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 ملخص

 تتبع اآليات القرآنية التي أوردت لفظ )اإلمالء( بمشتقاتو, وفق منيجية التفسير يقوم ىذا البحث عمى      
 وذلك بغرض فيم ىذا المصطمح والوقوف عمى المعاني والدالالت المتعمقة ؛الموضوعي لممصطمح القرآني

 بو في القرآن الكريم.
مل في معاني متقابمة, فقد استعمل وقد تبين من خالل تتبع ىذا المصطمح في القرآن الكريم أنو قد استع      

مالؤه نداٌء لمتوبة والعودة إلى  ,منسوبًا هلل تعالى, وقد استعمل منسوبًا لمشيطان, فاهلل تعالى يممي طريق وا 
مالء الشيطان نداٌء لمضالل والبعد عن اهلل تعالى. كما  الصواب, مع عدم التنازل عن معاقبة الظممة, وا 

 ليكتبو. ؛لإلنسان بمعنى إلقاء القول عمى السامع استعمل ىذا المصطمح منسوباً 
ومن أىم القيم المستفادة من دراسة مصططمح اإلمطالء فطي القطرآن الكطريما أن اإلمطالء لطيس عالمطة رضطا       

نما يتوقف أمره عمى ما يحيط بو مطن قطرا،ن, فطاإلمالء مطع اإليمطان  عن العبد, كما أنو ليس عالمة غضب, وا 
ء مطططع الظمطططم والبعططد عطططن اهلل عالمطططة غضططب, وفطططي إمطططالء اهلل تعططالى لمظطططالمين ابطططتالء عالمططة رضطططا, واإلمططال

إعططذار واختبطار يميطز بططو اهلل تعطالى الصطفوف, فيسططقط المنطافقون وينبطت المؤمنططون, وفطي إمطالء اهلل تعططالى ليطم 
ان ىطذا عطاجاًل وفتح لباب التوبة الذي ال يغمق, وبيان حتمية أخذه تعالى لمظطالمين وانتقامطو مطنيم سطواء أكط

 في الدنيا أم آجاًل في اآلخرة.

Abstract 

      This research is tracking the Quranic verses, which reported the word delay with its 

derivatives, according to the method of objective interpretation of the Quranic term, in 

order to understand this term and stand on the meanings and connotations related to it in 

the holy Quran. 

      It was found through tracking this term in the Holy Qur'an that this word is common 

and it has been used attributed to Allah Almighty, also it has been used attributed to the 

devil. Allah Almighty delays and he (Allah Almighty) delays to call to repent and return 

to the right path with no waiver of punishing the oppressors. But the other's delaying like 

devil is call to astray and away from Allah, but the term of delaying is more common 

attributed to Allah Almighty. 

      One of the most learned values from the study of the term delaying in the Holy Qur'an: 

The spelling is not a satisfaction sign to the human nor it is a sign of wrath, but it is about 

the surrounding evidences, delaying with faith a satisfaction sign, delaying with injustice  
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and distance from Allah Almighty is a sigh of wrath. In delaying the oppressors is a test 

Allah Almighty distinguishes through it rows, oppressors fall and the believers stand 

steady, in delaying the oppressors to let them know that excuses and the door of repentance 

are open, which does not close, and the statement of the inevitability of taking the oppressors 

and revenge of them whether this is sooner in this world or later in the hereafter. 
 

 .املقدمة

الحمد هلل الذي خمق فسوى, والذي قّدر فيدى, والذي أعطى كل شيء خمقو نم ىدى, وأشيد أن ال إلو إال اهلل وحده ال        
 مناديو, وبعداشريك لو, وأشيد أن محمدًا عبده وصفيو من خمقو وخميمو, بّمغ الرسالة وأّدى األمانة ولبى نداء ربو حتى أجاب 

ننًا ال تتغير وال تتبدل وال تحابي أحدًا وال تجامل, وِعمم المرء بيذه السنن يعينو عمى سموك الطريق سُ  فإن هلل        
بطمأنينة ونبات, ومن ىذه السنن الربانية الخالدة الظاىرة في الخمق سّنة اإلمالء, فقد يرى المرء أمام عينيو من يقتل ويظمم 

ينو المجردة وظن أّن يد ىذا الظالم ىي اليد العميا أصابو اليأس واإلحباط, ولكنو ويتكبر ويتجّبر, فإذا نظر إلى ىذا الواقع بع
إذا نظر إلى الواقع انطالقًا من فيمو لسنن اهلل تعالى, عمم يقينًا أّن اهلل تعالى يعطي لمظالم إمالًء لو, حتى إذا جاء وعده 

َوَكَذِلَك َأْخُذ َربَِّك ِإَذا َأَخَذ اْلُقَرى .. نم قرأ . إذا أخذه لم يفمتو ا "إن اهلل ليممي لمظالم حتىأخذه أخذ عزيز مقتدر, يقول النبي 
نما تمييدًا لألخذ بشدة, . فبيذا ُيعمم يقينًا أن إميال اهلل تعالى ليس إىمااًل (ٔ)[ٕٓٔ]ىودا َوِىَي َظاِلَمٌة ِإنَّ َأْخَذُه أَِليٌم َشِديدٌ  وا 

 ط عمى الطريق.وىذا يعين المرء عمى النبات وعدم السقو 
والحقيقة أن سبب اختيارنا لمكتابة في ىذا الموضوع ىو المحاولة الجادة لدراسة ىذا المصطمح من خالل اآليات القرآنية,        

واإلفادة من القيم التربوية والسموكية  ,بغرض فيم ىذا المصطمح, والوقوف عمى المعاني والدالالت المتعمقة بو في القرآن الكريم
سّطرناه في ىذا البحث مع إقرارنا بأن ما  ,وذلك وفق منيجية التفسير الموضوعي لممصطمح القرآني القية الناتجة عنو.واألخ

 ىو دراسة متواضعة لكنيا جاّدة في الوصول إلى ىدفيا.
 

 .مشكلة البحث
 التساؤالت اآلتيةا نيحاول ىذا البحث اإلجابة ع       

 )اإلمالء( في القرآن الكريم؟ما المعاني التي ورد عمييا مصطمح  .ٔ
 ما الدالالت المرتبطة بورد مصطمح )اإلمالء( في السياق القرآني؟ .ٕ
 ما أسباب إمالء اهلل لعباده؟ .ٖ
 في القرآن الكريم؟ (اإلمالء)ما القيم المستفادة من دراسة مصطمح  .ٗ
 

 .الدراسات السابقة
اإلمالء لسابقة, وجدُت بعض الدراسات التي ليا عالقة بموضوع بعد البحث والتدقيق والتحرِّي في الدراسات القرآنية ا       

 في القرآن الكريم, ومن أىّمياا
االستدراج في القرآن الكريم لمباحنين رياض قاسم وبياء زعرب, وىو بحث عممي, تحّدث فيو الباحنان عن االستدراج  .ٔ

 الصمة.تصر عن اإلمالء ضمن األلفاظ ذات إليية من خالل اآليات القرآنية, وتحدث الباحنان بشكل مخ بوصفيا سنةً 
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 سنة اإلمالء واإلميال في القرآن الكريم لمباحنة مشاعل الحقباني, وىي رسالة ماجستير لم يتمكن الباحث من االطالع .ٕ
 عمييا.

 
 :.ميَجٔة البحث

ية التي ورد فييا لفظ اإلمالء, اتبعنا في ىذا البحث المنيج االستقرا،ي التحميمي, وذلك باستقراء وتتبع اآليات القرآن       
 وغيرىا من المراجع التي يمكن اإلفادة منيا في ىذه القضية. ,نم تحميميا ودراستيا من خالل كتب التفسير خاصة

 
 .خطة البحث

 جاء ىذا البحث إضافة إلى المقدمة والخاتمة في نالنة مباحث, وذلك عمى النحو اآلتيا       
 ء وداللتو في السياق القرآني.مفيوم اإلمال المبحث األول:
 أسباب اإلمالء والعقوبات المترتبة عميو. المبحث الثاني:
 القيم المستفادة من دراسة مصطمح اإلمالء في القرآن الكريم. المبحث الثالث:

ن صواٍب , فما كان فيو موبعد؛ فيذا عمٌل بشريٌّ عرضة ألْن يعتريو النقص, وقد ُدفنت العصمُة بموت المعصوم        
حسناتنا يوم فمن فْضل اهلل تعالى, وما كان من خطأ فِمن نفسي ومن الشيطان, واهلل نسأل أن يجعل ىذا البحث في ميزان 

 القيامة.
 

 املبحث األّل
 

 مفَْو اإلمالء ّدالالتُ يف السٔاق القرآىٕ

 

 .: معنى اإلمالءأولً 
طالُة الُعُمر, واالتساع, واالمتداد في الشيء فاإِلْمياُل واحولا  في المغةيدور معنى اإلمالء         لمبعير أمَميت القيَد لتْأخير واِ 

 .(ٖ)اإِلْكتابُ , و (ٕ)إمالًء, إذا وسَّعتو
 .ٗ()تقرأ. وقولوا يممييا عمي كممة كممة, من اإلمالء, وىو إلقاء القول عمى سامعو" اوقال ابن حجرا "تُممى عميو؛ أي       
ْماَلُءا اإلمداد, ومنو قيل لممّدة الطويمة َماَلَوٌة من الّدىر, وَمِميٌّ من الّدىر, قال تعالىا وقال الراغب األص        فيانيا "اإْلِ
َواْىُجْرِني َمِميِّا أيا طويالً ... ويقالا عشت ممّيا؛  . وتمّميت دىرًاا أبقيت, وتمّميت النَّوَبا تمّتعت بو طويالً [ٙٗ]مريما  ...

أيا  [ٖٛٔ]األعرافا َوُأْمِمي َلُيْم ِإنَّ َكْيِدي َمِتينٌ ... قال تعالىا  ميل والنيار, وحقيقة ذلك تكّررىما وامتدادىماوالَمَمَواِن قيلا ال
َل َلُيْم َوَأْممى َلُيمْ أميميم, وقولوا   .٘()أيا أميل" [ٕ٘]محمدا الشَّْيطاُن َسوَّ

يال والتوسعة من غير تقييد بخير أو شر, فقد يكون إمالء خير أن لفظ اإلمالء يعني اإلمداد واإلم ,يظير مما سبق       
عمى وقد يكون إمالء شر. ويظير من خالل التأمل أن ىناك عالقة ما بين معنى اإلمالء اإلمداد ومعنى اإلمالء إلقاء القول 

 ليكتبو, وىو أن إلقاء القول عمى السامع فيو إمداد لو بيذه الكممات.  ؛السامع
ىنا من اإلشارة إلى الفرق بين اإلمالء واالستدراج. يقول أبو ىالل العسكريا "اإلمالءا ىو اإلميال والتأخير,  وال بد       

واالستدراجا ىو أنو كمما جدد العبد خطي،ة جدد اهلل لو نعمة, وأنساه االستغفار إلى أن يأخذه قمياًل قميال, وال يباغتو, وعمى ىذا 
 .ٙ()"راج إمالء وليس كل إمالء استدراجاً عموم وخصوص, إذ كل استد بينيما
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َوالَِّذيَن َكذَُّبوا ِبآَياِتَنا َسَنْسَتْدِرُجُيْم ِمْن َحْيُث َل َيْعَمُموَن * َوُأْمِمي َلُيْم مالء واالستدراج في قولو تعالىا وقد اجتمع اإل       
ألنو آلة االستدراج وأداتو, وأتى في االستدراج  ؛إلمالء نانياً . فذكر االستدراج أواًل وا[ٖٛٔ-ٕٛٔ]األعرافا ِإنَّ َكْيِدي َمِتينٌ 

ألن االستدراج يكون بواسطة  ؛بأداة العظمة وفي اإلمالء بضمير الواحد فقالا }وأممي ليم{... ولم يأت بيما عمى نيج واحد
وجنودي أخرى, وأما عبيدي  وبغيرىا, فكأنو قالا سأستدرجيم بنفسي من غير واسطة تارة وبمن أتيح ليم النعم عمى يده من

 .(ٚ)اإلمالء وىو تطويل األجل, فال يتصور أن يكون إال من اهلل تعالى"
عما ذكره عمماء المغة في ىذا المجال, فقد ورد اإلمالء في االصطالح القرآنّي بمعنى  المعنى الصطالحيوال يخرج        

 ؛ده المتمادين في المعصية, فُيستدَرجون إلى ارتكاب المزيد من الذنوببو بعض عبا -سبحانو–اإلمداد واإلميال الذي يواجو اهلُل 
اإلمالء الذي . وىذا ىو الجانب من معنى [ٖٛٔ]األعرافا َلُيْم ِإنَّ َكْيِدي َمِتينٌ  َوُأْمِميليستحّقوا بذلك العقاب األليم, قال تعالىا 

 سيركز عميو ىذا البحث.
 

 .ثانيًا: اإلمالء في السياق القرآني
 ا(ٛ)الكريم بمشتقاتو في آيات عديدة عمى النحو اآلتيالقرآن ورد لفظ اإلمالء في        
 مكية/مدنية السورة اآلية نص اآلية الرقم
ٔ  الَِّذي َعَمْيِو اْلَحقُّ َوْلَيتَِّق المَّوَ  َوْلُيْمِملِ َواَل َيْأَب َكاِتٌب َأْن َيْكُتَب َكَما َعمََّمُو المَُّو َفْمَيْكُتْب 

 َربَُّو َواَل َيْبَخْس ِمْنُو َشْيً،ا َفِإْن َكاَن الَِّذي َعَمْيِو اْلَحقُّ َسِفيًيا َأْو َضِعيًفا َأْو اَل َيْسَتِطيُع َأنْ 
 .َوِليُُّو ِباْلَعْدلِ  َفْمُيْمِملْ ُىَو  ُيِملَّ 

 مدنية البقرة ٕٕٛ

ٕ  ْم َخْيٌر أِلَْنُفِسِيمْ َليُ  ُنْمِميَواَل َيْحَسَبنَّ الَِّذيَن َكَفُروا َأنََّما. ٔٚٛ مدنية آل عمران 
ٖ  َلُيْم ِلَيْزَداُدوا ِإْنًما َوَلُيْم َعَذاٌب ُمِيينٌ  ُنْمِميِإنََّما. ٔٚٛ مدنية آل عمران 
ٗ َلُيْم ِإنَّ َكْيِدي َمِتينٌ  َوُأْمِمي. ٖٔٛ مكية األعراف 
٘  ِلمَِّذيَن َكَفُروا نُمَّ َأَخْذُتُيْم َفَكْيَف َكاَن ِعَقابِ  ْمَمْيتُ َفأَ َوَلَقِد اْسُتْيِزَئ ِبُرُسٍل مِّن َقْبِمَك. ٖٕ مدنية الرعد 
ٙ  َمِميِّاَقاَل َأَراِغٌب َأْنَت َعْن آِلَيِتي َيا ِإْبَراِىيُم َلِ،ْن َلْم تَْنَتِو أَلَْرُجَمنََّك َواْىُجْرِني. ٗٙ مكية مريم 
ٚ  ِلْمَكاِفِريَن نُمَّ َأَخْذُتُيْم َفَكْيَف َكاَن َنِكيرِ  َفَأْمَمْيتُ ُموَسى َوَأْصَحاُب َمْدَيَن َوُكذَِّب. ٗٗ مدنية الحج 
ٛ  َليَّ اْلَمِصيرُ  َأْمَمْيتُ َوَكَأيِّْن ِمْن َقْرَيٍة  مدنية الحج ٛٗ .َلَيا َوِىَي َظاِلَمٌة نُمَّ َأَخْذُتَيا َواِ 
ٜ  َِليَن اْكت  مكية الفرقان ٘ .َعَمْيِو ُبْكَرًة َوَأِصياًل  ُتْمَمىَتَبَيا َفِيَي َوَقاُلوا َأَساِطيُر اأْلَوَّ
ٔٓ  َل َلُيْم  َوَأْمَمىِإنَّ الَِّذيَن اْرَتدُّوا َعَمى َأْدَباِرِىْم ِمْن َبْعِد َما َتَبيََّن َلُيُم اْلُيَدى الشَّْيَطاُن َسوَّ

 .َلُيمْ 
 مدنية محمد ٕ٘

ٔٔ ِدي َمِتينٌ َلُيْم ِإنَّ َكيْ  َوُأْمِمي. ٗ٘ مكية القمم 
 

 الدللت المستفادة من اآليات:
 وىذافقد جاء بمعنى اإلمداد واإلميال والتأخير  ,معنى اإلمالء في السياق القرآني يدور حول معناه المغوي واالصطالحي (ٔ

ء. ومن ذلك ما جاء في ظاىر من خالل النظر في أقوال المفسرين في تفسير اآليات القرآنية التي ورد فييا لفظ اإلمال
 ا[٘ٗ]القمما َوُأْمِمي َلُيْم ِإنَّ َكْيِدي َمِتينٌ في تفسير قولو تعالىا أقواليم 

 .(ٜ)قال ابن كنيرا "أطول ليم ما ىم فيو"  -
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 .(ٓٔ)وقال البغويا "أميميم, وأطيل ليم مدة عمرىم"  -
 . (ٔٔ)وذكر ابن عاشور أن اإلمالء ىوا اإلميال والتأخير  -

 َوَل َيْأَب َكاِتٌب َأنْ ليكتبو, وىذا ظاىر في قولو تعالىا  ؛في القرآن الكريم بمعنى إلقاء القول عمى السامعورد اإلمالء  (ٕ
َكاَن الَِّذي َعَمْيِو  الَِّذي َعَمْيِو اْلَحقُّ َوْلَيتَِّق المََّو َربَُّو َوَل َيْبَخْس ِمْنُو َشْيًئا َفِإنْ  َوْلُيْمِملِ َيْكُتَب َكَما َعمََّمُو المَُّو َفْمَيْكُتْب 

. "يقول حقيا "اإلماللا ىو اإلمالء, [ٕٕٛ]البقرةا َوِليُُّو ِباْلَعْدلِ  َفْمُيْمِملْ ُىَو  ُيِملَّ اْلَحقُّ َسِفيًيا َأْو َضِعيًفا َأْو َل َيْسَتِطيُع َأْن 
 .(ٕٔ)لمكتابة" ؛وىو إلقاء المعنى عمى الكاتب

 استخداملكن يتبين من خالل النظر في اآليات القرآنية التي ورد فييا ىذا المفظ أن لفظ اإلمالء ُيطمق عمى الخير والشر, و  (ٖ
 ىذا المفظ بمعنى اإلميال واإلمداد كان دا،مًا لمشر.

بين  -عميو الصالة والسالم-لفظ اإلمالء قد يصمح لممسممين ولغيرىم, فقد يمد اهلل تعالى لممسمم ويؤخره, بل إن النبي  (ٗ
 النبي أتى "قالا  ال عمره وحسن عممو, فقد روى اإلمام أحمد من حديث عبد اهلل بن بسر أن خير الرجال من ط

 .(ٖٔ)ا من طال عمره وحسن عممو"أعرابيان فقال أحدىماا من خير الرجال يا محمد, قال النبي 
 في أغمب اآليات.  ولكن اإلمالء المرتبط بالتيديد والوعيد المقصود منو غير المسممين, وىذا ىو اإلمالء الوارد  

 بين اهلل تعالى أن سّر اإلمالء ليؤالء الخارجين عن طاعتو المحاربين لشريعتو المعتدين عمى أوليا،و "إنما ىوا ليزدادوا (٘
 ي َلُيْم َخْيرٌ َوَل َيْحَسَبنَّ الَِّذيَن َكَفُروا َأنََّما ُنْممِ . قال اهلل تعالىا (ٗٔ)إنمًا, ال إكرامًا ليم, فيستحقوا بذلك العقاب الشديد"

 .[ٛٚٔ]آل عمرانا أِلَْنُفِسِيْم ِإنََّما ُنْمِمي َلُيْم ِلَيْزَداُدوا ِإْثًما َوَلُيْم َعَذاٌب ُمِيين
 ,[٘ٗ]القمما َوُأْمِمي َلُيْم ِإنَّ َكْيِدي َمِتينٌ اإلمالء في معظم اآليات إلى ذاتو العمية, كما في قولو تعالىا  أضاف اهلل  (ٙ

ة ألىل اإليمان أن أمر الظالمين بيده تعالى متى شاء أخذىم أخذ عزيز مقتدر. روى البخاري من وفي ىذا طمأنين
. وفي (٘ٔ)قالا "إن اهلل ليممي لمظالم حتى إذا أخذه لم يفمتو" -عميو الصالة والسالم-, أن النبي حديث أبي موسى 

 . (ٙٔ)نسبة الضمير إلى اهلل تعالى في قولو )ُأْممي(, تيديٌد ووعيد
ِإنَّ الَِّذيَن اْرَتدُّوا َعَمى اإلمالء قد يكون من قبل الشيطان وال يكون فقط من قبل اهلل تعالى, وىذا ظاىر في قولو تعالىا  (ٚ

َل َلُيْم  ء المنافقين سوء "أيا الشيطان زين ليؤال [ٕ٘]محمدا َلُيمْ  َوَأْمَمىأَْدَبارِِىْم ِمْن َبْعِد َما تََبيََّن َلُيُم اْلُيَدى الشَّْيَطاُن َسوَّ
 .(ٚٔ)أعماليم ومّد ليم في األماني الباطمة واآلمال الفاسدة وأسباب الغواية والضالل"

يِعُدُىْم َوُيَمنِّيِيْم َوَما َيِعُدُىُم قال الشنقيطيا "ومعنى إمالء الشيطان ليم وعده إياىم بطول األعمار, كما قال تعالىا        
وحسنو ليم. واهلل سيل ليم الكفر والمعاصي, وزين ذلك  اأي ,. "والمعنىا الشيطان سّول ليم[ٕٓٔلنساءا ]االشَّْيَطاُن ِإلَّ ُغُرورًا

 .(ٛٔ)أميميم إميال استدراج" اأي ,َأْممى ليم -جل وعال-
. أما (ٜٔ)هوالفرق بين اإلمال،ين واضح, فإمالء اهلل تعالى من أجل أن يزدادوا إنمًا عمى إنم, فيكون ليم سوء العذاب عند       

 .(ٕٓ)لمحقا،قإمالء الشيطان فيو مميء بالخداع والتضميل, وىو عبارة عن إمداٌد لحبال األمل الخادعة والكذابة وتزييٌف 
مالء الكتابة(, حاضٌر في النّص  ,يتضح مما سبق        أن اإلمالء بمعانيو النالنةا )إميال اهلل لعباده, وتزيين الشيطان, وا 

وذلك لغرض التعرف عمى  ؛لبحث فيو يرّكز عمى المعنى األول, وىو إميال اهلل تعالى لعباده واستدراجيمالقرآني. أّما ىذا ا
 أسباب ىذا اإلميال, والعقوبات المترتبة عميو, والقيم المستفادة من دراسة ىذا المعنى في القرآن الكريم.
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 الثاىٕااملبحث

أسباب اإلمالء
(ٕٔ)

 ّالعقْبات املرتتبة علُٔ 
 

 .أسباب اإلمالء: أولً 
 الناظر في اآليات القرآنية التي ورد فييا مصطمح )اإلمالء(, يتبين لو أن خمف إمالء اهلل تعالى جممة من األسباب,       

 وىي عمى النحو اآلتيا
َيْحَسَبنَّ  َوَل ُيعّد الكفر باهلل تعالى أىم سبب من أسباب اإلمالء كما تدل عمى ذلك اآليات القرآنية. قال تعالىا  :الكفر (ٔ

. فيذه اآلية تبين لنا أن "ىذا اإلمالء لمكافرين ليس عناية من اهلل [ٛٚٔ]آل عمرانا الَِّذيَن َكَفُروا أَنََّما ُنْمِمي َلُيْم َخْيٌر أِلَْنُفِسِيمْ 
نما ىو جري عمى سنتو في الخمق, وىي أن يكون ما يصيب اإلنسان من خير وشر ىو نمرة عممو. ومن مقتض ى طططططبيم. وا 

الذي يترتب عميو السترسالو في فجوره, فيوقعو ذلك في اإلنم  السنة العادلة أن يكون اإلمالء لمكافر عمة لغروره, وسبباً ىذه 
 .(ٕٕ)العذاب الميين"

 دل صراحة عمى أن سبب اإلمالء. وىذه اآلية ت[ٗٗ]الحجا َفَأْمَمْيُت ِلْمَكاِفِريَن ثُمَّ َأَخْذُتُيْم َفَكْيَف َكاَن َنِكيرِ وقال تعالىا        
 .(ٖٕ)ىو الكفر, قال ابن عاشورا "عمة اإلمالء ليم نم أخذىم ىو الكفر بالرسل, تعريضًا بالنذارة لمشركي قريش"

من تمام عدل اهلل تعالى ورحمتو بخمقو أن يرسل ليم الرسل ليرشدوىم إلى طريق النجاة, وجعل اهلل  :تكذيب الرسل (ٕ
ا "اإليمان أن تؤمن باهلل ومال،كتو أركان اإليمان فال يكتمل إيمان العبد إال بو, قال النبي  اإليمان بالرسل ركنًا من

َوَلَقْد . فمن الناس من آمن برسل اهلل واستقام عمى الطريق, قال اهلل تعالىا (ٕٗ)وكتبو ورسمو ولقا،و وتؤمن بالبعث اآلخر"
, ومنيم من كذب الرسل وحاد [ٖٙ]النحلا ا المََّو َواْجتَِنُبوا الطَّاُغوَت َفِمْنُيْم َمْن َىَدى المَّوُ َبَعْثَنا ِفي ُكلِّ ُأمٍَّة َرُسوًل َأِن اْعُبُدو 

َكذََّبْت َقْوُم ا عن الطريق, كما ىي حال جممة من األقوام مع أنبيا،يم, قال اهلل تعالى عن موقف األكنرية من قوم نوح 
 , وبقيت[ٔٗٔ]الشعراءا َكذََّبْت َثُموُد اْلُمْرَسِمينَ , قال اهلل تعالىا عن موقف قوم صالح , و [٘ٓٔ]الشعراءا ُنوٍح اْلُمْرَسِمينَ 

مسك الختام نالو ما نال  نمة من الطغاة في كل زمان يتوارنون تكذيب المرسمين والدعاة المخمصين حتى إن النبي 
ْن يُ السابقين من إخوانو المرسمين, قال اهلل تعالى لنبيوا   .[ٗ]فاطرا َكذُِّبوَك َفَقْد ُكذَِّبْت ُرُسٌل ِمْن َقْبِمكَ َواِ 

ويظير من خالل النظر في اآليات القرآنية التي أوردت لفظ اإلمالء, أن تكذيب المرسمين سبب من أسباب إمالء        
َمْدَيَن َوَعاٌد َوَثُموُد * َوَقْوُم ِإْبرَاِىيَم َوَقْوُم ُلوٍط * َوَأْصَحاُب َقْبَمُيْم َقْوُم ُنوٍح  َكذََّبتْ َفَقْد  ُيَكذُِّبوكَ ِإْن اهلل تعالى, قال اهلل تعالىا 

. يقول ابن عاشورا "فُوضع الظاىر موضع [ٗٗ-ٕٗ]الحجا ُثمَّ َأَخْذُتُيْم َفَكْيَف َكاَن َنِكيرِ  َفَأْمَمْيُت ِلْمَكاِفِرينَ َوُكذَِّب ُموَسى 
 . ويقول طنطاويا(ٕ٘)م أخذىم ىو الكفر بالرسل تعريضا بالنذارة لمشركي قريش"الضمير لإليماء إلى أن عمة اإلمالء ليم ن

 .(ٕٙ)"ىؤالء األقوام الذين كذبوا أنبياءىم, لم أعاجميم بالعقوبة, بل أميمتيم وأمميت ليم, نم أخذتيم أخذ عزيز مقتدر"
 آخر من أسباب إمالء اهلل تعالى لمخارجين عن طاعتو, والظمم كما عرفو الجرجانيا "وضع يشكل الظمم سبباً  :الظمم (ٖ

 الغيرالشيء في غير موضعو. وفي الشريعة عبارة عن التعدي عن الحق إلى الباطل. وىو الجور. وقيلا ىو التصرف في ممك 
 .(ٕٚ)ومجاوزة الحد"

َليَّ اْلَمِصيرُ  َظاِلَمةٌ َلَيا َوِىَي  َأْمَمْيتُ َوَكأَيِّْن ِمْن َقْرَيٍة الىا ويظير ىذا السبب جميًا عند النظر في قولو تع         ثُمَّ َأَخْذُتَيا َواِ 
 . قال الرازيا "فالمراد وكم(ٕٛ)في اإلمالء ليم أيا أميمتيم ولم يكن الظمم سببًا في مبادرتيم بالعقوبة بل كان سبباً  [ٛٗ]الحجا 

ارىم عمى ظمميم فاغتروا بذلك التأخير نم أخذتيم بأن أنزلت العذاب بيم, ومع ذلك فعذابيم من قرية أخرت إىالكيم مع استمر 
 .(ٜٕ)مدخر إذا صاروا إلي"
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َلُيْم َخْيٌر أِلَْنُفِسِيْم  ُنْمِميَوَل َيْحَسَبنَّ الَِّذيَن َكَفُروا أَنََّما وىذا السبب ظاىر في قولو تعالىا : ارتكاب المعاصي واآلثام (ٗ
ليزدادوا إنًما..  ؛. يقول الطبريا "إنما نؤخر آجاليم فنطيميا[ٛٚٔ]آل عمرانا َوَلُيْم َعَذاٌب ُمِيينٌ  ِلَيْزَداُدوا ِإْثًماَلُيْم  ُنْمِميِإنََّما 

ليست خيرًا . ويقول الشعراويا "والمقصود ىنا أن إطالة أعمارىم بعد أن أفمتوا من سيوف المؤمنين. (ٖٓ)فتزداد آناميم وتكنر"
 .(ٖٔ)ألن اهلل إنما يممي ليم؛ ِلَيْزَداُدوْا ِإْنَمًا" ؛ال يصح أن يظنوا أنيا خير ليمليم و 
نما ىو جري         وىذه سنة إليية في االجتماع البشري, "فكأنو قالا إن ىذا اإلمالء لمكافرين ليس عناية من اهلل بيم. وا 

و نمرة عممو. ومن مقتضى ىذه السنة العادلة أن عمى سنتو في الخمق, وىي أن يكون ما يصيب اإلنسان من خير وشر ى
 .(ٕٖ)الميين"السترسالو في فجوره, فيوقعو ذلك في اإلنم الذي يترتب عميو العذاب  يكون اإلمالء لمكافر عمة لغروره, وسبباً 

 

 .ثانيًا: العقوبات المترتبة عمى اإلمالء
 , أن لإلمالء عقوبتينايظير لممتأمل آليات اإلمالء الواردة في القرآن الكريم       
في اآلخرة  إن اهلل تعالى لم يدخر لمطغاة والظالمين والخارجين عن طاعتو في الدنيا عذاباً  :: العقوبة العاجمة في الدنيااألولى

 ليم اهللليكونوا عبرة لممعتبرين وآية لممتبصرين, فجممة ممن أممى  ؛فقط, بل عجل لجممة منيم عقابيم في الدنيا قبل اآلخرة
َوَكأَيِّْن ِمْن َقْرَيٍة َأْمَمْيُت َلَيا َوِىَي تعالى وأمدىم بالنعيم في الدنيا, أخذىم وأىمكم وعذبيم في الدنيا قبل اآلخرة, يقول اهلل تعالىا 

َليَّ اْلَمِصيرُ  بالنعيم فاغتروا بذلك ىم أيا أن الكنير من القرى الظالمة أميميم اهلل تعالى وأمد [ٛٗ]الحجا َظاِلَمٌة ثُمَّ َأَخْذُتَيا َواِ 
 .(ٖٖ)اإلميال فأنزل اهلل تعالى عمييم بأسو وعقابو في الدنيا, وسيمقون يوم القيامة حسابًا شديدا

قد يؤخر اهلل تعالى انتقامو من ظالم من الظالمين وطاغية من الطغاة بطش وظمم وقتل,  :العقوبة اآلجمة في اآلخرة الثانية:
تعالى وألوليا،و, من البمدان آمنة مطم،نة يأتييا رزقيا من كل مكان وىي تعمن العداء ألمر اهلل  وقد تعيش قرية من القرى وبمد

 غير أن أمنال ىؤالء قد بين اهلل تعالى أنو يدخر ليم بعد ىذا اإلمالء عذابًا شديدًا ميينًا في اآلخرة, وىذا ظاىر في قولو تعالىا
 ََّما ُنْمِمي َلُيْم َخْيٌر أِلَْنُفِسِيْم ِإنََّما ُنْمِمي َلُيْم ِلَيْزَداُدوا ِإْثًما َوَلُيْم َعَذاٌب ُمِيينٌ َوَل َيْحَسَبنَّ الَِّذيَن َكَفُروا َأن آل عمرانا[ٔٚٛ] 

مالءنا  أيا وال يظن الذين كفروا بربيم ونابذوا دينو, وحاربوا رسولو أنَّ تركنا إياىم في ىذه الدنيا, وعدم است،صالنا ليم, وا 
نما تمييدا لعذابيم الميين والشديد في اآلخرةليم خير   .(ٖٗ)ألنفسيم, ومحبة منا ليم, وا 

 
 املبحث الثالث

 

 القٔه املستفادة مً دراسة مصطلح "اإلمالء" يف القرآٌ الكرٓه

 

ص بعد النظر في اآليات القرآنية التي ورد فييا مصطمح اإلمالء, والمعاني المرتبطة بيذا المصطمح يمكن استخال       
 مجموعة من القيم, أىمياا

 

 :اإلمالء ليس عالمة رضا اهلل تعالى (3
إن إطالة العمر واإلمداد بالنعم ليست عالمة عمى رضا اهلل تعالى عن العبد, ولو أن متاع الدنيا ىو إشارة عمى رضا        

َتْعِدُل َلْو َكاَنِت الدُّْنَيا »قالا  ن النبي في الدنيا كافرًا شربة ماء, روى الترمذي أ -جل وعال-اهلل تعالى عن عبده ما سقى اهلل 
 .(ٖ٘)«ِعْنَد المَِّو َجَناَح َبُعوَضٍة َما َسَقى َكاِفًرا ِمْنَيا َشْرَبَة َماءٍ 

ن لفظ اإلمالء في أكنر مواضعو في         الكريم كان عالمة  القرآنفقد يكون ىذا اإلميال وىذا اإلمالء عالمة غضب, وا 
َلُيْم َخْيٌر َول َيْحَسَبنَّ الَِّذيَن َكَفُروا أَنَّما ُنْمِمي ى, فقد اقترن فيو التيديد والوعيد, كما في قولو تعالىا عمى غضب اهلل تعال
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طالة عمرىم, والتوسعة[ٛٚٔ]آل عمرانا أِلَْنُفِسِيمْ   , أيا" ال يحسبن الكافرون أن إمالءنا ليم خير ليم. واإلمالء ليما إمياليم وا 
أيا ليزدادوا خطايا  .ِإنَّما ُنْمِمي َلُيْم ِلَيْزداُدوا ِإْثماً ليم فقالا  التضييق عمييم. نم بين لماذا ليس اإلمالء خيراً عمييم, وعدم 

ذالل, ليس خيرًا لصاحبو, بل ىو   .(ٖٙ)استدراج لو"فيزدادوا عذابا. )َوَلُيْم َعذاٌب ُمِييٌن( أيا مذل فاإلمالء الذي يعقبو عذاب وا 
ما يرى الناس  السعديا "كنيرا ما يظن الظانون أن اإلمالء عالمة الكرامة, وأن االبتالء عالمة اإلىانة, كنيراً  يقول       

واإلىانة, بل يضطيد, تبين أن اإلمالء, واالبتالء, ليسا عالمة عمى الكرامة  يتنعم في ىذه الحياة الدنيا, ومسمماً  أن كافراً 
 .(ٖٚ)النار والجنة ىما العالمة"

 

 :مالء والبتالء متالزماناإل (2
وجماعات يتبين لو أن اإلمالء سنة ربانية نابتة, بل ىي سنة  الذي يظير لممتأمل في أحوال الظالمين من األمم أفراداً        

من سنن الصراع بين الحق والباطل, فقمما يخمو زمان منو. وطالما أن اإلمالء لمظالمين نابت, فاالبتالء لمصالحين بظمميم 
النَّاُس َأَحِسَب  الم *, ومنيا ما ىو ظاىر في قولو تعالىا -جل في عاله-لجممة من الحكم التي يريدىا  ؛ميم واعتدا،يم نابتوقت

]العنكبوتا اْلَكاِذِبينَ يَن َصَدُقوا َوَلَيْعَمَمنَّ لمَُّو الَّذِ َأْن ُيْتَرُكوا َأْن َيُقوُلوا آَمنَّا َوُىْم َل ُيْفتَُنوَن * َوَلَقْد َفتَنَّا الَِّذيَن ِمْن َقْبِمِيْم َفَمَيْعَمَمنَّ ا
عن أشد الناس بالء؟  وقوع البالء عمى المؤمن دليل عمى صدق إيمانو وصالبتو, فقد س،ل النبي  , بل عّد النبي [ٖ-ٔ

 .(ٖٛ)ض وما عميو خطي،ة"فقالا "األنبياء نم األمنل فاألمنل, يبتمى العبد عمى حسب دينو, فما يبرح بالعبد حتى يمشي عمى األر 
َوَل َيْحَسَبنَّ الَِّذيَن َكَفُروا َأنََّما ُنْمِمي وبإمعان النظر في اآليات التي أوردت لفظ اإلمالء, يتبين أن قولو تعالىا        

ما جاء مباشرة بعده قول اهلل تعالىا  [ٛٚٔعمرانا  ]آلَلُيْم َخْيٌر أِلَْنُفِسِيْم ِإنََّما ُنْمِمي َلُيْم ِلَيْزَداُدوا ِإْثًما َوَلُيْم َعَذاٌب ُمِيينٌ 
. يقول حوىا "وكما يممي لمكافرين, [ٜٚٔ]آل عمرانا َكاَن المَُّو ِلَيَذَر اْلُمْؤِمِنيَن َعَمى َما َأْنتُْم َعَمْيِو َحتَّى َيِميَز اْلَخِبيَث ِمَن الطَّيِِّب 

َذَر اْلُمْؤِمِنيَن َعمى ما َأْنُتْم َعَمْيِو(. أيا ما كان اهلل ليترك المؤمنين عمى ما ىم فإنو يمتحن المؤمنين ولذلك قالا )ما كاَن المَُّو ِليَ 
 .(ٜٖ)المنافق عن المخمص"فيو من اختالط المؤمنين الخمص والمنافقين َحتَّى َيِميَز اْلَخِبيَث ِمَن الطَّيِِّب, أيا حتى يعزل 

 

 :اإلعذار لمظالمين (1
يات القرآنية التي أوردت لفظ اإلمالء, أن اهلل تعالى ذكر اإلمالء نم أعقبو بذكر العقاب, يتضح من خالل تتبع اآل       

َوُكذَِّب ُموَسى , وقولو تعالىا [ٛٚٔ]آل عمرانا َلُيْم ِلَيْزَداُدوا ِإْثًما َوَلُيْم َعَذاٌب ُمِيينٌ  ُنْمِميِإنََّما كما في قولو تعالىا 
. [٘ٗ]القمما َوُأْمِمي َلُيْم ِإنَّ َكْيِدي َمِتينٌ , وكما في قولو تعالىا [ٗٗ]الحجا َأَخْذُتُيْم َفَكْيَف َكاَن َنِكيرِ  ِلْمَكاِفِريَن ثُمَّ  َفَأْمَمْيتُ 

ألن "إمالء اهلل تعالى ىو نداٌء لمتوبة والعودة إلى  ؛فكل اآليات التي ُنسب اإلمالء فييا إلى اهلل تعالى, تأّخر فييا ذكر العقاب
, أّما إمالُء غيره منل الشيطان فيو نداٌء لمضالل والبعد عن اهلل (ٓٗ)ب, مع عدم التنازل عن معاقبة الظممة"طريق الصوا

اإلعذار إال . يقول البقاعي عن أخذ اهلل لمظالمين والمترفينا "وكان من المعموم أنو ليس بعد (ٔٗ)واالنحراف عن المنيج القويم
نزال البالء"  . (ٕٗ)إيقاع القضاء وا 

َقاَل ويتأكد ما انتيينا إليو حين تقرأ اآلية الوحيدة التي سبق ذكر العقوبة فييا قبل ذكر اإلمالء, قال اهلل تعالىا        
ء الكافر المعاند يقول الزمخشريا "أما إمال [ٙٗ]مريما َأرَاِغٌب أَْنَت َعْن آِلَيِتي َيا ِإْبرَاِىيُم َلِئْن َلْم َتْنَتِو أَلَْرُجَمنََّك َواْىُجْرِني َمِميِّا

والبذي،ة فيو معاني سوء األدب واليجران وسوء المعاممة ويتصفون بفظاظة الكفر وغمظة العناد استخدام الكممات السي،ة 
 حيث رد عميو وناداه باسمو ولم يقابل حسن أدب ,كما رد أبو إبراىيم عمى إبراىيم  ,ومقابمة اإلحسان بسوء األدب في الرد

 طويالً  حيث طمب منو أن ييجره زمناً  ,إمال،و كان لطرده  ,يا أبت وىدده بالرجم بالكالم الحقير وبالحجارة اابنو لما قال لو
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 .(ٖٗ)"وأن يذىب عنو بعيداً 
 

 :حتمية عقاب اهلل تعالى لمظالمين بعد اإلمالء (1
 ن األخبار التي تحكي حال أقوامالكريم قد قص لنا جممة مالقرآن الكريم وتأممتيا, وجدت أن القرآن إذا نظرت في آيات        

أكرميم اهلل تعالى, ومتعيم فعاشوا في ىناء ورغد, وحال أفراد كذلك متعيم اهلل تعالى بالممك والسمطان والمال, وأرسل ليم 
ليدعوىم إلى عبادة اهلل تعالى وحده, فمنيم من آمن واتبع طريق الحق ونجا, ومنيم من حاد عن  ؛الرسل مبشرين ومنذرين

يق وأعمن الحرب عمى اهلل تعالى وعمى أوليا،و قتاًل وتشريدًا وىتكًا لممحارم, فأطال اهلل تعالى ليم في أعمارىم وأمدىم الطر 
]الزمرا َوَما َقَدُروا المََّو َحقَّ َقْدرِهِ باألموال ومّمكيم حتى استخف بعضيم لما يرى من الخير بوعيده تعالى, قال اهلل تعالىا 

مياليم , فأتتيم سنن [ٙٙ اهلل تعالى التي ال تتغير وال تتبدل وال تحابي أحدا وال تجامل, فأخذىم اهلل تعالى بعد إمال،يم وا 
مدادىم أخذ عزيز مقتدر.  وا 

إلى اهلل تعالى, فأبى وبغى وطغى, ووصل  فرعون, فقد دعاه موسى  ومن أمنمة ذلك ما حدث بين موسى        
تعالى , فأميمو اهلل [ٕٗ-ٖٕ]النازعاتا َفَحَشَر َفَناَدى* َفَقاَل أََنا َربُُّكُم اأْلَْعَمىاهلل تعالىا بو األمر أن اّدعى األلوىية, قال 

, أي أن اهلل أميميم ولم يعجل ليم [ٗٗ]الحجا َوُكذَِّب ُموَسى َفَأْمَمْيُت ِلْمَكاِفِريَن ثُمَّ َأَخْذُتُيْم َفَكْيَف َكاَن َنِكيركما قالا 
 .(ٗٗ)العقوبة

يقول الطبريا" فانظر يا محمد كيف كان تغييري ما كان بيم من نعمة وتنكري ليم عما كنت عميو من اإلحسان إلييم,        
ن أمميت ليم إلى آجاليم, وبالعمارة خراباً  وىالكاً  ألم أبدليم بالكنرة قمة وبالحياة موتاً  ؟ يقولا فكذلك فعمي بمكّذبيك من قريش, وا 

 .(٘ٗ)أظيرىم"كما أنجزت غيرك من رسمي وعدي في أمميم, فأىمكناىم وأنجيتيم من بين فإني منجزك وعدي فييم 
وىذا الوعد الذي أنفذه اهلل تعالى وأمضاه مع الظالمين ماض إلى يوم الدين, فمن حارب دين اهلل تعالى وعادى أولياءه,        

َيْأِتَيُيُم اْلَعَذاُب لَِّذيَن َمَكُروا السَّيَِّئاِت َأْن َيْخِسَف المَُّو ِبِيُم اأْلَْرَض َأْو أََفَأِمَن افمو عند اهلل تعالى وعٌد ال ُيخمف, قال اهلل تعالىا 
 .[ٙٗ-٘ٗ]النحلا ِمْن َحْيُث َل َيْشُعُروَن * َأْو َيْأُخَذُىْم ِفي َتَقمُِّبِيْم َفَما ُىْم ِبُمْعِجِزينَ 

 
 .اخلامتة

 وفي السياق القرآني حول محور مشترك وىو اإلمداد واإلميال واإلطالة, يدور معنى اإلمالء في المغة وفي االصطالح (ٔ
 والشر ولكنو في الشر أشير. ,وىو لفظ مشترك في الخير

 نسبة اإلمالء إلى اهلل تعالى, فيو فا،دتانا (ٕ
 .ألنيم إذا عمموا أن إمالء الظالمين بيده, أيقنوا أن أخذىم بيده أيضاً  ؛األولىا الطمأنينة ألىل اإليمان -
ّن أخذ اهلل أليم شديد. ؛النانيةا الوعيد ألىل الباطل -  فالذي يتيددىم ىو اهلل تعالى ال واحد من البشر, وا 

 من أىم أسباب إمالء اهلل تعالى ألىل الباطل كما بينت اآليات القرآنيةا )تكذيب الرسل, والظمم, والزيادة في اإلنم(. (ٖ
 جمة في الدنيا, وأخرى آجمة في اآلخرة. وقد تصيب بعض الظالمينيترتب عمى إمالء اهلل تعالى عقوبتانا عقوبة عا (ٗ

 العقوبتان في الدنيا واآلخرة, وقد يفمت بعضيم من عقوبة الدنيا فتبقى لو عقوبة اآلخرة. 
 الكريما القرآن من أىم القيم المستفادة من دراسة مصطمح اإلمالء في  (٘

نما يظير المقصود منو من القرا،ن.اإلمالء ليس عالمة عمى رضا اهلل تعالى عمى العب إن -  د وليس عالمة غضب, وا 
 اإلمالء واالبتالء متالزمان. -
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 في إمالء اهلل تعالى ألىل الباطل إعذار ليم. -
 حتمية عقاب اهلل تعالى لمظالمين. -

 

 ااهلْامش
                                                 

تحقيططقا  ,)بططاب سططورة ىططود( ,)كتططاب التفسططير( ،الجااامع الصااحيم المختصاار اصااحيم البخاااريا ,سططماعيلالبخططاري, محمططد بططن إ (ٔ)
 (.ٕٙٚٔ/ٗ) ,(ٜٓٗٗ)حا ,هٚٓٗٔ, ٖط, دار ابن كنير بيروت,مصطفى ديب البغا, 

ابططن  ,(ٜٕٔ-ٜٕٓ/٘ٔ) ,ىطططٗٔٗٔ ,ٖدار صططادر, ط بيططروت,, لسااان العااربنظططرا ابططن منظططور, محمططد بططن مكططرم بططن عمططىا ي (ٕ)
 (.ٕٖ٘/٘) ,دار الفكر ,. تحقيقا عبد السالم ىارونمقاييس المغة ,ارس, أحمد بن زكرياف

 .(ٖٓٔ/ ٗ) ,دار اليداية ,تاج العروس من جواىر القاموسالزبيدي, محمد بن محمد عبد الرزاقا  (ٖ)
 (.ٔٛ/ٔ) ,دار الفكر ,تحقيقا عبد العزيز بن باز ,فتم الباري ي,ابن حجر, أحمد بن عم( ٗ)
, تحقيطقا صطفوان عطدنان الطداودي, دار القمطم, المفاردات فاي غرياب القارآنالراغب األصطفيانى, أبطو القاسطم الحسطين بطن محمطدا ( ٘)

 .ٚٚٚىط, صٕٔٗٔ ,ٔطدمشق, بيروت,  –الدار الشامية 
 .ٖٚ-ٕٚص ,هٕٔٗٔ, ٔتحقيقا بيت اهلل بيات. ط ,معجم الفروق المغويةالعسكري, الحسن بن عبد اهلل بن سيل.  (ٙ)
 .(ٜٚٔ/ٛ)ىط, ٕٗٗٔ, ٕط ,دار الكتب العممية بيروت, ,نظم الدررالبقاعي, إبراىيم بن عمر.  (ٚ)
 م.ٕٔٓٓدار الحديث,  ,, القاىرةالمعجم المفيرس أللفاظ القرآن الكريم ,نظرا عبد الباقي, محمد فؤادي (ٛ)
 ,تحقيطقا سطامي بطن محمطد سطالمة ,لقارآن العظايمتفساير ا ,ابن كنير, إسماعيل بن عمر بن كنير القرشي البصري نم الدمشطقي (ٜ)

 (.ٙٔ٘/ٖه, )ٕٓٗٔ, ٕط دار طيبة لمنشر والتوزيع,
 ,والتوزيططعالريططاضا دار السططالم لمنشططر  ,مختصاار تفسااير البغااوي المساامى بمعااالم التنزياالعبططد اهلل بططن أحمططد بططن عمطي الزيططدا  ,البغطوي( ٓٔ)

 .(ٖٖٙ/ ٕ) ,ىطٙٔٗٔ, ٔط
 ,هٜٗٛٔالطدار التونسطية لمنشطر,  ,, تطونسالتحريار والتناوير ,اىر بطن محمطد بطن محمطد الططاىرنظر ابن عاشور, محمطد الططي( ٔٔ)

(ٙ/ٔٓٓ). 
 (.ٚٓٔ/ٕ) ,تفسير حقيحقي,  (ٕٔ)
(. ٛٛٔ/ٗ) ,(ٙٔٚٚٔ )ح ,)مسند عبد اهلل بن بسطر(, . القاىرةا مؤسسة قرطبةمسند اإلمام احمد ,ابن حنبل, أحمد الشيباني (ٖٔ)

 قال شعيبا "حديث صحيح".
 .ٕٕٓٙص , القاىرةا مطابع أخبار اليوم,الخواطر –تفسير الشعراوي  ,الشعراوي, محمد متولي (ٗٔ)
 (.ٕٙٚٔ/ٗ) ,(ٜٓٗٗ)ح  ,)باب سورة ىود( ,)كتاب التفسير(, صحيم البخاريالبخاري,  (٘ٔ)
 (.ٓٓ٘/ٖٔ) ,التحرير والتنوير ,ينظرا ابن عاشور (ٙٔ)
 .ٜٖٙٛص ,التفسير الوسيط ,طنطاوي (ٚٔ)
م, ٜٜ٘ٔ ,بيطططروت ,, دار الفكطططرأضاااواء البياااان فاااي إيضااااح القااارآن باااالقرآن ,نقيطي, محمطططد األمطططين بطططن محمطططد المختطططارالشطط (ٛٔ)

(ٚ/ٖٜٚ.) 
 .(ٕٗٚ/ٚ) ,ىطٖٖٛٔالقاىرة,  ,دار إحياء الكتب العربية ,التفسير الحديث ,محمد عزة بن عبد اليادي ,دروزة (ٜٔ)
 .(ٖٔٙ/ٖٔ)القاىرة,  ,, دار الفكر العربيرآني لمقرآنالتفسير الق ,ا الخطيب, عبد الكريم يونسينظر (ٕٓ)
عبطاده بطو بعطض  -سطبحانو-المقصود باإلمالء ىنا وما سيتم التركيز عميو حتى نياية البحث ىو اإلمداد واإلميال الذي يواجو اهلُل  (ٕٔ)

 األليم, وقد تمت اإلشارة عند بيان ليستحّقوا بذلك العقاب ؛المتمادين في المعصية, فُيستدَرجون إلى ارتكاب المزيد من الذنوب
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 المعنى االصطالحي بأن ىذا المعنى ىو الذي سيتم التركيز عميو في البحث.
 (.ٕ٘ٓ/ٗ, )تفسير القرآن الحكيم ,رضا, محمد رشيد (ٕٕ)
 (.ٖٕٛ/ٚٔ, )التحرير والتنوير ,نظرا ابن عاشوري( ٖٕ)
 (.ٕٚ/ٔ) ,(ٓ٘)حا , ريل النبي عميو الصالة والسالم()كتاب اإليمان(. )باب سؤال جب ،صحيم البخاريالبخاري,  (ٕٗ)
 (.ٖٔٙ/ٜ) ,التحرير والتنوير ,ابن عاشور (ٕ٘)
 .ٜٕٙٚص ,التفسير الوسيط ,طنطاوي (ٕٙ)
 .ٙٛٔص ,ه٘ٓٗٔ ,ٔط, دار الكتاب العربي بيروت, ,تحقيقا إبراىيم األيباري ,التعريفات ,الجرجاني, عمي بن محمد (ٕٚ)
 مؤسسطة, تحقيطقا عبطد الطرحمن بطن معطال ,تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المناان ,رحمن بن ناصطرنظرا السعدي, عبد الي (ٕٛ)

 .ٔٗ٘ص ,هٕٓٗٔ, ٔط ,الرسالة
ىطط, ٕٓٗٔ, ٖط, دار إحيطاء التطراث العربطي, بيطروت, مفااتيم الغياب ,الرازي, أبو عبد اهلل محمد بن عمطر بطن الحسطن بطن الحسطين (ٜٕ)

(ٕٖ/ٕٖٗ.) 
 (.ٖٕٗ/ٚ) ,البيان جامعالطبري,  (ٖٓ)
 .ٜٙ٘ص ,تفسير الشعراويالشعراوي,  (ٖٔ)
 (.ٕ٘ٓ/ٗم, )ٜٜٓٔ, اليي،ة المصرية العامة لمكتاب, تفسير القرآن الحكيم )المنار( ,رضا, محمد رشيد (ٕٖ)
 .ٖٕٕ٘ص ,تفسير حومدا حومد, ينظر (ٖٖ)
 .ٛ٘ٔص ,تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنانا السعدي, ينظر (ٖٗ)
تحقيططقا أحمططد , ()كتططاب الزىططد(. )بططاب ىططوان الططدنيا عمططى اهلل  ,الجااامع الصااحيم اساانن الترمااذيا ,لترمططذي, محمططد بططن عيسططىا (ٖ٘)

(. ٓٙ٘/ٗ, )«َىطَذا َحطِديٌث َصطِحيٌح َغِريطٌب ِمطْن َىطَذا الَوْجطوِ »وقطال عنطوا  .(ٕٖٕٓ)حا  ,دار إحيطاء التطراث العربطي بيروت, ,شاكر
 وصححو األلباني.

 (.ٜٙٗ/ٕ) ،ساس في التفسيراألحوى,  (ٖٙ)
 (.ٜٚٗ/ٕ) ،األساس في التفسيرحوى,  (ٖٚ)
 تحقيطقا, )بطاب مطا جطاء فطي الصطبر ونطواب األمطراض( ,)كتطاب الجنطا،ز( ,صاحيم ابان حباان ,ابن حبان, محمد بن أحمد التميمي (ٖٛ)

 ده حسن".. قال شعيبا "إسنا(ٗٛٔ/ٚ), (ٕٜٕٔ)حا ىط,ٗٔٗٔ, ٕ, طمؤسسة الرسالة بيروت, ,شعيب األرنؤوط
 (.ٜٙٗ/ٕ) ،األساس في التفسيرحوى,  (ٜٖ)
, نواىد األبكار وشوارد األفكار )حاشية السيوطي عمى تفسير البيضااوي( ,عبد الرحمن بن أبي بكر, جالل الدين ,السيوطي (ٓٗ)

 .(ٔٓٔ/ٖه, )ٕٗٗٔكمية الدعوة وأصول الدين,  -المممكة العربية السعوديةا جامعة أم القرى 
 .(ٖٔٙ/ٖٔ) ،لتفسير القرآني لمقرآنا ,الخطيب (ٔٗ)
 (.ٜٖٚ/٘) ،نظم الدرر ,البقاعي (ٕٗ)
 ,ىططٚٓٗٔ ,ٖط ,دار الكتاب العربطي بيروت,, الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ,محمود بن عمرو بن أحمد ,الزمخشري (ٖٗ)

(ٖ/ٕٓ). 
 (.ٕ٘ٙ/ٛٔ) ،جامع البيانا الطبري, ينظر (ٗٗ)
 (.ٕ٘ٙ/ٛٔ) ،جامع البيانالطبري,  (٘ٗ)


