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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
                       

  املقدمة
  

، وإرشادا إىل اهلدى، وحتذيرا من الـردى،        قل رسله رمحةً باخللق، ودعوةً إىل احل      احلمد هللا الذي أرس   
ووعدوهم باحلسىن، وخوفوهم من سوء العقىب، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، قـضى                  

وسـابغ   كمة، وكان يف شرعه متام املنـة      ر، وشرع وأمر؛ فكان تقديره غاية الكمال وعني احل        وقد ،
النعمة، فله احلمد على حكمته وحكمه، وله الشكر على نعمته ومنته، وأشهد أن حممدا رسـول اهللا                 

                 أدى الرسالة، ونصح لألمة، وأقام احلجة، وأوضح احملجة، ودعا إىل أعظم مطلب، وحذر مـن ، 
 الَّذين أُولَـئك:ألخيار الذين قيل له عنهمشر منقلب، وسار على منهج رباين، مقتفيا أثر أولئك ا

 إين :؛ إذ هم مجيعا قالوا ألقوامهمر كما بشروا، وأنذر كما أنذروا فبش.)1(اقْتده اللَّه فَبِهداهم هدى
 وجنا، ومن كـذم     مل، فمن صدقهم واتبع النور الذي جاءوا به؛ س        أخاف عليكم عذاب يوم عظيم    

  .؛ خاب وخسر، وأدركه العذاب يف الدنيا واآلخرةوتنكب طريقهم
وإن الناظر يف القرآن الكرمي والسنة النبوية جيد من ذلك شيئا كثريا، جيد مسرية طويلة وتارخيا عظيما                 
ملا بني الرسل وأقوامهم من التبشري واإلنذار، ومن النصر أو العذاب واهلالك والتدمري، ففي خرب كـل                 

  .قومه عاجال ماحقال ا جتد انتصاره واضحا جليا، وإهالكورد ذكره يف القرآننيب 
يف الدنيا، فما بالك بالعذاب     ) عذاب اخلزي ( وجتد هذا العذاب العاجل املاحق يوصف يف القرآن بأنه          

 يقَهم عذَابلِّنذ نحسات أَيامٍ في صرصرا رِحيا علَيهِم فَأَرسلْنا :التام يوم القيامة، كما يف قوله تعاىل
، وتارة يوصف بأنه عذاب دون ))2ينصرونَ وهم ال أَخزى اآلخرة ولَعذَاب الدنيا الْحياة في الْخزيِ

، ))3يعلَمـونَ  كَانوا لَو أَكْبر ولَعذَاب اآلخرة الْعذَاب كَذَلك :لعذاب األكرب، كما يف قوله تعاىلا
 دونَ اَألدنى الْعذَابِ من ولَنذيقَنهم : ب األدىن، كما يف قوله جل ثناؤهالثة يوصف بأنه العذاوتارة ث
ا، وتأملت ري استوقفتين كث– آية السجدة –وهذه اآلية األخرية  .))4يرجِعونَ اَألكْبرِ لَعلَّهم الْعذَابِ

اب هـذا العـذاب     ن الكرمي عن نظائرها، وعن أسب     ، ودفعين ذلك إىل البحث يف القرآ      ما دلت عليه  
 ،، اجتهدت فيه أن يكون حمققا لغرضه      القارئ؛ فكان هذا البحث الذي بني يدي        األدىن، وعن أنواعه  

                                 
  . 90سورة األنعام اآلية )  1(
   .16سورة فصلت اآلية )  2(
  033لقلم اآلية سورة ا)  3(
   . 21سورة السجدة اآلية )  4(
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تعرض يف هـذا     أسباب العذاب فيجتنبها، ويستعرض بعض الشبه اليت قد          للقارئوافيا مبقصده، يبني    
  . تتردد يف األذهان فيجيب عليها  بعض التساؤالت اليتالباب فيفندها، ويورد

 األول فكان بيانا حلقيقـة      املبحث، أما    وأربعة مباحث  ، ومتهيد ،بحث إىل مقدمة  وقد قسمت هذا ال   
 املبحـث يف القرآن الكرمي، وأمـا      السجدة ونظائرها   تناول آية   ي الثاين ف  املبحثالعذاب األدىن، وأما    

ابع ألنواع العذاب ، أجارنا اهللا وإياك مـن          الر املبحثالثالث فيتضمن أسباب العذاب ، وخصصت       
  .العذاب يف الدنيا واآلخرة 

العلم اخلالص النافع، الذي يكون نورا وزادا يف الدنيا واآلخـرة،           فأسأل اهللا أن جيعل هذا البحث من        
فإن وفقت فيه فمن اهللا، وإن كانت األخرى فمن النفس املطبوعة بطابع النقص والـضعف، ومـن                 

، وأصلي وأسلم على املبعـوث      انه، واحلمد هللا أوال وآخر    يسول القبيح ويأمر به ويزي    الشيطان الذي   
   رمحة وهدى للعاملني 

  
  مد بن عبد اهللا بن صاحل السحيم حم/ د                                                 

  
  عود جامعة امللك س                                                          

   اإلسالمية         كلية التربية قسم الدراسات                                        
  هـ7/2/1426                                                           
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  متهيد
  

 أا صـراع    ة جيد التاريخ البشري مليء بالعرب والدروس، وإن املتأمل حلياة البشر على هذه البسيط           إن  
أا تعيش بني مد وجزر فيما يتعلق بطاعتها وعصياا وقرا وبعدها عن رـا،              بني احلق والباطل، و   

وتبعا لذلك فإا يترتل عليها النصر، أو حيل بساحتها العذاب، حبسب طاعتها أو عـصياا، وهـذا                 
 – سواء كان فردا أو أمة       –ي  لعاصقد يعاجل ويباغت، وقد ميهل اهللا ا      العذاب يعم وخيص وحييط، و    

وهـذا  ... وحيل بأمة لتكون عربة لغريها، ويرتل بآخرين نكاال هلم وختويفا لغريهم؛ لعلهم يرجعـون             
 يف مثل هذه األزمنة اليت ظهر فيها اجلهل، وتتابعت فيها الفنت، وتكـاثرت               بعض الكتاب   جيعل وغريه

 وانزالقات يف القـشرة     ،أا تفاعالت طبعية  على   يفسر هذه األحداث تفسريا طبعيا       –فيها املثُالت   
 وعـن الـصراط     ،األرضية، ال ارتباط بينها وبني سلوك الناس وتصرفام، وقرم وبعدهم عن رم           

، ومـن   ظارن اإلمهال واإلمالء واملباغتة واإل     كما تدفع البعض أحيانا إىل التساؤل حول        )1(ملستقيم،ا
  -:هذه األسئلة

  .لى رضى اهللا عنهم ؟ هل عدم العقوبة دليل ع-
  . 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 -
إن اآليات اليت يـسلطها علـى       :  فكيف يقول املسلم      بعثه اهللا رمحة للعاملني     إذا كان الرسول     -

  !. فأين رمحة املسلم لغريه من بين البشر؟!. عذابا هلم ؟عد الكافرين ت
   .  ما الفرق بني االبتالء للمؤمنني والعذاب للمعاندين؟-

  .الالحقة املباحث التايل ويف املبحثهذه األسئلة وغريها سيكون عليها مدار البحث يف 
  
  
  
  
  

                                 
  ) .تسونامي(يف إيران، وزلزال شرق آسيا، وما أعقبه من طوفان ) بام(انظر مثال الصحف الصادرة بعد أي حدث عظيم كزلزال )  1(
موس احمليط ، مادة غطرس، ترتيب القا.اإلعجاب بالنفس والتطاول على األقران والتكرب : والغطرسة. الظامل املتكرب: الغطريس )  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 األكرب، ويتوعد بالعذاب الشديد، فتتداعى علـى الـذهن    
يل  واألغالل والسراب  أمساء هذا العذاب كاحلميم والزقوم والغسلني، وتنبعث يف القلب صور السالسل          

إىل آخر مـا    ... ق إىل اجلحيم    لة والسو لفكر مشاهد احلساب والوزن واملساء    رد على ا  واألصفاد، وت 
هنالك من مشاهد وصور ومواقف وعرصات، ترتعد منها قلوب الذين خيشون رم، وتوجل منـها               

ن نفوس عن اهلوى، وزجرها ع    نفوس عمرت بطاعة اهللا، ولعمر احلق إن هذا الوعيد لكاف يف ردع ال            
  .الردى
تجد أن اهللا سبحانه     تتقحم النفوس يف شهواا، وترتع يف مراتع الغي، وتتجاوز احلدود اإلهلية، ف            ولكن

لعل النفوس ترجع عن غيها، وتفيق من        -واملفسدين بعذاب دون عذاب أكرب      يتوعد املعاندين   وتعاىل  
اة الدنيا هو من العذاب األدىن، فقال        فيبني أمنا أحلّه باملعاندين من املثالت والنكال يف احلي         -سكرا  

  .  ))1يرجِعونَ اَألكْبرِ لَعلَّهم الْعذَابِ دونَ اَألدنى الْعذَابِ من  ولَنذيقَنهم: عز من قائل
  .؟آخرونفما العذاب األدىن ؟ وما حقيقته؟ وملاذا يرتل؟ ومىت يرتل؟ وملاذا يرتل على قوم وينجو منه 

  ) 2(. عذبته تعذيبا وعذابا:النكال والعقوبة يقالهو :لعذابفا
الدنيوي، ولفـظ   ، للتعبري عن العذاب     جاء لفظ األدىن  يف هذه اآلية الكرمية اليت عليها مدار البحث         و

  هذه  يف سياق اآلية   فما احلكمة يف مقابلة األدىن باألكرب     ،  األصغر يقابلهاألكرب  يقابله األقصى، و  األدىن  
: حصل يف عذاب الـدنيا أمـران      :( موضحا احلكمة من ذلك     عفا اهللا عنه   فخر الرازي الل  ؟ قا الكرمية

ـ  : أمران - أيضا -  وحصل يف عذاب اآلخرة    ،أنه قليل صغري    خر  ، واآل أحدمها أنه قريب   ه أحدمها أن
فـإن  ، لكن القرب يف عذاب الدنيا هو الذي يصلح للتخويف بـه            ، األخر أنه عظيم كثري      و ،بعيد

 من العذاب الشديد إذا كان      حيترز منه بعض الناس أكثر مما       حيترز إن كان قليال قد      العذاب العاجل و  
أمـا يف    و ،يستبعد الثواب العظيم اآلجـل     و ، العاجل قد يرغب فيه بعض الناس      وكذا الثواب ، آجال  

  ، فقال يف عذاب الـدنيا نا ال البعيد ملا بي،الكبريلذي يصلح للتخويف به هو العظيم و  فا اآلخرةعذاب  
 العذاب األدىن   ولو قال   العاقل عنه  ليحترز ؛ ،:      لنذيقنهم من العذاب األصغر     ما كان حيتـرز 
 دون :ولو قـال ،  لذلك املعىن    ؛ األكرب :عذاب اآلخرة  وقال يف    ، لصغره وعدم فهم كونه عاجال     ؛عنه

                                 
   . 21سورة السجدة اآلية )  1(
  .3/176، وانظر ترتيب القاموس 1/583لسان العرب ، مادة عذب ،) 2(
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فقد اختار اهللا   و باجلملة   ،  مثل ما حيصل بوصفه بالكرب       ،العذاب األبعد األقصى ملا حصل التخويف به      
   )1( ). حلكمة بالغه،يهماتعاىل يف العذابني الوصف الذي هو أصلح للتخويف من الوصفني اآلخرين ف

 يف دار الدنيا فهو كل عذاب عذب اهللا به أمة من األمم أو فردا من األفراد،        : أما حقيقة العذاب األدىن   
 كما حـصل    ، كان خاصا  وم نوح، أم  ذا العذاب عاما كعذاب ق    كان ه أسواء   و )2(أو يف دار الربزخ،   

 كطمـس   ،كان معنويا  خلسف واملسخ والزلزلة والصيحة، أم    لقارون، وسواء كان حسيا كالغرق وا     
كـان  أ والطبع عليها، وعدم إجابة الدعاء، وتسليط الشياطني، وسواء          ،األبصار، واخلتم على القلوب   

تعديا علـى املخلـوقني كقتـل        كان أم    وتكذيب الرسل،  تطاوال على اخلالق كالشرك،   هذا الذنب   
 أَرسلْنا  وما: قال تعاىلاملستضعفني، والتطفيف يف املوازين، وقد يعجل اهللا العقوبة ويباغت بالذنب

 الـسيئَة  كَـانَ م بدلْنا ثُم) 94( يضرعونَ لَعلَّهم والضراء بِالْبأْساء أَهلَها إِالَّ أَخذْنا نبِي من قَرية في
وقـال  . ))3يشعرونَ الَ وهم بغتةً فَأَخذْناهم والسراء الضراء مس آباءنا قَد وقَالُواْ عفَواْ حتى الْحسنةَ

 أَن الْقُرى أَهلُ أَمن أَو) 97( نآئمونَ بياتاً وهم بأْسنا يأْتيهم أَن الْقُرى أَهلُ أَفَأَمن :سبحانه وتعاىل
مهيأْتى يحا ضنأْسب مهونَ وبلْعي)4( .  

قوم   عنارب خم سبحانه وتعاىل كما قال اهللا، الدنيا وعذاب الربزخ   وقد جيمع اهللا على املعاندين عذاب       
 والْقُمـلَ  والْجـراد  يهِم الطُّوفَانَعلَ فَأَرسلْنا: سلط اهللا عليهم الطوفان واجلراد والقمل وأنهفرعون

عفَادالضو مالدو اتواْ آيركْبتفَاس الَتفَصواْ مكَانا ومقَو نيرِمجا) 133( ملَمو قَعو زجالر هِملَيع 
بنِـي   معك ولَنرسلَن لَك لَنؤمنن الرجز عنا تلَئن كَشفْ عندك عهِد بِما ربك لَنا ادع موسى يا قَالُواْ

 تقُوم ويوم وعشيا غُدوا علَيها النار يعرضونَ:وقال جل ثناؤه عن عذام يف قبورهم. ))5إِسرآئيلَ
اليت يعرضون عليها غدوا وعشيا؛ إمنـا يعرضـون   فالنار  ))6الْعذَابِ أَشد فرعونَ أَدخلُوا آلَ الساعةُ

  .  إن شاء اهللا،عليها وهم يف قبورهم، كما سيأيت تفصيله
 خاصة إذا رأى نعم اهللا متوالية عليه، ومننه         ؛ ويظن املغرور أنه على خري      الدنيوي، وقد يتأخر العذاب  

ا وقع لقوم لوط عليه الـسالم       ليه، وال يعلم أن ما بينه وبني عذاب اهللا إال كلمح البصر، كم            مترادفة إ 
اهللا ما كان بني     فو( حينما كذبوه وخالفوا أمره، فدعا ربه عليهم؛ فإذا املراسيم اإلهلية تترتل الكهم           

 وإذا بديارهم قد اقتلعت مـن       ؛ال ما بني السحر وطلوع الفجر     إأعداء اهللا وجناة نبيه وأوليائه      إهالك  

                                 
   .25/158مفاتيح الغيب )  1(
  .يان املراد من آية السجدة، وإيراد قول عبد اهللا بن عباس، رضي اهللا عنهما سيأيت بيان ذلك عند ب)  2(
  . 95،94سورة األعراف اآليتان )  3(
  . 98،97سورة األعراف اآليتان )  4(
  . 134،133سورة األعراف اآليتان )  5(
  . 46سورة غافر اآلية )  6(
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 فربز املرسوم الـذي ال  ، ويق احلمري،الكالب نباح  ةئك حىت مسعت املال   ،أصوهلا ورفعت حنو السماء   
  كما أخـرب بـه يف      ،ن يقلبها عليهم  أ ب ، على يدي عبده ورسوله جربائيل     ، من عند الرب اجلليل    ،يرد

 مـن  ارةًعلَيها حج وأَمطَرنا سافلَها عاليها جعلْنا أَمرنا جاء فَلَما : فقال عز من قائل،حمكم الترتيل
 أعمـاهلم   ونكاال وسلفا ملن شاركهم يف، وموعظة للمتقني،فجعلهم آية للعاملني  ))1منضود سجيلٍ

    )2(.)من ارمني
 إِنهم الْكُفْرِ في الَّذين يسارِعونَ يحزنك والَ:  إىل الدار اآلخرة؛ زيادة يف النكال العذابوقد يؤجل

وحيسب الكافر . ))3عذَاب عظيم ولَهم اآلخرة في حظا لَهم يجعلَ اللَّه أَالَّ يرِيد اللَّه شيئاً يضرواْ لَن
 لَهم نملي إِنما لِّأَنفُِسهِم خير لَهم نملي كَفَرواْ أَنما الَّذين يحسبن والَ لنفسهأن ما ميلي له اهللا خري

 أم على هدى مستقيم؛  وال علم عنده ويظن من ال خالق له).)4مهِني عذَاب إِثْما ولَهم ليزدادواْ
إمنا هو مـن  ما هم فيه من متاع احلياة   وال يعلم أن   ملا يرى من متتعهم باحلياة، وسالمتهم من النكال،       

 طَيباتكُم فـي  أَذْهبتم النارِ علَى كَفَروا الَّذين يعرض ويوم:تعجيل جزائهم على أعماهلم، قال تعاىل
كُماتيا حينم الدتعتمتاسا وبِه مونَ فَالْيوزجت ذَابا عبِم ونالْه مونَ كُنتكْبِرتسي تضِ فرِ اَألريبِغ قالْح 
 ،فجوزوا من جنس عملـهم  :(يف تفسري هذه اآليةكثري رمحه اهللا  قال ابن  ).)5كُنتم تفْسقُونَ وبِما

 جازاهم اهللا تبارك وتعاىل     ؛ وتعاطوا الفسق واملعاصي   ،فكما متعوا أنفسهم واستكربوا عن اتباع احلق      
 واملنـازل يف الـدركات      ، واحلسرات املتتابعـة   ،م املوجعة  وهو اإلهانة واخلزي واآلال    ،بعذاب اهلون 

ما يرزقون يف هذه احلياة من املال والبنني وسعة العيش؛ إمنا هـو               تعاىل موضحا أن   وقال )6(). املفظعة
 في لَهم نسارِع) 55( وبنِني مالٍ من بِه أَنما نمدهم أَيحسبونَ :من املسارعة هلم يف جزاء أعماهلم

اتريل الْخونَ الَّ برعشي)7(       
 تقلبـهم يف    رميغ وال   ، وللمؤمنني أال حيزم متتع الذين كفروا      لقرآين تسلية للنيب    ويترتل التوجيه ا  

 وبِـئْس  جهـنم  مـأْواهم  قَليلٌ ثُم متاع) 196( الْبِالَد في كَفَرواْ الَّذين تقَلُّب يغرنك الَ  البالد
ادهالْم.)8(       رغبـوا أن   نذروا أنفسهم للحياة،    قوم عملوا للحياة ، و    وما ربك بظالم للعبيد؛ فهؤالء

 الْحياةَ الدنيا يرِيد كَانَ من:تكون حسنام يف هذه احلياة ؛ فكان اجلزاء من جنس العمل قال تعاىل

                                 
  .82سورة هود اآلية )  1(
  .121اجلواب الكايف )  2(
  .176ورة األنعام اآلية س)  3(
  .178سورة األنعام اآلية )  4(
  . 30سورة األحقاف اآلية )  5(
  .4/161تفسري القرآن العظيم )  6(
  . 56،55سورة  املؤمنون اآليتان )  7(
  .197،196سورة األنعام اآليتان )  8(
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 اآلخرة في لَهم لَيس لَّذينا أُولَـئك) 15( يبخسونَ الَ فيها وهم فيها أَعمالَهم إِلَيهِم نوف وزِينتها
  . ))1يعملُونَ كَانواْ ما وباطلٌ فيها صنعواْ وحبِطَ ما النار إِالَّ

 - من الناس اليوم يعزون املصائب اليت يصابون ـا           اإن كثري :(ويقول الشيخ حممد العثيمني رمحه اهللا     
، عزون هذه املصائب إىل أسباب مادية حبتة       ي - منية سياسية أو أ ، قتصادية ا سواء كانت املصائب مالية   

 و  ،و ال شك أن هذا من قـصور أفهـامهم         .  أو أسباب حدودية   أو أسباب مالية  إىل أسباب سياسية    
، ه األسباب  أسـبابا شـرعية        إن وراء هذ   ، ر كتاب هللا وسنة رسوله      غفلتهم عن تدب  ، و ضعف إميام 

 وسيلة ملـا تقتـضيه      ة لكن قد تكون األسباب املادي     ،م تأثريا من األسباب املادية     هلذه املصائب أقوى و أعظ     اأسباب
 النـاسِ  كَسبت أَيـدي  بِما والْبحرِ الْبر في الْفَساد ظَهر :تعاىلقال .  الشرعية من املصائب و العقوباتاألسباب
  .))2 ونَيرجِع لَعلَّهم عملُوا الَّذي بعض ليذيقَهم

 يالحظ القارئ أن بني الـذنب وبـني         – وسيأيت تفصيلها    –وهذه العقوبات اليت ذكرنا طرفا منها       
فإذا منع العباد زكاة أمواهلم؛ منعوا القطر من السماء، وإذا تركوا التحاكم إىل             ،  ا عظيم االعقوبة تناسب 

 لربا، حمق اهللا أمواله، وقد قال ابن       وإذا طلب كثرة املال من طريق ا       كتاب اهللا؛ جعل اهللا بأسهم بينهم،     
 وأقومهـا   ، وأوفقهـا للعقـل    ،فعقوبات الشارع جـاءت علـى أمت الوجـوه        :(ابن القيم رمحه اهللا   

رفعـت   ذا أقيمت الشرعية  إ ف ، شرعية وقدرية  :وعقوبات الذنوب نوعان  : إىل أن يقول  ...،باملصلحة
ذا مل يـف    إال  إى عبده بني العقـوبتني       وال يكاد الرب تعاىل جيمع عل      ،القدرية أو خففتها   العقوبات
     )3(). رفع موجب الذنببا أحدمه

 ،وإمـا فيهمـا   ،   وإما يف البدن   ، إما يف القلب   : تتنوع واملقصود أن عقوبات السيئات   : (ويقول أيضا 
 فالذنب ال خيلـو     ، وعقوبات يوم عود األجسام يف الدار اآلخرة       ،وعقوبات يف دار الربزخ بعد املوت     

 ألنه مبرتلة السكران واملخدر والنائم ؛ ولكن جلهل العبد ال يشعر مبا هو فيه من العقوبة  ،تةمن عقوبة الب  
 فترتب العقوبات على الـذنوب كترتـب        ، باملؤمل  أحس ى فإذا استيقظ وصح   ،مل باأل رالذي ال يشع  

 وإما  ا وقد تتأخر عنه إما يسري     ،لذنبا وقد تقارن املضرة     ، والكسر على االنكسار   ،اإلحراق علي النار  
 ويذنب الذنب   ، وكثريا ما يقع الغلط للعبد يف هذا املقام        ، كما يتأخر املرض عن سببه أن يقارنه       ،مدة

 كمـا تعمـل الـسموم       ، وعمله على التدريج شيئا فشيئا     ، وال يدري أنه يعمل    ، أثره عقيبه  ىفال ير 
     )4().الضارة حذو القذة بالقذة واألشياء

  

                                 
  . 16،15سورة هود اآليتان)  1(
  .41واآلية . 9 ،أثر الذنوب واملعاصي على الفرد واتمع)  2(
  77اجلواب الكايف )  3(
  .82-81اجلواب الكايف )  4(
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 يف بسطها وتناوهلا اإلجابةُ على األسئلة اليت        ، مسائل املبحث يف هذا    وبعد بيان حقيقة العذاب، يتبقى    
  -: التمهيد، وهذه املسائل هي وردت يف

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

جيمـع علـى     عن حقيقة العذاب وأنه قد يعجل وقد يؤخر، وقد           املبحثسبق احلديث يف صدر هذا      
 ويدخر له   ،عاند عذاب الدنيا، وعذاب الربزخ، وعذاب الدار اآلخرة، وقد تعجل له طيباته يف الدنيا             امل

 فإن عدم حلول العقوبة العاجلة على العاصي         وإذا كان ذلك كذلك    ،العذاب كامال يف الدار اآلخرة      
 ))1للَّه فَنِسيهم  ا وانس :،كما قال تعاىل  ؛ بل هذا من مكر اهللا بأعدائه      ليس دليال على رضى اهللا عليه     

 نـسوا  : وأنساهم أنفسهم كما قال تعاىل     ،فلما نسوا رم سبحانه نسيهم    :( قال ابن القيم رمحه اهللا    
   -:سبحانه من نسيه عقوبتني فعاقب للَّه فَنِسيهما
   .هيِس أنه سبحانه ن:مهااحدإ

   . أنه أنساه نفسه:والثانية
 .ليه من اليد للفم   إ فاهلالك أدىن    ، ونسيانه ، وإضاعته ،يه عنه  وختلّ ،مهاله وتركه  إ ،ونسيانه سبحانه للعبد  

 ، وأسباب سعادا وفالحها وإصالحها وما يكملها      ،نساؤه حلظوظها العالية  إ فهو   :نساؤه نفسه إوأما  
نه إ ف ، فريغب فيه  ،تهليه مهّ إ وال يصرف    ، وال جيعله على ذكره    ، فال خيطر بباله   ،يه ذلك كله مجيعه   سنبِ

 فال خيطر بباله إزالتـها      ، وأيضا فينسيه عيوب نفسه ونقصها وآفاا      ، يقصده ويؤثره  ال مير بباله حىت   
ـ   يالسع وال   ، فال خيطر بقلبه مداواا    ، وأيضا فينسيه أمراض نفسه وقلبه وآالمها      ،صالحهاإو ة  يف إزال

 ومرضه مترام بـه إىل      ،باملرض فهو مريض مثخن     ،ىل الفساد واهلالك  إعللها وأمراضها اليت تؤول ا      
ي عقوبة  أ ف ؛ وهذا من أعظم العقوبة للعامة واخلاصة      ، وال خيطر بباله مداواته    ، وال يشعر مبرضه   ،التلف

   )2( .)؟ وضيعها،أعظم من عقوبة من أمهل نفسه
هذا من وجه، ومن وجه آخر ليعلم العبد أن كل شيء عنده سبحانه وتعاىل بقدر كما قـال جـل                    

 لِّلناسِ مغفرة لَذُو ربك وإِنَّ الْمثُالَت من قَبلهِم خلَت وقَد الْحسنة قَبلَ بِالسيئَة ستعجِلُونكوي :ثناؤه
 أَنت إِنما ربه نم آيةٌ علَيه لَوآل أُنزِلَ كَفَرواْ الَّذين ويقُولُ) 6( الْعقَابِ لَشديد ربك ظُلْمهِم وإِنَّ علَى
رنذكُلِّ ملمٍ وقَو اد7( ه (لَمعي ا اللَّهلُ ممحا كُلُّ تمأُنثَى و يضغا تمو امحاَألر اددزكُلُّ تٍء ويش هندع 
 عن جهـل    خيرب تعاىل :( قال الشيخ عبد الرمحن السعدي رمحه اهللا عند تفسري هذه اآلية           ))3ربِمقْدا

                                 
  .67سورة التوبة اآلية )  1(
  . 72-71اجلواب الكايف )  2(
  . 8-6سورة الرعد اآليات)  3(
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وا، وأقيمت عليهم األدلة فلم ينقادوا هلا؛ بـل         وا فلم يتعظ  ظُع لرسوله، املشركني به، الذين و     املكذبني
وعدم معاجلتهم بذنوم، أم على حـق،         عنهم، جاهروا باإلنكار، واستدلوا حبلم اهللا الواحد القهار      

د وال ينقص إال مبا تقتضيه حكمتـه  وكل شيء عند مبقدار ال يتقدم وال يتأخر، وال يزي: إىل أن يقول  
 السماوات خلَق اللَّه الَّذي ربكُم إِنَّ : هلذا املعىن بقوله تعاىلقرطيب رمحه اهللا الواستدل )1() وعلمه
ضاَألري وامٍ فأَي ةتس ى ثُموتلَى اسشِ عرالْع)2( .  بعد أن ذكر شيئا مـن حكـم خلـق     -وقال
 . ألن لكل شيء عنده أجال     ؛وحكمة أخرى خلقها يف ستة أيام     :(  - ت واألرض يف ستة أيام    السموا
نوبي  ذا تر     أجال، وهذا كقولـه    هن لكل شيء عند   ك معاجلة العصاة بالعقاب؛ أل : لَقَـدـا   ولَقْنخ

اتاومالس ضاَألرا وما ومهنيي بف ةتامٍ سا أَيمن وا منسوبٍلُّ م38( غ (بِرلَى فَاصا عقُولُون مبعد . ي
  .)( )3بطْشا منهم أَشد هم قَرن من قَبلَهم أَهلَكْنا وكَم:أن قال

للعذاب أجال مسمى وميقاتا معلوما ال يتأخر عنه وال يتقدم، فانظر كم لبث   أن  فأيضا  ومن وجه آخر    
 أَلْـف  فيهِم  فَلَبِثَ:، قال تعاىل وهم يكذبونه ويتهمونه،ؤمنوا يف قومه يدعوهم لي عليه السالمنوح

، وكم أقام موسى عليه السالم يدعو فرعون وقومه، وملا اسـتيأس مـن    ) )4عاما خمِسني سنة إِالَّ
بـن  اقال (:قال ابن جرير رمحه اهللا. ) )5دعوتكُما أُجِيبت قَد :استجابتهم دعا عليهم؛ فقال اهللا له

 الَ سبِيلَ الَّـذين  تتبِعآنِّ والَ :وقوله. يقولون إن فرعون مكث بعد هذه الدعوة أربعني سنة: جريج
وال تسلكان طريق الذين جيهلون حقيقة وعدي، فتستعجالن قضائي، فإن وعدي ال     :   يقول  يعلَمونَ

 مبكة ثالثة عشر     الرسولوأقام. )6()قع به وبقومه  خلف له، وإن وعيدي نازل بفرعون، وعذايب وا       
، وهم يقابلون ذلك كله باإلنكار       ويقيم هلم اآليات والرباهني    ، ويدعوهم ، وجيادهلم ،عاما حياور قومه  

  .والتكذيب حىت نزل م العذاب العاجل يف يوم بدر
  

  ! لدول املسلمة؟الظاملة من العقوبة، وحتل العقوبات با ملاذا تفلت الدول املتغطرسة: املسألة الثانية 
   -:واجلواب عن هذا السؤال من وجوه 

، والعجز االقتـصادي،   فاضطراب األمنأن الدول الظاملة حتل فيها املثالت كما حتل بغريها، : األول  
 كل ذلك حيدث فيها،     وتفشي األمراض، والفياضانات املدمرة، واحلرائق املروعة، واحلروب الطاحنة،       

                                 
  .414تيسري الكرمي الرمحن )  1(
  . 54سورة األعراف اآلية )  2(
  . ورة ق  من س38- 36واآليات . 7/219اجلامع ألحكام القرآن )  3(
   . 14سورة العنكبوت اآلية)  4(
  . 89سورة يونس اآلية )  5(
  .8/376، واجلامع ألحكام القرآن 4/385، والدر املنثور 2/430،وانظر تفسري القرآن العظيم162-1/161جامع البيان)  6(
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راح ضحيتها اآلالف من أبنائها، فكم فقدت أوربا من مئات اآلالف            ا خاضت هذه الدول حروب    فقد
 مـن خـالل     يف احلربني العامليتني، وكم فقدت أمريكا وروسيا من جنودها يف السنوات األخـرية،            

 روب اليت شنتها على بعض الدول املستضعفة؛ فخرجت منها خاسئة حسرية، جتر أذيال اهلزميـة،              احل
ـ ق الدول وذهاب رحي   راهللا عليهم تفَ  وكذلك من العذاب الذي يصبه       ا ومتزقهـا، فلقـد كانـت       ه

ا من عـشرات    حتاد السوفييت مكون  ال تغيب عنها الشمس، وكان اال     ) يابريطان(اإلمرباطورية العظمى   
ا الظغوط اليت كانا ميارسـاما علـى مـن          من على موائد الدول، متارس عليه     الدول فإذامها مشردا  

  .الظلم فكم شردا وجتربا، ومارسا الطغيان و؟ عربة وآيةدوما، أفلم يكن يف زواهلما
نظار ن ينظر إليها من باب اإلمالء واإل      أن الدول اليت تظلم وتتعدى وال ترتل ا املثالت ينبغي أ          : الثاين

 فَإِما :، قال تعاىلواملكر، وتأخري العذاب إىل يوم القيامة؛ ليذوقوا العذاب األليم كامال غري منقوص
ذْهننب ا بِكم فَإِنهنونَ ممقنت41( م (أَو كنرِين ماهندعي وا الَّذهِم فَإِنلَيونَ  عرـدقْتم)1( .  وقـال
 إِثْما ولَهـم  واْليزداد لَهم نملي إِنما لِّأَنفُِسهِم خير لَهم نملي كَفَرواْ أَنما الَّذين يحسبن والَ :تعاىل
ذَابع هِنيم)2(هلم، ويظن أن تقلبهم يف البالد خريقد ال يشاهد املتعجل العذاب ف .  
أن الدول املتقدمة قد تتخذ من االحتياطات ما ختفف به وقع هذه الكـوارث، ولكنـها ال                  :الثالث
ل إليه يف هذا الـشأن لـيس         أن تعلم ا قبل وقوعها، وما تتوص        أن متنعها، كما ال تستطيع     تستطيع

 بل ألا بذلت األسباب اليت حتقق هلا ذلك، ولو بـذهلا            – فقد تركته وراءها ظهريا      –بسبب دينها   
 من عمل   ،غريها لتحقق له مثل ما حتقق هلم؛ ألن اهللا سبحانه وتعاىل جعل هلذا الكون سننا ونواميس               

ا وصل من خالهلا إىل ما رب عليها ت.  
 فيما حيل على هذه      يف فترة زمنية واحدة     عنده مثل هذا اإلشكال فألنه حصر نظره       ن يقع أن م : الرابع  
، ونظر إىل كارثة واحدة، ومل ينظر إىل التاريخ البشري وما تتابع فيه من اآليات والنـذر، أمل                  الدول

 في إِنَّ مساكنِهِم يمشونَ في قُرونالْ من قَبلَهم أَهلَكْنا كَم لَهم يهد أَفَلَم :يقل اهللا سبحانه وتعاىل
كذَل اتيُأل آليلى وهالن  )3 (. وقال تعاىل: كَما ونمن قَصم ةيقَر تةً كَانما ظَالأْنأَنشا  وهـدعب 

رِينا آخمقَو)4(.   
 هلـم لعلـهم     طاياهم، وتذكري ى املسلمني فهو رمحة م، وتكفري خل      أن العذاب إذا نزل عل    : اخلامس  

يعصونه فيدعوهم إىل بابه،    :( ، قال الشيخ السعدي رمحه اهللا       يرجعون إىل رم، فيعبدونه حق عبادته     
وجيرمون فال حيرمهم خريه وإحسانه، فإن تابوا إليه فهو حبيبهم، ألنـه حيـب التـوابني، وحيـب                  

                                 
  . 42،41سورة الزخرف اآليتان )  1(
  .178سورة األنعام اآلية )  2(
  . 128سورة طه اآلية )  3(
  . 11سورة األنبياء اآلية  )  4(
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وبـني سـبحانه    . )1() ليطهرهم من املعايب  املتطهرين،وإن مل يتوبوا فهو طبيبهم، يبتليهم باملصائب؛        
منا هو سبيل بشارة هلم، وسبب مغفرة ورمحة هلـم، وصـالة             ما يبتلي به عباده املؤمنني إ      وتعاىل أن 

 واألنفُـسِ  اَألموالِ من والْجوعِ ونقْصٍ الْخوف من بِشيٍء ولَنبلُونكُم  :عليهم، فقال عز من قائل
رالثَّمورِ اتشبو ابِرِين155( الص (ينم إِذَا الَّذهتابةٌ أَصيبصا قَالُواْ مإِن لّهـا لإِنو هاجِعونَ إِلَير )156 (

كأُولَـئ هِملَيع اتلَون صم هِمبةٌ رمحرو مه كأُولَـئونَ ودتهالْم )2( .وقال جل ثناؤه: لبيلوي 
نِنيمؤالْم هنالء مناً إِنَّ بسح يعمس اللَّه يملع )3( .وقال تعاىل: لَقَدو  قَكُمـدص   هـدعو إِذْ اللَّـه 
 مـن  منكُم ونَتحب أَراكُم ما ما بعد من وعصيتم اَألمرِ في فَشلْتم وتنازعتم إِذَا حتى بِإِذْنِه تحسونهم

رِيدا يينن الدنكُم ممو رِيدةَ يراآلخ ثُم فَكُمرص مهنع لَقَدو كُميلتبيفَا لع نكُمذُو ع اللَّهلٍ ولَـى  فَضع 
نِنيمؤالْم )4( .  

  
قوبة مشلت الـصاحل     وإذا وقعت الع   ! مىت يكون العذاب خاصا ، ومىت يكون عاما ؟         :املسألة الثالثة   

  . فما مصري الصاحل ؟،والطاحل، واحملسن واملسيء
، حرم الظلـم    املبحثإن اهللا سبحانه وتعاىل له احلكمة البالغة، واألمر الرشيد، حكمه العدل، وقوله             

 وأنزل الكتب، حجة على اخللق، وشرع التوبة، وأمر         ، وجعله بيننا حمرما، وأرسل الرسل     ،على نفسه 
فَلَوالَ  :  قال سبحانه وتعاىل   ف والنهي عن املنكر؛ لئال يترتل العذاب على عامة األمة،         باألمر باملعرو 

 واتبع منهم أَجنَينا ممن قَليالً إِالَّ اَألرضِ الْفَساد في عنِ ينهونَ بقية أُولُواْ قَبلكُم من الْقُرون من كَانَ
 وأَهلُهـا  بِظُلْـمٍ  الْقُـرى  ليهلك كَانَ ربك وما) 116( مجرِمني وكَانواْ فيه أُترِفُواْ ما الَّذين ظَلَمواْ
    ))5مصلحونَ

 اليت قص   -  ليهلك القرى اليت أهلكها     - يا حممد  - وما كان ربك     :(قال ابن جرير الطربي رمحه اهللا     
 مـع    -  فيكون إهالكـه إيـاهم     ،يف أعماهلم غري مسيئني    وأهلها مصلحون    ،ظلما –عليك نبأها   

 ، ومتاديهم يف غـيهم    ، ولكنه أهلكها بكفر أهلها باهللا     ، ظلما  - إصالحهم يف أعماهلم وطاعتهم رم    
   )6( ).وتكذيبهم رسلهم وركوم السيئات

                                 
  .414- 413تيسري الكرمي الرمحن)  1(
  . 157- 155سورة البقرة اآليات )  2(
  . 17سورة األنفال اآلية )  3(
  . 152سورة آل عمران اآلية )  4(
  . 117-115سورة هود اآليات)  5(
  .12/140جامع البيان )  6(
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، وحـاق    ونزل النكال  ،فإذا انتهكت حمارم اهللا، وعصيت أوامره، واستعلن بالفواحش؛ حلّ العذاب          
 خمـربا عـن حـال     فريسل اهللا عذابه ونقمته على املعاندين، كما قال تعاىلباملفسدين سوء أعماهلم،  

 كَانوا بِما الْهون الْعذَابِ صاعقَةُ فَأَخذَتهم علَى الْهدى الْعمى فَاستحبوا فَهديناهم ثَمود  وأَما:مثود
 : بيان خرب لوط مع قومـه ، وقال جل ثناؤه يف)1(يتقُونَ وكَانوا آمنوا الَّذين يناونج) 17( يكِْسبونَ
لُوطًاونَ قَالَ إِذْ وأْتأَت همقَوةَ لشالْفَاح مأَنتونَ ورصب54( ت (كُمنالَ أَئجونَ الرأْتةً لَتوهـن  شم وند 

 قَـريتكُم  من آلَ لُوط أَخرِجوا قَالُوا أَن إِالَّ قَومه جواب كَانَ فَما) 55( تجهلُونَ مقَو أَنتم بلْ النساء
مهإِن اسونَ أُنرطَهت56( ي (لَهأَهو اهنإِالَّ فَأَجنَي هأَترا اماهنرقَد نم ابِرِينالْغ  )2( .  فانظر كيف عمهـم

 زينـب   لت أم املؤمنني  ، وسأ  مبنه وكرمه أولياءه وحزبه املفلحني     ،جنى اهللا سبحانه وتعاىل   العذاب، وأ 
ألك وفينا  ! يا رسول اهللا  :  هل يرتل العذاب ويف األمة الصاحلون؟ قائلة       : رضي اهللا عنها     بنت جحش 
         )3(!!) كثر اخلبث نعم إذا(: الئقافأجاا الذي ال ينطق عن اهلوى،. الصاحلون؟

 فإن اهللا يبعثهم    ، أن اهللا ال يضيع أجر من أحسن عمال، وأم وإن هلكوا مهلكا واحدا             بني النيب   و
خـسف  يغزو جيش الكعبة، حىت إذا كانوا ببيداء مـن األرض؛           :( قال رسول اهللا    على نيام، ف  

هلم خيسف بـأو  : قال. ؟وفيهم سواهم، ومن ليس منهم    ! يا رسول اهللا  : قالت عائشة . بأوهلم وآخرهم 
   )4().وآخرهم، مث يبعثون على نيام

فيكون العذاب حينئذ عاما إذا كان الفساد عاما، وينجي اهللا املتقني، ويكون النكال خاصا إذا كـان                 
 فَمـا  اَألرض وبِدارِه خسفْنا بِهف :كما قال عز من قائل يف خرب قاروناملنكر خاصا غري مستعلن، 

  .) )5املُنتصرِين من كانَ وما دون اللَّه من صرونهين فئَة من لَه كَانَ
  

اليت يـسلطها اهللا     إن اآليات    : فكيف يقول املسلم   ، بعث رمحة   إذا كان الرسول     :املسألة الرابعة   
  ! .فأين رمحة املسلم لغريه من البشر؟!  عذابا هلم؟على اخللق تعد

، وأنزل إلـيهم الكتـب، فكانـت         أن أرسل إليهم الرسل    من كمال رمحة اهللا سبحانه وتعاىل خبلقه      
 الرسل جتمع بني الداللة على اخلري، والتحذير من الشر، ترغيبا وترهيبا، بشارة ونذارة، قال               رساالت

                                 
  . 18- 17سورة فصلت اآليتان )  1(
  . 57- 54ة النمل اآليات سور)  2(
 .2880، ح 4/2007ومسلم ، 3168، ح3/1221رواه البخاري يف صحيحه واللفظ له ) 3(
  .4/2210، 2884وانظر صحيح مسلم ،ح. 15/155 ، 6755صحيح ابن حبان ، ح )  4(
  .81سورة القصص اآلية )  5(



 16

 اللَّـه عزِيـزا   وكَـانَ  الرسلِ بعد اللَّه حجةٌ علَى يكُونَ للناسِ لئَالَّ ومنذرِين مبشرِين رسالً :تعاىل
  . ))1حكيما
 :-كما قال عـن غـريه     - ، قال تعاىل عن موسى عليه السالم      رمحةوللناس  م هداية   رسالته توكان
نمو هلى قَبوسم ابتا كامةً إَممحرو  )2( .وقال عز من قائل عن عيسى عليه السالم :لَهعجنلو 
   . ) )3 مقْضيا أَمرا وكَانَ ناورحمةً م للناسِ آيةً

 إين أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، فهذا        :فكل رسول قال لقومه   رسلوا رمحة للعاملني،     ومع كوم أ  
 أَخـاف  إِنـي  غَيره إِلَـه لَكُم من ما اللَّه اعبدواْ قَومِ يا:نوح عليه السالم يقول كما أخرب اهللا عنه

لَيعكُم ذَابمٍ عويمٍ يظع)4( . وهذا شعيب يقول لقومه :امِ يواْ قَودبا اعم لَكُم اللَّه نم إِلَـه  هرغَي
 وكذلك ).)5 محيط يومٍ عذَاب علَيكُم أَخاف بِخيرٍ وإِني أَراكُم إِني والْميزانَ الْمكْيالَ تنقُصواْ والَ
 ،ودعا اخلليل أبـاه إىل اهللا . ) )6 عظيمٍ يومٍ عذَاب علَيكُم أَخاف نيإِ :د خاف على قومه فقالهو

 ).)7وليا للشيطَان الرحمن فَتكُونَ من عذَاب يمسك أَن أَخاف إِني أَبت اي : فقال،وخوفه مما يعلم
كما  - إن هو عصاه، ويأمره ربه أن يقول لقومه          ، خياف عذاب ربه   لني  وهذا إمام األنبياء واملرس   

ويأمر قومـه باالسـتغفار،   . ))8عظيمٍ يومٍ عذَاب عصيت ربي إِنْ أَخاف إِني قُلْ :-ذكر اهللا عنه
 وأَن :عز من قائـل  خياف عليهم العذاب الكبري، فقال وخيربهم أم إن تولوا عن طاعة رم فإنه

كُمبواْ ررفغتاس واْ ثُموبت هكُم إِلَيعتما ياعتا منسلٍ إِلَى حى أَجمسكُلَّ م تؤيي ولٍ ذفَض لَهإِن فَضو 
  . ))9 يومٍ كَبِريٍ عذَاب علَيكُم أَخاف فَإِني تولَّواْ

عليهم السالم ملا كُذّبوا دعوا على قومهم بالعذاب وباالستئـصال،   – ما عدا اخلليلني –فكل األنبياء  
الْكَـافرِين   مـن  اَألرضِ علَـى  تذَر ال رب نوح وقَالَ :فقال نوح عليه السالم، كما أخرب اهللا عنه

 ومـأله  فرعونَ تآتي إِنك موسى ربنا وقَالَ:وقال جلّ ثناؤه عن موسى عليه السالم . ))10ديارا
 قُلُـوبِهِم  علَى أَموالهِم واشدد علَى اطْمس ربنا سبِيلك عن ليضلُّواْ ربنا الْحياة الدنيا في وأَمواالً زِينةً

                                 
  . 165سورة النساء اآلية )  1(
  . 17سورة هود اآلية )  2(
  . 21مرمي اآلية سورة )  3(
  . 59سورة األعراف )  4(
  . 84سورة هود اآلية )  5(
  . 135سورة الشعراء اآلية )  6(
  . 45سورة مرمي اآلية )  7(
  .15سورة  األنعام )  8(
  .3سورة هود اآلية )  9(
  . 26سورة نوح اآلية )  10(
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 سبِيلَ الَّذين تتبِعآنِّ والَ فَاستقيما وتكُمادع أُجِيبت قَد قَالَ) 88( اَألليم الْعذَاب يرواْ حتى يؤمنواْ فَالَ
   ) .)1يعلَمونَ الَ

 أن اهللا سبحانه وتعاىل جعل لكل نيب دعوة مستجابة، وأن كل نيب تعجل دعوته، وأنه                وأخرب النيب   
            أنس عن النيب     من رمحته بأمته ادخر دعوته شفاعة ألمته يوم القيامة، فعن نيب سأل    كل :( قال 
 )2( ) فجعلت دعويت شفاعة ألميت يوم القيامـة       ، فاستجيب ؛ لكل نيب دعوة قد دعا ا      : أو قال  ،سؤال

 وإين  ،فتعجل كل نيب دعوته    ،لكل نيب دعوة مستجابة    :( قال رسول اهللا     :أيب هريرة قال  ويف رواية   
ات من أميت ال يشرك باهللا       من م  -  إن شاء اهللا   -  فهي نائلة  ،اختبأت دعويت شفاعة ألميت يوم القيامة     

        )3( ).شيئا
 فإم إذا علموا الدعوة حصل      ؛براهيم أفضل الرسل  إوحممد و :(وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا        

 وأما حـال إبـراهيم      ، كما تاب من قريش من تاب      ، وقد يتوب منهم من يتوب بعد ذلك       ،املقصود
 ، وال باملقام ودوام إقامة احلجة علـيهم       ،ومه ال بالدعاء   يف هالك ق    فلم يسع  ،ىل الرمحة أميل  إفكانت  

 فَـأَوحى  ملَّتنا في لَتعودنَّ أَرضنآ أَو من لَنخرِجنـكُم لرسلهِم كَفَرواْ الَّذين وقَالَ:وقد قال تعاىل
هِمإِلَي مهبر نيمالظَّال كَنله13( لَن (ـننكسلَنوكُم ضن اَألرم  مهدعب)4.(...فـضل  واخلليالن مها أ
   )5(.) ويف طريقتهما من الرأفة والرمحة ما ليس يف طريقة غريمها،اجلميع

 وما حصل للمـؤمنني  ،عتبار ما حصل من اخلري العام به      اب رمحة للعاملني من كل وجه،       حممد  نبينا  ف
 ،ها وإال كان هو الظـامل لنفـسه       لَبِ فمن قَ  ،رمحة نفسه   عتبار أنه يف  ا وب ،خرةبه من سعادة الدنيا واآل    

   )6(. و عجزوا عما كانوا يفعلونه بدونه، فنقص شرهم،عتبار أنه قمع الكفار واملنافقنياوب
 وأما نيب الرمحة    :( رمحة للخلق يف دعوته ويف سلمه ويف حربه، يقول ابن القيم رمحه اهللا              فالرسول

 أما املؤمنون فنالوا    ،األرض كلهم مؤمنهم وكافرهم     فرحم به أهل   ؛املنيللع فهو الذي أرسله اهللا رمحة    
 وأما  ، فأهل الكتاب منهم عاشوا يف ظله وحتت حبله وعهده         : وأما الكفار  ،النصيب األوفر من الرمحة   

  وأراحواه من احلياة الطويلة اليت ال يزداد ا إال شدة          ،من قتله منهم هو وأمته فإم عجلوا به إىل النار         
   )7().العذاب يف اآلخرة

                                 
  . 89-88سورة يونس اآليتان )  1(
   .189/ 199،1واللفظ له، وصحيح مسلم ح ، 5/2323، 5946صحيح البخاري ح )  2(
   .189/ 199،1صحيح مسلم ح )  3(
  . 13- 12سورة إبراهيم اآليتان )  4(
  .30-29النبوات ، )  5(
  .17/516جمموع الفتاوى )  6(
  .96-1/95زاد املعاد )  7(
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 العذاب والنكال الذي توعدت به الرسل أقوامهم مل يكن جمرد ديد ووعيد؛ بل إذا تنكبت األقوام               و
ويرتل م ما كان     الصراط، وعاندت املرسلني، واستكربت على رب العاملني؛ فحينئذ حيق القول،            عن

 من حاصبا ومنهم علَيه أَرسلْنا من فَمنهم بِذَنبِه اأَخذْن فَكُال :أنذرهم إياه رسوهلم، كما قال تعاىل
هذَتةُ أَخحيم الصهنمو نا مفْنسخ ضاَألر م بِههنمو نا مقْنا أَغْرمكَانَ و ن اللَّهلَكو مهمظْليل  وا كَـان
مهونَ أَنفُسمظْلي.)1(   

ه وتعاىل أن هذا العذاب الذي يصيب به أعداءه، إمنا هو عذاب خزي هلم يف احلياة الدنيا،                 وبني سبحان 
 لِّنذيقَهم عـذَاب  نحسات أَيامٍ في صرصرا رِحيا علَيهِم فَأَرسلْنا :وهو عذاب هوان هلم، قال تعاىل

 فَهـديناهم  ثَمـود  وأَمـا ) 16( ينصرونَ وهم ال أَخزى رةاآلخ ولَعذَاب الدنيا الْحياة في الْخزيِ
وأخرب احلق . ) )2 يكِْسبونَ كَانوا بِما الْهون الْعذَابِ صاعقَةُ فَأَخذَتهم علَى الْهدى الْعمى فَاستحبوا

 إِذ ترى ولَو:طغى، فقال جل ثناؤهسبحانه وتعاىل أن هذا العذاب املهني مستمر لكل من استكرب و
 الْهون عذَاب الْيوم تجزونَ أَنفُسكُم أَخرِجواْ أَيديهِم باسطُواْ الْموت والْمآلئكَةُ غَمرات في الظَّالمونَ

    ) )3 تستكْبِرونَ آياته عن الْحق وكُنتم اللَّه غَير علَى تقُولُونَ كُنتم بِما
فهم؛ فقد   مل يكن بدعا من الرسل، فكما خاف على قومه املعاصرين له، وأنذرهم وخو              الرسولو

خوف الالحقني من أمته، وحذرهم من املعاصي والذنوب عموما، وحذرهم من معاص معينة حمددة              
 وحتذيره إياها ال يتعارض     ،مته أ   فإخباره    )4( وأخربهم مبا يترتب عليها من العذاب العاجل،       ،بعينها

 ربه أن ال يهلك     مع كونه أرسل رمحة للعاملني، فمن كمال رمحته إنذاره، ومن كمال رمحته أنه سأل             
 سـألت ريب أن  :، ومنعين واحدةاثنتنيسألت ريب ثالثا، فأعطاين  :(، حيث قال ،  أمته بسنة بعامة  

 أميت بالغرق فأعطانيها، وسـألته أن ال جيعـل          ال يهلك أميت بالسنة فأعطانيها، وسألته أن ال يهلك        
بل ملا بلغ به األذى من قومه ما بلغ، وجاءه ملك اجلبال يـستأذنه يف أن                 .)5()بينهم فمنعنيها بأسهم  
من يعبـد    أصالمبل أرجو أن خيرج اهللا من        :(رحيمة املشهورة ق عليهم األخشبني، قال مقالته ال     يطب

   )6(.)اهللا وحده ال يشرك به شيئا
، ومن كمال رأفته ورمحته أن يبني        إن هي خالفت األوامر الربانية     ، ينتظرها  إبالغ أمته مبا   هومن واجب 

   .ألمته أسباب العذاب الذي يوشك أن يقع ا

                                 
  .40سورة العنكبوت )  1(
  . 17- 16سورة فصلت اآليتان )  2(
  .93سورة األنعام اآلية  ) 3(
  .انظر املبحث الثالث من هذا البحث ، حيث ورد فيه عدد من الذنوب واملعاصي اليت تترتب عليها عقوبات دنيوية عاجلة )  4(
   .2890،4/2216صحيح مسلم ،ح) 5(
  .1795،3/1420، وصحيح مسلم ح3059،3/1180صحيح البخاري ح)  6(
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وحديه، ويستنون بسنته، فيبشرون مبا بشر به من سـعة رمحـة اهللا، وعظـيم                  لَم ة رسالته يقتدون
ترتب علـى مقارفـة الـذنوب     ون مبا أنذر به من أسباب اهلالك امل       مغفرته،وفرحه بتوبة عبده، وينذر   

   . ولو مل يفعلوا لكان ذلك خيانة منهم ألمتهم، ومعصية لرسوهلم .واملعاصي
 ، مث إذا قام العلماء بواجب التنبيه والتذكري    ، فهذا مصداق نبوته      فإذا وقع ما حذر منه الرسول       
 عملهم هذا من باب الشماتة مبـن         حتذيرهم وإنذارهم، وال يعد    بسببفال يتجه إليهم اللوم والتعنيف      

 قوهلم هذا تزكية ألنفسهم وجمتمعهم، بل اجلميع عرضـة           عليهم هذه األحداث، كما ال يعد      وقعت
  . سبحانه وتعاىل ،للخطأ، وعرضة لرتول العذاب إذا قارفوا أسبابه، وتعرضوا ملا يسخط اجلبار

  
  . ني االبتالء للمؤمنني والعذاب للمعاندين؟ ما الفرق ب:املسألة اخلامسة

وقال سبحانه . ))1 كَبد في اِإلنسانَ خلَقْنا لَقَد :ينبغي أن يعلم أن الدنيا دار كبد وبالء، قال تعاىل
 وهو :ه وتعاىلوقال سبحان .))2عمالً أَحسن أَيكُم ليبلُوكُم والْحياةَ خلَق الْموت الَّذي :وتعاىل
  ) )3 عمالً أَحسن أَيكُم ليبلُوكُم الْماء عرشه علَى وكَانَ أَيامٍ ستة في واَألرض خلَق السماوات الَّذي

 : أنه تال هـذه اآليـة      عن عبد اهللا بن عمر عن النيب         الطربي بسنده   ابن جرير   بو جعفر   وأخرج أ 
لُوبيلكُم كُمأَي نسالً أَحمع وأسـرع يف طاعـة   ، وأورع عن حمارم اهللا،أيكم أحسن عقال:( قال 
 وابتالهم باحلسنات والسيئات، باخلري والشر؛ لينظر        خلق اخللق ليعبدوه؛    سبحانه وتعاىل   فاهللا )4(.)اهللا

وقد يبتلـي   مت يداه،   أيهم أحسن عمال، فمن أحسن فله احلسىن وزيادة، ومن أساء فله السوء مبا قد             
اهللا الصاحلني بالبالء؛ رفعة لدرجام، ومتحيصا لسيئام، وليقتدي فيهم غريهم، بالصرب والشكر على             

 فَتنا ولَقَد) 2( ال يفْتنونَ وهم آمنا يقُولُوا أَن يتركُوا أَن الناس أَحِسب) 1( امل :أقدار اهللا، قال تعاىل
ينالَّذ نم هِملقَب نلَمعفَلَي قُوا اللَّهدص ينالَّذ نلَمعلَيو بِنيالْكَاذ)5( .  وأخرج احلاكم يف املستدرك عـن

النبيون، :(قال أشد الناس بالء؟ من سألت رسول اهللا : مصعب بن سعد بن أيب وقاص عن أبيه قال     
ن صلب الدين اشتد بالؤه، وإن كان يف دينه         مث األمثل فاألمثل، يبتلى الرجل على حسب دينه، إن كا         

رقة، ابتلي على حسب دينه، فما يربح البالء على العبد حىت يدعه ميشي على األرض لـيس عليـه                   
  )6().خطيئة

                                 
  . 4سورة البلد اآلية )  1(
  . 2سورة امللك اآلية )  2(
  . 7سورة هود اآلية )  3(
  .12/5جامع البيان )  4(
   .3- 1سورة العنكبوت )  5(
  .121،1/99املستدرك ،ح )  6(
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األنبياء مث األول فـاألول، وأورد      أشد الناس بالء    باب  : ب البخاري رمحه اهللا يف صحيحه بقوله       وبو
 إنـك   ! فقلت يا رسـول اهللا     - وهو يوعك    - لى رسول اهللا    دخلت ع : عبد اهللا قال  فيه حديث   

 ذلـك بـأن لـك       : قلت . إين أوعك كما يوعك رجالن منكم      ، أجل : قال !؟لتوعك وعكا شديدا  
ـ -  شوكة فما فوقها-  ما من مسلم يصيبه أذى  ، ذلك كذلك  ، أجل : قال ،أجرين ر اهللا ـا   إال كفّ

    )1().سيئاته كما حتط الشجرة ورقها
ووجه داللة حديث الباب على الترمجة من جهة قياس األنبياء على نبينـا             : ( ر رمحه اهللا  قال ابن حج  

، وإحلاق األولياء م لقرم منهم، وإن كانت درجتهم منحطة عنهم، والسر فيه أن الـبالء                حممد  
ـ                    ى يف مقابلة النعمة، فمن كانت نعمة اهللا عليه أكثر كان بالؤه أشد، ومن مث ضوعف حد احلُـر عل

 الْعـذَاب  يضاعف لَهـا  مبينة بِفَاحشة منكُن يأْت من النبِي يانِساء :العبد، وقيل ألمهات املؤمنني
 إال  ، والضعيف يرفق به   ،ل ما محل   يف احلديث داللة على أن القوي حيم       :بن اجلوزي اقال   ).)2ضعفَينِ

 ، ومنهم من ينظر إىل أجر البالء فيهون عليـه الـبالء           ،عليه البالء أنه كلما قويت املعرفة باملبتلي هان       
 وأرفع منه مـن     ، فيسلم وال يعترض   رف املالك يف ملكه؛   وأعلى من ذلك درجة من يرى أن هذا تص        

                         )3( ). واهللا أعلم، ألنه عن اختياره نشأ؛ وأى املراتب من يتلذذ به،شغلته احملبة عن طلب رفع البالء
مىت يعرف العبد أن هذا االبتالء امتحان أو عذاب ؟           عبد العزيز بن باز رمحه اهللا        سئل مساحة الشيخ  و

تحـان أو   فكيف يعرف أن ذلك االبـتالء ام      ، إذا ابتلى أحد مبرض أو بالء سيء يف النفس أو املال            
  !.غضب من عند اهللا ؟

 ،قد يبتليهم ا لرفع درجام    و، بالشدة والرخاء ، و الضراءوجل يبتلي عباده بالسراء و     اهللا عز : فأجاب
ة والسالم والصلحاء من     ومضاعفة حسنام كما يفعل باألنبياء والرسل عليهم الصال        ،إعالء ذكرهم و

لـك  وتارة يفعـل ذ   ،  )4()فاألمثلء األنبياء مث األمثل     أشد الناس بال  : (  ما قال النيب    ك، عباد اهللا 
 مـن  أَصابكُم وما : كما قال سبحانه،فتكون العقوبة معجلة، سبحانه بسبب املعاصي و الذنوب

ةيبصم تبا كَسفَبِم يكُمدفُو أَيعين وريٍ عكَث)5(. وعـدم القيـام   فالغالب على اإلنسان التقـصري ،
لصاحلني بشيء فإذا ابتلي أحد من عباد اهللا ا، هو بسبب ذنوبه وتقصريه بأمر اهللا    فما أصابه ف  ،  بالواجب

 وتعظيما  ، رفعا يف الدرجات   ، فإن هذا يكون من جنس ابتالء األنبياء والرسل        ؛امن األمراض أو حنوه   
لـدرجات،  ه قد يكون البالء لرفع ا      فاحلاصل  أن   ،االحتساب وليكون قدوة لغريه يف الصرب و      ،لألجور

                                 
  .5324،5/2139صحيح البخاري، ح)  1(
  . 30سورة األحزاب اآلية )  2(
  .10/112فتح الباري )  3(
  .سبق خترجيه )  4(
  . 30سورة الشورى اآلية ) 5(
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وقد يكون لتكفري السيئات كمـا يف قولـه         ، فعل اهللا باألنبياء وبعض األخيار     كما ي  ،إعظام األجور و
ما أصاب املسلم من هم و ال غم وال نصب :( وقول النيب . ))1بِه يجز سوًءا يعملْ من  :تعاىل 

من : ( ، وقوله   )2()ها   يشاك وال وصب وال حزن وال أذى إال كفر اهللا به من خطاياه حىت الشوكة             
 وقد يكون ذلك عقوبة معجلة بسبب املعاصي، و عدم املبادرة للتوبة          . )3()يرد اهللا به خريا يصب به       

وإذا أراد اهللا   ، إذا أراد اهللا بعبده اخلري عجل له العقوبة يف الدنيا           : ( أنه قال    كما يف احلديث عنه     
   )4( ).خرجه الترمذي وحسنه) به يوم القيامة بعبده الشر  أمسك عنه بذنبه حىت يوايف 
  -:وخنلص من هذه املسألة إىل احلقائق التالية

  .، وليست دار نعيم وهناء خالص ال شائبة فيهأن احلياة الدنيا دار كبد وعناء - 1
أن اهللا سبحانه وتعاىل خلق اخللق ليعبدوه فابتالهم باحلسنات والسيئات لينظـر أيهـم               - 2

 .أحسن عمال 
 . يبتلي املؤمنني ؛ رفعة للدرجات، وتعظيما لألجور- وله احلكمة البالغة -تعاىل أن اهللا  - 3
 ليميز اخلبيث من الطيب، وليتميز املؤمن من املنافق، قـال           ؛أن اهللا جل ثناؤه يبتلي عباده      - 4

 جميعاً فَيركُمه بعضٍ علَى بعضه ويجعلَ الْخبِيثَ الطَّيبِ من اللَّه الْخبِيثَ ليميز :تعاىل
   ). )5الْخاسرونَ هم أُولَـئك جهنم فَيجعلَه في

 فله فيه جـل ثنـاؤه احلكمـة         - على العباد والبالد   -أن ما يقدره اهللا سبحانه وتعاىل        - 5
 حكْمةٌ) 4( مزدجر فيه اَألنباء ما من جاءهم ولَقَد: واألمر الرشيد، قال تعاىل،البالغة
    ))6النذُر تغنِ فَما بالغةٌ

أرسل الرسل وأنزل الكتب، وأقام احلجة       - وهو الغين احلميد   -أن اهللا سبحانه وتعاىل      - 6
توعد به؛ فقد أحـق      الصراط ، وخالف املنهج، فرتل به ما      عن  على اخللق، فمن تنكب     

 مـن  علَـى ظَهرِهـا   ترك ما كَسبوا بِما اسالن اللَّه يؤاخذُ ولَو العذاب على نفسه 
ةابد.)7( 

                                 
  .123سورة النساء  اآلية )  1(
  .5/2137، 5318صحيح البخاري، ح )  2(
  .2138/ 5، 5321املصدر السابق، ح )  3(
واحلديث يف سنن الترمذي . 488-2/478جمموع فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز ، إعداد عبد اهللا بن حممد الطيار )  4(
  .4/601، 2396،ح

  . 37سورة األنفال اآلية )  5(
  . 5-4سورة القمر اآليتان )  6(
  . 45سورة فاطر اآلية )  7(
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أنه ما من مصيبة ترتل يف الناس أو حتل يف الديار والبالد إال وهي مقـدرة مكتوبـة يف                    - 7
 اَألرضِ في مصيبة أَصاب من ما :كتاب عند ريب ال يضل ريب وال ينسى، قال تعاىل

   ).)1  يِسري اللَّه علَى ذَلك إِنَّ نبرأَها أَن قَبلِ كتابٍ من في إِالَّ أَنفُِسكُم في وال
أنه ما من وصب وال نصب يصيب العبد أو بالء عام يصيب األمة إال بسبب ما كسبته                  - 8

  .))2كَثريٍ عن ويعفُو أَيديكُم فَبِما كَسبت مصيبة من أَصابكُم وما :أيديهم، قال تعاىل
وبعد بيان حقيقة العذاب األدىن حيسن بنا أن نقف على اآلية الكرمية اليت كانت سببا يف حبث هـذا                   

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

  
  

                                 
  . 22سورة احلديد اآلية )  1(
  . 30سورة الشورى اآلية )  2(
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   هانظائرالسجدة وآية 
  
  

سبق احلديث يف مقدمة هذا البحث أن آية السجدة هي اليت دفعتين إىل ارتياد هذا البحـث، وسـرب                   
 سأورد هذه اآلية ونظائرها، وأبني املعاين الـيت اتفقـت           املبحثغوره، واستكمال جوانبه، ويف هذا      

 أن يقدم عليهـا     وإن كان األوىل   ،آية السجدة  إمنا قدمت ستجلي العرب اليت اشتملت عليها، و     فيها، وأ 
، هي اآلية الصرحية يف هذا الشأن     لورود يف القرآن الكرمي، ألن آية السجدة        ا يف ا  غريها؛ بسبب تقدمه  
  -:فأقول مستعينا باهللا 

ـ   الْعـذَابِ  دونَ اَألدنـى  الْعـذَابِ  من ولَنذيقَنهم :تعاىلآية السجدة قال : أوال  لَّهـرِ لَعاَألكْبم 
هذه اآلية هي مدار البحث، وبيان املراد بالعذاب األدىن يف هذه اآلية ييسر فهم املـراد                 ).)1يرجِعونَ

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

أن املراد به مصائب الدنيا وأسقامها وبالؤها يف األنفس واألموال مما يبتلـي اهللا ـا                :  القول األول   
 وأيب بن كعب رضي اهللا      ،بن مسعود وعبد اهللا   ، ابن عباس : فممن قال ذا القول   . العباد حىت يتوبوا  

 ، وقتـادة ، وجماهـد ، وعطية،قمة وعل، وإبراهيم النخعي، واحلسن ، والضحاك ، العالية وأبو  )2(،معنه
 ومـا   ، )5( والدخان )4( واللزام )3(  أن ما مضى من البطشة     :ويرى أصحاب هذا القول   . رمحهم اهللا 

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

دريس اخلوالين رضي اهللا عنه قال سـألت        يه عن أيب إ   أخرج ابن مردو  :  وقال السيوطي يف تفسريه     
  اَألكْبرِ الْعذَابِ دونَ اَألدنى الْعذَابِ من ولَنذيقَنهم  :عبادة بن الصامت رضي اهللا عنه عن قول اهللا

                                 
  . 21سورة السجدة اآلية )  1(
 .4/2157رواه مسلم  ) 2(
  .   16 سورة الدخان اآلية منتقمونَ إِنا الْكُبرى الْبطْشةَ نبطش يوم :إشارة إىل قوله تعاىل)  3(
أي يكون عذابا الزما هلـم نتيجـة    .77 سورة  الفرقان اآلية لزاما يكُون فَسوف كَذَّبتم فَقَد : قوله تعاىلإشارة إىل)  4(

، وشرح النووي على صـحيح مـسلم        3/380تكذيبهم، وهو ما وقع للكفار قريش يف بدر من القتل واألسر، انظر تفسري البغوي               
17/143.  

  . 10سورة الدخان اآلية   )10( مبِنيٍ بِدخان السماء تأْتي يوم فَارتقب : تعاىلهو الدخان الوارد يف قوله)  5(
والدر املنثور . 3/110وتفسري عبد الرزاق الصنعاين . 1/240وانظر تفسري الثوري . 109ـ21/108تفسري الطربي  ) 6(
6/554. 
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نصاب، عـذاب للمـسرف يف      هي املصائب واألسقام واأل    : فقال . عنها  سألت رسول اهللا     :فقال
  .) 1( ). قال زكاة وطهور؟ فما هي لنا! يا رسول اهللا: قلت. عذاب اآلخرةالدنيا دون

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

يف  و،وقد احتج ذه اآلية مجاعة منهم عبد اهللا بن عباس على عذاب القرب       :(وقال ابن القيم رمحه اهللا       
 ا خيفىمم، ومل يكن هذا  ألن هذا عذاب يف الدنيا يستدعى به رجوعهم عن الكفر؛االحتجاج ا شيء  

 فانه  ؛ منها عذاب القرب   مهِ فَ ، لكن من فقهه يف القرآن ودقة فهمه فيه        ،على حرب األمة وترمجان القرآن    
، فدل على أنه    لريجعوادىن   فأخرب أنه يذيقهم بعض  األ      ، وأكرب ، أدىن :له فيهم عذابني   سبحانه أخرب أن  
 :ومل يقـل  اَألدنـى  الْعذَابِ من: وهلذا قال، بقية يعذبون ا بعد عذاب الدنيابقى هلم من األدىن

 فيفتح  له طاقة إىل النار فيأتيه مـن حرهـا            :( وهذا نظري قول النيب    ،ولنذيقنهم العذاب األدىن فتأمله   
 والـذي   ، له أكثره   وبقي ، فإن الذي وصل إليه بعض ذلك      . فيأتيه حرها ومسومها   : ومل يقل  .ومسومها
   )3(.) هلم ما هو أعظم منه وبقيداء اهللا يف الدنيا بعض العذاب،ذاقه أع

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

هـو القتـل    : احلارث بن نوفل قـال    وهو مروي عن عبد اهللا بن       . املراد به السيف  :  القول الرابع   
   )5(.  كل شيء وعد اهللا هذه األمة من العذاب األدىن إمنا هو السيف،بالسيف

 إن اهللا وعد هؤالء الفسقة املكـذبني        (: ويرى ابن جرير رمحه اهللا أن أوىل األقوال يف ذلك أن يقال           
 هو ما كان يف الدنيا من       :لعذاببوعيده يف الدنيا العذاب األدىن أن يذيقهموه دون العذاب األكرب، وا          

 ومل  ، فكل ذلك من العذاب األدىن     ، أو مصائب يصابون ا    ، أو قتل  ، إما شدة من جماعة    ،بالء أصام 
 وقد عذم بكل ذلـك  ،خيصص اهللا تعاىل ذكره إذ وعدهم ذلك أن يعذم بنوع من ذلك دون نوع   

   )6(.)فأوىف هلم مبا وعدهميف الدنيا بالقتل واجلوع والشدائد واملصائب يف األموال 

  :نظائر اآلية : ثانيا 
) 42( يتـضرعونَ  لَعلَّهم والضراء بِالْبأْساء فَأَخذْناهم قَبلك من أُممٍ أَرسلنآ إِلَى  ولَقَد: اآلية األوىل

  .))7يعملُونَ كَانواْ ما الشيطَانُ لَهم م وزينقُلُوبه قَست ولَـكن تضرعواْ بأْسنا جاءهم إِذْ فَلَوال
                                 

 . 6/554الدر املنثور  ) 1(
 .3/463وتفسري ابن كثري . 6/554و الدر املنثور .21/110تفسري الطربي  ) 2(
 . 1/76الروح /   ) 3(
  .3/463وتفسري ابن كثري . 6/554والدر املنثور .21/109تفسري الطربي  )  4(
 .21/109انظر تفسري الطربي  ) 5(
 21/110املصدر السابق  )  6 (

  . 43- 42سورة األنعام اآليتان )  7(
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اهللا سبحانه وتعاىل يأخـذ عبـاده املكـذبني بـأنواع         أن  هذه اآلية متفق مع اآلية السابقة يف         معىن  
 لعلهم يرجعون، ففي هذه اآلية يذكر اهللا جل ثناؤه أنه أرسل إىل األمم السابقة املكذبـة                 ؛العقوبات

هم فأخذهم بالبأساء والضراء، فما املراد بالبأساء والضراء؟ وهل النكال الوارد يف هـذه              رسله فكذبو 
                                                             .اآلية مماثل ملا ورد يف اآليات األخرى؟

ملراد بالبأساء والـضراء     املفسرين اختلفوا يف ا     فنجد أن  ما قاله املفسرون يف معىن هذه اآلية      إىل  ظر  نفلن
  -: كما اختلفوا يف املراد بالعذاب األدىن،على أقوال

ساء الفقر، وبه قال عبد اهللا بن مسعود وابن عباس وأيب العالية واحلـسن يف أحـد   البأ: القول األول  
نس والسدي ومقاتل ابن حيـان      جبري وجماهد والضحاك والربيع بن أ     قوليه، ومرة اهلمداين وسعيد بن      

عن عبداهللا بن مسعود رضي اهللا عنه يف قول اهللا عز وجل             :خرج احلاكم يف املستدرك    )1(.ن جريج واب
ابِرِينالصي واء فأْساء الْبروالض نيحأْ وسالْب )2(البأساء الفقر، والضراء السقم، وحني : قال عبد اهللا

  .)3(رط مسلم ومل خيرجاه هذا حديث صحيح على ش:  احلاكموقال). البأس قال حني القتل

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

   )6(.ال سعيد بن جبريساء  اخلوف من السلطان، وبه قالبأ: القول الرابع  

  - :ون من معانيها ما يلي  أما املراد بالضراء فقد ذكر املفسر
ـ  ).)7الراحمني أَرحم وأَنت الضر مسنِي أَني   عليه السالمـ السقم، وقد قال أيوب1  ال وبه ق

 مالك والضحاك واحلـسن وجماهـد        العالية ومرة اهلمداين وأبو    وابن عباس وأبو  عبد اهللا بن مسعود     
   )8(.نس وقتادة ومقاتل بن حيانسدي والربيع بن أوال

  ) 9(.  وبه قال سعيد بن جبري،ء والشدةالبال ـ 2

                                 
وتفسري ابن كثري .1/410والدر املنثور .2/98،99وتفسري الطربي . 1288: ص4:مت جانظر تفسري ابن أيب حا ) 1(
 .7/164واملصنف البن أيب شيبة .1/252
  . 177سورة البقرة اآلية )  2(
  .299: ص2:املستدرك على الصحيحني ج )  3(

 .2/98وتفسري الطربي . 1288: ص4:انظر تفسري ابن أيب حامت ج ) 4(
 .1288: ص4: حامت جتفسري ابن أيب ) 5(
 .1288: ص4:تفسري ابن أيب حامت ج ) 6(
  . 83سورة األنبياء اآلية )  7(
. 1/252وتفسري ابن كثري . 1/410والدر املنثور . 2/98وتفسري الطربي . 1289: ص4:تفسري ابن أيب حامت ج ) 8(

 .7/164واملصنف البن أيب شيبة 
 .1289: ص4:تفسري ابن أيب حامت ج ) 9(
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 بِالْبأْسـاء  أَهلَها إِالَّ أَخذْنا نبِي من قَرية في أَرسلْنا  وما: عز شأنه وتعاىل سلطانه قوله:ةاآلية الثاني
 الضراء مس آباءنا قَد وقَالُواْ عفَواْ حتى نةَالْحس السيئَة مكَانَ بدلْنا ثُم) 94( يضرعونَ لَعلَّهم والضراء
سبق احلديث يف اآلية السابقة على املعىن املراد من قوله ).)1يشعرونَ الَ وهم بغتةً فَأَخذْناهم والسراء
لذا سأقتصر على بيـان املعـىن   . ن إعادته هنامما أغىن ع والضراء ءبِالْبأْسا أَهلَها الَّ أَخذْنا إِ :تعاىل

 والسراء الضراء مس آباءنا قَد وقَالُواْ عفَواْ حتى الْحسنةَ السيئَة مكَانَ بدلْنا ثُم : املراد من قوله تعاىل
 املفسرين على معىن احلـسنة والـسيئة   تكاد تتفق عبارات :فأقول. يشعرونَال وهم بغتةً فَأَخذْناهم

 ومـا   ، وما يستكره يف هذه احليـاة      ، والشر ،املذكورتني يف اآلية الكرمية، فقد فسروا السيئة بالشدة       
 وما أحبوا يف هذه احلياة الدنيا، وممن قـال          ، والولد ، والعدل ، واملال ،وفسروا احلسنة بالرخاء  . يسوء

   )2(. جماهد وابن زيدبذلك ابن عباس رضي اهللا عنهما وقتادة و
يقول تعاىل خمربا عما اخترب به األمم       : ( وبني ابن كثري رمحه اهللا احلكمة من تبديل السيئة باحلسنة فقال          

 ما يصيبهم يف أبدام من أمراض       : يعين بالبأساء  ، الذين أرسل إليهم األنبياء بالبأساء والضراء      ،املاضية
 لعلهم يضرعون أي يـدعون وخيـشعون        ؛ وحنو ذلك   والضراء ما يصيبهم من فقر وحاجة      ،وأسقام

بتالهم بالشدة ليتضرعوا فما فعلوا     أنه ا :  وتقدير الكالم  ،ويبتهلون إىل اهللا تعاىل يف كشف ما نزل م        
 مكَانَ بدلْنا ثُم : وهلذا قال، ليختربهم فيه؛ فقلب عليهم احلال إىل الرخاء،شيئا من الذي أراد منهم

ئَةيةَالْ السنسح ومن فقـر  ، ومن مرض وسقم إىل صحة وعافية،أي حولنا احلال من شدة إىل رخاء 
وهذا خبالف حال املؤمنني الذين يـشكرون اهللا علـى          ...  ليشكروا على ذلك فما فعلوا       ؛إىل غىن 
عجبا للمؤمن ال يقضي اهللا له قـضاء إال          (: كما ثبت يف الصحيحني    ، ويصربون على الضراء   ،السراء
فاملؤمن  )3(.) وإن أصابته سراء شكر فكان خريا له       ، إن أصابته ضراء صرب فكان خريا له       ،خريا له كان  

ال يزال البالء بـاملؤمن حـىت       (من يتفطن ملا ابتاله اهللا به من الضراء والسراء، وهلذا جاء يف احلديث              
    )4(.)يم أرسلوه واملنافق مثله كمثل احلمار ال يدري فيم ربطه أهله وال ف،خيرج نقيا من ذنوبه

  

  
  

                                 
  . 94- 95رة األعراف اآليتان سو)  1(
وتفسري ابن . 3/505والدر املنثور . 5/1526وتفسري ابن أيب حامت . 2/233وتفسري الصنعاين . 9/7انظر تفسري الطربي  ) 2(

 .2/234كثري 
  .4/2295، 2999صحيح مسلم ،ح)  3(
   .2/234تفسري ابن كثري  ) 4(
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     ).)1يرجِعونَ لَعلَّهم بِالْحسنات والسيئَات وبلَوناهم :قوله تعاىل: ة اآلية الثالث
 واخلفض يف ،اختربناهم بالرخاء يف العيش   (يقول جل ثناؤه  : بو جعفر ابن جرير الطربي رمحه اهللا      قال أ 
 الشدة يف   :ويعين بالسيئات ،   احلسنات اليت ذكرها جل ثناؤه     : وهي ، والدعة والسعة يف الرزق    ،الدنيا

 ويتوبوا من   ،إليه وينيبوا   ،لريجعوا إىل طاعة رم   ؛ واملصائب والرزايا يف األموال    ،العيش والشظف فيه  
   )2(. )معاصيه

 اخلـصب والرخـاء     :املراد باحلـسنات  جاء عند ابن أيب حامت وابن كثري والسيوطي رمحهم اهللا أن            و
وهو كما يالحظ القارئ معىن مقارب ملا        )3(.  اجلدب والبالء والعقوبة   :بالسيئاتراد  أن امل و. فيةوالعا

  .السابقةورد عند ابن جرير، وهو نفس املعىن الذي أشارت إليه اآلية 
  

 والَ يتوبونَ ثُم الَ مرتينِ أَو مرةً عامٍ كُلِّ في يفْتنونَ يرونَ أَنهم أَوالَ:قوله تبارك وتعاىل: ةاآلية الرابع
مونَ هذَّكَّري)4(.  

   :ات السابقات من وجوه نذكر منها هذه اآلية خالفت اآلي
 وباحلسنات  ، أنه يبتليهم بالبأساء والضراء     يف اآليات السابقات   ذكر اهللا سبحانه وتعاىل   : الوجه األول 
 بل جعل العمر كله ميدانا لالبتالء، ويف هذه اآليـة           ، ومل حيدد سبحانه وتعاىل لذلك زمنا؛      والسيئات

نبههم املوىل إىل أم يتعرضون لالختبار يف كل عام مرة أو مرتني، ومع ترادف البالء، وتواىل النقم،                 
 كل يفال يرى هؤالء املنافقون أن اهللا خيتربهم        أو:( رمحه اهللا  قال ابن جرير  إال أم يف غيهم سادرون،      

: مث ال يتوبون، يقول     ويف بعضها مرتني،   ، بعض األعوام مرة   يف أنه خيتربهم    : مبعىن ، مرة أو مرتني   عام
 ال ينيبون من نفـاقهم، وال        -  هلم ضرِمع البالء الذي حيل م من اهللا، واالختبار الذي يع          -مث هم   

          عظواا؛ ولكنهم يتوبون من كفرهم، وال هم يتذكرون مبا يرون من حجج اهللا، ويعاينون من آياته فيت
   )5().مصرون على نفاقهم

                                 
  .168سورة األعراف )  1(
 104: ص9:تفسري الطربي ج ) 2(
 .3/593والدر املنثور . 3/436وتفسري ابن كثري . 9/104وتفسري الطربي . 5/1606انظر تفسري ابن أيب حامت  ) 3(
  126. سورة التوبة )  4(
  .11/67وانظر التحرير والتنوير . 11/73تفسري الطربي  ) 5(
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ذكر اهللا سبحانه وتعاىل يف اآليات املتقدمات أنه يبتليهم باخلري والـشر، وباحلـسنات              : الوجه الثاين   
يف هذه  )1( ما املراد بالفتنة  والسيئات، ولكن يف هذه اآلية ذكر أنه يفتنهم يف كل عام مرة أو مرتني، ف              

  . اآلية؟
  ـ : املراد ا على أربعة أقوالاختلفت أقوال املفسرين يف

 وأصحابه رضي اهللا عنهم فـيفنت       هو ما يشيع املشركون من األكاذيب على رسول         : القول األول 
كنا نـسمع يف    :   حيث قال   وهذا القول رواه أبو الضحى عن حذيفة        . ا الذين يف قلوم مرض    

  ) 3(. ى مثله ابن مردويه عن أيب سعيد ورو)2(.كل عام كذبة أو كذبتني فيضل ا فئام من الناس كثري

 أَو مرةً عامٍ كُلِّ في فْتنوني:وبه قال قتادة واحلسن يف قوله تعاىل. هو اجلهاد والغزو:  القول الثاين
  ) 4.(يبتلون بالغزو يف كل عام مرة أو مرتني: قال. مرتينِ

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

 . املرض، وهو مروي عن ابن عباس رضي اهللا عنهما، وبه قال بكـار بـن مالـك            هو: القول الرابع 
 قالت املالئكـة علـيهم      ؛ إذا مرض العبد مث عويف فلم يزدد خريا        :وأخرج أبو الشيخ عن العتيب قال     

  ) 6( . هذا الذي داويناه فلم ينفعه الدواء:السالم
إن اهللا  : وأوىل األقوال يف ذلك بالصحة أن يقال      : (ق هذه األقوال    قال ابن جرير رمحه اهللا بعد أن سا       

عجب ههم     ، ووبخ املنافقني يف أنفسهم بقلة تذكّرِهم      ،ه املؤمنني من هؤالء املنافقني     عبادوسـوء تنـب 
 ،وجائز أن تكون تلك املواعظ الشدائد اليت يرتهلا م من اجلوع والقحط           . ملواعظ اهللا اليت يعظهم ا    

يرزقه من إظهـار كلمتـه علـى         و ، أن تكون ما يريهم من نصرة رسوله على أهل الكفر به           وجائز
 وخبث سرائرهم بركوم إىل ما يسمعون       ، وجائز أن تكون ما يظهر للمسلمني من نفاقهم        كلمتهم،

وال خرب يوجب صحة بعض ذلك دون بعض مـن           وأصحابه،   من أراجيف املشركني برسول اهللا      

                                 
 النارِ علَى هم يوم :دخال اإلنسان يف النار، كقوله تعاىلترد الفتنة يف القرآن الكرمي على معان متعددة، فتارة ترد ويراد ا إ)  1(

، وتارة تأيت مبعىن االختبار، كقوله جل ثناؤه  الْفتنة سقَطُواْ في أَالَ :وتارة يسمى ما حيصل عنه العذاب فتنة كقوله . يفْتنونَ
اكنفَتا وونفُت وتأيت مبعىن الشرك كقوله سبحانه ،:  دةُ أَشنتالْفو نلِ مالْقَت  . مادة فنت 372انظر املفردات ، .  
 .6/1916وتفسري ابن أيب حامت . 11/74انظر  تفسري الطربي  ) 2(
 .4/325انظر  الدر املنثور  ) 3(
والدر املنثور ، 1916، 6/1915وتفسري ابن أيب حامت . 11/73وتفسري الطربي  . 291: ص2:انظر تفسري الصنعاين ج ) 4(
 .16/184وتفسري الرازي . 8/299، وتفسري القرطيب 2/404، وتفسري ابن كثري 4/325
، 2/404وتفسري ابن كثري . 4/325والدر املنثور . 6/1915وتفسري ابن أيب حامت  . 74: ص11:انظر تفسري الطربي ج ) 5(

 .16/184، وتفسري الرازي 8/299وتفسري القرطيب 
 .16/184تفسري الرازي . 8/299انظر تفسري القرطيب .4/352الدر املنثور ) 6(
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وهو أو ال   : سليم له، وال قول يف ذلك أوىل بالصواب من التسليم لظاهر قول اهللا            الوجه الذي جيب الت   
   )1(). يرون أم خيتربون يف كل عام مرة أو مرتني مبا يكون زاجرا هلم، مث ال يرتجرون وال يتعظون

  
    ).)2يتضرعونَ هِم ومالرب استكَانوا فَما بِالْعذَابِ أَخذْناهم ولَقَد :قال تعاىل: سةاآلية اخلام

  -:اختلف املفسرون يف املراد بالعذاب الوارد يف هذه اآلية على أقوال منها  
فدعا عليهم ،     اص أرسله اهللا على قريش حني كذبوا رسوله         أن املراد به عذاب خ    : القول األول   

ني أخذ اهللا قريـشا بـسين       ح أن هذه اآلية نزلت على رسول اهللا        ولذا ذكر ابن جرير رمحه اهللا       
جاء أبو سفيان   وأخرج عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أنه قال          ،  اجلدب إذ دعا عليهم رسول اهللا       

 فـأنزل اهللا  - يعين الوبر والـدم  -  أنشدك اهللا والرحم فقد أكلنا العلهز! يا حممد: فقالإىل النيب   
         )3(. هذه اآلية

إذا أصاب الناس من    :( السلطان ونقمته، وقال احلسن يف معىن هذه اآلية        أن املراد به جور   : القول الثاين 
قبل السلطان بالء فإمنا هي نقمة، فال تستقبلوا نقمة اهللا باحلمية، ولكـن اسـتقبلوها باالسـتغفار،                 

   )4(.)وتضرعوا إىل اهللا، وقرأ هذه اآلية

  )6(.وجماهد  )5(ج أن املراد به اجلوع واجلدب  وهو مروي عن ابن جري: القول الثالث

   )7(.أن املراد به املصائب والشدائد، وهو ما فسر به ابن كثري رمحه اهللا هذه اآلية: القول الرابع

 فاجلوع واجلدب وجور السلطان كلها من املصائب        ؛ما فسرها به ابن كثري    عوهذه األقوال ال خترج     
من خالف وعصى؛ فكله داخل     والشدائد، وسواء كان اجلوع خاصا بقوم قريش، أم كان عاما لكل            

  .حتت العذاب الذي توعد به املعاندين واملستكربين 
   ) . )8يعلَمونَ ال ولَكن أَكْثَرهم ذَلك دونَ عذَابا ظَلَموا للَّذين وإِنَّ : قال تعاىل :ةاآلية السادس

عداءه بالعذاب، وفتح عليهم بـاب       أنه أخذ أ   ، وتقدست أمساؤه  ،يف اآلية السابقة ذكر اهللا جل ثناؤه      
عذاب، وتنوعت اجتهادات املفسرين يف بيان العذاب الذي أنزله اهللا على هؤالء املكذبني، وإن كانوا               

                                 
 . 11/74تفسري الطربي ) 1(
  . 77- 76سورة املؤمنون اآليتان )  2(
وعزاه السيوطي يف الدر املنثور إىل النسائي، وابن أيب حامت، والطرباين،واحلاكم وصححه، وابن .  44: ص18:تفسري الطربي ج ) 3(

  .6/111ئل مردويه، والبيهقي يف الدال
 .6/111 وانظر الدر املنثور 18/45تفسري الطربي  ) 4(
 .18/45تفسري الطربي  ) 5(
 .10/611الدر املنثور  ) 6(
 .18/44وانظر تفسري الطربي . 3/252،253تفسري ابن كثري  )  7(
  . 47سورة الطور اآلية ) 8(
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 مـن   ا يشكو إليه ما أصاب قريـش       سفيان إىل الرسول     وا على أن سبب الرتول هو جميء أيب       اتفق
  . اجلوع واجلهد 

؟  أم ال  آلية؟ وهل هو خمتلف عن العذاب املذكور يف اآلية السابقة         فما املراد بالعذاب املذكور يف هذه ا      
  -: منهافأقول اختلف أهل التفسري يف ذلك على أقوال

  قتادة عن ابن عباس    فقد روى  . رضي اهللا عنهما   وبه قال ابن عباس   . هو عذاب القرب  :   القول األول 
 عـذَابا  ظَلَموا للَّذين وإِنَّب اهللا  إنكم لتجدون عذاب القرب يف كتا: أنه كان يقولرضي اهللا عنهما

                        )2(. كما أخرجه ابن جرير- أيضا –وهو قول الرباء  ) .)1ذَلك دونَ

وهو مروي عن جماهد عـن طريـق ابـن أيب           . أو اجلوع لقريش يف الدنيا    .  هو اجلوع : القول الثاين 
        ) 3(.جنيح

وهذا مروي عن عبد    . ئب اليت تصيبهم يف الدنيا من ذهاب األموال واألوالد        هي املصا : القول الثالث 
، ومصائب هؤالء عجلـهم     ند اهللا فهي للمؤمنني أجر وثواب ع    : قال إىل أن    الرمحن بن زيد بن أسلم      

   )4(.اهللا إياها يف الدنيا
  : ع هلـا قـال     وبـين القـول اجلـام      ، ومجع بينها  ،وبعد أن أورد ابن جرير رمحه اهللا هذه األقوال        

 إن اهللا تعاىل ذكره أخرب أن للذين ظلمـوا أنفـسهم            :والصواب من القول يف ذلك عندي أن يقال       (
 ؛ فعذاب القرب دون يوم القيامـة      ، وذلك يوم القيامة   ،بكفرهم به عذابا دون يومهم الذي فيه يصعقون       

نفـسهم وأمـواهلم     واملصائب اليت تـصيبهم يف أ      ، واجلوع الذي أصاب كفار قريش     ؛ألنه يف الربزخ  
  بل عم  ، ومل خيصص اهللا نوعا من ذلك أنه هلم دون يوم القيامة دون نوعٍ             ،وأوالدهم دون يوم القيامة   

 ، وذلك هلم دون يـوم القيامـة  ،فكل ذلك هلم عذاب. ذَلك دونَ عذَابا ظَلَموا للَّذين وإِنَّ :فقال
 ولكن أكثرهم ال يعلمون بأم      ، اهللا دون يوم القيامة     وإن للذين كفروا باهللا عذابا من      :فتأويل الكالم 

  ) 5(). ذلك العذاباذائقو

إن املنـافق إذا مـرض      :( ويوضح ابن كثري غفلة املنافق عن ابتالء اهللا له باملصائب والنكبات، فيقول           
 كـم   : ويف األثر اإلهلـي    ، ال يدري فيما عقلوه وال فيما أرسلوه       ، مثله يف ذلك كمثل البعري     ،وعويف

  ) 6().  كم أعاقبك وأنت ال تدري! يا عبدي: قال اهللا تعاىل.أعصيك وال تعاقبين

                                 
 . 3/248وانظر تفسري الصنعاين . 27/36،37تفسري الطربي  ) 1(

 . 27/37تفسري الطربي )   2(

 .7/636والدر املنثور . 27/37وتفسري الطربي . 3/248تفسري الصنعاين  ) 3(
 . 27/37تفسري الطربي  ) 4(

  37: ص27:تفسري الطربي ج )5(
    246: ص4:تفسري ابن كثري ج ) 6(
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ه باملراد بالعذاب الـوارد     تقارنوم ،وبعد استعراض هذه األقوال يف بيان املراد بالعذاب يف هذه اآلية             
لة العـذاب    يكون متفقا، عدا أنه ذكر من مج       ملراد بالعذاب يف اآليتني يكاد     ا جند أن يف اآلية السابقة؛    

  . عذاب القرب–املتوعد به يف آية الطور 
من نظائر قوله تعاىلاوبعد أن استعرضنا هذه اآليات الكرميات يتبني لنا أ  :مهيقَنذلَنو نذَابِ مالْع 

لداللة على املراد هي وأن األلفاظ القرآنية اليت تضمنتها ل. يرجِعونَ اَألكْبرِ لَعلَّهم الْعذَابِ دونَ اَألدنى
  :األلفاظ التالية 

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

رج ويتضح من تدبر هذه اآليات، والنظر يف أقوال أهل العلم أن معاين هذه األلفاظ القرآنية ال تكاد خت          
 ، وشـظف العـيش    ، والـسيف  ، والسقم ، والبؤس ، والشر ،دةالشمن اهلالك، و   : مصائب الدنيا  عن

  . وعذاب القرب، وفتنة املنافقني بأقواهلم ، واحلدود، والغزو، واجلهاد، واجلوع، والفقر،والرزايا
وإذا علمنا أن هذه املصائب والنكبات وأنواع العذاب هي مما يعاقب اهللا به عباده إذا عصوه أمـره،                  

  .اجلالبة للعذاب الدنيوي؟ وخالفوا شرعه، فما األسباب 
 يقف على عرب عظيمة، ودالالت كثرية،       إن املتتبع آليات القرآن الكرمي وأحاديث الرسول الكرمي         

من الوقوع فيـه     ا حذرنا اهللا ورسوله     مم علينا من أخبار األمم املاضية، أو        مما قصه اهللا ورسوله     
 املبحث التايل نستنبط من دالالت النصوص       من أصناف املنكرات اليت تسترتل غضب اهللا ومقته، ويف        

 لئال نقع فيها، فـترتل بنـا        ؛ما وقفنا عليه من أسباب العذاب الذي حذّرنا منه؛ علها تكون عربة لنا            
  .    عواقبها الوخيمة، أجارنا اهللا منها 
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   الثالثاملبحث
  
  
  

  ابــاألسب
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  األسباب  
  
  

 لَعلَّهـم  عملُوا الَّذي بعض ليذيقَهم الناسِ كَسبت أَيدي بِما والْبحرِ الْبر في سادالْفَ ظَهر:قال تعاىل
، فمن بذل    أسباب فاهللا سبحانه وتعاىل قد جعل لكل شيء سببا، فللخري أسباب، وللشر            ))1يرجِعونَ

بابه، وضـرب حولـه      له أسبابه ؛ نزل ب     للخري أسبابه أوشك أن يدركه، ومن سعى إىل الشر واختذ         
  .      أطنابه

األسباب اليت ورد الشرع احلنيف بذكرها، وبني أن املتلبس ا حري أن ترتل به عواقبها، وحتيط                   و
   -:تنقسم إىل قسمني ، به آثارها

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

  ـ:  األسباب ما يلي ومن هذه
  

  تكذيب الرسل: أوال
  

 وأنزل الكتب، وأيـدهم باآليـات احلـسية         ،خلق اهللا اخللق لعبادته؛ ومن أجل ذلك أرسل الرسل        
ن مبثوثـا يف هـذا الكـون        واملعنوية، وأيدهم بالرباهني القاطعة، واحلجج الدامغة، سواء منها ما كا         

 أَنه لَهم يتبين حتى أَنفُِسهِم وفي اآلفَاقِ يف سنرِيهِم آياتنا  كان مستقرا يف نفوس اخللق الفسيح، أو
قالْح)2( .             م بالنعيم املقيم يف الدنيا واآلخرة، وتوعد املخالفني بالعذاب والنكال يف ووعد املؤمنني

 ومن اه فَأَجنَينالدنيا واآلخرة، وأخرب احلق سبحانه وتعاىل عما حل باألمم السابقة فقال عن قوم نوح 
هعي مف الْفُلْك ونحش119( الْم (ا ثُمقْنأَغْر دعب نياقفأجنيناه الْب )3( .     وقـال عـن قـوم إبـراهيم
وافبكا كُبيهف مونَ هاوالْغ94( و (ودنجونَ وعمأَج يسلإِب)4( .بحانه وتعاىل عن العـذاب  وقال س

 والْقُمـلَ  والْجـراد  علَيهِم الطُّوفَانَ فَأَرسلْنا  :ن ملا كذبوا موسى الذي أرسله على قوم فرعو
عفَادالضو مالدو اتواْ آيركْبتفَاس الَتفَصواْ مكَانا ومقَو نيرِمجم )5( .   فهذا العـذاب أرسـله اهللا

                                 
  . 41سورة الروم اآلية  ) 1(

  . 53سورة فصلت اآلية )2(

  . 120-119سورة الشعراء اآليتان )3(

  .95-94سورة الشعراء اآليتان)4(

  . 133سورة األعراف اآلية )5(
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هم وما سيالقونه من شديد     الذي أعده هلم يف قبور    عليهم يف حيام الدنيا، مث قال تعاىل عن العذاب          
 الساعةُ تقُوم ويوم وعشيا غُدوا علَيها النار يعرضونَ) 45( الْعذَابِ سوُء فرعونَ بِآلِ وحاق:العقاب

  .))1الْعذَابِ أَشد فرعونَ أَدخلُوا آلَ
 الَّذين أَفَأَمن: الرسل ال يزال متوعدا به من كذب وعصى قال تعاىل والعذاب املترتب على تكذيب 

 أَو) 45( يـشعرونَ  الَ حيـثُ  من الْعذَاب يأْتيهم اَألرض أَو اللَّه بِهِم يخِسف أَن السيئَات مكَرواْ
. )2(رحيم لَرؤوف فَإِنَّ ربكُم تخوف علَى يأْخذَهم  أَو)46( بِمعجِزِين هم فَما تقَلُّبِهِم يأْخذَهم في

 أَو أَرجلكُم تحت من أَو فَوقكُم عذَابا من علَيكُم يبعثَ أَن علَى الْقَادر هو قُلْ :وقال عز من قائل
كُملْبِسعاً ييش يقذيو أْسكُم بضعب عضٍب)3(.  

 اَألرضِ من لَيستفزونك كَادواْ وإِن: وتلك سنة ماضية ال تتخلف، ووعيد حق ال يتأخر قال تعاىل
رِجوكخيإِذًا لا وهنثُونَ الَّ ملْبي الفَكيالً إِالَّ خةَ) 76( قَلنن سا ملْنسأَر قَد لَكن قَبا منلسالَ رو جِدت 

سالنتوِيالً نحت)4( .وقال عز من قائل :وامأَقْسو  بِاللَّه دهج انِهِممأَي ماءهن جلَئ يرذن نكُونى لَّيدأَه 
نى مدمِ إِحا اُألمفَلَم ماءها جم يرذن مهادا إِالَّ زفُورا) 42( ناركْبتي اسضِ فاَألر كْرمالال وو ئيس 

يقحي كْرئُ الْميإِالَّ الس هللْ بِأَهونَ فَهنظُرإِالَّ ي نةَسنيلفَلَن  اَألو جِدت تنسل يالً اللَّهدبلَـن  تو  جِـدت 
تنسل وِيالً اللَّهحت)5(    

ون هلا فرطا وسلفا، وإذا أراد هالك أمة         أن اهللا إذا أراد رمحة أمه قبض نبيها قبلها؛ ليك          وبني النيب   
إن اهللا  :( قال   عن النيب     عذا ونبيها حي؛ لتقر عينه لكتها، فقد روى مسلم عن أيب موسى             

 فجعله هلا فرطا وسلفا بني يـديها، وإذا أراد          ،عز وجل إذا أراد رمحة أمة من عباده قبض نبيها قبلها          
    )6(.) ينظر، فأقر عينه لكتها حني كذبوه، وعصوا أمرههلكة أمة عذا ونبيها حي، فأهلكها وهو

  
  
  

                                 
  . 46-45سورة غافر اآليتان )1(

  .47-45سورة النحل اآليات)2(

  .65سورة األنعام اآلية)3(

  . 72-71سورة اإلسراء اآليتان )4(

 . 43- 41سورة فاطر اآليات )5(

 .1791 /4صحيح مسلم )6(
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  ترك الصالة: ثانيا 
  

 قَـد :شرع اهللا الصالة صلة بني العباد ورم، وجعل مثوبتها الفالح يف الدنيا واآلخرة، فقال تعاىل              
ونَ َفْلَحنمؤ1( الْم (ينالَّذ مي هف هِمالتونَ صعاشخ .)1 (العبد ربه، ففـي احلـديث    يناجي فيها 

 فإذا  ، ولعبدي ما سأل   ،الصالة بيين وبني عبدي نصفني    قسمت  ( :القدسي يقول الرب سبحانه وتعاىل    
 الرحمــنِ    : وإذا قـال .محدين عبـدي : قال اهللا تعاىل الْعالَمني للَّه رب الْحمد:قال العبد
 وقال ، جمدين عبدي:قال. الدينِ يومِ مـلك:وإذا قال.  أثىن علي عبدي:قال اهللا تعاىل .الرحيمِ
 ولعبدي ما ، هذا بيين وبني عبدي:قال. نستعني وإِياك نعبد إِياك:فإذا قال.  فوض إيل عبدي:مرة
 علَـيهِم والَ  املَغـضوبِ  غَريِ أَنعمت علَيهِم الَّذين صراطَ .املُستقيم اهدنا الصراطَ : فإذا قال.سأل

الِّنيالض .2(). ولعبدي ما سأل، هذا لعبدي:قال (  
 وزلَفًا النهارِ طَرفَيِ الصالَةَ وأَقمِ : قال تعاىل أردام من الذنوب واآلثام،ألبدام ووجعلها طهارة 

عن أيب هريرة  يف الصحيحنيو ))3للذَّاكرِين ذكْرى كذَل السـيئَات يذْهبن الْحسنات إِنَّ من اللَّيلِ
      أنه مسع رسول اهللا  را     :( يقول أحدكم، يغتسل فيه كل يوم مخـسا، مـا         بباب  أرأيتم لو أن

فذلك مثل الصلوات اخلمس ميحو اهللا      : قال. ال يبقي من درنه شيئا    : قالوا. تقول ذلك يبقي من درنه؟    
   ).()4ا اخلطايا
 كما تنقي العبد من الذنوب وآثارها، فهي تنهى املسلم من مقارفة الفواحش واآلثام، قـال                والصالة
 ).)5الْفَحشاء والْمنكَرِ عنِ تنهى الصالةَ إِنَّ الصالةَ الْكتابِ وأَقمِ من إِلَيك أُوحي ما اتلُ :جل ثناؤه

 أَعرض ومن :العذاب يف الدنيا واآلخرة، قال تعاىل فمن اون ا وضيعها فهو متوعد بأشد أنواع 
  .من أعظم الذكروالصالة )  .)6الْقيامة أَعمى يوم ونحشره ضنكًا معيشةً لَه فَإِنَّ عن ذكْرِي

دب مسرة بن جن  عن  في الصحيح   ف ،الصالةب الذي يلقاه يف قربه املتهاون ب       أمته بالعذا   وأخرب النيب   
 كان رسول اهللا    : قال -   هل رأى أحد منكم من رؤيـا؟  : - يعين مما يكثر أن يقول ألصحابه
إنه أتاين الليلة آتيان، وإما ابتعثـاين،       : وإنه قال ذات غداة   . فيقص عليه من شاء اهللا أن يقص      : قال

ر قـائم عليـه     وإين انطلقت معهما، وإنا أتينا على رجل مضطجع، وإذا آخ         . انطلق: وإما قاال يل  

                                 
   .2- 1 اآليتان سورة املؤمنون)  1(
  .1/297، 395 صحيح مسلم ، ح ) 2(
  . 114 سورة هود اآلية ) 3(
  .1/462، 667، وصحيح مسلم ، ح1/197، 505 متفق عليه، صحيح البخاري ،ح ) 4(
  .45 سورة العنكبوت اآلية ) 5(
  . 124 سورة طه اآلية ) 6(
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 فال ،بصخرة، وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه، فيثلغ رأسه فيتدهده احلجر ها هنا، فيتبع احلجر فيأخذه    
قلـت  : يرجع إليه حىت يصح رأسه كما كان، مث يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل به املرة األوىل، قال                  

أما الرجل األول الذي أتيـت      :  قال إىل أن ...  انطلق انطلق : ما هذان؟ قال قاال يل    !  سبحان اهللا  هلما
 هذا عذابه   )1().عليه يثلغ رأسه باحلجر؛ فإنه الرجل يأخذ القرآن فريفضه، وينام عن الصالة املكتوبة              

 :يف قربه، أما يوم القيامة فقد ذكر اهللا تعاىل شيئا من عذاب تاركي الصالة، فقال عـز مـن قائـل                    
لَفن فَخم لْفخ مهدعوا باعالةَ أَضوا الصعباتو اتوهالش فونَ فَسلْقَوا يغَي.)2( وقال جل ثناؤه 

   )3(.ساهونَ صالتهِم عن هم الَّذين) 4( لِّلْمصلِّني فَويلٌ :وتقدست أمساؤه
  

  منع الزكاة:ثالثا 
  

 اهللا بينها وبـني الـصالة يف        الركن الثالث من أركان اإلسالم ، وهي قرينة الصالة، مجع         الزكاة هي   
وآتـواْ   الـصالَةَ  وأَقيمواْ: آيات كثرية تزيد على عشرين موضعا يف كتاب اهللا، كما يف قوله تعاىل

 فقال ، وجعل إقامة الصالة وإيتاء الزكاة عالمة على إسالم العبد هللا، ))4الراكعني مع واركَعواْ الزكَاةَ
من فرق   ، وقاتل الصديق ))5نالدي فَإِخوانكُم في الزكَاةَ وآتواْ الصالَةَ وأَقَامواْ واْتاب إِنفَ :تعاىل

وما ذاك إال لعظيم مكانتها يف هذا         وأقره على ذلك الصحابة رضوان اهللا عليهم،       ،بني الصالة والزكاة  
  . الدين 

ارع العقوبات العظيمة على من منعها، ومن تأمل        فإذا كانت الزكاة ذه املكانة فال غرو أن رتب الش         
العذاب املترتب على منع الزكاة أدرك متام احلكمة اإلهلية يف املناسبة بني الذنب وبني العقوبة، فـإذا                 
كان من معاين الزكاة الربكة والنماء ، فإن من عقوبة منعها منع املطر الذي تنمو به اخلريات، وخترج                  

 أن يبتلى الناس بالسنني وهي اجلدب والقحط، فلما منعـوا           - أيضا –تها  األرض بركتها، ومن عقوب   
وتأمل حكمة اهللا يف حـبس      :( فضول أمواهلم؛ شدد اهللا عليهم يف أرزاقهم، قال ابن القيم رمحه اهللا             

 املساكني؛ كيف جوزوا على منـع مـا   مواالغيث عن عباده وابتالئهم بالقحط إذا منعوا الزكاة وحر 

                                 
  .2585 -6/2583، 6640 صحيح البخاري،ح ) 1(
  . 59 سورة مرمي اآلية)  2(
  . 5- 4سورة املاعون اآليتان )  3(
 .43سورة البقرة اآلية  ) 4(
 .11سورة التوبة اآلية  ) 5(
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 بلَهم من القوت مبنع اهللا مادة القوت والرزق وحبسها عنهم، فقال هلم بلـسان احلـال               للمساكني ق :
  ) 1().منعتم احلق فمنعتم الغيث، فهال استرتلتموه ببذل ما هللا قبلكم

قـال  : ما رواه احلاكم يف مستدركه عن عبد اهللا بن بريدة عن أبيه رضي اهللا عنه قـال                  يدل لذلك   
 العهد قط إال كان القتل بينهم، وال ظهرت الفاحشة يف قوم قـط إال               ما نقض قوم   :(رسول اهللا   

هذا حـديث   :وقال احلاكم ). سلط اهللا عليهم املوت، وال منع قوم الزكاة إال حبس اهللا عنهم القطر            
   )2(.صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه

  )3(.)هللا بالـسنني  ما منع قوم الزكـاة إال ابـتالهم ا        :(  قال رسول اهللا     وورد عند الطرباين بلفظ   
رواه الطرباين يف األوسط ورواته ثقـات واحلـاكم         : وأخرجه املنذري يف الترغيب و الترهيب وقال      

وقال احلـاكم     .) إال حبس اهللا عنهم القطر     الزكاة قوم منعوال  (: والبيهقي يف حديث إال أما قاال     
  ) 4 (..بن عمرورواه ابن ماجه والبزار والبيهقي من حديث ا ،صحيح على شرط مسلم

 فـأي   : قال . قال أحسنهم خلقا   ؟أي املؤمنني أفضل  ( :عن عبد اهللا بن عمر أن رجال قال للنيب          و
 : مث قال النيب     ، أولئك األكياس  ؛ وأحسنهم له استعدادا   ، قال أكثرهم للموت ذكرا    ؟املؤمنني أكيس 

 تظهر الفاحشة يف قـوم       مل ، أعوذ باهللا أن تدركوهن    ، أن ترتل بكم   !مخس خصال يا معشر املهاجرين    
 ومل ينقصوا املكيال    ، واألوجاع اليت مل تكن فشت يف أسالفهم       ،قط حىت يعلنوا إال فشا فيهم الطاعون      

 وما منعوا زكاة أمواهلم إال منعـوا    ، وجور السلطان عليهم   ، وشدة املؤونة  ،وامليزان إال أخذوا بالسنني   
هللا وعهد رسوله إال سلط اهللا عليهم عدوهم فأخذوا          ومل ينقضوا عهد ا    ، ولوال البهائم مل ميطروا    ،املطر

 وما مل حيكم أئمتهم بكتاب اهللا ويتخذوا فيمـا أنـزل اهللا إال جعـل بأسـهم                  ،بعض ما يف أيديهم   
   )5(.)بينهم

 أن األمة إذا منعت الزكاة منعت القطر، وإذا منعت حق الضعيف منعها اهللا              دالة على  فهذه األحاديث 
   .سبب اخلري والنماء

  

 

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

 .والعقوبات اإلهلية 
 .3/196، وشعب اإلميان للبيهقي 136: ص2:املستدرك على الصحيحني ج ) 2(
  . 40: ص7:املعجم األوسط ج ) 3(
 .1/309الترغيب والترهيب  ) 4(
،كما أخرجه اهليثمي يف جممع الزوائد عن عطاء عن ابن عمر 4/583واملستدرك  . 351: ص7:شعب اإلميان ج ) 5(
 .5/94تذكار واالس. 2/1332وسنن ابن ماجه . 5/317
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   ترك اجلهاد:ارابع
  

،  ))1 جِهاده حق اللَّه في وجاهدوا :تعاىلشرع اهللا اجلهاد إلعالء كلمته، والدفاع عن دينه، فقال 
 يف غزوة تبوك فقـال  كنا مع رسول اهللا :  قال  عن معاذ بن جبل   وجعله ذروة سنام اإلسالم، ف    

قـال أمـا    ! قلت أجل يا رسول اهللا    :  قال .سنامهبرأس األمر، وعموده، وذروة     إن شئت أنبأتك    :(يل
هذا حـديث   : قال احلاكم   ). فاجلهادذروة سنامه   رأس األمر فاإلسالم، وأما عموده فالصالة، وأما        

  ) 2( . ومل خيرجاه،صحيح على شرط الشيخني

ل؟  سئل أي العمل أفض    ، فعن أيب هريرة أن رسول اهللا        مكانة اجلهاد يف هذا الدين       وبني النيب   
   )3().يف سبيل اهللا، قيل مث ماذا؟ قال حج مربوراجلهاد : مث ماذا؟ قال: إميان باهللا ورسوله، قيل(: فقال

  مكانته، وأنه ذروة سنام هذا األمر؛ فقد بني العاقبة املترتبة على تركه، وأـا                وكما بني الرسول    
بـن  اكه سبيل الذلة واملسكنة، فعن      على سبيل املقابلة، فلما كان اجلهاد سبيل العز والسؤدد؛ كان تر          

إذا تبايعتم بالعينة، وأخذمت أذنـاب البقـر، ورضـيتم          :(  يقول مسعت رسول اهللا    : قال عمر  
    )4().بالزرع، وتركتم اجلهاد؛ سلط اهللا عليكم ذال ال يرتعه حىت ترجعوا إىل دينكم

بن عباس رضي   اسألت  : الوأخرج احلاكم عن ابن عباس رضي اهللا عنهما من طريق جندة بن نفيع ق             
 حيا استنفر رسول اهللا :  قال ))5أَليما عذَابا يعذِّبكُم تنفرواْ إِالَّ:اهللا عنهما عن قول اهللا عز وجل

هذا حديث  : قال احلاكم يف املستدرك   ). من أحياء العرب فتثاقلوا؛ فأمسك عنهم املطر، وكان عذام        
  ) 6(. ومل خيرجاه،صحيح اإلسناد

   
  
  
  

                                 
  .78 اآلية سورة احلج ) 1(

، وابن ماجه يف سننه 5/11، ورواه الترمذي يف سننه 5/231 ، واإلمام أمحد يف مسنده 2/86رواه احلاكم يف املستدرك  ) 2(
2/314. 
  .26ح1/18رواه البخاري يف صحيحه  ) 3(

وهو : اين رمحه اهللاقال األلب، و12/432واملعجم الكبري. 5/316و السنن الكربى .3/274سنن أيب داود، واللفظ له، ) 4(
 .1/16حديث صحيح موع طرقه، سلسلة الصحيحة 

  . 39سورة التوبة اآلية )  5(
 . 114: ص2:املستدرك على الصحيحني ج ) 6(
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  ظهور  الفاحشة: ا خامس
  

. ))1 شـيئًا  بِه تشرِكُواْ اللَّه والَ واعبدواْ:خلق اهللا خلقه لعبادته، وحرم عليهم معصيته، فقال تعاىل
 ظَهـر  الْفَواحش ما تقْربواْ والَ :ظهر منها وما بطن فقال جل ثناؤهواهم عن املعاصي واآلثام ما 

  . )3( وما بطَـن  منها ظَهر ما الْفَواحش ربي حرم إِنما قُلْ:وقال عز من قائل.  ) )2بطَن اوم منها
 وبني أا سبيل هلكة، وأن األمة مىت ما استعلنوا ـا            ، أمته من مغبة مقارفة الفواحش     وحذر نبينا   

أقبل علينـا   : اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما قال      عبد  أوشك اهللا أن يعمهم بعذاب من عنده، كما أخرب          
مل تظهـر   : مخس إذا ابتليتم ن وأعوذ باهللا أن تدركوهن       ! يا معشر املهاجرين  :(  فقال رسول اهللا   

 إال فشا فيهم الطاعون واألوجاع اليت مل تكن مضت يف أسالفهم            ؛الفاحشة يف قوم قط حىت يعلنوا ا      
   .إىل آخر احلديث )4().الذين مضوا

وال ظهرت فاحشة   . ما نقض قوم العهد إال كان القتل بينهم       :( وعن بريدة قال قال رسول اهللا         
   )5(). وال منع قوم قط الزكاة إال حبس اهللا عنهم القطر. عليهم املوتسلط اهللا يف قوم إال 

مـا مل    ،ال تزال أميت خبريٍ متماسك أمرها     :(  يقول  مسعت النيب    : قالت وعن ميمونة زوج النيب     
  ) 6().فإذا ظهروا خشيت أن يعمهم اهللا بعقابولد الزىن، يظهر فيهم 

ال تزال أميت خبري ما مل      :(  بلفظ وروى هذا احلديث اإلمام أمحد يف مسنده عن ميمونة زوج النيب            
   )7().ن يعمهم اهللا عز وجل بعقابفيوشك أولد الزنا؛ فإذا فشا فيهم ولد الزنا، يفش فيهم 

: مث قال . سنده حسن : (قال هذا احلديث وعزاه إىل املسند من طريق عائشة       ابن حجر   د  بعد أن أور  و  
   )8( ).ففي هذه األحاديث أن الطاعون قد يقع عقوبة بسبب املعصية

فتضمنت هذه األحاديث أن األمة إذا انتشرت فيها الفاحشة وأعلنت ا فلتنتظر الطاعون، واألمراض              
، كما جاء ذلك يف حديث ابن عمر رضي اهللا عنهما، ويف حـديث              اليت مل تكن معروفة يف أسالفهم     

 ورد الوعيد الشديد بأن يسلط عليهم املوت، ويف حديث ميمونة رضي اهللا عنها نصب الـنيب                 ،بريدة
                                 

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

    .33سورة األعراف اآلية  ) 3(

 .  سبق خترجيه )4(
، سنن اللبيهقي 7/269 جممع الزوائد رواه البزار ورجاله رجال الصحيح غري رجاء بن حممد وهو ثقةقال اهليثمي يف  ) 5(
3/346،9231. 
  .24/23املعجم الكبري ) 6(

  .6/333املسند  ) 7(
  .10/192فتح الباري ) 8(



 41

أن  و ،تمـزق مجعهـم    أوشك أن ي    فيهم فقد  ة ، وهي فشو ولد الزنا؛ فإذا ظهر        ألمته عالم  الكرمي  
  . مهم بعذاب من عنده تفرق مشلهم، وأوشك اهللا أن يعي

وبعد ذكر األدلة على أن الفاحشة سبب للعذاب الدنيوي، حيسن بنا أن ننظر ما قاله أهل اللغـة يف                   
الزىن، وما يشتد قبحه مـن الـذنوب،   : الفاحشة:(معىن الفاحشة، فقد قال الفريوز أبادي يف قاموسه     

، والفاحش البخيل جدا، والفحـش       البخل يف أداء الزكاة    :وكل ما ى اهللا عز وجل عنه، والفحشاء       
   )1( . رضي اهللا عنها.عدوان اجلواب، ومنه ال تكوين فاحشة لعائشة

القبيح من القول والفعل، ومجعها الفواحش، و أفحـش          :الفاحشة:(وقال ابن منظور يف لسان العرب     
ذو و الفحش االسم، ورجل فـاحش       ... الفاحشة  الفحشاء اسم   ، و عليه يف املنطق أي قال الفحش     

 ذو الفحش واخلنا مـن قـول        :فالفاحش. )إن اهللا يبغض الفاحش املتفحش    (: فحش، ويف احلديث  
وفعل، واملتفحش الذي يتكلف سب الناس ويتعمده، وقد تكرر ذكر الفحش والفاحشة والفاحش يف              

   )2(. وهو كل ما يشتد قبحه من الذنوب واملعاصي:احلديث

هي اليت توجـب احلـد يف الـدنيا والعـذاب يف            فاحشة  ال:(وعرفها اجلرجاين يف التعريفات بقوله    
   )3().اآلخرة

 يأْمركُم  إِنما: ففي قوله تعاىل: يف القرآن الكرمي مبعان متعددةوالفحشاء وقد وردت لفظة الفاحشة 
يراد ا  - )5( بِالْفَحشاء ويأْمركُم الْفَقْر يعدكُم الشيطَانُ : ويف قوله تعاىل  ))4 والْفَحشاء بِالسوِء

 أَربعةً فَاستشهِدواْ علَيهِن نسآئكُم من الْفَاحشةَ يأْتني والالَّتي: عموم املعاصي واآلثام، ويف قوله تعاىل
نكُمم)6( ا الزىن، ويف قوله تعاىل فرياد :لُوطًاونَ قَالَ إِذْ وأْتأَت همقَوةَالْفَ لشاح مأَنتونَ ورصبت )54 (
كُمنالَ أَئجونَ الرأْتةً لَتوهن شم وناء دسلْ النب مأَنت ملُو قَوهجنت )7 (ا هنا جرمية اللواط فاملقصود. 

  .ىن أو اللواط يف أمة فقد استرتلت غضب اهللا ومقته عليهافنستخلص من ذلك أنه إذا ظهر الز
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  نقض العهد:سادسا
   

 والْموفُـونَ  :الذين يوفون بعهدهم، فقال تعـاىل أمر اهللا بالوفاء بالعهد، وحرم نقضه، وأثىن على 
مهدهواْ إِذَا بِعداهع)1( وقال جل ثناؤه ، :نم نِنيمؤالٌ الْمقُوا رِجدا صوا مداهع اللَّه  ـهلَيع)2 ( ،

 بعـد  من عهد اللَّه ينقُضونَ الَّذين: ذين ينقضون العهد وامليثاق فقال سبحانهوذم سبحانه وتعاىل ال
هيثَاقونَ مقْطَعيا وم رأَم اللَّه ونَ أَن بِهفِْسديلَ ووصي يضِ فاَألر كأُولَـئ مون هراسالْخ)3(  وبـني ،

 نقْـضهِم  فَبِما :ملا نقضوا عهدهم، فقال عز من قائلسبحانه وتعاىل أنه أحلّ عقوبته بأهل الكتاب 
ميثَاقَهم مكُفْرِهو اتآيب هِملقَتو رِ اللَّهياء بِغبِياَألن قح هِملقَوا ونقُلُوب لْ غُلْفب عا طَبهلَيع اللَّه  مبِكُفْرِه
 وبِصدهم لَهم أُحلَّت طَيبات علَيهِم هادواْ حرمنا الَّذين من فَبِظُلْمٍ: إىل قوله... قَليالً إِالَّ يؤمنونَ فَالَ
 قَاسيةً يحرفُـونَ  قُلُوبهم وجعلْنا لَعناهم ميثَاقَهم فَبِما نقْضهِم: وقال تعاىل ))4 كَثريا اللَّه سبِيلِ عن
من الْكَلع مهعاضواْ وسنا وظواْ حا ذُكِّرمم بِه )5( .  

 أن هذه األمة متوعدة بالعذاب إذا نقضت عهدها، وحري أن يرتل ا النكال كما نزل                وبني النيب   
جزاء نقضها، فعن عبـد     العذاب  باألمم السابقة اليت هددها را بالعذاب إذا نقضت عهدها؛ فأذاقها           

مخس إذا ابتليتم ن، وأعـوذ      ! يا معشر املهاجرين  :  فقال قبل علينا رسول اهللا     قال أ :(اهللا بن عمر  
  ومل ينقضوا عهد اهللا وعهد رسوله إال سلط اهللا عليهم عـدوا مـن              :وذكر منها :باهللا أن تدركوهن  

  ) 6(  ).غريهم، فأخذوا بعض ما يف أيديهم

قض قوم العهد قط إال كـان القتـل         ما ن :( قال رسول اهللا    : وعن عبد اهللا بن بريدة عن أبيه قال       
   )7(. ) بينهم

وما ! يا رسول اهللا  : مخس خبمس، قالوا   : (قال رسول اهللا    : بن عباس رضي اهللا عنهما قال     اوعن  
وما حكموا بغري ما أنزل اهللا إال فشا        . إال سلط عليهم عدوهم   نقض قوم العهد    مخس خبمس؟ قال ما     

                                 
   .177سورة البقرة اآلية  ) 1(
  .23سورة األحزاب اآلية  ) 2(

   .27سورة البقرة اآلية  ) 3(
  .161-155سورة النساء اآليات  ) 4(

  .13سورة املائدة اآلية  ) 5(

 .سبق خترجيه ) 6(
 .2/136، املستدرك 3/346سنن البيهقي ) 7(
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وال طففوا املكيال إال منعـوا النبـات،        .  فشا فيهم املوت   وال ظهرت فيهم الفاحشة إال    . فيهم الفقر 
   )1().وال منعوا الزكاة إال حبس عنهم القطر. وأخذوا بالسنني

ففي هذه األحاديث رتب الشارع أنواعا من العذاب على نقض العهد؛ ففي حديث ابن عباس رضي                
 ويف   يرد ما نوع هذا التسلط،     ومل اهللا عنهما ورد الوعيد بتسليط العدو على األمة إذا نقضت العهد،          

 فيأخذ بعض ما يف أيديها،      ،حديث ابن عمر رضي اهللا عنهما جاء التهديد بأن يسلط العدو على األمة            
  .ويف حديث بريدة ورد التخويف بانتشار القتل فيما بينهم 

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

والذمة،  األمان، واليمني، واملوثق، :العهد: ( فأما معناه لغة، فقد عرفه الرازي يف خمتار الصحاح بقوله
   )2( .) يكتب للوالةالذي العهد واحلفَاظُ، والوصية، و عهد إليه من باب فهم، أي أوصاه، ومنه اشتق

هذا أصله مث استعمل يف املوثـق       . حفظ الشيء ومراعاته حاال بعد حال     : العهد: (ومعناه اصطالحا  
  ) 3(.) الذي تلزم مراعاته

كل ما عوهد اهللا عليه، وكل ما بني العباد من املواثيق فهو عهـد، وأمـر                العهد  : (وقال ابن منظور    
   )4(.) وى عنه، اهللا به يف هذه اآلياتوكذلك كل ما أمرالعهد، اليتيم من 

: العهد: (صفهاين يف مفرداته معىن العهد، مث بني معاين العهد يف القرآن الكرمي فقال            وأورد الراغب األ  
وعهد اهللا تارة يكون    ... ، ومسي املَوثق الذي يلزم مراعاته عهدا      حفظ الشيء ومراعاته حاال بعد حال     

ون مبا أمرنا به يف الكتاب وبألسنة رسله، وتارة مبا نلتزمه وليس بـالزم        مبا ركزه يف عقولنا، وتارة يك     
  )5(). يف أصل الشرع كالنذور

وبعد هذا البيان ملعناه اللغوي واالصطالحي، حيسن بنا أن نتعرف على ما قاله املفـسرون يف معـىن                  
   .؟العهد يف القرآن الكرمي ، وما املراد به

كما أم  ))6ميثَاقه بعد من عهد اللَّه ينقُضونَ الَّذين : قوله تعاىلرون يف معىن العهد يفاختلف املفس
إن معىن العهد يف قولـه  : ـ مل يتفقوا على معىن العهد يف اآليات األخرى؛ فمنهم من قالـ أيضا  

 خلقه وأمره إياهم مبا أمرهم به من  هو وصية اهللا إىل ميثَاقه بعد من عهد اللَّه ينقُضونَ الَّذين: تعاىل

                                 
  .11/45املعجم الكبري  )  1(

 .خمتار الصحاح ، مادة عهد ) 1(
 . 1/204التعريفات   ) 2( 

  .3/311لسان العرب  ) 3(
 .350املفردات يف غريب القرآن ، مادة عهد ، ص ) 4(
  . 27ية قرة اآلبسورة ال ) 5(
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 ، ونقـضهم ذلـك      طاعته، ويه إياهم عما اهم عنه من معصيته يف كتبه وعلى لسان رسوله              
  .تركهم العمل به

 إذا بعـث،    هو ما أخذه اهللا عليهم يف التوراة، من العمل مبا فيها، واتباع حممد              :  ومنهم من قال  
       م، ونقضهم ذلك هو جحودهم به بعـد معرفتـهم حبقيقتـه،            والتصديق به ومبا جاء به من عند ر

وإنكارهم ذلك، وكتمام علْم ذلك عن الناس بعد إعطائهم اهللا من أنفسهم امليثاق ليبيننه للناس وال                
  .يكتمونه

بيته، وعهده   ما وضع هلم من األدلة الدالة على ربو        عهده إىل مجيع خلقه يف توحيده     :  ومنهم من قال  
 ما احتج به لرسله من املعجزات اليت ال يقدر أحد من الناس غريهم أن يأيت مبثلها،                 ه ويه إليهم يف أمر  

م اإلقرار مبا قد تبينت هلم صـحته باألدلـة،          هم ذلك تركه   ونقض :الشاهدة هلم على صدقهم، قالوا    
والكتب مع علمهم أن ما أتوا به حقهم الرسلَوتكذيب .  

 وإِذْ:  الذي وصفه يف قوله،عليهم حني أخرجهم من صلب آدمهو العهد الذي أخذه : ومنم من قال
 شهِدنا بلَى قَالُواْ بِربكُم أَلَست أَنفُِسهِم وأَشهدهم علَى ذُريتهم ظُهورِهم من آدم بنِي من ربك أَخذَ
   )2(. هم الوفاء بههم ذلك تركُ ونقض، اآليتني ))1غَافلني هذَا عن كُنا إِنا يوم الْقيامة تقُولُواْ أَن

 الَّـذين قال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أيب العالية يف قوله تعـاىل  :( وقال ابن كثري
 خصال من  هي ست: قال الْخاسرونَ هم أُولَـئك :إىل قوله  ميثَاقه بعد من عهد اللَّه ينقُضونَ

إذا حدثوا كـذبوا، وإذا وعـدوا       : ة على الناس أظهروا هذه اخلصال     هراملنافقني إذا كانت فيهم الظُ    
أخلفوا، وإذا اؤمتنوا خانوا، ونقضوا عهد اهللا من بعد ميثاقه، وقطعوا ما أمـر اهللا بـه أن يوصـل،                    

حـدثوا كـذبوا، وإذا     إذا  : وإذا كانت الظهرة عليهم أظهروا اخلصال الثالث      . وأفسدوا يف األرض  
  )3().وعدوا أخلفوا، وإذا اؤمتنوا خانوا

  الربا: اسابع
  

هـادواْ   الَّذين من فَبِظُلْمٍ :حرم اهللا الربا على هذه األمة، كما حرمه على من سبق، فقال جل ثناؤه
 عنه نهواْ وقَد الربا وأَخذهم) 160(  كَثريااللَّه سبِيلِ عن وبِصدهم لَهم أُحلَّت طَيبات علَيهِم حرمنا

                                 
  .172سورة األعراف اآلية  ) 1(

، فتح 1/66، تفسري القرآن العظيم1/246، اجلامع ألحكام القرآن 184- 1/182انظر جامع البيان يف تأويل آي القرآن  ) 2(
 . 1/370،التحرير والتنوير1/117القدير

  .1/67تفسري القرآن العظيم ) 3(
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هِمأَكْلالَ وولِ أَماطاسِ بِالْبا النندتأَعو رِينلْكَافل مهنا مذَابع يماأَل  )1(   وقال سبحانه وتعـاىل ،: 
   ))2الربا وحرم اللَّه الْبيع وأَحلَّ

ربا من عقوبات متنوعة يف الدار الدنيا، ويف دار الربزخ، ويف الدار اآلخرة، فأما عقوبة                وحذر أكلة ال  
وقـال  .  ))3الـصدقَات  ويربِي يمحق اللَّه الْربا : الدنيا فهي حمق الربكة، ولزوم الفقر، قال تعاىل

  ) 4(). اجةا إال ضرم اهللا بالفقر واحلما استحل قوم الرب: (عثمان بن عفان 

 فيها،   يتقلب يب أنه رأى املرا   ب املرايب تلك الصورة البشعة اليت أخرب النيب         حس وأما عقوبة الربزخ ف   
 رأيـت   :( قال النيب    :جندب رضي اهللا عنه قال    ما أخرجه البخاري رمحه اهللا عن مسرة بن         فيوهي  

 ، فيه رجل قـائم ،ا على ر من دم  فانطلقنا حىت أتين   ، فأخرجاين إىل أرض مقدسة    ،الليلة رجلني أتياين  
 ؛ فإذا أراد الرجل أن خيـرج      ، فأقبل الرجل الذي يف النهر     ،وعلى وسط النهر رجل بني يديه حجارة      

 فريجع كما   ، فجعل كلما جاء ليخرج رمى يف فيه حبجر        ،ه حيث كان   فرد ،رمى الرجل حبجر يف فيه    
   )5( !).رباال الذي رأيته يف النهر آكل : فقال...؟ فقلت ما هذا،كان

الَّذي  يقُوم كَما إِالَّ يقُومونَ الَ الربا يأْكُلُونَ الَّذين :وأما عقوبة الدار اآلخرة فقد تضمنها قوله تعاىل
طُهبختطَانُ ييالش نم سالْم)6( قال ابن عباس رضي اهللا عنهما ) : يبعث آكل الربا يوم القيامة جمنونا

م خبل من          : (قال قتادة يف تفسري هذه اآلية     ، و  )7() خنقيعثوا ووتلك عالمة أهل الربا يوم القيامة، ب
أي ال يقومون من قبورهم يوم القيامـة إال كمـا يقـوم             : ( وقال ابن كثري رمحه اهللا      )8(). الشيطان

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

 آمنواْ الَّذين أَيها يا :وهناك عقوبتان مشتركتان بني الدنيا واآلخرة، أما العقوبة األوىل ففي قوله تعاىل
اللَّـه   مـن  بِحـربٍ  تفْعلُواْ فَأْذَنواْ لَّم فَإِن) 278( مؤمنِني كُنتم إِن الربا من بقي ما اللَّه وذَرواْ اتقُواْ
روهولس)10(  .ديد أكيد ألكلة الربا يف الدنيا واآلخرة، ويقال للمـرايب يـوم               فهذاوعيد شديد و 

  .  )11(كما روي ذلك عن ابن عباس رضي اهللا عنهما . خذ سالحك للحرب: القيامة

                                 
  . 161-160سورة النساء اآليتان )  1(
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 .5/40، وابن جرير يف تفسريه 6/562رواه ابن أيب شيبة يف املصنف )  7(
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 أنه لعن   أما العقوبة الثانية فهي الطرد واإلبعاد عن رمحة اهللا كما صح اخلرب بذلك عن سيد البشر                 
 ،عن عون بن أيب جحيفة عن أبيه أنه اشترى غالما حجاما          فقد أخرج البخاري رمحه اهللا      كل الربا،   آ

 والوامشة  ،وموكله الربا ولعن آكل    ، وكسب البغي  ، ومثن الكلب  ، ى عن مثن الدم    إن النيب   (:فقال
  ) 1( ). واملصور،واملستومشة

ق بركة ماله، وكذا ملا طلب الفقري سـد خلتـه           وملا طلب املرايب زيادة املال بغري حق عاقبه اهللا مبح         
بطريق حرام ضربه اهللا بالفقر، وكذا ملا كان املرايب يتخبط ذات اليمني وذات الشمال وهو ـم ال                  
يشبع؛ عوقب يوم القيامة بأن يقوم من قربه يتخبط كاملصروع، وحيث كان يهيم يف أودية الدنيا حبثا                 

الدم يف حياته الربزخية، ومع هذه العقوبات اليت توعده اهللا ا فهـو             عن املال احملرم تقلب يف ر من        
  .  وآذنه حبربه ،متماد يف جشعه، مغرق يف طمعه؛ لعنه اهللا

  

  عدم التنزه من البول: اثامن
  

:  وزكاة أرواحهم؛ إمتاما للنعمة، ودفعا للنقمة، قال تعـاىل         ،أمر اهللا عباده بكل ما فيه طهارة أبدام       
ايهأَي ينواْ الَّذنإِذَا آم متإِلَى قُم الةالص كُموهجفاغِْسلُواْ و كُميدأَيقِ إِلَى وافرواْ الْمحسامو  كُموسؤبِر

لَكُمجأَرنيِ إِلَى وبإِن الْكَعو ما كُنتبنواْ جرا: إىل قوله ...فَاطَّهم رِيدلَ يعجيل اللَّه لَيكُمع نجٍ  مـرح 
 اللَّه يحـب  إِنَّ:، وقال جل ثناؤه) )2تشكُرونَ لَعلَّكُم علَيكُم نِعمته ليطَهركُم وليتم يرِيد ولَـكن
ابِنيوالت بحيو رِينطَهتالْم )3( .م، فأن عن أيب هريرةوجعل ذلك مغفرة خلطاياهم، وكفارة لسيئا 

 خرج من وجهه كل خطيئة نظر       ، فغسل وجهه  ،إذا توضأ العبد املسلم أو املؤمن     :( قال رسول اهللا   
 خرج من يديه كل خطيئة كان بطـشتها         ،فإذا غسل يديه  ،  قطر املاء  إليها بعينيه مع املاء أو مع آخر      

 مع املـاء أو      خرجت كل خطيئة مشتها رجاله     ،فإذا غسل رجليه   ،قطر املاء يداه مع املاء أو مع آخر       
   )4( .)حىت خيرج نقيا من الذنوب ؛قطر املاءمع آخر 

حيـلّ بـصاحبه العقوبـة       وملا كانت الطهارة ذه املثابة كان التفريط فيها، وعدم الترته من ضدها           
إما (  : فقال، بقربين مر النيب :بن عباس قال  اعن  فاألخروية اليت وردت ا األحاديث الصحيحة،       

 ، وأما اآلخر فكان ميشي بالنميمة     ، أما أحدمها فكان ال يستتر من البول       ،يعذبان يف كبري   وما   ،ليعذبان

                                 
 .1597، 3/1218 واللفظ له ، وصحيح مسلم 5617،ح ، 5/2223صحيح البخاري )  1(
  .6سورة املائدة اآلية ) 2(

 .222سورة البقرة اآلية ) 3(
  .244، ح 1/215 مسلم صحيح) 4(
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 .؟ مل فعلت هـذا    ! يا رسول اهللا   : قالوا . فغرز يف كل قرب واحدة     ،مث أخذ جريدة رطبة فشقها نصفني     
   )1( ). ما مل ييبسا، لعله خيفف عنهما:قال

   )2( ).من البولامة عذاب القرب ع:( قال النيب ه إىلرضي اهللا عنهما رفع بن عباساجماهد عن وعن 
 خلـوا   : فقـال  ، فأخذ القوم  ، فنفرت بغتله الشهباء   ؛ بقرب   مر سول اهللا     :عن أنس بن مالك قال    و

   )3().البول فإنه ال يسترته من ؛ فإن صاحب القرب يعذب؛عنها

   

  اإلحداث يف الدين: ا تاسع
  

ابتداع يف الدين، واستدراك علـى       ؛ فكل     مبحمد   االت، وختم الرس  اهللا الدين، وأكمل النعمة   أمت  
؛ وما ذاك إال ألن املبتدع واحملدث يزعم بلسان حالـه أو مقالـه أن يف                 على اهللا  اءفتر ا ؛ فهو  الشرع

  . خالال يستوجب االستدراكالشرع نقصا يستدعي اإلكمال، أو أن فيه 
 وما كان له    .ويسمى يف عرف الشرع بدعة     . وليس له أصل يف الشرع     ،ثدح ما أُ  :واملراد باحملدثات 

    )4(.  فالبدعة يف عرف الشرع مذمومة،أصل يدل عليه الشرع فليس ببدعة
إقامة السنة ورفع شعارها، وعلى ذم البدع وإنكارها؛ أخذا مـن            على   كان أئمة السنة متوافرين   ولذا  

  إِنَّ:الم، فقد قال تعـاىل والستوجيهات القرآن الكرمي والسنة النبوية على صاحبها أفضل الصالة 
ينلَ الَّذجذُواْ الْعخات مالُهنيس بن غَضم هِمبلَّةٌ رذي وف ياةالْح ككَذَلا وينزِي الدجن رِينفْتالْم )5( ،

  . )6( ) أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد يفمن أحدث :( وقال رسول اهللا
 بدعـة   ابتدع يف الـدين    وكان أئمة السنة واجلماعة كلما    :(  تيمية رمحه اهللا   وقال شيخ اإلسالم ابن   

 فال يزال يف أمة حممد طائفة هادية مهدية ظـاهرة  ، وهلذا حفظ اهللا دين اإلسالم  ؛أنكروها ومل يقروها  
 وقهروا من خالفهم ممن     ، فإن النصارى ابتدعوا بدعا خالفوا ا املسيح       ،خبالف أهل الكتاب  ،  منصورة
 حىت مل يبق حني بعث اهللا حممدا من هو متمسك بدين املسيح إال بقايا               ، متمسكا بشرع املسيح   كان

:  وقال الشاطيب يف االعتصام حمذرا من البدع واحملدثات، ومبينا عظيم مغبتـها            .)7( )من أهل الكتاب  

                                 
 292 ح 1/240 ،واللفظ له،  ومسلم يف صحيحه 215ح 1/464رواه البخاري يف صحيحه )  1(

  .1/127 ، وسنن الدار قطين1/293املستدرك )  2(

  .6/202األحاديث املختارة )  3(

 .13/253فتح الباري  )4(
  . 152سورة األعراف اآلية ) 5(

  .1343/ 3 ، 1718 ، وصحيح مسلم ح 2/959، 2550 صحيح البخاري ح متفق عليه من حديث عائشة،) 6(

  .4/342اجلواب الصحيح )  7(
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عقلـه يف   حداث يف أي مزلة يضع قدمه يف مصون أمره، يثـق ب            ولينظر قبل اإل   ،يتق اهللا امرؤ ربه   فل(
 مما لـيس يف     ،التشريع، ويتهم ربه فيما شرع، وال يدري املسكني ما الذي يوضع له يف ميزان سيئاته              

نه من عمله، فما من بدعة يبتدعها أحد فيعمل ا من بعده إال كتب عليه إمث ذلك                 ، وال شعر أ   حسابه
ال تزداد علـى طـول      عة تبتدع ف  ن كل بد  وإذا ثبت أ  .العامل زيادة إىل إمث ابتداعه أوال، مث عمله ثانيا        

، كما أن من    مث املبتدع هلا  ؛ فعلى وزان ذلك يكون إ      واشتهارا وانتشارا  ،ال مضيا حسبما تقدم   الزمان إ 
 فإذا كانت كل بدعـة      - يضا وأ - جر من عمل ا إىل يوم القيامة      سن سنة حسنة كان له أجرها وأ      

؛ وذلك اإلمث   مث االبتداع لى إ مث زائد ع  إ فهو   ،يضاكان على املبتدع إمث ذلك أ     ،  يلزمها إماتة سنة تقابلها   
ماتـة الـسنة    ؛ ألا كلما جتددت يف قول أو عمل جتددت إ         مث البدعة بالعمل ا   يتضاعف تضاعف إ  

  .)1() كذلك
ـ  ةمث من عمل ا إىل يوم القيامإمبتدعها أن على  على لالقرآن الكرمي يدو  ليحملُـواْ : تعـاىل لاق

مهارزأَو كَاممولَةً ي ةاميالْق نمارِ وزأَو ينم الَّذهلُّونضرِ ييلْمٍ بِغاء عا أَالَ سونَ مزِري )2( فهم حيملون ،
ومن سن يف اإلسـالم      :(قوله عليه الصالة والسالم    -أيضا   -وزر الضالل واإلضالل، ويدل لذلك      

    ) 3( ). من غري أن ينقص من أوزارهم شيءكان عليه وزرها ووزر من عمل ا من بعدهسنة سيئة 
 الشارع  هوملا كان اإلحداث يف الدين واالبتداع ذه اهلوة السحيقة من الضالل واهلالك فقد حذر من              

  -: ومن هذه العقوبات ما يلي ، وتوعد عليه بالعقوبات العاجلة واآلجلة،أميا حتذير
 كمـا روى أبـو مـسعود        ،بأن يسلط األشرار على األخيار فيسوموم سوء العذا        -1

ال يزال هذا األمر فيكم وأنتم والته       :( قال رسول اهللا    : األنصاري رضي اهللا عنه قال    
علـيكم شـرار خلقـه      سـلط اهللا    ما مل حتدثوا أعماال ترتعه منكم، فإذا فعلتم ذلك؛          

قال احلاكم يف املستدرك هذا حديث صحيح اإلسـناد         ).فالتحوكم كما يلتحى القضيب   
  )4(. ومل خيرجاه

واللحاء مـا علـى     ...هو من حلوت الشجرة إذا أخذت حلاءها وهو قشرها        : (وقال ابن منظور  
، حلوت العـود أحلـوه    ، و قشر كل شيء  : واللحاء ،حلاء كل شجرة قشرها   العصا من قشرها، و   

  )5().حليا إذا قشراحليتها التحاء و، ووالتحيت العصا ،أحلاه إذا قشرتهو
                                 

 .122/ 1االعتصام )1(
   . 25سورة  النحل اآلية) 2(

  .1017 ح 2/705صحيح مسلم ) 3(

جم ،واملع7/526ومصنف ابن أيب شيبة .1/38، ومسند الربيع 247 /5، 1/458، واملسند4/548 املستدرك   )4(
رواه : وقال اهليثمي يف امع .8/438، ومسند أيب يعلى1/86، ومسند الطيالسي17/262،واملعجم الكبري8/239األوسط 

  .5/193. أمحد والطرباين ورجال أمحد رجال الصحيح
 .15/242،241لسان العرب، مادة حلا ) 5(
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 فقد أخرج البخاري ومسلم عن علي رضي اهللا         ،ف وال عدل   صر ه وأال يقبل من   ،اللعن -2
 املدينة حرم ما بني     ما عندنا شيء إال كتاب اهللا وهذه الصحيفة عن النيب           :( عنه قال 

 فعليه لعنة اهللا واملالئكـة والنـاس        آوى حمدثا  من أحدث فيها حدثا أو       ،عائر إىل كذا  
 )1(.) ال يقبل منه صرف وال عدل،أمجعني

 .بعاد والطردهو اإل: اللغة واللعن ىف 
 أي تلعنهم، فكمـا أن      :املالئكة والناس  واملراد بلعنة    )2(.بعاد من رمحة اهللا تعاىل    اإل:  وىف الشرع 

 :العامل يستغفر له كل شيء، فكذلك العصاة تلعنهم كل دابة على وجه األرض، وقيل املراد بـه           
 ، العذاب الذي يستحقه على ذنبه يف أول األمر        : واملراد باللعن هنا   .بعاد عن رمحة اهللا   املبالغة يف اإل  

  )3( وليس هو كلعن الكافر
 غَضب سينالُهم اتخذُواْ الْعجلَ الَّذين إِنَّ: والعذاب يف اآلخرة قال تعاىل،الذلة يف الدنيا -3

قال الـشاطيب رمحـه اهللا   .))4الْمفْترِين نجزِي الدنيا وكَذَلك الْحياة في وذلَّةٌ ربهِم من
 وفيمن أشبههم من حيث كانت البدع كلـها         ،فهو عموم فيهم  :( معلقا على هذه اآلية   

 أَوالَدهم سفَها قَتلُواْ الَّذين خِسر قَد:افتراء على اهللا حسبما أخرب يف كتابه يف قوله تعاىل
فإذا كل من ابتدع يف دين اهللا فهو . ))5اللَّه علَى  افْتراءاللَّه رزقَهم ما وحرمواْ علْمٍ بِغيرِ

، فهـم يف أنفـسهم      ن ظهر لبادي الرأي يف عزه وجربيته      ، وإ ذليل حقري بسبب بدعته   
  .)6()ذالءأ

كَاملَـةً   أَوزارهم ليحملُواْ:أن املبتدع حيمل وزره ووزر من تبعه يوم القيامة قال تعاىل -4
موي يالْقةام نمارِ وزأَو ينم الَّذهلُّونضرِ ييلْمٍ بِغع )7(.  

  
  
  

  

                                 
  .2/994، 1366، واللفظ له، وصحيح مسلم ح 2/661، 1771صحيح البخاري ح )1(

  .2/67شرح صحيح مسلم للنووي ) 2(

 .1/200وانظر تفسري ابن كثري  . 4/84فتح الباري ) 3(
  . 152سورة األعراف اآلية ) 4(

  . 140سورة األنعام اآلية ) 5(

 1/126االعتصام )6(

   . 25سورة  النحل اآلية) 7(
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  عدم احلكم مبا أنزل اهللا:ا عاشر

  

 فَبعثَ واحدةً أُمةً الناس كَانَ: أنزل اهللا الشرع احملكم ؛ ليتحاكم الناس إليه كما قال تعاىل         
اللَّه نيبِين النمو رِينشبمرِينلَ ذأَنزو مهعم ابتالْك قبِالْح كُمحيل نيا بيماسِ فلَفُـواْ  النتاخ 
يهف.)1( أنه حيكم وال معقب حلكمه، فقال جل شأنه وبني سبحانه وتعاىل : كُمحي اللَّهو 
يق وأقوم سبيل، فقـال  ه يدهلم إىل خري طر، وأرشد عباده إىل أن أمر))2لحكْمه معقِّب الَ

، وأمرنا أن نرجع إليه عند التنـازع  ))3أَقْوم هي للَّتي يِهدي الْقُرآنَ هـذَا إِنَّ: جل ثناؤه
بِاللَّه  كُنتم تؤمنونَ إِن اللَّه والرسولِ إِلَى فَردوه شيٍء في تنازعتم فَإِن :فقال سبحانه وتعاىل

والْيرِ مِواآلخ)4(فقال سـبحانه ، ، وجعل التحاكم إىل شرعه عالمة على اإلميان  :  َفَـال 
كبرالَ و ىتونَ حنمؤي وككِّمحا ييمف رجش مهنيب ي الَ ثُمواْ فجِدي ـا  أَنفُِسهِمجرـا  حمم 
تيواْ قَضلِّمسيا ويملست)5(م ما ، ونبه املؤمننيإىل أنه ال يسوغ هلم أن ينتقوا من شرع ر 

 كَانَ وما: يوافق أهواءهم، ويتخلوا عما فيه عنتهم ومشقتهم، وخمالفة أهوائهم، فقال تعاىل
ر نبيه ، وأم))6أَمرِهم من الْخيرةُ يكُونَ لَهم أَن أَمرا ورسولُه اللَّه قَضى إِذَا مؤمنة وال لمؤمنٍ

  .  ))7أَهواءهم تتبِع اللَّه والَ بِمآ أَنزلَ بينهم احكُم وأَن :  فقال سبحانهبالتحاكم إىل شرعه،

أدىن صراطه، وخالفوا أمره، واستبدلوا الذي هو       عن   فإذا شرع احلكيم لعباده حكما، وتنكبوا              
ويرتلون بأنفسهم مقت اهللا وغضبه، كما أخرب       يتعرضون لعذاب اهللا،    ؛ فحينئذ   بالذي هو خري  

وما مل حتكم أئمتهم بكتـاب اهللا       : (الصادق املصدوق حينما أنذر أمته مغبة املخالفة، فقال       
تالف ئفلما تركوا ما جعله اهللا سبيال ال       )8().ويتخريوا مما أنزل اهللا إال جعل اهللا بأسهم بينهم        

 وهو أن جيعل بأسهم بينهم، فنعوذ باهللا مـن          ،قلوم، وصالح شأم؛ عاقبهم اهللا بضد ذلك      
  .اخلذالن 

                                 
 . 213سورة البقرة اآلية )1(

 .41سورة الرعد اآلية )2(
 .9اء اآلية سورة اإلسر)3(
 . 59سورة النساء اآلية) 4(

 . 65سورة النساء اآلية)5(

 . 36سورة األحزاب اآلية)6(

 . 49سورة املائدة اآلية)7(

 .2/346  ، و السنن الكربى 1332: ص2:سنن ابن ماجه جو. 4/583املستدرك )  8(
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  النميمة : حادي عشر
  

شرع اهللا لعباده كل ما فيه صالح دينهم ودنياهم، وحرم عليهم كل ما فيه فساد أوالهم وأخـراهم؛              
ليعيش املسلم مع إخوانه يف سالم ووئام، وجعل من الكبائر احملرمة واجلرائم املعجلة العقوبة ، كل ما                 

النميمة يف األصـل    : (، وهي كما قال الغزايل    تناقض مع هذه الغاية النبيلة، ومن هذه اجلرائر النميمة          ي
كشف ما : وال اختصاص هلا بذلك بل ضابطها(: وقال ابن حجر يف الفتح ). نقل القول إىل املقول فيه    

 ،قول قـوال أم فعـال     يكره كشفه سواء كرهه املنقول عنه أو املنقول إليه أو غريمها، وسواء كان املن             
  .)1()وسواء كان عيبا أم ال

 ويلٌ : فمن ذلك قوله تعاىل، وتبني عاقبتها،وقد وردت نصوص من القرآن والسنة حترم هذه الفعلة
ـ  كَالَّ) 3( أَخلَده مالَه أَنَّ يحسب) 2( وعدده ماالً جمع الَّذي) 1( لُّمزة همزة لِّكُلِّ نبـي  ذَنَّلَيف 

ةطَمالْح)2( .وقال جل ثناؤه وتقدست أمساؤه: ٍازماء  هشيمٍ ممبِن)3(          
  )4().قتات ال يدخل اجلنة: ( يقولمسعت النيب قال   حذيفةمن حديث  وصح عن النيب 

ها نصفني،  وأما اآلخر فكان ميشي بالنميمة، مث أخذ جريدة رطبة فشق         :(ويف حديث ابن عباس السابق    
  )5().لعله خيفف عنهما ما مل ييبسا: قال. ؟مل فعلت هذا! يا رسول اهللا: قالوا. فغرز يف كل قرب واحدة

فتضمنت هذه النصوص العذاب املترتب على هذا العمل، إذ دلت اآليات وحديث حذيفة علـى أن                
باس رضي اهللا عنـهما      متوعد بالنار ما مل يتب، كما تضمن حديث ابن ع           ال يدخل اجلنة، وأنه    النمام

  .  ما مل يتب أيضا،أنه متوعد بعذاب القرب
   

  كثرة اخلبث: ي عشر ثان
  

  والفـوز يف األخـرى،     ،أمر اهللا عباده املؤمنني بعمل الصاحلات، ووعدهم على ذلك األمن يف الدنيا           
واآلخرة؛ األجر يف الدنيا وحذرهم من خمالفة أمره والوقوع يف يه ومعصيته، وكما رتب على الطاعة        

                                 
 .10/473فتح الباري ) 1(
  . 4-1سورة اهلمزة اآليات)2(

  . 11ة سورة  القلم اآلي)3(

 .1/101 105 ، وصحيح مسلم ح 5/2250 5709متفق عليه من حديث حذيفة ، صحيح البخاري ح ) 4(
 .سبق خترجيه ) 5(
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 أَمرنـا  قَريـةً  نهلك أَن أَردنا وإِذَا: تعاىل فقال ،فقد رتب على املعصية العذاب يف الدنيا واآلخرة
 الْبر في الْفَساد  ظَهر:، وقال جل ثناؤه))1تدمرياا فَدمرناه الْقَولُ علَيها فيها فَحق فَفَسقُواْ مترفيها
  .))2يرجِعونَ لَعلَّهم عملُوا الَّذي بعض ليذيقَهم الناسِ كَسبت أَيدي بِما والْبحرِ

 حبيبة بنت أيب سفيان عن زينب بنت      أم   ومسلم عن    ي فقد أخرج البخار   ،فإذا عم الذنب عم العذاب    
ويل للعرب من شر قـد      ! ه إال اهللا  ال إل : ( دخل عليها فزعا يقول    جحش رضي اهللا عنهن أن النيب       

 قالت زينب   . وحلق بإصبعه اإلام واليت تليها     ،اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه        
وقـد  )  3 ()!!كثر اخلبـث    نعم إذا  : قال .؟ ألك وفينا الصاحلون   ! يا رسول اهللا   : فقلت :بنت جحش 

   )4( . أوالد الزىن:فقال .كثر اخلبث إذا :بن وهب عن قوله يف هذا احلديثاسئل 
حدثتين امرأة من   وأخرج ابن عبد الرب يف االستذكار من طريق منذر الثوري عن احلسن بن حممد قال                

لى اهللا عليه   ص فبينا أنا عندها إذ دخل رسول اهللا         األنصار قالت دخلت على أم سلمة زوج النيب         
إن الفساد إذا فشا يف األرض      ( :قالت ف ، فسألت أم سلمة بعد خروجه     ، فتكلم بكالم مل أفهمه    وسلم

 : قـال  ؟ وفيهم الصاحلون  ! قلت يا رسول اهللا    : قالت .ومل يتناه عنه أرسل اهللا بأسه على أهل األرض        
   )5( .) ويقبضهم اهللا إىل رمحته ورضوانه ومغفرته، يصيبهم ما أصام، وفيهم الصاحلون،نعم
 ،اهللا تبارك وتعاىل ال يعذب العامة بذنب اخلاصة       ن   إ :كان يقال (: رمحه اهللا  عمر بن عبد العزيز      وقال

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

 واسـتحقوا   ،ومل ينكروه، ومل تتمعر وجوههم من رؤيتهم له؛ عمهم العذاب          فلما شاع فيهم الذنب   
  .مقت اهللا وعذابه 

  

  الكذب: ثالث عشر
  

 عقله، وما ذاك إال ألن الكاذب ال        ه إال من ضعف دينه، وقلّ     ه ويتحرا الكذب خلة ذميمة، ال يلجأ إلي     
يكذب إال لينال من خالله مطمعا، أو ليدفع عنه مزعجا، أو ليستر به نقصا، ويواري به ضعفا، ولـو    

                                 
  .16سورة اإلسراء اآلية )1(

  .41سورة الروم اآلية ) 2(

 .2880، ح 4/2007ومسلم ، 3168، ح3/1221رواه البخاري يف صحيحه، واللفظ له ) 3(
 .8/583االستذكار ) 4(
 .8/583االستذكار ) 5(
  .2/991املوطأ ) 6(



 53

مل فلن يستجلب العبد بالكذب ما     أليقن أن اهللا قد كتب كل شيء وقدره،          ؛كمل إميانه، ومت له عقله    
فسه بالكذب ما قدر عليه،ولن  ينال به محدا، ولن يدفع به ذما؛ بـل هـو                  يدفع عن ن   يقدر له، ولن  

  .طريق يستجلب به العبد سخط اهللا ومقته عليه
وكلما كان الكذب أعظم أثرا، كانت عقوبته أكرب وأعظم، فأعظم الكذب الكذب على اهللا، حيث               

ومـا   منها ظَهر ما الْفَواحش ربي حرم إِنما قُلْ :جعله اهللا أعظم من الشرك، فقال سبحانه وتعاىل
طَنب اِإلثْمو يغالْبرِ ويبِغ قأَن الْحرِكُواْ وشا تم بِاللَّه لْ لَمزنا يلْطَانس أَن بِهقُولُواْ ولَى تـا  عم الَ اللَّه 

     ) .)1 تعلَمونَ
 الَّـذين  إِنَّ قُلْ :ليه اخلسارة يف الدنيا واآلخرة، فقال تعاىلوكتب اهللا جلّ يف عاله على املفترين ع

 من كذب عليه متعمدا أن يتبوأ مقعده من  وتوعد النيب ).)2يفْلحونَ اللَّه الْكَذب الَ يفْترونَ علَى
امتـهن   أن مـن     كما بني النيب     )3().مقعده من النار  من تعمد علي كذبا فليتبوأ      :( النار، فقال   

إن الصدق يهدي إىل الرب، وإن الرب يهدي         :( النيب   السوء، فقال    ةالكذب وحتراه فإنه خيتم له خبامت     
يهدي الفجور وإن الفجور، إىل اجلنة، وإن الرجل ليصدق حىت يكون صديقا، وإن الكذب يهدي إىل             

   ) 4().إىل النار، وإن الرجل ليكذب حىت يكتب عند اهللا كذابا
 : يف ذلك اخلرب الطويـل العظـيم        عن عقوبة الكذب الواسع االنتشار، فقال        يب  كما أخرب الن  

فانطلقنا فأتينا على رجل مستلق لقفاه، وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد، وإذا هو يأيت أحـد                  (
 ورمبا قال أبـو رجـاء       : قال ،قفاه  وعينه إىل  ، ومنخره إىل قفاه   ،شقي وجهه فيشرشر شدقه إىل قفاه     

 فما يفرغ من ذلـك      ، فيفعل به مثل ما فعل باجلانب األول       ، مث يتحول إىل اجلانب اآلخر     :ال ق ،فيشق
 : قال قلـت  ، فيفعل مثل ما فعل املرة األوىل      ، مث يعود عليه   ،اجلانب حىت يصح ذلك اجلانب كما كان      

ره إىل   ومنخ ،شدقه إىل قفاه   يشرشر وأما الرجل الذي أتيت عليه       :إىل أن قال  . ؟ ما هذان  !سبحان اهللا 
 فهذا من عالمـات     )5(). فيكذب الكذبة تبلغ اآلفاق    ، فإنه الرجل يغدو من بيته     ؛ وعينه إىل قفاه   ،قفاه

 حيث أخرب عن هذا النوع من الكذب الذي يعظم أثره، ويبلغ اآلفاق، ولعل أوضح وسـيلة                 نبوته  
  ) .نترنتاأل(هلذا الكذب الواسع، الكذب يف وسائل اإلعالم ومواقع الشبكة املعلوماتية 

                                 
  . 33سورة األعراف اآلية )  1(
  . 69سورة يونس اآلية )  2(
  .2،1/10، وصحيح مسلم ،ح 1/52، 108متفق عليه، صحيح البخاري، ح)  3(
  .2607،4/2012وصحيح مسلم ،ح ، 5743،5/2261صحيح البخاري واللفظ له، ح)  4(
  .سبق خترجيه)  5(
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ففضحت هذه النصوص الكذاب، وبينت سوء عاقبته يف الدنيا واآلخرة، وأن الكذب منه مـا هـو                 
أعظم من الشرك، ومنه ما يورد صاحبه النار، وخيتم ملالزمه خبامتة السوء، ومنه ما يلقى صاحبه هـذا                  

    .العذاب البشع يف قربه حيث يشرشر شدقه وفمه ومنخراه بكلوب من حديد
 الذكر املوجز ألسباب العذاب الدنيوي وما قد يترتب عليه من العذاب األخروي حيسن بنا               وبعد هذا 

  .صراطه املستقيم عن  وتنكب ،اهللا به من خالف أمرهأن نقف على أنواع العذاب الذي توعد 
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  أصناف العذاب
  

 السابق، وهذا أوان احلديث عن العذاب املترتب علـى   املبحثضنا طرفا من أسباب العذاب يف       استعر
  . واملوجبة له، بل هي اجلالبةملعاصي اليت هي أسباب هلذا النكالهذه الذنوب وا

تـرك  : إذ مجيعها يرجع إىل أصـلني     ،  وكما تنوعت اجلرائر بسبب تنوع دواعيها يف النفس البشرية        
 وكالمها ينقسم   ، ومها الذنبان اللذان ابتلى اهللا سبحانه أبوي اجلن واألنس ما          ،ورظ وفعل حم  ،مأمور

  .   )1( وباعتبار متعلقة إىل حق اهللا وحق خلقه، القلوبيف وباطن ، ظاهر على اجلوارحباعتبار حمله إىل
 وتـت عقوباـا يف   بسبب اختالف مفاسدها وما ينتج عنها؛ ولذا تفاقد تفاوتت درجات الذنوب و

 وهـو ال    ،وهللا احلكمة البالغة فقد يعم بالعذاب، وقد يؤجله، وقد يصبه على صاحبه           الدنيا واآلخرة،   
) 55( وبنِني مالٍ من بِه أَنما نمدهم  أَيحسبونَ﴿:قال تعاىل ، وهو مستدرج،يشعر، ويظن أنه منعم

ارِعسن مي لَهف اتريل الْخونَ الَّ برعشالَ  ﴿: وقال جل ثناؤه)2(﴾يو نكزحونَ يارِعسي ينـي  الَّذف 
) 176( عذَاب عظيم ولَهم اآلخرة في حظا لَهم يجعلَ اللَّه أَالَّ يرِيد اللَّه شيئاً يضرواْ لَن إِنهم الْكُفْرِ
 الَّـذين  يحـسبن  والَ) 177( أَليم عذَاب وهلُم يضرواْ اللَّه شيئًا لَن نبِاِإلميا الْكُفْر اشترواْ الَّذين إِنَّ

         .   ))3مهِني عذَاب إِثْما ولَهم ليزدادواْ لَهم نملي إِنما لِّأَنفُِسهِم خير لَهم نملي كَفَرواْ أَنما
 الصيحةُ أَخذَته من حاصبا ومنهم علَيه أَرسلْنا من فَمنهم بِذَنبِه أَخذْنا فَكُال  ﴿:سبحانه وتعاىل قال و

    .))4أَغْرقْنا من ومنهم بِه اَألرض خسفْنا من ومنهم
 قد يعم العـذاب     ،وت، ومعجل ومؤجل، وخاص وعام    فنخلص من هذا إىل أن العذاب متنوع متفا       

 وردت يف   ما يلي بيان لبعض أنواعه الـيت      وفي . وقد خيص كعذاب القرب واحلمى واألمراض      كالزلزلة،
  .السنة القرآن و

  
  
  

                                 
  .86 الكايف ص اجلواب) 1(

 .56،55سورة املؤمنون اآليتان )  2(
  . 178-176سورة آل عمران اآليات ) 3(

  .40سورة العنكبوت اآلية )  4(
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  اهلالك العام: األول 
  

إذا فشا الذنب؛ عمت العقوبة، وهلك املذنبون، ومشل العذاب العامة واخلاصـة، ومـا ذاك إال ألن                 
 وهم قادرون على اإلنكار، فلم يأخـذوا        ،جاهر مبعصيته بني ظهراين قومه    ، و املذنب انتهك حمارم اهللا   

 اللَّه بِهِم يخِسف أَن السيئَات مكَرواْ الَّذين أَفَأَمن:على يديه؛ فأحلوا عليهم عقوبته ومقته، قال تعاىل
أَو ضاَألر مهيأْتي ذَابالْع نثُ ميونَ الَ حرعش45( ي(ي  أَوف مذَهأْخي قَلُّبِهِما تـم  فَمه  جِـزِينعبِم 

)46 (أَو مذَهأْخلَى يع فوخت كُمبفَإِنَّ ر وفلَرؤ يمحر )1( عن زينـب   وروى البخاري ومسلم
  ويل للعرب من   ،ال إله إال اهللا   :(  استيقظ من نومه وهو يقول     أن النيب   رضي اهللا عنها     بنت جحش 

 يا  : قلت – وعقد سفيان بيده عشرة      - فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه          ،شر قد اقترب  
   )2().اخلبث كثر إذا ، نعم:ألك وفينا الصاحلون؟ قال! رسول اهللا

إن اهللا ال   :(قـال رسـول اهللا      : وروى اإلمام أمحد والطرباين يف املعجم عن العرس بن عمرية قال          
اصة حىت تعمل اخلاصة بعمل تقدر العامة أن تغريه وال تغريه، فذاك حني يأذن              يعذب العامة بعمل اخل   

   )3(.)اهللا يف هالك العامة واخلاصة
 وأَهلُها بِظُلْمٍ الْقُرى ليهلك كَانَ ربك وما : ن قال تعاىلاملصلحووإذا نزل العذاب فال ينجو منه إال 

 على أنفسهم ومل يغاروا على حرمات اهللا ويغـضبوا لغـضبه؛            أما من اقتصر نفعهم    ) )4مصلحونَ
 قد روى الطرباين يف املعجم األوسط عن جابر         ففيشملهم العذاب مث يبعثهم اهللا على ما ماتوا عليه          

 :قال.  أوحى اهللا إىل ملك من املالئكة أن اقلب مدينة كذا وكذا على أهلها             :(قال قال رسول اهللا     
 سـاعة    يل يتمعـر  مل وجهه فإن   ؛ اقلبها عليه وعليهم   : قال . يعصك طرفة عني   ملعبدك فالنا   إن فيه   
   )5().قط

 التنور وفَار أَمرنا جاء إِذَا حتى: فمن ذلك قوله تعاىل،اوهذا العذاب العام ورد ذكره يف القرآن كثري
 إِالَّ معـه  آمـن  وما آمن الْقَولُ ومن علَيه سبق من إِالَّ وأَهلَك اثْنينِ زوجينِ كُلٍّ فيها من احملْ قُلْنا
 وقـال  )7(اآلخرِين أَغْرقْنا  ثُم : موضحا عاقبتهم بعد جناة نوح ومن معه وقال جل ثناؤه))6قَليلٌ

                                 
   .47 – 45: سورة النحل ، اآليات )  1(
  . ، واللفظ له42207، ج2880وصحيح مسلم ح  . 6/2589، ج 6650صحيح البخاري ) 2(
   .4/387واآلحاد واملثاين .4/192املسند و ،138: ص17:املعجم الكبري ج)  3(
  . 117سورة هود اآلية ) 4(
   .7/336، ج 7661العجم األوسط ح )  5(
   . 40سورة هود اآلية ) 6(
   . 82سورة الصافات اآلية )  7(
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 ) )1بصريا خبِريًا عباده بِذُنوبِ كبِرب وكَفَى نوحٍ بعد من من الْقُرون أَهلَكْنا وكَم سبحانه وتعاىل 
كَانواْ  وما بِالْبينات رسلُهم وجاءتهم ظَلَمواْ لَما قَبلكُم الْقُرونَ من أَهلَكْنا  ولَقَد:وقال عز من قائل

  ).)2الْمجرِمني الْقَوم نجزِي كَذَلك ليؤمنواْ
  . إن شاء اهللا ،ب أصناف كثرية متعددة سيأيت تفصيلها فيما يلياعذوهذا ال

  

  الغرق: الثاني 
  

، فجاءها املـاء مـن   ))3اآلخرِين أَغْرقْنا ثُم:  قال تعاىل،أمة نوح وأول أمة عاقبها اهللا بالغرق
 زوجـينِ  كُلٍّ فيها من احملْ اقُلْن التنور وفَار أَمرنا جاء إِذَا حتى :فوقها ومن حتتها قال تعاىل

 ، كما أهلك اهللا بـه  ))4قَليلٌ إِالَّ معه آمن وما آمن الْقَولُ ومن علَيه سبق من إِالَّ وأَهلَك اثْنينِ
، وملا أعرضت سـبأ  ) )5همغَشي ما الْيم من فَغشيهم فرعونُ بِجنوده  فَأَتبعهمفرعون وقومه 

وال يزال هـذا  ) )6الْعرِمِ سيلَ علَيهِم فَأَرسلْنا فَأَعرضوا :أرسل اهللا عليهم املطر املدمر قال تعاىل
مة، وثالثة سيول وأمطـار      فتارة أمواج عاتية، وتارة فيضانات عار      :العذاب يتكرر يف كل عصر    

  .غزيرة
 

  الريح: الثالث 
  
 وقـال  ،) )7عاتيـة ر صرص بِرِيحٍ فَأُهلكُوا وأَما عاد : قال جل ثناؤه، قوم عادا أهلك اهللا 

 رِيح بِه استعجلْتم ما هو ممطرنا بلْ عارِض هذَا قَالُوا أَوديتهِم مستقْبِلَ عارِضا رأَوه  فَلَما:تعاىل
 أَيهـا  يا : يوم األحزاب فقال سبحانه وتعاىلحممدا رسوله  اونصر )8(، أَليم عذَاب فيها

                                 
   . 17سورة اإلسراء اآلية )   1(
   . 13سورة يونس اآلية )  2(
   . 82سورة الصافات اآلية ) 3(
   . 40آلية سورة هود ا) 4(
   .  78سورة طه اآلية) 5(
   . 17سورة سبأ اآلية )  6(
    .6سورة  احلاقة اآلية )  7(
   . 24سورة األحقاف اآلية )  8(
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ينوا الَّذنوا آمةَ اذْكُرمنِع اللَّه كُملَيإِذْ ع ودنج كُماءتا جلْنسفَأَر هِملَيا عا رِحيودنجو ا لَّمهورت)1( ،
  اوتوعد      اهللا خملصني له الدين، فإذا ذهب اخلوف        ام الشدائد دعو   املخالفني الذين إذا أحاطت 

 قَاصفا فَيرسلَ علَيكُم أُخرى تارةً فيه يعيدكُم أَن أَمنتم  أَم: كفروا برم، قال تعاىل؛وحل األمن
نيحِ مرِقَكُم الرغا فَيبِم متكَفَر الَ ثُم واْ لَكُمجِدت نلَيبِ اعا هبِيعت)2(.  وعن عائشة زوج الـنيب  

 مستجمعا ضاحكا حىت أرى منه هلواته، إمنا كان يتبـسم،           ما رأيت رسول اهللا     (: أا قالت 
أرى الناس إذا   ! يا رسول اهللا  : وكان إذا رأى غيما أو رحيا عرف ذلك يف وجهه، فقالت          : قالت

 :قالت.  رأيته عرفت يف وجهك الكراهية      رجاء أن يكون فيه املطر، وأراك إذا       ؛رأوا الغيم فرحوا  
ما يؤمنين أن يكون فيه عذاب، قد عذب قوم بالريح، وقد رأى قوم العـذاب               ! يا عائشة : فقال
  .)()3ممطرنا عارِض هذَا :فقالوا

 

  الزالزل: الرابع 
  
 عن را،   جاءت األحاديث النبوية مصرحة بأن الزالزل تقع يف هذه األمة عقوبة هلا على بعدها              

 ال تقوم الساعة حىت يقـبض       :( قال النيب    : قال  عن أيب هريرة  فصراطه املستقيم،   عن  وتنكبها  
 حىت يكثر   - القتل ، وهو القتل  -  ويكثر اهلرج  ، وتظهر الفنت  ، ويتقارب الزمان  ، وتكثر الزالزل  ،العلم

ذا أراد أن يعاقبها على ذنوـا   إه أن من رمحة اهللا ذه األمة أنوبني النيب ، )4() فيفيض،فيكم املال 
 ليس عليها   ،مرحومة أمة أميت هذه    :( قال رسول اهللا     :قال  عن أيب موسى  ف ،عجل هلا العقوبة  
   .)5() عذاا يف الدنيا الفنت والزالزل والقتل،عذاب يف اآلخرة

 عادت   واهللا لئن  !أحدثتم( : وقال ،فأنكرها  وقد كانت أول ما كانت يف اإلسالم على عهد عمر         
زلزلـت   :بن عيينة عن عبيد اهللا بن عمر عن نافع عن صفية قالت           ارواه  . )ألخرجن من بني أظهركم   

 ،ما أسرع ما أحدثتم  (: مث قال  ، فقام فحمد اهللا وأثىن عليه     ،املدينة على عهد عمر حىت اصطكت السرر      
 فلما رأى   الراشدإىل عظيم فقه هذا اخلليفة      فانظر   )6( .)واهللا لئن عادت ألخرجن من بني أظهركم      

 . علم أن األمة أحدثت حدثا استوجبت أن يغـري اهللا عليهـا              ،أنه حدث يف الكون حدث مل يعهده      

                                 
   .9سورة األحزاب اآلية )  1(
   . 69سورة اإلسراء اآلية )  2(
   .2/616،ج 899 وصحيح مسلم ح350،/1،ج 978صحيح البخاري ح )  3(
   .350/ 1، ج989 صحيح البخاري،ح)  4(
  .13/261، ومسند أيب يعلى 4/491، واملستدرك 4/105، وسنن أيب داود 4/418،410املسند )  5(
 .3/342سنن البيهقي  )  6(
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الـزالزل   - أي األرض    – فتحدث فيها    :( موضحا احلكمة من ذلك    وقال اإلمام ابن القيم رمحه اهللا     
 ،ليـه  إ  والتضرع ،اصيه عن مع  واإلقالع ،واإلنابة ، واخلشية ، اخلوف : فيحدث من ذلك لعباده    ،العظام
منا إ( :وقال كعب . )1()ن ربكم يستعتبكم  إ :-رض   وقد زلزلت األ   -  كما قال بعض السلف    ،والندم

 وكتب عمـر    . فرقا من الرب عز وجل أن يطلع عليها         فترعد ؛ذا عمل فيها باملعاصي   إرض  زلزلت األ 
  )2(). وجل به العباد عز فان هذا الرجف شيء يعاتب اُهللا، أما بعد :مصارىل األإبن عبد العزيز 

  
  الصيحة: اخلامس 

  
قـال   ،رهم الناقة ومن األقوام الذين عذبوا بالصيحة قوم صاحل، وذلك بسبب كفرهم وعتوهم، وعقْ            

 الْمرسـلني مـن   كُنت إِن تعدنا بِما ائْتنا صالح يا ربهِم وقَالُواْ عن أَمرِ وعتواْ الناقَةَ فَعقَرواْ :تعاىل
)77 (مهذَتفَةُ فَأَخجواْ الرحبي فَأَصف نيماثج مارِهد)3( ،عـن أيب  ف، وجاء يف السنة ما يوضح ذلك

 فقد ؛ ال تسألوا اآليات:( باحلجر قال ملا مر النيب    :الزبري عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما قال         
 فعتوا عن أمر رـم  ،ترد من هذا الفج وتصدر من هذا الفج -ة  يعين الناق  -سأهلا قوم صاحل فكانت     

 قيـل   ، فأمهد اهللا من حتت السماء منهم إال رجال واحدا كان يف حرم اهللا             الصيحة فأخذم   ،فعقروها
هـذا حـديث   : قال احلـاكم  ) فلما خرج من احلرم أصابه ما أصاب قومه       ، أبو رغال  : قال ؟من هو 

 وهـو   الستةوهذا احلديث ليس يف شيء من الكتب        :(قال ابن كثري  و  )4(صحيح اإلسناد ومل خيرجاه   
    .)5()على شرط مسلم

وهو اليوم   -وأصبح مثود يوم اخلميس     :(وذكر ابن كثري رمحه اهللا كيف حلّ بقوم مثود العذاب، فقال          
 وأصبحوا يف اليوم الثاين     ، ووجوههم مصفرة كما وعدهم صاحل عليه السالم       - األول من أيام النظرة   

من أيام املتاع    - وأصبحوا يف اليوم الثالث      ، ووجوههم حممرة  - من أيام التأجيل وهو يوم اجلمعة      -
 وقعدوا ينتظـرون    ، وقد حتنطوا  ، فلما أصبحوا من يوم األحد     ، ووجوههم مسودة  - وهو يوم السبت  
 ؟عـذاب كيـف يـأتيهم ال      وال ، ال يدرون ماذا يفعل م     - عياذا باهللا من ذلك    -نقمة اهللا وعذابه    

 ، ففاضـت األرواح   ، ورجفة شديدة من أسفل منهم     ، جاءم صيحة من السماء    ؛شرقت الشمس وأ

                                 
   .1/221مفتاح دار السعادة )  1(
   .1/30اجلواب الكايف )  2(
   . 78،77سورة األعراف اآليتان )  3(
  ، 77/ 14ن حبان  ، و صحيح اب371،351/  2املستدرك    ) 4(

   .2/228تفسري القرآن العظيم ) 5(
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 ومل ،أي صرعى ال أرواح فيهم.  دارِهم جاثمني في فَأَصبحواْوزهقت النفوس يف ساعة واحدة 
 وامسها كلبـة    ،ة إال جارية كانت مقعد    : قالوا ، ال ذكر وال أنثى    ،يفلت منهم أحد ال صغري وال كبري      

فلما رأت مـا     - وكانت كافرة شديدة العداوة لصاحل عليه السالم         ، ويقال هلا الذريعة   - ابنة السلق 
 فأتت حيا من األحياء فأخربم مبا       ، فقامت تسعى كأسرع شيء    ،رأت من العذاب أطلقت رجالها    

   )1(.) مث استسقتهم من املاء فلما شربت ماتت،رأت وما حل بقومها
 مـن  قَومه علَى أَنزلْنا وما: تعاىلقولهرى اليت أُخذَ أهلها بالصيحة القرية الوارد ذكرها يف ومن الق
هدعب نم ندج ناء مما السا كُنمو نيرتِل28( م (إِن تةً إِالَّ كَانحيةً صداحفَإِذَا و مونَ هدامخ)2( ،

تعاىل إليهم جربيل عليه الصالة والسالم فأخذ بعضاديت بـاب بلـدهم، مث             بعث اهللا   : (قال املفسرون 
   )3(). مل تبق م روح تتردد يف جسد،صاح م صيحة واحدة؛ فإذا هم خامدون عن آخرهم

  

   وقوع البأس فيما بينهم:السادس 
  

يقتـل   بني سبحانه وتعاىل أن مما توعد به عباده أن يسلط بعضهم على بعض، وأن يلبسهم شـيعا                  
 تحـت  مـن  أَو فَـوقكُم  عذَابا من علَيكُم يبعثَ أَن علَى الْقَادر هو قُلْ: قال تعاىلبعضهم بعضا،

كُملجأَر أَو كُملْبِسعاً ييش يقذيو أْسكُم بضعضٍ بعب)4( وأخرب سبحانه وتعاىل أنه جعل بأس اليهود ،
  .))5شتى وقُلُوبهم تحسبهم جميعا شديد بينهم أْسهمب : من قائلفقال عز ،فيما بينهم

ـ  بأمته أن سأل ربه أن ال جيعل بأس أمته فيما بينها؛ فمومن رمحة الرسول         إياهـا حلكمـة   عنِ
عد عن أبيه أن    عامر بن س  عظيمة ال نعلمها، فاحلمد هللا على قضائه وأمره، فقد روى اإلمام مسلم عن              

 ، حىت إذا مر مبسجد بين معاوية دخل فركع فيـه ركعـتني            ، أقبل ذات يوم من العالية     رسول اهللا   
 ومنعين  ، فأعطاين ثنتني  ،سألت ريب ثالثا   :(  فقال   ، مث انصرف إلينا   ، ودعا ربه طويال   ،وصلينا معه 

 ،هلك أميت بالغرق فأعطانيهـا     وسألته أن ال ي    ، سألت ريب أن ال يهلك أميت بالسنة فأعطانيها        :واحدة
  .)6()بينهم فمنعنيهابأسهم وسألته أن ال جيعل 

                                 
   .2/230املصدر السابق )  1(
   . 29،28سورة يس اآليتان )  2(
   .3/570تفسري القرآن العظيم ) 3(
   . 65سورة األنعام اآلية ) 4(
   . 14سورة احلشر اآلية ) 5(
   .2890،4/2216صحيح مسلم ،ح) 6(
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 علَـيكُم  يبعثَ أَن علَى الْقَادر هو قُلْ:يف قولهواخرج ابن جرير رمحه اهللا من طريقه عن أيب العالية 
ن بعد وفـاة رسـول اهللا    فجاء منهن اثنتا، وكلهن عذاب،فهن أربع( : قال.اآلية فَوقكُم عذَابا من

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

 على ما غنمه املسلمون     رضي اهللا عنهم   ،وعبد الرمحن بن عوف    ،وعبد اهللا بن عباس    ،وملا وقف عمر  
 رأى الـذهب    ،منظرا مل ير مثله     عمر    فرأى ،فلما رأوه كشطوا األنطاع عن األموال      ،فرسمن ال 

 واهللا ما هـو بيـوم       : فقال له أحدمها   ، فبكى عمر بن اخلطاب    ،فيه والياقوت والزبرجد واللؤلؤ يتألأل    
  ولكنه واهللا ما كثر هـذا يف       ، إين واهللا ما ذهبت حيث ذهبت      : فقال . ولكنه يوم شكر وسرور    ،بكاء

لهم إين أعوذ بك    ال:( وقال ، ورفع يديه إىل السماء    ، مث أقبل على القبلة    .بينهمبأسهم  قوم قط إال وقع     
ويقول الـشيخ    .)2( يعلَمونَ حيثُ ال من سنستدرِجهم:فإين أمسعك تقول) أن أكون مستدرجا

، صيها وذبوا كعقوبة األمم الـسابقة  إن اهللا مل جيعل عقوبة األمة على معا :( حممد العثيمني رمحه اهللا   
العاتية سخرها عليهم  سـبع      مل جيعلها باهلالك العام املدمر لألمة كما حصل لعاد حني أهلكوا بالريح             

.  فهل ترى هلم من باقيه        فيها صرعى، كأم أعجاز خنل خاوية،       فترى القوم  ،مثانية أيام حسوما  ليال و 
مل تكـن   و.  فأصبحوا يف ديارهم جـامثني       ؛الرجفة  الصيحة و   وبة مثود الذين أخذم   مل جيعلها كعق  

إن اهللا  .  فجعل اهللا ديارهم عاليها سافلها     ؛كعقوبة قوم لوط الذين أرسل اهللا عليهم حاصبا من السماء         
حبكمته ورمحته هلذه األمة جعل عقوبتهم على ذنوم ومعاصيهم أن يسلط بعضهم علـى بعـض؛                

  ) 3().  بعضافيهلك بعضهم بعضا، ويسيب بعضهم
  

  الطاعون :السابع 
  

على بعض األمم السابقة عقوبة هلـا علـى         اهللا   أن الطاعون من العقوبات اليت أرسلها        ذكر النيب   
 أنه مسعه يـسأل     ،عن عامر بن سعد بن أيب وقاص عن أبيه        متردها وعصياا، ففي احلديث الصحيح      
 الطاعون( : قال رسول اهللا :قال أسامة ف؟الطاعون يف أسامة بن زيد ماذا مسعت من رسول اهللا      

                                 
 .5/134واملسند . 3/283لدر املنثور وانظر ا، 226/ 7 تفسري الطربي) 1(
  . من سورة األعراف 182واآلية  . 4/157األم ) 2(
  .11أثر املعاصي على الفرد واتمع ،)  3(
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 فإذا مسعتم به بأرض فال تقـدموا        ، أو على من كان قبلكم     ،طائفة من بين إسرائيل   رجس أرسل على    
   )1(). فال خترجوا فرارا منه، وأنتم ا، وإذا وقع بأرض،عليه

 حذَر أُلُوف وهم ديارِهم من واْخرج الَّذين تر إِلَى أَلَم :ونقل عبد الرزاق عن قتادة يف قوله تعاىل
توالْم الطاعونفروا من :  قال ، َفَقَال ملَه واْ اللَّهوتم ثُم ماهيأَح)2 ( ليكملوا بقية أيامهم )3(   

 كَـانواْ  بِمـا  ماءمن الس رِجزاً ظَلَمواْ الَّذين علَى أَنزلْنافَ :قوله تعاىلل وذكر ابن جرير عند تفسريه
 إنـه   : أنه قال  الطاعون يف   عن النيب    مبا روى وعزز قوله    الطاعون، أن املراد بالرجز     ))4يفْسقُونَ

   )5( .)مم الذين قبلكمعض األرجز عذب به ب
 عهِـد  بِمـا  ربك لَنا ادع موسى يا قَالُواْ علَيهِم الرجز وقَع ولَما:قوله تعاىلوقال أيضا عند تأويل 

كندع فْتن كَشا لَئنع زجالر ننمؤلَن لَك لَنسرلَنو كعيلَ مآئرنِي إِسب )6(:  )  اختلف أهل التأويـل
وممن قال  .  كان ذلك طاعونا   : فقال بعضهم  ،هؤالء القوم قع على   يف ذلك الرجز الذي أخرب اهللا أنه و       

   )7 (.  رمحه اهللا،اهللا عنهما وسعيد بن جبريبذلك ابن عباس رضي 
وأوىل  :ستعرض ابن جرير هذه األقوال قال      الرجز العذاب، وبعد أن ا     : وابن زيد  ، وقتادة ،وقال جماهد 

إن اهللا تعاىل ذكره أخرب عن فرعون وقومه أم ملا وقـع            : القولني بالصواب يف هذا املوضع، أن يقال      
 فزعوا إىل موسى مبسألته ربه كشف ذلـك          -ط من اهللا عليهم      وهو العذاب والسخ   -عليهم الرجز   

عنهم، وجائز أن يكون ذلك الرجز كان الطوفان واجلراد والقمل والضفادع والدم؛ ألن كل ذلـك                
كان عذابا عليهم، وجائز أن يكون ذلك الرجز كان طاعونا، ومل خيربنا اهللا أي ذلك كان، وال صح                  

  ) 8().  فنسلم له، بأي ذلك كان خربعن رسول اهللا 
 فمن مات فيه    هذه األمة، ملن أصيب به من     ولئن كان هذا املرض عذابا على من كان قبلنا؛ فهو رمحة            

ما :( قال رسول اهللا     :قالأنه  عن أيب هريرة    فهو شهيد؛ فقد روى البخاري ومسلم يف صحيحيهما         
 إن شهداء أميت إذا     : قال .و شهيد  من قتل يف سبيل اهللا فه      ! يا رسول اهللا   : قالوا ؟تعدون الشهيد فيكم  

                                 
   .4/1738، 2218، واللفظ له وصحيح مسلم ح 3/1281، 3286صحيح البخاري ح  ) 1(
  . 243سورة البقرة اآلية  ) 2(
  .1/97نفسري الصنعاين  ) 3(
   . 59ة البقرة اآلية سور ) 4(
  .1/305تفسري الطربي  ) 5(
   .134سورة األعراف اآلية  ) 6(
   .41-9/40املصدر السابق  ) 7(
  .9/41املصدر السابق  ) 8(
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 ومن مات يف سـبيل اهللا       ، من قتل يف سبيل اهللا فهو شهيد       : قال ؟ فمن هم يا رسول اهللا     : قالوا .لقليل
   )1(). ومن مات يف البطن فهو شهيد، فهو شهيدالطاعون ومن مات يف ،فهو شهيد

علـى  : (ال رسـول اهللا      ق :عن أيب هريرة قال    ف ، فال يدخلها  وقد عصم اهللا منه مدينة رسوله       
   )2(). وال الدجالالطاعونأنقاب املدينة مالئكة ال يدخلها 

  

  عذاب القرب : الثامن 
  

ومن أصناف العذاب األدىن عذاب القرب، وعذاب القرب قد يعـم األمـة كلـها، كمـا يف قولـه                    
 الساعةُ تقُوم ويوم وعشيا غُدوا لَيهاع النار يعرضونَ) 45( الْعذَابِ سوُء فرعونَ بِآلِ وحاق:تعاىل

 فتماثلت ، الناس وقعوا يف معصية واحدة، وقد يتناول أصنافا من))3الْعذَابِ أَشد فرعونَ أَدخلُوا آلَ
 :قـال  مسرة بن جندب    عقوبتهم يف حيام الربزخية، فمن ذلك ما رواه البخاري رمحه اهللا عن             

 : قـال  ؟ هل رأى أحد منكم من رؤيا      :( -  يعين مما يكثر أن يقول ألصحابه       - اهللا   كان رسول 
 وإمـا   ، وإما ابتعثاين  ، إنه أتاين الليلة آتيان    : وإنه قال ذات غداة    ،فيقص عليه من شاء اهللا أن يقص      

 ،ة وإذا آخر قائم عليه بـصخر      ، وإنا أتينا على رجل مضطجع     ، وإين انطلقت معهما   ، انطلق :قاال يل 
 فيتدهده احلجر ها هنا فيتبع احلجر فيأخذه فال يرجع إليه    ، فيثلغ رأسه  ،وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه    

 قلت هلما سبحان    : قال ،رة األوىل امل مث يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل به           ،حىت يصح رأسه كما كان    
 أنواعا مـن  ر فيه الرسول  وذك، إىل آخر احلديث)4(... انطلق انطلق : قاال يل: قال؟ ما هذان  !اهللا

ترك الصالة، وأكـل    و الذي يأخذ القرآن ويرفضه،   : املعاصي وعقوباا يف احلياة الربزخية، فمن ذلك      
وجاء يف حديث عبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنهما أن من            . والزىنالربا، والكذب الذي يبلغ اآلفاق،      

، إىل آخر ما جاء يف األحاديث       لترته من البول  يت يعذب أصحاا يف قبورهم النميمة، وعدم ا       الذنوب ال 
  .  فال موجب للتكرار،اليت تذكر عذاب القرب، وقد ذكرت فيما مضى شيئا من أنواع املعاصي
 وهـي قـول     :املسألة التاسعة :(وسئل شيخ اإلسالم ابن القيم رمحه اهللا عن أسباب عذاب القرب فقال           

ما امـل    أ ، ومفصل ، جممل :جواا من وجهني  ؟  رالسائل ما األسباب اليت يعذب ا أصحاب القبو       
 فال يعذب اهللا روحـا عرفتـه   ، وارتكام ملعاصيه، وإضاعتهم ألمره ،م يعذبون على جهلهم باهللا    فإ

                                 
  .5/2165، 5400، واللفظ له، وصحيح البخاري ح3/1521، 1915صحيح مسلم ح )  1(
  .5/2165، 5399ح ، واللفظ له، وصحيح البخاري 2/1005، 1379صحيح مسلم ح)  2(
  . 46-45سورة غافر اآليتان )  3(
   .6/2585، 6640صحيح البخاري ح)  4(
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وعذاب اآلخرة أثـر    ن عذاب القرب    إ؛ ف نا كانت فيه أبدا   د وال ب  ، واجتنبت يه  ،وأحبته وامتثلت أمره  
 ومـات علـى     ، مث مل يتب   ،أغضب اهللا وأسخطه يف هذه الدار      فمن   ،غضب اهللا وسخطه على عبده    

 ومـصدق   ، فمستقل ومـستكثر   ،الربزخ بقدر غضب اهللا وسخطه عليه     ؛ كان له من  عذاب       ذلك
فكل هؤالء وأمثاهلم يعذبون يف     : مث ذكر اجلواب املفصل، وفصل فيه أنواع الذنوب، مث قال         . ومكذب

وملا كان أكثر الناس كذلك كان أكثر       ا،  وصغريها وكبريه  ،قبورهم ذه اجلرائم حبسب كثرا وقلتها     
 ، وبواطنها حـسرات وعـذاب     ، فظواهر القبور تراب   ، والفائز منهم قليل   ،أصحاب القبور معذبني  

 باحلسرات كمـا    يغل ت ، والبليات ي ويف باطنها الدواه   ،ظواهرها بالتراب واحلجارة املنقوشة مبنيات    
  )1() القدوريتغل
  

  املسخ:التاسع 
  
قـال  كما  أو هو     )2(.حتويل صورة إىل ما هو أقبح منها      : وهواملسخ،  : ن أصناف العذاب األدىن   م 

بعـض  قال  .  وحتويلهما من صورة إىل صورة     ،تشويه اخلَلْقِ واخلُلُقِ  (: صفهاين يف مفرداته  الراغب األ 
ـ      مسخ اخلَلْق، ومس  ة وهو   العينمسخ خاص حيصل يف     : املسخ ضربان : احلكماء ل خ قد حيـصل يف ك

 خبلق ذميم مـن أخـالق بعـض         ذلك بأن يصري اإلنسان متخلقا    وهو مسخ اخلُلق؛ و    زمان ومكان، 
  .)3()ره كاخلرتيراحليوانات، حنو أن يصري يف شدة احلرص كالكلب، ويف الش

؛ بسبب خمالفة األمر واالحتيال      فمسخ بعضهم قردة وخنازير    ،السابقةولقد عذب اهللا به بعض األمم       
 .))4خاسـئني  قردةً كُونواْ لَهم السبت فَقُلْنا في منكُم اعتدواْ الَّذين علمتم  ولَقَد:قال تعاىلعليه، 

 تأْتيهِم حيتانهم إِذْ السبت في يعدونَ إِذْ الْبحرِ كَانت حاضرةَ الَّتي الْقَرية عنِ واَسأَلْهم:وقال تعاىل
يمو هِمتبعاً سرش مويونَ الَ الَ وبِتسي يهِمأْتت كم كَذَللُوهبا نوا بِمقُونَ كَانفْسإِذَ) 163( يو ةٌ قَالَتأُم 

مهنم مظُونَ لعا تمقَو مكُهلهم اللَّه ا أَوذَابع مهذِّبعا ميددةً قَالُواْ شرذعىإِلَ م كُمبر ملَّهلَعقُـونَ  وتي 
 بِما بئيسٍ بِعذَابٍ ظَلَمواْ الَّذين السوِء وأَخذْنا عنِ ينهونَ الَّذين أَجنَينا بِه ذُكِّرواْ ما نسواْ فَلَما) 164(

  . )5(خاسئني قردةً كُونواْ لَهم ناقُلْ عنه نهواْ ما عن عتواْ فَلَما ) 165( يفْسقُونَ كَانواْ

                                 
   .79 - 1/77الروح البن القيم )  1(
   .225التعريفات للجرجاين، ص )  2(
  .، مادة مسخ 468املفردات، ص )  3(
   . 65سورة البقرة اآلية )  4(
   . 166-163سورة األعراف اآليات )  5(
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 وغريمها عند تفسري هذه اآلية أم ملا مل ينتهوا عن فعلهم قال النـاهون               ، وابن كثري  ،ذكر ابن جرير  
 واهللا ال نبايتكم الليلة يف مدينتكم، واهللا ما نراكم تصبحون حـىت يـصبحكم اهللا            !يا أعداء اهللا  : (هلم

 عنده من العذاب، فلما أصبحوا ضربوا عليهم الباب، ونادوا فلم جيابوا،            خبسف أو قذف أو بعض ما     
 ،تعادى -واهللا   - قردة   !أي عباد اهللا  :  فقال ، وأعلوا سور املدينة رجال، فالتفت إليهم      ،فوضعوا سلما 

 وال تعرف اإلنس    ،ففتحوا فدخلوا عليهم، فعرفت القرود أنساا من اإلنس       :  هلا أذناب، قال   ،تعاوى
أمل ننهكم عن   : ا من القردة، فجعلت القرود يأتيها نسيبها من اإلنس فتشم ثيابه وتبكي، فيقول            أنسا

  )1(!)  أي نعم:كذا؟ فتقول برأسها
فاآلية مصرحة بأن اهللا عاقب هذه األمة باملسخ جزاًء هلا على عتوها ومتردها، وهو مـسخ حقيقـي                  

وانية، وكالم املفسرين على هذه اآلية شـاهد        حول اهللا صورهم من الصورة اآلدمية إىل الصورة احلي        
   .على هذا 

 أن حيل م ما حل بأسـالفهم،        -  إذا كذبوه وخالفوا أمره    –حيذّر أهل الكتاب     أن   وأمر اهللا نبيه    
 مـنهم  وجعـلَ  يهاللَّه وغَضب علَ لَّعنه اللَّه من عند مثُوبةً ذَلك من بِشر أُنبئُكُم  قُلْ هلْ:قال تعاىل
   ).)2السبِيلِ سواء عن وأَضلُّ شر مكَاناً أُولَـئك الطَّاغُوت وعبد والْخنازِير الْقردةَ

، فقد  وهذا العذاب البئيس الذي أحلّه اهللا بالسابقني ؛ توعد اهللا به الالحقني املخالفني من هذه األمة               
 قال حدثين أبو عـامر أو أبـو مالـك           ،عبد الرمحن بن غنم األشعري      عن أخرج البخاري رمحه اهللا   

ليكونن من أميت أقوام يستحلون احلـر واحلريـر         :(  يقول  مسع النيب    - واهللا ما كذبين   -األشعري
واخلمر واملعازف، وليرتلن أقوام إىل جنب علم يروح عليهم بسارحة هلم، يأتيهم يعين الفقري حلاجـة                

  ) 3(). وخنازير إىل يوم القيامةقردة  ويضع العلم، وميسخ آخرين ،لينا غدا، فيبيتهم اهللارجع إ: افيقولو
 إذا  ، أو أال خيشى أحدكم    ، أما خيشى أحدكم   :( قال عن النيب     هريرة   ويف الصحيحني عن أيب   
   )4( ).أو جيعل اهللا صورته صورة محار ،رأس محار أن جيعل اهللا رأسه ،رفع رأسه قبل اإلمام

ي هذين احلديثني الوعيد الشديد باملسخ والتحويل إىل هذه الصورة البشعة، ففي احلـديث األول               فف
الوعيد على مقارفة املعصية واستحالهلا، ويف الثاين الوعيد على املخالفة لألمر الشرعي والتقـصري يف               

  .أداء العبادة على الوجه املشروع
أورد ابن حجـر    : املسخ املعنوي أو احلسي؟ فأقول     هل املسخ املذكور يراد به       :يتساءل متسائل وقد  

 حيتمـل أن    :بن بزيزة اقال  :( ورجح محل احلديث على ظاهره وقال        ،رمحه اهللا أقوال العلماء يف ذلك     

                                 
  .6/69، وانظر جامع البيان 2/259 القرآن العظيم تفسري)  1(
  .60سورة املائدة اآلية )  2(
  .5268،5/2123صحيح البخاري ،ح)  3(
  .427،1/230، وصحيح مسلم ،ح1/245، 659صحيح البخاري واللفظ له ،ح)  4(
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 إذ ال   ؛ ومحله آخرون على ظاهره    ، أو مها معا   ،أو حتويل اهليئة احلسية أو املعنوية      ،املسخيراد بالتحويل   
 ،يف هذه األمة   املسخيأيت يف كتاب األشربة الدليل على جواز وقوع          وس ،مانع من جواز وقوع ذلك    

 ويف آخره وميسخ آخرين قـردة       ،ر اخلسف كْ فإن فيه ذ   ؛وهو حديث أيب مالك األشعري يف املغازي      
بن حبان من وجه آخر عن حممد بن        اويقوي محله على ظاهره أن يف رواية        ،  وخنازير إىل يوم القيامة   

 النتفاء املناسبة اليت ذكروها من بالدة احلمار،        ؛ فهذا يبعد ااز   )رأسه رأس كلب   أن حيول اهللا     :(زياد
ومما يبعده أيضا إيراد الوعيد باألمر املستقبل، وباللفظ الدال على تغيري اهليئة احلاصـلة، ولـو أريـد                  

ذكورة وهي  ألن الصفة امل؛ فرأسه رأس محار، وإمنا قلت ذلك:تشبيهه باحلمار ألجل البالدة لقال مثال
 خيشى إذا فعلت ذلك أن تصري :البالدة حاصلة يف فاعل ذلك عند فعله املذكور، فال حيسن أن يقال له      

   )1().بليدا، مع أن فعله املذكور إمنا نشأ عن البالدة
عن أنـس    ف ، حديث حيدد بعض األماكن اليت يكون فيها اخلسف واملسخ والقذف          وورد عن النيب    

 : وإن مصرا منها يقـال لـه       ، إن الناس ميصرون أمصارا    !يا أنس (: قال له  بن مالك أن رسول اهللا      
 ، فإن أنت مررت ا أو دخلتها فإياك وسباخها وكالءها وسوقها وباب أمرائهـا             ،البصرة أو البصرية  
    )2(.) وقوم يبيتون يصبحون قردة وخنازير،ورجفخسف وقذف  فإنه يكون ا ؛وعليك بضواحيها

 وذلك إذا فشت املعاصي والذنوب وتكاثرت،       ،اديث حتدد عالمة حلول املسخ     أح وجاء عن النيب    
 قـال   :قـال  عن أيب هريرة     ، فمن ذلك ما رواه الترمذي      وتبدلت أحواهلم  ،وتغريت معايري الناس  

 وأطاع الرجل   ، وتعلم لغري الدين   ، والزكاة مغرما  ، واألمانة مغنما  ،إذا اختذ الفيء دوال   :(رسول اهللا   
 ، وساد القبيلة فاسقهم   ، وظهرت األصوات يف املساجد    ، وأقصى أباه  ، وأدىن صديقه  ،ق أمه  وع ،امرأته

 ، وشربت اخلمـور   ،واملعازف  وظهرت القينات  ، الرجل خمافة شره   مرِكْ وأُ ،وكان زعيم القوم أرذهلم   
 وآيـات   ، وزلزلة وخسفا ومسخا وقذفا    ، فلريتقبوا عند ذلك رحيا محراء     ؛ولعن آخر هذه األمة أوهلا    

 : قال  أن رسول اهللا      عمران بن حصني  ، وروى أيضا عن     )تتابع كنظام بال قطع سلكه فتتابع     
 إذا  : قـال  ؟ ومىت ذاك  ! يا رسول اهللا   : فقال رجل من املسلمني    .يف هذه األمة خسف ومسخ وقذف     (

  )3( ). وشربت اخلمور،واملعازف ظهرت القينات

                                 
  .2/184فتح الباري )  1(
  .5433،3/19ومشكاة املصابيح ،ح. 4/113، 4307سنن أيب داود ،ح)  2(
   .4/495، 2212، و2211سنن الترمذي ،ح )  3(
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 بني يدي الساعة مسخ     :( قال هللا عن النيب    عن سيار عن طارق عن عبد ا      وروى ابن ماجه يف سننه      
  )1( ).وخسف وقذف

: قال رسـول اهللا  : وروى أبو نعيم يف أخبار أصفهان بإسناده إىل ابن عباس رضي اهللا عنهما قال             
 وقـال  )2( .)نت أقوام من هذه األمة على طعام وشراب وهلو؛ فيصبحوا قد مسخوا قردة وخنازير             يبيل(

 إمنا يفعل ذلـك     ،فظهر ذا أن القوم الذين خيسف م وميسخون       :( رمحه اهللا    شيخ اإلسالم ابن تيمية   
 فأعرضوا عن مقـصود الـشارع       ،م من جهة التأويل الفاسد الذي استحلوا به احملارم بطريق احليلة          

أصحاب السبت مبا تأولوا     كما مسخ    ، ولذلك مسخوا قردة وخنازير    ،وحكمته يف حترمي هذه األشياء    
 ألن يف اخلمـر     ؛خسف بقارون   وخسف ببعضهم كما   ،لفاسد الذي استحلوا به احملارم    من التأويل ا  

خوا دين  س فلما م  ،واحلرير واملعازف من الكرب واخليالء ما يف الزينة اليت خرج فيها قارون على قومه             
يف  وقد جاء ذكر املسخ واخلسف عند هذه األمـور           ، وملا تكربوا عن احلق أذهلم اهللا      ،اهللا مسخهم اهللا  
   )3().عدة أحاديث

مم يف صور خمتلفة مناسـبة      وتأمل حكمته تعاىل يف مسخ من مسخ من األ        : (وقال ابن القيم رمحه اهللا    
 فإا ملا مسخت قلوم وصارت على قلوب تلك احليوانات وطباعها اقتضت احلكمـة    ،لتلك اجلرائم 

: إىل أن قال  . وهذا غاية احلكمة   ، ويكمل الشبه  ، لتتم املناسبة  ؛ن جعلت صورهم على صورها    أالبالغة  
ن تـذكر   أخبار اليت تكاد تبلغ حد التواتر مبسخ من مسخ  منهم عند املوت خرتيرا فأكثر من                 ما األ أو

  )4() الواحد املقدسي كتابا بن عبدا وقد أفرد هلا احلافظ ،ها هنا
إقامة للحجة، وبيانا     وتستبعده؛ فقد أكثرت النقول فيه؛     وألن هذا األمر مما قد تستثقله بعض النفوس       

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

  
  
  

                                 
وهذا إسناد ال بأس به يف الشواهد، رجاله ثقات رجال مسلم، غري : ، وقال األلباين 4059،2/1349سنن ابن ماجه، ح)  1(

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

  .4/135، 1604املصدر السابق،ح )  2(
  .130- 3/129الفتاوى الكربى )  3(
ن القيم اسم الكتاب، وذكر امسه ابن مل يذكر اب. 1/485وانظر منهاج السنة النبوية  . 255-1/254مفتاح دار السعادة )  4(

  ).النهي عن سب األصحاب(ومساه : تيمية يف املنهاج فقال
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   اخلسف:العاشر 
  
 فقال تعاىل ذكره خمـربا      ،هو من العقوبات العظيمة الفظيعة اليت عاقب اهللا ا بعض العباد والبالد           و

 دون اللَّـه  من ينصرونه فئَة من لَه كَانَ فَما اَألرض وبِدارِه فَخسفْنا بِه:بقارون ومن معه عما حلّ
  .))1املُنتصرِين من كَانَ وما

فخـسف اهللا بـه     ؛ عن ذلك الرجل الذي غره ماله ولباسه، فجر ثوبه كربا وخيالء             وأخرب النيب   
 بينما رجل جير    :( قال  أن النيب    بن عمر وأيب هريرة رضي اهللا عنهم       ا األرض، ففي الصحيحني عن   

   )2() فهو يتجلجل يف األرض إىل يوم القيامة،بهخسف  ؛إزاره من اخليالء
 أن يقول للمشركني الذين يدعون مع اهللا آهلة أخـرى، فيخلـصون العبـادة هللا يف         وأمر اهللا نبيه    

 علَيكُم يرسلَ أَو الْبر جانِب يخِسف بِكُم أَن أَفَأَمنتم :راءالضراء، ويشركون معه آهلة أخرى يف الس
 عذَابا مـن  علَيكُم يبعثَ أَن علَى الْقَادر هو قُلْ:  وقال تعاىل))3لَكُم وكيالً تجِدواْ الَ ثُم حاصبا
كُمقفَو ن أَوم تحت كُملجأَر أَو يكُمعاً لْبِسيش يقذيو أْسكُم بضعضٍ بعب انظُر فكَي فرصن اتاآلي 
ملَّهونَ لَعفْقَهي)4(.  بن زيد يف قولهاقال ْقُل  وه رلَى الْقَادثَ أَن ععبي كُملَين عا مذَابع كُمقفَو أَو 
 أال أيهـا   - وهو يف الس أو على املنرب - يصيح    مسعودبنا كان :قال. أَرجلكُم تحت من

 لـو  ، فَـوقكُم  عذَابا من علَيكُم يبعثَ أَن علَى الْقَادر هو  قُلْ : إنه نزل بكم إن اهللا يقول!الناس
األرض بكـم   خـسف لو  أَرجلكُم تحت من  أَو ،جاءكم عذاب من السماء مل يبق منكم أحدا

 أال إنه نزل بكم أسوأ ،بعضٍ بعضكُم بأْس ويذيق شيعاً يلْبِسكُم أَو  ،أهلككم ومل يبق منكم أحدا
 مـن   أَو أن املراد بقوله  رمحهم اهللا مجيعا، وجماهد، وسعيد ابن جبري،وقال أبو مالك) 5 (.الثالث
تحت كُملجأَر 6( . أن خيسف بكم األرض(   

 واستبعدوا ذلـك،    ، واستهزؤا به  ، قومه بقيام الساعة والبعث بعد املوت كذبوه       وحني أخرب النيب    
 نخِسف نشأْ إِن واَألرضِ السماء من خلْفَهم أَيديهِم وما بين ما إِلَى يروا أَفَلَم :قال سبحانه وتعاىل

ضاَألر بِهِم طْ أَوقسن لَيعفًا هِمسك ناء ممالس)7(    

                                 
   . 81سورة القصص اآلية )  1(
  .3/1653، 2088، وصحيح مسلم ،ح3297،3/1285صحيح البخاري ،ح)  2(
  . 68سورة اإلسراء اآلية )  3(
   .65سورة األنعام اآلية )  4(
   .7/220جامع البيان )  5(
  .4/1311بن أيب حامت اتفسري وانظر   .7/220املصدر السابق )  6(
  . 9سورة سبأ اآلية )  7(
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 من الْعذَاب يأْتيهم اَألرض أَو اللَّه بِهِم يخِسف أَن السيئَات مكَرواْ الَّذين  أَفَأَمن:ويقول تعاىل ذكره
 تخـوف  علَى يأْخذَهم أَو) 46( بِمعجِزِين هم فَما تقَلُّبِهِم يأْخذَهم في أَو) 45( يشعرونَ الَ حيثُ

كُمبفَإِنَّ ر وفلَرؤ يمحر)1( . قال الشيخ عبد الرمحن السعدي رمحه اهللا): هذا ختويف من اهللا ألهل
 إمـا أن    :، وهم ال يـشعرون    الكفر والتكذيب وأنواع املعاصي، من أن يأخذهم بالعذاب على غرة         

من أسفل منهم باخلسف وغريه، وإما يف حال تقلبهم وشغلهم وعدم           يأخذهم بالعذاب من فوقهم، أو      
2().  من العذابمفهخطور العذاب بباهلم، وإما يف حال ختو(      

 أنه سيكون يف آخر هذه األمة؛ إذا        وهذا الوعيد الذي دد اهللا به املشركني واملخالفني، بني النيب           
 يبيت  :( قال عن النيب    ا يف حديث أيب أمامة       ومل ينكروها، كم   ،ظهرت فيهم املعاصي واآلثام   

 ، وليخسفن بقبائل فيهـا    ، فيصبحون قد مسخوا خنازير    ؛قوم من هذه األمة على طعام وشراب وهلو       
 وأرسلت  ،الليلة بدار بين فالن   خسف   ،الليلة ببين فالن  خسف   : حىت يصبحوا فيقولوا   ،ويف دور فيها  

 فتنـسفهم كمـا     ، وأرسلت عليهم الريح العقيم    ،عليهم حصباء حجارة كما أرسلت على قوم لوط       
 وقطيعتـهم   ،ختاذهم القينات ، وا  ولبسهم احلرير  ، وأكلهم الربا  ، بشرم اخلمر  ؛نسفت من كان قبلهم   

   )3( . هذا حديث صحيح على شرط مسلم:قال احلاكم)  فنسيتها، وذكر خصلة أخرى: قال،الرحم
 مىت يكون ذلك؟ وهل لـه       ، وسئل الرسول     عن وقوعه وحتققه، وأقسم على ذلك      وأخرب النيب   

.  ال تنقضي هذه الدنيا حىت يقع م اخلسف واملسخ والقـذف      ،والذي بعثين باحلق  :(من عالمة؟ فقال  
إذا رأيت النساء قد ركنب الـسروج، وكثـرت         :  بأيب أنت وأمي؟ قال    ! ومىت ذلك يا نيب اهللا     :قالوا

 آنية أهل الشرك الذهب والفـضة، واسـتغىن         القينات، وشهد شهادات الزور، وشرب املسلمون يف      
  .)4() والنساء بالنساء،الرجال بالرجال

 عن جيش يغزو الكعبة فيخسف اهللا م األرض، ففي صحيح ابن حبـان              - أيضا   - وأخرب النيب   
يغزو جيش الكعبة، حىت إذا كانوا ببيداء مـن األرض؛          :( قال رسول اهللا    : قالت عائشة  عن  

خيسف : قال. !؟وفيهم سواهم، ومن ليس منهم    ! يا رسول اهللا  : قالت عائشة . مبأوهلم وآخره خسف  
    )5().بأوهلم وآخرهم، مث يبعثون على نيام

بن عمر رضي اهللا    ا كما نقل ذلك      وإرشادا ألمته    ،يستعيذ باهللا منه؛ عبودية هللا     ولذا كان النيب    
اللهم إين  : (حني يصبح وحني ميسي    يدع هؤالء الكلمات     مل يكن رسول اهللا     : عنهما حيث يقول  

                                 
  .47- 45سورة النحل اآليات )  1(
  .441تفسري السعدي )  2(
   . 4/560، 8572املستدرك على الصحيحني ،ح )  3(
  .4/483، 8349املستدرك على الصحيحني ،ح)  4(
  .4/2210، 2884وانظر صحيح مسلم ،ح. 15/155 ، 6755صحيح ابن حبان ، ح )  5(
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أسألك العفو والعافية يف ديين ودنياي وأهلي ومايل، اللهم استر عورايت، وأمن روعايت، اللهم احفظين               
 ). وأعوذ بعظمتك أن أغتال من حتـيت       ،من بني يدي ومن خلفي، وعن مييين وعن مشايل، ومن فوقي          

   )1 (. خيرجاههذا حديث صحيح اإلسناد ومل: قال احلاكميعين اخلسف 

 ليست هي اخلسوف العظمى اليت تكون بني يدي الساعة، بل            اليت أخرب عنها النيب      وهذه اخلسوف 
حذيفة بن أسيد الغفاري قـال      هي من العالمات العشر الكربى اليت تسبق قيام الساعة، كما يف خرب             

إا لن تقوم حىت    :  قال .اعة نذكر الس  : قالوا ؟ ما تذاكرون  :( فقال ، وحنن نتذاكر  ، علينا اطلع النيب   
 ونزول عيسى   ، وطلوع الشمس من مغرا    ، والدابة ، والدجال ، فذكر الدخان  : قبلها عشر آيات   تروا
 ، وخـسف بـاملغرب    ،باملشرقخسف   : وثالثة خسوف  ،ويأجوج ومأجوج ،  عليه السالم  بن مرمي ا

   )2().م وآخر ذلك نار خترج من اليمن تطرد الناس إىل حمشره،وخسف جبزيرة العرب
وهذه اآليات القرآنية واألحاديث النبوية خمربة عما سلف وكان من اخلسوف اليت أهلكت من حلت               

 فينـادون والت    ، فتأخذهم على حني غرة    ،بدارهم، ومؤذنة خبسوف مقبلة تباغت أهل اللهو واون       
ا لقيام  حني مناص، ومنبئة عن خسوف عظيمة هي إحدى العالمات العشر الكربى اليت تكون إرهاص             

 وال تستعظمها النفوس، وهي     ، ال تنكرها العقول   – أعين اخلسوف    –وهذه اآليات العظيمة    ...الساعة
ن ذلـك ألمـر     وتلتهم ما فوقها، ولعمر احلق إ      ،من هوهلا  وتضطرب   ،أحداث جسام تز هلا األرض    

البالد، و أهون من اخلسف بالبقاع      ،عظيم جلل، وإن مسخ اإلنسان وحتويل صورته إىل صورة أخرى         
 يعيده الْخلْق ثُم يبدأُ الَّذي وهو:والكل هني على اهللا كما قال تعاىل يف شأن إعادة اخللق يوم القيامة

 ويزعم أنه مسخ معنـوي  ، وحياول أن يؤوله،ومع ذلك جتد من يستعظم املسخ. ))3علَيه أَهونُ وهو
قية، والكل هني على اهللا، والكل جاء فيه اخلرب عن اهللا وعـن             ميسخ فيه اخلُلق وال تتغري الصورة اخللْ      

 ،، والكل حادث وواقع فيما مضى، ومتوعد به فيما بقي، فنسأل اهللا أن جينبنا أليم سخطه               رسوله  
  .عقابهعظيم و
  
  
  
  
  

                                 
  ،961،ححهيورواه ابن حبان يف صح. 2/25وأمحد يف املسند  . 698/  1 ،1902،ح املستدرك على الصحيحني )  1(
  . 6/35 ،29278،ح وابن أيب شيبة يف املصنف. 3/241
   .4/2225، 2910صحيح مسلم ،ح )  2(
   .27سورة الروم اآلية )  3(
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  اخلامتة
  

 وحد ال    إال اهللا  احلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات، ومبنه وكرمه تتواىل املكرمات، وأشهد أن ال إله             
د أن حممدا عبـد اهللا ورسـوله ،          مغفرة ذنبه، ويرجو رمحة ربه، وأشه      شريك له، شهادة عبد يطلب    

   اهللا عليه وسلم تسليما كثريا، أما بعد صلى
فقد تبني من خالل هذا البحث حقيقة العذاب األدىن، وأنه واقع يف األمم السابقة، ومتوعد به العصاة                 

نواع هذا العذاب كثرية منها ما يكون يف احلياة الدنيا، ومنها ما يكون يف القرب،               من هذه األمة، وأن أ    
كون ي فتارة يكون زلزاال مدمرا، وتارة يأيت على هيئة ريح عاتية، وتارة ثالثة              ،وأن هذا النكال متنوع   

  .إىل آخر صور هذا العذاب ... مرضا عضاال، وتارة رابعة يكون خسفا ومسخا
 ،مث اللـواط  وتـرك الـصالة،       والشرك، يأيت على رأسها الكفر باهللا،    أسبابه متعددة   كما تبني لنا أن     

  .إىل آخر هذه األسباب املذكورة يف ثنايا البحث ...اإلحداث يف الدين، والنميمة و ،والزىن
ومن خالل استعراض هذه األسباب اتضح أنه كلما كان السبب خاصا كان العذاب والنكال خاصا،               

  .ب عاما كانت العقوبة عامة، وما ربك بظالم للعبيدوكلما كان السب
وظهر لنا أن هذا العذاب املتوعد به ليس خربا ماضيا، بل هو حق على حقيقة، وهو وعيـد متحـتم           

  على بعض صوره أا ستقع قبل يوم القامة إذا توافرت أسباا، وبني يف صور                الوقوع أقسم النيب    
  !.ن أدركهاأخرى أا مقبلة ال حمالة، فويل مل

وينبغي لطلبة العلم الشرعي اإلحاطة بأسباب هذا العذاب، ومعرفة أنواعه، وحتذير األمة من الوقـوع               
 لئال تستجلب غضب اهللا ومقته، وعلى أئمة املساجد وأرباب املنابر ورجال اإلعالم توعية              ؛يف أسبابه 

،  األهوال العظام واملخاطر اجلسامنحو ذلك، وإرشادهم إىل ما حيقق هلم السالمة من مغبة هذه       باألمة  
أليست إسرائيل ومن معها يبنون استراتيجيام العسكرية والسياسية على أوهام وخرافات تـضمنها             
الكتاب احملرف املعتمد لديهم؟ وهو كله أوهام وأساطري، أفال يكون أرباب الرسالة اخلالدة والـوحي           

  !وية واألخبار اإلهلية؟احملفوظ أوىل باالستفادة من هذه اإلرشادات النب
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ويف ختام هذا البحث أسأل اهللا أن يكون هذا البحث خالصا لوجهه سبحانه، نافعا لكاتبه، مفيدا ملن                 
استرشد به، وأن جيزي خريا كل من أعان على إظهاره ذه الصورة اليت ال ختلو مما طبع عليه البـشر                    

  . من النقص والضعف 
  .دوة اخللق أمجعني، واحلمد هللا رب العاملني وأصلي وأسلم على إمام املتقني، وق

  
  فهرس املصادر واملراجع

  . القرآن الكرمي -
 الطبعـة   ، دار الراية الرياض   .  اآلحاد و املثاين، أمحد بن عمرو الشيباين، حتقيق فيصل اجلوابرة ، ن            -

  .األوىل 
  . الطبعة الثالثةلوطن الرياض،دار ا. ، ن أثر املعاصي على الفرد واتمع، حممد بن صاحل بن العثيمني-
، حتقيق عبدامللك بن دهيش   ، قدسي  ضياء الدين حممد بن عبد اهللا بن حممد امل        .  األحاديث املختارة    -
  . مكتبة النهضة، مكة املكرمة، الطبعة األوىل .ن
وحممـد علـي    ،  اإلستذكار، يوسف بن عبد اهللا بن عبد الرب القرطيب، حتقيق سامل بن حممد عطا                -
  . الطبعة األوىل . دار الكتب العلمية، بريوت .  ض، ن معو
  .تونس ، دار سحنون.  ن،  التحرير والتنوير، حممد بن الطاهر عاشور-
الطبعـة  ، الرياض  ، دار عامل الكتب    . ن، ترتيب الطاهر أمحد الزواوي     .  ترتيب القاموس احمليط     -

  . األوىل 
دار .  ، ن إبراهيم مشس الـدين   .  حتقيق   قوي املنذري،    الترغيب و الترهيب، عبد العظيم بن عبد ال        -

  .بريوت . الكتب العلمية
الطبعـة  ، دار الكتاب العـريب   .  ن،  التعريفات، علي بن حممد اجلرجاين، حتقيق إبراهيم اإلبياري          -

  . األوىل 
ملكتبة ا.  حتقيق أسعد حممد طيب، ن    ،  تفسري ابن أيب حامت، عبد الرمحن بن حممد بن إدريس الرازي           -

  . صيدا ، العصرية
الطبعـة  ، بـريوت ، دار الكتب العلمية  .  تفسري الثوري، سفيان ين سعيد بن مسروق الثوري، ن         -

  .األوىل
، مكتبة الرشد الرياض  .  ن، حتقيق مصطفى مسلم  ،  تفسري الصنعاين، عبد الرزاق بن مهام الصنعاين       -

  .الطبعة األوىل 
  .و طبعة دار املعرفة ، دار الفكر . مر بن كثري ،نإمساعيل بن ع،  تفسري القرآن العظيم -
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، دار الكتب العلميـة     . ن، فخر الدين حممد بن عمر الرازي       ، أو مفاتيح الغيب    ،  التفسري الكبري    -
  .الطبعة األوىل ، بريوت 

  
  
حتقيق عبد الـرمحن    ، ي  عبد الرمحن بن ناصر السعد    ،  تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان         -
  .الطبعة األوىل ، مؤسسة الرسالة بريوت . ن ،للوحيقا

دار . عبد اهللا التركـي ،ن    . حتقيق د   .  جامع البيان عن تأويل آي القرآن حممد بن جرير الطربي            -
  .بريوت . و مطبعة دار الفكر . مصر ، هجر 

  .دار الكتب املصريه . ن،  اجلامع ألحكام القرآن، حممد بن أمحد القرطيب -
. حممد بن إمساعيل البخاري، حتقيق مصطفى ديب البغـا، ن         . )يح البخاري صح( الصحيح    اجلامع -

  .الطبعة الثالثة . بريوت، بن كثري دار ا
 اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح، أمحد بن عبد احلليم ابن تيمية، حتقيق محـدان احلمـدان،                  -

  .الطبعة األوىل ، دار العاصمة، الرياض.  ن، وآخرون
دار الكتـب   . ن، حممد بن أيب بكر أيوب الزرعـي        ، اب الكايف ملن سأل عن الدواء الشايف           اجلو -

  .بريوت . العلمية 
الطبعـة  ، عبد هللا التركي    . حتقيق د   ،  الدر املنثور، عبد الرمحن بن الكمال جالل الدين السيوطي           -

  .و طبعة دار الفكر . األوىل 
  .بريوت . دار الكتب العلمية.  الروح، حممد بن أيب بكر الزرعي ، ن-
  .دار املعارف، الرياض .  سلسلة األحاديث الصحيحة،  حممد ناصر الدين األلباين ، ن-
  .دار الفكر. ، حتقيق حممد حميي الدين عبد احلميد، ن سليمان األشعث السجستاين سنن أيب داود،-
دار الفكـر،   .  بـد البـاقي، ن   سنن بن ماجه، حممد بن يزيد القزويين، حتقيق حممد بن فؤاد بن ع            -

  .بريوت 
  .مكتبة الباز، مكة املكرمة .  سنن البيهقي ، أمحد بن احلسني البيهقي ، حتقيق حممد عطا ، ن-
  . بريوت دار إحياء التراث، .   سنن الترمذي، حممد بن عيسى الترمذي، حتقيق أمحد شاكر، ن-
  .دار املعرفة، بريوت . بد اهللا هاشم مياين، نحتقيق ع،  سنن الدار قطين علي بن عمر الدار قطين -
دار .  وسـيد حـسن، ن    ،   السنن الكربى، أمحد بن شعيب النسائي، حتقيق عبد الغفار البنداري          -

  .الطبعة األوىل بريوت، ، الكتب العلمية
دار إحياء التراث بريوت ، الطبعـة       .  شرح النووي على صحيح مسلم، حيىي بن شرف النووي، ن          -

  .األوىل 
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  .الطبعة األوىل، بريوت ، دار الكتب العلمية .  شعب اإلميان، حممد بن احلسن البيهقي، ن -
.  مؤسسة الرسالة  .، ن ، حتقيق شعيب األرناؤوط   بن حبان، حممد بن حبان بن أمحد البسيت       ا صحيح   -

  .بريوت الطبعة األوىل 
  
دار إحياء التراث   . ن، لباقي  حتقيق حممد فؤاد عبد ا    . مسلم بن احلجاج القشريي     . صحيح مسلم    -
  .بريوت ، 
دار املعرفـة،    .  ، ن  تيمية، حتقيق حسنني حممد خملـوف       الفتاوى الكربى، أمحد بن عبد احلليم بن       -

  . بريوت، الطبعة األوىل
 دار  .حتقيق حمب الدين اخلطيب، ن    ، أمحد بن حجر العسقالين   ،  فتح الباري شرح صحيح البخاري     -

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

  .امللك سعود 
الرياض، الطبعـة   ، دار الوطن .  إعداد عبد اهللا الطيار، ن    ،  جمموع فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز       -

  .األوىل 
مكتبـة لبنـان،    . ار الصحاح، حممد بن أيب بكر بن عبد القادر الرازي، حتقيق حممد خاطر، ن              خمت -

  .بريوت 
ار د. ن  مسند أيب يعلي، أمحد بن علي بن املثىن أبو يعلي املوصلي، حتقيق حـسني سـليم أسـد،                  -

  .دمشق الطبعة األوىل. املأمون
  .مؤسسة قرطبة، مصر . ، ن اإلمام أمحد بن حنبل املسند،-
دار .  ، ن عاشور بن يوسـف   و،  مسند الربيع، الربيع بن حبيب األزدي ، حتقيق حممد بن إدريس           -

  احلكمة، بريوت، الطبعة األوىل 
مؤسسة الرسالة، . ن، حتقيق محدي السلفي ، سليمان بن أمحد بن أيوب الطرباين .  مسند الشاميني  -

  . الطبعة األوىل بريوت،
  . بريوت دار املعرفة،. ، ناود الفارسي الطيالسيمان بن د مسند الطيالسي، سلي-
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مكتبـة الرشـد    . ن،  مصنف ابن أيب شيبة، عبد اهللا بن حممد بن أيب شيبة، حتقيق كمال احلـوت               -
  .الطبعة األوىل ، الرياض

.  ن، عبداحملسن احلـسيين  سليمان أمحد الطرباين،  حتقيق طارق بن عوض اهللا، و         .  املعجم األوسط    -
  .القاهرة ، دار احلرمني

  
مكتبـة العلـوم    .  املعجم الكبري، سليمان بن أمحد بن أيوب الطرباين، حتقيق محدي الـسلفي ، ن              -

  .واحلكم ، الطبعة الثانية 
دار ،  مفتاح دار السعادة و منشور والية العلم و اإلرادة، حممد بن أيب بكر بـن أيـوب الزرعـي         -

  .الكتب العلمية، بريوت 
.  ، ن حتقيق حممد سيد كـيالين    . هاين  آن، احلسني بن حممد الراغب األصف      املفردات يف غريب القر    -

  .دار املعرفة، بريوت 
مؤسسة قرطبـة،   . ، ن ، حتقيق حممد رشاد سامل     منهاج السنة النبوية، أمحد بن عبد احلليم بن تيمية         -

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

 الْعذَابِ من ولَنذيقَنهم : هذا البحث يتناول بيان حقيقة العذاب األدىن الوارد ذكره يف قوله تعاىل

  .كما يوضح أنواعه وأسبابه. ) )1 يرجِعونَ اَألكْبرِ لَعلَّهم الْعذَابِ دونَ اَألدنى
، وأنه واقع يف األمم السابقة، ومتوعد به العصاة من          وتضمن هذا البحث بيان أن هذا العذاب األدىن         

هذه األمة، وأن أنواع هذا العذاب كثرية منها ما يكون يف احلياة الدنيا، ومنها ما يكون يف القرب، وأن                   
كـون  ي عاتية، وتارة ثالثـة       فتارة يكون زلزاال مدمرا، وتارة يأيت على هيئة ريح         ،هذا النكال متنوع  

  .إىل آخر صور هذا العذاب ... مرضا عضاال، وتارة رابعة يكون خسفا ومسخا
 وترك الـصالة، مث      والشرك،  أن أسبابه متعددة يأيت على رأسها الكفر باهللا،         يف هذا البحث   كما تبني 
  .ورة يف ثنايا البحث إىل آخر هذه األسباب املذك...اإلحداث يف الدين، والنميمة و ، والزىن،اللواط

 اتضح أنه كلما كان السبب خاصا كان العذاب والنكال خاصا، وكلما كان              هذا البحث  ومن خالل 
  .السبب عاما كانت العقوبة عامة، وما ربك بظالم للعبيد

 أن هذا العذاب املتوعد به ليس خربا ماضيا، بل هو حق على حقيقة، وهو وعيد وظهر يف هذا البحث  
  على بعض صوره أا ستقع قبل يوم القامة إذا توافرت أسباا، وبني يف     أقسم النيب    متحتم الوقوع 

  !.صور أخرى أا مقبلة ال حمالة، فويل ملن أدركها
  
  
  
  
  
  
  
  

                                 
  .21السجدة اآلية  سورة ) 1(
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