيٚدغ مـ افًذاب)ٞ بحظْقان اف أوًٓ :

ًٚ : حدود افبحٞ  تتحدث ظـ افًذاب ادسِط ظذ افقجف دون أيٚت افتل  :ثٕٚٔ

أو ذم احلٔٚة  ، أو ظْد ادقت، احلٔٚة افدٕٔٚ  شقاء مٚ ـٚن مـ ذفؽ ذمشٚئر اجلقارح ؛ 

ًٚ أبغ مًْك أخرة  ، إٓ إذا ـٕٚٝ ذم أيٜ اشتىراد ظـ ؽر ظذاب افقجف ؾٌٚفب

ًٚ فٍِٚئدة  .أيٜ ـٚمِٜ إمتٚم

ًٚ : ضريَٜ افبحٞ  افتل حتدثٝ ظـ ظذاب افقجف ومجًٓٚ  تتبع أيٚت :ثٚفث

وتهٍْٔٓٚ ودراشٜ مًْٚهٚ مـ ـتٛ افتٍسر وادًٚين وؽرهٚ مـ ـتٛ أهؾ افًِؿ 

ؿقال وموّقهنٚ ، أو افتل تًرضٝ فتٍسرهٚ وهدايٚهتٚ وتدويـ ؾحقى تِؽ إ

 ًٚ ًٚ ، حسٛ خىٜ افبحٞ ٕهٓٚ أحٕٔٚ مَدمٜ،  ادُقٕٜ مـ : و، أو أؿتبس مْٓٚ أحٕٔٚ

؛ وافتل  مـ صٖهنٚ أن حتٍز ذـرت ؾٔٓٚ أهؿ ٕتٚئٟ افبحٞ ل، وخٚمتٜوثالثٜ ؾهق

افًبد ادٗمـ ظذ دمْٛ إشبٚب افتل تٗدي إػ افقؿقع ذم رء مـ تِؽ إصْٚف 

، وظئؿ مٚ يْٚفف مـ مٚ فِقجف مـ ظئؿ افَدر وادُٕٜٚمـ افًذاب، وؾٔٓٚ بٔٚن 

 ظذاب إن ظل اهلل .

.، أو ٕؼه، أو ؿرأه ، أو شًك ذم تَقيّفبف : مـ ـتاشٖل اهلل أن يٍْع بف
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 املقدمة
إٍٔسْٚ ،  إنَّ احلَّد هلل ٕحّده ، وٕستًْٔف ، وٕستٌٍره ، وًٕقذ بٚهلل مـ ذور

فف ، وأصٓد  مـ هيده اهلل ؾال موؾ فف ، ومـ يوِؾ ؾال هٚدي ومـ شٔئٚت أظامفْٚ ،

ٿ  ٿ   ژ. رشقُفف أن ٓ إفف إٓ اهلل وحده ٓ ذيؽ فف .وأصٓد أن حمّدًا ظبُده و

 ،  [٢٠١آل ظّران: ] ژٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ژ

ۀ   ژ  ، [٢افْسٚء: ] ژڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  ٹٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ ٹ  ٿٺ

﮵    ﮴ے   ے  ۓ  ۓ  ﮲    ﮳  .  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  

﮸   ﮹  ﮺  ﮻   ﮼    أمٚ بًد : .[0٠،0٢إحزاب:] ژ﮶  ﮷  

ؾ٘ن افقجف هلق ظْقان اإلٕسٚن افذي تًُْس ظِٔف أخالؿف وشِقـف وأؿقافف 

وهق افًوق افذي يًُس مٚ  ،ومٚ يُّـ ذم بٚضـ ؿِبف مـ ضٚظٜ أو ؾجقر ،وأؾًٚفف

، ـام ؿٚل أمر ادٗمْغ ظثامن بـ بداخؾ صٚحبف مـ ظقاضػ وإًٍٚٓت وأحٚشٔس

وؾِتٚت  ،إٓ أبداهٚ اهلل ظذ صٍحٚت وجٓف ؛رسيرة مٚ أرس أحدٌ »: ظٍٚن 

شفسٕٚف
(1)

 ،أو ؽوٛ ،وحِؿ ،أو ترح ،ؾٓق يًز ظام ذم داخؾ اإلٕسٚن مـ ؾرح .

أوـره .... حتك أصبح يقصػ بام يتْٚشٛ مع حٚل  ،وحٛ ،وخجؾ ،وخقف

  ]ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ ۈۇ  ۇ  ۆ  ۆ    ۈ ژٹ ٹ ـام  ،صٚحبف

ائ  ائ  ەئ      ەئ  وئ  .ى       ۅ  ۉ  ۉ          ې  ې  ې  ې    

 .[٢٠0 - ٢٠١آل ظّران: ] ژوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ

 ًّتف وصٔتفـتف وشـٚن وهٔبـرف اإلٕسـؾٚفقجف مًْك يرمز فُؾ مٚ يتًِؼ بن

                                      
،  ؿٚل:  [4٠حمّد: ] ژپ  پ   پ  ڀ    ژ  ( فَقفف تًٚػ :0/4٠3ذم تٍسره ) ذـره ابـ ـثر  (٢)

 ش .أي : ؾٔام يبدو مـ ـالمٓؿ افدال ظذ مَٚصدهؿ»
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افقجف فًِزة وادًْٜ وصقـٜ صٚحبف وؿقتف،  ومُٕٚتف ووزٕف آجتامظل، يرمز

ٕبٚهٜ ؿدره، ؿّٜٔ افنخص و ويّثؾ افرصٔد ادًْقي وإخالؿل، افذي حيدد

 وتَدير افْٚس فنخهف، واحسامٓؿ فف. 

 ؛ألصخٚص ادًتزيـ افذيـ حييقن بٚحسام افْٚس وتَديرهؿف ؿٔؾومـ هْٚ 

 ؾ٘ن وجف افرجؾ افًٚدي فٔس فف مـ افقزن مٚ فقجف وفذفؽ ،أهنؿ وجٓٚء ادجتّع

 ،مـ رساة افَقم ومـ ذم حُّٓؿ ،افسٔد وافنٔخ وافٍٚرسو افًٚمل وافًٚبد

ُٕٜٚ وافرؾًٜ ؛ ؾُِام اجتّع فِّرء مـ صٍٚت افُامل ٕٚل مـ افقجٚهٜ اد وأصحٚب

  وافقزن بَدرهٚ .

إوامر ومـ ٓ حيسمقن  ،أمٚ افبخٔؾ واجلبٚن وافُٚذب واخلٚئـ وادْٚؾؼ

حظ هلؿ مـ وٓ  ،هلؿ ؾال اظتبٚر د؛ٔٚفَتوٓ ئَّقن وزٕٚ فألظراف واف ،افؼظٜٔ

 ؿ بَدر مٚ حلَٓؿ مـ صٍٚت ادًرة.ٓؿ ووزهن، ويَْص مـ وجٚهتأخريـ ماحسا

 ،آجتامظل ومرـزه ،ومَٔٚس دُٕٜٚ افنخص ،افقجف رصٔد مًْقي وأخالؿل 

بحسٛ مٚ و ،وابتًٚده ظـ ادخٚزي ،فخَِتف ذم ديْف وبحسٛ اشتَٚم ؛يزيد ويَْص

وافقؾٚء بٚفتزامٚتف  ،ظذ حتّؾ مسٗوفٔٚتف تاؿدرو ،ظْده مـ خزات ودمٚرب

 ومـ زمٚن إػ زمٚن .  ،د تتٍٚوت مـ مُٚن إػ مُٚنؿوتًٓداتف، 

وـِام ظِؼ بقجٓف ممٚ  ،ـِام أراق مٚء وجٓف وـِام هتٚون ادرء ذم هذه إمقر

 . يٌض مـ ؿدره مـ مٌبتٓٚ بَدر هتٚوٕف وتٍريىف 

وأن ييؾ وجٓف مرآة  وجٓف،مٚء فذا يبذل اإلٕسٚن ـؾ مٚ ذم وشًف فِحٍٚظ ظذ 

، ذم جمتًّف رصٔده مـ افقجٚهٜ بؾ وفزيٚدة ،رة حسْٜتًُس ظْف ـؾ صق ،ٕٚصًٜ

 أو ،دَٚمف أو إتَٚص ،وٓ يتٓٚون بٖي حٚل مـ إحقال دمٚه أي اشتخٍٚف بقؿٚره

 ،خدش ـرامتفأو  ،افْٔؾ مـ شًّتف ووؿٚره أو ،تًد مـ ؿبؾ أخريـ ظذ وجٓف
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فوًػ طٓٚره بّيٓر اإو ،مُٕٚتف آجتامظٜٔ إحراجف وهز أو ،واحلط مـ ؿدره

وؿِٜ احلِٜٔ
 (1)

. 

وؾٔهؾ ئّزه  ،إن ممٚ يبغ أمهٜٔ افقجف إٔف بٚفْسبٜ فإلٕسٚن ظالمٜ ظذ إٕسٕٚٔتف

ممٚ زاد  ،مٚ مل جيتّع ذم ؽره ،وهق افًوق افذي جيتّع ؾٔف مـ احلقاس ،ظّـ شقاه

آفٜ  ؛وافٍؿ ،آفٜ افتٍْس وافنؿ ؛وإٕػ ،آفٜ افبك ؛ؾٍٔف افًْٔٚن ،ذم ذؾف ومُٕٚتف

 ،آفٜ افْىؼ وافذوق ؛وافِسٚن ،افِذيـ هبام حٔٚة اإلٕسٚن ،ٚم وافؼابافىً

 ويالصؼ افقجف إذٕٚن آفٜ افسّع.

افتل تدل  ،إن تِؽ احلقاس افتل دمتّع ذم وجف اإلٕسٚن هلل مـ أظيؿ آيٚت اهلل

؛ إذ هل أجٓزة تًّؾ ضِٜٔ ظّر اإلٕسٚن -شبحٕٚف وتًٚػ-ظذ ـامل ؿدرة اخلٚفؼ 

وتوخ هبٚ إػ افدمٚغ افذي يسمجٓٚ ذم احلٚل إػ  ،ؾ ادًِقمٚتتستَب ،بال تقؿػ

وافروائح افتل ينّٓٚ  ،وإصقات افتل تسًّٓٚ إذن ،افهقر افتل تراهٚ افًغ

ۀ    ۀڻ  ڻ ژوصدق اهلل إذ يَقل  :  ،وافىًؿ افذي يتذوؿف افِسٚن ،إٕػ

 . [١٢افذاريٚت: ] ژہ

ـ ظىِٓٚ ظام خَِٝ فف ـٚن بّثٚبٜ ؾّ ،ؾٓذه احلقاس وشٚئؾ هدايٜ إػ افَِٛ 

پ  ڀ   ڀ    پٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ ژ  ٹ ٹ ،ؾٚؿدهٚ

  ڦٹ  ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  ٹڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ

 .[٢0١إظراف: ] ژڦ  ڦ  ڦ

فًدم  ، مع صحٜ حقاشٓؿ وشالمتٓٚوافبك اشتىٚظٜ افسّع ؿظْٓ اهلل ٍْكؾ

تَقم بف ظِٔٓؿ احلجٜ،  ٓ ؾَد شًّقه شًًّٚ إوظَِف، وؾَف ادًْك  ذم ٚ؛هب ٓؿظٕٚتٍا

 ؾ٘ذا ؾسدت ؾسد افَِٛ؛ ٕن مـمدارك افًِؿ وأشبٚب حهقفف،  ذه احلقاسه نٕ

                                      
 .  اؿتبٚس مـ افْٝ بتكف، ومل أهتد إػ ـٚتبٓٚ ( ٢)
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افسّع ؛ ؾسد افَِٛ إذا ؾسدو ،ؾٍسد فإػ ؿِب فع احلؼ، امتْع وصقفظرض ظـ شامأ

ؾُؾ  ؛ٚدهصؾ ؾسٚدمهٚ مـ ؾسأبؾ ؾع، ْٚافْير افسامع وافٕٕف يكؾٓام ظـ  ؛وافبك

خر، ويٍسد بٍسٚدهمدرك مـ هذه يهح بهحٜ أ
(1)

. 

وممٚ يٗـد أمهٜٔ افقجف ـثرة إضالؿٚتف ذم فٌٜ افًرب إذ تَٚرب افثالثغ مًْك 

 -مْٓٚ :

ومقضع احلقاس، وظذ افَهد؛  ،ٕٕف أذف إظوٚء ؛إٔف يىِؼ ظذ افذات

ظذ شٔد افَقم و ،وصدره ومبدئف ءوظذ أول افق ،متقجف إفٔف ءٕن ؿٚصد افق

وظذ  ،ٕن افقجف مرآتف ؛صٚحٛ افقجٚهٜ ؾٔٓؿ وافؼف، وظذ افَِٛ ،وـبرهؿ

إػ ؽر ذفؽ مـ ادًٚين ،اجلٚه واجلٜٓ
(2)

. 

شبحٕٚف -وهبذا افتُريؿ مـ اهلل  ،ودٚ ـٚن افقجف هبذه إمهٜٔ بغ أظوٚء اجلسد

ودٓفتف  ،ؾذ هلدايٜ افَِٛودٚ مجع اهلل ؾٔف مـ احلقاس افتل هل بّثٚبٜ ادْٚ ،-وتًٚػ

 ،واخلوقع ،ؾ٘ن مـ مل يَٚبؾ ذفؽ بًئؿ افنُر ،ظذ تقحٔد اخلٚفؼ وظيّتف

؛ ؾٕ٘ف ؿد ظرض ٍٕسف -وظْقان ذفؽ خوقع افقجف-وافتقاضع هلل تًٚػ  ،وافذل

 ،واشتحؼ مْٓٚ مٚ يتْٚشٛ مع ظئؿ افًّْٜ افتل ؾرط ذم صُرهٚ ،فًَقبٜ اهلل تًٚػ

بٚفًَٚب إفٔؿ افذي يْٚل وجقهٓؿ؛ شقاء ذم هذه احلٔٚة  وهلذا تقظد اهلل أوفئؽ

وهذا مٚ شٖتْٚول بٕٔٚف ذم ثْٚيٚ هذا  ،أو ذم احلٔٚة أخرة ،أو ظْد ادقت ،افدٕٔٚ

 افبحٞ بحقل اهلل وؿقتف.

                                      

 ( بتكف يسر .٢/٢٠٢،٢٠١( إير مٍتٚح دار افسًٚدة )٢)

( ، وادهبٚح ادْر    99١-٢4/999( ، وفسٚن افًرب )9٢١(إير مٚدة )و ج ه( ذم خمتٚر افهحٚح ص )١)

 .( 93١-4١/949( ، وتٚج افًروس )٢١١٠( ، وافَٚمقس ادحٔط ص )١32،١3١ص)
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 :  منهج البحث

؛ شقاء ذم جًِٝ هذه افدراشٜ مْهبٜ ظذ افًذاب افذي يْٚل وجقه افيٚدغ 

وبذفٝ اجلٓد ذم اشتَراء ،  و ظْد ادقت، أو ذم احلٔٚة أخرةهذه احلٔٚة افدٕٔٚ، أ

أيٚت افتل تتحدث ظـ ذفؽ ، وتهٍْٔٓٚ حسٛ خىٜ افبحٞ ؛ افتل بْٔتٓٚ ظذ 

ال ادٍرسيـ ذم أيٚت، وآشتٍٚدة مْٓٚ؛ إمٚ بتدويـ ذفُؿ آشتَراء ، مع تتبع أؿق

ًٚ تِؽ إؿ؛ إذا ـٕٚٝ متَٚربٜ ٕهٓٚ، أو ؾحقاهٚ ًٚ مٚ ، وؽقال مـ مهٚدرهٚ؛ مقثَ ٚفب

أحدهٚ مٚ ئّزه ظذ ؽره مـ ، ؾ٘ذا ـٚن ذم أـتٍل بٚدًْك اإلمجٚيل؛ فتَٚرب إؿقال

ًٚ .ُٕتٜ، أو زيٚدة بٔٚن وهدايٜ  ، أذت إػ ذفؽ ؽٚفب

  خطة البحث:
 جًِٝ هذا افبحٞ ذم مَدمٜ، وثالثٜ ؾهقل، وخٚمتٜ، ظذ افْحق أيت:

 .ه افيٚدغ مـ افًذاب ذم  احلٔٚة  افدٕٔٚ: مٚ يْٚل وجق الفصل األول

  .: مٚ يْٚل وجقه افيٚدغ مـ افًذاب ظْد ادقت الفصل الثاني

ذم  هق  : مٚ يْٚل وجقه افيٚدغ مـ افًذاب ذم احلٔٚة أخرة، و الفصل الثالث

 أربًٜ مبٚحٞ:

 .: تسِٔط  افًذاب ظذ وجقه افيِّٜ ادبحٞ إول

 قه افيِّٜ، وؾٔف مىِبٚن:: هٔئٜ وج ادبحٞ افثٚين

 .: ذل وجقه افيٚدغ وهقاهنٚادىِٛ إول

 إوػ: : أمٚرات ذّل وجقه افيٚدغ، وؾٔف ثالث مسٚئؾ:ادىِٛ افثٚين

 .ؿصخقص أبهٚره افثٚفثٜ: ،ٚٓخنقظ افثٕٜٚٔ: ،وجقه افيٚدغشقاد 

 :فٛوجقه افيٚدغ، وؾٔف  شبًٜ مىٚ: صْقف افًذاب افذي يْٚل ادبحٞ افثٚفٞ

 .ادىِٛ إول : اتَٚء افيٚدغ افْٚر بقجقهٓؿ
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 .ادىِٛ افثٚين : مق افيٚدغ ظذ وجقهٓؿ ذم افْٚر

 .ادىِٛ  افثٚفٞ : شحٛ افيٚدغ ظذ وجقهٓؿ ذم افْٚر

 .افْٚر فقجقه افيٚدغ ادىِٛ افرابع : ّر 

 .ادىِٛ اخلٚمس : فٍح افْٚر فقجقه افيٚدغ

 .يٚدغ ظذ وجقهٓؿ ذم افْٚرادىِٛ افسٚدس : ضرح اف

 .ادىِٛ افسٚبع : تَِٔٛ وجقه افيٚدغ ذم افْٚر

: مٚ يْٚل بًض أجزاء وجقه افيٚدغ مـ افًذاب، وؾٔف ثالثٜ ادبحٞ افرابع

 مىٚفٛ :

 ادىِٛ إول: مٚ يْٚل أؾقاه افيٚدغ ومٚ حقهلٚ، وؾٔف أربع مسٚئؾ:

 ،افيٚدغ وصَٓٔٓؿ صقت زؾر :افثٚفثٜ ،ٓٚ: اخلتؿ ظِٔافثٕٜٚٔ ؿبح هٔئتٓٚ، إوػ:

 .ٚقهنافرابًٜ : افٌهص افتل يتجرظ

   .: مٚ يْٚل أبهٚر افيٚدغ  مـ افًذابادىِٛ افثٚين

 .: مٚ يْٚل أشامع افيٚدغ مـ افًذابادىِٛ افثٚفٞ

 اخلٚمتٜ: وؾٔٓٚ أهؿ افْتٚئٟ .

ًٚ مـ إ ،شٚئال ادقػ افَدير افًقن وافتقؾٔؼ وافسداد  خقيت افٍوالء ممـ يَع راجٔ

ڇ    ڇ      ڇ    ڍ  ڍ   ڌ  ڌ   ڎ   ژ وهق حمؾ فذفؽ-ٕٚطره ظذ خِؾ أو زفؾ ؾٔف 

 بٖن يرصدين ويسددين إفٔف ظذ هذا افزيد : ؛-[2١افْسٚء: ] ژڎ  ڈ

fayz-alturjume@hotmail.com 

 هلل دٚ يسًد بف ذم دٕٔٚه وأخراه .مع دظٚئل فف بٖن يقؾَف ا

mailto:fayz-alturjume@hotmail.com
mailto:fayz-alturjume@hotmail.com
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 الفصل األول 
 في الحياة الدنيا ما ينال وجوه الظاملني من العذاب 

إن ظيؿ اجلرم واخلىٔئٜ ؿد يتسبٛ أحٕٔٚٚ ذم تًجٔؾ افًَقبٜ فهٚحبٓٚ ذم افدٕٔٚ 

ظِْٔٚ ذم ـتٚبف بًض مٚ حؾ بقجقه افيِّٜ مـ تِؽ  ؿبؾ أخرة، وؿد ؿص اهلل 

خمزًا -، وخرجقا ظـ ضٚظتف، ؾَٚل تًٚػ قيٜ، دٚ متردوا ظذ أوامر اهللافًَقبٚت افدٕٔ

چ    چ     .ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   ژ : -بَقا إفٔٓٚظام حؾ بَقم فقط إلتٔٚهنؿ ؿبٔحٜ مل يس

ک  ک    .ڎ  ڎ  ڈڈ   ژ    ژ  ڑ  ڑ    .ڍ  ڌ      ڍچ  ڇ  ڇ     ڇ  ڇ

ں    .گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ     .ک  گ   گ  

 .[4١ -44افَّر: ] ژۀ  ہ  ہ    .ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  

ـٔػ ـذبقا رشقهلؿ وخٚفٍقه،  ؛ظـ ؿقم فقط ٕف وتًٚػٚحلؼ شبحا ٔخزؾ

وارتُبقا ادُروه مـ إتٔٚن افذـقر، وهل افٍٚحنٜ افتل مل يسبَٓؿ هبٚ أحد مـ 

ًٜ مـ إمؿ، ؾٕ٘ف تًٚػ أمر جزي  ؾافًٚدغ؛ وهلذا أهُِٓؿ اهلل هالـٚ مل هُيُِف أم

حتك وصؾ هبٚ إػ َظَْٚن افسامء، ثؿ ؿِبٓٚ ظِٔٓؿ وأرشِٓٚ، وأتبًٝ  ،ؾحّؾ مدائْٓؿ

 وهل ژچ  ڇ  چ  چ   ژ  :بحجٚرة مـ شجٔؾ مْوقد؛ وهلذا ؿٚل هٚهْٚ

أو هل افريح افتل حتّؾ احلهبٚء ؛ وهل صٌٚر احلل ، احلجٚرة
(1)

ڇ  ڇڍ   ڇ    ژ  

،  ٔؾ ؾْجقا ممٚ أصٚب ؿقمٓؿأي: خرجقا مـ آخر افِ، [43افَّر : ]  ژڍ  ڌ 

مل  ،غمـ بغ أطٓرهؿ شٚد فؿ، وخرج ٕبل اهلل فقط وبْٚتامرأتف، أصٚهبٚ مٚ أصٚهب ٓإ

  ژ ک  ک  ک .ژ    ژ  ڑ  ڑ   ژ   :شقء؛ وهلذا ؿٚل تًٚػ ؿيَّسْسٓ

هبؿ ؿد إٔذرهؿ بٖس اهلل وظذابف، ؾام افتٍتقا إػ ذفؽ، وٓ   أي: ؿبؾ حِقل افًذاب

وذفؽ فِٜٔ وَرَد   ژگ  ڳ  ڳ  ڳ    ژبؾ صُقا ؾٔف ومتٚروا بف،  أصٌقا إفٔف،

                                      
 (.4/١9٢( ومًٚين افَرآن فِزجٚج )٢3/١0٠،١0٢( إير تٍسر افىزي )٢)
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ًٜ مـ  ،ُمرد ِحسٚن نذم صقرة صبٚ، ئُٜ: جزيؾ، ومُٔٚئٔؾ، وإرساؾٔؾظِٔف ادال حمَْ

إػ  ٔئٜ إٓ أن بًثٝافس ؾام ـٚن مـ امرأتف ،فقط  ـرمٓؿ ٕبل اهللاهلل هبؿ، ؾٖ

َن إفٔف مـ ـؾ مُٚن، ؾٖؽِؼ فقط ؿقمٓٚ، ؾٖظِّتٓؿ بٖضٔٚف فقط، ؾٖؿبِقا هُيَْرُظق

ًٚ ظذ أضٔٚؾف ؛دوهنؿ افبٚب  ؾجًِقا حيٚوفقن ـرس افبٚب وفقط ،خقؾ

بْٚت ؿقمف يًْل:   ژھ  ےژ :ويَقل هلؿ ،يداؾًٓؿ ويامًٕٓؿ دون أضٔٚؾف

ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې     ژ  ،ؾُؾ ٕبل بٚفْسبٜ ٕمتف ـٕٚب بؾ حَف أظيؿ 

 .[0١:  ]هقد ژائ  ەئ     ى  ائ  ژ   أي مـ أرب وحٚجٜ ژ ى

 .وئ  وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ     ېئ  ېئ   ژ ؾِام اصتد احلٚل وأبقا إٓ افدخقل 
ىئ  يئ  جب        حب  خب  مب  ىب    مئىئ   ىئ  ی      ی  ی  ی  جئ  حئ

مح  جخ    جحيث  حج  مج  ىثىت  يت    جث  مث  متيب  جت  حت   خت

ؾرضب أظْٔٓؿ بىرف  ؾخرج ظِٔٓؿ جزيؾ .[2٢ - 2٠]هقد:  ژحخ 

 يَٚل : ؽٚرت مـ وجقهٓؿ . ،ؾٕٚىّسٝ أظْٔٓؿ ؛جْٚحف

گ   ژـ ّ  وُض  ،مل يَبِفحمٚوفٜ رىض افُٚره صٔئٚ وهل  ،وادراودة: مٍٚظِٜ

ًُ  ،دؾًقه وسؾقه :مًْك  ژڳ ـْ د  ؾ ًَ  ،ؿقم فقط مجٔعوأشْد ادراودة إػ  ،ي ب

راضقن بذفؽ ّٔع اجلٕن  ؛وإن ـٚن ادراودون ٍٕرا مْٓؿ
(1)

. 

بؾ صٚرت  ،مل تبؼ هلؿ ظٔقن بٚفُِٜٔ   ژ ڳ  ڱ ژ: قففمًْك ؿوؿٔؾ: 

 ، ؾرجًقا ظذ أدبٚرهؿ يتحسسقن بٚحلٔىٚن، ويتقظدون فقضٚ مستقيٜ ٓ صؼ هلٚ

ًٚ  ،، وؿٔؾ بؾ رضهبؿ جزيؾ بجْٚحف ، إػ افهبٚح ٓ  ،يسددون ،ؾسـٓؿ ظّٔ

 .(2) هيتدون شبٔال

                                      
 (١0/١٠١،١٠9(  إير افتحرير وافتْقير )٢)

 (0/39١( إير تٍسر ابـ ـثر )١)
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ك هلؿ أي: ٓ حمٔد هلؿ ظْف، وٓ إٍُٚ ژں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ژ 

هق مذـقر ـام وافًذاب: هق اخلسػ ومىر احلجٚرة ، وادستَر: افثٚبٝ افدائؿ ، مْف

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ    ژٹ ٹ  ،شقرة هقد ذم

 ژٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٺٺ  ٺ  ٺ  .پ  ڀ  ڀ  ڀ  

[24 – 2١]هقد: 
(1)

. 

 ؛وإن ـٕٚٝ ظَقبٜ اهلل بىّس افقجقه ؿد حتََٝ فَقم فقط ذم هذه احلٔٚة افدٕٔٚ

ؾ٘ن اهلل ؿد تقظد افيِّٜ  ؛جزاء ظذ شقء ؾًٚهلؿ، ودٓفٜ ظذ ـامل ؿدرة اهلل 

بٖن يىّس ظذ أظْٔٓؿ ذم هذه  ؛أهؾ افْٚر بٖٕف ؿٚدر ظذ أن يْزل هبؿ تِؽ افًَقبٜ

  ،بٖن يّسخٓؿ وينقه خَِٓؿ ؛أو يْزل هبؿ مٚ هق أصد مـ ذفؽ ،احلٔٚة افدٕٔٚ

گ  گ   ژ :حٔٞ ؿٚل جؾ صٖٕف ،ٜوترـٓؿ حلُّٜ بٚفٌ ،وفُْف مل ينٖ ذفؽ

ڻ  ڻ   ڻ  ڻ    .ڱ  ڱ  ڱ  ڱ ں    .ڳ  ڳ         ڳ   

ھ  ھ  ے  ے  ۓ   .ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ     ھ  

ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ    .ۓ    ﮲  ﮳  ﮴  

 .[١0 – ١4]يس:  ژٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ 

ؿ يَٚل فٍُِرة مـ بْل آدم يقم افَٔٚمٜ، وؿد برَزت اجلحٔؿ هلومًْك أيٜ أي : 

ٚ وتقبًٔخٚ ًً أي: هذه افتل حذرتُؿ  ژگ  گ  ڳ  ڳ ڳژ :تَري

 .ژڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں ژ     افرشؾ ؾُذبتّقهؿ

﮳   ﮴ ژوؿقفف:   ژھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ    ﮲ 

يَقل: وفق ٕنٚء ٕضِِْٚهؿ »ؿٚل ظع بـ أيب ضِحٜ، ظـ ابـ ظبٚس ذم تٍسرهٚ: 

                                      
( وافتحرير وافتْقير  39١،  399/  0( ، وتٍسر ابـ ـثر)  ٢94 – ٢32/  ١١( إير تٍسر ابـ جرير )(٢

(١0/١٠١،١٠9) 
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 سـ افبكيوؿٚل احل .شأظّْٔٚهؿ»: وؿٚل مرة شظـ اهلدى، ؾُٔػ هيتدون؟

ًٔٚ يسددون»: وافسدي وؿٚل جمٚهد،  .شفق صٚء اهلل فىّس ظذ أظْٔٓؿ، ؾجًِٓؿ ُظّ

وؿٚل ابـ  .شيًْل: افىريؼ ژۓ    ﮲ ژ» وأبق صٚفح، وؿتٚدة، وافسدي:

وؿد ضّسْٚ ظذ  ژ﮳  ﮴ ژيًْل بٚفكاط هٚهْٚ: احلؼ، »زيد: 

بكون يَقل: ٓ ي ژ﮳  ﮴ ژ » وؿٚل افًقذم، ظـ ابـ ظبٚس:. شأظْٔٓؿ؟

شاحلؼ
(1)

. 

مل   فإٓ إٔ ،فومستحَقن فًذاب ،أهنؿ افٔقم ذم ؿبوٜ اهلل وذم أيٜ دٓفٜ ظذ

 بغ اخلبٔٞ وافىٔٛ ومتٔٔزاً  اشتدراجًٚ  ؛افبٚهرة -جؾ وظال-ينٖ ذفؽ حلُّتف 
(2)

. 

حتك يٖيت ٕك  ؛ِّٗمْغ إػ افهز ظذ مٚ يالؿقٕف مـ ادؼـغف إرصٚد وؾٔف

ضّس ومسخ ذم افدٕٔٚ ٓ ذم  ؛خ ادتًَِٚن ظذ افؼط آمتْٚظلؾٚفىّس وادس؛ اهلل

أخرة 
(3)

. 

وحرف آشتًالء فِدٓفٜ ظذ  ضقء افًغ وإبهٚرهٚ،: مسخ هق وافىّس

يتًدى بٍْسفؾًِف وإٓ ؾ٘ن  ،متُـ افىّس
(4)

. 

أي ؾٖرادوا آشتبٚق إػ افىريؼ افقاضح  ژۓ    ﮲ ژوؿقفف تًٚػ : 

ظذ توّغ مًْك ابتدروا، أي ابتدروا  ظدي بٍْسف ششتبَقاا»وؾًؾ  ،ادٖفقف هلؿ

رجٚء أن يهِقا إػ بٔقهتؿ ؿبؾ أن  ،دٚ دمهٓؿ ،افكاط متسٚبَغ، أي مرسظغ

 :وهلذا ؿٚل تًٚػ ،؟وؿد ضّسٝ أظْٔٓؿافىريؼ ـٔػ يبكون فُـ  ،هيُِقا

ًَقبٜ اف، أي فق صئْٚ فًجِْٚ هلؿ أضحقا ٓ يبكون :ؾٚدًْك ژ﮳ ﮴ژ

                                      
 ( .١/903هذه إؿقال ذم تٍسر ابـ ـثر)( إير (٢

 (.33-34/ ) ٢١( إير روح ادًٚين : )(١

 (.١4/9٢،9١( إير افتحرير وافتْقير )(4

 (.١4/9٢،9١( إير افتحرير وافتْقير )(3
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 . يًَِقا ظـ ذـٓؿو ،هبٚ ايرتدظقحتك  ؛دٕٔٚذم اف

ؿٚل افًقذم ظـ ابـ   ژ ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ ژوؿقفف: 

ٓؿ»وؿٚل افسدي: ، شأهُِْٚهؿ»ظبٚس:  ََ ِْ َٕٚ َخ ْ رَّ ٌَ شيًْل: َف
(1)

. 

 .ؼ وحتقيِٓام مـ صقرة إػ صقرةُِ ؼ واخلُ ِْ ادسخ : تنقيف اخلَ »ؿٚل افراؽٛ : 

وهق  ،حيهؾ ذم افٍْٜٔ بًد افٍْٜٔ ؛سخ خّٚص : ادسخ رضبٚن : مؿٚل بًض احلُامء

ِِْؼ، ومسخ ؿد حيهؾ ذم ـّؾ زمٚن ُِِؼ، وذفؽ أن يهر  ،مسخ اخلَ وهق مسخ اخلُ

ٕحق أن يهر ذم صّدة  ؛بخِؼ ذمٔؿ مـ أخالق بًض احلٔقإٚت اإلٕسٚن متخًَِٚ 

احلرص ـٚفُِٛ، وذم افّؼه ـٚخلْزير، وذم افٌامرة ـٚفّثقر، ؿٚل: وظذ هذا أحد 

ۆ    ژ، وؿقفف : [ ١٠:  ]ادٚئدة ژڍ  ڌ  ڌ  ژ فقجٓغ ذم ؿقفف تًٚػ : ا

ـ إمريـ وإن ـٚن ذم إّول أطٓر[١0 :]يس   ژ ۆ  ۈ ّّ ش، يتو
(2)

. 

ؽر  أي حلقفْٚ صقرهؿ إػ صقر أخرى ؿبٔحٜ  ژۇ  ۇ  ۆ   ژ

ؾٚفيٚهر أن هذا ومٚ ؿبِف  ظـ ابـ ظبٚس أي دسخْٚهؿ ؿردة وخْٚزير،صقر افبؼ، 

مٚم، إأي: إػ  ژۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ   ژ ، ق ـٚن فُٚن ذم افدٕٔٚف

بؾ  ،إػ مٚ أتقا مْف قراء، رجقظًٚ افأي: إػ  ژۋ   ۅ  ژإػ مٚ خرجقا إفٔف 

 مُٚهنؿ ٓ يتَدمقن وٓ يتٖخرون.ذم واحًدا،  يِزمقن حًٚٓ 
ٚء بٖن يًٍؾ هبؿ ذفؽ َّ  فُـ ،وادراد أهنؿ بٍُرهؿ وَٕوٓؿ مٚ ظٓد إفٔٓؿ، أح

ف إمٓٚهلؿت، واؿتوٚء حُّتففنّقل رمح هلل أمِٓٓؿ، ومل يًٍؾ هبؿ ذفؽ؛ا
 (3)

. 

                                      

 (.١4/9٢،9١( ، وافتحرير وافتْقير )33-34/ ) ٢١( إير روح ادًٚين : )(٢

 ( . 0١2( إير ادٍردات ص )  (١

 :، وروح ادًٚين(١/903،904)( وتٍسر ابـ ـثر٢١٠-0/٢٢٢)ٕير تِؽ إؿقال ذم تٍسر افىزيا (4)

 (.٢3/9٠٢١،9٠٢0وحمٚشـ افتٖويؾ ) ،( ١١/١90،١92ير وافتْقير )فتحر( ، وا34-33/ )٢١)
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وهل  -ـام تقظد افرب افَدير شبحٕٚف افيٚدغ مـ افٔٓقد ب٘يَٚع تِؽ افًَقبٜ 

ظذ وجقهٓؿ؛ إن هؿ متٚدوا ذم ؽٔٓؿ، وضٌٔٚهنؿ، ومل يذظْقا فِحؼ،  -افىّس

ژ  ڑ     ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژژويَْٚدوا فف، ؾَٚل تًٚػ :

ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ      ڳ  ڱ  

 . [30افْسٚء: ] ژڱڱ  ڱ  ں    ں  ڻ

، بًد أن ذـر مـ ظجٚئٛ -وادراد هبؿ افٔٓقد هْٚ -ؾٖمر اهلل تًٚػ أهؾ افُتٚب 

بٚإليامن بٚفَرآن  -ضالهلؿ، وإؿٚمٜ احلجٜ ظِٔٓؿ، مٚ ؾٔف رادع هلؿ فق ـٕٚقا يًَِقن 

ة بّحّد مـ افبنٚر ذم ـتبٓؿ؛افذي ؾٔف تهديؼ إخبٚر افتل ، ×د ادْزل ظذ حمّ

ک  ک  ک  ک  ژيًٍِقا، بَقفف:  مل نإوهتددهؿ ووجقب اإليامن بف،  ،×

.[30افْسٚء: ] ژگ  گ   گ  گ 
(1)

ٹ ٹ  وؿد ؾًؾ اهلل ذفؽ بٖشالؾٓؿ

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ     چچ  چڄ   ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ    ژ

ٹ و،  [١٠ادٚئدة: ] ژڑ  ڑ  ک  ک  ک     ژ  ژ  ڈڎ  ڎ  ڈ

 [،٢١١ إظراف:] ژڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ          ڍ  ڌ      ژ  ژچ  چ   ژٹ 

 ژڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک    ک  ک  گ    گ  گ ژ ٹ ٹو

ظْد آيٜ وهذا يَتيض مسخ وجقهٓؿ إػ صقر افَردة ، ؿٚل ابـ ـثر  [١9افبَرة: ]

يٚ مًؼ افٔٓقد، مٚ حؾ مـ افبٖس بٖهؾ  ژ  ڈ  ژ ژ ؿقل تًٚػ:» افبَرة هذه :

افَريٜ افتل ظهٝ أمر اهلل وخٚفٍقا ظٓده ومٔثٚؿف ؾٔام أخذه ظِٔٓؿ مـ تًئؿ 

افسبٝ وافَٔٚم بٖمره، إذ ـٚن مؼوًظٚ هلؿ، ؾتحِٔقا ظذ اصىٔٚد احلٔتٚن ذم يقم 

افسبٝ، بام وضًقا هلٚ مـ افنهقص
(2)

واحلبٚئؾ وافزك ؿبؾ يقم افسبٝ، ؾِام 

                                      
 ( .9/02( ، وافتحرير وافتْقير )١/١29( إير تٍسر ابـ ـثر ) (٢

فسّؽ ، وؿٔؾ حديدة ظٍَٚء يهٚد هبٚ افسّؽ . إير فسٚن افًرب مٚدة )ش ( افنهقص رء يهٚد بف ا(١

 ( .0/30،32ص ص( )
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ٚءت يقم افسبٝ ظذ ظٚدهتٚ ذم افُثرة ٕنبٝ بتِؽ احلبٚئؾ واحلٔؾ، ؾِؿ ختِص ج

ؾِام ؾًِقا ذفؽ  ،مْٓٚ يقمٓٚ ذفؽ، ؾِام ـٚن افِٔؾ أخذوهٚ بًد إَوٚء افسبٝ

ذم افنُؾ افيٚهر وفٔسٝ  مسخٓؿ اهلل إػ صقرة افَردة، وهل أصبف رء بٕٕٚٚد

ـٕٚٝ منٚهبٜ فِحؼ ذم افيٚهر ؾُذفؽ أظامل هٗٓء وحِٔٓؿ دٚ  ،بٕ٘سٚن حََٜٔ

 . وخمٚفٍٜ فف ذم افبٚضـ، ـٚن جزاؤهؿ مـ جْس ظِّٓؿ

ؿٚل افوحٚك، ظـ ابـ ظبٚس: ؾّسخٓؿ اهلل ؿردة بًّهٔتٓؿ، يَقل: إذ ٓ 

حئقن ذم إرض إٓ ثالثٜ أيٚم، ؿٚل: ومل يًش مسخ ؿط ؾقق ثالثٜ أيٚم، ومل يٖـؾ 

خلْٚزير وشٚئر اخلِؼ ذم افستٜ أيٚم افتل وؿد خِؼ اهلل افَردة وا ،ومل يؼب ومل يْسؾ

ذـرهٚ اهلل ذم ـتٚبف، ؾّسخ اهلل هٗٓء افَقم ذم صقرة افَردة، وـذفؽ يًٍؾ بّـ 

 وحيقفف ـام ينٚء. ،ينٚء ـام ينٚء

جًؾ هلل مْٓؿ  ژگ    گ  گ   ژوؿٚل افًقذم ذم تٍسره ظـ ابـ ظبٚس:  

 وادنٔخٜ صٚروا خْٚزير. ؾزظؿ أن صبٚب افَقم صٚروا ؿردة ،افَردة واخلْٚزير

ؾهٚر افَقم ؿروًدا  ژگ    گ  گ   ژ وؿٚل صٔبٚن افْحقي، ظـ ؿتٚدة:

 تًٚوى هلٚ أذٕٚب بًد مٚ ـٕٚقا رجٚٓ وٕسٚء.

ؾجًؾ  ژگ    گ  گ   ژ وؿٚل ظىٚء اخلراشٚين: ٕقدوا: يٚ أهؾ افَريٜ

شٓؿ، افذيـ هنقهؿ يدخِقن ظِٔٓؿ ؾَٔقفقن: يٚ ؾالن، أمل ُْٕٓؿ؟ ؾَٔقفقن برؤو

.إتٓك ـالم ابـ ـثر  .شأي بذ
 (1) 

وافىّس ذم فٌٜ فًرب هق : افدروس وإّٓحٚء، يَٚل إىّس افىريؼ: أي 

ھ  ھ   ژدرس وإّحك أثره، وإىّس افبك إذا ذهٛ ٕقره وضقئف، ومْف 

، ويٖيت افىّس أيوٚ بّْزفٜ ادسخ فِقء ويٖيت  [١١]يس :  ژے  ے  ۓ  

                                      
 ( .٢/٢9٢،٢9١( تٍسر ابـ ـثر )(٢
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افنئ افىّس بًّْك اشتئهٚل أثر
(1)

ومْف مٚ جٚء ذم وصػ افدجٚل بٖٕف   .

شاءجحرفٔس بْٚتئٜ وٓ مىّقس افًغ »
(2)

. 

 واختٍِٝ ظبٚرات ادٍرسيـ ذم ادًْك ادراد ذم أيٜ :

وخِػ  ردهٚ إػ إدبٚر، وجًؾ أبهٚرهؿ مـ ورائٓؿ َٚل بًوٓؿ: مًْٚه:ؾ

رؤوشٓؿ
(3)

 .ّسيهح أن يُقن تٍسرًا فِى ژگ   گ  گ ژوظِٔف ؾَقفف:. 

ؿٔؾ: افىّس هْٚ ظذ حََٔتف؛ بٖن يسِط اهلل ظِٔٓؿ مٚ يٍسد حمٔٚهؿ، ؾتذهٛ و

مع و ٓ أثر دٚ ؾٔٓٚ مـ حقاس ومًٚمل، وتهبح مىّقشٜ مستقيٜ، مًٚمل وجقهٓؿ،

إػ إدبٚرُتَردُّ ذفؽ 
(4)

دٚ ؾٔف مـ  ؛وهذا ادًْك إٕام جًِف اهلل ظَقبٜ»ؿٚل افرازّي:  .

شظْد ذفؽ يًيؿ افٌؿ واحلرسة فوافٍؤحٜ، ٕٕ ،ِٜوادث ،افتنقيف ذم اخلَِٜ
(5)

. 

و ؿٔؾ: ادراد بذفؽ ذهٚب مًٍْٜ تِؽ احلقاس، إذ افقجف جمًّٓٚ، ؾال يسًّقن، 

وٓ يبكون، وٓ يْىَقن
(6)

. 

يَقل:       ژ گ   گ  گ ژ ،ضّسٓٚ أن تًّك»ؿٚل افًقذم ظـ ابـ ظبٚس: و

وٕجًؾ ٕحدهؿ ظْٔغ مـ  ٕجًؾ وجقهٓؿ مـ ؿبؾ أؿٍٔتٓؿ، ؾّٔنقن افََٓرى،

وهذا أبِغ ذم افًَقبٜ  ،شوـذا ؿٚل ؿتٚدة، وظىٜٔ افًقذم» ، ؿٚل ابـ ـثر:شؿٍٚه

وافُْٚل
 (7)

ؿٚل ابـ  وؿٔؾ: ادراد بذفؽ سؾٓؿ ظـ احلؼ، ورجقظٓؿ ذم افوالل، .

                                      
 ( .9/0١( ، وافتحرير وافتْقير )١/٢١١( فسٚن افًرب مٚدة )ط م س( )(٢

بٚب خروج افدجٚل  –ـتٚب ادالحؿ  -( ، وأبق داوود ذم شْْف9/4١3رواه اإلمٚم أمحد ذم ادسْد )(١) 

 (.١39١( ، وصححف إفبٚين ذم صحٔح اجلٚمع )34١٠( رؿؿ )٢٢١،٢٢0/3)

 (.0/٢٢3إير تٍسر ابـ جرير )  (4)

 ( .9/0١( إير افتحرير وافتْقير )(3

 (. ٢١9/ ٢٠إير تٍسر افرازي )   (9)

 (.١/١29( ، وابـ ـثر )٢٢٢/ 0إير تٍسر ابـ جرير )  (١)

 (.١/١29( ، وابـ ـثر )٢٢١/ 0ابـ جرير )إير تٍسر   (0)
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 ،وردهؿ إػ افبٚضؾ ،وهذا مثؾ رضبف اهلل هلؿ ذم سؾٓؿ ظـ احلؼ»ـثر: 

ويّنقن افََٓرى ظذ  ،هيرظقن ،بٔوٚء إػ شبؾ افوالفٜورجقظٓؿ ظـ ادحجٜ اف

يَقل: ظـ ساط  ژ ک  ک  ک  ک  گژ» أدبٚرهؿ، وهذا ـام ؿٚل جمٚهد:

وروي ظـ ابـ ظبٚس، واحلسـ  ،شأي: ذم افوالفٜ ژگ   گ  گ  ژ،  احلؼ

شٕرجًٓٚ ـٍٚراً وًّْٕٓٚ ظـ احلؼ، »ؿٚل افسدّي: ه، وٕحقوافسدي 
(1)

. 

يًْل: افذيـ اظتدوا ذم شبتٓؿ  ژڳ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ     ژ  وؿقفف

ڈ  ژ   ژٹ ٹ  ـام ،بٚحلِٜٔ ظذ آصىٔٚد، وؿد مسخقا ؿردة وخْٚزير

 .[١9افبَرة: ] ژژ  ڑ  ڑ  ک  ک    ک  ک  گ    گ  گ 

فخ ظذ إ ژ...ڳ  ڳ ژ: : إطٓر محؾ ؿقففوؿٚل بًوٓؿ»: ؿٚل افَٚشّل

ڄ   ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ   چ   ژ افًِـ ادتًٚرف، ؿٚل: أٓ ترى إػ ؿقفف تًٚػ:

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ     ژژ

، ؾٍهؾ تًٚػ بغ افًِـ وبغ مسخٓؿ ؿردة [١٠ادٚئدة: ] ژڑ  ڑ  ک  ک  ک

ٓ يسٚظده مَٚم تنديد افقظٔد، وتًّٔؿ افتٓديد، ؾ٘ن ادتبٚدر  و» ، ثؿ ؿٚل:شوخْٚزير

جٚز إٓ إذا تًذر إرادهتٚ، وٓ تًذر هْٚ، ـام أن مـ افٍِظ احلََٜٔ، وٓ يهٚر إػ اد

هق ادسخ، وهق افذي تَتؤف  ؛ادتبٚدر مـ افًِـ، ادنبف بًِـ أصحٚب افسبٝ

بالؽٜ افتْزيؾ، إذ ؾٔف افسؿل إػ افقظٔد إؾيع، وٓ ُْٕر أن تُقن هذه افتٖويالت 

، ؾٚحلؼ أن ادتبٚدر ممٚ ينِّف فٍظ أيٜ، وإٕام افبحٞ ذم دظقى إرادهتٚ دون شٚبَٓٚ

مـ افْيؿ افُريؿ هق إول، ٕٕف أدخؾ ذم افزجر، ويٗيده مٚ روي أن ـًٛ 

أهـشوهق يّسح ظذ وجٓف خمٚؾٜ أن يىّس ،إحبٚر أشِؿ حغ شّع هذه أيٜ
(2)

.  

                                      
 (.١/١2١،١29إير تٍسر ابـ ـثر ) (٢) 

وإثر رواه ابـ جرير، وابـ أيب حٚتؿ.  إير: تٍسر ابـ   (. 0/٢١23،٢١29إير تٍسر افَٚشّل) (١)

 (.١29، ١/١2١(، وابـ ـثر )0/٢٢١جرير )
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، أظْل ؿقفف (يس)ومٚ أصبف هذه أيٜ، ذم وظٔدهيٚ، بآيٜ »: ثؿ ؿٚل افَٚشّل

ۇ    .﮲  ﮳  ﮴    ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ ژتًٚػ : 

 ١١يس: ] ژۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  

ًٚ ، ؾزح اخلٍٚء [١0 – ، بؾ هذه ظْدي تٍسر فتِؽ، وافَرآن يٍرس بًوف بًو

 شواحلّد هلل
(1)

.  

ال ٕٚؾذ ٓ حمٚفٜ، ؾؾٕ٘ف  :أي: إذا أمر بٖمر ژڱ  ں    ں  ڻ  ژوؿقفف: 

وٓ يامٕع ،خيٚفػ
(2)

. 

                                      
 (. ٢١2١-9/٢١2١إير حمٚشـ افتٖويؾ )  (٢)

(، وافتحريـــر  ٢١2١-9/٢١2١(، وحمٚشــــ افتٖويـــؾ )  ١2١، ١/١29تٍســـر ابــــ ـثـــر )  إيـــر (١)

 (.2٠-9/02وافتْقير)
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 الفصل الثاني 
 عند املوتوه الظاملني من العذاب ا ينال وجم 

وحيؾ بف  ،إن شٚظٜ ادقت وآحتوٚر حليٚت يتِخص ؾٔٓٚ ظّر اإلٕسٚن

ومٚ ؿدم ؾٔف مـ ظّؾ،  ،م مع شٚفػ ظّرهءمـ افسامت وإمٚرات مٚ يتال ؛حْٔئذٍ 

وهْٚك مٚ ٓ ينًر بف إٓ ادٔٝ ٍٕسف، ؾام يْتٚب  ،وؿد ينًر بقء مـ ذفؽ مـ حقفف

ؾ٘ن ـٚن مـ أهؾ اخلر  ؛فِحيٚت مبْٚه ظذ مٚ ؿدم مـ ظّؾادٔٝ ذم تِؽ ا

ڻ   ڻ  ڻ  ڻ   ژ  ٹ ٹوافهالح وآشتَٚمٜ ظذ ذع اهلل ؾُام 

ھ  ھ  ھ  ے   ژ   ٹ ٹ وـام ،[١١افًُْبقت: ] ژہ  ہ  ہ  ہ   ۀۀ

ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   ژٹ ٹ  وـام ،[ ٢١٠افتقبٜ: ] ژے   ۓ 

ٺ  پ  پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    

ٿ  ٹ  ٹ  ٹ      ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ    .ٿ           ٿ  

، [4١ - 4٠ؾهِٝ: ] ژڃ  ڃ  ڃ    چ     .ڦ  ڦ    ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  

ڭ  ڭ   ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ژوـام ؿٚل شبحٕٚف: 

ومٚ  ،، وؿد صقر فْٚ افَرآن حٚل افيِّٜ[ 4١افْحؾ: ] ژۋ  ۋ     ۅ  ۅ 

بام يُقن  ،وافًذاب احلز وادًْقي ،يهٚحٛ خروج أرواحٓؿ مـ احلرسة وإمل

وتٍُر ؾٔام  ،فق اشتنًر تِؽ افِحيٚت ؛ؾٔف مزدجر ومرظقى فُؾ ذي ظَؾ وفٛ

ڭ  ڭ  ڭ    ۇ     ژ: ؾَٚل تًٚػ ،يًٕٚٔف مـ يَٚد تِؽ احلرسات وافزؾرات

ۇ  ۆ  ۆ      ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋۅ  ۅ       ۉ  ۉ  

 .[١4إًٕٚم: ]  ژې  ې  ې     ې  ى  ى  ائ  ائ      ەئ  ەئ  وئ  وئ

أي وفق ترى افِحيٚت افتل يُقن ؾٔٓٚ افيٚدقن ذم شُرات ادقت وصدائده 

أي : بٚفرضب افقجٔع ظذ  ژۈ  ٴۇ ژواحلٚل حْٔئذ أن ادالئُٜ  ،وـربٚتف
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ٖٔٓ 

ں   ژـام ؿٚل تًٚػ :  ،هٗٓء افيِّٜ، وافًرب تُْل ظـ افسقء ببسط افٔد وجقه

وـَقفف تًٚػ :  [،١2دٚئدة: ا] ژڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  

 .[١ : ادّتحْٜ] ژڌ      ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ    ک   ژ

أي مـ هذه افُربٚت افتل تًٕٚقهنٚ وتَٚشقهنٚ  ژ ۋ  ۋ  ژ :وؿقفف

ؿدمقا  :أن ادالئُٜ تَقل هلؿ :وادًْك إُٔؿ ٓ تَدرون ظذ ذفؽ، أو يُقن ادًْك

ٕن أرواح افيِّٜ إذا تبغ هلٚ شٚظٜ  ؛ٓٚفَْبو ،مـ أبدإُؿ ،وأخرجقهٚ ،أرواحُؿ

واشتًهٝ ظـ  ،تٍرؿٝ ذم أجسٚدهؿ ؛آحتوٚر مٚ أظد اهلل هلٚ مـ أفٔؿ ظَٚبف

أن  ـام جٚء ذم حديٞ افزاء بـ ظٚزب  ،ؾتٖمرهٚ ادالئُٜ أن خترج ؿٓراً  ،اخلروج

أخرجل أيتٓٚ افروح اخلبٔثٜ إػ »: قت يَقل فروح افُٚؾر ظْد احتوٚرهمِؽ اد

ـام  ،ؾٔستخرجقهنٚ مـ جسده ،ؾتتٍرق ذم بدٕف ،وطؾ مـ حيّقم ،ّقم ومحٔؿش

شخيرج افسٍقد مـ افهقف ادبِقل
(1)

. 

ې   ژوهق افذل واخلزي  ، : أصد اهلقاناهلقن ژۅ       ۉ  ۉ  ې ژ

وٕسبٜ افقفد وافؼيؽ  ،مـ اؾساء افُذب ظذ اهلل ژې            ې  ى  ى  ائ  ائ

 ،وتٍٖٕقن مـ اتبٚظٓٚ ،تِٔٝ ظُِٔؿإذا  ژەئ  ەئ  وئ  وئ ژ ،فف

ٚوإَٓٔٚد هل
(2)

 . 

وافدفٔؾ ظذ أن بسط ادالئُٜ أيدهيؿ فرضب وجقه افيِّٜ ظْد ادقت ؿقفف 

﮵ ﮶   ﮷   ﮸ ﮹    ژتًٚػ :  ﮴  ے   ۓ  ۓ    ﮲   ﮳   

، أي وفق ظٚيْٝ يٚ حمّد افٍُٚر حٚل تقذم [9٠إٍٕٚل: ] ژ﮺  ﮻  ﮼ 

                                      
( ، وافبَٔٓل ذم صًٛ 4/42٢( ، وابـ أيب صٔبٜ ذم مهٍْف )3/١20أخرجف اإلمٚم أمحد ذم ادسْد ) (٢)

 (4/١٢١( ، وصححف إفبٚين ـام ذم صحٔح افسؽٔٛ وافسهٔٛ )٢/49١اإليامن )

 ( . 9٢١ - ٢/9٢١إير افًذب افّْر ) ((١
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ٔٓٗ 

ًٚ مُْرًا، ؾجقاب )فق( حمذوف  فرأيٝ أمر ؛ادالئُٜ ٕرواحٓؿ ًا ظئاًم هٚئاًل ؾئً

َقفقن هلؿ ـوي ،ٓؿ وأدبٚرهؿـُٜ وجقهـرب ادالئـإذ تو ؛ِفـوهتقي ،ٔع إمرـٍيـفت

ًٚ بغ افًذاب احلز وادًْقي فِبدن وافروح  – ﮼   ژ  –مجً  ژ﮺  ﮻ 

 أي: ويَقفقن هلؿ ذفؽ تبنرًا هلؿ بًذاب أخرة
(1)

. 

  فؽ إصٚرة إػ مٚ تَدم مـ افرضب وافًذاب ذ ژۋ   ۅ  ۅ  ۉ   ژ

ۉ  ې  ې   ژأي بام اؿسؾتؿ مـ افٍُر وادًٚيص  ژۅ  ۅ  ۉ ژ

بؾ هق  ،وبال اشتحَٚق وشبٛ ،: ؾًٔٚؿبٓؿ بال جرم وخىٔئٜأي. ژې  ې 

إني  ؛يا عبادي))ـام ؿٚل تًٚػ ذم احلديٞ افَدد:  ،افذي ٓ جيقر ،احلُؿ افًدل
فال تظالموا، يا عبادي إنما  ،لتو بينكم محرماً وجع ،حرمت الظلم على نفسي

ومن وجد غير  ،فمن وجد خيرًا فليحمد اهلل ،أحصيها لكم ؛ىي أعمالكم
(2)ذلك فال يلومن إال نفسو

)) 
(3)

. 

وممٚ يدل ظذ أن افًذاب يْٚل وجقه افيِّٜ حٚل افقؾٚة ؿقفف تًٚػ ظـ ادرتديـ 

ۉ    ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ژافذيـ ـرهقا مٚ ٕزل اهلل: 

، أي ـٔػ حٚهلؿ حْٔئذ وـٔػ يدؾًقن رض افردة ظـ [١0حمّد: ] ژۉ

ًٚ وؿقظف»ٍٕقشٓؿ، ؿٚل ابـ ظٚصقر:  رتٛ ظِٔف  ؛ودٚ جًؾ هذا افًذاب حمََ

ًٚ مستًّاًل ذم مًْك تًجٛ ادخٚضٛ مـ حٚهلؿ ظْد  ؛آشتٍٓٚم ظـ حٚهلؿ اشتٍٓٚم

إذ ٓ يتًجٛ إٓ مـ  ،ؽر مًتٚدة ،وهذا افتًجٛ مٗذن بٖهنٚ حٚفٜ ؾئًٜ ،افقؾٚة

أي  ؛ـام ينًر بف حذف متًِؼ )ـٔػ( ،وافسٔٚق يدل ظذ افٍيٚظٜ ،أمر ؽر مًٓقد

                                      

 ( .١/93٠( وافتحرير وافتْقير )١/٢١4إير افُنٚف )(٢) 

 (.١900( رؿؿ )٢١١3/ 4بٚب حتريؿ افيِؿ )  –ـتٚب افز وافهِٜ  -( رواه مسِؿ ذم صحٔحف (١

 ( .4٠٢١،  2/4٠٢9( وحمٚشـ افتٖويؾ فَِٚشّل )١٢،  3/١٠( إير تٍسر ابـ ـثر )(4
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شـٔػ يهًْقن وحيتٚفقن
 (1)

 . 

وإَٓٔٚد واخلوقع  ،أي افتل أظرضقا هبٚ ظـ ضٚظٜ اهلل ژۅ  ۉ    ژ

 ،ؾٖظرضقا ظـ افتُٚفٔػ افؼظٜٔ ،افتل ؿٚبِقا هبٚ أمر اهلل وهنٔف ژۉژ ،فف

وضٚظٜ رشقفف، ٓ صؽ إٔف شٔهٚحٛ افقؾٚة  ،وضٚظٜ اهلل ،ٚد ذم شبٔؾ اهللواجلٓ

 حْٔئذ مـ افًذاب مٚ اهلل بف ظِٔؿ . 

ًٚ مـ ؾيٚظٜ ذفُؿ افًذاب -شبحٕٚف وتًٚػ-وؿد صقر فْٚ احلؼ  افذي يْٚل  ،صٔئ

 ،ذم وصػ ادْٚؾَغ -ؾَٚل جؾ صٖٕف  ؛وجقه افيِّٜ ظْد ادقت ذم آيٜ أخرى

ؿغ ظـ اف ٕزول آيٚت إمر وإٔف يًسي وجقهٓؿ ظْد  ،َتٚل ذم شبٔؾ اهللادًق 

 ،وتْزل آيٚت إمر بٚجلٓٚد مـ افُرب وافندة ،مٚ حيغ افَتٚل بٚجلٓٚد، أو ظْد

ڇ       چ  چ ژ: -وهق يًٚين ـربٚت ادقت حغ ٕزوفف  ،ـٚفذي يًسي وجف ادحترض

  ک  کڑ   ڑ  .ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ    ڌڇ  ڇ     ڇ   ڍ   ڍ  ڌ

ڱ  ں    ڱک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ        ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ

 ھہ ہ ہھ ھ ھ ہں  ڻ   ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ

 [ ٢١، ٢2إحزاب: ] ژے ے ۓ ۓ ﮲

فِتحَٔؼ ژ چ ژ
(2)

 ،×أي ادثبىغ ظـ رشقل اهلل  ژڇ  ڇ  ڇ    چ ژ  ،
 ،وخِىٚئٓؿ ،أي أصحٚهبؿ ژڇ   ڍ ژ ،وظـ افَتٚل مًف وهؿ ادْٚؾَقن

تًٚفقا إػ مٚ ٕحـ ؾٔف  :أي ژڍ  ڌژهحبٜ واجلقار، ؾٓل أخقة اف ،وظؼائٓؿ

أي ٓ ينٚرـقن ذم  ژڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ ژمـ اإلؿٚمٜ ذم افيالل وافثامر، 

إذ مل يتخٍِقا  ؛فُٔقن هلؿ ظذرًا ذم أن هلؿ حؼ ذم افٌّْٜٔ ؛إٓ ؿِٔالً  ،احلرب وافَتٚل

                                      
 ( .١١/٢٢2افتحرير وافتْقير ) إير (٢)

 ( .١٢/١١4( ، وافتحرير وافتْقير )٢٢/٢١٢إير روح ادًٚين )(١) 
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ٔٓٙ 

ظـ افَتٚل
(1)

 ،ْكةواف ،وافٍَْٜ ،وادقدة ،أي بخالء بٚدًقٕٜ ژڑ   ڑ ژ ،

أي ادتقؿع مـ افًدو ؾٓؿ أجبـ ؿقم،  ژک  ک  ک ژوبُؾ مٚ ؾٔف مًٍْٜ فُؿ، 

ًٚ وصامًٓ  ژ گ  گ  گ  گ  ڳ ژ  ؛دون أن تىرف ،أي: بٖحداؿٓؿ ئّْ

 ،أي: ـْير ادٌق ظِٔف مـ ادقت ژڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱژمـ صدة اخلقف، 

خقؾف  وصدة ،فذهقفف ؛وتدور أظْٔٓؿ ـدوران ظْٔل افذي يًٚين شُرات ادقت

ًٚ  ،وفُـ ريًٚء وشًّٜ ،ٕهنؿ مل حيرضوا ظذ ٕٜٔ خٚفهٜ صٚحلٜ ،وجزظف وضِب

خلِق ؿِقهبؿ مـ  ؛وحوقر افَتٚل ذم شبٔؾ اهلل ،فٌِّْؿ، بؾ إن حٚهلؿ ظْد اخلقف

ؾًٕٔٚقن مـ  –ـحٚل مـ حيترض –اإليامن وظدم إخالصٓؿ وإذظٚهنؿ هلل تًٚػ 

ـام يًٚين مـ يُٚبد شُرات  ،افًذاب افذي ييٓر أثره ظذ وجقهٓؿ إٓذاك

ادقت
(2)

. 

 ،وذم هذا دٓفٜ ظذ أن افًبد شٚظٜ آحتوٚر يًٚين مٚ يًٚين مـ شُرات ادقت

و إال ـال إل)) :يَقل وهق يًٚين تِؽ افِحيٚت ×وهلذا ـٚن  ،حتك وإن ـٚن صٚحلًٚ 
((اهلل إن للموت لسكرات

(3)
 ؛، ؾ٘ذا ـٕٚٝ هذه حٚل إخٔٚر ظْد شُرات ادقت

 ًٕٚٔف افيِّٜ يزداد وينتد ظذ ؿدر طِّٓؿ وضٌٔٚهنؿ.ؾام ي

أصؾ  ژ ڻ   ڻ ڻ ژأي: زال وحؾ إمـ،  ژ ڱ  ں  ں ژ

هِ  ًٚ، وادًْك  ؛فَٓر افٌر ؛افسِؼ ذم فٌٜ افًرب: بسط افًوق وَحدَّ يدًا ـٚن أو فسٕٚ

وخٚصّقـؿ مـ أجؾ  ،بٚفسٛ وإذى وافتَْص ؛أي: بسىق ؾُٔؿ أفسْتٓؿ افذربٜ

 خمٚصّٜ وأبٌِٓٚ.افٌّْٜٔ أصد 

                                      
 (.١/4١٢( ، وتٍسر ابـ ـثر )3/١١٠،١١٢إير مًٚين افَرآن فِزجٚج )(٢) 

 (.٢٢/٢١١( وروح ادًٚين )١٢/١١١،١١0إير افتحرير وافتْقير )(١) 

، إير: صحٔح افبخٚري مع افٍتح، ـتٚب ادٌٚزي، بٚب  كظٚئنٜ  رواه افبخٚري مـ حديٞ أم ادٗمْغ (4)

 (.333١(، حديٞ رؿؿ )2/٢33ووؾٚتف ) × مرض افْبل
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ًٚ بًٌِٔٚ  ًٚ ؾهٔح  ؛وادظقا ٍٕٕسٓؿ ادَٚمٚت افًٚفٜٔ ،أو يُقن ادًْك تُِّقا ـالم

ًٚ ذم  ؛وهؿ يُذبقن، ومْف يَٚل: خىٔٛ مسالق ،مـ افنجٚظٜ إذا ـٚن بٌِٔ

خىبتف
(1)

أي خٚضبقـؿ وهؿ أصحٜ ظذ ادٚل وافٌّْٜٔ،  ژ ہڻ ۀ ۀژ، 

ًٚ،  ،أي: حََٜٔ أمرهؿ فٔسقا بّٗمْغ ژ ہ ہ ہژ وإن أطٓروا اإليامن ٍٕٚؿ

ے  ژ: أبىؾ أجرهٚ وثقاهبٚ إذ مل تُـ خٚفهٜ هلل، أي ژ ھھ ھ ھ ژ

ًٚ شٓالً  ژے ۓ ۓ ﮲ ًٚ  ؛-شبحٕٚف وتًٚػ-ؾال يًجزه رء  ،أي هْٔ جزاًء وؾٚؿ

هلؿ ظذ شقء رسيرهتؿ
(2)

. 

رة ومثؾ هذه أيٜ ذم ادًْك وافدٓفٜ ظذ حٚل ادْٚؾَغ ظْد ٕزول آيٚت اهلل أم

ًٚ مـ افًذاب ادًْقي ،بٚفَتٚل افذي ييٓر أثره ظذ  ،وأهنؿ إٓذاك يًٕٚقن أفقإ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ژ: ؿقفف تًٚػ ؛ـحٚل مـ يًٚين شُرات ادقت ،وجقهٓؿ

ٻ  پپ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   

ڦ  ڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ    .ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦ   

 .[١٢ – ١٠حمّد: ] ژژچ  ڃ     ڃ     ڃ  ڃ   چ  

ؾٚدٗمْقن افهٚدؿقن متْقا ذظٜٔ اجلٓٚد فٔتَربقا إػ اهلل تًٚػ ببذل أرواحٓؿ 

ٕن  ؛ وأمر بف ضٚق إمر بٚدْٚؾَغ ؾِام ؾرضف اهلل  ،رخٔهٜ ذم شبٔؾ اهلل

وهذا أمر فٔس  ،تيٚهرهؿ بٚإلشالم ربام أجلٖهؿ إػ اخلروج مع ادسِّغ فَِتٚل

ًٚ ٕرواحٓؿ فِٓالك افذي ٓ يستٛ ظِٔف ٍٕع هلؿ ذم احلٔٚة ٕن ؾ ؛بٚهلغ ٔف تًريو

ًٚ  ،أخرة إذ مل يُقٕقا مٗمْغ بٚضْ
(3)

پ  پ   ژوهلذا وصػ اهلل حٚهلؿ بَقفف :  ،

                                      
 (.٢٢93(، وافَٚمقس ادحٔط ص )٢١٠ – ٢٠/٢١١( إير: مٚدة )س ل ق( ذم: فسٚن افًرب )(٢

( وروح ادًٚين ١/4١٢ر )( وتٍسر ابـ ـث١١٢،  3/١١٠إير تٍسر أيٜ ذم : مًٚين افَرآن فِزجٚج ) (١)

 ( .٢١4،  ٢٢/٢١١فألفقد )

 ( .١١/٢٠١إير افتحرير وافتْقير )(4)
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ٔٓٛ 

ًٚ وٓ تٖويالً أي ژڀ ڀ  ڀ  ڀ   ژ ،: مبْٜٔ واضحٜ ٓ تَبؾ ٕسخ

أي: صؽ  ژٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ ژ: إمر بجٓٚد افُٚؾريـ، أي ژٺ

يـ وضًػ ذم افَٔغ وهؿ ادْٚؾَقن،ذم افد
(1)

ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ژ 

يْيرون إفٔؽ يٚ  ،أي: مـ ؾزظٓؿ ورظبٓؿ وجبْٓؿ مـ فَٚء إظداء ژ ڤ  ڤ

افذي ٓ يىرف بكه، وادراد أهنؿ ينخهقن ٕحقك  ،حمّد ـْير ادحترض

ـ فندة ـرهٓؿ فَِتٚل إذ ؾٔف مٚ يُرهقن م ؛ويْيرون إفٔؽ ٕيرًا صديداً  ،بٖبهٚرهؿ

وتًريض أرواحٓؿ فِٓالك ،ظز اإلشالم وادسِّغ
(2)

اشؿ  ژڤ  ڦ ژ ،

أي ـٚن إوػ هبٗٓء ادْٚؾَغ بدًٓ مـ افْير إفٔؽ ٕير ادٌق ظِٔف مـ  ؛تٍؤؾ

ڄ  ڄ   ژأي أن يسًّقا ويىًٔقا ذم احلٚل افراهْٜ،  ژ ڦ  ڦ  ڄژادقت 

 فف افْٜٔ أي أخِهقا  ژڃ     ڃ  ڃ ژ أي جد احلٚل وحرض افَتٚل، ژ ڃ

 ،خزه ژ ڦژو  ،مبتدأ ژٹ  ژ: وظذ هذا افَقل ؾـَقفف ژ ژچ  چ  ژ

 ژڦ    ٹ ژبًّْك افبٚء، وؿٔؾ  ژڦ  ژوافالم ذم  ،متًِؼ بٖوػ ژڦ  ژو 

بًّْك أحؼ  ؛اشؿ تٍؤؾ  ژٹ  ژأي ؿٚرهبؿ هالـٓؿ، وؿٔؾ  ؛ـِّٜ تقظد وهتديد

 :يُقن ؿقففو ،خز دبتدأ حمذوف أي: افًَٚب أجدر هبؿ وأحرى ،وأحرى

: تَديره أي ،واخلز حمذوف ،مًىقف ظِٔٓٚ ژ ڦ  ڄ ژو ،مبتدأ ژڦژ

أمثؾ بُؿ مـ ؽرمهٚ
(3)

. 

                                      
 ( .٢9/9423إير حمٚشـ افتٖويؾ ) (٢)

 ( .١/4١١إير صٍقة افبٔٚن )(١) 

( وصٍقة افبٔٚن  9429،  ٢9/9423( وحمٚشـ افتٖويؾ )  4٠٠،  0/١١١إير تٍسر ابـ ـثر )  (4)

 ( . ٢٢٠ – ١١/٢٠١وافتْقير ) ( وافتحرير  4١١/١)
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 الفصل الثالث 
 ما ينال وجوه الظاملني من العذاب  في الحياة اآلخرة 

وهق جمّع  ،أو اإلبٚء وآشتُبٚر ،دٚ ـٚن افقجف ظْقان افىٚظٜ وإَٓٔٚد

جًؾ اهلل ظز وجؾ خلهقص هذه  ؛يامن وآظتبٚراحلقاس افتل تثّر ذم افَِٛ اإل

ًٚ . ؛اجلٚرحٜ ٕهٔبٓٚ مـ افًذاب أو افًْٔؿ يقم افَٔٚمٜ  جزاًء وؾٚؿ

ومـ أمهٓٚ  -ؾُام أن أثر افىٚظٜ واإليامن افذي ذم افَِٛ ييٓر ظذ اجلقارح 

ًٚ هلل  -افقجف ًٚ مستُْٔ ؾتًُْس ظِٔف هذه افىٚظٜ  ،ؾسى وجف ادىٔع ذفٔاًل خٚصً

ويقم افَٔٚمٜ يْٚل مـ افًْٔؿ وافْرضة واحلسـ  ،ا وإذاؿٚ ذم هذه احلٔٚة افدٕٕٔٚقر

ذم هذه  -تًٚػ–وافبٓٚء أظيّٓٚ؛ بَدر مٚ ـٚن ظِٔف مـ ذل واشتَٚمٜ واشتُٕٜٚ هلل 

جث    .خت  مت  ىت   ژـام ؿٚل تًٚػ :  ،ممٚ جيًِف مسٍرًا مستْراً  ،افدٕٔٚ

ڭڭ .ے ۓ ۓ    .ھ  ھ  ھ      ھ  ژ  ٹ ٹ، و[42،4١ظبس: ] ژمث

 ژڀ    ٺ  ٺ     .پ ڀ   ڀ  ژ  ٹ ٹ، و[١١،١3ادىٍٍغ: ] ژڭۇ ۇ 

گ  گ     .ک  ک  ک     .ژ  ڑ      .ڎ  ڈ  ڈ     ژ  ٹ ٹو ،[١4 - ١١افَٔٚمٜ: ]

 . [٢٢ – 2افٌٚصٜٔ: ] ژگ  گ     

وظْقان ذفؽ  -وافذل وإَٓٔٚد فف ذم هذه افدٕٔٚ  ،ومـ تُز ظـ ضٚظٜ اهلل تًٚػ

ؾٕ٘ف يْٚفف مـ افذل واهلقان وافًذاب وافُْٚل يقم افَٔٚمٜ بَدر مٚ  ؛-يٓر ذم افقجف ي

ًٚ مـ افًذاب  وهلذا ذـر اهلل  ،يُقن ظِٔف ذم هذه افدٕٔٚ مـ إبٚء واشتُبٚر فْٚ أفقإ

أو مٚ يْٚل  ،شقاء مْٓٚ مٚ يْٚل ظّقم افقجف ؛افذي يْٚل وجقه افيِّٜ يقم افَٔٚمٜ

ٕهنٚ وجقه ظىِٓٚ أصحٚهبٚ ظـ افٍٚئدة افتل  ؛زاء وؾٚؿٚج ؛بًض حقاشف وأجزاءه

ې    ژ ،واخلوقع فف ،وصُره ،أٓ وهل ضٚظٜ اهلل تًٚػ ؛خَِٓٚ اهلل مـ أجِٓٚ

ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ  وئ  وئ  
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 .[02افْحؾ: ] ژۇئۇئ  ۆئ  ۆئ

 ذم أربًٜ مبٚحٞ: –ب٘ذن اهلل تًٚػ  –وشقف يُقن احلديٞ ذم هذا افٍهؾ  

 :  تسليط العذاب على وجوه الظلمة ولالمبحث األ
 ،فَد ـرم اهلل اإلٕسٚن ظذ شٚئر ادخِقؿٚت ذم هذه افدٕٔٚ بٖن جًؾ ؿٚمتف مْتهبٜ

ظذ خالف  ،بًٔدًا ظـ إرض ،وهق افرأس ،وجًؾ وجٓف ذم أظذ جزء مـ بدٕف

 وؿريبٜ مْٓٚ . ،بَٜٔ احلٔقإٚت افتل وجقهٓٚ مُْقشٜ إػ إرض

افبًٔـد  ،إلٕسٚن فربف ـِام أـثر مـ اخلٍض وافتىٚمـ بقجٓـفؾُِام ظيؿ تقاضع ا

ًٚ وظِـقًا مــ ربـف ،ذًٓ واشتُٕٜٚ هلل تًٚػ ؛ظـ إرض ــام  ،وبذفؽ يزداد رؾًٜ وؿرب

أقـرب مـا ))ؿـٚل :  ×أن رشقل اهلل  ثبٝ ذم صحٔح مسِؿ مـ حديٞ أيب هريرة 
((يكون العبـد مـن ربـو وىـو سـاجد فـ اثروا الـدعا 

(1)
 أن رشـقل اهلل  وؾٔـف ظْـف ،

َمـــا نـََقَصـــْت َةـــَدَقٌة ِمـــْن َمـــاٍل، َوَمـــا زَاَد اللوـــُو َعْبـــًدا بَِعْفـــٍو ِإالو ِعـــز ا، َوَمـــا )) :ؿـــٚل ×
((تـََواَضَع َأَحٌد لِلوِو ِإالو رَفـََعُو اللووُ 

(2)
. 

ؾٕ٘ف جيٚزى  ؛ وخيوع فف ، وأبك أن يتىٚمـ فربف وخٚفَف ، ودمز ، وأمٚ إذا تُز

بٖن يسِط افًذاب ظذ هذا افقجف افذي أبك أن يذل  ؛يقم افَٔٚمٜ بَْٔض ذفؽ

ڄ  ڃ  ڃ  ڃ       ڃ   چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ     ژؿٚل تًٚػ:  ،خلٚفَف

، وجقاب فق ذم أيٜ حمذوف دفٝ [4١إٕبٔٚء: ] ژڇ  ڇ  ڍ       ڍ  ڌ  

إٕبٔٚء: ] ژڤ  ڦ  ڦ  ڦ    ڦ   ڄ  ڄ ژظِٔف أيٜ ؿبِٓٚ 

42]
ًٚ بٔقم افَٔٚمٜؾٓؿ يَ ،(3) أي فق تَْٔقا أن افًذاب  ،قفقن ذفؽ اشتبًٚدًا وتُذيب

                                      
 (.32١( رؿؿ )  ٢/49٠بٚب مٚ يَٚل ذم افرـقع وافسجقد )  –ـتٚب افهالة  –صحٔح مسِؿ  (٢)

( رؿؿ 3/١٠٠٢بٚب اشتحبٚب افًٍق وافتقاضع ) –ـتٚب افز وافهِٜ وأداب  –صحٔح مسِؿ  (١)

(١922. ) 

 (.٢٢/3١04)( ، وحمٚشـ افتٖويؾ 4/4١١إير مًٚين افَرآن فِزجٚج )(4) 
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 ؛ ؾال يستىًٔقن دؾًف إٓذاك ظـ أذف أظوٚئٓؿ ، دٚ اشتًجِقا ؛واؿع هبؿ ٓ حمٚفٜ

ؾّـ ظجز  ،وفُقن افدؾع ظْف أهؿ مـ ؽره ،ؾتَديؿ ذـر افقجف فؼؾف ،وهق افقجف

ڇ  ڇ  ژؿل اجلسد، ظـ دؾع إذى ظـ وجٓف ؾٓق أظجز ظـ دؾًف ظـ بٚ

 :-جؾ صٖٕف-ـام ؿٚل  ،ٕن افًذاب حمٔط هبؿ مـ مجٔع جٓٚهتؿ ژڇ

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ     . ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿژ

، وؿٚل [93،99افًُْبقت: ] ژڄڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ     

:  إظراف] ژۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھھ   ھ  ے  ےژ: تًٚػ

3٢] . 

ؾع ظْٓؿ افًذاب ٓ مـ إٍٔسٓؿ أي فٔس هلؿ ٕٚس يد ژڍ       ڍ  ڌ  ژ

وٓ مـ ؽرهؿ
(1)

. 

 مبحث الثاني : ىيئة وجوه الظلمة ال
 :مجًٚء يقم افَٔٚمٜ ـام ؿٚل تًٚػ اخلَِٜٔ وجقه ظْقان هلق واخلوقع افذل إن

ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    .ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ    ۇ  ۆ  ۆ     ۈ  ۈ  ٴۇ      ۋ  ژ

 ژۆئ   ۈئ  ۈئ    ەئ  ەئ  وئ  وئۇئ  ۇئ  ۆئ .ې  ې    ې   ى      ى  

 .[٢٢٢-٢٠١ضف: ]

ؾٍل ذفؽ افٔقم افذي ٓ تٍْع ؾٔف افنٍٚظٜ ظْد اهلل إٓ صٍٚظٜ مـ أذن فـف افـرمحـ 

حت  جت يب ىب  خبمب  حبژــــام ؿـــٚل تًـــٚػ:  ،وريض فـــف ؿقفـــف ،أن ينـــٍع

ــــْجؿ: ] ژجح مج حج يث  ىث مث جث يت  ىت مت خت ــــٚد [ ١١اف ــــقن أجس تُ

 ژ ې ې ۉ ۉ ۅ ۅژافًبٚد وذواهتؿ ذفِٜٔ خٚصـًٜ بـغ يـدي اهلل تًـٚػ، 

                                      
( وحمٚشـ افتٖويؾ  3/24( وابـ ظىٜٔ )  9/440( وابـ ـثر )  ٢١/١0١إير تٍسر افىزي )  (٢)

(٢٢/3١04 . ) 
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ــؿ  :أي ــٚخلالئؼ ـِٓ ــٚػ :  ژې ې  ى   ىژأحــٚط ظِّــف ب ــف تً ى   ژـَقف

ـــرة: ] ژائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ    وئ    ۇئ ـــف، [١99افبَ ەئ  ەئ  وئ   ژ وؿقف

ــٚ :أي ژوئ ــؼ جلبٚره ــٝ واشتســِّٝ وجــقه اخلالئ  ژوئ  ژ ،خوــًٝ وذف

 ،وهق ؿٔؿ ظـذ ــؾ رء يـديره وحيٍيـف ،افذي ٓ يْٚم ژوئ  ژ ،افذي ٓ يّقت

 افذي ــؾ رء ؾَـر إفٔـف ٓ ؿـقام فـف إٓ بـف ،ُٚمؾ ذم ٍٕسفؾٓق اف
(1)

ُْـّق  . ًُ وأصـؾ اف

افذل، يَٚل مْف: ظْٚ وجٓف فربف يًْقا ظْقًا أي خوع فف وذل، وفذفؽ ؿٔؾ فألشـر: 

وخوــًقا هلل تًــٚػ ذم ذفــؽ  ،فذفــٜ إرس، أي ذل افْــٚس بجّٔــع أجســٚدهؿ ؛ظــٚنٍ 

ٝ افقجـقه بٚفـذـر فًيـؿ طٓـقر أثـر وإٕام خهـ ،أي إشٚرى ؛افٔقم خوقع افًْٚه

افذل ظِٔٓٚ
(2)

. 

 ژۆئ   ۈئ      ژأي خرس ومل ييٍر بحٚجتف ومىِبف  ژۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ژ

ٕن اهلل شَٔتص فُؾ  ؛وظّاًل بًّهٜٔ اهلل ،أي ذـًٚ  ژۈئ  ژإػ مقؿػ افَٔٚمٜ 

ميِقم ممـ طِّف
(3)

. 

فُْف بٚفْسبٜ  ،وإن ـٚن افذل واخلقف وافٍزع يًسي مجٔع اخلِؼ يقم افَٔٚمٜ

ظْدمٚ يَٚل  ،فًبٚد اهلل ادٗمْغ ادقحديـ مٗؿٝ؛ يزول ظْٓؿ إذا حِقا بٖرض ادٖمـ

، وظْدمٚ [3١إظراف: ] ژۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ     …ژ :هلؿ

ھ  ے  ے   .ۀ  ۀ   ہ   ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ژ :يَٚل هلؿ

، وإن [0٠–١2افزخرف: ] ژڭ  ڭ  ڭ ۇ   ۇ.ۓ  ۓ 

ًٚ ظذ أفسـ افرشؾ، وظْد ؿبض أرواحٓؿ ـٕٚٝ هذه افبنٚر ة وافىّْٖٕٜٔ أتتٓؿ مسبَ

                                      

 (. 9/4٢٢( إير تٍسر ابـ ـثر ) ٢)

 (4/400( ، ومًٚين افَرآن فِزجٚج )٢١/٢0١( إير تٍسر افىزي )١)

 .( 4/400( ومًٚين افَرآن فِزجٚج ) 9/4٢٢) ( وابـ ـثر  ٢03 – ٢١/٢0٢( إير تٍسر افىزي )4)
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ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   ژـام ؿٚل تًٚػ :  ،ظذ أفسـ ادالئُٜ

  ژپ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  ٿ           ٿ

دٚ يسبؼ  ؛، فُـ حتَؼ إمـ وـامفف ٓ حيهؾ هلؿ إٓ بدخقهلؿ اجلْٜ[4٠ؾهِٝ: ]

 أهقال يقم افَٔٚمٜ افًيٚم.ذفؽ مـ منٚهدة 

وذم حٔٚة  ،أمٚ افيِّٜ افًهٚة افُٚؾرون ؾ٘ن افذل مالزم هلؿ ذم احلٔٚة افدٕٔٚ

 ژيت جث مت ىت خت حت يب جتژتًٚػ: ؿٚل  ،وذم أخرة ،افززخ

ۆئ  ۈئ   ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئ  ژ، وؿٚل تًٚػ: [١٠:  ادجٚدفٜ]

 هريرة  وذم احلديٞ افهحٔح ظـ أيب ،[٢١3ضف: ] ژىئ  ی  ی      ی

 ((ظذاب افَز  )): ؿٚل ژېئ  ېئ   ىئ  ىئ ژ :ذم ؿقفف ×ظـ افْبل 
(1)

. 

ہ  ہ  ہ  ھ        ژ: تُسقهؿ افذفٜ وافهٌٚر ؿٚل تًٚػ وظْد بًثٓؿ مـ ؿبقرهؿ

  .ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   .ۇ  ۇ .ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲   ﮳  ﮴  .ھ   ھ    

وإٔتؿ أي  ژ ۈ  ٴۇ ژ، [٢١ – ٢9افهٚؾٚت: ] ژۋ  ۅ  ۅ     ۉ  ۉ  ې  ې  

أذٓء صٚؽرون أصد افهٌٚر
(2)

حتك يْٚفقن أظيّف  ،، ويالزمٓؿ افذل وافهٌٚر

ٿ   ٿ      ژ :ـام ؿٚل جؾ صٖٕف ،-وافًٔٚذ بٚهلل-ذم ٕٚر جْٓؿ   ،وأؾجًف وآدف

 .[١٠ؽٚؾر: ] ژٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ڤ

                                      
 – ٢/40١( واحلٚـؿ ذم ادستدرك )0/422،42١( أخرجف ابـ حبٚن ذم صحٔحف ـام ذم اإلحسٚن )(٢

،  4/424( وابـ أيب صٔبف ذم مهٍْف )١0٠4( رؿؿ )9١١ – 4/9١0( وظبد افرزاق ذم مهٍْف )42٢

( ، وحّسـ ٢١/٢١0افىزي ذم تٍسره )( و442( رؿؿ )٢/١٠3( وهْٚد بـ افرسي ذم افزهد )423

( صٚهدا مـ ١/42٢افنٔخ إرٕٚؤوط إشْٚده ذم حٚصٜٔ اإلحسٚن ، وأخرج فف احلٚـؿ ذم ادستدرك )

وصححف ظذ ذط مسِؿ ، وواؾَف افذهبل ، وأورده ابـ ـثر ذم تٍسره  حديٞ أيب شًٔد 

 ( مـ ضريؼ افبزار وؿٚل : إشْٚد جٔد .9/4٢0)

 ( . ٢١/9٢0افىزي )  إير تٍسر (١)



                                                         الترجمي بن حبيب فايز د.                         ما ورد في الكتاب فيما ينال وجوه الظالمين من العذاب

ٔٔٗ 

  -وشقف يُقن احلديٞ ذم هذا ادبحٞ ذم ادىِبغ أتٔغ :

 :الظالمين وىوانها  : ذّل وجوهولالمطلب األ
 ؛ومجٔع مقاؿٍف ،وهذا وصػ مالزم فقجقه افيِّٜ ذم ظرصٚت يقم افَٔٚمٜ

 ،ـؾ ذفؽ بسبٛ طِّٓؿ ،حتك يْٚفقا مْف ؽٚيتف إذا دخِقا ٕٚر جْٓؿ وبئس افَرار

أي خز يقم   ژٿ  ٿ  ٹ  ٹ ژـام ؿٚل تًٚػ   ،وظهٔٚهنؿ ٕمر اهلل

ٹ  ڤ   ژ ،وتًّٓؿ بٖهقاهلٚ ٕهنٚ تٌنك افْٚس ؛افَٔٚمٜ شّٔٝ بٚفٌٚصٜٔ

دٚ حؾ  ؛أي ذفِٜٔ ژڤ ژ ،وهل وجقه افيِّٜ مـ افٍُٚر وافًهٚة ژڤ

بٖصحٚهبٚ مـ اخلزي واهلقان
(1)

. 

وذفُؿ افذل يٌنك وجقه افيِّٜ بَٓر وهقان ييٓر أثره ظذ تِؽ افقجقه 

ٹ   ٹ  ٹ  ٹ   ژؿٚل اهلل تًٚػ:  ،ٓ يستىًٔقن دؾًف ،شقادًا وؿبحًٚ 

ڦ  ڦ  ڦ     ڄ  ڄ  ڄڄ  ڃ         ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ 

 .[١0يقٕس: ]ژ چ

وهؿ مـ  ،وخرجقا ظـ ضٚظتف ،ؾّـ ـامل ظدل اهلل تًٚػ مع مـ خٚفٍقا أمره

ٹ  ڤ   ژ ،افؼك وادًٚيص :أي ژٹ   ٹ  ٹ  ژ: وصٍٓؿ بَقفف

-فُامل ظدل افرب  ؛ٓ توٚظػ ظِٔٓؿ ،هلؿ جزاء شٔئٜ بّثِٓٚ :أي ژڤ

وافرهؼ: ؽنٔٚن افسقء بَٓر ،ژڤ  ڤژ -ػشبحٕٚف وتًٚ
(2)

، أي: واحلٚل إٔف 

ڦ   ژوظٚؿبتٓٚ افقخّٜٔ افتل يْتيروهنٚ،  ،تًسهيؿ ذفٜ وهقان وخقف مـ مًٚصٔٓؿ

 يًّْٓؿ ويًهّٓؿ مـ ظذاب اهلل. ،مٕٚع وواق :أي ژڦ  ڦ     ڄ  ڄ  ڄ

 -وحتتف ثالث مسٚئؾ  : :أمارات ذل وجوه الظالمين :المطلب الثاني

                                      
 ( . 2/3٠١( وابـ ـثر )  4١0،  ١3/4١١إير تٍسر افىزي )  (٢)

 ( . 4١0إير ادٍردات مٚدة : )ر ه ق( ص )  (١)



 (هٕٖٗٔ جمادى اآلخرة)     العدد الحادي عشر        مجلة معهد اإلمام الشاطبي للدراسات القرآنية  

ٔٔ٘ 

: وهلذا ؿٚل جؾ صٖٕف ذم آيٜ يقٕس ادتَدمٜ:  ٖفٜ إوػ / شقاد وجقه افيٚدغادس

مـ  -وافًٔٚذ بٚهلل-أي فندة شقادهٚ  ژ چڃ ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   ژ

أي أجزاء مـ افِٔؾ اديِؿ احلٚفؽ  ژڃژـٖٕام أفبسٝ  ،افذل افذي يٌنٚهٚ

 :ف ؾَقففمجع ؿىًٜ، وظِٔ -بتحريؽ افىٚء-هذا ظذ ؿراءة اجلّٓقر  ،افسقاد

ژقِطْعـًاژحٚل مـ افِٔؾ، وؿرأ ابـ ـثر وافُسٚئل ب٘شُٚن افىٚء  ژ چژ
(1)

. 

أي ضٚئٍٜ مـ افِٔؾ :وؿٚل بًوٓؿ ،ؿٚل أهؾ افٌِٜ : افَىع طِّٜ آخر افِٔؾ
(2)

 ،

وظذ  ،، أي بسقاد مـ افِٔؾ[١9احلجر: ] ژڭ  ڭ  ڭ  ژذم ؿقفف  :وؿٚل إخٍش

ًٚ ف ژچ ژهذه افَراءة ؾَقفف  مبٚفٌٜ ذم وصػ  ژقِطْعـًاژ :َقففيُقن ًٕت

وجقهٓؿ بٚفسقاد
(3)

. 

وذم آيٜ أخرى يذـر اهلل ظز وجؾ فْٚ صقرتغ متَٚبِتغ ٕهؾ افٍُر وأهؾ 

ًٚ بغ افسؽٔٛ وافسهٔٛ ؛اإليامن ًٚ ٕثر افذل وافًز ،مجً شقادا ذم وجقه  ؛وبٕٔٚ

ۇ  ۆ   ۇ  ژ :ؾَٚل تًٚػ ،وبٔٚضٚ ذم وجقه إتَٔٚء افزرة ،افيِّٜ افٍُرة

ۆ    ۈۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ          ې  ې  ې  ې         

 – ٢٠١آل ظّران: ] ژائ  ائ  ەئ      ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ.ى 

٢٠0]. 

فندة مٚ  ؛ؾقصػ وجقه افيِّٜ مـ افُٚؾريـ يقم افَٔٚمٜ بٚفسقاد افذي يًِقهٚ

ه مل تؼق وٕهنٚ وجق ،هل ؾٔف مـ افذل واهلقان؛ دٚ تَٚشٔف مـ أفقان افًذاب

وتستْر بْقر اإليامن ذم هذه احلٔٚة افدٕٔٚ، بْٔام وجقه ادٗمْغ بٔوٚء مؼؿٜ مستْرة 

                                      
 ( .  ٢١٢إير افتٔسر ص )  (٢)

 ( .١0١( ، وافَٚمقس ادحٔط  ص )2/١00إير مٚدة : )ق ط ع( ذم فسٚن افًرب ) (١)

( وحمٚشـ  3/١٠٠(  وتٍسر ابـ ـثر )  ٢١٢( وافتٔسر ص ) ٢20،  ١/٢2١إير افدر ادهقن )  (4)

 ( . ١/4434افتٖويؾ ) 



                                                         الترجمي بن حبيب فايز د.                         ما ورد في الكتاب فيما ينال وجوه الظالمين من العذاب

ٔٔٙ 

 افتل ـٚن ظِٔٓٚ أصحٚهبٚ. ،بْقر اإليامن وافتَقى

يث        حج   .جث  مث  .خت  مت  ىت   ژوٕيرهٚ ذم ادًْك ؿقفف تًٚػ : 

 .[3١ – 42ظبس: ] ژجس  حس  خس  مس   .جخ  حخ    .مج  جح  

افتل تُقن مؤئٜ مؼؿٜ  ،ػ هذه ادَٚبِٜ بغ وجقه إتَٔٚء افزرةؾٕٚير إ

وبغ وجقه افيٚدغ افٍُرة افتل  ،راجٜٔ ادزيد ،مرسورة بام أظىٚهٚ اهلل مـ افًْٔؿ

ـْٚيٜ ظـ مٚ حؾ هبٚ مـ صدة  ؛وتٌنٚهٚ افيِّٜ وافسقاد ،يًِقهٚ افٌبٚر وافُدرة

بٚهلل افٌؿ واهلؿ وافُآبٜ وافذل واهلقان وافًٔٚذ
(1)

. 

ذم وصػ ظئؿ افذل  ،وافتًبر افَرآين افبِٔغ ،وإير إػ هذه افهقرة افبديًٜ

يسسؿقن افْير  ،وهؿ خٚضًقن مستُْٔقن ،افذي يُسق وجقه افيٚدغ يقم افَٔٚمٜ

مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب   ژؾَٚل تًٚػ:  ،فندة مٚ يًِق وجقهٓؿ مـ افذل ؛إػ جْٓؿ

  .مث  ىث  يث  حج  مج مب  ىب  يبجت  حت  خت   مت  ىت  يت  جث   

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀڀ  ڀ  ڀ  

ٺ  ٺ   ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ   ٹ  ڤ   ڤ  

 .[ 33،39افنقرى: ] ژڤ  ڤ 

ؾّـ ـتٛ  ،ومٚ مل ينٖ مل يُـ ،وأن مٚ صٚء ـٚن ،ؾٔخز شبحٕٚف ظـ ـامل ؿدرتف

 ؛ٚ ذفؽاشتقجٛ هب ،ٕشبٚب ؿٚمٝ بف ،وخذفف ظـ افرصٚد ،اهلل ظِٔف افوالفٜ

 ؾِٔس فف مـ ويل هيديف شبٔؾ افرصٚد.

ييٓرون ؾٔف افْدم  ،ترى مْٓؿ مْيرًا ؾئًًٚ   ژحت  خت   مت  ىت  يت   ژ

اشتًتٚب ذم  ژجث    مث  ىث  يث  حج  مج ژ     ،واحلزن افنديد ظذ مٚ شِػ

ٚ ــّ ،فًِّٔقا ظّاًل صٚحلًٚ  ؛وضِٛ فِرجًٜ إػ افدٕٔٚ بٖي ضريؼ ـٚن ،ؽر وؿتف

                                      
 ( . ١٠٢إير مٚدة : )غ ب ر( ذم: ادٍردات ص )  (٢)



 (هٕٖٗٔ جمادى اآلخرة)     العدد الحادي عشر        مجلة معهد اإلمام الشاطبي للدراسات القرآنية  

ٔٔٚ 

ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ژهؿ ذم افْٚر بَقفف تًٚػ: أخز اهلل ظْٓؿ و

ۅ  ۉ  ۉ  ې  ېې   ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ  

 .[40ؾٚضر: ] ژوئۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ

مـ اخلنقع  ژٻ  ٻ  پ   ژأي ظذ افْٚر  ژٱ  ٻ  ٻ   ژ

بسبٛ افذل  ؛خٚصًٜ أجسٚمٓؿ ،أي خٚضًغ متوٚئِغ ،وهق إُٓسٚر وافتقاضع

 ژ پ   پ  پ  ڀژ ،اهؿ بام أشٍِقا مـ ظهٔٚن اهللواهلقان افذي ؿد اظس

ًٚ مْٓٚ ؛أي يْيرون إػ افْٚر مسٚرؿٜ يبتدئقن ٕيرهؿ بتحريؽ ضًٔػ  ،خقؾ

 ـام ُيرى ادهبقر ،ٕجٍٚهنؿ
(1)

ٓ يَدر  ؛وهُذا افْٚطر إػ ادُٚره ،يْير إػ افسٔػ .

،  ـام يًٍؾ مـ يْير ،ويّأل ظْٔٔف مْٓٚ ،ظذ أن يٍتح أجٍٕٚف بُامهلٚ إػ ادحٚب 

 وهق أظيؿ ممٚ ذم ٍٕقشٓؿ ،وافذي حيذروٕف واؿع هبؿ ٓ حمٚفٜ
(2)

. 

أي اخلسٚرة افُزى افتل ٓ جز  ژڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ   ژ

ؾذهٛ هبؿ إػ افْٚر  ژٺ   ٿ  ٿ ژوٓ اشتدراك فٍٚئتٓٚ،  ،فُرسهٚ

أي:  ؿرابٚهتؿ  ژ ٿ ژوؾٚهتؿ مـ اجلْٜ افًْٔؿ ادَٔؿ،  ،وافًذاب إفٔؿ

أي  ژٹ   ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ژؾٍرق بْٔٓؿ وبْٔٓؿ،  ،بٚهبؿ وذوهيؿوأح

دائؿ رسمدي أبدي ٓ خروج هلؿ مْف وٓ حمٔد هلؿ ظْف
(3)

. 

ـام يتبغ ذفؽ مـ آيٜ افنقرى افسٚفٍٜ : ادسٖفٜ افثٕٜٚٔ / خنقع وجقه افيٚدغ

ر مـ وأـثر مٚ ييٓ ،وافقجف أـثر اجلقارح مـ افبدن ييٓر ظِٔف أثر اخلنقع، افذـر

ثؿ ؿٚل تٍسرًا هلذا    ، ژٻ  ٻ  پ ژهلذا ؿٚل شبحٕٚف  ،افقجف ظذ افًْٔغ

أي : ذفٔؾ ـام ؿٚل ابـ ظبٚس ريض اهلل  ژ پ   پ  پ  ڀژاخلنقع 

                                      
 (3/342( افهز : ٕهٛ اإلٕسٚن فَِتؾ . إير فسٚن افًرب مٚدة )ص ب ر( ، )٢)

 (٢4/9٠( إير روح ادًٚين)١)

( ٢3/9١9١( وحمٚشـ افتٖويؾ )١٠١،  0/١٠٢( وابـ ـثر )943 – ١٠/9١١)إير تٍسر افىزي  (4)

 ( .9٢،  ٢4/9٠( وروح ادًٚين فألفقد )3/39٠وتٍسر افسًدي )



                                                         الترجمي بن حبيب فايز د.                         ما ورد في الكتاب فيما ينال وجوه الظالمين من العذاب

ٔٔٛ 

ـام ذم  ،وهلذا جٚء ذم ـثر مـ أيٚت تَٔٔد اخلنقع بٕٚبهٚر ،(٢)ظْٓام، وجمٚهد 

ٻ    ٱ  .حس  خس  مس  حص  مص  جض  حض  خض  مض   ژ :ؿقفف تًٚػ

 –، وذفؽ يقم افَٔٚمٜ [34 – 3١افَِؿ: ] ژٻ  ٻٻ  پ  پ        پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ

ؾٔتسٚؿىقن  ،حغ يٖمر اهلل تًٚػ ـؾ أمٜ أن تِحؼ بام تًبد - ×ـام صح ظـ افْبل 

 -شبحٕٚف وتًٚػ-ؾُٔنػ افرب  ،ؾٔبَك مـ ـٚن يًبد اهلل مـ بر وؾٚجر ،ذم افْٚر

ويبَك مـ ـٚن يسجد ذم افدٕٔٚ ريًٚء  ،ٜؾٔسجد فف ـؾ مٗمـ ومٗمْ ؛ظـ شٚؿف

ًٚ واحداً  ،وشًّٜ ؾٔذهٛ فٔسجد ؾًٔقد طٓره ضبَ
(2)

. 

تٌنٚهؿ ذفٜ صديدة مـ  ،أي خٚضًٜ أبهٚرهؿ ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ ژ

وإٓ ؾٚفذفٜ  ،فألبهٚر فيٓقر أثره ظِٔٓٚ ؛وإٕام ٕسٛ اخلنقع ،ظذاب اهلل 

ؾًقؿبقا بَْٔض مٚ  ،افدٕٔٚواهلقان يًسي مجٔع أبداهنؿ بسبٛ إجرامٓؿ وتُزهؿ ذم 

مع  ،ـام أهنؿ دٚ دظقا إػ افسجقد هلل ذم افدٕٔٚ امتًْقا مْف ،ـٕٚقا ظِٔف ذم افدٕٔٚ

ظْد دمع افرب  ،ـذفؽ ظقؿبقا بًدم ؿدرهتؿ ظِٔف ذم أخرة ،صحتٓؿ وشالمتٓؿ

 وٓ يستىٔع ذفؽ افيِّٜ ادْٚؾَقن . ،ؾٔسجد فف ادٗمْقن ،-شبحٕٚف وتًٚػ-

أي ـٕٚقا ذم احلٔٚة افدٕٔٚ يدظقن ظذ  ژپ  ڀ  ڀ  ڀ پ  پ  پ  ژ

وحلُّف وأمره افذي ظْقإف شجقد  ،أفسـ افرشؾ وأتبٚظٓؿ إػ اخلوقع هلل 

وٓ حيقل بْٔٓؿ وبْٔف  ،ٓ يًّْٓؿ مـ ذفؽ مٕٚع ،وهؿ شٚدقن ذم أبداهنؿ ،افقجف

ِظَْٚدًا واشتُبٚرًا  ا فُْٓؿ َأَبقْ  ،حٚئؾ
(3)

. 

                                      
 (.0/١٠٢( وابـ ـثر ) ١٠/94١تٍسر افىزي )( إير ٢)

شقرة  – ـتٚب افتٍسر –مع افٍتح  –إير صحٔح افبخٚري  ( متٍؼ ظِٔف مـ حديٞ أيب شًٔد اخلدري ١)

ـتٚب  -(، وصحٔح مسِؿ  3١٢١( حديٞ )  ١9٠،  2/١3١بٚب إن اهلل ٓ ييِؿ مثَٚل ذرة )  –افْسٚء 

 ( . 4٠١( حديٞ )  ٢0٢ – ٢/٢١0بٚب مًرؾٜ ضريؼ افرؤيٜ )  -اإليامن 

 ( . ١١9،  2/١١3( وابـ ـثر )  ٢١2 – ١4/٢2١( إير تٍسر افىزي ) 4)



 (هٕٖٗٔ جمادى اآلخرة)     العدد الحادي عشر        مجلة معهد اإلمام الشاطبي للدراسات القرآنية  

ٜٔٔ 

 .ڄ    ڦ        ڦ  ڄ   ڤ  ڤ    ڤ      ڦ   ڦ   ژفف تًٚػ : ومثِٓٚ ذم ادًْك ؿق

وؿد دفٝ هذه  ،[34،33ادًٚرج: ] ژ چ  چ              ڇچ  چ        ڄ  ڃ     ڃ  ڃڃ

هق  ؛أيٜ ظذ أن مٚ يًِق وجقه افيِّٜ يقم افَٔٚمٜ مـ افذل واهلقان وافًذاب

 ،إػ افًذاب وافذل إـز حتك يٗوفقا ،مالزم هلؿ ذم مجٔع مراحؾ يقم افَٔٚمٜ

  .أجٚرٕٚ اهلل مْٓٚ ،ذم ٕٚر جْٓؿ جمّع ـؾ خزي وهقان ،وافًٔٚذ بٚهلل

اشتجٚبٜ فداظل افرب         ؛وهل افَبقر مرسظغ ژڦ ژؾّْذ خروجٓؿ مـ 

ڦ  ڄ   ژـٖهنؿ ذم إرساظٓؿ إػ ادقؿػ  ،دقؿػ احلسٚب -شبحٕٚف وتًٚػ-

ؿ ذم افدٕٔٚ إذا ظٚيْقه يبتدرون أهيؿ إػ صْؿ هيروفقن ـام هل حٚهل :أي ژڄ

 يستِّف أوًٓ 
(1)

أي خٚضًٜ ذفِٜٔ ٓ يرؾًقهنٚ دٚ هؿ ؾٔف مـ  ژ ڄ  ڃ ژ ،

أي يٌنٚهؿ اهلقان افنديد ذم مَٚبِٜ اشتُبٚرهؿ ذم  ژڃ  ڃ ژاخلزي واهلقان ، 

افذي وصٍف اهلل  ،أي: يقم افَٔٚمٜ ژ ڇ   چ  چ   چ  چ    ژافدٕٔٚ ظـ ضٚظٜ اهلل ، 

ًٚ  ،وـٕٚقا يُذبقن بف ،ووظدهؿ أهنؿ ٓؿقه ،ذم افدٕٔٚهلؿ   وٓ ئَّقن فذفؽ وزٕ
(2)

. 

ٜ َّ َِ يقم افَٔٚمٜ، وطٓقر أثر ذفؽ ظذ  َٚقاهِن َوهَ  ،وممٚ يدل ظذ ذّل وجقه افيَّ

ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ژ:  -جؾ صٖٕف-ؿقل احلؼ  ؛أبهٚرهؿ

 .[0 ، ١افَّر: ] ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پ         پ  پ .ىئ

بًد  ،بٖن يًرض ظـ ادؼـغ مـ ؿقمف ×ؾٖٔمر اهلل شبحٕٚف وتًٚػ ٕبٔف حمّدًا 

ۓ  ڭ  ڭ  ڭ     ڭ  ژوهؿ افذيـ وصٍٓؿ اهلل بَقفف:  ،أن بٌِٓؿ ديـ اهلل

وهق  ژېئ  ېئ  ىئ  ژ، ؾ٘هنؿ يقم يدظق داظل اهلل [ ١افَّر: ] ژۇ  ۇ

ػ احلسٚب ومٚ ؾٔف وهق مقؿ؛  افنديد ٔعفٍياأي : إمر ادُْر  ، مقؿػ افَٔٚمٜ

                                      
 ( . 2/١90إير تٍسر ابـ ـثر )  (٢)

 (.١/3١9( وصٍقة افبٔٚن )  2/١90( وابـ ـثر )  ١20 – ١4/١23( إير تٍسر ابـ جرير ) (١



                                                         الترجمي بن حبيب فايز د.                         ما ورد في الكتاب فيما ينال وجوه الظالمين من العذاب

ٕٔٓ 

مـ افبالء وافزٓزل وإهقال
(1)

أي ذفِٜٔ  ژٱ  ٻ ژوحٚهلؿ إٓذاك  .

 فندة اهلقل وافٍزع . ؛خٚضًٜ

وإٕام وصٍٝ إبهٚر بذفؽ ٕن أثر  ،وادراد أن مجٔع أجسٚمٓؿ خٚصًٜ ذفِٜٔ

 ،أي افَبقر ژٻ  ٻ  ٻژ ،افذل وافًز أـثر مٚ ييٓر ويبغ ذم إبهٚر

أي ـٖهنؿ ذم ـثرهتؿ وإتنٚرهؿ وشًٔٓؿ إػ  ژپ پ  پ    ژ ،مجع جدث

 ژڀ     ڀژ ،مرسظغ :أي ژڀ   ژ :وهلذا ؿٚل ،مقؿػ احلسٚب جراد مْتؼ

دٚ  ؛أي صًٛ صديد ژٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ژ  ،ٓ خيٚفٍقن وٓ يتٖخرون

ويتقؿًقن ؾٔف مـ شقء افًٚؿبٜ ،يًٕٚقن مـ أهقافف
(2)

. 

ًٚ ظذ ذل وجقه افيِّٜ يقم  افَٔٚمٜ وافذي ييٓر أثره ظذ أبهٚرهؿ وممٚ يدل أيو

 ژٴۇ   ۋ.ۆ  ۆ  ۈ  .ڭ  ۇ  .ۓ  ڭ  ڭ   ژؿقفف تًٚػ : 

 .[١ – ١افْٚزظٚت: ]

ؾًْدمٚ يٖمر اهلل ظز وجؾ إرساؾٔؾ بٚفٍْخ ذم افهقر افٍْخٜ إوػ وهل افراجٍٜ 

ثؿ افٍْخٜ افثٕٜٚٔ وهل افرادؾٜ ؾٍل إوػ يّقت اخلالئؼ وذم افثٕٜٚٔ يبًثقن
(3)

ام ـ ،

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ     ڀ   ژؿٚل شبحٕٚف وتًٚػ :

ۆ  ۆ   ژ، [١2افزمر: ] ژڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ

أي  ژ ٴۇ ژأي خٚئٍٜ صديدة افَِؼ وآضىراب فندة افٍزع ،  ژۈ  

 ؛ممٚ ظالهٚ مـ افذل وافُآبٜ واحلزن ؛أي ذفِٜٔ حَرة ژ ۋ ژأبهٚر أصحٚهبٚ 

أهقال يقم افَٔٚمٜممٚ ظٚيْٝ مـ 
(4)

. 

                                      
 ( . 0/39٢إير تٍسر ابـ ـثر )  (٢)

 ( . 0/39٢( وابـ ـثر )  ٢٢١ – ١١/٢٢١( إير تٍسر افىزي )(١

 ( .9/١02( إير مًٚين افَرآن فِزجٚج )(4

 ( . 2/44١إير تٍسر ابـ ـثر )  (3)



 (هٕٖٗٔ جمادى اآلخرة)     العدد الحادي عشر        مجلة معهد اإلمام الشاطبي للدراسات القرآنية  

ٕٔٔ 

 :ـام ؿٚل جؾ صٖٕف أبهٚر وجقه افيٚدغ وظدم ضرؾٓٚ: ادسٖفٜ افثٚفثٜ / صخقص

ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   یی  ی    ی  جئ      حئ  مئ  ژ

إبراهٔؿ: ] ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ   ڀ   .ىئ 

حئ  ی    ی  جئ       ژ وٓ هيّؾ أظامهلؿ،  ،ؾٚهلل ٓ يٌٍؾ ظـ افيٚدغ  ،[34،3١

 ؛إػ يقم تنخص ؾٔف أبهٚر اخلِؼ ؛أي إٕام يٗخر ظذاهبؿ وظَٚهبؿ ژ مئ  ىئ

فندة اهلقل  ؛وٓ تىرف أظْٔٓؿ ،ؾال ترتد إفٔٓؿ أبهٚرهؿ ،وذفؽ يقم افَٔٚمٜ

 وافٍزع.

ـ٘رساع إشر  ،مرسظغ إػ افداظل بذفٜ واشتُٕٜٚ :أي ژٱ ژ

ير بٖبهٚرهؿ إػ مع إدامٜ افْ ،راؾًٔٓٚ إػ افسامء :أي ژٻ  ٻ  ژ ،اخلٚئػ

 مـ ؽر افتٍٚت إػ رء ،مٚ بغ أيدهيؿ
(1)

ٻ  ژوذم افتْزيؾ » :ؿٚل ذم افِسٚن .

ُِْع افذي َيْرَؾُع رْأشف يْير ذم ذل  و ،ژٻ َْ وافْير ذم  ،واإِلْؿُْٚع رؾع افرْأس ،اُد

ف مـ وَأْؿََْع ؾالن رْأَشف وهق َأن يرؾع بكه ووجٓف إِػ مٚ ِحَٔٚل رْأِش  ،ُذل  وُخُنقعٍ 

ُِْع افراؾُِع رْأَشف إِػ افسامء ،افسامء َْ شواُد
(2)

. 

ؾْيرهؿ  ،أي ٓ تٌِْؼ أجٍٚهنؿ افتل يُقن ؾٔٓٚ افىرف ژٻ  ٻ  پ  پ ژ

 دائؿ ٓ يىرؾقن حليٜ.

ًٚ  ،خٚفٜٔ مـ افٍٓؿ ،أي ؿِقهبؿ ؾٚرؽٜ ژپ   ڀ   ژ  ؛وٓ تًَؾ ،ٓ تًل صٔئ

ٕن  ؛مُْٜ أؾئدهتؿ خٚفٜٔإن أ»: مـ صدة اخلقف وافدهنٜ. وؿٚل ؿتٚدة ومجٚظٜ

 :مـ صدة اخلقف، وؿٚل بًوٓؿ ؛افَِقب فدى احلْٚجر ؿد خرجٝ مـ أمٚـْٓٚ

ًٚ  ژڀ  ژ شخراب ٓ تًل صٔئ
(3)

. 

                                      
 ( .٢/39٢( ، وصٍقة افبٔٚن )3/344( إير تٍسر ابـ ـثر )(٢

 ( .2/١١١إير افِسٚن مٚدة : )ق ن ع( ) (١)

 (.  3/344( وابـ ـثر )  0٢4/ ٢4إير تٍسر افىزي )  (4)



                                                         الترجمي بن حبيب فايز د.                         ما ورد في الكتاب فيما ينال وجوه الظالمين من العذاب

ٕٕٔ 

 العذاب الذي ينال وجوه الظالمين : ةنوف المبحث الثالث
إن ادتٖمؾ ٔيٚت افَرآن افُريؿ يرى أن افًذاب افذي يسِط ظذ وجقه افيِّٜ 

 ،ـاّمً وـًٍٔٚ  ،تزيد وتَْص ،بؾ هق أصْٚف وإٔقاع ،س مـ جْس واحديقم افَٔٚمٜ فٔ

 ×وؿد حذرٕٚ ٕبْٔٚ  ، ذم افدٕٔٚ بحسٛ مٚ ـٚن ظِٔف أصحٚهبٚ مـ إٔقاع افيِؿ
ِْؿَ  »ؾَٚل:  قا افيُّ َُ ِٜ  ؛اتَّ ََٔٚم

َِ ُِاَمٌت َيْقَم اْف َؿ ُط ِْ حَّ  ،َؾِ٘نَّ افيُّ قا افنُّ َُ ََِؽ  ؛َواتَّ حَّ َأْه َؾِ٘نَّ افنُّ

ؿْ مَ  ُُ َِ َٚن َؿْب ـَ قا ِدَمَٚءُهؿْ  ،ـْ  ُُ ٍَ ْؿ َظَذ َأْن َش ُٓ َِ ؿْ  ،مَحَ ُٓ ُِّقا حَمَِٚرَم شَواْشَتَح
(1)

ـؾ ذفؽ  ،

ؾٔدؾًٓؿ إػ ادزيد مـ تَقى  ،مـ صٖٕف أن يبًٞ اخلقف وافقجؾ ذم ؿِقب افًبٚد

 افتل دمر إػ تُِؿ إفقان مـ افًذاب. ،واحلذر مـ ادًٚيص ،اهلل

 -ذم هذا ادبحٞ ذم شبًٜ مىٚفٛ ـام يع :وشُٔقن احلديٞ  

 :: اتقا  الظالمين النار بوجوىهم المطلب األول
وفذا ٕرى اإلٕسٚن أحرص مٚ  ،ٓ خيٍك ذف افقجف ظذ ؽره مـ إظوٚء

ؾال يُٚد يتجٚوز أو يٌٍر دـ أشٚء  ،ذم هذه احلٔٚة افدٕٔٚ هسقؤييُقن ظذ وؿٚيتف ممٚ 

ظذ صديد افبىش وإٓتَٚم، وفًئؿ ذف افقجف  بؾ ربام محِف ذفؽ ،إػ وجٓف

ـْ َأيِب ُهَرْيَرةَ افهحٔحغ ؾٍل  ،ظـ رضبف ×هنك افْبل  ـِ افَّْبِل    َظ َؿَٚل :  ×َظ

ِٛ اْفَقْجفَ » َْٔجَتِْ ِْ ْؿ َؾ ـُ ِٛ » :وفٍظ مسِؿ، شإَِذا َؿَٚتَؾ َأَحُد َْٔجَتِْ ِْ ْؿ َأَخُٚه َؾ ـُ إَِذا َؿَٚتَؾ َأَحُد

ِٛ اْفَقْجفَ » :فٍظ آخر فف وذم ،شاْفَقْجفَ  َْٔجتَِْ ِْ ْؿ َأَخُٚه َؾ ـُ َب َأَحُد ، وذم فٍظ ش إَِذا رَضَ

َٔتَِّؼ اْفَقْجفَ » :ثٚفٞ ِْ ْؿ َأَخُٚه َؾ ـُ ْؿ َأَخُٚه » :، وذم فٍظ رابعش إَِذا َؿَٚتَؾ َأَحُد ـُ إَِذا َؿَٚتَؾ َأَحُد

َـّ اْفَقْجفَ  َّ
ِْىِ ِٛ اْفَقْجَف َؾِ٘نَّ إَِذا َؿَٚتَؾ أَ » :، وذم فٍظ خٚمسش َؾاَل َي َْٔجَتِْ ِْ ْؿ َأَخُٚه َؾ ـُ َحُد

                                      
بٚب حتريؿ افيِؿ  -ـتٚب افز وافهِٜ وأداب  - ( رواه مسِؿ  ذم صحٔحف مـ حديٞ جٚبر ٢)

 (  ١902)( رؿؿ ٢١١١/3)



 (هٕٖٗٔ جمادى اآلخرة)     العدد الحادي عشر        مجلة معهد اإلمام الشاطبي للدراسات القرآنية  

ٕٖٔ 

ََِؼ آَدَم َظَذ ُصقَرتِفِ  شاهللََّ َخ
(1)

ويدخؾ »ذم ذحف ظذ احلديٞ :  ، ؿٚل ابـ حجر 

وؿد وؿع ذم حديٞ أيب بُرة  ،تٖديٛ أو ،أو تًزير ،ذم حد ؛َب ذم افْٓل ـؾ مـ رُضِ 

ارموا » :وؿٚل ،برمجٓٚ افْبل  ؾٖمر ،وؽره ظْد أيب داود وؽره ذم ؿهٜ افتل زٕٝ
ؿٚل  ،ؾّـ دوٕف أوػ ،وإذا ـٚن ذفؽ ذم حؼ مـ تًغ إهالـف شواتقوا الوجو

 ،جيّع ادحٚشـ ،إٕام هنك ظـ رضب افقجف ٕٕف فىٔػ :ؿٚل افًِامء» :افْقوي

 أو ،أو تتنقه ـِٓٚ ،ؾٔخنك مـ رضبف أن تبىؾ ، وأـثر مٚ يَع اإلدراك بٖظوٚئف

                                      

ِٛ اْفَقْجف ) –ـتٚب افًتؼ  –إير صحٔح افبخٚري مع افٍتح  (٢) َْٔجَتِْ ِْ ْبَد َؾ ًَ َب اْف ( رؿؿ 9/٢2١بٚب إَِذا رَضَ

( رؿؿ 3/١٠٢١بٚب افْٓل ظـ رضب افقجف ) –( وصحٔح مسِؿ ـتٚب افز وافهِٜ وأداب ١99١)

ٚثؾ صقرة افرب ظز وجؾ ب٘مجٚع ادسِّغ ٓ يراد بف صقرة متش ظذ صقرتف»وؿقفف ذم احلديٞ  . (١١٢١)

]افنقرى:  ژ ٹ  ٹ ٿ   ٿٿ  ٿ  ٺ  ژ يَقل ظـ ٍٕسف:  ٕوافًَالء، ٕن اهلل 

 وإٕام يراد بف أحد مًْٔغ:  .[٢٢

ؾال يْبٌل أن  ;إول: أن اهلل خِؼ آدم ظذ صقرة ، اختٚرهٚ وجًِٓٚ أحسـ صقرة ذم افقجف، وظذ هذا

 إػ ٍٕسف اؿتٙ مـ اإلـرام مٚ ٓ يْبٌل مًف أن يَبح أو أن يرضب. يَبح أو يرضب ٕٕف دٚ أضٚؾف

إن أول زمرة تدخؾ : »×، وٓ يِزم مـ ذفؽ ادامثِٜ بدفٔؾ ؿقفف ٕافثٚين: أن اهلل خِؼ آدم ظذ صقرة اهلل 

رواه مسِؿ مـ حديٞ -ش اجلْٜ ظذ صقرة افَّر فِٜٔ افبدر، ثؿ افذيـ يِقهنؿ ظذ أضقء ـقـٛ ذم افسامء

. ـتٚب اجلْٜ وصٍٜ ًّٕٔٓٚ وأهِٓٚ، بٚب أول زمرة تدخؾ اجلْٜ ظذ صقرة افَّر  هريرة أيب

يًْل ظذ صٍٜ افَّر مـ افقضٚءة وافْقر وافؤٚء، وٓ يِزم أن   -(١243( برؿؿ )١٢0١،١٢02/3)

ِؼ ؛ يًْل خشإن اهلل خِؼ آدم ظذ صقرتف»يُقن ظذ ٍٕس صقرة افَّر وممٚثاًل فف مـ ـؾ وجف ؾَقفف : 

مـ بغ ادخِقؿٚت بٖن جًِف ظذ صقرة افرمحـ ؛ يًْل ظذ صٍٜ افرمحـ، ؾخص اهلل  آدم آدم 

ع افهٍٚت وؾٔف مـ صٍٚت اهلل جَمْ  افقء افُثر؛ يًْل ؾٔف مـ أصؾ افهٍٜ ظذ افتَرير مـ أنَّ وجقد  َّ

سّع، واهلل  مقصقف فف شّع وجًؾ ٔدم صٍٜ اف ؾٚهللافهٍٜ ذم ادخِقق ٓ يامثؾ وجقدهٚ ذم اخلٚفؼ، 

ًٚ، ومقصقف بهٍٜ افٔديـ وجًؾ ٔدم صٍٜ افٔديـ، ومقصقف بٚفَقة  بهٍٜ افقجف وجًؾ ٔدم وجٓ

وافَدرة وافُالم واحلُّٜ، ومقصقف  بهٍٜ افٌوٛ وافرضٚ وافوحؽ إػ ؽر ذفؽ مـ افهٍٚت افتل 

ٕخرى ذم صٍٚت اهلل ، ؾآدم ينٚرك ذم أصِٓٚ آدم مـ ؽر ممٚثِٜ ، ؾٓق إمجٌٚل دًْك إحٚديٞ افثٕٜٚٔ ا

ؾ اهلل ؾٔف مـ افهٍٚت مٚ ينسك هبٚ ذم أصؾ افهٍٜ ٓ ذم ـامل مًْٚهٚ  ًَ ُخصَّ مـ بغ ادخِقؿٚت بْٖن َج

... إير ذح افًَٔدة افقاشىٜٔ وٓ ذم ـٍٔٔتٓٚ مع افرمحـ جؾ جالفف، تُريام ٔدم 

ذم هذه  /صٔخ اإلشالم بـ تّٜٔٔ ( وؿد تقشع ١/499،١١٢( ، وبٔٚن تِبٔس اجلّٜٓٔ )٢٢١،١/٢٠0)

 ادسٖفٜ وأضٚل ؾّـ أراد ادزيد ؾِراجًف .



                                                         الترجمي بن حبيب فايز د.                         ما ورد في الكتاب فيما ينال وجوه الظالمين من العذاب

ٕٔٗ 

ًٚ  ،فيٓقرهٚ وبروزهٚ ؛ٚ ؾٚحشوافنغ ؾٔٓ ،بًوٓٚ مـ  بؾ ٓ يسِؿ إذا رضبف ؽٚفب

ؾٕ٘ف أخرج  ؛فُـ ثبٝ ظْد مسِؿ تًِٔؾ آخر ،وافتًِٔؾ ادذـقر حسـ ،ـه.ا شصغ

ؾ٘ن اهلل خِؼ  » : وزاد ،ظـ أيب هريرة ،احلديٞ ادذـقر مـ ضريؼ أيب أيقب ادراؽل

شآدم ظذ صقرتف
(1)

. 

ؾّـ مل يًرف  ،فقجف اإلٕسٚن -وتًٚػشبحٕٚف -ؾٕٚير إػ ظئؿ تُريؿ افرب 

 ،ويَٚبِف بام يتالءم مًف مـ ظئؿ افنُر وافذل ،ويَدره ؿدره ،هلذا افتُريؿ حَف

ؾ٘ن  ؛وخيوع هلل تًٚػ ذم هذه افدٕٔٚ ،بؾ يتُز ظـ أن يذل بقجٓف ،وإَٓٔٚد هلل 

ؾِربام ـٚن وجٓف  ،حيف مـ افًذاب يقم افَٔٚمٜ يًيؿ بًيؿ تُزه وظدم صُره

ًٚ وأدًٚ  إذ جيًِف صٚحبف وؿٚيٜ فسٚئر أظوٚء اجلسد مـ افًذاب  ،أصد إظوٚء ظذاب

ڑ  ک      ک  ک   ک  گ  گگ   ژـام ؿٚل تًٚػ:  ،-وافًٔٚذ بٚهلل-

أؾّـ جيًؾ وجٓف وؿٚيٜ  :، أي[١3افزمر: ] ژگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ ڱ

ـٚن يتَل وفُقن يديف افِتغ  ،فًجزه ظـ افذب ظْف ؛فًِذاب افنديد يقم افَٔٚمٜ

وٓ حيتٚج  ،ٓ يْٚفف مُروه ،ـّـ هق آمـ ،هبام ادُٚره ذم افدٕٔٚ مٌِقفتغ إػ ظَْف

ڄ   ڄ  ڄ  ڃ ڃ  ڃ  ڃ  چ     چ   ژـام ؿٚل تًٚػ:  ،إػ آتَٚء بقجف مـ افقجقه

[3٠ؾهِٝ: ]ژڇ ژ  ژ
(2)

. 

وهؿ افيِّٜ  ؛وادَهقد ظدم افتسقيٜ بغ مـ هق ذم افًذاب»: ؿٚل ابـ ظٚصقر

افذيـ هداهؿ اهلل فِحؼ، وحذف  ،ومـ هق ذم افًْٔؿ وهؿ إبرار ادتَقن ،فوٚفقنا

 :وٕيره ؿقفف تًٚػ ،فيٓقره مـ ادَٚبِٜ افتل اؿتوٚهٚ آشتٍٓٚم ؛ذـر افٍريؼ أخر

                                      
( ، واحلديٞ رواه افبخٚري ذم صحٔحف ، ـتٚب آشتئذان ، بٚب بدء ٢24،  9/٢2١إير ؾتح افبٚري ) (٢)

( ، ومسِؿ ذم صحٔحف ، ـتٚب افز وافهِٜ وأداب ، بٚب افْٓل ظـ ١١١0( برؿؿ )٢٢/4افسالم )

 . (١١٢١( رؿؿ )3/١٠٢١جف )رضب افق

 ( .٢/١93إير صٍقة افبٔٚن ) (١)



 (هٕٖٗٔ جمادى اآلخرة)     العدد الحادي عشر        مجلة معهد اإلمام الشاطبي للدراسات القرآنية  

ٕٔ٘ 

 تًٚػ : وؿقفف ، [٢١افزمر: ] ژۋ  ۋ  ۅ     ۅ  ۉ  ۉ  ۈ  ۈ  ٴۇۆ   ژ

وتَديره: أؾّـ [، ١١افزمر: ] ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پ   پ  پ  پ  ڀڀژ

ـَ مـ افًذاب ،ٕن اهلل أضِف؛يتَل بقجٓف شقء افًذاب شٕن اهلل هداه ؛ـّـ َأِم
(1)

. 

هذا تَريع هلؿ أي ذوؿقا وبٚل ذفؽ  ژگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ ژ

 وظٚؿبتف.

 :: مشي الظالمين على وجوىهم في النارالمطلب الثاني
ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺٺ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ  پ   ژؿٚل تًٚػ : 

ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ  

ڀ    ڀ  ڀ  ڀ  ٺ   ژ: ، وؿٚل تًٚػ[١0اإلرساء: ] ژڦ  ڦ

، وذم افهحٔحغ مـ [43افٍرؿٚن: ] ژٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ

أن رجاًل ؿٚل : يٚ ٕبل اهلل ـٔػ حيؼ افُٚؾر ظذ  حديٞ ؿتٚدة ظـ إٔس بـ مٚفؽ 

ؿٚدر ظذ أن يّنٔف ظذ  ،منٚه ظذ رجِٔف ذم افدٕٔٚأفٔس افذي أ»وجٓف؟ ؿٚل: 

ؿٚل ؿتٚدة : بذ وظزة ربْٚ ،شوجٓف يقم افَٔٚمٜ؟
(2)

. 

ؾٚجلزاء مـ جْس افًّؾ ـرم اهلل اإلٕسٚن وجًؾ وجٓف أبًد أظوٚء افبدن ظـ 

افَدمغ افتل يّق ظِٔٓٚ وافتل هل أـثر مٚ يُقن ظرضٜ فألذى ٓفتهٚؿٓام 

ظـ ضٚظٜ اهلل ذم افدٕٔٚ صره اهلل مقضع ؿدمٔف ذم أخرة ؾّـ تُز وجٓف  ،بٕٚرض

ًٚ إذًٓٓ وًُٕٚٓ فف، وافًٔٚذ بٚهلل ٓ صؽ أهنؿ  ٿ  ٿ   ٺ ژ يّق ظِٔف مُره

ى  ائ     ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ    ۇئ    ژ: ومثِٓٚ ذم ادًْك ؿقفف تًٚػ ،ژٿ

                                      
 ( . 4١4،  ١4/4١١افتحرير وافتْقير )  (٢)

( وصحٔح  ١94١( رؿؿ )  ٢٢/400بٚب احلؼ )  –ـتٚب افرؿٚق  –مع افٍتح  –( إير صحٔح افبخٚري ١)

 ( .١2٠١( رؿؿ ) 3/١٢١٢بٚب حيؼ افُٚؾر ظذ وجٓف )  –ـتٚب صٍٜ افَٔٚمٜ واجلْٜ وافْٚر  –مسِؿ 



                                                         الترجمي بن حبيب فايز د.                         ما ورد في الكتاب فيما ينال وجوه الظالمين من العذاب

ٕٔٙ 

 ؛اهلل هق افُٚؾر يًّؾ بًّهٜٔ»: ؿٚل ؿتٚدة  ،[١١ادِؽ: ] ژۇئ   ۆئ    ۆئ  ۈئ 

ؾٔحؼه اهلل ظذ  ؛وادٗمـ ظّؾ بىٚظٜ اهلل ،ؾٔحؼه اهلل يقم افَٔٚمٜ ظذ وجٓف

شضٚظتف
(1)

. 

وهق أهنٚ مثٌؾ رضبف اهلل فِّٗمْغ وافُٚؾريـ ذم  ؛ظذ أن ذم أيٜ ؿقًٓ آخر

ًٚ ظذ وجٓف ؛افدٕٔٚ ًٚ  ؛ؾٚفُٚؾر ـّثؾ مـ يّق مُب  ،ٓ يدري أيـ يسِؽ ،أي مْحْٔ

أي مْتهٛ  ژوئ    ۇئ   ۇئ   ژ ،أهذا أهدى ،تٚئف حٚئر ضٚل بؾ ،وٓ ـٔػ يذهٛ

 ؛وـذفؽ يُقٕقن ذم أخرة ،ظذ ضريؼ واضح بغ :أي ژۆئ    ۆئ  ۈئژافَٚمٜ 

ًٚ ظذ ساط مستَٔؿ وأمٚ  ،مٍض بف إػ اجلْٜ افٍٔحٚء ،ؾٚدٗمـ حيؼ يّق شقي

افُٚؾر ؾٕ٘ف حيؼ يّق ظذ وجٓف إػ ٕٚر جْٓؿ ـام تَدم ذم احلديٞ
(2)

. 

 حب الظالمين على وجوىهم في النار:: سالمطلب الثالث
مئ  ىئ  يئ  جب    حب  خب  مب  .ی  ی  ی  ی  جئ   ژؿٚل تًٚػ : 

وذم صحٔح مسِؿ مـ حديٞ أيب  ،[3١ – 30افَّر: ] ژحت  خت              مت  ىت  يت.ىب  يب 

 :ذم افَدر ؾْزفٝ × ؿريش خيٚصّقن رشقل اهلل ـق: جٚء مؼؿٚل هريرة 

ژحت  خت      مت  ىت  يت.حب  خب  مب  ىب  يب   مئ  ىئ  يئ  جب ژ
(3)

. 

أي : ٕران ،   ژجئ  ژأي : خىٖ وبًد ظـ افهقاب  ژی  ی  ی  یژ

، أو جْقن . يَٚل ٕٚؿٜ مسًقرة ، إذا ـٕٚٝ تٍرط ذم شرهٚ ـٚدجْقٕٜ مجع شًر
(4)

. 

وـام  ،أورثٓؿ ذفؽ افْٚر ،أي ـام ـٕٚقا ذم شًر وصؽ وتردد»: ؿٚل ابـ ـثر 

                                      
 ( .١4/٢43إير تٍسر افىزي ) (٢)

 ( . 2/١٠2( إير تٍسر ابـ ـثر ) (١

 ( . ١١93( رؿؿ )  3/١٠3١بٚب ـؾ رء بَدر )  –ـتٚب افَدر  –صحٔح مسِؿ  (4)

 ( .١/400إير صٍقت افبٔٚن ) 3))



 (هٕٖٗٔ جمادى اآلخرة)     العدد الحادي عشر        مجلة معهد اإلمام الشاطبي للدراسات القرآنية  

ٕٔٚ 

ًٚ  ،ٓ يدرون أيـ يذهبقن ،شحبقا ؾٔٓٚ ظذ وجقهٓؿ ،ـٕٚقا ضالًٓ  ويَٚل هلؿ تَريً

 ًٚ ژ مب  ىب  يب ژوتقبٔخ
(1)

. 

جيرون ظذ وجقهٓؿ ذم  ،ادُْريـ فَدره ،ؾٓذه ظَقبٜ افًهٚة ادخٚصّغ هلل

مع مٚ يهٚحٛ  ،وٓ خيٍك مٚ ذم هذه افهقرة مـ افذل واهلقان ،افْٚر وافًٔٚذ بٚهلل

ومٚ تتًرض فف  ،ومتزيؼ وشِخ ،ؿ ظذ وجقهٓؿ مـ تَىٔع فتِؽ افقجقهشحبٓ

 احلقاس افتل ذم افقجف مـ أذى وإذٓل.

 :النار لوجوه الظالمين ي  رابع: شالمطلب ال
ڇ     ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌڌ   ڎ  ڎ  ڈ     ژؿٚل تًٚػ : 

 .[١١افُٓػ: ] ژڈ  ژ        ژ  ڑڑ  ک     ک  ک  ک

 ژڇژتًٚػ ذم هذه أيٜ افُريّٜ إٔف أظد وهٖٔ فِيٚدغ  احلؼ شبحٕٚف وؾبّغ 

ـؾ مٚ أحٚط  :افرسادق ژڍ  ڍ  ڌ ژظئّٜ ؾٚفتُْر ؾٔٓٚ فِتًئؿ 

ؾ٘ن إتنٚر  ،صبف بف مٚ حئط هبؿ مـ افْٚر ،أو مرضب أو خبٚء ،بٚفقء مـ حٚئط

صبٔف بٚفرسادق ؛وإحٚضتف بٖهِٓٚ ،هلٛ افْٚر
(2)

أي مـ افيّٖ  ژڎ  ڎ ژ ،

مـ بٚب  ،أي يَقم هلؿ مَٚم افٌقث ژڈ  ڈ  ژ ژ ،ق أؾئدهتؿٓحسا

وهق ـؾ شٚئؾ  ژژ ژ ،ٕن مٚ أؽٔثقا بف فٔس ؾٔف ؽقث أصالً  ؛افتُٓؿ هبؿ

هق مـ جْس  :وؿٔؾ ،أي بامء بِغ افٌٚيٜ مـ حرارتف ،شخـ حتك إتٓك حره

افتل تسٔؾ مـ أبدان أهؾ افْٚر ،أي ادٔٚه ادتًٍْٜ :وافٌسِغ ،افٌسٚق
(3)

ٗيده وي ،

ۓ  ڭ    ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  .ھ   ھ  ے  ے   ژ: ؿقفف تًٚػ

، [٢0 – ٢١إبراهٔؿ: ] ژۇ    ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ

                                      
 ( . 0/390إير تٍسر ابـ ـثر )  ٢))

 ( .0/302( ، وافدر ادهقن )4/١2١( ، مًٚين افَرآن فِزجٚج )٢٢/3٠93إير حمٚشـ افتٖويؾ ) ١))

 (.0/302( ، وافدر ادهقن )4/١2١( ، مًٚين افَرآن فِزجٚج )٢٢/3٠93إير حمٚشـ افتٖويؾ ) 4))
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ٕٔٛ 

: مٚء ؽِٔظ مثؾ دردي افزيٝ، وؿٚل جمٚهد: هق ـٚفدم  وؿٚل ابـ ظبٚس

 :ؿٚل ابـ ـثر ،وهل شقداء وأهِٓٚ شقد ،وافَٔح، وؿٚل افوحٚك: مٚء جْٓؿ أشقد

ؾ٘ن ادٓؾ جيّع هذه إوصٚف افرذيِٜ  ؛فٔس رء مْٓٚ يٍْل أخر وهذه إؿقال

ؾٓق أشقد مْتـ ؽِٔظ حٚر ،ـِٓٚ
(1)

إذا ؿدم إفٔٓؿ ذفؽ  :أي ژژ  ڑژ، 

فندة حرارتف، ؾ٘ذا ـٚن ؾقح هذا ادٚء ينقي  ؛ادٚء فٔؼبقه ؾٕ٘ف ينقي وجقهٓؿ

دق اهلل إذ وص ،ؾُٔػ إذا ذبقه ،فندة حرارتف ؛افقجقه ؾتسَط ؾروة افقجف مْف

.[٢9حمّد: ] ژۓ  ۓ ﮲   ﮳  ﮴ ژ :يَقل

افذي يٌٚث بف  ،أي بئس افؼاب هذا ادٚء ژک     ک  ک  ک ژ

وشٚءت هذه افْٚر افتل أظتدٕٚ  :أي ژک  ک ژ ،هٗٓء افيٚدقن ذم جْٓؿ

مـ آرتٍٚق وهق آتُٚء ظذ مرؾؼ افٔد ،فِيٚدغ متُٖ
(2)

، وهذا مـ بٚب افتُٓؿ 

ًٚ بغ افًذاب احلز وادًْقيمج ،وافسخريٜ هبؿ  ،وإٓ ؾال ارتٍٚق ٕهؾ افْٚر ،ً

ظٔٚذًا بٚهلل مـ ذفؽ ،وإٕام هؿ ذم ظذاب أبدي وصَٚء ،وٓ اتُٚء
 (3)

. 

 :: لفح النار وجوه الظالمينالمطلب الخامس
ۇئ    .ې  ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ    ەئ    وئ    وئ    ژؿٚل تًٚػ : 

  ېئ   ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی .ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ 

 .[٢٠3–٢٠٢ادٗمْقن: ] ژىئ  يئ  جب     حب  خب  مب  .ی  ی  جئ   حئ  

خيز شبحٕٚف إٔف ظْد افٍْخ ذم افهقر فِبًٞ وافْنقر ؾال إٔسٚب تٍْع إٓذاك بؾ 

حب  خب  مب  ىب  يب      .ىئ  يئ    .جئ  حئ     .ىئ  ىئ       ی  ی  ی   ژاحلٚل: 

ٔف مٓام ـٚن بْٔٓام مـ وٓ يِتٍٝ إف ،، ؾال يسٖل افَريٛ ؿريبف[40 – 43ظبس: ] ژ جت

                                      
 ( .٢9/١33( ، وابـ جرير )9/٢9٠إير تٍسر ابـ ـثر ) ٢))

 (.٢٢/3٠93،3٠99إير حمٚشـ افتٖويؾ ) ١))

 ( .٢9٢،  9/٢9٠( وتٍسر ابـ ـثر )١94،  ٢9/١33زي )إير تٍسر افى (4)
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ٕٜٔ 

ؾٚدٍِح مـ رجحٝ  ؛وإٕام ـؾ امرئ مرهتـ بًِّف ،أواس افَرابٜ وادحبٜ ذم افدٕٔٚ

واخلٚرس افيٚمل مـ رجحٝ شٔئٚتف ظذ حسْٚتف، وـتٛ اهلل فف  ،حسْٚتف ظذ شٔئٚتف

ًٚ مـ افًذاب ،اخلِقد ذم افْٚر ىئ   ژؾٚفْٚر  ،وافدوام واإلؿٚمٜ، وؾٔٓٚ يَٚشقن أفقإ

 ؿٚل ، وـام [9٠إبراهٔؿ: ] ژۇ   ۆ  ۆ ژ :ـام ؿٚل شبحٕٚف ،ژ يئ

ڇ  ڇ    ڇ    ژ  ژڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ   ژ :تًٚػ

 .[ 4١إٕبٔٚء: ] ژڇ

فٍحتف افْٚر وافسّقم  :يَٚل ،وإحراؿٓٚ فِقء ،وافٍِح هق صدة إصٚبٜ افْٚر

ًٚ صديدًا  :أي ؛بحرهٚ أحرؿتف إحراؿ
(1)

ًٚ أن افْٚر حترق وجقه  :، وادًْك افيِّٜ إحراؿ

وهذا أثر  ،ژحب  خب  مب ژوافًٔٚذ بٚهلل، يدل ظذ ذفؽ ؿقفف بًده  ،صديداً 

مـ أثر تَِص  ،وصّقرمهٚ ظـ اإلشْٚن ،ؾٚفُِقح هق تَِص افنٍتغ ،صدة افٍِح

ٕحق مٚ يرى مـ رؤوس افٌْؿ ظْدمٚ تنٔط  ،ظْد صدة احلرق ،حلؿ افقجف وأظهٚبف

بٚفْٚر ؾتزز إشْٚن وتنّر افنٍتٚن
(2)

مجًف اهلل هلؿ  ،، وهذا ظذاب حز ومًْقي

ؾ٘هنؿ  ؛وهق إٔف إضٚؾٜ إػ صدة إمل افذي يًٕٚقٕف مـ حرق افْٚر ،-وافًٔٚذ بٚهلل-

وهلذا  ،-وافًٔٚذ بٚهلل-زيٚدة ذم ظذاهبؿ  ،تسقء افْٚطريـ ،يُقٕقا ظذ هٔئٜ ؿبٔحٜ

تَقل افًرب : مٚ أؿبح ـِحتف دـ ؿبح ؾّف ومٚ حقفف
(3)

. 

أمل تر إػ افرأس ادنٔط  ژحب  خب  مب ژ»: ابـ مسًقد وهلذا ؿٚل 

شوبدت أشْٕٚف ،وؿد ؿِهٝ صٍتٚه ،بٚفْٚر
(4)

 ،وظـ ابـ ظبٚس ريض اهلل ظْٓام ؿٚل:

شظٚبسقن»
 (5).
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 :: طرح الظالمين على وجوىهم في النارالمطلب السادس
ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ               ژؿٚل تًٚػ : 

ًٚ  .[١٠ّؾ: افْ] ژٹ ًٚ مسٔئ أو رجحٝ شٔئٚتف  ،ٓ حسْٜ فف ،ؾّـ فَل اهلل طٚد

وذهٛ أـثر ادٍرسيـ إػ أن ادراد بٚفسٔئٜ هْٚ افؼك- ،ظذ حسْٚتف
(1)

وأيٜ  .

ؾ٘ن جزاءه يقم افَٔٚمٜ أن يَِك ظذ  ؛ؾّـ ـٕٚٝ حٚفف ـذفؽ -صٚحلٜ فًِّقم

ًٚ مًُقشًٚ  ،وجٓف ذم ٕٚر جْٓؿ ويذل هلل تًٚػ ذم  ،افقجف إذ مل خيوع هذا ،مُْقش

ّٛ افقء يُبف :بؾ تُز ودمز وترؾع، يَٚل ذم فٌٜ افًرب ،احلٔٚة افدٕٔٚ وـبُبف  ،ـ

وأشَىف ظذ وجٓف ،ؿِبف
(2)

، يَٚل هلؿ ذفؽ  ژٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ     ٹ ژ ،

 ُّٛ أي هؾ مٚ ذؿتؿ مـ افًذاب إٓ جزاء مٚ ـْتؿ  ،وجقهٓؿ ذم افْٚر ظْدمٚ تُ

 بام يسخط اهلل.تًِّقن ذم افدٕٔٚ 

افنًراء: ] ژگ  گ        ڳ .ک  ک   ک  گ   ژومثِٓٚ ؿقل اهلل تًٚػ : 

َبد مـ دون اهلل :أي [١9،١3 ًْ ومجع بْٔٓٚ وبغ  ،ـبُٛ هٗٓء إٕداد افتل ـٕٚٝ ُت

 ،ؾىرحقا ذم افْٚر مجًًٔٚ  ،افٌٚويـ افوٚفغ ظـ شبٔؾ احلؼ ،ظٚبدهيٚ مـ ادؼـغ

ذ وجقهٓؿمُْبغ ظ ،بًوٓؿ ظذ بًض
(3)

ؿٚل جمٚهد: هقوا »، وؿٚل ابـ ـثر: 

: ـببقا ؾٔٓٚ وافُٚف مُررة ـام يَٚل سس، وادراد إٔف أفَل وؿٚل ؽره ،ؾٔٓٚ

شبًوٓؿ ظذ بًض مـ افٍُٚر وؿٚدهتؿ افذيـ دظقهؿ إػ افؼك
(4)

. 

واشتنٓد بٚٔيٜ ،شافُبُبٜ تدهقر افقء ذم هقة» :ؿٚل افراؽٛ
(5)

. 

                                      
 (.١/١١0( ، تٍسر ابـ ـثر )٢3١-٢2/٢4١( إير تٍسر افىزي )٢)
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 :ليب وجوه الظالمين في النار: تقالمطلب السابع
ڤ  ڤ     ڤڦ  ڦ  ڦ  .ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ   ٹ  ٹ   ژ: ؿٚل اهلل تًٚػ

 ژڇ  ڇ   چ  چڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ چ  چ       .ڦ  ڄ   ڄ   

وؾٔف  ،، إن تَِٔٛ وجقه افيٚدغ ظذ افْٚر ؾٔف مزيد مـ افًذاب[١١ – ١3إحزاب: ]

وؾٔف مـ افذل واإلهٕٜٚ مٚ ؾٔف،  ،فدٓفٜ ظذ صّقل افًذاب جلّٔع أجزاء افقج

وأظد هلؿ  ،أي أبًدهؿ مـ رمحتف ؛ؾٔخز شبحٕٚف وتًٚػ إٔف فًـ افُٚؾريـ افيٚدغ

وٓ زوال هلؿ  ،ٓ خروج هلؿ مْٓٚ ،خٚفديـ ؾٔٓٚ أبداً  ،ٕٚرًا مستًرة ذم افدار أخرة

 وفٔس هلؿ مٌٔٞ وٓ مًغ يَْذهؿ ممٚ هؿ ؾٔف. ،ظْٓٚ

ًٚ وٓ  :يأ ژڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ ژ  ذم ذفؽ افٔقم افذي ٓ جيدون ؾٔف وفٔ

ـام  ،ومـ جٕٚٛ إػ جٕٚٛ ،حًٚٓ بًد حٚل :تَِٛ وجقهٓؿ ذم افْٚر أي ،ٕهراً 

وتِقى  ،ويسحبقن ذم افْٚر ظذ وجقهٓؿ ،يَِٛ افِحؿ ادنقي ؾقق افْٚر

 :ويَقفقن حْٔئذ متحرسيـ ،وجقهٓؿ ظذ جْٓؿ ذات افّٔغ وذات افنامل

يتّْقا أن فق ـٕٚقا ذم احلٔٚة افدٕٔٚ ممـ أضٚع  :أي ژڇ  ڇ   چ  چچ     ژ

ڳ  ڳ   ژ: ًرصٚت بَقففاهلل وأضٚع افرشقل، ـام أخز اهلل ظْٓؿ ذم حٚل اف

ڻ  ۀ   ۀ    ہ     ہ    .ڳ    ڱ  ڱ  ڱ      ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  

 ژھ  ھ    ھ  ھ      ے  ے    ۓۓ   ﮲  ﮳  ﮴   ﮵ .ہ  

[١١ – ١0افٍرؿٚن: ]
(1)

. 
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 بعض أجزا  وجوه الظالمين من العذاب ما ينال لمبحث الرابع : ا
دٚ تًِؼ بف مـ أشبٚب  ؛بًض أجزاء افقجف بّزيد مـ افًذاب فَد خص اهلل 

أمد بكه  ،اؿتوٝ ذفؽ؛ ؾربام تٍقه افيٚمل بُِّٜ اشتقجٛ هبٚ ؽوٛ اهلل وظَقبتف

فتل ذف اهلل هبٚ إػ مٚ يسخىف أو أصٌك شًّف إػ مٚ ٓ يرضٚه ؛ ؾٓذه احلقاس ا

 ،فدٓفتف ظذ اخلر ؛يْبٌل أن تُقن مْٚؾذ هدايٜ فَِِٛ ،ورـبٓٚ ؾٔف ،وجف اإلٕسٚن

ؾّـ  ،وصُرهٚ فبٚرئٓٚ ظذ حسـ خَِٓٚ ،هذه ظبٚدهتٚ افتل خَِٝ مـ أجِٓٚ

شتًِّٓٚ ذم ؽر ذفؽ ؾَد ظرضٓٚ دٚ يتْٚشٛ مع جرمٓٚ مـ افًذاب، ؾام أحقجْٚ ا

ٍيٓٚ ظام يستٛ ظِٔف ُٕٚهلٚ ؾسقف ٕسٖل ظْٓٚ إػ مراؿبٜ هذه احلقاس وح

ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ىئ       ېئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ ژ ٹ ٹ وٕحٚشٛ ؛ 

 .[4١اإلرساء: ] ژی  ی          ی  ی 

 -وشقف يُقن احلديٞ ذم هذا ادبحٞ ذم ثالثٜ مىٚفٛ :

 :: ما ينال أفواه الظالمين وما حولهاالمطلب األول
فٔس  واحلظ إوؾر؛ إذ فٍِؿ مـ ظئؿ افٍْع مٚ ،وهلٚ مـ ذفؽ افَسط إـز

فٌره مـ اجلقارح؛ ؾٓق مدخؾ افىًٚم وافؼاب؛ افِذيـ ٓ حٔٚة فإلٕسٚن بدوهنام، 

ًٚ، وهق مْىؼ اإلٕسٚن  ،ـام إٔف أحد مدخع افٍْس وٓ حٔٚة فإلٕسٚن بدوٕف أيو

... إػ  ،ٚبوؾٔف افِسٚن آفٜ افذوق وافُالم، وؾٔف إشْٚن وافًِ ،افذي يتُِؿ بف

وفُـ حٚل أـثر  ،افتل تستقجٛ ظِْٔٚ ادزيد مـ افنُر ،ؽر ذفؽ مـ مزيد ًٕؿ اهلل

فذا ٕجد أن اهلل تًٚػ  ،[٢4:  شبٖ]  ژۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ ژٹ ٹ افْٚس ـام 

ٞ ذم هذا ادىِٛ ذم أربع خص أؾقاه افيٚدغ بٖفقان مـ افًذاب، وشُٔقن احلدي

 مسٚئؾ :

تَدم مًْٚ ظْد احلديٞ ظـ فٍح افْٚر  :أؾقاه افيٚدغادسٖفٜ إوػ/ ؿبح هٔئٜ 
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فندة حرهٚ تَىع افِحؿ وإظهٚب  ؛فقجقه افيٚدغ أهنٚ ظْدمٚ تٍِح وجقهٓؿ

أؿبح مٚ يُقن؛ تتَِص افنٍٚه  -وافًٔٚذ بٚهلل-ؾتهبح هٔئتف  ،افتل حقل افٍؿ

 ذفؽ ووصػ اهلل ،ؾتزز إشْٚن ذم صقرة ومْير ؿبٔح ٓ يىٚق افْير إفٔف ،وتنّر

. ؿٚل ابـ [٢٠3ادٗمْقن: ] ژىئ  يئ  جب     حب  خب  مب ژبَقفف شبحٕٚف : 

وافُِقح: أن تتَِص افنٍتٚن ظـ إشْٚن، حتك تبدو إشْٚن، ـام ؿٚل »جرير: 

إظنك
(1)

:  

َِْح            ، إذا َدُم ذم احلرِب ـّـُف افـوف             ـَ ِب  ـِ افَّْٚ ْدق َظ  شٚظٜ افن 

ُٛ افْٚر ؾتْحرؿٓٚ، وهؿ ؾٔٓٚ متَِهق افنٍٚه  ؾتٖويؾ افُالم: ع وجقهٓؿ هل ٍَ َيْس

 شظـ إشْٚن؛ مـ إحراق افْٚر وجقهٓؿ
(2)

. 

ؾال يْىؼ بقء يدؾع بف ظـ صٚحبف  :ادسٖفٜ افثٕٜٚٔ / اخلتؿ ظذ أؾقاه افيٚدغ

ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ژمٓام ؿؾ أو ـثر. ؿٚل تًٚػ : 

ؾٕ٘ف  ،إخبٚر ظـ حٚل مـ أحقاهلؿ وهذا ،[١9يس: ] ژہ  ہ  ہ     ھ

تًٚفقا  :ظْد ذفؽ يَقفقن ،ظْدمٚ يرى ادؼـقن إٔف ٓ يدخؾ اجلْٜ إٓ ادقحدون

وٓ  ،وتنٓد أيدهيؿ وأرجِٓؿ ،ؾٔختؿ اهلل ظذ أؾقاهٓؿ ،ؾٔجحدون ،ٕجحد

ـام ورد ظـ ابـ ظبٚس ريض اهلل ظْٓام ،يُتّقن اهلل حديثًٚ 
(3)

. 

 × ؿٚل : ـْٚ ظْد رشقل اهلل ـ مٚفؽ وذم صحٔح مسِؿ مـ حديٞ إٔس ب
ؿٚل :  ، ؿٚل : ؿِْٚ اهلل ورشقفف أظِؿ،شىل تدرون مم أضحك ؟»: ؾوحؽ ؾَٚل

: يا رب ألم تجرني من الظلم؟، قال: يقول بلى، من مخاطبة العبد ربو؛ يقول»
قال فيقول: فإني ال أجيز على نفسي إال شاىدًا مني، قال فيقول: افى 
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يداً، وبالكرام الكاتبين شهودًا، قال فيختم على فيو، بنفسك اليوم عليك شه
فيقال ألراانو انطقي، قال فتنطق ب عمالو، ثم يخلى بينو وبين الكالم، قال 

 شفيقول : بعداً لكن وسحقاً فعنكن انت أناضل
(1)

. 

وؿٚل  ،[49،4١ادرشالت: ] ژڻ  ۀ  ۀ  ہ  .ں  ں  ڻ  ڻ   ژ: وؿٚل تًٚػ

پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺٺ  ٺ    ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ ژتًٚػ: 

ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦ  

 هق افذي ٓ يتُِؿ . :وإصؿ ،[١0اإلرساء: ] ژڦ

ًٚ مع آيٚت أخر تٍٔد أن افيٚدغ مـ أهؾ  ،وؿد يقهؿ طٚهر هذه أيٚت تًٚرض

ېئ  ېئ   ىئ  ىئ   ژ: مثؾ ؿقفف تًٚػ ،افْٚر يتُِّقن ويسًّقن ويبكون

ٱ  ٻ  ٻ   ژ: ، وؿقفف تًٚػ[94افُٓػ: ] ژی  ی  جئىئ  ی  ی  

ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    .ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  

ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ژ، وؿقفف تًٚػ: [٢4 – ٢١افٍرؿٚن: ] ژٿ

إػ ؽر ذفؽ مـ أيٚت افتل تدل ظذ  . [40ؾٚضر: ] ژۅ  ۉ  ۉ  ې  ېې

 ـالمٓؿ وشًّٓؿ وإبهٚرهؿ وٕىَٓؿ، واجلقاب :

جٚئز أن يُقن مٚ وصٍٓؿ اهلل بف مـ افًّك وافبُؿ »: ل ابـ جريرؿٚ

ثؿ جيًؾ هلؿ أشامع  ،يُقن صٍتٓؿ ذم حٚل حؼهؿ إػ مقؿػ افَٔٚمٜ ؛وافهؿ

ؽر حٚل احلؼ، وجيقز أن يُقن ذفؽ ـام روى  ،وأبهٚر ومْىؼ ذم أحقال أخر

اهلل وشٚق شْده مـ ضريؼ ظع بـ أيب ضِحٜ ظـ ابـ ظبٚس ريض  –ابـ ظبٚس 

ًٚ يرسهؿ، وؿقفف  ژٿژظْٓام : أمٚ ؿقفف  ٓ يْىَقن  ژ بُكْمًا ژؾال يرون صٔئ

ًٚ يرسهؿ ژ صُمًّا ژبحجٜ، وؿقفف  شٓ يسًّقن صٔئ
 (2)

. 

                                      
 ( . ١١١١( رؿؿ )  ١١2٢،  3/١١2٠ـتٚب افزهد وافرؿٚق )  –إير صحٔح مسِؿ  (٢)

 ( . ١3،  ٢9/١4( إير تٍسر افىزي ) ١)



 (هٕٖٗٔ جمادى اآلخرة)     العدد الحادي عشر        مجلة معهد اإلمام الشاطبي للدراسات القرآنية  

ٖٔ٘ 

روى ظبد افرزاق ظـ مًّر ظـ ؿتٚدة : أن رجاًل جٚء إػ »وؿٚل ابـ ؿتٔبٜ : 

خب  مب   حب  ژ: وؿقفف  ژں  ں  ڻ  ڻ ژ: ُرمٜ ؾَٚل: أرأيٝ ؿقل اهلل تًٚػظ

، ؾَٚل إهنٚ مقاؿػ، ؾٖمٚ مقؿػ مْٓٚ [4٢افزمر: ] ژىب  يب  جت  حت

ؾحْٔئذ  ،ؾتُِّٝ أيدهيؿ وأرجِٓؿ ،ثؿ ختؿ اهلل ظذ أؾقاهٓؿ ،ؾتُِّقا واختهّقا

شٓ يتُِّقن
(1)

. 

يًْل ٓ يْىَقن  ژ بُكْمًا ژأي ٓ يبكون  ژٿژ»: وـذا ؿٚل ابـ ـثر

جزاء هلؿ ـام ـٕٚقا ذم افدٕٔٚ  ؛حٚل ٓ يسًّقن وهذا يُقن ذم حٚل دون ژصُمًّاژ

ًٚ وصاًم ظـ احلؼ  ،ؾجقزوا ذم حمؼهؿ بذفؽ أحقج مٚ حيتٚجقن إفٔف ،بُاًم وظّٔ

ؿٚل ابـ ظبٚس :  ژ ڤ  ڤ ژ ،أي مَِْبٓؿ ومهرهؿ ژٹ  ڤژ

ًٚ ومجراً  ژڦ  ڦ ژ ،شُْٝ ًٚ ووهج شأي هلب
(2)

. 

ٕٕف  ؛تفأو ذم وؿٝ مـ أوؿٚ ،أي بحجٜ ژں  ں  ڻ  ڻ ژ»وؿٚل افَٚشّل : 

ٕٕف ٓ يٍْع وٓ  ؛أو جًؾ ٕىَٓؿ ـال ٕىؼ ،ذو مقاؿػ ومقاؿٔٝ ،يقم ضقيؾ

شيسّع
(3)

ٿ   ٿ  ٿ  ٹ   ژ :وينٓد هلذا ؿقفف تًٚػ إخبٚرًا ظـ أهؾ افْٚر .

 .[٢٠2 ، ٢٠0ادٗمْقن: ] ژڤ  ڤ  ڤ   ڦ     ڦ  .ٹ  ٹ  ٹ  

َس : ادسٖفٜ افثٚفثٜ /  صقت زؾر افيٚدغ وصَٓٔٓؿ  ٍَ َٕ اإلٕسٚن افذي خيرج إن 

حٕٚف ؾٖخز شب ،فف مـ افدٓفٜ مٚ فف ظذ شًٚدة اإلٕسٚن أو صَٚوتف ؛مـ ؾّف وإٍٔف

هقد: ] ژۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې   ې  ې  ې  ىژوتًٚػ ظـ أهؾ افْٚر بَقفف: 

 ،وصًقبتف ، وافزؾر هق إخراج إٍٕٚس بدؾع وصدة؛ بسبٛ ضٌط افتٍْس[٢٠١

 ،فَقة آحتٔٚج إػ افتٍْس ؛إػ افهدر بندةوهق اجتالب اهلقاء  ؛وافنٓٔؼ ظُسف

                                      

 ( . ١١( إير تٖويؾ منُؾ افَرآن ص ) ٢)

 ( . ٢١٢،  9/٢١٠تٍسر ابـ ـثر )  (١)

 ( . 4١3(  وإير تٍسر ابـ ـثر )  / ٢0/١٠١0 إير حمٚشـ افتٖويؾ ) (4)



                                                         الترجمي بن حبيب فايز د.                         ما ورد في الكتاب فيما ينال وجوه الظالمين من العذاب

ٖٔٙ 

تٍْرًا مـ إشبٚب ادٗديٜ  ؛افذي حيؾ بٖهؾ افْٚر ،وهذا ـْٚيٜ ظـ افٌؿ وافُرب

ًٚ مٚ يًِق ويرتٍع صقت افٍْس ،إفٔف ـِام زاد افٌؿ واهلؿ  ،زؾرًا وصًَٓٔٚ  ؛وؽٚفب

 وافُرب افذي ئًنف اإلٕسٚن.

وافنٓٔؼ آخر صقتف  ،حلامر ظْدمٚ يْٓؼوؿٚل أهؾ افٌِٜ : افزؾر ابتداء صقت ا

ذم افْٓٔؼ
(1)

وجًِٓٚ ـذفؽ زيٚدة ذم  ،، صبف اهلل ساخٓؿ ذم افْٚر بٖصقات احلّر

صقت افُٚؾر ذم افْٚر صقت »: ، ؿٚل ؿتٚدة -وافًٔٚذ بٚهلل-ظذاهبؿ وُٕٚهلؿ 

 شوآخره صٓٔؼ ،أوفف زؾر ؛احلامر
(2)

. 

وأصقاهتٚ  حتك ذم إٍٔٚشٓؿ  ،وُٕٚلظذاب  -وافًٔٚذ بٚهلل-ؾٓذه حٚل أهؾ افْٚر 

ـام ؿٚل اهلل ظْٓؿ  ،ؾٓل أؿبح إصقات؛ زيٚدة ذم ظذاهبؿ ،افتل خترج مـ أجقاؾٓؿ

، أي [٢٠٠إٕبٔٚء: ] ژۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ    ۅ ژذم أيٜ إخرى : 

ًٚ مٚ ژ ۋ ۅ ژوهؿ مع ذفؽ  ،تٍْس صديد خيرج مـ أؿل أجقاؾٓؿ  ؛صٔئ

 .أو فندة افزؾر ،فندة اهلقل

 ؛إذا بَل مـ خيِد ذم افْٚر»ؿٚل :  روى ابـ أيب حٚتؿ ظـ ظبد اهلل بـ مسًقد 

ؾال يرى أحد مْٓؿ إٔف يًذب ذم  ،ؾٔٓٚ مسٚمر مـ ٕٚر ،جًِقا ذم تقابٔٝ مـ ٕٚر

 شژۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ    ۅ ژثؿ تال ظبد اهلل:  ،افْٚر ؽره
(3)

 . 

ظذاب افيٚدغ ذم افْٚر ٓهنٚيٜ  ٜ / افٌهص افتل يتجرظٓٚ افيٚدقن:ادسٖفٜ افرابً

وٓ حك بؾ حتك مٚ يٗمِقن ؾٔف افٌقث وافْجٚة هق ظذاب؛ ؾٚفىًٚم وافؼاب  فف

؛ ذم أـِف وذبف، وضًّف ورحيف، وفقٕف ذي تنتد حٚجتٓؿ إفٔف هق ظذاب هلؿاف

                                      
 (.٢٠/٢١٢( وفسٚن افًرب مٚدة : )ش ه ق( )  4/0١إير مًٚين افَرآن فِزجٚج ) (٢) 

(  ١/4329( وحمٚشـ افتٖويؾ )  ١/3١( وتٍسر ظبد افرزاق )  900،  ٢4/90١إير تٍسر افىزي )  (١)

 (. ٢١/٢١9وافتحرير وافتْقير ) 

 ( .١/33( وصٍقة افبٔٚن ) 9/40١ ابـ ـثر ) إير تٍسر (4)



 (هٕٖٗٔ جمادى اآلخرة)     العدد الحادي عشر        مجلة معهد اإلمام الشاطبي للدراسات القرآنية  

ٖٔٚ 

وهٔئتف، وحرارتف وبرودتف، بؾ حتك ذم مستسٚؽف وجمراه؛ يتجرظقن أفقان افٌهص 

بؾ ادقت أرحؿ  غ دخقفف مـ أؾقاهٓؿ حتك خيرج مـ أدبٚرهؿ ،وافًذاب، مـ ح

أبًدين اهلل وإيٚك ظـ افْٚر  -، وتٖمؾ هلؿ مـ تِؽ احلٚل، وفُـ هٔٓٚت ثؿ هٔٓٚت

مـ أفقان افٌهص  ؛مٚ ٕىؼ بف افُتٚب ؾٔام يتجرع افيٚدقن –ومٚ ؾٔٓٚ مـ ظذاب 

 وافًذاب.

ہ  ھ   ھ  ھ   ھ    .ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ   ژ ٹ ٹ 

ۓ  ڭ    ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ    ۆ  ۆ  ۈ    .ے   ے 

 .[٢0 – ٢9إبراهٔؿ: ] ژۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۋۈ  ٴۇ
ظذ وضِبٝ مْف افٍتح  ،أي: اشتْكت افرشؾ رهبٚ   ژ ڻ ژوؿقفف: 

ۇ  ۇ   ژ :أخز اهلل ظْٓؿ بَقففاشتٍتحٝ إمؿ ظذ إٍٔسٓٚ، ـام أو  ،ؿقمٓٚ

ې  ۆ  ۆ  ۈ      ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   

ـام أهنؿ اشتٍتحقا ظذ إٍٔسٓؿ يقم بدر،  ،[4١إٍٕٚل: ] ژې  ى  ى

ڄ ڄ   ڦژ  واشتْك، وؿٚل اهلل تًٚػ فِّؼـغ: ×واشتٍتح رشقل اهلل 

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  چ    چچ   ڃ چ ڃ  ڃ ڃڄ  ڄ

[٢١إٍٕٚل: ] ژڌ  ڌ  ڎ        ڎ  ڈ  ڈ  ژ
 (1)

. 

افذي ٓ يرى  افتُز،واجلبٚر: ادتًٚطؿ افنديد  ژۀ  ۀ  ہ  ہژ

ؼ افذي يًدل ظـ افَهدوافًْٔد: ادًٕٚد فِح ،ٕحد ظِٔف حًَٚ 
(2)

وادراد هبؿ  ،

ڻ  ڻ     ژ  ٹ ٹأي: متجز ذم ٍٕسف مًٕٚد فِحؼ، ـام  ادؼـقن ادتًٚطّقن،

ھ  ے  ے   ۓ  ۓ   ﮲  ﮳    ﮴ ﮵         .ہ  ہ     ھ   ھ  .ۀ   ہ     ڻ  ۀ 

 .[١١ - ١3ق: ] ژ﮶   

                                      
 ( .4/٢9١( ومًٚين افَرآن فِزجٚج )3/3٠4إير تٍسر ابـ ـثر )  (٢)

 (.٢4/١٢٠( ، وافتحرير وافتْقير )4/٢9١إير مًٚين افَرآن فِزجٚج ) (١)



                                                         الترجمي بن حبيب فايز د.                         ما ورد في الكتاب فيما ينال وجوه الظالمين من العذاب

ٖٔٛ 

خرج عنق من النار يوم ي» :×: ؿٚل رشقل اهلل حديٞ أيب هريرة ؿٚل وذم
إني والت  :يقول ،ولسان ينطق ،وأذنان تسمعان ،لها عينان تبصران ،القيامة
شوبالمصورين ،وبكل من دعا مع اهلل إلها آخر ،بكل جبار عنيد :بثالثة

(1)
.  

ڱ    ژ   ٹ ٹ ، ـامشأمٚم»هٚ هْٚ بًّْك  شوراء» ژ ہ  ھ   ھ ژ  وؿقفف:

أي: مـ وراء اجلبٚر افًْٔد ، [0١افُٓػ: ] ژں  ں  ڻ  ڻ       ڻ  ڻ

ًٚ  يقم ادًٚد، ويًرض ظِٔٓٚ ؽدواً  جْٓؿ، أي: هل فف بٚدرصٚد، يسُْٓٚ خمِداً   ،وظنٔ

 إػ يقم افتْٚد
(2)

. 

فٔس فف ذاب إٓ مـ محٔؿ أو ؽسٚق،  ،أي: ذم افْٚر  ژ ھ   ھ  ے  ے  ژ

ې   ې  ې   ژ  ٹ ٹ وهذا ذم ؽٚيٜ افزد وافْتـ، ـام ؾٓذا ذم ؽٚيٜ احلرارة، 

أي مثؾ ادٚء  ،وافهديد: ادِٜٓ ،[92– 90ص: ] ژى  ائ   ائ  ەئ .ې  

ٕن  ؛يسٔؾ مـ افدمؾ وٕحقه، وجًؾ افهديد مٚء ظذ افتنبٔف افبِٔغ ذم اإلشَٚء

 .وادًْك: ويسَك صديدا ظقض ادٚء إن ضِٛ اإلشَٚء ،صٖن ادٚء أن يسَك

شافهديد: مـ افَٔح وافدم»ٚهد، وظُرمٜ: وؿٚل جم 
 (3)

. 

افهديد: مٚ خيرج ». وذم روايٜ ظْف: شهق مٚ يسٔؾ مـ حلّف وجِده»وؿٚل ؿتٚدة: 

شمـ جقف افُٚؾر، ؿد خٚفط افَٔح وافدم
(4)

. 

ھ   ھ  ے    ژذم ؿقفف:  ×ظـ افْبل   ظـ أيب أمٚمٜأمحد  اإلمٚمروى و

فإذا أدنى منو َشوى وجهو، يـَُقروُب إليو فيتكرىو، »ؿٚل:  ژ ۓ ے
                                      

ٜ افْٚر بٚب مٚ جٚء ذم صٍ –( وافسمذي ذم افسْـ ـتٚب صٍٜ جْٓؿ 4/3٠( رواه أمحد ذم ادسْد ) ٢)

وصححف إفبٚين ـام ش.   حسـ ؽريٛ صحٔح حديٞ»( وؿٚل افسمذي: ١903( رؿؿ )١٠9،١٠3/3)

 .(١٠24ذم صحٔح شْـ افسمذي برؿؿ )

 ( .0/0١( وافدر ادهقن )3/3٠3( ، وابـ ـثر )٢4/١٢0إير تٍسر افىزي ) (١)

 ( .3/3٠3( وابـ ـثر )٢4/١٢١إير تٍسر افىزي ) (4)

 ( .3/3٠3( وابـ ـثر )٢4/١٢١ي )ر افىزإير تٍس (3)



 (هٕٖٗٔ جمادى اآلخرة)     العدد الحادي عشر        مجلة معهد اإلمام الشاطبي للدراسات القرآنية  

ٖٜٔ 

 :يقول اهلل تعالى ووقعت فروة رأسو، فإذا شربو قطع أمعا ه حتى يخرج من دبره،

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ     ژ ويقول:،  [٢9حمّد: ] ژۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴ ژ

 ش[١١افُٓػ: ] ژک     ک  ک  ک  ڑژ        ژ  ڑ
(1)

 . 

 ي: يتٌههف ،أ : بِع ادٚء.هق: تُِػ اجلرع، و افتجرع    ژ ۓ ژ  وؿقفف:

يؼبف ؿٓرا وؿرساو ويتحسٚه
 (2)

. 

ٹ ٓ يوًف ذم ؾٔف حتك يرضبف ادِؽ بّىراق مـ حديد، ـام : » : رؿٚل ابـ ـث

ش[١٢احلٟ: ] ژۆ  ۆ  ۈ  ۈ ژٹ 
 (3)

. 

افسقغ: إحدار افؼاب ذم احلِؼ بدون ؽهٜ،   ژڭ  ڭڭ   ژ

ٚغ افؼاب، وذاب وذفؽ إذا ـٚن افؼاب ؽر ـريف افىًؿ وٓ افريح، يَٚل: ش

ؾوال ظـ أن يسٌٔف  ،ٓ يَٚرب أن يسٌٔف ژڭ    ڭ  ڭژومًْك  ،شٚئغ

فسقء فقٕف وضًّف ورحيف، وحرارتف و ،مـ صدة ـراهتف يزدرده ٓ يُٚد أي:  بٚفًٍؾ،

أو برده افذي ٓ يستىٚع
(4)

. 

مف : حِقفف، أي حِقل آٓ إتٔٚن ادقت  ژۆ  ۆۇ  ۇ ڭ ژ 

يٖتٔف ادقت مـ أي:  ؾٔسسيح.: ، أي  ژ ۋۈ  ۈ  ٴۇ ژ :ؿقفف، وشُراتف، بَريْٜ 

ٖٔمل فف مجٔع بدٕف وجقارحف وأظوٚئفـؾ مقضع ؾ
(5)

. 

َران:  ْٓ شوظهٛ مـ ـؾ ظيؿ، وظرق »ؿٚل مّٔقن بـ ِم
(6)

 . 

                                      
( وافسمذي ذم افسْـ ـتٚب صٍٜ ٢4/١١٠( ، وافىزي ذم تٍسره )9/١١9( رواه اإلمٚم أمحد ذم ادسْد )٢)

هذا حديٞ ؽريٛ، »( وؿٚل: ١924( رؿؿ )3/١٠١بٚب مٚ جٚء ذم صٍٜ ذاب أهؾ افْٚر ) –جْٓؿ 

 ( .300ؿ )وضًٍف إفبٚين ـام ذم ضًٔػ شْـ افسمذي رؿ

 ( .0/2٢( ، وافدر ادهقن )٢4/١٢٢إير افتحرير وافتْقير ) (١)

 ( .3/3٠9تٍسر ابـ ـثر ) (4)

 (.٢4/١٢٢( ، وافتحرير وافتْقير )3/3٠9إير تٍسر ابـ ـثر ) (3)

 (.٢4/١٢٢( ، وافتحرير وافتْقير )3/3٠9( ، و تٍسر ابـ ـثر )٢4/١١٢إير تٍسر افىزي )(9)  

 (.3/3٠9تٍسر ابـ ـثر ) إير (١)
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شحتك مـ أضراف صًره»وإبراهٔؿ افتّٔل:  وؿٚل ظُرمٜ
 (1)

. 
ائف، أي: مـ أمٚمف وور  ژڭ  ۇ  ۇ    ۆ  ۆ   ژ»وؿٚل ابـ جرير: 

 ،شومـ شٚئر أظوٚء جسده ،ومـ حتٝ أرجِف ،وظـ ئّْف وصامفف، ومـ ؾقؿف

ّقت، وٓ تًِؼ ٍٕسف ظْد حْجرتف ؾال خترج مـ ؾٔف ؾٔ»وروى ظـ جمٚهد ؿٚل: 

ش، ؾٔجد فذفؽ راحٜ ؾتًٍْف احلٔٚةترجع إػ مُٚهنٚ مـ جقف
(2)

. 

ؿٚل:   ژڭ  ۇ  ۇ    ۆ  ۆ   ژ» وؿٚل افوحٚك، ظـ ابـ ظبٚس:

افًذاب افذي يًذبف اهلل هبٚ يقم افَٔٚمٜ ذم ٕٚر جْٓؿ، وفٔس مْٓٚ ٕقع إٓ إٔقاع 

ہ   ژفق ـٚن يّقت، وفُـ ٓ يّقت؛ ٕن اهلل تًٚػ ؿٚل:  ،ادقت يٖتٔف مْف

﮵               ﮴ہ       ہ   ہ  ھ     ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲   ﮳

ش[4١ؾٚضر: ] ژ﮶  ﮷             ﮸ 
(3)

. 

: إٔف مٚ مـ ٕقع مـ هذه ومًْك ـالم ابـ ظبٚس» :ؿٚل ابـ ـثر 

إٕقاع مـ افًذاب إٓ إذا ورد ظِٔف اؿتٙ أن يّقت مْف فق ـٚن يّقت، وفُْف ٓ 

ڭ  ۇ  ۇ    ۆ   ژيّقت فٔخِد ذم دوام افًذاب وافُْٚل؛ وهلذا ؿٚل: 

ش ژ ۋۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ
(4)

. 

بًد افًذاب  ،آخر يْتيره ظذاب :أي ژۉ ۋ ۅۅژ وؿقفف:

 ،وافٌِٔظ: حََٔتف اخلنـ اجلسؿ، وهق مستًّؾ هْٚ ذم افَقة وافندة ؾٔف. قافذي ه

.بجٚمع افقؾرة ذم ـؾ، أي ظذاب فٔس بٖخػ ممٚ هق ؾٔف
(5)  

                                      
 (.3/3٠9إير تٍسر ابـ ـثر ) (٢)

 .(٢4/١١٢( إير تٍسره ) ١)

 (.3/3٠9إير تٍسر ابـ ـثر ) (4)

 (3/3٠9( إير تٍسر ابـ ـثر ) 3)

 ( .٢4/١٢٢ر)إير افتحرير وافتْقي (9)
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أي: وفف مـ بًد هذا احلٚل ظذاب آخر ؽِٔظ، أي:  وادًْك:»: ؿٚل ابـ ـثر 

ظـ وهذا ـام ؿٚل تًٚػ  ،وأدهك وأمر ،أؽِظ مـ افذي ؿبِف ،مٗمل صًٛ صديد

  .ڻ  ڻں  ڻ          .ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ ژ:  صجرة افزؿقم

ڭ  ڭ  ڭ   .ھ  ھ  ھ   ے  ے  ۓ   ۓ    .ۀ  ۀ    ہ  ہ  ہ  ہ  

ؾٖخز أهنؿ تٚرة يُقٕقن ذم أـؾ زؿقم، وتٚرة ذم ، [١2 - ١3افهٚؾٚت: ] ژۇ     ۇ

   ٹ ٹ ، وهُذا -بٚهلل مـ ذفؽ ظٔٚذاً  -ذب محٔؿ، وتٚرة يردون إػ اجلحٔؿ 

، [33 ،34افرمحـ: ] ژٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ     .ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ژ

ڃ          .ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   .ڦ  ڦ      .ڤ  ڤ  ڦ ژٹ ٹ و

  .ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ     .چ  چ  چ  ڇ  ڇ     .ڃ  

،  [9٠-34افدخٚن: ] ژگ  گ    ک  ک  ک  گ      .ڈ  ژ    ژ  ڑ    ڑ  

ې  ې        .ۅ  ۉ  ۉ    .ٴۇ  ۋ  ۋ    .ۇ  ۇ  ۆ  ۆ     ۈ   ژ  ٹ  ٹو

ۋ  .ۆ   ۈ  ۈ   ٴۇ    ۆۇ ژ  ٹ ٹ ، و[33 - 3٢افقاؿًٜ: ] ژې  ى

 - 99ص: ] ژى  ائ   ائ  ەئ  .ې   ې  ې  ې    .ۅ  ۅ  ۉ      

، إػ ؽر ذفؽ مـ أيٚت افدافٜ ظذ تْقع افًذاب ظِٔٓؿ، وتُراره وإٔقاظف [92

 ژجح  مح  جخ  حخ  ژ ء وؾٚؿٚ،جزا وأصُٚفف، ممٚ ٓ حيهٔف إٓ اهلل

ش[3١ؾهِٝ: ]
(1)

. 

 :: ما ينال أبصار الظالمين من العذابالمطلب الثاني
وأن  ،شبؼ مًْٚ رء مـ ذفؽ ظْد احلديٞ ظـ افذل افذي يُسق وجقه افيٚدغ

ٕن إبهٚر أـثر احلقاس افتل ييٓر ظِٔٓٚ أثر  ؛مـ آثٚره خنقع أبهٚر افيٚدغ

وؾٔٓٚ  ،خهقص أبهٚر افيٚدغ آيٜ اإلرساء إٍٜٔ افذـر وممٚ جٚء ذم ،افذل أو افًز

                                      
 ( .3٠١-3/3٠9( إير تٍسر ابـ ـثر ) ٢)
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ٕٔٗ 

ممٚ يدل ظذ  ژٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹژ :ؿقفف تًٚػ

ۆئ  ۈئ   ۈئ   ېئ   ژومـ ذفؽ ؿقفف تًٚػ :  ،مًٚؿبٜ اهلل هلؿ بًّك أبهٚرهؿ

مئ       ىئ  يئ    جب     جئ  حئ  .ېئ  ېئ   ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی      ی  

، ؾٔخز [٢١١ – ٢١3ضف: ] ژٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ     پ  ٱ  ٻ             .خب   حب     

أي ظـ اهلدى افداظل  ؛احلؼ شبحٕٚف وتًٚػ أن مـ أظرض ظـ ذـره ذم هذه افدٕٔٚ

 ،ضَٜٔ صديدة وهل ٕٚزفٜ ذم ظذاب افَز :أي ژېئ  ېئ   ىئ  ىئ ژإػ ذـر اهلل 

ـام تَدم بذفؽ إثر
(1)

. 

وٓ إؼاح  ،ؾال ضّْٖٕٜٔ فف» ـام ؿٚل ابـ ـثر: ،ويهح أن يُقن ذفؽ ذم افدٕٔٚ

 ،وأـؾ مٚ صٚء ،وفبس مٚ صٚء ،وإن تًْؿ طٚهره ،فوالفف ؛بؾ صدره حرج ،فهدره

ؾٓق ذم ؿِؼ وحرة  ؛ؾ٘ن ؿِبف مٚ مل خيِص إػ افَٔغ واهلدى ،أو شُـ حٔٞ صٚء

، ؿٚل ظع بـ أيب ضِحٜ ظـ ؾٓذا مـ ضْؽ ادًٔنٜ  ،ؾال يزال ذم ريبف يسدد ،وصؽ

ؿٚل : افنَٚء.   ژېئ  ېئ   ىئ  ىئ ژ اهلل ظْٓام : ابـ ظبٚس ريض
(2)

 

 ،يهح أن يُقن ادراد بذفؽ ظّك افبك ژی ىئییژ

ًٚ ؛ويُقن هذا ذم بًض مقاؿػ أخرة ًٚ بغ أيٚت ـام شٖٔيت ؿريب اهلل إن صٚءمجً
(3)

. 

ويهح أن يُقن ادراد بذفؽ ظّك افبهرة واحلجٜ، ـام رواه ابـ جرير وظبد 

وهق إٔف حيؼ أظّك افبك  ،وإوػ افًّقم ،ام ظـ جمٚهد افرزاق ذم تٍسرهي

ـام رجحف افىزي وابـ ـثر رمحٓام اهلل  ،وافبهرة
(4)

 . 

                                      
  .( ٢٢4)ص  ( تَدم خترجيف٢)

 ( .4٢0،  9/4٢١تٍسر ابـ ـثر ) (١)

 .( ٢39ص ) مٚ يٖيتإير (4)

،  9/4٢١( وتٍسر ابـ ـثر ) ١/3١( وتٍسر ظبد افرزاق )  ١٠٢،  ٢١/١٠٠إير تٍسر افىزي )  (3)

4٢0. ) 



 (هٕٖٗٔ جمادى اآلخرة)     العدد الحادي عشر        مجلة معهد اإلمام الشاطبي للدراسات القرآنية  

ٖٔٗ 

ًٚ ٔيٚت اهلل ًٚ هلٚ ،ٕٕف ـٚن ـذفؽ ذم افدٕٔٚ متْٚشٔ ًٚ ظْٓٚ ،تٚرـ مل يتدبرهٚ  ،مًرض

مـ ٕز »ؿٚل ؿتٚدة :  ،يسك ذم افْٚر :أي ژپ  پ     پ ژببكه وبهرتف، 

شومل يْس مـ افؼ ،اخلر
(1)

ٕف مـ ظّك أؾٔف تْبٔف ظذ »: . ؿٚل ابـ افَٔؿ 

ظرض ظـ افذـر افذي بًٞ اهلل بف أؾٕ٘ف دٚ  ،ٕف جقزي مـ جْس ظِّفأو ،افبك

ـام  ،وترـف ذم افًذاب ،أظّك اهلل بكه يقم افَٔٚمٜ ،وظّٔٝ ظْف بهرتف ،رشقفف

وظذ ترـف ذـره  ،أخرةرتف ظّك ذم ؾجٚزاه ظذ ظّك به ،ترك افذـر ذم افدٕٔٚ

شترـف ذم افًذاب
(2)

. 

  :ما ينال أسماع الظالمين من العذاب المطلب الثالث :
وفتُقن وشِٜٔ  ،وجًؾ هلؿ احلقاس فٔنُروه هبٚ ،فَد خِؼ اهلل تًٚػ افْٚس

ې   ې  ې  ې  ى  ى  ائ   ژ :ـام ؿٚل جؾ صٖٕف ،فًبٚدة اهلل تًٚػ

  [.02افْحؾ: ] ژۆئ ائ  ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ 

أو  ،أو يروٕف ،ظام يسًّقٕف ؛وأخز شبحٕٚف وتًٚػ ظـ مسٚئِتف وحمٚشبتف فًِبٚد

وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئېئ   ژ :ؾَٚل شبحٕٚف ،أو يًتَدوٕف بتِؽ اجلقارح ،يَقفقٕف

 . [4١اإلرساء: ] ژېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ىئ    ی  ی          ی  ی

 ،أصحٚهبٚ يقم افَٔٚمٜ بام شًّٝوأخز شبحٕٚف أن هذه اجلقارح شتنٓد ظذ 

ىئ  .ۆئ  ۆئ       ۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ    ېئ  ىئ  ژ: ؿٚل تًٚػ ،أو ظِّٝ ،أو رأت

ٱ  ٻ     .ی  ی  ی  ی    جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب       حب  

ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ  پ  ڀ ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ ٺ   ٿ  

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ    ڦ   ڦ  ڦ     ٿ  ٹ .ٿ

                                      
 .( ١٠٢/ ٢١( إير تٍسر افىزي ) ٢)

(، وتٍسر افىزي 3٠١-3/3٠4 ) (، وإير: تٍسر أيٜ ذم تٍسر ابـ ـثر٢/39( مٍتٚح دار افسًٚدة )١)

 .(١٢٢-٢4/١٠١( وافتحرير وافتْقير )١١٢-١٢3/٢4)
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چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ   .ڃ   ڃ ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ      

   .[١4 –٢١ؾهِٝ:]  ژ ڇ     ڇ  ڍ

 ًٚ وأخز شبحٕٚف أن افْٚس يَدمقن ظذ رهبؿ يقم افَٔٚمٜ أصد مٚ يُقٕقن شًّ

 ژجب  حب   خب     مب  ىبيب  جت  حت   خت  مت  ىت  يت ژوبكًا ؾَٚل تًٚػ: 

يْٚل  فُـ جٚء ذم افَرآن افُريؿ مٚ يدل ظذ أن ظذاب أوفئؽ افيِّٜ .[42مريؿ: ]

ٱ  ٻ  ٻ   ژ :ؾَٚل شبحٕٚف ،ؾٔهٔبٓٚ افهّؿ وافًّك وافبُؿ ،جقارحٓؿ هذه

ٻ  ٻپ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  

 ،[١0اإلرساء: ] ژٿ  ٿ  ٹ   ٹٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ

 .[٢٠٠ : إٕبٔٚء] ژۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ    ۅ ژوؿٚل تًٚػ : 

يقم افَٔٚمٜ  ٚل افتل حيؼ ظِٔٓٚ  افيٚدقنذم أيٜ إوػ ظـ احل ؾٖخز اهلل 

يًْل: ٓ يْىَقن  ژ ٹ ژأي: ٓ يبكون  ژ ٿ ژ: وؿقفف»: ؿٚل ابـ ـثر 

: ٓ يسًّقن. وهذا يُقن ذم حٚل دون حٚل جزاء هلؿ ـام ـٕٚقا ذم افدٕٔٚ ژٹژ

ًٔٚ وصاًم ظـ احلؼ  .ؾجقزوا ذم حمؼهؿ بذفؽ أحقج مٚ حيتٚجقن إفٔف ،بُاًم وظّ

 ؿٚل ابـ ظبٚس: ژ ڤڤ  ڤ  ڤ ژ: مَِْبٓؿ  ومهرهؿ أي ژ ٹژ

ٹ  أي: هلًبٚ ووهًجٚ ومجًرا، ـام ژڦ  ڦژوؿٚل جمٚهد: ضٍئٝ  ،شُْٝ

ش[4٠افْبٖ: ] ژۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ   ژٹ 
 (1)

. 
ذم جْٓؿ وافًٔٚذ بٚهلل ؛  ژۈ  ژوخيز شبحٕٚف ذم أيٜ افثٕٜٚٔ بٖن فِيٚدغ  

ٴۇ ۋ  ۋ     ژ، ْف ضِقظٓؿشٓؿ بسدد صديد تْتٍخ موهق: خروج إٍٔٚ

ختؿ اهلل ظذ أشامظٓؿ ؛ ٕهنؿ مل يُقٕقا يهٌقا هبٚ فِحؼ ذم افدٕٔٚ ،  ژۅ

ًٚ  ْٝ َّّ ُه ؾَ  ذم أخرة جزاء وؾٚؿ
 (2)

. 

                                      
 ( .٢٠/3٠٠١( ، وتٍسر افَٚشّل )9/٢١٠( تٍسر ابـ ـثر ) ٢)

 ( .٢٢/34٢٢( ، وتٍسر افَٚشّل )9/40١( إير تٍسر ابـ ـثر )١)
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 ،واجلّع بغ طٚهر هذه أيٚت ومٚ جٚء ذم آيٚت أخر تدل ظذ خالف ذفؽ

افسجدة: ]     ژپ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ژ :مثؾ ؿقفف تًٚػ

 ژېئ  ېئ   ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ ژ، وؿقفف : [٢١

: وؿقفف تًٚػ ،[0ادِؽ: ] ژں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ژ، وؿقفف : [94افُٓػ: ]

 . [00افزخرف: ]  ژٹ  ٹ  ٹ    ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ        ڦ  ژ

 :-ـام ؿٚل افنٔخ إمغ افنَْٔىل  –واجلّع بغ تِؽ أيٚت مـ وجقه 

ويُقن  ،يٓره أبق حٔٚن مـ ـقن ادراد ممٚ ذـر حََٔتف:هق مٚ اشتافقجف إول»

ؾرون  ،ثؿ يرد اهلل تًٚػ إفٔٓؿ أبهٚرهؿ وٕىَٓؿ وشًّٓؿ ،ذفؽ ذم مبدأ إمر

 .حُك اهلل تًٚػ ظْٓؿ ذم ؽر مقضعويْىَقن بام  ،ويسًّقن زؾرهٚ ،افْٚر
(1)

 

ًٚ يرسهؿ ـام  ،بحجٜ وٓ يْىَقن ،افقجف افثٚين : أهنؿ ٓ يرون وٓ يسًّقن صٔئ

 ٓ يبكون احلؼ وٓ يسًّقٕف وٓ يْىَقن بف. ،أهنؿ ـٕٚقا ذم افدٕٔٚ

 [٢٠2ادٗمْقن: ] ژڤ ڦ ڦ ڤژ :افقجف افثٚفٞ : أن اهلل إذا ؿٚل هلؿ

ؿٚل  ،مـ صدة افُرب وافٖٔس مـ افٍرج ؛وؿع هبؿ ذاك افًّك وافهّؿ وافبُؿ

 .[ 29افّْؾ: ] ژۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ژ تًٚػ :

. إتٓك ـالم افنَْٔىل  شظذ هذا افَقل تُقن إحقال افثالثٜ مَدرةو
(2)

. 

                                      
 .(١/2١( إير افبحر ادحٔط )٢)

 ( .١٠١ٚب ص )( دؾع إهيٚم آضىراب ظـ آي افُت١)



                                                         الترجمي بن حبيب فايز د.                         ما ورد في الكتاب فيما ينال وجوه الظالمين من العذاب

ٔٗٙ 

 ـةالـصاتـم

وؾٔهؾ  ،ظالمٜ ظذ إٕسٕٚٔتف؛ ؾٓق بٚفْسبٜ فإلٕسٚن  ظئؿ اخلىرإن افقجف 

 ،مٚ مل جيتّع ذم ؽره ،وهق افًوق افذي جيتّع ؾٔف مـ احلقاس ،ئّزه ظّـ شقاه

ًٚ ذم ظذاب وجف اإلٕسٚن ؛ بؾ قاس تِؽ احلؾ؛ ممٚ زاد ذم ذؾف ومُٕٚتف ؿد تُقن شبب

ّـ مل يَٚبؾ ؾ ،ودٓفتف ظذ تقحٔد اخلٚفؼ وظيّتف ،َِِٛفمْٚؾذ هدايٜ  شٚئر بدٕف

ُذلُّ ظْقان افذي  –وافتقاضع هلل تًٚػ ،وافذل ،واخلوقع ،ذفؽ بًئؿ افنُر

يتْٚشٛ واشتحؼ مْٓٚ مٚ  ،؛ ؾٕ٘ف ؿد ظرض ٍٕسف فًَقبٜ اهلل تًٚػ -ف خوقظُ  افقجف

وهلذا تقظد اهلل أوفئؽ بٚفًَٚب إفٔؿ افذي يْٚل  ؛افًّْٜ هذه  تٍريىف ذم صُرمع 

 ـام تَدم بٕٔٚف ذم هذا ادُتقب. وجقهٓؿ

 وؿد تبغ يل مـ خالل افبحٞ افْتٚئٟ افتٚفٜٔ :

؛ إذ وصػ فْٚ مٚ أظده مـ أفٔؿ افًذاب دـ دمٚرس : ظئؿ رمحٜ اهلل تًٚػأوًٓ 

مـ ؛ ـؾ ذفؽ وترك فٍْسف احلبؾ ظذ افٌٚرب؛ ترتع ذم مًهٜٔ اهلله، ظذ خمٚفٍٜ أمر

؛ ؾال هيِؽ ظذ اهلل إٓ مـ شٍف أجؾ أن يُقن افًبٚد ظذ بهرة وبْٜٔ مـ أمرهؿ

 ٍٕسف .

ًٚ ثٕٚ ؛ ؾ٘ذا ـٚن هذا افبحٞ ذم وصػ ب اهلل تًٚػ افذي يْٚل افيٚدغ: ظئؿ ظذأ

ق ؾقق ذفؽ أو دوٕف ، ممٚ يْٚل بَٜٔ مٚ يْٚل وجقهٓؿ مـ افًذاب ؾَط ، ؾُٔػ بام ه

 جقارحٓؿ مـ صْقف افًذاب وأفقإف ، ٕسٖل اهلل افًٍق ، افًٚؾٜٔ .

 ًٚ : أن مـ يَرأ افُتٚب وافسْٜ ، ومٚ جٚء ؾٔٓام مـ وصػ افْٚر ، ومٚ يْٚل ثٚفث

أهِٓٚ مـ افًذاب، بَِٛ حٚرض واظل، ؾُٖٕام أوؿػ ظذ صٍر جْٓؿ، وأصبح 

ًٚ، ويرى أهِٓٚ وهؿ يًٕٚقن ؾٔٓٚ   يْير إفٔٓٚ بًْٔل رأشف، وهل حيىؿ بًوٓٚ بًو
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ٹ   ژ  صْقف افًذاب افذي حيِّٓؿ ظذ متْل مٚ يُرهقن وـٕٚقا مْف يٍرون

   [77الزخرف:]ژڤ  ڤ        ڦ ژ    وفُـ هٔٓٚت، ڤ ژ ٹ  ٹ    ٹ  ڤ
افيٚمل ظرض وجٓف فًذاب اهلل تًٚػ ذم احلٔٚة ؿبؾ ادامت ؛ ؾذل ادًهٜٔ  :رابًًٚ 

: إهنؿ افبكي  ـام ؿٚل احلسـالزم فقجقهٓؿ وإن بسط هلؿ ذم احلٔٚة افدٕٔٚ ؛ م

وإن ضَىَٝ هبؿ افبٌٚل
ومهِجٝ هبؿ افزاذيـ، (1)

ؾ٘ن ادًهٜٔ ٓ تٍٚرق ، (2)

رؿٚهبؿ ، أبك اهلل إٓ أن يذل مـ ظهٚه 
(3)

. 

ؾّـ ظرف  ؛ُٕٚتف وذؾف ظذ ؽره مـ إظوٚء: ظئؿ ؿدر افقجف ومسًٚ مٚخ

ًٚ ظذ ا هلذا  فتؼيػ اإلهلل ، ؿدره وشخر وجٓف ذم صُر اهلل ومحده ؛ زاد وجٓف ذؾ

ًٚ بَدر مٚ ـٚن ظِٔف مـ ٕقر اإليامن ذم  ذف ، وجٚء يقم افَٔٚمٜ بقجف أبٔض مؼؿ

وأمٚ مـ دمٚهؾ هذا افتؼيػ مـ اهلل فقجٓف ، ومل خيوع بف هلل  ، هذه احلٔٚة افدٕٔٚ

قجٓف أشقد ميِاًم ، ويْٚل مـ افًذاب بَدر مٚ ـٚن تًٚػ ؛ ؾٕ٘ف يٖيت يقم افَٔٚمٜ ب

 .ظِٔف مـ تُز ظـ ضٚظٜ اهلل 

: أن افقجف هق ظْقان صٚحبف ومرآتف افتل تًُس مٚ بَِبف مـ اإليامن ًٚ ٚدشش

ومجٔع  ،تراح إؾراح وإ، ونٚظرادًقاضػ و، وافافٍُر، وافىٚظٜ وادًهٜٔو

مع تٍٚوهتؿ ذم تِؽ افَراءة بحسٛ ظذ صٍحٜ وجٓف تِؽ ادًٚين يَرأهٚ أخرون 

مٚ وهبٓؿ اخلٚفؼ مـ صٍٚء بك وبهره يستيٓرون هبام تِؽ افَسامت افتل تيٓر 

  . ذفؽ افقجفظذ 

                                      
( افىَىَٜ : صقت احلٚؾر ظْد مق اخلٔؾ وافبٌٚل ظذ أرض صِبٜ . إير فسٚن افًرب مٚدة )ط ق ق( ٢)

(٢٠/١١9) 

( اهلِّجٜ : حسـ شر افدابٜ ذم رسظٜ ، وؿقفف : افزاذيـ مجع برذون وهق افدابٜ . إير فسٚن افًرب مٚدة ١)

 (٢4/9٢( ، ومٚدة )ب ر ذ ن( )١/4١4م ل ج( ) ـ)ه

 (  .٢١/39٠2( إير حمٚشـ افتٖويؾ )4)
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وأخرًا أمحد هلل تًٚػ ظذ مٚ مـ بف مـ إـامل هذا افبحٞ وإمتٚمف ، شٚئاًل ادقػ 

ًٚ دـ ـتبف بحقفف وؿق ًٚ فقجٓف افُريؿ، ٕٚؾً ًٚ يبٚظد تف أن جيًِف خٚفه أو ؿرأه، شبب

ًٚ مْف ًٚ فهدق اخلقف مـ ، وجٓف ظـ افًذاب؛ افذي وصػ هذا افبحٞ جٕٚب حمََ

ًٚ ظذ افٍرار مْف وإفٔف .اهلل تًٚػ  ، حٚؾزًا وداؾً

ت بْٚ إظامل؛ ؾ٘ن افرجٚء وإمؾ ذم رمحتؽ  ؛ ؾال تُِْٚ إػ افِٓؿ إن ؿكَّ

  ٜ هْٚ بَقيل:وجٚدت افَرحي . إٍٔسْٚ ضرؾٜ ظغ وٓ أؿؾ مـ ذفؽ

 

 

 

وصذ افِٓؿ ظذ ظبدك ورشقفؽ حمّد وظذ آفف وصحبف وشِؿ تسِٔاًم ـثرًا إػ 

 يقم افديـ .

 بٔٛ افسمجلد . ؾٚيز بـ ح

 إفـٓل رجــقُتؽ يٚ خــٚفَل

ُـّ ظــعَّ بـبـًــِد إذى   تـّـ

ًة  ُٕرْضَ ْيـَرٍة  َٕ ِســٔـِْف مـ  ُْ وَت

 وإن ؿـؾَّ زادي إػ بـٌٔـتل           

ؾٖٕـٝ افذي مـ تـقجْف إفٔف        

 وصـؾ  إفـٓل ظذ ادهىٍك                    

َٛ اخلِِؼ ــَؾ افْـــً   ؿِ ويٚ واه

 ظـ افقجِف مْل وسِف افَْؿِ 

ؽ احلِؼ يٚ ذا افُــرمِ  ِٓ  إػ وج

 ؾرمحٚك مْٓٚ مسّـك افرحــؿِ 

ـْد بٚفًـــدمِ  ًُ  بهـدٍق حمــٌٚل َيـ

َٝ خلــر إمــــؿ   بنــرًا بًث
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 فهرس املصادر واملراجع

، ظالء افديـ ظع بـ بِبٚن افٍٚرد، فألمر اإلحسان في تقريب ةحيح ابن حبان .٢

 هـ .٢3٠2حتَٔؼ صًٔٛ إرٕٚؤوط ، مٗشسٜ افرشٚفٜ ، بروت ، ط إوػ 

د حمّد بـ مرتٙ احلسْٔل افزبٔدي، ط افساث ، فِسٔتاج العروس من جواىر القاموس .١

 زارة اإلرصٚد وإٕبٚء ، افُقيٝ .  ، وافًريب

هــ( ، بؼح افسٔد ١0١ٕيب حمّد ظبد اهلل بـ مسِؿ بـ ؿتٔبٜ )ت: ت ويل مشكل القرآن .4

 . ـه٢3٠٢أمحد صَر. دار افُتٛ افًِّٜٔ ، بروت ، ط افثٚفثٜ ، 

 دحّد بـ يقشػ افنٓر بٖيب حٔٚن إٕدفز . وهبٚمنف تٍسر ، تفسير البحر المحيط .3

ط  ،بروت  ،دار افٍُر  ،دٚد مـ افبحر ٕيب حٔٚن، وافدر افَِٔط مـ افبحر ادحٔطافْٓر ا

 هـ .٢3٠4 ،افثٕٜٚٔ

 تقٕس، فدار افسٍِٜٔ فِْؼ،ا فًِالمٜ حمّد افىٚهر ابـ ظٚصقر، ،تفسير التحرير والتنوير .9

 م.٢١23

، دار ّرافديـ بـ افًالمٜ ضٔٚء افديـ ظ، فإلمٚم حمّد افرازي ؾخر  تفسير الفخر الراز .١

 . ـه٢3٠9افٍُر ، ط افثٚفثٜ ، 

حٔح ، تهدحّد مجٚل افديـ افَٚشّل، تفسير القاسمي المسمى محاسن الت ويل .0

 ، ؾٔهؾ ظٔسك افبٚيب احلِبل.ُتٛ افًربٜٔ، دار أحٔٚء افوتًِٔؼ حمّد ؾٗاد ظبد افبٚؿل

حتَٔؼ  ،فِحٍظ ظامد افديـ أيب افٍداء إشامظٔؾ بـ ـثر افدمنَل، تفسير القرآن العظيم .2

 هـ.٢3٢١ ،ط إوػ دار ابـ حزم، حمّد إبراهٔؿ افبْٚ، د.

مُتبٜ  حتَٔؼ د مهىٍك مسِؿ، فًبد افرزاق بـ مهٚم افهًْٚين، ،تفسير القرآن الكريم .١

 هـ.٢3٢٠ط إوػ،  افريٚض، افرصد،

 فِنٔخ ظبد افرمحـ بـ ٕٚس افسًدي، ،تيسير الكريم الرحمن في تفسير االم المنان .٢٠

 افزؿٚزيؼ. دار افهٍٚ، مُتبٜ إوس بٚدديْٜ، م فف ضف ظبد افرؤوف شًد،راجًف وؿد

ط  بروت، دار افُتٚب افًريب، ٕيب ظّرو افداين، ،التيسير في القرا ات السبع .٢٢

 هـ.٢3٠3 افثٕٜٚٔ،

 .حتَٔؼ د ٕيب جًٍر حمّد بـ جرير افىزي، جامع البيان عن ت ويل آي القرآن  .٢١

 مرـز افبحقث وافدراشٚت افًربٜٔ واإلشالمٜٔ بدار هجر، بٚفتًٚون مع اهلل افسـل،ظبد

 .هـ ٢3١١ط إوػ،  افَٚهرة،
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، د بـ يقشػ ادًرف بٚفسّغ احلِبل، ٕمحالدر المصون في علوم الكتاب المكنون .٢4

 . ـه٢3٢9أمحد حمّد اخلراط ، دار افَِؿ ، دمنؼ ، ط إوػ ،  حتَٔؼ د.

المٜ حمّد إمغ بـ حمّد ادختٚر اجلُْل فًِ ،دفع إيهام االضطراب عن آي الكتاب .٢3

 .هـ٢3١١ ،ط إوػ ،دار ظٚمل افٍقائد  ،إذاف بُر بـ ظبد اهلل أبق زيد   ،افنَْٔىل

، بْٚين، ب٘ذاف ـٚمؾ شِٔامنحتَٔؼ جلْٜ افدراشٚت ذم دار افُتٚب افِ ،  ديوان األعشى .٢9

 ط إوػ .

، فًِالمٜ أيب افٍوؾ صٓٚب ثانيروح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع الم .٢١

، ضبط وتهحٔح ظع ظبد افبٚري ظىٜٔ ، دار افُتٛ يـ افسٔد حمّقد إفقد افبٌداديافد

 . ـه٢3٢9افًِّٜٔ ، بروت ، ط إوػ ، 

ئل، دار اخلٍِٚء هلْٚد بـ افرسي افُقذم، حتَٔؼ ظبد افرمحـ بـ ظبد اجلبٚر افٍريقا ،الزىد .٢0

 . ـه٢3٠١ط إوػ ، ، افُقيٝ ، فُِتٚب اإلشالمل

حتَٔؼ حمّد ؾٗاد ظبد  فِحٚؾظ أيب ظبد اهلل حمّد بـ يزيد افَزويْل، ،سنن ابن ماجو .٢2

 افَٚهرة. دار احلديٞ،  افبٚؿل،

فإلمٚم احلٚؾظ أيب داوود شِٔامن بـ إصًٞ افسجستٚين إزدي،  ،دسنن أبي داو  .٢١

 ترـٔٚ. بقل،احلّٔد، ادُتبٜ اإلشالمٜٔ اشتٕٚ حتَٔؼ حمّد حمل افديـ ظبد

،ٕيب ظٔسك حمّد بـ ظٔسك افسمذي ،حتَٔؼ أمحد حمّد صٚـر،دار سنن الترمذي .١٠

 افُتٛ افًِّٜٔ،بروت .

ٕيب ظبد  ،بؼح احلٚؾظ جالل افديـ افسٔقضل وحٚصٜٔ اإلمٚم افسْدي سنن النسائي .١٢

دار  ،ظْٚيٜ وترؿٔؿ ظبد افٍتٚح أبق ؽدة   ،افرمحـ  أمحد بـ صًٔٛ بـ ظع بـ بحر افْسٚئل

 .هـ٢3٠١ ،بروت .ط افثٚفثٜ  ،افبنٚئر اإلشالمٜٔ 

حتَٔؼ حمّد افسًٔد بسٔقين   ،أيب بُر أمحد بـ احلسغ  فِبَٔٓل ؛ ، شعب اإليمان .١١

 . ـه٢3٢٠، ط إوػ ، زؽِقل، دار افُتٛ افًِّٜٔ، بروت

د ترؿٔؿ حمّد ؾٗا ٕيب ظبد اهلل حمّد بـ إشامظٔؾ افبخٚري ، ،ةحيح البخاري مع الفتح .١4

 دار ادًرؾٜ بروت ـ ظبد افبٚؿل،

، فِنٔخ حمّد ٕٚس افديـ إفبٚين، مُتبٜ ادًٚرف ،ةحيح الترغيب والترىيب .١3

 . ـه٢3٠١ط إوػ ،  ،افريٚض
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 ،دحّد ٕٚس افديـ إفبٚين، ادُتٛ اإلشالمل ،ةحيح الجامع الصغير وزيادتو .١9

 . ـه٢3٢٠إذاف زهر افنٚويش ، ط افثٚفثٜ ، 

، مُتٛ افسبٜٔ افًريب فدول فِنٔخ حمّد ٕٚس افديـ إفبٚين ،بن ماجوةحيح سنن ا .١١

 هـ.٢3٠2ط افثٕٜٚٔ ،  ،اخلِٟٔ ، افريٚض

فِنٔخ حمّد ٕٚس افديـ إفبٚين ، مُتٛ افسبٜٔ افًريب فدول  ،ةحيح سنن الترمذي .١0

 هـ.٢3٠2اخلِٟٔ ، افريٚض ط إوػ ، 

حتَٔؼ وترؿٔؿ حمّد ؾٗاد ظبد  ،فإلمٚم مسِؿ بـ احلجٚج افَنري ،ةحيح مسلم .١2

 بروت. دار إحٔٚء افساث افًريب، افبٚؿل،

فِنٔخ حسْغ حمّد خمِقف ، دار افُتٚب افًريب بّك ،  ،ةفوة البيان لمعاني القرآن .١١

 . ـه٢409ط إوػ 

فِنٔخ حمّد ٕٚس افديـ إفبٚين ، مُتٛ افسبٜٔ افًريب فدول  ،ضعيف سنن الترمذي .4٠

 .ـه٢3٢٢إوػ ، اخلِٟٔ ، افريٚض ط 

بـ فِنٔخ افًالمٜ حمّد إمغ  ، العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير .4٢

، دار ظٚمل افٍقائد، ط افثٕٜٚٔ ، حمّد ادختٚر اجلُْل افنَْٔىل، حتَٔؼ خٚفد بـ ظثامن افسبٝ

 .ـه٢3١١

بـ ظع بـ حمّد بـ حجر فِحٚؾظ أمحد  ،فتح الباري بشرح ةحيح البخاري .4١

 ، ط دار ادًرؾٜ ، بروت .ين، ترؿٔؿ حمّد ؾٗاد ظبد افبٚؿلافًسَال

دجد افديـ حمّد بـ يًَقب افٍروزبٚدي،حتَٔؼ مُتٛ حتَٔؼ  القاموس المحيط .44

 ـ.ه٢3٠١ ،ط إوػ افساث ذم مٗشسٜ افرشٚفٜ،

، ٕيب افَٚشؿ جٚر اهلل الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه الت ويل .43

 هـ .٢4١١، ط هىٍك افبٚيب احلِبل وأوٓده بّكر افزخمؼي ، مىبًٜ محمّقد بـ ظّ

 دار صٚدر، ٕيب افٍوؾ حمّد بـ مُرم بـ مْيقر اإلؾريَل ادكي، ،لسان العرب .49

 ـ.ه٢3٢٠ط إوػ،  بروت،

مجع وترتٔٛ ظبد افرمحـ بـ حمّد بـ  فنٔخ اإلشالم أمحد بـ تّٜٔٔ ، مجموع الفتاوى .4١

ب٘ذاف وزارة افنٗون  ع ادِؽ ؾٓد فىبٚظٜ ادهحػ افؼيػ،ط جمّ ؿٚشؿ احلْبع،

 .هـ٢3١9اإلشالمٜٔ وإوؿٚف وافدظقة واإلرصٚد، 
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فَِٚيض أيب حمّد ظبد احلؼ بـ ؽٚفٛ بـ  ،المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز .40

 ط إوػ، بروت، ٕؼ دار افُتٛ افًِّٜٔ، حتَٔؼ ظبد افسالم ظبد افنٚذم، ظىٜٔ إٕدفز،

 .هـ٢3٢4

ادرـز افًريب فِثَٚؾٜ  فإلمٚم حمّد بـ أيب يُر بـ ظبد افَٚدر افرازي، ،مختار الصحاح .42

 بروت. وافًِقم،

وبذيِف افتِخٔص  فِحٚـؿ أيب ظبد اهلل افْٔسٚبقري، المستدرك على الصحيحين، .4١

 دار ادًرؾٜ ، بروت. فِذهبل،

 بروت. دار ادًرؾٜ، فًامل،وهبٚمنف ـْز ا فإلمٚم أمحد بـ حْبؾ افنٔبٚين، ،لمسندا .3٠

 ٕمحد بـ حمّد بـ ظع افٍٔقمل ، مُتبٜ فبْٚن ، بروت . ،المصباح المنير .3٢

فإلمٚم احلٚؾظ ظبد اهلل بـ حمّد بـ أيب صٔبٜ ، حتَٔؼ  ،المصنف في األحاديث واآلثار .3١

 . ـه٢4١١إشتٚذ ظبد اخلٚفؼ إؾٌٚين ، افدار افسٍِٜٔ ، اهلْد ، ط افثٕٜٚٔ 

بُر ظبد افرزاق بـ مهٚم افهًْٚين، حتَٔؼ حبٔٛ افرمحـ ِحٚؾظ أيب ف المصنف .34

 . ـه٢3٠4ٜ ، ٔ، بروت ، ط افثُٕٚتٛ اإلشالمل، ادإظيّل

 ، ذح وحتَٔؼ د.ج أيب إشحٚق بـ إبراهٔؿ بـ افرسيفِزجٚ ،معاني القرآن وإعرابو .33

 . ـه٢3٢3 ،، افَٚهرة ، ط إوػدار احلديٞ  ،ظبده صِبل ظبد اجلِٔؾ

فنّس افديـ حمّد بـ أيب بُر بـ   ،تاح دار السعادة ومنشور والية العلم واإلرادةمف .39

 افَٔؿ اجلقزيٜ، دار افُتٛ افًِّٜٔ، بروت.

فِراؽٛ إصٍٓٚين، حتَٔؼ: صٍقان ظدٕٚن داودي، دار  المفردات في غريب القرآن، .3١

 هـ . ٢3٢2 ،افَِؿ، دمنؼ، افدار افنٚمٜٔ، بروت، ط افثٕٜٚٔ



 (هٕٖٗٔ جمادى اآلخرة)     العدد الحادي عشر        مجلة معهد اإلمام الشاطبي للدراسات القرآنية  

ٖٔ٘ 

 ضوعاتفهرس املو
 افهحٍٜٔ ادقضقع

 29 ..................................................................................................... ادِخص

 2١ ....................................................................................................... ادَدمٜ
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 ٢44 ........................................................ادسٖفٜ افثٕٜٚٔ : اخلتؿ ظذ أؾقاه افيٚدغ

 ٢49 ..........................................ادسٖفٜ افثٚفثٜ : صقت زؾر افيٚدغ وصَٓٔٓؿ

 ٢4١ .......................................ادسٖفٜ افرابًٜ : افٌهص افتل يتجرظٓٚ افيٚدقن

 ٢3٢   .....................................مـ افًذابفثٚين : مٚ يْٚل أبهٚر افيٚدغ ادىِٛ ا

 ٢34 ..................................ادىِٛ افثٚفٞ : مٚ يْٚل أشامع افيٚدغ مـ افًذاب

 ٢3١ ...........................................................................................................اخلٚمتٜ

 ٢3١ .............................................................................. ؾٓرس ادهٚدر وادراجع

 ٢94 .......................................................................................ؾٓرس ادقضقظٚت

 

 
 

 




