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الباب الثالث

الجلود فى القرآن الكريم وأراء المفسرين فيها

اآليات الواردة فى الجلود.أ

:1مرات ) 7(يف القرآن الكرمي بلفظ اجلمع يف) جلود(لقد ورد ذكر كلمة 

األصفحةجزءالسورةالوحدةالرقم

ية

النص

َسْوَف ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا بِآيَاتَِنا 58756النساءاجللود1

ُنْصِليِهْم نَارًا ُكلََّما َنِضَجْت ُجُلوُدُهْم 

َرَها لَِيُذوُقوا  ْلَناُهْم ُجُلوًدا َغيـْ بَدَّ

اْلَعَذاَب ِإنَّ اللََّه َكاَن َعزِيزًا َحِكيًما

َواللَُّه َجَعَل َلُكْم ِمْن بـُُيوِتُكْم َسَكًنا 1427680النحلاجللود2

اْألَنـَْعاِم بـُُيوتًا َوَجَعَل َلُكْم ِمْن ُجُلوِد 

َتْسَتِخفُّونـََها يـَْوَم ظَْعِنُكْم َويـَْوَم 

ِإقَاَمِتُكْم َوِمْن َأْصَواِفَها َوأَْوبَارَِها 

َوَأْشَعارَِها أَثَاثًا َوَمَتاًعا ِإَىل ِحنيٍ 

1733420احلجاجللود3

.5، ص 7ج بیروت،–دار احیاء التراث العربي معجم كلمات القرآن الكریم،ر، ضِ محمد زكى محمد خ. د.أ1
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اللَُّه نـَزََّل َأْحَسَن احلَِْديِث ِكَتابًا 2346123الزمراجللود4

الَِّذيَن َخيَْشْوَن َربـَُّهْم ُمثَّ تَِلُني ُجُلوُدُهْم 

َوقـُُلوبـُُهْم ِإَىل ذِْكِر اللَِّه َذِلَك ُهَدى 

اللَِّه يـَْهِدي بِِه َمْن َيَشاُء َوَمْن ُيْضِللِ 

اللَُّه َفَما َلُه ِمْن َهادٍ 

َحىتَّ ِإَذا َما َجاُءوَها َشِهَد َعَلْيِهْم 2447820فصلتاجللود5

َمسُْعُهْم َوأَْبَصاُرُهْم َوُجُلوُدُهْم ِمبَا َكانُوا 

يـَْعَمُلونَ 

َنا قَاُلوا 2447921فصلتاجللود6 َوقَاُلوا ِجلُُلوِدِهْم ِملَ َشِهْدُمتْ َعَليـْ

أَْنطََقَنا اللَُّه الَِّذي أَْنَطَق ُكلَّ َشْيٍء 

َوُهَو َخَلَقُكْم أَوََّل َمرٍَّة َوإِلَْيِه تـُْرَجُعونَ 

َوَما ُكْنُتْم َتْسَتِرتُوَن َأْن َيْشَهَد َعَلْيُكْم 2447922فصلتلوداجل7

َمسُْعُكْم َوَال أَْبَصارُُكْم َوَال ُجُلودُُكْم 

َوَلِكْن ظَنَـْنُتْم َأنَّ اللََّه َال يـَْعَلُم َكِثريًا 

ِممَّا تـَْعَمُلوَن 
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العلم ومل يأت اجللد يف القرآن الكرمي بلفظ مفرد، ويف هذا إشارة علمية عظيمة كشف 

:احلديث عنها وخالصتها

.خاليا اجللد أسرع انقساًما من غريها من اخلاليا.1

.خاليا اجللد أسرع تغريًا وتبدال من غريها من اخلاليا.2

يتغري تركيب اجللد من مكان آلخر على سطح اجلسم الواحد؛ فجلد جفون العني .3

.باطن القدموخيتلف عن جلد , خيتلف عن جلد قناة األذن اخلارجية

على (وهكذا تكسو اإلنسان جمموعة من اجللود وليس جلًدا واحًدا، سواء من حيث املكان 

.2، وهكذا تظهر اإلشارة العلمية جبالء)التبدل والتغري(أم الزمان ) سطح اجلسم

ْلَناُهْم ُجُلوًدا َغيـَْرَها لِيَ ِإنَّ (: اإلعجاز العلمي يف قوله تعاىل2 ُذوُقوا الَِّذيَن َكَفُروا بِآيَاتَِنا َسْوَف ُنْصِليِهْم نَارًا ُكلََّما َنِضَجْت ُجُلوُدُهْم َبدَّ
جامعة اإلميان : ، عادل الصعدي، حبث منشور مبوقع)النساء())56(اْلَعَذاَب ِإنَّ اللََّه َكاَن َعزِيزًا َحِكيًما

www.jameataleman.org.
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الجلودحولأراء المفسرين .ب

تبديل الجلود بعد نضجهاأراء المفسرين حول .1

ْلَناُهْم : قال اهللا تعاىل"  ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا بِآيَاتَِنا َسْوَف ُنْصِليِهْم نَارًا ُكلََّما َنِضَجْت ُجُلوُدُهْم بَدَّ

َرَها لَِيُذوُقوا اْلَعَذاَب ِإنَّ اللََّه َكاَن َعزِيزًا َحِكيًما ."3ُجُلوًدا َغيـْ

= سوف ننضجهم يف ناٍر ُيصلون فيها : ، يقول"سوف نصليهم نارًا": الطربي قال 

: ، يقول"كلما نضجت جلودهم"، أي يشوون فيها 

.4غري اجللود اليت قد نضجت فانشوت: ، يعين"بدلناهم جلوًدا غريها="

ْلناُهْم ( احرتاقا تاّما أي احرتقت ) ُكلَّما َنِضَجْت ُجُلوُدُهمْ : ( ى وقال القامس َبدَّ

َرها لَِيُذوُقوا اْلَعذاَب  ألن إحساسه . وذلك أبلغ يف العذاب للشخص. أي ليدوم هلم) ُجُلوداً َغيـْ

: التبديل وجهان.لعمل النار يف اجللد الذي مل حيرتق، أبلغ من إحساسه لعملها يف احملرتق

-الثاين. أخر جديدة مغايرة للمحرتقة. أنه تبديل حقيقّي ماديّ -األول

بأن . وإن كانت عينها مادة. أي أعدنا اجللود جديدة مغايرة للمحرتقة صورة: أنه تبديل وصفيّ 

وفيه . . يزال عنها االحرتاق ليعود إحساسها للعذاب

.5إذ يأباه معىن التبديل. بعد

56سورة النساء اآلية 3
.484.، ص8.ج،بريوت-دار اهلجر،جامع البيان يف تأويل القرآن، مؤسسة الرسالة، أبو جعفر الطربي4
، 3.، ج)هـ 1418(دار الكتب العلميه، : ، بريوتحماسن التأويل، حممد مجال الدين بن حممد سعيد بن قاسم احلالق القامسي5

.176.ص
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كلما احرتقت جلودهم : يقول) ما َنِضَجْت ُجُلوُدُهمْ ُكلَّ : (السمرقندي وقال 

ْلناُهمْ ( َرها(جددنا هلم : يعين) بَدَّ ) ُجُلودًا َغيـْ

. جتدد يف كل يوم سبع مرات: وقال مقاتل.

سبعني جلدًا يف كل : وقال الضحاك. ضج كل يوم سبعني ألف مرةبلغين أنه ين: وقال احلسن

.6أي لكي جيدوا مس العذاب) لَِيُذوُقوا اْلَعذابَ (.يوم

َرَها لَِيُذوقوا اْلَعَذابَ (: وقال أبو زهرة  ْلَناُهْم ُجُلوًدا َغيـْ ) ُكلََّما َنِضَجْت ُجُلوُدُهْم بَدَّ

فكلما أصاب العذاب موضع . فعذاب هؤالء الكفار دائم َال مناص هلم من االستمرار فيه

اإلحساس من اجلسم أعاد اهللا تعاىل ذلك اإلحساس إليه، وذلك أن موضع اإلحساس يف 

اليت تالصق اللحم من اجللد، فإذا فسدت هذه الطبقة ذهب اإلحساس اجلسم هو الطبقة

ُكلََّما َنِضَجْت : (باألمل، ولقد عرب اهللا تعاىل عن موت اإلحساس مث إعادته بقوله تعاىل

َرَها ْلَناُهْم ُجُلوًدا َغيـْ ، فشبه سبحانه وتعاىل حاهلم يف تعذيبهم بالنار حبال قطع من )ُجُلوُدُهْم َبدَّ

اللحم ت

وال موضع إذن العرتاض الذين ! هذه اجللود بأخرى، فيكون العذاب وآالمه يف استمرار دائم

كيف يعذب جلد مل يعص جلرمية جلد قد عصى؛ ألن اجلسم املعذب واحد، ولكن : يقولون

استمرار اإلحساس بآالم العذاب، فال ينقلبون كقطعة فحم، بل يستمر الكالم تصويري لبيان 

جيعل : " اإلحساس باألمل الدائم، وهذا يتالقى مع ما روي عن الفضيل يف تفسري هذا النص

أي جيعل اجللد مع إصابة موضع اإلحساس منه مبا مييته َال ميوت، بل " النضج غري نضيج 

.311.، ص1.جيربوت،–دار الفكري ،حبر العلوم، بن حممد بن أمحد بن إبراهيم السمرقندينصر ، أبو الليث6
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لد ال يتغري ذاته بل يتغري وصفه، فيخلق فيه هذا إن اجل: ومن العلماء من قال! يستمر

.اإلحساس بعد أن يبلى موضع اإلحساس بالنار

والغاية أن يذوقوا العذاب، أي أن يستمروا يف ذوقه واإلحساس به، وقد شبه 

ار ليأكلهما، واللسان أشد أعضاء اجلسم حساسية، فإذا كان العذاب الطعام أو مبن يذوق الن

يذاق، فهذا دليل على شدة اإلحساس، وحيث اشتد اإلحساس كان األمل، وحيث مات 

.7اإلحساس فال أمل، وليس جلرح مبيت إيالم

أي أحرقت } ُكلََّما َنِضَجْت ُجُلوُدُهمْ {: حممد حممد عبد اللطيف بن اخلطيبوقال 

َرَها لَِيُذوُقوْا اْلَعَذابَ بَدَّ { وذلك ألن أشد العذاب واإليالم يكون عن طريق } ْلَناُهْم ُجُلودًا َغيـْ

أما وقد قضى ربك بتعذيبهم، . فرت األمل، وقل العذاب: سطح اجللد؛ فإذا ما احرتق اجللد

اىل 

.8قدر أن تبدل جلودهم كلما نضجت

ملا تقدَّم : اآلية } . . . ِإنَّ الذين َكَفُرواْ بئاياتنا َسْوَف ُنْصِليِهْم نَاراً { : وقال الثعالىب 

َجِليٍّ َعامٍّ هلم ولغريهم؛ ِممَّْن فـََعَل ِفْعَلهم من الكفرة ، واختلف يف معىن تـَْبِديل اجلُُلوِد هلم بلفظٍ 

: فقالت فرقٌة .

.1720.، ص4.، جيربوت- دار الفكر العريب، زهرة التفاسري، حممد بن أمحد بن مصطفى بن أمحد املعروف بأيب زهرة7
.102.، ص1.، ج)م1964(، ومكتبتها، املطبعة املصرية أوضح التفاسري، حممد حممد عبد اللطيف بن اخلطيب8
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نيا ، وإمنا َمسَّاه تبديًال؛ تبديُل اجلُُلوِد هو إعاَدُة ذلك : وقالْت فرقة  اجلِْلِد بعيِنِه الذي كان يف الدُّ

ُل عَلْيهم يف اليوِم َسْبِعَني أَْلَف َمرَّةٍ : ألنَّ أوصافه تتغريَّ ، قال اَحلَسُن ْبُن أيب اَحلَسن  .9تـَُبدَّ

نضج الشيء نضجًا ونضاجاً : يقال } ُكلََّما َنِضَجْت ُجُلوُدُهْم { : وقال الشوكاىن 

: واملعىن . حمكمه : ، ونضج اللحم ، وفالن نضج الرأي ، أي 

أعطاهم مكان كل جلد حمرتق جلدًا آخر غري حمرتق ، فإن : بّدهلم اهللا جلودًا غريها ، أي 

ن إحساسه لعمل النار يف اجللد الذي مل حيرتق أبلغ من ذلك أبلغ يف العذاب للشخص؛ أل

{ : السرابيل اليت ذكرها يف قوله : املراد باجللود : وقيل . إحساسه لعملها يف اجللد احملرت 

وال موجب لرتك املعىن احلقيقي ها هنا ، وإن جاز إطالق اجللود على 10}َسرَابِيُلُهم ّمن َقِطرَاٍن 

فويل لتيم من ...كسا اللوم تيما خضرة يف جلودها :قول الشاعر السرابيل جمازًا ، كما يف

{ : قوله . أعدنا اجللد األّول جديداً ، ويأىب ذلك معىن التبديل : املعىن : سرابيلها اخلضروقيل 

ليدوم هلم : معناه : يل وق. ليحصل هلم الذوق الكامل بذلك التبديل : أي } لَِيُذوُقواْ العذاب 

.11طعوال ينقالعذاب 

فمركز اإلحساس يف اإلنسان هو الشعريات احلسية املنبطحة على : وقال الشعراوى 

أنه عندما حيرتق اجللد ميتنع اإلحساس ، فأنا أبدل هلم اجللد : اجللد ، بدليل أن ربنا أوضح 

أي صارت حمرتقة احرتاقاً تاما وتعطلت عن } ُكلََّما َنِضَجْت ُجُلوُدُهْم { : ليستمر اإلحساس 

، 1.جبريوت، –دار إحياء الرتاث العريب ، اجلواهر احلسان يف تفسري القرآن، أبو زيد عبد الرمحن بن حممد بن خملوف الثعاليب9
.320.ص
.50: سورة إبراهيم، آية 10
، 2.جبريوت، –دار ابن كثري ، من علم التفسريفتح القدير اجلامع بني فين الرواية و الدراية ، حممد بن علي بن حممد الشوكاين11

.164.ص
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جبلد آخر ألدمي عليهم العذاب؛ ألنه هو الذي سيوصل للنفس اإلحساس باألمل ، آتيهم

الواعية فتتأمل ، إذن فاآلية مّست قضية علمية معملية ، لو أن القرآن تعرض هلا بصراحة وجاء 

لكنه . يا بين آدم حمّل اإلحساس عندكم اجللد ، ملا فهموا شيئًا : بصورة يف اإلحساس تقول 

َرَها لَِيُذوقُواْ { . تركها لتنضج يف العقول على مهل ْلَناُهْم ُجُلودًا َغيـْ ُكلََّما َنِضَجْت ُجُلوُدُهْم َبدَّ

فتكون عّلة التبديل للجلود اليت أحرقت جبلود جديدة كي يدوم العذاب ويذيل . } العذاب 

تاط هو الذي ال يُغلب وال تَقدر أن حت: والعزيز } ِإنَّ اهللا َكاَن َعزِيزًا َحِكيمًا { : احلق اآلية 

لقد تلذذنا باملعصية مرة ملدة مخس دقائق ، ومرة ملدة : من أنه يهزمك أبدًا ، فقد يقول كافر 

ال، إن الذي يعذبك ال : نقول له !! ساعتني فيما يضريين أن حيرتق جلدي وتنتهي املسألة

.12يُغلب فسوف يدمي عليك العذاب بأن يبدل لك اجللد جبلد آخر ، وسبحانه حكيم

تبدل عليهم : واختلف املتأولون يف معىن تبديل اجللود ، فقالت فرقة : تية وقال ابن ع

هو إعادة ذلك اجللد بعينه الذي كان يف الدنيا ، » تبديل اجللود « : العذاب ، وقالت فرقة 

، ألن أوصافه تتغري مث يعاد » تبديًال « يده اهللا دأباً لتجدد العذاب ، وإمنا مساه تأكله النار ويع

بدل من خامتي هذا خامتاً وهي فضته بعينها ، فالبدل إمنا وقع يف تغيري الصفات : ، كما تقول 

، وقال ابن عمر ، كلما احرتقت جلودهم بدلوا جلودًا بيضاء كالقراطيس ، وقال احلسن بن 

اجللود يف هذا املوضع : ن ، تبدل عليهم يف اليوم سبعني ألف مرة ، وقالت فرقة أيب احلس

.1600.، ص1.جمطابع اخبار اليوم، ، تفسري الشعراوي، حممد متويل الشعراوي12
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سرابيل القطران ، مساها جلوداً للزومها فصارت كاجللود ، وهي تبدل دأباً عافانا اهللا من عذابه 

.13برمحته

أي ) جلودهم بدلناهم جلوداً غريها(أي احرتقت ) كلما نضجت(: أبو الطيبوقال 

مكان كل جلد حمرتق جلدًا آخر غري حمرتق، فإن ذلك أبلغ يف العذاب للشخص أعطيناهم 

ألن إحساسه لعمل النار يف اجللد الذي مل حيرتق أبلغ من إحساسه لعملها يف اجللد 

وال موجب ) سرابيلهم من قطران(وقيل املراد باجللود السرابيل اليت ذكرها اهللا يف قوله .احملرتق

نا، وإن جاز إطالق اجللود على السرابيل جمازاً، وقيل املعىن أعدنا اجللد لرتك املعىن احلقيقي هه

يبدلون جلودًا بيضاء أمثال : األول جديداً، ويأىب ذلك معىن التبديل، قال ابن عمر

صلى اهللا -تبدل يف ساعة مائة مرة فقال عمر هكذا مسعت رسول اهللا : وقال معاذ.القراطيس

وقال كعب عشرين ومائة مرة . بسند ضعيف، والبغوي بغري سندأخرجه الطرباين - عليه وسلم 

وعن ابن مسعود أن غلظ جلد الكافر إثنان وأربعون ذراعًا وقال احلسن، تأكلهم النار يف كل 

أي ليحصل هلم الذوق الكامل لذلك التبديل ويقاسوا ) ليذوقوا العذاب.(يوم سبعني ألف مرة

.14ينقطعشدته، وقيل معناه ليدوم هلم العذاب وال

تصهر الجلودأراء المفسرين حول .2

."15دُ ُيْصَهُر ِبهِ : قال اهللا تعاىل"

.144.، ص2.جبريوت،–دار الكتب العلمية ،احملرر الوجيز، أبو حممد عبد احلق بن غالب بن عبد الرمحن بن متام بن عطية13
-َبريوت، فتُح البيان يف مقاصد القرآن، بن حسن بن علي ابن لطف اهللا احلسيين البخاري الِقنَّوجيأبو الطيب حممد صديق خان14

.151.، ص3.، ج)ه1412(،املَكتبة العصريَّة للطَباعة والّنْشر
20سورة احلج اآلية 15
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صهرت : يقال} { يذاب باحلميم، : أي} ُيْصَهُر بِِه { : البغوي وقال 

اإللية والشحم بالنار إذا أذبتهما أصهرها صهرا، معناه يذاب باحلميم الذي يصب من فوق 

يشوي حرها : أي} َواْجلُُلوُد { 

.16جلودهم فتتساط

إذا صب على رءوسهم : : كثري وقال ابن

. احلميم، وهو املاء احلار يف غاية احلرارة

.17واألمعاء وكذلك تذوب جلودهم

ما ذاب : اإلذابة ، والصهارة : الصهر } { : وقال الشوكاىن 

أنه يذاب : صهرت الشيء فانصهر ، أي أذبته فذاب فهو صهري ، واملعىن : منه ، يقال 

معطوفة على ما ، أي ويصهر } واجللود { 

إن اجللود ال تذاب ، بل حترق ، فيقّدر : وقيل . ود واجلملة يف حمل نصب على احلال به اجلل

...علفتها تبناً وماًء بارداً : وحترق به اجللود كما يف قول الشاعر : فعل يناسب ذلك ، ويقال 

أي وسقيتها ماء ، وال خيفى أنه ال ملجىء هلذا ، فإن احلميم إذا كان يذيب ما يف البطون 

.18ته للجلد الظاهر باألوىلفإذاب

.374.، ص5.ج، )هـ1417(، دار طيبة للنشر والتوزيع، معامل التنزيل، أبو حممد احلسني بن مسعود البغوي16
1999( ،دار طيبة للنشر والتوزيع: بريوت ، تفسري القرآن العظيم، أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي الدمشقي17
.406.، ص5.ج،.)م
بريوت،- دار الكلم الطيب  ،فتح القدير اجلامع بني فين الرواية و الدراية من علم التفسري، حممد بن علي بن حممد الشوكاين18
.104.، ص5.ج
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يُقال . اِإلذابَُة : والصَّْهُر . مجلٌة حاليٌة من احلميم } ُيْصَهُر { : وقال السمني احلليب 

: األَْلَيُة املُذابة ، وَصَهَرْتُه الشمُس : أََذبـُْته والصُّهارة : َصَهْرُت الشحم أي : 

. ِهْر، ومسُِّي الصِّْهُر ِصْهرًا المتزاِجه بأصهاره ختيًُّال لشدِة املخالطة َتْصَهرُه الشمُس فما يـَْنصَ : 

{ : وقوله .بفتِح الصاِد وتشديِد اهلاء مبالغًة وتكثرياً لذلك » ُيَصهَُّر « وقرأ احلسن يف آخرين 

م : املوصولة أي » ما « َعْطُفه على : فيه وجهان ، أظهُرمها } واجللود 

أنه مرفوٌع بفعٍل : والثاين . يُذاب ظاهُرهم وباطُنهم : من األمعاِء ، وتُذاب أيضًا اجللوُد أي 

ٍر أي  َقِبُض وينكمُش إذا َصِلي : قالوا . وُحتَْرُق اجللوُد : مقدَّ ألن اجللَد ال يُذاُب ، إمنا يـَنـْ

.19النارَ 

: ِمْن قـَْولِِه » َما«الظَّاِهُر أَنَُّه َمْعطُوٌف َعَلى ،)َواْجلُُلودُ (: َوقـَْولُُه : وقال الشنقيطي 

َوَعَلى َهَذا الظَّاِهِر اْلُمَتَباِدِر ِمَن اْآليَِة » ُيْصَهرُ «

ُيْصَهُر بِِه : ِإِذ اْلَمْعَىن . ْم ِلِشدَِّة َحرَاَرتِِه 

َضاَفِة ، َوقَاَل :  ُم قَاَمَتا َمَقاَم اْإلِ ُجُلوُدُهْم ، فَاْألَِلُف َوالالَّ

َوُحتَْرُق بِِه : ُذوٍف َمْعطُوٍف َعَلى ُتْصَهُر ، َوتـَْقِديرُُه َواْجلُُلوُد َمْرُفوٌع بِِفْعٍل حمَْ : بـَْعُض َأْهِل اْلِعْلِم 

.20اْجلُُلودُ 

من األمعاِء } { أي يُذاب } ُيْصَهُر بِِه { : وقال أبو السعود 

عطف على َما وتأخريُه عنه إمَّا ملراعاة } واجللود { واألحشاِء ، وقُرىء ُيصهَّر بالتَّشديِد 

.3475.، ص1.جدمشق،–دار القلم ،الدر املصون يف علم الكتاب املكنون، السمني احلليب19
دار الفكر للطباعة -لبنان، أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن، حممد األمني بن حممد املختار بن عبد القادر اجلكين الشنقيطي20

.290.، ص4.ج، )هـ1415(،و النشر و التوزيع بريوت
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ِة احلرارِة بإيهاِم أنَّ تأثريَها يف الباطِن أقدُم من تأثريِها يف الظَّاهِر الفو  اصِل أو لإلشعاِر بغاية شدَّ

.21مع أنَّ مالبسَتها على العكِس واجلملُة حاٌل من احلميمُ 

لم ، إن هذا املاء بلغ من احلرارة منتهاها ، ف)(: وقال 

وأنت إذا صببَت . يْغِل عند درجة احلرارة اليت نعرفها ، إمنا يُغِليه ربه الذي ال يُطيق عذابَه أحٌد 

املاء املغلي على جسم إنسان فإنه يشوي جسمه من اخلارج ، إمنا ال يصل إىل داخله ، أّما 

ذلك ، فاللهم ِقَنا 

.22عذابك يوم تبعث عبادك 

وأخرج عبد بن . }{ فذلك قوله : وقال السيوطي 

إذا جاء أهل : محيد وابن جرير وابن أيب حامت وأبو نعيم يف احللية ، عن سعيد ابن جبري قال 

فاختنست جلود وجوههم ، فلو أن مارًا مير النار يف النار استغاثوا بشجرة الزقوم فأكلوا منها 

ميشون وأمعاؤهم تساقط } { ، وهو الذي قد سقطت عنه اجللود و 

اله يدعون بالويل مبقامع من حديد فيسقط كل عضو على حي. وجلودهم ، مث يضربون 

.23والثبور

بريوت،-دار إحياء الرتاث العريب،إرشاد العقل السليم إىل مزايا الكتابأبو السعود حممد بن حممد بن مصطفى العمادي، 21
.459.،ص4.ج
.6008.، ص1.جمطابع أخبار اليوم،،تفسري الشعراوي، حممد متويل الشعراوي22
.131.، ص7.جبريوت،-دار الفكري،املنثور يف التأويل باملأثورالدر ، عبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين السيوطي23
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، } { يذاب به : به ، يعين } ُيْصَهُر { : وقال السمرقندي 

.24تنضج اجللود فتسلخ: يعين 

} { بذلك املاء } به { يُذاب } يصهر { : وقال صاحب الوجيز 

.25وتنشوي جلودهم فتسَّاقط } واجللود { من األمعاء 

: قال الفراء } ُيصهر به { : مجال الدين عبد الرمحن بن علي بن حممد اجلوزيوقال 

{ يذاب باملاء احلارِّ : قال املفسرون . صهرت الشحم بالنار : يذاب به ، يقال 

.26من شحم أو ِمعًى حىت خيرج من أدبارهم ، وتنضج اجللود فتتسقاط من حرِّه } 

الجلودشعر تقأراء المفسرين حول .3

: قال اهللا تعاىل"

."27اخل .... ْهِدي ِبِه َمْن َيَشاءُ َربـَُّهْم ُمثَّ تَِلُني ُجُلوُدُهْم َوقـُُلوبـُُهْم ِإَىل ذِْكِر اللَِّه َذِلَك ُهَدى اللَِّه يَـ 

مسوق لبياِن آثارِه الظَّاهرِة )..تـَْقَشِعرُّ ِمْنُه ُجُلوُد الذين َخيَْشْوَن َربـَُّهمْ : "(قال أبو السعود

يقال اقشعرَّ اجللُد إذا تقبََّض , واالقشعراُر التَّقبضُ .. يف سامعيِه بعد بياِن أوصافِه يف نفِسه

وقَف شعرُه إذا عرَض له خوٌف شديٌد من منكٍر ) أي(يُقال اقشعرَّ جلُده .. تقبُّضًا َشديداً 

واملراُد إمَّا بياُن إفراِط خشيِتهم بطريِق التَّمثيِل والتَّصويِر أو بياُن حصوِل تلك , هائٍل دمهه بغتة

ياِت وعيده .. احلالِة وعُروِضها هلم بطريِق التَّحقيقِ 

.155.، ص3.جبريوت،-دار الفكري،حبر العلوم، أبو الليث نصر بن حممد بن أمحد بن إبراهيم السمرقندي24
، 1.جبريوت،- دار الكتب العلمية،الوجيز يف تفسري الكتاب العزيزأبو احلسن علي بن أمحد بن حممد بن علي الواحدي، 25

.550.ص
.375.، ص4.جبريوت،-دار االكتاب العريب،زاد املسري يف علم التفسري، مجال الدين عبد الرمحن بن علي بن حممد اجلوزي26
23سورة الزمر اآلية 27
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أصابُتهم هيبٌة وخشيٌة تقشعرُّ منها جلوُدهم وإذا ذُكِّروا رمحَة اهللا تعاىل تبدَّلْت خشيُتهم رجاًء 

أي ساكنًة مطمئنًَّة , )ُمثَّ تَِلُني ُجُلوُدُهْم َوقـُُلوبـُُهْم إىل ذِْكِر اهللا(ورهبُتهم رغبًة وذلك قولُه تعاىل 

أْن يهديه بصرِف مقدورِه إىل )يـَْهِدى بِِه َمن َيَشاءذلك ُهَدى اهللا.. (إىل ذكر رمحِته تعاىل

.28"االهتداِء بتأمُِّله فيما يف تضاعيِفه من شواهِد احلق ودالئِل كونِه من عنِد اهللا تعاىل

أي ترتعد وتنقبض ): "(وقال ابن عجيبة

ذا انقبض ويقال اقشعر جلده ووقف شعره إذا عرض واالقشعرار التقبُّض، يقال اقشعّر اجللد إ

, له خوف شديد من ُمنكر هائل دمهه بغتة

أصابتهم هيبة وخشية تقشعر منه جلودهم وإذا ذكروا رمحة اهللا تعاىل تبدلت خشيتهم رجاًء 

.. أي ساكنة مطمئنة)مث تَلُني ُجلودُ (ورهبتهم رغبًة وذلك قوله تعاىل 

.29"بتأمله فيما يف تضاعيفه من شواهد احلق ودالئل كونه من عند اهللا

مسوق لبيان ) .. تـَْقَشِعرُّ ِمْنُه ُجُلوُد الذين َخيَْشْوَن َربـَُّهمْ (قوله تعاىل : "وقال األلوسي

واإلقشعرار , قرير كونه أحسن احلديثآثاره الظاهرة يف سامعيه بعد بيان أوصافه يف نفسه ولت

وقف شعره إذا )و(يقال اقشعر جلده .. التقبض يقال اقشعر اجللد إذا تقبض تقبضًا شديداً 

.. عرض له خوف شديد من أمر هائل دمهه بغتة، واملراد تصوير خوفهم بذكر لوازمه احملسومة

واألول أحسن ألن , ..الً وقيل هو تصوير للخوف بذكر آثاره وتشبيه حالة حبالة فيكون متثي

بريوت،-دار إحياء الرتاث العريب،إرشاد العقل السليم إىل مزايا الكتابالسعود حممد بن حممد بن مصطفى العمادي، أبو28
.6.،ص6.ج
، 5.جبريوت،-دار الكتب العلمية ،أبو العباس أمحد بن عجيبة احلسين النطواين، 29
.312.ص
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وأستظهر كون املراد بيان , تشبيه القصة بالقصة على سبيل االستعارة ههنا ال خيلو عن تكلف

عاىل عند مساع آيات وعيده أصابتهم رهبة وخشية تقشعر منها جلودهم وإذا ذكروا رمحة هللا ت

ُمثَّ تَِلُني ُجُلوُدُهْم (وذلك قوله تعاىل , وعده تعاىل وألطافه تبدلت خشيتهم رجاء ورهبتهم رغبة

.. أي ساكنة مطمئنة إىل ذكر رمحته تعاىل)َوقـُُلوبـُُهْم إىل ذِْكِر اهللا

رمحته 

ذلك ُهَدى (و.. عز وجل وليس فيها نعتهم بالصعق والتواجد والصفق كما يفعله بعض الناس

أي من يشاء اهللا تعاىل )يـَْهِدى بِِه َمن َيَشاء(اإلشارة إىل الكتاب الذي شرح أحواله ) اهللا

ز هدايته بأن يوفقه سبحانه للتأمل فيما يف تضاعيفه من شواهد احلق ودالئل كونه من عنده ع

.30"وقيل اإلشارة بذلك إىل املذكور من اإلقشعرار واللني.. وجل

تأخذهم قشعريرة وهي تغري حيدث يف جلد )تـَْقَشِعرُّ ُجُلوُدُهمْ (معىن : "وقال الرازي

يقال .. فهنا يقشعر جلده.. إذا تأمل يف الدالئل) وكذلك.. (اإلنسان عند الوجل واخلوف

.31"وذلك مثل يف شدة اخلوفشعره ) وقف(اقشعر جلده من اخلوف و

أي تأخُذهم )(قوله تعاىل : "وقال ابن اجلوزي

.32"قشعريرة وهو تغريُّ حيُدث يف ِجْلد اِإلنسان من الَوَجل

-دار الكتب العلمية ، روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاينشهاب الدين حممود ابن عبداهللا احلسيين األلوسي،30
.455.، ص17.جبريوت، 

.256.، ص13.جبريوت،-دار إحياء الرتاث العريب،مفاتيح الغيبأبو عبداهللا حممد بن عمر بن احلسن بن احلسني الرازي، 31
.262.، ص5.جبريوت،-املكتب اإلسالميزاد املسري،أبو الفرج ابن اجلوزي، 32
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عبارة عن )(وقوله تعاىل : "وقال ابن عطية

حيتمل أن يشري إىل ) ذلك هدى اهللا(وقوله .. نسان عندما يداخله خوفشعر اإل) وقوف(

.33)"خاصة(اقشعرار اجللود ) نبأ.. (وحيتمل أن يشري إىل).. كله(القرآن 

االقشعرار التقبض، يقال )..تـَْقَشِعرُّ ِمْنُه ُجُلوُد الذين َخيَْشْوَن َربـَُّهمْ : "(وقال الشوكاين

إذا ذكرت آيات العذاب اقشعّرت : قال الزجاج.. اخلوفاقشعّر جلده إذا تقبض وجتمع من 

وهذا : قال الواحدي, إذا ذكرت آيات الرمحة)ُمثَّ تَِلُني ُجُلوُدُهْم َوقـُُلوبـُُهمْ (جلود اخلائفني هللا 

.34"قول مجيع املفسرين

قال سهل بن عبد اهللا ال يكون خاشعا حىت ختشع كل شعرة على : "وقال القرطيب

هذا هو اخلشوع : قلت,)(ارك وتعاىل جسده لقول اهللا تب

.35"وقد كان السلف جيتهدون يف سرت ما يظهر من ذلك.. احملمود

.36"شعرُه) ووقف(اقشعرَّ ِجْلُده إذا تقبََّض وَجتَمََّع من اخلوف : "وقال السمني احلليب

) وقوف(عبارة َعْن )ُجُلوُد الذين َخيَْشْوَن َربـَُّهمْ تـَْقَشِعرُّ ِمْنُه : (قوله تعاىل: "وقال الثعاليب

يف ) اجلالب للخشوع(وهذه عالمُة وقوِع املعىن املُْخِشِع .. َشْعِر اإلنساِن عنَدما يَُداِخُلُه َخْوفٌ 

.37"قلِب السامعِ 

.474.، ص5.جلبنان،-دار الكتب العلمية ،احملرر الوجيزأبو حممد عبد احلق بن غالب بن عبد الرمحن ابن متام بن عطية، 33
.280.، ص6.جبريوت، –دار الكلم الطيب ، فتح القديرحممد بن على بن حممد بن عبد اهللا الشوكاين، 34
كتب املصرية، دار  : ، القاهرة اجلامع ألحكام القرآني اخلزرجي القرطيب، أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصار 35
.375.، ص1.ج،)م1964(

.154، ص 4دمشق ج –دار القلم الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون، شهاب الدين أبو العباس أمحد بن يوسف، 36
.323.، ص3.، جاجلواهر احلسان يف تفسري القرآن،أبو زيد عبد الرمحن بن حممد بن خملوف الثعاليب37
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االقشعرار تقبض )..(قوله : "ويف تفسري امليزان

اجللد تقبضا ش

.شية وأخذت جلودهم يف االقشعرار

شعرار اجللود من أي ما يأخذهم من اق)ذلك هدى اهللا يهدي به من يشاء(وقوله 

"38.

:39)5/301الكشاف( قااللزخمشريو 

: ملذكرتاجللودوحدهاأّوًال،مثقرنتبهاالقلوب؟ثانياً؟قلت: فإنقلت" 

 :

: تقشعرجلودمهمنآياتالوعيد،وختشى

" .

) :23/390التحريروالتنوير( قاالبنعاشور

: وإمناُمجعبيناجللودوالقلوبفيقوهلتعاىل" 

: كُتفيفيقوله

.هعنتلكالروعة

.155.، ص15.، جامليزانسيد حممد حسني الطباطبائي، 38
، 5بیروت، ج –دار الكتب العربي الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل،ابو القاسم، محمود بن عمرو بن احمد الزمخسري، 39

.301ص 
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وأماليناجلُلودعقبتلكالقشعريرةفهورجوعاجللودإلىحالتهاالسابقةقبالقشعرارها،وذلكقدحيص

خاصناشىءعناطمئنانالقلوببالذكركماقال

.وليسمجردرجوعاجللودإلىحالتهاالتيكانتقباللقشعريرة40)أالبذكراللَّهتطمئنالقلوب(:تعاىل

" .

الَِّذيَن َخيَْشْوَن َربـَُّهْم ُمثَّ تَِلُني ُجُلوُدُهْم تـَْقَشِعرُّ ِمْنُه ُجُلوُد : (قوله: "وقال ابن كثري

أي هذه صفة األبرار عند مساع كالم اجلبار املهيمن العزيز الغفار ملا )َوقـُُلوبـُُهْم ِإَىل ذِْكِر اللَّهِ 

يفهمون منه من الوعد والوعيد والتخويف والتهديد تقشعر منه جلودهم من اخلشية واخلوف 

إذا تليت عليهم .. ملا يرجون ويُؤمِّلون من رمحته ولطفه)وُدُهْم َوقـُُلوبـُُهْم ِإَىل ذِْكِر اللَّهِ ُمثَّ تَِلُني ُجلُ (

َا : (آيات الرمحن خروا سجدا وبكيا بأدب وخشية ورجاء وحمبة وفهم وعلم كما قال تعاىل ِإمنَّ

.41) "ا تُِلَيْت َعَلْيِهْم آيَاتُُه زَاَدتْـُهْم ِإميَانًااْلُمْؤِمُنوَن الَِّذيَن ِإَذا ذُِكَر اللَُّه َوِجَلْت قـُُلوبـُُهْم َوِإذَ 

وتشهد الجلودتنطقأراء المفسرين حول .4

َحىتَّ ِإَذا َما َجاُءوَها َشِهَد َعَلْيِهْم َمسُْعُهْم َوأَْبَصاُرُهْم َوُجُلوُدُهْم ِمبَا َكانُوا : قال اهللا تعاىل"

."42يـَْعَمُلونَ 

معىن َشِهَد َعَلْيِهْم َمسُْعُهْم َوأَْبصاُرُهْم َوُجُلوُدُهْم أي غريت صور : قال القامسي 

أعضائهم، وصورت أشكاهلا على هيئة األعمال اليت ارتكبوها، وبدلت جلودهم وأبشارهم 

.28سورة الرعد اآلية 40
،.)م1999( ،والتوزيعدار طيبة للنشر : بريوت ، تفسري القرآن العظيم، أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي الدمشقي41
.93.، ص7.ج
20سورة فصلت اآلية 42
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. فتنطق بلسان احلال، وتدل باألشكال على ما كانوا يعملون

. ولكن الغافلني ال يفهمون. ي أَْنَطَق ُكلَّ َشْيٍء إذ ال خيلو شيء ما من النطقأَْنطََقَنا اللَُّه الَّذِ 

، اجللود هاهنا تفّسر حقيقة وجمازا

.43خاصة

ْيِهْم َمسُْعُهْم َشِهَد َعلَ " زائدة" ما"" َحىتَّ ِإذا ما جاُؤها:" قوله تعاىل: لقرطيب وقال ا

" َوأَْبصاُرُهْم َوُجُلوُدُهْم ِمبا كانُوا يـَْعَمُلونَ 

ِجْلُدُه ِكَنايًَة َعْن : ُفُروَج،َوقَالَ أَرَاَد بِاْجلُُلوِد الْ : َوقَاَل السُّدِّيُّ َوُعبَـْيُد اللَِّه ْبُن َأِيب َجْعَفٍر َواْلَفرَّاءُ 

َا ُكنَّا ُجنَاِدُل َعْنُكمْ " ِجلُُلوِدِهْم ِملَ َشِهْدُمتْ َعَلْينا" يـَْعِين اْلُكفَّارَ " َوقاُلوا." فـَْرِجهِ  قاُلوا أَْنطََقَنا اللَُّه " َوِإمنَّ

َوُهَو َخَلَقُكْم أَوََّل ." ْت َجمَْرى َمْن يـَْعِقلُ َلمَّا َخاطََبْت َوُخوِطَبْت أُْجرِيَ " الَِّذي أَْنَطَق ُكلَّ َشْيءٍ 

َأْي رَكََّب اْحلََياَة ِفيُكْم بـَْعَد َأْن ُكْنُتْم نَُطًفا، َفَمْن َقَدَر َعَلْيِه َقَدَر َعَلى َأْن يـُْنِطَق اْجلُُلوَد " َمرَّةٍ 

َرَها ِمَن اْألَْعَضاءِ  .44َوَغيـْ

َحىتَّ ِإَذا َما َجاُءوَها َشِهَد َعَلْيِهْم َمسُْعُهْم َوأَْبَصارُُهْم َوُجُلوُدُهْم ِمبَا َكانُوا (: وقال الزجاج 

كناية عن الَفرج، املعىن َشِهَدْت ) ُجُلوُدُهمْ (جاء يف التفسري ) يـَْعَمُلوَن 

َنا قَاُلوا أَْنطَ .(فروجهمبمعاصيهم َقَنا اللَُّه الَِّذي أَْنَطَق ُكلَّ َشْيٍء َوُهَو َوقَاُلوا ِجلُُلوِدِهْم ِملَ َشِهْدُمتْ َعَليـْ

.45أي َجَعلنا اللَّه شهوداً ) َخَلَقُكْم أَوََّل َمرٍَّة َوإِلَْيِه تـُْرَجُعوَن 

، 8.، ج)هـ1418(دار الكتب العلميه، - ، بريوتحماسن التأويل، حممد مجال الدين بن حممد سعيد بن قاسم احلالق القامسي43
.331.ص
دار -القاهرة، اجلامع ألحكام القرآن، أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي مشس الدين القرطيب44

.350.، ص15.، ج)ه1384(، الكتب املصرية
.384.، ص4.، ج)هـ1408(عامل الكتب، -، بريوتمعاين القرآن وإعرابه، إبراهيم بن السري بن سهل، أبو إسحاق الزجاج45
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وقالوا جللودهم، وهل هي املعروفة أو هي كناية عن فروجهم؟ بكّل : احلجازي وقال 

وأقدرنا على بيان -تعاىل-نطقنا اهللاأ: مل شهدمت علينا؟ قالوا: قالوا هلم. قيل، ولكل وجه

الواقعفشهدنا مبا كنتم تعملون، وال غرابة يف ذلك فاهللا الذي أنطق كل شيء، وخلقكم أول 

مرة، وإليه وحده ترجعون، هو الذي أقدرنا على النطق والشهادة فليس نطقنا بعجيب بقدرة 

ا كنتم تسترتون وتستخفون عند وم: مث يقال هلم توبيخا وتقريعا، وتقريرا جلواب اجللود.اهللا

مباشرتكم الفواحش خمافة أن تشهد عليكم جوارحكم بذلك، ولكن ظننتم ظّنا خاطئا أن اهللا 

ال يعلم كثريا مما تعملونه خفية فال يظهره يوم القيامة وال ينطق جوارحكم به، ولذلك استرتمت 

.46من اخللق، ومل تسترتوا من اخلالق وهو يعلم الغيب والشهادة

: فيه ثالثة أقاويل} وقالوا جللودهم مل شهدمت علينا{: قوله عز وجل: قال املاوردي و 

أنه يراد : الثالث. جللودهم أنفسها وهو الظاهر: الثاين. قاله ابن زيد, لفروجهم : أحدها

قاله ابن عباس وقيل إن أول ما يتكلم منه فخذه األيسر وكفه , باجللود األيدي واألرجل 

.47األمين

َوَما ُكْنُتْم َتْسَتْخُفوَن ِمنَّا ِحيَنَما ُكْنُتْم : َوتـَُقوُل َهلُْم َجَوارُِحُهْم َوُجُلوُدُهْم : وقال حومد 

اِصي تـَْرَتِكُبوَن الَفَواِحَش َحَذرًا ِمْن َأْن َنْشَهَد َعَلْيُكْم ، َبْل ُكْنُتْم ُجتَاِهُروَن اَهللا تـََعاَىل بِالُكْفِر واملَعَ 

يَع أَفْـَعاِلُكْم ، ألَنَُّكمْ  .48ُكْنُتْم َال تـَْعَتِقُدوَن أَنَُّه يـَْعَلُم مجَِ

.335- 334.ص، 3.، ج)ه1413(دار اجليل اجلديد، -، بريوتالتفسري الواضح، احلجازي، حممد حممود46
، دار الكتب العلمية-بريوت، النكت والعيون، أبو احلسن علي بن حممد بن حممد بن حبيب البصري البغدادي، الشهري باملاوردي47
.176.، ص5.ج
.4119.، ص1.جاملدينة املنورة، –مكتبة العلوم واحلكم ، أيسر التفاسري، أسعد حومد48
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هو كناية عن الفروج : يعين اجللود املعروفة ، وقيل } َوُجُلوُدُهم { :وقال ابن جزي 

اآليات حيتمل أن تكون من كالم اجللود ، أو من كالم } َوَما ُكنُتْم َتْسَتِرتُوَن { واألول أظهر 

أحدمها مل تقدروا أن تسترتوا من مسعكم وأبصاركم : املالئكة ، ويف معناه وجهان اهللا تعاىل أو

.49ال يعلم كثرياً مما تعملوناسترتمت ألنكم ظننتم أن اهللاتشهد عليكم ، وإمنا

} مل شهدمت علينا { : : وقال ابن عطية 

هي اجللود : واختلف الناس ما املراد باجللود؟ فقال مجهور الناس .أي وعذابنا عذاب لكم 

وأخرب تعاىل أن . كىن باجللود عن الفروج ، وإياها أراد : وقال عبد اهللا بن أيب جعفر . املعروفة 

أنطق كل شيء { : وقوله .

} وما كنتم تسترتون { : قوله عز وجل .يريد كل ناطق مما هي فيه عادة أو خرق عادة } 

، وحيتمل أن يكون من كالم اهللا عز وجل هلم ، أو 

.50من كالم ملك يأمره تعاىل

َنا { : وقال ابن كثري  الموا أعضاءهم وجلودهم : أي} َوقَاُلوا ِجلُُلوِدِهْم ِملَ َشِهْدُمتْ َعَليـْ

تقول هلم األعضاء واجللود حني: أي} َوال أَْبَصارُُكْم َوال ُجُلودُُكْم {حني شهدوا عليهم،

منا الذي كنتم تفعلونه بل كنتم جتاهرون اهللا ما كنتم تتكتمون: الشهادة عليهم

، 1.جبريوت،–دار األرقم بن أيب األرقم ،التسهيل لعلوم التنزيل، الغرناطي املالكيحممد بن أمحد بن حممد بن جزي الكليب 49
.1915.ص
.26.، ص6.جلبنان، –دار الكتب العلمية ، احملرر الوجيز، أبو حممد عبد احلق بن غالب بن عبد الرمحن بن متام بن عطية50
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بالكفر واملعاصي، وال تبالون منه يف زعمكم؛ ألنكم كنتم ال تعتقدون أنه يعلم مجيع 

.51أفعالكم

} َكانُوْا يـَْعَمُلوَن َشِهَد َعَلْيِهْم َمسُْعُهْم وأبصارهم َوُجُلوُدُهم ِمبَا  { : وقال النسفي 

َنا { وهي كناية عن الفروج : شهادة اجللود مبالمسة احلرام وقيل  َوقَاُلوْا ِجلُُلوِدِهْم ِملَ َشِهدمتُّْ َعَليـْ

 {52.

كم َوَال َوَما ُكنُتْم َتْسَتِرتُوَن َأن َيْشَهَد َعَلْيُكْم َمسُْعُكْم َوَال أبصار { : وقال الشوكاىن 

ما  : هذا تقريع هلم ، وتوبيخ من جهة اهللا سبحانه ، أو من كالم اجللود ، أي } ُجُلودُُكْم 

كنتم تستخفون عند األعمال القبيحة حذرًا من شهادة اجلوارح عليكم ، وملا كان اإلنسان ال 

ترك : يقدر على أن يستخفي من جوارحه عند مباشرة املعصية كان معىن االستخفاء هنا 

.53املعصية 

،.)م1999( ،دار طيبة للنشر والتوزيع: بريوت ، القرآن العظيمتفسري ، أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي الدمشقي51
.172.، ص7.ج
.266.، ص3.جبريوت،–دار الكلم الطيب ،مدارك التنزيل وحقائق التأويل، أبو الربكات عبد اهللا بن أمحد بن حممود النسفي52
بريوت،–دار الكلم الطيب ،الدراية من علم التفسريفتح القدير اجلامع بني فين الرواية و ، حممد بن علي بن حممد الشوكاين53
.350.، ص6.ج


