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 المقدمة
 وآذاناب عمياب أعيناب با  ،فات  عوجاب لا  يجعا  ولا  الكتاب  عبده على انزل الذي األعلى العلي  هلل الحمد

 والبعاا  ، والجاازا  باابلمو  علااي   حكاا  ، رالنااو  إلااى الظلمااب  ماا  باا  النااب  غلفااب،واج   وقلوبااب صاامب

 الحا  مبعاو  المصاففى النباي ىعلا والساة  والصاة  ، تسعى بمب نفس ك  لتجزى  ، البقب  دار إلى

 الااذ   وأصااحبب  آلاا  وعلااى الصااوا  جاابد  علااى ودل اا  الحاا  ط ياا  للنااب  وضاا  الااذي الخلاا  إلااى

 . لمآ ا  و  إلى إحسبنب تبع   وم   حسب ال  و  في الفوز اج  م  الصعب  جبضوا
 .....بعد: أمب
 نبياا  علااى المناازل المعجااز الكتااب  بأناا  والعلمااب  والفصااحب  البلغااب   تحاادى  الكاا ي  القاا آن  اازال فااة

 بعده تأتي ول  كبفة اإلنسبنية إلى هللا رسبلة ف و ، كمبل  ب هبن دفتي  بي  يحم  بصدق  شبهدا األمي

 فااي النااب  أحااوال تناابول فقااد ، الحيااب  مفبلاا  بجمياا  وافيااب آنالقاا   يااأتي أن  غاا و فااة ، أجاا ى  رساابلة

 أماور كبفاة فاي جلفا  م  وال  دي  بي  م  الببط  يأتي  ال الذي الواض  البي  الف ي  ل   ورس  الدنيب

 كا  باي  ب  مج ولة، اآلج   الحيب   ت ك ول  علي . السي  أراد لم  سليمب قويمب من جب فكبن ، حيبت  

 وماااب الواحاااد الجسااد أعضاااب  فصاا  انااا  حتااى الااادار، تلاا  فاااي النااب  حااابل ساايكون  ف،وكيااا تفبصاايل ب

 اإلنسابن أعضاب  اشا   ألن اب عاد  بآياب  الوجاوه جص وقد األعضب ، هذه م  عضو لك  سيحص 

 اإلنسابن هاو األول القا آن هاد  أن على داللة هذا وفي األعضب  بقية  ت ك أن دون  ، أهمية وأكث هب

 مةئكتا  وأما  روحا ، ما  فيا  ونفا  بياده جلقا  إذ ، تقاوي  أحسا  فاي وجلقا  وجا  عاز رب  ك م  الذي

 ل . ببلسجود
وقد باي  البابري عاز وجا  حابل أها  األيمابن وماب سايكونون عليا  فاي الادار اآلجا   ما  بياب      

 الوجوه وإش اق ب واستنبرت ب ونعومت ب ونظ هب إلى الببري عز وج ، وقد تنبولت  في بح  مستق .
مب بي  أيضب حبل المع ضي  ع  من ج هللا ومب سيكونون علي   و  القيبمة م  سواد الوجوه ك     

 ومب تعلو تل  الوجوه م  الغب   والغ  والذلة واللف  وهو مبد  هذا البح .
 ت ماي ماب وفا  علاى وتوزيع اب موضاوعي تخاص التي اآليب  ببستقصب  البح  في من جي تمث  وقد

 ، توضاي  إلاى يحتب  مب ووضحت األحبد  ، وج جت ، سورهب إلى آليب ا نسبت غبية،وقد م  إلي 
 أن هااذا من جااي علااي أملااى وقااد ، والتاا جي  النقااد ماا  البحاا  يحتااب  مااب وبحساا  وهناابك هنااب ووقفاات

 التبلي: النحو على المقدمة هذه بعد بحثي جفة تكون 
 .مفبل  ثةثة وفي الدنيب، في األعمبل اث  م  الوجوه على يف أ مب األول: المبح   
 السواد األول: المفل  
 الفمس الثبني: المفل   
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 الذلة الثبل : المفل   
 مفبل .  ثةثة وفي  العذا  م  الوجوه تةقي  مب الثبني: المبح   

 الوجوه على الحش  األول: المفل 
 الوجوه لف  الثبني: المفل 
 والنص  التع  الثبل : المفل 

 . ب ب  نف  أن هللا أرجو والتي  البح  ب ب ج   التي النتبئج أه  فتضمنت الخبتمة أمب
 بحااا  فاااي جاااو  فيااا  الخاااو  ميااادان هاااو إذ بااابهلل االساااتعبنة بعاااد وساااعي باااذلت قاااد فااابني وجتبماااب    

 علمااي مبلاا  هااو ،وهااذا الموضااو  هااذا لمعاابل  الحقيقااة ويوضاا  الصااور  يكشااف مااب وقاادمت  ، مااتةط 

                                                                                         العظي . هللا واستغف  الشيفبن وم  نفسي فم  أجفأ  وأن الحمد فلل  أصبت فأن
 الببح                                                                                          

 
 األول المبح 

 الذنو  اث  م  الوجوه على يف أ مب
 :السواد  األول  المفل 

 عاا  اع ضااوا الااذ   وأمااب شاا يد، وهااو الساام  ألقااى أو قلاا  لاا  كاابن لماا  وعباا  درو  كلاا  القاا آن     

 وجاوه   اغبا   وقاد الوجاوه ساواد  ساتكون  عبقبت   فبن وكتبب  بد ن  المست زئي  م  وكبنوا هللا من ج

 التاي الوجاوه  تل معبل  تغي   مظلمب،إذ اللي  م  قفعب كأن ب الكآبة وعلت ب كبلحة وأصبحت الغ  م 

 م  ذل   تبي  وسو   وببري ب، جبلق ب   ضي لمب تعم  أن دون  بنعيم ب تتنع  الدنيب الحيب  في كبنت

 البح . جةل
 السواد في اللغة واالصفةح-أوال:
 العدد والسواد أسيد إلى ويصغ سود والجم  مع و  لون  وهو البيب  اللغة:عكس فااي السواد     

نَّ النَِّبيَّ َصلَّى َّللاَُّ َعَلْيِ  َوَسلََّ  ا َعْ  َأِبي ُهَ ْيَ  َ  الحد   في ورد إذ ،والعق   حيةال األكث ،واألسودان
َةِ  اْلَعْقَ ِ  َواْلَحيَّةِ   (.1()َأَمَ  ِبَقْتِ  اأْلَْسَوَدْ ِ  ِفي الصَّ

                                                 

( ، 895المسااتدرك علااى الصااحيحي  ، الحاابك  ، كتااب  الصااة  ، بااب  قتاا  الحيااة والعقاا   ، رقاا  الحااد  )  - 1
(؛صحي  ابا  2/147(، )355(؛ سن   النسبئي كتب  الصة  ، بب  قت  الحية والعق   ، رق  الحد  )2/451)

(؛ سن  اب  مبجة، 10/175(،)2392حببن،كتب  اإلمبمة والجمبعة ، بب  الحد   في الصة   ، رق  الحد   )
(، قاابل الحاابك  صااحي  ولاا  4/113(،)1235كتاب  إقبمااة الصااة ،  بااب  قتاا  األسااود   فاي الصااة ،رق  الحااد  )

 يخ جبه.
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َعْ  َأِبيِ ، َقبَل:"َعَبْ َنب َمَ  َعْ  ُمَعبِوَيَة ب  ُق ََّ ، في الحد    ورد إذ والمب ، :التم  واألسودان   
ِ َصلَّى َّللاَُّ َعَلْيِ  َوَسلََّ ، ُبْ َهًة ِمْ  َدْهِ َنب، َوَمب َلَنب َطَعبٌ  ِإال اأَلْسَوَداِن: التَّْم ُ   (.1()، َواْلَمب ُ َرُسوِل َّللاَّ

 (.2اللون) سواد م  ان  واألغل    
إلااى العااد  األصاالي، أي أن صاابحب  ال شااي  السااواد فااي االصاافةح:هو الفقاا  الحقيقااي وال جااو  

 (.3لدي  م  األعمبل الصبلحة فة يكون ل  وزن ويكون م  المفلسي   و  القيبمة)
وقي  هو عببر  ع  اربداد وإظة  الوجوه بغ  العذا  ويحتما  أن يكاون ذلا  تساويدا  نزلا  هللا     

 (.4ب   على وج  التشوي  والتخذ   ب  )
السواد الحبص  في وجوه الكبف ي  هو م  اث  العذا  والظلمة بمب أصبب ب  بغ  وجةصة ذل  ان 

 العذا ، وظ   علي ب ذل  السواد م  آثبر الذل والحس   على مب ف طت في جن  هللا.
 :السواد في الق آن الك ي -ثبنيب:
ۉ  ۉ          ې  ې  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ    ۈۇ  ۇ  ۆ  ۆ    ۈٹ ٹ ڇ(1

 (.5)ڇى ې  ې
 النعاي  جناة فاي المقاي  النعاي  ما  اإليمابن أها  عليا  يكاون  وماب القيبماة  او  النب  لحبل بيبن اآلية    

 والغا  والحسا   والظلمة الوجوه سواد م  الببط  أه  علي  يكون  ومب واالستنبر ، واإلش اق البيب  م 

 فاي  تمثا  عظيماب تصاوي يب مش دا اآلية هذه وتعد ، الدنيب الحيب  في عملوه الذي الببط  عمل   جزا 

 ورا ه با  ذل  على األم   توقف ول  الكآبة م   واسود  الغ  م  واغب   الحزن  م  كمد  قد وجوه

 لماا  طلعااة أقاب  وهااذه ، الوجااوه وساود  الظااة  فساابد ((ۅ  ۉ  ۉ  )) والتأنيا  والتبكياات اللاذ 

ٱ     ٹ ٹڇ  إذ  رباا  عنااد الاا أ  ماانكس فتاا اه  باا   اانم  ولاا  وساال  علياا  الاا  صاالى هللا رسااول كااذ 

 ، هللا عذا  م  يخلص  مب لنفس  وال يجد،  (6)ڇٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  

                                                 

(؛ وينظاا  المسااتدرك علااى الصااحيحي ،الحبك ،  بااب  غزونااب ماا  رسااول هللا 13/354المعجاا  الكبي ،الفب انااي) -1
 (.قبل الحبك  هذا حد   صحي  ول  يخ جبه.16/401(،7176صلى هللا علي  وسل ،رق  الحد  )

(؛ تااااب  العاااا و  فااااي جااااواه  315(؛ المصااااببح المني ،الفيااااومي)12/333 نظاااا  لساااابن العاااا  ،اب  منظااااور) -2
 (.13/53(؛ ت ذ   اللغة،أبو منصور محمد ب  احمد األزه ي)8/226القبمو ،السيد محمد م تضى الزبيدي)

(؛ التوقياااااااف علاااااااى م ماااااااب  التعااااااابري  ،محماااااااد عباااااااد الااااااا  و  88بني) نظااااااا  التع يفب ،الشااااااا ي  الج جااااااا -3
 (.1/418المنبوي)

 (3/258 نظ  المح ر الوجيز في تفسي  الكتب  العزيز، اب  عفية األندلسي)  -4
 106آل عم ان/ -5
 112السجد / -6
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 الذلااااااة ل اااااا  فتحصاااااا  ،( 1)ڇٺپ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻٹ ٹ ڇ 

ڍ    ڇڇ  ڇ  ڇ   چڃ      ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ ٹ ڇ  قابل ، المظل  السواد م  العظيمة

 بظااة  مناا   الوصااف تمكاا   إلفاابد  مظلمااب بكوناا  الظلمااة زماا  وهااو اللياا  ووصااف (.2)ڇڍ  ڌ

 وجاوه   قتا   ،وشاب ت ظلمتا  وتمكنات نجوما  احتجبات الذي  اإلظة  الشد د اللي  م  اللي ،فبلم اد

 (.3اللي ) بظلمة
 يقاااةالحق تااا ك  وجااا  دليااا  وال في اااب حقيقاااة اللاااون  ألن وذلااا  الكااابف ي  وجاااوه فاااي حبصااا  الساااواد وهاااذا

 األدلاة ما  كثيا  والحسا  ،وينيده الغا  ما   لمزياد ساب  الوجا  فاي الساواد ظ اور أن ذلا  فاي والحكمة

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ       پ  پ  ڀ   ڀ   ڀ  ٹ ڇ  قولااا  من اااب العزيااز، هللا كتاااب  فااي

 ظ ا   القيبماة أهوال وعب نوا  من   ق يبب العذا  رأوا فلمب ، بص ية ر ية  هنب فبل  ية . (4)ڇڀ

 يسبق وكأن  الكبف  فأصب  االنكسبر وغشي ب والحزن  والغ  الكآبة فعلت ب  االستيب  آثبر وجوه   على

 علااوا الظلمااة الوجااوه علاات حتااى تم يااد، ودون  مناا  توقاا  دون  األماا  هااذا لاا  حصاا  ،وقااد القتاا  إلااى

 الادار فاي ىحتا واضا  الحابل أن كماب (5)-الفحماة- كبلحمماة الوج  يصب  بحي  احد ك    اه  ظبه ا

 البنياة كا  فاي تغيا  ل  يحص  الموقف ذل  صبح  فبن المشقة  تفل   موقف يحص  فعندمب الدنيب

 اعل ... وهللا اللون  في ب بمب الجسمبنية
چ  ڇ   ڇ  ڇ    چڄ  ڄ    ڄ  ڃ  ڃ        ڃ  ڃ  چ  چڇ  ٹ ٹ(2

 .(6)ڇڇ 
، ومان   ما  قابل هاذا القادر المش ور أن الكذ  هو اإلجببر ع  الشي  على جة  مب هو علي  

يجاا  أن ف ال يكااون كااذبًب باا  الشاا ه فااي كوناا  كااذبًب أن يقصااد اإلتياابن بخباا  يخاابلف المخباا  عناا 
يحم  الكاذ  الماذكور فاي اآلياة علاى ماب إذا قصاد اإلجبابر عا  الشاي  ، ما  أنا  يعلا  أنا  كابذ  

ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ     پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ٹ ٹ ڇ ،فيماااااب يقاااااول

                                                 

 97اإلس ا / -1
 27 ونس/ -2
 (7/44 نظ  التح ي  والتنوي ، محمد الفبه  ب  عبشور)  -3
 27ل /الم -4
(؛في ظةل الق آن ،سيد 18/144(؛ الجبم  ألحكب  الق آن ، الق طبي )30/75 نظ  التفسي  الكبي  ،ال ازي) -5

 (.6/3647قف  )
 .60الزم / -6
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وإذا ، 1))ڇٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ      ڤ  ڤ     ڀ  ٺ  ٺ  
 وكااذل ،(2)كابن كاذل  فإلحاابق مثا  هااذا الوعياد ب ااذا الجبها  الكاذا  الضاابل المضا  يكااون منبساببً 

 مصااي ه  فابن رضابه ما  علياا  يمتنا  ماب وجاوزوا والشاا ي  الولاد ما  عليا  يسااتحي  ماب هلل جعلاوا الاذ  

 لاا  الااذ   األر ، هااذه فااي المتكباا ون  هاا  وهاانال  الجحااي ، لفاا  وماا  الخاازي  ماا  الوجاا  سااواد األجياا 

 ج ان  مقابم  و  ماأواه  فيكاون  ببألقادا  ويداسون  الوجوه ل  تسود جزي  في اليو  ف   النجب  هبتف  لبوا

 ال صافة هللا إلاى نسا  ما  كا  هللا، على كذبوا الذ   في ويدج  ، (3النبر) أه  عصبر  م  ويش بون 
  وجاد وال دليا ، بادون  للقباول ت ويجا  قبصدا متعمدا ش ع  هللا أن فزع  شيئب ش   وم  ، في ب ل  دلي 

ٻ  ٻ  ٻ  ٹ ٹ ڇ الظلااا ، أعظااا  وهاااو لااا  الشااا كب  بجعااا  الكاااذ  هللا علاااى افتااا ى  ممااا  اظلااا 

 الضااةل أهاا  فياادج  (4)ڇڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    ڀٻ  پ  پ  پ  پ     ڀ   ڀ

 إذا األدلاااة فاااي المخفئاااون  االجت ااابد أهااا   ااادج  تشااا يعب،وال إليااا  نسااابوا أو هلل صااافب  اجتلقاااوا الاااذ  

يبعاااد إلحااابق هاااذا الوعياااد فمااا  لااا  يقصاااد إال الحااا  والصااادق لكنااا  أجفاااأ وكاااذل   الج اااود اساااتف غوا
 (.5)ب 
 

   (6)ڇيث        حج  مج  جح  مح  جخ  حخ  مخ  جس  حس  خس  مس  ٹ ٹ ڇ  (3
بعد بيبن نع  َّللاه تعبلى في نفس اإلنسبن وفي اآلفبق، وإقبمة األدلاة والبا اهي  ب اب علاى كمابل     

قدر  َّللاه عز وج  على البع  وك  شي ، أببن َّللاه تعبلى بعض أهوال القيبماة وأحوال اب التاي تما  
عا ا  عا  الكفا ، النفس جوفب ورهبة، ليكون ذل  مدعب  إلى التأم  في الدالئ  واإليمابن ب اب واإل

 وإلى ت ك التكب  على النب ، وإلى إظ بر التواض  إلى ك  أحد.
ما  آوالنب  في ذل  الموقاف ف يقابن: ساعدا  وأشاقيب ، والف يا  األول ضابح  مستبشا : وهاو ما  
 ماااب بااب ه ورسااال  وأطاااب  ماااب أمااا  َّللاه بااا . والف يااا  الثااابني عاااببس متكااادر، تعلاااو وج ااا  الغبااا    وهاااي

 كبلادجبن بساواد والقتا    ال اةك فيحص  السواد والظلمة ، فت هق  عجلاة  الغببر م  اإلنسبن يصي 

                                                 

 78آل عم ان/ -1
 (.13/277 نظ  التفسي  الكبي ) -2
محبس  التأوي ،محمد جمبل (؛ 4/60 نظ  تفسي  الق آن الجلي )مدارك التنزي  وحقبئ  التأوي (؛ النسفي) -3

 (.5/359(؛ في ظةل الق آن)14/215الد   القبسمي)
 .32الزم /-4
 (ز24/50 نظ  التح ي  والتنوي ) -5
 .42-40عبس/ -6
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 الساواد باي  وجاوه   فاي جما  تعابلى هللا ،وكأن الوج  في والسواد الغب   اجتمب  م  أوحش   ى  وال ،

 ىعلاااا وتجاااا أوا هللا، بآيااااب  وكااااذبوا هللا بنعمااااة كفاااا وا إذ  والفجااااور الكفاااا  بااااي  جمعااااوا كمااااب ، والغباااا  
  .(1)وهةك ب شقب هب وع فت جي  ك  م   أيست  قد ، مدل مة مظلمة سودا  محبرم ،فوجوه  

َ ْلَقاااى  :َعاااْ  َأِباااي ُهَ ْياااَ َ  َرِضاااَي َّللاَُّ َعاااْنُ َعْ  النَِّبااايِه َصااالَّى َّللاَُّ َعَلْياااِ  َوَسااالََّ  َقااابلَ  الحاااد   فاااي ورد وقاااد
ُقااْ  َلااَ  اَل َتْعِصااِني ِإْبااَ اِهيُ  َأَباابُه آَزَر َ ااْوَ  اْلِقَيبَمااِة َوَعَلااى َوْجااِ  آَزَر َقتَااَ ٌ  َوَغَبااَ ٌ  َفَيُقااوُل َلااُ  ِإْبااَ اِهيُ  َأَلااْ  أَ 

ْن اَل ُتْخِزَيِنااي َ ااْوَ  ُ ْبَعثُااوَن َفااَأي  َفَيُقااوُل َأُبااوُه َفاابْلَيْوَ  اَل أَْعِصاايَ  َفَيُقااوُل ِإْبااَ اِهيُ  َيااب َر ِه ِإنَّااَ  َوَعااْدَتِني أَ 
 َياب ِإْباَ اِهيُ  َماب ِجْزٍي َأْجَزى ِمْ  َأِبي اأْلَْبَعِد َفَيُقوُل َّللاَُّ َتَعبَلى ِإنِهي َح َّْمُت اْلَجنََّة َعَلى اْلَكبِفِ يَ  ُث َّ ُيَقبلُ 

ولعا  الما اد هناب (،  3()َفُيْنَجُذ ِبَقَواِئِمِ  َفُيْلَقى ِفي النَّابرِ  (2)َتْحَت ِرْجَلْيَ  َفَيْنُظُ  َفِإَذا ُهَو ِبِذيٍ  ُمْلَتِف ٍ 
،فااااابلم اد بااااابلغب  : الغبااااابر مااااا  ماااااب يغشاااااى الوجااااا  مااااا  شاااااد  الكااااا   وماااااب يعلاااااوه مااااا  ظلماااااة الكف 

 (.4الكآبة) م  الكبئ  السواد ،والغت  :الت ا 
 
 الوجوه اسوداد  سبب : ثالثا 

 (5(من ب وجوه وتسود وجوه في  تبيض  و  في الوجوه لسواد عد  أسبب  هنبك
ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ          ې  ې  ې  ٹ ڇ  اإليمبن؛قااااابل بعاااااد الكفااااا -1

 .(6)ڇې         ى   
  چڄ  ڄ    ڄ  ڃ  ڃ        ڃ  ڃ  چ  چٹ ٹ ڇ إذ هللا علااااااااى والكباااااااا  الكااااااااذ -2

 (.7)ڇچ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ
ڦ  ڦ  ڦ       ڦٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤٹ ڇ   قولاا  فااي كمااب الساايئب  اكتسااب -3

 (.8)ڇڍ  ڍ  ڌ    ڇڇ  ڇ  ڇ   چڃ         ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  ڄڄ  ڄ  ڄ

                                                 

 (.30/74(؛التفسي  المني ، د.وهبة الزحيلي )16/370 نظ  التفسي  الكبي ) -1
 (.1/231اللغة،الجوه ي،مبد  ذي ،) : )ذك  الضبب  الكثي  الشع (،الصحبح في ِذيٍخُمَتَلفِه  -2
 (.3172سي  الق آن ،بب  قول  تعبلى واتخذ هللا، رق  الحد  )فصحي  البخبري،كتب  ت -3
فت   الببري ش ح صحي  البخبري ،اب  حج ،كتب  تفسي  الق آن ،بب  قول )وال تخزني  و   بعثون(، رق   -4

 (.13/287( ،  )4396الحد  )
 (.1/206(؛ أضوا  البيبن،الشنقيفي)3/28،ألبي حيبن األندلسي)  نظ   البح  المحيط -5
 .106آل عم ان/ -6
 .60الزم / -7
 .27 ونس/ -8
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والحق أن هذه األسباب شيء واحد عبر عنه بعباارا  ختلفةاو وهاو ال ةار باال لعاال  ن  ا  خان 

 وهللا الوجاوه  اساوداد يصايب   الاذ   ما   يعاد رسال  احد ب  جب  مب جبلف أو جبحدا لجاوز حدود هللا

 أعل .
 الطمس الثاني: المطلب

 
لقااد جلاا  هللا اإلنساابن بكاا  جوارحاا  ليكااون عباادا هلل ويسااتعم  هااذه الجااوارح لعببدتاا  ساابحبن ،      

ولكاا  العصااب  اسااتخدموهب فااي غياا  طبعااة هللا، فسااتكون العبقبااة إن هللا تعاابلى يمحااو تلاا  الجااوارح 
 -كون ب استخدمت لغي  م ضبت  وطبعت ، وسو   تبي  ذل  م  جةل المحبور اآلتية:

 واالصفةح اللغة في لفمسا -أوال:
الفاب  والماي  والساي  أصاٌ   ادل  علاى محاِو الشاي  ومساِحِ . يقابل َطَمْساُت  -اللغة: في الفمس    

الَخاااطَّ، وَطمسااات األثاااَ . والُفماااوُ : الااادروُ  واالمِهحااابُ  ، وقاااد َطَماااَس الف ياااُ  َيْفُماااُس وَيْفِماااُس 
 (.1)وَدَر  أمحى،أي وَطَمْسُتُ  َطْمسًب. واْنَفَمَس الشي  وَتَفمََّس 

 من ب: عد  بمعبن الفمس جب  -االصفةح: في الفمس
 (.2ببلكلية) السيبر رسو  )ذهااب  -1
  (.3ببلمحو) األث  إزالة -2
فتصااي   ومحااو آثاابر اإلنساابنية بإزالااة مااب فااي الوجااوه ماا  العااي  واألنااف  الشااي  اثاا  استئصاابل-3

 .(5)ڇہ  ہ  ھ ٹ ڇ (، قبل4كبالقفب )
 (.7أهلك ب() ،أي)(6)ڇىئ  ىئ  ىئ  ی   ٹ ڇ  كقول  ، ال ةك -4

 كبن سوا  ال يئة مةم  تغيي  هو الفمس أن وهي واحد  نتيجة إلى تندي األقوال هذه ك  أن والح 

 اعل . وهللا  لةقفب  الوجوه بتحول ببلقل   أ  ببلمحو
 الك ي  الق آن في الفمس -ثبنيب:

                                                 

(؛ القبمو  2/378(؛ المصببح المني )6/126(؛  لسبن الع  )2/56 نظ  كتب  العي ،الف اهيدي) -1
 (.171( ؛ المنجد في اللغة والعلو )3999(؛ تب  الع و )2/451المحيط)

 (101التع يفب ) -2
 (307المف دا  في غ ي  الق آن) -3
 (8/343،الفب ي)  نظ  جبم  البيبن  -4
 8الم سة / -5
 88 ونس/ -6
 (5/101(؛ التفسي  المني )4/75(؛ روح المعبني، االلوسي)5/158الجبم  ألحكب  الق آن ) -7
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ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ     ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  ٹ ٹ ڇ ( 1

 (.1)ڇگ   گ  گ  
 هللا صاالى هللا رسااول قاابل:كل  عن مااب هللا رضااي عبااب  اباا  عاا  اآليااة هااذه ناازول أساابب  فااي ورد      
 ل  :يااب فقاا  أسااد باا  وكعاا  واألعااور صااوريب باا  هللا عبااد ماان   الي ااود أحباابر ماا  ر سااب  وساال  علياا 

 ياب ذلا  نعا   ،فقبلوا:ماب الحا  با  جئاتك  الاذي أن لتعلماون  إنكا  هللا فاو واسالموا هللا اتقاوا   اود معش 
 (.2اآلية) في   هللا فبنزل ، الكف  على وأص وا  ع فوا مب وجحدوا ، محمد
 هللا يكتمااون  وال األر  ب اا  تسااوى  لااو تمنااون   وأن اا  اآلجاا   فااي الكفاابر أحااوال ماا  شاايئب ذكاا  فلمااب    

 مصاي  ذكا  أن وبعاد ،  هللا بآياب  والتكاذ   والجحاود الكفا  ما  الي اود عليا  ماب باذك  أعقب  ، حد ثب

 ما  ل ا  أعد ومب الزائفة عقبئده  م  شيئب لنب ذك  ب   يح  ومب الش ائ  م  انزل بمب  نمنون  ال الذ  

 .(3الجحي ) دار في المقي  العذا 
 ، التاورا   فاي ماب بجميا  عبلمب كبن م   الكتب ،وه  أوتوا ببلذ    جبص اآلية هذه في الخفب  أن    
 قولا  بادلي  ، وسال  عليا  هللا صالى محماد سايدنب نباو  علاى الدالاة ببلادالئ  عبلماب كبن كذل  كبن وم 

 هااذه علااى لةمشااتم كبناات التااورا   الن التااورا   فااي موجااود لمااب مصاادقب أي ((ژ  ڑ  ڑ  )) تعاابلى

 صالى بمحماد ببإليمبن يأم ه  أن ج   فة العنبد، محض الكف  كبن حبصة العل  كبن وإذا ، الدالئ 

 ما  فيا  لماب با  االمتثابل إلاى للمسابرعة مفياد األم  ف ذا بذل ، الشد د الوعيد يق ن  وان وسل  علي  هللا

بِر؛ أنَّ  َم َّ بَ ُجاٍ  ما  الليا  ، وهاو يقا ُأ كبن أول إسة  َكْعِ  اأَلْحبَ  اذ، وج  ابل  على الوارد الوعيد
ْيِ  على َوْج   ، َوَرَجاَ  الق قا ى إلاى ڇڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ   ڇ هذه اآلية  ، فوَضَ  َكفَّ

ِ ، َلَقْد ِجْفُت َأالَّ َأْبُلَ  َبْيِتي ، حتى ُيْفَمَس وج ي  آمنوا فبلم اد (،4)بيت  ، فأْسَلَ  مَكبَنُ  ، وقبل : وَّللاَّ

 والعااي  الحبجاا  ماا  الوجااوه صااحبئف ماا  القاادر  بقلاا  وجاا  عااز الباابري  جفاا  مااب نمحااو أن قباا  ماا 

 (.5الدابة) حبف  أو البعي  كخف فنجعل ب والف  واألذن واألنف

                                                 

 .47النسب / -1
 (.64النزول، السيوطي)( ؛ لبب  النقول في أسبب  8/446 نظ  جبم  البيبن ) -2
 .(1/279 نظ   صفو  التفبسي ، محمد علي الصببوني) -3
 معبل  (؛1/316)الجواه  الحسبن في تفسي  الق آن، أبو زيد عبد ال حم  ب  محمد ب  مخلو  الثعبلبي -4

 (.2/231البغوي) مسعود ب  الحسي  محمد ،أبو السنة ،محيي الق آن تفسي  في التنزي 
 (.2/92السلي  إلى مزايب الكتب  الك ي ،أبو السعود العمبدي) إرشبد العق  -5
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وهذا أبل  في العقوبة والنكبل، وهذا مث  ض ب  هللا ل   فاي صا ف   عا  الحا  وردها  إلاى الببطا  
جة البيضب  إلى سب  الضةلة    عون ويمشون الق ق ى على أدببره ، إن هذا ورجوع   ع  المح

 .(1) مث  سو  ض ب  هللا ل   في ضةل   ومنع   ع  ال دى
 معابل   أزيلات فاإذا محيابه ، با  يفساد ماب  علاي   هللا يسالط بابن  الوجاوه طمس م  الم اد يكون  وقد    

 لذل ، صبلحة هللا قدر  فبن طمسب ذل  كبن  ومحيت الوجوه تل 
 اللعا  يصايب   أو ، أدبابره  على يمشون  وي ده  آدميت   يفقده  الذي المبدي بمعنبه الت د د وهذا    

 الخلقاة فاي التشاوي  ما  فيا  لماب عقوباة ويعد وجنبزي  ق د  مسخ   وهو السبت أصحب  أصب  الذي

 (.2) والحس   الغ  يعظ  ذل  ألن
 وكعااا  سااة  باا  هللا عبااد وماان   اإلسااة  إلااى دالي ااو  ماا  كثياا  لاادجول سااببب تعااد اآليااة إن كمااب     

 وغي ه . األحببر
 عقيااا  احااادهمب العاااذا ، مااا  نوعااابن ل ااا  اآلياااة ب اااذه المخااابطبي  بااابن  ااا ى  اآلياااة فاااي والماااتمع      

 -اآلج :
 األمب . إلى واألقفب  الخلف إلى الوجوه نكس هو األول:

 (.3والتغيي ) القل  هو واألج : 
 

 المطلب الثالث: الذلة
أحسنتقوي  وك م  على الخةئ  واعزه ببلد   ولكنا  اعا   عا  لقد جل  هللا عز وج  اإلنسبن في 

وكبنااات النتيجاااة أن هللا وعاااد هااانال   العصاااب  مااا  بناااي آد  باااأن ،الحااا  ولااا   نمناااإال مااا  هااادى هللا 
 تصيب   الذلة وال وان جزا ا على ذل  العصيبن وسيتبي  ذل  م  جةل البح ...

 واالصفةح اللغة في الذلأوال":
الذ ل  نقايض الِعازِه ذلَّ  اِذل  ُذالذ وِذلَّاة وَذاللاة وَمَذلَّاة ف او ذِليا  َبايِه  الاذ لِه والَمَذلَّاة ما  : الذل في اللغة

َذِلااايًة قاااو  َأِذاله  وَأِذلَّاااة وِذالل  وَأَذلَّ ال جاااُ  صااابر َأصاااحبب  َأِذالََّ  وَأَذلَّااا  وجاااده َذِلااايًة واْساااَتَذل وه رَأوه 
ااة وَأَذلَّاا  واْسااَتَذلَّ  كلاا  بمعنااى واحااد وتَااَذلَّ  لاا  َأي  وُيْجَماا  الااذَِّلي  ماا  النااب  َأِذلَّااة وُذالَّنااًب والااذ ل  الِخسَّ
َجَضاَ  وفااي َأسامب  هللا تعاابلى الُماِذل  هااو الاذي ُ ْلِحاا  الااذ لَّ بما  يشااب  ما  عباابده وينفاي عناا  َأنااوا  

كس  اللِهي  وهو ضد الصعوبة والذ ل  والذِهل  ضد الصعوبة َذلَّ َ ِذل  ُذالذ وِذالذ والذِهل  ببل، العز جميع ب
                                                 

 (.2/324 نظ  تفسي  الق آن العظي ) -1
 (.125-10/124 نظ  التفسي  الكبي ) -2
 (.1/531 نظ  الكشب ، الزمخش ي) -3
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ْفااُ  وال حمااة  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ٹ ٹ ڇ ، ف ااو َذُلااوٌل يكااون فااي اإِلنساابن والدابةوالااذِهل  ال ِه

معنااااااى ،( 1)ڇھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ڇ ٹٹصاااااافة الماااااانمني   فاااااايو ڇۇ  
قول  َأِذلَّة على المنمني  ُرَحمب  ُرَفقب  على المنمني  أَِعزَّ  على الكبف ي  ِغةظ ِشداد على الكبف ي  
وقاابل الزجااب  معنااى َأِذلَّااة علااى الماانمني  َأي جاابنب   َلاايِهٌ  علااى الماانمني  لاايس َأن اا  َأِذالَّ  ُم اابنون 

(2.) 
صاابحب  ضااعيفب م بنااب مق ااورا ال حجااة لاا  وجةصااة ذلكااإن الااذل هااو مااب كاابن نقاايض العااز ويكااون 

 وهللا أعل ...
هو مب كابن عا  ق ا  فيقابل :) ذل والاذل ماب كابن بعاد تصاع  ،والاذل متاى -الذل في االصفةح:

(،أي 3)ڇٿٺ  ٺ  ٺ  ٿ      ٿ   ٿٹ ڇ  كبن م  ج ة اإلنسبن نفس  لنفس  فمحمود نحو قول 
 قلة، 
 

 (5غي  ذليلة()،أي منقبد  (4)ڇںڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ٹ ڇ  وقول 
(، وهااو اشاام  لمعنااى الااذل 6وقياا  الااذل هااو انكساابر الاانفس واالنقياابد إلااى الغياا  طوعااب أو ك هااب)   

 وهللا أعل .
الذل في الق آن الك ي :                                                             -ثبنيب:
ڃ         ڃ    ڄڦ  ڦ  ڦ     ڄ  ڄ  ڄ  ڦٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤٹ ٹ ڇ (1

 (.7)ڇڍ  ڍ  ڌ      ڇڇ  ڇ  ڇ   چڃ  ڃ  چ  چ  چ
لمااب ذكاا  أصااحب  الجنااة ذكاا  أصااحب  الناابر، فااذك  أن بضاابعت   التااي اكتساابوهب فااي الاادنيب هااي 
األعمبل السيئة المسخفة هلل، م  أنوا  الكف  والتكذ  ، وأصنب  المعبصي، فجزا ه  سيئة مثل ب 

 م  السيئب  على اجتة  أحوال  . أي: جزا  يسو ه  بحس  مب عملوا

                                                 

 .54المبئد / -1
 (.225المني )(؛ المصببح 237(؛ المنجد)1/1294(؛ القبمو  المحيط)11/256 نظ  لسبن الع  ) -2
 .129آل عم ان/ -3
 .69النح / -4
 (.180مف دا  غ ي  الق آن)  -5
 (.4/149 نظ  سلسة المن ب  ،هبش  محمد علي) -6
 .27 ونس/ -7



   

 
 

728 

 

 م 12/4/2012-11 الرمادي -املؤمتر العلمي الثاني لكلية العلوم اإلسالمية  
Issn : 2071- 6028 

 موضوعية دراسة - الكريم القرآن يف   القيامة يوم الكافرين وجوه احملور األول : التفسري واللغة

} َوتَاااْ َهُقُ ْ  ي أي: تغشااابه  } ِذلَّاااٌة ي فاااي قلاااوب   وجاااو  مااا  عاااذا  هللا، ال  دفعااا  عااان   دافااا  وال 
 (.1)يعصم   من  عبص ، وتس ي تل  الذلة الببطنة إلى ظبه ه 

ل اب عاادال مناا  وتعاد هااذه اآلياة وعياادا ألهاا  السايئب  وأهاا  الشا ك بااأن   يجاازون ببلسايئة ساايئة مث  
تعبلى ، فأجب  باأن وجاوه هانال  مساود  وقاد أغشايت أي ألبسات وجاوه   ما  فا ه الساواد والظلماة 
قفعب ما  ظاة  الليا ، وغشاي   ال اوان والاذل والشاد  ثا   ادجلون إلاى نابر ج ان  ف ا  في اب جبلادون 

ٱ  ٻ  ٹ ٹ ڇ ا ، كم  َوتَااْ َهُقُ    أي: تعتاا ي   وتعلااوه  ذلااة ماا  معبصااي   وجااوف   من ااب،

 (.2)ڇٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ
 .(3)ڇۇئۆئۆئۈئۈئۇئەئەئوئوئٹٹڇ-(:2

تعاد هااذه اآليااة ماا  اآليااب  التااي تبااي  أن وجاوه الظاابلمي  تااذل وتستساال  وتخضاا  عناادمب يكااون     
المل  هلل تعبلى حتى يكون اإلنسبن كبألسي ، فبعد الانف  فاي الصاور يحشا  الناب  إلاى ع صاب  
 و  القيبمة وه  جبئفون أذال  جبشعون وقد بدلت األر  غي  األر  والسمبوا  وب ز النب  هلل 

( ،فتستسااال  4)ڇحب  خب  مب  ىب  يب    جت   ٹ ڇ احاااد الق ااابر وانشاااغ  كااا  بنفسااا  مصاااداقب لقولااا الو 
الخةئاا  ويصاايب ب الااذل ويكااون النااب  كبالساابرى بااي   اادي جاابلق   ، فيخساا  الظاابل  ألناا  يحشاا  
مفلساب وجبئفاب إذ أن الجازا  ما  جاانس العما ، وكماب أنا  كابن  اازر  الخاو  فاي القلاو  يحشا   ااو  

ی    ی    یېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   یٹ ڇ  مصااداقب لقولاا   القيبمااة جبئفااب

 (.5)ڇپ   ڀ     پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پجئ      حئ  مئ  ىئ يئ   
اًة َوَذِلاَ  َ اْوَ  اْلِقيَ  بَماِة : َوَأْساَنَد اْلُمَ اُد ِببْلُوُجوِه الَِّتاي َذلَّاْت َوَجَشاَعْت ِلْلَحايِه اْلَقي اوِ  : ُوُجاوُه اْلُعَصابِ  َجبصَّ

ااب َ ااُدل  عَ  َلااى َهااَذا الااذ لَّ ، َواْلُخُشااوَ  ِلُوُجااوِهِ ْ  ، أِلَنَّ اْلَوْجااَ  َتْظَ ااُ  ِفيااِ  آثَاابُر الااذ لِه ، َواْلُخُشااوِ  . َوِممَّ
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ       پ  پ  ڀ   ڀ   ڇ   اْلَمْعَنااى ِمااَ  اآْلَياابِ  اْلُقْ آِنيَّااِة َقْوُلااُ  َتَعاابَلى :

أي ذلااات وجضاااعت واستسااالمت جميااا  النفاااو  والخةئااا  لجببرهاااب الحاااي الاااذي ال (،6)ڇڀ  ڀ  
يمو ، القيو  الذي ال  ناب ، وهاو قاي  علاى كا  شاي   ادب ه ويحفظا ، أي قابئ  بتادبي  شانون جلقا  

                                                 

 (362 نظ  تيسي  الك ي  ال حم  في تفسي  كة  المنبن) -1
 .45الشورى/ -2
 111ط / -3
 .37عبس/ -4
  .33-32إب اهي / -5
 .27المل / -6
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وتصااا ي  أماااوره ، وقاااد جسااا  مااا  حمااا  شااايئب مااا  الظلااا  والشااا ك. وجاااص الوجاااوه ببلاااذك  ألن 
 (.1)الخضو  ب ب  بي  وفي ب يظ  

 
 ما تالقيه الوجوه من اثر العذاب-المبحث الثاني:

 المطلب  األول:الحشر على الوجوه
توعد الببري عز وج  المع ضي  ع  د ن  بشتى أنوا  العقوبب  ت هيبب    

ل   م  اج  ال جو  واإلنببة إلي  سبحبن  وتعبلى ، وهذا م  رحمت  وعدل  سبحبن  ،ولك  
داعي هللا فيحص  ل   عذا  الخزي وال ون، وسو   تبي   المعبرضي  المعبند   ل   نث  في  

 م  جةل البح  كيف يحش  هنال  على وجوه   بأبش  صور  .
ڤ  ڤ  ڦ    ڤٹ  ڤ  ٹٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹٹ ٹ ڇ  -:أوال

 .(2)ڇڦ  
ااب  َقااٍة ِإَلااى َمَكاابٍن َواِحااٍد. َوَلمَّ َي اْلَحْشااُ : َجْمااُ  النَّاابِ  ِمااْ  َمَواِضااَ  ُمَتَف ِه َكاابَن َذِلااَ  َيْسااَتْدِعي َمْشااَيُ ْ  ُعاادِه

 اْلَحْشُ  ِبَحْ ِ  )َعَلى( ِلَتْضِميِنِ  َمْعَنى )َيْمُشوَن(. َوَقْد َفِ َ  النَّبُ  َذِلَ  ِمَ  اآْلَيِة فسألوا النباي َصالَّى
َثَنب َأنَ  ،هللُا َعَلْيِ  َوَسلََّ  ع  ذل  ُس ْبُ  َمبِلٍ  َرِضَي َّللاَُّ َعْنُ  إذ ورد في الحد   َعْ  َقَتبَدَ   قبل :)َحدَّ

ِ ُيْحَشُ  اْلَكبِفُ  َعَلى َوْجِ ِ  َ ْوَ  اْلِقَيبَمِة َقبَل َأَلْيَس الَِّذي َأْمَشابهُ   َعَلاى الا ِهْجَلْيِ  أنَّ َرُجًة َقبَل َيب َنِبيَّ َّللاَّ
ْنَيب َقابِدًرا َعَلاى َأْن ُيْمِشاَيُ  َعَلاى َوْجِ اِ  َ اْوَ  الْ  َواْلَمْقُصاوُد  (،)3)(ِقَيبَماِة َقابَل َقتَابَدُ  َبَلاى َوِعازَِّ  َربِهَنابِفي الد 

 .(4()ْج ِ ِمْ  َذِلَ  اْلَجْمُ  َبْيَ  التَّْشِويِ  َوالتَّْعِذ ِ  أِلَنَّ اْلَوْجَ  َأَرق  َتَحم ًة ِلَصَةَبِة اأْلَْرِ  ِمَ  ال هِ 
اَةَلَة ِفاي ُصاوَرِ  اْلَحا ِه َوَوَساُموا اْلَحا َّ ِبِساَمبِ  ا ُجاوا الضَّ اَةِل َوَهَذا َجَزاٌ  ُمَنبِساٌ  ِلْلُجاْ ِ ، أِلَنَُّ اْ  َروَّ لضَّ

َلْت ُوُجوُهُ ْ  أَْعَضابَ  َمْشاٍي ِعَوًضاب َعاِ  اأْلَْرُجاِ .  ف ا  يساحبون علاى وجاوه    َفَكبَن َجَزاُ ُهْ  َأْن ُحوِه
ب يفعاا  فااي الااادنيب بماا   باابل  فااي اهبنتاا  وتعذ بااا ،ف نال  ارواح اا  شااد د  التعلاا  ببلااادنيب حقيقااة كماا

 (.5ولذات ب وليس ل   تعل  بعبل  األس ار وحض   اإلل  سبحبن  ال ج   كبن حش ه  على وجوه  )

                                                 

 (.16/286(؛ التفسي  المني )3/68(؛ تفسي  الق آن الجلي )11/165الجبم  ألحكب  الق آن)  نظ  -1
  .97اإلس ا / -2
صحي  البخبري، كتب  تفسي  الق آن، بب  قول  )الذ   يحش ون على وجوه  ( ، رق   -3

 (.14/418(،)4338الحد  )
 (15/217التح ي  والتنوي ) -4
 (.21/61الكبي ) نظ  التفسي    -5



   

 
 

730 

 

 م 12/4/2012-11 الرمادي -املؤمتر العلمي الثاني لكلية العلوم اإلسالمية  
Issn : 2071- 6028 

 موضوعية دراسة - الكريم القرآن يف   القيامة يوم الكافرين وجوه احملور األول : التفسري واللغة

 َوُرْكَببًنااب ِإنَُّكااْ  َمْحُشاوُروَن ِرَجااباًل )وقاد ورد فااي السانة مااب  ثبات ذلاا ، إذ قاابل صالى هللا علياا  وسال    
وَن َعَلااى ُوُجااوِهُك ْ  َأنَّ النَّاابَ  ُيْحَشااُ وَن َعَلااى َثَةثَااِة )(. كمااب ورد عناا  صاالى هللا علياا  وساال 1()َوُتَجاا  

ُوُجاوِهِ ْ   َأْفَواٍ : َفْوٌ  َراِكِبيَ  َطبِعِميَ  َكبِسيَ ، َوَفْوٌ  َيْمُشوَن َوَيْسَعْوَن، َوَفْوٌ  َتْسَحُبُ ُ  اْلَمَةِئَكاُة َعَلاى
 (.2()َوَتْحُشُ ُهْ  ِإَلى النَّبرِ 

ُساوِل َوَعَلاى اْلُقاْ آِن، وُصامذب َجاَزاَ  اْمتِ  َنابِعِ ْ  ِماْ  ُث َّ َكابُنوا ُعْمياًب َوُبْكماًب َجاَزاَ  َأْقاَواِلِ ُ  اْلَببِطَلاِة َعَلاى ال َّ
،  َقااااابَل َتَعااااابَلى َعاااااْنُ ْ : ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ٹ  ٹ  ڤ   ڤ     ڤ  ڤ  ڦ ڇ َساااااَمبِ  اْلَحااااا ِه

ٱ  جئ  حئ  مئ       ىئ  يئ    جب   حب             خب   مب   ڇ  َوَقاابَل َعااْنُ ْ :( 3)ڇڄ  ڄ     ڃ  ڃ    ڃ  

ڭ  ڭ      ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ڇ ، وقااااااابل عااااااان  (4)ڇپ  پ     پ     پٻ            ٻ  ٻ  ٻ

ِفاااي اْلَحْشاااِ  َيُكاااوُن َمْحُ وًماااب ِماااْ  ُمْتَعاااِة َأْي َماااْ  َكااابَن أَْعَماااى َعاااِ  اْلَحااا ِه َفُ اااَو (ن5)ڇۈ  ۈ    ٴۇ  
مح ومي  م  جاوارح   جازا  ماب عفلاوا هاذه الجاوارح فاي الادنيب  ،النََّظِ . َوَهِذِه َحبَلُتُ ْ  ِعْنَد اْلَحْش ِ 

ۆئ  ۈئ   ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئ  ٹ ڇ  ع  إدراك دالئ  ال دى والصةح مصاداقب لقولا 

 (.6)ڇىئ  ی  ی      ی
وكمااب كاابنوا فااي الحيااب  الاادنيب ال  بصاا ون وال  نفقااون باابلح  ويصاابمون عاا  ساامبع  ف اا  فااي    

اآلج   كذل  ال  بص ون ماب يقا  أعيان   وال يسامعون ماب  لاذ أسامبع   وال  نفقاون بماب يقبا  مان   
 .(7ف   في جس ان مبي )

( يمكاا  جمع ااب فااي روايااة اباا  ٹٿ  ٹ   ٹوقااد ورد  أقااوال كثياا   فااي تفسااي  قولاا  تعاابلى)    
ېئ  ېئ   ىئ  ٹ  ڇ عبب  رضي هللا عن  إذ قي  إن واحدا قبل الب  عبب : أليس أنا  تعابلى 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٹ ٹ ڇ ، وقبل فاي آياة أجا ى (8)ڇىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  

                                                 

(؛ مسند 9/256( ، )2348سن  الت مذي،كتب  صفة القيبمة ،بب  مب جب  في شبن الحش ،رق  الحد  )  -1
 (، قبل أبو عيسى الت مذي:هذا حد   حس  صحي .14/343(؛ المعج  الكبي ،الفب اني)33/246أحمد)

(. 8/33(،)3346  ،رق  الحد  )المستدرك على الصحيحي ،كتب  التفسي ، بب  تفسي  سور  بني إس ائي -2
 قبل الحبك  هذا حد   صحي  اإلسنبد ول  يخ جبه.

 5فصلت/ -3
 26-25ط / -4
 72اإلس ا / -5
 .124ط / -6
  (.4/2251( ؛ في ظةل الق آن)10/302 نظ   محبس  التأوي ) -7
 .53الك ف/ -8
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ٻ  ٻ  ٹ ڇ و،  (1)ڇپ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   

 .(2)ڇٻ  ٻ  پ  پ  پ  
( فأجببا  ٹٿ  ٹ   ٹفثبت ب اذه اآلياب  أن ا   ا ون ويسامعون ويتكلماون فكياف قابل هبهناب )   

 (.3اب  عبب  رضي هللا عن مب وتةمذت  عن  م  وجوه)
 قبل ال   ون شيئب يس ه  ال يسمعون شيئب يس ه  وال  نفق  بحجة. -األول:
وليبئا  ،بكماب عا  مخبطباة هللا قابل فاي زاوياة أجا ى عمياب عا  النظا  إلاى ماب جعلا  هللا أل-:الثبني

 مخبطبة المةئكة المق بي  ،صمب ع  ثنب  هللا على أوليبئ .
ڇ  حابل  قبل يكونون رائي  سبمعي  ونبطقي  في الموقف بادلي  قا ا   الكتا  إذ قابل عا   -الثبل :

الموقاف وقد سمعوا إلزا  الحجة علي  ، إال أن    إذا أجاذوا  اذهبون ما  ،(4)ڇۉ  ې  ې   ې  ې    
 إلى النبر جعل   عميب وبكمب وصمب.

والحاا  ان هااذه اآلرا  تحتااب  إلااى توفياا  بين ااب للخاا و  باابل أي الاا اج  فاابآلرا  المف وحااة آرا      
علمب  ومفس ي  ل   بب  في التفسي  كابن هم ا  إيصابل  هاذا الكتاب  العظاي  إلاى األذهابن بأيسا  

 ا، والذي يظ   لي م  جةل دراستي ل اذه اآلياب  ط ي  ، فجزاه  هللا ع  اإلسة  والمسلمي  جي
الك يمب  والوقو  على كثي  م  التفبسي  المعتمد  لدى طلبة العل ،هو إن الا أي األول ما  أكثا  

 اآلرا  دقة في التعبي  ع  اآلية ،الن في ال أي الثبني والثبل  نظ ا وهللا اعل .                                   
 أي الثااابني فاااأن ماااب جعلااا  هللا ألوليبئااا  مااا  الااانع  فاااي الجناااة فيااا  إياااة   وحسااا   علاااى أماااب الااا     

الكاابف ي  وهااو أبلاا  فااي العااذا  ، واألولااى أن  اا اه الكاابف  حتااى  تااأل  أكثاا  ويتحساا  أكثاا ، واألماا  
األجاا  هااو أن المياات عناادمب  اادج  إلااى القباا  إذا كاابن ماا  أهاا  الناابر  اا ى مااب أعااد هللا للمحسااني  

 : هذا مكبن  لو ان  أطعت هللا ث    ي  مقعده م  النبر فيتأل  ويتحسا  علاى ذلا ، إذ ورد فيقبل ل
ِإنَّ َأَحاَدُكْ  ِإَذا َمابَ  ُعاِ َ  َعَلْياِ  َمْقَعاُدُه ِببْلَغاَداِ  في الحد   الصحي  قولا  صالى هللا عليا  وسال :) 

اْلَجنَّاِة َوِإْن َكابَن ِماْ  أَْهاِ  النَّابِر َفِماْ  أَْهاِ  النَّابِر ُيَقابُل َهاَذا َواْلَعِشىِه ِإْن َكبَن ِمْ  أَْهِ  اْلَجنَّاِة َفِماْ  أَْهاِ  
 (.5()َمْقَعُدَك َحتَّى َ ْبَعَثَ  َّللاَُّ ِإَلْيِ  َ ْوَ  اْلِقَيبَمةِ 

                                                 

 .13-12الف قبن/ -1
 .111النح / -2
 (.10/302(؛ محبس  التأوي )62-21/61) نظ  التفسي  الكبي   -3
 .25الحبقة/ -4
 (.14/26(،)5110صحي  مسل ، كتب  صفة نعي  الجنة وأهل ب، بب  ع   مقعد الميت،رق  الحد  ) -5
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  ڤٹ  ٹ  ٹ    ٹ  ڤچ فاي النابرأمب مخبطبة هللا والمةئكة ف ذا حبصا  بادلي  قاول   وها      

 .(1)چڤ  ڤ        ڦ  
أماب قولا  صا  عاا  ثناب  هللا علاى أوليبئا  ففياا  نظا  أيضاب ألن هللا اجبا  عاا  حابل الادعب  إلياا      

ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ٹ ٹ ڇ إذوالااذي أتخااذه  أهاا  الببطاا  سااخ يب بااأن   هاا  الفاابئزون 

 .(2)ڇک  ک
بر جعل   أمب ال أي الثبل :وهو كون   رائي  وسبمعي  ونبطقي  في الموقف فإذا ذهبوا إلى الن     

ۅ  ٹٹڇإذ هللا عميب وصمب وبكمب ففي  نظ  أيضب ألن  قد ثبت أن   فاي النابر  تكلماون ، 

ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ     وئۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى   ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ

 .(3)ڇۈئ
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ٹ ڇ كمب ثبت بأن   يسامعون بادلي  قولا     

 .ف   بعد كتب  هللا دلي !(4)ڇ ٿ  ٿ  ٿڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ
 .(5)ڇڀ    ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ   ٹ ٹ ڇ  -ثبنيب

تعد هذه اآلية وصفب آج  لسو  حابل الكفابر فاي معابده   او  القيبماة وحشا ه  إلاى ج ان           
مئ  ىئ  يئ  جب    ٹ ڇ قولا في أسوأ الحبال  وأقب  الصفب  أال وهو الحش  على الوجوه  ومثل  

ويحتما  أن يكااون يماس وجااوه   وسابئ  مااب فاي ج ت ااب ما  صاادوره  (،6)ڇمب  ىب  يب  حب  خب
بفااون   ونحوهااب ،فينكسااون علااى ر وساا  ، وجعاا  وجااوه   إلااى مااب  لااي األر ، وارتفااب  أقاادام   
وسبئ  ابدأن   فيسحبون ويج ون إلاى النابر علاى وجاوه   وهانال  ها  شا  منازال ومصاي ا  فيكباون 

ڀٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ               ٹ ٹ ڇإذ على وجوه   في النبر ، 

 ( .7)ڇٹ

                                                 

 .77الزج  / -1
 .111المنمنون/ -2
 .50األع ا / -3
 .44األع ا / -4
 .34الف قبن/ -5
 .43القم / -6
 .90النم / -7
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: َي اْلَكاا   ِفااي َهااِذِه اآْلَيااِة ِإَلااى اْلُوُجااوِه ُدوَن َبِقيَّااِة  )هااو َواْلَكاا   ااْيِ  ِإَلااى اأْلَْرِ . َوُعاادِه َجْعااُ  َظاابِهِ  الشَّ
ُل َمااااب ُيْقَلااااُ  ِإَلااااى اأْلَْرِ  ِعْنااااَد اْلَكاااا هِ   1( )اْلَجَسااااِد َوِإْن َكاااابَن اْلَكاااا   ِلَجِميااااِ  اْلِجْسااااِ  أِلَنَّ اْلُوُجااااوَه َأوَّ

جاانس العماا  ألن هاانال  كاابنوا  اادعون إلااى السااجود فااي الحيااب  الاادنيب فلاا  يسااجدوا هلل  فاابلجزا  ماا  .(
َأْقااَ ُ  َماااب َيُكااوُن اْلَعْبااُد ِمااْ  َربِهااِ  َوُهااَو َسااابِجٌد  صاالى هللا علياا  وساال )َقبلَ ألن فااي السااجود ذال هلل ،إذ 

َعبَ   يسااحبون فااي الناابر علااى وجااوه   (، ولاا   تبعااوا رساا  هللا، فكاابن جاازا ه  أن اا  2)(َفااَأْكِثُ وا الااد 
ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ       چ  ٹ ٹ ڇ (، فتقلاا  وجااوه   فااي الناابر إذ3إظ اابرا ل ااوان   وذل اا )

 (،4)ڇچ     چ  چ   ڇ  ڇ   
ااْي  علااى ِجَ ااة َغْيااِ  اْلِجَ ااِة الَِّتااي َكاابَن َعَلْيَ ااب هااو) َوالتَّْقِليااُ : ُ  اْلَقْلااِ . َواْلَقْلااُ : َتْغِييااُ  َوَضااِ  الشَّ  ِشاادَّ

 َذِلاااَ  َواْلَمْعَناااى: َ اااْوَ  ُتَقلِهاااُ  َمَةِئَكاااُة اْلَعاااَذاِ  ُوُجاااوَهُ ْ  ِفاااي النَّااابِر ِبَغْياااِ  اْجِتَيااابٍر ِماااْنُ ْ ، َأْو َيْجَعاااُ  َّللاَُّ ،
اَواُ  َعَلاى اْلَمْشاَوى التَّقَ  َيْنَضاَج َعَلاى َساَواٍ ، لِ   ل َ  ِفي ُوُجوِهِ ْ  ِلَتَنبَل النَّبُر َجِمياَ  اْلَوْجاِ  َكَماب ُيَقلَّاُ  الشِه

 َوَلْو َكبَن َلْفُ  النَّبِر ُمْقَتِصً ا َعَلى َأَحِد َجبِنَبِي اْلَوْجِ  َلَكبَن ِلْلَجبِنِ  اآْلَجِ  َبْعُض ال َّاَحِة.

ااب ُ اانْ َوتَ  ِذي ْخِصاايُص اْلُوُجااوِه ِببلااذِهْكِ  ِمااْ  َبااْيِ  َساابِئِ  اأْلَْعَضاابِ  أِلَنَّ َحاا َّ النَّاابِر ُ ااْنِذي اْلُوُجااوَه َأَشاادَّ ِممَّ
ِقيَقِة: اْلُعُيوِن َواأْلَْفَواِه َواآْلَذاِن َواْلَمَنبِفسِ   .(5)(َبِقيََّة اْلِجْلِد أِلَنَّ اْلُوُجوَه َمَق   اْلَحَوا هِ ال َّ

 تصاوي  با   ا اد النحاو هاذا علاى فبلتغيي  جبن ، ك  م  ب   وتحيط تحت   وم  فوق   م  والنبر    

 زيابد  هاذا ويعاد وجاوه  ، صافحب  ما  صافحة كا  إلاى تصا  أن  علاى والح ص وتجسيم ب الح كة

 إلاى لحاب ما  حابل   وتتغيا  ، أجا ى  وتخضا  ما   فتساود ، أللاوان   تغييا ا  التقليا  وهاذا النكبل، في

   ھۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھٹ ڇ قابل ، ال ول شد  م  القبيحة ال يئب  علي ب فتتوارد حبل

 ( . 6)ڇھ  ے  ے

 هاذا   انفع   ولا   ، الدنيب الحيب  في ال سول وأطبعوا هللا أطبعوا لو أن    تمنون  الحبل هذه على وه 

 ( .7)ڇڳ  ڳ  ڳ    ڱ  ڱ  ڱ      ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ٹ ڇ  لقول   التمني

                                                 

 (.20/53والتنوي )التح ي   -1
 (.3/29(،)744صحي  مسل ، كتب  الصة ، بب  مب يقبل في ال كو  السجود،رق  الحد  ) -2
  (.21/61 نظ  روح المعبني) -3
 .66األحزا / -4
 (.22/116التح ي  والتنوي ) -5
 .41األع ا / -6
  .27الف قبن/ -7
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 الحياب  فاي أضال   لما  العاذا  مضابعفة هللا يسألون  التمني هذا م  م اده  ل   يحص  ل  وعندمب   

 (.1) الدنيب
 إال ذل  ل   حص  (.ومب2)ڇڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ     چ ڇ وج  عز الببري  قب  م  الجوا  ويأتي   

 وش ع . وآيبت  ببهلل لكف ه 
 

 وكلوحها الوجوه لفح الثاني: المطلب
 العااذا  ذلا  يصاادوا ان يساتفيعون  فاة الشاا ك أها  يصااي  الاذي المخازي  العااذا  أناوا  ماا  ناو  هاذا

 ب اا  يحاا  ،ولمااب مناا  متيقنااي  غياا  العااذا  يسااتعجلون  كاابنوا فقااد أجساابده  وجمياا  وجااوه   فيغشااى

 البح . جةل م  ذل  وسيتبي  هللا لوحدوا أن  تمنوا وح هب النبر لف  ويصيب  
 .(3)ڇيئ  جب     حب  خب  مب ىئ ٹ ٹ ڇ   -أوال:
بعد وزن األعمبل يصب  النب  ف يقي :األول قد ثقلت موازين  فأصب  ما  المفلحي ،والثابني قاد    

وتغشابه  ما  تحا ق النابر وجاوه  ، وتأكا  لحاوم   وجلاوده   جفت موازين  فأصب  م  الخبسا ي 
(، ثااا  يسااتغيثون بشااي  يخفاااف 4)ڇڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆٹ ٹ ڇ كاا  جبناا 

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ڇ قبل تعااابلىالعااذا  فيغااابثون بمااب  يقفااا  األمعااب  ماا  شاااد  ح ارتاا ،عاان   

، فإذا قد  ل   ليش بوا أنشوى الوج  لح ارت  (5)ڇک     ک  ک  ک    ڑژ        ژ  ڑ
هو كَعَك  الزيت فإذا ُق   إلي  سقفت فا وُ   )ع  النبي علي  الصة  والسة  إذ ورد في الحد   

إذ ورد قاد عبسات وجاوه  ، وقلصات شافبه  ، ما  شاد  ماب ها  فيا ، وعظاي  ماب  لقونا .(.ف6()وج  

                                                 

 (.5/2883ظةل الق آن)(؛ في 22/34(؛ روح المعبني)25/233 نظ  التفسي  الكبي ) -1
 .38األع ا / -2
 .104المنمنون/ -3
 .50إب اهي / -4
 29الك ف/ -5
(،قبل 9/48(،)3809المستدرك على الصحيحي ،كتب  تفسي  الق آن،بب  تفسي  سور  الحبقة، رق  الحد  ) -6

 هذا حد   صحي  اإلسنبد ول  يخ جبه.
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قابل :  تشاوي   ڇىئ  يئ  جب     حب  خب  مبڇصالى هللا عليا  وسال  : )في الحاد   قول 
 (.1)النبر فتقلص شفت  العليب حتى تبل  وسط رأس  ، وتست جي شفت  السفلى حتى تض   س ت (

ڄ  ڃ  ڃ  ڃ             ڇ قبل سبحبن :ا عن   شي  م  ذل  العذا ، ف نال  ال يستفيعون ان  دفعو     

.عااااااااذا  واقاااااااا  ب اااااااا  ال (2)ڇڃ   چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڍ       ڍ  ڌ  
(. ولااو علمااوا أحااوال عااذا  الناابر التااي تحاايط ب اا  ماا  3محبلااة، لمااب اسااتعجلوا هااذا العااذا  الشااد د)

ويمانع   ما  العاذا  وينقاذه  منا  لماب أصا وا فاي جمي  الج ب ، وال يجادون نبصا ا ل ا   نصا ه  
 (.4)البقب  على كف ه 

ڑ  ک      ک  ٹ ٹ ڇ إذ اآلجاا  الاابعض عاا   اادف  ال أيضااب أعضاابئ   بعااض إن بااي  ثاا     

  بياده اتقاب  الضا بة وج ا  عا   ادف  اإلنسابن فابن الادنيب عاذا  بخاة  ،) 5)ڇگک   ک  گ  گ

ثااا  ان  ،(6)وج ااا  يصاااي  ال كاااي رأسااا  يفاااأط  أو  اااده يجعااا  تجاااده رأسااا  أو وج ااا  احاااد قصاااد ،فاااإذا
العاااذا  لااا  يكااا  للوجااا  فقاااط بااا  أضاااب  البااابري عاااز وجااا  الظ اااور الن ماااس العاااذا  ل اااب أعظااا   

المضااا   عااا  الااانفس ،فيحااابولون فاااي ح كاااة   سااام ب موقعاااب، ولكثااا   ماااب يساااتعم  ذك هماااب فاااي دفااا  
التعبي  الق آني م  ورا  السفور أن يكفوا النبر ع  وجاوه   وعا  ظ اوره  ولكان   ال يساتفيعون 
وكأنمب تلقف   النابر ما  كا  جبنا  فاة ها  يساتفيعون ردهاب وال ها   انج ون عن اب وال ها  يم لاون 

ن وقات مجيئا  غيا  معلاو  ل ا  با  تاأتي   بغتاة إلى اج  ق ي ،ث  لمب باي  شاد  هاذا العاذا  باي  ا
فاة مفا  ما  ذلا  إال . وه  ل ب غي  محتسبي  وال ألم هب مستعد نف ي محيفة ب ا  ما  كا  جبنا 

َمااب ِماْنُكْ  َأَحااٌد ِإالَّ ب حماة هللا ، فقاد ورد فااي الحاد   الصااحي  إن النباي صالى هللا علياا  وسال  قبل:)
َ  ِماْ  َعَمِلاِ  َوَيْنُظاُ  َأْشاَأَ  َسُيَكلِهُمُ  َرب ُ  َلْيَس َبْينَ  ُ  َوَبْيَنُ  ُتْ ُجَمبٌن َفَيْنُظاُ  َأْيَماَ  ِمْناُ  َفاَة َ اَ ى ِإالَّ َماب َقادَّ

                                                 

(.قبل 8/142(،)3449تفسي  سور  المنمنون،رق  الحد  )المستدرك على الصحيحي ،كتب  تسي  الق آن،بب  -1
 هذا حد   صحي  م  اسنبد المص يي  ول  يخ جبه.

 .39االنبيب / -2
 (.17/57( ؛ التفسي  المني )18/445 نظ  جبم  البيبن) -3
 (.5/343 نظ  تفسي  الق آن العظي ) -4
 .24الزم / -5
(؛ فاي ظاةل 12/34(؛ روح المعابني)3/398القا آن العظاي )(؛ تفساي  14/160 نظ  الجبم  ألحكب  القا آن) -6

 (.5/2883الق آن)
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َ  َوَيْنُظااُ  َبااْيَ  َ َدْيااِ  َفااَة َ ااَ ى ِإالَّ النَّاابَر ِتْلَقاابَ  َوْجِ ااِ  َفاابتَُّقوا ال ِبِشاا ِه  نَّاابَر َوَلااوْ ِمْنااُ  َفااَة َ ااَ ى ِإالَّ َمااب َقاادَّ
 (.1()َتْمَ  ٍ 
وفاااي هااااذا داللااااة علااااى شاااامولية العااااذا  للجساااد  وان اإلنساااابن ال يسااااتفي  أن  اااادف  عاااا  نفساااا    

العااذا ، أي أن القااو  البدنيااة تساال  فااي ذلاا  اليااو  فااة يسااتفي  اإلنساابن ماا  تح ياا  شااي  ف ااو 
 (.   2)كبلخش  المسند 

 المطلب الثالث:)التعب والنصب(
التاي اجباا  الباابري عاز وجاا  عن اب نبياا  محمااد صالى هللا علياا  وساال    األمااوريعاد  ااو  القيبماة  ماا  

، ثا  ذكا  أحاوال الناب  فيا  وانقسابم   إلاى وإفزاع ابفسمبهب غبشية: ألن ب تغشى الخةئا  بأهوال اب 
ف يقي : أشاقيب  وساعدا ، وبادأ بوصاف األشاقيب  ألن مبناي الساور  علاى التخويا ، كماب  نبا  عنا  

ب ع فااا  هللا تفصاااي  تلااا  األحاااوال بين اااب للناااب  حتاااى يكوناااوا مساااتعد   لاااذل  لفااال الغبشاااية،  فلمااا
 . اليو ،ك  سيتبي  م  جةل البح

 .( 3)ڇٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ    ڦ    ٹ ٹ ڇ أوال: 
جب   الوجوه هنب كنبية ع  أصحبب ب الن حبلة الوجوه تنب  ع  حبلاة أصاحبب ب،إذ الوجا  عناوان 

ڇ َقابَل َتَعابَلى:،ُيْفَلاُ  اْلُخُشاوُ  َعَلاى اْلَمَذلَّاِة :فقد جبِشاَعةٌ أم ا) عمب يجاده صابحب  ما  نعاي  أو شاقو ،

ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ     ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ

ڄ  ڃ     ڃ  ڇ َوَقااااااابَل: (4)ڇٹ   ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ   ٹٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ

 نبِصاَبٌة:اماب الاْلُمَكلََّفُة اْلَعَمَ  ِمَ  اْلَمَشابقِه َ ْوَمِئاٍذ. و  ف ياْلَعبِمَلُة:امب وَ (، 5)ڇچ  چ   چ  چ              ڇ   ڃڃ
َقبِ  ِبتَاْذِكيِ ِهْ   ف ي ِمَ  النََّصِ  َوُهَو التََّعُ .َوُأوِثَ  َوْصُف جبِشَعٌة وعبِمَلٌة ونبِصَبٌة َتْعِ يًضب ِبَأْهِ  الشَّ

ِ َواْلَعَمااَ  ِبَماا ب َأَمااَ  ِبااِ  َوالنََّصااَ  ِفااي اْلقيااب  ِبَفبَعِتااِ ، فجاازا ه  ُجُشااوٌ  مذلهااة، ِبااَأنَُّ ْ  َتَ ُكااوا اْلُخُشااوَ  ِ َّ
 .(6()َوَعَمُ  َمَشقٍَّة، َوَنَصُ  ِإْرَهبقٍ 

                                                 

صاااااااااحي  البخبري،كتاااااااااب  التوحياااااااااد،بب  كاااااااااة  الااااااااا   عاااااااااز وجااااااااا   اااااااااو  القيبماااااااااة مااااااااا  األنبياااااااااب ، رقااااااااا   -1
 (23/32(،)6958الحد  )

منثاور (؛ الادر ال5/146(؛ البحا  المحايط)11/165(؛ الجابم  ألحكاب  القا آن)19/152 نظ  التفسي  الكبيا ) -2
 (2 2/301(؛ في ظةل الق آن)8/271( ؛المح ر الوجيز في تفسي  الكتب  العزيز)5/601)
 .3-2الغبشية/ -3
 .45الشورى/ -4
 .44المعبر / -5
 (.297-30/296التح ي  والتنوي ) -6
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وجوه؛ عملت ونصبت فل  تحمد العم  ول  ت   العبقبة ، ول  تجاد إال الوبابل والخسابر  وهذه ال   
عملت لغي هللا ،ونصبت في غي  سبيل .عملت  (ڤ    ڦ    )، فزاد  مضضًب وإرهبقًب وتعبًب ، ف ي:

وجدتاا  فااي الاادنيب   ،لنفساا ب وألوالدهااب. وتعباات لاادنيبهب وألطمبع ااب . ثاا  وجااد  عبقبااة العماا  والكااد
ووجدت  في اآلج   تعبب وشقب  ،وهي تواج  الن بية مواج ة الذلي  الم ها  الماتعس شقو  لغي  زاد .
 (.1الخبئ  ال جب )

 للوجوه.( ڤ  ڤ    ڦ    الصفب ) وقت حصول هذه -ثبنيب:
 أجتلف المفس ون في وقت حصول هذه الصفب  على ثةثة أقوال.   

إن هاااااذه الصااااافب  حبصااااالة فاااااي اآلجااااا   وهاااااو أن الكفااااابر يكوناااااون  اااااو  القيبماااااة   -القاااااول األول:
جبشعي :أي ذليلي  وذلا  ألن اب فاي الادنيب تكبا   عا  عبابد  هللا ، وعابملي  ألن اب تعما  فاي النابر 

ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب  ٹ ڇ عمة تتع  في  وهو ج هب السةس  واألغةل الثقيلة بدلي  قول 

وجوض ب في النابر كماب تخاو  اإلبا  فاي الوحا  والاتقح  فاي حا  ج ان  والوقاو  ،  (2)ڇىب  
حفب  ع ا  جيبعب عفشب  في الع صاب   قبا  دجاول ج ان  فاي  او  كابن مقاداره جمساي  ألاف سانة 

يكونااون فااي ذلاا  العماا  ،وهااذه الصاافب  كمااب يجاا  أن تكااون حبصاالة فااي  ونبصاابي  ألن اا  دائمااب
الحيااب  الاادنيب ألجلاا  تعاابلى ،فلمااب لاا  يكااون الحاابل كااذل  ساالف ب هللا علااي    ااو  القيبمااة علااى ساابي  

 (.  3العقب )
إن هذه الصافب  حبصالة فاي الحياب  الادنيب ،فقاد قيا  إن ا  أصاحب  الصاوام  ما   -القول الثبني: 

الي ود والنصبرى وعبد  األوثبن والمجو ،والمعنى أن ب جشاعت هلل وعملات ونصابت فاي أعمبل اب 
ماا  الصااو  والت جااد الواجاا  وذلاا  ألن اا  لمااب اعتقاادوا فااي هللا مااب ال  لياا  باا  فكااأن   أطاابعوا ذاتااب" 
موصوفة ببلصفب  التي تخيلوهاب،ف   فاي الحقيقاة ماب عبادوا هللا وإنماب عبادوا ذلا  المتخيا  الاذي ال 

 (.4وجود ل ،فة ج   أن ال تنفع   تل  العببد  أصة)
وهو أن بعض هذه الصفب  حبصلة في اآلجا   وبعضا ب يكاون فاي الادنيب ، وفاي -القول الثبل :  

 .(5(هذا القول رأيبن

                                                 

  (.8/26في ظةل الق آن) -1
  .32الحبقة/ -2
 (.22/384(؛ روح المعبني)24/382 نظ  جبم  البيبن) -3
 (.4/244(؛ الجواه  الحسبن)20/27 نظ  الجبم  إلحكب  الق آن) -4
 (.153-3/152 نظ  التفسي  الكبي ) -5
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إن ب جبشعة في اآلج   م  ان  كبنت في الدنيب عبملة نبصبة،والمعنى  أن ب ل   -: ال أي األول    
 تنتف  بعمل ب ونصب ب في الدنيب وال يمتن  وصف   ببعض أوصب  اآلج   .

إن ااب جبشااعة عبملااة فااي الاادنيب ولكن ااب نبصاابة فااي اآلجاا   فخشااوع ب فااي الاادنيب هااو  -الاا أي الثاابني:
جوف ااب الاااداعي ل اااب إلااى اإلعااا ا  عااا  لذائااذ الااادنيب وطيببت اااب ، وعمل ااب هاااو صاااوم ب وصاااةت ب ، 

ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ  وئ  وئ    ۇئ  ۇئ  ٹ ڇ ونصااب ب فااي اآلجاا   هااو مقبسااب  العااذا ،قبل 

 .(1)ڇىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ    ىئېئ  ىئ     ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ
والحاا  إن كاا  هااذه األقااوال السااببقة ممكنااة فااي هااذه الصاافب ،والذي  باادو لااي أن القااول األول    

أرجاا  ماا  غياا ه الن هااذه الصاافب  ذكاا   بعااد ذكاا  الغبشااية التااي أجماا  الجم ااور علااى أن ااب  ااو  
القيبمااة ، فيكااون التعاا  ألهاا  الناابر ماا  العصااب  والكفاابر ، وتكااون السااعبد  وال احااة ألهاا  التقااوى 

ائ  ٹ ڇ مبن بدلي  مب قبل  الببري عز وج  بعد أن ذك  حبل المتقي  ودجاول   الجناة فقابل واإلي

 .(2)ڇائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  
فاادل ذلاا  علااى أن هااذا الااذل وهااذا التعاا  حبصاا  فااي اآلجاا   ألهاا  الااذنو  والمعبصااي الااذ   لاا   

  لبوا داعي هللا واستم وا على كف ه  وعنبده  ومبتوا على ذل .
 الخاتمة

ماا  جااةل هااذه الجولااة المببركااة فااي رحااب  تفسااي  آيااب  كتااب  هللا العزيااز وفااي ضاام  هااذه      
 الفت   الوجيز  م  عم  هذا البح  توصلت إلى النتبئج التبلية:

إن التفسااااي  الموضااااوعي يمبشااااي ثقبفااااة هااااذا العصاااا  ومعفيبتاااا  الفك يااااة،وية   أحااااوال أهاااا   -1
تجا  إلاى دراساة القا آن الكا ي  كلا  دراساة موضاوعية العص  م  اجا  إصاةح  ، لاذل  عليناب أن ن

وان نع ضااا  ع ضاااب   ضاااي هللا تعااابلى حتاااى نسااا   فاااي حااا  تعقيااادا  الحياااب  ومشااابكل ب فاااي هاااذا 
 العص .

اآليب  التي تصف وجوه الكبف ي   و  القيبمة في ب ت ذ   لنفو  النب  الذ     جون لقب  هللا   -2
 أنفسنب ت بية إيمبنية ونس   في ح  تعقيدا  هذه الحيب .ويخبفون عقبب ، وفي ب دعو  ألن ن بي 

إن اآلثبر التي تتحص  للوجوه بعد المو  من ب مب هو م  اث  الذنو  في الحيب  الدنيب ومن ب  -3
 مب هو نتيجة للعذا  الذي تةقي  تل  الوجوه في نبر ج ن .

والعااذا  الااذي يصااي  يعااد الوجاا  اشاا   أعضااب  اإلنساابن لااذل  اسااتخد  فااي وصااف النعااي    -4
 اإلنسبن  و  القيبمة.

. القااا آن الكااا ي  دعاااب أهااا  الكتاااب  إلاااى األيمااابن ببعثاااة سااايدنب محماااد صااالى هللا عليااا  وسااال  وان 5
 مخبفت   ل  تجعل   سود الوجوه  أمب  هللا  و  القيبمة. 

                                                 

  .47الزم / -1
 .48الحج / -2
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  وال يظ ا  علاي   أي شاي  ما  اثا  بأقب  صور  وه  أذال  منكساو الا  و  ن يحش  المخبلفو  -6
 النعي  الذي أصبب   في الحيب  الدنيب.

إن الذ   اع ضوا ع  دعو  الح  يصيب   الفمس الذي هاو إجفاب  المعابل  الحقيقياة لننسابن  -7
 ببلقل  أو التغيي .

فااي اآلياااب  دليااا  علاااى الذلااة التاااي يةقي اااب أصاااحب  الااذنو  والمعبصاااي وهااا   ااا ون أعمااابل    -8
 حس ا  علي   في نبر ج ن .

 0آليب  التي تصف وجوه المعبند    سببب في دجول كثي  م  أه  الكتب  إلى اإلسة تعد ا  -9
 في اآليب  دلي  على عجز اإلنسبن ع  صد العذا  ع  نفس   و  القيبمة . -10
فاي اآليااب  دعااو  إلااى الناب  أن يكونااوا جبشااعي  ومستساالمي  هلل ومتعباي أنفساا   فااي جدمااة  -11

 و  القيبمة .د   هللا حتى  نبلوا األمبن  
فااي اآليااب  التااي تصااف حاابل الكاابف ي   ااو  القيبمااة ردا قااوي علااى ماا   نكاا  العااذا  بعااد   -12

 المو  .
تل  أه  النتبئج التي ج جت ب ب م  جةل جولتي المببركة في هذا البح  وإذا كبن م  كلماة     

ن  نفا  با  انا  ولاي أجي   ف ي إناي أرجاو ما  هللا أن يكتا  لاي اجا  هاذا العما ، واساأل  سابحبن  أ
ذلا  والقابدر عليا  وآجاا  دعواناب إن الحماد هلل ر  العابلمي  وال عاادوان إال علاى الظابلمي  الماابرقي  

 ع  تعبلي  سيد الم سلي  محمد صلى هللا علي  وسل .
 
 
 

 المصادر والمراجع
 القرآن الكريم

جبمعاة  1رشابد سابل ،ه،تحقي  د محماد هاا(728)  احمد ب  عبد الحلي  با  تيمياة،االستقبمة -1
 ها. 1403اإلمب  محمد ب  سعود:المد نة المنور  

دار الكتا  1،ه(هاا982  )أباو الساعود ألعمابدي، إرشبد العق  السلي  إلى مزايب الكتب  الكا ي  -2
  .1999العلمية:بي و 

دار  1،ههااا(1393)  محماااد األمااي  الشاانقيفي ،أضااوا  البياابن فااي إيضاابح القاا آن باابلق آن  -3
 ها.1415الفك :بي و 

دار  2،هها( 745) محمد ب   وسف ب  علي ب   وسف ب  حيبن األندلسي ،البح  المحيط -4
 ها. 1403الفك  :بي و  

،دار هاااااا(1205 )السااااايد محماااااد م تضاااااى الزبيااااادي،، تاااااب  العااااا و  فاااااي جاااااواه  القااااابمو  -5
 صبدر:بي و ،)د  (.
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دار الكتاااا   3،ههااااا(816) جاااابنيأبااااو الحسااااي  علااااي باااا  محمااااد باااا  علااااي الج  ،التع يفااااب   -6
  .1988العلمية:بي و  

  .1991، دار الكت  والمكتبب :القبه  ها(1419)محمد متولي الشع اوي ، تفسي  الشع اوي  -7
دار 1،ههاااااا( 774) عمااااابد الاااااد   أباااااو الفااااادا  إسااااامبعي  الدمشاااااقي ،تفساااااي  القااااا آن العظاااااي  -8

 ها.1414الفك :بي و  
  .1985دار الفك :بي و 3،هها(606،فخ  الد   ال ازي)  التفسي  الكبي  ومفبتي  الغي -9

 ها.1418دار الفك  المعبص :دمش 2وهبة الزحيلي،ه .د، التفسي  المني  -10
هاا(،تحقي  محماد عاو  م عا ، 370ت ذ   اللغة،ابو منصور محمد ب  احمد االزه ي)  -11
 ها.2001دار احيب  الت ا :بي و  1ه
،دار  1هاااااا(،ه1031التعبري ،محماااااد عباااااد الااااا  و  المنااااابوي)  التوقياااااف علاااااى م ماااااب   -12

 ها.1410الفك :بي و 
 1،ههااا(310) أبااي جعفاا  محمااد باا  ج ياا  الفباا ي ، جاابم  البياابن فااي تأوياا  آي القاا آن  -13

 ها. 1420منسسة ال سبلة 
دار الكتااا   1،ههاااا(671) محماااد بااا  احماااد األنصااابري الق طباااي  ،الجااابم  إلحكاااب  القااا آن -14

  .1988العلمية 
،تحقي  هااا(279) محمااد باا  عيسااى أبااو عيسااى الت مااذي، الجاابم  الصااحي  ساان  الت مااذي -15

 احمد شبك  )د ه( دار إحيب  الت ا :بي و )د  (.
أبو زيد عبد ال حم  ب  محمد ب  مخلاو  الثعابلبي )    ،الجواه  الحسبن في تفسي  الق آن -16

 ،دار نحون:تونس)د  (.2ها(،ه875
)د ه( هاا( 911)  عبد ال حم  ب  أبي بك  السايوطي، ور في التفسي  ببلمأثور الدر المنث -17

  .1939دار العق :بي و  
أباااااي الفضااااا  شااااا ب  الاااااد   محماااااود ، روح المعااااابني فاااااي تفساااااي  القااااا آن والساااااب  المثااااابني  -18

 ،)د ه(دار الفك :بي و  )د  (. ها(1270) االلوسي
  (.1990)1الكويت ه:دار البيبنهبش  محمد علي، مكتبة ، سلسلة المن ب   -19
،تحقيا  احماد  هاا(393) الصحبح )تب  اللغة وعلو  الع بية ( إسمبعي  ب  حمبد الجوه ي  -20

 عبد الغفور عفبر )د ه(دار الحضبر  :بي و  )د  (.
 )د ه، (.ه(،1420) األلببني نبص  الد   محمده(،273) صحي  اب  مبجة -21
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،م اجعة:د.مصاففى هاا( 256) محمد ب  إسامبعي  البخابري أبو عبد هللا ،صحي  البخبري  -22
 .1407د   البغب،دار اب  كثي ، اليمبمة :بي و  

،تحقي  محمد فناد ها(261) اإلمب  أبو الحسي  مسل  ب  الحجب  النيسببوري ،صحي  مسل  -23
  .1978دار الفك  :بي و   2عبد الببقي،ه

  .1985، بي و  لبنبن6،هها(680صفو  التفبسي ،محمد علي الصببوني)  -24
،دار  1هاااا(،ه170العااي  ،أباااو عبااد الااا حم  الخليااا  باا  أحماااد بااا  الف اهياادي البصااا ي )   -25

 ومكتبة ال ةل)د  (.
)د ه(دار المع فاااة:بي و  هاااا(،852) احماااد بااا  علاااي بااا  حجااا  العساااقةني،فااات  البااابري  -26

 .ها1379
  .1967ت اثبلع بي:بي و دار أحيب  ال 5،هها(1378) سيد قف ،في ظةل الق آن-27
محمد ب  يعقو  ب  محمد با  إبا اهي  با  عما ، أباو طابه ، مجاد الاد   ، القبمو  المحيط -28

 . 1986،منسسة ال سبلة:القبه   2ها(.ه817الشي ازي الفي وز آببدي) 
جااااااااابر هللا ، الكشاااااااااب  عااااااااا  حقااااااااابئ  التنزيااااااااا  وعياااااااااون االقبويااااااااا  فاااااااااي وجاااااااااوه التأويااااااااا   -29

 )د ه(دار المع فة للفببعة والنش  :بي و )د  (.،  ها(538) الزمخش ي 
د 0ها(دار شوكت للفببعة والنش  : دمش 911السيوطي) ،لبب  النقول في أسبب  النزول -30
) . 
 1هاا(،ه7) أباي الفضا  جمابل الاد   محماد با  مكا   با  منظاور األنصابري ، لسبن الع   -31

 دار صبدر:بي و  )د  (.
، دار الكتاا  العلميااة، بياا و ، هااا(1332) احمااد جماابل الااد   القبساامي ،محبساا  التأوياا  - 32

1960.  
أباااااااو محماااااااد عباااااااد الحااااااا  بااااااا  عفياااااااة ، المحااااااا ر الاااااااوجيز فاااااااي تفساااااااي  الكتاااااااب  العزياااااااز -33

 دار الكت  العلمية، بي و  )د   (. ها(522) األندلسي
  2001، منسسة ال سبلة:1ه (ها241 اإلمب  احمد ب  حنب )، مسند اإلمب  احمد -34
 4،ه  ها(770) احمد ب  محمد ب  علي ال افعي، المصببح المني  في غ ي  الش ح الكبي -35

  .1921المفبعة األمي ية:القبه   
أبااااااو محمااااااد الحسااااااي  باااااا  مسااااااعود البغااااااوي)   ،معاااااابل  التنزياااااا  فااااااي تفسااااااي  القاااااا آن العظي -36

 .ها1417دار طيبة للنش  والتوزي ، 4هها(510
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مكتباة العلاو  والحك :الموصا   2ب اني،تحقي  حمدي ب  عبد المجياد،هالف، المعج  الكبي   -37
1983.  

الحساااااااي  بااااااا  محماااااااد بااااااا  المفضااااااا  المعااااااا و  ببل اغااااااا   ،المفااااااا دا  فاااااااي غ يااااااا  القااااااا آن-38
 تحقي  محمد سيد كيةن)د ه( دار المع فة:لبنبن)د  (.   ها(502) األصف بني

  .1973بي و   -المنجد في اللغة واإلعة :دار الش وق -39


