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ممخص بحث

:رب العالميف كالصالة كالسالـ عمى دمحم األميف كعمى آلو كصحبو أجمعيف كبعد
ّ الحمد هلل
 كأعقبتيا لتمييد،قدمت البحث بمقدمة بيَّنت فييا أىمية البحث كاألسباب المكجبة لو
فقد
ُ

 اذ جاء معب اًر عف كل ما،كقفت عميو عند اقكاؿ اىل المغة كالمفسريف في معنى العذاب كانكاعو
ُ
.ً كيأتي حسياً كال حسيا،يعي االنساف كيشق عميو كأصمو المنع كالحبس

كقفت عند معنى النعت في المغة
كلمالزمة لفظة العذاب بنعتو في القرآف الكريـ فقد
ُ
، اليـ: نحك،)محكؿ الى (فعيل
كبينت اغراضو التي احاط بيا اسـ الفاعل
،كاالصطالح
ُ
ّ

:محكؿ نحك
ّ  كغير، كمييف، كمقيـ، كمستقر، ككبير، كقريب، كغميع، كعظيـ، كشديد،كبئيس
.  كاقع،كاصب

 كالعذاب،كجرػ البحث في نعت العذاب بػ ( أفعل التفضيل) كذلؾ في العذاب االدنى
ِ
 كقد ّبينت عدد االلفاظ الكاردة في،) كنك اًر،ًص َعدا
َ ( زيادة إلى نعتو بالمصدر ممثالً بػ،االكبر
.القرآف الكريـ
 إلى،كقد ختمت البحث بخاتمة كاستنتاجات متبكعة بقائمة اليكامش كالمصادر كالمراجع

.جانب ممخصاً بالمغة االنكميزية

Abstract
The designation of the attribute as described in the verses of torment in
the Holy Quran.
Praise be to Allah, Lord of the Worlds, and prayers and peace be upon
Muhammad.
the Secretary and his family and companions, and after The abstract
presented an introduction that showed the importance of research and the
reasons for it, and followed it to prepare and stood on it when the words
of the people of the language and interpreters in the meaning of torture
and types, As it is expressed all what is aware of the man and his eyes
and the origin of prevention and imprisonment, and comes sensual and no
sense.
In addition to the word "torment" in the Holy Quran, it has stood at the
meaning of the denomination in the language and the term. Its purposes,
which are surrounded by the name of the actor, Disrespectful, and
unchangeable towards: the persistence, reality.
The study of the torment of the torture (I do preference) in the torment of
the lowest, and the greatest torment, increased to the source by the
representative of (Saada, Nukra), has shown the number of words
contained in the Qoran.
The paper concluded with a conclusion and conclusions followed by a list
of margins, sources and references, along with a summary in English.
ٕٔٔ
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thanks God firstly and finally.
المقدمة

ِ
نبينا دمحم
عنا
الحمد هلل حمداً يكافي ن َع َم ُو كيدفع ّ
ُ
عذابو كنقمو ،كالصالة كالسالـ عمى ّ
كعمى آلو كصحبو كمف اىتدػ بيديو الى أف يرث هللا األرض كمف عمييا كبعد:

فإف مكضكع آيات العذاب في القرآف الكريـ قد استكقفني كث اًر ككمما قرأت القرآف كتدبرت آياتو
ّ
تساؤؿ ما ىذا النكع مف العذاب ؟ كما الفرؽ بينو كبيف
كمررت بآية ُذكر فييا العذاب يراكدني
ٌ

كل عذاب ؟ زيادة الى ذلؾ فأنني تعرضت غير مرة
العذاب في المكضع اآلخر؟ كلمف خصص ُّ

بجدية لمبحث في ىذا المكضكع ،كمف
الى السؤاؿ نفسو مف آخريف ،كل ذلؾ دعاني الى التفكير ّ
ىذا كّمو جاءت أىمية البحث .

عدت إلييا في كتابة البحث فيي :تفاسير القرآف الكريـ
أما المصادر كالمراجع التي
ُ
بدءا بتنكير المقباس مف تفسير ابف عباس ،كتفسير الطبرؼ كالجامع ألحكاـ القرآف،
كمعانيو ً

الزجاج ككتب الحديث كمنيا صحيح البخارؼ كمسمـ كالسنف كغيرىا ،الى
لمفراء ك ّ
كمعاني القرآف ّ
الصحاح كمقاييس المغة كلساف العرب ،زيادة
جانب المعجمات المغكية كمنيا :معجـ العيف ك ّ

عمى كتب كمراجع أخرػ.

أما خطة البحث :فقد ُبِني البحث مف مقدمة كتمييد ّ -بينت فيو الداللة المغكية كالمعنى
َ
االصطالحي لمفظتي لمعذاب كالنعت  -ككـ كردت لفظة (عذاب) مفردة كمخصصة بالكصف
كباإلضافة كخشية اإلطالة فقد اقتصر البحث عمى تخصيص الصفة بالمكصكؼ ،كجعمتو عمى

ثالثة مباحث-:

تضمف المبحث األكؿ :الكصف باسـ الفاعل كفيو اثنا عشر مطمباً-:
المطمب األكؿ :عذاب أليـ .
المطمب الثالث :عذاب

المطمب الثاني :عذاب بئيس.

المطمب الرابع :عذاب عظيـ .

شديد.
ّ

المطمب الخامس :عذاب غميع.

المطمب السادس :عذاب قريب .

المطمب التاسع :عذاب مقيـ .

المطمب العاشر :عذاب مييف.

المطمب الثامف :عذاب مستقر .

المطمب السابع :عذاب كبير .

المطمب الحادؼ عشر :عذاب كاصب .

المطمب الثاني عشر :عذاب كاقع .

بأفعل التفضيل كفيو مطمباف-:
كقد شمل المبحث الثاني الكصف َ
كالمطمب الثاني :العذاب األكبر
المطمب األكؿ :العذاب األدنى
كأما المبحث الثالث :فقد تضمف الكصف بالمصدر ،كفيو مطمباف-:

كالمطمب الثاني :العذاب ُّ
النكر.

الصعد .
المطمب األكؿ :العذاب ّ
ٕٕٔ
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كقد ختمت البحث بخاتمة حكت خالصة البحث كأىـ االستنتاجات التي تكصمت إلييا

أعقبتيا قائمة بالمصادر كالمراجع المعتمدة في البحث كالحمد هلل أكالً كآخ اًر .

تمهيد :العذاب

لغة:

ِ
ٍ
العقكبة ،كقد عذبتُ ُو
معاف كثيرة منيا ما جاء بمعنى
استعمل العرب لفع (العذاب) في
تعذيباً(ٔ).
ِ
رب الكجيع  ،كقد احتجكا بقكؿ زىير:
كاستُعمل بمعنى ّ
الض ُ
(ٕ)
ِ
ذاب ُّ
العُنَقا"
حد َك إذا َخ ِش َي ْت
" َك ْخ َمفيا
تمد ُّ
سائق َي ُ
ٌ
مب ك ُ
الص َ
الع َ
م ْن ُو َ
ثُ َّـ أ ِ
ِ
كل شيء"(ٖ)  .حتى في األُمكر الشاقة ،فقد كرد في الحديث الشريف:
ُستُع َير ذلؾ في ّ
ْ
(ٗ)،
كيشق عميو ،كأصُمو،
االنساف
كعّبر عف العذاب عف كل ما ُي ْعِيي
"السفر قطعة مف العذاب"
َّ
َ
ُ
َ
الماء
سمي
أؼ امتنع ،كمنو
الع ْذ ِب كىك
المنعُ ،يقاؿ َع َذ ْبتُ ُو َع ْذباً اذا منعتُ ُوَ ،
مف َ
ُ
كع ُذ َب ُع ُذكباًّ ،
ُ
َّ
ِ
ِ
الم َعاَق َب مف معاكدة مثل ُجرِم ِو ،كيم َن ُع
يمنع العطشَ ،ف ُس ّم َي العذاب عذاباً ألّنو َ
ُع ْذباً ألنو ُ
يمن ُع ُ
(٘)
مثل ِ
غيره مف ِ
فعمو ( ،كهللا أعمـ)
كفي تفسير القرطبي(ٔ ٙٚق) لقكلو تعالى :ﭽ ﭨ ﭩ ﭪﭼ [البقرة ] ٚ:ذكر

ٍ
كمعاف لمعذاب :مثل الضرب بالسكط ،كالحرؽ بالنار ،كالقطع بالحديد ،كالى غير ذلؾ
مفردات

مما يؤلـ اإلنساف .كفي التنزيل :ﭽ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭼ [النكر ]ٕ :كىك مشتق مف
أعِذبو عف كذا أؼ أحبسو كأمنعو ،كمنو سمي عذكبة الماء ،ألنيا
الحبس كالمنع ،يقاؿ في المغةْ :
قد أعذبت .كاستعذب بالحبس في الكعاء ليصفك كيفارقو ما خالطو ،كمنو قكؿ عمي:--
" ِ
شيع سرّية فقاؿ" :أعذبكا عف ذكر
أعذبكا نساءكـ عف الخركج" ،أؼ
ّ
احبسكىف .كعنو  --كقد ّ
النساء أنفسكـ فإف ذلؾ يكسركـ عف الغزك" ،ككل مف منعتو شيئا فقد أعذبتو ،كفي المثل:
"أللجمنؾ لجاما ِ
أعذب غيره ،فيك
معذبا" أؼ مانعا عف رككب الناس .كيقاؿ:
أعذب أؼ امتنع .ك َ
َ
منع عنو جميع ما يالئـ الجسد مف الخير
كي َ
حبس ُ
الزـ كمتعد ،فسمي العذاب عذابا ألف صاحبو ُي َ
كيياؿ عميو أضدادىا (.)ٙ

َّ
كيأتي العذاب بمعنى َّ
حس ّس
اؿ كالعقكب ُة ُ ،يَقاؿَ :عذبتُ ُو تعذيباً كعذاباًُ ،
الن َك ُ
كي ْستَعار فيما ال ُي َ
لو ،قاؿ الشاعر(:)ٚ
ظ ٍ
ٍ
النار"
ممة
" َل ْي َس ْت
اء ُم ْ
كلـ تُ َع َّذب بإدناء مف ّ
ْ
بسكداء مف ميثَ َ
َ
ِ
عذاب
مني
كمف معانى العذاب أيضاً ما كرد عف أىل المغةَ :ع ّذبتُ ُو
عذاب ع َذ َبيف ،كأصابو ّ
ُ
َ
()ٛ
ِ
ِ
الديمكمة كالستمرار .
ع َذبيف ،كأصابو ّ
مني الع َذبكف ،أؼ ال ُيرفع عنو العذاب  .بمعنى ّ
ٖٕٔ
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اصطالحاً:

ىك اإليجاع الشديد كقد ع ّذ َبو تعذيباً ،أكثر حبسو في العذاب قاؿ تعالى :ﭽ ﯩ ﯪ
كل مؤل ٍـ لمنفس ػ ػ ػ اذا كاف جزاء عمى ٍ
ﯫﭼ [النمل .)ٜ( ]ٕٔ :ك َّ
سكء ػ ػ كاشتقاقو
أف
العذاب ُّ
َ
ً
الن ِ
مف َعِذ َب الشيء اذا استمر كجرػ ،كاف كاف لـ َيستمر في َّ
العذاب:
فس كيتغمغل فييا ،كقيل:
ُ
(ٓٔ)
ٍ
إيالـ ال إخبار فيو .كقيل :أصمو عند العرب الضرب ،ثـ استُ ِ
عقكبة مؤلمة
عم َل في
.
ّ
الناظر بتدبر الى الداللتيف المغكية كاالصطالحية لمفظة (عذاب) يجد َّ
أف العذاب يأتي
الكجع ،كيأتي بمعنى المنع كالحبس،
فعل يقع عمى االنساف بالضرب ك ِ
بمعنى العقكبة ،كالعقكبةٌ :
كقد يككف
شدة  .كمف معانيو االستمرار كالديمكمة،
حسياً مف غير ضرب كال ّ
ُ
حسياً أك ال ّ
المنع ّ
كذلؾ بما أكرده أىل المغة "عذبتُ ُو ع َذاب ِع َذ َبيف" أؼ ال يرفع عنو العذاب.
إف ىذه المعاني المكنكنة في لفظة (عذاب) أعطتيا القدرة عمى التعبير عف اشكاؿ
ّ

العذاب كأنكاعو في الدنيا كاآلخرة  ،كلما في القرآف الكريـ مف تيديد ككعيد لمكافريف فقد استعممت

المفظة فيو استعماالً كثي اًر ،فجاءت في ( )ٖٜٔمكضعاً منيا مخصصة بالكصف في (٘ٗٔ)
كمفردة في (ٕ )ٜمكضعاً (ٔٔ) ،كفي سبعة
مكضعاً ،كمخصصة باإلضافة في (ٕ )ٛمكضعاً،
ً
عشر كصفاً ىي :العذاب األدنى ،و األكبر ،واأل ليم  ،والَبئيس ،والشديد  ،والص َعد  ،والعظيم،
الضعف ،والقريب  ،والمستقر ،وال ُمقيم ،والّنكر ،والواصب،
والغميظ  ،والكبير ،وال ُمهين ،و ِّ
والواقع.

النعت :لغة:

ُّ
كنعت الشيء كانتعتّو ،اذا كصفتو (ٕٔ).
الصحاح أف النعت ىك الصفة،
جاء في ّ
ِ
استَْن َعتَو:
فَ ،كاْلجمع ُن ُع ٌ
كفي المخصص ّ
صُ
كصَفو ،ك ْ
الك ْ
الن ْعتَ :
كتَ ،ن َعتَ ُو ،كتََن َّعتَ ُو :إذا َ
جيد بالِ ٍغ نع ٌت ِ
يت َك ْاأل ُْنثَى َن ِعتَ ٌة (ٖٔ).
صَف ُوُّ ،
كن ِع ٌ
كنع ٌت َ
َ
ككل ِّ
َْ
ْ
استك َ
يدؿ عمى معنى في متبكعو مطمقاً (ٗٔ) .كذىب الجرجاني
اصطالحاً :النعت :تابع
ُّ

داؿ عمى بعض أحكاؿ الذات ،كذلؾ نحك :طكيل ،كقصير ،كعاقل،
(ٛٔٙق) الى أف الصفة اسـ ّّ
كأحمق كغيرىا .كىك األمارة الالزمة بذات المكصكؼ الذؼ يعرؼ بيا (٘ٔ).

الداؿ عمى
أف النعت ىك التابع ما قبمو المشتق مف المصدر .أؼ ّ
كيرػ الفاكيي(ٕٜٚق) ّ
كاسمي الفاعل ،كالمفعكؿ ،كالصفة المشبية ،كاسـ التفضيل (.)06
ما حدث صاحبو
َْ
يأتي النعت لتأدية أغراض معينة ذكرىا النحكيكف كىي كثيرة ،أذكر منيا ما ىك بحدكد

البحث:

التخصيص :كمعنى التخصيص تقميل االشتراؾ الحاصل في النكرات( ،)ٔٚكذلؾ في قكلو

المنكر باألليـ
صص العذاب ّ
تعالى :ﭽﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﭼ [البقرة ،]ٔٓ :فقد ُخ ّ
ٕٗٔ
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مارة الذكر في المعنى المغكؼ كاالصطالحي،
كذلؾ لتقميل االشتراؾ الحاصل مف دالالت العذاب ّ
الحسياً ،فقد
حسياً ك ّ
فقد جاء العذاب بمعنى العقكبة ،كالمنع ،كالديمكمة كاالستمرار ،كيأتي العذاب ّ

بأنو ذك كجع كايالـ .
صص العذاب ّ
ُخ ّ
كالتكضيح :كمعنى التكضيح ازالة االشتراؾ الحاصل في المعارؼ( . )ٔٛكذلؾ في قكلو

المعرؼ
تعالى :ﭽ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﭼ [الذاريات ،]ٖٚ :فقد ُكصف العذاب
ّ
بأنو أليـ ،تميي اًز عف
(باأللف كلالـ) باألليـ ليككف كاضحاً كمعمكماً أكثر عند اّلذيف يخافكنو ّ
العذاب المكصكؼ بالصفات األخرػ كالعظيـ كالمييف كغيرىما .

المبحث األول :النعت باسم الفاعل

المجرد
اسـ الفاعل :ما اشتق مف فعل لمف قاـ بو بمعنى الحدكث ،كصيغتو مف الثالثي
ّ
()ٜٔ

عمى "فاعل" كمف غير الثالثي عمى صيغة المضارع بميـ مضمكمة ككسر ما قبل اآلخر

.

إف المشتق ىك األكثر في الداللة عمى المعنى في متبكعة ،لذا ذىب كثير مف النحكييف
ّ
(ٕٓ)
تأكلكا غير المشتق بالمشتق  ،كالنعت بالمشتق أكثر
إلى ّ
أف االشتقاؽ شرط في النعت حتى ّ

شيكعاً مف غيره .ففي بحثنا ىذا ،جاء النعت بالمشتق في اثني عشر مطالباً مف أصل سبعة
عشر مطمباً ،كفي (ٕٖٔ) مكضعاً.

كدؿ النعت بالمشتق في المكاضع التي كرد فييا عمى المبالغة في العذاب كالكجع الشديد
ّ
ِ
َّ
ظـ كالغمظة الى جانب الميانة كالمذّلة كالتحقير زيادة عمى االستم اررية
الذؼ يصيب المعذب ،كالع َ
الالحسي في الدنيا كاآلخرة ،مما سيتضح ذلؾ في أثناء
الحسي ك
كالديمكمة  .كقد ّ
ّ
دؿ عمى العذاب ّ
البحث بتكفيق هللا .

المطمب األول :عذاب أليم
األليم لغة:

ذىب الجكىرؼ الى أف األليـ بمعنى المكجع مثل السميع بمعنى الم ِ
سمع(ٕٔ).
ّ
ّ
ُ
أف "اليمزة كالالـ كالميـ" أصل كاحد ،كىك الكجع ،كأكرد
كبيف ّ
أصل ابف فارس لمفظة (أليـ) ّ
كّ

َليـ) ،كالمجاكز
عف الخميل ّ
َليـ) كىك(أ ٌ
أف (األليـ)" :الكجعُ ،يقاؿَ :ك َج َع األليـ ،كالفعل مف األََلـ(أ َ
"(ٖٕ)
(ٕٕ) (أليـ) ،فيك عمى ىذا القياس (فعيل) بمعنى(م ِ
فعل) ككذلؾ :كجيع بمعنى م ِ
كجع
ٌ
ُ
ُ
أف (األليـ) يعني الكجع الشديد ،يقاؿِ :
كيرػ األصفياني(ٕٓ٘ ق) َّ
(أل َـ ،يأَل ُـ ،أََلماً) فيك
(أليـ) ،قاؿ تعالى :ﭽ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷﮸ ﭼ
ٌ
[النساء( ]ٔٓٗ :كعذاب أليـ) فيك(مؤلِ ٌـ)(ٕٗ).

ٕ٘ٔ
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كالعذاب األليـ ،الذؼ يبمغ إيجاعو غاية البمكغ  ،كاذا قمت( :عذاب أليـ) فيك

بمعنى(مؤلِـ)(ٕ٘) .كا ّف ما كرد في القراف بصيغة فعيل لداللتيا عمى الثبكت كالمبالغة في الكصف،
ُ
كىك ما أراده هللا سبحانو في كصف العذاب لمكافريف ،كهللا أعمـ .
ضرب كجيع بقكؿ المراد بف سعيد:
بأف أليـ يأتي
كاستشيد صاحب تاج العركس ّ
ٌ
()ٕٙ
الكجيعا
الحدث
األياـ حتى
الت ب َؾ
كَق ْد َ
الش َّر ك َ
أيت َ
ط ْ
ر َ
َ
ُ
كجع كألـ(.)ٕٚ
ض ْرب
كجيع كأليـ :ذك ٍ
كقيلَ :
ٌ

َّ
(مؤلِـ)
كمف جية داللة الصيغة فاختمف أىل المغة في اشتقاؽ (أليـ) ،فالمشيكر أنو بمعنى ُ
مقاس عمى (سميع) بمعنى( م ِ
سمع) كىك مذىب أكثر أىل المغة ،كمنيـ( الزجاج) (ٖٔٔق) ففي
ٌ
ُ
َ
تفسير قكلو تعالى :ﭽ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﭼ [البقرة ]٠١ :فذكر في تأكيل(أليـ)

(مؤِلـ) .كاستدؿ بقكؿ عمرك بف معد يكرب الزبيدؼ:
بمعنى ُ
(" )ٕٛ
أمف ِر ِ
" ِ
يع
الس ِم ِ
يحانة الداعي َّ
يؤرقني كأَصحابي ىجكعُ
()ٕٜ
فمعنى(السميع)(:الم ِ
سم ُع)
.
ّ ُ
ُ
فعل) ا ْذ قاؿ(:كاألليـ (فعيل) بمعنى(مفعكؿ)
كأما ما يراه ابف عاشكر ّ
فإف (فعيل) بمعنى( ُم َ
ِأل َّف األكثر في ىذه الصيغة َّ
(عذاب ُمؤَل ْـ) بصيغة اسـ
(مْف َعل) كأصمو
ٌ
أف الرباعي بمعنى ُ
(ٖٓ)
المفعكؿ أؼ (مؤَلـ) م ْف ي َّ
عذ ُب بو عمى طريقة المجاز العقمي
.
َ ُ
ُ
َّ
ا(جد ُّ
الم ْؤَلـ ىك المعذب دكف العذاب ،كما قالك َّ
جد ُه).
ألف ُ
أك ىك(فعيل) بمعنى(فاعل) مف (ألِ َـ) بمعنى صار ذا ألـ .كأما أف يككف (فعيل) بمعنى
ِ
كثبت نظيرىا ،نحك:
(مؤلِـ) أؼ (بكسر الالـ) ،فقيل لـ ْ
يثبت عف العرب في المادةَ ،
(مْفعل) أؼ ْ
ُ
ِ (ٖٔ)
المسمع
الحكيـ ك ّ
السميع بمعنى ُ
(ٕٖ)

كرد تركيب(عذاب اليـ) في القرآف الكريـ في( )ٙٛمكضعاً

.

كمف الداللة النحكية في نعت العذاب ما ذىب اليو ابف عرفة(تٖٛٓ -ق)الى َّ
أف (أليـ)

شدتو مثلَّ " :
جد ِجُّدهُ ،شعر شاعر"(ٖٖ).
بمعنى(مؤلـ) فيككف حاالً لمعذاب ،مجا اًز أك تنبيياً عمى ّ
كالحاؿ ىك كصف لصاحب الحاؿ منتقمة ،بخالؼ الصفة ككنيا مالزمة لممكصكؼ .
كأما ما أظيره السياؽ القرآني مف دالالت لمعذاب متأتية مف كصفو بالمشتق (بفعيل)

صيغة المبالغة فيأتي عمى قسميف أحدىما :العذاب العاجل (عذاب الدنيا) ،كأما اآلخر :فيك

العذاب اآلجل(عذاب اآلخرة):

الصرصر العاتية ،كالصيحة،
أما العذاب العاجل فقد انماز عف العذاب اآلجل بتأثير الريح ّ
كالغرؽ كغير ذلؾ ،كجاء في عدة مكاضع في القرآف الكريـ  ،اذكر منيا ما أصاب قكـ (عاد)
بسبب كفرىـ كاستكبارىـ كتكذيبيـ لرسكليـ (ىكد -عميو السالـ) كذلؾ في قكلو تعالى :ﭽ ﮇ ﮈ
ٕٔٙ
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ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﭼ [األحقاف]٤٢ :
(ٖٗ)

فسر مقاتل (األليـ) يعني كجيع لقكليـ ليكد :فأتنا بما تعدنا إف كنت مف الصادقيف
ّ .
كغنم ُو
كقد تَمثَّ َل العذاب األليـ في ىذا المشيد بالريح الشديدة  ،فإنيا كانت َل ْتدفع الراعي
َ
ثـ تقمبيا عمييـ(ٖ٘).
بيف السماء كاألرض َّ
النبي " :ن ِ
بالصبا كأ ِ
عاد بالدبكر(.)ٖٛ( ")ٖٚ( )ٖٙ
ص ْر ُت َّ
كأكرد قتادة حديث َّ
ُ
ُىم َك ْت ُ
ْ
الفسطاط( ،)ٖٜكتجيء بالرجل الغائب
كذكر الطبرؼ في شأف الريح :أّنيا كانت تمقي ُ
(ٓٗ)

فتمقيو

.

كفي قصة مكسى -عميو السالـ -مع فرعكف في قكلو تعالى :ﭽ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ

ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﭼ[ يونس . ] ٨٨ :فسرىا ابف عباس :الغرؽ
ّ

(ٔٗ)

 .كقد ال يككف الغرؽ أك الريح بذاتيما العذاب األليـ كاّنما إيذاناً ببدء عذاب البرزخ إذ يعرضكف
ثـ عذاب اآلخرة .
النار غدكاً
عمى ّ
ّ
كعشياً كمف ّ
كأما عذاب اآلخرة فيبدك كاضحاً في تفسير ابف عباس  ٙٛ( ق) ػ لقكلو تعالى:

بأنو كجيع في
ﭽﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﭼ [البقرةّ ]ٔٓ :
كجع ُو الى قمكبيـ(ٕٗ) .كتابعو المفسركف في ذلؾ .
اآلخرة يخمص ُ
كيرػ مقاتل(ٓ٘ٔ ق) أنو الضرب الكجيع (ٖٗ) .كىذا المعنى مكافق لما ك ِ
ضع لو في
ّ
ُ
المعجمية .
كصف العذاب في أصل المغة ،أك ما دلت عميو الداللة
ّ

كيرػ الرازؼ (ٙٓٙق) َّ
حسية ،إذ إ َّف العذاب فيو إىانة
أف في كصف العذاب داللة ال
ّ
َّ
لممعذب لذلؾ قدميا عمى المضرة في العذاب(ٗٗ).
كمذّلة
أف العذاب يصل ألمو الى القمكب ،كىك بمعنى(المؤِلـ)،
كمما جاء في (ركح المعاني) ّ
كِ
َّ
المعذب ،ككجو المبالغة أف األلـ بمغ الغاية
صف بو العذاب لممبالغة ،كىك في الحقيقة صفة
ُ
(٘ٗ)
َّ
َّ
المعذب صار ىك العذاب لشدة ما يعانيو
حتى سرػ المعذب الى العذاب المتعمق بو  .أؼ أف ُ

مف تعذيب .

المطمب الثاني :عذاب بئيس
البئيس لغة:

األصل في ىذا الكصف ىك( بائس) اسـ الفاعل مف ( َبِئ َس) كقد ِ
حكؿ الى ( فعيل) لممبالغة
ّ
بالكصف .
()ٗٙ

ئيس ،أؼ :شديد
العذاب ،كبئيس عمى فعيل،
ْس:
كعذاب َب ٌ
ٌ
جاء في الصحاحَ ،
ُ
البأ ُ
ِ
السيف) أَصل ك ِ
ض َارَع َيا(.)ٗٚ
احٌدِّ ،
كذىب ابف فارس الى ّ
الش َّدةُ َك َما َ
اء َكاْل َي ْم َزةُ َك ّ ُ ْ ٌ َ
أف (اْل َب ُ
البِئ ُس عمى مثاؿ َف ِع ٍل :العذاب الشديد(. )ٗٛ
ْس ك َ
كفي المسافَ :
ْس العذاب ،كالبأ ُ
البأ ُ
ٕٔٚ

.
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()ٜٗ

كرد تركيب (عذاب بئيس) في القرآف الكريـ في مكضع كاحد

.

كما أظيره السياؽ مف ٍ
معاف لمعذاب بيذا الكصف ّأنو شديد ك ّأنو عذاب عاجل في الدنيا كذلؾ

في ما يراه مجاىد مف معنى (العذاب البئيس) في قكلو تعالى :ﭽ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ
ﭶ ﭷ ﭸﭼ [األعرافّ ]٠٦١ :أنو ألـ شديد (ٓ٘).
أف ما أصاب القرية الحاضرة البحر الظالمي أىميا بالِع ٍ
كأشار مقاتل الى َّ
ذاب المسخ،
َ
كَبِئ ٍ
يس يعنى شديد(ٔ٘) .
أف ( َبِئ ٍ
كذىب األصفياني الى َّ
يس) مضارع لمفقر كىك فعيل مف البأس أك مف البؤس ﭽ ﰀ

ﰁﭼ [ىكد ،]ٖٙ :أؼ :ال تمزـ البؤس كال تحزف ،كفي الخبر أنو عميو السالـ( :كاف يكره

ُّس) ،أؼ :الضراعة لمفقر ،أك أف يجعل نفسو ذليال ،كيتكمف ذلؾ جميعا.
الب ْؤ َس كالتََّب ُ
ُ
اؤ َس كالتََّبؤ َ
(ٕ٘)
ك(ِب ْئ َس) كممة تستعمل في جميع المذاـ .
(ٖ٘)

أف العذاب البئيس يعني أليـ كجيع
كيرػ أبك بكر عبدالرزاؽ (ٕٔٔق) ّ
ليعذبيـ بيذا
كأشار الطبرؼ في تفسير اآلية الى الذنب اّلذؼ اقترفو الذيف اعتدكا في السبت
َ
فإنيـ استحمكا فيو ما حرـ هللا مف صيد السمؾ كأكمو ،فأحل بيـ بأسو ،كأىمكيـ بعذاب
العذاب ّ
ِ.

شديد بئيس بما كانكا يخالفكف أمر هللا ،فيخرجكف مف طاعتو إلى معصيتو ،كذلؾ ىك

(ٗ٘)
ظناً منيـ أف يخرجكا مف
حرـ هللا ّ
"الفسق"  .جاء ىذا النكع مف العذاب اختيا اًر لمف استحّمكا ما ّ
دائرة الفقر كلكف حتى العذاب الذؼ ُعِّذبكا بو كاف مكسكماً بالفقر سبحاف الحكيـ العميـ .

أف العذاب البئيس :ىك المسخ (٘٘).
كذىب الزمخشرؼ الى ّ
أف الع ٍ
ذاب ال َبِئ ٍ
يس :مف بئس بأسة إذا شجع كصار مقداماً ،أؼ:
كجاء في إيجاز البياف ّ َ
عذاب مقدـ عمييـ غير متأخر عنيـ (.)٘ٙ
كأما الرازؼ فقد عبر عف البئيس :بأَنو م ْكركه ،كاْلع َذاب َقد يس َّمى بأ ِ ِ
كىا (.)٘ٚ
ْسا ل َك ْكِنو َم ْك ُر ً
َ ً
ّ َ ُ َ َ ُ ْ َُ
أف ال َبِئيس شديد ،أك ردؼء ،أك عذاب مقترف
لمسممي (ٓٙٙق) ّ
كجاء في تفسير القرآف ّ

بالبؤس كىك الفقر(.)٘ٛ

المطمب الثالث :عذاب شديد
كىذا العدد جاء مكافقاً لمف خصص ليـ ىذا النكع مف العذاب في القرآف الكريـ كىـ (الكّفار)

فقد تكررت لفظة (الكّفار) في القرآف الكريـ ( )ٜٔمرة ،كأكثر ما ذكر في ىذه اآليات بمفع
(الكافريف ،كاّلذيف كفركا) ،كىل ي َّ
عذب بيذا العذاب االّ الكافركف ،سبحاف هللا .
ُ
ّّ
محكؿ الى (فعيل) مف (فاعل)َّ ،
(شاد) (،كشديد)
شد فيك
الشديد لغة :ىذا الكزف ىك اآلخر َّ
لممبالغة .
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()ٜ٘

كيدؿ عمى القكة في الشيء كفركعو ترجع الييا
(الشيف كالداؿ) أصل كاحدّ ،
أف "( الشيف كالداؿ) يعني َّ
الشدة كالصالبة كىي نقيض الميف،
كيرػ ابف سيدة (ٗ٘ٛق) ّ
تككف في الجكاىر كاالغراض كالجمع ِش َدد عف سيبكيو ّأنو جاء عمى االصل ألنو لـ يشبو
كشد َد ىك تَ َّ
كشِدَّدَّ ،
َّ
الفع َّ
شاد كشيء شديد بِّيف
شداً
فاشتد) ككل ما أُحكـ فقد ُشَّد ُ
كي ُشُّدهُ ّ
ل(شدهَ ،
َّ
قكؼ
الشدة ،كشيء شديد ُمشتَُّد ُّ
ألنو أصل عند البصرييف.

(ٓ")ٙ

(شداً)
كقكلو جاء عمى األصل أؼ بمعنى جاء عمى المصدر ّ

كفي المعجـ الكسيط أف الشديد :القكؼ كالصعب(ٔ.)ٙ

كرد تركيب(عذاب شديد) في القرآف الكريـ في ( )ٜٔمكضعاّ(ٕ.)ٙ

عبر ىذا النكع مف العذاب في القرآف الكريـ عف العقاب الذؼ لحق بالكافريف في الدنيا
ّ
كاآلخرة ،أما في الدنيا فيك (العذاب العاجل) كأما في كاآلخرة فيك (العذاب اآلجل):
كىك ما جاء في تفسير مجاىد لقكلو تعالى  :ﭽ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ
بأف (العذاب الشديد) ىك ما أصاب كّفار قريش مف الجكع كما
ﭱ ﭲﭼ [المؤمنكفّ ] ٚٚ :
قبمو مما كاف ابتالىـ بو (ٖ .)ٙكعند ابف قتيبة يعني( :الجكع) (ٗ.)ٙ

كمف الدالالت التي أعطاىا كصف العذاب بصيغة (فعيل) الداللة النحكية كذلؾ في كصف

مديد ال ُيبَمغ مداه كفيو معنى
قاد ُر قدرهٌ ،
السعكد (تٜٕٛ :ق) لمعذاب ال ّشديد ّ
بأنو ال ُي َ
ابي ّ
االستقرار باإلشارة الى الداللة النحكؼ في قكلو تعالى :ﭽ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ
(استقر
الفاعمية (٘ ،)ٙبتقدير فعل ،أؼ
أف العذاب مرتفع عمى
َّ
ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﭼ [صّ ] ٕٙ :
ّ
شديد) .
عذاب ٌ
ٌ
ِ
ِ
ف بالثبكت كاالستقرار
ككص َ
فقد ُكصف العذاب بالشدة كالمبالغة باستعماؿ صيغة (فعيل)ُ ،
مف ارتفاعو عمى الفاعمية ،سبحاف هللا العظيـ .
حسية في الدنيا كاآلخرة مما جاء في تفسير قكلو تعالى:
كأما ما أظيره السياؽ مف داللة ّ
ﭽﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﭼ [اإلسراء. ]٘ٛ :
()ٙٙ

 .كفي تفسير الطبرؼ لقكلو

أف العذاب الشديد يعني :الضرب بالسيف
الفراء الى ّ
ذىب ّ
تعالى :ﭽﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﭼ [ آؿ

ِ
فبالقتل كالسباء كالذلة
أف اّلذيف كفركا ليـ عذاب شديد ،أما في الدنيا
عمراف .]٘ٙ :يشير الى ّ

كالمسكنة كأما في اآلخرة فبنار جينـ خالديف فييا أبداً( .)ٙٚكفي تفسير قكلو تعالى :ﭽ ﭾ ﭿ
بأف المعادؼ لمشيطاف كاف كاف في الحاؿ في
ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﭼ[ فاطرّ . ] ٚ :
ذكر الرازؼ ّ
عذاب ظاىر كليس بشديد ،كاالنساف اذا كاف عاقالً يختار العذاب المنقطع اليسير دفعاً لمعذاب
ٕٜٔ
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()ٙٛ
أف العذاب
الشديد المؤبد
رجح النخجكاني (تٜٕٓ:ق) ّ
 .بإشارة الى ّأنو عذاب االخرة ،ك ّ
ال ّشديد :احراؽ الكافريف بنار القطيعة في النشأة االخرػ جزاء بما اقترفكا في النشأة االكلى اذ ال

عذاب أشد مف االحراؽ (.)ٜٙ

حسية في اآلخرة فبما جاء في تفسير
كاما ما دؿَّ عميو تركيب ( عذاب شديد) مف داللة ّ
ابف عادؿ (تٛٓٛ:ق) لقكلو تعالى :ﭽ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﭼ [ؽ]ٕٙ :
ككل ما فييا كعبدكا ما ال يممؾ نفعاً كال
يعني ،انيـ لما ترككا عبادة هللا المالؾ لمسمكات كاالرض َّ

كيخَمق كال َيخُمق كال ادراؾ لو ،فناسب أف يعذبيـ بالعذاب الشديد الغميع الدائـ المكجع الذؼ
ّاً
ضرُ ،
ال ُيحتمل ،يعني دائماً ال ُيفتَّر عنيـ كقاؿ [فألقياه] اشارة الى قرب العذاب(ٓ.)ٚ

كجاء في تفسير ( البحر المحيط) لقكلو تعالى :ﭽ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ

.اف الذيف جحدكا أعالـ هللا ك ِ
ﭸ ﭹ ﭺ ﭼ [آؿ عمرافَّ ]ٗ :
أدلت ِو عمى تكحيده بسبب كفرىـ
كاجابتيـ لدعكة الشيطاف كاتباعيـ لخطكاتو ناسب اف يجعل ليـ العذاب الشديد الذؼ يحصل

لمنفس مف ضيق العذاب كألمو كالمشدكد المكثكؽ المضيق عميو(ٔ .)ٚكانيـ ييانكف فيو غاية

االىانة(ٕ.)ٚ

المطمب الرابع :عذاب عظيم
العظيم لغة:

أف العظـ :مصدر الشيء العظيـ .عظـ الشيء عظما فيك عظيـ.
ذىب الخميل الى ّ
كِ
ظمو
ظـ األمر ِعظامة .كع ّ
العظامة :عظيـ :مصدر األمر العظيـ .كالتّعظيـ ىك التّكبير ،ع ّ

ظـ في عيني .كرأيت شيئا
يع ّ
كبره .كسمعت خب ار فأعظمتو ،أؼ :ع ُ
ظمو تعظيما ،أؼّ :
فاستعظمتو .كالعظيمة :المممة النازلة الفظيعة (ٖ.)ٚ
ِ
َّ ِ
ظ َـ
كؿَ :ع ُ
كىك عند ابف فارس َيُد ُّؿ َعَمى ال ِك َب ٍر اَلُق َّكٍةَ .فاْل ِع َ
ص َد ُر الش ْيء اْل َعظيـِ .تَُق ُ
ظ ُـَ :م ْ
َّ
ظمتُو أَناَ .فِإ َذا ع ُ ِ
ظ ْمتُ ُيا (ٗ.)ٚ
استَ ْع َ
َع َ
ظ ُـ ِع َ
َي ْع ُ
ظ ًماَ ،ك َع ْ ُ َ
ظ َـ في َع ْي َن ْي َؾ ُقْم َت :أ ْ
َ
ظ ْمتُ ُو َك ْ
كجل عف حدكد
كفي المساف :العظيـ :مف صفات هللا ّ
كجل ،كالعظيـ :الذؼ جاكز ْقد ُرهُ ّ
عز ّ
ِ
العقكؿ حتى ال تُتَصكر اإلحاطة بكنيو كحقيقتو  .ك ِ
ظـ عظاما
ظـ يع ُ
الص َغرَ ،ع ُ
الع َ
ّ
ظ ُـ :خالؼ ّ
كبر ،كىك عظيـ كعظاـ.
كعظامةُ :
َّ
كبره كأعظمو ،كاستعظمو :رآه عظيما.
كعظـ األمرّ :
(٘. )ٚ
كرد تركيب (عذاب عظيـ) في القرآف الكريـ في (٘ٔ) مكضعاّ
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النار فقاؿ :ﭽ ﭩ ﭪ ﭼ
كأما ما أظيره السياؽ فيأتي في كصف هللا ّ
كجل لعذاب ّ
عز ّ
الدنيا( . )ٚٙكقد أشار الخازف الى ّأنو األسر كالقتل في الدنيا
[البقرة ، ] ٧ :ككذلؾ العذاب في ّ
كالعذاب الدائـ في العقبى (.)ٚٚ

جاء في تنكير المقباس في تفسير قكلو تعالى :ﭽ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭼ
[النكر ،] ٔٔ :أشاع كأعظـ اْلمَقالة ِف ِ
يو َك ُى َك عبد هللا بف أُبي فمو ِفي ُّ
الد ْن َيا اْل َحِّدَ ،كِفي ْاآل ِخ َرة
َ
عذاب َّ
النار(.)ٚٛ
ٍِ
كأكرد ابف كثير عف ع ِائشة ر ِ
َم َر ْت َفأُْل ِقي
ضي َّ
َّللاُ َع ْن َياّ ،أنو َد َخ َل َح َّس ُ
َ
اف ْب ُف ثَابت عميياَ ،فأ َ
َ
َ َََ َ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
َل ُو ِكس َادةٌَ ،فَم َّما َخرَج ِقيل ل ِيا :ما تَص َن ِع َ ِ
يف
يل َل َيا :أَتَ ْأ َذن َ
َ
يف ب َي َذا ؟ َي ْعني َي ْد ُخ ُل َعَم ْيؾَ ،كِفي ِرَك َاية ق َ
َ
َ ْ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ ِ
لِي َذا ي ْدخل عَمي ِؾ ،كَق ْد َقاؿ َّ َّ
َؼ َع َذ ٍ
َشُّد م َف
يـَ ،قاَل ْتَ :كأ ُّ
اب أ َ
َّللاُ َكالذؼ تَ َكلى ك ْب َرهُ م ْن ُي ْـ َل ُو َع ٌ
َ
ذاب َعظ ٌ
َ َ ُُ َْ َ
ِ ()ٜٚ
ِ
يـ .
ص ُرهَُ ،ل َع َّل َّ
َّللاَ أ ْ
اْل َع َمىَ ،كَك َ
َف َي ْج َع َل َذل َؾ ُى َك اْل َع َذ َ
اف َق ْد َذ َى َب َب َ
اب اْل َعظ َ
ظـ مف
كأشار مقاتل في كصف (العذاب العظيـ) الى ّأنو كافر ال انقطاع َل ُو ،أك ىك ما ع ُ
النار ،ككصفو ّأنو عذاب جينـ ،ك ّأنو شديد ككبير لشدتو (ٓ. )ٛ
المع َذبيف بو،
عذاب
بأنو
كجيع يخمص كجعو الى قمكب َّ
ككصفو السمرقندؼ(ٖ ٖٚق)ّ ،
ٌ
ٌ
كقاؿ ّإنو دائـ ال ُيرَفع عنيـ أبداً (ٔ.)ٛ

المطمب الخامس :عذاب غميظ

الغميظ لغة:

ِ
كغمظةٌ
الرقة  ،كيقاؿ غمظ ٌة ُ
ذىب الراغب األصفياني (ٕٓ٘ ق) الى ّ
أف الغمظ ُة ضد ّ
ستعار لممعاني كالكبير كالكثير . .ﭧ ﭨ ﭽ ﮬ
كأصمو أف ُي
ستعمل في األجساـ لكف قد ُي ُ
َ

ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ﭼ [لقماف]ٕٗ :
ع ضد ِ
الفعل ك ِ
ِ
ِ
العيش كنحك ذلؾ
الرّقة في َ
كجاء في المساف ّ
الم ْنطق ك ْ
الخْمق ك ْ
الطب ِع ك ْ
أف الغَم َ ّ ّ
َ
ِ
ظ(ٖ.)ٛ
كغالظ كاألُنثى َغمِيظة كجمعيا ِغال ٌ
َغُم َ
ع َي ْغُمع غَمظاً صار غمِيظاً كاستغمع مثمو كىك َغمِيع ُ
()23

.

(ٗ)ٛ

كرد تركيب (عذاب غميع) في القرآف الكريـ في (ٗ) أربعة مكاضع

.

ط عمى عاد
أف العذاب الغميع بمعنى الشديد ،كىك العذاب الذؼ ُسِم َ
ذىب أكثر المفسريف الى ّ
مما يتناسب مع اجساميـ الكبيرة كطبائعيـ الغميظة كشدة عصيانيـ لنبييـ ىكد عميو السالـ،
كبيذا المعنى اشار السمرقندؼ (ٖٖٚق) في تفسير قكلو تعالى :ﭽﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﭼ [ىكد:
 ] ٘ٛعمى ّأنو العذاب الذؼ ُعِّذ َب بو عاد في الدنيا ،كمما يعذبكف بو في اآلخرة .كفي تفسير

قكلو تعالى :ﭽﮬﮮﮯ ﮰ ﮥ ﮲ﭼ [ لقمافّ . ]ٕٗ :أنو عذاب شديد ال يفتر عنيـ
(٘. )ٛ
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أف اْل َع َذاب الغميعُ :ى َك اْل َع َذاب َّالِذؼ أىمؾ ِب ِو عادا َكَقكمو
كذىب السمعاني ( ٜٗٛق) الى ّ
ِ
الريح تدخل ِفي مناخرىـ كأفكاىيـَ ،كتخرج مف أدبارىـ فتقطعيـ تقطيعا
الريح اْل َعقيـَ ،ف َك َانت ّ
َك ُى َك ّ
طعة ِ
ِ
ط َعة (.)ٛٙ
.ق ْ
أَؼ :ق ْ َ
َّ ِ
ِ
النسب ِة ِإَلى اْلع َذ ِ
كما بيَّنو الرازؼ ( ٙٓٙق) أ َّ
اب
ص َل َل ُي ْـ َب ْع َد َم ْكِت ِي ْـ ِب ّ ْ َ
َ
َف اْل َع َذ َ
اب الذؼ َح َ
ِِ
َّ ِ
ظا (. )ٛٚ
اف َع َذ ًابا َغِمي ً
الذؼ َكَق ُعكا فيو َك َ
كجاء في تفسير المنار في تفسير قكلو تعالى:ﭽ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﭼ [هود ]١٨ :أؼ
اع ِةَ ،غ ْي ِر م ْعي ٍ
كد ِفي اْل َعاَلـِ ،ك ُىك ما َعب ََّر َع ْن ُو ِب ِّ
الري ِح
ظ ِةَ ،ف ِظي ٍع َشِد ِيد اْلَف َ
عذاب َشِد ِيد اْل ِغْم َ
ظ َ
َ َ َ
َ ُ
الرِميـَِ ،كِبَق ْكلِ ِو ﭽ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲
اْل َع ِقيـَِّ ،الِتي َال تَ َذ ُر ِم ْف َش ْي ٍء أَتَ ْت َعَم ْي ِو ِإ َّال َج َعَم ْت ُو َك َّ
﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﭼ [القمر :]٤١ – ٠٩ :كَقكلِ ِو ِفي كص ِ
ف َىِذ ِه
َ ْ
َ ْ

ِّ
يح اْل َع ِات َي ِة :ﭽ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﭼ[ الحاقة٧ :
الر ِ
. )ٛٛ(] ٨ -

ذىب ابف عباس  في تفسير قكلو تعالى ﭽ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﭼ [ابراىيـ]ٔٚ :
ع} َشِديد أَشد
اب َغمِي ٌ
أف الغميع يأتي بمعنى ّ
الشديد كذلؾ بإشارة الى ّ
الى ّ
أف مف بعد الصديد َ
{ع َذ ٌ
مف الصديد(. )ٜٛ
ٍِ
أف ال َغمِيع َي ْعِني :الشديد (ٓ.)ٜ
السجستانيَ :ع ْف أَِبي َمالؾ ّ
كأكرد أبك حاتـ ّ
نجيناىـ في الدنيا
كأشار الثعمبي ( ٕٗٚق) الى ّ
أف العذاب الغميع عذاب القيامة أؼ كما ّ

نجيناىـ في اآلخرة مف العذاب(ٔ.)ٜ
مف العذاب كذلؾ ّ
كيصكر الرازؼ المشيد الذؼ فيو ُيعذب الكافركف في تفسير قكلو تعالى ﭽ ﮬ ﮭ ﮮ
ع َع َذ ٍ
اب َحتَّى َي ْد ُخُمكا ِبأ َْنُف ِس ِي ْـ َع َذ ًابا
َغَم َ
بأنو ُي َسّمِ ُ
ط َعَم ْي ِي ْـ أ ْ
ﮯ ﮰ ﮱ ﭼ[ لقمافّ ]ٕٗ :
الشد ِاد َّالِذيف يعِّذبكنيـ ِبمَق ِ
ِ ِ ِ ِ ِ
الن ِار ِفر ا ِ
ِ
ِ
ام َع ِم ْف
ضَ
َغمِي ً
ار م َف اْل َم َالئ َكة اْلغ َالظ ّ َ
ظا َف َي ْ
ط ُّرك َف إَلى َع َذاب َّ َ ً
َ َُ ُ َُ ْ َ
ِ
ِ
َّف َل ُي ُـ ْاأل َْم ُر َكَق َع َعَم ْي ِي ْـ ِم َف اْل َخ َجاَل ِة
يف َك ُى َك أََّن ُي ْـ َل َّما َك َّذُبكا ُّ
َن ٍارَ ،كِفيو َك ْج ٌو َ
آخ ُر َلط ٌ
الرُس َل ثُ َّـ تََبي َ
النار كَال ي ْختَاركف اْلكُقكؼ بيف يدؼ رِب ِيـ ِبمحض ِر ْاأل َْنِبي ِ
اءَ ،ك ُى َك َيتَ َحَّق ُق ِبَق ْكِل ِو تَ َعاَلى:
َما َي ْد ُخُمك َف َّ َ َ َ ُ َ ُ َ َ ْ َ َ َ ْ َ ّ ْ َ ْ َ
َ
ﭽ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥﭼ [لقمان. )ٜٕ(] ٤٢ :
َّ
المعذب في تفسير
كيرػ ابف كثير معنى الغمظة في العذاب متأتية مف تنكع العذاب عمى

ِ
ِ
ِ
ع ﭼ[ إبراهيمَّ ] ٠٧ :
اب
قكلو تعالى :ﭽﯟ ﯠ ﯡ َغمِي ٌ
فإف َل ُو م ْف َب ْعد َى َذا اْل َحاؿ َع َذ ٌ
َغَم ُ ِ َّ ِ
ِ
َم ُّرَ .ى َذا كيصكر حياة أىل النار
آخ ُر َغمِي ٌ
ص ْع ٌب َشِد ٌيد أ ْ
َ
ع ،أ ْ
ع م َف الذؼ َقْبَم ُو َكأ َْد َىى َكأ َ
َؼُ :م ْؤل ٌـ َ
ِ
َّ
الرد الى الحميـ ،كذلؾ في َقكَلو تَ َعاَلى:
بأنيـ في عذاب متكاصل بيف أكل الزقكـ كشرب الحميـ ك ّ

ﭽﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ
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ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﭼ [ الصافات] ٦٨ – ٦٢ :
صِ
ات َّ َّ ِ
اب عَمي ِيـ ،كتَ ْكرِارِه كأَنك ِ
ِإَلى غي ِر َذلِؾ ِمف ْاآلي ِ
َش َكالِ ِوِ ،م َّما َال يح ِ
ِ
يو
اع ِو َكأ ْ
َْ
ُْ
َ َ َ
الدالة َعَمى تََن ُّكِع اْل َع َذ َ ْ ْ َ َ َ ْ َ
(ٖ)ٜ
ِ
َّللاَُ ،ع َّز ك َج َّلَ ،ج َز ِ
صَم ْت. ]ٗٙ :
ِإ َّال َّ
اء كَفاًقا ،ﭽ ﰗ ﰘ ﰙﭼ [ُف ّ
َ
ً
المطمب السادس :عذاب قريب
القريب لغة:

قرب الشيء بالضـ يقرب ُقرباً ،أؼ دنا .كقكلو تعالى:ﭽ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ
ألف ما ال يككف
ﯢﭼ [األعراؼ ،] ٘ٙ :كلـ يقل قريبة ،ألنو أراد بالرحمة اإلحساف ،ك َّ
تأنيثو حقيقيِّا جاز تذكيره .كقاؿ الفراء :إذا كاف القريب في معنى المسافة يذكر كيؤنث ،كاذا كاف

في معنى النسب يؤنث ،بال اختالؼ بينيـ .تقكؿ :ىذه المرأة قريبتي ،أؼ ذات قرابة (ٗ.)ٜ
الشيء بالضـ َيْق ُر ُب ُق ْرباً كُق ْرباناً كِق ْرباناً أَؼ َدنا فيك
الب ْعِد َق ُر َب
كفي المساف الُق ْر ُب
ُ
نقيض ُ
ُ
قريب الكاحد كاالثناف كالجميع في ذلؾ سكاء ،كقكلو تعالى :كلك تَرػ ِإذ َف ِزعكا فال َفكت كأ ِ
ُخ ُذكا مف
َْ
ُ
ٌ
َ
ِ
ُخ ُذكا مف ِ
يب جاء في التفسير أ ِ
مكاف قر ٍ
ٍ
المناد مف
تحت أَقداميـ كقكلو تعالى كاستمع يكـ ُينادؼ
َ
مكاف قر ٍ
ٍ
يب أَؼ ُينادؼ َ ِ
ٍ
المْقِدس كيقاؿ ِإنيا
بالح ْشر مف مكاف قريب كىي الصخرة التي في بيت َ
َشد تَ ُّ
في كسط األَرض قاؿ سيبكيو ِإ َّف ُق ْرَبؾ زيداً كال تقكؿ ِإ َّف ُب ْع َدؾ زيداً ألَف الُقرب أ ُّ
مكناً في
َحسنو أَف تقكؿ ِإف زيداً قريب منؾ ألَنو اجتمع
الب ْعد ككذلؾ ِإ َّف قريباً منؾ زيداً كأ ُ
الظرؼ مف ُ
(٘)ٜ

.

الب ْعد في الكجييف
معرفة كنكرة ككذلؾ ُ
كرد تركيب (عذاب قريب) في القرآف الكريـ في مكضعيف (.)ٜٙ

أشار الطبرؼ في معنى اآلية الى القرب الزماني ،يقكؿ تعالى ذكره مخب ار عف قيل نبي هللا

صالح عميو السالـ لقكمو مف ثمكد :ال تقتمكىا (الناقة) كال تنالكىا بعقر ﭽ ﭷ ﭸ ﭹ ﭼ
[ىكد ،] ٙٗ :يقكؿ :فإنكـ إف تمسكىا بسكء يأخذكـ عذاب مف هللا غير بعيد فييمككـ

()ٜٚ

.

ذىب الطبرؼ في بياف معنى قكلو تعالى ::ﭽ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﭼ[ النبأ ّ ]٢١أنو

الناس جميعاً بدنك عذاب اآلخرة ( .)ٜٛكىذا أيضاً مف دالالت القرب
تحذير مف هللا تعالى الى ّ
النار ككل ٍ
أف العذاب القريب ىك عذاب َّ
آت َف ُي َك
الزماني  .كالى ىذا أشار السمعاني الى ّ
قريب(.)ٜٜ
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المطمب السابع :العذاب الكبير

الكبير لغة:

جاء في العيف أف ِ
ككُبر كل شيء:
الك َبر :اإلثـ الكبير مف الكبيرة ،كالخطء مف الخطيئةَ ..
ّ
ظـ ىذا القذؼ .كمف ق أرِ :ك َبره يعني :إثمو
عظمو ﭽ ﭪ ﭫ ﭬ ﭼ [النور . ] ٠٠ :يعني ع ُ
كخطأه ،قاؿ عمقمة:

(ٓٓٔ)

بدت سكابق مف أكاله نعرفيا  ...ككبره في سكاد الميل مستكر

الكّبار :الكبير ،قاؿ هللا تعالى :ﭽ ﮡ ﮢ ﮣ ﭼ [ نوح. ]٤٤ :
ك ُ
َّار
الصحاحَ :كُب َر بالضـ َي ْكُب ُر ،أؼ َع ُ
بير ُ
بار .فإذا أفرط قيلُ :كب ٌ
كك ٌ
ظ َـ ،فيك َك ٌ
كفي ّ
بالتشديد .كالكبر بالكسر :العظمة ،ككذلؾ الكبرياء .ككبر الشيء أيضا :معظمو .كقاؿ قيس بف
الخطيـ:

ناـ عف ِك ْب ِر َشأنيا فإذا * قامت ركيدا تكاد تنغرؼ
تَ ُ
مكضع ك ٍ
احد(ٕٓٔ) .
كرد تركيب (عذاباً كبي اًر) في القرآف الكريـ في
ٍ
ىذا النكع مف العذاب خصصو تعالى ألىل الشرؾ مف َّ
الكفار ك ّادخره ليـ الى يكـ القيامة
ِ
كىذه رؤية المفسريف في معنى قكلو تعالى:
الحسي ُة عمى اآلخرة حسب،
لذلؾ اقتصرت داللتو
ّ
ﭽﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﭼ[ الفرقان ،]٠٩ :كالى ىذا ذىب الطبرؼ أنَّو مف
(ٔٓٔ)

يشرؾ باهلل فيظمـ نفسو ،فذلؾ نذقو عذاباً كبي اًر

(ٖٓٔ)

.

كذىب النسفي الى ّأنو الخمكد في النار ،كىك يميق بالمشرؾ دكف الفاسق (ٗٓٔ) .كهللا أعمـ
بذلؾ .

المطمب الثامن :عذاب مستقر
المستقر لغة:

ِ
اـ ،كعف
انو ّاً
قر في َم َك ُ
قر كَق ار اًر كُقرك اًر ك ّ
كسائيّ :
جاء في المخصص عف اْل َ
استقر – أََق َ
عبيدَ :ق ِرْر ُت ِباْلم َك ِ
قرْرتُو ِفي اْل َم َكاف (٘ٓٔ) .
أقر ُل َغة أىل اْلحجاز َكاْل َك ْسر ْ
أجكد َكقد ّ
كقرْرت ّ
اف َ
َ
()ٔٓٙ
.
كرد تركيب (عذاب مستقر) في القرآف الكريـ في مكضع كاحد
ذىب مقاتل في معنى قكلو تعالى :ﭽ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﭼ [القمر] ٢٨ :
()ٔٓٛ

()ٔٓٚ
حق
ك
،
استقر بيـ (قكـ لكط) بكرة
أف العذاب
َّ
الى ّ
الفراء ّأنو عذاب ّ
يفسره ّ
ّ
أف معنى (عذاب مستقر)؛ أؼ استقرار العذاب فييـ إلى يكـ القيامة حتى يكافكا عذاب هللا
الطبرؼ ّ

األكبر في جينـ (.)ٜٔٓ

كأما ما يراه السمعاني في معنى ِاال ْسِتْق َرار ف ُي َك ىالكيـ بذلؾ اْل َع َذاب (ٓٔٔ).
ٖٗٔ
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ٍ
ِ
َؼ َي ْستَِق ُّر
ككضع الرازؼ في معنى ( ُم ْستَقّّر) احتماالت كُك ُج ً
َحُد َىاَ :ع َذ ٌ
كىا أ َ
اب َال َم ْدَف َع َل ُو ،أ ْ
ِ
ِ
ِ ِِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ
ِ
ُىمِ ُككا ُن ِقمُكا
يياَ :دائ ٌـَ ،فِإَّن ُي ْـ َل َّما أ ْ
َعَم ْيي ْـ َكَي ْثُب ُتَ ،كَال َيْقد ُر أ َ
َحٌد َعَمى إ َازَلتو َكَرْفعو أ َْك إ َحاَلتو َكَد ْفعو ثَان َ
َّ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
ِإَلى اْل َج ِحيـَِ ،ف َكأ َّ
َف َما أَتَ ُ
اى ْـ َع َذ ٌ
اب َال َي ْن َدف ُع ب َم ْكِتي ْـَ ،فإ َّف اْل َم ْك َت ُي َخّم ُ
ص م َف ْاألََل ِـ الذؼ َيجُدهُ
ِ
َّ
ِ
ضركب ِم َف َّ ِ
ِ
اب ُم ْستَِقّّر َعَم ْي ِي ْـ َال
ص ُي ْـ ثَالثُ َياَ :ع َذ ٌ
الض ْرب َكاْل َم ْحُب ُ
اْل َم ْ ُ ُ
كس م َف اْل َح ْبسَ ،ك َم ْكتُ ُي ْـ َما َخم َ
ِ
استََق َّرَ ،كَل ْي َس َكما ُيَق ُ ِ َّ
َص َاب ُي ُـ
َؼ ُى َك أ َْمٌر َق ْد َقَّد َرُه َّ
َيتَ َعَّدػ َغ ْي َرُى ْـ ،أ ْ
َّللاُ َعَم ْيي ْـ َكَق َّرَرهُ َف ْ
اؿ :إن ُو أ َْمٌر أ َ
َ
َّ ِ
ِ
ظ ُّف ِب ِو أََّن ُو أ َْمٌر ِاتَّف ِاق ّّيَ ،كَل ْي َس َل ْك َخ َرُجكا ِم ْف
ع َق ْك ٍـ ُدك َف َق ْكـٍَ ،كُي َ
ض ُّر َزْر َ
اتَّفاًقا َكاْل َب ْرِد الذؼ َي ُ
ِ
اكِن ِيـ َلنجكا َكما نجا آؿ لُ ٍ
ِ
أ ِ
كط ،بل َك ِ
استََق َّر (ٔٔٔ).
اف َذل َؾ َي ْت َب ُع ُي ْـ ،ألَنَّ ُو َك َ
َْ َ
َم ْ َ َ ْ َ َ َ ُ
اف أ َْم ًار َقد ْ
َ
أف ىذا العذاب جاء مخصصاً لقكـ لكط (عميو السالـ) إلعماليـ
اتضح مف ما تقدـ ّ
الشنيعة فقد كصفو سبحانو كتعالى بالمستقر الستق ارره فييـ كعدـ زكالو عنيـ الى يكـ القامة

حتى يكردىـ النار ،كىذا يناسب جرميـ كما تناسب عذاب فرعكف مع جرمو بادعائو الربكبية اذ
كعشيا .
غدكاً
يعرضكف عمى ّ
ّ
النار ّ
المطمب التاسع :عذاب مقيم

كل ك ٍ
احد منيما
قاـ) أك قد يككف ُّ
جاء في الصحاح ّ
قاـ) أك مف ( ُ
أف اإلقامة أما مف ( َ
الم ُ
الم ُ
ِ
اإلقامة كقد يككف بمعنى مكضع القياـ ،ألّنؾ إذا جعمتو مف ( قاـ يقكـ) فمفتكح ،كاف
بمعنى

جعمتو مف (أقاـ يقيـ) فمضمكـ ،الف الفعل إذا جاكز الثالثة فالمكضع مضمكـ الميـ ،ألنو مشبو

ببنات االربعة ،نحك :دحرج كىذا ُمدح َرُجنا .كقكلو تعالى :ﭽﯓ ﯔ ﭼ[ األحزاب ،]٠٢ :أؼ ال
اـ لكـ) بالفتح ،أؼ ال مكضع لكـ .ك ﭽ ﯟ ﯠ ﯡ ﭼ
إقامة لكـ .كقرغ (ال َمَق َ
[ الفرقاف ،]ٚ :أؼ مكضعاً(ٕٔٔ).

(ٖٔٔ)

كرد ىذا التركيب في القرآف الكريـ في (٘) مكاضع

.

ىنا في ىذا التركيب الداللة الالحسية كاضحة بأف العذاب ك ِ
صف باإلقامة كعدـ الزكاؿ
ّ
ّ
ُ
الحسية التي كصف بيا
عف الكافريف برسالة دمحم  --كىك كصف مختمف عف سابقيو بالداللة
ّ

مر ذكره .
العذاب بالشدة كاأللـ كالعظمة مما ّ
النار بالفداء ىذا
ردًا عمى إرادة الكافريف بالخركج مف ّ
و ُكصف العذاب بالمقيـ كىك الدائـ ّ

ما أشار إليو مقاتل في تفسير قكلو تعالى :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ

ﭛ ﭜ ﭝ ﭼ [المائدة]ٖٚ :

()004

 .ككصفو الطبرؼ أيضاً في بياف معنى قكلو ﭨ ﭽ ﭧ ﭨ

أف الكافريف يكـ القيامة في عذاب ليـ مف هللا مقيـ
ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭼ[الشورىّ ] ٢١:
عمييـ ،ثابت ال يزكؿ عنيـ ،كال يبيد ،كال يخف(٘ٔٔ).

ٖ٘ٔ

تخصيص الصفة بالموصوف
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كذىب الزمخشرؼ في بياف معنى قكلو تعالى :ﭽ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ
ﯿ ﭼ [ الزمر ]ٗٓ :الى ّأنو مقيـ في كقكعو صفة لمعذاب ،أػ :عذاب ٍ
مخز لو ،كىك يكـ بدر،
()ٔٔٙ
النار
كعذاب دائـ كىك عذاب ّ

المطمب العاشر :العذاب المهين:

المهين لغة:
ُ
أف أصل (مييف) يعكد الى االمتياف كاالبتذاؿ ،امتينت الشيء:
ذىب الجكىرؼ الى ّ
ييف ،أؼ حقير(.)ٔٔٚ
أم َي ْنتُ ُو :أضعفتو.
كرجل َم ٌ
ٌ
ْابتذلتو .ك ْ
أف اْل ِميـ كاْلياء كالنُّك ُف :أَصل ِ
احِتَق ٍار كحَقارٍة ِفي َّ
كيرػ ابف فارس َّ
الشي ِء.
صح ٌ
يح َيُد ُّؿ َعَمى ْ
ََ َ
ُ َ َ ُ َ
ْ ٌ َ
ْ
ِ
يف َبِّي ُف اْل َم َي َان ِة(.)ٔٔٛ
َؼ َحق ٌيرَ .كاْل َم َي َان ُة :اْل َحَق َارةَُ ،ك ُى َك َم ِي ٌ
ك ِم ْن ُو َق ْكُل ُي ْـ َم ِي ٌ
يف ،أ ْ
أف اليكاف مف كجييف :أحدىما تذلل اإلنساف لنفسو ،كأما
كذىب الراغب األصفياني الى ّ

ِ
ِ
في َذ ُّـ بو كمنو قكلو تعالى :ﭽ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ
اآلخر فيككف مف جية متَسمط ُمستخف بو ُ
ﮇ ﮈ ﮉ ﭼ [البقرة]ٜٓ ::

()ٜٔٔ

.

أف الم ِييف ىينا الفاجر كعف أَبي ِإسحق ىك َفعيل مف الم ِ
يانة
الفراء َّ َ َ
كجاء في المساف عف ّ
َ
َِّ
يف مف قكـ ُم َيناء أَؼ ضعيف ،كفي
كىي القمة قاؿ كمعناه ىينا القمة في ال أرْؼ كالتمييز كرجل َم ِي ٌ
التنزيل العزيز،ﭧ ﭨ ﭽ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﭼ [الزخرؼ ]ٕ٘ :كالجمع
ميناء كقد ميف ميان ًة قاؿ ابف برؼ الم ِي ِ
الميان ٌة (ٕٓٔ) .
َ ُ
يف ف ْع ُل َم ُي َف (بضـ الياء) كالمصدر َ
َُ َ َ
َُ
(ٕٔٔ)
.
كرد تركيب (عذاب ُمييف) في القرآف الكريـ في (ٗٔ) مكضعاً
ٍ
فاعل مف
اسـ
ذىب الحمبي الى أف ُّ
{م ِي ٌ
يف} صفة لمعذاب ،كأصُموُ ( :م ْيكِف) ألنو مف َ
اليكاف كىك ُ
ِ
أَىاف يييف إىان ًة ،مثل أَقاـ يقيـ إقام ًةِ ،
بعد
ُ
فنقَم ْت كسرةُ (الك ِاك) عمى الساكف قبَمياَ ،ف َس َك َنت (الك ُاك) َ
َ ُ
ُ
(ٕٕٔ)
ٍ ِ
ياء .
كسرة َفُقم َب ْت ً
ِ
اب ِفي اْل َح ِقيَق ِة َال َي ُكك ُف ُم ِي ًينا ِأل َّ
اف َغ ْي َرهُ َكَذلِ َؾ ِم َّما َال َيتَأَتَّى ِإ َّال
َى َ
َف َم ْع َنى َذل َؾ أََّن ُو أ َ
كاْل َع َذ ُ
ِ
ِ
اإل َى َان َة َل َّما حصَم ْت مع اْلع َذ ِ
يف ِباْلع َذ ِ
َف ِْ
اَّلل تَعاَلى ُىك اْلم ِي ُ ِ َّ ِ
اب اْل َكِث ِ
ير ِإ َّال أ َّ
اب
ََ َ
يف لْم ُم َعذب َ َ
يما َي ْعق ُلَ ،ف َّ ُ َ
َ َ
َ ُ
فَ
ِ ِ
ص ِف ِو(ٖٕٔ).
َج َاز أ ْ
َف ُي ْج َع َل َذل َؾ م ْف َك ْ
العذاب عمى نكعيف :عذاب ُي ِ
صاحبو ال ّذؿ كاإلىانة
كر ُث
أف
ذىب كثير مف المفسريف الى ّ
َ
َ
خص سبحانو كتعالى بو أىل الكفر بو كبرسمو ،كذلؾ في قكلو
في الدنيا كاآلخرة ،كىك الذؼ ّ
تعالى :ﮆ ﭽﮇ ﮈ ﮉ ﭼ [البقرة. ]ٜٓ :

ٖٔٙ
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ممحصاً لصاحبو مكّف ار لذنكبو ،كالسارؽ مف أىل اإلسالـ
كعذاب غير ذلؾ ،كىك ما كاف ّ
بما يكجب عميو قطع اليد ،كالزاني منيـ ُيقاـ عميو ُّ
الحد ،كمرتكبي الكبائر اّلذيف يعذبكف في اآلخرة

الجنة
ثـ يدخمكف ّ
بمقادير جرائميـ التي ارتكبكىا ُلي َم ّحصكا مف ذنكبيـ ّ
ذىب ابف كثير في تفسير َق ْكُل ُو تعالى :ﭽ ﮇ ﮈ ﮉ ﭼ [البقرة :]ٜٓ :الى
اف ُكْفرُىـ س َبُب ُو اْل َب ْغي كاْلحسُد ،كم ْن َشأُ َذلِ َؾ التَّ َكبُّرُ ،قكبُِمكا ِب ِْ
الص َغ ِار ِفي ُّ
الد ْن َيا
اإل َى َان ِة َك َّ
ُ
ُ َ ََ ََ
ّأنو َل َّما َك َ ُ ْ َ
ِِ
[غ ِاف ٍر:
اؿ تَ َعاَلى :ﭽ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭼ َ
َك ْاآلخ َرةَ ،ك َما َق َ
ِ
ِِ
اغ ِر ِ
ير ِ ِ
يف (ٕ٘ٔ) .
يف َراغم َ
يف َذليم َ
يف َحق ِ َ
ص َ
ٓ ،]ٙأ ْ
َؼَ :
َقاؿ(" :)يح َشر اْلمتَ َكِبرك َف يكـ اْل ِقيام ِة أَمثَاؿ َّ
الن ِ
الذ ِّر ِفي ص َكِر َّ
كى ْـ ُك ُّل َشي ٍء ِم َف
اسَ ،ي ْعُم ُ
ُ ْ ُ ُ ُّ َ ْ َ َ َ ْ َ
َ
ُ
ْ
الصغ ِار حتَّى يدخُمكا ِسجنا ِفي جيَّنـ ،يَقاؿ َلو :بكَلس َفيعُمكىـ نار ْاألَني ِار يسَقكف ِمف ِطينةِ
َ
ًْ
َّ َ َ َ ْ ُ
َْ ُ ْ ْ َ ْ
ََ َ ُ ُ ُ ُ
َْ ُْ َ ُ
()ٕٔٙ
اْل َخب ِ
اؿُ :عص ِ
َى ِل َّ
النار "
ارة أ ْ
َ
َ َ
اإل َى َان ُةِْ :
أف ِْ
اف َى َك ًاناَ :ل ْـ ُي ْحَف ْل ِب ِو،
كجاء في البحر المحيط في تفسير اآلية ّ
اإل ْذ َال ُؿَ ،ك َى َ
ُّ ِ
ِ
اإل ْنس ِ
اف َال ُي ْؤَب ُو ِب ِوَ ،كَال ُيْمتََف ُت ِإَل ْي ِو(. )ٕٔٚ
َك ُى َك َم ْع َنى الذ ّؿَ ،ك ُى َك َك ْك ُف ْ َ
(ٕٗٔ)

.

أف ما أصاب األمـ كاألقكاـ السابقة مف عذاب كعقكبات دنيكية
كذىب صاحب المنار الى ّ
إنما ىك بسبب كفرىـ باهلل كبرسمو ،فقد أىمؾ قكـ نكح بالغرؽ ،كعاد بالريح الصرصر العاتية،

كثمكد بالصيحة  ...كغيرىا كانما جعميا هللا سبحانو كتعالى كذلؾ لتككف عبرةً يتأدب بيا
المتأخركف(. )ٕٔٛ

أف اليكاف ىك ما اقتضى الخمكد في النار ألف مف ال يخمد مف عصاة
يرػ ابف
عطية ّ
ّ
المسمميف إنما عذابو كعذاب الذؼ يقاـ عميو الحد ال ىكاف فيو بل ىك تطيير لو(.)ٕٜٔ
المطمب الحادي عشر :عذاب واصب

الواصب لغة:

أف الكصكب ىك ديمكمة الشيء ،فالعذاب كاصب دائـ ،ﭧ ﭨ ﭽ ﯲ ﯳ
يرػ الخميل ّ

ﯴﯵ ﭼ [ النحل ،] ١٤ :كيأتي الكاصب نعتاً لممفازات البعيدة أيضاً يقاؿ مفازة كاصبة :أؼ بعيدة
ال غاية ليا مف بعدىا (ٖٓٔ).

الرجل عمى األمر،
ص َب
ُ
كفي الصحاح" :كصب الشيء يصب ُكصكباً ،أؼ داـ .تقكؿَ :ك َ
إذا كاظب عميو .ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﭼ الصافات ،٩ :ﭽﯲ ﯳ ﯴﯵ ﭼ  [ .النحل،" ] ٕ٘ :
القكـ عمى الشيء ،إذا
كذىب الفراء الى ّأنيا ّ
الديمكةُ ،كمفازة كاصبة :بعيدةٌ ال غاية ليا .كأكصب ُ
ثابركا عميو (ٖٔٔ).
(ٕٖٔ)

مكضع كاحد
ورد ىذا التركيب في القرآف الكريـ في
ٍ
ٖٔٚ

.
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ألنيا ىي الحياة
إف ما يميز ىذا النكع مف (العذاب) الديمكمة كىذا يتناسب مع عذاب اآلخرة ّ
ّ
األبدية.
(ٖٖٔ)

ذىب أبف قتيبة الى أف (العذاب الكاصب) أؼ :دائـ
اؿٌ َ :د ِائ ٌـ ِإَلى َّ
النْف َخ ِة ْاألُكَلىِ ،ألََّن ُي ْـ ُي ْح َرُقك َف َكَيتَ َخَّبُمك َف(ٖٗٔ).
كأكرد البغكؼ قكؿ مقاتل اذ َق َ
المطمب الثاني عشر :عذاب واقع:
الواقع لغة:

.

ِ
ِ
ٍ
اؿَ :كَق َع
ِإَل ْيو ُف ُر ُ
كع ُوَ ،يُد ُّؿ َعَمى ُسُقكط َش ْيءُ .يَق ُ
اى ْـ (ٖ٘ٔ) .
تََق ُع ِباْل َخْم ِق َفتَ ْغ َش ُ

"اْلكاك كاْلَقاؼ كاْلعيف" أَصل ك ِ
احٌد َي ْرِج ُع
َ ُ َ ُ َ َْ ُ ْ ٌ َ
ِ
ِ
ِ
َّ
ام ُةِ ،ألََّن َيا
الش ْي ُء ُكُق ً
كعا َف ُي َك َكاق ٌعَ .كاْل َكاق َع ُة :اْلق َي َ
كجاء في المساف كقع عمى الشيء ،كمنو يقع كقعاً ككقكعاً  ،ككقع باألمر :أؼ أحدثو

كأنزلو ،ككقع القكؿ كالحكـ إذا كجب  .كقكلو تعالى :ﭽ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ

الزجاج :معناه كهللا أعمـ ،كاذا كجب القكؿ عمييـ
ﮎﭼ النمل ،٨٤ :قاؿ ّ
ِ
ط ُو .كأكثر ما جاء في القرآف مف
ثبكت
الكُقكعُ:
الشيء كسقك ُ
ُ
كذىب األصفياني الى ّ
اف ُ
()ٖٔٙ

.

الشدائد نحك :قكلو تعالى  :ﭽ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﭼ المعارج٠ :
لفع ( َكَق َع) جاء في العذاب ك ّ

()٠٢٧

()ٖٔٛ

كرد ىذا التركيب في القرآف الكريـ في مكضع كاحد

أف اآلية نزلت في النضر بف الحارث بف عمقمة ابف كمدة القرشي
كرد في تفسير مقاتل ّ
مف بني عبد الدار بف قصي ،كذلؾ أنو قاؿ :الميـ إف كاف ما يقكؿ دمحم ُى َك اْل َح َّق ِم ْف ِع ْنِد َؾ
ّ
فأمطر عمينا حجارة السماء أك ائتنا بعذاب أليـ .فقتل يكـ بدر فقاؿ هللا -عز كجل :-ىذا العذاب
كافريف في اآلخرة َليس َلو ِ
الذؼ سأؿ النضر ابف الحارث في الدنيا ،ىك لِْم ِ
داف ٌع( ،)ٖٜٔكقاؿ
َ
َْ ُ
أف لمكافريف عذاباً كاجباً ليـ يكـ القيامة كاقعاً بيـ(ٓٗٔ) .
الطبرؼ في معنى اآلية ّ
أنو عذاب نازؿ ألجميـ،أي للكافرين(. )٠٢٠
كذىب الزمخشرؼ الى معنى ّ
بأفعل التفضيل
المبحث الثاني :االّنعت َ
اسـ التفضيل :ما اشتق مف فعل ،لمكصف بزيادة عمى غيره" ،أفعل" كشرطو أف ُي َبنى مف
مجرد ليمكف البناء ،كليس بمكف كال عيبَّ ،
ألف منيما "أفعل" ،لغيره ،نحك " :ز ٌيد أفضل
ثالثي َّ
ِ
ِ
"أشد " كنحكه ،مثل" :ىك ُّ
أشد استخراجاً ،كبياضاً" كعمى "
الناس " فإف ُقصد غيره تُكصل اليو ب ّ
(ٕٗٔ)
كقياسو لمفاعل ،كقد جاء لممفعكؿ ،نحك" :أعذر"

دؿ
جرت مناقشة ىذا المبحث في مطمبيف :ىما العذاب األدنى ،كالعذاب األكبر ،كقد ّ
األدنى بدنك العذاب مف الكافريف كقربو منيـ ،كأما العذاب األكبر فيك عذاب يكـ القيامة .
ٖٔٛ
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المطمب األول :العذاب األدنى .

كأكثر ما أشار اليو المفسركف في اسباب نزكؿ ىذه اآلية ّأنيا تخص (أىل بدر) مف

المشركيف كقد كردت لفظة (بدر) في مكضع كاحد في القرآف الكريـ في قكلو تعالى :ﭽ ﭟ ﭠ
أف العذاب األدنى كرد في مكضع كاحد .
ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭼ [آل عمران. ] ٠٤٢ :كما ّ
أف األدنى مف ،دنا فيك ٍ
داف كدني ،كسميت الدنيا
األدنى لغة:ذىب الخميل (٘ ٔٚق) الى ّ

ألنيا دنت كتأخرت اآلخرة ،ككذلؾ السماء الدنيا ىي القربى إلينا .كرجل دنياكؼ (ٖٗٔ).
ِ
الد ْن َيا لُِدُن ِّكىا ؛ كالجمع
كسميت ُ
الصحاح[ :دنا] َد َن ْك ُت منو ُدُن َّكاً ،كأ َْد َن ْي ُت غيرؼّ .
كجاء في ّ
دنى مثل الكبرػ كالكبر ،كالصغرػ كالصغر ،كأصمو كيقاؿ دنيكؼ كدني .كيقاؿ :أدنت الناقة ،إذا
ِ
منا إالّ ُقرباً
ناكةٌ ،أؼ قراب ٌة .يقاؿ :ما تزداد ّ
َدنا نتاجياَ .
كدان ْي ُت بيف األمريف ،أؼ قاربت .كبينيما َد َ
ني :القريب(ٗٗٔ).
الد ُّ
ناكًة .ك َ
َ
كد َ
كرد تركيب ( العذاب األدنى) في القرآف الكريـ في مكضع كاحد(٘ٗٔ).

جاء (األدنى) في قكلو تعالى :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
خص ىذا العذاب
ﭙ ﭼ [السجدة ]ٕٔ :لمتعبير عف دنك العذاب كقربو مف الكافريف ،كربما َّ

()ٔٗٙ
كفصل مقاتل ما
قكماً بعينيـ ،فقد ذىب مجاىد الى ّأنو ما أصاب قريش مف القتل كالجكع
ّ .
أصاب قريش مف جكٍع في السنيف السبع بمكة حيف أكمكا العظاـ كالمكتى كالجيف كالكالب عقكبة

بتكذيبيـ النبي

()ٔٗٚ

 .كقد عبر العذاب األدنى عف المصائب في األمكاؿ كاألكالد ،كذلؾ فيما

مصائب في األمكاؿ كاألكالد أك ُى َك َي ْكُـ َب ْد ٍر( .)ٔٗٛأك ىك ما ذىب
أشار اليو سفياف ،فقد سماه
َ
بأنو عذاب القبر( .)ٜٔٗىذه المركنة في االستعماؿ الداللي لمعذاب أكتسبيا مف
أليو الزمخشرؼ ّ
كصفو بصيغة التفضيل .

المطمب الثاني :العذاب األكبر

الصحاح أف الكبرػ تأنيث األكبر كالجمع
األكبر لغة :جاء في ّ
استعظمتو ،كالتكبير التعظيـ(ٓ٘ٔ) .
ورد تركيب (العذاب األكبر) في القرآف الكريـ في مكضعيف

(ٔ٘ٔ)

الك َبر كأكبرت الشيء:
ُ
.

ذىب مجاىد في تفسير قكلو تعالى :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
أف العذاب األكبر ىك عذاب يكـ القيامة (ٕ٘ٔ) .كانما سماه هللا
ﭘ ﭙﭼ [السجدةّ :]ٕٔ :
األكبر ألف هللا كاف أكعدىـ القتل كالجكع في الدنيا ،فقاؿ األكبر ألنو أكبر مف الجكع كالقتل ،كىك
(ٖ٘ٔ)
َشّد (.)054أما الرازؼ
عذاب جينـ
أف األَ ْك َبر ىك األ َ
 .كيرػ يحيى بف سالـ ّ
أف اْلع َذاب ْاأل َْكبر َق ْد بَم َغ حَّد َع َذ ِ
اب اْل ُكْف ِر َك ُى َك
َ َ
ََ
عدة في تفسيره ليذه اآلية :منيا ّ َ َ

ٖٜٔ

فقد ّبيف مسائل
ْاأل َْك َب ُرِ ،أل َّ
َف َما
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الن ِار أك ىك الح ِ
عداه ِمف ع َذ ِ ِ
الد ْرِؾ ْاأل َْسَف ِل ِفي َّ
اب ِفي َّ
اص ُل ِفي
اب اْلف ْس ِق ُد َ
ََ ُ ْ َ
َ
كن ُو ،أك ُى َك اْل َع َذ ُ
ُّ
الد ْن َياَ ،كَذلِ َؾ بالقتل كسبي الذرية كغنيمة األمكاؿ .
كبيف الحكمة ِفي ُمَق َابَم ِة ْاأل َْد َنى ِب ْاأل َْك َب ِر أف ما
مف لطائف التفسير التي أظيرىا الرازؼ ّ
يب ك ْاآل َخر أََّن ُو َقمِيل ص ِغ ٌير كحصل ِفي َع َذ ِ
حصل ِفي َع َذ ِ
الد ْن َيا أ َْم َر ِ
اب ُّ
اب
َحُد ُى َما :أََّن ُو َق ِر ٌ َ ُ
اف :أ َ
ََ َ َ
َ َ َ
ٌ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
اف أَحُد ُىما :أََّن ُو بع ٌيد ك ْاآل َخر أََّن ُو َعظيـ َكث ٌيرَ ،ل ِك َّف اْلُقرب ِفي َع َذ ِ
ِ
اب ُّ
الد ْن َيا ُى َك
ْاآلخ َ ِرة أ َْي ً
َْ
َ َ ُ
ٌ
ضا أ َْم َر َ َ
ِ
َّالِذؼ يصُمح لِمتَّ ْخ ِك ِ
يف ِب ِوَ ،فِإ َّف اْلع َذاب اْلع ِ
النا ِ
ض َّ
س أَ ْكثَ َر
اف َقمِ ً
اج َل َكاِ ْف َك َ
يال َق ْد َي ْحتَ ِرُز م ْن ُو َب ْع ُ
َْ ُ
َ َ َ
ِِ
اب َّ ِ ِ
آج ًال ،كَك َذا الثَّكاب اْلع ِ
اف ِ
ِم َّما يحتَ ِرُز ِم َف اْلع َذ ِ
الن ِ
ض َّ
اس
الشديد ِإ َذا َك َ
اج ُل َق ْد َي ْرَغ ُب فيو َب ْع ُ
َْ
َ ُ َ
َ
َ
ِ َّ ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ َّ ِ
كيستَب ِعد الثَّكاب اْلع ِظيـ ْاآل ِجل ،كأ َّ ِ
ِ
يـ
َما في َع َذاب ْاآلخ َرة َفالذؼ َي ْ
َ َ
صُم ُح لمت ْخكيف بو ُى َك اْل َعظ ُ
ََْ ْ ُ َ َ َ َ
ِ
ِ
ِ
كاْل َكِبير َال اْلب ِع ُيد لِما بيََّّنا َفَقاؿ ِفي َع َذ ِ
اب ُّ
اؿ:
َ َ
َ
َ ُ
الد ْن َيا اْل َعذاب ْاأل َْدنى ل َي ْحتَ ِرَز اْل َعاق ُل َع ْن ُو َكَل ْك َق َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
(َلُنِذيَقَّنيـ م َف اْلع َذ ِ
ِ
ِ
اؿ ِفي
اب األصغر) ما َك َ
َ
اف َي ْحتَ ِرُز َع ْن ُو لص َغ ِره َك َع َد ِـ َف ْي ِـ َك ْكنو َعاج ًال َكَق َ
ُْ
اب ْاألَبعِد ْاألَْقصى َلما حصل التَّخ ِكيف ِبوِ
ِ
ِ
ِ
اب ْاآلخ ِرة ْاأل َْكب ِر ل َذل َؾ اْلمع َنى ،كَلك َقاؿ ُدك َف اْلع َذ ِ
َع َذ ِ
َ َ َ َ ْ ُ
َْ
َ
َْ
َ
َ
َْ َ
َ
ِم ْثل ما يحصل ِبك ِ
ِ ِ
ِ
ف َّالِذؼ ُى َك
اختَ َار َّ
ص ِفو ِباْل ِك َب ِرَ ،كِباْل ُج ْمَمة َفَقد ْ
صَ
َّللاُ تَ َعاَلى في اْل َع َذ َاب ْي ِف اْل َك ْ
َ َ َْ ُ ُ َ ْ
ٍ ِ ٍ (٘٘ٔ)
ِ َّ ِ ِ ِ
صَف ْي ِف ْاآل َخ َرْي ِف ِفي ِي َما لِ ِح ْك َمة َبال َغة .
َصَم ُح لمت ْخكيف م َف اْل َك ْ
أْ
المبحث الثالث :الّنعت بالمصدر
ذىب السيرافي (ٖٙٛق)  -في شرحو كتاب سيبكيو  -الى َّ
اف االسـ النكرة قد ُينعت
بمصادر ُكضعت مكضع أسماء الفاعميف أك بأسماء ال اشتقاؽ ليا إلرادة المبالغة بيا (.)ٔ٘ٙ
ٍ
ٍ
عدؿ " كالنعت بو عمى خالؼ
برجل
كيكثر استعماؿ المصدر نعتاً ،نحك " :مررت

األصل ،ألنو يدؿ عمى المعنى العمى صاحبو كىك مؤكؿ إما عمى كضع عدؿ مكضع عادؿ ،أك
عمى حذؼ مضاؼ كاألصل " :مررت برجل ذؼ ٍ
عدؿ " ثـ ُحِذؼ " ذؼ " كأُقيـ " عدؿ " مقامو،
كاما عمى المبالغة ( .)ٔ٘ٚكىذا ما أميل إليو ،حتى كأف العدؿ كمو يالزـ ىذا الرجل أك كأف الرجل
مف مالزمتو لمعدؿ صار ىك العدؿ أك منبعاً كمصد اًر لو .

منك اًر
اختص ىذا المبحث بتخصيص العذاب بالمصدر في ثالثة مكاضع ،فقد جاء العذاب ّ

ِ
عبر المطمب األكؿ عف تصعيد العذاب كمشقتو في
ص َعداًُ ،
كنك اًر) فقد ّ
كقد ُنعت بمصدريف ىماَ (:
كعبر المطمب الثاني عف تنكير العذاب كشدتو لمف أنكر يكـ
الدنيا كاتصالو بعذاب اآلخرةّ ،

البعث.

المطمب األول :عذاباً صعداً:

الص َعد لغة:
السّمـ كغيره كالصعكد عمى الجبل
يرػ الجكىرؼ(ٖٖٜق) ّ
[صعد] يعني الصعكد في ّ
أف َ
تصعيداً كعند االخفش :يعني المضي كالسير في األرض ،كاإلنحدار في الكادؼ ،كأنشد (:)ٔ٘ٛ
ٓٗٔ
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ِ
ِ
ص ِّعُد َ
اليكـ ُمزجي َ
ظ َ
ط ْك اًر في البالد كأُْف ِرعُ
عينتي * أُ َ
َفإ ّما تَ َرْيني َ
الشماخ:
كانشد ّ
فإف َك ِرْى َت ِىجائي فاجتَ ِ
نب سخطي * ال يدىمنؾ إفزاعي كتصعيدؼ (ٓ،)ٔٙ
ْ
ْ
ص َعٌد ،بالتحريؾ ،أؼ شديد .كالصعكد :خالؼ
كتصعدني الشيء ،أؼ شق عمي.
ٌ
كعذاب َ
ّ
كص ُعٌد ،مثل عجكز كعجائز كعجز .كصعائد بالضـ :اسـ مكضع ،كىى
صعائد ُ
اليبكط ،كالجمع َ
َ
في شعر لبيد ىك قكلو:
()ٜٔ٘

()060

عميت تََبّمُد في نياء صعائد * سبعا تؤاما كامال أياميا
()063
الص ُاد َكاْل َع ْي ُف َك َّ
َص ٌل
ص َعد) [ َّ
العَق َب ُة َ
الص ٌ
الك ُؤ ُ
عكدَ :
الد ُ
اؿ] ّأنو أ ْ
كد  ،ك ّ
أصل ابف فارس (ال َ
ك َ
كر ،كيَقاؿِ :
ِ
ِ
ؼ اْل َحُد ِ
ص َعُد.
يح َيُد ُّؿ َعَمى ْارِتَف ٍ
اع َك َم َشَّق ٍةِ .م ْف َذلِ َؾَّ :
الص ُع ُ
كد ،خ َال ُ
صح ٌ
صع َد َي ْ
َُ ُ َ
َ
ِ
كر ِم ْف م َك ٍ
ص َع ُاد :مَق َابَم ُة اْل َحُد ِ
كد:
اف أ َْرَف َعَ .ك َّ
الص ُع ُ
َك ْاإل ْ
َ
ُ
َّ ِ
اؿ
اؿ َّ
اْل َعَق َب ُة اْل َكُئ ُ
َّللاُ تَ َعاَلى ﭽ ﰏ ﰐ ﭼ[ المدثرَ ] ٠٧ :ق َ
كدَ ،كاْل َم َشقةُ م َف ْاأل َْم ِرَ ،ق َ
الشاعر(ٖ:)ٔٙ
(ٗ)ٔٙ
كد .
ؼ َي ْن َي ُر َؾ َّ
َن َيى التَّْي ِم َّي ُع ْت َب ُة َكاْل ُم َعَّمى َ ...كَق َ
الص ُع ُ
اال َس ْك َ
ص َعد بالتحريؾ أؼ شديد كقكلو تعالى:
كجاء في المساف أف الصعد :ىك المشقة  .كعذاب َ
ٍ
صعد كمشقة(ِ٘.)ٔٙ
ﭽﭳ ﭴ ﭵ ﭼ [الجن ]٠٧ :معناه ،كهللا أعمـ ،عذابا شاقا ،أؼ ذا

لشدة ىذا العذاب كمشقتو ِ
كعظـ ألمو فقد ّادخره سبحانو كتعالى في اآلخرة كخصصو
نبيو  ، فال داللة لو في الدنيا .
لرؤساء الشرؾ كالمعاديف لدعكة ّ
كرد ىذا التركيب في القرآف الكريـ في مكضع كاحد(. )ٔٙٙ
أف اآلية نزلت في الكليد بف المغيرة المخزكمي ،يكمف
ذىب ابف عباس (ٙٛق)  الى ّ
بالصعكد عمى جبل أممس مف صخرة كيقاؿ مف نحاس في النار (. )ٔٙٚ
الصعد :صخرة ممساء ِفي جينـ َّ
يكمف صعكدىا ،فإذا انتيى إلى
كأكرد الفراء (ٕٓٚق) أف َّ َ َ
أعالىا َح َدر إلى جينـ ،فكاف ذلؾ دأبو ،كمثميا فى سكرة المدثر ﭽﰏ ﰐ ﭼ[ المدثر٠٧ :

()ٔٙٛ
ص َعداً ،أؼ عذابا شاقا .يقاؿ:
.كفي غريب القرآف البف قتيبةٕٚٙ( :ق) َ .ي ْسُم ْك ُو َعذاباً َ
تصعدتني خطبة
تصعدني شيء ما
عمي .كمنو قكؿ عمر( :ما
شق َّ
ّ
ّ
تصعدني األمر ،إذا ّ
ِ
المشقات(.)ٜٔٙ
فكني بو عف
شاؽّ ،
الصعكد) :ألنو ّ
النكاح)  .كنرػ أصل ىذا كّمو مف ( ّ
صعداً ،كصعكداً،
كذىب الزمخشرؼ (ٖ٘ٛق) الى أف َّ
ص َع َد َ
ص َع َد ،يقاؿَ :
الص َعد :مصدر َ

فكصف بو العذاب لممبالغة ،ألنو يتصعد المع َذب ،أؼ يعمكه كيغمبو فال يطيقو ،كمنو قكؿ عمر
ُ
(ٓ)ٔٚ
.
(رض) يريد ماشق عمي كال غمبني
ٔٗٔ
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ِ
ابف
(الصعد) اذا ُجعل اسـ لصخرة في جينـ كما قالو ُ
كيرػ السميف الحمبي(ٚ٘ٙق) أف ّ
ٍ
ص َعداً) مفعكالً بو أؼَ :ي ْسُم ْكو في ىذا
كغيره،
عباس
ُ
فيجكز فيو كجياف ،أحدىما :أ ْ
ُ
َف يكك َف ( َ
المكضع ،كيككف (عذاباً) مفعكالً ِمف أ ِ
َف يكك َف(عذاباً) مفعكالً ثانياً ،كما تََقَّدـ،
َجمو .كالثاني :أ ْ
ْ ْ
ٍ (ٔ)ٔٚ
ٍ
ك(صعداً) بدالً ِمف عذاب ،كلكف عمى ح ْذ ِ
ص َعد .
مضاؼ أؼ:
ؼ
ْ
ْ
َ
َ
َ َ
عذاب َ
(الصعد) ىك العذاب الشاؽ الشديد الذؼ
كمف لطائف التفسير ما كرد في نظـ الدرر أف ّ
الم َع َّذ َب ،كيككف كل يكـ أعمى مما قبمو ﭽ ﯡ ﯢ ﭼ [النبأ ،] ٤٦ :فإف اإلعراض كمما
يعمك ُ
تمادػ زمانو كاف أقكػ مما كاف عميو(ٕ .)ٔٚفتناسب أف يككف التمادؼ في اإلعراض عف ذكر هللا
يقابمو شدة بالعذاب كمشقة يكما بعد يكـ .

كتنبو الخطيب (ٖٜٓٔق) الى تعبير عف أخذ الم ِ
عرض عف ذكر ربو بالعذاب ،كتدرجو
ُ
فيو صعدا -فقد عبر عف ىذا بقكلو تعالى :ﭽ ﭳ ﭼ [الجن ]٠٧ :إشارة إلى اتصاؿ ىذا
العذاب ،كأنو فى اتصالو كتعدده أشبو بحبات العقد ،ينتظميا سمؾ كاحد ..فيك -أؼ المعرض
عف ذكر رّب ِو في دائرة مغمقة مف العذاب ،يظل يدكر فييا ،دكف أف يستطيع اإلفالت منيا ،أك
الخركج عنيا ،مع تدرجو في العذاب ،كتنقمو فيو مف سيء إلى ما ىك أسكأ ،حتى يمقى بو في
ّ
المعرض عف ذكر ربو ،ىك في عذاب دائـ متصل،
العذاب األليـ ...كفى ىذا ما يشير إلى ّ
أف ُ

في الدنيا كاآلخرة ،كأنو ينتقل مف عذاب الدنيا ،إلى عذاب اآلخرة ،كذلؾ في قكلو تعالى :ﭽ ﯚ

ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ [القلم.)ٖٔٚ( ]٢٢ :

تبيف مف خالؿ البحث أف لمعذاب الصعد داللة حسية تظيرىا معاناة الم َّ
عذب في األخرة
ّ
ّ
ّ
ُ
فإنو يكّمف بالصعكد عمى صخرة ممساء مف نار
فيك زيادة إلى ما يعاني مف ألـ العذاب ككجعو ّ
أف الصخرة تككف مفعكال بو ،كىك ما أظيرتو
كال يتـ التّصعد االّ بيا ،ليذا المعنى يترجح لدينا ّ
الداللة النحكية.

حسية في الحياة الدنيا أظيرىا تركيب
أف ىنالؾ داللة ال
كقد أشار المفسركف عمى ّ
ّ
أف فيو معنى اتصاؿ
الصعد كىك ما أشار عميو الخطيب(ٖٜٓٔق) في تفسير(يسمكو) ّ
العذاب ّ

الدنيا بعذاب اآلخرة بما يشبو حبات العقد ينتظميا سمؾ كاحد ،فالم ِ
عرض عف ذكر رّبو في
عذاب ّ
ُ
دائرة مغمقة مف العذاب يظل يدكر فييا .
المطلب الثاني :عذابا ً ضعفا ً:
الضعف لغة
ِ
الضعف ِفي َك َالـ اْل َع َرب عمى َ ِ
َحدىما اْلمثلَ ،ك ْاآلخر أَف
أف ّ
جاء في تيذيب المغة ّ
ض ْرَب ْيف :أ َ
ِ
ض ِعيف َّ
ألنيـ قد
الشيء ﭽ ﭶ ﭷ ﭸ ﭼ
(األعراؼ )ٖٛ :أَؼ لمتابع كالمتبكع؛ ّ
يككف في معنى تَ ْ
َ
ْ
ِ
ِ
عذاب مضاعف(ٗ.)ٔٚ
لكل
ٌ
دخُمكا في اْلكْفر َجم ً
يعا ،أَؼ َ
ٕٗٔ
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جعل مثميف أك
أف التَ ْ
الصحاح :أكرد عف الخميل ّ
ض َ
عيف أف يزاد عمى أصل الشيء ُ
في َ
كفي ّ
ضاعَف ُة .يقاؿ ضعفت الشيء كأضعفتو كضاعفتو ،بمعنى .كضعف
أكثر .ككذلؾ
الم َ
ُ
اإلضعاؼ ك ُ

أضعاُف ُو :أمثالو .كقكلو تعالى :ﭽ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ
الشيء :مثمو .كضعفاه :مثاله .ك ْ
ِ
العذاب في
أض َعْفنا لؾ
كميتا .يقكؿْ :
ﯼ ﯽ ﭼ [اإلسراء :] ٧١ :أؼ ض ْع َ
ف العذاب حيِّا ّ
َ
(٘)ٔٚ
الدنيا كاآلخرة
()ٔٚٙ

كرد ىذا التركيب في القرآف الكريـ في مكضع كاحد

.

فإنيـ
كعبر عف العذاب الذؼ يصيب اّلذيف افتركا عمى هللا الكذب كك ّذبكا بآيات هللا كرسمو ّ

بعضيـ بعضاً كذلؾ في قكلو
يدخمكف ّ
النار في أُمـ مف الجف كاإلنس قد دخمت مف قبميـ ،فيمعف ُ

تعالى :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ
ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭼ األعراف]٢٨ :
 .كرد في تفسير مقاتل في داللة (عذاباً ضعفاً) ،يعني أعطيـ عذابا مضاعفا ِم َف َّ
النار(.)ٔٚٚ
مكرر عميو العذاب(.)ٔٚٛ
كذىب الطبرؼ الى ّأنيـ كّميـ التابع كالمتبكع
ٌ

المطمب الثالث :عذاباً نك اًر

الّنكر لغة:
ٍ
معاف ّأنو نعت لألمر الشديد ،كمنو النكرة :نقيض المعرفة ،كأنكرتو
النكر عمى
يأتي ّ
إنكا ار(. )ٜٔٚ
كنكك اًر ،كأ َْن َك ْرتُ ُو
كبيذا المعنى أشار الجكىرؼ ،كتصريفو "قد َن ِك ْر ُت
الرجل بالكسر ُن ْك اًر ُ
َ
استَْن َك ْرتُ ُو ،بمعنى" .قاؿ األعشى:
كْ
ً
الصَمعا(ٓ. )ٔٛٔ( )ٔٛ
مف الحكادث ّإال
كأنكرتني كما كاف التى نكرت *
الشيب ك َّ
َ
كرد تركيب (عذاباً نك اًر) في القرآف الكريـ في مكضعيف(ٕ. )ٔٛ

جاء في المقباس في تفسير قكلو تعالى :ﭽ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ

ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﭼ [الطالق :]٨ :شديداً منك اًر جزاء ما كانكا ينكركف البعث في الدنيا

(ٖ)ٔٛ
 .فقد قابل انكارىـ بالبعث في الحياة الدنيا أف ُيعذبكف عذاباً منك اًر في اآلخرة ال يعممو االّ

هللا.

ىذا كبفضل هللا تتـ الصالحات .
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الخاتمة واالستنتاجات

مف خالؿ ىذه الرحمة البحثية كالتجكؿ بمعاني لفظة (عذاب) في القراف الكريـ كالتممس
الحسية التي خصصيا الكصف تكصمت الى النتائج االتية:
الحسية كال
بدالالتيا
ّ
ّ
إف النعت بالمشتق ىك األصل ،فقد جاء في ىذا البحث كقد أدػ فيو غرضيف ىما
ّٔ -

الالحسي في الدنيا كفي اآلخرة .
الحسي ك
ّ
التخصيص كالتكضيح ،كعبر عف العذاب ّ
ٕ -كردت لفظة (عذاب) في القراف الكريـ في ( )ٖٜٔمكضعاً .جاءت مخصصة بالكصف
في (٘ٗٔ) مكضعاً.

ٖ -اُستعمل العذاب ليعبر عف كل ما يعي االنساف كيشق عميو مف ضرب كحرؽ كعقكبة
يحسس لو كىك مشتق مف الحبس كالمنع .
كمما ال ّ
محكؿ الى (فعيل) كجاء ذلؾ بنسبة عالية
ُٗ -نعت العذاب بالمشتق ،كىك اسـ الفاعل ّ
محكؿ في
كبعشرة مطالب كفي(ٖٓٔ) مكضعاً مف المبحث األكؿ ،كباسـ الفاعل غير ّ
مطمبيف كبكاقع مكضعيف .

٘ -ىيمف تركيب (العذاب االليـ) عمى مساحة كاسعة مف البحث فقد كرد في ()ٙٛ
مكضعاً.
ِ
(أفعل التفضيل) بمطمبيف كفي ثالثة مكاضع .
ُ -ٙنعت العذاب بصيغة َ
ُ -ٚنعت العذاب بالمصدر بثالثة مطالب كفي خمسة مكاضع .

الهوامش

)ٔ( ينظػػر :الصػػحاح إلسػػماعيل بػػف حمػػاد الجػػكىرؼ(ٖٖٜى ػػ) ،اعتنػػى بػػو خميػػل م ػ ػ لبنػػاف ،ط ٕٜٔٗ(،ٖ :ىػ ػ ػ ػ ػ ػ
ٕٓٓٛـ). ٙٛٔ:

)ٕ( ديكاف زىير بف أبي سممى. ٛ/ٔ:
)ٖ( ينظػ ػػر :مقػ ػػاييس المغػ ػػة ِألبػ ػػي الحسػ ػػف بػ ػػف فػ ػػارس بػ ػػف زكريػ ػػا ،تحقيػ ػػق :أنػ ػػس دمحم الشػ ػػامي ،دار الحػ ػػديث ػ ػ ػ ػ ػ
القاىرة( ٕٜٔٗىػ ػ ػ ػ ػٕٓٓٛـ) ،ٙ٘ٔ:كينظػر :التحقيػق فػي كممػات القػرآف الكػريـ ،تحقيػق :المصػطفكؼ ،دار
الكتب العممية.ٜٚ/ٛ:

)ٗ) صحيح البخارؼ  :ط ابف كثير ، ٖٜٙ/ ٕ :كصحيح مسمـ  :ط دار الجبل  ، ٘٘ / ٙ :سنف ابف ماجة :
ط دار الفكر  ، ٜٕٙ / ٕ :برقـ (ٕ. ) ٕٛٛ

)٘( ينظر :شرح النككؼ عمى مسمـ. ٔٔٙ/ٕ :
) (ٙينظر :الجامع ألحكاـ القرآف. ٜٕٔ/ٔ :

) (ٚاألخطل :ديكانو. ٜٔٓ :
كمصػػححة بمعرفػػة نخبػػة مػػف
) (ٛينظػػر :لسػػاف العػػرب ِألبػػي الفضػػل دمحم بػػف منظػػكر(ٔٔ ٚى ػػ)َ ،
ط ْب َع ػ ٌةُ ،مراجع ػ ٌة ُ
السػػادة االسػػاتذة المتخصصػػيف ػ ػ دار الحػػديث ػ ػ ػ ػ القػػاىرة ٔٗٔ/ٙ:ػ ػ ػٕٗٔ(عػػذب) ،كالقػػامكس المحػػيط :مجػػد
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الػ ػ ػ ػػديف بػ ػ ػ ػػف يعقػ ػ ػ ػػكب الفيػ ػ ػ ػػركز آبػ ػ ػ ػػادؼ(ٛٔٚى ػ ػ ػ ػػ) ،تحقيػ ػ ػ ػػق :أبػ ػ ػ ػػك الكفػ ػ ػ ػػا نصػ ػ ػ ػػر اليػ ػ ػ ػػكريني المص ػ ػ ػ ػػرؼ
الشافعي(ٕٜٔٔق)،طٕٔٗٛ(،ٕ:ق ػ ػٕٓٓٚـ). ٔٔٗ:
) (ٜينظر  :المفردات في غريب القرآف . ٖٖٓ :

)ٓٔ( التكقيػػف عمػػى ميمػػات التعػػاريف لسػػعيد الػػرؤكؼ بػػف تػػاج العػػارفيف بػػف عمػػي بػػف زيػػف العابػػديف ،الحػػدادؼ،
المنػػادؼ ،القػػاىرؼ ،الشػػافعي(ٖٔٓٔق) ،تحقيػػق :د .دمحم رضػكاف الدايػػة ،دار الفكػػر المعاصػػر ،بيػػركت ػ ػ ػ دمشػػق،
طٔٗٔٓ(ٔ :ق).٘ٓٛ/ٔ:
)ٔٔ( ينظر  :المعجـ المفيرس أللفاظ القرآف  ،تأليف دمحم فؤاد عبد الباقي ٖٙٔ - ٜٙٓ :
)ٕٔ( ينظر  :الصحاح  [ :مادة نعت ] . ٔٓ٘ٔ :
)ٖٔ( ينظر . ٔٓٙ / ٗ :
)ٗٔ( ينظػػر  :شػػرح الرضػػي عمػػى الكافيػػة لرضػػي الػػديف االسػػتراباذؼ (  ٙٛٙق)تصػػحيح كتعميػػق :يكسػػف حسػػف
عمر(ٖٜٔٛق ػ ػ ػٜٔٚٛـ). ٕٛٗ/ٕ :

)٘ٔ( ينظر :التعريفات :عمي بف دمحم بػف عمػي الجرجػاني(ٓٗ ٚػ ػ ػ ػ ػٛٔٙق) ،تحقيػق :ا ارىػيـ االبيػارؼ ،دار الكتػاب
ػ ػ ػ بيركت (ٖٕٗٔق ػ ػٕٕٓٓـ)ٕٔٔ :
) ] (ٔٙينظر  :شرح الحدكد النحكية :عبد هللا بف أحمد بػف عمػي الفػاكيي(ٕٜٚق) تحقيػق :الػدكتكر زكػي فيمػي
اآللكسي ٜٔٔ( :ػ ػ ػ ػٕٓٔ) .
) (ٔٚينظر :شرح الكافية .ٖٖٔ/ٕ :

) (ٔٛينظر  :شرح الرضي عمى الكافية . ٖٖٔ / ٕ :
) (ٜٔشرح كافية ابف الحاجب . ٕٗٛ /ٖ :
)ٕٓ( ينظر  :المصدر نفسو . ٖٔٗ / ٕ :
)ٕٔ( ينظر :الصحاح. ٕ٘:

)ٕٕ( المجاكز :ىك الفعل الذؼ يصل الى مفعكلو بنفسو  ،كيسمى متعدؼ  ،ككاقع  :ينظر  :شرح ابف عقيل عمى
ألفية ابف مالؾ ،بياء الديف عبػدهللا بػف عقيػل العقيمػي اليمػداني المصػرؼ ٜٚٙ- ٜٙٛ( :ق)  ،تػأليف :دمحم

الديف عبد الحميد  ،دار ابف كثير –بيركت -طٔ (ٖٔٗٔ ق ٕٓٔٓ-ـ ) . ٔٓٚ / ٕ :
محيي ّ
ّ
)ٖٕ( ينظر :معجـ مقاييس المغة. ٕٔٚ/ٔ :
)ٕٗ( ينظر :المفردات في غريب القرآف ِألبي القاسـ الحسيف بف دمحم المعركؼ بالراغب االصفياني ،راجعو كقدـ
لو :كائل أحمد عبد الرحمف ،المكتبة التكفيقية.ٖٔ :

)ٕ٘( ينظر :المساف( ٕٕ/ٕ :ألـ).
) )ٕٙينظر :المعجـ المفصل في شكاىد العربية . ٕٗٛ / ٗ :
) (ٕٚينظػػر :تػػاج العػػركس مػػف ج ػكاىر القػػامكس :دمحم بػػف دمحم بػػف عبػػد الػػرزاؽ الحسػػيني ابػػك الفػػيض ،الممقػػب:
مرتضى الزبيدؼ ،تحقيق :مجمكعة مف المحققيف ،دار اليداية. ٕٗ/ٕ:

) )ٕٛاألصمعيات  ، ٕٔٚ / ٔ :الشعر كالشػعراء  ، ٖٙٓ / ٔ :الكامػل فػي المغػة كاألدب  ، ٖٖٙ/ ٔ :العقػد
الفريد . ٖٔٓ / ٔ :
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السػػرؼ ،شػػرح كتحقيػػق د .عبػػد الجميػػل عبػػدة
) (ٕٜينظػػر :معػػاني القػرآف كاع اربػػو لمزجػػاج أبػػي اسػػحاؽ ابػراىيـ بػػف ّ
شػمبي ،خ ّػرج احاديثػو :االسػتاذ عمػي جمػاؿ الػديف دمحم ،دار الحػديث ػ ػ ػ القػاىرة ٖٛ/ٔ :ػ ػ ػٗ .ٛكينظػر :مشػػكل
اعراب القرآف ٕٛ:كالكشػاؼ عػف حقػائق التنزيػل كعيػكف األقاكيػل فػي كجػكه التأكيػل ،تػأليف ابػي القاسػـ جػار
هللا محمػػكد بػػف عمػػر الزمخشػػرؼ الخػكارزمي(ٖ٘ٛق) اعتنػػى بػػو خميػػل مػػأمكف شػػيما دار المعرفػػة بيػػركت ػ ػ ػ

لبناف ،طٕٖٔٗ( ٔ :ق ػ ػ ػٕٕٓٓـ). ٗٙ :
)ٖٓ( المجاز العقمي :ىك اسناد الفعل ،أك ما يدؿ عمى معنى الفعل إلى غير ما حقو أف يسند إليو لعالقة ،مع
قرينة صارفة عف أف يككف اإلسناد إلى ما ىك لو أؼ :عمى حقيقتو .كذلؾ كإسناد الفعل المبني لمفاعل إلى

المفعكؿ في قكلؾ :رضيت عيشتو  .ينظر :المنياج الكاضح لمبالاغة ٔٓٓ/ٔ:

)ٖٔ( ينظر  :التحرير كالتنكير :دمحم الطاىر بف عاشكر ،دار سحنكف لمنشر ػ ػ ػ ػ تكنس. ٕٕٛ/ٔ :
)ٕٖ( المعجـ المفيرس أللفاظ القرآف الكريـ .ٕٔٛ - ٕٔٚ:
)ٖٖ( ينظػػر تفسػػير ابػػف عرفػػة المػػالكي ،ابػػي عبػػد هللا بػػف عرفػػة الػػكرعمي ،تحقيػػق :د .حسػػف المنػػاعي ،دار مركػػز
البحكث بالكمية الزيتكنية ػ ػ ػ تكنس ،طٜٔٛٙٔ :ـ. ٔٗٔ/ٔ :

)ٖٗ( ينظػػر  :تفسػػير مقاتػػل :البػػي مقاتػػل بػػف سػػميماف بػػف بشػػر االزدؼ البمخػػي ،ت:عبػػد هللا محمػػكد شػػحاتة ،دار
احياء التراث ػ ػ ػ ػ بيركت ،ط ٕٖٔٗ(ٔ :ق).ٜٔ٘/ٔ :

)ٖ٘( ينظػػر  :تفسػػير سػػفياف الثػػكرؼ البػػي عبػػد هللا سػػفياف بػػف سػػعيد بػػف مسػػركؽ الثػػكرؼ الكػػكفي(ٔٔٙق) ،دار
الكتب العممية ،بيركت ػ ػ ػ لبناف ،طٖٔٗٓ( ٔ :ق ػ ػ ػ ٖ. ٕٚٚ/ٔ :)ٜٔٛ

) (ٖٙالدبكر :الريح التي تيب مف دبر الكعبة  :المساف . ٖٕ٘ٔ / ٘ :

) (ٖٚصحيح البخارؼ – ط ابف كثيػر  :ا  ، ٖ٘ٓ/صػحيح مسػمـ – ط دار الجبػل  ، ٕٚ / ٖ :مسػند أحمػد ٖ :
. ٗٙٔ /

) (ٖٛينظ ػ ػ ػػر :تفسػػ ػ ػػير عبػػ ػ ػػد الػ ػ ػ ػػرزاؽ ،ألبػػ ػ ػػي بكػػ ػ ػػر عبػ ػ ػ ػػد الػػ ػ ػػرزاؽ بػػ ػ ػػف ىمػػ ػ ػػاـ بػ ػ ػ ػػف ن ػ ػ ػػافع الحميػػ ػ ػػرؼ اليمػ ػ ػ ػػاني

الصػػنعاني(ٕٔٔق)د ارسػػة كتحقيػػق د .محمػػكد دمحم عبػػدة ،دار الكتػػب العمميػػة ػ ػ ػ ػ بيػػركت ،طٜٔٗٔ(ٔ :ق):

ٖ. ٜٜٔ/
) (ٖٜالفسطاط :ضرب مف االبنية :ينظر المساف(فسط). ٔٓٔ/ٚ :
)ٓٗ( ينظر :تفسير الطبرؼ. ٔ٘ٚ/ٕٔ :
)ٔٗ( ينظر  :تنكير المقباس ،ٕٔٛ:ك تفسير الطبرؼ ،ٕٙٓ/ٙ :كالػكجيز فػي تفسػير الكتػاب العزيػز البػي الحسػف
عمي بف احمد بف دمحم بف عمي الكاحدؼ ،النيسابكرؼ الشػافعي(ٗٙٛق) ،تحقيػق :صػفكاف عػدناف داككدؼ ػ ػ ػ
دار القمـ ػ ػ دمشق ،ط. ٘ٓٙ/ٔ:
)ٕٗ( ينظر  :المصدر نفسو . ٖ :
)ٖٗ( ينظر  :تفسير مقاتل. ٖٕٔ/ٔ :

)ٗٗ( ينظػػر :التفسػػير الكبيػػر ،فخػػر الػػديف دمحم بػػف عمػػر بػػف الحسػػيف بػػف الحسػػف بػػف عمػػي التميمػػي البكػػرؼ الػرازؼ
الشافعي(ٗٗ٘ ػ ػ ػ ٗٓٙق) ،منشكرات دمحم عمي بيضكف ،دار الكتب العممية ػ ػ بيركت ػ ػ ػ لبناف/ٔ:

)٘ٗ( ينظػ ػ ػػر :ركح المع ػ ػ ػػاني إلسػ ػ ػػماعيل حق ػ ػ ػػي ب ػ ػ ػػف مصػ ػ ػػطفى االس ػ ػ ػػتانبكلي الحنف ػ ػ ػػي الخمػ ػ ػػكتي ،الم ػ ػ ػػكلى اب ػ ػ ػػك
الفداء(ٕٔٔٚق) ،دار الفكر ػ ػ بيركت. ٕٗ/ٔ :
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) (ٗٙينظر  :الصحاح ( ، ٜٓٚ-ٜٓٙ /ٖ :بأس) .
) (ٗٚينظر  :المقاييس . ٖٕٛ/ٔ :
) (ٗٛينظر  :المساف . ٜٜٔ/ٔ :

) )ٜٗينظر  :المعجـ المفيرس أللفاظ القرآف . ٖٕ :

)ٓ٘( ينظر  :تفسير مجاىد . ٖٗ٘/ٔ :
)ٔ٘( ينظ ػػر  :تفس ػػير مقات ػػل  . ٚٔ/ٕ :كغري ػػب القػ ػرآف الب ػػف قتيب ػػة  ، ٔ٘ٓ /ٔ :ك إبػ ػراز المع ػػاني م ػػف ح ػػرز
األمػػاني ،ألبػػي القاسػػـ شػػياب الػػديف عبػػد الػػرحمف بػػف إسػػماعيل بػػف إب ػراىيـ المقدس ػي الدمشػػقي المعػػركؼ

بػػأبي شػػامة (تٙٙ٘ :ى ػػ)  ،دار الكتػػب العمميػػة  . ٖٗٛ/ٔ :بغيػػة الح ػػارث  ، ٔٚٗ/ٔ :كالمعجػػـ الكبيػػر
لمطبراني  ، ٕٖٚ/٘ :كشعب اإليماف لمبييقي . ٖٔٙ/٘ :
)ٕ٘( ينظر  :المفردات في غريب القرآف . ٖٔ٘/ٔ :

)ٖ٘( ينظػػر  :تفسػػير الق ػرآف ألبػػي بكػػر عبػػد الػػرزاؽ بػػف ىم ػاـ بػػف نػػافع الحميػػرؼ اليمػػاني الصػػنعاني (المتػػكفى:
ٕٔٔىػ)  ،مكتبة الرشد – الرياض

)ٗ٘( ينظر  :تفسير الطبرؼ . ٜٜٔ/ٖٔ :

 ،ط" ،ٔٗٔٓ ،ٔ/ت د .مصطفى مسمـ دمحم . ٕٕٗ/ٕ :

)٘٘( ينظر  :الكشاؼ . ٖٔٙ /ٕ :
) (٘ٙينظر  :إيجاز البياف عف معاني القرآف . ٖٗٗ/ٔ :
) (٘ٚينظر  :التفسير الكبير . ٔ٘ٛ/ٔٓ ، ٕٕٓ/٘ :
) (٘ٛينظر . ٜ٘ٓ/ ٔ :

شد).
شد) كالصحاح( مادةّ :
) (ٜ٘ينظر  :معجـ مقاييس المغة( :مادةّ :
)ٓ (ٙينظر :المحكػـ كالمحػيط األعظػـ فػي المغػة ألبػي الحسػف عمػي بػف اسػماعيل المعػركؼ بػابف سػيدة(ٗ٘ٛق)،
تحقيق :جمع مف المحققيف ،مطبعػة مصػطفى البػابي الحمبػي كأكالده بمصػر ،طٖٔٚٚ(ٔ :ق ػ ػ ػ ٜٔ٘ٛـ):

 ،ٙٓ٘/ٚكينظر :المساف. ٕٖٕ/ٖ :

)ٔ (ٙينظر :المعجـ الكسيط إلبراىيـ مصطفى ػ ػ ػ ػ احمد الزيات ػ ػ ػ ػ حامػد عبػد القػادر ػ ػ ػ ػ دمحم النجػار تحقيػق :مجمػع
المغة العربية ،دار الثركة. ٗٚٙ/ٔ :
)ٕ (ٙينظر :المعجـ المفيرس. ٕٙٓ :
)ٖ (ٙينظر  :تفسير مجاىد  :أبك الحجاج مجاىد بف جبر التابعي المكي القرشي المخزكمي (تٔٓٗ :ىػ) ،
تحقيق :الدكتكر دمحم عبد السالـ أبك النيل  ،دار الفكر اإلسالمي الحديثة ،مصر ،ط ٔٗٔٓ( ، ٔ/ىػ -
 ٜٜٔٛـ) . ٗٛٚ/ٔ :
)ٗ (ٙينظر  :غريب القرآف البف قتيبة . ٕ٘ٙ/ٔ :
)٘ (ٙينظر :تفسير ابي السعكد  ،ٔٗٗ/ٚ:ك ٖٕٕ.
) (ٙٙينظر  :معاني القرآف لمفراء. ٕٔٙ/ٕ:
) (ٙٚينظر  :تفسير الطبرؼ.ٕٜٕ/ٖ:
) (ٙٛينظر  :التفسير الكبير .ٕٕٗ/ٕٙ:

ٔٗٚ

تخصيص الصفة بالموصوف

في آيات العذاب في القرآن الكريم

مجمة آداب الفراهيدي

م.د .دمحم عموان لطيف

العدد ( )23كانون الثاني 3102م

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) (ٜٙينظػػر  :الف ػكاتح االلييػػة كالمفػػاتح الغيبيػػة المكضػػحة لمكمػػـ القرآنيػػة كالحكػػـ الفرقانيػػة :المؤلػػف :نعمػػة هللا بػػف
محمكد

النخجكاني  ،كيعرؼ بالشيخ عمكاف .ٔٛ٘/ٕ:

)ٓ (ٚينظػر  :المبػاب فػػي عمػكـ الكتػػاب :ابػك حفػػص عمػر بػف عمػػي ابػف عػػادؿ الدمشػقي الحنبمػػي (تٛٓٛ:ق) ،

تحقيق:الشػ ػػيخ عػ ػػادؿ احمػ ػػد عبػ ػػد المكجػ ػػكد كالشػ ػػيخ عمػ ػػى دمحم معػ ػػكض  ،دار الكتػ ػػب العمميػ ػػة – بيػ ػػركت-

لبناف،طٜٔٗٔ(ٔ/قٜٜٔٛ-ـ).ٔٔ/ٖٖٖ:
)ٔ (ٚينظػػر :البحػػر المحػػيط  :دمحم بػػف يكسػػف الشػػيير بػػأبي حيػػاف االندلسػػي(تٕٚ٘-ق)  ،تحقيق:الشػػيخ عػػادؿ
احم ػػد عب ػػد المكج ػػكد-الش ػػيخ عم ػػي دمحم معكض،ش ػػارؾ ف ػػي التحقيق:د.زكري ػػا عب ػػد المجي ػػد الت ػػكفي ،د.احم ػػد
النجكلي الحمل.دار الكتب العممية-لبناف-بيركت طٕٕٔٗ( ٔ/قٕٓٓٔ-ـ).

)ٕ (ٚينظر :فيض الرحمف ،تفسير جكاىر القرآف.ٖٕٙ/ٔ:
)ٖ (ٚمعجـ العيف . ٜٕ/ٔ :
)ٗ (ٚمعجـ مقاييس المغة . ٖ٘٘/ٗ :

)٘ (ٚينظر المعجـ المفيرس أللفاظ القرآف. )ٙٛٙ - ٙٛٗ( :
) (ٚٙينظر المساف ( . ٖٕٕ / ٙ :مادة  :عظـ )  ،كالمفردات في غريب القرآف . ٖٕٗ :
) (ٚٚينظر :الخازف . ٖٕ /ٔ :
) (ٚٛينظر . ٕٜٕ/ٔ :
) (ٜٚينظر . ٕٙ/ٙ :

)ٓ (ٛينظػ ػ ػػر :تفسػ ػ ػػير مقاتػ ػ ػػل  ، ٛٛ/ٔ :كٔ ، ٖٓٔ/ك ٕ ، ٙٛ/ك ٕ ، ٗٔٔ/ك ٖ .ٕٔٔ/كتفسػ ػ ػػير الطبػ ػ ػػرؼ :
 ٖٜٓ/ٛكتفسير القرآف العظيـ البف أبي حاتـ أبي دمحم عبد الرحمف بف دمحم بف إدريس بػف المنػذر التميمػي،

الحنظمي ،الرازؼ ابف أبي حاتـ (المتػكفىٖٕٚ :ىػػ)  ،ت :أسػعد دمحم الطيػب ،مكتبػة نػزار مصػطفى البػاز –
السعكدية ،ط  ٜٔٗٔ - ٖ/ىػ . ٕٗ/ٔ :

)ٔ (ٛينظر  :تفسير بحػر العمػكـ لمسػمرقندؼ  ، ٕٖٙ ، ٕ٘/ٔ :ك ٕ. . ٕٜٓ/كغ ارئػب التفسػير كعجائػب التأكيػل
 ،تأليف :محمكد بف حمزة بف نصر ،أبك القاسـ برىاف الديف الكرماني ،كيعرؼ بتاج القراء (ت ٘ٓ٘ :ىػ):
دار القبمة لمثقافة اإلسالمية  -جدة ،مؤسسة عمكـ القرآف – بيركت ٔٔٛ/ٔ :
)ٕ (ٛالمفردات في غريب القرآف . ٕٙٔ/ٔ :
)ٖ (ٛينظر ( ٖٕٕٛ /٘ :مادة  :غمع ) .

)ٗ (ٛينظر  :المعجـ المفيرس .)ٚٓٚ – ٚٓٙ( :
)٘ (ٛينظر  :التفسير  ، ٔ٘ٚ /ٕ :كٖ . ٕٛ/
) (ٛٙينظػ ػػر  :التفسػ ػػير  ، ٖٗٚ/ ٕ :كينظػ ػػر الكشػ ػػاؼ  ، ٘ٓٓ/ٖ ، ٕٗٓ/ٕ :كتفسػ ػػير أبػ ػػي السػ ػػعكد (ٕ: )ٜٛ
ٗ ، ٕٜٔ/كالمحرر الكجيز . ٕٔٛ/ٖ :

) (ٛٚينظر  :مفاتيح الغيب . ٖٙٙ/ٔٛ :

) (ٛٛينظر  ، ٖٙٙ /ٔٛ :ك تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كالـ المناف . ٖٛٗ/ٔ :
) (ٜٛينظر :تنكير المقباس في تفسير ابف عباس . ٕٕٔ/ٔ :
)ٓ (ٜينظر  :تفسير أبي حاتـ . ٕٓٗٚ/ٙ :
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)ٔ (ٜينظر  :الكشف كالبياف  ، ٔٚ٘ /٘ :كالكجيز  ، ٕ٘ٗ/ٔ :كتفسير البغكؼ (ٓٔ٘ ) . ٗ٘ٗ/ ٕ :
)ٕ )ٜينظر  :مفاتيح الغيب . ٕٔٙ / ٕ٘ :
)ٖ(ٜ

ينظر  :تفسير القرآف العظيـ . ٗٛٙ/ٗ :

الصحاح . ٜٔٛ/ٔ :
)ٗ )ٜينظرّ :
)٘ )ٜينظر . ٖ٘ٙٙ/ ٘ :

) )ٜٙينظر المجـ المفيرس . ٘ٔ ٚ :

) )ٜٚينظر  :تفسير الطبرؼ . ٜٔٚ /ٕٗ :

) )ٜٛينظر  :المصدر نفسو . ٖٚٔ / ٔ٘ :
) )ٜٜينظر  :تفسير السمعاني . ٖٔٗ / ٙ :
ٓٓٔ)المعجـ المفصل في شكاىد العربية . ٖٕٔ / ٖ :
)ٔٓٔ) األصمعيات . ٜٔٚ / ٔ :

)ٕٓٔ) ينظر المعجـ المفيرس لأللفاظ القرآف . ٜٖٚ :
)ٖٓٔ) تفسير الطبرؼ . ٕ٘ٔ / ٜٔ :
)ٗٓٔ) تفسير النسفي . ٖ٘ٔ / ٕ :
)٘ٓٔ) ينظر . ٖٕٔ /ٖ :
) )ٔٓٙينظر المعجـ المفيرس أللفاظ القرآف الكريـ . ٛٙٔ :
) )ٔٓٚينظر  :تفسير مقاتل . ٖٓٓ / ٖ :

) )ٔٓٛينظر  :معاني القرآف لمفراء . ٜٔٓ / ٖ :
) )ٜٔٓينظر  :تفسير الطبرؼ . ٜٜ٘ / ٕٕ :
)ٓٔٔ) ينظر  :تفسير السمعاني . ٖٔٙ/ ٘ :
)ٔٔٔ) ينظر  :مفاتيح الغيب . ٖٔٛ / ٕٜ :
)ٕٔٔ) ينظر  :شرح الكافية. ٖٖٔ/ٕ :
)ٖٔٔ) المعجـ المفيرس أللفاظ القرآف . ٜٛٚ :
)ٗٔٔ) ينظر  :تفسير مقاتل بف سميماف  :ا . ٖٗٚ /
)٘ٔٔ) ينظر  :تفسير الطبرؼ . ٘٘ٗ / ٕٔ :
) )ٔٔٙينظر  :الكشاؼ ٗ . ٖٔٓ /

) (ٔٔٚينظر :الصحاح . ٕٕٜٓ /ٙ :
) (ٔٔٛينظر  :مقاييس المغة . ٕٖٛ/ ٘ :
)(ٜٔٔينظر المفردات في غريب القرآف . ) ٘ٔٗ – ٖ٘ٔ (:
)ٕٓٔ( ينظر  ( ، ٕٗ٘ / ٖٔ :مادة  :ميف ) .

)ٕٔٔ( ينظر المعجـ المفيرس أللفاظ القرآف . ٖٙٔ _ ٜٙٓ :

)ٕٕٔ( ينظر  :الدر المصكف  ، ٖ٘ٔ/ٔ :ك المباب في عمكـ الكتاب . ٕٛٗ/ٕ :
)ٖٕٔ( ينظر  :مفاتيح الغيب . ٕٙٓ/ٖ :
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)ٕٗٔ( ينظر :تفسير الطبرؼ . ٖٗٚ/ٕ:
)ٕ٘ٔ( ينظر :تفسير ابف كثير . ٖٕٛ/ٔ :
) (ٕٔٙمسػػند أحمػػد  :طٕ  ،الرسػػالة  ، ٕٙٓ / ٔٔ :كسػػنف الترمػػذؼ  :ط دار أحيػػاء الت ػراث  ، ٙ٘٘ / ٗ :ك
شعب اإليماف لمبييقي . ٕٛٛ / ٙ :

) (ٕٔٚينظر . ٗٚٛ/ٔ :
) (ٕٔٛينظر تفسير المنار  ، ٖٔٙ/ٔ:كتفسير المراغي . ٔٙٛ/ٔ :
) (ٕٜٔينظر  :المحرر الكجيز  ، ٜٔٚ/ٔ :كالجكاىر الحساف في تفسير القرآف ،ألبػي زيػد عبػد الػرحمف بػف دمحم
بف مخمكؼ الثعالبي (تٛٚ٘ :ىػ)  ،دار إحياء التراث العربي – بيركت  ،ط ٔٗٔٛ -ٔ/ىػ ، ٕٛٔ/ٔ :
كالفتح القدير . ٖٕٔ/ٔ :
)ٖٓٔ) ينظر :العيف . ٔٛٙ /ٚ :
)ٖٔٔ) ينظر  . ٕٖٖ /ٔ :ك مقاييس المغة . ٔٔٚ/ٙ :
)ٕٖٔ) ينظر :المعجـ المفيرس اللفاظ القراف. ٙٔٔ :
)ٖٖٔ) ينظر  :غريب القرآف . ٖٔٚ /ٔ :
)ٖٗٔ) ينظر تفسير البغكؼ . ٖ٘ /ٚ :

)ٖ٘ٔ) ينظر  :مقاييس المغة  ٖٖٔ / ٙ :ػ ػ ٖٗٔ .
) )ٖٔٙينظر :المساف  ( . ٖٚٗ / ٜ :مادة ػ ػ كقع ) .

) )ٖٔٚينظر :المفردات في غريب القرآف . ٛٛٓ / ٔ :
) )ٖٔٛينظر  :المعجـ المفيرس . ٙٔٔ:
) )ٖٜٔينظر  :تفسير مقاتل . ٖٗ٘ / ٗ :
)ٓٗٔ) تفسير الطبرؼ . ٙٓٓ / ٕٖ :

)ٔٗٔ) ينظر  :الكشاؼ . ٜٙٓ / ٗ :
)ٕٗٔ( شرح كافية ابف الحاجب . ٖ٘ٔ/ٖ :
)ٖٗٔ) ينظر  :العيف ( ، ٚ٘/ٛ :مادة – دنا).
)ٗٗٔ) ينظر . ٕٖٗٔ/ ٙ :
)٘ٗٔ) ينظر  :المعجـ المفيرس . ٛٓ :

) )ٔٗٙينظر  :تفسير مجاىد  :ا. ٘ٗ٘/
) )ٔٗٚينظر  :تفسير مقاتل . ٕٗ٘ / ٖ :

) )ٔٗٛينظر  :تفسير سفياف الثكرؼ  :ا، ٕٗٓ/كتفسير عبدالرزاؽ  ، ٗٔٓ/ٕ :كتفسير الطبرؼ . ٔٛٛ /ٕٓ :
) )ٜٔٗينظر  :الكشاؼ . ٕ٘ٓ/ٖ:
)ٓ٘ٔ) ينظر . ٕٛٓ/ ٕ :

)ٔ٘ٔ) ينظر  :المعجـ المفيرس ٕٙٔ - ٙٔٔ :
)ٕ٘ٔ) ينظر  :تفسير مجاىد . ٘ٗ٘ / ٔ :
)ٖ٘ٔ) ينظر  :تفسير مقاتل . ٙٛٓ / ٗ :
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)ٗ٘ٔ) ينظر  :تفسير يحيى بف سالـ . ٜٖٙ / ٕ :
)٘٘ٔ) ينظر :مفاتيح الغيب  ، ٔٗٚ/ ٖٔ :ك ٕ٘ . ٜٔٗ – ٔٗٛ /
) (ٔ٘ٙينظر  :شرح كتػاب سػيبكيو ألبػي سػعيد السػيرافي الحسػف بػف عبػدهللا بػف المرزبػاف  ،تحقيػق  :أحمػد حسػف

العمميػػة  ،بيػػركت  ،طٔ (  ٕٓٓٛـ _  ٕٜٔٗق ) - ٖٖٔ/ٕ :
ميػػدلي كأحمػػد سػ ّػيد عمػػي  ،دار الكتػػب
ّ
ٖٗٔ

) (ٔ٘ٚينظر  :شح ابف عقيل عمى ألفية ابف مالؾ . ٔٗٚ /ٖ :
) (ٔ٘ٛلعبدهللا بف ىماـ السمكلي :

) )ٜٔ٘لـ أعثر عمى القائل .

)ٓ )ٔٙالمع ػػاني الكبي ػػر ف ػػي أبي ػػات المع ػػاني  ، ٛٓٓ / ٕ :كالم ػػالي  ، ٘ٚ / ٔ :المعج ػػـ المفص ػػل ف ػػي شػ ػكاىد
العر ّبية . ٗٚ٘ / ٕ :
)ٔ )ٔٙجميػرة أشػػعار العػػرب  ، ٕ٘٘ / ٔ :كشػػرح المعمقػات السػػبع  ، ٕٛٙ / ٔ :كشػػرح القصػػائد العشػػر / ٔ :
ٗ٘ٔ .

)ٕ (ٔٙينظر الصحاح . ٜٗٛ- ٜٗٚ/ٕ :

)ٖ (ٔٙالشاعر  :امرغ القيس في ديكانو ص . ٖٗٚ :
)ٗ (ٔٙينظر  :مقاييس المغة . ٕٛٚ/ٖ :
)٘ (ٔٙينظر المساف  ، ٖٖٕ/٘ :مادة (صعد) .

) )ٔٙٙينظر  :المعجـ الميرس أللفاظ القرآف . ٙٗٗ :

) (ٔٙٚينظر  :تنكير المقباس . ٜٗٛ\ ٔ :
) (ٔٙٛينظر  :معاني القرآف لمّفراء  ، ٜٔٗ/ ٖ :كينظر :تفسير الثعمبي  ، ٘ٗ/ ٔٓ :كالسمعاني . ٚٓ/ ٙ:
) (ٜٔٙينظر  ، ٜٗٔ/ٔ :كينظر  :زاد المسير في عمـ التفسير البف الجكزؼ (.ٖٜٗ/ٗ : )ٜ٘ٚ

)ٓ (ٔٚينظػر :الكشػاؼ  ، ٕٜٙ : ِٗ :كالتسػييل فػي عمػكـ التنزيػل ، ٜٗٔ : ٕ :كتفسػير أبػي السػػعكد ، ٗ٘/ ٜ:
كركح المعاني . ٜٔٙ/ ٔٓ :

)ٔ (ٔٚينظ ػػر :ال ػػدر المص ػػكف ف ػػي عم ػػكـ الكت ػػاب المكن ػػكف  ،ألب ػػي العب ػػاس ش ػػياب ال ػػديف أحم ػػد ب ػػف يكس ػػف ب ػػف
عبدالدائـ المعركؼ بالسميف الحمبي . ٜٗٚ/ٔٓ :
)ٕ (ٔٚينظر :الدرر في تناسب اآليات كالسكر إلبراىيـ بف عمر بف حسف الرباط بف عمي بف أبي بكػر البقػاعي

(٘ٛٛق)  ،دار الكتاب اإلسالمي  ،القاىرة . ٜٗٛ/ٕٓ :

)ٖ (ٔٚينظر  :تفسير القرآف لمقرآف  ،لعبدالكريـ يكنس الخطيب  ،دار الفكر العربي _ القاىرة . ٕٖٖٔ/ٔ٘ :
)ٗ )ٔٚينظر :تيذيب المغة . ٖٓ٘ / ٔ :
)٘ )ٔٚينظر . ٖٜٔٓ / ٗ :

) )ٔٚٙينظر  :المعجـ الميرس أللفاظ القرآف . ٙٗٗ :
) )ٔٚٚينظر . ٖٙ / ٕ :

) )ٔٚٛينظر  :تفسير الطبرؼ . ٗٔٛ / ٕٔ :
) )ٜٔٚينظر  :معجـ العيف . ٖ٘٘/ ٘ :

ٔ٘ٔ

تخصيص الصفة بالموصوف

في آيات العذاب في القرآن الكريم

مجمة آداب الفراهيدي

م.د .دمحم عموان لطيف

العدد ( )23كانون الثاني 3102م

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)ٓ )ٔٛلـ أجد تخريجاً لمبيت .

)ٔ )ٔٛينظر  :الصحاح  . ٖٛٙ/ ٕ :كمعجـ مقاييس المغة . ٗٚٙ / ٘ :
)ٕ )ٔٛينظر  :المعجـ المفيرس أللفاظ القرآف الكريـ . ٜٖ٘ :

)ٖ )ٔٛينظر  :تنكير المقباس في تفسير أبف عباس . ٜ٘٘ :

المصادر والمراجع

ٔ .الدر المصكف في عمكـ الكتاب المكنكف ألبي العباس ،شياب الديف ،أحمد بف يكسف بف عبد الدائـ المعركؼ
بالسميف الحمبي (المتكفىٚ٘ٙ :ىػ) تحقيق :الدكتكر أحمد دمحم الخراط  ،دار القمـ ،دمشق .

ٕ .إبراز المعاني مف حرز األماني  ،ألبي القاسـ شياب الديف عبد الرحمف بف إسماعيل بف إبراىيـ المقدسي
الدمشقي المعركؼ بأبي شامة (تٙٙ٘ :ىػ)  ،دار الكتب العممية .
ٖ .األصمعيات  :ا اختيار األصمعي ،أبك سعيد عبد الممؾ بف قريب بف عمي بف أصمع (المتكفىٕٔٙ :ىػ)ت:
احمد دمحم شاكر  -عبد السالـ دمحم ىاركف  ،دار المعارؼ – مصر ،ط ٜٜٖٔ ،ٚ/ـ .

ٗ .إيجاز البياف عف معاني القرآف تأليف محمكد بف أبى الحسف بف الحسيف النيسابكرؼ أبي القاسـ ،نجـ الديف
(المتكفى :نحك ٓ٘٘ىػ) ،تحقيق  :الدكتكر حنيف بف حسف القاسمي  ،دار الغرب اإلسالمي – بيركت ،
ط ٔٗٔ٘ - ٔ/ىػ .
٘ .البحر المحيط  :دمحم بف يكسف الشيير بأبي حياف االندلسي(تٕٚ٘-ق)  ،تحقيق :الشيخ عادؿ احمد عبد
المكجكد-الشيخ عمي دمحم معكض ،شارؾ في التحقيق :د.زكريا عبد المجيد التكفي ،د.احمد النجكلي
الحمل.دار الكتب العممية-لبناف-بيركت طٕٕٔٗ( ٔ/قٕٓٓٔ-ـ).
 .ٙتاج العركس مف جكاىر القامكس :دمحم بف دمحم بف عبد الرزاؽ الحسيني ابك الفيض ،الممقب :مرتضى
الزبيدؼ ،تحقيق :مجمكعة مف المحققيف ،دار اليداية .

 .ٚالتحرير كالتنكير :دمحم الطاىر بف عاشكر ،دار سحنكف لمنشر ػ ػ ػ ػ تكنس .

 .ٛالتحقيق في كممات القرآف الكريـ ،تحقيق :المصطفكؼ ،دار الكتب العممية.
 .ٜالتعريفات :عمي بف دمحم بف عمي الجرجاني(ٓٗ ٚػ ػ ػ ػ ػٛٔٙق) ،تحقيق :ابراىيـ االبيارؼ ،دار الكتاب ػ ػ ػ بيركت
(ٖٕٗٔق ػ ػٕٕٓٓـ).
ٓٔ.

تفسير ابف عرفة المالكي ،ابي عبد هللا بف عرفة الكرعمي ،تحقيق :د .حسف المناعي ،دار مركز البحكث

بالكمية الزيتكنية ػ ػ ػ تكنس ،طٜٔٛٙٔ : ٔ/ـ .

ٔٔ .تفسير القرآف العظيـ البف أبي حاتـ أبي دمحم عبد الرحمف بف دمحم بف إدريس بف المنذر التميمي ،الحنظمي،
الرازؼ ابف أبي حاتـ (المتكفىٖٕٚ :ىػ)  ،تحقيق :أسعد دمحم الطيب ،مكتبة نزار مصطفى الباز – السعكدية

،ط  ٜٔٗٔ - ٖ/ىػ .

ٕٔ .تفسير القرآف ألبي بكر عبد الرزاؽ بف ىماـ بف نافع الحميرؼ اليماني الصنعاني (المتكفىٕٔٔ :ىػ)  ،مكتبة
الرشد – الرياض  ،ط" ،ٔٗٔٓ ،ٔ/ت د .مصطفى مسمـ دمحم .

ٖٔ .تفسير القرآف لمقرآف  ،لعبدالكريـ يكنس الخطيب  ،دار الفكر العربي _ القاىرة .
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ٗٔ .تفسير النسفي (مدارؾ التنزيل كحقائق التأكيل)  :ألبي البركات عبد هللا بف أحمد بف محمكد حافع الديف
النسفي (المتكفىٚٔٓ :ىػ)  ،حققو كخرج أحاديثو :يكسف عمي بديكؼ  ،راجعو كقدـ لو :محيي الديف ديب

مستك  ،دار الكمـ الطيب ،بيركت ط ٜٔٗٔ( ،ٔ/ىػ  ٜٜٔٛ -ـ .

٘ٔ .تفسير سفياف الثكرؼ البي عبد هللا سفياف بف سعيد بف مسركؽ الثكرؼ الككفي(ٔٔٙق) ،دار الكتب العممية،
بيركت ػ ػ ػ لبناف ،طٖٔٗٓ( ٔ/ق ػ ػ ػ ٖ. )ٜٔٛ

 .ٔٙتفسير عبد الرزاؽ ،ألبي بكر عبد الرزاؽ بف ىماـ بف نافع الحميرؼ اليماني الصنعاني(ٕٔٔق)دراسة
كتحقيق د .محمكد دمحم عبدة ،دار الكتب العممية ػ ػ ػ بيركت ،طٜٔٗٔ(ٔ/ق).

 .ٔٚتفسير مجاىد  :أبك الحجاج مجاىد بف جبر التابعي المكي القرشي المخزكمي (تٔٓٗ :ىػ)  ،تحقيق:
الدكتكر دمحم عبد السالـ أبك النيل  ،دار الفكر اإلسالمي الحديثة ،مصر ،ط ٔٗٔٓ( ، ٔ/ىػ  ٜٜٔٛ -ـ) .
 .ٔٛتفسير مجاىد  :ألبي الحجاج مجاىد بف جبر التابعي المكي القرشي المخزكمي (تٔٓٗ :ىػ)  ،تحقيق-
الدكتكر دمحم عبد السالـ أبك النيل :دار الفكر اإلسالمي الحديثة ،مصر ،ط (ٔٗٔٓ ،ٔ/ىػ ٜٜٔٛ -ـ) .

 .ٜٔتفسير مقاتل :البي مقاتل بف سميماف بف بشر االزدؼ البمخي ،ت:عبد هللا محمكد شحاتة ،دار احياء التراث
ػ ػ ػ بيركت ،طٕٖٔٗ(ٔ /ق).
ٕٓ .تفسير مقاتل :لمقاتل بف سميماف أبي الحسف مقاتل بف سميماف بف بشير األزدؼ البمخى (تٔ٘ٓ :ىػ) ،
تحقيق -عبد هللا محمكد شحاتو  ،دار إحياء التراث – بيركت  ،ط ٕٖٔٗ - ٔ/ىػ.
ٕٔ .تفسير يحيى بف سالـ

بف أبي ثعمبة ،التيمي بالكالء ،مف تيـ ربيعة ،البصرؼ ثـ اإلفريقي القيركاني

(المتكفىٕٓٓ :ىػ)  ،تقديـ كتحقيق :الدكتكرة ىند شمبي  ،دار الكتب العممية ،بيركت – لبناف ط(،ٔ/
ٕ٘ٗٔ ىػ  ٕٓٓٗ -ـ ).

ٕٕ .التكقيف عمى ميمات التعاريف لسعيد الرؤكؼ بف تاج العارفيف بف عمي بف زيف العابديف ،الحدادؼ،
المنادؼ ،القاىرؼ ،الشافعي(ٖٔٓٔق) ،تحقيق :د .دمحم رضكاف الداية ،دار الفكر المعاصر ،بيركت ػ ػ

دمشق ،طٔٗٔٓ( ٔ/ق).

ٖٕ .الجامع الصحيح المختصر لدمحم بف إسماعيل أبي عبدهللا البخارؼ الجعفي  ،دار ابف كثير ،اليمامة – بيركت
الطبعة الثالثة )ٜٔٛٚ – ٔٗٓٚ (،تحقيق :د .مصطفى ديب البغا .

ٕٗ .الجامع ألحكاـ القرآف ألبي عبد هللا دمحم بف أحمد بف أبي بكر بف فرح األنصارؼ الخزرجي شمس الديف
القرطبي (المتكفى ٙٚٔ :ىػ) تحقيق  :ىشاـ سمير البخارؼ  ،دار عالـ الكتب ،الرياض ،المممكة العربية

السعكدية ،ط ٕٖٔٗ ،ٔ/ىػ ٕٖٓٓ -ـ) .

ٕ٘ .الجكاىر الحساف في تفسير القرآف ،ألبي زيد عبد الرحمف بف دمحم بف مخمكؼ الثعالبي (تٛٚ٘ :ىػ)  ،دار
إحياء التراث العربي – بيركت  ،ط ٔٗٔٛ( ،ٔ/ىػ ).
 .ٕٙالدرر في تناسب اآليات كالسكر إلبراىيـ بف عمر بف حسف الرباط بف عمي بف أبي بكر البقاعي (٘ٛٛق)
 ،دار الكتاب اإلسالمي  ،القاىرة .

 .ٕٚديكاف األخطل .
 .ٕٛديكاف زىير بف أبي سممى  .دار الكتب المصرية ٗٗ. ٜٔ
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 .ٕٜركح المعاني إلسماعيل حقي بف مصطفى االستانبكلي الحنفي الخمكتي ،المكلى ابك الفداء(ٕٔٔٚق) ،دار
الفكر ػ ػ بيركت.

ٖٓ .شرح ابف عقيل عمى ألفية ابف مالؾ ،بياء الديف عبدهللا بف عقيل العقيمي اليمداني المصرؼ - ٜٙٛ( :
الديف عبد الحميد  ،دار ابف كثير –بيركت -ط  ٖٔٗٔ( ، ٔ/ق ٕٓٔٓ-ـ )
حيي ّ
ٜٚٙق)  ،تأليف :دمحم م ّ
.

ٖٔ .شرح الحدكد النحكية :عبد هللا بف أحمد بف عمي الفاكيي(ٕٜٚق) تحقيق :الدكتكر زكي فيمي اآللكسي.
ٕٖ .شرح الرضي عمى الكافية لرضي الديف االستراباذؼ  ،تصحيح كتعميق :يكسف حسف عمر(ٖٜٔٛق
ػ ػ ػٜٔٚٛـ).

ٖٖ .الشعر كالشعراء  :ألبي دمحم عبد هللا بف مسمـ بف قتيبة الدينكرؼ (المتكفىٕٚٙ :ىػ) تحقيق أحمد محمكد
شاكر ،دار الحديث ،القاىرة ٕٖٔٗ( ،ق – ٜٔٚٚـ ) .

ٖٗ .الصحاح إلسماعيل بف حماد الجكىرؼ(ٖٖٜىػ) ،اعتنى بو خميل مأمكف شيحا ،دار المعرفة ،بيركت ػ ػ ػ
لبناف ،ط ٕٜٔٗ(،ٖ :ىػ ػ ػ ػ ٕٓٓٛـ) .

ٖ٘ .صحيح مسمـ  :المسند الصحيح المختصر بنقل العدؿ عف العدؿ إلى رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص تأليف  :مسمـ بف
الحجاج أبك الحسف القشيرؼ النيسابكرؼ (المتكفىٕٙٔ :ىػ) ،تحقيق  :دمحم فؤاد عبد الباقي دار إحياء التراث

العربي – بيركت .
 .ٖٙغرائب التفسير كعجائب التأكيل  ،تأليف :محمكد بف حمزة بف نصر ،أبك القاسـ برىاف الديف الكرماني،
كيعرؼ بتاج القراء (ت ٘ٓ٘ :ىػ) :دار القبمة لمثقافة اإلسالمية  -جدة ،مؤسسة عمكـ القرآف – بيركت .

- .ٖٚفتح القدير الجامع بيف فني الركاية كالدراية مف عمـ التفسير تأليف  :دمحم بف عمي بف دمحم الشككاني  ،دار
النشر  :دار الفكر – بيركت.
 .ٖٛالفكاتح االليية كالمفاتح الغيبية المكضحة لمكمـ القرآنية كالحكـ الفرقانية :تأليف  :نعمة هللا بف محمكد
النخجكاني  ،كيعرؼ بالشيخ عمكاف( .المتكفىٜٕٓ :ىػ) دار ركابي لمنشر  -الغكرية ،مصر ،ط (،ٔ/

 ٜٔٗٔىػ  ٜٜٜٔ -ـ).

 .ٖٜالقامكس المحيط  :مجد الديف بف يعقكب الفيركز آبادؼ(ٛٔٚىػ) ،تحقيق :أبك الكفا نصر اليكريني المصرؼ
الشافعي(ٕٜٔٔق)،طٕٔٗٛ(،ٕ/ق ػ ػٕٓٓٚـ ).
ٓٗ .الكامل في المغة كاألدب لممبرد ،تحقيق دمحم أبك الفضل إبراىيـ كالسيد شحاتو ،القاىرة ٜٔ٘ٙـ .العقد الفريد:
البف عبد ربو ،لجنة التأليف كالترجمة كالنشر مصر ط.ٜٔٙ٘ -ٖ /

ٔٗ .الكشاؼ عف حقائق التنزيل كعيكف األقاكيل في كجكه التأكيل ،تأليف ابي القاسـ جار هللا محمكد بف عمر
الزمخشرؼ الخكارزمي(ٖ٘ٛق) اعتنى بو خميل مأمكف شيما دار المعرفة بيركت ػ ػ لبناف ،طٕٖٔٗ( ٔ :ق

ػ ػ ػٕٕٓٓـ).

ٕٗ .المباب في عمكـ الكتاب :البي حفص عمر بف عمي ابف عادؿ الدمشقي الحنبمي (تٛٓٛ:ق)  ،تحقيق:
عادؿ احمد عبد المكجكد ك عمى دمحم معكض  ،دار الكتب العممية – بيركت -لبناف ،طٜٔٗٔ(ٔ/ق-
ٜٜٔٛـ).
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كمصححة بمعرفة نخبة مف السادة
ٖٗ .لساف العرب ِألبي الفضل دمحم بف منظكر(ٔٔ ٚىػ)َ ،
ط ْب َع ٌةُ ،مراجع ٌة ُ
االساتذة المتخصصيف ػ دار الحديث ػ ػ ػ القاىرة .
ٗٗ .المحكـ كالمحيط األعظـ في المغة ألبي الحسف عمي بف اسماعيل المعركؼ بابف سيدة(ٗ٘ٛق) ،تحقيق:
جمع مف المحققيف ،مطبعة مصطفى البابي الحمبي كأكالده بمصر ،طٖٔٚٚ(ٔ :ق ػ ػ ػ ٜٔ٘ٛـ).

٘ٗ .مشكل إعراب القرآف  ،ألبي دمحم مكي بف أبي طالب َح ّمكش بف دمحم بف مختار القيسي القيركاني ثـ األندلسي
القرطبي المالكي (المتكفىٖٗٚ :ىػ)  ،تحقيق  :د .حاتـ صالح الضامف مؤسسة الرسالة – بيركت  ،ط ،ٕ/
٘ٓٗٔ.

خرج
السرؼ ،شرح كتحقيق د .عبد الجميل عبدة شمبيّ ،
 .ٗٙمعاني القرآف كاعرابو لمزجاج أبي اسحاؽ ابراىيـ بف ّ
احاديثو :االستاذ عمي جماؿ الديف دمحم ،دار الحديث ػ ػ ػ القاىرة .
 .ٗٚالمعجـ المفصل في شكاىد العربية .تأليف  :د .إميل بديع يعقكب  ،دار الكتب العممية ط  ٔٗٔٚ( ،ٔ/ىػ
ٜٜٔٙ -ـ).

المحاـ  ،دار المعرفة
 .ٗٛالمعجـ المفيرس أللفاظ القرآف الكريـ  ،دمحم فؤاد عبد الباقي  ،ضبط كترتيب دمحم سعيد ّ
بيركت  ،طٕٔٗٗ( ، ٕ/ق – ٖٕٓٓ ـ ) .
 .ٜٗالمعجـ الكسيط إلبراىيـ مصطفى ػ ػ ػ ػ احمد الزيات ػ ػ ػ حامد عبد القادر ػ ػ ػ ػ دمحم النجار تحقيق :مجمع المغة
العربية ،دار الثركة .

ٓ٘ .معجـ مقاييس المغة ِألبي الحسف بف فارس بف زكريا ،تحقيق :أنس دمحم الشامي ،دار الحديث ػ ػ ػ
القاىرة( ٕٜٔٗى ػ ػ ػ ػٕٓٓٛـ).

ٔ٘ .مفاتيح الغيب = التفسير الكبير ،فخر الديف دمحم بف عمر بف الحسيف بف الحسف بف عمي التميمي البكرؼ
الرازؼ الشافعي(ٗٗ٘ ػ ػ ػ ٗٓٙق) ،منشكرات دمحم عمي بيضكف ،دار الكتب العممية ػ ػ بيركت ػ ػ ػ لبناف.
ٕ٘ .المفردات في غريب القرآف ِألبي القاسـ الحسيف بف دمحم المعركؼ بالراغب االصفياني ،راجعو كقدـ لو :كائل
أحمد عبد الرحمف ،المكتبة التكفيقية.

ٖ٘ .المنياج شرح صحيح مسمـ بف الحجاج أبي زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ النككؼ (المتكفىٙٚٙ :ىػ) ،
دار إحياء التراث العربي – بيركت الطبعة :الثانية.ٖٜٕٔ ،

ٗ٘ .كالكجيز في تفسير الكتاب العزيز البي الحسف عمي بف احمد بف دمحم بف عمي الكاحدؼ ،النيسابكرؼ
الشافعي(ٗٙٛق) ،تحقيق :صفكاف عدناف داككدؼ ػ ػ ػ دار القمـ ػ ػ دمشق ،ط. ٔ/
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