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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

                       

  املقدمة
  

، وإرشادا إىل اهلدى، وحتذيرا من الردى، قًة باخللق، ودعوًة إىل احلل ُرُسله رمحاحلمد هللا الذي أرس
ر، ووعدوهم باحلسىن، وخوفوهم من سوء العقىب، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، قضى وقدّ 

، 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 اهللا 

ونصح لألمة، وأقام احلجة، وأوضح احملجة، ودعا إىل أعظم مطلب، وحذر من شر منقلب، وسار على 
 اللَُّه فَِبُهَداُهمُ  َهَدى الَِّذينَ  أُْولَـِئكَ منهج رباين، مقتفيا أثر أولئك األخيار الذين قيل له عنهم:

إين أخاف عليكم عذاب  :؛ إذ هم مجيعا قالوا ألقوامهمر كما بشروا، وأنذر كما أنذروافبشّ  ).)1اقْـَتِدهْ 
م وتنكب طريقهم؛ خاب  مَ لِ ، فمن صدقهم واتبع النور الذي جاءوا به؛ سَ يوم عظيم وجنا، ومن كذ

  وخسر، وأدركه العذاب يف الدنيا واآلخرة.
ر يف القرآن الكرمي والسـنة النبويـة جيـد مـن ذلـك شـيئا كثـريا، جيـد مسـرية طويلـة وتارخيـا عظيمـا ملـا وإن الناظ

ورد بني الرسل وأقوامهم من التبشري واإلنذار، ومن النصر أو العذاب واهلالك والتدمري، ففـي خـرب كـل نـيب 
  ماحقا. عاجال املعاندين قومهل اذكره يف القرآن جتد انتصاره واضحا جليا، وإهالك

(عـذاب اخلـزي) يف الـدنيا، فمـا بالـك بالعـذاب وجتد هذا العذاب العاجل املـاحق يوصـف يف القـرآن بأنـه  
َساتٍ  أَيَّامٍ  ِيف  َصْرَصرًا رًِحيا َعَلْيِهمْ  فََأْرَسْلَنا التام يوم القيامة، كما يف قوله تعاىل:  اخلِْْزيِ  لُِّنِذيَقُهْم َعَذابَ  حنَِّ

لعـذاب ، وتـارة يوصـف بأنـه عـذاب دون ا))2يُنَصـُرونَ  َوُهـْم ال َأْخـَزى اآلِخـَرةِ  َوَلَعـَذابُ  نـَْياالـدُّ  اْحلَيَـاةِ  ِيف 
، وتـارة ثالثـة ))3يـَْعَلُمـونَ  َكـانُوا لَـوْ  َأْكبَــرُ  َوَلَعـَذاُب اآلِخـَرةِ  اْلَعـَذابُ  َكـَذِلكَ  :األكـرب، كمـا يف قولـه تعـاىل

 اْلَعـَذابِ  ُدونَ  اَألْدىنَ  اْلَعـَذابِ  ِمـنَ  َولَنُـِذيَقنـَُّهمْ  ثنـاؤه:  ب األدىن، كمـا يف قولـه جـليوصـف بأنـه العـذا

ا، وتأملــت مــا دلــت ري اســتوقفتين كثــ –آيــة الســجدة  –وهــذه اآليــة األخــرية  .))4يـَْرِجُعــونَ  اَألْكــَربِ َلَعلَُّهــمْ 
دىن، وعــن اب هــذا العــذاب األ، ودفعــين ذلــك إىل البحــث يف القــرآن الكــرمي عــن نظائرهــا، وعــن أســبعليــه

                                 
  . 90) سورة األنعام اآلية  1(
  . 16) سورة فصلت اآلية  2(
  033) سورة القلم اآلية  3(
  .  21) سورة السجدة اآلية  4(
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وافيـا مبقصـده،  ،، اجتهـدت فيـه أن يكـون حمققـا لغرضـهالقـارئ؛ فكان هذا البحث الذي بني يـدي أنواعه
تعــرض يف هــذا البــاب فيفنــدها، أســباب العــذاب فيجتنبهــا، ويســتعرض بعــض الشــبه الــيت قــد  للقــارئيبــني 
  بعض التساؤالت اليت ترتدد يف األذهان فيجيب عليها . ويورد

األول فكـــان بيانـــا حلقيقـــة  املبحـــث، أمـــا وأربعـــة مباحـــث ،ومتهيـــد ،بحـــث إىل مقدمـــةال وقـــد قســـمت هـــذا
الثالـث  املبحـثيف القـرآن الكـرمي، وأمـا السـجدة ونظائرهـا تنـاول آيـة يالثاين ف املبحثالعذاب األدىن، وأما 

ذاب يف الرابــع ألنــواع العــذاب ، أجارنــا اهللا وإيــاك مــن العــ املبحــثفيتضــمن أســباب العــذاب ، وخصصــت 
  الدنيا واآلخرة .

العلـم اخلـالص النـافع، الـذي يكـون نـورا وزادا يف الـدنيا واآلخـرة، فـإن فأسأل اهللا أن جيعل هذا البحث من 
وفقــت فيــه فمــن اهللا، وإن كانــت األخــرى فمــن الــنفس املطبوعــة بطــابع الــنقص والضــعف، ومــن الشــيطان 

، وأصــلي وأســلم علــى املبعــوث رمحــة وهــدى ا وآخــر نــه، واحلمــد هللا أوالالــذي يســول القبــيح ويــأمر بــه ويزيّ 
   للعاملني 

  
  مد بن عبد اهللا بن صاحل السحيم د/ حم                                                 

  
  جامعة امللك سعود                                                           

  اإلسالمية  كلية الرتبية قسم الدراسات                                                 
  هـ7/2/1426                                                           
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  متهيد

  
ـا صـراع بـني  التاريخ البشري مليء بالعرب والدروس، وإن املتأمل حليـاة البشـر علـى هـذه البسـيطة جيـدإن  أ

ــا تعــيشاحلــق والباطــل، و  ــا، وتبعــا  أ ــا وبعــدها عــن ر ا وقر بــني مــد وجــزر فيمــا يتعلــق بطاعتهــا وعصــيا
ا، وهــذا العــذاب  ــا يتنــزل عليهــا النصــر، أو حيــل بســاحتها العــذاب، حبســب طاعتهــا أو عصــيا لــذلك فإ

وحيـل بأمـة  –سـواء كـان فـردا أو أمـة  –لعاصـي قـد يعاجـل ويباغـت، وقـد ميهـل اهللا ايعم وخيص وحيـيط، و 
 جيعـل القـارئ ربة لغريها، وينزل بآخرين نكاال هلم وختويفا لغريهم؛ لعلهـم يرجعـون... وهـذا وغـريهلتكون ع

يفســر هــذه  –يف مثــل هــذه األزمنــة الــيت ظهــر فيهــا اجلهــل، وتتابعــت فيهــا الفــنت، وتكــاثرت فيهــا املــُثالت 
ــا تفــاعالت طبعيــةاألحــداث تفســريا طبعيــا  ال ارتبــاط بينهــا وبــني  وانزالقــات يف القشــرة األرضــية، ،علــى أ

ـم م وبعـدهم عـن ر م، وقر كمـا تـدفع الـبعض أحيانـا    )1(ملسـتقيم،اوعـن الصـراط  ،سلوك الناس وتصرفا
  -، ومن هذه األسئلة:ظارناإلمهال واإلمالء واملباغتة واإل إىل التساؤل حول

  هل عدم العقوبة دليل على رضى اهللا عنهم ؟. -
  من العذاب، بينما حيل العذاب على الدول املسلمة؟. )2(ملاذا تفلت الدول املتغطرسة -
  ومىت يكون عاما؟.، مىت يكون العذاب خاصا -
  ؟.الصاحل والطاحل واحملسن واملسيء فما مصري الصاحل لت إذا وقعت العقوبة مش -
كـافرين : إن اآليات اليت يسـلطها علـى الرمحة للعاملني فكيف يقول املسلم بعثه اهللا إذا كان الرسول  -
  عذابا هلم ؟!. فأين رمحة املسلم لغريه من بين البشر؟!. عد ت

   ما الفرق بني االبتالء للمؤمنني والعذاب للمعاندين؟.  -
  الالحقة. املباحثالتايل ويف  املبحثهذه األسئلة وغريها سيكون عليها مدار البحث يف 

  
  
  
  
  

                                 
  نامي) .) انظر مثال الصحف الصادرة بعد أي حدث عظيم كزلزال (بام) يف إيران، وزلزال شرق آسيا، وما أعقبه من طوفان (تسو  1(
) الغطريس : الظامل املتكرب. والغطرسة: اإلعجاب بالنفس والتطاول على األقران والتكرب .ترتيب القاموس احمليط ، مادة غطرس،  2(
  . ولقد اكتفيت بذكر املعلومات التامة عن الكتاب يف قائمة املراجع عن ذكرها يف اهلوامش .3/402
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  حقيقة العذاب األدنى
  
  

كثريا ما يذكر اهللا يف كتابه الكرمي العذاب األكـرب، ويتوعـد بالعـذاب الشـديد، فتتـداعى علـى الـذهن أمسـاء 
واألغالل والسرابيل واألصفاد،  هذا العذاب كاحلميم والزقوم والغسلني، وتنبعث يف القلب صور السالسل

ق إىل اجلحـــيم ... إىل آخـــر مـــا هنالـــك مـــن لة والســـوْ املســـاءلفكـــر مشـــاهد احلســـاب والـــوزن و رد علـــى اوتـــ
ــم، وتوجــل منهــا نفــوس عمــرت  مشــاهد وصــور ومواقــف وعرصــات، ترتعــد منهــا قلــوب الــذين خيشــون ر

  نفوس عن اهلوى، وزجرها عن الردى.بطاعة اهللا، ولعمر احلق إن هذا الوعيد لكاف يف ردع ال
ا، وترتــع يف م ولكــن تجــد أن اهللا ســبحانه راتــع الغــي، وتتجــاوز احلــدود اإلهليــة، فتــتقحم النفــوس يف شــهوا

لعل النفوس ترجع عن غيها، وتفيق مـن  -كرب األعذاب الواملفسدين بعذاب دون يتوعد املعاندين وتعاىل 
ا  فيبــني أمنـا أحلّــه باملعانــدين مـن املــثالت والنكــال يف احليـاة الــدنيا هــو مـن العــذاب األدىن، فقــال  -سـكر

  .  ))1يـَْرِجُعونَ  اَألْكَربِ َلَعلَُّهمْ  اْلَعَذابِ  ُدونَ  اَألْدىنَ  اْلَعَذابِ  ِمنَ  َولَُنِذيَقنـَُّهمْ  ل: عز من قائ
  ؟.آخرونفما العذاب األدىن ؟ وما حقيقته؟ وملاذا ينزل؟ ومىت ينزل؟ وملاذا ينزل على قوم وينجو منه 

  ) 2(عذبته تعذيبا وعذابا. :النكال والعقوبة يقال:هو لعذابفا
الــدنيوي، ولفــظ ، للتعبــري عــن العــذاب جــاء لفــظ األدىنيف هــذه اآليــة الكرميــة الــيت عليهــا مــدار البحــث و 

 اآليـةهـذه يف سـياق  , فما احلكمة يف مقابلـة األدىن بـاألكرباألصغر يقابلهاألكرب يقابله األقصى، و األدىن 
ـــرازيل ؟ قـــاالكرميـــة ـــه الفخـــر ال ـــدنيا أمـــرانموضـــحا احلكمـــة مـــن ذلك:( عفـــا اهللا عن : حصـــل يف عـــذاب ال

 ،ه بعيـد: أحـدمها أنـأمران -أيضا - وحصل يف عذاب اآلخرة أنه قليل صغري ,خر ، واآلأحدمها أنه قريب
لتخويـــف بـــه , فـــإن العـــذاب األخـــر أنـــه عظـــيم كثـــري , لكـــن القـــرب يف عـــذاب الـــدنيا هـــو الـــذي يصـــلح لو 

من العذاب الشديد إذا كان آجال , وكذا  حيرتزمنه بعض الناس أكثر مما  حيرتزإن كان قليال قد العاجل و 
لـذي فا اآلخرةأما يف عذاب و  ،يستبعد الثواب العظيم اآلجلو  ،العاجل قد يرغب فيه بعض الناس الثواب

؛  العــذاب األدىن، فقــال يف عــذاب الــدنيا  نــاال البعيــد ملــا بيّ  ،الكبــرييصــلح للتخويــف بــه هــو العظــيم و 
لصــغره وعــدم فهــم   ؛مــا كــان حيــرتز عنــه لنــذيقنهم مــن العــذاب األصــغر  :، ولــو قــالالعاقــل عنــه ليحــرتز

دون العـذاب األبعـد األقصـى ملـا  :لـذلك املعـىن , ولـو قـال ؛األكـرب :عذاب اآلخـرةوقال يف  ،كونه عاجال
مثل ما حيصل بوصفه بالكرب , و باجلملـة فقـد اختـار اهللا تعـاىل يف العـذابني الوصـف  ،حصل التخويف به

   )3( ).حلكمة بالغه ،يهماأصلح للتخويف من الوصفني اآلخرين ف الذي هو
                                 

  .  21) سورة السجدة اآلية  1(
  .3/176، وانظر ترتيب القاموس 1/583العرب ، مادة عذب ،)لسان  2(
  . 25/158) مفاتيح الغيب  3(
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يف دار الـدنيا  أما حقيقة العذاب األدىن: فهو كل عذاب عذب اهللا بـه أمـة مـن األمـم أو فـردا مـن األفـراد،
كمـــا حصـــل   ،كـــان خاصـــا  ذا العـــذاب عامـــا كعـــذاب قـــوم نـــوح، أمكـــان هـــأســـواء و  )1(أو يف دار الـــربزخ،
كطمـس األبصـار،   ،كان معنويـا خلسف واملسخ والزلزلة والصيحة، أمحسيا كالغرق وا لقارون، وسواء كان
كــان هــذا الــذنب أوالطبــع عليهــا، وعــدم إجابــة الــدعاء، وتســليط الشــياطني، وســواء  ،واخلــتم علــى القلــوب

تعـــــديا علــــى املخلـــــوقني كقتــــل املستضـــــعفني، كــــان أم   وتكـــــذيب الرســــل، تطــــاوال علــــى اخلـــــالق كالشــــرك،
 نـَِّيبٍّ  مِّـن قـَْريَـةٍ  ِيف  أَْرَسـْلَنا َوَمـا :قـال تعـاىل يف املوازين، وقد يعجل اهللا العقوبة ويباغت بالـذنب والتطفيف

ْلَنا ) ُمثَّ 94( َيضَّرَُّعونَ  َلَعلَُّهمْ  َوالضَّرَّاء بِاْلَبْأَساء َأْهَلَها ِإالَّ َأَخْذنَا  وَّقَـاُلواْ  َعَفـواْ  َحـىتَّ  احلََْسـَنةَ  السَّـيَِّئةِ  َمَكـانَ  بَـدَّ

 َأْهـلُ  أَفَـَأِمنَ  :وقال سبحانه وتعاىل. ))2َيْشُعُرونَ  الَ  َوُهمْ  بـَْغَتةً  فََأَخْذنَاُهم َوالسَّرَّاء الضَّرَّاء َمسَّ آبَاءنَا َقدْ 

 َوُهـمْ  بَْأُسـَنا ُضـًحى ُهمْ يَـْأتِيَـ  َأن اْلُقـَرى َأْهـلُ  أَِمـنَ  ) َأوَ 97( نَـآِئُمونَ  بـََياتـاً َوُهـمْ  بَْأُسـَنا يَـْأتِيَـُهمْ  َأن اْلُقـَرى

  . ))3يـَْلَعُبونَ 
قــوم  عــن ارب خمــ سـبحانه وتعــاىل كمــا قــال اهللا  ،الـدنيا وعــذاب الــربزخ وقـد جيمــع اهللا علــى املعانــدين عــذاب  

 الضَّـَفادِعَ وَ  َواْلُقمَّـلَ  َواْجلَـرَادَ  َعلَـْيِهُم الطُّوفَـانَ  فََأْرَسـْلَناسلط اهللا عليهم الطوفان واجلراد والقمـل: وأنه فرعون

 ادْعُ  ُموَسـى يَـا قَاُلواْ  َعَلْيِهُم الرِّْجزُ  َوَقعَ  ) َوَلمَّا133( جمُّْرِِمنيَ  قـَْوًما وََكانُواْ  مَُّفصََّالٍت فَاْسَتْكبَـُرواْ  آيَاتٍ  َوالدَّمَ 

. وقـال جـل ))4بَـِين ِإْسـَرآئِيلَ  َمَعـكَ  ِسـَلنَّ َولَنـُرْ  لَـكَ  لَنـُـْؤِمَننَّ  الرِّْجـزَ  َعنَّـا لَـِئن َكَشـْفتَ  ِعنـَدكَ  َعِهدَ  ِمبَا رَبَّكَ  لََنا
م يف قبـورهم: َهـا النَّـاُر يـُْعَرُضـونَ ثنـاؤه عـن عـذا  ِفْرَعـْونَ  أَْدِخلُـوا آلَ  السَّـاَعةُ  تـَُقـومُ  َويـَـْومَ  َوَعِشـيًّا ُغـُدوًّا َعَليـْ

ا وهم يف قبورهم، كما سـيأيت فالنار اليت يعرضون عليها غدوا وعشيا؛ إمنا يعرضون عليه ))5اْلَعَذابِ  َأَشدَّ 
  . إن شاء اهللا ،تفصيله

خاصــة إذا رأى نعــم اهللا متواليــة عليــه، ومننــه  ؛ويظــن املغــرور أنــه علــى خــري الــدنيوي، وقــد يتــأخر العــذاب
ليـــه، وال يعلـــم أن مــا بينـــه وبـــني عـــذاب اهللا إال كلمــح البصـــر، كمـــا وقـــع لقــوم لـــوط عليـــه الســـالم مرتادفــة إ

الكهــم حينمــا كــذبوه وخــالفوا اهللا مــا كــان بــني  فــو( أمــره، فــدعا ربــه علــيهم؛ فــإذا املراســيم اإلهليــة تتنــزل 
وإذا بديارهم قد اقتلعت من أصوهلا  ؛ال ما بني السحر وطلوع الفجرإأعداء اهللا وجناة نبيه وأوليائه إهالك 

يــق احلمــري ،الكــالبنبــاح  ةحــىت مسعــت املالئكــ ،ورفعــت حنــو الســماء مــن  ،لــذي ال يــردفــربز املرســوم ا ،و
 ،حمكـم التنزيــل كمـا أخــرب بـه يف  ،ن يقلبهــا علـيهمأبـ ،علــى يـدي عبـده ورســوله جربائيـل ،عنـد الـرب اجلليـل

                                 
  ) سيأيت بيان ذلك عند بيان املراد من آية السجدة، وإيراد قول عبد اهللا بن عباس، رضي اهللا عنهما . 1(
  . 95،94) سورة األعراف اآليتان  2(
  . 98،97) سورة األعراف اآليتان  3(
  . 134،133عراف اآليتان ) سورة األ 4(
  . 46) سورة غافر اآلية  5(
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َها ِحَجاَرةً  َوأَْمَطْرنَا َساِفَلَها َعالِيَـَها َجَعْلَنا أَْمرُنَا َجاء فـََلمَّا :فقال عز من قائل   ))1مَّنُضـودٍ  ِسجِّيلٍ  مِّن َعَليـْ
    )2(.)أعماهلم من اجملرمني ونكاال وسلفا ملن شاركهم يف ،وموعظة للمتقني ،للعاملنيفجعلهم آية 
 لَـن ِإنـَُّهـمْ  اْلُكْفـرِ  ِيف  الـَِّذيَن ُيَسـارُِعونَ  َحيْزُنـكَ  َوالَ : إىل الدار اآلخرة؛ زيـادة يف النكـال العذاب وقد يؤجل

أن مـا وحيسـب الكـافر . ))3َعـَذاٌب َعِظـيمٌ  َوَهلُـمْ  اآلِخـَرةِ  ِيف  َحظّـًا َهلُـمْ  َجيَْعـلَ  اللَّـُه َأالَّ  يُرِيـدُ  اللَّـَه َشـْيئاً  َيُضـرُّواْ 
َـا الـَِّذينَ  َحيَْسـَنبَّ  َوالَ لنفسـه ميلـي لـه اهللا خـري ـرٌ  َهلُـمْ  ُمنْلِـي َكَفـُرواْ أَمنَّ َنُفِسـِهمْ  َخيـْ َـا ألِّ ِإْمثًـا  لِيَــْزَداُدواْ  َهلُـمْ  ُمنْلِـي ِإمنَّ

ــم علــى هــدى مســتقيم؛ ملــا يــرى مــن  وال علــم عنــده ويظــن مــن ال خــالق لــه ).)4مُِّهــنيٌ  َعــَذابٌ  َوَهلـْـمُ  أ
إمنا هو مـن تعجيـل جـزائهم ما هم فيه من متاع احلياة  وال يعلم أن متتعهم باحلياة، وسالمتهم من النكال،

نـَْيا َحيَـاِتُكمُ  طَيِّبَـاِتُكْم ِيف  أَْذَهْبـُتمْ  النَّـارِ  َعلَـى َكَفـُروا الـَِّذينَ  يـُْعـَرضُ  َويـَـْومَ علـى أعمـاهلم، قـال تعـاىل:  الـدُّ

َـا َواْسـَتْمتَـْعُتم ُكنـُتْم  َوِمبَـا اْحلَـقِّ  ِبغَـْريِ  اَألْرضِ  ِيف  َتْسـَتْكِربُونَ  ُكنـُتمْ  اْهلُـوِن ِمبَـا َعـَذابَ  ُجتْـَزْونَ  فَـاْليَـْومَ  ِ
فكمــا متعــوا  ،جــنس عملهــمفجــوزوا مــن  يف تفســري هــذه اآليــة:(قــال ابــن كثــري رمحــه اهللا   ).)5تـَْفُســُقونَ 

 ،جــازاهم اهللا تبــارك وتعــاىل بعــذاب اهلــون ؛وتعــاطوا الفســق واملعاصــي ،أنفســهم واســتكربوا عــن اتبــاع احلــق
وقــال تعــاىل  )6(). واملنــازل يف الــدركات املفظعــة ،واحلســرات املتتابعــة ،م املوجعــةوهــو اإلهانــة واخلــزي واآلال

ال والبنــني وســعة العــيش؛ إمنــا هــو مــن املســارعة هلــم يف جــزاء مــا يرزقــون يف هــذه احليــاة مــن املــ موضــحا أن
َا منُِدُُّهم َأَحيَْسُبونَ  أعماهلم:        )7(َيْشُعُرونَ  الَّ  َبل اْخلَيـْرَاتِ  ِيف  َهلُمْ  ) ُنَسارِعُ 55( َوبَِننيَ  مَّالٍ  ِمن ِبهِ  أَمنَّ

م متتـع ويتنزل التوجيه القرآين تسلية للنيب  ميغـوال  ،الـذين كفـروا وللمؤمنني أال حيز  تقلـبهم يف الـبالد ر
  ََمتَـاعٌ 196( الْـِبَالدِ  ِيف  َكَفـُرواْ  الـَِّذينَ  تـََقلُّبُ  يـَُغرَّنَّكَ  ال (  َّاْلِمَهـادُ  َوبِـْئسَ  َجَهـنَّمُ  َمـْأَواُهمْ  قَِليـٌل ُمث.)8(  ومـا

م يف هـذه أن  رغبوانذروا أنفسهم للحياة، ربك بظالم للعبيد؛ فهؤالء قوم عملوا للحياة ، و  تكـون حسـنا
نـَْيا يُرِيدُ  َكانَ  َمناحلياة ؛ فكان اجلزاء من جنس العمل قال تعاىل:  َأْعَماَهلُمْ  ِإلَْيِهمْ  نـَُوفِّ  َوزِيَنتَـَها اْحلََياَة الدُّ

 ِفيَهـا َصـنَـُعواْ  َوَحـِبَط َمـا نَّـارُ ال ِإالَّ  اآلِخـَرةِ  ِيف  َهلُـمْ  لَـْيسَ  الـَِّذينَ  ) أُْولَــِئكَ 15( يـُْبَخُسـونَ  الَ  ِفيَهـا َوُهـمْ  ِفيَهـا

  . ))9يـَْعَمُلونَ  َكانُواْ  مَّا َوبَاِطلٌ 

                                 
  .82) سورة هود اآلية  1(
  .121) اجلواب الكايف  2(
  .176) سورة األنعام اآلية  3(
  .178) سورة األنعام اآلية  4(
  . 30) سورة األحقاف اآلية  5(
  .4/161) تفسري 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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ـا  اويقول الشيخ حممد العثيمني رمحه اهللا:(إن كثري  سـواء   -من الناس اليوم يعـزون املصـائب الـيت يصـابون 
, إىل ة حبتــةعــزون هــذه املصــائب إىل أســباب ماديــي - , أو أمنيــة سياســيةقتصــاديةا كانــت املصــائب ماليــة

و ضـعف  ،أو أسـباب حدوديـة. و ال شـك أن هـذا مـن قصـور أفهـامهم أو أسـباب ماليـةأسباب سياسـية 
م هلـــذه  اه األســباب  أســـبابا شــرعية , أســـبابإن وراء هـــذ ، ر كتـــاب هللا وســنة رســـوله غفلـــتهم عــن تـــدب، و إميــا

الشـرعية  وسـيلة ملـا تقتضـيه األسـباب ةاب املاديـلكـن قـد تكـون األسـب ،املصائب أقوى و أعظم تأثريا من األسباب املاديـة
 الـَِّذي بـَْعـضَ  لِيُـِذيَقُهم النَّـاسِ  َكَسـَبْت أَيْـِدي ِمبَـا َواْلَبْحـرِ  اْلبَــرِّ  ِيف  اْلَفَسـادُ  َظَهـرَ  :تعـاىل. قـال مـن املصـائب و العقوبـات

  .))1 يـَْرِجُعونَ  َلَعلَُّهمْ  َعِمُلوا
يالحـظ القـارئ أن بـني الـذنب وبـني العقوبـة  –وسـيأيت تفصـيلها  –وهذه العقوبات اليت ذكرنا طرفـا منهـا 

فإذا منع العبـاد زكـاة أمـواهلم؛ منعـوا القطـر مـن السـماء، وإذا تركـوا التحـاكم إىل كتـاب اهللا؛ ، اعظيم اتناسب
يم ابــن القــ ، وقــد قــال ابــن مكثــرة املــال مــن طريــق الربــا، حمــق اهللا أمــواهل  واوإذا طلبــ جعــل اهللا بأســهم بيــنهم،

،...إىل أن يقـول: وأقومهـا باملصـلحة ،وأوفقهـا للعقـل ،فعقوبات الشارع جاءت علـى أمت الوجـوهرمحه اهللا:(
وال  ،القدريـة أو خففتهـا رفعـت العقوبـات ذا أقيمـت الشـرعيةإفـ ،شرعية وقدريـة :وعقوبات الذنوب نوعان

     )2(). رفع موجب الذنببا ذا مل يف أحدمهإال إيكاد الرب تعاىل جيمع على عبده بني العقوبتني 
 ،وإمــــا فيهمــــا، وإمــــا يف البــــدن ،إمــــا يف القلــــب تتنــــوع: واملقصــــود أن عقوبــــات الســــيئاتويقــــول أيضــــا: (

فالــذنب ال خيلــو مــن  ،وعقوبــات يــوم عــود األجســام يف الــدار اآلخــرة ،وعقوبــات يف دار الــربزخ بعــد املــوت
ألنه مبنزلة السكران واملخدر والنـائم الـذي  ؛لعقوبةولكن جلهل العبد ال يشعر مبا هو فيه من ا ،عقوبة البتة
فرتتـب العقوبـات علـى الـذنوب كرتتـب اإلحـراق علـي  ،بـاملؤمل أحس ىفإذا استيقظ وصح ،ملباأل رال يشع
كمـا يتـأخر   ،وإما مـدة اوقد تتأخر عنه إما يسري  ،لذنباوقد تقارن املضرة  ،والكسر على االنكسار ،النار

 ،أثـره عقيبـه ىفـال يـر ويـذنب الـذنب  ،وكثريا ما يقع الغلط للعبد يف هذا املقـام ،نهاملرض عن سببه أن يقار 
الضــارة حــذو القــذة  كمــا تعمــل الســموم واألشــياء  ،وعملــه علــى التــدريج شــيئا فشــيئا ،وال يــدري أنــه يعمــل

     )3().بالقذة
  

جابـُة علـى األسـئلة الـيت يف بسـطها وتناوهلـا اإل ،مسـائل املبحـثوبعد بيان حقيقـة العـذاب، يتبقـى يف هـذا 
  -التمهيد، وهذه املسائل هي : وردت يف

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

                                 
  .41. واآلية 9) أثر الذنوب واملعاصي على الفرد واجملتمع ، 1(
  77) اجلواب الكايف  2(
  .82-81) اجلواب الكايف  3(
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جيمع على املعانـد عن حقيقة العذاب وأنه قد يعّجل وقد يؤخر، وقد  املبحثسبق احلديث يف صدر هذا 
ويـدخر لـه العـذاب   ،ر اآلخـرة، وقـد تعجـل لـه طيباتـه يف الـدنياعذاب الدنيا، وعذاب الربزخ، وعذاب الدا

فإن عدم حلول العقوبة العاجلة علـى العاصـي لـيس دلـيال  وإذا كان ذلك كذلك ،كامال يف الدار اآلخرة 
قــال ابــن  ))1للَّــَه فـََنِســيَـُهمْ ا َنُســوا ،كما قــال تعــاىل:؛ بــل هــذا مــن مكــر اهللا بأعدائــهعلــى رضــى اهللا عليــه

ــــم ســــبحانه نســــيهمرمحــــه اهللا:( القــــيم  للَّــــَه ا َنُســــوا :وأنســــاهم أنفســــهم كمــــا قــــال تعــــاىل ،فلمــــا نســــوا ر
   -:سبحانه من نسيه عقوبتني فعاقب فـََنِسيَـُهمْ 

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

 .ليــه مــن اليــد للفــمإفــاهلالك أدىن  ،ونســيانه ،وإضــاعته ،يــه عنــهوختلّ  ،إمهالــه وتركــه ،ونســيانه ســبحانه للعبــد
ا وفالحهــا وإصــالحها ومــا يكملهــا ،نســاؤه حلظوظهــا العاليــةإفهــو  :نســاؤه نفســهإوأمــا   ،وأســباب ســعاد

نـه ال إف ،فريغـب فيـه ،تـهليـه مهّ إوال يصـرف  ،وال جيعلـه علـى ذكـره ،فـال خيطـر ببالـه ،يه ذلك كله مجيعهسْ نَ بِ 
ــــا وأيضــــا ،يقصــــده ويــــؤثره ميــــر ببالــــه حــــىت فــــال خيطــــر ببالــــه إزالتهــــا  ،فينســــيه عيــــوب نفســــه ونقصــــها وآفا

ا ،وأيضـــا فينســـيه أمـــراض نفســـه وقلبـــه وآالمهـــا ،صـــالحهاإو  ة يف إزالـــ يالســـعوال  ،فـــال خيطـــر بقلبـــه مـــداوا
ا   ،ومرضه مرتام به إىل التلف ،فهو مريض مثخن باملرض ،ىل الفساد واهلالكإعللها وأمراضها اليت تؤول 

ي عقوبـة أعظـم مـن أفـ ؛وهذا من أعظم العقوبـة للعامـة واخلاصـة ،وال خيطر بباله مداواته ،مبرضهوال يشعر 
   )2( .)؟وضيعها ،عقوبة من أمهل نفسه

 هذا من وجه، ومن وجه آخر ليعلم العبد أن كل شيء عنده سبحانه وتعاىل بقدر كمـا قـال جـل ثنـاؤه:
 َعلَـى لِّلنَّـاسِ  َمْغِفـَرةٍ  لَـُذو رَبـَّكَ  َوِإنَّ  اْلَمـُثَالتُ  ِمـن قـَـْبِلِهمُ  َخلَـتْ  َوقَـدْ  َسـَنةِ احلَْ  قـَْبـلَ  بِالسَّـيَِّئةِ  َوَيْسـتَـْعِجُلوَنكَ 

َـا رَّبـِّهِ  مِّـن آيَـةٌ  َعَلْيـهِ  لَـْوآل أُنـزِلَ  َكَفـُرواْ  الـَِّذينَ  ) َويـَُقـولُ 6( اْلِعَقـابِ  َلَشـِديدُ  رَبـَّكَ  ظُْلِمِهـْم َوِإنَّ   ُمنـِذرٌ  أَنـتَ  ِإمنَّ

 ِعنـَدهُ  َشـْيءٍ  وَُكـلُّ  تـَـْزَدادُ  اَألْرَحـاُم َوَمـا َتغِـيضُ  أُنثَـى َوَمـا ُكـلُّ  َحتِْمـلُ  َمـا ) اللَّـُه يـَْعلَـمُ 7( َهـادٍ  قـَـْومٍ  َوِلُكـلِّ 

قـــال الشـــيخ عبـــد الـــرمحن الســـعدي رمحـــه اهللا عنـــد تفســـري هـــذه اآليـــة:( خيـــرب تعـــاىل عـــن جهـــل  ))3رِمبِْقـــَدا
وا، وأقيمـــت علـــيهم األدلـــة فلـــم ينقـــادوا هلـــا؛ بـــل وا فلـــم يتعظـــظُـــعِ وُ   لرســـوله، املشـــركني بـــه، الـــذيناملكـــذبني

ـم علـى حـق، إىل  عنهم، جاهروا باإلنكار، واستدلوا حبلم اهللا الواحد القهار م، أ وعـدم معـاجلتهم بـذنو
أن يقول: وكل شيء عند مبقدار ال يتقدم وال يتأخر، وال يزيـد وال يـنقص إال مبـا تقتضـيه حكمتـه وعلمـه) 

 ِيف  َواَألْرضَ  السَّـَماَواتِ  َخلَـقَ  اللَّـُه الـَِّذي رَبَُّكـمُ  ِإنَّ  هلذا املعىن بقوله تعـاىل: قرطيب رمحه اهللال واستدل )4(

                                 
  .67) سورة التوبة اآلية  1(
  . 72-71) اجلواب الكايف  2(
  . 8-6) سورة الرعد اآليات 3(
  .414يسري الكرمي الرمحن ) ت 4(
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بعـد أن ذكـر شـيئا مـن حكـم خلـق السـموات واألرض يف  -. وقـال  ))1اْلَعـْرشِ  َعَلى اْستَـَوى ُمثَّ  ِستَِّة أَيَّامٍ 
ـذا تـرك معاجلـة  وبـّني  .ألن لكـل شـيء عنـده أجـال ؛يف سـتة أيـام:( وحكمـة أخـرى خلقهـا  - ستة أيـام

نَـُهَمـا َوَمـا َواَألْرضَ  َخَلْقنَـا السَّـَماَواتِ  َوَلَقدْ ن لكل شيء عند أجال، وهذا كقوله:العصاة بالعقاب؛ أل  بـَيـْ

َلُهم َأْهَلْكنَـا وََكـمْ عـد أن قـال:. بيـَُقولُـون َمـا َعلَـى ) فَاْصـِربْ 38( لُّغُـوبٍ  َمسََّنا ِمـن َوَما أَيَّامٍ  ِستَّةِ  ِيف   مِّـن قـَـبـْ

  .) ()2َبْطًشا ِمنـُْهم َأَشدُّ  ُهمْ  قـَْرنٍ 
للعـذاب أجـال مسـمى وميقاتـا معلومـا ال يتـأخر عنـه وال يتقـدم، فـانظر كـم لبـث أن فـأيضا ومن وجه آخر 

َسـَنٍة  أَلْـفَ  فِـيِهمْ  بِـثَ فـَلَ  ، قـال تعـاىل:وهـم يكذبونـه ويتهمونـه ،يف قومه يـدعوهم ليؤمنـوا عليه السالم نوح
، وكـم أقـام موسـى عليـه السـالم يـدعو فرعـون وقومـه، وملـا اسـتيأس مـن اسـتجابتهم  ) )3َعاًمـا َمخِْسـنيَ  ِإالَّ 

بـن جـريج: يقولـون ا. قال ابن جرير رمحـه اهللا:(قـال ) )4دَّْعَوُتُكَما ُأِجيَبت َقدْ  دعا عليهم؛ فقال اهللا له:
يقـول: وال   يـَْعَلُمـونَ  الَ  َسـِبيَل الـَِّذينَ  تـَتَِّبَعـآنِّ  َوالَ  دعوة أربعني سنة. وقوله:إن فرعون مكث بعد هذه ال

تسلكان طريق الذين جيهلون حقيقة وعدي، فتستعجالن قضائي، فإن وعدي ال ُخلـف لـه، وإن وعيـدي 
 ،وجيـادهلم ،ومـهمبكـة ثالثـة عشـر عامـا حيـاور ق . وأقـام حممـد )5(قـع بـه وبقومـه)نازل بفرعون، وعـذايب وا

ـم العـذاب ويقيم هلم اآليات والرباهني ،ويدعوهم ، وهم يقابلون ذلك كله باإلنكار والتكذيب حىت نـزل 
  العاجل يف يوم بدر.

  
  الظاملة من العقوبة، وحتل العقوبات بالدول املسلمة؟!  : ملاذا تفلت الدول املتغطرسةاملسألة الثانية 

   -:واجلواب عن هذا السؤال من وجوه 
، والعجــز االقتصــادي،  فاضــطراب األمــناألول : أن الــدول الظاملــة حتــل فيهــا املــثالت كمــا حتــل بغريهــا، 

 كـل ذلـك حيـدث فيهـا، فقـد  وتفشي األمراض، والفياضانات املدمرة، واحلرائـق املروعـة، واحلـروب الطاحنـة،
ــ ن مئــات اآلالف يف راح ضــحيتها اآلالف مــن أبنائهــا، فكــم فقــدت أوربــا مــ اخاضــت هــذه الــدول حروب

روب الــيت مــن خــالل احلــ احلــربني العــامليتني، وكــم فقــدت أمريكــا وروســيا مــن جنودهــا يف الســنوات األخــرية،
وكـــذلك مـــن  شـــنتها علـــى بعـــض الـــدول املستضـــعفة؛ فخرجـــت منهـــا خاســـئة حســـرية، جتـــر أذيـــال اهلزميـــة،

لقـــد كانـــت اإلمرباطوريـــة العظمـــى ا ومتزقهـــا، فهـــق الـــدول وذهـــاب رحيرّ العـــذاب الـــذي يصـــبه اهللا علـــيهم تَفـــ
ن علـى ا من عشرات الدول فإذامهـا مشـرداحتاد السوفييت مكونيا) ال تغيب عنها الشمس، وكان اال(بريطان

                                 
  . 54) سورة األعراف اآلية  1(
  من سورة ق .  38-36. واآليات 7/219) اجلامع ألحكام القرآن  2(
  .  14) سورة العنكبوت اآلية 3(
  . 89) سورة يونس اآلية  4(
  .8/376ألحكام القرآن ، واجلامع 4/385، والدر املنثور 2/430،وانظر تفسري القرآن العظيم162-1/161) جامع البيان 5(
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مــا، أفلــم يكــن يف زواهلمــا عــربة مــموائــد الــدول، متــارس عليه ما علــى مــن دو ا الظغــوط الــيت كانــا ميارســا
  لظلم.افكم شردا وجتربا، ومارسا الطغيان و  ؟وآية

ـا املـثالت ينبغـي أ نظـار ن ينظـر إليهـا مـن بـاب اإلمـالء واإلالثاين: أن الدول اليت تظلم وتتعدى وال تنـزل 
 فَِإمَّـا ، قـال تعـاىل:واملكـر، وتـأخري العـذاب إىل يـوم القيامـة؛ ليـذوقوا العـذاب األلـيم كـامال غـري منقـوص

. وقـال )1(مُّْقتَـِدُرونَ  َعلَـْيِهم فَِإنـَّا الـَِّذي َوَعـْدنَاُهمْ  نُرِيـَنَّـكَ  َأوْ  )41( مُّنَتِقُمـونَ  ِمـنـُْهم فَِإنـَّا بِـكَ  نَـْذَهَنبَّ 
َـا الـَِّذينَ  َحيَْسـَنبَّ  َوالَ  تعـاىل: ـرٌ  َهلُـمْ  ُمنْلِـي َكَفـُرواْ أَمنَّ َنُفِسـِهمْ  َخيـْ َـا ألِّ  َعـَذابٌ  ِإْمثًـا َوَهلْـمُ  لِيَــْزَداُدواْ  َهلُـمْ  ُمنْلِـي ِإمنَّ

  هلم. ، ويظن أن تقلبهم يف البالد خريال يشاهد املتعجل العذاب قدف ))2مُِّهنيٌ 
ـــه وقـــع هـــذه الكـــوارث، ولكنهـــا ال  الثالـــث :أن الـــدول املتقدمـــة قـــد تتخـــذ مـــن االحتياطـــات مـــا ختفـــف ب

ا قبل وقوعها، وما تتوصل إليـه يف هـذا الشـأن لـيس بسـبب  أن متنعها، كما ال تستطيع تستطيع أن تعلم 
ا بذلت األسباب اليت حتقق هلا ذلـك، ولـو بـذهلا غريهـا لتحقـق  –وراءها ظهريا  فقد تركته –دينها  بل أل

ــا وصــل مــن  ،لـه مثــل مــا حتقــق هلــم؛ ألن اهللا ســبحانه وتعــاىل جعــل هلــذا الكــون ســننا ونــواميس مــن عمــل 
  خالهلا إىل ما رتب عليها .

فيمـا حيـل علـى هـذه  ة زمنيـة واحـدةيف فـرت  عنده مثل هـذا اإلشـكال فألنـه حصـر نظـره الرابع : أن من يقع
، ونظر إىل كارثة واحدة، ومل ينظر إىل التاريخ البشري وما تتابع فيه من اآليات والنـذر، أمل يقـل اهللا الدول

َلُهم َأْهَلْكنَـا َكمْ  َهلُمْ  يـَْهدِ  أَفـََلمْ  سبحانه وتعاىل:  آليَـاتٍ  لِـكَ ذَ  ِيف  ِإنَّ  َمَسـاِكِنِهمْ  َميُْشـوَن ِيف  اْلُقـُرونِ  مِّـنَ  قـَـبـْ

  . )4(قـَْوًما آَخرِينَ  بـَْعَدَها َوأَنَشْأنَا ظَاِلَمةً  َكاَنتْ  قـَْريَةٍ  ِمن َقَصْمَنا وََكمْ  وقال تعاىل: .)  )3 النـَُّهى ْوِيل ألُ 
ــــم، وتكفـــري خلطايـــاهم، وتــــذكرياخلـــامس : أن العـــذاب إذا نــــزل علـــ هلـــم لعلهــــم  ى املســـلمني فهــــو رمحـــة 

ــم، فيعبد ، قــال الشــيخ الســعدي رمحــه اهللا :( يعصــونه فيــدعوهم إىل بابــه، ونــه حــق عبادتــهيرجعــون إىل ر
وجيرمون فال حيرمهم خريه وإحسانه، فإن تابوا إليه فهو حبيبهم، ألنه حيب التـوابني، وحيـب املتطهـرين،وإن 

ا يبتلي بـه م . وبني سبحانه وتعاىل أن)5(مل يتوبوا فهو طبيبهم، يبتليهم باملصائب؛ ليطهرهم من املعايب) 
 منا هو سبيل بشارة هلم، وسـبب مغفـرة ورمحـة هلـم، وصـالة علـيهم، فقـال عـز مـن قائـل:به عباده املؤمنني إ

  ُْلَونَُّكم ) 155( الصَّـاِبرِينَ  َوَبشِّـرِ  َوالثََّمـرَاتِ  َواألنُفـسِ  اَألَمـَوالِ  مِّـنَ  َواْجلُـوِع َونـَْقـصٍ  اْخلَـوفْ  مِّـنَ  ِبَشْيءٍ  َولََنبـْ
ِـمْ  مِّـن َصـَلَواتٌ  َعلَـْيِهمْ  ) أُولَـِئكَ 156( رَاِجعونَ  ِإلَْيهِ  َوِإنـَّا لِّلهِ  ِإنَّا قَاُلواْ  مُِّصيَبةٌ  َأَصابـَتـُْهم اِإذَ  الَِّذينَ   َوَرْمحَـةٌ  رَِّّ

                                 
  . 42،41) سورة الزخرف اآليتان  1(
  .178) سورة األنعام اآلية  2(
  . 128) سورة طه اآلية  3(
  . 11) سورة األنبياء اآلية   4(
  .414-413) تيسري الكرمي الرمحن 5(
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يـعٌ اللَّـ َحَسـناً ِإنَّ  بَـالء ِمْنـهُ  اْلُمـْؤِمِننيَ  َولِيُْبلِـيَ  . وقـال جـل ثنـاؤه:))1 اْلُمْهتَـُدونَ  َوأُولَــِئَك ُهـمُ   َعلِـيمٌ  َه مسَِ
)2(:وقـال تعـاىل .  ْاَألْمـرِ  ِيف  َفِشـْلُتْم َوتـَنَـاَزْعُتمْ  ِإَذا َحـىتَّ  بِِإْذنِـهِ  َحتُسُّـونـَُهم ِإذْ  اللَّـُه َوْعـَدهُ  َصـَدَقُكمُ  َوَلَقـد 

نـَْيا يُرِيـدُ  مَّـن ِمـنُكم حتُِبُّـونَ  أَرَاُكـم مَّـا َمـا بـَْعـدِ  مِّـن َوَعَصـْيُتم  َعـنـُْهمْ  َصـَرَفُكمْ  ُمثَّ  اآلِخـَرةَ  يُرِيـدُ  نَوِمـنُكم مَّـ الـدُّ

  . ))3 اْلُمْؤِمِننيَ  َعَلى َفْضلٍ  َواللَُّه ُذو َعنُكمْ  َعَفا لَِيْبَتِلَيُكْم َوَلَقدْ 
  

وإذا وقعــت العقوبــة مشلــت الصــاحل  مــىت يكــون العــذاب خاصــا ، ومــىت يكــون عامــا ؟! املســألة الثالثــة :
  صري الصاحل ؟.فما م ،والطاحل، واحملسن واملسيء

، حـرم الظلـم علـى املبحـثإن اهللا سبحانه وتعاىل له احلكمة البالغة، واألمر الرشيد، حكمه العـدل، وقولـه 
وأنــزل الكتــب، حجــة علــى اخللــق، وشــرع التوبــة، وأمــر بــاألمر  ،وجعلــه بيننــا حمرمــا، وأرســل الرســل ،نفســه

 ِمـنَ  فـَلَـْوَال َكـانَ  قال سبحانه وتعاىل:  ألمة،باملعروف والنهي عن املنكر؛ لئال يتنزل العذاب على عامة ا

َهْونَ  بَِقيَّةٍ  أُْوُلواْ  قـَْبِلُكمْ  ِمن اْلُقُرونِ  نَـا ممِّـَّنْ  قَلِـيالً  ِإالَّ  اَألْرضِ  اْلَفَسـاِد ِيف  َعنِ  يـَنـْ  الـَِّذيَن ظََلُمـواْ  َواتـَّبَـعَ  ِمـنـُْهمْ  َأَجنيـْ

    )4(ُمْصِلُحونَ  َوَأْهُلَها ِبظُْلمٍ  اْلُقَرى لِيـُْهِلكَ  َكاَن رَبُّكَ  ) َوَما116( ُجمْرِِمنيَ  وََكانُواْ  ِفيهِ  أُْترُِفواْ  َما
الــيت قــص  - ليهلــك القــرى الــيت أهلكهــا  - يــا حممــد -ومــا كــان ربــك  قــال ابــن جريــر الطــربي رمحــه اهللا:(

إصالحهم مع   - فيكون إهالكه إياهم ،وأهلها مصلحون يف أعماهلم غري مسيئني ،ظلما –عليك نبأها 
ــم وتكــذيبهم  ،ومتــاديهم يف غــيهم ،ولكنــه أهلكهــا بكفــر أهلهــا بــاهللا ،ظلمــا  - يف أعمــاهلم وطــاعتهم ر
م السيئات    )5( ).رسلهم وركو

ـــالفواحش؛ حـــّل العـــذاب  ونـــزل النكـــال، وحـــاق  ،فـــإذا انتهكـــت حمـــارم اهللا، وعصـــيت أوامـــره، واســـتعلن ب
 :خمـربا عـن حـال مثـود نقمته على املعانـدين، كمـا قـال تعـاىلفريسل اهللا عذابه و  باملفسدين سوء أعماهلم،

 َيْكِسـُبونَ  َكـانُوا ِمبَـا اْهلُـونِ  اْلَعـَذابِ  َصـاِعَقةُ  فََأَخـَذتْـُهمْ  َعلَـى اْهلُـَدى اْلَعَمـى فَاْسـَتَحبُّوا فـََهـَديـَْناُهمْ  َمثُـودُ  َوأَمَّـا

َنا17(  قَالَ  ِإذْ  َوُلوطًا بيان خرب لوط مع قومه: ، وقال جل ثناؤه يف)6(يـَتـَُّقونَ  وََكانُوا آَمُنوا الَِّذينَ  ) َوَجنَّيـْ

 قـَْومٌ  أَنُتمْ  َبلْ  النَِّساء ُدونِ  مِّن َشْهَوةً  لََتْأُتوَن الرَِّجالَ  ) أَئِنَُّكمْ 54( تـُْبِصُرونَ  َوأَنُتمْ  اْلَفاِحَشةَ  ِلَقْوِمِه أَتَْأُتونَ  قَالَ 

 يـََتَطهَّـُرونَ  أُنَـاسٌ  ِإنـَُّهـمْ  قـَـْريَِتُكمْ  مِّـن آَل لُـوطٍ  َأْخرُِجـوا قَـاُلوا َأن ِإالَّ  قـَْوِمـهِ  َجـَوابَ  َكـانَ  ) َفَمـا55( َجتَْهلُـونَ 

                                 
  . 157- 155) سورة البقرة اآليات  1(
  . 17) سورة األنفال اآلية  2(
  . 152ية ) سورة آل عمران اآل 3(
  . 117-115) سورة هود اآليات 4(
  .12/140) جامع البيان  5(
  . 18-17) سورة فصلت اآليتان  6(
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نَـاُه َوَأْهلَـهُ 56( ْرنَاَها اْمَرأَتَـهُ  ِإالَّ  ) فََأَجنيـْ . فـانظر كيـف عمهـم العـذاب، وأجنـى اهللا ) )1 اْلغَـاِبرِينَ  ِمـنَ  قَـدَّ
رضي اهللا عنها  زينب بنت جحش لت أم املؤمنني، وسأاملفلحني مبنه وكرمه أولياءه وحزبه ،سبحانه وتعاىل

لـك وفينـا الصـاحلون؟. هل ينزل العذاب ويف األمة الصـاحلون؟ قائلـة : ـا الـذي ال : يـا رسـول اهللا! أ فأجا
         )2(كثر اخلبث!!)  نعم إذا(: الئقاينطق عن اهلوى،

فــإن اهللا يبعــثهم  ،ــم وإن هلكــوا مهلكــا واحــداأن اهللا ال يضــيع أجــر مــن أحســن عمــال، وأ وبــني النــيب 
م، ف بـأوهلم خسـف :( يغزو جيش الكعبـة، حـىت إذا كـانوا ببيـداء مـن األرض؛ قال رسول اهللا على نيا

. قال: خيسف بأوهلم وآخرهم، مث ؟وآخرهم. قالت عائشة: يا رسول اهللا! وفيهم سواهم، ومن ليس منهم
م    )3().يبعثون على نيا

ذاب حينئــذ عامــا إذا كــان الفســاد عامــا، وينجــي اهللا املتقــني، ويكــون النكــال خاصــا إذا كــان فيكــون العــ
 َكـانَ  َفَمـا اَألْرضَ  َوبِـَدارِهِ  َخَسـْفَنا بِـهِ ف كما قال عز من قائل يف خرب قارون:املنكر خاصا غري مستعلن،  

  ِمنَ  كانَ  َوَما ُدوِن اللَّهِ  ِمن يَنُصُرونَهُ  ِفَئةٍ  ِمن َلهُ 
ُ
  .) )4نَتِصرِينَ امل

  
الـيت يسـلطها اهللا علـى إن اآليات  :فكيف يقول املسلم ،بعث رمحة إذا كان الرسول  املسألة الرابعة :

  عذابا هلم؟! فأين رمحة املسلم لغريه من البشر؟! . اخللق تّعد
 سـاالت، وأنـزل إلـيهم الكتـب، فكانـت ر من كمـال رمحـة اهللا سـبحانه وتعـاىل خبلقـه أن أرسـل إلـيهم الرسـل

 رُُّسالً  الرسل جتمع بني الداللة على اخلري، والتحذير من الشر، ترغيبا وترهيبا، بشارة ونذارة، قال تعاىل:

  . ))5َحِكيًما اللَُّه َعزِيزًا وََكانَ  الرُُّسلِ  بـَْعدَ  اللَِّه ُحجَّةٌ  َعَلى َيُكوَن لِلنَّاسِ  لَِئالَّ  َوُمنِذرِينَ  مَُّبشِّرِينَ 
 َوِمـن :-كمـا قـال عـن غـريه- ، قال تعـاىل عـن موسـى عليـه السـالمرمحةو للناس هداية م رسالته توكان

 لِلنَّـاسِ  آيَـةً  َولَِنْجَعَلهُ . وقال عز من قائل عن عيسى عليه السالم: ) )6 َوَرْمحَةً  إََماًما ِكَتاُب ُموَسى قـَْبِلهِ 

   . ) )7 مَّْقِضيًّا أَْمرًا وََكانَ  َوَرْمحًَة مِّنَّا
م أومــع    إين أخــاف علــيكم عــذاب يــوم عظــيم، فهــذا  :فكــل رســول قــال لقومــهرســلوا رمحــة للعــاملني، كــو

ـرُهُ  ِإلَــهٍ  َلُكـم مِّـنْ  َمـا اللَّـهَ  اْعبُـُدواْ  قـَـْومِ  يَـانوح عليه السالم يقول كما أخـرب اهللا عنـه:  َعلَـْيُكمْ  َأَخـافُ  ِإينَِّ  َغيـْ

                                 
  . 57- 54) سورة النمل اآليات  1(
 .2880، ح 4/2007, ومسلم 3168، ح3/1221) رواه البخاري يف صحيحه واللفظ له 2(

  .4/2210، 2884. وانظر صحيح مسلم ،ح15/155،  6755) صحيح ابن حبان ، ح  3(
  .81) سورة القصص اآلية  4(
  . 165) سورة النساء اآلية  5(
  . 17) سورة هود اآلية  6(
  . 21) سورة مرمي اآلية  7(
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رُُه َوالَ  ِإلَـهٍ  مِّنْ  َلُكم اللََّه َما اْعُبُدواْ  قـَْومِ  يَا: لقومه . وهذا شعيب يقول ))1َعِظيمٍ  يـَْومٍ  َعَذابَ   تَنُقُصـواْ  َغيـْ

ـيط يـَـْومٍ  َعـَذابَ  َعلَـْيُكمْ  َأَخـافُ  ِخبَـْريٍ َوِإينَِّ  أَرَاُكـم ِإينَِّ  َواْلِميـزَانَ  اْلِمْكيَـالَ  وكـذلك هـود خـاف علـى  ).)2 حمُِّ
 ،وخوفـه ممـا يعلـم ،. ودعـا اخلليـل أبـاه إىل اهللا) )3 َعِظـيمٍ  يـَـْومٍ  َعـَذابَ  َعلَـْيُكمْ  َأَخـافُ  ينِّ إِ  قومـه فقـال:

وهـذا إمـام األنبيـاء  ).)4َولِيًّـا لِلشَّـْيطَانِ  الـرَّْمحَن فـََتُكـونَ  مِّـنَ  َعـَذابٌ  َميَسَّـكَ  َأن َأَخـافُ  ِإينِّ  أَبَـتِ  ايَـ فقـال:
 قُـلْ  :-كمـا ذكـر اهللا عنـه -قـول لقومـه إن هو عصاه، ويأمره ربـه أن ي ،خياف عذاب ربه واملرسلني 

ـم إن تولـوا عـن ))5َعِظـيمٍ  يـَـْومٍ  َعـَذابَ  َعَصـْيُت َريبِّ  ِإنْ  َأَخـافُ  ِإينَِّ  . ويـأمر قومـه باالسـتغفار، وخيـربهم أ
ـم فإنـه  ِإلَْيـهِ  ُتوبُـواْ  ُمثَّ  اْسـتَـْغِفُرواْ رَبَُّكـمْ  َوَأنِ  عـز مـن قائـل:خيـاف علـيهم العـذاب الكبـري، فقـال  طاعـة ر

 َعـَذابَ  َعلَـْيُكمْ  َأَخـافُ  فَـِإينَِّ  تـََولـَّْواْ  َوِإن َفْضـَلهُ  َفْضـلٍ  ِذي َويـُْؤِت ُكلَّ  مَُّسمًّى َأَجلٍ  ِإَىل  َحَسًنا مََّتاًعا ُميَتـِّْعُكم

  . ))6 يـَْوٍم َكِبريٍ 
وباالستئصــال، علــيهم الســالم ملــا ُكــّذبوا دعــوا علــى قــومهم بالعــذاب  –مــا عــدا اخلليلــني  –فكــل األنبيــاء 

. ))7اْلَكاِفرِيَن َديـَّارًا ِمنَ  اَألْرضِ  َعَلى َتَذرْ  ال رَّبِّ  نُوحٌ  َوقَالَ  فقال نوح عليه السالم، كما أخرب اهللا عنه:
 زِينَـةً  َوَمـألهُ  ِفْرَعـْونَ  آتـَْيـتَ  ِإنـَّكَ  ُموَسـى َربـَّنَـا َوقَـالَ . وقـال جـّل ثنـاؤه عـن موسـى عليـه السـالم :))7َديـَّارًا

نـَْيا ِيف  َوأَْمَواالً   يـُْؤِمنُـواْ  فَـالَ  قـُلُـوِِمْ  َعلَـى أَْمـَواهلِِْم َواْشـُددْ  َعلَـى اْطِمـسْ  َربـَّنَـا َسـِبيِلكَ  َعن لُِيِضلُّواْ  َربـََّنا اْحلََياِة الدُّ

. يـَْعَلُمـونَ  الَ  يَل الَِّذينَ َسبِ  تـَتَِّبَعآنِّ  َوالَ  فَاْسَتِقيَما دَّْعَوُتُكَما ُأِجيَبت َقدْ  ) قَالَ 88( األَلِيمَ  اْلَعَذابَ  يـََرُواْ  َحىتَّ 
)8(   

أن اهللا ســبحانه وتعــاىل جعــل لكــل نــيب دعــوة مســتجابة، وأن كــل نــيب تعجــل دعوتــه، وأنــه  وأخــرب النــيب 
  أنـس عـن النـيب من رمحته بأمتـه ادخـر دعوتـه شـفاعة ألمتـه يـوم القيامـة، فعـن كـل نـيب سـأل   :(قـال
ا :أو قال ،سؤال ويف  )9( )فجعلت دعويت شفاعة ألميت يوم القيامـة ،فاستجيب ؛لكل نيب دعوة قد دعا 

وإين  ،فتعجــل كــل نــيب دعوتــه ،لكــل نــيب دعــوة مســتجابة :(قــال رســول اهللا  :أيب هريــرة قــالويف روايــة 

                                 
  . 59) سورة األعراف  1(
  . 84) سورة هود اآلية  2(
  . 135) سورة الشعراء اآلية  3(
  . 45) سورة مرمي اآلية  4(
  .15) سورة  األنعام  5(
  .3هود اآلية  ) سورة 6(
  . 26) سورة نوح اآلية  7(
  . 89-88) سورة يونس اآليتان  8(
  . 189/ 199،1، واللفظ له، وصحيح مسلم ح 5/2323، 5946) صحيح البخاري ح  9(
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مـن مـات مـن أمـيت ال يشـرك بـاهللا  - إن شـاء اهللا - فهـي نائلـة ،اختبأت دعويت شـفاعة ألمـيت يـوم القيامـة
        )1( ).شيئا

م إذا علمــوا الــدعوة حصــل  ؛بــراهيم أفضــل الرســلإوحممــد و يخ اإلســالم ابــن تيميــة رمحــه اهللا :(وقــال شــ فــإ
وأما حـال إبـراهيم فكانـت  ،كما تاب من قريش من تاب  ،وقد يتوب منهم من يتوب بعد ذلك ،املقصود

وقـــد قـــال  ،يهموال باملقـــام ودوام إقامـــة احلجــة علـــ ،يف هـــالك قومـــه ال بالــدعاء فلـــم يســع ،ىل الرمحــة أميـــلإ
لَـنـُْهِلَكنَّ  َربـُُّهـمْ  ِإلَـْيِهمْ  فَـَأْوَحى ِملَِّتَنا ِيف  لَتَـُعوُدنَّ  أَْرِضَنآ َأوْ  مِّنْ  لَُنْخرَِجنَّـُكم ِلُرُسِلِهمْ  َكَفُرواْ  الَِّذينَ  َوقَالَ :تعاىل

ويف طريقتهمـا مـن  ،فضل اجلميعا أواخلليالن مه...).2(بـَْعِدِهْم  ِمن اَألْرضَ  ) َولَُنْسِكنَـنَّـُكمُ 13( الظَّاِلِمنيَ 
   )3(.من الرأفة والرمحة ما ليس يف طريقة غريمها)

ومـا حصـل للمـؤمنني بـه  ،عتبـار مـا حصـل مـن اخلـري العـام بـهابرمحة للعاملني من كل وجه،  حممد نبينا ف
عتبــار اوب ،ســههــا وإال كــان هـو الظــامل لنفلَ بِ فمــن قَ  ،رمحـةنفســه  عتبــار أنــه يفاوب ،خـرةمـن ســعادة الــدنيا واآل

   )4(.و عجزوا عما كانوا يفعلونه بدونه ،فنقص شرهم ،أنه قمع الكفار واملنافقني
وأمــا نــيب الرمحــة  رمحــة للخلــق يف دعوتــه ويف ســلمه ويف حربــه، يقــول ابــن القــيم رمحــه اهللا:( حممــد نبينــا ف

أمـــا املؤمنـــون فنـــالوا  ،األرض كلهـــم مـــؤمنهم وكـــافرهم فـــرحم بـــه أهـــل ؛للعـــاملني فهـــو الـــذي أرســـله اهللا رمحـــة
وأما مـن  ،فأهل الكتاب منهم عاشوا يف ظله وحتت حبله وعهده :وأما الكفار ،النصيب األوفر من الرمحة

م عجلـــوا بـــه إىل النـــار ـــا إال شـــدة  ،قتلـــه مـــنهم هـــو وأمتـــه فـــإ وأراحـــواه مـــن احليـــاة الطويلـــة الـــيت ال يـــزداد 
   )5().العذاب يف اآلخرة

ديد ووعيد؛ بـل إذا تنكبـت األقـوام العذاب والنكال الذيو   عـن توعدت به الرسل أقوامهم مل يكن جمرد 
ـم مـا كـان أنـذرهم الصراط، وعاندت املرسلني، واستكربت على رب العاملني؛ فحينئذ حيق القول،  وينزل 

 َأَخَذتْـهُ  مَّـنْ  َحاِصـًبا َوِمـنـُْهم ْيـهِ َعلَ  أَْرَسـْلَنا مَّـنْ  َفِمـنـُْهم ِبَذنبِـهِ  َأَخـْذنَا َفُكـالًّ  إيـاه رسـوهلم، كمـا قـال تعـاىل:

 أَنُفَسـُهمْ وا َكـانُ  لِـَيْظِلَمُهْم َوَلِكـن اللَّـهُ  َكـانَ  َوَمـا َأْغَرقْـنَـا مَّـنْ  َوِمـنـُْهم بِـِه اَألْرضَ  َخَسـْفَنا مَّـنْ  َوِمـنـُْهم الصَّـْيَحةُ 

   ).)6َيْظِلُمونَ 
إمنـا هـو عـذاب خـزي هلـم يف احليـاة الـدنيا، وبني سبحانه وتعاىل أن هذا العذاب الذي يصيب به أعداءه، 

َسـاتٍ  أَيـَّامٍ  ِيف  َصْرَصـرًا رِحيًـا َعَلْيِهمْ  فََأْرَسْلَنا وهو عذاب هوان هلم، قال تعاىل:  اْخلِـْزيِ  لِّنُـِذيَقُهْم َعـَذابَ  حنَِّ

                                 
  . 189/ 199،1) صحيح مسلم ح  1(
  . 13-12) سورة إبراهيم اآليتان  2(
  .30- 29) النبوات ،  3(
  .17/516) جمموع الفتاوى  4(
  .96-1/95) زاد املعاد  5(
  .40) سورة العنكبوت  6(
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نـَْيا اْحلََياةِ  ِيف  َعلَـى  اْلَعَمـى فَاْسـَتَحبُّوا فـََهـَديـَْناُهمْ  َمثُودُ  ا) َوأَمَّ 16( يُنَصُرونَ  َوُهْم ال َأْخَزى اآلِخَرةِ  َوَلَعَذابُ  الدُّ
. وأخـرب احلـق سـبحانه وتعـاىل أن هـذا ) )1 َيْكِسـُبونَ  َكـانُوا ِمبَـا اْهلُـونِ  اْلَعـَذابِ  َصـاِعَقةُ  فََأَخـَذتْـُهمْ  اْهلُـَدى

 َغَمـرَاتِ  ِيف  ِلُمونَ الظـَّا ِإذِ  تـَـَرى َولَـوْ العـذاب املهـني مسـتمر لكـل مـن اسـتكرب وطغـى، فقـال جـل ثنـاؤه:

اللَّـِه  َعلَـى تـَُقولُـونَ  ُكنـُتمْ  ِمبَـا اْهلُـونِ  َعـَذابَ  اْليَــْوَم ُجتْـَزْونَ  أَنُفَسـُكمُ  َأْخرُِجـواْ  أَْيِديِهمْ  بَاِسطُواْ  اْلَمْوِت َواْلَمآلِئَكةُ 
    ) )2 َتْسَتْكِربُونَ  آيَاتِهِ  َعنْ  احلَْقِّ وَُكنُتمْ  َغيـْرَ 

فهم؛ فقـد بـدعا مـن الرسـل، فكمـا خـاف علـى قومـه املعاصـرين لـه، وأنـذرهم وخـوّ  مل يكـن حممـد نبينا و 
خــوف الالحقــني مــن أمتــه، وحــذرهم مــن املعاصــي والــذنوب عمومــا، وحــذرهم مــن معــاص معينــة حمــددة 

وحتذيره إياها ال يتعـارض مـع   ،أمته فإخباره   )3(وأخربهم مبا يرتتب عليها من العذاب العاجل، ،بعينها
ل رمحة للعاملني، فمن كمال رمحته إنذاره، ومن كمال رمحته أنه سأل ربه أن ال يهلـك أمتـه بسـنة كونه أرس
ســألت ريب أن ال يهلــك  ، ومنعــين واحــدة:اثنتــنيســألت ريب ثالثــا، فأعطــاين :( ، حيــث قــال بعاّمــه، 

بيــنهم بأســهم ل أمــيت بالســنة فأعطانيهــا، وســألته أن ال يهلــك أمــيت بــالغرق فأعطانيهــا، وســألته أن ال جيعــ
ق علـــيهم بـــل ملـــا بلـــغ بـــه األذى مـــن قومـــه مـــا بلـــغ، وجـــاءه ملـــك اجلبـــال يســـتأذنه يف أن يطبـــ.)4(فمنعنيهـــا)

مبـــل أرجــو أن خيـــرج اهللا مـــن  رحيمــة املشـــهورة:(األخشــبني، قـــال مقالتـــه ال مـــن يعبـــد اهللا وحـــده ال  أصــال
  ) 5(.يشرك به شيئا)

، ومن كمال رأفته ورمحته أن يبـني ألمتـه خالفت األوامر الربانية إن هي ،ينتظرها إبالغ أمته مبا هومن واجب
ا   . أسباب العذاب الذي يوشك أن يقع 

ديـــــه، ويســـــتنون بســـــنته، فيبشـــــرون مبـــــا بشـــــر بـــــه مـــــن ســـــعة رمحـــــة اهللا، وعظـــــيم َلـــــومحََ  ة رســـــالته يقتـــــدون 
 .ى مقارفة الـذنوب واملعاصـيرتتب علمغفرته،وفرحه بتوبة عبده، وينذرون مبا أنذر به من أسباب اهلالك امل

  . ولو مل يفعلوا لكان ذلك خيانة منهم ألمتهم، ومعصية لرسوهلم 
، مث إذا قـام العلمـاء بواجـب التنبيـه والتـذكري  ، فهـذا مصـداق نبوتـه  فإذا وقـع مـا حـذر منـه الرسـول 

بــاب الشــماتة مبــن عملهــم هــذا مــن  بســبب حتــذيرهم وإنــذارهم، وال يعــدّ فــال يتجــه إلــيهم اللــوم والتعنيــف 
قـــوهلم هـــذا تزكيـــة ألنفســـهم وجمـــتمعهم، بـــل اجلميـــع عرضـــة  علـــيهم هـــذه األحـــداث، كمـــا ال يعـــدّ  وقعـــت

  سبحانه وتعاىل . ،للخطأ، وعرضة لنزول العذاب إذا قارفوا أسبابه، وتعرضوا ملا يسخط اجلبار
  

                                 
  . 17-16) سورة فصلت اآليتان  1(
  .93سورة األنعام اآلية  ) 2(
  ) انظر املبحث الثالث من هذا البحث ، حيث ورد فيه عدد من الذنوب واملعاصي اليت ترتتب عليها عقوبات دنيوية عاجلة . 3(
  . 2890،4/2216) صحيح مسلم ،ح4(
  .1795،3/1420، وصحيح مسلم ح3059،3/1180ح البخاري ح) صحي 5(
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  ما الفرق بني االبتالء للمؤمنني والعذاب للمعاندين؟.  املسألة اخلامسة:
. وقـال سـبحانه ))1 َكبَـدٍ  ِيف  اِإلنَسـانَ  َخَلْقنَـا َلَقـدْ  ينبغي أن يُعلـَم أن الـدنيا دار كبـد وبـالء، قـال تعـاىل:

ُلوَُكمْ  َواْحلََياةَ  َخَلَق اْلَمْوتَ  الَِّذي وتعاىل:  الَِّذي َوُهوَ  وقال سبحانه وتعاىل: .))2َعَمالً  َأْحَسنُ  أَيُُّكمْ  لَِيبـْ

لُـوَُكمْ  اْلَمـاء َعْرُشـُه َعلَـى وََكـانَ  أَيَّامٍ  ِستَّةِ  ِيف  َواَألْرضَ  اتِ َخَلق السََّماوَ  وأخـرج   ) )3 َعَمـالً  َأْحَسـنُ  أَيُُّكـمْ  لَِيبـْ
لُـوَُكمْ  :أنـه تـال هـذه اآليـة عـن عبـد اهللا بـن عمـر عـن النـيب  الطـربي بسـنده ابـن جريـر بـو جعفـر أ  لَِيبـْ

 فــاهللا )4(.)وأســرع يف طاعــة اهللا ،وأورع عــن حمــارم اهللا ،كــم أحســن عقــالقــال:( أي َعَمــالً  َأْحَســنُ  أَيُُّكــمْ 
وابــتالهم باحلســنات والســيئات، بــاخلري والشــر؛ لينظــر أيهــم أحســن  خلــق اخللــق ليعبــدوه؛ ســبحانه وتعــاىل

وقــد يبتلــي اهللا الصــاحلني عمــال، فمــن أحســن فلــه احلســىن وزيــادة، ومــن أســاء فلــه الســوء مبــا قــدمت يــداه، 
م، وليقتدي فـيهم غـريهم، بالصـرب والشـكر علـى أقـدار اهللا، قـال  بالبالء؛ م، ومتحيصا لسيئا رفعة لدرجا
 قـَْبِلِهمْ  ِمن الَِّذينَ  فـَتَـنَّا ) َوَلَقدْ 2( ال يـُْفتَـُنونَ  َوُهمْ  آَمنَّا يـَُقوُلوا َأن يـُتـْرَُكوا َأن النَّاسُ  ) َأَحِسبَ 1( امل تعاىل:

وأخرج احلاكم يف املستدرك عن مصعب بـن سـعد بـن . ))5اْلَكاِذِبنيَ  َولَيَـْعَلَمنَّ  ِذيَن َصَدُقواالَّ  اللَّهُ  فـََليَـْعَلَمنَّ 
النبيون، مث األمثــــل قــــال:( أشــــد النــــاس بــــالء؟مــــن  بــــن أيب وقــــاص عــــن أبيــــه قــــال: ســــألت رســــول اهللا 

قـة، ابتلـي فاألمثل، يبتلى الرجل على حسب دينـه، إن كـان صـلب الـدين اشـتد بـالؤه، وإن كـان يف دينـه ر 
  )6(على حسب دينه، فما يربح البالء على العبد حىت يدعه ميشي على األرض ليس عليه خطيئة).

األنبيــاء مث األول فــاألول، وأورد فيــه أشــد النــاس بــالء بــاب ب البخــاري رمحــه اهللا يف صــحيحه بقولــه: وبــوّ  
إنــك لتوعــك  !اهللافقلــت يــا رســول  -وهــو يوعــك  - عبــد اهللا قــال: دخلــت علــى رســول اهللا حــديث 

 :قــال ،ذلــك بــأن لــك أجــرين :قلــت .إين أوعــك كمــا يوعــك رجــالن مــنكم ،أجــل :قــال ؟!وعكــا شــديدا
ــا ســيئاته كمــا حتــط إال كّفــ - شــوكة فمــا فوقهــا - مــا مــن مســلم يصــيبه أذى ،ذلــك كــذلك ،أجــل ر اهللا 

    )7().الشجرة ورقها
الرتمجة من جهة قياس األنبياء على نبينا حممـد قال ابن حجر رمحه اهللا: ( ووجه داللة حديث الباب على 

 م منهم، وإن كانت درجتهم منحطة عـنهم، والسـر فيـه أن الـبالء يف مقابلـة م لقر ، وإحلاق األولياء 
النعمــة، فمــن كانــت نعمــة اهللا عليــه أكثــر كــان بــالؤه أشــد، ومــن مث ضــوعف حــد احلُــرِّ علــى العبــد، وقيــل 

                                 
  . 4) سورة البلد اآلية  1(
  . 2) سورة امللك اآلية  2(
  . 7) سورة هود اآلية  3(
  .12/5) جامع البيان  4(
   .3-1) سورة العنكبوت  5(
  .121،1/99) املستدرك ،ح  6(
  .5324،5/2139) صحيح البخاري، ح 7(
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قـال  ).)1ِضـْعَفْنيِ  اْلَعـَذابُ  ُيَضـاَعْف َهلَـا مُّبَـيـِّنَـةٍ  ِبَفاِحَشـةٍ  ِمـنُكنَّ  يَـْأتِ  َمـن النَّـِيبِّ  يَاِنَسـاء ألمهات املؤمنني:
ــ :بــن اجلــوزيا إال أنــه كلمــا قويــت  ،والضــعيف يرفــق بــه ،ل مــا محــليف احلــديث داللــة علــى أن القــوي حيّم

وأعلــى مــن ذلــك  ،فيهــون عليــه الــبالء ومــنهم مــن ينظــر إىل أجــر الــبالء ،املعرفــة بــاملبتلي هــان عليــه الــبالء
وأرفع منه مـن شـغلته احملبـة عـن طلـب  ،فيسلم وال يعرتض رف املالك يف ملكه؛درجة من يرى أن هذا تص

ى املراتب من يتلذذ به ،رفع البالء                                                    )2( ).واهللا أعلم ،ألنه عن اختياره نشأ ؛وأ
مىت يعرف العبد أن هذا االبتالء امتحان أو عذاب ؟ إذا عبد العزيز بن باز رمحه اهللا  سئل مساحة الشيخو 

ابتلـى أحــد مبـرض أو بــالء سـيء يف الــنفس أو املـال , فكيــف يعـرف أن ذلــك االبـتالء امتحــان أو غضــب 
  !.من عند اهللا ؟
م, و بالشــدة والرخــاء، و الضــراءوجــل يبتلــي عبــاده بالســراء و  زفأجــاب: اهللا عــ ــا لرفــع درجــا  ،قــد يبتلــيهم 

م كمــا يفعــل باألنبيــاء والرســل علــيهم الصــال ،إعــالء ذكــرهمو  ة والســالم والصــلحاء مــن ومضــاعفة حســنا
لـــك يفعـــل ذ, وتـــارة  )3(فاألمثـــل): ( أشـــد النـــاس بـــالء األنبيـــاء مث األمثـــل  مـــا قـــال النـــيب , كعبـــاد اهللا

 مُِّصيَبةٍ  مِّن َأَصاَبُكم َوَما :كما قال سبحانه  ،, فتكون العقوبة معجلةسبحانه بسبب املعاصي و الذنوب

، فمـا ، وعـدم القيـام بالواجـب.فالغالـب علـى اإلنسـان التقصـري))4َكثِـريٍ  َعـن َويـَْعُفـو أَيْـِديُكمْ  فَِبَما َكَسـَبتْ 
لصاحلني بشيء من األمـراض أو , فإذا ابتلي أحد من عباد اهللا اهو بسبب ذنوبه وتقصريه بأمر اهللاأصابه ف
وليكــون  ،وتعظيمــا لألجــور ،رفعــا يف الــدرجات ،فــإن هــذا يكــون مــن جــنس ابــتالء األنبيــاء والرســل ؛احنوهــ

كمـا   ،إعظـام األجـوره قـد يكـون الـبالء لرفـع الـدرجات، و فاحلاصـل  أنـ ،االحتسـابقدوة لغـريه يف الصـرب و 
 ُسـوًءا يـَْعَمـلْ  َمـن  , وقد يكون لتكفـري السـيئات كمـا يف قولـه تعـاىل :نبياء وبعض األخيارفعل اهللا باألي

ما أصاب املسلم من هم و ال غم وال نصـب وال وصـب وال حـزن وال أذى :( . وقول النيب ))5ِبهِ  ُجيْزَ 
ريا يصــب بــه مــن يــرد اهللا بــه خــ: ( ، وقولــه )6(ها )أذى إال كفــر اهللا بــه مــن خطايــاه حــىت الشــوكة يشــاك

أنـه  كمـا يف احلـديث عنـه   . وقد يكون ذلك عقوبة معجلة بسـبب املعاصـي، و عـدم املبـادرة للتوبـة)7()

                                 
  . 30 ) سورة األحزاب اآلية 1(
  .10/112) فتح الباري  2(
  ) سبق خترجيه . 3(
  . 30)سورة الشورى اآلية  4(
  .123) سورة النساء  اآلية  5(
  .5/2137، 5318) صحيح البخاري، ح  6(
  .2138/ 5، 5321) املصدر السابق، ح  7(
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قال : ( إذا أراد اهللا بعبده اخلري عجـل لـه العقوبـة يف الـدنيا , وإذا أراد اهللا بعبـده الشـر  أمسـك عنـه بذنبـه 
   )1( ).حىت يوايف به يوم القيامة ) خرجه الرتمذي وحسنه

  -وخنلص من هذه املسألة إىل احلقائق التالية:
  ، وليست دار نعيم وهناء خالص ال شائبة فيه.أن احلياة الدنيا دار كبد وعناء - 1
أن اهللا ســــبحانه وتعــــاىل خلــــق اخللــــق ليعبــــدوه فــــابتالهم باحلســــنات والســــيئات لينظــــر أيهــــم  - 2

 أحسن عمال .

 ني ؛ رفعة للدرجات، وتعظيما لألجور.يبتلي املؤمن - وله احلكمة البالغة -أن اهللا تعاىل  - 3

ليميــز اخلبيــث مــن الطيــب، وليتميــز املــؤمن مــن املنــافق، قــال  ؛أن اهللا جــل ثنــاؤه يبتلــي عبــاده - 4
يعـاً  فـَيَـرُْكَمـهُ  بـَْعـضٍ  َعلَـىَ  بـَْعَضـهُ  َوَجيَْعـَل اْخلَِبيـثَ  الطَّيِّـبِ  ِمـنَ  اللَّـُه اْخلَِبيـثَ  لَِيِميـزَ  تعـاىل:  مجَِ

   ). )2اْخلَاِسُرونَ  ُهمُ  أُْولَـِئكَ  َجَهنَّمَ  فـََيْجَعَلُه ِيف 

 ،فلـه فيـه جـل ثنـاؤه احلكمـة البالغـة - على العبـاد والـبالد -أن ما يقدره اهللا سبحانه وتعاىل  - 5
 َفَمـا بَاِلغَـةٌ  ) ِحْكَمـةٌ 4( ُمْزَدَجـرٌ  ِفيـهِ  األَنبَـاء َمـا مِّنَ  َجاءُهم َوَلَقدْ واألمر الرشيد، قال تعاىل:

    ))3ُذرُ النُّ  تـُْغنِ 

أرسل الرسل وأنزل الكتب، وأقام احلجة علـى  - وهو الغين احلميد -أن اهللا سبحانه وتعاىل  - 6
توّعـد بـه؛ فقـد أحـّق العـذاب  الصراط ، وخالف املـنهج، فنـزل بـه مـاعن اخللق، فمن تنكب 

 ).)4َدابَّةٍ  ِمن رَِهاَعَلى َظهْ  تـََركَ  َما َكَسُبوا ِمبَا النَّاسَ  اللَّهُ  يـَُؤاِخذُ  َوَلوْ  على نفسه 

أنه ما من مصيبة تنزل يف الناس أو حتـل يف الـديار والـبالد إال وهـي مقـدرة مكتوبـة يف كتـاب  - 7
 ِيف  َوال اَألْرضِ  ِيف  مُِّصـيَبةٍ  َأَصـاَب ِمـن َمـا عنـد ريب ال يضـل ريب وال ينسـى، قـال تعـاىل:

َرَأهَ  َأن قـَْبلِ  ِكَتاٍب مِّن ِيف  ِإالَّ  أَنُفِسُكمْ     ).)5  َيِسريٌ  اللَّهِ  َعَلى َذِلكَ  ِإنَّ  انـَّبـْ

أنــه مــا مــن وصــب وال نصــب يصــيب العبــد أو بــالء عــام يصــيب األمــة إال بســبب مــا كســبته  - 8
  .))6َكِثريٍ  َعن َويـَْعُفو أَْيِديُكمْ  فَِبَما َكَسَبتْ  مُِّصيَبةٍ  مِّن َأَصاَبُكم َوَما أيديهم، قال تعاىل:
ىن حيســن بنــا أن نقــف علــى اآليــة الكرميــة الــيت كانــت ســببا يف حبــث هــذا وبعــد بيــان حقيقــة العــذاب األد

ا، فنس   ل اهللا اإلعانة والتوفيق .أاملوضوع، وما دلت عليه، وننظر يف نظائرها ودالال
                                 

، 2396. واحلديث يف سنن الرتمذي ،ح488-2/478) جمموع فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز ، إعداد عبد اهللا بن حممد الطيار  1(
4/601.  
  . 37) سورة األنفال اآلية  2(
  . 5-4) سورة القمر اآليتان  3(
  . 45) سورة فاطر اآلية  4(
  . 22) سورة احلديد اآلية  5(
  . 30) سورة الشورى اآلية  6(
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   ھانظائرآية السجدة و
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

   ھانظائرآية السجدة و
  
  

ا البحث أن آية السجدة هي اليت دفعتين إىل ارتياد هذا البحث، وسرب غـوره، سبق احلديث يف مقدمة هذ
ستجلي سأورد هذه اآلية ونظائرها، وأبني املعاين اليت اتفقت فيها، وأ املبحثواستكمال جوانبه، ويف هذا 

أن يقـــدم عليهـــا غريهـــا؛ بســـبب  وإن كـــان األوىل ،آيـــة الســـجدة إمنـــا قـــدمتالعـــرب الـــيت اشـــتملت عليهـــا، و 
، فــأقول مســتعينا هــي اآليــة الصــرحية يف هــذا الشــأنلــورود يف القــرآن الكــرمي، ألن آيــة الســجدة ا يف اتقــدمه
  -باهللا :
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 ).)1يـَْرِجُعـونَ  اَألْكـَربِ َلَعلَُّهـمْ  اْلَعـَذابِ  ُدونَ  اَألْدىنَ  اْلَعـَذابِ  ِمنَ  َولَُنِذيَقنـَُّهمْ  :تعاىلأوال : آية السجدة قال 
بحــث، وبيــان املــراد بالعــذاب األدىن يف هــذه اآليــة ييســر فهــم املــراد مــن نظائرهــا يف هــذه اآليــة هــي مــدار ال

   ز ما أشرت إليه يف صدر هذا البحث.القرآن الكرمي، ويعز 
 -ه هؤالء الفسقة على أربعة أقوال:اختلف أهل التفسري يف معىن العذاب األدىن الذي وعد اهللا أن يذيق

ـا العبـاد  القول األول : أن املراد به مصائب  الدنيا وأسـقامها وبالؤهـا يف األنفـس واألمـوال ممـا يبتلـي اهللا 
ذا القول: ابن عباس   )2(،موأيب بـن كعـب رضـي اهللا عـنه ،بـن مسـعود, وعبد اهللا حىت يتوبوا. فممن قال 

يـرى رمحهـم اهللا. و  ،وقتـادة ،وجماهـد ،وعطية ،وعلقمة ،وإبراهيم النخعي ،واحلسن ،والضحاك ،العالية وأبو
صـاب كفـار قـريش مـن ومـا أ ، )5( والـدخان )4( واللـزام )3( أن ما مضى مـن البطشـة :أصحاب هذا القول

ا من هذا العذاب املشار إليه؛ إذ هي من مصائب الدنيا.  -من القتل والسيب يوم بدر    ) 6(أ

سـألت عبـادة  دريـس اخلـوالين رضـي اهللا عنـه قـالأخـرج ابـن مردويـه عـن أيب إوقال السيوطي يف تفسريه :  
 :فقـال  اَألْكـَربِ  اْلَعـَذابِ  ُدونَ  اَألْدىنَ  اْلَعـَذابِ  ِمـنَ  َولَُنِذيَقنـَُّهمْ   :بن الصامت رضي اهللا عنه عن قول اهللا

نصــاب، عــذاب للمســرف يف الــدنيا دون هــي املصــائب واألســقام واأل :فقــال .عنهــا ســألت رســول اهللا 
  .) 7( ).قال زكاة وطهور ؟نافما هي ل !يا رسول اهللا :قلت .عذاب اآلخرة

      
  ) 8(عبيدة وجماهد .  وهو مروي عن الرباء بن عازب وأيب القول الثاين : املراد به عذاب القرب.

ذه اآلية مجاعـة مـنهم عبـد اهللا بـن عبـاس علـى عـذاب القـرب وقال ابن القيم رمحه اهللا :(  ويف  ،وقد احتج 
ا شيء  ا خيفـىممـ، ومل يكـن هـذا يا يستدعى بـه رجـوعهم عـن الكفـرألن هذا عذاب يف الدن ؛االحتجاج 

فانــه  ؛منهــا عــذاب القــرب مَ ِهــفَ  ،لكــن مــن فقهــه يف القــرآن ودقــة فهمــه فيــه ،علــى حــرب األمــة وترمجــان القــرآن
، فـدل علـى أنـه لريجعـوافـأخرب أنـه يـذيقهم بعـض  األدىن  ،وأكـرب ،أدىن :له فيهم عذابني سبحانه أخرب أن
ــا بعــد عــذاب الــدنيا ىنبقــى هلــم مــن األد  :ومل يقــل اَألْدىنَ  اْلَعــَذابِ  ِمــنَ :وهلــذا قــال ،بقيــة يعــذبون 

                                 
  . 21) سورة السجدة اآلية  1(
 .4/2157) رواه مسلم  2(

  .   16سورة الدخان اآلية  ُمنَتِقُمونَ  ِإنَّا اْلُكبـَْرى اْلَبْطَشةَ  نـَْبِطشُ  يـَْومَ  اىل:) إشارة إىل قوله تع 3(
بـُْتمْ  فَـَقـد ) إشـارة إىل قولـه تعـاىل: 4( هلـم نتيجـة أي يكـون عـذابا الزمـا  .77سـورة  الفرقـان اآليـة  ِلزَاًمـا َيُكـون َفَسـْوف َكـذَّ

، وشـــرح النـــووي علـــى صـــحيح مســـلم 3/380القتـــل واألســـر، انظـــر تفســـري البغـــوي  كفـــار قـــريش يف بـــدر مـــنتكـــذيبهم، وهـــو مـــا وقـــع ل
17/143.  

  . 10سورة الدخان اآلية   )10( مُِّبنيٍ  ِبُدَخانٍ  السََّماء تَْأِيت  يـَْومَ  َفاْرَتِقبْ  ) هو الدخان الوارد يف قوله تعاىل: 5(
 .6/554. والدر املنثور 3/110فسري عبد الرزاق الصنعاين . وت1/240. وانظر تفسري الثوري 109ـ21/108) تفسري الطربي  6(

 . 6/554) الدر املنثور  7(

 .3/463. وتفسري ابن كثري 6/554.و الدر املنثور 21/110) تفسري الطربي  8(
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فيفـــتح  لـــه طاقـــة إىل النـــار فيأتيـــه مـــن حرهـــا  :(وهـــذا نظـــري قـــول النـــيب ،ولنـــذيقنهم العـــذاب األدىن فتأملـــه
والـذي ذاقـه  ،لـه أكثـره وبقـي ،فـإن الـذي وصـل إليـه بعـض ذلـك .فيأتيه حرها ومسومهـا :ومل يقل .ومسومها

   )1(.هلم ما هو أعظم منه) وبقي داء اهللا يف الدنيا بعض العذاب،أع

ذا القول ابن عباس رضي اهللا عنهما.     )2(القول الثالث:  املراد به احلدود.وممن قال 

  ،القول الرابع :  املراد به السـيف. وهـو مـروي عـن عبـد اهللا بـن احلـارث بـن نوفـل قـال: هـو القتـل بالسـيف
   )3(يء وعد اهللا هذه األمة من العذاب األدىن إمنا هو السيف. كل ش

إن اهللا وعد هؤالء الفسقة املكـذبني بوعيـده  (ويرى ابن جرير رمحه اهللا أن أوىل األقوال يف ذلك أن يقال: 
هـــو مـــا كـــان يف الـــدنيا مـــن بـــالء  :يف الـــدنيا العـــذاب األدىن أن يـــذيقهموه دون العـــذاب األكـــرب، والعـــذاب

م ـــا ،أو قتـــل ،إمـــا شـــدة مـــن جماعـــة ،أصـــا ومل  ،فكـــل ذلـــك مـــن العـــذاب األدىن ،أو مصـــائب يصـــابون 
م بنـوع مـن ذلـك دون نـوع م بكـل ذلـك يف  ،خيصص اهللا تعاىل ذكره إذ وعـدهم ذلـك أن يعـذ وقـد عـذ

   )4(.)الدنيا بالقتل واجلوع والشدائد واملصائب يف األموال فأوىف هلم مبا وعدهم

  آلية :ثانيا : نظائر ا
جــل ثنــاؤه:قــال  :اآليــة األوىل  قـَْبِلــكَ ِإَىل أَُمــٍم مِّــن  َوَلَقــْد أَْرَســلَنآ   َلَعلَُّهــمْ  َوالضَّــرَّاء بِاْلَبْأَســاء فََأَخــْذنَاُهمْ  

طَانُ الشَّـيْ  َهلُـمُ  قـُلُـوبـُُهْم َوزَيـَّنَ  َقَسـتْ  َولَــِكن َتَضـرَُّعواْ  بَْأُسـَنا َجـاءُهمْ  ِإذْ  ) فـَلَـْوال42( يـََتَضـرَُّعونَ   َكـانُواْ  َمـا 

يـَْعَملُــونَ 
اهللا ســبحانه وتعــاىل يأخــذ عبــاده املكــذبني أن معــىن هــذه اآليــة متفــق مــع اآليــة الســابقة يف . )5(

لعلهم يرجعون، ففي هذه اآلية يذكر اهللا جل ثناؤه أنه أرسل إىل األمـم السـابقة املكذبـة  ؛بأنواع العقوبات
مـا املـراد بالبأسـاء والضـراء؟ وهـل النكـال الـوارد يف هـذه اآليـة رسله فكذبوهم فأخذهم بالبأساء والضراء، ف

                                                             مماثل ملا ورد يف اآليات األخرى؟.

املفسرين اختلفوا يف املـراد بالبأسـاء والضـراء علـى  فنجد أن ما قاله املفسرون يف معىن هذه اآليةإىل ظر نفلن
  -كما اختلفوا يف املراد بالعذاب األدىن:  ،والأق

ساء الفقر، وبه قال عبد اهللا بن مسعود وابن عباس وأيب العالية واحلسـن يف أحـد قوليـه، القول األول : البأ
نـــس والســـدي ومقاتـــل ابـــن حيـــان وابـــن جبـــري وجماهـــد والضـــحاك والربيـــع بـــن أومـــرة اهلمـــداين وســـعيد بـــن 

ــــه يف قــــول اهللا عــــز وجــــل : تدركخــــرج احلــــاكم يف املســــ )6(جــــريج. ــــداهللا بــــن مســــعود رضــــي اهللا عن عــــن عب
                                 

 . 1/76/  الروح )  1(

  .3/463. وتفسري ابن كثري 6/554.والدر املنثور 21/109)  تفسري الطربي  2(
 .21/109الطربي انظر تفسري )  3(

 21/110)  املصدر السابق  4( 

  . 43-42) سورة األنعام اآليتان  5(
.وتفسري ابن كثري 1/410.والدر املنثور 2/98،99. وتفسري الطربي 1288ص: 4) انظر تفسري ابن أيب حامت ج: 6(
 .7/164.واملصنف البن أيب شيبة 1/252
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 َساْلبَـأْ  َوِحـنيَ  والضَّـرَّاء اْلَبْأَسـاء ِيف  َوالصَّـاِبرِين )1( قـال عبـد اهللا: البأسـاء الفقـر، والضـراء السـقم، وحـني
  .)2(: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه احلاكم البأس قال حني القتل). وقال

  ) 3(.الثاين : البأساء  البؤس، وبه قال جماهد وقتادة القول
   )4(البالء، وبه قال احلسن. القول الثالث: البأساء  

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

  -ون من معانيها ما يلي :أما املراد بالضراء فقد ذكر املفسر   
ال عبـد اهللا وبـه قـ ).)6الـرَّاِمحِنيَ  أَْرَحـمُ  َوأَنـتَ  الضُّـرُّ  َمسَّـِينَ  َأينِّ   ليـه السـالمع ـ السقم، وقـد قـال أيـوب1 

سـدي والربيـع مالـك والضـحاك واحلسـن وجماهـد وال العاليـة ومـرة اهلمـداين وأبـو وابن عباس وأبـوبن مسعود 
   )7(نس وقتادة ومقاتل بن حيان.بن أ

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

 بِاْلَبْأَسـاء َأْهَلَهـا ِإالَّ َأَخـْذنَا نـَِّيبٍّ  مِّـن قـَْريَـةٍ  ِيف  أَْرَسـْلَنا َوَمـا عـز شـأنه وتعـاىل سـلطانه: قولـه ة:اآليـة الثانيـ

ْلَنا ) ُمثَّ 94( َيضَّـرَُّعونَ  َلَعلَُّهـمْ  َوالضَّـرَّاء  الضَّـرَّاء َمـسَّ آبَاءنَـا قَـدْ  واْ وَّقَـالُ  َعَفـواْ  َحـىتَّ  احلََْسـَنةَ  السَّـيَِّئةِ  َمَكـانَ  بَـدَّ

سـبق احلـديث يف اآليـة السـابقة علـى املعـىن املـراد مـن قولـه ).)9َيْشـُعُرونَ  الَ  َوُهـمْ  بـَْغتَـةً  فََأَخـْذنَاُهم َوالسَّـرَّاء
بيان املعـىن املـراد مما أغىن عن إعادته هنا. لذا سأقتصر على  َوالضَّرَّاء ءبِاْلَبْأَسا َأْهَلَها الَّ َأَخْذنَاإِ   تعاىل:

ْلَنا ُمثَّ  مـن قولـه تعـاىل:   َوالسَّـرَّاء الضَّـرَّاء َمـسَّ آبَاءنَـا قَـدْ  وَّقَـاُلواْ  َعَفـواْ  َحـىتَّ  احلََْسـَنةَ  السَّـيَِّئةِ  َمَكـانَ  بَـدَّ

ســيئة تكــاد تتفــق عبــارات املفســرين علــى معــىن احلســنة وال :فــأقول. َيْشــُعُرونَ ال َوُهــمْ  بـَْغَتــةً  فََأَخــْذنَاُهم
. ومــا يســوء ،ومــا يســتكره يف هــذه احليــاة ،والشــر ،املــذكورتني يف اآليــة الكرميــة، فقــد فســروا الســيئة بالشــدة

ومــا أحبــوا يف هــذه احليــاة الــدنيا، وممــن قــال بــذلك ابــن  ،والولــد ،والعــدل ،واملــال ،وفســروا احلســنة بالرخــاء
   )10(عباس رضي اهللا عنهما وقتادة وجماهد وابن زيد. 

                                 
  . 177) سورة البقرة اآلية  1(
 . 299ص: 2لى الصحيحني ج:)  املستدرك ع 2(
 .2/98وتفسري الطربي . 1288ص: 4) انظر تفسري ابن أيب حامت ج: 3(
 .1288ص: 4تفسري ابن أيب حامت ج:)  4(
 .1288ص: 4) تفسري ابن أيب حامت ج: 5(
  . 83) سورة األنبياء اآلية  6(
. 1/252. وتفسري ابن كثري 1/410 . والدر املنثور2/98. وتفسري الطربي 1289ص: 4) تفسري ابن أيب حامت ج: 7(

 .7/164واملصنف البن أيب شيبة 
 .1289ص: 4) تفسري ابن أيب حامت ج: 8(
  . 94- 95) سورة األعراف اآليتان  9(
. وتفسري ابن كثري 3/505. والدر املنثور 5/1526. وتفسري ابن أيب حامت 2/233. وتفسري الصنعاين 9/7) انظر تفسري الطربي  10(
2/234. 
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كثري رمحه اهللا احلكمـة مـن تبـديل السـيئة باحلسـنة فقـال: ( يقـول تعـاىل خمـربا عمـا اختـرب بـه األمـم   وبني ابن
م مــن أمــراض  :يعــين بالبأســاء ،الــذين أرســل إلــيهم األنبيــاء بالبأســاء والضــراء ،املاضــية مــا يصــيبهم يف أبــدا
عون وخيشـعون ويبتهلـون لعلهـم يضـرعون أي يـد ؛والضراء ما يصيبهم من فقر وحاجة وحنـو ذلـك ،وأسقام

ــم بــتالهم بالشــدة ليتضــرعوا فمــا فعلــوا شــيئا مــن : أنــه اوتقــدير الكــالم ،إىل اهللا تعــاىل يف كشــف مــا نــزل 
ْلَنا ُمثَّ  :وهلـذا قـال ،ليختـربهم فيـه ؛فقلـب علـيهم احلـال إىل الرخـاء ،الـذي أراد مـنهم  السَّـيَِّئةِ  َمَكـانَ  بَـدَّ

 ؛ومــن فقــر إىل غــىن ،ومــن مــرض وســقم إىل صــحة وعافيــة ،شــدة إىل رخــاءأي حولنــا احلــال مــن  احلََْســَنةَ 
ويصـربون  ،ليشكروا على ذلك فما فعلوا ... وهـذا خبـالف حـال املـؤمنني الـذين يشـكرون اهللا علـى السـراء

إن  ،(عجبـــا للمـــؤمن ال يقضـــي اهللا لـــه قضـــاء إال كـــان خـــريا لـــه كمـــا ثبـــت يف الصـــحيحني:  ،علـــى الضـــراء
فاملؤمن مـن يـتفطن ملـا ابـتاله  )1(.وإن أصابته سراء شكر فكان خريا له) ،كان خريا لهأصابته ضراء صرب ف

 ،ابتاله اهللا به من الضراء والسراء، وهلذا جاء يف احلديث (ال يزال البالء باملؤمن حـىت خيـرج نقيـا مـن ذنوبـه
    )2(.واملنافق مثله كمثل احلمار ال يدري فيم ربطه أهله وال فيم أرسلوه)

  

  
  

     ).)3يـَْرِجُعونَ  َلَعلَُّهمْ  بِاحلََْسَناِت َوالسَّيَِّئاتِ  َوبـََلْونَاُهمْ  ة : قوله تعاىل:الثاآلية الث
واخلفــض يف  ،اختربنــاهم بالرخــاء يف العــيش( يقــول جــل ثنــاؤهبــو جعفــر ابــن جريــر الطــربي رمحــه اهللا: قــال أ
الشـــدة يف  :ويعـــين بالســـيئات، احلســـنات الـــيت ذكرهـــا جـــل ثنـــاؤه :وهـــي ،والدعـــة والســـعة يف الـــرزق ،الـــدنيا

ـــم؛واملصـــائب والرزايـــا يف األموال ،العـــيش والشـــظف فيـــه ويتوبـــوا مـــن  ،وينيبـــوا إليهـــا ،لريجعـــوا إىل طاعـــة ر
   )4(. )معاصيه

اخلصــب والرخــاء والعافيــة.  :املــراد باحلســناتجــاء عنــد ابــن أيب حــامت وابــن كثــري والســيوطي رمحهــم اهللا أن و 
وهو كمـا يالحـظ القـارئ معـىن مقـارب ملـا ورد عنـد ابـن  )5(دب والبالء والعقوبة. اجل :بالسيئاتراد أن املو 

  .السابقة جرير، وهو نفس املعىن الذي أشارت إليه اآلية 
  

                                 
  .4/2295، 2999) صحيح مسلم ،ح 1(
   .2/234) تفسري ابن كثري  2(

  .168) سورة األعراف  3(
 104ص: 9) تفسري الطربي ج: 4(

 .3/593. والدر املنثور 3/436. وتفسري ابن كثري 9/104. وتفسري الطربي 5/1606) انظر تفسري ابن أيب حامت  5(
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 ُهـمْ  َوالَ  ُتوبُـونَ يَـ  ُمثَّ الَ  َمرَّتـَْنيِ  َأوْ  مَّرَّةً  َعامٍ  ُكلِّ  ِيف  يـُْفتَـُنونَ  يـََرْوَن أَنـَُّهمْ  َأَوالَ ة : قوله تبارك وتعاىل:اآلية الرابع

  . ))1َيذَّكَُّرونَ 
   ات السابقات من وجوه نذكر منها :هذه اآلية خالفت اآلي

وباحلســنات  ،أنــه يبتلــيهم بالبأســاء والضــراء يف اآليــات الســابقات ذكــر اهللا ســبحانه وتعــاىلالوجــه األول: 
لالبـــتالء، ويف هـــذه اآليـــة ، ومل حيـــدد ســـبحانه وتعـــاىل لـــذلك زمنـــا؛ بـــل جعـــل العمـــر كلـــه ميـــدانا والســـيئات

ـم يتعرضـون لالختبـار يف كـل عـام مـرة أو مـرتني، ومـع تـرادف الـبالء، وتـواىل الـنقم، إال  نبههم املوىل إىل أ
م يف غيهم سادرون،  مـرة  عـام كـل يفال يرى هؤالء املنافقون أن اهللا خيتربهم :(أو رمحه اهللا قال ابن جريرأ

مـع  -مث ال يتوبـون، يقـول: مث هـم  ويف بعضـها مـرتني، ،عض األعوام مـرةب يفأنه خيتربهم  :مبعىن ،أو مرتني
ـــم مـــن اهللا، واالختبـــار الـــذي يْعـــ ال ينيبـــون مـــن نفـــاقهم، وال يتوبـــون مـــن    - هلـــم ضُ رِ الـــبالء الـــذي حيـــل 

ـا؛ ولكـنهم مصـرون علـى  كفرهم، وال هم يتذكرون مبا يـرون مـن حجـج اهللا، ويعـاينون مـن آياتـه فيّتعظـوا 
   )2(م).نفاقه

الوجـــه الثــــاين : ذكــــر اهللا ســــبحانه وتعــــاىل يف اآليــــات املتقــــدمات أنــــه يبتلــــيهم بــــاخلري والشــــر، وباحلســــنات 
يف هــذه )3( مــا املــراد بالفتنــةوالســيئات، ولكــن يف هــذه اآليــة ذكــر أنــه يفتــنهم يف كــل عــام مــرة أو مــرتني، ف

  اآلية؟. 
ا على أربعة أقو    ال:ـ اختلفت أقوال املفسرين يف املراد 

ــا  القـول األول: هــو مــا يشـيع املشــركون مــن األكاذيــب علـى رســول  وأصــحابه رضـي اهللا عــنهم فيفــنت 
م مرض. وهذا القول رواه أبو الضحى عن حذيفة  حيث قال: كنا نسمع يف كـل عـام    الذين يف قلو

ا فئام من الناس كثري   ) 5(. سعيدوروى مثله ابن مردويه عن أيب  )4(.كذبة أو كذبتني فيضل 

 َأوْ  مَّـرَّةً  َعـامٍ  ُكـلِّ  ِيف  ْفتَـنُـونيُـ :القـول الثـاين: هـو اجلهـاد والغـزو. وبـه قـال قتـادة واحلسـن يف قولـه تعـاىل 

  ) 6.(قال: يبتلون بالغزو يف كل عام مرة أو مرتني. َمرَّتـَْنيِ 

  )  1(القول الثالث: هو السنة واجلوع وبه قال جماهد.  

                                 
  126) سورة التوبة .  1(
  .11/67وانظر التحرير والتنوير  .11/73) تفسري الطربي  2(

ا إدخال اإلنسان يف النار، كقوله تعاىل: 3(  يـُْفتَـُنونَ  النَّارِ  َعَلى ُهمْ  يـَْومَ  ) ترد الفتنة يف القرآن الكرمي على معان متعددة، فتارة ترد ويراد 
َنِة َسَقطُواْ  ِيف  َأالَ  . وتارة يسمى ما حيصل عنه العذاب فتنة كقوله: ،  فـُُتونًا َوفَـتَـنَّاكَ ، وتارة تأيت مبعىن االختبار، كقوله جل ثناؤه  اْلِفتـْ

َنُة َأَشدُّ  وتأيت مبعىن الشرك كقوله سبحانه:    ، مادة فنت . 372. انظر املفردات  اْلَقْتلِ  ِمنَ  َواْلِفتـْ
 .6/1916. وتفسري ابن أيب حامت 11/74) انظر  تفسري الطربي  4(

 .4/325ثور ) انظر  الدر املن 5(

، والدر املنثور 1916، 6/1915. وتفسري ابن أيب حامت 11/73. وتفسري الطربي  291ص: 2) انظر تفسري الصنعاين ج: 6(
 .16/184. وتفسري الرازي 8/299، وتفسري القرطيب 2/404، وتفسري ابن كثري 4/325
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وأخـرج  ، وهـو مـروي عـن ابـن عبـاس رضـي اهللا عنهمـا، وبـه قـال بكـار بـن مالـك.املـرض القول الرابـع: هـو
هــذا  :قالــت املالئكــة علــيهم الســالم ؛إذا مــرض العبــد مث عــويف فلــم يــزدد خــريا :أبــو الشــيخ عــن العتــيب قــال

  ) 2( الذي داويناه فلم ينفعه الدواء.
قــوال يف ذلــك بالصــحة أن يقــال: إن اهللا قــال ابــن جريــر رمحــه اهللا بعــد أن ســاق هــذه األقــوال: (وأوىل األ  

وسـوء تنـّبههم ملـواعظ  ،ووبخ املنافقني يف أنفسـهم بقلـة تـذّكرِهم ،ه املؤمنني من هؤالء املنافقنيعبادَ  بَ عجّ 
ـم مـن اجلـوع والقحـط ا. وجائز أن تكون تلك املـواعظ الشـدائد الـيت ينزهلـا  وجـائز أن  ،اهللا اليت يعظهم 

وجــائز أن  يرزقـه مــن إظهـار كلمتــه علـى كلمــتهم،و  ،رســوله علـى أهــل الكفـر بــه تكـون مــا يـريهم مــن نصـرة
م إىل مــا يســمعون مــن أراجيــف املشــركني  ،تكــون مــا يظهــر للمســلمني مــن نفــاقهم وخبــث ســرائرهم بركــو

وال خــرب يوجــب صــحة بعــض ذلــك دون بعــض مــن الوجــه الــذي جيــب التســليم وأصــحابه،  برســول اهللا 
ــم خيتــربون يف كــل لــه، وال قــول يف ذلــك أ وىل بالصــواب مــن التســليم لظــاهر قــول اهللا: وهــو أو ال يــرون أ

   )3(عام مرة أو مرتني مبا يكون زاجرا هلم، مث ال ينزجرون وال يتعظون). 
  

ْم َوَما اْسَتَكانُوا َفَما بِاْلَعَذابِ  َأَخْذنَاُهم َوَلَقدْ  سة: قال تعاىل:اآلية اخلام     ).)4يـََتَضرَُّعونَ  ِلَرِِّ
  -اختلف املفسرون يف املراد بالعذاب الوارد يف هذه اآلية على أقوال منها : 

فدعا عليهم ، ولـذا   اص أرسله اهللا على قريش حني كذبوا رسوله القول األول : أن املراد به عذاب خ
دب إذ دعا حني أخذ اهللا قريشا بسين اجل أن هذه اآلية نزلت على رسول اهللا ذكر ابن جرير رمحه اهللا 

 جـــاء أبــو ســـفيان إىل النـــيب وأخــرج عـــن ابـــن عبــاس رضـــي اهللا عنهمـــا أنــه قـــال ، علــيهم رســـول اهللا 
         )5(هذه اآلية. فأنزل اهللا  -يعين الوبر والدم  - أنشدك اهللا والرحم فقد أكلنا العلهز !يا حممد :فقال

سـن يف معـىن هـذه اآليـة:(إذا أصـاب النـاس مـن القول الثاين: أن املراد به جـور السـلطان ونقمتـه، وقـال احل
قبل السلطان بالء فإمنا هي نقمة، فال تستقبلوا نقمة اهللا باحلمّية، ولكن اسـتقبلوها باالسـتغفار، وتضـرعوا 

   )6(إىل اهللا، وقرأ هذه اآلية.

  )2(وجماهد.  )1(القول الثالث: أن املراد به اجلوع واجلدب  وهو مروي عن ابن جريج 

                                                                                              
، 2/404. وتفسري ابن كثري 4/325لدر املنثور . وا6/1915. وتفسري ابن أيب حامت  74ص: 11) انظر تفسري الطربي ج: 1(

 .16/184، وتفسري الرازي 8/299وتفسري القرطيب 

 .16/184. تفسري الرازي 8/299.انظر تفسري القرطيب 4/352) الدر املنثور 2(
 . 11/74) تفسري الطربي 3(

  . 77- 76) سورة املؤمنون اآليتان  4(
وطي يف الدر املنثور إىل النسائي، وابن أيب حامت، والطرباين،واحلاكم وصححه، وابن وعزاه السي.  44ص: 18) تفسري الطربي ج: 5(

  .6/111مردويه، والبيهقي يف الدالئل 

 .6/111وانظر الدر املنثور  18/45تفسري الطربي )  6(
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   )3(.رابع: أن املراد به املصائب والشدائد، وهو ما فسر به ابن كثري رمحه اهللا هذه اآليةالقول ال

فـــاجلوع واجلـــدب وجـــور الســـلطان كلهـــا مـــن املصـــائب  ؛مـــا فســـرها بـــه ابـــن كثـــريعوهـــذه األقـــوال ال ختـــرج 
ت والشدائد، وسواء كان اجلوع خاصا بقوم قريش، أم كان عاما لكل من خالف وعصى؛ فكله داخل حت

  العذاب الذي توعد به املعاندين واملستكربين .
   ) . )4يـَْعَلُمونَ  ال َوَلِكنَّ َأْكثـََرُهمْ  َذِلكَ  ُدونَ  َعَذابًا ظََلُموا لِلَِّذينَ  َوِإنَّ  قال تعاىل:  ة:اآلية السادس

بـــاب أنــه أخـــذ أعــداءه بالعــذاب، وفـــتح علــيهم  ،وتقدســـت أمســاؤه ،يف اآليــة الســابقة ذكـــر اهللا جــل ثنــاؤه
عــذاب، وتنوعــت اجتهــادات املفســرين يف بيــان العــذاب الــذي أنزلــه اهللا علــى هــؤالء املكــذبني، وإن كــانوا 

مـن اجلـوع  ايشـكو إليـه مـا أصـاب قريشـ سـفيان إىل الرسـول  وا على أن سبب النزول هو جمـيء أيباتفق
  واجلهد . 

؟ أم ال اب املــذكور يف اآليــة الســابقةفمــا املــراد بالعــذاب املــذكور يف هــذه اآليــة؟ وهــل هــو خمتلــف عــن العــذ
  -:منها فأقول اختلف أهل التفسري يف ذلك على أقوال

 قتــادة عــن ابــن عبــاس فقــد روى رضــي اهللا عنهمــا. وبــه قــال ابــن عبــاسالقــول األول:  هــو عــذاب القــرب.  
 ُدونَ  َعـَذابًا ظََلُمـوا لِلَِّذينَ  َوِإنَّ إنكم لتجدون عذاب القرب يف كتاب اهللا  :أنه كان يقول رضي اهللا عنهما

                        )6(كما أخرجه ابن جرير.  - أيضا –وهو قول الرباء  ) .)5َذِلكَ 

        ) 7(القول الثاين: هو اجلوع.  أو اجلوع لقريش يف الدنيا. وهو مروي عن جماهد عن طريق ابن أيب جنيح.
ن ذهــاب األمــوال واألوالد. وهــذا مــروي عــن عبــد القــول الثالــث: هــي املصــائب الــيت تصــيبهم يف الــدنيا مــ

، ومصـائُب هـؤالء عجلهـم اهللا نـد اهللاقـال: فهـي للمـؤمنني أجـر وثـواب عإىل أن  الرمحن بن زيد بـن أسـلم 
   )8(إياها يف الدنيا.

  وبـــــــّني القـــــــول اجلـــــــامع هلـــــــا قـــــــال:  ،ومجـــــــع بينهـــــــا ،وبعـــــــد أن أورد ابـــــــن جريـــــــر رمحـــــــه اهللا هـــــــذه األقـــــــوال
إن اهللا تعاىل ذكره أخرب أن للذين ظلموا أنفسهم بكفـرهم  :قول يف ذلك عندي أن يقال(والصواب من ال

ألنـــه يف  ؛فعـــذاب القـــرب دون يـــوم القيامـــة ،وذلـــك يـــوم القيامـــة ،بـــه عـــذابا دون يـــومهم الـــذي فيـــه يصـــعقون
ن يـوم واملصائب الـيت تصـيبهم يف أنفسـهم وأمـواهلم وأوالدهـم دو  ،واجلوع الذي أصاب كفار قريش ؛الربزخ

                                                                                              
 .18/45) تفسري الطربي  1(

 .10/611) الدر املنثور  2(

 .18/44ري الطربي . وانظر تفس3/252،253)  تفسري ابن كثري  3(

  . 47)سورة الطور اآلية  4(
 . 3/248. وانظر تفسري الصنعاين 27/36،37) تفسري الطربي  5(

 . 27/37)  تفسري الطربي  6(

 .7/636. والدر املنثور 27/37. وتفسري الطربي 3/248) تفسري الصنعاين  7(
 . 27/37) تفسري الطربي  8(
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 لِلَّـِذينَ  َوِإنَّ  :بـل عـم فقـال ،ومل خيصـص اهللا نوعـا مـن ذلـك أنـه هلـم دون يـوم القيامـة دون نـوع ،القيامـة

وإن للذين   :فتأويل الكالم ،وذلك هلم دون يوم القيامة ،فكل ذلك هلم عذاب. َذِلكَ  ُدونَ  َعَذابًا ظََلُموا
م ذائقو ولكن  ،كفروا باهللا عذابا من اهللا دون يوم القيامة   ) 1(ذلك العذاب). اأكثرهم ال يعلمون بأ

ـــافق إذا مـــرض  ـــه باملصـــائب والنكبـــات، فيقـــول:( إن املن ـــافق عـــن ابـــتالء اهللا ل ويوضـــح ابـــن كثـــري غفلـــة املن
كـم أعصـيك   :ويف األثـر اإلهلـي ،ال يـدري فيمـا عقلـوه وال فيمـا أرسـلوه ،مثله يف ذلك كمثل البعري ،وعويف

  ) 2(كم أعاقبك وأنت ال تدري).   !يا عبدي :تعاىلقال اهللا  .وال تعاقبين
ه بــاملراد بالعــذاب الــوارد يف تــقارنوم ،وبعــد اســتعراض هــذه األقــوال يف بيــان املــراد بالعــذاب يف هــذه اآليــة   

يكون متفقا، عدا أنه ذكر من مجلة العـذاب املتوعـد  ملراد بالعذاب يف اآليتني يكادا جند أناآلية السابقة؛ 
  عذاب القرب. –الطور به يف آية 

ـ  اْلَعـَذابِ  ِمـنَ  َولَنُـِذيَقنـَُّهمْ مـن نظـائر قولـه تعـاىل:  اوبعد أن استعرضنا هذه اآليـات الكرميـات يتبـني لنـا أ

وأن األلفـاظ القرآنيـة الـيت تضـمنتها للداللـة علـى املـراد هـي . يـَْرِجُعـونَ  اَألْكـَربِ َلَعلَُّهـمْ  اْلَعـَذابِ  ُدونَ  اَألْدىنَ 
  التالية : األلفاظ

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

رج ويتضح من تدبر هـذه اآليـات، والنظـر يف أقـوال أهـل العلـم أن معـاين هـذه األلفـاظ القرآنيـة ال تكـاد ختـ
 ،والرزايـا ،وشـظف العـيش ،السـيفو  ،والسـقم ،والبـؤس ،والشـر ،الشـدةمـن اهلـالك، و  :مصائب الـدنيا عن

  وعذاب القرب. ،وفتنة املنافقني بأقواهلم ، واحلدود ،والغزو ،واجلهاد ،واجلوع ،والفقر
وإذا علمنـــا أن هـــذه املصـــائب والنكبـــات وأنـــواع العـــذاب هـــي ممـــا يعاقـــب اهللا بـــه عبـــاده إذا عصـــوه أمـــره، 

  وخالفوا شرعه، فما األسباب اجلالبة للعذاب الدنيوي؟ .
يقـف علـى عـرب عظيمـة، ودالالت كثـرية، ممـا  املتتبع آليات القرآن الكـرمي وأحاديـث الرسـول الكـرمي  إن

مـــن الوقـــوع فيـــه مـــن  ا حـــذرنا اهللا ورســـوله ممـــعلينـــا مـــن أخبـــار األمـــم املاضـــية، أو  قصـــه اهللا ورســـوله 
الت النصــوص مــا أصــناف املنكــرات الــيت تســتنزل غضــب اهللا ومقتــه، ويف املبحــث التــايل نســتنبط مــن دال

لـئال نقـع فيهـا، فتنـزل بنـا عواقبهـا  ؛وقفنا عليه من أسباب العذاب الذي ُحـّذرنا منـه؛ علهـا تكـون عـربة لنـا
  الوخيمة، أجارنا اهللا منها .    

                                 
  37ص: 27)تفسري الطربي ج: 1(
    246ص: 4فسري ابن كثري ج:ت)  2(
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  ابــاألسب
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  األسباب  
  
  

 َلَعلَُّهـمْ  َعِملُـوا الـَِّذي بـَْعـضَ  لِيُـِذيَقُهم النَّـاسِ  َكَسـَبْت أَيْـِدي ِمبَـا رِ َواْلَبْحـ اْلبَــرِّ  ِيف  اْلَفَسـادُ  َظَهـرَ قـال تعـاىل:

، فمـن بـذل أسـباب فاهللا سبحانه وتعاىل قد جعل لكل شـيء سـببا، فللخـري أسـباب، وللشـر  ))1يـَْرِجُعونَ 
  .      حوله أطنابه بابه، وضربللخري أسبابه أوشك أن يدركه، ومن سعى إىل الشر واختذ له أسبابه ؛ نزل ب

ــا حــري أن تنــزل بــه عواقبهــا، وحتــيط بــه و     األســباب الــيت ورد الشــرع احلنيــف بــذكرها، وبــني أن املتلــبس 
   -:تنقسم إىل قسمني ، آثارها

  . أسباب جتلب العذاب يف الدنيا
  . أسباب جتلب العذاب يف القرب

  األسباب ما يلي : ـ ومن هذه
  

  تكذيب الرسلأوال: 
  

وأنـزل الكتـب، وأيـدهم باآليـات احلسـية واملعنويـة،  ، اخللق لعبادته؛ ومـن أجـل ذلـك أرسـل الرسـلخلق اهللا
كــان   ن مبثوثــا يف هــذا الكــون الفســيح، أووأيــدهم بــالرباهني القاطعــة، واحلجــج الدامغــة، ســواء منهــا مــا كــا

                                 
 .  41) سورة الروم اآلية  1(
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َ  َحـىتَّ  أَنُفِسـِهمْ  َوِيف  اآلفَـاقِ  ِيف  َسـُنرِيِهْم آيَاتِنَـا مسـتقرا يف نفـوس اخللـق  . ووعـد ))1اْحلَـقُّ  أَنـَّهُ  َهلُـمْ  يـََتبَــنيَّ
م بالنعيم املقيم يف الدنيا واآلخرة، وتوعد املخالفني بالعـذاب والنكـال يف الـدنيا واآلخـرة، وأخـرب  املؤمنني 

نَــاهُ  احلــق ســبحانه وتعــاىل عمــا حــل بــاألمم الســابقة فقــال عــن قــوم نــوح   كِ اْلُفْلــ ِيف  مََّعــهُ  َوَمــن فََأَجنيـْ

 ُهـمْ  ِفيَهـا َ◌ُكْبِكبُـوا . وقـال عـن قـوم إبـراهيم )2(فأجنينـاه  اْلبَـاِقنيَ  بـَْعـدُ  َأْغَرقْـنَـا ) ُمثَّ 119( اْلَمْشـُحونِ 

بحانه وتعــاىل عــن العــذاب الــذي أرســله علــى قــوم . وقــال ســ)3(ِإبِْلــيَس َأْمجَُعــونَ  ) َوُجنُــودُ 94( َواْلَغــاُوونَ 
مَُّفصَّـَالٍت  آيَـاتٍ  َوالدَّمَ  َوالضََّفادِعَ  َواْلُقمَّلَ  َواجلَْرَادَ  َعَلْيِهُم الطُّوفَانَ  َسْلَنافََأرْ   :فرعون ملا كذبوا موسى 

م الـدنيا، مث قـال تعـاىل عـن ))4 جمُّْـرِِمنيَ  قـَْوًمـا وََكـانُواْ  فَاْسـَتْكبَـُرواْ  . فهـذا العـذاب أرسـله اهللا علـيهم يف حيـا
 اْلَعـَذابِ  ُسـوءُ  ِفْرَعـْونَ  بِـآلِ  َوَحـاقَ سـيالقونه مـن شـديد العقـاب: هم ومـاالعـذاب الـذي أعـده هلـم يف قبـور 

َها ) النَّاُر يـُْعَرُضونَ 45(   .))5اْلَعَذابِ  َأَشدَّ  ِفْرَعْونَ  أَْدِخُلوا آلَ  السَّاَعةُ  تـَُقومُ  َويـَْومَ  َوَعِشيًّا ُغُدوًّا َعَليـْ
 الـَِّذينَ  أَفَـَأِمنَ كـذب وعصـى قـال تعـاىل: والعذاب املرتتـب علـى تكـذيب الرسـل ال يـزال متوعـدا بـه مـن   

ِـمُ  َخيِْسفَ  َأن السَّيَِّئاتِ  َمَكُرواْ  يَْأُخـَذُهْم  ) َأوْ 45( َيْشـُعُرونَ  الَ  َحْيـثُ  ِمـنْ  اْلَعـَذابُ  يَـْأتِيَـُهمُ  اَألْرَض َأوْ  اللَُّه ِ
. وقـال عـز مـن )6(رَِّحـيمٌ  لَـرُؤوفٌ  فَـِإنَّ رَبَُّكـمْ  وُّفٍ َختَـ َعلَـى يَْأُخـَذُهمْ  ) َأوْ 46( ِمبُْعِجـزِينَ  ُهم َفَما تـََقلُِّبِهمْ  ِيف 

 ِشـَيعاً  يـَْلِبَسـُكمْ  َأوْ  أَْرُجِلُكـمْ  َحتْـتِ  ِمـن َأوْ  فـَـْوِقُكمْ  َعَذابًا مِّـن َعَلْيُكمْ  يـَبـَْعثَ  َأن َعَلى اْلَقاِدرُ  ُهوَ  ُقلْ  قائل:

بـَْعضٍ  بـَْعَضُكم بَْأسَ  َويُِذيقَ 
)7(.  

 اَألْرضِ  ِمـنَ  لََيْسـَتِفزُّوَنكَ  َكـاُدواْ  َوِإنتخلـف، ووعيـد حـق ال يتـأخر قـال تعـاىل: وتلـك سـنة ماضـية ال ت

َهـا َوِإًذا لُِيْخرِجـوكَ   جتَِـدُ  َوالَ  رُُّسـِلَنا ِمـن قـَبـْلَـكَ  قَـْد أَْرَسـْلَنا َمـن ) ُسـنَّةَ 76( قَلِـيالً  ِإالَّ  ِخالفَـكَ  يـَْلَبثُـونَ  الَّ  ِمنـْ

ِِمْ  َجْهدَ  بِاللَّهِ  َوأَْقَسُموا قال عز من قائل: . و ))8َحتْوِيالً  ِلُسنَِّتَنا  ِمنْ  َأْهَدى لََّيُكونُنَّ  َنِذيرٌ  لَِئن َجاءُهمْ  أَْميَا

ـا األَُمـمِ  ِإْحـَدى  حيَِيـقُ  السَّـيِِّئ َوال َوَمْكـرَ  اَألْرضِ  ِيف  ) اْسـِتْكَبارًا42( نـُُفـورًا ِإالَّ  زَاَدُهـمْ  نَـِذيٌر مَّـا َجـاءُهمْ  فـََلمَّ

 اللَّـهِ  ِلُسـنَّتِ  جتَِـدَ  َولَـن تـَْبـِديالً  اللَّـهِ  ِلُسـنَّتِ  جتَِـدَ  فـَلَـن اَألوَّلِـنيَ  ةَ ُسـنَّ  ِإالَّ  يَنظُـُرونَ  فـََهـلْ  بَِأْهلِـهِ  ِإالَّ  السَّـيِّئُ  ْكرُ اْلمَ 

    ))9َحتْوِيالً 

                                 
 .  53)سورة فصلت اآلية 1(

 .  120-119)سورة الشعراء اآليتان 2(

 . 95-94)سورة الشعراء اآليتان3(
 .  133)سورة األعراف اآلية 4(

 .  46-45)سورة غافر اآليتان 5(

 . 47-45)سورة النحل اآليات6(
 . 65)سورة األنعام اآلية7(
 .  72-71)سورة اإلسراء اآليتان 8(

 . 43-41)سورة فاطر اآليات 9(
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د هـــالك أمـــة أن اهللا إذا أراد رمحـــة أمـــه قـــبض نبيهـــا قبلهـــا؛ ليكـــون هلـــا فرطـــا وســـلفا، وإذا أرا وبـــني النـــيب 
لكتهــا، فقــد روى مســلم عــن أيب موســى  ا ونبيهــا حــي؛ لتقــر عينــه  قــال:(إن اهللا  عــن النــيب   عــذ

فجعله هلا فرطـا وسـلفا بـني يـديها، وإذا أراد هلكـة  ،عز وجل إذا أراد رمحة أمة من عباده قبض نبيها قبلها
لكتها حني ا ونبيها حي، فأهلكها وهو ينظر، فأقر عينه      )1(. كذبوه، وعصوا أمره)أمة عذ

  
  
  

  ترك الصالةثانيا : 
  

م، وجعل مثوبتها الفالح يف الدنيا واآلخرة، فقال تعاىل:  َ◌فْـَلحَ  َقدْ شرع اهللا الصالة صلة بني العباد ور

سي يقول يناجي فيها العبد ربه، ففي احلديث القد ) 2(. َخاِشُعونَ  َصالِِمْ  ِيف  ُهمْ  ) الَِّذينَ 1( اْلُمْؤِمُنونَ 
فـــإذا قـــال  ،ولعبـــدي مـــا ســـأل ،الصـــالة بيـــين وبـــني عبـــدي نصـــفنيقســـمت ( :يقـــول الـــرب ســـبحانه وتعـــاىل

قـال اهللا  .الـرَِّحيمِ  الرَّْمحــنِ    :وإذا قـال .قال اهللا تعـاىل: محـدين عبـدي اْلَعاَلِمنيَ  للَِّه َربِّ  احلَْْمدُ :العبد
. فوض إيل عبـدي :وقال مرة ،جمدين عبدي :قال. دِّينِ ال يـَْومِ  َمـِلكِ . وإذا قال:أثىن علي عبدي :تعاىل

اهـِدنَا  :فـإذا قـال .ولعبـدي مـا سـأل ،هذا بيين وبني عبدي :قال. َنْسَتِعنيُ  وِإيَّاكَ  نـَْعُبدُ  ِإيَّاكَ فإذا قال:
سـَتِقيمَ  الصِّـرَاطَ 

ُ
غُضـوبِ  َغـريِ  أَنَعمـَت َعلَـيِهمْ  الـَِّذينَ  ِصـرَاطَ  .امل

َ
 ،هـذا لعبـدي :قـال. الضَّـالِّنيَ  َعلَـيِهْم َوالَ  امل

  ) 3().ولعبدي ما سأل
م و وجعلها طهـارة  ـم مـن الـذنوب واآلثـام،ألبـدا مِّـَن  َوزَُلًفـا النـََّهـارِ  طَـَريفَِ  الصَّـَالةَ  َوأَقِـمِ  قـال تعـاىل : أردا

اِكرِينَ  ِذْكَرى َذِلكَ  السَّـيَِّئاتِ  يُْذِهْنبَ  احلََْسَناتِ  ِإنَّ  اللَّْيلِ  أنه مسع  عن أيب هريرة  يف الصحيحنيو  ))4لِلذَّ
را يقول:( مسع رسول اهللا  أحدكم، يغتسل فيه كل يوم مخسا، ما تقول ذلـك يبقـي بباب أرأيتم لو أن 

ا اخلطايا).    )5(من درنه؟. قالوا: ال يبقي من درنه شيئا. قال: فذلك مثل الصلوات اخلمس ميحو اهللا 

                                 
 .1791/ 4)صحيح مسلم 1(
   .2- 1) سورة املؤمنون اآليتان  2(
  .1/297، 395صحيح مسلم ، ح  ) 3(
  . 114سورة هود اآلية  ) 4(
  .1/462، 667، وصحيح مسلم ، ح1/197، 505متفق عليه، صحيح البخاري ،ح  ) 5(
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آثارهـا، فهـي تنهـى املسـلم مـن مقارفـة الفـواحش واآلثـام، قـال جـل والصالة كما تنقي العبـد مـن الـذنوب و 
فمـن  ).)1اْلَفْحَشـاء َواْلُمنَكـرِ  َعـنِ  تـَنـَْهى الصَّالةَ  ِإنَّ  الصَّالةَ  اْلِكَتاِب َوأَِقمِ  ِمنَ  ِإلَْيكَ  أُوِحيَ  َما اْتلُ  ثناؤه:

ــا وضــيعها فهــو متوعــد بأشــد أنــواع العــذاب يف الــدنيا واآلخــرة، قــ َعــن  َأْعــَرضَ  َوَمــنْ  ال تعــاىل :ــاون 
  من أعظم الذكر.والصالة )  .)2اْلِقَياَمِة َأْعَمى يـَْومَ  َوَحنُْشرُهُ  َضنًكا َمِعيَشةً  َلهُ  فَِإنَّ  ِذْكرِي

مسـرة بـن جنـدب عـن فـي الصـحيح ف ،الصـالةب الذي يلقـاه يف قـربه املتهـاون بأمته بالعذا وأخرب النيب  
  قــال: كــان رســول اهللا -  هــل رأى أحــد مــنكم مــن رؤيــا؟ -يعــين ممــا يكثــر أن يقــول ألصــحابه :

مــا ابتعثــاين،  قــال: فــيقص عليــه مــن شــاء اهللا أن يقــص. وإنــه قــال ذات غــداة: إنــه أتــاين الليلــة آتيــان، وإ
مــــا قــــاال يل: انطلــــق. وإين انطلقــــت معهمــــا، وإنــــا أتينــــا علــــى رجــــل مضــــطجع، وإذا آخــــر قــــائم عليــــه  وإ

فـال  ،يهـوي بالصـخرة لرأسـه، فيثلـغ رأسـه فيتدهـده احلجـر هـا هنـا، فيتبـع احلجـر فيأخـذهبصخرة، وإذا هو 
 : قلـت هلمـايرجع إليه حىت يصح رأسه كما كان، مث يعود عليه فيفعل به مثـل مـا فعـل بـه املـرة األوىل، قـال

أتيــت عليــه ... إىل أن قــال: أمــا الرجــل األول الــذي  انطلــق انطلــقســبحان اهللا! مــا هــذان؟ قــال قــاال يل: 
هـذا عذابـه يف قـربه،  )3(يثلغ رأسه باحلجر؛ فإنه الرجل يأخذ القرآن فريفضه، وينام عن الصـالة املكتوبـة ).

 ِمـن َفَخلَـفَ  أمـا يـوم القيامـة فقـد ذكـر اهللا تعـاىل شـيئا مـن عـذاب تـاركي الصـالة، فقـال عـز مـن قائـل:

ـ َواتـَّبَـُعـوا الصَّـالةَ  َأَضـاُعوا بـَْعـِدِهْم َخْلـفٌ  وقـال جـل ثنـاؤه وتقدسـت  ).)4َغيًّـا يـَْلَقـْونَ  َفَسـْوفَ  َهَواتِ الشَّ
   )5(.َساُهونَ  َصالِِمْ  َعن ُهمْ  ) الَِّذينَ 4( لِّْلُمَصلِّنيَ  فـََوْيلٌ  أمساؤه:

  

  منع الزكاةثالثا :
  

آيــات  الــركن الثالــث مــن أركــان اإلســالم ، وهــي قرينــة الصــالة، مجــع اهللا بينهــا وبــني الصــالة يف الزكــاة هــي 
 َمعَ  َوارَْكُعواْ  َوآُتواْ الزََّكاةَ  الصََّالةَ  َوأَِقيُمواْ كثرية تزيد على عشرين موضعا يف كتاب اهللا، كما يف قوله تعاىل: 

 تَـابُواْ  ِإنفـ◌َ  فقـال تعـاىل: ، وجعل إقامة الصالة وإيتاء الزكاة عالمـة علـى إسـالم العبـد هللا، ))6الرَّاِكِعني

                                 
  .45لعنكبوت اآلية سورة ا ) 1(
  . 124سورة طه اآلية  ) 2(
  .2585 -6/2583، 6640صحيح البخاري،ح  ) 3(
  . 59) سورة مرمي اآلية  4(
  . 5-4) سورة املاعون اآليتان  5(
 .43) سورة البقرة اآلية  6(
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ي فَـِإْخَواُنُكْم ِيف  الزََّكـاةَ  َوآتـَـُواْ  الصَّـَالةَ  َوأَقَـاُمواْ   ،مـن فـرق بـني الصـالة والزكـاة  ، وقاتـل الصـديق ))1نالـدِّ
  وما ذاك إال لعظيم مكانتها يف هذا الدين .  وأقره على ذلك الصحابة رضوان اهللا عليهم،

ــذه املكانــة فــال غــرو أن رتــب الشــارع العقوبــات العظيمــة علــى مــن منعهــا، ومــن تأمــل  فــإذا كانــت الزكــاة 
العذاب املرتتـب علـى منـع الزكـاة أدرك متـام احلكمـة اإلهليـة يف املناسـبة بـني الـذنب وبـني العقوبـة، فـإذا كـان 
مــن معــاين الزكــاة الربكــة والنمــاء ، فــإن مــن عقوبــة منعهــا منــع املطــر الــذي تنمــو بــه اخلــريات، وختــرج األرض 

بالســـنني وهـــي اجلـــدب والقحـــط، فلمـــا منعـــوا فضـــول  أن يبتلـــى النـــاس - أيضـــا –بركتهـــا، ومـــن عقوبتهـــا 
أمـواهلم؛ شـدد اهللا علـيهم يف أرزاقهــم، قـال ابـن القــيم رمحـه اهللا :( وتأمـل حكمــة اهللا يف حـبس الغيـث عــن 

املساكني؛ كيف جوزوا على منع ما للمساكني ِقبَـَلهم من  مواعباده وابتالئهم بالقحط إذا منعوا الزكاة وحر 
ة القوت والـرزق وحبسـها عـنهم، فقـال هلـم بلسـان احلـال: منعـتم احلـق فمنعـتم الغيـث، القوت مبنع اهللا ماد

  ) 2().فهال استنزلتموه ببذل ما هللا ِقَبلكم

ما رواه احلاكم يف مستدركه عـن عبـد اهللا بـن بريـدة عـن أبيـه رضـي اهللا عنـه قـال: قـال رسـول يدل لذلك   
هم، وال ظهــرت الفاحشــة يف قــوم قــط إال ســلط اهللا :(مــا نقــض قــوم العهــد قــط إال كــان القتــل بيــن اهللا 

هــذا حــديث صــحيح علــى وقــال احلاكم:علــيهم املــوت، وال منــع قــوم الزكــاة إال حــبس اهللا عــنهم القطــر). 
   )3(شرط مسلم ومل خيرجاه.

وأخرجــه   )4(.)مــا منــع قــوم الزكــاة إال ابــتالهم اهللا بالســنني:( قــال رســول اهللا  وورد عنــد الطــرباين بلفــظ
نذري يف الرتغيب و الرتهيب وقال: رواه الطرباين يف األوسط ورواته ثقـات واحلـاكم والبيهقـي يف حـديث امل

ما قاال:   ،وقال احلـاكم صـحيح علـى شـرط مسـلم  .)إال حبس اهللا عنهم القطر الزكاة قوم منعوال (إال أ
  ) 5( ..ورواه ابن ماجه والبزار والبيهقي من حديث ابن عمر

فــأي  :قــال .قــال أحســنهم خلقــا ؟أي املــؤمنني أفضــل( :بــن عمــر أن رجــال قــال للنــيب عــن عبــد اهللا و 
 :مث قــال النــيب  ،أولئــك األكيــاس ؛وأحســنهم لــه اســتعدادا ،قــال أكثــرهم للمــوت ذكــرا ؟املــؤمنني أكــيس

مل تظهـر الفاحشـة يف قـوم قـط  ،أعـوذ بـاهللا أن تـدركوهن ،أن تنزل بكـم !مخس خصال يا معشر املهاجرين
ومل ينقصـوا املكيـال وامليـزان  ،واألوجاع اليت مل تكن فشت يف أسالفهم ،يعلنوا إال فشا فيهم الطاعون حىت

ولــوال  ،ومــا منعــوا زكــاة أمــواهلم إال منعــوا املطــر ،وجــور الســلطان علــيهم ،وشــدة املؤونــة ،إال أخــذوا بالســنني

                                 
 .11) سورة التوبة اآلية  1(
ملؤلف رمحه اهللا وقفات مجيلة يف بيان التناسب بني الذنوب .ويف هذه الصفحة وما بعدها أورد ا 1/315) مفتاح دار السعادة  2(

 والعقوبات اإلهلية .

 .3/196، وشعب اإلميان للبيهقي 136ص: 2) املستدرك على الصحيحني ج: 3(
  . 40ص: 7) املعجم األوسط ج: 4(
 .1/309) الرتغيب والرتهيب  5(
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علـــيهم عـــدوهم فأخـــذوا بعـــض مـــا يف  ومل ينقضـــوا عهـــد اهللا وعهـــد رســـوله إال ســـلط اهللا ،البهـــائم مل ميطـــروا
   )1(.)وما مل حيكم أئمتهم بكتاب اهللا ويتخذوا فيما أنزل اهللا إال جعل بأسهم بينهم ،أيديهم

أن األمــة إذا منعــت الزكــاة منعــت القطــر، وإذا منعــت حــق الضــعيف منعهــا اهللا  دالــة علــى فهــذه األحاديــث
   سبب اخلري والنماء.

  

 

  ترك اجلهاد ا:رابع
  

،  ))2 ِجَهـاِدهِ  َحـقَّ  اللَّـهِ  ِيف  َوَجاِهـُدوا :تعـاىل اجلهـاد إلعـالء كلمتـه، والـدفاع عـن دينـه، فقـال شـرع اهللا
يف غـــزوة تبـــوك فقـــال  قـــال: كنـــا مـــع رســـول اهللا   عـــن معـــاذ بـــن جبـــلوجعلـــه ذروة ســـنام اإلســـالم، ف

اهللا! قــال أمــا رأس  قــال: قلــت أجــل يــا رســول بــرأس األمــر، وعمــوده، وذروة ســنامه.إن شــئت أنبأتــك يل:(
فاجلهــاد). قــال احلــاكم : هــذا حــديث صــحيح ذروة ســنامه األمــر فاإلســالم، وأمــا عمــوده فالصــالة، وأمــا 

  ) 3( .ومل خيرجاه ،على شرط الشيخني

ســئل أي العمــل أفضــل؟  ، فعــن أيب هريــرة أن رســول اهللا مكانــة اجلهــاد يف هــذا الــدين   وبــني النــيب 
   )4(يف سبيل اهللا، قيل مث ماذا؟ قال حج مربور).اجلهاد ه، قيل: مث ماذا؟ قال: إميان باهللا ورسول(فقال: 

ـا علـى   وكمـا بـني الرسـول  مكانتـه، وأنـه ذروة سـنام هـذا األمـر؛ فقـد بـني العاقبـة املرتتبـة علـى تركـه، وأ
 بـن عمـر ا سبيل املقابلة، فلما كان اجلهاد سـبيل العـز والسـؤدد؛ كـان تركـه سـبيل الذلـة واملسـكنة، فعـن

يقـــول:( إذا تبـــايعتم بالعينـــة، وأخـــذمت أذنـــاب البقـــر، ورضـــيتم بـــالزرع، وتـــركتم  قـــال: مسعـــت رســـول اهللا 
    )5(اجلهاد؛ سلط اهللا عليكم ذال ال ينزعه حىت ترجعوا إىل دينكم).

بـن عبـاس رضـي اهللا اوأخرج احلاكم عن ابن عباس رضي اهللا عنهما من طريق جندة بن نفيـع قـال: سـألت 
ْبُكمْ  تَنِفـُرواْ  ِإالَّ عنهما عن قول اهللا عز وجـل: حيـا مـن  قـال: اسـتنفر رسـول اهللا   ))6أَلِيًمـا َعـَذابًا يـَُعـذِّ

                                 
. 5/317اهليثمي يف جممع الزوائد عن عطاء عن ابن عمر ،كما أخرجه 4/583. واملستدرك  351ص: 7) شعب اإلميان ج: 1(

 .2/391.ومسند الشاميني 5/94. واالستذكار 2/1332وسنن ابن ماجه 
 . 78) سورة احلج اآلية  2(
، وابن ماجه يف سننه 5/11، ورواه الرتمذي يف سننه 5/231، واإلمام أمحد يف مسنده  2/86) رواه احلاكم يف املستدرك  3(
2/314. 
 . 26ح1/18) رواه البخاري يف صحيحه  4(
قال األلباين رمحه اهللا: وهو ، و12/432. واملعجم الكبري5/316.و السنن الكربى 3/274) سنن أيب داود، واللفظ له، 5(

 .1/16حديث صحيح جملموع طرقه، سلسلة الصحيحة 
  . 39) سورة التوبة اآلية  6(

 



 39

م). قـــال احلـــاكم يف املســـتدرك: هـــذا حـــديث  أحيـــاء العـــرب فتثـــاقلوا؛ فأمســـك عـــنهم املطـــر، وكـــان عـــذا
  ) 1(ومل خيرجاه. ،صحيح اإلسناد

   
  
  
  

  ظهور  الفاحشةا : خامس
  

. ))2 َشـْيًئا بِـهِ  ُتْشـرُِكواْ  اللَّـَه َوالَ  َواْعبُـُدواْ خلـق اهللا خلقـه لعبادتـه، وحـرم علـيهم معصـيته، فقـال تعـاىل:
اهم عن املعاصي واآلثام ما  َهـا َظَهـرَ  اْلَفـَواِحَش َمـا تـَْقَربُـواْ  َوالَ  ظهر منها وما بطن فقال جل ثناؤه:و  ِمنـْ

َـا قُـلْ قائـل:. وقـال عـز مـن  ) )3َبطَـنَ  َوَما َهـا َظَهـرَ  َمـا اْلَفـَواِحشَ  َريبَِّ  َحـرَّمَ  ِإمنَّ وحـذر   . ))4 َوَمـا َبطَـنَ  ِمنـْ
ـا أوشـك اهللا  ،أمته من مغبة مقارفة الفواحش نبينا  ا سبيل هلكة، وأن األمة مـىت مـا اسـتعلنوا  وبني أ

 قال: أقبـل علينـا رسـول اهللا عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما أن يعمهم بعذاب من عنده، كما أخرب 
ن وأعوذ باهللا أن تدركوهن: مل تظهر الفاحشـة يف قـوم قـط  فقال:( يا معشر املهاجرين! مخس إذا ابتليتم 

ــا إىل  )5(إال فشــا فــيهم الطــاعون واألوجــاع الــيت مل تكــن مضــت يف أســالفهم الــذين مضــوا). ؛حــىت يعلنــوا 
  . آخر احلديث

:( مـا نقـض قـوم العهـد إال كـان القتـل بيـنهم. وال ظهـرت فاحشـة يف هللا وعن بريدة قال قـال رسـول ا  
   )6(عليهم املوت. وال منع قوم قط الزكاة إال حبس اهللا عنهم القطر). سلط اهللا قوم إال 

مـــا مل  ،يقـــول:( ال تـــزال أمـــيت خبـــٍري متماســـك أمرهـــا مسعـــت النـــيب  :قالـــت وعـــن ميمونـــة زوج النـــيب 
  ) 7(فإذا ظهروا خشيت أن يعمهم اهللا بعقاب).ولد الزىن، يظهر فيهم 

                                 
 . 114ص: 2) املستدرك على الصحيحني ج: 1(

  . 36) سورة النساء اآلية  2(
 . 151) سورة األنعام اآلية  3(

   . 33) سورة األعراف اآلية  4(

 سبق خترجيه.  ) 5(

، سنن اللبيهقي 7/269 قال اهليثمي يف جممع الزوائد رواه البزار ورجاله رجال الصحيح غري رجاء بن حممد وهو ثقة)  6(
3/346،9231. 

 . 24/23) املعجم الكبري 7(
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بلفــظ:( ال تــزال أمــيت خبــري مـــا مل  وروى هــذا احلــديث اإلمــام أمحــد يف مســنده عــن ميمونــة زوج النــيب 
   )1(ن يعمهم اهللا عز وجل بعقاب).فيوشك أولد الزنا؛ فإذا فشا فيهم ولد الزنا، يفش فيهم 

: (سـنده حسـن. مث قـال: قـال إىل املسـند مـن طريـق عائشـةهـذا احلـديث وعـزاه ابـن حجـر بعد أن أورد و   
   )2( ففي هذه األحاديث أن الطاعون قد يقع عقوبة بسبب املعصية).

ــا فلتنتظــر الطــاعون، واألمــراض  فتضــمنت هــذه األحاديــث أن األمــة إذا انتشــرت فيهــا الفاحشــة وأعلنــت 
مــر رضــي اهللا عنهمــا، ويف حــديث الــيت مل تكــن معروفــة يف أســالفهم، كمــا جــاء ذلــك يف حــديث ابــن ع

ورد الوعيـــد الشـــديد بـــأن يســـلط علـــيهم املـــوت، ويف حـــديث ميمونـــة رضـــي اهللا عنهـــا نصـــب النـــيب  ،بريـــدة
تفـرق أن يو  ،تمـزق مجعهـمأوشـك أن ي فـيهم فقـد ة ، وهي فشو ولد الزنا؛ فـإذا ظهـرألمته عالم الكرمي 

  مشلهم، وأوشك اهللا أن يعمهم بعذاب من عنده . 
كر األدلة على أن الفاحشة سبب للعذاب الدنيوي، حيسن بنا أن ننظر ما قاله أهل اللغة يف معـىن وبعد ذ 

ى الفاحشة، فقد قال الفريوز أبادي يف قاموسه:(الفاحشة:  الزىن، وما يشتد قبحه من الذنوب، وكل ما 
ش عــدوان اجلــواب، البخــل يف أداء الزكــاة، والفــاحش البخيــل جــدا، والفحــ :اهللا عــز وجــل عنــه، والفحشــاء
   )3( رضي اهللا عنها. .ومنه ال تكوين فاحشة لعائشة

القبيح من القول والفعل، ومجعها الفـواحش، و أفحـش عليـه  :الفاحشةوقال ابن منظور يف لسان العرب:(
... و الفحــش االســم، ورجــل فــاحش ذو فحــش، الفاحشــة الفحشــاء اســم ، و يف املنطــق أي قــال الفحــش

ذو الفحـــــش واخلنـــــا مـــــن قـــــول وفعـــــل،  :. فالفـــــاحش) يـــــبغض الفـــــاحش املـــــتفحشإن اهللا(ويف احلـــــديث: 
 :واملتفحش الذي يتكلف سب الناس ويتعمده، وقد تكرر ذكر الفحش والفاحشـة والفـاحش يف احلـديث

   )4(وهو كل ما يشتد قبحه من الذنوب واملعاصي.

   )5(الدنيا والعذاب يف اآلخرة).هي اليت توجب احلد يف وعرفها اجلرجاين يف التعريفات بقوله:(الفاحشة 

َـا يف القـرآن الكـرمي مبعـان متعـددة: ففـي قولـه تعـاىل: والفحشـاء وقـد وردت لفظـة الفاحشـة   يَـْأُمرُُكمْ  ِإمنَّ

ـا يـراد  - )7( بِاْلَفْحَشـاء َويَـْأُمرُُكم اْلَفْقـرَ  يَعِـدُُكمُ  الشَّـْيطَانُ  ويف قولـه تعـاىل :  ))6 َواْلَفْحَشـاء بِالسُّـوءِ 
 أَْربَعـةً  فَاْسَتْشـِهُدواْ َعلَـْيِهنَّ  نَِّسـآِئُكمْ  ِمـن اْلَفاِحَشـةَ  يَـْأِتنيَ  َوالـالَِّيت عموم املعاصي واآلثام، ويف قولـه تعـاىل: 

                                 
 . 6/333املسند )  1(

 . 10/192) فتح الباري 2(

 . 1/774) القاموس احمليط، مادة فحش،  3(

 . 6/325) لسان العرب ، مادة فحش،  4(
 .  1/211) التعريفات  5(

 .  169) سورة البقرة اآلية  6(

 .268) سورة البقرة اآلية  7(
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ـا الـزىن، ويف قولـه تعـاىل:  ))1مِّـنُكمْ  ) 54( نَ تـُْبِصـُرو  َوأَنـُتمْ  اْلَفاِحَشـةَ  ِلَقْوِمـِه أَتَـْأُتونَ  قَـالَ  ِإذْ  َوُلوطًـافـرياد 
ـا هنـا جرميـة اللـواط) )2 نَجتَْهلُـو  قـَـْومٌ  أَنـُتمْ  بَـلْ  النَِّسـاء ُدونِ  مِّـن َشـْهَوةً  لَتَـْأُتوَن الرَِّجـالَ  أَئِـنَُّكمْ   .فاملقصـود 

  .ىن أو اللواط يف أمة فقد استنزلت غضب اهللا ومقته عليهافنستخلص من ذلك أنه إذا ظهر الز 
  

  

  

  نقض العهدسا:ساد
   

 ِبَعْهـِدِهمْ  َواْلُموفُـونَ  الذين يوفون بعهدهم، فقال تعاىل:لوفاء بالعهد، وحرم نقضه، وأثىن على أمر اهللا با

، وذّم سـبحانه ) 4(َعَلْيـهِ  اللَّـهَ  َعاَهـُدوا َمـا َصـَدُقوا رَِجـالٌ  اْلُمـْؤِمِننيَ  ِمـنَ ، وقال جل ثنـاؤه:  ))3َعاَهُدواْ  ِإَذا
 ِميثَاقِـهِ  بـَْعـدِ  ِمـن َعْهـَد اللَّـهِ  يَنُقُضـونَ  الـَِّذينَ قـال سـبحانه: سبحانه وتعاىل الذين ينقضون العهد وامليثـاق ف

، وبـني سـبحانه وتعـاىل ))5اْخلَاِسـُرون ُهـمُ  أُولَــِئكَ  اَألْرضِ  ِيف  يُوَصَل َويـُْفِسُدونَ  َأن ِبهِ  اللَّهُ  أََمرَ  َما َويـَْقَطُعونَ 
 وَُكْفـرِِهم مِّيثَـاقـَُهمْ  نـَْقِضـِهم فَِبَمـا قائـل: أنه أحّل عقوبته بأهل الكتـاب ملـا نقضـوا عهـدهم، فقـال عـز مـن

َهـا طَبَـعَ  بَـلْ  ُغْلـفٌ  قـُُلوبـُنَـا َوقـَـْوهلِِمْ  َحـقًّ  األَنِْبيَـاء ِبغَـْريِ  اللَّـِه َوقـَـْتِلِهمُ  بَآيَـاتِ   ِإالَّ  يـُْؤِمنُـونَ  ِبُكْفـرِِهْم فَـالَ  اللَّـُه َعَليـْ

 َكِثريًا اللَّهِ  َسِبيلِ  َعن َوِبَصدِِّهمْ  َهلُمْ  ُأِحلَّتْ  طَيَِّباتٍ  َعَلْيِهمْ  َهاُدواْ َحرَّْمَنا الَِّذينَ  مِّنَ  فَِبظُْلمٍ : ... إىل قولهقَِليالً 

)6(  :وقال تعاىلَوَنُسواْ  مََّواِضِعهِ  َعن اْلَكِلمَ  قَاِسَيًة ُحيَرُِّفونَ  قـُُلوبـَُهمْ  َوَجَعْلَنا َلعنَّاُهمْ  مِّيثَاقـَُهمْ  فَِبَما نـَْقِضِهم 

  . ) )7ِبهِ  ممَِّّا ذُكُِّرواْ  َحظًّا َوَنُسواْ 

ــا النكــال كمــا نــزل  وبــني النــيب  أن هــذه األمــة متوعــدة بالعــذاب إذا نقضــت عهــدها، وحــري أن ينــزل 
ا بالعذاب إذا نقضت عهدها؛ فأذاقها  جزاء نقضها، فعن عبـد اهللا العذاب باألمم السابقة اليت هددها ر

ـن، وأعـوذ بـاهللا أن  فقال: بن عمر:(قال أقبل علينا رسول اهللا  يا معشر املهـاجرين! مخـس إذا ابتليـتم 

                                 
 . 15) سورة النساء اآلية  1(
 .  55،54) سورة النمل اآليتان  2(

  . 177) سورة البقرة اآلية  3(
 . 23) سورة األحزاب اآلية  4(
  . 27) سورة البقرة اآلية  5(
 . 161-155) سورة النساء اآليات  6(
 . 13) سورة املائدة اآلية  7(
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غــريهم، فأخــذوا  ومل ينقضــوا عهــد اهللا وعهــد رســوله إال ســلط اهللا علــيهم عــدوا مــن وذكر منهــا:تــدركوهن:
  ) 1(  ).بعض ما يف أيديهم

تـل بيـنهم) :( ما نقض قوم العهـد قـط إال كـان القوعن عبد اهللا بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول اهللا 
 .)2(   

: (مخــس خبمــس، قــالوا: يــا رســول اهللا! ومــا  بــن عبــاس رضــي اهللا عنهمــا قــال: قــال رســول اهللا اوعــن 
إال ســلط علـيهم عــدوهم. ومــا حكمــوا بغـري مــا أنــزل اهللا إال فشــا نقـض قــوم العهــد مخـس خبمــس؟ قــال مــا 

املكيـال إال منعـوا النبـات، وأخـذوا فيهم الفقر. وال ظهرت فيهم الفاحشة إال فشا فيهم املوت. وال طففـوا 
   )3(بالسنني. وال منعوا الزكاة إال حبس عنهم القطر).

ففي هذه األحاديث رتب الشارع أنواعا من العذاب على نقض العهد؛ ففي حديث ابن عباس رضي اهللا 
 حـديث ويف ومل يـرد مـا نـوع هـذا التسـلط، عنهما ورد الوعيد بتسليط العدو على األمة إذا نقضت العهد،

فيأخــذ بعــض مــا يف أيــديها، ويف  ،ابــن عمــر رضــي اهللا عنهمــا جــاء التهديــد بــأن يســلط العــدو علــى األمــة
  حديث بريدة ورد التخويف بانتشار القتل فيما بينهم .

   ؟فما املراد بالعهد الذي ورد بشأنه ما ورد من الثناء ملن وىف به، والنكال ملن نقضه :فقد يقول قائل
  نقض العهد، يناسب أن نتعرف على معىن العهد لغة واصطالحا. وقبل احلديث عن

والذمـة،  األمـان، واليمـني، واملوثِـق، فأمـا معنـاه لغـة، فقـد عرفـه الـرازي يف خمتـار الصـحاح بقولـه: (العهـد: 
   )4( الذي يكتب للوالة.) العهد واِحلَفاُظ، والوصية، و عهد إليه من باب فهم، أي أوصاه، ومنه اشتق

حفـــظ الشـــيء ومراعاتـــه حـــاال بعـــد حـــال. هـــذا أصـــله مث اســـتعمل يف املْوثِـــق اصـــطالحا: (العهـــد:  ومعنـــاه 
  ) 5(الذي تلزم مراعاته.) 

كـل مـا عوهـد اهللا عليـه، وكـل مـا بـني العبـاد مـن املواثيـق فهـو عهـد، وأمـر اليتـيم العهـد  وقال ابن منظور : (
   )6(ى عنه.)و ،وكذلك كل ما أمر اهللا به يف هذه اآلياتالعهد، من 

العهــد: صــفهاين يف مفرداتــه معــىن العهــد، مث بــني معــاين العهــد يف القــرآن الكــرمي فقــال: (وأورد الراغــب األ
وِثق الذي يلـزم مراعاتـه عهـدا... وعهـد اهللا تـارة يكـون مبـا حفظ الشيء ومراعاته حاال بعد حال

َ
، ومسي امل

                                 
 ) سبق خترجيه. 1(

 .2/136، املستدرك 3/346) سنن البيهقي 2(
 . 11/45)  املعجم الكبري  3(
 ادة عهد.) خمتار الصحاح ، م 1(

 . 1/204) التعريفات   2( 

  .3/311) لسان العرب  3(
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بألسـنة رسـله، وتـارة مبـا نلتزمـه ولـيس بـالزم يف أصـل ركـزه يف عقولنـا، وتـارة يكـون مبـا أمرنـا بـه يف الكتـاب و 
  )1(الشرع كالنذور). 

وبعد هذا البيان ملعناه اللغوي واالصطالحي، حيسن بنـا أن نتعـرف علـى مـا قالـه املفسـرون يف معـىن العهـد 
  . ؟يف القرآن الكرمي ، وما املراد به

م ـ  ))2ِميثَاِقه بـَْعدِ  ِمن َعْهَد اللَّهِ  نُقُضونَ يَ  الَِّذينَ  رون يف معىن العهد يف قوله تعاىل:اختلف املفس كما أ
: ـ مل يتفقــوا علــى معــىن العهــد يف اآليــات األخــرى؛ فمــنهم مــن قــال: إن معــىن العهــد يف قولــه تعــاىلأيضــا 
 َِميثَاِقه بـَْعدِ  ِمن َعْهَد اللَّهِ  يَنُقُضونَ  الَِّذين  بـه مـن طاعتـه،  هو وصية اهللا إىل خلقه وأمره إياهم مبا أمـرهم

اهم عنه من معصيته يف كتبه وعلى لسان رسوله  يه إياهم عما    ، ونقضهم ذلك تركهم العمل به. و

إذا بعـــث،  ومــنهم مـــن قــال: هـــو مـــا أخــذه اهللا علـــيهم يف التــوراة، مـــن العمـــل مبــا فيهـــا، واتبــاع حممـــد  
م، ونقضهم ذلك هو جحودهم به بعد معرفتهم حبقيقتـه، وإنكـارهم  والتصديق به ومبا جاء به من عند ر

م ِعْلم ذلك عن الناس بعد إعطائهم اهللا من أنفسهم امليثاق ليبيننه للناس وال يكتمونه.   ذلك، وكتما
بيتــه، وعهــده مــا وضــع هلــم مــن األدلــة الدالــة علــى ربو  : عهــده إىل مجيــع خلقــه يف توحيــدهومــنهم مــن قــال 

يه املعجـزات الـيت ال يقـدر أحـد مـن النـاس غـريهم أن يـأيت مبثلهـا،  ما احـتج بـه لرسـله مـن إليهم يف أمره و
م اإلقـــرار مبـــا قـــد تبينـــت هلـــم صـــحته باألدلـــة، هم ذلـــك تـــركهُ ونقُضـــ :الشـــاهدة هلـــم علـــى صـــدقهم، قـــالوا

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

 َأن َشـِهْدنَا بـَلَـى قَـاُلواْ  بِـَربُِّكمْ  أََلْسـتَ  أَنُفِسـِهمْ  َوَأْشَهَدُهْم َعَلى ُذرِّيـَّتَـُهمْ  ظُُهورِِهمْ  ِمن آَدمَ  َبِين  ِمن رَبُّكَ  َأَخذَ 

   )4(هم الوفاء به. هم ذلك تركُ نقضُ و  ،اآليتني  ))3َغاِفِلنيَ  َهَذا َعنْ  ُكنَّا ِإنَّا يـَْوَم اْلِقَياَمةِ  تـَُقوُلواْ 

 يَنُقُضـونَ  الـَِّذينَ وقال ابن كثري:( قال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أيب العاليـة يف قولـه تعـاىل 

هـي سـت خصـال مـن املنـافقني إذا   :قـال  اْخلَاِسـُرونَ  ُهـمُ  أُولَــِئكَ  :إىل قولـه  ِميثَاقِـه بـَْعدِ  ِمن َعْهَد اللَّهِ 
ة علــى النــاس أظهــروا هــذه اخلصــال: إذا حــدثوا كــذبوا، وإذا وعــدوا أخلفــوا، وإذا اؤمتنــوا هــرَ فــيهم الظُ  كانــت

خانوا، ونقضوا عهد اهللا من بعد ميثاقه، وقطعوا ما أمر اهللا به أن يوصل، وأفسدوا يف األرض. وإذا كانت 
  )5().فوا، وإذا اؤمتنوا خانواالظهرة عليهم أظهروا اخلصال الثالث: إذا حدثوا كذبوا، وإذا وعدوا أخل
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 . 1/370،التحرير والتنوير1/117القدير

 . 1/67) تفسري القرآن العظيم 5(
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  الرباا: سابع
  

َهــاُدواْ  الـَِّذينَ  مِّـنَ  فَـِبظُْلمٍ  حـرم اهللا الربـا علـى هـذه األمـة، كمـا حرمـه علـى مـن سـبق، فقـال جـل ثنـاؤه:
 َعْنـهُ  نـُُهـواْ  َوقَـدْ  الرِّبَـا ) َوَأْخـِذِهمُ 160( اللَّـِه َكثِـريًا َسـِبيلِ  َعـن َوِبَصـدِِّهمْ  َهلُـمْ  ُأِحلَّـتْ  طَيِّبَـاتٍ  َعلَـْيِهمْ  َحرَّْمنَـا

 َوَأَحلَّ  ، وقال سبحانه وتعاىل : ) )1 اأَلِيمً  َعَذابًا ِمنـُْهمْ  لِْلَكاِفرِينَ  َوَأْعَتْدنَا النَّاِس بِاْلَباِطلِ  أَْمَوالَ  َوَأْكِلِهمْ 

   ))2الرِّبَا َوَحرَّمَ  اللَُّه اْلبَـْيعَ 

ار الــدنيا، ويف دار الــربزخ، ويف الــدار اآلخــرة، فأمــا عقوبــة وحــذر أكلــة الربــا مــن عقوبــات متنوعــة يف الــد 
وقال عثمـان بـن .  ))3الصََّدقَاتِ  َويـُْرِيب  َميَْحُق اللَُّه اْلرِّبَا الدنيا فهي حمق الربكة، ولزوم الفقر، قال تعاىل: 

م اهللا بالفقر واحلاجة). ما استحل قوم الرب: (عفان    ) 4(ا إال ضر

فيهــا،  يتقلــب يبأنــه رأى املــرا ب املــرايب تلــك الصــورة البشــعة الــيت أخــرب النــيب حْســزخ فوأمــا عقوبــة الــرب  
رأيـت الليلـة  :(قـال النـيب  :جندب رضي اهللا عنه قـالما أخرجه البخاري رمحه اهللا عن مسرة بن فيوهي 

ــر مــن دم ،فأخرجــاين إىل أرض مقدســة ،رجلــني أتيــاين وعلــى  ،ئمفيــه رجــل قــا ،فانطلقنــا حــىت أتينــا علــى 
رمــى الرجــل  ؛فــإذا أراد الرجــل أن خيــرج ،فأقبــل الرجــل الــذي يف النهــر ،وســط النهــر رجــل بــني يديــه حجــارة

فقلـت مـا  ،فريجـع كمـا كـان ،فجعـل كلمـا جـاء ليخـرج رمـى يف فيـه حبجـر ،ه حيث كـانفردّ  ،حبجر يف فيه
   )5( !).الرباالذي رأيته يف النهر آكل  :فقال ..؟.هذا

الـَِّذي  يـَُقـومُ  َكَمـا ِإالَّ  يـَُقوُمـونَ  الَ  الرِّبَـا يَـْأُكُلونَ  الـَِّذينَ  ر اآلخـرة فقـد تضـمنها قولـه تعـاىل:وأمـا عقوبـة الـدا
قـال ابـن عبـاس رضـي اهللا عنهمـا: ( يبعـث آكـل الربـا يـوم القيامـة جمنونـا  ))6اْلَمـسِّ  ِمـنَ  الشَّـْيطَانُ  يـََتَخبَّطُهُ 

ــم خبــل مــن آليــة: (قــال قتــادة يف تفســري هــذه ا، و  )7(نــق) خيُ  وتلــك عالمــة أهــل الربــا يــوم القيامــة، بُعثــوا و
وقــال ابــن كثــري رمحــه اهللا: ( أي ال يقومــون مــن قبــورهم يــوم القيامــة إال كمــا يقــوم املصــروع   )8(الشــيطان). 

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

                                 
 .  161-160) سورة النساء اآليتان  1(

 .  275) سورة البقرة اآلية  2(

 . 276)سورة البقرة اآلية  3(
 .    59/ 4) الفردوس مبأثور اخلطاب 4(

 .1979، ح2/734) صحيح البخاري  5(
 . 275البقرة اآلية  ) سورة 6(
 .5/40، وابن جرير يف تفسريه 6/562) رواه ابن أيب شيبة يف املصنف  7(
 .  5/40) املصدر السابق  8(

 . 1/326) تفسري القرآن العظيم  9(
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 آَمنُـواْ  الـَِّذينَ  أَيـَُّهـا يَـا خـرة، أمـا العقوبـة األوىل ففـي قولـه تعـاىل:وهناك عقوبتـان مشـرتكتان بـني الـدنيا واآل

 )1(اللَِّه َوَرُسولِهِ  مِّنَ  ِحبَْربٍ  تـَْفَعُلواْ فَْأَذنُواْ  ملَّْ  ) فَِإن278( مُّْؤِمِننيَ  ُكنُتم ِإن الرِّبَا ِمنَ  بَِقيَ  َما اللََّه َوَذُرواْ  اتـَُّقواْ 

ديــد أ . فهــذا ))1َوَرُســولِهِ  كيــد ألكلــة الربــا يف الــدنيا واآلخــرة، ويقــال للمــرايب يــوم القيامــة: وعيــد شــديد و
  .  )2(خذ سالحك للحرب. كما روي ذلك عن ابن عباس رضي اهللا عنهما 

أنــه لعــن  أمــا العقوبــة الثانيــة فهــي الطــرد واإلبعــاد عــن رمحــة اهللا كمــا صــح اخلــرب بــذلك عــن ســيد البشــر 
 ،عــن عــون بــن أيب جحيفــة عــن أبيــه أنــه اشــرتى غالمــا حجامــافقــد أخــرج البخــاري رمحــه اهللا آكــل الربــا، 

والوامشــة  ،وموكلــه الربــاولعــن آكــل  ،وكســب البغــي ،ومثــن الكلــب ،ــى عــن مثــن الــدم إن النــيب (:فقــال
  ) 3( ).واملصور ،واملستومشة

خلتــه بطريــق وملــا طلــب املــرايب زيــادة املــال بغــري حــق عاقبــه اهللا مبحــق بركــة مالــه، وكــذا ملــا طلــب الفقــري ســّد 
ِـٌم ال يشـبع؛ عوقـب  حرام ضربه اهللا بالفقر، وكذا ملا كان املرايب يتخبط ذات اليمـني وذات الشـمال وهـو 
يــوم القيامــة بــأن يقــوم مــن قــربه يتخــبط كاملصــروع، وحيــث كــان يهــيم يف أوديــة الــدنيا حبثــا عــن املــال احملــرم 

ر من الدم يف حياتـه الربزخيـة، ومـع هـذه العقو  ـا فهـو متمـاٍد يف جشـعه، تقلب يف  بـات الـيت توعـده اهللا 
  وآذنه حبربه .  ،مغرق يف طمعه؛ لعنه اهللا

  

  عدم التنزه من البولا: ثامن
  

م وزكـــاة أرواحهـــم؛ إمتامـــا للنعمـــة، ودفعـــا للنقمـــة، قـــال تعـــاىل:  ،أمـــر اهللا عبـــاده بكـــل مـــا فيـــه طهـــارة أبـــدا
ِبُرُؤوِسـُكْم  َواْمَسـُحواْ  اْلَمرَافِـقِ  ِإَىل  َوأَيْـِدَيُكمْ  فاْغِسـُلواْ ُوُجـوَهُكمْ  الصَّـالةِ  َىل إِ  ُقْمـُتمْ  ِإَذا آَمنُـواْ  الـَِّذينَ  أَيـَُّهـاي

 َولَــِكن َحـرَجٍ  مِّـنْ  َعلَـْيُكم اللَّـُه لَِيْجَعـلَ  يُرِيـدُ  َماإىل قوله:  ...فَاطَّهَُّرواْ  ُجنًُبا ُكنُتمْ  َوِإن اْلَكْعَبنيِ  ِإَىل  َوأَْرُجَلُكمْ 

 َوحيُِـبُّ  التـَّـوَّاِبنيَ  اللَّـَه حيُِـبُّ  ِإنَّ ، وقـال جـل ثنـاؤه:) )4َتْشـُكُرونَ  َلَعلَُّكـمْ  َعَلْيُكمْ  نِْعَمَتهُ  ُيَطهَّرَُكْم َولِيُِتمَّ لِ  يُرِيدُ 

ــــرِينَ  م، ف) )5اْلُمَتَطهِّ  عــــن أيب هريــــرة أن رســــول اهللا . وجعــــل ذلــــك مغفــــرة خلطايــــاهم، وكفــــارة لســــيئا
خــرج مــن وجهــه كــل خطيئــة نظــر إليهــا بعينيــه مــع  ،فغســل وجهــه ،ملســلم أو املــؤمنإذا توضــأ العبــد ا:(قــال

خرج من يديه كل خطيئـة كـان بطشـتها يـداه مـع املـاء أو مـع  ،فإذا غسل يديه، قطر املاء املاء أو مع آخر

                                 
 .  279-278) سورة البقرة اآليتان  1(

 . 5/39، والطربي يف تفسريه 2/550) أخرجه ابن أيب حامت يف تفسريه 2(
 .1597، 3/1218واللفظ له ، وصحيح مسلم  5617،ح ، 5/2223البخاري  ) صحيح 3(
 . 6) سورة املائدة اآلية 4(
 .222) سورة البقرة اآلية 5(
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حـىت  ؛قطـر املـاءخرجت كل خطيئة مشتها رجاله مع املاء أو مع آخـر  ،فإذا غسل رجليه ،قطر املاءآخر 
   )1( .)رج نقيا من الذنوبخي

ـذه املثابـة كــان التفـريط فيهـا، وعـدم التنـزه مــن ضـدها حيـّل بصـاحبه العقوبـة األخرويــة  وملـا كانـت الطهـارة 
ا األحاديث الصحيحة،  مـا ليعـذبان(  :فقـال ،بقـربين مـر النـيب  :بن عباس قـالاعن فاليت وردت   ،إ

مث أخــذ  ،وأمــا اآلخــر فكــان ميشــي بالنميمــة ،ترت مــن البــولأمــا أحــدمها فكــان ال يســ ،ومــا يعــذبان يف كبــري
لعلــه  :قــال .؟مل فعلــت هــذا !يــا رســول اهللا :قــالوا .فغــرز يف كــل قــرب واحــدة ،جريــدة رطبــة فشــقها نصــفني

   )2( ).ما مل ييبسا ،خيفف عنهما
   )3( ).لمن البو امة عذاب القرب :(عقال ه إىل النيب رضي اهللا عنهما رفع بن عباساجماهد عن وعن 

 ؛خلـوا عنهـا :فقـال ،فأخذ القـوم ،فنفرت بغتله الشهباء ؛بقرب  مر سول اهللا  :عن أنس بن مالك قالو 
   )4().البولفإنه ال يستنزه من  ؛فإن صاحب القرب يعذب

   

  اإلحداث يف الدينا : تاسع
  

ـــدين، وأكمـــل النعمـــةأمت  اســـتدراك علـــى ابتـــداع يف الـــدين، و ؛ فكـــل  مبحمـــد  ، وخـــتم الرســـاالتاهللا ال
؛ ومــا ذاك إال ألن املبتــدع واحملــدث يــزعم بلســان حالــه أو مقالــه أن يف الشــرع علــى اهللا اءفــرت ا ؛ فهــو الشــرع

  خالال يستوجب االستدراك. نقصا يستدعي اإلكمال، أو أن فيه 
صـل وما كـان لـه أ .ويسمى يف عرف الشرع بدعة .وليس له أصل يف الشرع ،ثدِ حْ ما أُ  :واملراد باحملدثات

    )5(. فالبدعة يف عرف الشرع مذمومة ،يدل عليه الشرع فليس ببدعة
إقامـــة الســـنة ورفـــع شـــعارها، وعلـــى ذم البـــدع وإنكارهـــا؛ أخـــذا مـــن علـــى  كـــان أئمـــة الســـنة متـــوافرينولـــذا  

 الـَِّذينَ  ِإنَّ  والسالم، فقد قال تعاىل:توجيهات القرآن الكرمي والسنة النبوية على صاحبها أفضل الصالة 

َـُذواْ اْلِعْجـلَ  ِـمْ  مِّـن َغَضـبٌ  َسـيَـَناُهلُمْ  اختَّ نـَْيا وََكـَذِلكَ  اْحلَيـاةِ  ِيف  َوِذلـَّةٌ  رَِّّ ، وقـال رسـول ) )6اْلُمْفـَرتِينَ  َجنْـزِي الـدُّ
  . )7( )أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد يف من أحدث:(  اهللا

                                 
 . 244، ح 1/215) صحيح مسلم 1(
 292ح  1/240،واللفظ له،  ومسلم يف صحيحه  215ح 1/464)  رواه البخاري يف صحيحه 2(

 . 1/127قطين، وسنن الدار  1/293) املستدرك  3(
 . 6/202) األحاديث املختارة  4(
 .13/253فتح الباري  )5(
 .  152) سورة األعراف اآلية 6(

 . 1343/ 3،  1718، وصحيح مسلم ح  2/959، 2550) متفق عليه من حديث عائشة، صحيح البخاري ح 7(
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بدعـة أنكروهـا  ابتـدع يف الـدين جلماعـة كلمـاوكـان أئمـة السـنة واوقال شيخ اإلسالم ابـن تيميـة رمحـه اهللا:( 
، فــال يــزال يف أمــة حممــد طائفــة هاديــة مهديــة ظــاهرة منصــورة ،وهلــذا حفــظ اهللا ديــن اإلســالم ؛ومل يقروهــا

ـــا املســـيح ،خبـــالف أهـــل الكتـــاب وقهـــروا مـــن خـــالفهم ممـــن كـــان  ،فـــإن النصـــارى ابتـــدعوا بـــدعا خـــالفوا 
عــث اهللا حممــدا مــن هــو متمســك بــدين املســيح إال بقايــا مــن حــىت مل يبــق حــني ب ،متمســكا بشــرع املســيح

يتــق فلوقــال الشـاطيب يف االعتصـام حمــذرا مـن البــدع واحملـدثات، ومبينـا عظــيم مغبتهـا: ( .)1( )أهـل الكتـاب
حداث يف أي مزلة يضع قدمه يف مصون أمره، يثـق بعقلـه يف التشـريع، ويـتهم ولينظر قبل اإل ،اهللا امرؤ ربه

نـه ، وال شـعر أممـا لـيس يف حسـابه ،وال يدري املسكني ما الذي يوضـع لـه يف ميـزان سـيئاتهربه فيما شرع، 
ـا مـن بعـده إال كتـب عليـه إمث ذلـك العامـل زيـادة إىل إمث  من عمله، فمـا مـن بدعـة يبتـدعها أحـد فُيعمـل 

مضــيا حســبما  الال تــزداد علــى طــول الزمــان إن كــل بدعــة تبتــدع فــوإذا ثبــت أابتداعــه أوال، مث عملــه ثانيــا.
، كمــا أن مـــن ســن ســنة حســـنة كــان لـــه مث املبتــدع هلـــا؛ فعلــى وزان ذلـــك يكــون إواشــتهارا وانتشـــارا ،تقــدم

ا إىل يوم القيامةأجرها وأ كـان ،  فإذا كانت كل بدعة يلزمها إماتة سنة تقابلهـا - يضاوأ - جر من عمل 
مث البدعــة ذلــك اإلمث يتضــاعف تضــاعف إ؛ و مث االبتــداعلــى إمث زائــد عإفهــو  ،يضــاعلــى املبتــدع إمث ذلــك أ

ا ا كلما جتددت يف قول أو عمل جتددت إبالعمل    .)2() ماتة السنة كذلك؛ أل
ا إىل يـوم القيامـإمبتدعها أن على على  لالقرآن الكرمي يدو   َأْوزَاَرُهـمْ  لَِيْحِملُـواْ :تعـاىل لاقـ ةمث من عمل 

، فهم حيملون وزر الضالل ) )3يَزُِرونَ  َما َأَال َساء ِعْلمٍ  ِبَغْريِ  ُيِضلُّونـَُهم الَِّذينَ  ارِ َأْوزَ  َوِمنْ  اْلِقَياَمةِ  َكاِمَلًة يـَْومَ 
سـنة سـيئة  ومن سن يف اإلسـالم  :(قوله عليه الصالة والسالم -أيضا  -الضالل واإلضالل، ويدل لذلك 

ا من بعده من غري أن ينقص من أوزارهم شيء     ) 4( ).كان عليه وزرها ووزر من عمل 
ذه اهلوة السحيقة من الضالل واهلالك فقـد حـذر منـ الشـارع أميـا  هوملا كان اإلحداث يف الدين واالبتداع 

  -ومن هذه العقوبات ما يلي : ،وتوعد عليه بالعقوبات العاجلة واآلجلة ،حتذير
م سـوء العـذاب -1 كمـا روى أبـو مسـعود األنصـاري   ،أن يسلط األشرار علـى األخيـار فيسـومو

:( ال يـزال هـذا األمـر فـيكم وأنـتم والتـه مـا مل حتـدثوا  عنـه قـال: قـال رسـول اهللا رضي اهللا
علـيكم شـرار خلقـه فـالتحوكم كمـا يلتحـى سـلط اهللا أعماال تنزعـه مـنكم، فـإذا فعلـتم ذلـك؛ 

  )5(القضيب).قال احلاكم يف املستدرك هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه. 

                                 
 . 4/342)  اجلواب الصحيح 1(
 .122/ 1االعتصام )2(
 .   25) سورة  النحل اآلية3(

 . 1017ح  2/705) صحيح مسلم 4(
،واملعجم األوسط 7/526.ومصنف ابن أيب شيبة 1/38، ومسند الربيع 247/ 5، 1/458، واملسند4/548املستدرك   ) 5(

وقال اهليثمي يف اجملمع: رواه  .8/438، ومسند أيب يعلى1/86، ومسند الطيالسي17/262،واملعجم الكبري8/239األوسط 
  .5/193. د رجال الصحيحأمحد والطرباين ورجال أمح
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واللحـاء مـا علـى العصـا ...شـجرة إذا أخـذت حلاءهـا وهـو قشـرهاهـو مـن حلـوت الوقال ابن منظـور: (
أحلـــاه إذا ، و حلـــوت العـــود أحلـــوه، و قشـــر كـــل شـــيءواللحـــاء:  ،حلـــاء كـــل شـــجرة قشـــرهامـــن قشـــرها، و 

احليتها التحاء و ، و والتحيت العصا ،قشرته   )1().حليا إذا قشر

علـي رضـي اهللا عنـه فقد أخـرج البخـاري ومسـلم عـن  ،صرف وال عدل هوأال يقبل من ،اللعن -2
املدينـة حـرم مـا بـني عـائر  قال:( ما عندنا شيء إال كتاب اهللا وهـذه الصـحيفة عـن النـيب 

ال  ،فعليــه لعنــة اهللا واملالئكــة والنــاس أمجعــني آوى حمــدثامــن أحــدث فيهــا حــدثا أو  ،إىل كــذا
 )2(.يقبل منه صرف وال عدل)

 .بعاد والطرد: هو اإلواللعن ىف اللغة 

أي تلعـنهم، فكمـا أن العـامل  املالئكة والنـاس:واملراد بلعنة  )3(.بعاد من رمحة اهللا تعاىلاإل وىف الشرع: 
املبالغـة يف  يستغفر له كل شيء، فكذلك العصاة تلعنهم كل دابة على وجه األرض، وقيـل املـراد بـه :

ولـيس هـو   ،األمـرالعـذاب الـذي يسـتحقه علـى ذنبـه يف أول  :واملراد بـاللعن هنـا .بعاد عن رمحة اهللاإل
  )4( كلعن الكافر

 مِّن َغَضبٌ  َسيَـَناُهلُمْ  اختََُّذواْ اْلِعْجلَ  الَِّذينَ  ِإنَّ والعذاب يف اآلخرة قال تعاىل: ،الذلة يف الدنيا -3

ِـمْ  نـَْيا وََكـَذِلكَ  اْحلَيـاةِ  ِيف  َوِذلـَّةٌ  رَِّّ  .قـال الشـاطيب رمحـه اهللا معلقـا علـى))5اْلُمْفـَرتِينَ  َجنْـزِي الـدُّ
وفـيمن أشـبههم مـن حيـث كانـت البـدع كلهـا افـرتاء علـى اهللا  ،فهـو عمـوم فـيهمهذه اآلية:( 

 ِعْلـمٍ  ِبغَـْريِ  َأْوَالَدُهـْم َسـَفًها قـَتَـلُـواْ  الـَِّذينَ  َخِسـرَ  قَـدْ حسـبما أخـرب يف كتابـه يف قولـه تعـاىل:

ل مـن ابتـدع يف ديـن اهللا فهـو ذليـل حقـري فـإذا كـ. ))6اللَّـهِ  َعلَـى اللَّـُه افْـِرتَاء َرَزقـَُهـمُ  َمـا َوَحرَُّمواْ 
  .)7()ذالء، فهم يف أنفسهم أن ظهر لبادي الرأي يف عزه وجربيته، وإبسبب بدعته

 َكاِملَـًة يـَـْومَ  َأْوزَاَرُهـمْ  لَِيْحِملُـواْ أن املبتـدع حيمـل وزره ووزر مـن تبعـه يـوم القيامـة قـال تعـاىل: -4

  .) )8ِعْلمٍ  ِبَغْريِ  لُّونـَُهمُيضِ  الَِّذينَ  َأْوزَارِ  َوِمنْ  اْلِقَياَمةِ 
  
  

                                 
 .15/242،241) لسان العرب، مادة حلا 1(
 . 2/994، 1366، واللفظ له، وصحيح مسلم ح 2/661، 1771)صحيح البخاري ح 2(
 . 2/67) شرح صحيح مسلم للنووي 3(
 .1/200. وانظر تفسري ابن كثري  4/84) فتح الباري 4(
 .  152) سورة األعراف اآلية 5(

 .  140اآلية  ) سورة األنعام6(

 1/126االعتصام )7(

 .   25) سورة  النحل اآلية8(
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  عدم احلكم مبا أنزل اهللا :عاشر

  

 اللَّهُ  فـَبَـَعثَ  َواِحَدةً  أُمَّةً  النَّاسُ  َكانَ أنزل اهللا الشرع احملكم ؛ ليتحاكم الناس إليه كما قال تعاىل:          

 ).)1ِفيـهِ  اْختَـَلُفـواْ  النَّـاِس ِفيَمـا بـَـْنيَ  لِـَيْحُكمَ  بِـاحلَْقِّ  اْلِكتَـابَ  َمَعُهـمُ  َوأَنـَزلَ  ُمَبشِّـرِيَن َوُمنـِذرِينَ  النَِّبيِّـنيَ 
 ُمَعقِّـبَ  الَ  َواللَّـُه َحيُْكـمُ  أنـه حيكـم وال معقـب حلكمـه، فقـال جـل شـأنه: وبـني سـبحانه وتعـاىل 

ِحلُْكِمهِ 
 ِإنَّ ه يدهلم إىل خري طريق وأقوم سـبيل، فقـال جـل ثنـاؤه: ، وأرشد عباده إىل أن أمر )2(

 ، وأمرنا أن نرجع إليه عنـد التنـازع فقـال سـبحانه وتعـاىل:))3أَقْـَومُ  ِهيَ  لِلَِّيت  ِيْهِدي اْلُقْرآنَ  َهـَذا

، وجعـل ))4اآلِخـرِ  بِاللَّـِه َواْليَــْومِ  ُكنـُتْم تـُْؤِمنُـونَ  ِإن اللَّـِه َوالرَُّسـولِ  ِإَىل  فـَـُردُّوهُ  َشـْيءٍ  ِيف  تـَنَـاَزْعُتمْ  فَـِإن
 ُحيَكُِّمـوكَ  يـُْؤِمنُـوَن َحـىتََّ  الَ  َورَبـِّكَ  فَـالَ  فقال سبحانه:  ، عالمة على اإلميان التحاكم إىل شرعه

نَـُهمْ  َشَجرَ  ِفيَما ، ونبـه املـؤمنني ))5َتْسـِليًما َوُيَسـلُِّمواْ  َقَضـْيتَ  ممِّـَّا َحَرًجـا أَنُفِسـِهمْ  جيَِـُدواْ ِيف  الَ  ُمثَّ  بـَيـْ
ــــم مــــا يوافــــق أهــــواءهم، ويتخلــــوا عمــــا فيــــه عنــــتهم  إىل أنــــه ال يســــوغ هلــــم أن ينتقــــوا مــــن شــــرع ر
 أَْمرًا َوَرُسولُهُ  اللَّهُ  َقَضى ِإَذا ُمْؤِمَنةٍ  َوال ِلُمْؤِمنٍ  َكانَ  َوَماومشقتهم، وخمالفة أهوائهم، فقال تعاىل: 

 َوَأنِ  : فقـال سـبحانه ، وأمـر نبيـه بالتحـاكم إىل شـرعه،))6أَْمـرِِهمْ  ِمـنْ  اْخلِيَــَرةُ  َيُكـوَن َهلُـمُ  َأن

نَـُهم اْحُكم   .  ))7َأْهَواءُهمْ  تـَتَِّبعْ  اللَُّه َوالَ  ِمبَآ أَنَزلَ  بـَيـْ
أدىن صــراطه، وخــالفوا أمــره، واســتبدلوا الــذي هــو عــن فــإذا شــرع احلكــيم لعبــاده حكمــا، وتنكبــوا         

خــرب يتعرضــون لعــذاب اهللا، وينزلــون بأنفســهم مقــت اهللا وغضــبه، كمــا أ؛ فحينئــذ بالــذي هــو خــري
ومـــا مل حتكـــم أئمـــتهم بكتـــاب اهللا الصـــادق املصـــدوق حينمـــا أنـــذر أمتـــه مغبـــة املخالفـــة، فقـــال: (

تالف ئـــفلمــا تركــوا مــا جعلــه اهللا ســبيال ال )8(ويتخــريوا ممــا أنــزل اهللا إال جعــل اهللا بأســهم بيـــنهم).

                                 
 . 213)سورة البقرة اآلية 1(

 .41)سورة الرعد اآلية 2(
 .9)سورة اإلسراء اآلية 3(
 . 59) سورة النساء اآلية4(

 . 65)سورة النساء اآلية5(

 . 36)سورة األحزاب اآلية6(

 . 49)سورة املائدة اآلية7(

 .2/346، و السنن الكربى   1332ص: 2سنن ابن ماجه ج:و . 4/583املستدرك )  8(
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م؛ عــاقبهم اهللا بضــد ذلــك م، وصــالح شــأ مــن  وهــو أن جيعــل بأســهم بيــنهم، فنعــوذ بــاهللا ،قلــو
  اخلذالن .

مـــت اإلســـالم يف كبـــبعض، وح توبـــني ســـبحانه وتعـــايل أن األمـــة إذا ردت بعـــض الكتـــاب وآمنـــ         
ا ا واحتكمــــت إىل غــــريه يف بقيــــة شـــــؤو فهــــي متوعــــدة بعــــذاب اخلــــزي يف الـــــدنيا  -بعــــض شــــأ

 َجـزَاء َفَمـا ُروَن بِـبَـْعضٍ َوَتْكُفـ اْلِكَتابِ  بِبَـْعضِ  أَفـَتـُْؤِمُنونَ  والعذاب الشديد يف اآلخرة قال تعاىل: 

نـَْيا اْحلَيَـاةِ  ِخـْزٌي ِيف  ِإالَّ  ِمـنُكمْ  َذلِـكَ  يـَْفَعلُ  َمن  اللَّـهُ  اْلَعـَذاِب َوَمـا َأَشـدِّ  ِإَىل  يـُـَردُّونَ  اْلِقَياَمـةِ  َويـَـْومَ  الـدُّ

أملـا وحزنـا وقال أمحد شاكر معلقا على هذه اآلية :( ومما ميأل النفس ، ))1تـَْعَمُلون َعمَّا ِبَغاِفلٍ 
أن صــار أكثــر األمــم الــيت تنتســب لإلســالم إىل هــذا الوصــف املكــروه، ووقعــوا يف مثــل هــذا الــذي 
ذم اهللا به اليهود من أجله، وجعل جزاء من يفعله خزيا يف احلياة الدنيا وردا يف األخـرى إىل أشـد 

ك ويعرفونــه العــذاب، فــرتى أكثــر األمــم املنتســبة لإلســالم يعتقــدون صــحة القــرآن ويشــهدون بــذل
م املاليــة واجلنائيــة واخللقيــة، وال يســتحون  ويزعمــون القيــام بــأمره، مث خيالفونــه يف التشــريع يف شــؤو

يف ســــنته ال يوافــــق العصــــر! وجيعلــــون مــــن حقهــــم أن  أن يعلنــــوا أن تشــــريعه وتشــــريع الرســــول 
يــــة امللحــــدة يشــــرعوا مــــا شــــاءوا وافــــق الكتــــاب والســــنة أم خالفــــه! ويصــــطنعون قــــوانني أوربــــة الوثن

ــم، وال يتعظــون مبــا  ــا أهــدى وأنفــع للنــاس ممــا أنــزل إلــيهم مــن ر م ويزعمــون أ ا يف قلــو ويشــربو
ُثل باألمم قبلهم)

ُ
م من امل         )2(أنذرهم به ر

  

  النميمة:  حادي عشر
  

؛ ليعـيش شرع اهللا لعباده كل ما فيه صالح دينهم ودنياهم، وحرم عليهم كل ما فيه فساد أوالهم وأخراهم
املسلم مع إخوانه يف سالم ووئام، وجعل من الكبائر احملرمة واجلرائم املعجلة العقوبـة ، كـل مـا يتنـاقض مـع 

، وهـي كمـا قـال الغـزايل: (النميمـة يف األصـل نقـل القـول إىل هذه الغاية النبيلة، ومن هـذه اجلرائـر النميمـة 
ا بــذلك بــل ضــابطها: كشــف مــا يكــره كشــفه وال اختصــاص هلــ(املقــول فيــه). وقــال ابــن حجــر يف الفــتح: 

وســواء كــان عيبــا أم  ،ســواء كرهــه املنقــول عنــه أو املنقــول إليــه أو غريمهــا، وســواء كــان املنقــول قــوال أم فعــال
  .)3(ال)

                                 
  . 85سورة البقرة اآلية  ) 1(
  . 133-1/132عمدة التفسري ، أمحد شاكر ،  ) 2(
 .10/473) فتح الباري 3(
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 لُِّكلِّ  َوْيلٌ  فمن ذلك قوله تعاىل: ،وتبني عاقبتها ،وقد وردت نصوص من القرآن والسنة حترم هذه الفعلة

َدهُ  َمـاالً  َمجَـعَ  ) الـَِّذي1( َزةٍ لَُّمـ ُمهَـَزةٍ  . )1(احلَُْطَمـةِ  ِيف  لَيُنبَـَذنَّ  ) َكـالَّ 3( َأْخلَـَدهُ  َمالَـهُ  َأنَّ  ) َحيَْسـبُ 2( َوَعـدَّ
          ))2بَِنِميمٍ  مَّشَّاء َمهَّازٍ   :وقال جل ثناؤه وتقدست أمساؤه

  )3().قتات دخل اجلنةال ي: (يقول مسعت النيب قال   حذيفةمن حديث  وصح عن النيب 

ويف حـديث ابـن عبـاس السـابق:(وأما اآلخــر فكـان ميشـي بالنميمـة، مث أخــذ جريـدة رطبـة فشـقها نصــفني، 
  )4(. قال: لعله خيفف عنهما ما مل ييبسا).؟فغرز يف كل قرب واحدة. قالوا: يا رسول اهللا! مل فعلت هذا

ــ ت اآليــات وحــديث حذيفــة علــى أن فتضــمنت هــذه النصــوص العــذاب املرتتــب علــى هــذا العمــل، إذ دل
متوعد بالنار ما مل يتب، كما تضمن حـديث ابـن عبـاس رضـي اهللا عنهمـا أنـه  ال يدخل اجلنة، وأنه النمام

  ما مل يتب أيضا.  ،متوعد بعذاب القرب
   

  كثرة اخلبثي عشر : ثان
  

 فــــوز يف األخــــرى،وال ،أمــــر اهللا عبــــاده املــــؤمنني بعمــــل الصــــاحلات، ووعــــدهم علــــى ذلــــك األمــــن يف الــــدنيا
يه ومعصيته، وكما رتب على الطاعـة  األجـر يف الـدنيا واآلخـرة؛ فقـد وحذرهم من خمالفة أمره والوقوع يف 

َرِفيَهـا أََمْرنَـا قـَْريَـةً  نـُّْهلِـكَ  َأن أََرْدنَـا َوِإَذاتعـاىل: فقـال  ،رتـب علـى املعصـية العـذاب يف الـدنيا واآلخـرة  ُمتـْ

َها ِفيَها َفَحقَّ  فـََفَسُقواْ   ِمبَـا َواْلَبْحـرِ  اْلبَــرِّ  ِيف  اْلَفَسـادُ  َظَهـرَ  ، وقال جل ثنـاؤه:))5َتْدِمريًاا َفَدمَّْرنَاهَ  اْلَقْولُ  َعَليـْ

  .))6يـَْرِجُعونَ  َلَعلَُّهمْ  َعِمُلوا الَِّذي بـَْعضَ  لُِيِذيَقُهم النَّاسِ  َكَسَبْت أَْيِدي
 حبيبـة بنـت أيب سـفيان عـن زينـب بنـتأم سـلم عـن وم يفقـد أخـرج البخـار  ،فإذا عّم الذنب عـّم العـذاب

دخــل عليهــا فزعــا يقــول: (ال إلــه إال اهللا! ويــل للعــرب مــن شــر قــد  جحــش رضــي اهللا عــنهن أن النــيب 
ام واليت تليها ،اقرتب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه قالـت زينـب بنـت  .وحلق بإصبعه اإل

                                 
 .  4-1)سورة اهلمزة اآليات1(

 .  11)سورة  القلم اآلية 2(

 .1/101 105، وصحيح مسلم ح  5/2250 5709) متفق عليه من حديث حذيفة ، صحيح البخاري ح 3(
 ) سبق خترجيه .4(

 . 16)سورة اإلسراء اآلية 5(
 . 41) سورة الروم اآلية 6(
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لـك وفي !يـا رسـول اهللا :فقلـت :جحش بـن اوقـد سـئل )  1( )!!كثـر اخلبـث نعـم إذا :قـال ؟.نـا الصـاحلونأ
   )2( .أوالد الزىن :فقال .كثر اخلبثإذا   :وهب عن قوله يف هذا احلديث

حــدثتين امــرأة مــن وأخــرج ابــن عبــد الــرب يف االســتذكار مــن طريــق منــذر الثــوري عــن احلســن بــن حممــد قــال 
لى اهللا عليــه صــينــا أنــا عنــدها إذ دخــل رســول اهللا فب األنصــار قالــت دخلــت علــى أم ســلمة زوج النــيب 

إن الفساد إذا فشا يف األرض ومل ( :فقالت ،فسألت أم سلمة بعد خروجه ،فتكلم بكالم مل أفهمه وسلم
 ،نعــم :قــال ؟وفــيهم الصــاحلون !قلــت يــا رســول اهللا :قالــت .يتنــاه عنــه أرســل اهللا بأســه علــى أهــل األرض

   )3( .)ويقبضهم اهللا إىل رمحته ورضوانه ومغفرته ،ميصيبهم ما أصا ،وفيهم الصاحلون
 ،ن اهللا تبــارك وتعــاىل ال يعــذب العامــة بــذنب اخلاصــةإ :كــان يقــال(رمحــه اهللا: عمــر بــن عبــد العزيــز  وقــال

   )4(.)ولكن إذا عمل املنكر جهارا استحقوا العقوبة كلهم

واســتحقوا مقــت  ،لــه؛ عمهــم العــذابومل ينكــروه، ومل تتمعــر وجــوههم مــن رؤيــتهم  فلمــا شــاع فــيهم الــذنب
  اهللا وعذابه .

  

  ثالث عشر: الكذب
  

عقلـه، ومـا ذاك إال ألن الكـاذب ال  ه ويتحـراه إال مـن ضـعف دينـه، وقـلّ الكذب خلة ذميمة، ال يلجـأ إليـ
يكــذب إال لينــال مــن خاللــه مطمعــا، أو ليــدفع عنــه مزعجــا، أو ليســرت بــه نقصــا، ويــواري بــه ضــعفا، ولــو  

مل فلــن يســتجلب العبــد بالكــذب مــاأليقــن أن اهللا قــد كتــب كــل شــيء وقــدره،  ؛مت لــه عقلــهكمــل إميانــه، و 
يدفع عن نفسه بالكذب ما قدر عليه،ولن  ينال به محدا، ولن يدفع به ذما؛ بـل هـو طريـق  يقدر له، ولن

  يستجلب به العبد سخط اهللا ومقته عليه.
فــأعظم الكــذب الكــذب علــى اهللا، حيــث وكلمــا كــان الكــذب أعظــم أثــرا، كانــت عقوبتــه أكــرب وأعظــم، 

َـا ُقلْ  جعله اهللا أعظم من الشرك، فقال سبحانه وتعاىل: َهـا َظَهـرَ  َمـا اْلَفـَواِحشَ  َريبَِّ  َحـرَّمَ  ِإمنَّ  َوَمـا َبطَـنَ  ِمنـْ

     ) .)5 تـَْعَلُمونَ  الَ  اللَِّه َما َعَلى تـَُقوُلواْ  َوَأن ِبِه ُسْلطَانًا يـُنَـزِّلْ  ملَْ  بِاللَِّه َما ُتْشرُِكواْ  َوَأن احلَْقِّ  ِبَغْريِ  َواْلبَـْغيَ  َواِإلمثَْ 

                                 
 .2880، ح 4/2007, ومسلم 3168، ح3/1221) رواه البخاري يف صحيحه، واللفظ له 1(
 .8/583) االستذكار 2(
 .8/583) االستذكار 3(
 . 2/991) املوطأ 4(
  . 33ية ) سورة األعراف اآل 5(
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يـَْفتَــُروَن  الـَِّذينَ  ِإنَّ  ُقلْ  وكتب اهللا جّل يف عاله على املفرتين عليه اخلسارة يف الدنيا واآلخرة، فقال تعاىل:
يتبـوأ مقعـده مـن النـار، مـن كـذب عليـه متعمـدا أن  وتوعـد النـيب  ).)1يـُْفِلُحـونَ  اللَّـِه اْلَكـِذَب الَ  َعلَـى

أن مــن امــتهن الكــذب  كمــا بــني النــيب  )2(مقعــده مــن النــار).:( مــن تعمــد علــي كــذبا فليتبــوأ فقــال 
:( إن الصدق يهدي إىل الـرب، وإن الـرب يهـدي إىل اجلنـة،  النيب السوء، فقال  ةوحتراه فإنه خيتم له خبامت

يهــدي إىل النــار، الفجــور وإن الفجــور، إىل وإن الرجــل ليصــدق حــىت يكــون صــديقا، وإن الكــذب يهــدي 
   ) 3(وإن الرجل ليكذب حىت يكتب عند اهللا كذابا).

 يف ذلــــك اخلــــرب الطويــــل العظــــيم: عــــن عقوبــــة الكــــذب الواســــع االنتشــــار، فقــــال  كمــــا أخــــرب النــــيب 
حــد فانطلقنــا فأتينــا علــى رجــل مســتلق لقفــاه، وإذا آخــر قــائم عليــه بكلــوب مــن حديــد، وإذا هــو يــأيت أ(

 ،ورمبـا قـال أبـو رجـاء فيشـق :قـال ،قفـاه وعينـه إىل ،ومنخره إىل قفاه ،شقي وجهه فيشرشر شدقه إىل قفاه
فمــا يفــرغ مــن ذلــك اجلانــب  ،فيفعــل بــه مثــل مــا فعــل باجلانــب األول ،مث يتحــول إىل اجلانــب اآلخــر :قــال

 !سبحان اهللا :قال قلت ،ىلفيفعل مثل ما فعل املرة األو  ،مث يعود عليه ،حىت يصح ذلك اجلانب كما كان
وعينـه إىل  ،ومنخره إىل قفاه ،شدقه إىل قفاه يشرشروأما الرجل الذي أتيت عليه  ؟. إىل أن قال:ما هذان

حيــث  فهــذا مــن عالمــات نبوتــه  )4().فيكــذب الكذبــة تبلــغ اآلفــاق ،فإنــه الرجــل يغــدو مــن بيتــه ؛قفــاه
غ اآلفـــاق، ولعـــل أوضـــح وســـيلة هلـــذا الكـــذب أخـــرب عـــن هـــذا النـــوع مـــن الكـــذب الـــذي يعظـــم أثـــره، ويبلـــ

  الواسع، الكذب يف وسائل اإلعالم ومواقع الشبكة املعلوماتية (األنرتنت) .
ففضحت هذه النصوص الكذاب، وبينت سـوء عاقبتـه يف الـدنيا واآلخـرة، وأن الكـذب منـه مـا هـو أعظـم 

ومنــه مــا يلقــى صــاحبه هــذا العــذاب  مــن الشــرك، ومنــه مــا يــورد صــاحبه النــار، وخيــتم ملالزمــه خبامتــة الســوء،
   . البشع يف قربه حيث يشرشر شدقه وفمه ومنخراه بكلوب من حديد

وبعد هذا الذكر املوجز ألسباب العذاب الدنيوي وما قد يرتتب عليـه مـن العـذاب األخـروي حيسـن بنـا أن 
  يم .صراطه املستقعن وتنكب  ،اهللا به من خالف أمرهنقف على أنواع العذاب الذي توعد 

  
  
  
  
  

                                 
  . 69) سورة يونس اآلية  1(
  .2،1/10، وصحيح مسلم ،ح 1/52، 108) متفق عليه، صحيح البخاري، ح 2(
  .2607،4/2012, وصحيح مسلم ،ح 5743،5/2261) صحيح البخاري واللفظ له، ح 3(
  ) سبق خترجيه. 4(
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  الرابع املبحث
  
  
  

  أصناف العذاب
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  أصناف العذاب
  

الســابق، وهــذا أوان احلــديث عــن العــذاب املرتتــب علــى  املبحــثاستعرضــنا طرفــا مــن أســباب العــذاب يف 
  .واملوجبة له ، بل هي اجلالبةملعاصي اليت هي أسباب هلذا النكالهذه الذنوب وا
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 ،تــرك مــأمورإذ مجيعهــا يرجــع إىل أصــلني: ، مــا تنوعــت اجلرائــر بســبب تنــوع دواعيهــا يف الــنفس البشــريةوك
ما ،ورظوفعل حم وكالمهـا ينقسـم باعتبـار حملـه  ،ومها الذنبان اللذان ابتلى اهللا سبحانه أبوي اجلن واألنس 

  .   )1(وحق خلقه وباعتبار متعلقة إىل حق اهللا ،القلوب يفوباطن  ،ظاهر على اجلوارح إىل
ـا يف الـدنيا بسبب اختالف مفاسدها وما ينـتج عنهـا؛ ولـذا تفا قد تفاوتت درجات الذنوبو  وتـت عقوبا

وهــو ال يشــعر،  ،وهللا احلكمــة البالغــة فقــد يعــم بالعــذاب، وقــد يؤجلــه، وقــد يصــبه علــى صــاحبهواآلخــرة، 
 ِيف  َهلُمْ  ) ُنَسارِعُ 55( َوبَِننيَ  مَّالٍ  ِمن ِبهِ  ا منُِدُُّهمأَمنََّ  َأَحيَْسُبونَ  ﴿قال تعاىل: ،وهو مستدرج ،ويظن أنه منعم

ـرَاتِ   َيُضـرُّواْ  لَـن ِإنـَُّهـمْ  اْلُكْفـرِ  ِيف  الـَِّذيَن ُيَسـارُِعونَ  َحيْزُنـكَ  َوالَ  ﴿ وقـال جـل ثنـاؤه: )2(﴾َيْشـُعُرونَ  الَّ  بَـل اْخلَيـْ

 اْلُكْفـرَ  اْشـتَـَرُواْ  الـَِّذينَ  ) ِإنَّ 176( َعـَذاٌب َعِظـيمٌ  َوَهلُـمْ  اآلِخـَرةِ  ِيف  ظّـًاحَ  َهلُـمْ  َجيَْعـلَ  اللَّـُه َأالَّ  يُرِيـدُ  اللَّـَه َشـْيئاً 

َـا الـَِّذينَ  َحيَْسـَنبَّ  ) َوالَ 177( أَلِـيمٌ  َعـَذابٌ  َوهلُـمْ  َيُضـرُّواْ اللَّـَه َشـْيًئا لَـن بِاِإلميَـانِ  ـرٌ  َهلُـمْ  ُمنْلِـي َكَفـُرواْ أَمنَّ  َخيـْ

َنُفِسِهمْ  َا ألِّ          .   ))3مُِّهنيٌ  َعَذابٌ  ِإْمثًا َوَهلْمُ  لِيَـْزَداُدواْ  َهلُمْ  ِليمنُْ  ِإمنَّ
 الصَّـْيَحةُ  َأَخَذتْـهُ  مَّـنْ  َحاِصـًبا َوِمـنـُْهم َعَلْيـهِ  أَْرَسْلَنا مَّنْ  َفِمنـُْهم ِبَذنِبهِ  َأَخْذنَا َفُكالًّ  ﴿ سبحانه وتعاىل :قال و 

   . ))4َأْغَرقْـَنا مَّنْ  ِمنـُْهموَ  ِبِه اَألْرضَ  َخَسْفَنا مَّنْ  َوِمنـُْهم
، قـــد يعـــم العـــذاب  وت، ومعجـــل ومؤجـــل، وخـــاص وعـــامفـــنخلص مـــن هـــذا إىل أن العـــذاب متنـــوع متفـــا

وردت يف القـرآن  مـا يلـي بيـان لـبعض أنواعـه الـيتوفي .وقد خيص كعذاب القرب واحلمى واألمـراض كالزلزلة،
  السنة .و 
  
  
  

  اهلالك العاماألول : 
  

عمت العقوبة، وهلك املذنبون، ومشل العذاب العامـة واخلاصـة، ومـا ذاك إال ألن املـذنب إذا فشا الذنب؛ 
وهـم قـادرون علـى اإلنكـار، فلـم يأخـذوا علـى يديـه؛  ،، وجاهر مبعصـيته بـني ظهـراين قومـهانتهك حمارم اهللا

ِـمُ  َخيِْسـفَ  َأن السَّـيَِّئاتِ  َمَكـُرواْ  الـَِّذينَ  أَفَـَأِمنَ فـأحلوا علـيهم عقوبتـه ومقتـه، قـال تعـاىل:  اَألْرَض َأوْ  اللَّـُه ِ

 يَْأُخَذُهمْ  ) َأوْ 46( ِمبُْعِجزِينَ  ُهم َفَما تـََقلُِّبِهمْ  يَْأُخَذُهْم ِيف  ) َأوْ 45( َيْشُعُرونَ  الَ  َحْيثُ  ِمنْ  اْلَعَذابُ  يَْأتِيَـُهمُ 

                                 
 . 86) اجلواب الكايف ص 1(
 .56،55) سورة املؤمنون اآليتان  2(
 .  178-176عمران اآليات  ) سورة آل3(

 . 40) سورة العنكبوت اآلية  4(
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رضـي اهللا عنهـا  عن زينـب بنـت جحـشم وروى البخاري ومسل ) )1رَِّحيمٌ  َلرُؤوفٌ  فَِإنَّ رَبَُّكمْ  َختَوُّفٍ  َعَلى
فـتح اليـوم مـن  ،ويـل للعـرب مـن شـر قـد اقـرتب ،استيقظ من نومه وهو يقـول:( ال إلـه إال اهللا أن النيب 

لــــك وفينـــــا  :قلــــت –وعقــــد ســــفيان بيــــده عشــــرة  -ردم يــــأجوج ومــــأجوج مثــــل هــــذه  يــــا رســــول اهللا! أ
   )2().اخلبث كثر إذا ،نعم :الصاحلون؟ قال

:(إن اهللا ال يعــذب م أمحـد والطــرباين يف املعجـم عـن العــرس بـن عمـرية قــال: قـال رسـول اهللا وروى اإلمـا
العامــة بعمــل اخلاصــة حــىت تعمــل اخلاصــة بعمــل تقــدر العامــة أن تغــريه وال تغــريه، فــذاك حــني يــأذن اهللا يف 

   )3(.هالك العامة واخلاصة)
 َوَأْهُلَهـا ِبظُْلـمٍ  اْلُقـَرى لِيـُْهلِـكَ  َكـاَن رَبـُّكَ  َوَمـا ن قـال تعـاىل: املصـلحو وإذا نزل العذاب فال ينجو منه إال 

أمــــا مــــن اقتصــــر نفعهــــم علــــى أنفســــهم ومل يغــــاروا علــــى حرمــــات اهللا ويغضــــبوا لغضــــبه؛  ) )4ُمْصــــِلُحونَ 
 قـد روى الطـرباين يف املعجـم األوسـط عـن جـابر ففيشملهم العذاب مث يبعـثهم اهللا علـى مـا مـاتوا عليـه 

إن  :. قـالأوحى اهللا إىل ملك من املالئكة أن اقلب مدينة كذا وكذا على أهلها :(اهللا قال قال رسول 
   )5().ساعة قط يل يتمعر مل وجههفإن  ؛اقلبها عليه وعليهم :قال .يعصك طرفة عني ملعبدك فالنا فيه 

 قـُْلنَـا التـَّنُّـورُ  َوفَارَ  أَْمرُنَا َجاء ِإَذا َحىتَّ فمن ذلك قوله تعاىل: ،اوهذا العذاب العام ورد ذكره يف القرآن كثري 

ـلْ   ))6قَِليـلٌ  ِإالَّ  َمَعـهُ  آَمـنَ  َوَمـا آَمـنَ  اْلَقـْوُل َوَمـنْ  َعَلْيـهِ  َسـَبقَ  َمـن ِإالَّ  َوَأْهلَـكَ  اثـْنَــْنيِ  َزْوَجـْنيِ  ُكـلٍّ  ِفيَهـا ِمـن امحِْ
وقـال سـبحانه وتعـاىل  ))7َخـرِينَ اآل َأْغَرقْـنَـا ُمثَّ   موضحا عاقبتهم بعد جناة نوح ومن معه: وقال جل ثناؤه

وقـال عـز  ) )8َبِصـريًا َخبِـَريً◌ا ِعبَـاِدهِ  بِـُذنُوبِ  ِبَربـِّكَ  وََكَفـى نُـوحٍ  بـَْعـدِ  ِمـن ِمـَن اْلُقـُرونِ  َأْهَلْكَنا وََكمْ  وتعاىل 
ـا قـَـْبِلُكمْ  اْلُقـُروَن ِمـن َأْهَلْكنَـا َوَلَقـدْ  مـن قائـل:  َكـانُواْ لِيـُْؤِمنُـواْ  َوَمـا بَـيـِّنَـاتِ بِالْ  ُرُسـُلُهم َوَجـاءتْـُهمْ  ظََلُمـواْ  َلمَّ

  ).)9اْلُمْجرِِمنيَ  اْلَقْومَ  َجنْزِي َكَذِلكَ 
  إن شاء اهللا . ،اب أصناف كثرية متعددة سيأيت تفصيلها فيما يليعذوهذا ال

  

  الغرقالثاني : 
                                 

  . 47 – 45) سورة النحل ، اآليات :  1(
  ، واللفظ له. 42207، ج2880. وصحيح مسلم ح  6/2589، ج 6650)صحيح البخاري  2(
  . 4/387واآلحاد واملثاين .4/192املسند و ، 138ص: 17) املعجم الكبري ج: 3(
  . 117)سورة هود اآلية  4(
  . 7/336، ج 7661) العجم األوسط ح  5(
  .  40)سورة هود اآلية  6(
  .  82) سورة الصافات اآلية  7(
  .  17)  سورة اإلسراء اآلية  8(
  .  13) سورة يونس اآلية  9(

 



 58

  
فجاءهـا املـاء مـن فوقهـا  ،))1اآلَخـرِينَ  َأْغَرقْـنَـا ُمثَّ قـال تعـاىل:  ،أمـة نـوح وأول أمـة عاقبهـا اهللا بـالغرق

 َوَأْهلَـكَ  اثـْنَـْنيِ  َزْوَجْنيِ  ُكلٍّ  ِفيَها ِمن امحِْلْ  قـُْلَنا التـَّنُّورُ  َوفَارَ  أَْمرُنَا َجاء ِإَذا َحىتَّ  ومن حتتها قال تعاىل:

 اهللا بـه فرعـون وقومـه  ، كمـا أهلـك ))2قَِليـلٌ  ِإالَّ  َمَعـهُ  آَمـنَ  َوَمـا آَمـنَ  اْلَقـْوُل َوَمـنْ  َعَلْيـهِ  َسـَبقَ  َمن ِإالَّ 
، وملـا أعرضـت سـبأ أرسـل اهللا علـيهم املطـر ) )3َغِشـيَـُهمْ  َمـا اْلَيمِّ  مِّنَ  فـََغِشيَـُهم ِفْرَعْوُن ِجبُُنوِدهِ  فَأَتْـبَـَعُهمْ 

وال يـزال هـذا العـذاب يتكـرر يف كـل ) )4اْلَعـرِمِ  َسـْيلَ  َعلَـْيِهمْ  فََأْرَسـْلَنا فََأْعَرُضـوا املـدمر قـال تعـاىل:
  مة، وثالثة سيول وأمطار غزيرة.فتارة أمواج عاتية، وتارة فيضانات عار  :عصر

 

  الريحالثالث : 
  
 وقـال تعـاىل: ،) )5َعاتَِيةٍ ر َصْرصَ  ِبرِيحٍ  فَُأْهِلُكوا َوأَمَّا َعادٌ  قال جل ثناؤه: ،قوم عاد اأهلك اهللا  

ـا تعـاىل:  رِيـحٌ  بِـهِ  اْسـتَـْعَجْلُتم َمـا ُهـوَ  ممُِّْطرُنَـا بَـلْ  َعـاِرضٌ  َهـَذا قَـاُلوا َأْوِديَـِتِهمْ  مُّْسـتَـْقِبلَ  َعاِرًضـا رََأْوهُ  فـََلمَّ

ـ ،))6أَلِـيمٌ  َعـَذابٌ  ِفيَهـا  أَيـَُّهـا يَـا يـوم األحـزاب فقـال سـبحانه وتعـاىل: حممـدا رسـوله  اونصـر 

، ))7تـََرْوَهـا ملَّْ  َوُجنُـوًدا رِحيًـا َعلَـْيِهمْ  ْرَسـْلَنافَأَ  َجـاءْتُكْم ُجنُـودٌ  ِإذْ  َعلَـْيُكمْ  اللَّـهِ  نِْعَمـةَ  اذُْكـُروا آَمنُـوا الـَِّذينَ 
ـم الشـدائد دعـو  اوتوعد  اهللا خملصـني لـه الـدين، فـإذا ذهـب اخلـوف  ااملخالفني الذين إذا أحاطـت 

م، قال تعاىل:  ؛وحل األمن  مِّنَ  قَاِصفا ُكمْ فـَيـُْرِسَل َعَليْ  ُأْخَرى تَاَرةً  ِفيهِ  يُِعيدَُكمْ  َأن أَِمنُتمْ  أَمْ  كفروا بر

نَ  جتَُِدواْ َلُكمْ  الَ  ُمثَّ  َكَفْرمتُْ  ِمبَا فـَيـُْغرَِقُكم الرِّيحِ  ـا قالـت:  وعـن عائشـة زوج النـيب  .))8تَِبيًعا هِ بِ  اَعَليـْ أ
مســتجمعا ضــاحكا حــىت أرى منــه هلواتــه، إمنــا كــان يتبســم، قالــت:  مــا رأيــت رســول اهللا (قالــت: 

لــك يف وجهــه، فقالــت: يــا رســول اهللا! أرى النــاس إذا رأوا الغــيم وكــان إذا رأى غيمــا أو رحيــا عــرف ذ
فقــــال: يــــا  :رجــــاء أن يكــــون فيــــه املطــــر، وأراك إذا رأيتــــه عرفــــت يف وجهــــك الكراهيــــة. قالــــت ؛فرحــــوا

                                 
  .  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 األحزاب اآلية  7(
  .  69) سورة اإلسراء اآلية  8(
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 َهـَذا عائشة! ما يؤمنين أن يكون فيه عذاب، قد عذب قـوم بـالريح، وقـد رأى قـوم العـذاب فقـالوا:

  .)()1ممُِّْطرُنَا َعاِرضٌ 
 

  الزالزلالرابع : 
  
ــا،   جــاءت األحاديــث النبويــة مصــرحة بــأن الــزالزل تقــع يف هــذه األمــة عقوبــة هلــا علــى بعــدها عــن ر

ال تقـــوم الســـاعة حـــىت يقـــبض  :(قـــال النـــيب  :قـــال  عـــن أيب هريـــرةفصـــراطه املســـتقيم، عـــن وتنكبهـــا 
حــىت يكثــر  -القتــل ،وهــو القتــل - ويكثــر اهلــرج ،وتظهــر الفــنت ،ويتقــارب الزمــان ،وتكثــر الــزالزل ،العلــم

ــذه األمــة أنــ , وبــني النــيب )2()فيفــيض ،فــيكم املــال ــا إ هأن مــن رمحــة اهللا  ذا أراد أن يعاقبهــا علــى ذنو
لــيس عليهــا  ،مرحومــة أمــةأمــيت هــذه  :(قــال رســول اهللا  :قــال  عــن أيب موســىف ،عجــل هلــا العقوبــة
ا يف الدنيا الفنت وال ،عذاب يف اآلخرة    .)3()زالزل والقتلعذا

واهللا لــئن عــادت  !أحــدثتم( :وقــال ،فأنكرهــا  وقــد كانــت أول مــا كانــت يف اإلســالم علــى عهــد عمــر
املدينة زلزلت  :بن عيينة عن عبيد اهللا بن عمر عن نافع عن صفية قالتارواه . )ألخرجن من بني أظهركم

واهللا  ،مــا أســرع مــا أحــدثتم(:قــال مث ،فقــام فحمــد اهللا وأثــىن عليــه ،علــى عهــد عمــر حــىت اصــطكت الســرر
فلمــا رأى أنــه  إىل عظــيم فقــه هــذا اخلليفــة الراشــدفــانظر  )4( .)لــئن عــادت ألخــرجن مــن بــني أظهــركم
وقــال  علــم أن األمــة أحــدثت حــدثا اســتوجبت أن يغــري اهللا عليهــا . ،حــدث يف الكــون حــدث مل يعهــده

 ،الــزالزل العظــام -أي األرض  –دث فيهــا فتحــ :(موضــحا احلكمــة مــن ذلــك اإلمــام ابــن القــيم رمحــه اهللا
كمـا   ،والنـدم ،ليـهإ والتضـرع ،عـن معاصـيه واإلقـالع ،واإلنابـة ،واخلشية ،اخلوف :فيحدث من ذلك لعباده

رض منــا زلزلــت األإ( :وقــال كعــب. )5()ن ربكــم يســتعتبكم:إ -رض وقــد زلزلــت األ - قــال بعــض الســلف
ىل إوكتـب عمـر بـن عبـد العزيــز  .عـز وجـل أن يطلـع عليهــا فرقـا مــن الـرب فرتعـد ؛ذا عمـل فيهـا باملعاصـيإ
  )6(). وجل به العبادَ  عز فان هذا الرجف شيء يعاتب اهللاُ ،أما بعد  :مصاراأل
  

                                 
  . 2/616،ج 899وصحيح مسلم ح 350/،1،ج 978) صحيح البخاري ح  1(
  . 350/ 1، ج989) صحيح البخاري،ح  2(
  .13/261، ومسند أيب يعلى 4/491واملستدرك ، 4/105، وسنن أيب داود 4/418،410) املسند  3(
 .3/342)  سنن البيهقي  4(
  . 1/221) مفتاح دار السعادة  5(
  . 1/30) اجلواب الكايف  6(
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  الصيحةاخلامس : 
  
ـــ  قـــال  ،رهم الناقـــةومـــن األقـــوام الـــذين عـــذبوا بالصـــيحة قـــوم صـــاحل، وذلـــك بســـبب كفـــرهم وعتـــوهم، وعْق

ِـْم َوقَـاُلواْ  َعـْن أَْمـرِ  َوَعتَــْواْ  النَّاقَـةَ  فـََعَقـُرواْ  تعـاىل: ) 77( ِمـَن اْلُمْرَسـِلنيَ  ُكنـتَ  ِإن َتعِـُدنَا ِمبَـا اْئِتنَـا َصـاِلحُ  يَـا َرِّ
عـن أيب الـزبري عـن ف، وجـاء يف السـنة مـا يوضـح ذلـك، ))1َدارِِهـْم َجـاِمثِنيَ  ِيف  فََأْصـَبُحواْ  الرَّْجَفـةُ  فََأَخـَذتْـُهمُ 

فقـد سـأهلا قـوم  ؛ال تسـألوا اآليـات :(باحلجر قـال ملا مر النيب  :هللا عنهما قالجابر بن عبد اهللا رضي ا
ــم فعقروهــا ،تــرد مــن هــذا الفــج وتصــدر مــن هــذا الفــج -يعــين الناقــة  -صــاحل فكانــت   ،فعتــوا عــن أمــر ر

م   :قـال ؟قيـل مـن هـو ،فأمهد اهللا من حتت السماء منهم إال رجال واحدا كان يف حـرم اهللا الصيحةفأخذ
هــذا حــديث صــحيح اإلســناد ومل قــال احلــاكم:  )فلمــا خــرج مــن احلــرم أصــابه مــا أصــاب قومــه ،أبــو رغــال
    .)3(وهو على شرط مسلم) الستةقال ابن كثري:(وهذا احلديث ليس يف شيء من الكتب و   )2(خيرجاه

هــو اليــوم و  -وأصــبح مثــود يــوم اخلمــيس وذكــر ابــن كثــري رمحــه اهللا كيــف حــّل بقــوم مثــود العــذاب، فقال:(
 -وأصــبحوا يف اليــوم الثــاين  ،ووجــوههم مصــفرة كمــا وعــدهم صــاحل عليــه الســالم - األول مــن أيــام النظــرة

من أيام املتاع وهو يـوم  -وأصبحوا يف اليوم الثالث  ،ووجوههم حممرة - من أيام التأجيل وهو يوم اجلمعة
وقعـــدوا ينتظـــرون نقمـــة اهللا  ،وقـــد حتنطـــوا ،فلمـــا أصـــبحوا مـــن يـــوم األحـــد ،ووجـــوههم مســـودة - الســـبت
ــــم - عيــــاذا بــــاهللا مــــن ذلــــك -وعذابــــه  شــــرقت وأ ؟كيــــف يــــأتيهم العــــذاب وال ،ال يــــدرون مــــاذا يفعــــل 
م صــــيحة مــــن الســــماء ؛الشــــمس وزهقــــت  ،ففاضــــت األرواح ،ورجفــــة شــــديدة مــــن أســــفل مــــنهم ،جــــاء

ومل يفلــت مــنهم  ،رعى ال أرواح فــيهمأي صــ.  َدارِِهــْم َجــاِمثِنيَ  ِيف  فََأْصــَبُحواْ النفــوس يف ســاعة واحــدة 
 - وامسهـــا كلبـــة ابنـــة الســـلق ،إال جاريـــة كانـــت مقعـــدة :قـــالوا ،ال ذكـــر وال أنثـــى ،أحـــد ال صـــغري وال كبـــري

فلمــا رأت مــا رأت مــن العــذاب  -وكانــت كــافرة شــديدة العــداوة لصــاحل عليــه الســالم  ،ويقــال هلــا الذريعــة
م مبـــا رأت ومـــا حـــل فأتـــ ،فقامـــت تســـعى كأســـرع شـــيء ،أطلقـــت رجالهـــا ـــاء فـــأخرب ـــا مـــن األحي ت حي

   )4(.)مث استسقتهم من املاء فلما شربت ماتت ،بقومها
 بـَْعـِدهِ  ِمـن قـَْوِمـهِ  َعلَـى أَنَزْلنَـا َوَمـاتعـاىل: قولـهومن القرى اليت ُأِخَذ أهلها بالصـيحة القريـة الـوارد ذكرهـا يف 

، قـال )5(َخاِمـُدونَ  ُهـمْ  فَـِإَذا َواِحـَدةً  َصـْيَحةً  ِإالَّ  َكانَـتْ  ) ِإن28( ُمنـزِِلنيَ  َوَمـا ُكنَّـا السَّـَماء مِّـنَ  ُجنـدٍ  ِمـنْ 

                                 
  .  78،77) سورة األعراف اآليتان  1(
 ،  77/ 14، و صحيح ابن حبان  371،351/  2) املستدرك    2(
  . 2/228)تفسري القرآن العظيم  3(
  . 2/230السابق  ) املصدر 4(
  .  29،28) سورة يس اآليتان  5(
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ـم املفسرون: ( بعث اهللا تعاىل إليهم جربيل عليه الصالة والسالم فأخـذ بعضـاديت بـاب بلـدهم، مث صـاح 
م روح ترتدد يف جسد). ،صيحة واحدة؛ فإذا هم خامدون عن آخرهم    )1(مل تبق 

  

  البأس فيما بينهم وقوع السادس :
  
بـــني ســـبحانه وتعـــاىل أن ممـــا توعـــد بـــه عبـــاده أن يســـلط بعضـــهم علـــى بعـــض، وأن يلبســـهم شـــيعا يقتـــل  

 أَْرُجِلُكمْ  َحتْتِ  ِمن َأوْ  فـَْوِقُكمْ  َعَذابًا مِّن َعَلْيُكمْ  يـَبـَْعثَ  َأن َعَلى اْلَقاِدرُ  ُهوَ  ُقلْ قال تعاىل: بعضهم بعضا،

، وأخـرب سـبحانه وتعـاىل أنـه جعـل بـأس اليهـود فيمـا ))2بـَْعـضٍ  بـَْعَضـُكم بَـْأسَ  َويُـِذيقَ  ِشـَيعاً  يـَْلِبَسـُكمْ  َأوْ 
نَـُهمْ  ْأُسُهمْ بَ  :فقال عز من قائل ،بينهم يًعا َشِديدٌ  بـَيـْ   .))3َشىتَّ  َوقـُُلوبـُُهمْ  َحتَْسبـُُهْم مجَِ

إياهـا حلكمـة عظيمـة  عَ نِـفمُ  بأمته أن سأل ربـه أن ال جيعـل بـأس أمتـه فيمـا بينهـا؛ ومن رمحة الرسول    
عــامر بـن سـعد عــن أبيـه أن رســول ال نعلمهـا، فاحلمـد هللا علــى قضـائه وأمــره، فقـد روى اإلمـام مســلم عـن 

 ،وصـلينا معـه ،حـىت إذا مـر مبسـجد بـين معاويـة دخـل فركـع فيـه ركعتـني ،أقبل ذات يـوم مـن العاليـة اهللا 
سـألت  :ومنعـين واحـدة ،فأعطـاين ثنتـني ،ريب ثالثـا سـألت:(  فقـال  ،مث انصرف إلينا ،ودعا ربه طويال

وسـألته أن ال جيعـل  ،وسألته أن ال يهلك أميت بالغرق فأعطانيهـا ،ريب أن ال يهلك أميت بالسنة فأعطانيها
  .)4()بينهم فمنعنيهابأسهم 

َعـَذابًا  َعَلْيُكمْ  يـَبـَْعثَ  نأَ  َعَلى اْلَقاِدرُ  ُهوَ  ُقلْ :يف قولهواخرج ابن جرير رمحه اهللا من طريقه عن أيب العالية 
ــن ــْوِقُكمْ  مِّ فجــاء مــنهن اثنتــان بعــد وفــاة رســول اهللا خبمــس  ،وكلهــن عــذاب ،فهــن أربــع( :قــال .اآليــة فـَ

 ،وبقيت اثنتان فهما ال بد واقعتان يعين اخلسف ،وأذيق بعضهم بأس بعض ،سوا شيعابِ لْ فأُ  ،وعشرين سنة
  . )5( ونقل مثل ذلك عن أيب بن كعب  )واملسخ

على ما غنمه املسلمون من  رضي اهللا عنهم ،وعبد الرمحن بن عوف ،وعبد اهللا بن عباس ،وملا وقف عمر
رأى الــــذهب فيــــه  ،منظــــرا مل يــــر مثلــــه عمــــر  فــــرأى ،فلمــــا رأوه كشــــطوا األنطــــاع عــــن األمــــوال ،الفــــرس

 ، مــا هــو بيــوم بكــاءواهللا :فقــال لــه أحــدمها ،فبكــى عمــر بــن اخلطــاب ،واليــاقوت والزبرجــد واللؤلــؤ يــتألأل
ولكنـه واهللا مـا كثـر هـذا يف قـوم قـط إال  ،إين واهللا ما ذهبت حيث ذهبت :فقال .ولكنه يوم شكر وسرور

لهـــم إين أعـــوذ بـــك أن أكـــون ال:(وقـــال ،ورفـــع يديـــه إىل الســـماء ،مث أقبـــل علـــى القبلـــة .بيـــنهمبأســـهم وقـــع 
                                 

  . 3/570) تفسري القرآن العظيم 1(
  .  65) سورة األنعام اآلية 2(
  .  14) سورة احلشر اآلية 3(
  . 2890،4/2216) صحيح مسلم ،ح4(
 .5/134. واملسند 3/283وانظر الدر املنثور ، 226/ 7 ) تفسري الطربي5(
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ويقـول الشـيخ حممـد العثيمـني   .)1( يـَْعَلُمـونَ  ُث الَحْيـ مِّـنْ  َسَنْسـَتْدرُِجُهم) فإين أمسعـك تقـول:مستدرجا
ـا كعقوبـة األمـم السـابقة , مل جيعلهـا بـاهلالك رمحه اهللا :( إن اهللا مل جيعل عقوبة األمـة علـى معاصـيها وذبو

مثانيــة أيــام العاتيــة ســخرها علــيهم  ســبع ليــال و العــام املــدمر لألمــة كمــا حصــل لعــاد حــني أهلكــوا بــالريح 
م أعجـاز خنـل خاويـة، القوم فرتى ،حسوما وبـة فهـل تـرى هلـم مـن باقيـه . مل جيعلهـا كعق فيها صرعى، كـأ

م  الصــيحة و  مل تكــن كعقوبــة قــوم لــوط الــذين و فأصــبحوا يف ديــارهم جــامثني .  ؛الرجفــةمثــود الــذين أخــذ
تـه هلـذه األمـة . إن اهللا حبكمته ورمحفجعل اهللا ديارهم عاليها سافلها ؛أرسل اهللا عليهم حاصبا من السماء

م ومعاصــيهم أن يســلط بعضــهم علــى بعــض؛ فيهلــك بعضــهم بعضــا، ويســيب  جعــل عقــوبتهم علــى ذنــو
  ) 2(). بعضهم بعضا

  

  الطاعون السابع :
  

على بعـض األمـم السـابقة عقوبـة هلـا علـى متردهـا اهللا أن الطاعون من العقوبات اليت أرسلها  ذكر النيب 
ا، ففي احلديث الصحيح  أنـه مسعـه يسـأل أسـامة بـن  ،عامر بـن سـعد بـن أيب وقـاص عـن أبيـهعن وعصيا

رجس أرسل  الطاعون( :قال رسول اهللا  :فقال أسامة ؟الطاعونيف  زيد ماذا مسعت من رسول اهللا 
وإذا وقــع  ،فــإذا مسعــتم بــه بــأرض فــال تقــدموا عليــه ،أو علــى مــن كــان قــبلكم ،طائفــة مــن بــين إســرائيلعلـى 
ا ،بأرض    )3().خترجوا فرارا منه فال ،وأنتم 

 َحـَذرَ  أُلُـوفٌ  َوُهـمْ  ِديَـارِِهمْ  ِمـن َخَرُجـواْ  الـَِّذينَ  تـَـَر ِإَىل  َأملَْ  ونقـل عبـد الـرزاق عـن قتـادة يف قولـه تعـاىل:

   )5( ليكملوا بقية أيامهم ) )4َأْحَياُهمْ  ُمثَّ  ُموُتواْ  اللَّهُ  َهلُمُ  فـََقالَ  ، الطاعونقال: فروا من   اْلَمْوتِ 
 َكـانُواْ  ِمبَـا مِّـَن السَّـَماء رِْجـزاً  ظََلُمـواْ  الـَِّذينَ  َعلَـى أَنَزْلنَـافَ  :قولـه تعـاىلل وذكـر ابـن جريـر عنـد تفسـريه

إنـه رجـز  :أنـه قـال الطـاعونيف  عـن النـيب مبـا روي وعـزز قولـه  الطـاعون،أن املـراد بـالرجز  ))6يـَْفُسُقونَ 
   )7( .)مم الذين قبلكمعض األعذب به ب

                                 
  من سورة األعراف . 182. واآلية  4/157) األم 1(
  .11) أثر املعاصي على الفرد واجملتمع ، 2(
  . 4/1738، 2218، واللفظ له وصحيح مسلم ح 3/1281، 3286) صحيح البخاري ح  3(
  . 243) سورة البقرة اآلية  4(
  .1/97) نفسري الصنعاين  5(
  .  59) سورة البقرة اآلية  6(
  .1/305) تفسري الطربي  7(
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لَـِئن  ِعنَدكَ  َعِهدَ  ِمبَا رَبَّكَ  لََنا ادْعُ  ُموَسى يَا قَاُلواْ  َعَلْيِهُم الرِّْجزُ  َوَقعَ  َوَلمَّا:قوله تعاىلل أيضا عند تأويل وقا
جـز اختلـف أهـل التأويـل يف ذلـك الر ( : ))1 بَـِين ِإْسـَرآئِيلَ  َمَعـكَ  َولَنـُْرِسـَلنَّ  لَـكَ  لَنـُْؤِمَننَّ  الرِّْجزَ  َعنَّا َكَشْفتَ 

. وممـن قـال بـذلك ابـن عبـاس كـان ذلـك طاعونـا  :فقال بعضـهم ،هؤالء القومقع على الذي أخرب اهللا أنه و 
   )2( رمحه اهللا.  ،رضي اهللا عنهما وسعيد بن جبري

وأوىل  ســتعرض ابــن جريــر هــذه األقــوال قــال:الرجــز العــذاب، وبعــد أن ا :وابــن زيــد ،وقتــادة ،وقــال جماهــد
م ملا وقع علـيهم القولني بالصواب يف هذا ا ملوضع، أن يقال: إن اهللا تعاىل ذكره أخرب عن فرعون وقومه أ

فزعـــوا إىل موســـى مبســـألته ربـــه كشـــف ذلـــك عـــنهم،   -وهـــو العـــذاب والســـخط مـــن اهللا علـــيهم  -الرجـــز 
وجــائز أن يكــون ذلــك الرجــز كـــان الطوفــان واجلــراد والقمــل والضــفادع والـــدم؛ ألن كــل ذلــك كــان عـــذابا 

ئز أن يكــون ذلــك الرجــز كــان طاعونــا، ومل خيربنــا اهللا أي ذلــك كــان، وال صــح عــن رســول اهللا علــيهم، وجــا
 3(فنسلم له).  ،بأي ذلك كان خرب (  

فمـن مـات فيـه  هـذه األمـة،ملـن أصـيب بـه مـن ولئن كان هذا املرض عذابا على مـن كـان قبلنـا؛ فهـو رمحـة 
مــا :(قــال رســول اهللا  :قــالأنــه هريــرة  عــن أيبفهــو شــهيد؛ فقــد روى البخــاري ومســلم يف صــحيحيهما 

إن شــهداء أمــيت إذا  :قــال .مــن قتــل يف ســبيل اهللا فهــو شــهيد !يــا رســول اهللا :قــالوا ؟تعــدون الشــهيد فــيكم
ومن مات يف سـبيل اهللا فهـو  ،من قتل يف سبيل اهللا فهو شهيد :قال ؟فمن هم يا رسول اهللا :قالوا .لقليل
   )4().ومن مات يف البطن فهو شهيد ،دفهو شهي الطاعونومن مات يف  ،شهيد

علـى أنقـاب : (قـال رسـول اهللا  :عـن أيب هريـرة قـالف ،فـال يـدخلها وقد عصم اهللا منـه مدينـة رسـوله 
   )5().وال الدجال الطاعوناملدينة مالئكة ال يدخلها 

  

  عذاب القرب الثامن : 
  

 َوَحـاقَ مة كلها، كما يف قولـه تعـاىل:ومن أصناف العذاب األدىن عذاب القرب، وعذاب القرب قد يعم األ

َها ) النَّاُر يـُْعَرُضونَ 45( اْلَعَذابِ  ُسوءُ  ِفْرَعْونَ  ِبآلِ   ِفْرَعـْونَ  أَْدِخلُـوا آلَ  السَّـاَعةُ  تـَُقـومُ  َويـَـْومَ  َوَعِشـيًّا ُغـُدوًّا َعَليـْ

م فتم ،النـاس وقعـوا يف معصـية واحـدة ، وقـد يتنـاول أصـنافا مـن))6اْلَعـَذابِ  َأَشدَّ  اثلـت عقـوبتهم يف حيـا

                                 
  . 134راف اآلية ) سورة األع 1(
  . 41-9/40) املصدر السابق  2(
  .9/41) املصدر السابق  3(
  .5/2165، 5400، واللفظ له، وصحيح البخاري ح3/1521، 1915) صحيح مسلم ح  4(
  .5/2165، 5399، واللفظ له، وصحيح البخاري ح 2/1005، 1379) صحيح مسلم ح 5(
  . 46-45) سورة غافر اآليتان  6(
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يعـين   -كـان رسـول اهللا   :قـال مسرة بن جنـدب الربزخية، فمن ذلك ما رواه البخاري رمحه اهللا عن 
فـــيقص عليـــه مـــن شـــاء اهللا أن  :قـــال ؟هـــل رأى أحـــد مـــنكم مـــن رؤيـــا :( - ممـــا يكثـــر أن يقـــول ألصـــحابه

مـا ابت ،إنه أتاين الليلة آتيـان :وإنه قال ذات غداة ،يقص مـا قـاال يل ،عثـاينوإ وإين انطلقـت  ،انطلـق :وإ
 ،وإذا هــو يهــوي بالصــخرة لرأســه ،وإذا آخــر قــائم عليــه بصــخرة ،وإنــا أتينــا علــى رجــل مضــطجع ،معهمــا

مث  ،فيتدهــده احلجــر هــا هنــا فيتبــع احلجــر فيأخــذه فــال يرجــع إليــه حــىت يصــح رأســه كمــا كــان ،فيثلــغ رأســه
 :قــاال يل :قــال ؟مــا هــذان !قلــت هلمــا ســبحان اهللا :قــال ،رة األوىلاملـيعـود عليــه فيفعــل بــه مثــل مــا فعــل بــه 

ـــا يف احليـــاة  وذكـــر فيـــه الرســـول  ،إىل آخـــر احلـــديث )1(... انطلـــق انطلـــق أنواعـــا مـــن املعاصـــي وعقوبا
ترك الصالة، وأكل الربا، والكذب الذي يبلغ اآلفـاق، و  : الذي يأخذ القرآن ويرفضه،الربزخية، فمن ذلك

ا يف ء يف حــديث عبـــد اهللا بــن عبـــاس رضــي اهللا عنهمـــا أن مــن الـــذنوب الــوالــزىن. وجـــا يت يعـــذب أصـــحا
، إىل آخــر مــا جــاء يف األحاديــث الــيت تــذكر عــذاب القــرب، وقــد قبــورهم النميمــة، وعــدم التنــزه مــن البــول
  فال موجب للتكرار.  ،ذكرت فيما مضى شيئا من أنواع املعاصي
وهـــي قـــول  :املســـألة التاســـعةهللا عـــن أســـباب عـــذاب القـــرب فقال:(وســـئل شـــيخ اإلســـالم ابـــن القـــيم رمحـــه ا

ــا أصــحاب القبــور ــا مــن وجهــني؟ الســائل مــا األســباب الــيت يعــذب  مــا اجملمــل أ ،ومفصــل ،جممــل :جوا
م ملعاصيه ،وإضاعتهم ألمره ،م يعذبون على جهلهم باهللافإ فال يعـذب اهللا روحـا عرفتـه وأحبتـه  ،وارتكا

يـهواج ،وامتثلـت أمـره وعـذاب اآلخـرة أثـر غضـب اهللا ن عـذاب القـرب إ؛ فـنا كانـت فيـه أبـدادَ وال بَـ ،تنبـت 
؛ كــان لــه ومــات علــى ذلــك ،مث مل يتــب ،فمــن أغضــب اهللا وأســخطه يف هــذه الــدار ،وســخطه علــى عبــده

. مث ذكـــر ومصـــدق ومكـــذب ،فمســـتقل ومســـتكثر ،الـــربزخ بقـــدر غضـــب اهللا وســـخطه عليـــهمـــن  عـــذاب 
ـذه اجلـرائم صـل فيـه أنـواع الـذنوب، مث قـال: اجلواب املفصل، وف فكـل هـؤالء وأمثـاهلم يعـذبون يف قبـورهم 
ا وقلتها  ،وملا كان أكثر النـاس كـذلك كـان أكثـر أصـحاب القبـور معـذبنيا، وصغريها وكبريه ،حبسب كثر
املنقوشـة ظواهرهـا بـالرتاب واحلجـارة  ،وبواطنها حسـرات وعـذاب ،فظواهر القبور تراب ،والفائز منهم قليل

  )2()القدور يباحلسرات كما تغل يغلت ،والبليات يويف باطنها الدواه ،مبنيات
  

  املسخالتاسع :
  

                                 
  . 6/2585، 6640خاري ح) صحيح الب 1(
  . 79 -  1/77) الروح البن القيم  2(
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قـــال كمـــا أو هـــو    )1(: حتويـــل صـــورة إىل مـــا هـــو أقـــبح منهـــا.وهـــومـــن أصـــناف العـــذاب األدىن: املســـخ،  
ــــقِ (صــــفهاين يف مفرداتــــه: الراغــــب األ ــــِق واخلُُل بعــــض إىل صــــورة. قــــال  وحتويلهمــــا مــــن صــــورة ،تشــــويه اخلَْل

خ قـد حيصـل يف كـل زمـان مسـخ اخلَْلـق، ومسـة وهو العيناحلكماء: املسخ ضربان: مسخ خاص حيصل يف 
خبُلــق ذمــيم مــن أخــالق بعــض احليوانــات،  ذلــك بــأن يصــري اإلنســان متخلقــاوهــو مســخ اخلُلــق؛ و  ومكــان،

  .)2()ره كاخلنزيرحنو أن يصري يف شدة احلرص كالكلب، ويف الش
؛ بســبب خمالفــة األمــر واالحتيــال فمســخ بعضــهم قــردة وخنــازير ،الســابقةب اهللا بــه بعــض األمــم ولقــد عــذ

وقـال  .))3َخاِسـِئنيَ  قِـَرَدةً  ُكونُـواْ  َهلُمْ  السَّْبِت فـَُقْلَنا ِيف  ِمنُكمْ  اْعَتَدواْ  الَِّذينَ  َعِلْمُتمُ  َوَلَقدْ  قال تعاىل:عليه، 
 َسْبِتِهمْ  يـَْومَ  تَْأتِيِهْم ِحيَتانـُُهمْ  ِإذْ  السَّْبتِ  ِيف  يـَْعُدونَ  ِإذْ  اْلَبْحرِ  َكاَنْت َحاِضَرةَ  الَِّيت  اْلَقْريَةِ  َعنِ  وَاْسَأْهلُمْ تعاىل:

لُـوُهم َكـَذِلكَ  تَـْأتِيِهمْ  َيْسـِبُتوَن الَ  الَ  َويـَـْومَ  ُشـرَّعاً   ملَِ  مِّـنـُْهمْ  أُمَّـةٌ  قَالَـتْ  ) َوِإذَ 163( يـَْفُسـُقونَ  َكـانُوا ِمبَـا نـَبـْ
بـُُهْم َعَذابًا َأوْ  اللَُّه ُمْهِلُكُهمْ  قـَْوًما ِعظُونَ تَ  ـا164( يـَتـَُّقـونَ  َوَلَعلَُّهـمْ  رَبُِّكـمْ  ِإَىل  َمْعـِذَرةً  قَـاُلواْ  َشـِديًدا ُمَعذِّ  ) فـََلمَّ

ـُرواْ  َما َنُسواْ  نَـا بِـهِ  ذُكِّ َهـْونَ  الـَِّذينَ  َأَجنيـْ  يـَْفُسـُقونَ  َكـانُواْ  ِمبَـا بَئِـيسٍ  ِبَعـَذابٍ  ظََلُمـواْ  الـَِّذينَ  السُّـوِء َوَأَخـْذنَا َعـنِ  يـَنـْ

  . )4(َخاِسِئنيَ  ِقَرَدةً  ُكونُواْ  َهلُمْ  قـُْلَنا َعْنهُ  نـُُهواْ  مَّا َعن َعتَـْواْ  فـََلمَّا ) 165(
ـم ملـا مل ينتهـوا عـن فعلهـم قـال النـاهون هلـم:  ،وابـن كثـري ،ذكر ابن جرير وغريمهـا عنـد تفسـري هـذه اآليـة أ
واهللا ال نبايتكم الليلة يف مدينتكم، واهللا ما نراكم تصـبحون حـىت يصـّبحكم اهللا خبسـف أو  !(يا أعداء اهللا

قـــذف أو بعـــض مـــا عنـــده مـــن العـــذاب، فلمـــا أصـــبحوا ضـــربوا علـــيهم البـــاب، ونـــادوا فلـــم جيـــابوا، فوضـــعوا 
هلـا  ،تعـاوى ،ىتعـاد -واهللا  -قـردة  !فقال: أي عبـاد اهللا ،وأعلوا سور املدينة رجال، فالتفت إليهم ،سلما

ا مــن اإلنــس ا مــن  ،أذنــاب، قــال: ففتحــوا فــدخلوا علــيهم، فعرفــت القــرود أنســا وال تعــرف اإلنــس أنســا
القردة، فجعلت القرود يأتيها نسيبها مـن اإلنـس فتشـم ثيابـه وتبكـي، فيقـول: أمل نـنهكم عـن كـذا؟ فتقـول 

  )5(!) أي نعم :برأسها
حـّول املسـخ جـزاًء هلـا علـى عتوهـا ومتردهـا، وهـو مسـخ حقيقـي فاآلية مصرحة بأن اهللا عاقب هـذه األمـة ب

   اهللا صورهم من الصورة اآلدمية إىل الصورة احليوانية، وكالم املفسرين على هذه اآلية شاهد على هذا .

                                 
  . 225) التعريفات للجرجاين، ص  1(
  ، مادة مسخ .468) املفردات، ص  2(
  .  65) سورة البقرة اآلية  3(
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ـم مـا حـل بأسـالفهم، قـال  - إذا كذبوه وخالفوا أمره –حيّذر أهل الكتاب أن  وأمر اهللا نبيه  أن حيل 
 اْلِقـَرَدةَ  ِمـنـُْهمُ  َوَجَعـلَ  اللَّـُه َوَغِضـَب َعَلْيـهِ  لََّعنَـهُ  اللَّـِه َمـن ِعنـدَ  َمُثوبَـةً  َذلِـكَ  مِّـن ِبَشـرٍّ  أُنـَبِّـُئُكم َهـلْ  قُـلْ  :تعـاىل

   ).)1السَِّبيلِ  َسَواء َعن َوَأَضلُّ  َشرٌّ مََّكاناً  أُْولَـِئكَ  الطَّاُغوتَ  َوَعَبدَ  َواْخلََنازِيرَ 
، فقــد الــذي أحلّــه اهللا بالســابقني ؛ توعــد اهللا بــه الالحقــني املخــالفني مــن هــذه األمــةوهــذا العــذاب البئــيس 

 -قال حدثين أبو عامر أو أبو مالك األشعري ،عبد الرمحن بن غنم األشعري أخرج البخاري رمحه اهللا عن
املعــازف، يقــول:( ليكــونن مــن أمــيت أقــوام يســتحلون احلــر واحلريــر واخلمــر و  مســع النــيب  -واهللا مــا كــذبين

ا: ارجـع إلينـا غـدا، ولينزلن أقوام إىل جنب علم يروح عليهم بسارحة هلم، يأتيهم يعين الفقري حلاجـة فيقولـو 
  ) 2(وخنازير إىل يوم القيامة). قردة ويضع العلم، وميسخ آخرين  ،فيبّيتهم اهللا

إذا  ،أحــدكمأو أال خيشــى  ،أمــا خيشــى أحــدكم :(قــال عــن النــيب  هريــرة  ويف الصــحيحني عــن أيب
   )3( ).أو جيعل اهللا صورته صورة محار ،رأس محارأن جيعل اهللا رأسه  ،رفع رأسه قبل اإلمام

ففي هذين احلديثني الوعيد الشديد باملسخ والتحويل إىل هذه الصورة البشعة، ففي احلديث األول الوعيد 
مـر الشـرعي والتقصـري يف أداء العبـادة على مقارفة املعصية واستحالهلا، ويف الثـاين الوعيـد علـى املخالفـة لأل

  على الوجه املشروع.
هل املسـخ املـذكور يـراد بـه املسـخ املعنـوي أو احلسـي؟ فـأقول: أورد ابـن حجـر رمحـه  :يتساءل متسائلوقد 

ـــزةاقـــال ورجـــح محـــل احلـــديث علـــى ظـــاهره وقـــال :( ،اهللا أقـــوال العلمـــاء يف ذلـــك ـــراد  :بـــن بزي حيتمـــل أن ي
إذ ال مــانع  ؛ومحلــه آخــرون علــى ظــاهره ،أو مهــا معــا ،ويــل اهليئــة احلســية أو املعنويــةأو حت ،املســخبالتحويــل 

وهـــو  ،يف هـــذه األمـــة املســـخوســـيأيت يف كتـــاب األشـــربة الـــدليل علـــى جـــواز وقـــوع  ،مـــن جـــواز وقـــوع ذلـــك
 ويف آخره وميسـخ آخـرين قـردة وخنـازير إىل ،ر اخلسفكْ فإن فيه ذِ  ؛حديث أيب مالك األشعري يف املغازي

أن حيـول  :(بـن حبـان مـن وجـه آخـر عـن حممـد بـن زيـاداويقوي محله على ظاهره أن يف رواية ، يوم القيامة
النتفــاء املناســبة الــيت ذكروهــا مــن بــالدة احلمــار، وممــا يبعــده أيضــا  ؛فهــذا يبعــد اجملــاز )اهللا رأســه رأس كلــب

اصــلة، ولــو أريــد تشــبيهه باحلمــار ألجــل إيــراد الوعيــد بــاألمر املســتقبل، وبــاللفظ الــدال علــى تغيــري اهليئــة احل
ألن الصـفة املـذكورة وهـي الـبالدة حاصـلة يف فاعـل  ؛فرأسه رأس محار، وإمنا قلت ذلك :البالدة لقال مثال

خيشـــى إذا فعلـــت ذلـــك أن تصـــري بليـــدا، مـــع أن فعلـــه  :ذلـــك عنـــد فعلـــه املـــذكور، فـــال حيســـن أن يقـــال لـــه
   )4().املذكور إمنا نشأ عن البالدة

                                 
  .60ئدة اآلية ) سورة املا 1(
  .5268،5/2123) صحيح البخاري ،ح 2(
  .427،1/230، وصحيح مسلم ،ح1/245، 659) صحيح البخاري واللفظ له ،ح 3(
  .2/184) فتح الباري  4(
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عـن أنـس بـن ف ،حديث حيدد بعض األمـاكن الـيت يكـون فيهـا اخلسـف واملسـخ والقـذف عن النيب وورد 
البصـرة أو  :وإن مصـرا منهـا يقـال لـه ،إن الناس ميصرون أمصـارا !يا أنس(:قال له مالك أن رسول اهللا 

ــــا أو دخلتهــــا فإيــــاك وســــباخها وكالءهــــا وســــوقها وبــــاب أمرائهــــا ،البصــــرية ك وعليــــ ،فــــإن أنــــت مــــررت 
ا  ؛بضواحيها     )1(.)وقوم يبيتون يصبحون قردة وخنازير ،ورجفخسف وقذف فإنه يكون 

وذلــك إذا فشــت املعاصــي والــذنوب وتكــاثرت،  ،أحاديــث حتــدد عالمــة حلــول املســخ وجــاء عــن النــيب 
قـال رسـول  :قـال عـن أيب هريـرة  ، فمـن ذلـك مـا رواه الرتمـذيوتبـدلت أحـواهلم ،وتغريت معايري الناس

وعق  ،وأطاع الرجل امرأته ،وتعلم لغري الدين ،والزكاة مغرما ،واألمانة مغنما ،إذا اختذ الفيء دوال:( اهللا
وكـــان زعـــيم  ،وســـاد القبيلـــة فاســـقهم ،وظهـــرت األصـــوات يف املســـاجد ،وأقصـــى أبـــاه ،وأدىن صـــديقه ،أمـــه

ولعن آخر هـذه األمـة  ،ت اخلموروشرب ،واملعازف وظهرت القينات ،الرجل خمافة شره مَ رِ كْ وأُ  ،القوم أرذهلم
وآيـات تتـابع كنظـام بـال قطـع سـلكه  ،وزلزلـة وخسـفا ومسـخا وقـذفا ،فلريتقبوا عنـد ذلـك رحيـا محـراء ؛أوهلا
يف هــذه األمــة خســف ومســخ ( :قــال أن رســول اهللا   عمــران بــن حصــني، وروى أيضــا عــن )فتتــابع
وشـربت  ،واملعـازف إذا ظهـرت القينـات :قـال ؟ومىت ذاك !يا رسول اهللا :فقال رجل من املسلمني .وقذف
  )2( ).اخلمور

بـني يـدي السـاعة مسـخ  :(قـال عن سيار عـن طـارق عـن عبـد اهللا عـن النـيب وروى ابن ماجه يف سننه 
  )3( ).وخسف وقذف

: وروى أبــو نعــيم يف أخبــار أصــفهان بإســناده إىل ابـــن عبــاس رضــي اهللا عنهمــا قــال : قــال رســـول اهللا 
وقـال شـيخ  )4( .م من هذه األمة على طعام وشراب وهلو؛ فيصبحوا قد مسخوا قـردة وخنـازير)نت أقوايبيل(

ـم وميسـخوناإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا :( ذا أن القـوم الـذين خيسـف  ـم مـن  ،فظهر  إمنـا يفعـل ذلـك 
وحكمتــه يف فأعرضــوا عــن مقصــود الشــارع  ،جهــة التأويــل الفاســد الــذي اســتحلوا بــه احملــارم بطريــق احليلــة

أصـــحاب الســبت مبـــا تــأولوا مـــن التأويـــل كمــا مســـخ   ،ولـــذلك مســـخوا قــردة وخنـــازير ،حتــرمي هـــذه األشــياء
ألن يف اخلمـر واحلريـر واملعـازف  ؛خسـف بقـارون وخسـف ببعضـهم كمـا ،الفاسد الذي استحلوا بـه احملـارم

وملـا  ،خوا ديـن اهللا مسـخهم اهللاَسـفلمـا مَ  ،من الكرب واخليالء ما يف الزينة الـيت خـرج فيهـا قـارون علـى قومـه
   )5().وقد جاء ذكر املسخ واخلسف عند هذه األمور يف عدة أحاديث ،تكربوا عن احلق أذهلم اهللا

                                 
  .5433،3/19. ومشكاة املصابيح ،ح4/113، 4307) سنن أيب داود ،ح 1(
  . 4/495، 2212، و2211) سنن الرتمذي ،ح  2(
، وقال األلباين : وهذا إسناد ال بأس به يف الشواهد، رجاله ثقات رجال مسلم، غري 4059،2/1349، ح) سنن ابن ماجه 3(

سيار هذا، إىل أن قال: مث إن للحديث شواهد كثرية تشهد لصحته عن عائشة، وعمران بن حصني، وعبد اهللا بن عمر، وعبد اهللا بن 
  .4/392، 1787وسعيد بن راشد . سلسلة األحاديث الصحيحة حعمرو، وسهل بن سعد، وجابر بن عبد اهللا، وأيب هريرة، 

  .4/135، 1604) املصدر السابق،ح  4(
  .130-3/129) الفتاوى الكربى  5(
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مــم يف صــور خمتلفــة مناســبة وتأمــل حكمتــه تعــاىل يف مســخ مــن مســخ مــن األوقــال ابــن القــيم رمحــه اهللا: (
م وصــارت علــى قلــو  ،لتلــك اجلــرائم ــا ملــا مســخت قلــو ب تلــك احليوانــات وطباعهــا اقتضــت احلكمــة فإ

: . إىل أن قــالوهــذا غايــة احلكمــة ،ويكمــل الشــبه ،لتــتم املناســبة ؛ن جعلــت صــورهم علــى صــورهاأالبالغــة 
ن تـذكر هـا أخبار اليت تكاد تبلغ حد التواتر مبسخ من مسـخ  مـنهم عنـد املـوت خنزيـرا فـأكثر مـن ما األأو 

  )1() لواحد املقدسي كتاباا بن عبداوقد أفرد هلا احلافظ  ،هنا
إقامــة للحجــة، وبيانــا  وتســتبعده؛ فقــد أكثــرت النقــول فيــه؛ وألن هــذا األمــر ممــا قــد تســتثقله بعــض النفــوس

لك، ولكن يكفـي وما تركته من النصوص وكالم أهل العلم أكثر من ذ للمحجة ، وقطعا ألصل الشبهة .
  بالعنق . من القالدة ما أحاط

  
  
  

  اخلسف العاشر :
  
ـا بعـض العبـاد والـبالد هوو  فقـال تعـاىل ذكـره خمـربا عمـا  ،من العقوبات العظيمة الفظيعة اليت عاقب اهللا 

 َكـانَ  َوَمـا ُدوِن اللَّـهِ  ِمـن يَنُصـُرونَهُ  ِفَئةٍ  ِمن َلهُ  َكانَ  َفَما اَألْرضَ  َوِبَدارِهِ  َفَخَسْفَنا ِبهِ بقارون ومن معه: حلّ 

نَتِصرِينَ  ِمنَ 
ُ
  .))2امل
فخسـف اهللا بـه األرض، ؛عن ذلك الرجل الذي غره مالـه ولباسـه، فجـر ثوبـه كـربا وخـيالء  نيب وأخرب ال

بينمــا رجــل جيــر إزاره مــن  :(قــال أن النــيب  بــن عمــر وأيب هريــرة رضــي اهللا عــنهمففــي الصــحيحني عــن ا
   )3(فهو يتجلجل يف األرض إىل يوم القيامة) ،بهخسف  ؛اخليالء

لمشـركني الـذين يـدعون مـع اهللا آهلـة أخـرى، فيخلصـون العبـادة هللا يف الضـراء، أن يقـول ل وأمر اهللا نبيـه 
 الَ  ُمثَّ  َحاِصًبا َعَلْيُكمْ  يـُْرِسلَ  َأوْ  اْلبَـرِّ  َجاِنبَ  َخيِْسَف ِبُكمْ  َأن أَفََأِمنُتمْ  :ويشركون معه آهلة أخرى يف السراء

 َحتْتِ  ِمن َأوْ  فـَْوِقُكمْ  َعَذابًا مِّن َعَلْيُكمْ  يـَبـَْعثَ  َأن َعَلى اِدرُ اْلقَ  ُهوَ  ُقلْ وقال تعاىل:  ))4َلُكْم وَِكيالً  جتَُِدواْ 

 .))5يـَْفَقُهـونَ  َلَعلَُّهـمْ  اآليَـاتِ  ُنَصـرِّفُ  َكْيـفَ  انظُـرْ  بـَْعـضٍ  بـَْعَضـُكم بَـْأسَ  َويُـِذيقَ  ِشـَيعاً  يـَْلِبَسُكمْ  َأوْ  أَْرُجِلُكمْ 

                                 
. مل يذكر ابن القيم اسم الكتاب، وذكر امسه ابن 1/485. وانظر منهاج السنة النبوية  255-1/254) مفتاح دار السعادة  1(

  اه (النهي عن سب األصحاب).تيمية يف املنهاج فقال: ومس
  .  81) سورة القصص اآلية  2(
  .3/1653، 2088، وصحيح مسلم ،ح3297،3/1285) صحيح البخاري ،ح 3(
  . 68) سورة اإلسراء اآلية  4(
  . 65) سورة األنعام اآلية  5(
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. أَْرُجِلُكـمْ  َحتْـتِ  ِمـن َأوْ  فـَـْوِقُكمْ  َعـَذابًا مِّـن َعلَـْيُكمْ  يـَبـَْعـثَ  َأن َعلَـى اْلَقاِدرُ  ُهوَ  ُقلْ   بن زيد يف قولهاقال 
إنــه نــزل بكــم إن  !أال أيهــا النــاس  - وهــو يف اجمللــس أو علــى املنــرب -يصــيح    بــن مســعوداكــان   :قــال

لـو جـاءكم عـذاب مـن السـماء  ، ْوِقُكمْ فـَـ َعـَذابًا مِّـن َعلَـْيُكمْ  يـَبـَْعـثَ  َأن َعلَـى اْلَقاِدرُ  ُهوَ  ُقلْ   :اهللا يقول
  ،بكـم األرض أهلككـم ومل يبـق مـنكم أحـدا خسـفلـو  أَْرُجِلُكمْ  َحتْتِ  ِمن َأوْ   ،مل يبق منكم أحدا

 ،وقـال أبـو مالـك) 1( أال إنـه نـزل بكـم أسـوأ الـثالث. ،بـَْعـضٍ  بـَْعَضـُكم بَـْأسَ  َويُـِذيقَ  ِشـَيعاً  يـَْلِبَسـُكمْ  َأوْ 
أن خيسـف بكـم  أَْرُجِلُكـمْ  َحتْـتِ  ِمـن َأوْ  أن املـراد بقولـه  رمحهـم اهللا مجيعـا ،وجماهـد ،وسـعيد ابـن جبـري

   )2( األرض .
واســتبعدوا ذلــك، قــال  ،واســتهزؤا بــه ،قومــه بقيــام الســاعة والبعــث بعــد املــوت كــذبوه وحــني أخــرب النــيب 
ِـُم  َخنِْسـفْ  نََّشـأْ  ِإن َواَألْرضِ  السَّـَماء مِّـنَ  َخْلَفُهـم َمـاأَيْـِديِهْم وَ  بـَـْنيَ  َمـا ِإَىل  يـَـَرْوا أَفـَلَـمْ  :سـبحانه وتعـاىل ِ

    ))3السََّماء مِّنَ  ِكَسًفا َعَلْيِهمْ  ُنْسِقطْ  َأوْ  اَألْرضَ 
ِـمُ  َخيِْسـفَ  َأن السَّـيَِّئاتِ  َمَكـُرواْ  الـَِّذينَ  أَفَـَأِمنَ  ويقـول تعـاىل ذكـره:  ِمـنْ  َذابُ اْلَعـ يَـْأتِيَـُهمُ  اَألْرَض َأوْ  اللَّـُه ِ

فَـِإنَّ  َختَـوُّفٍ  َعلَـى يَْأُخـَذُهمْ  ) َأوْ 46( ِمبُْعِجـزِينَ  ُهـم َفَمـا تـََقلُّـِبِهمْ  يَْأُخـَذُهْم ِيف  ) َأوْ 45( َيْشـُعُرونَ  الَ  َحْيـثُ 
. قـال الشـيخ عبـد الـرمحن السـعدي رمحـه اهللا :(هـذا ختويـف مـن اهللا ألهـل الكفـر ))4رَِّحـيمٌ  لَـرُؤوفٌ  رَبَُّكـمْ 

إمـــا أن يأخـــذهم  ، وهـــم ال يشـــعرون:ب وأنـــواع املعاصـــي، مـــن أن يأخـــذهم بالعـــذاب علـــى غـــرةوالتكـــذي
بالعــذاب مــن فــوقهم، أو مــن أســفل مــنهم باخلســف وغــريه، وإمــا يف حــال تقلــبهم وشــغلهم وعــدم خطــور 

      )5(من العذاب).  مفهالعذاب بباهلم، وإما يف حال ختوُّ 
ــدد اهللا بــه املشــركني  أنــه ســيكون يف آخــر هــذه األمــة؛ إذا  واملخــالفني، بــني النــيب وهــذا الوعيــد الــذي 

يبيـت قـوم  :(قـال عـن النـيب  ومل ينكروها، كما يف حديث أيب أمامة  ،ظهرت فيهم املعاصي واآلثام
ويف دور  ،وليخسـفن بقبائـل فيهـا ،فيصـبحون قـد مسـخوا خنـازير ؛من هذه األمة على طعام وشـراب وهلـو

وأرســـلت علـــيهم  ،الليلــة بـــدار بـــين فــالنخســـف  ،الليلـــة ببــين فـــالنخســـف  :واحـــىت يصـــبحوا فيقولــ ،فيهــا
فتنسفهم كما نسفت مـن كـان  ،وأرسلت عليهم الريح العقيم ،حصباء حجارة كما أرسلت على قوم لوط

م اخلمــر ؛قــبلهم وذكــر  :قــال ،وقطيعــتهم الــرحم ،ختــاذهم القينــات، واولبســهم احلريــر ،وأكلهــم الربــا ،بشــر
   )6( .هذا حديث صحيح على شرط مسلم ) قال احلاكم:فنسيتها ،خصلة أخرى
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مـىت يكـون ذلـك؟ وهـل لـه مـن  عـن وقوعـه وحتققـه، وأقسـم علـى ذلـك، وسـئل الرسـول  وأخرب النيب 
ـم اخلسـف واملسـخ والقـذف. قـالوا ،عالمة؟ فقال:(والذي بعثين باحلق  :ال تنقضي هذه الـدنيا حـىت يقـع 

أنت وأمي؟ قال: إذا رأيت النسـاء قـد ركـنب السـروج، وكثـرت القينـات، وشـهد  بأيب !ومىت ذلك يا نيب اهللا
والنسـاء  ،شهادات الزور، وشرب املسلمون يف آنية أهل الشرك الذهب والفضة، واستغىن الرجـال بالرجـال

  .)1()بالنساء
م األرض، ففي صـحيح ابـن حبـان عـ -أيضا  - وأخرب النيب  ن عن جيش يغزو الكعبة فيخسف اهللا 

خســف :( يغــزو جــيش الكعبــة، حــىت إذا كــانوا ببيــداء مــن األرض؛ قالــت: قــال رســول اهللا  عائشــة 
. قــال: خيســف بــأوهلم ؟!بــأوهلم وآخــرهم. قالــت عائشــة: يــا رســول اهللا! وفــيهم ســواهم، ومــن لــيس مــنهم

م     )2().وآخرهم، مث يبعثون على نيا
بــن عمــر رضــي اهللا اكمــا نقــل ذلــك   وإرشــادا ألمتــه  ،يســتعيذ بــاهللا منــه؛ عبوديــة هللا ولــذا كــان النــيب 

يــدع هــؤالء الكلمــات حــني يصــبح وحــني ميســي: (اللهــم إين  عنهمــا حيــث يقــول: مل يكــن رســول اهللا 
أسألك العفو والعافية يف ديين ودنياي وأهلي ومايل، اللهم اسرت عورايت، وأمن روعايت، اللهم احفظين مـن 

يعــين  ).وأعــوذ بعظمتــك أن أغتــال مــن حتــيت ،ن مشــايل، ومــن فــوقيبــني يــدي ومــن خلفــي، وعــن مييــين وعــ
   )3( .هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاهقال احلاكم: اخلسف 

ليست هـي اخلسـوف العظمـى الـيت تكـون بـني يـدي السـاعة، بـل  اليت أخرب عنها النيب  وهذه اخلسوف
حذيفــة بــن أســيد الغفــاري قــال خــرب  هــي مــن العالمــات العشــر الكــربى الــيت تســبق قيــام الســاعة، كمــا يف

ــا لــن تقــوم حــىت قــال .نــذكر الســاعة :قــالوا ؟مــا تــذاكرون :(فقــال ،وحنــن نتــذاكر ،علينــا اطلــع النــيب  : إ
ـا ،والدابـة ،والـدجال ،فذكر الـدخان :قبلها عشر آيات تروا بـن اونـزول عيسـى  ،وطلـوع الشـمس مـن مغر
وخســـف  ،وخســـف بـــاملغرب ،باملشـــرقخســـف  :ســـوفوثالثـــة خ ،ويـــأجوج ومـــأجوج، عليـــه الســـالم مـــرمي

   )4().وآخر ذلك نار خترج من اليمن تطرد الناس إىل حمشرهم ،جبزيرة العرب
وهــذه اآليــات القرآنيــة واألحاديــث النبويــة خمــربة عمــا ســلف وكــان مــن اخلســوف الــيت أهلكــت مــن حلــت 

فينـادون والت حـني  ،حني غـرةفتأخذهم على  ،بدارهم، ومؤذنة خبسوف مقبلة تباغت أهل اللهو واجملون
ـــام  منـــاص، ومنبئـــة عـــن خســـوف عظيمـــة هـــي إحـــدى العالمـــات العشـــر الكـــربى الـــيت تكـــون إرهاصـــا لقي

وال تســتعظمها النفــوس، وهــي  ،ال تنكرهــا العقــول –أعــين اخلســوف  –الســاعة...وهذه اآليــات العظيمــة 
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تز هلا األرض ن ذلـك ألمـر عظـيم لعمـر احلـق إوتلتهم ما فوقها، و  ،من هوهلاوتضطرب  ،أحداث جسام 
البالد، والكل هـني و أهون من اخلسف بالبقاع  ،جلل، وإن مسخ اإلنسان وحتويل صورته إىل صورة أخرى

 َأْهـَونُ  َوُهـو يُِعيـُدهُ  اْخلَْلـَق ُمثَّ  يـَْبـَدأُ  الـَِّذي َوُهـوَ علـى اهللا كمـا قـال تعـاىل يف شـأن إعـادة اخللـق يـوم القيامـة:
ويزعم أنه مسخ معنـوي ميسـخ فيـه اخلُلـق  ،وحياول أن يؤوله ،لك جتد من يستعظم املسخ. ومع ذ))1َعَلْيهِ 

، والكــل وال تتغــري الصــورة اخلْلقيــة، والكــل هــني علــى اهللا، والكــل جــاء فيــه اخلــرب عــن اهللا وعــن رســوله 
  .عقابهعظيم و  ،حادث وواقع فيما مضى، ومتوعد به فيما بقي، فنسأل اهللا أن جينبنا أليم سخطه

  
  
  
  
  

  اخلامتة
  

 وحــد ال احلمــد هللا الــذي بنعمتــه تــتم الصــاحلات، ومبنــه وكرمــه تتــواىل املكرمــات، وأشــهد أن ال إلــه إال اهللا
اهللا  د أن حممدا عبد اهللا ورسوله ، صلىمغفرة ذنبه، ويرجو رمحة ربه، وأشه شريك له، شهادة عبد يطلب

  عليه وسلم تسليما كثريا، أما بعد 
هذا البحث حقيقـة العـذاب األدىن، وأنـه واقـع يف األمـم السـابقة، ومتوعـد بـه العصـاة فقد تبني من خالل 

من هذه األمة، وأن أنواع هذا العذاب كثرية منها ما يكون يف احلياة الدنيا، ومنها ما يكون يف القـرب، وأن 
كــون مرضــا يثالثــة فتــارة يكــون زلــزاال مــدمرا، وتــارة يــأيت علــى هيئــة ريــح عاتيــة، وتــارة  ،هــذا النكــال متنــوع

  عضاال، وتارة رابعة يكون خسفا ومسخا... إىل آخر صور هذا العذاب .
 ،والـزىن ،مث اللـواطوتـرك الصـالة،  والشـرك، يـأيت علـى رأسـها الكفـر بـاهللا،كما تبني لنـا أن أسـبابه متعـددة 

  اإلحداث يف الدين، والنميمة ...إىل آخر هذه األسباب املذكورة يف ثنايا البحث .و 
ن خــالل اســتعراض هــذه األســباب اتضــح أنــه كلمــا كــان الســبب خاصــا كــان العــذاب والنكــال خاصــا، ومــ

  وكلما كان السبب عاما كانت العقوبة عامة، وما ربك بظالم للعبيد.
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وظهــر لنــا أن هــذا العــذاب املتوعــد بــه لــيس خــربا ماضــيا، بــل هــو حــق علــى حقيقــة، وهــو وعيــد متحــتم 
ا، وبــني يف صــور  علــى بعــض  الوقــوع أقســم النــيب  ــا ســتقع قبــل يــوم القامــة إذا تــوافرت أســبا صــوره أ

ا مقبلة ال حمالة، فويل ملن أدركها!.   أخرى أ
وينبغــي لطلبــة العلــم الشــرعي اإلحاطــة بأســباب هــذا العــذاب، ومعرفــة أنواعــه، وحتــذير األمــة مــن الوقــوع يف 

أربـاب املنـابر ورجـال اإلعـالم توعيـة األمـة لئال تستجلب غضب اهللا ومقته، وعلى أئمة املسـاجد و  ؛أسبابه
،  نحـــو ذلـــك، وإرشـــادهم إىل مـــا حيقـــق هلـــم الســـالمة مـــن مغبـــة هـــذه األهـــوال العظـــام واملخـــاطر اجلســـامب

م العســــكرية والسياســــية علــــى أوهــــام وخرافــــات تضــــمنها  أليســــت إســــرائيل ومــــن معهــــا يبنــــون اســــرتاتيجيا
م وأســـاطري، أفـــال يكـــون أربـــاب الرســـالة اخلالـــدة والـــوحي الكتـــاب احملـــرف املعتمـــد لـــديهم؟ وهـــو كلـــه أوهـــا

  احملفوظ أوىل باالستفادة من هذه اإلرشادات النبوية واألخبار اإلهلية؟!
ويف ختام هذا البحث أسـأل اهللا أن يكـون هـذا البحـث خالصـا لوجهـه سـبحانه، نافعـا لكاتبـه، مفيـدا ملـن 

ـذه الصـورة الـيت ال ختلـو ممـا طبـع عليـه البشـر مـن اسرتشد به، وأن جيزي خريا كل من أعـان علـى إظهـاره 
  النقص والضعف . 

  وأصلي وأسلم على إمام املتقني، وقدوة اخللق أمجعني، واحلمد هللا رب العاملني .
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  ., الطبعة األوىلتفسري الثوري، سفيان ين سعيد بن مسروق الثوري، ن. دار الكتب العلمية, بريوت -
, حتقيــق مصــطفى مســلم, ن.  مكتبــة الرشــد الريــاض تفســري الصــنعاين، عبــد الــرزاق بــن مهــام الصــنعاين, -

  الطبعة األوىل .
  تفسري القرآن العظيم , إمساعيل بن عمر بن كثري ،ن. دار الفكر , و طبعة دار املعرفة . -
التفســري الكبــري , أو مفـــاتيح الغيــب , فخــر الـــدين حممــد بــن عمـــر الــرازي , ن. دار الكتــب العلميـــة ,  -

  .بريوت , الطبعة األوىل 
  
  
ي , حتقيـــق عبـــد الـــرمحن تيســـري الكـــرمي الـــرمحن يف تفســـري كـــالم املنـــان , عبـــد الـــرمحن بـــن ناصـــر الســـعد -

  ن. مؤسسة الرسالة بريوت , الطبعة األوىل . ،اللوحيق
جامع البيان عن تأويل آي القرآن حممـد بـن جريـر الطـربي . حتقيـق د . عبـد اهللا الرتكـي ،ن. دار هجـر  -

  الفكر . بريوت . , مصر . و مطبعة دار
  اجلامع ألحكام القرآن، حممد بن أمحد القرطيب , ن. دار الكتب املصريه . -
. حممد بن إمساعيل البخـاري، حتقيـق مصـطفى ديـب البغـا، ن. دار يح البخاري)صحاجلامع الصحيح ( -
  . الطبعة الثالثة .بن كثري , بريوتا

احللـــيم ابـــن تيميـــة، حتقيـــق محـــدان احلمـــدان،  اجلـــواب الصـــحيح ملـــن بـــدل ديـــن املســـيح، أمحـــد بـــن عبـــد -
  ن.  دار العاصمة، الرياض, الطبعة األوىل .، وآخرون

اجلـــواب الكـــايف ملـــن ســـأل عـــن الـــدواء الشـــايف  , حممـــد بـــن أيب بكـــر أيـــوب الزرعـــي , ن. دار الكتـــب  -
  العلمية . بريوت .

ق د . عبـــد هللا الرتكـــي , الطبعـــة الـــدر املنثـــور، عبـــد الـــرمحن بـــن الكمـــال جـــالل الـــدين الســـيوطي , حتقيـــ -
  األوىل . و طبعة دار الفكر .

  . بريوت .. دار الكتب العلميةالروح، حممد بن أيب بكر الزرعي ، ن -
  سلسلة األحاديث الصحيحة،  حممد ناصر الدين األلباين ، ن. دار املعارف، الرياض . -
  .دار الفكري الدين عبد احلميد، ن. ، حتقيق حممد حميسليمان األشعث السجستاين سنن أيب داود، -
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سنن بن ماجه، حممد بن يزيد القزويين، حتقيق حممد بن فؤاد بـن عبـد البـاقي، ن.  دار الفكـر،  بـريوت  -
.  
  سنن البيهقي ، أمحد بن احلسني البيهقي ، حتقيق حممد عطا ، ن. مكتبة الباز، مكة املكرمة . -
  بريوت . قيق أمحد شاكر، ن.  دار إحياء الرتاث، سنن الرتمذي، حممد بن عيسى الرتمذي، حت -
  سنن الدار قطين علي بن عمر الدار قطين , حتقيق عبد اهللا هاشم مياين، ن. دار املعرفة، بريوت . -
السنن الكربى، أمحد بن شعيب النسائي، حتقيق عبد الغفار البنداري,  وسيد حسن، ن.  دار الكتب  -

  ىل .الطبعة األو العلمية, بريوت، 
شرح النووي على صحيح مسلم، حيىي بن شرف النووي، ن. دار إحياء الرتاث بـريوت ، الطبعـة األوىل  -
.  
  شعب اإلميان، حممد بن احلسن البيهقي، ن . دار الكتب العلمية , بريوت , الطبعة األوىل. -
. ســة الرســالةمؤس ، ن.، حتقيــق شــعيب األرنــاؤوطبــن حبــان، حممــد بــن حبــان بــن أمحــد البســيتاصــحيح  -

  بريوت الطبعة األوىل .
  
صحيح مسلم . مسلم بن احلجاج القشريي . حتقيـق حممـد فـؤاد عبـد البـاقي , ن. دار إحيـاء الـرتاث ,  -

  بريوت .
، ن.  دار املعرفـــة،  تيميـــة، حتقيـــق حســـنني حممـــد خملـــوف الفتـــاوى الكـــربى، أمحـــد بـــن عبـــد احللـــيم بـــن -

  بريوت، الطبعة األوىل. 
دار  ي شــرح صــحيح البخــاري, أمحــد بــن حجــر العســقالين, حتقيــق حمــب الــدين اخلطيــب، ن.فــتح البــار  -

  املعرفة .
  الطبعة األوىل . فتح القدير، حممد بن علي الشوكاين، حتقيق عبد الرمحن عمرية, ن.  دار الوفاء، -
  ت .الفردوس مبأثور اخلطاب، للديلمي، حتقيق العيد زغلول، ن.  دار الكتب العلمية، بريو  -
  لسان العرب حممد بن مكرم بن منظور , ن. دار صادر , بريوت , الطبعة األوىل. -
  جممع الزوائد علي بن أيب بكر اهليثمي ، ن.  دار الريان، القاهرة . -
جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية, مجع عبد الرمحن بن قاسم  وابنه حممد، تصويرا عن طبعة امللـك  -

  سعود .
وى الشـــيخ عبـــد العزيـــز بـــن بـــاز, إعـــداد عبـــد اهللا الطيـــار، ن.  دار الـــوطن, الريـــاض، الطبعـــة جممـــوع فتـــا -

  األوىل .
خمتار الصحاح، حممد بن أيب بكر بن عبد القادر الرازي، حتقيق حممد خاطر، ن. مكتبة لبنان، بـريوت  -
.  
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ار د. ن م أســـد،مســـند أيب يعلـــي، أمحـــد بـــن علـــي بـــن املثـــىن أبـــو يعلـــي املوصـــلي، حتقيـــق حســـني ســـلي -
  . دمشق الطبعة األوىل.املأمون

  ، ن. مؤسسة قرطبة، مصر .اإلمام أمحد بن حنبل املسند، -
، ن.  دار عاشـــور بـــن يوســـفمســـند الربيـــع، الربيـــع بـــن حبيـــب األزدي ، حتقيـــق حممـــد بـــن إدريـــس, و  -

  احلكمة، بريوت، الطبعة األوىل 
اين , حتقيـق محـدي السـلفي , ن. مؤسسـة الرسـالة، مسند الشاميني . سليمان بن أمحد بـن أيـوب الطـرب  -

  الطبعة األوىل . بريوت،
  بريوت . ، ن. دار املعرفة،مان بن داود الفارسي الطيالسيمسند الطيالسي، سلي -
مصنف ابن أيب شيبة، عبد اهللا بن حممد بن أيب شيبة، حتقيق كمال احلوت, ن. مكتبة الرشـد الريـاض,  -

  الطبعة األوىل .
, ن.  دار عبداحملسـن احلسـيينم األوسط . سليمان أمحد الطرباين،  حتقيق طارق بن عوض اهللا، و املعج -

  احلرمني, القاهرة .
  
املعجم الكبري، سليمان بن أمحد بن أيوب الطرباين، حتقيـق محـدي السـلفي ، ن. مكتبـة العلـوم واحلكـم  -

  ، الطبعة الثانية .
م و اإلرادة، حممــد بــن أيب بكــر بــن أيــوب الزرعــي, دار الكتــب مفتــاح دار الســعادة و منشــور واليــة العلــ -

  العلمية، بريوت .
، ن.  دار هاين . حتقيـق حممـد سـيد كـياليناملفردات يف غريب القرآن، احلسني بن حممـد الراغـب األصـف -

  املعرفة، بريوت .
. مؤسســة قرطبــة، ، ن، حتقيــق حممــد رشــاد ســاملمنهــاج الســنة النبويــة، أمحــد بــن عبــد احللــيم بــن تيميــة -

  الطبعة األوىل .
  املوطأ ، مالك بن أنس األصبحي، حتقيق حممد بن فؤاد عبد الباقي، ن. دار إحياء الرتاث، مصر . -
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  ملخص البحث
  

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

  .كما يوضح أنواعه وأسبابه. ) )1 يـَْرِجُعونَ  اَألْكَربِ َلَعلَُّهمْ  اْلَعَذابِ  ُدونَ  اَألْدىنَ 
، وأنــه واقـع يف األمــم الســابقة، ومتوعــد بــه العصــاة مــن وتضـمن هــذا البحــث بيــان أن هــذا العــذاب األدىن 

ومنهــا مــا يكــون يف القــرب، وأن  هــذه األمــة، وأن أنــواع هــذا العــذاب كثــرية منهــا مــا يكــون يف احليــاة الــدنيا،
كــون مرضــا يفتــارة يكــون زلــزاال مــدمرا، وتــارة يــأيت علــى هيئــة ريــح عاتيــة، وتــارة ثالثــة  ،هــذا النكــال متنــوع

  عضاال، وتارة رابعة يكون خسفا ومسخا... إىل آخر صور هذا العذاب .
وتــرك الصــالة، مث  الشــرك،و  أن أســبابه متعــددة يــأيت علــى رأســها الكفــر بــاهللا، يف هــذا البحــث كمــا تبــني

  اإلحداث يف الدين، والنميمة ...إىل آخر هذه األسباب املذكورة يف ثنايا البحث .و  ،والزىن ،اللواط
اتضــح أنــه كلمــا كــان الســبب خاصــا كــان العــذاب والنكــال خاصــا، وكلمــا كــان  هــذا البحــث ومــن خــالل

  السبب عاما كانت العقوبة عامة، وما ربك بظالم للعبيد.
أن هذا العذاب املتوعد به ليس خربا ماضيا، بـل هـو حـق علـى حقيقـة، وهـو وعيـد  يف هذا البحثوظهر 

ا، وبــني يف   متحـتم الوقــوع أقسـم النــيب  ــا سـتقع قبــل يـوم القامــة إذا تـوافرت أســبا علـى بعــض صـوره أ
ا مقبلة ال حمالة، فويل ملن أدركها!.   صور أخرى أ

                                 
  .21سورة السجدة اآلية  ) 1(

 



 77

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  فهرس املوضوعات
  

  3.......................................قدمة .............................................امل
  5......................................................................................متهيد 

  األول : حقيقة العذاب األدىن املبحث
  11.............بة دليل على الرضى ؟......................املسألة األوىل : هل عدم العقو  -     
 12.................املسألة الثانية : ملاذا تفلت الدول املتغطرسة الظاملة من العقوبة ؟...... -

 14.............املسألة الثالثة : مىت يكون العذاب عاما، و مىت يكون خاصاً ؟............ -

كان الرسول صلى اهللا عليه وسلم بعث رمحة فكيف يقول املسلم إن اآليات املسألة الرابعة : إذا   -
 15......................اليت يسلطها اهللا على اخللق تعترب عذابا .................

 19........املسألة اخلامسة : ما الفرق بني االبتالء و العذاب ؟........................... -

  اآلية الثاين . نظائر املبحث
  24.......آية سورة السجدة ......................................................... -
 25.......آية سورة األنعام ........................................................... -

 28...........................آية سورة األعراف .................................... -

 



 78

 28...................................................................سورة التوبة آية -

 30.........آية سورة املؤمنني ........................................................ -

 30..........آية سورة الطور ........................................................ -

  الثالث : األسباب : املبحث
  34.............تكذيب الرسل . ...................................................... -     
 36...........ترك الصالة . ......................................................... -

 37.............................منع الزكاة .......................................... -

 39............ترك اجلهاد ........................................................... -

 40..........ظهور الفاحشة ......................................................... -

 42........................................نقض العهد .............................. -

 44..........الربا ................................................................... -

 46............عدم التنزه من البول................................................... -

 47.......................اإلحداث يف الدين ......................................... -

 50............................................................عدم احلكم مبا أنزل اهللا -

 51...........................................................................النميمة -

 51.......................................................................كثرة اخلبث -

 52...........................................................................الكذب -

  الرابع : أصناف العذاب املبحث
  57.............اهلالك العام ......................................................... -
 58................................................الغرق ........................... -

 58........الريح .................................................................... -

 59...الزالزل ....................................................................... -

 60..............................................الصيحة ............................ -

 61..........أس بينهم . ....................................................بوقوع ال -

 62..........الطاعون ............................................................... -

 64..........................................عذاب القرب ............................ -

املسخ  -
............................................................................65 

 69..........................................اخلسف ................................ -

 



 79

........................................ ................................... اخلامتة -
72  

 73فهرس املراجع و املصادر .......................................................... -

  77ملخص البحث...................................................................  -
  78................................فهرس املوضوعات ................................ -

  
  
 

 


	العذاب الأدنى
	العذاب الادنى نسخة نهائية

