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المرسلين  الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على خير

  سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فإن القرآن الكريم الذي أنزله اهللا على سيدنا محمد (صلى اهللا 
عليه وسلم) هدى ورحمة ونورا وعصمة؛ إذ إنه ال سبيل لصالح حال 
هذه األمة وعزتها إال بالتمسك بهذا الكتاب؛ فال محيص لنا عن فهمه 

  ه.وتدبره والغوص في معاني
وبعد إجالة النظر في القرآن الكريم؛ وقع اختياري على لفظة 
الجثوم والجثو، فتتبعتها فوجدتها قد ذكرت في ثمان آيات، وألجل 

الجثوم والجثو معرفة معناها وداللتها في كل آية، جاء بحثي الموسوم: (
  ).في القرآن الكريم دراسة موضوعية

  ن:وقد اقتضت هذه الدراسة أن تكون في مبحثي
 .الجثوم في الدنيا، ويتضمن ثالثة مطالب  

 .تعريف الجثوم والجثو لغة واصطالحا  
 .الجثوم الذي أصاب قوم ثمود  
 .الجثوم الذي أصاب قوم مدين  

 .الجثو في اآلخرة  
توصلت إليها في هذه  يتبعهما خاتمة تضمنت أهم النتائج التي

الدراسة، تلوتها بثبت مسلسل ألهم المصادر والمراجع التي أفدتُ منها 
  في إثراء المادة العلمية للبحث.

هذا، وقد كان منهجي في هذه الدراسة منهجاً موضوعياً 
بخطواته المعروفة، والمتمثلة بجمع اآليات أوالً، وتقسيمها بحسب 

لنزول، ودراستها دراسة علمية الموضوعات، ثم ترتيبها بحسب ا
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موضوعية بعد التوكل على اهللا تعالى، والرجوع إلى أمات كتب التفسير 
  والحديث واللغة والسيرة النبوية.
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  .٣٩، وترتيبها في النزول ٧٨ - ٧٧سورة األعراف، اآلية  )١(
 .٥٢، وترتيبها في النزول ٦٧ – ٦٦سورة هود، اآلية  )٢(
  .٣٩، وترتيبها في النزول ٩١ – ٩٠سورة األعراف، اآلية  )٣(
 .٥٢، وترتيبها في النزول ٩٤سورة هود، اآلية  )٤(
 .٦٥، وترتيبها في النزول ٣٧ – ٣٦سورة العنكبوت، اآلية  )٥(
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 .٤٤، وترتيبها في النزول ٦٨سورة مريم، اآلية  )١(
 .٤٤، وترتيبها في النزول ٧٢سورة مريم، اآلية  )٢(
 .٦٥، وترتيبها في النزول ٢٨سورة الجاثية، اآلية  )٣(
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  م ويجثم جثماً وجثوماً إذا ألصق صدرهمن جثم الطائر يجث 
فيها، والجاثم: البارك على رجليه، كما  ا، وقيل: "أصابهم البالء فبركو)١(باألرض

وقيل: هو أن يقع  )٢(يجثم الطير؛ أي: أصابهم العذاب فماتوا جاثمين أي باركين".
؛ أي: أجساداً ملقاة M  ¨«  ª    ©L  على صدره؛ كقوله تعالى: 

  )٣(في األرض.

                                 
هـ)، تحقيق: رمزي ٣٢١جمهرة اللغة: ألبي بكر محمد بن الحسن بن دريد األزدي (ت )١(

، ١هـ)، ط١٩٨٧منير بعلبكي، دار النشر: دار العلم للماليين، بيروت، سنة النشر (
١/٤١٥    . 

هـ)، تحقيق: محمد ٣٧٠تهذيب اللغة: لمحمد بن أحمد األزهري الهروي، أبو منصور (ت )٢(
م)، ٢٠٠١ر: دار إحياء التراث العربي، بيروت، سنة النشر (عوض مرعب، دار النش

  ، مادة (جثم). ١١/٢٠، ١ط
هـ)، تحقيق: ٢٠٩ينظر: مجاز القرآن، ألبي عبيدة معمر بن المثنى التيمي البصري (ت )٣(

هـ)، ١٣٨١محمد فؤاد سزكين، دار النشر: مكتبة الخانجي، القاهرة، سنة النشر (
ي محمد عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري ، وغريب القرآن ألب١،١/٢١٨ط

هـ)، تحقيق: أحمد صقر، دار النشر: دار الكتب العلمية، بيروت، سنة النشر ٢٧٦(ت
، والمحكم والمحيط األعظم، ألبي الحسن علي بن ١/١٦٩م)،١٩٧٨هـ/١٣٩٨(

هـ)، تحقيق: عبد الحميد هنداوي، دار النشر: دار ٤٥٨إسماعيل بن سيده المرسي (ت
، مادة ٣٧٤/ ٧،  ١م)، ط٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١كتب العلمية، بيروت، سنة النشر (ال

(الجيم والثاء والميم)، ومعترك األقران في إعجاز القرآن ويسمى (إعجاز القرآن 
هـ)، دار النشر: ٩١١ومعترك األقران) لعبد الرحمن أبي بكر جالل الدين السيوطي (ت

  .٢/١٣٩، ١م)، ط١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨دار الكتب العلمية، بيروت، سنة النشر (
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  هو الوقوع باركين على الركب بعضهم على بعض وهو
  )١(بمنزلة البروك للبعير.
   ةٌ، والجثى: ترابثْوذْوةٌ وجثْوةٌ، وجةٌ من النار، وجذْويقال ج

 ، وذكر بعضهم:)٣(جثَا جهنَّم) ، وفي الحديث: (فإنَّه من)٢(مجموعه وحدتها جثوة
  )٤(هي حجارة من تراب متجمع كالقبر.

   

                                 
ينظر: كتاب الكليات: ألبي البقاء أيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي  )١(

هـ)، تحقيق: عدنان درويش، ومحمد المصري، دار النشر: مؤسسة الرسالة ١٠٩٤(ت
 ، (فصل الجيم).   ٥٥١ -٥٥٠م)، ص١٩٩٨هـ/١٤١٩بيروت، سنة النشر: ( -

بي زكريا يحيى بن زياد بن عبد اهللا بن منظور الديلمي الفراء ينظر: معاني القرآن: أل )٢(
هـ)، تحقيق: أحمد يوسف النحاتي، ومحمد علي النجار، وعبد الفتاح إسماعيل ٢٠٧(ت

، وتهذيب ٢/٣٠٥، ١شلبي، دار النشر: دار المصرية للتأليف والترجمة، مصر، ط
  ، باب الجيم والذال مادة (جذا).    ١١/١١٥اللغة: 

جامع الكبير. سنن الترمذي. لمحمد بن عيسى بن سوره بن موسى بن الضحاك الترمذي ال )٣(
هـ)، تحقيق: بشار عواد معروف، دار النشر: دار المغرب ٢٧٩أبو عيسى (ت

م)، باب ما جاء في مثل الصالة والصيام، رقم ١٩٩٨اإلسالمي، بيروت، سنة النشر: (
 .   ٤/٤٤٦ب ) وقال هذا حديث حسن صحيح غري٢٨٦٣الحديث (

، مادة (الجيم والثاء والواو)، وتاج العروس من ٧/٥٤٠ينظر: المحكم والمحيط األعظم،  )٤(
جواهر القاموس: لمحمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني أبوالفيض الملقب بمرتضى 

هـ)، تحقيق: مجموعة من المحققين، دار النشر: دار الهداية، ١٢٠٥الزبيدي (ت
 ).    ، مادة (جثو٣٧/٣٢١
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، والجاثية: )١(وفي الحديث: (فإذا لم نَجِد حجراً؛ جمعنا جثْوةً من تُراب)
 موضوعة موضع الجمع؛ كقولك جماعةٌ قائمةٌ وجماعةٌ قاعدةٌ، وبه سميت سورة

  )٣(.M      ¥  ¤   §  ¦L: )٢(الجاثية، وكما في قوله
  هو أن يعتلوا من المحشر إلى شاطئ جهنم على حالهم 

  )٤(التي كانوا عليها في الموقف جثاة على ركبهم مشاةً على أقدامهم.
 

قبل البدء بدراسة آيات هذا المطلب التي تتعلق بقوم ثمود ونبيهم صالح 
(عليه السالم) أجد من الضرورة بمكان التعريف بقوم ثمود ودعوة نبيهم صالح 
  (عليه السالم)؛ فقبيلة ثمود هي التي ينتمي إليها صالح (عليه السالم)، وسبب 

  
   

                                 
هـ)، تحقيق: د. ٢٥٦صحيح البخاري: لمحمد بن إسماعيل أبوعبد اهللا البخاري الجحفي ( )١(

مصطفى ديب البغا، دار النشر: دار ابن كثير اليمامة، بيروت، سنة النشر 
رقم الحديث  -، كتاب المغازي/ باب وفد أبي حنيفة ٣م)، ط١٩٨٧هـ/١٤٠٧(
)٤/١٥٩١)، ٤١١٧    . 

ينظر: المفردات في غريب القرآن: ألبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب  )٢(
هـ)، تحقيق: صفوان عدنان داودي، دار النشر: ٥٠٢األصفهاني (المتوفى بحدود سنة 

، ١/١٨٧، ١هـ)، ط١٤١٢بيروت، سنة النشر: ( -دار القلم، والدار الشامية، دمشق 
 (كتاب الجيم).      

 .٢٨ة، جزء من اآلية سورة الجاثي )٣(
ينظر: مدارك التنزيل وحقائق التأويل: ألبي البركات عبد اهللا بن أحمد بن محمود حافظ  )٤(

هـ)، حققه وخرج أحاديثه: يوسف علي بديوي، راجعه وقدم له: ٧١٠الدين ألنسفي (ت
محيي الدين ديب مستو، دار النشر: دار الكلم الطيب، بيروت، سنة النشر: 

 .   ٢/٣٤٦، ١م)، ط١٩٩٨هـ/١٤١٩(
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كر أهل السير أن النبي (صلى اهللا . وذ)١(تسميتها بثمود نسبة إلى "الماء القليل"
 خُلُوا على هؤالءعليه وسلم) لما وصل إلى الحجر أي ديار ثمود قال: (ال تَد
المعذَّبين إلَّا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين؛ فال تدخُلُوا عليهِم؛ ال يصيبكُم 

 م؛ إذ قال تعالى: ؛ فدعاهم إلى عبادة اهللا وترك عبادة األصنا)٢(ما أصابهم).
M´  ³  ²  ±  °   ¯  ®  ¬  «  ª©  ¨   §  ¦ L)٣( ،

وسماه القرآن أخاهم باعتبار النسب؛ ألنه من قبيلة ثمود، ثم طلبوا منه معجزة 
¶  ¸  M  ¾  ½  ¼»    º  ¹فأخرج اهللا لهم ناقة؛ إذ قال تعالى: 

     Î  Í  Ì    Ë  Ê    É  ÈÇ  Æ   Å    Ä  Ã  ÂÁ  À  ¿L)٤( ،
!  "   M  وسأتكلم عنها الحقاً. ثم ذكرهم بنعم اهللا عليهم؛ إذ قال تعالى: 

   /  .   -      ,  +  *  )   (  '   &  %  $   #

;  :     9  8  7   6  5  4  3  21  0L)ووصف اهللا )٥ ،
>  M  حال المستكبرين المعاندين حيث حكى القرآن الكريم إجابة المؤمنين بقوله:

                                 
هـ)، تحقيق: د. مهدي المخزومي، ود. ١٧٠ينظر: العين: للخليل بن أحمد الفراهيدي (ت )١(

، حرف الطاء، والقاموس ٨/٢٠إبراهيم السامرائي، دار النشر: دار ومكتبة الهالل، 
هـ)، دار النشر: مؤسسة الرسالة، ٨١٧المحيط: لمحمد بن يعقوب الفيروز آبادي (ت

  ، فصل (الجيم). ١/٣٤٥بيروت، 
صحيح البخاري: كتاب الصالة، باب الصالة في مواضع الخسف والعذاب، رقم الحديث  )٢(

هـ)، ١٠٤٤. وينظر: السيرة الحلبية: لعلي بن برهان الدين الحلبي (ت١/١٦٧)، ٤٢٣(
 .٣/١٠٦هـ)، غزوة تبوك، ١٤٠٠دار النشر: دار المعرفة، بيروت، سنة النشر: (

  .٧٣راف، اآلية: سورة األع )٣(
  . ٧٣سورة األعراف، اآلية  )٤(
  . ٧٤سورة األعراف، اآلية  )٥(
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  H    G  F  E  D  C  B  A   @  ?  >     =

  T  S    R  Q   P   O  N  ML  K  J  IL)١(  
أي: قال المؤمنون نحن مصدقون وموحدون ولم يجيبوا بـ (نعم) 
أو(نعلم)؛ فأجابوا بما يستلزم هذا المعنى ويزيد، وهو أنهم علموا بذلك يقيناً أنه 

  )٢(مرسل من ربه.
 

M  g  قال تعالى:    f  e  d  c   b   a  `  _   ^

  t  s   r  q  p  o  n  m   l     k           j   i  hL)٣( 
طلب قوم صالح معجزة لالستدالل على نبوته فأخرج اهللا لهم ناقة من الصخرة 

M  È  للداللة على نبوته؛ فقال:  Ç  Æ   Å     Ä  Ã  ÂÁ  À  ¿  ¾  ½

   Ï  Î  Í  Ì    Ë   Ê    ÉL)وقد كانت هذه الناقة تشرب من بئر )٤ ،
'  M  معينة يوما لها ويوماً آخر للقوم، كما ذكر القرآن ذلك    &%  $  #  "  !

                                 
  .٧٥سورة األعراف، اآلية  )١(
ينظر: محاسن التأويل: لمحمد جمال الدين بن محمد سعيد قاسم الحالق القاسمي  )٢(

هـ)، تحقيق: محمد باسل عيون السود، دار النشر: دار الكتب العلمية، ١٣٣٢(ت
، وتفسير القرآن الحكيم المسمى ٥/١٢٧، ١هـ)، ط١٤١٨بيروت، سنة النشر: (

هـ)، دار النشر: دار ١٣٥٤تبـ(تفسير المنار)، لمحمد رشيد بن علي رضا الحسني (
، والمستفاد من قصص ٨/٤٤٨م)، ١٩٩٠الهيئة المصرية العامة للكتاب، سنة النشر: (

القرآن للدعوة والدعاة، د. عبد الكريم زيدان، دار النشر: مؤسسة الرسالة ناشرون، 
 . ١٢٦، ١م)، ط٢٠٠٩ - هـ ١٤٣٠دمشق، بيروت، سنة النشر: (

  .٧٨سورة األعراف، اآلية  )٣(
  .٧٣سورة األعراف، اآلية  )٤(
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*)  (L)وقال في سورة أخرى: )١ ،  M    Á   À   ¿   ¾  ½   ¼  »   º

Ã  ÂL.)٢(  
وذكَّرهم صالح ( عليه السالم) أنهم إذا مسوا هذه الناقة بسوء؛ فإن اهللا 

¶  ¸  M  ½  ¼»    º  ¹  سيسخط عليهم ويعذبهم، إذ قال تعالى: 

  Í   Ì    Ë  Ê    É  ÈÇ  Æ   Å    Ä  Ã  ÂÁ  À  ¿  ¾

ÏÎL)؛ ولكن القوم كذبوه وتجرأوا على اهللا وتحدوه، قال تعالى: )٣ 

M b   a  `  _  ^       k           j   i  h  g  f  e  d  c

m   lL)؛ أي: نحروها وأسند العقر إلى جميعهم؛ ألنه كان برضاهم )٤
وإن لم يباشره إال بعضهم وطلبوا نزول العذاب وكأنهم استعجلوا نزول العذاب 
من اهللا ألنهم كانوا يعتقدون أن ذلك ال يحصل العتقادهم أن صالح غير مرسل 

؛ فجاء )٥( M l     k j   iLي إدعائه النبوة ولذلك قالوا: وغير صادق ف
العذاب وهي الرجفة الشديدة؛ أي: الزلزلة الشديدة التي حصلت من الصيحة 

Mt الشديدة قال تعالى:    s   r  q  p  o  nL)أي:  )٦
ساقطين على وجوههم ال يتحركون، وأخذت أولئك المستكبرين الرجفة المتمثلة 
بالزلزلة الشديدة فأهلكتهم فأصبحوا في بالدهم أو مساكنهم باركين على الركب 

  جوههم هامدين ال يتحركون جاثمين. ساقطين على و

                                 
  .٢٨سورة القمر، اآلية  )١(
  .١٥٥سورة الشعراء، اآلية  )٢(
 .٧٣سورة األعراف، اآلية  )٣(
  .٧٧سورة األعراف، اآلية  )٤(
  .٧٧سورة األعراف اآلية  )٥(
  .٧٨سورة األعراف، اآلية  )٦(
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من خالل هذا العرض يمكنني تصوير ثالث مشاهد. يتمثل المشهد 
لرجفة الشديدة التي جعلت األرض تهتز من تحت أقدامهم والمشهد األول: با

الثاني: ما صاحب هذه الزلزلة من الخوف الشديد بسبب موجان األرض، 
والمشهد الثالث: يتمثل بصورة المستكبرين وهم ساقطين على األرض جاثمين 
على وجوههم جزاء وفاقاً. جزاء فعلهم في التبصير عن هذا المصير، وهو 

   )١(شهد المستكبرين الجاثمين.م
̀    M   a  قال تعالى:   _  ^  ]  \  [  Z    Y  X

  q  p   o  n  m   l  k   j   i   h  g    f  ed  c  b

  t   s  rL.)٢(  
ح (عليه السالم): بعد عقرهم للناقة وطلبهم نزول العذاب قال لهم صال

 M 8 7  W  V  U  T  S  RQ  P   O  N  ML)قال ؛ أي: )٣
لهم نبيهم بعد نحرهم للناقة عيشوا في بلدكم هذا متمتعين بما فيه من نعم لمدة 
ثالثة أيام فقط وهي آخر ما بقي لكم من متاع هذه الدنيا وهذا الوعد غير مكذوب 

M  Z ألنه صادر من اهللا وهنا تحقق الوعد، قال تعالى:      Y  XL)؛ أي: )٤
؛ أي: برحمة )٥(M   a   `  _  ^  ]  \  [L بإنزال العذاب 

                                 
ينظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن: لمحمد بن جرير بن يزيد بن غالب اآلملي، أبي  )١(

 –هـ)، تحقيق: أحمد محمد شاكر، دار النشر: مؤسسة الرسالة ٣١٠جعفر الطبري (ت
، وفي ظالل القرآن: لسيد قطب ١٢/٥٤٥م، ٢٠٠٠هـ/١٤٢٠بيروت، سنة النشر: 

شروق، بيروت، القاهرة، سنة النشر: هـ)، دار ال١٣٨٥إبراهيم حسين الشاربي (ت
 .   ١٢٨، والمستفاد من قصص القرآن، ص٣/١٣١٤، ١٧هـ)، ط١٤١٢(

  .٦٧ -٦٦سورة هود، اآليتان  )٢(
  .٦٥سورة هود، من اآلية  )٣(
  .٦٦سورة هود، من اآلية  )٤(
  .٦٦سورة هود، من اآلية  )٥(



 

  

٢٩٢  

 

  

M  b  عظيمة كائنة منا وهذه النجاة األولى. وأما النجاة الثانية؛ فهي في قوله 

d  c L ؛ أي: من خزي وذل ذلك اليوم الهائل الشديد الذي ينزل فيه
  العذاب فيصيب الظالمين وينجي المتقين.

العذاب وهي ثالثة أيام  وفي هذه اآلية إشارة إلى المدة المتبقية لنزول
وفي ذلك الوعد عذاب آخر للقوم الكافرين فإنهم بدأوا يعدون ساعات استقبال 
العذاب وال يخفى على أحد ما لهذه القضية من عذاب نفسي للمجرمين زيادة 
على ما سيحل بهم من اهللا تعالى يوم الحساب كما في هذه اآلية إشارة إلى مقابلة 

ا لقول صالح (عليه السالم) وآمنوا به ونجاتهم من العذاب المؤمنين الذين استمعو
بين حال الكافرين وحال  )١(في الدنيا واآلخرة، وهذا النوع يسمى بـ(المقابلة)

  . )٢(المؤمنين
والصيحة: الصوت  M  o  n  m   lL  وفي قوله تعالى: 

جثوم الشديد المرتفع فبعد أن أخذتهم الصيحة كانوا جاثمين: من الجثوم وهو ك
اإلبل؛ أي: البروك على األرض أو وقع على صدره كما يقال جثم الطير أي لزم 
مكانه فلم يبرح فأصبحوا هلكى، صرعى، ساقطين على وجوههم بدون 

  )٣(حركة.
                                 

هي أن يؤتى بمعنيين متوافقين أو معانٍ متوافقة ثم بما يقابلهما أو يقابلها على  المقابلة: )١(
اإليضاح في علوم  ينظر: .الترتيب؛ كقوله تعالى: "فليضحكوا قليال وليبكوا كثيرا"

البالغة، لجالل الدين أبو عبد اهللا محمد بن سعد الدين بن عمر القزويني، دار النشر: 
 .١/٣٢١، ٤م)، ط١٩٩٨، سنة النشر، (دار إحياء العلوم، بيروت

ينظر: تفسير القرآن العظيم، البن أبي حاتم: أبو محمد عبد الرحمن بن محمد الرازي ابن  )٢(
هـ)، تحقيق: أسعد محمد الطيب، دار النشر: مكتبة نزار مصطفى ٣٢٧أبي حاتم (ت

، والتفسير ٦/٢٠٥١، ٣هـ)، ط١٤١٩المملكة العربية السعودية، سنة النشر: ( –الباز 
الوسيط للقرآن الكريم: لمحمد سيد طنطاوي، دار النشر: دار نهضة مصر للطباعة 

 .٧/٢٣٦، ١القاهرة، ط - والنشر والتوزيع 
 .٧/٢٣٦ينظر: المرجع نفسه  )٣(



 

  

٢٩٣  

 

  

ومن هذه القصة نستلهم الدروس والعبر بأن المسلم ال يجوز له التكبر، 
الخير يجب أن نتبعه، قال وأن ال يجاهر بالعداوة والعصيان، وأن من يدلنا على 

M  R  Q  P  O  N   M  L  K   J  I  H  G  F  تعالى: 

  a   `  _   ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U   T  S

  k  j  i  h   g        f  e  d  cbL)١(.  
خالصة القول في اآلية أعاله يمكننا استحضار المشهد اإللهي في قوم 

المسلطة عليهم من السماء والرجفة التي أخذتهم ثمود، المرتسم بأحداث الصيحة 
من األرض، وما يصاحب تينك المشهدين من الخوف والفزع والرعب؛ فصاعقة 
مصحوبة بصوتها الشديد، وزلزلة األرض من تحت ديارهم، أدت إلى هلعهم 
وخروجهم مخذولين خائفين، ومن ثم يأتي المشهد الثاني الذي يصور لنا حالهم 

  م وجثومهم على األرض من دون أن ينفعهم فرارهم من العذاب.المتمثل بموته
 

قبل الشروع بدراسة قوم مدين ونبيهم شعيب (عليه السالم) أجد من 
الضروري التعريف بقوم مدين ودعوة نبيهم شعيب (عليه السالم)؛ إذ أرسل اهللا 

وهذه الكلمة تطلق على القبيلة وعلى المدينة وقيل  تعالى رسوله شعيباً إلى "مدين"
M  2  )٢(هي محاذية لتبوك، وقيل هي بين المدينة والشام   1  0  /  .  -

  6   5     4  3L)فدعاهم سيدنا شعيب (عليه  )٤(وهم أصحاب األيكة. )٣
السالم) إلى عبادة اهللا وحده ونهاهم عن المفاسد التي فشت فيهم ومنها التطفيف 

                                 
  .١٤٦سورة األعراف، اآلية  )١(
دان: لشهاب الدين أبي عبد اهللا ياقوت بن عبد اهللا الرومي الحموي ينظر: معجم البل )٢(

 .٥/٧٧، ٢م)، ط١٩٩٥هـ)، دار النشر: دار صادر، بيروت، سنة النشر (٦٢٦(ت
  .٢٣سورة القصص، اآلية  )٣(
قيل هي تبوك التي غزاها النبي (صلى اهللا عليه وسلم) وقيل هي الغيضة الملتفة  األيكة: )٤(

  .١/٢٩يك والمراد بأصحاب األيكة أهل مدين. ينظر: معجم البلدان، األشجار والجمع أ



 

  

٢٩٤  

 

  

M  H  G  FE  D  C  B  في الكيل والميزان؛ إذ قال تعالى: 

  W  VU   T  S  R  Q  PO  N  M  L  K   J   I

   b  a   ̀  _  ^  ]  \   [   Z  Y  X

  o  n   m  l  k   j  i  h  g  f  e  dc

  |   {   zy  x  w  v  u  t  s  r   q  p

  §  ¦  ¥    ¤  £   ¢  ¡�  ~  }L)؛ فيشمل )١
بخس المنهي عنه؛ بخس الناس حقوقهم المادية والمعنوية فهو عام في حق كل ال

 ونهاهم عن قطع الطريق الحسي والمعنوي فأما الحسي فقوله تعالى:  )٢(واحد.
M  p  o  n  m  lL)؛ أي: ال تقطعوا الطريق في قتل الناس )٣

وة شعيب إذا لم يعطوكم أموالهم وتمنعون من يريد الحق في سماع الخير من دع
¾  ¿  M  À  (عليه السالم). وأما قطع الطريق المعنوي ففي قوله تعالى: 

  É  È  Ç  Æ  Å  Ä   Ã   Â  ÁL)؛ أي: تُبعدون عن دين اهللا )٤
وطاعته من آمن بشعيب بتهديدهم بما يؤذيهم ويضرهم إن ظلوا متبعين شعيباً 
ودعوته وتريدون أن تجعلوا دعوة شعيب ذات عوج بما تلقونه من شبهات باطلة 

                                 
  .٨٦-٨٥سورة األعراف، اآليتان  )١(
ينظر: الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل: ألبي القاسم محمود  )٢(

هـ)، دار النشر: دار الكتاب العربي، ٥٣٨بن عمروبن أحمد الزمخشري جار اهللا (ت
، والمستفاد من قصص القرآن للدعوة ٢/١٢٨، ٣هـ)، ط١٤٠٧بيروت، سنة النشر (

 . ١٦٤والدعاة، 
  .٨٦آلية سورة األعراف، ا )٣(
  .٩٩سورة آل عمران، اآلية  )٤(



 

  

٢٩٥  

 

  

وبما تصفونها بما يشينها وينفر الناس عنها. وأكثر شعيب (عليه السالم) من 
  )١(بخطيب األنبياء.حواره مع قومه حتى لقب 

 

M  8 7   s  r     q  p  o  n  m  l       k  j        i  h

{  z   y  x  w  v  u  tL)؛ أي: استخفوا في كفرهم )٢
وإصرارهم على الهالك. وقال المأل الذين كفروا من قومه أي أشرافهم الذين 

باً أنكم إذاً لخاسرون؛ الستبدالكم الضالل يثبطونهم عن اإليمان أنكم إذا اتبعتم شعي
 M  Í  Ì  Ë  Ê     É  È  Ç  ÆL  بالهدى؛ كقوله تعالى: 

وقيل تخسرون بإتباعه فوائد البخس والتطفيف؛ ألنه ينهاهم عنهما ويحملكم على 
العدل وعدم بخس اآلخرين. وذكر الزمخشري في تفسير هذه اآلية فقال: "فإن 

Mp oي وطأته الالم في قلت فما جواب القسم الذ  nL  وجواب الشرط؟
~Mقلت: قوله إنكم إذاً لخاسرون سد مسد الجوابين       } |L  مبتدأ خبره

M¤£ ¢ ¡   �L وكذلك كانوا هم الخاسرين. وفي هذا االبتداء معنى ،
االختصاص، كأنه قيل: الذين كذبوا شعيبا هم المخصصون بأن أهلكوا 
واستؤصلوا، كأن لم يقيموا في دارهم ألن الذين اتبعوا شعيباً قد أنجاهم اهللا، 
الذين كذبوا شعيباً هم المخصصون بالخسران العظيم دون أتباعه فإنهم رابحون. 

                                 
ينظر: الجامع ألحكام القرآن، ألبي عبد اهللا محمد بن أبي بكر فرج األنصاري الخزرجي  )١(

هـ): تحقيق: هشام سمير البخاري، دار النشر: دار عالم ٦٧١شمس الدين القرطبي (ت
العظيم،  ، وتفسير القرآن٧/٢٤٧م) ٢٠٠٣هـ/ ١٤٣٣الكتب، الرياض، سنة النشر (

هـ)، تحقيق: عاصي بن محمد ٧٧٤ألبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي (ت
، ٢م)، ط١٩٩٩-هـ١٤٢٠سالمة، دار النشر: دار طيبة للنشر والتوزيع، سنة النشر: (

٣/٤٠١  . 
  .٩١-٩٠سورة األعراف، اآليتان  )٢(



 

  

٢٩٦  

 

  

وفي هذا االستئناف واالبتداء وهذا التكرير مبالغة في رد مقالة المأل ألشياعهم 
   )١(وتسفيه لرأيهم".

Mv  uL  والرجفة: هي الزلزلة الشديدة التي ينال معها
، وقيل: إنهم أخذتهم الرجفة وذلك كما )٢(اإلنسان اهتزاز وارتعاد واضطراب

 أخبر عنهم في قوله تعالى: أرجفوا شعيباً وأصحابه وتوعدهم بالجالء كما 
M  ¯   ®  ¬   «  ª  ©  ¨   §  ¦  ¥  ¤   £    ¢  ¡

´  ³  ²  ±  °L)أنهم تهكموا به  - واهللا أعلم  - ، والمناسبة هنا )٣
. )٥(؛ فجاءت الصيحة فأسكتتهم وأخرستهم)٤( Mw  vL  في قولهم: 

وقيل: ولما جاء أمرنا بإهالكهم نجينا شعيبا والمؤمنين معه بسبب رحمة عظيمة 
منا، وأما الظالمون؛ فأخذتهم صيحة عظيمة من عذاب اهللا. وقيل: صاح بهم 
جبريل صيحة؛ فأخرجت أرواحهم من أجسادهم، وقد ذكر اهللا تعالى ذلك في 

ك لهم. ؛ أي: موتى هامدين ال حراM   ´  ³  ²  ±  °L  قوله: 
)، وفي سورة الشعراء رجفة)، وفي سورة األعراف (صيحةوقيل: أتتهم (

MK  J  I L)وهم أمة واحدة اجتمع عليهم يوم عذابهم هذه النقم كلها؛ )٦ ،

                                 
تأويل، دار النشر: دار عالم ينظر: الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه ال )١(

 .٧/٢٤٨م)، ٢٠٠٣ -هـ١٤٣٣الكتب، الرياض، سنة النشر (
ينظر: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: ألبي محمد عبد الحق ين غالب بن عبد  )٢(

هـ)، تحقيق: عبد السالم عبد ٥٤٢الرحمن بن تمام بن عطية األندلسي المحاربي (ت
هـ) ١٤٢٢، سنة النشر (١: دار الكتب العلمية، بيروت، طالشافي محمد، دار النشر

٢/٤٢٩. 
  .٩٤سورة هود، اآلية  )٣(
  .٨٧سورة هود، اآلية  )٤(
 .٢/٤٠٣ينظر: تفسير القرآن العظيم، البن كثير  )٥(
  .١٨٩سورة الشعراء، جزء من اآلية  )٦(



 

  

٢٩٧  

 

  

هي سحابة أظلتهم   )١(MK  JL وإنما ذكر ذلك في كل سياق ما يناسبه، و
كما في قصة . ورب قائل يقول: وردت (وأخذ) )٢(فيها شرور من نار ولهب

M  n  m   l  ثمود بدون تاء؛ إذ اختفت من الفعل؛ كما في سورة هود

  oL)ووردت بالتاء في الفعل في السورة ذاتها )٣ ،  M  ®  ¬   «

¯L)مخاطبة قوم مدين، لماذا؟ الجواب: إن الذي تكلم هنا هو رب العباد  )٤
بر عن صيحة سبحانه وتعالى، وال يصح أن نفهم الصيحة على أنها جاءت لتع

  واحدة؛ فتاء التأنيث تعبر عن الصيحة لمدة واحدة.
أما إذا تكررت وصاحت صياحاً كثيراً تأخذهم كل صيحة من الصياح؛ 
فالصيحة فيها ضعف األنوثة. أما الصياح؛ ففيه عزيمة وقوة الرجولة، إذ أراد 
 اهللا أن يجمع بين الحادثين العظيمين؛ فقال: (أخذ) ولم يقل: (أخذت)، ثم قال: 

M³  ²  ±  °L ركة ؛ أي: ملقون على جباههم فال توجد فيهم ح
. وفي اآلية إشارة إلى أن الجزاء من جنس العمل؛ إذ تهكموا )٥(وهم عاجزون

من قول سيدنا شعيب (عليه السالم) عندما دعا إلى العدل، وعدم أخذ المال بدون 
وجه حق. فهذا هو عمل سيدنا شعيب الذي لم يستمع له قومه في دعواه؛ بل 

~  M  |  {  z  y   x  w  v  u  t  استهزأوا به:    }

                                 
  .١٨٩سورة الشعراء، جزء من اآلية  )١(
، ٩/٨٤، والجامع ألحكام القرآن ١٥/٤٦٥ينظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن  )٢(

 . ٣/٤٤٩وتفسير القرآن العظيم، البن كثير 
  .٦٧سورة هود، اآلية  )٣(
  .٩٤سورة هود، اآلية  )٤(
هـ)، دار النشر: مطابع ١٤١٨ينظر: تفسير الشعراوي: لمحمد متولِّي الشعراوي (ت )٥(

 . ٨/٦٥٤٤م)، ١٩٩٧النشر (أخبار اليوم، سنة 



 

  

٢٩٨  

 

  

 ª  ©    ¨   §     ¦   ¥¤  £  ¢  ¡   �L)؛ فجاء أمر اهللا الذي )١
  أسكتهم جزاء قولهم.

8 7  M  |  {  z      y   x  w  v  u  t  s

    ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤   £  ¢  ¡  �  ~   }

¬  «  ªL)؛ أي: وأرسلنا إلى قوم مدين أخاهم شعيباً؛ فقال لقومه )٢
 ناصحاً ومذكِّراً: يا قوم وحدوا اهللا واتقوه وخافوا عذابه وعقابه الشديد يوم القيامة 

Mi  h  g  f  eL ؛ أي: ال تسعوا باإلفساد في األرض بأنواع
؛ أي: فكذبوا رسولهم شعيباً M §  ¦  ¥Lالبغي والعدوان 

برجفة عظيمة مدمرة زلزلت عليهم بالدهم، وصيحة هائلة أخرجت فأهلكهم اهللا 
»Mالقلوب من حناجرها    ª    ©  ¨L ؛ أي: فأصبحوا هلكى

، وقيل هي صيحة جبريل؛ فإنها )٣(باركين على الركب ميتين ال حركة لهم
الموجبة للرجفة بسبب تمويجها للهواء وما يجاوره من األرض، فأصبحوا؛ أي: 

أي: بلدهم ولم يقل: في ديارهم ألمن اللبس، جاثمين أي:  صاروا في دارهم،
باركين على الركب ميتين مستقبلين بوجوههم األرض وذلك بسبب عدم 

  )٤(استماعهم إلى داعي الحق وتزلزل باطنهم فالجزاء من جنس العمل.
) من الناحية ديارهم) و(دارهموقد يقول قائل: ما الفرق بين كلمتي (

الكريم؟ نقول: إن الصيحة هي أشمل وأهم من الرجفة؛ لذا  البيانية في القرآن

                                 
  .٨٧سورة هود، اآلية  )١(
 . ٣٧-٣٦سورة العنكبوت، اآليتان  )٢( 
ينظر: صفوة التفاسير: لمحمد علي الصابوني، دار النشر: دار الصابوني للطباعة والنشر  )٣(

  . ٢/٤٣٢م)، ١٩٩٧هـ/١٤١٧، سنة النشر (١القاهرة، ط -والتوزيع 
حقي مصطفى االستانبولي الحنفي الخلوتي المولى أبو الفداء  ينظر: روح البيان: إلسماعيل )٤(

 .٦/٤٦٨هـ)، دار النشر: دار الفكر، بيروت، ١١٢٧(ت



 

  

٢٩٩  

 

  

فإنها تصيب عدداً أكبر وتبلغ أكثر من الرجفة والمعلوم أن الصوت يمتد أكثر 
) مع ديارهممن الرجفة ولهذا فهي تؤثر في ديار عديدة؛ لذا جاء استخدام كلمة (

M 8 7   l سورة هود،  ) من٩٤)، واآلية (٦٧الصيحة كما في اآلية (

  t   s  r  q  p  o  n  mL ، M  8 7  £     ¢  ¡

  ²   ±  °  ¯   ®  ¬   «  ª  ©  ¨   §  ¦  ¥  ¤

   ´  ³L أما الرجفة؛ فيكون تأثيرها في مكانها فقط؛ لذا جاء استخدام .
M  n كلمة (دارهم) مع الرجفة كما في قوله تعالى في سورة األعراف: 

t  s   r  q  p  oLتعالى:  ، وكذلك في قوله  M  ¥

  ¬  «  ª     ©  ¨  §  ¦L.)ي القرآن ولم ترد ف )١
كلمة (ديارهم) إال مع العذاب بالصيحة ولم ترد كلمة (دارهم) إال مع العذاب 

  )٢(بالرجفة.
M  n  m   l   قال تعالى في سورة هود عن قوم صالح:

oL)قوم شعيب  - ، وقال في السورة نفسها في مدين )٣ - :   M  ¬   «

  ¯  ®L)وهنا نتساءل: لماذا قال تعالى في قوم صالح:)٤ ،  M  m    l

  o  nL)بتذكير الفعل (أخذ)، وقال في قوم شعيب  )٥ M  ®  ¬   «

  ¯L)بالتأنيث مع أن الفاعل واحد، والفصل بين الفعل والفاعل واحد؟ )٦  

                                 
  .٣٧سورة العنكبوت، اآلية  )١(
ينظر: األسئلة واألجوبة المفيدة في لطائف بعض اآليات القرآنية: للدكتور فاضل صالح  )٢(

 .   ١/٢٦)، ٤٥السامرائي، أستاذ النحو في جامعة الشارقة، رقم السؤال (
 .٦٧سورة هود، جزء من اآلية  )٣(
 .٩٤سورة هود، جزء من اآلية  )٤(
  .٦٧سورة هود، جزء من اآلية  )٥(
  .٩٤من اآلية  سورة هود، جزء )٦(



 

  

٣٠٠  

 

  

فالجواب على ذلك: من المعلوم أنه يجوز في نحو هذا تذكير الفعل 
وتأنيثه؛ ألن الفاعل غير حقيقي التأنيث، وأما اختيار التذكير والتأنيث في كل 
موضع؛ فله أكثر من سبب، منها: أنه قيل: إنه أخبر عن قوم شعيب بثالثة أنواع 

والظلة، فناسب ذلك  من العذاب كلها مؤنثة األلفاظ وهي: الرجفة، والصيحة،
التأنيث في أهل مدين يقول صاحب (درة التنزيل): "فلما اجتمعت ثالثة أشياء 
مؤنثة األلفاظ في العبارة عن العذاب الذي أهلكوا به؛ غلب التأنيث في هذا 
المكان على المكان الذي لم تتوال فيه هذه المؤنثات؛ فلذلك جاء في قصة شعيب 

 M¯  ®  ¬   «L.")١(  
الدكتور فاضل السامرائي على كالم صاحب (درة التنزيل) بقوله وعقب 

"والصواب أن مدين ذكر عنهم سبحانه أنهم أخذتهم الصيحة، وأنهم أخذتهم 
الرجفة. وأما عذاب يوم الظلة؛ فإنه لم يصب مدين، وإنما أصاب أهل األيكة، 

MR  Q      P  O        N  M  LK  J  I قال تعالى:    H   GL)٢( 
الهما أرسل إليهما شعيب، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى أن (الرجفة) وك

، ثم إنه عبر عن )٣(M  o  nL  أخذت قوم صالح أيضاً، قال تعالى: 
]  \  [  ^  _  M عذاب قوم صالح بالخزي؛ فقال:    Z    Y  X

d  c  b   a   `  L)والخزي مذكر؛ فناسب التذكير في قوم )٤ ،

                                 
درة التنزيل وغرة التأويل: ألبي عبد اهللا محمد بن عبد اهللا األصبهاني المعروف  )١(

هـ)، دراسة وتحقيق: د. مصطفى أيدين، دار النشر: ٤٢٠بـ(الخطيب االسكافي)، (ت
 .      ٢/٧٦٧، ١م، ط٢٠٠١ -هـ١٤٢٢جامعة أم القرى، سنة النشر: 

  .١٨٩سورة الشعراء، اآلية  )٢(
  .٧٨سورة األعراف، جزء من اآلية  )٣(
  .٦٦سورة هود، جزء من اآلية  )٤(



 

  

٣٠١  

 

  

M  t . وقد تقول: إن اهللا تعالى قال في قصة مدين )١(صالح   s  r  q

  v  uL)؛ فنقول: إنه ذكر العذاب أيضاً في قصة ثمود، فقال: )٢  M   G

  J  I  HL)وذكر الخزي عالوة على ذلك فناسب التذكير في قوم )٣ ،
صالح، ثم أن التعقيب على قوم صالح وعقابهم أشد مما ذكر في قوم شعيب؛ فقد 

M   aفي قوم صالح:  قال     ̀  _  ^  ]  \  [  Z    Y  X

  q  p   o  n  m   l  k   j   i   h  g    f  ed  c  b

  ¤  £    ¢    ¡  �~  }  |    {     z  yx  w  v  u  t   s  rL.)٤(  
©  M وقال في قوم شعيب:    ¨   §  ¦  ¥  ¤   £    ¢  ¡

  ¼  »  º¹  ¸   ¶        µ   ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬   «  ª

  Á   À  ¿    ¾  ½L)نعم النظر في النصين القرآنيين؛ يتبين له ما )٥ومن ي ،
  يأتي: 

  :أنه قال في قوم صالح  M  Z     Y  XL)وقال في مدين: )٦ ، 

M  £    ¢  ¡L)والفاء تفيد التعقيب ذلك أنه قال على لسان نبيها صالح: )٧ ، 

 M J  I  H   GL)؛ فناسب التوعد بالعذاب القريب ذكر الفاء التي تفيد )٨

                                 
ينظر: معاني النحو للدكتور فاضل صالح السامرائي، مطابع دار الحكمة للطباعة والنشر،  )١(

  .  ٤٨٨- ٢/٤٨٥، (باب الفاعل) ١م)، ط١٩٩١الموصل، سنة النشر (
  .٩٣سورة هود، اآلية  )٢(
  .٦٤سورة هود، جزء من اآلية  )٣(
  .٦٨-٦٦سورة هود، اآليتان  )٤(
  .٩٥ -٩٤سورة هود، اآليتان  )٥(
  .٦٦سورة هود، جزء من اآلية  )٦(
  .٩٤سورة هود، جزء من اآلية  )٧(
  .٦٤سورة هود، جزء من اآلية  )٨(



 

  

٣٠٢  

 

  

الترتيب والتعقيب. ثم إن نبيهم توعدهم بعد عقر الناقة بالعذاب بعد ثالثة أيام، 
ضاً ذكر الفاء التي تفيد فلما انقضت األيام الثالثة؛ حلَّ بهم العذاب؛ فناسب ذلك أي

  الترتيب والتعقيب، وليس األمر كذلك في مدين؛ فناسب ذكر الواو. 
  :أنه ذكر الخزي في عقوبة قوم صالح فقال  Md  c  bL)١( ،

  ولم يذكر ذلك في قوم شعيب. 
  :ذكر قوة اهللا تعالى وعزته تعقيباً على هالك قوم صالح؛ فقال

M  i   h  g    f  k   jL)ولم يذكر مثل ذلك في قوم شعيب.)٢ ،  
  :قال في قوم صالح M~  }  |    {    z L)ولم يقل ذلك )٣ ،

  في قوم شعيب (عليه السالم).
فاتضح بعد هذه الدراسة أن التعقيب على قوم صالح (عليه السالم) في 

M  n العذاب كان أشد في عقوبتهم بلفظ التذكير؛ فقال:    m   l

oL)؛ ألن المذكر أقوى من المؤنث؛ فناسب التذكير في قوم صالح )٤
  والتأنيث في قوم شعيب.

ومن ثم؛ فإن قصة قوم شعيب في هذه السورة أطول من قصة قوم صالح؛ إذ إن 
قصة قوم صالح تضمنت ثمان آيات: من اآلية الحادية والستين إلى اآلية الثامنة 

: من اآلية الرابعة والثمانين إلى اآلية والستين. وإن قصة مدين اثنتا عشرة آية
الخامسة والتسعين، وإن كلمة (أخذت) أطول من (أخذ)؛ فناسب الكلمة الطويلة 

  طول القصة من جهة أخرى.

                                 
  .٦٦سورة هود، جزء من اآلية  )١(
  .٦٦سورة هود، جزء من اآلية  )٢(
  .٦٨سورة هود، جزء من اآلية  )٣(
  .٦٧سورة هود، جزء من اآلية  )٤(



 

  

٣٠٣  

 

  

وزيادة على هذه المعاني في هذه اآليات أنه وردت كلمة (العذاب) في 
مدين؛  قوم صالح (عليه السالم) في سور القرآن الكريم أكثر مما وردت في

  فإنها وردت في قوم صالح سبع مرات وهي:
  )١(.M   Ï  Î  Í  ÌL  قوله تعالى:  -
M  J  I  : وقوله -   H   GL.)٢(  
  )٣(.M  Ë  Ê    É  È  ÇL  : وقوله -
  )٤(.MÑ  Ð L  : وقوله -
  )٥(.M  ¹  ¸  ¶  µL  وقوله:  -
   )٦(.M  m   l  k          j  iL  وقوله:  -
 M]  \  [  Z   Y وقوله في قوم عاد وقوم ثمود وفرعون:  -

^L)٧(.  
M  r  وأما في أهل مدين؛ فمرة واحدة، وذلك في قوله تعالى:    q

  v  u  t  sL.)٨(  
  

                                 
  .٧٣سورة األعراف، جزء من اآلية  )١(
  .٦٤سورة هود، جزء من اآلية  )٢(
  .١٥٦سورة الشعراء، جزء من اآلية  )٣(
 .١٥٨سورة الشعراء، جزء من اآلية  )٤(
 .١٧سورة فصلت،جزء من اآلية  )٥(
 .١٦سورة القمر، اآلية  )٦(
 .١٣سورة الفجر، اآلية  )٧(
 . ٩٣هود،جزء من  اآلية  سورة )٨(



 

  

٣٠٤  

 

  

؛ فذكر الصيحة في قوم )١(وإن من معاني الصيحة في اللغة (العذاب)
ولم يكن األمر صالح إشارة إلى معنى العذاب ومناسبة لذكره الذي تكرر فيهم، 

كذلك بالنسبة إلى قوم شعيب أهل مدين؛ فجاء بالفعل على لفظ الصيحة وهو 
  التأنيث.

«  ¼  ½  ¾    ¿  M  À وأما قوله تعالى تعقيباً على قوم شعيب

ÁL)؛ فذلك ألن طبيعة العذاب واحدة في القومين؛ فكالهما بالصيحة؛ فشبه )٢
  )٣(هالك مدين بهالك ثمود. واهللا أعلم.

 
 

 M 8 7J  I  H  G   F  E  D  C 

KL.)٤(  
؛ أي: لنجمعنهم يوم M  D  CL  أقسم سبحانه بنفسه؛ فقال: 

القيامة المشركين المنكرين للبعث والشياطين مع الشياطين، يعني قرناءهم الذين 
M  I  H       G   F  أضلوهم، يقرن كل كافر مع شيطان في سلسلة 

JLوعلى هذا هو جمع جثوة؛ وهي ، قال ابن عباس: (ج ،(اعاتمج اعاتم
المجموع من التراب والحجارة. وقال مقاتل: (جميعاً)، وهو على هذا القول جمع 
جثوة. وقال الحسن والضحاك: (جاثيةً على الركَب)، وهو على هذا التأويل جمع 

                                 
، ١/٢٩٤، باب الحاء والصاد، مادة (صوح)، والقاموس المحيط: ٣/٢٧٠ينظر: العين،  )١(

 فصل الصاد، مادة (الصيح).
  .٩٥سورة هود، جزء من اآلية  )٢(
ينظر: أسئلة بيانية في القرآن الكريم: للدكتور فاضل السامرائي، مكتبة الصحابة،  )٣(

-هـ١٤٢٩الشارقة، ومكتبة التابعين، القاهرة، عين شمس، سنة النشر ( –اإلمارات 
 ..   ٩٦-٩٢، ١م)، ط٢٠٠٨

  . ٦٨سورة مريم، اآلية  )٤(



 

  

٣٠٥  

 

  

رين للبعث مع الشياطين؛ فيجثون جاث. وقيل:  أخبر أنَّه يحضر هؤالء المنك
  )١(حول جهنم؛ وهي قعدة الخائف الذليل على ركبتيه كاألسير.

 M8 7c   b  a  `d    m  l   k  j  i  h      g   f             e

  s  r   q     p     o    nL.)٢(  
بعد أن أمر سبحانه عباده  بالعبادات بجميع أنواعها والمصابرة عليها 

:   Mعلى ما فيها من مشاق وفوائد؛ بين فائدة ذلك، وهي أنها تنجيهم يوم الحشر 

@ ? > = < ;L)منه وهو يوم القيامة، ثم ذكر ما يلقاه )٣ وهو يوم ال مفر ،
ئق ترد النار وال ينجو منها إال الكافرون يومئذ من الذل والهوان وإن جميع الخال

، فعن أم مبشر أنها سمعت النبي (صلى اهللا )٤(من اتقى ربه وأخلص في عمله
 من أصحابِ  -إن شاء اُهللا  - عليه وسلم) يقول عند حفصة: (ال يدخُُل النَّار

 الشَّجرة أحد، الذين بايعوا تحتها. قالت: بلى، يا رسول اهللا؛ فانتَهرها؛ فقالت

                                 
ينظر: الكشف والبيان عن تفسير القرآن: ألحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي أبو إسحاق  )١(

ستاذ نظير هـ)، تحقيق: اإلمام أبي محمد بن عاشور، مراجعة وتدقيق: األ٤٢٧(ت
لبنان، سنة النشر  –الساعدي، دار النشر: دار إحياء التراث العربي، بيروت 

، وزاد المسير في علم ٤/٢٥، والمحرر الوجيز ٦/٢٢٤، ١م)، ط٢٠٠٢ -هـ١٤٢٢(
هـ)، تحقيق: عبد ٥٩٧التفسير: أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (ت

، ١هـ)، ط١٤٢٢العربي، بيروت، سنة النشر ( الرزاق مهدي، دار النشر: دار الكتاب
٢/١٤٢           . 

  .٧٢ -٧١سورة مريم، اآليتان  )٢(
 .           ٨٩ -٨٨سورة الشعراء: اآليتان  )٣(
هـ)، ١٢٥٠ينظر: فتح القدير: لمحمد بن علي بن محمد بن عبد اهللا الشوكاني اليمني (ت )٤(

هـ)، ١٤١٤بيروت، سنة النشر ( –، دمشق دار الكلم الطيب - دار النشر: دار ابن كثير
هـ)، دار ١٣٧١، وتفسير المراغي: ألحمد بن مصطفى المراغي (ت٣/٤٠٩، ١ط

 .    ١٦/٧٣، ١م)، ط١٩٤٦هـ/١٣٦٥النشر: مطبعة مصطفى البابي الحلبي، سنة النشر (



 

  

٣٠٦  

 

  

؛ فقال النبي (صلى اهللا عليه وسلم): قد )١(Mdc  b a ` jLحفصةُ: 
M s  r   q     p    o    n قال اهللا عز وجل:    m  l  kL.)٢(  

 النَّار جلفي لَدمٍ ثالثةٌ من الوسلوتُ لموقال (صلى اهللا عليه وسلم): (ال يم
  )٣(.Mdc  b a ` jLإلَّا تَحلَّةَ القَسمِ)، قال تعالى: 

، قال: Mdc  b a ` jLوعن ابن عباس في قوله: 
M s    n  m  l، وذكر بعض المفسرين في قوله: )٤((يدخلها)   kL :؛ أي

؛ يعني: المشركين فيها جثياً، يعني: Mp    oLاتقوا الشرك والمعاصي 
  )٥(جميعاً؛ ففرح المسلمون بها فرحاً شديداً.

                                 
  .  ٧١سورة مريم: اآلية  )١(
هـ)، تحقيق: ٢٦١سابوري (تصحيح مسلم: لمسلم بن الحجاج أبي الحسين القشري الني )٢(

محمد فؤاد عبد الباقي، دار النشر: دار إحياء التراث العربي، بيروت، كتاب فضائل 
الصحابة (رضي اهللا عنهم)، باب فضائل أصحاب الشجرة أهل بيعة الرضوان (رضي 

  .  ٤/١٩٤٢)، ٢٤٩٦اهللا عنهم)، رقم الحديث (
، قال ١/٤٢١)، ١١٩٣جنازة، رقم الحديث (صحيح البخاري: كتاب الجنائز، باب اإلذن بال )٣(

د. مصطفى ديب البغا: "فيلج النار"؛ أي: يدخل، "تحلَّة القَسم"؛ أي: يرِد عليها وروداً 
، Mdc  b a ` jLسريعاً بقَدرٍ يبر اهللا تعالى به قَسمه في قوله عز وجل: 

ينظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري: ألحمد بن علي بن حجر أبي الفضل 
هـ)، رقَّم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي، قام ٨٥٢العسقالني الشافعي (ت

بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين الخطيب، علَّق عليه: د. مصطفى 
هـ)، باب فضل من ١٣٧٩بيروت، سنة النشر: ( –ديب البغا، دار النشر: دار المعرفة 

 .٣/١٢٣مات له ولد فاحتسب، 
 .  ١٨/٢٣٢ينظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن  )٤(
ينظر: بحر العلوم: ألبي الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي  )٥(

 .  ٢/٣٨٤هـ)، ب. ت. ٣٧٣(ت



 

  

٣٠٧  

 

  

مؤمناً بعضهم قبل بعض،  وذكر بعضهم في تفسيرها أي: ينجي من كان
ويترك الكفار في نار جهنم بنعت الخيبة عن الخروج منها، وعند ذلك يشتد 
عليهم البالء، وتطبق عليهم أبواب جهنم، وال يخرجون منها. وهو وصف ألنواع 
العذاب، وينجو القوم المؤمنون حسب تقواهم، فكلما ازداد المؤمن تقوى؛ عجل 

الظالمون فيها معاصي؛ ازدادوا عذاباً وجثوماً؛ أي: له في النجاة، وكلما ازداد 
  )١(جميعاً جاثمين على ركبهم.

 8 7   M§   ¦          ¥  ¤¨    ³           ²  ±  °      ̄          ®  ¬  «  ª     ©

´L.)يصف اهللا تبارك وتعالى حال األمم العاصية يوم الدين كيف حالها )٢ ،
¦  Mوهي تعاقب على ما اقترفت من مخالفة ألوامر اهللا؛ إذ يقول تعالى:           ¥  ¤

§L"وقال الزجاج: "أي؛ جالسة )٣(، قال الفراء: "ترى كل أهل دين جاثية ،
  )٤(كبته".على الركب، يقال: قد جثا فالن يجثو؛ إذا جلس على ر

¦ M قال تعالى:     ¥ ¤© ¨§  ® ¬ « ªL)هذه من تفاصيل يوم  )٥
القيامة تدعى إلى صحائف أعمالها، ويدخل في هذه اآلية المؤمنون والكافرون. 

                                 
هـ)، تحقيق: ٤٦٥ينظر: لطائف اإلشارات: لعبد الكريم هوازن عبد الملك القشيري (ت )١(

. ٢/٤٣٩، ٣إبراهيم البسيوني، دار النشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر، ط
والوسيط في تفسير القرآن المجيد: ألبي الحسن علي بن أحمد بن علي الواحدي 

عادل أحمد عبد الموجود، والشيخ علي محمد هـ)، تحقيق: ٤٦٨النيسابوري الشافعي (ت
معوض، والدكتور أحمد محمد صبرة، والدكتور أحمد عبد الغني الجمل، والدكتور عبد 
الرحمن عويس، تقديم وتقريظ: األستاذ الدكتور: عبد الحي العزماوي، دار النشر: دار 

 .٢/١٩٢م)، ١٩٩٤هـ/١٤١٥لبنان، سنة النشر: ( –الكتب العلمية، بيروت 
 . ٢٨سورة الجاثية، اآلية  )٢(
 .  ٣/٤٨معاني القرآن  )٣(
هـ)، دار النشر: عالم ٣١١معاني القرآن وإعرابه: إلبراهيم بن السراي أبي إسحاق (ت )٤(

 .٤/٤٣٥م)، ١٩٨٨-هـ١٤٠٨الكتب، بيروت، سنة النشر: (
  .٢٨سورة الجاثية: جزء من اآلية  )٥(



 

  

٣٠٨  

 

  

وقيل: الجثو على الركبة إنما يليق بالخائف، والمؤمنون ال خوف عليهم يوم 
واألمة: هي الجماعة العظيمة من ، M¦         ¥Lالقيامة ووصف األمة في قوله: 

  الناس التي قد جمعها معنى أو وصف شامل لها.
هي هيئة المذنب الخائف المعظم. وقد صح عن النبي (صلى  والجاثية:

(هكبتيعلى ر رمع كرفَب) :وكتابها؛ أي: كتابها )١(اهللا عليه وسلم) أنه قال ،
وافقته وأطاعت اهللا، أم خالفته وعصت المنزل عليها؛ فتحاكم يوم القيامة إليه، أ

  )٢(اهللا.
 

                                 
برك على ركبته عند اإلمام أو المحدث، رقم صحيح البخاري: كتاب العلم، باب من  )١(

 .١/٤٧)، ٩٣الحديث (
، ومفاتيح الغيب المشهور ٨٩-٥/٨٨ينظر: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز:  )٢(

بـ( التفسير الكبير): ألبي عبد اهللا محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التميمي الرازي 
ر النشر: دار إحياء التراث العربي، بيروت، هـ)، دا٦٠٦الملقب بفخر الدين الرازي (ت

 .  ٢٧/٦٨٠، ٣هـ)، ط١٤٢٠سنة النشر (



 

  

٣٠٩  

 

  

 
بعد هذه الجولة المتواضعة في ربوع القرآن الكريم؛ توصلت إلى 

  النتائج اآلتية: 
إبراز وحدة العقيدة في دعوة األنبياء جميعاً فكل نبي قال لقومه:  .١

بأنه (اعبدوا اهللا)، ثم جاءهم بالدالئل والبراهين واإلرشاد؛ لكي يقنعهم 
 صادق في دعوته.

تصوير وحدة رسالة األنبياء جميعاً في التوحيد واالنقياد هللا، ووحدة  .٢
 نهاية المستكبرين والكفار والمعاندين على مدى التاريخ.

نفوس المؤمنين تتشابه في كل العصور في تضحيتهم وحبهم للدين  .٣
وء ولألنبياء، في حين إن نفوس الكافرين تعيش في ظالم؛ لقسوتها وس

 تقبلها طريق الهداية.
نتيجة اإليمان الفوز بثواب اهللا ورضاه، ونتيجة الكافرين غضب  .٤

 وخسران في الدنيا واآلخرة.
إن قوة الكافرين في المجتمع ال تمنع الداعي من اإلنكار على مفاسد  .٥

 المجتمع؛ وال سيما إذا انحرفت عن مسار العقيدة اإلسالمية.
كون بقدر االستطاعة وباختالف إن مسألة اإلصالح في المجتمع ت .٦

 الظروف والمكان واألشخاص.
من خبائث العدو: استخدام أسلوب إثارة الشبهات حول الرسالة أو  .٧

األنبياء؛ من أجل تشويه صورتها، فتارة يقولون أنه ساحر، وتارة 
كذاب، وتارة ضال.. فهي من الحرب النفسية والدعائية، وال بد للمؤمن 

 رسالة.من الصبر وتبليغ ال
وردت في قوله تعالى في قصة ثمود: (وأخذ)، وورد في قصة مدين:  .٨

(وأخذت)؛ فالثانية بتاء التأنيث، واألولى مجردة عنها؛ ألن الثانية 
صيحة واحدة. أما إذا تكررت وصارت صياحاً كثيراً؛ ففيه قوة 

 الرجولة، واألولى فيها ضعف األنوثة.



 

  

٣١٠  

 

  

ن الصوت يمتد أكثر من استخدم القرآن (ديارهم) مع الصيحة؛ أل .٩
الرجفة؛ ولهذا فهي تؤثر في ديار عديدة. أما الرجفة؛ فيكون تأثيرها 

 في مكانها فقط؛ لذا جاء استخدام كلمة: (دارهم) مع الرجفة.
لم ترد في القرآن كلمة (ديارهم) إال مع العذاب بالصيحة، ولم ترد  .١٠

اب بالصيحة كلمة (دارهم) إال مع العذاب بالرجفة. وهذا يبين أن العذ
 يكون مداه أوسع من الرجفة؛ فعبر عنها القرآن بهاتين القصتين.

إذا كان الفاعل غير حقيقي؛ يجوز تذكير الفعل وتأنيثه؛ كما في قوله  .١١
تعالى في قوم صالح: (وأخذ الذين ظلموا الصيحة)، وقال في قوم 

 شعيب: (وأخذت الذين ظلموا الصيحة).
أخذ)، وعن قوم شعيب: (أخذت) عبر عن قوم صالح بقوله تعالى: ( .١٢

بتاء التأنيث؛ ألنه سبقه (الخزي)، والخزي مذكر؛ فناسب التذكير قوم 
 صالح، والمذكر أقوى من المؤنث.

ذكر في قصة قوم صالح: (فلما جاء أمرنا)، وقال في قصة مدين:  .١٣
(ولما جاء أمرنا)؛ فالفاء هنا تفيد الترتيب والتعقيب بسبب عقرهم الناقة 

 بالعذاب بعد ثالثة أيام، بخالف قوم مدين فناسب ذكر الواو.وتوعدهم 
وردت كلمة العذاب في قوم صالح سبع مرات. وأما قوم شعيب وردت  .١٤

مرة واحدة؛ فناسب قوله تعالى: (وأخذ) في قوم صالح، وناسب قوله 
 تعالى: (وأخذت) في قوم مدين.

 



 

  

٣١١  

 

  

 

١.  

٢.      ،للدكتور فاضل السامرائي، مكتبة الصحابة
اإلمارات، الشارقة، مكتبة التابعين، القاهرة، عين شمس، سنة النشر: 

 .١م)، ط٢٠٠٨هـ/١٤٢٩(
٣.   للدكتور فاضل صالح

 شارقة.السامرائي، أستاذ النحو في جامعتي بغداد وال
٤.    ألبي الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي

 هـ).٣٧٣(ت
٥.     لمحمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني

هـ)، تحقيق: مجموعة من ١٢٠٥أبو الفيض الملقب بمرتضى الزبيدي (ت
 المحققين، دار النشر: دار الهداية.

٦.   هـ)، دار النشر: ١٤١٨لمحمد متولي الشعراوي (ت
 م).١٩٩٧مطابع أخبار اليوم، سنة النشر: (

٧.         لمحمد رشيد بن علي رضا
هـ)، دار النشر: دار الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٣٥٤الحسيني (ت
 م).١٩٩٠سنة النشر: (

٨.     ألبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي
هـ) تحقيق: سامي بن محمد سالمة دار النشر: دار ٧٧٤الدمشقي (ت

 .٢م)، ط١٩٩٩هـ/١٤٢٠طيبة للنشر والتوزيع، (
٩.     البن أبي حاتم: أبو محمد عبد الرحمن بن محمد

يب، دار هـ)، تحقيق: أسعد محمد الط٣٢٧الرازي ابن أبي حاتم (ت



 

  

٣١٢  

 

  

المملكة العربية السعودية، سنة  –النشر: مكتبة نزار مصطفى الباز 
  .٣هـ)، ط١٤١٩النشر: (

١٠.   هـ)، دار ١٣٧١ألحمد بن مصطفى المراغي (ت
م)، ١٩٤٦هـ/١٣٦٥النشر: مطبعة مصطفى البابي الحلبي، سنة النشر: (

 .١ط
١١.     ي، دار النشر: دار لمحمد سيد طنطاو

 .١نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، ط
١٢.    لمحمد بن أحمد األزدي الهروي، أبي منصور

هـ)، تحقيق: محمد عوض مرعب، دار النشر: دار إحياء التراث ٣٧٠(ت
 .١م)، ط٢٠٠١العربي، بيروت، سنة النشر (

١٣.  ن جرير بن يزيد بن كثير بن لمحمد ب
هـ)، تحقيق: أحمد محمد ٣١٠غالب اآلملي أبو جعفر الطبري (ت 

 م).٢٠٠٠هـ/١٤٢٠شاكر، دار النشر: مؤسسة الرسالة، سنة النشر: (
١٤.   لمحمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن

عروف، هـ)، تحقيق: بشار عواد م٢٧٩الضحاك الترمذي أبي عيسى (ت
 م).١٩٩٨دار النشر: دار الغرب اإلسالمي، بيروت، سنة النشر: (

١٥.     ألبي عبد اهللا محمد بن ابي بكر بن فرج
هـ) تحقيق هشام ٦٧١األنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي (ت

الرياض،  –سمير البخاري، دار النشر: دار عالم الكتب 
 م).٢٠٠٣هـ/١٤٣٣(
١٦.    ألبي بكر محمد بن الحسن بن دريد األزدي

هـ)، تحقيق: رمزي منير بعلبكي، دار النشر: دار العلم ٣٢١(ت
 .١م)، ط١٩٨٧للماليين، بيروت، سنة النشر (



 

  

٣١٣  

 

  

١٧.     ألبي عبد اهللا محمد بن عبد اهللا األصبهاني
مصطفى  هـ)، دراسة وتحقيق: د.٤٢٠المعروف بالخطيب االسكافي (ت

م)، ٢٠٠١هـ/١٤٢٢أيدين، دار النشر: جامعة أم القرى، سنة النشر: (
 .١ط
١٨.   إلسماعيل حقي بن مصطفى االستانبولي الحنفي الخلوتي

 هـ)، دار النشر: دار الفكر، بيروت.١١٢٧المولى أبي الفداء (ت
١٩.    ألبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الحوزي (ت

ـ)، تحقيق: عبد الرزاق مهدي، دار النشر: دار الكتاب العربي، ه٥٩٧
 .١هـ)، ط١٤٢٢بيروت، سنة النشر: (

٢٠.   هـ)، دار ١٠٤٤لعلي بن برهان الدين الحلبي (ت
 هـ).١٤٠٠النشر: دار المعرفة، بيروت، سنة النشر: (

٢١.    لمحمد بن إسماعيل أبوعبد اهللا البخاري الجعفي
هـ)، تحقيق: د. مصطفى ديب البغا، دار النشر: دار ابن كثير، ٢٥٦(ت

 .٣م)، ط١٩٨٧هـ/١٤٠٧اليمامة، بيروت، سنة النشر: (
٢٢.    ،لمسلم بن الحجاج أبي الحسين القشيري النيسابوري

تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار النشر: دار إحياء التراث العربي، 
 بيروت.

٢٣.  هـ)، تحقيق: أ. د. مهدي ١٧٠ن أحمد الفراهيدي (تللخليل ب
 -المخزومي، وأ. د. إبراهيم السامرائي، دار النشر: دار ومكتبة الهالل 

 بيروت.
٢٤.    ألبي محمد عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري

 هـ)، تحقيق: أحمد صقر، دار النشر: دار الكتب العلمية.٢٧٦(ت



 

  

٣١٤  

 

  

٢٥.       ألحمد بن علي بن حجر أبي الفضل
هـ)، رقَّم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد ٨٥٢العسقالني الشافعي (ت

عبد الباقي، قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين 
 –الخطيب، علَّق عليه: د. مصطفى ديب البغا، دار النشر: دار المعرفة 

 هـ).١٣٧٩بيروت، سنة النشر: (
٢٦.    لمحمد بن علي بن محمد بن عبد اهللا الشوكاني لليمني

هـ)، دار النشر: دار ابن كثير، دار الكلم الطيب، دمشق، ١٢٥٠(ت
 .١هـ)، ط١٤١٤بيروت، سنة النشر: (

٢٧.    هـ)، ١٣٨٥لسيد قطب إبراهيم حسين الشاربي (ت
 .١٧هـ)، ط١٤١٢دار الشروق، بيروت، القاهرة، سنة النشر: (

٢٨.  هـ)، دار ٨١٧لمحمد بن يعقوب الفيروز آبادي (ت
 النشر: مؤسسة الرسالة، بيروت.

٢٩.    ألبي البقاء أيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي
هـ)، تحقيق: عدنان درويش، ومحمد المصري، دار النشر: ١٠٩٤(ت

 م).١٩٩٨هـ/١٤١٩بيروت، سنة النشر: ( -مؤسسة الرسالة 
٣٠.           ألبي القاسم

هـ)، دار النشر: ٥٣٨ر اهللا (تمحمود بن عمروبن أحمد الزمخشري جا
 .٣هـ)، ط١٤٠٧دار الكتاب العربي، بيروت، سنة النشر (

٣١.   ألحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي أبو
هـ)، تحقيق: اإلمام أبي محمد بن عاشور، مراجعة ٤٢٧إسحاق (ت

تراث العربي، وتدقيق: األستاذ نظير الساعدي، دار النشر: دار إحياء ال
 .١م)، ط٢٠٠٢هـ/١٤٢٢بيروت، لبنان، سنة النشر: (



 

  

٣١٥  

 

  

٣٢.  هـ)، ٤٦٥لعبد الكريم هوازن عبد الملك القشيري (ت
تحقيق: إبراهيم البسيوني، دار النشر: دار الهيئة المصرية العامة للكتاب، 

 .٣مصر، ط
٣٣.    ألبي عبيدة معمر بن المثنى التيمي البصري

هـ)، تحقيق: محمد فؤاد سزكين، دار النشر: مكتبة الخانجي، ٢٠٩(ت
 .١هـ)، ط١٣٨١القاهرة، سنة النشر (

٣٤.    لمحمد جمال الدين بن محمد سعيد قاسم الحالق
هـ)، تحقيق: محمد باسل عيون السود، دار النشر: ١٣٣٢القاسمي (ت

 .١هـ)، ط١٤١٨دار الكتب العلمية، بيروت، سنة النشر: (
٣٥.    ألبي محمد عبد الحق بن غالب

هـ)، ٥٤٢بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية األندلسي المحاربي (ت
 .١تحقيق: عبد السالم عبد الشافي محمد، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

٣٦.  رسي ألبي الحسن علي بن إسماعيل بن سيدة الم
هـ)، تحقيق: عبد الحميد هنداوي، دار النشر: دار الكتب ٤٥٨(ت 

 .١م)، ط٢٠٠٠هـ/١٤٢١العلمية، بيروت، سنة النشر (
٣٧.      ألبي البركات عبد اهللا بن أحمد بن

هـ)، حققه وخرج أحاديثه: يوسف ٧١٠محمود حافظ الدين النسفي (ت
محيي الدين ديب مستو، دار الكلم الطيب،  علي بديوي، وراجعه وقدم له:

 .١م)، ط١٩٩٨هـ/١٤١٩بيروت، (
٣٨.   د. عبد الكريم زيدان، مؤسسة

 .١م)، ط٢٠٠٩هـ/ ١٤٣٠الرسالة ناشرون، دمشق، بيروت، (
٣٩.    ألبي زكريا يحيى بن زياد بن عبد اهللا بن منظور

هـ)، تحقيق: أحمد يوسف النحاتي، ومحمد علي ٢٠٧ء (تالديلمي الفرا
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النجار، وعبد الفتاح إسماعيل شلبي، دار المصرية للتأليف والترجمة، 
 .١مصر، ط

٤٠.     إلبراهيم بن السراي أبي إسحاق الزجاج
 م).١٩٨٨هـ/ ١٤٠٨هـ)، دار النشر: عالم الكتب، بيروت، (٣١١(ت

٤١.   ور فاضل السامرائي، مطابع دار الحكمة للطباعة للدكت
 .١م)، ط١٩٩١والنشر، الموصل، سنة النشر: (

٤٢.   لعبد
هـ)، دار النشر: دار ٩١١الرحمن بن أبي بكر جالل الدين السيوطي (ت

 .١م)، ط١٩٨٨هـ/١٤٠٨الكتب العلمية، بيروت، سنة النشر: (
٤٣.    لشهاب الدين أبي عبد اهللا ياقوت بن عبد اهللا الرومي

 .٢م)، ط١٩٩٥هـ)، دار صادر، بيروت، (٦٢٦الحموي (ت
٤٤.   ألبي عبد اهللا محمد بن عمر بن

الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي 
  . ٣هـ)، ط١٤٢٠هـ)، دار إحياء التراث العربي، بيروت، (٦٠٦(ت

٤٥.      ألبي القاسم الحسين بن محمد المعروف
هـ)، تحقيق: صفوان عدنان داودي، دار ٥٠٢بالراغب األصفهاني (ت

 .١هـ)، ط١٤١٢النشر: دار القلم، والدار الشامية، دمشق، بيروت، (
٤٦.   ألبي الحسن علي بن أحمد بن محمد بن

هـ)، تحقيق: الشيخ عادل ٤٦٨علي الواحدي النيسابوري الشافعي (ت
أحمد عبد الموجود، والشيخ علي محمد معوض، والدكتور أحمد محمد 
صبرة، والدكتور عبد الغني الجمل، والدكتور عبد الرحمن عويس، قدمه 

ي الفرمادي، دار الكتب العلمية، وقرضه: األستاذ الدكتور عبد الح
 م).١٩٩٤هـ/١٤١٥بيروت، لبنان، سنة (
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The kneeling and barrow holy quraan 

Objective study 
By. 

Dr. Mahmoud  abd-el-LateeF hamad  
Abstract  
Thank  for allah , the God of all and pece upon  our master 

mohammed and on his follower ,what else. 
The Holy quraan that allah had sent to mohammed (peace up on 
him) is aguidance ,mercy ,light and a protection hence no way to 
amend the nation dignity and nature other than following the 
quraan .all should under sland what it means and directs  
After getting a wide glance at quraan ,the term "kneeling and 
barrow "has been chosen ,that the researcher has dedicted it and 
found that it has been mentioned in eight quranic verse .so the 
present research tries to a chiere these aims .   
The present study includes two sections:-  
The first section: the keeling in the present world containg three 
aims:-  
1-the definition of kneeling and barrow concerning he language and 
its semantics  
2-the kneeling that thamoud tribe caught  
3-the kneeling that madin tribe caught 
The second section : the barrow in the hereafter  
    A conclusion follows this section that includes the most  
important results that the present study concludes . then 
bibliography or list of referees that contribute to provide the 
research with good in formalin 
   The criterion that the researcher adopts is an objective 
represented by comprising the verses firstly than they are divided 
according to the subjects ,then arranged alphabetically .ltadeeth and 
exposition books have been depended on as well as linguistics and 
prophetic curriculum ones . 

  





 


