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ملخص
اف هللا جل كعال حبكمتو كعدلو اقامة السموات كاالرض على قانوف كانموس كمسار كىدم عظيم قائم على العدؿ
كمنع الظلم كربريبو ،العدؿ يف كل شيء ،كمنع الظلم يف كل شيء ،منع الظلم من العباد النفسهم ،كمنع الظلم من
التظامل فيما بينهم ،فظلم العبد لنفسو ؿبرـ كظلم العبد لالخرين ؿبرـ .ظلمو الذم هبعل من خالؿ االشياء يف غري
موضعها.
كمن ىنا أتيت انبية البحث فالعدؿ اعطاء كل ذم حق حقو اف خريان فخري كاف شران فشر ،من غري تفرقة بني
اؼبستحقني ،كاالنبية العدؿ بعث هللا رسولو كانزؿ كتبو لنشره بني االانـ ،اذ اف العدؿ ىو قواـ الدنيا كالدين كسبب
صالح العباد كالبالد كبو قامت السموات كاالرض كأتلفت بو الضمائر كالقلوب كالتأمت بو االمم كالشعوب.
الكلمات املفتاحية :العدؿ ،عدـ ،الظلم.

710

Route Educational & Social Science Journal

Volume 6(10); November 2019

Route Educational & Social Science Journal
Volume 6(10); November 2019
Abstract
God Almighty and His wisdom and justice set up the heavens and the earth on the law and law
and a path and a great guidance based on justice and prevent injustice and prohibition, justice in
all, and prevent injustice in all, prevent injustice from the slaves to themselves, and prevent
injustice from oppression among themselves, the injustice of the slave for himself The injustice
of the slave to others is forbidden. His injustice that makes it through misplaced stuff.
Hence the importance of research Valdl give everyone his right that good and good and evil,
without distinction between the deserving, and the importance of justice God sent His Messenger
and sent down his books for publication among the sleep, as justice is the strength of the world
and religion and the cause of the good people and the country and the heavens and the earth It
consisted of consciences and hearts and healed by the nations and peoples.

:املقدمة
.اغبمد ﵁ رب العاؼبني كالصالة كالسالـ على نبينا دمحم كعلى آلو كصحبو أصبعني
: أما بعد
 قػائم علػى، أقػاـ السػموات كاىرض علػى قػانوف كانمػوس كمسػار كىػدم عظػيم،فإف هللا جػل كعػال حبكمتػو كعدلػو
 كمنػع الظلػم، كمٍنع الظلم يف كل شػيء؛ منػع الظلػم مػن العبػاد ىنفسػهم،العدؿ كمنع الظلم كربريبو؛ العدؿ يف كل شيء
ظلمو الذم هبعل من خاللػو اىشػياء يف غػري
َّ  كظلم العبد لآلخرين،ؿبرـ
َّ  فظلم العبد لنفسو،من التظامل فيما بينهم
 ي،ؿبرـ
.موضعها

 مػن غػري تفرقػة بػني اؼبسػتحقني كىنبيػة العػدؿ،  كإف ش نػرا فشػر، خريا فخري
 إف ن، فالعدؿ إعطاء كل ذم حق حقو

،  لنشره بني اىانـ،  بعث هللا رسلو كأنزؿ كتبو، كمنزلتو
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كالعدؿ ىو قواـ الدنيا كالدين  ،كسبب صالح العباد كالبالد  ،بو قامت السموات كاىرض ،كأتلفػت بػو الضػمائر
كالقلوب كالتأمت بػو اىمػم كالشػعوب  ،كبػل بػو النػاس التناصػا كالتعػاما ،كضػمهم بػو التواصػل كالتفػان  ،كارتفػع
بو التقامع كالتخالا.
ػوزع بػػو اىنصػػبة كاغبقػػوؽ  ،كتقػػدر بػػو اىعمػػاؿ كاىشػػخا ، ،إذ ىػػو اؼبيػزاف اؼبسػػتقيم ،الػػذم ال
كضػػعو هللا تعػػاو لتػ ٌ
سبيػػل كفتػػو  ،كال ىبتػػل كزنػػو  ،كال يضػػطرب مقياسػػو  ،فمػػن راـ ـبالفتػػو  ،كقصػػد يؾبانيتػػو  ،عػ ٌػرض دينػػو للخبػػاؿ  ،كعمرانػػو

للخراب  ،كعزتو للهػواف  ،ككررتػو للنقصػاف  ،كمػا مػن شػيء قػاـ علػى العػدؿ  ،كاسػتقاـ عليػو إالٌ أمػن االنعػداـ  ،كسػلم
من االهنيار.
ىذا كقد اشتمل البحث على مقدمة كأربعة مباحث:
اؼببحث اىكؿ :تعريا العدؿ لغةن كاصطالحان.
اؼببحث الراين :ظلم الناس ىنفسهم.
اؼببحث الرالث :مضاعفة اغبسنة.
اؼببحث الرابع تنوع العذاب.
كمن مث خاسبة كقائمة ابؼبصادر كاؼبراجع اليت استخدمتها يف ثنااي ميات ىذا البحث
كهللا مػػن كراء القصػػد  ،كىػػو يهػػدم السػػبيل  ،كمػػا تػػوفيقي إال اب﵁  ،عليػػو توكلػػت كإليػػو أنيػػب  ،كصػػلى هللا كسػػلم
على خامت النبني  ،كإماـ اؼبرسلني  ،كآخر دعواان أف اغبمد ﵁ رب العاؼبني

املبحث االول
العدل يف اللغة واالصطالح
الع ٍدؿ ما قاـ يف النفوس أىنو يم ٍستقيم  ،كىو ًض ُّد اعبىٍور ىع ىدؿ اغباكً يم يف اغبكػم يػى ٍع ًػد يؿ ىعػ ٍدالن كىػو
العدل يف اللغة  :ى
ب  ،كعػ ىػدؿ عليػػو يف القض ػيَّة فهػػو عػ ً
عػ ً
ػاد هؿ مػػن قػػوـ عيػ يػد و
ػاد هؿ كبى ىس ػ ى ال ػوا ىع ٍدلىػػو
كع ػ ٍد وؿ اسػػم للفمػػع كتى ٍف ػ ًر ى
كشػ ٍػر و ى
كؿ  ،ى
ً
ً
ػور يف اغبكػػم  ،كىػػو يف اىىصػػل مصػػدر يًظبٌػػي بػػو
كم ٍعدلىتػػو كيف أىظبػػاء هللا سػػبحانو ى
ى
العػ ٍدؿ فهػػو الػػذم ال ىيبيػ يػل بػػو اؽبػػول فيىفػ ى
ً
ً
ً
ً
ًً
الع ػ ٍد ًؿ ،
نفسػػو ىع ػ ٍدالن كفػػالف مػػن أىىػػل اؼبىٍعدلػػة أىم مػػن أىىػػل ى
يفوضػ ىػع ىم ٍوضػ ىػع العػػادؿ  ،كىػػو أىبل ػ منػػو ىىنػػو يجعػ ىػل اؼبي ىسػ َّػمى ي
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ً
ً
الع ػ ٍد يؿ مػػن النػػاس
الع ػ ٍد يؿ اغبي ٍكػػم ابغبػػق يقػػاؿ ىػػو يػى ٍقضػػي ابغب ػق كيػى ٍعػػد يؿ  ،كىػػو ىح ىكػ هػم عػػاد هؿ ذك ىم ٍع ىدلػػة يف حكمػػو  ،ك ى
كى

ً
ٍمو (. )1
اؼبىٍرض ُّي قوليو ي
كحك ي

العدل يف االصطالح  :ىو :أف تعطي من نفسك الواجب كأتخذ (. )2
كقيػػل ىػػو التػزاـ الصػػدؽ يف القػػوؿ  ،كالفعػػل كإعطػػاء اغبػػق لصػػاحبو  ،كعػػدـ التعػػدم علػػى الغػػري بغػػري حػػق يف مالػػو

كنفسو كعرضو ( ،)3كأف اؼبراد ابلعدؿ ىو اإلنصاؼ كاغبق .كضده  :اعبور (.)4

مثار العدل وآاثره يف الدنيا
 -1إشػاعة الطمأنينػػة يف النفػػوس فمػػل سػػاد العػدؿ عػػم اىمػػن كػػل شػػيء فيػأمن اؼبسػػلم علػػى دينػػو كعرضػػو كأىلػػو
كمالو كهبذا يؤدم الناس شعائرىم الدينية يف أماف كما يتفرغوا ىعماؽبم الدنيوية جبد كنشاط فينمو اجملتمع كيتقدـ.
 -2مػػن شبػػار العػػدؿ أيض ػان قيػػاـ النػػاس بتأديػػة كاجبػػاةم كأعمػػاؽبم اؼبنومػػة هبػػم دبسػػاولية كأمانػػة بعيػػدين عػػن الغ ػ
كاػبداع كالرشوة .
-3كمػا أف مػن شبػرات العػػدؿ الطاعػة ماعػة الرعيػة للحػػاكم فمػل مػا حقػق اغبػػاكم العػدؿ بػني رعيتػو انؿ مػػاعتهم
كؿببػتهم فيسػمعوف لػو كينفػذكف أحكامػػو كال ىبرجػوف عنػو كال يبغػوف عليػػو فػال توجػد منازعػات كال مشػػاجرات كال
فوضى كال اضطراابت بل يعي اعبميع يف أحسن حاؿ كأىدأ ابؿ كهبذا يعم السالـ كالوائـ.
 -4ابلعدؿ يعم اػبري يف البالد :فالعدؿ سبب يف حصػوؿ اػبػري كالةكػة كانعػداـ الفقػر كاعبػوع إذا كػاف منتش نػرا بػني

الوالة ،كبني أفراد اجملتمع .

كفبػػا يؤكػػد ىػػذا اؼبعػ مػػا ركم عػػن كىػػب بػػن منبػػو قػػاؿ" :إذا ىػػم الػػو ابلعػػدؿ أدخػػل هللا الةكػػات يف أىػػل فبلكتػػو
حل يف اىسواؽ كاىرزاؽ كإذا ىم ابعبور أدخل هللا النقص يف فبلكتو حل يف اىسواؽ كاىرزاؽ"(.)5
( )1ينظر :لساف العرب ابن منظور اؼبصرم  ،دمحم بن مكرـ  ، ،ط ،1دار صادر – بريكت .)430/11( ،
()2اىخالؽ كالسري  :ابن حزـ اىندلسي  ،علي بن أضبد  ، ،ربقيق  :عادؿ أبو اؼبعامي  ،ط( ، 1القاىرة  :دار اؼبشرؽ العريب 1408 ،ىػ1988 -ـ) .) 81،( ،
( )3تقرير اإلسالـ للعدؿ بني اىفراد كالدكؿ العريين  ،د.عبد هللا بن إبراىيم  ، ،ؾبلة العدؿ  ،العدد اىكؿ ( ،ؿبرـ 1420ىػ) . )102،( ،
( )4نزىػػة اىعػػني النواضػػر يف علػػم الوجػػوه كالنظػػائر أبو الفػػرج اعبػػوزم  ،عبػػد الػػرضبن بػػن علػػي بػػن دمحم  ،ربقيػػق  :دمحم عبػػد الكػػرًن كػػاظم  ،ط( ، 1مؤسسػػة الرسػػالة – لبنػػاف /
بريكت 1404 ،ىػ1984 -ـ) .(439،(2 ،
( )5بدائع السلك يف مبػائع اؼبلػك ابػن اىزرؽ دمحم بػن علػي  ،بػدائع السػلك يف مبػائع اؼبلػك  ،ربقيػق  :علػي سػامي النشػار  ،ط ،1الناشػر  :كزارة اإلعػالـ العػراؽ /1 ( ،.)227
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فقيػػاـ العػػدؿ يف اىرض كػػاؼبطر الوابػػل ،بػػل ىػػو خػػري مػػن خصػػب الزمػػاف كمػػا قيػػل ،فمػػن كالمهػػم" :سػػلطاف عػػادؿ
خػػري مػػن مطػػر كابػػل ،كقػػالوا عػػدؿ السػػلطاف خػػري مػػن خصػػب الزمػػاف ،كيف بعػػع اغبكػػم :مػػا أؿبلػػت أرض سػػاؿ عػػدؿ
السلطاف فيها كال ؿبيت بقعة فاء ظلو عليو" (.)1
أداب كفضػ نػال قػػاؿ :مػػن صػػحب
 -3ظهػػور رجحػػاف العقػػل بػػو :قيػػل لبعضػػهم :ىمػػن أرجػػع اؼبلػػوؾ عقػ نػال ،كأكملهػػم ن

كربرز جهده من اعبور ،كلقي الناس ابجملاملة ،كعاملهم ابؼبسػألة ،كمل يفػارؽ السياسػة ،مػع لػني يف اغبكػم،
أايمو ابلعدؿَّ ،
اغبق ،فال أيمن اعبرمء بطشو ،كال ىباؼ الةمء سطوتو
كصالبة يف ًٌ

(.)2

 -4العػػدؿ أسػػاس الػػدكؿ كاؼبلػػك كبػػو دكامهمػػا :فبالعػػدؿ يػػدكـ اؼبلػػك ،كيسػػتقر اغبػػاكم يف حكمػػو ،ك"يف بعػػع

أحق الناس بدكاـ اؼبلك كابتصاؿ الوالية ،أقسطهم ابلعػدؿ يف الرعيػة ،كأخفهػم عنهػا ك ِّػال كمؤكنػة ،كمػن أمرػاؽبم:
اغبًكمُّ :
من جعل العدؿ عيدَّة مالت بو اؼبدة"

(.)3

 -5أيضػان مػن شبػرات العػدؿ بػني الرعيػة ربقػق االسػتفابة فمػل دعػا اغبػاكم ربػو أجػاب دعوتػو كحقػق مػراده كانؿ
ػاد يؿ كدعػػوةي الٍمظٍليػ ً
ً
الصػػائًم ىحػ َّػل يػي ٍف ًطػػر ك ًٍ
اْي فىػ ٍػو ىؽ الٍغى ىمػ ًػاـ
ػوـ يػى ٍرفىػعي ىهػػا َّ
اإل ىمػ ي
ػاـ الٍ ىعػ ى ى ٍ ى ى
ىى
مطلوبػػو قػػاؿ ملسو هيلع هللا ىلص ":ثىىالثىػةه ىال تيػ ىػرُّد ىد ٍعػ ىػوتػي يه ٍم َّ ي
()4
ب ك ًعَّزًيت ىىىنٍ ً
َّك كلىو بػى ٍع ىد ًح و
ني"  ،حديث حسن .
الس ىم ًاء ىكيػى يق ي
وؿ َّ
اب َّ
ي
ىكيػى ٍفتى يع ىؽبىا أىبٍػ ىو ى
صىرن ى ٍ
الر ُّ ى

مثار العدل وآاثره يف اآلخرة

ً
ػب النَّػ ً
اًْ يىػ ٍػوىـ الٍ ًقيى ىامػ ًػة
ػاس إً ىو َّ
ىحػ َّ
 -1نيػػل ؿببػػة هللا كرضػػاه كالقػػرب منػػو كالفػػوز برضبتػػو يف ا خػػرة قػػاؿ ملسو هيلع هللا ىلص ":إ َّف أ ى
()5

ً ً
ً
ع الن ً
اًْ ىكأىبٍػ ىع ىد يى ٍم ًمٍنوي ىٍؾبلً نسا إًىم هاـ ىجائًهر ".
َّاس إً ىو َّ
ىكأ ٍىد ىان يى ٍم مٍنوي ىٍؾبل نسا إًىم هاـ ىعاد هؿ ىكأىبٍػغى ى

( )1ابن اىزرؽ  ،بدائع السلك  ،اؼبرجع السابق . )232/1 (،( )2ابن اىزرؽ  ،بدائع السلك  ،اؼبرجع السابق .)231/1 ( ،( )3ابن اىزرؽ  ،بدائع السلك  ،اؼبرجع السابق .)231/1 ( ،
( )4سػنن الممػذم :الممػػذم دمحم بػن عيسػػى بػن سػػورة  ،أبػواب الػػدعوات  ،ربقيػق  :إبػراىيم عطػػوة عػوض اؼبػػدرس ابىزىػر الشػريا  ،ط ( ،2مصػر :مكتبػػة مطبعػة مصػػطفى
البايب 1495 ،ق)  ، )578/5( ،رقم اغبديث (.)3598
( )5سنن الممذم :الممذم  ،دمحم بن عيسى  ، ،ربقيق  :دمحم فؤاد عبد الباقي ،كتاب اىحكاـ ،ابب ما جاء يف اإلماـ العادؿ  ،اؼبرجع السابق (. )1329( ، )309/3
.
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 -2كما أف من شبرات العدؿ كسب اىجػر كالرػواب مػن رب العبػاد فقػد ركم عػن أيب ىريػرة ن عػن النػ

صػلى
()1

و
ً
ًً
هللا عليو كسلم أنو قاؿ  ":يك ُّل س ىالمى ًمن الن ً ً
ػني ًاالثٍػنىػ ٍ ً
ص ىػدقىةه "
َّم ي يػى ٍعد يؿ بػى ٍ ى
ػني ى
َّاس ىعلىٍيو ى
ص ىدقىةه يك َّل يػى ٍوـ تىطٍلي يع فيو الش ٍ
ي ى ٍ
أم أف لو ثواب الصدقة.

 -3كأيضا من شبرات العدؿ النفاة يف الػدنيا كا خػرة فقػد ركم عػن ابػن عمػر ن عػن النػ  أنػو قػاؿ  ":ثػالث
منفيات خوؼ هللا يف السر كالعلن كالقصد يف الفقر كالغ

()2

كالعدؿ يف الرضا كالغضب".

 -4كمػػن شبػرات العػػدؿ بػػني الرعيػػة التمتػػع بظػػل كارؼ ظليػػل يػػوـ يشػػتد اغبػػر ابلعبػػاد كتػػدنو الشػػم مػػن رؤكسػػهم
فال يسأؿ ضبيم ضبيمان بل يفر اؼبرء من أمو كأبيو كصاحبتو كبنيو لكل امرئ منهم يوماذ شأف يغنيػو فػال كلػد يشػفع كال
اْي ىع َّػز ىك ىجػ َّػل
مػاؿ أك جػاه ينفػع إال مػػن أتػى هللا بقلػب سػليم فعػػن أيب ىريػرة ن أف رسػوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص قػاؿ  ":ىسػٍبػ ىعةه يي ًظلُّ يه ٍػم َّ
()3
يػى ٍوىـ الٍ ًقيى ىام ًة يػى ٍوىـ ىال ًظ َّل إًَّال ًظلُّوي إًىم هاـ ىع ًاد هؿ ....اغبديث".
 -5علو اؼبنزلة عنػد هللا تعػاو عػن عبػد هللا بػن عمػرك بػن العػا- ،رضػي هللا تعػاو عنهمػا  -قػاؿ :قػاؿ رسػوؿ هللا
ني الػ َّػر ٍضب ًن عػ َّػز كجػ َّػل ،ككًٍلتػػا يديػ ًػو ىيبًػ َّ ً
ملسو هيلع هللا ىلص " :إً َّف الٍم ٍق ًسػ ًػط ً ً
ً
ً
ين يػى ٍعػ ًػدليو ىف ًيف
ني عٍنػ ىػد هللا ىعلىػػى ىمنىػػابًىر مػ ٍػن نػيػوور ،ىعػ ٍػن ىيب ػ ً ى ى ى ى ى ى ى ى ٍ ه
ى
ي
ني ،الػػذ ى
حك ً
ٍم ًه ٍم ىكأ ٍىىلًي ًه ٍم ىكىما ىكليوا "(. )4
ي
 -6كمن شبار العػدؿ أنػو يوصػل للتقػول إف التقػول الػيت ىػي مطلػب كػل مسػلم كمرغػوب كػل مػؤمن كالػيت أعػد هللا
ىىلها جنة عرضػها السػماكات كاىرض أخػةان القػرآف الكػرًن أف الطريػق اؼبػؤدم للتقػول كاؼبوصػل ؽبػا ىػو  :العػدؿ قػاؿ
و
ً
ً
تعاو ﴿ :اي أىيػُّها الَّ ًذين آمنوا يكونيوا قىػ َّو ًام ً ً
ً ً
ب
ى ىي
ى
ى
ني َّْ يش ىه ىداءى ًابلٍق ٍس ىكال ىٍهب ًرىمنَّ يك ٍم ىشنىآ يف قىػ ٍوـ ىعلىى أَّىال تىػ ٍعدليوا ٍاعػدليوا يى ىػو أىقٍػ ىػر ي
5
اْى ىخبًريه ًدبىا تىػ ٍع ىمليو ىف ﴾
اْى إً َّف َّ
لًلتَّػ ٍق ىول ىكاتػَّ يقوا َّ

( )1صحيع البخارم  ،أبو دمحم ؿبمود بن أضبد ، ،كتاب الصلع  ،ابب فضل اإلصالح بني الناس كالعدؿ بينهم  ( ،بريكت  :دار إحياء الػماث العػريب  ، )564 /1( ،بػرقم
(.)2707
( )2كشػا اػبفػػاء كمزيػػل اإللبػػاس عمػػا اشػػتهر مػػن اىحاديػػث علػى ألسػػنة النػػاس  ،العفلػػوين ،اظباعيػػل بػػن دمحم ( ،القػػاىرة  :مكتبػػة القدسػػي )  )1035( ، )323/1( ،؛
حيث قاؿ ركاه الطةاين يف اىكس عن ابن عمر.
()3السنن الكةل النسائي  ،أبو عبد الرضبن أضبد بن شعيب ، ،كتاب القضاة  ،ابب اإلصابة ابغبكػم بعػد االجتهػاد ؼبػن لػو أف هبتهػد  ،حققػو كخػرج أحاديرػو  :حسػن عبػد
اؼبنعم شل  ،ط ( ،1بريكت :مؤسسة الرسالة1421،ق. )5890( ، )397 /5( ،
()4اؼبسند الصحيع اؼبختصر بنقل العدؿ عن العدؿ إو الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص أبو اغبسني مسلم بن اغبفاج  )1858/3( ، ،رقم (.)1827
-5سورة اؼبائدة االية .8
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اف ًمن الٍمػؤًمنًني اقٍػتػتػليػوا فىأ ً
انبىا
ػت إً ٍح ىػد ي
 -7ربقيق ؿببة هللا للعبد لقولو تعاو  ﴿ :ىكإً ٍف مىائًىفتى ً ٍ ي ٍ ى ى ى
ىصػل يحوا بػىٍيػنىػ يه ىمػا فىػًإ ٍف بػىغى ٍ
ٍ
علىػػى اىيخػػرل فىػ ىقػػاتًليوا الَّػ ًػيت تىػبغًػػي حػ َّػل تىًفػػيء إً ىو أىم ػ ًر ًَّ
ػب
ىصػػلً يحوا بػىٍيػنىػ يه ىمػػا ًابلٍ ىع ػ ٍد ًؿ ىكأىقٍ ًس ػطيوا إً َّف ا َّْى يًوبػ ُّ
اْ فىػًإ ٍف فىػػاءى ٍ
ى
ت فىأ ٍ
ى ٍ
ٍ ى
ٍى
ًً
ني ﴾ ، 1كالقس من معاين العدؿ.
الٍ يم ٍقسط ى
ىذه ىي بعع شبرات العدؿ جعلنا هللا من الذين يعدلوف يف حكمهم كأىلػيهم كمػا كل ٌػوا كجنبنػا الظلػم كأىلػو حػل

ال نقع يف عاقبتو الوخيمة كهنايتو السياة اىليمة فاؼبسلم اغبق ىو العادؿ يف صبيع أقوالو كأفعالػو كحركاتػو كسػكناتو كركػان

للظلم يف صبيع أحوالو؛ ىف الظلم ظلمات يتخب فيها الظاؼبوف يوـ القيامة كما بني ذلك الصػادؽ اؼبصػدكؽ الػذم ال
ػات يى ػ ٍػوىـ
ينط ػػق ع ػػن اؽب ػػول إف ى ػػو إال كح ػػي ي ػػوحى فق ػػد ركم ع ػػن عب ػػد هللا ب ػػن عم ػػر أن ػػو ق ػػاؿ ق ػػاؿ ملسو هيلع هللا ىلص ":الظٍُّل ػ يػم ظيلي ىم ػ ه
ً ً ()2
الٍقيى ىامة".

املبحث الثاين

ظلم الناس ألنفسهم

ضع الشَّي ًء ًيف ىغ ًري ً
موضعو كأصل الظلم اعبور كؾباكزة اغبد (،)3
الظٍُّل يم :ىك ٍ
ٍ
ٍ

كيف الش ػريعة :عبػػارة عػػن التعػػدم عػػن اغبػػق إو البامػػل ،كىػػو اعبػػور ،كقيػػل :ىػػو التصػػرؼ يف ملػػك الغػػري كؾبػػاكزة
اغبد(.)4

حكم الظلم:ؿبرـ ابلكتاب كالسنة كاإلصباع كالقياس كالعقل  ،قاؿ تعاو (كالَّ ًذين يػؤذيك ىف الٍمػؤًمنًني كالٍمؤًمنى ً
ػات بًغى ًٍػري
ي ٍ ى ى يٍ
ى ى يٍ
()5
ً
احتىمليػ ػوا بػ ٍهتى ػ ن ً
ػذاب كفري ػػة ش ػػنيعة ،كالبهت ػػاف :أفحػ ػ
ػاان ىكإ ٍشبنػػا يمبًينن ػػا ) َّ  ،أم((:فق ػػد احتملػ ػوا زكرا كك ػ ن
ىم ػػا ا ٍكتى ىس ػػبيوا فىػ ىق ػػد ٍ ى ي
الكذب))( )6قاؿ ابن كرري ضبو هللا تعاو يف تفسري ىذه اىية(( :كقولو تعاو :كالذين يػؤذكف اؼبػؤمنني كاؼبؤمنػات بغػري مػا
 -1سورة اغبفرات االية .9
( )2عمدة القارئ شرح صحيع البخارم البخارم  ،أبو دمحم ؿبمود بن أضبد  ، ،كتاب اؼبظامل كالغصب  ،ابب الظلم ظلمات يوـ القيامة . )7442( ، )292 /12( ،
()3لسػػاف العػػرب ،دمحم بػػن مكػػرـ بػػن علػػى ،أبػػو الفضػػل ،صبػػاؿ الػػدين ابػػن منظػػور اىنصػػارم الركيفعػػى اإلفريقػػى (اؼبتػػو 711 :ى ػػ) ،دار صػػادر – بػػريكت ،الطبعػػة :الرالرػػة -
 1414ىػ.373/12 ،
()4التعريفات ،علي بن دمحم بن علي الػزين الشػريا اعبرجػاين (اؼبتػو 816 :ىػػ) ،ربقػق :ضػبطو كصػححو صباعػة مػن العلمػاء لشػراؼ الناشػر ،دار الكتػب العلميػة بػريكت –
لبناف،الطبعة :اىكو 1403ىػ 1983-ـ.144، ،
( )5سورة اىحزاب -االية 58 :
()6جامع البياف يف أتكيل القرآف،دمحم بن جرير بن يزيد بن كرري بن غالب ا ملي ،أبو جعفر الطةم 310 ،ىػ )،ربقق  :أضبد دمحم شاكر ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة  :اىكو ،
 1420 ،ىػ  2000 -ـ.324/20 ،
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ما اكتسبوا أم ينسبوف إليهم ما ىم برآء منو مل يعملوه كمل يفعلػوه فقػد احتملػوا هبتػاان كإشبػا مبينػا كىػذا ىػو البهػت الكبػري
()1

أف وبكى أك ينقل عن اؼبؤمنني كاؼبؤمنات ما مل يفعلوه على سبيل العيب كالتنقص ؽبم))

كمػ ػ ػ ػػن ا ايت الدالػ ػ ػ ػػة علػ ػ ػ ػػى ربػ ػ ػ ػػرًن الظلػ ػ ػ ػػم قولػ ػ ػ ػػو تعػ ػ ػ ػػاو بعػ ػ ػ ػػد ذك ػ ػ ػ ػػره صبلػ ػ ػ ػػة مػ ػ ػ ػػن اىحكػ ػ ػ ػػاـ  :ق ػ ػ ػ ػػاؿ تعػ ػ ػ ػػاو
()2
ً
ؼ ني ً
ً
اًْ يى ًس نريا َّ)
ك ىعلىى َّ
صل ًيو ىان نرا ۚ ىكىكا ىف َٰىذل ى
( ىكىم ٍن يػى ٍف ىع ٍل َٰىذل ى
ك عي ٍد ىك ناان ىكظيٍل نما فى ىس ٍو ى ٍ
أم كمػػن يفعػػل مػػا حرمتػػو عليػػو مػػن نكػػاح ىمػػن حرمػػت نكاحػػو كتعػػدل حػػدكده كأكػػل أم ػواؿ اىيتػػاـ ظلمػػا كقتػػل
كمن أيكل ماؿ أخيو اؼبسلم ظلما بغري ميب نف منو فسوؼ نصليو انرا(.)3
النف ا﵀رـ قتلها ظلما بغري حق ى

كالظلػػم ظلمػػات يػػوـ القيامػػة يقػػوؿ الن ػ ملسو هيلع هللا ىلص(( :الظلػػم ظلمػػات يػػوـ القيامػػة))( ،)4كقػػد عػ َّػد الن ػ ملسو هيلع هللا ىلص اىمػػور الػػيت

يتظػامل فيهػػا النػػاس فقػاؿ عليػػو الصػػالة كالسػػالـ (( :إف دمػاءكم كأمػوالكم كأعراضػػكم علػػيكم حػراـ ،كحرمػػة يػػومكم ىػػذا،
()5

يف بلدكم ىذا ،يف شهركم ىذا))

كقػاؿ ملسو هيلع هللا ىلص (( :ال رباسػدكا كال تناجشػوا كال تباغضػوا كال تػدابركا كال يبػػع بعضػػكم علػػى بيػع بعػػع ككونػوا عبػػاد هللا
إخػواان اؼبسػػلم أخػػو اؼبسػػلم ال يظلمػو كال ىبذلػػو كال وبقػػره التقػػول ىهنػا كيشػػري إو صػػدره ثػػالث مػرات حبسػػب امػػرئ مػػن
الشر أف وبقر أخاه اؼبسلم كل اؼبسلم على اؼبسلم حراـ دمو كمالو كعرضو))( )6كؼبػا كػاف اؼبؤمنػوف إخػوة أيمػركا فيمػا بيػنهم
()7

بينهم دبا يوجب آتلا القلوب كاجتماعها كهنوا عما يوجب تنافر القلوب كاختالفها

كالظلم أنواع فعن عائشة (اهنع هللا يضر) قالت  :قػاؿ رسػوؿ هللا ((( :)،الػدكاكين عنػد هللا عػز كجػل ثالثػة :ديػواف ال يعبػأ
هللا بو شياا ،كديواف ال يمؾ هللا منو شػياا ،كديػواف ال يغفػره هللا ،فأمػا الػديواف الػذم ال يغفػره هللا :فالشػرؾ اب﵁ ،قػاؿ هللا
()1تفسػػري القػػرآف العظػػيم (ابػػن كرػػري) ،أبػػو الفػػداء إظباعيػػل بػػن عمػػر بػػن كرػػري القرشػػي البصػػرم مث الدمشػػقي (اؼبتػػو 774:ى ػػ)،ربقق :دمحم حسػػني ب ػ الػػدين ،دار الكتػػب
العلمية ،منشورات دمحم علي بيضوف – بريكت ،الطبعة :اىكو 1419 -ىػ.424/6 ،
( )2سورة النساء-االية30:
( )3ينظر :تفسري الطةم 230/8
()4

اعبػامع اؼبسػػند الصػػحيع اؼبختصػر مػػن أمػور رسػػوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كسػننو كأايمػػو صػحيع البخػػارم دمحم بػػن إظباعيػل أبػػو عبػدهللا البخػػارم اعبعفػي ،ربقيػػق :دمحم زىػري بػػن انصػػر
الناصر ،دار موؽ النفاة (مصورة عن السلطانية لضافة ترقيم ترقيم دمحم فؤاد عبد الباقي)الطبعة :اىكو1422 ،ىػ

( )5اؼبصدر نفسو176/2:
( )6صحيع مسلم ،مسلم بن اغبفاج أبو اغبسني القشريم النيسابورم ،دار إحياء الماث العريب – بريكت ،ربقيق  :دمحم فؤاد عبد الباقي،
()7
السػالمي ،البغػدادم ،مث الدمشػقي ،اغبنبلػي
ينظر :جامع العلوـ كاغبكم يف شرح طبسني حديرا من جوامع الكلم ،زين الدين عبد الرضبن بن أضبد بن رجب بن اغبسػن ،ى

(اؼبتو 795 :ىػ) ،ربقيق :شعيب اىرانؤكط  -إبراىيم ابج  ،مؤسسة الرسالة – بريكت ،الطبعة :السابعة1422 ،ىػ 2001 -ـ.273/2،
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اعبىنَّةى )( )1كأما الديواف الذم ال يعبأ هللا بو شياا :فظلػم العبػد
اْي ىعلىٍي ًو ٍ
عز كجل قاؿ تعاو (إًنَّوي ىم ٍن يي ٍش ًرٍؾ ًاب ًَّْ فىػ ىق ٍد ىحَّرىـ َّ
نفسػػو فيمػػا بينػػو كبػػني ربػػو مػػن صػػوـ يػػوـ تركػػو ،أك صػػالة تركهػػا ،فػػإف هللا عػػز كجػػل يغفػػر ذلػػك كيتفػػاكز إف شػػاء ،كأمػػا
()2

الديواف الذم ال يمؾ هللا منو شياا :فظلم العباد بعضهم بعضا ،القصا ،ال ؿبالة))
فالظلم ثالثة أنواع :
 /1ظلم العبد نفسو ابلشرؾ .
 /2ظلم العبد نفسو فيما بينو كبني هللا .
 /3ظلم العبد لغريه من العباد .

ف ػ ػ ػػالظلم أاينك ػ ػ ػػاف نوعػ ػ ػ ػػو فاإلنس ػ ػ ػػاف ىػ ػ ػ ػػو م ػ ػ ػػن يظلػ ػ ػ ػػم ب ػ ػ ػػو فقػ ػ ػ ػػد ق ػ ػ ػػاؿ تعػ ػ ػ ػػاو يف كتاب ػ ػ ػػو العزيػ ػ ػ ػػز :ق ػ ػ ػػاؿ تعػ ػ ػ ػػاو
()3
ً
َٰ ً
َّاس أىنٍػ يف ىس يه ٍم يىظٍلً يمو ىف َّ)
(إً َّف َّ
َّاس ىشٍيػانا ىكلىك َّن الن ى
اْى ىال يىظٍل يم الن ى
ف ػػا﵁ تع ػػاو ال يعاق ػػب أح ػػدان ب ػػدكف ذن ػػب ،كال يفع ػػل خبلق ػػو م ػػا ال يس ػػتحقوف كلك ػػنهم يظلم ػػوف أنفس ػػهم ابلكف ػػر
ػالـ مػػن هللا انػػو مل يسػػلب ىػػؤالء ا ًإليبػػاف ابتػػداءن منػػو بغػػري جػػرـ سػػلا
كاؼبعاصػػي كـبالفػػة أمػػر هللا قػػاؿ الطػػةم :كىػػذا إعػ ه
()4

منهم ،كإمبا سلبهم ذلك لذنوب اكتسبوىا

اًْ ۚ
ك ًم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ٍػن ىح ىس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػنى وة فى ًم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ىػن َّ
ىص ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػابى ى
كم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػايف قول ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو تع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاو :ق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاؿ تع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاو ( ىم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا أ ى
()5
اؾ لًلن ً
يدا ) َّ
ك ۚ ىكأ ٍىر ىس ٍلنى ى
َّاس ىر يس نوال ۚ ىكىك ىف َٰى ًاب ًَّْ ىش ًه ن
ك ًم ٍن ىسيًٌاى وة فى ًم ٍن نػى ٍف ًس ى
ىصابى ى
ىكىما أ ى
ػاان منػػو إليػػو،
أم مػا يصػػيب العبػد  ،مػػن رخػاء كنعمػػة كعافيػة كسػػالمة ،فمػن فضػػل هللا عليػو يتفضػػل بػو عليػػو إحس ن
كأما قولو :كما أصابك من سياة فمن نفسك ،يعػين :كمػا أصػابك مػن شػدة كمشػقة كأذل كمكػركه فمػن نفسػك ،يعػين:
()6

بذنب استوجبتها بو ،اكتسبتو نفسك

( )1سورة اؼبائدة ،من اىية72 :
( )2مسػند اإلمػاـ أضبػد بػن حنبػل ،أبػو عبػد هللا أضبػد بػن دمحم بػن حنبػل بػن ىػالؿ بػن أسػد الشػيباين (اؼبتػو 241 :ىػػ) ،ربقيػق :شػعيب اىرنػؤكط  -عػادؿ مرشػد ،كآخػركف،
مؤسسة الرسالة ،الطبعة :اىكو 1421 ،ىػ  2001 -ـ.155/43،
( )3سورة يون  -االية44 :
()4ينظر :صفوة التفاسري ،دمحم علي الصابوين ،دار الصابوين للطباعة كالنشر كالتوزيع – القاىرة ،الطبعة :اىكو 1417 ،ىػ 1997 -ـ.546/1 ،
( -)5سورة النساء -االية79:
( )6ينظر :تفسري جامع البياف للطةم558/8 ،
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املبحث الثالث:
مضاعفة احلسنة
املضاعفة لغة :ضعا الشيء ضعفا جعلػو ضػعفني ك القػوـ كرػر عػددىم ضػعا ضػعفا ىػزؿ أك مػرض ك ذىبػت
قوتو أك صحتو ك الشيء زاد ك يف اغبػديث ( تضػعا صػالة اعبماعػة علػى صػالة الفػذ طبسػا ك عشػرين درجػة) أضػعا
) الرجل مبػا مالػو ك اتسػع ك ضػعفت دابتػو ك كبوىػا ك الشػيء ضػعفو ك يقػاؿ أضػعا لػو الػود ك القػوـ ك غػريىم ضػاعا
ؽبػػم العطػػاء ك كبػػوه ك الرجػػل ك كبػػوه جعلػػو ضػػعيفا ضػػاعفو ضػػعفو يقػػاؿ ضػػاعا لػػو العطػػاء ك غػػريه  ،ضعفهأضػػعفو ك
اغبديث أك الرأم نسبو إو الضعا ك الشيء أمبق بعضو على بعع ك ثناه فصار كأنو ضعا تضاعا(. )1
ضعا القوـ يضعفهم  :كررىم فصار لػو كىصػحابو الضػعا علػيهم  .ك أضػعا الرجػل  :فشػت ضػيعتو ككرػرت ،
فهو مضعا  .كبقرة ضاعا  :يف بطنها ضبل كأهنا صارت بولدىا مضاعفة  .ك اىضعاؼ  :العظاـ فوقها غبم(. )2
ض ػػا ىح ىس ػػننا
ضػ ػوا َّ
اْى قىػ ٍر ن
مض اااعفة احلس اانات اص ااطالحا :كم ػػن رضبت ػػو أف يض ػػاعا أج ػػر اىعم ػػاؿ الص ػػاغبة إًف تػي ٍق ًر ي
يض ً
ػاع ٍفوي لى يكػ ٍػم ىكيػى ٍغ ًف ٍػر لى يكػ ٍػم( )3كأقػل مػػا تضػاعا بػػو اغبسػػنة عشػرة أضػػعاؼ ( :ىمػن ىجػػاء ًاب ٍغبى ىسػنى ًة فىػلىػػوي ىع ٍش يػر أ ٍىمرى ًاؽبػىػا)( )4أمػػا
يى
لس ػػيًٌاى ًة فى ػالى يٍهب ػ ىػزل إًالَّ ًمرٍػلى ىه ػػا)( . )5كىػػذا مقتض ػػى عدل ػػو تب ػػارؾ كتع ػػاو .كم ػػن
السػػياة ف ػػال ذب ػػزل إال مرله ػػا ( ىكىم ػػن ىجػػاء ًاب َّ

اىعمػػاؿ الػػيت أخػػة الرسػػوؿ ملسو هيلع هللا ىلص أهنػػا تضػػاعا عشػػرة أضػػعاؼ قػراءة القػػرآف عػػن ابػػن مسػػعود قػػاؿ :قػػاؿ رسػػوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص:

((من قرأ حرفنا من كتاب هللا فلو بو حسنة كاغبسنة بعشر أمراؽبا ال أقػوؿ امل حػرؼ كلكػن ألػا حػرؼ كالـ حػرؼ كمػيم

حرؼ)) ، )6(-كغري ذلك كالصالة ،كالصوـ .كمن فضل هللا أف اؼبسلم الذم يهم بفعل اغبسنة كلكنػو ال يفعلهػا تكتػب
تكتػػب لػػو حسػػنة كمػػة ،كأف اؼبسػػلم الػػذم يهػػم بفعػػل السػػياة مث تدركػػو ـبافػػة هللا فيمكهػػا تكتػػب لػػو حسػػنة كمػػة .عػػن ابػػن
عبػػاس رضػػى هللا عنهمػػا عػػن النػ ملسو هيلع هللا ىلص فيمػػا يركيػػو عػػن ربػػو عػػز كجػػل قػػاؿ(( :إف هللا كتػػب اغبسػػنات كالسػػياات ،مث بػػني
ذلػػك فمػػن ىػػم حبسػػنة فلػػم يعملهػػا كتبهػػا هللا لػػو عنػػده حسػػنة كاملػػة ،فػػإف ىػػو ىػػم هبػػا فعملهػػا كتبهػػا هللا لػػو عنػػده عشػػر
( -)1اؼبعفم الوسي  :إبراىيم مصطفى  /أضبد الزايت  /حامد عبد القادر  /دمحم النفار  ،دار النشر  :دار الدعوة  ،ربقيق  :ؾبمع اللغة العربية ج540، 1
( -)2لساف العرب  ،اسم اؼبؤلا :دمحم بن مكرـ بن منظور اىفريقي اؼبصرم  ،دار النشر  :دار صادر  -بريكت  ،الطبعة  :اىكو لساف العرب ج206، 9
(  -(3سورة التغابن -االية 17:
(  -)4سورة االنعاـ –االية160 :
(  -)5سورة االنعاـ-االية.160 :
(  -6سنن الممذم  175/5برقم ( )2910كالطةاين يف اؼبعفم االكس .101/1
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حسنات إو سبعمائة ضعا إو أضعاؼ كررية ،كمػن ىػم بسػياة فلػم يعملهػا كتبهػا هللا لػو عنػده حسػنة كاملػة ،فػإف ىػو
ىم هبا فعملها كتبها هللا لو سياة كاحدة))
أنواع اؼبضاعفة:
ؼبضاعفة اغبسنات أنواع عدة موزعة على النحو التا :
 -1مضػػاعفة يف صبيػػع اىعمػػاؿ :كتبػػدأ بعشػػر حسػػنات تػػزداد بفضػػل هللا إو مػػا يشػػاء هللا ىسػػباب كاعتبػػارات
عدة أييت بياهنا.
 -2مضاعفة خاصة ىعماؿ خاصة كحبسنات ؿبددة كمتنوعة :كتبدأ ىػذه اؼبضػاعفة مػن مضػاعفة اىجػر مػرتني
حػػل تصػػل مليػػوف حسػػنة ،كهللا يضػػاعا ؼبػػن يشػػاء ،كىػػذه اؼبضػػاعفة زائػػدة عػػن اؼبضػػاعفة العامػػة السػػابقة
كتفضلو على عباده.
كىي من سباـ رضبة هللا ٌ
 -3اؼبضاعفة حبسنات عبادات أخرل  :كاؼبضػاعفة اجػر حفػة ،أك عمػرة  ،أك حفػة كعمػرة معػان ،كأجػر كقيػاـ
سنة كاملة معان ،كأجر كصياـ الدىر ،كأجر قياـ ليلة.
 -4اؼبض ػػاعفة اعم ػػاؿ خاص ػػة كحبس ػػنات مطلق ػػة :كمض ػػاعفة اغبس ػػنة دبغف ػػرة ال ػػذنوب اؼبتقدم ػػة ،أك اؼبتقدمػ ػػة
كاؼبتأخرة ،كمضاعفة اىجر ابستمرار عملو بعد اؼبػوت كعػدـ انقطاعػو كمضػاعفة اىجػور ابلرػواب العػاـ غػري
اؼبقيىد.
خصوصية اىمة ا﵀مدية هبذه اؼبضاعفة
ػص هللا تع ػػاو اىم ػػة ا﵀مدي ػػة خبص ػػائص عظيم ػػة كمي ػ ػزات جس ػػمية ،منه ػػا مض ػػاعفة اغبس ػػنات عل ػػى
خػ ٌ

الطاعات كاىعماؿ الصاغبات ،سواء مضاعفة عامة أك خاصة ،إكرامان ؽبم  ،كرضبة هبم.
يقوؿ تعاو :قاؿ تعػاو (وما أَموالُ ُكم وَال أَوَال ُد ُكم ِِبلَِِّت تُا َق ِرب ُكم ِعن َد ََن ُزلْ َف ٰى إَِّال من آمن و َع ِمل ص ِ
ااحلا ََُُوٰلَِِا َ
َْ ََ َ َ َ
ََ َْ ْ َ ْ
ُّ ْ
ات ِ
ف ِِبَا َع ِملُوا و ُىم ِيف الْغُرََ ِ
ض ْع ِ
آمنُو َن ) ( ، )1أم  :يضاعا على مػا كػاف ؼبػن تقػدمهم مػن اىمػم كىػم
ََلُ ْم َج َزاءُ ال ِّ
َ ْ
ُ
()3

يف الغرفات آمنوف من تكدر الصفوة كاإلخراج من اعبنة( ،)2كمضاعفان ابلنسبة إو جزاء من تقدمهم من اىمم

( )1سورة سبأ -االية37 :
( )2لطائا اإلشارات (تفسري القشريم) ،عبد الكرًن بن ىوازف بن عبد اؼبلك القشريم (اؼبتو 465 :ىػ) ،ربقيق :إبراىيم البسػيوين ،اؽبياػة اؼبصػرية العامػة للكتػاب – مصػر،
الطبعة :الرالرة185/3 ،
()3نظم الدرر يف تناسب ا ايت كالسور ،إبراىيم بن عمر بن حسن الرابط بن علي بن أيب بكر البقاعي.7/2 ،
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كمػػن خصػػائص النػ دمحم (ملسو هيلع هللا ىلص) َّ
أف أمتػػو أقػػل عمػالن فبػػن قػػبلهم كأكرػػر أجػران ( ،)1كمػػن الػػدالئل الصػػروبة علػػى ىػػذه

َّصػ ىػارل
اػبصوصػػية مػػا ركاه عبػػد هللا بػػن عمػػر( رضػػي هللا عنهمػػا) ،اف رسػػوؿ هللا( ملسو هيلع هللا ىلص) قػػاؿ(( :إًَّمبػىػا ىم ػرىػلي يك ٍم ىكالٍيىػ يهػ ي
ػود ىكالن ى
اط قًػػري و
ػت الٍيػهػػود علىػى قًػ و
ػا النػَّهػػا ًر علىػى قًػ و
ً
اط قً و ً ً
اط  ،يمثَّ
اسػتىػ ٍع ىم ىل عي َّمػاالن فىػ ىقػ ى
ػرياط فىػ ىعملىػ ى ي ي ى
صػ ً ى ى
ػاؿ ىمػ ٍػن يػى ٍع ىم يػل ًو إً ىو ن ٍ
ىكىر يج وػل ٍ
ػري ى
ى
ػري ى
ى
اط  ،يمثَّ أىنٍػتم الَّ ًذين تىػعمليو ىف ًمن ً
اط قًري و
ً و
ً ً
ص ًر إً ىو مغىػا ًر ً
ػني قًريامى ٍ ً
ً ً
ػني
ب َّ
صالىة الٍ ىع ٍ
ٍ ى
ىعملىت الن ى
ى
يي ى ٍ ى
الش ٍػم ً ىعلىػى ق ىريامى ٍ ى
َّص ىارل ىعلىى ق ىري ى
ً ً
ػاؿ
ػاؿ ىى ٍػل ظىلى ٍمػػتي يك ٍم ًم ٍػن ىح ًٌق يك ٍػم ىشػٍيػانا قىػاليوا الى  .فىػ ىقػ ى
َّصػ ىػارل ىكقىػاليوا ىٍكب يػن أى ٍكرىػ يػر ىع ىمػالن ىكأىقى ُّػل ىعطىػػاءن  ،قى ى
 ،فىػغىضػبىت الٍيىػ يه ي
ػود ىكالن ى
فى ىذلًك فى ً
ىشاءي))(.)2
ى ٍ
ضلى أيكتً ًيو ىم ٍن أ ى
فلمػػا كػػاف اؼبسػػلموف أكرػػر أجػ نػرا مػػن أىػػل التػػوراة كأىػػل اإلقبيػػل دؿ ذلػػك علػػى فضػػل القػػرآف علػػى التػػوراة كاإلقبيػػل؛
ىف اؼبسلمني إمبا استحقوا ىذه الفضيلة ابلقرآف الذل فضلهم هللا بو ،كجعل فيو للحسنة عشػر أمراؽبػا كللسػياة كاحػدة،

كتفضل عليهم اف أعطاىم على تالكتو لكل حرؼ عشر حسنات(.)3
ً ً
ً
دينهػا ،فىػًإف
كيف اغبديث تىػ ٍفضيل ىىذه ٍاىمة كتػوفر ى
أجرىػا ىم ىػع قلَّػة عملهػا ،ىكإًَّمبىػا فضػلت ب يق َّػوة يقينهػا كمراعػاة أصػل ى
()4
ًً
ًً
اج َعل لَّنَا إِ ََٰلا )
زلت فىأ ٍكرر زللها ًيف الٍ يف يركع ،خب ىالؼ من ىكا ىف قبلهم ىك ىق ٍولوْ ( :
اَ َوَربفا َ ََا َقاااتَِال ) َّ ( )6( )5فهػػذه اىمػػة إمبػػا
ككامتنػػاعهم مػػن أىخػػذ الٍكتػػاب ىحػ َّػل نتػػق ٍ
اعبىبىػػل فىػ ٍػوقهم ،ك (ا ْذ َىا ْ أَنا َ
شرفت كتضاعا ثواهبا بةكة سيادة نبيها كشرفو كعظمتو(.)7

( )1ينظػػر :بدايػػة السػػوؿ يف تفضػػيل الرسػػوؿ ملسو هيلع هللا ىلص ،العالمػػة العػػز بػػن عبػػد السػػالـ السػػلمي ،ربقيػػق دمحم انصػػر الػػدين اىلبػػاين اؼبكتػػب اإلسػػالمي – بريكت،الطبعػػة  :الرابعػػة –
.61 ، ،1406
()2صحيع البخارم كتاب االجارة ابب االجارة او صالة العصر  90/3برقم (.)2269
()3ينظر :شرح صحيع البخارل البن بطاؿ ،ابن بطاؿ أبو اغبسن علي بن خلا بن عبد اؼبلك (اؼبتو 449 :ىػ)
ربقيق :أبو سبيم ايسر بن إبراىيم ،مكتبة الرشد  -السعودية ،الرايض ،الطبعة :الرانية1423 ،ىػ 2003 -ـ.256/10 ،
(-)4سورة اىعراؼ من ا ية138 :
( -)5سورة اؼبائدة من ا ية24 :
()6عمدة القارم شرح صحيع البخارم ،أبو دمحم ؿبمود بن أضبد بن موسى بن أضبد بن حسػني الغيتػاا اغبنفػى بػدر الػدين العيػ (ت855ىػػ) ،دار إحيػاء الػماث العػريب –
بريكت.52/5 ،
()7البدايػػة كالنهايػػة ،أبػػو الفػػداء إظباعيػػل بػػن عمػػر بػػن كرػػري القرشػػي البصػػرم مث الدمشػػقي (اؼبتػػو 774 :ى ػػ) ،ربقػػق :علػػي شػػريم ،دار إحيػػاء ال ػماث العػػريب ،الطبعػػة :اىكو
 ،1408ىػ  1988 -ـ176/2 ،
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املبحث الرابع
تنوع العذاب
كرريا ما يذكر هللا يف كتابو الكرًن العذاب اىكة ،كيتوعد ابلعذاب الشديد ،فتتداعى على الذىن أظباء ىذا
العذاب كاغبميم كالزقوـ كالغسلني ،كتنبعث يف القلب صور السالسل كاىغالؿ كالسرابيل كاىصفاد ،كترد على الفكر
السوؽ إو اعبحيم  ...إو آخر ما ىنالك من مشاىد كصور كمواقا كعرصات،
مشاىد اغبساب كالوزف كاؼبساءلة ك ٍ
ترتعد منها قلوب الذين ىبشوف رهبم ،كتوجل منها نفوس عمرت بطاعة هللا ،كلعمر اغبق إف ىذا الوعيد لكاؼ يف ردع

النفوس عن اؽبول ،كزجرىا عن الردل.
كلكن تتقحم النفوس يف شهواةا ،كترتع يف مراتع الغي ،كتتفاكز اغبدكد اإلؽبية ،فتفد أف هللا سبحانو كتعاو
يتوعد اؼبعاندين كاؼبفسدين بعذاب دكف عذاب أكة  -لعل النفوس ترجع عن غيها ،كتفيق من سكرةا  -فيبني أمبا
ِ
َّهم ِّم َن
أحلٌو ابؼبعاندين من اؼبرالت كالنكاؿ يف اغبياة الدنيا ىو من العذاب اىدىن ،فقاؿ عز من قائل ( َولَنُذي َقنا ُ
اب ْاألَ ْد ََٰن ُدو َن الْ َع َذ ِ
ال َْع َذ ِ
اب ْاألَ ْك ََِب لَ َعلَّ ُه ْم يَا ْرِجعُو َن) (.)1
فما العذاب اىدىن كما حقيقتو كؼباذا ينزؿ كمل ينزؿ كؼباذا ينزؿ على قوـ كينفو منو آخركف .
()2

فالعذاب:ىو النكاؿ كالعقوبة يقاؿ :عذبتو تعذيبا كعذااب.

كيف ىذه ا ية الكريبة اليت عليها مدار البحث جاء لفظ اىدىن ،للتعبري عن العذاب الدنيوم ،كلفظ اىدىن يقابلو
اىقصى ،كاىكة يقابلو اىصغر فما اغبكمة يف مقابلة اىدىن ابىكة يف سياؽ ا ية ىذه الكريبة قاؿ الفخر الرازم
عفا هللا عنو موضحا اغبكمة من ذلك(:حصل يف عذاب الدنيا أمراف :أحدنبا أنو قريب ،كا خر أنو قليل صغري
كحصل يف عذاب ا خرة  -أيضا -أمراف :أحدنبا أنو بعيد ،كاىخر أنو عظيم كرري لكن القرب يف عذاب الدنيا ىو
الذم يصلع للتخويا بو فإف العذاب العاجل ك إف كاف قليال قد وبمز منو بعع الناس أكرر فبا وبمز من العذاب
الشديد إذا كاف آجال ككذا الرواب العاجل قد يرغب فيو بعع الناس ،كيستبعد الرواب العظيم ا جل ،كأما يف
عذاب ا خرة فالذم يصلع للتخويا بو ىو العظيم كالكبري ،ال البعيد ؼبا بيٌنا ،فقاؿ يف عذاب الدنيا العذاب
اىدىن ؛ ليحمز العاقل عنو ،كلو قاؿ لنذيقنهم من العذاب اىصغر  ما كاف وبمز عنو؛ لصغره كعدـ فهم كونو
( ) 1سورة السفدة – ية. 21 :
( ) 2لساف العرب  ،مادة عذب  ،583/1،كانظر ترتيب القاموس .176/3
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عاجال ،كقاؿ يف عذاب ا خرة :اىكة؛ لذلك اؼبع

كلو قاؿ :دكف العذاب اىبعد اىقصى ؼبا حصل التخويا بو،

اد َوالْ ُق َّم َل
مرل ما وبصل بوصفو ابلكة ك ابعبملة فقد اختار هللا تعاو يف :قاؿ تعاو(ََُ َْر َسلْنَا َعلَْي ِه ُم الطفوََا َن َوا ْْلََر َ
ِ ()1
الض َف ِ
ت فم َف َّ ٍ
الدم آَي ٍ
َو َّ
ني)
اد َ
استَ ْكبَا ُروا َوَكانُوا قَا ْوما فُّمْ ِرم َ
ص َالت ََ ْ
ع َو َّ َ َ

العذابني الوصا الذم ىو أصلع للتخويا من الوصفني ا خرين فيهما ،غبكمة ابلغو) ( )2أما حقيقة

العذاب اىدىن :فهو كل عذاب عذب هللا بو أمة من اىمم أك فردا من اىفراد ،يف دار الدنيا أك يف دار الةزخ)3(،
كسواء أكاف ىذا العذاب عاما كعذاب قوـ نوح ،أـ كاف خاصا ،كما حصل لقاركف ،كسواء كاف حسيا كالغرؽ
كاػبسا كاؼبسخ كالزلزلة كالصيحة ،أـ كاف معنواي ،كطم اىبصار ،كاػبتم على القلوب ،كالطبع عليها ،كعدـ إجابة
الدعاء ،كتسلي الشيامني ،كسواء أكاف ىذا الذنب تطاكال على اػبالق كالشرؾ ،كتكذيب الرسل ،أـ كاف تعداي
على اؼبخلوقني كقتل اؼبستضعفني ،كالتطفيا يف اؼبوازين ،كقد يعفل هللا العقوبة كيباغت ابلذنب قاؿ تعاو ( َوَما
ٍِ
َّرعُو َن )ُُ (94ثَّ ب َّدلْنَا م َكا َن َّ ِ ِ
ِ
سنَ َة
َّر ِاء لَ َعلَّ ُه ْم يَض َّ
ْس ِاء َوالض َّ
ب إَِّال أ َ
َ َ
َخ ْذ ََن أ َْىلَ َها ِِبلْبَُ َ
السيَِّة ا ْحلَ َ
أ َْر َسلْنَا يف قَا ْريَة ّمن نَِّ ٍّ
َخ ْذ ََن ُىم بَاغْتَة َو ُى ْم َال يَ ْشعُ ُرو َن) (. )4
َّراءُ َو َّ
آِب َء ََن الض َّ
َّت َع َفوا َّوقَالُوا قَ ْد َم َّ
الس َّراءُ ََُ َ
َح َّ ٰ
س َ

كقد هبمع هللا على اؼبعاندين عذاب الدنيا كعذاب الةزخ ،كما قاؿ هللا سبحانو كتعاو ـبةا عن قوـ فرعوف
الض َف ِ
الدم آَي ٍ
اد َوالْ ُق َّم َل َو َّ
ت
اد َ
كأنو سل هللا عليهم الطوفاف كاعبراد كالقمل (أ َْر َسلْنَا َعلَْي ِه ُم الطفوََا َن َوا ْْلََر َ
ع َو َّ َ َ
ِ
فم َف َّ ٍ
ني (َ ( 311ولَ َّما َوقَ َع َعلَْي ِه ُم ِّ
وسى ا ْدعُ لَنَا َربَّ َ ِِبَا َع ِه َد
ص َالت ََا ْستَ ْكبَا ُروا َوَكانُوا قَا ْوما فُّْم ِرم َ
الر ْج ُز قَالُوا ََي ُم َ
ِ
ِ
ِ ِ
َ َعنَّا ِّ
يل ( .)5كقاؿ جل ثناؤه عن عذاهبم يف قبورىم
ِعن َد َك لَِِن َك َش ْف َ
الر ْج َز لَنُا ْؤمنَ َّن لَ َ َولَنُا ْرسلَ َّن َم َع َ بَِِن إ ْس َرائ َ
ِ
آل َِ ْر َع ْو َن أَ َش َّد ال َْع َذ ِ
اب)( )6فالنار اليت
اعةُ أَ ْد ِخلُوا َ
وم َّ
َّار ياُ ْع َر ُ
الس َ
ضو َن َعلَ ْيا َها غُ ُد ًّوا َو َعشيًّا َويَا ْو َم تَا ُق ُ
قاؿ تعاو (الن ُ
يعرضوف عليها غدكا كعشيا؛ إمبا يعرضوف عليها كىم يف قبورىم ،كما سيأيت تفصيلو ،إف شاء هللا .

كقد يتأخر العذاب الدنيوم ،كيظن اؼبغركر أنو على خري؛ خاصة إذا رأل نعم هللا متوالية عليو ،كمننو ممادفة إليو،
كال يعلم أف ما بينو كبني عذاب هللا إال كلمع البصر ،كما كقع لقوـ لوط عليو السالـ حينما كذبوه كخالفوا أمره،
(  -)1سورة االعراؼ -االية.133 :
( ) 2تفسري مفاتيع الغيب للرازم . 158/25
( ) 3سيأيت بياف ذلك عند بياف اؼبراد من آية السفدة ،كإيراد قوؿ عبد هللا بن عباس ،رضي هللا عنهما .
( ) 4سورة اىعراؼ -ا يتاف.98،97 :
( ) 5سورة اىعراؼ -ا يتاف.134،133 :
( ) 6سورة غافر -ا ية.46 :
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فدعا ربو عليهم؛ فإذا اؼبراسيم اإلؽبية تتنزؿ هبالكهم (فو هللا ما كاف بني إىالؾ أعداء هللا كقباة نبيو كأكليائو إال ما بني
السحر كملوع الففر؛ كإذا بدايرىم قد اقتلعت من أصوؽبا كرفعت كبو السماء ،حل ظبعت اؼبالئكة نباح الكالب،
كهنيق اغبمري ،فةز اؼبرسوـ الذم ال يرد ،من عند الرب اعبليل ،على يدم عبده كرسولو جةائيل ،اف يقلبها عليهم،
اء أ َْم ُرََن َج َعلْنَا َعالِيَا َها َساَِلَ َها َوأ َْمطَ ْرََن َعلَْيا َها ِح َج َارة ِّمن
كما أخة بو يف ؿبكم التنزيل ،فقاؿ عز من قائل (ََالَ َّما َج َ
ض ٍ
ِس ِّج ٍ
ود )( )1ففعلهم آية للعاؼبني ،كموعظة للمتقني ،كنكاال كسلفا ؼبن شاركهم يف أعماؽبم من اجملرمني)()2
يل َّمن ُ
كقد يؤجل العذاب إو الدار ا خرة؛ زايدة يف النكاؿ (كىال ىوبزنٍ َّ ً
ين يي ىسا ًرعيو ىف ًيف الٍ يك ٍف ًر ۚ إًنػ يَّه ٍم
ى ٍي ى
ك الذ ى
ً
ً
يم(()3
يد َّ
ضُّركا َّ
اْى ىشٍيػانا ۚ ييًر ي
لى ٍن يى ي
اْي أَّىال ىٍهب ىع ىل ىؽبيٍم ىحظِّا ًيف اٍ خىرًة ۚ ىكىؽبيٍم ىع ىذ ه
اب ىعظ ه
ً
ً
ً
قاؿ تعاو (كىال ىوبس َّ َّ ً
ً ً
ني ) َّ()4
اب يم ًه ه
ين ىك ىف يركا أىَّمبىا مبيٍلي ىؽبيٍم ىخٍيػهر ىىنٍػ يفس ًه ٍم ۚ إًَّمبىا مبيٍلي ىؽبيٍم ليىػ ٍزىد يادكا إًٍشبنا ىكىؽبيٍم ىع ىذ ه
ى ٍ ىى
ب الذ ى
كوبسب الكافر أف ما يبلي لو هللا خري لنفسو قاؿ تعاو (كىال ىوبس َّ َّ ً
ين ىك ىف يركا أىَّمبىا مبيٍلًي ىؽبيٍم ىخٍيػهر ًىىنٍػ يف ًس ًه ٍم ۚ
ى ٍ ىى
ب الذ ى
ً
ً
ني َّ) ( )5كيظن من ال خالؽ لو كال علم عنده أهنم على ىدل مستقيم؛ ؼبا
اب يم ًه ه
إًَّمبىا مبيٍلي ىؽبيٍم ليىػ ٍزىد يادكا إًٍشبنا ۚ ىكىؽبيٍم ىع ىذ ه
ؼبا يرل من سبتعهم ابغبياة ،كسالمتهم من النكاؿ ،كال يعلم أف ما ىم فيو من متاع اغبياة إمبا ىو من تعفيل جزائهم
على أعماؽبم ،قاؿ تعاو (َّوياوم ياعر َّ ِ
استَ ْمتَا ْعتُم ِبَا
ين َك َف ُروا َعلَى النَّا ِر أَ ْذ َى ْباتُ ْم طَيِّبَاتِ ُك ْم ِيف َحيَاتِ ُك ُم ال فدنْايَا َو ْ
ََْ َ َُْ ُ
ض الذ َ
ََالْياوم ُُتْزو َن َع َذاب ا َْلُ ِ
ِ
ون ِِبَا ُكنتُم تَستَ ْكَِبو َن ِيف ْاأل َْر ِ ِ
س ُقو َن) ( )6قاؿ ابن كرري رضبو هللا
َ
َْ َ َْ
ْ ْ ُ
ض بغَ ِْْي ا ْحلَ ِّق َوِبَا ُكنتُ ْم تَا ْف ُ
هللا يف تفسري ىذه ا ية (:ففوزكا من جن عملهم ،فكما متعوا أنفسهم كاستكةكا عن اتباع اغبق ،كتعاموا الفسق

كاؼبعاصي؛ جازاىم هللا تبارؾ كتعاو بعذاب اؽبوف ،كىو اإلىانة كاػبزم كا الـ اؼبوجعة ،كاغبسرات اؼبتتابعة ،كاؼبنازؿ يف
الدركات اؼبفظعة) ( )7كقاؿ تعاو موضحا أف ما يرزقوف يف ىذه اغبياة من اؼباؿ كالبنني كسعة العي ؛ إمبا ىو

( ) 1سورة ىود -ا ية.82 :
( ) 2اعبواب الكايف ؼبن سأؿ عن الدكاء الشايف البن القيم (751 ،691ىػ) .121
(  -)3سورة اؿ عمراف -االية.176 :
( ) 4سورة اؿ عمراف -ا ية .178:
( ) 5سورة اؿ عمراف–ا ية.178 :
( ) 6سورة اىحقاؼ -ا ية.30 :
( ) 7تفسري القرآف العظيم .161/4
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اْلَْيار ِ
ََيسبُو َن أَََّّنَا َُّنِ فد ُىم بِ ِو ِمن َّم ٍ
ات بَل
سار ُ
ال َوبَنِ َ
ِع ََلُ ْم ِيف ْ َ
ني ( )55نُ َ
من اؼبسارعة ؽبم يف جزاء أعماؽبم قاؿ تعاو(أ َْ َ
َّال يَ ْشعُ ُرو َن ) ( )1كيتنزؿ التوجيو القرآين تسلية للن ملسو هيلع هللا ىلص كللمؤمنني ،انو ؼبا كعد هللا اؼبؤمنني ابلرواب العظيم ،ككانوا يف
الدنيا يف غاية الفقر كالشدة ،كالكفار كانوا يف رخاء كلني ذكر هللا تعاو ىذه ا ية الكريبة ،دبا يسليهم كيصةىم على

تلك الشدة ،فبني ؽبم حقارة مأكيت ىوالء من حظوظ الدنيا فكاف ىذا متاع زائل ،فال يوازم العاقل دبا أكيت ىؤالء
()2
ف َّ ِ
ين
كبني النعم اػبالدة كأال وبزهنم سبتع الذين كفركا  ،كال يغرهنم تقلبهم يف البالد قاؿ تعاو( َال يَاغَُّرنَّ َ تَا َقل ُ الذ َ
َك َف ُروا ِيف الْبِ َال ِد) ( )3كما ربك بظالـ للعبيد ،فهؤالء قوـ عملوا للحياة ،كنذركا أنفسهم ؽبا ،رغبوا أف تكوف حسناةم
ف إِلَْي ِه ْم أَ ْع َما ََلُ ْم
يف ىذه اغبياة الدنيا؛ فكاف اعبزاء من جن العمل قاؿ تعاو(من َكا َن يُ ِري ُد ا ْحلَيَاةَ ال فدنْايَا َوِزينَاتَا َها ناُ َو ِّ
ِ ِ
ٰ ِ َّ ِ
ِ
ِ
صنَاعُوا َِ َيها َوَِب ِط ٌل َّما
َّار َو َحبِ َ
ط َما َ
س ََلُ ْم ِيف ْاآلخ َرة إَِّال الن ُ
سو َن ( )35أُولَِ َ الذ َ
َ َيها َو ُى ْم َ َيها َال يُا ْب َخ ُ
ين لَْي َ
َكانُوا يَا ْع َملُو َن )

(.)4

كقد أىلك هللا – عز كجل – أفبا كاقوامان كقركانن كاجياالن كانوا أشد منا قوة ،كأموؿ أعماران ،كأكرر أمواالن

فأستأصلهم كأابدىم فلم يبق ؽبم ذكر كال أثر؛ كتركوا كراءىم قصورا مشيده ،كأابر معطلة ،كأراضي خالية ،كنعمة كانوا
فيها فاكهني؛ كأكرث هللا كل ذلك قوما آخرين ،فما بكت عليهم السمآء كاىرض كما كانوا منظرين ،قاؿ تعاو (:أَ ََلْ
ِ ِ ِ
َّاى ْم ِيف ْاأل َْر ِ
اء َعلَْي ِهم ِّم ْد َرارا َو َج َعلْنَا
ض َما ََلْ َُّنَ ِّكن لَّ ُك ْم َوأ َْر َسلْنَا َّ
يَا َرْوا َك ْم أ َْىلَ ْكنَا من قَا ْبل ِهم ّمن قَا ْر ٍن َّم َّكن ُ
الس َم َ
) (.)5
ِ
ين
اىم بِ ُذنُوبِِ ْم َوأَن َ
شُ ََْن ِمن بَا ْع ِد ِى ْم قَا ْرَن َ
ْاألَنْا َه َار َُتْ ِري من ََتْتِ ِه ْم ََُ َْىلَ ْكنَ ُ
آخ ِر َ
أم :أمل ير ىؤالء اؼبكذبوف آباييت أان أىلكنا قبلهم أعدادان كرريةن من اىمم اؼباضية اؼبقمنة يف زمن كاحد ،أعطيناىم
يف أرضهم من القوة كالبسطة يف اىجساـ كاىمواؿ ما مل نعطكم اي أىل مكة ،كأرسلنا اؼبطر عليهم غزيران متتابعان كرريان
يف أكقات اغباجة؛ رضبة منا كإنعامان ،كأجرينا ؽبم اؼبياه العذبة يف اىهنار بعده إنزاؽبا من السماء ذبرم يف ؾباريها ربت
مستول سطع اىرض ،فعاشوا يف خصب كسعة ،كمع ذلك التمكني كىذه القوة أىلكناىم بسبب ذنوهبم ككفرىم،

( )1سورة اؼبؤمنوف ا يتاف.55،56 :
( )2ينظر :تفسري حدائق الركح كالروباف يف ركايب علوـ القرآف ،الشيخ العالمة دمحم اىمني بن عبد هللا اىرمي العلوم اؽبررم الشافعي ،إشراؼ كمراجعة :الدكتور ىاشم دمحم
علي بن حسني مهدم ،الناشر :دار موؽ النفاة ،بريكت – لبناف ،ط 1421 ،1ىػ  2001 -ـ.
( )3سورة آؿ عمراف ا ية.196:
( )4سورة ىود ا يتاف.16،15 :
( )5سورة اىنعاـ ا ية.6:
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بسٍنة التكامل اؼبتدرج من بعد ىالكهم قومان اخرين بدالن منهم؛ أفال يعتة أىل مكة بذلك فال يستمركف يف
كأنشأان ي
( )1ي
كفرىم كعنادىم !.
َ عن أَم ِر رِّبا ورسلِ ِو ََحاسبان ِ
ِ
ِ
ٍ
اىا َع َذاِب نف ْكرا ) َّ( )2أم:
ساِب َشديدا َو َع َّذبْانَ َ
قاؿ تعاوَ (:وَكَُيِّن ّمن قَا ْريَة َعتَ ْ َ ْ ْ َ َ َ ُ ُ َ َ ْ َ َ
اىا ح َ
ككرري من أىل ؾبتمعات سكنية عصوا كمغوا عن أمر رهبم ،كأمر رىسلو ،فحاسبناىم حساابن شديدان ابلتدقيق
()3
ِ
ٍ
اىا
كاالستقصاء لكل ذنوهبم ،فلم نغادر منها شيػاان كعذبناىم عذابن منكران فظيعان كقاؿ تعاوَ ََ( :كَُيِّن ّمن قَا ْريَة أ َْىلَ ْكنَ َ
ِ
ِ
وشها وبِِْ ٍر فمعطَّلَ ٍة وقَص ٍر َّم ِش ٍ
ِ
يد) ( )4أم :إف عددا كرريا من اجملتمعات السكنية،
َوى َي ظَال َمةٌ ََ ِه َي َخا ِويَةٌ َعلَ ٰى عُ ُر َ َ َ َ ْ
اىل ىذه اجملتمعات السكنية ظاؼبوف بكفرىم كمقاكمتهم لدعوة
أىلكها هللا تعاو – بعذاب شامل استأصلهم صبيعان ،ك ي

اغبق الراببية ،فهي فارغة ال ساكن فيها ،ساقطة جدارهنا على سقوفها ،ككم من بار ممككة ال يستقى فيها الوارثوف

ؽبالؾ أىلها؛ ككم من قصر رفيع مويل عاؿ أخليناه من ساكنيو لىالكهم ،كعذاب هللا تعاو -كعقابو لألمم يمتنوع

ـبتلا ،فقد يكوف صاعقة ،أك غرقان كفيضاانن ،أك روبان ،أك خسفان ،أك قحطان كؾباعة،أك فتنان بني الناس كاختالفان أك

مطران ابغبفارة أك رجفة (.)5

الص ِ
ون) ( )6أم :فأخذت
اع َقةُ َو ُى ْم يَنظُُر َ
َخ َذتْا ُه ُم َّ
يقوؿ هللا سبحانو :فهي الصاعقة ََ( :ا َعتَا ْوا َع ْن أ َْم ِر َرّبِِ ْم ََُ َ

أخذا شديدا اليمان قبيلة تعود او قوـ صاحل صاعقة عذاب اؼبهلكة ؽبم  ،كىم يركف ذلك العذاب عياان.
()7
اىم أ ْ ِ
ني ) َّ( )8يقوؿ يف الفيضاف
يقوؿ تعاو -يف الغرؽ يف البحر (َََُ ْغ َرقاْنَ ُ
َْجَع َ
اى ْم ِيف الْيَ ِّم ) قاؿ تعاو( :أَ ْغ َرقاْنَ ُ ْ
َخ َذ ُى ُم الطفوََا ُن َو ُى ْم ظَالِ ُمو َن)َّ ( )1أخذ قوـ نوح اؼباء الكرري الذم ماؼ هبم كعالىم ،أخذ
كالطوفاف قاؿ تعاوَ ََُ( :
( )1ينظر:أنوار التنزيل كأسرار التأكيل ،انصر الدين أبو سعيد عبد هللا بن عمر بن دمحم الشريازم البيضاكم (ت685 :ىػ) ا﵀قق :دمحم عبد الرضبن اؼبرعشلي ،الناشر :دار
إحياء الماث العريب – بريكت ،ط 1418 ،1ىػ 154/2،كلباب التأكيل يف معاين التنزيل ،عالء الدين علي بن دمحم بن إبراىيم بن عمر الشيحي أبو اغبسن ،اؼبعركؼ
ابػبازف(ت741 :ىػ)الناشر :دار الكتب العلمية – بريكت ،ط 1415 ،1ىػ.99/2،
( )2سورة الطالؽ ا ية.8:
( )3ينظر :فتع البياف يف مقاصد القرآف ،أبو الطيب دمحم صديق خاف بن حسن بن علي ابن لطا هللا اغبسيين البخارم ً
القنَّوجي (ت1307 :ىػ)عين ً
بطبعو كق ٌدـ لو
ي
يدا -بىريكت ،عاـ النشر1412:ىػ 1992 -ـ.193/14،
صى
اىنصارم ،الناشر :اؼبىكتبة العصريَّة للطبىاعة كالنٌ ٍشر ،ى
كراجعو :خادـ العلم ىعبد هللا بن إبراىيم ى
( )4سورة اغبج -ا ية.45:
( )5ينظر:أضواء البياف يف إيضاح القرآف ابلقرآف ،دمحم اىمني بن دمحم اؼبختار بن عبد القادر اعبكين الشنقيطي(ت1393 :ىػ) الناشر :دار الفكر للطباعة كالنشر كالتوزيع
بريكت – لبناف،عاـ النشر 1415 :ىػ 1995 -ـ .270-269/5،
( )6سورة الذارايت من ا ية.44:
( )7سورة اىعراؼ ا ية.136 :
( )8سورة الزخرؼ من ا ية.55 :
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أخذ إىالؾ مستأصل  ،ككاف إىالكهم غرقا يف حاؿ أهنم ظاؼبوف كفرة ؾبرموف كيقوؿ – عز كجل -يف الصيحة
ِ ٍ ()2
الشديدة كالريع العاتية قاؿ تعاوََّ ََُ( :ما َمثُود ََُ ُْىلِ ُكوا ِِبلطَّ ِ
ص ٍر َعاتيَةَّ)
اغيَ ِة (َ ( 5وأ ََّما َعا ٌد ََُ ُْىلِ ُكوا بِ ِر ٍ
ُ
ص ْر َ
يح َ
أىلك هللا تعاو شبود قوـ صاحل ابلصيحة الشديدة اجملاكزة اغبد يف القوة ،كأما عاد فأىلكوا بريع ابردة شديدة الصوت،
قاتلو مدمرة ،متفاكزة.
اغبد يف شدةا ،فلم يقدركا عليها مع شدةم كقوةم ،أرسلها كسلطها عليهم بقضائو كقدره سبع لياؿ كشبانية أايـ ذات
برد كريع شديد ،متتابعة متوالية يف الشر كالتعذيب ،لي

ؽبا فتور كال انقطاع ،غبسم مادةم كاستاصاؽبم ،فمل القوـ

يف تلك الليا كاىايـ ىلكي مفتولني مرميني تبدكا أسافلهم قد بليت حل غدت أجوافها خالية ،كأهنم أصوؿ لبل
ابقية دكف ىالؾ

خالية اىجوا ؼ ،ابليو الشئ فيها ،فهل ترل ؽبؤالء القوـ أيها الباحث عنهم يف أرضهم من نف
()3
ِ
ِ
الكيدم
ض) ( )4فأتبعنا استعراض قاركف
س ْفنَا بِو َوبِ َدا ِره ْاأل َْر َ
ٌ
 ،كيقوؿ سبحانو -يف عذاب اػبسا قاؿ تعاوَ ََ( :خ َ
التضليلي ،دبا يبحو أاثرهي من نفوس اعبمهور اىعظم من اإلسرائيليني ؿبوان كليان،فخسفنا بقاركف كبداره اىرض ،فبتلعتو
ىو كداره دبا فيها من أمواؿ كزينة ،لقد غيبتو اىرض ،كغيبت داره ككنوزه يف ابمنها كيقوؿ سبحانو -يف القح

كاجملاعات كاالبتالء ابغبسنات كالسياات( )5قاؿ تعاو  )6( ( :اختة هللا بين إسرائيل صبيعان ابػبصب كالعافيو ،كاعبذب
كالشدة؛ رغبة يف أف يرجعوا إو ماعة رهبم كيتوبوا إليو.
كيقوؿ سبحانو -يف أنواع من العذاب منها االختالؼ كالتشيع الذم يؤدم إو اختالط اغبقائق كالنزاعات
كاغبركب اؼبدمرة قاؿ تعاو( :قُل ىو الْ َق ِ
ث َعلَْي ُكم َع َذاِب ِمن ََاوقِ ُكم أَو ِمن ََتْ ِ
َ أ َْر ُجلِ ُك ْم أ َْو
اد ُر َعلَ ٰى أَن يَا ْبا َع َ
ّ ْ ْ ْ
ْ
ْ َُ
ِ
ْس بَا ْع ٍ
ض) َّ( )7أم :قل اي رسوؿ هللا لقومك :إف هللا ىو القادر على أف يبعث
يق بَا ْع َ
س ُك ْم ِشيَاعا َويُ ِذ َ
ض ُكم ََب َ
يَا ْلب َ
عليكم كسائل تعذيب لكم ،تصب عليكم من قوتكم كالرجم كالطوفاف ،أك من ربت أرجلكم كاػبسا كالرجفة ،أك

( )1سورة العنكبوت من ا ية.14:
( )2سورة اغباقة ا يتاف.5،6:
3
حول (ت 1409:ىػ) الناشر :دار السالـ – القاىرة ،ط  1424 ،6ىػ.6110/11،
( ) ينظر:اىساس يف التفسري ،سعيد ٌ
( )4سورة القصص من ا ية.81 :
( )5ينظر:زاد اؼبسري يف علم التفسري ،صباؿ الدين أبو الفرج عبد الرضبن بن علي بن دمحم اعبوزم(ت597 :ىػ) ا﵀قق :عبد الرزاؽ اؼبهدم ،الناشر :دار الكتاب العريب–
بريكت ،ط 1،1422ىػ.394/3،
( )6سورة اىعراؼ ا ية.136 :
( )7سورة اىنعاـ من ا ية. 65 :
727

Route Educational & Social Science Journal

Volume 6(10); November 2019

Route Educational & Social Science Journal
Volume 6(10); November 2019
ىبلطكم فيفعلكم فرقان ـبتلفني ،كبذلك يذكؽ بعضكم اس بعع ابلتسلي

ابغبركب اؼبدمرة لألفراد كاىسر

كاعبماعات ،انظر– أيها الناظر اؼبتفكر – كيا تنوع دالئلنا كحففنا ؽبؤالء اؼبكذبني ،كنكررىا اساليب ـبتلفة؛
رغبة منا أف يفهموا حقائق اىمور ،فريجعوا عما ىم عليو من الكفر كالتكذيب(.)1

ِ
ِ
ني) ( )2فلما
كيقوؿ تعاو – يف مسخ الصور قاؿ تعاو( :لَ َّما َعتَا ْوا َعن َّما ناُ ُهوا َع ْنوُ قُالْنَا ََلُ ْم ُكونُوا ق َر َدة َخاسِِ َ

ذباكز بنو إسرائيل حدكد اؼبعاصي مستنكفني عن ماعة هللا بمؾ ماهنوا عنو من العدكاف على يحرمة يوـ السبت ،قلنا

ؽبم :كونوا قردة أذالء مطركدين مبعدين عن كل خري ؛ فمسخ هللا صور أجسادىم ،ففعلها على صور أجساد القركد
كيقوؿ تعاو -يف اؼبطر ابغبفارة (َ ََ( :)3ج َعلْنَا َعالِيَا َها َساَِلَ َها َوأ َْمطَ ْرََن َعلَْي ِه ْم ِح َج َارة ِّمن ِس ِّج ٍ
يل َّ)( )4كقاؿ سبحانو:
يل َّمن ُ ٍ
اء أ َْم ُرََن َج َعلْنَا َعالِيَا َها َس ِاَلَ َها َوأ َْمطَ ْرََن َعلَْيا َها ِح َج َارة ِّمن ِس ِّج ٍ
س َّوَمة ِعن َد َربِّ َ
سبحانوََ( :الَ َّما َج َ
ضود ( ( 28فم َ
وما ِىي ِمن الظَّالِ ِمني بِب ِع ٍ
يد َّ ( )5فلما جاء كقت تنفيذ أمران بتعذيب قوـ لوط كإىالكهم ،رفعنا أرضهم اليت عليها
َ َ
ََ َ َ
قراىم يف اعبو ،كقلبناىا حل صار أعالىا أسفلها ،كصار أسفلها أعالىا ،كأمطران على شدادىا بعد قلب قراىم
حفارة من مني متصلب منضم بعضو إو بعع ابتساؽ كتراصا منتظم ،حالو كوهنا معلمة عند ربك بعالمة
معركفة ،زبص ؾبرمي قوـ لوط ،كما تلك اغبفارة اليت أمطرىا هللا على قوـ لوط من كل الظاؼبني الذين يستحقوف
الر ْج َفةُ
َخ َذتْا ُه ُم َّ
اإلىالؾ هبا دبكاف بعيد عنهم ،كيقوؿ تعاو -يف الرجفة ،كىي التحرؾ كاالضطراب قاؿ تعاوَ ََُ( :
ني) ( )6أيىلكت قوـ شبود الصيحة اؼبصحوبة ابلزلزلة الشديدة من ربتهم ،فأصبحوا يف
َصبَ ُحوا ِيف َدا ِرِى ْم َج ِامثِ َ
ََُ ْ
موضعهم موتى ال يتحركوف ،الصقني ابىرض على ركبهم ككجوىهم ،مل يفلت منهم أحد ،إف ؽبالؾ اىمم أسباابن كررينة
جرت يسنة هللا تعاو يف عباده عند كجودىا أف يهلكهم بسببها ،كاىم ىذه اىسباب:الكفر اب﵁ -عز كجل -كجحود
كحدانيتو،كتكذيب دعوة الرسل عليهم السالـ ،كالظلم ،كالطغياف ،كاإلجراـ ،كشيوع الفواح (.)7

( )1ينظر :تفسري اػبازف اؼبسمى لباب التأكيل يف معاين التنزيل ،عالء الدين علي بن دمحم بن إبراىيم البغدادم الشهري ابػبازف ،دار النشر :دار الفكر  -بريكت  /لبناف -
1399ق1979/ـ .143/2،
( )2سورة اىعراؼ ا ية.166 :
( )3ينظر :ـبتصر تفسري ابن كرري(،اختصار كربقيق) دمحم علي الصابوين ،الناشر :دار القرآف الكرًن  ،بريكت – لبناف ،ط1402 ،7ىػ 1981 -ـ.59/2،
( )4سورة اغبفر ا ية.74:
( )5سورة ىود ا يتاف.83 ،82 :
( )6سورة اىعراؼ ا ية.91 :
( )7ينظر :ركح اؼبعاين يف تفسري القرآف العظيم كالسبع اؼبراين ،شهاب الدين ؿبمود بن عبد هللا اغبسيين اىلوسي (ت1270 :ىػ) ا﵀قق :علي عبد البارم عطية ،الناشر:
دار الكتب العلمية – بريكت ،ط 1415 ،1ىػ.404/4،
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كىنالك أسباب أخرل بينها لنا الن – ملسو هيلع هللا ىلص -كمن أسباب اؽبالؾ اليت بينها لنا رسوؿ هللا الرؤكؼ الرحيم امتو:
االختالؼ يف كتاب هللا ،التنازع يف اؼبشكلة ،كما أستأثر هللا بعلمو.
ركل مسلم يف الصحيع عن عبد هللا بن عمرك -رضي هللا عنهما -قاؿ :جات مبكران إو رسوؿ هللا – ملسو هيلع هللا ىلص -يومان
فسمع أصوات رجليني أختلفا يف آية ،فخرج علينا رسوؿ هللا – ملسو هيلع هللا ىلص -يعرؼ يف كجهو الغضب فقاؿ ":إمبا أىلك من
كاف قبلكم ابختالفهم يف ىذا الكتاب".
كاإلختالؼ اؼبنهي عنو االختالؼ يف نف

القرآف ،أك يف مع ال يسوغ االجتهاد ،أك اختالؼ يوقع يف شك أك

شبهة أك فتنة كخصومة.
ركل ابن ماجة عن عبد هللا بن عمرك – رضي هللا عنهما -قاؿ :خرج رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص –على أصحابو كىم ىبتصموف
يف القدر؛ فكأ مبا تفقا يف كجهو حب الرماف من الغضب ،فقاؿ " :هبذا أمرمت  -أك -ؽبذا اختلفتم تضربوف القرآف
بعضو ببعع هبذا ىلكت اىمم قبلكم"(.)1
كالقدر :ما كتبو هللا – تعاو – سبق بو علمو ،من خري كشر...كيف اغبديث دليل على أف اىختالؼ كالتنازع
يف الدين يؤدم إو اؽبالؾ؛ ىنو يؤدم إو التشكك يف العقيدة ،كأف ذلك من أسباب ىالؾ اىقدمني.
ركل البخارم كمسلم عن ابن مسعود – ن

_

قاؿ :رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص _ ":ال زبتلفوا ! فاف من كاف قبلكم اختلفوا

مهلكوا "(.)2
كمن أسباب اؽبالؾ :كررية السؤاؿ لألنبياء أك كرثتهم ،مع االختالؼ عليهم كعدـ اتباعهم .
ركل مسلم عن أيب ىريرة _ ن – قاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص " :ذركين ما تركتم  ،فإمبا ىلك من كاف قبلكم بكررة سؤاؽبم
كاختالفهم على أنبيائهم ،فإذا أمرتكم بشئ فأتوا منو ماستطعتم ،كإذا هنيتم عن شئ فدعوه" (.)3
إف االختالؼ على اىنبياء من أسباب الفتنة كاؽبالؾ قاؿ تعاوََ( :الْي ْح َذ ِر الَّ ِذين ُُيَالِ ُفو َن َعن أ َْم ِرهِ أَن تُ ِ
صيبَا ُه ْم
َ
ْ
َ
صيباهم َع َذ ِ
ِ
ِ
يم َّ( )4فكيا إذا انضم إو ـبالفتهم كررية اىسالة كاؼبراجعة كاؼبنازلة إف ذلك من أسباب
ٌ
اب أَل ٌ
َ ْتانَةٌ أ َْو يُ َ ُ ْ
أسباب ىالؾ اىمم السابقة ".

( )1سنن ابن ماجو ،ابب يف القدر( 33/1،برقم.)85:
( )2أخرجو البخارم يف صحيحو ،كتاب اعبمعة ،ابب من انتظر حل تدفن(120/ 3،برقم.)2410:
( )3أخرجو مسلم يف صحيحو ،كتاب اغبج ،ابب فرض اغبج مرة يف العمر (102/،3321،برقم.)4:
( )4سورة النور من ا ية .63:
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كىذه العلة كما ىي يف حق اىنبياء ،كذلك تكوف ابلنسبة للعلماء العاملني ،كالدعاة اؼبخلصني ،فإف العلماء
كرثة اىنبياء ،فإخراجهم بكررة اىسالة كـبالفتهم فيما أيمركف بو كينهوف عنو من أسباب اؽبالؾ
كمن أسباب اؽبالؾ :الغلو يف الدين كالتنطع كالتشدد؛ ركل اضبد كالنسائي كابن ماجة كاغباكم عن ابن عباس _ رضي
هللا عنهما _ قاؿ :قاؿ

عن رسوؿ هللا _ ملسو هيلع هللا ىلص _ غداة العقبة كىو على راحلتو":ىات التق

" فالتقطت لو حصيات

ىي حصى اغبذؼ ،فلما كصفتهن يف يده قاؿ ":امراؿ ىؤالء ،كإأيكم كالغلو يف الدين ،فإمبا أىلك من كاف قبلكم
الغلو يف الدين" (.)1
ٌ

( )1مسند اإلماـ أضبد بن حنبل(350/3،برقم ، )1851:كسنن ابن ماجو(1008/2،برقم )3029:كسنن النسائي الكةل ،ابب التقاط
اغبصى(435/2برقم )4063:كاؼبستدرؾ على الصحيحني للحاكم( 639/1،برقم.)1713:
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اْلامتة
اغبمػػد ﵁ رب العػػاؼبني كالصػػالة كالسػػالـ علػػى سػػيدان دمحم ملسو هيلع هللا ىلص كعلػػى الػػو كصػػحبو اصبعػػني بعػػد اكمػػاؿ البحػػث مت
تسفل أبرز النتائج اليت توصلت إليها من خالؿ ىذه الدراسة ككانت كااليت:
 .1العدؿ ىو اإلنصاؼ كاغبق ،كضده اعبور  ،كىو قواـ الدنيا كالدين  ،كسبب صالح العباد كالبالد ك بػو قامػت
السموات كاىرض.
 .2الظلم :ىو التعدم عن اغبق إو البامل ،كىو اعبور ،كقيل :ىو التصرؼ يف ملك الغري كؾباكزة اغبد.
 .3كالظلم يف الشػريعة ثالثػة أنػواع :ظلػم العبػد نفسػو ابلشػرؾ  ،ك ظلػم العبػد نفسػو فيمػا بينػو كبػني هللا  ،ظلػم العبػد
لغريه من العباد .

كخاصة ،و
 .4مضاعفة اغبسنة :ىو تكرري ثواب اىعماؿ حبسنات عاٌمة و
لعمل كاجػب أك منػدكب إليػو شػرعا ،زبتلػا
ابختالؼ الزماف ،كاؼبكاف ،كقصد الفاعل ك نيتو .
ىػػذا مػػا يسػػر هللا

 ،فمػػا كػػاف فيػػو مػػن ص ػواب فمػػن هللا كحػػده  ،كمػػا كػػاف فيػػو مػػن خطػػأ فمػػن نفسػػي كالشػػيطاف

كاغبمد ﵁ رب العاؼبني كصلى هللا كسلم على نبينا دمحم كعلى آلو كصحبو أصبعني.

املصادر واملراجع
القرآن الكرمي
 .1اىخالؽ كالسري  :ابن حزـ اىندلسي  ،علػي بػن أضبػد  ، ،ربقيػق  :عػادؿ أبػو اؼبعػامي  ،ط( ، 1القػاىرة  :دار
اؼبشرؽ العريب 1408 ،ىػ1988 -ـ) .
 .2بداية السوؿ يف تفضيل الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص ،العالمة العز بن عبد السالـ السلمي ،اؼبكتب اإلسالمي – بريكت.
 .3البدايػػة كالنهايػػة ،أبػػو الفػػداء إظباعيػػل بػػن عمػػر بػػن كرػػري القرشػػي البصػػرم مث الدمشػػقي (اؼبتػػو 774 :ى ػ)ربقػػق:
علي شريم ،دار إحياء الماث العريب ،الطبعة :اىكو  ،1408ىػ  1988 -ـ.
 .4بدائع السػلك يف مبػائع اؼبلػك ابػن اىزرؽ دمحم بػن علػي  ،بػدائع السػلك يف مبػائع اؼبلػك  ،ربقيػق  :علػي سػامي
النشار  ،ط ،1الناشر  :كزارة اإلعالـ العراؽ
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 .5التعريفات ،علي بن دمحم بن علي الزين الشريا اعبرجاين (اؼبتو 816 :ىػ) ،ربقػق :ضػبطو كصػححو صباعػة مػن
العلماء لشراؼ الناشر ،دار الكتب العلمية بريكت –لبناف،الطبعة :اىكو 1403ىػ 1983-ـ.
 .6تفسػػري القػػرآف العظػػيم (ابػػن كرػػري) ،أبػػو الفػػداء إظباعيػػل بػػن عمػػر بػػن كرػػري القرشػػي البصػػرم مث الدمشػػقي (اؼبتػػو :
774ىػػ)،ربقق :دمحم حسػػني بػ الػػدين ،دار الكتػب العلميػػة ،منشػورات دمحم علػػي بيضػوف – بػػريكت ،الطبعػػة:
اىكو  1419 -ىػ.
 .7تقرير اإلسالـ للعدؿ بػني اىفػراد كالػدكؿ العػريين  ،د.عبػد هللا بػن إبػراىيم  ، ،ؾبلػة العػدؿ  ،العػدد اىكؿ ( ،ؿبػرـ
1420ىػ) .
 .8جامع البياف يف أتكيل القرآف،دمحم بن جرير بن يزيػد بػن كرػري بػن غالػب ا ملػي ،أبػو جعفػر الطػةم ،ت 310ى ػ
،ربقق  :أضبد دمحم شاكر ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة  :اىكو  1420 ،ىػ  2000 -ـ.
 .9جػامع العلػوـ كاغبكػم يف شػرح طبسػني حػديرا مػن جوامػع الكلػم ،زيػن الػدين عبػد الػرضبن بػن أضبػد بػن رجػب بػػن
الس ػػالمي ،البغ ػػدادم ،مث الدمش ػػقي ،اغبنبل ػػي (اؼبت ػػو 795 :ق ،ربقي ػػق :ش ػػعيب اىرانؤكط  -إبػ ػراىيم
اغبس ػػن ،ى

ابج  ،مؤسسة الرسالة – بريكت ،الطبعة :السابعة1422 ،ىػ 2001 -ـ

 .10اعبػػامع اؼبسػػند الصػػحيع اؼبختصػػر مػػن أمػػور رسػػوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كسػػننو كأايمػػو صػػحيع البخػػارم دمحم بػػن إظباعيػػل أبػػو
عبػػدهللا البخػػارم اعبعفػػي ،ربقيػػق :دمحم زىػػري بػػن انصػػر الناصػػر ،دار مػػوؽ النفػػاة (مصػػورة عػػن السػػلطانية لضػػافة
ترقيم ترقيم دمحم فؤاد عبد الباقي ،الطبعة :اىكو1422 ،ىػ.
 .11سػػنن الممػػذم :الممػػذم دمحم بػػن عيسػػى بػػن سػػورة  ،أب ػواب الػػدعوات  ،ربقيػػق  :إب ػراىيم عطػػوة عػػوض اؼبػػدرس
ابىزىر الشريا  ،ط ( ،2مصر :مكتبة مطبعة مصطفى البايب 1495 ،ق
 .12الس ػػنن الك ػػةل النس ػػائي  ،أب ػػو عب ػػد ال ػػرضبن أضب ػػد ب ػػن ش ػػعيب ، ،كت ػػاب القض ػػاة  ،ابب اإلص ػػابة ابغبك ػػم بع ػػد
االجته ػػاد ؼب ػػن ل ػػو أف هبته ػػد  ،حقق ػػو كخ ػػرج أحادير ػػو  :حس ػػن عب ػ ػد اؼب ػػنعم ش ػػل  ،ط ( ،1ب ػػريكت :مؤسسػ ػػة
الرسالة1421،ق5890( ، )397 /5( ،
 .13شرح صحيع البخػارل البػن بطػاؿ ابػن بطػاؿ أبػو اغبسػن علػي بػن خلػا بػن عبػد اؼبلػك (ت449ى ػ Kربقيػق:
أبو سبيم ايسر بن إبراىيم ،مكتبة الرشد  -السعودية ،الرايض ،الطبعة :الرانية1423 ،ىػ 2003 -ـ.
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 .14صحيع مسلم ،مسلم بن اغبفاج أبػو اغبسػني القشػريم النيسػابورم ،دار إحيػاء الػماث العػريب – بػريكت ،ربقيػق
 :دمحم فؤاد عبد الباقي.
 .15صفوة التفاسري ،دمحم علي الصػابوين ،دار الصػابوين للطباعػة كالنشػر كالتوزيػع – القػاىرة ،الطبعػة :اىكو1417 ،
ىػ  1997 -ـ
 .16عمػػدة القػػارئ شػػرح صػػحيع البخػػارم البخػػارم  ،أبػػو دمحم ؿبمػػود بػػن أضبػػد  ، ،كتػػاب اؼبظػػامل كالغصػػب  ،ابب
الظلم ظلمات يوـ القيامة . )7442( ، )292 /12( ،
 .17عمػػدة القػػارم شػػرح صػػحيع البخػػارم ،أبػػو دمحم ؿبمػػود بػػن أضبػػد بػػن موسػػى بػػن أضبػػد بػػن حسػػني الغيتػػاا اغبنفػػى
بدر الدين العي (ت855ىػ) ،دار إحياء الماث العريب – بريكت .
 .18كشػػا اػبفػػاء كمزيػػل اإللبػػاس عمػػا اشػػتهر مػػن اىحاديػػث علػػى ألسػػنة النػػاس  ،العفلػػوين ،اظباعيػػل بػػن دمحم ،
(القاىرة  :مكتبة القدسي ) )1035( ، )323/1( ،
 .19لساف العرب ،دمحم بن مكرـ بن على ،أبو الفضل ،صباؿ الدين ابن منظور اىنصارم الركيفعى اإلفريقى (اؼبتػو :
711ىػ) ،دار صادر – بريكت ،الطبعة :الرالرة  1414 -ىػ.
 .20لطائا اإلشارات (تفسري القشريم) ،عبد الكرًن بن ىوازف بن عبد اؼبلك القشػريم (اؼبتػو 465 :ى ػ Kربقيػق:
إبراىيم البسيوين ،اؽبياة اؼبصرية العامة للكتاب – مصر ،الطبعة :الرالرة
 .21مس ػػند اإلم ػػاـ أضب ػػد ب ػػن حنب ػػل ،أب ػػو عب ػػد هللا أضب ػػد ب ػػن دمحم ب ػػن حنب ػػل ب ػػن ى ػػالؿ ب ػػن أس ػػد الش ػػيباين (اؼبت ػػو :
241ىػػ) ،ربقيػق :شػعيب اىرنػؤكط  -عػادؿ مرشػد ،كآخػركف ،مؤسسػة الرسػالة ،الطبعػة :اىكو 1421 ،ى ػ -
 2001ـ
 .22اؼبعف ػػم الوس ػػي

 :إبػ ػراىيم مص ػػطفى  /أضب ػػد الػ ػزايت  /حام ػػد عب ػػد الق ػػادر  /دمحم النف ػػار  ،دار النش ػػر  :دار

الدعوة  ،ربقيق  :ؾبمع اللغة العربية
 .23نزىػػة اىعػػني النواضػػر يف علػػم الوجػػوه كالنظػػائر أبو الفػػرج اعبػػوزم  ،عبػػد الػػرضبن بػػن علػػي بػػن دمحم  ،ربقيػػق  :دمحم
عبد الكرًن كاظم  ،ط( ، 1مؤسسة الرسالة – لبناف  /بريكت 1404 ،ىػ1984 -ـ.
 .24نظػم الػدرر يف تناسػب ا ايت كالسػور ،إبػراىيم بػن عمػر بػن حسػن الػرابط بػن علػي بػن أيب بكػر البقػاعي ،دار
الكتاب اإلسالمي ،القاىرة.
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حول(ت 1409ىػ)الناشر :دار السالـ – القاىرة ،الطبعة :السادسة،
 .25اىساس يف التفسري ،سعيد ٌ
1424ىػ
 .26أضواء البياف يف إيضاح القرآف ابلقرآف ،دمحم اىمني بن دمحم اؼبختار بن عبد القادر اعبكين الشنقيطي (ت:
1393ىػ) الناشر:دار الفكر للطباعة كالنشر كالتوزيع بريكت – لبناف ،عاـ النشر1415 :ىػ 1995 -مػ .
أنوار التنزيل كأسرار التأكيل ،انصر الدين أبو سعيد عبد هللا بن عمر بن دمحم الشريازم البيضاكم (ت:

.27

685ىػ) ا﵀قق :دمحم عبد الرضبن اؼبرعشلي ،الناشر :دار إحياء الماث العريب – بريكت ،ط1418 ،1ىػ .
تفسري اػبازف اؼبسمى لباب التأكيل يف معاين التنزيل ،عالء الدين علي بن دمحم بن إبراىيم البغدادم الشهري

.28

ابػبازف ،دار النشر :دار الفكر -بريكت /لبناف1399-ق1979/ـ.
تفسري حدائق الركح كالروباف يف ركايب علوـ القرآف ،الشيخ العالمة دمحم اىمني بن عبد هللا اىرمي العلوم

.29

اؽبررم الشافعي ،إشراؼ كمراجعة :الدكتور ىاشم دمحم علي بن حسني مهدم ،الناشر :دار موؽ النفاة ،بريكت
– لبناف ،ط1،1421ىػ  2001 -ـ.
اعبامع الصحيع اؼبسمى صحيع مسلم ،أبو اغبسني مسلم بن اغبفاج بن مسلم القشريم النيسابورم الناشر

.30

 :دار اعبيل بريكت ك دار اىفاؽ اعبديدة ،بريكت.
اعبامع اؼبسند الصحيع اؼبختصر من أمور رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كسننو كأايمو،دمحم بن إظباعيل بن إبراىيم بن اؼبغرية

.31

البخارم ،أبو عبد هللا،ا﵀قق :دمحم زىري بن انصر الناصر،الناشر :دار موؽ النفاة،ط 1422 ،1ىػ.
ركح اؼبعاين يف تفسري القرآف العظيم كالسبع اؼبراين ،شهاب الدين ؿبمود بن عبد هللا اغبسيين اىلوسي (ت:

.32

1270ىػ) ا﵀قق :علي عبد البارم عطية ،الناشر :دار الكتب العلمية – بريكت ط 1415 ،1ىػ.
 .33زاد اؼبسري يف علم التفسري ،صباؿ الدين أبو الفرج عبد الرضبن بن علي بن دمحم اعبوزم (ت597 :ىػ) ﵀قق:
عبد الرزاؽ اؼبهدم ،الناشر :دار الكتاب العريب – بريكت ،ط1422 -1ىػ.
سنن ابن ماجو ،ابن ماجة أبو عبد هللا دمحم بن يزيد القزكيين ،كماجة اسم أبيو يزيد (ت273 :ىػ) ربقيق:

.34

دمحم فؤاد عبد الباقي ،الناشر :دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيسى البايب اغبل .
 .35سنن النسائي الكةل ،أضبد بن شعيب أبو عبد الرضبن النسائي ،الناشر :دار الكتب العلمية– بريكت ،
ط ،1991 –1،1411ربقيق :د.عبد الغفار سليماف البندارم سيد كسركم حسن.
734

Route Educational & Social Science Journal

Volume 6(10); November 2019

Route Educational & Social Science Journal
Volume 6(10); November 2019
فتع البياف يف مقاصد القرآف ،أبو الطيب دمحم صديق خاف بن حسن بن علي ابن لطا هللا اغبسيين
 .36ي
البخارم ً
ً
اىنصارم،
بطبعو كق ٌدـ لو كراجعو :خادـ العلم ىعبد هللا بن إبراىيم
القنَّوجي (ت1307 :ىػ)عين
ى
يدا – بىريكت ،عاـ النشر1412 :ىػ 1992 -ـ.
صى
الناشر :اؼبىكتبة العصريَّة للطبىاعة كالنٌ ٍشر ،ى
 .37لباب التأكيل يف معاين التنزيل،عالء الدين علي بن دمحم بن إبراىيم بن عمر الشيحي أبو اغبسن ،اؼبعركؼ
ابػبازف (ت741 :ىػ) الناشر :دار الكتب العلمية – بريكت ،ط 1415 ،1ىػ.
 .38ـبتصر تفسري ابن كرري( ،اختصار كربقيق) دمحم علي الصابوين ،الناشر :دار القرآف الكرًن ،بريكت – لبناف،
ط 1402 ،7ىػ 1981 -ـ.
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