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 بسم هللا الرمحن الرحيم
                      

 املقدمة
 

، وإرشادا إىل اهلدى، وحتذيرا من الردى، قل ُرُسله رمحًة ابخللق، ودعوًة إىل احلاحلمد هلل الذي أرس
ر، ابحلسىن، وخوفوهم من سوء العقىب، وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له، قضى وقد   ووعدوهم

، وسابغ النعمة، فله احلمد وشرع وأمر؛ فكان تقديره غاية الكمال وعني احلكمة، وكان يف شرعه متام املنة
أدى الرسالة، ،  على حكمته وحكمه، وله الشكر على نعمته ومنته، وأشهد أن حممدا رسول هللا 

ونصح لألمة، وأقام احلجة، وأوضح احملجة، ودعا إىل أعظم مطلب، وحذر من شر منقلب، وسار على 
ُ فَِبُهَداُهمُ  َهَدى الَِّذينَ  أُْولَـِئكَ (منهج رابين، مقتفيا أثر أولئك األخيار الذين قيل له عنهم: َتِدهْ  اَّللَّ  (1).)اقـْ

، إين أخاف عليكم عذاب يوم عظيم :ذ هم مجيعا قالوا ألقوامهم؛ إر كما بشروا، وأنذر كما أنذروافبش  
وجنا، ومن كذهبم وتنكب طريقهم؛ خاب وخسر، وأدركه  مَ لِ فمن صدقهم واتبع النور الذي جاءوا به؛ سَ 

 العذاب يف الدنيا واآلخرة.
واترخيـا عظيمـا ملـا وإن الناظر يف القرآن الكرمي والسنة النبويـة دـد مـن ذلـك شـيئا كجيـ ا، دـد مسـ ة طويلـة 

ورد بني الرسل وأقوامهم من التبش  واإلنذار، ومن النصر أو العذاب واهلالك والتدم ، ففي خـ  كـل نـ  
 قومه عاجال ماحقا.ل اذكره يف القرآن جتد انتصاره واضحا جليا، وإهالك

فمـا ابلـك ابلعـذاب )عـذاب اخلـ(ي( يف الـدنيا، وجتد هذا العذاب العاجل املاحق يوصف يف القرآن أبنـه  
م   يف  َصْرَصرًا رحًِيا َعَلْيِهمْ  َفَأْرَسْلَنا (التام يوم القيامة، كما يف قوله تعاىل: َسات   أَّيَّ  اخلِْْ(يِ  ل ُِنِذيَقُهْم َعَذابَ  َّنَِّ

نْـَيا احْلَيَـاةِ  يف  لعـذاب ب دون ا، واترة يوصـف أبنـه عـذا(2))يُنَصـُرونَ  َوُهـْم ال َأْخـَ(ى اآلِخـرَةِ  َوَلَعـَذابُ  الـدن
، واترة اثلجيـة (3))يـَْعَلُمـونَ  َكـانُوا لَـوْ  َأْكـَ ُ  َوَلَعـَذاُب اآلِخـرَةِ  اْلَعـَذابُ  َكـَذِلكَ ( :األكـ ، كمـا يف قولـه تعـاىل

 اْلَعـَذابِ  ُدونَ  اأَلْدىنَ  اْلَعـَذابِ  ِمـنَ  َولَنُـِذيَقنـَُّهمْ  (ب األدىن، كمـا يف قولـه جـل ثنـا ه: يوصـف أبنـه العـذا

ا، وأتملــم مــا دلــم   اســتوقفتك كجيــ –آيــة الســجدة  –وهــذه اآليــة األخــ ة  .(4))يـَْرِجُعــونَ  َلَعلَُّهــمْ اأَلْكــَ ِ 
اب هــذا العــذاب األدىن، وعــن ، ودفعــك ذلــك إىل البحــق يف القــرآن الكــرمي عــن نظابرهــا، وعــن أســبعليــه
وافيـا ققصـده،  ،ه، اجتهـدت فيـه أن يكـون حمققـا ل رضـالقارئ؛ فكان هذا البحق الذي بني يدي أنواعه

                                 
 . 90( سورة األنعام اآلية  1)
 . 16( سورة فصلم اآلية  2)
 033( سورة القلم اآلية  3)
 .  21( سورة السجدة اآلية  4)
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تعـرا يف هــذا البـاب فيفنــدها، أسـباب العــذاب فيجتنبهـا، ويســتعرا بعـ  الشــبه الـ  قــد  للقــارئيبـني 
 بع  التسا الت ال  ترتدد يف األذهان فيجيب عليها . ويورد

األول فكــان بيــاي حلقيقـــة  املبحــق، أمــا وأربعـــة مباحــق ،ومتهيــد ،بحــق إىل مقدمــةوقــد قســمم هــذا ال
الجيالـق  املبحـقيف القـرآن الكـرمي، وأمـا السـجدة ونظابرهـا تناول آية يالجياين ف املبحقألدىن، وأما العذاب ا

الرابـع ألنـواع العـذاب ، أجـاري هللا وإَّيك مـن العــذاب يف  املبحـقفيتضـمن أسـباب العـذاب ، وخصصـم 
 الدنيا واآلخرة .

كـون نـورا ودادا يف الـدنيا واآلخـرة، فـ ن العلم اخلـال  النـافع، الـذي يفأسأل هللا أن دعل هذا البحق من 
وفقــم فيــه فمــن هللا، وإن كانــم األخــرى فمــن الــنفع املطبوعــة بطــابع الــنق  والضــعف، ومــن الشــيطان 

، وأصــلي وأســلم علــى املبعــود رمحــة وهــدى انــه، واحلمــد هلل أوال وآخــر الــذي يســول القبــيح و مــر بــه وي(ي  
  للعاملني 

 
 مد بن عبد هللا بن صاحل السحيم د/ حم                                                 

 
 جامعة امللك سعود                                                           

 اإلسالمية  كلية الرتبية قسم الدراسات                                                 
 هـ7/2/1426                                                           
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 متهيد
 

أهنـا صـراع بـني  التاريخ البشري مليء ابلع  والدروس، وإن املتأمل حلياة البشر علـى هـذه البسـيطة دـدإن 
أهنــا تعــي  بــني مــد وجــ(ر فيمــا يتعلــق بطاعتهــا وعصــياهنا وقرهبــا وبعــدها عــن رهبــا، وتبعــا احلــق والباطــل، و 

ن(ل عليها النصر، أو حيل بساحتها العذاب، حبسب طاعتها أو عصياهنا، وهذا العذاب يعم لذلك ف هنا يت
وحيل أبمة لتكون  –سواء كان فردا أو أمة  –لعاصي قد يعاجل ويباغم، وقد ميهل هللا اوخي  وحييط، و 

 بعـ  الكتـاب دعـل ع ة ل  ها، وين(ل آبخرين نكاال هلم وختويفا ل  هم؛ لعلهـم يرجعـون... وهـذا وغـ ه
يفســر هــذه  –يف مجيـل هــذه األدمنـة الــ  ظهـر فيهــا ابهـل، وتتابعــم فيهـا الفــ ، وتكـاثرت فيهــا املـجُيالت 

وان(القــات يف القشــرة األرضـية، ال ارتبــا  بينهــا وبــني  ،علـى أهنــا تفــاعالت طبعيـةاألحـداد تفســ ا طبعيــا 
كمـا تـدفع الـبع  أحيـاي    (1)ملسـتقيم،اوعـن الصـرا   ،سلوك الناس وتصـرفامم، وقـرهبم وبعـدهم عـن رهبـم

 -، ومن هذه األسئلة:ظارناإلمهال واإلمالء واملباغتة واإل إىل التسا ل حول
 هل عدم العقوبة دليل على رضى هللا عنهم ؟. -
 من العذاب، بينما حيل العذاب على الدول املسلمة؟. (2)ملاذا تفلم الدول املت طرسة -
  يكون عاما؟.ومىت، مىت يكون العذاب خاصا -
 ؟.الصاحل والطاحل واحملسن واملسيء فما مص  الصاحل لم إذا وقعم العقوبة مش -
بعجيه هللا رمحة للعاملني فكيف يقول املسلم : إن اآلَّيت ال  يسلطها علـى الكـافرين  إذا كان الرسول  -
 عذااب هلم ؟!. فأين رمحة املسلم ل  ه من بك البشر؟!. عد ت
   االبتالء للمؤمنني والعذاب للمعاندين؟. ما الفرق بني -

 الالحقة. املباحقالتايل ويف  املبحقهذه األسئلة وغ ها سيكون عليها مدار البحق يف 
 
 
 
 
 
 

                                 
 ( انظر مجيال الصحف الصادرة بعد أي حدد عظيم ك(ل(ال )ابم( يف إيران، ودل(ال شرق آسيا، وما أعقبه من طوفان )تسويمي( . 1)
 .ترتيب القاموس احمليط ، مادة غطرس، ( ال طريع : الظامل املتك . وال طرسة: اإلعجاب ابلنفع والتطاول على األقران والتك  2)
 . ولقد اكتفيم بذكر املعلومات التامة عن الكتاب يف قابمة املراجع عن ذكرها يف اهلوام  .3/402
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 األول املبحث
 
 
 
 
 

 حقيقة العذاب األدنى
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 حقيقة العذاب األدنى
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ويتوعد ابلعـذاب الشـديد، فتتـداعى علـى الـذهن أ ـاء  كجي ا ما يذكر هللا يف كتابه الكرمي العذاب األك ،
واألغالل والسرابيل واألصفاد،  هذا العذاب كاحلميم وال(قوم وال سلني، وتنبعق يف القلب صور السالسل

ق إىل ابحـــيم ... إىل آخــر مـــا هنالــك مـــن لة والســوْ لفكـــر مشــاهد احلســـاب والــودن واملســـاءرد علــى اوتــ
ترتعــد منهــا قلــوب الــذين خيشــون رهبــم، وتوجــل منهــا نفــوس عمــرت مشــاهد وصــور ومواقــف وعرصــات، 

 نفوس عن اهلوى، ودجرها عن الردى.بطاعة هللا، ولعمر احلق إن هذا الوعيد لكاف يف ردع ال
تجــد أن هللا ســبحانه تــتقحم النفــوس يف شــهواما، وترتــع يف مراتــع ال ـي، وتتجــاود احلــدود اإلهليــة، ف ولكـن
لعـل النفـوس ترجـع عـن غيهـا، وتفيـق مـن  -واملفسدين بعـذاب دون عـذاب أكـ  يتوعد املعاندين وتعاىل 
فيبني أمنا أحل ـه ابملعانـدين مـن املـجيالت والنكـال يف احليـاة الـدنيا هـو مـن العـذاب األدىن، فقـال  -سكرما 

 .  (1))يـَْرِجُعونَ  لَُّهمْ اأَلْكَ ِ َلعَ  اْلَعَذابِ  ُدونَ  اأَلْدىنَ  اْلَعَذابِ  ِمنَ  َولَُنِذيَقنـَُّهمْ  (ع( من قابل: 
 ؟.آخرونفما العذاب األدىن ؟ وما حقيقته؟ وملاذا ين(ل؟ ومىت ين(ل؟ وملاذا ين(ل على قوم وينجو منه 

 ( 2)عذبته تعذيبا وعذااب. :النكال والعقوبة يقال:هو لعذابفا
الــدنيوي، ولفــد  ، للتعبــ  عــن العــذابجــاء لفــد األدىنيف هــذه اآليــة الكرميــة الــ  عليهــا مــدار البحــق و 

 هـذه يف سياق اآليـة ، فما احلكمة يف مقابلة األدىن ابألك األص ر يقابلهاألك  يقابله األقصى، و األدىن 
: أحدمها حصل يف عذاب الدنيا أمرانموضحا احلكمة من ذلك:) عفا هللا عنه الفخر الراديل ؟ قاالكرمية

األخـر و  ،ه بعيـد: أحدمها أنـأمران -أيضا - خرةوحصل يف عذاب اآل أنه قليل ص   ،خر ، واآلأنه قريب
أنه عظيم كجي  ، لكن القرب يف عذاب الدنيا هو الذي يصلح للتخويف به ، فـ ن العـذاب العاجـل و إن  

 مـن العــذاب الشـديد إذا كـان آجــال ، وكـذا الجيــواب حيـرتدمنـه بعــ  النـاس أكجيـر  ــا  حيـرتدكـان قلـيال قــد 
لـذي يصـلح فا اآلخرةأما يف عذاب و  ،يستبعد الجيواب العظيم اآلجلو  ،العاجل قد يرغب فيه بع  الناس

 ليحــرتد؛  )العــذاب األدىن(، فقــال يف عــذاب الــدنيا  نــاال البعيــد ملــا بي   ،الكبــ للتخويــف بــه هــو العظــيم و 
ــه لصــ ره وعــدم فهــم كونــه  ؛مــا كــان حيــرتد عنــه )لنــذيقنهم مــن العــذاب األصــ ر ( ، ولــو قــال:العاقــل عن

دون العذاب األبعد األقصى ملا حصـل  :لذلك املعىن ، ولو قال ؛األك  :عذاب اآلخرةيف وقال  ،عاجال
مجيل ما حيصل بوصـفه ابلكـ  ، و اببملـة فقـد اختـار هللا تعـاىل يف العـذابني الوصـف الـذي  ،التخويف به

  (3) (.حلكمة ابل ه ،يهماهو أصلح للتخويف من الوصفني اآلخرين ف

                                 
 .  21( سورة السجدة اآلية  1)
 .3/176، وانظر ترتيب القاموس 1/583(لسان العرب ، مادة عذب ، 2)
 . 25/158( مفاتيح ال يب  3)
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يف دار الـدنيا  : فهو كل عذاب عذب هللا به أمة مـن األمـم أو فـردا مـن األفـراد،أما حقيقة العذاب األدىن
كمـــا حصـــل   ،كـــان خاصـــا  ذا العـــذاب عامـــا كعـــذاب قـــوم نـــو ، أمكـــان هـــأســـواء و  (1)أو يف دار الـــ د ،

كطمـع األبصـار،   ،كـان معنـوَّي  خلسف واملسخ وال(ل(لة والصيحة، أملقارون، وسواء كان حسيا كال رق وا
كـان هـذا الـذنب أوالطبـع عليهـا، وعـدم إجابـة الـدعاء، وتسـليط الشـياطني، وسـواء  ،علـى القلـوبواخلتم 

تعــــدَّي علــــى املخلــــوقني كقتــــل املستضــــعفني، كــــان أم   وتكــــذيب الرســــل، تطــــاوال علــــى اخلــــالق كالشــــرك،
ِإالَّ  نَِّ     مِ ن قَـْريَة   يف  أَْرَسْلَنا َوَما (:قال تعاىل والتطفيف يف املوادين، وقد يعجل هللا العقوبة ويباغم ابلذنب

ْلَنا ( ثَّ 94) َيضَّرَُّعونَ  َلَعلَُّهمْ  َوالضَّرَّاء اِبْلَبْأَساء أَْهَلَها َأَخْذيَ   قَـدْ  وَّقَـاُلواْ  َعَفـواْ  َحـىتَّ  احلََْسَنةَ  السَّيِ َئةِ  َمَكانَ  بَدَّ

 اْلُقَرى أَْهلُ  أََفَأِمنَ ( :وقال سبحانه وتعاىل. (2))َيْشُعُرونَ  الَ  َوُهمْ  بـَْ َتةً  َفَأَخْذَيُهم َوالسَّرَّاء الضَّرَّاء َمعَّ آاَبءيَ 

 . (3))يـَْلَعُبونَ  َوُهمْ  أبَُْسَنا ُضًحى َ ْتِيَـُهمْ  أَن اْلُقَرى أَْهلُ  أَِمنَ  ( َأوَ 97) ََنبُِمونَ  بـََيااتً َوُهمْ  أبَُْسَنا َ ْتِيَـُهمْ  أَن
قـوم  عـن ا  مـ سـبحانه وتعـاىل كمـا قـال هللا  ،الـدنيا وعـذاب الـ د  وقد دمع هللا علـى املعانـدين عـذاب  

ـلَ  َواْبَـرَادَ  َعلَـْيِهُم الطنوفَـانَ  َفَأْرَسـْلَنا(سلط هللا عليهم الطوفـان وابـراد والقمـل: وأنه فرعون  َوالضَّـَفادِعَ  َواْلُقمَّ

مَ  ا133) ُّمنْرِِمنيَ  قَـْوًما وََكانُواْ  منَفصَّاَلت  َفاْسَتْكَ ُواْ  آََّيت   َوالدَّ  ادْعُ  ُموَسى َّيَ  َقاُلواْ  َعَلْيِهُم الر ِْج(ُ  َوَقعَ  ( َوَلمَّ

. وقـال جـل (4))بَـِك ِإْسـَرآبِيلَ  َمَعـكَ  َولَنُـْرِسـَلنَّ  لَـكَ  لَنُــْؤِمَننَّ  الر ِْجـ(َ  َعنَّـا لَـِئن َكَشـْفمَ  ِعنَدكَ  َعِهدَ  ِقَا رَبَّكَ  لََنا
َها ُر يـُْعَرُضونَ النَّا(ثنا ه عن عذاهبم يف قبورهم: اَعةُ  تـَُقومُ  َويـَْومَ  َوَعِشيًّا ُغُدوًّا َعَليـْ  َأَشدَّ  ِفْرَعْونَ  أَْدِخُلوا آلَ  السَّ

ــَذابِ  فالنــار الــ  يعرضــون عليهــا غــدوا وعشــيا؛ إمنــا يعرضــون عليهــا وهــم يف قبــورهم، كمــا ســيأ   (5))اْلَع
 . إن شاء هللا ،تفصيله

ــه  ؛مل ــرور أنــه علــى خــ ويظــن ا الــدنيوي، وقــد يتــأخر العــذاب خاصــة إذا رأى نعــم هللا متواليــة عليــه، ومنن
ليه، وال يعلم أن ما بينه وبني عذاب هللا إال كلمح البصر، كما وقع لقوم لو  عليه السالم حينما  مرتادفة إ

الك هللا مــا كــان بــني إهــ فــو) كــذبوه وخــالفوا أمــره، فــدعا ربــه علــيهم؛ فــ ذا املراســيم اإلهليــة تتنــ(ل هبالكهــم
وإذا بـــدَّيرهم قــد اقتلعـــم مـــن أصـــوهلا  ؛ال مـــا بـــني الســـحر وطلــوع الفجـــرإأعــداء هللا وجنـــاة نبيـــه وأوليابــه 

مــن  ،فـ د املرسـوم الـذي ال يـرد ،وهنيـق احلمـ  ،الكـالبنبـا   ةحـىت  عـم املالبكـ ،ورفعـم َّنـو السـماء
 ،حمكـم التن(يــل ا أخـ  بـه يفكمـ  ،ن يقلبهـا علـيهمأب ،علـى يـدي عبـده ورسـوله ج ابيــل ،عنـد الـرب ابليـل

                                 
 يان ذلك عند بيان املراد من آية السجدة، وإيراد قول عبد هللا بن عباس، رضي هللا عنهما .( سيأ  ب 1)
 . 95،94( سورة األعراف اآليتان  2)
 . 98،97( سورة األعراف اآليتان  3)
 . 134،133( سورة األعراف اآليتان  4)
 . 46( سورة غافر اآلية  5)
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َها ِحَجارَةً  َوأَْمَطْريَ  َساِفَلَها َعالِيَـَها َجَعْلَنا أَْمُريَ  َجاء فَـَلمَّا (:فقال ع( من قابل   (1))مَّنُضـود   ِسـجِ يل   مِ ـن َعَليـْ
   (2).(أعماهلم من اجملرمني ونكاال وسلفا ملن شاركهم يف ،وموعظة للمتقني ،فجعلهم آية للعاملني

ُـمْ  اْلُكْفـرِ  يف  الَّـِذيَن ُيَسـارُِعونَ  حَيْ(ُنـكَ  َوالَ (: إىل الـدار اآلخـرة؛ دَّيدة يف النكـال العـذاب قـد يؤجـلو   لَـن ِإهنَّ

ُ َأالَّ  يُرِيدُ  اَّللََّ َشْيئاً  َيُضرنواْ  لـي أن مـا ميوحيسب الكافر . (3))َعَذاٌب َعِظيمٌ  َوهَلُمْ  اآلِخرَةِ  يف  َحظًّا هَلُمْ  َدَْعلَ  اَّللَّ
َـا الَّـِذينَ  حَيَْسـَ َّ  َوالَ (لنفسـه لـه هللا خـ  َنُفِسـِهمْ  َخـْ ٌ  هَلُـمْ  مُنْلِـي َكَفـُروْا أمنَّ َـا ألِ   ِإْْثًـا َوهَلْـمُ  لِيَــْ(َداُدواْ  هَلُـمْ  مُنْلِـي ِإمنَّ

أهنـم علـى هـدى مســتقيم؛ ملـا يـرى مـن متــتعهم  وال علـم عنــده ويظـن مــن ال خـالق لـه (4).)منِهـنيٌ  َعـَذابٌ 
إمنـا هـو مـن تعجيـل جـ(ابهم علـى مـا هـم فيـه مـن متـاع احليـاة  وال يعلـم أن حلياة، وسالمتهم من النكال،اب

ُتمْ  النَّارِ  َعَلى َكَفُروا الَِّذينَ  يـُْعَراُ  َويـَْومَ (أعماهلم، قال تعاىل: نْـَيا َحيَـاِتُكمُ  طَيِ بَـاِتُكْم يف  أَْذَهبـْ  َواْسـَتْمتَـْعُتم الـدن

قال ابـن    (5).)ُكنُتْم تـَْفُسُقونَ  َوِقَا احلَْق ِ  ِبَ ْ ِ  اأَلْراِ  يف  َتْسَتْكِ ُونَ  ُكنُتمْ  اهْلُوِن ِقَا َعَذابَ  َ(ْونَ جتُْ  َفاْليَـْومَ  هِبَا
فكما متعوا أنفسـهم واسـتك وا عـن اتبـاع  ،فجودوا من جنع عملهم يف تفس  هذه اآلية:)كجي  رمحه هللا 

م وهــو اإلهانــة واخلــ(ي واآلال ،اهم هللا تبــارك وتعــاىل بعــذاب اهلــونجــاد  ؛وتعــاطوا الفســق واملعاصــي ،احلــق
ما يردقون يف هـذه  وقال تعاىل موضحا أن (6)(. واملنادل يف الدركات املفظعة ،واحلسرات املتتابعة ،املوجعة

ُهمأَ  َأحَيَْسُبونَ ( احلياة من املال والبنني وسعة العي ؛ إمنا هو من املسارعة هلم يف ج(اء أعماهلم: َـا مُنِـدن  بِـهِ  منَّ

      (7))َيْشُعُرونَ  الَّ  َبل اخلَْْ َاتِ  يف  هَلُمْ  ( ُنَسارِعُ 55) َوبَِننيَ  مَّال   ِمن
 ( تقلبهم يف البالد رهنمي وال  ،وللمؤمنني أال حي(هنم متتع الذين كفروا ويتن(ل التوجيه القرآين تسلية للن  

وما ربك  (8).)اْلِمَهادُ  َوبِْئعَ  َجَهنَّمُ  َمْأَواُهمْ  َقِليٌل ثَّ  ( َمَتاعٌ 196) اْلِباَلدِ  يف  َكَفُرواْ  الَِّذينَ  تـََقلنبُ  يـَُ رَّنَّكَ  الَ 
تكون حسنامم يف هذه احلياة رغبوا أن نذروا أنفسهم للحياة، بظالم للعبيد؛ فهؤالء قوم عملوا للحياة ، و 
نْـَيا رِيدُ يُ  َكانَ  َمن(؛ فكان اب(اء من جنع العمل قال تعاىل:  ِفيَهـا أَْعَمـاهَلُمْ  إِلَْيِهمْ  نـَُوف ِ  َودِينَـتَـَها احْلََياَة الدن

 مَّا َواَبِطلٌ  ِفيَها َصنَـُعواْ  َوَحِبَط َما النَّارُ  ِإالَّ  اآلِخرَةِ  يف  هَلُمْ  لَْيعَ  الَِّذينَ  ( أُْولَـِئكَ 15) يـُْبَخُسونَ  الَ  ِفيَها َوُهمْ 

 . (9))يـَْعَمُلونَ  َكانُواْ 

                                 
 .82( سورة هود اآلية  1)
 .121 ( ابواب الكايف 2)
 .176( سورة األنعام اآلية  3)
 .178( سورة األنعام اآلية  4)
 . 30( سورة األحقاف اآلية  5)
 .4/161( تفس  القرآن العظيم  6)
 . 56،55( سورة  املؤمنون اآليتان  7)
 .197،196( سورة األنعام اآليتان  8)
 . 16،15( سورة هود اآليتان 9)
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سـواء   -من الناس اليوم يعـ(ون املصـابب الـ  يصـابون هبـا  اقول الشيخ حممد العجييمني رمحه هللا:)إن كجي  وي
، إىل عــ(ون هــذه املصــابب إىل أســباب ماديــة حبتــةي - ، أو أمنيــة سياســيةقتصــاديةا كانــم املصــابب ماليــة

و ضـعف  ،فهـامهمأو أسـباب حدوديـة. و ال شـك أن هـذا مـن قصـور أ أو أسباب ماليـةأسباب سياسية 
هلـــذه  ه األســـباب  أســـبااب شـــرعية ، أســـباابإن وراء هـــذ ، ر كتـــاب هلل وســـنة رســـوله غفلـــتهم عـــن تـــدب، و إميـــاهنم

الشـرعية  وسـيلة ملـا تقتضـيه األسـباب ةلكـن قـد تكـون األسـباب املاديـ ،املصابب أقوى و أعظم أتث ا مـن األسـباب املاديـة
 َعِمُلوا الَِّذي بـَْع َ  لُِيِذيَقُهم النَّاسِ  َكَسَبْم أَْيِدي ِقَا َواْلَبْحرِ  اْلَ  ِ  يف  اْلَفَسادُ  َهرَ ظَ  (:تعاىل. قال من املصابب و العقوابت

 .(1) )يـَْرِجُعونَ  َلَعلَُّهمْ 
يالحـد القـارئ أن بـني الـذنب وبـني العقوبـة  –وسـيأ  تفصـيلها  –وهذه العقوابت ال  ذكري طرفا منها 

العبـاد دكـاة أمـواهلم؛ منعـوا القطـر مـن السـماء، وإذا تركـوا التحـاكم إىل كتـاب هللا؛ ف ذا منع ، اعظيم اتناسب
ابن القيم رمحـه  وإذا طلب كجيرة املال من طريق الراب، حمق هللا أمواله، وقد قال ابن  جعل هللا أبسهم بينهم،

.إىل أن يقـــول: ،..وأقومهـــا ابملصـــلحة ،وأوفقهـــا للعقـــل ،فعقـــوابت الشـــارع جـــاءت علـــى أ  الوجـــوههللا:)
وال  ،القدريـة أو خففتهـا رفعـم العقـوابت ذا أقيمم الشـرعية ف ،شرعية وقدرية :وعقوابت الذنوب نوعان

    (2)(. رفع موجب الذنببا ذا مل يف أحدمهإال إيكاد الرب تعاىل دمع على عبده بني العقوبتني 
 ،وإمـــا فيهمــــا، وإمـــا يف البــــدن ،إمـــا يف القلــــب تتنـــوع: واملقصــــود أن عقـــوابت الســــيئاتويقـــول أيضـــا: )

فالـذنب ال خيلـو مـن  ،وعقـوابت يـوم عـود األجسـام يف الـدار اآلخـرة ،وعقوابت يف دار ال د  بعـد املـوت
ألنه قن(لة السكران واملخدر والنابم الـذي  ؛ولكن بهل العبد ال يشعر قا هو فيه من العقوبة ،عقوبة البتة

فرتتـب العقـوابت علـى الـذنوب كرتتـب اإلحـراق علـي  ،ابملـؤمل عأح ىف ذا استيقد وصح ،ملابأل رال يشع
كمـا يتـأخر   ،وإما مدة اوقد تتأخر عنه إما يس   ،لذنباوقد تقارن املضرة  ،والكسر على االنكسار ،النار

 ،أثـره عقيبـه ىفـال يـر ويـذنب الـذنب  ،وكجي ا ما يقع ال لط للعبد يف هذا املقام ،املرا عن سببه أن يقارنه
الضـارة حـذو القــذة  كمــا تعمـل السـموم واألشــياء  ،وعملـه علـى التــدريج شـيئا فشـيئا ،ي أنـه يعمــلوال يـدر 
    (3)(.ابلقذة

 
يف بسـطها وتناوهلـا اإلجابـُة علـى األسـئلة الـ   ،مسـابل املبحـقوبعد بيان حقيقة العذاب، يتبقى يف هذا 

 -التمهيد، وهذه املسابل هي : وردت يف
 

 .على الرضى عن العاصي ؟ العقوبة الدنيوية دليلهل عدم  لة األوىل :املسأ

                                 
 .41. واآلية 9لفرد واجملتمع ،( أثر الذنوب واملعاصي على ا 1)
 77( ابواب الكايف  2)
 .82-81( ابواب الكايف  3)
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دمع على املعاند عن حقيقة العذاب وأنه قد يعج ل وقد يؤخر، وقد  املبحقسبق احلديق يف صدر هذا 
ويـدخر لـه العـذاب   ،عذاب الدنيا، وعذاب ال د ، وعذاب الدار اآلخرة، وقد تعجـل لـه طيباتـه يف الـدنيا

ف ن عدم حلول العقوبة العاجلة على العاصي لـيع دلـيال  كان ذلك كذلك  وإذا ،كامال يف الدار اآلخرة 
قـال ابـن القـيم  (1))َّللََّ فَـَنِسيَـُهمْ ا َنُسوا (،كما قال تعاىل:؛ بل هذا من مكر هللا أبعدابهعلى رضى هللا عليه

 فعاقب ) فَـَنِسيَـُهمْ َّللََّ ا َنُسوا (:وأنساهم أنفسهم كما قال تعاىل ،فلما نسوا رهبم سبحانه نسيهمرمحه هللا:) 
  -:سبحانه من نسيه عقوبتني

  .هيَ سِ أنه سبحانه نَ  :مهااحدإ
  .أنه أنساه نفسه :والجيانية

 .ليــه مـن اليــد للفــمإفــاهلالك أدىن  ،ونسـيانه ،وإضــاعته ،يـه عنــهوختل   ،إمهالــه وتركــه ،ونسـيانه ســبحانه للعبـد
 ،ب ســعادما وفالحهــا وإصــالحها ومــا يكملهــاوأســبا ،نســا ه حلظوظهــا العاليــةإفهــو  :نســا ه نفســهإوأمــا 

نـه ال  ف ،ف غـب فيـه ،تـهليـه مه  إوال يصـرف  ،وال دعله علـى ذكـره ،فال خيطر بباله ،يه ذلك كله مجيعهسْ نَ بِ 
ـــه حـــىت ـــؤثره ميـــر ببال ـــوب نفســـه ونقصـــها وآفامـــا ،يقصـــده وي ـــه إدالتهـــا  ،وأيضـــا فينســـيه عي فـــال خيطـــر ببال

ة يف إدالــ يالســعوال  ،فــال خيطــر بقلبــه مــداواما ،ا نفســه وقلبــه وآالمهــاوأيضــا فينســيه أمــرا ،صــالحهاإو 
 ،ومرضه مرتام به إىل التلف ،فهو مري  مجيخن ابملرا ،ىل الفساد واهلالكإعللها وأمراضها ال  تؤول هبا 

ن ي عقوبـة أعظـم مـأفـ ؛وهذا من أعظم العقوبة للعامة واخلاصـة ،وال خيطر بباله مداواته ،وال يشعر قرضه
  (2) .(؟وضيعها ،عقوبة من أمهل نفسه

 (هذا من وجه، ومن وجه آخر ليعلم العبد أن كل شيء عنده سبحانه وتعـاىل بقـدر كمـا قـال جـل ثنـا ه:
ـيِ َئةِ  َوَيْسـتَـْعِجُلوَنكَ   َعلَـى لنَّـاسِ ل ِ  َمْ ِفـرَة   لَـُذو رَبَـّكَ  َوِإنَّ  اْلَمـجُياَلتُ  ِمـن قَــْبِلِهمُ  َخلَـمْ  َوقَـدْ  احلََْسـَنةِ  قَـْبـلَ  اِبلسَّ

َـا رَّب ِـهِ  مِ ـن آيَـةٌ  َعَلْيـهِ  لَـْوآل أُنـ(ِلَ  َكَفـُرواْ  الَّـِذينَ  ( َويـَُقـولُ 6) اْلِعَقـابِ  َلَشـِديدُ  رَبَـّكَ  ظُْلِمِهْم َوِإنَّ   ُمنـِذرٌ  أَنـمَ  ِإمنَّ

ُ يـَْعلَـمُ 7) َهـاد   قَــْوم   َوِلُكـل ِ   ِعنـَدهُ  َشـْيء   وَُكـلن  تـَـْ(َدادُ  اُم َوَمـااأَلْرَحـ َت ِـي ُ  أُنجيَـى َوَمـا ُكـلن  حَتِْمـلُ  َمـا ( اَّللَّ

قــال الشــيخ عبـــد الــرمحن الســعدي رمحــه هللا عنـــد تفســ  هــذه اآليــة:) خيـــ  تعــاىل عــن جهـــل  (3))رِقِْقــَدا
وا، وأقيمم عليهم األدلة فلم ينقادوا هلا؛ بل جاهروا وا فلم يتعظظُ عِ  لرسوله، املشركني به، الذين وُ املكذبني

وعدم معاجلتهم بذنوهبم، أهنم على حق، إىل أن يقول:  عنهم، لوا حبلم هللا الواحد القهارابإلنكار، واستد
ـــه وعلمـــه(  ـــنق  إال قـــا تقتضـــيه حكمت ـــد وال ي ـــأخر، وال ي(ي ـــد ققـــدار ال يتقـــدم وال يت  (4)وكـــل شـــيء عن

ُ الَّـِذي رَبَُّكـمُ  ِإنَّ  (هلـذا املعـىن بقولـه تعـاىل: قرط  رمحـه هللاال واستدل ـَماَواتِ  لَـقَ خَ  اَّللَّ ِسـتَِّة  يف  َواأَلْراَ  السَّ

                                 
 .67( سورة التوبة اآلية  1)
 . 72-71( ابواب الكايف  2)
 . 8-6( سورة الرعد اآلَّيت 3)
 .414( تيس  الكرمي الرمحن  4)
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م   بعـد أن ذكـر شـيئا مـن حكـم خلـق السـموات واألرا يف سـتة  -. وقـال  (1))اْلَعـْر ِ  َعلَـى اْستَـَوى ثَّ  أَّيَّ
ك معاجلة العصاة هبذا ترْ  وبني   .ألن لكل شيء عنده أجال ؛:) وحكمة أخرى خلقها يف ستة أَّيم - أَّيم

نَـُهَما َوَما َواأَلْراَ  َخَلْقَنا السََّماَواتِ  َوَلَقدْ (أجال، وهذا كقوله: هيء عندن لكل شابلعقاب؛ أل  ِستَّةِ  يف  بـَيـْ

م   َلُهم أَْهَلْكنَـا وََكـمْ (. بعـد أن قـال:يـَُقوُلون َما َعَلى ( َفاْصِ ْ 38) لنُ وب   َمسََّنا ِمن َوَما أَّيَّ  ُهـمْ  قَــْرن   مِ ـن قَــبـْ

ُهم َأَشدن   .(2)( )َبْطًشا ِمنـْ
للعذاب أجـال مسـمى وميقـاات معلومـا ال يتـأخر عنـه وال يتقـدم، فـانظر كـم لبـق أن فأيضا ومن وجه آخر 

 َسَنة  ِإالَّ  أَْلفَ  ِفيِهمْ  فَـَلِبقَ  (، قال تعاىل:وهم يكذبونه ويتهمونه ،يف قومه يدعوهم ليؤمنوا عليه السالم نو 

م يـدعو فرعـون وقومـه، وملـا اسـتيأس مـن اسـتجابتهم دعـا ، وكم أقام موسى عليـه السـال (3) )َعاًما ََخِْسنيَ 
بـن جـريج: يقولـون إن ا. قـال ابـن جريـر رمحـه هللا:)قـال (4) )دَّْعَوُتُكَمـا أُِجيبَـم قَـدْ ( علـيهم؛ فقـال هللا لـه:

قـول: وال ي  )يـَْعَلُمـونَ  الَ  َسـِبيَل الَّـِذينَ  تـَتَِّبَعـنن ِ  َوالَ  (فرعـون مكـق بعـد هـذه الـدعوة أربعـني سـنة. وقولـه:
تسلكان طريق الذين دهلون حقيقة وعدي، فتستعجالن قضابي، ف ن وعدي ال ُخلف لـه، وإن وعيـدي 

 ،ودـادهلم ،قكـة ثالثـة عشـر عامـا حيـاور قومـه  الرسـول. وأقام(5)قع به وبقومه(يدل بفرعون، وعذايب وا
والتكـذيب حـىت نـ(ل هبـم العـذاب ، وهم يقابلون ذلك كله ابإلنكـار ويقيم هلم اآلَّيت وال اهني ،ويدعوهم

 العاجل يف يوم بدر.
 

 الظاملة من العقوبة، وحتل العقوابت ابلدول املسلمة؟!  : ملاذا تفلم الدول املت طرسةاملسألة الجيانية 
  -وابواب عن هذا السؤال من وجوه :

عجــ( االقتصــادي، ، وال فاضــطراب األمــناألول : أن الــدول الظاملــة حتــل فيهــا املــجيالت كمــا حتــل ب  هــا، 
 كـل ذلـك حيـدد فيهـا، فقـد  وتفشي األمراا، والفياضايت املدمرة، واحلرابق املروعة، واحلروب الطاحنة،

را  ضــحيتها اآلالف مــن أبنابهــا، فكــم فقــدت أوراب مــن مئــات اآلالف يف  خاضــم هــذه الــدول حــرواب
روب الـ  مـن خـالل احلـ األخـ ة،احلربني العامليتني، وكـم فقـدت أمريكـا وروسـيا مـن جنودهـا يف السـنوات 

وكـــذلك مـــن  شـــنتها علـــى بعـــ  الـــدول املستضـــعفة؛ فخرجـــم منهـــا خاســـئة حســـ ة، جتـــر أذَّيل اهل(ميـــة،
ــ ا ومت(قهــا، فلقــد كانــم اإلم اطوريــة العظمــى هــق الــدول وذهــاب رحير  العــذاب الــذي يصــبه هللا علــيهم تَف

ن علـى  من عشرات الدول ف ذامها مشردامكوي حتاد السوفي يا( ال ت يب عنها الشمع، وكان اال)بريطان

                                 
 . 54( سورة األعراف اآلية  1)
 من سورة ق .  38-36ت . واآلَّي7/219( ابامع ألحكام القرآن  2)
 .  14( سورة العنكبوت اآلية 3)
 . 89( سورة يونع اآلية  4)
 .8/376، وابامع ألحكام القرآن 4/385، والدر املنجيور 2/430،وانظر تفس  القرآن العظيم162-1/161( جامع البيان 5)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 13 

ا الظ ــو  الــ  كــاي ميارســاهنما علــى مــن دوهنمــا، أفلــم يكــن يف دواهلمــا عــ ة مــموابــد الــدول، متــارس عليه
 الظلم.فكم شردا وجت ا، ومارسا الط يان و  ؟وآية

نظـار مـن ابب اإلمـالء واإلن ينظـر إليهـا الجياين: أن الدول ال  تظلم وتتعدى وال تنـ(ل هبـا املـجيالت ينب ـي أ
 َفِ مَّـا( ، قـال تعـاىل:واملكـر، وأتخـ  العـذاب إىل يـوم القيامـة؛ ليـذوقوا العـذاب األلـيم كـامال غـ  منقـو 

ُهم َفِ يَّ  ِبكَ  نَْذَهَ َّ   (ال تعـاىل:. وقـ(1))منْقتَـِدُرونَ  َعَلْيِهم َفِ يَّ  الَِّذي َوَعْدَيُهمْ  نُرِيـَنَّكَ  ( َأوْ 41) مننَتِقُمونَ  ِمنـْ
َا الَِّذينَ  حَيَْسَ َّ  َوالَ  َنُفِسِهمْ  َخْ ٌ  هَلُمْ  مُنِْلي َكَفُروْا أمنَّ َا ألِ  قد ال ف (2))منِهنيٌ  َعَذابٌ  ِإْْثًا َوهَلْمُ  لِيَـْ(َداُدواْ  هَلُمْ  مُنِْلي ِإمنَّ

 هلم. ، ويظن أن تقلبهم يف البالد خ يشاهد املتعجل العذاب
قدمـــة قـــد تتخـــذ مـــن االحتياطـــات مـــا ختفـــف بـــه وقـــع هـــذه الكـــوارد، ولكنهـــا ال أن الـــدول املت :الجيالـــق
أن تعلم هبا قبل وقوعها، وما تتوصل إليه يف هـذا الشـأن لـيع بسـبب  أن متنعها، كما ال تستطيع تستطيع
بل ألهنا بذلم األسباب ال  حتقق هلا ذلك، ولو بذهلا غ هـا لتحقـق  –فقد تركته وراءها ظهرَّي  –دينها 

مـن عمـل هبـا وصـل مـن  ،مجيل مـا حتقـق هلـم؛ ألن هللا سـبحانه وتعـاىل جعـل هلـذا الكـون سـننا ونـواميع له
 ب عليها .ت  خالهلا إىل ما رُ 

فيمـا حيـل علـى هـذه  يف فـرتة دمنيـة واحـدة عنده مجيل هذا اإلشكال فألنـه حصـر نظـره الرابع : أن من يقع
خ البشري وما تتـابع فيـه مـن اآلَّيت والنـذر، أمل يقـل هللا ، ونظر إىل كارثة واحدة، ومل ينظر إىل التاريالدول

َلُهم أَْهَلْكنَـا َكـمْ  هَلُـمْ  يـَْهـدِ  أَفَـَلمْ  (سبحانه وتعاىل:  آلََّيت   َذلِـكَ  يف  ِإنَّ  َمَسـاِكِنِهمْ  مَيُْشـوَن يف  اْلُقـُرونِ  مِ ـنَ  قَــبـْ

 . (4))قَـْوًما آَخرِينَ  بـَْعَدَها َوأَنَشْأيَ  ظَاِلَمةً  َكاَنمْ  ة  قَـْريَ  ِمن َقَصْمَنا وََكمْ  (وقال تعاىل: .( 3) ) النـنَهى ْويل ألُ 
هلم لعلهم يرجعـون  ى املسلمني فهو رمحة هبم، وتكف  خلطاَّيهم، وتذك اخلامع : أن العذاب إذا ن(ل عل
ال ، قال الشيخ السعدي رمحه هللا :) يعصونه فيدعوهم إىل اببه، ودرمـون فـإىل رهبم، فيعبدونه حق عبادته

حيرمهم خ ه وإحسانه، ف ن اتبوا إليه فهو حبيبهم، ألنه حيب التوابني، وحيب املتطهـرين،وإن مل يتوبـوا فهـو 
ـــني ســـبحانه وتعـــاىل أن(5)طبيـــبهم، يبتلـــيهم ابملصـــابب؛ ليطهـــرهم مـــن املعايـــب(  ـــاده  . وب مـــا يبتلـــي بـــه عب

 ( لـــيهم، فقـــال عـــ( مـــن قابـــل:منـــا هـــو ســـبيل بشـــارة هلـــم، وســـبب م فـــرة ورمحـــة هلـــم، وصـــالة عاملـــؤمنني إ
لُـَونَُّكمْ  ـرِ  َوالجيََّمـرَاتِ  َواألنُفـعِ  اأَلَمـَوالِ  مِ ـنَ  َواْبُـوِع َونـَْقـ    اخْلَـوفْ  مِ ـنَ  ِبَشـْيء   َولَنَـبـْ ( 155) الصَّـاِبرِينَ  َوَبشِ 

ُهم ِإَذا الَِّذينَ  ِـمْ  مِ ـن َصـَلَواتٌ  َعلَـْيِهمْ  ( أُولَـِئكَ 156) رَاِجعونَ  إِلَْيهِ  َوإِنَـّا َّللِ ِ  ِإيَّ  َقاُلواْ  منِصيَبةٌ  َأَصابـَتـْ  َوَرمْحَـةٌ  رَّهبِ 

                                 
 . 42،41( سورة ال(خرف اآليتان  1)
 .178( سورة األنعام اآلية  2)
 . 128ة طه اآلية ( سور  3)
 . 11( سورة األنبياء اآلية   4)
 .414-413( تيس  الكرمي الرمحن 5)
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. (2)) َعلِـيمٌ  اَّللََّ  َِيـعٌ  َحَسـناً ِإنَّ  بَـالء ِمْنـهُ  اْلُمـْؤِمِننيَ  َولِيُـْبلِـيَ  (. وقال جل ثنـا ه:(1)) اْلُمْهَتُدونَ  َوأُولَـِئَك ُهمُ 
ُ َوْعَدهُ  َصَدَقُكمُ  َوَلَقدْ  (وقال تعاىل: ُتم اأَلْمـرِ  يف  َفِشْلُتْم َوتـََناَدْعُتمْ  ِإَذا َحىتَّ  ِبِِْذنِهِ  حَتُسنوهَنُم ذْ إِ  اَّللَّ  مِ ـن َوَعَصـيـْ

نْـَيا يُرِيدُ  مَّن ِمنُكم حتُِبنونَ  أَرَاُكم مَّا َما بـَْعدِ  ُهمْ  َصَرَفُكمْ  ثَّ  اآلِخرَةَ  يُرِيدُ  َوِمنُكم مَّن الدن َتِلَيُكْم َوَلَقدْ  َعنـْ  َعَفا لِيَـبـْ

ُ ُذو نُكمْ عَ   . (3)) اْلُمْؤِمِننيَ  َعَلى َفْضل   َواَّللَّ
 

وإذا وقعــم العقوبــة مشلــم الصــاحل  مــىت يكــون العــذاب خاصــا ، ومــىت يكــون عامــا ؟! املســألة الجيالجيــة :
 فما مص  الصاحل ؟. ،والطاحل، واحملسن واملسيء

، حــرم الظلــم علــى احلــقل، وقولــه إن هللا ســبحانه وتعــاىل لــه احلكمــة البال ــة، واألمــر الرشــيد، حكمــه العــد
وأنــ(ل الكتــب، حجــة علــى اخللــق، وشــرع التوبــة، وأمــر ابألمــر  ،وجعلــه بيننــا حمرمــا، وأرســل الرســل ،نفســه

 ِمـنَ  فَـلَـْواَل َكـانَ ( قال سبحانه وتعاىل:  ابملعروف والنهي عن املنكر؛ لئال يتن(ل العذاب على عامة األمة،

َهْونَ  بَِقيَّة   اْ أُْوُلو  قَـْبِلُكمْ  ِمن اْلُقُرونِ  َنا  ِ َّنْ  َقِليالً  ِإالَّ  اأَلْراِ  اْلَفَساِد يف  َعنِ  يـَنـْ ُهمْ  َأجَنيـْ  َما الَِّذيَن ظََلُمواْ  َواتَـَّبعَ  ِمنـْ
   (4))ُمْصِلُحونَ  َوأَْهُلَها ِبظُْلم   اْلُقَرى لِيُـْهِلكَ  َكاَن رَبنكَ  ( َوَما116) ُُّمْرِِمنيَ  وََكانُواْ  ِفيهِ  أُْترُِفواْ 

الـ  قــ   - ليهلــك القـرى الـ  أهلكهــا  - َّي حممـد -ومـا كـان ربــك  قـال ابـن جريــر الطـ ي رمحــه هللا:)
مع إصـالحهم   - فيكون إهالكه إَّيهم ،وأهلها مصلحون يف أعماهلم غ  مسيئني ،ظلما –عليك نبأها 

وتكـــذيبهم  ،يف غـــيهمومتـــاديهم  ،ولكنـــه أهلكهـــا بكفـــر أهلهـــا ابهلل ،ظلمـــا  - يف أعمـــاهلم وطـــاعتهم رهبـــم
  (5) (.رسلهم وركوهبم السيئات

ونـــ(ل النكـــال، وحـــاق  ،فـــ ذا انتهكـــم حمـــارم هللا، وعصـــيم أوامـــره، واســـتعلن ابلفـــواح ؛ حـــل  العـــذاب 
 (:مـ ا عـن حـال ْثـود ف سل هللا عذابه ونقمتـه علـى املعانـدين، كمـا قـال تعـاىل ابملفسدين سوء أعماهلم،

 َيْكِسـُبونَ  َكـانُوا ِقَـا اهْلُـونِ  اْلَعـَذابِ  َصـاِعَقةُ  َفَأَخـَذْمُمْ  َعلَـى اهْلُـَدى اْلَعَمـى َفاْسـَتَحبنوا اُهمْ فَـَهـَديْـنَ  َْثُـودُ  َوأَمَّـا

َنا17)  قَـالَ  ِإذْ  َوُلوطًـا( بيان خ  لو  مع قومـه: ، وقال جل ثنا ه يف(6))يـَتـَُّقونَ  وََكانُوا آَمُنوا الَِّذينَ  ( َوجَنَّيـْ

 قَــْومٌ  أَنـُتمْ  بَـلْ  النِ َسـاء ُدونِ  مِ ـن َشـْهَوةً  لَتَـْأُتوَن الر َِجـالَ  ( أَبِـنَُّكمْ 54) تـُْبِصـُرونَ  َوأَنـُتمْ  اْلَفاِحَشـةَ  تُـونَ ِلَقْوِمـِه أأتَْ 

ُمْ  قَـْريَِتُكمْ  مِ ن آَل ُلو    َأْخرُِجوا َقاُلوا أَن ِإالَّ  قَـْوِمهِ  َجَوابَ  َكانَ  ( َفَما55) جَتَْهُلونَ  ( 56) َطهَُّرونَ يـَتَ  أَُيسٌ  ِإهنَّ

                                 
 . 157-155( سورة البقرة اآلَّيت  1)
 . 17( سورة األنفال اآلية  2)
 . 152( سورة آل عمران اآلية  3)
 . 117-115( سورة هود اآلَّيت 4)
 .12/140( جامع البيان  5)
 . 18-17( سورة فصلم اآليتان  6)
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نَـاُه َوأَْهلَـهُ  ْرَيَها اْمرَأَتَـهُ  ِإالَّ  َفَأجَنيـْ . فـانظر كيـف عمهـم العـذاب، وأجنـى هللا سـبحانه (1) ) اْل َـاِبرِينَ  ِمـنَ  قَـدَّ
هـل  :رضـي هللا عنهـا  دينـب بنـم جحـ  لم أم املـؤمنني، وسـأقنه وكرمه أولياءه وح(به املفلحني ،وتعاىل

فأجاهبـا الـذي ال ينطـق : َّي رسـول هللا! أهنلـك وفينـا الصـاحلون؟. ة الصاحلون؟ قابلـةين(ل العذاب ويف األم
        (2)كجير اخلبق!!(   نعم إذا): البقاعن اهلوى،
فــ ن هللا يبعــجيهم  ،أن هللا ال يضــيع أجــر مــن أحســن عمــال، وأهنــم وإن هلكــوا مهلكــا واحــدا وبــني النــ  

أبوهلــم خســف   الكعبـة، حــىت إذا كــانوا ببيـداء مــن األرا؛ :) ي ــ(و جــيقــال رسـول هللا علـى نيــامم، ف
. قـال: خيسـف أبوهلـم وآخـرهم، ث ؟وآخرهم. قالم عابشة: َّي رسول هللا! وفيهم سواهم، ومن ليع مـنهم

  (3)(.يبعجيون على نيامم
 فيكــون العــذاب حينئــذ عامــا إذا كــان الفســاد عامــا، وينجــي هللا املتقــني، ويكــون النكــال خاصــا إذا كــان

 َلهُ  َكانَ  َفَما اأَلْراَ  َوِبَدارِهِ  َخَسْفَنا ِبهِ ف (كما قال ع( من قابل يف خ  قارون:املنكر خاصا غ  مستعلن،  
نَتِصرِينَ  ِمنَ  كانَ  َوَما ُدوِن اَّللَِّ  ِمن يَنُصُرونَهُ  ِفَئة   ِمن

ُ
 .(4) )امل

 
الـ  يسـلطها هللا علـى إن اآلَّيت  :فكيـف يقـول املسـلم ،بعق رمحة إذا كان الرسول  املسألة الرابعة :

 عذااب هلم؟! فأين رمحة املسلم ل  ه من البشر؟! . اخللق تع د
 ، وأنـ(ل إلـيهم الكتـب، فكانـم رســاالتمـن كمـال رمحـة هللا سـبحانه وتعـاىل ألقـه أن أرسـل إلـيهم الرسـل

 رنُسالً  (نذارة، قال تعاىل:الرسل جتمع بني الداللة على اخل ، والتحذير من الشر، ترغيبا وترهيبا، بشارة و 

رِينَ  ةٌ  َعَلى َيُكوَن لِلنَّاسِ  لَِئالَّ  َوُمنِذرِينَ  منَبشِ  ُ َع(ِي(ًا وََكانَ  الرنُسلِ  بـَْعدَ  اَّللَِّ ُحجَّ  . (5))َحِكيًما اَّللَّ
 َوِمـن( :-كمـا قـال عـن غـ ه- ، قال تعـاىل عـن موسـى عليـه السـالمرمحةو للناس م هداية رسالته موكان

 لِلنَّـاسِ  آيَـةً  َولَِنْجَعلَـهُ (. وقال ع( من قابل عن عيسى عليه السـالم: (6) ) َوَرمْحَةً  إََماًما ِكَتاُب ُموَسى هِ قَـْبلِ 

  . (7) ) مَّْقِضيًّا أَْمرًا وََكانَ  َوَرمْحًَة مِ نَّا
ا نو  إين أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، فهذ :فكل رسول قال لقومهرسلوا رمحة للعاملني، ومع كوهنم أ 

َ  َغـْ ُهُ  إِلَــه   َلُكم مِ نْ  َما اَّللََّ  اْعُبُدواْ  قَـْومِ  َّيَ (عليه السالم يقول كما أخ  هللا عنه:  َعـَذابَ  َعلَـْيُكمْ  َأَخـافُ  ِإين ِ

                                 
 . 57-54( سورة النمل اآلَّيت  1)
 .2880،   4/2007، ومسلم 3168،  3/1221( رواه البخاري يف صحيحه واللفد له 2)

 .4/2210، 2884. وانظر صحيح مسلم ، 15/155،  6755( صحيح ابن حبان ،    3)
 .81( سورة القص  اآلية  4)
 . 165( سورة النساء اآلية  5)
 . 17( سورة هود اآلية  6)
 . 21( سورة مرمي اآلية  7)
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 اْلِمْكيَـالَ  ُقُصواْ تَن َغْ ُُه َوالَ  إِلَـه   مِ نْ  َلُكم اَّللََّ َما اْعُبُدواْ  قَـْومِ  َّيَ (: . وهذا شعيب يقول لقومه (1))َعِظيم   يـَْوم  

َ  َواْلِمي(َانَ  َ  أَرَاُكم ِإين ِ يط يـَْوم   َعَذابَ  َعَلْيُكمْ  َأَخافُ  ِأَْ   َوِإين ِ  (وكذلك هود خاف على قومه فقال: (2). )حمِن
 ِإين ِ  أََبمِ  َّيَ ( فقال: ،وخوفه  ا يعلم ،. ودعا اخلليل أابه إىل هللا(3) ) َعِظيم   يـَْوم   َعَذابَ  َعَلْيُكمْ  َأَخافُ  ين ِ إِ 

ـكَ  أَن َأَخـافُ  ـْيطَانِ  الـرَّمْحَن فَـَتُكـونَ  مِ ـنَ  َعـَذابٌ  مَيَسَّ خيـاف  وهـذا إمـام األنبيـاء واملرسـلني  (4).)َولِيًّـا لِلشَّ
َ  ُقلْ  (:-كما ذكر هللا عنه  -إن هو عصاه، و مره ربه أن يقول لقومه  ،عذاب ربه َعَصـْيُم  ِإنْ  َأَخافُ  ِإين ِ

خيـاف  . و مـر قومـه ابالسـت فار، وخيـ هم أهنـم إن تولـوا عـن طاعـة رهبـم ف نـه(5))َعِظـيم   يـَـْوم   َعـَذابَ  َريبِ  
 َأَجل   ِإىَل  َحَسًنا مََّتاًعا مُيَتِ ْعُكم إِلَْيهِ  ُتوبُواْ  ثَّ  اْستَـْ ِفُرواْ رَبَُّكمْ  َوأَنِ  (ع( من قابل:عليهم العذاب الكب ، فقال 

َ  تـََولَّْواْ  َوِإن َفْضَلهُ  َفْضل   ِذي َويـُْؤِت ُكلَّ  منَسمًّى  . (6) )يـَْوم  َكِب    َعَذابَ  َعَلْيُكمْ  َأَخافُ  َفِ ين ِ
بوا دعــوا علــى قــومهم ابلعــذاب وابالستئصــال،  –مــا عــدا اخلليلــني  –فكــل األنبيــاء  علــيهم الســالم ملــا ُكــذ 

رًا ِمـنَ  اأَلْراِ  َعلَـى َذرْ تَـ ال رَّب ِ  نُو ٌ  َوَقالَ  (فقال نو  عليه السالم، كما أخ  هللا عنه: . (7))اْلَكـاِفرِيَن َدَّيَّ
 يف  َوأَْمـَواالً  دِينَـةً  َوَمـألهُ  ِفْرَعـْونَ  آتـَْيـمَ  إِنَـّكَ  ُموَسـى رَبَـّنَـا َوقَـالَ (وقـال جـل  ثنـا ه عـن موسـى عليـه السـالم :

نْـَيا  يـَـَرُواْ  َحـىتَّ  يـُْؤِمنُـواْ  فَـالَ  قـُلُـوهِبِمْ  َعلَـى أَْمـَواهلِِْم َواْشـُددْ  َعلَـى اْطِمـعْ  رَبَـّنَـا َسِبيِلكَ  َعن لُِيِضلنواْ  رَبَـَّنا احْلََياِة الدن

  (8). )يـَْعَلُمونَ  الَ  َسِبيَل الَِّذينَ  تـَتَِّبَعنن ِ  َوالَ  َفاْسَتِقيَما دَّْعَوُتُكَما أُِجيَبم َقدْ  ( َقالَ 88) األَلِيمَ  اْلَعَذابَ 
 ن  دعوة مسـتجابة، وأن كـل نـ  تعجـل دعوتـه، وأنـه  أن هللا سبحانه وتعاىل جعل لكل وأخ  الن  

 ،كـل نـ  سـأل سـؤال  :)قـال أنع عن النـ  من رمحته أبمته ادخر دعوته شفاعة ألمته يوم القيامة، فعن 
ويف روايـة  (9) (فجعلم دعو  شفاعة ألمـ  يـوم القيامـة ،فاستجيب ؛لكل ن  دعوة قد دعا هبا :أو قال

وإين اختبأت دعو   ،فتعجل كل ن  دعوته ،لكل ن  دعوة مستجابة :)ول هللا قال رس :أيب هريرة قال
       (10) (.من مات من أم  ال يشرك ابهلل شيئا - إن شاء هللا - فهي يبلة ،شفاعة ألم  يوم القيامة

ة حصــل فــ هنم إذا علمــوا الــدعو  ؛بــراهيم أفضــل الرســلإوحممــد و وقـال شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة رمحــه هللا :)
وأمـا حـال إبـراهيم فكانـم  ،كما اتب من قري  من اتب  ،وقد يتوب منهم من يتوب بعد ذلك ،املقصود

                                 
 . 59( سورة األعراف  1)
 . 84( سورة هود اآلية  2)
 . 135( سورة الشعراء اآلية  3)
 . 45( سورة مرمي اآلية  4)
 .15( سورة  األنعام  5)
 .3( سورة هود اآلية  6)
 . 26( سورة نو  اآلية  7)
 . 89-88( سورة يونع اآليتان  8)
 . 189 /199،1، واللفد له، وصحيح مسلم   5/2323، 5946( صحيح البخاري    9)
 . 189 /199،1( صحيح مسلم    10)
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وقــد قــال  ،وال ابملقــام ودوام إقامــة احلجــة علــيهم ،يف هــالك قومــه ال ابلــدعاء فلــم يســع ،ىل الرمحــة أميــلإ
ـ لَُنْخرَِجنَّــُكم ِلُرُسِلِهمْ  َكَفُرواْ  الَِّذينَ  َوَقالَ (:تعاىل ُـمْ  إِلَـْيِهمْ  فَـَأْوَحى ِملَِّتنَـا يف  لَتَـُعـوُدنَّ  أَْرِضـَنن َأوْ  نْ مِ  لَـنُـْهِلَكنَّ  َرهبن

ويف طريقتهمـا مـن  ،فضـل ابميـعواخلليالن مها أ...(.1))بـَْعِدِهْم  ِمن اأَلْراَ  ( َولَُنْسِكنَـنَّـُكمُ 13) الظَّاِلِمنيَ 
  (2).الرأفة والرمحة ما ليع يف طريقة غ مها(

ومـا حصـل للمـؤمنني بـه  ،عتبـار مـا حصـل مـن اخلـ  العـام بـهابرمحة للعاملني من كل وجه،  حممد ا نبينف
عتبار أنه واب ،ها وإال كان هو الظامل لنفسهلَ بِ فمن قَ  ،رمحةنفسه  عتبار أنه يفواب ،خرةمن سعادة الدنيا واآل
  (3).هو عج(وا عما كانوا يفعلونه بدون ،فنق  شرهم ،قمع الكفار واملنافقني

وأمـا نـ  الرمحـة فهـو  رمحة للخلـق يف دعوتـه ويف سـلمه ويف حربـه، يقـول ابـن القـيم رمحـه هللا:)  فالرسول
أمـا املؤمنـون فنـالوا النصـيب  ،األرا كلهـم مـؤمنهم وكـافرهم فـرحم بـه أهـل ؛للعـاملني الذي أرسـله هللا رمحـة

وأمــا مـن قتلــه  ،ظلــه وحتـم حبلــه وعهـده فأهــل الكتـاب مــنهم عاشـوا يف :وأمــا الكفـار ،األوفـر مــن الرمحـة
وأراحواه من احلياة الطويلة ال  ال ي(داد هبـا إال شـدة العـذاب يف  ،منهم هو وأمته ف هنم عجلوا به إىل النار

  (4)(.اآلخرة
 عـن العذاب والنكال الذي توعدت به الرسل أقوامهم مل يكن ُّمرد مديد ووعيـد؛ بـل إذا تنكبـم األقـوامو 

وين(ل هبـم مـا كـان أنـذرهم دت املرسلني، واستك ت على رب العاملني؛ فحينئذ حيق القول، الصرا ، وعان
ُهم ِبَذنبِـهِ  َأَخـْذيَ  َفُكـالًّ  (إَّيه رسـوهلم، كمـا قـال تعـاىل: ُهم َعَلْيـهِ  أَْرَسـْلَنا مَّـنْ  َفِمـنـْ  َأَخَذتْـهُ  مَّـنْ  َحاِصـًبا َوِمـنـْ

ُهم الصَّـْيَحةُ  ُهم أَلْراَ بِـِه ا َخَسـْفَنا مَّـنْ  َوِمـنـْ نَـا مَّـنْ  َوِمـنـْ  أَنُفَسـُهمْ وا َكـانُ  لِـَيْظِلَمُهْم َوَلِكـن اَّللَُّ  َكـانَ  َوَمـا أَْغَرقـْ

  (5).)َيْظِلُمونَ 
وبني سبحانه وتعاىل أن هذا العذاب الذي يصيب به أعداءه، إمنا هـو عـذاب خـ(ي هلـم يف احليـاة الـدنيا، 

م   يف  َصْرَصرًا رحًِيا َلْيِهمْ عَ  َفَأْرَسْلَنا (وهو عذاب هوان هلم، قال تعاىل: َسات   أَّيَّ  يف  اخلِْْ(يِ  ل ُِنِذيَقُهْم َعَذابَ  َّنَِّ
نْـَيا احْلَيَـاةِ  َعلَـى  اْلَعَمـى َفاْسـَتَحبنوا فَـَهـَديْـَناُهمْ  َْثُـودُ  ( َوأَمَّـا16) يُنَصـُرونَ  َوُهـْم ال َأْخـَ(ى اآلِخـرَةِ  َوَلَعـَذابُ  الـدن
. وأخـ  احلـق سـبحانه وتعـاىل أن هـذا (6) ) َيْكِسـُبونَ  َكـانُوا ِقَـا اهْلُـونِ  اْلَعـَذابِ  ِعَقةُ َصـا َفَأَخـَذْمُمْ  اهْلُـَدى

 َغَمـرَاتِ  يف  الظَـّاِلُمونَ  ِإذِ  تـَـَرى َولَـوْ (العـذاب املهـني مسـتمر لكـل مـن اسـتك  وط ـى، فقـال جـل ثنـا ه:

                                 
 . 13-12( سورة إبراهيم اآليتان  1)
 .30-29( النبوات ،  2)
 .17/516( ُّمموع الفتاوى  3)
 .96-1/95( داد املعاد  4)
 .40( سورة العنكبوت  5)
 . 17-16( سورة فصلم اآليتان  6)
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اَّللَِّ  َعلَـى تـَُقولُـونَ  ُكنـُتمْ  ِقَـا اهْلُـونِ  َعـَذابَ  اْليَــْوَم جُتْـَ(ْونَ  نُفَسـُكمُ أَ  َأْخرُِجـواْ  أَيْـِديِهمْ  اَبِسـُطواْ  اْلَمْوِت َواْلَمآلِبَكـةُ 
   (1) ) َتْسَتْكِ ُونَ  آََّيتِهِ  َعنْ  احلَْقِ  وَُكنُتمْ  َغْ َ 
فهم؛ فقد خـوف مل يكن بدعا من الرسل، فكما خاف على قومه املعاصرين له، وأنذرهم وخو    الرسولو 

 ،، وحــذرهم مــن املعاصــي والــذنوب عمومــا، وحــذرهم مــن معــا  معينــة حمــددة بعينهــاالالحقــني مــن أمتــه
وحتــذيره إَّيهــا ال يتعـارا مــع كونــه  ،أمتـه ف خبــاره   (2)وأخـ هم قــا يرتتـب عليهــا مــن العـذاب العاجــل،

ــه أنــه ســأل ــه بســنة  أرســل رمحــة للعــاملني، فمــن كمــال رمحتــه إنــذاره، ومــن كمــال رمحت ــه أن ال يهلــك أمت رب
سألم ريب أن ال يهلك أم   ، ومنعك واحدة:اثنتنيسألم ريب ثالاث، فأعطاين :) ، حيق قال ، عام ةب

بيــــنهم أبســــهم ابلســــنة فأعطانيهــــا، وســــألته أن ال يهلــــك أمــــ  ابل ــــرق فأعطانيهــــا، وســــألته أن ال دعــــل 
ــبــل ملــا بلــغ بــه األذى مــن قومــه مــا بلــغ، وجــاءه ملــك اببــال يســتأذنه  .(3)فمنعنيهــا( ق علــيهم يف أن يطب

ــه ال مــن يعبــد هللا وحــده ال  أصــالهبمبــل أرجــو أن خيــر  هللا مــن  رحيمــة املشــهورة:)األخشــبني، قــال مقالت
 ( 4).يشرك به شيئا(

، ومن كمال رأفته ورمحته أن يبني ألمتـه إن هي خالفم األوامر الرابنية ،ينتظرها إبالغ أمته قا هومن واجب
 . قع هباأسباب العذاب الذي يوشك أن ي

ــــومحََ  ــــه مــــن ســــعة رمحــــة هللا، وعظــــيم َل ة رســــالته يقتــــدون هبديــــه، ويســــتنون بســــنته، فيبشــــرون قــــا بشــــر ب
 .رتتب على مقارفة الذنوب واملعاصيم فرته،وفرحه بتوبة عبده، وينذرون قا أنذر به من أسباب اهلالك امل

 . ولو مل يفعلوا لكان ذلك خيانة منهم ألمتهم، ومعصية لرسوهلم 
، ث إذا قام العلماء بواجب التنبيه والتذك  فال  ، فهذا مصداق نبوته   ذا وقع ما حذر منه الرسول ف

 عملهـم هـذا مـن ابب الشـماتة قـن وقعـم بسـبب حتـذيرهم وإنـذارهم، وال يعـد  يتجه إليهم اللوم والتعنيـف 
ابميـــع عرضــة للخطـــأ،  قـــوهلم هــذا ت(كيـــة ألنفســهم وُّمـــتمعهم، بــل علــيهم هـــذه األحــداد، كمـــا ال يعــد  

 سبحانه وتعاىل . ،وعرضة لن(ول العذاب إذا قارفوا أسبابه، وتعرضوا ملا يسخط اببار
 

 ما الفرق بني االبتالء للمؤمنني والعذاب للمعاندين؟.  املسألة اخلامسة:
. وقـال سـبحانه (5)) بَـد  كَ  يف  اإِلنَسـانَ  َخَلْقنَـا َلَقـدْ  (ينب ـي أن يُعلـَم أن الـدنيا دار كبـد وبـالء، قـال تعـاىل:

ُلوَُكمْ  َواحْلََياةَ  َخَلَق اْلَمْوتَ  الَِّذي (وتعاىل:  الَّـِذي َوُهـوَ  (وقال سبحانه وتعـاىل: .(1))َعَمالً  َأْحَسنُ  أَينُكمْ  لِيَـبـْ

                                 
 .93عام اآلية سورة األن ( 1)
 ( انظر املبحق الجيالق من هذا البحق ، حيق ورد فيه عدد من الذنوب واملعاصي ال  ترتتب عليها عقوابت دنيوية عاجلة . 2)
 . 2890،4/2216( صحيح مسلم ، 3)
 .1795،3/1420، وصحيح مسلم  3059،3/1180( صحيح البخاري   4)
 . 4( سورة البلد اآلية  5)
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م   ِسـتَّةِ  يف  َواأَلْراَ  َخَلق السََّماَواتِ  لُـوَُكمْ  اْلَمـاء َعْرُشـُه َعلَـى وََكـانَ  أَّيَّ وأخـر    (2) ) َعَمـالً  َأْحَسـنُ  ُكـمْ أَين  لِيَـبـْ
لُـوَُكمْ ( :أنه تال هـذه اآليـة عن عبد هللا بن عمر عن الن   الط ي بسنده ابن جرير بو جعفر أ  أَينُكـمْ  لِيَـبـْ

ســبحانه  فـاهلل (3).(وأسـرع يف طاعــة هللا ،وأورع عـن حمــارم هللا ،قــال:) أيكـم أحسـن عقــال )َعَمـالً  َأْحَسـنُ 
وابتالهم ابحلسنات والسيئات، ابخل  والشر؛ لينظر أيهم أحسن عمـال، فمـن  ليعبدوه؛ خلق اخللق وتعاىل

وقـد يبتلـي هللا الصـاحلني ابلـبالء؛ رفعـة أحسن فله احلسىن ودَّيدة، ومـن أسـاء فلـه السـوء قـا قـدمم يـداه، 
 امل (تعـاىل:لـدرجامم، ومتحيصـا لسـيئامم، وليقتـدي فـيهم غـ هم، ابلصـ  والشـكر علـى أقـدار هللا، قـال 

 اَّللَُّ  فَـَليَـْعَلَمنَّ  قَـْبِلِهمْ  ِمن الَِّذينَ  فَـتَـنَّا ( َوَلَقدْ 2) ال يـُْفتَـُنونَ  َوُهمْ  آَمنَّا يـَُقوُلوا أَن يرُْتَُكوا أَن النَّاسُ  ( َأَحِسبَ 1)

د بـن أيب وقـا  وأخـر  احلـاكم يف املسـتدرك عـن مصـعب بـن سـع. (4))اْلَكـاِذِبنيَ  َولَـيَـْعَلَمنَّ  الَّـِذيَن َصـَدُقوا
النبيون، ث األمجيـل فاألمجيـل، يبتلـى الرجـل قـال:) أشـد النـاس بـالء؟مـن  عن أبيه قـال: سـألم رسـول هللا 

على حسب دينه، إن كان صلب الدين اشتد بال ه، وإن كان يف دينه رقة، ابتلي على حسب دينـه، فمـا 
 (5)(.ي   البالء على العبد حىت يدعه ميشي على األرا ليع عليه خطيئة

األنبيــاء ث األول فــاألول، وأورد فيــه أشــد النــاس بــالء ابب ب البخــاري رمحــه هللا يف صــحيحه بقولــه: وبــو   
إنــك لتوعـــك  !فقلــم َّي رســول هللا -وهــو يوعــك  - عبــد هللا قــال: دخلــم علــى رســـول هللا حــديق 

 :قــال ،ينذلــك أبن لــك أجــر  :قلــم .إين أوعــك كمــا يوعــك رجــالن مــنكم ،أجــل :قــال ؟!وعكــا شــديدا
ــ - شــوكة فمــا فوقهــا - مــا مــن مســلم يصــيبه أذى ،ذلــك كــذلك ،أجــل ر هللا هبــا ســيئاته كمــا حتــط إال كف 

   (6)(.الشجرة ورقها
قال ابن حجر رمحه هللا: ) ووجه داللة حديق الباب على الرتمجة من جهة قياس األنبياء على نبينا حممد 

درجـتهم منحطــة عــنهم، والسـر فيــه أن الــبالء يف مقابلــة  ، وإحلـاق األوليــاء هبــم لقـرهبم مــنهم، وإن كانــم
النعمــة، فمــن كانــم نعمــة هللا عليــه أكجيــر كــان بــال ه أشــد، ومــن ث ضــوعف حــد احلُــرِ  علــى العبــد، وقيــل 

قـال  (7).)َفنْيِ ِضـعْ  اْلَعـَذابُ  ُيَضـاَعْف هَلَـا منبَـيِ نَـة   ِبَفاِحَشـة   ِمـنُكنَّ   َْتِ  َمـن النَّـِ  ِ  ََّيِنَسـاء( ألمهـات املـؤمنني:
ــ :بــن ابــوديا إال أنــه كلمــا قويــم  ،والضــعيف يرفــق بــه ،ل مــا محــليف احلــديق داللــة علــى أن القــوي حيم 

وأعلى من ذلك درجة  ،ومنهم من ينظر إىل أجر البالء فيهون عليه البالء ،املعرفة ابملبتلي هان عليه البالء

                                                                                             
 . 2اآلية ( سورة امللك  1)
 . 7( سورة هود اآلية  2)
 .12/5( جامع البيان  3)
  .3-1( سورة العنكبوت  4)
 .121،1/99( املستدرك ،   5)
 .5324،5/2139( صحيح البخاري،   6)
 . 30( سورة األح(اب اآلية  7)
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وأرفـع منـه مـن شـ لته احملبـة عـن طلـب رفـع  ،فيسـلم وال يعـرتا رف املالـك يف ملكـه؛من يرى أن هذا تص
                                                                                                    (1) (.وهللا أعلم ،ألنه عن اختياره نشأ ؛وأهنى املراتب من يتلذذ به ،البالء

مىت يعرف العبد أن هذا االبتالء امتحان أو عـذاب ؟ إذا عبد الع(ي( بن ابد رمحه هللا  سئل  احة الشيخو 
ابتلى أحد قـرا أو بـالء سـيء يف الـنفع أو املـال ، فكيـف يعـرف أن ذلـك االبـتالء امتحـان أو غضـب 

 !.من عند هللا ؟
 ،قــد يبتلــيهم هبــا لرفــع درجــامم، و ابلشــدة والرخــاء، و الضــراءوجــل يبتلــي عبــاده ابلســراء و  فأجــاب: هللا عــ(

ة والســالم والصــلحاء مــن ومضــاعفة حســنامم كمــا يفعــل ابألنبيــاء والرســل علــيهم الصــال ،ذكــرهم إعــالءو 
ـــاد هللا ـــ  ، كعب ـــالء األنبيـــاء ث األمجيـــل  مـــا قـــال الن ـــل(: ) أشـــد النـــاس ب لـــك ، واترة يفعـــل ذ (2)فاألمجي

 منِصيَبة   مِ ن َبُكمَأَصا َوَما (:كما قال سبحانه  ،، فتكون العقوبة معجلةسبحانه بسبب املعاصي و الذنوب

، فمـا ، وعـدم القيـام ابلواجـب.فال الـب علـى اإلنسـان التقصـ (3))َكجيِـ    َعـن َويـَْعُفـو أَيْـِديُكمْ  فَِبَما َكَسـَبمْ 
لصاحلني بشيء من األمـراا أو ، ف ذا ابتلي أحد من عباد هللا اهو بسبب ذنوبه وتقص ه أبمر هللاأصابه ف
وليكـون  ،وتعظيمـا لألجـور ،رفعـا يف الـدرجات ،تالء األنبيـاء والرسـلفـ ن هـذا يكـون مـن جـنع ابـ ؛اَّنوهـ

كمـا   ،إعظـام األجـوره قـد يكـون الـبالء لرفـع الـدرجات، و فاحلاصـل  أنـ ،االحتسابقدوة ل  ه يف الص  و 
 ُسـوًءا يـَْعَمـلْ  َمـن  (، وقـد يكـون لتكفـ  السـيئات كمـا يف قولـه تعـاىل :فعل هللا ابألنبياء وبع  األخياري

مـا أصـاب املسـلم مـن هـم و ال غـم وال نصـب وال وصـب وال حـ(ن وال أذى :) . وقول الن  (4))ِبهِ  (َ دُْ 
. (6)مــن يـرد هللا بــه خــ ا يصــب بــه (: ) ، وقولــه (5)ها (إال كفـر هللا بــه مــن خطــاَّيه حـىت الشــوكة يشــاك

أنه قال : )  ديق عنه كما يف احل  وقد يكون ذلك عقوبة معجلة بسبب املعاصي، و عدم املبادرة للتوبة
إذا أراد هللا بعبده اخل  عجل له العقوبة يف الدنيا ، وإذا أراد هللا بعبده الشر  أمسك عنه بذنبه حىت يوايف 

  (7) (.به يوم القيامة ( خرجه الرتمذي وحسنه
 -وخنل  من هذه املسألة إىل احلقابق التالية:

 عيم وهناء خال  ال شاببة فيه.، وليسم دار نأن احلياة الدنيا دار كبد وعناء -1

                                 
 .10/112( فتح الباري  1)
 ( سبق خترده . 2)
 . 30(سورة الشورى اآلية  3)
 .123اآلية   ( سورة النساء 4)
 .5/2137، 5318( صحيح البخاري،    5)
 .2138 /5، 5321( املصدر السابق،    6)
، 2396. واحلديق يف سنن الرتمذي ، 488-2/478( ُّمموع فتاوى الشيخ عبد الع(ي( بن ابد ، إعداد عبد هللا بن حممد الطيار  7)
4/601. 
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أن هللا سبحانه وتعاىل خلق اخللق ليعبدوه فابتالهم ابحلسنات والسيئات لينظر أيهم أحسـن  -2
 عمال .

 يبتلي املؤمنني ؛ رفعة للدرجات، وتعظيما لألجور. - وله احلكمة البال ة -أن هللا تعاىل  -3

وليتميــ( املــؤمن مــن املنــافق، قــال ليميــ( اخلبيــق مــن الطيــب،  ؛أن هللا جــل ثنــا ه يبتلــي عبــاده -4
ُ اخْلَِبيـقَ  لَِيِميـ(َ  (تعـاىل: يعـاً  َفَ ُْكَمـهُ  بـَْعـ    َعلَـىَ  بـَْعَضـهُ  َوَدَْعـَل اخْلَِبيـقَ  الطَّي ِـبِ  ِمـنَ  اَّللَّ  مجَِ

   (1) .)اخْلَاِسُرونَ  ُهمُ  أُْولَـِئكَ  َجَهنَّمَ  فَـَيْجَعَلُه يف 

 ،فلـه فيـه جـل ثنـا ه احلكمـة البال ـة - عباد والـبالدعلى ال -أن ما يقدره هللا سبحانه وتعاىل  -5
 َفَمـا اَبِل َـةٌ  ( ِحْكَمـةٌ 4) ُمْ(َدَجـرٌ  ِفيـهِ  األَنبَـاء َمـا مِ نَ  َجاءُهم َوَلَقدْ (واألمر الرشيد، قال تعاىل:

    (2))الننُذرُ  تـُْ نِ 

جة علـى أرسل الرسل وأن(ل الكتب، وأقام احل - وهو ال ك احلميد -أن هللا سبحانه وتعاىل  -6
توع ـد بـه؛ فقـد أحـق  العـذاب  الصرا  ، وخالف املنهج، فن(ل بـه مـاعن اخللق، فمن تنكب 

 (3).)َدابَّة   ِمن َعَلى َظْهرَِها تـََركَ  َما َكَسُبوا ِقَا النَّاسَ  اَّللَُّ  يـَُؤاِخذُ  َوَلوْ  (على نفسه 

قـدرة مكتوبـة يف كتـاب أنه ما من مصيبة تن(ل يف الناس أو حتل يف الـدَّير والـبالد إال وهـي م -7
 يف  َوال اأَلْراِ  يف  منِصـيَبة   َأَصـاَب ِمـن َمـا (عنـد ريب ال يضـل ريب وال ينسـى، قـال تعـاىل:

   (4).)  َيِس ٌ  اَّللَِّ  َعَلى َذِلكَ  ِإنَّ  نَّْ َأََها أَن قَـْبلِ  ِكَتاب  مِ ن يف  ِإالَّ  أَنُفِسُكمْ 

ام يصـيب األمـة إال بسـبب مـا كسـبته أنه ما مـن وصـب وال نصـب يصـيب العبـد أو بـالء عـ -8
 .(5))َكجِي    َعن َويـَْعُفو أَْيِديُكمْ  فَِبَما َكَسَبمْ  منِصيَبة   مِ ن َأَصاَبُكم َوَما (أيديهم، قال تعاىل:

وبعــد بيــان حقيقــة العــذاب األدىن حيســن بنــا أن نقــف علــى اآليــة الكرميــة الــ  كانــم ســببا يف حبــق هــذا 
 ل هللا اإلعانة والتوفيق .أنظر يف نظابرها ودالالما، فنساملوضوع، وما دلم عليه، ون

 
 
 
 
 

                                 
 . 37( سورة األنفال اآلية  1)
 . 5-4تان ( سورة القمر اآلي 2)
 . 45( سورة فاطر اآلية  3)
 . 22( سورة احلديد اآلية  4)
 . 30( سورة الشورى اآلية  5)
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  هانظائرآية السجدة و
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  هانظائرآية السجدة و
 
 

سبق احلديق يف مقدمة هذا البحق أن آية السجدة هي ال  دفعتك إىل ارتياد هذا البحق، وس  غوره، 
ستجلي سأورد هذه اآلية ونظابرها، وأبني املعاين ال  اتفقم فيها، وأ املبحقيف هذا واستكمال جوانبه، و 

أن يقــدم عليهــا غ هــا؛ بســبب  وإن كــان األوىل ،آيــة الســجدة إمنــا قــدممالعــ  الــ  اشــتملم عليهــا، و 
ســتعينا ، فـأقول مهـي اآليـة الصـرحية يف هـذا الشـأنلـورود يف القـرآن الكـرمي، ألن آيـة السـجدة ا يف اتقـدمه
 -ابهلل :

 .(1)يـَْرِجُعـونَ  اأَلْكَ ِ َلَعلَُّهمْ  اْلَعَذابِ  ُدونَ  اأَلْدىنَ  اْلَعَذابِ  ِمنَ  َولَُنِذيَقنـَُّهمْ  :تعاىلأوال : آية السجدة قال 
هـذه اآليـة هـي مــدار البحـق، وبيـان املـراد ابلعــذاب األدىن يف هـذه اآليـة ييسـر فهــم املـراد مـن نظابرهــا يف 

  د ما أشرت إليه يف صدر هذا البحق.، ويع( القرآن الكرمي
 -ه هؤالء الفسقة على أربعة أقوال:اختلف أهل التفس  يف معىن العذاب األدىن الذي وعد هللا أن يذيق

                                 
 . 21( سورة السجدة اآلية  1)
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القول األول : أن املراد به مصابب الدنيا وأسقامها وبال ها يف األنفـع واألمـوال  ـا يبتلـي هللا هبـا العبـاد  
  (1)،موأيب بـن كعـب رضـي هللا عـنه ،بـن مسـعود، وعبـد هللا ال هبذا القول: ابن عباسحىت يتوبوا. فممن ق

رمحهـم هللا. ويـرى  ،وقتـادة ،وُّماهد ،وعطية ،وعلقمة ،وإبراهيم النخعي ،واحلسن ،والضحاك ،العالية وأبو
  مـن صـاب كفـار قـريومـا أ ، (4) والـدخان (3) واللـ(ام (2) أن ما مضى من البطشة :أصحاب هذا القول

 ( 5)أهنا من هذا العذاب املشار إليه؛ إذ هي من مصابب الدنيا.  -القتل والس  يوم بدر 

دريـع اخلـوالين رضـي هللا عنـه قـال سـألم عبـادة أخر  ابـن مردويـه عـن أيب إوقال السيوطي يف تفس ه :  
 :فقـال  )اأَلْكـَ ِ  اْلَعـَذابِ  ُدونَ  ْدىنَ األَ  اْلَعـَذابِ  ِمـنَ  َولَنُـِذيَقنـَُّهمْ  ( :بن الصامم رضي هللا عنه عـن قـول هللا

نصــاب، عــذاب للمســرف يف الــدنيا دون هــي املصــابب واألســقام واأل :فقــال .عنهــا ســألم رســول هللا 
 .( 6) (.قال دكاة وطهور ؟فما هي لنا !َّي رسول هللا :قلم .عذاب اآلخرة

     
 ( 7)عبيدة وُّماهد .  بن عادب وأيبوهو مروي عن ال اء  القول الجياين : املراد به عذاب الق .

ويف  ،وقد احتج هبذه اآلية مجاعـة مـنهم عبـد هللا بـن عبـاس علـى عـذاب القـ  وقال ابن القيم رمحه هللا :) 
 ا خيفـى ـ، ومل يكـن هـذا ألن هذا عذاب يف الدنيا يستدعى به رجـوعهم عـن الكفـر ؛االحتجا  هبا شيء

فانـه  ؛منهـا عـذاب القـ  مَ ِهـفَ  ،فقهـه يف القـرآن ودقـة فهمـه فيـهلكـن مـن  ،على ح  األمة وترمجـان القـرآن
، فـدل علـى أنـه ل جعـوافـأخ  أنـه يـذيقهم بعـ   األدىن  ،وأكـ  ،أدىن :له فيهم عذابني سبحانه أخ  أن

ــنَ (:وهلــذا قــال ،بقيــة يعــذبون هبــا بعــد عــذاب الــدنيا بقــى هلــم مــن األدىن ــَذابِ  ِم  :ومل يقــل )اأَلْدىنَ  اْلَع
فيفـــتح  لـــه طاقـــة إىل النـــار فيأتيـــه مـــن حرهـــا  :)وهـــذا نظـــ  قـــول النـــ  ،قنهم العـــذاب األدىن فتأملـــهولنـــذي

والـذي ذاقـه  ،لـه أكجيـره وبقـي ،ف ن الـذي وصـل إليـه بعـ  ذلـك .فيأتيه حرها و ومها :ومل يقل .و ومها
  (8).هلم ما هو أعظم منه( وبقي داء هللا يف الدنيا بع  العذاب،أع

  (9):  املراد به احلدود.و ن قال هبذا القول ابن عباس رضي هللا عنهما. القول الجيالق

                                 
 .4/2157( رواه مسلم  1)

 .   16سورة الدخان اآلية  )ُمنَتِقُمونَ  ِإيَّ  اْلُكْ َى اْلَبْطَشةَ  نـَْبِط ُ  يـَْومَ  (( إشارة إىل قوله تعاىل: 2)
بـُْتمْ  فـََقد (( إشارة إىل قوله تعاىل: 3) أي يكون عذااب الدمـا هلـم نتيجـة تكـذيبهم،  .77سورة  الفرقان اآلية  )ِل(َاًما َيُكون َفَسْوف َكذَّ

 .17/143، وشر  النووي على صحيح مسلم 3/380وهو ما وقع للكفار قري  يف بدر من القتل واألسر، انظر تفس  الب وي 
 . 10سورة الدخان اآلية  ) (10) منِبني   ِبُدَخان   السََّماء أَتِْ   يـَْومَ  فَاْرَتِقبْ  (لوارد يف قوله تعاىل:( هو الدخان ا 4)
 .6/554. والدر املنجيور 3/110. وتفس  عبد الرداق الصنعاين 1/240. وانظر تفس  الجيوري 109ـ21/108( تفس  الط ي  5)

 . 6/554( الدر املنجيور  6)

 .3/463. وتفس  ابن كجي  6/554.و الدر املنجيور 21/110الط ي ( تفس   7)

 . 1/76الرو    /(  8)

 .3/463. وتفس  ابن كجي  6/554.والدر املنجيور 21/109(  تفس  الط ي  9)
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  ،القول الرابع :  املراد به السيف. وهو مروي عـن عبـد هللا بـن احلـارد بـن نوفـل قـال: هـو القتـل ابلسـيف
  (1)كل شيء وعد هللا هذه األمة من العذاب األدىن إمنا هو السيف. 

إن هللا وعد هؤالء الفسقة املكـذبني بوعيـده  )وىل األقوال يف ذلك أن يقال:ويرى ابن جرير رمحه هللا أن أ 
هــو مــا كــان يف الــدنيا مــن بــالء  :يف الــدنيا العــذاب األدىن أن يــذيقهموه دون العــذاب األكــ ، والعــذاب

ومل  ،فكـــل ذلـــك مـــن العـــذاب األدىن ،أو مصـــابب يصـــابون هبـــا ،أو قتـــل ،إمـــا شـــدة مـــن ُّماعـــة ،أصـــاهبم
وقـد عـذهبم بكـل ذلـك يف  ،تعاىل ذكـره إذ وعـدهم ذلـك أن يعـذهبم بنـوع مـن ذلـك دون نـوع خيص  هللا

  (2).(الدنيا ابلقتل وابوع والشدابد واملصابب يف األموال فأوىف هلم قا وعدهم

 اثنيا : نظابر اآلية :
 ( فَـَلْوال42) يـََتَضرَُّعونَ  َلَعلَُّهمْ  َوالضَّرَّاء ْلَبْأَساءابِ  َفَأَخْذَيُهمْ  قَـْبِلكَ  مِ ن أَُمم   أَْرَسلَنن ِإىَل  َوَلَقدْ  (اآلية األوىل: 

 .(3))يـَْعَمُلونَ  َكانُواْ  َما الشَّْيطَانُ  هَلُمُ  قـُُلوهُبُْم َودَيَّنَ  َقَسمْ  َولَـِكن َتَضرَُّعواْ  أبَُْسَنا َجاءُهمْ  ِإذْ 
 ؛خذ عباده املكذبني أبنواع العقـوابتهللا سبحانه وتعاىل  أن هذه اآلية متفق مع اآلية السابقة يف معىن  

لعلهم يرجعون، ففـي هـذه اآليـة يـذكر هللا جـل ثنـا ه أنـه أرسـل إىل األمـم السـابقة املكذبـة رسـله فكـذبوهم 
فأخذهم ابلبأساء والضراء، فما املراد ابلبأساء والضـراء؟ وهـل النكـال الـوارد يف هـذه اآليـة  اثـل ملـا ورد يف 

                                                             اآلَّيت األخرى؟.

املفسرين اختلفوا يف املراد ابلبأساء والضـراء علـى  فنجد أن ما قاله املفسرون يف معىن هذه اآليةإىل ظر نفلن
 -كما اختلفوا يف املراد ابلعذاب األدىن:  ،أقوال

ابن عباس وأيب العالية واحلسن يف أحد قوليـه، ساء الفقر، وبه قال عبد هللا بن مسعود و القول األول : البأ
نـــع والســدي ومقاتـــل ابـــن حيـــان وابـــن جبـــ  وُّماهــد والضـــحاك والربيـــع بـــن أومــرة اهلمـــداين وســـعيد بـــن 

ــــه يف قــــول هللا عــــ( وجــــل : خــــر  احلــــاكم يف املســــتدرك (4)جــــريج. ــــن مســــعود رضــــي هللا عن عــــن عبــــدهللا ب
 َساْلبَـأْ  َوِحـنيَ  اءوالضَّـرَّ  اْلَبْأَسـاء يف  َوالصَّـاِبرِين (5) قـال عبـد هللا: البأسـاء الفقـر، والضـراء السـقم، وحـني

 .(6): هذا حديق صحيح على شر  مسلم ومل خيرجاه احلاكم البأس قال حني القتل(. وقال

 ( 7).القول الجياين : البأساء  البؤس، وبه قال ُّماهد وقتادة

                                 
 .21/109انظر تفس  الط ي (  1)

 21/110(  املصدر السابق  2) 

 . 43-42( سورة األنعام اآليتان  3)
.وتفس  ابن كجي  1/410.والدر املنجيور 2/98،99. وتفس  الط ي 1288 : 4  ابن أيب حا   :( انظر تفس 4)
 .7/164.واملصنف البن أيب شيبة 1/252
 . 177( سورة البقرة اآلية  5)
 . 299 : 2(  املستدرك على الصحيحني  : 6)
 .2/98وتفس  الط ي . 1288 : 4( انظر تفس  ابن أيب حا   : 7)
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  (1)البالء، وبه قال احلسن. القول الجيالق: البأساء  

  (2)ال سعيد بن جب .ساء  اخلوف من السلطان، وبه قالقول الرابع : البأ 

 -ون من معانيها ما يلي :أما املراد ابلضراء فقد ذكر املفسر   
ـِكَ  َأين ِ   عليه السـالم ـ السقم، وقد قال أيوب1  ال عبـد هللا وبـه قـ .(3)الـرَّامِحِنيَ  أَْرَحـمُ  َوأَنـمَ  الضنـرن  َمسَّ

سـدي والربيـع مالـك والضـحاك واحلسـن وُّماهـد وال العالية ومرة اهلمـداين وأبـو وابن عباس وأبو بن مسعود
  (4)نع وقتادة ومقاتل بن حيان.بن أ

 ( 5)وبه قال سعيد بن جب .  ،البالء والشدةـ  2

 َوالضَّرَّاء اِبْلَبْأَساء أَْهَلَها الَّ َأَخْذيَ إِ  نَِّ     مِ ن قَـْريَة   يف  أَْرَسْلَنا َوَما (ع( شأنه وتعاىل سلطانه: قوله ة:اآلية الجياني

ْلَنا ( ثَّ 94) َيضَّـرَُّعونَ  َلَعلَُّهـمْ  ـيِ َئةِ  َمَكـانَ  بَـدَّ ـرَّاء الضَّـرَّاء َمـعَّ آاَبءيَ  قَـدْ  وَّقَـاُلواْ  َعَفـواْ  َحـىتَّ  احلََْسـَنةَ  السَّ  َوالسَّ

الَّ إِ  ( بق احلديق يف اآلية السابقة على املعىن املراد من قوله تعاىل:س(6).)َيْشُعُرونَ  الَ  َوُهمْ  بـَْ َتةً  َفَأَخْذَيُهم
 ـا أغـىن عـن إعادتـه هنـا. لـذا سأقتصـر علـى بيـان املعـىن املـراد مـن قولـه  )َوالضَّـرَّاء ءاِبْلَبْأَسـا أَْهَلَهـا َأَخـْذيَ 
ْلَنا ثَّ  (تعاىل:  ـرَّاء الضَّـرَّاء َمـعَّ آاَبءيَ  قَـدْ  وَّقَـاُلواْ  َعَفـواْ  َحـىتَّ  احلََْسـَنةَ  السَّيِ َئةِ  َمَكانَ  بَدَّ  بـَْ تَـةً  َفَأَخـْذَيُهم َوالسَّ

تكــاد تتفــق عبــارات املفســرين علــى معــىن احلســنة والســيئة املــذكورتني يف اآليــة  :فــأقول. )َيْشــُعُرونَ ال َوُهــمْ 
. وفســـروا احلســـنة ومـــا يســـوء ،ومـــا يســـتكره يف هـــذه احليـــاة ،والشـــر ،الكرميـــة، فقـــد فســـروا الســـيئة ابلشـــدة

ومـا أحبـوا يف هـذه احليـاة الـدنيا، و ـن قـال بـذلك ابـن عبـاس رضـي هللا  ،والولـد ،والعـدل ،واملـال ،ابلرخاء
  (7)عنهما وقتادة وُّماهد وابن ديد. 

وبني ابن كجي  رمحه هللا احلكمة من تبـديل السـيئة ابحلسـنة فقـال: ) يقـول تعـاىل مـ ا عمـا اختـ  بـه األمـم 
مــا يصـيبهم يف أبــداهنم مــن أمــراا  :يعـك ابلبأســاء ،الــذين أرســل إلـيهم األنبيــاء ابلبأســاء والضــراء ،املاضـية
لعلهـم يضـرعون أي يـدعون وخيشـعون ويبتهلـون  ؛والضراء ما يصيبهم من فقر وحاجة وَّنـو ذلـك ،وأسقام

ا فعلــوا شــيئا مــن بــتالهم ابلشــدة ليتضــرعوا فمــ: أنــه اوتقــدير الكــالم ،إىل هللا تعــاىل يف كشــف مــا نــ(ل هبــم
ْلَنا ثَّ  (:وهلـذا قـال ،ليختـ هم فيـه ؛فقلـب علـيهم احلـال إىل الرخـاء ،الـذي أراد مـنهم ـيِ َئةِ  َمَكـانَ  بَـدَّ  السَّ

                                 
 .1288 : 4تفس  ابن أيب حا   :(  1)
 .1288 : 4( تفس  ابن أيب حا   : 2)
 . 83( سورة األنبياء اآلية  3)
. 1/252. وتفس  ابن كجي  1/410. والدر املنجيور 2/98. وتفس  الط ي 1289 : 4( تفس  ابن أيب حا   : 4)

 .7/164واملصنف البن أيب شيبة 
 .1289 : 4( تفس  ابن أيب حا   : 5)
 . 94-95( سورة األعراف اآليتان  6)
. وتفس  ابن كجي  3/505. والدر املنجيور 5/1526. وتفس  ابن أيب حا  2/233. وتفس  الصنعاين 9/7( انظر تفس  الط ي  7)
2/234. 
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 ؛ومــن فقــر إىل غــىن ،ومــن مـرا وســقم إىل صــحة وعافيـة ،أي حولنــا احلــال مـن شــدة إىل رخــاء )احلََْسـَنةَ 
ويصـ ون  ،حـال املـؤمنني الـذين يشـكرون هللا علـى السـراء ليشكروا على ذلك فما فعلوا ... وهذا أالف

إن  ،)عجبـــا للمــؤمن ال يقضـــي هللا لــه قضـــاء إال كــان خـــ ا لـــه كمــا ثبـــم يف الصــحيحني:  ،علــى الضـــراء
فاملؤمن من يـتفطن ملـا ابـتاله  (1).وإن أصابته سراء شكر فكان خ ا له( ،أصابته ضراء ص  فكان خ ا له

 ،ســراء، وهلــذا جــاء يف احلــديق )ال يــ(ال الــبالء ابملــؤمن حــىت خيــر  نقيــا مــن ذنوبــههللا بــه مــن الضــراء وال
   (2).واملنافق مجيله كمجيل احلمار ال يدري فيم ربطه أهله وال فيم أرسلوه(

 

 
 

    (3).)يـَْرِجُعونَ  َلَعلَُّهمْ  اِبحلََْسَناِت َوالسَّيِ َئاتِ  َوبـََلْوَيُهمْ ( ة : قوله تعاىل:اآلية الجيالجي
واخلفــ  يف  ،اختــ يهم ابلرخــاء يف العــي ) يقـول جــل ثنــا هبــو جعفــر ابــن جريــر الطــ ي رمحــه هللا: ال أقـ

ــا ه :وهــي ،والدعــة والســعة يف الــردق ،الــدنيا الشــدة يف  :ويعــك ابلســيئات، احلســنات الــ  ذكرهــا جــل ثن
ـــهيبـــوا وين ،ل جعـــوا إىل طاعـــة رهبـــم؛واملصـــابب والـــرداَّي يف األموال ،العـــي  والشـــظف فيـــه ويتوبـــوا مـــن  ،إلي

  (4). (معاصيه
اخلصــب والرخـاء والعافيــة.  :املـراد ابحلسـناتجـاء عنـد ابــن أيب حـا  وابـن كجيــ  والسـيوطي رمحهــم هللا أن و 
وهو كما يالحد القـارئ معـىن مقـارب ملـا ورد عنـد ابـن  (5)ابدب والبالء والعقوبة.  :ابلسيئاتراد أن املو 

 .السابقةشارت إليه اآلية جرير، وهو نفع املعىن الذي أ
 

ُـمْ  َأَوالَ (: قوله تبـارك وتعـاىل:ةاآلية الرابع  ُهـمْ  َوالَ  يـَُتوبُـونَ  ثَّ الَ  َمـرََّتنْيِ  َأوْ  مَّـرَّةً  َعـام   ُكـل ِ  يف  يـُْفتَـنُـونَ  يـَـَرْوَن َأهنَّ

 .(6))يَذَّكَُّرونَ 
  ت السابقات من وجوه نذكر منها :هذه اآلية خالفم اآلَّي

وابحلســنات  ،أنــه يبتلــيهم ابلبأســاء والضــراء يف اآلَّيت الســابقات ذكــر هللا ســبحانه وتعــاىل: الوجــه األول
ــا؛ بــل جعــل العمــر كلــه ميــداي لالبــتالء، ويف هــذه اآليــة والســيئات ، ومل حيــدد ســبحانه وتعــاىل لــذلك دمن

                                 
 .4/2295، 2999( صحيح مسلم ،  1)
  .2/234( تفس  ابن كجي   2)

 .168( سورة األعراف  3)
 104 : 9الط ي  :( تفس   4)

 .3/593. والدر املنجيور 3/436. وتفس  ابن كجي  9/104. وتفس  الط ي 5/1606( انظر تفس  ابن أيب حا   5)

 126( سورة التوبة .  6)
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وتـواىل الـنقم، إال  نبههم املـوىل إىل أهنـم يتعرضـون لالختبـار يف كـل عـام مـرة أو مـرتني، ومـع تـرادف الـبالء،
مـرة  عـام كـل  يفال يـرى هـؤالء املنـافقون أن هللا خيتـ هم :)أو رمحـه هللا قال ابن جريـرأهنم يف غيهم سادرون، 

مـع  -ث ال يتوبـون، يقـول: ث هـم  ويف بعضـها مـرتني، ،بع  األعوام مـرة يفأنه خيت هم  :قعىن ،أو مرتني
ـــالـــبالء الـــذي حيـــل هبـــم مـــن هللا، واالختبـــار ا ال ينيبـــون مـــن نفـــاقهم، وال يتوبـــون مـــن    - هلـــم اُ رِ لـــذي يْع

كفرهم، وال هم يتذكرون قـا يـرون مـن حجـج هللا، ويعـاينون مـن آَّيتـه فيت عظـوا هبـا؛ ولكـنهم مصـرون علـى 
  (1)نفاقهم(.

الوجـــه الجيـــاين : ذكـــر هللا ســـبحانه وتعـــاىل يف اآلَّيت املتقـــدمات أنـــه يبتلـــيهم ابخلـــ  والشـــر، وابحلســـنات 
يف هــذه (2) مــا املــراد ابلفتنــةلســيئات، ولكــن يف هــذه اآليــة ذكــر أنــه يفتــنهم يف كــل عــام مــرة أو مــرتني، فوا

 اآلية؟. 
 اختلفم أقوال املفسرين يف املراد هبا على أربعة أقوال:ـ 

وأصــحابه رضـي هللا عــنهم فيفـ  هبــا  القـول األول: هــو مـا يشــيع املشـركون مــن األكاذيـب علــى رسـول 
حيـق قـال: كنـا نسـمع يف كـل عـام    لوهبم مرا. وهذا القول رواه أبو الضـحى عـن حذيفـة الذين يف ق

 ( 4). وروى مجيله ابن مردويه عن أيب سعيد (3).كذبة أو كذبتني فيضل هبا فئام من الناس كجي 

 َأوْ  مَّـرَّةً  م  َعـا ُكـل ِ  يف  ْفتَـنُـونيُـ (:القـول الجيـاين: هـو ابهـاد وال ـ(و. وبـه قـال قتـادة واحلسـن يف قولـه تعـاىل 

 ( 5.)قال: يبتلون ابل (و يف كل عام مرة أو مرتني. )َمرََّتنْيِ 

 (  6)القول الجيالق: هو السنة وابوع وبه قال ُّماهد.  

وأخـر   املرا، وهـو مـروي عـن ابـن عبـاس رضـي هللا عنهمـا، وبـه قـال بكـار بـن مالـك. القول الرابع: هو
هــذا  :قالـم املالبكـة علـيهم السـالم ؛د ث عـويف فلـم يـ(دد خــ اإذا مــرا العبـ :أبـو الشـيخ عـن العتـ  قـال

 ( 7) الذي داويناه فلم ينفعه الدواء.

                                 
  .11/67. وانظر التحرير والتنوير 11/73( تفس  الط ي  1)

 )يـُْفتَـُنونَ  النَّارِ  َعَلى ُهمْ  يـَْومَ  (د ويراد هبا إدخال اإلنسان يف النار، كقوله تعاىل:( ترد الفتنة يف القرآن الكرمي على معان متعددة، فتارة تر  2)
َنِة َسَقُطواْ  يف  َأالَ  (. واترة يسمى ما حيصل عنه العذاب فتنة كقوله: ، ) فـُُتويً  َوفـَتَـنَّاكَ (، واترة أت  قعىن االختبار، كقوله جل ثنا ه ) اْلِفتـْ

َنُة َأَشدن  (كقوله سبحانه: وأت  قعىن الشرك    ، مادة ف  . 372. انظر املفردات ) اْلَقْتلِ  ِمنَ  َواْلِفتـْ
 .6/1916. وتفس  ابن أيب حا  11/74( انظر  تفس  الط ي  3)

 .4/325( انظر  الدر املنجيور  4)

، والدر املنجيور 1916، 6/1915. وتفس  ابن أيب حا  11/73. وتفس  الط ي  291 : 2( انظر تفس  الصنعاين  : 5)
 .16/184. وتفس  الرادي 8/299، وتفس  القرط  2/404، وتفس  ابن كجي  4/325

، 2/404. وتفس  ابن كجي  4/325. والدر املنجيور 6/1915. وتفس  ابن أيب حا   74 : 11( انظر تفس  الط ي  : 6)
 .16/184، وتفس  الرادي 8/299وتفس  القرط  

 .16/184. تفس  الرادي 8/299.انظر تفس  القرط  4/352الدر املنجيور ( 7)
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قـال ابــن جريـر رمحــه هللا بعـد أن ســاق هــذه األقـوال: )وأوىل األقــوال يف ذلـك ابلصــحة أن يقــال: إن هللا   
وسـوء تنـب ههم ملـواعد  ،قلـة تـذك رِهمووبخ املنافقني يف أنفسـهم ب ،ه املؤمنني من هؤالء املنافقنيعبادَ  بَ عج  

وجـاب( أن  ،هللا ال  يعظهم هبا. وجاب( أن تكون تلك املـواعد الشـدابد الـ  ين(هلـا هبـم مـن ابـوع والقحـط
وجـاب( أن  يردقـه مـن إظهـار كلمتـه علـى كلمـتهم،و  ،تكـون مـا يـريهم مـن نصـرة رسـوله علـى أهـل الكفـر بـه

ق ســرابرهم بركــوهنم إىل مــا يســمعون مــن أراجيــف املشــركني وخبــ ،تكــون مــا يظهــر للمســلمني مــن نفــاقهم
وال خ  يوجب صحة بع  ذلك دون بع  من الوجه الذي دـب التسـليم لـه، وأصحابه،  برسول هللا 

وال قول يف ذلك أوىل ابلصواب من التسليم لظاهر قول هللا: وهو أو ال يرون أهنم خيت ون يف كل عام مرة 
  (1)هلم، ث ال ين(جرون وال يتعظون(.  أو مرتني قا يكون داجرا

 
   (2).)يـََتَضرَُّعونَ  ِلَرهبِ ِْم َوَما اْسَتَكانُوا َفَما اِبْلَعَذابِ  َأَخْذَيُهم َوَلَقدْ  (سة: قال تعاىل:اآلية اخلام

 -اختلف املفسرون يف املراد ابلعذاب الوارد يف هذه اآلية على أقوال منها : 
فـدعا علـيهم ، ولـذا   ا  أرسله هللا على قري  حني كذبوا رسـوله به عذاب خالقول األول : أن املراد 
حـني أخـذ هللا قريشـا بسـك ابـدب إذ دعـا  أن هذه اآلية ن(لم علـى رسـول هللا ذكر ابن جرير رمحه هللا 

 َّي :فقـال جاء أبو سفيان إىل الن  وأخر  عن ابن عباس رضي هللا عنهما أنه قال ، عليهم رسول هللا 
        (3)هذه اآلية. فأن(ل هللا  -يعك الوبر والدم  - أنشدك هللا والرحم فقد أكلنا العله( !حممد

القول الجياين: أن املراد به جور السلطان ونقمته، وقـال احلسـن يف معـىن هـذه اآليـة:)إذا أصـاب النـاس مـن 
ولكن استقبلوها ابالسـت فار، وتضـرعوا  قبل السلطان بالء ف منا هي نقمة، فال تستقبلوا نقمة هللا ابحلمي ة،

  (4).(إىل هللا، وقرأ هذه اآلية

 (6)وُّماهد.  (5)القول الجيالق: أن املراد به ابوع وابدب  وهو مروي عن ابن جريج 

  (7).القول الرابع: أن املراد به املصابب والشدابد، وهو ما فسر به ابن كجي  رمحه هللا هذه اآلية

                                 
 . 11/74( تفس  الط ي 1)

 . 77-76( سورة املؤمنون اآليتان  2)
وع(اه السيوطي يف الدر املنجيور إىل النسابي، وابن أيب حا ، والط اين،واحلاكم وصححه، وابن .  44 : 18( تفس  الط ي  : 3)

  .6/111يهقي يف الدالبل مردويه، والب

 .6/111وانظر الدر املنجيور  18/45تفس  الط ي (  4)

 .18/45( تفس  الط ي  5)

 .10/611( الدر املنجيور  6)

 .18/44. وانظر تفس  الط ي 3/252،253(  تفس  ابن كجي   7)
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فــابوع وابـــدب وجــور الســلطان كلهــا مــن املصـــابب  ؛مــا فســـرها بــه ابــن كجيــ عر  وهــذه األقــوال ال ختــ
والشدابد، وسواء كان ابوع خاصا بقوم قري ، أم كان عاما لكل من خالف وعصى؛ فكله داخل حتم 

 العذاب الذي توعد به املعاندين واملستك ين .
  . (1 )يـَْعَلُمونَ  ال َوَلِكنَّ َأْكجيـََرُهمْ  َذِلكَ  ُدونَ  َذاابً عَ  ظََلُموا لِلَِّذينَ  َوِإنَّ  قال تعاىل:  ة:اآلية السادس

ــة الســابقة ذكــر هللا جــل ثنــا ه أنــه أخــذ أعــداءه ابلعــذاب، وفــتح علــيهم ابب  ،وتقدســم أ ــا ه ،يف اآلي
عــذاب، وتنوعــم اجتهــادات املفســرين يف بيــان العــذاب الــذي أن(لــه هللا علــى هــؤالء املكــذبني، وإن كــانوا 

مـن ابـوع  ايشـكو إليـه مـا أصـاب قريشـ سـفيان إىل الرسـول  على أن سبب الن(ول هـو ُّمـيء أيبوا اتفق
 وابهد . 

؟ أم ال فما املـراد ابلعـذاب املـذكور يف هـذه اآليـة؟ وهـل هـو متلـف عـن العـذاب املـذكور يف اآليـة السـابقة
 -:منها فأقول اختلف أهل التفس  يف ذلك على أقوال

 قتــادة عـن ابــن عبــاس فقـد روى رضـي هللا عنهمــا. وبـه قــال ابـن عبــاساب القــ . القـول األول:  هــو عـذ 
 ُدونَ  َعـَذاابً  ظََلُمـوا لِلَِّذينَ  َوِإنَّ إنكم لتجدون عذاب الق  يف كتاب هللا  :أنه كان يقول رضي هللا عنهما

                       (3)كما أخرجه ابن جرير.  - أيضا –وهو قول ال اء   .(2)َذِلكَ 

       ( 4)القول الجياين: هو ابوع.  أو ابوع لقري  يف الدنيا. وهو مروي عن ُّماهد عن طريق ابن أيب جنيح.
القــول الجيالــق: هــي املصــابب الــ  تصــيبهم يف الــدنيا مــن ذهــاب األمــوال واألوالد. وهــذا مــروي عــن عبــد 

، ومصـابُب هـؤالء عجلهـم هللا هللا نـدقـال: فهـي للمـؤمنني أجـر وثـواب عإىل أن  الرمحن بن ديـد بـن أسـلم 
  (5)إَّيها يف الدنيا.

 وبــــــني  القــــــول ابــــــامع هلــــــا قـــــــال:  ،ومجــــــع بينهــــــا ،وبعــــــد أن أورد ابــــــن جريــــــر رمحــــــه هللا هــــــذه األقــــــوال
إن هللا تعاىل ذكره أخ  أن للذين ظلمـوا أنفسـهم بكفـرهم  :)والصواب من القول يف ذلك عندي أن يقال

ــه عــذااب دون يــومهم الــذي ف ألنــه يف  ؛فعــذاب القــ  دون يــوم القيامــة ،وذلــك يــوم القيامــة ،يــه يصــعقونب
واملصـابب الـ  تصـيبهم يف أنفسـهم وأمـواهلم وأوالدهـم دون يـوم  ،وابوع الذي أصاب كفار قري  ؛ال د 
 ينَ لِلَّـذِ  َوِإنَّ  :فقـال بـل عـم   ،ومل خيصـ  هللا نوعـا مـن ذلـك أنـه هلـم دون يـوم القيامـة دون نـوع   ،القيامـة

                                 
 . 47(سورة الطور اآلية  1)
 . 3/248 . وانظر تفس  الصنعاين27/36،37( تفس  الط ي  2)

 . 27/37(  تفس  الط ي  3)

 .7/636. والدر املنجيور 27/37. وتفس  الط ي 3/248( تفس  الصنعاين  4)
 . 27/37( تفس  الط ي  5)
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وإن للذين   :فتأويل الكالم ،وذلك هلم دون يوم القيامة ،فكل ذلك هلم عذاب. َذِلكَ  ُدونَ  َعَذاابً  ظََلُموا
 ( 1)ذلك العذاب(. اولكن أكجيرهم ال يعلمون أبهنم ذابقو  ،كفروا ابهلل عذااب من هللا دون يوم القيامة

 ،والنكبات، فيقول:) إن املنافق إذا مرا وعويف ويوضح ابن كجي  غفلة املنافق عن ابتالء هللا له ابملصابب
كــم أعصـــيك وال   :ويف األثــر اإلهلــي ،ال يــدري فيمــا عقلـــوه وال فيمــا أرســلوه ،مجيلــه يف ذلــك كمجيــل البعــ 

 ( 2)كم أعاقبك وأنم ال تدري(.   !َّي عبدي :قال هللا تعاىل .تعاقبك
ه ابملـراد ابلعـذاب الــوارد يف تـقارنوم ،ذه اآليـةوبعـد اسـتعراا هـذه األقـوال يف بيـان املـراد ابلعـذاب يف هـ   

يكون متفقا، عدا أنه ذكر من مجلة العذاب املتوعد  ملراد ابلعذاب يف اآليتني يكادا جند أناآلية السابقة؛ 
 عذاب الق . –به يف آية الطور 

 اْلَعـَذابِ  ِمـنَ  يَقنـَُّهمْ َولَنُـذِ مـن نظـابر قولـه تعـاىل:  اوبعد أن استعرضنا هذه اآلَّيت الكرميات يتبني لنـا أهنـ

وأن األلفـا  القرآنيـة الـ  تضـمنتها للداللـة علـى املـراد هـي . يـَْرِجُعـونَ  اأَلْكَ ِ َلَعلَُّهـمْ  اْلَعَذابِ  ُدونَ  اأَلْدىنَ 
 األلفا  التالية :

 العذاب .ـ  1
 ـ السيئة واحلسنة، أو السيئات واحلسنات . 2
 ـ الفتنة . 3
 البأساء والضراء .ـ  4

ر  ويتضح من تدبر هذه اآلَّيت، والنظـر يف أقـوال أهـل العلـم أن معـاين هـذه األلفـا  القرآنيـة ال تكـاد ختـ
 ،والـرداَّي ،وشـظف العـي  ،والسـيف ،والسـقم ،والبـؤس ،والشـر ،الشـدةمن اهلـالك، و  :مصابب الدنيا عن

 اب الق .وعذ ،وفتنة املنافقني أبقواهلم ، واحلدود ،وال (و ،وابهاد ،وابوع ،والفقر
وإذا علمنـــا أن هـــذه املصـــابب والنكبـــات وأنـــواع العـــذاب هـــي  ـــا يعاقـــب هللا بـــه عبـــاده إذا عصـــوه أمـــره، 

 وخالفوا شرعه، فما األسباب ابالبة للعذاب الدنيوي؟ .
يقـف علـى عـ  عظيمـة، ودالالت كجيـ ة،  ــا  إن املتتبـع آلَّيت القـرآن الكـرمي وأحاديـق الرسـول الكــرمي 

مـــن الوقـــوع فيـــه مـــن  ا حـــذري هللا ورســـوله  ـــعلينـــا مـــن أخبـــار األمـــم املاضـــية، أو  رســـوله قصـــه هللا و 
أصــناف املنكــرات الــ  تســتن(ل غضــب هللا ومقتــه، ويف املبحــق التــايل نســتنبط مــن دالالت النصــو  مــا 

بنـا عواقبهـا لـئال نقـع فيهـا، فتنـ(ل  ؛وقفنا عليه من أسباب العذاب الذي ُحذ ري منه؛ علهـا تكـون عـ ة لنـا
 الوخيمة، أجاري هللا منها .    

 

                                 
  37 : 27(تفس  الط ي  : 1)
   246 : 4تفس  ابن كجي   :(  2)
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 األسباب 
 
 

 َلَعلَُّهـمْ  َعِملُـوا الَّـِذي بـَْعـ َ  لِيُـِذيَقُهم النَّـاسِ  َكَسـَبْم أَيْـِدي ِقَـا َواْلَبْحـرِ  اْلـَ  ِ  يف  اْلَفَسـادُ  َظَهـرَ قـال تعـاىل:

، فمـن بـذل أسـباب فاهلل سبحانه وتعاىل قد جعل لكل شيء سببا، فللخ  أسباب، وللشـر  (1)يـَْرِجُعونَ 
 .      بابه، وضرب حوله أطنابهللخ  أسبابه أوشك أن يدركه، ومن سعى إىل الشر واختذ له أسبابه ؛ ن(ل ب

بهــا، وحتـيط بــه األسـباب الــ  ورد الشـرع احلنيــف بـذكرها، وبــني أن املتلـبع هبــا حـري أن تنــ(ل بـه عواقو    
  -:تنقسم إىل قسمني ، آاثرها

 . أسباب جتلب العذاب يف الدنيا
 . أسباب جتلب العذاب يف الق 

 األسباب ما يلي : ـ ومن هذه
 

 تكذيب الرسلأوال: 
 

وأنـ(ل الكتـب، وأيـدهم ابآلَّيت احلسـية واملعنويـة،  ،خلق هللا اخللق لعبادته؛ ومن أجـل ذلـك أرسـل الرسـل
كــان   ن مبجيــواث يف هـذا الكــون الفســيح، أوني القاطعــة، واحلجـج الدام ــة، ســواء منهــا مـا كــاوأيـدهم ابل اهــ

َ  َحـىتَّ  أَنُفِسـِهمْ  َويف  اآلفَـاقِ  يف  َسـُنرِيِهْم آََّيتِنَـا مسـتقرا يف نفـوس اخللـق  . ووعـد (2)احْلَـقن  أَنَـّهُ  هَلُـمْ  يـَتَـبَـنيَّ

                                 
 .  41( سورة الروم اآلية  1)

 .  53(سورة فصلم اآلية 2)
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وتوعـد املخـالفني ابلعـذاب والنكـال يف الـدنيا واآلخـرة، وأخـ  املؤمنني هبم ابلنعيم املقيم يف الدنيا واآلخرة، 
نَـاهُ  احلـق سـبحانه وتعـاىل عمـا حـل ابألمـم السـابقة فقـال عـن قـوم نـو    اْلُفْلـكِ  يف  مََّعـهُ  َوَمـن َفَأجَنيـْ

نَـا ( ثَّ 119) اْلَمْشـُحونِ   ُهـمْ  ِفيَهـا ِكبُـواُكبْ ف. وقـال عـن قـوم إبـراهيم (1)فأجنينـاه  اْلبَـاِقنيَ  بـَْعـدُ  أَْغَرقـْ

بحانه وتعـاىل عـن العـذاب الـذي أرسـله علـى قـوم . وقـال سـ(2)إِْبلِـيَع َأمْجَُعـونَ  ( َوُجنُـودُ 94) َواْل َـاُوونَ 
ـلَ  َواْبَـرَادَ  َعلَـْيِهُم الطنوفَـانَ  َفَأْرَسـْلَنا  :فرعون ملا كـذبوا موسـى  مَ  َوالضَّـَفادِعَ  َواْلُقمَّ  منَفصَّـاَلت   آََّيت   َوالـدَّ

. فهـذا العـذاب أرسـله هللا علـيهم يف حيـامم الـدنيا، ث قـال تعـاىل عـن (3) ُّمنْـرِِمنيَ  قَـْوًمـا وََكـانُواْ  َفاْسَتْكَ ُواْ 
 اْلَعـَذابِ  ُسـوءُ  ِفْرَعـْونَ  آِبلِ  َوَحـاقَ هم ومـا سـيالقونه مـن شـديد العقـاب:العذاب الذي أعـده هلـم يف قبـور 

هَ  ( النَّاُر يـُْعَرُضونَ 45) اَعةُ  تـَُقومُ  َويـَْومَ  َوَعِشيًّا ُغُدوًّا اَعَليـْ  .(4)اْلَعَذابِ  َأَشدَّ  ِفْرَعْونَ  أَْدِخُلوا آلَ  السَّ
 الَّـِذينَ  أَفَـَأِمنَ والعذاب املرتتب على تكذيب الرسل ال ي(ال متوعـدا بـه مـن كـذب وعصـى قـال تعـاىل:  

ُ هِبِـمُ  خَيِْسـفَ  أَن السَّيِ َئاتِ  َمَكُرواْ   َُْخـَذُهْم  ( َأوْ 45) َيْشـُعُرونَ  الَ  َحْيـقُ  ِمـنْ  اْلَعـَذابُ  َ ْتِـيَـُهمُ  َأوْ  اأَلْراَ  اَّللَّ
. وقـال عـ( مـن (5)رَِّحـيمٌ  لَـرُ وفٌ  فَـِ نَّ رَبَُّكـمْ  خَتَـونف   َعلَـى  َُْخـَذُهمْ  ( َأوْ 46) ِقُْعِجـ(ِينَ  ُهم َفَما تـََقلنِبِهمْ  يف 

 ِشـَيعاً  يـَْلِبَسـُكمْ  َأوْ  أَْرُجِلُكـمْ  حَتْـمِ  ِمـن َأوْ  فَـْوِقُكمْ  َعَذااًب مِ ن َعَلْيُكمْ  َعقَ يـَبْـ  أَن َعَلى اْلَقاِدرُ  ُهوَ  ُقلْ  قابل:

 .(6)بـَْع    بـَْعَضُكم أبَْسَ  َويُِذيقَ 
 اأَلْراِ  ِمـنَ  لََيْسـَتِف(نوَنكَ  َكـاُدواْ  َوِإنوتلـك سـنة ماضـية ال تتخلـف، ووعيـد حـق ال يتـأخر قـال تعـاىل: 

َهـ لُِيْخرِجـوكَ  لَـكَ  قَـْد أَْرَسـْلَنا َمـن ( ُسـنَّةَ 76) َقلِـيالً  ِإالَّ  ِخالفَـكَ  يـَْلبَـجيُـونَ  الَّ  ا َوِإًذاِمنـْ  جتَِـدُ  َوالَ  رنُسـِلَنا ِمـن قَـبـْ

 ِمنْ  َدىأَهْ  لََّيُكونُنَّ  نَِذيرٌ  لَِئن َجاءُهمْ  أمَْيَاهِنِمْ  َجْهدَ  اِبَّللَِّ  َوأَْقَسُموا . وقال ع( من قابل: (7)حَتْوِيالً  ِلُسنَِّتَنا

ـا اأُلَمـمِ  ِإْحـَدى ِِ َوال َوَمْكـرَ  اأَلْراِ  يف  ( اْسـِتْكَبارًا42) نـُُفـورًا ِإالَّ  دَاَدُهـمْ  نَـِذيٌر مَّـا َجـاءُهمْ  فَـَلمَّ ـيِ   حيَِيـقُ  السَّ

ُِ  اْلَمْكرُ  ـيِ   اَّللَِّ  ِلُسـنَّمِ  جتَِـدَ  َولَـن تـَْبـِديالً  اَّللَِّ  ِلُسـنَّمِ  جتَِـدَ  فَـلَـن  اأَلوَّلِـنيَ ةَ ُسـنَّ  ِإالَّ  يَنظُـُرونَ  فَـَهـلْ  أِبَْهلِـهِ  ِإالَّ  السَّ

   (8)حَتْوِيالً 
أن هللا إذا أراد رمحة أمه قب  نبيها قبلها؛ ليكون هلا فرطا وسلفا، وإذا أراد هالك أمة عذهبا  وبني الن  

وجـل إذا قال:)إن هللا ع(  عن الن    ونبيها حي؛ لتقر عينه هبلكتها، فقد روى مسلم عن أيب موسى 

                                 
 .  120-119عراء اآليتان (سورة الش1)

 . 95-94(سورة الشعراء اآليتان2)
 .  133(سورة األعراف اآلية 3)

 .  46-45(سورة غافر اآليتان 4)

 . 47-45(سورة النحل اآلَّيت5)
 . 65(سورة األنعام اآلية6)
 .  72-71(سورة اإلسراء اآليتان 7)

 . 43-41(سورة فاطر اآلَّيت 8)
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فجعلـه هلـا فرطـا وسـلفا بـني يـديها، وإذا أراد هلكـة أمـة عـذهبا  ،أراد رمحة أمة من عبـاده قـب  نبيهـا قبلهـا
   (1).ونبيها حي، فأهلكها وهو ينظر، فأقر عينه هبلكتها حني كذبوه، وعصوا أمره(

 
 
 

 ترك الصالةثانيا : 
 

لَـحَ  َ قَـدْ (لفـال  يف الـدنيا واآلخـرة، فقـال تعـاىل:شرع هللا الصالة صلة بني العباد ورهبـم، وجعـل مجيوبتهـا ا  فـْ

يناجي فيها العبد ربه، ففي احلـديق القدسـي يقـول  ( 2).) َخاِشُعونَ  َصالِمِمْ  يف  ُهمْ  ( الَِّذينَ 1) اْلُمْؤِمُنونَ 
ــــدي نصــــفنيقســــمم ) :الــــرب ســــبحانه وتعــــاىل ــــني عب ــــدي مــــا ســــأل ،الصــــالة بيــــك وب ــــال  ،ولعب ــــ ذا ق ف

قـال هللا  .)الـرَِّحيمِ  الرَّمْحــنِ   ( :وإذا قـال .قـال هللا تعـاىل: محـدين عبـدي )اْلَعـاَلِمنيَ  َّللَِّ َرب ِ  احْلَْمـدُ (:العبـد
ينِ  يـَْومِ  َمـِلكِ (. وإذا قال:أثىن علي عبدي :تعاىل . فـوا إيل عبـدي :وقال مـرة ،ُّمدين عبدي :قال. )الدِ 

كَ (ف ذا قال: كَ  نـَْعُبدُ  ِإَّيَّ اهـِدَي  (:فـ ذا قـال .ولعبـدي مـا سـأل ،هـذا بيـك وبـني عبـدي :قال. )َنْسَتِعنيُ  وِإَّيَّ
سـَتِقيمَ  الصِ ـرَا َ 

ُ
 ُضـوبِ  َغـ ِ  أَنَعمـَم َعلَـيِهمْ  الَّـِذينَ  ِصـرَا َ  .امل

َ
 ،هـذا لعبـدي :قـال. )الضَّـالِ نيَ  َعلَـيِهْم َوالَ  امل

 ( 3)(.ولعبدي ما سأل
مِ ـَن  َودَُلًفـا النـََّهـارِ  طَـَريفَِ  الصَّـاَلةَ  َوأَقِـمِ  (ال تعـاىل :قـ أرداهنـم مـن الـذنوب واآلاثم،ألبـداهنم و وجعلهـا طهـارة 

ـيِ َئاتِ  يُْذِهْ َ  احلََْسَناتِ  ِإنَّ  اللَّْيلِ  اِكرِينَ  ذِْكـَرى َذلِـكَ  السَّ أنـه  ـع  عـن أيب هريـرة  يف الصـحيحنيو  (4))لِلـذَّ
م َخسـا، مـا تقـول ذلـك يبقـي مـن أحـدكم، ي تسـل فيـه كـل يـو ببـاب أرأيتم لو أن هنـرا يقول:) رسول هللا 

  (5)درنه؟. قالوا: ال يبقي من درنه شيئا. قال: فذلك مجيل الصلوات اخلمع ميحو هللا هبا اخلطاَّي(.
والصالة كما تنقي العبد مـن الـذنوب وآاثرهـا، فهـي تنهـى املسـلم مـن مقارفـة الفـواح  واآلاثم، قـال جـل 

َهـى الصَّـالةَ  ِإنَّ  الصَّـالةَ  َتاِب َوأَِقمِ اْلكِ  ِمنَ  إِلَْيكَ  أُوِحيَ  َما اْتلُ  (ثنا ه: فمـن  (6).)اْلَفْحَشـاء َواْلُمنَكـرِ  َعـنِ  تـَنـْ

                                 
 .1791/ 4(صحيح مسلم 1)

  .2-1سورة املؤمنون اآليتان (  2)
 .1/297، 395صحيح مسلم ،    ( 3)
 . 114سورة هود اآلية  ( 4)
 .1/462، 667، وصحيح مسلم ،  1/197، 505متفق عليه، صحيح البخاري ،   ( 5)
 .45سورة العنكبوت اآلية  ( 6)
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َعــن  أَْعــَراَ  َوَمـنْ  (مـاون هبـا وضـيعها فهـو متوعـد أبشــد أنـواع العـذاب يف الـدنيا واآلخـرة، قـال تعــاىل :
 من أعظم الذكر.والصالة ( 1). )أَْعَمى اْلِقَياَمةِ  يـَْومَ  َوََّنُْشرُهُ  َضنًكا َمِعيَشةً  َلهُ  َفِ نَّ  ذِْكرِي

  رة بن جندب عن في الصحيح ف ،لصالةب الذي يلقاه يف ق ه املتهاون ابأمته ابلعذا وأخ  الن   
: هــل رأى أحــد مــنكم مــن ر َّي؟ قــال: -يعــك  ــا يكجيــر أن يقــول ألصــحابه  - قــال: كــان رســول هللا 

ذات غـداة: إنـه أاتين الليلــة آتيـان، وإهنمــا ابتعجيـاين، وإهنمــا  فـيق  عليـه مــن شـاء هللا أن يقــ . وإنـه قــال
قاال يل: انطلق. وإين انطلقم معهما، وإي أتينا على رجـل مضـطجع، وإذا آخـر قـابم عليـه بصـخرة، وإذا 

فـال يرجـع إليـه حـىت  ،هو يهوي ابلصخرة لرأسه، فيجيلغ رأسه فيتدهده احلجر ها هنا، فيتبع احلجر فيأخـذه
سـبحان هللا! مـا  : قلم هلمـاا كان، ث يعود عليه فيفعل به مجيل ما فعل به املرة األوىل، قاليصح رأسه كم

... إىل أن قال: أما الرجل األول الذي أتيم عليه يجيلغ رأسه ابحلجـر؛  انطلق انطلقهذان؟ قال قاال يل: 
ق ه، أما يـوم القيامـة فقـد  هذا عذابه يف (2)ف نه الرجل  خذ القرآن ف فضه، وينام عن الصالة املكتوبة (.

 َأَضـاُعوا بـَْعـِدِهْم َخْلـفٌ  ِمـن َفَخلَـفَ ( ذكر هللا تعاىل شيئا من عذاب اتركي الصـالة، فقـال عـ( مـن قابـل:

َهَواتِ  َواتَـّبَـُعوا الصَّالةَ  ( 4) ل ِْلُمَصلِ نيَ  فَـَوْيلٌ  (وقال جل ثنا ه وتقدسم أ ا ه: (3).)َغيًّا يـَْلَقْونَ  َفَسْوفَ  الشَّ
  (4).)َساُهونَ  َصالِمِمْ  َعن ُهمْ  لَِّذينَ ا
 

 منع الزكاةثالثا :
 

الــركن الجيالــق مــن أركــان اإلســالم ، وهــي قرينــة الصــالة، مجــع هللا بينهــا وبــني الصــالة يف آَّيت  ال(كــاة هــي 
 َمعَ  َوارَْكُعواْ  َكاةَ َوآُتواْ ال(َّ  الصَّاَلةَ  َوأَِقيُمواْ كجي ة ت(يد على عشرين موضعا يف كتاب هللا، كما يف قوله تعاىل: 

 اَتبُـواْ  ِ نفـََ  فقال تعـاىل: ، وجعل إقامة الصالة وإيتاء ال(كاة عالمة على إسالم العبد هلل، (5)الرَّاِكِعني

ي َفِ ْخَوانُُكْم يف  ال(ََّكاةَ  َوآتـَوُاْ  الصَّاَلةَ  َوأََقاُمواْ  ره وأق ،من فرق بني الصالة وال(كاة  ، وقاتل الصديق (6)نالدِ 
 وما ذاك إال لعظيم مكانتها يف هذا الدين .  على ذلك الصحابة رضوان هللا عليهم،

فـ ذا كانــم ال(كـاة هبــذه املكانــة فـال غــرو أن رتــب الشـارع العقــوابت العظيمـة علــى مــن منعهـا، ومــن أتمــل 
قوبـة، فـ ذا كـان العذاب املرتتب على منع ال(كـاة أدرك متـام احلكمـة اإلهليـة يف املناسـبة بـني الـذنب وبـني الع

                                 
 . 124سورة طه اآلية  ( 1)
 .2585 -6/2583، 6640صحيح البخاري،   ( 2)
 . 59رة مرمي اآلية ( سو  3)
 . 5-4( سورة املاعون اآليتان  4)
 .43( سورة البقرة اآلية  5)
 .11( سورة التوبة اآلية  6)
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من معاين ال(كـاة ال كـة والنمـاء ، فـ ن مـن عقوبـة منعهـا منـع املطـر الـذي تنمـو بـه اخلـ ات، وختـر  األرا 
أن يبتلـــى النـــاس ابلســـنني وهـــي ابـــدب والقحـــط، فلمـــا منعـــوا فضـــول  - أيضـــا –بركتهــا، ومـــن عقوبتهـــا 

:) وأتمــل حكمـة هللا يف حــبع ال يــق عــن  أمـواهلم؛ شــدد هللا علــيهم يف أرداقهـم، قــال ابــن القـيم رمحــه هللا
املساكني؛ كيف جودوا على منع ما للمساكني ِقبَـَلهم مـن  مواعباده وابتالبهم ابلقحط إذا منعوا ال(كاة وحر 

القوت قنع هللا مادة القـوت والـردق وحبسـها عـنهم، فقـال هلـم بلسـان احلـال: منعـتم احلـق فمنعـتم ال يـق، 
 ( 1)(.ِقَبلكم فهال استن(لتموه ببذل ما هلل

ما رواه احلاكم يف مستدركه عـن عبـد هللا بـن بريـدة عـن أبيـه رضـي هللا عنـه قـال: قـال رسـول يدل لذلك   
ــنهم، وال ظهــرت الفاحشــة يف قــوم قــط إال ســلط هللا  هللا  :)مــا نقــ  قــوم العهــد قــط إال كــان القتــل بي

هــذا حــديق صــحيح علــى وقــال احلاكم:علــيهم املــوت، وال منــع قــوم ال(كــاة إال حــبع هللا عــنهم القطــر(. 
  (2)شر  مسلم ومل خيرجاه.

وأخرجــه   (3).(مــا منــع قــوم ال(كــاة إال ابــتالهم هللا ابلســنني:) قــال رســول هللا  وورد عنــد الطــ اين بلفــد
املنذري يف الرتغيب و الرتهيب وقال: رواه الط اين يف األوسط ورواته ثقات واحلـاكم والبيهقـي يف حـديق 

 ،وقـال احلـاكم صـحيح علـى شـر  مسـلم  .(إال حبع هللا عنهم القطر ال(كاة قوم منعوال )ا قاال: إال أهنم
 ( 4) ..ورواه ابن ماجه والب(ار والبيهقي من حديق ابن عمر

فـــأي  :قـــال .قـــال أحســنهم خلقـــا ؟أي املــؤمنني أفضـــل) :عــن عبـــد هللا بـــن عمــر أن رجـــال قـــال للنـــ  و 
 :ث قــال النــ   ،أولئــك األكيــاس ؛وأحســنهم لــه اســتعدادا ،وت ذكــراقــال أكجيــرهم للمــ ؟املــؤمنني أكــيع

مل تظهـر الفاحشـة يف قـوم قـط  ،أعـوذ ابهلل أن تـدركوهن ،أن تنـ(ل بكـم !َخع خصال َّي معشر املهـاجرين
ومل ينقصـوا املكيـال وامليـ(ان  ،واألوجاع ال  مل تكـن فشـم يف أسـالفهم ،حىت يعلنوا إال فشا فيهم الطاعون

ولــوال  ،ومـا منعـوا دكـاة أمــواهلم إال منعـوا املطـر ،وجـور السـلطان علــيهم ،وشـدة املؤونــة ،وا ابلسـننيإال أخـذ
ومل ينقضـــوا عهـــد هللا وعهـــد رســـوله إال ســـلط هللا علـــيهم عـــدوهم فأخـــذوا بعـــ  مـــا يف  ،البهـــابم مل ميطـــروا

  (5).(هم بينهموما مل حيكم أبمتهم بكتاب هللا ويتخذوا فيما أن(ل هللا إال جعل أبس ،أيديهم

أن األمـة إذا منعـم ال(كـاة منعـم القطـر، وإذا منعـم حـق الضـعيف منعهـا هللا  دالـة علـى فهذه األحاديق
  سبب اخل  والنماء.

                                 
.ويف هذه الصفحة وما بعدها أورد املؤلف رمحه هللا وقفات مجيلة يف بيان التناسب بني الذنوب  1/315( مفتا  دار السعادة  1)

 والعقوابت اإلهلية .

 .3/196، وشعب اإلميان للبيهقي 136 : 2لى الصحيحني  :( املستدرك ع 2)

  . 40 : 7( املعجم األوسط  : 3)
 .1/309( الرتغيب والرتهيب  4)
. 5/317،كما أخرجه اهليجيمي يف ُّممع ال(وابد عن عطاء عن ابن عمر 4/583. واملستدرك  351 : 7( شعب اإلميان  : 5)

 .5/94تذكار . واالس2/1332وسنن ابن ماجه 
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 ترك اجلهاد ا:رابع
 

،  (1) ِجَهـاِدهِ  َحـقَّ  اَّللَِّ  يف  َوَجاِهـُدوا :تعـاىلشـرع هللا ابهـاد إلعـالء كلمتـه، والـدفاع عـن دينـه، فقـال 
إن يف غـ(وة تبـوك فقـال يل:) قـال: كنـا مـع رسـول هللا   عن معاذ بن جبلعله ذروة سنام اإلسالم، فوج

قــال: قلــم أجــل َّي رســول هللا! قــال أمــا رأس األمــر  بــرأس األمــر، وعمــوده، وذروة ســنامه.شــئم أنبأتــك 
صــحيح علــى  فابهــاد(. قــال احلــاكم : هــذا حــديقذروة ســنامه فاإلســالم، وأمــا عمــوده فالصــالة، وأمــا 

 ( 2) .ومل خيرجاه ،شر  الشيخني

سئل أي العمل أفضل؟ فقال:  ، فعن أيب هريرة أن رسول هللا مكانة ابهاد يف هذا الدين   وبني الن  
  (3)يف سبيل هللا، قيل ث ماذا؟ قال حج م ور(.ابهاد إميان ابهلل ورسوله، قيل: ث ماذا؟ قال: )

وأنـه ذروة سـنام هـذا األمـر؛ فقـد بـني العاقبـة املرتتبـة علـى تركـه، وأهنـا علـى مكانتـه،   وكمـا بـني الرسـول 
 بـن عمــر اسـبيل املقابلـة، فلمـا كـان ابهـاد سـبيل العـ( والسـؤدد؛ كـان تركـه سـبيل الذلـة واملسـكنة، فعـن 

ابهاد؛  يقول:) إذا تبايعتم ابلعينة، وأخذ  أذيب البقر، ورضيتم ابل(رع، وتركتم قال:  عم رسول هللا 
   (4)سلط هللا عليكم ذال ال ين(عه حىت ترجعوا إىل دينكم(.

بـن عبـاس رضـي هللا اوأخر  احلاكم عن ابن عباس رضي هللا عنهما من طريق جندة بـن نفيـع قـال: سـألم 
ْبُكمْ  تَنِفـُرواْ  ِإالَّ عنهمـا عـن قـول هللا عـ( وجـل: حيـا مـن   قـال: اسـتنفر رسـول هللا  (5)أَلِيًمـا َعـَذاابً  يـَُعـذِ 

أحيـــاء العـــرب فتجيـــاقلوا؛ فأمســـك عـــنهم املطـــر، وكـــان عـــذاهبم(. قـــال احلـــاكم يف املســـتدرك: هـــذا حـــديق 
 ( 6)ومل خيرجاه. ،صحيح اإلسناد

  
 

                                 
 . 78( سورة احلج اآلية  1)
، وابن ماجه يف سننه 5/11، ورواه الرتمذي يف سننه 5/231، واإلمام أمحد يف مسنده  2/86( رواه احلاكم يف املستدرك  2)
2/314. 
 . 26 1/18( رواه البخاري يف صحيحه  3)
قال األلباين رمحه هللا: وهو ، و12/432. واملعجم الكب 5/316.و السنن الك ى 3/274( سنن أيب داود، واللفد له، 4)

 .1/16حديق صحيح جملموع طرقه، سلسلة الصحيحة 
 . 39( سورة التوبة اآلية  5)
 . 114 : 2( املستدرك على الصحيحني  : 6)
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 ظهور  الفاحشةا : خامس
 

. وهناهم  (1)ًئاَشيْـ  ِبهِ  ُتْشرُِكواْ  اَّللََّ َوالَ  َواْعُبُدواْ خلق هللا خلقه لعبادته، وحرم عليهم معصيته، فقال تعاىل:
َهـا َظَهـرَ  اْلَفـَواِحَ  َمـا تـَْقرَبُـواْ  َوالَ  ظهـر منهـا ومـا بطـن فقـال جـل ثنـا ه:عن املعاصي واآلاثم مـا   َوَمـا ِمنـْ

َا ُقلْ . وقال ع( من قابل:  (2)َبَطنَ  َهـا َظَهرَ  َما اْلَفَواِح َ  َريبِ َ  َحرَّمَ  ِإمنَّ وحـذر نبينـا   . (3) َوَمـا َبطَـنَ  ِمنـْ
  وبـني أهنـا سـبيل هلكـة، وأن األمـة مـىت مـا اسـتعلنوا هبـا أوشـك هللا أن  ،أمته من م بة مقارفـة الفـواح

ــا رســول هللا يعمهــم بعــذاب مــن عنــده، كمــا أخــ    عبــد هللا بــن عمــر رضــي هللا عنهمــا قــال: أقبــل علين
ظهـر الفاحشـة يف قـوم قـط فقال:) َّي معشر املهاجرين! َخع إذا ابتليتم هبن وأعوذ ابهلل أن تدركوهن: مل ت

إىل  (4)إال فشــا فــيهم الطــاعون واألوجــاع الــ  مل تكــن مضــم يف أســالفهم الــذين مضــوا(. ؛حــىت يعلنــوا هبــا
 . آخر احلديق

:) ما نق  قوم العهد إال كان القتل بينهم. وال ظهرت فاحشة يف قوم وعن بريدة قال قال رسول هللا   
  (5)قوم قط ال(كاة إال حبع هللا عنهم القطر(. عليهم املوت. وال منع سلط هللا إال 

مـا مل يظهــر  ،يقـول:) ال تـ(ال أمـ  أـ   متماسـك أمرهـا  عـم النـ   :قالـم وعـن ميمونـة دو  النـ  
 ( 6)ف ذا ظهروا خشيم أن يعمهم هللا بعقاب(.ولد ال(ىن، فيهم 

لفـد:) ال تـ(ال أمـ  أـ  مـا مل يفـ  ب وروى هذا احلديق اإلمام أمحد يف مسنده عن ميمونة دو  الن  
  (7)ن يعمهم هللا ع( وجل بعقاب(.فيوشك أولد ال(ي؛ ف ذا فشا فيهم ولد ال(ي، فيهم 

: )سـنده حسـن. ث قـال: قـال هذا احلـديق وعـ(اه إىل املسـند مـن طريـق عابشـةابن حجر بعد أن أورد و   
  (8) (.ففي هذه األحاديق أن الطاعون قد يقع عقوبة بسبب املعصية

                                 
 . 36( سورة النساء اآلية  1)
 . 151( سورة األنعام اآلية  2)

   . 33( سورة األعراف اآلية  3)

 سبق خترده.  ( 4)

، سنن اللبيهقي 7/269 ل اهليجيمي يف ُّممع ال(وابد رواه الب(ار ورجاله رجال الصحيح غ  رجاء بن حممد وهو ثقةقا(  5)
3/346،9231. 

 . 24/23( املعجم الكب  6)
 . 6/333( املسند  7)

 . 10/192( فتح الباري 8)
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فتضمنم هـذه األحاديـق أن األمـة إذا انتشـرت فيهـا الفاحشـة وأعلنـم هبـا فلتنتظـر الطـاعون، واألمـراا 
الــ  مل تكــن معروفــة يف أســالفهم، كمــا جــاء ذلــك يف حــديق ابــن عمــر رضــي هللا عنهمــا، ويف حـــديق 

هـــا نصـــب النـــ  ورد الوعيـــد الشـــديد أبن يســـلط علـــيهم املـــوت، ويف حــديق ميمونـــة رضـــي هللا عن ،بريــدة
تفـرق أن يو  ،تمـ(ق مجعهـمأوشـك أن ي فـيهم فقـد ة ، وهي فشـو ولـد الـ(ي؛ فـ ذا ظهـرألمته عالم الكرمي 

 مشلهم، وأوشك هللا أن يعمهم بعذاب من عنده . 
وبعد ذكر األدلة على أن الفاحشة سبب للعذاب الدنيوي، حيسن بنا أن ننظر ما قاله أهل الل ة يف معىن 

ال(ىن، وما يشتد قبحه من الذنوب، وكل ما هنى ال الف ود أابدي يف قاموسه:)الفاحشة: الفاحشة، فقد ق
البخـل يف أداء ال(كـاة، والفـاح  البخيـل جـدا، والفحـ  عـدوان ابـواب،  :هللا ع( وجـل عنـه، والفحشـاء
  (1) رضي هللا عنها. .ومنه ال تكوين فاحشة لعابشة

القبيح من القول والفعل، ومجعها الفواح ، و أفح  عليه  :الفاحشةوقال ابن منظور يف لسان العرب:)
... و الفحـ  االسـم، ورجـل فـاح  ذو فحــ ، الفاحشــة الفحشـاء اسـم ، و يف املنطـق أي قـال الفحـ 

ــــتفح )ويف احلــــديق:  ــــب   الفــــاح  امل ــــول وفعــــل،  :. فالفــــاح (إن هللا ي ــــا مــــن ق ذو الفحــــ  واخلن
 :د تكرر ذكر الفح  والفاحشة والفـاح  يف احلـديقواملتفح  الذي يتكلف سب الناس ويتعمده، وق
  (2)وهو كل ما يشتد قبحه من الذنوب واملعاصي.

  (3)هي ال  توجب احلد يف الدنيا والعذاب يف اآلخرة(.وعرفها ابرجاين يف التعريفات بقوله:)الفاحشة 

َـا تعـاىل: يف القـرآن الكـرمي قعـان متعـددة: ففـي قولـه والفحشـاء وقـد وردت لفظـة الفاحشـة    َُْمـرُُكمْ  ِإمنَّ

ـوءِ  ـْيطَانُ  ويف قولـه تعـاىل :  (4) َواْلَفْحَشـاء اِبلسن يـراد هبـا  - (5) اِبْلَفْحَشـاء َو َُْمـرُُكم اْلَفْقـرَ  يَعِـدُُكمُ  الشَّ
 أَْربَعـةً  ْشـِهُدوْا َعلَـْيِهنَّ َفاْستَ  نِ َسـنِبُكمْ  ِمـن اْلَفاِحَشـةَ  َ ِْتنيَ  َوالالَِّ  عموم املعاصي واآلاثم، ويف قوله تعاىل: 

( 54) تـُْبِصـُرونَ  َوأَنـُتمْ  اْلَفاِحَشـةَ  ِلَقْوِمـِه أأََتْتُـونَ  قَـالَ  ِإذْ  َوُلوطًـافـ اد هبـا الـ(ىن، ويف قولـه تعـاىل:  (6)مِ نُكمْ 
 .فاملقصـود هبـا هنـا جرميـة اللـوا  (7 )نجَتَْهلُـو  قَــْومٌ  أَنـُتمْ  بَـلْ  النِ َسـاء ُدونِ  مِ ـن َشـْهَوةً  لَتَـْأُتوَن الر َِجـالَ  أَبِـنَُّكمْ 

 .ىن أو اللوا  يف أمة فقد استن(لم غضب هللا ومقته عليهافنستخل  من ذلك أنه إذا ظهر ال( 
 

 

                                 
 . 1/774( القاموس احمليط، مادة فح ،  1)

 . 6/325( لسان العرب ، مادة فح ،  2)
 .  1/211( التعريفات  3)

 .  169( سورة البقرة اآلية  4)

 .268( سورة البقرة اآلية  5)
 . 15( سورة النساء اآلية  6)
 .  55،54( سورة النمل اآليتان  7)
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 نقض العهدسا:ساد
  

 ِبَعْهـِدِهمْ  َواْلُموُفونَ  الذين يوفون بعهدهم، فقال تعاىل:أمر هللا ابلوفاء ابلعهد، وحرم نقضه، وأثىن على 

، وذم  سـبحانه (2 )َعَلْيـهِ  اَّللََّ  َعاَهـُدوا َمـا َصـَدُقوا رَِجالٌ  اْلُمْؤِمِننيَ  ِمنَ ، وقال جل ثنا ه:  (1)اَهُدواْ عَ  ِإَذا
 َويـَْقَطُعونَ  ِميجيَاِقهِ  بـَْعدِ  ِمن َعْهَد اَّللَِّ  يَنُقُضونَ  الَِّذينَ وتعاىل الذين ينقضون العهد وامليجياق فقال سبحانه: 

، وبـني سـبحانه وتعـاىل أنـه أحـل  (3)اخْلَاِسـُرون ُهـمُ  أُولَــِئكَ  اأَلْراِ  يف  يُوَصَل َويـُْفِسـُدونَ  أَن ِبهِ  اَّللَُّ  أََمرَ  َما
اَّللَِّ  آَبََّيتِ  وَُكْفـرِِهم مِ يجيَـاقَـُهمْ  نـَْقِضـِهم فَِبَمـا عقوبته أبهل الكتاب ملا نقضوا عهدهم، فقال عـ( مـن قابـل:

َهـا طَبَـعَ  بَـلْ  ُغْلـفٌ  قـُُلوبـُنَـا َوقَــْوهلِِمْ  َحـقًّ  األَنِْبيَـاء ِب َـْ ِ  َوقَــْتِلِهمُ  ُ َعَليـْ ... إىل َقلِـيالً  ِإالَّ  يـُْؤِمنُـونَ  ِبُكْفـرِِهْم فَـالَ  اَّللَّ
ِهمْ  هَلُـمْ  أُِحلَّـمْ  طَيِ بَـات   َعلَـْيِهمْ  َهاُدوْا َحرَّْمنَـا الَِّذينَ  مِ نَ  فَِبظُْلم  : قوله وقـال   (4)اَكجيِـ ً  اَّللَِّ  َسـِبيلِ  َعـن َوِبَصـدِ 

 ِ َـّا  َحظًـّا َوَنُسـواْ  مََّواِضـِعهِ  َعـن اْلَكلِـمَ  َقاِسـَيًة حُيَر ِفُـونَ  قـُلُـوهَبُمْ  َوَجَعْلنَـا َلعنَّـاُهمْ  مِ يجيَـاقَـُهمْ  فَِبَمـا نـَْقِضـِهمتعـاىل: 
ُرواْ   .  (5)ِبهِ  ذُكِ 

هبــا النكــال كمــا نــ(ل أن هــذه األمــة متوعــدة ابلعــذاب إذا نقضــم عهــدها، وحــري أن ينــ(ل  وبــني النــ  
ج(اء نقضها، فعن عبد هللا العذاب ابألمم السابقة ال  هددها رهبا ابلعذاب إذا نقضم عهدها؛ فأذاقها 

فقــال: َّي معشـر املهـاجرين! َخــع إذا ابتليـتم هبـن، وأعــوذ ابهلل أن  بـن عمر:)قـال أقبــل علينـا رسـول هللا 
غــ هم، فأخــذوا  وله إال ســلط هللا علــيهم عــدوا مــنومل ينقضــوا عهــد هللا وعهــد رســ وذكر منهــا:تــدركوهن:

 ( 6)  (.بع  ما يف أيديهم

. :) ما نق  قوم العهد قط إال كـان القتـل بيـنهم( وعن عبد هللا بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول هللا 
(7)  

ا َخـع : )َخع أمع، قالوا: َّي رسـول هللا! ومـ بن عباس رضي هللا عنهما قال: قال رسول هللا اوعن 
إال ســلط علــيهم عــدوهم. ومــا حكمــوا ب ــ  مــا أنــ(ل هللا إال فشــا فــيهم نقــ  قــوم العهــد أمــع؟ قــال مــا 

                                 
 . 177( سورة البقرة اآلية  1)
 . 23( سورة األح(اب اآلية  2)
  . 27( سورة البقرة اآلية  3)
 . 161-155 ( سورة النساء اآلَّيت 4)
 . 13( سورة املابدة اآلية  5)
 ( سبق خترده. 6)

 .2/136، املستدرك 3/346( سنن البيهقي 7)
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الفقـــر. وال ظهـــرت فـــيهم الفاحشـــة إال فشـــا فـــيهم املـــوت. وال طففـــوا املكيـــال إال منعـــوا النبـــات، وأخـــذوا 
  (1)ابلسنني. وال منعوا ال(كاة إال حبع عنهم القطر(.

تب الشارع أنواعا من العذاب على نق  العهد؛ ففي حديق ابن عباس رضي هللا ففي هذه األحاديق ر 
ويف حـديق  ومل يرد ما نـوع هـذا التسـلط، عنهما ورد الوعيد بتسليط العدو على األمة إذا نقضم العهد،

فيأخــذ بعــ  مــا يف أيــديها، ويف  ،ابــن عمــر رضــي هللا عنهمــا جــاء التهديــد أبن يســلط العــدو علــى األمــة
 ريدة ورد التخويف ابنتشار القتل فيما بينهم .حديق ب

  ؟فما املراد ابلعهد الذي ورد بشأنه ما ورد من الجيناء ملن وىف به، والنكال ملن نقضه :فقد يقول قابل
 وقبل احلديق عن نق  العهد، يناسب أن نتعرف على معىن العهد ل ة واصطالحا.

والذمـة،  األمـان، واليمـني، واملوثِـق، ا  بقولـه: )العهـد:فأمـا معنـاه ل ـة، فقـد عرفـه الـرادي يف متـار الصـح 
  (2) الذي يكتب للوالة.( العهد واحِلَفاُ ، والوصية، و عهد إليه من ابب فهم، أي أوصاه، ومنه اشتق

ــاه اصــطالحا: )العهــد:   ــه حــاال بعــد حــال. هــذا أصــله ث اســتعمل يف املْوثِــق ومعن حفــد الشــيء ومراعات
 ( 3)الذي تل(م مراعاته.( 

كل ما عوهـد هللا عليـه، وكـل مـا بـني العبـاد مـن املواثيـق فهـو عهـد، وأمـر اليتـيم العهد  وقال ابن منظور : )
  (4)وهنى عنه.( ،وكذلك كل ما أمر هللا به يف هذه اآلَّيتالعهد، من 

لعهــد: اصــفهاين يف مفرداتــه معــىن العهــد، ث بــني معــاين العهــد يف القــرآن الكــرمي فقــال: )وأورد الراغــب األ
وِثق الذي يل(م مراعاتـه عهـدا... وعهـد هللا اترة يكـون قـا حفد الشيء ومراعاته حاال بعد حال

َ
، و ي امل

رك(ه يف عقولنا، واترة يكـون قـا أمـري بـه يف الكتـاب وأبلسـنة رسـله، واترة قـا نلت(مـه ولـيع بـالدم يف أصـل 
 (5)الشرع كالنذور(. 

صطالحي، حيسن بنا أن نتعرف علـى مـا قالـه املفسـرون يف معـىن العهـد وبعد هذا البيان ملعناه الل وي واال
 . ؟يف القرآن الكرمي ، وما املراد به

كما أهنم ـ   (6)ِميجيَاِقه بـَْعدِ  ِمن َعْهَد اَّللَِّ  يَنُقُضونَ  الَِّذينَ  رون يف معىن العهد يف قوله تعاىل:اختلف املفس
: األخــرى؛ فمــنهم مــن قــال: إن معــىن العهــد يف قولــه تعــاىلـ مل يتفقــوا علــى معــىن العهــد يف اآلَّيت أيضــا 

                                 
 . 11/45(  املعجم الكب   1)
 ( متار الصحا  ، مادة عهد. 1)

 . 1/204( التعريفات   2) 

 .3/311( لسان العرب  3)
 .350( املفردات يف غريب القرآن ، مادة عهد ،   4)
 .  27قرة اآلية بورة ال( س 5)
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 َِميجيَاِقه بـَْعدِ  ِمن َعْهَد اَّللَِّ  يَنُقُضونَ  الَِّذين   ،هو وصية هللا إىل خلقه وأمره إَّيهم قا أمـرهم بـه مـن طاعتـه
 ه.، ونقضهم ذلك تركهم العمل ب وهنيه إَّيهم عما هناهم عنه من معصيته يف كتبه وعلى لسان رسوله 

إذا بعـــق،  ومـــنهم مـــن قـــال: هـــو مـــا أخـــذه هللا علـــيهم يف التـــوراة، مـــن العمـــل قـــا فيهـــا، واتبـــاع حممـــد  
والتصديق به وقا جاء به من عند رهبم، ونقضهم ذلك هو جحودهم بـه بعـد معـرفتهم حبقيقتـه، وإنكـارهم 

 يننه للناس وال يكتمونه.ذلك، وكتماهنم ِعْلم ذلك عن الناس بعد إعطابهم هللا من أنفسهم امليجياق ليب
بيتـه، وعهــده مـا وضـع هلــم مـن األدلــة الدالـة علــى ربو  : عهـده إىل مجيــع خلقـه يف توحيــدهومـنهم مـن قــال 

مـا احـتج بـه لرسـله مـن املعجـ(ات الـ  ال يقـدر أحـد مـن النـاس غـ هم أن    قجيلهـا،  إليهم يف أمره وهنيه
ـــالوا ـــى صـــدقهم، ق ـــك تـــر ونقُضـــ :الشـــاهدة هلـــم عل ـــم هلـــم صـــحته ابألدلـــة، كهُ هم ذل ـــد تبين ـــرار قـــا ق م اإلق

 والكتب مع علمهم أن ما أتوا به حق. هم الرسلَ وتكذيبُ 
 َوِإذْ الذي وصـفه يف قولـه:  ،ومنم من قال: هو العهد الذي أخذه عليهم حني أخرجهم من صلب آدم

 أَن َشـِهْديَ  بـَلَـى قَـاُلواْ  بِـرَبِ ُكمْ  أََلْسـمَ  أَنُفِسـِهمْ  ْم َعلَـىَوَأْشَهَدهُ  ُذر ِيَـّتَـُهمْ  ُظُهورِِهمْ  ِمن آَدمَ  َبِك  ِمن رَبنكَ  َأَخذَ 

  (2)هم الوفاء به. هم ذلك تركُ ونقضُ  ،اآليتني  (1)َغاِفِلنيَ  َهَذا َعنْ  ُكنَّا ِإيَّ  يـَْوَم اْلِقَياَمةِ  تـَُقوُلواْ 

 يَنُقُضـونَ  الَّـِذينَ يف قوله تعاىل وقال ابن كجي :) قال أبو جعفر الرادي عن الربيع بن أنع عن أيب العالية 

هـي سـم خصـال مـن املنـافقني إذا   :قـال  )اخْلَاِسـُرونَ  ُهـمُ  أُولَــِئكَ  (:إىل قولـه  ِميجيَاقِـه بـَْعـدِ  ِمـن َعْهـَد اَّللَِّ 
ة علـى النـاس أظهـروا هـذه اخلصـال: إذا حـدثوا كـذبوا، وإذا وعـدوا أخلفـوا، وإذا ا متنــوا هـرَ كانـم فـيهم الظُ 

قضوا عهد هللا من بعد ميجياقه، وقطعوا ما أمر هللا به أن يوصل، وأفسدوا يف األرا. وإذا كانم خانوا، ون
 (3)(.الظهرة عليهم أظهروا اخلصال الجيالد: إذا حدثوا كذبوا، وإذا وعدوا أخلفوا، وإذا ا متنوا خانوا

 الرباا: سابع
 

 َهاُدواْ َحرَّْمَنا الَِّذينَ  مِ نَ  فَِبظُْلم   ثنا ه:حرم هللا الراب على هذه األمة، كما حرمه على من سبق، فقال جل 

ِهمْ  هَلُمْ  أُِحلَّمْ  طَيِ َبات   َعَلْيِهمْ   أَْمَوالَ  َوَأْكِلِهمْ  َعْنهُ  هُنُواْ  َوَقدْ  الر ابَ  ( َوَأْخِذِهمُ 160) اَّللَِّ َكجِي ًا َسِبيلِ  َعن َوِبَصدِ 

ُهمْ  ينَ لِْلَكاِفرِ  َوأَْعَتْديَ  النَّاِس اِبْلَباِطلِ  ُ اْلبَـْيعَ  َوَأَحلَّ  ، وقال سبحانه وتعاىل :   (4)اأَلِيمً  َعَذاابً  ِمنـْ  َوَحرَّمَ  اَّللَّ

  (5)الر ابَ 

                                 
 . 172( سورة األعراف اآلية  1)
، فتح 1/66، تفس  القرآن العظيم1/246، ابامع ألحكام القرآن 184-1/182( انظر جامع البيان يف أتويل آي القرآن  2)

 . 1/370،التحرير والتنوير1/117القدير

 . 1/67( تفس  القرآن العظيم 3)
 .  161-160( سورة النساء اآليتان  4)

 .  275( سورة البقرة اآلية  5)
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ــة   ــدار اآلخــرة، فأمــا عقوب وحــذر أكلــة الــراب مــن عقــوابت متنوعــة يف الــدار الــدنيا، ويف دار الــ د ، ويف ال
ُ اْلر ابَ   الدنيا فهي حمق ال كة، ول(وم الفقر، قال تعاىل: وقال عجيمان بن .  (1)الصََّدَقاتِ  َويـُْريب  مَيَْحُق اَّللَّ

 ( 2) إال ضرهبم هللا ابلفقر واحلاجة(. ما استحل قوم الراب: )عفان 

فيهــا،  يتقلــب يبأنــه رأى املــرا ب املــرايب تلــك الصــورة البشــعة الــ  أخــ  النــ  حْســوأمــا عقوبــة الــ د  ف 
رأيـم الليلـة  :)قـال النـ   :جنـدب رضـي هللا عنـه قـالي رمحـه هللا عـن  ـرة بـن ما أخرجه البخار فيوهي 

وعلــى  ،فيــه رجــل قــابم ،فانطلقنـا حــىت أتينــا علــى هنــر مـن دم ،فأخرجــاين إىل أرا مقدســة ،رجلـني أتيــاين
رمـى الرجـل  ؛فـ ذا أراد الرجـل أن خيـر  ،فأقبـل الرجـل الـذي يف النهـر ،وسـط النهـر رجـل بـني يديـه حجـارة

فقلـم مـا  ،ف جـع كمـا كـان ،فجعل كلمـا جـاء ليخـر  رمـى يف فيـه حبجـر ،ه حيق كانفرد   ،جر يف فيهحب
  (3) !(.الرابالذي رأيته يف النهر آكل  :فقال ..؟.هذا

ِذي الَّـ يـَُقـومُ  َكَمـا ِإالَّ  يـَُقوُمـونَ  الَ  الـر ابَ   َُْكلُـونَ  الَّـِذينَ  وأما عقوبة الدار اآلخـرة فقـد تضـمنها قولـه تعـاىل:
قـال ابـن عبـاس رضـي هللا عنهمـا: ) يبعـق آكـل الـراب يـوم القيامـة ُّمنـوي  (4)اْلَمع ِ  ِمنَ  الشَّْيطَانُ  يـََتَخبَّطُهُ 

وتلــك عالمـة أهـل الــراب يـوم القيامـة، بُعجيــوا وهبـم خبـل مــن قـال قتـادة يف تفســ  هـذه اآليـة: )، و  (5)نـق( خيُ 
) أي ال يقومـون مــن قبـورهم يــوم القيامـة إال كمــا يقـوم املصــروع وقـال ابــن كجيـ  رمحــه هللا:   (6)الشـيطان(. 

  (7)حال صرعه وختبط الشيطان له؛ وذلك أنه يقوم قياما منكرا(. 

 آَمنُـواْ  الَّـِذينَ  أَيـنَهـا َّيَ  وهناك عقوبتان مشرتكتان بني الدنيا واآلخـرة، أمـا العقوبـة األوىل ففـي قولـه تعـاىل:

 (8)اَّللَِّ َوَرُسـوِلهِ  مِ ـنَ  حِبَْرب   تـَْفَعُلوْا َفْأَذنُواْ  ملَّْ  ( َفِ ن278) منْؤِمِننيَ  ُكنُتم ِإن الر ابَ  ِمنَ  بَِقيَ  َما اَّللََّ َوَذُرواْ  اتَـُّقواْ 

وعيد شديد ومديد أكيد ألكلة الراب يف الدنيا واآلخرة، ويقال للمرايب يوم القيامـة: خـذ سـالحك  . فهذا
 .  (9)س رضي هللا عنهما للحرب. كما روي ذلك عن ابن عبا

أنه لعن آكل  أما العقوبة الجيانية فهي الطرد واإلبعاد عن رمحة هللا كما صح اخل  بذلك عن سيد البشر 
إن ):فقـال ،عن عون بن أيب جحيفة عن أبيه أنه اشرتى غالما حجامـافقد أخر  البخاري رمحه هللا الراب، 

                                 
 . 276(سورة البقرة اآلية  1)
 .    59/ 4( الفردوس قأثور اخلطاب 2)

 .1979،  2/734( صحيح البخاري  3)
 . 275( سورة البقرة اآلية  4)
 .5/40، وابن جرير يف تفس ه 6/562( رواه ابن أيب شيبة يف املصنف  5)
  . 5/40( املصدر السابق  6)
 . 1/326( تفس  القرآن العظيم  7)
 .  279-278( سورة البقرة اآليتان  8)

 . 5/39، والط ي يف تفس ه 2/550( أخرجه ابن أيب حا  يف تفس ه 9)
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 ،والوامشــة واملســتومشة ،وموكلــه الــرابولعــن آكـل  ،الب ــي وكســب ،وْثـن الكلــب ،هنــى عــن ْثــن الــدم النـ  
 ( 1) (.واملصور

وملا طلـب املـرايب دَّيدة املـال ب ـ  حـق عاقبـه هللا قحـق بركـة مالـه، وكـذا ملـا طلـب الفقـ  سـد  خلتـه بطريـق 
؛ عوقـب حرام ضربه هللا ابلفقر، وكذا ملا كان املرايب يتخبط ذات اليمـني وذات الشـمال وهـو هنِـٌم ال يشـبع

يــوم القيامــة أبن يقــوم مــن قــ ه يتخــبط كاملصــروع، وحيــق كــان يهــيم يف أوديــة الــدنيا حبجيــا عــن املــال احملــرم 
تقلب يف هنر من الدم يف حياته ال دخية، ومـع هـذه العقـوابت الـ  توعـده هللا هبـا فهـو متمـاد  يف جشـعه، 

 وآذنه حبربه .  ،م رق يف طمعه؛ لعنه هللا
 

 ه من البولعدم التنزا: ثامن
 

 يـنَها َ ودكاة أرواحهم؛ إمتاما للنعمة، ودفعا للنقمة، قال تعاىل:  ،أمر هللا عباده بكل ما فيه طهارة أبداهنم

 ِإىَل  أَْرُجَلُكمْ ِبُرُ وِسُكْم وَ  َواْمَسُحواْ  اْلَمرَاِفقِ  ِإىَل  َوأَْيِدَيُكمْ  فاْغِسُلواْ ُوُجوَهُكمْ  الصَّالةِ  ِإىَل  ُقْمُتمْ  ِإَذا آَمُنواْ  الَِّذينَ 

ُ لَِيْجَعـلَ  يُرِيـدُ  َمـاإىل قولـه:  ...فَـاطَّهَُّرواْ  ُجنُـًبا ُكنُتمْ  َوِإن اْلَكْعَبنيِ  ـرَُكْم  يُرِيـدُ  َولَــِكن َحـرَ    مِ ـنْ  َعلَـْيُكم اَّللَّ لُِيَطهَّ
ـرِينَ  َوحيُِـبن  التـَّـوَّاِبنيَ   حيُِـبن اَّللََّ  ِإنَّ ، وقـال جـل ثنـا ه: (2)َتْشـُكُرونَ  َلَعلَُّكـمْ  َعلَـْيُكمْ  نِْعَمتَـهُ  َولِيُـِتمَّ   اْلُمَتَطهِ 

إذا توضـأ العبـد :)قـال عن أيب هريـرة أن رسـول هللا . وجعل ذلك م فرة خلطاَّيهم، وكفارة لسيئامم، ف(3)
قطـر  خـر  مـن وجهـه كـل خطيئـة نظـر إليهـا بعينيـه مـع املـاء أو مـع آخـر ،ف سـل وجهـه ،املسلم أو املؤمن

فـ ذا  ،قطـر املـاءخر  من يديه كل خطيئة كان بطشـتها يـداه مـع املـاء أو مـع آخـر  ،غسل يديهف ذا ، املاء
ــه حــىت خيــر  نقيــا مــن  ؛قطــر املــاءخرجــم كــل خطيئــة مشــتها رجــاله مــع املــاء أو مــع آخــر  ،غســل رجلي

  (4) .(الذنوب

احبه العقوبـة األخرويـة حيـل  بصـ وملا كانم الطهارة هبـذه املجيابـة كـان التفـريط فيهـا، وعـدم التنـ(ه مـن ضـدها
 ،إهنمـا ليعـذابن)  :فقـال ،بقـ ين مـر النـ   :بـن عبـاس قـالاعـن فال  وردت هبا األحاديق الصـحيحة، 

ث أخــذ  ،وأمــا اآلخــر فكــان ميشــي ابلنميمــة ،أمــا أحــدمها فكــان ال يســترت مـن البــول ،ومـا يعــذابن يف كبــ 
لعلــه  :قــال .؟مل فعلــم هــذا !َّي رســول هللا :واقــال .ف ــرد يف كــل قــ  واحــدة ،جريــدة رطبــة فشــقها نصــفني

  (5) (.ما مل ييبسا ،خيفف عنهما
                                 

 .1597، 3/1218واللفد له ، وصحيح مسلم  5617،  ، 5/2223( صحيح البخاري  1)
 . 6( سورة املابدة اآلية 2)
 .222( سورة البقرة اآلية 3)
 . 244،   1/215( صحيح مسلم 4)
 292   1/240،واللفد له،  ومسلم يف صحيحه  215  1/464(  رواه البخاري يف صحيحه 5)
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  (1) (.من البولامة عذاب الق  :)عقال ه إىل الن  رضي هللا عنهما رفع بن عباساُّماهد عن وعن 
 ؛خلـوا عنهـا :فقـال ،فأخـذ القـوم ،فنفرت ب تله الشهباء ؛بق   مر سول هللا  :عن أنع بن مالك قالو 

  (2)(.البولف نه ال يستن(ه من  ؛ف ن صاحب الق  يعذب

  

 اإلحداث يف الدينا : تاسع
 
 ابتداع يف الـدين، واسـتدراك علـى الشـرع؛ فكل  قحمد  ، وختم الرساالتهللا الدين، وأكمل النعمةأ  

يف الشــرع نقصــا ؛ ومـا ذاك إال ألن املبتــدع واحملــدد يـ(عم بلســان حالــه أو مقالـه أن علــى هللا اءفــرت ا ؛ فهـو
 خالال يستوجب االستدراك. يستدعي اإلكمال، أو أن فيه 

وما كان له أصـل  .ويسمى يف عرف الشرع بدعة .وليع له أصل يف الشرع ،ددِ حْ ما أُ  :واملراد ابحملداثت
   (3). فالبدعة يف عرف الشرع مذمومة ،يدل عليه الشرع فليع ببدعة

مـــة الســنة ورفـــع شـــعارها، وعلــى ذم البـــدع وإنكارهــا؛ أخـــذا مـــن إقاعلــى  كـــان أبمــة الســـنة متـــوافرينولــذا  
 الَِّذينَ  ِإنَّ  والسالم، فقد قال تعاىل:توجيهات القرآن الكرمي والسنة النبوية على صاحبها أفضل الصالة 

نْـَيا وََكَذلِ  احْلَياةِ  يف  َوِذلَّةٌ  رَّهبِ ِمْ  مِ ن َغَضبٌ  َسيَـَناهُلُمْ  اختََُّذواْ اْلِعْجلَ   ، وقال رسول هللا (4)اْلُمْفرَتِينَ  جَنْ(ِي كَ الدن
 (:أمري هذا ما ليع منه فهو رد يف من أحدد) (5) . 

بدعـة أنكروهـا  ابتـدع يف الـدين وكـان أبمـة السـنة وابماعـة كلمـاوقال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحـه هللا:) 
، طابفــة هاديــة مهديــة ظــاهرة منصــورةفــال يــ(ال يف أمــة حممــد  ،وهلــذا حفــد هللا ديــن اإلســالم ؛ومل يقروهــا

وقهـــروا مـــن خـــالفهم  ـــن كـــان  ،فـــ ن النصـــارى ابتـــدعوا بـــدعا خـــالفوا هبـــا املســـيح ،أـــالف أهـــل الكتـــاب
حىت مل يبق حني بعق هللا حممدا من هو متمسك بدين املسيح إال بقاَّي من أهـل  ،متمسكا بشرع املسيح

يتــق هللا فلالبــدع واحملــداثت، ومبينــا عظــيم م بتهــا: ) وقــال الشــاط  يف االعتصــام حمــذرا مــن .(6) (الكتــاب
حداد يف أي م(لة يضع قدمه يف مصون أمره، يجيق بعقلـه يف التشـريع، ويـتهم ربـه ولينظر قبل اإل ،امر  ربه

نـه مـن ، وال شـعر أ ـا لـيع يف حسـابه ،فيما شرع، وال يدري املسكني ما الذي يوضع له يف مي(ان سيئاته
يبتـــدعها أحــد فُيعمــل هبــا مــن بعـــده إال كتــب عليــه إث ذلــك العامـــل دَّيدة إىل إث عملــه، فمــا مــن بدعــة 

                                 
 . 1/127، وسنن الدار قطك 1/293( املستدرك  1)
 . 6/202( األحاديق املختارة  2)
 .13/253فتح الباري  (3)
 .  152( سورة األعراف اآلية 4)

 . 1343 /3،  1718، وصحيح مسلم    2/959، 2550ن حديق عابشة، صحيح البخاري   ( متفق عليه م5)
 . 4/342(  ابواب الصحيح 6)
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ال مضــيا حســبما ال تــ(داد علــى طـول ال(مــان إن كــل بدعــة تبتــدع فـوإذا ثبـم أابتداعـه أوال، ث عملــه اثنيــا.
ــهث املبتــدع هلــا؛ فعلــى ودان ذلــك يكــون إواشــتهارا وانتشــارا ،تقــدم  ، كمــا أن مــن ســن ســنة حســنة كــان ل

كـان ،  ف ذا كانم كل بدعة يل(مها إماتة سنة تقابلها - يضاوأ - جر من عمل هبا إىل يوم القيامةأجرها وأ
ث البدعــة ؛ وذلــك اإلث يتضــاعف تضــاعف إث االبتــداعلــى إث دابــد عإفهــو  ،يضــاعلــى املبتــدع إث ذلــك أ

 .(1)( ماتة السنة كذلك؛ ألهنا كلما جتددت يف قول أو عمل جتددت إابلعمل هبا
 َأْودَاَرُهـمْ  لَِيْحِملُـواْ :تعـاىل لاقـ ةث من عمل هبا إىل يوم القيامإمبتدعها أن على على  لالقرآن الكرمي يدو 

، فهم حيملـون ودر الضـالل  (2)يَ(ُِرونَ  َما َأاَل َساء ِعْلم   ِبَ ْ ِ  ُيِضلنوهَنُم الَِّذينَ  َأْودَارِ  َوِمنْ  اْلِقَياَمةِ  َكاِمَلًة يـَْومَ 
كــان ســنة ســيئة  ومــن ســن يف اإلسـالم  :)قولــه عليــه الصــالة والسـالم -أيضـا  -ضـالل، ويــدل لــذلك واإل

   ( 3) (.عليه ودرها وودر من عمل هبا من بعده من غ  أن ينق  من أودارهم شيء
الشـارع أميـا  هوملا كان اإلحداد يف الدين واالبتداع هبذه اهلوة السحيقة من الضالل واهلالك فقد حذر منـ

 -ومن هذه العقوابت ما يلي : ،وتوعد عليه ابلعقوابت العاجلة واآلجلة ،ذيرحت
كمـا روى أبـو مسـعود األنصـاري   ،أن يسلط األشرار على األخيـار فيسـوموهنم سـوء العـذاب -1

ــه قــال: قــال رســول هللا  ــتم والتــه مــا مل حتــدثوا رضــي هللا عن :) ال يــ(ال هــذا األمــر فــيكم وأن
علــيكم شـرار خلقــه فـالتحوكم كمــا يلتحــى سـلط هللا فعلـتم ذلــك؛ أعمـاال تن(عــه مـنكم، فــ ذا 

  (4)القضيب(.قال احلاكم يف املستدرك هذا حديق صحيح اإلسناد ومل خيرجاه. 

واللحاء مـا علـى العصـا ...هو من حلوت الشـجرة إذا أخـذت حلاءهـا وهـو قشـرهاوقال ابن منظور: )
أحلـــاه إذا ، و حلــوت العــود أحلــوه، و شــيءقشــر كــل واللحـــاء:  ،حلــاء كــل شــجرة قشــرهامــن قشــرها، و 

  (5)(.حليا إذا قشرماحليتها التحاء و ، و والتحيم العصا ،قشرته

فقد أخـر  البخـاري ومسـلم عـن علـي رضـي هللا عنـه  ،صرف وال عدل هوأال يقبل من ،اللعن -2
  املدينة حرم ما بني عابر إىل قال:) ما عندي شيء إال كتاب هللا وهذه الصحيفة عن الن  

ال يقبـل  ،فعليه لعنة هللا واملالبكة والناس أمجعني آوى حمداثمن أحدد فيها حداث أو  ،كذا
 (6).منه صرف وال عدل(

                                 
 .122 /1االعتصام (1)
 .   25( سورة  النحل اآلية2)

 . 1017   2/705( صحيح مسلم 3)
،واملعجم 8/239وسط ،واملعجم األ7/526ومصنف ابن أيب شيبة ، 247/ 5، 1/458، واملسند4/548رك املستد  ( 4)

وقال اهليجيمي يف اجملمع: رواه أمحد والط اين ورجال أمحد  .8/438، ومسند أيب يعلى1/86، ومسند الطيالسي17/262الكب 
 .5/193. رجال الصحيح

 .15/242،241( لسان العرب، مادة حلا 5)
 . 2/994، 1366، واللفد له، وصحيح مسلم   2/661، 1771(صحيح البخاري   6)
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 .بعاد والطرد: هو اإلواللعن ىف الل ة 

أي تلعـنهم، فكمـا أن العـامل  املالبكـة والنـاس:واملراد بلعنـة  (1).بعاد من رمحة هللا تعاىلوىف الشرع: اإل 
املبال ـة يف  شيء، فكذلك العصاة تلعنهم كل دابة على وجه األرا، وقيل املـراد بـه : يست فر له كل

ولـيع هـو   ،العـذاب الـذي يسـتحقه علـى ذنبـه يف أول األمـر :واملراد ابللعن هنا .بعاد عن رمحة هللااإل
 (2) كلعن الكافر

 مِ ن َغَضبٌ  َسيَـَناهُلُمْ  واْ اْلِعْجلَ اختََّذُ  الَِّذينَ  ِإنَّ والعذاب يف اآلخرة قال تعاىل: ،الذلة يف الدنيا -3

ِـمْ  نْـَيا وََكـَذِلكَ  احْلَيـاةِ  يف  َوِذلَّـةٌ  رَّهبِ  .قـال الشـاط  رمحـه هللا معلقـا علـى (3)اْلُمْفـرَتِينَ  جَنْـ(ِي الـدن
وفـيمن أشـبههم مـن حيـق كانـم البـدع كلهـا افـرتاء علـى هللا  ،فهـو عمـوم فـيهمهذه اآلية:) 

 َوَحرَُّمواْ  ِعْلم   ِبَ ْ ِ  َأْواَلَدُهْم َسَفًها قَـتَـُلواْ  الَِّذينَ  َخِسرَ  َقدْ  قوله تعاىل:حسبما أخ  يف كتابه يف

ُ اْفـرتَاء َرَدقَـُهـمُ  َمـا فـ ذا كـل مـن ابتـدع يف ديـن هللا فهـو ذليـل حقـ  بسـبب . (4)اَّللَِّ  َعلَـى اَّللَّ
 .(5)(الءذ، فهم يف أنفسهم أن ظهر لبادي الرأي يف ع(ه وج يته، وإبدعته

 َكاِملَـًة يـَـْومَ  َأْودَاَرُهـمْ  لَِيْحِملُـواْ أن املبتـدع حيمـل ودره وودر مـن تبعـه يـوم القيامـة قـال تعـاىل: -4

 . (6)ِعْلم   ِبَ ْ ِ  ُيِضلنوهَنُم الَِّذينَ  َأْودَارِ  َوِمنْ  اْلِقَياَمةِ 
 
 
 

 

 عدم احلكم مبا أنزل اهللا :عاشر

 

 اَّللَُّ  فَـبَـَعقَ  َواِحَدةً  أُمَّةً  النَّاسُ  َكانَ ليتحاكم الناس إليه كما قال تعاىل:  أن(ل هللا الشرع احملكم ؛         

ـرِيَن َوُمنـِذرِينَ  النَِّبي ِـنيَ   .(7)ِفيـهِ  اْختَـَلُفـواْ  النَّـاِس ِفيَمـا بَـنْيَ  لِـَيْحُكمَ  اِبحْلَـق ِ  اْلِكتَـابَ  َمَعُهـمُ  َوأَنـَ(لَ  ُمَبشِ 

                                 
 . 2/67( شر  صحيح مسلم للنووي 1)
 .1/200. وانظر تفس  ابن كجي   4/84( فتح الباري 2)
 .  152( سورة األعراف اآلية 3)

 .  140( سورة األنعام اآلية 4)

 1/126االعتصام (5)

 .   25( سورة  النحل اآلية6)

 . 213(سورة البقرة اآلية 7)
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ُ حَيُْكـمُ  معقـب حلكمـه، فقـال جـل شـأنه:  أنـه حيكـم والوبـني سـبحانه وتعـاىل   ُمَعقِ ـبَ  الَ  َواَّللَّ

 ِإنَّ ه يدهلم إىل خ  طريق وأقوم سبيل، فقال جـل ثنـا ه: ، وأرشد عباده إىل أن أمر (1)حِلُْكِمهِ 

َومُ  ِهيَ  لِلَِّ   ِيْهِدي اْلُقْرآنَ  َهـَذا  اىل:، وأمري أن نرجع إليه عند التنادع فقال سبحانه وتعـ(2)أَقـْ

، وجعـل (3)اآلِخـرِ  اِبَّللَِّ َواْليَــْومِ  ُكنـُتْم تـُْؤِمنُـونَ  ِإن اَّللَِّ َوالرَُّسـولِ  ِإىَل  فَــُردنوهُ  َشـْيء   يف  تـَنَـاَدْعُتمْ  فَـِ ن
ُمـوكَ  يـُْؤِمُنوَن َحـىتََّ  الَ  َورَبِ كَ  َفالَ  فقال سبحانه:  ، التحاكم إىل شرعه عالمة على اإلميان  حُيَكِ 

نَـُهمْ  َشَجرَ  ِفيَما ُدوْا يف  الَ  ثَّ  بـَيـْ ، ونبـه املـؤمنني (4)َتْسـِليًما َوُيَسـلِ ُمواْ  َقَضـْيمَ   ِ َـّا َحَرًجـا أَنُفِسِهمْ  دَِ
ـــه ال يســـوغ هلـــم أن ينتقـــوا مـــن شـــرع رهبـــم مـــا يوافـــق أهـــواءهم، ويتخلـــوا عمـــا فيـــه عنـــتهم  إىل أن

 أَْمرًا َوَرُسوُلهُ  اَّللَُّ  َقَضى ِإَذا ُمْؤِمَنة   َوال ْؤِمن  ِلمُ  َكانَ  َوَماومشقتهم، ومالفة أهوابهم، فقال تعاىل: 

 اْحُكم َوأَنِ  فقال سبحانه:  ، وأمر نبيه ابلتحاكم إىل شرعه،(5)أَْمرِِهمْ  ِمنْ  اخلَِْ َةُ  َيُكوَن هَلُمُ  أَن

نَـُهم ُ َوالَ  ِقَن أَنَ(لَ  بـَيـْ  .  (6)أَْهَواءُهمْ  تـَتَِّبعْ  اَّللَّ
ــوا فــ ذا شــر          ــاده حكمــا، وتنكب أدىن صــراطه، وخــالفوا أمــره، واســتبدلوا الــذي هــو عــن ع احلكــيم لعب

يتعرضــون لعــذاب هللا، وين(لـون أبنفســهم مقــم هللا وغضــبه، كمــا أخــ  ؛ فحينئــذ ابلـذي هــو خــ 
ومـــا مل حتكـــم أبمـــتهم بكتـــاب هللا الصـــادق املصـــدوق حينمـــا أنـــذر أمتـــه م بـــة املخالفـــة، فقـــال: )

تالف بـــفلمــا تركــوا مـــا جعلــه هللا ســبيال ال (7)نـــ(ل هللا إال جعــل هللا أبســهم بيـــنهم(.ويتخــ وا  ــا أ
وهــو أن دعــل أبســهم بيــنهم، فنعــوذ ابهلل مــن  ،قلــوهبم، وصــال  شــأهنم؛ عــاقبهم هللا بضــد ذلــك

 اخلذالن .
 

 النميمة:  حادي عشر
 

فسـاد أوالهـم وأخـراهم؛ ليعـي   شرع هللا لعباده كل ما فيه صال  دينهم ودنياهم، وحرم عليهم كل ما فيه
املسلم مع إخوانه يف سالم ووائم، وجعل من الكبابر احملرمة وابرابم املعجلة العقوبة ، كـل مـا يتنـاق  مـع 

، وهـي كمـا قـال ال ـ(ايل: )النميمـة يف األصـل نقـل القـول إىل هذه ال اية النبيلة، ومن هذه ابرابر النميمـة 

                                 
 .41(سورة الرعد اآلية 1)
 .9ية (سورة اإلسراء اآل2)
 . 59( سورة النساء اآلية3)

 . 65(سورة النساء اآلية4)

 . 36(سورة األح(اب اآلية5)

 . 49(سورة املابدة اآلية6)

 .2/346، و السنن الك ى   1332 : 2سنن ابن ماجه  :و . 4/583املستدرك (  7)
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وال اختصــا  هلـا بــذلك بــل ضــابطها: كشــف مــا يكــره كشــفه )لفــتح: املقـول فيــه(. وقــال ابــن حجــر يف ا
وســواء كــان عيبــا أم  ،سـواء كرهــه املنقــول عنــه أو املنقــول إليــه أو غ مهــا، وسـواء كــان املنقــول قــوال أم فعــال

 .(1)ال(
 ُكل ِ ل ِ  َوْيلٌ  فمن ذلك قوله تعاىل: ،وتبني عاقبتها ،وقد وردت نصو  من القرآن والسنة حترم هذه الفعلة

َدهُ  َمـاالً  مَجَـعَ  ( الَّـِذي1) لنَمـ(َة   مُهَـ(َة   . (2)احْلَُطَمـةِ  يف  لَيُنبَـَذنَّ  ( َكـالَّ 3) َأْخلَـَدهُ  َمالَـهُ  أَنَّ  ( حَيَْسـبُ 2) َوَعـدَّ
         (3)بَِنِميم   مَّشَّاء مَهَّاد    :وقال جل ثنا ه وتقدسم أ ا ه

 (4)(.قتات ال يدخل ابنة: )يقول الن    عمقال   حذيفةمن حديق  وصح عن الن  

ويف حديق ابن عبـاس السـابق:)وأما اآلخـر فكـان ميشـي ابلنميمـة، ث أخـذ جريـدة رطبـة فشـقها نصـفني، 
 (5). قال: لعله خيفف عنهما ما مل ييبسا(.؟ف رد يف كل ق  واحدة. قالوا: َّي رسول هللا! مل فعلم هذا

علــى هــذا العمــل، إذ دلــم اآلَّيت وحــديق حذيفــة علــى أن فتضــمنم هــذه النصــو  العــذاب املرتتــب 
متوعد ابلنار ما مل يتب، كمـا تضـمن حـديق ابـن عبـاس رضـي هللا عنهمـا أنـه  ال يدخل ابنة، وأنه النمام

 ما مل يتب أيضا.  ،متوعد بعذاب الق 
  

 كثرة اخلبثي عشر : ثان
 

ـــك  ـــدنياأمـــر هللا عبـــاده املـــؤمنني بعمـــل الصـــاحلات، ووعـــدهم علـــى ذل  والفـــود يف األخـــرى، ،األمـــن يف ال
األجـر يف الـدنيا واآلخـرة؛ فقـد وحذرهم من مالفة أمره والوقوع يف هنيه ومعصيته، وكما رتب على الطاعة 

ْلِـكَ  أَن أََرْديَ  َوِإَذاتعـاىل: فقـال  ،رتـب علـى املعصـية العـذاب يف الـدنيا واآلخـرة  ُمرْتَِفيَهـا أََمـْريَ  قَـْريَـةً  هنن

َها ِفيَها َفَحقَّ  ُقواْ فَـَفسَ   ِقَـا َواْلَبْحرِ  اْلَ  ِ  يف  اْلَفَسادُ  َظَهرَ  ، وقال جل ثنا ه:(6)َتْدِم ًاا َفَدمَّْرَيهَ  اْلَقْولُ  َعَليـْ

 .(7)يـَْرِجُعونَ  َلَعلَُّهمْ  َعِمُلوا الَِّذي بـَْع َ  لُِيِذيَقُهم النَّاسِ  َكَسَبْم أَْيِدي
 حبيبـة بنـم أيب سـفيان عـن دينـب بنـمأم ومسـلم عـن  يفقـد أخـر  البخـار  ،ف ذا عم  الـذنب عـم  العـذاب

دخــل عليهــا ف(عــا يقــول: )ال إلــه إال هللا! ويــل للعــرب مــن شــر قــد  جحــ  رضــي هللا عــنهن أن النــ  

                                 
 .10/473( فتح الباري 1)
 .  4-1(سورة اهلم(ة اآلَّيت2)

 .  11(سورة  القلم اآلية 3)

 .1/101 105، وصحيح مسلم    5/2250 5709( متفق عليه من حديق حذيفة ، صحيح البخاري   4)
 ( سبق خترده .5)

 . 16(سورة اإلسراء اآلية 6)
 . 41( سورة الروم اآلية 7)
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قالم دينب بنـم  .وحلق ِبصبعه اإلهبام وال  تليها ،اقرتب، فتح اليوم من ردم  جو  ومأجو  مجيل هذه
بــن اوقــد سـئل (  1) (!!كجيـر اخلبـق  نعــم إذا :قـال ؟.أهنلـك وفينـا الصــاحلون !رســول هللاَّي  :فقلـم :جحـ 

  (2) .أوالد ال(ىن :فقال .كجير اخلبقإذا   :وهب عن قوله يف هذا احلديق
حــدثتك امــرأة مــن وأخـر  ابــن عبــد الــ  يف االســتذكار مــن طريــق منــذر الجيــوري عــن احلســن بــن حممــد قــال 

ــا أي عنــدها إذ دخــل رســول هللا  ســلمة دو  النــ   األنصــار قالــم دخلــم علــى أم لى هللا علي    ص  فبين
إن الفسـاد إذا فشـا يف األرا ومل ) :فقالـم ،فسألم أم سلمة بعد خروجه ،فتكلم بكالم مل أفهمه وسلم

ــه أرســل هللا أبســه علــى أهــل األرا ــاه عن  ،نعــم :قــال ؟وفــيهم الصــاحلون !قلــم َّي رســول هللا :قالــم .يتن
  (3) .(ويقبضهم هللا إىل رمحته ورضوانه وم فرته ،يصيبهم ما أصاهبم ،حلونوفيهم الصا

 ،ن هللا تبــارك وتعــاىل ال يعــذب العامــة بــذنب اخلاصــةإ :كــان يقــال)رمحــه هللا: عمــر بــن عبــد الع(يــ(  وقــال
  (4).(ولكن إذا عمل املنكر جهارا استحقوا العقوبة كلهم

واستحقوا مقـم هللا  ،عر وجوههم من ر يتهم له؛ عمهم العذابومل ينكروه، ومل تتم فلما شاع فيهم الذنب
 وعذابه .

 

 ثالث عشر: الكذب
 

عقلـه، ومـا ذاك إال ألن الكـاذب ال  ه ويتحراه إال مـن ضـعف دينـه، وقـل  الكذب خلة ذميمة، ال يلجأ إلي
ا، ولــو  يكـذب إال لينــال مــن خاللــه مطمعــا، أو ليــدفع عنــه م(عجـا، أو ليســرت بــه نقصــا، ويــواري بــه ضــعف

مل فلــن يســتجلب العبــد ابلكــذب مــاأليقــن أن هللا قــد كتــب كــل شــيء وقــدره،  ؛كمــل إميانــه، و  لــه عقلــه
يدفع عن نفسه ابلكذب ما قدر عليه،ولن  ينال به محدا، ولن يدفع به ذما؛ بل هو طريـق  يقدر له، ولن

 يستجلب به العبد سخط هللا ومقته عليه.
عقوبته أك  وأعظم، فأعظم الكذب الكذب على هللا، حيق جعله  وكلما كان الكذب أعظم أثرا، كانم

َـا ُقلْ  (هللا أعظم من الشرك، فقال سبحانه وتعاىل: َهـا َظَهـرَ  َمـا اْلَفـَواِح َ  َريبِ َ  َحـرَّمَ  ِإمنَّ  َواإِلثَْ  َوَمـا َبطَـنَ  ِمنـْ

    ( 5).) تـَْعَلُمونَ  الَ  اَّللَِّ َما َعَلى تـَُقوُلواْ  َوأَن ِبِه ُسْلطَايً  لْ يـُنَـ( ِ  ملَْ  اِبَّللَِّ َما ُتْشرُِكواْ  َوأَن احلَْق ِ  ِبَ ْ ِ  َواْلبَـْ يَ 

                                 
 .2880،   4/2007، ومسلم 3168،  3/1221( رواه البخاري يف صحيحه، واللفد له 1)
 .8/583( االستذكار 2)
 .8/583الستذكار ( ا3)
 . 2/991( املوطأ 4)
 . 33( سورة األعراف اآلية  5)
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يـَْفـرَتُوَن  الَّـِذينَ  ِإنَّ  قُـلْ  (وكتب هللا جل  يف عاله على املفرتين عليه اخلسارة يف الدنيا واآلخرة، فقـال تعـاىل:
كذب عليه متعمدا أن يتبوأ مقعده من النـار، فقـال   من وتوعد الن   (1).)يـُْفِلُحونَ  اَّللَِّ اْلَكِذَب الَ  َعَلى
 كما بني الن    (2)مقعده من النار(.:) من تعمد علي كذاب فليتبوأ  أن من امـتهن الكـذب وحتـراه ف نـه

:) إن الصـدق يهـدي إىل الـ ، وإن الـ  يهـدي إىل ابنـة، وإن الرجـل  النـ  السوء، فقـال  ةخيتم له أامت
يهـدي إىل النـار، وإن الرجــل الفجـور وإن الفجـور، يقا، وإن الكـذب يهــدي إىل ليصـدق حـىت يكـون صـد

  ( 3)ليكذب حىت يكتب عند هللا كذااب(.
فانطلقنا ) يف ذلك اخل  الطويل العظيم: عن عقوبة الكذب الواسع االنتشار، فقال  كما أخ  الن  

حديـد، وإذا هـو    أحـد شـقي وجهـه فأتينا على رجل مسـتلق لقفـاه، وإذا آخـر قـابم عليـه بكلـوب مـن 
ث  :قــال ،ورقــا قــال أبــو رجــاء فيشــق :قــال ،قفــاه وعينــه إىل ،ومنخــره إىل قفــاه ،فيشرشــر شــدقه إىل قفــاه
فما يفرغ من ذلـك ابانـب حـىت يصـح  ،فيفعل به مجيل ما فعل اببانب األول ،يتحول إىل ابانب اآلخر
مـــا  !ســـبحان هللا :قـــال قلـــم ،جيـــل مـــا فعـــل املـــرة األوىلفيفعـــل م ،ث يعـــود عليـــه ،ذلـــك ابانـــب كمـــا كـــان

وعينــه إىل  ،ومنخـره إىل قفـاه ،شـدقه إىل قفـاه يشرشـروأمـا الرجـل الـذي أتيـم عليــه  ؟. إىل أن قـال:هـذان
حيــق  فهــذا مــن عالمــات نبوتــه  (4)(.فيكــذب الكذبــة تبلــغ اآلفــاق ،ف نــه الرجــل ي ــدو مــن بيتــه ؛قفــاه

الذي يعظم أثره، ويبلغ اآلفاق، ولعل أوضح وسيلة هلذا الكذب الواسع، أخ  عن هذا النوع من الكذب 
 الكذب يف وسابل اإلعالم ومواقع الشبكة املعلوماتية )األنرتنم( .

ففضحم هذه النصو  الكذاب، وبينم سوء عاقبتـه يف الـدنيا واآلخـرة، وأن الكـذب منـه مـا هـو أعظـم 
الدمـه أامتـة السـوء، ومنـه مـا يلقـى صـاحبه هـذا العـذاب من الشرك، ومنـه مـا يـورد صـاحبه النـار، وخيـتم مل

  . البشع يف ق ه حيق يشرشر شدقه وفمه ومنخراه بكلوب من حديد
وبعد هذا الذكر املوج( ألسباب العذاب الدنيوي وما قد يرتتب عليه من العـذاب األخـروي حيسـن بنـا أن 

 صراطه املستقيم .عن تنكب و  ،هللا به من خالف أمرهنقف على أنواع العذاب الذي توعد 
 
 
 
 
 

                                 
 . 69( سورة يونع اآلية  1)
 .2،1/10، وصحيح مسلم ،  1/52، 108( متفق عليه، صحيح البخاري،   2)
 .2607،4/2012، وصحيح مسلم ،  5743،5/2261( صحيح البخاري واللفد له،   3)
 ( سبق خترده. 4)
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 الرابع املبحث
 
 
 

 أصناف العذاب
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 أصناف العذاب
 

الســابق، وهــذا أوان احلــديق عــن العــذاب املرتتــب علــى  املبحــقاستعرضــنا طرفــا مــن أســباب العــذاب يف 
 .واملوجبة له البة، بل هي ابملعاصي ال  هي أسباب هلذا النكالهذه الذنوب وا

This file was downloaded from QuranicThought.com



 55 

 ،تــرك مــأمورإذ مجيعهــا يرجــع إىل أصــلني: ، وكمــا تنوعــم ابرابــر بســبب تنــوع دواعيهــا يف الــنفع البشــرية
وكالمهـا ينقسـم ابعتبـار حملـه  ،ومها الذنبان اللذان ابتلى هللا سبحانه أبوي ابن واألنع هبما ،ورظوفعل حم

 .   (1)ر متعلقة إىل حق هللا وحق خلقهوابعتبا ،القلوب يفوابطن  ،ظاهر على ابوار  إىل
وتـم عقوابمـا يف الـدنيا بسبب اختالف مفاسدها وما ينتج عنها؛ ولـذا تفا قد تفاوتم درجات الذنوبو 

وهــو ال يشــعر،  ،وهلل احلكمــة البال ــة فقــد يعــم ابلعــذاب، وقــد يؤجلــه، وقــد يصــبه علــى صــاحبهواآلخــرة، 
ُهم َأحَيَْسُبونَ  ﴿قال تعاىل: ،وهو مستدر  ،ويظن أنه منعم َا منُِدن  يف  هَلُمْ  ( ُنَسارِعُ 55) َوبَِننيَ  مَّال   ِمن ِبهِ  أمنَّ

ُـمْ  اْلُكْفرِ  يف  الَِّذيَن ُيَسارُِعونَ  حَيْ(ُنكَ  َوالَ  ﴿ وقال جل ثنا ه: (2)﴾َيْشُعُرونَ  الَّ  َبل اخلَْْ َاتِ  اَّللََّ  َيُضـرنواْ  لَـن ِإهنَّ
ُ َأالَّ  يُرِيدُ  َشْيئاً   اِبإِلميَـانِ  اْلُكْفـرَ  اْشـرَتَُواْ  الَّـِذينَ  ( ِإنَّ 176) َعـَذاٌب َعِظـيمٌ  َوهَلُمْ  اآلِخرَةِ  يف  َحظًّا هَلُمْ  َدَْعلَ  اَّللَّ

ًئا َلن َا الَِّذينَ  حَيَْسَ َّ  ( َوالَ 177) أَلِيمٌ  َعَذابٌ  َوهلُمْ  َيُضرنوْا اَّللََّ َشيـْ َا نُفِسِهمْ ألِ َ  َخْ ٌ  هَلُمْ  مُنِْلي َكَفُروْا أمنَّ  مُنِْلي ِإمنَّ

        .   (3))منِهنيٌ  َعَذابٌ  ِإْْثًا َوهَلْمُ  لِيَـْ(َداُدواْ  هَلُمْ 
ُهم ِبَذنِبهِ  َأَخْذيَ  َفُكالًّ  ﴿ سبحانه وتعاىل :قال و  ُهم َعَلْيهِ  أَْرَسْلَنا مَّنْ  َفِمنـْ  الصَّـْيَحةُ  َأَخَذتْـهُ  مَّـنْ  َحاِصًبا َوِمـنـْ

ُهم ُهم ِبِه اأَلْراَ  َناَخَسفْ  مَّنْ  َوِمنـْ َنا مَّنْ  َوِمنـْ   . (4))أَْغَرقـْ
، قـــد يعـــم العـــذاب  وت، ومعجـــل ومؤجـــل، وخـــا  وعـــامفـــنخل  مـــن هـــذا إىل أن العـــذاب متنـــوع متفـــا

وردت يف القـرآن  ما يلـي بيـان لـبع  أنواعـه الـ وفي .وقد خي  كعذاب الق  واحلمى واألمراا كال(ل(لة،
 السنة .و 
 
 
 

 عاماهلالك الاألول : 
 

إذا فشا الذنب؛ عمم العقوبة، وهلك املذنبون، ومشل العذاب العامة واخلاصة، ومـا ذاك إال ألن املـذنب 
وهـم قـادرون علـى اإلنكـار، فلـم  خـذوا علـى يديـه؛  ،، وجاهر قعصيته بـني ظهـراين قومـهانتهك حمارم هللا

ـيِ َئاتِ  ُرواْ َمَكـ الَّـِذينَ  أَفَـَأِمنَ (فـأحلوا علـيهم عقوبتـه ومقتـه، قـال تعـاىل: ُ هِبِـمُ  خَيِْسـفَ  أَن السَّ  اأَلْرَا َأوْ  اَّللَّ

  َُْخَذُهمْ  ( َأوْ 46) ِقُْعِج(ِينَ  ُهم َفَما تـََقلنِبِهمْ   َُْخَذُهْم يف  ( َأوْ 45) َيْشُعُرونَ  الَ  َحْيقُ  ِمنْ  اْلَعَذابُ  َ ْتِيَـُهمُ 

                                 
 . 86يف   ( ابواب الكا1)
 .56،55( سورة املؤمنون اآليتان  2)
 .  178-176( سورة آل عمران اآلَّيت 3)

 . 40( سورة العنكبوت اآلية  4)
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رضـي هللا عنهـا  عـن دينـب بنـم جحـ وروى البخـاري ومسـلم  (1) )رَِّحـيمٌ  لَـرُ وفٌ  َفِ نَّ رَبَُّكمْ  خَتَونف   َعَلى
فـتح اليـوم مـن  ،ويـل للعـرب مـن شـر قـد اقـرتب ،اسـتيقد مـن نومـه وهـو يقـول:) ال إلـه إال هللا أن النـ  

ــــل هــــذه  ــــده عشــــرة  -ردم  جــــو  ومــــأجو  مجي ــــم –وعقــــد ســــفيان بي ــــك وفينــــا  :قل َّي رســــول هللا! أهنل
  (2)(.بقاخل كجير  إذا ،نعم :الصاحلون؟ قال

:)إن هللا ال يعــذب وروى اإلمــام أمحــد والطــ اين يف املعجــم عــن العــرس بــن عمــ ة قــال: قــال رســول هللا 
العامــة بعمــل اخلاصــة حــىت تعمــل اخلاصــة بعمــل تقــدر العامــة أن ت ــ ه وال ت ــ ه، فــذاك حــني  ذن هللا يف 

  (3).هالك العامة واخلاصة(
 َوأَْهُلَهـا ِبظُْلـم   اْلُقـَرى لِيُـْهلِـكَ  َكـاَن رَبـنكَ  َوَمـا (ن قـال تعـاىل: املصـلحو وإذا ن(ل العذاب فال ينجو منه إال 

أما من اقتصر نفعهم على أنفسهم ومل ي اروا على حرمات هللا وي ضـبوا ل ضـبه؛ فيشـملهم  (4) )ُمْصِلُحونَ 
قــال قــال  جــابر قــد روى الطــ اين يف املعجــم األوســط عــن فالعــذاب ث يبعــجيهم هللا علــى مــا مــاتوا عليــه 

عبـدك إن فيه  :. قالأوحى هللا إىل ملك من املالبكة أن اقلب مدينة كذا وكذا على أهلها :)رسول هللا 
  (5)(.ساعة قط يل يتمعر مل وجههف ن  ؛اقلبها عليه وعليهم :قال .يعصك طرفة عني ملفالي 

 قـُْلنَـا التـَّننـورُ  َوَفارَ  أَْمُريَ  َجاء ِإَذا َحىتَّ (:فمن ذلك قوله تعاىل ،اوهذا العذاب العام ورد ذكره يف القرآن كجي  

لْ   (6))َقِليـلٌ  ِإالَّ  َمَعـهُ  آَمـنَ  َوَمـا آَمـنَ  اْلَقـْوُل َوَمـنْ  َعَلْيـهِ  َسـَبقَ  َمـن ِإالَّ  َوأَْهلَـكَ  اثْـنَـنْيِ  َدْوَجـنْيِ  ُكل    ِفيَها ِمن امحِْ
َنا ثَّ  ( موضحا عاقبتهم بعد جناة نو  ومن معه: وقال جل ثنا ه  (وقال سبحانه وتعاىل  (7))اآلَخرِينَ  أَْغَرقـْ

ا ِعَباِدهِ  ِبُذنُوبِ  ِبرَبِ كَ  وََكَفى نُو    بـَْعدِ  ِمن ِمَن اْلُقُرونِ  أَْهَلْكَنا وََكمْ  ًَ  (وقـال عـ( مـن قابـل: (8) )َبِصـ ًا َخِبَ 
ا قَـْبِلُكمْ  اْلُقُروَن ِمن أَْهَلْكَنا َوَلَقدْ   اْلَقْومَ  جَنْ(ِي َكَذِلكَ  َكانُوْا لِيُـْؤِمُنواْ  َوَما اِبْلبَـيِ َناتِ  ُرُسُلُهم مْ َوَجاءمُْ  ظََلُمواْ  َلمَّ

 (.9))اْلُمْجرِِمنيَ 
 إن شاء هللا . ،اب أصناف كجي ة متعددة سيأ  تفصيلها فيما يليعذوهذا ال

 

                                 
 . 47 – 45( سورة النحل ، اآلَّيت :  1)
 ، واللفد له. 42207،  2880. وصحيح مسلم    6/2589،   6650(صحيح البخاري  2)
 . 4/387واآلحاد واملجياين .4/192ند املسو ، 138 : 17( املعجم الكب   : 3)
 . 117(سورة هود اآلية  4)
 . 7/336،   7661( العجم األوسط    5)
 .  40(سورة هود اآلية  6)
 .  82( سورة الصافات اآلية  7)
 .  17(  سورة اإلسراء اآلية  8)
 .  13( سورة يونع اآلية  9)
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 الغرقالثاني : 
 

، فجاءهـا املـاء مـن فوقهـا (1))اآلَخـرِينَ  نَـاأَْغَرقْـ  ثَّ (قـال تعـاىل:  ،أمـة نـو  وأول أمـة عاقبهـا هللا ابل ـرق
لْ  قـُْلَنا التـَّننورُ  َوَفارَ  أَْمُريَ  َجاء ِإَذا َحىتَّ  (ومن حتتها قال تعاىل:  َوأَْهلَـكَ  اثْـَننْيِ  َدْوَجنْيِ  ُكل    ِفيَها ِمن امحِْ

 (، كمـا أهلـك هللا بـه فرعـون وقومـه  (2))ِليـلٌ قَ  ِإالَّ  َمَعـهُ  آَمـنَ  َوَمـا آَمـنَ  اْلَقـْوُل َوَمـنْ  َعَلْيـهِ  َسـَبقَ  َمـن ِإالَّ 
، وملـا أعرضـم سـبأ أرسـل هللا علـيهم املطـر (3) )َغِشـيَـُهمْ  َمـا اْلـَيم ِ  مِ ـنَ  فَـَ ِشـيَـُهم ِفْرَعْوُن ِِبُنُـوِدهِ  َفأَتْـبَـَعُهمْ 

 :العذاب يتكرر يف كل عصر وال ي(ال هذا( 4))اْلَعرِمِ  َسْيلَ  َعَلْيِهمْ  َفَأْرَسْلَنا َفَأْعَرُضوا (املدمر قال تعاىل:
 مة، واثلجية سيول وأمطار غ(يرة.فتارة أموا  عاتية، واترة فيضايت عار 

 

 الريحالثالث : 
 
 (وقـال تعـاىل: ،(5) )َعاتِيَـة  ر َصْرَصـ بِـرِيح   فَـُأْهِلُكوا َوأَمَّـا َعـادٌ  (قال جل ثنا ه: ،قوم عاد اأهلك هللا هب 

 َعَذابٌ  ِفيَها رِيحٌ  ِبهِ  اْستَـْعَجْلُتم َما ُهوَ   نِْطُرَي َبلْ  َعاِراٌ  َهَذا َقاُلوا َأْوِديَِتِهمْ  ِبلَ منْستَـقْ  َعاِرًضا رََأْوهُ  فَـَلمَّا

 اذُْكـُروا آَمُنوا الَِّذينَ  أَيـنَها َّيَ ( يوم األح(اب فقال سبحانه وتعاىل: حممدا رسوله  اونصر هب ،(6))أَلِيمٌ 

املخـالفني  ا، وتوعـد هبـ(7))تـََرْوَهـا ملَّْ  َوُجنُـوًدا رحيًـا َعلَـْيِهمْ  َفَأْرَسـْلَنا ءْتُكْم ُجنُـودٌ َجـا ِإذْ  َعلَـْيُكمْ  اَّللَِّ  نِْعَمـةَ 
كفــروا   ؛هللا ملصـني لــه الـدين، فـ ذا ذهـب اخلـوف وحـل األمـن االـذين إذا أحاطـم هبـم الشـدابد دعـو 

 ِقَـا فَـيُـْ ـرَِقُكم الـر ِيحِ  مِ ـنَ  َقاِصـفا َفُ ِْسـَل َعلَـْيُكمْ  ىأُْخرَ  اَترَةً  ِفيهِ  يُِعيدَُكمْ  أَن أَِمنُتمْ  أَمْ  (برهبم، قال تعاىل:

نَ  جتَُِدوْا َلُكمْ  الَ  ثَّ  َكَفْر ُْ  مـا رأيـم رسـول هللا )أهنا قالـم:  وعن عابشة دو  الن   .(8))تَِبيًعا هِ بِ  اَعَليـْ
 ى غيما أو رحيـا عـرف مستجمعا ضاحكا حىت أرى منه هلواته، إمنا كان يتبسم، قالم: وكان إذا رأ

رجــاء أن يكــون فيــه املطــر،  ؛ذلــك يف وجهــه، فقالــم: َّي رســول هللا! أرى النــاس إذا رأوا ال ــيم فرحــوا

                                 
 .  82(سورة الصافات اآلية  1)
 .  40(سورة هود اآلية  2)
 .   78(سورة طه اآلية 3)
 .  17( سورة سبأ اآلية  4)
  . 6( سورة  احلاقة اآلية  5)
 .  24( سورة األحقاف اآلية  6)
 . 9( سورة األح(اب اآلية  7)
 .  69( سورة اإلسراء اآلية  8)
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فقال: َّي عابشة! ما يؤمنك أن يكون فيـه عـذاب،  :وأراك إذا رأيته عرفم يف وجهك الكراهية. قالم
 .(1)() نِْطُريَ  اٌ َعارِ  َهَذا( قد عذب قوم ابلريح، وقد رأى قوم العذاب فقالوا:

 

 الزالزلالرابع : 
 
جـاءت األحاديــق النبويــة مصــرحة أبن الــ(الدل تقــع يف هــذه األمـة عقوبــة هلــا علــى بعــدها عــن رهبــا،  

 ،ال تقـوم السـاعة حـىت يقـب  العلـم :)قـال النـ   :قـال  عـن أيب هريـرةفصراطه املستقيم، عن وتنكبها 
 ،حىت يكجير فيكم املال -القتل ،وهو القتل - ويكجير اهلر  ،ر الف وتظه ،ويتقارب ال(مان ،وتكجير ال(الدل

عجـــل هلـــا ذا أراد أن يعاقبهـــا علـــى ذنوهبـــا إ هأن مـــن رمحـــة هللا هبـــذه األمـــة أنـــ ، وبـــني النـــ  (2)(فيفـــي 
لــيع عليهــا عـــذاب يف  ،مرحومــة أمـــةأمــ  هــذه  :)قـــال رســول هللا  :قــال  عــن أيب موســىف ،العقوبــة
  .(3)(يف الدنيا الف  وال(الدل والقتل عذاهبا ،اآلخرة

وهللا لــئن عــادت  !أحــدثتم) :وقــال ،فأنكرهــا  وقــد كانــم أول مــا كانــم يف اإلســالم علــى عهــد عمــر
املدينـة دل(لم  :بن عيينة عن عبيد هللا بن عمر عن يفع عن صفية قالمارواه . (ألخرجن من بني أظهركم

وهللا لئن  ،ما أسرع ما أحدثتم):ث قال ،هللا وأثىن عليه فقام فحمد ،على عهد عمر حىت اصطكم السرر
فلمـا رأى أنـه حـدد يف  إىل عظيم فقه هذا اخلليفـة الراشـدفانظر  (4) .(عادت ألخرجن من بني أظهركم

وقــال اإلمــام ابــن  علــم أن األمــة أحــدثم حــداث اســتوجبم أن ي ــ  هللا عليهــا . ،الكــون حــدد مل يعهــده
فيحـدد مـن  ،الـ(الدل العظـام -أي األرا  –فتحـدد فيهـا  :)احلكمة من ذلـك موضحا القيم رمحه هللا
كمـا قـال بعــ    ،والنـدم ،ليـهإ والتضـرع ،عــن معاصـيه واإلقـالع ،واإليبـة ،واخلشـية ،اخلـوف :ذلـك لعبـاده

ذا عمل فيها إرا منا دل(لم األإ) :وقال كعب. (5)(ن ربكم يستعتبكم:إ -را وقد دل(لم األ - السلف
أمـا  :مصـارىل األإوكتـب عمـر بـن عبـد الع(يـ(  .فرقا مـن الـرب عـ( وجـل أن يطلـع عليهـا فرتعد ؛ابملعاصي

 (6)(. وجل به العبادَ  ع( فان هذا الرجف شيء يعاتب هللاُ ،بعد 
 

                                 
 . 2/616،  899وصحيح مسلم   350،/1،  978( صحيح البخاري    1)
 . 350 /1  ،989( صحيح البخاري،   2)
 .13/261، ومسند أيب يعلى 4/491، واملستدرك 4/105، وسنن أيب داود 4/418،410( املسند  3)
 .3/342(  سنن البيهقي  4)
 . 1/221( مفتا  دار السعادة  5)
 . 1/30( ابواب الكايف  6)
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 الصيحةاخلامس : 
 
قـــال  ،رهم الناقـــةومـــن األقـــوام الـــذين عـــذبوا ابلصـــيحة قـــوم صـــاحل، وذلـــك بســـبب كفـــرهم وعتـــوهم، وعْقـــ 

ِـْم َوقَـاُلواْ  َعـْن أَْمـرِ  َوَعتَــْواْ  النَّاقَـةَ  َعَقـُرواْ فَـ  (تعـاىل: ( 77) ِمـَن اْلُمْرَسـِلنيَ  ُكنـمَ  ِإن َتعِـُديَ  ِقَـا اْبِتنَـا َصـاِلحُ  َّيَ  َرهبِ 
بر عن أيب ال(ب  عن جاف، وجاء يف السنة ما يوضح ذلك، (1))َدارِِهْم َجاْثِنيَ  يف  َفَأْصَبُحواْ  الرَّْجَفةُ  َفَأَخَذْمُمُ 

فقـد سـأهلا قـوم صـاحل  ؛ال تسـألوا اآلَّيت :)ابحلجـر قـال ملا مـر النـ   :بن عبد هللا رضي هللا عنهما قال
فأخـذمم  ،فعتـوا عـن أمـر رهبـم فعقروهـا ،ترد من هذا الفج وتصدر من هذا الفـج -يعك الناقة  -فكانم 
 ،أبو رغال :قال ؟قيل من هو ،فأمهد هللا من حتم السماء منهم إال رجال واحدا كان يف حرم هللا الصيحة

قال و   (2)هذا حديق صحيح اإلسناد ومل خيرجاهقال احلاكم:  (فلما خر  من احلرم أصابه ما أصاب قومه
   .(3)وهو على شر  مسلم( الستةابن كجي :)وهذا احلديق ليع يف شيء من الكتب 

وهــو اليــوم  -ْثــود يــوم اخلمــيع  وأصــبحوذكــر ابــن كجيــ  رمحــه هللا كيــف حــل  بقــوم ْثــود العــذاب، فقال:)
 -وأصـبحوا يف اليــوم الجيــاين  ،ووجــوههم مصـفرة كمــا وعــدهم صـاحل عليــه الســالم - األول مـن أَّيم النظــرة

من أَّيم املتاع وهو يـوم  -وأصبحوا يف اليوم الجيالق  ،ووجوههم حممرة - من أَّيم التأجيل وهو يوم ابمعة
وقعدوا ينتظرون نقمة هللا وعذابه  ،وقد حتنطوا ،وم األحدفلما أصبحوا من ي ،ووجوههم مسودة - السبم

جاءمم  ؛شرقم الشمعوأ ؟كيف  تيهم العذاب  وال ،ال يدرون ماذا يفعل هبم - عياذا ابهلل من ذلك -
ودهقـم النفـوس يف سـاعة واحـدة  ،ففاضم األروا  ،ورجفة شديدة من أسفل منهم ،صيحة من السماء

ال  ،ومل يفلـم مـنهم أحـد ال صـ   وال كبـ  ،أي صـرعى ال أروا  فـيهم. )  َجـاْثِنيَ َدارِِهـمْ  يف  َفَأْصـَبُحواْ (
وكانـم كـافرة  ،ويقال هلا الذريعـة - وا ها كلبة ابنة السلق ،إال جارية كانم مقعدة :قالوا ،ذكر وال أنجيى

تســعى   فقامــم ،فلمــا رأت مـا رأت مــن العـذاب أطلقــم رجالهـا -شـديدة العــداوة لصـاحل عليــه السـالم 
ث استســقتهم مـن املــاء فلمــا  ،فأتـم حيــا مــن األحيـاء فــأخ مم قـا رأت ومــا حــل بقومهـا ،كأسـرع شــيء
  (4).(شربم ماتم

 ِمنْ  بـَْعِدهِ  ِمن قَـْوِمهِ  َعَلى أَن(َْلَنا َوَما(تعاىل: قولهومن القرى ال  أُِخَذ أهلها ابلصيحة القرية الوارد ذكرها يف 

ـَماء مِ ـنَ  ُجنـد   ، قـال (5))َخاِمـُدونَ  ُهـمْ  فَـِ َذا َواِحـَدةً  َصـْيَحةً  ِإالَّ  َكانَـمْ  ( ِإن28) ُمنـ(ِِلنيَ  َمـا ُكنَّـاوَ  السَّ

                                 
 .  78،77( سورة األعراف اآليتان  1)
 ،  77 /14ن ، و صحيح ابن حبا 371،351  /2( املستدرك    2)

 . 2/228(تفس  القرآن العظيم  3)
 . 2/230( املصدر السابق  4)
 .  29،28( سورة يع اآليتان  5)
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بعق هللا تعاىل إليهم ج يل عليـه الصـالة والسـالم فأخـذ بعضـاد  ابب بلـدهم، ث صـا  هبـم املفسرون: )
  (1).مل تبق هبم رو  ترتدد يف جسد( ،صيحة واحدة؛ ف ذا هم خامدون عن آخرهم

 

 وقوع البأس فيما بينهم السادس :
 
بني سبحانه وتعاىل أن  ا توعد به عباده أن يسلط بعضهم على بع ، وأن يلبسهم شيعا يقتل بعضـهم  

َعـقَ  أَن َعلَـى اْلَقـاِدرُ  ُهـوَ  قُـلْ (قـال تعـاىل: بعضـا،  َأوْ  أَْرُجِلُكـمْ  حَتْـمِ  ِمـن َأوْ  فَــْوِقُكمْ  َعـَذااًب مِ ـن َعلَـْيُكمْ  يـَبـْ

 ،، وأخـ  سـبحانه وتعـاىل أنـه جعـل أبس اليهـود فيمـا بيـنهم(2))بـَْعـ    بـَْعَضـُكم أبَْسَ  َويُِذيقَ  ِشَيعاً  يـَْلِبَسُكمْ 
نَـُهمْ  ُسُهمْ أبَْ ( :فقال ع( من قابل يًعا َشِديدٌ  بـَيـْ  .(3))َشىتَّ  َوقـُُلوهُبُمْ  حَتَْسبُـُهْم مجَِ

إَّيها حلكمة عظيمـة ال  عَ نِ أبس أمته فيما بينها؛ فمُ أبمته أن سأل ربه أن ال دعل  ومن رمحة الرسول    
 عامر بن سعد عن أبيه أن رسول هللا نعلمها، فاحلمد هلل على قضابه وأمره، فقد روى اإلمام مسلم عن 

ودعـا ربـه  ،وصـلينا معـه ،حىت إذا مر قسجد بك معاوية دخل فركع فيه ركعتـني ،أقبل ذات يوم من العالية
سـألم ريب أن ال  :ومنعـك واحـدة ،فأعطـاين ثنتـني ،سألم ريب ثالاث:)  فقال  ،ليناث انصرف إ ،طويال

أبســهم وســألته أن ال دعــل  ،وسـألته أن ال يهلــك أمــ  ابل ــرق فأعطانيهـا ،يهلـك أمــ  ابلســنة فأعطانيهــا
 .(4)(بينهم فمنعنيها

َعـقَ  أَن َعَلى اْلَقاِدرُ  ُهوَ  ُقلْ (:يف قولهواخر  ابن جرير رمحه هللا من طريقه عن أيب العالية  َعـَذااًب  َعلَـْيُكمْ  يـَبـْ
ــن ــْوِقُكمْ  مِ  ــة )فَـ فجــاء مــنهن اثنتــان بعــد وفــاة رســول هللا أمــع  ،وكلهــن عــذاب ،فهــن أربــع) :قــال .اآلي

 ،وبقيم اثنتان فهما ال بد واقعتان يعك اخلسف ،وأذيق بعضهم أبس بع  ،سوا شيعابِ لْ فأُ  ،وعشرين سنة
 .  (5)لك عن أيب بن كعب ونقل مجيل ذ (واملسخ

على ما غنمه املسـلمون مـن  رضي هللا عنهم ،وعبد الرمحن بن عوف ،وعبد هللا بن عباس ،وملا وقف عمر
رأى الـذهب فيـه واليـاقوت  ،منظرا مل ير مجيله عمر  فرأى ،فلما رأوه كشطوا األنطاع عن األموال ،الفرس

ولكنــه يــوم  ،وهللا مـا هــو بيــوم بكـاء :فقــال لـه أحــدمها ،فبكــى عمــر بـن اخلطــاب ،وال(برجـد واللؤلــؤ يـتألأل
ولكنــه وهللا مــا كجيــر هــذا يف قــوم قــط إال وقـــع  ،إين وهللا مــا ذهبــم حيــق ذهبــم :فقــال .شــكر وســرور

( لهم إين أعوذ بك أن أكون مستدرجاال:)وقال ،ورفع يديه إىل السماء ،ث أقبل على القبلة .بينهمأبسهم 
                                 

 . 3/570( تفس  القرآن العظيم 1)
 .  65( سورة األنعام اآلية 2)
 .  14( سورة احلشر اآلية 3)
 . 2890،4/2216( صحيح مسلم ، 4)
 .5/134. واملسند 3/283ملنجيور وانظر الدر ا، 226/ 7 ( تفس  الط ي5)
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:) إن ويقول الشيخ حممد العجييمني رمحـه هللا  .(1) )يـَْعَلُمونَ  َحْيُق ال مِ نْ  ْدرُِجُهمَسَنْستَ (ف ين أ عك تقول:
هللا مل دعــل عقوبــة األمــة علــى معاصــيها وذبوهبــا كعقوبــة األمــم الســابقة ، مل دعلهــا ابهلــالك العــام املــدمر 

فــرتى  ،نيـة أَّيم حسـوماْثاالعاتيـة سـخرها علــيهم  سـبع ليـال و لألمـة كمـا حصـل لعـاد حــني أهلكـوا ابلـريح 
ــة، القــوم ــه . مل دعلهــا كعق فيهــا صــرعى، كــأهنم أعجــاد خنــل خاوي ــة ْثــود الــذين فهــل تــرى هلــم مــن ابقي وب

مل تكن كعقوبة قوم لو  الذين أرسل هللا عليهم و فأصبحوا يف دَّيرهم جاْثني .  ؛الرجفةأخذمم  الصيحة و 
إن هللا حبكمتـه ورمحتـه هلـذه األمـة جعـل عقـوبتهم  .فجعـل هللا دَّيرهـم عاليهـا سـافلها ؛حاصبا من السـماء

 ( 2)(. على ذنوهبم ومعاصيهم أن يسلط بعضهم على بع ؛ فيهلك بعضهم بعضا، ويس  بعضهم بعضا
 

 الطاعون السابع :
 

علـى بعـ  األمـم السـابقة عقوبـة هلـا علـى متردهـا هللا أن الطاعون من العقوابت الـ  أرسـلها  ذكر الن  
أنـه  عـه يسـأل أسـامة بـن  ،عن عامر بن سعد بن أيب وقـا  عـن أبيـهفي احلديق الصحيح وعصياهنا، ف

رجـع أرســل  الطـاعون) :قـال رسـول هللا  :فقـال أسـامة ؟الطـاعونيف  ديـد مـاذا  عـم مـن رسـول هللا 
وإذا وقــع  ،فـ ذا  عـتم بـه أبرا فـال تقـدموا عليـه ،أو علـى مـن كــان قـبلكم ،طابفـة مـن بـك إسـرابيلعلـى 
  (3)(.فال خترجوا فرارا منه ،وأنتم هبا ،أبرا

  )اْلَمْوتِ  َحَذرَ  أُُلوفٌ  َوُهمْ  ِدََّيرِِهمْ  ِمن َخَرُجواْ  الَِّذينَ  تـََر ِإىَل  أملَْ  (ونقل عبد الرداق عن قتادة يف قوله تعاىل:
  (5) لوا بقية أَّيمهمليكم ( 4))َأْحَياُهمْ  ثَّ  ُموُتواْ  اَّللَُّ  هَلُمُ  فَـَقالَ  (، الطاعونقال: فروا من 

ـَماء رِْجـ(اً  ظََلُمـواْ  الَّـِذينَ  َعلَـى أَن(َْلنَـافَ  (:قولـه تعـاىلل وذكـر ابـن جريـر عنـد تفسـ ه  َكـانُواْ  ِقَـا مِ ـَن السَّ

إنــه رجــ(  :أنــه قــال الطــاعونيف  عــن النــ   قــا روىوعــ(د قولــه  الطــاعون،أن املــراد ابلرجــ(  (6))يـَْفُســُقونَ 
  (7) .(ذين قبلكممم الع  األعذب به ب

ا(:قوله تعاىلوقال أيضا عند أتويل  لَـِئن  ِعنـَدكَ  َعِهدَ  ِقَا رَبَّكَ  لََنا ادْعُ  ُموَسى َّيَ  َقاُلواْ  َعَلْيِهُم الر ِْج(ُ  َوَقعَ  َوَلمَّ
ل التأويـل يف ذلـك الرجـ( اختلـف أهـ) : (1)) بَـِك ِإْسـَرآبِيلَ  َمَعـكَ  َولَنُـْرِسـَلنَّ  لَـكَ  لَنُـْؤِمَننَّ  الر ِْج(َ  َعنَّا َكَشْفمَ 

                                 
 من سورة األعراف . 182. واآلية  4/157( األم 1)
 .11( أثر املعاصي على الفرد واجملتمع ، 2)
 . 4/1738، 2218، واللفد له وصحيح مسلم   3/1281، 3286( صحيح البخاري    3)
 . 243( سورة البقرة اآلية  4)
 .1/97( نفس  الصنعاين  5)
 .  59قرة اآلية ( سورة الب 6)
 .1/305( تفس  الط ي  7)
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. و ـن قـال بـذلك ابـن عبـاس كان ذلـك طـاعوي  :فقال بعضهم ،هؤالء القومقع على الذي أخ  هللا أنه و 
  (2) رمحه هللا.  ،رضي هللا عنهما وسعيد بن جب 

وأوىل  ســتعرا ابــن جريــر هــذه األقــوال قــال:الرجــ( العــذاب، وبعــد أن ا :وابــن ديــد ،وقتــادة ،وقــال ُّماهــد
لني ابلصواب يف هذا املوضع، أن يقال: إن هللا تعاىل ذكره أخ  عن فرعون وقومه أهنم ملـا وقـع علـيهم القو 

ف(عوا إىل موسى قسألته ربه كشف ذلك عنهم، وجاب(   -وهو العذاب والسخط من هللا عليهم  -الرج( 
كــان عــذااب علــيهم، أن يكــون ذلــك الرجــ( كــان الطوفــان وابــراد والقمــل والضــفادع والــدم؛ ألن كــل ذلــك  

أبي  وجــاب( أن يكــون ذلــك الرجــ( كــان طــاعوي، ومل خيــ ي هللا أي ذلــك كــان، وال صــح عــن رســول هللا 
 ( 3)فنسلم له(.  ،ذلك كان خ 

فمـن مـات فيـه  هـذه األمـة،ملـن أصـيب بـه مـن ولئن كان هذا املرا عذااب على من كان قبلنا؛ فهـو رمحـة 
مــا :)قــال رســول هللا  :قــالأنــه عــن أيب هريــرة م يف صــحيحيهما فهــو شــهيد؛ فقــد روى البخــاري ومســل

إن شــهداء أمــ  إذا  :قــال .مــن قتــل يف ســبيل هللا فهــو شــهيد !َّي رســول هللا :قــالوا ؟تعـدون الشــهيد فــيكم
ومن مـات يف سـبيل هللا فهـو  ،من قتل يف سبيل هللا فهو شهيد :قال ؟فمن هم َّي رسول هللا :قالوا .لقليل
  (4)(.ومن مات يف البطن فهو شهيد ،فهو شهيد الطاعونت يف ومن ما ،شهيد

علــى أنقــاب : )قــال رســول هللا  :عــن أيب هريــرة قــالف ،فــال يــدخلها وقــد عصــم هللا منــه مدينــة رســوله 
  (5)(.وال الدجال الطاعوناملدينة مالبكة ال يدخلها 

 

 عذاب القرب الثامن : 
 

 َوَحـاقَ (ذاب الق  قد يعم األمة كلها، كما يف قولـه تعـاىل:ومن أصناف العذاب األدىن عذاب الق ، وع

َها ( النَّاُر يـُْعَرُضونَ 45) اْلَعَذابِ  ُسوءُ  ِفْرَعْونَ  آِبلِ  ـاَعةُ  تـَُقومُ  َويـَْومَ  َوَعِشيًّا ُغُدوًّا َعَليـْ  ِفْرَعـْونَ  أَْدِخلُـوا آلَ  السَّ

فتماثلـم عقـوبتهم يف حيـامم  ،يف معصـية واحـدة النـاس وقعـوا ، وقـد يتنـاول أصـنافا مـن(6))اْلَعـَذابِ  َأَشـدَّ 
يعـك  ـا   -كـان رسـول هللا   :قـال  رة بن جنـدب ال دخية، فمن ذلك ما رواه البخاري رمحه هللا عن 

 ،فـيق  عليـه مـن شـاء هللا أن يقـ  :قـال ؟هـل رأى أحـد مـنكم مـن ر َّي :) - يكجير أن يقـول ألصـحابه

                                                                                             
 . 134( سورة األعراف اآلية  1)
 . 41-9/40( املصدر السابق  2)
 .9/41( املصدر السابق  3)
 .5/2165، 5400، واللفد له، وصحيح البخاري  3/1521، 1915( صحيح مسلم    4)
 .5/2165، 5399، واللفد له، وصحيح البخاري   2/1005، 1379( صحيح مسلم   5)
 . 46-45( سورة غافر اآليتان  6)
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 ،وإين انطلقم معهما ،انطلق :وإهنما قاال يل ،وإهنما ابتعجياين ،لة آتيانإنه أاتين اللي :وإنه قال ذات غداة
 ،فيجيلـغ رأسـه ،وإذا هو يهوي ابلصـخرة لرأسـه ،وإذا آخر قابم عليه بصخرة ،وإي أتينا على رجل مضطجع

ث يعود عليه فيفعل  ،فيتدهده احلجر ها هنا فيتبع احلجر فيأخذه فال يرجع إليه حىت يصح رأسه كما كان
 (1)... انطلق انطلق :قاال يل :قال ؟ما هذان !قلم هلما سبحان هللا :قال ،رة األوىلاملبه مجيل ما فعل به 
ــاة ال دخيــة، فمــن ذلــك وذكــر فيــه الرســول  ،إىل آخــر احلــديق : أنواعــا مــن املعاصــي وعقوابمــا يف احلي

والــ(ىن. وجــاء يف اآلفــاق،  تــرك الصــالة، وأكــل الــراب، والكــذب الــذي يبلــغو  الــذي  خــذ القــرآن ويرفضــه،
  يعــذب أصــحاهبا يف قبــورهم النميمــة، حــديق عبــد هللا بــن عبــاس رضــي هللا عنهمــا أن مــن الــذنوب الــ

، إىل آخـر مـا جـاء يف األحاديــق الـ  تـذكر عـذاب القـ ، وقـد ذكـرت فيمـا مضــى وعـدم التنـ(ه مـن البـول
 فال موجب للتكرار.  ،شيئا من أنواع املعاصي

وهي قول السابل  :املسألة التاسعةالم ابن القيم رمحه هللا عن أسباب عذاب الق  فقال:)وسئل شيخ اإلس
هنم مــا اجملمــل فــ أ ،ومفصــل ،ُّممــل :جواهبــا مــن وجهــني؟ مــا األســباب الــ  يعــذب هبــا أصــحاب القبــور

تـــه فـــال يعـــذب هللا روحـــا عرفتـــه وأحب ،وارتكـــاهبم ملعاصـــيه ،وإضـــاعتهم ألمـــره ،يعـــذبون علـــى جهلهـــم ابهلل
وعـذاب اآلخـرة أثـر غضـب هللا ن عـذاب القـ   ؛ فـي كانـم فيـه أبـدادَ وال بَـ ،واجتنبم هنيـه ،وامتجيلم أمره

؛ كان له مـن  ومات على ذلك ،ث مل يتب ،فمن أغضب هللا وأسخطه يف هذه الدار ،وسخطه على عبده
كـر ابـواب . ث ذ ومصـدق ومكـذب ،فمسـتقل ومسـتكجير ،الـ د  بقـدر غضـب هللا وسـخطه عليـهعذاب 

فكـل هـؤالء وأمجيـاهلم يعـذبون يف قبـورهم هبـذه ابـرابم حبسـب  املفصل، وفصل فيـه أنـواع الـذنوب، ث قـال: 
والفـاب(  ،وملا كان أكجير الناس كذلك كان أكجير أصـحاب القبـور معـذبنيا، وص  ها وكب ه ،كجيرما وقلتها
ـــراب ،مـــنهم قليـــل هـــا ابلـــرتاب واحلجـــارة املنقوشـــة ظواهر  ،وبواطنهـــا حســـرات وعـــذاب ،فظـــواهر القبـــور ت

 (2)(القدور يابحلسرات كما ت ل ي لت ،والبليات يويف ابطنها الدواه ،مبنيات
 

 املسخالتاسع :
 
قـــال كمــا أو هــو    (3): حتويــل صــورة إىل مــا هــو أقــبح منهــا.وهــومــن أصــناف العــذاب األدىن: املســخ،  

بعـــ  وحتويلهمـــا مـــن صـــورة إىل صـــورة. قـــال  ،تشـــويه اخلَْلـــِق واخلُلُـــقِ )صـــفهاين يف مفرداتـــه: الراغـــب األ
خ قـد حيصـل يف كـل دمـان مسخ اخلَْلق، ومسـة وهو العيناحلكماء: املسخ ضرابن: مسخ خا  حيصل يف 

                                 
 . 6/2585، 6640( صحيح البخاري   1)
 . 79 - 1/77( الرو  البن القيم  2)
 . 225( التعريفات للجرجاين،    3)
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أُلــق ذمـيم مـن أخــالق بعـ  احليــوايت،  ذلـك أبن يصــ  اإلنسـان متخلقـاوهـو مســخ اخلُلـق؛ و  ومكـان،
 .(1)(اخلن(يرره كَّنو أن يص  يف شدة احلر  كالكلب، ويف الش

؛ بســبب مالفــة األمــر واالحتيــال فمســخ بعضــهم قــردة وخنــادير ،الســابقةولقــد عــذب هللا بــه بعــ  األمــم 
ـْبِم فَـُقْلنَـا يف  ِمـنُكمْ  اْعَتَدواْ  الَِّذينَ  َعِلْمُتمُ  َوَلَقدْ  (قال تعاىل:عليه،  وقـال  .(2))َخاِسـِئنيَ  قِـَرَدةً  ُكونُـواْ  هَلُـمْ  السَّ
 َسـْبِتِهمْ  يـَـْومَ  أَتْتِيِهْم ِحيتَـاهُنُمْ  ِإذْ  السَّْبمِ  يف  يـَْعُدونَ  ِإذْ  اْلَبْحرِ  َكاَنْم َحاِضرَةَ  الَِّ   اْلَقْريَةِ  َعنِ  مْ وَاْسَأهلُْ (تعاىل:

ُلوُهم َكَذِلكَ  أَتْتِيِهمْ  َيْسِبُتوَن الَ  الَ  َويـَْومَ  ُشرَّعاً  ُهمْ  ةٌ أُمَّ  َقاَلمْ  ( َوِإذَ 163) يـَْفُسُقونَ  َكانُوا ِقَا نـَبـْ  َتِعُظونَ  ملَِ  مِ نـْ

ُ ُمْهِلُكُهمْ  قَـْوًما هُبُْم َعَذاابً  َأوْ  اَّللَّ ـا164) يـَتـَُّقـونَ  َوَلَعلَُّهـمْ  رَبِ ُكـمْ  ِإىَل  َمْعـِذرَةً  َقاُلواْ  َشِديًدا ُمَعذِ   َمـا َنُسـواْ  ( فَـَلمَّ

ُرواْ  َنا ِبهِ  ذُكِ  َهْونَ  الَِّذينَ  َأجَنيـْ ـوِء َوَأَخـْذيَ  َعـنِ  يـَنـْ  ( 165) يـَْفُسـُقونَ  َكـانُواْ  ِقَـا بَئِـيع   ِبَعـَذاب   ظََلُمـواْ  الَّـِذينَ  السن
 . (3))َخاِسِئنيَ  ِقَرَدةً  ُكونُواْ  هَلُمْ  قـُْلَنا َعْنهُ  هُنُواْ  مَّا َعن َعتَـْواْ  فَـَلمَّا

هلـم: )َّي  وغ مها عند تفس  هذه اآلية أهنم ملا مل ينتهوا عن فعلهم قال الناهون ،وابن كجي  ،ذكر ابن جرير
وهللا ال نبـــايتكم الليلـــة يف مـــدينتكم، وهللا مـــا نـــراكم تصـــبحون حـــىت يصـــب حكم هللا أســـف أو  !أعـــداء هللا

 ،قذف أو بع  ما عنده من العذاب، فلما أصبحوا ضربوا عليهم الباب، ويدوا فلم دابوا، فوضعوا سلما
هلا أذيب،  ،تعاوى ،تعادى -وهللا  -قردة  !فقال: أي عباد هللا ،وأعلوا سور املدينة رجال، فالتفم إليهم

وال تعــرف اإلنــع أنســاهبا مــن القــردة،  ،قــال: ففتحــوا فــدخلوا علــيهم، فعرفــم القــرود أنســاهبا مــن اإلنــع
 :فجعلم القرود  تيها نسيبها من اإلنع فتشم ثيابـه وتبكـي، فيقـول: أمل نـنهكم عـن كـذا؟ فتقـول برأسـها

 (4)!( أي نعم
حـو ل  عاقب هذه األمة ابملسـخ جـ(اًء هلـا علـى عتوهـا ومتردهـا، وهـو مسـخ حقيقـي فاآلية مصرحة أبن هللا

  هللا صورهم من الصورة اآلدمية إىل الصورة احليوانية، وكالم املفسرين على هذه اآلية شاهد على هذا .
فهم، قـال أن حيـل هبـم مـا حـل أبسـال - إذا كـذبوه وخـالفوا أمـره –حيذ ر أهل الكتـاب أن  وأمر هللا نبيه 

ُ َوَغِضـَب َعَلْيـهِ  لََّعنَـهُ  اَّللَِّ َمـن ِعنـدَ  َمجُيوبَـةً  َذلِـكَ  مِ ـن ِبَشـر    أُنـَب ِـُئُكم قُـْل َهـلْ  (:تعـاىل ُهمُ  َوَجَعـلَ  اَّللَّ  اْلِقـَرَدةَ  ِمـنـْ

  (5).)السَِّبيلِ  َسَواء َعن َوَأَضلن  َشرٌّ مََّكايً  أُْولَـِئكَ  الطَّاُغوتَ  َوَعَبدَ  َواخْلََنادِيرَ 
، فقـد وهذا العـذاب البئـيع الـذي أحل ـه هللا ابلسـابقني ؛ توعـد هللا بـه الالحقـني املخـالفني مـن هـذه األمـة

 -قال حدثك أبو عامر أو أبو مالك األشعري ،عبد الرمحن بن غنم األشعري أخر  البخاري رمحه هللا عن
حلــر واحلريــر واخلمــر واملعــادف، يقــول:) ليكــونن مــن أمــ  أقــوام يســتحلون ا  ــع النــ   -وهللا مــا كــذبك

                                 
 ، مادة مسخ .468( املفردات،    1)
 .  65( سورة البقرة اآلية  2)
 .  166-163( سورة األعراف اآلَّيت  3)
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ا: ارجـع إلينـا غـدا، ولين(لن أقوام إىل جنب علم يرو  عليهم بسارحة هلم،  تـيهم يعـك الفقـ  حلاجـة فيقولـو 
 ( 1)وخنادير إىل يوم القيامة(. قردة ويضع العلم، وميسخ آخرين  ،فيبي تهم هللا

إذا رفــع  ،أو أال خيشــى أحــدكم ،أحــدكم أمــا خيشــى :)قــال عــن النــ   هريــرة  ويف الصــحيحني عــن أيب
  (2) (.أو دعل هللا صورته صورة محار ،رأس محارأن دعل هللا رأسه  ،رأسه قبل اإلمام

ففي هذين احلديجيني الوعيد الشديد ابملسخ والتحويل إىل هذه الصورة البشعة، ففي احلديق األول الوعيد 
عيد على املخالفـة لألمـر الشـرعي والتقصـ  يف أداء العبـادة على مقارفة املعصية واستحالهلا، ويف الجياين الو 

 على الوجه املشروع.
هل املسخ املذكور يراد بـه املسـخ املعنـوي أو احلسـي؟ فـأقول: أورد ابـن حجـر رمحـه  :يتساءل متسابلوقد 

حيتمـــل أن يـــراد  :بـــن ب(يـــ(ةاقـــال ورجـــح محـــل احلـــديق علـــى ظـــاهره وقـــال :) ،هللا أقـــوال العلمـــاء يف ذلـــك
إذ ال مـانع  ؛ومحلـه آخـرون علـى ظـاهره ،أو مهـا معـا ،أو حتويـل اهليئـة احلسـية أو املعنويـة ،املسـخابلتحويل 

وهــو  ،يف هــذه األمــة املســخوســيأ  يف كتــاب األشــربة الــدليل علــى جــواد وقــوع  ،مــن جــواد وقــوع ذلــك
رين قـردة وخنـادير إىل ويف آخره وميسـخ آخـ ،ر اخلسفكْ ف ن فيه ذِ  ؛حديق أيب مالك األشعري يف امل ادي

أن حيـول  :)بن حبـان مـن وجـه آخـر عـن حممـد بـن دَّيداويقوي محله على ظاهره أن يف رواية ، يوم القيامة
النتفـاء املناســبة الـ  ذكروهــا مــن بـالدة احلمــار، و ـا يبعــده أيضــا  ؛فهـذا يبعــد اجملــاد (هللا رأسـه رأس كلــب

علـى ت يـ  اهليئـة احلاصـلة، ولـو أريـد تشـبيهه ابحلمـار ألجـل إيراد الوعيد ابألمـر املسـتقبل، وابللفـد الـدال 
ألن الصفة املذكورة وهـي الـبالدة حاصـلة يف فاعـل  ؛فرأسه رأس محار، وإمنا قلم ذلك :البالدة لقال مجيال

خيشــى إذا فعلــم ذلــك أن تصــ  بليــدا، مــع أن فعلــه  :ذلــك عنــد فعلــه املــذكور، فــال حيســن أن يقــال لــه
  (3)(.البالدة املذكور إمنا نشأ عن

عـن أنـع بـن ف ،حديق حيدد بعـ  األمـاكن الـ  يكـون فيهـا اخلسـف واملسـخ والقـذف وورد عن الن  
البصـرة أو  :وإن مصـرا منهـا يقـال لـه ،إن النـاس ميصـرون أمصـارا !َّي أنـع):قـال لـه مالك أن رسـول هللا 

وعليــــك  ،ا وابب أمرابهــــافــــ ن أنــــم مــــررت هبــــا أو دخلتهــــا فــــ َّيك وســــباخها وكالءهــــا وســــوقه ،البصــــ ة
   (4).(وقوم يبيتون يصبحون قردة وخنادير ،ورجفخسف وقذف ف نه يكون هبا  ؛بضواحيها

وذلــك إذا فشــم املعاصــي والــذنوب وتكــاثرت،  ،أحاديــق حتــدد عالمــة حلــول املســخ وجـاء عــن النــ  
قـال رسـول هللا  :قال ة عن أيب هرير  ، فمن ذلك ما رواه الرتمذيوتبدلم أحواهلم ،وت  ت معاي  الناس

(:كاة م رما ،واألمانة م نما ،إذا اختذ الفيء دوال)وعق أمه ،وأطاع الرجل امرأته ،وتعلم ل   الدين ،وال، 
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وكــان دعــيم القــوم  ،وســاد القبيلــة فاســقهم ،وظهــرت األصــوات يف املســاجد ،وأقصــى أابه ،وأدىن صــديقه
 ؛ولعن آخر هذه األمة أوهلا ،وشربم اخلمور ،واملعادف قيناتوظهرت ال ،الرجل مافة شره مَ رِ كْ وأُ  ،أرذهلم

، (وآَّيت تتابع كنظام ابل قطع سلكه فتتابع ،ودل(لة وخسفا ومسخا وقذفا ،فل تقبوا عند ذلك رحيا محراء
فقـال  .يف هذه األمة خسـف ومسـخ وقـذف) :قال أن رسول هللا   عمران بن حصنيوروى أيضا عن 

  (1) (.وشربم اخلمور ،واملعادف إذا ظهرت القينات :قال ؟ومىت ذاك !سول هللاَّي ر  :رجل من املسلمني

بـني يـدي السـاعة مســخ  :)قـال عـن سـيار عــن طـارق عـن عبـد هللا عـن النــ  وروى ابـن ماجـه يف سـننه 
  (2) (.وخسف وقذف

: هللا وروى أبــو نعـــيم يف أخبـــار أصـــفهان ِبســناده إىل ابـــن عبـــاس رضـــي هللا عنهمــا قـــال : قـــال رســـول 
وقـال شـيخ  (3) .  أقوام من هذه األمة على طعام وشراب وهلو؛ فيصبحوا قد مسخوا قردة وخنادير(يبيل)

إمنـا يفعـل ذلـك هبـم مـن  ،فظهر هبذا أن القـوم الـذين خيسـف هبـم وميسـخوناإلسالم ابن تيمية رمحه هللا :)
ضــوا عــن مقصــود الشــارع وحكمتــه يف فأعر  ،جهــة التأويــل الفاســد الــذي اســتحلوا بــه احملــارم بطريــق احليلــة

ــادير ،حتــرمي هــذه األشــياء ــوا مــن التأويــل كمــا مســخ   ،ولــذلك مســخوا قــردة وخن أصــحاب الســبم قــا أتول
ألن يف اخلمـر واحلريـر واملعـادف  ؛خسـف بقـارون وخسـف ببعضـهم كمـا ،الفاسد الذي استحلوا به احملـارم

وملـا  ،خوا ديـن هللا مسـخهم هللاَسـفلمـا مَ  ،ن علـى قومـهمن الك  واخليالء ما يف ال(ينة ال  خـر  فيهـا قـارو 
  (4)(.وقد جاء ذكر املسخ واخلسف عند هذه األمور يف عدة أحاديق ،تك وا عن احلق أذهلم هللا

مــم يف صــور متلفــة مناســبة وأتمــل حكمتــه تعــاىل يف مســخ مــن مســخ مــن األوقــال ابــن القــيم رمحــه هللا: )
قلــوهبم وصــارت علــى قلــوب تلــك احليــوايت وطباعهــا اقتضــم احلكمــة ف هنــا ملــا مســخم  ،لتلــك ابــرابم

: . إىل أن قــالوهــذا غايـة احلكمــة ،ويكمـل الشــبه ،لتـتم املناســبة ؛ن جعلــم صـورهم علــى صــورهاأالبال ـة 
ن تـذكر هـا أخبار ال  تكاد تبلغ حد التواتر قسخ من مسـخ  مـنهم عنـد املـوت خن(يـرا فـأكجير مـن ما األأو 

 (5)( الواحد املقدسي كتااب بن عبداهلا احلافد وقد أفرد  ،هنا

                                 
 . 4/495، 2212، و2211( سنن الرتمذي ،   1)
، وقال األلباين : وهذا إسناد ال أبس به يف الشواهد، رجاله ثقات رجال مسلم، غ  4059،2/1349( سنن ابن ماجه،   2)

 بن سيار هذا، إىل أن قال: ث إن للحديق شواهد كجي ة تشهد لصحته عن عابشة، وعمران بن حصني، وعبد هللا بن عمر، وعبد هللا
 .4/392، 1787عمرو، وسهل بن سعد، وجابر بن عبد هللا، وأيب هريرة، وسعيد بن راشد . سلسلة األحاديق الصحيحة  

 .4/135، 1604( املصدر السابق،   3)
 .130-3/129( الفتاوى الك ى  4)
يم اسم الكتاب، وذكر ا ه ابن . مل يذكر ابن الق1/485. وانظر منها  السنة النبوية  255-1/254( مفتا  دار السعادة  5)

 تيمية يف املنها  فقال: و اه )النهي عن سب األصحاب(.
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إقامـة للحجـة، وبيـاي  وتسـتبعده؛ فقـد أكجيـرت النقـول فيـه؛ وألن هذا األمر  ـا قـد تسـتجيقله بعـ  النفـوس
لك، ولكن يكفي وما تركته من النصو  وكالم أهل العلم أكجير من ذ للمحجة ، وقطعا ألصل الشبهة .

 ابلعنق . من القالدة ما أحا 
 
 
 

 اخلسف العاشر :
 
فقـال تعـاىل ذكـره مـ ا عمـا  ،هو من العقوابت العظيمة الفظيعة ال  عاقب هللا هبا بع  العبـاد والـبالدو 

 َكـانَ  َوَمـا ُدوِن اَّللَِّ  ِمـن يَنُصـُرونَهُ  ِفئَـة   ِمـن َلهُ  َكانَ  َفَما اأَلْراَ  َوِبَدارِهِ  َفَخَسْفَنا ِبهِ (بقارون ومن معه: حل  

نَتصِ  ِمنَ 
ُ
 .(1))رِينَ امل

فخسـف هللا بـه األرا، ؛عن ذلك الرجل الـذي غـره مالـه ولباسـه، فجـر ثوبـه كـ ا وخـيالء  وأخ  الن  
بينمــا رجــل دــر إداره مــن  :)قــال أن النــ   بــن عمــر وأيب هريــرة رضــي هللا عــنهمففــي الصــحيحني عــن ا

  (2)فهو يتجلجل يف األرا إىل يوم القيامة( ،بهخسف  ؛اخليالء
أن يقــول للمشـركني الــذين يــدعون مـع هللا آهلــة أخــرى، فيخلصـون العبــادة هلل يف الضــراء،   نبيــه وأمـر هللا

 الَ  ثَّ  َحاِصـًبا َعلَـْيُكمْ  يـُْرِسـلَ  َأوْ  اْلَ  ِ  َجاِنبَ  خَيِْسَف ِبُكمْ  أَن أََفَأِمنُتمْ  (:ويشركون معه آهلة أخرى يف السراء
َعقَ  أَن َعَلى اْلَقاِدرُ  ُهوَ  ُقلْ (اىل: وقال تع (3))َلُكْم وَِكيالً  جتَُِدواْ   حَتْـمِ  ِمـن َأوْ  فَــْوِقُكمْ  َعَذااًب مِ ـن َعَلْيُكمْ  يـَبـْ

 .(4))يـَْفَقُهـونَ  َلَعلَُّهـمْ  اآلََّيتِ  ُنَصـرِ فُ  َكْيـفَ  انظُـرْ  بـَْعـ    بـَْعَضـُكم أبَْسَ  َويُـِذيقَ  ِشـَيعاً  يـَْلِبَسـُكمْ  َأوْ  أَْرُجِلُكـمْ 
َعـقَ  أَن َعلَـى اْلَقـاِدرُ  ُهـوَ  لْ قُـ ( بن ديد يف قولـهاقال  . )أَْرُجِلُكـمْ  حَتْـمِ  ِمـن َأوْ  فَــْوِقُكمْ  َعـَذااًب مِ ـن َعلَـْيُكمْ  يـَبـْ
إنـه نـ(ل بكـم إن هللا  !أال أيهـا النـاس  - وهو يف اجمللع أو على املنـ  -يصيح    بن مسعوداكان   :قال
َعقَ  أَن َعَلى اْلَقاِدرُ  ُهوَ  ُقلْ  ( :يقول لو جاءكم عذاب مـن السـماء مل يبـق  ، )فَـْوِقُكمْ  َعَذااًب مِ ن ُكمْ َعَليْ  يـَبـْ

 َأوْ  ( ،بكــم األرا أهلككـم ومل يبـق مـنكم أحـدا خسـفلـو  )أَْرُجِلُكـمْ  حَتْــمِ  ِمـن َأوْ  ( ،مـنكم أحـدا

                                 
 .  81( سورة القص  اآلية  1)
 .3/1653، 2088، وصحيح مسلم ، 3297،3/1285( صحيح البخاري ،  2)
 . 68( سورة اإلسراء اآلية  3)
 . 65( سورة األنعام اآلية  4)
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وسـعيد  ،مالـكوقـال أبـو ( 1) أال إنـه نـ(ل بكـم أسـوأ الـجيالد. ،)بـَْعـ    بـَْعَضُكم أبَْسَ  َويُِذيقَ  ِشَيعاً  يـَْلِبَسُكمْ 
  (2) أن خيسف بكم األرا . )أَْرُجِلُكمْ  حَتْمِ  ِمن َأوْ  (أن املراد بقوله  رمحهم هللا مجيعا ،وُّماهد ،ابن جب 

واســتبعدوا ذلــك، قــال  ،واســته( ا بــه ،قومــه بقيــام الســاعة والبعــق بعــد املــوت كــذبوه وحــني أخــ  النــ  
ـَماء مِ ـنَ  َخْلَفُهـم أَيْـِديِهْم َوَمـا نْيَ بَـ َمـا ِإىَل  يـَـَرْوا أَفَـلَـمْ  (:سـبحانه وتعـاىل هِبِـُم  خَنِْسـفْ  نََّشـأْ  ِإن َواأَلْراِ  السَّ

   (3))السََّماء مِ نَ  ِكَسًفا َعَلْيِهمْ  ُنْسِقطْ  َأوْ  اأَلْراَ 
ُ هِبِمُ  خَيِْسفَ  أَن السَّيِ َئاتِ  َمَكُرواْ  الَِّذينَ  أََفَأِمنَ  (ويقول تعاىل ذكره:  َحْيقُ  ِمنْ  اْلَعَذابُ  َ ْتِيَـُهمُ  وْ اأَلْرَا أَ  اَّللَّ

 فَـِ نَّ رَبَُّكـمْ  خَتَـونف   َعلَـى  َُْخـَذُهمْ  ( َأوْ 46) ِقُْعِجـ(ِينَ  ُهـم َفَمـا تـََقلنـِبِهمْ   َُْخـَذُهْم يف  ( َأوْ 45) َيْشـُعُرونَ  الَ 

 ألهـــل الكفـــر . قـــال الشـــيخ عبـــد الـــرمحن الســـعدي رمحـــه هللا :)هـــذا ختويـــف مـــن هللا(4))رَِّحـــيمٌ  لَـــرُ وفٌ 
ـــى غـــرة ـــواع املعاصـــي، مـــن أن  خـــذهم ابلعـــذاب عل إمـــا أن  خـــذهم  ، وهـــم ال يشـــعرون:والتكـــذيب وأن

ابلعــذاب مــن فــوقهم، أو مــن أســفل مــنهم ابخلســف وغــ ه، وإمــا يف حــال تقلــبهم وشــ لهم وعــدم خطــور 
     (5)من العذاب(.  مفهالعذاب بباهلم، وإما يف حال ختون 

أنــه ســيكون يف آخــر هــذه األمــة؛ إذا  دد هللا بــه املشــركني واملخــالفني، بــني النــ  وهــذا الوعيــد الــذي مــ
يبيم قـوم مـن  :)قال عن الن   ومل ينكروها، كما يف حديق أيب أمامة  ،ظهرت فيهم املعاصي واآلاثم

 ،هاويف دور في ،وليخسفن بقبابل فيها ،فيصبحون قد مسخوا خنادير ؛هذه األمة على طعام وشراب وهلو
وأرســلم علــيهم حصــباء  ،الليلــة بــدار بـك فــالنخســف  ،الليلــة ببـك فــالنخســف  :حـىت يصــبحوا فيقولــوا

 ؛فتنسـفهم كمـا نسـفم مـن كـان قـبلهم ،وأرسلم عليهم الريح العقـيم ،حجارة كما أرسلم على قوم لو 
وذكــر خصــلة  :القــ ،وقطيعــتهم الــرحم ،ختــاذهم القينــات، واولبســهم احلريــر ،وأكلهــم الــراب ،بشــرهبم اخلمــر

  (6) .هذا حديق صحيح على شر  مسلم ( قال احلاكم:فنسيتها ،أخرى
مـىت يكــون ذلــك؟ وهـل لــه مــن  عـن وقوعــه وحتققــه، وأقسـم علــى ذلــك، وسـئل الرســول  وأخـ  النــ  

 :ال تنقضي هذه الدنيا حىت يقـع هبـم اخلسـف واملسـخ والقـذف. قـالوا ،عالمة؟ فقال:)والذي بعجيك ابحلق
أبيب أنم وأمي؟ قال: إذا رأيم النساء قـد ركـ  السـرو ، وكجيـرت القينـات، وشـهد  !لك َّي ن  هللاومىت ذ

                                 
 . 7/220( جامع البيان  1)
 .4/1311بن أيب حا  اتفس  وانظر  . 7/220املصدر السابق  ( 2)
 . 9( سورة سبأ اآلية  3)
 .47-45( سورة النحل اآلَّيت  4)
 .441( تفس  السعدي  5)
 .  4/560، 8572( املستدرك على الصحيحني ،   6)
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والنسـاء  ،شهادات ال(ور، وشرب املسلمون يف آنية أهل الشرك الذهب والفضة، واست ىن الرجال ابلرجال
 .(1)(ابلنساء

ففـي صـحيح ابـن حبـان عـن  عن جي  ي (و الكعبـة فيخسـف هللا هبـم األرا، -أيضا  - وأخ  الن  
أبوهلم خسف :) ي (و جي  الكعبة، حىت إذا كانوا ببيداء من األرا؛ قالم: قال رسول هللا  عابشة 

. قال: خيسف أبوهلم وآخرهم، ث ؟!وآخرهم. قالم عابشة: َّي رسول هللا! وفيهم سواهم، ومن ليع منهم
   (2)(.يبعجيون على نيامم
ــذا كــان النــ   بــن عمــر رضــي هللا اكمــا نقــل ذلــك   وإرشــادا ألمتــه  ، منــه؛ عبوديــة هلليســتعيذ ابهلل ول

يــدع هــؤالء الكلمــات حــني يصــبح وحــني ميســي: )اللهــم إين  عنهمــا حيــق يقــول: مل يكــن رســول هللا 
أسألك العفو والعافية يف ديك ودنياي وأهلي ومايل، اللهم اسرت عورا ، وأمن روعا ، اللهم احفظك من 

يعــك  (.وأعـوذ بعظمتــك أن أغتــال مــن حتــ  ،ن خلفــي، وعــن مييـك وعــن مشــايل، ومــن فــوقيبـني يــدي ومــ
  (3) .هذا حديق صحيح اإلسناد ومل خيرجاهقال احلاكم: اخلسف 

ليسـم هـي اخلسـوف العظمـى الـ  تكـون بـني يـدي السـاعة، بـل  ال  أخ  عنها النـ   وهذه اخلسوف
حذيفــة بــن أســيد ال فــاري قــال قيــام الســاعة، كمــا يف خــ   هــي مــن العالمــات العشــر الكــ ى الــ  تســبق

 : إهنا لن تقوم حـىت تـرواقال .نذكر الساعة :قالوا ؟ما تذاكرون :)فقال ،وَّنن نتذاكر ،علينا اطلع الن  
 بـن مـرمياونـ(ول عيسـى  ،وطلوع الشمع من م رهبا ،والدابة ،والدجال ،فذكر الدخان :قبلها عشر آَّيت

وخســف ِب(يــرة  ،وخســف ابمل ــرب ،ابملشــرقخســف  :وثالثــة خســوف ،جــو  ومــأجو و ، عليــه الســالم
  (4)(.وآخر ذلك ير ختر  من اليمن تطرد الناس إىل حمشرهم ،العرب

وهــذه اآلَّيت القرآنيــة واألحاديــق النبويــة مــ ة عمــا ســلف وكــان مــن اخلســوف الــ  أهلكــم مــن حلــم 
فينـادون والت حـني  ،فتأخذهم على حني غـرة ،اجملونبدارهم، ومؤذنة أسوف مقبلة تباغم أهل اللهو و 

منـــا ، ومنبئـــة عـــن خســـوف عظيمـــة هـــي إحـــدى العالمـــات العشـــر الكـــ ى الـــ  تكـــون إرهاصـــا لقيـــام 
وال تســتعظمها النفــوس، وهــي  ،ال تنكرهــا العقــول –أعــك اخلســوف  –الســاعة...وهذه اآلَّيت العظيمــة 
ن ذلـك ألمـر عظـيم وتلتهم ما فوقها، ولعمر احلـق إ ،من هوهلاوتضطرب  ،أحداد جسام مت( هلا األرا

البالد، والكل هني و أهون من اخلسف ابلبقاع  ،جلل، وإن مسخ اإلنسان وحتويل صورته إىل صورة أخرى
 أَْهـَونُ  َوُهـو يُِعيـُدهُ  اخْلَْلـَق ثَّ  يـَْبـَدأُ  الَّـِذي َوُهـوَ (علـى هللا كمـا قـال تعـاىل يف شـأن إعـادة اخللـق يـوم القيامـة:

                                 
 .4/483، 8349( املستدرك على الصحيحني ،  1)
 .4/2210، 2884. وانظر صحيح مسلم ، 15/155،  6755( صحيح ابن حبان ،    2)
 ، 961، حهيورواه ابن حبان يف صح. 2/25. وأمحد يف املسند  698 / 1 ،1902،  املستدرك على الصحيحني (  3)
  . 6/35 ،29278،  . وابن أيب شيبة يف املصنف3/241
 . 4/2225، 2910( صحيح مسلم ،   4)
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وي(عم أنـه مسـخ معنـوي ميسـخ فيـه اخلُلـق  ،وحياول أن يؤوله ،. ومع ذلك جتد من يستعظم املسخ(1))َعَلْيهِ 
ــه اخلــ  عــن هللا وعــن رســوله  ــة، والكــل هــني علــى هللا، والكــل جــاء في ، والكــل وال تت ــ  الصــورة اخلْلقي

 .عقابهعظيم و  ،م سخطهحادد وواقع فيما مضى، ومتوعد به فيما بقي، فنسأل هللا أن دنبنا ألي
 
 
 
 
 
 
 
 

 اخلامتة
 

ــه إال هللا ــتم الصــاحلات، وقنــه وكرمــه تتــواىل املكرمــات، وأشــهد أن ال إل ــه ت  وحــد ال احلمــد هلل الــذي بنعمت
هللا  د أن حممدا عبد هللا ورسوله ، صـلىم فرة ذنبه، ويرجو رمحة ربه، وأشه شريك له، شهادة عبد يطلب
 بعد  عليه وسلم تسليما كجي ا، أما

فقد تبني من خالل هذا البحق حقيقة العذاب األدىن، وأنـه واقـع يف األمـم السـابقة، ومتوعـد بـه العصـاة 
من هذه األمة، وأن أنواع هذا العذاب كجي ة منها ما يكون يف احلياة الدنيا، ومنها ما يكون يف الق ، وأن 

ــ(اال مــدمرا، واترة    علــى ،هــذا النكــال متنــوع ــارة يكــون دل ــة  فت كــون مرضــا يهيئــة ريــح عاتيــة، واترة اثلجي
 عضاال، واترة رابعة يكون خسفا ومسخا... إىل آخر صور هذا العذاب .

 ،والـ(ىن ،ث اللـوا وتـرك الصـالة،  والشـرك،    علـى رأسـها الكفـر ابهلل،كما تبـني لنـا أن أسـبابه متعـددة 
 ورة يف ثناَّي البحق .اإلحداد يف الدين، والنميمة ...إىل آخر هذه األسباب املذكو 

ومن خـالل اسـتعراا هـذه األسـباب اتضـح أنـه كلمـا كـان السـبب خاصـا كـان العـذاب والنكـال خاصـا، 
 وكلما كان السبب عاما كانم العقوبة عامة، وما ربك بظالم للعبيد.

                                 
 . 27( سورة الروم اآلية  1)
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ع وظهر لنا أن هذا العذاب املتوعد به ليع خ ا ماضيا، بل هو حق على حقيقة، وهو وعيد متحتم الوقو 
على بع  صوره أهنا ستقع قبل يـوم القامـة إذا تـوافرت أسـباهبا، وبـني يف صـور أخـرى أهنـا   أقسم الن  

 مقبلة ال حمالة، فويل ملن أدركها!.
وينب ي لطلبة العلـم الشـرعي اإلحاطـة أبسـباب هـذا العـذاب، ومعرفـة أنواعـه، وحتـذير األمـة مـن الوقـوع يف 

ته، وعلى أبمة املساجد وأرابب املنـابر ورجـال اإلعـالم توعيـة األمـة لئال تستجلب غضب هللا ومق ؛أسبابه
، أليسم  نحو ذلك، وإرشادهم إىل ما حيقق هلم السالمة من م بة هذه األهوال العظام واملخاطر ابسامب

إسرابيل ومن معها يبنون اسرتاتيجيامم العسكرية والسياسية على أوهام وخرافات تضمنها الكتاب احملرف 
تمــــد لــــديهم؟ وهــــو كلــــه أوهــــام وأســــاط ، أفــــال يكــــون أرابب الرســــالة اخلالــــدة والــــوحي احملفــــو  أوىل املع

 ابالستفادة من هذه اإلرشادات النبوية واألخبار اإلهلية؟!
ويف ختام هذا البحق أسأل هللا أن يكون هـذا البحـق خالصـا لوجهـه سـبحانه، يفعـا لكاتبـه، مفيـدا ملـن 

كل من أعان على إظهـاره هبـذه الصـورة الـ  ال ختلـو  ـا طبـع عليـه البشـر مـن   اسرتشد به، وأن د(ي خ ا
 النق  والضعف . 

 وأصلي وأسلم على إمام املتقني، وقدوة اخللق أمجعني، واحلمد هلل رب العاملني .
 

 فهرس املصادر واملراجع
 القرآن الكرمي . -
الطبعـــة  ،دار الرايـــة الــرَّيا ابــوابرة ، ن. اآلحــاد و املجيـــاين، أمحــد بـــن عمــرو الشـــيباين، حتقيــق فيصـــل  -

 األوىل .
 .الطبعة الجيالجية ، ن. دار الوطن الرَّيا،أثر املعاصي على الفرد واجملتمع، حممد بن صاحل بن العجييمني -
، قدسـي ، حتقيـق عبـدامللك بـن دهـي األحاديق املختارة . ضياء الدين حممد بن عبد هللا بن حممـد امل -
 مكة املكرمة، الطبعة األوىل .مكتبة النهضة،  .ن
اإلســـتذكار، يوســـف بـــن عبـــد هللا بـــن عبـــد الـــ  القـــرط ، حتقيـــق ســـامل بـــن حممـــد عطـــا ، وحممـــد علـــي  -

 معوا، ن .  دار الكتب العلمية، ب وت . الطبعة األوىل . 
 التحرير والتنوير، حممد بن الطاهر عاشور، ن.  دار سحنون، تونع . -
. ترتيب الطاهر أمحـد الـ(واوي ، ن. دار عـامل الكتـب ، الـرَّيا ، الطبعـة األوىل  ترتيب القاموس احمليط -
 . 
، ن.  دار حتقيــق . إبــراهيم مشــع الـــدين الرتغيــب و الرتهيــب، عبــد العظــيم بــن عبــد القــوي املنــذري،  -

 الكتب العلمية. ب وت .
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 ، الطبعة األوىل . ر الكتاب العريبالتعريفات، علي بن حممد ابرجاين، حتقيق إبراهيم اإلبياري ، ن.  دا -
تفس  ابن أيب حا ، عبـد الـرمحن بـن حممـد بـن إدريـع الـرادي، حتقيـق أسـعد حممـد طيـب، ن.  املكتبـة  -

 العصرية، صيدا . 
 .، الطبعة األوىلتفس  الجيوري، سفيان ين سعيد بن مسروق الجيوري، ن. دار الكتب العلمية، ب وت -
، لـرداق بــن مهــام الصـنعاين، حتقيــق مصــطفى مسـلم، ن.  مكتبــة الرشــد الــرَّياتفسـ  الصــنعاين، عبــد ا -

 الطبعة األوىل .
 تفس  القرآن العظيم ، إ اعيل بن عمر بن كجي  ،ن. دار الفكر ، و طبعة دار املعرفة . -
ــرادي ، ن. دار الكتــب العلميــة ، -  التفســ  الكبــ  ، أو مفــاتيح ال يــب ، فخــر الــدين حممــد بــن عمــر ال

 ب وت ، الطبعة األوىل .
 
 
ي ، حتقيـــق عبـــد الـــرمحن تيســ  الكـــرمي الـــرمحن يف تفســـ  كـــالم املنـــان ، عبـــد الـــرمحن بـــن يصـــر الســـعد -

 ن. مؤسسة الرسالة ب وت ، الطبعة األوىل . ،اللوحيق
هجـر جامع البيان عن أتويل آي القرآن حممـد بـن جريـر الطـ ي . حتقيـق د . عبـد هللا الرتكـي ،ن. دار  -

 ، مصر . و مطبعة دار الفكر . ب وت .
 ابامع ألحكام القرآن، حممد بن أمحد القرط  ، ن. دار الكتب املصريه . -
. حممد بن إ اعيل البخاري، حتقيق مصـطفى ديـب الب ـا، ن. دار يح البخاري(صحابامع الصحيح ) -
 . الطبعة الجيالجية .بن كجي  ، ب وتا
ديـــن املســيح، أمحـــد بــن عبـــد احللـــيم ابــن تيميـــة، حتقيــق محـــدان احلمـــدان، ابــواب الصـــحيح ملــن بـــدل  -

 ن.  دار العاصمة، الرَّيا، الطبعة األوىل .، وآخرون
ابـــواب الكـــايف ملـــن ســـأل عـــن الـــدواء الشـــايف  ، حممـــد بـــن أيب بكـــر أيـــوب ال(رعـــي ، ن. دار الكتـــب  -

 العلمية . ب وت .
ل الــدين الســيوطي ، حتقيــق د . عبــد هلل الرتكــي ، الطبعــة الــدر املنجيــور، عبــد الــرمحن بــن الكمــال جــال -

 األوىل . و طبعة دار الفكر .
 . ب وت .. دار الكتب العلميةالرو ، حممد بن أيب بكر ال(رعي ، ن -
 سلسلة األحاديق الصحيحة،  حممد يصر الدين األلباين ، ن. دار املعارف، الرَّيا . -
 .دار الفكر، حتقيق حممد حميي الدين عبد احلميد، ن. سجستاينسليمان األشعق ال سنن أيب داود، -
سنن بن ماجه، حممد بن ي(يد الق(ويك، حتقيق حممد بن فؤاد بن عبـد البـاقي، ن.  دار الفكـر،  بـ وت  -
. 
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 سنن البيهقي ، أمحد بن احلسني البيهقي ، حتقيق حممد عطا ، ن. مكتبة الباد، مكة املكرمة . -
 ب وت . حممد بن عيسى الرتمذي، حتقيق أمحد شاكر، ن.  دار إحياء الرتاد، سنن الرتمذي،  -
 سنن الدار قطك علي بن عمر الدار قطك ، حتقيق عبد هللا هاشم مياين، ن. دار املعرفة، ب وت . -
السنن الك ى، أمحد بن شعيب النسابي، حتقيق عبد ال فار البنداري،  وسيد حسن، ن.  دار الكتب  -
 الطبعة األوىل .مية، ب وت، العل
شر  النووي على صحيح مسلم، حيىي بن شرف النووي، ن. دار إحياء الرتاد ب وت ، الطبعـة األوىل  -
. 
 شعب اإلميان، حممد بن احلسن البيهقي، ن . دار الكتب العلمية ، ب وت ، الطبعة األوىل. -
. مؤسسـة الرسـالة ، ن.شـعيب األري و  ، حتقيـقبـن حبـان، حممـد بـن حبـان بـن أمحـد البسـ اصـحيح  -

 ب وت الطبعة األوىل .
 
صحيح مسلم . مسلم بن احلجا  القش ي . حتقيـق حممـد فـؤاد عبـد البـاقي ، ن. دار إحيـاء الـرتاد ،  -

 ب وت .
ـــيم بـــن - ـــة، حتقيـــق حســـنني حممـــد ملـــوف الفتـــاوى الكـــ ى، أمحـــد بـــن عبـــد احلل ـــة،  تيمي ، ن.  دار املعرف

 عة األوىل. ب وت، الطب
دار  فتح البـاري شـر  صـحيح البخـاري، أمحـد بـن حجـر العسـقالين، حتقيـق حمـب الـدين اخلطيـب، ن. -

 املعرفة .
 الطبعة األوىل . فتح القدير، حممد بن علي الشوكاين، حتقيق عبد الرمحن عم ة، ن.  دار الوفاء، -
 دار الكتب العلمية، ب وت .الفردوس قأثور اخلطاب، للديلمي، حتقيق العيد دغلول، ن.   -
 لسان العرب حممد بن مكرم بن منظور ، ن. دار صادر ، ب وت ، الطبعة األوىل. -
 ُّممع ال(وابد علي بن أيب بكر اهليجيمي ، ن.  دار الرَّين، القاهرة . -
مللـك ُّمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية، مجع عبد الرمحن بن قاسم  وابنه حممد، تصويرا عن طبعة ا -

 سعود .
ُّممــوع فتــاوى الشـــيخ عبــد الع(يـــ( بــن ابد، إعــداد عبـــد هللا الطيــار، ن.  دار الـــوطن، الــرَّيا، الطبعـــة  -

 األوىل .
متار الصحا ، حممد بن أيب بكر بن عبد القادر الرادي، حتقيق حممد خاطر، ن. مكتبة لبنان، بـ وت  -
. 
. ار املأموند. ن املوصلي، حتقيق حسني سليم أسد،مسند أيب يعلي، أمحد بن علي بن املجيىن أبو يعلي  -

 دمشق الطبعة األوىل.
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 ، ن. مؤسسة قرطبة، مصر .اإلمام أمحد بن حنبل املسند، -
مسند الشاميني . سليمان بن أمحد بن أيوب الط اين ، حتقيـق محـدي السـلفي ، ن. مؤسسـة الرسـالة،  -

 الطبعة األوىل . ب وت،
 ب وت . ، ن. دار املعرفة،بن داود الفارسي الطيالسيمان مسند الطيالسي، سلي -
مصنف ابن أيب شيبة، عبد هللا بن حممد بن أيب شيبة، حتقيق كمال احلوت، ن. مكتبة الرشـد الـرَّيا،  -

 الطبعة األوىل .
، ن.  دار عبداحملسـن احلسـيكاملعجم األوسط . سليمان أمحد الط اين،  حتقيق طارق بن عوا هللا، و  -

 ني، القاهرة .احلرم
 
املعجم الكب ، سليمان بن أمحد بن أيوب الط اين، حتقيق محـدي السـلفي ، ن. مكتبـة العلـوم واحلكـم  -

 ، الطبعة الجيانية .
مفتا  دار السـعادة و منشـور واليـة العلـم و اإلرادة، حممـد بـن أيب بكـر بـن أيـوب ال(رعـي، دار الكتـب  -

 العلمية، ب وت .
، ن.  دار هاين . حتقيـق حممـد سـيد كـيالينالقرآن، احلسني بن حممد الراغب األصـفاملفردات يف غريب  -

 املعرفة، ب وت .
ــيم بــن تيميــة - ، ن. مؤسســة قرطبــة، ، حتقيــق حممــد رشــاد ســاملمنهــا  الســنة النبويــة، أمحــد بــن عبــد احلل

 الطبعة األوىل .
 ي، ن. دار إحياء الرتاد، مصر .املوطأ ، مالك بن أنع األصبحي، حتقيق حممد بن فؤاد عبد الباق -
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 ملخص البحث
 

 اْلَعـَذابِ  ِمـنَ  َولَنُـِذيَقنـَُّهمْ  (هـذا البحـق يتنـاول بيـان حقيقـة العـذاب األدىن الـوارد ذكـره يف قولـه تعـاىل: 

 ابه..كما يوضح أنواعه وأسب (1) ) يـَْرِجُعونَ  اأَلْكَ ِ َلَعلَُّهمْ  اْلَعَذابِ  ُدونَ  اأَلْدىنَ 
، وأنـه واقـع يف األمـم السـابقة، ومتوعـد بـه العصـاة مـن وتضمن هذا البحـق بيـان أن هـذا العـذاب األدىن 

هـذه األمــة، وأن أنــواع هـذا العــذاب كجيــ ة منهـا مــا يكــون يف احليـاة الــدنيا، ومنهــا مـا يكــون يف القــ ، وأن 
ــ(اال مــدمرا، واترة    علــى هيئــة ،هــذا النكــال متنــوع ــارة يكــون دل ــة  فت كــون مرضــا يريــح عاتيــة، واترة اثلجي

 عضاال، واترة رابعة يكون خسفا ومسخا... إىل آخر صور هذا العذاب .
وتــرك الصـــالة، ث  والشــرك، أن أســبابه متعــددة    علــى رأســها الكفــر ابهلل، يف هــذا البحــق كمــا تبــني

 ملذكورة يف ثناَّي البحق .اإلحداد يف الدين، والنميمة ...إىل آخر هذه األسباب او  ،وال(ىن ،اللوا 
اتضــح أنــه كلمـا كــان الســبب خاصـا كــان العــذاب والنكـال خاصــا، وكلمــا كــان  هــذا البحـق ومـن خــالل

 السبب عاما كانم العقوبة عامة، وما ربك بظالم للعبيد.
أن هذا العذاب املتوعد به ليع خ ا ماضيا، بل هو حـق علـى حقيقـة، وهـو وعيـد  وظهر يف هذا البحق

علــى بعــ  صـوره أهنــا ســتقع قبـل يــوم القامــة إذا تـوافرت أســباهبا، وبــني يف   وقــوع أقســم النـ  متحـتم ال
 صور أخرى أهنا مقبلة ال حمالة، فويل ملن أدركها!.
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