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ملخ�ص البحث
ال شك أن آيات القرآن الكريم فيها من اإلعجاز ما أهبر األدباء والبلغاء  ،واملعنيون بالدراسات

النفسية ،وهذا البحث التحلييل لنصوص القرآن يدخل يف نطاق الدراسات النفسية أسميته (العذاب

النفيس املصاحب للعذاب اجلسدي يف جهنم يوم القيامة) تتبعت فيه بعض آيات العذاب وصوره

 ،وما هلا من أثر عىل نفس القارئ.
•

وقسمت هذا البحث إىل فصلني كل فصل ثالثة مباحث:

الفصل األول خصصته لتعريف العذاب النفيس واأللفاظ الدالة عليه فكان عىل ثالثة مباحث:
املبحث األول :يف الذ ّلة والصغار الذي يصيب الكفار يف النار بسبب تكربهم وجربوهتم.
املبحث الثاين :يف التهكم والتقريع والتوبيخ يف حالة من الزجر هلم والتحقري.

املبحث الثالث :كان يف الندامة وكانت صورهتا :العض عىل األيدي وندمهم لعدم الطاعة.

الفصل الثاين :فتحدثت فيه عن العذاب النفيس املتولد من العذاب اجلسدي أو احليس ،وقسمته

إىل ثالثة مباحث:

املبحث االول :ذكرت فيه بشاعة العذاب من خالل نضوج اجللود ونزع فروة الرأس ثم املكوث

واخللود يف نار جهنم.

املبحث الثاين :فتكلمت فيه عن طعام ورشاب أهل النار .وفيه مطلب الرشاب  ،ومطلب

الطعام.

املبحث الثالث :يف مالبس أهل النار مفصلة عىل أجسادهم ،ورسابيلهم من قطران.
أما اخلامتة فبينت فيها أهم النتائج  ،ثم أتبعتها بقائمة املصادر واملراجع هلذا البحث.
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العذاب النفيس املصاحب للعذاب اجلسدي

Abstract
There is no doubt that the verses of the Koran in which the miracle of what
wowed writers and rhetoricians, and concerned with the psychological studies,
this analytical research for the texts of the Koran within the scope of psychological
studies I called (the psychological suffering associated with physical torment in hell,
the Day of Resurrection) traced where some verses of doom and manifestations,
and their the same effect on the reader.
This research was divided into two chapters each chapter three sections:
The first chapter allocated to define the psychological torment of words and the
function it was on three topics:
First topic: the humiliation and the young, which affects the infidels in the fire
because Tkbarham and tyranny.
The second topic: the satire and rebuked in the case of restraining them and
belittling.
The third section was remorse and had its image: biting the hands and remorse
for disobedience.
Chapter II talked about the psychological torment generated from physical or
sensory torment, and divided into three sections:
First topic: According to the ugliness of suffering through the maturation of
leather and disarmament of the scalp and then stay and eternity in hell.
The second topic: Then spoke about the food and drink people of Hell. And the
demand for the drink, and the demand for food.
The third topic: the people of Hell's clothing tailored to their bodies, and
Srabilhm tar.
The conclusion she stated the most important results, then followed it with a list
of sources and references for this search..
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املقدمة

ِ ِ ِ
ِ
ي َعل َّل ُه ِع َو َجا  ،والصالة والسالم عىل سيدنا حممد
الحْ َ ْمدُ للِهَِّ ا َّلذي َأ َنز َل َعلىَ َع ْبده ا ْلكت َ
َاب َو مَل ْ جَ ْ
الذي كان القرآن له خلق ًا ومنهج ًا ،وعىل آله وأصحابه ومن سار عىل منهجهم واقتفى أثرهم إىل

يوم الدين.

أما بعد ..

فالقرآن الكريم املعجزة اخلالدة والوحي الناطق فال تنقيض عجائبه ،وال جتف معانيه له سلطان

عىل األنفس وعىل الفطرة اإلنسانية  ،ورسه اخلاص يف التأثري ملجرد تالوته أو سامعه فهو خياطب
العقل والقلب والشعور .فقد تطرق القرآن الكريم إىل العذاب النفيس ومنه قوله تعاىل :ﭽ ﭱ
ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭼ()1ويتوقف ويكتفي ويقول ﭽ ﭻ ﭼ

ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﭼ ( ، )2فقد

أخذت آية العذاب التفصيل فعجب ًا آليات هذا الكتاب ،فيها من اإلعجاز ما أهبر األدباء والبلغاء

واملعنيون بالدراسة النفسية ،فقد بدأت بمتابعة بعض آيات العذاب وصوره وما هلا من أثر عىل نفس

القارئ .وقسمت هذا البحث إىل فصلني كل فصل ثالثة مباحث :

املبحث األول :يف الذ ّلة والصغار الذي يصيب الكفار يف النار بسبب تكربهم وجربوهتم.
واملبحث الثاين :يف التهكم والتقريع والتوبيخ يف حالة من الزجر هلم والتحقري.

واملبحث الثالث :كان يف الندامة وكانت صورهتا:العض عىل األيدي وندمهم لعدم الطاعة.

أما الفصل الثاين :فتحدثت فيه عن العذاب النفيس املتولد من العذاب اجلسدي أو احليس،

وقسمته إىل ثالثة مباحث :املبحث االول :ذكرت فيه بشاعة العذاب من خالل نضوج اجللود ونزع

فروة الرأس ثم املكوث واخللود يف نار جهنم.وأما املبحث الثاين :فتكلمت فيه عن طعام ورشاب

أهل النار وفيه مطلب الرشاب ومطلب الطعام .واملبحث الثالث :يف مالبس أهل النار مفصلة عىل

أجسادهم ،ورسابيلهم من قطران  ،وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني .
((( سورة القارعة اآلية .7 - 6

((( سورة القارعة اآلية . 10 - 8
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الف�صل الأول
العذاب النف�سي
* *العذاب لغ ًة:

هو العقوبة والنكال واهلالك،والعذاب اسم التعذيب وأصله يف كالم العرب الرضب ثم

استعامل كل عقوبة مؤملة ،واستعري لألمور الشاقة ،فقيل:السفر قطعة من العذاب.

()1

* *أما اصطالح ًا:

فهو الشدة واليأس والرضب املؤمل والعقاب الشديد ويكون قوالً وفع ً
ال وحاالً.

()2

أما النفيس لغ ًة :فنسبة إىل النفس ،والنفس من االلفاظ املشرتكة التي معناها بمعزل عن السياق
ٍ
معان ،منها النفس :الروح واجلسد والدم والعقل والعني .قال أبو
الذي وردت فيه ،إذ تأيت لعدة

اسحاق:النفس يف كالم العرب جيري عىل رضبني،أحدمها:قولك خرجت نفس فالن ،أي روحه.

والرضب الثاين عىل الذات:معنى النفس فيه مجلة من اليشء وحقيقة،قتل فالن نفسه ،أي:أوقع
االهالك بذاته كلها(.)3

أما اصطالح ًا :عرفها اجلرجاين(()4هي اجلوهر البخاري اللطيف احلامل لقوة احلياة واحلس

واحلركة االرادية .والعذاب النفيس :هو أمل يعرص النفس وحيطمها من داخلها فهو ال يقل شأن ًا عن

العذاب اجلسدي ،إن مل يكن أشد وأنكى ،فالنفس تعيش بعذاهبا حمطمة من داخلها.مظهرة العبوس

من خارجها ويظهر ذلك من ترصفاهتا).

((( ينظر :مقاييس اللغة البن فارس ، 77/1 ،املصباح املنري للفيومي.398/2 ،

((( ينظر :خمتار الصحاح للرازي ،باب السني ، 326/1 ،ولسان العرب. 208/12 ،

((( ينظر :لسان العرب البن منظور ،مادة نفس. 236، 233/6 ،

((( التعريفات :السيد الرشيف اجلرجاين ،ص. 298
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البحوث املحكمة

املبحث االول
* *الذلة لغ ًة :نقيض العزة والعلو.
* *واصطالح ًا :هي الصغار واملهانة واخلسة وهي املشقة التي تؤدي إىل االنكسار ،وتعطي
()1

معنى الضعف واالنخفاض(.)2

(فاهلل سبحانه وتعاىل علق عىل سعادة الدارين بمتابعة النبي صىل اهلل عليه وسلم وجعل شقاوة

الدارين يف خمالفته ،فألتباعه اهلدى واالمن والفالح والعزة والكفاية والنرصة والتأييد وطيب
العيش يف الدنيا واآلخرة ،وملخالفيه الذلة والصغار واخلوف والضالل واخلذالن والشقاء يف الدنيا

واالخرة)(.)3

املطلب االول

قال تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ

ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭼ ( ،)4تصور لنا هذه اآلية مشهد ًا من مشاهد يوم القيامة ،يف نكوس

الرؤوس ،مشهد اخلزي واالعرتاف بالذنب ،واالقرار باحلق الذي أنكروه وجحدوه .ويتوجه

اخلطاب إىل غري معني ليظهر حاهلم ،واملعنى :لو ترى أهيا الرائي لرأيت أمر ًا فضيع ًا.

()5

والناس الذي جيعل أعىل الرأس أسفله  ،ناكسوا رؤوسهم من الندم واخلزي واحلزن والذل

والغم عند حماسبة رهبم هلم،وذلك مما يالقون مع التقريع واإلهانة فهم يقولون ربنا أبرصنا معاصينا
وسمعنا ما قيل لنا،فارددنا إىل الدنيا نعمل صاحل ًا ،أيقنا ما كنا نجهل من وحدانيتك)6(،فحالتهم يف

صورة مذهلة من الذل والغم.

((( ينظر :لسان العرب  ،البن منظور  ،مادة (ذلل ).256/11،

((( ينظر :جامع البيان  ،للطربي  ، 236/2 ،تفسري الشعراوي. 367/1

((( ينظر :زاد املعاد  ،البن القيم  39/1 ،وحماسن التأويل للقاسمي. 213/2
((( سورة السجدة ،اآلية 12

((( ينظر :الكشاف  ،الزخمرشي  510/3،وجامع االحكام للقرطبي. 95/14
((( ينظر :جامع البيان ،للطربي ، 176/20معامل التنزيل للبغوي 596/3
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املطلب الثاين
النظر من طرف خفي

العني تعرب بنظراهتا عام بداخل صاحبها،ونظرات العيون لغة خاصة وأسلوب للتخاطب والتفاهم،

قد يفوق التعبري بالكالم،فتحريك العني واإلحياءات التي تنظمها النظرات قد حتمل الكثري من الرموز

وتنقل من داخل الشخص إىل العامل اخلارجي مشاعر وتعبريات ال يمكن االفصاح عنها باستعامل

العبارات واجلمل،

()1

ففي قوله تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ

ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ

ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭼ ( ،)2فخفاء الطرف يوحي حالة الذلة والندم ،وحتمل عند اخلوف،وهيز
الذعر داخل النفس يقول اإلمام القرطبي( :يعرضون عىل النار ألهنا عذاهبم ،فكنى من العذاب

املذكور بحرف التأنيث ،الن ذلك العذاب هو النار فهم ال يرفعون أبصارهم للنظر رفعا تام ًا ،ألهنم
ناكسوا الرؤوس،والعرب تصف الذليل بغض الطرف)( ،)3وقال جماهد( :من طرف خفي ،أي :ذليل،

وقال قتادة وسعيد بن جبري :يسارقون النظر من شدة اخلوف)(،)4فنظرهم من طرف خفي يوحي بحالة

نفسية ذليلة هلؤالء الكفار وهم ينتظرون مصريهم املحتوم )5(،فهم يف عذاب نفيس دائم فالنظر من
طرف خفي يبدأ بتحريك ضعيف ألجفاهنم بمسارقة النظر كام يرى يف القتل ينظر إىل السيف وهكذا

النظر إىل املكاره ال يقدر أن يفتح أجفانه عليها ويمأل عينيه منها ولو كان اليشء الذي ينظر إليه حمبب ًا
إليه فإنه يمأل عينيه منه فاآلية تبني حال الظاملني وهم يعرضون عىل النار خاشعني من الذل واهلوان وملا

يالقونه من األهوال عقاب ًا هلم ،تراهم يسارقون النظر إىل النار خوف ًا من مكارهها )6(،وهذه حالة من
العذاب النفيس يشعر هبا أهل النار نتيجة هذا اخلوف الذي سيلحقهم.

((( ينظر :االشارات النفسية يف القرآن الكريم  ،د .لطفي الرشبيني. 204،

((( سورة الشورى ،اآلية . 45

((( اجلامع ألحكام القرآن  ،القرطبي . 45/16
((( جامع البيان  ،للطربي . 553/21 ،

((( ينظر :االشارات النفسية يف القرآن الكريم ،د .لطفي الرشبيني .204،

((( ينظر :يف ظالل القرآن ،لسيد قطب ، 3188/5 ،معجم التعبريات القرآنية حممد عرتيس ،ص. 525
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املطلب الثالث
الأغالل يف االعناق و�سحب ال�سال�سل

منظر الذل واخلزي والعار يلحق أهل النار وهم يف أعناقهم األغالل وبالسالسل يسحبون،قوله

تعاىل :ﭽ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﭼ (،)1
األغالل :يدل عىل تغلل اليشء ،كاليشء يعزز من ذلك قول العرب:غللت اليشء ،إذا اثبته فيه،

()3
()2
السلسلة :اتصال اليشء باليشء ومنه سلسلة
كأنه غرزته ،والغل:احلقد ،أما السالسل :فمن ّ

احلديد ذات الدائرة املعروفة )4(،وهي القيود تشد هبا أرجلهم،وأما األغالل فتشد هبا أيدهيم إىل

رقاهبم )5(.تصوير اآلية األغالل يف أعناقهم،بمعنى أعناقهم يف األغالل يصاحبها سجرهم وحرقهم

وايقادهم يف النار املحيطة هبم ويطرحون هبا طرح احلطب الوقود للنار ثم يسحبون بالسالسل يف
احلميم ،والسحب :اجلر وهو جيمع بني اإليالم واإلهانة .وجيرون إىل النار عىل وجوههم )6(،كام قال

تعاىلﭽ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﭼ(. )7

َ
والسحب :اجلر ،قرأ ابن مسعود وابن عباس ريض اهلل عنهم
سح ُبون)()8بفتح
(والسالسل ُي َ

الالم والياء ،أي هم الكفار الذين يسحبون السالسل يف نار جهنم وفيه ما فيه من االيالم والشدة

بمكان ،قال ابن عباس إذا سحبوها كان أشد عليهم .واملراد هنا أهنم يعذبون ظاهر ًا باألغالل

والسالسل واالحراق ،وباطن ًا بميلء بطوهنم نار ًا )9(،وهذا تعدد ألنواع العذاب ،يشعرهم باإلهانة

((( سورة غافر اآليتان 72 ، 71

((( ينظر مقاييس اللغة ،البن فارس.376/4،

((( ينظر املصباح املنري للفيومي  . 451/2املعجم الوسيط.661/2

((( ينظر الصحاح للجواهري . 1732/5 ،لسان العرب ،البن منظور.2064/3،
((( التفسري الكبري ،للرازي  . 212/30التحرير والتنوير البن عاشور .127/15

((( الكشاف للزخمرشي ،183/4 ،الفواتح االهلية واملفاتح الغيبية ،لنعمة اهلل النخجواين.269/2 ،

((( سورة القمر اآلية 48

((( ينظر :معاين القرآن للنحاس ، 233/6 ،إعراب القرآن ،البن سيده ،وحتفة االقران فيام قرئ بالتثليث من احرف
القرآن ،ابو جعفر االندليس.156/1 ،

((( ينظر :التفسري الكبري للرازي . 532/27 ،ولطائف االشارات ،للقشريي.316/3 ،
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والتحقري ويضفي عىل النفس أقسى آالم العذاب فاجتامع القيد والرضب والسحب عىل الوجوه

فيه مع أمل اجلسد وتزايده أمل وعذاب نفيس بسبب اإلهانة املرتتبة .واألغالل سواء كانت من حديد

أم من نار ،فهي قيود حتمل يف طياهتا ظالم ًا نفسي ًا وسهام ًا من االمل وتوحي بالذلة واملهانة واالنقياد
يوم القيامة كام يقاد االسري ذليالً .وقوله تعاىل :ﭽ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ

ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﭼ (.)1

والصفاد :حبل يوثق به،قيل هي األغالل وقيل :القيود)2(،قيل :معناه مقرنة أيدهيم وأرجلهم

إىل رقاهبم باألصفاد والقيود )3(.فاملوقف هنا جديد طارئ عىل أبصارهم وحواسهم فكل يشء قد
تبدل فوحشة العذاب وقلقها النفيس.

املبحث الثاين
التهكم والتقريع والتوبيخ
املطلب االول  :التهكم ً
لغة :اال�ستهزاء �أو �شدة الغ�ضب.

()4

واصطالح ًا :هو شدة الغضب والزجر يف القول ،وقد وردت آيات كثرية توضح حاالت

التهكم ،هتكم أهل االيامن بالكفار أو هتكم املالئكة بأهل النار أو خطاب رب العزة هلم ومن هذه

الصور التي تبني هتكم العلم وتصاعد نرباهتم عىل أهل النار قوله تعاىل ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ
ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ
ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭼ ( )5وخيزهيم :أي  :يعذهبم بالعذاب قال الذين أوتوا العلم:ان اخلزي

((( سورة ابراهيم . 50-49،

((( ينظر :لسان العرب ،البن منظور . 2457/4،

((( ينظر :معامل التنزيل يف تفسري القرآن للبغوي ، 493/4تفسري اللباب البن عادل الدمشقي. 3133/1 ،

((( ينظر  :مجهرة اللغة ،البن دريد  ، 984/2وخمتار الصحاح  ،للرازي مادة هكم .327/1
((( سورة النحل اآلية . 28-27
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والذل واهلوان والسوء اليوم ،والسوء هو العذاب عىل الكافرين كام ذكر كثري من املفرسين )1(،وأما

الذين تتوفاهم املالئكة بقبض أرواحهم ملك املوت وأعوانه ،قالت هلم املالئكة عىل سبيل التهكم
بىل إن اهلل مطلع عىل أفعالكم ويعلم ما كنتم تفعلون ،ففائدة قول املالئكة هلم(إلظهار الشامتة هبم

وزيادة اإلهانة) وهي تولد حرج ًا وضيق ًا نفسي ًا .أما عن هتكم اهلل سبحانه بالكافرين،يشتد غضب
اهلل بالكافرين من خالل قوله تعاىل :ﭽ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ

ﭯ ﭼ (،)2تُصور هذه اآلية والتي قبلها شقاء وضيق أهل النار فهم يعرتفون بظالهلم وبعدهم

عن اهلدى وليس اعتذار ًا منهم إنام إقرار ،لذلك طلبوا الرجعة إىل الدنيا ،فهذا التهكم واشتداد

الغضب عليهم يزيدهم عذاب ًا نفسي ًا وأمل ًا ،ألن اجلواب عىل رجعتهم جاء متأخر ًا ألف سنة بقوله:

ﭽ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭼ أي ابعدوا يف جهنم كام يقال للكلب اخسأ أي :ابعد .ومن ذلك

التهكم ،جواب مالك خازن النار قال تعاىل :ﭽ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ
ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭼ ( ،)3قال املفرسون :يدعون مالك ًا خازن النار فيقولون

(ليقض علينا ربك) أي  :يمتنا ليسرتحيوا من العذاب ،فيسكت عن جواهبم مدة ألف سنة كام قال
ابن عباس )4(،فهذا الكرب والغم وهذه الشدة وعدم إطاقة العذاب النفيس واجلسدي أجلأهتم إىل

متني املوت لعلهم جيدون راحتهم ولكن والت حني مناص .وكذلك هتكم أهل اجلنة بعدم حصوهلم

عىل النور بعد أن يطلبوه ،قال تعاىل :ﭽ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ

ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﭼ (،)5

ألن النور بني أيدي املؤمنني والكفار حمرومون منه وقيل ارجعوا هتكم وإهانة.

()6

والتذكري بام كان منهم يف الدنيا من نفاق ودس يف الظالم أي:ارجعوا إىل ما كنتم تعملون ارجعوا

((( ينظر :جامع البيان للطربي 195/17الكشف والبيان ،للثعلبي  ،14/6الكشاف للزخمرشي . 602/2
((( سورة املؤمنون اآلية . 108-107

((( سورة الزخرف ،آية .78-77

((( ينظر :زاد املسري يف علم التفسري البن اجلوزي  ، 84/4روح البيان .398/8
((( سورة احلديد اآلية . 13

((( ينظر انوار التنزيل وارسار التأويل للبيضاوي . 96/5
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فالنور يلتمس هناك وقد فات أوانه ارجعوا فليس اليوم يلتمس النور ،لعلهم ال يفهمون السخرية
فيرتاجعوا أو فهموا وأحسوا الندامة واالسى )1(،فأي هتكم وعذاب نفيس حيدث هلم.

املطلب الثاين
التقريع

التقريع :هو التعنيف بكالم عىل وجه الزجر ،أو هو اإلجياع باللوم الشديد(. )2

قال تعاىل ﭽ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ
ِ
جماهد:جبِالً:
ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﭼ( ،)3أي :قد صد الشيطان منكم خلق ًا .قاهلا

خلق ًا ،أفلم تكونوا أي:املرشكون تعلمون أن الشيطان عدوكم وعدو اهلل ويف هناية املوقف العصيب

يعلن اجلزاء االليم يف التهكم وتقريع ،هذه جهنم التي كنتم توعدون هبا يف الدنيا عىل كفركم باهلل.

وقيل :باب من أبواب النار ،واصلوها أي:احرتقوا هبا اليوم يعني يوم القيامة( .)4فالتقريع هبم عذاب

نفيس .وكذلك يف آيات سورة الزمر يقرع املالئكة الكفار اذا جاءوا وفتحت هلم أبواب جهنم بقوهلم
أمل يأتكم رسل من جنسكم يتلون عليكم آيات ربكم فيجيبوا بىل فتقول املالئكة ادخلوا أبواب

جهنم خالدين فيها ،فبئس مثواكم )5(،لسوء عملكم فيه تقريع وعذاب روحاين (نفيس).

((( مشاهد القيامة يف القرآن سيد قطب .245-244،

((( ينظر :الصحاح ،للجواهري ، 1264/3تاج العروس للزبيدي مادة (قرع ) .549/12
((( سورة يس اآليات .64-62

((( ينظر :جامع البيان للطربي  ،243/20،يف ظالل القرآن للسيد قطب .2972/5
((( انوار التنزيل وارسار التأويل ،للبيضاوي . 49/5
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املطلب الثالث
التوبيخ

هو اللوم الشديد العنيف،ويأيت أيضا بمعنى التقريع بالذنب)1(،ومن معانيه التهديد والتأنيب،

()2

ففي قوله تعاىل ﭽ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ

ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﭼ ( ،)3يتبني منظر عجيب ترى فيه وجوها مسودة ووجوها مبيضة ،وهو

مشهد حيس ولكنه منبعث عن تأثري نفيس ألقى ظله عىل هذه الوجوه فابيضت وعىل تلك الوجوه

فاسودت ،وهذا زيادة يف العذاب والنعيم ويف التحقري والتكريم ،يقال ألهل النار توبيخ ًا وتقريع ًا،
ّ
أكفرتم يا سود الوجوه وعبيد الشهوات)4(،ويصحب العذاب احليس ذلك التوبيخ النفيس فيلتقيان
يف احلس والنفس ،فيكون العذاب مضاعف ًا.

()5

املبحث الثالث
الندامة
الندم :هو حالة انفعالية تنشأ عن شعور االنسان بالذنب واالسف عىل ارتكاب ذلك الذنب

ولومه نفسه عىل ما فعل ومتنيه لو انه مل يفعل ذلك( ،)6فيندم أهل النار ندامة ما بعدها ندامة بسبب

اتباعهم الغاوين من االنس واجلن .حيث حيس الكافر بالعذاب الداخيل من خالل عدم الطاعة لربه
وعدم االيامن به ،ولرؤيته أهل االيامن يدخلون اجلنة فيزدادون ندامة عىل التفريط ،ونالحظ ذلك
من خالل اآليات قال تعاىل :ﭽ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭼ ( ،)7أي :يود الكفار يف

((( ينظر مجهرة اللغة ،ابن دريد االزدي  ،1018/2التعاريف للجرجاين .214/1
((( خمتار الصحاح  ،للرازي . 332/1

((( سورة آل عمران اآلية .106

((( ينظر  :نظم الدرر  ،للبقاعي ،134/2،مشاهد القيامة يف القرءان سيد قطب.237

((( نفس املصدر . 55

((( ينظر :االنفعاالت النفسية يف القرآن الكريم ص . 84
((( سورة احلجر اآلية .2
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أوقات كثرية لو كانوا مسلمني ،وقال بعضهم يف أوقات قليلة لشغلهم بالعذاب( ،)1وهذا التمني ال

ينفعهم بل يزدادون ندم ًا يف العاقبة( ،)2أي :ال نتيجة يف هذا التمني مرجوة ،وهذا الندم يعطي بعد ًا
نفسي ًا وأمل ًا قاسي ًا ،كلام رأى أهل االيامن يتقلبون يف نعيمهم ورسورهم.

املطلب الثاين
الع�ض على الأيدي

قال تعاىل ﭽ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﭼ ( ،)3أي الظامل

لنفسه املرشك بربه يعض عىل يديه ندم ًا وأسف ًا عىل ما فرط يف جنب اهلل ،وأوبق نفسه يف طاعة

خليله الذي صده عن سبيل ربه،أي :طريق ًا للنجاة من عذاب اهلل،وعض اليد من الغيض عادة

حينها يتعرض االنسان ملوقف يصعب الترصف فيه فيعض عىل أنامله عض ًا يناسب املوقف واحلدث

ولعظم املوقف واحلدث عض عىل يديه مع ًا ،ألنه يف موقف حرسة وندم عىل الفرصة التي فاتت
ولن تعود ولذلك يعذب نفسه قبل أن يأتيه العذاب ،ونالحظ أن الندم يظهر أثره بعد وجوده
يف القلب ويف اليد وذلك بعضها أو الرضب هبا عىل أختها ،كام يف قوله تعاىل يف النادم صاحب

اجلنة ﭽ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ

ﯦ ﭼ ()4والندامة هبذه الصورة عذاب نفيس يستمر باستمرار ذلك الندم.

((( احلجة يف القاءات السبع ،البن خالويه  ،204/1اجلامع ألحكام القرآن للقرطبي . 2/1/10،

((( ينظر الكشاف للزخمرشي . 570/2
((( سورة الفرقان ،آية .27

((( سورة الكهف ،آية .42
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الف�صل الثاين
املبحث االول  :ب�شاعة العذاب
نالحظ بشاعة العذاب من خالل تنوعه عىل الكافرين يف عملية التنفس الشاقة يف شهيقهم

وزفريهم وهم يف النار ،وبشاعته من خالل تنوع العذاب اجلسدي وخلودهم يف النار وما يولده

من عذاب نفيس.

املطلب الأول  :الزفري وال�شهيق

عملية تنفس جتري من إدخال النفس أو اهلواء وإخراجه مع إحداث صوت مسموع وملحوظ

بإخراجه من خالهلا ،قال تعاىل ﭽ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﭼ ( ،)1قال ابن

عباس ريض اهلل عنهام :يريد ندامة ونفس ًا عالية وبكاء ال ينقطع وحزنا ال يندفع ،ويقول أيض ًا:
الزفري الصوت الشديد والشهيق الصوت اخلفيف .وقال الضحاك ومقاتل :الزفري أول هنيق احلامر

والشهيق آخره إذا رده يف جوفه ،فالزفري خاص باملخزون أو املعذب وكذلك الشهيق ،كام يفعل

الباكي الذي يصيح خالل بكائه( ،)2املراد هبام الداللة عىل شدة كرهبم وعمهم وتشبيه حاهلم بمن
استولت احلرارة عىل قلبه وانحرص فيه روحه.

()3

لنا ان نتخيل صورة النفس داخل النار وسط جوها امللتهب  ،ان االنسان يتنفس ليسرتوح

باهلواء ،فكيف يأخذه من النار ان يف ذلك عذاب عظيم ونالحظ العذاب النفيس من ضيق انفاسهم

وحرج صدورهم وشدة كرهبم وغمهم وتنوع اصواهتم

املطلب الثاين
ن�ضج اجللود

إن للجلد وظائف ًا منها استقبال املؤثرات املختلفة بني االنسان وبني املحيط به ،ويؤدي وظائف

أخرى منها محاية االنسجة الداخلية ،وله اتصال مبارش باجلهاز العصبي وبالغدد التي تقوم بإفراز

((( سورة هود  ،اآلية . 106

((( ينظر  :تفسري البغوي  ، 465/2تفسري ابن عطية  ،207/3املوسوعة القرآنية . 113/10

((( تفسري البيضاوي .149/3
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املواد احليوية يف اجلسم والدورة الدموية )1(،يقول تعاىل :ﭽ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ

ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﭼ ( ،)2قال احلسن:

(تنضجهم النار يف اليوم سبعني ألف مرة)( ،)3وقيل :كلام انشوت جلودهم فاحرتقت بدلوا جلود ًا

بيضاء أمثال القراطيس ليدوم العذاب وال ينقطع ،فاألمل واقع عىل النفوس ،ألهنا هي التي حتس
وتعرف،فتبديل اجللود زيادة يف عذاب النفوس ،يدل عليه قوله تعاىل( :ليذوقوا العذاب)(،)4

فاملقصود تعذيب األبدان وإيالم األرواح )5(،ففي قول اهلل تعاىل ﭽ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ

ﮂ ﮃ ﮄ ﭼ ( )6أي :التي يصل هليبها إىل الفؤاد ،فبهذا يرشك العذاب اجلسدي والعذاب
النفيس،بحيث يصل احلرق صدورهم ثم تبلغ قلوهبم.

املطلب الثالث
نزّ اعة لل�شوى

النزع :هو قاع اليشء ،والنزعة:املوضع من رأس االنزاع وهو الذي انحرس شعره عن جانبي

جبهته )7(،والشوى:مجع شواة ،وهي جلدة الرأس ،وقيل الشوى :األطراف (اليدان والرجالن)

والرأس من اآلدميني وكل ما ليس بمقتل( )8ويكون العذاب النفيس أيض ًا من خالل األطراف

وفروة الرأس ،قال تعاىل وهو يوصف النار وما تفعل ﭽ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ
ﭴ ﭵ ﭶ ﭼ ( ،)9وهي تفيد النفي املصحوب بالروع والزجر )10(،إهنا النار املوعود هبا املجرم،

((( ينظر :االشارات النفسية يف القرءان الكريم ،د  .لطفي الرشبيني ص. 197

((( سورة النساء اآلية . 56

((( الكشاف للزخمرشي . 522/1،

((( ينظر :جامع البيان للطربي .484/8

((( اجلامع ألحكام القرءان للقرطبي . 254/5

((( سورة ُاهل َمزه اآلية . 7-6

((( ينظر :الصحاح ،للجوهري ،1289/3معجم مقاييس اللغة البن فارس . 415/5

((( ينظر  :معجم مقاييس اللغة البن فارس  244/3،ولسان العرب البن منظور .447/14
((( سورة املعارج ،اآليات . 17-15

( ((1ينظر :الصاحبي يف فقه اللغة العربية وسنن العرب يف كالمهم ابن فارس .118

العدد الرابع /ج -1ال�سنة الثانية2016 -م

323

				
العذاب النفيس املصاحب للعذاب اجلسدي

البحوث املحكمة

ولقد استعمل التعبري القرآين لفظ (لظى)هنا للتأكيد عىل شدة احراق النار )1(،فهي تنزع جلود

الرأس وتقرش مما عنه ،وألهنم كانوا باألطراف يؤذون غريهم )2(،ومل يكن للعقل استغالل أمثل،

وحياولون االفتداء بتقديم زوجته وولده وعشريته،لكن النار تتلظى وتتحرق لتنزع اجللود عن
الوجه والرؤوس نزع ًا تنتظر حتى يلقى إليها وقودها ،بل تدعوهم إليها فال يملكون الفرار،فيا هلا

من دعوة مفزعة ال يملك املدعو إال أن يستجيب هلا مقهور ًا ،فهو يعيش يف عذاب جسدي ونفيس
وقعه شديد)3(،ألن ال خالص منه وال خروج من هذا العذاب املهني .وبعد البقاء يف النار أي اخللود

فيها من انواع العذاب النفيس فهو جمبور مقسور يف مكان ال خيرج منه فإنه يعيش أمل ًا نفسي ًا أمل ًا ال
يكاد يصفه إال من عاش ُه.

املبحث الثاين
طعامها و�شرابها
املطلب االول  :طعام �أهل النار

صور القرءان الكريم صنف جديد من صنوف عذاب املجرمني النفيس املتولد من عذاهبم

اجلسدي وهو طعام أهل النار ،ومن أنواعه:

-1الرضيع قال تعاىل :ﭽ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭼ ( )4فقد سامه بالرضيع،ووصفه بانه ال يسمن

شجر من نار،
وال يشبع ،قال ابن عباس ريض اهلل عنه( :شوك يكون يف البادية)( ،)5وقال آخرون:
ٌ

()6

املراد هنا السخرية باملجرمني ألنه ال يغنيهم من اجلوع وال يسمنهم.

-2الزقوم :وهو الزقم :الفعل من أكل الزقوم ،واالزدقام االبتالع ،وهو كل طعام ثقيل ُيكره

((( ينظر :كتاب العني ،خلليل بن امحد الفراهيدي ،169/8لسان العرب البن منظور  ،4039/5املعجم الوسيط

قالني ابراهيم مصطفى.

((( ينظر :روح البيان ،إلسامعيل حقي ، 161/10تفسري القاسمي. 318/9
((( ينظر :مشاهد يوم القيامة سيد قطب ص . 219-218

((( سورة الغاشية اآلية . 6

((( اللغات يف القرآن ابو امحد السامري ،ص.45
((( ينظر :جامع البيان  ،الطربي .162/30
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الكفار عىل استساغته )1(،قال تعاىل ﭽ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ
ﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥ ﮦﮧﮨ

ﮩ ﮪ ﭼ (،)2فطعام املجرمني عرب عنه بشجرة الزقوم،الهنم مل يعرفوا شجرة بعينها يف بيئتهم

تسمى الزقوم ،ولكن يف أذهاهنم صورة هلا )3(،وهناك تفسري آخر بأن اهلل أراد أن يصور بشاعة شجرة
الزقوم فشبه طلعها برؤوس الشياطني ،ألن الناس رسموا يف أذهاهنم صورة منكره هلا قيل(الشجرة

امللعونة( :)4هي الزقوم تنبت يف أصل اجلحيم يف أبعد مكان من الرمحة أي وما جعلناها إال فتنة إذ

أنكروا ذلك وقالوا :حممد يزعم أن اجلحيم حترق احلجارة ثم يقول ينبت فيها الشجر ولقد ضلوا

يف ذلك ضالالً بعيد ًا كابدوا قضية عقوهلم)فإن من قدر عىل خلق من يعيش يف النار ويلتذ هبا

كالسمند)5(،فهو أقدر عىل خلق الشجر يف النار ،وقد قال ابن سالم إهنا حتيا باللهب كام حتيا شجر
مرله زفره.
الدنيا باملطر وثمر تلك الشجرة ٌ

املطلب الثاين � :شراب �أهل النار

يذكر لنا القرآن صفة املاء الذي يسقونه ،فإنه محيم يقطع االمعاء ،ثم يذكر لنا تعذيبهم بالعطش

واغاثتهم من عطشهم الذي ال يمكن تصوره بامء يوصف من شدة حرارته اال بقوله تعاىل

ﭽ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ

ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﭼ ( ،)6ثم يسقون من ماء صديد ال يستساغ وال
يطاق.غنها مشاهد تذهل العقول وهتلك وحتريها ،ومن أنواعه:

احلميم :وهو املاء املغيل الذي تناهى حره(،)7قال تعاىل ﭽ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ

((( التعابري القرآنية والبيئة العربية ،ابتسام مرهون الصفار. 250،
((( سورة الصافات اآليات . 66-62

((( ينظر :النهاية يف غريب احلديث واالثر البن االثري  ،128/1ولسان العرب . 161/15
((( تنوير االذهان من تفسري روح البيان للصابوين . 353/2 ،

((( ينظر :هتذيب اللغة لالزهري باب السني والالم ، 110/13واملعجم الوسيط  452/1طائر اذا انقطع نسله

وهرم القى نفسه اجلمر فيعود إىل شبابه وقالوا ال حيرتق بالنار .
((( سورة الكهف ،اآلية .29

((( ينظر :الصحاح ،للجواهري  2273/6،لسان العرب البن منظور . 153/2
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ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭼ ()1يذكر حاهلم وهم يطوفون يف جهنم بني احلميم واملاء احلار الذي بلغ

أقىص درجات احلرارة ،ويف سورة الواقعة نجد وصف ًا دقيق ًا هلذا الرشاب املؤذي الذي يلجأ إليه

املجرمون بعد أن حيرق الزقوم بطوهنم ،فيرشبون من احلميم فال يرتوون.

وكذلك تصور آية اخرى الرشاب بأنه يقطع األمعاء لشدة حرارته قال تعاىل ﭽ ﮰ

()2
حره وبلغ
ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﭼ  ،فقد فرسه بعض العلامء باملاء احلار املغيل الذي تناهى ّ
أقىص الدرجات)3(،وقال آخرون( :إن احلميم دموع أعني املجرمني يف النار ،تتجمع يف خنادق

فيسقونه)(( ،)4وكال التفسريين يعطي معنى واحد ،هو ان ما يبقى منه املجرمون رشاب شديد

احلرارة ،سواء كان مغلي ًا أو كان دموع املجرمني احلارة)( ،)5نجد تصوير ًا معجز ًا ملوقف رهيب لشدة
حرارة احلميم ،فهو إذا صب عىل رؤوسهم صهر جلودهم وبطوهنم ،ومع ذلك يعادون إىل خلقتهم

االوىل ،ليعاد عذاهبم جسدي ًا ونفسي ًا.

الصديد :نوع من رشاب املجرمني من أهل النار كام ذكره القرآن الكريم وهو رشاب ال يستطيع

أحد أن يتجرعه وال يتمكن من أن يستسيغه عىل رغم من شدة العطش الذي هم فيه ويرتتب عىل

هذه احلالة فض ً
ال عن العذاب اجلسدي أقىص غاية العذاب النفيس ،قال تعاىل ﭽ ﮣ ﮤ

ﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓ ﯔﯕ

ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﭼ

()6

وقد فرس

الصديد بأنه ما خيرج من أجساد املعذبني يف النار من قيح ودم)7(،ويف اللغة ورد املعنى نفسه)8(،وهذا

((( الرمحن اآلية . 42،41

((( سورة حممد ،اآلية .15

((( ينظر :جامع البيان للطربي ، 133/17 ،الكشاف ،للزخمرشي . 511/1
((( جامع البيان . 13/30

((( سورة ابراهيم اآليات . 17-15
((( سورة إبراهيم ،آية .17-15

((( ينظر :جماز القرآن ،اليب عبيده  ، 338/1جامع البيان للطربي  ، 195/13الكشاف للزخمرشي  172/4النهاية
يف غريب احلديث واالثر  ،البن االثري .254/2

((( ينظر مجهرة اللغة  ،ابو بكر االزدي  ، 190/3الصحاح للجوهري  393/1معجم مقاييس اللغة البن فارس . 282/3
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يعطي إحيا ًء رهيب ًا ،فض ً
ال عىل احياء العطش واحلرمان من املاء ،ألنه يوحي باألذى واألمل الشديد

فهو خيرج من أجساد املعذبني وحروقهم يف النار ومع ذلك ال جيدون رشاب ًا يره فيضطرون إىل رشبه
وجترعه ولكنهم ال يستطيعون احتامله ألنه ال يشفي غليلهم أوالً وألنه يثري التقزز يف النفوس ثاني ًا،

فكل ما تقدم من األذى الشديد والعذاب األليم بسبب رشهبم الصديد يشكل الصورة الكاملة
املمزوجة للعذاب اجلسدي والنفيس ففي التنوع العذاب عذاب نفيس ال عىل ذي ٍ
لب ،فهذا التنوع
يزيد يف األمل ويقوي احلزن والغم وتتصاعد معه احلرسات والزفرات والندامة.

املهل :ومن الرشاب الذي يعذب به أهل النار هو املاء الذي كاملهل قال تعاىل ﭽ ﭲ ﭳ

ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ

ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﭼ ( ،)1أي :وإن استغاثوا من شدة
العطش فطلبوا املاء ُأغيثوا ٍ
بامء شديد احلرارة وهو النحاس املذاب أو دردري الزيت املحمي يشوي

وجوههم إذا قرب منهم من شدة حره،فعطش أهل النار شديد ،جيعلهم يرشبون من املاء املغيل فال
يرتوون بل يزداد عطشهم وأملهم ،فصورة العذاب النفيس واضحة يف عملية عدم االرتواء وتكرار

هذه العملية يف الرشب تزيدهم أمل ًا إىل أملهم.

* *املبحث الثالث  :مالبس أهل النار

من صور العذاب النفيس واجلسدي الذي خيوضه أهل النار مالبسهم التي فصلت عليهم ،

وقطعت من النار ومنها الرسابيل.

* *املطلب األول  :قطعت هلم ثياب من نار

يقول تعاىل ﭽ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ

وفصلت عىل مقادير
ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﭼ ( ،)2هذه ثياب قطعت ّ

جثثهم ،تشتعل عليهم وحتيط هبم كام تقطع الثياب امللبوسة)3(،وشبهت بالثياب إلحاطتها وشموهلا

أجزاء اجلسم ،إن الثياب وظيفتها أن حتمي اجلسد من احلر وشدة الربد ،وحتمي أيض ًا وتسرت العورة،
((( سورة الكهف ،اآلية .29

((( سورة احلج اآليات . 21-19

((( ينظر :الكشاف ،للزخمرشي ، 150/3،التفسري الكبري ،للرازي . 214/23
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أما أن تكون هذه الثياب هي حمل العذاب! حقا هي صورة رهيبة لكل جوانب العذاب اجلسدي
فصلت الثياب عىل قدر اجسادهم والقيود واألغالل
والنفيس حني جتتمع مع لظى النريان،وقد ّ

والسالسل واألصفاد التي تشل وتقيد حركتهم ،فال يستطيعون التخلص منها وال اهلرب من النار

ألهنم كتب عليهم العذاب الرسمدي الباقي الدائم.

* *املطلب الثاين  :رسابيلهم من قطران

ومن مالبس أهل النار التي يعذبون هبا جسديا ونفسيا هي الرسابيل:وهي الثياب ورسبلته:

حيصن يف احلرب من الدرع وشبهه( ،)1والرسابيل كل ما لبس،
أي البسته الرسابيل ويطلق عىل ما ّ
أو كل ما ييل اجلسد وهي أعم من القميص(،)2فهي تغطي وجتلل أكثر اجلسد قال تعاىل ﭽ ﮭ

ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﭼ ( ،)3يف

هذه اآلية نالحظ وصف مالبس أهل النار ،ومالبسهم تشكل صور ًا رهيبة تزيد مالمح العذاب

النفيس فض ً
ال عن العذاب اجلسدي هوالً ورعب ًا.

فالرسابيل مجع رسبال وهو القميص كام ورد يف التفسري )4(،وكذلك قال اللغويون.أما القطران
ِ
ففيه ثالثة لغات َقطِرانِ ،ق ْط
ران،قطِران)5(،واختلف املفرسون يف تفسريه،فقال بعضهم :إنه اهلناء
الذي هتنأ به اإلبل اجلربى )6(،وقال آخرون :بل هو الصفر املذاب .وقال ابن عباس :هو النحاس

امل��ذاب ()7(.وجعل القطران هلم لباس يزيد يف حر النار عليهم)((،)8فاألصفاد وهي األغالل

((( الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون للسمني احللبي .132/7

((( ينظر :تفسري الشعراوي  ،حممد متويل الشعراوي  ،7616/12صفوة التفاسري حممد عيل الصابوين ، 92/21
التفسري احلديث دروزه حممد .248/5

((( سورة ابراهيم ،اآليات . 50-49

((( ينظر :جماز القرآن ،اليب عبيده ،345/1غريب القرآنل لسجستاين .263 /1

((( ينظر :الصحاح للجوهري  ،1729/5لسان العرب ،البن منظور  .356/6جامع البيان للطربي ،255/13
الكشاف للزخمرشي .185/2

((( جامع البيان للطربي  ، 255/13التبيان يف تفسري القرآن للطويس .320/6
((( نفس املصدر  55/17وتفسري عبد الرزاق .250/2
((( غريب القرآن اليب عبيده .275/1
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جتمعهم والسالسل تقيدهم ،والقطران رسابيلهم واحلميم رشاهبم والنار حميطة هبم ،وذلك جزاء

من خالف إهله)(،)1واالنسان إذا ما تعرض ألمر يصيبه بالعطب أو التشويه ،فأول ما حياول احلفاظ

عليه هو وجهه ذلك أن الوجه هو أرشف يشء يف االنسان فام بالناحني تغشى وجوه الكفرة النار إن
جمرد ختيل ذلك األمر مؤمل ،فالحظ هذا العذاب الذي ال تطيقه اجلبال الراسيات كيف يذيق اهلل

املجرمني عذاب ًا جسدي ًا من خالل مالبس النار عىل أجسادهم ويذيقهم عذاب ًا نفسي ًا من خالل شدة
الكرب والغم الذي يلحقهم بحيث ال هينؤون بطعام وال برشاب،لقد ذاق أهل النار أنواع العذاب
النفيس حتى إهنم ال ينامون وال هيدأ هلم بال ومع ذلك فهم حياولون دفع العذاب بوجههم منفرط

شدة العذاب وهو مؤمل أشد األمل .أفال نرى هذا العذاب النفيس األليم مثاالً ينذر به كل من عبد غري

اهلل أو حا َد عن الطريق املستقيم لريتدع عن غيه وكفره باهلل.

((( لطائف االشارات للقشريي .261/2
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اخلامتة
بعد متابع بعض آيات العذاب القرآن الكريم وتنوع العذاب وصوره والعيش مع تلك الصور

وأثرها النفيس يتوصل االنسان إىل أن جمرد التفكري فيها له أثره عىل نفسية الباحث ،فتوصلت إىل
نتائج قد أدركتها عملي ًا ألن العلامء تطرقوا هلا ،وهي أن هذا القرآن املعجز بأسلوبه وبيانه وما فيه

من كنوز بالغية ودرر نظيمة فهو تطرق إىل العذاب النفيس احلاصل ألهل النار ،وهو ال يقل تأثري ًا

عن العذاب اجلسدي ،وإن هذا العذاب أنواع خيتلف بعضه عن بعض يف الوقع والشدة عىل نفوس
الكافرين ،وإن ذلك العذاب النفيس يولد وينتج عن العذاب اجلسدي وتنوعه ،وإن اسلوب القرآن

يتناسب مع طبيعة املخاطبني حيث يصف العذاب للعرب وهم أهل البالغة ،فكان تأثريه مبارش
عىل نفوس سامعيه ،وإن الرتهيب من العذاب له دور بارز يف ابتعاد النفس وردها عن املعايص.
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امل�صادر واملراجع
1.1القرآن الكريم

2.2اإلشارات النفسية يف القرآن الكريم ،د .لطفي الرشبيني ،دار النهضة العربية ،بريوت ،لبنان،
ط2009 ،1م.

3.3االنفعاالت النفسية يف القرآن الكريم ،اسامعيل خليل ابراهيم اللبو ،دار النهج ،سوريا ،حلب،
ط2011 ،1م.

4.4انوار التنزيل وأرسار التأويل ،نارص الدين أبو سعيد عبد الني عمر البيضاوي( ،ت 685هـ)
حتقيق :حممد عبد الرمحن املرعشيل ،دار احياء الرتاث العريب ،بريوت ،ط1418 ،1هـ.

5.5التبيان يف تفسري غريب القرآن ،أمد بن حممد بن عامد الدين بن عيل ابو العباس شهاب الدين
ابن اهلائم (ت815هـ) حتقيق :د .ضاحي عبد الباقي حممد ،دار الغرب االسالمي ،بريوت،

ط1423 ،1هـ.

6.6حتفة األقران يف ما قرء بالتثليث من حروف القرآن ،أمحد بن يوسف بن مالك الرعيني الغرناطي
أبو جعفر االندليس (ت 779هـ) كنوز اشبيلية ،اململكة العربية السعودية ،ط2007 ،2م.

7.7التحرير والتنوير (حترير املعنى السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسري الكتاب املجيد) حممد
الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر بن عاشور التونيس (ت1393هـ) الدار التونسية للنرش،

تونس1984 ،م.

8.8التعبريات القرآنية والبيئة العربية يف مشاهد القيامة ،ابتسام مرهون الصفار ،مطبعة اآلداب،
النجف ،ط1967 ،1م.

9.9التفسري احلديث ،دروزة حممد عزت ،دار احياء الكتب العربية ،القاهرة ،ط1383 ،1هـ.
1010تفسري الشعراوي ،حممد متويل الشعراوي (ت1418هـ)  ،مطابع أخبار اليوم.

1111التفسري الكبري أو مفاتيح الغيب ،أبو عبد اهلل حممد بن عمر بن احلسن امللقب بفجر الدين
الرازي اخلطيب الرازي (ت606هـ) ،دار احياء الرتاث العريب ،بريوت ،ط1420 ،3هـ.
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1212تنوير األذهان من تفسري روح البيان اختصار وحتقيق :الشيخ حممد بن عيل الصابوين ،ط،1
الدار الوطنية للنرش والطباعة واالعالن ،بغداد1990 ،م.

1313اجلامع ألحكام القرآن ،ابو عبد اهلل حممد بن امحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي،
شمس الدين القرطبي (ت671ه��ـ) حتقيق :هشام سمري البخاري ،دار عامل الكتب،
الرياض ،اململكة العربية السعودية1423 ،هـ2003-م.

1414احلجة يف القراءات السبع،احلسني بن امحد بن خالويه ابو عبداهلل (ت370هـ) حتقيق عبد العال
سامل دار الرشوق -بريوت ط1401 4هـ.

1515روح البيان،اسامعيل حقي بن مصطفى االستانبويل احلنفي اخللوين (ت1127ه��ـ) دار
الفكر،بريوت .

1616زاد املسري يف علم التفسري ،مجال الدين ابو الفرج عبد الرمحن بن عيل بن حممد اجلوزي
(ت597هـ) حتقيق :عبد الرزاق مهدي ،دار الكتب العريب ،بريوت ،ط1422 ،1ه.

1717صفوة التفاسري حممد عيل الصابوين ،دار الصابوين للطباعة والنرش والتوزيع ،القاهرة ،ط،1
1417هـ1997-م.

1818الفواتح االهلية واملفاتح الغيبية املوضحة للكلم القرآنية واحلكم الفرقانية ،نعمةاهلل بن حممود
النخجواين ويعرف بالشيخ علوان (ت920هـ) ،دار ركايب للنرش،الغوري  ،مرص ،ط،1

1999م.

1919يف ضالل القرآن ،سيد قطب ابراهيم حسني الشاريب(ت1385هـ) ،دار الرشوق ،بريوت،
ط1412 ،17ه.

2020كتاب التعريفات ،عيل بن حممد بن عيل الزين رشيف اجلرجاين (ت816هـ) ضبطه وصححه
مجاعة من العلامء بإرشاف النارش ،دار الكتب العلمية بريوت ،لبنان ،ط1983 ،1م.

2121الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ،ابو القاسم حممود بن عمرو بن امحد الزخمرشي جاراهلل
(ت538هـ) ،دار الكتب العربية ،بريوت ،ط1407 ،3هـ.

2222الكشف والبيان عن تفسري القرآن امحد بن حممد بن ابراهيم الثعلبي ابو اسحاق (ت427ه)،

حتقيق :االمام ايب حممد بن عاشور ،دار احياء الرتاث العريب ،بريوت ،لبنان ،ط2002 ،1م .

332

							

م  .م خولة عيل نصار

2323لسان العرب ،حممد بن مكرم بن عيل ابو الفضل مجال الدين ابن منظور االنصاري الرويفع
االفريقي (ت711هـ) ،دار صادر ،بريوت ،ط1414 ،3هـ.

2424لطائف االش��ارات (تفسري القشريي) ،عبد الكريم بن هوازن بن عبد امللك القشريي
(ت465ه) ،حتقيق :ابراهيم البسيوين ،اهليئة املرصية العامة للكتب ،مرص ،ط. 3

2525جماز القرآن ،أبو عبيده معمر بن مثنى التيمي البرصي (ت209هـ) ،حتقيق :حممد فؤاد سزكني،
مكتبة الشاطبي ،القاهرة ،ط1381،هـ.

2626خمتار الصحاح،زين الدين أبو عبداهلل حممد بن أيب بكر بن عبد القادر احلنفي الرازي
(ت666هـ) ،حتقيق :يوسف الشيخ حممد ،املكتبة العرصية ،دار النموذجية ،بريوت،
صيدا ،ط5،1999م.

2727مشاهد القيامة يف القرآن الكريم ،سيد قطب ،انوار دجلة ،بغداد ،ط. 1

2828املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري ،أمحد بن عيل الفيومي ثم احلموي أبو العباس
(ت770هـ) ،املكتبة العلمية ،بريوت.

2929معامل التنزيل يف تفسري القرآن ،تفسري البغوي ،حميي السنة ،أبو حممد احلسني بن مسعود بن
حممد الفراء ،البغوي الشافعي (ت510هـ) ،حتقيق :الرزاق املهدي ،دار احياء الرتاث

العريب ،بريوت ،ط1420 ،1ه.

3030اللغات يف القرآن الكريم ،عبداهلل بن احلسني بن حسون ابو امحد السامري(ت386هـ)،
حتقيق :صالح الدين املنجد ،مطبعة الرسالة ،القاهرة ،ط1946 ،1م.

3131معجم التعبريات القرآنية ،حممد عرتيس ،دار الثقافة للنرش ،القاهرة ،ط1998 ،1م.

3232املعجم الوسيط ،جممع اللغة العربية بالقاهرة(،ابراهيم مصطفى ،امحد الزيات ،حامد عبد
القادر ،حممد النجار) ،دار الدعوة .

3333مقاييس اللغة ،ابو احلسن امحد فارس بن زكريا حتقيق عبد السالم حممد هارون ،دار
الفكر،ط؟؟1979 ،م .

3434املوسوعة القرآنية ،ابراهيم بن اسامعيل االبياري(ت 1414هـ) مؤسسة سجل العرب ،ط،
1405ه.
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3535النهاية يف غريب احلديث واالثر ،جمد الدين ابو السعادات املبارك بن حممد بن حممد بن حممد بن
عبد الكريم الشيباين اجلزري ابن االثري(ت 606هـ)) ،حتقيق :طاهر امحد الزاوي–حممود
حممد الطناحي ،املكتبة العلمية ،بريوت1979 ،م .

3636جامع البيان عن تأويل أي القرآن ،حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب االميل ابو جعفر
الطربي (ت310هـ) ،حتقيق :الدكتور عبد اهلل بن عبد املحسن الرتكي ،دار الفجر للطباعة
والنرش والتوزيع واالعالن ،ط2001 ،1م

3737غريب القرآن ،ابو بكر حممد بن عبد العزيز السجستاين(ت330هـ) ،حتقيق :حممد أديب عبد
الواحد مجران ،دار قتيبة1995 ،م .

3838حماسن التأويل ،حممد مجال الدين بن حممد بن سعيد بن قاسم احلالق القاسمي (ت1332هـ)،
حتقيق :حممد باسل عيون السود ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط1418 ،1ه .

3939معاين القرآن وإعرابه ،ابراهيم بن الرسي بن سهل ابو اسحاق الزجاج (ت311هـ)) ،عامل
الكتب ،بريوت ،ط1988 ،1م .
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