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 حثملخص الب                                                   
أتباعه ابه و وأصح بسم هللا والصالة و السالم علي رسول هللا وعلي آله   

لب اغبسم هللا ال ,إيل يوم الدين, بسم هللا امللك , بسم هللا مالك امللك 
 تضعفنيملسالظاملني املستكربين , ورافع علي أمره ,بسم هللا مهلك ا

اهرة ها ظيف ظاهرة يطلق علي الصابرين  إيل امللك والعز والتمكني
ه لظاهر ا ذههبقضية وثيقة الصلة  هنااإلستخالف يف األرض ,ولقد انقشت 

وتشابه  ,م قضية تشابه عواقب الظاملني الذين تشاهبت أفعاهلأال وهي 
 فكرة نيتقد بلين تشاهبت مناهجهم ,و لصابرين الذين الذاصور متكني 

 ما,كبه تشاالبحث علي عدد من اآلايت القرانية الدالة علي ظاهرة ال
 لقرآن ان قصص الظلم والصرب يفاستعنت إلثبات هذه الظاهرة بعدد م

سلوب أب يف ذلك استعنتو , املعاصر والواقعالكرمي والقصص النبوي 
اهبة من متش تيت بدبعض احلاالت البني  قارنالدراسات العلمية املقارنة ألأ 

لي طرأ عي يصل هبذه املقارنه إيل مدي التشابه الذحيت أحيث املنهج,
ومن مث  ,ناهجاألفعال واملالتشابه يف  حالوعلي صور التمكني  العواقب

واقب علي مدي إمكانية استنتاج عواقب الظاملني املعاصرين قياسا ع
 ين.      السابقني وكذلك احلال ابلنسبة للصابر 
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 صفحة الشكر والتقدير                   
 
مث  ,فيق ه من تو بتعايل يف ما منَّ عليه سبحانه و أرجع الفضل كله هلل    

ي  صلهللا أتقدم ابلشكر لكل من عاونين يف هذا البحث فقد قال رسول
ديث حوهو  محدأهللا عليه وسلم )من مل يشكر الناس مل يشكر هللا (رواه 

مل   كماالذين ساندوينرأس ويدي وقدمي أيب وزوجي وأمي  أقبلفحسن 
دره سعة صه و أشكر فضيلة الدكتور أمحد نبيه لشدة تواضعو ,يساندين أحد

أتقدم و ,ه الدكتور عبدهللا شاكر الذي زكاين للجامع فضيلة شكر, وأ
اسة لدر خص منهما من كفلتين لأو  بيبتانخبالص الشكر خلالتاي احل

 ثريالكت ذللت يل من الصعواب اليتمها صابر /مكما أشكر ,ابجلامعه 
ن معاشر ة اليف مدين وزمالئييف مدينة بنها  زمالئيأشكر  يسعدين أن,و 

 ,والاترشادواإلوأمدوين ابلكتب واملراجع  معنوايا رمضان فقد ساندوين 
لعلم آن والقر اأنسي أن أشكر معلمايت الفضليات االيت وضعنين علي طريق 

ليا دا ,الشيخهبو الدهب ,الشيخه تغريد عفيفي الشرعي )ا/اننسي أ
 مود(حم ,الشيخه سناءجهاد مكاوي مكاوي,الشيخه عصام,االشيخه آمال

 امإلحت وا هل زوجي مجيعا مين كل احلب والتقديرأهلي و ألختاي وأو  ,
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 خطة البحث                
 

 املقدمه:
  االه.و ن مبسم هللا والصالة السالم علي نبيينا حممد وآله وصحبه و 

 أما بعد:
 كنيفإن من أعجب سنن هللا يف اخللق سنة اإلستخالف والتم   

لي عدالة ال السنن للصابرين بعد إهالك الظاملني املستكربين ,وهذه من
د ال وقإار وحدانيته,وتفرده يف ملكه , وأبدية سلطانه ,  فما من جب

 .أنصفه رب الرباايقد أهلكتهه املنااي وما من مظلوم إال و 
    
والذي يسعي البحث ايل اكتشافه وتتبعه هو ظاهرة وثيقة الصلة بظاهرة    

االستخالف والتمكني بعد التنكيل ابلظاملني أال وهي ظاهرة تشابه 
العواقب ملن تشاهبت مناهجهم من الظاملني , وتشابه صور التمكني ملن 

يف وبشكل أكثر وضوحا فإننا سنبدأ ,  تشاهبت مناهجهم من الصابرين
 البحث يف آايت القرآن الكرمي علي ما يعّضد هذه الفكرة من اآلايت 
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القرآنية , مث نبحث يف القصص القرآين والقصص النبوي والواقع املعاصر 
لنعرف مدي قدرتنا علي احلصول علي روابط أو أوجه تشابه بني حالتني 

 من حاالت الظلم أشبهت إحدامها األخري أفعاال فكانت العاقبه اليت
مث نعيد البحث ابلنسبة لقصص  , قدرها هللا عزوجل لكل منها متشاهبة

الصرب والصابرين ) أفعاال وعواقبا ( لنري هل نستطيع اجلزم بوجود ظاهرة 
 أم ال. التشابه هذه  

املني ب الظواقفإذا مت لنا إثبات وجودها , فإننا نستطيع استنتاج ع   
 املنيظصص قن طريق استحضار املعاصرين الذين مل تتضح عواقبهم بعد ع

قب ج عوانتا سابقني أشبهت أفعاهلم أفعال الظاملني املعاصرين , واست
لك, ابه تلتشاملعاصرين قياسا علي عواقب السابقني بناءا علي ظاهرة ا

ا رمجا عد هذ يونفس الكالم يقال ابلنسبة حلاالت الصرب والصابرين , وال
 وب القياسألسل دامولكنه جمرد استخ ابلغيب وال ادعاءاا إبمكانية معرفته ,

ي  أخر ضاايقاملنطقي يف استخالص نتائج معينة يف قضية ما بناءا علي 
 مسلم بوجودها.
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لظلم و نوع اهمع األخذ يف اإلعتبار أن ما يتكز عليه البحث وهذا    
 إلميان أومن ا فسهالذي يستخدمه الظامل دون النظر إيل مايدين به الظامل ن

ليس ال إبفعننا قد نضطر إيل مقارنة أفعال بعض الظاملني أب,بل إعكسه
ف ملقت م ا, وهنا ال نعترب أبية إعتبارات أخري سوي نوع الظل نفسه

رب مع ت الصاالوالعاقبه امللحقه, وكذلك فإن البحث يقوم مبقارنة بعض ح
و أزوجل  عبعضها البعض  دون النظر إيل مكاانت األشخاص يف دين هللا

ديني منني العااملؤ  رادبني صرب أف هقارننضطر إيل املهنم بل إننا قد مراتب إميا
 و صرب أنبياء هللا عز وجل واملرسلني .

يس يمقاحياول البحث التكيز علي اجلزء اخلاص بعواقب الظاملني ويف    
قلية الظامل عقلية مادية وذلك ألن عوالدنيويه املكسب واخلسارة املادية 

جلزء اخلاص يف ا ,أماألف حساب الدنيويةر للمكاسب واخلسائضع ت  
ابحلديث عن الصابرين فإننا نتطرق يف أكثر من موضع إيل العواقب 

يتجنب البحث أسلوب اإلستعطاف واالستجداء بشرح  كما,  األخرويه 
يكون التكيز وإمنا مدي األضرار  اليت يوقعها الظامل علي االخريني بظلمه 
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 خلسائر الدنيوية من جراء ظلمه لآلخرينيطال الظامل نفسه من ا علي ما
 . افقا مع حساابهتم ونظرهتم لألمورنزوال ملستوي تفكريهم وتو  وهذا

 : هيكل البحث

توي حت يتكون البحث من مقدمة واببني لكل ابب مخسة فصول وخامتة
 علي النتائج والتوصيات. 

 : تقسيمات البحث 

 

 الباب األول:مهالك الظاملني.*
 لدالئل الشرعيه لظاهرة التشابه.  :االفصل األول
 :مقارنة بني إبليس وقارون.الفصل الثاين 
 .:مقارنة بني قوم نوح وفرعون الفصل الثالث

 :مقارنة بني النمرود وفرعون.الفصل الرابع
 :مقارنة بني فرعون ومبارك.الفصل اخلامس

 *الباب الثاين:ممالك الصابرين.
 وسي.مبعد  ملإل( والصابرين من ا:مقارنة بني)يوشع وكالب الفصل األول 
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 :مقارنة بني آسيه و خدجيه. الفصل الثاين 
 :مقارنة بني إمساعيل وأويس القرين .الفصل الثالث
 : مقارنة بني يوسف واإلسالميني يف مصر.الفصل الرابع

 :أتمالت و قياسات.الفصل اخلامس
   
 
 : مشكلة البحث 

و     بعواقيف ال فرضية التشابه ما هي اآلايت القرآنية اليت تؤيد-1      
 حال التشابه يف املناهج؟ التمكني يف صورالتشابه 

 ؟ماهلأفعهل هناك تشابه بني عواقب الظاملني الذين تشاهبت -2
  ين ين الذهل هناك تشابه بني صور متكني هللا عزوجل للصابر -3      

 تشاهبت مناهجهم؟
تشابه نة السة علي عاصرة الدالما هي القصص القرآنية والنبوية وامل-4      

 يف العواقب والتشابه صور التمكني؟
ني ب ظاملهل تكررت ظاهرة التشابه مبا يكفي الستنتاج عواق-5      

 معاصرين؟
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 : أهداف البحث

 ,ني لظاملاحماولة التأكد من صحة فرضيات البحث ) تشابه عواقب  -1 
ني املظج عواقب تشابه صور متكني الصابرين , إمكانية استنتا 

 .معاصرين (
 . فكارالظاملني وجماهدهتم ولو ابألقالم واأل األخذ علي يد -2
 وجل يفعز  محل املستضعفني علي الصرب وحسن الظن ابهلل فسنن هللا-3

عد بال إالكون التتغري وال تتبدل واإلستخالف والتمكني ال أييت 
 اإلستضعاف مث الصرب واليقني .

ريق ن طعلوب جديد يف التحاور مع الظاملني حماولة استخدام اس -4
يه اليت لدنيو ة االتكيز علي املقاييس املاديه و مقاييس املكسب واخلسار 

 تطال الظامل نفسه من جراء ظلمه للعباد.
ني أتيت لظاملب ااملطلوب أن يصل الظامل إيل هذا الربط )إذا كانت عواق-5

واقبهم عة عن لفعاقبيت خمت متشاهبة بناءا علي تشابه أفعاهلم , فلن تكون
 إن اتبعت نفس مناهجهم(.

املطلوب أن يصل الصابر إيل هذا الربط)إذا كانت صور التمكني -6
للصابرين متشاهبة بناءا علي تشابه مناهجهم ,فإن صور التمكني اليت 
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سيقضي هللا يل هبا سوف لن تكون خمتلفة عنهم إن اتبعت نفس منهجهم 
 يف الصرب(.

 
 

 :لسابقةالدراسات ا

 
 

لة م رساعواقبهومن الدراسات السابقة اليت تعرضت ألفعال الظاملني و    
 عبارة  وهي كرميبعنوان أسباب هالك األمم السالفة كما ورد يف القرآن ال

وهو   سعيد بن حممد اباب سيال .أعن دراسة حتليلية مقدمة من الباحث 
 /القرآن الكرمي  /وقد قدم هذا البحث للجامعة االسالميه  مايل اجلنسية

طالل بن مصطفى عرقسوس ..د.قسم التفسرب  وقد أشرف علي حبثه أ
اهلالك  :الباب األّول .وقد قسم الباحث رسالته إىل مقدمة, واببني, وخامتة

 :الباب الثاين .األمم اهلالكة, اهلالك وأصنافه :واألمم, وفيه فصالن
تعريف األسباب, األسباب  :وحتته تسعة فصول, ومتهيد, فيهاألسباب, 

الشرك, االستكبار, التكذيب, االستهزاء ابلرسل  :والفصول هي .اجململة
عمل  وأتباعهم, إيذاء الرسل وأتباعهم, كفران النعم, انتهاك حرمات هللا,

قوم لوط, نقص املكيال وامليزان, وحتت كل فصل من هذه الفصول الَّيت 

http://www.hadielislam.com/arabic/index.php?pg=rasael/rasael&mode=researcher&id=3291
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واألمم الَّيت  .اب اهلالك, حتتها مباحث تبني خطورة هذه األسبابهي أسب
مث ختم الباحث رسالته بذكر أهم النتائج الَّيت توصل  .هلكت بسببها

أن الذين عاقبهم هللا بعذاب االستئصال أربع عشرة أمة  :إليها, ومنها
, أن القرآن كان يذكر سبب هالك األمم (عليه السالم)ابتداء من قوم نوح 

الَّيت أهلكها, وبني أن هذا الربط بني سبب اهلالك مع اهلالك من أكرب 
الدواعي للعربة واالتعاظ, وأن اهلالك مل يكن فقط يف املخالفات العقدية 

بل حصل بسبب بعض املعامالت واألفعال املنكرة, كعمل قوم لوط, 
ر, ونقص املكيال وامليزان, وبني أمهية األمر ابملعروف والنهي عن املنك

 .وأهنما دعامتان أساسيتان لنجاة اجملتمع
 
 :ويتلخص ما يضيفه هذا البحث  إيل سابقه يف عدة نقاط   
 . مالذين تشاهبت أفعاهلتتبع التشابه بني عواقب الظاملني -1
 .همناهجالذين تشاهبت متتبع التشابه بني صور متكني الصابرين -2
عض العواقب وبعضها إذا مت لنا الوقوع علي هذه التشاهبات بني ب-3

اآلخر وبني بعض سنن التمكني وبعضها اآلخر  يف حال تشابه املناهج , 
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استنتاج صور  درسنا إمكانيةمتكنا من استنتاج عواقب الظاملني املعاصرين 
 .متكني املستضعفني الصابرين احلاليني 

رب والص ظلمكما أن املختلف يف هذا البحث أنه يتطرق إيل حاالت ال-4
ظلم وف الصن ني يف واقعنا الذي نعيش فيه االن  فهو يتطرق ايلوالتمك

 ذه اآلونههن يف بريالواقعة فيما قبل ثورات الربيع العريب ومن مث صرب الصا
يما فبرين لصامث يشري إيل عواقب الظاملني و صور التمكني اليت وهبت ل

به االتش وجهأبعد وكل هذا يف مقارنة بني القدمي واحلديث ويف حبث عن 
 .والتوافق بني احلاالت وبعضها البعض

 
 

  :منهج البحث 

ات دراس نمطيف هذا البحث يتم استخدام املنهج الوصفي التحليلي ب   
,   قارنةيه امللعلماابستخدام أسلوب الدراسات الروابط والعالقات املتبادلة 

نتاج واست اقبكما يتم استخدام أسلوب القياس املنطقي يف استنتاج العو 
 .التمكني صور
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 الباب األول  
الظاملنيمهالك   

 تشابه.  الفصل األول:الدالئل الشرعيه لظاهرة ال         
 ن.الفصل الثاين :مقارنة بني إبليس وقارو              
 .عونالفصل الثالث :مقارنة بني قوم نوح وفر              

 ون.الفصل الرابع:مقارنة بني النمرود وفرع             
 .الفصل اخلامس:مقارنة بني فرعون ومبارك             
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 الفصل األول         

 هلظاهرة التشاب الدالئل الشرعيه
    *ويشمل هذا الفصل علي عنصرين:

م ابه أفعاهلل تشني حااآلايت القرآنية الدالة علي تشابه عواقب الظامل :أوال
 : ذلك ومن

لَِّذين  ا ك ان  ع اِقب ةأ وا ك ْيف  ْنظأرأ ي   ف    اأْل ْرِض أ ف  ل ْم ي ِسريأوا يف ) :قول هللا عز وجل 
افِ و لِلْ  ۚ   ع ل ْيِهْم د مَّر  اّللَّأ  ۚ  ِمْن ق  ْبِلِهْم  له تعايل فقو , 10حممد 1(هلأ ا  أ ْمث ارِين  ك 
ن و ر ه القت ب)يعين وللكافرين من قريش مثل ما دمر  أمثاهلا وللكافرين

ويدل ,ملناهجاحال تشابه   العواقبوهذا دال علي التشابه يف, 2األويل (
 ل  ذ نأوبِ نأوابا ِمثْ ذ  وا ل مأ ف ِإنَّ لِلَِّذين  ظ  ): علي ذلك أيضا قول هللا عز وجل 

اهِبِْم ف ال  ي ْست  ْعِجلأوِن   ,  59الذارايت3(أ ْصح 
                                                                                                                                                                                                                                                     

 .      10القرآن الكرمي ,سورة حممد,اآلية  -1
المي ر اإلسلفجريوت.دار االتجيين, حممد بن صأمادح . خمتصر تفسري الطربي.دمشق.ب -2

 .59ية القرآن الكرمي ,سورة الذارايت,اآل -3        507صم.1998-ه1418. 6.ط
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مم ن األأصحاهبم تعين)مثل نصيب من كان علي مناهجهم مومثل ذنوب 
ت ِظرأو ف  ه  ومنه قوله عز وجل), 1قبلهم من العذاب فال يستعجلوه(  ن  ِإالَّ ْل ي  ن ْ

ِم الَِّذين   ل ْوا ِمْن ق  ْبِلِهْم ِمْثل  أ ايَّ ت ِظرِين  م ع كأْم مِ ِإيّنِ  ت ِظرأواف ان ْ  لْ قأ  ۚ   خ  ن  اْلمأن ْ
ْم ِمْثلأ م ا يأِصيب كأ ْن أ  اِقي ْم ِشق  و اي  ق  ْوِم ال  جي ْرِم نَّكأ ):  ,وقوله عز وجل102يونس 2(

 3(بِب ِعيدٍ  لأوٍط ِمْنكأمْ مأ و م ا ق  وْ  ۚ  ٍح الِ أ ص اب  ق  ْوم  نأوٍح أ ْو ق  ْوم  هأوٍد أ ْو ق  ْوم  ص  
ْن مِ ِة و ق ْد خ ل ْت احلْ س ن   ْبل  ِة ق   و ي ْست  ْعِجلأون ك  اِبلسَّيِّئ  ,وقوله عز وجل )89 هود

تأ  ْرتأكأ  أ نْ ر ضأوا ف  قألْ ف ِإْن أ عْ ) ,وقوله سبحانه : ,6الرعد4...(ق  ْبِلِهمأ اْلم ثأال  ْم ذ 
ِديِهْم و ِمْن  ِمْن ب نْيِ أ يْ الرُّسألأ  مأ ء هْتأ ِإْذ ج ا . ص اِعق ةا ِمْثل  ص اِعق ِة ع اٍد و َث أود  

ْلِفِهْم أ الَّ ت  ْعبأدأوا ِإالَّ اّللَّ   ِئك ةا ف ِإانَّ مب ا أأْرِسْلتأْم م ال   ا أل  نْ ز ل  اء ر ب ُّن  ْو ش  ل   ق الأوا ۚ  خ 
اِفرأون   ان ْهأ مِ أ ش دَّ  ْكن اف أ ْهل  )ه سبحانه:ومنه قول , ,3114فصلت5(ِبِه ك   ْم ب ْطشا

 8الزخرف6( و م ض ٰى م ث لأ اأْل وَِّلني  

                                                                                                                                                                                                                                                    
             .523ص.مصدر سابقالتجيين, حممد بن صأمادح . خمتصر تفسري الطربي. -1
 .102,اآليةيونسالقرآن الكرمي ,سورة  -2
 .6,اآليةالرعد ,سورة القرآن الكرمي -4              .89,اآليةهودالقرآن الكرمي ,سورة  -3
  .       8,اآليةالزخرفرةالقرآن الكرمي ,سو  -6      .14,13,اآليةفصلت,سورة لكرميالقرآن ا -5
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ث ِل ه عز وجل ),ومنه قول1ومثل األولني أي )عقوبة األولني وسنتنا فيهم(, ك م 
ل   ۚ  الَِّذين  ِمْن ق  ْبِلِهْم ق رِيباا  اٌب أ لِيمٌ ع  و هل أْم  ِهمْ ْمرِ أ  ذ اقأوا و اب   .15احلشر 2(ذ 

 
 :هجاملنا حال تشابهتمكني التشابه صور  علي القرآنية الدالة اآلايت :ااثني

تأْم أ ْن ت ْدخألأ )ومنه قول هللا عز وجل :  ِسب ْ ِْتكأْم م  ة  و ل  جلْ نَّ اوا أ ْم ح               ث لأ مَّا أي 
ل ْوا ِمْن ق  ْبِلكأْم                  َّتَّٰ ي  قأول  زِلأوا ح  اءأ و زألْ الضَّرَّ اءأ و  ب ْأس  م سَّت ْهأمأ الْ   ۚ  الَِّذين  خ 

                  3رِيبٌ ق   ن ْصر  اّللَِّ نَّ أ ال  إِ  ۚ   ّللَِّ االرَّسأولأ و الَِّذين  آم نأوا م ع هأ م َّت ٰ ن ْصرأ 

                   تبع هذا افاملنهج هو الصرب واجلزاء هو اجلنه فكل من ,214 البقره
 ن  يق ال  الَّذِ اء, ومنه قول هللا عز وجل )...املنهج حصل علي نفس اجلز 

ْم ِمْن ِفئ   قأو اّللَِّ ك   ۚ  ةا إبِِْذِن اّللَِّ ْت ِفئ ةا ك ِثري  ٍة غ ل ب  ِليل  ق  ٍة ي ظأنُّون  أ هنَّأْم مأال 
ة الصابرة متكن ابلصرب وإن , أي أن الفئ249البقرة 4( و اّللَّأ م ع  الصَّاِبرِين  

                                                                                                                                                                                                                                                                
 489ص.مصدر سابقمادح . خمتصر تفسري الطربي.التجيين, حممد بن صأ  -1
 .214,اآليةاالبقرة القرآن الكرمي ,سورة-3     .15,اآليةاحلشرالقرآن الكرمي ,سورة -2

 .249,اآليةالبقرة  القرآن الكرمي ,سورة -4
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)كم  كلمة  هو كانت قليلة العدد والعدة ,وما يدل علي سنة التشابه هنا
قول  مثلهات,و س مقدماته ونتائجه عدة مرااليت تدل علي تكرر األمر بنف

أ يِّْن ِمْن ن ِبٍّ ق ات ل  م ع هأ هللا عز وجل :) ثِ بِّيُّ رِ  وك  نأواون  ك  ا أ ص اهب أْم يف  رٌي ف م ا و ه  ِلم 
انأوا  ِبيِل اّللَِّ و م ا ض عأفأوا و م ا اْست ك  بُّ  اّللَّأ و   ۚ  س  ان  ق  ْوهل أْم ك  و م ا  .لصَّاِبرِين  احيِأ

ام ن ا و اْنصأْران   أ ْمران  و ث  بِّ يف ر اف  ن ا ِإسْ ا و  الَّ أ ْن ق الأوا ر ب َّن ا اْغِفْر ل ن ا ذأنأوب  ن  إِ  ْت أ ْقد 
اِفرِين   هأمأ اّللَّأ ث    .ع ل ى اْلق ْوِم اْلك  نْ ي ا ب  الو اف آَت  و اّللَّأ  ۚ  ِخر ِة حأْسن  ث  و اِب اآْل و  دُّ

بُّ اْلمأْحِسِنني    عمرانآل  1(حيِأ

 ذا ,)وهل فهذه اآلايت وغريها دالة علي سنة التشابه ، 148 ,147 ,146

 موقف مير ما من,ف ياه فالبد أن يستعيد العربإذا الشعب يوما أراد احل قيل
 لب طاقال علي ابن أيب ولقدبنا اآلن إال وقد حدث ملن قبلنا , 

 .2(رضي هللا عنه : استدل علي ما مل يكن فإن األمور اشتباه
                                                                                                                                                                                                                                           

 . 148 ,147, 146ت,اآلايآل عمران ,سورةالقرآن الكرمي -1
 2012نوفمرب  29. احلويين ,أبو إسحاق.حماضرات عاقبة البغي .قناة الدرة اإلسالمية -2

 .بتصرف.
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 الفصل الثاين                  

 مقارنة بني إبليس وقارون          

 
 حممد سيدان لنيرب العاملني والصالة والسالم علي أشرف املرس احلمد هلل

 وعلي آله وأصحابه أمجعني:
 ,وضع الشيء يف غري موضعه: الظلملشريف اجلرجاين:قال ا)

قيل: و ور, اجل ويف الشريعة: عبارة عن التعدي عن احلق إىل الباطل, وهو
 .(1دهو التصرف يف ملك الغري وجماوزة احل

 :املناهج مقارنة
 :إبليس-1
                                                                                                                                                                                                                                                   
ه . لكتب العلميادار . بنان .ل 1ط.كتاب التعريفات.علي بن حممد بن علي, اجلرجاين --1

 . 144ص.1م .اجلزء1983-ه1403
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ظلم اع الن أنو موما خنصه هنا  ع الظلم اليت وقع فيها إبليست أنوا تعدد 
ا ق ال  م  ) آلدم سجوديف قوله هلل عز وجل ملا أمره ابل كربه  الكرب ويتجليهو 

ل ْقت هأ ل ْقت يِن ِمْن ان  ِمْنهأ خ   رْيٌ  خ  ق ال  أ ان   ۚ   ت ْسجأد  ِإْذ أ م ْرتأك  م ن  ع ك  أ الَّ  ٍر و خ 
  12األعراف 1(ِمْن ِطنيٍ 

 :قارون-2
ويدل  ,ارون ا قكان الكرب أيضا من أهم وأظهر أنواع الظلم اليت وقع فيه

ٍم ِعْنِدي ٰى ِعلْ ل  ع  تأهأ وتِيق ال  ِإمنَّ ا أأ قول هللا عز وجل علي لسانه )علي ذلك 
 78 القصص 2...(

 :مقارنة العواقب
 

 :إبليس-1
 :كانت عاقبة تكرب إبليس علي أوامر هللا وتكربه علي آدم أن -
 اِمن ْه   طْ ق ال  ف اْهبِ طرده هللا عز وجل من اجلنة صاغرا بقوله سبحانه :)-1

                                                                                                                                                                                                                                   
                                        .78,اآليةالقصص رةالقرآن الكرمي ,سو  -2.    12,اآليةاألعراف القرآن الكرمي ,سورة -
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ا ف اْخرأجْ  ا ي كأونأ ل ك  أ ْن ت  ت ك ربَّ  ِفيه   13فاألعرا1(اِغرِين  ِمن  الصَّ  نَّك  إِ  ف م 
ن طرد مة و تولعن همع غضب هللا وسخط هاخرج منحرم من نعيم اجلنة و -2

ٰ  إِ و ِإنَّ ع ل ْيك  ل ْعن يِت قال هللا عز وجل ) ته فقدرمح  .78ص  2( ينِ ْوِم الدِّ ي   ىل 
ة له عرب وجع جزاء كربه ممقوَتا  اا معيبأخرجه هللا عز وجل من اجلنة -3

ا م ْذءأ ) :فقد قال هللا للعاملني, ْن ت ِبع ك   ۚ  ْدحأوراا ا م  وما ق ال  اْخرأْج ِمن ْه  ل م 
نَّم  ِمْنكأْم أ مْج ِعني   معيبا أو ومذؤما أي ,)18افاألعر 3( ِمن ْهأْم أل  ْمأل  نَّ ج ه 

 يف هذا إذالالا له وتنكيال به ., و 4ممقوَت(
 قارون:-2
                                                                                                                                                                                                                     
    13,اآليةاألعراف القرآن الكرمي ,سورة -1
                                              18,اآليةاألعراف رةالقرآن الكرمي ,سو  -3          .  78,اآليةصالقرآن الكرمي ,سورة-2
يم املقرر ظن العلقرآااحمللي ,جالل الدين حممد و السيوطي.جالل الدين عبد الرمحن.تفسري 4

ت والكتب لمكتبايه له املنشاوي عبود وآخرون.مصر .اإلدارة املركز عمعاهد القرآت.راج علي
 .174صم.2011-ه1432والوسائل التعليميه. 
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هو فكانت عاقبة تكرب قارون أن خسف هللا عز وجل به األرض -1
 ري لزهااري من حديث فقد روي البخ}يتجلجل فيها إيل يوم القيامه 

ر إزاره جل جير نا عن سامل عن أبيه عن النب صلي هللا عليه وسلم قال  )بي
اجللجة هي و  ... 1فهو يتجلجل يف األرض إيل يوم القيامه(إذ خسف به 

ع رض مأن يسوخ يف األ التجلجلقال ابن فارس :احلركة مع الصوت 
 رض أيألجل يف ااضطراب شديد ويندفع من شق إيل شق , فاملعين يتجل

    2 {ينزل فيها مضطراب متدافعا 
ألرض ا خسف به قبة كرب قارون أن هللا عز وجلوخنلص من هذا أن عا

 . اهلبوط والنزول واخلسف فيه معين
 ل وسخطمع غضب من هللا عز وجه خسف بو  حرم من زينته وأمواله -2

 )  لموس قول النب صلي هللا عليه والدليل عليه إيل يوم القيامة
                                                                                                                                                                                                                                                             

 .فتح(/77/5/5790احلديث رواه البخاري يف صحيحه )-1
الباب  عبان .شن صاحل اعتين به أمي.  قصص األنبياء. ابن كثري, عماد الدين أيب الفداء -2

  .287صه.774-700 سيدان احلسني.املكتبه التوفيقيه.-األخضر
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 خط وام سدلي عفهو يتجلجل فيها إيل يوم القيامة ( فدوام العاقبة دال 

 .هللا عز وجل
 وجره اد هللاعب وكان جزاء كربه وخروجه علي قومه يف زينته تعاليا علي-3

 يهوتشو  خسف به ويف اخلسف دنو وصغاركربا وخيالء أن   إزاره خلفه
ا يف هذه و فأقل ما يصيب اإلنسان من اخلسف أن يعم التاب سائر جسد

 ,كما أصبح بذلك مثل س وء وعربة . إذالالا وتنكيال به

 ج:نتائال
وهو  واحد حلالتنيانوع الظلم الذي وقعت فيه بعد املقارنة تبني لنا أن    

امللحقة  عاقبة اليف املنهج أدي إيل تشابه كبري يفطابق )الكرب ( وهذا الت
 فيه تصنع الكربف, (أال وهي عاقبة )اهلبوط والنزول والتنكيل واإلذالل هبما

ربمها من كحيطم  و ما ا ما يكسر أنفهللعلو واإلرتقاء فاختار هللا عز وجل هلم
يه ة تشو اقبعالعواقب ومها عاقبيت )اهلبوط واخلسف(هذا ابإلضافة إيل 

 ما.,وعاقبة احلرمان مما منَّ هللا به عليه ااخللقة لكليهم
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 لثالفصل الثا                         

 فرعونقوم نوح و مقارنة بني            
 

 ا وجدان بينهماهللا فرعون ابملقارنه ألنن قوم نب هللا نوح و عدوخنص 
وام يب أقتكذ فعلي الرغم من أن أساليب,تشاهبا دقيقا جدا يف األفعال 

 ا يقللمبهتام ه واسخرية وهتديد وتسفينبياء هلم تكاد تكون متشاهبة من األ
 ,اءنبيألاعض صل إيل حد القتل مع بهنم وتعذيب بل إن األمر قد و من شأ

 م بعضت منهتطرفوا أو متكنقد جنوده مإله و إال أن قوم نوح وفرعون و 
ص ن نلخأنا الصفات متكنا شديدا فاق غريهم من أقوام األنبياء وميكن

 صفات التشابه بينهم فيما يلي:
 سوة القلب.     وق والطغيان اجلربوت :أوال
                 والتشبث ابلكفر.صرار الشديد : اإلاثنيا
 واجلرأة علي هللا.كرب والعناد :الاثلثا
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 مقارنة املناهج :
 : وقسوة القلب والطغيان اجلربوت: أوالا 

 : قوم نوح-1
ن أألمم م من ابه عن غريهتفردوا ما فمن مظاهر جربوهتم وقسوة قلوهبم * 

بادة عإيل  وهمنبيهم نوح عليه السالم قضي ألف سنة إال مخسني عاما يدع
 ز وجلع هللاقال فقد نهم إال قليل جيب أنه ما آمن مهللا عز وجل والع

ٰ ق  ْوِمِه ف  ل ِبث  ) ا ِإىل  ْلن ا نأوحا  ني  ع اماان ٍة ِإالَّ مخ ْسِ س   أ ْلف  يِهمْ  فِ و ل ق ْد أ ْرس 
  14ت عنكبو ال   1(ظ اِلمأون   الطُّوف انأ و هأمم ف أ خ ذ هأ 

 زم منويل العأمن  هأن مع إيل الدعاء عليهمنب هللا نوح أهنم دفعوا  *
ْر ع ل   ت   ال  و ق ال  نأوٌح ر بِّ )بعد أن فاض به الكيل  فقد قالرسل,ال ى ذ 

راا اِفرِين  د ايَّ وٌب ْغلأ ف د ع ا ر بَّهأ أ يّنِ م  )ل سبحانه:وقا ,  26نوح2( اأْل ْرِض ِمن  اْلك 
 .10القمر3(ف انْ ت ِصْر 

                                                                                                                                                                                                                                                            
 .26اآليهلقرآن الكرمي ,سورة نوح ,ا-2.       14القرآن الكرمي ,سورة العنكبوت, اآليه-1
 .10القرآن الكرمي,سورة القمر آية -3
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ة ن جناعاث *ومن مظاهر جربوهتم وطغياهنم أيضا قول هللا عزوجل متحد
د ٰى ِمْن ق  ْبلأ ف اْست ج  )نوح منهم  ا ِإْذ ان  ن  و نأوحا ن اهأ و أ ْهل هأ هأ ف  ن جَّ ا ل  ب ْ ْرِب ي ْ  ِمن  اْلك 

 ك  ع ل ىْن م ع  ت  أ ْنت  و م  ف ِإذ ا اْست  و يْ )وقوله عزوجل , 76اءاألنبي  1(اْلع ِظيمِ 
 .28نوناملؤم2(لظَّاِلِمني  ق ْوِم ان  الْ مِ  اْلفأْلِك ف  قأِل احلْ ْمدأ ّللَِِّ الَِّذي جن َّاان  

انأ   مْ ِإهنَّأ  ۚ  و ق  ْوم  نأوٍح ِمْن ق  ْبلأ قول هللا عزوجل فيهم ) ,ومنه  25النجم3(ىٰ غ  ل م  و أ طْ وا هأْم أ ظْ ك 
 و م ك رأوا,  وقول هللا عز وجل فيهم علي لسان نوح )

 22نوح 4(م ْكراا كأبَّاراا 
 فرعون ومإله:-2

 ل ذكرل كوت فرعون وطغيانه وقسوة قلبه أنه أمر بقت*من مظاهر جرب 
ين كور بن ذ ربت أبنه سيولد ميولد لبين إسرائيل بسبب رؤيته اليت عأ 

 . 5لي يديهإسرائيل من يكون ذهاب ملكه ع
                                                                                                                                                                                                                                                              

 28,آيهاملؤمنون سورةالقران الكرمي, -2             76 آيه األنبياء, القران الكرمي,سورة - 1
 22نوح,آيه ةالقران الكرمي,سور  -4             52النجم,آيه القران الكرمي,سورة -3
 .بتصرف 205ابن كثري,مصدر سابق ,ص-5
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ن  و إِ ) :يهفعز وجل قول هللا  هوقسوة قلب هوطغيان همن مظاهر جربوتو * اكأْم ْذ جن َّي ْ
أون   اِب يأذ حبِّ ٌء و   ۚ  ت ْحيأون  ِنس اء كأْم كأْم و ي سْ بْ ن اء   أ  ِمْن آِل ِفْرع ْون  ي سأومأون كأْم سأوء  اْلع ذ  يف ذٰ ِلكأْم ب ال 

ٰ ِفرْ ) :قول هللا عز وجل فيهو  49البقرة  1(ِمْن ر بِّكأْم ع ِظيٌم  ب ا ِإىل   نَّهأ  إِ ع ْون  اْذه 
ن ا ب َّ ق اال  ر  ن)وقول هللا عز وجل علي لسان موسي وهارو    43طه2(ط غ ٰى 

ن ا أ ْو أ ْن   .(45)طه3 (ىٰ غ  طْ يِإن َّن ا خن  افأ أ ْن ي  ْفرأط  ع ل ي ْ
أ ْن  هأ ق  ْبل  ل  تأْم م ن ْ آق ال  ا )قوله للسحرة ملاآمنو وطغيانه ومن مظاهر جربوته *

ِبريأ  ۚ  آذ ن  ل كأْم  حْ امأ كأمأ الَِّذي ع لَّم كأ ِإنَّهأ ل ك  أ  ۚ  ر  لسِّ ي كأْم و أ ْرجأل كأْم ق طِّع نَّ أ ْيدِ ف أل 
أص لِّب  نَّكأْم يف جأذأوِع النَّخْ  ٍف و أل  اابا و أ بْ ق ىٰ ي ُّن ا أ ش دُّ ع  أ  ْعل مأنَّ ل ت   و  ِل ِمْن ِخال   ذ 

 اليت ز وجلعوالعجيب  أنه قال هلم هذا بعد ما رآى آية هللا , 71طه4(
 سحرةا جاء به الالرغم ممموسي عليه السالم علي  نصرةمتثلت يف 

 ز وجل. عهللاية وهذا بدال من أن يعلن إميانه واستسالمه أللوه ,من السحر
 ال مَّ ف   ه: )ومن مظاهر قسوة قلبه وجربوته وطغيانه قول هللا عز وجل في*

 و اْست ْحيأوا ين  آم نأوا م ع هأ اء  الَّذِ ن  ب ْ ا أ  ج اء هأْم اِبحلْ قِّ ِمْن ِعْنِدان  ق الأوا اقْ ت ألأو 
                                                                                                                                                                                                                                                   

       .  43 آيه ,طه القران الكرمي,سورة -2    . 49 آيه ,البقرة القران الكرمي,سورة -1
       .  71 آيه ,طه القران الكرمي,سورة -4       45 آيه ,طه القران الكرمي,سورة -3
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ْيدأ ا ۚ  ِنس اء هأْم  اِفرِين  ِإالَّ يف و م ا ك  هللا  قولوكذلك  , 25غافر 1(لٍ ال  ض   ْلك 
تِي  ن ا و ِمْن أ ْن أت ْ  ْبلِ ق   ْن ق الأوا أأوِذين ا مِ ) فيه بين اسرائيل عز وجل علي لسان

ت  ن ا   129العرافا 2(... ۚ  ب  ْعِد م ا ِجئ ْ
 هللانب  فعوادجربوته وطغيانه وقسوة قلبه  هو ومإله أهنم  مظاهر*ومن 

ب َّن ا ر  س ٰى ل  مأو و ق اعليهم )يدعوا أن من الرسل م ز موسي وهو من أويل الع
نْ ي ا ر   احلْ ي  الا يف و اِإنَّك  آت  ْيت  ِفْرع ْون  و م أل  هأ زِين ةا و أ مْ  ب َّن ا لِيأِضلُّوا ع ْن اِة الدُّ

ِبيِلك    ِمنأوا ح َّتَّٰ وهِبِْم ف ال  ي أؤْ ل ٰى ق ألأ ْد ع  اْشدأ ر ب َّن ا اْطِمْس ع ل ٰى أ ْمو اهلِِْم و   ۚ  س 
 88يونس3(وأا اْلع ذ اب  اأْل لِيم  ي  ر  

 اثنيا: إصرارهم وتشبثهم ابلكفر:
 قوم نوح:-

بثهم ر وتشلكفمن أعجب املشاهد اليت يتجلي فيها إصرار قوم نوح علي ا*
رِي ت ْ  ي  و هِ ا )نب هللا نوح مع ابنه فقد قال هللا يف هذ به مشهد

                                                                                                                                                                                                                                                           
 .129,آيهاألعراف رمي,سورةالقران الك -2.      25 آيه ,غافر القران الكرمي,سورة - 1
              .88يونس,آيه القران الكرمي,سورة -3
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د ٰى نأوٌح ابْ ن    اجْلِب اِل و ان   ارْك ْب م ع ن ا و ال  ْعزٍِل اي  بأين َّ ان  يف م  و ك   هأ هِبِْم يف م ْوٍج ك 

اِفرِين    ق ال  ل )إال أن قا ابنه كان جواب  فما , 42 هود1(ت كأْن م ع  اْلك 
اِء  ب ٍل ي  ْعِصمأيِن ِمن  اْلم  اّللَِّ ِإالَّ  ي  ْوم  ِمْن أ ْمرِ اِصم  الْ  ع   ال  ق ال   ۚ  س آِوي ِإىل ٰ ج 

ا اْلم وْ  ۚ  م ْن ر ِحم   ن  هأم  (ْلمأغْ ان  مِ جأ ف ك ان  و ح ال  ب  ي ْ ر ِقني 
فسبحان , 34هود  2

 هللا تشبث ابلكفر حيت آخر اللحظات .
جل و  عز هللا ر  وتشبثهم به أيضا يف قوليتجلي إصرارهم علي الكف*كما 

ا د ع ْوهتأأْم لِت  ْغِفر  هل أْم ج  ): و اْست  ْغش ْوا ثِي اهب أْم  ْم يف آذ اهِنِمْ ص اِبع هأ أ  لأوا ع  و ِإيّنِ كألَّم 
 7نوح  3(و أ ص رُّوا و اْست ْكرب أوا اْسِتْكب اراا 

 فرعون ومإله:-2
مشهد  لكفرافرعون ومإله وجنوده علي  من أعجب املشاهد اليت تبني مدي إصرار*

                                                                                                                                                                                                                                                          
 43د,آيههو القران الكرمي,سورة -2             42 آيه ,هود القران الكرمي,سورة - 1
             .7نوح,آيه القران الكرمي,سورة -3
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ثل موسي مل فما من معجزة من املعجزات اليت وهبها هللا ,انفالق البحر 
 الحقةملي أن اإلصرار ع معجزة إنفالق البحر وعلي عظم املعجزه إال

ي جزة هملعوكانت هذه اموسي ومن معه عماهم عن هذه املعجزة الرهيبه 
كفر ه ابلشبثآخر آايت هللا لفرعون قبل مصرعه مما يدل علي إصراره وت

يت حتكرب وت اسبل إنه ملا أراد أن يفلت جبلده من امل,  هناية عمرهحيت 
ذا ه يل ,رائمنت به بنو إسأن يقول آمنت ابهلل وإمنا قال آمنت مبا آ

عز  هللا داهانهيك عن إصرارهم الشديد علي الكفر والتكذيب رغم ما أب
 ول هللالك قذوالذي يدل علي ,قبل معجزة فلق البحروجل هلم من اآلايت 

ا ف ك  وجل )عز  تِن ا كألَّه   56طه1(َب ٰ  و أ  ذَّب  و ل ق ْد أ ر يْ ن اهأ آاي 
 ول هللاق لك,كذهلل عز وجل  واإلستسالم مدة استكبارهم عن إجابة دعوته

ا د ع ْوهتأأْم لِ ح )نو ن علي لسا عز وجل ْم يف ع لأوا أ ص اِبع هأ هل أْم ج   ِفر  ت  غْ و ِإيّنِ كألَّم 
 .7نوح 2(ْكب اراا وا اْستِ ْكرب أ ْست  آذ اهِنِْم و اْست  ْغش ْوا ثِي اهب أْم و أ ص رُّوا و ا

 ي هللا:واجلرأة عل الكرب والعناد :اثلثاا 

                                                                                                                                                                                                                              
    6آيه ,نوح ,سورةالقران الكرمي -2          .  56 آيه ,طه القران الكرمي,سورة -1
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 قوم نوح :-

 طول و هلم  طول مدة دعوة نب هللا نوحوعنادهم *مما يدل علي كربهم 
 ق الأوا اي  نأوحأ ق دْ )السالم  قوهلم لنوح عليه جرأهتم علي هللا*ومما يدل علي 

ال ن ا ف ْأتِن ا مب   اد ْلت  ن ا ف أ ْكث  ْرت  ِجد    32هود1(ِقني  ْنت  ِمن  الصَّادِ ِإْن كأ  دأان  عِ ت  ا ج 

 _فرعون ومإله :2
و ِإنَّ ِفْرع ْون  ...)ه *ومما يدل علي كرب فرعون وعلوه قول هللا عز وجل في

ِإىل ٰ )ل وقوله عز وج,  83يونس2(هأ ل ِمن  اْلمأْسرِِفني  ل ع اٍل يف األ ْرِض و ِإنَّ 
انأوا ق  ْوماا ع اِلني    لوجوقوله عز  ,46 املؤمنون3(ِفْرع ْون  و م ل ِئِه ف اْست ْكرب أوا و ك 

ا ِشي  عاا ي ْست ْضِعفأ ط ائِف ةا ) بِّ ِإنَّ ِفْرع ْون  ع ال  يف اأْل ْرِض و ج ع ل  أ ْهل ه  حأ ِمن ْهأْم يأذ 
4( ِإنَّهأ ك ان  ِمن  اْلمأْفِسِدين   ۚ  أ بْ ن اء هأْم و ي ْست ْحِيي ِنس اء هأْم 

   4القصص 
د ٰى ِفْرع ْونأ يف ق  ْوِمِه ق ا) وقوله عز وجل,  ْصر  ْيس  يل مأْلكأ مِ ْوِم أ ل   ق   ل  اي  و ان 

                                                                                                                                                                                                                                                
 .83يونس,آيه ,سورةالقران الكرمي -2                32 هود,آيه القران الكرمي,سورة-1
 .4 آيه ,القصص ,سورةالقران الكرمي -4     .46املؤمنون,آيه قران الكرمي,سورةال -3
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ِذِه اأْل هْن ارأ ت ْرِي ِمْن حت ْيِت   .51الزخرف 1(ون  ْبِصرأ ت أ  أ ف ال   ۖ  و هٰ 
ْونأ ِفْرع  ال  و ق   )نه *ومما يدل علي جرأته علي هللا قول هللا عز وجل علي لسا

ا اْلم   أ م ا ع ِلْمتأ ل كأْم ِمْن ِإل ٰ اي  أ ي ُّه  انأ ع ل ى الطِّنِي ِقْد يل اي  ه ام  ي ف أ وْ غ ريِْ  هٍ أل 
ٰ ِإل ٰ  ا ل ع لِّي أ طَِّلعأ ِإىل  ن   أل  ظأنُّهأ مِ ٰى و ِإيّنِ مأوس   هِ ف اْجع ْل يل ص ْرحا

اِذِبني    .38القصص2(اْلك 
 .هذه هي الروابط وأوجه التشابه بني هاتني احلالتني 

 
 قارنة العواقب:م

 يكن غرقهم ومل غرق(عاقب هللا قوم نوح بعاقبة سوء أال وهي عاقبة )ال:أوال
عز وجل  هللا أن غرقا عاداي بل كان يف مشهد غرقهم آية رهيبة ,فإننا جند

ياه ان احلفقدلقد سخر جنده وهو املاء الذي هو رمز احلياة ليكون رمزا 
 وجل   عزل هللاالظاملني فقد قاورمزا جلربوت هللا وقدرته وانتقامه من 

                                                                                                                                                                                                                                                                   
     38القصص,آيه القران الكرمي,سورة       2-.51الزخرف,آيه القران الكرمي,سورة -1
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اِء مب اٍء مأن ْه ِمرٍ )  ع ل ٰى أ ْمٍر ق ْد م اءأ وانا ف اْلت  ق ى الْ ْرض  عأيأ  اأْل  ْران  ف جَّ و   . ف  ف ت ْحن ا أ بْ و اب  السَّم 
 يه فقدآم ملن بعدهم وعاقبة أخري لقوم نوح أن هللا عز وجعل جعله, 2:111القمر1(قأِدر  

بأوا الرُّسأل  أ  )قال هللا عز وجل  و أ ْعت ْدان   ۚ  ةا ن اهأْم لِلنَّاِس آي  ْم و ج ع لْ قْ ن اهأ ْغر  و ق  ْوم  نأوٍح ل مَّا ك ذَّ
اابا أ لِيماا  37رقانفال2(لِلظَّاِلِمني  ع ذ 

 
ته ت حياختمو بعواقب كثرية يف حياته  فرعون لعاقب هللا عز وجاثنيا:

يمة من ية عظوآ وكان يف مشهد غرقه عجبا ,مبيتة السوء أال وهي) الغرق (
علي  اقهآايت هللا عز وجل وهي مشهد فلق البحر للمؤمنني مث انطب

خصية شب مع وهو عاقبة رهيبة تناسبت كل التناس,  الكافرين الظاملني
ْرع ْون  و أ نْ تأْم أ ْغر قْ ن ا آل  فِ ن اكأْم و  ي ْ أ جْن  ر قْ ن ا ِبكأمأ اْلب ْحر  ف  و ِإْذ ف   هجه )الفرعون ومن

 ه ببدنه ليكون ملنن جناأبفرعون  اقب هللا ع,كما  05البقره 3(ت  ْنظأرأون  
يك  خلفه آيه  فقد قال هللا عز وجل ) ْن ِنك  لِت  ب د   بِ ف اْلي  ْوم  ن أن جِّ كأون  ِلم 

ْلف ك  آي ةا  ِثرياا ِمن  النَّاِس ع نْ و   ۚ  خ   92يونس4(لأون  ا ل غ افِ تِن  آاي   ِإنَّ ك 

                                                                                                                                                                                                                                                                 
         37الفرقان, آيه ورةالقران الكرمي,س-2          12-11القمر,آيهالقران الكرمي,سورة  -1
          . 92كرمي,سورة يونس,آيهالقران ال -4                 .50لبقرة,آيهاالقران الكرمي,سورة  -3
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 تائج :الن
 وهذا التشابه,ما ثبت بعد مقارنة احلالتني أن هناك تشابه كبري بني منهجه

 .غرقأدي إيل ميتة سوء واحدة ختمت هبا حياة احلالتني وهي ال
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 رابعالفصل ال                  

 مقارنة بني النمرود وفرعون         
  

 مقارنة املناهج:
 د:أوال: النمرو 

 لقد قال هللاف ,يةلوهنذكر من أنواع الظلم اليت وقع فيها النمرود إدعاءه لأل
هأ اّللَّأ اْلمأ آِه أ ْن ر بِّ  م  يف أ ملْ  ت  ر  ِإىل  الَِّذي ح اجَّ ِإبْ ر اِهي (عز وجل  ْلك  ِإْذ ق ال  َت 

ِيتأ ق ال    825 البقرة1(... ميتوأْحِيي ان  أأ أ   ِإبْ ر اِهيمأ ر يبِّ  الَِّذي حيأِْيي و ميأ
 

 اثنيا:فرعون:
 د لنمرو اه فيه فرعون ما أشبخنتص هنا من أنواع الظلم اليت وقع فيها    

    ىٰ ن اد  ف   ر  ف ح ش  وهو ادعاءه لأللوهية , فلقد قال هللا عز وجل علي لسانه: )
                                                                                                                                                                                                                                                                   

 .258 آيه ,البقرة القران الكرمي,سورة-1
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 42, 23لنازعات ا1(ف  ق ال  أ ان  ر بُّكأمأ اأْل ْعل ٰى 

 مقارنة العواقب:
 النمرود :

 ودهه وجنعليهللا )أرسل فأضح كذبه وثبت عجزه وضعفه وبشريته أبن -
ت فأكل يهملروا عني الشمس فسلطها هللا عيذاباب من البعوض حبيث مل 

نخره  ميفحلومهم ودمائهم وتركتهم عظاما ابديه ودخلت واحدة منها 
زارب ابمل أسهفكان يضرب ر ذبه هللا هبا فمكثت يف منخره أربعمائة سنه ع

 2يف هذه املدة كلها حيت أهلكه هللا عز وجل هبا( 
أن  خلليلاهيم حينما طلب منه إبرا, وفضح أمره هبت النمرود وابن عجزه-

 أييت ابلشمس من املغرب. 
 فرعون:

 :فضح هللا كذبه وأثبت عجزه وضعفه وبشريته بعدة أشياء  -
عبان مبني )أي عظيم الشكل بديع يف حول عصا موسي إيل ث -1

                                                                                                                                                                                                                                                                   
 .105ص.در سابقمص.ابن كثري -2.       24-23القرآن الكرمي ,سورة النازعات, اآليه-1
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رهب  خذهأالضخامة واهلول حيت قيل إن فرعون ملا شاهد ذلك وعاينه 
ن ة وكا مر يف هذا اليوم أربعني قضي حاجتهشديد وخوف عظيم حبيث أنه 

وآله ابلسنني  هللا أخذهكما ,1إال مرة كل أربعني يوما( يقضيهاقبل ذلك ال 
ِنني  ن  ابِ ع وْ و ل ق ْد أ خ ْذان  آل  ِفرْ ) :قالص من الثمرات فقد قون  و ن  ْقٍص ِمن  لسِّ

الطوفان جنوده من سلط عليه و ,  013األعراف 2ن(ر اِت ل ع لَّهأْم ي ذَّكَّرأو الثَّم  
ْلن  ) : قالفقد واجلراد والقمل والضفادع والدم  ان  و اجلْ ر اد   الطُّوف  ْيِهمأ ا ع ل  ف أ ْرس 

ٍت مأف صَّ  انأوا ق  وْ اْست ْكرب أ ٍت ف  ال  و اْلقأمَّل  و الضَّف ادِع  و الدَّم  آاي  ماا وا و ك 
   133األعراف 3(جمأْرِِمني  

ود سجو  ,هبت فرعون وابن عجزه وقلة حيلته وبشريته بظهور موسي-2
يد لتهدجزه عن ردهم عن اإلميان حيت ابوع, السحرة لرب العاملني 

 والتهيب.
                                                                                                                                                                                                                                                            

 130األعراف,آيه القران الكرمي,سورة -2          بتصرف 220املصدر السابق ص -1
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 النتائج:
لعواقب ابه اوتش د املقارنه تطابق املنهج وهو ادعاء األلوهيهبعتبني    

 تيانن اإلعبعجزه رود متثلت يف  فضح بشريته عاقبة النم,فبشكل كبري 
ها ن دفعع وعجزه بعوضة عليه هللا عز وجل بتسليطابلشمس من املغرب و 

سه رب نفيض عن نفسه واشتد تنكيل هللا عز وجل به عندما دفعه إيل أن
ذله ل اليته و افتضاحا لكذبابملزارب ختفيفا علي نفسه ويف هذا املشهد 

ا كل م  ن ردعال نفسه ابلنسبة لفرعون فعجزه واحل,  وعجزه وقلة حيلته
ابإلضافة هذا ,سبق ذكره من جنود هللا مظهر لبشريته وعجزه وقلة حيلته 

 .ايتهمدم إهلعوما يف ذلك من عظم الداللة علي  النهايةيف  موهتماإيل 
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 الفصل اخلامس     
 مقارنة بني فرعون ومبارك     

 
 مقارنة املناهج:

 فرعون:-1
وقد   موسي عثةقبل بمتثل ظلم فرعون الشديد يف استعباده لبين إسرائيل )

 نهممكانوا يف ذلك الوقت خيار أهل زماهنم فقد استضعف طائفة 
 1هم(ساءنيستعملهم يف أخس األعمال ويقتل مع هذا أبنائهم ويستحي 

من تاط سوي أن حيذر وحي بعثة موسي بعدشغل شاغل  همل يكن لمث 
 بدوا هللاه ويعديتهورهم عليه وحتريضهم للناس أن يتكوا عبو وظ قومهموسي و 

 ياته حي فقض وخيسر هو بذلك ملكه وألوهيته املزعومه الواحد األحد
                                                                                                                                                                                                                                                    

,  3جلزء قيه ,التوفيا,تفسري القرآن العظيم,املكتبه ابن كثري ,أيب الفداء عماد الدين -1
 بتصرف. 393 -392ص
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 دليلذلك بو  عذهبميضيق عليهم ومينعهم من اإلميان ويرهبهم ويؤذيهم وي

ْتِ ِل أ  قبْ  ق الأوا أأوِذين ا ِمْن   قول هللا عز وجل علي لساهنم ) م ا  ي  ن ا و ِمْن ب  ْعدِ ْن أت 
ت  ن ا لي لسان فرعون وبدليل قول هللا عز وجل ع 129: األعراف 1...(ِجئ ْ

تأْم ل هأ ق  ْبل  أ ْن آمنوا  )للسحرة ملا  ِذي ِبريأكأمأ الَّ هأ ل ك  ِإنَّ  ۚ  ْم ل كأ  ذ ن  آق ال  آم ن ْ
ْحر   أق طِّع نَّ أ ْيِدي كأمْ  ۚ  ع لَّم كأمأ السِّ أ ل كأْم مِ أ ْرجأ  و  ف أل  ٍف و أل  ص لِّب  نَّكأْم يف ْن ِخال 

 .71طه2(أ بْ ق ىٰ و  اابا ذ  جأذأوِع النَّْخِل و ل ت  ْعل مأنَّ أ ي ُّن ا أ ش دُّ ع  
 

 مبارك:-2
 الثنيستة الثرائ سننيع الرئيس املصري املخلو مبارك  حممد حسين قضي   

 نظامهرسيه و ككل من حياول التفكري يف اإلقتاب من  لهداا  مضطمتبصا 
ت تياطاواإلح واختذ من الوسائل , علي رأس املضطهدين كان اإلسالمينيو 

 , تهمما ميكنه من تضييق اخلناق عليهم وحتطيم قواهم وكسر شوك
هيب الت و التعذيب من وسائل  وال آدمي واستخدم كل ما هو غري معقول

  ننياحلال إيل حد اقتحام بيوت اآلم حيت وصل والتضيقوالسجن 
                                                                                                                                                                                                                                                                   

 71هطه,آي القران الكرمي,سورة -2       129 آيه ,األعراف القران الكرمي,سورة -1
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ال ومما ذكرهب تضييق الصدور مماالكثري  والكثري  اآلالف ابلسنني  سجنو 
  .1خيفي علي أحد

 مقارنة العواقب:
 ن:فرعو 

ا يف اأْل ْرِض تأْضِعفأو  اسْ ين  و نأرِيدأ أ ْن من أنَّ ع ل ى الَّذِ قال هللا عز وجل )-
نأرِي  ِفْرع ْون  و ه ام ان  و  ْم يف اأْل ْرِض هل أ  و منأ كِّن   . و جن ْع ل هأْم أ ِئمَّةا و جن ْع ل هأمأ اْلو ارِِثني  

انأوا حي ْذ رأون   وهذا ماحدث ابلفعل ,  5,6القصص 2(و جأنأود مهأ ا ِمن ْهأْم م ا ك 
يدهم م وأشأهن ورفع هللابين إسرائيل ول كانت الغلبة يف النهاية ملوسيف

واع أن عني فرعون وهامان وجنودمها وهذا من أقسي ابملعجزات علي
 .ننيلسابوحتذره وختشاه  هالعقاب أن تري بعينك ما ظللت حتتاط من

 مبارك:
                                                                                                                                                                                                                                                  

 يوتيوب. ئيةالفضا ئقي.قناةاحلكمةقتل سيد بالل واثعبد الوارث,وسام.خطري جدا م-1
 .2011)يوليو(17.

 .5,6لقصص,آيها القران الكرمي,سورة -2
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 المينيسوهو ظهور اإل أري هللا مبارك ما كان حيذر منه وحيتاط له-
ره ل عمومد يف عمره حيت كان الواحد منا ليستعجب من طو ومتكنهم 

اط حتيإلمدة ا وجل فكلما طالت وأتخر أجله ولكنها حكمة هللا عز
 حلقاوقوع و  املستضعفني ن وقوع احلق كلما كان متكنيواحلذر واخلشية م

 1ي وأقسي علي قلوب الظاملني.أقو 

 النتائج: 
مما  ةا واحد ي خطىا بعد مقارنة املناهج تبني أن احلالتني كانتا تسري عل   

 بق.أدي إيل تشابه العواقب بشكل قد يصل إيل التطا

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 .2012يونيو( ) 2يوتيوب.. القناة األويل املصريةرفعت,أمحد.حماكمة القرن.أكادميية الشرطه. -1
عام  ك بشكلبار عصر م الظالم الذي ساد وقد ألقت خطبة املستشار أمحد رفعت الضوء علي

املني, ظلأمني,هناية ااألنصاري ,:النطق ابحلكم عليه,وللمزيد ميكن الرجوع إيل ,كما تضمنت 
 .1/12/2011,قناة الرمحة ,2ج

 لعنكبوتية.االشبكة يون و كما ميكن الرجوع إيل اعتافات املعتقلني يف السجون املصرية علي شاشات التلفيز 
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  الباب الثاين  
 ممالك الصابرين

 
بعد  ملإلا الصابرين من) يوشع وكالب( والفصل األول :مقارنة بني)

 .(موسي
 آسيه و خدجيه.مقارنة بني  الفصل الثاين : 
 إمساعيل وأويس القرين .مقارنة بني  الفصل الثالث: 
 .مصر وسف واإلسالميني يفيمقارنة بني  : الفصل الرابع 
 وقياسات.أتمالت  الفصل اخلامس: 
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 الفصل األول        
   سيمو  لب( والصابرين من املإل بعدمقارنة بني)يوشع وكا

 
 ال ري هللالوى لغهو ترك الشكوى من أمل الب الصرب: الشريف اجلرجاين قال{

ه: لصرب بقوللم ابوس إىل هللا؛ ألن هللا تعاىل أثىن على أيوب صلى هللا عليه
هأ ص اِبراا( د ى ْذ ان  إِ و أ يُّوب  (نه بقوله: مع دعائه يف رفع الضر ع )ِإانَّ و ج ْدان 

 .2)}1ني  امِحِ لرَّ ار بَّهأ أ يّنِ م سَّيِن  الضُّرُّ و أ ْنت  أ ْرح مأ 
 مقارنة املناهج: -

 وشع بن نون وكالب بن يوقنا :أوالا:ي
 وسي ملسان  ملا جنب بين إسرائيل عن تنفيذ أمر هللا عز وجل علي)   

                                                                                                                                                                                                                                                      
 .83آية . القرآن الكرمي .سورةاألنبياء-1
بنان, ,ل1طاء ,يفات,بتحقيق مجاعة من العلماجلرجاين,علي بن حممد,كتاب التعر -2

  133ص, 1م ,األجزاء1983 -ه 1403,بريوت,دار الكتب العلمية
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 ز عن هللاأبدخول األرض املقدسة حبجة خوفهم من القوم اجلبارين مع 
لذين اني من اثن قال, أهلك فرعون وهو أعيت اجلبابرة أمام أعينهم  وجل قد

بن نون ايوشع ا )ويقال أهنملطاعة والشجاعة أنعم هللا عليهما ابإلميان وا
سدي ة والعطيوكالب بن يوقنا(وهذا ما قاله ابن عباس وجماهد وعكرمة و 
م إذا ل إنكائيوالربيع بن أنس وغري واحد , قال هذين الرجلني لبين إسر 

كم عليهم وأيد  وكمتوكلتم علي هللا واستعنتم به وجلأمت إليه نصركم علي عد
يذ ي تنفعل الدمهوج اوصربمه اعلي إمياهنم دل هذا املوقفف 1 (وأظفركم هبم
 أوامر هللا .

 الصابرون من مإل بين إسرائيل من بعد موسي: اثنيا:
ذا هم يف يها نبعداء سألو ملا أهنكت احلروب بين إسرائيل وقهرهم األ{

 ,معدائهه أالزمان أن ينصب هلم ملكا يكونون حتت طاعته ليقاتلوا مع
ر لي هنروا عفلما ذهب هبم ليقاتلوا م, طالوت ملكا  فبعث هللا إليهم

محيص والت الءاألردن علي قول ابن عباس وكثري من املفسرين فكان اإلبت
 الوت ط مع سريهلم هبذا النهر فمن مل يشرب منه إال غرفة بيده َتبع امل

                                                                                                                                                                                                                                                                   
 ,بتصرف.252,251إبن كثري ,قصص األنبياء ,مصدر سابق ,ص -1
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 وزهري ائيلقد روي البخاري يف صحيحه من حديث إسر و  , لقتال األعداء
مد حم )كنا أصحابوالثوري عن أيب إسحاق عن الرباء بن عازب قال:

 حابصلي هللا عليه وسلم نتحدث أن عدة أصحاب بدر علي عدة أص
ائة ثالَثو شر عطالوت الذين جاوزوا معه النهر ومل جياوز معه إال بضعة 

فقال  عفوهااستضو فكأمنا استقلوا أنفسهم  رفبعد ان عرب هؤالء النه(مؤمن 
ن علي صابرو ال الذين يظنون أهنم مالقوا رهبم  أي أهل اإلميان واليقني

قأو اّللَِّ أ هنَّأمْ  ون  ظأنُّ ق ال  الَِّذين  ي   ...اجلدال واجلالد والطعان قالوا )  ِمْن ك مْ    مأال 
ِثري ةا إبِِْذِن  أي  249البقرة ( م ع  الصَّاِبرِين   و اّللَّأ  ۚ   ّللَِّ اِفئ ٍة ق ِليل ٍة غ ل ب ْت ِفئ ةا ك 

صرب  وبهللا منال عالقة للعدد والعدة ابلنصر وإمنا يكون النصر إبذن 
ن ا ص رْباا و  ْفرِْغ ع  ا أ  ن  ر ب َّ ...املقاتلني وإمياهنم ,ملا تواجه الفريقان قالوا ) ث  بِّْت ل ي ْ

ام ن ا و اْنصأْران  ع ل ى اْلق ْوِم  اِفرِيأ ْقد  سألوا التثبت  الظاهر ف,  250ة البقر (ن  اْلك 
 ملرء ي أن ادال عل اإلمداد ابلصرب بعينه دون غريه وكوهنم طلبوا1} والباطن

                                                                                                                                                                                                                                                            
 ,بتصرف. 326 325املصدر السابق ص-1
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 ه .يؤيت ابلصرب من صور التمكني يف الدنيا ما ال يؤيت بغري 
 مقارنة صور التمكني:-
 يوشع بن نون وكالب بن يوقنا :-
  هارونصور التمكني اليت أاثب هللا عز وجل هبا موسي و  تفصلمل 

ع ن يوشب أوالرجلني املذكورين سابقا ولكن )ورد يف كتاب أهل الكتا
ارون وه جهزه موسي عليه السالم لقتال طائفة من الكفار وأن موسي

 نتصرفكلما رفعها ا علي رأس أكمه ورفع موسي عصاهوخور جلسوا 
 وجعل ولئكو حنوه غلبهم أأالت يده هبا من تعب يوشع عليهم وكلما م

 مسب الشغرو  ذلك اليوم إيل هارون وخور يدعمان يديه عن ميينه ومشاله
هللا عز وجل   وهبذا النصر تلي متكني 1فانتصر حزب يوشع عليه السالم(

 هلم ملا صربوا علي القتال وتوكلوا علي هللا .
 وسي :الصابرون من مإل بين إسرائيل من بعد م-2

                                                                                                                                                                                                                                            
 253ص.  املصدر السابق-
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 ز وجل إيل عم هللاأجاهبوصربوا علي القتال وا هللا من أنفسهم خريا ملا أر  -
هأ  د اوأودأ ق  ت ل  و   ف  ه ز مأوهأْم إبِِْذِن اّللَِّ ما طلبوا بقوله تعايل ) الأوت  و آَت   اّللَّأ  ج 

متكني هللا  وهبذا كان , 251البقرة 1.(..اْلمأْلك  و احلِْْكم ة  و ع لَّم هأ ممَّا ي ش اءأ 
 هم بل وبقتل قائدهم.ءعزوجل هلم ابلنصر علي أعدا

برا نا صا مؤموقد نضيف إيل هذه املقارنه مجيع من قاتل يف سبيل هللا   
إننا ملقارنة فنا ابقم حمتسبا متوكال مع قلة العدد والعدة علي مر العصور وإذا

ني بشابه ينه أسوف لن جند النتائج خمتلفة كثريا فمن عدل هللا عز وجل 
 صور التمكني ملن تشاهبت مناهجهم وأفعاهلم.

 النتائج:-
يل حد  اهج إ املنيفبعد املقارنة تبني أن حاليت الصرب كانتا متشاهبتني    

تقال إيل ما انهنإنفسيهما بل  أن احلالتني مل يقتصرا علي تثببيت كبري حيت
من مث  ما و باهتحماولة تثبيت اآلخرين وهذا دليل علي فيض صربمها وشدة ث

 كان التمكني للحالتني ابلنصر واحدا .
                                                                                                                                                                                                                                                                   

            . 251 آيهالبقرة.  القران الكرمي,سورة-1
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  الفصل الثاين     
 مقارنة بني آسيه وخدجيه   

 
 مقارنة املناهج:

 السيدة آسيه:-
ظة حلأول  من لقد تفرست السيدة آسية يف نب هللا موسي عليه السالم-1

س ٰى أ ْن ع  ت ألأوهأ  ت  قْ ال   ۚ   ق أرَّتأ ع نْيٍ يل و ل ك  ...فقالت ), وقعت عينها عليه 
ا و هأْم ال  ي شْ  هأ و ل دا فكان هذا دليال علي  9 القصص1(ون  عأرأ ي  ن ْف ع ن ا أ ْو ن  تَِّخذ 

قد جل و  عز هللا وقد يفسر ذلك أبنافيتها وصفاء قلبها وقوة بصريهتا , شف
رآه مل  ن ملافرعو  ولكن يرد علي ذلك أبنمنه ألقي علي نب هللا موسي حمبة 

  يلجة حيصل له ذلك بل قال) أما لك فنعم وأما يل فال أي ال حا
ن واخلري ,وإمنا كان إلقاء يف قلوب أهل اإلميا2به والبالء موكل ابملنطق(

                                                                                                                                                                                                                                                                   
 207 در سابق ,صإبن كثري ,قصص األنبياء ,مص -2.      9القصص, آية القران الكرمي,-1
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 سبيل ت يفوقاس, لت السيدة آسية نب هللا موسي عليه السالم لقد كف-2
قي علي ا وألليهإمياهنا به الكثري )فلقد عذهبا فرعون أبن أوتد يديها ورج

واستمر علي  تفسري القران العظيم1صدرها رحي عظيمه واستقبل هبا الشمس(
 ذلك حيت فاضت روحها الطاهره .

 السيدة خدجية بنت خويلد :-
ليه علي هللا صخدخية يف النب حممد السيدة  أم املؤمننيرست تفلقد  -1

 الذي هللاوسلم وهذا )مما مسعته من غالمها ميسره عن حممد بن عبد 
يعا اطي بلتعرافقهم يف رحلتهم التجارية األخرية إيل الشام يف حسن ا

 فيرف خ...  فدست إليه من يعرض عليه من ط وشراءا وكسبا كبريا 
 ه.وفراساهتا هذه دليل علي شفافية وقوة بصري  2رغبتها فيه (

  جندت لقدضحت رضي هللا عنها يف سبيل إمياهنا بنبيها كثريا )و  -2
 ال منٍّ و اب رضي هللا عنها كل ماهلا يف سبيل هللا فأنفقت من غري حس

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
         .682.صابق.مصدر سلدين حممد و السيوطي.جالل الدين عبد الرمحناحمللي ,جالل ا-1
.  1ط.قطب ,حممد علي. نساء حول الرسول .مصر .اإلسكندرية .دار الدعوة --2

 .33.صم1995-ه1415
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 دعوهله للعم كما كفت النب صلي هللا عليه وسلم مؤونة العمل فكان كل

ت الذي خرج طالب وخصوصا سنوات القطيعة واحلصار يف شعب أيب
سلمت أفسقطت فريسة املرض حيت , منه وقد كل بدهنا ووهن عظمها 

 1( روح وانتقلت إيل اجلوار األعظمال
 مقارنة صور التمكني:

 السيدة آسيه:-
 .بين هللا عز وجل هلا بيتا يف اجلنة استجابة لدعائها -1
مقعدها  يةبرؤ و  ايف الدني هبذا الثوابمن هللا عز وجل عليها ابلبشارة  -2

 ب ابن ذيب ر لتعامن اجلنة يف حياهتا وهذه كرامة هلا )فلما قالت يف حال 
 للتهاظ يبالتعذل عليها يل عندك بيتا يف اجلنة فكشف هلا فرأته فسه

 2 (املالئكة

 ا ومن كراماهتا أيضا أهنا )كانت إذا تفرق عنها من وكل هب
 زير .لعابه ارفع ذكرها وخلدت قصتها وذكرها هللا عز وجل يف كت-3

                                                                                                                                                                                                                                                            
 بتصرف..37,36املصدر السابق.ص -1
 .682.سابق .مصدراحمللي ,جالل الدين حممد و السيوطي.جالل الدين عبد الرمحن -2
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ل قد قا)ف ذكرها النب صلي هللا عليه وسلم فيمن كمل من النساء--4
ل :قا س قالأن اإلمام أمحد حدثنا عبد الرزاق أنبأان معمر عن قتاده عن

 بنت ع مرميربحسبك من نساء العاملني أب عليه وسلم:رسول هللا صلي هللا
 1(مدحمعمران وآسية امرأة فرعون وخدخية بنت خويلد وفاطمة بنت 

ن مساكر ن ع) فقد روي ب اجلنة وقد قيل إهنا ستكون زوجة النب يف-5
ر كبو با أحديث حممد بن زكراي الغاليب حدثنا العباس بن بكار حدثن

خل دسلم  يه و عباس أن رسول هللا صلي هللا علاهلزيل عن عكرمة عن ابن 
رك رائضعلي خدجية وهي يف مرض املوت فقال : اي خدجية إذا لقيت 

لكن و ل ال قا فاقرئهن مين السالم قالت : ايرسول هللا وهل تزوجت قبلي
وسي. مخت هللا زوجين مرمي بنت عمران , وآسية بنت مزاحم ,وكلثم أ

  .2(املستدل به نظركان يف سند احلديث اجلنة  وإن  
 السيدة خدجية :-
 بين هللا عز وجل هلا بيت يف اجلنة. -1

                                                                                                                                                                                                                                                             
 .381.ص مصدر سابق.قصص األنبياء .إبن كثري  -1
 .348املصدر السابق.ص -2
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ليه عربيل جان بشرها هللا عز وجل ببناء هذا البيت يف الدنيا علي لس-2
ادق ر الصمأ السالم وهذه كرامة هلا ومن كراماهتا أن  أمني الوحي قد

تحية ها بمنه السالم أي أن جربيل يسلم علي خدجيةاألمني أن يقرأ 
ال فقد قا )اإلسالم فردت هي التحيه رضي هللا عنها مبا هو أحسن منه

ن أقرأ أمرين أقد و رسول هللا صلي هللا عليه وسلم : هذا جربيل اي خدجية , 
صب و ال عليك السالم ويبشرك ببيت يف اجلنة من قصب ال نصب فيه و 

ة هللا م ورمحسالفقالت: إن هللا هو السالم وعلي جربيل السالم ,وعليك ال
 )1.  
صلي  نبا مع الرفع ذكرها وخلدت قصتها فال خيفي علي أحد شأهن -3

ه الناس ذ كذبإله  وإمياهنا به إذ كفر به الناس  وتصديقهاهللا عليه وسلم 
  عز وجلول هللاوم قخلة يف عمكما أهنا دامباهلا إذ منعه الناس  ومواساَت له 

ٰ اِبْلمأْؤِمِنني  ِمْن أ نْ فأِسهِ )   6األحزاب 2.(.. أأمَّه اهتأأْم أ ْزو اجأهأ و   ۚ   مْ النَِّبُّ أ ْوىل 
                                                                                                                                                                                                                                                                    

 .6يه القرآن الكرمي.سورة األحزاب. آ-2        33قطب,حممد.مصدر سابق.ص-1
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 يفذكر  ماك  ذكرها النب صلي هللا عليه وسلم فيمن كمل من النساء-4
 حديث كمال آسيه.

 يف النب وجةوهي زوجة النب يف اجلنه كما ذكر يف حديث كون آسيه ز -5
 اجلنه.
 ئج:النتا

وقد كان من  به,هناك نوع من التشابه يف املنهج أدي إيل تشابه يف العاق
 ن التشابهأإال  ملناملمكن أن نعقد املقارنة هنا بني األربعة نساء االيت ك

 لتمكنير اتني السابقتني كان أكثر من غريمها خاصة يف صو بني احلال
 الدنيوية منها واألخرويه. 
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 الفصل الثالث          
 مقارنة بني إمساعيل وأويس القرين         

 
 مقارنة املناهج:

 وجه املقارنة هو الصرب علي بر أحد الوالدين:
 إمساعيل عليه السالم:أوالا:

خربه ا  أملإنه , ف بره أببيهشدة م يف رب إمساعيل عليه السالتجلي صي)-1
اي لوم أن رؤ املع ه ومنأنه رأي يف املنام أنه يذحبالسالم سيدان إبراهيم عليه 

ن  مهللااء شستجدين إن ف األنبياء حق قال له اي أبت افعل ما أتمر به
ة شر الث عوقد قيل إن عمره آنذاك كان سبع سنني وقيل ث, الصابرين 

 .1سنه(
                                                                                                                                                                                                                                                           

 .مصدراحمللي ,جالل الدين حممد و السيوطي.جالل الدين عبد الرمحن -1
 بتصرف.530ص.سابق
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  طاعة جتهأنه طلق زو ربه عليه السالم علي بر أبيه يف وقد تلي ص-2
 .1وثقة فيه  ألمر والده عليه السالم

 أويس القرين رضي هللا عنه:اثنياا : 
 هبا بره ومن دالئل مه ,يف بره أبيتجلي صرب سيدان أويس القرين -1

يعيش مع بوه و ت أشهادة النب صلي هللا عليه وسلم له ابلرب بقوله عنه)ما
 .2أمه وهو هبا ابر(

بيب قة احلرافممن  أنه حرم نفسهكما يتجلي بره هبا رضي هللا عنه يف   -2
ه  عليهللا صليمن أن يكون صحابيا لقي النب و  , صلي هللا عليه وسلم

ذنيه أ د سعوعطر فمه ابحلديث إليه وأ برؤية وجهه وسلم ومتع عينيه
 عدم يا علوحرص منه أبمهرمحة إلستماع إيل صوته الشريف وكان هذا اب

 . برهاوصربا علي  مغادرهتا
 صور التمكني:مقارنة 

                                                                                                                                                                                                                                                                       
 381.ص احاجلندي, حممد أمني .مائة قصة وقصة .مصر .بين سويف .مكتبة النج  -1

                                       . بتصرف
 .32املصدر السابق.ص-2
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 إمساعيل عليه السالم :-
 ن حيذر .ا كاه ممملا تصرب علي بر أبيه أجناه هللا مما كان خيشاه وأمن-1
 )ل:ن قائمز عفقال  أظهر هللا يف جناته معجزة الفداء ابلكبش العظيم-2

يْ ن اهأ ِبِذْبٍح ع ِظيٍم   .107الصافات1(و ف د 
ع مء الكعبة ببنا رفهيف كتابه العظيم كما ش إبمسه  قدره أبن ذكرهرفع هللا-3

 أبيه .
 هيمإبرا أبيه كل دعاء دعا به سيدان إمساعيل مععز وجل  استجاب هللا -4

ق و اِعد  ِمن  اِهيمأ الْ بْ ر  إِ عأ و ِإْذ ي  ْرف  وهم يرفعون القواعد من بيت هللا احلرام )
 . ِميعأ اْلع ِليمأ ْنت  السَّ ك  أ  نَّ إِ  ۚ  ا ت  ق بَّْل ِمنَّا اْلب  ْيِت و ِإمْس اِعيلأ ر ب َّن  

ن ا و تأْب مأْسِلم ةا ل ك  و   ا أأمَّةا ِتن  يَّ ر ب َّن ا و اْجع ْلن ا مأْسِلم نْيِ ل ك  و ِمْن ذأرِّ   أ ران  م ن اِسك 
ن ا  لأو ر سأوالا ِمن ْ يِهْم ابْ ع ْث فِ ا و  ب َّن  ر   .  ِإنَّك  أ ْنت  الت َّوَّابأ الرَِّحيمأ  ۚ  ع ل ي ْ هأْم ي  ت ْ

ِتك  و ي أع لِّمأهأمأ اْلِكت اب  و احلِْ  ْنت  اْلع زِيزأ ِإنَّك  أ   ۚ  يِهْم و ي أز كِّ  م ة  كْ ع ل ْيِهْم آاي 
  واستجيبت. إال منها وما من دعوة, 912, 812, 712 ,البقرة2(احلْ ِكيمأ 

 :أويس القرين-
                                                                                                                                                                                                                                                                   

 .912 ,812, 712 ,آيهالبقرة القران الكرمي,سورة -2    107 آيه ,الصافاتالقران الكرمي,سورة -1
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بل إن  ,مرهأببيه حرم نفسه مما حيب يف سبيل بره أبمه أعلم هللا نملا  -1
فكان ذلك  ,ه النب صلي هللا عليه وسلم هو الذي ذكره وعرف الصحابة ب

ه  عليهللا النب حممد صليكمثل الثلج علي قلبه بعد انر الفرقة عن 
 .1وسلم

 عليه ي هللاصل ر هللا يف قصته داللة عظيمة من دالالت نبوة النبأظه-2
 ب أنهن العجيوم, , علم النب صلي هللا عليه وسلم بقصتة أفقد ,  وسلم

 2( لإن استطعت أن يستغفر لك فافع ) خص عمر بن اخلطاب بقوله

 . وهذا ما حدث ابلفعل فقد رآه عمر وطلب منه أن يستغفر له
 ستغفار.ه اإلب منأن يطل بذكر نبيه له وبوصية النب لعمر رفع هللا قدره-3
  مرض علي ذلك أنه ) لويدكان مستجاب الدعاء بفضل بره أبمه -4

نب لعمر أن  , ويدل علي ذلك أيضا وصية ال 3ابلربص فدعا هللا فشفاه(
 إذا رآه يطلب منه اإلستغفار له.

 النتائج :
 ا.حد م إيل لتشابه العواقبتبني أن هناك تشابه نوعي يف املنهج أدي 

                                                                                                                                                                                                                                                        
    صدر السابق.امل -3    املصدر السابق.-2 .  32.مصدر سابقاجلندي, حممد أمني   -1
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 الفصل الرابع                     

 مقارنة بني يوسف واإلسالميني يف مصر 
 

 مقارنة املناهج:
 يوسف الصديق:-1

 , صربلاور شتملت قصة نب هللا يوسف عليه السالم علي العديد من صا
  فتة حكمفيه اإلسالميني يف مصر يف تشابه معه  ولكن خنتص منها ما

يوسف  1مينيفيشبه اإلسالرك , الرئيس املصري املخلوع حممد حسين مبا
لرباءة ان مع لسجيف جزئية معينة أال وهي جزئية الصرب علي ا عليه السالم

 ذا ختا اوكالمه ,أصاهبما نفس نوع الظلم فكال احلالتني,من اإلمث 
                                                                                                                                                                                                                                                       

ناة صريه.قموته لي ,سيد.شهادة املعذبني مع األخ سيد بالل من قبل أمن الدولة.حدع-1
 .2012)إبريل(23احملور.يوتيوب.
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 ه بنيشابنفس املنهج يف الصرب والتحمل والثبات ,وهذا هو وجه الت
 ,صخمل   م نبوهذا ابلطبع مع الفارق يف أن يوسف عليه السال احلالتني

, ومني  معصياء والليسوا أنب, وعليهم ما عليهم هلم ما هلم وأن اإلسالميني 
ت مكاان عن ولكننا هنا إمتا نلتقط وجه التشابه يف الصرب بغض النظر

 األشخاص يف دين هللا.
 مقارنة صور التمكني:

 يوسف عليه السالم : -
 أظهر هللا عز وجل براءته ابعتاف امرأة العزيز . -1
 عز قول هللا لك يفهذا الظلم العظيم وتلي ذمكن هللا عز وجل له أميا متكني بعد -2

يْ ن ا م ِكنٌي  ق ال  ِإنَّك  اْلي  وْ ا ك لَّم هأ ف  ل مَّ  ۚ  ِسي و ق ال  اْلم ِلكأ ائْ تأوين ِبِه أ ْست ْخِلْصهأ لِن  فْ ) :وجل م  ل د 
ز اِئِن ٰى خ  ع ْليِن ع ل  ق ال  اجْ , وقول هللا عز وجل علي لسان يوسف ) 45يوسف  1( أ ِمنيٌ 

   .55يوسف 2(...اأْل ْرِض 
                                                                                                                                                                                                                                                                   

 .55يوسف,آيه القران الكرمي,سورة -2     .  54 آيه ,يوسف القران الكرمي,سورة -1
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 اإلسالميني :-
ن لعشريوا بعد أن من هللا عز وجل علي مصر الصبورة بثورة اخلامس-1

ق و أطلأسجن ظلما ألجل أن صلي فجرا ظهرت براءة كل من من يناير 
 . طبةحلية أو ألقي خ

لي عخرج اإلسالميني من السجون وقد فتحت هلم أبواب امللك -2
وأخريا إيل  3ةإيل الوزار  2إيل جمالس الشوري 1مصراعيها فمن جمالس الشعب

 فسبحان من بيده امللك.  4احلكم والرائسه
 النتائج:

 قد لتمكنياور صتبني أن املنهجني متطابقني مما أدي إيل تشابه كبري يف 
 التطابق.يصل إيل حد 

                                                                                                                                                                                                                                                        
يرة مباشر ة اجلز .قناإبراهيم,عبد املعز.إعالن النتائج النهائية إلنتخاابت جملس الشعب-1

نتائج .إعالن إبراهيم ,عبد املعز- 2                 .2012)يناير(21مصر.يوتيوب.
                            . 2012 )فرباير( 17يوتيوب. النيل. إنتخاابت جملس الشوري.قناة

. وبيوتي .عربيةتشكيلة احلكومة اجلديدة مبصر برائسة هشام قنديل.قناة التقرير.- -3
:حلظة إعالن سلطان ,فاروق.حصراي- 4                            . 2012)أغسطس(1

 2012)يونيو(24مرسي رئيسا للجمهورية.موقع يوتيوب.
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 الفصل اخلامس       

 وقياساتمالت أت     
 

 -: : التأمالت أوالا 
ها من مايليو رب إلنغماس يف تتبع حاالت الظلم وعواقبها وحاالت الصبعد ا

زاء ن اجلأها صور التمكني انكشفت بعض األمور اخلاصة هبذه القضيه ومن
 من جنس العمل .

 :من جنس عملهمالظاملني  علي كون جزاءأمثلة *
لوهيه, ه لألعاءملا كان جراين األهنار من حتت فرعون مصدرا لكربه واد-1

 غرقا . فوقه ا مننفسه أن هللا عز وجل اهني حياته جبراين هذه األهنارجند 
وملا كان منهج قوم نوح أن يغطوا أنفسهم بثياهبم ويضعوا أصابعهم يف -2

أجسامهم أن , وجدان  إيل هللاآذاهنم عندما كان يدعوهم نوح عليه السالم 
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هبم وال قد تغطت وآذاهنم قد سدت ابلفعل ولكن هذه املرة مل تكن بثيا
 .أبصابعهم وإمنا كانت مباء الغرق 

ا م ملا قلبو د أهنجنننا تتبعنا عاقبة قوم نب هللا لوط عليه السالم فإ ولو -3 
 .الفطرة وخالفوها قلب هللا دنياهم فجعل عاليها سافلها 

منذ عام  1لشارون الذي كان رئيسا لوزراء إسرائيإريئل  ملا ظلمو  -4
 عشرات وألقاهم يف السجونلفلسطينيني من ا أبناء املسلمني 1981
 اتيالربا وشص, وقد كانت أشهر جرائمه اليت شارك فيها مذحبة  2السنني

ظلما داي مسجنا إنفرا روحه يف جسده سجنوجدان أن هللا عز وجل قد ,3
و ني وهسن , ولعله يكون سجنا مؤبدا ,فقد دخل يف غيبوبة عميقة منذ

بكونه ك إال ذل يفسرميكن أن ال و , 4يري وال يسمع وال يتكلم ال  فيها
 .يف زمانهملن ظلمهم  عز وجل قصاصا من هللا

                                                                                                                                                                                                                                                                 
 اليوتيوب قعمو .اق ة العر مقتطف من تلفزيون احلر . مذحبة صربا وشتيال واثئقي فيلم واثئقي .-1
د ين ملدة ثالث عقو الربغوثي ,فخري.األسري الفلسطي- -2               .2007)إبريل( 4.

             2011بر()أكتو 26ما بعد التحرير.قناة روسيا اليوم.موقع يوتيوب.صدمة احلياة 
اية املرتقبة )مات شارون والنه- 4.مصدر سابق.   .يصف مذحبة صربا وشتيالفيلم واثئقي -3

 .2011)إبريل(1عريب.موقع يوتيوب.BBCإكلينيكيا(.قناة التوحيد 
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فه يف إسرا هو ب املصريالشع يف حق مبارك أبشع ما قد اقتفه وملا كان-5
من  ماهنم حر إضافة إيل , يف السجون وإذالهلم سجن اإلسالميني وتعذيبهم

قد  لهإننا جند أن حاففإذا نظران إيل عاقبته اآلن  1أبنائهم وأزواجهم وذويهم
 فسبحان هللا العدل.  2آل إيل السجن والذل واحلرمان 

 :من جنس عملهم الصابرينجزاء كون *أمثلة علي   
سجن كان البل  ,  علي ضيق السجنيوسف عليه السالم ملا صرب  -1

 ن جنسكان تلي كون جزاءه م,  أحب إليه من معصية هللا عز وجل 
أبدله  هللا أن عمله أبن مكن هللا له يف األرض يتبوأ منها حيث يشاء أي

 ث فيهملكة وحرية يف اختيار املكان الذي يريد ابعد ضيق السجن سع
 .قال ابلنسبة لإلسالمينيوالكالم نفسه ي

ت وحرم ز وجلعوثبتت علي وفائها بنذرها هلل امرأة عمران صربت  امل -2
ها علي اصطفاو  ميابنتها مر نفسها من وليدهتا إرضاءا هلل عز وجل طهر هللا 

 ايته آعجب أأظهر فيها  بل إنه سبحانه, نساء العاملني وجعلها صديقة 
                                                                                                                                                                                                                                                                   

                         مصدر سابق. .تل سيد بالل واثئقيقعبد الوارث,وسام.خطري جدا م -1
 أمحد .حماكمة القرن.مصدر سابق. , رفعت -2
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لي عألمر ار ومل يقتص ,هي أن محلت مرمي دون أن ميسسها بشرومعجزاته و 
 ,السالم  عليه يسيع هنبيكلمة هللا و هذا أيضا وإمنا كان املولود اجلديد هو  

 .ببال حساب ويضاعف األجر والثوافسبحان الكرمي الذي يعطي 
ال ملشرك قائاالده ث و إذا نظران إيل نب هللا إبراهيم عليه السالم وهو حيد-3

ليه عاعيل علمنا سر بر إمس, بر وأتدباي أبت كذا واي أبت كذا بكل 
 اداا ر لذبح امر السالم أببيه إبراهيم حيت وصل األمر إيل موافقته علي أ

 .ل ما أتمر افع (ايأبت)بنفس الكلمة 
 مر هللايذ أتنفثبت وهم بجزاء إبراهيم من جنس عمله عندما  كانكما  -4

ظيم ش العابلكب فلما علم هللا صدق نيته وعزمه فدي إمساعيل, بنه ابذبح 
 وجنامها مما كاان يكرهاه .

   
ية لقرآنايت االبحث يف اآل بعدبعد التأمل يف قضييت الظلم والصرب و    

 ابه يفل التشالتشابه يف العواقب حا  وجود ظاهرةت ثباملقارانت وعقد 
قد تتشابه و , ناهجوالتشابه يف صور التمكني حال التشابه يف امل, األفعال 

ق وقد لتطابة االعواقب أو صور التمكني بني احلالتني بشكل يصل إيل درج
 .يكون التشابه حمدودا أو ضئيال 
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واقب بت العج كلما أقت أنه كلما تشاهبت األفعال واملناهكما ثبت     
مما و ,  تاعدوتشاهبت وكلما اختلفت املناهج كلما اختلفت العواقب وتب
 دو هللاع يسيدل علي ذلك قصة أبو البشر سيدان آدم عليه السالم وإبل

 عز ل هللاقو  هيدل عليالذي من التشابه يف عاقبتهما و فقد كان هناك نوع 
يعاا ):وجل  فقد أهبطهما هللا عز  ,83البقرة  1...(ق أْلن ا اْهِبطأوا ِمن ْه ا مجِ 

 لسالمليه اعولكن فرق كبري بني منهج آدم , وجل من اجلنة إيل األرض 
,  عواقبال ومنهج إبليس أدي هذا الفرق إيل وجود فرق كبري أيضا بني

 .وحي أبن العاقبتني متماثلتنياهر يوإن كان الظ
  ر هللاان أموهو نب هللا آدم عليه السالم ظلم نفسه بعصي: فاألول 

ل ْمن ا ظ  ن ا ب َّ ق اال  ر  وذلك بدليل قول هللا عز وجل علي لسانه )عز وجل 
ة م األكل من الشجر فقد أمره هللا عز وجل بعد (23)األعراف2( ...أ نْ فأس ن ا 

 وقع فمه مع مرور الوقت ووسوسة إبليس نسي وقل عز فانصاع واستمع و 
                                                                                                                                                                                                                                                                     

 .23اآليه,القرآن الكرمي ,سورةاألعراف -2.       38القرآن الكرمي ,سورة البقرة, اآليه-1
 فيما هناه هللا عنه.
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 عز وجل مر هللاي أ: وهو عدو هللا إبليس فإنه تكرب من البداية عل الثاين
لي صر  عأنه أسباب اعتاضه كما أ وأعلن رفضه له بل وأخذ يعدد ويردد

هدد وعد و نه تبل إ, ومل يستغفر ومل يتب  , تكربه وعصيانه حيت النهاية
 وله.هللا عز وجل أبنه هو الذي أغواه نعوذ ابهلل من قواهتم 

 : هذا ابلنسبة للمنهج أما ابلنسبة للعاقبة -
 يف عاقبتنيالابه فهناك فرق كبري بني العاقبتني أيضا بغض النظر عن تش   

لعنته و  ب هللااقتنت بغضفعاقبة إبليس كماذكران من قبل شكلهما العام ,
نه وندم وبة متعه والطرد من رمحته والتنكيل به وإذالله,أما هبوط آدم فتب

دال ذا ,وه  ليهواستغفار أدي إيل أن لقنه هللا عز وجل كلمات َتب هبا ع
هبت وتشا اقبأقتبت العو علي أنه كلما تشاهبت األفعال واملناهج كلما 

 وكلما اختلفت املناهج كلما اختلفت العواقب وتباعدت.
   
قد يكون هناك تشاهبا عاما بني عدد من حاالت  أنه تبني أيضا كما    

فينتج عنه تشاهبا عاما يف العاقبه إال أن تفاصيل العاقبة  يف املنهج الظلم
أنه ملا حتدث هللا عز يثبت هذا األمر  الذيوجزئياهتا قد تكون خمتلفة و 

وجل يف سورة العنكبوت عن قوم نوح وقوم إبراهيم وقوم لوط وقوم شعيب 
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تكلم عن مناهجهم تبني أن  امل وعادا وَثود وقارون وفرعون وهامان
منهجهم العام كان اإلستكبار عن اإلسالم هلل واإلستسالم ألوامره ونواهيه 

ف كأالا عن عواقبهم قال ) وملا تكلم سبحانه ,مع كوهنم علي علم وبصريه
نِْبِه  ْتهأ الصَّْيح ةأ  ۚ  أ خ ْذان  ِبذ  اِصباا و ِمن ْهأْم م ْن أ خ ذ  ْلن ا ع ل ْيِه ح  ف ِمن ْهأْم م ْن أ ْرس 

ْفن ا ِبِه اأْل ْرض  و ِمن ْهأْم م ْن أ ْغر قْ ن ا  و م ا ك ان  اّللَّأ لِي ْظِلم هأْم  ۚ  و ِمن ْهأْم م ْن خ س 
انأو  فبني سبحانه أن العاقبة  ,40العنكبوت1(ا أ نْ فأس هأْم ي ْظِلمأون  و لٰ ِكْن ك 

العامه هي األخذ ابلذنب واإلهالك ولكن تفاصيل العواقب كانت متنوعة 
 .  ومتغرية

    
 نيلظاملابعض  تبني أن هللا عز وجل قد يقدر أن ينقضي أجل  كما    

ء ن جزادو بن بعض الصابري ينقضي أجل نأبدون عاقبة دنيوية ظاهرة , و 
ن إن كارها و لذك واألمثلة علي ذلك كثريه ال يتسع البحث,  دنيوي ظاهر

 ه.من املهم التنويه عن ذلك  لسبب سيتضح يف األسطر القادم
                                                                                                                                                                                                                                                                    

 .40 آيه ,العنكبوت القران الكرمي,سورة -1

 -:القياساتاثنيا: 
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تاج ناست ميكننا التشابه فإنهوجود ظاهرة  ويف هناية البحث وبعد إثبات   
ني لظامله لعاقبة ظامل من الظاملني املعاصرين علي أساس مدي مشاهبت

, كما  2000م رئيس سوراي منذ عا السابقني وهذا الظامل هو بشار األسد
ي اس مدأس صور متكني هللا عز وجل للشعب السوري عل ميكننا استنتاج

لعدة  رة بشاعاقببوإن كنا ال نستطيع اجلزم مشاهبة صربهم للصابرين قبلهم 
 :أسباب 

 بنيه يشاب قدهللا عز وجل كما أن نه ال يعلم الغيب إال هللا ,  أل-1
ظامل ان الكإن  العواقب يف بعض األحيان وقد خيالف بينها وينوع فيها ,و 

  عليه.توب هللان يخوذ ال حمالة وإن مل يكن يف الدنيا ففي اآلخرة إال أمؤ 
 اهجهممن حيت ولو كانتمن النادر جدا أن تنطبق عواقب الظاملني  -2

 .متطابقه 
ديد ه الششابالتشابه بني أغلب احلاالت يكون نسبيا يتاوح بني الت-3

 واحملدود. والتشابه الضئيل
 ,هرةظادون عقوبة دنيوية  نيالظاملبعض سبحانه قد يقبض  أنه-4
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ِذين    الَّ ر فاا ِمن  ع  ط  ْقط  لِي   : )وهلذا قال هللا عز وجل لنبيه حممد عليه السالم  
ائِِبني   ْو ي  تأوب  أْل ْمِر ش ْيٌء أ  ان  مِ  ل ْيس  ل ك    .  ك ف رأوا أ ْو ي ْكِبت  هأْم ف  ي  ن ْق ِلبأوا خ 

 .128, 712آل عمران  1( ع ل ْيِهْم أ ْو ي أع ذِّهب أْم ف ِإهنَّأْم ظ اِلمأون  
 

لوب نا أسو اتبعلهذه األسباب ال نستطيع اجلزم ابلعاقبه إال إننا لف   
 صور ابه يفلتشيف العواقب وا ياس املنطقي قياسا علي ظاهرة التشابهالق

 فإننا نقول:التمكني وظاهرة اجلزاء من جنس العمل 
ليه عسلط ويويعذبه إذا كان من يدعي األلوهية يذله هللا عز وجل -1

 ذالالا إار لبش نستقرأفإننا  كما حدث للنمرود وفرعون,  هللكتهجنوده 
 يفألسري ان أ يعلم ألنه )كاندنيا قبل اآلخرة , وتعذيبا وهالكا يف ال

 .2(السجود لصورته وال حيرك ساكناا علي جيربون سجونه 
 هاية  النيف بهه شعيقتلويصفهم ابجلرزان وإذاكان من يقتل شعبه وأهله -2

                                                                                                                                                                                                                                                                   
            . 128,127 آيه ,آل عمران القران الكرمي,سورة -1
  )إبريل( 4تيوب..يو  ب أسجد لبشار... .قناة املسلمالعمر,انصر بن سليمان.قيل لشا- -2

2012 . 
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ر أن لبشا قرأستفإننا ن ,(كما حدث للقذايف)من خمابئ اجلرزان  وهوخيرج
بل ميوت يف  1دهأهل بلكما قتل علي يد أقرب املقربني إليه   ميوت مقتوال 

 .2أقذر األماكن كما وصف شعبه ابجلراثيم
هنم إال للهم إا , ون أسباب وجيهةوإن كان من يسجن أهل بلده بد-3

ما جن كينقضي به احلال أن يس يعارضونه وأيخذون علي يديه لظلمه
يف  يقضي أن فإان نستقرأ له ,الناس بغري وجه حق كما حدث ملبارك سجن

 السجن عمرا قبل أن يقضي هللا أمرا كان مفعوال .
 الذي حيموإن كان مصري من شرد شعبه يف آفاق األرض هراب من اجل-4

 اراب خوفاويل هن يأيعيشونه من الفقر واملعاانة وحماربة كل شعائر اإلسالم 
 ستقرأه ن,فإن أقل ما 3كما حدث لزين العابدين بن علي  من بطش شعبه

                                                                                                                                                                                                                                                                   
 1يوب.يوتزيرة.موقعاة اجلة.قنتقالت السوريتقرير منظمة العفو الدوليه. ازدايد الوفيات يف املع-1

 2012)سبتمرب(
موقع ضائية.صال الفو قناة .  رؤاي هالك بشار األسد يف أقذر األماكن حممد.يعرباجلمل, - 2

 .2012)فرباير( 11اليوتيوب.
 لسلفي,ان ااملقدم , حممد ابن إمساعيل ,يف تونس يوم من أايم هللا , موقع أ--3

19/1/2011. 
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لشعب ن البشار أن يقضي بقية عمره هاراب خائفا كما اضطر أفراد م
 .1غادرة أراضيهم وذويهم وأمالكهمالسوري إيل م

 داد ستعوإن كان من يستقتل علي ملك أو رائسة ويكون علي أمت ا-5
ن  تاب مجمرد تفكري يف اإلقأي شيئ مع من يفكر    ألن يقوم بفعل

ن كان ملعطيه وي مركزه وهيبته وكرسيه يكون مصريه أن ينزع هللا منه ملكه
ه ذه العاقبهبشار ل فإان نستقرأ ,ابرينمتكني الص ويريه أبم عينيه ,حيذر منه

 ي أمرهلب عللغااهللا ونستقرأ للشعب السوري املناضل هذا التمكني مبشيئة 
  الذي مكن للشعب التونسي واملصري والليب.

لف وخيا يانوإذا كان هللا عز وجل يشابه بني العواقب يف بعض األح-6
 مل يعاقب عاقبةبه يقضي ل بينها وينوع فيها أحياانا أخري فلعل هللا عز وجل

يه فليس وب علل يت, أو لعل هللا عز وجومل ختطر لنا ببالهبا أحد من قبله 
 لنا من األمر شيئ.

                                                                                                                                                                                                                                                  
 األردن. ثا مشال.الرمتقرير أبو هالة,ايسر.الجئون سوريون حاولوا اهلرب ابتاه األردن.قناة اجلزيرة-

 .2012)إبريل(23يوتيوب.
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  ربعن ص حلديثابطر هذا البحث ويف النهايه كم كان من اجلميل أن يع   

وجد ال ي لكنو أمام الصابرين وسيد املرسلني حممد صلي هللا عليه وسلم 
 ن نب هللاإبل  لقي وجها للمقارنة بينه وبني أحد من العاملني يف الصرب وإن

 حيةمن انفرضا أيوب يضرب به املثل يف الصرب, نقول لو صح ذلك 
 ني.املنهج ملا صح من انحية صور التمك
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 : اخلامتة
  
 

 أهم النتائج التي تم التوصل إليها :

 
 .م ثبت وجود ظاهرة تشابه عواقب الظاملني حال تشابه أفعاهل-
 .اهجهممن ثبت وجود ظاهرة تشابه صور التمكني للصابرين حال تشابه-
هذا و كني, لتماختتلف درجة التشابه يف العواقب ودرجة التشابه يف صور -

 تني.الاجع يف الغالب إيل درجة التشابه بني منهج احلاإلختالف ر 
جة يل در إصل يقد تتشابه العواقب أو صور التمكني بني احلالتني بشكل -

 يكون التشابه حمدودا أو ضئيال .التطابق وقد 
نتج في هجملناقد يكون هناك تشاهبا عاما بني عدد من حاالت الظلم يف -

د تكون هتا قئياتفاصيل العاقبة وجز  عنه تشاهبا عاما يف العاقبه إال أن
 خمتلفة.

 مل.يوجد من الوقائع ما يشري إيل ظاهرة اجلزاء من جنس الع-
تمكني ور البص ال نستطيع اجلزم التام بعواقب الظاملني املعاصرين وال-

 للصابرين احلاليني.
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 التوصيات:
 أوصي زمالئي الباحثني  :

دا ها عدضعتو قارانت اليت أن يضيفوا علي هذا العدد احملدود من امل-1
 آخرا يعضد الفكرة ويقويها.

ون ني بداملأن يبحثوا عن احلكمة اإلهلية يف انقضاء آجال بعض الظ-2
عض ل بعاقبة دنيوية ظاهرة تشفي صدور املظلومني , وانقضاء آجا
 لصرب.الي عالصابرين بدون جزاء دنيوي ظاهر يثبت الصابرين وحيفزهم 

 
 

 نبينا حممد وعلي آله وأصحابه أمجعني.وصلي هللا وسلم علي 
   
 
 
 
 وحده.مت بتوفيق هللا عز وجل ونعمته وفضله ومنه وكرمه  
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 املصادر واملراجع             

 
 اجلوهري, أبونصر بن إمساعيل . الصحاح َتج اللغة وصحاح-

لم للماليني . ,بريوت.دار الع4العربية.بتحقيق أمحد عبد الغفور عطار.ط
 م.1987-ه1407. 6األجزاء

ري ن.تفسرمحاحمللي ,جالل الدين حممد و السيوطي,جالل الدين عبد ال-
بد بود,عي عالقرآن العظيم املقرر علي معاهد القرآت.مراجعة املنشاو 

ت والكتب مكتباه لل.مصر .اإلدارة املركزي محد إبراهيم,أالظاهر عبد الكرمي
 م.2011-ه1432والوسائل التعليميه. 

 علماءال ن حممد.كتاب التعريفات.بتحقيق مجاعة مناجلرجاين,علي ب-
 - ه 1403. 1,لبنان.بريوت.دار الكتب العلمية . األجزاء1.ط

 م .1983
ر ة , األزهلقاهر . اابن كثري,عماد الدين أبو الفداء. تفسري القرآن العظيم-

 ه.774.املتويف3.اجمللد العريب .اجلزء
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صاحل  أمين ين بهاعت.  نبياءقصص األ. ابن كثري, عماد الدين أيب الفداء-
-700 سيدان احلسني.املكتبه التوفيقيه.-شعبان . الباب األخضر

 ه. 774
 تبةاجلندي, حممد أمني .مائة قصة وقصة .مصر .بين سويف .مك-

 النجاح.
 لدعوةر اقطب ,حممد علي. نساء حول الرسول .مصر .اإلسكندرية .دا-

 م1995-ه1415.  1.ط
 ت.دارريو ادح . خمتصر تفسري الطربي.دمشق.بالتجيين, حممد بن صأم-

 م.1998-ه1418. 6الفجر اإلسالمي .ط
  

 املصادر اإللكرتونية:
 29ية ,سالماإل احلويين ,أبو إسحاق,حماضرات عاقبة البغي , قناة الدرة-

 .2012نوفمرب 
 2. ةملصريايل رفعت,أمحد.حماكمة القرن.أكادميية الشرطه.القناة األو  -
 2012يونيو( )
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رمحة. . قناة ال1/12/2011 2األنصاري ,أمني.هناية الظاملني ج-
 2011)ديسمرب(7يوتيوب.

 علي ,سيد.شهادة املعذبني مع األخ سيد بالل من قبل أمن-
  .2012)إبريل(23الدولة.حدوته مصريه.قناة احملور.يوتيوب.

قناة األزرق, صاحل.بوضوح مع املعتقل السابق جمدي زكي.لندن.-
 .2011)مارس(15احلوار.يوتيوب.

العمر,انصر بن سليمان.قيل لشاب أسجد لبشار... .قناة -
 .2012)إبريل(4املسلم.يوتيوب.

ب لشعالقرين,عائض.رسالة الشيخ عائض القرين من األردن إيل ا-
 .2012)إبريل(18السوري.قناة سوراي الشعب.يوتيوب.

ب.قناة عالش لسجمإبراهيم,عبد املعز.إعالن النتائج النهائية إلنتخاابت -
 .2012)يناير(21اجلزيرة مباشر مصر.يوتيوب.

اة .قنإبراهيم ,عبد املعز.إعالن نتائج إنتخاابت جملس الشوري-
 .2012)فرباير(17النيل.يوتيوب.

سلطان ,فاروق.حصراي:حلظة إعالن مرسي رئيسا للجمهورية.موقع -
 .2012)يونيو(24يوتيوب.
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ا ياة محلاعقود صدمة  الربغوثي ,فخري.األسري الفلسطيين ملدة ثالث-
 2011)أكتوبر(26بعد التحرير.قناة روسيا اليوم.موقع يوتيوب.

قناة  . كنرؤاي هالك بشار األسد يف أقذر األما  اجلمل, حممد.يعرب-
 .2012)فرباير( 11وصال الفضائية.موقع اليوتيوب.

 قناة اجلزيرةيا.العريفي,حممد .كلمة الشيخ حممد العريفي حول أحداث ليب-
 .2011)فرباير(  23ر .موقع اليوتيوب .مباش

قناة قوة .برك العريفي,حممد .الشيخ حممد العريفي يهاجم القذايف ومبا-
 . 2011)مارس(2اجملد العلمية .يوتيوب.

ان وقع أم,  املقدم , حممد ابن إمساعيل ,يف تونس يوم من أايم هللا-
 .19/1/2011السلفي, 

وت صاة سا جمللس الشعب.قنالسقا,حممود.رصد إعالن الكتاتين رئي-
 .2012)يناير(23الشعب.موقع يوتيوب.

)يناير( 2وب.العوضي,نبيل.صور بشعة للتعذيب يف السجون.قناة الوطن.موقع يوتي-
2009 . 
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عبد الوارث,وسام.خطري جدا مقتل سيد بالل واثئقي.قناة احلكمة -
 .2011)يوليو(17الفضائية.يوتيوب.

مشال  زيرة.الرمثااة اجلن.قنريون حاولوا اهلرب ابتاه األردتقرير أبو هالة,ايسر.الجئون سو -
 .2012)إبريل(23األردن.يوتيوب.

موقع .قناة اجلزيرةرية.تقرير منظمة العفو الدوليه. ازدايد الوفيات يف املعتقالت السو -
 . 2012)سبتمرب( 1يوتيوب.

تقرير.تشكيلة احلكومة اجلديدة مبصر برائسة هشام قنديل.قناة -
 .2012)أغسطس(1ة.يوتيوب.العربي

ة احلر  فزيونمقتطف من تل. فيلم واثئقي ,واثئقي مذحبة صربا وشتيال -
 .2007)إبريل( 4موقع اليوتيوب..العراق 

يد شارون والنهاية املرتقبة )مات إكلينيكيا(.قناة التوح -
BBC.2011)إبريل(1عريب.موقع يوتيوب. 
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