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المحتويات

التــي  والِحكــم  تعالــى،  اهلل  للتعــرف علــى عظمــة  قواعــد  أوالً: 

والمصيــر.  للمجــازاة  أجراهــا 
١٣

الســماوات  يف  تعالــى  اهلل  جنــود  علــى  للتعــرف  قواعــد  ثانيــا: 

واألرض. 
٣٧

ــراد  ــة األف ــة بحرك ــى المتعلق ــنن اهلل تعال ــة س ــد لمعرف ــا: قواع ثالث

والمجتمعــات. 
65

رابعــا: قواعــد للتعــرف علــى )اآليــات( التــي يرســلها الحــّق جــّل 

جاللــه تذكيــرًا وإعــذارًا لمــن خالــف أمــره. 
٩٩

خامســا: قواعــد لمعرفــة العقوبــات التــي تحــّق بالمجرميــن جــراء 

مخالفتهــم أمــر رّبهــم. 
١٢١

سادســا: قواعــد للتعريــف بالعقوبــات التــي اختــّص اهلل تعالــى بهــا 

المســلمين عنــد انحرافهــم عــن أمــر ربهــم. 
١5١

ــراد  ــات باألف ــزل العقوب ــى أســباب تن ــرف عل ــد للتع ســابعا: قواع

والجماعــات. 
١٧١

ــة منهــا أو  ــات، وطــرق الوقاي ــع العقوب ــة موان ــا: قواعــد لمعرف ثامن

التعامــل معهــا حــال ظهورهــا. 
٢٠٣
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المقدمة
الحمــد هلل الــذي }ڦ ڦ{ ووســع }ۅ ۅ ۉ ۉ{، 

وصلــى اهلل وســلم علــى صفــوة خلقــه، وأكــرم رســله، القائــل فيمــا أمــره رّبــه: )ڱ 

ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ( ]الجــن: 22[، وعلــى آلــه وصحبــه، 

أما بعد:  

فقــد شــهدت البشــرية يف هــذا القــرن مــن الكــوارث البيئيــة، والحــروب العالميــة 
المدمــرة، واألزمــات االقتصاديــة، واألوبئــة الصحّيــة مــا لــم تشــهده يف حقبــة 
غيرهــا؛ ففيهــا وقعــت أكثــر الصراعــات العســكرية دمويــة علــى مــّر التاريــخ؛ حيــث 
بلــغ عــدد ضحايــا الحــرب العالميــة الثانيــة أكثــر مــن 75 مليــون قتيــل و50 مليــون 
ــرب  ــح يف الح ــل وجري ــن قتي ــا بي ــن 37 مليون ــر م ــب أكث ــا ذه ــن قبله ــح، وم جري
ــرة  ــع وتي ــى تتاب ــع إال عل ــذه الفواج ــن ه ــم م ــتفق العال ــم يس ــى. ول ــة األول العالمي
الفيضانــات، واألعاصيــر، والــزالزل، واألوبئــة الفتاكــة بدرجــة مخيفــة ال تقــل 
نتائجهــا وآثارهــا عــن أشــد الحــروب شراســة)))؛ ممــا يســتوجب النظــر واالعتبــار، 

ــر مــن 25 ألــف  ــة يف عــام )200 م إلــى أكث )))   تشــير إحصائيــات القتلــى بســبب الكــوارث الكوني
قتيــل، ثــم ارتفعــت حصيلــة مــن هلــك بعدهــا ليصــل بســبب إعصــار واحــد، هــو إعصــار نرجــس، 
الــذي ضــرب بورمــا عــام 2007 م إلــى مــا ال يقــل عــن 75 ألــف قتيــل و54 ألــف مفقــود. ولــم 
يســتفق العالــم مــن هــول الصدمــة بعــد أســبوعين إال علــى آثــار كارثــة كونيــة أخــرى هــي زلــزال 
)سشــوان( جنــوب غــرب الصيــن الــذي خّلــف مــا ال يقــل عــن 35 ألــف قتيــل و 40 ألــف جريــح، 
وشــّرد أكثــر مــن خمســة مالييــن نســمة، وأعــاد لألذهــان كارثــة )تســونامي( الــذي ضــرب جنــوب 
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والبحــث عــن أســباب الوقايــة والعــالج، وأهمهــا: التعــرف علــى ســنن اهلل تعالــى 
ــات المرتبطــة هبــا.  ــات والعقوب ــات، واآلي ــس، والمجتمع ــون، واألنف يف الك

إّن مــا يحــدث اليــوم يف العالــم مــؤذن بتغيــرات كونيــة، وتقّلبــات ال مثيــل لهــا، 
يعــاين منهــا البشــر جميعــا علــى اختــالف أجناســهم، ولغاهتــم، وأدياهنــم؛ ذلــك أّن 
ــة، واألزمــات  ــي تحــّل بالبشــر، والكــوارث الكوني ــات الت الهــالك العــام، والعقوب
الكــرى ال تســتثني أحــدًا، وهــي عواقــب وخيمــة تحــّل جــراء الفســاد الــذي 
يحدثــه البشــر أنفســهم، ونتيجــة حتميــة لظلمهــم، وتمّردهــم علــى أوامــر خالقهــم، 

ــه: )ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ  ــّل جالل ــال اهلل ج ــه، ق ــم حرمات وانتهاكه
صــور  وأعظــم   .]4( ]الــروم:  حت(  جت  يب  ىب  مب  خب  حب  جب 
اإلفســاد علــى اإلطــالق: ظهــور الكفــر، وتفّشــي اإللحــاد، والصــّد عــن ســبيل اهلل 
تعالــى، وكــّف أيــدي العلمــاء والمصلحيــن، واآلمريــن بالمعــروف، والناهيــن عــن 
المنكــر، مــع المجاهــرة بالتمــرد علــى أوامــر اهلل تعالــى وشــرعه، وانتهــاك حرماتــه. 

ــه، وقهــره؛  ــه، وعظمت ــى حكمــة اهلل جــّل جالل ــا شــاهد عل والكــون مــن حولن
ــّدد  ــّدل، تح ــة ال تتب ــنن ثابت ــر، وس ــق ال يتغي ــام دقي ــق نظ ــبحانه وف ــده س ــد أوج فق
ــة  ــري، يف البقع ــس البش ــف للجن ــوة، أو الضع ــاء، والق ــاء، أو الفن ــا البق بمجموعه

ــة.  ــنن الرباني ــك الس ــا تل ــري عليه ــي تس ــة الت ــدة الزمني ــة، والم المكاني

شــرق آســيا عــام 2004م ووصلــت قوتــه إلــى ســواحل الصومــال وحصــد مــا ال يقــل عــن 
2.27٩.٩00 قتيــل و250.000.) جريــح. وتتابعــت بعدهــا وتيــرة األعاصيــر والفيضانــات 
العالميــة؛ كإعصــار ســاندي يف أمريــكا عــام 2)20م الــذي بلغــت خســائره خمســة مليــارات 
دوالر، ومــن بعــده فيضــان )نيــو أوريانــز( وإعصــار )كاترينــا(، )وإيــدا( وسلســلة طويلــة يصعــب 

ــا.  حصره
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ــر  ــا البش ــى هب ــد اهلل تعال ــي توّع ــة الت ــات العاّم ــن العقوب ــة م ــل يف الوقاي واألص

عمومــا، والمســلمين خصوصــا حــال انحرافهــم قولــه ســبحانه:چ ۇئ  ۆئ  ۆئ     

ۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ  ېئىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  یچ ]األنفــال: 25[. 
وهــذه اآليــة علــى إيجازهــا تضمنــت ثالثــة أصــول مهمــة. 

والّراجــح فيهــا أهنــا عامــة لجميــع األّمــة، يف كل زمــان ومــكان، قــال ابــن عبــاس 

ــة أال ُيقــّروا المنكــر بيــن أظهرهــم فَيعّمهــم اهلل  : أمــر اهلل المؤمنيــن يف هــذه اآلي

بالعــذاب. وقــال مجاهــد: هــذه اآليــة لكــم أيضــا))). وقــال ابــن تيميــة رحمــه اهلل: 

هــذه الفتنــُة ال تصيــب الظالــم فقــط، بــل تصيــب الظالــم والســاكت عــن هنيــه عــن 

ــك أن  ــروه أو ش ــم يغي ــر فل ــاس إذا رأوا المنك ــي ملسو هيلع هللا ىلص: »إن الن ــال النب ــا ق ــم كم الظل

يعّمهــم اهلل بعقــاب منــه«)2). وصــار ذلــك ســببا لمنعهــم كثيــرا مــن الطيبــات)3). 

ــاهبم وال  ــم، وال ألحس ــان لذواهت ــد أم ــه عه ــن خلق ــى وبي ــن اهلل تعال ــس بي ولي

ألوطاهنــم، إنمــا هــو اإليمــان والعمــل الصالــح؛ فمــا نــزل بــالء إال بذنــب، وال رفــع 

 .((( ــة، كمــا يقــول العبــاس إال بتوب

)))   زاد المسير، )3/)34(. 
)2)   جامع الرتمذي، )4/ 4٦7(. وقال األلباين: صحيح. 

)3)   مجموع الفتاوى، )4)/ 5٨)(. 
)4)   لّمــا استســقى عمــر بالعبــاس رضــي اهلل عنهمــا رفــع يديــه وقــال: »اللهــم إنــه لــم ينــزل بــالء إال 
ــا  ــك، وهــذه أيدين ــك لمــكاين مــن نبي ــي إلي ــه القــوم ب ــد توّج ــة، وق ــم ُيكشــف إال بتوب ــب، ول بذن
إليــك بالذنــوب ونواصينــا إليــك بالتوبــة، فاســقنا الغيــث«. فأرخــت الســماء مثــل الحبــال حتــى 

ــاري، 3٩7/2(.  ــح الب ــاس. )فت ــاش الن ــت األرض وع أخصب



١٠

العقوبات واآليات والسنن

والعقوبــات العامــة لهــا ثــالث مراحــل يجــب معرفتها والحــذر منهــا: مقّدمات، 
وتفاعــالت، وآثــار. والمعرفــة الحقيقية هبــا تتطلب: إدراك القوانين والســنن اإللهية 
التــي تنّظــم حركــة الكــون واألفــراد، وتنزيلهــا بعــد ذلــك علــى واقــع النــاس، وهــي 
ــتقرأ  ــن، واس ــذا الف ــرعي هب ــم الش ــع العل ــن جم ــا إال م ــوم هب ــة ال يق ــة حساس مهّم
حركــة المجتمعــات وتاريــخ الــدول، ومــا يصحبهــا مــن تقلبــات كونيــة ومناخيــة، 

وصراعــات بشــرية، وأوبئــة فتاكــة تظهــر بيــن الحيــن واآلخــر. 

والمســلمون ـ وبخاصــة أهــل االختصــاص منهــم ـ أولــى النــاس وأحراهــم 
بصــرف االهتمــام لمــا يجــري علــى كوكــب األرض، والخــروج بدراســات علميــة، 
ــة  ــالج، وبخاص ــة والع ــرق الوقاي ــار، وط ــباب، واآلث ــن األس ــة تبي ــج إعالمي وبرام
بعدمــا فشــى الطــرح المــادي وانشــغل النــاس عــن المقصــد األكــر إلرســال 
اآليــات بــأدوات الّرصــد، وتقديــرات األجهــزة الماديــة التــي تحــدد توقيــت ظهــور 
أصبحــت  حتــى  المحتملــة،  وآثارهــا  والفيضانــات  والخســوفات،  الكــوارث، 
اآليــات التــي يخــّوف اهلل تعالــى هبــا عبــاده، مجــّرد تغّيــر مناخــي، واحتبــاس حراري 

ــو!!  ــق يف الج ــي تنطل ــة الت ــات الكربوني ــراء االنبعاث ــة األوزون، ج ــط بطبق مرتب

وعلــم )اآليــات والعقوبــات والســنن( علــم أصيــل منثــور يف كتــاب اهلل تعالــى 
وســنّة رســوله ملسو هيلع هللا ىلص، تناولــه علمــاء اإلســالم بالبحــث والتصنيــف يف مســائل متفّرقــة، 
وهــو مــن أشــرف العلــوم المعاصــرة، وأكثرهــا إلحاحــا، وأشــدها ضــرورة لــكال 
الطرفيــن: الباحثيــن الذيــن يتناولــون الظواهــر الكونيــة، واالجتماعيــة، لتفســير 
ــاع  ــا، وصنّ ــة منه ــة الوقاي ــة لكيفي ــات دقيق ــن إجاب ــث ع ــا، والبح ــباب حدوثه أس
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القــرار المعنييــن بالتخطيــط االســرتاتيجي لمســتقبل دولهــم، واستشــراف المخاطر 
التــي تواجههــا. 

والمنهــج القــرآين يف تنــاول الكــوارث النازلــة أرقــى وأرفــع بكثيــر مــن المنهــج 
المــادي المعاصــر؛ حيــث ال يقــف طويــالً عنــد مجــرد الوصــف، وال يشــغل النــاس 
يتجاوزهــا  بــل  واإلحصــاءات،  والنِّســب،  واألرقــام،  المشــاهدات،  بتفاصيــل 
ــك  ــوع تل ــباب وق ــى أس ــز عل ــس؛ بالرتكي ــدف الرئي ــي، واله ــد الحقيق ــى المقص إل
ــة منهــا يف المســتقبل.  ــة للوقاي ــم الطــرق والخطــوات العملي الكــوارث، مــع تقدي

وهــذا الكتــاب يســعى لتلبيــة نســبة ضئيلــة مــن الحاجــة يف هــذا الفــن، عــر تزويد 
المكتبــة اإلســالمية بدراســة مختصــرة تجمــع شــتات المتفرقــات، وتعــرض لجملــة 
ــان عظمــة اهلل جــّل  ــى بي مــن المســائل المهمــة يف هــذا الموضــوع، كمــا يهــدف إل
جاللــه، ورحمتــه وقهــره لمخلوقاتــه، ويوّثــق الصلــة بيــن اآليــات الكونيــة والســنن 
الربانيــة، مؤّكــدا علــى أّن كل عقوبــة نازلــة ســببها مخالفــة قائمــة، وأّن الهــالك العــام 
مقــرتن بالظلــم واالســتكبار، والغفلــة عــن االعتبــار باآليــات والَمُثــالت. وأقســامه 

تجــري علــى نســق الرتتيــب المنطقــي لتغطــي ثمانيــة مباحــث: 

عظمة اهلل تعالى ورحمته التي وسعت جميع خلقه.     

جنود اهلل جّل جالله يف السماوات واألرض.     

سنن اهلل تعالى المتعلقة بحركة األفراد والمجتمعات.     

ــذارًا      ــرًا وإع ــه تذكي ــّل جالل ــّق ج ــلها الح ــي يرس ــات( الت ــف )باآلي التعري

ــره.  ــف أم ــن خال لم

العقوبات التي تحّق بالمجرمين جراء مخالفتهم أمر رّبهم.     
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العقوبات التي اختّص اهلل تعالى هبا المسلمين عند انحرافهم.     

أسباب تنزل العقوبات باألفراد والجماعات.     

موانع العقوبات، وطرق الوقاية منها أو التعامل معها حال ظهورها.     

أســأل اهلل تعالــى أن يجعلــه خالصــا لوجهــه الكريــم، وســبًبا لرفعــة الدرجــات 

ــح  ــن صال ــرًا م ــره ذخ ــوم المســلمين، وأن يّدخ ــه عم ــع ب ــم، وينف ــات النّعي يف جنّ

العمــل بعــد انقطــاع األجــل: لــي، ولوالــدّي، وُذريتــي، وكّل مــن قــرأه وانتفــع بــه، 

ــه ســبحانه نعــم المولــى ونعــم النصيــر، وهــو حســبي ونعــم الوكيــل، وال حــول  إّن

ــه أجمعيــن.  ــه وصحب ــد وآل ــا محّم ــى اهلل وســّلم علــى نبّين ــاهلل. وصّل وال قــوة إال ب

ُقيــدت ســطوره األولــى ضحــى يــوم الجمعــة الثــاين عشــر مــن صفــر لعــام 425)هـــ 

يف المســجد الحــرام، وتــم الفــراغ مــن هتذيبــه يف المســجد النبــوي يــوم عرفــة لعــام 

437)هـــ، وبعــد صــالة الجمعــة مــن يــوم عرفــة لعــام 443)هـــ يف بلــد اهلل الحــرام تــم 

االنتهــاء مــن هتذيبــه للطباعــة، وهلل وحــده الفضــل والمنـّـة أواًل وآخــرًا، وظاهــرًا وباطنــا. 



العقوبات التي اختّص اهلل تعالى هبا المسلمين عند انحرافهم.     

أسباب تنزل العقوبات باألفراد والجماعات.     

موانع العقوبات، وطرق الوقاية منها أو التعامل معها حال ظهورها.     

أســأل اهلل تعالــى أن يجعلــه خالصــا لوجهــه الكريــم، وســبًبا لرفعــة الدرجــات 

ــح  ــن صال ــرًا م ــره ذخ ــوم المســلمين، وأن يّدخ ــه عم ــع ب ــم، وينف ــات النّعي يف جنّ

العمــل بعــد انقطــاع األجــل: لــي، ولوالــدّي، وُذريتــي، وكّل مــن قــرأه وانتفــع بــه، 

ــه ســبحانه نعــم المولــى ونعــم النصيــر، وهــو حســبي ونعــم الوكيــل، وال حــول  إّن

ــه أجمعيــن.  ــه وصحب ــد وآل ــا محّم ــى اهلل وســّلم علــى نبّين ــاهلل. وصّل وال قــوة إال ب

ُقيــدت ســطوره األولــى ضحــى يــوم الجمعــة الثــاين عشــر مــن صفــر لعــام 425)هـــ 

يف المســجد الحــرام، وتــم الفــراغ مــن هتذيبــه يف المســجد النبــوي يــوم عرفــة لعــام 

437)هـــ، وبعــد صــالة الجمعــة مــن يــوم عرفــة لعــام 443)هـــ يف بلــد اهلل الحــرام تــم 

االنتهــاء مــن هتذيبــه للطباعــة، وهلل وحــده الفضــل والمنـّـة أواًل وآخــرًا، وظاهــرًا وباطنــا. 

أواًل: 

قواعد للتعرف على عظمة هللا تعالى، ورحمته التي وسعت 
جميع خلقه، وآثار قدرته وقهره، والِحكم التي أجراها 

للمجازاة على ذنوب االستحقاق في الدنيا. 
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عالقة الرب جّل جالله مع خلقه قائمة في أصلها على )اإلحسان(. .  

بخــالف مــا يــرّوج لــه الملحــدون والليراليــون والعلمانيــون حــول عالقــة 

ــا  ــة يف أصله ــه قائم ــع خلق ــه م ــأّن عالقت ــه ب ــّل جالل ــّرب ج ــد ال ــه يؤك ــرد بخالق الف

ــد لــه. ويف  علــى اإلحســان، وأّن اإلنعــام مفتــاح الوصــول لمعرفتــه ســبحانه والتعّب

هــذا الســياق يجــب أن تصحــح كل نظــرة تتعلــق بأفعــال اهلل جــّل جاللــه، وصفاتــه 

ــي  ــو الُمعط ــة، وه ــاده يف الحقيق ــى عب ــم عل ــم الُمنع ــو الّرحي ــه؛ فه ــة بخلق المتعلق

النافــع، الجــواد الُمحســن، الــذي أنعــم علــى بنــي آدم بنعمــة الخلــق واإليجــاد، ثــم 

ــة واإلرشــاد، وفطــر قلوهبــم وإراداهتــم علــى طلــب مــا  أنعــم عليهــم بنعمــة الهداي

ينفعهــم، وحّببــه إليهــم، وعلــى تــرك مــا يضّرهــم، وبّغضــه إليهــم، ثــم أرســل لهــم 

الرســل، وأنــزل الشــرائع، وقهرهــم علــى طلــب منافعهــم الدنيويــة التــي هبــا قــوام 

ــة التــي هبــا صــالح معادهــم.  معاشــهم، ومنافعهــم األخروي

وأعظــم مدخــل للتعــّرف علــى اهلل جــّل جاللــه يف هــذا العصــر ـ ويف كّل عصــر 

ـ إّنمــا يكــون بالنظــر يف إنعامــه وإفضالــه، وبالمنافــع التــي يســوقها لإلنســان، والتــي 

 هبــا َيتعّبــد لــه فيشــُكر، أو َيجحــد فيكُفــر، قــال ســبحانه مؤكــدًا هــذه الحقيقــة: 

 ،]53 ]النحــل:  چ   حب     جب   يئ   ىئ   مئ   حئ   یجئ   ی   ی     ی    ىئ   چىئ  

فأخــر أنــه المتفضــل علــى عبــاده بإنعامــه، وأّن خيــره يعــّم البشــر أجمعيــن، علــى 

اختــالف عقائدهــم وألواهنــم، وأجناســهم وأوطاهنــم، فهــو الــذي يحفظهــم يف 

أبداهنــم، ويوّســع لهــم يف أرزاقهــم، وهــو الــذي يوصــل إليهــم مــا ينفعهــم برحمتــه، 

ــألوه  ــا س ــم م ــذي ُيعطيه ــو ال ــه، وه ــه وحكمت ــم بلطف ــا يضّره ــم م ــب عنه ويحج
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ــعة  ــه وس ــم إنعام ــى كري ــكره عل ــم إال ش ــه منه ــق ل ــم يب ــانا، ول ــه وإحس ــالً من تفض

ــه، جــّل شــأنه.  عطائ

ــن  ــن م ــن والمخالفي ــه بالمجرمي ــّل جالل ــه ج ــا ُينزل ــك عّم ــد ذل ــث بع والحدي

عقوبــات شــرعية أو كونيــة كالحديــث عّمــا ينّزلــه مــن إنعامــه وعطائــه الــذي وســع 

ــم إحســانه جــّل  ــن، ســواء بســواء، وال يخــرج أحــد منهمــا عــن كري البشــر أجمعي

جاللــه، وإرادتــه الخيــر لعبــاده، إضافــة لمــا يف تلــك العقوبــات الشــرعية والكونيــة 

مــن المنافــع الدينيــة والدنيويــة التــي ال تخفــى، كمــا ســيأيت بــإذن اهلل تعالــى. 

من لطف هللا بعباده: سوق المنافع إليهم رغم انحرافهم. .  

اهلل تعالــى لطيــف بعبــاده، يرعاهــم، ويرحمهــم، ويحفــظ مصالحهــم. وهــو 

الحليــم الــذي ال تحملــه زالت العصــاة علــى اســتعجال عقوبتهــم مع غايــة االقتدار 

عليهــم، العليــم بدقائــق األمــور وخفّياهتــا، والمحســن إلــى خلقــه بإيصــال المنافــع 

إليهــم برفــق ولطــف))). وألّن لطفــه بعبــاده جــّل جاللــه لطــف حكمــة وعلــم، 

وخــرة فقــد ورد اســم )اللطيــف( يف القــرآن الكريــم ســبع مــرات مقرتنــا يف بعضهــا 

باســم )الخبيــر(، قــال تعالــى: )ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ( ]الُملــك:4)[. 

ــب  ــبون، وجل ــث ال يحتس ــن حي ــاده م ــح عب ــة مصال ــبحانه: هتيئ ــه س ــن لطف وم

النفــع لهــم مــن حيــث ال يعلمــون. وهــو ذو الصفــح واألنــاة جــّل جاللــه، الُمنعــم 

النافــع الــذي يهيــئ مصالــح خلقــه مــن حيــث ال يحتســبون، ويرزقهــم مــن حيــث ال 

)))   سالح المؤمن يف الدعاء، )ج /ص   (. 
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يشــعرون. ومــن دالئــل رحمتــه العاّمــة التــي وســعت كل شــيء: إمهالــه جــّل جاللــه 

للظالميــن علــى كثــرة ذنوهبــم، وعــدم مؤاخذهتــم حــال معصيتهــم حتــى يجاهــروا 

هبــا، أو تجتمــع فيهــم أســباب نــزول العقوبــات العاجلــة. 

ومــن لطفــه وإنعامــه جــّل شــأنه: ســعة الخلــق واإليجــاد؛ فخلقــه وإيجــاده وســع 

جميــع خلقــه، وعطــاؤه متجــدد، يشــمل جميــع مخلوقاتــه، واألرض التــي يتنقلــون 

فيهــا واســعة، ممتــدة بســهولها، وجبالهــا، وبحارهــا، وأهنارهــا. والســماء مــن 

فوقهــم ممتــدة بفضائهــا، وكواكبهــا، وبالغيــث العميــم الــذي يتنــّزل منهــا. والكــون 

ُمذّلــل منقــاد لبنــي آدم، والخيــرات التــي يغــدق اهلل هبــا عليهــم عميمــٌة ال حــّد لهــا، 

ــر كســب  وهــي متنوعــة متجــّددة بطعومهــا، ومذاقاهتــا، وأحجامهــا، وألواهنــا، بغي

وال تدّخــل مــن اإلنســان، والمنافــع التــي يســوقها الكريــم ســبحانه لعبــاده ظاهــرة 

وباطنــة، وهــي ُمتاحــة ممنوحــة غيــر ممنوعــة، وتحقــق لهــم ســعادة الدنيــا واآلخرة، 

وهبــا تتحقــق لذاهتــم الحســّية التــي ُتباشــر تلــك المنافــع طلبــا واســتمتاعا، ولذاهتــم 

العقليــة التــي تخطــط لهــا، وتدّبــر طــرق الوصــول إليهــا، واالســتمتاع هبــا، إضافــة 

لّلــّذات التخّيليــة التــي تفتــح لهــم مســاحة أرحــب مــن االســتمتاع، وتجعلهــم 

دائمــي الصلــة بأكــرم دار تجتمــع فيهــا تلــك المنافــع واللــذات، وال تخطــر لّذاهتــا 

علــى قلــب بشــر. 
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حديث اآليات والسنن ال يخرج عن علم هللا وحكمته وإرادته. .  

ومشــيئته  وإرادتــه،  علمــه  عــن  جاللــه  جــّل  اهلل  ملــك  يف  شــيء  يخــرج  ال 

وحكمتــه. وهــذه هــي الغايــة الثالثــة ـ بعــد القهــر واإلحســان ـ وهبــا يتعــرف العبــد 

علــى خالقــه؛ فمــا شــاء اهلل تعالــى كان، ومــا لــم يشــأ لــم يكــن. وكمــا أّنــه ســبحانه 

)قّهــار( وفّعــال لمــا يريــد فهــو ســبحانه )حكيــم خبيــر( يضــع األمــور يف نصاهبــا، 

ويقضــي هبــا وفــق ســابق علمــه بحــال أصحاهبــا؛ فينــّزل هاهنــا بمقــدار، ويمنــع مــا 

ــا بمقــدار، يُعطــي برحمتــه، ويمنــع بحكمتــه: »ال ينــام، وال ينبغــي لــه أن ينــام.  هن

يخفــض القســط ويرفعــه، ُيرفــع إليــه عمــُل الليــل قبــَل عمــل النهــار، وعمــُل النّهــار 

قبــل عمــل الليــل، حجابــه النّــور، لــو كشــفه ال حرقــت ُســُبحات وجهــه مــا انتهــى 

إليــه بصــره مــن خلقــه«))). وهــو جــّل جاللــه كمــا قــال ممجــدًا نفســه: چ ڎ ڈ 

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ 

ڱڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھھ ھ ھ ے ے 

]آل عمــران: 27[.  ۓ ۓ ڭ ڭڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈچ    

ــة  ــرة، والباطن ــام الظاه ــور اإلنع ــنن، وص ــات، والس ــات، والعقوب ــع اآلي وجمي
تســير وفــق علمــه، وإرادتــه، وحكمتــه جــّل جاللــه، وتقّدســت أســماؤه، وال 
ــه  ــا آهــالً بعين ــت مكان ــلت فأصاب ــة ُأرِس ــو أّن صاعق ــن. ول ــة عي تخــرج عنهــا طرف
ــات،  ــات المركب ــل مئ ــرات ب ــن عش ــن بي ــرة م ــيارة أو طائ ــة، أو س ــن األمكن ــن بي م
ــاء ُأرِســل فــكان علــى أرض مناعــًة وحصانــة، وعلــى أرض تجاورهــا:  ولــو أّن وب

)))  أخرجه اإلمام مسلم، ))/ )٦)( عن أبي موسى رضي اهلل عنه. 
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عذابــا وهــالكا، ولــو أن ســحابا أرســل علــى هــذه المدينــة أو الدولــة غيثــا يحــّل 
معــه النمــاء والّرغــد، ثــم يجــوز فــوق مدينــة أو دولــة بقرهبــا نــزل هبــا الجــدب 
والقحــط، ولــو أّن فيضانــا اكتســح اليابســة، ودّمــر كّل شــيء يف طريقــه إال مســجدًا 
ــى يف  ــم أّن هلل تعال ــبب فاعل ــاس الس ــدرك الن ــدث، وال ُي ــك ح ــو أّن ذل ــزاًل، ل أو من
ــه، وال  كل ذلــك علــم أزلــي بمــن أبقــى ومــن أفنــى، وفــق مــا قــّدره ســبحانه وكتب
يخــرج منهــا شــيء عــن إرادتــه القاهــرة، وحكمتــه البالغــة، ومشــيئته النافــذة. قــال 

وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  چ  جاللــه:  جــّل  اهلل 
ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ 
ــعدي  ــال الس ــد: 3)[. ق ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ چ ]الرع
ــاد،  ــج للعب ــحاب المزع ــن الس ــمع م ــذي ُيس ــوت ال ــو الص ــد: ه ــه اهلل: الّرع رحم
فهــو خاضــع لربــه مســّبح بحمــده، وتســّبح المالئكــة چ ېئ ېئ چ أي: خّشــعا 
لرّبهــم، خائفيــن مــن ســطوته، چ ېئ ىئ چ وهــي هــذه النــار التــي تخــرج 
 مــن الســحاب، چ ىئ ىئ ی ی چ مــن عبــاده، بحســب مــا شــاءه وأراده، 
ــه، وال  ــد شــيئا إال فعل ــال يري چ مئ ىئ يئ چ أي: شــديد الحــول والقــوة، ف

يتعاصــى عليــه شــيء وال يفوتــه هــارب. فــإذا كان هــو وحــده الــذي يســوق للعبــاد 
األمطــار والســحب التــي فيهــا مــاّدة أرزاقهــم، وهــو الــذي يدّبــر األمــور، وتخضــع 
لــه المخلوقــات الِعظــام التــي ُيخــاف منهــا، وُتزعــج العبــاد وهــو شــديد القــوة؛ فهــو 

الــذي يســتحق أن ُيعبــد وحــده ال شــريك لــه))). 

)))   تفسير السعدي، )ص:    (. 
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ــان تلــك  ــه يتطّلــب االعتقــاد كذلــك بجري واإليمــان بحكمــة اهلل تعالــى وإرادت

آثارهــا  بعــض  باإلمــكان رصــد  مــا يقضــي علــى خلقــه، وأّن  الحكمــة يف كل 

واالســتدالل عليهــا يف نظــام الكــون الدقيــق مــن حولنــا، ولــو أّن المتخصصيــن يف 

علــوم الطبيعــة مــن المســلمين تفرغــوا للدراســات )العلميــة المقارَنــة( التــي ترصــد 

ــج  ــوا بنتائ ــة لخرج ــوارث الكوني ــة للك ــالت المصاحب ــار، والتفاع ــر، واآلث الظواه

فريــدة تنفــي وجــود المصادفــة، أو العبثيــة والعشــوائية التــي ال يملك علمــاء الطبيعة 

لهــا تفســيرًا ماديــا معروفــا، بينمــا تســير وفــق إرادة )العليــم الخبيــر( وحكمتــه جــّل 

 Discover( ــة ديســكفر ــة نشــرهتا مجل ــة مقارن ــه. ومــن أمثلتهــا دراســة علمي جالل

magazine( وتتنــاول ظاهــرة غريبــة تباينــت آراء المحلليــن حــول تفســير أســباهبا، 

تتمثــل يف قلــة حــدوث الكــوارث، وبخاصــة )الصواعــق( أثنــاء الحظــر واإلغــالق 

ــرات  ــدد م ــة ع ــدت الدراس ــام )202م ورص ــا ع ــروس كورون ــبب في ــي بس العالم

أقــل للــرق أثنــاء الحظــر العالمــي، مقارنــة بالتوقيــت نفســه يف األعــوام الماضيــة))). 

ليس لله حاجة في تعذيب أحد من خلقه. .  

أخــر اهلل تعالــى عــن رحمتــه الواســعة التــي شــملت جميــع مخلوقاتــه، ورحمته 
)پ پ پ  الخاصــة التــي كتبهــا للمتقيــن مــن عبــاده، فقــال جــل شــأنه: 
ــريفان )ڀ  ــمان الش ــذان االس ــة:2-3[، وه پ ڀ ڀ ڀ( ]الفاتح

ڀ( داالن علــى رحمــة اهلل التــي وســعت كل شــيء.. رحمتــه العاّمــة المطلقــة 

)))   نشــرت الدراســة العلميــة باإلنجليزيــة يف موقــع المجلــة بتاريــخ: 7) مــارس 2022 علــى الرابــط
https: //cutt. us/IQLPU
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ــال  ــاده. وق ــن مــن عب ــي كتبهــا للمتقي ــه الخاصــة الت ــي عّمــت كّل حــي، ورحمت الت
ســبحانه: )ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 
عــن   ،](5٦ ]األعــراف:  ڄ(  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ 
الحســن وقتــادة يف قولــه تعالــى: )ٿ ٹ ٹ ٹ(  قــاال: وســعت 
يف الدنيــا الَبــّر والفاجــر، وهــي يــوم القيامــة للذيــن اتقــوا خاصــة))). قــال بعضهــم: 
لّمــا قــال اهلل تعالــى: )ٿ ٹ ٹ ٹ( طمــع فيهــا كّل أحــد حتــى 
ــت اليهــود  ــه اهلل، وبقي ــال: )ڤ ڤ ڤ( يئــس لعن إبليــس، فلمــا ق

ــارى )2).  والنص

والــركات حتــى  المنافــع  إيصــال  الواســعة:  تعالــى  اهلل  آثــار رحمــة  ومــن 
للكافريــن، فبهــا يغذوهــم، ويســرتهم، ويحفظهــم مــن اآلفــات، وال يعاجلهــم 

بالعقوبــة رغــم كفرهــم، قــال جــّل شــأنه: )ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی 
ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت 

  ](2٦ ]البقــرة:  يث(  ىث  مث  جث 

هللا تعالى منّزه عن الظلم فيما يقضي به على عباده. .  

العقوبــات العامــة الُمرســلة علــى البشــر ينّزلهــا اهلل تعالــى وفــق ميــزان العــدل 

ــز.  ــايف العج ــي تن ــدرة الت ــث، والق ــايف العب ــي تن ــة الت ــم، والحكم ــايف الظل ــذي ين ال

ومــن تأمــل نصــوص إنــزال العقوبــات يجــد أهنــا كثيــرًا مــا تقــرتن بتنزيــه اهلل تعالــى 

)))   الدر المنثور، )3/)57(. 
)2)   التسهيل لعلوم التنزيل، )ج2/ص47(. 
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عــن الظلــم مــن جهــة، وإثبــات اســتحقاق المعَذبيــن لمــا نــزل هبــم مــن جهــة أخرى، 

قــال اهلل تعالــى: )ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ 

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 
ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ 
گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ( ]هــود: 00)-02)[. وقــال جــل شــأنه: )ۈئ ۈئ ېئ 
خب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ 

]هــود: 37-3٦[.  مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت جث( 

ــك  ــى تل ــا، حت ــات كله ــواع العقوب ــى أن ــة عل ــدل والحكم ــزان الع ــري مي ويس

التــي يحصــل بســببها منــع الطيبــات، وظهــور األوبئــة، ونقــص األمــوال واألنفــس 

والثمــرات، وال ينقطــع الســياق عــن التعقيــب برحمــة اهلل تعالــى للمنيبيــن وتجــاوزه 

عــن األوابيــن التائبيــن، قــال جــّل شــأنه وتقدســت عظمتــه: )ائ ائ ەئ ەئ 

ٻ  ٻ  ٱ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ 
ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 

ٿ( ]النحــل: ٨))-٩))[. 

ورحمــة اهلل تعالــى ســبقت غضبــه جــّل جاللــه، ومــن رحمــة اهلل ســبحانه: أنــه ال 

يؤاخــذ المجرميــن بذنوهبــم مــن أول مــرة، وال يرفــع كنــف ســرته، وال يقطــع رزقــه 

ــن  ــم م ــدق عليه ــه، ويغ ــض كرم ــم في ــر له ــم، ويظه ــم، ويمّتعه ــل يمهله ــم، ب عنه

جــود فضلــه، ليعرفــوا حقــه، ويشــكروا نعمتــه. قــال اهلل جــّل شــأنه: )ۆئ ۆئ ۈئ 

وقــال   .](47 ]النســاء:  ی(  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ 
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تعالــى: )ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے 

ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ( ]النحــل: )٦[. وقــال ســبحانه: 

)ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب 

ــي  ــن أب ــرة: 2٦)[. ع خب مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت جث مث ىث يث( ]البق
ــه وســلم: »لمــا قضــى  ــال رســول اهلل صلــى اهلل علي ــال: ق ــه ق ــرة رضــي اهلل عن هري

اهلل الخلــق كتــب كتابــا فهــو عنــده فــوق عرشــه: إن رحمتــي ســبقت غضبــي«. ويف 

روايــة: »غلبــت غضبــي«))). 

وهبــذه الرحمــة الشــاملة لربنــا جــّل شــأنه يمجــده المــأل األعلــى، ويثنــون 

ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  )ۓ  ســبحانه:  قــال  عليــه، 

ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ 
 .]7 ]غافــر:  ائ(  ائ  ى  ى  ې 

من رحمته سبحانه: عدم استجابته لدعاء عبده بهالك نفسه وولده. .  

ــى كّل  ــة عل ــل العقوب ــه ال يعّج ــه: أن ــّل جالل ــا ج ــة لربن ــة العاّم ــار الرحم ــن آث م
ذنــب، وال يســتجيب أّي دعــاء بإنــزال المحــق والفنــاء علــى النفــس والولــد، مــا لــم 

يوافــق ذلــك ســاعة إجابــة، قــال تعالــى: )ژ ژ ڑ ڑ ک ک 
ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ( 
]يونــس: ))[. والمــراد بــه الرجــل يدعــو علــى نفســه وأهلــه يف وقــت الغضــب مــن 

)))   متفق عليه. 
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غيــر إرادة منــه لذلــك، فلــو اســتجاب اهلل دعــاءه ألهلكــه وأهلــك مــن دعــا عليــه، 
ــب ال  ــكر الغض ــك ُس ــى ذل ــه عل ــل ل ــم أن الحام ــا عل ــبحانه ّلم ــه س ــن لرحمت ولك
يجيــب دعــاءه. قــال مجاهــد: هــو الواصــل ألهلــه وولــده ومالــه إذا غضــب عليهــم 
قــال: اللهــم ال تبــارك فيهــم، اللهــم العنهــم، فلــو عّجــل اهلل لــه ذلــك ألهلــك 
ــول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ال  ــال رس ــال: ق ــد اهلل ق ــن عب ــر ب ــن جاب ــه))). ع ــه فأمات ــا علي ــن دع م
تدعــوا علــى أنفســكم، وال تدعــوا علــى أوالدكــم، وال تدعــوا علــى خدمكــم، وال 
 تدعــوا علــى أموالكــم، ال توافقــوا مــن اهلل تبــارك وتعالــى ســاعة نيــل فيهــا عطــاء، 

فيستجيب لكم«)2). 

هللا تعالى يفرح بتوبة عباده. .  

مــن ســعة رحمــة اهلل ســبحانه: قربــه مــن المســرفين حتــى يف أشــد حــاالت الكفر 

ــه  ــة بنداءات ــه كّل ليل ــة، وتنّزل ــن يف كل لحظ ــة للتائبي ــده بالرحم ــط ي ــم، وبس والظل

ــزل اهلل  ــول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ين ــال رس ــال: ق ــم  ق ــن مطع ــر ب ــن جبي ــاده. ع ــة لعب الكريم

يف كل ليلــة إلــى ســماء الدنيــا، فيقــول: »هــل مــن ســائل فأعطيــه؟ هــل مــن مســتغفر 

فأغفــر لــه؟ هــل مــن تائــب فأتــوب عليــه؟ حتــى يطلــع الفجــر«)3). 

ولــك أن تعجــب مــن ســعة رحمــة ربنــا جــّل جاللــه بالمجرميــن الذيــن كفــروا 
بــه، وقتلــوا أوليــاءه؛ كيــف يرّغبهــم باإلنابــة، ويعدهــم َقبــول التوبــة واإلثابــة، 

)))   جامع العلوم والحكم، )ج)/ص4٩)(. 
)2)   سنن أبي داود، )٨٨/2(. قال األلباين: حديث صحيح. 

)3)   رواه اإلمام أحمد والنسائي، وهو يف صحيح الجامع، )حديث رقم: ٦7)٨(. 
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ــق أصحــاب األخــدود:  ــبحانه يف ح ــال س ــوه، ق ــرم الــذي اقرتف ــم الج ــم عظي رغ
ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  )ٺ 

ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ 
ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ   ڇ 
ــن: )ۓ ڭ  ــال ســبحانه يف حــق المنافقي ک ک گ( ]الــروج: ٦-٩[. وق
ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ 
ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ 
المشــركين:  وقــال جــّل جاللــه يف حــّق  ]النســاء: 4٦)[،  وئ وئ ۇئ(  

ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  )ڑ 

ۀ(  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ 
]التوبــة:0)-))[. عــن أنــس بــن مالــك رضــي اهلل عنــه قــال: لمــا كان يــوم أحــد 

ُكســرت َرَباعيــة رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم، وُشــّج، فجعــل الــدُم يســيل علــى 
وجهــه، وجعــل يمســح الــدم عــن وجهــه، ويقــول: كيــف ُيفلــح قــوم خضبــوا وجــه 

نبيهــم بالــدم وهــو يدعوهــم إلــى اهلل؟! »، فأنــزل اهلل عــز وجــل: )ہ ہ ہ ھ 
ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ(، والمعنــى: ليــس إليــك يــا محمــد مــن 

ــم  ــا أمره ــي، وإنم ــى طاعت ــم إل ــَي فيه ــري، وتنته ــم أم ــذ فيه ــي إال أن تنف ــر خلق أم
ــاء))). ــذي أش ــُم بال ــم وأحك ــي فيه ــري، أقض ــدي دون غي ــم بي ــاء فيه ــّي، والقض إل

  

)))   تفسير الطري، )7/ ٩4)(. والحديث يف سنن أبي ماجه، ))/33٦)( وصححه األلباين. 
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يقبل هللا تعالى توبة التائبين وإن مألوا األرض كفراً وظلماً. .  

ــه  ــع خلق ــي شــملت جمي ــه الت ــار رحمت ــم مــن آث ــر كري ــى عــن أث أخــر اهلل تعال

ــى:  ــال تعال ــع ذنوهبــم. ق ــران جمي ــاده، وغف ــن مــن عب ــة التائبي ــول توب أال وهــو: قب

ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  )ڻ 

الســابقة:  الذنــوب  غفــران  مــن  واألعجــب   .]3٨ ]األنفــال:  ڭ(  ۓ 

تبديلهــا حســنات تثقــل هبــا موازيــن أصحاهبــا يــوم القيامــة!! قــال جــّل شــأنه، 

ه: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ  ــرُّ وتعاظــم بِ

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 
چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ 
ــال:  ــك  ق ــن مال ــس ب ــن أن ــان:٦٨-70[. ع چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ( ]الفرق
ســمعت رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقــول: قــال اهلل تعالــى: »يــا ابــن آدم إنــك مــا دعوتنــي 

ورجوتنــي؛ غفــرت لــك علــى مــا كان فيــك وال أبالــي، يــا بــن آدم لــو بلغــت ذنوبــك 

عنــان الســماء ثــم اســتغفرتني؛ غفــرت لــك وال أبالــي، يــا بــن آدم إنــك لــو أتيتنــي 

بقــراب األرض خطايــا، ثــم لقيتنــي ال تشــرك بــي شــيئا؛ ألتيتــك بقراهبــا مغفــرة«))). 

فيــا لهــا مــن مقابلــة إحســان، وميــزان تفضــل وإنعــام يــوازن بيــن عظــم الذنــب 

مــن المجرميــن التائبيــن، وســعة المغفــرة مــن الــرب الرحيــم جــل جاللــه! وممــن 

تعاظــم عنــده شــأن الذنــب وســابق اإلجــرام: أبــو ذر الــذي قــال: أتيــت النبي ملسو هيلع هللا ىلص 

وعليــه ثــوب أبيــض، وهــو نائــم، ثــم أتيتــه وقــد اســتيقظ، فقــال: »مــا مــن عبــد قــال: 

)))   جامع الرتمذي، )54٨/5(. قال األلباين: حديث صحيح. 
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ال إلــه إال اهلل، ثــم مــات علــى ذلــك إال دخــل الجنــة«، قلــت: وإن زنــى، وإن ســرق؟ 

قــال: »وإن زنــى، وإن ســرق«قلت: وإن زنــى، وإن ســرق؟ قــال: »وإن زنــى، وإن 

ســرق«، قلــت: وإن زنــى، وإن ســرق؟ قــال: »وإن زنــى، وإن ســرق.. علــى رغــم 

أنــف أبــي ذر« وكان أبــو ذر إذا حــدث هبــذا قــال: وإن رغــم أنــف أبــي ذر))). 

كثيراً ما يغتّر المجرمون بإمهال هللا تعالى وسعة حلمه. .  

ــد  ــا ق ــيء أهن ــعت كل ش ــي وس ــة الت ــى العام ــة اهلل تعال ــأن رحم ــب يف ش العجي

تتحــول إلــى فتنــة ألولئــك المجرميــن، فيغــرتون ـ لفــرط غفلتهــم ـ ببقــاء أرزاقهــم، 

بــدوام  انحرافهــم  وتريــر  باطلهــم،  صحــة  علــى  ويســتدلون  عافيتهــم!  ودوام 

ــم  ــق ـ يف نظره ــف يتف ــا! إذ كي ــا وزيادهت ــل نمائه ــبهم، ب ــتمرار مكاس ــهم، واس عيش

ــراَف  ــم، واالنح ــب معتقده ــاَد صاح ــو أّن الفس ــاه ل ــوة والّرف ــذه الق ــوا هب ـ أن يكون

خالــط منهجهــم!! ؟ وهــذا مــن تلبيــس الشــيطان، وطمــس البصائــر، والطبــع علــى 

ــه الشــكر مــن هــذه النعــم ســببا  القلــوب، وإال فكيــف يصــح أن يجعــل العبــُد مــا حقُّ

للكفــران، وطريقــا للعتــو واالســتكبار؟ قــال اهلل تعالــى مخــرًا عــن هــذا المنطــق 

ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  )ژ  الســقيم: 

 .](5 َلــت:  ]ُفصِّ ۀ(  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ 

ــر  ــن ُينك ــالل م ــى ض ــد عل ــد التأكي ــى ح ــن إل ــض المجرمي ــفه ببع ــل الس ويص

عليهــم، أو ينتقــد مذهبهــم، كمــا يف قــول المــأل مــن قــوم نــوح لنبيهــم بعدمــا 

)))   متفق عليه. 
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ــر  ــض اآلخ ــد البع ــراف: ٦0[. وتأكي ــم: )ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ( ]األع ــر عليه أكث

ڎ(  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  )ڍ  بقولهــم:  العقــاب،  مــن  بســالمتهم 

]البقــرة: ٨0[. ومــن فســاد منطقهــم، وغلبــة الحمــق والســفه علــى أحالمهــم: إعــالن 

ــع  ــطوته، ورف ــم وس ــذاب رهب ــم ع ــن يخوفوهن ــن الذي ــه المصلحي ــّدي يف وج التح

ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  )ۆ  قائليــن:  الســماء  إلــى  أيديهــم 

كيــف  فتأّمــل   .]32 ]األنفــال:  ى(  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ 

ــع  ــم، وُطب ــى بصائره ــس عل ــا ُطم ــليم بعدم ــر الس ــم أدوات التفكي ــت عنده تعطل

علــى قلوهبــم، ليصبــح منطــق التحــدي عندهــم هبــذا الغبــاء: اللهــم إن كان مــا يقولــه 

ــة!!   ــا بالعقوب ــدك فعاجلن ــن عن ــق م ــو الح ــون ه ــؤالء المصلح ه

جريان اآليات والسنن أثر من آثار عظمة )الواحد القّهار( جّل جالله. .   

الحديــث عــن ُســنن اهلل تعالــى يف خلقــه، وعــن آياتــه التــي ُيرســلها، وعقوباتــه 

التــي ُينزلهــا حديــٌث عــن تجّليــات آثــار أســماء اهلل تعالــى الحســنى وصفاتــه العلــى؛ 

ــّدة  ــؤوهنا، معت ــة بش ــا، متصّرف ــا حوله ــرة لم ــس قاه ــت باألم ــة كان ــت دول ــإذا رأي ف

بقوهتــا، ثــم أصبحــت بعــد زلــزال ال يتجــاوز خمســين ثانيــة، أو فيضــان ارتفــع 

بمقــدار مرتيــن أو ثالثــة دولــة ذليلــًة، منكســرًة، تســتجدي المعونــات ممــن حولهــا، 

وإذا رأيــت مســاكن فارهــة، وقالعــا مشــّيدة وقــد أصبحــت ركامــا َخربــًة بعــد 

نــزول صاعقــة أو انجــالء عاصفــة، وإذا رأيــت عاجــزًا يف غرفــة اإلنعــاش قــد ذهبــت 

ــرة عظيمــة يف ســمائها، أو  ــه كّل طبيــب، وإذا رأيــت طائ ــة، وأيــس من ــه كّل حيل عن

باخــرة ضخمــة يف بحرهــا قــد احتوشــتها الريــاح، وتالطمتهــا األمــواج فأصبحــت 



٢8

العقوبات واآليات والسنن

ــم  ــر اس ــه فتذّك ــك كل ــت ذل ــوة.. إذا رأي ــا وال ق ــول ألهله ــن ورق، ال ح ــٍة م كدمي

اهلل )القّهــار( الــذي خضــع لقدرتــه وعظمتــه كل شــيء، وذّل لجروتــه وقوتــه 

ــه  ــره، جــّل جالل ــه وتدبي كل شــيء، وال يخــرج حــّي وال جمــاد عــن ملكــه وإرادت

ــماؤه.  ــت أس وتقدس

وهــذا االقــرتان بيــن )القهــر والوحدانيــة( ممــا يمكــن إدراكــه بالوحــي وبالعقــل 

معــا. ولــو لــم يصــف اهلل جــّل جاللــه نفســه بأنــه )الواحــد القهــار( يف ســّت مواضــع 

ــإّن  ــح؛ ف ــل الصحي ــه العق ــد إلي ــّس وأرش ــك الح ــى ذل ــدّل عل ــز ل ــه العزي ــن كتاب م

الوحدانيــة ثمــرة لذلــك القهــر وقرينــة لــه، وكمــا أّن الــذي خضــع لــه كل الخلــق، 

ــارًا( فإنــه ال  علــى اختــالف أجناســهم، ولغاهتــم، وأوطاهنــم ال بــد وأن يكــون )قّه

بــد وأن يكــون كذلــك )واحــدًا( فــردًا صمــدًا، متفــّردًا بخلقــه، ال يخــرج أحــد عــن 

أمــره، تصمــد إليــه جميــع الخالئــق لقضــاء حوائجهــا، وهــو مســتغن عــن الظهيــر 

ەئ وئ وئۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ ېئ ىئ  چ  تبــارك وتعالــى:  والمعيــن، قــال 

ىئىئ ی ی ی چ ]غافــر: ٦)[. وهــذا االقــرتان يشــير إلــى معنــى بديــع: وهــو أن 
الــذي يحــّق لــه أن يقهــر كّل الخلــق، علــى اختــالف أجناســهم، ولغاهتــم، وأوطاهنم 

ال بــّد وأن يكــون: واحــدًا فــردًا صمــدًا، متفــّردًا بخلقــه، ال منــازع لــه. 

والبشــر كّلهــم ـ مســلمهم وكافرهــم ـ ُيدركــون بــأّن الواحــد ال يكــون إال قهــاًرا، 

ــات  ــه آي ــا تضّمنت ــذا م ــرك، وه ــي كل ش ــك ينف ــًدا، وذل ــون إال واح ــار ال يك والقّه

الكتــاب العزيــز ـ لــو تدّبرتــه ـ فــإّن كّل ســياق لمظاهــر عظمــة الخالــق وقدرتــه يــأيت 

دائمــا يف ســياق التشــريف والتكريــم بالعبوديــة واألمــر بالوحدانيــة؛ فهــو قهر رحمة 
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ــة هلل وحــده ال شــريك  ــى كنــف األمــن والســالمة يف ظــّل العبودي وكرامــة يقــود إل

ــه ۴: چ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ  ــا يف قول ــه، كم ل

ٱ  خت  حت  جت  يب  ىب  مب  خب  جبحب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ 

ٿ  ٿ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  پڀ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 
ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ چ ]يونــس: 05)-07)[، وقولــه ســبحانه: چ چ 
ک  کک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 
ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڳڱ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک 
الســعدي  قــال   .](٦ ]الرعــد:  چ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ڻۀ  ڻ  ڻ 
رحمــه اهلل: ووحدانيتــه تعالــى وقهــره متالزمــان. فالواحــد ال يكــون إال قهــاًرا، 

ــار ال يكــون إال واحــًدا وذلــك ينفــي الشــركة مــن كل وجــه. ويقــول أيًضــا:  والقّه

ــًدا.  ــاران متســاويين يف قهرهمــا أب فــإن القهــر مــالزم للوحــدة فــال يكــون اثنــان قّه

فالــذي يقهــر جميــع األشــياء هــو الواحــد الــذي ال نظيــر لــه، وهــو الــذي يســتحق 

أن ُيعبــد وحــده كمــا كان قاهــًرا وحــده))). 

الحديث عن العقوبات مقترن بصفات القوة لله جّل جالله. .   

إنــزال العقوبــات باألفــراد والجماعــات والتهديــد هبــا يف القــرآن الكريــم كثيــرًا 

مــا يقــرتن بصفــات القــوة والشــدة والبــأس هلل جــّل جاللــه؛ وقــد وصــف اهلل تعالــى 

ــه  ــن بأن ــّل بالظالمي ــذي يح ــه ال ــف عقاب ــا وص ــر، كم ــدرة والقه ــوة والق ــه بالق نفس

)))   تفسير السعدي، )5/٦)4(. 
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)شــديد( يف ثالثــة عشــر موضعــا مــن القــرآن الكريــم، منهــا قولــه جــّل شــأنه:  

وقولــه   ،]2(( ]البقــرة:  ٿ(  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  )ڀ 

 .]٩٨ ]المائــدة:  ک(  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  )ڎ  تعالــى: 

كمــا وصــف اهلل تعالــى نفســه القدســّية وذاتــه العلّيــة بالقــوة والشــدة معــا، فقــال 

ــاة الظالميــن: )ى ائ ائ  ــاره عــن إهــالك العت جــّل شــأنه يف ســياق إخب

ی(  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ 
]األنفــال: 52[. قــال الطــري: القــوي: الــذي ال يغلبــه غالــب، وال يــرد قضــاءه راّد. 

ــد  ــه وجح ــر بآيات ــن كف ــه لم ــديد عقاب ــه، ش ــاُؤه يف خلق ــي قض ــُره، ويمض ــُذ أم ينف

ُحججــه)))، وقــال ابــن كثيــر رحمــه اهلل تعالــى: أي: ال يغلبــه غالــب وال يفوتــه 

ــارب«)2).  ه

وهو القوي له القوى جمًعا تعالى... رب ذي األكوان واألزمان)3)

ــن  ــن م ــن يف موضعي ــاب بالظالمي ــاع العق ــرعته يف إيق ــن س ــبحانه ع ــر س وأخ

الكتــاب العزيــز كالهمــا لتأكيــد المجــازاة والعقوبــة يف الدنيــا، األول: يف معــرض 

العقوبــة علــى كفــران النعــم، بقولــه جــّل شــأنه: )مب ىب يب جت حت 

جس  مخ  حخ  جخ  مح  جح  مج  حج  يث  ىث  مث  جث  يت  ىت  مت  خت 
حس( ]األنعــام: ٦5)[، والثــاين: يف ســياق إخبــاره ســبحانه عــن ســنته يف إهــالك 

)))   تفسير الطري 0)/7) - ٨). 
)2)   تفسير ابن كثير 320/2. 

)3)   نونية ابن القيم، )2/٨)2(. 



٣١

عظمة هللا تعالى

اليهــود عــر التأريــخ، بقولــه جــّل شــأنه: )ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ 

ڱ(،  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ 
]األعــراف: ٦7)[. 

ــّل  ــال ج ــع، ق ــان مواض ــه: )گ گ( يف ثم ــه بأن ــف اهلل نفس ــا وص كم

ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  )ەئ  جاللــه: 

جــاء  الوصــف  هــذا  ســياقات  وأغلــب   ،]4( ]الرعــد:  ی(  ی  ی  ىئ 
لتأكيــد المجــازاة والعقوبــة يــوم القيامــة، قــال ســبحانه: چ ٱ  ٻ  ٻ           ٻ  

ســريع  أي:   .](7 ]غافــر:  چ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ       ڀڀ   پ   پ   پپ   ٻ  

ــر كلفــة  اإلحصــاء؛ فهــو حافــظ علــى كل عامــل عملــه، يحصــي ذلــك عليهــم بغي

ــع(،  ــم موج ــه )ألي ــه بأن ــبحانه عقاب ــف اهلل س ــا وص ــاة))). كم ــة، وال معان وال مؤون

ــال  ــه، ق ــعة مغفرت ــر س ــه بذك ــف لعقاب ــذا الوص ــّدم ه ــبحانه أن ق ــه س ــن رحمت وم

تعالــى: )ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ( 

 .]43 ]فصلــت: 

معرفة المالئكة الكرام بربهم أورثهم خشيته. .   

ســعادة العبــاد يف المعــاش والمعاد كائنــة يف امتثال المقامات األربــع يف تعاملهم 

مــع رهبــم وخالقهــم: الحــّب لــه، والــُذلًّ بيــن يديــه، والخــوف مــن عقابــه، والرجــاء 

يف ثوابــه. وكلمــا عــرف العبــد رّبــه صلحــت لــه هــذه المقامــات األربــع؛ فمعرفتــه 

)))   تفسير الطبري، ) / 9  (. 



٣٢

العقوبات واآليات والسنن

لرّبــه بأســمائه وصفاتــه تجعلــه صــادق التوقيــر لــه؛ فيــزداد لــه حبــا وذاًل. ومعرفتــه 

ــح العمــل؛  ــه بصال ــه، ســريع التقــرب إلي ــر الخــوف من ــه كثي ــه تجعل ــه علي بحــّق رّب

ــه يف  ــه، وازداد طمع ــاؤه في ــم رج ــه عُظ ــى هدي ــتقام عل ــه واس ــن يف عمل ــإذا أحس ف

رحمتــه. 

ــاء،  ــن األنبي ــن، م ــاد اهلل المخلصي ــات عب ــي مقام ــة ه ــات الرفيع ــذه المقام وه

والمرســلين، والمالئكــة المقربيــن، الذيــن يخافــون رهبــم، ويخشــون عذابــه. 

ــق  ــوف( تنطب ــه أخ ــرف، كان من ــاهلل أع ــن كان ب ــأن )م ــة ب ــة القائل ــكاد الحكم ــل ت ب

منــذ الوهلــة األولــى علــى هذيــن الصنفيــن الكريميــن مــن المخلوقــات: المالئكــة 

ــالم.  ــالة والس ــل الص ــا أفض ــم جميع ــاء عليه ــرام، واألنبي الك

ــا يف  ــك جلي ــد ذل ــرام وج ــه الك ــن مالئكت ــى ع ــر اهلل تعال ــا أخ ــل فيم ــن تأم وم

صفاهتــم؛ فهــم مخلوقــات كريمــة خلقهــا اهلل تعالــى لعبادتــه، وطاعتــه، وتنفيــذ 

ــن  ــر م ــدرك البش ــا ي ــم م ــل، وال يدركه ــل وال مل ــال كل ــك ب ــون بذل ــره.. يقوم أوام

)ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ  قــال اهلل ســبحانه:  الفتــور أو االنقطــاع، 

ڭ(  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ 
يســّبحونه،  شــأنه..  جــّل  لربنــا  المخلوقــات  أقــرب  وهــم   .]20-(٩ ]األنبيــاء: 

ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  )ۆئ  تعالــى:  قــال  الــدوام،  علــى  ويمّجدونــه 

 .](3 ]الرعــد:  ېئ( 
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وعلــى الرغــم مــن قــرب المالئكــة مــن رّبهــم ورفيــع منزلتهــم، إال أهنــم شــديدو 

التعظيــم والخشــية والخــوف منــه جــّل جاللــه، والــذّل واالفتقــار بيــن يديــه. قــال 

ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  )ۀ  تعالــى:  اهلل 

ــم  ــل4٩-50[، فوصفه ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ( ]النح
ســبحانه بالخــوف منــه، وذكــر الزم ذلــك الخــوف وهــو المبــادرة بطاعتــه، ولــزوم 

أوامــره جــّل شــأنه. قــال اهلل ســبحانه يف شــأهنم: )ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ 

ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ 

]األنبيــاء:27-2٨[.  ڇ ڇ( 

ــن  ــم م ــتّد خوفه ــاه اش ــم إي ــم وتعظيمه ــرام برهب ــة الك ــة المالئك ــدة معرف ولش

ــال اهلل  ــة، ق ــى الطاع ــن عل ــوب، مجبولي ــن الذن ــن ع ــم معصومي ــع كوهن ــه، م عذاب

تعالــى: )ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ 

يصــف  ســبحانه  وقــال   .]57 ]اإلســراء:  ېئ(  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ 
حالهــم عنــد ســماع الوحــي مــن رهبــم: )ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ( ]ســبأ: 23[. قــال بــن كثيــر رحمــه اهلل: وهــذا مقــام رفيــع 
ــه،  ــماوات كالم ــل الس ــمع أه ــي، س ــم بالوح ــى إذا تكل ــه تعال ــو أن ــة، وه يف العظم

ــة حتــى يلحقهــم مثــل الُغشــّي))).  أرعــدوا مــن الهيب

)))   تفسير ابن كثير، ) /    (



٣4

العقوبات واآليات والسنن

ــي؛  ــم الوح ــزل عليه ــم إذا ن ــن رّبه ــم م ــم وخوفه ــي ملسو هيلع هللا ىلص ذّله ــف النب ــد وص وق

ــرا  ــل أم ــز وج ــا ع ــى ربن ــول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »إذا قض ــال رس ــال: ق ــاس  ق ــن عب ــن ب فع

ســبح لــه حملــة العــرش ثــم ســبح أهــل الســماء الذيــن يلوهنــم ثــم الذيــن يلوهنــم 
ــماء)))«.  ــذه الس ــى ه ــبيح إل ــغ التس ــى يبل حت

األنبياء الكرام يصّرحون بخوفهم من عذاب ربهم. .   

أعــرف النــاس بــاهلل تعالــى وأتقاهــم لــه، وأشــدهم لــه خشــية وخوفــا: أنبيــاؤه 

ــّل  ــم ج ــم لخالقه ــدق تعظيمه ــد ص ــم وج ــم ألقوامه ــل خطاهب ــن تأم ــله. وم ورس

جاللــه، وخوفهــم مــن نــزول عقابــه وأليــم عذابــه، فهــذا نــوح عليــه الصــالة 

والســالم يقول لقومــه: )ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 

ڃ ڃ( ]األعــراف: 5٩[، وقــال لهــم ذات مــرة: )ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے 
ــه:  ــالم لقوم ــالة والس ــه الص ــود علي ــال ه ــود: 2٦[ وق ے ۓ ۓ ڭ(  ]ه
)جب حب خب مب ىب يب(  ]الشــعراء: 35)[، وقــال نبــي اهلل شــعيب عليــه 

الصــالة والســالم لقومــه: )ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ( 
]هــود: ٨4[، وقــال إبراهيــم عليــه الصــالة والســالم ألبيــه: )ڱ ڱ ڱ ڱ 

 .]45 ]مريــم:  ۀ(  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں 

)))   جامع الترمذي، ) /   (. قال األلباين: حديث صحيح. 
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ولــم يقتصــر خــوف الرســل الكــرام علــى قومهــم، بــل تجدهــم يصّرحــون 
بخشــيتهم مــن رهبــم، وخوفهــم مــن عذابــه إن هــم خالفــوا أمــره، ولــم يبلغــوا 
رســالته. قــال اهلل تعالــى علــى لســان نبــي اهلل نــوح لمــا طلــب منــه قومــه طــرد 
 ،]30 ]هــود:  ڄ(  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  )ڤ  معــه:  المؤمنيــن 

وقــال ســبحانه عمــا جــرى لنبيــه موســى وقومــه: )ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ 
ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ 

ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ 

 .](55 ]األعــراف:  مب(  خب  حب  جب 

ــه،  ــه، ورجائ ــبحانه، ومحبت ــه س ــة رب ــة يف معرف ــول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص الغاي ــغ رس ــد بل وق
ــوام  ــال أق ــا ب ــه: »م ــه بقول ــض أصحاب ــى بع ــك يف رّده عل ــد ذل ــه، وأك ــوف من والخ
ــية«))).  ــه خش ــدهم ل ــاهلل وأش ــم ب ــواهلل إين ألعلمه ــه ف ــيء أصنع ــن الش ــون ع يتنزه
ــالً:  ــه قائ ــب قوم ــأن يخاط ــم ب ــرآن الكري ــن الق ــع م ــة مواض ــه يف ثالث ــره رب ــد أم وق
َمــر:  ]الزُّ ]األنعــام: 5)[، ]يونــس: 5)[،  )ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ( 

3)[، )ڱ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ 

ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ 
ــه عليهــم إن  ــد لهــم خوف ــأن يؤّك ــد صــّرح كمــا أخــره ب ۈ( ]الجــن: )2-23[. وق

هــم كذبــوه وتولــوا عنــه: )ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې( ]هــود: 3[. 

وكثيــرًا مــا كان يظهــر أثــر خوفــه صلــى اهلل عليــه وســلم مــن ربــه يف واقــع الحال؛ 
فعــن عائشــة رضــي اهلل عنهــا قالــت: كان رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص إذا كان يــوم الريــح والغيم، 

)))   متفق عليه من حديث عائشة رضي اهلل عنها. 
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ــك،  ــه ذل ــه، وذهــب عن ــّر ب ــإذا مطــرت ُس ــر، ف ــل وأدب ــرف ذلــك يف وجهــه، وأقب ُع
ــي«.  ــّلط علــى أمت ــا ُس قالــت عائشــة: فســألته، فقــال: »إين خشــيت أن يكــون عذاب
ويقــول إذا رأى المطــر: »رحمــة«))). وعــن أبــي موســى  قال: خســفت الشــمس، 
فقــام النبــي ملسو هيلع هللا ىلص فزعــا، يخشــى أن تكــون الســاعة، فأتــى المســجد، فصّلــى بأطــول 
قيــام وركــوع وســجود رأيُتــه قــط يفعلــه، وقــال: »هــذه اآليــات التــي يرســل اهلل، ال 
تكــون لمــوت أحــد وال لحياتــه، ولكــن يخــوف اهلل بــه عبــاده، فــإذا رأيتــم شــيئا مــن 
ذلــك، فافزعــوا إلــى ذكــره ودعائــه واســتغفاره«)2) وعــن عبــد اهلل بــن عمــرو قــال: 
انكســفت الشــمس علــى عهــد رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فقــام فلــم يكــد يركــع، ثــم ركــع فلــم 
يكــد يرفــع، ثــم رفــع فلــم يكــد يســجد، ثــم ســجد فلــم يكــد يرفــع، ثــم رفــع فلــم 
يكــد يســجد، ثــم ســجد فلــم يكــد يرفــع، ثــم رفــع، وفعــل يف الركعــة األخــرى مثــل 
ذلــك، ثــم نفــخ يف آخــر ســجوده فقــال: »أف، أف«، ثــم قــال: »ربِّ ألــم تعــدين أن 
ال تعذهبــم وأنــا فيهــم؟ ألــم تعــدين أال تعذهبــم وهــم يســتغفرون؟ »ففــرغ رســول اهلل 
صلــى اهلل عليــه وســلم مــن صالتــه، وقــد أمحصــت الشــمس، وســاق الحديــث)3). 

)))   صحيح مسلم، )2/ ٦)٦(. 
)2)   صحيح البخاري )2/ 3٩(. 

)3)   سنن أبي داود، ))/0)3(. قال األلباين: صحيح. 



ثانياً: 

قواعد للتعرف على جنود هللا تعالى في السماوات واألرض. 
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جنود هللا تعالى ال طاقة للبشر بهم. .   

كّل مــا يف الســماوات واألرض ومــن فيهــا خاضعــون هلل جــّل جاللــه، أذالء 
بيــن يديــه، مقهــورون بأمــره وســلطانه. قــال ســبحانه مخــرًا عــن رّد نبيــه هــود 

عليــه الصــالة والســالم بعدمــا هــّدده قومــه: )پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 
ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ 
اعتمــدت  أي:  ]هــود: 5٦[.   ) ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ    
علــى اهلل وحــده يف أمــري كلــه فهــو خالــق الجميــع، وُمدّبرنــا وإياكــم، وهــو الــذي 
ــم جميعــا علــى  ــو اجتمعت ــه، ول ــة وال تســكن إال بإذن ــا وإياكــم، ال تتحــرك داّب ربان
اإليقــاع بــي، واهلل لــم يســّلطكم علــّي لــم تقــدروا علــى ذلــك))). وقــال جــّل شــأنه 

مذّكــرًا بشــمول ملكــه، وقدرتــه علــى جميــع خلقــه: چ ڃ ڃ چ چچ 
چ ڇ ڇ ڇ چ ]الفتــح: 4[. 

تناســب  وأعمــال  أحــوال  علــى  الســماوات واألرض  وجنــوده ســبحانه يف 
ــال  ــة، وح ــى البالغ ــة اهلل تعال ــع حكم ــن يتب ــى المجرمي ــليطهم عل ــم. وتس وظائفه
المجرميــن مــن خلقــه؛ فهــو تــارة ُيرســل جنديــا واحــدًا لحصــد أّمــة قائمــة بأكملهــا 
يف طرفــة عيــن، وتــارة يتابــع إرســال اآليــات تخويفــا، وتأديبــا، علــى فــرتات 

متعاقبــة. قــال جــّل جاللــه مخــرًا عــن قــوم مديــن: )ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ 
ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀۀ ہ ہ ہ ہ ھ( 
 ]األعــراف: )٩[، وقــال ســبحانه مذكــرًا باآليــات التــي أرســلها لفرعــون وملئــه: 

)))   تفسير السعدي، )ص: 3٨4(. 
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ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  چڤ 

ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ 
](33  -(32 ]األعــراف:  ڍچ 

والبشــر ُيعجزهــم يف كثيــر مــن األحيــان مقاومــَة جنــدي مــن جنســهم، فكيــف 
إذا انضــّم لــه جنــوٌد مــن الجــّن والطيــر، بــل كيــف إذا عــّزز قوهتــم الريــح العاصــف 
والطوفــان الهــادر؟ قــال جــّل جاللــه يف ســياق اإلخبــار عــن هتديــد ســليمان عليــه 

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  چ  ســبأ:  ألهــل  الســالم 
ــة  ــة فكــم مــن دول ڦ چ ]النمــل: 37[. وواقــع الحــال يشــهد علــى هــذه الحقيقي
ُوصفــت بأهنــا )كــرى( طــاف عليهــا جنــدي واحــٌد مــن جنــود اهلل تعالــى العظيمــة 
ــة  ــود الضعيف ــراب الجن ــن، أو أس ــزالزل، والراكي ــات، وال ــر، والفيضان كاألعاصي
ــة صاغريــن،  ــة أذّل كالجــراد، والجــرذان، والحشــرات، ليخــرج أهلهــا بعــد الكارث
يتكّففــون المعونــات، ويطلبــون المســاعدات، بعــد أّن ُشــّلت حركتهــم، واضطــرب 

اقتصادهــم، وتوقفــت أنظمــة حياهتــم! 

والهــالك إذا وقــع بقريــة أو دولــة أو أّمــة فلــن تملــك قــوة علــى دفعــه بنفســها، 
ولــن تجــد ناصــرًا يــرّده عنهــا، قــال اهلل جــّل جاللــه: چ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ 

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ چ ]محمــد: 3)[. 

وجنــود الســماوات واألرض تتفــاوت مــن حيــث قوهتــا، ووظائفهــا، وطريقــة 

إهالكهــا. وفيمــا يلــي عــرض لبعــض هــذه الجنــود، ونمــاذج مــن المهّمــات 

ــه.  ــّل جالل ــا ج ــا خالقه ــلها هب ــي أرس ــمة الت الحاس
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أواًل: من جنود هللا جّل جالله في السماء. 
اقرتنــت جهــة العلــّو يف فطــرة اإلنســان عمومــا بالخيــر، والنفــع العميــم، وتنــّزل 

الــركات. فــإذا تغّيــر ســماؤها، وتبّدلــت أحوالهــا كانــت مثــار فــزع، وخــوف، 

وهرعــت بســببه المخلوقــات األرضيــة: إنســها، وجنّهــا، وطيرهــا، وحيواهنــا إلــى 

ــة.  االســتكنان وطلــب الحماي

ــواع العــذاب، ومعــه  ــزال مــن أشــد أن والعــذاب القــادم مــن الســماء كان وال ي

يحصــل الفنــاء، أو الدمــار الشــامل. وقــد أخــر اهلل تعالــى ورســوله ملسو هيلع هللا ىلص عــن بعــض 

جنــود الســماء، والمهمــات الحاســمة التــي قامــوا هبــا علــى مــدار التأريــخ، ومنهــم: 

المالئكــة، والطيــر المرســلة بأحجــار ســجيل الُمحرقــة، والّريــح، والصيحــة، 

والمطــر، والصواعــق، وذلــك كمــا يلــي: 

المالئكة، أشرف جنود السماء. .   

ــة.  ــى: المالئك ــر اهلل تعال ــى األرض بأم ــزل إل ــي تتن ــماء الت ــود الس ــرف جن أش

وتنّزلهــم إلــى األرض تنــّزل حقيقــي، أخــر اهلل تعالــى عنــه ورســوله ملسو هيلع هللا ىلص، قــال جــّل 

ــالم: )حب خب مب ىب يب جت حت  ــه الس ــل علي ــه جري ــن وحي ــان أمي ــى لس ــأنه عل ش

خت مت ىت يت جث مث ىث يث حج مج جح مح جخ( ]مريــم:٦4[. ومــن غايــات 
تنّزلهــم الكثيــرة: القتــال واإلهــالك والّدمــار للظالميــن، قــال اهلل ســبحانه يف شــأن 

)ڈ ژ ژ ڑ ڑ  المؤمنيــن:  مــع  للقتــال  بــدر  يــوم  المالئكــة  تنــّزل 

ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک 
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ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ 
ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ 
ۇ( ]األنفــال: 2)-4)[. والبنــان: جمــع بنانــة، وهــي أطــراف أصابــع اليديــن 
ــم،  ــات جباهه ــم هام ــن عدوك ــون م ــا المؤمن ــوا أيه ــى: واضرب ــن. والمعن والرجلي

ــن  ــل م ــَرف وَمْفِص ــراف منهــم، كّل َط ــوا األط ــا، وقطع ــاب فقطعوه ــزوا الرق واحت

ــم))).  ــم وأرجله ــراف أيديه أط

وعالمــة قتلــى المالئكــة مــن الكافريــن معلومــة ظاهــرة، عــن عمــر بــن الخطاب 

، قــال: لمــا كان يــوم بــدر نظــر رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص إلــى المشــركين وهــم ألــف، 

وأصحابــه ثــالث مائــة وتســعة عشــر رجــال، فاســتقبل نبــي اهلل صلــى اهلل عليــه 

وســلم القبلــة، ثــم مــّد يديــه، فجعــل يهتــف بربــه: »اللهــم أنجــز لــي مــا وعدتنــي، 

اللهــم آت مــا وعدتنــي، اللهــم إن هتلــك هــذه العصابــة مــن أهــل اإلســالم ال ُتعبد يف 

األرض«، فمــا زال يهتــف بربــه، مــادا يديــه مســتقبل القبلــة، حتــى ســقط رداؤه عــن 

ــه،  ــه، ثــم التزمــه مــن ورائ ــاه أبــو بكــر فأخــذ رداءه، فألقــاه علــى منكبي منكبيــه، فأت

ــزل  ــه ســينجز لــك مــا وعــدك، فأن ــي اهلل، كفــاك مناشــدتك ربــك، فإن ــا نب وقــال: ي

اهلل عــز وجــل: چ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ 

ڀچ  فأمــّده اهلل بالمالئكــة. فبينمــا رجــل مــن المســلمين يومئــذ يشــتّد يف 
أثــر رجــل مــن المشــركين أمامــه، إذ ســمع ضربــة بالســوط فوقــه وصــوت الفــارس 

يقــول: »أقــدم حيــزوم«، فنظــر إلــى المشــرك أمامــه فخــّر مســتلقيا، فنظــر إليــه فــإذا 

)))   تفسير الطري، )3)/ )43(. 
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هــو قــد ُخطــم أنفــه، وُشــّق وجهــه، كضربــة الســوط، فاخضــّر ذلــك أجمــع، فجــاء 

األنصــاري، فحــدث بذلــك رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، فقــال: »صدقــت، ذلــك مــن مــدد 

الســماء الثالثــة«، فقتلــوا يومئــذ ســبعين، وأســروا ســبعين))). 

الــذي  العقــاُب  هــذا  أي:  ڭ(  )ۓ  للكافريــن:  تعالــى  وقولــه 

عجلتــه لكــم، أيهــا الكافــرون المشــاقون هلل ورســوله، يف الدنيــا، مــن الضــرب فــوق 

ــال  ــوه عاج ــن، فذوق ــي المؤمني ــدي أوليائ ــان، بأي ــرب كل بن ــم، وض ــاق منك األعن

ــار)2).  ــذاَب الن ــاد ع ــل والمع ــم يف اآلج ــوا أن لك واعلم

 وقــال ســبحانه مخــرًا عــن الحــوار الــذي دار بيــن إبراهيــم والمالئكــة الكــرام 
ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  والســالم:  الصــالة  جميعــا  عليهــم 
ــر:57-5٩[  ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک چ ]الحج
وقــد أخرنــا اهلل تعالــى عــن بعــض مشــاهد العــذاب التي حّلــت بالمجرميــن يف ذلك 

ــه: )ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ  ــه جــّل جالل اليــوم، بقول
حج  يث  ىث  مث  جث  يت  ىت  مت  خت  حت  جت  يب  ىب  مب  خب  حب  جب 

مج جح مح جخ حخ مخ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ 

پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ( 
]هــود: ٨3[. عــن مجاهــد قــال: أخــذ جريــل عليــه الســالم قــوم لــوط مــن َســْرحهم 

ودورهــم، حملهــم بمواشــيهم وامتعتهــم حتــى ســمع أهــل الســماء نبــاح كالهبــم 

)))   صحيح مسلم، )3/ 3٨3)(. 
)2)   المرجع نفسه، )3)/ )43(. 
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ثــم أكفأهــم. وقــال رحمــه اهلل: أدخــل جريــل جناحــه تحــت األرض الســفلى مــن 
قــوم لــوط، ثــم أخذهــم بالجنــاح األيمــن، فأخذهــم مــن ســرحهم ومواشــيهم، ثــم 
رفعهــا. وعنــه قــال: لمــا أصبحــوا غــدا جريــل علــى قريتهــم، ففتقهــا مــن أركاهنــا، 

ثــم أدخــل جناحــه، ثــم حملهــا علــى َخــوايف جناحــه))). 

ــاء والمصلحيــن مــن كيــد عدوهــم،  ــه المالئكــة: حفــظ األنبي وممــا أرســلت ب
قال تعالى )چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ 
ــرة،  ــي هري ــن أب ــدة: ٦7[. ع ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ( ]المائ
ــر محمــد وجهــه بيــن أظهركــم؟ قــال فقيــل: نعــم،  قــال: قــال أبــو جهــل: هــل يعّف
ــه، أو ألعفــرن  ــه يفعــل ذلــك ألطــأن علــى رقبت ــن رأيت فقــال: والــالت والعــزى لئ
وجهــه يف الــرتاب، قــال: فأتــى رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وهــو يصلــي، زعــم ليطــأ علــى رقبتــه، 
قــال: فمــا فجأهــم منــه إال وهــو ينكــص علــى عقبيــه ويتقــي بيديــه، قــال: فقيــل لــه: 
مــا لــك؟ فقــال: إن بينــي وبينــه لخندقــا مــن نــار وهــوال وأجنحــة، فقــال رســول اهلل 

ملسو هيلع هللا ىلص: »لــو دنــا منــي الختطفتــه المالئكــة عضــوًا عضــوًا«)2). 

وأعــداء المالئكــة مــن البشــر هــم أوليــاء الشــيطان وأعوانــه ومــدده علــى 

الحقيقــة. وممــا يشــهد بقــرب اليهــود مــن وليهــم الشــياطين: اشــرتاكهم جميعــا يف 

ــن  ــد اهلل ب ــمع عب ــال: س ــس  ق ــن أن ــا. ع ــالم خصوص ــه الس ــل علي ــداوة جري ع

ــلم  ــي ملسو هيلع هللا ىلص وس ــى النب ــرتف، فأت ــو يف أرض يخ ــول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، وه ــدوم رس ــالم، بق س

فقــال: إين ســائلك عــن ثــالث ال يعلمهــن إال نبــي: فمــا أول أشــراط الســاعة؟ ، ومــا 

)))   تفسير الطري، )5)/ 440(. 
)2)   صحيح مسلم، )4/ 54)2(. 
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أول طعــام أهــل الجنــة؟ ، ومــا ينــزع الولــد إلــى أبيــه أو إلــى أمــه؟ قــال: »أخرين هبن 

جريــل آنفــا« قــال: جريــل؟: قــال: »نعــم«، قــال: ذاك عــدو اليهــود مــن المالئكــة، 

]البقــرة:  )ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ(  فقــرأ هــذه اآليــة: 

ــث))).  ٩7[. الحدي

الطير المرسلة من جنود هللا تعالى في السماء. .   

ــب يف  ــا. وال عج ــر رّبه ــلُة بأم ــُر المرس ــماء: الطي ــى يف الس ــد اهلل تعال ــن جن وم

كــون الطيــر مــن الجنــد ألّن اهلل تعالــى أخــر عنهــا يف معــرض تعــداد أجنــاس 

 الجيــش الــذي ســّخره لنبــي اهلل ســليمان عليــه الصــالة والســالم، بقولــه جــّل شــأنه: 

چ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ چ ]النمــل:7)[. وبــأس كل 

ــدي يظهــر  ــأس هــذا الجن ــه، وب ــة ووظيفت ــود بالنظــر يف خصوصي صنــف مــن الجن

ــه  ــب قيام ــي تعق ــة الت ــوة التدميري ــامل، والق ــار الش ــلحة الدم ــن أس ــه م ــا يحمل فيم

بتنفيــذ أمــر رّبــه. 

	 :أحجار سجيل الُمحرقة

أخــر الحــّق ســبحانه عــن معــارك حاســمة فاصلــة خاضتهــا )الطيــر( ضــّد 

الباطــل؛ حيــث أرســلها ســبحانه لصــّد جيــش أبرهــة الجــّرار الــذي أراد هــدم 

الكعبــة، ولــم يقــدر أحــد مــن العــرب علــى مواجهتــه. فلمــا وصــل مشــارف مكــة 

الذ أهلهــا بالفــرار إلــى رؤوس الجبــال، وقــال زعيمهــا عبــد المطلــب يومئــذ 

)))   صحيح البخاري، )6/ ١٩(. 
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تلــك  اهلل جــّل جاللــه  خّلــد  وقــد  يحميــه(.  رّب  )للبيــت  المشــهورة:  مقولتــه 

المعركــة العجيبــة يف ســورة كاملــة بقولــه: چ ڑ  ک  ک     ک  ک  گ  گ   

گ  گ  ڳ  ڳ ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  
 .]5-( الفيــل:   [ ہہچ  ۀ   ۀ   ڻ   ڻ  

ولــم يكــن ذلــك أول العهــد بإهــالك المجرميــن بأحجــار )ســجيل( النارّيــة 

الملتهبــة، بــل ورد اإلخبــار عنــه يف ســياق الحديــث عّمــا وقــع لقــوم لــوط مــن 

پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ  شــأنه:  جــّل  اهلل  قــال  قبــل، 

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ 
 ٹچ ]هــود:٨2-٨3[. وقــال ســبحانه مصرحــا باســم هــذه الحجــارة وأوصافهــا: 

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  چ 

]الحجــر:73-7٦[.  چ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ 

ــا  ــة: أهن ــجيل الُمحرق ــار س ــاف ألحج ــتة أوص ــات س ــذه اآلي ــت ه ــد تضمن وق

ــة،  ــرة متتابع ــريعة كثي ــا س ــماء، وأن ــن الس ــوم م ــى الق ــرت عل ــا ُأمط ــارة، وأهن حج

نُضــوٍد(، وســجيل اســم  يٍل مَّ ــجِّ ــّزل المطــر، وأّنهــا مــن )ِس تنّزلــت عليهــم كمــا يتن

)َمنُضــود( وصــف لســجيل، ال  الطيــن)))، وكلمــة  ُيطلــق علــى الحجــارة مــن 

للحجــارة، كمــا يقــول الطــري رحمــه اهلل، فإّنهــم إّنمــا أمطــروا حجــارة مــن طيــن، 

وصفــة ذلــك الطيــن أنــه ُنِضــد بعضــه إلــى بعــض حتــى صــار حجــارة، ولــم ُيْمَطــُروا 

)))   تفسير الطري، )5)/ 434(. 
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الطيــن نفســه)))، وأن التعذيــب هبــا قائــم، ال ُيســتبعد وقوعــه بمــن َفَعــل فِعــل قــوم 

ــام الســاعة.  لــوط إلــى قي

ــه يرســلها كذلــك رحمــة وبشــرى  ــر للعــذاب فإن ــى الطي وكمــا ُيرســل اهلل تعال

للمؤمنيــن، ُتظّلهــم مــن وهــج الشــمس، وتســرتهم مــن عدوهــم. وشــواهد التأريــخ 

كثيــرة علــى مواقــف الطيــر مــع المرســلين، والمجاهديــن وصالــح المؤمنيــن، وهي 

ال تخــرج عــن قَدرهــا الــذي قــّدر اهلل تعالــى لهــا. عــن أبــي بــردة، قــال: أتيــت عائشــة 

ڤ، فقلــت: يــا أمتــاه، حدثينــي شــيئا ســمعتيه مــن رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، فقالــت: قــال 

رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »الطيــر تجــري بقــدر«)2). 

ــم  ــم يت ــع علــى تعاقــب الزمــان، وإن ل ــدي المطي ــر هــذا الجن ــم يتوقــف تأثي ول

ــا ورد  ــى. ومم ــبيل اهلل تعال ــا يف س ــي خاضه ــرى الت ــة األخ ــه الفاصل ــد معارك رّص

ــه اهلل  ــذي ُينزل ــة حاســمة أخــرى، يف أعقــاب المــوت ال ــه: قيامــه بمهّم ــح ب التصري

ســبحانه علــى الجمــوع الغفيــرة ليأجــوج ومأجــوج يف آخــر الزمــان، قــال ملسو هيلع هللا ىلص: 

»فيرغــب نبــي اهلل عيســى وأصحابــه، فُيرســل اهلل عليهــم )أي: يأجــوج ومأجــوج( 

ــي اهلل  ــط نب ــم يهب ــدة، ث ــس واح ــوت نف ــى كم ــون َفرَس ــم، فيصبح ــف يف رقاهب النَّغ

عيســى وأصحابــه إلــى األرض، فــال يجــدون يف األرض موضــع شــر إال مــأله 

)))   تفسير الطري، )5)/ 434(. 
ــر يف حســن  ــاًل بالطي ــاين. وقــد ضــرب النبــي ملسو هيلع هللا ىلص مث )2)   مســند أحمــد، ))4/ 44٨(، وحســنه األلب
التــوكل علــى اهلل تعالــى، وبــذل األســباب، فعــن عمــر بــن الخطــاب، قــال: قــال رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 
»لــو أنكــم كنتــم توكلــون علــى اهلل حــق توكلــه لرزقتــم كمــا يــرزق الطيــر تغــدو خماصــا وتــروح 

ــا«. جامــع الرتمــذي، )4/ 573(، وقــال األلبــاين: صحيــح.  بطان
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ــرا  ــل اهلل طي ــى اهلل، فيرس ــه إل ــى وأصحاب ــي اهلل عيس ــب نب ــم، فيرغ ــم ونتنه زهمه

كأعنــاق الُبخــت، فتحملهــم فتطرحهــم حيــث شــاء اهلل، ثــم يرســل اهلل مطــرا ال ُيكــّن 

لِقــة، ثــم يقــال لــألرض:  منــه بيــت مــدر وال وبــر، فيغســل األرض حتــى يرتكهــا كالزَّ

ــتظلون  ــة، ويس ــن الرمان ــة م ــأكل العصاب ــذ ت ــك، فيومئ ــك، وردي بركت ــي ثمرت أنبت

بقحفهــا، ويبــارك يف الرســل، حتــى أن اللقحــة مــن اإلبــل لتكفــي الفئــام مــن النــاس، 

واللقحــة مــن البقــر لتكفــي القبيلــة مــن النــاس واللقحــة مــن الغنــم لتكفــي الفخــذ 

مــن النــاس))). 

الّريح جندي عظيم من جنود السماء. .   

ومــن جنــود اهلل تعالــى: الريــح. وهــي مــن أعظــم جنــود الســماء بعــد المالئكــة. 

والعجيــب أهنــا مــن رّقتهــا تتهــادى بنســائم الرحمــة علــى المؤمنيــن، وتشــتّد غضبــا 

ــر كّل شــيء بأمــر رهبــا! قــال اهلل تعالــى يف  ــر تدّم علــى الكافريــن لتســتحيل أعاصي

معــرض االمتنــان علــى بنــي آدم بإرســال الريــاح رحمــة وبشــرى.. تنقــل الَحــّب، 

وتســوق الســحاب، وُتجــري الســفن: )ژ ڑ ڑ ک ک ک ک 

)))   صحيــح مســلم )4/ 2254(. قــال محمــد عبدالباقــي رحمــه اهلل: النَّغــف: ُدوٌد يكــون يف أنــوف 
اإلبــل والغنــم الواحــدة َنغفــة، ومعنــى َفرَســى: أي قتلــى، واحدهــم فريــس كقتيــل وقتلــى، 
وزهمهــم أي: دســمهم، والُبخــت: اإلبــل الخراســانية، وهــي جمــال طــوال األعنــاق، ومعنــى ال 
لِقــة: تشــبيه لــألرض  ُيكِــّن: أي ال يمنــع مــن نــزول المــاء، والمــدر: الطيــن الصلــب، ومعنــى كالزَّ
بالمــرآة يف صفائهــا ونظافتهــا، والمــراد بالعصابــة: الجماعــة. ومعنــى َقحِفهــا: هــو مقّعــر قشــرها 
شــبهها بقحــف الــرأس وهــو الــذي فــوق الدمــاغ وقيــل مــا انفلــق مــن جمجمتــه وانفصــل، 
لقحــة )بكســر الــالم وفتحهــا(: القريبــة العهــد بالــوالدة، واللقــوح ذات  والّرســل: هــو اللبــن، والِّ
اللبــن وجمعهــا لقــاح، والفئــام: الجماعــة الكثيــرة. والفخــذ مــن النــاس: الجماعــة مــن األقــارب 

ــة.  وهــم دون البطــن، والبطــن دون القبيل
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گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ(   ]الــروم: 4٦[، وقــال 
وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  )ې  جاللــه:  جــّل 

ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ 
 .]57 ]األعــراف:  مئ(     حئ  جئ 

كمــا أخــر ســبحانه عــن بعــض آثــار قدرتــه وقهــره، وكيــف يســّلط هــذه الريــح 

ــبحانه: چ ڳ ڱ  ــال س ــره، ق ــف أم ــتكر وخال ــن اس ــا بم ــا ماحق ــتحيل عذاب لتس

ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ 
ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ 
شــأنه:  جــّل  وقــال   ،]45-4( ]الذاريــات:  چ  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ   ۋ 

چ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ 

وقــال  ]القمــر:٨)-)2[.  چ    ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ 
تعالــى: چ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک کک ک گ گ گ گڳ 

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀہ ہ ہ  ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ 
ہ ھ چ ]األحقــاف: 25-24[

وقــال ســبحانه ممتنــا علــى المؤمنيــن، ومذكــرًا بمــا حــدث يف الليلــة األخيــرة 
ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  چ  الخنــدق:  ليالــي  مــن 
]األحــزاب:٩[.  چ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چڇ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ 
بــا الشــرقية، يبعثهــا اهلل تعالــى تأييــدًا  وهــذه الريــح المرســلة تســّمى: ريــح الصَّ
ــال: »ُنِصــْرُت  ــي ملسو هيلع هللا ىلص ق ــاس  عــن النب ــن عب ــات الشــدائد. عــن اب ــه يف أوق ألنبيائ
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ُبــوِر«))). قــال حذيفــة  مخــرًا عمــا فعلتــه هــذه  َبــا، َوُأْهلَِكــْت َعــاٌد بِالدَّ بِالصَّ
الريــح بمعســكر العــدو يف تلــك الليلــة: وإذا الّريــح يف عســكرهم )أي: األحــزاب(، 
مــا تجــاوز عســكرهم شــرًا، فــواهلل إّنــي ألســمع صــوت الحجــارة يف رحالهــم 
ــت  ــاًل، فقلع ــا لي ب ــح الصَّ ــت ري ــظ: وهّب ــا )2). ويف لف ــم هب ــُح تضرهب ــهم، الري وُفُرِش
الــرتاب،  القــدور، وســَفت عليهــم  األوتــاد، وألقــت عليهــم األبنيــة، وكفــأت 
ورمتهــم بالحصــا، وســمعوا يف أرجــاء معســكرهم التكبيــر وقعقعــة الســالح، أي: 
مــن المالئكــة، فصــار ســّيد كّل حــّي يقــول لقومــه: يــا بنــي فــالن، هُلّمــوا إلــّي، فــإذا 
اجتمعــوا قــال: النّجــاء، النّجــاء؛ فارتحلــوا ِهرابــا يف ليلتهــم، وتركــوا مــا اســتثقلوه 
ــق )أي:  ــُت الطري ــا انتصف ــة: فلم ــال حذيف ــة ق ــيرة الحلبي ــم )3). ويف الس ــن متاعه م
ــّي  ــرج إل ــن، فخ ــا معتّمي ــرين فارس ــو عش ــا بنح ــن(، إذ أن ــكر المؤمني ــدًا لمعس عائ

ــوم )4).  ــاه الق ــك أّن اهلل كف ــر صاحب ــاال: أخ ــان، وق ــم فارس منه

وكمــا يتفاضــل جنــود اهلل تعالــى يف األرض، فكذلــك ُجنــد الســماء كمــا ســيأيت،  
ــاه ونحوهــا،  ــاح والمي ومــن ذلــك ـ واهلل أعلــم ـ تفاضــل أجنــاس الجنــود مــن الري
ــن  ــة زم ــة مؤمن ــم وطائف ــّي كري ــاة نب ــل، أو يف نج ــق الباط ــا يف مح ــارك منه ــن ش فم
ــن  ــك أّن م ــه يف ذل ــتأنس ب ــا ُيس ــه. ومم ــراد جنس ــن أف ــره م ــن غي ــرُف م ــرة أش العس

)))   متفق عليه. 
)2)   ويف لفــظ: نصــر اهلل المســلمين بالريــح، وكانــت ريحــا صفــراء، مــألت عيوهنــم، ودامــت عليهــم. 

)الســيرة الحلبية، ج2/ص)٦5(. 
)3)   السيرة الحلبية، )ج2/ص٦54(. 

)4)   المرجع نفسه. 
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اآليــات مــا أخــذ مســّمى خاّصــا ُعــرف بــه دون ســائر جنســه؛ فالّريــح التــي ُترَســل 
ــا))).  ب لإلهــالك: الّدبــور، والتــي ُترســل بالنصــر الصَّ

الصيحة، والمطر، والصواعق، جنود ُمرسلة من السماء. .   

ومــن جنــود اهلل تعالــى المرســلة مــن الســماء: الصيحــة، وهــي صــوٌت عظيــم 
لَمَلــٍك كريــم، يفــوق صوتــه قــدرة البشــر، ويتجــاوز مدركاهتــم الضعيفــة، وبســببه 
يصعــق أهــل األرض لعــدم قدرهتــم علــى احتمالــه. وقــد وصــف اهلل تعالــى حــال 
ــه جــّل شــأنه:  ــن بعــد ســماع هــذه الصيحــة بوصــف رهيــب مخيــف بقول المعذبي

ڳ  گگ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  چ 

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ 
چ]هــود: ٦٦-٦٨[.  ۀ ۀ ہ ہ ہہ ھ ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ ڭ 

ومــن جنــود الســماء: الســحاب المحّمــل بالمطــر، قــال تعالــى: چ ى ى 

ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ 
ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی 

](3-(2 ]الرعــد:  چ  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ 

والصواعــق المحرقــة مــن جنــود اهلل تعالــى يف الســماء، وهــي بخــالف الشــهب 

والنيــازك؛ يرســلها الحــق جّلــت حكمتــه علــى قــوم، ويحجبهــا عــن آخريــن 

ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  )ۆئ  منهــم:  قريبيــن  لهــم،  مجاوريــن 

)))   المدينة المحاصرة، كتاب منشور للمؤلف، ص    . 
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يئ(  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ 
]الرعــد: 3)[، وممــن ُأهلــك هبــذا الجنــدي العظيــم: ثمــود، أصحــاب الِحجــر، قــال 

ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ  چ  تعالــى: 

]الذاريــات:45-43[.  چ  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ 

ــب،  ــة والتأدي ــى اإلهان ــل معن ــدته ـ يحم ــم ش ــذاب ـ برغ ــن الع ــوع م ــذا الن وه

حيــث يتنــّزل علــى شــكل ســوط.. طرفــه يف الســماء وطرفــه اآلخــر يف األرض التــي 

ــم يعــد يخفــى علــى مــن نظــر يف  حــّق علــى أهلهــا العــذاب، وهــو شــكل ظاهــر ل

الصــور الملتقطــة للصواعــق المعاصــرة، قــال اهلل تعالــى: چ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 

چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ 
چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ 

 .](3-٦ ]الفجــر:  چ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ 

ــط  ــة، تحي ــة ُمحرق ــراٌت ناري ــي ك ــازك، وه ــهب والني ــماء: الشُّ ــد الس ــن ُجن وم

باســتمرار.  طبقاهتــا  وتخــرتق  ســماءها  وتضــرب  جانــب،  كل  مــن  بــاألرض 

والعجيــب أهنــا ال تســقط فــوق المناطــق المأهولــة بالبشــر، وال تــؤذي أحــدًا منهــم، 

ــر دهشــة العلمــاء  ــا يثي ــوع أماكــن ســقوطها، وهــو م ــى الرغــم مــن كثرهتــا، وتن عل

المعاصريــن، وال يملكــون لــه تفســيرًا منطقيــا، ممــا يجعلنــا علــى ثقــة بجنــس 

ــه: چ ٱ ٻ ٻ  ــه بقول ــى عن ــر اهلل تعال ــذي أخ ــه ال ــى الوج ــا، عل ــن هب المعذبي

ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ 
 .](٦)-٨ ]الحجــر:  چ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ 
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ثانياً: من جنود هللا جّل جالله في األرض. 
ــن  ــى؛ م ــص هلل تعال ــدي مخل ــا جن ــن فيهم ــماوات واألرض وم ــا يف الس كّل م

الفيــروس الضئيــل مــرورًا بأفــالك الكــون العظيــم إلــى مالئكــة الســماء يف عوالمهــا 

القدســية. 

وجــّوه؛  وبحــره  بــّره  يف  باإلنســان  يحيــط  مــا  كّل  تشــمل  األرض  وجنــود 

فــاألرض بطرقهــا ومســالكها، والجبــل بكهفــه وســفحه، والبحــر بأعماقــه وُلججــه، 

والصحــاري واألهنــار، والغابــات والمــروج، والظلمــة والليــل.. بــكّل مــا يتنفــس 

فيهــا، ويــدّب عليهــا، أو يغــوص فيهــا.. بــل الجســد بأعضائــه وخاليــاه وشــرايينه.. 

الــكل خاضــع لربــه، مطيــع لخالقــه، ال يــرتدد لحظــة عــن إنفــاذ أمــره يف هذا اإلنســان 

الضعيــف. 

وعلــى الرغــم مــن تنــّوع جنــود األرض مــن حيــث القــوة والتأثيــر إال أّن أظهرهــا 

بأمــر رهبــم، واألرض بصفائحهــا وأثقالهــا  القائمــون  المجاهــدون  وأشــهرها: 

ــرة.  ــٌد ســواهم ال ُيحصــون كث ــة والســفلية، والمــاء، وجن وحممهــا العلوي

المجاهدون في سبيل هللا تعالى: أشرف جنود األرض وأكرمهم. .   

كمــا أن المالئكــة أشــرف ُجنــد الســماء فــإن أشــرف جنــود األرض وأكرمهــم 

عنــد رّبهــم: المجاهــدون يف ســبيل اهلل تعالــى، الذيــن يســّلطهم علــى مــن كفــر 

ــماوات واألرض  ــود الس ــه جن ــى ل ــع أّن اهلل تعال ــره. وم ــن أم ــاد ع ــاده، وح ــن عب م

ــاد  ــه وأب ــّدهم لمحق ــى أش ــم عل ــلط أضعفه ــو س ــد، ل ــه جن ــه ل ــرة، وكّل خلق الكثي
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خضــراءه وقطــع دابــره إال أّن لــه حكمتــه البالغــة يف تســليط بعضهــم علــى بعــض، 

ــة  ــن، ومداول ــن بالكافري ــالء المؤمني ــن ابت ــه م ــّل جالل ــه ج ــر ب ــا أخ ــك م ــن ذل وم

ــبحانه: )ڳ ڳ ڳ ڱ  ــه س ــض بقول ــى بع ــم عل ــار بعضه ــم، وانتص ــام بينه األي

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ( ]محمــد: 4[، والمعنــى: إنــه تعالــى علــى كل 
ــى  ــدا، حت ــادر علــى أن ال ينتصــر الكفــار يف موضــع واحــد أب ــر، وهــو ق شــيء قدي

ســوق  ليقــوم  أي:   ) ڻ  ں  ں  )ڱ  خضراءهــم،  المســلمون  يبيــد 

الجهــاد، ويتبيــن بذلــك أحــوال العبــاد، الصــادق مــن الــكاذب، وليؤمــن مــن آمــن 

إيمانــا صحيحــا عــن بصيــرة، ال إيمانــا مبنيــا علــى متابعــة أهــل الغلبــة، فإنــه إيمــان 

ــا))).  ــن والبالي ــد المح ــه عن ــتمر لصاحب ــكاد يس ــدا، ال ي ــف ج ضعي

ــل أّن  ــراع الطوي ــواهد الص ــه ملسو هيلع هللا ىلص، وش ــنة نبي ــى وس ــاب اهلل تعال ــرر يف كت والمق

محــق الباطــل ـ وبخاّصــة الصائــل منــه ـ بأيــدي المؤمنيــن أحــّب إلــى اهلل تعالــى مــن 

المحــق المتحّصــل لــه باآليــات الكونيــة، كالطوفــان والــزالزل، والريــاح والراكيــن 

ونحوهــا، بــل أحــّب حتــى مــن اإلهــالك بأيــدي المالئكــة أنفســهم، أعظــم جنــد اهلل 

تعالــى يف الســماء )2). ويكفــي لبيــان شــرف محــق الباطــل بأيــدي المؤمنيــن أّن اهلل 

تعالــى قرنــه بذاتــه العلّيــة يف قولــه ســبحانه: چ ٱ ٻ ٻ ٻ 

)))   تفسير السعدي، )ص: 7٨5(. 
)2)   وعلــى هــذا فأبلــغ مــن الدعــاء هبــالك الكافريــن والظالميــن بالغــرق والطوفان والــزالزل وتجميد 
الدمــاء، ونحوهــا: الدعــاء بــأن ُيصلــح اهلل تعالــى أحــوال هــذه األّمــة، وُيــرم لدينــه قــادة صادقيــن، 
ورجــااًل مؤمنيــن يحّبهــم ويحّبونــه: ُيعلــون كلمتــه، ويقيمــون شــرعه، ويصدعــون بكلمــة الحــق، 

ويجاهــدون فيــه ال يخافــون لومــة الئــم. 
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ٻ پ پ پ پ ڀ ڀچ ]التوبــة:4)[. وألن العــرة 
 بعمــوم اللفــظ فاآليــة تعــّم مــن نكــث العهــد وغيــره. ولــم يــرد هــذا االقــرتان 

ــات  ــن باآلي چ ٻ  ٻ  ٻ چ  يف الحديــث عــن اســتئصال الكافري

الكونيــة؛ لِحكــم عــّدة، مــن ألطفهــا مــا أشــار إليــه فخــر الديــن الــرازي عنــد التفريــق 

بيــن هذيــن العذابيــن ـ القتــل واالســتئصال ـ بقولــه: وعــذاب االســتئصال ـ أي 

باآليــات ـ قــد يتعــّدى إلــى غيــر المذنــب، وإن كان يف حّقــه ســببا لمزيــد الثــواب، أّما 

عــذاب القتــل فالظاهــر أنــه يبقــى مقصــورا علــى المذنــب ))). 

ــة،  ــدة والحاج ــات الش ــى يف أوق ــد اهلل تعال ــن جن ــف م ــذا الصن ــدر ه ــم ق ويعظ

وعنــد كثــرة العــدو الكافــر، ومــن ذلــك مــا أخــر عنــه رســول ملسو هيلع هللا ىلص يف آخــر الزمــان، 

فعــن أبــي هريــرة ، أن رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، قــال: »ال تقــوم الســاعة حتــى ينــزل الــروم 

باألعمــاق أو بدابــق، فيخــرج إليهــم جيــش مــن المدينــة، مــن خيــار أهــل األرض 

ــا نقاتلهــم،  ــا وبيــن الذيــن ســبوا من ــوا، قالــت الــروم: خلــوا بينن يومئــذ، فــإذا تصاّف

ــا، فيقاتلوهنــم، فينهــزم  ــن إخوانن ــي بينكــم وبي فيقــول المســلمون: ال، واهلل ال نخّل

ثلــث ال يتــوب اهلل عليهــم أبــدا، ويقتــل ثلثهــم، أفضــل الشــهداء عنــد اهلل، ويفتتــح 

الثلــث، ال يفتنــون أبــدا فيفتتحــون قســطنطينية، فبينمــا هــم يقتســمون الغنائــم، قــد 

ــم يف  ــد خلفك ــيح ق ــيطان: إّن المس ــم الش ــاح فيه ــون، إذ ص ــيوفهم بالزيت ــوا س عّلق

أهليكــم، فيخرجــون، وذلــك باطــل، فــإذا جــاءوا الشــأم خــرج، فبينمــا هــم يُعــّدون 

للقتــال، يســّوون الصفــوف، إذ أقيمــت الصــالة، فينــزل عيســى ابــن مريــم صلــى اهلل 

)))   تفسير الرازي: مفاتيح الغيب، )  /  (. 
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ــو  ــذوب الملــح يف المــاء، فل ــإذا رآه عــدو اهلل، ذاب كمــا ي ــه وســلم، فأّمهــم، ف علي

تركــه النــذاب حتــى يهلــك، ولكــن يقتلــه اهلل بيــده، فيريهــم دمــه يف حربتــه«))). 

الماء.. جندي عظيم من جنود هللا تعالى. .   

ومــن جنــود اهلل العظيمــة يف األرض: المــاء الــذي يتفّجــر مــن البحــار، واألهنــار، 

والعيــون غضبــا هلل تعالــى، ثــم يطغــى بطوفانــه علــى اليابســة، وُيغــرق مــن شــاء رّبــه 

مــن البــالد والعبــاد. 

ومــن عجيــب قــدرة اهلل تعالــى وعظيــم تدبيــره أّن هيجــان هــذا الجنــدي قــد يبــدأ 

يف مــكان وزمــان ال تجــري عليــه حســابات البشــر، كمــا حــدث يف الفيضــان العظيــم 

الــذي أغــرق األرض زمــن نــوح عليــه الصــالة والســالم، حيــث تفّجــر المــاء مــن 

موضــع ال ُيتّصــور تدفقــه منــه، يف يابســة جــرداء، ال مــاء فيهــا، وال عيــون، مــن داخل 

تنــور ُيســّجر بالنــار لُيخبــز بــه الطعــام!! 

وقــد جعــل اهلل تعالــى فــوران التنــور بالمــاء عالمــة نــزول العقوبــة، وأوحــى إلــى 

ــن  ــات، زوجي ــن الحيوان ــف م ــن كل صن ــل م ــالم أن يحم ــالة الس ــه الص ــوح علي ن

ــى:  ــال اهلل تعال ــا. ق ــم اهلل هب ــا ونجاه ــم فيه ــه، فحمله ــن مع ــن آم ــه وم ــن وأهل  اثني

ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ  چ 

جب حب خب مب ىب يب جت حت خت متىت يت جث مث ٱ 
ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 

)))   صحيح مسلم، )4/ )222(. 



56

العقوبات واآليات والسنن

ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ 
ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ 
ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ چ، وقــال ســبحانه: چ ڦ ڦ ڦ 
ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ 
ڇ ڍ ڍ چ ] القمــر: 0) – 2)[. والمعنــى: فالتقــى مــاء الســماء ومــاء األرض وفــق 
مــا كتبــه اهلل تعالــى يف األزل وقضــاه مــن إنــزال الهــالك هبــؤالء الطغــاة الظالميــن. 

ــت  ــي أغرق ــاء الت ــواج الم ــره أّن أم ــن تدبي ــى وحس ــدرة اهلل تعال ــر ق ــا ُيظه ومم

ــه:  ــت ذات ــا يف الوق ــًة وعذاب ــلة رحم ــت ُمرس ــب كان ــوم العصي ــك الي األرض يف ذل

رحمــة بالمؤمنيــن علــى ســفينتهم الخشــبية المتواضعــة، وعذابــا علــى المجرميــن 

يف الســهل والجبــل، قــال اهلل جــّل جاللــه: چ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ 

ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ 
ې  ۉ  ۅۉ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ڭۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ 

] هــود: 43-42[ چ  ې ې ې ى 

ــاس ـ  ــا يضطــرب بالن ــرًا م ــة وأمواجــه العظيمــة كثي ــه العميق والمــاء يف محيطات

مؤمنهــم وكافرهــم ـ انتقامــا وتخويفــا وتأديبــا، قــال اهلل ســبحانه: چ چ چ ڇ ڇ 

ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڎڈ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ 
ںڻ  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک 

ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ چ ]لقمــان: 32[
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ولــوال رحمــة اهلل تعالــى ألهلــك هــذا الجنــدي الهــادر العصــاَة الســادرين علــى 

ــه،  ــه ويحبس ــجره، أي يكّف ــى يس ــّن اهلل تعال ــه، ولك ــب يقرتفون ــع أول ذن ــاطئه م ش

ــن يف  ــك بالمجرمي ــة أن تفت ــة الشرس ــم المعّلم ــرطة كالهب ــال الش ــجر رج ــا يس كم

قبضتهــم. وقــد أقســم اهلل تعالــى بالبحــر المســجور يف ســياق إخبــاره عــن العــذاب 

ــال جــّل شــأنه: چ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ  ــن؛ فق ــع بالكافري الواق

ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ چ 
]الطــور: 7[، ومــن دالالت هــذا القســم تأكيــد وقــوع العــذاب بالمجرميــن بعدما ُكّف 

ــرة علــى محــارم  ــم شــأن الغي ــه تعظي عنهــم وُســجر إمهــااًل وإعــذارًا، ومــن دالالت

اهلل تعالــى واضطــراب حــال صاحبهــا إذا ُعصــي اهلُل تعالــى أمامــه، وتشــريف تلــك 

الغيــرة وإن وقعــت مــن جمــاد تــرّأ مــن حمــل أمانــة التكليــف وأشــفق منهــا. وقــد 

ورد يف الســنة مــا يؤكــد هــذا المعنــى؛ فعــن عمــر بــن الخطــاب  عــن رســول اهلل 

ملسو هيلع هللا ىلص أنــه قــال: »ليــس مــن ليلــة إال والبحــر يشــرف فيهــا ثــالث مــرات علــى األرض 

يســتأذن اهلل يف أن ينفضــخ عليهــم، فيكفــه اهلل عــز وجــل«. ويف روايــة: »مــا مــن يــوم 

ــرّب  ــن آدم، والمالئكــة تعاجلــه وهتلكــه، وال ــه أن ُيغــرق اب إال والبحــر يســتأذن رب

ســبحانه وتعالــى يقــول: دعــوا عبــدي«))). 

ــد  ــال أح ــة ح ــه لجهال ــاكر بضعف ــد ش ــيخ أحم ــم الش ــد، ))/ 2٩3(. وحك ــام أحم ــند اإلم )))   مس
ــرواة.  ال
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السكينة.. جندي يتنزل على المؤمنين في أوقات الشدائد. .   

جنــود اهلل تعالــى منهــا مــا هــو ظاهــر جلــّي، ومنهــا مــا هــو مســتور خفــّي. ومــن 

جنــود اهلل الخفيــة التــي ال تظهــر إال آثارهــا: األحــوال النفســية التــي تعــرتي بني آدم، 

ــا  ــرض، ونحوه ــوع، والم ــق؛ والج ــوف، والقل ــب، والخ ــكينة، والّرع ــا: الس ومنه

مــن جنــود األحــوال التــي يبتلــي اهلل تعالــى هبــا مــن يشــاء مــن عبــاده. 

ــة  ــى رحم ــا اهلل تعال ــي ينّزله ــة الت ــوال الزكي ــود األح ــن جن ــدي م ــكينة جن والس

وبشــرى للمؤمنيــن. وقــد جــاء التصريــح بأّنهــا جنــدي مــن جنــود اهلل تعالــى، ينّزلــه 

ــاده المؤمنيــن يف أوقــات الشــدائد خاّصــة.  علــى عب

ــم  ــي الكري ــاة النب ــة يف حي  والعجيــب أن ذكــر )الّســكينة( ورد يف مواطــن فاصل

وأصحابــه: حيــن كان ملسو هيلع هللا ىلص مــع صاحبــه يف الغــار، ويف يــوم بــدر، وحنيــن، والحديبية. 

قــال اهلل جــّل شــأنه: چ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ 

ڃ ڃ چ چچ چ ڇ ڇ ڇ چ ]الفتــح: 4[ وقــال ســبحانه: چ ں 

ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہہ  ۀ  ڻۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ں 

ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ 

ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ 

 .]2٦-25 ]التوبــة:  ائچ   ائ  ې ېى ى 

تنــّزل  قبــل  المؤمنيــن  حــال  بيــن  كبيــر  الفــارق  تعالــى  اهلل  جّلــى  وقــد 

مــن  الحديبيــة  يــوم  المؤمنــون  عليــه  كان  مــا  وصــف  حيــن  وبعدهــا  الســكينة 
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ســبحانه:  بقولــه  عليهــم،  الســكينة  أنــزل  أن  بعــد  وحالهــم  والقلــق،   الرتّقــب 

ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  چ 

ہ  ہ  ہ  ۀہ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ 
 .](٩-  (٨ ]الفتــح:  ھچ 

واالطمئنــان،  األمــن،  عنهــا  ينتــج  قلبيــة،  إيمانيــة  رضّيــة  حــال  والســكينة 

والســكون، والّرضــا، وتتوّلــد جــراء أعمــال صالحــة ظاهــرة يحبهــا اهلل تعالــى، 

فكأهنــا  خاّصــة؛  الكريــم  بالقــرآن  وتتصــل  الوحــي،  بتنــّزل  تقــرتن  مــا  وكثيــرًا 

الســالم.  عليهــم  بحضرهتــم  تكــون  التــي  الحــال  أو  المالئكــة، 

عــن الــراء بــن عــازب ، قــال: كان رجــل يقــرأ ســورة الكهــف، وإلــى جانبــه 
حصــان مربــوط بشــطنين، فتغّشــته ســحابة، فجعلــت تدنــو، وتدنــو، وجعــل فرســه 
ــه فقــال: »تلــك الســكينة تنزلــت  ــى النبــي ملسو هيلع هللا ىلص فذكــر ذلــك ل ــح أت ينفــر، فلمــا أصب
ــن  ــس ع ــن نف ــول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »م ــال رس ــال: ق ــرة ، ق ــي هري ــن أب ــرآن«))). وع بالق
مؤمــن كربــة مــن كــرب الدنيــا، نفــس اهلل عنــه كربــة مــن كــرب يــوم القيامــة، ومــن 
يســر علــى معســر، يســر اهلل عليــه يف الدنيــا واآلخــرة، ومــن ســرت مســلما، ســرته اهلل 
يف الدنيــا واآلخــرة، واهلل يف عــون العبــد مــا كان العبــد يف عــون أخيــه، ومــن ســلك 
ــوم  ــا اجتمــع ق ــة، وم ــى الجن ــا إل ــه طريق ــه ب ــه علمــا، ســهل اهلل ل ــا يلتمــس في طريق
ــم  ــت عليه ــم، إال نزل ــونه بينه ــاب اهلل، ويتدارس ــون كت ــوت اهلل، يتل ــن بي ــت م يف بي
الســكينة، وغشــيتهم الرحمــة وحفتهــم المالئكــة، وذكرهــم اهلل فيمــن عنــده، ومــن 

)))   متفق عليه. 
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ــوم  ــد ق ــال ملسو هيلع هللا ىلص: »ال يقع ــال: ق ــه  ق ــبه«))). وعن ــه نس ــرع ب ــم يس ــه، ل ــه عمل ــأ ب بط
يذكــرون اهلل عــز وجــل إال حفتهــم المالئكــة، وغشــيتهم الرحمــة، ونزلــت عليهــم 

ــده«)2).  الســكينة، وذكرهــم اهلل فيمــن عن

الّرعب.. جندي الشدائد، يقذفه هللا في قلوب الكافرين. .   

المؤمنيــن يف  علــى  تتنــّزل  التــي  تعالــى  اهلل  مــن جنــود  الســكينة  كانــت  إذا 

ســاعات العســرة للربــط علــى قلوهبــم، وتثبيتهــم فــإن الجــوع والمــرض، والخــوف 

والقلــق مــن جنــود اهلل تعالــى التــي يســّلطها علــى الكافريــن. وأعظــم الجنــود مــن 

هــذا الصنــف وأشــدها فتــكا: جنــدي )الرعــب( الــذي يقذفــه اهلل تعالــى يف قلــوب 

الكافريــن، وبخاصــة يف أوقــات الحــروب. وقــد ورد التصريــح بأثــر هــذا الجنــدي 

ــة: چ ڃ ڃ چ چ  ــي قريظ ــرى لبن ــا ج ــرًا عّم ــبحانه مخ ــه س ــم يف قول العظي

چ چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ 
ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ 
ہ  ۀ  ۀ  ڻڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ 

 .]27 ] األحــزاب: 25-  ہ ہ ہ چ 

بــل ذكــر اهلل ســبحانه أّن هــذا الجنــدي الخفــي يســتنزل الكافريــن مــن قالعهــم 

الحصينــة، ويســلبهم لــذة الراحــة والنعيــم، ويســتجّرهم لالســتالم والهزيمــة، حتــى 

قبــل حصــول القتــال! قــال جــّل جاللــه: چ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں 

)))   صحيح مسلم، )4/ ٢٠٧4(. 
)2)   المرجع نفسه. 
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ں ڻ ڻ ڻڻ ۀ ۀ ہ ہہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے 
ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۆۈ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ 
ۇئ  وئ  ەئوئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ 

ۇئ ۆئ ۆئچ ] الحشــر: 2- 3[. 

وجــاء التأكيــد مــن رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص علــى أّن الّرعــب جنــدي يمــّد اهلل تعالــى بــه 

عبــاده، وينصــر بــه أوليــاءه، عــن جابــر بــن عبــد اهلل  قــال: ملسو هيلع هللا ىلص: »أعطيــت خمســا 

ــت  ــهر، وُجعل ــيرة ش ــب مس ــرت بالرع ــي: ُنص ــاء قبل ــن األنبي ــد م ــن أح ــم يعطه ل

ــّل،  ــالة فليص ــه الص ــي أدركت ــن أمت ــل م ــا رج ــورًا، وأيم ــجدًا وطه ــي األرض مس ل

ــاس  ــى الن ــت إل ــى قومــه خاصــة وبعث ــي ُيبعــث إل ــم، وكان النب ــي الغنائ ــت ل وأحّل

ــفاعة«))).  ــت الش ــة، وأعطي كاف

األوبئة واألمراض. جنود يسّلطها هللا على من يشاء من عباده. .   

ومــن جنــود األحــوال التــي تقــع بــإذن اهلل تعالــى: األوبئــة واألمــراض، وال 

يســلم منهــا مســلم وكافــر، أمــا المؤمــن فتكــون لــه رفعــة أو كفــارة بحســب حالــه، 

ــر.  ــا أو إعــذارًا ليتبّصــر ويعت ــه عذاب ــر فتقــع علي وأمــا الكاف

ــى، فعــن  ــن: الُحّم ــوب بالمؤمني ــى هبــا ذن ــر اهلل تعال ــي يكّف ومــن األمــراض الت

ــيب  ــائب ـ أو أم المس ــى أم الس ــل عل ــول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص دخ ــد اهلل  أن رس ــن عب ــر ب جاب

ـ فقــال: »مــا لــك يــا أّم الســائب ـ أو يــا أم المســيب ـ تزفزفيــن؟«، قالــت: الحمــى، 

)))   متفق عليه. 
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ــي آدم، كمــا  ــا بن ــارك اهلل فيهــا، فقــال: »ال تســّبي الحمــى، فإّنهــا تذهــب خطاي ال ب

ــد«))).  ــر خبــث الحدي يذهــب الكي

ومــن األوبئــة العاّمــة التــي يحصــل بســببها الفنــاء، وجــاء الخــر يف كوهنــا رفعــة 

ــت  ــة بن ــن حفص ــون، فع ــن: الطاع ــا للكافري ــا ومحق ــن، وعذاب ــهادة للمؤمني وش

ســيرين قالــت: قــال لــي أنــس بــن مالــك بــم مــات يحيــى بــن أبــي عمــرة؟ قلــت: 

ــكل مســلم«)2).  ــال رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »الطاعــون شــهادة ل بالطاعــون فقــال: ق

يتنّزل المدد الكوني في لحظات ضعف المؤمنين واشتداد حاجتهم. .   

ــماوات  ــود الس ــن جن ــوين م ــدر الك ــن بالق ــالك الكافري ــن إه ــة بي ــنة المداول س

واألرض، أو بالقــدر الشــرعي علــى أيــدي المؤمنيــن يخضــع لحكــم ربانيــة جليلــة، 

ــل،  ــاش الباط ــن، وانتف ــّلط الكافري ــرتن بتس ــا يق ــرًا م ــة كثي ــات الكوني ــل اآلي وتدّخ

واشــتداد  المؤمنــة  الطائفــة  وضعــف  جهــة،  مــن  والفواحــش  الفجــور  وفشــّو 

ــرى.  ــة أخ ــن جه ــادي م ــند الم ــا للس ــا، وافتقاره حاجته

ومــن تأّمــل نصــوص الوحــي وجــد أّن غضــب الريــاح، واألعاصيــر، والبحــار، 
والصواعــق مقــرتن بســخط اهلل تعالــى علــى الكافريــن الذيــن بغــوا يف األرض، 
ــرام  ــاء الك ــة األنبي ــالء يف أزمن ــر بج ــم يظه ــن، وأّن تدخله ــى المؤمني ــّلطوا عل وتس
الذيــن لــم يســلموا مــن كيــد الباطــل، وتحقــق هتديــده لهــم بالنفــي أو القتــل، ومنهــم 

)))   صحيح مسلم، )4/ ٩٩3)(. 
)2)   متفق عليه. 
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األنبيــاء الكــرام: نــوح، وإبراهيــم، وشــعيب، وهــود، ولــوط، وصالــح، عليهــم 
چ   ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ  تعالــى:  اهلل  قــال  الصــالة والســالم. 
چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ 
ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ 
چ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ 

]القمــر: ٩ – 4) [. 

وقــال ســبحانه عــن الظــرف العصيــب الــذي مــّر بــه نبــي اهلل لــوط عليــه الصــالة 
والســالم: چ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں 
ے  ھ  ھ  ھ  ہھ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ 

ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓڭ  ۓ  ے 

ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ 

ېئ چ ] هــود: 77-7٩[. وهــذه الكلمــات الصادقــة مــن النبــي الكريــم تبيــن 

ــه  ــة الحيلــة، وضعــف القــوة، مــع عــدم الناصــر والمعيــن مــن أهــل القريــة. لكن قّل
يف المقابــل كان يــأوي إلــى ركــن شــديد بالفعــل، وإن لــم يكــن يعلــم! فهــؤالء 
ــلهم  ــاء، أرس ــداء أقوي ــا أش ــة كرام ــل مالئك ــن، ب ــّبانا عاديي ــوا ش ــم يكون ــة ل الثالث
اهلل تعالــى إليــه ليطمئنــوه، ويبّشــروه، ثــم أمــروه بــأن يحــزم متاعــه، وأن يجمــع 
الماحــق  العــذاب  ألن  القريــة؛  عــن  للرحيــل  اســتعدادًا  أهلــه؛  مــن  المؤمنيــن 

ســينزل علــى األرض بعــد ســاعات قالئــل، قائليــن: چ ىئ ىئ ی ی ی 
ىت  ختمت  حت  جت  يب  ىب  مب  خب  حب  جب  يئ  ىئ  حئمئ  جئ  ی 

يت جث مثىث يث حج مججح مح جخ حخ چ ] هــود: )٨[. لقــد كانــت 
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األوامــر صارمــة وواضحــة: اتجــه يف هزيــع الليــل اآلخــر، مــن وقــت الســحر 
إلــى المــكان اآلمــن الــذي ســتقودك إليــه المالئكــة، وال تنظــر خلفــك، وأُمــر َمــن 
معــك مــن أهلــك بذلــك، وكــن مــن ورائهــم واجعلهــم أمامــك حتــى ال يصيبهــم 
الهلــُع والفــزُع ممــا قــد يــرون؛ فالعــذاب ســيكون قاطعــا ومرعبــا، ال طاقــة ألحــد 
ــة:  ــمة الرهيب ــاعات الحاس ــك الس ــا تل ــبحانه واصف ــال اهلل س ــاهدته. ق ــى بمش  حت

چ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ 

كمــا   .]٨3-٨2 ]هــود:  چ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ڀ 
ــه ســبحانه:  ــاء الشــامل الــذي ســيحّل هبــؤالء المجرميــن يف قول ــد بالفن  جــاء التأكي
چ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى چ ]الحجــر: ٦٦[. وهكــذا 

ُنزعــت صفحــة أّمــة كاملــة مــن األمــم، وتغيــرت معهــا معالــم رقعــة جغرافيــة ممتــدة 
مــن األرض. 

 يف المقابــل لــم يظهــر تدّخــل كبيــر للقــدر الكــوين يف أزمنــة )األنبيــاء الملــوك( 
الذيــن نصــروا الحــق بالقــدر الشــرعي، وأقامــوا شــعيرة الجهــاد يف ســبيل اهلل تعالى، 
ــاص  ــاء خ ــه بدع ــا رب ــذي دع ــالم ال ــالة والس ــه الص ــليمان علي ــن س ــا كان م إال م
اســتجاب لــه ربــه بســببه. ومــا عــدا ذلــك فــإّن تســخير القــدر الكــوين يف حيــاة هــذا 

الصنــف مــن األنبيــاء عليهــم الصــالة والســالم إنمــا كان يظهــر يف أوقــات الحاجــة 
واالضطــرار؛ لحمايــة نبــي كريــم ومــن معــه يف ســاعات العســرة، أو لهزيمــة طائفــة 
مــن الكافريــن يف معركــة محــدودة العــدد والمــكان، كمــا ســبق مــن حديــث الريــح 
التــي أرســلت علــى معســكر األحــزاب ففّرقــت جمعهــم، وقّطعــت خيامهــم وألقت 

الرعــب يف قلوهبــم. 



ثالثاً: 
قواعد لمعرفة سنن هللا تعالى المتعلقة 

بحركة األفراد والمجتمعات. 
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السنن اإللهية قوانين ثابتة، يجريها هللا تعالى في الكون واألنفس. .   

الســين والنــون لهــا أصــل واحــد يف اللغــة هــو: جرَيــان الشــيء واطــراُدُه يف 
ســهولة. واألصــل قولهــم َســنَنُْت المــاَء علــى وجهــي َأُســنُُّه َســنَّا، إذا أرســلَته 
ــنُّة علــى: الطريقــة، والقاعــدة، والســيرة.. حســنة كانــت أم  إرســااًل))). وتطلــق السُّ

ــياء)2).  ــن األش ــل بي ــى التماث ــنة عل ــظ الس ــق لف ــا يطل ــة. كم قبيح

ــا  ــه كون ــى يف خلق ــه اهلل تعال ــا يجري ــا: م ــة بأهن ــنن اإللهي ــف الس ــا تعري ويمكنن
نظــام  وفــق  بحقائقهــا،  والظواهــر  بمســبباهتا،  األســباب  ارتبــاط  مــن  وشــرعا 
ثابــت يتعاقــب حينــا بعــد حيــن، بــال نقــص وال تبديــل، بمقتضــى علمــه ســبحانه، 

ومشــيئته، وحكمتــه. 

والتعــرف علــى ســنن اهلل تعالــى يقــود إلــى فهــم القوانين التي تســّير حياة البشــر، 
وقيــام ممالكهــم أو فنائهــا، وإثابــة الطائعيــن، وعقــاب المخالفيــن، كمــا يقــود إلــى 
تفســير التحــوالت المؤثــرة علــى الظواهــر الطبيعيــة مــن حولهــم، كاختــالف حركــة 

المــد والجــزر وتقلــب الريــاح ونحوها. 

أو  المصادفــة،  أو  العبثيــة،  مــن  شــيء  تعالــى  اهلل  ســنن  يف  يدخــل  وال 
الفوضــى، ألهنــا قامــت بمقتضــى علــم اهلل تعالــى، وحكمتــه وعدلــه، وتتســم 
ــة،  ــن الكوني ــات، والشــمول، واالضطــراد الــذي يعيــن علــى اكتشــاف القواني بالثب

وتوظيفهــا.  معهــا،  التعامــل  طــرق  ومعرفــة  والتاريخيــة،  واالجتماعيــة، 

)))   معجم مقاييس اللغة البن فارس ) / 0 (
)2)   لسان العرب، ابن منظور:   /0  
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ــنة  ــوص: س ــه الخص ــى وج ــا عل ــب معرفته ــي يج ــنن الت ــك الس ــن تل ــن بي وم

ــالء،  ــة واالبت ــن الحــق والباطــل، وســنة الفتن ــع بي الهــدى والضــالل، وســنة التداف

وحصــول الجــوع والخــوف، والســنة الجاريــة يف الــرتف والمرتفيــن، وســنة المحــق 

واالســتدراج للظالميــن، وســنة الضــرب علــى قلــوب المتكريــن، وســنّة حصــول 

البــأس بيــن المختلفيــن عنــد افــرتاق الكلمــة، وركــوب مــوارد الضــالل بعــد نــزع 

الحكمــة، وســنّة ســلب النعمــة وتغييرهــا بعــد بطرهــا))). 

سنن التغيير  متعلقة بحال األفراد بالدرجة األولى. .   

أخــر اهلل ســبحانه عــن ســنته القائمــة وعادتــه الدائمــة، وأنــه ال يغّيــر نعمــة أنعمها 

علــى قــوم مــن نعــم الديــن والدنيــا، )ڀ ڀ ڀ ٺ( بــأن يتحولــوا مــن 

طاعتــه إلــى معصيتــه، ومــن شــكر نعمتــه إلــى كفرهــا، فــإن فعلــوا ذلــك اســتحقوا 

أن يســلبهم إياهــا ويغّيرهــا عليهــم كمــا غّيــروا مــا بأنفســهم؛ فــإذا وفــوا لــه بالشــكر 

ــادة، كمــا قــال ســبحانه: )ڤ ڦ  والطاعــة وىف لهــم بالحفــظ والبقــاء والزي

 ،]7 ]إبراهيــم:  ڃ(  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ 

وقولــه جــّل شــأنه: )ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ 

]الرعــد: ))[ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې( 

واإلنســان بحاجــة إلــى غيــره يف جلــب المنافــع ودفــع المضــاّر، وهــو مخلــوق 

ــا  ــى عنه ــه اهلل تعال ــد اختص ــة، وق ــات األرضي ــائر المخلوق ــن س ــف ع ــّرم يختل مك

ــنن  ــذه الس ــن ه ــرًا م ــاول كثي ــد تن ــدان فق ــم زي ــور عبدالكري ــة للدكت ــاب الســنن اإللهي ــر كت )))   انظ
بالتفصيــل والبيــان. 
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ــده بالعقــل الــذي  ــه؛ منهــا: تزوي ــه علــى بلــوغ غايت ــه؛ وتعين بخــواص تناســب حال

يــدرك بــه النافــع مــن الضــار، والخبيــث مــن الطيــب، ويســتعمله يف مجــال العلــوم 

ــات، ومنهــا:  ــزه عــن الحيوان ــع التــي هــي نتيجــة إعمــال الفكــر الــذي يمي والصنائ

ــد يف  ــذل الجه ــاش، وب ــب المع ــعي يف طل ــرة الس ــن فط ــه م ــى في ــب اهلل تعال ــا رّك م

تحصيــل أســبابه، وفــق حكمــة اهلل تعالــى البالغــة؛ حيــث جعلــه يفتقــر إلــى الغــذاء 

لبقــاء حياتــه، ثــم هــداه إلــى التماســه وطلبــه، ولــوال أنــه فطــره علــى ذلــك مــا 

ــبحانه: ) ىت يت جث مث ىث يث حج مج(،  ــال س ــا ق ــب، كم ــعى وال اكتس س

ــن  ــه م ــب اهلل في ــا رّك ــوال م ــه ل ــران؛ فإن ــث للعم ــعيه الحثي ــا: س ــه: 50(، ومنه )ط

ــام  ــا ق ــه م ــبب ضعف ــم بس ــاون معه ــه للتع ــه، وحاجت ــاء جنس ــن أبن ــره م ــس بغي األن

العمــران، وال ظهــرت المــدن والقــرى يف الســهول والجبــال، وال تمكــن اإلنســان 

يف هــذا المجــال مــن تذليــل الصعــاب، واكتشــاف األســباب. وهــذا يجــري علــى 

ــدول، ومــن ذلــك  ــة أحــوال الفــرد، وهــو يســري كذلــك يف أحــوال األمــم وال كاف

ــدل أطــوار القــوة والضعــف، والصحــة والمــرض علــى الفــرد الواحــد، وعلــى  تب

ــواء.  ــواء بس ــرة.. س ــدول الكبي ــك وال الممال

ومــن هنــا كان علــم الســنن مــن أهــم العلــوم وأحراهــا بالطلــب، وبخاصــة تلــك 

ــتبين  ــقوطها؛ ليس ــا وس ــا ومرضه ــا، وصحته ــدول وظهوره ــام ال ــق بقي ــي تتعل الت

الضعــف  أزمنــة  يف  وبخاصــة  يســتقبلون،  لمــا  ويســتعدوا  يفعلــون،  مــا  أهلهــا 

ــرتة  ــن ف ــا م ــا يصحبه ــدها، لم ــات وأش ــك األوق ــب أحل ــا يف الغال ــار؛ فإهن واالهني
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االنقطــاع عــن مألــوف العــادات الســابقة، والتهيــؤ لقبــول الضــرورات المســتقبلة، 

ــن!  ــح أو الُحس ــا يف القب ــى نقيضه ــت عل ــا كان ــي ربم الت

ارتبط ذكر السنن بالنظر في آثار الهالكين، واالعتبار بعاقبتهم. .   

ورد الحديــث عــن الســنن اإللهيــة يف القــرآن الكريــم باللفــظ الصريــح المفــرد: 

)ٴۇ(، وبلفــظ الجمــع: )ڱ(، كمــا أضافهــا اهلل عــز وجــل إلــى نفســه تــارة، 

إضافــة للشــيء إلــى مصــدره: )ۆئ ۈئ(، وأضافهــا إلــى القــوم المعّذبيــن تــارة 

أخــرى: )ٴۇ ۋ( لجرياهنــا عليهــم، وتعلقهــا هبــم. 

كمــا ورد الحديــث عــن الســنن اإللهيــة بألفــاظ أخــرى، وبخاصــة يف ذكــر 

مــا جــرى مــن األنبيــاء مــع أقوامهــم، بلفــظ: )ڻ( التــي تكــررت إحــدى 

وثالثيــن مــرة، مضافــة لمــا بعدهــا: )ڻ ڻ(، )ڦ ڦ(، 

)ڎ ڎ(،  )ڳ ڳ(،  )ېئ ېئ(،  )ڭ ڭ(، 

ھ(.  ہ  ہ  )ہ  ڀ(،  ڀ  پ  )پ  ۆ(،  )ۆ 

وجــاء الحديــث عــن الســنن بلفــظ: )پ پ( وهــي: وقائعــه التــي انتقــم 

فيهــا مــن األمــم الســالفة، وأيامــه التــي تجــري يف كل زمــان ومــكان علــى مــن 

ــير يف األرض(،  ــظ: )الس ــة بلف ــنن اإللهي ــارة للس ــا وردت اإلش ــيرهم. كم ــار س س

ــارع:  ــة المض ــات بصيغ ــبع أخري ــر: )ڱ ڱ ڱ(، وس ــة األم ــارة بصيغ  ت

ــم  ــن، ودياره ــار الهالكي ــر يف آث ــير: النظ ــذا الس ــة ه ) ڑ ڑ ک ک(. وغاي

ــار بعاقبتهــم، وكــذا النظــر يف ملكــوت اهلل يف الكــون؛ لالســتدالل  ــة؛ لالعتب الَخِرب
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علــى النشــأة األخــرى يــوم القيامــة، والتأكيــد علــى ذلــك، كمــا يف قولــه ســبحانه: 

ڈ(  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  )چ 

]الصافــات:3٦)-3٨)[. 

واالعتبــار بعاقبــة المعذبيــن دائــم إلــى قيــام الســاعة؛ فآثارهــم ال تــزال حاضــرة، 

ــّر  ــر الحــق ســبحانه؛ ولمــا م ــم ُتســكن مــن بعدهــم، كمــا أخ ومســاكنهم قائمــة ل

النبــي ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابــه بديــار ثمــود هناهــم عــن االســتقاء مــن مائهــا، وحذرهــم مــن 

غشــياهنا وإتياهنــا إال أن يكونــوا باكيــن، يعرفــون ســنة اهلل التــي جــرت علــى أولئــك 

المعذبيــن فيعتــرون منهــا، وبيــوت المعذبيــن مــن قــوم صالــح المنحوتــة يف الصخر 

ــرض يف  ــم، وُتع ــوف العال ــرة.. تط ــزال حاض ــون ال ت ــة فرع ــاهدة، وجث ــزال ش ال ت

ــه قــول اهلل تعالــى: )ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ  المتاحــف؛ ليحــق في

ــس: ٩2[.  ڈ( ]يون

مدار السنن الربانية قائم على قانون السببية. .   

مــن ســمات الســنن اإللهيــة: ثباهتــا، وشــمولها، وتكرارهــا إذا توافــرت ظروفها. 
ــنن  ــكان؛ فس ــان وم ــررة يف كل زم ــات، ومتك ــع المخلوق ــمل جمي ــة تش ــي عاّم وه
النصــر والهزيمــة واحــدة، وكذلــك ســنن االســتدراج، وســنن التدافــع، وقيــام 
الــدول وزوالهــا، والرقــي والتخلــف، والتمكيــن واالســتضعاف.. كلهــا ســنن ثابتــة 
ال تتبــدل، وال تتخلــف إذا وجــدت ظروفهــا، وتوافــرت شــروطها. قــال اهلل تعالــى: 

)ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ 

ــدًا،  ــي أح ــردة، ال تحاب ــنته مضط ــل س ــاء: 23)[ فجع ڃ چ چ چ چ( ]النس
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ــا.  ــدت ظروفه ــروطها، ووج ــم ش ــرت فيه ــؤالء، إذا تواف ــؤالء وه ــى ه ــري عل تج
وســنن اهلل تعالــى يف خلقــه دائمــة، متكــررة، ال تتبــدل وال تتحــول، قــال جــّل شــأنه: 
)ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ( ]فاطــر: 43[. قــال شــيخ اإلســالم 

ــاين  ــل يف الثَّ ــن َأن ُيفع ــي َتتضمَّ تِ ــاَدُة الَّ ــي اْلَع ــنة ه ــى: الس ــه اهلل تعال ــة رحم ــن تيمي ب
مِثــل مــا ُفعــل بنظِيــره األّول))). 

واقتضــت حكمــة اهلل تعالــى ربــط المســببات بأســباهبا)2)، والنتائــج بمقدماهتــا. 
وهــذا القانــون عــام شــامل لــكل مــا يحــدث يف العالــم، ومــا يحصــل لإلنســان، يف 
الدنيــا واآلخــرة. قــال شــيخ اإلســالم بــن تيميــة رحمــه اهلل تعالــى: فليــس يف الدنيــا 

واآلخــرة شــيء إال بســبب، واهلل خالــق األســباب والمســببات)3). 

وقانــون الســببية يظهــر بجــالء يف التقلبــات األرضيــة والتغيــرات المناخيــة التــي 

تتضــح أســباهبا وتنضبــط مقدماهتــا ونتائجهــا، ويمكــن التعــرف علــى قوانينهــا، 

ــر  ــلوك البش ــق بس ــا يتعل ــالف م ــال، بخ ــال أو اإلهم ــا باإلعم ــم يف بعضه والتحك

وأفعالهــم وفــق قوانيــن االجتمــاع والعمــران فــإن أســباب قيامهــا وزوالهــا وإن 

كانــت ثابتــة معلومــة إال أن جرياهنــا يختلــف مــن أمــة إلــى أخــرى، ومــن دولــة إلــى 

ــذا  ــل. وه ــم والجه ــدل، والعل ــم والع ــث الظل ــن حي ــا م ــر يف تفاوهت ــرى، بالنظ أخ

ــة.  ــة والدنيوي ــاالت الديني ــع المج ــنن، يف جمي ــع الس ــى جمي ــري عل يس

)))   مجموع الفتاوى: 3)/20
)2)   مدارج السالكين، )3/ 443(. 

)3)   مجموع الفتاوى، )٨/ 70(. 
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والتخلــف المــادي المعاصــر للمســلمين يف شــتى المجــاالت يف مقابــل تفــوق 

غيرهــم خيــر مثــال الختــالف النتائــج بســبب اإلعمــال أو اإلهمــال لقانــون الســببية؛ 

فــإّن األمــر كلــه ال يخــرج عــن ســنة اهلل تعالــى التــي أودعهــا يف الكــون، وال تحابــي 

أحــدًا علــى أحــد؛ ففــي الوقــت الــذي أدركــت فيــه كثيــر مــن الــدول ـ قبــل عشــرات 

ــر مــن واقعهــا المــرتّدي، وضــرورة العمــل الشــاق للتفــوق  ــة التغيي الســنين ـ أهمي

يف مضمــار الريــادة والتنافــس المــادي، وإن اســتغرق منهــم أجيــااًل عــدة، فــإن 

المســلمين ـ يف المقابــل ـ كانــت تمــارس عليهــم عمــدًا آنــذاك سياســة التغيــب 

ــة. ويف  ــة الحقيقي ــر والمنافس ــر والتغيي ــن أدوات التطوي ــاء ع ــاري، واإلقص الحض

ظــل هيمنــة عدوهــم وقابليتهــم بــل تفانيهــم يف تنفيــذ مــا يخطــط لهــم غيرهــم 

استْشــَرت فيهــم آفــات الجهــل والفقــر والفرقــة التــي زادت مــن تخّلفهــم، وكّرســت 

ــة  ــن قبض ــّززت م ــم، وع ــالم لواقعه ــة واالستس ــعورهم بالدوني ــن ش ــل م يف المقاب

عدوهــم الــذي تحكــم بمصيرهــم، وخطــط لمســتقبلهم، بعدمــا هنــب خيراهتــم 

ومواردهــم، وثمــرات عقولهــم التــي أصبحــت ترضــخ إلرادتــه وتتفانــى يف تنفيــذ 

مخططاتــه للظفــر بامتيازاتــه السياســية واالقتصاديــة والتعليميــة يف بلداهنــم!! كمــا 

أخــر ملسو هيلع هللا ىلص، عــن أبــي ســعيد الخــدري ، قــال: قــال رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »لتتبعــن َســنن 

ــو دخلــوا جحــر ضــب لدخلتمــوه«.  ــى ل مــن كان قبلكــم حــذو القــذة بالقــذة، حت

ــا رســول اهلل: اليهــود والنصــارى؟ قــال: »فمــن؟«))).  ــوا: ي قال

)))   متفق عليه. 
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وســنن اهلل تعالــى ال تحابــي هــؤالء علــى حســاب هــؤالء، بــل هــي ســنّة 

ــاذل  ــا، الب ــوي فيه ــاه الدني ــاعي لمبتغ ــع؛ فالس ــى الجمي ــري عل ــة تس ــردة ثابت مضط

جهــده ينــال مــراده وإن كان كافــرًا متمــردًا، والقاعــد خلــف أمانيــه يصيبه مــن الخيبة 

والفشــل والهزيمــة بقــدر عجــزه وكســله وإن كان تقيــا عابــدًا. وكمــا يجــري ذلــك 

علــى األفــراد يجــري علــى االمراطوريــات والــدول والمؤسســات، يف المجــاالت 

الدينيــة والمجــاالت الدنيويــة، قــال جــّل شــأنه: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ 

ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ 
ڄ  ڄ  ڦڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ 
ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ( ]اإلســراء: ٨)-20[. قــال المراغــي: 
ــا العاجلــة، ولهــا يعمــل ويســعى، وإياهــا يبتغــى، ال يوقــن  أي مــن كان طلبــه الدني

بمعــاد وال يرجــو ثوابــا وال يخشــى عقابــا مــن ربــه علــى مــا يعمــل، يعجــل اهلل لــه 

يف الدنيــا مــا يشــاء مــن بســط الــرزق وســعة العيــش ثــم يصليــه حيــن مقدمــه عليــه 

يف اآلخــرة جهنــم مذمومــا علــى قلــة شــكره وســوء صنيعــه فيمــا ســلف، مبعــدًا مــن 

رحمتــه مطــرودا مــن إنعامــه.. ومــن أراد اآلخــرة ولهــا عمــل وإياهــا طلــب، فأطــاع 

اهلل وطلــب مــا يرضيــه، وهــو مصــّدق بثوابــه وعظيــم جزائــه علــى ســعيه لهــا شــكر 

اهلل لــه جزيــل ســعيه وآتــاه حســن المثوبــة كفــاء مــا قــدم مــن صالــح العمــل، وتجاوز 

عــن ســيئاته، وأدخلــه فراديــس جناتــه))). 

)))   تفسير المراغي )  /   (. 
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من أسباب عدم االعتبار بالسنن: أثرها البعيد، ومداها الزمني الطويل. .   

كثيــرًا مــا يتأثــر النــاس بالنتائــج الكبيــرة التــي تحدثهــا العقوبــات الكونيــة، التــي 

تتســم بمداهــا القصيــر، وأثرهــا الحاســم، بخــالف ضعــف تأثرهــم وقلــة اعتبارهــم 

ــي  ــا الرتاكم ــل، وأثره ــي الطوي ــا الزمن ــا: مداه ــباب، منه ــود ألس ــذي يع ــنن ال بالس

البعيــد، الــذي ربمــا اســتغرق جيــالً أو جيليــن مــن أعمــار األمــم بيــن وقــوع ســبب 

االســتحقاق والنتيجــة. 

ومــن العلــوم النافعــة المهجــورة المتصلــة هبــذا الباب: معرفــة الغايات الشــرعية 

مــن زوال األمــم والــدول بالعقوبــات اآلنيــة، وزوالهــا بمجريــات الســنن. ومــع أن 

ــاء يف الحالتيــن تخضــع  ــة واحــدة إال أّن طبيعــة اإلهــالك والفن المحصلــة يف النهاي

ــن  ــج المصلحي ــا: هتيي ــوله، منه ــا ورس ــى عنه ــر اهلل تعال ــات أخ ــارات وغاي العتب

لمدافعــة الَخبــَث يف األمــم المعّذبــة، وإن طــال أمــد تلــك المدافعــة، وتعــددت 

مجاالهتــا، ومنهــا: اختــالط المجرميــن بضعفــة المســلمين، ولــو أهنــم )تــز ّيلــوا(، 

أي: تفرقــوا وتميــزوا ألوقــع اهلل هبــم عذابــه، ونحــو ذلك مــن االعتبــارات والغايات 

التــي ســيأيت الحديــث عنهــا. 

وســنة التمكيــن يف األرض علــى النقيــض مــن ســنة المحــق والفنــاء، وهــي 

بدورهــا تخضــع لمجريــات الســنن، وربمــا اســتغرق التمكيــن ألوليــاء اهلل المؤمنين 

ــى  ــرة أخــر اهلل تعال ــات كثي ــارات وغاي ــدول؛ العتب ــن مــن أعمــار ال ــالً أو جيلي جي

ــه  عنهــا ورســوله؛ منهــا: ظهــور الخَبــث يف تلــك األمــم، وكثرتــه، وشراســته، وكّف
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ــن  ــق عليهــم، وكــذا تمّك ــن بقتلهــم، أو حبســهم، أو منعهــم والتضيي ــد المصلحي ي

ــم  ــن الظل ــوع م ــاء ن ــه، أو بق ــان في ــورًا ال ُينازع ــا ظه ــة، وظهورهم ــرك والبدع الش

ــارات.  ــع واالعتب ــك مــن الموان ــن بوجــوده، ونحــو ذل ــع التمكي ــه يمتن بعين

ويف الجملــة نجــد أّن القــدر المشــرتك بيــن األمــم والــدول التــي حقــت عليهــا 

العقوبــة يكمــن يف جهلهــا بالســنن أو غفلتهــا عنهــا؛ وهــذا هــو النســيان الــذي حــذر 

اهلل تعالــى منــه، وعــّده عقوبــة بحــد ذاتــه، قــال اهلل ســبحانه: )ٱ ٻ ٻ 

ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ 

ڤ(  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ 

]المائــدة:4)[، وقــال جــّل شــأنه: )ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ 

ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی 
ٻ  ٱ  حت  جت  يب  ىب  مب  خب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی 

]األنعــام:45-43[.   ڀ(  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 

سقوط الدول والممالك بسبب االستحقاق، ال كما يقول ابن خلدون. .   

ــار:  ــة واالعتب ــا بالمعرف ــا اإلدّكار، وأحراه ــل هب ــي يحص ــنن الت ــر الس ــن أظه م

تلــك المتعلقــة بحيــاة البشــر، وقيــام الممالــك والــدول، وظهورهــا، ثــم ســقوطها. 

ــن  ــال ب ــال والزمــان ـ كمــا ق ــان هــذه الســنة ال يكــون بتعاقــب األجي والعــرة بجري

خلــدون ـ وإنمــا باجتمــاع الظلــم والجهــل والنســيان، فــإّن اجتماعهــا برهــان علــى 

ــة  ــة البقــاء والملــك، وتلــك الســنّة الجاري ــزول أهلي ــة، وبتضييعهــا ت ــع األمان تضيي



٧6

العقوبات واآليات والسنن

علــى الحقيقــة لمــن أراد االعتبــار، ال احتســاب ســنوات األجيــال، وموازنتهــا 

ــال))).  ــوء للرج ــو والنش ــار النم بأعم

والمقارنــة بيــن أعمــار الــدول وأعمــار البشــر لهــا عمــوم وخصــوص، وإجمــال 

ــع ســنة أخــرى قائمــة ال تنفــك عــن  ــى الجمي ــذي يجــري عل ــد، واألصــل ال وتقيي

طبيعــة الدنيــا ذاهتــا، وهــي تخالــف مــا ذكــره ابــن خلــدون كذلــك، فعــن عــن أنــس 

بــن مالــك  أّن رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وســلم قــال: »حــّق علــى اهلل أن ال يرفع شــيء نفســه 

ــا إال وضعــه اهلل«)2)، فجعــل الوضــع يف الدنيــا رديــف الرفعــة ال الســقوط،  يف الدني

ــو  ــا ه ــر، وجرياهن ــة األظه ــنّة الجاري ــك الس ــور، وتل ــأوج الظه ــرتن ب ــزوال مق وال

األشــهر مــن حيــث تعلقهــا بــكل مــا ارتفــع مــن الدنيــا. 

ــه ــُص ــق ن ــدا  ــ ــ ب أمـــــــٌر  ــمَّ  ــ ــ ت تــّمإذا  قــيــل  إذا  زوااًل  ــْع  ــ ــوقَّ ــ ت

وكتــاب اهلل تعالــى يقضــي هبــذه الســنة ويؤكــد عليهــا، فــزوال ُملــك عــاد، 

وثمــود، وغــرق آل فرعــون، وقــوم نــوح، ومحــق أصحــاب األيكــة، وقــوم لــوط، 

ــال  ــان األجي ــه بــدوران الزمــان وال جري كان يف أوج قوهتــم وعتّوهــم، وال عــرة في

حتــى يــوايف القــوم لحظــة ضعــف يكــون معهــا المحــق، بــل لّمــا واىف القــوُم أســباب 

)))   جعــل ابــن خلــدون يف مقدمتــه للدولــة عمــرًا طبيعيــا كمــا لألشــخاص، بقولــه: الدولــة يف الغالــب 
ــون  ــط، فيك ــر الوس ــن العم ــد م ــخص واح ــر ش ــو عم ــل ه ــال. والجي ــة أجي ــار ثالث ــدو أعم ال تع
ــة  ــا مائ ــة عمره ــال الثالث ــذه األجي ــه... وه ــى غايت ــوء إل ــو والنش ــاء النم ــو انته ــذي ه ــن ال أربعي
وعشــرون ســنة، وال تعــدو الــدول يف الغالــب هــذا العمــر بتقريــب قبلــه أو بعــده، إال إن عــرض 
لهــا عــارض آخــر مــن فقــدان المطالــب، فيكــون الهــرم حاصــالً مســتوليا والطالــب لــم يحضرهــا، 

)مقدمــة ابــن خلــدون، ص: ٨٦(. 
)2)   سنن النسائي، )22٨/٦(. قال األلباين: حديث صحيح. 
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هلكتهــم بتضييــع األمانــة وزول أهليــة البقــاء والملــك قصمهــم اهلل تعالــى يف أوج 

ــه يحصــل االدكار؛ ال بإهــالك الضعيــف  ــار حقــا، وب قوهتــم، وهبــذا يكــون االعتب

وزوال الملــك المتهالــك الــذي لــو تركتــه لــزال بنفســه، قــال اهلل جــّل جاللــه: 

)ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ 

ــم  ــرة بممالكه ــت: 5)[؛ والع َل ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ( ]ُفصِّ
التــي غــودروا منهــا، ومســاكنهم التــي تحولــوا عنهــا رادع لــكل مغــرت بأســباب قوته، 

وتــوارد الحفــظ يف أعضــاء بدنــه، أو أرجــاء مملكتــه، قــال تعالــى: )ڍ ڍ ڌ 

گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ 

ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ 

يف  حولكــم  َمــن  تــرون  أال  والمعنــى:   .]٩ ]الــروم:  ڻ(  ڻ  ڻ  ڻ 

مســيركم، وتبصــروا عظيــم ممالكهــم، ومظاهــر القــوة والتمكيــن يف مســاكنهم 

ــم! ؟  ــردى يف أوج قوهت ــروف ال ــان ص ــم، وجري ــن دياره ــم م ــرون بتخّطفه فتع

ولمــا كانــت أعمــار األفــراد قصيــرة ـ مقارنــة بأعمــار الممالــك والــدول ـ 

ــح  ــر أصب ــة أك ــم بدرج ــر فيه ــر، وتؤث ــكل أظه ــم بش ــري عليه ــر تج ــوال التغّي وأح

طــول الســالمة بالنســبة لهــم مؤشــر لحصــول الَعَطــب، ودوام الصحــة مــؤذن بقــرب 

ــول األول:  ــد ق ــى ح ــردى، عل ال

ــى ــالمة والغنـ ــول السـ ــى طـ ــودُّ الفتـ ــليـ ــالمة يفعـ ــول السـ ــرى طـ ــف تـ فكيـ
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وقول اآلخر: 

لــغــامــٍز تــلــيــن  ال  قـــنـــايت  ــاُح واإلمــــســــاُءكـــانـــت  ــ ــبـ ــ ــا اإلصـ ــ ــأالهن ــ  ف

ــدًا ــاه ــي بــالــســالمــة ج ــ ــوت ربِّ ــ داُءودعـ ــُة  ــالمـ ــسـ الـ فـــــإذا  ــي  ــن ــحَّ ــص ــُي ل

ويجــري علــى المجتمعــات والــدول مــن الســنن الكونيــة المرتبطــة بأســباب القــوة 

والضعــف والفنــاء مــا يجــري علــى األفــراد؛ فــإذا تعاطــى الصحيــح بيــده أســباب المــوت 

جــرت عليــه ســنة الفنــاء وإن كان يف أوج القــوة، وإذا تعاطــى الســقيم أســباب حفــظ 

ــع  ــذا وذاك، والجمي ــى ه ــري عل ــدر اهلل يج ــره، وق ــّد عم ــالمته، وامت ــت س ــة طال الصح

إلــى زوال. وهكــذا الشــأن يف قــوة الــدول والممالــك وضعفهــا وزوالهــا باإلعــداد وفــق 

أســباب القــوة والعلــم، أو باســتحكام العجــز والجهــل والكســل. 

لألفــراد  الكونيــة  الســنن  علــى  تجــري  والفنــاء  البقــاء  أســباب  كانــت  وإذا 

والــدول والمجتمعــات فــإّن ســنة اهلل تعالــى الشــرعية أولــى وأحــرى، بــل هــي 

المقــدم مــن األســباب، والمعتــر يف التحصيــل واالكتســاب، وأشــرف الســنن 

الشــرعية قــدرًا وأبركهــا أثــرًا: إرادة الــّرب جــّل شــأنه الخيــر بخلقــه، وإيصــال النفــع 

ــه  ــبق رحمت ــم، وس ــه إلنابته ــم وحب ــاة، وفرحــه بتوبته ــبل النج ــم، وهدايتهــم س له

هبــم غضبــه، مــع غنــاه ســبحانه عــن تعذيبهــم وإهالكهــم إن هــم أقامــوا أمــره، 

واتبعــوا رســله، قــال اهلل تعالــى: )ې ې ې ى ى ائ ائ 

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ 

ــل تجــري  پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ( ]النســاء[. يف المقاب
ــه،  ــده أســباب هلكت ســنته األخــرى فيمــن تعــرض ألســباب ســخطه، وتعاطــى بي
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وإن كان يف أوج قوتــه، قــال اهلل جــّل شــأنه: )ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ 

ۇئ(  وئ  وئ  ەئ  ائەئ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ 

)ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ  َلــت: ٨)[، وقــال ســبحانه:  ]ُفصِّ

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې 
 .]٦0 ]هــود:  ى(  ى  ې 

االعتبار والتدّبر من أهم مقاصد إرسال اآليات وتكرار السنن. .   

أعظــم مقصــود إلظهــار الســنن: أن يعرفهــا اإلنســان، ويتدبرهــا، ويســتوعبها، 

ويســتفيد منهــا. قــال اهلل تعالــى: )ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ 

ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ( ]النســاء: 2٦[، أي: ســنن الذيــن أنعــم 

ــم  ــدة، وأفعاله ــيرهم الحمي ــم، يف س ــن وأتباعه ــن النبيي ــم، م ــن قبلك ــم م اهلل عليه

ــا أراده، ووضــح  ــذ م ــك نف ــام. فلذل ــة، وتوفيقهــم الت الســديدة، وشــمائلهم الكامل

لكــم وبيــن بيانــا كمــا بين لمــن قبلكــم، وهداكم هدايــة عظيمــة يف العلــم والعمل))). 

ويــزداد التأكيــد علــى ضــرورة االعتبــار بالســنن، ومعرفتهــا، والعمــل بموجبهــا 

إذا كان الحــال يقتضــي ذلــك؛ مــن حصــول التغيــر يف األمــن، والمعــاش، ونقــص 

ــى: )ڳ  ــال اهلل تعال ــار، وتكالــب األعــداء، ونحوهــا، ق األمــوال، وذهــاب األخي

ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ 

عمــران[.  ]آل  ہ(  ہ  ہ  ہ  ۀ 

)))   تفسير السعدي، )ص:    (. 
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قــال الســعدي رحمــه اهلل: وهــذه اآليــات الكريمــات، ومــا بعدهــا يف قصــة أحــد، 
يعــّزي تعالــى عبــاده المؤمنيــن ويســّليهم، ويخرهــم أنــه مضــى قبلهــم أجيــال وأمــم 
كثيــرة، امُتحنــوا، وابتلــي المؤمنــون منهــم بقتــال الكافريــن، فلــم يزالــوا يف مداولــة 
ومجاولــة، حتــى جعــل اهلل العاقبــة للمتقيــن، والنصر لعبــاده المؤمنيــن، وآخر األمر 

حصلــت الدولــة علــى المكذبيــن، وخذلهــم اهلل بنصــر رســله وأتباعهــم. )ڱ 
ڱ ڱ(، بأبدانكــم وقلوبكــم: )ں ں ڻ ڻ ڻ(، فإنكــم ال 

تجدوهنــم إال معذبيــن بأنــواع العقوبــات الدنيويــة، قــد خــوت ديارهــم، وتبيــن لــكل 
أحــد خســارهم، وذهــب عزهــم وملكهــم، وزال بذخهــم وفخرهــم، أفليــس يف هــذا 
أعظــم دليــل، وأكــر شــاهد علــى صــدق مــا جــاءت بــه الرســل؟ وحكمــة اهلل التــي 
ــى:  ــاده، ليبلوهــم، ويتبيــن صادقهــم مــن كاذهبــم، ولهــذا قــال تعال يمتحــن هبــا عب
ــل  ــل، وأه ــن الباط ــق م ــاس الح ــن للن ــرة، تبي ــة ظاه )ۀ ۀ ہ( أي: دالل

الســعادة مــن أهــل الشــقاوة، وهــو اإلشــارة إلــى مــا أوقــع اهلل بالمكذبيــن))). 

العمل باألسباب ال ينافي التوكل على هللا تعالى. .   

ــى اهلل تعالــى، وثقــة بكفايتــه  ــوكل الشــرعي يف حقيقتــه: اعتمــاد كامــل عل الت
ــبحانه  ــا اهلل س ــي جعله ــة الت ــع مباشــرة األســباب المشــروعة أو المباح لعبــده، م
مفضيــة إلــى مســبباهتا. ومصداقــه مــا ورد عــن ابــن عمــر  قــال: قــال رســول اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص: »لــو أنكــم توكلــون علــى اهلل تعالــى حــق توكلــه؛ لرزقكــم كمــا يــرزق الطيــر، 

ــا«)2).  ــروح بطان ــا، وت ــدو خماص تغ

)))   تفسير السعدي )ص: 9  (. 
)2)   أخرجه اإلمام أحمد والرتمذي وابن ماجه والحاكم، وهو يف صحيح الجامع )ح 5254(. 
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غيــر أّن األســباب ليســت مســتقلة بذاهتــا، وهــذا مصــدر تفــوق المســلمين، وإليه 

يرجــع اســتقرارهم النفســي والمعنــوي دون غيرهــم؛ فهــم يبذلــون األســباب علــى 

أرفــع وجــه، ثــم يكلــون النتائــج لمســببها ســبحانه، ويرضــون بالقــدر خيــره وشــّره. 

قــال شــيخ اإلســالم بــن تيميــة: ليــس شــيء مــن األســباب مســتقال بمطلــوب، 

بــل ال بــد مــن انضمــام أســباب أخــر إليــه، وال بــد أيضــا مــن صــرف الموانــع 

والمعارضــات عنــه حتــى يحصــل المقصــود. وكل ســبب فلــه شــريك، ولــه ضــد، 

فــإن لــم يعاونــه شــريكه، ولــم يصــرف عنــه ضــده، لــم يحصــل ســببه، فالمطــر وحده 

ال ُينبــت النبــات إال بمــا ينضــم إليــه مــن الهــواء، والــرتاب، وغيــر ذلــك. ثــم الــزرع 

ال يتــم حتــى تصــرف عنــه اآلفــات المفســدة لــه، والطعــام والشــراب ال يغــّذي إال 

بمــا جعــل يف البــدن مــن األعضــاء والقــوى))). 

وعلــى هــذا فالتخلــف واالســتضعاف ليــس َقــَدرًا نــازاًل، وســببه يف واقــع 

األفــراد والــدول واألمــم: تخلفهــم عــن امتــالك أســباب بعينهــا، مــع وجــود 

صــوارف وموانــع بعينهــا. فــإذا رأيــت أفــرادًا ومجتمعــات ودواًل خاملــة مســتضعفة 

مقلــدة مــن هــذه األّمــة التــي جعــل اهلل تعالــى قدرهــا الريــادة والشــهود علــى النــاس 

فاعلــم أّن الســبب هواهنــم علــى اهلل تعالــى بــرتك التــوكل عليــه والثقــة فيمــا عنــده، 

أو هواهنــم علــى أنفســهم بعــدم بــذل األســباب والنــزوع إلــى الجهــل والفرقــة بــداًل 

مــن طلــب العلــم النافــع والتمســك بالحــق الجامــع. قــال البشــر اإلبراهيمــي رحمــه 

اهلل: المســلمون كثيــر، ولكــن التفــّرق صّيرهــم قليــال مســتضعفين يف األرض، 

)))   مجموع الفتاوى ) /    (. 



8٢

العقوبات واآليات والسنن

ــن  ــة م ــا لخط ــم، واهن ــاء عدّوه ــبيل إحي ــون يف س ــم، ويموت ــعاد غيره ــَقون إلس يش

الهــوان يأباهــا أكثــر الحيوانــات العجمــاء، فكيــف الخالئــق العقــالء. ولــو صدقــت 

نســبة المســلمين إلــى اإلســالم، وأشــربوا يف قلوهبــم معانيــه الســامية وُمثلــه العليــا، 

ــى هــذا  ــوا إل ــي ترجماًنــا، واّتجه ــانه العرب ــن لس ــن كتابــه ميزاًنــا، وم واّتخــذوا م

الكتــاب الخالــد بأذهــان نقيــة مــن أوضــار المصطلحــات، وعقــول صافيــة لــم تعلــق 

هبــا أكــدار الفلســفات، لســعدوا بــه كمــا أراد اهلل، وألســعدوا بــه البشــر كمــا أمــر اهلل، 

وألصبــح كل مســلم بالخيــر والصــالح ســفيًرا، ولــكان المســلمون يف أرض اهلل أعّز 

نفــًرا، وأكثــر نفيــًرا، ولــكان التقــاء المســلم بالمســلم كالتقــاء الســالب بالموجــب يف 

صناعــة الكهربــاء ينتــج النــور، والحــرارة، والقــوة))). 

صالح الدين بمعرفة السنن التي حكم هللا تعالى بعدم تبدلها. .   

إذا صــّح لعلمــاء المــادة أن يتحدثــوا عــن أســباب ظهــور اآليــات واآلثــار 

الناجمــة عــن تبــّدل حركــة الكــون، واستشــراف مواعيــد الكســوف والــزالزل 

ونحوهــا باســتخدام دراســاهتم، ومناهجهــم التجريبيــة، وأدوات رصدهــم الماديــة، 

وإذا صــّح للساســة وعلمــاء االقتصــاد والرتبوييــن وغيرهــم أن يجتهــدوا يف التعــرف 

علــى الســنن المتعلقــة بمجــال تخصصهــم يف دائــرة اهتمامهــم فــإّن علمــاء الشــريعة 

تنــاط هبــم مســؤولية النظــر يف ســنن اهلل تعالــى يف الكــون واألنفــس، وربطهــا 

بشــريعته المحكمــة العادلــة، والمقاصــد الكليــة التــي أمــر بحفظهــا، مــع اســتحضار 

)))   آثار اإلمام محمد البشير اإلبراهيمي ) / 0 (
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العواقــب التــي حّلــت باألمــم الســابقة جــراء مخالفتهــا، واستشــراف مســتقبل هــذه 

األمــة بالتخطيــط ألفرادهــا ومجتمعاهتــا، وإرشــادهم لطــرق الريــادة والتمكيــن 

التــي يقــوم عليهــا مضمــار التنافــس المــادي اليــوم، والوقايــة مــن أســباب العقوبــة 

ــذل مــا يف الوســع.  ــات العمــل الجــاد لب والخــذالن، مــع تزويدهــم بأخالقي

ومــن بيــن ســنن اهلل تعالــى التــي حكــم بعــدم تبدلهــا أربعــة ظاهــرة، عليهــا 

ــن الحــق والباطــل، وســنّة  ــه: ســنّة التدافــع بي ــن، واســتقامة أهل مــدار صــالح الدي

نصــر المؤمنيــن علــى عدوهــم إذا تحققــت فيهــم مؤهــالت النصــر، وســنّة تعجيــل 

العــذاب بمــن اســتكر وصــّد عــن الحــق بمــا يظهــر مــن مكــر وخــداع، وســنّة إيقــاع 

العقوبــة بالظالميــن، وبمــن أراد اإلخــالل بالمجتمــع المســلم. وبياهنــا كمــا يلــي: 

سنة التدافع قائمة ما ُوجد حّق وباطل. .   

ــه  ــى وج ــل عل ــق وباط ــي ح ــا بق ــة م ــل قائم ــق والباط ــن الح ــة بي ــنّة المدافع س

األرض. والزم التدافــع بينهمــا: الــذود عــن الِحمــى حتــى ال يحــدث التقــارب 

ــدال  ــرتة، وُي ــذا ف ــدال له ــة.. ُي ــال والمواجه ــك القت ــى ذل ــو اقتض ــاكلة، ول والمش

ــت مكروهــة للنفــوس  ــى، وإن كان لهــذا أخــرى. ومدافعــة الباطــل يحبهــا اهلل تعال

ــل: )ٱ ٻ ٻ ٻ  ــز وج ــال اهلل ع ــد، ق ــّقة والجه ــن المش ــا م ــا فيه لم

ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ 

ٹ ڤ ڤ ڤ(  ]البقــرة: ٦)2[. قــال ابــن كثيــر رحمــه اهلل: وقولــه تعالــى: 

ــل، أو  ــا أن ُيقت ــه إم ــك فإن )ٻ ٻ پ( أي: شــديد عليكــم ومشــقة. وهــو كذل
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ُيجــرح، مــع مشــقة الســفر، ومجاهــدة األعــداء))). وقــال عــز وجــل: )ۓ ۓ 

ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ 
 .]25( ]البقــرة:  ۋ( 

ــان  ــذر. وجري ــداد والح ــتدامة واإلع ــي االس ــة تقتض ــة مفاعل ــة صيغ والمدافع
ــة اإلعــداد، وعــدم  ــن بمواصل ــاين للمؤمني هــذه الســنة ودوامهــا يؤكــده األمــر الرب
الركــون إلــى العــدو، والعمــل علــى إرغامــه بــكل قــوة ممكنــة، قــال اهلل عــز وجــل: 

ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  )ۇ 

ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ 
 .]3٦ ]األنفــال:  ىئ(  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ 

وقــال اهلل عــز وجــل مبينــا بعــض ثمــار المدافعــة ونتائجهــا: ) ۓ ۓ 
ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ 
ڤ  ڤ  ڤ  )ٹ  ســبحانه:  وقــال   ،]2(5 البقــرة:   ( ۋۋچ 
ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ 

]40 ]الحــج:  ڍ(  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ 

وجريــان هــذه الســنة يؤكــده األمــر الصــادر للمؤمنيــن بمواصلــة اإلعــداد، 
ــال  ــبيل. ق ــكل س ــره ب ــّف ّش ــعي لك ــم، والس ــى عدوه ــون إل ــن الرك ــم م وتحذيره

اهلل عــز وجــل: چ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ 
 .]3٦ ]األنفــال:  چ  ەئەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ 

)))   تفسير ابن كثير، ) /9  (. 
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ابتالء المؤمنين بالشدائد وتمحيصهم سنة قائمة. .   

تمحيصهــم،  الصادقيــن:  المؤمنيــن  تمكيــن  ُقبيــل  تعالــى  اهلل  ســنن  مــن 

ــر مــن  وابتالؤهــم بالشــدائد التــي يقّدرهــا عليهــم ليرفــع هبــا مــن درجاهتــم، ويكّف

ســيئاهتم، ويمّحــص صفوفهــم، ويقــّوي عزائمهــم، ويكشــف عدوهــم. قــال جــّل 

ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  )ٺ  جاللــه: 

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ( ]البقــرة: 55)-
ــبحانه: )ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ  ــال س 5٦)[، وق

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ 
ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ( ]البقــرة: 4)2[. قــال أكثــر المفســرين: نزلــت هــذه اآليــة يف معركــة 
الخنــدق حيــن أصــاب المســلمين مــا أصاهبــم مــن الجهــد والشــدة والــرد وســوء 

ــواع الشــدائد))).  العيــش وأن

ــن  ــك ، ع ــن مال ــس ب ــن أن ــالء، ع ــون الب ــات يك ــان والثب ــدر اإليم ــى ق وعل
رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، أنــه قــال: »ِعَظــم الجــزاء مــع ِعَظــم البــالء، وإن اهلل إذا أحــب قومــا 
ــد أخــرت  ــه الســخط«)2). وق ــه الرضــا، ومــن ســخط فل ابتالهــم، فمــن رضــي فل
ــي  ــوم الخنــدق مــن الشــّدة بقولهــا: شــهدُت مــع النب أّم ســلمة ’ عمــا جــرى لهــم ي
ــح  ــة، ويف الفت ــا بالحديبي ــر، وكنّ ــيع وخي ــوف: المريس ــال وخ ــا قت ــاهد فيه ملسو هيلع هللا ىلص مش
ــا مــن الخنــدق؛  ــم يكــن ذلــك أتعــب لرســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وال أخــوف عندن وحنيــن، ل

)))   تفسير القرطبي، )34/3(. 
)2)   سنن ابن ماجه )2/ 33٨)( وحسنه األلباين يف صحيح الجامع )حديث: 0))2(. 
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وذلــك أّن المســلمين كانــوا يف مثــل الَحَرجــة ـ أي يف ضيــق وشــّدة ـ وأّن قريظــة ال 
نأمنهــا علــى الــذراري، فالمدينــة ُتحــرس حتــى الصبــاح، نســمع تكبيــر المســلمين 

ــرًا))).  فيهــا حتــى ُيصبحــوا؛ خوفــا، حتــى رّدهــم اهلل بغيظهــم لــم ينالــوا خي

زوال البأساء مقترن بتحقق الصبر والتقوى. .   

زوال البأســاء بالصــر والتقــوى ســنة مضطــردة ال تتخلــف، أوصــى اهلل عــّز 

وجــّل هبــا أوليــاءه المؤمنيــن كثيــرًا يف كتابــه العزيــز، وقرهنــا علــى وجــه الخصــوص 

يف ســياق الحديــث عــن أســباب زوال كيــد األعــداء، ورفــع الضــّر والبأســاء، 

ــل  ــز وج ــال اهلل ع ــوف. ق ــن كل مخ ــن م ــروه، واألم ــن كل مك ــظ م ــق الحف وتحق

)ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ 

مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ 
پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  خب  حب  جب  يئ  ىئ 
ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 

]آل عمــران: 72)-75)[.  ڤ ڤ ڤ( 

وتحقــق الصــر علــى الطاعــة، والصــر عــن المعصيــة، والصــر علــى األقــدار 

المؤلمــة، مــع لــزوم التقــوى التــي تقتضــي فعــل األوامــر وتــرك المناهــي: مــن 

ــة  ــه ألف ــع ل ــإذا اجتم ــداء، ف ــد األع ــع كي ــق، ودف ــى الح ــات عل ــائل الثب ــم وس أعظ

أهــل اإلســالم، وتعاوهنــم وتراحمهــم، فمــا أســرع مــا ُيســتجلب النصــر، ويتحقــق 

)))   إمتاع األسماع للمقريزي، ))/230(. 
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ــل: )ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې  ــز وج ــال اهلل ع ــن يف األرض، ق التمكي

ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې 
ۈئ ۈئ( ]آل عمــران: 20)[. قــال الطــري رحمــه اهلل: فاألعــداء إذا رأوا مــن 
أهــل اإلســالم ُألفــة وجماعــة وظهــورا علــى عدوهــم غاظهــم ذلــك، وســاءهم، وإذا 

رأوا مــن أهــل اإلســالم فرقــة واختالفــا أو أصيــب طــرف مــن أطــراف المســلمين 

ســّرهم ذلــك وأعجبــوا بــه وابتهجــوا بــه، فهــم كلمــا خــرج منهــم قــرن أكــذب اهلل 

أحدوثتــه، وأوطــأ محّلتــه، وأبطــل ُحجتــه، وأظهــر عورتــه؛ فــذاك قضــاء اهلل فيمــن 

مضــى منهــم، وفيمــن بقــي إلــى يــوم القيامــة. إلــى قولــه يف تفســير كالم الحــق جــّل 

ثنــاؤه: وإن تصــروا أيهــا المؤمنــون علــى طاعــة اهلل، واتبــاع أمــره فيمــا أمركــم بــه، 

واجتنــاب مــا هناكــم عنــه، مــن اتخــاذ بطانــة ألنفســكم مــن هــؤالء اليهــود مــن دون 

ــن  ــوا التقــدم بي ــر ذلــك مــن ســائر مــا هناكــم، وتتقــوا ربكــم فتخاف ــن، وغي المؤمني

ــه وحــّق رســوله ال يضركــم كيدهــم  ــه فيمــا ألزمكــم وأوجــب عليكــم مــن حّق يدي

شــيئا))). 

غلبة الحق، والتمكين ألهله عند اكتمال مؤهالتهم: سّنة جارية. .   

مــن ســنن اهلل تعالــى القائمــة: غلبــة الحــق علــى الــدوام، دون اعتبــار حــال أهله، 

وانتصــار أهــل الحــق علــى أعدائهــم إذا صدقــوا رهبــم، والتمكيــن لهــم عنــد اكتمــال 

مؤهالهتــم الدينيــة والدنيويــة، فــإن لــم تكتمــل ُحجــب عنهــم، وإن نالهــم يف ســبيله 

)))   تفسير الطبري، )ج /ص   (. 
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مــا نالهــم. قــال اهلل جــّل شــأنه: )چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ 

ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ 

ســبحانه:  قولــه  ويف   .]4(-40 ]الحــج:  گ(  گ  گ  گ  ک  ک  ک 

)چ چ چ چ(. وقــال ســبحانه: )ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ 

خب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ 
ــو  ــم ل ــون، وأهن ــون، مغلوب ــداءه مخذول ــر أن أع ــح: 22-23[، فأخ مب ىب( ]الفت
قابلــوا المؤمنيــن الصادقيــن وقاتلوهــم: )ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ(، يتولــى 

أمرهــم، )ىئ ىئ( ينصرهــم، ويعينهــم علــى قتالكــم، وتلــك ســنة اهلل يف األمــم 

الســابقة))). وكمــا أّن هــذه الســنّة ال تتبــدل وال تتغيــر يف ســاحات القتــال المــادي، 

فإهنــا تجــري كذلــك يف غيرهــا مــن مجــاالت التنافــس الحضــاري. 

والســنن يغالــب بعضهــا بعضــا ً، فســنة اهلل تعالــى الشــرعية القاضيــة بنصــر 

أوليائــه، وكبــت أعدائــه قاضيــة علــى الســنّة الكونيــة المتمثلــة يف غلبــة الكثــرة علــى 

القّلــة إذا اســتجمعت مؤهــالت النصــر الماديــة. وممــا يشــهد علــى مغالبــة الســنن: 

وعــد اهلل تعالــى ألوليائــه بمــدد الســماء، ومظاهرهتــم بجنــود الســماوات واألرض 

إذا اســتقاموا علــى أمــره، واســتحقوا معونتــه، رغــم قلتهــم، وضعــف إمكاناهتــم يف 

مقابــل عدوهــم. 

ــاد فحســب، وميــزان القــّوة عندهــم  وجنــد اهلل تعالــى ال يقاتلــون بالعــّدة والعت
ــم  ــروه، واعتقاده ــم إذا نص ــر رّبه ــة يف نص ــا بالثق ــة، وإّنم ــرة أو القّل ــق بالكث ال يتعل

)))   تفسير السعدي، )ص:  9 (، بتصرف. 
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الجــازم بعدالــة قضيتهــم، وبالخــذالن الــذي تكّفــل بــه لعدوهــم، وصدقهــم يف 
بــذل الوســع الســتجالب أســباب القــوة الماديــة الممكنــة. وانتصــارات المســلمين 
الحاســمة علــى عدوهــم ـ قديمــا وحديثــا ـ شــاهدة بذلــك. قــال رجــل لخالــد بــن 
ــّل المســلمين! فقــال  ــّروم وأق ــر ال ــا أكث ــوم اليرمــوك: م ــه يف ي ــد رضــي اهلل عن الولي
ــّل  ــود بالنصــر، وتق ــر الجن ــر المســلمين! إّنمــا تكُث ــّروم وأكث ــّل ال ــل مــا أق ــد: ب خال

ــال))).  ــدد الرج ــذالن، ال بع بالخ

وال ُيمنــع بعــد كل ذلــك مــن حصــول األذى واأللــم الــذي هــو محصلــة 
ــرك  ــى مــن ت ــذا حّذرهــم اهلل تعال ــع الســابقة، ول ــه يف ســنة التداف الكــُره المشــار إلي

مدافعــة عدّوهــم اتقــاء لمــا ينالهــم مــن األذى، بقولــه جــّل شــأنه: )ھ ھ 
ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ 
ــل: )گ گ  ــز وج ــال اهلل ع ــاء: 04)[، وق ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې( ]النس
ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ 
ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻڻ  ڻ  ں 
ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ 
ــرة:)25[.  ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ( ]البق

والغلبــة والتمكيــن ليســا ِحكــرًا علــى مجــاالت المدافعــة العســكرية، بل يشــمل 
كل ســاحات المواجهــة األخــرى: االقتصاديــة، واإلعالميــة، والتعليميــة ونحوها. 

)))   تاريخ الرسل والملوك للطري، )3/ 3٩٨(. 



٩٠

العقوبات واآليات والسنن

تخّلف النصر، وحجب التمكين عالمة على عدم اكتمال مؤهالت أهله. .   

يف مقابــل التمكيــن ألهــل الحــق إذا اســتجمعوا مؤهــالت النصــر.. تمضــي ســنة 

اهلل عــز وجــل الكونيــة إذا تخلــف المؤمنــون عــن مؤهــالت النصــر بــأن خالفــوا أمــر 

ــن  ــن وبي ــس بي ــى لي ــك أّن اهلل تعال ــم؛ ذل ــت نياهت ــم، وتبّدل ــت كلمته ــم، وافرتق رهب

أحــد مــن خلقــه عهــد بالتمكيــن والنصــر مــا دام قائمــا علــى أمــر يخالــف أمــره، أو 

كان عازمــا علــى فعلــه حــال القــدرة عليــه. 

وقــد يحصــل النصــر ثــم ُيحجــب التمكيــن رحمــة بصاحبــه وإن كان أهــالً لــه 

ــة الباطــل، وعجــزه  ــه علــى مصاول ـ فــردًا أو جماعــة ـ لعلــم اهلل تعالــى بعــدم قدرت

عــن تحّمــل المشــاّق التــي ســتناله يف أعقــاب ذلــك التمكيــن، أو لعــدم اســتكماله 

)مؤهــالت التَّبِعــات(، ومنهــا صــدق العزيمــة علــى تطبيــق شــرع اهلل تعالــى وإقامــة 

أمــره، واالســتعداد بالقــدرات الماديــة التــي ال يحصــل ذلــك التمكيــن إال هبــا. 

وإذا تخّلــف الســند الشــرعي ـ بســبب مانــع مــن موانع النصــر ـ اســتوى الطرفان، 
ومضــت ســنّة اهلل الكونيــة القاضيــة بغلبــة األقــوى ُعــّدة واألكثــر عــددا. وشــواهد 
ــوم  ــه ي ــى مخــرًا عمــا حصــل ألوليائ ــال اهلل تعال ــا. ق ذلــك ظاهــرة قديمــا وحديث

أحــد: )ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت 
خت مت ىت يت جث مث ىث ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ( 
]آل عمــران:٦5)-٦٦)[. وقــال ســبحانه مذكــرًا أوليائــه، وممتنــا بمــا وقــع لهــم يــوم 

ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  )ں  حنيــن: 
ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ 
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ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ 
ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ( ]التوبــة:25-2٦[. وقــد 
كانــوا يومئــذ اثنــي عشــر ألفــا وعدوهــم أربعــة آالف، فقــال رجــل يومئــذ: لــن ُنغلــب 

اليــوم مــن قلــة، فشــّق ذلــك علــى النبــي ملسو هيلع هللا ىلص))). 

إبطال عمل المفسدين سنة دائمة. .   

أخــر اهلل عــز وجــل بأنــه ال يحــب المفســدين وال ُيصلــح أعمالهــم بقولــه جــّل 
ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  )ٿ  شــأنه: 
ــة بيــن  ڄ(   ]يونــس: )٨[، كمــا أخــر ســبحانه عــن ســنة المدافعــة والمداول
ــل  ــا الباط ــش فيه ــه، ينتف ــري نفس ــخ البش ــدم التاري ــة قِ ــا قديم ــل وأهن ــق والباط الح
تــارة، ويندحــر تــارات. وال أنفــع يف مواجهــة الباطــل حــال انتفاشــه واســتعالئه 
مــن لــزوم الحكمــة والصــر، وعــدم التهــور الســتعجال كســب جولــة واحــدة 
مــن جــوالت المواجهــة الكثيــرة مــع الباطــل، دون اعتبــار لســنن المداولــة، أو 
استشــراف لمســتقبل الصــراع. قــال أبــو زرعــة رحمــه اهلل: كتــب إلــّي إســحاق بــن 
راهويــه رحمــه اهلل يقــول: ال يهولنــك الباطــل، فــإن للباطــل جولــة ثــم يتالشــى)2). 

كمــا جــرت ســنة اهلل عــز وجــل يف الباطــل إذا تّمــرد واســتطال، وتعاظــم شــره:  

أن ُينــزل عليــه قارعــة كونيــة، أو يســّلط عليــه أهــل الحــق مــن عبــاده فــإذا هــو زائــل 

د الباطــل وتعاُظــم شــّره: ســعيه باإلفســاد يف األرض، وإشــعال  ال أثــر لــه. ومـِـن تمــرُّ

)))   إمتاع األسماع، )٨/ 3٨٩(. 
)2)   الجرح والتعديل، ))/342(. 
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الحــروب بيــن الحيــن واآلخــر، قــال اهلل جــّل شــأنه مؤكــدًا كبتــه لألشــرار، وإطفائــه 

لنيــران الحــرب التــي يوقدوهــا، والحكــم بالخســارة والبــوار علــى المكائــد التــي 

ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  )ۉ  ُيفســدوها:  التــي  واألعمــال  ُيحيكوهــا، 

ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی 

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

ولعظيــم   .]٦4 ]المائــدة:  مح(  جح  مج  حج  يث  ىث  مث  جث  يت  ىت  مت 

محبتــه جــّل شــأنه لمحــق الباطــل أخــر بأنــه الــذي يقــذف بالحــق وإن كان ضعيفــا، 

ــبحانه: )گ گ گ گ  ــه س ــا، بقول ــا منيع ــل وإن كان قوي ــه الباط ــق ب لُيزه

ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ 
]األنبيــاء:٨)-٩)[.  ے(  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ 

من السنن القائمة: تعجيل العذاب بمن استكبر، وصّد عن الحق. .   

ــل  ــا بتعجي ــااًل منه ــى ح ــّص اهلل تعال ــم خ ــن وصفاهت ــوال المكذبي ــن أح ــن بي م
ــر المنافقيــن الذيــن يصــّدون  العــذاب، أال وهــي اجتمــاع المكــر والخــداع يف أكاب
عــن ســبيله، ويحاربــون أوليائــه، ويلجــأون إلــى أســاليب المكــر والخــداع لتحقيــق 
مآرهبــم، والتمويــه علــى العامــة باأليمــان المغلظــة يف أهنــم ال يريــدون مــن فعلهــم 
إال الحــق، وال يطمحــون إال لإلصــالح، فــإذا ظهــر أمرهــم، وانكشــفت مقاصدهــم 
ــال  ــم. ق ــادوا يف باطله ــم، وتم ــى إجرامه ــم واستفش ــوا أيماهن ــق نكث ــتبان الح واس

اهلل تعالــى مخــرًا عــن ســنته يف هــؤالء: )ہ ہ ہ ھ ھ ھ 
ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ 
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وئ  ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ 
ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ( ]فاطــر:42-43[. وليــس إقســامهم 
ــتكبار يف  ــن اس ــادر ع ــه ص ــه، ولكن ــوا ل ــق، وإال لوفق ــب للح ــن، وطل ــد َحَس لقص
األرض علــى الخلــق، وعــن الحــق، يريــدون بــه المكــر، وخــداع النــاس بأهنــم أهــل 
الحــق، الحريصــون علــى طلبــه، ليغــرت هبــم المغــرتون، ويمشــي خلفهــم المقتدون: 
ــه  ــان الّل ــا أب )ۉ ې ې ې ې ى(، فمكرهــم إنمــا يعــود عليهــم، بعدم

خزيهــم، وظهــرت فضيحتهــم، وتبيــن قصدهــم الســيئ، ولــم يبــق لهــم إال انتظــار 
مــا يحــل هبــم مــن العــذاب، الــذي هــو ســنة الّلــه يف األوليــن، ال تتبــدل وال تتغيــر))). 

كبت الباطل أو قطعه ُسّنتان مرّدهما فساد الباطل واستشراء شره. .   

تخــرج  تتخلــف، وال  قائمــة ال  كائــن ال محالــة، وهــو ســنّة  الباطــل  زوال 
ــه،  ــل نفس ــاد الباط ــب فس ــع بحس ــت أو بالقط ــه بالكب ــن: زوال ــن اثنتي ــن صورتي ع

واستشــراء شــره فيمــن حولــه. قــال اهلل تعالــى: )گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ 
عمــران[.  ]آل  ۀ(  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ 

ــم  ــل صناديده ــار، وقت ــن الكّف ــا م ــدر طرف ــوم ب ــع اهلل ي ــه اهلل: قط ــادة رحم ــال قت ق
ورؤســاءهم وقادهتــم يف الشــر. وقــال بــن جريــر رحمــه اهلل: تأويــل الــكالم: ولقــد 
نصركــم اهلل ببــدٍر؛ لُيهلــك فريقــا مــن الكفــار بالســيف، أو ُيخزيهــم بخيبتهــم ممــا 
طمعــوا فيــه مــن الظفــر، )ۀ ۀ(، أي: فيرجعــوا عنكــم خائبيــن، لــم 

ــم )2).  ــوه منك ــوا أن ينال ــا رج ــيئا مم ــم ش ــوا منك ُيصيب

)))   تفسير السعدي )ص: )٦٩(. 
)2)   تفسير الطري، )ج4/ص٨5(. 
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ولــكٍل مــن كبــت الباطــل أو قطعــه خصائــص يحســن مراعاهتــا؛ فالمحــق 

ــة دون تحقيــق أهــداف العــدو وبلــوغ مــراده، فــرتاه  بالكبــت يتحقــق معــه الحيلول

يتجــّرع مــرارة الخــزي والخــذالن كلمــا خطــط للقضــاء علــى الحــق وأهلــه، 

ــل أو  ــة يف الداخ ــه الخبيث ــاث ذات ــل واجتث ــتئصال الباط ــم باس ــع يت ــق بالقط والمح

ــى  ــة. وعل ــاحة المعرك ــن يف س ــدي المؤمني ــة، أو بأي ــة ماحق ــة كوني ــارج بعقوب الخ

الرغــم ممــا يصيــب المؤمنيــن إال أّن العاقبــة لهــم، والخــزي والبــوار علــى عدوهــم. 

ــأنه: )ھ ھ ھ ے ے ۓ  ــّل ش ــه ج ــم بقول ــه رّبه ــد ب ــا وع ــم م ذلك

ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ 

وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ 

عمــران:3٩)-)4)[،  ]آل  پ(  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ۇئ  وئ 

وقولــه عــز وجــل: )ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ 

ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ 
]األنفــال:7-٨[.  ې(  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ 

محق الباطل بأيدي المؤمنين أحّب إلى هللا من محقه باآليات الكونية. .   

أخــر اهلل تعالــى أن محــق الكافريــن بســيوف المؤمنيــن أحــّب إليــه مــن محقهــم 

باآليــات الكونيــة، وعــّد ذلــك مــن أحــّب العقوبــات يف ميــزان الشــرع وأرفعهــا، بــل 

قرنــه بذاتــه العلّيــة يف قولــه جــّل شــأنه: )ٱ ٻ ٻ ٻ 

ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ( ]التوبــة: 4)[. ومــن حــّب 
الكافريــن أرصــد لآلمريــن  لقطــع  الرفيعــة  الشــرعية  العقوبــة  لهــذه  تعالــى  اهلل 
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بالمعــروف والناهيــن عــن المنكــر، وللمجاهديــن يف ســبيله مــن الفضــل والشــرف 

ــل يف ســبيله  ــل جعــل القت ــم يرصــده لغيرهــم، ب ــا ل ــا واآلخــرة م ــة يف الدني والمكان

هــو البيــع الرابــح وأخــر أّنــه ســبحانه المشــرتي لهــذه النفــس الطاهــرة التــي قضــت 

ــعة  ــا، وس ــة بدرجاهت ــده: الجن ــذي أرص ــن ال ــه، وأّن الثم ــة أعدائ ــبيله لمحارب يف س

نعيمهــا، قــال جــّل شــأنه: )ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ 

ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ 
ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ 

 .]((( ]التوبــة:  جئ(  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ 

ــة اهلل تعالــى لمحــق الباطــل بجنــد المؤمنيــن دون غيرهــم:  ومــن عجيــب محّب

ــدر بلباســهم وِزّيهــم، وأن يتشــّبهوا  ــوم ب ــّزل مالئكــة الســماء ي أمــُره جــّل شــأنه بتن

بحالهــم يف المعركــة، ويلبســوا ألمتهــم يف الحــرب، ويركبــوا الخيــل ويتقّلــدوا 

الســيوف، ويرمــوا بالحــراب، ويخوضــوا الحــرب مثلهــم، مــع أهنــم جنــد اهلل 

األعظــم الــذي ال يحتــاج لتحقيــق النصــر إلــى شــيء مــن هــذه المماثلــة! بــل 

األعجــب أّن يتعّلــق شــرف المالئكــة عنــد رّبهــم بعــد ذلــك بتلــك المشــاركة 

 ، والمماثلــة يف محــق الكافريــن يــوم بــدر!! ))). عــن رفاعــة بــن رافــع الزرقــي

ــل إلــى النبــي ملسو هيلع هللا ىلص، فقــال: »مــا تعــّدون أهــل  ــدر قــال: جــاء جري وكان مــن أهــل ب

بــدر فيكــم، قــال: مــن أفضــل المســلمين أو كلمــة نحوهــا، قــال: وكذلــك مــن شــهد 

)))   مزيد تفصيل لهذه المسألة يف كتاب منشور للمؤلف بعنوان: المدينة المحاصرة. 
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ــود اهلل  ــاس جن ــم يف تفاضــل أجن ــدرا مــن المالئكــة«))). وهكــذا الشــأن واهلل أعل ب

تعالــى األخــرى مــن الريــاح والميــاه ونحوهــا. 

إيقاع العقوبة بمن أراد اإلخالل بالمجتمع المسلم سنة ال تتبدل. .   

أخــر اهلل تعالــى عــن ســنته يف )الَخَبــث( الــذي يســعى لزعزعــة المجتمــع 

ــادى  ــم، ويتم ــكيكهم يف دينه ــراده، وتش ــم أف ــن عزائ ــى توهي ــل عل ــلم، ويعم المس

يف إفســاد أفــراده بشــتى الصــور، فقــال جــّل شــأنه: )ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ 

ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ 
ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى 

 .]٦2-٦0 ]األحــزاب:  ی(  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ 

ــى  ــعون عل ــم يس ــلم، وه ــع مس ــا مجتم ــو منه ــالث ال يخل ــف الث ــذه الطوائ وه

ــم،  ــراده يف دينه ــكيك أف ــتقراره، وتش ــن اس ــل م ــع، والني ــة المجتم ــدوام لزعزع ال

ــدون  ــن، ويكي ــالم يف العل ــرون اإلس ــن ُيظه ــون، الذي ــم: المنافق ــة بينه ــث الفرق وب

لــه يف الخفــاء، والذيــن يف قلوهبــم مــرض الشــك يف اإلســالم، أو مــرض الشــهوة، 

ويســعون لنشــرهما يف المجتمــع المســلم، والمرجفــون الذيــن دأهبــم التنّقــص مــن 

ــم  ــن أعدائه ــم م ــم، وتخويفه ــخرية منه ــه، والس ــر أهل ــعائره، وتحقي ــالم وش اإلس

ــة.  ــرة إمكاناهتــم المادي بذكــر قوهتــم، وكث

)))   أخرجه البخاري، )ج /ص    (. 
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وقــد أخــر ســبحانه عــن ســنّته الدائمــة، وعادتــه الثابتــة، وعقوبتــه الرادعــة 

هبــؤالء جميعــا، وأهنــا جاريــة يف كل زمــان ومــكان، إذا ُوجــدت أســباهبا وظروفهــا 

نأمــرك بعقوبتهــم  )ۉ ۉ(، أي:  لهــا. وقولــه جــل شــأنه:  المقتضيــة 

وقتالهــم، ونســلطك عليهــم، ثــم إذا فعلنــا ذلــك فــال طاقــة لهــم بــك، وليــس لهــم 

قــوة وال امتنــاع، ولهــذا قــال ســبحانه: )ې ې ې ې ى ى(  أي: ال 

ــي  ــى نف ــل عل ــه دلي ــم. وفي ــم أو تنفيه ــأن تقتله ــال ب ــة إال قلي ــك يف المدين يجاورون

أهــل الشــر الذيــن ُيتضــرر بإقامتهــم بيــن أظهــر المســلمين، فــإن ذلــك أحســم 

ــون: )ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ(،  ــه، ويكون ــد من ــر، وأبع للش

أي: مبعديــن، أينمــا وجــدوا ال يحصــل لهــم أمــن، وال يقــر لهــم قــرار، يخشــون أن 

ــوا))).  ــوا، أو ُيعاقب ــوا، أو ُيحبس يقتل

)))   تفسير السعدي )ص:    (



رابعاً: 
قواعد للتعرف على )اآليات( التي يرسلها الحّق جّل جالله 

تذكيراً وإعذاراً لمن خالف أمره. 
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اآليات: عالمات يجريها هللا في الكون لتعظيمه وتخويف عباده. .   

مــن رحمــة اهلل تعالــى أن جعــل للعقوبــات العامــة مؤشــرات، وعالمــات، 

)وآيــات( تتقّدمهــا ليفــزع منهــا البشــر إلــى رهبــم، ويقلعــوا عــن ظلمهــم. واآليــات 

ــة الواضحــة. وللمفســرين خمســة أقــوال يف معنــى  ــة، وهــي العالمــة البين جمــع آي

ــل  ــدي الرس ــى أي ــبحانه عل ــا اهلل س ــي جعله ــزات الت ــا المعج ــات، األول: أهن اآلي

ــن  ــا م ــام تخويف ــات االنتق ــا آي ــاين: أهن ــن. الث ــا للمكذبي ــذار تخويف ــل اإلن ــن دالئ م

ــم إلــى  المعاصــي. الثالــث: أهنــا تقلــب أحــوال اإلنســان مــن صغــر إلــى شــباب ث

تكّهــل ثــم إلــى مشــيب، ليعتــر بتقّلبهــا، ويخــاف عاقبــة أمــره. وهــذا قــول أحمــد بن 

حنبــل رحمــه اهلل. الرابــع: القــرآن، والخامــس: المــوت الذريــع. قالــه الحســن))). 

غيــر أّن تقلــب أطــوار اإلنســان، وتبــّدل أحوالــه مــن الصغــر إلــى الشــباب قــد يكــون 

آيــة تخويــف، وقــد يكــون آيــة إنعــام وامتنــان، بخــالف آيــة المــوت. 

وقــّد أخــر اهلل جــّل جاللــه بأّنــه يســوق اآليــات تخويفــا لألمــم والجماعــات، 

ــبحانه:  ــال س ــاء، ق ــع اإلبق ــم م ــذاب األلي ــاع الع ــا بإيق ــاء، وإّم ــالك والفن ــا باإله إّم

يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  )ىئ 

جب حب خب مب ىب يب جت حت ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ 
ٹ(  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ 
ــة مــن القــرى  ــا مــن قري ــى: م ــال الســعدي رحمــه اهلل: والمعن ]اإلســراء: 5٨-5٩[. ق

المكذبــة للرســل إال ال بــد أن يصيبهــم هــالك قبــل يــوم القيامــة، أو عــذاب شــديد.. 

)))   تفسير القرطبي )0)/)2٨(، وزاد المسير، )3/ 34(. 
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ــة  ــون باإلناب ــادر المكذب ــه، فليب ــن وقوع ــد م ــه، ال ب ــاء أبرم ــه اهلل، وقض ــاٌب كتب كت

إلــى اهلل تعالــى وتصديــق رســله قبــل أن تتــم عليهــم كلمــة العــذاب، ويحــق عليهــم 

ــول))).  الق

وهنــاك معنــى لطيــف يف الجمــع بين معــاين اآليات ذكره الزمخشــري يف تفســيره 
ــا مــن  ــى: ال نرســلها إاِلَّ َتْخِويف ــة ـ فالمعن ــات ـ أي الكوني ــد هبــا اآلي ــه: إن أري بقول
ــم يخافــوا وقــع عليهــم.  ــه، فــإن ل ــزول العــذاب العاجــل؛ كالطليعــة والمقّدمــة ل ن
ــا إال  ــرآن وغيره ــات الق ــات، كآي ــن اآلي ــل م ــا نرس ــى: وم ــا فالمعن وإن أراد غيره

تخويفــا، وإنــذارا بعــذاب اآلخــرة)2). 

ــة  ــة إلقام ــن خاص ــا: براهي ــن كوهن ــات يتضم ــى اآلي ــا ورد يف معن ــة م وخالص

الحجــة علــى أقــوام مخصوصيــن، كمــا يف المعجــزات، أو عالمــات ونــذر لألفــراد 

لعلهــم يرجعــون؛ كمــا يف المــوت، والخــوف، والمــرض، والمصائــب، ونحوهــا، 

ــر، والصواعــق،  ــة عامــة للتخويــف، كمــا يف األعاصي وإمــا أن تكــون براهيــن كوني

ــا.  ــات ونحوه ــزالزل، والفيضان ــن، وال والراكي

ــة الواضحــة التــي  ــا تعريــف اآليــات بأهنــا: العالمــات الجلي وممــا ســبق يمكنن

الكــون واألنفــس؛ إلظهــار عظمتــه، والتذكيــر بقدرتــه،  يجريهــا اهلل تعالــى يف 

وتخويــف عبــاده، واإلعــذار ممــن خالــف أمــره، واســتحق عقوبتــه، مــن األفــراد، 

والجماعــات؛ لعلهــم يرجعــون. 

)))   تفسير السعدي، )ص:    (. 
)2)   تفسير الزمخشري، )2/ ٦74)
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وقــد أدرك الســلف هــذا المعنــى مــن التخويــف بتغيــر حركــة الكــون مــن 

حولهــم، ولــذا لمــا رجفــت األرض يف الكوفــة علــى عهــد ابــن مســعود ، قــال: 

يأيهــا النــاس إن ربكــم يســتعتبكم فأعتبــوه))). وعــن نافــع، عــن صفيــة ڤ قالــت: 

ــم،  ــاس مــا أســرع مــا أحدثت ــة علــى عهــد عمــر ، فقــال: أيهــا الن زلزلــت المدين

ــا)2).  ــن عــادت ال أســاكنكم فيه لئ

اآليات الكونية منها ما يمكن التنبؤ به، ومنها الفجائي. .   

اآليــات الكونيــة عالمــات كــرى، ظاهــرة ومشــاهدة ال ينكرهــا أحــد، وتحــدث 

بســبب اضطــراب القشــرة األرضيــة، كالّرجفــة، والدخــان، أو تغّيــر يف حركــة الكواكــب 

العلويــة كالشــمس، والقمــر. ويمكــن تقســيمها هبــذا االعتبــار إلــى قســمين: األول: آيــات 

كونيــة ثابتــة، يمكــن اكتشــافها والتنبــؤ هبــا، والتعــرف علــى مواقيتهــا الزمنيــة والمكانيــة، 

بمــا اســتحدث اإلنســان مــن أدوات رصــد الكــون ودوران أفالكــه، وبمــا أتقــن مــن 

معرفــة حركــة الكواكــب والريــاح وتغيــر الظواهــر الماديــة. والثــاين: آيــات كونيــة فجائيــة 

الحــدوث، ال يمكــن للبشــر التنبــؤ هبــا، وال معرفــة شــّدهتا، وال مــكان وزمــان وقوعهــا. 

وإذا كان التخويــف متعلقــا بــكال النوعين فإّنه يف النــوع األول خوف مصحوب 

ــة نفســها، للتفكــر يف عظمــة اهلل تعالــى جــّراء النظــر يف  بتعظيــم، يتجــه صــوب اآلي

حركــة هــذه الظواهــر الكونيــة العلويــة والســفلية، والنظــر يف أســباب جرياهنــا، 

)))   تفسير الطري، )7)/ 47٨(. 
)2)   المنتظم يف تاريخ الملوك واألمم )4/ 2٩5)
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وتبــّدل مواقيتهــا، ونحــو ذلــك، فــإذا تغيــرت أو اضطربــت توّلــد الخــوف مــن جــراء 

ذلــك، بينمــا يتجــه النظــر يف النــوع الثــاين صــوب األثــر الناجــم عــن تغيــر حركتهــا، 

ومــا يصحــب ذلــك مــن قطــع منافــع النــاس، وتبــدل أحوالهــم زمانــا ومكانــا، ولــذا 

فهــو أبلــغ يف التخويــف؛ ألنــه مصحــوب برهبــة وفــزع. 

وحركــة اإلنســان ـ منــذ الِقــدم ـ تتوافــق مــع حركــة اآليــات يف الكــون مــن حولــه؛ 

فــإذا تغيــرت عليــه طبيعــة جرياهنــا، واختــّل أمامــه نظامهــا، وتبّدلــت أحوالهــا 

ــة والســببية  ــه الهلــع والخــوف، وأخــذ يبحــث عــن الكيفي ــة والســفلية أصاب العلوي

ــه ســريعا مــا  ــة مــن إرســالها فــإن أحوال ــات، والغاي ــر مقصــود اآلي ــإذا تدّب معــا، ف

ــزول ظلمــه وإفســاده.  ــّل أو ي تصلــح، ويق

وكــم صــرف التفســير المــادي لآليــات النــاَس عــن الغايــة مــن إرســالها، وأفســد 

طغيــان المنهــج التجريبــي المــادي تصوراهتــم ومــن ثــم تفاعلهــم المطلــوب؛ فبــداًل 

ــد  ــى عن ــى اهلل تعال ــزع إل ــتغفار والف ــدم واالس ــالن الن ــة، وإع ــوف والرهب ــن الخ م

ــّزل اآليــات  ــر نظــام الكــون تجــد أكثرهــم يف مواطــن تن ــّدل حركــة اآليــات وتغّي تب

ــرون  ــة، وال ي ــون، ويأخــذون الصــور التذكاري ــن: يضحكــون، ويلعب ــن غافلي الهي

بأســا مــن التجــول والرتويــح عــن النفــس، أو اقــرتاف الحــرام يف ديــار المعذبيــن! 

وكــم أصبــح إيمــان النــاس بالمحسوســات المشــاهدة أعظــم بكثيــر مــن إيماهنم 

)بالغيــب(، وهــو مــا يفســر انصرافهــم عــن تفقــد أحوالهــم، وإصــالح مــا فســد مــن 

عقائدهــم وعباداهتــم حينمــا يضطــرب نظــام الكــون مــن حولهــم، بــل بــات همهــم 
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األكــر عنــد تنــّزل اآليــات: البحــث عــن )كيفيــة( الحــدوث، بداًل مــن التعــّرف على 

أســبابه الحقيقيــة، والواجــب القيــام بــه لرفــع ُنــذر العــذاب. وبســبب هــذا التفســير 

المــادي تبّلــدت أحاسيســهم، واســتحكمت غفلتهــم، وقســت قلوهبــم، حتــى باتــوا 

يســخرون ممــن يؤمــن بالغيبيــات، ويتنــّدرون بمــن يعــّد االنحــراف يف واقــع األفــراد 

ســببا لنــزول الكــوارث واألزمــات. 

وحــال المشــركين يف هــذا الزمــان كحــال أولئــك الغافليــن، بــل شــركهم أغلــظ 

مــن شــرك األوليــن ـ كمــا يقــول اإلمــام محمــد بــن عبــد الوهــاب رحمــه اهلل ـ ألن 

األوليــن كانــوا يشــركون يف الرخــاء وُيخلصــون يف الشــدة، ومشــركو زماننــا شــركهم 

يف الرخــاء والشــدة)))، وال يعرفــون رهبــم حتــى يف حــال الكربــة فضــاًل أن يعرفــوه 

يف حــال الرخــاء والســعة، وينصرفــون عــن دعائــه إلــى دعــاء غيــره حتــى وهــم 

ــذر العــذاب ونــزول العقــاب.  يشــاهدون ُن

تنّزل اآليات يقترن بجملة من الِحكم والغايات. .   

يقــرتن تنــزل اآليــات بجملــة مــن الحكــم الغايــات أخــر اهلل تعالى عنها ورســوله 

ــة،  ــباب العقوب ــب أس ــى تجنّ ــن عل ــر معي ــات خي ــذه الغاي ــى ه ــرف عل ملسو هيلع هللا ىلص. والتع

واستشــراف وقوعهــا، وتقديــر خطورهتــا، وإحســان التعامــل معهــا. 

الغايــات مــن إرســال اآليــات  ورحمــة اهلل تعالــى بخلقــه تظهــر يف معرفــة 
والعقوبــات؛ فــاهلل تعالــى يحــّب إقامــة الحجــة علــى مــن خالــف أمــره، وال يعاجلــه 

)))   ثالثة األصول وشروط الصالة والقواعد األربع )ص: 47(. 
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ــت  ــل يف توقي ــد التأم ــالء عن ــر بج ــا يظه ــو م ــذار، وه ــال وإع ــد إمه ــة إال بع العقوب
إرســال اآليــات والغايــة منهــا؛ حيــث يرســلها اهلل تعالــى مقدمــة بيــن يــدي العقوبــة، 
وال يــراد منهــا ســوى: التخويــف، أو التأديــب، فــإذا لــم ُينتفــع هبــا تنّزلــت العقوبــة 
بعــد ذلــك لالنتقــام والتعذيــب، وبســببها تضطــرب أحــوال األفــراد والجماعــات، 

ويتفــرق جمعهــم، وُيشــتت شــملهم، وتذهــب منافعهــم. 

وهــذه الغايــات الثــالث: التخويــف، والتأديــب، وإيقــاع العقوبــة تــدرج منطقــي 
يلجــأ إليــه حتــى البشــر لتقويــم ســلوك مــن يتولــون أمــره مــن ذرياهتــم أو رعاياهــم 
أو حتــى موظفيهــم؛ حيــث يبــدأون بالتخويــف ولفــت النظــر، فــإذا لــم يرتــدع 
المخالــف لجــأوا لخطــوة أرفــع يف التهديــد بالحســم أو التلويــح بالســوط والعصــا 
ونحوهــا، فــإذا لــم يجــدي ذلــك اتخــذوا مســلك الحســم بإيقــاع العقوبــة. وشــأُن 
ــم وأحكــم..  ــه يف المســارات الثــالث: أعظــم، وأرحــم، وأعل ــى مــع خلق اهلل تعال

جــّل جاللــه، وتقدســت أســماؤه. وبيــان هــذه الغايــات كمــا يلــي: 

اآليات تتنّزل للتخويف. .   

التخويــف هــو الحلقــة األولــى يف مسلســل اإلعــذار واإلمهــال لمــن حــّق عليــه 

العــذاب. ومــع أّن التخويــف يحــدث بتغّيــر أحــوال الفــرد، واضطــراب حالتــه مــن 

الصحــة إلــى الســقم، وتغّيــر مجتمعــه مــن األمــن إلــى الخــوف، ومــن الّرغــد إلــى 

الشــّح والغــالء، ومــن الرتاحــم إلــى التباغــض، إال أّن أعظمــه مــا يصحبــه اضطــراب 

كــوين علــى وجــه غيــر معهــود، ال ُينكــره أحــد، تتغيــر فيــه حركــة الكواكــب العلويــة 

ــاح، ويرتفــع المــوج  ــة، وتشــتّد الري كالشــمس والقمــر، وتتحــرك القشــرة األرضي
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ــعود  ــي مس ــن أب ــم. ع ــببه أحواله ــرب بس ــاس، وتضط ــه الن ــزع من ــر يف ــكل ظاه بش

األنصــاري وغيــره  أن النبــي ملسو هيلع هللا ىلص قــال يــوم انكســفت الشــمس: »إّن الشــمس 

والقمــر آيتــان مــن آيــات اهلل، يخــوف اهلل هبمــا عبــاده، وإهنمــا ال ينكســفان لمــوت 

ــا  ــف م ــى يكش ــوا اهلل حت ــوا، وادع ــيئا فصّل ــا ش ــم منه ــإذا رأيت ــاس، ف ــن الن ــد م أح

بكــم«))). 

ــا  ــي يبعثه ــف الت ــدم إدراكــه لرســائل التخوي ــه: ع ــى رّب ــر عل ــوان الكاف ومــن ه

إليــه مــواله، وخلــو ذهنــه ممــا يجــب عليــه الســرتضائه واســتجالب رحمتــه. ومــن 

كرامــة المؤمــن أنــه ال يحتــاج ألكثــر مــن هــذا التخويــف إلصــالح أمــره، واإلقــالع 

ــى  ــه وعل ــّلطت علي ــببه ُس ــذي بس ــب ال ــر يف الذن ــاءل ويتفّك ــث يتس ــه؛ حي ــن ذنب ع

ــه، ويفــزع للصــالة  ــات التخويــف تلــك، وبســببها يعلــن توبت ــه آي ــاس مــن حول الن

حتــى تنجلــي الُغّمــة وتعــود األمــور لســابق عهدهــا. قــال اهلل تعالــى: )ىئ ىئ 

ىب  مب  خب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ 
يب جت حت ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ 
ــادة  ــال قت ــراء:5٨-5٩[. ق ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ(   ]اإلس
رحمــه اهلل يف هــذه اآليــة: إن اهلل يخــّوف النــاس بمــا شــاء مــن آياتــه لعلهــم يعتبــون، 

أو يّذكــرون، أو يرجعــون)2). قــال الســعدي رحمــه اهلل: والمعنــى: مــا مــن قريــة مــن 

القــرى المكذبــة للرســل إال ال بــد أن يصيبهــم هــالك قبــل يــوم القيامــة، أو عــذاب 

)))   صحيح مسلم، )2/ ٦2٨(. 
)2)   الدر المنثور، )5/30٨(. 
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ــون  ــادر المكذب ــه، فليب ــن وقوع ــد م ــه، ال ب ــاء أبرم ــه اهلل، وقض ــاب كتب ــديد: كت ش

باإلنابــة إلــى اهلل وتصديــق رســله قبــل أن تتــم عليهــم كلمــة العــذاب، ويحــق عليهــم 

ــى)2).  القــول))). عــن حذيفــة ملسو هيلع هللا ىلص قــال: كان النبــي ملسو هيلع هللا ىلص إذا حزبــه أمــر َصلَّ

تتنّزل اآليات للتأديب. .   

ــات،  ــراد والجماع ــات باألف ــات والعقوب ــال اآلي ــن إرس ــة م ــة ثاني ــب غاي التأدي

وهــو درجــة أرفــع مــن التخويــف، وأقــّل مــن االنتقــام ونــزول العــذاب. والتأديــب 

ــه عقــاب اســتبقاء ال  ــًة بنــوع عقــاب، لكن ــات التخويــف مقرون يحــدث بإرســال آي

فنــاء، يتنــّزل لطائفــة مخصوصــة، يف مــكان مخصــوص، ومــدة معلومــة؛ لغايــة 

محــدودة هــي تعريــف النــاس بقــدرة خالقهــم، وإرجاعهــم إليهــم، فــإذا اســتغفروا 

رهبــم وأقلعــوا عــن ذنوهبــم، أقلعــت عنهــم العقوبــة، وزالــت عنهــم ُنــذر العــذاب. 

فهــي إذًا منزلــة وســطى بيــن التخويــف واالنتقــام، أخــر اهلل تعالــى عنهــا يف 

ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ  ســبحانه:  قــال  العزيــز،  كتابــه  مــن  مواضــع 

مــا  األدنــى  العــذاب  ومــن  ]الســجدة: )2[.  ٻ پ پ پ پ(   
يعــرتي النــاس مــن مصائــب يف أنفســهم، وأموالهــم، واألســقام واالبتــالءات التــي 

تصيبهــم حتــى يتوبــوا)3). قــال اهلل تعالــى مخاطبــا رســوله الكريــم بشــأن كفــار مكة: 

)گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ 

)))   تفسير السعدي، )ص:    (. 
)2)   سنن أبي دواد، )35/2(. قال األلباين: حديث حسن. 

)3)   تفسير الطبري، )0 / 90 (. 
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ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ 
ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ 
ې ې( ]الدخــان0)-٦)[. قــال الســعدي رحمــه اهلل: المــراد بذلــك مــا أصــاب 
ــن امتنعــوا مــن اإليمــان، واســتكروا علــى الحــق، فدعــا عليهــم  كفــار قريــش حي

النبــي ملسو هيلع هللا ىلص فقــال: »اللهــم أعنــي عليهــم بســنين كســني يوســف«؛ فأرســل اهلل عليهــم 

الجــوع العظيــم، حتــى أكلــوا الميتــات، والعظــام، وصــاروا يــرون الــذي بيــن 

الســماء واألرض كهيئــة الدخــان، وليــس بــه، وذلــك مــن شــدة الجــوع. ولــم يزالــوا 

هبــذه الحالــة حتــى اســرتحموا رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وســألوه أن يدعــو اهلل لهــم أن يكشــفه 

اهلل عنهــم فدعــا ربــه فكشــفه اهلل عنهــم، وعلــى هــذا فيكــون قولــه: )ۇ ۆ ۆ 

ــى  ــودوا إل ــم أن يع ــد له ــم وتوع ــيصرفه عنك ــأن اهلل س ــار ب ۈ ۈ ٴۇ ۋ( إخب
االســتكبار والتكذيــب وإخبــار بوقوعــه فوقــع وأن اهلل ســيعاقبهم بالبطشــة الكــرى، 

قالــوا: وهــي وقعــة بــدر ويف هــذا القــول نظــر ظاهــر))). 

فدّلــت اآليــات علــى أن إرســال الدخــان والجــوع والقحــط الــذي أصاهبــم كان 

ــام.  ــذاب وانتق ــة ع ــدر كان عقوب ــك يف ب ــد ذل ــم بع ــدث له ــا ح ــب، وم ــة تأدي عقوب

ــات  ــه مــا حصــل مــع فرعــون وقومــه؛ حيــث أرســل اهلل ســبحانه عليهــم اآلي ومثل

)))   تفســير الســعدي، )ص: 772(. والحديــث بتمامــه: عــن أبــي هريــرة  أن رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص كان 
إذا أراد أن يدعــو علــى أحــد أو يدعــو ألحــد قنــت بعــد الركــوع، فربمــا قــال إذا قــال: »ســمع اهلل 
لمــن حمــده: ربنــا لــك الحمــد، اللهــم أنــج الوليــد بــن الوليــد، وســلمة ابــن هشــام، وعيــاش بــن 
ربيعــة، اللهــم اشــدد وطأتــك علــى مضــر، واجعلهــا ســنين كســني يوســف«، يجهــر بذلــك. )متفــق 

عليــه(. 



١٠٩

اآليات المرسلة تذكيراً وإعذاراً

تخويفــا وتأديبــا، فلمــا اســتكروا وأصــّروا علــى كفرهــم نــزل هبــم العقــاب 

ــق.  الماح

حقارة الملحدين يظهر في أسلوب تخويفهم وتأديبهم. .   

ــه فيمــن خالــف  ــع حكمت ــار قــدرة اهلل تعالــى وقهــره أبصــر بدي ــل يف آث مــن تأّم

ــككون  ــن يش ــدون الذي ــدرة: الملح ــر والق ــار القه ــم آث ــري عليه ــن تج ــره، ومم أم

النــاس يف وجــود خالقهــم، وينســبون بديــع خلقــه وجميــل ُصنعــه إلــى بعــض 

خلقــه. ومــن تأّمــل يف نصــوص الوحــي ونظــر يف أحــوال الملحديــن ومآلهــم قديمــا 

وحديثــا أدرك حقارهتــم عنــد رّبهــم، وكيــف يعاقبهــم بمــا يتوافــق مــع دنــو طبعهــم، 

ــة  ــه الكوني ــر مــن أن يؤدِّهبــم أو يعاقبهــم بآيات ــّل وأحق ــة فكرهــم؛ فشــأهنم أق ورذال

ــه، المعرتفيــن  العظيمــة التــي جعــل التخويــف هبــا مــن نصيــب المعّظميــن لربوبيت

بقدرتــه وقّوتــه، وإن كانــوا كافريــن يصارعــون أمــواج البحــار، فضــالً عــن أن 

ــم.  ــع خالقه ــال األدب م ــن امتث ــم ع ــادوا بمعاصيه ــلمين ح ــوا مس يكون

ــه  ــروا قدرت ــن أنك ــن الذي ــد الملحدي ــى أح ــّرد عل ــرض ال ــى يف مع ــال اهلل تعال ق

ــى البعــث: )گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں  ســبحانه عل

فلــم   ،]7٩-7٨ ]يــس:  ھ(  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ 
ــه إلــى نفســه ليتفكــر يف  ــه بــل أحال ُيرجعــه إلــى التفّكــر يف عظمــة الكــون مــن حول

ــن أو  ــذا كّل م ــب ه ــلك التأدي ــن مس ــرتب م ــه. ويق ــام أعضائ ــر بانتظ ــه، ويعت خلق

تســاءل علــى ســبيل التعّجــب أو لطلــب الشــاهد عــن آثــار القــدرة العليــة، والعظمــة 
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ــة  ــة وهــي خاوي ــدًا صالحــا مــّر علــى قري ــه، وإن كان عب ــا جــّل جالل القدســية لربن

ــم  ــى، فأحــال الكري ــي الموت ــه كيــف يحي ــا كريمــا ســأل رب علــى عروشــها، أو نبي

ــة  ــد مائ ــه بع ــاره وطعام ــه وحم ــال نفس ــى أواًل يف ح ــدرة اهلل تعال ــر يف ق األول لينظ

ــد أن  ــر بع ــن الطي ــة م ــاء أربع ــده بدم ــخ ي ــاين أن يلط ــل الث ــن الخلي ــب م ــنة، وطل س

يذبحهــا قبــل أن يريــه عظمتــه يف إحيائهــا بعــد موتــه، وهــو نــوع تأديــب وعتــاب ال 

يخفــى. 

وعلــى هــذا يكــون منهــج التعامــل مــع الملحــد األثيم؛ فــال حاجة لنــا يف مناظرته 

حــول عظمــة مــن أجــرى األفــالك يف ســمائها، واألســماك يف مائهــا، وحفــظ الطيــر 

يف هوائهــا، بــل نأمــره بالنظــر يف حــال نفســه، والتفكــر يف خلقــه، مــن الجينــوم إلــى 

ــه.. فقطــرة دم  ســائر األعضــاء الحســية المشــاهدة، وذلــك مــا ُيصلحــه ويصلــح ل

واحــدة تخــرج مــن جســده كفيلــة بتخويفــه، وتأديبــه، وإيقاظــه مــن ســكرته، ألنــه 

يوقــن بدقــة نتائجهــا، وصحــة أرقامهــا والنســب المنتظمــة يف تحليلهــا الــذي تفــوق 

ــة  ــركات الناجح ــرى الش ــوزارات وك ــع ال ــتوى األداء يف جمي ــل مس ــه تحلي نتائج

ــه،  ــكر واألمــالح يف دم ــراب نســبة الس ــإذا عوقــب باضط ــم، ف ــى مســتوى العال عل

ــه  ــم محافظت ــدد رغ ــراز الغ ــادة إف ــرتول وزي ــط والكوليس ــتوى الضغ ــاع مس وارتف

ــاه  ــة.. طالبن ــاره بعناي ــذي يخت ــي ال ــه الصح ــه وأكل ــام رياضت ــه، وانتظ ــى صحت عل

بتفســير مــادي لمــا يــراه ويعــاين منــه، قبــل أن يرتفــع عــن دركتــه الرذيلــة الوضيعــة 

ويشــكك يف عظمــة خالقــه. 
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ولــو أّن باحثــا منصفــا تفــرغ لدراســة الســجالت المرضيــة، ومســتوى الصحــة 

النفســية، وطبيعــة العالقــات االجتماعيــة لعشــرة ملحديــن معاصريــن، وعمــد إلــى 

المقارنــة بينهــا قبــل إعــالن إلحادهــم وبعــده لخــرج بالنتيجــة ذاهتــا التي تعّد قاســما 

مشــرتكا بيــن عقوبــات الملحديــن قديمــا وحديثــا؛ ُيشــغلهم اهلل تعالــى بذواهتــم 

ــم  ــم أمراضه ــدية، أو تفاق ــم الجس ــالل صحته ــا العت ــيرًا منطقي ــدون تفس ــال يج ف

النفســية والعقليــة، أو اضطــراب أزماهتــم االجتماعيــة. 

والملحــد منهــم قبــل أن يمد عنقه ويجول ببصره للبحث عن ثغرات يف ملكوت 

الكــون العظيــم مطالب بإيجاد تفســير منطقــي لنفور زوجته، وعقــوق ولده، وبغض 

أهلــه وقرابتــه، وكثــرة مشــاكله يف وظيفتــه ومــع أصدقائه رغــم دماثة ُخلقه وبشاشــته 

وكرمــه وتفانيــه يف خدمــة مــن حولــه! وتلك واهلل اإلهانــة لو تأملناهــا وأبصرنا بعض 

ِحكمهــا، قــال اهلل تعالــى )ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ 

ۇ( ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ےۓ  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ   ہ 

 ]الســجدة: ٦-٨[، فاعجــب مــن بديــع الحكمــة كيــف ُجعــل التفكــر يف الخلــق الناشــئ 

مــن هــذا المــاء المهيــن داحضــا ألباطيــل كل ملحــد َمهيــن. 

وليــس أحــد بعــد الملحــد أحــق هبــذا النــوع مــن التأديــب والعقوبــة مــن 

ــه  ــر اللعــن، والحلــف والدعــاء علــى نفســه وأهلــه ومال المهيــن اآلخــر الــذي ُيكث

بجامــع هتويــن قــدر الخالــق ســبحانه واالســتخفاف بقدرتــه علــى إيقــاع لعنتــه 

والطــرد مــن رحمتــه هبــذا الحــالف المهيــن، وكمــا ُطــرد الملعــون مــن أن يصحــب 

ــب  ــه وال تقري ــة ل ــون ال طاع ــك الملع ــة، فكذل ــت ناق ــلمين وإن كان ــة المس جماع
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والمؤمــن   ،](0 ]القلــم:  )ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ(  تعالــى:  اهلل  قــال  تكريــم،  وال 

ــل  ــم والتذل ــة التعظي ــو يف غاي ــه، وه ــه وأفعال ــه وأقوال ــه يف أحوال ــم لرّب ــّق معّظ  الح

واالنكسار هلل۴. 

 )الّرجز( آية تخويف يصحبه نوع عذاب. .   

للتخويــف  أخلصــت  واضحــة  براهيــن  تعالــى  اهلل  يرســلها  التــي  اآليــات 

ــات،  ــة للعقوب ــرز صف ــو أب ــذي ه ــذاب ال ــام والع ــا االنتق ــد هب ــر، وال ُيقص والتحذي

فــإن صحــب اآليــات نــوع عــذاب يف واقــع أفــراد بأعياهنــم، فإّنهــا ُتســمى )رجــزًا(. 

وإنــزال الّرجــز تخويــف مــن وجــه، وعقوبــة مــن وجــه؛ فهــو تخويــف مصحــوب 

بتحذيــر، وصفاتــه وشــّدته بحســب موجبــه مــن الذنــب الــذي نــزل بســببه، وأحــوال 

العصــاة الذيــن حــّق هبــم، وســياق اآليــات ُيظهــر أّنــه آخــر مرحلــة قبــل نــزول 

ــتغفارًا.  ــة واس ــوا توب ــون ويحدث ــع المجرم ــم يقل ــذاب إذا ل الع

ــع  ــه ُرف ــع أّن ــه جــراء تكذيبهــم، وم ــع بفرعــون وقوم ــا وق ــة الرجــز م ومــن أمثل

بعدمــا أظهــر المجرمــون ندمهــم، واســتجابوا لمطالــب موســى عليــه الصــالة 

والســالم إال أّن العــذاب األليــم، والعقوبــة الكــرى حّلــت بعــده ســريعا لّمــا 

نكثــوا عهدهــم، قــال اهلل ســبحانه: )ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ 

ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ 
ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ 
ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ 
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ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ 
ڭ(  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ 
]األعــراف32)-3٦)[. فجعــل ســبب إرســال الّرجــز عليهــم: تخويفهــم مــن العــذاب 

الماحــق الــذي ســيحّل هبــم، وهو ما ورد صريحــا يف قول اهلل جّل شــأنه: )ہ 

 ،](3٦ ]األعــراف:  ڭ(  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ 
فجعــل االنتقــام منهــم بســبب تكذيبهــم باآليــات التــي أرســلها عليهــا واحــدة تلــو 

األخــرى، ولــم يجعــل اآليــات هــي العقوبــة ذاهتــا، بــل الغــرق. قــال الطــري رحمــه 

اهلل: لمــا رفــع اهلل عنهــم العــذاب الــذي أنزلــه هبــم )ڻ ڻ ڻ ۀ(  ليســتوفوا 

عــذاَب أيامهــم التــي جعَلهــا اهلل لهــم مــن الحيــاة أجــال إلــى وقــت هالكهــم)ۀ ہ 

ــي عاهــدوا ربَّهــم وموســى، ويقيمــون علــى  ہ( أي: ينقضــون عهوَدهــم الت
كفرهــم وضاللهــم. عــن مجاهــد يف قــول اهلل تعالــى: )ڻ ڻ ڻ ۀ( قــال: 

ى لهــم مــن أيامهــم))).  عــدد مســمَّ

الفســاد  ظهــور  عاقبتــه:  وبعــض  وصفاتــه  الّرجــز  معنــى  يف  يدخــل  وممــا 
ــاد  ــوث، وفس ــاء، والتل ــواء، والم ــاد اله ــر: فس ــر والبح ــاس يف ال ــّل بالن ــذي يح ال
المعامــالت، وظهــور العــداوات، وتقطــع الصــالت والقرابــات، وانتشــار األوبئــة، 

وارتفــاع األســعار ونحوهــا، فقــد أخــر ســبحانه أن مــا يصحــب ذلــك مــن عــذاب 
ــف، بســبب انحــراف النــاس، ومــا قدمــت أيديهم  واضطــراب إنمــا هــو عــذاب مخفَّ

مــن األعمــال الفاســدة بطبعهــا، قــال اهلل ســبحانه: )ی ی جئ حئ مئ ىئ 

)))   تفسير الطبري، )  /   (. 
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يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت( ]الــروم: )4[، أي: ليعلمــوا 
أنــه ســبحانه المجــازي لهــم علــى األعمــال، حيــث عّجــل لهــم نموذجــا مــن جــزاء 
أعمالهــم يف الدنيــا )جت حت( عــن أعمالهــم التــي أّثــرت لهــم مــن الفســاد مــا 
أثــرت، فتصلــح أحوالهــم ويســتقيم أمرهــم. فســبحان مــن أنعــم ببالئــه، وتفضــل 

بعقوبتــه، وإال فلــو أذاقهــم جميــع مــا كســبوا مــا تــرك علــى ظهرهــا مــن دابــة))). 

رؤية اآليات يستوجب التعظيم والندم والفزع إلى الصالة والدعاء. .   

ُيجــري اهلل تعالــى اآليــات عالمــات لتعظيمــه، وتخويــف عبــاده، وتحذيرهــم، 

وُيرســلها كذلــك مؤشــرات لوقــوع العــذاب، ومقدمــات الســتحقاق العقوبــة. 

واآليــات إذا تنّزلــت وجــب معهــا التدّبــر، والتضــّرع، والتعظيــم، والتوبــة؛ فــإذا 

أقلــع أصحاهبــا عــن الذنــوب التــي أوجبــت تغيــر حالهــم: ُرفعــت، وإن اســتكروا 

ــكال.  ــة والن ــم العقوب ــت هب حق

وتغّيــر الكــون باعــث علــى الخــوف والرهبــة والفــزع إلــى اهلل تعالــى، وقــد كان 

ذلــك دأب المشــركين األوليــن الذيــن يجــأرون إلــى رّبهــم حــال الكــرب والّشــدة 

عــة، قــال اهلل تعالــى: )ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ  ثــم ينســونه حــال الرخــاء والدَّ

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ(   ]العنكبــوت: ٦5[. 

وصــدق االنتفــاع باآليــات إنمــا يظهــر بعــد ارتفاعهــا؛ باســتدامة النــدم، ولــزوم 

ــه يحــق علــى أهلهــا التخويــف مجــددًا  ــار، وبدون العــدل، واالفتقــار للواحــد القّه

)))   تفسير السعدي، )ص: ٦43(. 
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بآيــات مرســلة يصحبهــا نــكال ونــوع عقوبــة بأولئــك الغافليــن الذيــن لــم يســتقيموا 

ــات قبلهــا، والخــوف والهلــع الــذي يصاحــب هــذا النــوع مــن  بعــد التخويــف بآي

اآليــات آكــد مــن غيرهــا. وقــد عتــب اهلل تعالــى علــى أقــوام مّســهم الضــّر يف البحــر، 

وتنّزلــت عليهــم ُنــُذر التخويــف؛ فلمــا اســتقامت أحوالهــم وتابــوا إلــى رهبــم ســاعة 

االضطــرار رفعهــا اهلل عنهــم، فلمــا استشــعروا الســالمة والنجــاة: أعرضــوا، وعــادوا 

إلــى ســابق كفرهــم، قــال تعالــى: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ 

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 
چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ 
ڑ(  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 

ــراء:٦7-٦٩[.  ]اإلس

ــي  ــة الت ــل يف الكيفي ــات: التأّم ــال اآلي ــن إرس ــم م ــد العظي ــر المقص ــا ُيظه ومم

ــن  ــال م ــى ح ــة عل ــة طويل ــا بكيفي ــد ظهوره ــرعت عن ــي ُش ــالة الت ــا الص ــؤدى هب ت

الــذّل، والخــوّف، والرهبــة، حتــى تنجلــي الُغّمــة. عــن عائشــة ڤ يف قصــة 

كســوف الشــمس علــى عهــد رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أنــه قــام ملسو هيلع هللا ىلص بعدمــا انجلــت الشــمس 

فخطــب النــاس فحمــد اهلل وأثنــى عليــه ثــم قــال: »إن الشــمس والقمــر آيتــان مــن 

آيــات اهلل ال ينخســفان لمــوت أحــد وال لحياتــه، فــإذا رأيتــم ذلــك فادعــوا اهلل، 

وكــروا، وصلــوا، وتصدقــوا«. ثــم قــال: »يــا ُأّمــة محمــد، واهلل مــا مــن أحــد أغيــر 

ــم  ــا أعل ــو تعلمــون م ــة محمــد، واهلل ل ــا أّم ــه، ي ــزين أمت ــده، أو ت ــزين عب مــن اهلل أن ي
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لضحكتــم قليــال، ولبكيتــم كثيــرا«))). ويف هــذا الحديــث تأكيــد للصلــة الوثيقــة بيــن 

ــا، واللــواط ونحوهمــا، واضطــراب حركــة  ظهــور الذنــوب والفواحــش، مــن الزن

ــا.  ــى إثره ــف عل ــات للتخوي ــال اآلي ــون، وإرس الك

دور العلماء والرؤساء يتعاظم في اللحظات الحرجة عند نزول اآليات. .   

رؤيــة اآليــات يوجــب التدّبــر، والتضــّرع، والتعظيــم، والناس جميعاـ  مســلمهم 

ــن  ــالع ع ــب يف اإلق ــة، وأرغ ــات الحرج ــك اللحظ ــة يف تل ــرع للتوب ــم ـ أس وكافره

الذنــوب، وأفــزع إلــى الطاعــة، وتــرك المظالــم. قــال قتــادة رحمــه اهلل: إن اهلل تعالــى 

يخــّوف النــاس بمــا شــاء مــن آياتــه لعلهــم يرجعــون)2). 

ومســؤولية العلمــاء والرؤســاء تعظــم حــال تبــّدل اآليــات وترّقــب العقوبــات، 

فهــم القــدوات الذيــن يســوقون النــاس إلــى رّبهــم، ويعّظمــون مقامــه جــّل جاللــه 

يف قلوهبــم، ويدفعوهنــم لإلقبــال عليــه، والتضــّرع بيــن يديــه، والفــزع للصــالة 

والدعــاء حتــى تنجلــي الغّمــة. ودور العلمــاء ال يتحقــق بمجــاراة التفســير المــادي 

الســائد، بــل يف طــرق الجانــب اآلخــر الــذي يغفــل عنــه المحللــون، ويتغافــل 

عنــه الساســة واالقتصاديــون والمخططــون، أال وهــو: ربــط النــاس بخالقهــم، 

ــر  ــن تغّي ــاس م ــدث للن ــا يح ــى أّن م ــد عل ــره، والتأكي ــه وقه ــه وقدرت ــان عظمت وبي

أحوالهــم، واضطــراب أوضاعهــم واختــالل أمنهــم واســتقرارهم إّنمــا هــو نتيجــة 

)))   متفق عليه. 
)2)   تفسير البغوي، ) /    (. 
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لتغيــر نفوســهم، مــع حثهــم علــى االعتبــار بأحــوال الــدول المارقــة مــن حولهــم، 

واســتحضار ســنّة األمــم مــن قبلهــم، وترغيبهــم يف تــرك المظالــم، واإلقبــال بالتوبــة 

ــزل هبــم.  ــى مــا ن ــى يرفــع اهلل تعال واالســتغفار حت

وإذا جــاز لعلمــاء األرصــاد، والمتخصصيــن يف األحــوال الجويــة ونحوهــم أن 

يخاطبــوا الجمهــور ويبّينــوا للمجتمــع اآلثــار الناجمــة عــن تحــّرك صفائــح القشــرة 

ــة،  ــم المادي ــد الكســوف ونحوهــا باســتخدام أجهزت ــة، واستشــراف مواعي األرضي

ومناهجهــم التجريبيــة، فــإّن علمــاء الشــريعة أولــى مــن غيرهــم بتصــدر المشــهد يف 

ــة  ــات الفجائي ــات، وإذا وقعــت اآلي ــات، وظهــور مقدمــات العقوب ــر اآلي زمــن تغّي

أنيطــت هبــم أعظــم مســؤولية؛ حيــث يصبحــون مقصــَد النــاس ومفزعهــم؛ يبحثــون 

عنهــم ليرشــدوهم إلــى طــرق النجــاة، وأســاليب التعامــل، ويبّينــوا لهــم األســباب 

الحقيقيــة لذلــك التغّيــر غيــر المعهــود! 

وقــد أدرك أئمــة الســلف رحمهــم اهلل تعالــى هــذا المعنــى مــن التخويــف كلمــا 
تغّيــرت مــن حولهــم حركــة الريــاح، واضطربــت قشــرة األرض، وتلّبــدت الســماء 
ــة  بالغيــوم علــى نحــو مريــب. عــن نافــع، عــن صفيــة ڤ قالــت: ُزلزلــت المدين
ــن  ــم، لئ ــاس مــا أســرع مــا أحدثت ــه، فقــال: أيهــا الن علــى عهــد عمــر رضــي اهلل عن
عــادت ال أســاكنكم فيهــا))). ولمــا رجفــت األرض يف الكوفــة علــى عهــد ابــن 

ــوه)2).  ــاس إن ربكــم يســتعتبكم فأعتب ــال: يأيهــا الن مســعود، ق

)))   المنتظم يف تاريخ الملوك واألمم ) /  9 (
)2)   تفسير الطبري، )١٧/ 4٧8(. 
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فوارق اآليات والعقوبات تظهر في ذاتها، وصفاتها، وآثارها. .   

مــن أســاليب التأديــب باآليــات: المراوحــة بيــن البأســاء، والســراء، والتهديــد 
ــام  ــق يف خت ــاع العــذاب الشــديد الماح ــل إيق ــة، قب ــة المحَتمل ــات الخفيف بالعقوب

األمــر، قــال اهلل ســبحانه: )ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې 
ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې 
ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی 
جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت ٱ ٻ ٻ 
ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ( ]األنعــام:42-45[ فجعــل قطــع دابرهــم محصلــة 

هنائيــة لسلســلة مــن التهديــدات والعقوبــات المتدرجــة التــي لــم يرتدعــوا هبــا. 

بآيــات التخويــف  ويف اآليــات إخبــار بأهــم ثالثــة أســباب لعــدم االنتفــاع 

ــة والنســيان بســبب الــرتف  ــن الشــيطان، والغفل والتأديــب: قســوة القلــوب، وتزيي

الحاصــل جــراء وفــرة األمــوال، واألوالد، والعــّدة والعتــاد. 

وســنّة اهلل تعالــى القائمــة، وطريقتــه الدائمــة يف حــق األفــراد والجماعــات 

والــدول أن يبتلــي مــن اســتطال منهــم يف الضــالل بآيــات التخويــف والتأديــب 

ــة  ــات ابتالهــم بالعقوب ــم تنفعهــم اآلي ــة ول ــوا توب ــم ُيحدث ــإذا ل لعلهــم يرجعــون، ف

ــة أّن  ــا بالبادي ــدث عندن ــا نتح ــه اهلل: كن ــوزي رحم ــن الج ــال اب ــّد. ق ــة األش الماحق

مجنــون بنــى عامــر لمــا قــال: قضاهــا لغيــري وابتــالين بحبهــا... فهــال بشــيء غيــر 

ــره))).  ــب بص ــا، ذه ــى ابتالني ليل

)))   ذم الهوى، )ج)/ص2)2(. 
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ُترســل  ـ  الجملــة  يف  ـ  فاآليــات  والعقوبــات؛  اآليــات  بيــن  كبيــر  والفــارق 

ــل  ــاء ب ــا اإلفن ــراد هب ــات ال ي ــام. واآلي ــات لالنتق ــل العقوب ــا ُترس ــف، بينم للتخوي

التخويــف والتحذيــر، بخــالف العقوبــات. والعــذاب المصاحــب لآليــات )الرجز( 

ــاره.  ــه، وآث ــه، وصفات ــات.. يف ذات ــب للعقوب ــذاب المصاح ــن الع ــر م ــّف بكثي أخ

ــن يديهــا،  ــادي بي ــات، فكأهنــا رســولها، أو المن ــدي العقوب ــن ي ــات تقدمــة بي واآلي

وهــي إذا نزلــت ُرفعــت، بخــالف العقوبــات فإهنــا إذا نزلــت وقعــت. ورفــع اآليــات 

ــه  ــس علي ــوم يون ــع ق ــدث م ــا ح ــتغفار، كم ــة واالس ــا: التوب ــّدة، منه ــباب ع ــه أس ل

الصــالة والســالم وغيرهــم. قــال الــرازي يف تفســيره: ال آيــة إال وتتضمــن التخويــف 

ــل، أو مــن عــذاب اآلخــرة))).  ــد التكذيــب، إمــا مــن العــذاب المعجَّ هبــا عن

)))   تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير )20/ 35٩)
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قواعد لمعرفة العقوبات التي تحّق بالمجرمين   

جراء مخالفتهم أمر رّبهم. 
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العقوبات اإللهية قوارع يرسلها هللا تعالى إلظهار قدرته وقهره. .   

العقوبــة يف اللغــة ترجــع إلــى أصــل واحــد هــو: مجــيء الشــيء عقب الشــيء))). 

وهــي الجــزاء علــى الذنــب )2)، فكأهنــا اســتحقاق يعقــب فعــل الذنــب وال يتخّلــف 

عنــه. ويحمــل معنــى العقوبــة إيقــاع األلــم المقصــود شــرعا يف المعاقــب، بقــدر مــا 

اقــرتف مــن الظلــم، وتجــاوز مــن الحقــوق، وانتهــك مــن الحــدود. 

ويمكــن تعريــف العقوبــات إجمــااًل بأهنــا: قــوارع شــرعية وكونيــة، يرســلها اهلل 

تعالــى مجــازاة لمــن خالــف أمــره مــن البشــر أفــرادًا وجماعــات، وصيانــة لشــريعته، 

وإظهــارًا لحكمتــه، وإنفــاذًا لقدرتــه. 

والعقوبــة التــي تحــّل بفــرد أو بشــعب أو دولــة عتــت عــن أمــر رهبــا مجــرد 

فصــل أخيــر يف ســيرهتا الذاتيــة التــي تراكمــت بالذنــوب، وكتبــت بســواد المخالفــة 

واالســتكبار ولــم تنتفــع بنفحــات اإلمهــال، وال بتتابــع اآلالء والِمنَــن. فــإذا صــدر 

يف حقهــا منشــور العــّزة باإلهــالك تســابق عليهــا جنــود الســماوات واألرض، 

فاضطربــت األرض مــن تحــت أقــدام أهلهــا، وتغيــرت عليهــم مظاهــر الكــون مــن 

فوقهــم، واختلــت شــؤون حياهتــم، وفســدت أنظمتهــم االجتماعيــة واالقتصاديــة، 

وعّمتهــم الكــوارث، وظهــرت فيهــم األزمــات، واألوبئــة، والفتــن مــن كل جانــب.

 

)))   مجمل اللغة البن فارس، )ص٦20(. 
)2)   لسان العرب البن منظور، ))/٩)٦(. 
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العقوبات بحسب مصدرها: إّما قدرية، وإّما شرعية. .   

العقوبــات التــي ينزلهــا اهلل جــّل جاللــه علــى عبــاده يف الدنيــا إّمــا قدريــة كونيــة، 

وإّمــا شــرعية. والعقوبــات القدريــة إّمــا جماعيــة تحــّل بالــدول واألمــم، وإّمــا فرديــة 

ــرد..  ــرتي الف ــي تع ــالءات الت ــائر االبت ــقام واآلالم، وس ــراض، واألس ــمل األم تش

ــر  ــارة ورحمــة، ويف حــق الكاف ــرًا، إال أهنــا يف حــق المؤمــن كف مســلما كان أم كاف

عذابــا ونقمــة. عــن أبــي هريــرة وأبــي ســعيد عــن النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم قــال: 

»مــا يصيــب المســلم مــن نصــب، وال وصــب، وال هــّم، وال حــزن، وال أذى، وال 

غــم، حتــى الشــوكة يشــاكها، إال كّفــر اهلل هبــا مــن خطايــاه«))). 

والعقوبــات الشــرعية ـ كمــا ســيأيت ـ علــى نوعيــن: حــدود مقــّدرة، كالقتــل، 

وقطــع اليــد، والرجــم، والجلــد، أو تعزيــرات غيــر مقــّدرة يرجــع النظــر فيهــا إلــى 

ــاين  ــال الج ــها، وح ــة نفس ــر الجناي ــا: تقدي ــّدة، منه ــرات ع ــب تقدي ــي بحس القاض

ــا.   ــذي اقرتفه ال

أواًل: العقوبات الكونية

 العقوبات ُتعرف بتأثيرها المكاني والزمني.   

تنقســم العقوبــات الكونيــة بالنظــر يف مداهــا الزمنــي إلــى قســمين: عقوبــات آنيــة 

تتنــّزل يف الحــال، وعقوبــات تراكميــة، بســبب انحرافــات اســتغرقت فــرتات طويلــة 

مــن اإلمهــال. 

)))   متفق عليه. 
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ــا العقوبــة علــى  ــة اهلل تعالــى أن العقوبــات اآلنيــة التــي يعّجــل هب ومــن رحم

األفــراد والمجتمعــات أقــل بكثيــر مــن العقوبــات الرتاكميــة، والســبب يعــود إلــى 

أّن الذنــوب التــي ُتعّجــل بســببها العقوبــة يف الدنيــا محــدودة، يمكــن حصرهــا 

ــة عددهــا عظيمــة الُجــرم والعاقبــة، منهــا: البغــي، وقطيعــة  وتجنّبهــا، وهــي مــع قّل

الرحــم. عــن أبــي بكــرة  أّن رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قــال: »مــا مــن ذنــب أجــدر أن يعّجــل 

ــة  ــي وقطيع ــن البغ ــرة م ــه يف اآلخ ــر ل ــا ُيّدخ ــع م ــا م ــة يف الدني ــه العقوب اهلل لصاحب

ــم«))).  الرح

كما تنقسم العقوبات القدرية الكونية بحسب تأثيرها المكاين إلى: 

ــات -   ) ــن، والفيضان ــق، والراكي ــزالزل، والحرائ ــاملة كال ــة ش ــوارث بيئي ك

العارمــة التــي تضــرب رقعــة واســعة مــن المــكان، ويعــاين منهــا عــدد كبيــر 

مــن النــاس، ويحــدث بســببها توقــف الحيــاة وتعطــل المصالــح الكــرى 

للنــاس، مــن مــاء وغــذاء وكهربــاء ونحوهــا. 

صراعــات وحــروب بشــرية، تشــمل رقعــة محــدودة مــن المــكان، ويختــّل -   2

بســببها األمــن، ويحــدث القتــل واإلبــادة، وتتوقــف معهــا مصالــح الناس، 

وتنتشــر بســببها األوبئــة واألمــراض الفتاكــة. 

ابتــالءات وأمــراض وضغوطــات نفســية ذات مــدى مــكاين محــدود، -   3

تتعلــق بالشــخص المبتلــى نفســه، تضطــرب بســببها صحتــه، ويختــل 

)))   سنن بن ماجه، ) / 0  (. قال األلباين: حديث صحيح. 
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ــا  ــي إليه ــي ينتم ــرة الت ــرة األس ــمل دائ ــعت لتش ــا اتس ــه، وربم ــام حيات نظ

والمحيــط االجتماعــي الــذي يتنقــل فيــه. 

العقوبات بالنظر في شّدتها تتراوح بين: ذاتية ومرّكبة. .   

تتفــاوت العقوبــات مــن حيــث شــّدهتا بيــن: عقوبــات ذاتيــة يكــون الهــالك هبــا 

قاصــرًا علــى نــوع بعينــه مــن العــذاب، وعقوبــات يكــون الهــالك فيهــا مرّكبــا مــن 

ــة ثمــود وأهنــا حدثــت  ــر مــن العــذاب، كمــا أخــر اهلل تعالــى عــن هناي نوعيــن فأكث

جــراء عــذاب مرّكــب مــن الصاعقــة التــي أحرقتهــم، والصيحــة التــي أرجفــت 

قلوهبــم وخلعتهــا مــن أماكنهــا، قــال اهلل جــّل شــأنه: چ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ 

ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ 
ــى: چ ڈ ڈ ژ ژ ڑ  ــال تعال ــات: 43-45[، وق ۉ ې چ ] الذاري
ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گگ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ 
ھ  ھ  ہہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ 

 .]٦٨ ]هــود: ٦٦-  چ  ھ ھ ےے ۓ ۓ ڭ 

وممــا ُيظهــر شــّدة العقوبــات إذا حّقت بالمجرميــن: هتّدد اهلل تعالى المســتحّقين 

لهــا بالقهــر وإنفــاذ األمــر علــى أي حــال يكونــون، ويف أّي مــكان يوجــدون: يف الــرّ 

ــون،  ــون أو قائل ــون أو يكدح ــم يلعب ــارًا وه ــون، أو هن ــم نائم ــا وه ــر، بيات أو البح

چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  چ  جاللــه:  جــّل  اهلل  قــال 

ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  چ  ســبحانه:  وقــال   ]4 ]األعــراف: 
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ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چچ چ 
چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ چ ] األعــراف: ٩7ـ٩٩ [. 

دالالت )العقوبة( في القرآن تتناول المجازاة على الذنوب. .   

ورد لفــظ )العقــاب( يف ثــالث آيــات مــن القرآن الكريــم كلها يف ســياق الحديث 

ــه: )ۓ  عــن االنتصــار للمرســلين الذيــن كذهبــم أقوامهــم، قــال اهلل جــّل جالل

]الرعــد:  ۋ(  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ 
32[، وقــال تعالــى: )ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ 

 ) ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ 
ــال ســبحانه: )ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی( ]ص: 4)[  ــر: 5[، وق ]غاف

كمــا تكــرر لفــظ )العاقبــة( ثالثيــن مــرة يف الكتــاب العزيــز، ســيقت لبيــان 

ــة، وتثبيــت  ــار بأخبارهــم أو بآثارهــم الباقي ــة، واالعتب اســتحقاق المعذبيــن للعقوب

ــال اهلل  ــم، ق ــن عدّوه ــم م ــم رّبه ــر له ــى ينتص ــر حت ــى الص ــم عل ــن، وحّثه المؤمني

ی   ی   ىئىئ   ىئ   ېئ   ېئ   ېئ      ۈئ    ۈئ   ۆئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ   چ    شــأنه:  جــّل 

ڱ     ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   چ  تعالــى:  وقولــه   ،](0 ]محمــد:  چ   حئ   جئ   یی  
ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں     ڻ                 ڻ  ڻ      ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  

ہ  ہ  ھ   ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ              ڭ    ڭ  

ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ٴۇۋ    ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ  
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ٱ   ۇئ    وئ   وئ   ەئ    ەئ   ائائ   ى   ى   ې   ې      ې   ې  

عمــران:37)-)4)[.  ]آل  چ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ  

العقوبات تتنّزل لالنتقام، ويقترن بها غضب الّرب سبحانه. .   

إرســال اآليــات لالنتقــام مرحلــة فاصلــة يف مسلســل العقوبــات العامــة، وفيهــا 

ــال  ــه، ق ــر ب ــة للبش ــذي ال طاق ــم ال ــذاب األلي ــّزل الع ــق، وتن ــاء والمح ــون الفن يك

ڳ(  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  )ڑ  تعالــى:  اهلل 

ــن:  ــة مواط ــون يف ثالث ــا يك ــام م ــاالت االنتق ــر ح ــود:02)[. وأظه ]ه

مقامهــم حــال  يقــوم  ومــن  والمرســلين  األنبيــاء  دعــوات  اســتجابة  األول: 

ضعفهــم وعجزهــم، قــال اهلل تعالــى مخــرًا عــن نبــي اهلل نــوح عليــه الصــالة 

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ    ( والســالم: 

ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ 
ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ 
موســى  شــأن  يف  ســبحانه  وقــال  ]القمــر:٩-4)[.  ڳ(  ڳ  گ  گ  گ  گ 

وأخيــه عليهمــا الســالم: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ 

ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 
چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ 
تعالــى مخــرًا  وقــال  ]المائــدة: 24-2٦[،  چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ( 

ــوم صالــح يف الخفــاء لقتلــه وأهلــه: )چ ڇ ڇ ڇ ڇ  عــن تخطيــط ق
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ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ 
ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک 
ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ 
ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ( 

]النمــل:52-4٩[

ــم  ــوب، والظل ــرة بالذن ــة المجاه ــبحانه نتيج ــرب س ــب ال ــتداد غض ــاين: اش الث

واإلســتكبار والصــّد عــن ســبيله، قــال تعالــى يف شــأن فرعــون وقومــه: )ں 

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ 
فجعــل  خــُرف:54-5٦[،  ]الزُّ ڭ(  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ 
رحمــه  الطــري  قــال  هبــم.  وســخطه  عليهــم  غضبــه  نتيجــة  هالكهــم  ســرعة 

اهلل: اســتخّف فرعــون خلقــا مــن قومــه مــن القبــط، بقولــه الــذي أخــر عنــه اهلل 

تبــارك وتعالــى، فقبلــوا ذلــك منــه فأطاعــوه، وكّذبــوا موســى، وإنمــا أطاعــوا 

ــا  ــى، خذالن ــب موس ــه وتكذي ــن تصديق ــه م ــم إلي ــا دعاه ــتجابوا لِم ــدّو اهلل فاس  ع

ــه ســبحانه:  ــه، وطبعــه علــى قلوهبــم. وقول مــن رّبهــم جــراء خروجهــم عــن طاعت

 )ہ ہ( أي: أغضبونــا وأســخطونا فعاجلناهــم بالعــذاب، وأغرقناهــم

 يف البحر جميعا ))). 

)))   تفسير الطبري، )  /    (. 



١٢٩

العقوبات التي تحّق بالمجرمين

الثالــث: االســتجابة لدعــوات المظلوميــن التــي ربمــا تراكمــت فــرتات طويلــة 

ــول اهلل  ــال رس ــال: ق ــى ، ق ــي موس ــن أب ــن. ع ــار للظالمي ــن اإلمهــال واإلنظ م

ملسو هيلع هللا ىلص: »إن اهلل ليملــي للظالــم حتــى إذا أخــذه لــم يفلتــه«، قــال: ثــم قــرأ: )ڑ 

ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ( ]هــود: 02)[))). وعــن أبــي 
هريــرة  قــال: قــال رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ثالثــة ال تــرد دعوهتــم: األمــام العــادل، 

والصائــم حيــن يفطــر، ودعــوة المظلــوم، يرفعهــا فــوق الغمــام، وُتفّتــح لهــا أبــواب 

الســماء، ويقــول الــّرّب عــّز وجــّل: »وعــزيت ألنصرنــِك، ولــو بعــد حيــن«)2). 

أكثر العقوبات محّصلة لتراكمات ذنوب أملى هللا تعالى بها للظالمين. .   

 توقيــت نــزول العقوبــات علــى األفــراد والجماعــات مــا هــو إال حلقــة أخيــرة 

مــن حلقــات مسلســل طويــل ملــيء باإلنعــام واإلمهــال، والتجــاوز والصفــح. 

)ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ  قــال جــّل شــأنه: 

 .]٦( ]النحــل:  ۆ(  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ 

والنــاس ُيذهلهــم شــّدة العــذاب، وتفجؤهــم ســرعة المحــّق، ويغفلــون يف المقابــل 

عــن مرحلــة طويلــة مــن اإلمهــال مــع اســتحقاق العقوبــة، وصفحــات طويلــة مــن 

اإلنعــام رغــم االســتكبار والمجاهــرة ولــزوم الذنــب، قــال اهلل ســبحانه: چ ھ   

ھ  ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇچ ]الكهــف:5٨[  ، قــال 
صاحــب األضــواء: ذكــر جــل وعــال يف هــذه اآليــة الكريمــة أنــه لــو عاجــل الخلــق 

)))   صحيح البخاري، ) /   (. 
)2)   جامع الترمذي، ) /   (. قال األلباين: حديث صحيح. 
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ــة؛ ألّن  ــل بالعقوب ــٌم ال يعّج ــه حلي ــن يف األرض، ولكنّ ــع م ــك جمي ــة ألهل بالعقوب

العجلــة مــن شــأن مــن يخــاف فــوات الفرصــة، ورب الســماوات واألرض ال يفوتــه 

ــيء أراده))).  ش

والمؤمــن يــراوح بيــن الخــوف والرجــاء.. يغّلــب جانــب الّرجاء حــال المداومة 

علــى الطاعــة، وعنــد فــراق الدنيــا علــى التوحيــد والعمــل الصالــح، ويغّلــب 

الخــوف عنــد اقــرتاف المعصيــة، وحــال اإلقامــة علــى مخالفــة أمــر اهلل تعالــى. واهلل 

۴ يخــّوف عبــاده نفســه، ويرّغبهــم يف رحمتــه، وهــو مــع حلمــه ولطفــه وإمهالــه: 

قــوّي، قاهــر، جّبــار ال ُيعجــزه شــيء. عــن أبــي موســى قال: قــال رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 

» إّن اهلل عــز وجــل ُيملــي للظالــم فــإذا أخــذه لــم ُيفلتــه«، ثــم قــرأ: )ڑ ک 

 .(2(  ](02 ڳ(]هــود:  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک 

تأّخر نزول العقوبة بمن يستحقها: استدراج ومتاع إلى حين. .   

إذا تحقــق يف قــوم نــزول العقوبــة بســبب انحرافهــم ثــم تأخــرت عنهــم فــإن ذلك 

يســمى )اســتدراجا(، قــال اهلل تعالــى: )ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ 

]القلــم: 45[، وخطــورة هــذا االســتدراج  ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ( 
ــن  ــد م ــوة والرغ ــباب الق ــن بأس ــى المجرمي ــّد اهلل تعال ــث يم ــه، حي ــر يف عاقبت يظه

حيــث ال يشــعرون ثــم يأخذهــم بغتــة وهــم ال يشــعرون، قــال تعالــى: )ېئ ىئ ىئ 

)))   أضواء البيان، ) /9  (. 
)2)  . متفق عليه
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ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب 
جت حت ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ( ]األنعــام: 45[. 

ــن  ــر المجرمي ــم بتحذي ــه الكري ــى نبي ــر اهلل تعال ــتدراج أخ ــك االس ــل ذل وألج

ــه جــّل شــأنه: چ ڻ ۀ ۀ ہ  ــة إمهــال اهلل تعالــى لهــم، بقول مــن عاقب

ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہہ  ہ 
چ ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ   ۇ 
ــي مــن  ــده ليــس ل ــد اهلل وهــو بي ــُم العــذاب عن ــى: عل ــاء: 0٩)-)))[. والمعن  ] األنبي

األمــر شــيء، ولعــل تأخيــر العــذاب الــذي اســتعجلتموه شــّر لكــم وإن تتمتعــوا يف 

الدنيــا إلــى حيــن ثــم يكــون أعظــم لعقوبتكــم))). وقــال تعالــى: چ ۋ  ۅ  ۅ   

ــي  ــار ويمل ــل الكف ــبحانه ُيمه ــو س ــاء: 44[. فه ۉ  ۉ  ې  ې  چ  ] األنبي
لهــم يف النعمــة وبمــا رزقهــم مــن نعيــم الدنيــا حتــى طالــت أعمارهــم يف رخــاء ال 

ــبحانه:  ــال س ــا ق ــر)2). كم ــا يف الكف ــا ولجاج ــالاًل وطغيان ــرًا وض ــم إال كف يزيده

ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  )گ 

ہ ہ ہ(  ]آل عمــران: 7٨)[ وقــال جــّل جاللــه: )ڱ ڱ ڱ ڱ ں 
ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ 

ــان: ٨)[.  ے(  ]الفرق

)))   تفسير السعدي، ))/532(. 
)2)   بتصرف من أضواء البيان، )4/5٦)(. 
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حديث القرآن الكريم عن العقوبات يتناول التحذير من )مقدماتها(. .   

أكثــر نصــوص الكتــاب والســنة تتنــاول الحديــث عــن مقّدمــات العقوبــات، وال 

تقــف طويــالً مــع وصــف العقوبــات ذاهتــا، ببيــان شــدهتا وأليــم العــذاب الــذي حــّل 

بأهلهــا إال بالقــدر الــذي يدفــع لتفاديــه، واجتنــاب الذنــوب الموصلــة إليــه. وهــذا 

المنهــج القــرآين الكريــم يتضــح عنــد التأّمــل يف مســاحتين مــن المقّدمــات: 

مقدمــات )اســتحقاق( العقوبــة، واآلثــار الكارثيــة لظهــور االنحــراف، وكثرة . )

الخبــث، والمجاهــرة بالذنــوب التــي توّعــد اهلل عــّز وجــّل عليهــا بالعــذاب. 

ــى العلمــاء  ــى إل وهــي مســاحة لهــا خصوصيتهــا، وموجهــة بالدرجــة األول

والرؤســاء، وكل ذي نظــر ثاقــب وعقــل صائــب يف المجتمــع. 

ومســاحة أخــرى أوســع تخاطــب الجميــع، وتتنــاول التحذيــر مــن مقدمــات . 2

)اإلمحــاق( بوصــف مــا يســبق العقوبــة بقليــل مــن اســتعالء واســتكبار، ومــا 

ــم  ــروا عليه ــن أنك ــن الذي ــن المصلحي ــن وبي ــن المعذبي ــوار بي ــن ح ــدور م ي

ــُذر الكونيــة واالجتماعيــة الُمرســلة بيــن يــدي  انحرافهــم، وكــذا وصــف النُّ

العقوبــة علــى نحــو غيــر مســبوق. 

الحديث عن المعذبين حديث كريم يخلو من السخرية والتشّفي. .   

إذا كان أكثــر حديــث القــرآن الكريــم موجهــا للتحذيــر مــن مقدمــات العقوبــات 

فــإّن حديثــه عــن المعذبيــن بعــد نــزع صفحتهــم الســوداء مــن تأريــخ البشــرية 

حديــث كريــم ال يقــف عنــد عبــارات التشــّفي والســخرية، بــل يتجــاوز ذلــك إلــى 
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مــا هــو أهــم وأولــى. وهــو حديــث لــه مســاران ظاهــران، األول: يســتكمل مــا جــرى 

مــع المعذبيــن مــن لحظــة نــزول العقوبــة إلــى أن يقفــوا بيــن يــدي اهلل تعالــى لفصــل 

القضــاء يــوم القيامــة. والثــاين: ينتقــل إلــى مــن جــاء بعدهــم؛ ليأخــذوا العــرة هبــم، 

وال يصيبهــم مــا أصاهبــم. 

وبالتأّمــل يف النصــوص التــي تناولــت المســار األول يمكننــا الخــروج بخمســة 

أســباب رئيســة يعرضهــا القــرآن الكريــم يف ســياق اســتكمال الحديــث عّمــا جــرى 

للمعذبيــن بعــد نــزول العقوبــة هبــم، وهــي: 

ــار الدمــار يف ســاحة  ــاده؛ بوصــف آث أوالً: إظهــار عظمــة اهلل تعالــى وقهــره لعب

العــذاب بعــد انقشــاع غبــاره، كمــا يف قولــه جــّل جاللــه: چ ې ې ې 

ۆئ ۈئ  ۆئ  ۇئ  ەئ ەئ وئ وئ ۇئ  ائ  ى ى ائ  ې 
وقولــه   ،]٨ ٦ـ  الحاقــة:   [ چ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ 

ســبحانه: چ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ 

ں ڻ  چ  الحــج: 45[، وقولــه جــّل شــأنه:   [ چ  ۋ ۅ ۅ ۉ 

ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ 
النمــل: )5ـ52[، وقولــه تعالــى:   [ چ   ھ ھے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ 

ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۋۅ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  چ 

 .]5٨ ]القصــص  چ  ەئ  ائ  ائ  ىى 
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اســتحقاقهم  ببيــان  المعذبيــن؛  أولئــك  مــع  تعالــى  اهلل  عــدل  تأكيــد  ثانيــا: 

للعقوبــة، وأّنهــم الظالمــون ألنفســهم، كمــا يف قوله ســبحانه: )ٹ ٹ ٹ ڤ 

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 
چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ( 
)ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ  ]هــود:)0)[. وقولــه جــّل شــأنه: 

تعالــى:  وقولــه   ،](7 َلــت:  ]ُفصِّ ائ(  ى  ى  ې  ې  ې  ې 
ۆ(  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  )ھ 

]األعــراف: ٩2[. 

ثالثــا: تأكيــد رجــوع الخالئــق إلــى رّبهــا، واســتكمال قضاياهــا بيــن يديــه يــوم 

القيامــة. كما يف قوله ســبحانه: )وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ 

حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ 
مئ ىئ( ]يونــس: 70[، وقولــه ســبحانه: )ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ 

ىئ( ]الغاشــية: 2٦[. 

رابعــا: إظهــار حســرة المعذبيــن علــى أنفســهم، وتأســفهم لمــا وقــع هبــم، 

والتوجيــه بعــدم األســى عليهــم مــا دامــت قــد بلغتهــم الحجــة، وظهــرت أمامهــم 

المحجــة، كمــا يف قولــه جــّل جاللــه: )ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ 

ڄ ڄ ڄ(  ]يــس: 30[، عــن قتــادة قــال: أي: يــا حســرة العبــاد علــى أنفســها 
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علــى مــا َضيَّعــت مــن أمــر اهلل، وفّرطــت يف جنــب اهلل))). وقولــه ســبحانه عــن صالــح 

ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  )ۈ  والســالم:  الصــالة  عليهمــا  وشــعيب 

ومــن  ]األعــراف:٩3[.  ائ(  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ 

ذلــك قــول أنــس : كان رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ُيرينــا مصــارع أهــل بــدر باألمــس، يقــول: 

»هــذا مصــرع فــالن غــدا إن شــاء اهلل«، قــال: فقــال عمــر : فوالــذي بعثــه بالحــق 

مــا أخطئــوا الحــدود التــي حــّد رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص. قــال: فُجعلــوا يف بئــٍر بعضهــم علــى 

بعــض، فانطلــق رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص حتــى انتهــى إليهــم، فقــال: »يــا فــالن بــن فــالن، ويــا 

فــالن بــن فــالن: هــل وجدتــم مــا وعدكــم اهلل ورســوله حقــا؟ فإّنــي قــد وجــدت مــا 

وعــدين اهلل حقــا«، قــال عمــر: يــا رســول اهلل كيــف تكلــم أجســادا ال أرواح فيهــا؟ 

قــال: »مــا أنتــم بأســمع لمــا أقــول منهــم، غيــر أهنــم ال يســتطيعون أن يــرّدوا علــيَّ 

شــيئا«)2). 

خامســا: إصــدار الحكــم النهائــي الــذي ُتغلــق بــه قضيتهــم، تــارة بالدعــاء 

عليهــم، وتــارة بتأكيــد اســتمرار عذاهبــم يف الــرزخ، كمــا يف قولــه ســبحانه عــن قــوم 

ٹڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ    ٿ   ٿ   ٺ   چٺ   نــوح: 

ۓ ۓ ڭ  چ  ]هــود: 55)[وقولــه عــز وجــّل عــن مديــن:  چ   ڤ   ڤ 
ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ 

)))   تفسير الطري، )20/ 2)5(. 
ــم ُســحبوا  ــدر، ث ــوم ب ــن مســعود : فــواهلل لقــد رأيتهــم صرعــى ي ــد اهلل ب ــه. قــال عب )2)   متفــق علي
ــح  ــة«. صحي ــب لعن ــاب القلي ــع أصح ــول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »وأتب ــال رس ــم ق ــدر، ث ــب ب ــب، قلي ــى القلي إل

البخــاري، ))/ 0))(. 
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ۉ ۉ     ې ې ې ېى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ چ ]هــود: ٩4-٩5[. وقولــه 
ســبحانه عــن فرعــون وقومــه: )ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں 

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ(   ]غافــر: 4٦[. 

المقصد األكبر من ذكر المعّذبين: أخذ العبرة بما حّل بهم. .   

حديــث القــرآن الكريــم عــن المعذبيــن حديــث عملــي، موّجــه للتذكيــر بالمــآل، 
ــد.  ــياق واح ــر يف س ــر والتذكي ــع التحذي ــا يجتم ــرًا م ــال، وكثي ــن الح ــر م أو التحذي
ــن  ــاكن المعذبي ــار بمس ــت األنظ ــار، ولف ــه لالعتب ــن موّج ــآل المعذبي ــر بم والتذكي
التــي يســكنها المخاطبــون، أو ســمعوا عنهــم ممــن مضــى مــن أســالفهم، أو رأوا 

ڇ  ڍ  ڍ    ڌ  ڌ   چ  آثارهــم يف أســفارهم. قــال اهلل جــّل جاللــه: 
ڎڎ  ڈ  ڈچ ] الصافــات: 37)- 3٨) [ وقــال جــل شــأنه: چ ۇئ ۇئ ۆئ 
ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئىئ ی ی یی جئ حئ  چ ] محمــد: 0)[ 

وقال ســبحانه:  چڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  
ڇ      ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌچ ] إبراهيم: 45[، وقال عز وجل يف شــأن 
ں(  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  )ڳ  الســبت:  أصحــاب 
]البقــرة[، والمعنــى: أي مــا حولهــا مــن القــرى، قــال ابــن عبــاس: يعنــي جعلناهــا بمــا 

ــر: أي:  ــة عــرًة لمــا حولهــا مــن القــرى، قــال ســعيد بــن جبي ــا هبــا مــن العقوب أحللن

مــن بحضرهتــا مــن النــاس يومئــذ، كمــا قــال تعالــى: )وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ 

ۈئ ۈئ ېئ ېئ( ]األحقــاف: 27[))). قــال ابــن كثيــر رحمــه اهلل: أي فجعــل 

)))   تفسير ابن كثير، ) / 0  (



١٣٧

العقوبات التي تحّق بالمجرمين

اهلل هــذه القريــة، والمــراُد أهُلهــا بســبب اعتدائهــم يف ســبتهم )َنــَكااًل( أي عاقبناهــم 
عقوبــة فجعلناهــا عــرة لمــا حولهــا مــن القــرى))). 

وقــال جــّل جاللــه محــذرًا مــن حــال المعّذبيــن ومذكــرًا بســوء مآلهــم: چ ۋ 
ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ېې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ 
وئ وئۇئ ۇئ ۆئ چ ]األنبيــاء: 45[. قــال الشــنقيطي رحمــه اهلل: المعنــى: 

ــي اهلل چ وئ ۇئ ۇئ  ــا نب ــك ي ــار مكــة ومــن ســار ســيرهم يف تكذيب ــرى كف ــال ي أف
ــح  ــا قــوم صال ــوا الرســل، كمــا أهلكن ــن كذب ۆئ ۆئ ۈئچ أي: بإهــالك الذي
وقــوم لــوط، وهــم يمــّرون بديارهــم، وكمــا أهلكنــا قــوم هــود، وجعلنــا ســبأ 
أحاديــث، ومّزقناهــم كل ممــزق، كل ذلــك بســبب تكذيــب الرســل. فاحــذروا مــن 

تكذيــب نبينــا محمــد ملسو هيلع هللا ىلص لئــال ننــزل بكــم مثــل مــا أنزلنــا هبــم)2).  

األمم التي ال تعتبر بنهايات الظالمين أشبه باألنعام. .   

كثيــرًا مــا يــأيت ســياق التحذيــر مــن مــآل المعذبيــن بالحديــث عــن تعطيــل 

الحــواس وعــدم االســتفادة منهــا؛ فــكأّن األمــم الغافلــة الظالمــة التــي يصيبهــا 

العــذاب الــذي حــّل بأّمــة قبلهــا، أو معاصــرة لهــا، أشــبه باألنعــام يف تعطيــل عقولهــا 

مــع فســاد حالهــا، مــع اجتمــاع موجبــا اليقظــة عليهــا مــن: االعتبــار بســنن األوليــن، 

ــي  ــا، وال ه ــن ظلمه ــت ع ــي أقلع ــال ه ــذاب، ف ــة للع ــات الحقيقي ــة المقدم أو رؤي

اعتــرت بحــال المعّذبيــن قبلهــا، قــال اهلل جــّل جاللــه: )ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ 

)))   تفسير ابن كثير، )١/١٠8(. 
)2)   أضواء البيان، )١58/4(. 
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ڄ(  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ 
]الكهــف: 55[، والمعنــى: مــا منــع النــاس مــن اإليمــان بعدمــا وصــل إليهــم، وقامــت 

عليهــم حجــة اهلل إال الظلــم والعــدوان، فلــم يبــق إال أن تأتيهــم ســنة اهلل، وعادتــه يف 

األوليــن مــن أّنهــم إذا لــم يؤمنــوا عوجلــوا بالعــذاب، أو يــرون العــذاب قــد أقبــل 

ــوا مــن كفرهــم،  ــوا مــن ذلــك، وليتوب ــة، أي: فليخاف ــة ومعاين عليهــم، ورأوه مقابل

قبــل أن يكــون العــذاب الــذي ال مــرّد لــه))). 

ــا  واالعتبــار بحــال األمــم الظالمــة يشــمل البائــدة منهــا، والقائمــة. وقــد أخرن

اهلل تعالــى كثيــرًا عــن حــال األمــم الظالمــة قبــل تنــّزل العــذاب، وحالهــا يف أثنائــه، 

ــة  ــة وقائم ــن دائم ــبحانه يف المجرمي ــنته س ــه. وس ــك كل ــر بذل ــه؛ لنعت ــد وقوع وبع

ــأنه: )ٱ ٻ  ــّل ش ــال اهلل ج ــر. ق ــة يف كل عص ــم الظالم ــى األم عل

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 
ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ( ]الرعــد: ٦[. أي: قــد أوقعنــا نقمتنــا باألمــم الخاليــة، 
وجعلناهــم عــرة وعظــة لمــن بعدهــم، فاحــذروا أن تكونــوا مثلهــم.. ولفــظ 

)اَلَمُثــالت( لــم يــرد يف القــرآن الكريــم ســوى مــرة واحــدة، يف هــذه اآليــة، وتعنــي: 

ــن، حــال ســماع  ــن المعّذبي ــة الظالمي ــه عاقب ــر والعظــات بمــا كانــت علي أخــذ الِع

ــم.  ــة آثاره ــم، أو رؤي أخباره

)))   تفسير السعدي، )ص: 4٨0(. 
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االستقامة على أمر هللا تعالى أعظم الفوارق بين العقوبة واالبتالء. .   

مــن أعظــم الفقــه عنــد ظهــور اآليات وحصــول االضطــراب يف الكــون واألنفس 

والمجتمعــات: التفريــق بيــن مــا ُينزلــه اهلل ســبحانه علــى قــوم عقوبــًة وانتقامــا 

ــذي  ــذاب ال ــن الع ــر بي ــارق كبي ــالء. والف ــا وابت ــن تمحيص ــى آخري ــه عل ــا ينزل وم

يصحبــه ذّل وهــوان، والتأديــب الــذي يصحبــه تخويــف وتضييــق. قــال اهلل تعالــى: 

ۋ(  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  )ۓ 

ــأنه: )ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ  ــّل ش ــال ج ــد:32[، وق ]الرع

ڻ ڻ(     ]غافــر: 5[، وقــال ســبحانه يف شــأن المؤمنيــن يــوم أحــد: )چ 
ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 
گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ 
ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ 

]آل عمــران: 52)[.  ۀ ۀ ہ ہ ہ(   

وألن الفــوارق بيــن االبتــالء واالنتقــام قــد ال تكــون واضحــة حــال نزولهمــا إال 

أّن العــرة يف التفريــق بينهمــا يظهــر باســتحضار مقدماهتمــا وعاقبتهــا؛ فاالبتــالء إنمــا 

يحــدث للمؤمنيــن المســتقيمين يف الجملــة علــى أمــر رّبهــم، وإن تنزّل عليهــم البالء 

لمخالفــة بعضهــم، أو لحكمــة يريدهــا اهلل تعالــى منهــم، يف حيــن يقــع االنتقــام علــى 

المجرميــن الذيــن ال يرجــون هلل وقــارًا، وال يحفظــون لــه عهــدًا، وال يســتقيمون لــه 

ــن تتســم  ــه، يف حي علــى أمــر. واالبتــالء يحــدث معــه تمحيــص واســتبقاء يف عاقبت

ــد لحــال النــاس  ــاء، والعــرة يف ذلــك كلــه عائ ــر واإلفن ــة بالتدمي ــة يف الجمل العقوب
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زمانــا ومكانــا وأعمــااًل. واالبتــالء إذا أطلــق فإّنمــا ُيــراد منــه االختبــار الــذي 

يعقبــه تقديــم أو تأخيــر، وحرمــان أو تكريــم، قــال اهلل ســبحانه: )ٱ ٻ ٻ 

ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 
وقــال   ،]24٩ ]البقــرة:  ڦ(   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ 

جــّل شــأنه: )ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ 

ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ(    ]المائــدة: ٩4[. 

ثانياً: العقوبات الشرعية

العقوبات الشرعية كلها عدل، ورحمة، وحكمة. .   

العقوبــات التــي ينزلهــا اهلل تعالــى بعبــاده ســواء أكانــت قدريــة كونيــة أم شــرعية 

عــدل كلهــا، ورحمــة كلهــا، وحكمــة كلهــا. وأكمــل النــاس تســليما وإقــرارًا بعــدل 

اهلل تعالــى ورحمتــه وحكمتــه فيمــا يقضــي علــى عبــاده: أتّمهــم علمــا، وأكملهــم 

إيمانــا، ثــم يتفــاوت النــاس بعــد ذلــك بحســب صحــة إيماهنــم، وســعة علمهــم. 

ــن  ــة م ــرعت رحم ــا ُش ــالم ـ إنم ــيخ اإلس ــول ش ــا يق ــرعية ـ كم ــات الش والعقوب

ــق  ــا: تحقي ــا وغاياهت ــن ِحكمه ــم))). وم ــان إليه ــق، وإرادة اإلحس ــى بالخل اهلل تعال

مصالــح العبــاد، ودرء المفاســد عنهــم، وعــن مجتمعاهتــم، وصيانــة لمقاصــد 

ــال.  ــل، والم ــل، والنس ــس، والعق ــن، والنف ــظ الدي ــرى يف حف ــريعة الك الش

)))   الفتاوى الكرى البن تيمية، )5/ )52(. 
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وألهنــا صــادرة عــن رحمــة اهلل بخلقــه، ونفعهــم، وإرادة اإِلحســان إليهــم، فقــد 

تجــّرد عنهــا معنــى )االنتقــام(، وجــاء النهــي عــن التشــّفي بمــن أقيمــت عليــه. عبــد 

اهلل بــن بريــدة عــن أبيــه: أن امــرأة يعنــي مــن غامــد أتــت النبــي ملسو هيلع هللا ىلص فقالــت إين قــد 

ــردين  ــه فقالــت لعلــك أن ت ــال: »ارجعــي« فرجعــت فلمــا كان الغــد أتت فجــرت فق

كمــا رددت ماعــز بــن مالــك فــواهلل إين لحبلــى فقــال لهــا: »ارجعــي« فرجعــت 

فلمــا كان الغــد أتتــه فقــال لهــا »ارجعــي حتــى تلــدي« فرجعــت فلمــا ولــدت أتتــه 

ــه«  ــى تفطمي ــه حت ــي فأرضعي ــا: »ارجع ــال له ــه فق ــد ولدت ــذا ق ــت: ه ــي فقال بالصب

فجــاءت بــه وقــد فطمتــه ويف يــده شــيء يأكلــُه فأمــر بالصبــي فدُفــع إلــى رجــل مــن 

المســلمين وأمــر هبــا فُحفــر لهــا، وأمــر هبــا فُرجمــت وكان خالــد فيمــن يرجمهــا، 

فرجمهــا بحجــر فوقعــت قطــرة مــن دمهــا علــى وجنتــه فّســبها فقــال لــه النبــي ملسو هيلع هللا ىلص: 

»مهــال يــا خالــد فوالــذي نفســي بيــده لقــد تابــت توبــة لــو تاهبــا صاحــب مكــس لغفــر 

لــه« وأمــر هبــا فصّلــى عليهــا وُدفنــت))). ويف روايــة أخــرى صحيحــة عنــد أبــي داود: 

ــة  ــو ُقّســمت بيــن ســبعين مــن أهــل المدين ــة ل ــده لقــد تابــت توب »والــذي نفســي بي

لوســعتهم وهــل وجــدت أفضــل مــن أن جــادت بنفســها«. 

ــة، وضعــت للزجــر  ــات ردعي ــات الشــرعية عقوب ــى الرغــم مــن أّن العقوب وعل

والنــكال، إال أّن لهــا مقصــدًا أكــر، أال وهــو: أن تكــون كلمــة اهلل تعالــى هــي 

العليــا، وأن ُيعّظــم أمــره وهنيــه، وُيصــان شــرعه، باإلضافــة لثــالث مصالــح أخــرى 

تعــود علــى الفــرد والمجتمــع جــراء تطبيــق العقوبــات الشــرعية: التطهيــر مــن 

)))   سنن ابي داود، )52/4)(. قال الشيخ األلباين: صحيح. 
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الذنــوب، والتزكيــة للنفــوس والزجــر للفاعــل وغيــره مــن تكــرار موجــب العقوبــة 

يف المســتقبل. 

ــر  ــذا العص ــب ه ــا ال تناس ــا، وأهن ــرعية ظلم ــات الش ــم أّن يف العقوب ــن زع وم

فهــو إمــا كافــر حاقــد، أو مؤمــن مقّلــد جاهــل بالشــرع، وال ُينعــم عينــا بالــّرد عليــه 

ورفعــه فــوق منزلتــه حتــى ُيقــررَّ بالحقائــق الثــالث: أّن الــذي أنــزل هــذه العقوبــات 

وأمــر هبــا هــو اهلل جــّل جاللــه، وأّن كل مــا يقــرره اهلل تعالــى ويأمــر بــه: عــدل، 

ورحمــة، ويســير وفــق حكمــة بالغــة، وأّن الــذي توّلــى تطبيــق هــذه العقوبــات 

وتنفيذهــا: رســوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وخلفــاؤه مــن بعــده، وكلهــم أعلــم بــاهلل تعالــى وأعلــم 

 بمــراده ممــن جــاء بعدهــم. فــإن أصــّر علــى قولــه فهــو زنديــق خبيــث الطويــة، وال 

مصلحة يف جداله. 

الشريعة اإلسالمية وضعت لحفظ مصالح الناس. .   

شــريعة اهلل تعالــى متوافقــة مــع فِطــر النــاس وإراداهتــم، وال مشــقة فيهــا وال عنت 

بــل وضعــت لحفــظ مصالحهــم، وهــي تســير مــع قــدرات اإلنســان وتحقــق لذاَّتــه 

الكريمــة، وتدفــع عنــه المضــار، وتجلــب لــه المنافــع يف العاجــل واآلجــل، قــال ابــن 

القيــم رحمــه اهلل: قــد شــهدت الِفَطــر والعقــول بــأن للعاَلــم رّبــا قــادًرا حليًمــا عليًمــا 

رحيًمــا كامــالً يف ذاتــه وصفاتــه ال يكــون إال مريــًدا للخيــر لعبــاده ُمجِرًيــا لهــم علــى 

ــنّة الفاضلــة العائــدة باســتصالحهم، الموافقــة لمــا رّكــب يف عقولهــم  الشــريعة والسِّ

مــن استحســان الحســن واســتقباح القبيــح ومــا جبــل طِباعهــم عليــه مــن إيثــار النافع 
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لهــم، الُمصلِــح لشــأهنم، وتــرك الضــاَر الُمفِســد لهــم، وشــهدت هــذه الشــريعة لــه 

ــا...  ــيء علًم ــكل ش ــط ب ــه المحي ــن، وأن ــم الراحمي ــن، وأرح ــم الحاكمي ــه أحك بأن

فحســب العقــول الكاملــة أن تســتدّل بمــا عرفــت مــن حكمتــه علــى مــا غــاب عنهــا، 
وتعلــم أن لــه حكمــة يف كل مــا خلقــه وأمــر بــه وشــرعه. )))

ــم الحكيــم(، وســّر  ومــن أســماء اهلل الحســنى التــي ورد فيهــا االقــرتان: )العلي

التقديــم بينهمــا يظهــر بمعرفــة مبنــى األحــكام وأهنــا دائــرة علــى إحاطــة العلــم أواًل 

ــن  ــق بي ــجام والتواف ــق االنس ــا يحق ــع، بم ــى الواق ــم عل ــل العل ــم الحكمــة يف تنزي ث

ــن  ــالمية ع ــريعة اإلس ــز الش ــا يمي ــك م ــرية، وذل ــع البش ــرعية والطبائ ــكام الش األح

ــة)2).  ــرائع الوضعي ــاتير، والش الدس

وشــريعة اهلل تعالــى التــي أنزلهــا علــى رســله واســعة رحبــة، وهــي رحمــة كلهــا 

وعــدل كلهــا، ألهنــا جــاءت وفــق علــم اهلل تعالــى وحكمتــه، وهــي تفــي بــكل 

حاجــات العبــاد، وفيهــا ســعة وفســحة يف الديــن، ال تكّلــف العبــاد مــا ليــس يف 

وســعهم، وال تحــّرم عليهــم مــا فيــه منفعتهــم، وال تحــول بينهــم وبيــن مصالحهــم. 

تطبيق العقوبات الشرعية تطهير لألفراد. .   

ــن  ــر م ــات: تطهي ــن العقوب ــوع م ــذا الن ــاع ه ــرى إليق ــة الك ــو الغاي ــر ه التطهي
ارتكــب المحظــور بإيقــاع العقوبــة عليــه يف الدنيــا، وعــدم مؤاخذتــه عليهــا يف 

)))   مفتاح دار السعادة  /   . 
)2)   ناصر الجليل، وهلل األسماء الحسنى،  /    . 
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اآلخــرة، وتطهيــر المجتمــع المســلم بتنقيتــه مــن الخَبــث، وحســم مــادة الشــر فيــه، 
والحفــاظ علــى مصالحــه مــن الضيــاع. والعــالج بالــدواء الُمــّر الشــايف، أيســر بكثيــر 

مــن آثــار المــرض الباقــي. 

وقــد فهــم الصحابــة الكــرام المقصــد الرفيــع مــن إقامــة الحــدود، وظهــر ذلــك 
ــال: جــاء ماعــز  ــن الحصيــب  ق ــدة ب علــى ألســنتهم رضــي اهلل عنهــم. فعــن بري
بــن مالــك إلــى النبــي ملسو هيلع هللا ىلص، فقــال: يــا رســول اهلل، طهــرين، فقــال: »ويحــك، ارجــع 
فاســتغفر اهلل وتــب إليــه«، قــال: فرجــع غيــر بعيــد، ثــم جــاء، فقــال: يــا رســول اهلل، 
ــال:  ــه«، ق ــب إلي ــتغفر اهلل وت ــع فاس ــك، ارج ــول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ويح ــال رس ــرين، فق طه
ــى  ــي صل ــال النب ــرين، فق ــول اهلل، طه ــا رس ــال: ي ــاء، فق ــم ج ــد، ث ــر بعي ــع غي فرج
ــم  ــول اهلل: »في ــه رس ــال ل ــة، ق ــت الرابع ــى إذا كان ــك حت ــل ذل ــلم: مث ــه وس اهلل علي
ــه  ــر أن ــون؟ »فأخ ــه جن ــول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »أب ــأل رس ــى، فس ــن الزن ــال: م ــرك؟ »فق أطه
ــه  ــم يجــد من ــون، فقــال: »أشــرب خمــرا؟ »فقــام رجــل فاســتنكهه، فل ليــس بمجن
ريــح خمــر، قــال، فقــال رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم: »أزنيــت؟ »فقــال: نعــم، 
فأمــر بــه فرجــم، فــكان النــاس فيــه فرقتيــن، قائــل يقــول: لقــد هلــك، لقــد أحاطــت 
ــي  ــى النب ــه جــاء إل ــة ماعــز، أن ــة أفضــل مــن توب ــل يقــول: مــا توب ــه، وقائ ــه خطيئت ب
ملسو هيلع هللا ىلص فوضــع يــده يف يــده، ثــم قــال: اقتلنــي بالحجــارة، قــال: فلبثــوا بذلــك يوميــن أو 
ثالثــة، ثــم جــاء رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وهــم جلــوس، فســلم ثــم جلــس، فقــال: »اســتغفروا 
لماعــز بــن مالــك«، قــال: فقالــوا: غفــر اهلل لماعــز بــن مالــك، قــال، فقــال رســول 
ــة  ــو قســمت بيــن أمــةِّ لوســعتهم« ثــم ذكــر خــر الغامدي ــة ل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص »لقــد تــاب توب

الســابق. 
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العقوبات الشرعية تحفظ مصالح المجتمع. .   

مــا ظهــر الفســاد يف الــر والبحــر إال بســبب انتهــاك الحرمــات، وظهــور الخَبــث، 

ــث  ــن الغي ــد م ــع المتول ــوم النف ــوس عم ــتقّر يف النف ــا اس ــدود. وكم ــل الح وتعطي

ــر ملسو هيلع هللا ىلص أّن  ــد، أخ ــاة والّرغ ــر الحي ــه تظه ــمل األرض، وب ــذي يش ــم ال ــم الدائ العمي

الحيــاة والنّفــع المرتتــب علــى إقامــة الحــدود يف األرض أعظــم مــن ذلــك وأظهــر، 

فعــن أبــي هريــرة  قــال: قــال ملسو هيلع هللا ىلص: »لحــدٌّ ُيقــام يف األرض خيــٌر ألهــل األرض مــن 

أن ُيمطــروا ثالثيــن صباحــا«))). 

وقــد أجمــَل اهلل ســبحانه الغايــة االجتماعيــة مــن إيقــاع العقوبــات الشــرعية 

]البقــرة:7٩)[.  )ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ(  بقولــه: 

فعــّد تطبيــق حــدود اهلل تعالــى يف المجتمــع حيــاًة حقيقيــًة ألفــراده. وإلعــالم أفــراد 

المجتمــع بالمقاصــد الكــرى التــي ُشــرعت لهــا هــذه العقوبــات أمــر اهلل ســبحانه 

الزنــى:  ارتكــب جريمــة  مــن  قــال ســبحانه يف عقوبــة  وإشــهارها،  بإظهارهــا، 

)ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 

ــياق  ــذا الس ــر يف ه ــور: 2[. والهج ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ( ]الن
عقوبــة شــرعية معتــرة، وكذلــك األمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر. والجهــاد 

يف ســبيل اهلل تعالــى عقوبــة شــرعية يف حــق مــن وجبــت عليــه، بــل هــو أرفــع أنــواع 

العقوبــات التــي يســّلطها اهلل ســبحانه علــى أعدائــه. وهبــذه الثــالث جميعهــا يتحقــق 

)))   صحيح الترغيب والترهيب لأللباين، )حديث 0   (. قال الشيخ األلباين: حسن لغيره. 
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اســتقرار المجتمعــات، وصالحهــا يف أمــور معاشــها ومعادهــا، وبــه اســتتباب أمنها، 

ودوام اســتقامة أفرادهــا. 

وألّن تطبيــق العقوبــات الشــرعية مســؤولية مجتمعيــة، وتتعلــق هبــا مصالــح 

كثيــرة بيــن النــاس فقــد أرشــد النبــي ملسو هيلع هللا ىلص إلــى الواجــب فيهــا بقولــه: »تعافــوا 

الحــدود فيمــا بينكــم، فمــا بلغنــي مــن حــد فقــد وجــب«))). فرغبهــم يف العفــو أواًل، 

والمعنــى: ليعــف بعضكــم عــن بعــض ـ ابتغــاء وجــه اهلل تعالــى ـ هــذه الحــدود التــي 

ــم عليكــم حكــم اهلل تعالــى.  ــم إال رفعهــا أقي ــإن أبيت ــم هبــا، ف وقعت

وإيقــاع العقوبــات الشــرعية بمــن اســتحقها ليســت متاحــة لــكل أحــد، بــل هــي 

مــن واجبــات ولــي األمــر، ومســؤولياته، ولــو أتيــح للنــاس الثأر ألنفســهم بأنفســهم 

لفســدت األرض، واختــّل نظــام األمــن، وُســفكت الدمــاء واســُتحّلت األمــوال 

واألعــراض. قــال شــيخ اإلســالم بــن تيميــة رحمــه اهلل: األمــر بالمعــروف والنهــي 

ــزع  ــا ال ي ــلطان م ــزع بالس ــإن اهلل ي ــرعية، ف ــات الش ــم إال بالعقوب ــر ال يت ــن المنك ع

بالقــرآن. وإقامــة الحــدود واجبــة علــى والة األمــور، وذلــك يحصــل بالعقوبــة علــى 

تــرك الواجبــات، وفعــل المحرمــات)2). 

والقائــم علــى تنفيــذ هــذه العقوبــات مأمــور بتقــوى اهلل تعالــى وتحقيــق الواليــة 

لــه ســبحانه.. فيوالــى فيــه، وُيعــادى فيــه، وال يقبــل فيهــا شــفاعة أحد ولــو كان أحّب 

)))   سنن أبي داود، )4/ 33)( عن عبد اهلل بن عمرو. قال األلباين: صحيح. 
)2)   الحسبة يف اإلسالم، )ص45(. 



١4٧

العقوبات التي تحّق بالمجرمين

ــاس  ــى أقــرب الن ــت عل ــو كان ــم، ول ــه، وال تأخــذه يف تطبيقهــا لومــة الئ ــاس إلي الن

منــه. عــن عائشــة ڤ: أن قريشــا أهمهــم شــأن المــرأة المخزوميــة التــي ســرقت 

فقالــوا مــن يكلــم فيهــا تعنــي رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قالــوا ومــن يجــرتئ إال أســامة بــن زيــد 

حــب رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فكلمــه أســامة فقــال رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »يــا أســامة أتشــفع يف حــد 

مــن حــدود اهلل ثــم قــام فاختطــب فقــال: إنمــا هلــك الذيــن مــن قبلكــم أهنــم كانــوا 

ــه الحــد.  إذا ســرق فيهــم الشــريف تركــوه، وإذا ســرق فيهــم الضعيــف أقامــوا علي

وأيــم اهلل لــو أن فاطمــة بنــت محمــد ســرقت لقطعــت يدهــا«))). وعــن يحيــى بــن 

راشــد قــال: جلســنا لعبــد اهلل بــن عمــر فخــرج إلينــا فجلــس فقــال: ســمعت رســول 

اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقــول: »مــن حالــت شــفاعته دون حــّد مــن حــدود اهلل فقــد ضــاّد اهلل، ومــن 

خاصــم يف باطــل وهــو يعلمــه لــم يــزل يف ســخط اهلل حتــى ينــزع عنــه، ومــن قــال يف 

مؤمــن مــا ليــس فيــه أســكنه اهلل ردغــة الخبــال حتــى يخــرج ممــا قــال«)2). 

العقوبة الشرعية كّفارة لمن وقعت عليه في الدنيا. .   

إقامــة الحــّد الشــرعي كالمصائــب التــي تحــّل بالعبــد فإّنهــا تــارة تكــون كفــارة 

وطهــورًا مــن الذنــوب، وتــارة تكــون رفعــة وزيــادة يف الثــواب وعلــوًا يف الدرجــات، 

وتــارة تكــون عقابــا وانتقامــا، بحســب حــال الفــرد نفســه، وكذلــك العقوبــات 

الشــرعية فإّنهــا بحــد ذاهتــا كفــارة ورحمــة يف حــق المؤمــن، فــإن صحبهــا توبــة وندم 

)))   سنن ابن ماجه، ) /   (. قال الشيخ األلباين: صحيح. 
)2)   سنن أبي داود، )305/3(. قال األلباين: صحيح. 
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واســتغفار كانــت كفــارة ورفعــة معــا، وإن صحبهــا عتــو واســتكبار وإصــرار كانــت 

عذابــا، ولــم يكــن فيهــا كفــارة وال رفعــة))). 

ــذه  ــة ه ــتعظم إقام ــم يس ــة ل ــوم القيام ــن ي ــر المؤم ــد تطهي ــل يف مقص ــن تأم وم

الحــدود عليــه يف الدنيــا، وال مــا يصحبهــا مــن ألــم وحســرات، فالدنيــا دار انتقــال 

واختبــار، وفيهــا مســتودع األعمــال خيرهــا وشــّرها، وقريبــا تنتقــل الودائــع ليــوم 

ــم يف  ــات أل ــاع هــذه العقوب ــد عــن إيق ــإذا توّل ــاس. ف ــن الن ــى ُيقضــى بي ــن حت التغاب

الدنيــا لمــن يســتحقها، وحســرة لمــن تــرك بعــده مــن أهــل وذريــة فــإّن فيهــا فرجــا 

وفرحــا عظيمــا يــوم القيامــة، وبســببها يجتمــع الشــمل مجــددًا بعــد انقضــاء 

الحســاب. عــن أنــس  قــال: قــال رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »إذا أراد اهلل بعبــده الخيــر 

عّجــل لــه العقوبــة يف الدنيــا، وإذا أراد بعبــده الشــر أمســك عنــه بذنبــه حتــى يــوايف 

ــوم القيامــة«)2).  ــه ي ب

شــديدة  فيهــا  والمقاّصــة  العبــاد،  بحقــوق  متعلقــة  الشــرعية  والعقوبــات 

وشــحيحة يــوم القيامــة، فــإذا أقيمــت يف الدنيــا أمـِـن الجــاين تبعتهــا يــوم القيامــة، أو 

كاد. عــن ســالم بــن أبــي الجعــد قــال: ُســئل بــن عبــاس عّمــن قتــل مؤمنــا متعمــدًا 

ثــم تــاب وآمــن وعمــل صالحــا ثــم اهتــدى، قــال: ويحــه، وأنــى لــه الُهــدى؟. ويف 

روايــة: التوبــة؟ ســمعت نبيكــم ملسو هيلع هللا ىلص يقــول: »يجــيء القاتــل، والمقتــول يــوم القيامــة 

)))   يف المسألة خالف، وهذا هو الراجح فيها، واهلل أعلم. 
)2)   أخرجه الرتمذي والحاكم، وهو يف صحيح الجامع، )حديث رقم: 30٨(. 
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متعلــٌق بــرأس صاحبــه، يقــول: ربِّ َســل هــذا لــم قتلنــي؟«، واهلل لقــد أنزلهــا اهلل عــز 

وجــل علــى نبيكــم، ثــم مــا نســخها بعدمــا أنزلهــا))). 

والرحمــة يــوم القيامــة متعّلقــة بذنــوب العبــاد يف حــّق رّبهــم، ال تلك التــي تتعلق 

بدمائهــم وأموالهــم وأعراضهــم، وهــذا الصنــف مــن الذنــوب تحــت المشــيئة، إن 

ــة  ــوم القيام ــبحانه ي ــه س ــا. ورحمت ــم هب ــاء أخذه ــم وإن ش ــا له ــّرب غفره ــاء ال ش

أعظــم وأشــمل. قــال بــن القيــم رحمــه اهلل يف ذكــر رحمــة اهلل تعالــى يــوم القيامــة: 

إن جانــب الرحمــة أغلــب يف هــذه الــدار )اآلخــرة( مــن الباطلــة الفانيــة الزائلــة عــن 

ــا  ــام له ــرت و ال ق ــا عُم ــك لم ــوال ذل ــب، و ل ــة و الغض ــب العقوب ــن جان ــرب م ق

وجــود، كمــا قــال تعالــى: )ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ(،  فلــوال 

ســعة رحمتــه ومغفرتــه وعفــوه لمــا قــام العالــم، ومــع هــذا فــإذا كان جانــب الرحمــة 

قــد غلــب يف هــذه الــدار ونالــت الــر والفاجــر والمؤمــن والكافــر مــع قيــام مقتضــى 

العقوبــة بــه ومباشــرته لــه وتمكنــه مــن إغضــاب ربــه والســعي يف مســاخطه فكيــف 

ــذه  ــا يف ه ــى م ــة عل ــا مضاعف ــة فيه ــون الرحم ــة يف دار تك ــب الرحم ــب جان ال يغل

الــدار تســعة و تســعين ضعفــا، . إلــى آخــر كالمــه رحمــه اهلل)2). 

)))   سنن النسائي، )2/ ٨74(. قال الشيخ األلباين: صحيح. 
)2)   حــادي األرواح، ))/273(. وال ُيفهــم مــن كالمــه رحمــه اهلل مخالفــة مــا قطعــه اهلل تعالــى علــى 
ــن؛  ــن والظالمي ــن ومجــازاة المجرمي ــة الطائعي ــه علــى ألســنة رســله مــن إثاب ــه يف كتب نفســه وأنزل
ــك  ــد ذل ــن، يؤك ــود للكافري ــار دار خل ــركين، والن ــى المش ــا عل ــن وحّرمه ــا للطيبي ــة أعّده فالجنّ
نصــوص الوحــي المتظافــرة، ومنــازل النــار المتغايــرة؛ ففيهــا مــن ُيخفــف عنهــم العــذاب لســابق 
نصرتــه للديــن وأهلــه وإن مــات علــى ديــن آبائــه وأجــداده، وفيهــا موحــدون، يُهذبــون علــى قــدر 
ــة. وكّل ذلــك يجــري مجــرى العــدل والفضــل والرحمــة،  أعمالهــم ثــم ُينصــرف هبــم إلــى الجنّ

علــم ذلــك مــن علمــه وجهلــه مــن جهلــه. 



سادساً: 
قواعد للتعريف بالعقوبات التي اختّص هللا تعالى بها 

المسلمين حال انحرافهم عن أمر ربهم. 
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هذه األمة مباركة، مرحومة، محفوظة من الفناء واالستئصال. .   

مــن شــرف هــذه األّمــة المباركــة: حفــظ اهلل تعالــى لهــا مــن الفنــاء العــام، فهــي 

أّمــة باقيــة محفوظــة مــن االســتئصال، وال يلحقهــا الهــالك العــام بمجموعهــا، 

كمــا هلكــت األمــم قبلهــا، وهــي باقيــة قائمــة بالحــق، وهــو قائــم هبــا إلــى أن تقــوم 

الســاعة. عــن جابــر بــن ســمرة  قــال: قــال رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »لــن يــرح هــذا الديــن 

قائمــا، ُيقاتِــل عليــه عصابــٌة مــن المســلمين، حتــى تقــوم الســاعة«))). وعــن ســعد 

ــي  ــجد بن ــّر بمس ــى إذا م ــة حت ــن العالي ــوم م ــول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ذات ي ــل رس ــال: أقب  ق

ــم انصــرف  ــال ث ــه طوي ــا معــه، ودعــا رّب ــن، وصّلين ــه ركعتي ــة دخــل فركــع في معاوي

إلينــا فقــال ملسو هيلع هللا ىلص: »ســألت ربــي ثالثــا، فأعطــاين ثنتيــن ومنعنــي واحــدة: ســألت ربــي 

ــا،  ــرق فأعطانيه ــي بالغ ــك أمت ــألته أال ُيهل ــا، وس ــنة فأعطانيه ــي بالّس ــك أمت أال ُيهل

وســألته أال يجعــل بأســهم بينهــم فمنعنيهــا«)2). 

ــر، واألمــر  ــة ألّن المســلمين منهــم أكث ــر أّم وإنمــا صــارت أمــة محمــد ملسو هيلع هللا ىلص خي

بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر فيهــم أفشــى، كمــا قــال القرطبــي رحمــه اهلل، قــال 

تعالــى: )ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 

ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ 
ڄ ڃ(   ]آل عمــران: 0))[. ويف هــذه اآليــة مــدح لهــذه األمــة مــا 

)))   صحيح مسلم، ) /     (. 
)2)   صحيح مسلم، ) /     (. 
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أقامــوا ذلــك واتصفــوا بــه. فــإذا تركــوا التغييــر، وتواطئــوا علــى المنكــر، زال عنهــم 

ــم))).  ــببا لهالكه ــك س ــذم، وكان ذل ــم ال ــم اس ــدح، ولحقه ــم الم اس

ــهم  ــلمين أنفس ــا إال أّن المس ــة بمجموعه ــذه األّم ــرف ه ــن ش ــم م ــى الرغ وعل

كغيرهــم مــن البشــر.. معّرضــون للعقوبــة حــال انحرافهــم، وليــس بيــن اهلل تعالــى 

وبيــن خلقــه عهــد أمــان لذواهتــم، وال ألحســاهبم وال ألوطاهنــم، إنمــا هــو اإليمــان 

ــن  ــة، كمــا يقــول اب ــزل بــالء إال بذنــب، وال رفــع إال بتوب والعمــل الصالــح؛ فمــا ن

عبــاس ، وكــم مــن حــروب مدّمــرة، وحرائــق ثائــرة، وشــرور نازلــة، وفيضانــات 

األولــى  شــرارهتا  كانــت  العامــرة  المــدن  تجتــاح  وزالزل  وأعاصيــر  غامــرة، 

انحرافــات اقرتفهــا الســفهاء، وتواطــأ عليهــا الجماهيــر حتــى أصبحــت عرفــا ســائدًا 

ُيــرد علــى مــن يخالفــه.   

ــن  ــا م ــبت، وحذره ــاب الس ــة أصح ــة قص ــذه األم ــى له ــرب اهلل تعال ــد ض وق
مســلك الطائفتيــن: المذنبــة والســاكتة بقولــه جــّل شــأنه: )ھ ھ ھ 
ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے 
ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى 
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ى 
ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ 
ابــن  قــال   ](٦5 ]األعــراف:  ڃ(   ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ 
عبــاس: كانــوا أثالثــا: ُثلــث هنــوا، وُثلــث قالــوا: )ٻ پ پ پ پ ڀ( 

)))   تفسير القرطبي، ) /    (. 
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وثلــث أصحــاب الخطيئــة، فمــا نجــا إال الذيــن هنــوا، وهلــك ســائرهم))). فأهلــك 
جــّل شــأنه الســاكتين مــع تأكيــده ســبحانه بعلمهــم بفســاد مــا صنــع أصحاهبــم، بــل 

ــرة.  ــا واآلخ ــيعذهبم يف الدني ــم وأّن اهلل س ــوء مصيره ــم بس وإقراره

وتأديــب هــذه األمــة يظهــر بوجــود أّي مــن هذيــن المؤشــرين أو كليهمــا: كثــرة 
ــش  ــت جح ــب بن ــن زين ــر به.ع ــب والتفاخ ــرة بالذن ــتهاره، والمجاه ــث واش الَخَب
ڤ زوج النبــي ملسو هيلع هللا ىلص، قالــت: خــرج رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  يومــا فزعــا محمــرا وجهــه، 
يقــول: »ال إلــه إال اهلل ويــل للعــرب مــن شــر قــد اقــرتب، فتــح اليــوم مــن ردم يأجوج 
ومأجــوج مثــل هذه«وحّلــق بإصبعــه اإلهبــام، والتــي تليهــا، قالــت فقلــت: يا رســول 
اهلل أهنلــك وفينــا الصالحــون؟ قــال: »نعــم إذا كثــر الخبــث«)2). وعــن عبــد اهلل بــن 
 قــال: أقبــل علينــا رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، فقــال: »خمــس إذا ابتليتــم هبــن، وأعــوذ بــاهلل 
ــوا هبــا، إال فشــا فيهــم  ــى يعلن ــوم قــط، حت ــم تظهــر الفاحشــة يف ق أن تدركوهــن: ل

الطاعــون، واألوجــاع التــي لــم تكــن مضــت يف أســالفهم الذيــن مضــوا.«)3). 

عقوبات هذه األمة  تختلف عن عقوبات األمم قبلها. .   

هتــدّد اهلل تعالــى هــذه األمــة حــال انحرافهــا بعقوبــات تختلــف مــن حيــث 
مســاحة تأثيرهــا، وشــّدهتا عــن العقوبــات التــي حّقــت باألمــم قبلهــا؛ أمــا مــن 
حيــث مســاحة التأثيــر فــإّن تلــك العقوبــات ال تشــمل األمــة بمجموعهــا يف كّل 

)))   تفسير ابن كثير، )3/ 4٩٦(. 
)2)   متفق عليه. 

)3)   سنن ابن ماجه، )2/ 332)(، وقال األلباين: حسن. 
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مــكان، بــل تنــزل علــى طوائــف المعذبيــن أنفســهم، يف المســاحة الجغرافيــة ذاهتــا. 
ــه جــّل  ــد رّب ــة عن ــي هــذه األّم ــة نب ــد ـ بعــد اســتحضار كرام ــك عائ ــة ذل وخصوصي
ــن  ــا م ــة بمجموعه ــذه األّم ــة ه ــم: عصم ــا واهلل أعل ــباب، منه ــة أس ــه ـ لجمل جالل
االجتمــاع علــى ضاللــة، بخــالف األمــم قبلهــا. وهــذا ظاهــر جلــّي فــإن الطوائــف 
المنحرفــة مــن هــذه األّمــة ســريعا مــا تنــري لهــا طوائــف أخــرى ـ معاصــرة لهــا ـ 
تأخــذ علــى يدهــا، وتقيــم الحجــة عليهــا، وتحــّذر بقيــة المســلمين مــن صنيعهــا، أو 
ــه جــراء مخالفــة الحــق. عــن بــن عمــر  الوقــوع يف جنــس الخلــل الــذي وقعــت في

ــد اهلل مــع  ــة، وي ــي علــى ضالل ــال: »إّن اهلل ال يجمــع أمت ڤ أن رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ق
الجماعــة، ومــن شــّذ شــّذ إلــى النــار«))). وعــن إبراهيــم بــن عبــد الرحمــن العــذرى 

قــال: قــال رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »يــرث هــذا العلــم مــن كّل خَلــف ُعُدوُلــه، ينفــون عنــه 
ــن«)2).  ــف الغالي ــن، وتحري ــال المبطلي ــن، وانتح ــل الجاهلي تأوي

فــإّن  نفســها  العقوبــة  بشــّدة  المتعلقــة  الثانيــة  الخصيصــة  يف  بالنظــر  وأّمــا 

العقوبــات الُمرســلة علــى مــن حــاد عــن أمــر ربــه مــن هــذه األمــة المباركــة ليــس 

ــاء واالســتئصال الماحــق، كمــا حــدث ويحــدث للمجتمعــات  مــن غاياهتــا: اإلفن

الكافــرة، بــل التخويــف، أو التأديــب بإيقــاع األلــم أو حتــى بقطــع األطــراف الناتئــة 

التــي ال يمكــن اســتصالحها؛ فتضطــرب األرض مــن تحــت أقدامهــم، وتتغّيــر 

األحــوال الجويــة، وتجتــاح الفيضانــات واألعاصيــر مدهنــم وقراهــم إال أن آثارهــا 

)))   جامع الرتمذي، )4/ 4٦٦(. وقال األلباين: صحيح. 
)2)   الســنن الكــرى للبيهقــي، )0)/ 20٩(. وقــال األلبــاين: صحيــح، مشــكاة المصابيــح، )حديــث 

 .)24٨
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أهــون بكثيــر مقارنــة بمــا يحــدث لغيرهــم، وال يصحبهــا فنــاء شــامل، ســوى تلــك 

ــز  ــم يتماي ــن يف أصلهــا، ول ــى الكافري ــات مرســلة عل ــي تقــرتن بعقوب الحــاالت الت

عنهــم المســلمون المجــاورون أو المخالطــون، فُيصيبهــم الهــالك معهــم، ثــم 

ــى نّياهتــم.  ــون عل ُيبعث

ومــع أّن العقوبــة بحصــول البــأس الداخلــي مــن أشــّد العقوبــات التــي تقــع على 

ــأس(  ــه كذلــك مــن جنــس )الب ــة بمجموعهــا محفوظــة في هــذه األمــة، إال أّن األّم

الــذي وقــع وال يــزال يف المجتمعــات الكافــرة، ومــن بقيــة العقوبــات التــي حّلــت 

باليهــود والنصــارى؛ كاللعنــة، والغضــب، والضــالل، والمســخ. بــل األعجــب يف 

كرامــة هــذه األمــة عنــد رّبهــا أن يكــون النصــر والظهــور والتمكيــن متوّلــد من جنس 

ــن أفرادهــا وطوائفهــا  ــأس بي ــت هبــا؛ فافرتاقهــا، وحصــول الب ــي حّل ــات الت العقوب

ودولهــا ســريعا مــا يتحــول إلــى مصــدر قــوة وتمكيــن، حالمــا تــزول أســبابه، وتبــدأ 

األّمــة بالعــودة مجــددًا إلــى كتــاب رهبــا، وســنة نبيهــا ملسو هيلع هللا ىلص. 

العقوبات التي توّعد هللا تعالى بها هذه األّمة مفّصلة وُمجملة. .   

ــذه  ــن ه ــه م ــج رب ــن منه ــرف ع ــن انح ــا م ــى هب ــد اهلل تعال ــي توّع ــات الت العقوب

األمــة كثيــرة متنوعــة مــن حيــث التفصيــل، منهــا قــول اهلل جــّل جاللــه: چ ٺ  

ڤچ   ڤ    ٹڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ    ٿ   ٿ   ٺ  
ــاده  ــي عب ــد أن يبتل ــه ال ب ــى أن ــر تعال ــه اهلل: أخ ــعدي رحم ــال الس ــرة: 55)[. ق ]البق

بالمحــن، ليتبيــن الصــادق مــن الــكاذب، والجــازع مــن الصابــر، وهــذه ســنته تعالــى 
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ــة،  ــا محن ــل معه ــم يحص ــان، ول ــل اإليم ــتمرت أله ــو اس ــراء ل ــاده؛ ألن الس يف عب

لحصــل االختــالط الــذي هــو فســاد، وحكمــة اهلل تقتضــي تمييــز أهــل الخيــر مــن 

أهــل الشــر. هــذه فائــدة المحــن، ال إزالــة مــا مــع المؤمنيــن مــن اإليمــان، وال رّدهــم 

عــن دينهــم، فمــا كان اهلل ليضيــع إيمــان المؤمنيــن، فأخــر يف هــذه اآليــة أنــه ســيبتلي 

ــا؛  ــير منهم ــيء يس ــوِع( أي: بش ــداء )َواْلُج ــن األع ــوْف( م ــَن اْلَخ ــْيٍء مِّ ــاده )بَِش عب

ــص ال ُتهلــك.  ألنــه لــو ابتالهــم بالخــوف كلــه، أو الجــوع، لهلكــوا، والمحــن ُتمحِّ

ــَن األََمــَواِل( وهــذا يشــمل جميــع النقــص المعــرتي لألمــوال مــن  )َوَنْقــٍص مِّ

جوائــح ســماوية، وغــرق، وضيــاع، وأخــذ الظلمــة لألمــوال مــن الملــوك الظلمــة، 

وقطــاع الطريــق وغيــر ذلــك. )َواألنُفــِس( أي: ذهــاب األحبــاب مــن األوالد، 

واألقــارب، واألصحــاب، ومــن أنــواع األمــراض يف بــدن العبــد، أو بــدن مــن يحبــه، 

)َوالثََّمــَراِت( أي: الحبــوب، وثمــار النخيــل، واألشــجار كلهــا، والُخَضــر بــرد، أو 

حــرق، أو آفــة ســماوية، مــن جــراد ونحــوه))). 

وممــا ورد مــن العقوبــات المفصلــة مــا رواه عبــد اهلل بــن عمــر  قــال: أقبــل 

علينــا رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، فقــال: »يــا معشــر المهاجريــن خمــس إذا ابتليتــم هبــن، 

وأعــوذ بــاهلل أن تدركوهــن: لــم تظهــر الفاحشــة يف قــوم قــط، حتــى يعلنــوا هبــا، إال 

فشــا فيهــم الطاعــون، واألوجــاع التــي لــم تكــن مضــت يف أســالفهم الذيــن مضــوا، 

ــور  ــة، وج ــدة المئون ــنين، وش ــذوا بالس ــزان، إال أخ ــال والمي ــوا المكي ــم ينقص ول

الســلطان عليهــم، ولــم يمنعــوا زكاة أموالهــم، إال منعــوا القطــر مــن الســماء، ولــوال 

)))   تفسير السعدي، )ص:   (. 
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البهائــم لــم يمطــروا، ولــم ينقضــوا عهــد اهلل، وعهــد رســوله، إال ســلط اهلل عليهــم 

عــدوا مــن غيرهــم، فأخــذوا بعــض مــا يف أيديهــم، ومــا لــم تحكــم أئمتهــم بكتــاب 

ــا  ــة: »وم ــم«))). ويف رواي ــهم بينه ــل اهلل بأس ــزل اهلل، إال جع ــا أن ــروا مم اهلل، ويتخي

ــه إال جعــل اهلل بأســهم بينهــم«)2).  ــاب اهلل وســنة نبي عّطلــوا كت

ــات التــي هتــدد اهلل تعالــى هبــا مــن  ــإّن مــرّد العقوب وأمــا مــن حيــث اإلجمــال ف

انحــرف مــن هــذه األمــة تعــود إلــى ثــالث: الخــوف، والجــوع، وحــدوث البــأس 

الداخلــي. بــل يمكــن إرجاعهــا إجمــااًل إلــى عقوبتيــن ظاهرتيــن: حصــول الجــوع 

والخــوف، كمــا ســيأيت.  

االفتراق واالقتتال الداخلي عذاب هذه األّمة بسبب انحرافها. .   

ــى هبــا علــى قريــش، وأمرهــم بشــكرها:  ــّن اهلل تعال ــي امت ــة النعــم الت مــن جمل

ــه: )پ ڀ ڀ ڀ  ــّل جالل ــال ج ــع األرزاق، ق ــن، وتتاب ــتتباب األم اس

أشــّد  بيــن  ومــن  ]قريــش:4-3[،  ٿ(  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀٺ 
ــرتاق  ــا: اف ــراف أفراده ــال انح ــة ح ــذه األم ــى هبــا ه ــّدد اهلل تعال ــي هت ــات الت العقوب

ــوف  ــود الخ ــى يس ــا، حت ــن طوائفه ــال بي ــول االقت ــا، وحص ــر قلوهب ــا، وتناف كلمته

وتتقطــع الّســُبل. وهــذا داخــل يف جملــة العــذاب الــذي أخــر عنــه رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 

ــذاب«)3).  ــة ع ــة، والفرق ــة رحم ــه: »الجماع بقول

)))   سنن ابن ماجه، )2/ 332)(، وقال األلباين: حسن. 
)2)   شعب اإليمان ) /   (، وقال األلباين: صحيح لغيره. 

)3)   مسند أحمد، )32/ ٩٦(، وصححه األلباين يف صحيح الجامع، )حديث: 0٩)3(. 
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ــاليب  ــة أس ــم بثالث ــرآن الكري ــالف ورد يف الق ــرتاق واالخت ــن االف ــر م والتحذي

ظاهــرة، األول: تشــبيه مــن افــرتق مــن المســلمين بالمشــركين، يف قولــه ســبحانه: 

جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  )ۈئ 

ــاين: تشــبيه أولئــك المفرتقيــن مــن هــذه  حئ مئ ىئ يئ( ]الــروم: 32[. والث
األمــة باليهــود والنصــارى يف الحــال والمــآل، فعــن عــوف بــن مالــك قــال: 

ــدة يف  ــة، فواح ــبعين فرق ــدى وس ــى إح ــود عل ــت اليه ــول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »افرتق ــال رس ق

الجنــة، وســبعون يف النــار، وافرتقــت النصــارى علــى ثنتيــن وســبعين فرقــة، فإحــدى 

ــده لتفرتقــن أمتــي  ــة، والــذي نفــس محمــد بي ــار، وواحــدة يف الجن وســبعون يف الن

علــى ثــالث وســبعين فرقــة، واحــدة يف الجنــة، وثنتــان وســبعون يف النــار«، قيــل: 

يــا رســول اهلل مــن هــم؟ قــال: »الجماعــة«))).  والثالــث مــن أســاليب التحذيــر مــن 

ــه مــن  ــه وســلم ممــن فــّرق دين ــراءة النبــي صلــى اهلل علي ــد علــى ب االفــرتاق: التأكي

أمتــه، وخالــف هديــه، بقولــه ســبحانه: )ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ 

هــذه  وتتأكــد   .](5٩ ]األنعــام:  ڑ(  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ 
الــراءة يــوم القيامــة بصــورة أكــر حيــن يجــادل عنهــم النبــي ملسو هيلع هللا ىلص يــوم القيامــة بقــرب 

ــى  ــا فرطكــم عل ــي ملسو هيلع هللا ىلص، يقــول: »أن الحــوض. عــن ســعد ، يقــول: ســمعت النب

الحــوض، فمــن ورده شــرب منــه، ومــن شــرب منــه لــم يظمــأ بعــده أبــدا، ليــرد علــي 

)))   سنن ابن ماجه، )2/ 322)(، وقال األلباين: صحيح. 
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أقــوام أعرفهــم ويعرفــوين، ثــم ُيحــال بينــي وبينهــم، فيقــال: إنــك ال تــدري مــا بدلــوا 

بعــدك، فأقــول: ُســحقا، ســحقا لمــن بــّدل بعــدي«))). 

ــى  ــال حت ــراب واالقتت ــه االضط ــن يصحب ــة حي ــرتاق عقوب ــاالت االف ــّد ح وأش

ــزول األمــن.   ــره الخــوف، وي ــى إث يظهــر الجــوع، ويفشــو عل

حصول االضطراب )واّللبس( مقّدمة لنزول )البأس(. .   

نــزول )البــأس( يف صفــوف هــذه األمــة مــن أشــد العقوبــات التــي هتّددهــا 

ــا  ــت فيه ــة اجتمع ــّل بأّم ــو إذا ح ــا. وه ــج رّبه ــن منه ــت ع ــا إذا انحرف ــى هب اهلل تعال

ــه: چ ہ   ــّل جالل ــال اهلل ج ــوف. ق ــور الخ ــن، وظه ــدام األم ــا: انع ــان مع العقوبت

ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  
ۆ    ۈ  ۈٴۇ  ۋ    ۋ     ۅ  ۅ  ۉ  ۉچ  ] األنعام: ٦5[. وحدوث 
)اّللبــس( يكــون باالفــرتاق، واالختــالف، وظهــور األهــواء، وتنافــر القلــوب، وهــو 

مقّدمــة بــن يــدي العــذاب الحاصــل )بالبــأس( المصحــوب باالقتتــال، والخــوف، 

وســفك الدمــاء. 

عــن مجاهــد يف قولــه تعالــى: چ ڭ ۇ ۇ چ قــال: األهــواء المفرتقــة. 

وقــال بــن زيــد: هــو الــذي فيــه النــاس اليــوم مــن االختــالف، واألهــواء، وســفك 

)))   متفــق عليــه. ويف روايــة عنــد مســلم: »ليــردن علــّي الحــوض رجــال ممــن صاحبنــي، حتــى إذا 
ــي:  ــن ل ــي، فليقال ــي، أصيحاب ــن: أي رب أصيحاب ــوا دوين، فألقول ــي اختلج ــوا إل ــم ورفع رأيته
ــّد بعــد موتــه عــن قــرب عهــده،  إنــك ال تــدري مــا أحدثــوا بعــدك«، ويدخــل يف هــؤالء: مــن ارت

ومــن ارتــد أو فعــل كبائــر الموبقــات مــن أمتــه مــن بعــده. 
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ــة))).  ــواء المختلف ــَيع واأله ــي بالش ــاس: يعن ــن عب ــال ب ــا. وق ــم بعض ــاء بعضه دم

وعــن أبــي عبــد اهلل المــدين بقــراءة الضــّم چ ۇ ۇ چ أي: يجّللكــم العــذاب، 

ويعّمكــم بــه، وبالفتــح چۇچ أي: يلبــس عليكــم أمركــم، بــأن يخلــط أمركــم 

فيجعلكــم فِرقــا مختلفــي األهــواء، يقاتــل بعضكــم بعضــا. قــال القرطبــي: واآليــة 

عامــة يف المســلمين والكفــار، وقيــل: هــي يف الكفــار خاّصــة، وقــال الحســن: هــي 

يف أهــل الصــالة. قــال القرطبــي رحمــه اهلل: وهــو الصحيــحـ  أي كالم الحســنـ  فإنــه 

المشــاهد يف الوجــود، فقــد َلَبســنا العــدو يف ديارنــا، واســتولى علــى أنفســنا وأموالنا، 

مــع الفتنــة المســتولية علينــا بقتــل بعضنــا بعضــا، واســتباحة بعضنــا أمــوال بعــض، 

نعــوذ بــاهلل مــن الفتــن مــا ظهــر منهــا ومــا بطــن)2). وعــن عكرمــة قــال: چ ھ ے 

ــَفلة، چ ڭ ۇ  ــن السَّ ــراء، چ ۓ ڭ ڭ ڭ چ ، م ــن األم ے ۓ چ أي م
ــا، وال  ۇ چ: أي يخلــط أمركــم خلــط اضطــراب ال خلــط اتفــاق فيجعَلكــم فِرًق

تكونــون فرقــة واحــدة، فــإذا كنتــم مختلفيــن قاتــل بعضكــم بعضــا)3). 

وحصــول )اللبــس( عالمــة تحذيــر وتخويــف، كنــزول اآليــات بيــن يــدي 

العقوبــات، فــإذا لــم يصــادف توبــة وإنابــة نزلــت علــى إِثــره عقوبــة )البــأس(، 

ومعهــا يحصــل االضطــراب، وينعــدم األمــن، وتتقطــع الُســبل، ويفشــو الخــوف، 

حتــى يســتبيح بعضهــم دم بعــض، ويقتــل بعضهــم بعضــا. ومــع أن )اللبــس( بحــد 

)))   تفسير الطري، )7/)22(. 
)2)   تفسير القرطبي، )7/ ٩(. 

)3)   التفسير الكبير، )ج3)/ص20(. 
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ذاتــه عقوبــة لمــا يصحبــه مــن االختــالف والتفــرق واألهــواء، إال أّنــه أخــف وأيســر 

ــاهلل.  ــاذًا ب ــأس، عي ــزول الب ــد ن ــدول عن ــراد وال ــذي يقــع باألف مــن العــذاب ال

ولشــدة العقوبــة بالخــوف قّدمــه اهلل تعالــى يف منظومــة االبتــالءات الخمس التي 

هتــّدد هبــا مــن انحــرف عــن أمــره يف هــذه األّمــة، بقولــه جــّل جاللــه: چ ٺ  

چ   ڤ  ڤ    ٹڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ    ٿ   ٿ   ٺ  
ــرة: 55)[.  ]البق

ومــن حكمــة النبــي ملسو هيلع هللا ىلص ورحمتــه بأمتــه: دعــاؤه لهــا بــأن يجنّبهــا اهلل تعالــى 

)البــأس( الداخلــي بقولــه ملسو هيلع هللا ىلص: »ســألت رّبــي ثالثــا، فأعطــاين ثنتيــن ومنعنــي 

ــنة فأعطانيهــا، وســألته أال ُيهلــك أمتــي  واحــدة، ســألت رّبــي: أال ُيهلــك أمتــي بالسَّ

بالغــرق فأعطانيهــا، وســألته أال يجعــل بأســهم بينهــم فمنعنيهــا«))). 

وحــدوث البــأس يف هــذه األّمــة مقــرتن بذنــوب محــددة بعينهــا، أعظمهــا: عــدم 

ــال ملسو هيلع هللا ىلص:  ــح. ق ــواء والمصال ــب األه ــه بحس ــر من ــى، والتخّي ــرع اهلل تعال ــم ش تحكي

»ومــا لــم تحكــم أئمتهــم بكتــاب اهلل، ويتخيــروا ممــا أنــزل اهلل، إال جعــل اهلل بأســهم 

بينهــم«)2). 

)))   صحيح مسلم، ) /     (. 
)2)   سنن ابن ماجه، )2/ 332)(، وقال األلباين: حسن. 
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يرتفع عذاب الفرقة في هذه األمة عندما يشتّد كيد عدوها. .   

الحديــث عــن افــرتاق هــذه األمــة والحديــث عــن اعتصامهــا ســائرين يف مســار 

كرامتهــا وبركتهــا مــع تنــّوع اختصاصاهتــا، واتحــاد غايتهــا؛ فهــي أمــة رحمــة 

واعتصــام.. ال يــزول عنهــا ذلــك وإن افرتقــت أكثــر ممــا افــرتق اليهــود والنصــارى، 

أو اجتمــع عليهــا العــدو مــن أقطارهــا. ومــا حــدث مــن فيهــا مــن افــرتاق واقتتــال لــو 

حــدث ُعشــره يف أّمــة ظافــرة منيعــة مــن أمــم األرض لــكان كافيــا لزوالهــا وذهــاب 

ريحهــا، فكيــف لــو أضيــف لــه بــأس عدوهــا مــن خارجهــا؟ 

ولــك أن تعجــب مــن نســائم الرحمــة البالغــة مــن اهلل تعالــى هبــذه األّمــة حيــن 

يكــون ظهــور أعدائهــا واشــتداد كيدهــم واجتمــاع كلمتهــم للقضــاء علــى اإلســالم 

ــم  ــق نصره ــم وتحقي ــو كلمته ــؤذن بعل ــم وم ــا واعتصامه ــاع أفراده ــبب الجتم س

والتمكيــن لهــم يف النصــر. حديــث عــوف بــن مالــك  قــال: قــال رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 

»لــن يجمــع اهلل علــى هــذه األمــة ســيفين، ســيفا منهــا، وســيفا مــن عدوهــا«))). قــال 

المنــاوي: يعنــي أّن الســيفين ال يجتمعــان الــى اســتئصالهم، لكــن إذا جعلــوا بأســهم 

بينهــم ســّلط عليهــم العــدو وكّف بأســهم عــن أنفســهم)2). 

ــذه  ــف ه ــد أّن طوائ ــث نج ــى حي ــة اهلل تعال ــدث برحم ــدث، ويح ــا ح ــذا م وه

ــن  ــض م ــا أو بتحري ــا لجهله ــها بينه ــل بأس ــن تجع ــا حي ــا ودوله ــة وجماعاهت األم

عدّوهــا، ثــم تبــدأ بقتــال بعضهــا إلــى درجــة توشــك فيهــا علــى الدخــول يف دوامــة 

)))   سنن أبي داود، ) /    (، وقال األلباين: صحيح. 
)2)   التيسير بشرح الجامع الصغير، ) /  0 (. 
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االســتئصال أو مقدماتــه، يســّلط اهلل تعالــى عليهــا يف لحظــة مفاجئــة عــدوًا مــن 

ــد صفوفهــا ويجمــع كلمتهــا ضــد  ــم يوّح خارجهــا، فيكــّف بأســها عــن نفســها، ث

ــم يكــن ألمــة مــن األمــم غيرهــا.  عدوهــا، وهــذا مــا ل

وليــس أّي اجتمــاع يكفــي، وال كل اتحــاد ُيغنــي ويكــون معــه النصــر والتمكيــن 

للمســلمين حتــى يكــون اجتماعــا علــى كتــاب اهلل تعالــى وســنّة رســوله ملسو هيلع هللا ىلص، 

وحتــى يرتكــوا التحــّزب والتعصــب للمذاهــب والجماعــات، والقبائــل والــدول، 

ــم  ــدة، وغايته ــم واح ــدة، وقدوهت ــم واح ــون ملته ــا، وتك ــزاب كله ــرق واألح والِف

واحــدة، ومواالهتــم ومعاداهتــم هلل ويف اهلل، وحتــى يكــون جهادهــم تحــت االســم 

ــه جــّل شــأنه: )ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ  ــاره اهلل لهــم بقول الجامــع الــذي اخت

ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ 
ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ 

 .]7٨ ]الحــج:  ۆئ(   ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى 

حصول القحط والجوع عقوبة تحّل بهذه األّمة حال انحرافها. .   

ظهــور الجــوع والقحــط، بعــد حــال الرغــد والرخــاء، وســعة األرزاق، عقوبــة 

ــه هــذه  ــى ب ــى باألمــم الظالمــة، وهــي مــن جنــس مــا هتــّدد اهلل تعال ينزلهــا اهلل تعال

ــة علــى وجــه الخصــوص حــال انحرافهــا عــن منهــج رّبهــا.  األّم

وهــذه العقوبــة قرينــة الجحــود، والكفــران، وهــي ال تجتمــع مــع الشــكر، 

واإليمــان، واتبــاع هــدي اهلل عــّز وجــل؛ ألّن اهلل تعالــى قضــى باألمــن ورغــد 
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ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  چ  شــأنه:  جــّل  بقولــه  ألهلهــا  العيــش 

چ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ   ۆئ 
)طــه: 23)-24)[ وقولــه ســبحانه: چ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ 

پ پ ڀ ڀ چ ]األنعــام: ٨2[. 

والعقوبــة بالجــوع مقرونــة بتوّقــف نمــو الــزرع والضــرع بســبب الجــدب، 

ــذاء أو  ــح الغ ــعار، وش ــاع األس ــودة، وارتف ــر معه ــة غي ــى درج ــر عل ــاع المط وانقط

انعدامــه. وهــي عقوبــة عــدل وقهــر، داخلــة يف منظومــة العقوبــات االقتصاديــة التــي 

هتــدد اهلل تعالــى هبــا عبــاده حــال انتقالهــم مــن اإليمــان والشــكر، إلــى حــال الجحود 

ۇ ۇ ۆ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ ۓ ڭ  چ  شــأنه:  جــّل  قــال  والكفــر، 

ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ چ ]النســاء: ٦0)[، فذكــر ســبحانه أّن تحريــم الطيبــات 
ــرك  ــان بالش ــم األدي ــه: ظل ــم بنوعي ــّو الظل ــببها فش ــة س ــة طارئ ــي آدم حال ــى بن عل

والبدعــة ومفارقــة الديــن، وظلــم العبــاد بقهرهــم واالســتطالة علــى أموالهــم، 

ــق.  ــر ح ــم بغي ــم، وأعراضه ودمائه

وقــد حكــم اهلل تعالــى الكريــُم الُمنعــُم الرحيــُم بــأّن الكفــر بحــد ذاتــه ليــس مانعا 

مــن نــزول الــرزق، وحصــول الرغــد يف العيــش، وفشــّو التجــارات، قــال جــّل شــأنه 

ــه المحــّرم  ــم، وبيت ــده المعّظ ــه لبل ــا دعــا رّب ــم لّم ــه إبراهي ــى دعــوة خليل ــا عل معّقب

بــأن يجعلــه آمنــا، ويــرزق أهلــه )المؤمنيــن( مــن أنــواع الثمــرات: )ۈئ ېئ ېئ 

ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب 
فأرشــده جــّل  ]البقــرة: 2٦)[.  جت حت خت مت ىت يت جث مث ىث يث(   
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ــى:  ــع. والمعن ــي والطائ ــر، والعاص ــن والكاف ــامل للمؤم ــه ش ــى أّن رزق ــه إل جالل

ومــن كفــر يف هــذا البلــد المقــّدس وغيــره فإّنــي أرزقــه كالمؤمنيــن، وأتفضــل عليهــم 

ــه، ثــم  ــادة رّب كّلهــم، مســلمهم وكافرهــم، أمــا المســلم فيســتعين بالــرزق علــى عب

ــا  ــرج منه ــم يخ ــال، ث ــا قلي ــع فيه ــر، فيتمت ــا الكاف ــة، وأم ــم الجن ــى نعي ــه إل ــل من ينتق

مكرهــا إلــى عــذاب النــار وبئــس المصيــر))). 

 غيــر أن الكفــر إذا تعــّدى فســاده إلــى غيــره فــإّن العقوبــة ســريعا مــا تنــزل علــى 
أثــره، ويتحصــل ذلــك يف ثــالث حــاالت، األولــى: حيــن يجتمــع الظلــم المتحقــق 
ــن(  ــه، )وتقني ــالم وأهل ــة اإلس ــى، ومحارب ــبيل اهلل تعال ــن س ــّد ع ــع الص ــر م بالكف
الفســاد والفواحــش، ومخالفــة الفطــرة اإلنســانية بقــوة القانــون. والثانيــة حيــن 
يجتمــع الكفــر مــع الظلــم المنــايف للعــدل، حتــى يفشــو قهــُر النــاس، والســطو 
علــى أموالهــم، وأعراضهــم، ودمائهــم بغيــر حــق وبســبب هاتيــن الحالتيــن تتنــّزل 

ــه.  ــّرب جــّل جالل ــة ويحــّل غضــب ال العقوب

ــق،  ــن الح ــه ع ــّد في ــذي ال ص ــر ال ــى الكف ــاس عل ــم الن ــن يقي ــة فحي ــا الثالث وأّم
وال حــرب علــى أهلــه، ويقيمــوا بينهــم العــدل الــذي تتولــد عنــه الرحمــة بالنــاس. 
وبســبب هــذه الحــال يســوُق المنعــُم الكريــُم األرزاق، ويفشــو الرغــد، وتصلــح بــه 
األرض، ويحصــل النمــاء للــزروع والثمــار واالنعــام. وهــذا مــا رأينــاه يف عصرنــا، 
وقرأنــا عنــه يف العصــور المتقّدمــة، وبســبب هــذه الحــال يكــون الــروم أكثــر النــاس 
ــول:  ــول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يق ــمعت رس ــال: س ــي ق ــتورد القرش ــن المس ــان؛ فع ــر الزم يف آخ
»تقــوم الســاعة والــروم أكثــر النــاس«. فبلــغ ذلــك عمــرو بــن العــاص فقــال: مــا هــذه 

)))   بتصرف من: تفسير السعدي، )ص:   (. 
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األحاديــث التــي ُتذكــر عنــك أنــك تقولهــا عــن رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص؟ فقــال له المســتورد: 
ــم  ــك، إّنه ــت ذل ــن قل ــرو: لئ ــال عم ــول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، فق ــن رس ــمعت م ــذي س ــت ال قل
ــُر النــاس لمســاكينهم  ألحلــُم النــاس عنــد فتنــة، وأجــرُ النــاس عنــد مصيبــة، وخي

وضعفائهــم))). 

عقوبة الجوع في حقيقتها مركبة من عقوبتين. .   

ــة  ــى: عقوب ــن، األول ــن عقوبتي ــه م ــب يف حقيقت ــوع مرك ــة بالج ــول العقوب حص

ــة:  َغــد. والثاني الحرمــان مــن الطيبــات، واألرزاق، وانتشــار األمــن، والنمــاء، والرَّ

حــق  يف  وردتــا  العقوبتيــن  وكال  الفقــر.  واشــتداد  والقحــط،  الجهــد  حصــول 

شــأنه:  جــّل  اهلل  قــال  واســتكبارهم،  وجحودهــم  كفرهــم  بســبب   المجرميــن 

ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ    پ   پ   پ   ٻ   ٻ     ٻ   ٻ   ٱ    چ 

علــى  ســبحانه  وقــال   ،]٩٦ ٿچ ]األعــراف:  ٺ    ٺ   ٺ   ٺ 
مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  چ  والســالم:  الصــالة  عليــه  نــوح  لســان 

چ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   ٱ 
ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  )ٿ  جاللــه:  جــّل  وقــال   .](2-(0 نــوح:   [

ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ 
ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ(   ]النحــل: 2))[. ويف هــذه اآليــة عالمتــان 
ظاهرتــان لنــزول البــؤس والشــقاء يف المجتمعــات والــدول: تبــّدل حالهــا إلــى 

)))   صحيح مسلم، ) /     (. 
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الخــوف، بعــد األمــن واالطمئنــان الــذي كانــت تنعــم بــه، ويضــرب هبــا المثــل فيــه. 

وحصــول الجــوع بعــد الرغــد واألرزاق التــي كانــت ُتجلــب إليهــا مــن كل مــكان. 

ــاس هــو الجــزء  ــرًا؛ فكمــا أن اللب ــا معّب ــى بالغي ــاس يحمــل معن ــر باللب والتعبي

الظاهــر الــذي ُيعــرف بــه حــال األفــراد مــن حيــث الفقــر والغنــى، والشــّدة والرغــد، 

فهكــذا لبــاس الجــوع ولبــاس الخــوف إذا تســربلت بــه األمــم والــدول عنــد نــزول 

العقوبــة حيــث ال ينفــّك ألمــه عنهــم، ويخالــط أذاه أجســامهم كمــا يخالطهــا اللباس 

المالصــق لهــا، ليكــون برهانــا وعالمــة صادقــة للنــاس علــى أن مــا أصــاب هــذه 

القريــة وأمثالهــا إنمــا هــو عقــاب مــن اهلل تعالــى، عيــاذًا بــاهلل مــن ســخطه. 

والتعبيــر باللبــاس يــدّل علــى الفــرج كذلــك؛ فكمــا أن اللبــاس قابــل ألن ُينــزع 

ــة  ــزل نتيج ــاب إذا ن ــك العق ــدن، فكذل ــة الب ــن ماهي ــارج ع ــه خ ــس ألّن ــد أن ُيلب بع

ــن  ــم م ــن، واقرتاهب ــة المعذبي ــدق توب ــب ص ــع بحس ــل ألن ُيرف ــه قاب ــتحقاق فإن اس

ــيء.  ــعت كل ش ــي وس ــم الت ــة رّبه رحم

اجتماع الجوع والخوف عقوبة مؤلمة ال طاقة ألحد بها. .   

إذا كانــت كل مــن عقوبــة الجــوع وعقوبــة الخــوف كافيــة بمفردهــا لالنتقــام مــن 

األمــم التــي حــادت عــن أمــر رهبــا فكيــف إذا اجتمعتــا معــا يف صــورة أزمــة سياســية 

ــارة،  ــة التج ــّل حرك ــة تش ــة اقتصادي ــي، وأزم ــن الداخل ــببها األم ــّل بس ــة يخت ضارب

ــُبل؟ إن العــذاب عندهــا لــن ُيطــاق، وال يمكــن الخــالص منــه.  وتتقّطــع بســببها السُّ
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فرتاهتــا الجتمــاع  بعــض  األمــة يف  هــذه  مــن  وأقاليــم  دول  تعرضــت  وقــد 

العقوبتيــن معــا علــى درجــة مخيفــة لّمــا انحرفــت عــن منهــج رهبــا وتولــى أمرهــا 

مــن ال يحســن سياســتها وتدبيــر أمرهــا. نقــل ابــن كثيــر عــن ابــن الجــوزي رحمهمــا 

اهلل تعالــى بعــض مــا حــدث ببغــداد ســنة ثالثيــن وثالثمائــة، وكيــف جمــع اهلل 

للمســلمين فيهــا بيــن التخويــف بآيــة كونيــة ســماوية، وأخِذهــم بشــّدة الجــوع 

والبــالء إلــى أن رحمهــم ســبحانه وفــّرج عنهــم، قــال ابــن كثيــر: يف المحــّرم ظهــر 

ــدًا،  ــا ج ــرق، وكان عظيم ــى المش ــه إل ــرب وَذَنب ــى المغ ــه إل ــب، رأس ــب بذن كوك

وَذَنبــه منتشــر، وبقــي ثالثــة عشــر يومــا إلــى أن اضمحــّل. ويف نصــف ربيــع األول 

ــر  ــة، ودام الغــالء، وكُث ــاُء الميت ــار، وأكل الضعف ــي دين ــغ الكــر مــن الحنطــة مائت بل

دفــن  وتركــوا  والفقــر،  بالمــرض  النــاس  وُشــغل  الُســبل،  وتقّطعــت  المــوت، 

ــب))).  ــي واللع ــن الماله ــغلوا ع ــى، وُش الموت

وقــال رحمــه اهلل يف موضــع آخــر: ثــم دخلــت ســنة ســبع وتســعين وخمســمائة، 

وفيهــا اشــتد الغــالء بــأرض مصــر جــدًا، فهلــك خلــق كثيــر جــدًا مــن الفقــراء 

واألغنيــاء، ثــم أعقبــه فنــاء عظيــم، حتــى حكــى الشــيخ أبــو شــامة يف الذيــل 

ــف  ــي أل ــن مائت ــوًا م ــنة نح ــذه الس ــن ه ــهر م ــّدة ش ــه يف ُم ــن مال ــن م ــادل كّف أّن الع

وعشــرين ألــف مّيــت، وُأكلــت الــكالب والميتــات فيهــا بمصــر، وُأكل مــن الصغــار 

ــاس  ــذا يف الن ــر ه ــه، وكُث ــداه ويأكالن ــَر وال ــوي الصغي ــر، يش ــق كثي ــال خل واألطف

جــدًا حتــى صــار ال ُينكــر بينهــم. فلمــا فرغــت األطفــال والميتــات غلــب القــوى 

)))   البداية والنهاية، )))/)20(. 
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الضعيــف فذبحــه وأكلــه.. وفيهــا ـ أي يف هــذه الســنة ـ وقــع وبــاء شــديد ببــالد عنــزة 

بيــن الحجــاز واليمــن، وكانــوا عشــرين قريــة، فبــادت منهــا ثمــاين عشــرة، لــم يبــق 

فيهــا دّيــار وال نافــخ نــار، وبقيــت أنعامهــم وأموالهــم، ال قــاين لهــا وال يســتطيع أحــد 

ــذه  ــن ه ــيء م ــى ش ــرتب إل ــن اق ــل كان م ــا، ب ــرى وال يدخله ــك الُق ــكن تل أن يس

القــرى هلــك مــن ســاعته، نعــوذ بــاهلل مــن بــأس اهلل وعذابــه، وغضبــه وعقابــه، أمــا 

ــرى  ــا ج ــعور بم ــم ش ــد، وال عنده ــا أح ــت منهم ــم يم ــا ل ــان فإهنم ــان الباقيت القريت

علــى مــن حولهــم، بــل هــم علــى حالهــم لــم ُيفقــد منهــم أحــد، فســبحان الحكيــم 

ــم))).  العلي

ويف كتــب التاريــخ القديــم والحديــث عظــات ووقائــع كثيــرة ـ مثــل هــذه ـ لمــن 

اعتــر، وفيــه مصائــب وحــوادث وعقوبــات حّلــت بالمســلمين نتيجــة تســاهلهم يف 

ــفهاء  ــدي الس ــى أي ــم عل ــدم أخذه ــم، وع ــج رهب ــن منه ــم ع ــم، وانحرافه ــر دينه أم

والظلمــة منهــم، وهلل األمــر مــن قبــل ومــن بعــد. 

)))   البداية والنهاية، )  /  (. 



سابعاً: 
قواعد للتعرف على أسباب تنزل العقوبات باألفراد 

والجماعات. 
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معرفة أسباب العقوبات تتحقق بالرجوع للكتاب والسنة. .   

أخــر رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أّن العاصــم لهــذه األمــة مــن الفتــن واالبتــالءات: رجوعها 

ــد  ــاس، إين ق ــا الن ــا أيه ــوداع: »ي ــة ال ــه ملسو هيلع هللا ىلص يف حج ــا، بقول ــنة نبيه ــا وس ــاب رّبه لكت

تركــت فيكــم مــا إن اعتصمتــم بــه فلــن تضلــوا أبــدًا: كتــاب اهلل، وســنّة نبيــه ملسو هيلع هللا ىلص«))). 

وقولــه ملسو هيلع هللا ىلص: »ومــا عّطلــوا كتــاب اهلل وســنّة نبيــه إال جعــل اهلل بأســهم بينهــم«)2). 

وقــد أخــر النبــي ملسو هيلع هللا ىلص أّمتــه بمــا ســيصيبها بعــده، وأرشــدها بمــا يجــب عليهــا عند 

ذلــك يف أحاديــث كثيــرة، منهــا مــا هــو خــاص، ومنهــا مــا هــو عــام، ومنــه حديــث 

عبــد اهلل بــن عمــرو  قــال: كنــا مــع رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف ســفر، فنزلنــا منــزال فمنـّـا مــن 

ُيصلــح خبــاءه، ومنــا مــن ينتضــل، ومنــا مــن هــو يف َجَشــِره، إذ نــادى منــادي رســول 

اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: الصــالة جامعــة، فاجتمعنــا إلــى رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، فقــال: »إنــه لــم يكــن 

ــر مــا يعلمــه لهــم، وينذرهــم  ــه علــى خي ــدّل أمت ــه أن ي ــا علي ــي قبلــي إال كان حّق نب

تكــم هــذه جعــل عافيتهــا يف أولهــا، وســيصيب آخرهــا  شــّر مــا يعلمــه لهــم، وإن أمَّ

ــق بعضهــا بعضــا، وتجــيء الفتنــة فيقــول  بــالء، وأمــور تنكروهنــا، وتجــيء فتنــة فيرقِّ

المؤمــن: هــذه مهلكتــي، ثــم تنكشــف وتجــيء الفتنــة، فيقــول المؤمــن: هــذه هــذه، 

فمــن أحــب أن يزحــزح عــن النــار، ويدخــل الجنــة، فلتأتــه منيتــه وهــو يؤمــن بــاهلل 

واليــوم اآلخــر، وليــأت إلــى النــاس الــذي يحــب أن يؤتــى إليــه »)3). 

)))   المستدرك للحاكم، ) /    ( وقال األلباين: صحيح. 
)2)   شعب اإليمان ) /   (، وقال األلباين: صحيح لغيره. 

)3)   صحيــح مســلم )3/ 472)(. ومعنــى )ينتضــل(: مــن المناضلــة وهــي المرامــاة بالســهام، 
وقولــه: )يف َجَشــِره( أي: مــع الــدواب التــي ترعــى وتبيــت مكاهنــا. 
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كمــا أخــر ملسو هيلع هللا ىلص عــن الفتــن التــي ســُتصيب أّمتــه مــن بعــده، ووصــف حــال النــاس 

معهــا، بقولــه: »بــادروا باألعمــال؛ فتنــا كقطــع الليــل المظلــم، يصبــح الرجــل مؤمنا 

ويمســي كافــرا، أو يمســي مؤمنــا ويصبــح كافــرا، يبيــع دينــه بعــرض مــن الدنيــا«))). 

والوصيــة بالمبــادرة باألعمــال الصالحــة لكثــرة مــا يعرتضهــا مــن العوائــق بســبب 

ــرى فيهــا النــور، وال ُيعــرف فيهــا  الفتــن المظلمــة كقطــع الليــل الحالــك التــي ال ُي

الحــق بســبب الشــهوات والشــبهات، وكثــرة الّصــد عــن ســبيل اهلل تعالــى. 

وأفهــام البشــر تختلــف يف تحديــد ماهيــة الفتــن إذا أحاطــت، والعقوبــات 

اإللهيــة إذا نزلــت، فــإذا رســخت وتمكنــت واتضحــت لــكل أحــد، انتقــل الخــالف 

فيهــا إلــى تحديــد أســباهبا، فــإذا اتضحــت ترّكــز االختــالف واالضطــراب بعدهــا يف 

طــرق الوقايــة منهــا؛ وســبب ذلــك كلــه عائــد إلــى اختالف أفهــام البشــر، فــإذا اتفقوا 

علــى مرجــع يلجــؤون إليــه يف تحديــد ماهيــة العقوبــات والفتــن، وتحديــد أســباهبا 

ــم  ــع يعصمه ــم، وال مرج ــدت كلمته ــم، واتح ــع أمره ــا اجتم ــة منه ــرق الوقاي وط

ســوى كتــاب اهلل عــّز وجــل وســنّة رســوله ملسو هيلع هللا ىلص، وهبــذا أصبــح مــرّد صــالح األمــر 

كلــه يف مبدئــه ومنتهــاه: كتــاب اهلل تعالــى وســنة رســوله ملسو هيلع هللا ىلص. 

الذين حّق عليهم العذاب ال خير فيهم. .   

 مــن الحقائــق التــي أخــر عنهــا القــرآن الكريــم يف معــرض الحديــث عــن 

إهــالك المعذبيــن: علــُم اهلل تعالــى الســابق باســتحقاق المعذبيــن للعقوبــة، وتنزيهــه 

 . صحيح مسلم، ))/ 0))( عن أبي هريرة   (((
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ســبحانه عــن الجهــل والظلــم، قــال ســبحانه يف ســياق رفــع العقوبــة عــن قــوم يونس 

بعــد أن ظهــرت عالماهتــا وحــان أواهنــا: چ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ 

ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ېئىئ 

ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ 

ٿ ٿ ٹ چ ] يونــس: ٩٦-٩٨[

ــن  ــن م ــمات المعّذبي ــد س ــة يف تحدي ــة بالغ ــل هداي ــم يحم ــص الكري ــذا الن وه

ــأّن الذيــن يحــّق عليهــم العــذاب يف علــم اهلل تعالــى  األفــراد واألمــم، كمــا يؤكــد ب

ينتفعــون  وأهنــم ال  فيهــم،  متكّبــرون، وظالمــون ال خيــر  أراذل،  قــوم  الســابق 

بوســائل اإلدراك مهمــا رأوا اآليــات، وال يوّفقــون للتوبــة والنــدم مهمــا تنّزلــت 

عليهــم القــوارع، وُتليــت علــى مســامعهم الِعظــات؛ وذلــك لفســاد قلوهبــم، وســوء 

ــرًا لســمعوا المواعــظ والزواجــر ســماع  ــى فيهــم خي ــم اهلل تعال ــو عل أعمالهــم. ول

ــر.  ــاع وتبّص انتف

ــى  ــهادهتم عل ــة: ش ــن للعقوب ــتحقاق المعذبي ــد اس ــرآن يف تأكي ــل الق ــن دالئ وم

ــال  ــزاع، ق أنفســهم إذا رأوا العــذاب. وشــهادة المــرء علــى نفســه أبلــغ وأقطــع للن

چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  چ  جاللــه:  جــّل 

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ چ ] األعراف: 4-5 [، وقال ســبحانه: 

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  چ 

ــدم  ــاء يف ن ــا ج ــرح م ــاء: ٩7[. وأص ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ چ ] األنبي
المعذبيــن والت حيــن منــدم: حســرهتم علــى التفريــط وآثــاره المؤلمــة بعــد وقــوع 
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ــم  ــن رأوا بأعينه ــة الذي ــاب الجن ــأن أصح ــى يف ش ــال اهلل تعال ــة، ق ــة الدنيوي العقوب

ــم: چ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ  ــة رّبه ــود نعم ــار جح آث

ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ چ ] القلــم: 2٩- )3[. 

ــن  ــؤالء المعذبي ــق هب ــية تتعل ــة نفس ــن حقيق ــه ع ــّل جالل ــّق ج ــر الح ــد أخ  وق

وهــو أّن تفاعلهــم وقتــي حــال رؤيــة العــذاب فحســب وإال فــال بدائــل لهــم ســوى 

ــه،  ــة لعــادوا لمــا هناهــم اهلل تعالــى عن الكفــر واالســتكبار، ولــو عــادوا بعــد العقوب

ة أخــرى. قــال اهلل جــّل شــأنه: چ يث  حج  مج     جح  مح  جخ        ثــم الســتحقوا العقوبــة َكــرَّ

حخ  مخ  جس  حس   خس  مس  حص  مص  جض  حض   خض   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ           پ  پ  
پپ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ    ٺ  ٺ  چ ] األنعــام: 2٨[. وقــال تعالــى محــذرًا 

ــم: چ ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ  ڱ   ں   ں    ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ــن حاله م

ڭڭ    ۓ   ۓ    ے   ے   ھ   ھ   ھ   ھ   ہ   ہ     ہ   ہ   ۀ   ۀ  
ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  چ ] األنفــال: )2- 23[. 

ــدواب ســببه عــدم انتفاعهــم بوســائل اإلدراك الحســي  وهــذا التشــبيه لهــم بال

والعقلــي وال بآيــات الكون للوصول إلى اهلل تعالى واإليمان به فهم وال يســتعملون 

ــق  ــات ممــا يحّق ــدواب والحيوان ــه ال عقولهــم وأفهامهــم إال يف حــدود مــا تنتفــع ب

لهــا النفــع والرفــاه يف هــذه الحيــاة، وال يــكادون يســتعملوهنا يف التمييــز بيــن النافــع 

والضــار، والطيــب والخبيــث، وال يف إدراك الغايــة التــي خلقهــم اهلل تعالــى ألجلها، 

ــهم  ــى أنفس ــه عل ــّروا ب ــا أق ــذا م ــم. وه ــد موهت ــه بع ــينقلبون إلي ــذي س ــر ال والمصي

]الملــك:0)[  چ  ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ  چ  القيامــة بقولهــم:  يــوم 
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كمــا أخــر ســبحانه أّن الواحــد منهــم يتمنــى أن لــو كان ترابــا، كالحيوانــات التــي 

ُيفــرغ مــن الفصــل بينهــا يف ذلــك اليــوم. بــل لقــد أخــر اهلل عــز وجــل عنهــم بأهنــم 

ــه: چ ٿ  ــّل جالل ــه ج ــه األرض بقول ــى وج ــير عل ــي تس ــدواب الت ــّر ال ش

ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ٹ  ٹٹ  ٹ 
چ ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   ڄڄ 
ــات، وتعــّدد أســباهبا إال  ــوب االســتحقاق للعقوب ــرة ذن ــال: 54-55[. ومــع كث ]األنف

ــة:  ــه يمكــن انتظامهــا يف األســباب التالي أن

الشرك بالله تعالى أعظم الظلم الذي تتنزل بسببه العقوبات. .   

الشــرك بــاهلل تعالــى هــو الظلــم العظيــم، وهــو أخطــر الذنــوب علــى اإلطــالق 

ــره  ــا يّدخ ــع م ــا، م ــة يف الدني ــببه العقوب ــى بس ــل اهلل تعال ــث يعّج ــآاًل، حي ــااًل وم ح

ــه: چ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ  ــال جــّل جالل للمشــركين مــن العــذاب يف اآلخــرة، ق

] النســاء: 4٨[.  چ  ہ ہ ھ ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ 
ــبحانه :چ ہ ہھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ  ــال س وق

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې ې ې ې ى ى چ 
] هــود: 5٩- ٦0[. 

ولمكانــة التوحيــد كان أول مــا يؤمــر بــه علــى اإلطــالق، وأعظــم مــا ُيبــدأ بطلبــه، 

ولخطــورة الشــرك كان أول مــا ُينهــى عنــه علــى اإلطــالق، وأعظــم مــا ُيحــّذر منــه. 

ومــن بــدأ بغيــر األمــر بالتوحيــد والتحذيــر مــن الشــرك فهــو جاهــل، ومــن جــاوزه 
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عمــدًا لينهــى عــن ســواه فهــو ضــاّل، قــال جــّل شــأنه: )ڄ ڄ ڃ ڃ 

ســبحانه:  وقــال   ،]3٦ ]النحــل:   ) ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ   ڃ 
چ ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   چ 

]لقمان: 3)[ 

وبســبب الشــرك أهلــك اهلل تعالــى األمــم والــدول الغابــرة والحاضــرة، وأغــرق 

ــه  ــف، وأزال ألجل ــن خس ــف بم ــرق، وخس ــن أح ــرق م ــرق، وأح ــن أغ ــه م ألجل

ــى  ــاد عل ــالل، ودول اإللح ــات الض ــر، وامراطوري ــاطين الكف ــم، وأس ــة الظل أئم

ۉ ۉ ې ې ې ې  چ  قــال جــّل جاللــه:  التاريــخ،  مــدار 

ى   ى چ ] الكهــف: 5٩[. وكــم مــن أمــة ممّكنــة خــوت عروشــها، ودولــة 
ــل: چ ڭ ڭ ۇ  ــّز وج ــال اهلل ع ــرك، ق ــبب الش ــا بس ــت قصوره ــة زال قائم

ۉچ ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ   ۇ 

ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  )ٹ  ســبحانه:  وقــال   .]44 ]الحــج: 

چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦڄ  ڦ 
ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 
ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ 

](03  -(00 ]هــود  ھ(    ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ 

ومــن قــرأ ونظــر وســمع عــن أحــوال المشــركين يف أّي زمــان ومــكان أدرك 

أهنــم معاقبــون بأنــواع العقوبــات، وإن جهلــوا أســباب بعضهــا، وســعوا جاهديــن 
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للخــالص منهــا؛ عذابــا مــن فوقهــم أو مــن تحت أرجلهــم، أو عذابا يف أجســادهم، 

وفرقــة وُنفــرة يف مجتمعهــم. 

وكل مــن صــرف شــيئا مــن العبــادة لغيــر اهلل تعالــى نالــه مــن ذلــك العــذاب بقدر 

ــر اهلل جــّل جاللــه، أو اســتغاثة، واســتعانة، وذبحــا، ودعــاء  انحرافــه: ســجودًا لغي

لمخلــوق مــن دون اهلل، ونحوهــا مــن مظاهــر الشــرك التــي هــي يف واقعهــا مظاهــر 

ُخــذالن، وَســخط، وبراهيــُن اســتحقاق للعقوبــة يف الدنيــا واآلخــرة. قــال اهلل جــّل 

شــأنه: چ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی 

ی جئ حئ مئ ىئ يئ جبحب خب مب ىب يب جت حت خت ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 

پ پ پ پڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ 
ــس: 05) – 07)[ ڤ ڤ چ ] يون

اجتماع الشرك مع ظلم العباد سبب لتنّزل العقوبات التراكمية. .   

العقوبــات الرتاكميــة هــي تلــك التــي حّقــت بعــد سلســلة طويلــة مــن اإلمهــال 

ــاد  ــم العب ــا ظل ــع فيه ــا اجتم ــّدها م ــذاب، وأش ــزول الع ــتوجب ن ــوب تس ــى ذن عل

تعالــى:  اهلل  قــال  اآلخريــن.  ـ وظلــم  الموبقــات  وارتــكاب  بالشــرك  ـ  أنفســهم 

 .]4٨ ]الحــج:  ڤ(   ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  )ٺ 

وألهنــا عقوبــات أعــذر اهلل تعالــى فيهــا مــن المجرميــن فقــد جــاء التعبيــر عنهــا 

)باألخــذ(، قــال اهلل جــّل شــأنه: )ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ 

ــر  ــر باألخــذ يف غي ــد تكــرر التعبي ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ(    ]الرعــد: 32[، وق
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ــه ســبحانه: )ڳ ڳ ڳ ڱ  ــة مــن كتــاب اهلل تعالــى، كمــا يف قول آي

ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ 
والتعبيــر  ]الحــج: 44-42[.  ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ(   

باألخــذ لبيــان طريقــة نــزول العــذاب مناســب لإلمهــال واإلطــالق الطويــل جــراء 

ــن  ــوع م ــذا الن ــه ه ــّق علي ــن ح ــّكاّن م ــون؛ ف ــا الظالم ــع عنه ــم ُيقل ــي ل ــوب الت الذن

ــه مــع  ــك بأخــذه جــراء تمادي ــذي أمــر الملِ ــح يف ُحكــم )األســير( ال ــة أصب العقوب

ــى الخــالص.  ــدرة عل ــه ق ــم تعــد ل ــه، ول اســتخفافه وغفلت

 كمــا ُوصــف هــذا النــوع مــن العقوبــة باألليــم الموجــع. عــن أبــي موســى 

األشــعري  عــن النبــي ملسو هيلع هللا ىلص قــال: »إّن اهلل ليملــي للظالــم، حتــى إذا أخــذه لــم 

ــلم: )ڑ ک ک ک ک  ــه وس ــى اهلل علي ــول اهلل صل ــرأ رس ــم ق ــه«، ث ُيفلت

األمــم  ســقوط  أســباب  يف  تأّمــل  ومــن  ڳ(.  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ 
والــدول وجدهــا بســبب هــذا النــوع مــن العقوبــات الماحقــة؛ جــراء دعــوات 

المظلوميــن، وإن تأخــر االنتصــار لهــا حينــا مــن الدهــر لِحكــم يعلمهــا اهلل تعالــى. 

عــن أبــي هريــرة  أن رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قــال: »ثالثــة ال تــرد دعوهتــم: األمــام العــادل، 

والصائــم حيــن يفطــر، ودعــوة المظلــوم.. يرفعهــا فــوق الغمــام وُتفتــح لهــا أبــواب 

الســماء ويقــول الــّرّب عــز وجــل: وعــزيت ألنصرّنــك ولــو بعــد حيــن«))). وقــد ورد 

يف أخبــار ســقوط األمــم والــدول مــا يشــهد بذلــك. ذكــر الذهبــي عــن الوزيــر يحيــى 

ــه وهمــا يف  ــة والُملــك أّن ولــده قــال ل ــر العباســيين وصاحــب الدول الرمكــي وزي

)))   جامع الترمذي، ) /   (. قال األلباين: حديث صحيح. 
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الســجن، وعليهمــا القيــود: يــا أبــه بعــد األمــر والنهــي واألحــوال ِصرنــا إلــى هــذا؟ 

فقــال: يــا ُبنــّي دعــوة مظلــوم، غفلنــا عنهــا، لــم يغفــل اهلل عنهــا. وكان يحــي يقــول: 

الدنيــا ُدول، والمــال عارّيــة، ولنــا بمــن قبلنــا أســوة، ولمــن بعدنــا عــرة))). 

اإلعراض عن هللا تعالى من أعظم أسباب الوقوع في العقوبة. .   

مــا وقــع البشــر ـ أفــرادًا وجماعــات ـ يف ذنــب أجــدر أن يعّجــل اهلل لهــم العقوبــة 

بســببه كاإلعــراض عــن اهلل جــّل جاللــه، فــال يتعلمــون وحيــه، وال يطلبــون هديــه، 

وال يتبّصــرون يف آياتــه، وال يعظمــون حرماتــه بــل يخوضــون فيهــا ويقعــون يف 

القبائــح ال يرجــون هلل وقــارًا، وال لآلخــرة حضــورًا وســؤاال. وقــد أخــر جــّل شــأنه 

ــة  ــا العقوب ــى لصاحبه ــل اهلل تعال ــي يعّج ــوب الت ــس الذن ــن جن ــب م ــذا الذن ــأن ه ب

)ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ  يف الدنيــا قبــل اآلخــرة بقولــه ســبحانه: 

مب  خب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  یجئ  ی  ی  ی  ىئ  ىئ 
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ 

ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ(   ]طــه:24)-27)[، والمعنــى: مــن أعــرض عــن كتابــي 

الــذي بــه جميــع المطالــب العاليــة، فيرتكــه علــى وجــه اإلعــراض عنــه، أو اإلنــكار 

لــه، والكفــر بــه )ېئ ېئ ىئ ىئ( أي: ضّيقــة شــاّقة، مــن الهمــوم، والغمــوم 

واآلالم التــي تالزمــه؛ عذابــا لــه يف الدنيــا، وعنــد نــزول القــر، فــإذا ُبعــث مــن قــره 

فإنــه ُيحشــر )ی ی ی( ال ُيبصــر، كمــا قــال تعالــى: چ ٺ ٺ 

)))   تاريخ اإلسالم للذهبي، )ج2)/ص)45(. 
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ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ چ. فيقــول علــى وجــه الــذّل، والمراجعــة، 
والتأّلــم، والضجــر مــن هــذه الحالــة: )حئ مئ ىئ يئ جب حب خب( يف دار 

ــه أّن ســبب ذلــك إعراضــك عــن آيــايت الكونيــة والشــرعية التــي  الدنيــا، فيجيبــه رّب

ــه يف كتبــي ونثرهتــا يف الكــون مــن حولــك، )ٻ پ پ  جــاء هبــا رســلي وأنزلت

پ  پ(، أي: ُتــرتك يف العــذاب. وهــذا هــو عيــن عملــك، والجــزاء مــن جنــس 

العمــل، فكمــا َعِميــَت عــن ذكــر ربــك، وعشــيت عنــه ونســيته ونســيت حظــك منــه، 

أعمــى اهلل بصــرك يف اآلخــرة، فُحشــرت إلــى النــار أعمــى، أصــّم، أبكــم، وُأعــرض 

عنــك، وُنســيت يف العــذاب))). 

الصّد عن سبيل هللا تعالى، ومحاربة دينه مؤذن بتنّزل العقوبة. .   

ــّد  ــة: ص ــة العاجل ــا بالعقوب ــى عليه ــد اهلل تعال ــي توّع ــباب الت ــة األس ــن جمل م

ــذا  ــل يف ه ــهوات. ويدخ ــبهات والش ــه بالش ــن دين ــم ع ــبيله، وفتنه ــن س ــاس ع الن

ــه،  ــن إلي ــه، والداعي ــن ب ــى اآلمري ــق عل ــى، والتضيي ــن اهلل تعال ــة دي ــّد: محارب الص

والعامليــن بــه، وبخاصــة: العلمــاء، والمجاهديــن، والدعــاة المصلحيــن الذيــن مــا 

)ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ چ چ چ ڇ  نقمــوا منهــم 

 .]٩ ]الــروج:  ڍ(     ڍ  ڇ  ڇ  ڇ 

وممــا يدخــل يف الصــّد عــن ســبيل اهلل تعالــى: الوقــوف ســندًا ألعدائــه يف 

ــى  ــاق عل ــار النف ــر، ودث ــعار الكف ــد ش ــن الّص ــوع م ــذا الن ــوله، وه ــرب اهلل ورس ح

)))   بتصرف من تفسير السعدي، )ص: 5)5(. 
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ــى: )ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ  ــال اهلل تعال ــة، ق الحقيق

ې(  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ 
]النســاء:3٨)-3٩)[. 

جاللــه: جــّل  قــال  اهلل،  كتــاب  يف  ملعونــون  اهلل  ســبيل  عــن   والصــاّدون 

ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ    حئ  مئ  ىئ  يئ  جب   حب   چ 

ــتحقاق كل  ــى اس ــد عل ــاء التأكي ــد ج ــود: ٨)-٩)[. وق خب  مب  ىب            يب   چ  ]ه
أنــواع الّصــد عــن ســبيل اهلل تعالــى للعقوبــات المؤلمــة، المعّجلــة والمؤجلــة، قــال 

 اهلل جــّل جاللــه يف شــأن الذيــن يّصــدون النــاس عــن َحَرمــه المعّظــم، وبيتــه المكّرم: 

ڀ   ڀ   ڀ   پ    پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   چ 

 .]34 األنفــال:  چ ]  ٹ     ٿ   ٿ   ٿ   ٿ    ٺ   ٺ   ٺ   ڀٺ  

ــك  ــبل ذل ــع ُس ــبيله، وتنوي ــن س ــاس ع ــد للن ــرة الّص ــبحانه أّن كث ــر س ــا أخ كم

الّصــد، وأنواعــه ســبب رئيــس لحصــول التنافــر واالفــرتاق يف المجتمــع، وتوقــف 

وغــالء  المــوارد،  وشــّح  الجــوع،  وفشــّو  األرزاق،  وقطــع  االقتصــاد،  حركــة 

األســعار، وحصــول الجــدب والقحــط، قــال ســبحانه: چ ۓ ۓ ڭ ڭ 

 .](٦0 النســاء:   [ چ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ 

كمــا وصــف اهلل ســبحانه عــذاب مــن صــّد عــن ســبيله بأنــه )أليــم(، يجــد 

صاحبــه شــّدة األلــم مــن جرائــه، كمــا يف قولــه تعالــى: چ ڦ ڄ ڄ ڄ 

چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ 
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ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇڇ  ڇ  ڇ 
ژ ڑ ڑ چ  ]التوبــة: 34[. كمــا وصــف جــّل جاللــه عــذاب مــن صــّد 
ــه  عــن ســبيله بأنــه )شــديد(، فيــه شــّدة وقســوة ال تحتملهــا أبداهنــم الضعيفــة بقول

ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  ســبحانه: 

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک کک ک گ گ گچ 

] إبراهيــم: 3-2[. 

وهــذا االقــرتان مهــم بيــن إرادة الِعــَوج مــن جــراء الّصــد عــن ســبيل اهلل تعالــى، 

وهــو يكشــف خطــط المجرميــن علــى مــدار التأريــخ؛ فــاهلل تعالــى يريــد أن تكــون 

حيــاة النــاس مســتقيمة، يعتــدل فيهــا ســير الســالكين إليــه، وهــؤالء يريدوهنــا 

)ِعَوجــا( منحرفــة، صــاّدة عــن ســواء الســبيل، فالنــاس تحــت هــؤالء )المعوّجيــن( 

علــى الــدوام بيــن جائــع وخائــف، ال يأمنــون فيهــا علــى أدياهنــم، وال علــى دمائهــم، 

وال علــى أموالهــم، وال علــى أعراضهــم. 

ــن طلــب )العــوج( والســعي للصــّد عــن ســبيل اهلل  ــد بي وقــد تكــرر هــذا التأكي

تعالــى خمــس مــرات يف القــرآن الكريــم، منهــا قولــه ســبحانه: )ڱ ڱ 

ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں 
ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ 
ائ  ى  ى  ې  ې  ې  چ  شــأنه:  جــّل  وقولــه   ،]٨٦ ]األعــراف:  ڭ( 
ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ائەئ 
جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئېئ 
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ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  يب  ىب  مب  خب  حب 
ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿٿ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ڀ  ڀ  ڀ 
ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ 
بــن كثيــر رحمــه اهلل:  قــال  ] هــود: ٨) -22 [.  چ  ڃ چ چ چ 
)َوَيْبُغوَنَهــا ِعَوجــا( أي: يصــدون النــاس عــن اتبــاع ســبيل اهلل، وشــرعه، ومــا جاءت 

ــتقيمة،  ــر مس ــة غي ــُبالً معوّج ــتقيم ُس ــبيل المس ــون الس ــون أن يك ــاء، ويبغ ــه األنبي ب

حتــى ال يتبعهــا أحــد))). 

الحكم بغير ما أنزل هللا تعالى من أسباب نزول العقوبة. .   

إذا كانــت الســعادة والنمــاء للبشــرية وصــالح جميــع أحوالهــا إنمــا تظهــر عنــد 
تطبيــق شــريعة اهلل تعالــى فــإن البــؤس والشــقاء يف الدنيــا واآلخــرة يرافــق كل مــن 
اســتبدلها بغيرهــا مــن قوانيــن البشــر وأنظمتهــم وأعرافهــم الوضعيــة. بــل إّن مظاهــر 
البــؤس البشــري إنمــا تبــدأ حيــن يعلــن البشــر تمّردهــم عــن خالقهــم، واســتغنائهم 
عــن حولــه وقوتــه، مكتفيــن بحولهــم وقوهتــم، وبمــا )عندهــم( )ولهــم( مــن العلــم، 
ــرب  ــم أق ــي تجعله ــات، الت ــات، والمخرتع ــوارق اآلالت، والصناع ــوة، وخ والق
إلــى خــوارق المســيح الدجــال الكاذبــة، وأســرع إلــى اإليمــان بــه وتصديقــه حــل 

ظهــوره! )2)

)))   تفسير ابن كثير، ) /   (. 
)2)  انظــر الفائــدة 3٩) مــن مجمــوع مؤلفــات الشــيخ العالمــة عبدالرحمــن الســعدي رحمــه اهلل 
بعنــوان )الحكمــة مــن االســتعاذة مــن فتنــة المســيح الدجــال يف كل  زمــان ومــكان( وكيــف ربــط 

ــة ظهــور اإللحــاد وفشــو الصناعــات وتعلقهــا بالدجــال.  بيــن فتن
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ــِديٌد(،  ــه )َش ــزل اهلل بأّن ــر مــا أن وقــد وصــف اهلل ســبحانه عــذاب مــن حكــم بغي

يجــدون شــّدة األلــم والقســوة مــن جرائــه، قــال تعالــى: چ ېئ ېئ ىئ ىئ 

ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خبمب ىب يب جت حت خت 

] ص: 2٦[. كمــا أخــر ملسو هيلع هللا ىلص عــن صنــف  چ  مت ىت يت جث مث ىث يث حج 

العــذاب الدنيــوي الــذي أرصــده اهلل تعالــى لمــن لــم يحكــم بمــا أنــزل اهلل بقولــه: 

»ومــا لــم تحكــم أئمتهــم بكتــاب اهلل، ويتخيــروا ممــا أنــزل اهلل، إال جعــل اهلل بأســهم 

بينهــم«))). 

ــزل اهلل  ــا أن ــة م ــرد كراه ــإّن مج ــدر ف ــذا الق ــب هب ــذا الذن ــورة ه ــت خط وإذا كان

تعالــى أو بعــض مــا أنــزل وُمحبــط للعمــل، وموقــع يف الكفــر، وســبب لتنــّزل 

العقوبــة وإن حصــل تطبيــق لشــرع اهلل يف الظاهــر، ريــاء وســمعة، قــال جــّل شــأنه: 

 چ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ چ 

]محمد: ٨-٩[. 

ــه:  ــة بعض ــه أو كراه ــى، أو كراهت ــزل اهلل تعال ــا أن ــر م ــم بغي ــوازم الحك ــن ل وم

االعــرتاض الصريــح علــى شــرع اهلل تعالــى، واالســتكبار عــن عبادتــه، وعــدم 

ــره.  ــه وأم ــه يف حكم ــرة ل ــة الظاه ــع المنازع ــبحانه، م ــه س ــاد ل ــالم واالنقي االستس

ــّل  ــّز وج ــه ع ــد بأّن ــاد الفاس ــى: االعتق ــزل اهلل تعال ــا أن ــر م ــم بغي ــوازم الحك ــن ل وم

ــذا  ــه، وله ــر هدي ــاع غي ــون يف اتب ــا تك ــعادهتم إنم ــه، وأّن س ــة خلق ــم مصلح ال يعل

)))   سنن ابن ماجه عن عبد اهلل بن عمر  ، )2/ 332)(، وقال األلباين: حسن. 
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ال يقــّرون بفســادهم إذا: )گ گ گ گ ڳ ڳ(، )ڭ ڭ ڭ ڭ 

يعتقــدون أن صنيعهــم ذلــك هــو عيــن اإلصــالح، وال  ألهنــم  ۇ ۇ( 
يــرون هبــم حاجــة لإليمــان إذا: )ہ ہ ہ ہ ھ ھ(. 

ــة  ــى مرحل ــرع اهلل تعال ــر ش ــم بغي ــن حّك ــق م ــب يف ح ــة والغض ــول اللعن وحل
ــتغناء(  ــالن )االس ــدأ بإع ــي تب ــتدراج الت ــة االس ــي مرحل ــابقة ه ــة س ــة لمرحل الحق
ــى، واالســتغناء عــن شــرعه، واالســتغناء عــن  ــن اهلل تعال أواًل.. االســتغناء عــن دي
فطرتــه الدينيــة واإلنســانية التــي فطــر البشــر عليهــا، وهداهــم إليهــا، وتنتهــي بإعــالن 
)االكتفــاء(.. االكتفــاء بقوانينهــم الوضعيــة، وفطرهتــم الحيوانيــة، واتبــاع أهوائهــم، 
وتحليــل مــا حــّرم رهبــم عليهــم، وتحريــم مــا أحــّل لهــم، وهبــا يصيبهــم اهلل بقــوارع 

ــه: چ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ  ــال جــّل جالل ــا واآلخــرة، ق ــات يف الدني العقوب
ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ 
ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئحئ مئ ىئ 

يئ جب حب خب مب چ ] المائــدة: 50-4٩[. 

والعقوبــة المنّزلــة علــى مــن حكــم بغير مــا أنــزل اهلل يف حقيقتها عقوبتــان: عقوبة 

علــى الذنــب نفســه، وعقوبــة علــى مــا يصــدر عنــه مــن فســاد وظلــم وانحــراف؛ ألّن 

حكــم البشــر نابــع مــن جهلهــم، ومتأثــر بأهوائهــم ورغباهتــم، وهــو يــؤدي هبــم إلــى 

الضالل وال شــك. 

وكل حكــم بشــري محــض يناقــض حكــم اهلل تعالــى مــا هــو يف حقيقتــه إال اتبــاع 

ــه  ــج عن ــوج ينت ــبيل أع ــى كل س ــم، وإل ــى الظل ــه إل ــود صاحب ــوى يق ــوى، واله لله
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ــة  ــم. وعقوب ــهم ومعاده ــم يف معاش ــع مصالحه ــاس، وتضيي ــوال الن ــراب أح اضط

ــل  ــم والجه ــب الظل ــة لعواق ــا محصل ــى يف حقيقته ــزل اهلل تعال ــا أن ــر م ــم بغي الحك

ــأنه: چ ٿ ٹ ٹ ٹ  ــّل ش ــال اهلل ج ــم. ق ــك الحك ــن ذل ــأ م ــذي ينش ــوى ال واله

ٹ ڤ ڤ ڤڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ 

ڇڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ ڑ ڑ ک ک ک ک گگ گ 

گ ڳ ڳ ڳ چ ] يونــس: 35-3٦[. 

تسّلط المترفين، والركون للظلمة الفاسقين من أسباب الهالك. .   

مــن األســباب المؤديــة لــزوال األمــم، وســقوط الــدول: تســلط المرتفيــن، 

وتأّمــر أهــل الفســق والفجــور، واســتطالتهم علــى أمــوال النــاس وأعراضهــم بغيــر 

حــق، قــال اهلل عــز شــأنه: چ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ 

ــه  ــى أن ــر تعال ــه اهلل: يخ ــعدي رحم ــال الس ــراء: ٦)[. ق ىئ ىئ ی چ ]اإلس
إذا أراد أن يهلــك قريــة مــن القــرى الظالمــة ويســتأصلها بالعــذاب أمــر مرتفيهــا أمــرًا 

قدريــا ففســقوا فيهــا، واشــتد طغياهنــم، چ ېئ  ىئ  ىئ  چ  أي: كلمــة العــذاب 

التــي ال مــرد لهــا))). 

ــم  ــى ظلمه ــم عل ــم، وإعانته ــر ظلمه ــة، وتري ــون للظلم ــباب: الرك ــن األس وم

بالقــول أو الفعــل، مــع محاباهتم وحصــول المخاصمة والمجادلة عنهــم، والتحرج 

ــل: چ ڳ ڳ  ــز وج ــال اهلل ع ــم. ق ــن ظلمه ــم ع ــم، وحجزه ــكار عليه ــن اإلن م

)))   تفسير السعدي، )ص: 455(. 
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چ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ 
] هــود: 3))[، وقــال عــز وجــل: چ ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ 

پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻٻ  ٱ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئۇئ  وئ  وئ 
چ ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   پ 

 ] النســاء: 05)- 07)[. عــن قيــس بــن أبــي حــازم، قــال: قــام أبــو بكــر  فحمــد اهلل 

ــة: )ڤ ڤ  ــذه اآلي ــرءون ه ــم تق ــاس إنك ــا الن ــا أيه ــال: »ي ــم ق ــه، ث ــى علي وأثن

]المائــدة: 05)[، وإنــا ســمعنا   ) ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 
رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، يقــول: »إن النــاس إذا رأوا المنكــر ال يغيرونــه، أوشــك أن يعمهــم 

ــه«))).  اهلل بعقاب

المجاهرة بالمعاصي واإلعالن بها مؤذن بتنزل العقوبة العامة. .   

ــه مــن  يتعاظــم الذنــب بمقــدار حجمــه، وعنــد اإلصــرار عليــه، وبمــا يصحب

مجاهــرة واســتخفاف بنظــر اهلل تعالــى. وإذا انتقلــت الذنــوب مــن ظــالم الخفــاء، 

وكشــفت جلبــاب الســرت والحيــاء عــن وجههــا القبيــح وتحــول أهلهــا إلــى مرحلــة 

المجاهــرة والقحــة والعلــن، وأمنــوا مكــر اهلل تعالــى فقــد تعرضــوا لســخط اهلل 

تعالــى واســتوجبوا نقمتــه. وتتأكــد العقوبــة علــى الذنــوب وتــزداد شــدهتا إذا ُســنّت 

ــبل أمامهــا، والتضييــق على  األنظمــة والقوانيــن لتكريــس المجاهــرة هبــا، وهتيئــة السُّ

ــم تظهــر الفاحشــة يف قــوم قــط،  ــكار عليهــا، قــال ملسو هيلع هللا ىلص: »ل مــن أراد مدافعتهــا واإلن

)))   سنن ابن ماجه، )2/ 327)(. وقال األلباين: صحيح. 



١8٩

أسباب تنزل العقوبات

ــت يف  ــن مض ــم تك ــي ل ــاع الت ــون، واألوج ــم الطاع ــا فيه ــا، إال فش ــوا هب ــى يعلن حت

ــن مضــوا«))).  أســالفهم الذي

بالذنــوب علــى دركات، بحســب تفاوهتــا مــن حيــث المقــت  والمجاهــرة 

حرمتهــا،  أصحاهبــا  يعتقــد  بذنــوب  المجاهــرة  فمنهــا:  العقوبــة،  واســتحقاق 

ويشــعرون بالذنــب حــال ارتكاهبــا، ومنهــا المجاهــرة بذنــوب ال يشــعر أهلهــا 

الســند   مــن  لهــا  يتوافــر  لمــا  حرمتهــا؛  يعتقــدون  وال  ارتكاهبــا،  مــن  بالحــرج 

القانــوين، وتذليــل أســباهبا، وتيســير وفتــح مرافقهــا االجتماعيــة بدعــوى الحفــاظ 

علــى الحريــة الشــخصية، حتــى يصــل الجهــل بالنــاس إلــى المحافظــة علــى هــذا 

درج  وطنيــا  وموروثــا  اجتماعيــا،  مكســبا  واعتبــاره  الذنــوب،  مــن  الصنــف 

عليــه اآلبــاء، وال يصــح التفريــط فيــه!! وهــو جنــس الضــالل الــذي وقــع فيــه 

المشــركون الذيــن أخــر اهلل تعالــى عنهــم بقولــه: چ ھ ھ ھ ے ے 

 ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ چ 
ــذا  ــس ه ــم بجن ــاُس رهب ــد الن ــن يتعب ــه حي ــالل مبلغ ــل الض ــل يص ــراف: 2٨[. ب ]األع

النــوع مــن الذنــوب، ويتقربــون إليــه هبــا، ويصبــح مــا يبغضــه اهلل تعالــى ويأبــاه هــو 

ــع  ــا وق ــس م ــن جن ــن، وهــو م ــالل المبي ــذا مــن الض ــده ويرضــاه، وه ــا يري ــن م عي

 فيــه اليهــود الذيــن اســتحّلوا محــارم اهلل تعالــى بالحَيــل ولبّســوا الحــق بالباطــل بعــد 

تحريف الكتاب. 

)))   سنن ابن ماجه، )2/ 332)(، وقال األلباين: حسن. 
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ومــن أنــواع المجاهــرة ـ وهــو أخطرهــا ـ المجاهــرة بالذنــوب علــى وجــه 

ــاء  ــن ينهــون عنهــا، ومعــاداة أولي ــكار علــى الذي االســتحالل، مــع المجاهــرة باإلن

اهلل المصلحيــن، ومحاربــة الفضيلــة، والتضييــق علــى أهلهــا، والســخرية بالقائميــن 

ــا كان موقعهــم، والحــّط مــن قدرهــم، وتســليط الســفهاء  ــى أي ــن اهلل تعال علــى دي

ــا  ــم وم ــى عليه ــه اهلل تعال ــا أوجب ــام بم ــن القي ــم م ــم وتحذيره ــم، أو هتديده عليه

أخــذه منهــم. 

وهــذا الصنــف مــن الذنــوب يقــع يف المرتبــة الثانيــة مــن مراتــب اســتحقاق 

العقوبــة العامــة بعــد الشــرك بــاهلل تعالــى والصــّد عــن ســبيله. وقــد تظافــرت 

النصــوص علــى التحذيــر منــه، قــال اهلل ۴: چ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 

چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ 

چ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڇڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ 

ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ  چ  ]المائــدة: 7٨-7٩[. وقــال ســبحانه: 

ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ 
ې ې ىى ائ ائ ەئ ەئ وئ چ ] النســاء: ٦0)-)٦)[. فذكــر 
ــاهلل  ــرك ب ــام: الش ــاب الع ــا العق ــق فيه ــي يح ــة الت ــوب الثالث ــول الذن ــبحانه أص س

ــان: تحريــم  تعالــى، والصــّد عــن ســبيله، والمجاهــرة بالذنــوب. وقــرن هبــا عقوبت

الطيبــات يف الدنيــا والعــذاب األليــم يف اآلخــرة. عــن أم المؤمنيــن أم الحكــم زينــب 

ــول: »ال إلــه إال  بنــت جحــش ڤ أن النبــي ملسو هيلع هللا ىلص دخــل عليهــا فزعــا مرعوبــا يق

اهلل، ويــل للعــرب مــن شــر قــد اقــرتب. ُفتــح اليــوم مــن ردم يأجــوج ومأجــوج مثــل 
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هــذه«، وحّلــق بإصبعيــه اإلهبــام والتــي تليهــا. فقلــت: يــا رســول اهلل، أهنلــك وفينــا 

الصالحــون؟ قــال: »نعــم، إذا كثــر الخبــث«))). وعــن أبــي بكــر الصديــق  قــال: 

ســمعت رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: يقــول: »إن النــاس إذا رأوا ظالمــا فلــم يأخــذوا علــى يديــه 

ــاب«)2).  ــم اهلل بعق ــك أن يعّمه أوش

منع الزكاة، وأخذ أموال الناس، وقطع األرحام ذنوب مؤذنة بالعقوبة. .   

ــم  ــفك دمائه ــاس بس ــوق الن ــى حق ــدي عل ــات: التع ــّزل العقوب ــباب تن ــن أس م

المعصومــة، وانتهــاك أعراضهــم، وأخــذ أموالهــم بغيــر حــق. ومــع أن هــذا النــوع 

داخــل يف عمــوم المجاهــرة بالمعاصــي إال أّن لــه خطــورة خاّصــة حــّذر منهــا  ملسو هيلع هللا ىلص 

بقولــه: »ال تحاســدوا، وال تناجشــوا، وال تباغضــوا، وال تدابــروا، وال يبــع بعضكــم 

ــا المســلم أخــو المســلم، ال يظلمــه وال  ــاد اهلل إخوان علــى بيــع بعــض، وكونــوا عب

يخذلــه، وال يحقــره التقــوى هاهنــا«، ويشــير إلــى صــدره ثــالث مــرات، »بحســب 

امــرئ مــن الشــر أن يحقــر أخــاه المســلم، كل المســلم علــى المســلم حــرام، دمــه، 

ومالــه، وعرضــه«)3). وقــال ملسو هيلع هللا ىلص: »فــال ترجعــن بعــدي كفــارا يضــرب بعضكــم 

رقــاب بعــض«)4). 

)))   متفق عليه. 
)2)   جامع الرتمذي، )5/ 257(، وقال األلباين: صحيح. 

)3)   صحيح مسلم، )4/ ٩٨٦)(، عن أبي هريرة رضي اهلل عنه. 
)4)   متفق عليه. 
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ويدخــل يف هــذا الصنــف مــن الذنــوب المســتحقة للعقوبــات: الذنــوب المالية، 

ــوا  ــم يمنع ــال ملسو هيلع هللا ىلص: »ول ــزكاة، ق ــا ال ــة، وأعظمه ــوق الواجب ــع الحق ــا من ويف مقدمته

زكاة أموالهــم، إال منعــوا القطــر مــن الســماء، ولــوال البهائــم لــم يمطــروا »)))، 

ــم  ــال ملسو هيلع هللا ىلص: »ول ــال ق ــوزن والمكي ــف يف ال ــوال، والتطفي ــى األم ــدي عل ــا التع ومنه

ينقصــوا المكيــال والميــزان، إال أخــذوا بالســنين، وشــدة المئونــة، وجــور الســلطان 

عليهــم«)2). ولــو تأملــت لوجدهتــا عقوبــات تناســب تلــك الذنــوب ومــن جنســها، 

وال يظلــم ربــك أحــدًا. 

ومــن الذنــوب التــي اقرتنــت بتنــّزل العقوبــات العاّمــة: قطــع األرحــام، وانتشــار 

العقــوق، وتضييــع الحقــوق، وغيــاب الوفــاء بيــن النــاس. وهــذا مــن جنــس الذنوب 

االجتماعيــة التــي يتعــدى ضررهــا علــى المجتمــع، ويتحــول بســببها مــن االجتمــاع 

واالئتــالف والرتاحــم إلــى االفــرتاق والتباغــض والتناحــر. ولخطــورة هــذا الصنف 

ــه،  ــى صاحب ــة عل ــاد يف األرض، وأحــّل اللعن ــى باإلفس ــه اهلل تعال ــوب قرن مــن الذن

وعاقبــه بطمــس البصيــرة والطبــع علــى القلــب فــال ينتفــع بعدهــا بوســائل اإلدراك، 

وال بالمواعــظ واآليــات البينــات، قــال اهلل جــّل شــأنه: چ ڇ ڇ ڇ ڇ 

ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ 
ک چ ]محمــد: 22-23[، فجعــل عقوبتهــم مــن جنــس ذنبهــم، فكمــا لــم تؤثــر 
فيهــم وشــائج القربــى، ولــم يفــوا بحســن العهــد، وال بشــكر اإلحســان؛ جعلهــم ال 

)))   سنن ابن ماجه، )2/ 332)(، وقال األلباين: حسن. 
)2)   سنن ابن ماجه، )2/ 332)(، وقال األلباين: حسن. 
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ــه، فلهــم آذان، ولكــن ال تســمع ســماع إذعــان  يســمعون مــا ينفعهــم، وال يبصرون

ــن، ولكــن ال  ــه حجــة اهلل عليهــا، ولهــم أعي ــول، وإنمــا تســمع ســماعا تقــوم ب وقب

يبصــرون هبــا العــر واآليــات، وال يلتفتــون هبــا إلــى الراهيــن والبينــات))). 

معجلــة  الذنــوب  جنــس  داخــل يف  الذنــب  هــذا  أّن  النبــي ملسو هيلع هللا ىلص  أخــر  وقــد 

ــب أجــدر أن  ــا مــن ذن ــال رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »م ــال: ق ــي بكــرة، ق ــة فعــن أب العقوب

ــه يف اآلخــرة: مــن البغــي،  ــا ُيّدخــر ل ــا، مــع م ــة يف الدني ــه العقوب  يعجــل اهلل لصاحب

وقطيعة الرحم«)2). 

تتنّزل العقوبة جراء االختالط بمن استحقها، من غير إنكار أو مفاصلة. .   

مــن رحمــة النبــي ملسو هيلع هللا ىلص: تحذيــره مــن االختالط بمــن اســتحق العقوبة، والســكنى 

يف ديــار الظالميــن عمومــا لئــال يصيــب المســلم مــا أصاهبــم، ومــن ذلــك قولــه ملسو هيلع هللا ىلص: 

ــول اهلل،  ــا رس ــوا: ي ــركين«، قال ــر المش ــن أظه ــم بي ــلم يقي ــن كل مس ــريء م ــا ب »أن

ــم؟ ، قــال: »ال ُتــراءى ناراهمــا«)3). وقــد أخــر ملسو هيلع هللا ىلص أّن العقــاب إذا حــّل بأهلــه  ل

فإنــه ينــزل عليهــم وعلــى مــن خالطهــم، ثــم يبعثــون علــى نياهتــم، عــن عائشــة ڤ 

قالــت: قــال رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »يغــزو جيــش الكعبــة، فــإذا كانــوا ببيــداء مــن األرض، 

ُيخســف بأولهــم وآخرهــم«، قالــت: قلــت: يــا رســول اهلل، كيــف ُيخســف بأّولهــم 

)))   تفسير السعدي، )ص: 7٨٨(. 
)2)   جامع الرتمذي، )4/ ٦٦4(، وقال األلباين: صحيح. 

)3)   جامع الرتمذي عن جرير بن عبد اهلل، )4/ 55)(، وقال األلباين: صحيح. 
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وآخرهــم، وفيهــم أســواقهم، ومــن ليــس منهــم؟ قــال: »ُيخســف بأّولهــم وآخرهــم، 

ثــم ُيبعثــون علــى نياهتــم«))). 

عــن  انحــازت  التــي  المنكــرة  الطائفــة  نجــاة  عــن  تعالــى  اهلل  أخــر  وقــد 

بقولــه جــّل شــأنه:  الحجــة عليهــم،  بعــد نصحهــم وإقامــة  الســبت   أصحــاب 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ ٿ  چ 

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ 
ولــو   .](٦5 ]األعــراف: ٦4)-  چ  ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 
ــر  ــات العامــة بســبب االختــالط والتقــارب األممــي المعاصــر غي ــا يف العقوب تأّملن

المنضبــط لوجدنــا آثارهــا المدمــرة جلّيــة واضحــة علــى المســلمين يف هــذا العصــر 

قبــل غيرهــم. 

ومــن فقــه االضطــرار للســكنى يف ديــار الكفــار، أو الهجــرة للدراســة والعمــل 

مــا ســبقت اإلشــارة إليــه يف قاعــدة العقوبــة بحصــول القحــط والجــوع، مــن التفريــق 

ــن  ــار م ــكنى يف دي ــن الس ــه ع ــه وأهل ــأى بنفس ــهم؛ فين ــن أنفس ــوال الكافري ــن أح بي

اجتمــع لــه الظلــم المتحّصــل بالكفــر مــع الظلــم المتوّلــد عــن الصــّد عــن ســبيل اهلل 

تعالــى، أو الظلــم المنــايف للعــدل، وإن اضطــر فليكــن يف ديــار مــن أقــام علــى الكفــر 

الــذي ال صــّد فيــه عــن الحــق، وال حــرب علــى أهلــه، وانتشــر بينهــم العــدل وحفــظ 

ــُم  ــُم الكري ــم المنع ــوُق له ــه يس ــانية، وألجل ــم اإلنس ــس فطرهت ــم تتنك ــوق ول الحق

)))   صحيح البخاري، )3/ ٦5(. 
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ــرع،  ــزرع والض ــاء ال ــالح األرض، ونم ــد، وص ــم الرغ ــو يف بالده األرزاق، ويفش

حتــى يجعــل اهلل لــه يف بــالد المســلمين فرجــا ومخرجــا؛ فــإّن تأثيــر المخالطــة على 

األديــان أعظــم وأولــى باالعتبــار مــن تأثيرهــا علــى األبــدان، وهبــا يحصــل االندماج 

ــن  ــكت ع ــالمية، وُيس ــم اإلس ــالق والقي ــّدل األخ ــن، وتتب ــع الدي ــوم، ويضي المذم

المنكــر، وتــزول الفــوارق والحــدود بيــن المســلمين والكافريــن. قــال الحــّق جــّل 

ــبحانه:  ــال س ــم: 3٦[، وق ــأنه: )ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ(   ]القل ش

چ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀہ ہ ہ ہ ھ 

ھ ھ چ، وقــال تعالــى: )ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ( 
]الســجدة: ٨)[، ونحوهــا مــن اآليــات التــي يصــف اهلل تعالــى فيهــا الكفــر بالفســق، 

والخَبــث، والضــالل، والعمــى؛ تنفيــرًا للمســلمين مــن الكفــر وأهلــه. 

ترك األمر بالمعروف والنهي عن المنكر مؤذن بنزول العقوبة. .   

ــة  ــببها العقوب ــل بس ــوله، وُتعّج ــا ورس ــى منه ــّذر اهلل تعال ــي ح ــوب الت ــن الذن م

ــه،  ــكوت عن ــم، والس ــد الظال ــى ي ــذ عل ــرك األخ ــر، وت ــكار المنك ــدم إن ــة: ع العاّم

وأشــّد منــه: إقــرار المنكــر، أو المشــاركة فيــه، واالســتمرار يف مخالطــة أهلــه، 

ومعاشــرهتم. 

وقــد أبطــل اهلل تعالــى دعــاوى الســكوت عــن المنكــر بحّجــة عــدم التدخــل يف 

ــه جــّل شــأنه: چ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ  ــات الخاصــة بقول الحري

ېئىئ ىئ ىئ ی ی ی چ ]األنفــال: 25[ أي: ال تصيــب الظالميــن 
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وحدهــم، بــل تصيــب الجميــع لســكوهتم أو إقرارهــم. وأخــر النبــي ملسو هيلع هللا ىلص أّن الخــرق 

ــير  ــن بش ــان ب ــن النعم ــتثناء. ع ــال اس ــع ب ــى الجمي ــرره عل ــع ض ــفينة المجتم يف س

، عــن النبــي ملسو هيلع هللا ىلص قــال: »مثــل القائــم علــى حــدود اهلل والواقــع فيهــا، كمثــل قــوم 

اســتهموا علــى ســفينة، فأصــاب بعضهــم أعالهــا وبعضهــم أســفلها، فــكان الذيــن 

يف أســفلها إذا اســتقوا مــن المــاء مــروا علــى مــن فوقهــم، فقالــوا: لــو أنــا خرقنــا يف 

نصيبنــا خرقــا ولــم نــؤذ مــن فوقنــا، فــإن يرتكوهــم ومــا أرادوا هلكــوا جميعــا، وإن 

أخــذوا علــى أيديهــم نجــوا، ونجــوا جميعــا«))). 

ــدًا لمــن حضــر المنكــر، أو أبصــره، أو خالطــه مخالطــة اضطــرار؛  وال عــذر اب

يقــول: »مــن رأى منكــرًا  قــال: ســمعت رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص    أبــي ســعيد  فعــن 

لــم يســتطع فبقلبــه، وذلــك لــم يســتطع فبلســانه، ومــن  بيــده، ومــن   فلينكــره 

 أضعف اإليمان«)2). 

إال  أحــدًا  تســتثن  ولــم  الجميــع،  أصابــت  وقعــت  إذا  العاّمــة  والعقوبــات 

المصلحيــن الذيــن أنكروهــا، وفاصلوهــا، قــال اهلل تعالــى عمــن اســتحق العقوبــة: 

ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  )ٹ 

عنــه  واالنحيــاز  المنكــر  ومفاصلــة   .](٦5 ]األعــراف:  ڃ(  ڃ  ڃ  ڄ 
مرحلــة إيجابيــة أخيــرة، تتأّكــد حيــن يتعــّذر اإلنــكار، ويتحّقــق نــزول العقوبــة. وهــو 

هــدي المرســلين ومــن ســار علــى هديهــم مــن المصلحيــن إلــى قيــام الســاعة، قــال 

)))   صحيح البخاري، )3/ 3٩)(. 
)2)   جامع الرتمذي، )4/ 4٦٩(، وقال األلباين: صحيح. 
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اهلل ســبحانه علــى لســان موســى عليــه الصــالة والســالم: )ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ 

 .]25 ]المائــدة:  ڦ(  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ 

ــا  ــه م ــال يصيب ــن بعــد هالكهــم؛ لئ ــار المعذبي ــة دي ــى مفارق ــل وصــل األمــر إل ب

أصاهبــم، فعــن عبــد اهلل بــن عمــر  قــال: قــال رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ألصحــاب الِحجــر: 

»ال تدخلــوا علــى هــؤالء القــوم المعذبيــن، إال أن تكونــوا باكيــن، فــإن لــم تكونــوا 

باكيــن فــال تدخلــوا عليهــم، أن يصيبكــم مثــل مــا أصاهبــم«))). 

وســنّة إنــزال العقوبــات لرتك األمــر بالمعــروف والنهي عن المنكر، والســكوت 
ــب  ــّزل الغض ــة وتن ــا اللعن ــت ألجله ــم، وحّل ــببها أم ــت بس ــة ُأهلك ــنّة قديم ــه س عن

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  )ٹ  جاللــه:  جــّل  اهلل  قــال  ومجتمعــات.  بأفــراد 
چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ 
ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ 
گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ 
گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ(    ]المائــدة[. عــن أبــي بكــر  قــال: 
ســمعت رســول اهللملسو هيلع هللا ىلص يقــول: »إّن النــاس إذا رأوا المنكــر ال يغيرونــه، أوشــك أن 

ــه«)2).  ــم اهلل بعقاب يعّمه

)))   متفق عليه. 
)2)   سنن ابن ماجه، )2/ 327)(، وقال األلباين: حسن. 
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عقوبات الظالمين ال تستثني المتعاونين، والمخالطين. .   

إذا كانــت العقوبــات العاّمــة ال تحــّق علــى الظالــم نفســه بــل تعــّم الســاكت عنــه، 

والمقــّر لــه؛ فــإّن مــن أنجــى المنجيــات: الــراءة مــن الظلــم وأهلــه، واالســتعاذة مــن 

شــؤم الذنــوب، والعمــل الجــاّد علــى تحصيــل الســالمة بأحــد المســارات الثــالث: 

الكــره القلبــي، أو اإلنــكار باللســان، أو التغييــر باليــد حــال القــدرة، ومــا دوهنــا 

ــال:  ــة. عــن أم ســلمة ڤ أن رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ق ســوى الهلكــة واســتحقاق العقوب

»إنــه ُيســتعمل عليكــم أمــراء، فتعرفــون وُتنكــرون، فمــن كــره فقــد بــرئ، ومــن أنكــر 

ــال:  ــا رســول اهلل، أال نقاتلهــم؟ ق ــوا: ي ــع«، قال فقــد ســلم، ولكــن مــن رضــي وتاب

»ال، مــا صّلــوا«))). 

ــم،  ــن وعمله ــن الظالمي ــوي ع ــي والمعن ــاَز الحّس ــى االنحي ــّد اهلل تعال ــا ع كم

وطلــب النجــاة مــن حالهــم ومآلهــم نعمــًة مــن ُجملــة النّعــم التــي يجــب شــكرها، 

قــال جــّل شــأنه لنبيــه نــوح عليــه الســالم: چ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ 

]المؤمنــون: 2٨[.  پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺچ 

مــن  التحذيــر  فقــد شــّدد  الظالميــن والمجاهريــن  ُيبغــض  تعالــى  اهلل  وألّن 

الركــون إليهــم، أو المجادلــة والمخاصمــة عنهــم، أو تريــر صنيعهــم كيــال يصيبــه 

مــا أصاهبــم. قــال ّجــل شــأنه: چ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں 

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ چ ] هــود: 3))[. وقــال تعالــى: چ ې ې 

)))   صحيح مسلم، ) /     (. 
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ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى 
ٱ ٻٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺٺ ٺ 

ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ 

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃچ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ 

ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ 

]النســاء: 05)-0٩)[  چ  ک گ 

األوبئة العابرة للقارات أثر من آثار التقارب العالمي. .   

أصبــح العالــم اليــوم قريــة واحــدة، يتأثــر أفرادهــا وتتداخــل أحداثهــا، وتتفاعــل 

شــعوهبا وثقافاهتــا بشــكل كبيــر. وبجانــب اإليجابيــات المتوّلــدة مــن هــذا التقــارب 

ــة  ــات واألوبئ ــار العقوب ــارب يف آث ــا: التق ــن أخطره ــي م ــلبية الت ــار الس ــر اآلث تظه

الفّتاكــة التــي تحــّل ببعــض الشــعوب والــدول. ويف أيــام قالئــل ينتقــل مــن الشــرق 

إلــى الغــرب ـ والعكــس ـ وبــاء فيروســي قاتــل ال ُيعــرف مصــدره وال طــرق الوقايــة 

منــه ليحصــد معــه مالييــن البشــر. 

والخطــاب الموجــه للقــرى يف القــرآن الكريــم موّجــه كذلــك للــدول، قــال 

ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ  تعالــى: 

أهنــم  لــو  والمعنــى:   ،]٩٦ ]األعــراف:  ٿ(  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 
آمنــوا بقلوهبــم إيمانــا صادقــا صدقتــه األعمــال، واســتعملوا تقــوى اهلل تعالــى ظاهرا 

وباطنــا بــرتك جميــع مــا حــّرم اهلل، لفتــح عليهــم بــركات الســماء واألرض، فأرســل 
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الســماء عليهــم مــدرارًا، وأنبــت لهــم مــن األرض مــا بــه يعيشــون وتعيــش هبائمهــم، 

يف أخصــب عيــش وأغــزر رزق، مــن غيــر عنــاء وال تعــب، وال كــّد وال نصــب، 

ــا  ــات والبالي ــوا )ٺ ٺ ٺ ٿ( بالعقوب ــوا ويتق ــم يؤمن ــم ل ولكنّه

ونــزع الــركات، وكثــرة اآلفــات، وهــي بعــض جــزاء أعمالهــم، وإال فلــو آخذهــم 

بجميــع مــا كســبوا، مــا تــرك عليهــا مــن دابــة))). وتتفــاوت درجــة التأثــر والمعانــاة 

بحســب نســبة المشــاركة أو المخالطــة أو اإلقــرار أو الســكوت عــن ذلــك الظلــم 

األممــي. 

والمشــاركة يف الظلــم يــؤّدي وال شــّك إلــى المشــاركة يف نتائجــه وتبعاتــه 

كذلــك، وكمــا أّن اهلل جــّل شــأنه قــد امتــن اهلل علــى خصوصيــة بلــده الحــرام الــذي 

ــع  ــا أوق ــه مم ــن، وحفظ ــى الكافري ــه عل ــن، وحّرم ــالط بالظالمي ــن االخت ــازه ع ح

ــبحانه:  ــال س ــود، ق ــران والجح ــال الكف ــل ح ــس حاص ــم، فالعك ــراء ذنوهب ــم ج  هب

چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ  چ 

ژ ژ چ ]العنكبــوت: ٦7[

فساد الماء، والهواء، والغذاء مقترن باإلفساد الذي يحدثه البشر. .   

بجانــب مخاطــر األوبئــة الفتاكــة واألمــراض المعديــة مخاطــر أخــرى للتقــارب 
األممــي تتعلــق بممارســات الظلــم والهيمنــة يف األنظمــة، والتشــريعات، والقوانيــن 
العابــرة للقــارات، التــي أصبحنــا نجــد آثارهــا يف فســاد المــاء، والهــواء، والغــذاء، 

)))   تفسير السعدي، )ص:  9 (. 
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إضافــة للفســاد المتعــّدي علــى أخــالق الشــعوب، واقتصادهــا، وتعليمهــا، وصحــة 
أفرادهــا. 

وكثيــر مــن النكبــات، والكــوارث، واألوبئــة، والقحــط الــذي يتعــّرض لــه 
والموافقــة  المشــاركة،  أو  األمميــة،  المخالطــة  تلــك  ســببه  اليــوم  المســلمون 
جاللــه:  ّجــّل  الحــق  لقــول  مصداقــا  عنهــا،  الصــادرة  واألنظمــة  للتشــريعات 

جت  يب  ىب  مب  خب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  )ی 

حت( ]الــروم: )4[، أي: اســتعلن الفســاد يف الــر والبحــر أي: فســاد معايشــهم 
ــر ذلــك،  ــاء وغي ونقصهــا وحلــول اآلفــات هبــا، ويف أنفســهم مــن األمــراض والوب

ــا، )خب  ــدة بطبعه ــدة المفس ــال الفاس ــن األعم ــم م ــت أيديه ــا قدم ــبب م بس
مب ىب يب( أي: ليعلمــوا أّنــه ســبحانه المجــازي علــى األعمــال فعجــل لهــم 
نموذجــا مــن جــزاء أعمالهــم يف الدنيــا )جت حت( عــن أعمالهــم التــي أّثــرت 
لهــم مــن الفســاد مــا أّثــرت، فتصلــح أحوالهــم ويســتقيم أمرهــم. فســبحان مــن أنعم 
ببالئــه وتفضــل بعقوبتــه وإال فلــو أذاقهــم جميــع مــا كســبوا مــا تــرك علــى ظهرهــا 

مــن دابــة))). وقولــه ســبحانه يف موضعيــن مــن كتابه العزيــز )ڭ ڭ ڭ ڭ 
ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ( ]األعــراف: 
5٦[، والمعنــى: )ڭ ڭ ڭ ڭ( بعمــل المعاصــي )ۇ ۇ( 

بالطاعــات، فــإّن المعاصــي ُتفســد األخــالق واألعمــال واألرزاق)2). 

)))   تفسير السعدي، )ص:    (. 
)2)   تفسير السعدي، )ص:  9 (. 
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ومــا يــراد للقريــة الكونيــة الواحــدة فــوق مــا حــدث مــن تقــارب أســواقها 
وتداخــل إعالمهــا، وتعليمهــا، واقتصادهــا، لقــد أصبــح يــراد لهــا االتفــاق بــل 
ــدًا  ــى يف ثقافاهتــا، وتصوراهتــا، وسياســاهتا، وقيمهــا، وأخالقهــا، بعي االندمــاج حت

ــر.  ــن البش ــّرق بي ــي تف ــم الت ــة بزعمه ــة والثقافي ــق الديني ــن العوائ ع

لقــد أصبــح الخــوف والجــوع العالمييــن ســمتان تظهــر آثارهمــا علــى جيــران 
القريــة الكونيــة كلهــم بــال اســتثناء، مــع أهنــا قــد تكــون عقوبــة متوّلدة عــن اضطراب 
الوضــع السياســي أو االقتصــادي يف دولــة اســتحقت العقوبــة بذاهتــا! وهكــذا عــدل 
اهلل تعالــى ال يســتثني يف اســتحقاق العقوبــة كل مــن اشــرتك يف أســباهبا، وإن كانــت 
دواًل بعيــدة.. آمنــة مطمئنــة ُيضــرب هبــا المثــل يف األمــن ورغــد العيــش قبــل ذلــك 
ــرض  ــه يف مع ــّل جالل ــق ج ــه الح ــا عن ــا أخرن ــو م ــي، وه ــوين األمم ــاج الك االندم

التحذيــر مــن مصيــر األمــم الســابقة، قــال ســبحانه: چ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ 
ڃ  ڃ  ڃڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤڤ 
چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎڎ ڈ ڈ ژ ژ 
ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گگ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ 
چ ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻڻ  ڻ  ڻ  ں  ں   ڱ 

 ]هود:00)-03)[. 



ثامناً: 
قواعد لمعرفة موانع العقوبات، وطرق الوقاية منها أو 

التعامل معها حال ظهورها. 
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آية األنفال جمعت أصول الوقاية العاّمة من العقوبات .   

ــم  ــى ُيقي ــداء حت ــاب ابت ــم العق ــّزل عليه ــه ال ين ــاده أن ــى بعب ــة اهلل تعال ــن رحم م

ــه  ــي مع ــذي ينتف ــم ال ــم العل ــر له ــذر، وُيظه ــا الُع ــي معه ــي ينتف ــة الت ــم الُحّج عليه

الجهــل. ومــن رحمتــه ســبحانه يف بــاب تنــّزل العقوبــات: تحذيــره مــن مــوارد 

األفــراد  علــى  وأثرهــا  الذنــوب  خطــر  وبيــان  العقوبــات،  وأســباب  الهلكــة، 

والشــعوب. 

واألصــل يف بــاب الوقايــة مــن العقوبــات العاّمــة قولــه جــّل جاللــه: چ ۇئ 

یچ  ی  ی  ىئ  ىئ  ېئىئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ 
]األنفــال: 25[، حيــث تضمنــت اآليــة ـ علــى إيجازهــا ـ ثالثــة أصــول مهمــة يف بــاب 

العقوبــات والفتــن: أصــل الوقايــة، وهــو أهّمهــا، وأصــل المعرفــة، وأصــل النتائــج 

ــار.  واآلث

 وقــد جــاء التأكيــد علــى توقــي العقوبــات والفتــن بلفــظ األمــر العــام: )واتقــوا(. 

وقــت  كل  يف  والمجتمعــات،  األفــراد  مــن  المخاطبيــن،  جميــع  يشــمل  الــذي 

ــا،  ــد وقوعه ــة بع ــة الخاص ــة، والوقاي ــزول العقوب ــل ن ــة قب ــة العام ــمل: الوقاي فيش

والوقايــة عنــد ظهــور اآليــات بيــن يــدي وقوعهــا. كمــا يتضمــن كل ســبب تحــدث 

بــه تلــك الوقايــة، فيشــمل: الوقايــة الدينيــة بتحقيــق اإليمــان، ونبــذ الشــرك وظلــم 

العبــاد، واألمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، والوقايــة الدنيويــة بســن القوانيــن 
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واألنظمــة، وهتيئــة المرافــق االجتماعيــة التــي تعيــن علــى زيــادة منســوب الصــالح، 

وتقليــل منســوب الخبــث أو إزالتــه بالكليــة. 

التعرف على مقدمات الخطر مؤذن بتداركه في لحظاته الحرجة. .   

ــدرًا مشــرتكا  ــة بمقدمــات )المحــق( ق ــى أن جعــل المعرف مــن رحمــة اهلل تعال

بيــن جميــع البشــر، مهمــا اختلفــت لغاهتــم، وتباينــت ثقافاهتــم؛ فهــي مــن الوضــوح 

ــبحانه  ــه س ــن رحمت ــادم. وم ــر الق ــة الخط ــى حقيق ــع عل ــا الجمي ــتدّل هب ــث يس بحي

أن جعــل لآليــات الكونيــة الكــرى مؤشــرات وعالمــات يســتدّل هبــا البشــر علــى 

ــان.  ــر والحيت ــات والطي اقــرتاب الخطــر، ومنهــا: اضطــراب وتفاعــل الحيوان

وُمقدمــات )المحــق( مؤشــرات ودالئــل تســبق معاينــة العــذاب، فــإذا وقــع لــم 

ينفــع معــه توبــة وال اســتغفار، إال مــا حــدث لقــوم يونــسـ  كمــا ســيأيتـ  فإهنــم نفعهم 

إيماهنــم، واســتثناهم رهبــم مــن بيــن ســائر األمــم بعــد نــزول العــذاب بســاحتهم))). 

وال  لوحدهــا،  تكفــي  ال  ومؤشــراهتا  العقوبــات  بأســباب  المعرفــة  أّن  غيــر 

ــم توجــد حــراكا صادقــا يستشــعر الخطــر، ويســعى  ــر مــن الواقــع شــيئا مــا ل تغّي

لتغييــر األحــوال المنكــرة التــي ال ترضــي اهلل تعالــى، مــع النــدم، واالســتغفار، 

ــا، أو  ــت عالماهت ــي الح ــة الت ــب الكارثي ــف العواق ــى تخفي ــل عل ــة، والعم والتوب

ــبحانه:  ــال اهلل س ــة. ق ــات الفاصل ــكاين يف اللحظ ــي والم ــا الزمن ــن مداه ــل م التقلي

ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  چ 

)))   انظر: تفسير الطري، )))/70)(. 
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ېئچ ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ   ائ 
]األنعام:43-42[. 

والتعــرف علــى مقدمــات العقوبــات بنوعيهــاـ  مقدمــات االســتحقاق ومقدمات 

اإلمحــاق ـ لــه ُطــرق كثيــرة متنوعــة إال أّنهــا تجتمــع يف طريقيــن جامعيــن، أولهمــا: 

التدّبــر يف كالم اهلل عــز وجــل وكالم رســوله ملسو هيلع هللا ىلص عــن أثــار الذنــوب يف األمــم 

والشــعوب، والثــاين: التعــرف علــى ســنن اهلل تعالى يف الكــون المســطور والمنظور، 

وعادتــه التــي ال تتبــّدل مــع األمــم الظالمــة قديمــا وحديثــا. 

واألخطــر مــن وقــوع العقوبــة علــى شــّدهتا: عــدم التعــرف علــى أســباهبا، وعــدم 

إدراك مقّدماهتــا وعالماهتــا، بالرغــم مــن ظهورهــا! واألخطــر منــه: عــدم استشــعار 

أهنــا مــا نزلــت إال عقوبــة. وكــم مــن عقوبــات عصفــت بأمــم خاملــة كانــت قــادرة 

علــى تفاديهــا بعدمــا تعرفــت علــى أســباهبا، ووقفــت علــى خيــط االنحــراف األول 

ــة والعــالج، لكنهــا تمــادت يف غّيهــا حتــى  يف وقــت مبكــر، وأدركــت طــرق الوقاي

ــوع  ــور الج ــا، وظه ــّدل رغده ــا، وتب ــالل امنه ــة يف اخت ــرات العقوب ــرت مؤش أبص

والخــوف بيــن أفرادهــا علــى نحــو غيــر معهــود، ثــم اســتمرت يف غيهــا برغــم ذلــك 

ولــم ُتصلــح مــن حالهــا حتــى دخلــت يف نفــق العقوبــة المظلــم، وحــّق هبــا مــا حــّق 

باألمــم قبلهــا. قــال اهلل تعالــى محــذرًا مــن قســوة القلــوب واســتحكام الغفلــة حتــى 

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک کک ک  چ  يف اللحظــات الفاصلــة: 

ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  گڳ  گ  گ  گ 
ۀہ ہ ہ ہ ھ چ ]األحقــاف: 24ـ25[
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عدم إقامة الحجة  على قوم مانع من تنّزل العقوبة بهم. .   

ال يعــذب اهلل جــل جاللــه أحــدًا إال بعــد اإلنــذار واإلعــذار، وإقامــة الحجــة بإنــزال 

چ ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  چ  تعالــى:  اهلل  قــال  الرســل،  وإرســال   الكتــب، 

 ]اإلســراء: 5)[ وظاهــر اآليــة الكريمــة يؤكــد أّن اهلل جــّل وعــال ال ُيعــذب أحــدًا من خلقه 

يف الدنيــا واآلخــرة حتــى يبعــث إليــه رســواًل ينُــذره ويحــّذره فُيعصــى ذلــك الرســول 

وُيستمر على الكفر والمعصية بعد اإلنذار واإلعذار))). قال اهلل عز وجّل: چ ڇ 

ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ ڑچ  ڇ ڇ ڇ 
]النساء: ٦5)[. 

ــبحانه: چ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ  ــه س ــا يف قول ــى صريح ــذا المعن ــاء ه وج
مئچ حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ   ۈئ 

]طــه: 34)[. وقولــه جــّل جاللــه: چ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی 

ــم  ــن يعاجله ــم يك ــى: ل ــة، والمعن ــم الحج ــم تبلغه ــام: )3)[، أي: ل جئ چ ]األنع
ــم  ــم، وتنذره ــج اهلل عليه ــى حج ــم عل ــال تنبهه ــم رس ــث إليه ــى يبع ــة حت بالعقوب
ــن بالــذي يأخذهــم َغْفلــة فيقولــوا: »مــا  ــوم معادهــم إليــه، ولــم يك عــذاب اهلل ي

ــر«)2).  ــيٍر وال نذي ــن َبِش ــا م جاءن

وقــال ســبحانه ممتنــا علــى )أهــل الفــرتة( بعــدم إنــزال العقوبــة، وبإرســال 

ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  چ  ملسو هيلع هللا ىلص:  محمــد 

)))   أضواء البيان، )٦5/3 (. 
)2)   تفسير الطري، )2)/ 24)(. 
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ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈ ڈ ژ ژ ڑڑ ک ک ک ک گ چ 
]المائــدة:٩)[. 

وجود النبي في قوم: أماٌن لهم من نزول العقوبة. .   

جعــل اهلل تعالــى وجــود النبــي يف قــوم أمانــا لهــم مــن نــزول العقوبــة، وجعــل 
لهــذه األمــة أمانــا ثانيــا بعــد ذهــاب نبيهــا، أال وهــو االســتغفار، فقــال جــّل جاللــه: 

ېئ(  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  )ائ 

]األنفــال: 33[. وكال األمانيــن حظــي بــه صحابــة رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص؛ ولــذا كانــوا أســلم 

النــاس كّل وجــه: ســالمة ذواهتم بســبب االســتقامة، واالســتغفار واإلنابة، وســالمة 
بلداهنــم مــن العقوبــات واآليــات والفتــن. 

وخــروج النبــي مغضبــا، أو إخراجــه ُمكرهــا موجــب للعقوبــة. وقــد ورد هــذا 
التــالزم يف كتــاب اهلل تعالــى بيــن إخــراج النبــي مــن بقعــة مــن األرض وبيــن نــزول 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  چ  العقوبــة عليهــا كمــا يف قولــه ســبحانه: 
ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پپ  پ 
ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤ ڤ چ ]اإلســراء: 7٦-77[ قــال ابــن كثيــر رحمــه اهلل: نزلــت 
يف كفــار قريــش هّمــوا بإخــراج رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص مــن بيــن أظهرهم؛ فتوّعدهــم اهلل هبذه 
اآليــة، وأّنهــم لــو أخرجــوه لمــا لبثــوا بعــده بمكــة إال يســيرَا. وكذلــك وقــع فإّنــه لــم 
يكــن بعــد هجرتــه مــن بيــن أظهرهــم بعدمــا اشــتّد أذاهــم لــه إال ســنة ونصــف حتــى 
جمعهــم اهلل وإيــاه ببــدر علــى غيــر ميعــاد، فأمكنــه منهــم، وســّلطه عليهــم، وأظفــره 

هبــم، فقتــل أشــرافهم وســبى ذراريهــم، ولهــذا قــال تعالــى: چ ٺ ٺ ٿ ٿ 
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ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤ ڤ چ ]االســراء:77[ أي: هكــذا عادتنــا يف الذيــن 
ــذاب.  ــم الع ــم: يأتيه ــن أظهره ــن بي ــول م ــروج الرس ــم بخ ــلنا وآذوه ــروا برس كف
ولــوال أنــه ملسو هيلع هللا ىلص رســول الرحمــة، لجاءهــم مــن النقــم يف الدنيــا مــا ال قِبــل ألحــد هبــا، 
ولهــذا قــال تعالــى: چ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ چ ))). قــال ابــن كثيــر 
رحمــه اهلل معّلقــا علــى إجــالء األحــزاب عــن المدينــة بمــا أرســل اهلل عليهــم مــن 
الريــح والجنــود: ولــوال أن اهلل جعــل رســوله رحمــة للعالميــن لكانــت هــذه الريــح 

عليهــم أشــّد مــن الريــح العقيــم التــي أرســلها علــى عــاد)2). 

األمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمان للمجتمع من نزول العقوبة. .    

ظهــور العلمــاء المصلحيــن يف مجتمــع أمــان لــه مــن نــزول العقوبــة؛ فهــم ورثــة 

األنبيــاء، والمؤتمنــون علــى أديــان النــاس، والحاجــة إليهــم تفــوق الحاجــة ألطبــاء 

األبــدان؛ ألهنــم األقــدر علــى إيصــال ســفينة المجتمــع إلــى بــّر األمــان، وتشــخيص 

أســباب الــداء فيــه، والوقايــة منــه قبــل أن تحــق العقوبــة بســببه. 

وأســلم الشــعوب وأســعد الــدول تلــك التــي ارتفعــت فيهــا مكانــة العلمــاء 

المصلحيــن، وعــرف النــاس لهــم فضلهــم، وظهــر قدرهــم، ونفــذت كلمتهــم، 

ورّدد صداهــا الحــكام واألمــراء الصالحــون بقراراهتــم وأفعالهم. قــال ملسو هيلع هللا ىلص: »إّن من 

أمتــي قومــا ُيعطــون مثــل أجــور أولهــم: ُينكــرون المنكــر«)3). قــال شــيخ اإلســالم 

)))   تفسير ابن كثير، )54/3(. 
)2)   المرجع نفسه، )477/3(. 

)3)  مسند أحمد، )27/ 37)(، وهو يف صحيح الجامع، )حديث رقم: 2224(. 
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رحمــه اهلل: مــن لــم يكــن يف قلبــه بغــض مــا يبغضــه اهلل ورســوله مــن المنكــر الــذي 

ــان  ــه اإليم ــن يف قلب ــم يك ــان؛ ل ــوق والعصي ــر والفس ــن الكف ــوله م ــه اهلل ورس حّرم

الــذي أوجبــه اهلل عليــه، فــإن لــم يكــن مبغضــا لشــيء مــن المحرمــات أصــال؛ لــم 

يــن وجميــع الواليــات هــو  يكــن معــه إيمــان أصــالً ))). وقــال رحمــه اهلل: ِجمــاع الدِّ

أمــر وهنــي، فاألمــر الــذي بعــث اهلل بــه رســوله هــو األمــر بالمعــروف والنهــي عــن 

المنكــر، وهــذا نعــت النبــي والمؤمنيــن، كمــا قــال تعالــى: چ ک گ 

وهــذا   .]7( ]التوبــة:  چ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  گڳ  گ  گ 

واجــب علــى كل مســلم قــادر، وهــو فــرض علــى الكفايــة ويصيــر فــرض عيــن علــى 

القــادر الــذي لــم يقــم بــه غيــره)2). 

والمقابلــة يف هــذا البــاب مهّمــة؛ ألهنــا مقتضــى عــدل الــّرب جــّل جاللــه؛ 

فكمــا أن العقوبــة جــاءت مقرتنــة بفعــل الفاســقين الظالميــن بعدمــا بلغتهــم الحجــة 

وقامــت عليهــم، فكذلــك رفــع العقوبــة وعــدم إيقاعهــا إنمــا يكــون بوجــود العلمــاء 

المصلحيــن، قــال اهلل جــّل جاللــه: چ وئ ی ی ی ی جئ حئ 

ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی  چ  وقــال ســبحانه:   ] ] القصــص: 5٩  چ  مئ 

ــة.  ــم الحج ــم تبلغه ــالة ول ــم الرس ــم تصله ــام: 30)[ أي ل ی ی جئ چ ] األنع

وحصــول األمــان بوجــود المصلحيــن ورد التأكيــد عليــه يف كتــاب اهلل تعالــى، 

وســنّة رســوله ملسو هيلع هللا ىلص، قــال اهلل جــّل شــأنه: )ی جئ حئ مئ ىئ يئ 

)))   مجموع الفتاوى، )7/ )4(. 
)2)   الحسبة يف اإلسالم، أو وظيفة الحكومة اإلسالمية، )ص: ))(. 
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جب حب( ]هــود: 7))[. عــن زينــب بنــت جحــش ڤ أن النبــي ملسو هيلع هللا ىلص، 
دخــل عليهــا فزعــا يقــول: »ال إلــه إال اهلل، ويــل للعــرب مــن شــّر قــد اقــرتب، ُفتــح 

اليــوم مــن ردم يأجــوج ومأجــوج مثــل هــذه«، وحّلــق بإصبعــه اإلهبــام والتــي تليهــا، 

ــث«.  ــر الخب ــم إذا كث ــال: »نع ــون؟ ق ــا الصالح ــك وفين ــول اهلل: أهنل ــا رس ــت ي فقل

ــه(. فجعــل األمــان بظهــور المصلحيــن، والعقوبــة بظهــور الخبــث،  )متفــق علي

ــة.  ــة الحقيقي ــة المدافعــة المجتمعي ــع، وتلــك معادل والصالحــون تب

والمصلحــون الذيــن يظهــر أثرهــم يف التعــرف علــى أســباب العقوبــات والوقاية 

منهــا، ودفــع الشــرور عــن مجتمعهــم: هــم أولئــك الذيــن جمعــوا بيــن الــذكاء 

ــنة  ــى وس ــاب اهلل تعال ــكهم بكت ــي بتمس ــالح العلم ــورع والص ــد وال ــي بالزه القلب

رســوله ملسو هيلع هللا ىلص، والصــالح العملــي باالســتقامة علــى األعمــال الصالحــة، قــال اهلل 

ــى: چ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ چ  تعال

]األعراف: 70)[. 

واجب العلماء يتأكد عند األزمات، وعلى عاتقهم حفظ سفينة المجتمع. .    

ــل  ــم لح ــات، ووجهته ــد الملم ــاس عن ــزع الن ــى، ومف ــح الدج ــاء مصابي العلم

المشــكالت وتخفيــف األزمــات، وهــم المســئولون المؤتمنــون أمــام اهلل ســبحانه 

ــى  ــي أوكل اهلل تعال ــة( الت ــر األّم ــم )خي ــل ه ــة( ب ــم )األّم ــاس، وه ــان الن ــى أدي عل

لهــا مهّمــة حفــظ ســفينة المجتمــع بالقيــام بأمريــن همــا شــرف هــذه األّمــة ومصــدر 

عّزهــا: تكثيــر الصــالح، باألمــر بالمعــروف، بالنهــي عــن المنكــر وتقليــل الخبــث. 
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قــال اهلل جــّل جاللــه مبينــا خيريــة هــذه األمــة وشــرفها علــى ســائر األمــم: )ٺ 

 ) ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ 
ــى  ــة علمــاء هــذه األمــة وشــرفهم عل ــا خيري ــال ســبحانه مبين ]آل عمــران: 0))[، وق

ســائر أفرادهــا: )ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ 

ڻ ڻ ۀ( ]آل عمــران: 04)[. 

والعلمــاء هــم )البقّيــة( المصلحــة علــى إثــر القــرون الفاضلــة التــي أنيطــت هبــم 

هــذه المهمــة المجتمعيــة النبيلــة: النهــي عــن الفســاد، قــال اهلل جــّل شــأنه: )ۉ 

ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې 
قــال   .]((٦ ]هــود:  ی(  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ 
الســعدي رحمــه اهلل: لمــا ذكــر تعالــى إهــالك األمــم المكذبــة للرســل، وأن أكثرهــم 

منحرفــون، حتــى أهــل الكتــب اإللهيــة، وذلــك كلــه يقضــي علــى األديــان بالذهــاب 

واالضمحــالل، ذكــر أنــه جعــل يف القــرون الماضيــة بقايــا مــن أهــل الخيــر يدعــون 

ــه  ــت ب ــا بقي ــم م ــن نفعه ــل م ــّردى، فحص ــاد وال ــن الفس ــون ع ــدى، وينه ــى اله إل

األديــان، ولكنّهــم قليلــون جــدًا. وغايــة األمــر، أهنــم نجــوا، باتباعهــم المرســلين، 

وقيامهــم بمــا قامــوا بــه مــن دينهــم، وبكــون حجــة اهلل أجراهــا علــى أيديهــم، ليهلــك 

ــة، ولكــن )ېئ ېئ ېئ ىئ  ــا مــن حــي عــن بين ــة ويحي مــن هلــك عــن بين

ــداًل،  ــه ب ــوا ب ــم يبغ ــرتف، ول ــم وال ــن النعي ــه م ــم في ــا ه ــوا م ىئ ىئ( أي: اتبع
ــه، فلذلــك حــق عليهــم  )ی ی( أي: ظالميــن، باتباعهــم مــا أترفــوا في

العقــاب، واســتأصلهم العــذاب. ويف هــذا حــّث لهــذه األمــة أن يكــون فيهــم بقايــا 



٢١٣

موانع العقوبات

مصلحــون، لمــا أفســد النــاس، قائمــون بديــن اهلل، يدعــون مــن ضــّل إلــى الُهــدى، 

ويصــرون منهــم علــى األذى، ويبّصروهنــم مــن العمــى. وهــذه الحالــة أعلــى حالــة 

يرغــب فيهــا الراغبــون، وصاحبهــا يكــون، إمامــا يف الديــن، إذا جعــل عملــه خالصــا 

لــرب العالميــن))). 

والعلمــاء أصــدق النــاس وأقدرهــم علــى معرفــة أســباب العقوبــات، وآثارهــا، 

ــة،  ــات: الرتبي ــوم مهم ــم تق ــث، وعليه ــة الخَب ــاط مدافع ــم ُتن ــا. وهب ــل معه والتعام

ــراد والمؤسســات علــى الســواء.  والدعــوة، والجهــاد، واســتصالح ســلوك األف

تحذيرات القرآن تكاد تنحصر فيما وقع فيه علماء السوء وعّباد الضالل. .    

ــاد  ــه ُعّب ــرات ممــا وقــع في ــم تنقســم إلــى: تحذي ــرات القــرآن الكري تــكاد تحذي

ــه علمــاء الســوء، وهــي أشــّدها. قــال اهلل جــّل  الضــالل، وتحذيــرات ممــا وقــع في

ۓ  ے  ے  ھھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  چ  جاللــه: 

ۋ  ۈٴۇ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ 

ۋ ۅ ۅ چ ]المائــدة: ٦2-٦3[. والمعنــى: هــال كان ينهاهــم الّربانيون واألحبار 

ــم،  ــات عليه ــاب الوالي ــال أرب ــاء الُعّم ــم: العلم ــون ه ــك. والّرباني ــي ذل ــن تعاط ع

واألحبــار: هــم العلمــاء فقــط)2). قــال ســفيان بــن عيينــة: مــن فســد مــن علمائنــا كان 

فيــه شــبه مــن اليهــود، ومــن فســد مــن ُعّبادنــا كان فيــه شــبه مــن النصــارى)3). 

)))   تفسير السعدي، )ص: )3٩(. 
)2) تفسير ابن كثير، )3/ 44)(. 

)3)   تفسير ابن كثير، )4/ 3٨)(. 
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وتحذيــر علمــاء هــذه األمــة مــن الوقــوع فيمــا انحــرف فيــه علمــاء اليهــود 

والنصــارى كثيــرًا مــا يــأيت يف ســياق الحديــث عــن تخّلفهــم عّمــا أوجــب اهلل 

عليهــم مــن: بيــان الحــق، واألمــر بالمعــروف، والنهــي عــن المنكــر بســبب لهثهــم 

وراء الدنيــا، وجمعهــم لحطامهــا. قــال اهلل جــّل جاللــه مبينــا فســاد عملهــم، 

ومشــبها إياهــم بأقبــح الحيوانــات: چ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ 

ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ 
ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۓ  ۓ  ے 
چ ائ  ى  ى  ې  ېې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ   ۋۋ 
 ]األعــراف: 175-176[. قــال بــن القيــم رحمــه اهلل: فشــّبه ســبحانه مــن آتــاه كتابــه، وعّلمه 

العلــم الــذي منعــه غَيــره، فــرتك العمــل بــه واّتبــع هــواه، وآثر ســخط اهلل علــى رضاه، 

ــس  ــن أخ ــو م ــذي ه ــب ال ــق: بالكل ــى الخال ــوق عل ــه، والمخل ــى آخرت ــاه عل ودني

الحيوانــات، وأوضعهــا قــدرا، وأّخســها نفســا، وهمتــه ال تتعــدى بطنــه، وأشــّدها 

َشــَرها وحرصــا. ومــن حرصــه: أنــه ال يمشــي إال وخطمــه يف األرض يتشــّمم 

ويســرتوح، حرصــا وشــرها، وال يــزال يشــّم ُدُبــره دون ســائر أجــزاء جســمه، وإذا 

رميــت إليــه بحجــر رجــع إليــه ليعّضــه مــن فــرط هنمتــه. وهــو مــن أمهــن الحيوانــات 

وأحملهــا للهــوان، وأرضاهــا بالدنايــا. والجيــُف القــذُرة المرِوَحــُة أحــّب إليــه مــن 

اللحــم. والُعــذرة أحــّب إليــه مــن الحلــوى. وإذا ظفــر بميتــة تكفــي مائــة كلــب لــم 

يــدع كلبــا يتنــاول معــه منهــا شــيئا إاّل هــّر عليــه وقهــره، لحرصــه وبخلــه وشــرهه. 

ومــن عجيــب أمــره وحرصــه: أنــه إذا رأى ذا هيئــة رّثــة وثيــاب دنّيــة، وحــال زرّيــة: 
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ــه. وإذا رأى ذا  ــه يف قوت ــه، ومنازعت ــه يتصــّور مشــاركته ل ــه، كأن نبحــه، وحمــل علي

هيئــة وثيــاب جميلــة ورئاســة: وضــع لــه خطمــه بــاألرض، وخضــع لــه، ولــم يرفــع 

إليــه رأســه. ويف تشــبيه مــن آثــر الدنيــا وعاِجلهــا علــى اهلل والــدار اآلخــرة مــع وفــور 

ــره اهلل  ــا ذك ــه م ــذي حال ــذا ال ــو أن ه ــع وه ــّر بدي ــه س ــال لهث ــب يف ح ــه: بالكل علم

مــن انســالخه مــن آياتــه واّتباعــه هــواه: إنمــا كان لشــّدة لهفــه علــى الدنيــا ـ النقطــاع 

قلبــه عــن اهلل والــدار اآلخــرة ـ فهــو شــديد اللهــف عليهــا، ولهفــه نظيــر لهــف 

ــوان يف ــقيقان وأخ ــُث ش ــُف واللَّه ــه. واللَّه ــه وترك ــال إزعاج ــم يف ح ــب الدائ  الكل

 اللفظ والمعنى))). 

والفــرق بيــن هــذا الصنــف مــن علمــاء الســوء وبيــن غيرهــم يظهــر يف حياهتــم 

وبعــد مماهتــم؛ فالعلمــاء الذيــن يظهــر أثرهــم يف المســلمين، وُتكتــب لهــم اإلمامــة 

يف الديــن، ويثبتــون يف زمــن الشــدائد: هــم الرجــاُل الذيــن صدقــوا مــا عاهــدوا اهلل 

عليــه، وُعرفــوا أمــام النــاس باألمانــة والعفــة، ونصــح الخاّصــة والعاّمــة، ال يخشــون 

يف اهلل لومــة الئــم. أمــا غيرهــم فأعظــم مطلوب منهــم: أن ُيصلحــوا أنفســهم لينتقلوا 

مــن صفــوف الَخَبــث، وال يكّثــروا ســواده وبخاصــة يف زمــن الفتــن وانتفــاش 

الباطــل. يدخــل يف ذلــك مــن كان انحرافــه بســبب جهلــه، أو كان انحرافــه بســبب 

علمــه، عيــاذًا بــاهلل. 

)))   التفسير القيم، )ص: 2٩0(. 
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وأعظــم الخيانــة أن يأتيــك الخــوف ممــن تحتمــي بــه منــه، وأن يصبــح الســبب 

المباشــر لنــزول العقوبــة هــو ذاتــه الــذي كان ُيفرتض حصــول األمان بوجــوده، وأن 

يكــون مصــدر الرحمــة والُيســر هــو ذاتــه منبــع الشــقاء ومرجــع اآلصــار واألغــالل 

يف مجتمعــه. 

أبرز آفات علماء أهل الكتاب: صّد الناس عن ربهم، وأكل أموالهم. .    

مســالك الضــالل التــي ســار عليهــا علمــاء أهــل الكتــاب تتلخــص يف اآلفتيــن 

الكبيرتيــن اللتيــن أوجبتــا عليهمــا اللعنــة والغضــب: توظيــف العلــم الــذي أكرمهــم 

اهلل تعالــى بــه لصــّد النــاس عــن ســبيله، وأكلهــم األمــوال بالباطــل، زيــادة يف الــرتف، 

واســتكثارًا مــن الدنيــا، وعليهمــا يقــع التحذيــر يف كتــاب اهلل تعالــى. قــال جّل شــأنه: 

)ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ 

ــهداء  ــم ش ــري رحمــه اهلل: أي: وأنت ــال الط ــران: ٩٩[ ق ی ی ی ی( ]آل عم
، تعَلمونــه وتجدونــه يف كتبكــم )ىئ  علــى أّن الــذي تصــّدون عنــه مــن الســبيل حــقٌّ

ی ی ی ی(، أي: ليــس اهلل بغافــل عــن أعمالكــم التــي تعملوهنــا ممــا 
ــا  ــة عليه ــم بالعقوب ــى يعاجلك ــم، حت ــن أعمالك ــك م ــر ذل ــاده، وغي ــاه لعب ال يرض

لــة، أو يؤخــر ذلــك لكــم حتــى تلَقــْوُه فيجازيكــم عليهــا))).  معجَّ

وقــال جــّل جاللــه محــذرًا العلمــاء مــن توظيــف العلــم ألكل األمــوال بالباطــل 

ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ  الدنيــا:  مــن  اســتكثارًا 

)))   تفسير الطري، )٦/ 54(. 
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]آل  ٹ(  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ 
)ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے  عمــران: ٨7)[، وقــال جــّل شــأنه: 

ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ 

ــة  ــات تجلي ــذه اآلي ــرة: 74)[. ويف ه ۅ ۉ ۉ ې ې ې( ]البق

لحقيقــة اجتماعيــة مؤلمــة تتمّثــل يف اســتغالل األحبــار والرهبــان لمكانتهــم الدينيــة 

يف المجتمــع مــن أجــل التنافــس علــى الدنيــا، حتــى فاقــوا يف جمعهــا أربــاب الدنيــا 

أنفســهم، واحتالــوا لهــا بمــا ال يقــدر عليــه غيرهــم. 

كمــا ورد التحذيــر مــن اآلفتيــن معــا يف ســياق واحــد يف قــول الحــّق جــّل جالله: 

چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  )ڦ 

اهلل:  رحمــه  الســعدي  قــال   .]34 ]التوبــة:   ) ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ 
هــذا تحذيــر مــن اهلل تعالــى لعبــاده المؤمنيــن عــن كثيــر مــن األحبــار والرهبــان، أي: 

العلمــاء والُعّبــاد الذيــن يأكلــون أمــوال النــاس بالباطــل، أي: بغيــر حــق، ويصــّدون 

ــذل النــاس  عــن ســبيل اهلل، فإهنــم إذا كانــت لهــم رواتــب مــن أمــوال النــاس، أو ب

ــم،  ــم وهدايته ــل هداه ــم، وألج ــم وعبادهت ــل علمه ــه ألج ــم فإن ــن أمواله ــم م له

ــى  ــاس عــن ســبيل اهلل، فيكــون أخذهــم لهــا عل وهــؤالء يأخذوهنــا، ويصــدون الن

هــذا الوجــه ســحتا وظلمــا، فــإن النــاس مــا بذلــوا لهــم مــن أموالهــم إال ليدلوهــم 

ــم  ــق، أن ُيعطوه ــر ح ــاس بغي ــوال الن ــم ألم ــن أخِذه ــتقيم. وم ــق المس ــى الطري إل

لُيفتوهــم أو يحكمــوا لهــم بغيــر مــا أنــزل اهلل، فهــؤالء األحبــار والرهبــان، ليحــذر 
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منهــم هاتــان الحالتــان: أخذهــم ألمــوال النــاس بغيــر حــق، وصّدهــم النــاس عــن 

ــبيل اهلل))).  س

تكامل أدوار العلماء والحكام يحّقق األمن ويحفظ من نزول العقوبات. .    

مــن اســتقرأ تاريــخ هذه األمــة وجد أّن أكثــر مجتمعاهتا أمنا: تلــك التي تكاملت 

فيهــا أدوار علمائهــا وحّكامهــا؛ قيامــا بمــا اســرتعاهم اهلل تعالــى إيــاه، واســتخلفهم 

عليــه، وأمــرًا بالمعــروف وهنيــا عــن المنكــر: العلمــاء بالتعليــم والنصــح والنــذارة، 

والُحــّكام بإقامــة العــدل، وتطبيــق الحــدود، وإكــرام الصالحيــن، وقمــع الفاســقين. 

وال خــوف علــى مجتمــع أن تنــزل بــه العقوبــة إذا كان أولئــك علمــاؤه وحّكامــه. 

ــن  ــه، ع ــدر صالحيت ــؤوليته بق ــم مس ــا تعظ ــع إّنم ــراد المجتم ــن أف ــرد م وكّل ف

عبــد اهلل بــن عمــر  أن رســول اهلل  قــال: »أال كلكــم راع وكلكــم مســؤول عــن 

ــل راع  ــم. والرج ــؤول عنه ــم، ومس ــاس راع عليه ــى الن ــذي عل ــر ال ــه؛ فاألمي رعيت

ــده،  ــا وول ــت بعله ــى بي ــة عل ــرأة راعي ــم. والم ــؤول عنه ــو مس ــه وه ــل بيت ــى أه عل

وهــي مســؤولة عنهــم. والعبــد راع علــى مــال ســيده، وهــو مســؤول عنــه. فكلكــم 

  أن رســول اهلل  راع وكلكــم مســؤول عــن رعيتــه«)2). وعــن معقــل بــن ســيار

قــال: »مــا مــن أميــر يلــي أمــر المســلمين ثــم ال يجتهــد لهــم وينصــح إال لــم يدخــل 

)))   تفسير السعدي، )ص: 335(. 
)2)   متفق عليه. 
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 معهــم الجنــة«))). قــال عمــر بــن الخطــاب : يــزع اهلل بالســلطان أعظــم ممــا 

يزع بالقرآن)2). 

وتكامــل أدوار العلمــاء واألمــراء كفيــل بصــالح أحــوال المجتمعــات والــدول. 

قــال ابــن عبــاس : صنفــان مــن النــاس إذا صلَحــا صلــح النــاس، وإذا فســدا فســد 

النــاس: العلمــاء واألمــراء)3). وقــوة األّمــة وســالمتها، واســتتباب أمنهــا ورغدهــا يف 

اســتقامة علمائهــا وحكامهــا، وضعفهــا بســبب ضعفهــم، وعــدم اســتقامتهم ألهنمــا 

ــى  ــدر عل ــدرة، واألق ــم والق ــى العل ــع بمقتض ــفينة المجتم ــح س ــا يصل ــر بم األبص

ــه؛ فــال ُيصلــح العلمــاَء كاألمــراء، كمــا  نصــح بعضهمــا البعــض واالحتســاب علي

ال ُيصلــح األمــراَء كالعلمــاء، واالحتســاُب يف النصــح واإلنــكار علــى مــن قّصــر أو 

فســد منهمــا مرهــون بصــدق صاحبــه، وإخالصــه، وشــفقته، وشــجاعته. 

وقــد صــّرح النبــي ملسو هيلع هللا ىلص بخوفــه علــى أّمتــه مــن هذيــن الصنفيــن إذا فســدا؛ فعــن 

ثوبــان  قــال: قــال رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »إنمــا أخــاف علــى أمتــي األئمة المضليــن«)4). 

وعــن عمــر  أّن رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قــال: »إن أخــوف مــا أخــاف علــى أمتــي كل منافق 

ــان«)5).  عليم اللس

)))   صحيح مسلم، ))/ 2٦)(. 
)2)   تاريخ بغداد، )07/4)(. 
)3)   كنز العمال، )0)/٨3 (. 

)4)   جامع الرتمذي، ))/ )50)، وقال األلباين: صحيح. 
)5)   مسند أحمد، ))/ 2٨٩(، وقال األلباين: صحيح. 
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وصــالح العبــاد والبــالد بالعليــم والحفيــظ مــن العلمــاء، واألمراء، قــال اهلل جّل 

شــأنه علــى لســان نبــي اهلل يوســف عليــه الســالم: چ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ 

چ چ چ ] يوســف: 55[، فــإذا ســكت العليــم أو حــّرف، أو عمــل بخــالف 
مقتضــى العلــم الــذي ائتمنــه اهلل تعالــى إيــاه، وخــان الحفيــظ وظلــم، وانتهــك 

األمــوال، واألعــراض، والدمــاء المعصومــة، ولــم ُينكــر هــذا علــى هــذا، وال هــذا 

علــى هــذا، بــل هادنــه، وداهنــه: أوشــك الوبــاء أن يعــّم، وأن ينتشــر الغــالء، ويظهــر 

الجــوع، ويضطــرب األمــن، ويســود الخــوف عيــاذًا بــاهلل مــن نقمتــه. عــن حذيفــة 

بــن اليمــان  عــن النبــي ملسو هيلع هللا ىلص قــال: »والــذي نفســي بيــده لتأمــرّن بالمعــروف، 

ولتنهــون عــن المنكــر، أو ليوشــكّن اهلُل أن يبعــث عليكــم عقابــا منــه، ثــم تدعونــه 

فــال يســتجاب لكــم«))). 

وقــد نقــل المؤرخــون يف هــذا الســياق خــر الويــالت التــي حّلــت هبــذه األمــة 

نتيجــة ضعــف حكامهــا، أو جهلهــم، أو فســقهم، وإقصائهــم العلمــاء الناصحيــن، 

واســتعانتهم يف إدارة شــؤون الدولــة بأهــل البــدع أو أهــل الفســق، ومــن ذلــك مــا 

ــرع  ــم ش ــداد، ث ــة ببغ ــز الدول ــر مع ــتقّر أم ــه: واس ــه اهلل بقول ــر رحم ــن كثي ــره اب ذك

ــك،  ــاس يف ذل ــوى الن ــاره، فغ ــة أخب ــن الدول ــاه رك ــغ أخ ــعاة ليبل ــتعمال السُّ يف اس

وعّلمــوا أبناءهــم ســعاة، حتــى أّن مــن النــاس مــن كان يقطــع نيفــا وثالثيــن فرســخا 

ــذه  ــاب ه ــن أرب ــم م ــون، وغيره ــون والمالكم ــه المصارع ــد، وأعجب ــوم واح يف ي

الصناعــات التــي ال ينتفــع هبــا إال كّل قليــل العقــل، فاســد المــروءة. وتعلمــوا 

)))   جامع الرتمذي، )4/ 4٦٨(. قال األلباين: حديث حسن. 
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الرجــال،  يديــه، ويتصــارع  بيــن  الطبــول  ُتضــرب  الســباحة ونحوهــا، وكانــت 

ــة  ــة وقّل ــك رعون ــه، وكل ذل ــو في ــذي ه ــكان ال ــور الم ــول س ــدّق ح ــان ُت والكوس

ــد، فأقطعهــم  ــى صــرف أمــوال يف أرزاق الجن ــاج إل ــم احت ــه. ث عقــل، وســخافة من

ــا،  ــرك عمارهت ــالد، وت ــراب الب ــى خ ــك إل ــأّدى ذل ــم، ف ــن أرزاقه ــا ع ــالد ِعوض الب

إاّل األراضــي التــي بأيــدي أصحــاب الجاهــات، ويف هــذه الســنة وقــع غــالء شــديد 

ببغــداد حتــى أكلــوا الميتــة والســنانير والــكالب، وكان مــن النــاس مــن يســرق 

األوالد فيشــويهم ويأكلهــم. وكثــر الوبــاء يف النّــاس حتــى كان ال يدفــن أحــد أحــدًا 

بــل ُيرتكــون علــى الطرقــات، فيــؤكل. وأكل كثيــر منهــم الــكالب، وبيعــت الــدور 

والعقــار بالخبــز، وانتجــع النــاس إلــى البصــرة فــكان منهــم مــن مــات يف الطريــق، 

ــدة))).  ومنهــم مــن وصــل إليهــا بعــد مــدة مدي

االستغفار أمان من نزول العقوبة. .    

جعــل اهلُل تعالــى لهــذه األّمــة أمانيــن مــن العقوبــة: وجــود النبــي ملسو هيلع هللا ىلص فيهــا، 

ــأنه: چ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئۇئ ۆئ  ــّل ش ــال ج ــا، فق ــتغفار أفراده واس

ــه اهلل: أي:  ــري رحم ــال الط ــال: 33[. ق ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ چ ] األنف

چ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ چ ، يــا محمــد، وبيــن أظهرهــم مقيــم، حتــى 

ــا، چ ۆئ ۆئ ۈئ  ــا نبيه ــة وفيه ــك قري ــي ال أهل ــم، ألّن ــن أظهره ــن بي ــك م ُأخرج

ۈئ ېئ ېئ چ، مــن ذنوهبــم وكفرهــم، ولكنهــم ال يســتغفرون مــن 

)))   البداية والنهاية، )٢١٣/١١(. 
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ــت  ــا كن ــال: م ــا يق ــتحقون، كم ــذاب مس ــم للع ــه، فه ون علي ــرُّ ــم مص ــل ه ــك، ب ذل

ألحســن إليــك وأنــت تســيء إلــّي))). وقــال بــن كثيــر رحمــه اهلل: أخــر اهلل تعالــى 

بأهنــم ـ أي: كفــار مكــة ـ أهــل ألن يعذهبــم، ولكــن لــم ُيوقــع ذلــك هبــم لركــة مقــام 

الرســول ملسو هيلع هللا ىلص بيــن أظهرهــم، ولهــذا لمــا خــرج مــن بيــن أظهرهــم أوقــع اهلل هبم بأســه 

ــتغفار  ــى االس ــى إل ــدهم تعال ــراهتم. وأرش ــر ُس ــم وأس ــل صناديده ــدر، فقت ــوم ب ي

ــادة والســدي  ــال قت ــي هــم متلّبســون هبــا مــن الشــرك والفســاد. ق ــوب الت مــن الذن

وغيرهمــا: لــم يكــن القــوم يســتغفرون، ولــو كانــوا يســتغفرون لمــا ُعّذبــوا. ولــوال 

ــم  ــع هب ــتغفرين لوق ــن المس ــن المؤمني ــتضعفين م ــن المس ــم م ــن أظهره ــا كان بي م

ــرّد، ولكــن ُدفــع عنهــم بســبب أولئــك)2).  البــأس الــذي ال ُي

وعلــى هــذا فــإّن مــن أظهــر عالمــات األمــان مــن وقــوع العــذاب علــى الفــرد أو 

ــرة االســتغفار. عــن أبــي ســعيد الخــدري ، عــن النبــي ملسو هيلع هللا ىلص قــال:  المجتمــع: كث

»قــال إبليــس: أي رّب ال أزال أغــوي بنــي آدم، مــا دامــت أرواحهــم يف أجســادهم. 

ــن  ــال اب ــا اســتغفروين«)3). ق ــر لهــم، م ــّرّب عــّز وجــّل: »ال أزال أغف ــال ال ــال: فق ق

عبــاس : إن اهلل جعــل يف هــذه األمــة أمانيــن ال يزالــون معصوميــن مجاريــن مــن 

قــوارع العــذاب مــا دامــا بيــن أظهرهــم، فأمــان قبضــه اهلل إليــه، وأمــان بقــي فيكــم)4). 

)))   تفسير الطري، )3)/ ٦)5(. 
)2)   تفسير ابن كثير، )٩/ ٦3(. 

)3)   مسند أحمد، )٨)/253(. وقال األلباين: صحيح. 
)4)   تفسير ابن كثير، ) 61/9). 
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ــه  قــال: مــا كان اهلل ســبحانه يعــّذُب قومــا وأنبياؤهــم  ــة. وعن ــم تــال هــذه اآلي ث

ــى ُيخرجهــم))).  ــن أظهرهــم حت بي

ــه حــاَل صاحبــه، وال يكــون  واالســتغفار الــذي ينفــع ويمنــع: مــا وافــق منطوُق

ــرة،  ــب المغف ــع طل ــه، م ــلف من ــا س ــدم عّم ــب، والن ــن الذن ــالع ع ــك إال باإلق ذل

ــر  ــن جري ــا أورده اب ــك م ــهد لذل ــات. يش ــى المم ــة حت ــزوم الطاع ــى ل ــزم عل والع

ــاه: ومــا كان اهلل  ــه: وقــال آخــرون: بــل معن ــَتْغِفُروَن( بقول رحمــه اهلل يف معنــى )َيْس

ــم  ــن ألعذبك ــم أك ــى ل ــم: المعن ــن مزاح ــاك ب ــال الضح ــون. ق ــم يصلُّ ــم وه معذهب

وفيكــم محمــد. ثــم قــال: »ومــا كان اهلل معذهبــم وهــم يســتغفرون«، يعنــي: يؤمنــون 

ــون)2).  ويصّل

وال يســتقيم االســتغفار باللســان مــع اإلصــرار علــى الذنــب كمــا ال ينفــع التلفظ 

ــد مــع اإلقامــة علــى الشــرك. وأصــدق حــاالت اإلســتغفار مــا كان  بكلمــة التوحي

عنــد االضطــرار وحصــول الشــّدة والفــزع، ورؤيــة المخــوف مــن آيــات العــذاب يف 

الــرّ والبحــر، وهــي الحــال التــي يســتغفر فيهــا حتــى الملحــدون والكفــار، ويجيــب 

اهلل تعالــى فيهــا الدعــاء، ويكشــف هبــا البأســاء لواســع رحمتــه. قــال جــّل جاللــه: 

چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  چ 

ژ  ڈ  ڎڈ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ 

ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ 

)))   تفسير الطري، )13/ 516). 
)2)   المرجع نفسه. 
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ھ  ہھ  ہ  ہ  ۀہ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ںں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ 

]يونــس: 23-22[.  ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭچ 

بالُشكر واالستغفار ُتحفظ النِّعم، ويحصل األمن من العذاب. .    

أكمــل أحــوال العبــاد: الجمــع بيــن شــكُر اهلل ســبحانه علــى النِّعــم، واســتغفاره 

مــن الذنــوب. قــال شــيخ اإلســالم رحمــه اهلل: العبــد دائمــا بيــن نعمــة مــن اهلل يحتاج 

فيهــا إلــى شــكر، وذنــب منــه يحتــاج فيــه إلــى اســتغفار. وكل مــن هذيــن مــن األمــور 

ــه ال يــزال يتقّلــب يف نِعــم اهلل وآالئــه، وال يــزال محتاجــا  الالزمــة للعبــد دائمــا فإّن

إلــى التوبــة واالســتغفار، ولهــذا كان ســيد ولــد آدم وإمــام المتقيــن يســتغفر يف 

جميــع األحــوال وقــال ملسو هيلع هللا ىلص يف الحديــث الصحيــح الــذي رواه البخــاري: »أيهــا 

النــاس توبــوا إلــى رّبكــم فــإين أتــوب إلــى اهلل يف اليــوم مائــة مــرة«، وقــال عبــد اهلل 

ــي  ــر ل ــول: »رّب أغف ــد يق ــس الواح ــول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف المجل ــّد لرس ــا نع ــر: كنّ ــن عم ب

وُتــب علــّي إنــك أنــت التــواب الرحيم«مائــة مــرة. وقــال: »إين ألســتغفر اهلل وأتــوب 

إليــه يف اليــوم اثنتيــن وســبعين مــّرة«. ويف صحيــح مســلم أنــه قــال: »إّنــه لُيغــان علــى 

قلبــي وإّنــي ألســتغفر اهلل يف اليــوم مائــة مــرة«. ولهــذا ُشــرع االســتغفار يف خواتيــم 

ــم:  ــال بعضه ــران چ ٺ  ٿ  چ ، ق ــى يف آل عم ــال تعال ــال، ق األعم

أحَيــوا الليــل بالصــالة فلمــا كان وقــت الســحر ُأمـِـروا باالســتغفار، ويف الصحيــح أن 

النبــي ملسو هيلع هللا ىلص كان إذا انصــرف مــن صالتــه اســتغفر ثالثــا وقــال: »اللهــم أنــت الســالم 

ومنــك الســالم تباركــت يــاذا الجــالل واإلكــرام«، وقال تعالــى چ ڄ ڄ 

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چچ چ چ ڇ ڇ ڇ 
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ڇ ڍ ڍ ڌڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ 

ڱ  ڳ  ڳڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک 

ڱ ڱ چ ]البقــرة: ٩٨)-٩٩)[. وقــد أمــر اهلل نبيــه بعــد أن بّلــغ الرســالة، وجاهــد 

ــال: چ ڦ  ــره فق ــه غي ــل إلي ــم يص ــا ل ــه مم ــر اهلل ب ــا أم ــى بم ــاده، وأت ــق جه يف اهلل ح

ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ 
ــوام  ــذا كان ق ــر: )-3[. وله ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ چ ]النص

الديــن بالتوحيــد واالســتغفار كمــا قــال اهلل تعالــى چ گگ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ 

ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ڻۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ 
ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۈٴۇ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے 

ۉ ۉ ې ې چ ]هــود: )-3[))). 

ومــا يقــال عــن حــال اضطــرار الفــرد يقــال عــن حــال اضطــرار األمــم والــدول 

بمجموعهــا وبخاصــة عنــد رؤيــة  موشــرات العــذاب. 

يقظة القلوب، واالنتفاع بوسائل اإلدراك مما يقي من نزول العقوبات. .    

مــن صفــات اهلل تعالــى الُحســنى ـ وكل صفاتــه ُحســنى ـ أّن رحمتــه ســبقت 

غضبــه، وأّنــه عفــّو يحــب العفــو. ومــن آثــار رحمتــه العاّمــة التــي وســعت كّل شــيء 

ــر فإهنــا تتوقــف إذا  أّن ســحائب العــذاب مهمــا تعاظمــت وتجّمعــت بســبب الكف

ــا  ــريعا م ــتغفار فس ــدم واالس ــاح الن ــا ري ــإذا جاهبته ــة، ف ــائم الّرحم ــت بنس اصطدم

)))   التحفة العراقية، ص: 9 . 
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ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  چ  جاللــه:  جــّل  اهلل  قــال  وتــزول،  ُتقلــع 

](47 ]النســاء:  چ  ی  ی  ىئ  ىئ  ېئىئ 

وحديــث القــرآن الكريــم عــن رفــع العقوبــات عــن األفــراد والمجتمعــات يــأيت 

يف ســياق يقظــة القلــوب، واالنتفــاع بوســائل اإلدراك، والرجــوع للحــق؛ فمــن 

كانــت لــه يقظــة قويــة حــال مشــاهدة آيــات العــذاب، ووصــل إلــى درجة االنكســار، 

والتذّلــل، واالضطــرار فــإّن رحمــة اهلل الواســعة تتداركــه، وإن كان كافــرًا؛ فيجيبــه 

ــة ســريعا مــا  ــم، ويســّلمه، مــع علمــه ســبحانه بأهنــا يقظــة وقتي ــه المنعــم الّرحي رّب

تــزول بعــد زوال الخطــر. قــال جــّل جاللــه: چ ک گ گ گ گ ڳ 

ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ںڻ  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ 
ہ چ ]لقمــان:32[. 

بــه  اســتجار  مــن  صنيــع  علــى  جاللــه  جــّل  الحــّق  تعقيــب  أجمــل  ومــا 

ســبحانه:  قــال  َبــّره!  ســكون  رأى  لِّمــا  بــه  وكفــر  بحــره،  اضطــراب   مــن 

ی  ی  ىئ  ىئ  ېئىئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  چ 

ی ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ 
ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ 
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 

]٦٦-٦٩ ]اإلســراء:  ڑچ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌڌ  ڍ  ڍ 
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وقــال ســبحانه مبينــا أهميــة االعتبــار بحــال الغابريــن وإعمــال الحــواس حــال 

ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  )ڭ  أخبارهــم:  ســماع  أو  بآثارهــم  المــرور 

ې  ې  ۉې  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ 

ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې 

 .]4٦-45 ]الحــج:  ىئ(  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ 

وقــد ضــرب اهلل تعالــى المثــل بحــال أّمتيــن مــن األمــم لبيــان أثــر يقظــة القلــوب 

ــّدل  ــذاب فتب ــٌة رأت الع ــذاب: أّم ــّزل الع ــن تن ــرة م ــات األخي ــا يف اللحظ أو غفلته

ــة  حالهــا، وانكســرت قلــوب أفرادهــا، ثــم اســتقام أمرهــا، وهــم قــوم يونــس. وأّم

ــا  ــم تزده ــاوهتا، ول ــب غش ــم تذه ــن ل ــك، ولك ــالك كذل ــذَر اله ــرت ُن ــرى أبَص أخ

ــادت يف  ــل تم ــائل اإلدراك، ب ــا بوس ــوب، وانتفاع ــارًا يف القل ــة انكس ــك المعرف تل

ــوم هــود.  ــى يف لحظــات الشــدة، وهــم ق الجحــود واالســتكبار حت

ضرب هللا المثل بقوم يونس لمن صُلح حاله برؤية ُنُذر العذاب. .    

ــس  ــم يون ــم نبيه ــد غادره ــام، وق ــن أرض الش ــوى م ــل نين ــم أه ــس ه ــوم يون ق

عليــه الصــالة والســالم ُمغضبــا بعــد أن كّذبــوه ولــم يؤمنــوا برســالته. أمــا هــو عليــه 

الصــالة والســالم فقــد ذكــر اهلل تعالــى خــره بعــد رحيلــه عن قومــه مغاضبــا، وكيف 

ــبحانه: چ ک ک ک  ــال س ــرام، ق ــاء الك ــق باألنبي ــا يلي ــل بم ــز وج ــه ع ــه رّب عامل

ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ 
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ھ  ھ  ھھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ 

ے چ ]األنبيــاء: ٨7-٨٨[. 

ــاب  ــن ذه ــل م ــد قلي ــه بع ــس، وأن ــوم يون ــرى لق ــا ج ــبحانه عم ــا س ــا أخرن كم
نبيهــم نــزل هبــم العــذاب علــى هيئــة ســحاب مركــوم أظلمــت منــه األرض، وأخــذ 
ــه  ــابق علم ــه. ولس ــم بمثل ــد له ــه ال عه ــى وج ــف عل ــم، ويتكاث ــى قريته ــل عل ُيقب
ــب  ــوط الرتهي ــتصالح بس ــة لالس ــم القابل ــن األم ــس م ــوم يون ــد كان ق ــبحانه فق س
والتأديــب، بعــد أن لــم ينفــع معهــا صــوت الوعــظ والرتغيــب؛ فمــا هــو إال أن رأوا 
العــذاب يــدور علــى رءوســهم كقطــع الليــل الُمظلــم حتــى أســرعوا بالتوبــة وآمنــوا، 
ــة يســتغيثون رّبهــم، ويســألونه ســؤال  وتضّرعــوا، واســتكانوا، وخرجــوا إلــى الرّّي
مضطــر أن يكشــف عنهــم العــذاب الــذي أحــاط هبــم، ويرفــع العقوبــة التــي أنذرهــم 
هبــا نبيهــم. فلمــا رأى اهلل تعالــى منهــم ذلــك ســبقت إليهــم رحمتــه فكشــف عنهــم 
ــوف  ــا، وأغــدق عليهــم مــن صن ــاة الدني ــه يف الحي ــزل عليهــم بركت ــم أن العــذاب، ث

ٱ ٻ ٻ ٻ  چ  اهلل جــّل جاللــه:  قــال  توبتهــم.  والرفــاه جــزاء  الُمتــع 
ٿ ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ   ٻ 

 ٿ ٿچ ] يونس:٩٨[. 

قــال الطــري رحمــه اهلل: عــن ابــن عبــاس : إن العــذاب كان هبــط علــى 
ــف  ــوا كش ــا دع ــل، فلم ــي مي ــدر ثلث ــه إال ق ــم وبين ــن بينه ــم يك ــى ل ــس حت ــوم يون ق
ــى  ــن كّل أنث ــوا بي ــزل فّرق ــذاب ين ــا رأوا الع ــح: لم ــي نجي ــن أب ــال اب ــم. وق اهلل عنه
ــم  ــوا إيماهن ــوا اهلل وأخلص ــا فدع ــوا جميع ــم قام ــام، ث ــاس واألنع ــن الن ــا م وولده
فــرأوا العــذاب ُيكشــف عنهــم. وقــال قتــادة: لــم ينفــع قريــة كفــرت ثــم آمنــت حيــن 
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حضرهــا العــذاب فُتركــت إال قــوم يونــس، لّمــا فقــدوا نبيهــم وظنـّـوا أّن العــذاب قــد 
ــن كل هبيمــة  ــوا بي ــة، ولبســوا المســوح، وفّرق ــا منهــم قــذف اهلل يف قلوهبــم التوب دن
ــن  ــدق م ــرف اهلل الص ــا ع ــة، فلم ــن ليل ــى أربعي ــى اهلل تعال ــوا إل ــم عّج ــا، ث وولده
ــد أن  ــذاب بع ــم الع ــف عنه ــم كش ــى منه ــا مض ــى م ــة عل ــة والندام ــم، والتوب قلوهب

ــم))).  ــى عليه تدّل

ــا واآلخــرة؛ لقولــه ســبحانه  والصــواب أّن كشــف العــذاب عنهــم شــامل للدني

عنهــم يف موطــن آخــر: چ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ 

ــن  ــذ م ــان منق ــان، واإليم ــب اإليم ــم لق ــق عليه ــات47)-4٨)[، فأطل ېچ ]الصاف
العــذاب األخــروي، إضافــة لكونــه موجبــا لألمــن والمتــاع الدنيــوي، واهلل أعلــم. 

هالك قوم عاد سببه الخذالن والغفلة نتيجة، االستكبار والجحود. .    

العــذاب  عنهــم  تعالــى وكشــف  اهلل  الذيــن رحمهــم  يونــس  قــوم  بخــالف 

ــبب  ــا يف س ــع اتفاقهم ــذاب، م ــم الع ــّق عليه ــن ح ــود مم ــوم ه ــوا.. كان ق ــا آمن لّم

ــة  ــرتاكهما يف طريق ــل، واش ــب الّرس ــى وتكذي ــاهلل تعال ــر ب ــو الكف ــتحقاق وه االس

اإلهــالك، وهــو الســحاب المحّمــل بالعــذاب األليــم. 

ــرة ـ  ــال الكثي ــي: الرم ــاف ـ وه ــم باألحق ــاد، ومنازله ــة ع ــم قبيل ــود ه ــوم ه وق

تمتــد يف أرض اليمــن، بيــن ُعمــان وحضرمــوت. وقــد أخــر اهلل تعالــى بــأّن نبيهــم 

ــروا  ــا أبص ــه. فلم ــه وأمانت ــون صدق ــم يعلم ــوا، وه ــم يؤمن ــاب إن ل ــم بالعق توعده

)))   تفسير الطبري، )١٧٢/١١(. 
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الســحاب المحّمــل بالعــذاب ُيقبــل علــى ديارهــم، ويــدور علــى رءوســهم كقطــع 

الليــل الُمظلــم استبشــروا؛ لقســوة قلوهبــم، وفســاد عقولهــم، ولــم يغّيــر ذلــك 

مــن حالهــم شــيئا ـ كمــا حــدث مــع قــوم يونــس ـ بــل ازدادوا معــه كفــرًا وغــرورًا. 

ک  کک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  چ  جاللــه:  جــّل  اهلل  قــال 

ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  گڳ  گ  گ  گ 
ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ۀہ 
ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ 

 .]2٦  -24 ]األحقــاف:  چ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې 

قــال الســعدي رحمــه اهلل: لمــا رأوا العــذاب معرتضــا كالســحاب قــد أقبــل 

علــى أوديتهــم التــي تســيل فتســقي نوابتهــم ويشــربون مــن آبارهــا وغدراهنــا. قالــوا 

مستبشــرين: هــذا الســحاب ســيمطرنا. قــال تعالــى: چ ک گ گ گ گ چ   

ــم: چ ڍ  ڍ   ــث قلت ــى أنفســكم حي ــه عل ــم ب ــذي جنيت ]االحقــاف: 24[ أي: هــذا ال

ڌ  ڌ   ڎ        ڎ  ڈ     ڈ  چ . فســلطها اهلل عليهــم چ ەئ وئ وئ ۇئ 

ڻ  ڻ  چ   ،]7 ]الحاقــة:  چ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ 
ڻ ۀ ۀچ   قــد تلَِفــت مواشــيهم، وأموالهــم، وأنفســهم، چ ہ ہ ہ 
ھچ بســبب جرمهــم وظلمهــم. هــذا مــع أن اهلل تعالــى قــد أدّر عليهــم النِعــم 

العظيمــة فلــم يشــكروه ولــم يذكــروه، ولهــذا قــال: چ ھ ھ ے ے ۓ 

ۓ چ أي: مكناهــم يف األرض يتناولــون طيباهتــا، ويتمتعــون بشــهواهتا، وعّمرناهم 
ُعمــرًا يتذّكــر فيــه مــن تذكــر، ويتعــظ فيــه المهتــدي، كمــا مكناكــم يــا هــؤالء 
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المخاطبــون. فــال تحســبوا أن مــا مكناكــم فيــه مختــص بكــم وأنــه ســيدفع عنكــم 

مــن عــذاب اهلل شــيئا، بــل غيركــم أعظــم منكــم تمكينــا فلــم تغــن عنهــم أموالهــم وال 

ــيئا. چ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ چ أي: ال  ــن اهلل ش ــم م ــم وال جنوده أوالده

قصــور يف أســماعهم، وال أبصارهــم، وال أذهاهنــم، حتــى ُيقــال: إهنــم تركــوا الحــق 

جهــالً منهــم، وعــدم تمكنهم من العلم بــه، وال خلل يف عقولهم، ولكــن التوفيق بيد 

اهلل. چ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ چ ال قليــل وال كثيــر، 

 وذلــك بســبب أهنــم يجحــدون بآيــات اهلل الدالــة علــى توحيــده وإفــراده بالعبــادة، 

چ ې ى ى ائ ائ ەئ چ، أي: نــزل هبــم العــذاب الــذي يكذبون بوقوعه 

ويســتهزئون بالرســل الذيــن حذروهــم منه))). 

الدعاء من أسباب دفع البالء. .    

ــالء.  ــع الب ــاء، ودف ــب العط ــببا لجل ــه س ــى جعل ــرف الّدعــاء أّن اهلل تعال ــن ش م
ــرّد القضــاء إال الّدعــاء«)2). وكّل  عــن ســلمان  قــال: قــال رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ال ي
مــن القضــاء والدعــاء داخــل يف علــم اهلل تعالــى ومشــيئته، وليــس يف معنــى رّد 
ــره،  ــه، وأم ــض ُحكم ــادٌث يناق ــى ح ــك اهلل تعال ــدث يف ُمل ــاء أن يح ــاء بالدع القض
وعلمــه الســابق المكتــوب يف اللــوح المحفــوظ؛ فــاهلل جــّل جاللــه عالــم بمــا كان، 
ــده ومــا  ــه لعب ــو كان كيــف يكــون. وهــو يعلــم مــا كتب ــم يكــن ل ومــا يكــون، ومــا ل
يزيــده إيــاه بعــد ذلــك والمالئكــة ال علــم لهــم إال مــا عّلمهــم اهلل، واهلل يعلم األشــياء 

)))   تفسير السعدي، )ص:    (. 
)2)   سنن الترمذي، )4/ 448(. وقال األلباين: حسن. 
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ــف  ــات يف ُصح ــو واإلثب ــاء: إن المح ــال العلم ــذا ق ــا؛ وله ــد كوهن ــا وبع ــل كوهن قب
ــه وال إثبــات))).  ــُم اهلل ســبحانه فــال يختلــف، ولهــذا محــو في ــا عل المالئكــة، وأّم

ــدًا؛  ــه أب ــب صاحب ــال، وال يخي ــى أي ح والدعــاء ســالح المؤمــن ال يرتكــه عل
ــاء  ــرّد القض ــا ي ــن مم ــم يك ــراد، وإن ل ــق الم ــد تحق ــاء فق ــرّد القض ــا ي ــإن كان مم ف
ــن  ــادة. عــن اب ــه؛ ألن الدعــاء عب ــه صاحب ــذي يحّصل ــواب ال ــه ظاهــرة يف الث ففائدت
ــزل  ــم ين ــزل، وممــا ل ــال رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »إّن الدعــاء ينفــع ممــا ن ــال: ق عمــر  ق

ــاء)2)  ــاد اهلل بالدع ــم عب فعليك

وممــا ورد الدعــاء بطلبــه: العافيــة؛ فقــد كان النبــي ملسو هيلع هللا ىلص يســأل رّبــه إياهــا صبــاح 
مســاء، وقبيــل نومــه، عــن ابــن عمــر  قــال: لــم يكــن رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يــدع هــؤالء 
الدعــوات، حيــن يمســي، وحيــن يصبــح: »اللهــم إين أســألك العافيــة يف الدنيــا 
ــي،  ــي ومال ــاي، وأهل ــي ودني ــة، يف دين ــو والعافي واآلخــرة، اللهــم إين أســألك العف
اللهــم اســرت عــورايت، وآمــن روعــايت، اللهــم احفظنــي مــن بيــن يــدي، ومــن خلفــي، 
وعــن يمينــي، وعــن شــمالي، ومــن فوقــي، وأعــوذ بعظمتــك أن أغتــال مــن تحتــي«. 

قــال وكيــع يعنــي: الخســف)3). 

ــا  ــا، وم ــع األســقام والبالي ــد جمي ــى عــن العب ــُع اهلل تعال ــا: دف ــة يف الدني والعافي
ــة يف اآلخــرة: دفــع اهلل تعالــى عــن العبــد جميــع  يكرهــه ويشــينه، ويضــّره. والعافي

ــد عنهمــا.  ــوب العب أهــوال اآلخــرة وأفزاعهــا، وال يخــرج مطل

)))   مجموع الفتاوى، )  /  9 (. 
) (   جامع الترمذي، ) /    ( وقال األلباين: حسن لغيره؛ لضعف أحد رواته. 

)3)   سنن أبي داود، ) / 9  (. قال األلباين: صحيح. 
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  وممــا ورد الدعــاء بدفعــه: األســقام، وســائر األوبئــة واألمــراض؛ فعــن أنــس
أّن النبــي ملسو هيلع هللا ىلص كان يقــول: »اللهــم إين أعــوذ بــك مــن الــرص، والجنــون، والجــذام، 
ــر  ــاء إذا انتش ــع الدع ــة م ــة عملي ــى وصي ــد ملسو هيلع هللا ىلص إل ــقام«))). وأرش ــيئ األس ــن س وم
المــرض، وتحــّول إلــى وبــاء؛ فعــن أســامة  قــال: قــال رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »إن 
هــذا الطاعــون رجــز ُســّلط علــى مــن كان قبلكــم، أو علــى بنــي إســرائيل، فــإذا كان 

بــأرض فــال تخرجــوا منهــا فــرارًا منــه، وإذا كان بــأرض فــال تدخلوهــا«)2). 

ــة أو كان  ــاعة إجاب ــق س ــه إذا واف ــد أو علي ــواء أكان للعب ــتجاب س ــاء مس والدع
صاحبــه ُمســتجاب الدعــوة؛ ولــذا ورد النهــي عــن أن يدعــو العبــد علــى نفســه 
وعلــى أهلــه أو علــى مالــه، وعــن أنــس  أن رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عــاد رجــالً مــن 
ــت  ــل كن ــول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ه ــه رس ــال ل ــرخ، فق ــل الف ــار مث ــت فص ــد خَف ــلمين ق المس
تدعــو بشــيء أو تســأله إيــاه؟«، قــال: نعــم، كنــت أقــول: اللهــم مــا كنــت معاقبــي بــه 
يف اآلخــرة، فعّجلــه لــي يف الدنيــا، فقــال رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ســبحان اهلل! ال ُتطيقــه - 
أو ال تســتطيعه - أفــال قلــت: اللهــم آتنــا يف الدنيــا حســنة، ويف اآلخــرة حســنة، وقنــا 

ــه، فشــفاه)3).  ــال: فدعــا اهلل ل عــذاب النار«ق

وجود الضعفاء من المسلمين أمان من نزول العقوبة أو مخّفف لها. .    

قضــى اهلل تعــال بــأن يكــون بقــاء الضعفــاء مــن المســلمين يف أرٍض عالمــًة علــى 
تحقيــق النصــر، وإغــداق األرزاق بأهلهــا، وإن كانــوا كافريــن، قــال اهلل جــّل جاللــه 

)))   سنن أبي داود، ) /  9(. قال األلباين: صحيح. 
)2)   صحيح مسلم، ) /     (. 
)3)   صحيح مسلم، ) /   0 (. 
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ــا ســبب حجــب العــذاب عــن أهــل مكــة: چ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ  مبين
ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈ ڈ 
ــه  ــر رحم ــن كثي ــال اب ــح: 25[. ق ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک چ ]الفت
ــتغفرين  ــن المس ــن المؤمني ــتضعفين م ــن المس ــم م ــن أظهره ــا كان بي ــوال م اهلل: ل
  لوقــع هبــم البــأس الــذي ال ُيــرّد، ولكــن ُدفــع عنهــم بســبب أولئــك. عــن ســعد

قــال: قــال النبــي ملسو هيلع هللا ىلص: »هــل ُتنصــرون وُترزقــون إال بضعفائكــم«))). 

ومعنــى قولــه جــّل جاللــه: چ ڈ ژ چ أي: تمّيــزوا، وقيــل: لــو تفّرقــوا، 
وقيــل: لــو زال المؤمنــون مــن بيــن أظهــر الكفــار لُعــّذب الكّفــار، ولكــن اهلل يدفــع 
ــه الدفــع عــن الظالميــن مــن المســلمين بمــا  بالمؤمنيــن عــن الكفــار)2). وأولــى من

ــاء المســتغفرين.  يكــون بينهــم مــن الضعف

الخــذالن،  فكذلــك  الضعفــاء؛  بوجــود  مكفــواًل  والــرزق  النصــر  كان  وإذا 
والهزيمــة، وظهــور الفقــر، والقحــط، وانقطــاع األرزاق، مــرّده ألســباب، أظهرهــا: 
قهــر الضعفــاء أو طردهــم وإخراجهــم أو التضييــق عليهــم حتــى يخرجــوا بأنفســهم. 

 وهــذه الُســنّة المضطــردة وهــي ال تتخلــف بيــن يــدي إنــزال العقوبــات باألمــم 
الظالمــة قديمــا وحديثــا، وهــي أثــر مــن آثــار رحمــة اهلل تعالــى، وحكمتــه، وقهــره 
ــن أرض  ــم م ــاده، ويزيحه ــن عب ــتضعفين م ــا المس ــؤوي هب ــه؛ ي ــّل جالل ــاده ج لعب
ــت  ــذاب، وكان ــم الع ــّق عليه ــن ح ــن الذي ــر المجرمي ــا بصائ ــي هب ــذاب، ويعم الع
عادتــه بنصرهــم وإغــداق الــرزق عليهــم لوجــود أولئــك الضعفــاء بيــن أظهرهــم؛ 

)))   صحيح البخاري، )4/ ٣٧(. 
)2)   تفسير القرطبي، )١6/ ٢86(. 
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ــاء المســلمين ـ بحــد زعمهــم ـ،  ــر( أرضهــم مــن ضعف ــى )تطهي فيدفعهــم دفعــا إل
وتحفيزهــم إلشــاعة ذلــك بيــن أفرادهــم حتــى ال يبقــى بيــن أظهرهــم كبيــر ســّن، 
وال فقيــر، وال طفــل وال امــرأة، وال مســتضعف إال أخرجــوه عــن أرضهــم، وقهــروه 

وضّيقــوا عليــه حتــى )يــزول( بنفســه، فــإن لــم يفعــل أجــروه علــى ذلــك!! 

معــا:  الوجهيــن  تظهــر يف  المجرميــن  تحــّل هبــؤالء  التــي  العقوبــة  ومنشــأ 
خلــّو ســاحة المعّذبيــن مــن الضعفــاء الذيــن يرحمهــم اهلل تعالــى ويرحــم هبــم، 
ــة  ــه ســبحانه، ويعّجــل العقوب ــذي ال يحّب ــم، والكــر، واالســتعالء ال وظهــور الظل
بســببه. والتــالزم بيــن هذيــن الســببين ُقبيــل نــزول العــذاب ظاهــر يف كتــاب اهلل 

ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ  چ  نــوح:  تعالــى، قــال جــّل جاللــه عــن قــوم 
جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ېئىئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ 
ٱ  يت  ىت  مت  حتخت  جت  يب  ىب  مب  حبخب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ 
ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ چ ]المؤمنــوم: 27-
ــوط:  ــوم ل ــالك ق ــن بإه ــرام الموكلي ــه الك ــان مالئكت ــى لس ــبحانه عل ــال س  2٨[. وق

چ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ 

چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ 
چ چ چ ڇ ڇ چ ]الذاريــات:32-37[، وقولهــم بعــد ذلــك: چ ىئ 
يب  ىب  مب  خب  حب  جب  يئ  ىئ  حئمئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ 

مخ  حخ  جخ  مح  مججح  حج  يث  مثىث  جث  يت  ىت  ختمت  حت  جت 

ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ 
وقــال   .]٨3  -٨( ]هــود:  چ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ڀ 
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ــل إهــالك فرعــون وقومــه:چ  ې  ې  ې  ې  ى   ى  ائ        ائ  چ  ســبحانه قبي
      ]الشــعراء: 52[ ، واآليــات القرآنيــة، والشــواهد الماضيــة والمعاصــرة يف هــذا المعنــى 

ــرة متظافرة.  كثي

ومــن بيــن الضعفــاء الذيــن ُينجيهــم اهلل تعالــى وُيخرجهــم مــن أرض العــذاب: 

يف  والنمــل  ســمائها،  يف  الطيــر  لتجــد  إّنــك  حتــى  الثقليــن.  عــدا  روح  ذي  كّل 

جحورهــا، والحيوانــات يف بّرهــا، والحيتــان يف مائهــا تضطــرب وهتيــج علــى غيــر 

عادهتــا، وربمــا كســرت أقفاصهــا، ووّلــت هائمــة على وجههــا ال ترجو إال الســالمة 

ــزول العــذاب))).  ــه يف مقدمــات المحــق ون لنفســها، كمــا ســبق بيان

)))   أفــردت لهــذه الظاهــرة العجيبــة مقــااًل قديمــا ُنشــر يف عــدد مــن المجــالت المحليــة والخارجيــة، 
بعنــوان: )أســماك ترصــد الــزالزل). وتــّم تقديــر ذلــك مــا بيــن عشــر إلى عشــرين دقيقة قبــل حلول 
العــذاب، وهــو وقــت كاف للخــروج مــن البقعــة المكانيــة التــي اســتحّقت العقوبــة. وجمعــت لهــا 
ــه مــن زار إندونيســيا بعــد  ــر بحمــد اهلل تعالــى. ومــن ذلــك مــا أخــرين ب مــن شــواهد ذلــك الكثي
الطوفــان العظيــم )التســونامي( الــذي طــاف هبــم، وأغــرق أرضهــم، نقــالً عــن أحــد الناجيــن مــن 
المزارعيــن يف قريتــه الــذي أخــره عــن ســبب النجــاة بقولــه: »قبــل أن يضــرب الطوفــان الهائــل 
ــرج  ــرب، وتخ ــف تضط ــن كل صن ــات م ــا دواب األرض، والحيوان ــا وجدن ــق تقريب ــر دقائ بعش
مذعــورة. الطيــور تصّفــق بأجنحتهــا والحيــات تخــرج مــن جحورهــا، والبهائــم تركــض وهتــرع 
ــا أن ثّمــة خطــب عظيــم، فانقســمنا قســمين: قســم اتجــه إلــى منزلــه وأغلــق عليــه  بشــدة، فأدركن
بابــه، ولــم يســلم منهــم أحــد، وقســم أخــذ يركــض مــع الحيوانــات، يتجــه معهــا أينمــا اتجهــت، 
وكنــت مــن هــؤالء، حيــث ركضنــا خلفهــا إلــى األماكــن المرتفعــة. ومــا إن اســتقر بنــا المقــام يف 
أعلــى مــكان اســتطعنا الوصــول إليــه حتــى دهمنــا الهــول العظيــم، والمــوج الهائــل الــذي غّطــى 
ــا فيهــا بالهــالك لــوال رحمــة اهلل تعالــى.  ــا المــد إلــى درجــة أيقنّ كل شــيء يف األســفل، واقــرتب منّ
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المصادر والمراجع

القرآن الكريم

ــق:     ــخ(. تحقي ــل يف التاري ــيباين. )الكام ــي الش ــن عل ــو الحس ــر، أب ــن األثي اب
ــة، 5)4)هـــ.  ــب العلمي ــروت: دار الكت ــي، بي ــد اهلل القاض عب

الريــاض: دار     بــن إســماعيل. )الجامــع الصحيــح(.  البخــاري: محمــد 
7)4)هـــ.  ط)،  اليمامــة، 

البخــاري: محمــد بــن إســماعيل البخــاري. )األدب المفــرد(. تحقيــق:    
محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، دار البشــائر اإلســالمية، بيــروت، ط 3، 40٩)هـــ

البــزار، أبــو بكــر أحمــد بــن عبــد الخالــق. )مســند البحــر الزخــار(. تحقيــق:    
محفــوظ الرحمــن، بيــروت: مؤسســة علــوم القــرآن، 40٩)هـ. 

البيهقــي: أحمــد بــن الحســين بــن علــي البيهقــي. )الســنن الكــرى(. الهنــد:    
دائــرة المعــارف النظاميــة، الهنــد، ط4، 434)هـ. 

الرتمــذي: محمــد بــن عيســى بــن ســوره. )ســنن الرتمــذي(. صححــه:    
محمــد ناصــر الديــن األلبــاين، بيــروت: المكتــب اإلســالمي، 7)4)هـــ. 

ــاوى(. دار     ــوع الفت ــة. )مجم ــن تيمي ــالم ب ــد الس ــن عب ــد ب ــة: أحم ــن تيمي اب
ــاض، 2)4)هـــ.  ــب، الري ــم الكت عال

ابــن داود، محمــد بــن ســرايا، )ســالح المؤمــن يف الدعــاء والذكــر(. تحقيق:    
محيــي الديــن مســتو. دار ابــن كثير، دمشــق: بيــروت، ط)، 4)4)هـ. 
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الجــزري، أبــو الســعادات المبــارك بــن محمــد. )النهايــة يف غريــب الحديــث   9
الطناحــي،  الــزاوى ومحمــود محمــد  واألثــر(. تحقيــق: طاهــر أحمــد 

ــروت، 3٩٩)هـــ ـ ٩7٩)م.  ــة، بي ــة العلمي المكتب
ــم يف   0  ــوزي. )المنتظ ــن الج ــن ب ــد الرحم ــن عب ــال الدي ــوزي: جم ــن الج اب

تاريــخ األمــم والملــوك(، تحقيــق: محمــد عطــا، مصطفــى عبــد القــادر عطــا 
دار الكتــب العلميــة، بيــروت، ط). 2)4)هـــ ـ٩٩2)م

الحاكــم، أبــو عبــد اهلل محمــد بــن عبــد اهلل. )المســتدرك علــى الصحيحين(.     
تحقيــق: مصطفــى عطــا، بيــروت: دار الكتب العلميــة، ))4)هـ. 

ابــن حبــان: أبــو حاتــم محمــد بــن حبــان بــن أحمــد البســتي. )صحيــح بــن     
حبــان(، المكتبــة الســلفية، المدينــة المنــورة، ط)، 3٩0) هـــ. 

ابــن حجــر: أحمــد بــن علــي العســقالين. )فتــح البــاري شــرح صحيــح     
العلميــة، 0)4) هـــ.  بيــروت: دار الكتــب  البخــاري(. 

ابــن حنبــل: أحمــد بــن حنبــل. )المســند(. المكتــب اإلســالمي، بيــروت،     
ط2، 3٩٨)هـــ. 

الحمــوي، أبــو عبــد اهلل ياقــوت بــن عبــد اهلل. )معجــم البلــدان(. دار الفكــر،     
بيروت. 

الخراســاين، ســعيد بــن منصــور. )ســنن ســعيد بــن منصــور(. تحقيــق:     
الــدار الســلفية، 403)هــــ.  حبيــب الرحمــن األعظمــي، الهنــد: 

أبــو داود: ســليمان بــن األشــعث السجســتاين. )ســنن أبــي داود(. صححــه:     
األلبــاين، بيــروت: المكتــب اإلســالمي، ط)، 407)هـ. 
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الــرازي، فخــر الديــن محمــد بــن عمــر التميمــي الشــافعي. )تفســير الكبير أو     
مفاتيــح الغيــب(. دار الكتــب العلمية، بيــروت، ط)، )42)هــ  2000م. 

ــن ســعد البصــري. )الطبقــات الكــرى(. دار صــادر،   9  ــن ســعد: محمــد ب اب
بيــروت، 3٨٨) هـــ. 

ــم الرحمــن، يف تفســير   0  ــن ناصــر. )تيســير الكري ــد الرحمــن ب الســعدي، عب
ــروت: مؤسســة الرســالة، )42)هـــ.  ــن، بي ــن عثيمي ــق:   اب ــان(. تحقي كالم المنّ

الســفاريني،  أبــو العــون محمــد بــن ســالم الحنبلــي. )لوامــع األنــوار البهيــة     
وســواطع األســرار األثريــة لشــرح الــدرة المضية يف عقــد الفرقــة المرضية(. 

مؤسســة الخافقيــن: دمشــق. 2. 402)هـــ - ٩٨2)م 
الفكــر،      دار  المنثــور(.  )الــدر  الكمــال.  بــن  الرحمــن  عبــد  الســيوطي: 

٩٩3)م.  بيــروت، 
الســيوطي: عبــد الرحمــن بــن الكمــال. )الجامــع الصغيــر مــن حديــث     

المكتــب اإلســالمي، ط3، 40٨)هـــ.  النذيــر(. تصحيــح:  األلبــاين،  البشــير 
الصنعــاين: عبــد الــرزاق بــن همــام بــن نافــع الصنعــاين. )المصنــف(. تحقيق     

حبيــب الرحمــن األعظمــي، المكتب اإلســالمي، بيــروت، ط2، 403)هـ. 
ــق:      ــر(. تحقي ــم الكبي ــد. )المعج ــن أحم ــليمان ب ــم س ــو القاس ــراين: أب الط

ــالمي، 3٩7)هـــ.  ــرتاث اإلس ــاء ال ــراق: إحي ــد، الع ــد المجي ــدي عب حم
الطــري: محمــد بــن جريــر الطــري. )جامــع البيــان عــن تأويــل آي القرآن(.     

تحقيــق: محمــد شــاكر وآخــرون، القاهــرة: مكتبــة ابــن تيمية. 
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ــة(.      ــس اللغ ــم مقايي ــا. )معج ــن زكري ــد ب ــين أحم ــو الحس ــارس، أب ــن ف اب
تحقيــق: عبــد الســالم هــارون، بيــروت، لبنــان: دار الجيــل، 420)هـــ. 

محمــد األميــن الجكنــي. )أضــواء البيــان يف إيضــاح القــرآن بالقــرآن(.     
الفكــر، 5)4)هـــ.  بيــروت: دار  البحــوث والدراســات،  تحقيــق: مكتــب 

القــرآن(.   9  ألحــكام  )الجامــع  القرطبــي.  أحمــد  بــن  محمــد  القرطبــي: 
4)4)هـــ.  الفكــر،  دار  بيــروت: 

ابــن قيــم الجوزيــة: محمــد بــن أبــي بكــر. )زاد المعاد يف هــدي خيــر العباد(.   0 
ــاؤوط، مؤسســة الرســالة،  ــادر األرن ــد الق ــاؤوط وعب ــق شــعيب األرن تحقي

بيــروت، ط3)، 40٦) هـ. 
ابــن كثيــر، الحافــظ أبــي الفــداء إســماعيل بن عمــر. )تفســير القــرآن العظيم(     

القاهرة: دار الحديث، ٦)4)هـ. 
ــة(،      ــة والنهاي ــر. )البداي ــن عم ــماعيل ب ــداء إس ــي الف ــظ أب ــر، الحاف ــن كثي اب

ــروت.  ــارف، بي ــة المع مكتب
الكــويف، أبــو بكــر عبــد اهلل بن أبي شــيبة. )المصنــف يف األحاديــث واآلثار(.     

تحقيــق: كمال الحوت، مكتبة الرشــد، الريــاض، ط)، 40٩)هـ
ابــن ماجــه: محمــد بــن يزيــد القزوينــي. )ســنن ابــن ماجــه(. صححــه:     

محمــد ناصــر الديــن األلبــاين، بيــروت: المكتــب اإلســالمي، 407)هـــ. 
مســلم، مســلم بــن الحجــاج القشــيري. )صحيــح مســلم(. تحقيــق: محمــد     

فــؤاد عبــد الباقــي، الريــاض: إدارات البحــوث العلميــة واإلفتــاء والدعــوة 
واإلرشــاد، 400)هـ. 
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ــان      ــري. )لس ــي المص ــور األفريق ــن منظ ــرم ب ــن مك ــد ب ــور، محم ــن منظ اب
العــرب(. بيــروت: دار صــادر. 

النســائي: محــي الديــن يحيــى بــن شــرف النســائي. )ســنن النســائي(.     
7)4)هـــ.  والنشــر،  للطباعــة  اليمامــة 

ابــن هشــام: أبــو محمــد عبــد الملــك بــن هشــام بــن أيــوب الحميــري     
دار  الــرؤوف ســعد،  عبــد  تحقيــق: طــه  النبويــة(.  )الســيرة  المعافــري. 

))4)هـــ.  ط)،  بيــروت،  الجيــل، 
الهــروي، محمــد األزهــري، أبــو منصــور. )هتذيــب اللغــة(. تحقيــق: محمد   9 

عــوض مرعــب. دار إحيــاء الــرتاث العربــي: بيــروت، الطبعــة األولــى، 
)200م

العمــال يف ســنن األقــوال   0  المتقــي. )كنــز  الديــن علــي  الهنــدي، عــالء 
الكتــب  دار  بيــروت:  الدمياطــي،  عمــر  محمــود  تحقيــق:  واألفعــال(. 

٩)4)هـــ.  العلميــة، 
الهيثمــي، علــي بــن أبــي بكــر. )مجمــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد(. دار الريــان     

للــرتاث، القاهــرة، 407)هـ
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كتب مطبوعة للمؤلف

الشيشان، صقور الجبال البيضاء.-  )

أوراق الحب العامر.-  2

قراءات دعوية يف كتب اإلدارة المعّربة الغربية. -  3

السراج المنير: سلسلة قصصية يف السيرة النبوية المكّية.-  4

المدينة المحاصرة: فّن إدارة األزمات يف ضوء غزوة األحزاب.-  5

أحقا هذه الجنة؟ -  ٦

زاد الجندي المسلم.-  7

مقامات اإليمان.-  ٨

الرحلة األخيرة: مشاهد من أحوال األشقياء والسعداء يوم القيامة. -  ٩

العقوبات واآليات والسنن. )بين يديك(-  0)
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