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 يف القرآن الكرمياإلهلي اإلنذار 
 

 من خالل بعض آايته
 ))دراسة موضوعية((

 
 
 
 
 

 اشراف                                                            أتليف                                  
                              أ.د. عبد العزيز حاجي                     الزيدي               ىن علوان ـمث
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 إهداء
 
 

اعترب وأنتذر وأخذ بيد اآلخرين اىل كل من قرأ آيات اإلنذار ف
 لسلوك درب الصاحلني 
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 شكر وتقدير                                      
 

 
مثن موقف فضيلة استاذي العزيز 

ُ
قدر وا

ُ
 أشكر وا

((عبد الع
َ
 زيز حاجي ))زاده اهلل عزا

 
 ضيق وقته وشغله من غم ملا قدم يل من نصائح ال تقدر بثمن على الر

 فاجزه يارب عني وعن طلبة العلم خري اجلزاء              
 واجعلني من السائرين على خطاه

 انك انت السميع العليم 
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 بسم هللا الرمحن الرحيم
 مقدمة البحث

 
وعلى آله  سيدان حممد  ،الة والسالم على من ال نيب من بعدهاحلمد هلل وحده، والص

وعلى التابعني واتبعيهم  ،سار على دربه، واتبع هنجه و ومن اهتدى هبديه ،وصحبه وجنده
 إبحسان إىل يوم الدين. 

 أما بعد: 
ومنبع الصراط املستقيم وهو أجلُّ الكتب وخامتها،  ،فإن القرآن الكرمي هو أصل الدين

 منه تستمد وعليه فيها يعتمد. هللا فيه سبحانه علم كل شيء، فهو أصل العلوم  فقد أودع
هلذا اهتم علماء أمتنا خبدمته ودراسته وتفسريه من أجل استدرار كنوزه وكشف أسراره 
فكثرت تفاسريهم وتنوعت أنواعها فمنها النوع التحليلي ومنها املوضوعي إىل آخر تلك 

من كل فحصل  ا،هبا عن غريه تهبا وميزات امتاز  تصاألنواع، لكل منها خصائص اخت
 والكنوز العظيمة.  نوع ما حصل من الفوائد اجلمة

كلية أصول الدين ب الدراسات العليا وعندما شرفين ريب جال وعال إبكمال دراسيت يف
فين أساتذيت ابلتعرف على أنواع التفاسري من وحتديدًا يف قسم التفسري وعلوم القرآن كل  

لدراسة النظرية على مدار نب االدراسة العملية املعتمدة على جانب البحوث إىل جاخالل 
اليوم على عتبة  أقفمس القريب يف التفسري التحليلي وعندما كتبت ابأل ،السنة التمهيدية

التفسري املوضوعي إبشراف أستاذي الدكتور عبد العزيز حاجي )حفظه هللا( ألبدأ ابلعمل 
 . ضمن مادة قاعة البحث
 لتقدميه ينالذي أسأل هللا أن يعينو  )اإلنذار يف القرآن الكرمي(فاخرتت هذا املوضوع 

 على املستوى املنهجي العلمي الراقي إنه مسيع جميب.  
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 سبب اختياري املوضوع: 
 لموضوع تنحصر يف عدة أمور وهي: ن اإلشارة إىل أن أسباب اختياري لوالبد م
هللا وهو أحد اح من فضيلة الشيخ إبراهيم الطائي حفظه ما كان من حث وحتفيز واقرت  -1

 يف العراق.  الدعاة واملشايخ
 إعجايب الشديد وحيب ملادة التفسري وعلوم القرآن الكرمي.  -2
افتقار املكتبات اإلسالمية ألي كتاب تكلم عن هذا املوضوع بعد أن حبثت يف مجيع  -3

أستاذي املشرف فلم أجد مرجعًا واحدًا املكتبات واستفسرت من أغلب املشايخ ومنهم 
 أعتمد عليه قد كتب يف موضوع اإلنذار. 

 أمهية املوضوع وخاصة ملا رأيت من استهانة حبدود هللا وحرماته يف العصور األخرية.  -4
اليت أعانتين يف حبثي هذا وعلمي املسبق  االُم وفرة كتب التفاسري املصادر واملراجع -5

 بذلك. 
 فسأعرضها إبجياز:  حثخطة البأما و 

 قسمت البحث بعد اإلهداء والشكر إىل مقدمة ومتهيد وأربعة مباحث وخامتة. 
 املقدمة وتتضمن:  :أوالً 
 أسباب اختيار املوضوع.  ▪
 خطة البحث.  ▪
 منهج البحث. ▪

 .قيمة اإلنذار يف األزمنة املختلفة التمهيد: تكلمت فيه عن :اثنياً 
 قسم إىل :نويحمتوى البحث الداخلي  :اثلثاً 

 املبحث األول: استعراض لبعض آايت اإلنذار يف القرآن الكرمي. 
 . وتنحصر يف مطالب املبحث الثاين: حقيقة اإلنذار واحلكمة منه

 املطلب األول: حقيقة اإلنذار اخلاص والعام.  ▪
 املطلب األول: احلكمة من اإلنذار وفائدته.  ▪
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 صهم املنذرة ومطالبه كالتايل:نبياء ألقوامهم وقصاملبحث الثالث: إنذار األ
 املطلب األول: إنذار النيب هود لقومه.  ▪
 املطلب الثاين: إنذار النيب نوح لقومه.  ▪
 يكة. شعيب وقصة أصحاب األ املطلب الثالث: إنذار النيب ▪
 . املطلب الرابع: قوم لوط  ▪
 . املطلب اخلامس: قوم صاحل  ▪

 : مطالبه كااليتو  املبحث الرابع: طرق اإلنذار اإلهلي وتنوعها
 املطلب األول: اإلنذار ابخلزي الدنيوي.  ▪
 املطلب الثاين: اإلنذار حبياة الربزخ.  ▪
 املطلب الثالث: اإلنذار بوقفة القيامة.  ▪

 طلب الرابع: اإلنذار بنار جهنم وفيه :امل ▪

 مصري الكفرة.  -
 أكلة الراب.  -

 املرتدين.  -

 املشركني واملكذبني آبايت هللا.  -

 خطيئاهتم.   اب السيئات الذين أحاطت هبم وأصحاملنافقني  -
 أما منهج البحث فهو كاآليت: 

قمت جبمع اآلايت القرآنية كاملة اليت اختصت ابإلنذار مث صنفتها وقسمتها إىل  -1
 عناصر وعرضت بعضها يف املبحث األول. 

قمت بتفسري اآلايت من كتب التفاسري املعتمدة بال تكلف وضم املعاين املتصلة  -2
 ملوضوع اتصاالً وثيقاً. اب
 استشهدت يف بعض األحيان بقليل من األحاديث النبوية عند احلاجة.  -3
 اآلايت لسورها مع ذكر رقم اآلية مباشرة. عزوت -4
 خّرجت األحاديث وأوعزت هلا من كتب التخريج املعتمدة وتعليقات العلماء عليه.  -5
 به.  واما عرف أهم ذكرترمجت األعالم من كتب الرتاجم والطبقات ب -6
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 عرضت نتائج البحث خبامتة ختمت فيها البحث.  -7
قمت بعمل الفهارس مجيعها كفهرس اآلايت واألحاديث واألعالم واألشعار إن  -8

حمتوى البحث وموضوعاته بفهرس  هذا حسب الرتتيب األجبدي مث عرضت وردت وكل
 املوضوعات.

 عوابت مجة ومنها :مث أين أحببت أن ُاشري  إىل أين واجهت ص
 _مل اكتب يف التفسري املوضوعي من قبل فكانت جتربة جديدة ابلنسبة يل .1
_مل استطع أن استأنس بكتاب أو مرجع واحد كان قد تكلم يف هذا املوضوع إال 2

اإلرشادات اليت حصلت عليها من فضيلة الشيخ عبد العزيز حاجي املشرف على حبثي 
 واليت كانت قيمة وانفعة .

الذين رأيت اثر ابتعادي عنهم واضحًا يف  وأحبايب  _بعدي عن أهلي ووطين ووالدي  3
 هذه املرحلة.

  
يف هذا املقام ال يسعين إال أن أدعو هللا أن يعلمين ما ينفعين وينفعين مبا علمين لكن ... 

وأكرم  مسئولويزدين علمًا وجيعلين من السائرين على درب علمائنا الصادقني أنه أقرب 
 وال حول وال قوة يل إال ابهلل ومنه أستمد العون. مأمول 

 دان حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.وصلى هللا على سي
  

 الزيديان و ـمثىن عل                                 
 م25/5/2008األحد 
 ـه1429مجادى األوىل//20

Muthnaal_zaidy@yahoo.com 
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 مجيع األزمنة اإلنذار يفقيمة 

 
حلمد هلل رب العاملني، والعاقبة للمتقني، وال عدوان إال على الظاملني ونسأله تعاىل أن يرينا ا

خري نيب  ،احلق حقًا فنتبعه، والباطل ابطاًل فنتجنبه والصالة والسالم على سيدان حممد
 وعلى آله وصحبه وسلم.  ،اصطفاه ورمحة للعاملني أرسله

 أما بعد: 
تنذر الناس أبنواع من النذر اليت تكلمنا عنها، خوفًا عليهم فقد وردت آايت كثرية جدًا 

من العاقبة املخزية ورمحة هبم ألن يكونوا من خري األمم فتكون عاقبتهم مفرحة ومصريهم 
 خري مصري. 

وهذه اآلايت هلا قيمة عظيمة من حيث أهنا تبطل حجج احملتجني فتناديهم أمل ننذركم أمل 
ما إىل منتظرين اجلزاء العادل ا م عندئٍذ حجة عندما يقفونيكون هل نرسل لكم الرسل، فال

 جنة اخللد أو إىل انر جهنم أجاران هللا منها. 
عدون عن دينهم فتختلف حينها احلياة  قيمتها تعلوا رقياً عندما ينسى الناس ذلك ويبتن  مث إ

الذين  ،خرينفيقل اخلري ويكثر الشر بسبب قلة اخلرّيين وكثرة اآل ،أبسرها وطبيعة العيش
ففي هذه احلالة  ،سبب هلم هذا هو ذلك االبتعاد عن الدين الذي فيه سعادة الدارين

املختلف وطياته، التذكري ابلرهبة، املصاحب يف أسلوبه  املرتدية أيتيهم اإلنذار من هللا 
املختلفة ابختالف ما يستخدمه القرآن لرهبتهم وإخافتهم من مواصلة املضي يف طريٍق 

ه االبتعاد عن الدين، فال نرى حينها إال مسامهًة عالية هلذا اإلنذار يف التغيري الذي بّ سبّـ 
 سيحصل ممن كان يف غفلة واحنراف. 
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مثولة اهتمامًا كانت الإلنذار  قة كيف أن األمم اليت مل تراعوهكذا نرى يف املباحث الالح

 د.حنراف والظالل بتقصُ واال،ألهنا واصلت الغفلة بتعمد  ،خروينيوي واالللعقاب الد
هم الناس يواصلون حىت يف يومنا هذا اخلروج عن الدين وتركًا للشريعة وإمهااًل للقرآن  وها

لكن!!! ستبقى اآلايت املنذرة وسيبقى  ...وإنذاره بل يزيد يف هذه األايم ويكثر مع األسف
 ،أن ال جيعلنا منهم فنسأل هللا ،العذاب قائماً ملن جتاهله واستمر يف ضالله وكفره وعصيانه

وكان من املبلغني إلنذار رب العاملني يف قرآنه الكرمي على لسان ،هم موجيعلنا ممن ثبت أما
  وابرك عليه. سيد املرسلني 

 
 

 
   
 

 االثنني – ركن الدين –دمشق 
 هـ1429 –مجادي االوىل 

  م 26/5/2008                 
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 املبحث األول
 لبعض من آايت اإلنذار يف القرآن الكرمي استعراض

 
من استعراض لبعض آايت اإلنذار يف القرآن الكرمي وذلك لإلطالع على طريقة  البد يل

 : (1)اإلنذار اإلهلي من خالل تنوع اخلطاب احلايل
ُه اَنرًا َخاِلداً َوَمن يـَْعِص اّلّلَ َوَرُسوَلُه َويـَتَـَعد  ُحُدوَدُه ُيْدِخلْ  چ قال تعاىل يف سورة النساء: -1

 هبذه اآلية الكرمية كل عاٍص ومتعدٍ  فقد أنذر هللا . [14]النساء:  چ ِفيَها َوَلُه َعَذاٌب مُِّهنيٌ 
 . خالدا فيها مع العذاب املتضاعف هللا بنار جهنم حلدودِ 

ى هِبُِم اأَلْرُض َوالَ َيْكُتُموَن ْوَمِئٍذ يـََودُّ ال ِذيَن َكَفُروْا َوَعَصُوْا الر ُسوَل َلْو ُتَسو  ي چ: يقول  -2
 [.41]النساء:  چ اّلّلَ َحِديثا

ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ     ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ        ڳ  چ قال تعاىل:  -3

 .[47]النساء:  چڱ  ں    ں  ڻ  ڻ    ڱڱ  ڱ
 چڇ   ڍ  ڍ    ڇچ  چ  چ  ڇ  ڇ ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ چ قال تعاىل:  -4

 .[115]النساء: 
 .[119]النساء:  چۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ     ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ېېچ قـال تعـاىل:  -5
  چ مب  خب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئی   ی  ی  چ قوله تعاىل:  -6

 .[5]املائدة: 
ڇ           ڍ    ڍ    چ  ڇ  ڇ  ڇ  چڃ  چ  چ  ڃڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڄڤ  ڦ   ڦ    ڦ  ڦ  ڄچ قوله هللا:  -7

 .[30]األنعام:  چ
 
ۋ    ۋ       ٴۇہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ    ۈ  ۈچ : قول هللا  -8

 .[65]األنعام:  چۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   
 .[51]األنعام:  چى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ    ۇئ    ېۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې  ېچ قال تعاىل:  -9

                            
  بني. حلايل: هو حال اخلطاب اإلهلي املختلف ابختالف األزمنة واألمكنة وحال املخاطَ أقصد بتنوع اخلطاب ا( 1)
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ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ     ڤڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤچ قول هللا:  -10

 .[44]إبراهيم:  چڄ  ڃ  ڃ  
]غافر:  چڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ    ٹٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ      ٹ  ٹ  ٹچ قوله جال وعال:  -11

18]. 
]النبأ:  چڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں          ڻ  ڻ     گ  گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳچ قوله تعاىل:  -12

40]. 
أحببت أن مث اين ، وليس جلها فاهنا كثرية جدا فهذه بعض آايت اإلنذار يف القرآن الكرمي

 اإلطالة ورغبة يف الشروع مبباحث اإلنذار يف القرآن الكرمي. خوفاً من  عليها أقتصر
ر اإلهلي فقال تعاىل يف بعض هذه اآلايت ع من أنواع اإلنذامث إن ذكر النار وصفتها هي نو 

 الكرمية: 
]آل عمران:  چڃ     ڃ  چ  چ    ڃڄ  ڃ  ڄٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ      ڤ  ڤ    ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄچ  -1

151] . 
                جب  يئ   ىئ  مئ  حئ  جئۆئ  ۈئ  ۈئ      ېئ            ېئ   ېئ           ىئ   ىئ   ىئ  ی  ی  ی  ی  چ  -2

 .[20]األحقاف:  چ   مت  خت              حت  جت  يب       ىب  مب  خب  حب
ڇ  ڇ     چڃ         ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  ڄڦ  ڦ  ڦ     ڄ  ڄ  ڄ  ڦٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤچ  -3

 .[27]يونس:  چڍ  ڍ  ڌ  ڌ    ڇڇ
هنج هؤالء ألن هذا هو حاهلم فهذا ذكر لبعض اآلايت املنذرة للناس أن ال يسريوا على 

 صريهم. وم
ان شاء هللا تعاىل  وسأتكلم عن طرق اإلنذار املختلفة يف القرآن الكرمي يف املباحث الالحقة

 . 
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 املبحث الثاين
 حقيقة اإلنذار واحلكمة منـــه

 

 قة اإلنذار بنوعيه اخلاص والعام.املطلب األول: حقي
 . چٺ  ٿ  ٿ  چ  ز:ـذره ويف التنـزيل العزيـاإلنذار مصدر، تقول أنذره أي خو فه وح

 . (1)رذِ نْ وهو املُ  [17]امللك:  چژ  ژ  ڑ  چ مجع نذير  رُ ذُ والنُ  ، ذاراً إنْ  هُ رتَ ذَ ويقال أنْ 
وحقيقته يف القرآن أن هللا جل  جالله استعمله ضمن سلسلة آايت ختويفية ترهيبية مقابلة 

 آلايت ترغيبية كثرية حثت على طاعته واالنقياد ألمره. 
وقوله [ 13]فصلت:  چڤ  ڤ  ڤ    ڤ   ڦ   ڦڦ  ٹ  ٹ  ٹ چ :(2)خبار فيه ختويففأتى على شكل إ

 : [.14]الليل:  چوئ  وئ  ۇئ  ۇئ   چ 
 وميكن أن يكون اإلنذار حتذيراً من فعل حمرم ما أو اجتناب واجب ما. 

ڄ     ڄ  چ إنذارهمهو إلنذار الناس مجيعاً وأن عمله هو  أن إرسال النيب  وقد أعلن هللا 

 خماطباً  ي والداين فقال ويذكره أمام القاصأبن يعلن هذا  مث أيمره هللا  [7]الرعد:  چ ڄ
  [.65]ص:   چ ڤ  ڤ     ڤ  ڤچ : نبيه 

 مرساًل من أجله.  واإلنذار هو جانب مهم من جوانب الدعوة استدعى أن يكون الرسول 
لالحرتاز فإن مل يتسع زمانه لكن ال بد أن يكون اإلنذار يف ختويف كما أسلفنا يتسع زمانه 

 .(3)لالحرتاز كان اإلنذار إشعاراً فقد خاصيته وهي اإلنذار
مث أن املنذر هو الذي تولد عنده اخلوف على اآلخر فأنذره كما أنه ال أيخذ على إنذاره 

 .  چپ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  چ اآلخر شيئاً كما قال تعاىل: 

 

                            
  (، مادة نذر. 5/200لسان العرب، )( 1)
 (، مادة نذر. 1/487املفردات يف غريب القرآن )( 2)

   (.1/184تفسري اجلامع ألحكام القرآن، بتصرف بسيط )( 3)
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ڦ   ڄ ڄ  چ إنذار وليس كل إعالم إنذار كقول هللا ن كل إعالم مقرتن بتهديد هو اضافة اىل ا

ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک     چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ     ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ      ڃ  چ   چ  چ ڄ   ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  

 چڳ  ڳ   گ  گ      گک  ک  ک  گ

  .(1) [7-4]األعراف: 
ني أحدمها: عام جلميع طلق إطالقمث البد من اإلشارة إىل أن اإلنذار يف القرآن الكرمي يُ 

ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  چ [ وقول هللا: 2-1]املدثر:  چھ  ھ       ے  ے   ۓ      ۓ  چ الناس كقول هللا 

  [.1]الفرقان:   چۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ  
ے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  چ وهذا اإلنذار العام هو الذي قصر على املؤمنني قصراً إضافياً يف قوله: 

 عون به دون غريهم. ألهنم هم املنتف [11]يس:  چ
ألهنم هم الواقعون فيما اُنذروا به من النكال  ،واإلنذار الثاين: إنذار خاص ابلكفار

ٺ   ٺ   چ لذي يذكر يف القرآن مبيناً أنه خاص هبم دون املؤمنني كقول هللا: والعذاب ،وهو ا

 .(2) [2 ]األعراف: چڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  چ : [ وقوله 97]مرمي:   چٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  
ومبشر مرة، أي مرغب  معني وأسلوب القرآن الكرمي هذا يف أنه منذر مرة وحبال ومكان

جملتمعات أاًي كانت اآلن إن فا ،يف تربية اجملتمعات ومهم هو أسلوب اندرو مرة ومرهب 
وإن تركت لعنان  ،ت على أسلوب هللا يف ترغيبها وترهيبها استقامت فيها احلياةُسريِّ 

ولو كان الرتهيب والتخويف آخذًا كل حياهتا ملا وقعت  ،لطغت وتكربتالرتغيب فقط 
ة أرضها والهنمك الناس ة احلياة اليت خلق هللا اإلنسان خلالفدميوم عندها األخطاء فتعطلت

فسبحان هللا رب وغري هذا كثري مما يفسد احلياة،  عبادة ال تنقطع وصيام ال ينفك يف
 . ملنذرينيف هكذا طريقة النذار ا العاملني

 لعشريته داخل فيه.  ألن إنذار النيب  ،لعشريته فال ينايف اإلنذار العام أما إنذار النيب 
 
 

 املطلب الثاين: احلكمة من اإلنذار اإلهلي والفائدة: 

                            
  . (2/4، )للشنقيطي ينظر أضواء البيان( 1)

   (.5/5، )ايضا ينظر أضواء البيان( 2)
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والبد هلذا  چڄ     ڄ  ڄچ لكي ينذر الناس ويبلغهم  كما أسلفت أرسل رسوله   إن هللا 
من أجله من حكم وفوائد سأعرض بعضًا منها يف هذا  نيب األمر املهم الذي أرسل ال

 املطلب وهي: 
 : للعاملني مجيعًا ويف هذا قال هللا  لكي يصل تبليغ النيب  :احلكمة األوىل

 [.1]الفرقان:  چۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ  چ 
لكل من بلغه القرآن أنه أصبح حمجوجًا به فقال  لكي يصل تبليغ النيب  احلكمة الثانية:

 [.19]األنعام:  چ ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ    ٺ   ٺچ : هللا
ىئ  چ : تعاىلقال لى هذه األرض،لكي تصل تعاليم القرآن لكل حي يعيش ع احلكمة الثالثة:

 [.70]يس:  چىئ  ىئ              ی  
قال ،إلنذار أقوام تذرعوا أبهنم اتبعوا آابئهم ومل يبلغهم أو ينذرهم أحد  احلكمة الرابعة:

 [.6-5]يس:  چچ      چ    چ  چ  ڇ    ڇ    ڇ  ڇ   ڃ  چهللا: 
، لكن أبسه شديد سبحانه رمحن رحيم هللا لإلعالن والتعريف أبن  احلكمة اخلامسة:

 .[2]اآلية:  چى    ائ  ائ  ەئ  ەئ  چ ففي سورة الكهف: ،
أقوى منكم ومع هذا ينذركم عسى أن  إلنذار املخاصمني أن هللا  احلكمة السادسة:

 [.97]مرمي:  چٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  چ : نفع، قال اهنجه وسبيله الذي هو خري لكم و تتبعوا 
األمجل والتهاون يف  وإتباعالناس على حب الدنيا وزينتها  َجَبَل هللا  السابعة:احلكمة 

وأنذرهم ابلوعد والوعيد والوقوف  لذلك حذرهم هللا لعاقبة واملآل ونسيان يوم الرحيل، ا
الشيطان وأهوائه وملذات احلياة الدنيا من أجل سعادهتم يف  إتباعذرهم من وأن أمام هللا 

ۆئ  ۈئ  ۈئ      چ حمذرًا ومنذرًا إايهم ومعرضًا حال من كان هذا دأبه فقال:  الدارين فقال 

  حب                جب  يئ   ىئ  مئ  حئ  جئېئ            ېئ   ېئ           ىئ   ىئ   ىئ  ی  ی  ی  ی  

 [.20األحقاف: ]چ   مت  خت              حت  جت  يب       ىب  مب  خب
 

واالستعداد للوقوف بني يدي هللا والعمل على نيل  التهيؤ للقاء هللا  احلكمة الثامنة:
اجلنة واالبتعاد عن مصري أهل النار ولذلك يذكرهم هللا هبذا املوقف رجاء اهل مصري 

 [.18]غافر:  چڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ    ٹٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ      ٹ  ٹ  ٹچ االستعداد فقال: 

 ارت هلا. ـفهذه بعض الفوائد واحلكم اليت استنتجتها من خالل اآلايت الكرميات اليت أش
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 املبحث الثالث
 إنذار األنبياء ألقوامهم مع استعراض لبعض القصص

 

وا أقوامهم بل كذلك األنبياء عليهم السالم مجيعًا أنذر  ،أنذر قومه وليس فقط أن النيب 
وسأعرض بعض من هؤالء  ،أشد اإلنذار ألهنم كانوا يسريون يف طريق الفساد واألهواء

 . من خالل القرآن الكرمي األنبياء وقصصهم يف إنذارهم لقومهم
 .نذار النيب هود لقومه: إاملطلب األول 

ٿ  ٿ     ٹ  ٹ   ٹ  ٹ        ٻ   ٻ   ٻ  ٻ  پ    پ  پ  پ  ڀ  ڀ      ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  چ : يقول  

 [.20]من سورة األحقاف:  الكرمية إىل هناية اآلايت چڤ   ڤ  
حيث ذكرت لنا إنذار أحد ،عرضت لنا صورة من صور اإلنذار النبوي  هذه فاآلية الكرمية

، اذكر اي حممد لقومك أهل مكة ، وخاطبت النيب األنبياء لقومه وهو نيب هللا هود 
، قد أنذرهم وقال هلم أن ال قومه، حذرهم عذاب هللا إن مل يؤمنوا به، فهو هوداً إذ أنذر 

 نتعبدوا إال هللا إين أخاف عليكم العذاب، وهكذا مجيع الرسل الذين بعثوا قبله والذي
 .(1)ن بعده، كلهم منذرون حنو إنذارهو سيبعث

نا عن آهلتنا بضرب من لَ تزيأي ولكن بعد هذا مل يتعظوا هبذا اإلنذار وقالوا أجئتنا لتأفكنا 
  چڃ  ڃ   ڄ    ڄ   چ هم يعاجلون العذاب عن الشرك فها  چڦ   ڄ  ڄچ الكذب 

 م حىت وقت نزول ا لعذاب. ليف وعدك، وأجاهبم أبنه منذر وال يع
 چڳ  ڳ  ڳ  ڱ  چ هم سحابة العذاب اليت ظنوا أهنا سحابة مطر فإذا هي تفعندها أت

 تدمر كل شيء أبمر رهبا. 
 على جتاهلهم اإلنذار واستهزاءهم ابلرسل وثباهتم على الباطل والكفر. رداً 

 
 

                            
  (. 28/24)للرازي التفسري الكبري، ( 1)
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 : املطلب الثاين: سيدان نوح 
من قبل أن أيتيهم  [1]نوح:  چڇ   ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ      ڎ  چ تعاىل: هللا تبارك و قال  

وأنذرهم من مغبة عبادة ،رسل إلنذارهم ليم. حيث صرحت اآلية على أن نوح اُ عذاب أ
 عنه وترك ما أمر به.  غري هللا وطاعة املخلوق وعصيان اخلالق بفعل ما هنى هللا 

وسيطيل  چڱ  ڱ  ں  ں  چ مث إن من اتبع رضوان هللا وانتفع إبنذاران سيغفر هللا له ذنبه: 
 . چ ڻ   ڻ  ٹ  ٹچ زمنه وعمره: 

 واب كال. ؟ هل رهبهم؟ اجلهل حذروا خافوه؟ هل، ؟ولكنهم هل انتفعوا هبذا اإلنذار
حصل التمرد والعصيان  چۆ  ۈ    ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  چ بل فروا من هذه الدعوة وهذا اإلنذار 

]نوح:  چائ  ەئ  ەئ   وئ  چ ابالستكبار هلم بل زادوا على ذلك  منهم وهتاوهنم إبنذار هللا 
واألدهى من ذلك أهنم اتبعوا الدنيا  ،استكربوا عن االتعاظ وعن مساع دعوة احلق [7

گ  گ  گ  ڳ         ڳ  ڳ  ڳ  ڱ       ڱ   ڱ  چ : حيث قال هللا ،ها وزينتها وزخرف

 . وهذا الكالم على لسان نبينا نوح  چڱ  ں            ں  ڻ  
وأعلنوا أن اإلنذار اإلهلي هلم ال يزحيهم عن ترك أصنامهم وعبادهتا من  چڻ  ٹ  ٹ  ۀ  چ مث 

 دون هللا. 
 بلته هبذا الكفر من شيء؟ نعم. فهل بعد اإلنذار اإلهلي ومقا

هم هللا يف الدنيا أغرقحيث  ،إنه العذاب اإلهلي لكل هؤالء ولكل من اتبع هنجهم وطريقهم
 .(1)وادخر هلم انراً خالدين فيها ابآلخرة

                            
  (. 30/199القصة كاملة يف كتب التفاسري بتوسع ينظر مثالً تفسري الرازي )( 1)
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 )قوم شعيب(. األيكةاملطلب الثالث: أصحاب 
هم املكيال نقصبشركهم ابهلل وقطعهم الطريق و  ظلموا وطغوا فكذلكأصحاب األيكة أما 

: )ملا أنذر شعيب قومه قال يف  (1)منذرًا، قال ابن عباس  اشعيبفأُرسل إليهم ،وامليزان 
  .چٿ  ٿ  ٿ  ٹ       ٹ  ٹ  چ نذارته إايهم: 

لون من املعاصي واملوبقات سيؤول مصريهم إىل أهنم إن مل ينتهوا عما يفعوهذا إنذار هلم 
اإلنذار النبوي من نهم مل ينتهوا واستهزئوا هبذا مصري قوم لوط ابلدمار والعذاب، لك

  چ ڇ  ڇ  ڍچ ، بل جتاوزوا على نبيهم وقالوا له:  (2) )خطيب األنبياء(

ڻ  ٹ  ٹ  چ وقال هلم:  وهتديدهم ملن أراد هلم النجاة فهددهم بعد رفضهم اإلنذار [.91]هود: 

 [. 93]هود:  چھ  ھ  ھ  ے  ے    ھۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ
جيه النبوي فماذا كان بعد و مصري من مل يتعظ ابإلنذار اإلهلي والرتبية الرابنية والتو وهذا ه
 ذلك؟.

عداوهتم املنذرين وجتاهلهم   إنذار يصف لنا ما حصل هلم بعد  يف القرآن الكرمي قال تعاىل
 :املرسلني

  ىې  ې  ۓ  ۓ    ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې        ې چ 

 [.95-94هود: ] چى  ائ  ائ  ەئ             ەئ  وئ  وئ  
يف هلم اخلزي يف الدنيا و ، فهذا هو حاهلم وحال األقوام الذين أعرضوا عن إنذار هللا 

 اآلخرة سوء القرار. 
 

 : املطلب الرابع: قوم لوط 
كانوا أيتون   ن، الذيرة ابألنبياء هي قصة قوم نيب هللا لوط والقصة الرابعة من األقوام املنذَ 

                            
ولد قبل اهلجرة بثالث سنني  الصحايب اجلليل عبد هللا بن عباس بن عبد املطلب اهلامشي ابن عم رسول هللا ( 1)

بقوله: اللهم فقهه يف الدين  وهو أحد العبادلة املكثرين للحديث، كف بصره آخر حياته ودعا له النيب 
  (. 3/33(، ينظر سري أعالم النبالء )ـه68وعلمه التأويل، تويف سنة )

ظر ، ين«ذاك خطيب األنبياء» قال:  أنه كان إذا ذكر شعيب  قال الرازي يف تفسريه: )وعن رسول هللا (  2)
( برقم 2/620أخرجه احلاكم يف املستدرك على الصحيحني ) صحيح واخلرب(، 18/38تفسري الرازي، )

 (، عن اإلمام حممد بن إسحاق. 4071)
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ڭ  ڭ  ۇ  ۇ     ۆ  ۆ  چ حيث قال هللا:  ،والعياذ ابهلل الفاحشة إبتياهنم الرجال دون النساء

]األعراف:  چائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ     ائۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ    ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې     ې  ې  ى  ى
80-81.] 

پ  پ  پ  پ  ڀ  چ ل القبيحة األفعالينذرهم من االستمرار هبذه  فأرسل هللا إليهم نبيه لوطاً 

پ  ڀ   چ يعودوا لرشدهم لكنهم قالوا:  نأبرهم فأنذرهم وحذ   چڀ  ڀ     ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  

وقالوا ذلك كما يقول صاحب التفسري الكبري: )على سبيل  چٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٺڀ  ڀ  ڀ
لحاء إذا صُ ة لبعض القَ سَ ن الفَ هم من الفواحش كما يقول الشيطان مالسخرية هبم وتطهر 

 .(1) د(أبعدوا عنا هذا املتقشف وأرحيوان من هذا املتزهِّ  ،وعظهم
وهذا سبيل كل من ،وبعد أن أنذرهم فصدوه وحذرهم فنهروه واستهزئوا به أاتهم العذاب 

ڤ  ڤ  ڦ             ڤٹ  ٹ   ڤچ : مل يستمع اإلنذار ومل يكن من أهل االعتبار. فقال 

فقد قال  أما عذاهبم چٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  چ ا املطر بقوله: ووصف هللا هذ چڦ  ڦ  ڦ   
ها اعذهبم بثالث أنواع من العذاب أحد : )أنه عنه االمام الرازي يف التفسري الكبري

واثلثها أنه أمطر عليهم حجارة من  ،عاليها سافلهاواثنيها أنه جعل  ،الصيحة اهلائلة املنكرة
 .(2) سجيل(

 (: 75-73)العزة حيث قال يف سورة احلجر اآلية  وصو ر هذا العذاب ربُّ 
مث اتبع هللا قوله  چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  چ 

فاملتومسني الذين أعلن هللا أن اآلية الكرمية  چڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ بعد آية واحدة فقال:
تقول تومست يف فالن خريًا وقيل هم ،  هي عربة هلم هم الذين يكون فيهم أثرًا من اخلري

 املتفرسني وقيل املتفكرين وقيل املعتربين. 
قوا وهم الذين آمنوا ابهلل وصد   چڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  فهم معتربون أيضًا أما املؤمنني

وقوفهم على قصص القرآن واألمم السابقة إال  يعلمون عند اواتعظوا فم ،ألنبياء والرسلاب
 .(3)أيضاً ولكل من أراد أن يسري على هنجهم فيعتربون هبا ال حمالة أهنا منذرة هلم

 : املطلب اخلامس: قوم نيب هللا صاحل 

وهؤالء القوم كانوا يعيشون يف نعيم مع ، قوم صاحل  نَذرة همومن هذه األقوام امل

                            
  (. 14/139ينظر تفسري الرازي، ) (1)

   (.19/160ينظر املصدر السابق، )( 2)

  (، بتصرف بسيط. 19/162ينظر تفسري الرازي )( 3)
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ۆئ     ۆئ چ فبعث هللا إليهم صاحلاً وهو منهم فقال هلم:  ،وعبادهتم األصنام عصياهنم هلل 

  مب  خب    حب  جبيئ  ىئ  مئ  حئ  جئىئ  ی  ی  ی        ی    ىئۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ

فأمرهم بعبادة هللا وحده وترك اإلشراك به ألن هللا هو املنعم  [.61]هود:  چ  يب    ىب
مث حذرهم وأنذرهم أشد  ،سامع وجميب لتوبتكم واستغفاركمعليكم املتفضل وإن هللا لَ 
هلم ان تظهر  حيث أهنم سألوه على دعوته بتة لنبوته عجزة املثْ حتذير من الناقة اليت هي امل

هذه عند حصلت املعجزة ابلفعل  رج هلم من صخرة معينة انقة وهلم معجزة وآية وأن خت
 ،دعوته لرب العزة فحذرهم وأنذرهم من أن ميسوها بسوء فعندها سيأخذهم عذاب عظيم

رهبم فعقروها وذحبوها فعندما يتجاهل الناس ولكنهم جتاهلوا إنذار نبيهم واستهزئوا بعقاب 
إنذار األنبياء من رهبم وحتذيرهم هلم ويواصلوا فواحشهم أو يزيدوا عليها أيتيهم عذابه 

 ،بعد ثالثة أايم الذي سيأتيهم سبحانه فهو القادر على كل شيء، وبعدها أنذرهم ابلعذاب
لهم تلك األايم الثالثة فقد رغبهم يف : )) أنه تعاىل ملا أمه(1)رضي هللا عنه  يقول ابن عباس

ذاب فقالوا وما عالمة ذلك بنـزول الع اإلميان وذلك ألهنم ملا عقروا الناقة أنذرهم صاحل 
مث  ،ويف الثالث مسودة،رة ، ويف الثاين حممري وجوهكم يف اليوم األول مصفرةفقال تص

يقنوا ابلعذاب فاحتاطوا أيتيكم العذاب يف اليوم الرابع فلما رأوا وجوههم قد اسودت أ
ڈ  چ : يقول واستعدوا للعذاب فصبحهم اليوم الرابع وهي الصيحة والصاعقة والعذاب، 

ڳ    ڳ  ڳ   ڳ  ڱ   ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں    گڈ    ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک   ک   گ  گ  گ

-65]هود:  چۓ    ۓ    ڭ  ڭ    ےھ    ھ    ھ  ھ  ے  ہڻ  ڻ  ٹ  ٹ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ
68] (2) 

فهذه مخسة قصص من القرآن الكرمي اليت نـزلت يف أقوام تركت وجتاهلت إنذار رهبا 
 هنا لنا ال لكي نتمتع بقراءة القصص لألمم السالفة وإمنا  بلسان أنبيائها وإمنا عرضها 

هي اإلنذار بعينه لنا من أن نسري يف طريق سار عليه هؤالء من قبلنا فهلكوا أبشد أنواع 
 : لكل متبصر يقول  اهلي الذي يصح أن يبقى عربة لكل معترب وإنذار العذاب اإل

                            
   (.  15)ص   سبقت ترمجته،( 1)

  ( من سورة هود. 69-65( من سورة الشعراء واآلايت )159-140ينظر اآلايت )( 2)
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 [. 111]يوسف:   چ ائ  ەئ        ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئچ 
من األمم املعتربة بعد أن قّص هللا علينا قصص هذه األقوام يف  فهل سنكون أمة حممد 

منه كما  ابلك بعذجوا أم سنرتك جتاهاًل إنذار هللا لنا فنهنالقرآن الكرمي املنِذر لنا فن
 هلكوا وغضب عليهم ربنا وسخط..؟. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 املبحث الرابع
 يف القرآن الكرمي اإلهلي وتنوعها طرق اإلنذار 

 
  ي الدنيوي:املطلب األول: اإلنذار ابخلز 

ومن ،  كثريًا وتوّعد ابخلزي الدنيوي وهذا التوعد هو إنذار شديد من هللا   أنذر هللا 
چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  چ (: 33)يف سورة املائدة اآلية  عاىلت ذلك ما ذكره

  .چ ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں    ڳگ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  گڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ
فجعل هللا  املتقون(، املسلمون)وهؤالء هم الذين حاربوا هللا ورسوله وحاربوا أولياءه 

 هنا قطع الطريق ابللصوصية وإفسادهم رب السلب واملراد به وأصل احل، حماربتهم تعظيمًا 
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 يف األرض فسادًا. 
لوا أي قصاصًا من غري صلب إن أفردوا قت  عقوبتهم وعقوبة أمثاهلم أن يُ  فجعل هللا 

وللفقهاء خالف يف أنه يقتل  ،لوا وأخذوا املالتَ أو يصلبوا أي مع القتل إن قَـ  ،القتل
، أو يطعن حىت ميوت أو تقطع أيديهم اليمىن وأرجلهم ويصلب أو يصلب حيًا ويرتك

أو ينفوا من بلد إىل بلد حبيث ال يتمكنون من القرار يف  ،لواتَ قْ اليسرى إن أخذوا املال ومل يُـ 
 .(1)لإلمام أن يتخري هبذه العقوابت :وقيل ،موضع إن اقتصروا على اإلخافة

والساعني يف  ،ملرتكيب هذه اجلرائم البشعةو فهذه اآلية أعظم إنذار ملستحقي هذه العقوبة 
 إفساد األرض أايً كانوا هم املفسدين وأايً كان نوع الفساد. 

فهل بعد هذا اإلنذار اعتبار  ،أعظم إنذار ابخلزي يف الدنيا والذل والفضيحةوهو 
 .من اجملرمني؟  للمفسدين أو أمثاهلم

ڇ    ڇڃ   ڃ  ڃ  چ     چ  چ  چ  ڇ  ڇڄ  ڄ  ڄ  ڃ  چ قـال يف آيـة أخـرى:  مث إن هللا  

 [.114البقرة: ] چژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ    ڈڍ  ڍ              ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ
وهذه اآلية وعيد وهتديد، فأما الوعيد فهو توعد هللا جل شأنه هلؤالء الذين خربوا بيوت 

: )) إن قريشًا منعوا (2)اسهللا وأماكن عبادة املسلمني وهم قريش كما قال اإلمام ابن عب
 . ((اآلية هذه الصالة عند الكعبة احلرام، فأنزل هللا النيب 

وقيل هم النصارى الذين كانوا يطرحون يف بيت املقدس األذى ومينعون الناس أن يصلوا 
 (4).(3)وهذا القول مروي عن اإلمام جماهد ،فيه

فهو إنذار  ، لوا ابملساجد هبذه العقوبةتوّعد هؤالء الذين فعلوا ما فع فاملهم هو أن هللا 
أن اخلزي  (املتقني املؤمنني مقر عبادة عز وجل ر أبن حيارب بيوت هللاملن فّكر أو يفكّ )

والعار والندم سيكون يف الدنيا قبل أن يكون يف أي وقت آخر، وهذا ما رأيته واقعًا كيف 
                            

  ( واألمر بتفصيله يف كتب الفقه . 2/320تفسري البيضاوي املسمى معامل التنـزيل، ) (1)

  (.    15سبقت ترمجته )ص  (2)

ابن عباس فأكثر وعن ابن عمر وعائشة وأيب اإلمام جماهد بن جرب املكي موىل السائب املخزومي روى عن  (3)
، ينظر سري أعالم النبالء، ه(102هريرة قال عنه قتادة: أعلم من بقي ابلتفسري يف املدينة ، تويف سنة )

(4/449 .)  

  ( لإلمام السيوطي. 1/264ينظر الدر املنثور، )  (4)
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ومل تؤمن قلوهبم عندما أحرقوا أخزى وأذل بقوته هؤالء الذين آمنوا أبفواههم  أن هللا 
 م(2006( مسجدًا من مساجد بغداد عاصمة الرشيد يف عام )102وهّدموا )

( أو ما يقارب هذا 358وأفسدوا يف األرض بقتلهم لـ ) شباط( 2(هـ من الشهر )1427)
( 40.000) ى قتلالعاصمة فقط عالوة عليف  من أئمة وخطباء ودعاة ومؤذنني  العدد

، رأيت بعدها ورأى اجلميع كيف بدأوا  يف العراق الهل السنة واجلماعة ونمن الذين ينتم
بل  ، وأذهلم يتحاربون بينهم ويقتل بعضهم بعضًا طمعًا يف الدنيا وزينتها فأخزاهم هللا 

الطرف اآلخر  ل لبلده من أجل أن يقضي علىح الطرف منهم حيتمي ابلعدو احملتأصب
 ومسعنا القصص عن عذاب هللا هلم ما ال ختطر على ، بل قرأانالذي هو من قومه وجلدته

فهل بعد هذا اخلزي من خزي وهل بعد هذا العار  ابل احد يف شدة قساوة العاقبة االليمة،
كتاب هللا قراءة إنذار يف   يقرأوامن ذلة، وكل هذا ألن هؤالء وأمثاهلم مل يعتربوا مبن سبق ومل 

 . رنذر واعتبار فيما قص علينا وحذ  ما 
 ابخلزي والعار الدنيوي كثرية.  تاآلايت اليت أنذر وأما 

وهو يتكلم عن الظاملني يف سورة الزمر:  فللظامل كذلك خزي يف الدنيا أليم حيث قال 
  [.26]آية:   چ  ڭ     ڭ       ڭ   ۓے   ے   ۓ  ھہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھچ 

ًا من يتشبه هبم أو يكرر منذرًا الذين يضلون عن سبيل هللا وطريقه وصراطه وحمذر  وقال 
  [.9]احلج:   چڎ  ڎ  ڈ    ڈ  ژ     ڌڇ   ڍ   ڍ  ڌ  ڇچ  چ  چ        چ  ڇ  ڇچ فعلهم: 

عند البعض منها جتنبًا  لدنيوي كثرية يف القرآن الكرمي وقفتواآلايت املنذرة ابخلزي ا
 التطويل. 
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 .املطلب الثاين: اإلنذار حبياة الربزخ
لكرمي حياة الربزخ وهي احلياة اليت يعيشها اإلنسان يف قربه بعد يف قرآنه ا ذكر هللا 

هلا هو إنذار وختويف فعندما عرض لنا ربنا يف كتابه أو على لسان نبيه  وذكره ، املوت 
ويل االعتبار من أن يسوقوا أبنفسهم إىل هذا الُ عذاب القرب ما هو إال إنذار  الكرمي 

له وأن يتحمل فزعه حيث يقول الرب سبحانه وهو هو العذاب الذي ال ميكن أن يُتصور 
فهذا إثبات  چ ۀ  ۀ  ہ  ہ    ہ  ہ  ھ  ھ   ٹں   ں  ڻ  ڻ  ٹچ يصف عذاب آل فرعون: 

 .(1)لعذاب القرب كما يف مفاتيح الغيب وحصول احلياة يف الربزخ
 .(2)«وأعوذ بك من عذاب القرب » يدعو يف آخر صالته  وهلذا كان النيب 

واألخبار يف ذلك  (3)«القرب روضة من رايض اجلنة أو حفرة من حفر النريان  : »وقوله 
 متواترة.

 [.101]التوبة:  چڇ  ڇ  چ يف املنافقني:  وقال 
 .(6)وغريهم من األئمة (5)وقتادة  (4)قيل العذاب الثاين هو عذاب القرب قاله جماهد

اب القرب وكيفيته الكثري، ذكر من عذ وقد ذكر يف السنة النبوية أيضًا على لسان نبينا 
ر، ونقل يف اكثوضمته وغري ذلك عن هوله وسؤال امللكني فيه وعذاب العصاة بداخله 

  .چۋ  ۅ    ۅ  چ : نا اثنتني وقول هللا تفسري القرآن العظيم يف تفسري قوله هللا أمت  
ى مقعده من يف قربه فري  –يعين الكافر  –: ))إذا وضع رضي هللا عنه (1)قال أبو هريرة

                            
  (. 4/133التفسري الكبري، أو مفاتيح الغيب للرازي، ) (1)

( واإلمام مسلم يف 798( برقم )1/286حلديث أخرجه البخاري يف صحيحه، ابب التشهد يف اآلخرة، )ا (2)
  (.  584( برقم )1/410صحيحه ابب الذكر بعد الصالة، )

(، وقال هذا حديث حسن غريب ال نعرفه إال من هذا الوجه ورواه أبو 4/639أخرجه الرتمذي يف سننه ) (3)
  .  سعيد اخلدري 

  (.   20قت ترمجته )ص سب (4)

مفسر حافظ وكان ه( 61قتادة بن دعامة بن قتادة بن ُعزيز، السدوسي، أبو اخلطاب، البصري ولد عام ) (5)
( وتذكرة احلفاظ، 5/189أحفظ أهل البصرة، انظر األعالم ) :ضريرًا وأكمه، رمي ابلقدر قال اإلمام أمحد

(1/115 .) 

  (. 135-4/133التفسري الكبري ) (6)
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النار فيقول رب ارجعون أتوب وأعمل صاحلًا قال فيقال قد عمرت ما كنت معمرًا قال: 
كاملنهوش ينام ويفزع هتوي إليه هوام األرض وحياهتا   فيضيق عليه قربه ويلتئم فهو

 وعقارهبا((. 
أهنا قالت: )) ويل ألهل املعاصي من أهل القبور تدخل رضي هللا عنها (2)وعن عائشة

حية عند رأسه وحية عند رجليه يقرصانه حىت يلتقيا  ،هم يف قبورهم حيات سود أو دهمعلي
 .(3)چۋ  ۅ ۅ  ۉ  ۉ    ېچ يف وسطه فذلك العذاب يف الربزخ الذي قال هللا تعاىل: 

القرب والعذاب فيه يف  فهذا إنذار إهلي يف القرآن الكرمي ويف سنة سيد املرسلني أنذران 
 سبيل رب العاملني ويف ذلك عربة وذكرى للعاملني. للعاصي املبتغي غري 

 

                                                                              
أبو هريرة، الصحايب اجلليل عبد الرمحن بن صخر الَدوِسي، كناه النيب عليه الصالة والسالم هبذه الكنية عندما  (1)

كان من أحفظ الصحابة للحديث وأكثرهم رواية   رآه حيمل هرة يف كمه، أسلم عام خيرب وشهدها مع النيب 
  (.  4/202مات ابملدينة وقيل ابلعقيق ومحل إليها، انظر )اإلصابة(، )

( سنني 6وهي بنت ) ، وأمها أم رومان، تزوجها النيب سيدتنا عائشة بنت اخلليفة األول أبو بكر الصديق   (2)
عائشة زوجيت يف اجلنة، : » (، أم املؤمنني كانت أفقه الناس وأعلم الناس وقال عنها النيب 9ودخل هبا سنة )

 -8ينظر اإلصابة يف معرفة الصحابة ) 58أو  57ام رمضان ع 17أكثرت يف رواية األحاديث ماتت يف 
16) 

احلديثني )هذا( و )الذي قبله عن أيب هريرة( روامها اإلمام أمحد يف مسنده، )ابب حديث السيدة عائشة رضي   (3)
( وقال يقرضانه ابلضاد بداًل من الصاد وقال اهليثمي يف جممع 25230( برقم )6/152هللا عنها(، )

( فقد أورده 3/256(، وينظر تفسري ابن كثري )3/55ه حسن( يف ابب ما جاء يف القبلة، )الزوائد )إسناد
  أيضاً. 
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 املطلب الثالث: اإلنذار بوقفة القيامة: 
حيث ال ينفع يوم القيامة عندما يعرض الناس للحساب، القرآن الكرمي من وقفة وقد أنذر 

 عراةً  مال وال بنون إال من أتى هللا بقلب سليم، تلك الوقفة اليت ترى فيها الناس حفاةً 
ىل أم إ ؟ ينتظرون جزائهم العدل من هللا ومصريهم أإىل جنة النعيم حيث احلياة اخلالدةالً ُغرْ 

 يف سورة مرمي:  يقول هللا  ،احملرقة والعذاب املستمرجهنم حيث النار 
  [.39]اآلية:   چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ      پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  چ 

حيث وصف هللا يف هذه  ،م من أمسائهاوهو اس ،ويوم احلسرة بال شبهة هو يوم القيامة
ن سر أيضًا يف اجلنة إذا مل يكُ حَ تَ وقيل يُـ  ،اآلية أنه يف هذا اليوم يكثر التحسر من أهل النار

 .من السابقني الواصلني إىل الدرجات العالية
ليوم لكي يسعى اخللق  لئال يكونوا من يف هذا ا فأنذر هللا  ،هو الغم والضيق :واحلسرة 

 .(1)ملتحسرين فيههؤالء ا
واحملسن على قلة إحسانه  إساءتهاملسيء على  فيه حتسرًا شديداً  تحسر الناسيَ  يومٌ فهناك 

 .(2)قضى األمر ويتصادر الفريقان إىل اجلنة والنارويُ 
ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ      ڤ  ڤ  چ ز وجل يف سورة احلج: مث قال ع

 [.2]احلج:  چڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  
وهذه  ،أعينهم ذلك األمر العظيم الذي سيشاهده الناس أبمِّ ، وهو وصف ليوم القيامة

من أهوال ذلك اليوم أموراً  كيف ال وقد ذكر هللا ....املشاهدة ستوجب اخلوف الشديد
وهي تذهل كل مرضعة عما أرضعت أي تذهلها زلزلة الساعة،  ،ثالثة يف هذه اآلية وحدها

وحيصل هذا الذهول وذهاهبا  ،هو الذهاب عن األمر مع دهشة :والذهول،يامة زلزلة الق
فتنتزعه من فيه ملا يلحقها من  ،عن إرضاع ولدها حال اإلرضاع وهي ملقمة ولدها ثديها

 . ، هللا اكربالدهشة
لغري واملعىن أهنا تسقط ولدها لتمام أو  ،واألمر اآلخر هو أن تضع كل ذات محٍل محلها

احلوامل ما يف  وألقت ،وقيل تذهل املرضعة عن ولدها بغري فطامول ذلك اليوم، متام من ه
                            

  (، بتصرف بسيط.   21/187ينظر التفسري الكبري، ) (1)

  (.  4/17تفسري البيضاوي بتصرف بسيط ) (2)
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أما األمر  ،فسبحان هللا من تصويره العجيب املخيف هلول هذا اليومبطوهنا لغري متام، 
الثالث الذي سيحصل يف هذا اليوم وقد ذكر يف هذه اآلية هو أن ترى الناس سكارى وما 

 ،كارى على التشبيه وما هم بسكارى على التحقيقهم بسكارى أي سيكون الناس س
وقال ابن  ،م من هول عذاب هللا تعاىل هو الذي أذهب عقوهلم وطري متييزهمهُ قَـ ولكن ما أرَ 

 .(2) : )ونراهم سكارى من اخلوف((1)عباس
وهكذا نرى هللا سبحانه وتعاىل إمنا يصّور هذا التصوير العجيب هلذا اليوم الرهيب ما هو 

ر الناس من أن يكونوا ممن سيأيت يف هذا اليوم وهو مفلس من األعمال الصاحلات إال لينذ
واألفعال املنجيات برتك الطاعات لرب األرض والسموات، وأنذرهم ليختاروا أن يكونوا 

وا رسول رهبم وأوامر وهم املؤمنون املتقون الذين اتبع من اآلمنني من هول هذا اليوم وفزعه
 يقه املستقيم، اللهم اكتبنا منهم اي أرحم الرامحني. وساروا على طر  خالقهم

ة فهذه املرّ  ،[24]النور:  چ ھ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   چ يف آية أخرى:  مث يقول هللا 
 ،خمتلفاً يف وقفة القيامة فسيكون هناك من يشهد علينا وعلى عملنا يف دنياان سيكون األمر

ه فلم يفارقك يف حياتك وهاهو اليوم يشهد والشاهد سيكون هذا العضو الذي متتلك
 خالقك.  معليك أما
ف الكافر إذا كان يوم القيامة عرِّ » قال:  أن رسول هللا   (3)أخلدريسعيد  فعن أيب

فجحد وخاصم فيقال هؤالء جريانك يشهدون عليك فيقول كذبوا فيقال أهلك  بعمله
هم هللا وتشهد عليهم ألسنتهم وعشريتك فيقول كذبوا فيقال احلفوا فيحلفون مث يصمت

 .(4)«وأيديهم مث يدخلهم النار 
]النبأ:   چگ  گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻچ : ال ـقهلذا و 

                            
  (.     15سبقت ترمجته )ص (1)

  (. 23/6تفسري الرازي، ) (2)

، اشتهر بكنيته، اسُتصغر أُبحد وشهد  ي، سعد بن مالك بن سنان أخلدري األنصاري اخلزرجأبو سعيد أخلدري (3)
ات سنة ما بعدها من الغزوات ،من أكثر الصحابة رواية للحديث، قال اخلطيب: )كان من أفضل الصحابة وم

    (.3/87) يكل، ينظر )األعالم( للزر  74

( وقال : هذا حديث صحيح 8790( برقم )4/648رواه احلاكم يف مستدركه على الصحيحني ،) (4)
 اإلسناد.
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40 .] 
هو يوم القيامة يوم يتمىن الذين  و يف هذه اآلية أنه أنذر عباده هذا اليوم  ح هللا فقد صر  

 وهول العذاب وموقف القيامة.  حلالا كفروا أن يكونوا تراابً من شدة
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ    ٹٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ      ٹ  ٹ  ٹچ : يف سورة أخرى مث قال 

أبن ينذر الناس من يوم  نبيه  ففي هذه اآلية الكرمية أمر هللا  [18]غافر:   چڦ  
دنـا وحضـر لقول  تقول أزف األمر إذا،الذي هو اسم آخر من أمساء يوم القيامة  ،اآلزفة

-57]النجم:  چک  گ    گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ        ڱ  چ يف آيـة أخـرى:  هللا 
58.]  

ووصف هللا تعاىل يف اآلية الكرمية  ،واملقصود منه التنبيه واإلنذار أبن يوم القيامة قريب
 تعود اخلوف يف ذلك اليوم بصفات رهيبة وهي أن القلوب وقفت يف احلناجر فال خترج وال

ما للظاملني فيه من قريب منهم يشفع هلم بل تقطعت هبم األسباب من كل  ،إىل أماكنها
  جئىئ  ىئ       ی  ی  ی  ی   چ خري كما صّور لنا ربنا ذلك يف سورة أخرى حيث قال: 

 [.37-34: ]عبس چ  حت   جت    يب  ىب  مب  خب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ
پ  پ  پ  ڀ      ڀ  چ : ورهبته كما قال  وهذا حيصل كله من هول املوقف وفزعه وشدته

 [.41]الدخان:  چڀ  ڀ  
فما هذه اآلايت اإلهلية املنقلة لنا حال الوقفة عند قيام الساعة إال إنذار إهلي ملن اعترب به 

جدير أبن يستعد له اإلنسان ويتعظ وإن مل  _ القائم ال حمالة _ ن هذا اليومأبوإعالم ، 
واملصري ذاك ال يتبدل وال يتغري وسيكون وحيصل.. فاهلل  يكن من متعظ فاحلال هذا

 املستعان. 
 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 - 28 - 

 املطلب الرابع: اإلنذار بنار جهنم: 
مجيع البشر من النار، وأن املعذبني فيها قسمهم القرآن الكرمي على  لقد أنذر هللا 

  وهم كالتايل: صنوف عديدة سنذكرها يف مطلبنا هذا

 
ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ    ې  ې  ې  ې  چ الكفرة ومنذرًا اآلخرين: خمربًا عن مصري  يقول هللا 

   ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پ  پ  پ    پۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ     ۆئى  ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ  وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ

  [.37-36]املائدة:  چڀ   ڀ  ڀ  ٺ
مل يف يبني فيه للناس مصري الكفرة وحاهلم وعاقبة من مل يع وهذا بيان واضح من هللا 

ليس فقط مل يعمل ها وعذاهبا وهليبها و قاء هذه العقوبة اال وهي انر جهنم وَحرّ ه التحيات
وزينتها والعياذ ابهلل، ويف هذه ها هبا وأبمواهلا وزخرف روأنغفانغمر ته احلياة الدنيا غرّ وامنا 

 هلم إىل اخلالص منه، فإذا رفعهم هلب النار إىل اآلية متثيل للزوم العذاب هلم فإنه السبيلَ 
فوق يتمنون اخلروج وقيل يكادون خيرجون من النار لقوة النار ودفعها للمعذبني، مث بعد 

 .(1)ذلك اإلقامة الدائمة هلم فيها ال خروج بعدها وال حميد هلم عنها
  جئىئ   ىئ   ىئ  ی  ی  ی  ی    ۆئ  ۈئ  ۈئ      ېئ     ېئ   ېئ      چ : وهكذا القرآن يعلن 

   مت  خت      حت  جت  يب       ىب  مب  خب  حب                جب  يئ   ىئ  مئ  حئ

 [.20]األحقاف:  چ
يتورع عن كثري  وهلذا كان اخلليفة عمر بن اخلطاب ،تقريعاً وتوبيخاً  ،فحينها يقال هلم هذا

ن طيبات املأكل واملشرب ويتنـزه عنها ويقول إين أخاف أن أكون كالذين قال هللا هلم م
نزلت هذه اآلايت ن اُ مَ لِ عرفوا  فهؤالء  چی    ىئ   ىئ   ىئ  ی  ی  یچ وخبهم وقرعهم 

چ صر ح القرآن فهناك  ،وأيقنوا كما يوقنون بوجود أنفسهم إن هللا ال خيلف وعده ،وملاذا

عوا أنفسهم واستكربوا عن إتباع فكما مت   ،وزوا من جنس عملهمفجُ  چ   ىئ  مئ  حئ
عذاب اهلون وهو اإلهانة واخلزي احلق وتعاطوا الفسق واملعاصي جازاهم هللا تبارك وتعاىل ب

أجاران هللا سبحانه من ذلك   املفزعةكات سرات املتتابعة واملنازل يف الدر واآلالم املوجعة واحل

                            
  ينظر التفاسري، تفسري الرازي وابن كثري يف تفسريهم هلذه اآلية من سورة املائدة.    (1)

 والً: مصير الكفرة:ا
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 .(1)كله

 
ٱ  ٻ   چ وخيرب املوىل تبارك وعال عن مصري من أيكل الراب الذي حرمه هللا يف شرعه وتنـزيله: 

ڤ    ڤٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ٹٺ  ٺ  ٿ    ٿ     ٿ  ٿ ٺ   ٺٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ

]البقرة:  چڇ  ڇ   ڍ   ڇچ  چ   چ  چ  ڇ  ڃڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ
275.] 

على املال والتفصيل فيه موجود يف كتب طلب الزايدة  والراب املنهي عنه كما هو معروف 
بل وصفهم أبهنم  ،خالدين فيها آكليه ابلنار وأهنم _ بعد حترميه_  الفقه، فأنذر هللا 

سيقومون يوم القيامة من قبورهم متخبطني، والتخبط هو الضرب على غري استواء ويقال 
عشواء، وختبطه الشيطان إذا  ابطختللرجل الذي يتصرف يف أمر وال يهتدي فيه أنه يتخبط 

كل الراب بعث آمسه خببل أو جنون ألنه كالضرب على غري االستواء يف اإلدهاش، وقيل يُ 
وذلك كالعالمة املخصوصة فعرفه مجيع أهل املوقف، وقيل إن الناس  ،يوم القيامة جمنوانً 

 ،ويسقطون خرجوا مسرعني إال أكلة الراب والعياذ ابهلل فإهنم يقومون إذا بعثوا من قبورهم
ينهضون هم فهللا يف بطوهنم يوم القيامة حىت أثقلهم  فأرابهيف الدنيا ألهنم أكلوا الراب  وذلك

ويسقطون ويريدون اإلسراع وال يقدرون، وكذلك فإن آكل الراب ال شك أنه يكون مفرطًا 
فإذا ، يف اايمنا هذه كما نرى يف اهل القروض والسلف الربويةيف حب الدنيا متهالكًا فيها  

فاخلبط الذي كان  ،مات على ذلك احلب صار ذلك احلب حجااًب بينه وبني هللا تعاىل
وهذا  ،دنيا بسبب حب املال أورثه اخلبط يف اآلخرة وأوقعه يف ذل احلجابحاصاًل يف ال

 .(2) لكل جميبوإنذار  قريب فيه بالغأتويل 
 

                            
  (، سورة األحقاف، وقارن التفاسري كالرازي والبيضاوي وغريها بتصرف بسيط.  4/161تفسري ابن كثري، ) (1)

    ( وقارن التفاسري.7/78بتصرف تفسري الرازي ) (2)

 ثانياً: أكلة الربا:
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يقول هللا سبحانه  وللمرتدين نصيب كبري من عذاب هللا يوم القيامة ففي سورة حممد 
  ۀں  ں  ڻ  ڻ  ٹ  ٹ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱچ منذرًا وخمربًا من يتلوا القرآن من أمة خري األانم: 

ۆ  ۆ  ۈ        ۈ    ۇۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھ    ھ  ے  ے           ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ

  [.27-25]حممد:   چٴۇ  ۋ      ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  
الشيطان اللعني يسوِّل البن آدم تركه دين حممد رجاء إغوائه فاخرب القرآن الكرمي أن 

اعون هلم طائعون فيخرب هللا أن من سو ل له الشيطان تباعه مسّ والبعض من أ ،وإضالله
تيهم املالئكة حال وفاهتم وقبض وارتدادًا للكفر ستأمنه رهًا وأملى له فرتك دين اإلسالم كُ 

ابلعنف والقهر والضرب، والعياذ  )أي تستخرج الروح( من اجلسد أرواحهم فتستخرجها
 ابهلل. 

د يف انر جهنم وقبل أن خيل   چھ  ھ  ھ    ھہ  ہ  ہچ لبقرة: مث مأواهم جهنم كما يف سورة ا
 . چڻ   ٹ  ٹ  ۀ  چ ط عمله يف الدنيا لقول هللا يف نفس السورة بُ حيَ 

يف هذا لبالغًا لقوم  وإن   ،د يف انر اجلحيمو لعمل ويف اآلخرة اخللفجعل يف الدنيا إحباط ا
 عابدين. 

 

 ثالثاً: مصير المرتدين عن دين اإلسالم: 
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  ۈڭ  ڭ  ۇ     ۇ        ۆ  ۆچ : له أنداداً فقال هللا فيهم ن أشركوا ابهلل وجعلواهؤالء املشركو 

 .[30]إبراهيم:  چۅ   ۉ  ۉ   ې   ۅۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ
ڻ  ڻ  ٹ    ٹ    ۀ  ۀ  ہ  ہ    ہ  ہ     ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے           چ وقال عز من قال: 

 [.8لزمر: ]ا چۅ   ۉ  ۉ   ې   ۅۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۈۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ     ۇ        ۆ  ۆ
فهذا اإلنسان إذا مسه بالء يف جسده من مرض أو عاهة أو شدة يف معيشته وجهد وضيق 

يقول استغاث بربه الذي خلقه من شدة ذلك ورغب إليه يف كشف ما نزل به،  ،دعا ربه
يف  كفر به وإشراك اآلهلة واألواثن معهمنيبًا اتئبًا إليه مما كان من قبل ذلك عليه من ال

عًا إىل طاعته مث إذا خو له نعمة منه، كعافية فكشف عنه ضره وأبدله ابلسقم عبادته راج
ترك دعاءه الذي كان يدعو إىل هللا  ،صحة وابلشدة رخاء نسي ما كان يدعو إليه من قبل

ا كان به من ضر وجعل هلل أندادًا يعين شركاء، أشباهًا وأمثااًل، يف من قبل أن يكشف م
قل اي  ه حممد فعندها اندى الرب رسولَ  ،لسموات سبحانهطاعة الشيطان وعصيان رب ا
ك منيتك إنك من ابهلل قلياًل إىل أن تستويف أجلك فتأتي كحممد لفاعل ذلك متتع بكفر 

 .(1) ك من أهل النار املاكثني فيهاأصحاب النار أي إن
سائل اليت وابلدالئل الدالة على امل فقد استكربوا عن اإلميان هبا ن آبايت هللاأما املكذبو 

ع ابلباطل كما يف التفسري فاستكبارهم هذا هو ترفُّ ، هي ُأصول الدين يف آايت هللا سبحانه 
ک   ک  ک  گ   گ  گ  گ     ڑ  ڑ  ک چ الكبري أو مفاتيح الغيب فهؤالء قال هللا فيهم: 

ھ  ے  ے    ھڻ  ٹ   ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ڻڳ  ڳ  ڳ    ڳ    ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں

 [.41-4األعراف: ]چ
 

أن أبواب السماء ال تفتح هلم أي ألعماهلم وال لدعائهم وال لشيء مما  فالعقوبة األوىل:
، وقيل ال تفتح ألرواحهم أبواب السماء وتفتح (2)يريدون به طاعة هللا كما قال ابن عباس

سماء ويدل على صحة هذا التأويل حديث الروح اليت تصعد إىل ال فقط، ألرواح املؤمنني

                            
  (، والتفاسري الرازي والبيضاوي وابن كثري.   23/198ينظر جامع البيان يف أتويل القرآن، ) (1)

 (.  15سبقت ترمجته )ص   (2)

 ن بآيات هللا:رابعاً: المشركون والمكذبو
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 وروح الكافر وكذلك ال تنـزل عليهم الربكة واخلري وهذا أعظم وعيد وأشد إنذار. 
الدخول ملثل هؤالء  وشبه هللا  ،ال يدخلون اجلنة ويكفي هبا من عقوبة والعقوبة الثانية:

يف اجلنة كدخول اجلمل الذي جسمه من أعظم األجسام بثقب اإلبرة اليت هي أضيق 
ف هللا تعاىل دخوهلم اجلنة على حصول هذا الشرط حمال، فلما وق  املنافذ وهذا الولوج 

يف العقول أن املوقوف على احملال حمال فوجب أن يكون  تَ بَ وكان هذا شرطًا حمااًل وثَـ 
بشع وصف وهو منه قطعًا وهذا هو جزاء أولئك الذين وصفهم هللا أب ميئوسادخوهلم اجلنة 

ن خمتلفة من العذاب يف انر جهنم وهذه هي العقوبة عذبون أبنواع وألوااإلجرام مث أهنم سي
 احملتوية على عقوابت خمتلفة ابختالف ألوان العذاب أجاران هللا منها.  (1)الثالثة

  

                            
  (، وقارن التفاسري.  67-14/63التفسري الكبري، ) (1)
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حمذرًا غريهم من سلوك سبيلهم يف القرآن الكرمي يف آايت  ، توّعد هللا سبحانه املنافقني 
 [.145]النساء:  چڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  چ : تعاىل كثرية منها قول هللا

واملراد ابلدرك ،وهو قعر الشيء  والعياذ ابهلل وهكذا يكون مصريهم يوم القيامة الدرك
فالدرج إذا كان بعضها فوق بعض والدرك إذا   ،األسفل أقصى قعر يف جهنم ألهنا طبقات

 .(1)كان بعضها أسفل من بعض 
ااًب من الكافر ألنه مثله يف الكفر وأضاف إليه نوع واألمر املذهل هو أن املنافق أشد عذ

سبب أهنم كانوا يظهرون اإلسالم بو ، االستهزاء ابإلسالم وأبهلهآخر من الكفر وهو 
يمكنهم اإلطالع على أسرار املسلمني مث خيربون الكفار بذلك فكانت تتضاعف احملنة من ف

من عذاب  دَ يَ ل هللا عذاهبم أزْ فلهذه األسباب الواقعة واحلقيقية جع ،هؤالء املنافقني
 الكفار. 

إضافة إىل أهنم لن جيدوا نصريًا وهذا هتديد هلم وإنذار لغريهم كما أسلفنا، واآلايت القرآنية 
 . جدا وواضحة حبقهم كثرية

أما أصحاب السيئات فهم جيتمعون معهم يف انر جهنم كما أخرب هللا سبحانه وتعاىل فقال: 
   چڃ         ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  ڄڦ  ڦ  ڦ     ڄ  ڄ  ڄ  ڦڤ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤچ 

 [. 27]يونس:  چڍ  ڍ  ڌ  ڌ    ڇڇ  ڇ  ڇ
أي سوادًا من الليل مظلم والعياذ ابهلل جزاء  ،يعين أُلبست قطعًا من الليل :غشيتواُ 

وهؤالء أحاطت هبم ،سيئاهتم ومعاصيهم واستمرارهم عليها وامتناعهم عن التوبة والندم 
]البقرة:  چہ   ہ  ہ  ہ    ۀڱ  ڱ  ڱ     ں   ں  ڻ   ڻ  ٹ  ٹ  ۀچ : يئاهتم كما قال خط
81.] 

فسه وابتعد عن حبله املتني أوامر هللا سبحانه واتّبع هوى ن ويدخل فيهم كل من خرج عن
، ه واستهان بذلك كله بر هللاذر مما أننذَ ر هللا منه ومل يُ ومل حيذر مما حذ   ،وصراطه املستقيم

 ،وآكلي أموال الناس ابلباطل مثالً  مانعي الزكاةك  كل عاص مستكرب  يدخل فيهموهكذا 

                            
  ينظر التفاسري.   (1)

 خامساً: مصير المنافقين وأصحاب السيئات الذين أحاطت بهم خطاياهم:
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وكذلك الذين ركنوا إىل الظلمة واجملرمني الذين نصروا هؤالء إبجرامهم وسفكهم  ،واألشقياء
آلايت القرآن  سبحانه وخري دليل على كل هذا هو تصويره،بل حىت الفسقة واملسرفني 

ا جتنباً اإلطالة كتصوير هللا ملصري األقوام اليت كفرت واستهانت إبنذار اليت وقفنا عند بعضه
وكعرض هللا للمشاهد  ،لفرعون ومصريه حتذيرًا وإنذارًا ألمثاله وكتصوير هللا  ،أنبيائها

وتكلمه بنظم دقيق عن الصنوف املختلفة من العذاب يف آايته  ،املخيفة املهولة لنار جهنم
وغلي البطون وأنواع األطعمة املختلفة كالزقوم وضريع مث اإلخبار  الوجوه ويِ الكرمية كشَ 

عن النار، فهل سيكون ذلك إنذاًر ملن تفك ر وإبصارًا ملن تدبّر. اللهم اجعلنا ممن أبصر 
 واعترب اي أرحم الرامحني...
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 اخلـــامتـــــة
 

والصالة والسالم على املبعوث  احلمد هلل على فضله وكرمه وإحسانه محداً كثريًا طيباً مباركاً 
 رمحة للعاملني وعلى آله وصحبه أمجعني.

 
 أما بعد: 

فقد وصلت إىل هناية املطاف يف حبثي هذا وارأتيت أن أعرض أهم النتائج اليت توصلت 
 إليها: 

 
إن علم التفسري هو أهم العلوم ألنه علم كتاب هللا تبارك وتعاىل وأجلها وأعظمها  -1

 علوم الباقية ويشملها. وعليه تعتمد ال
ورع وخوف من هللا عند فهو حيتاج من املفسر إىل شديد  ومبا أنه متعلق بكالم هللا -2

 تفسريه وخدمته. 
إن القرآن الكرمي فيه ما أنذر وفيه ما بش ر ووجدت أن آايت هللا املنذرة أكثر من  -3

 . املبشرة فيجب احلذر عند قراءته والعمل به واالعتبار مبن سبق
اطلعت يف حبثي هذا على املصادر واملراجع األم يف التفسري ألستدرر منها ما يتعلق  -4

 ببحثي فاستفدت عندها مهارة البحث والكتابة والتنقيب فيها. 
تعلمت كيف أكتب يف اجلديد مما مل يكتب فيه لكي يكون طريقًا ممهدًا خلدمة تراثنا  -5

 العظيم. 
على هللا  أتوكلكتب يف موضوع معني   أحدا أجدتعلم فعندما مل ابل إال أييتالعلم ال  إن_ 6

تكال وهللا هو املوفق اإل العمل فيه وهذه هي مهة طالب العلم احلقيقية التوكل ال  وابتدئ
 .سواء السبيل إىلواهلادي 

 م والشعوب مجيعا هو النهج اإلهلي والدين الرابين اإلسالمي_ إن السبيل لسعادة االُمَ 7
فيه  تففيه سعادة الدارين وان االبتعاد عن هذا النهج وان حتصل تور احلقيقيوهو الدس

 من السعادة القليل فهي السطحية الزائفة اليت تنذر بسخط هللا ونقمته .
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ام أسأل هللا العظيم أن جيعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكرمي يف طريق السري ويف اخلت

رة صحيحة فمن فضل هللا وإن كانت من زلة أو وإن كان يف البحث من عبا ،لطلب العلم
 تقصري فمن نفسي والشيطان وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم. 

 
 احلمد هلل رب العاملنيوآخر دعواان أن 

 وصلى هللا على سيدان حممد وعلى آله وصحبه أمجعني
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