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 ٍِخض اٌجؾش
( عٓ آ٠بد اٌمشآْ وّب عشضٙب اٌمشآْ اٌىش٠ُأعئٍخ أً٘ إٌبس ٠َٛ اٌم١بِخ ٠زؾذس ٘زا اٌجؾش اٌزٞ ٘ٛ ثعٕٛاْ: )

اٌىش٠ُ اٌزٟ روشد أعئٍخ اٌّششو١ٓ طشاؽخ فٟ صٕب٠ب اٌىزبة اٌعض٠ض عٓ أعجبة دخٌُٛٙ اٌعزاة، ٚخٍٛدُ٘ فٟ اٌغؾ١ُ، 

 ٚعٓ طٍجبرُٙ فٟ رٌه ا١ٌَٛ.

ٗ ٌٍّششو١ٓ ٠َٛ ٘ٛ إثشاص أُ٘ أعب١ٌت اٌمشآْ اٌىش٠ُ فٟ خطبث -ثإرْ هللا رعبٌٝ-ٚاٌٙذف اٌّشعٛ ِٓ ٘زا اٌجؾش 

اٌم١بِخ، ٚإثشاص اٌزظ٠ٛش اٌمشآٟٔ ٌشٕبعخ إٌٙب٠خ اٌزع١غخ اٌزٟ ع١مبع١ٙب أٌٚئه اٌّششوْٛ ٠َٛ اٌم١بِخ، ٚو١ف سد هللا 

 ع١ٍُٙ فٟ رٌه ا١ٌَٛ، ٚو١ف سدد ع١ٍُٙ اٌّالئىخ.

ش رفغ١ش آ٠بد وّب أْ اٌجؾش ٠ٙذف إٌٝ إثشاص اٌغبٔت اإل٠ّبٟٔ فٟ ٔظٛص اٌمشآْ اٌىش٠ُ، ٚرمش٠جٗ ٌألر٘بْ، عج

 هللا عض ٚعً رفغ١ًشا ِٛضٛع١ًب، ٚأخز اٌعجشح ٚاٌّٛعظخ ِٕٙب.

ثزشر١ت عٛس اٌمشآْ، ِجزذأح  خً ِٛاضع فٟ اٌمشآْ اٌىش٠ُ، ِشرج رغعخٚعٛف ٠زؾذس اٌجؾش عٓ ٘زٖ اٌظٛس فٟ 

 ثّمذِخ، ٚر١ّٙذ، صُ اٌّٛاضع، صُ اٌخبرّخ، ٚأُ٘ إٌزبئظ ٚاٌزٛط١بد.

 

 

 إٌبس، اٌم١بِخ، ٠َٛ اٌم١بِخ، أعئٍخ، رفغ١ش، ِٛضٛعٟ. وٍّبد ِفزبؽ١خ: أً٘ إٌبس،
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Thesis Summary 
This research is entitled: (The questions of the people of Hell on the Day of Resurrection, 

as presented by the Holy Quran) and talks about verses from the Holy Qur’an written by 

the questions of the polytheists, and the dear book about their causes. In agony and their 

eternity in hell, and their requests on that day. 

The purpose of this research is to show how she responded to them when he spoke to the 

polytheists, and how the angels responded to them. 

The research also aims to highlight the faith aspect in the texts of the Noble Qur’an, and 

bring it closer to the minds, through objective interpretation of the verses of God 

Almighty, and taking lessons and advice from them. 

The research will talk about these images in nine places in the Holy Qur’an, arranged in 

the order of the Qur’an Surahs, beginning with an introduction, a preface, then the 

positions, then the conclusion, and the most important findings and recommendations. 

 

Keywords: The questions, questions, Hell, the people of Hell, on the Day of 

Resurrection. 
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53

نعمل غٌر الذي كنا نعمل}فهل لنا من شفعاء فٌشفعوا لنا أو نرد ف

هل ٌنظرون إال تؤوٌله

 

الذٌن نسوه من لبل لد جاءت رسل ربنا بالحك فهل لنا من شفعاء فٌشفعوا لنا أو نرد ٌوم ٌؤتً تؤوٌله ٌمول 

فنعمل غٌر الذي كنا نعمل{:

                                         
 (. 12/487، )عبِع اٌج١بْ عٓ رأ٠ًٚ آٞ اٌمشآْاٌطجشٞ، ( 1)

ٚاٌفشاء ٘ٛ: أثٛ ثىش ٠ؾ١ٝ ثٓ ص٠بد اٌفشاء اٌىٛفٟ، ُعشف ثبألدة ٚاٌعٍَٛ األخشٜ، روشٖ  (.9/164٘ـ، )1430، اٌزفغ١ش اٌجغ١ظاٌٛاؽذٞ، ( 2)

  (.9/256٘ـ، )1393، اٌضمبداثٓ ؽجبْ،  ٖ ٚ٘ٛ فٟ طش٠مٗ ٌّىخ. ٠ٕظش:207اثٓ ؽجبْ فٟ اٌضمبد، د 



 

لد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا ٌفترون

وظم عُهى يب كبَىا يفتسوٌ

لد خسروا أنفسهم

لد خسروا أنفسهم

وسكنتم فً مساكن الذٌن ظلموا أنفسهم وتبٌن لكم كٌف  ◌

4445فعلنا بهم وضربنا لكم األمثال{

                                         
 (. 12/480، )عبِع اٌج١بْ عٓ رأ٠ًٚ آٞ اٌمشآْاٌطجشٞ، ( 1)

 (.12/481، )عبِع اٌج١بْ عٓ رأ٠ًٚ آٞ اٌمشآْاٌطجشٞ، ( 2)

 .(14/254) ٘ـ، 1420، ِفبر١ؼ اٌغ١تٌشاصٞ، ا( 3)

 ٌّشعع اٌغبثك.( ا4)



 

 

فسهم وتبٌن لكم وسكنتم فً مساكن الذٌن ظلموا أن ◌

كٌف فعلنا بهم وضربنا لكم األمثال{:

38

                                         
 .(3/389٘ـ، )1418، اٌغٛا٘ش اٌؾغبْاٌضعبٌجٟ، ( 1)

 .(4/516٘ـ، )1420، رفغ١ش اٌمشآْ اٌعظ١ُاثٓ وض١ش، ( 2)

 .(3/389٘ـ، )1418 ،اٌغٛا٘ش اٌؾغبْاٌضعبٌجٟ، ( 3)



وعرضوا على ربن  ◌

ووضع الكتاب فترى المجرمٌن مشفمٌن  ◌مونا كما خلمناكم أول مرة بل زعمتم ألن نجعل لكم موعًدا ئتصفا لمد ج

وٌلتنا مال هذا الكتاب ال ٌغادر صغٌرة وال كبٌرة إال أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضًرا وال ٌظلم  مما فٌه وٌمولون ٌا

4749{◌ربن أحًدا

وٌسئلونن عن الجبال فمل ٌنسفها ربً 

501501 ◌ال ترى فٌها عوًجا وال أمتًا  ◌فٌذرها لاًعا صفصفًا  ◌نسفا

وحشرناهم فلم نغادر منهم أحًدا

على ربن صفًاوعرضوا 

ة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعائكم ولمد جئتمونا فرادى كما خلمناكم أول مر

94لمد تمطع بٌنكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون الذٌن زعمتم أنهم فٌكم شركاء

                                         
 (.18/36، )عبِع اٌج١بْ عٓ رأ٠ًٚ آٞ اٌمشآْاٌطجشٞ، ( 1)

 .(5/165٘ـ، )1420، رفغ١ش اٌمشآْ اٌعظ١ُاثٓ وض١ش، ( 2)

 (. 12/505٘ـ، )1419، اٌٍجبة فٟ عٍَٛ اٌىزبةإٌعّبٟٔ، ( 3)



بل زعمتم ألن نجعل لكم موعًدا

 

بل زعمتم ألن نجعل لكم موعًدا

ألن نجعل لكم موعًدابل زعمتم

ووظع انكتبة فتسي انًجسييٍ يشفميٍ يًب فيه

ويمىنىٌ يب ويهتُب 

حصبهبيبل هرا انكتبة ال يغبدز صفيسة وال كبيسة إال أ

ووجدوا ما عملوا حاضًرا وال ٌظلم ربن أحًدا

                                         
 (.18/37، )عبِع اٌج١بْ عٓ رأ٠ًٚ آٞ اٌمشآْاٌطجشٞ، ( 1)

 (.83٘ـ، )ص:1423، اٌىٙفرفغ١ش ثٓ عض١ّ١ٓ، ا( 2)

 (.18/38، )عبِع اٌج١بْ عٓ رأ٠ًٚ آٞ اٌمشآْاٌطجشٞ،  (3)

 ٌّشعع اٌغبثك.( ا4)

 (، إعٕبدٖ طؾ١ؼ، سعبٌٗ سعبي اٌش١خ١ٓ.22808ؽذ٠ش سلُ: )(، 37/466٘ـ، )1421، اٌّغٕذاإلِبَ أؽّذ ثٓ ؽٕجً، ( 5)



لال رب لم حشرتنً   ◌ضنًكا ونحشره ٌوم المٌامة أعمىومن أعرض عن ذكري فإن له معٌشة 

وكذلن نجزي من أسرف ولم ٌإمن   ◌آٌاتنا فنسٌتها وكذلن الٌوم تنسىلال كذلن أتتن   ◌أعمى ولد كنت بصًٌرا

124127 ◌بآٌات ربه ولعذاب اآلخرة أشد وأبمى

لبل زة نى حشستُي أعًً ولد كُت بصيًسا

1 

 

 

                                         
 .(16/389) ٘ـ،1421فٟ سٚاثٟ عٍَٛ اٌمشآْ،  دائك اٌشٚػ ٚاٌش٠ؾبْػاٌٙشسٞ، ( 1)

 (. 10/462٘ـ،  )1414، ٌغبْ اٌعشةاثٓ ِٕظٛس، ( 2)



ومن أعرض عن ذكري فإن له معٌشة ضنًكا

ونحشرهم ٌوم ولد كُت بصيًسازة نى حشستُي أعًً 

97 ◌ل ما خبت زدناهم سعًٌراالمٌامة على وجوههم عمًٌا وبكًما وصًما مؤواهم جهنم ك

كرنك أتتك آيبتُب فُسيتهب 

وكرنك انيىو تُسً

كرنك أتتك آيبتُب

ٌإمن بآٌات ربه ولعذاب اآلخرة أشد وأبمىوكذلن نجزي من أسرف ولم 

 

                                         
  (.17/458٘ـ، )1421، ؽذائك اٌشٚػ ٚاٌش٠ؾبْ فٟ سٚاثٟ عٍَٛ اٌمشآْ(، ٚاٌٙشسٞ، 3/388٘ـ، )1424، أ٠غش اٌزفبع١شٌغضائشٞ، ا( 1)

  (.5/62٘ـ، )1428، اٌّغْٕٛاٌزفغ١ش اٌّأِْٛ عٍٝ ِٕٙظ اٌزٕض٠ً ٚاٌظؾ١ؼ ِٛػ، ػ( 2)

  (.17/460٘ـ، )1421، ؽذائك اٌشٚػ ٚاٌش٠ؾبْ فٟ سٚاثٟ عٍَٛ اٌمشآْاٌٙشسٞ، ( 3)

 



لعلً أعمل صالًحا فٌما تركت كال إنها كلمة   ◌رب ارجعونحتى إذا جاء أحدهم الموت لال 

فمن   ◌فإذا نفخ فً الصور فال أنساب بٌنهم ٌومئذ وال ٌتسائلون ◌ونهو لائلها ومن ورائهم برزخ إلى ٌوم ٌوبعث

تلفح   ◌ت موازٌنه فؤولئن الذٌن خسروا أنفسهم فً جهنم خالدونومن خف  ◌ثملت موازٌنه فؤولئن هم المفلحون

لالوا ربنا غلبت علٌنا شموتنا وكنا   ◌ألم تكن آٌاتً تتلى علٌكم فكنتم بها تكذبون  ◌وجوههم النار وهم فٌها كالحون

إنه كان فرٌك من عبادي   ◌لال اخسئوا فٌها وال تكلمون  ◌ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون  ◌لوًما ضالٌن

فاتخذتموهم سخرًٌا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم   ◌وأنت خٌر الراحمٌنٌمولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا 

99111 ◌إنً جزٌتهم الٌوم بما صبروا أنهم هم الفائزون  ◌تضحكون

لعلً أعمل صالًحا فٌما   ◌حتى إذا جاء أحدهم الموت لال رب ارجعون

ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمونتركت

فإذا نفخ   ◌كلمة هو لائلها ومن ورائهم برزخ إلى ٌوم ٌبعثونكال إنها 

أنى تكٍ آيبتي تتهً عهيكى  ◌فً الصور فال أنساب بٌنهم ٌومئذ وال ٌتسائلون

لال اخسئوا فٌها وال تكلمونفكُتى بهب تكربىٌ



 بسشخ 1

كالحون 2

 

شمىتُب 3

 

لعلً أعمل صالًحا   ◌لبل زة ازجعىٌ

فٌما تركت

كال

إلى ٌوم ٌبعثون إنها كلمة هو لائلها ومن ورائهم برزخ

                                         
  (.1/419٘ـ، )1407، ربط اٌٍغخ ٚطؾبػ اٌعشث١خ(، ٚاٌغٛ٘شٞ، 7/271َ، )2001، رٙز٠ت اٌٍغخألص٘شٞ، ا( 1)

 (.1/399٘ـ، )1407، ربط اٌٍغخ ٚطؾبػ اٌعشث١خاٌغٛ٘شٞ، ( 2)

 (. 9/168َ، )2001، رٙز٠ت اٌٍغخاألص٘شٞ، ( 3)

 (.19/69اٌطجشٞ، عبِع اٌج١بْ عٓ رأ٠ًٚ آٞ اٌمشآْ، )( 4)

لزبدح ثٓ دعبِخ ثٓ لزبدح اٌغذٚعٟ، سٜٚ عٓ أٔظ ثٓ ِبٌه ٚعجذ اٌشؽّٓ ثٓ عٛف، ٚاٌؾغٓ اٌجظشٞ، لبي ٌٗ عع١ذ ثٓ اٌّغ١ت ِزعغجًب  ( 5ٛ٘)

 (.23/498٘ـ، )1400، رٙز٠ت اٌىّبي فٟ أعّبء اٌشعبياٌّضٞ،  .ـ117ِ٘ضٍه. دِٓ عٍّٗ، ٚروبئٗ: ِب وٕذ أظٓ أْ هللا خٍك 

  (.3/374٘ـ، )1420، ِعبٌُ اٌزٕض٠ً فٟ رفغ١ش اٌمشآٌْجغٛٞ، ا( 6)

  (.3/347٘ـ، )1420، ِعبٌُ اٌزٕض٠ً(، ٚاٌجغٛٞ، 2/489، )ثؾش اٌعٍَٛاٌغّشلٕذٞ، ( 7)

  (.19/70اٌمشآْ، ) ٌطجشٞ، عبِع اٌج١بْ عٓ رأ٠ًٚ آٞا( 8)



فإذا نفخ فً الصور فال أنساب بٌنهم ٌومئذ وال ٌتسائلون

 ومن خفت موازٌنه فؤولئن الذٌن خسروا أنفسهم فً جهنم  ◌فمن ثملت موازٌنه فؤولئن هم المفلحون

 ◌تلفح وجوههم النار وهم فٌها كالحون  ◌خالدون

أنى تكٍ آيبتي تتهً عهيكى فكُتى بهب تكربىٌ

لالوا ربنا غلبت علٌنا شموتنا وكنا لوًما ضالٌن

فإن عدنا فإنا ظالمون ربنا أخرجنا منها

                                         
اٌز٘جٟ، . ـ110٘ؾغٓ ثٓ ٠غبس ٌِٛٝ األٔظبس، ع١ذ اٌزبثع١ٓ فٟ صِبٔٗ ثبٌجظشح، سٜٚ عٓ اثٓ عجبط، ٚاثٓ عّش ٚغ١شّ٘ب خٍك وض١ش، د( ا1ٌ)

 (. 12/190٘ـ، )1420، اٌٛافٟ ثبٌٛف١بد(، ٚاٌظفذٞ، 1/527٘ـ، )1382، ١ِضاْ االعزذاي فٟ ٔمذ اٌشعبي

  (.2/490، )ٍَٛثؾش اٌعٌغّشلٕذٞ، ا( 2)

اٌطجمبد اثٓ ععذ، ٖ. ٠ٕظش: 105ٛ: أثٛ اٌمبعُ اٌضؾبن ثٓ ِضاؽُ اٌٙالٌٟ، سٜٚ عٓ أٔظ ثٓ ِبٌه، ٚعع١ذ ثٓ عج١ش، ٚغ١شّ٘ب، د( 3٘)

 (. 13/291، )رٙز٠ت اٌىّبي فٟ أعّبء اٌشعبي(، ٚاٌّضٞ، 6/304٘ـ، )1410، اٌىجشٜ

   (.3/374، )٘ـ1420، ِعبٌُ اٌزٕض٠ً فٟ رفغ١ش اٌمشآٌْجغٛٞ، ا (4)

 (.3/374٘ـ، )1420، ِعبٌُ اٌزٕض٠ً فٟ رفغ١ش اٌمشآٌْجغٛٞ، ا( 5)

 .(19/46عٓ رأ٠ًٚ آٞ اٌمشآْ، ) عبِع اٌج١بْاٌطجشٞ، ( 6)

 .(2/490) ،ثؾش اٌعٍَٛاٌغّشلٕذٞ،  (7)

  (.77-19/75ٌطجشٞ، عبِع اٌج١بْ عٓ رأ٠ًٚ آٞ اٌمشآْ، )ا( 8)



اخسئوا

اخسئوا فٌها وال تكلمونربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون

◌  

إنً جزٌتهم الٌوم بما صبروا أنهم هم الفائزون  ◌تموهم سخرًٌا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكونفاتخذ

                                         
   (.3/376٘ـ، )1420، اٌمشآِْعبٌُ اٌزٕض٠ً فٟ رفغ١ش ٌجغٛٞ، ا( 1)

 .(2/491) ،ثؾش اٌعٍَٛاٌغّشلٕذٞ، ، ٚ(19/77) ،عٓ رأ٠ًٚ آٞ اٌمشآْ اِع اٌج١بْطاٌطجشٞ، ( 2)

، (2/212٘ـ، )1420، اٌٛافٟ ثبٌٛف١بداٌظفذٞ، .  ٠ٕظش: ـ310٘ؽّذ ثٓ عش٠ش ثٓ ٠ض٠ذ اٌطجشٞ، إِبَ اٌّفغش٠ٓ، رٛفٟ ثجغذاد عٕخ َٚ: ( 3ٖ)

 .(2/548٘ـ، )1422، ربس٠خ ثغذاداٌخط١ت اٌجغذادٞ، ٚ

 .(19/78) عٓ رأ٠ًٚ آٞ اٌمشآْ،اِع اٌج١بْ طٌطجشٞ، ا( 4)

 .(83-19/80) عٓ رأ٠ًٚ آٞ اٌمشآْ، عبِع اٌج١بْاٌطجشٞ، ( 5)



1 

اخسئواكال

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

ربنا غلبت علٌنا شموتنا وكنا 

ا فإنا ربنا أخرجنا منها فإن عدنلوًما ضالٌن

 ظالمون

7 

 

8 

ونى تسي إذ انًجسيىٌ َبكسىا زؤوسهى عُد زبهى زبُب 

ولو شئنا آلتٌنا كل نفس   ◌أبصسَب وسًعُب فبزجعُب َعًم صبنحًب إَب يىلُىٌ

ٌومكم هذا إنا نسٌناكم فذولوا بما نسٌتم لماء  ◌هداها ولكن حك المول منً ألمألن جهنم من الجنة والناس أجمعٌن

1214 ◌وذولوا عذاب الخلد بما كنتم تملون



ولنوننعمل صالًحا إنا مربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا 

ونى تسي إذ انًجسيىٌ َبكسىا زؤوسهى عُد زبهى

10ولالوا أإذا نا فً األرض أإنا لفً خلك 

تسي

عند ربهم

ربنا أبصرنا 

وسمعنا فارجعنا نعمل صالًحا إنا مولنون

ولو شئنا آلتٌنا كل نفس هداها ولكن حك المول منً ألملئن جهنم من الجنة والناس أجمعٌن

ونكٍ 

حك انمىل يُي

وٕزُ رعٍّْٛ فزٚلٛا ثّب ٔغ١زُ ٌمبء ٠ِٛىُ ٘زا إٔب ٔغ١ٕبوُ ٚرٚلٛا عزاة اٌخٍذ ثّب

                                         
  (.25/144٘ـ، )1420، ِفبر١ؼ اٌغ١تاٌشاصٞ،  (1)

 .(20/176) عٓ رأ٠ًٚ آٞ اٌمشآْ،عبِع اٌج١بْ اٌطجشٞ، ( 2)

 .(3/596) ٘ـ،1420، فٟ رفغ١ش اٌمشآْ اٌزٕض٠ًِعبٌُ اٌجغٛٞ، ( 3)

 .(3/36) ،ثؾش اٌعٍَٛاٌغّشلٕذٞ، ( 4)

 .(20/176) عٓ رأ٠ًٚ آٞ اٌمشآْ، اٌج١بْاٌطجشٞ، عبِع ( 5)

 .(3/36، )ثؾش اٌعٍَٛٚاٌغّشلٕذٞ، ، (20/177) ،عٓ رأ٠ًٚ آٞ اٌمشآْ عبِع اٌج١بْاٌطجشٞ، ( 6)



إنا نسٌناكم

1  

2 

 

3  

4 

ال يفتس عُهى وهى  ◌انًجسييٍ في عراة جهُى خبندوٌإٌ 

وَبدوا يب  ◌ويب ظهًُبهى ونكٍ كبَىا هى انظبنًيٍ ◌فيه يبهسىٌ

نمد جئُبكى ببنحك ونكٍ  ◌يبنك نيمط عهيُب زبك لبل إَكى يبكثىٌ

7478◌أكثسكى نهحك كبزهىٌ

ونادوا ٌا مالن لٌمض علٌنا ربن

ظبنًيٍويب ظهًُبهى ونكٍ كبَىا هى ان

◌د جئناكم بالحك ولكن أكثركم للحك كارهونمل ◌لال إنكم ماكثون

مبلسون 1

إٌ انًجسييٍ في عراة جهُى 

◌ال يفتس عُهى وهى فيه يبهسىٌ ◌خبندوٌ

                                         
 .(8/336) ٘ـ،1426، رأ٠ٚالد أً٘ اٌغٕخ اٌّبرش٠ذٞ،( 1)

 (. 1/340َ، )1987، عّٙشح اٌٍغخاثٓ دس٠ذ، ( 2)



ال ٌفتر

هى انظبنًيٍ ويب ظهًُبهى ونكٍ كبَىا

لٌمض علٌنا ربن ونادوا ٌا مالن

لال إنكم ماكثون

ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمونإنكم ماكثون

اخسئوا فٌها وال تكلمون

◌

أكثركم

1 

 

                                         
 .(21/643عٓ رأ٠ًٚ آٞ اٌمشآْ، ) عبِع اٌج١بْاٌطجشٞ، ( 1)

  (.9/388٘ـ، )1420، اٌجؾش اٌّؾ١ظأثٛ ؽ١بْ األٔذٌغٟ، ( 2)

 (.9/388٘ـ، )1420، اٌجؾش اٌّؾ١ظأثٛ ؽ١بْ األٔذٌغٟ، ( 3)

 .(21/645عٓ رأ٠ًٚ آٞ اٌمشآْ، ) عبِع اٌج١بْاٌطجشٞ، ( 4)

 .(21/645عٓ رأ٠ًٚ آٞ اٌمشآْ، ) عبِع اٌج١بْاٌطجشٞ، ( 5)

 (.9/389٘ـ، )1420، اٌجؾش اٌّؾ١ظأثٛ ؽ١بْ األٔذٌغٟ، ( 6)

  (.4/84٘ـ، )1422، صاد اٌّغ١ش فٟ عٍُ اٌزفغ١شثٓ اٌغٛصٞ، ا( 7)



2 

 

3 

 

بلى لادرٌن  ◌أٌحسب اإلنسان ألن نجمع عظامه ◌وال ألسم بالنفس اللوامة ◌ال ألسم بٌوم المٌامة

 ◌وخسف الممر ◌فإذا برق البصر ◌ٌسؤل أٌان ٌوم المٌامة ◌بل ٌرٌد اإلنسان لٌفجر أمامه ◌على أن نسوي بنانه

ذ ئٌنبؤ اإلنسان ٌوم ◌إلى ربن ٌومئذ المستمر ◌كال ال وزر ◌ٌمول اإلنسان ٌومئذ أٌن المفر ◌مع الشمس والممرجو

115◌ولو ألمى معاذٌره ◌بل اإلنسان على نفسه بصٌرة ◌وأخر مبما لد

ٌمول اإلنسان ٌومئذ أٌن المفرأٌان ٌوم المٌامةٌسؤل 

فإذا بسق انبصس

وزر 1

وال  ◌ال ألسم بٌوم المٌامة

◌ألسم بالنفس اللوامة

فال ألسى 

1116وإنه لمسم لو تعلمون عظٌم ◌بًىالع انُجىو

                                         
 (.2/845٘ـ، )1407، ربط اٌٍغخ ٚطؾبػ اٌعشث١خاٌغٛ٘شٞ، ( 1)

 .(48-24/47) عٓ رأ٠ًٚ آٞ اٌمشآْ، عبِع اٌج١بْ اٌطجشٞ،( 2)



وإَه نمسى

بٌوم المٌامة

◌بلى لادرٌن على أن نسوي بنانه ◌أٌحسب اإلنسان ألن نجمع عظامه

أٌحسب اإلنسان ألن نجمع 

بلى لادرٌنعظامه

بم يسيد اإلَسبٌ نيفجس أيبيه

ٌسؤل أٌان ٌوم المٌامة

◌وجمع الشمس والممر ◌وخسف الممر ◌فإذا بسق انبصس

                                         
، فٟ اٌمشاءاد اٌعشش رؾج١ش اٌز١غ١شاثٓ اٌغضسٞ، سأ لٕجً ثال أٌف، ٚوزا اٌجضٞ فٟ سٚا٠خ إٌمبػ عٓ أثٟ سث١عخ، ٚلشأ اٌجبلْٛ ثإصجبد األٌف. ٠ٕظش: ( ق1)

 .(598ص) ٘ـ،1421

 .(30/720) ٘ـ،1320، ِفبر١ؼ اٌغ١ت اٌشاصٞ، ،(24/50) ،عٓ رأ٠ًٚ آٞ اٌمشآْعبِع اٌج١بْ اٌطجشٞ، ( 2)

 (.24/50) عٓ رأ٠ًٚ آٞ اٌمشآْ،عبِع اٌج١بْ اٌطجشٞ، ( 3)

 .(30/721) ٘ـ،1420، ِفبر١ؼ اٌغ١ت اٌشاصٞ،( 4)

 (.24/52) عٓ رأ٠ًٚ آٞ اٌمشآْ،عبِع اٌج١بْ اٌطجشٞ، ( 5)

 .(598ص) ٘ـ،1421، فٟ اٌمشاءاد اٌعشش رؾج١ش اٌز١غ١شاثٓ اٌغضسٞ، سأ ٔبفع ٚأثٛ ععفش ثفزؼ اٌشاء، ٚاٌجبلْٛ ثىغش٘ب. ٠ٕظش: ( ق6)



وجًع انشًس وانمًسخسف انمًس

1◌إذا الشمس كورت

ٌمول اإلنسان ٌومئذ أٌن المفر

◌إلى ربن ٌومئذ المستمر ◌كال ال وزر

وزركال ال 

ٌونبؤ اإلنسان ٌومئذ بما لدم وأخر

ولو ألمى معاذٌره ◌بل اإلنسان على نفسه بصٌرة

1  

                                                                                                                          
 .(736ص)  ،ؽغخ اٌمشاءاداثٓ صٔغٍخ، ( 1)

 .(30/724) ٘ـ،1420، ِفبر١ؼ اٌغ١ت اٌشاصٞ،( 2)

 (.57-24/56) عٓ رأ٠ًٚ آٞ اٌمشآْ،عبِع اٌج١بْ اٌطجشٞ، ( 3)

 .(30/725) ٘ـ،1420، ِفبر١ؼ اٌغ١ت اٌشاصٞ،( 4)

 (.24/61) عٓ رأ٠ًٚ آٞ اٌمشآْ،عبِع اٌج١بْ اٌطجشٞ، ( 5)

  (.10/570ٌغ١ّٓ اٌؾٍجٟ، اٌذس اٌّظْٛ فٟ عٍَٛ اٌىزبة اٌّىْٕٛ، )ا( 6)

 (.10/86٘ـ، )1422(، ٚاٌضعٍجٟ، اٌىشف ٚاٌج١بْ عٓ رفغ١ش اٌمشآْ، 66-24/63) عٓ رأ٠ًٚ آٞ اٌمشآْ،عبِع اٌج١بْ اٌطجشٞ، ( 7)



2  

3  

4 

 

5 

 ◌ولال اإلنسان مالها ◌وأخرجت األرض أثمالها ◌إذا شنصنت األزض شنصانهب

فمن ٌعمل مثمال ذرة خًٌرا  ◌ٌومئذ ٌصدر الناس أشتاتًا لٌروا أعمالهم ◌بؤن ربن أوحى لها ◌ٌومئذ تحدث أخبارها

18◌ومن ٌعمل مثمال ذرة شًرا ٌره ◌ٌره

◌لها ولال اإلنسان ما

◌بؤن ربن أوحى لها ◌ٌومئذ تحدث أخبارها

◌إذا شنصنت األزض شنصانهب

67◌تتبعها الرادفة ◌يىو تسجف انساجفت

◌وأخرجت األرض أثمالها

◌ولال اإلنسان ما لها

◌بؤن ربن أوحى لها ◌ئذ تحدث أخبارهاٌوم

ٌومئذ تحدث أخبارها

تحدث أخبارها

                                         
 .(20/147) ٘ـ،1384، اٌغبِع ألؽىبَ اٌمشآْاٌمشطجٟ، ( 1)

 .(20/147) ٘ـ،1384، اٌغبِع ألؽىبَ اٌمشآْاٌمشطجٟ، ( 2)

 .(20/147) ٘ـ،1384، اٌغبِع ألؽىبَ اٌمشآْاٌمشطجٟ، ( 3)

 (، ؽىُ ع١ٍٗ األٌجبٟٔ ثأٔٗ: ضع١ف اإلعٕبد.2429، ؽذ٠ش سلُ: )(4/619٘ـ، )1395، ٌغٕٓا ٌزشِزٞ،ا( 4)



ومن ٌعمل مثمال ذرة شًرا  ◌فمن ٌعمل مثمال ذرة خًٌرا ٌره ◌ٌومئذ ٌصدر الناس أشتاتًا لٌروا أعمالهم 

◌ٌره

أشتبًتب

إن هللا ال ٌظلم مثمال ذرة وإن تن حسنة 

40◌ٌضاعفها وٌإت من لدنه أجًرا عظًٌما

                                         
 (. 20/149٘ـ، )1384،اٌغبِع ألؽىبَ اٌمشآْٚاٌمشطجٟ، ، (6/319) ،إٌىذ ٚاٌع١ْٛ اٌّبٚسدٞ،( 1)

 .(6/320) ،ٌٕىذ ٚاٌع١ْٛاٌّبٚسدٞ، ا( 2)

  (.5/603٘ـ، )1424(، ٚأثٛ ثىش اٌغضائشٞ، أ٠غش اٌزفبع١ش ٌىالَ اٌعٍٟ اٌىج١ش، 932٘ـ، )ص1420اٌغعذٞ، رغ١ش اٌىش٠ُ اٌشؽّٓ فٟ رفغ١ش والَ إٌّبْ، ( 3)

 .(20/150) ٘ـ،1384، ٌمشآْاٌغبِع ألؽىبَ ااٌمشطجٟ، ( 4)
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