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قاعدة اجلازا ن نس اعمل وتطبيقاتها يف اعقرآن اعكريم
The Principle of Rewards depend on the kind of deed
And its implementation from the Holy Quran

إعداد:
د .خاعد ب عثلان اعسبت
األتساذذ ادلاشذرؾ بقسم الدراتسذت القرآنية َنذعةة اإلعذـ بدد الرمحن بن فيصل بذلدعذـ

قاعدة الجزاء من جنس العمل ،وتطبيقاتها في القرآن الكريم ،د .خالد بن عثمان السبت

املستخلص
تةد قذبدة (اجلزاء عن جنس الةمل) عن القوابد الثذباة بدالئل كثًنة عن الكاذب كالسنة ،كمذ
أف ذلك عن ادلاقرر لدل الةرب يف أعثذذلم كأشةذرىم.
كذلك أف جزاء األبمذؿ يكوف غذلدنذ عن جنسهذ يف اخلًن كالاشر ،كذلك يف الدنيذ أك اآلخرة،
أك فيهمذ.
نوع عنذتسدة كرلذنسة بٌن عذ زنصل عن
كقد كرد يف ثنذيذ ىذا الدحث شواىد كاضحة بلى ً
اجلزاء ألىل اإلحسذف أك اإلتسذءة عن الةطذء أك الةقذب.
الكلمات الدالة( :اجلزاء – الةدؿ – الثواب كالةقذب – اجلزاء عن جنس الةمل – كمذ تدين
تداف – جزاء األبمذؿ).
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Abstract
The principle of “Rewards depend on the kind of deed” is one of the fixed
principles according to many indications in the Quran and Sunnah, however,
that’s prescribed by the Arabs in their proverbs and poems.
The reward of the work often depends on the kind of deed, good or evil, in
the world or/and the Hereafter or in both.
In this study, there are clear evidences of the type of appropriateness related
to the reward for the good-doers and the abusers whether it is a bestowal or
punishment.
Key Words: (punishment - justice - reward and punishment – Rewards
depend on the kind of deed – what goes around comes around - the rewards of
deed)
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املقدن
احلمد ﵁ كالصبلة كالسبلـ بلى رتسوؿ ا﵁ ،أعذ بةد:
فإف عن كمذؿ بدؿ ا﵁ تةذىل أف جةل جزاء الةدذد يف اخلًن كالاشر عن جنس أبمذذلم؛ ليكوف
الثواب كالةقذب عاوافقٌن عع عذ يصدر بن ادلكلف جزاء كفذقذ.
أول :أهمية الموضوع:
ً
عن شأف ىذه الدراتسة أف تيربز كمذؿ بدؿ ا﵁ تةذىل يف اجلزاء بلى األبمذؿ ،كمذ تيوضح
َنبلء عذ تيفضي إليو األبمذؿ بذلةذعلٌن عن اخلًن أك الاشر ادل ىجذنً ىسٌن لالك األبمذؿ ،كذلك شلذ ييقوم
ي
الةزائم كييناشط اذلمم لبلزديذد عن اخلًنات ،كادلسذربة يف الطذبذت ،كمذ يكوف ذلك بذبثنذ بلى أف
يربوم الةدد بن فةل الاشر كادلةذصي دلذ تسيلقى عن جزائهذ ادلجذنس ذلذ.
ي
ثانيًا :أسباب اختياره:
عدذشرا ،كالقرآف الةظيم أصل اذلدل
ُ -كونو ينطلق عن القرآف الكرمي ،كيرتدط بو ارتدذطنذ
ن
كالةلم.
ِ -عذ زنمل يف طيذتو عن الةربة كالةظة.
ّ -الاةرؼ بلى تفذصيل يياوصل عةهذ إىل عزيد عن اإليقذف بذلةدؿ اإلذلي.
ً
ت إىل ىذا ادلوضوع؛ ليقف بليو
ْ -الرغدة يف مجع كبلـ أىل الةلم ادليافرؽ يف عصنفذهتم شلذ يػيٍلف ي
عن شذء ا﵁ عن بدذده.
ثالثًا :الكتابات السابقة:
مل أقف بلى يع ىؤلَّف خذص يف ىذا ادلوضوع يقاصر يف دراتساو بلى القرآف الكرمي ،كإدنذ
كجدت بةض ادلقذالت كادلاشذركذت يف بةض ادلناديذت.
كىنذؾ كاذب بةنواف (اجلزاء عن جنس الةمل) لسيد حسٌن الةفذين ،يقع يف رللدين ،لكنو ال
سناص بذلقرآف الكرمي.
ابعا :خطة البحث:
رً
جةلاو يف عقدعة كتوطئة كفصلٌن كخذٕنة .ذكرت يف ادلقدعة توصيف ىذا الدحث ،كطريقة
الكاذبة فيو كىي( :خطة الدحث).
كأعذ الاوطئة فدينت فيهذ أذنية ىذه القذبدة ،كطرفنذ عن دالئلهذ عن الكاذب كالسنة ،شلذ يكوف
ت ذلك َنملة عن بدذرات
عن اجلزاء احلسن أك السيئ يف الدنيذ أك اآلخرة ،أك فيهمذ ،مث أىتٍػدىػ ٍة ي
أكردت مجلة عن أعثذؿ الةرب كأشةذرىم.
الةلمذء يف ىذا ادلةىن ،كبةدىذ
ي
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كأعذ الفصل األكؿ ففي اجلزاء عن جنس الةمل يف اخلًن ،كٓناو ثبلثة عدذحث:
ادلدحث األكؿ :اجلزاء احلسن يف الدنيذ.
ادلدحث الثذين :اجلزاء احلسن يف اآلخرة.
ادلدحث الثذلث :اجلزاء احلسن ادلاشرتؾ يف الدنيذ كاآلخرة.
الفصل الثذين :اجلزاء عن جنس الةمل يف الاشر ،كٓناو ثبلثة عدذحث:
ادلدحث األكؿ :اجلزاء السيئ يف الدنيذ.
ادلدحث الثذين :اجلزاء السيئ يف اآلخرة.
ادلدحث الثذلث :اجلزاء السيئ ادلاشرتؾ يف الدنيذ كاآلخرة.
مث اخلذٕنة ،كذكرت فيهذ أىم ناذئج الدحث.
مث أىتٍػدىػ ٍةايو بفهرس للمصذدر ،كآخر للموضوبذت.
خامسا :منهج البحث:
ً
كقفت بليو عن تطديقذهتذ
قصدت يف ىذا الدحث برض قذبدة (اجلزاء عن جنس الةمل) كعذ ي
عن القرآف الكرمي عن غًن تى ىكلُّف باحميل النصوص عذ ال ٓنامل عن ا﵀ذعل الدةيدة ،عع ذكر
بدذرات الةلمذء ،اليت تي ًلفت إىل ادلةىن ادلقصود ،كالةربة ادلناشودة؛ ليكوف ذلك أنفع للقذرئ الكرمي
عن كبلـ أيناشئو عن قًدىل نفسي.
ت تلك النقوالت عن عصذدرىذ ،عع ٔنريج األحذديث كاآلثذر بلى تسديل االخاصذر،
كقد كثػَّ ٍق ي
كمذ رتَّدت اآليذت الدالة بلى ىذه القذبدة ٓنت كل عدحث ُنسب ترتيدهذ يف ادلصحف.
نذفةذ لكذتدو
ىذا كأتسأؿ ا﵁ تةذىل أف ياقدلو بقدوؿ حسن ،كأف رنةلو
خذلصذ لوجهو الكرمي ،ن
ن
كقذرئو ،إنو مسيع رليب.

- 46 -

قاعدة الجزاء من جنس العمل ،وتطبيقاتها في القرآن الكريم ،د .خالد بن عثمان السبت

توطئ
تي ُّ
ةد ىذه القذبدة (اجلزاء عن جنس الةمل) عن األصوؿ الةظيمة اليت تضذفرت نصوص
الكاذب كالسنة بلى تقريرىذ بصيغ عانوبة؛ عن األعر كالنهي ،كاإلخدذر ،كالوبد كالوبيد ،كالثواب
كالةقذب ،كاجلزاء يف الدنيذ كاآلخرة.
كإف عن رمحة ا﵁ تةذىل كفضلو بلى بدذده أف ضذبف احلسنة كجةل جزاء السيئة ّنثلهذ ،كمذ
ﲟﱠ [الاشورل.]َْ :
ﲠ
ض َّمننذ عةىن األعر :ﱡﭐﲜ ﲝ ﲞ
خربا يع ى
أخرب بذلك ن
ﱼﱾﱿﲀﲁ ﲂ
ﱽ
ىعر بذلك صراحة بقولو :ﱡﭐ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ
كأ ى
ﲃ ﲄ ﲅ ﲆﲇ ﱠ [الدقرة ،]ُْٗ :كقولو :ﱡﭐ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵﲶ ﱠ [النحل:
ُِٔ].
كمذ كاب ذلك كفرضو بلى بين إتسرائيل فقذؿ :ﱡﭐ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ
ﲭﱠ [ادلذئدة ،]ْٓ :كقذؿ
ﲮ
ﲤﲥ ﲦ ﲧﲨﲩﲪﲫﲬ
ﲈ
ﲇ
ﲀﲂﲃﲄﲅ ﲆ
ﲁ
يف حق ىذه األعة :ﱡﭐ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ
ﲓﱠ[الدقرة.]ُٕٖ :
ﲔ
ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏﲐ ﲑ ﲒ
ككذلك يف اآلخرة؛ فإف احلسذب كاجلزاء يكوف ىكفٍق ىذه القذبدة ،كقد كردت نصوص
الكاذب كالسنة يعدىػيٌنة ذلك.
الجزاء من جنس العمل في القرآن الكريم:
اآليذت الكرشنة بيٌنت أف اجلزاء يوـ القيذعة يكوف عن جنس الةمل ،كأف ىذا اجلزاء بلى
قسمٌن :إعذ أف يكوف جزاء للحسنذت كثوابنذ ذلذ ،كإعذ أف يكوف جزاء للسيئذت كبقذبنذ بليهذ،
ص ٍلب الكاذب شواىد ذلك.
كتسيأيت عةنذ يف ي
اجلزاء عن جنس الةمل يف السنة الندوية:
أيضذ بذتسافذضة بلى ىذا األصل ،كأ ٍىر ىتست قوائمو ،ىك ىشيَّدت
أعذ السنة :ف ىقد دلت نصوصهذ ن
ً
أيضذ-عنهذ عذ ىو يف جذنب الةقذب كاجلزاء بلى السيئذت ،كعنهذ عذ ىو يف
أ ٍىبم ىدتو .كىذه األدلة – ن
جذنب الثواب كاجلزاء بلى احلسنذت:
أ -جزاء السيئذت:
جدا ،كىي دالة بلى َّ
أف الةدد يرنذزل ّنثل عذ بمل يف الدنيذ،
نصوص ىذا اجلذنب كثًنة ن
كشنكن تىػ ٍق ًسيمهذ إىل عذ يكوف يف الدنيذ ،كعذ يكوف يف اآلخرة:
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أول :ما يكون من الجزاء في الدنيا(:)5
ً
ل كًاىذبذ تي ً
ىكاىب عةذ ًكيةي إً ىىل بذئً ىاشةى أيـ ادل ٍؤًعنً ً
ً
وص ًيين فً ًيو ،ىكىال
ُ-
ى
ي ى
ٌن أىف ا ٍكايًب إ ىَّ ن
ى يى ى
ً
ً
وؿ اللَّ ًو
ت ىر يتس ى
ت ىبذئً ىاشةي إًىل يع ىةذ ًكيىةى :ىتس ىبل هـ ىبلىٍي ى
تيكٍث ًرم ىبلى َّي ،فى ىكاىدى ٍ
ك .أىَّعذ بػى ٍة يد :فىًإين ىمس ٍة ي
َّذس ىك ىفذهي اللَّوي يع ٍؤنىةى الن ً
ضذ اللَّ ًو بً ىس ىخ ًط الن ً
َّذس،
وؿ « :ىع ًن الاى ىم
صلَّى اللَّوي ىبلىٍي ًو ىك ىتسلَّ ىم يػى يق ي
س ًر ى
ى
ى
(ِ)
ً
ً
ً
ً
ً
َّ
َّ
َّذس ب ىس ىخط اللو ىكىكلىوي اللوي إ ىىل الن ً
ضذ الن ً
ً
ك .
َّذس» ،ىك َّ
الس ىبل يـ ىبلىٍي ى
سرى
ىكىعن الاى ىم ى
ً
ت
ِ-
يسى أ ًىخ ًيو قى ى
ىب ٍن يزلى َّم ًد بٍ ًن ىبٍد ًد َّ
ذؿ :ىد ىخ ٍل ي
الر ٍمحى ًن بٍ ًن أًىب لىٍيػلىى ،ىب ٍن ب ى
ً
ً ً
ذؿ:
ودهي ىكبًًو محيٍىرةه ،فىػ يق ٍلنىذ :أىىال تػي ىةل يق ىشٍيئنذ؟ قى ى
ىبلىى ىبٍدد اللَّو بٍ ًن بي ىكٍي وم أًىب ىع ٍةدىد اجلي ىه ًين أىبي ي
ً
صلَّى اللَّوي ىبلىٍي ًو ىك ىتسلَّ ىم « :ىع ٍن تىػ ىةلَّ ىق ىشٍيئنذ يككً ىل إًلىٍي ًو»(ّ)(ْ).
ك ،قى ى
ب ًع ٍن ىذل ى
ذؿ النً ُّ
ادلىٍو ي
َّب ى
ت أىقٍػىر ي
(ُ) للوقوؼ بلى عزيد عن األعثلة ينظر:
(ِ) زلمد بن بيسى الرتعذم" ،تسنن الرتعذم"ٓ .نقيق كتةليق :أمحد زلمد شذكر ،زلمد فؤاد بدد الدذقي ،إبراىيم
بطوة بوض( ،طِ ،عصر :شركة عكادة كعطدةة عصطفى الدذب احللبُّٗٓ ،ى ُٕٗٓ-ـ).ُِْْ ،
فوبذ بإتسنذد ضةيف ،كعوقوفنذ بإتسنذده جيد"" .اآلداب الاشربية" ُُّٗ :؛
قذؿ ابن عفلح" :كللرتعذم عر ن
كصححو األلدذين .زلمد نذصر الدين األلدذين" ،صحيح اجلذعع الصغًن كزيذداتو"( .ادلكاب اإلتسبلعي)،
َٕٗٔ.
(ّ) الرتعذم" ،تسنن الرتعذم" .َِِٕ ،كقذؿ اذليثمي" :يف إتسنذده زلمد بن أب ليلى كىو تسيئ احلفظ ،كبقية
رجذلو ثقذت" .بلي بن أب بكر اذليثمي" ،رلمع الزكائد كعندع الفوائد" .حققو كخرج أحذديثو :حسٌن تسليم
أتسد الداراين( ،دار ادلأعوف للرتاث) .ََْٖ ،كحسنو األلدذين .زلمد نذصر الدين األلدذين" ،غذية ادلراـ يف
ٔنريج أحذديث احلبلؿ كاحلراـ"( .طّ ،بًنكت :ادلكاب اإلتسبلعيَُْٓ ،ى).ِٕٗ ،
(ْ) قذؿ شيخ اإلتسبلـ ابن تيمية" :كعذ رجذ أحد سللوقنذ أك توكل بليو إال خذب ظنو فيو" .أمحد بن بدد احلليم بن

تيمية" ،رلموع الفاذكل"ٓ .نقيق :بدد الرمحن بن زلمد بن قذتسم( ،ادلدينة الندوية ادلملكة الةربية السةودية:
رلمع ادللك فهد لطدذبة ادلصحف الاشريفُُْٔ ،ى ُٗٗٓ-ـ).ِٕٓ :َُ ،
ٕنسك و
باشيء عن ادلداكاة ،كاباقد أف الاشفذء عنو ال عن ا﵁ تةذىل مل ي ً
اشفو ا﵁ ،بل يككً ىل
كقذؿ ادلظهرم" :يةين :ىعن َّ
ى
ى
و
تضر بغًن أعر ا﵁ تةذىل".
تنفع كال ُّ
شفذؤه إىل ذلك الاشيء ،كحينىئذ ال زنصل ي
ي
شفذؤه؛ ألف األشيذءى ال ي
احلسٌن بن زلمود ادلظٍ ًهرم" ،ادلفذتيح يف شرح ادلصذبيح"ٓ .نقيق كدراتسة :جلنة سلاصة عن ا﵀ققٌن بإشراؼ:
ي
نور الدين طذلب( ،طُ ،الكويت :كزارة األكقذؼ الكوياية ،دار النوادر ،كىو عن إصدارات إدارة الثقذفة
اإلتسبلعيةُّّْ ،ىػ َُِِ-ـ) .ْٖ :ٓ ،كينظر :بلي بن تسلطذف ادلبل القذرم" ،عرقذة ادلفذتيح شرح
عاشكذة ادلصذبيح"( .طُ ،بًنكت لدنذف :دار الفكرُِِْ ،ىػ ََِِ-ـ)ِِٖٖ :ٕ ،؛ "الانوير شرح =
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ت ب ًن الض َّ ً
ً
ذؿ ...« :ىع ٍن
ّ-
صلَّى ا﵁ي ىبلىٍي ًو ىك ىتسلَّ ىم قى ى
ىب ٍن ثىذبً ٍ
َّحذؾ ،ىب ًن النًَّب ى
ً ً (ُ)(ِ)
َّاد ىبى ىد ٍب ىول ىك ًذذبىةن لًيىاى ىكثػىَّر ًِبىذ ىملٍ يىًزٍدهي ا﵁ي إَّال قلَّةن»
ثانيًا :ما يكون من الجزاء في اآلخرة(:)3
ً
ت ب ًن الض َّ ً
ً
يمذ
ذؿ« :لىٍي
صلَّى ا﵁ي ىبلىٍي ًو ىك ىتسلَّ ىم قى ى
ُ -ىب ٍن ثىذبً ٍ
َّحذؾ ،ىب ًن النًَّب ى
س ىبلىى ىر يج ول نى ٍذهر ف ى
ى
ً
ك ،ىكلى ٍة ين الٍ يم ٍؤًع ًن ىك ىقٍالً ًو ،ىكىع ٍن قىػاى ىل نػى ٍف ىسوي بً ىاش ٍي وء ًيف ُّ
ب بًًو يػى ٍوىـ الٍ ًقيى ىذع ًة.)ْ(»...
ىال شنىٍل ي
الدنٍػيىذ يبذ ى
وؿ ً
ً
ً َّ
ا﵁ ى َّ
ِ -ىب ٍن أىنى و
احلى ًر ىير ًيف
س ٍ
ذؿ ىر يتس ي
ذؿ :قى ى
س رضي ا﵁ بنو قى ى
صلى ا﵁ي ىبلىٍيو ىك ىتسل ىم « :ىع ٍن لىد ى
ُّ
الدنٍػيىذ ىملٍ يػىٍلدى ٍسوي ًيف ٍاآل ًخىرةً»(ٓ).
ً
ذس ًعن ٍاألىنٍػد ً
ً
ً و
ذط
ّ -ىب ٍن ًى ىاش وذـ ،ىب ٍن أىبً ًيو ،قى ى
ذؿ :ىعَّر ى ىاش يذـ بٍ ين ىحكي ًم بٍ ًن حىزاـ ىبلىى أينى و ى ى
ً
ً ً
َّم ً
ذؿ ًى ىاش هذـ :أى ٍش ىه يد
ذؿ :ىعذ ىشأٍنػي يه ٍم؟ قىذليوا :يحدً يسوا ًيف ٍ
اجلًٍزيىًة ،فىػ ىق ى
س ،فىػ ىق ى
يموا ًيف الاش ٍ
بذلاشَّذـ ،قى ٍد أيق ي
وؿ« :إً َّف ا﵁ يػةذ َّ ً
لىس ًمةت رتس ى ً
َّذس ًيف
صلَّى ا﵁ي ىبلىٍي ًو ىك ىتسلَّ ىم يػى يق ي
وؿ ا﵁ ى
ى يى ي
ى ٍ ي ىي
ب الذ ى
ين يػي ىةذبيو ىف الن ى
ُّ
الدنٍػيىذ»(ٔ).
ثالثًا :ما يكون من الجزاء في الدنيا واآلخرة:
ً
ُ -بن أًىب ًصرع ىة -ص ً
ذح ً
صلَّى ا﵁ي ىبلىٍي ًو
صلَّى ا﵁ي ىبلىٍيو ىك ىتسلَّ ىم ،-ىب ًن النًَّب ى
ب النًَّب ى
ٍى ى
ىٍ
= اجلذعع الصغًن".ُُٖ :َُ ،

(ُ) عسلم بن احلجذج القاشًنم" ،صحيح عسلم :ادلسند الصحيح ادلخاصر بنقل الةدؿ بن الةدؿ إىل رتسوؿ ا﵁
صلى ا﵁ بليو كتسلم"ٓ .نقيق :زلمد فؤاد بدد الدذقي( ،طُ ،بًنكت :دار إحيذء الرتاث الةربَُْٖ ،ىػ -
ُٖٖٗـ).َُُ ،
ً
ً
ك أىنو عن طلب ىٓنٍ ً
صيل ىش ٍيء عن ُّ
صوده" .بدد
(ِ) قذؿ ابن اجلوزم " :ىكذىل ى
ب بذنةكذس ىع ٍق ي
الدنٍػيىذ بذدلةصية يبوق ى
الرمحن بن بلي ابن اجلوزم" ،كاشف ادلاشكل عن حديث الصحيحٌن"ٓ .نقيق :بلي حسٌن الدواب،
(الريذض :دار الوطن).ُِّ :ِ ،
كقذؿ ادلظهرم" :يةين :ىعن طلب كثرىة ادلذؿ بدبواه الكذذبة ال زنصل لو إال قلةي ادلذؿ" .ادلظهرم" ،ادلفذتيح يف شرح
ادلصذبيح".ُٔٗ :ْ ،
(ّ) للوقوؼ بلى عزيد عن األعثلة ينظر:
(ْ) القاشًنم" ،صحيح عسلم".َُُ ،
(ٓ) الدخذرم" ،صحيح الدخذرم"ِّٖٓ ،؛ القاشًنم" ،صحيح عسلم".َِّٕ ،
(ٔ) القاشًنم" ،صحيح عسلم".ُِّٔ ،
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ذؽ ىش َّ
ىضَّر اللَّوي بًًو ،ىكىع ٍن ىش َّ
ذؽ اللَّوي ىبلىٍي ًو»(ُ).
ىك ىتسلَّ ىم أىنَّوي قى ى
ض َّذر أ ى
ذؿ « :ىع ٍن ى
ً ً
ً
وؿ
صلَّى ا﵁ي ىبلىٍي ًو ىك ىتسلَّ ىم ،يػى يق ي
ِ -بن بذئاشة رضي ا﵁ بنهذ قذلت :ىمس ٍة ي
ت ىر يتسوؿ ا﵁ ى
ً
ل ًع ٍن أ ٍىع ًر أ َّيع ًيت ىشٍيئنذ فى ىاش َّق ىبلىٍي ًه ٍم ،فىذ ٍش يق ٍق ىبلىٍي ًو »...احلديث(ِ)(ّ).
ًيف بػىٍي ًيت « :ي
الله َّم ىع ٍن ىك ى
ىذا بذإلضذفة إىل عذ يف بةض األحذديث األخرل عن احامذؿ كوف ذلك يف الدنيذ
كاآلخرة.
ب-جزاء احلسنذت:
كقد كرد الةديد عن األحذديث الندوية يف بيذف رلذزاة ا﵁ للةدد ا﵀سن عن جنس بملو الذم
أيضذ إىل عذ يكوف يف الدنيذ ،كعذ يكوف يف اآلخرة:
بملو يف الدنيذ ،كشنكن تقسيمهذ ن
أول :ما يكون من الجزاء في الدنيا(:)6
ً
صلَّى ا﵁ي ىبلىٍي ًو ىك ىتسلَّ ىم« :يػى يق ي
ذؿ :قى ى
ُ -ىب ٍن أًىب يىىريٍػىرىة ىر ًض ىي اللَّوي ىبٍنوي ،قى ى
ذؿ النً ُّ
وؿ اللَّوي
َّب ى
تىػ ىة ىذىل :أىنىذ ًبٍن ىد ظىن ىبٍد ًدم ًب ،ىكأىنىذ ىع ىةوي إً ىذا ذى ىكىرًين ،فىًإ ٍف ذى ىكىرًين ًيف نىػ ٍف ًس ًو ذى ىك ٍرتيوي ًيف نػى ٍف ًسي ،ىكإً ٍف
ذى ىكرًين ًيف ع ىوؤل ذى ىكرتيو ًيف ع ىوؤل خ وًن ًعٍنػهم ،كإً ٍف تىػ ىقَّرب إً ىَّ ً
ت إًلىٍي ًو ًذر ن ً
ب
ل بًاش ٍورب تىػ ىقَّربٍ ي
ابذ ،ىكإ ٍف تىػ ىقَّر ى
ى
ى
ى
ٍ ي ى ىٍ ي ٍ ى
ى
(ٓ)
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ذبذ ،ىكإ ٍف أىتىذين شنىٍاشي أىتىػٍيايوي ىى ٍرىكلىةن» .
إً ىَّ
ت إلىٍيو بى ن
ل ذ ىر ن
ابذ تىػ ىقَّربٍ ي
ىف رتس ى ً
ً
ذؿ« :قى ى
صلَّى ا﵁ي ىبلىٍي ًو ىك ىتسلَّ ىم قى ى
ذؿ اللَّوي
وؿ اللَّو ى
ِ -ىب ٍن أًىب يىىريٍػىرىة ىرض ىي اللَّوي ىبٍنوي :أ َّ ى ي
ً ً
ك »...احلديث(ٔ).
ىبَّز ىك ىج َّل :أىنٍف ٍق أينٍف ٍق ىبلىٍي ى
ذؿ :ىًمسةت رتس ى ً
ًو ً
ّ -ىب ٍن أىنى ً
صلَّى ا﵁ي ىبلىٍي ًو ىك ىتسلَّ ىم،
وؿ اللَّو ى
س بٍ ًن ىعذلك ىرض ىي اللَّوي ىبٍنوي قى ى ٍ ي ى ي
)ُ) السجساذين" ،تسنن أب داكد" ،ّّٔٓ ،كقذؿ األرنؤكط" :صحيح لغًنه ،كىذا إتسنذد ضةيف جلهذلة لؤلؤة،
فقد ذكرىذ احلذفظ الذىب يف ادليزاف يف اجملهوالت"؛ القزكيين" ،تسنن ابن عذجو".ِِّْ ،
(ِ) القاشًنم" ،صحيح عسلم".ُِٖٖ ،
(ّ) قذؿ األعًن الصنةذين" :كالدبذء بليو عنو -صلى ا﵁ بليو كتسلم -بذدلاشقة جزاء عن جنس الفةل ،كىو بذـ
دلاشقة الدنيذ ،كاآلخرة كٕنذعو" .زلمد بن إمسذبيل األعًن الصنةذين" ،تسدل السبلـ"( .دار احلديث):ِ ،
ٕٔٔ.
(ْ) للوقوؼ بلى عزيد عن األعثلة ينظر:
(ٓ) الدخذرم" ،صحيح الدخذرم"َْٕٓ ،؛ القاشًنم" ،صحيح عسلم".ِٕٔٓ ،
(ٔ) الدخذرم" ،صحيح الدخذرم"ْْٖٔ ،؛ القاشًنم" ،صحيح عسلم".ّٗٗ ،
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ط لىو ًيف ًرٍزقً ًو ،أىك يػٍنسأى لىو ًيف أىثىًرهً ،فىػ ٍلي ً
ص ٍل ىرًمحىوي»(ُ)(ِ).
يػى يق ي
ٍ ي ى ي
وؿ « :ىع ٍن ىتسَّرهي أى ٍف يػيٍد ىس ى ي
ى
ثانيًا :ما يكون من الجزاء في اآلخرة:
ضأي فىػغى ىس ىل ىك ٍج ىهوي ىكيى ىديًٍو
ُ -ىب ٍن نػي ىةٍي ًم بٍ ًن ىبٍد ًد ا﵁ً ،أىنَّوي ىرأىل أىبىذ يىىريٍػىرىة رضي ا﵁ بنو يػىاىػ ىو َّ
وؿ ا﵁ً
ٌن ،يمثَّ قى ى ً
لسذقىػ ٍ ً
ىح َّّت ىك ىذد يػىٍدػلي يغ الٍمٍن ًكدىػ ٍ ً
ت ىر يتس ى
ٌن ،يمثَّ ىغ ىس ىل ًر ٍجلىٍي ًو ىح َّّت ىرفى ىع إً ىىل ا َّ
ذؿ :ىمس ٍة ي
ى
وؿ« :إً َّف أ َّيع ًيت يأٍتو ىف يػوـ الٍ ًقيذع ًة يغِّرا يزل َّجلًٌن ًعن أىثىًر الٍوض ً
َّ
وء ،فى ىم ًن
ق
ػ
ي
م
ل
تس
صلَّى ا﵁ي ىبلىٍي ًو ىك ى ى ى ي ي
يي
ى
ى ى ٍ
ى ي ىٍ ى ى ى
(ّ)
ً
ً
يل غيَّرتىوي فىػ ٍليىػ ٍف ىة ٍل» .
اتساىطى ى
ٍ
ذع عٍن يك ٍم أى ٍف ييط ى
ت ًبٍن ىد يع ىةذ ًكيىةى بٍ ًن أًىب يتس ٍفيىذ ىف رضي ا﵁
ِ -ىب ٍن طىٍل ىح ىة بٍ ًن ىٍزن ىٍن ،ىب ٍن ىبم ًو ،قى ى
ذؿ :يكٍن ي
بنهمذ ،فىجذءه الٍمؤذ يف ي ٍدبوه إً ىىل َّ ً
ذؿ عةذ ًكيةي :ىًمسةت رتس ى ً
صلَّى ا﵁ي ىبلىٍي ًو
ى ىي ي ى ى ي ي
وؿ ا﵁ ى
الص ىبلة فىػ ىق ى ي ى ى ٍ ي ى ي
ً ً (ْ)(ٓ)
وؿ« :الٍ يم ىؤذنيو ىف أىطٍ ىو يؿ الن ً
َّذس أ ٍىبنىذقنذ يػى ٍوىـ الٍقيى ىذعة» .
ىك ىتسلَّ ىم يػى يق ي
ّ -بن حذيفة رضي ا﵁ بنو قذؿ :قذؿ رتسوؿ ا﵁ صلى ا﵁ بليو كتسلم« :تىػلىق ً
َّت
ً
ً
ً
ت أييىس ير ىبلىى
ت ًع ىن اخلىًًٍن ىشٍيئنذ؟ قى ى
ذؿ :يكٍن ي
كح ىر يج ول شل ٍَّن ىكذ ىف قىػٍدػلى يك ٍم ،قىذليوا :أ ىىبم ٍل ى
ادلىبلىئ ىكةي ير ى
ادل ً
ذؿ :فىػاى ىج ىذكيزكا ىبٍنوي»(ٔ).
ذؿ :قى ى
وتس ًر ،ىكأينٍ ًظ ير ادل ٍة ًسىر .قى ى
ي
ي
(ُ) الدخذرم" ،صحيح الدخذرم"َِٕٔ ،؛ القاشًنم" ،صحيح عسلم".ِٕٓٓ ،
ً
كصبل حقيقيِّذ .كضده:
صل ا﵁ أجلىو كرزقىو ن
(ِ) "كذلك أف ا﵁ رنذزم الةدد عن جنس بملو ،فمن كصل ىرمحىو ىك ى
ً
أجلًو كيف رزقًو" .بدد الرمحن بن نذصر السةدم" ،الدرة الدهية شرح القصيدة
عن قىطىع ىرمحىو ى
قطةو ا﵁ يف ى
الاذئية يف حل ادلاشكلة القدرية"ٓ .نقيق :أب زلمد أشرؼ بن بدد ادلقصود( ،طُ ،أضواء السلفُُْٗ ،ىػ
ُٖٗٗـ).ٖٗ ،(ّ) الدخذرم" ،صحيح الدخذرم"ُّٔ ،؛ القاشًنم" ،صحيح عسلم"ِْٔ ،؛ كاللفظ لو.
(ْ) القاشًنم" ،صحيح عسلم".ّٖٕ ،
كجهو بةض أىل الةلم بكوف ذلك طمأنينة لقلوِبم ،كأهنم غًن كاقفٌن عوقف اذلواف ك ُّ
الذؿ يعصطفٌن يعقنةي
(ٓ) َّ
رؤكتسهم كذجملرعٌن؛ جزاء ّنذ كذنوا بليو يف الدنيذ عن ىع َّد أبنذقهم يف األذاف .ينظر" :عرقذة ادلفذتيح":ِ ،
ٔٓٓ.
كقيل :لكوهنم ييةلًنوف الاكدًن ﵁ تةذىل كعذ يادةو عن األعذكن الةذلية ،فكذف جزاؤىم عن جنس بملهم حيث تةليو
رؤكتسهم .ينظر" :شرح ريذض الصذحلٌن"؛ "فاح ذم اجلبلؿ كاإلكراـ باشرح بلوغ ادلراـ" .ِْٕ :ُ ،كبلذنذ
للاشيخ الةثيمٌن.
(ٔ) الدخذرم" ،صحيح الدخذرم".َِٕٕ ،

- 67 -

مجلّة الجامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد – 581 :الجزء األول

ثالثًا :ما يكون من الجزاء في الدنيا واآلخرة(:)5
ذؿ« :إً َّف
ُ-
صلَّى ا﵁ي ىبلىٍي ًو ىك ىتسلَّ ىم قى ى
ىب ٍن أًىب يىىريٍػىرىة رضي ا﵁ بنو ،ىب ًن النًَّب ى
الرًحم :ى ىذا ع ىقذـ ً
اللَّو خلىق اخل ٍلق ،ح َّّت إً ىذا فىػر ى ً
ًً ً
ك ًع ىن ال ىق ًط ىية ًة،
الةذئًذ بً ى
غ ع ٍن ىخ ٍلقو ،قىذلىت َّ ي ى ى ي ى
ى ى ى ىى ى
ى
ً
ك ،كأىقٍطىع عن قىطىة ً
ىصل عن ك ً
ت :بػىلىى يىذ ىرب،
قى ى
ك؟ قىذلى ٍ
ذؿ :نػى ىة ٍم ،أ ىىعذ تىػ ٍر ى
ضٍ ى
صلى ى ى ى ٍ ى
ٌن أى ٍف أ ى ى ٍ ى ى
(ِ)
ذؿ :فىػهو لى ً
ك »...احلديث .
قى ى ي ى
ً ً
ًو
ىب ٍن أىنى ً
صلَّى ا﵁ي ىبلىٍي ًو ىك ىتسلَّ ىم
ِ-
س بٍ ًن ىعذلك رضي ا﵁ بنو ،ىب ٍن ىر يتسوؿ اللَّو ى
ذؿً « :بظىم ٍ ً ً
ً
ً
ً ً
أىنَّوي قى ى
ىح َّ
ب قىػ ٍونعذ ابٍػاى ىبل يى ٍم ،فى ىم ٍن ىرض ىي فىػلىوي
اجلىىزاء ىع ىع بظى ًم الٍدى ىبلء ،ىكإ َّف اللَّ ىو إذىا أ ى
ي
(ّ)
ط» .
الس ٍخ ي
ضذ ،ىكىع ٍن ىتس ًخ ى
ط فىػلىوي ُّ
الر ى
ً
ً ً
صلَّى ا﵁ي ىبلىٍي ًو
ّ-
ىب ٍن ىبٍدد اللَّو بٍ ًن ىب ٍم ورك رضي ا﵁ بنهمذ ،يػىٍدػلي يغ بًو النً َّ
َّب ى
ً (ْ)
كتسلَّمً « ،
الر ٍمحى ينٍ ،ار ىمحيوا أ ٍىىل ٍاأل ٍىر ً
الس ىمذء» .
الرامحيو ىف يػى ٍر ىمحي يه يم َّ
ى ى ى َّ
ض يػى ٍرمحىٍ يك ٍم ىع ٍن ًيف َّ
ى
اجلزاء عن جنس الةمل يف كبلـ الةلمذء:
قذؿ شيخ اإلتسبلـ ابن تيمية رمحو ا﵁" :الثواب كالةقذب يكونذف عن جنس الةمل يف قى ىدر ا﵁
كيف شربو؛ فإف ىذا عن الةدؿ الذم تقوـ بو السمذء كاألرض؛ كمذ قذؿ ا﵁ تةذىل :ﱡﭐﱒﱓﱔ ﱕ
ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱠ [النسذء ،]ُْٗ :كقذؿ :ﱡﭐ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ
ﲁ
ﲀ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﱠ [النور ،]ِِ :كقذؿ النب صلى ا﵁ بليو كتسلم « :ىع ٍن الى يػى ٍر ىح يم الى
(ُ) للوقوؼ بلى عزيد عن األعثلة ينظر:
(ِ) الدخذرم" ،صحيح الدخذرم"ٖٕٓٗ ،؛ القاشًنم" ،صحيح عسلم".ِْٓٓ ،
(ّ) الرتعذم" ،تسنن الرتعذم" ،ِّٗٔ ،كقذؿ" :ىذا حديث حسن غريب عن ىذا الوجو"؛ "كابن عذجو"،
(َُّْ) ؛ كقذؿ األلدذين" :تسنده حسن" .زلمد نذصر الدين األلدذين" ،تسلسلة األحذديث الصحيحة كشيء
عن فقههذ كفوائدىذ"( .طُ ،الريذض :عكادة ادلةذرؼ للناشر كالاوزيع( ،جُُْٓ :)ْ-ُ :ى ُٗٗٓ-ـ،
(جُُْٔ :)ٔ :ى ُٗٗٔ-ـ( ،جُِِْ :)ٕ :ى ََِِ-ـ).ُْٔ :ُ ،
(ْ) تسليمذف بن األشةث الس ًج ٍساذين" ،تسنن أب داكد"ٓ .نقيق :زلمد زليي الدين بدد احلميد( ،بًنكت صيدا:
ادلكادة الةصرية)ُْْٗ ،؛ الرتعذم" ،تسنن الرتعذم" ،ُِْٗ ،كقذؿ" :ىذا حديث حسن صحيح"،
كصححو احلذكم كالذىب كالةراقي يف "األربةٌن الةاشذرية"ُِٓ ،؛ كاأللدذين .زلمد بن بدد ا﵁ احلذكم،
"ادلسادرؾ بلى الصحيحٌن"ٓ .نقيق :عصطفى بدد القذدر بطذ( ،طُ ،بًنكت :دار الكاب الةلمية،
ُُُْى َُٗٗ-ـ)ِْٕٕ ،؛ األلدذين" ،تسلسلة األحذديث الصحيحة".ْٓٗ :ِ ،
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يػرحم»(ُ) ،كقذؿ« :إً َّف ا﵁ ًكتٍػر ،يً
ب الٍ ًوتٍػر»(ِ) ،كقذؿ« :إً َّف ا﵁ ىً
ذؿ»(ّ) ،كقذؿ:
مج
زن
ب ٍ
اجلى ىم ى
يل يًزن ُّ
ُّ
ى ه
ى ه
ى
يٍ ى ي
(ْ)
ً
ً
َّ
ب ىال يػى ٍقدى يل إال طىيدنذ» ...،؛ كذلذا قىطى ىع يد السذرؽ ،كشرع قىطٍع يد ا﵀ذرب كرجلو؛
«إ َّف ا﵁ى طىي ه
كشرع القصذص يف الدعذء كاألعواؿ كاألباشذر ،فإذا أعكن أف تكوف الةقوبة عن جنس ادلةصية كذف
ذلك ىو ادلاشركع ُنسب اإلعكذف ،عثلمذ يركم بن بمر بن اخلطذب رضي ا﵁ بنو يف شذىد الزكر:
(ٓ)
ب كجهو ،كدلذ ىتس َّود كجهو
ب احلديث قىػلى ى
أنو أعر بإركذبو دابة عقلوبنذ ،كتى ٍس ًويد ىك ٍجهو ؛ فإنو دلذ قىػلى ى
بذلكذب ىتس َّود كجهو .كىذا قد ذى ىكىره يف تةزير شذىد الزكر طذئفة عن الةلمذء عن أصحذب أمحد
(ٔ)
كغًنىم ؛ كذلذا قذؿ ا﵁ تةذىل :ﱡﭐ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﱠ
(ُ) الدخذرم" ،صحيح الدخذرم"ٕٓٗٗ ،؛ القاشًنم" ،صحيح عسلم"ُِّٖ ،؛ كبلذنذ عن حديث أب ىريرة
رضي ا﵁ بنو.
(ِ) الدخذرم" ،صحيح الدخذرم"َُْٔ ،؛ القاشًنم" ،صحيح عسلم"ِٕٕٔ ،؛ كبلذنذ عن حديث أب ىريرة
رضي ا﵁ بنو.
(ّ) القاشًنم" ،صحيح عسلم"ُٗ ،؛ عن حديث ابن عسةود رضي ا﵁ بنو.
(ْ) القاشًنم" ،صحيح عسلم"َُُٓ ،؛ عن حديث أب ىريرة رضي ا﵁ بنو.
(ٓ) بدد الرزاؽ بن ذنذـ الصنةذين" ،ادلصنف"ٓ .نقيق :حديب الرمحن األبظمي( ،طِ ،بًنكت :ادلكاب
ىف يبمر بٍن ٍ َّ ً
ب إً ىىل بي َّمذلًًو
اإلتسبلعي؛ اذلند ،اجمللس الةلميَُّْ ،ى) ،ُِّٓٗ ،بلفظ" :أ َّ ى ى ى
اخلىطذب ىكاى ى
َّذـ ًيف ش ً
ً
ذؿ ىحٍد يسوي"؛ أمحد
ٍتسوي ،ىكأى ٍف ييطى ى
ذى ًد ُّ
بًذلاش ً ى
الزكًر :أى ٍف يٍرنلى ىد أ ٍىربىة ى
ٌن ىج ٍل ىد نة ،ىكأى ٍف يي ٍس ىخ ىم ىك ٍج يهوي ،ىكأى ٍف يٍزنلى ىق ىرأ ي
بن احلسٌن الديهقي" ،السنن الكربل"ٓ .نقيق :زلمد بدد القذدر بطذ( ،طّ ،بًنكت لدنذف :دار الكاب
الةلميةُِْْ ،ى ََِّ-ـ) ،َِّْٗ ،كحكم بليو بذلضةف كاالنقطذع .كضةفو األلدذين .زلمد نذصر
الدين األلدذين" ،إركاء الغليل يف ٔنريج أحذديث عنذر السديل" .إشراؼ :زىًن الاشذكيش( ،طِ ،بًنكت:
ادلكاب اإلتسبلعيَُْٓ ،ى ُٖٗٓ-ـ).ََِْ ،
(ٔ) كىو عذىب ادلذلكية كالاشذفةية كاحلنذبلة ،قذؿ الاشًنازم رمحو ا﵁" :كإذا ثدت أنو شذىد زكر ،كرأل اإلعذـ
الز ٍجر فىػ ىةل ،كإف رأل أف يي ىاش َّهر أ ٍىعره يف تسوقو كعصبله كقديلاو ،كينذدم بليو أنو
تةزيره بذلضرب أك احلدس أك َّ
شذىد زكر فذبرفوه فىػ ىةل" .إبراىيم بن بلي أبو إتسحذؽ الاشًنازم" ،ادلهذب يف فقو اإلعذـ الاشذفةي"( .دار
الكاب الةلمية).ْْٓ :ّ ،
كشهره ،يف قوؿ أكثر أىل الةلم.
كقذؿ ابن قداعة" :فمّت ثدت بند احلذكم بن رجل أنو شهد بزكر ن
بمدا ٌ
بزره ٌ
يركم ذلك بن بمر رضي ا﵁ بنو .كبو يقوؿ شريح كالقذتسم بن زلمد ،كتسذمل بن بدد ا﵁ ،كاألكزابي ،كابن
أب ليلى ،كعذلك ،كالاشذفةي ،كبدد ادللك بن يةلى قذضي الدصرة.
=
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[اإلتسراء ،]ِٕ :كقذؿ تةذىل:

ﱡﭐ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ

ﱅﱇﱈﱉﱊﱠ
ﱆ
ﳏﳐﳑﳒﳓﳔﳕﳖﳗ ﱁﱂﱃﱄ

[طو:

ُِْ.]ُِٔ ،
كيف احلديث « :يٍزن ىاشر اجلىدَّذرٍك ىف كالٍماى ىكدػرك ىف ىبلىى ي ً
َّذس بًأ ٍىر يجلً ًه ٍم» ؛
ص ىور الٍ ىذر ،يىطىيؤيىم الن ي
ي ي ى ي ي
فإهنم دلذ أىذىلٌوا بدذد ا﵁ أىذى ٌذلم ا﵁ لةدذده ،كمذ أف عن تواضع ﵁ رفةو ا﵁؛ فجةل الةدذد عاواضةٌن
لو"(ِ).
(ُ)

اشهر؛ ألنو قوؿ عنكر كزكر ،فبل يػي ىةٌزر بو ،كذلظهذر" .بدد ا﵁ بن أمحد ابن قداعة،
=
كقذؿ أبو حنيفة :ال يػي ىةٌزر ،كال يي ٌ
"ادلغين"( .عكادة القذىرةُّٖٖ ،ى ُٖٗٔ-ـ).ِِّ :َُ ،
"قلت:
أعذ عذىب ادلذلكية :فإهنم يركف ضركرة الااشديد بلى شذىد الزكر ،كتنويع الةقوبة لو ،قذؿ اإلعذـ عذلك :ي
صنىع بو؟ كعذ يصنع بو؟ قذؿ :قذؿ عذلك :يضربو كيطوؼ بو يف
ىخذ شذىد زكر ،كيف يى ٍ
أرأيت القذضي إذا أ ى
اجمللس" .عذلك بن أنس األصدحي"،ادلدكنة"( .طُ ،دار الكاب الةلميةُُْٓ ،ىػ ُْٗٗ-ـ).َُ :ْ ،
أبدا
كقذؿ القرايف" :يضرب شذىد الزكر بذالجاهذد؛ ألهنذ كدًنة ،كيطذؼ بو يف ادلسجد اجلذعع ،كال تقدل شهذدتو ن
كإف تذب ىك ىح يسنىت حذلو" .أمحد بن إدريس القرايف" ،الذخًنة"ٓ .نقيق :زلمد أبو خدزة( ،طُ ،بًنكت :دار
الغرب اإلتسبلعيُْٗٗ ،ـ).ِِٗ :َُ ،
(ُ) أخرجو الدزار- ِّْٗ ،كمذ ىو يف زكائده-؛ عن حديث جذبر رضي ا﵁ بنهمذ ،كقذؿ صذحب كاشف
األتساذر بن زكائد الدزار" :قذؿ الدزار :ال نػى ٍةلىمو ييركل بن جذبر إال ِبذا اإلتسنذد ،كالقذتسم فليس بذلقوم ،كقد
ح ٌدث بنو أىل الةلم" .كقذؿ اذليثمي" :فيو القذتسم بن بدد ا﵁ الةمرم ،كىو عرتكؾ" .اذليثمي" ،رلمع
الزكائد" .ُِّٖٕ ،كقذؿ األلدذين" :عوضوع" .زلمد نذصر الدين األلدذين" ،تسلسلة األحذديث الضةيفة
كادلوضوبة كأثرىذ السيئ يف األعة"( .طُ ،الريذض ادلملكة الةربية السةودية :دار ادلةذرؼُُِْ ،ى -
ُِٗٗـ) .ََُٓ ،كقد كرد احلديث عن طريق بمرك بن شةيب بن أبيو بن جده بن النب صلى ا﵁ بليو
كتسلم قذؿ « :يزناشر الٍما ىكدػرك ىف يػوـ ً
الذ ُّؿ ًعن يكل ع ىك و
ً
ذؿ َّ
ذف،
القيى ىذع ًة أ ٍىعثى ى
ص ىوًر الر ىجذؿ يػى ٍغ ىاش ي
الذر ًيف ي
ٍ ى ي يى ي ىٍ ى
ى
ذى يم ُّ ٍ
ً
ً ً
ً
ص ىذرةً أ ٍىى ًل النَّذ ًر ًطينىةى
س ،تىػ ٍةلي ي
وى ٍم نى يذر األىنٍػيىذ ًر ،يي ٍس ىق ٍو ىف ع ٍن بي ى
فىػيي ىسذقيو ىف إ ىىل تس ٍج ون يف ىج ىهن ى
َّم يي ىس َّمى بيولى ى
اخلىدى ًذؿ» .الرتعذم" ،تسنن الرتعذم" ،ِِْٗ ،كقذؿ" :حديث حسن صحيح" .كقذؿ الةيين" :إتسنذده جيد".
زلمود بن أمحد الةيين" ،بمدة القذرم شرح صحيح الدخذرم"( .بًنكت :دار إحيذء الرتاث الةرب):ِّ ،
ُُِ .كحسنو األلدذين .زلمد نذصر الدين األلدذين" ،صحيح الرتغيب كالرتىيب"( .طُ ،الريذض ادلملكة
الةربية السةودية :عكادة ادلةذرؼ للناشر كالاوزيعُُِْ ،ى َََِ-ـ).ّّٖٓ ،
(ِ) ابن تيمية" ،رلموع الفاذكل".َُِ ،ُُٗ :ِٖ ،
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أيضذ" :كا﵁ تسدحذنو رنزم اإلنسذف ًَنٍنس بملو ،فذجلزاء عن جنس الةمل؛ فمن خذلف
كقذؿ ن
الرتسل بوقب ّنثل ذندو؛ فإف كذف قد قدح فيهم ،كنسب عذ يقولونو إىل أنو ىج ٍهل كخركج بن الةلم
كالةقل ،ابالي يف بقلو كبلمو ،كظهر عن ىج ٍهلو عذ بيوقًب بو ،كعن قذؿ بنهم :إهنم تةمدكا
الكذب ،أظهر ا﵁ كذبو ،كعن قذؿ :إهنم يج َّهذؿ ،أظهر ا﵁ جهلو ،ففربوف كىذعذف كقذركف دلذ قذلوا
بن عوتسى :إنو تسذحر كذاب ،أخرب ا﵁ بذلك بنهم يف قولو :ﱡﭐﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ
ﲰ ﲱ ﲲ ﲳﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﱠ [غذفر ،]ِْ ،ِّ :كطىلىب فربوف
َ َ َ ۡ َ ۡ ُ َ ُ ٓ َ ۡ ُ ۡ ُ َ ٰ َ ۡ َ ۡ ُ َ َّ ُ ٓ ّ ٓ َ َ ُ
ّن أخةف
وِن أرذو مَٔس وۡلدع ربّۥ إ ِ ِ
إىبلكو بذلقال ،كصذر يصفو بذلةيوب ،كقولو﴿ :وكةل ف ِرغٔن ذر ِ
َ
َ
َّ
َ َ
َ ََُّ َ ُ َ َ ۡ
ُ
َ۠ َ
َۡ ِ َۡ َ
ۡرض ٱىف َصةد[ ﴾٢٦غذفر ،]ِٔ :كقذؿ﴿ :أ ۡم أُة خ ۡۡي َِۡ ٌّ ٞهٰذا ٱَّلِي ْ َٔ
ِيِس ًۡ أ ۡو أن ُحظ ِٓ َر ِِف ٱۡل
أن حجدِل د
َ َ َ ََ ٞ
س ُةد يُب ِ ُي[ ﴾٥٢الزخرؼ ،]ِٓ :أىلك ا﵁ فربوف ،كأظهر كذبو كافرتاءه بلى ا﵁ كبلى
م ِٓي وَل ي
رتسلو ،كأذلٌو غذية اإلذالؿ ،كأبجزه بن الكبلـ النذفع؛ فلم يدٌن حجة.
سمى :أبذ احلكم ،كلكن النب صلى ا﵁ بليو كتسلم
كفربوف ىذه األعة -أبو جهل-كذف يي ٌ
مسذه أبذ جهل ،كىو كمذ مسذه رتسوؿ ا﵁ صلى ا﵁ بليو كتسلم :أبو جهل ،أىلك بو نفسو كأتدذبو
يف الدنيذ كاآلخرة .كالذين قذلوا بن الرتسوؿ :إنو أبرت -كقصدكا أنو شنوت فينقطع ًذ ٍكره-بوقدوا
َّ َ َ َ
م ُْ َٔ ٱ ۡۡلَ ۡب َ ُ
وجد ىعن ىشنىأ الرتسوؿ إال بػىاىػىره
ي
فبل
،
]
ّ
:
الكوثر
[
﴾
٣
ت
بذنٍدًاىذرىم كمذ قذؿ تةذىل﴿ :إِن شةُ ِب
يى
ا﵁ ،حّت أىل الددع ادلخذلفوف لسناو"(ُ).
كقذؿ ابن القيم رمحو ا﵁" :كقد ىد ٌؿ الكاذب كالسنة يف أكثر عن عذئة عوضع بلى أف اجلزاء
ٓ
عن جنس الةمل يف اخلًن كالاشر ،كمذ قذؿ تةذىلَ ﴿ :ج َزا ٗء وِفَةكًة[ ﴾٢٦الندأ :]ِٔ :أم :ىكفٍق أبمذذلم،
َّ ۡ
َ ََۡۡ َۡۡ
َ َ َ ۡ َ َ َ ۡ ۡ َ ٓ َ َّ َّ ۡ َ
ي
كىذا
كقدرا ،أعذ الاشرع فلقولو تةذىل﴿ :وكذبِة غيي ًِٓ ذِيٓة أن ٱنلفس ث ِٱنلف ِس وٱىػي ث ِٱىػ ِ
ثذبت ش ن
ربذ ۡ ُ ن
ُ
َ
َۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ُ
ُ
َ
َ
ٞ
َ
لص َّ َوٱ ُ
ۡل ُروح ك َِطةص﴾ [ادلذئدة ،]ْٓ :فأخرب تسدحذنو أف اجلركح
لص ََّ ث ِٱ ّ ِِ
ُف َوٱۡلذن ث ِٱۡلذ ِن َوٱ ّ ِ
َوٱۡلُف ث ِٱۡل ِ
قصذص ،عع أف اجلذرح قد يى ٍاشاى ٌد بذابو إذا فىػ ىةل بو كمذ فىػ ىةل ،حّت يى ٍساى ًويف عنو .كقد ثػىدىت بن النب
ضخ رأس اجلذرية(ِ) ،كىذا ال ىقٍال قصذص؛ ألنو
صلى ا﵁ بليو كتسلم :أنو رضخ رأس اليهودم كمذ ىر ى
رضخ الرأس .كذلذا كذف أصح األقواؿ :أنو
الة ٍهد أك للحرابة لكذف َّ
بذلسيف .كال يي ى
لو كذف لنىػ ٍقض ى
يػي ٍف ىةل بذجلذين عثل عذ فىػ ىةل بذدل ٍجين بليو ،عذ مل يكن يزلىَّرنعذ حلق ا﵁؛ كذلقال بذللواطة ،كْنريع اخلى ٍمر
ى
الة ٍدؿ،
إىل
أقرب
ىذا
ألف
؛
ق
ن
خ
كمذ
ق
ن
كسن
،
ل
ة
ػ
ف
كمذ
شذىق
عن
ى
ق
ي
ى
حرؽ كمذ ىحَّرؽ ،كييل ى
ىى
ى
ى
ى
كحنوه ،فيي ى
(ُ) ادلصدر السذبق.ُِٕ ،ُُٕ :ُّ ،
(ِ) الدخذرم" ،صحيح الدخذرم"ْٖٖٔ ،ٖٕٔٔ ،ِٓٗٓ ،ِْٕٔ ،ُِّْ ،؛ القاشًنم" ،صحيح عسلم"،
ُِٕٔ؛ عن حديث أنس بن عذلك رضي ا﵁ بنو.

- 64 -

مجلّة الجامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد – 581 :الجزء األول

الز ٍجر ادلطلوب عن القصذص.)ُ(" ...
كحصوؿ يع ىس َّمى القصذص ،كإدراؾ الثَّأٍر ،كالاَّ ىاش ٌفي ،ك َّ
شلذثبل للةمل عن جنسو يف اخلًن كالاشَّر ...،فهذا شرع ا﵁
أيضذ" :كلذلك كذف اجلزاء ن
كقذؿ ن
كقدره ككحيو كثوابو كبقذبو كلو قذئم ِبذا األصل ،كىو إحلذؽ النظًن بذلنظًن ،كابادذر ادلثل بذدلثل؛
كذلذا يذكر الاشذرع الةلل كاألكصذؼ ادل ىؤثٌرة ،كادلةذين ادلةاربة يف األحكذـ القدرية كالاشربية كاجلزائية؛
ي
ليدؿ بذلك بلى تىػ ىةلٌق احلكم ِبذ أين كجدت ،كاقاضذئهذ ألحكذعهذ ،كبدـ ٔنلُّفهذ بنهذ إال دلذنع
َ ٰ َ َ َّ ُ ۡ َ ُّ
ٓاكٔا ْ ٱ َّ َ
ّلل َو َر ُش َ ُ
يةذرض اقاضذءىذ ،كي ً
ٔلۥ﴾
وجب ٔنلٌف أىثىرىذ بنهذ ،كقولو تةذىل﴿ :ذل ِم ثِأجًٓ ش
ي
ي
ُۡ ُ ْ
َ ٰ ُ َ َّ ُ ٓ َ ُ ِ َ َّ ُ َ ۡ َ ُ َ َ ۡ ُ
ُۡ َ ۡ
ۡ
ً
ً
[األنفذؿ ،]ُّ :ىكقىػ ٍولو﴿ :ذىِسً ثِأُّۥ إِذا دِع ٱّلل وخدهۥ زفرتً ِإَون يۡشك ثِِّۦ دؤٌِِٔا﴾ [غذفر،]ُِ :
َۡ
َٰ ُ َ ُ ُ ۡ َ ۡ َ ُ َ
َ ٰ ُ َ َّ ُ ُ َّ َ ۡ ُ ۡ َ َ
خ ٱ َّّللِ ُْ ُز ٗ
ۡرض ث َغ ۡۡي ٱ ۡ َ
ٰ
ِ
ۡل ّ ِق
ۡل
ٱ
ِف
ٔن
خ
ر
ف
ت
ً
ِذ
ن
ة
ٍ
ث
ً
ِس
ى
ذ
﴿
،
]
ّٓ
:
اجلذثية
[
﴾
ا
و
اي
﴿ذى ِسً ثِأُسً ٱَّتذتً ء
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
َ
َ
ٓ
ۡ َ َ
َ ٰ َ َّ ُ ُ َّ َ ُ َ ۡ َ
َ
َ َ ُ ُ َ
ۡ
ُ
خ َػ ٱ َّ َ
ّلل َوك ِرْٔا رِع َنُٰ ُّۥ فأ ۡخ َج َػ أغ َمٰي ُٓ ًۡ﴾
ِذ ًۡ ت ٍۡ َر ُخٔن﴾ [غذفر﴿ ،]ٕٓ :ذل ِم ثِأجًٓ ٱتجػٔا ٌة أش
وبٍِة ن
َ
ۡ َۡ
َ ٰ َ َّ ُ ۡ َ ُ ْ ِ َّ َ َ ُ ْ َ َ َّ َ َّ ُ َ ُ ُ ُ
س ًۡ ِِف َب ۡػ ِظ ٱۡلم ِر﴾ [زلمد،]ِٔ :
[زلمد﴿ ،]ِٖ :ذل ِم ثِأجًٓ كةلٔا لَّلِيَ ن ِرْٔا ٌة ُزل ٱّلل شِ ِؽيػ
َ ُ َ ُ َّ
(ِ)
َ َ ُ َّ ُ ۡ َۡ َٰ ُ
س ًۡ﴾ [فصلت. "]ِّ :
﴿ َوذٰى ِس ًۡ ظ ُِّس ًُ ٱَّلِي ظِنذً ثِربِسً أردى
س لو بو
أيضذ" :كالةدد يكلَّمذ ىك َّتسع يف أبمذؿ الرب َّ
كقذؿ ن
كتسع لو يف(ّ)اجلنة ،ككلمذ بمل ن
خًنا ىغىر ى
ىنذؾ غراس ،كبىن لو بنذء ،كأناشأ لو عن بملو أنواع شلذ ياماع بو" .
تنوبت أبمذلو ادلرضية ﵁ ،ا﵀دوبة لو يف ىذه الدار ،تىػنىػ َّوبت األقسذـ اليت
أيضذ" :فمن َّ
كقذؿ ن
يالذذ ِبذ يف تلك الدار ،كتى ىكثَّرت لو ُنسب تى ىكثٌر أبمذلو ىنذ ،ككذف عزيده عن تنوبهذ كاالباهذج ِبذ
كااللاذاذ بنيلهذ ىنذؾ بلى حسب عزيده عن األبمذؿ كتنوبو فيهذ يف ىذه الدار.
أثرا كجزاء كلذة كأدلذ
كقد جةل ا﵁ تسدحذنو لكل بمل عن األبمذؿ ا﵀دوبة لو كادلسخوطة ن
ن
سنصو ال يي ٍاشدو أثر اآلخر كجزاءه؛ كذلذا تنوبت ل ٌذات أىل اجلنة كآالـ أىل النذر ،كتنوع عذ فيهمذ
بس ٍه وم ،كأخذ عنهذ بنصيب
عن الطيدذت كالةقوبذت ،فليست لذة عن ى
ضىرب يف كل عرضذة ا﵁ ى
َّ
ضىرب يف كل عسخوط ﵁ بنصيب
كلذة عن أدنى تسهمو كنصيدو يف نوع كاحد عنهذ ،كال أمل عن ى
كبقوباو كأمل عن ضرب بسهم كاحد يف عسذخطو"(ْ).
(ُ) "هتذيب تسنن أب داكد".ُِّ :ِ ،
(ِ) زلمد بن أب بكر ابن قيم اجلوزية" ،إببلـ ادلوقةٌن بن رب الةذدلٌن"ٓ .نقيق :زلمد بدد السبلـ إبراىيم.
(طُ ،بًنكت :دار الكاب الةلميةُُُْ ،ىػ ُُٗٗ-ـ).ُُٓ ،َُٓ :ُ ،
(ّ) زلمد بن أب بكر ابن قيم اجلوزية" ،حذدم األركاح إىل ببلد األفراح"( .القذىرة :عطدةة ادلدين).ْٕ ،
(ْ) زلمد بن أب بكر ابن قيم اجلوزية" ،اجامذع اجليوش اإلتسبلعية بلى حرب ادلةطلة كاجلهمية"ٓ .نقيق :زائد بن
أمحد الناشًنم( ،طُ ،عكة ادلكرعة :دار بذمل الفوائدُُّْ ،ىػ).ْٖ ،ّٖ :ِ ،
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بود لسذنو ذكر ا﵁ صذف لسذنو بن الدذطل كاللغو ،كعن يدس لسذنو بن
كقذؿ ن
أيضذ" :فمن ٌ
ذكر ا﵁ تةذىل ترطب بكل بذطل كلغو كفحش"(ُ).
اجلزاء عن جنس الةمل يف أعثذؿ الةرب كأشةذرىم:
عن ذلك قوذلم:
ُ -كمذ تدين تيداف .كأناشد أبو بيدىيد:
(ِ)
كابلم بأ ٌف كمذ تى ًدين تي ىدا يف
ائل
كابلم كأيقن أف يع ٍلكك ز
ه
ِ -كمذ تىػ ٍزىرع ىٍٓنصد(ّ).
ً
صنى ىع(ْ).
ّ -دنٍػايو ّنذ ى
ْ -عن حفر الخيو يجدِّذ ىكقع فً ًيو يعٍن ىكدِّذ(ٓ).
ٓ -أ ً
ىحسن يزن ىسن إليك ،ك ٍار ىحم تػي ٍر ىحم(ٔ).
يوعذ بػيَّر بو كالدىر ال ييغاىػُّر بو(ٕ).
ٔ -عن بػىَّر ن
ٕ -كلئلعذـ الاشذفةي رمحو ا﵁:
(ُ) زلمد بن أب بكر ابن قيم اجلوزية" ،الوابل الصيب عن الكلم الطيب"ٓ .نقيق :تسيد إبراىيم( .طّ ،القذىرة:
دار احلديثُٗٗٗ ،ـ).ّْ ،
(ِ) ينظر :بدد ا﵁ بن عسلم بن قايدة الدينورم" ،أدب الكذتب"ٓ .نقيق :زلمد الدال( ،عؤتسسة الرتسذلة)ٕٓ ،؛
زلمد بن يزيد ادلربد" ،الكذعل يف اللغة كاألدب"ٓ .نقيق :زلمد أبو الفضل إبراىيم( ،طّ ،القذىرة :دار
الفكر الةربُُْٕ ،ىػ ُٕٗٗ-ـ)ِٓٗ :ُ ،؛ احلسن بن بدد ا﵁ الةسكرم" ،مجهرة األعثذؿ"( .بًنكت:
دار الفكر).ُٖٔ :ِ ،
(ّ) ينظر :بلي بن زلمد أبو حيذف الاوحيدم" ،الدصذئر كالذخذئر"ٓ .نقيق :د .كداد القذضي( ،طُ ،بًنكت:
دار صذدرَُْٖ ،ىػ ُٖٖٗ-ـ)ِٔٗ :ٕ ،؛ أمحد بن زلمد ادليداين" ،رلمع األعثذؿ"ٓ .نقيق :زلمد زليي
الدين بدد احلميد( ،بًنكت لدنذف :دار ادلةرفة).ُِٔ :ِ ،
(ْ) ينظر :الدينورم" ،أدب الكذتب".ٕٓ ،
(ٓ) ينظر :زلمود بن بمر الزسلاشرم" ،ادلساقصى يف أعثذؿ الةرب"( .طِ ،بًنكت :دار الكاب الةلمية،
ُٕٖٗـ).ّْٓ :ِ ،
(ٔ) ينظر :أمحد بن زلمد ابن بدد ربو" ،الةقد الفريد"( .طُ ،بًنكت :دار الكاب الةلميةَُْْ ،ىػ)،ِٔ :ِ ،
ِٔ.ُْ :ّ ،
(ٕ) ينظر :السذبق.ٕٗ :ّ ،ِٔ :ِ ،
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ف نسذؤكم يف ادل ٍحىرـ
بي ُّفوا تىػةي ٌ
ى
إف ال ػ ػزن ػذ ىدي ػ ػ ػ ػن فػ ػإف أق ػ ػرض ػا ػو
ع ػن يىػزف ييػز ىف بًػ ًو كل ػو َنػ ػداره

كْنىػ ػنَّػ ػديػوا ع ػ ػ ػ ػذ ال يىػلًي ػ ػق ب ػ يم ٍس ػلً ػم
ى
(ُ)
كذف الوفذ عن أىل بياك فذبل ًم
(ِ)
ت يػذ ى ػػذا لػدػي ػدػنػذ فذفه ػم
إف كنػ ى

(ُ) زلمد بن إدريس الاشذفةي" ،اجلوىر النفيس يف شةر اإلعذـ زلمد بن إدريس" .إبداد كتةليق كتقدمي :زلمد
إبراىيم تسليم( ،عصر القذىرة :عكادة ابن تسينذ).َُّ ،
(ِ) السذبق.ُِّ ،
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اعفص األول :اجلازا ن نس اعمل يف اخلري
املبحث األول :اجلازا احلس يف اعدنيا
َ

ُ -قذؿ تةذىل﴿ :ن َذٰل َِم ن ِۡدَُة ِۡلُ ُ
ٔش َف﴾ [يوتسف.]ٕٔ :
َ
كقد ذكر بةض أىل الةلم أف الكذؼ كاتسم اإلشذرة بةدىذ ﴿ن َذٰل َِم﴾ بذئد إىل قوؿ يةقوب
َ َ ۡ ُ ۡ ُ ۡ َ َ َ َٰ ۡ َ َ َ َ ُ ْ َ َ
ِيدوا ل َم ن ۡي ًدا﴾ [يوتسف.)ُ(]ٓ :
يف أكؿ السورةَ﴿ :ل تلطص رءيةك َع إِخٔد ِم ذيه
ً
ب ،فكمذ كذدكا يف االباداء يف أعر يوتسف
كذلك أهنم أخذكه عن أبيو ُنيلة ،كألقوه يف اجلي ٌ
﴿ن ِۡدَُة ِۡلُ ُ
ٔش َف﴾ يف أعرىم ،جزاء كفذقذ(ِ).
ۡ َ
ِ -قذؿ تةذىلَ ﴿ :و َج َػي َِة ل ُٓ ًۡ ل َِص َةن ضِ ۡد ٍق َغي ِّٗية﴾ [عرمي.]َٓ :
قذؿ ابن القيم رمحو ا﵁" :كادلراد بذللسذف ىنذ :الثنذء احلسن .فلمذ كذف الصدؽ بذللسذف –كىو
كب َّرب بو بنو"(ّ).
عوضةو -أطلق ا﵁ تةذىل ألسنة
الةدذد بذلثنذء بلى الصذدؽ ،جزاء كفذقذ ،ى
َ
َ
َ َٰٓ ُّ َ َّ َ َ َ ُ ٓ ْ َ ُ ُ ْ َّ َ َ ُ ۡ ُ ۡ َ ُ َ ّ ۡ ۡ َ َ ُ
س ًۡ[ ﴾٧عرمي:
ّ -قذؿ تةذىل﴿ :يأحٓة ٱَّلِيَ ءأٌِا إ ِن دُِصوا ٱّلل يُِصزً ويثجِخ أكداٌ
ُِص َّن َّ ُ
ٱّلل ٌََ يَ ُ ُ
َٓ] ،كقذؿَ ﴿ :و َۡلَ ُ َ
ُِصهُ ٓۥ﴾ [احلج.]َْ :
صر دين ا﵁ كشربو ،كثػىدَّت دبذئمو ،نصره ا﵁
كذلك أف اجلزاء عن جنس الةمل ،فمن نى ى
كثػىدَّت قى ىدعو (ْ).
َّ
ْ
ْ -قذؿ تةذىلَ ﴿ :وٱ َِّل َيَ ٱ ْۡ َذ َد ۡوا َز َاد ُْ ًۡ ُْ ٗدى َو َءادَى ٰ ُٓ ًۡ َت ۡل َٔى ٰ ُٓ ًۡ﴾ [زلمد.]ُٕ :
فذجلزاء عن جنس الةمل ،فمن آعن كأقدل بلى اذلدل ،كبمل بذألتسدذب ادلوصلة إليو زاده ا﵁

(ُ) ينظر :صذحل بن فوزاف الفوزاف" ،ادللخص يف شرح كاذب الاوحيد"( .طُ ،الريذض :دار الةذصمة،
ُِِْىػََُِ-ـ).َِٕ ،
(ِ) ينظر :عنصور بن زلمد السمةذين" ،تفسًن القرآف"ٓ .نقيق :يذتسر بن إبراىيم كغنيم بن بدذس بن غنيم،
(طُ ،الريذض السةودية :دار الوطنُُْٖ ،ىػُٕٗٗ-ـ)ِٓ :ّ ،؛ احلسٌن بن عسةود الدغوم" ،عةذمل
الانزيل يف تفسًن القرآف"ٓ .نقيق :بدد الرزاؽ ادلهدم( ،طُ ،بًنكت :دار إحيذء الرتاث الةربَُِْ ،ى)،
ِ.َٓٓ :
(ّ) زلمد بن أب بكر ابن قيم اجلوزية" ،عدارج السذلكٌن بٌن عنذزؿ إيذؾ نةدد كإيذؾ نساةٌن"ٓ .نقيق :زلمد
ادلةاصم بذ﵁ الدغدادم( ،طّ ،بًنكت :دار الكاذب الةربُُْٔ ،ى ُٗٗٔ-ـ).َِٔ :ِ ،
(ْ) ينظر :إمسذبيل بن بمر ابن كثًن" ،تفسًن القرآف الةظيم"ٓ .نقيق :زلمد حسٌن مشس الدين( ،طُ ،بًنكت:
دار الكاب الةلمية -عناشورات زلمد بلي بيضوفُُْٗ ،-ى).َُّ :ٕ ،

- 87 -

مجلّة الجامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد – 581 :الجزء األول

يىدل كتػي ىقى.
ّ].
ٓ -قذؿ تةذىل:
السلىف :ىج ىةل ا﵁ تةذىل لكل بمل جزاء عن ًجٍن ًسو،
قذؿ ابن القيم رمحو ا﵁" :قذؿ بةض َّ
َ
ۡ
َّ
َ
َّ
ٱّللِ َذ ُٓ َٔ َخ ۡص ُج ُّ ٓۥ﴾ ،كمل يقل :نؤتو
كل بليو نػى ٍفس كفذياو لةدده؛ فقذؿَ ﴿ :و ٌََ َح َذ َّٔك َع
ىك ىج ىةل جزاء الاَّػ ىوٌ
كذا ككذا عن األجر كمذ قذؿ يف األبمذؿ ،بل ىج ىةل نفسو تسدحذنو كذيف بدده ادلاىػ ىوٌكل بليو كحسدو
ي
ككاقيو"(ُ).
َ َ َ َ َ َّ ۡ َ َ َّ
ٱّللِ َذ ُٓ َٔ َخ ۡص ُج ُّ ٓۥ﴾ [الطبلؽ:
﴿وٌَ حذّٔك َع

املبحث اعثاني :اجلازا احلس يف اآلخرة

()2

َّ َ ۡ َ ۡ ُ َ َ ۡ ُ ۡ َ َ ۡ ُ ْ َ ۡ ٓ ُ
َ ٰ َ ٓ ۡ َ َٰٓ َ
ِت ٱى ِ ٓ
ِيو ٱ ۡذ ُن ُروا ْ ُ ِۡػ ٍَ ِ َ
وف
ِت أجػٍخ غييسً وأوفٔا ثِػٓد
ﱡيج ِِن إِشرء
ِي أ ِ

ُ -قذؿ تةذىل:
َ ۡ ُ ۡ َّ َ ۡ َ ُ
ٔنﭐﱠ [الدقرة.)ّ(]َْ :
ثِػٓدِكً ِإَوي ٰ َي فٱرْج ِ
فمن أكىف ىبة ٍهد ا﵁ تةذىل أكىف ا﵁ ىبة ٍه ًده كفذءن بوفذء؛ كذلك أف اجلزاء عن جنس الةمل.
َ ۡ ُُ ٓ َۡ ُۡ ُ
ز ًۡ﴾ [الدقرة.]ُِٓ :
وِن أذنر
ِ -قذؿ تةذىل﴿ :فٱذنر ِ
أم" :اذكركين بطذبيت ،أذكركم ّنغفريت"(ْ).

(ُ) زلمد بن أب بكر ابن قيم اجلوزية" ،بدائع الفوائد"( .بًنكت لدنذف :دار الكاذب الةرب).َِْ-ِّٗ :ِ ،
(ِ) للوقوؼ بلى عزيد عن األعثلة ينظر:
(ّ) كبهده تةذىل ادلاشذر إليو يف اآلية يع ىف َّسر بقولو( :كلقد أخذ ا﵁ عيثذؽ بين إتسرائيل كبةثنذىم اثين باشر نقيدذ
قرضذ حسننذ
كقذؿ ا﵁ إين عةكم لئن أقمام الصبلة كآتيام الزكذة كآعنام برتسلي كبزرٕنوىم كأقرضام ا﵁ ن
ألكفرف بنكم تسيئذتكم كألدخلنكم جنذت ْنرم عن ٓناهذ األهنذر) [ادلذئدة.]ُِ:
ادلركزم" ،الزىد كالرقذئق"ٓ .نقيق :حديب الرمحن
)ِ) ركل ىذا ادلةىن بن تسةيد بن جدًن :بدد ا﵁ بن ادلدذرؾ ٍ
األبظمي( ،بًنكت :دار الكاب الةلمية)ِٖٗ ،؛ زلمد بن جرير الطربم" ،جذعع الديذف يف تأكيل القرآف".
ٓنقيق :بدد ا﵁ بدد ا﵀سن الرتكي( ،طُ ،دار ىجر للطدذبة كالناشر كالاوزيع كاإلببلفُِِْ ،ى -
ََُِـ)ٔٗٓ :ِ ،؛ بدد الرمحن بن زلمد ابن أب حذمت" ،تفسًن القرآف الةظيم"ٓ .نقيق :أتسةد زلمد
الطيب( ،طّ ،ادلملكة الةربية السةودية :عكادة نزار عصطفى الدذزُُْٗ ،ى)ُّٖٗ ،؛ أمحد بن بدد ا﵁
أبو نةيم األصفهذين" ،حلية األكليذء كطدقذت األصفيذء"( .جوار زلذفظة عصر :السةذدةُّْٗ ،ىػ -
ُْٕٗـ)ِْٖ :ْ ،؛ تسةيد بن عنصور اجلوزجذين" ،الافسًن عن تسنن تسةيد بن عنصور" .دراتسة كٓنقيق:
د .تسةد بن بدد ا﵁ بن بدد الةزيز آؿ محيد( ،طُ ،دار الصميةي للناشر كالاوزيعُُْٕ ،ىػ ُٕٗٗ-ـ)،
ِِٗ؛ أمحد بن احلسٌن الديهقي" ،شةب اإلشنذف" .حققو كراجع نصوصو كخرج أحذديثو :د .بدد الةلي بدد =
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ْ َ
﴿ َو َشةرِ ُغ ٓٔا إ ِ َٰل

ۡ
َّ َ ٰ َ ٰ ُ ۡ َ ُ
ُ
ُ
ت َوٱۡلۡرض﴾
ٌَغف َِرة ٖ ٌَِّ َّر ّبِس ًۡ َو َج َِّ ٍح َغ ۡرع َٓة ٱلصمن

[آؿ

ّ -قذؿ تةذىل:
بمراف.]ُّّ :
َّ َ ٓ َ ۡ َ
َ
ْ
َ
ۡ
ُ
َ ٓ ٰ َ َ ّ َّ ّ ُ
س ًۡ َو َج َِّ ٍح َغ ۡر ُع َٓة ن َػ ۡر ِض ٱلصٍة ِء وٱۡل ِ
ۡرض﴾ [احلديد.]ُِ :
كقذؿ﴿ :شةثِلٔا إَِل ٌغفِرة ٖ ٌَِ رب ِ
كتسدىق إىل اخلًن ،كذف يف اآلخرة عن
فمن تسذبق إىل ىذه الدنيذ
قذؿ ابن كثًن رمحو ا﵁" :
ى
ى
ُ
َ َ
كراعة؛ فإف اجلزاء عن ًجٍنس الةمل ،ككمذ تى ًدين تيداف؛ كذلذا قذؿ تةذىل﴿ :أ ْو َٰٓلهِم
ۡالسذبقٌن إىل ال ى ى
(ُ)
ُ َ َّ ُ َ
ٔنِِ ١١ف َج َّجٰ ِخ ٱنلَّػِي ًِ﴾ [الواقةة. "]ُِ :
ٱلٍلرب
َ
ۡ
ْ
َّ
ّ
ْ -قذؿ تةذىل﴿ :ى َِّل َ
ِيَ أ ۡخ َص ُِٔا ُ
ٱۡل ۡص َ ِٰن َوزِ َي َةدة [ ﴾ٞيونس.]ِٔ :
كقد ثدت بن النب  أنو فى َّسر الزيذدة بذلنظر إىل ىك ٍجو ا﵁ الكرمي يف اجلنة (ِ).
قذؿ احلذفظ ابن رجب رمحو ا﵁" :كىذا عنذتسب جلةلو جزاء ألىل اإلحسذف؛ ألف اإلحسذف
ىو أف يةدد ادلؤعن ربو يف الدنيذ بلى ىك ٍجو احلضور كادلراقدة ،كأنو يراه بقلدو كينظر إليو يف حذؿ
بدذدتو ،فكذف جزاء ذلك :النظر إىل ا﵁ بيذنذن يف اآلخرة"(ّ).
َ ۡ َ ۡ ُ ْ َ ۡ َ ۡ َ ُ ْٓۗ ْ َ َ ُ ُّ َ َ َ ۡ َ َّ ُ َ ُ
س ًۡ َو َّ ُ
ٱّلل َد ُفٔرَّ ٞرخ ٌ
ِيً﴾
ٓ -قذؿ تةذىل﴿ :وۡلػفٔا وۡلطفدٔا أَل ُتِجٔن أن حغفِر ٱّلل ى
[النور.]ِِ :
(ْ)(ٓ)
أم :كمذ تغفر بن ادلذنب إليك نغفر لك ،ككمذ تصفح نصفح بنك .
ۡ
َ ٗ
َ
َ َ َ َٰ ُ ُ ُ ُ ۡ َ ۡ َ َ
جعِ يَ ۡد ُغٔن َر َّب ُٓ ًۡ خ ۡٔفة َو َؼ ٍَ ٗػة َوم ٍَِّة َر َزك َجٰ ُٓ ًۡ
ٔ -قذؿ تةذىل﴿ :تذج
ةِف جِٔبًٓ غ َِ ٱلٍغة ِ
َ َ َ ۡ َ ُ َ ۡ َ ُ َ ۡ َ ْ ُ َ َ ۢ َ ٓ َ َ ُ ۡ َ َّ ُ ّ ُ َ َ ۡ ُ ٓ َّ ٞ
ُ ُ َ
ٔن ١٦فَل تػيً جفس ٌة أخ ِِف لًٓ ٌَِ كرة ِ أخ ٖي جزاء ثٍِة َكُٔا حػٍئن[ ﴾١٧السجدة:ُٕ :
يِفِل
ُٔ].
= احلميد حذعد ،بإشراؼ :سلاذر أمحد الندكم صذحب الدار السلفية بدوعدذم اذلند( ،طُ ،الريذض :عكادة
الرشد للناشر كالاوزيع بذلريذض ،بذلاةذكف عع الدار السلفيةُِّْ ،ىػ ََِّ-ـ) ٕٕٔ ،عن طريق الديهقي.
(ُ) ابن كثًن" ،تفسًن القرآف الةظيم".ُٕٓ :ٕ ،
(ِ) القاشًنم" ،صحيح عسلم".ُُٖ ،
(ّ) بدد الرمحن بن أمحد ابن رجب" ،جذعع الةلوـ كاحلكم"ٓ .نقيق :شةيب األرنؤكط كإبراىيم بذجس( ،طٕ،
بًنكت :عؤتسسة الرتسذلةُِِْ ،ى ََُِ-ـ).ُِٓ :ُ ،
(ْ) ينظر :ابن كثًن" ،تفسًن القرآف الةظيم".ُّ :ٔ ،
(ٓ) فذآلية كإف كذنت نذزلة يف أب بكر رضي ا﵁ بنو حيث حلف أال ينفق بلى ًع ٍسطىح بةد عذ كذف عنو يف
اإلفك "أخرجو الدخذرم"ُِٔٔ ،؛ ك"عسلم" .ُِٔٔ ،إال أف الةربة بةموـ اللفظ كادلةىن ال ِنصوص
السدب.
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كىذا "جزاء كفذقذن دلذ أخفوه عن أبمذذلم الصذحلة يف الدنيذ"(ُ) ،كمذ جذء بن احلسن رمحو ا﵁
قذؿ" :أخفى قوـ بملهم فأخفى ا﵁ ذلم عذمل تر بٌن ،كمل سنطر بلى قلب باشر"(ِ).
قذؿ ابن القيم رمحو ا﵁" :كتأعل كيف قذبل عذ أخفوه عن قيذـ الليل بذجلزاء الذم أخفذه ذلم
شلذ ال تةلمو نفس ككيف قذبل قلقهم كخوفهم كاضطراِبم بلى عضذجةهم حٌن يقوعوا إىل صبلة
الليل بقرة األبٌن يف اجلنة"(ّ).
َّ َ ُ َ َّ َّ ُ َ َ ۡ َ ُ َ ۡ
َ
ةب﴾ [الزعر.]َُ :
ٕ -قذؿ تةذىل﴿ :إِجٍة ئَّف ٱىصٰ ِِبون أجرًْ ثِغ ِ
ۡي خِص ٖ
صره إال الصرب؛ فإنو دائم عع
كح ٍ
"كذلك ألف اجلزاء عن جنس الةمل ،ككل بمل شنكن ىب ٌده ى
األنفذس ،كىو عةىن عن ادلةذين الدذطنة ال يىطَّلع ىخ ٍلق بلى عقداره يف قوتو كضةفو كشدتو كلينو؛ ألنو
كمس ٌوىذ كنزكذلذ"(ْ).
عع خفذئو يافذكت عقداره ،كتاةذظم آثذرهُ ،نسب اذلً ىمم يف بيليوىذ كتسفوذلذ،
ي
َ
َۡ َ ُ ُ ُ ََۡ َ
ُۡ َ ُ
ٖ -قذؿ تةذىل﴿ :يَ ۡٔ َم دَ َرى ٱل ۡ ٍُ ۡؤ ٌِِ َ ۡ ۡ َ
خ يص ٰ
ۡشىٰس ًُ
ي أيۡدِي ِٓ ًۡ َوبِأيۡ َمِٰ ِ ًِٓ ب
َع ُٔرًْ ب
ِ
ي َوٱل ٍُؤٌِجٰ ِ
ۡ
ۡ
َ
َ
َۡ
ۡ َ ۡ َ َ َّ ٰ ۡ َ ٞ
ِيَ ذ َ
ِيٓة ذٰل َِم ُْ َٔ ٱىف ۡٔ ُز ٱى َػظ ُ
ُتذ َِٓة ۡٱۡلَُۡ َه ٰ ُر َخ ٰ ِِل َ
ِيً﴾ [احلديد.]ُِ :
خ َت ِري ٌَِ
ٱۡلٔم جج
قذؿ شيخ اإلتسبلـ رمحو ا﵁" :كىذا النور الذم يكوف للمؤعن يف الدنيذ بلى يح ٍسن بملو كاباقذده
َ
َ
يظهر يف اآلخرة ،كمذ قذؿ تةذىلُ ُُ﴿ :
ٔر ُْ ًۡ ي َ ۡص َ َٰع َب ۡ َي أيۡدِي ِٓ ًۡ َوبِأيۡ َمِٰ ِ ِٓ ًۡ﴾ [الاحرمي.)ٓ( "]ٖ :

(ُ) بلي بن أمحد الواحدم" ،الوتسيط يف تفسًن القرآف اجمليد"ٓ .نقيق كتةليق :الاشيخ بذدؿ أمحد بدد ادلوجود،
الاشيخ بلي زلمد عةوض ،الدكاور أمحد زلمد صًنة ،الدكاور أمحد بدد الغين اجلمل ،الدكاور بدد الرمحن
بويس ،قدعو كقرظو :األتساذذ الدكاور بدد احلي الفرعذكم( ،طُ ،بًنكت لدنذف :دار الكاب الةلمية،
ُُْٓىػ ُْٗٗ -ـ).ُِٓ :ٖ ،
(ِ) ذكره ابن أب حذمت .ينظر :ابن أب حذمت" ،تفسًن القرآف الةظيم".ُِْٕٖ ،
(ّ) ابن قيم اجلوزية" ،حذدم األركاح إىل ببلد األفراح" .ِٕٖ ،كينظر" :الافسًن الدسيط"ُِٓ :ُٖ ،؛ ابن
كثًن" ،تفسًن القرآف الةظيم"ّٔٓ :ٔ ،؛ بدد الرمحن بن نذصر السةدم" ،تيسًن الكرمي الرمحن يف تفسًن
كبلـ ادلنذف"ٓ .نقيق :بدد الرمحن بن عةبل اللوزنق( ،طُ ،عؤتسسة الرتسذلةَُِْ ،ى َََِ-ـ).ٔٓٓ ،
(ْ) الدقذبي" ،نظم الدرر يف تنذتسب اآليذت كالسور".ِْٕ :ُٔ ،
(ٓ) ابن تيمية" ،رلموع الفاذكل".ِٖٓ :ُٓ ،
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املبحث اعثاعث :اجلازا احلس املشرتك يف اعدنيا واآلخرة
ۡ
َّ َ ۡ َ َ َّ
ٱّللِ كَر ٞ
يت ّ ٌِ ََ ٱل ٍُ ۡد ِصن َِي﴾ [األبراؼ.]ٓٔ :
ُ -قذؿ تةذىل﴿ :إِن رۡحخ
ِ
قذؿ ابن القيم رمحو ا﵁" :كإدنذ اخاص أىل اإلحسذف ب يق ٍرب الرمحة عنهم ألهنذ إحسذف عن ا﵁
أرحم الرامحٌن ،كإحسذنو تةذىل إدنذ يكوف ألىل اإلحسذف؛ ألف اجلزاء عن جنس الةمل ،فكمذ
أحسنوا بأبمذذلم أحسن إليهم برمحاو ،كأعذ عن مل يكن عن أىل اإلحسذف فإنو دلذ بػىةيد بن
اإلحسذف بىػةيدت بنو الرمحة ،بػي ٍة ندا بًديػ ٍةد ،كقيربنذ ب يقرب ،فمن تىػ ىقَّرب بذإلحسذف تىػ ىقٌرب ا﵁ إليو برمحاو،
ذبد ا﵁ بنو برمحاو"(ُ).
كعن تىػدىذبد بن اإلحسذف تىػدى ى
"ألف اجلزاء عن ًجٍنس الةمل :فمن أىحسن يف الةدذدة نذؿ يح ٍسن الثواب ،كعن أحسن يف
أعور الدنيذ نذؿ حسن النجذح ،كعن أحسن يف الدبذء اتساي ًجيب لو ،أك أي ً
بطي خًنا شلذ طلدو"(ِ).
يٍ
َ َ ُّ َ َّ َ َ َ ُ ٓ ْ َ َ َ ُ ۡ َ َ َّ ُ ْ ۡ
َ ۡ َ ُ ْ َۡ
َّ
َ
ٱّللُ
َ
َ
ٰ
َٰٓ
ِ -قذؿ تةذىل﴿ :يأحٓة ٱَّلِيَ ءأٌِا إِذا رِيو ىسً تفصدٔا ِِف ٱلٍخي ِِس فٱفصدٔا حفصحِ
َ ُ
س ًۡ﴾ [اجملذدلة.]ُُ :
ى
َ
ۡ
َّ ُ ُ
س ًۡ﴾ ،كالقذبدة أف ىح ٍذؼ ادلاىػ ىةلَّق
فجذء اجلزاء عطلقذن عن غًن قيد ،كذلك قولوَ ﴿ :حف َصحِ ٱّلل ى
ي
ييفيد الةموـ الن ٍسب(ّ) ،فياشمل ذلك :الفسح يف الرزؽ ،كالصدر ،كالقرب ،كاجلنة(ْ).
كىذا كمذ جذء يف بةض األحذديث السذبقة ،كقولو صلى ا﵁ بليو كتسلم" :كعن يى َّسر بلى
عسلمذ ىتساىػىره ا﵁ يف الدنيذ كاآلخرة"(ٓ)(ُ).
يع ىة ٌسر يى َّسىر ا﵁ بليو يف الدنيذ كاآلخرة ،كعن ىتس ىرت ن
(ُ) ابن قيم اجلوزية" ،بدائع الفوائد".ُٕ :ّ ،
(ِ) زلمد رشيد رضذ" ،تفسًن القرآف احلكيم :تفسًن ادلنذر"( .اذليئة ادلصرية الةذعة للكاذبَُٗٗ ،ـ).َُْ :ٖ ،
(ّ) ينظر :زلمد بن يوتسف أبو حيذف األندلسي" ،الدحر ا﵀يط يف الافسًن"ٓ .نقيق :صدقي زلمد مجيل،
(بًنكت :دار الفكرَُِْ ،ى)ُِِ :ْ ،؛ زلمد بن بلي الاشوكذين" ،إرشذد الفحوؿ إىل ٓنقيق احلق عن
بلم األصوؿ"ٓ .نقيق :أمحد بزك بنذية( ،طُ ،دار الكاذب الةربُُْٗ ،ىػ ُٗٗٗ -ـ).ُّّ :ُ ،
(ْ) ينظر :زلمد بن بلي الاشوكذين" ،فاح القدير"( .طُ ،دعاشق بًنكت :دار ابن كثًن؛ دار الكلم الطيب،
ُُْْى)ِِٔ-ِِٓ :ٓ ،؛ زلمود بن بدد ا﵁ األلوتسي" ،ركح ادلةذين يف تفسًن القرآف الةظيم كالسدع
ادلثذين"ٓ .نقيق :بلي بدد الدذرم بطية( ،طُ ،بًنكت :دار الكاب الةلميةُُْٓ ،ى)ُِِ :ُْ ،؛ زلمد
ً
األنصذرم،
"فاح الديذف يف عقذصد القرآف" .بين بطدةو كق ٌدـ لو كراجةو :ىبدد ا﵁ بن إبراىيم ى
صديق خذف ،ي
يدا بىًنكت :ادلكادة الةصريَّة للطدىذبة كالنٌ ٍاشرُُِْ ،ىػ ُِٗٗ -ـ)ِٓ :ُْ ،؛ زلمد الطذىر ابن
(ص ى
ى
ى
بذشور" ،الاحرير كالانوير"( .تونس :الدار الاونسية للناشرُْٖٗ ،ى).ّٖٗ :ِٖ ،
(ٓ) تقدـ ٔنررنو.
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ٓ ۡ

َّ

ۡ

َۡ َ َ ُ
ٱۡل ۡخ َ ٰ
ٱۡل ۡخ َ ٰ
س َُ﴾ [الرمحن.]َٔ :
س َِ إَِل ِ
ّ -قذؿ تةذىلْ﴿ :و جزاء ِ
فمن أحسن يف عةذعلاو عع اخلذلق ،كيف عةذعلاو عع اخلىٍلق أحسن ا﵁ إليو؛ ألف اجلزاء عن
جنس الةمل.

(=ُ) ينظر :ابن كثًن" ،تفسًن القرآف الةظيم".ْٓ :ٖ ،

- 81 -

قاعدة الجزاء من جنس العمل ،وتطبيقاتها في القرآن الكريم ،د .خالد بن عثمان السبت

اعفص اعثاني :اجلازا ن نس اعمل يف اعشَرّ
املبحث األول :اجلازا اعسَّيِّئ يف اعدنيا

()1

َ
َ َۡ
ّ َ
ِيثٰ َل ُٓ ًۡ َو ُك ۡفرًِْ أَِب َيٰخ ٱ َّّللِ َو َر ۡذيٓ ًُ ٱ ۡۡلَۢنج َية ٓ َء ث َغ ۡ
ۡي َخ ّ ٖق َوك ۡٔل ِ ِٓ ًۡ
غ ًِٓ ٌ
ِ
ُ -قذؿ تةذىل﴿ :فج ِ ٍَة جل ِ
ِِ
ِ ِ ِ
ِ
ُ ۡ ۡ َ َ ُ ۡ ُ َ َّ
ٗ
ُ ُ ُ َ ُ ۡ ُ ۢ َ ۡ َ َ َ َّ ُ َ
ٔن إَِل كَي ِيَل[ ﴾١٥٥النسذء.]ُٓٓ :
ّلل َغي ۡي َٓة ثِسفرًِِْ فَل يؤٌِِ
ف ثو ؼجع ٱ
كئبِة غي ۚ

اذلدل.

فكمذ أف الكفر جذعع دلةىن الاغطية كالنكراف كاجلحد بوقدوا بذلطَّدع بلى قلوِبم فبل ينفذ إليو
َ
ۡ
َ ۡ ۡ ۡ
﴿ َوَل دُ ِؽ ۡع ٌَ َۡ أد َفي َِة كَي َج ُّۥ َغَ ذِنرَُِة﴾ [الكهف:

ِ -قذؿ تةذىل:
فكمذ غفل بن ا﵁ ،بذقدو بأف أغفلو بن ذكره .
َ
َ
َّ َ َ ۡ َ َ َ ٰ ُ
َع كُئب ِ ِٓ ًۡ أز َِِّ ًح أن َح ۡف َل ُٓٔهُ َو ِ َّٓف َء َاذاُ ِ ِٓ ًۡ َو ۡك ٗرا﴾ [الكهف:
ّ -قذؿ تةذىل﴿ :إُِة جػيِة
ٕٓ].
قذؿ زلمد األعٌن الاشنقيطي رمحو ا﵁" :ا﵁ ىج َّل كببل بػى ٌَّن يف آيذت كثًنة عن كاذبو الةظيم:
أف تلك ادلوانع اليت رنةلهذ بلى قلوِبم كمسةهم كأبصذرىم ،كذخلام كالطدع كالغاشذكة كاألىكًنٌة ،كحنو
ذلك ،إدنذ جةلهذ بليهم جزاءن كفذقنذ دلذ بذدركا إليو عن الكفر كتكذيب الرتسل بذخايذرىم ،فأزاغ ا﵁
قلوِبم بذلطدع كاألكنة كحنو ذلك ،جزاء بلى كفرىم"(ّ).
َّ َ
ََ َ ُ َۡ ۡ
ه ُر َّ
ٱلص ّي ِ ُئ إَِل ثِأ ْۡيِِّۦ﴾ [فذطر.]ْ :
ْ -قذؿ تةذىل﴿ :وَل َيِيق ٱلٍ
قذؿ ابن القيم رمحو ا﵁" :كقد اطَّىرىدت يتسنٌاو الكونيَّة تسدحذنو يف بدذده َّ
بأف ىع ٍن ع ىكر بذلدذطل
يع ًكر بو ،كعن احاذؿ احاًيل بليو ،كعن خذدع غًنه يخ ًدع".
زلاذال إال كىو
سلذدبذ إال كىو سلدكع ،كال ن
ور بو ،كال ن
عذكرا إال كىو شلىٍ يك ه
كقذؿ(")ْ:فبل ْند ن
زلاذؿ بليو" .
(ِ)

ِٖ].

(ُ) للوقوؼ بلى عزيد عن األعثلة ينظر:
(ِ) ينظر :السةدم" ،تيسًن الكرمي الرمحن يف تفسًن كبلـ ادلنذف".ْٕٓ ،
(ّ) زلمد األعٌن الاشنقيطي" ،أضواء الديذف يف إيضذح القرآف بذلقرآف"( .بًنكت لدنذف :دار الفكر للطدذبة كالناشر
كالاوزيعُُْٓ ،ى ُٗٗٓ-ـ).ُُّ :ّ ،
(ْ) ابن قيم اجلوزية" ،إغذثة اللهفذف".َّٔ :ُ ،
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ٗ
ۡ
َ َ ۡ َ َ ۡ َ ُ َ َ ٗ َّ َ ۡ
َ
ََ
َ
ۡل َػي َجٰ ُّ َر ُجَل َوليبَ ۡص َِة َغي ۡي ًِٓ ٌَّة يَيب ِ ُصٔن﴾٩
﴿ولٔ جػيجّٰ ميٗك

ٓ -قذؿ تةذىل:
[األنةذـ.]ٗ:
قذؿ قذؿ الضحذؾ" :ىم أىل الكاذب ،فىػَّرقوا يكاىدهم كدينهم ،ككذبوا رتسلهم ،فلىدَّس ا﵁ بليهم
عذ لدَّ يسوا بلى أنفسهم"(ُ).
كقذؿ قاذدة" :عذ لدَّس قوـ بلى أنفسهم إال لىدَّس ا﵁ بليهم"(ِ).
َ َ َ ُ ّ
َّ
َ َ ُ ْ َ ۡ ُ َ
َ
ٱىظٰيٍِ َ
ي َب ۡػ َ ۢ
ٔن﴾ [األنةذـ:
غا ثٍِة َكُٔا يسصِج
ٔ -قذؿ تةذىلَ ﴿ :وكذٰل ِم ُ َٔ ِّل َب ۡػظ
ِ
ُِٗ].
الربية عّت كذنوا ظذدلٌن فذ﵁ تةذىل يي ىسلط بليهم ظذدلذ
فػ "اآلية تدؿ بلى أف َّ
ن
عثلهم"(ّ)؛ فإف اجلزاء عن جنس الةمل.
ً (ْ)
كعذ ًعن ي ود إال يد ا﵁ فىوقهذ كعذ ظى ً
ذمل إال تسييدلىى بظذمل
ىى ٍ ى ىي
ٕ -قذؿ تةذىل سلذطدذن إبليس دلذ بصى أعره كاعانع عن السجود آلدـ بليو السبلـ:
َ َ َ ۡ ۡ ۡ َ َ َ َ ُ ُ َ َ َ َ َ َ َّ َ َ َ ۡ ُ ۡ َّ َ َ َّ
ٱىصٰغ ِِر َيَ﴾ [األبراؼ.]ُّ :
﴿كةل فٱْجِػ ٌِِٓة ذٍة يسٔن لم أن تذهِب ذِيٓة فٱخرج إُِم ٌَِ
َ ۡ ُ ۡ َّ َ َ َّ
كذلك أنو قصد الاػَّرفٌع ،ف يقوبًل ً
ٱىصٰغ ِِر َيَ﴾ [األبراؼ ،]ُّ :كأراد
بض ٌده﴿ :فٱخرج إُِم ٌَِ
(ٓ) ى
الةًٌز فأى ىذلٌو ا﵁ تةذىل .
ُ َ ُ
َّ َ
َّ َّ َ َ َ ُ ْ ُ ُ َ َ ۡ َ َ ُ ۡ َ ُ ُّ ْ َ َ
يو ٱّللِ ف َصيُِفِلٔج َٓة ث ًَّ
ٖ -قذؿ تةذىل ﴿ :إِن ٱَّلِيَ زفروا يِفِلٔن أٌنٰلًٓ ِۡلطدوا غَ شب ِ ِ
َ ُ ُ َ َ ۡ ۡ َ ۡ َ ٗ ُ َّ ُ ۡ َ ُ َ َ َّ َ َ َ ُ ٓ ْ َ ٰ َ َ َّ َ ُ ۡ َ ُ َ
ون[ ﴾٣٦األنفذؿ.]ّٔ :
دسٔن غيي ًِٓ خۡسة ثً حغيجٔنْۗ وٱَّلِيَ زفروا إَِل جًِٓ َيۡش
(ُ) كركم حنوه بن ابن بدذس رضي ا﵁ بنهمذ .ينظر :الطربم" ،جذعع الديذف يف تأكيل القرآف".ُِٕ :ُُ ،
(ِ) السذبق.
(ّ) زلمد بن بمر فخر الدين الرازم" ،عفذتيح الغيب :الافسًن الكدًن"( .طّ ،بًنكت :دار إحيذء الرتاث الةرب،
َُِْى).َُٓ :ُّ ،
(ْ) ا﵀سن بن بلي الانوخي" ،ناشوار ا﵀ذضرة كأخدذر ادلذاكرة"ُُّٗ( .ىػ)َٗ :ٕ ،؛ بدد ادللك بن زلمد
الثةذلب" ،الامثيل كا﵀ذضرة"ٓ .نقيق :بدد الفاذح زلمد احللو( ،طِ ،الدار الةربية للكاذبَُُْ ،ىػ -
ُُٖٗـ) ،ّْٓ ،َُ ،بلي بن زلمد ادلذكردم" ،أدب الدنيذ كالدين"( .دار عكادة احليذةُٖٗٔ ،ـ)،
ِّٓ.
(ٓ) ينظر :زلمد بن بدد الوىذب الاميمي" ،تفسًن آيذت عن القرآف الكرمي -ضمن عؤلفذت الاشيخ زلمد بن بدد
الوىذب ،اجلزء اخلذعسٓ ."-نقيق :د .زلمد بلاذجي( ،الريذض ادلملكة الةربية السةودية :جذعةة اإلعذـ زلمد
بن تسةود).ٕٗ :ٓ ،
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فلمذ أنفق ىؤالء األعواؿ يف الصد بن تسديل ا﵁ ،كإلبزاز الكفر كأىلو جذزاىم ا﵁ تةذىل
َننس بملهم ،فجةل تلك النفقذت حسرة بلى أكلئك ادلنفقٌن كمل زنصل ذلم عطلوِبم عن إبزاز
الصد بنو ،بل كذنت بذقداهم اذلزشنة كالقهر.
الدذطل كإبطذؿ احلق ك َّ
َ ۡ ُ َّ َ ُ ُ ۡ َ ّ َ َ َ ۡ ّ َ َ
ۡ َۡ َ َ ُ ْ
ٗ -قذؿ تةذىل﴿ :وًٌِِٓ ٌَ حلٔل ٱاذن َِل وَل تفذ ِ ِِٓن ۚٓ أَل ِِف ٱىفِذِحِ شلؽٔا﴾ [الاوبة.]ْٗ :
"قذؿ أىل ادلةذين :كفيو تنديو بلى أف عن بصى ا﵁ لغىىرض عذ ،فإنو تةذىل يدطل بليو ذلك
الغىىرض ،أال ترل أف القوـ إدنذ اخاذركا القةود لئبل يقةوا يف الفانة ،فذ﵁ تةذىل بٌن أهنم يف بٌن الفانة
كاقةوف تسذقطوف"(ُ)(ِ).
َ ُ ْ َ ٰ ُ َ ۡ ُ َ َ ۡ َ ُ َ ٗ ّ َّ َ ُ ُ َّ َ َ َ ٰ َ َ َ ٗ
ِيِة عػِيفة
قذؿ تةذىل﴿ :كةلٔا يشػيت ٌة جفلّ نث ِۡيا مٍِة تلٔل ِإَوُة ىَنىم ذ
َُ-

َ َ ُّ َ َ ۡ ُ ّ َ َّ َ َّ
َ َ َ َ َ ۡ
َ َۡ َ َ ۡ ُ َ ََ َ ۡ َٰ َ
ُخ َغيَ ۡي َِة ث َ
م َو ٌَة ٓ أ َ َ
ٱَّتَ ۡذ ُت ٍُٔهُ
يز ٩١كةل يٰل ۡٔ ِم أ َرْ ِؽ ٓي أغز غييسً ٌَِ ٱّللِ و
ز
ػ
ولَٔل رْؽم لرَجج
ِ
ِ
ٖ
َ َ ٓ َ ُ ۡ ۡ ًّ َّ َ ّ َ َ ۡ َ ُ َ ُ
َ ََٰ ۡ ِ ۡ َ ُ ْ َ َٰ َ َ َ ُ ۡ ّ َ ٰ َ ُ َ ۡ َ َ ۡ َ ٞ
ٞ
َ
وراءزً ظِٓرِية إِن ر ِّب ثٍِة تػٍئن ُمِيػ ٩٢ويلٔم ٱخٍئا َع ٌٗكُذ ِسً إ ِ ِّن ع ٍِو شٔف تػئٍن ٌَ
ۡ
َ َ ُۡ ٞ
َ َ ۡ ُ َ َٰ ُ َ َ ّ ْٓ ُ َ ۡ َ ٞ
س ًۡ َرر ٞ
ِيت[ ﴾٩٣ىود.]ّٗ-ُٗ :
اب ُي ِزيِّ وٌَ ْٔ كذِب وٱردلِجٔا إ ِ ِّن ٌػ
يَأتِيِّ غذ

كصف
بلـ بو عن الرجم؛ فإنو عع كونو بذابذن
الةذاب بذإلخزاء تةريضذن ّنذ أكبدكه بليو َّ
الس ي
" ى
ى
و
ً
بظيمة توجدو"(ّ).
ظذىر؛ حيث ال يكوف إال َننذية
فيو خ ه
زم ه
املبحث اعثاني :اجلازا اعسَّيِّئ يف اآلخرة

( )4

َّ َّ َ َ ۡ ُ ُ َ َ ۡ َ ٰ َ ۡ َ َ ٰ َ ٰ ُ ۡ ً َّ َ َ ۡ ُ ُ َ
ٔن ِف ُب ُؽُِٔٓ ًۡ َُ ٗ
ةرا
ٱَّليَ يأزئن أٌنل ٱۡلتم ظيٍة إِجٍة يأزي
﴿إِن ِ
ِ
ِ

ُ -قذؿ تةذىل:
َ
َو َش َي ۡطي ۡٔ َن َشػ ِٗۡيا﴾ [النسذء.]َُ :
دلذ كذف ادلقصود األكؿ لطذلب ادلذؿ األكل جذزل اآلكلٌن ألعواؿ الياذعى ظلمذن بذلنذر اليت

(ُ) ينظر :الرازم" ،عفذتيح الغيب :الافسًن الكدًن".ٔٔ-ٔٓ :ُٔ ،
(ِ) كقد كرد يف أتسدذب النزكؿ أف اآلية نزلت يف اجلى ٌد بن قيس -أحد ادلنذفقٌن -حيث أراد الاخلف بن غزكة
ةاذرا ِنوؼ الفانة بنسذء بين األصفر .أخرجو "الطرباين يف الكدًن"ُِْٔٓ،َُُِٓ ،ُِْٓ ،؛
تدوؾ يع ن
"كاألكتسط"َْٓٔ ،؛ كيف بةض ركايذتو أهنذ نزلت بسدب بةض ادلنذفقٌن .كمذ بند الدزارْٖٗٗ ،؛ كينظر:
"السلسلة الصحيحة".ِٖٖٗ ،
(ّ) أبو السةود" ،تفسًن أب السةود".ِّٕ :ْ ،
(ْ) للوقوؼ بلى عزيد عن األعثلة ينظر:
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ٓنرؽ أجوافهم؛ جزاء كفذقذن ،فكمذ أكدبوا أجوافهم عن ىذا ادلذؿ احلراـ كذف ذلك جزاؤىم (ُ).
َّ َ َ ۡ َ ُ َ َ َ ۡ ُ ُ َ َّ َ ۡ ُ ۡ َ َ ۡ ُ ُ َ
َ ۡ
ٔن ٌَة ٓ َءادَى ٰ ُٓ ًُ َّ ُ
ٱّلل ٌَِ فغيِِّْۗۦ
ِ -قذؿ تةذىل﴿ :ٱَّلِيَ حجخئن ويأمرون ٱنلةس ث ِٱۡلخ ِو ويسذٍ
َ
ۡ
َوأ ۡخ َذ ۡدَُة ل ِي َكٰف ِِر َيَ َغ َذ ٗاثة ُّم ِٓ ٗيِة﴾ [النسذء.]ّٕ :
َ
ۡ
﴿ َوأ ۡخ َذ ۡدَُة ل ِي َكٰف ِِر َيَ َغ َذ ٗاثة ُّم ِٓ ٗيِة﴾ "كضع الظذىر فيو عوضع ادلضمر إشةذرا بأف ىعن ىذا
شأنو فهو كذفر لنً ٍةمة ا﵁ ،كعن كذف كذفرا لنةمة ا﵁ فلو بذاب ييًهينو كمذ أىذف النةمة بذلدخل
كاإلخفذء"(ِ).
ۡ
َ َ
َ ۡ َ
َ ۡ
ََ ۡ ُ ّ ْ َ ُ ْ َ
ٱلر َب ٰٔا َوك ۡد ج ُٓٔا خ ِۡ ُّ َوأزيِِٓ ًۡ أ ٌۡ َنٰل ٱنلَّ ِ
ةس ث ِٱى َبٰ ِؽ ِوۚٓ َوأخ َذ ۡدُة
ّ -قذؿ تةذىل﴿ :وأخ ِذًِْ ِ
َ
ۡ
ل ِي َكٰف ِِر َيَ ٌ ِِۡ ُٓ ًۡ َغ َذاثًة أ ِۡل ٍٗة﴾ [النسذء]ُُٔ :
َ
قذؿ الدقذبي رمحو ا﵁" :كدلذ كذف اجلزاء عن جنس الةمل قذؿَ ﴿ :غ َذاثًة أ ِۡل ٍٗة﴾ أم بسدب عذ
آدلوا النذس بأكل أعواذلم كتغطياهم بلى حقوقهم عن الفضذئل كالفواضل"(ّ).
َ ّ ۡ َ َ ٓ َ َ َ ۡ َ ۡ َُٰ ُ ۡ َ َ ُ ُ َ
ُ ْ َ َٰٓ َ َّ َ َ َ ْ َ
ِيً ل ُٓ ًۡ
خ رب ِ ًِٓ وى ِلةنِِّۦ فدجِؽخ أغميًٓ فَل ُل
ْ -قذؿ تةذىل ﴿ :أولهِم ٱَّل
ِيَ زف ُروا أَِبي ٰ ِ
ۡ
يَ ۡٔ َم ٱىل َِحٰ ٍَحِ َو ۡز ُٗة﴾ [الكهف.]َُٓ :
كرجذال،
"لقد أكثر ىؤالء الكفرة ادلنكركف يوـ الدةث كالناشور عن األبمذؿ الدنيوية عذنال،
ن
كزىوا ككً نربا كأى ىشنرا كبىطىنرا ،فكذف ىحٍاػ يفهم يف ذلك ،فحدطت
كجذىذ ،حّت
ن
انافخت نفوتسهم ِبذ بجدنذ ن
(ْ)
تلك األبمذؿ" .
كزنامل :أهنم دلذ مل يقيموا للحق كزنذ نذتسب أف ال ييقذـ ذلم كزف يف اآلخرة.
ُ َّ َ ٓ َ َ ُ ٓ ْ َ َ ۡ ُ ُ ْ ۡ َ ۡ َ ّ ُ ُ ْ َ َ ُ ُ ْ َ َ َ َۡ
يق٢٢ﱠ
ٓ -قذؿ تةذىلُ﴿ :كٍة أرادوا أن ُيرجٔا ٌِِٓة ٌَِ د ٍم أخِيدوا ذِيٓة وذوكٔا غذاب ٱۡلرِ ِ
[احلج.]ِِ :
(ُ) ينظر :زلمد بن صذحل الةثيمٌن" ،تفسًن الةثيمٌن :تسورة النسذء"( .طُ ،ادلملكة الةربية السةودية :دار ابن
اجلوزمَُّْ ،ىػ).ّٔ :ُ ،
(ِ) الديضذكم" ،أنوار الانزيل كأتسرار الاأكيل" .ْٕ :ِ ،كينظر :زلمد بن زلمد أبو السةود" ،تفسًن أب السةود:
إرشذد الةقل السليم إىل عزايذ الكاذب الكرمي"( .بًنكت :دار إحيذء الرتاث الةرب)ُٕٔ :ِ ،؛ زليي الدين بن
أمحد دركيش" ،إبراب القرآف كبيذنو"( .طْ ،محص تسورية :دار اإلرشذد للاشؤكف اجلذعةية؛ دعاشق بًنكت :دار
اليمذعة؛ دعاشق بًنكت :دار ابن كثًنُُْٓ ،ى)ُِٔ :ِ ،؛ زلمود بن بدد الرحيم صذيف" ،اجلدكؿ يف إبراب
القرآف الكرمي"( .طْ ،دعاشق :دار الرشيد؛ بًنكت :عؤتسسة اإلشنذفُُْٖ ،ىػ).ّٔ :ٓ ،
(ّ) الدقذبي" ،نظم الدرر يف تنذتسب اآليذت كالسور".َُٓ :ٓ ،
(ْ) "عدذحث يف الافسًن ادلوضوبي".ِّٖ ،
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قذؿ ابن القيم رمحو ا﵁" :كدلذ كذف الكفذر يف ًتسجن الكفر كالاشرؾ ً
كضيقو ،ككذنوا كلَّمذ ذنُّوا
ٍ
كتس ىةاو كركحو رجةوا بلى حوافرىم؛ كذف بقوباهم يف اآلخرة كذلك،
بذخلركج عنو إىل فضذء اإلشنذف ى
ُ َّ َ ٓ َ َ ُ ٓ ْ َ َ ۡ ُ ُ ْ ۡ َ ُ ُ ْ َ َ ُ ُ ْ َ َ َ َۡ
قذؿ ا﵁ تةذىلُ﴿ :كٍة أرادوا أن ُيرجٔا ٌِِٓة أخِيدوا ذِيٓة وذوكٔا غذاب ٱۡل ِر ِيق﴾ [السجدة ]َِ :كقذؿ يف
ُ َّ َ ٓ َ َ ُ ٓ ْ َ َ ۡ ُ ُ ْ ۡ َ ۡ َ ّ ُ ُ ْ
ِيدوا ذ َِيٓة﴾ [احلج .]ِِ :فذلكفر كادلةذصي
عوضع آخرُ﴿ :كٍة أرادوا أن ُيرجٔا ٌِِٓة ٌَِ د ٍم أخ
كعأٍلفو ،فبل يزاؿ يف
كالفسوؽ كلو غموـ ،ككلَّمذ ىبىزـ الةدد أف سنرج عنو أىبىت بليو نفسو كشيطذنو ى
ىغ ٌم ذلك حّت شنوت ،فإف مل سنرج عن ىغ ٌم ذلك يف الدنيذ بقي يف ىغ ٌمو يف الدىػ ٍرزخ كيف القيذعة ،كإف
ىخىرج عن ىغ ٌمو كضيقو ىذ ىنذ خرج عنو ىنذؾ ،فمذ ىحدىس الةدد بن ا﵁ يف ىذه الدار ىحدىسو بنو بةد
ادلوت ،ككذف يع ىة َّذبنذ بو ىنذؾ كمذ كذف قلدو يع ىة َّذبذ بو يف الدنيذ"(ُ).
َ َ
ّ َ َ ُ ٓ ُ ُ َ َ َ َّ
ُۡ
ُ ُ
ُْ ُ
ٔ -قذؿ تةذىل﴿ :كو ٌَة َح ۡػ َجؤا ثِس ًۡ َر ِّب ل َۡٔل د ََعؤز ًۡ ذل ۡد نذ ۡب ُذ ًۡ ف َص ۡٔف يَسٔن ل َِز َاٌۢا﴾
[الفرقذف.]ٕٕ :
ُ
َ َ َۡ َ ُ
سٔن ل َِز َاٌۢا﴾ [الفرقذف ]ٕٕ :كمذ الزعام أنام الكفر ب كمل تةددكين كأصرريمت بلى
"﴿فصٔف ي
الكفر ،كذلك يكوف اجلزاء عن جنس الةمل لًزاعذن لكم ،فبل ييفذرقكم أبدان"(ِ).
َّ َ ُ ْ
ُ َّ َ َ َ ٰ َ َ َّ َ َ َ َٰٓ ُ ٔ ْ ُّ ٓ َ َٰٓ َ َ َّ ْ َ
خ ٱّللِ َوكُٔا ث ِ َٓة
ٕ -قذؿ تةذىل﴿ :ثً َكن علِجح ٱَّلِيَ أسـٔا ٱلصٔأ
ى أن نذثُٔا أَِبي ٰ ِ
َۡ َۡ ُ َ
ون[ ﴾١٠الركـ.]َُ :
يصذٓ ِزء
فذلذين أتسذؤكا بذلاكذيب بآيذت ا﵁ تةذىل ،كاالتساهزاء ِبذ تكوف بذقداهم أتسوأ الةواقب،
أعذ يف الدنيذ فذلدوار كاذلبلؾ ،كأعذ يف اآلخرة فذلنذر كبئس القرار؛ جزاءن كفذقنذ(ّ).
َّ َّ َ َ ۡ َ ۡ ُ َ َ ۡ َ َ َ َ ۡ ُ ُ َ
ٔن َج َٓ َِّ ًَ َداخ ِِر َيَ﴾[غذفر.]َٔ :
ٖ -قذؿ تةذىل﴿ :إِن ٱَّلِيَ يصذه ِِبون خَ غِجةد ِِت شيدخي
"أم :صذغرين حقًنين ذىلًيلًٌن ،كمذ كذنوا يشلانةٌن عساكربين"(ْ).
َ َ ۡ َ ُ ۡ َ ُ َّ َ َ َ ْ َ َ
َ َ ُ ُ ُّ ۡ
ُ
َۡ َ
ٱدلج َية
ِيَ زف ُروا َع ٱنلَّةرِ أذْ ۡج ُذ ًۡ َؼ ّي ِ َبٰذ ِس ًۡ ِِف خيةد ِسً
ٗ -قذؿ تةذىل﴿ :وئم حػرض ٱَّل
َۡ
َ ۡ َۡ ّ َ َ ُ ُ َ ۡ ُ َ
َ ُ ُۡ َۡ َ ۡ ُ َ
َ ۡ َ ۡ َ ۡ ُ َ َ ۡ ۡ َ ُۡ َ ۡ َ َ َ َ ُۡ
ِ
ِذ ًۡ تف ُصلٔن﴾
ۡي ٱۡل ِق وبٍِة ن
غ
ث
ۡرض
ِبون ِِف ٱۡل
ٔن ثٍِة نِذً تصذه ِ
وٱشذٍذػذً ثِٓة فٱۡلَٔم َتزون غذاب ٱلٓ ِ
ِ ِ

(ُ) "ركضة ا﵀دٌن".ّْْ ،
(ِ) زلمد عاول الاشةراكم" ،تفسًن الاشةراكم :اخلواطر"( .عطذبع أخدذر اليوـُٕٗٗ ،ىػ).َُِٖٓ :ُٕ ،
(ّ) كىذا القوؿ اخاذره ابن جرير كابن كثًن .ينظر :الطربم" ،جذعع الديذف يف تأكيل القرآف"ٕٗ :َِ ،؛ ابن كثًن،
"تفسًن القرآف الةظيم".َّٔ :ٔ ،
ً
آخر أعرىم ،أم :عذتوا بلى ذلك .ينظر" :زاد
كقيلُّ :
السوأل عصدر ّننزلة اإلتسذءىة ،فذدلةىن :مث كذف الاكذيب ى
ادلسًن".ُْٖ :ّ ،
(ْ) ابن كثًن" ،تفسًن القرآف الةظيم".ُْٖ :ِ ،
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[األحقذؼ.]َِ :
وزكا عن ًجٍنس ىب ىملهم ،فكمذ نػى َّة يموا أنفسهم كاتساكربكا بن اتدذع احلق ،كتةذطوا الفسق
فج ي
" ي
كادلةذصي ،جذزاىم ا﵁ بةذاب اذلوف ،كىو اإلىذنة كاخلزم كاآلالـ ادل ً
وجةة ،كاحلسرات ادلاىاىذبًةة،
ي
ي
ي
ً (ُ)
كادلنذزؿ يف َّ
الد ىركذت ادل ٍفظةة"
ي
املبحث اعثاعث :اجلازا اعسَّيِّئ املشرتك يف اعدنيا واآلخرة
َ
َّ
َ
ُ -قذؿ تةذىلَ ٌَ ﴿ :ثيُ ُٓ ًۡ َن ٍَ َثو َّٱَّلِي ۡ
ت ُ
ةرا فَيَ ٍَّة ٓ أ َ َعة ٓ َء ۡت ٌَة َخ ۡٔ َ ُلۥ ذْ َ
ٱش َذ ۡٔكَ َد َُ ٗ
ٱّلل ث ِ ُِٔرِْ ًِۡ
ِ
َ َ َ َ ُ ۡ ُ ُ َ ٰ َّ ُ ۡ ُ َ
ون﴾ [الدقرة.]ُٕ :
ُص
خ َل حج ِ
ودركًٓ ِِف ظيم ٖ
قذؿ ابن القيم رمحو ا﵁ " :ىكتىأىَّعل حذذلم إذا أيطٍ ًفئىت أنوارىم فدىػ ىقوا يف الظٍُّلمة كقد ذى ىىب
ادلؤعنوف يف نور إشنذهنم يػىاَّدًةوف رِبم بز كجل ،ىكتىأىٌعل قولو صلى ا﵁ بليو كتسلم يف حديث الاشفذبة:
ً
و
ت تىػ ٍةدي يد» " فيادع كل " يع ٍاشرؾ إذلو الذم كذف يةدده .كادلوحد حقيق بأف يػىاَّدع
«لاىٍادً ٍع يك ُّل أ َّيعة ىعذ ىكذنى ٍ
اإللو احلق الذم كل عةدود تسواه بذطل ...ىذه ادلةذعلة اليت بذعل ّنقذبلهذ أىل الاشرؾ حيث ىذ ىىدىت
كل أعة عع عةدودىذ فذنطلق ِبذ كاتػَّدىػ ىةٍاو إىل النذر ،كانطلق ادلةدود احلق كاتػَّدىةو أكليذؤه كبذبدكه.
فسدحذف ا﵁ رب الةذدلٌن الذم قرت بيوف أىل الاوحيد بو يف الدنيذ كاآلخرة ،كفذرقوا النذس فيو
أحوج عذ كذنوا إليهم!! ...كقد فيسىرت تلك اإلضذءة كذىذب النور بأهنذ يف الدنيذ ،كفيسىرت بذلربزخ،
كفيسىرت بيوـ القيذعة ،كالصواب أف ذلك شأهنم يف الدكر الثبلثة؛ فإهنم دلذ كذنوا كذلك يف الدنيذ
َ َ َّ ّ ۡ
ٓ َ ً
وزكا يف الدىػ ٍرىزخ كيف القيذعة ّنثل حذذلم ﴿ َج َزا ٗء وِفةكة﴾ [الندأَ ﴿ ،]ِٔ :و ٌَة َر ُّبم ثِظل ٰ ٖم ى ِي َػجِي ِد﴾
يج ي
[فصلت]ْٔ :؛ فإف ادلةذد يةود بلى الةدد فيو عذ كذف حذصبل لو يف الدنيذ؛ كذلذا يي ىس ٌمى يوـ
َ َ ۡ َ َ َ َ ُّ َ ٗ
َ
َٰ ٓ َ ۡ َ َ
يَل﴾ [اإلتسراءَ ﴿ ،]ِٕ :و َيز ُ
يد ٱ َّ ُ
ّلل ٱ ََّّل َ
م ذ ُٓ َٔ ِِف ٱٓأۡلخِرة ِ أخ ٰ
اجلزاءَ ﴿ :و ٌََ َك َن ِِف ه ِذه ِۦ أخ ٰ
ِيَ
م وأعو شب ِ
ِ
ْ
ٱ ْۡ َذ َد ۡوا ُْ ٗدى﴾ [عرميٍ ]ٕٔ :اآليىةى"(ِ).
ٱلر َب ٰٔا ْ َو ُي ۡرّب َّ
َ ۡ َ ُ َّ ُ ّ
ٱلط َد َق ٰ ِخ﴾ [الدقرة.]ِٕٔ :
ِ -قذؿ تةذىل﴿ :حٍدق ٱّلل ِ
ِ
كىذا ا﵀ق يكوف يف الدنيذ بذىذب بركاو ،كبدـ قدوؿ نفقاو ،كيف اآلخرة بدطبلف عذ يػي ىؤعلو عن
كراء ىذا ادلذؿ عن اجلزاء كحنوه؛ "ألف اجلزاء عن جنس الةمل؛ فإف ادلراب قد ظلم النذس ،كأخذ
فجوًزم بذىذب عذلو ،كا﵀سن إليهم بأنواع اإلحسذف ربو أكرـ عنو،
أعواذلم بلى كجو غًن شربي ،ي
(ّ)
فيحسن بليو كمذ أحسن بلى بدذده" .
(ُ) ابن كثًن" ،تفسًن القرآف الةظيم".ِْٖ :ٕ ،
(ِ) ابن قيم اجلوزية" ،اجامذع اجليوش اإلتسبلعية بلى حرب ادلةطلة كاجلهمية".ِٖ-ُٖ ،
(ّ) السةدم" ،تيسًن الكرمي الرمحن يف تفسًن كبلـ ادلنذف".ُُٕ ،
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َّ َ َ ۡ ُ ُ َ َّ ّ َ َ ۡ َ ّ َ َ ۡ ُ ُ َ
ۡ ُ َ َ
ٔن َّٱَّل َ
ّ -قذؿ تةذىل﴿ :إ َّن َّٱَّل َ
ِيَ
ۡي خ ٖق ويلذي
ِيَ يَسف ُرون أَِبي ٰ ِ
ِ
خ ٱّللِ ويلذئن ٱنلجِ ِيَۧ ثِغ ِ
ۡ
َ
َ ۡ
ََ ّ ۡ ُ َ َ
ُ ْ َ َٰٓ َ
ٱدل ۡج َية َوٱٓأۡلخ َِرة ِ َوٌةَ
ِيَ َخج َؽ ۡ
خ أَ ۡغ َمٰيُ ُٓ ًۡ ِف ُّ
م َّٱَّل َ
يَأ ُم ُرون ث ِٱىل ِۡص ِػ ٌ ََِ ٱنلَّ ِ
ِ
ِ
اب أ ِۡل ٍم ٢١أوله ِ
ةس فب ِۡشًْ ثِػذ ٍ
َ ُ ّ َّ
ُص َيَ[ ﴾٢٢آؿ بمراف.]ُِ :ِِ :
لًٓ ٌَِ نٰ ِ ِ

ً
صف
"دلذ تىػ ىق ٌدـ ذ ٍكر عةصياهم بثبلثة أكصذؼ نذتسب أف يكوف جزاؤىم بثبلثة ،لييػ ىقذبًل كل ىك ٍ
ّننذتسدة ،كدلذ كذف الكفر بآيذت ا﵁ أبظم كذف الاداشًن بذلةذاب األليم أبظم ،كقذبل قىػٍال األنديذء
الس ٍب كأى ٍخذ ادلذؿ كاالتسرتقذؽ ،كيف اآلخرة
ُندوط الةمل يف الدنيذ كاآلخرة ،ففي الدنيذ بذل ىقٍال ك َّ
بذلةقذب الدائم ،كقذبل قىػٍال اآلعرين ً
بذلق ٍسط ،بذنافذء النذصرين بنهم إذا ىح ٌل ِبم الةذاب ،كمذ مل
يكن لآلعرين بذلقسط عن ينصرىم حٌن ىح ٌل ِبم قىػٍال ادلةادين ،كذلك ادلةادكف ال نذصر ذلم إذا
ىح ٌل ِبم الةذاب"(ُ).
ُۡ َ
َ ُ ُ َ َ ُ َ ّ ُ ْ َ ۡ َ َّ
َّ
ْ -قذؿ تةذىل﴿ :إ َّن َّٱَّل َ
ي ٱّللِ َو ُر ُشيِِّۦ
ِيَ يَسف ُرون ث ِٱّللِ َو ُر ُشيِِّۦ وي ِريدون أن حف ِركٔا ب
ِ
ً
ُ َ َ ُ ۡ َ
َ ّٗ
َ ۡ ُ
ُ ُ َ ُۡ
َ ُ ُ َ َ َ َّ ُ ْ َ ۡ َ َ َ
ي ذٰل ِم َشبِيَل ١٥٠أ ْو َٰٓلهِم ْ ًُ ٱىكٰف ُِرون َخلة
َو َيلٔلٔن ُؤٌ َُِ ث ِ َج ۡػ ٖظ َوُسف ُر ث ِ َج ۡػ ٖظ وي ِريدون أن حذخِذوا ب
َ
ۡ
َوأ ۡخ َذ ۡدَُة ل ِي َكٰف ِِر َيَ َغ َذ ٗاثة ُّم ِٓ ٗيِة[ ﴾١٥١النسذء.]ُُٓ- َُٓ :

قذؿ ابن كثًن رمحو ا﵁" :أم :كمذ اتساهذنوا ّنن كفركا بو؛ إعذ لةدـ نظرىم فيمذ جذءىم بو
عن ا﵁ ،كإبراضهم بنو كإقدذذلم بلى مجىٍع يحطذـ الدنيذ شلذ ال ضركرة ِبم إليو ،كإعذ بكفرىم بو بةد
بلمهم بنيديػ ٌوتو ،كمذ كذف يفةلو كثًن عن أحدذر اليهود يف زعذف رتسوؿ ا﵁ صلى ا﵁ بليو كتسلم؛
فسلَّط ا﵁
حيث حسدكه بلى عذ آتذه ا﵁ عن النُّديػ ٌوة الةظيمة ،كخذلفوه ككذبوه ى
كب َ ىذد ُكه ٓكقذتلوه ،ى
َ
َّ
َ
بذلذؿ األخركمَ ﴿ :و ُ َ ۡ َ َ ۡ ُ ّ َّ ُ َ ۡ َ ۡ َ َ َ ُ
الذؿ ال ٌدنيوم ادلوصوؿ ُّ
بليهم ُّ
ت ٌّ ََِ ٱّللِْۗ﴾
ِ
ُضبخ غيي ًِٓ ٱَّلِىح وٱلٍصهِح وبةءو ثِغغ ٖ
[الٍدىػ ىقىرةً ]ُٔ :يف الدنيذ كاآلخرة"(ِ).
َّ َ
ُ ْ
ُ ْ
ُ َ
َ َ
ۡ َ ُ ُ َ ُ َّ
ٱّللِ ٌَ ۡغئى ٌح ُغي ۡخ أيۡدِي ِٓ ًۡ َوىػ ُِِٔا ث ِ ٍَة كَةلٔا﴾ [ادلذئدة:
خ ٱۡلٓٔد يد
ٓ -قذؿ تةذىلَ ﴿ :وكةى ِ
ْٔ].
"كقد بذقب ا﵁ ىؤالء اليهود بةقذب عن جنس بملهم ،جزاء كفذقذ حٌن قذؿ بنهمُ ﴿ :غ َّي ۡ
خ
ي
ن
َ
ُ ْ
ُ ْ
أيۡدِي ِٓ ًۡ َوىػ ُِِٔا ث ِ ٍَة كَةلٔا﴾"(ّ).
َ ٞ
ۡ ُ ۡ َ ُ َّ
َۡ َ ُ ْ
ْ
َ َ
َ
َ
ٔ -قذؿ تةذىلَ ﴿ :و َي ۡط َِ ُع ٱىفيم َوُك ٍَة َم َّر َغي ۡيِّ َمَل ٌَِّ ك ۡٔ ٌِِّۦ َشخ ُِروا ٌ ِِۡ ُّ كةل إِن تصخروا
(ُ) أبو حيذف األندلسي" ،الدحر ا﵀يط يف الافسًن".ٕٖ :ّ ،
(ِ) ابن كثًن" ،تفسًن القرآف الةظيم".ْْٓ :ِ ،
(ّ) رلموبة عن الةلمذء" ،الافسًن الوتسيط للقرآف الكرمي" .إشراؼ :رلمع الدحوث اإلتسبلعية بذألزىر( ،طُ،
اذليئة الةذعة لاشؤكف ادلطذبع األعًنيةُّّٗ ،ىػ ُّٕٗ-ـ ُُْْ /ىػ ُّٗٗ-ـ).ُُُُ :ِ ،
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ُ ۡ َ َۡ َ ُ َ
َ َّ َ َ
ون[ ﴾٣ىود.]ّٖ :
ٌ َِِّة فإُِة ن ۡصخ ُر ٌِِسً نٍة تصخر
"تس ٍخ ًريىة عثل يتس ٍخ ًريىاًكم إذا ىكقىع بليكم الغىىرؽ يف الدنيذ كاحلىٍرؽ يف اآلخرة ...ككل
ي
ً ً (ُ)
ً
أحد يرنى ىذزل عن جنس ىب ىملو ال عن خبلؼ جٍنسو" .

(ُ) إمسذبيل اخللويت "ركح الديذف"ُِٓ :ْ ،؛ كينظر :رضذ" ،تفسًن القرآف احلكيم :تفسًن ادلنذر".ّٔ :ُِ ،
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اخلام :
أىم ناذئج الدحث:
ُ-تةد قذبدة (اجلزاء عن جنس الةمل) عن القوابد الثذباة بدالئل كثًنة عن الكاذب كالسنة،
كمذ أف ذلك عن ادلاقرر لدل الةرب يف أعثذذلم كأشةذرىم.
ِ-أف جزاء األبمذؿ يكوف غذلدنذ عن جنسهذ يف اخلًن كالاشر ،كذلك يف الدنيذ أك اآلخرة ،أك
فيهمذ.
كرلىذنى ىسة بٌن عذ زنصل
ّ-فيمذ كرد يف عضذعٌن ىذا الدحث شواىد كاضحة بلى ً
نوع يعنذتسدة ي
عن اجلزاء ألىل اإلحسذف أك اإلتسذءة عن الةطذء أك الةقذب.
كعغىدٌاهذ.
ْ-الرتغيب يف الةمل الصذحل كثوابو ،كالاحذير عن السيئذت ى
ٓ-بدؿ ا﵁ تةذىل عع عن بصذه ،كفضلو عع عن أطذبو كأرضذه.
ٔ-حكمة ا﵁ الدذلغة يف أحكذعو كتسننو كأقداره.
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املصادر واملرانع
ابن أب الدنيذ ،بدد ا﵁ بن زلمد" .الزىد"ٓ .نقيق :رلدم فاحي السيد( .عكادة آؿ يذتسرُُّْ ،ق).
ابن أب الدنيذ ،بدد ا﵁ بن زلمد" .ذـ الدنيذ" .دراتسة كٓنقيق :زلمد بدد القذدر أمحد بطذ( .طُ،
عؤتسسة الكاب الثقذفيةُُْْ ،ق).
ابن أب حذمت ،بدد الرمحن بن زلمد" .تفسًن القرآف الةظيم"ٓ .نقيق :أتسةد زلمد الطيب( .طّ،
ادلملكة الةربية السةودية :عكادة نزار عصطفى الدذزُُْٗ ،ى).
ابن اجلوزم ،بدد الرمحن بن بلي" .صيد اخلذطر" .بنذية :حسن ادلسذحي تسويداف( .طُ ،دعاشق :دار
القلمُِْٓ ،ىػ ََِْ-ـ).
ابن اجلوزم ،بدد الرمحن بن بلي" .كاشف ادلاشكل عن حديث الصحيحٌن"ٓ .نقيق :بلي حسٌن
الدواب( .الريذض :دار الوطن).
ابن الةرب ،زلمد بن بدد ا﵁" .بذرضة األحوذم باشرح صحيح الرتعذم"( .بًنكت لدنذف :دار الكاب
الةلمية).
ابن تيمية ،أمحد بن بدد احلليم" .رلموع الفاذكل"ٓ .نقيق :بدد الرمحن بن زلمد بن قذتسم( .ادلدينة
الندوية ادلملكة الةربية السةودية :رلمع ادللك فهد لطدذبة ادلصحف الاشريفُُْٔ ،ى -
ُٓٗٗـ).
ابن حجر ،أمحد بن بلي" .ادلطذلب الةذلية بزكائد ادلسذنيد الثمذنية"ٓ .نقيق :رتسذئل بلمية قدعت
جلذعةة اإلعذـ زلمد بن تسةود ،تنسيق :د .تسةد الاشثرم( .طُ ،السةودية :دار الةذصمة ،دار
الغيثُُْٗ ،ىػ).
ابن حجر ،أمحد بن بلي" .فاح الدذرم شرح صحيح الدخذرم"( .بًنكت :دار ادلةرفةُّٕٗ ،ى).
ابن حزـ ،بلي بن أمحد" .الاقريب حلد ادلنطق كادلدخل إليو بذأللفذظ الةذعية كاألعثلة الفقهية"ٓ .نقيق:
إحسذف بدذس( .طُ ،بًنكت :دار عكادة احليذةََُٗ ،ـ).
ابن حندل ،أمحد بن زلمد" .عسند اإلعذـ أمحد بن حندل"ٓ .نقيق :أمحد زلمد شذكر( .طُ ،القذىرة:
دار احلديثُُْٔ ،ىػ ُٗٗٓ-ـ).
ابن حندل ،أمحد بن زلمد" .عسند اإلعذـ أمحد بن حندل"ٓ .نقيق :شةيب األرنؤكط كبذدؿ عرشد
كآخرين ،إشراؼ :د .بدد ا﵁ بن بدد ا﵀سن الرتكي( .طُ ،عؤتسسة الرتسذلةُُِْ ،ى -
ََُِـ).
ابن خلدكف ،بدد الرمحن بن زلمد" .ديواف ادلدادأ كاخلرب يف تذريخ الةرب كالرببر كعن بذصرىم عن ذكم
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الاشأف األكرب"ٓ .نقيق :خليل شحذدة( .طِ ،بًنكت :دار الفكرَُْٖ ،ىػ ُٖٖٗ-ـ).
ابن رجب ،بدد الرمحن بن أمحد" .جذعع الةلوـ كاحلكم"ٓ .نقيق :شةيب األرنؤكط كإبراىيم بذجس.
(طٕ ،بًنكت :عؤتسسة الرتسذلةُِِْ ،ى ََُِ-ـ).
ابن بذشور ،زلمد الطذىر" .الاحرير كالانوير"( .تونس :الدار الاونسية للناشرُْٖٗ ،ى).
ابن بدد ربو ،أمحد بن زلمد" .الةقد الفريد"( .طُ ،بًنكت :دار الكاب الةلميةَُْْ ،ىػ).
ابن بطية ،بدد احلق بن غذلب" .ا﵀رر الوجيز يف تفسًن الكاذب الةزيز"ٓ .نقيق :بدد السبلـ بدد
الاشذيف زلمد( .طُ ،بًنكت :دار الكاب الةلميةُِِْ ،ى).
ابن فوزاف ،فوزاف بن تسذبق" .الديذف كاإلشهذر لكاشف زيغ ادللحد احلذج سلاذر"( .دار الغرب اإلتسبلعي،
ُِِْىػ ََُِ-ـ).
ابن قداعة ،بدد ا﵁ بن أمحد" .ادلغين"( .عكادة القذىرةُّٖٖ ،ى ُٖٗٔ-ـ).
ابن قيم اجلوزية ،زلمد بن أب بكر" .اجامذع اجليوش اإلتسبلعية بلى حرب ادلةطلة كاجلهمية"ٓ .نقيق:
زائد بن أمحد الناشًنم( .طُ ،عكة ادلكرعة :دار بذمل الفوائدُُّْ ،ىػ).
ابن قيم اجلوزية ،زلمد بن أب بكر" .إببلـ ادلوقةٌن بن رب الةذدلٌن"ٓ .نقيق :زلمد بدد السبلـ
إبراىيم( .طُ ،بًنكت :دار الكاب الةلميةُُُْ ،ىػ ُُٗٗ-ـ).
ابن قيم اجلوزية ،زلمد بن أب بكر" .إغذثة اللهفذف عن عصذيد الاشيطذف"ٓ .نقيق :زلمد حذعد الفقي.
(الريذض ادلملكة الةربية السةودية :عكادة ادلةذرؼ).
ابن قيم اجلوزية ،زلمد بن أب بكر" .الوابل الصيب عن الكلم الطيب"ٓ .نقيق :تسيد إبراىيم( .طّ،
القذىرة :دار احلديثُٗٗٗ ،ـ).
ابن قيم اجلوزية ،زلمد بن أب بكر" .بدائع الفوائد"( .بًنكت لدنذف :دار الكاذب الةرب).
ابن قيم اجلوزية ،زلمد بن أب بكر" .الفوائد"( .طِ ،بًنكت :دار الكاب الةلمية).
ابن قيم اجلوزية ،زلمد بن أب بكر" .حذدم األركاح إىل ببلد األفراح"( .القذىرة :عطدةة ادلدين).
ابن قيم اجلوزية ،زلمد بن أب بكر" .شفذء الةليل يف عسذئل القضذء كالقدر كاحلكمة كالاةليل"( .بًنكت
لدنذف :دار ادلةرفةُّٖٗ ،ىػُٕٖٗ-ـ).
ابن قيم اجلوزية ،زلمد بن أب بكر" .طريق اذلجرتٌن كبذب السةذدتٌن"( .طِ ،القذىرة عصر :دار
السلفيةُّّٗ ،ق).
ابن قيم اجلوزية ،زلمد بن أب بكر" .عدارج السذلكٌن بٌن عنذزؿ إيذؾ نةدد كإيذؾ نساةٌن"ٓ .نقيق:
زلمد ادلةاصم بذ﵁ الدغدادم( .طّ ،بًنكت :دار الكاذب الةربُُْٔ ،ى ُٗٗٔ-ـ).
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ابن قيم اجلوزية ،زلمد بن أب بكر" .عفاذح دار السةذدة كعناشور كالية الةلم كاإلرادة"( .بًنكت :دار
الكاب الةلمية).
ابن كثًن ،إمسذبيل بن بمر" .الدداية كالنهذية"ٓ .نقيق :بلي شًنم( .دار إحيذء الرتاث الةرب).
ابن كثًن ،إمسذبيل بن بمر" .تفسًن القرآف الةظيم"ٓ .نقيق :زلمد حسٌن مشس الدين( .طُ ،بًنكت:
دار الكاب الةلمية -عناشورات زلمد بلي بيضوفُُْٗ ،-ى).
ابن يىىدػٍيػىرة ،زنٍن بن يىىدػٍيػىرة بن زلمد" .اإلفصذح بن عةذين الصحذح"ٓ .نقيق :فؤاد بدد ادلنةم أمحد.
(دار الوطنُُْٕ ،ىػ).
أبو السةود ،زلمد بن زلمد" .تفسًن أب السةود :إرشذد الةقل السليم إىل عزايذ الكاذب الكرمي".
(بًنكت :دار إحيذء الرتاث الةرب).
أبو حيذف األندلسي ،زلمد بن يوتسف" .الدحر ا﵀يط يف الافسًن"ٓ .نقيق :صدقي زلمد مجيل.
(بًنكت :دار الفكرَُِْ ،ى).
أبو حيذف الاوحيدم ،بلي بن زلمد" .الدصذئر كالذخذئر"ٓ .نقيق :د .كداد القذضي( .طُ ،بًنكت:
دار صذدرَُْٖ ،ىػ ُٖٖٗ-ـ).
اإلتسكذيف ،زلمد بن بدد ا﵁ اخلطيب" .درة الانزيل كغرة الاأكيل" .دراتسة كٓنقيق كتةليق :د .زلمد
عصطفى آيدين( .طُ ،عكة ادلكرعة :جذعةة أـ القرل ،كزارة الاةليم الةذل ،تسلسلة الرتسذئل
الةلمية ادلوصى ِبذ (َّ) عةهد الدحوث الةلميةُِِْ ،ىػ ََُِ-ـ).
األشقر ،بمر بن تسليمذف" .اجلنة كالنذر"( .طٕ ،األردف :دار النفذئس للناشر كالاوزيعُُْٖ ،ىػ -
ُٖٗٗـ).
األصدحي ،عذلك بن أنس" .ادلدكنة"( .طُ ،دار الكاب الةلميةُُْٓ ،ىػ ُْٗٗ-ـ).
األصفهذين ،أمحد بن بدد ا﵁ أبو نةيم" .حلية األكليذء كطدقذت األصفيذء"( .جوار زلذفظة عصر:
السةذدةُّْٗ ،ىػ ُْٕٗ-ـ).
األلدذين ،زلمد نذصر الدين" .أحكذـ اجلنذئز"( .طْ ،ادلكاب اإلتسبلعئَُْ ،ىػ ُٖٗٔ-ـ).
األلدذين ،زلمد نذصر الدين" .إركاء الغليل يف ٔنريج أحذديث عنذر السديل" .إشراؼ :زىًن الاشذكيش.
(طِ ،بًنكت :ادلكاب اإلتسبلعيَُْٓ ،ى ُٖٗٓ-ـ).
األلدذين ،زلمد نذصر الدين" .تسلسلة األحذديث الصحيحة كشيء عن فقههذ كفوائدىذ"( .طُ،
الريذض :عكادة ادلةذرؼ للناشر كالاوزيع( ،جُُْٓ :)ْ-ُ :ى ُٗٗٓ-ـ( ،جُُْٔ :)ٔ :ى
ُٔٗٗـ( ،جُِِْ :)ٕ :ى ََِِ -ـ).- 66 -
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األلدذين ،زلمد نذصر الدين" .تسلسلة األحذديث الضةيفة كادلوضوبة كأثرىذ السيئ يف األعة"( .طُ،
الريذض ادلملكة الةربية السةودية :دار ادلةذرؼُُِْ ،ى ُِٗٗ-ـ).
األلدذين ،زلمد نذصر الدين" .صحيح الرتغيب كالرتىيب"( .طُ ،الريذض ادلملكة الةربية السةودية:
عكادة ادلةذرؼ للناشر كالاوزيعُُِْ ،ى َََِ-ـ).
األلدذين ،زلمد نذصر الدين" .صحيح اجلذعع الصغًن كزيذداتو"( .ادلكاب اإلتسبلعي).
األلدذين ،زلمد نذصر الدين" .صحيح تسنن ابن عذجو"( .طُ ،الريذض :عكادة ادلةذرؼ للناشر كالاوزيع،
ُُْٕىػ).
األلدذين ،زلمد نذصر الدين" .غذية ادلراـ يف ٔنريج أحذديث احلبلؿ كاحلراـ"( .طّ ،بًنكت :ادلكاب
اإلتسبلعيَُْٓ ،ى).
األلوتسي ،زلمود بن بدد ا﵁" .ركح ادلةذين يف تفسًن القرآف الةظيم كالسدع ادلثذين"ٓ .نقيق :بلي بدد
الدذرم بطية( .طُ ،بًنكت :دار الكاب الةلميةُُْٓ ،ى).
إليضذح ىع ىةذين الاَّيسًن" .حققو كبلق بليو كخرج أحذديثو
األعًن الصنةذين ،زلمد بن إمسذبيل" .الاَّحدًن ى
صٍدحي بن ىح ىسن ىح ٌبلؽ( .طُ ،الريذض ادلملكة الٍ ىةىربيَّة السةودية :ىعكاىدىةي
كضدط نصو :زلى َّمد ي
الرشدُّّْ ،ىػ َُِِ-ـ).
ُّ
الدخذرم ،زلمد بن إمسذبيل" .صحيح الدخذرم :اجلذعع ادلسند الصحيح ادلخاصر عن أعور رتسوؿ ا﵁
صلى ا﵁ بليو كتسلم كتسننو كأيذعو"ٓ .نقيق :زلمد زىًن بن نذصر النذصر( .طُ ،دار طوؽ النجذة
عصورة بن السلطذنية بإضذفة ترقيم زلمد فؤاد بدد الدذقيُِِْ ،-ى).الدزار ،أمحد بن بمرك" .عسند الدزار :الدحر الزخذر"ٓ .نقيق( :ج :)ٗ-ُ :زلفوظ الرمحن زين ا﵁،
(ج :)ُٕ-َُ :بذدؿ بن تسةد( ،ج :)ُٖ :صربم بدد اخلذلق الاشذفةي( .طُ ،ادلدينة ادلنورة:
عكادة الةلوـ كاحلكمُٖٖٗ ،ـ ََِٗ-ـ).
الدغوم ،احلسٌن بن عسةود" .عةذمل الانزيل يف تفسًن القرآف"ٓ .نقيق :بدد الرزاؽ ادلهدم( .طُ،
بًنكت :دار إحيذء الرتاث الةربَُِْ ،ى).
الدقذبي ،إبراىيم بن بمر" .نظم الدرر يف تنذتسب اآليذت كالسور"( .القذىرة :دار الكاذب اإلتسبلعي).
الديضذكم ،بدد ا﵁ بن بمر" .أنوار الانزيل كأتسرار الاأكيل"ٓ .نقيق :زلمد بدد الرمحن ادلرباشلي( .طُ،
بًنكت :دار إحيذء الرتاث الةربُُْٖ ،ى).
الديهقي ،أمحد بن احلسٌن" .الزىد"ٓ .نقيق :بذعر أمحد حيدر( .طّ ،بًنكت :عؤتسسة الكاب
الثقذفيةُٗٗٔ ،ـ).
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الديهقي ،أمحد بن احلسٌن" .السنن الكربل"ٓ .نقيق :زلمد بدد القذدر بطذ( .طّ ،بًنكت لدنذف :دار
الكاب الةلميةُِْْ ،ى ََِّ -ـ).
الديهقي ،أمحد بن احلسٌن" .شةب اإلشنذف" .حققو كراجع نصوصو كخرج أحذديثو :د .بدد الةلي بدد
احلميد حذعد ،بإشراؼ :سلاذر أمحد الندكم صذحب الدار السلفية بدوعدذم اذلند( .طُ،
الريذض :عكادة الرشد للناشر كالاوزيع بذلريذض ،بذلاةذكف عع الدار السلفيةُِّْ ،ىػ ََِّ-ـ).
الرتعذم ،زلمد بن بيسى" .تسنن الرتعذم"ٓ .نقيق كتةليق( :ج :)ِ ،ُ :أمحد زلمد شذكر( ،ج:
ّ) :زلمد فؤاد بدد الدذقي( ،ج :)ٓ ،ْ :إبراىيم بطوة بوض ادلدرس يف األزىر الاشريف.
(طِ ،عصر :شركة عكادة كعطدةة عصطفى الدذب احللبُّٗٓ ،ى ُٕٗٓ-ـ).
الاميمي ،زلمد بن بدد الوىذب" .تفسًن آيذت عن القرآف الكرمي -ضمن عؤلفذت الاشيخ زلمد بن بدد
الوىذب ،اجلزء اخلذعسٓ ."-نقيق :د .زلمد بلاذجي( .الريذض ادلملكة الةربية السةودية :جذعةة
اإلعذـ زلمد بن تسةود).
الانوخي ،ا﵀سن بن بلي" .ناشوار ا﵀ذضرة كأخدذر ادلذاكرة"ُُّٗ( .ىػ).
الثةذلب ،بدد ادللك بن زلمد" .الامثيل كا﵀ذضرة"ٓ .نقيق :بدد الفاذح زلمد احللو( .طِ ،الدار الةربية
للكاذبَُُْ ،ىػ ُُٖٗ-ـ).
اجلوزجذين ،تسةيد بن عنصور" .الافسًن عن تسنن تسةيد بن عنصور" .دراتسة كٓنقيق :د .تسةد بن بدد
ا﵁ بن بدد الةزيز آؿ محيد( .طُ ،دار الصميةي للناشر كالاوزيعُُْٕ ،ىػ ُٕٗٗ-ـ).
احلذكم ،زلمد بن بدد ا﵁" .ادلسادرؾ بلى الصحيحٌن"ٓ .نقيق :عصطفى بدد القذدر بطذ( .طُ،
بًنكت :دار الكاب الةلميةُُُْ ،ى َُٗٗ-ـ).
خذف ،زلمد صديق" .فاح الديذف يف عقذصد القرآف" .بين ً
بطدةو كق ٌدـ لو كراجةو :ىبدد ا﵁ بن إبراىيم
ي
(ص ىيدا بىًنكت :ادلكادة الةصريَّة للطدىذبة كالنٌ ٍاشرُُِْ ،ىػ ُِٗٗ-ـ).
األنصذرم .ى
ى
ى
دركيش ،زليي الدين بن أمحد" .إبراب القرآف كبيذنو"( .طْ ،محص تسورية :دار اإلرشذد للاشؤكف
اجلذعةية؛ دعاشق بًنكت :دار اليمذعة؛ دعاشق بًنكت :دار ابن كثًنُُْٓ ،ى).
الدينورم ،بدد ا﵁ بن عسلم بن قايدة" .أدب الكذتب"ٓ .نقيق :زلمد الدال( .عؤتسسة الرتسذلة).
الرازم ،زلمد بن بمر فخر الدين" .عفذتيح الغيب :الافسًن الكدًن"( .طّ ،بًنكت :دار إحيذء الرتاث
الةربَُِْ ،ى).
رضذ ،زلمد رشيد" .تفسًن القرآف احلكيم :تفسًن ادلنذر"( .اذليئة ادلصرية الةذعة للكاذبَُٗٗ ،ـ).
الزركاشي ،زلمد بن بدد ا﵁" .الربىذف يف بلوـ القرآف"ٓ .نقيق :زلمد أبو الفضل إبراىيم( .طُ ،بيسى
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الدذب احللب كشركذؤه ،دار إحيذء الكاب الةربيةُّٕٔ ،ى ُٕٗٓ-ـ).
الزسلاشرم ،زلمود بن بمر" .ادلساقصى يف أعثذؿ الةرب"( .طِ ،بًنكت :دار الكاب الةلمية،
ُٕٖٗـ).
الس ًج ٍساذين ،تسليمذف بن األشةث" .تسنن أب داكد"ٓ .نقيق :زلمد زليي الدين بدد احلميد( .بًنكت
صيدا :ادلكادة الةصرية).
السةدم ،بدد الرمحن بن نذصر" .الدرة الدهية شرح القصيدة الاذئية يف حل ادلاشكلة القدرية"ٓ .نقيق:
أب زلمد أشرؼ بن بدد ادلقصود( .طُ ،أضواء السلفُُْٗ ،ىػ ُٖٗٗ-ـ).
السةدم ،بدد الرمحن بن نذصر" .تيسًن الكرمي الرمحن يف تفسًن كبلـ ادلنذف"ٓ .نقيق :بدد الرمحن بن
عةبل اللوزنق( .طُ ،عؤتسسة الرتسذلةَُِْ ،ى َََِ-ـ).
السمةذين ،عنصور بن زلمد" .تفسًن القرآف"ٓ .نقيق :يذتسر بن إبراىيم كغنيم بن بدذس بن غنيم.
(طُ ،الريذض السةودية :دار الوطنُُْٖ ،ىػُٕٗٗ-ـ).
الاشذفةي ،زلمد بن إدريس" .اجلوىر النفيس يف شةر اإلعذـ زلمد بن إدريس" .إبداد كتةليق كتقدمي:
زلمد إبراىيم تسليم( .عصر القذىرة :عكادة ابن تسينذ).
الاشربيين ،زلمد بن أمحد اخلطيب" .السراج ادلنًن يف اإلبذنة بلى عةرفة بةض عةذين كبلـ ربنذ احلكيم
اخلدًن"( .القذىرة :عطدةة بوالؽ األعًنيةُِٖٓ ،ى).
الاشةراكم ،زلمد عاول" .تفسًن الاشةراكم :اخلواطر"( .عطذبع أخدذر اليوـُٕٗٗ ،ىػ).
الاشنقيطي ،زلمد األعٌن" .أضواء الديذف يف إيضذح القرآف بذلقرآف"( .بًنكت لدنذف :دار الفكر للطدذبة
كالناشر كالاوزيعُُْٓ ،ى ُٗٗٓ -ـ).
الاشوكذين ،زلمد بن بلي" .إرشذد الفحوؿ إىل ٓنقيق احلق عن بلم األصوؿ"ٓ .نقيق :أمحد بزك بنذية.
(طُ ،دار الكاذب الةربُُْٗ ،ىػ ُٗٗٗ -ـ).
الاشوكذين ،زلمد بن بلي" .فاح القدير"( .طُ ،دعاشق بًنكت :دار ابن كثًن؛ دار الكلم الطيب،
ُُْْى).
الاشًنازم ،إبراىيم بن بلي أبو إتسحذؽ" .ادلهذب يف فقو اإلعذـ الاشذفةي"( .دار الكاب الةلمية).
صذيف ،زلمود بن بدد الرحيم" .اجلدكؿ يف إبراب القرآف الكرمي"( .طْ ،دعاشق :دار الرشيد؛ بًنكت:
عؤتسسة اإلشنذفُُْٖ ،ىػ).
الصبلَّب ،بلي زلمد" .اإلشنذف بذلقدر"( .طُ ،ادلكادة الةصرية للطدذبة كالناشر؛ دار ادلةرفة للطدذبة
َّ
كالناشر).
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الصنةذين ،بدد الرزاؽ بن ذنذـ" .ادلصنف"ٓ .نقيق :حديب الرمحن األبظمي( .طِ ،بًنكت :ادلكاب
اإلتسبلعي؛ اذلند ،اجمللس الةلميَُّْ ،ى).
الصنةذين ،زلمد بن إمسذبيل األعًن" .تسدل السبلـ"( .دار احلديث).
الطربم ،زلمد بن جرير" .جذعع الديذف يف تأكيل القرآف"ٓ .نقيق :بدد ا﵁ بدد ا﵀سن الرتكي( .طُ،
دار ىجر للطدذبة كالناشر كالاوزيع كاإلببلفُِِْ ،ى ََُِ -ـ).
الةثيمٌن ،زلمد بن صذحل" .تفسًن الةثيمٌن :الفذٓنة كالدقرة"( .طُ ،ادلملكة الةربية السةودية :دار ابن
اجلوزمُِّْ ،ى).
الةثيمٌن ،زلمد بن صذحل" .تفسًن الةثيمٌن :تسورة النسذء"( .طُ ،ادلملكة الةربية السةودية :دار ابن
اجلوزمَُّْ ،ىػ).
الةراقي ،بدد الرحيم بن احلسٌن" .األربةوف الةاشذرية السذعية شلذ كقع لاشيخنذ عن األخدذر الةذلية".
ٓنقيق :بدر بدد ا﵁ الددر( .طُ ،بًنكت :دار ابن حزـُُّْ ،ىػ ُِٗٗ -ـ).
الةسكرم ،احلسن بن بدد ا﵁" .مجهرة األعثذؿ"( .بًنكت :دار الفكر).
الةيين ،زلمود بن أمحد بدر الدين خنب" .األفكذر يف تنقيح عدذين األخدذر يف شرح عةذين اآلثذر".
ٓنقيق :أب ٕنيم يذتسر بن إبراىيم( .طُ ،قطر :كزارة األكقذؼ كالاشؤكف اإلتسبلعيةُِْٗ ،ى -
ََِٖـ).
الةيين ،زلمود بن أمحد" .بمدة القذرم شرح صحيح الدخذرم"( .بًنكت :دار إحيذء الرتاث الةرب).
الفوزاف ،صذحل بن فوزاف" .ادللخص يف شرح كاذب الاوحيد"( .طُ ،الريذض :دار الةذصمة،
ُِِْىػََُِ -ـ).
القذمسي ،زلمد مجذؿ الدين" .زلذتسن الاأكيل"ٓ .نقيق :زلمد بذتسل بيوف السود( .طُ ،بًنكت :دار
الكاب الةلميةُُْٖ ،ى).
السنَّة :ادلفهوـ ،كالفضذئل ،كادلةىن،
القحطذين ،تسةيد بن بلي" .بقيدة ادلسلم يف ضوء الكاذب ك ُّ
كادلقاضى ،كاألركذف ،كالاشركط ،كالنواقص"( .الريذض :عطدةة تسفًن ،عؤتسسة اجلريسي للاوزيع
كاإلببلف).
القرايف ،أمحد بن إدريس" .الذخًنة"ٓ .نقيق( :ج :)ُّ ،ٖ ،ُ :زلمد حجي( ،ج ِ :)ٔ ،تسةيد
أبراب( ،ج( ،)ٓ-ّ :ج :)ُِ-ٗ ،ٕ :زلمد أبو خدزة( .طُ ،بًنكت :دار الغرب اإلتسبلعي،
ُْٗٗـ).
القاشًنم ،بدد الكرمي بن ىوازف " .تفسًن القاشًنم :لطذئف اإلشذرات"ٓ .نقيق :إبراىيم الدسيوين.
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(طّ ،عصر :اذليئة ادلصرية الةذعة للكاذب).
القاشًنم ،عسلم بن احلجذج" .صحيح عسلم :ادلسند الصحيح ادلخاصر بنقل الةدؿ بن الةدؿ إىل
رتسوؿ ا﵁ صلى ا﵁ بليو كتسلم"ٓ .نقيق :زلمد فؤاد بدد الدذقي( .طُ ،بًنكت :دار إحيذء الرتاث
الةربَُْٖ ،ىػ ُٖٖٗ -ـ).
ادلذكردم ،بلي بن زلمد" .أدب الدنيذ كالدين"( .دار عكادة احليذةُٖٗٔ ،ـ).
ادلربد ،زلمد بن يزيد" .الكذعل يف اللغة كاألدب"ٓ .نقيق :زلمد أبو الفضل إبراىيم( .طّ ،القذىرة :دار
الفكر الةربُُْٕ ،ىػ ُٕٗٗ -ـ).
رلموبة عن الةلمذء" .الافسًن الوتسيط للقرآف الكرمي" .إشراؼ :رلمع الدحوث اإلتسبلعية بذألزىر.
(طُ ،اذليئة الةذعة لاشؤكف ادلطذبع األعًنيةُّّٗ ،ىػ ُّٕٗ -ـ ُُْْ /ىػ ُّٗٗ -ـ).
ادلركزم ،بدد ا﵁ بن ادلدذرؾ" .الزىد كالرقذئق"ٓ .نقيق :حديب الرمحن األبظمي( .بًنكت :دار الكاب
ٍ
الةلمية).
ادلظٍ ًهرم ،احلسٌن بن زلمود" .ادلفذتيح يف شرح ادلصذبيح"ٓ .نقيق كدراتسة :جلنة سلاصة عن ا﵀ققٌن
ي
بإشراؼ :نور الدين طذلب( .طُ ،الكويت :كزارة األكقذؼ الكوياية ،دار النوادر ،كىو عن
إصدارات إدارة الثقذفة اإلتسبلعيةُّّْ ،ىػ َُِِ -ـ).
ادلبل القذرم ،بلي بن تسلطذف" .عرقذة ادلفذتيح شرح عاشكذة ادلصذبيح"( .طُ ،بًنكت لدنذف :دار الفكر،
ُِِْىػ ََِِ -ـ).
ادليداين ،أمحد بن زلمد" .رلمع األعثذؿ"ٓ .نقيق :زلمد زليي الدين بدد احلميد( .بًنكت لدنذف :دار
ادلةرفة).
النسذئي ،أمحد بن شةيب" .السنن الصغرل :اجملاىب عن السنن"ٓ .نقيق :بدد الفاذح أبو غدة( .طِ،
حلب :عكاب ادلطدوبذت اإلتسبلعيةَُْٔ ،ىػ ُٖٗٔ-ـ).
اذليثمي ،بلي بن أب بكر" .رلمع الزكائد كعندع الفوائد" .حققو كخرج أحذديثو :حسٌن تسليم أتسد
الداراين( .دار ادلأعوف للرتاث).
الواحدم ،بلي بن أمحد" .الوتسيط يف تفسًن القرآف اجمليد"ٓ .نقيق كتةليق :الاشيخ بذدؿ أمحد بدد
ادلوجود ،الاشيخ بلي زلمد عةوض ،الدكاور أمحد زلمد صًنة ،الدكاور أمحد بدد الغين اجلمل،
الدكاور بدد الرمحن بويس ،قدعو كقرظو :األتساذذ الدكاور بدد احلي الفرعذكم( .طُ ،بًنكت
لدنذف :دار الكاب الةلميةُُْٓ ،ىػ ُْٗٗ-ـ).
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