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   آيات "ومن أظلم" في القرآن الكريم
 

 محمد حازم محمود العبيدي 
 والدراسات اإلسالمية الديني  ديوان الوقف السني/ دائرة التعليم

 ( 2021   /  9 /30:   ، قبل للنشر في    2021 / 8 / 11   )قدم للنشر في :  
 ملخص البحث: 

را ونصيبا واسعا من جهود حظا واف  لتي أخذت من المواضيع ا  )الظلم(يبين هذا البحث كيف أن موضوع  
أمتنا   علماء  قبل  من  عميقة  دراسة  دراسته  تم  فقد   ، كبير  باهتمام  وحظي  والمتأخرين،  المتقدمين  علمائنا 

كتابة   ارتأيت  لذلك  األساسية،  األصلية  العلوم  في  يتناولوأئمتها  الذي  البحث  في    هذا  أظلم"  "ومن  آيات 
، وبيان معناه  يرية مع االستشهاد باآليات القرآنية التي  تخص بهية تفسمن رؤ   ية القرآن الكريم، دراسة تحليل

 . في وانواعه واقسامه
 

 Verses of "And who is more unjust" in the Holy Qur'an 

 Mohammad H. Mahmood Al-Obiedy 

Sunni Endowment Divan / Directorate of Religious Teaching and Islamic 

Studies 

Abstract 

This research shows how the subject of (injustice) is one of the topics that 

took a great deal of luck and a large share of the efforts of our scholars, and 

received great attention. Verses of “and who is darker” in the Holy Qur’an, an 

analytical study from an explanatory vision with citing Qur’anic verses that 

pertain to it, and an explanation of its meaning in its types and divisions. 
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 المقدمة
 :وبعد ،الدين ده وآله وصحبه ومن تبعهم إىل يومعلى من النيب بع  والسالم مد هلل وحده والصالة احل

فإن أجلَّ علم صرفت فيه الهمم، علم الكتاب المنزل ، إذ هو كالم هللا الذي ال يأتيه الباطل من بين يديه  
ة والبـيان، والموعظة الحسنة والتبيان، وال من خلفه تنزيل من حكيـم حميد فيه الهدى والشفاء، والرحم

 فلو أنفقت فيه األعمار ما أدركت كل غوره، ولو بذلت الجهود كلها مـا أنـضـبــت مـن معينه شيئًا يذكر،
من رؤية تفسيرية مع االستشهاد ،  آيات "ومن أظلم" في القرآن الكريمموضوع  في    لذلك ارتايت الكتابة

 :، وسميت البحثباآليات القرآنيه
 

 
 دراسة حتليلية ...  آيات "ومن أظلم" يف القرآن الكريم 

 
 وقدددددد كدددددان منهثدددددي فدددددي البحدددددث جمدددددع اآليدددددات التدددددي وردت فيهدددددا "ومدددددن أظلدددددم" فدددددي السددددديا  القرآندددددي،

 ، كما هو موضح أدناه:بصيغة أفعل الكريم مرة فى القرآن كرت لفظة )أظلم( خمس عشرةذ   حيث 
  :مرات  6ا منه "فمن أظلم" ،مرات  9 "ومن أظلم"وردت   

 :-قال تعاىل
- َا تَ ْعَمُلون ُ بمَغافمٍل َعمَّ َن اّللهم َوَما اّلله نَدُه مم َّن َكَتَم َشَهاَدًة عم َوَمْن َأْظَلُم ِمم

 (1) 

- َََيتمهم إمنَُّه اَل يُ ْفلمُح الظَّالمُمون َب ِبم ابً َأْو َكذَّ َّنم اْفََتَى َعَلى اّللهم َكذم    (2)َوَمْن َأْظَلُم ِمم

- ََي إمََلَّ َوََلْ يُوَح إملَْيهم َشْيٌء َوَمن قَاَل َسأُنَوم ابً َأْو قَاَل أُْوحم َّنم اْفََتَى َعَلى اّللهم َكذم ْثَل َما أَنَزَل اّللهُ ْن َأْظَلُم ِمم زمُل مم
 (3) 

- َّْلٍم إمن لَّ النَّاَس بمَغْْيم عم ابً لمُيضم َّنم اْفََتَى َعَلى اّللهم َكذم يَ  َفَمْن َأْظَلُم ِمم ي اْلَقْوَم الظَّالممم    (4)اّللهَ اَل يَ ْهدم

-اْلَعَذا ُسوَء  آََيتمَنا  َعْن  ُفوَن  َيْصدم يَن  الَّذم َسَنْجزمي  َها  َعن ْ َوَصَدَف  اّللهم  ََيتم  ِبم َب  َكذَّ َّن  ِمم َأْظَلُم  ُفونَ َفَمْن  َيْصدم َكانُوْا  َا  ِبم بم 
 (5 ) 

- َّنم اْفََتَى َعَلى اّللهم َن اْلكمَتابم َفَمْن َأْظَلُم ِمم يبُ ُهم مهم ََيتمهم ُأْولَ ئمَك يَ َناُُلُْم َنصم َب ِبم ابً َأْو َكذَّ    (6) َكذم

- َََيتمهم إمنَُّه اَل يُ ْفلمُح اْلُمْجرمُمون َب ِبم ابً َأْو َكذَّ َّنم اْفََتَى َعَلى اّللهم َكذم    (7)َفَمْن َأْظَلُم ِمم
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- َّنم اْفََتَى َعَلى اّللهم يَن َكَذبُوْا َعَلى َرّبهممْم َأاَل  َوَمْن َأْظَلُم ِمم ابً ُأْولَ ئمَك يُ ْعَرُضوَن َعَلى َرّبهممْم َويَ ُقوُل اأَلْشَهاُد َه ُؤالء الَّذم َلْعَنُة اّللهم َعَلى   َكذم
يَ     (8)الظَّالممم

- ًاب َّنم اْفََتَى َعَلى اّللَّم َكذم    (9)َفَمْن َأْظَلُم ِمم
- َّن ذُكهم َمْت َيَداُه إمَّنَّ َجَعْلَنا َعَلى قُ ُلوّبممْم َأكمنًَّة َأن يَ فْ َوَمْن َأْظَلُم ِمم َي َما َقدَّ َها َوَنسم ََيتم رَبهمهم فََأْعَرَض َعن ْ َقُهوُه َوِفم آَذاِنممْم َوْقراً َوإمن  َر ِبم

   (10)َتْدُعُهْم إمىَل اُْلَُدى فَ َلن يَ ْهَتُدوا إمذاً أََبداً 
- َََّنم اْفَت ا َجاءُه أَلَْيَس ِفم َجَهنََّم َمثْ ًوى لهمْلَكافمرمينَ َوَمْن َأْظَلُم ِمم ْْلَقهم َلمَّ َب ابم ابً َأْو َكذَّ    (11)ى َعَلى اّللَّم َكذم

- ََي ُمنَتقمُمون َن اْلُمْجرممم َها إمَّنَّ مم ََيتم رَبهمهم ُثَّ َأْعَرَض َعن ْ َّن ذُكهمَر ِبم     (12)َوَمْن َأْظَلُم ِمم

- َّ ْدقم إمْذ َجاءُه أَلَْيَس ِفم َجَهنََّم َمثْ ًوى لهمْلَكافمرمينَ َفَمْن َأْظَلُم ِمم لصهم َب ابم    (13)ن َكَذَب َعَلى اّللَّم وََكذَّ
-ي اْلَقْوَم ال ُ اَل يَ ْهدم ْسََلمم َواّللَّ َب َوُهَو يُْدَعى إمىَل اْْلم َّنم اْفََتَى َعَلى اّللَّم اْلَكذم يَ َوَمْن َأْظَلُم ِمم    (14)ظَّالممم

- ََُا ُأْولَ ئمَك َما َكاَن ُل َد اّللهم َأن يُْذَكَر فميَها اْْسُُه َوَسَعى ِفم َخَراّبم َّن مََّنَع َمَساجم ْزٌي  َوَمْن َأْظَلُم ِمم نْ َيا خم ْم َأن َيْدُخُلوَها إمالَّ َخآئمفمَي ُلُْم ِفم الدُّ
يمٌ  َرةم َعَذاٌب َعظم َوَُلُْم ِفم اآلخم

 (15)   
على  اإلفتراءعدة كتناولت مواضيع بتقسيمها حسب سياقها فقد وجدت إن االيات وبعد جمع اآليات قمت 

واإلعـرا  عـن آيـات ع تعـالى، وتكلمـت عـن معنـى كلمـة ، وكتم الشـهادة، ومنـع مسـاجد هللا، هللا الكذب
)أظلم( في المعنى اللغوي واالصـالالحي، مـم بينـت أقسـام الظلـم وأنواعـه، مـم تكلمـت فـي المبحـث األخيـر 

     التعار  بين اآليات معتمدًا على كالم المفسرين.عن 
ْمُت   :مباحثإلى البحث بعد المقدمة وبعَد التوكِل على هللِا سبحانه وتعالى، َقسَّ

 .أظلمداللة كلمة االول:  المبحث

 الظلم. قسامأ: الثانيالمبحث 

 األول: االفتراء.  القسم

 الثاني: كتم الشهادة.  القسم

 ا  عن آيات ع تعالى.الثالث: اإلعر   القسم

 الرابع: منع مساجد هللا تعالى من أن يذكر فيه اسمه.  القسم

 المبحث الثالث: التعار  بين اآليات. 

 مم ختمت بحثي بالخاتمة وشملت على أبرز ما توصلت عليه. 
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اهلادي السري على هنج االنبياء واملرسلني واالولياء والصاحلني وان يوسع يل يف   راجياً رب  

 ياه ، عطا 

 وأن يقيدني عن كل عمل ال يرضاه. 

 وعلى آله وصحبه أمجعني.   وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد  

 
 االول  بحثامل

 ظلم أداللة كلمة  
 

 فددددي الظلددددممعنددددى  فددددي السدددديا  القرآنددددي، أن نعددددر  عددددن الظلددددمالبددددد لنددددا قبددددل البدددددء بددددالك م عددددن لفظددددة 
 -:جاءت ، وفي أي معنى السيا  القراني

  الظلم -
 
   :لغة

ا بنقصدددددان أو مددددد  إ، و (16)وضدددددع الشددددديء فدددددي ديدددددر موضدددددعه والمصددددددر الح يقدددددي الظ لدددددم بالصدددددم: أصدددددله  
 .  (18)صل الظلم الثور ومثاوزة الحد أ، و (17)أو مكانه   ا بعدول عن وقته  م  إزيادة، و 

 : اصطالحا   الظلم -

 مددددن التثدددداوز، هددددو مثدددداوزة الحددددم الددددذي يثددددري مثددددرم نقكددددة الدددددائرة، ويكلددددم  يمددددا يك ددددر و يمددددا يقددددل
 (عليددددده السددددد م)دم ل فدددددي الدددددذنو الكبيدددددر، وبدددددنفس الوقدددددت فدددددي الدددددذنو الصدددددغير، ولدددددذلك قيدددددل آلولهدددددذا يسدددددتعم

 .(19)، وال يخفى عن كل لًو الفر  بين الظلمين(ظالم)بليس إ، وفي (ظالم)في تعديه 

 .(20)االعتداء على حم الغير بالتصرف  يه بما ال يرضى به : هوالظلمقيل: و 

 
 : لمالظ نواعأ -
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الكدددددون هدددددو العددددددل وعددددددم الظلدددددم، فقدددددد حرمددددده ه تعدددددالى علدددددى نفسددددده، وجعلددددده محرمددددددًا  فدددددي سدددددنة ه
 : نواعألظلم لو  ، فشرعت الشرائع إلقامة العدل، وإنقاذ الناس من الظلم، على عباده

: تعدددددالىوالشدددددرن والنفدددددا  ، ولدددددذلك قدددددال  ظ لدددددم بدددددين االنسدددددان وبدددددين ه تعدددددالى، واعظمددددده الكفدددددراالول: 
    ِ ِِِّّّظِِِِّّّ ع   ك  إِنَّ ٱلش ِ َع  ِل ِِِِّّّ   : وإيددداه قصدددد بقولددده (21) ل ُظلِِِّّّ 

َّٰ ٱلظَّن ِ لِِِّّّ   ِ ٱُ ٱ َّ نِِِّّّ  أ َل  ل ع 
(22) -      ِِِِّّّ ِل

ٱلظَّن و 

ي  لِي أ ِل  ِِّّ   ع  ِِِّّ  َ  ِِّّ  َّ ل مُِِّّ أِ 
َّٰ ٱ َّ  : وقددال ،فددي آي ك يددرة (23) ِ لِِّّ  ُع ِن َِِّّّ   ِِّّ       لِِّّ  ف  ِِّّ    أ ل 

(24)    نِِّّ    أ ُع و  لِِّّ  ل 

  ِ ِ  ِن َّ ىن  ت    ِ   ِ لِي ل َّٰٱف   .  (25)ٱ َّ
ــاني  ُ َ   : تعدددالىظلدددم بينددده وبدددين النددداس وإيددداه قصدددد بقولددده  :والثـ ا َٰٓ ن جِِِّّّ    إلدددى قولددده : سِِِّّّ   ِٖ َٱ سِِِّّّ   ِٖ ٱ   و 

ِل ِِِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّّ    
ٱُظ َل  مُيِِِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّّ   ٱلظَّن إِنَِِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّّّ

َّٰ  : وبقولددددددددددددده،  (26) ِ لِِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّّ  ي ٱل َِِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّّّ ِ ُ    إِنَّ ِِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّّ 

ِلُ ون  ٱلنَّيس   لُون  و   : وبقوله ،  (27)ٱلَِّ م   م ظ  ظ   .  (28)ين   قُتِ   ن 

ٱِ  : بقولدددده ،بيندددده وبددددين نفسدددده وإيدددداه قصددددد  ظلددددم :والثالــــث  ن    ِِِِِّّّّ يِلع  ل ِ ُمع  لِِِِّّّّ  ن  ف  ِِِِِّّّّ
 وقولدددده : ،  (29)

ُن ن    ِِِِّّّ  ُمع   (30) -  ل ل  ِِِّّّ  َ  أ ن ُ ِِِّّّ  وا ِل ِِِِّّّ   (31) -  إِذ لَّل  ُِِِّّّ
ي نِِِِّّّ   ٱلظَّن ف ت ُكونِِِّّّ 

مدددن الظدددالمين  :أي، (32)
نِِِّّّ    : همأنفسدد ٱُظ  و  ع  ن    ِِِّّّ  َ  ف َِِِّّّ    ل لِِِّّّ  لِِِِّّّ

عِِِّّّ    ذ ن م   
اإلنسدددان  وكدددل هدددذه ال  اددة فدددي الح يقددة ظلدددم للددنفس فددد ن  ، (33)

     .(34)في أول ما يهم بالظلم فقد ظلم نفسه

 وللظلم مرادفات: -

  :رالثو  .1

خدددددد ف االسددددددتقامة فددددددي الحكددددددم، تقددددددول: جددددددار الحدددددداكم فددددددي حكمدددددده، والسددددددلكان فددددددي سدددددديرته، إذا  هددددددو
ا، سددددواء كددددان مددددن سددددلكان، أو حدددداكم، فددددي ذلددددك. والظ  االسددددتقامة فددددار  لددددم ضددددرر ال يسددددتحم وال يعقددددو عوضددددً

ا، وال تسدددددمى جدددددوًرا، فددددد ن أخدددددذ ذلدددددك علدددددى وجددددده  أو ديرهمدددددا، أال تدددددرم أن  خياندددددة الددددددانم والددددددرهم تسدددددم ى ظلمدددددً
الحدددددم، مدددددن  القهدددددر أو الميدددددل سدددددمو ي جدددددوًرا وهدددددذا واضدددددح، وأصدددددل الظلدددددم نقصدددددان الحدددددم، والثدددددور العددددددول عدددددن

، وخلددددددا بددددددين الن يصددددددين، فقيددددددل فددددددي ن ددددددي  الظلددددددم اإلنصدددددداف، ل عندددددده  د  عددددددن الكريددددددم. إذا عدددددد   ار  لنددددددا: جدددددد  قو 
  .(35)إعكاء الحم على التمام، وفي ن ي  الثور العدل، وهو العدول بالفعل إلى الحم -:وهو

      :شمالغ   .2
عاملة، كما  ي في المقال دشمند ي  ن  ظلمهم يعمُّ، وال يكاكره الظلم، وعمومه توصا به الوالة؛ إل  هو:

يقال: ظلمني فيها، وفي الم ل: و اٍل دشوم خير من فتنة تدوم، وقال أبو بكر: الغشم اعتسافك الشيء، ام قال: 
يقال: دشم السلكان الرعية يغشمهم، قال الشيخ أبو ه ل رحمه ه: االعتساف خبط الكريم على دير هداية، 

 . (36)هودةم الظلم المععلى دير طرائفكأنه جعل الغشم ظلما يثري 
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 :الهصم  .3
الحم  ن  إ بع   نقصان  هصم  ،الهصم  قد  حقه  جميع  أخذ  لمن  يقال   ،وال 

اف  ظ ْلًما و ال ه ْصًما  والظلم يكون في البع  والكل، وفي القرآن ف   ي خ 
، أي: ال يمنع حقه وال بع  حقه،  (37) 

 38) أهصامهصم. والثمع   من األرض: وأصل الهصم في العربية النقصان، ومنه قيل للمنخف
 الثاني  بحثامل

 الظلم أقسام
 عدة منها:  قسامٍ أيات الكريمة على في اآل الظلم ينقسم

 االفرتاء : االول القسم
ديدددددددم وهدددددددو ، وأصدددددددله مدددددددن فدددددددري األ(40)، والفريدددددددة الكدددددددذ  والقدددددددذف(39)اء لغدددددددة: إخدددددددت   الكدددددددذ  ر  تددددددد  فْ اإل

 .(42)قدير من دير تحقم والتأكد ألن الكذ  يقكع به على الت ؛اءفقيل للكذ  إفتر  ،(41)قكعه

وأمدددددا اصدددددك حًا: هدددددو الكدددددذ  فدددددي حدددددم الغيدددددر لمدددددا ال يرضددددديه بخددددد ف الكدددددذ ، ف نددددده قدددددد يكدددددون فدددددي 
، وقيدددددل هدددددو العظددددديم مدددددن الكدددددذ ، يقدددددال لمدددددن عمدددددل عمدددددً   بدددددال   يددددده إنددددده ليفدددددري الفدددددرم، (43)حدددددم المدددددتكلم

 .(44)يكون وم  يصح أن يكون  ومعنى افترم إفتعل واختلم ما يصح أن

اء هددددددو الكددددددذ  علددددددى الغيددددددر بدددددددون ر  تدددددد  فْ ن اإلأتج مددددددن خدددددد ل التعريددددددف اللغددددددوي واالصددددددك حي، تننسدددددد
 .وجه حم وال وجود لك مه على الواقع

 :فترى في القرانإ ةاستعماالت لفظ -

 ةسددددديكون الكددددد م مفصدددددً  فدددددي هدددددذا المبحدددددث أك دددددر مدددددن ديدددددره، لكدددددون أدلدددددو اآليدددددات ورد  فيهدددددا لفظددددد
لددددى إ فددددي معددددان، وسددددوف نتكددددر   ت ن الكددددريم وجدددددناه قددددد اسددددتعملآفددددي القددددر  ةظددددلفهددددذه الاذا تتبعنددددا إلفتددددراء، و ا

 كل معنى من هذه المعاني:

 الشرك:  .1
 .(45)في ر ب وبيته، تعالى ه عن الشركاء واألنداد  تثعل هلل شريكاً  هو أن  

ٱِ  و   قدددددددددددال تعددددددددددددالى:  ك  لِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّ ُ  أ ن مُشِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّ    ي  ُون  إِنَّ ٱ َّ  َل  م غ  ِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّ ُ  نِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّ   م غ  ِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّ

   َ ِل ِ ِظ ِ يِل    م  ذ ن ِ ي  ا إِث  ىن ت    ِ ف َ ِ  ٱف  ِ ك  لِٱ َّ ن   مُش  ش ياُء  و 
(46)       
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ه ال  ه قيددددددل: إن  أن ه تعددددددالى ال يغفدددددر أن يشدددددرن بددددده علددددددى تأويدددددل الثددددد اء فكأنددددد  علدددددى دلدددددت االيدددددة 
                          .(47)يغفر ذنبًا مع شرن أو عن شرن

ك    ه تعددددالى قددددال فددددي كتابدددده الع يدددد : ن  أ ه:فحددددوا وربمددددا يددددرد هنددددا سدددد ال  ُ  أ ن مُشِِِِِّّّّّ    إِنَّ ٱ َّ  َل  م غ  ِِِِِِّّّّّ

ٱِ  ي    وقدددال فدددي آيدددة اخدددرم: ،لِِِِّّّ ِ  عِِِِّّّ ُ  ٱلِِِّّّ  نُو   ج  راد أقيدددل  ؟يتدددينفكيدددف يمكدددن التوفيدددم بدددين اآل، إِنَّ ٱ َّ  م غ  ِِِِّّّ
 .(48)نبه: يغفر الذنو  جميعًا سوم الشر 

لددددددى مكددددددة ندددددددم هددددددو إورجددددددع  ا قتددددددل حمدددددد ة وأصددددددحابه، وذلددددددك لمدددددديددددددة ن لددددددت فددددددي وحشددددددي وإن اآل
 أندددددا الو إسددددد م اإل ندددددا نددددددمنا علدددددى مدددددا صدددددنعنا، وأنددددده لددددديس يمنعندددددا عدددددنأ لدددددى رسدددددول ه إوأصدددددحابه فكتبدددددوا 

مِِِِّّّ   :سدددمعنان بمكدددة تقدددول
ِ إِل ن ِ  ٱ َّ ُِون  نِِِّّّ  ِ م   َل  مِِِّّّ    ٱلَِِِّّّّ َخِِِّّّ    و  يدددات، وقدددد دعوندددا مدددع ه اآل الدددى آخدددرآخدددر ي ء 

َنِِِّّّ      :يدددات التبعندددان، فن لدددت وال هدددذه اآللدددي حدددرم ه، وزنيندددا فهدددًا آخدددر، وقتلندددا الدددنفس التدددإل ء  ي   و  إَِلَّ نِِِّّّ   بِِِّّّ 

ِلي   ِ  ِِِِِّّّّ   ِِِِِّّّّ ن هددددا كتبددددوا إليدددده، إن هددددذا شددددر  شددددديد و إلدددديهم، فلمددددا قرؤ  اآليتددددين  بعددددث بهمددددا رسددددول ه ، يو 
ي  ُون  ُ  أ ن مُشِِِّّّ   َل  م غ  ِِِِّّّ إِنَّ ٱ َّ    :صدددالحًا، فن لدددت ونخددداف أن ال نعمدددل عمدددً   ُ  نِِِّّّ  م غ  ِِِِّّّ ٱِ  و  ك  لِِِِّّّ َ  ِل ِِِّّّ       لِِِِّّّ ذ ن

ياُء   فُوَ    :النكدددون مدددن أهدددل المشدددي ة فن لدددت  أن  بعدددث إلددديهم  بع دددوا إندددا نخددداف، م شِِِّّّ  ِ م   أ سِِِّّّ    يِ ذ  ٱلَِِِّّّّ ِع ِِِّّّ  قُِِِّّّ   م ن

ِمع   ا أ ن ُ ِِِِِّّّّ َّٰن فقبددددل مددددنهم، اددددم قددددال  نبددددي سدددد م ورجعددددوا الددددى الخلوا فددددي اإلاآليددددة  بعددددث بهددددا إلدددديهم فددددد ، ِ لِِِِّّّّ 
فلحددددم بالشددددام فكددددان بدددده  ،ديددددو وجهددددك عنددددي ،ويحددددك :أخبددددره قدددداللوحشددددي أخبرنددددي كيددددف قتلددددت حمدددد ة؟ فلمددددا 

ِمع    :الدددى أن مدددات، وقيدددل لمدددا ن لدددت  ا أ ن ُ ِِِِِّّّّ َّٰن ِ لِِِِّّّّ  فُوَ   ِ م   أ سِِِِّّّّ    يِ ذ  ٱلَِِِِّّّّّ ِع ِِِِّّّّ  اآليدددة، قدددام رجدددل فقدددال: ، قُِِِِّّّّ   م ن
يددددددة أن ه ال اليددددددة، ومعنددددددى اآلمددددددرتين أو ا اددددددًا، فن لددددددت هددددددذه ا ه والشددددددرن، فسددددددكت اددددددم قددددددام إليددددددهيارسددددددول 

 .(49)يغفر لمشرن مات على شركه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء من اصحا  الذنو  واالاام

لهدددددة ديدددددره، مدددددع وجدددددود الددددددالئل والحقدددددائم علدددددى وحدانيتددددده، فقدددددد آفعظدددددم الشدددددرن بدددددا  تعدددددالى، وإتخددددداذ 
ن ديدددددره  عدددددن الصدددددوا ؛ أل ن الصددددد ل الناشددددد  عنددددده بعيدددددد  أل ؛(50)إن مدددددات عليددددده إامدددددًا ديدددددر مغفدددددورإختلدددددم 

لديدددددده إيمددددددان بخدددددد ف  ن  مددددددن المعاصددددددي وإن كددددددان ضدددددد اًل لكندددددده قريددددددو مددددددن أن يراجددددددع صدددددداحو الحددددددم ؛ إل
 .(51)الشرن

ه  م علددددددىر  فتدددددد  إشددددددخان هددددددو مددددددن ، إن اظلددددددم األ(اءر  تدددددد  فْ اإل)فيهددددددا لفدددددد   يددددددات التددددددي ورد  ن اآلأفنددددددرم 
 .(52)لظلمنواع اأكذبًا، وهو أعظم 

 : الكذب .2

 .(53)هو خ ف الصد ، كذ  كذبًا، وكذبت  ف نًا، نسبته الى الكذ  
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ر عنددددده، سدددددواء علدددددم قائلددددده كونددددده عدددددن الشددددديء علدددددى خددددد ف المخبددددد  وفدددددي االصدددددك ا: هدددددو اإلخبدددددار 
 .(54)و ال يعلمأكذلك  

، وعددددن سدددددلون ينشددددىء الشدددددر فالكددددذ  رذيلدددددة محصددددة تنبدددددىء عددددن تغلغدددددل الفسدددداد فدددددي نفددددس صددددداحبها
 .(55)ام من دير ضرورة م عثة أو طبيعة قاهرةلى اإلإويندفع إنشاء، 

سدددددتفهام اه ورد بأسدددددلو  الوعيدددددد و نددددد  أهدددددا لفددددد  التكدددددذيو، ي حددددد  فييدددددات القرآنيدددددة التدددددي ورد والمتتبدددددع لآ
مُ  علددددى جهددددة التقريددددر ْن َأْظل    َ ، والمددددراد  تعظددددديم تعددددالى الكددددذ   ال أحددددد أظلددددم ممددددن اختلددددم علددددى ه :أي، َفم    َ

لدددى دينددده حكمددددًا إن أوجدددو مددددالم يوجبددده، أو حدددروم مدددالم يحرمددده، أو نسدددو أآيدددات ه تعدددالى، بدددكفدددر مدددن كدددذ  ب
آن م دددددل كفدددددار ر لدددددى ه ولددددددًا أو شدددددريكًا، أو كدددددذ  بآيدددددات ه تعدددددالى المن لدددددة، فدددددأنكر القدددددإلدددددم ين لددددده أو نسدددددو 

ول ددددك الكفددددرة أ، فت أو تركهددددا مفصددددً  عليهددددا ديرهدددداسددددته أ باآليددددااأو  العددددر  والعثددددم، أو لددددم يدددد من بددددالنبي 
جميعددددًا ينددددالهم نصدددديبهم مددددن الكتددددا  المقدددددر، وهددددو الشددددقاء التددددي كتبددددت عليدددده، وضددددمت اآليددددات بأشددددد الوعيددددد 

 . (56)وأبل  التهديد 

 كتم الشهادة : ثانيال القسم
لددددددا، حأشددددددهد بكددددددذا، أي أالشددددددهادة: الخبددددددر القدددددداطع، تقددددددول مندددددده: شددددددهد الرجددددددل علددددددى كددددددذا، وقددددددولهم: 

فددددددي  :حصددددددره، فهددددددو شدددددداهد، وقددددددوم شددددددهود، أي حصددددددور، وهددددددو :أي ،شددددددهوداً  والمشدددددداهدة المعاينددددددة، وشددددددهده
                .(57)أدم ما عنده من الشهادة، فهو شاهد   :صل مصدر، وشهد له بكذا شهادة، أياأل

والمراقبددددددددة واالقددددددددرار، والخبددددددددر المقددددددددرون بددددددددالعلم،  المشدددددددداهدةوفددددددددي االصددددددددك ا: العلددددددددم والحصددددددددور و 
                              . (58)، والحكم والقصاء والقتل في سبيل هارظهاليمين والقسم، والبيان واإلو 

ُ  قددددددددال تعددددددددالى:  ي ٱ َّ نِِِِِِِِّّّّّّّّ  ِ  و  نِِِِِِِِّّّّّّّّ   ُظ نِِِِِِِِِّّّّّّّّ   ٱ َّ ِِ م ن   ِ  ت ع  مِِِِِِِِّّّّّّّّ  ُع ِن َِِِِِِِِّّّّّّّّّ   ِِِِِِِِّّّّّّّّ  لِِِِِِِِّّّّّّّّ  نِِِِِِِِّّّّّّّّ    أ ل   و 

لُون   ي ب ع    َّ  ِ   ٍ ِ  لِغ ن

ين  إِلِِِّّّ   نصدددارم، بقولددده: ه تعدددالى رد علدددى اليهدددود وال إن   ي  ِِِّّّ  ِه ُع م مُ نِِِّّّ  َنِ    وِ مِِِّّّ     ن َل  ن صِِِّّّ    كِِِِّّّ  ي ي و  ل ن و 

نِ  ِِّّ   ين  ن  ِل    ِِّّ  ُ شِِّّ  ِ ي ن  ِِّّ  ين  نِِِّّ   ٱل  ي  ِِّّ  نِِّّ  ِ     ي و 
، بددراميم إاليهوديددة والنصددرانية حددداتا بعددد سدديدنا  ن  إل؛ (59)

ال أحددددددد أظلددددددم ممددددددن كددددددتم  :نى يكددددددون يددددددة الكريمددددددة باالسددددددتفهام، وأندددددده يددددددراد بدددددده النفددددددي، فددددددالمعوقددددددد بدددددددأت اآل
ومدددددا ، د بكتمدددددان أهدددددل الكتدددددا  شدددددهادة ه سدددددبحانه وتعدددددالى بنبدددددوة سددددديدنا محمدددددو  و يددددده تعدددددري  ، (60)الشدددددهادة

 لكنددددددت منددددددا فن لددددددت  نبيدددددداء كلهددددددم منددددددا فلددددددو كنددددددت نبيدددددداً األ :أهددددددل الكتددددددا  قددددددالوا روي فددددددي سددددددبو الندددددد ول، أن  
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 دًا ه باعدددددث فددددديهم محمدددددو نثيدددددل أنددددد  هدهم فدددددي التدددددوراة واإله تعدددددالى أشددددد ، وهدددددذا تدددددوبيخ لهدددددم وهدددددو أن  (61)اآليدددددة
 . (62)، وأخذ مواايقهم أن ي بينوه وال يكتموهمن ذرية ابراميم 

 عراض عن آيات هلل تعال اإل: ثالثال القسم
أظهرتددددده  :ظهدددددر، وعرضدددددت لددددده الشددددديء، أي :عدددددرض لغدددددة: عدددددرض لددددده أمدددددر كدددددذا يعدددددرض، أي     

 .(63): الصد عنهله وأبرزته إليه، واالعراض عن الشيء

 قال تعالى:

- َوّبمم و ى قُ ل   ُ ا َعل   َ َداُه إمَّنَّ َجَعْلن   َ َمْت ي   َ دَّ ا ق   َ َي م   َ ا َوَنس   م ه   َ َأْعَرَض َعن ْ هم ف   َ ََيتم رَب   هم َر ِبم ن ذُك   هم َّ ُم ِم   م ْن َأْظل   َ وُه م   َ ًة َأن يَ ْفَقه   ُ ْم َأكمن   َّ
  (64)ُدوا إمذاً أََبداً َوِفم آَذاِنممْم َوْقراً َوإمن َتْدُعُهْم إمىَل اُْلَُدى فَ َلن يَ ْهتَ 

- ََي ُمنَتقمُمونَ   نْ َوم َن اْلُمْجرممم َها إمَّنَّ مم ََيتم رَبهمهم ُثَّ َأْعَرَض َعن ْ َّن ذُكهمَر ِبم     (65)َأْظَلُم ِمم

ه ال أحدددددد أظلددددم وأشدددددد فددددي كفدددددره ن التددددي وردت فيهدددددا االعددددراض عدددددن آيددددات ه تعدددددالى، إندددد  ادلددددت اآليتددددد
  بهدددددا، ولدددددم يددددد من، ونسدددددي ذنوبددددده قدددددرآن الكدددددريم، فدددددأعرض عنهدددددا أو كدددددذ ممددددن ذكدددددر بآيدددددات ربددددده بعدددددد وعددددد  ال

لتدددددي اسدددددلفها، فثعدددددل ه تعدددددالى أعمدددددالهم علدددددى قلدددددوبهم أكندددددة، أن يفقهدددددوه، لكدددددي  يعرفدددددوه وال يفهمدددددوه، وجعدددددل ا
إلددددددى الهدددددددم وديددددددن  فددددددي أذانهددددددم صددددددمما واقدددددد  مثددددددازاة لكفددددددرهم، فدددددد  ينفددددددع معهددددددم دعددددددوة سدددددديدنا محمددددددد 

مددددة االنتقددددام ذه صددددفاته اددددم أوعددددده المثددددرمين عاعددددالى أظلددددم كددددل ظددددالم، ممددددن كانددددت هدددده ت، فثعلدددده (66)الحددددم
مدددددنهم، فددددددل علدددددى أصدددددابة االظلدددددم النصددددديو االوفدددددي مدددددن االنتقدددددام، ولدددددو قالددددده ه تعدددددالى بالصدددددمير إندددددا منددددده 

                    .(67)منتقمون، لم يفد هذه الفائدة

 فيها امسه  منع مساجد اهلل تعال من أن يذكر: رابعال القسم
، ولمدددا كدددان الشددديء قدددد يمندددع ضدددنًا بددده (68)شددديء الدددذي يريددددهبدددين الرجدددل وبدددين ال المندددع: هدددو الحيلولدددة

 .(69)صار المنع متعارفًا في المتنافس  يه

اقددددال تعددددالى:  ْذَكَر فميه    َ َد اّللهم َأن ي    ُ اجم َع َمس     َ ن مَّن    َ َّ ُم ِم    م ْن َأْظل     َ ا َوم    َ َعى ِفم َخَراّب    مَ ُه َوس    َ ُ ْم َأن  اْس     ْ اَن ُل     َُ ا ك    َ ُأْول     َ ئمَك م    َ
يمٌ َيْدُخُلوَها إمالَّ َخآئمفمَي ُلُْم ِفم ال َرةم َعَذاٌب َعظم ْزٌي َوَُلُْم ِفم اآلخم نْ َيا خم دُّ

(70) 
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تشددددير اآليددددة الددددواردة فددددي عظددددم مددددن يمنددددع مسدددداجد ه أن يددددذكر فيهددددا اسددددمه، بددددل وسددددعى فددددي خرابهددددا، 
مددددنهم  مددددا بيددددان أن  يمددددة ليسددددت مثددددرد بيددددان الشددددر  والثدددد اء، وإن  واعتبددددر مددددن أظلددددم مددددن فعددددل ذلددددك، فاآليددددة الكر 

 من منع عمارة المساجد، وسعى في خرابها، فكانت مثازات ه تعالى له كما ورد في اآلية الكريمة.

 الذين منعوا عمارة المسثد، وسعوا في خرابه: فيلا خت  اوقد  

                         ملك نصارني:   .1

لقدددى  يدددده الثيدددف وحاصددددر أهلددده، وقددددتلهم، وسددددبى أارني بيدددت المقدددددس فخربدددده، و فقدددد ددددد ا ملدددك نصدددد
خرابدددًا حتددددى بندددداه  المسددددلمون فدددي زمددددن سدددديدنا عمددددر  الب يدددة وأحددددر  التددددوراة، ولدددم يدددد ل بيددددت المقدددددس

. 

 

 الملك بختنصر:  .2
الددددروم أعددددانوا بختنصددددر علددددى تخريددددو بيددددت المقدددددس، حددددين قتلددددت بنددددو إسددددرائيل يحيددددى بددددن زكريددددا  إن  

 نا وعليه افصل الص ة والس م.على نبي

                     مشركو العرب: .3
وه الددددددى الهثددددددرة،   مددددددن الدددددددعاء الددددددى ه تعددددددالى بمكددددددة وألثدددددد عندددددددما منددددددع مشددددددركو العددددددر  الرسددددددول

لسددددديدنا أبدددددي بكدددددر الصدددددديم فصددددداروا مدددددانعين لددددده والصدددددحابه، أن يدددددذكروا ه فدددددي المسدددددثد الحدددددرام، وقدددددد كدددددان 
   ان  قدددددري  ونسددددداؤهم، وإيدددددذاء أبدددددعندددددد داره قدددددد بندددددا مسدددددثد د  جهدددددل وإلقددددداء  يه فمندددددع، وكدددددان ممدددددن ي ذيددددده ٍولدددددْ

، ومددددن أظلددددم مددددن هدددد الء المشددددركين الددددذين يمنعددددون المسددددلمين الددددذين يوحدددددون ه العددددذرة علددددى ظهددددر النبددددي 
ي صدددددلُّون  لددددده تدددددذلً  وخشدددددوعًا، ويشدددددغلون قلدددددوبهم بدددددالفكر  يددددده، وألسدددددنتهم بالدددددذكر لددددد ه، وال يشدددددركون بددددده شدددددي ًا، و 

 وسلكانه.وجميع جسدهم بالتذلل لعظمته 

 ن عام الحديبية:يصد المسلم .4

                     .(71)ن ومنعوهو صده المشركفالذها  الى المسثد الحرام،  عندما أراد النبي 

ويدددددده؛ اول يكددددددون دلظددددددًا مددددددن ر األ إن   :وقددددددد رد االمددددددام أبددددددو بكددددددر الثصددددددان القددددددولين االولددددددين بقولدددددده
، ن أهدددددل العلدددددم بأخبدددددار االولدددددين، أن عهدددددد بخنتصدددددر كدددددان قبدددددل مولدددددد السددددديد المسددددديح ه ال خددددد ف بدددددينددددد  أل
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النصدددددارم تعتقدددددد مدددددن تعظددددديم بيدددددت المقددددددس  وإن   ؟فكيدددددف يكوندددددون مدددددع بختنصدددددر فدددددي تخريدددددو بيدددددت المقددددددس
 .(72)فكيف أعانوا على تخريبه مع إعتقادهم  يه؟ ،عتقاد اليهود ا م ل 

ولدددددت يترجح لددددددي تعدددددالى، وهدددددو مدددددالإلمدددددام الدددددرزاي رحمددددده ه وع دددددرت علدددددى قدددددول خدددددامس ، إنددددده لمدددددا ح 
لددددى إالقبلددددة الددددى الكربددددة المشددددرفة شددددم ذلددددك علددددى اليهددددود فكددددانوا يمنعددددون الندددداس عددددن الصدددد ة عنددددد تددددوجههم 

فدددي  حملدددوا بعددد  الكفدددار علدددى تخريبهدددا، وسدددعوا أيصددداً  الكربدددة، ولعلهدددم سدددعوا أيصدددًا فدددي تخريدددو الكربدددة بدددأن  
لدددددى القبلدددددة، فعدددددابهم ه بدددددذلك، وبدددددين سدددددوء طدددددريقتهم إ يددددده متدددددوجهين لددددد   ي صدددددلوا  تخريدددددو مسدددددثد الرسدددددول 

ه تعدددددالى ذكدددددر فدددددي اآليدددددات السدددددابقة، قدددددبح أفعدددددالهم، فكيدددددف يليدددددم بهدددددذه اآليدددددة الواحددددددة، أن  ن   يددددده، وذلدددددك أل
  .(73)عن المسثد الحرام يكون المراد منها قبائح أفعال المشركين في صدهم الرسول 

 لث املبحث الثا
      اآلياتالتعارض بي 

عُ تكدددرر لفددد   لِِِّّّ  نِِِّّّ    أ ل  عُ  و و  لِِِّّّ  سدددتفهام، فدددي القدددرآن الكدددريم، وبددددأت اآليدددات ب سدددلو  اال ف  ِِِّّّ    أ ل 
ذا أخددددذت هددددذه اآليددددات علددددى ظواهرهددددا إه ندددد  أبمعنددددى النفددددي كددددان خبددددرًا، ولمددددا كددددان خبددددرًا تددددوهم بعدددد  الندددداس، 

م ر  تددد  فْ إندددع مسددداجد ه، وال أحدددد أظلدددم ممدددن ه ال أحدددد أظلدددم ممدددن منددد  ألدددى ذهنددده التنددداق  فيهدددا، بمعندددى إسدددبم 
      على ه كذبًا، وال أحد أظلم ممن ذكر بآيات ه فأعرض عنها.                                                     

                          المفسرون في ذلك أجوبة، نذكرها بما يلي:  وأورد 

                        الجواب االول: -

ه ال معارضدددددددة بدددددددين اآليدددددددات، بمعندددددددى أن هددددددد الء المدددددددذكورين ال يوجدددددددد أحدددددددد أظلدددددددم مدددددددنهم، وهدددددددم إنددددددد  
متسدددداوون فددددي مرتبددددة الظلددددم، فدددد  يكددددون هنددددان تعددددارض كمددددا لددددو قلددددت: ال أحددددد أعلددددم مددددن زيددددد، وال أحددددد أعلددددم 

   .من عمرو،  يكون زيد وعمرو مستويين في العلم، وال يفوقهما أحد  يه

 :نيثاالجواب ال -

أن كددددددل واحددددددٍد منهددددددا تفسددددددره صددددددله موصددددددولة،  :هددددددذه اآليددددددات الكريمددددددة تتخصددددددص بصدددددد تها، أي ن  إ
 يكددددون المعنددددى ال أحددددد مددددن المفتددددرين أظلددددم ممددددن أفتددددرم علددددى ه كددددذبًا، وال أحددددد مددددن المددددانعين أظلددددم ممددددن 
منددددددع مسدددددداجد ه، والأحددددددد مددددددن المعرضددددددين أظلددددددم ممددددددن ذكددددددر بآيددددددات ربدددددده، فددددددأعرض عنهددددددا، وإذا تخصددددددص 

 .(74)الص ت زال عنه التناق  ب

 :الثالثالجواب  -
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هم أظلدددددم ممدددددن لدددددى السدددددبم لمدددددا لدددددم يسدددددبم أحدددددد إلدددددى م لددددده حكدددددم علددددديهم، بدددددأن  إالتخصدددددص بالنسدددددبة  إن  
 .(75)لى السبم في المانرية واالفترائيةإل، معناه  و جاء بعدهم سالكًا طريقتهم وهذا ي

 :الرابعالجواب  -

مددددا علددددى سددددبيل سددددتفهام فيهددددا لدددديس علددددى سددددبيل الح يقددددة، وإن  اآليددددات سدددديقت مسددددا  االسددددتفهام، واال إن  
سددددددتعارة؛ لبيددددددان عظددددددم تلددددددك األفعددددددال، وبالتددددددالي ال يتعددددددارض ذلددددددك مددددددع كددددددون ديددددددره أظلددددددم مندددددده إن اال

: فدددددرض ذلدددددك، وهدددددو مدددددا يسدددددتعمله العدددددر  فدددددي ك مهدددددم ك يدددددرًا بقصدددددد تهويدددددل األمدددددر وتعظيمددددده،  يقدددددال
م مددددددن القتددددددل، فقائددددددل ذلددددددك يقصددددددد عظددددددم شدددددديء أعظدددددد :شدددددديء أعظددددددم فددددددي السددددددرقة، وأي :أي مدددددد ً ،

 . (76)اإلتيان بتلك االفعال، وال يقصد أن تلكل االفعال هي االعظم

جوبدددددة للثمدددددع بدددددين جميدددددع األجوبدددددة، هدددددو الثدددددوا  الرابدددددع مدددددن هدددددذه األ وه أعلدددددملدددددي  يتدددددرجح والدددددذي
 .لاعفالا كلت مظعولبيان 

 اخلامتة 
 حمد ع الذي بنعمته تتم الصالحات: ال

 :هم ما وردأنستعر  فيه  بحث،ال اإلى خواتيم هذبعد أن وصلنا 
     االعتداء على حم الغير بالتصرف  يه بما ال يرضى به الظلم: هوأن . 

 ا اة:   أنواعلظلم ل 
 .  تعالىظ لم بين االنسان وبين ه. 1
 .ظلم بينه وبين الناس وإياه قصد  .2
 . بينه وبين نفسه وإياه قصد  ظلم .3
 )فمددددددن "مددددددرات  9 "ومددددددن أظلددددددم" الكددددددريم خمددددددس عشددددددرة مددددددرة فددددددي القددددددرآن ذكددددددرت لفظددددددة )أظلددددددم

 :بصيغة افعل مرات  6 "أظلم

 قسامللظلم أ: 
 االول: االفتراء.  لقسما
 الثاني: كتم الشهادة.  قسمال
 عرا  عن آيات ع تعالى.الثالث: اإل  قسمال
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 الرابع: منع مساجد هللا تعالى من أن يذكر فيها اسمه.  قسمال
  ــرر ــ  تكـ ــمللظلفـ عُ  لـ لِِِّّّ  نِِِّّّ    أ ل  عُ  و و  لِِِّّّ  ــريم ف  ِِِّّّ    أ ل  ــرآن الكـ ــي القـ ــيقت ، فـ ــات سـ إن اآليـ

ــة، و نَّ  ــبيل الح يقـ ــا لـــيي علـــى سـ ــتفهام فيهـ ــتفهام، واالسـ ــاال االسـ ــانمسـ ــتعارة  لبيـ ــبيل االسـ ــا علـــى سـ  مـ
 .عظم تلك األفعال

  
 
 
 
 
 

 واملصادر واملراجع  هوامش البحث
 

 .140سورة البقرة: اآلية    ( 1  )
 .21سورة االنعام: اآلية    ( 2  )
 . 39سورة االنعام: األية   ( 3  )
 . 144سورة االنعام: األية   ( 4  )
 . 157سورة االنعام: األية   ( 5  )
 . 37سورة األعراف: األية   ( 6  )
 . 17سورة يونس: األية   ( 7  )
  .18سورة هود: األية   ( 8  )
 . 15سورة الكها: األية   ( 9  )
  .57األية  سورة الكها:   ( 10  )
 . 68سورة العنكبوت: األية   ( 11  )
 . 22األية سورة السثدة:   ( 12  )
 . 32 سورة ال مر: األية  ( 13  )
  . 7سورة الصا: األية   ( 14  )
  . 114سورة البقرة: األية   ( 15  )
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هد(،  393الصحاا تا  اللغة وصحاا العربية، أبو نصر إسماعيل بن حماد الثوهري الفارابي )ت    :ينظر  (  16)  
ظلم،  مادة  ، م   1987 - هد 1407الرابعة   بيروت، الكبعة:  –قيم: أحمد عبد الغفور عكار، دار العلم للم يين  تح
المحيط و   ،1/438 الفيروزآبادم )ت    ،القاموس  يعقو   بن  أبو طاهر محمد  الدين  تحقيم: مكتو  ،  هد(817مثد 

الرسالة م سسة  في  التراث  وسي،  تحقيم  العرقس  نريم  محمد  والنشر  ال،  ب شراف:  للكباعة  الرسالة  م سسة  ناشر: 
  . 1/1464صل الظاء، ف  ،م 2005 -هد  1426بعة: ال امنة، الك،لبنان   –والتوزيع، بيروت 

، تحقيددددددددددم صددددددددددفوان عدددددددددددنان 425مفددددددددددردات الفدددددددددداا القددددددددددرآن، الع مددددددددددة الرادددددددددددو االصددددددددددفهاني ت ينظددددددددددر: ( 17) 

 .537،م 2009بعة،  بيروت، الكبعة الرا  –دمشم، الدار الشامية    –داوودي، دار القلم  
، بيددددددددروت –دار صدددددددادر ، األفريقدددددددي المصدددددددري محمدددددددد بدددددددن مكدددددددرم بدددددددن منظدددددددور ، لسدددددددان العدددددددر  ينظدددددددر: ( 18) 

   .12/438ظلم    ،الكبعة األولى
أبدددددو الفدددددداء إسدددددماعيل بدددددن عمدددددر بدددددن ك يدددددر  ،القدددددرآن العظددددديم  تفسدددددير، و 537،الفددددداا القدددددرآنمفدددددردات  ينظدددددر: ( 19) 

، دار طيبدددددددة للنشدددددددر والتوزيدددددددع، سدددددددامي بدددددددن محمدددددددد سددددددد مة :المحقدددددددم، هدددددددد   774- 700القرشدددددددي الدمشدددددددقي   
 .2/326،م  1999 -هد 1420  : ال انيةالكبعة

  (20  )
محمد    ر:ينظ   المثيد«،  الكتا   تفسير  من  الثديد  العقل  وتنوير  السديد  المعنى  »تحرير  والتنوير  التحرير 

تونس، سنة    –ار التونسية للنشر  هد(، الد 1393الكاهر بن محمد بن محمد الكاهر بن عاشور التونسي )المتوفى :  
 . 1/680،هد 1984النشر: 

 .13اآلية  لقمان:  سورة  ( 21) 
 .18آلية  سورة هود: ا( 22) 
 .31: اآلية  اإلنسانسورة  ( 23) 
 .32: اآلية  ال مرسورة  ( 24) 
 .21: اآلية  االنعام سورة  ( 25) 
 .40: اآلية  الشورم سورة  ( 26) 
 .42: اآلية  الشورم سورة  ( 27) 
 .33: اآلية السراءاسورة  ( 28) 
 .32: اآلية  فاطرسورة  ( 29) 
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 .44آلية  : االنملسورة  ( 30) 
 .64: اآلية  النساءسورة  ( 31) 
 .35: اآلية  البقرة سورة  ( 32) 
 .231: اآلية  البقرة سورة  ( 33) 
 .  2/326،تفسير القرآن العظيم ، و 537مفردات الرادو االصفهاني،  ينظر: ( 34) 

ري )ت  و ه ل الحسن بن عبد ه بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران العسكالفرو  اللغوية، أب   ينظر:  (  35  )
ب 395نحو   الشيخ  المحقم:  اإلس مي،  هد(،  النشر  وم سسة  بيات،  ه  اإلس مييت  النشر  الكبعة:  م سسة   ،

    . 385 ،هد1412األولى، 
 .   172ينظر: المصدر نفسه   ( 36  )

 .112: اآلية طهسورة  ( 37) 

 .   557 رو  اللغوية،الفينظر:   ( 38  )
  ،المحقم: أحمد صقر ،  هد(276بن مسلم بن قتيبة الدينوري )ت    أبو محمد عبد ه   ،دريو القرآن   ينظر:   (   39  )

وتهذيو اللغة، محمد بن  ،  103،  م  1978  -هد    1398  ، دار الكتو العلمية )لعلها مصورة عن الكبعة المصرية(
  –(، المحقم: محمد عوض مرعو، دار إحياء التراث العربي  هد370أحمد بن األزهري الهروي، أبو منصور )ت  

محمد بن    ،دريو القرآن المسمى بن هة القلو و   ،175/ 15  لفاءبا  الراء وا   م ،2001بعة: األولى،  بيروت، الك
  –دار قتيبة    ،المحقم : محمد أديو عبد الواحد جمران ،  هد(330ع  ير السثستاني، أبو بكر الع  يري )المتوفى :  

القاسم إسماعيل ابن عباد بن    وبالمحيط في اللغة، أ و   ،103،  م 1995  -هد    1416لكبعة : األولى ،  ا،  اسوري
، الكبعة  بيروت    -باس بن أحمد بن إدريس الكالقاني، تحقيم : الشيخ محمد حسن آل ياسين، عالم الكتو  الر

 .   ، 2/437  ، م 1994-هد 1414األولى، 
فري   ينظر:  (  40  ) و 5/2454  الصحاا،  الرزوا   تا،  عبد  بن  محمود  بن  محمود  القاموس،  جواهر  من  العروس    

الملقوو بمرتصى، الالحسي  الفي ،  أبو  ،  هد(، المحقم: مثموعة من المحققين، دار الهداية1205:  ت  بيدي ) ني، 
 .   39/230فرم 

)  ينظر:  (  41  ) األزدي  دريد  بن  الحسن  بن  محمد  بكر  أبو  اللغة،  رم  321:  ت جمهرة  المحقم:  منير  هد(،  ي 
ن فارس بن  مقاييس اللغة، أحمد بو ،  879، فري  م 1987بيروت، الكبعة األولى،    –بعلبكي، دار العلم للم يين  

الحسين )ت   الفكر،395زكرياء الق ويني الرازي، أبو    -هد  1399  هد(، المحقم: عبد الس م محمد هارون، دار 
 .   496، فري م 1979
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ه(، تحقيم: مثموعة من  468:  تسن علي بن أحمد بن محمد الواحدي)التفسير البسيط، ألبي الح  ينظر:  (  42  )

العلالبا  البحث  عمادة  النشر:  دار  األولى  ح ين،  الكبعة  اإلس مية،  سعود  بن  محمد  اإلمام  جامعة  ،  هد1430مي 
5/431.    

 .   449الفرو  اللغوية،  ينظر:  ( 43  )
َل صطلييت وَل  وق َللغومٱ، أمو  ل  نوسَّٰ َلكل يت نعجع ف   عجع ف  َل صطلييت وَلكل يت ن  منظ :  (  44  )

َلك وذ  َلَ م    )ت  َلي  ن   َلين    َل َيء  ألو  ِ نين  رومش  َ ،  هِّ( ١٠٩4،  نؤس ٱ   -ل يَق:  َل ص ذ،  ني   

 .   ١54، ل  وت  -َل سيلٱ 

 .   10/12ينظر: تهذيو اللغة، شرن،   ( 45  )
     . 48آية  :سورة النساء  ( 46  )
بو جعفر  أويل آي القرآن، محمد بن جرير بن ي يد بن ك ير بن دالو اآلملي، أ جامع البيان عن ت  ينظر:  (  47  )

)ت   تحقيم:  310الكبري  والدراسات  هد(،  البحوث  مرك   مع  بالتعاون  التركي،  المحسن  عبد  بن  عبد ه  الدكتور 
واإلع ن والتوزيع  والنشر  للكباعة  هثر  دار  يمامة،  حسن  السند  عبد  الدكتور  هثر  بدار  الكبعة:  اإلس مية   ،

    .7/122، م  2001 -هد  1422األولى، 
د بن عبد الثبار ابن أحمد المروزم السمعاني التميمي  القرآن، أبو المظفر، منصور بن محم  تفسيرينظر:    (  48  )

  –هد(، المحقم: ياسر بن إبراميم ودنيم بن عباس بن دنيم، دار الوطن، الرياض  489الحنفي ام الشافعي )ت  
 .   1/434، م 1997 -هد1418ة: األولى، السعودية، الكبع

ه(، تحقيم:  373: ت )  مرقندي الف يه الحنفيالليث نصر بن محمد بن إبراميم الس بحر العلوم، أبوينظر:   ( 49  )
ع ء الدين   ، لبا  التأويل في معاني التن يلو  ،1/307، بيروت   –، دار النشر : دار الفكر د.محمود مكرجي

ي  تصحيح: محمد عل،  هد( 741مر الشيحي أبو الحسن، المعروف بالخازن )ت علي بن محمد بن إبراميم بن ع
 .   د1/387، ه1415الكبعة: األولى، ،  ت بيرو   –دار الكتو العلمية   ،شاهين

،  لبا  التأويل في معاني التن يل و   ، 307وبحر العلوم،    ،7/123،  جامع البيان عن تأويل آي القرآن  ينظر:   (   50  )
1/388   . 
أاير الدين  حر المحيط في التفسير، أبو حيان محمد بن يوسا بن علي بن يوسا بن  الب   ينظر:  (  51  ) حيان 

 .   د64/ 4، ه 1420بيروت،  –(، المحقم: صدقي محمد جميل، دار الفكر هد745األندلسي )ت 
لدين  التفسير الكبير، أبو عبد ه محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقو بفخر ا  ينظر:  (   52  )

( الري  خكيو  التراث606:  ت الرازي  إحياء  دار  ال ال ة،  بي  –العربي    هد(،  الكبعة    ، 17/331،  هد1420روت، 
 .   1/572والبحر المحيط في التفسير، 

هد(، دراسة وتحقيم:  395مثمل اللغة، أحمد بن فارس بن زكرياء الق ويني الرازي، أبو الحسين )ت    ينظر:  (  53  )
المحسن سلكان، ال انية  بيروت،    –م سسة الرسالة    زهير عبد  ومقاييس    781  م، 1986  -هد    1406  -الكبعة 

 .   5/167اللغة، 
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اللبا  في علوم الكتا ، أبو حفص سرا  الدين عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي النعماني   ر:ينظ  (  54  )

  -شر: دار الكتو العلمية  هد(، المحقم: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض،النا 775)ت  
 .   420/  6،م1998- هد 1419الكبعة: األولى، ، بيروت / لبنان

 .   35،م1987 -ه1408القاهرة، الكبعة االولى،  –المسلم، محمد الغ الي، دار الريان للتراث   خلم ينظر:  ( 55  )
ل  ِل  َلوَن ذ، َلن  يلورذ،  َلوس ط ف  ب     َلَ آن َل ج  ، ألو َلي   ِل  ل  أن   ل  ني      :منظ :    (  56  )

ِل  ني   نعوض، َل  تور أن      لش خ ِي ل أن   ِ   َل وجو ، َلش خهِّ(، بيَ ق وبعل ق: َ 46٨َلشيفع  )ت  

    ِ َل  تور  َألستيذ  وق لٱ:  ق نٱ  ِومس،  َل ن       ِ َل  تور  َلج  ،  َلغن      ِ أن    َل  تور  ني   ِ   ، 

َلعل  ٱ،   َلكت   َل  نيوذ،  َر  َألولَّٰ،    ل نين،  –ل  وت  َلي     َلت    و  ١/657م،  ١٩٩4  -هِّ    ١4١5َلط عٱ: 

 .   ١4/١٨7، َلك    

العر ال   ينظر:  (  57  ) اللغة وصحاا  تا   الصحاا ، و 2/494بية، شهد،  صحاا  أبو عبد ه    ،مختار  الدين  زين 
  -لمكتبة العصرية  ا  ،المحقم: يوسا الشيخ محمد،  هد(666محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي )ت  

 .   169شهد،   ،م1999هد / 1420ة، الكبعة: الخامس،  صيدا  –الدار النموذجية، بيروت 
 .   465ينظر: المفردات في دريو القرآن،  ( 58  )
 .   67آية  : سورة آل عمران  ( 59  )
 .   2/534، واللبا  قي علوم الكتا ، 1/660البحر المحيط في التفسير،  ينظر:  ( 60  )
محمود بن عبد ه الحسيني  شها  الدين    ،روا المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع الم اني   ينظر:  (  61  )

عبد1270)ت    األلوسي علي  المحقم:  العلمية  هد(،  الكتو  دار  عكية،  الكبعة:    –الباري  بيروت، 
 .   1/396،، هد1415األولى،

بد الحم بن دالو بن عبد الرحمن بن تمام بن  المحرر الوجي  في تفسير الكتا  الع ي ، أبو محمد ع  ينظر:  (  62  )
المحارب المحقم: عبد الس م  542:  ت ي ) عكية األندلسي    –عبد الشافي محمد، الناشر: دار الكتو العلمية  هد(، 
 .   134، هد 1422 -بيروت، الكبعة: األولى 

 .   3/1082ينظر: الصحاا، عرض،   ( 63  )
  .57سورة الكها: األية   ( 64  )
 . 22لسثدة: األية سورة ا   ( 65  )
والبيان عن تفسير    الكشا، و 2/352، وبحر العلوم،  18/51جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،  ينظر:    (  66  )

،  وتحقيم اإلمام أبي محمد بن عاشورهد(، دراسة  427:  تالقرآن، ألبي اسحا  احمد بن محمد بن أبراميم ال علبي )
،،  م 2002  -هد1422ت، الكبعة االولى،  بيرو   -حياء التراث العربيمراجعة وتدقيم االستاذ نظير الساعدي، دار ا

6/179   . 
ال مخشري جار ه  الكشاف عن حقائم    ر:ينظ  (  67  ) القاسم محمود بن عمرو بن أحمد،  أبو  دوام  التن يل، 
 .   3/515، هد 1407بيروت، الكبعة ال ال ة ،  –هد(، دار الكتا  العربي 538: ت)
 .   3/14لغة، منع، ينظر: تهذيو ال  ( 68  )
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القا  ينظر:  (  69  ) أبو  األصفهاني،  الرادو  بالرادوتفسير  المعروف  محمد  بن  الحسين  )ت    سم  األصفهانى 

  -تحقيم ودراسة: د. محمد عبد الع ي  بسيوني، كلية اآلدا   ،  : المقدمة وتفسير الفاتحة والبقرة1ج ء    هد(،502
 .   1/297، م1999 -هد  1420  جامعة طنكا، الكبعة األولى: 

  . 114سورة البقرة: األية   ( 70  )
 .  4/10والتفسير الكبير،  ،1/199، في تفسير الكتا  الع ي  ي ينظر: المحرر الوج   ( 71  )
هد(، المحقم: عبد الس م  370أحكام القرآن، أحمد بن علي أبو بكر الرازي الثصان الحنفي )ت  ينظر:    (   72  )

 .   1/73،م1994هد/1415لبنان، الكبعة: األولى،  –ت محمد علي شاهين، دار الكتو العلمية بيرو 
 .   4/11، تفسير الكبيرالينظر:   ( 73  )
، أبو عبد ه بدر الدين محمد بن عبد ه بن  ، والبرهان في علوم القرآن1/572البحر المحيط،    ينظر:   (   74  )

م، دار    1957  -هد    1376،  هد(، المحقم: محمد أبو الفصل إبراميم، الكبعة: األولى794بهادر ال ركشي )ت  
الحلبي  البابى  الن م  ، و 4/74،  وشركائه  إحياء الكتو العربية عيسى  ،  الع ْذ    ير  الت ْفس  ي و ف ي  ْن  يك  الش  ال س   ْن م ث  ير  م 

  -  1325( ، محمد األمين بن محمد المختار الثكني الشن يكي )2 آاار الشيخ الع مة محمد األمين الشن يكي )
الكبعة:  ،  ابن ح م )بيروت(  دار  -المحقم: خالد بن ع مان السبت،  دار عكاءات العلم )الرياض(    هد(،  1393

 .   513/ 1، م )األولى لدار ابن ح م(  2019 -هد  1441، الخامسة
 .    572/ 1البحر المحيط،  ينظر:  ( 75  )
 .   4/77 في علوم القرآن، ينظر: البرهان  ( 76  )


