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 وؿالفصؿ األ 
 السنة اإللهية في عقاب األمـ

 
 وفيه ثالثة مباحث:

 .المبحث األوؿ :تعريؼ العقاب لغة واصطالحاا 
 .المبحث الثاني :خصائص السنة اإللهية في عقاب األمـ

 .جرائـ األمـ المكذبة وعقوباتها المبحث الثالث:
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 األوؿالمبحث  
 لغة واصطالحاا تعريؼ العقاب 

 وفيه مطمباف:
 المطمب األوؿ:العقاب لغة.

 اصطالحاا.المطمب الثاني:العقاب 
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 المبحث األوؿ
 لغة واصطالحاا  تعريؼ العقاب

 
 العقاب لغةالمطمب األوؿ : 

 معيف والقاؼ والباء أصالِف صحيحاف:ل
تياًنو بعد غيره  :األصؿ األوؿ شػيء يىعقيػبي شػي ان  يػك  قاؿ الخميػؿ: كػؿُّ ،يدؿُّ عمى تأخير شيء كا 

قيبيو ، المَّيؿ كالنيار ، :عىقيباًف ال  ، عى كؿُّ كاحدو منيما عىقيبي صاحًبو ، إذا جاء الٌميؿي ذىب النَّياري
قَّػػب الٌميػػؿي الٌنيػػاري كعقٌػػب النيػػاري الٌميػػؿ كحكػي عػػف اعصػػمعٌي: رأيػػتي عاقبػػةن مػػف الطَّيػػر،  ، يقػاؿ عى

مَّى الٌموي عميو كسٌمـ  ،أم طيران يىعقيب بعضيا بعضان  مَّػد ) لي َخْمَسُة َأْسَماٍء : ُمحَ :كقاؿ النبيُّ صى
.  (ُ)وَأْحَمُد والَماِحي َيْمُحو الّمُه ِبي الُكْفَر ، والَحاِشُر َأحُشر النػاَس عمػى َقػَدِمي ، والَعاِقػُب ( ،

قاؿ أىبك عيبىٍيد : العىاقب : آخري اعىٍنًبيىاء.
 (ِ) 

 لمعقاب عالقة هذا المعنى بالمفهـو القرآني: 
تيانػػػػػػػو بعػػػػػػػد غيػػػػػػػره،كبيف   العالقػػػػػػػة متالزمػػػػػػػة بػػػػػػػيف العقػػػػػػػاب بمعنػػػػػػػى تػػػػػػػأخير الشػػػػػػػيء كا 
ػػػػػيتػػػػػأخر العقػػػػػاب كيي التصػػػػػكر القرآنػػػػػي ،حيػػػػػث جػػػػػرت سػػػػػنة ا  تعػػػػػالى أف حسػػػػػب العقػػػػػاب  ؿ أجَّ

َكػػػػػػَدْأِب آِؿ تعػػػػػػالى  ،كيمثػػػػػػؿ عمػػػػػػى ىػػػػػػذا بقكلػػػػػػواعمػػػػػػـ عنبيا يـ مػػػػػػف تكػػػػػػذيبال إلػػػػػػى أف يقػػػػػػ  
ـْ َوالمَّػػػُه َشػػػِديُد اْلِعَقػػػابِ ِفْرَعػػػْوَف َوالَّػػػِذيَف ِمػػػْف َقػػػْبِمهِ  ـُ المَّػػػُه ِبػػػُذُنوِبِه ]آؿ  ـْ َكػػػذَُّبوا ِباَياِتَنػػػا َفَهَخػػػَذُه

أ ػػػػػػادت اكيػػػػػػة الكريمػػػػػػة أف العقػػػػػػاب كقػػػػػػ  بعػػػػػػد التكػػػػػػذيب باكيػػػػػػات كا عػػػػػػراض  [ُُعمػػػػػػراف : 
 عميو الصالة كالسالـ. عف دعكة نبي ا  مكسى

ػػػػكقػػػػد عمَّ  أخػػػػرل ىػػػػذا اعصػػػػؿ  ػػػػي تػػػػأخر العقػػػػاب حتػػػػى يقػػػػ  التكػػػػذيب حيػػػػث   ت آيػػػػةمى
ـْ َيِسػػػػيُروا ِفػػػػي اأْلَْرِض َفَيْنُظػػػػُروا َكْيػػػػَؼ َكػػػػاَف َعاِقَبػػػػُة الَّػػػػِذيَف َكػػػػاُنوا ِمػػػػْف   :تعػػػػالىقػػػػاؿ  َأَوَلػػػػ

ـُ المَّػػػُه ِبػػػُذنُ  ـْ قُػػػوَّةا َوآثَػػػاراا ِفػػػي اأْلَْرِض َفَهَخػػػَذُه ـْ َأَشػػػدَّ ِمػػػْنُه ـْ َكػػػاُنوا ُهػػػ ـْ َقػػػْبِمِه ـْ َوَمػػػا َكػػػاَف َلُهػػػ وِبِه
ـُ المَّػػػُه ِإنَّػػػُه  َذِلػػػؾَ  *ِمػػػَف المَّػػػِه ِمػػػْف َواٍؽ  ـْ ِباْلَبَيَنػػػاِت َفَكَفػػػُروا َفَهَخػػػَذُه ـْ ُرُسػػػُمُه ـْ َكاَنػػػْت تَػػػْهِتيِه ِبػػػَهنَُّه

  [ِِ -ُِ:غا ر]اْلِعَقابِ  َشِديدُ  َقِوي  

                                                 
 -)ما جاء  ي أسماء رسكؿ ا  صمى ا  عميو كسمـ(ُٓباب   - كتاب المناقب ، صحيح البخارم (ُ)
 (.ّّّٗح )(ُِٗٗ/  ّ)
(ِ)

 بػػػػػػف أحمػػػػػػد الحسػػػػػػيف يب،عمعجػػػػػػـ مقػػػػػػاييس الم ػػػػػػة،(ُُٔ/  ُ) - منظػػػػػػكرالبػػػػػػف ،لسػػػػػػاف العػػػػػػرب  انظػػػػػػر: 
المشػػػػػػػػػيكر  الحسػػػػػػػػيني محٌمػػػػػػػػد بػػػػػػػػف محٌمػػػػػػػػد ،مػػػػػػػػف جػػػػػػػػكاىر القػػػػػػػػػامكستػػػػػػػػاج العػػػػػػػػركس  ،(ِٔ/  ْ) - ػػػػػػػػارس
 (.َِْ/  ِ) -الفيكمي محمد بف حمد،المصباح المنير  ،(ََْ/  ّ) -بالزبيدم
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كالعقػػػػػػاب مػػػػػػأخكذ مػػػػػػف العقػػػػػػب ، كػػػػػػأف المعاقػػػػػػب يمشػػػػػػي  :"رحمػػػػػػو ا  قػػػػػػاؿ القرطبػػػػػػي 
 (ُ)" العقاب كالعقكبة يككناف بعقب الذنب. ،..بالمجازاة لو  ي آثار عقبو ، 

ػعكبة :الثػانياألصؿ  ػر يػدؿُّ عمػى ارتفػاعو كشػٌدة كصي كمػف البػاب: عاقبػت الرجػؿ  ،كاعصػؿ اكخى
ٌنما سمّْيت عقكبة عنَّيػا تكػكف آخػران كركم  ،كيقكلكف: إٌنيا ل ةي بني أسد ،ميعاقىبة كعيقكبةن كًعقابان  كا 

ػذىهي كأىٍعقىبىػو : جػازاهي  ،كالعيٍقبىى : جػزاءي اعىٍمػًر  ،: المعاًقب الذم أٍدرؾ ثأرهبعضيـعف  كتىعىقَّبىػوي : أخى
 (ِ)بذىٍنبو كاف منو.

 لمعقاب عالقة هذا المعنى بالمفهـو القرآني: 
العالقػػػة ىنػػػا بيّْنػػػة كاضػػػحة  ػػػاف المػػػراد بالعقػػػاب  ػػػي القػػػرآف الكػػػريـ ىػػػك إنػػػزاؿ العػػػذاب  

، كىػك تصػدر مػف ا نسػافكالعقاب ىػك الجػزاء عػف جنايػة كجػـر ،كالنكاؿ عمى المستحقيف لذلؾ 
لمجػػاني  ػػي آثػػار  بالمجػػازاةب يمشػػي ب ، كػػأف المعاًقػػًقػػمػػف العى  -كمػػا يقػػكؿ القرطبػػي  -مػػأخكذ 

 العقػاب كالعقكبػة يككنػاف بعقػب   -أم المكض  الػذم يركػب منػو  -ة الراكب عقبو ، كمنو عقب
 الذنب.

لمفػػػػػػرؽ بػػػػػػيف العقبػػػػػػى كالعاقبػػػػػػة كبػػػػػػيف العقػػػػػػاب  ػػػػػػي االسػػػػػػتعماؿ القرآنػػػػػػي  وكيجػػػػػػدر التنبيػػػػػػ      
، ػػػػػاف العقبػػػػػى تخػػػػػتص بػػػػػالثكاب كاعجػػػػػر لممؤمنيف،كالعاقبػػػػػة تعنػػػػػي النيايػػػػػة المحمػػػػػكدة الحسػػػػػنة 

ِتْمػػػَؾ الػػػدَّاُر اْةِخػػػَرُة َنْجَعُمَهػػػا ِلمَّػػػِذيَف َل ُيِريػػػُدوَف ُعمُػػػو ا ِفػػػي  المكممػػػة بالنصػػػر كقكلػػػو تعػػػالى :
أمػػػػػػػا العقػػػػػػػػاب  يػػػػػػػك يخػػػػػػػػتص  [ّٖ]القصػػػػػػػػص :  َوَل َفَسػػػػػػػاداا َواْلَعاِقَبػػػػػػػػُة ِلْمُمتَِّقػػػػػػػيَف  اأْلَْرضِ 

بػػػػػػػى يختصػػػػػػػاف قٍ ب كالعي ٍقػػػػػػػكالعي :"مفرقػػػػػػػان بػػػػػػػيف المفظػػػػػػػيف قػػػػػػػاؿ الراغػػػػػػػب  ػػػػػػػي مفرداتػػػػػػػو،  بالعػػػػػػػذاب
كالعاقبػػػػة إطالقيػػػػا يخػػػػتص  [ٗٗ]الكهػػػػؼ :  ُهػػػػَو َخْيػػػػًر َثَواباػػػػا َوَخْيػػػػًر ُعْقباػػػػا :بػػػػالثكاب نحػػػػك

قػػػػػد تسػػػػػتعمؿ  ػػػػػي العقكبػػػػػة  كبا ضػػػػػا ة[ْٗ]ىػػػػػكد :  ِإفَّ اْلَعاِقَبػػػػػَة ِلْمُمتَِّقػػػػػيَف بػػػػػالثكاب نحػػػػػك: 
َـّ َكػػػػاَف َعاِقَبػػػػَة الَّػػػػِذيَف َأَسػػػػاُءوا الس ػػػػوَأ نحػػػػك:  َفَكػػػػاَف [ كقكلػػػػو تعػػػػالى: َُ]الػػػػرـك :   ثُػػػػ

يصػػػػػح أف يكػػػػػكف ذلػػػػػؾ اسػػػػػتعارة مػػػػػف ضػػػػػده  [ُٕ: ]الحشػػػػػر   َعاِقَبَتُهَمػػػػػا َأنَُّهَمػػػػػا ِفػػػػػي النَّػػػػػارِ 
ـْ ِبَعػػػػػَذاٍب أَ كقكلػػػػو:  [ كالعقكبػػػػة كالمعاقبػػػػػة كالعقػػػػػاب يخػػػػػتص ُِ]آؿ عمػػػػػراف :   ِلػػػػػيـٍ َفَبَشػػػػػْرُه

ف عػػػػاقبتـ  عػػػػػاقبكا بمثػػػػؿ مػػػػػا عػػػػكقبتـ بػػػػػو  -شػػػػديد العقػػػػػاب  -بالعػػػػذاب، قػػػػػاؿ ) حػػػػؽ عقػػػػػاب  كا 
 (ّ)"كمف عاقب بمثؿ ما عكقب بو( -

    اصطالحاا:العقاب المطمب الثاني:
 اكيات التي تناكلتالتي كردت  ي القرآف الكريـ  ي سياؽ  اعلفاظالعقاب مف لفظة 

                                                 

 
  (.ِٖ/  ّ) -الجام  عحكاـ القرآف المشيكر بالجام  عحكاـ القرآف (ُ)
 .(ْٔ/  ْ) -معجـ مقاييس الم ة البف  ارس، ( ُُٔ/  ُ) -لساف العرب ، البف منظكر  (ِ)
  . (َّْ/  ُ) -اعصفياني بالراغب المعركؼ محمد بف الحسيف ،مفردات غريب القرآف (ّ)
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إف اهلل كغالبػػان مػػا تػػذيؿ ىػػذه اكيػػات المتضػػمنة لمصػػطمح العقػػاب بفاصػػمة ؛ىي كاكالنػػمػػر كااع
االنتيػػاء  أك ،أمػػربيػػدؼ حػػض المخاطػػب عمػػى تنفيػػذ ،واهلل شػػديد العقػػابأك شػػديد العقػػاب

َوَتَعػػػاَوُنوا َعَمػػػى اْلِبػػػَر  :قكلػػػو تعػػػالىاعمػػػر كالنيػػػي اكيػػػات التػػػي جمعػػػت بػػػيف عػػػف نيػػػي ،كمػػػف 
ْثـِ َواْلُعْدَواِف َواتَُّقوا المََّه ِإفَّ المََّه َشِديُد اْلِعَقاِب     [ِ]الما دة :  َوالتَّْقَو  َوَل َتَعاَوُنوا َعَمى اإلِْ

  :تعػػالى ولػػك قكمػػا  ػػي  ا ػػي سػػياؽ الحػػديث عػػف اعمػػـ المكذبػػة كعاقبتيػػ العقػػاب لفػػظ كمػػا جػػاء
ـْ ِإفَّ المَّػهَ  ـُ المَُّه ِبُذُنوِبِه ـْ َكَفُروا ِباَياِت المَِّه َفَهَخَذُه  َقػِوي  َشػِديُد َكَدْأِب آِؿ ِفْرَعْوَف َوالَِّذيَف ِمْف َقْبِمِه

 [ِٓ]اعنفاؿ : اْلِعَقابِ 
 مفيكمػو مف خالؿ البحث عػف ككرد  ي القرآف  ي عدة مناسبات،،قرآني  لفظ إذف  العقاب    

اىتمػػكا بمصػػطمح آخػػر، ،عنيػػـ لمعقػػاب محػػدد مفيػػـك  لػػـ ييتمػػكا بكضػػ  يػػـأنتبػػيف  عنػػد الفقيػػاء،
 لشيكعو  ي مسا ميـ الفقيية الخاصة باقامة الحدكد. "،الحدكىك مصطمح " 

مختمفػػة  ػػي كا ليػػذا المصػػطمح تعريفػػات عديػػدة، قػػد كضػػع أمػػا المفسػػركف  قػػد كجػػد الباحػػث أنيػػـ
  .الصياغة لكنيا متقاربة  ي المعاني
  :بتعريفيف  ي تفسيره  حيث عر وا ماـ الرازم  كممف عرؼ العقاب مف المفسريف

 (ُ)"العقاب ىك الضرر الدا ـ الخالص عف شكب النف  : "األوؿ
 (ِ)"العقاب ىك المضرة الخالصة المقركنة با ذالؿ كا ىانة :"الثاني

 ،مفيػـك العقػاب كعناصػرهلـ يجمعا  - م  جالؿ قدر المعًَّرؼ-كىذاف التعريفاف لمعقاب
الػػذم يقػػ  عمػػى قػػد اشػػتمال عمػػى عنصػػر كاحػػد مػػف عناصػػر التعريػػؼ كىػػك ا يػػالـ أك الضػػرر  

 .المقتر ة الجريمةكىك  الجاني،كلـ يشيرا إلى سبب إيقاع ىذا الضرر
م  ككنو مختصػران إال أنػو ك ، ي تفسيره لإلماـ ابف عاشكرن  مختصر تعريؼ ثالثىناؾ ك 
حيػث عر ػو  أنػو أ ضػؿ التعريفػات المػذككرة  ػي ىػذا البػاب يرل الباحػث،ك عناصر العقابلجام  
 (ّ)"كالعقاب ىك الجزاء المؤلـ عف جناية كجـر " بقكلو:
الجػػزاء  عف  ػػي قكلػػو"الجزاء المػػؤلـ"؛ يػػد الجػػزاء بػػا يالـحيػػث قكنالحػػظ دقػػة ىػػذا التعريػػؼ      
ـْ َذِلػػَؾ َجػػزَاءُ  كقكلػػو تعػػالى : ا ثابػػة عمػػى  عػػؿ خيػػر بمعنػػى يكػػكف ـْ َمػػا َيَشػػاُءوَف ِعْنػػَد َرَبِهػػ  َلُهػػ

َقػاُلوا َجػزَاُؤُ   :قػاؿ ا  مػا ك عمػى  عػؿ شػر العقػاببمعنػى  كيكػكف[ ّْ]الزمػر :  اْلُمْحِسِنيَف 
  [ٕٓ]يكسؼ :   َمْف ُوِجَد ِفي َرْحِمِه َفُهَو َجزَاُؤُ  َكَذِلَؾ َنْجِزي الظَّاِلِميفَ 

ا ك الػذيف تجػاكز  بػالمجرميفىػك إيقػاع ا يػالـ أال ك  ،كركز ىػذا التعريػؼ عمػى جػكىر العقكبػة     
مػػػف  أصػػػكؿ العقػػػابمػػػف تكمػػػـ  ػػػي كبالمقارنػػػة بػػػيف مفيػػػـك العقػػػاب عنػػػد المفسػػػريف كعنػػػد  الحػػػد،

                                                 
 .(ُٓ/  ِْ) -مفاتيح ال يب  (ُ)

 .(ٕٗ/  ِْ) - المصدر السابؽ (ِ)

 .(ِّٗ/  ِ) - ،البف عاشكرالتحرير كالتنكير (ّ)
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، نجد أف ىناؾ تقاط  كاضح بيف المفيػكميف نظػران لالشػتراؾ  ػي سػبب العقػاب كىػك المعاصريف
الجريمة، قد عرؼ محمػكد حسػني العقػاب بأنػو:"إيالـ مقصػكد يكقػ  مػف أجػؿ الجريمػة كيتناسػب 

 (ُ)معيا"
لػػـ يػػؤدكا حػػؽ ا  تعػػالى عمػػييـ  ػػالمراد بػػالمجرميف الػػذيف  ر القرآنػػيالمنظػػك  بنػػاءن عمػػىك 

ة يػػد كا  ػػراد لػػو سػػبحانو بالعبػػادة ،كتجػػاكزكا الحػػدكد باالعتػػداء عمػػى حقػػكؽ النػػاس المختمفػػبالتكح
ا يالـ الذم نزؿ كينزؿ باعمـ المكذبة  ي درجػة ىذا كيتفاكت يستحقكف العقكبة المؤلمة، ء يؤال

شػػػدتو بقػػػدر الجريمػػػة المقتر ة،كبتقػػػدير الحكػػػـ العػػػادؿ مػػػف ا  تعػػػالى ،كال يكػػػكف العقػػػاب دا مػػػا 
نمػػا قػػد يخفػػؼ بػػا ىالؾ كاالست صػػاؿ العػػاـ كمػػا  يتبػػادر إلػػى الػػذىف عنػػد ذكػػر عقػػاب اعمػػـ ،كا 

العقػػاب إلػػى درجػػة أقػػؿ مػػف ذلػػؾ كمػػا عكقػػب بنػػك إسػػرا يؿ بتحػػريـ اعرض المقدسػػة عمػػييـ ككمػػا 
 عكقب أصحاب الجنة باحراؽ جنتيـ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
 .ِِْص ،ركس  ي عمـ ا جراـ كعمـ العقاب د  (ُ) 
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 المبحث الثاني
 خصائص السنة اإللهية في عقاب األمـ

 الثبات المطمب األوؿ:
اعمـ المكذبة ثابتة ال تت ير كال تتبدؿ عمػى ا طالؽ،كمػا  إف سنة ا  تعالى  ي عقاب    

،عنيا قا مػػة إلػػى قيػػاـ السػػاعةجػػرل ليػػا خػػرؽ أبػػدان  ػػي مػػاضو كال حاضػػر، يي ماضػػية مسػػتمرة 
قامػػة العػػدؿ  ػي اعرضع حػػالؿ مػى الحكمػػة ا لييػة  ػػي إحقػاؽ الحؽ،كا  التكحيػد الخػػالص بػػدؿ ،كا 

َفَمْف َتِجَد ِلُسػنَِّت المَّػِه َتْبػِديالا َوَلػْف …قاؿ تعالى  ير،كىذه مف الثكابت التي ال تت،الشرؾ كالظمـ
   [ّْ] اطر :  َتِجَد ِلُسنَِّت المَِّه َتْحِويالا 

بػأف ينػزؿ بيػؤالء العػذاب كمػا  ،أم  يؿ ينتظركف إال سنة اعكليف : أم سنة ا   ييـ " 
ال يقػدر أحػد أف يبػدؿ سػنة ا  التػي سػنيا بػاعمـ  أم َفَمْف َتِجَد ِلُسنَِّت المَّػِه َتْبػِديالا نزؿ بأكل ؾ

َوَلػػْف َتِجػػَد ِلُسػػنَِّت المَّػػِه … عنػػو المكذبػػة مػػف إنػػزاؿ عذابػػو بيػػـ بػػأف يضػػ  مكضػػعو غيػػره بػػدالن 
 (ُ) "ؿ ما جرت بو سنة ا  مف العذاب  يد عو عنيـ كيضعو عمى غيرىـبأف يحكّْ  َتْحِويالا 
يتمادل المجـر بجرمو ثـ يترؾ دكف عقاب، العػدؿ يقتضػي أال ، ال يستقيـ أف  العدؿعيف  كىذا

 .يكق  العذاب عميو أف  يجب بؿ،رحـ يي 
أم كىذه سنة الٌمو  ػي كػؿ مكػذب ،  ػال ت يػر كال تبػدؿ ، كلػف يجعػؿ الرحمػة مكضػ  العػذاب ، "

]اعنعػػاـ :   تَػػِزُر َواِزَرًة ِوْزَر ُأْخػػَر َوَل  كلػػف يحػػٌكؿ العػػذاب مػػف نفػػس إلػػى أخػػرل كمػػا قػػاؿ : 
ُْٔ]."(ِ) 

"كتبقػى سػػنة ا  تعػػالى ثابتػػة تعمػؿ عمميػػا  ػػي حركػػة التػاريل،كا  يتخػػذ مػػف الظػػالميف كالمتػػر يف 
كأىؿ الشرؾ كالضالؿ كغيرىـ مػف كػؿ ذكم الفسػاد كاالنحػراؼ أدكات ككسػا ؿ يسػكؽ بيػا القػرل 

 (ّ)كالدكؿ كالحضارات كاعمـ كالمجتمعات نحك الفكاج  كالمصا ر الحالكة."
قصػػص كلقػػد كعػػى اعنبيػػاء ىػػذه السػػنة،كأدرككا أنيػػا ثابتة،كلػػذلؾ نجػػدىـ  ػػي مكاضػػ  عديػػدة مػػف 

بما حؿ بيػـ  القرآف يحذركف أقكاميـ بمصير مف قبميـ مف اعمـ،كيدعكنيـ إلى االتعاظ كالتفكر
ـْ َوَيا َقْوـِ َل َيجْ  :قاؿ تعالى عف شعيب عميو الصالة كالسالـ ،كىالؾ ،كتتبير ،مف تدمير ِرَمنَُّك

ـْ  ـْ ِمْثُؿ َمػا َأَصػاَب َقػْوـَ ُنػوٍح َأْو َقػْوـَ ُهػوٍد َأْو َقػْوـَ َصػاِلٍ  َوَمػا َقػْوـُ لُػوٍط ِمػْنُك ِشَقاِقي َأْف ُيِصيَبُك
إذا كنػػتـ تتعظػكا بمػػا أصػاب قػكـ نػػكح مػف غػرؽ ، كبمػػا أصػاب قػػـك "ل : أ [ٖٗ]ىػكد : ِبَبِعيػٍد 

ة أىمكػتـ ،  ػاتعظكا بمػا أصػاب قػػـك يحصػػالح مػف صػىػكد مػف ريػح دمػرتيـ ، كبمػا أصػاب قػـك 

                                                 
 .(ّٔٓ/  ْ) -الشككاني عمي بف محمد،الركاية كالدراية مف عمـ التفسير تح القدير الجام  بيف  ني  (ُ)
  .( َُْ/  ِِ) -تفسير المراغى  (ِ)

 .ِٕٔص الديف خميؿ،التفسير ا سالمي لمتاريل،عماد  (ّ)
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لػػكط مػػف عػػذاب جعػػؿ أعمػػى مسػػاكنيـ أسػػفميا ، كىػػـ ليسػػكا بعيػػديف عػػنكـ ال  ػػى الزمػػاف كال  ػػى 
  (ُ)."المكاف 

 يو الييكد كالنصارل  تداعىك ي ثبات ىذه السنة بشرل لممسمميف  ي ىذا الزمف الذم 
بالدنػػػا  ػػػي كمػػػا أرضػػػيـ بػػػاحتالؿ  دكاف،بػػػدءان ،كاعتػػػدكا عمػػػييـ بشػػػتى أنػػػكاع الع عمػػػى المسػػػمميف

لرجػػػػاؿ كالحرا ػػػػر كاعطفػػػػاؿ ، كأ  انسػػػػتاف ،كمػػػػركران بقتػػػػؿ اكالؼ مػػػػف االعػػػػراؽككػػػػذلؾ  ، مسػػػػطيف
كيطكؿ الحديث عف ىذه السمسمة الطكيمة مػف الجػرا ـ سرقة مقدرات اعمة كثركاتيا،ناىيؾ عف ،

السػػػنة  دكـ طػػػكيالن بػػػاذف ا  ؛عفبحػػػؽ اعمػػػة االسػػػالمية المستضػػػعفة،إال أف ىػػػذا الظمػػػـ لػػػف يػػػ
ستمضػي عمػى ىػؤالء الظممػة كمػا مضػت عمػى مػف كػاف   ي االنتقػاـ مػف اعمػـ الظالمػة ا ليية

كنبييـ كقػػدكتيـ محمػػد ،تػػي اسػػتيد كا  ييػػا عقيػػدة المسػػمميفقبميـ،السػػيما بعػػد حػػربيـ العقا ديػػة ال
،ككػذلؾ حػربيـ عمػى لمسػي ة االشػيطانية  الرسكماتصمى ا  عميو كسمـ،مف خالؿ نشرىـ لتمؾ 
، اجتم   ػػييـ الظمػػـ كالشػػرؾ كالكفػػر بػػا  كاالسػػتيزاء الحجػػاب كالنقػػاب  ػػي بعػػض الػػدكؿ ال ربيػػة

ػػػػؿ مػػػػفبسػػػػيد اعكلػػػػيف كاكخريف،كىػػػػذه أسػػػػباب كثيػػػػرة  قػػػػاؿ  ،جريػػػػاف سػػػػنة ا  تعػػػػالى عمػػػػييـ تعجّْ
ـْ َحتَّى َيْهِتَي وَ تعالى ـْ ِبَما َصَنُعوا َقارَِعًة َأْو َتُحؿ  َقِريباا ِمْف َدارِِه ْعُد َوَل َيزَاُؿ الَِّذيَف َكَفُروا ُتِصيُبُه

 [ُّ]الرعد :  المَِّه ِإفَّ المََّه َل ُيْخِمُؼ اْلِميَعاَد 

 العمـو المطمب الثاني:
كالمػػراد بعمػػـك سػػنة ا   مػػـ المكذبػػة ،كىػػك مػػف خصػػا ص السػػنة ا لييػػة  ػػي عقػػاب اع    

تجرم عمى كؿ مف كق   ي أسبابيا دكف  ،المكذبة أنيا سنة عامة شاممة اعمـتعالى  ي عقاب 
تحػابي أحػدان دكف أحػد،كال قكمػان دكف   يي سػنة ال،لسػانو أك، لكنػوأك ،نسبوأك  ،عرقو النظر إلى

الزمف المستقبمي إلى   ي الحاضر،كستحكـقكـ ، انيا كما حكمت الزمف الماضي، تحكـ الزمف 
التي تػدعك ك ،الكثيػرة المتشػابية  ػي لفظيػا عمكـ ىذه السنة اكيػات اعدلة عمىكمف قياـ الساعة،

ـْ َيِسػػيُروا ِفػػي اأْلَْرِض أ تعػػالى :،كقكلػػو لمنظػػر  ػػي عاقبػػة المكػػذبيف إلػػى السػػير  ػػي اعرض  َوَلػػ
ـْ قُػوَّةا َوَأثَػاُروا اأْلَْرَض َوَعَمُروَهػا َأْكثَػَر َفَيْنُظُروا َكْيَؼ َكاَف َعاِقَبُة الَّذِ  ـْ َكاُنوا َأَشدَّ ِمػْنُه يَف ِمْف َقْبِمِه

ـْ يَ  ـْ َوَلِكػْف َكػاُنوا َأْنُفَسػُه ـْ ِباْلَبَيَناِت َفَما َكاَف المَّػُه ِلػَيْظِمَمُه ـْ ُرُسُمُه  ْظِمُمػوفَ ِممَّا َعَمُروَها َوَجاَءْتُه
ـْ َدمَّػَر و : كلكق [ٗ]الركـ :  ـْ َيِسيُروا ِفي اأْلَْرِض َفَيْنُظُروا َكْيَؼ َكاَف َعاِقَبُة الَِّذيَف ِمػْف َقػْبِمِه َأَفَم

ـْ َوِلْمَكاِفِريَف َأْمثَاُلَها   [َُ]محمد :  المَُّه َعَمْيِه
 اكيػػة تػػدعك جميػػ  النػػاس لمتأمػػؿ كاالتعػػاظ بمصػػير السػػابقيف،الذيف لحقيػػـ اليالؾ،رغػػـ     

إال أنيػػـ لػػـ البدنيػػة،كرغـ قػػكتيـ االقتصػادية التػػي يػػدلؿ عمييػػا عمػرانيـ لػػ رض،ك سػػدية قػكتيـ الج
  ،عمييـ الصالة كالسالـ كحاربكا دعكة اعنبياء،ككذبكا  ،أعرضكا يشكركا ا  عمى ىذه النعـ بؿ

                                                 
 .(ِِٔ/  ٕ) -طنطاكل سيد محمد ،التفسير الكسيط لمقرآف الكريـ  (ُ)
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ران انػػذإالعػذاب كدمرىـ، اكيػة كانػت  ، كانػػت نتيجػة ىػذا الصػدكد أف جػػاءىـكصػدكا النػاس عنيػا 
إنػػػػذار لكػػػػؿ مشػػػػرؾ كىػػػػي كػػػػذلؾ  ،لػػػػديف الجديػػػػدبحػػػػؽ الكفػػػػار مكػػػػة كػػػػي يتكقفػػػػكا عػػػػف عػػػػدكانيـ 

 ،كيستيقظ مف سكرتو.و يصحك مف غفمتوظالـ،كتنبيو لو عمَّ 
كىػػي دعػػكة إلػػى التأمػػؿ  ػػي مصػػا ر ال ػػابريف؛ كىػػـ نػػاس مػػف النػػاس ، كخمػػؽ مػػف خمػػؽ ا  ، "

 ، سػػنة ا  ىػػي سػػنة ا   ػػي الجميػػ   ،تكشػػؼ مصػػا رىـ الماضػػية عػػف مصػػا ر خمفػػا يـ اكتيػػة 
كسػػنة ا  حػػؽ ثابػػت يقػػـك عميػػو ىػػذا الكجػػكد ، بػػال محابػػاة لجيػػؿ مػػف النػػاس ، كال ىػػكل يتقمػػب 

  تتقمب معو العكاقب . حاشا   رب العالميف!
كىػػي دعػػكة إلػػى إدراؾ حقيقػػة ىػػذه الحيػػاة كركابطيػػا عمػػى مػػدار الزمػػاف ، كحقيقػػة ىػػذه ا نسػػانية 

كػػي ال ينعػػزؿ جيػػؿ مػػف النػػاس بنفسػػو كحياتػػو ،  ؛شػػأ كالمصػػير عمػػى مػػدار القػػركف المكحػػدة المن
كقيمو كتصكراتو ، كي فؿ عف الصمة الكثيقة بيف أجياؿ البشػر جميعػان ، كعػف كحػدة السػنة التػي 

 (ُ)"تحكـ ىذه اعجياؿ جميعان؛ ككحدة القيـ الثابتة  ي حياة اعجياؿ جميعان 
،قػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػالى محػػػػػػػدثان عػػػػػػػف  أبنػػػػػػػاء ا  كأحبػػػػػػػاؤهزعػػػػػػػـ الييػػػػػػػكد كالنصػػػػػػػارل أنيػػػػػػػـ قػػػػػػػد ك 

ـْ  :كػػػذبيـ كا تػػػرا يـ  ـَ ُيَعػػػػَذُبُك َوَقاَلػػػِت اْلَيُهػػػػوُد َوالنََّصػػػاَر  َنْحػػػُف َأْبَنػػػػاُء المَّػػػِه َوَأِحبَّػػػاُؤُ  ُقػػػػْؿ َفِمػػػ
ػػػػْف َخَمػػػػَؽ َيْغِفػػػػُر ِلَمػػػػْف َيَشػػػػاُء َوُيَعػػػػَذُب َمػػػػْف َيَشػػػػا ـْ َبَشػػػػًر ِممَّ ـْ َبػػػػْؿ َأْنػػػػُت ُء َوِلمَّػػػػِه ُمْمػػػػُؾ ِبػػػػُذُنوِبُك

َلْيِه اْلَمِصيرُ   [ُٖ]الما دة :  السََّماَواِت َواأْلَْرِض َوَما َبْيَنُهَما َواِ 
:  ىػػػػػػػ مّْ أف يػػػػػػػرد عمػػػػػػػييـ كيقػػػػػػػكؿ  صػػػػػػػمى ا  عميػػػػػػػو كسػػػػػػػمـ رسػػػػػػػكلو تعػػػػػػػالى  ػػػػػػػأمر ا 

ا  ال ،ك   الحبيػػػػػب ال يعػػػػػذب حبيبػػػػػو بكـ،شػػػػػيء يعػػػػػذّْبكـ بػػػػػذنكبكـب  مػػػػػك كنػػػػػتـ أحبابػػػػػو مػػػػػا عػػػػػذَّ 
يحػػػػب إال مػػػػف أطاعػػػػو، كقػػػػؿ ليػػػػـ: بػػػػؿ أنػػػػتـ خمػػػػؽه مثػػػػؿي سػػػػا ر بنػػػػي آدـ، إف أحسػػػػنتـي جػػػػكزيتـ 

ػػػػػػػٍأتـي جػػػػػػػكزيتـ باسػػػػػػػاءتكـ شػػػػػػػرِّا،باحسػػػػػػػانكـ خيػػػػػػػران  ف أسى  يذه سػػػػػػػنتو الجارية،عامػػػػػػػة  ػػػػػػػي كػػػػػػػؿ ، كا 
ػػػػرّْ و كمػػػػا يشػػػػاء، ك  النػػػػاس، ا  ي فػػػػر لمػػػػف يشػػػػاء، كيعػػػػذب مػػػػف يشػػػػاء، كىػػػػك مالػػػػؾ الممػػػػؾ، ييصى

ليو المرج ،  يحكـ   بما يستحؽ. بيف عباده، كيجازم كالن كا 
ك ػػػي سػػػرد القػػػرآف كيػػػات القصػػػص نممػػػح عمػػػـك ىػػػذه السػػػنة، في سػػػكرة القمػػػر كبعػػػد أف    

كالمحذر لكفار قريش ،كالػذم مخيؼ ،جاء التعقيب ال اعقكاـ المكذبةسردت السكرة قصة إىالؾ 
ؾ اعقػكاـ  سػكؼ تجػرم عمػـك ىػذه السػنة كأنيػا كمػا جػرت عمػى أكل ػ ،مبينػان ييز الكياف كاع  ػدة 

ُبػِر  :عمييـ إف لـ يؤمنكا قاؿ تعػالى ـْ َبرَاَءًة ِفي الز  ـْ َلُك ـْ َأ ـْ َخْيًر ِمْف ُأوَلِئُك ـْ َيُقولُػوَف  *َأُكفَّاُرُك َأ
 [ْٓ - ّْ]القمر :  َسُيْهَزـُ اْلَجْمُع َوُيَول وَف الد ُبرَ  *َنْحُف َجِميًع ُمْنَتِصًر 

عػػػد أف ذكػػػر سػػػبحانو قصػػػص قػػػكـ نػػػكح كعػػػاد كثمػػػكد كقػػػكـ لػػػكط كقػػػكـ  رعػػػكف ، ك ٌصػػػؿ مػػػا "ب  
أعقػب ىػذا  -بسػبب كفػرىـ باياتػو كتكػذيبيـ لرسػمو -أصيبكا بو مف عذاب المٌػو الػذم ال مػرد لػو 

بتنبيػػو كفػػار قػػريش إلػػى أنيػػـ إف لػػـ يثكبػػكا إلػػى رشػػدىـ كيرجعػػكا عػػف غػػييـ  سػػتحؿ بيػػـ سػػنتنا ، 
                                                 

   .(ُْٖ/  ٓ) -، سيد قطب  ي ظالؿ القرآف  (ُ)
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 ء مثؿ ما حؿ بأضرابيـ مف المكذبيف مف قػبميـ ، كال يجػدكف عنػو محيصػان كيحيؽ بيـ مف البال
 (ُ)"كال ميربان 

مػف  ، ككػاف ىػذا دلػيالن بػدر ككلػكا اعدبػار يػكـ ،المشػرككف كقد صدؽ الٌمو كعده ،  انيـز
اكية نزلت بمكة كلـ يكف لو صٌمى الٌمو عميو كسٌمـ يكم ذ جيش ، بؿ كاف أتباعو  دال ؿ النبكة ،

، حتػى لقػد قػاؿ عمػػر  ،كيفتنػكف  ػي ديػنيـمشػٌرديف  ػى اك ػاؽ ، يالقػكف العػذاب مػف المشػركيف 
رضػى المٌػػو عنػػو : لمػػا نزلػػت لػػـ أعمػػـ مػػا ىػػى ب  ممػا كػػاف يػػكـ بػػدر رأيػػت رسػػكؿ المٌػػو صػػٌمى المٌػػو 

 (ِ)ثـ استمر انيزاميـ بعد. ، عممتو  (سيهـز الجمع) س الدرع كيقكؿ : عميو كسٌمـ يمب
قػػػػػػاؿ النبػػػػػػي صػػػػػػمى ا   :رضػػػػػػي ا  عنيمػػػػػػا قػػػػػػاؿركل البخػػػػػػارم عػػػػػػف ابػػػػػػف عبػػػػػػاس ك 

المهػػػـ إف شػػػئت لػػػـ تعبػػػد  ،المهػػػـ إنػػػي أنشػػػدؾ عهػػػدؾ ووعػػػدؾ :)عميػػػو كسػػػمـ  كىػػػك  ػػػي قبػػػة
 قػػػد ألححػػػت عمػػػى ربػػػؾ كىػػػك  حسػػػبؾ يػػػا رسػػػكؿ ا : أخػػػذ أبػػػك بكػػػر بيػػػده  قػػػاؿ  (،بعػػػد اليػػػـو
ـْ َوالسَّاَعُة َأْدَهى َوَأَمر  ُ  : خرج كىك يقكؿ ،  ي الدرع "َبِؿ السَّاَعُة َمْوِعُدُه

(ٖ). 

 العدؿ المطمب الثالث:
عمػػػػػػى اعمػػػػػػـ يكػػػػػػكف بعػػػػػػد تحقػػػػػػؽ  ىاأف إمضػػػػػػاء  ػػػػػػي ىػػػػػػذه السػػػػػػنة كالمقصػػػػػػكد بالعػػػػػػدؿ

أسػػبابيا،ككجكد دكاعييا، ػػاف أ عػػاؿ ا  تعػػالى كسػػننو كأقػػداره مبنيػػة عمػػى العػػدؿ المطمػػؽ الػػذم ال 
ـْ َيِسػػيُروا ِفػػي اأْلَْرِض َفَيْنُظػػُروا َكْيػػَؼ َكػػاَف   :كمػػا قػػاؿ تعػػالى يشػػكبو ذرة مػػف ظمػػـ أك جػػكر َأَوَلػػ

ـْ َكػػاُنوا ػػا َعَمُروَهػػا  َعاِقَبػػُة الَّػػِذيَف ِمػػْف َقػػْبِمِه ـْ قُػػوَّةا َوَأثَػػاُروا اأْلَْرَض َوَعَمُروَهػػا َأْكثَػػَر ِممَّ َأَشػػدَّ ِمػػْنُه
ـْ َيْظِمُموَف  ـْ َوَلِكْف َكاُنوا َأْنُفَسُه ـْ ِباْلَبَيَناِت َفَما َكاَف المَُّه ِلَيْظِمَمُه ـْ ُرُسُمُه  [ٜ]الرـو : َوَجاَءْتُه

، ال راد ال يظمػـ أحػدان -سػبحانو  - يك،الػذم ال يماثمػو عػدؿ المطمػؽ  تعػالىا  عدؿ تبيف اكية 
كال  ال قمػيالن  يفيد الشمكؿ  ال يق  الظمـ منو سبحانو  ي"شي ان" كالتنكيرلحكمو كال معقب لقضا و،

ف كاف يزف مثقاؿ حبة مف خردؿ يأت بػو ا  ، ان أك سي ان حسنكعمؿ ا نساف سكاء كاف  ،كثيران  كا 
تصػكير لدقػة الحسػػاب ، كعػدـ م ادرتػػو كىػػذا ليحاسػب ا نسػاف عميو،امة،تعػالى حاضػران يػػكـ القي

 مف أعماؿ الناس ، إذ الخردؿ حب  ى غاية الص ر كالدقة . لشيء
دعكة التكحيػد،كجعمكا أصػػابعيـ لػالػذيف أداركا ظيػكرىـ  ،يقػ  مػف العبػاد المكػذبيف كالظمػـ
كقػد عػاثكا  مسػتيز يف برسػؿ رب العػالميف، عمػى كفػرىـ ،ت شػكا ثيػابيـ كأصػركا س ي آذانيـ ، كا

لى كال يقبػؿ بو؛لػذلؾ  ي اعرض  سادان كظممان عنفسػيـ كلمعباد، ػاف ىػذا الظمػـ ال يرضػاه ا  تعػا
                                                 

 .(ٔٗ/  ِٕ) -تفسير المراغى  (ُ)
 .(ِّٖٗ،ح)(ُْٓ/  ْ) -الطبراني أحمد بف سميماف، المعجـ اعكسط  انظر: (ِ)
-(مػػػػػا قيػػػػػؿ  ػػػػػي درع النبػػػػػي صػػػػػمى ا  عميػػػػػو كسػػػػػمـ)ٖٖبػػػػػاب ،(كالسػػػػػيرالجيػػػػػاد )كتػػػػػاب ،صػػػػػحيح البخارم (ّ)
 . (ُِٓٗ،ح )(ُْ/  ْ)
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ـْ َقْوـِ  بسبب ظمـ العباد قاؿ تعالى:لعقاب كا ىالؾ،تتحقؽ سنة ا ـْ َنَبُه الَِّذيَف ِمْف َقْبِمِه ـْ َيْهِتِه أََل
ـْ ِباْلَبَيَناِت َفَما َكاَف المَّ ُنوٍح َوَعاٍد وَ  ـْ ُرُسُمُه ـَ َوَأْصَحاِب َمْدَيَف َواْلُمْؤَتِفَكاِت َأَتْتُه ُه َثُموَد َوَقْوـِ ِإْبرَاِهي

ـْ َيْظِمُموفَ  ـْ َوَلِكْف َكاُنوا َأْنُفَسُه  [َٕ]التكبة :   ِلَيْظِمَمُه
أتػػتيـ رسػػميـ بالبينػػات :  أعرضػػكا عنيػػا كعانػػدكا الرسػػؿ ،  أخػػذىـ العػػذاب كىػػك الطك ػػاف الػػذم 
أغػػرؽ قػػكـ نػػػكح ، كالػػريح العقػػيـ التػػػي أىمكػػت عػػادا قػػػكـ ىػػكد ، كالصػػيحة التػػػي أخػػذت ثمػػػكد ، 
كالعذاب الذم ىمؾ بو النمركد الػذم حػاكؿ إحػراؽ إبػراىيـ ، كالخسػؼ الػذم نػزؿ بقػرل قػـك لػكط 

 مػػػا كػػػاف مػػػف سػػػنة ا  ، كال مػػػف مقتضػػػى عدلػػػو "أم :  ... مػػػا كػػػاف ا  لػػػيظمميـ  كىػػػـ  ييػػػا :
كحكمتػػو أف يظمميػػـ بمػػا حػػؿ بيػػـ مػػف العػػذاب ، كقػػد أنػػذرىـ كأعػػذر إلػػييـ ليجتنبػػكه كلكػػف كػػانكا 

كالمػػراد مػػف ضػػرب ىػػذا  ،أنفسػػيـ يظممػػكف بجحػػكدىـ كعنػػادىـ ، كعػػدـ مبػػاالتيـ بانػػذار رسػػميـ 
محمػد ػ صػمى ا  عميػو كسػمـ ػ مػف المجػاىريف كالمنػا قيف ، أف سػنة ا   المثػؿ لمكػا ريف برسػالة

 ي عباده كاحدة ال ظمـ  ييا كال محاباة ،  ال بد أف يحػؿ بيػـ مػف العػذاب مػا حػؿ بأمثػاليـ مػف 
 (ُ)"أقكاـ الرسؿ إف لـ يتكبكا

مف ،آخػػريفة االسػػتبداؿ كالت ييػػر بقػػـك سػػنة أخػػرل أال كىػػي سػػن كتترتػػب عمػػى سػػنة ا ىػػالؾ    
يتحقػػؽ  بيػػذاكلمشػػرع مطبقػػيف، ك  لػػربيـ مطيعيف،كلرسػػميـ مجيبيف،كلمحػػؽ مقيمػػيف،صػػفاتيـ أنيػػـ 

،عػدؿ  ػي معاممػة العبػد لربػو بتحقيػؽ التكحيد،كعػدؿ  ػي  ي اعرض العدؿ الذم يريده ا  تعالى
 .باعطاء كؿ ذم حؽ حقومعاممة العبد لآلخريف 

 لعمؿالمطمب الرابع:الجزاء مف جنس ا
 تػػػػدعك إلػػػػىىا يجػػػػد العقػػػػاب، مكضػػػػكع التػػػػي تحػػػػدثت عػػػػف الػػػػذم يتتبػػػػ  اكيػػػػات القرآنيػػػػة      

كقػػػػػد  ،لمػػػػػذنب المقتػػػػػرؼناسػػػػػبة بحيػػػػػث تكػػػػػكف العقكبػػػػػة م ،بالمسػػػػػي يف إنػػػػػزاؿ العقػػػػػاب العػػػػػدؿ  ػػػػػي
 ،حتػػػػػػػى يكػػػػػػػكف العػػػػػػػدؿ ىػػػػػػػك اعسػػػػػػػاس  ػػػػػػػي حػػػػػػػؿ أكػػػػػػػدت آيػػػػػػػات كثيػػػػػػػرة ىػػػػػػػذا المػػػػػػػني  القرآنػػػػػػػي

َوَجػػػػزَاُء َسػػػػَيَئٍة َسػػػػَيَئًة ِمْثُمَهػػػػا َفَمػػػػْف َعَفػػػػا َوَأْصػػػػَمَ   قػػػػاؿ تعػػػػالى: كمػػػػا ،المنازعػػػات بػػػػيف العبػػػػاد
ـْ َفَعػػػػاِقُبوا  : كقػػػاؿ[َْ]الشػػػػكرل :  َفػػػَهْجُرُ  َعَمػػػى المَّػػػِه ِإنَّػػػػُه َل ُيِحػػػب  الظَّػػػاِلِميَف  ْف َعػػػاَقْبُت َواِ 

اِبِريفَ  ـْ َلُهَو َخْيًر ِلمصَّ ـْ ِبِه َوَلِئْف َصَبْرُت      [ُِٔ]النحؿ :   ِبِمْثِؿ َما ُعوِقْبُت
 كىذا المني  العقابي القرآني ينسحب عمى عقكبات اعمـ المكذبة التي نحف بصدد الحديث   

 كجعؿ ،كتعالى بما تستحؽ عدالن منو سبحانو عنيا، اف ا  تعالى قد جازل كؿ أمة مكذبة
 يا، كتباىت باقترا يا.مف جنس معصيتيا،التي جاىرت ب عقابيا

 

                                                 

 . (ْٓٔ/  َُ)-رضا عمي بف رشيد محمد ، المنار تفسيرالمشيكر ب الحكيـ القرآف تفسير (1)
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  يما يمي مثاليف عمى ىذه الخاصية عمى سبيؿ التمثيؿ ال الحصر :كسكؼ نذكر 

 قـو عاد :   -ٔ
،كمػا  بقكة اعجساـ،كعظمة اعبداف،حتى ب كا عمػى العباد،ظممان،كبطشػان،كقيران  ا قد تباىك 

ـْ َتْخمُػػُدوَف * َأَتْبُنػػوَف ِبُكػػَؿ ِريػػٍع آَيػػةا َتْعَبثُػػوَف  :أخبػػر ا  تعػػالى عػػنيـ َوَتتَِّخػػُذوَف َمَصػػاِنَع َلَعمَُّكػػ
ـْ َجبَّاِريَف * ـْ َبَطْشُت َذا َبَطْشُت كقػاؿ  ػي  ،[ُُّ - ُِٖ]الشػعراء :   َفاتَُّقوا المَّػَه َوَأِطيُعػوفِ  *َواِ 

ـْ َيػَرْوا  َفَهمَّا َعاًد َفاْسَتْكَبُروا ِفي اأْلَْرِض ِبَغْيِر اْلَحَؽ َوَقاُلوا َمْف َأَشد   مكض  آخر:  ِمنَّا قُػوَّةا َأَوَلػ
ـْ ُقوَّةا َوَكاُنوا ِباَياِتَنا َيْجَحُدوفَ  ـْ ُهَو َأَشد  ِمْنُه  [ُٓ] صمت :  َأفَّ المََّه الَِّذي َخَمَقُه

عمي قكتييـ بصا رىىـ ، ما يركف أحدان أشد مػنيـ مشيد يجسد غركر الجبابرة حينما تي  إنو   
كىك الػػذم خمقيػػـ كأمػػدىـ بيػػذه القكة،كليػػذا لمػػا  ػػي جػػرأة عجيبػػة، بقػػكتيـ قكة،كيتحػػدكف ا  تعػػالى

عمػييـ ريحػان  مسمطان عمى تمؾ اعجساد التي تباىكا بقكتيا،حيث أرسػؿ ا ،كاف  نزؿ العقاب بيـ
اعجسػػاـ،كنثرت العظػػاـ،كجعمتيـ  صػػرعتران تكالػػت عمػػييـ سػػب  ليػػاؿ كثمانيػػة أيػػاـ،حتى صػػصر 
 .ال نشاط ليـ كال قياـ، كؿ ىذا بسبب عداكتيـ لمجبار تبارؾ كتعالى غثاءن 

ػػا  بػػارزكا الجبػػار بالعػػداكة، كجحػػدكا باياتػػو كعصػػكا رسػػكلو،  ميػػذا قػػاؿ:  " ـْ ِريحا َفَهْرَسػػْمَنا َعَمػػْيِه
كانػػت ريحػػا شػػديدة قكيػػة؛ لتكػػكف عقػػكبتيـ مػػف جػػنس مػػا اغتػػركا بػػو مػػف قػػكاىـ،  ... َصْرَصػػراا 

: بػاردة [، أم ٔ]الحاقػة: ِبِريٍ  َصْرَصٍر َعاِتَيٍة  شديدة البرد جدا، كقكلو تعالى: ككانت باردة 
 (ُ)"شديدة، ككانت ذات صكت مزع 

 قـو لوط : -ٕ
 يـ تمػؾ الفاحشػة التػي اكأمػا قػـك لػكط  قػد انقمبػت  طرتيـ،كمسػخت طبيعتيـ،بسػبب اقتػر 

َوُلوطاػػا ِإْذ َقػػاَؿ ِلَقْوِمػػِه َأتَػػْهُتوَف اْلَفاِحَشػػَة َمػػا  قػػاؿ تعػػالى:،أحػػد مػػف العػػالميف  يسػػبقيـ إلييػػا لػػـ
ـْ ِبَها ِمْف َأَحٍد ِمَف اْلَعاَلِميَف  ـْ َقػْوـً  *َسَبَقُك ـْ َلتَْهُتوَف الَرَجاَؿ َشػْهَوةا ِمػْف ُدوِف الَنَسػاِء َبػْؿ َأْنػُت ِإنَُّك

 [ُٖ،  َٖ]اععراؼ :  ُمْسِرُفوفَ 
تفعمػكف تمػؾ الفعمػة التػي بم ػت ال ايػة  ػى القػبح كٌبخا ليـ : أو مأم كاذكر لكطا حيف قاؿ لقكم "

ـْ ِبها ِمْف َأَحٍد ِمَف اْلعاَلِميفَ بكالفحش أم ما عمميا أحد قبمكـ  ى أم زماف ، بؿ ىى ما َسَبَقُك
ثـ مف اتبعكـ  ييا إلى يكـ  مف مبتدعاتكـ  ى الفساد ،  أنتـ  ييا أسكة كقدكة ،  تبكءكف باثميا كا 

عف مػا اجترحػكه مػف السػي ات مخػالؼ لمقتضػيات الفطػرة ، كمػف ثػـ لػـ  ؛ك ى ىذا بيػاف ،القيامة
 (ِ)"ما  يو مف مخالفة ليدل الديفلتتطم  إليو نفكس أحد مف البشر قبميـ 

                                                 
 (.ُٗٔ/  ٕ) -الدمشقي كثير بف عمر بف إسماعيؿ القرآف العظيـ المشيكر بتفسير ابف كثير، تفسير (ُ)

 .(َِْ/  ٖ) - تفسير المراغى (ِ)
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انتكاسػة ،التػي تمثػؿ ب عمى ىؤالء القكـ كاف مػف جػنس تمػؾ المعصػية كحيف نزؿ العقا
َجَعْمَنػػا َعاِلَيَهػػا َسػػاِفَمَها  قػػاؿ تعػػالى:كمػػا ا  تعػػالى قػػراىـ رأسػػان عمػػى عقػػب   ػػي الفطرة،حيػػث قمػػب

ـْ ِحَجاَرةا ِمْف ِسَجيؿٍ   [ْٕ:]الحجر َوَأْمَطْرَنا َعَمْيِه
كىػذا القمػػب كجعػؿ عالييػػا سػػا ميا أشػبو شػػيء بتمػػؾ الفطػرة المقمكبػػة اليابطػػة المرتكسػة مػػف قمػػة "

حػػط مػػػف الحيػػكاف ،  ػػػالحيكاف كاقػػؼ ممتػػػـز عنػػد حػػػدكد  طػػػرة بػػػؿ أ ،ا نسػػاف إلػػػى درؾ الحيػػكاف 
 (ُ) "الحيكاف 

حػدة مػف الػدمار بنكع كاحد أك صػي ة كاال تختص  مـ كيتضح مما سبؽ أف العقكبات ا ليية ل
كمػا قػاؿ  ألكانػو كاختال يػا بطػرؽ عديػدة ةكالسقكط بؿ جرت سػنة ا  تعػالى بتنكيػ  العػذاب ككثػر 

ـْ ُموَسػػى ِباْلَبَيَنػػاِت َفاْسػػَتْكَبُروا ِفػػي اأْلَْرِض َوَمػػا تعػػالى: َوَقػػاُروَف َوِفْرَعػػْوَف َوَهاَمػػاَف َوَلَقػػْد َجػػاَءُه
ػْيَحُة  *َكاُنوا َساِبِقيَف  ـْ َمػْف َأَخَذْتػُه الصَّ ـْ َمْف َأْرَسْمَنا َعَمْيِه َحاِصػباا َوِمػْنُه َفُكال  َأَخْذَنا ِبَذْنِبِه َفِمْنُه

ـْ َوَلِكػْف َكػاُنوا َأْنُفَسػُهـْ َوِمْنهُ  ـْ َمػْف َأْرَرْقَنػا َوَمػا َكػاَف المَّػُه ِلػَيْظِمَمُه  ـْ َمْف َخَسْفَنا ِبِه اأْلَْرَض َوِمػْنُه
كبحسب  ساد اعمة كانحرا يا يككف اليالؾ ،[ُّ]المدثر :  [ٓٗ،  َٜٖيْظِمُموَف ]العنكبوت : 

،أك مجاعػػػة انان،أك ريحان،أكخسػػػفان ،أك قحطػػػان كالتعػػػذيب الػػػذم قػػػد يجػػػر صػػػاعقة،أك غرقػػػان،أك  يضػػػ
كارتفاعػػػػػػان  ػػػػػػي اعسػػػػػػعار،أك أمراضػػػػػػان،كأكجاعان،أك ظممػػػػػػان كجػػػػػػكران مػػػػػػف الظممػػػػػػة،أك اختال ػػػػػػان بػػػػػػيف 
الناس،أكمسػػخان  ػػي الصػػكر كاعشػػكاؿ كمػػا  عػػؿ ببنػػي إسػػرا يؿ،أك ضػػعفان  ػػي القمكب،ككىنػػان  ػػي 

 (ِ)النفكس كما ىك حاؿ اعمة ا سالمية.
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                 

 
 .(ِٕٓ/  ْ) - ي ظالؿ القرآف ،سيد قطب (ُ)

 .ّْانظر:أسباب ىالؾ اعمـ كسنة ا   ي المنحر يف كالمجرميف،عبدا  التميدم،ص (ِ)
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 المبحث الثالث

 جرائـ األمـ المكذبة وعقوباتها
 

 وفيه أربعة مطالب:
 المطمب األوؿ:جرائـ األمـ في حؽ اهلل تعالى .

 المطمب الثاني:جرائـ األمـ في حؽ الكتب والشرائع السماوية.
 المطمب الثالث :جرائـ األمـ في حؽ األنبياء والمصمحيف .

 الناس.المطمب الرابع:جرائـ األمـ في حؽ 
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  المبحث الثالث
 جرائـ األمـ المكذبة وعقوباتها

 
 ،اعرض ليػـ تكريمػان ليػـ ،حيػث سػخر،ر كاستخمفيـ  ي اعرضتعالى قد خمؽ البش إف ا      

كلػػػـ يكميػػػـ إلػػػى أنفسػػػػيـ  ،كلػػػـ يتػػػػركيـ المػػػكلى سػػػبحانو ىمػػػالن  كنكزىىػػػا كبحارىىػػػا ككػػػؿ مػػػا  ييػػػا،
إلييـ رسػالن يأخػذكف بأيػدييـ إلػى الصػراط المسػتقيـ ؛كػي بؿ أرسؿ  ؛يتخبطكف  ي ظممات الريب

 :تعػػالى مبينػػان حكمتػػو مػػف إرسػػاؿ الرسػػؿ ال يكػػكف ليػػـ حجػػة يػػـك القيامػػة عمػػى كفػػرىـ كضػػالليـ،
ػػًة َبْعػػَد الر ُسػػِؿ َوَكػػاَف المَّػػ ُه َعِزيػػزاا ُرُسػػالا ُمَبَشػػِريَف َوُمْنػػِذِريَف ِلػػَئالَّ َيُكػػوَف ِلمنَّػػاِس َعَمػػى المَّػػِه ُحجَّ

  [ُٓٔ]النساء :   َحِكيماا
ٍمػػػؽ حجػػػة   مػػػيس كطػػػرؽ  ، الػػػديفر ك أمػػػلبيػػػاف  ،الرسػػػؿ تتػػػرل  ا  تعػػػالى إرسػػػاؿبعػػػد لمخى

 إال نفسو. النار  مف كفر منيـ بعد ذلؾ  ال يمكمفَّ ك الجنة 
لكػػػػػػػف تبقػػػػػػػى  ، كقػػػػػػػد تعػػػػػػػددت كظػػػػػػػا ؼ الرسػػػػػػػؿ كميػػػػػػػاميـ  ػػػػػػػي دعػػػػػػػكتيـ عقػػػػػػػكاميـ  

عبػػػػػادة الػػػػػدعكة إلػػػػػى تتمحػػػػػكر حػػػػػكؿ قضػػػػػية كاحػػػػػدة ىػػػػػي  ،كالميمػػػػػة الر يسػػػػػة ،الكظيفػػػػػة اعكلػػػػػى
َوَمػػػا َأْرَسػػػْمَنا ِمػػػْف َقْبِمػػػَؾ ِمػػػْف َرُسػػػوٍؿ ِإلَّ ُنػػػوِحي ِإَلْيػػػِه َأنَّػػػُه َل ِإَلػػػَه قػػػاؿ تعػػػالى:حيػػػث ا  كحػػػده 

 [ ِٓ]اعنبياء :   ِإلَّ َأَنا َفاْعُبُدوفِ 
التكحيػػد إلػػى قضػػايا أخػػرل تمػػس أمػػف  ك نجػػد دعػػكات الرسػػؿ تتعػػدل قضػػية الػػدعكة إلػػى

مجتمػػػ  عفيػػػؼ طػػػاىر  ػػػي عقيدتػػػو، كأخالقػػػو،  بنػػػاء إلػػػى كتسػػػعى،كاعخالقي،االجتماعيالنػػػاس 
 كتعيػده إال الحيػاة جكانػب مػف جانبػان  يػدع لػـدينان لكؿ النػاس   ا  شرعو الذم ا سالـ   كسمككو.

  رديػػة كركحيػػة، ماديػػة الحيػػاة، نػػكاحي لكػػؿ شػػامؿ -بطبيعتػػو-  يػػك كالتكجيػػو، بالتشػػري 

 كالعبػادات كاعخػالؽ كالشػريعة العقيػدة  ػي كأحكامػو ا سػالـ تعػاليـ أف كالحقيقػة،ةجماعيك 

 بكصػفة أشػبو كىػي لػبعض، الـز بعضػيا  ػاف متكاممػة، أخػذت إذا إال أكميػا تؤتي ال ،كالمعامالت

نة كاممة طبية  لػبعض كممارسػة اعشياء، بعض مف كامتناع ،متنكع كدكاء متكامؿ، غذاء مف مككَّ

 يػؤثر قػد منيػا جػزء تىػٍرؾ  ػافَّ  ،جميعػا تنفيذىا مف بد ال ىد يا، الكصفة ىذه تحقؽ  مكي التمرينات

 .كميا النتيجة  ي

جميعان قد أدكا اعمانة كبم كا الرسالة، كأكصمكا اليدل إلى أقكاميـ   كاضح أف أنبياء ا 
سػػاطعان جميان،بعػػد أف أيػػدىـ ا  بمعجزات،ليسػػتيقف كػػؿ قػػكـ برسػػالة رسػػكليـ ،كلكػػف تػػأبى الفطػػر 
العكجػػػاء ،كالنفػػػكس المريضػػػة أف تسػػػتقيـ عمػػػى الفطػػػرة كالػػػديف الحؽ،كتػػػأبى العقػػػكؿ إلػػػى العنػػػاد 

ـْ أل ر  ي تحد عجيب غريب بالكفر بايات ا  كما قاؿ تعالى:كاالستكبار،كتجاىر كتفاخ ـْ َيْهِتُك
ـْ ِإلَّ المَُّه جَ  ـْ َل َيْعَمُمُه ـْ َقْوـِ ُنوٍح َوَعاٍد َوَثُموَد َوالَِّذيَف ِمْف َبْعِدِه ـْ َنَبُه الَِّذيَف ِمْف َقْبِمُك ـْ ُرُسػُمُه اَءْتُه

ـْ فِ  ػا تَػْدُعوَنَنا ِباْلَبَيَناِت َفَرد وا َأْيِدَيُه نَّػا َلِفػي َشػؾَّ ِممَّ ـْ ِبػِه َواِ  ـْ َوَقاُلوا ِإنَّا َكَفْرَنا ِبَما ُأْرِسػْمُت ي َأْفَواِهِه
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حقؽ سنة مف سنف ا  تعالى  ي ىؤالء المكذبيف الضاليف تكحين ذ ت [ٗ]إبراىيـ :   ِإَلْيِه ُمِريبٍ 
 كالتتبير. الذيف استحقكا العقاب ككقعكا  ي أسبابو،كىي سنة ا ىالؾ

ك يما يمي سنقؼ كقفة عامة م  جػرا ـ اعمػـ المختمفػة التػي كانػت سػببان  ػي إيقػاع سػنة 
ف كنػػػا سػػػنقؼ مػػػ  ىػػػذه  العقػػػاب عمػػػييـ ،كعمػػػى  كػػػؿ أمػػػة تسػػػير عمػػػى نفػػػس الػػػدرب الخػػػاطر،كا 
اعسباب  ي سياؽ الحديث عػف كػؿ عقكبػة مػف عقكبػات اعمـ،لكػف اليػدؼ مػف ىػذه الكقفػة ىػك 

 .مة المؤدية إلى إنزاؿ العقكباتجم  اعسباب العا

 المطمب األوؿ:جرائـ األمـ في حؽ اهلل تعالى:
إف أعظـ جريمة يمكف أف تقتر يا أمة تمؾ التي تككف  ي حؽ ا  سبحانو كتعالى،كأعظـ 

ِإفَّ المََّه َل َيْغِفُر َأْف  جريمة  ي حقو تعالى ىي الشرؾ كالكفر بو سبحانو تصديقان لقكلو تعالى:
ا  [ْٖ]النساء : ُيْشَرَؾ ِبِه َوَيْغِفُر َما ُدوَف َذِلَؾ ِلَمْف َيَشاُء َوَمْف ُيْشِرْؾ ِبالمَِّه َفَقِد اْفَتَر  ِإْثماا َعِظيما

ـَ َبْيَنا َأَنا َرِديػُؼ النَِّبػَي َصػمَّى المَّػُه َعَمْيػِه َوَسػمَّ  :َعْف ُمَعاِذ ْبِف َجَبٍؿ َرِضَي المَُّه َعْنُه َقاؿَ و         
َـّ  :ُقْمتُ  (:َيا ُمَعاُذ ْبَف َجَبؿٍ  :)َلْيَس َبْيِني َوَبْيَنُه ِإلَّ َأِخَرُة الرَّْحِؿ َفَقاؿَ  َلبَّْيَؾ َرُسوَؿ المَِّه َوَسػْعَدْيَؾ ثُػ

َـّ َقاَؿ  َـّ  :ُقْمػتُ  (َيػا ُمَعػاذُ :)َساَر َساَعةا ُث َـّ َسػاَر َسػاَعةا ثُػ َيػا  :)َقػاؿَ  َلبَّْيػَؾ َرُسػوَؿ المَّػِه َوَسػْعَدْيَؾ ثُػ
المَّػُه  :ُقْمػتُ : (َهْؿ تَػْدِري َمػا َحػؽ  المَّػِه َعَمػى ِعَبػاِد ِ  :)َلبَّْيَؾ َرُسوَؿ المَِّه َوَسْعَدْيَؾ َقاؿَ :ُقْمتُ  (:ُمَعاذُ 

ـُ َقاؿ َـّ  (،َحؽ  المَِّه َعَمى ِعَباِدِ  َأْف َيْعُبُدوُ  َوَل ُيْشِرُكوا ِبِه َشْيئاا :)َوَرُسوُلُه َأْعَم َـّ  ثُػ َسػاَر َسػاَعةا ثُػ
َهْؿ َتْدِري َمػا َحػؽ  اْلِعَبػاِد َعَمػى :)َلبَّْيَؾ َرُسوَؿ المَِّه َوَسْعَدْيَؾ َفَقاَؿ  :ُقْمتُ  (ٍ َيا ُمَعاُذ ْبَف َجَبؿ) :َقاؿَ 

ـُ َقاؿَ  :ُقْمتُ  (المَِّه ِإَذا َفَعُمو ُ   (ُ)(َل ُيَعَذَبُهـْ َحؽ  اْلِعَباِد َعَمى المَِّه َأْف :)المَُّه َوَرُسوُلُه َأْعَم
"حقيقػة الشػرؾ أف ييعبىػػد المخمػكؽ كمػا يعبىػػد ا ، كبػيف العممػاء حقيقػػة الشػرؾ حيػث قػػالكا  

 (ِ)أك يعظَّػػػػػػػػـ كمػػػػػػػػا يعظَّػػػػػػػػـ ا ، أك يصػػػػػػػػرىؼ لػػػػػػػػو نػػػػػػػػكع مػػػػػػػػف خصػػػػػػػػا ص الربكبيػػػػػػػػة كا لييػػػػػػػػة"
نيمػػا بػػػال كقػػاؿ الػػػدىمكم: "إف الشػػرؾ ال يتكقٌػػػؼ عمػػى أف يعػػػًدؿ ا نسػػاف أحػػػدان بػػا ، كيسػػػاكم بي

خصػيا ا  تعػالى بذاتػو العميػة،  - رؽ، بػؿ إف حقيقػة الشػرؾ أف يػأتي ا نسػاف بخػالؿ كأعمػاؿ 
 عحػػػػد مػػػػف النػػػػاس، كالسػػػػجكد عحػػػػد، كالػػػػذبح باسػػػػمو، كالنػػػػذر لػػػػو، -كجعميػػػػا شػػػػعاران لمعبكديػػػػة 

ثبات التصرؼ لو، كؿ ذلؾ يثبت  كاالستعانة بو  ي الشدة، كاالعتقاد أنو ناظر  ي كؿ مكاف، كا 
 (ّ)بو الشرؾ كيصبح بو ا نساف مشركان"

كقػػػد بػػػيف القػػػرآف الكػػػريـ  ػػػي قصصػػػو أف ىػػػذه الجريمػػػة العظمػػػى قػػػد كقعػػػت بيػػػا اعمػػػـ 
ف تعددت المعبكدات،كاختمفت  ي أسما يا كأشكاليا،  ذكر القرآف شرؾ قكـ نكح   المكذبة،كا 

                                                 
(1)

 (.ِِٔٓ،ح)( ِِِْ/  ٓ) -(الرجؿ خمؼ الرجؿ إرداؼ) ٗٗباب (،المباس )كتاب ،صحيح البخارم  
(2)

 .ِٕٗ، صعبد الرحمف بف ناصر السعدم ،يسير الكريـ الرحمف  ي تفسير كالـ المناف ت  
 .ّٔ،صرسالة التكحيد  (ّ)
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ـْ ِمْف ِإَلٍه َرْيُرُ   قاؿ تعػالى: ا ِإَلى َقْوِمِه َفَقاَؿ َيا َقْوـِ اْعُبُدوا المََّه َما َلُك َوَلَقْد َأْرَسْمَنا ُنوحا
ـْ  *َأَفاَل َتتَُّقوَف  ػَؿ َعَمػْيُك ـْ ُيِريػُد َأْف َيَتَفضَّ َفَقاَؿ اْلَمََلُ الَِّذيَف َكَفُروا ِمْف َقْوِمِه َما َهَذا ِإلَّ َبَشًر ِمْثُمُك

ِليفَ وَ   [ِْ،  ِّ]المؤمنكف :  َلْو َشاَء المَُّه أَلَْنَزَؿ َماَلِئَكةا َما َسِمْعَنا ِبَهَذا ِفي آَباِئَنا اأْلَوَّ
َقػاُلوا َأِجْئَتَنػا ِلَنْعُبػَد المَّػَه َوْحػَدُ   :ذكػر القػرآف قػكليـالذم كق   يو قـك عاد شرؾ الكعف 

اِدِقيفَ َوَنَذَر َما َكاَف َيْعُبُد آَباُؤَنا َفْهتِ   [َٕ]اععراؼ :   َنا ِبَما َتِعُدَنا ِإْف ُكْنَت ِمَف الصَّ
ـْ : يؿ لمعجػؿ قػاؿ تعػالىكعف عبادة بني إسػرا َواتََّخػَذ َقػْوـُ ُموَسػى ِمػْف َبْعػِدِ  ِمػْف ُحِمػَيِه

ـْ  ـْ َوَل َيْهػػِديِه ـْ َيػػَرْوا َأنَّػػُه َل ُيَكَمُمُهػػ  َسػػِبيالا اتََّخػػُذوُ  َوَكػػاُنوا َظػػاِلِميفَ ِعْجػػالا َجَسػػداا َلػػُه ُخػػَواًر أََلػػ
 [ُْٖ]اععراؼ : 

 يذه صكرة متأخرة مف صكر شرؾ اعمـ،كىي شرؾ بني إسرا يؿ باتخػاذىـ عجػالن ال ينفػ       
ينكػػر تعػػالى عمػػييـ  ػػي ضػػالليـ بالعجػػؿ، كذيىيػػكليـ عػػف " كال يضػػر عبػػدكه مػػف دكف ا  حيػػث 

ػػػكىار ال خػػػالؽ السػػػماكات كاعرض كرٌب كػػػؿ شػػػيء كم ميكػػػو، أف عبػػػدكا معػػػو عجػػػال جسػػػدنا لػػػو خي
 (ُ)"كلكف غىطَّى عمى أعييف بصا رىـ  عىمىى الجيؿ كالضالؿ،يكمميـ، كال يرشدىـ إلى خير

 الشػػػػػرؾ إذف انقػػػػػالب ل كضػػػػػاع السػػػػػميمة،إنو يجعػػػػػؿ الحػػػػػؽ باطالن،كالباطػػػػػؿ حقان،كالخػػػػػالؽ     
عمػػى أسػػس متينػػة متماسػػكة،بؿ يقػػـك عمػػى مخمكقػػان،كالمخمكؽ خالقػػان،كعمى ىػػذا ال يقػػكـ المجتمػػ  

كالخيانة،كىػذا كمػو  ،كالعػدكاف ،كسفؾ الػدماء،كالطم   ،مستمزمات كمقتضيات الشرؾ مف الجش 
ظمـ ال يرضى ا  تعالى بو،كال يقبمو  ي عباده،  يسمط ا  تعالى سيؼ انتقامو كبطشو،كيبسػط 

َظَهػػَر اْلَفَسػػاُد ِفػػي اْلَبػػَر :  تعػػالىسػػكط عذابػػو كجبركتػػو عمػػى المشػػركيف الظػػالميف، ييمكيـ قػػاؿ 
ـْ َيْرِجُعو ـْ َبْعَض الَِّذي َعِمُموا َلَعمَُّه كقػاؿ ،[ُْ]الػرـك : فَواْلَبْحِر ِبَما َكَسَبْت َأْيِدي النَّاِس ِلُيِذيَقُه
َوَقاُلوا َل تَػَذُرفَّ :   تعالى  ي سكرة نكح مبينان أف الشرؾ ىك سبب ا ىالؾ كا غراؽ لقكـ نػكح

ـْ َوَل تَػػػَذُرفَّ َود ا َوَل ُسػػػَواعاا َوَل َيُغػػػوَث َوَيُعػػػوَؽ َوَنْسػػػراا  َوَقػػػْد َأَضػػػم وا َكِثيػػػراا َوَل تَػػػِزِد  *آِلَهػػػَتُك
ـْ َيِجػػُدوا َلُهػػـْ  *الظَّػػاِلِميَف ِإلَّ َضػػاَللا  ـْ ُأْرِرُقػػوا َفػػُهْدِخُموا َنػػاراا َفَمػػ ػػا َخِطيَئػػاِتِه ِمػػْف ُدوِف المَّػػِه  ِممَّ

 [ِٓ - ِّ]نكح :  َأْنَصاراا
خطيئاتهـ مام  كالتكػذيب كاعذل لنػكح لمنػاس  كالظمػـ بػا   ىػي الشػرؾك أم بسبب خطي ػاتيـ

 ان.عميو السالـ أغرقكا بالطك اف  مـ يبؽ منيـ أحد
ىػػػػذا، زمػػػػاف  زماننػػػػاكيػػػػأتي  ،كآليتػػػػو الخاصػػػػة  كأصػػػػناموزمػػػػف معبكداتػػػػو يبقػػػػى لكػػػػؿ  ك
كصػندكؽ النقػد ،  لعػالمي الجديػدكالنظػاـ ا، كالعكلمػة ،الرأسػماليةكمعو طػاغكت  الفكرم  االستعمار

عصػػر  تناسػػب ة ػػي صػػياغات عقالنيػػ ةمصػػكغ المػػرةىػػذه ك الزمػػاف  آخػػر آليػػةكىػػي  ،الػػدكلي
،التػػي تيػػدؼ  ػػي نيايػػة المطػػاؼ إلػػى اسػػتعباد  كلكنيػػا نفػػس القكالػػب  ، كزمػػاف الكمبيػػكتر الحداثػػة

ر ربيـ ،كتكجيييـ ل ير دينيـ،كش ميـ  ي ممذات الدنيا،ليصبحكا عبيدان لمشيكة كالماؿ الناس ل ي
                                                 

 .( ْٕٔ/  ّ) - ، البف كثيرتفسير القرآف العظيـ (ُ)
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كىذه معبكدات العصػر الحػديث، زد عمييػا أصػنامان مػف نػكع آخػر تتمثػؿ  ػي الزعامػات الفكريػة ،
كاالنسػػػػالخ عػػػػف الديف،كأقصػػػػد الزعامػػػػات  ،المنحر ػػػػة عػػػػف الجػػػػادة كالتػػػػي تػػػػدعكا إلػػػػى االنحػػػػالؿ

صالحيـ،صػدان العممانية التي  تيدؼ إلى االنزكاء بالػديف عػف كػؿ مػا لػو صػمة بسياسػة النػاس كا 
عف سبيؿ ا  كحربان عمى ا سالـ كأىمو كىذا شػأف ىػذه اعصػناـ الفكريػة الجديػدة كمػا قػاؿ سػيد 

كىكػػػذا تمػػػػؾ القيػػػادات الضػػػالة المضػػػممة تقػػػػيـ أصػػػنامان ، تختمػػػؼ أسػػػػماؤىا قطػػػب رحمػػػو ا :   "
ة السػػا دة  ػػي كػػؿ جاىميػػة؛ كتجمػػ  حكالييػػا اعتبػػاع ، كتيػػي   ػػي قمػػكبيـ كأشػػكاليا ، ك ػػؽ النعػػر 

الحمية ليذه اعصػناـ ، كػي تػكجييـ مػف ىػذا الخطػاـ إلػى حيػث تشػاء ، كتبقػييـ عمػى الضػالؿ 
تجمػػ  النػػاس حػػكؿ اعصػػناـ . .    وقػػد أضػػموا كثيػػراا  الػػذم يكفػػؿ ليػػا الطاعػػة كاالنقيػػاد : 

كأصػػػناـ اع كػػػار . . سػػػكاء!! لمصػػػد عػػػف دعػػػكة ا  ،  ،كأصػػػناـ اعشػػػخاص  ،أصػػػناـ اعحجػػػار 
 (ُ)"كتكجيو القمكب بعيدان عف الدعاة ، بالمكر الكٌبار ، كالكيد كا صرار!

كسنة ا  تعالى ماضية ثابتة،كسكؼ تجرم عمى كؿ مف أشرؾ بػا  كجعػؿ لػو نػدان مػف 
 فيالخػػػػاط  يفالظػػػػالم بي أحدان،كمصػػػػيرحجػػػر أك بشػػػػر أك  كػػػػرة أك مبػػػػدأ،  سػػػػنة العقػػػاب ال تحػػػػا

 . ي الدنيا كاكخرة جميعان  الجدد،ىك ذات مصير الظالميف الخاط يف القدامى

 :السماوية :جرائـ األمـ في حؽ الكتب والشرائعالمطمب الثاني
ة كالشػػػرا   تعتبػػػر مػػػف أشػػػد الجػػػرا ـ إف جػػػرا ـ اعمػػػـ المتعمقػػػة بتحريػػػؼ الكتػػػب السػػػماكي

مػػف راء عمػى ا ، كالتقػكؿ عميو،كىػذا ،لمػا  ييػا مػف اال تػػالعقكبػات ا لييػػة باعمـالمكجبػة  نػزاؿ 
ـُ  حيػث ال يكازيػو ظمػـ كمػا أخبػر سػبحانو كتعػالى  ػي قكلػو :،عظيـ ا جراـ كالكذب  َوَمػْف َأْظَمػ

ـْ َوَيُقوُؿ اأْلَ  ْشَهاُد َهُؤَلِء الَِّذيَف َكػَذُبوا َعَمػى ِممَِّف اْفَتَر  َعَمى المَِّه َكِذباا ُأوَلِئَؾ ُيْعَرُضوَف َعَمى َرَبِه
ـْ َأَل َلْعَنُة المَِّه َعَمى الظَّاِلِميفَ   [ُٖ]ىكد : َرَبِه

 أىؿ الكتاب بحؽ  كتبيـ نذكرىا  يما يمي:كلقد تعددت صكر جرا ـ 
 التفريؽ بيف أوامر اهلل : -ٔ

كذلػػؾ ،بعض عػػف كاضػىػك مػػف  عػؿ الييػػكد ،حيػث طبقػػكا بعػض مػػا أمػرىـ ا  بػػو كأعر ك 
 قكلو تعالى:ب الضالة،كنسشيد عمى ذلؾ أىكا يـخمؼ  بسبب انجرارىـ

ـْ ِبػػ ـْ َتَظػػاَهُروَف َعَمػػْيِه ـْ ِمػػْف ِدَيػػارِِه ـْ َوُتْخِرُجػػوَف َفِريقاػػا ِمػػْنُك ـْ َهػػُؤَلِء َتْقُتمُػػوَف َأْنُفَسػػُك َـّ َأْنػػُت ْثـِ ثُػػ اإلِْ
ـْ ُأَسػػاَر  ُتَفػػادُ  ْف َيػػْهُتوُك ـْ َأَفُتْؤِمُنػػوَف ِبػػَبْعِض اْلِكتَػػاِب َواْلُعػػْدَواِف َواِ  ـْ ِإْخػػرَاُجُه ـً َعَمػػْيُك ـْ َوُهػػَو ُمَحػػرَّ وُه

ـْ ِإلَّ ِخْزًي ِفي اْلَحَياِة الد ْنَيا َوَيْوـَ اْلِقَياَمػ ِة ُيػَرد وَف َوَتْكُفُروَف ِبَبْعٍض َفَما َجزَاُء َمْف َيْفَعُؿ َذِلَؾ ِمْنُك
 [ٖٓ]البقرة :   المَُّه ِبَغاِفٍؿ َعمَّا َتْعَمُموفَ ِإَلى َأَشَد اْلَعَذاِب َوَما 

                                                 
 .(ُّٕٔ/  ٔ)- ،سيد قطب ى ظالؿ القرآف (ُ)
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نزلػت ،ىذه اكية خطاب لممكاجييف ال يحتمػؿ رده إلػى اعسػالؼ يقكؿ ا ماـ القرطبي "
ككانػت اعكس ،كالنضير مػف الييػكد ككانػت بنػك قينقػاع أعػداء قريظػة ،كقريظة  ، ي بني قينقاع

كقريظػػػة ،كالنضػػػير كاعكس كالخػػػزرج إخػػػكاف ،كالخػػػزرج حمفػػػاء بنػػػي قريظػػػة  ،حمفػػػاء بنػػػي قينقػػػاع
ثػػـ يرتفػػ  الحػػرب  يفػػدكف أسػػاراىـ  عيػػرىـ ا  ،ثػػـ ا ترقػػكا  كػػانكا يقتتمػػكف ،إخػػكاف كالنضػػير أيضػػا ن 

 (ُ) "بذلؾ 
أف تصاف اعنفس،كال يعتدل عمييػا  اكيات تكجب فريؽ  احش بيف أكامر ا  تعالى،إنو ت      
ىػػذه ك كأف يكػػكف كالؤىػػـ لممػػؤمنيف مػػف أبنػػاء ديػػنيـ، كأف يككنػػكا أذلػػة ليػػـ كأعػػزة عمػػى الكػػا ريف، ،

ترككىػػػػا بالكميػػػػة كأعرضػػػػكا عنيا،أمػػػػا إذا جػػػػاءكىـ أسػػػػارل قػػػػالكا: إخػػػػكانكـ  ػػػػي الػػػػديف،  البػػػػد أف 
خػػػراجيـ أصػػػالن كلكػػػف ىكػػػذا يفعػػػؿ اليػػػكل بأصػػػحابو قػػػتميـ ك تفػػػادكىـ، كيػػػؼ كىػػػك محػػػـر عمػػػييـ  ا 

كبيذا يككنكف قد آمنكا ببعض الكتاب كىك بذؿ الفداء لتخمػيص اعسػرل ، ككفػركا  ، ا كالعياذ ب
خراجيـ مف ديارىـ  .ببعضو كىك تحريـ سفؾ دماء إخكانيـ كا 

كاعمػػكر الثالثػػة كميػػا قػػد  رضػػت عمػػييـ،  فػػرض عمػػييـ أف ال يسػػفؾ بعضػػيـ دـ بعػػض، كال  "
ذا كجػػػػدكا أسػػػيران يخػػػرج بعضػػػيـ بعضػػػان  عمػػػػييـ  ػػػداؤه،  عممػػػكا بػػػاعخير كتركػػػػكا مػػػنيـ، كجػػػب  ، كا 

 (ِ)"اعكليف،  أنكر ا  عمييـ ذلؾ 
العقػػػاب  ػػػي الػػػػدنيا قبػػػؿ اكخػػػػرة عمػػػى ىػػػذا التفريػػػػؽ بػػػيف أكامػػػػر  الييػػػػكد لػػػذلؾ اسػػػتحؽك 

  .ا ، عاجميـ ا  تعالى بالخزم  ي الدنيا كما أخبرت اكية الكريمة 
 ثـ اختمؼ  ي الخزم الذم أخزاىـ ا  بما سمؼ مف معصيتيـ إياه. 

قاؿ بعضيـ: ذلؾ ىك حكـ ا  الذم أنزلو إلى نبيو محمد صمى ا  عميػو كسػمـ: مػف أخػذ   -ُ
 ، كاالنتقاـ لممظمـك مف الظالـ.القاتؿ بمف قتؿ، كالقكد بو قصاصان 

 .كا عمى دينيـ، ذلة ليـ كص اران قاؿ آخركف: بؿ ذلؾ، ىك أخذ الجزية منيـ ما أقام  -ِ
كقاؿ آخركف: بؿ ذلؾ الخزم الذم جكزكا بو  ي الدنيا: إخػراج رسػكؿ ا  صػمى ا  عميػو   -ّ

 كػاف ذلػؾ خزيػا  ػي كسمـ النضير مف ديارىـ عكؿ الحشر، كقتؿ مقاتمة قريظة كسػبي ذرارييػـ، 
  (ّ)"الدنيا، كليـ  ي اكخرة عذاب عظيـ.

الػػػدنيكم عمػػػييـ ،كمػػػف المفارقػػػة أف ىػػػذا مػػػا سػػػبؽ مػػػف العقػػػاب  كعمػػػى كػػػؿو  قػػػد كقػػػ  كػػػؿ
العقػػػاب الػػػدنيكم كػػػاف مخصكصػػػان بسػػػبب محػػػدد ذكرتػػػو اكيػػػة الكريمػػػة كىػػػك التفريػػػؽ بػػػيف أكامػػػر 

 .ا ،لتظير اكية كتبيف عظمة ىذه الجريمة
 

                                                 
(1)

 .(َِ/  ِ) -الجام  عحكاـ القرآف  

 .ٖٓ ص ، تفسير كالـ المناف،لمسعدمتيسير الكريـ الرحمف  ي  (ِ)

 .(ُّْ/  ِ) -جام  البياف  ي تأكيؿ القرآف، لمطبرم  (ّ)
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 الكتماف والتعمية عما في كتب اهلل: -ٕ
الكتػػػػاب  ػػػػي حػػػػؽ كتػػػػب  كىػػػػي صػػػػكرة أخػػػػرل مػػػػف صػػػػكر الجػػػػرا ـ التػػػػي ارتكبيػػػػا أىػػػػؿ

ا  تعػػػػػػػالى  ػػػػػػػأم جريمػػػػػػػة أكبػػػػػػػر مػػػػػػػف كتمػػػػػػػاف مػػػػػػػا أنػػػػػػػزؿ ا  تعػػػػػػػالى،كنقض الميثػػػػػػػاؽ ال مػػػػػػػيظ 
ْذ َأَخػػػػػَذ المَّػػػػػُه  المػػػػػأخكذ عمػػػػػييـ مػػػػػف ا  تعػػػػػالى  ػػػػػي تبيػػػػػيف الكتػػػػػاب لمنػػػػػاس كعػػػػػدـ كتمانػػػػػو: َواِ 

ـْ َواْشػػػػَتَرْوا ِميثَػػػػاَؽ الَّػػػػِذيَف ُأوتُػػػػوا اْلِكتَػػػػاَب َلُتَبَيُننَّػػػػُه ِلمنَّػػػػاِس َوَل َتْكُتمُ  وَنػػػػُه َفَنَبػػػػُذوُ  َورَاَء ُظُهػػػػورِِه
 [ُٕٖ]آؿ عمراف :  ِبِه َثَمناا َقِميالا َفِبْئَس َما َيْشَتُروفَ 

أك السػؤاؿ  ،لقد كاف ىؤالء القـك يكتمكف نصكص الكتاب عف الناس عنػد الحاجػة إلييػا
ػرى  عػف  عنيا ككانكا يخفػكف أحكامػان شػرعية كاردة  ػي كتػبيـ كػرجـ الزانػي ٍبػًد اً  ٍبػًف عيمى رضػي  عى

ـٍ  ا  عنيمػػا:" ػػالن ًمػػٍنيي كا لىػػوي أىفَّ رىجي ػػاءيكا ًإلىػػى رىسيػػكًؿ اً  صػػمى ا  عميػػو كسػػمـ،  ىػػذىكىري أىفَّ اٍليىييػػكدى جى
ػػٍأفً  ػػا تىًجػػديكفى ً ػػي التَّػػٍكرىاًة ً ػػي شى ـٍ رىسيػػكؿي اً  صػػمى ا  عميػػو كسػػمـ: مى نىيىػػا  ىقىػػاؿى لىييػػ الػػرٍَّجـً  كىاٍمػػرىأىةن زى

ـى  ىػأىتىٍكا بًػالتَّكٍ  : كىػذىٍبتيـٍ ًإفَّ ً ييىػا الػرٍَّج ٍبػدي اً  ٍبػفي سىػالىـو ييٍجمىديكفى  ىقىاؿى عى ـٍ كى يي حي كىىا،  ىقىاليكا: نىٍفضى رىاًة  ىنىشىػري
ػا بىٍعػدىىىا؛  ىقىػاؿى  مى ػا قىٍبمىيىػا كى ،  ىقىػرىأى مى مىػى آيىػًة الػرٍَّجـً ـٍ يىػدىهي عى ػديىي ػ ى أىحى : اٍر ىػٍ   ىكىضى ٍبػدي اً  ٍبػفي سىػالىـو لىػو عى

ػا مَّػدي ً ييىػا آيىػةي الػرٍَّجـً  ىػأىمىرى ًبًيمى ػدىؽى يىػا ميحى رىسيػكؿي اً   يىدؾى  ىرى ى ى يىدىهي،  ىًاذىا ً ييىا آيىةي الرٍَّجـً  ىقىػاليكا: صى
:  ىرىأىٍيػػػتي الرَّ  ػػػرى ٍبػػػدي اً  ٍبػػػفي عيمى ػػػا قىػػػاؿى عى ػػػٍرأىًة، يىًقييىػػػا صػػػمى ا  عميػػػو كسػػػمـ،  ىريًجمى مىػػػى اٍلمى ػػػؿى يىٍجنىػػػأي عى جي

ارىةى   (ُ)" اٍلًحجى
عػف مػني  ا  ،ناىيػؾ عػف تعمػدىـ إخفػاء البشػارة  الييػكد  إعػراضيدؿ الحػديث عمػى  

ببعثػػة محمػػد صػػمى ا  عميػػو كسػػمـ التػػي كانػػت مثبتػػة  ػػي كتػػبيـ ،كػػؿ ىػػذا ليضػػمكا النػػاس عػػف 
ِإفَّ  ان جزاءىـ كجػزاء مػف يكػتـ شػي ان مػف كتػاب ا  :اليدل  ال يؤمنكا كال ييتدكا،قاؿ تعالى مبين

ـُ الَِّذيَف َيْكُتُموَف َما َأْنَزْلَنا ِمَف اْلَبَيَناِت َواْلُهَد  ِمْف َبْعِد َما َبيَّنَّاُ  ِلمنَّاِس ِفي اْلِكتَػاِب ُأولَ  ِئػَؾ َيْمَعػُنُه
ِعُنوَف  ـُ الالَّ  [ُٗٓ]البقرة : المَُّه َوَيْمَعُنُه

 ،كالكػػػتـ كالكتمػػػاف تػػػرؾ إظيػػػار الشػػػيء قصػػػدان مػػػ  مسػػػاس الحاجػػػة إليػػػو" مػػػاـ اعلكسػػػي:"قػػػاؿ ا 
خفا ػو كقػد يكػكف بازالتػو ككضػ  شػيء  كتحقؽ الداعي إلى إظياره كذلؾ قد يكػكف بمجػرد سػتره كا 

 (ِ)"آخر مكضعو كالييكد قاتميـ ا  تعالى ارتكبكا كال اعمريف
يبعػػدىـ كيطػػردىـ عػػف  ا  تعػػالى أم  "ككػػاف جػػزاؤىـ عمػػى  عمػػتيـ القبيحػػة المعػػف مػػف 

ـُ الالِعُنوفَ   قربو كرحمتو. كىـ جمي  الخميقة،  تق  عمييـ المعنة مف جمي  الخميقػة،   َوَيْمَعُنُه
بعادىـ مف رحمة ا ،  جػكزكا مػف جػنس عمميػـ، كمػا  لسعييـ  ي غش الخمؽ ك ساد أديانيـ، كا 

تػػو، حتػػى الحػػكت  ػػي جػػكؼ المػػاء، لسػػعيو  ػػي أف معمػػـ النػػاس الخيػػر، يصػػمي ا  عميػػو كمال ك

                                                 
(1)

 ..يعر كنػػػػو كمػػػػا يعر ػػػػكف أبنػػػػاءىـ  :قػػػػكؿ ا  تعػػػػالى ِّبػػػػاب  (،المناقػػػػب)كتػػػػاب  ،البخػػػػارم أخرجػػػػو 
 (ّّْٔ)،ح (َُّّ/  ّ)-
 . (ٕٓ/  ِ) -كالسب  المثاني ركح المعاني  ي تفسير القرآف العظيـ (ِ)
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صالح أديػانيـ، كقػربيـ مػف رحمػة ا ،  جػكزم مػف جػنس عممػو،  الكػاتـ لمػا  مصمحة الخمؽ، كا 
أنزؿ ا ، مضاد عمػر ا ، مشػاؽ  ، يبػيف ا  اكيػات لمنػاس كيكضػحيا، كىػذا يطمسػيا   يػذا 

 (ُ)"عميو ىذا الكعيد الشديد.
ف كانت اكية قد نزلت ك  بسػبب كتمػانيـ لمحػؽ الػذم بػيف أيػدييـ ، ي شأف أىؿ الكتاب ا 

إال أف كعيدىا يتناكؿ كؿ مف كاف كاتمان عمدان لعمـ ينتف  بو ال يجيده غيره، ػالعبرة بعمػكـ المفػظ 
 .ال بخصكص السبب كما قاؿ جميكر العمماء 

ا   عػػف ابػػف عبػػاس رضػػي ا  تعػػالى عنيمػػا قػػاؿ : قػػاؿ رسػػكؿ ا  صػػمى جػػاء  ػػي الحػػديث:ك 
 (ِ)( مف سئؿ عف عمـ فكتمه جاء يـو القيامة ممجماا بمجاـ مف نار )عميو كسمـ : 

 التحريؼ والتغيير والتبديؿ: -ّ
كىػػػػػي مػػػػػف جػػػػػرا ـ أىػػػػػؿ الكتػػػػػاب  ػػػػػي حػػػػػؽ الكتػػػػػب السػػػػػماكية،حيث حر ػػػػػكا كثيػػػػػران مػػػػػف  

ـْ  نصػػػػكص الكتػػػػب كغيػػػػركا  ييػػػػا كبػػػػدلكا قػػػػاؿ تعػػػػالى عػػػػف الييػػػػكد ـْ َفِبَمػػػػا َنْقِضػػػػِه ِميثَػػػػاَقُه
ػػػػا ُذَكػػػػُروا  ـَ َعػػػػْف َمَواِضػػػػِعِه َوَنُسػػػػوا َحظ ػػػػا ِممَّ ـْ َقاِسػػػػَيةا ُيَحَرفُػػػػوَف اْلَكِمػػػػ ـْ َوَجَعْمَنػػػػا ُقمُػػػػوَبُه َلَعنَّػػػػاُه

 [ُّ]الما دة :   ...ِبهِ 
ابتمػػػػػػػػػػػكا بػػػػػػػػػػػالت يير كالتبػػػػػػػػػػػديؿ،  يجعمػػػػػػػػػػػكف لمكمػػػػػػػػػػػـ الػػػػػػػػػػػذم أراد ا  معنػػػػػػػػػػػى غيػػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػػا "      

 (ّ) "أراده ا  كال رسكلو.
التحريؼ : إمالة الشيء عف مكضعو ، مأخكذ مف الحرؼ ، كىك الطرؼ كالجانب ، ك      

بتحريؼ اعلفاظ بالتقديـ كالتأخير كالحذؼ كالزيادة  كتحريؼ الكمـ عف مكاضعو يصدؽ
كالنقصاف ، كبتحريؼ المعاني بحمؿ اعلفاظ عمى غير ما كضعت لو ، كالتحقيؽ الذم عميو 

تاريل القكـ كاطمعكا عمى كتبيـ ىك أف التحريؼ المفظي كالمعنكم كالىما العمماء الذيف عر كا 
كاق   ي تمؾ الكتب ، ما لو مف دا   ، كأنيا كتب غير متكاترة ،  التكراة التي كتبيا مكسى 

، باتفاؽ  قد  قدت قطعان  ،عميو السالـ ، كأخذ العيد كالميثاؽ عمى بني إسرا يؿ بحفظيا 
، كلـ يكف عندىـ نسخة سكاىا ، كلـ يكف أحد يحفظيا عف ظير مؤرخي الييكد كالنصارل 

كمف المشيكر ،قمب ، كما حفظ المسممكف القرآف كمو  ي عيد النبي صمى ا  عميو كسمـ 
 أيف التكاتر الذم يشترط  يو نقؿ الجـ ال فير الذيف  ،عندىـ أنيا  قدت عند سبي البابمييف ليـ 

ر  ي كؿ طبقة مف الطبقات ، بحيث ال ينقط  ا سناد  ي يؤمف تكاطؤىـ عمى التبديؿ كالت يي

                                                 
 .ٕٕ،ص تيسير الكريـ الرحمف  ي تفسير كالـ المناف،لمسعدم (ُ)
(2)

 حسف: اعلباني قاؿ(،َّٔٔ،ح )( َّٔ/  ّ) -( العمـ من  كراىية) ٗ باب (،العمـكتاب) ، ركاه أبك داكد 
 .صحيح

(3)
 حسف: اعلباني قاؿ(،َّٔٔ،ح )( َّٔ/  ّ) -( العمـ من  كراىية) ٗ باب (،العمـكتاب) ، ركاه أبك داكد 

 .صحيح
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أف ىذه التكراة المكجكدة كتبت بعد مكسى يـ ب كالمرج  عند محققي المؤرخيف منطبقة ما 
  (ُ)ببضعة قركف

 الحكـ بما أنزؿ اهلل تعالى: ترؾ -ٗ
الحكـ بما  حذر القرآف الكريـ مف تعطيؿ الحكـ بما أنزؿ ا  تعالى كشدَّد  ي تقري  مف يترؾ

ـْ ِبَما  أنزؿ ا ،حيث كصفيـ تارة بالكفر كتارة بالظمـ كتارة بالفسؽ قاؿ تعالى ـْ َيْحُك َوَمْف َل
ـُ اْلَكاِفُروَف  ـْ ِبَما َأْنَزَؿ المَُّه  كقاؿ: [ْْ]الما دة :  َأْنَزَؿ المَُّه َفُهوَلِئَؾ ُه ـْ َيْحُك َوَمْف َل

ـُ الظَّاِلُموفَ  ـُ  كقاؿ: [ْٓ]الما دة :   َفُهوَلِئَؾ ُه ـْ ِبَما َأْنَزَؿ المَُّه َفُهوَلِئَؾ ُه ـْ َيْحُك َوَمْف َل
 [ْٕ]الما دة : اْلَفاِسُقوَف 

ينقؿ عف الممة،كذلؾ إذا اعتقد أعماؿ أىؿ الكفر،كقد يككف كفران   الحكـ ب ير ما أنزؿ ا  مف"
  (ُ)"كفر،كقد استحؽ مف  عمو العذابالذنكب،كمف أعماؿ الكجكازه،كقد يككف كبيرة مف كبا ر  حمو
ككؿ مف رغب عف الحكـ بما أنزؿ ا  مف أحكاـ الحؽ كالعدؿ ،  مـ يحكـ بيا لمخالفتيا "   

عف ا يماف الصحيح يستمـز  ؛ليكاه أك لمنفعتو الدنيكية ،  أكل ؾ ىـ الكا ركف بيذه اكيات
 (ِ)"ا ذعاف ، كا ذعاف يستمـز العمؿ كينا ي االستقباح كالترؾ 

 :جرائـ األمـ في حؽ األنبياء والمصمحيفالمطمب الثالث:
يذاء كقتؿ      تعددت جرا ـ اعمـ السابقة بحؽ اعنبياء كالمصمحيف ما بيف تكذيب كعناد،كا 

براء،كسػػكؼ نقػػؼ  يمػػا يمػػي مػػ  كػػؿ جريمػػة مػػف جػػرا ميـ كمػػا كتيديػػد،كاتياـ ليػػـ بمػػا ىػػـ منػػو 
 صكرىا القرآف الكريـ:

 التكذيب والعناد: -ٔ
الجريمػة تمثػؿ سػمة بػارزة مػف سػمات المشػركيف أظيرىػا القػرآف الكريـ،كىػي اتيػػاـ  ذهكىػ

اعنبيػػاء بالكػػذب كاال تراء،كىػػي طريقػػة كثيػػر مػػف اعقػػكاـ التػػي أرسػػؿ إلييػػا الرسػػؿ ،حيػػث كػػانكا 
مكف أنبيا يـ الناصحيف المشػفقيف  بالتكػذيب كا عػراض قػاؿ تعػالى مسػميان نبيػو محمػد صػمى يقاب

َفِإْف َكذَُّبوَؾ َفَقْد ُكَذَب ُرُسًؿ ِمْف َقْبِمَؾ َجاُءوا ِباْلَبَيَنػاِت  ا  عميو كسمـ بعدما كذبو كفار قريش :
ُبِر َواْلِكتَاِب اْلُمِنير  [ُْٖ]آؿ عمراف :  َوالز 

 معرك ػان كىػك الػذم كػاف  ػي قكمػو قبػؿ بعثتػو ،نطؽ عجيب أف يتيـ النبي بالكػذب إنو م
لصػػدؽ كالرشػػاد ،كمػػا اعتػػرؼ بيػػذه الحقيقػػة بعػػض اعقػػكاـ، كقػػـك ثمػػكد حيػػث أثنػػكا عمػػى نبػػييـ با

َأَتْنَهاَنػا َأْف َقػاُلوا َيػا َصػاِلُ  َقػْد ُكْنػَت ِفيَنػا َمْرُجػو ا َقْبػَؿ َهػَذا  صالح قبػؿ بعثتػو،قاؿ تعػالى عػنيـ:
نََّنا َلِفي َشؾَّ ِممَّا َتْدُعوَنا ِإَلْيِه ُمِريبٍ   [ِٔ]ىكد :   َنْعُبَد َما َيْعُبُد آَباُؤَنا َواِ 

                                                 
 .(ِِّ/  ُ) - ،لمسعدمالمناف كالـ تفسير  ي الرحمف الكريـ تيسير (ُ)

(2)
 .(َّّ/  ٔ) - ،محمد رشيد رضاتفسير المنار 
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ك ػػي صػػػفاتؾ ،كنػػت مكضػػ  رجا نػػػا لميمػػات أمكرنػػا ، لمػػػا لػػؾ مػػف المكانػػة  ػػػي بيتػػؾ  "أم قػػد 
ؿ ديننػا بمػا تػزعـ مػف بطالنػو الشخصية مف العقؿ كالرأم ، قبؿ ىػذا الػذم تػدعكنا إليػو مػف تبػدي

    (ُ)" انقط  رجاؤنا منؾ
 ػػالقـك يقػػػركف برشػػاد أنبيا يـ،كرجاحػػػة عقكليـ،كسػػداد آرا يػػػـ كأقػػكاليـ،لكف حػػػيف يتعمػػػؽ 
اعمر بدعكة التكحيد كما تتضمنو مػف معارضػة أىكا يـ،كانكسػار نفكسػيـ لمخالؽ،يػأتي التكػذيب 

 المصدقة لدعكة الرسؿ. كالعناد،رغـ ما عاينكه مف المعجزات الباىرات
 القتؿ واإليذاء: -ٕ
إف الييكد ىـ اعمة التي اشتيرت بقتؿ اعنبياء كالمصمحيف،حيث ذكػر القػرآف اقتػرا يـ     

ليػػذه الجريمػػة العظيمػػة التػػي تمثػػؿ قمػػة التكػػذيب كالػػر ض لػػدعكة اعنبيػػاء،كالتي اسػػتحقكا عمييػػا 
ـُ الَذلَّػُة َأْيػَف  العقاب المتمثؿ بضرب الذؿ كالمسكنة عمييـ ،قاؿ تعػالى: َمػا ثُِقفُػوا ُضِرَبْت َعَمػْيِه

ـُ اْلَمْسػػَكَنُة َذِلػػؾَ   ِإلَّ ِبَحْبػػٍؿ ِمػػَف المَّػػِه َوَحْبػػٍؿ ِمػػَف النَّػػاِس َوَبػػاُءوا ِبَغَضػػٍب ِمػػَف المَّػػِه َوُضػػِرَبْت َعَمػػْيِه
ـْ َكاُنوا َيْكُفُروَف ِباَياِت المَِّه َوَيْقُتُموَف اأْلَْنِبَياَء ِبَغْيِر َحؽَّ َذِلػَؾ ِبَمػا َعَصػْوا وَ   َكػاُنوا َيْعتَػُدوَف ِبَهنَُّه

 [ُُِ]آؿ عمراف : 
ػػا ال يفػػارقعمػػى الييػػكد كجعمػػو  اليػػكاف كالصػػ ار تعػػالى ا  أنػػزؿ   ،  يػػـ أذالء يـأمػػرنا الزمن

يػػأمنكف بػػو عمػػى أنفسػػيـ كأمػػكاليـ،  ،محتقػػركف أينمػػا كيًجػػدكا، إال بعيػػد مػػف ا  كعيػػد مػػف النػػاس
ػػػربت عمػػػييـ ا لذلَّػػػة كالمسػػػكنة،  ػػػال تػػػرل الييػػػكد إال كرجعػػػكا ب ضػػػب مػػػف ا  مسػػػتحقيف لػػػو، كضي

مػف أىػؿ ا يمػاف؛ بسػبب كفػرىـ بػا ، كتجػاكزىـ حػدكده، كقىػٍتميـ اعنبيػاء  كاليمػ  الخػكؼ ـكعميي
 ظممنا كاعتداء، كما جرَّأىـ عمى ىذا إال ارتكابيـ لممعاصي، كتجاكزىـ حدكد ا .

دا مك الفقر كالحاجة، ال يشبعكف  كىـ قكـ أذلة إلى اعبد، كرثكا ذؿ النفس كضعؼ القمب، كىـ"
ف كػػػانكا أغنيػػػاء، إال بمػػػدد مؤقػػػت مػػػف ا  كمػػػدد مػػػف النػػػاس كسػػػبب  ،مػػػف مػػػاؿ، كال قػػػكة ليػػػـ كا 

اتصا يـ بيذه الصفات أنيـ يكفركف بايػات ا ، كيقتمػكف اعنبيػاء معتقػديف أنيػـ عمػى غيػر حػؽ 
 (ِ)"ى قيـ اكخريف كحقكقيـكما جٌرأىـ عمى ذلؾ إال  عؿ المعاصي كالعدكاف عم ، يما يفعمكف

كقد نقؿ القػرآف عػف أقػكاـ غيػر بنػي إسػرا يؿ تيديػدىـ عنبيػا يـ بالقتػؿ أك الػرجـ أك ا خػراج     
  مػػػف الػػػديار،كما ذكػػػر ا  تعػػػالى عػػػف  رعػػػكف أنػػػو ىػػػدد مكسػػػى عميػػػو الصػػػالة كالسػػػالـ بالقتػػػؿ :

ـْ َأْو َأْف ُيْظِهػػَر ِفػػي  َوَقػػاَؿ ِفْرَعػػْوُف َذُروِنػػي َأْقتُػػْؿ ُموَسػػى َوْلَيػػْدُع َربَّػػُه ِإَنػػي َأَخػػاُؼ َأْف ُيَبػػَدَؿ ِديػػَنُك
 [ِٔ]غا ر :  اأْلَْرِض اْلَفَساَد 

ـْ َتْنتَػػػػِه َيػػػػا ُنػػػػوُح   كقػػػػكـ نػػػػكح عميػػػػو الصػػػػالة كالسػػػػالـ ىػػػػددكه بػػػػالرجـ: َقػػػػاُلوا َلػػػػِئْف َلػػػػ
كأىػػػػػؿ القريػػػػػة الػػػػػذيف كرد ذكػػػػػرىـ  ػػػػػي سػػػػػكرة ، [ُُٔ]الشػػػػػعراء :   ِمػػػػػَف اْلَمْرُجػػػػػوِميفَ  َلَتُكػػػػػوَنفَّ 

                                                 
 . (َُِ/  ُِ) -تفسير المنار ،محمد رشيد رضا (ُ)
 . (ِِٕ/  ُ) - الزحيمي مصطفى بف كىبة،التفسير الكسيط  (ِ)
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ـْ َتْنَتُهػػػػوا  )يػػػػس( ىػػػػددكا أنبيػػػػا يـ الثالثػػػػة بػػػػالرجـ كالتعػػػػذيب: ـْ َلػػػػِئْف َلػػػػ َقػػػػاُلوا ِإنَّػػػػا َتَطيَّْرَنػػػػا ِبُكػػػػ
ـْ ِمنَّا َعَذاًب أَِليـً  ـْ َوَلَيَمسَّنَُّك  [ُٖ]يس : َلَنْرُجَمنَُّك

ال  ،الػذم يتجػرأ عمػى أنبيػاء ا  تعػالى  ،كلـ يسمـ المصمحكف مف الدعاة مػف القتػؿ كػذلؾ      
ِإفَّ الَّػِذيَف َيْكفُػُروَف ِباَيػاِت المَّػِه َوَيْقُتمُػوَف  قػاؿ تعػالى:،مصمحيف ليتكرع عف قتؿ مف معو مف ا

ـْ ِبَعػَذاٍب أَِلػيـٍ  ُأوَلِئػَؾ  *النَِّبَييَف ِبَغْيػِر َحػؽَّ َوَيْقُتمُػوَف الَّػِذيَف َيػْهُمُروَف ِباْلِقْسػِط ِمػَف النَّػاِس َفَبَشػْرُه
ـْ ِفي الد ْنَيا َواْةِخَرِة وَ  ـْ ِمْف َناِصِريفَ الَِّذيَف َحِبَطْت َأْعَماُلُه  [ِِ،  ُِ]آؿ عمراف :   َما َلُه

ـْ ِفي   :كقاؿ كذلؾ   ي ذات السػكرة َوَكَهَيْف ِمْف َنِبيَّ َقاَتَؿ َمَعُه ِرَبي وَف َكِثيًر َفَما َوَهُنوا ِلَما َأَصاَبُه
اِبِريفَ   [ُْٔ]آؿ عمراف :  َسِبيِؿ المَِّه َوَما َضُعُفوا َوَما اْسَتَكاُنوا َوالمَُّه ُيِحب  الصَّ

وكهيف مف نبي ُقِتؿ معهك ي قراءة متكاترة 
(ٔ) 

عف أبي عبيدة بف الجراح، رضي ا  عنو قاؿ: قمت يا رسكؿ ا ، أم الناس كأخرج الطبرم بسنده 
كًؼ كنىيىى عىًف الميٍنكىر". ثـ قرأ رسكؿ  أشد عذابا يـك القيامةب قاؿ: "رىجؿه قىتىؿى نىًبيا أٍك مىٍف أمر ًبالٍمٍعري

ْقُتُمػوَف النَِّبَيػيَف ِبَغْيػِر َحػؽَّ َوَيْقُتُمػوَف ِإفَّ الَّػِذيَف َيْكُفػُروَف ِباَيػاِت المَّػِه َويَ  ا  صمى ا  عميو كسمـ: 
ـْ ِبَعػَذاٍب َأِلػيـٍ  ـْ ِمػْف َناِصػِريَف  إلػى قكلػو:  الَِّذيَف َيْهُمُروَف ِباْلِقْسِط ِمػَف النَّػاِس َفَبَشػْرُه   َوَمػا َلُهػ

َبُنػو إْسػَراِئيَؿ َثالثَػةا وَأْرَبعػيف يػا أَبػا ُعَبَيػَدَة، َقَتَمػْت )ثـ قاؿ رسكؿ ا  صػمى ا  عميػو كسػمـ:  ،اكية
ـَ ِماَئػة وَسػْبُعوَف َرُجػالا َنبياا  ِؿ الّنَهاِر في ساعٍة َواِحَدٍة، َفَقػا ِمػْف َبنػي إْسػرائيَؿ، فػهَمُروا َمػْف  ، مف أوَّ

ـْ َعِف المنكِر، فقتموا َجِميعاا ِمػْف آِخػِر النَّهػاِر ِمػْف َذلػَؾ الَيػ ، َفُهػـَقَتَمُهـ باْلَمْعُروِؼ وَنَهْوُه الػِذيَف  ْوـِ
  (ِ).(َذَكَر اهلُل، َعزَّ َوَجؿَّ 

 "كبنػػػك إسػػػرا يؿ ال يكػػػذبكف الرسػػػؿ،كيقتمكنيـ إال عنيػػػـ جػػػاءكا بمػػػا يخػػػالؼ ىكاىـ،كيتعػػػارض مػػػ 
 أنانيتيـ،كشرىـ،كمطامعيـ الباطمة،كىكذا اعمـ عندما تفسد عقكليا؛كتسيطر عمييا اعطماع

 (ّ)ييدييا إلى الرشاد،حتى لكأنو عدك ليا" كالشيكات،ترل الحسف قبيحان،كتحارب مف
كممػػا سػػبؽ يتضػػح أف طرا ػػؽ المجػػرميف  ػػي إيػػذاء الرسػػؿ كالمصػػمحيف كاحػػدة، انيـ ال     

يقابمكف الحجة بالحجة ؛بؿ يقابمكنيا بالقتؿ كالتيديد كا يذاء،كىي عادة الصاديف عػف سػبيؿ ا  
مكف ذات الطرا ػؽ كاعسػاليب  ػي إيػذاء  ي كؿ زماف كمكاف، يـ  ػي زماننػا ىػذا مػا زالػكا يسػتخد

حممػة الػدعكة ا سػػالمية الػذيف يحقػػكف الحػؽ كيبطمػكف الباطػػؿ،كير عكف رايػة الجياد،يسػػتيد كنيـ 
 كعػػػدبالقتػػؿ كاالغتيػػاؿ تارة،كبا بعػػػاد كالنفػػي تارة،كبالسػػػجف كالحػػبس تػػارة أخػػػرل،لكف ا  تعػػالى 

ُبػوِر ِمػْف َبْعػِد الػَذْكِر َأفَّ  ،كأعمميـ بأف العاقبة ليػـ قػاؿ تعػالى:بالنصر جنده َوَلَقػْد َكَتْبَنػا ِفػي الزَّ
اِلُحوفَ   [َُٓ]اعنبياء :   اأْلَْرَض َيِرُثَها ِعَباِدَي الصَّ

                                                 
 .ٕٖ ي القراءات العشر المتكاترة،عبد الفتاح القاضي ، ص البدكر الزاىرة  (ُ)

 .(ِٖٔ/  ٔ) -جام  البياف  ي تأكيؿ القرآف  (ِ)
 .ٗٓٓالمني  القرآني  ي مجادلة أىؿ الكتاب،سيد سالـ،ص (ّ)
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 اإلخراج مف الديار: -ٖ
 أخبػػػػػر القػػػػػرآف عػػػػػف أقػػػػػكاـ ىػػػػػددكا أنبيػػػػػا يـ بػػػػػالنفي كا خػػػػػراج مػػػػػف الػػػػػديار،قاؿ تعػػػػػالى:

 ـْ َوَقػػػاَؿ الَّػػػِذيَف َكَفػػػُروا ـْ ِمػػػْف َأْرِضػػػَنا َأْو َلَتُعػػػوُدفَّ ِفػػػي ِممَِّتَنػػػا َفػػػَهْوَحى ِإَلػػػْيِه ـْ َلُنْخػػػِرَجنَُّك ِلُرُسػػػِمِه
ـْ َلُنْهِمَكفَّ الظَّاِلِميفَ   [ُّ]إبراىيـ :  َرب ُه

َفَمػػا َكػػاَف  كقػػـك لػػكط عميػػو الصػػالة كالسػػالـ ىػػددكا نبػػييـ بػػا خراج مػػف قريتيـ،كمػػا قػػاؿ تعػػالى:
ـْ ُأَناًس َيَتَطهَُّروفَ َجَواَب َقْومِ  ـْ ِإنَُّه   [ٔٓ]النمؿ :  ِه ِإلَّ َأْف َقاُلوا َأْخِرُجوا آَؿ ُلوٍط ِمْف َقْرَيِتُك

ككفار قريش لـ يككنكا أحسػف حػاالن ممػف سػبقيـ، قد ىػددكا النبػي صػمى ا  عميػو كسػمـ 
وَنَؾ  كما أخبر سػبحانو: بالطرد مف مكة ْف َكاُدوا َلَيْسَتِفز  ذاا َل َواِ  ِمَف اأْلَْرِض ِلُيْخِرُجػوَؾ ِمْنَهػا َواِ 

 [ٕٔ]ا سراء :   َيْمَبُثوَف ِخاَلَفَؾ ِإلَّ َقِميالا 
 كقد جاء  ي سبب نزكؿ اكية عدة ركايات منيا: 

: حسػدت الييػكد مقػاـ النبػي صػمى ا  عميػو ك سػمـ  رضػي ا  عنيمػا قػاؿ ابػف عبػاس عف -ُ
 ػالحؽ بيػا  انػؾ إف خرجػت إلييػا   ػاف كنػت نبيػان  ،بالمدينة  قالكا : إف اعنبياء إنمػا بعثػكا بالشػأـ

 كق  ذلػؾ  ػي قمبػو لمػا يحػب مػف إسػالميـ  رحػؿ مػف المدينػة عمػى مرحمػة  ،كآمنا بؾ،صدقناؾ 
 . أنزؿ ا  ىذه اكية

: غػزا رسػكؿ ا  صػمى ا  عميػو ك سػمـ غػزكة تبػكؾ ال يريػد  (ُ)حمف بف غنـكقاؿ عبد الر   -ِ
وَنَؾ ِمػَف اأْلَْرِض :  ممػا نػزؿ تبػكؾ نػزؿ  ،إال الشاـ ْف َكػاُدوا َلَيْسػَتِفز  بعػدما ختمػت السػكرة  َواِ 

 .كأمر بالرجكع 
ْـّ  (ّ)كقتػػػػػػػػػػادة (ِ)كقيػػػػػػػػػػؿ : إنيػػػػػػػػػػا مكيػػػػػػػػػػة قػػػػػػػػػػاؿ مجاىػػػػػػػػػػد -ّ أىػػػػػػػػػػؿ مكػػػػػػػػػػة  : نزلػػػػػػػػػػت  ػػػػػػػػػػي ىػػػػػػػػػػ

كىػػػػػػػػػذا أصػػػػػػػػػح ،كلكػػػػػػػػػف ا  أمػػػػػػػػػره بػػػػػػػػػاليجرة  خػػػػػػػػػرج  ،كلػػػػػػػػػك أخرجػػػػػػػػػكه لمػػػػػػػػػا أميمػػػػػػػػػكا ،باخراجػػػػػػػػػو
 (ْ)عف السكرة مكية كعف ما قبميا خبر عف أىؿ مكة كلـ يجر لمييكد ذكر

                                                 
كلـز معاذ بف جبؿ منذ بعثو  ،كلـ يره كلـ يفد إليو ،عمى عيد رسكؿ ا  صمى ا  عميو ك سمـ  كاف مسممان  (ُ)

يعرؼ بصاحب معاذ لمالزمتو ،ك رسكؿ ا  صمى ا  عميو ك سمـ إلى اليمف إلى أف مات  ي خال ة عمر
 .(َّٓ/  ْ) -،البف حجر العسقالنيا صابة  ي تمييز الصحابة .انظر:

و قػػػػػرأ عمػػػػػى ابػػػػػف عبػػػػػاس كصػػػػػحب ابػػػػػف عمػػػػػر مػػػػػدة كثيػػػػػرة كأخػػػػػذ عنػػػػػػ،مجاىػػػػػد بػػػػػف جبػػػػػر أبػػػػػك الحجػػػػػاج  (ِ)
تػػػػػك ي سػػػػػنة ثػػػػػالث  ،أعمػػػػػـ مػػػػػف بقػػػػػي بالتفسػػػػػير مجاىػػػػػد:كحػػػػػدث عنػػػػػو قتػػػػػادة  كاععمػػػػػش كغيػػػػػرىـ قػػػػػاؿ قتػػػػػادة ،

 .(ُُ/  ُ) -اعدنركم ،طبقات المفسريف .انظر:كما ة 
كركل عف أنس بف مالؾ ،أخذ القرآف كمعانيو ،قتادة بف دعامة السدكسي اععمى الحا ظ أبك الخطاب  (ّ)

 .(ُْ/  ُ) -اعدنركم ،طبقات المفسريف .انظر:كما ة كعف غيرىـ تك ي سنة سب  عشرة
جػػام  ،المشػػيكر بالقرآف تأكيػػؿ  ػػي البيػػاف جػػام ،(َُّ/  َُ)-الجػػام  عحكػػاـ القػػرآف، لمقرطبػػي   انظػػر: (ْ)

 . (َُٓ/  ُٕ)-الطبرم جرير بف محمد،البياف  ي تأكيؿ القرآف 



                                                                             - 27 - 

 

كأذل ،كاشػتدكا  ػي أذاه  ،كفار قريش بػالنبي صػمى ا  عميػو كسػمـ مف مكرال كق  كلما    
حتػػػى أكقػػػ  ا  بيػػػـ بػػػػ " بػػػدر " كقتػػػؿ  إال قمػػػيالن بعػػػده ، لػػػـ يمبثػػػكا ـ مػػػف مكػػػةكأخرجػػػكى،أصػػػحابو 

، المكذبػة  ىي سػنة ا  التػي ال تحػكؿ كال تبػدؿ  ػي جميػ  اعمػـ ك ،صناديدىـ، ك ض بيضتيـ
 ، عاجميا ا  بالعقكبة.كآذتو ،كؿ أمة كذبت رسكليا كأخرجتو

 اتهاـ األنبياء بالتهـ الزائفة: -ٗ
عػػادة لػػيس  كفف سمسػػمة جػػرا ـ اعمػػـ المكذبػػة بحػػؽ أنبيا يـ، المعانػػدكىػػذه جريمػػة أخػػرل مػػ    

 ثبػػػات دعكاىـ، ػػػاف الباطػػػؿ أقػػػؿ مػػػف أف تثبػػػت لػػػو حجػػػة،أك تر ػػػ  لػػػو  ،لػػػدييـ حجػػػة كال برىػػػاف
أك غيػر  ،أك الجنػكف ،راية،لذلؾ يمجأ المبطمػكف إلػى اتيػاـ أنبيػا يـ بمػا ىػـ منػو بػراء مػف السػحر

ذلػؾ مػا ذكػره القػرآف  ػي قصػة مف اعمثمة عمى تستند إلى برىاف،ك ذلؾ مف التيـ الزا فة التي ال 
كػي يبػاركا ؛مكسى عميو الصالة كالسالـ حيف طمب  رعكف مف مم و أف يأتكا لػو بػأمير السػحرة 

مػػػػػب السػػػػػحرة ،كانخػػػػػذؿ  رعػػػػػكف كانيػػػػػـز أمػػػػػاـ قكمػػػػػػو  مكسػػػػػى كي مبكه، ممػػػػػا كقعػػػػػت المبػػػػػاراة ،كغي
عميػػػو الصػػػالة كالسػػػالـ كخػػػركا سػػػجدان كآمنػػػكا،ت ير جميعػػػان،كتيقف السػػػحرة بمعجػػػزة سػػػيدنا مكسػػػى 

،  رعكف،كالتيػػػب غيظػػػان كأ مػػػس مػػػف حججػػػو ، ػػػاتيـ خبرا ػػػو السػػػحرة كىػػػـ أعػػػرؼ النػػػاس بالسػػػحر
مػػػ  مكسػػػى عمػػػى ىػػػدـ ممكػػػو،كاتيـ مكسػػػى بأنػػػو كبيرىـ،اتيامػػػان ال يسػػػتند عمػػػى دليػػػؿ إذ  بالتػػػامر

إيمػػاف السػػحرة كرد  رعػػكف عمػػى  السػػحرة المعرك ػػكف بخبػػرتيـ لػػـ يقكلػػكا بو،كصػػكر القػػرآف مشػػيد
َرَب ُموَسػى َوَهػاُروَف  *َقاُلوا آَمنَّا ِبػَرَب اْلَعػاَلِميَف  *َفهُْلِقَي السََّحَرُة َساِجِديَف  ذلؾ، قاؿ تعالى:

ـُ الَسػْحَر َفَمَسػْوَؼ  * ـُ الَّػِذي َعمََّمُكػ ـْ ِإنَّػُه َلَكِبيػُرُك ـْ َلُه َقْبػَؿ َأْف آَذَف َلُكػ َتْعَمُمػوَف أَلَُقَطَعػفَّ َقاَؿ آَمْنُت
ـْ َأْجَمِعيفَ  ـْ ِمْف ِخاَلٍؼ َوأَلَُصَمَبنَُّك ـْ َوَأْرُجَمُك  [ْٗ - ْٔ]الشعراء :  َأْيِدَيُك

كلقد أكضح القرآف أف ىػذه عػادة اسػتمرت  ػي اعمػـ المكذبػة ال تنفػؾ عنيـ،ككػأنيـ  ػي زمػف    
ى كفػػار قػػريش كقػػامكا باتيػػاـ النبػػي كاحػػد كقػػد اتفقػػكا عمػػى ىػػذه الػػتيـ، إلػػى أف كصػػؿ الزمػػاف إلػػ

ـْ ِمػْف َرُسػوٍؿ  ا  عميو كسمـ بالسحر كالجنكف قاؿ تعالى: صمى َكَذِلَؾ َما َأتَػى الَّػِذيَف ِمػْف َقػْبِمِه
ـْ َقْوـً َطاُروَف  *ِإلَّ َقاُلوا َساِحًر َأْو َمْجُنوًف      [ّٓ،  ِٓ]الذاريات :  َأَتَواَصْوا ِبِه َبْؿ ُه

 ى اعمـ ،  كما كذبت قػريش نبييػا  عمػت اعمػـ التػي كػذبت  قكمو ليسكا بدعان ذكر أف "
تكاصػى مػكد ، ثػـ عٌجػب مػف حػاليـ كقػاؿ : أكث ،كعػاد ،رسميا ،  أحؿ الٌمو بيػـ نقمتػو كقػكـ نػكح

 (ُ)"بعضيـ م  بعض بذلؾ ب ثـ قاؿ : ال بؿ ىـ قكـ ط اة متعٌدكف حدكد الٌمو
كىػػػػذا االتيػػػػاـ  ػػػػػي كاقػػػػ  اعمػػػػػر متنػػػػاقض،يكحي بػػػػػأف القػػػػـك إنمػػػػػا أرادكا االتيػػػػاـ كالتكػػػػػذيب     

كػػػػػي ، قػػػػػط ، ػػػػػاف السػػػػػحر يحتػػػػػاج إلػػػػػى تعمػػػػػـ كدراسػػػػػة ،كممارسػػػػػتو تحتػػػػػاج إلػػػػػى عقػػػػػؿ ك كػػػػػر 
كىػػػػػذا ال يكػػػػػكف مػػػػػف إنسػػػػػاف مجنػػػػػكف ال عقػػػػػؿ لػػػػػو كال  كػػػػػر، كبيػػػػػذا ،يمػػػػػارس السػػػػػاحر سػػػػػحره 

لػػػػػػى عػػػػػػدـ التعقػػػػػػؿ  يمػػػػػػا يقكؿ،كعػػػػػػدـ الػػػػػػكعي لمػػػػػػا نجػػػػػػد أف العنػػػػػػاد كالكفػػػػػػر يػػػػػػكدم بصػػػػػػاحبو إ
                                                 

 .(ُِ/  ِٕ) -تفسير المراغى  (ُ)
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ـْ  كصػػػػدؽ ا  حػػػػيف قػػػػاؿ: ،يصػػػػدر منػػػػو ْنػػػػِس َلُهػػػػ ـَ َكِثيػػػػراا ِمػػػػَف اْلِجػػػػَف َواإلِْ َوَلَقػػػػْد َذرَْأَنػػػػا ِلَجَهػػػػنَّ
ـْ آَذاًف َل َيْسػػػَمُعوَف ِبَهػػػا ُأوَلِئػػػ ـْ َأْعػػػُيًف َل ُيْبِصػػػُروَف ِبَهػػػا َوَلُهػػػ َؾ ُقمُػػػوًب َل َيْفَقُهػػػوَف ِبَهػػػا َوَلُهػػػ

ـُ اْلَغاِفُموفَ  ـْ َأَضؿ  ُأوَلِئَؾ ُه   [ُٕٗ]اععراؼ :  َكاأْلَْنَعاـِ َبْؿ ُه

 :جرائـ األمـ في حؽ الناس:رابعالمطمب ال
كالتخمػػي عػف منيجػػو ،عف ،نتيجػػة طبيعيػة لمشػػرؾ بػا  إف جػرا ـ المكػػذبيف  ػي حػػؽ النػاس      

الناس،كليس مقيدان بشرع يسير عميو، يك غير المسمـ ال يككف مضبكطان بمني  يردعو عف ظمـ 
كأكؿ أمػكاليـ ، يػك عبػد  ،يقكده ىكاه إلى ظمـ الناس كسفؾ دما يـيتخبط دكف كازع مف ضمير،

 لمصالحو كذاتو كشيكاتو.
   يما يمي: كقد نقؿ القرآف الكريـ جممة مف جرا ـ اعمـ المكذبة  ي حؽ الناس نستعرضيا

كىك ديدف رؤساء الكفر كزعماء الناس مف إجابة دعكة الرسؿ،كمن  : الصد عف سبيؿ اهلل  -ُ
بأكصػا يـ االسػتعال ية كأخالقيػـ الدكنيػة التػي أكضػحيا القػرآف  الضالؿ، كمف حػكليـ مػف المػ 

ليصػػدكا عػػف سػػبيؿ ا  تعػػالى،كيقفكا  ػػي   يػػؤالء مكجػػكدكف  ػػي كػػؿ زمػػاف كمكاف،نجػػدىـ يقفػػكف،
لمزعامػة كالرياسة،كاسػتعالءىـ عمػى النػاس كخػك يـ كجو دعكة الرسػؿ كالمصػمحيف يػد عيـ حػبيـ 

 .أف تسمبيـ ىذه الدعكة المباركة مجدىـ كزعامتيـ كمكانتيـ
إلػػػػػى أف المػػػػػ  كاعشػػػػػراؼ يبقػػػػػكف معارضػػػػػيف كممػػػػػال يف لمػػػػػدعكة المفسػػػػػركف  نبػػػػػوكقػػػػػد 

ِمػِه ِإنَّػا َقاَؿ اْلَمََلُ ِمْف َقوْ جاء  ي تفسير ابف كثير بصدد قكلو تعالى:  ،ا صالحية عمى الدكاـ
 ةيػركف اعبػرار  ػي ضػالل إنمػاكىكػذا حػاؿ الفجػار " [َٔ]اععػراؼ :   َلَنرَاَؾ ِفػي َضػاَلٍؿ ُمِبػيفٍ 

ـْ َقاُلوا ِإفَّ َهُؤلِء َلَضال وَف  ما قاؿ تعالى: ك َذا رََأْوُه  كقاؿ أيضان  ي  (ُ)" [ ِّ:المطففيف] َواِ 
ثـ الكاق  غالبان أف مف يتب  الحؽ ضعفاء الناس، كال الب عمى "مكاف آخر مف تفسيره: 

َوَكَذِلَؾ َما َأْرَسْمَنا ِمْف َقْبِمَؾ ِفي َقْرَيػٍة ِمػْف َنػِذيٍر ِإل   كما قاؿ تعالى: كالكبراء مخالفتو ا شراؼ
نَّا َعَمى آثَارِِهـْ   (ِ)".[ِّ]الزخرؼ: ُمْقَتُدوَف  َقاَؿ ُمْتَرُفوَها ِإنَّا َوَجْدَنا آَباَءَنا َعَمى ُأمٍَّة َواِ 

،كىػػػػػذه سػػػػػمة المسػػػػػتكبريف كالعػػػػػدكاف عمػػػػػى ال يػػػػػر ب يػػػػػر كجػػػػػو حؽ :الػػػػػبطش واإلجػػػػػراـ   -ِ
المتعػػػػاليف عمػػػػى الناس،كحػػػػاؿ قػػػػكـ عػػػػاد الػػػػذيف بم ػػػػكا مبم ػػػػان عظيمػػػػان مػػػػف الكبػػػػر ، ػػػػي اعرض 

عمػػػػػى أنيػػػػػـ كػػػػػانكا يبطشػػػػػكف كيعتػػػػػدكف ، كػػػػػاف مػػػػػف نتيجػػػػػة اسػػػػػتعال يـ ىػػػػػذا ،كال ػػػػػركر بػػػػػالقكة 
 :يـ عػػػػػػػف ضػػػػػػػابط ا يماف،قػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػالى عػػػػػػػنيـخانسػػػػػػػال كىػػػػػػػذا نػػػػػػػات  عػػػػػػػفالنػػػػػػػاس ب يػػػػػػػر حؽ،

 ـْ َتْخمُػػػػُدوَف  *َأَتْبُنػػػػوَف ِبُكػػػػَؿ ِريػػػػٍع آَيػػػػةا َتْعَبثُػػػػوَف ـْ  *َوَتتَِّخػػػػُذوَف َمَصػػػػاِنَع َلَعمَُّكػػػػ َذا َبَطْشػػػػُت َواِ 
ـْ َجبَّاِريَف   [ُُّ - ُِٖ]الشعراء :  َفاتَُّقوا المََّه َوَأِطيُعوفِ  *َبَطْشُت

                                                 
 .(ِّْ/  ّ) - تفسير القرآف العظيـ (ُ)
 .(ُّٔ/  ْ) - المصدر السابؽ (ِ)
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ككاف ا  تعالى قد أعطاىـ قكة عظيمة، ككاف الكاجب عمييـ أف يستعينكا بقكتيـ عمى طاعػة " 
كاسػػتعممكا قػػكتيـ ،[ ُٓ] صػػمت :  ْف َأَشػػد  ِمنَّػػا قُػػوَّةا مػػا ، كلكػنيـ  خػػركا، كاسػػتكبركا، كقػالكا: 

 (ُ) "عف ذلؾ. ي معاصي ا ، ك ي العبث كالسفو،  مذلؾ نياىـ نبييـ 
 كىناؾ جرا ـ أخرل مف  نػكع آخػر ارتكبتيػا بعػض اعمػـ المكذبػة،ككانت سػببان  ػي إىالكيػـ -ّ

أال كىػػػي الجػػػرا ـ االقتصػػػادية كالماليػػػة ذكػػػر منيػػػا القػػػرآف أكػػػؿ الربػػػا كمػػػا كػػػاف حػػػاؿ طا فػػػة مػػػف 
كحػاؿ أمكاؿ الناس ب ير حؽ  الييكد، ككذلؾ تطفيؼ الميزاف كبخس الناس أشياءىـ كأيضان أخذ

 .الٌمو أنزؿ ما ب ير ا الناسليفتك   الرشكة حيث كانكا يأخذكف مف عمماء أىؿ الكتاب كثير
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                 
 .ٓٗٓ،صتيسير الكريـ الرحمف  ي تفسير كالـ المناف،لمسعدم (ُ)
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 لثانيالفصؿ ا

 عقوبات األمـ اإلنذارية
 

 وفيه خمسة مباحث:
 .المبحث األوؿ:أنواع العقوبات اإللهية لَلمـ

 .المبحث الثاني:عقوبات اإلنذار الحسية)لميهود(
 .قومهالمبحث الثالث:عقوبات اإلنذار الحسية لفرعوف و 

 .نقص الموارد الغذائية والتشتت في البالد المبحث الرابع:
 .المبحث الخامس: عقوبات اإلنذار المعنوية
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 المبحث األوؿ
 أنواع العقوبات اإللهية لَلمـ

 
 ::العقوبات اإلنذاريةوؿالمطمب األ 

 أولا:تعريؼ اإلنذار:
منو ا نذار: ا بالغ؛  ،النكف كالذاؿ كالراء كممةه تدؿ عمى تخكيؼ أك تخكُّؼقاؿ ابف  ارس:"   

ػيـ بعضػان  ،كال يكاد يككف إالَّ  ػي التَّخكيػؼ ػكَّؼى بعضي كا: خى كمنػو النَّػٍذر، كىػك أٌنػو يىخػاؼي  ،كتنػاذىري
ٍنًذر، كالجم  النُّذير.  (ُ)" ..إذا أخمىؼى كالٌنًذير: المي

إذف حسب التعريؼ الم كم ىػك كسػيمة مػف كسػا ؿ التخكيػؼ مػف خطػر قػادـ،أك  ا نذار   
خطػػب داىـ، السػػحاب نػػذير المطر،كالػػدخاف نػػذير النار،كالشػػيب نػػذير قػػرب اعجؿ،كىكػػذا جػػرت 

،مػ ينػذر بػو كيخػكؼ منػو  فسنة ا  تعالى  ي خمقو أف يجعػؿ لكػؿ خطػر محتمػؿ أك خطػب آتو
 قبؿ قدكمو. 

مػػػػا لػػػػـ ينػػػػزؿ بػػػػو  تشػػػػرؾ بػػػػو كأ،تجانػػػػب كتػػػػاب ربيػػػػاأف  كأخطػػػػر شػػػػيء عمػػػػى أم أمػػػػة   
،عف ىػذا سػبب ليالكيػا  ػي الػػدنيا كاكخرة،كمػدعاة لحمػكؿ غضػب ا  عمييا،لػذلؾ أرسػػؿ سػمطانان 

َوَما ُنْرِسُؿ اْلُمْرَسِميَف ِإلَّ  سبحانو: المكلى ا  تعالى الرسؿ كجعميـ مبشريف كمنذريف كما أخبر
ـْ َيْحَزُنوفَ  ُمَبَشِريَف َوُمْنِذِريفَ  ـْ َوَل ُه  [ْٖ]اعنعاـ :  َفَمْف آَمَف َوَأْصَمَ  َفاَل َخْوًؼ َعَمْيِه

مػف العػذاب كيشػرؾ  ليبشركا مف يؤمف بالخير كالثػكاب ، كيحػذركا مػف يكفػر أرسؿ ا  الرسؿ   
 مػػف آمػػف بػػدعكتيـ كعمػػؿ صػػالحان ،  ػػال خػػكؼ عمػػييـ مػػف شػػر يصػػيبيـ ، كال يحزنػػكف عمػػى  ،

 خير يفكتيـ 
الترغيػػػب كالترىيػػػب ،ترغيػػػب بثػػػكاب ا ،كترىيػػػب أسػػػمكب كىػػػذا مػػػا يسػػػمى عنػػػد العممػػػاء ب       

 كتحذير مف عذابو كبطشو،ككؿ اعنبياء أنذركا قكميـ مف عذاب ا  تعالى،بؿ سمَّى ا  أنبيػاءه
آَؿ ِفْرَعػػْوَف  َوَلَقػػْد َجػػاءَ  ،كقػػاؿ :  [ِّ]القمػػر : َكػػذََّبْت َثُمػػوُد ِبالن ػػُذِر  نػػذران كمػػا قػػاؿ سػػبحانو:

  [ُْ]القمر : الن ُذُر 
 ثانياا:أقساـ اإلنذار:

 وينقسـ اإلنذار الذي جاء عمى لساف الرسؿ إلى قسميف:
   البياني:نذاًر أ.اإل 

      يحػػػذر النبػػػي قكمػػػو  بحيػػػثاعقػػػكاـ عػػػف طريػػػؽ الرسػػػؿ كاعنبياء،كىػػػذا ا نػػػذار يصػػػؿ إلػػػى      
بطش ا  كانتقامو،كعظيـ عذابػو،كيبيف ليػـ أف االسػتمرار عمػى العنػاد كالكفػر مػدعاة لنػزكؿ  فم

                                                 
(1)

 .(ُّّ/  ٓ) -معجـ مقاييس الم ة  
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َواْذُكْر َأَخا َعاٍد  : ي شأف ىكد عميو السالـ حيف أنذر قكمو ما قاؿ تعالىعذاب ا  كانتقامو، ك
لمََّه ِإَني َأَخاُؼ ِإْذ َأْنَذَر َقْوَمُه ِباأْلَْحَقاِؼ َوَقْد َخَمِت الن ُذُر ِمْف َبْيِف َيَدْيِه َوِمْف َخْمِفِه َألَّ َتْعُبُدوا ِإلَّ ا

ـْ َعَذاَب َيْوـٍ َعِظيـٍ   [ُِ]اعحقاؼ :  َعَمْيُك
أخا عػاد ،  ىكدان  -كمؾ المكذبيف ما ج تيـ بو مف الحؽ أم كاذكر أييا الرسكؿ لق كالمعنى:"   

كشديد عذابو ، كقد مضت رسؿ مف قبمو كمػف  ، قد كذبو قكمو باعحقاؼ حيف أنذرىـ بأس الٌمو
بعده منذرة أمميا أال تشرككا م  الٌمو شي ا  ى عبادتكـ إياه ، بؿ أخمصكا لو العبادة ، كأ ردكا لػو 

: إنػى أخػاؼ عمػيكـ  أكثاف يعبػدكنيا مػف دكف المٌػو ،  قػاؿ ليػـ ناصػحان ة ، كقد كانكا أىؿ ياعلكى
 (ُ)"عذاب يـك عظيـ اليكؿ 

 ي آيات كثيرة مػف القػرآف،  الناسكا  تعالى أمر نبيو محمد صمى ا  عميو كسمـ بأف ينذر    
ـْ  : كقكلو تعالى َأْف َأْنِذِر النَّاَس َوَبَشِر الَِّذيَف آَمُنوا َأَكاَف ِلمنَّاِس َعَجباا َأْف َأْوَحْيَنا ِإَلى َرُجٍؿ ِمْنُه

ـْ َقاَؿ اْلَكاِفُروَف ِإفَّ َهَذا َلَساِحًر ُمِبػيًف  ـَ ِصْدٍؽ ِعْنَد َرَبِه ـْ َقَد ،كأنػذرىـ مػف  [ِ]يػكنس :  َأفَّ َلُه
ـْ َصػاِعَقةا  عذاب شػبيو بعػذاب مػف قػبميـ مػف اعمػـ كمػا قػاؿ تعػالى: َفػِإْف َأْعَرُضػوا َفُقػْؿ َأْنػَذْرُتُك

 [ُّ] صمت :  ِمْثَؿ َصاِعَقِة َعاٍد َوَثُموَد 
 :اإلنذار بالعقوبةب.
كىػػي مرحمػػة متقدمػػة أشػػد حزمػػان،كأكثر صػػرامة  ػػي التعامػػؿ مػػ  اعمػػـ التػػي تتمػػادل  ػػي   

النبي، ػػػاف بعػػػض التكػػذيب،كال تصػػػدع عنبيا يا،بػػػؿ تكػػػذب كتعرض،كتسػػػتمر  ػػػي محاربػػػة دعػػػكة 
كي ؛كال ينفػػػ  معيػػػا النصػػػح،بؿ تحتػػػاج إلػػػى كخػػػز كتنبيػػػو قػػػاسو ،النفػػػكس ال يجػػػدم معيػػػا الكػػػالـ 

،كمف ىؤالء الييكد الذيف تستيقظ مف غفمتيا كتصحك مف سكرتيا،كتعمـ أف ليا إليان يأخذ بالذنب
؛لػػذلؾ أعرضػػكا عػػف دعػػكة نبػػييـ مكسػػى عميػػو الصػػالة كالسػػالـ،كلـ ينتفعػػكا بنصػػحو المتكػػرر ليـ

اسػػتحقكا بعػػض العقكبػػػات االنذاريػػة، مثػػؿ عقكبػػػة الصػػاعقة التػػي أخػػػذت بعضػػيـ ثػػـ بعػػػثيـ ا  
 بعدىا،كعقكبة قتؿ بعضيـ بعضان تكفيران عف عبادة العجؿ كغير ذلؾ مف العقكبات 
 ػػػػػاف العقػػػػػاب ،كالعقكبػػػػػات ا نذاريػػػػػة تختمػػػػػؼ عػػػػػف عقكبػػػػػات االست صػػػػػاؿ  ػػػػػي اليػػػػػدؼ 

بعػد انعػداـ خيريتيا،كاسػتبعاد إيمػاف أحػد كذلػؾ  لمكذبػة كا  نا يػاىد و إىالؾ اعمػة ا االست صالي
 كما أخبر ا  تعالى  ي قصة نكح عميو الصالة كالسالـ: ،منيا،بسبؽ عمـ ا  تعالى لذلؾ

   َوُأوِحػػػَي ِإَلػػػى ُنػػػوٍح َأنَّػػػُه َلػػػْف ُيػػػْؤِمَف ِمػػػْف َقْوِمػػػَؾ ِإلَّ َمػػػْف َقػػػْد آَمػػػَف َفػػػاَل َتْبتَػػػِئْس ِبَمػػػا َكػػػاُنوا
ـْ  *َيْفَعمُػػػػػػوَف  َواْصػػػػػػَنِع اْلُفْمػػػػػػَؾ ِبَهْعُيِنَنػػػػػػا َوَوْحِيَنػػػػػػا َوَل ُتَخػػػػػػاِطْبِني ِفػػػػػػي الَّػػػػػػِذيَف َظَمُمػػػػػػوا ِإنَُّهػػػػػػ
 [ّٕ،  ّٔ]ىكد :  ُمْغَرُقوفَ 

                                                 

 (ِّ/  ِٔ) -تفسير المراغى  (ُ)
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عػػالـ  يػػذه اكيػػة تمثػػؿ كمػػا قػػاؿ اعلكسػػي رحمػػو ا  :"     إقنػػاط لػػو عميػػو السػػالـ مػػف إيمػػانيـ كا 
لػػػذلؾ انصػػػب عػػػذاب   تعػػػالى عمػػػى قػػػـك نكح، كػػػانكا  (ُ) "بأنػػػو لػػػـ يبػػػؽ  ػػػييـ مػػػف يتكقػػػ  إيمانػػػو

أم محكػػـك عمػػييـ بػػاالغراؽ؛ كقػػد جػػرل بػػو القضػػاء كجػػؼ القمػػـ  ػػال سػػبيؿ إلػػى كفػػو ، " م ػػرقيف
 (ِ)"مف لـ يؤمف مف قكمو مطمقان  ]الذيف[المراد مف المكصكؿ كالظاىر أف

أما العقكبة ا نذارية  انيا تنبيو ل مػة ال ا مػة،التي  ييػا بقيػة مػف خيػر كصػالح،كي ترجػ       
بػػات ا نذاريػػة أكثػػر ىػػذه العقك  الباحػػث أف إلػػى الصػػراط المستقيـ،كتسػػمؾ الػػدرب القكيـ،كقػػد كجػػد

بني إسرا يؿ ىـ أكثر اعقكاـ الذيف بني إسرا يؿ،كسبب ذلؾ:أف عمى قد كقعت  ي القرآف الكريـ 
عانػػدكا الرسػػؿ، ،كتجػػاكزكا حػػدكد ا  تعػػالى،لجيميـ كحمقيـ،كاتبػػاعيـ لخطػػكات الشػػػيطاف،كرغـ 

 ذلؾ كاف  ييـ مؤمنكف كأناس صالحكف مصمحكف.
 قسـ إلى قسميف:كمف خالؿ االستقراء كالتأمؿ  ي ىذا النكع مف العقكبات كجد الباحث أنيا تن

 القسـ األوؿ:عقوبات إنذارية حسية:
 كىي "العقكبات المادية المممكسة التي تدرؾ بالحكاس،كيدركيا القـك كتالمس كاقعيـ."

 :القسـ الثاني:عقوبات إنذارية معنوية
كىػػي عمػػػى العكػػػس مػػػف العقكبػػات الحسػػػية، ال تػػػدرؾ بػػػالحكاس كي يػػب إدراكيػػػا عمػػػى كثيػػػر مػػػف 

 ،كككنيا غير مادية .الناس لخفا يا 

 :يةعقوبات الستئصالالالمطمب األوؿ:
 :الستئصاؿ تعريؼ  أولا:  
 أ.الستئصاؿ لغة:  
أصػؿ الجبػؿ ،كأصػؿ  قعػد  ػي"يقاؿ :  ،أسفؿ كؿ شيءمف مادة "أصؿ" ،كاعصؿ ىك    

الحػػا ط ، كقمػػ  أصػػؿ الشػػجر ، ثػػـ كثػػر حتػػى قيػػؿ : أصػػؿ كػػؿ شػػيء : مػػا يسػػتند كجػػكد ذلػػؾ 
 (ّ)" .إليو ،  اعب أصؿ لمكلد ، كالنير أصؿ لمجدكؿالشيء 

 استأصػؿيقػاؿ:"  اتجػو المعنػى إلػى ا ىػالؾ كالقطػ ،علؼ كالسيف كالتاء، اذا أضيؼ لمفعؿ ا   
ك ي حديث اعضحية أنػو نيػى  ،كاستأصمو أم قمعو مف أصمو ،بني  الف إذا لـ يدع ليـ أصالن 

كقيػػػػؿ ىػػػػك مػػػػف اعصػػػػيمة بمعنػػػػى اليػػػػالؾ  ،عػػػػف المستأصػػػػمة ىػػػػي التػػػػي أخػػػػذ قرنيػػػػا مػػػػف أصػػػػمو
 (ْ)"كأصؿ الشيء قتمو،كاستأصؿ القـك قط  أصميـ ،

 :  قيؿكاعصيؿ كأمير : اليالؾ كالمكت ،كاعصيمة  ييما قاؿ 
                                                 

 (ْٖ/  ُِ) -ركح المعاني  ي تفسير القرآف العظيـ كالسب  المثاني  (ُ)

 (َِّ/  ٖ) - المرج  السابؽ (ِ)
 .(ْْٕ/  ِٕ) - لمزبيدم،،تاج العركس (ّ)

 .(ُٔ/  ُ) -المصباح المنير ،لمفيكمي  ،(ُٔ/  ُُ) -لساف العرب ، البف منظكر  (ْ)
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 (ُ)كحممكا مف أذل غـر بأثقاؿ...اعصيمة كاعتمت ممككيـ ا خا ك    
كالقط ،كىػذا المعنػى  ،كالقتػؿ ، معنى االست صاؿ  ػي ل ػة العػرب يػدكر حػكؿ معػاني ا ىػالؾ  

عػػف عقكبػػات ا ىػػالؾ العػػاـ التػػي حمػػت بػػاعمـ السػػابقة،حيث عبػػركا  ينسػػجـ مػػ  تعبيػػر العممػػاء
عنيػػػػا  ػػػػي تفاسػػػػيرىـ  بمصػػػػطمح االست صػػػػاؿ ،كىػػػػك مصػػػػطمح دقيػػػػؽ جػػػػدان كي ػػػػؽ العممػػػػاء إلػػػػى 

مػـ التػي اختياره،حيث يعبر عف قكة العقاب الذم كق  ببعض اعمػـ كعػاد كثمػكد كغيػرىـ مػف اع
إال  ػػػي بطػػػكف الكتػػػب كذاكػػػرة النػػػاس،أك بػػػض آثػػػارىـ ىنػػػا كلػػػـ يبػػػؽ ليػػػا كجػػػكد ، نيػػػت أي أبيػػػدت ك 
عػض الصػحابة تفسػيرىـ ،كلعؿ ىذا المصطمح قػد درج  ػي كتػب التفسػير بعػدما كرد عػف بكىناؾ

َوَقَضػْيَنا ِإَلْيػِه َذِلػَؾ اأْلَْمػَر َأفَّ َداِبػَر  بعض اعمـ "باالست صاؿ"  فػي قكلػو تعػالى :عنكاع ىالؾ 
 قػػاؿ ابػػف عبػػاس"قػػاؿ:  يػػركم ا مػػاـ الطبػػرم بسػػنده  [ٔٔ]الحجػػر : َهػػُؤَلِء َمْقُطػػوًع ُمْصػػِبِحيَف 

يعنػػػػي: است صػػػػاؿ ىالكيػػػػـ  َأفَّ َداِبػػػػَر َهػػػػُؤلِء َمْقُطػػػػوًع ُمْصػػػػِبِحيفَ :، قكلػػػػورضػػػػي ا  عنيمػػػػا
 حيث عبر ابف عباس عف ىالؾ قـك لكط ك نا يـ باالست صاؿ.  (ِ)"مصبحيف

 :ـو عقاب الستئصاؿفهمب.
،كقػػد تعرضػػت لتعريفػػاتيـ المختمفػػة      عػػرؼ العممػػاء السػػابقيف مفيػػـك العقػػاب عمػػى كجػػو العمـك

،أما عف كبينت سبب الترجيح  ي الفصؿ التمييدم كرجحت تعريؼ ا ماـ الطاىر ابف عاشكر 
االست صػػػاؿ كمصػػػطمح دقيػػػؽ  مػػػـ أقػػػؼ عمػػػى تعريفو،كقػػػد اجتيػػػدت  ػػػي كضػػػ  مفيػػػـك عقكبػػػات 

 ريؼ محدد ليذا النكع مف العقكبات،حيث يمكف تعريفو بأنو:تع
 ر(العقكبة الحاسمة التي تقضي عمى مف نزلت بيـ بحيث ال تبقي أحدان منيـ كال تذ)

ى اعمـ التػي كنالحظ مف خالؿ  التعريؼ السابؽ أنو يقصر ىذا النكع مف العقاب عم   
ا  تعالى أراده عذابان عف ،اعمة دكف استثناء، بالمكذبيف مفكق  عمييا اليالؾ العاـ الذم يحؿ 

،كىذا المصػػػػطمح رغػػػػـ اسػػػػتعماؿ بعثػػػػة رسػػػػكلياالتػػػػي كػػػػذبت يقضػػػػي عمػػػػى اعمػػػػة ،عامػػػػان شػػػػامالن 
ن ما عبػر القػرآف المفسريف لو إال أنو ليس مصػطمحان قرآنيػان، مـ يػرد  ػي القػرآف لفػظ االست صػاؿ،كا 

اعمػـ المكذبة،كيحسػف ىنػا  أف نقػؼ عمػى  ات،  ي سياؽ الحػديث عػف عقكبػعنو بألفاظ مختمفة
 : ىذه التعبيرات القرآنية لعذاب االست صاؿ

 عػف نػكح عميػو الصػالة كالسػالـ  ػي كعظػو لقكمػو: كمػا قػاؿ تعػالى :كصفو بالعػذاب اعلػيـ  -ُ
ـْ َعػػَذاَب َيػػْوـٍ أَِلػػيـٍ أ كصػػؼ ا  حيػػث  [ِٔ]ىػػكد :  ْف َل َتْعُبػػُدوا ِإلَّ المَّػػَه ِإَنػػي َأَخػػاُؼ َعَمػػْيُك

بػػػػ"العذاب اعلػػػيـ" عمػػػى أحػػػد قػػػكلي  فتعػػػالى اليػػػـك الػػػذم كقػػػ   يػػػو است صػػػاؿ قػػػكـ نػػػكح  بالطك ػػػا
كاليكـ اعليـ : ىك يكـ القيامة أك يكـ  قاؿ ا ماـ الشككاني :" المفسريف  ي معنى اكية السابقة 

                                                 
 .(ْْٖ/  ِٕ) - لمزبيدم،تاج العركس (ُ)
 .(ُُٕ/  ُٕ) -جام  البياف  ي تأكيؿ القرآف  (ِ)
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،ككػػذلؾ كصػػؼ القػػرآف عػػذاب قػػـك صػػالح عميػػو الصػػالة كالسػػالـ بالعػػذاب اعلػػيـ  (ُ)"الطك ػػاف 
ـْ آَيةا َفػَذُروَها تَْهُكػْؿ ِفػي َأْرِض المَّػِه َوَل َتَمس ػوَها ِبُسػوٍء .. حيث قاؿ تعالى :، َهِذِ  َناَقُة المَِّه َلُك

ـْ عَ   [ّٕ]اععراؼ :  َذاًب أَِليـً َفَيْهُخَذُك
كىػػذا الكصػػؼ أيضػػان  ػػي عػػذاب قػػكـ نػػكح عميػػو الصػػالة كالسػػالـ  كصػػفو بالعػػذاب العظػػيـ : -ِ

ـْ َعػَذاَب َيػْوـٍ َعِظػيـٍ   :عف نكح  حيث قاؿ تعالى كصػفو  [ٗٓ]اععػراؼ :   ِإَني َأَخاُؼ َعَمػْيُك
أم إف لػػـ تعبػػدكه قػػاؿ الشػػككاني :"  ،العظػػيـبػػالعظيـ عمػػى أحػػد قػػكلي العممػػاء  ػػي المػػراد بػػاليـك 

 (ِ) " اني أخاؼ عميكـ عذاب يـك القيامة أك عذاب يـك الطك اف
لمعنػى  جامعػان  لقكمو  ي  كصػؼ عػذاب يػـك االست صػاؿ  يككف ما قالو نكح كعمى ىذا

كمػػا  ػي آيػة اععراؼ،كىػػذا مػف بػاب التخكيػػؼ  كمعنػى العظمػة،كمػا  ػػي آيػة ىػكد السػػابقة  اعلػـ
.  كالتحذير مف شدة العذاب  ي  ذلؾ اليـك

مبينػػػان نجػػػاة ىػػػكد عميػػػو  كصػػػفو بالعػػػذاب ال مػػػيظ :كذلػػػؾ  ػػػي عقػػػاب قػػػكـ ىكد،قػػػاؿ تعػػػالى   -ّ
ْيَنا ُهوداا َوالَّ :  مف ذلؾ العذابكالسالـ كمف معو مف المؤمنيف  ةالصال ِذيَف َوَلمَّا َجاَء َأْمُرَنا َنجَّ

ـْ ِمْف َعَذاٍب َرِميٍظ  ْيَناُه    [ٖٓ]ىكد : آَمُنوا َمَعُه ِبَرْحَمٍة ِمنَّا َوَنجَّ
ب عميػو الصػالة لعػذاب االست صػاؿ الػذم حػذر شػعيالعذاب المحيط : كىك كصػؼ  قرآنػي  -ْ

ـْ ُشَعْيباا َقاَؿ َيا َقْوـِ  ،قاؿ تعالى :كالسالـ قكمو منو  َلى َمْدَيَف َأَخاُه ـْ ِمػْف َواِ  اْعُبُدوا المَّػَه َمػا َلُكػ
ـْ َعػَذاَب َيػوْ  َنػي َأَخػاُؼ َعَمػْيُك ـْ ِبَخْيػٍر َواِ   ـٍ ُمِحػيطٍ ِإَلٍه َرْيُرُ  َوَل َتْنُقُصوا اْلِمْكَياَؿ َواْلِميزَاَف ِإَني َأرَاُك

 [ْٖ]ىكد : 
كاعلـ كال مظة بكصفو بالعظمة ،االست صاؿطبيعة عقاب لكنالحظ مف اعكصاؼ السابقة       

شديدة الكق  كالتأثير  ي النفس،قكية  ي مدلكليا،كقد جاء أغمبيا عمى بأنيا أكصاؼ كا حاطة ،
عػػػذاب ضػػػخـ شػػػديد  "عػػػذاب غمػػػيظ"!أم بأنػػػو صػػػي ة المبال ػػػة  تأمػػػؿ كصػػػؼ عػػػذاب قػػػكـ عػػػاد

 صرعى كأنيـ أعجاز نخؿ خاكية . إلى  ،فيالمتجبر  ىؤالء الط اة ؿكَّ حى مضاعؼ 
مػػ  جػػك ىػػذه  ببأنػػو غمػػيظ ، بيػػذا التصػػكير المحسػػكس ، يتناسػػب كػػؿ التناسػػ ؼ العػػذابككٍصػػ

،كىػذا عمػى القصة ، كم  ما عرؼ عف قكـ ىكد مف ضػخامة  ػى اعجسػاـ ، كمػف تفػاخر بالقكة
 ما قرره الباحث  ي خصا ص المني  القرآني  ي عقاب اعمـ مف أف العقاب مف جنس العمؿ. 

 األمة المحمدية:رفع عذاب الستئصاؿ عف :ثانياا 
قكاـ اعذىب أىؿ العمـ مف المفسريف كالفقياء إلى أف عذاب االست صػاؿ العػاـ الػذم حػؿ بػ     

كذلػػؾ رأ ػػة بيػػذه اعمػػة،  لبعثػػة النبػػي محمػػد صػػمى ا  عميػػو كسػػمـ،قد ر ػػ  عػػف أمتػػو ،السػػابقيف 
اعمػػػر بػػػالمعركؼ كرحمػػػة بيػػػا ،ككرامػػػة لنبييا،كلككنيػػػا اعمػػػة الكارثػػػة لفريضػػػة الػػػدعكة إلػػػى ا ،ك 

                                                 
 .(ّْٗ/  ِ) - تح القدير ، لمشككاني (ُ)
(2)

 .(ُّْ/  ِ) - المرج  السابؽ 
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كاسػػتدؿ ،كالنيػي عػػف المنكػػر ،إذ إف النبػكات قػػد ختمػػت ببعثػة النبػػي محمػػد صػمى ا  عميػػو كسمـ
أىػؿ العمػػـ بأدلػػة كثيػػرة عمػػى ر ػػ  عػػذاب االست صػاؿ عػػف اعمػػة ا سػػالمية كسػػأذكر مػػا اسػػتطاع 

 الباحث أف يصؿ إليو مف ىذه اعدلة :
ـْ َأْو ِمػػْف َتْحػػِت ْؿ ُهػػَو اْلَقػػاِدُر قػػ  قكلػػو تعػػالى :  -ُ ـْ َعػػَذاباا ِمػػْف َفػػْوِقُك َعَمػػى َأْف َيْبَعػػَث َعَمػػْيُك

ـْ  ـْ َبػػػْهَس َبْعػػػٍض اْنُظػػػْر َكْيػػػَؼ ُنَصػػػَرُؼ اْةَيػػػاِت َلَعمَُّهػػػ ـْ ِشػػػَيعاا َوُيػػػِذيَؽ َبْعَضػػػُك ـْ َأْو َيْمِبَسػػػُك َأْرُجِمُكػػػ
   [ٓٔ]اعنعاـ : َيْفَقُهوفَ 

ْؿ ُهػػَو اْلَقػػاِدُر َعَمػػى َأْف َيْبَعػػَث قػػ: مػػا نزلػػت ىػػذه اكيػػةل:عػػف جػػابر رضػػي ا  عنػػو قػػاؿ جػػاء   
ـْ َعَذاباا ِمْف َفْوِقُكـْ  َأْو ِمْف   :قاؿ (أعوذ بوجهؾ) :قاؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميه وسمـ َعَمْيُك

ـْ َبْهَس أَ  (أعوذ بوجهؾ) :قاؿ َتْحِت َأْرُجِمُكـْ  ـْ ِشَيعاا َوُيِذيَؽ َبْعَضُك قاؿ رسوؿ  َبْعضٍ ْو َيْمِبَسُك
 (ُ)(هذا أهوف أو هذا أيسر):اهلل صمى اهلل عميه وسمـ 

أف العػػػػػذاب العػػػػػاـ لػػػػػف يقػػػػػ  عمػػػػػى أمػػػػػة ا سػػػػػالـ ،ككجػػػػػو االسػػػػػتدالؿ مػػػػػف اكيػػػػػة كالحػػػػػديث     
،ال مػػػػػف جيػػػػػة السػػػػػماء كالعمػػػػػك كالصػػػػػيحة كالحجػػػػػارة،كال مػػػػػف جيػػػػػة السػػػػػفؿ كالرجفػػػػػة كالخسػػػػػؼ 

 كما حؿ باعمـ السابقة.
َوَلَقْد آَتْيَنا ُموَسى اْلِكتَاَب َفاْخُتِمَؼ ِفيِه َوَلْوَل َكِمَمًة َسَبَقْت ِمػْف َرَبػَؾ َلُقِضػَي  :قكلو تعػالى   -ِ

ـْ َلِفي َشؾَّ ِمْنُه ُمِريبٍ  نَُّه ـْ َواِ   [َُُ]ىكد :   َبْيَنُه
قػػـك مكسػػى أك عػػف أمػػة محمػػد صػػمى ا   كالمػػراد بالكممػػة التػػي سػػبقت :تػػأخير العػػذاب عػػف     

 (ِ).إلى قياـ الساعة كىذا جارو إلى يـك القيامة،كعدـ إىالكيـ بعذاب االست صاؿ، عميو كسمـ 
َوَلَقْد آَتْيَنا ُموَسى اْلِكتَاَب ِمْف َبْعِد َما َأْهَمْكَنا اْلُقُروَف اأْلُوَلى َبَصاِئَر ِلمنَّػاِس قكلو تعالى :   -ّ

ـْ َيَتَذكَُّروفَ َوُهدا  َوَرحْ    [ّْ]القصص :  َمةا َلَعمَُّه
كالمعنػػى أف ا  تعػػالى قضػػى بحكمتػػو أال ييمػػؾ أمػػة ىالكػػان عامػػان بعػػدما أنػػزؿ التػػكراة عمػػى      

ِمػْف َبْعػِد َمػا َأْهَمْكَنػا اْلقُػُروَف  مكسى عميػو الصػالة كالسالـ،كالشػاىد مػف اكيػة ىػك قكلػو تعػالى:
المستأصػػػميف ىػػػـ  رعػػػكف كجنكده، يػػػدخؿ  ػػػي طػػػكؽ النجػػػاة مػػػف عػػػذاب ،ككػػػاف آخػػػر اأْلُوَلػػػى 

أمػػة محمػػد صػػمى ا  عميػػو كسمـ، االسػػتثناء مػػف ىػػذا العػػذاب لػػيس محصػػكران عمػػى  ،االست صػػاؿ
أمة مكسى  ي زمانو بؿ ىك ممتد إلى قياـ الساعة،كيفسر ىػذه اكيػة كيقطػ  بمقصػكدىا حػديث 

مػػا أهمػػؾ اهلل  :) صػػمى ا  عميػػو كسػػمـ قػػاؿ عػػف رسػػكؿ ا  أبػػي سػػعيد الخػػدرم رضػػي ا  عنػػو
ول أمػة ول أهػؿ قريػة منػذ أنػزؿ التػوراة عمػى وجػه األرض بعػذاب مػف السػماء  ول قرنػاا  قوماا 

                                                 
 (ِِْٔ،ح )(ٔٓ/  ٔ) -)قؿ ىك القادر عمى أف يبعث عميكـ(ُِٓ،كتاب )التفسير(،بابصحيح البخارم  (ُ)
 (ِٗٓ/  ِ) -  تح القدير ، لمشككاني انظر: (ِ)
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ولقػد آتينػا موسػى الكتػاب مػف : رير أهؿ القرية التي مسخت قردة ألـ تر إلػى قولػه تعػالى 
  (ُ)"لعمهـ يتذكروف بعد ما أهمكنا القروف األولى بصائر لمناس وهد  ورحمة

نػي سػهلت ربػي ألمتػي أف ل  .. )قاؿ رسكؿ ا  صػمى ا  عميػو كسػمـ  :عف ثكباف قاؿ  -ْ وا 
ف ،فيسػػتبي  بيضػػتهـ  ،مػػف سػػو  أنفسػػهـ وأف ل يسػػمط عمػػيهـ عػػدواا  ،يهمكهػػا بسػػنة عامػػة وا 

ني أعطيتؾ ألمتػؾ أف ل أهمكهػـ بسػنة  ربي قاؿ يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه ل يرد وا 
ولو اجتمع عمػيهـ مػف  ،مف سو  أنفسهـ يستبي  بيضتهـ، وأف ل أسمط عميهـ عدواا ،عامة 

 ،  (ِ)(ويسبي بعضهـ بعضا بهقطارها أو قاؿ مف بيف أقطارها حتى يكوف بعضهـ يهمؾ بعضاا 
ىػذا الػدعاء اسػتجيب لػو  ػي جممػة اعمػة كال يمػـز مػف ذلػؾ ثبكتػو لكػؿ مية رحمػو ا  "قاؿ ابف تي

 ػػرد ككػػال اعمػػريف صػػحيح ؛  ػػاف ثبػػكت ىػػذا المطمػػكب لجممػػة اعمػػة حاصػػؿ كلػػكال ذلػػؾ عىمكػػكا 
  (ّ)" بعذاب االست صاؿ كما أىمكت اعمـ قبميـ

 ك ي ،عقكبات االست صاؿ  ي  صؿ مستقؿ نفصؿ  يو ىذه العقكبات  الباحث تناكؿيكسكؼ 
العقكبػػػػػػات الحسػػػػػػية التػػػػػػي أنزليػػػػػػا ا  تعػػػػػػالى يفصػػػػػػؿ الباحػػػػػػث الكػػػػػػالـ  ػػػػػػي  المبحػػػػػػث التػػػػػػالى 

بالييكد،كذكرىػػػػا القػػػػرآف الكريـ،لتكػػػػكف عبػػػػرة كعظػػػػة عمػػػػة ا سػػػػالـ حتػػػػى ال يقعػػػػكا  ػػػػي أسػػػػبابيا 
    كدكاعييا.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .كقاؿ :صحيح( َْٗ/  ِ) - أخرجو الحاكـ  ي المستدرؾ (ُ)

       ، (ُِِٓ/  ْ) - السػػػػػاعة،باب)ىالؾ ىػػػػػذه اعمػػػػػة بعضػػػػػيـ بػػػػػبعض(،كتاب الفػػػػػتف كأشػػػػػراط صػػػػحيح مسػػػػػمـ (ِ)
 ُْْٓح 
 .(َُٓ/  ُْ) -مجمكع الفتاكل  (ّ)
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 الثانيالمبحث 

 (لميهود( عقوبات اإلنذار الحسية
 وفيه سبعة مطالب:

 المطمب األوؿ:تحريـ األرض المقدسة عميهـ وتيههـ أربعيف سنة:
 المطمب الثاني: قتؿ بعضهـ بعضاا.
 المطمب الثالث: الصاعقة والرجفة.
 المطمب الرابع : العذاب السماوي .

 المطمب الخامس:المسخ قردة وخنازير.
 السادس: تسميط جند اهلل عميهـ إلى يـو القيامة.المطمب 

 المطمب السابع: تحريـ بعض الطيبات.  
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 المبحث الثاني
 )لميهود( عقوبات اإلنذار الحسية

 
عػػػػػػف الحؽ،كقسػػػػػػكة  صػػػػػػدكدىـتكالػػػػػػت العقكبػػػػػػات ا نذاريػػػػػػة عمػػػػػػى الييكد،بسػػػػػػبب تػػػػػػكالي        

لػػؾ لػػـ يككنػػكا مػػف ذ قمكبيـ،كعػػدـ انتفػػاعيـ بػػالمكاعظ كالعظػػات ،كالتنكػػر لػػنعـ ا  تعالى، ػػالييكد
ا حسػاف با حساف،كالحسػنة بمثميا،بػؿ كػانكا عمػى العكػس تمامػان النكع مف البشر الذيف يقػابمكف 

يؤمنػػكف إال مػػف ذلػػؾ، يـ نمػػط غريػػب شػػاذ مػػف البشػػر،قد انتكسػػت  طرتيـ،كخربػػت عقػػكليـ،ال 
كلنقؼ م  مشيد مف بالمحسكس المادم المشاىد،يقؼ ا نساف مذىكالن أماـ تصر اتيـ الجنكنية،

كجػػػػػاكز بيػػػػػـ ،مشػػػػػاىد عنػػػػػادىـ كصػػػػػمفيـ،  بعػػػػػد أف أنجػػػػػاىـ ا  تعػػػػػالى مػػػػػف  رعػػػػػكف كجنػػػػػكده 
،لـ يطمبكا مف مكسى أف يعمميـ كيػؼ يشػكركا  مؤزران البحر،كأطبقو عمى عدكىـ،كنصرىـ نصران 

كذلؾ النصر،بؿ طمبكا منو طمبان عجيبان،طمبكا منو أف يجعؿ ليـ إليان  تعالى عمى ىذه النجاة ا 
َوَجاَوْزَنا ِبَبِنػي  ؿ تعالى مخبران عف ذلػؾ :قاكيا لو مف طمب مقيت ، ...!!يعبدكنو مف دكف ا 

ـْ ِإْسرَاِئيَؿ اْلَبْحَر َفَهَتْوا َعَمى َقْوـٍ َيْعُكُفوَف َعَمى َأْصَناـٍ لَ  ـْ َقاُلوا َيا ُموَسى اْجَعْؿ َلَنا ِإَلهاػا َكَمػا َلُهػ ُه
ـْ َقْوـً  ـْ ِفيِه َوَباِطًؿ َما َكاُنوا َيْعَمُموَف  *َتْجَهُموَف  آِلَهًة َقاَؿ ِإنَُّك َقاَؿ َأَرْيَر  *ِإفَّ َهُؤَلِء ُمَتبًَّر َما ُه

ـْ َعَمى اْلَعالَ  َمُك ـْ ِإَلهاا َوُهَو َفضَّ  [َُْ - ُّٖ]اععراؼ :  ِميَف المَِّه َأْبِغيُك
إنيػػا مفارقػػة عجيبػػة،يطمبكف مػػف مكسػػى أف يجعػػؿ ليػػـ إليػػا!! كأف يكػػكف ىػػك سػػادف ىػػذا        

زمػف منػذ  ا لو!! ككأنيـ ب يػر إلػو!! ثػـ ىػـ يطمبػكف ىػذا الطمػب العجيػب بعػد أف جػاكزكا البحػر
ا لييػة الخارقػة،التي أنجػتيـ مػف كمازاؿ أثر الماء عمى أقداميـ،يذكرىـ بىٍرده بػالمعجزة ، (ُ)يسير

إنيػػـ يحسػػدكف النػػاس عمػػى أم  إنػػو جحػػكد  ػػكؽ التصػػكر،كعناد  ػػكؽ الخيػػاؿ،  رعػػكف كجنػػكده!!
، كرد عمييـ مكسى عميو الصالة كالسالـ كقد تفاجػأ مػف ان كشرَّ  حتى كلك كاف بالءن يممككنو شىء 

ـْ َقْوـً َتْجَهُموفَ َقاىكؿ طمبيـ ذاؾ ـْ ِفيِه َوَباِطًؿ َما َكاُنوا َيْعَمُموفَ  *َؿ ِإنَُّك   ِإفَّ َهُؤَلِء ُمَتبًَّر َما ُه
أم إنكػػـ تجيمػػكف مقػػاـ التكحيػػد ، كمػػا يجػػب مػػف تخصػػيص ا  بالعبػػادة بػػال كاسػػطة كال مظيػػر "

 ػا  قػد كػـر البشػر كجعميػـ أىػال لمعر تػو كدعا ػو  ..مف المظػاىر كاعصػناـ كالتماثيػؿ كالعجػؿ 
ىػػؤالء القػػػـك الػػػذيف  ...إف كاسػػطة تقربػػػو إلػػػييـ  انػػو أقػػػرب إلػػػييـ مػػف حبػػػؿ الكريػػػد.كمناجاتػػو بػػػال

 ػى يعكفكف عمى ىذه اعصناـ مقضػى عمػى مػا ىػـ  يػو بالتبػار بمػا سػيظير مػف التكحيػد الحػؽ 

                                                 
 .كيدلؿ عمى ذلؾ العطؼ بحرؼ الفاء  ي قكلو " أتكا" كىك يفيد التعقيب م  السرعة (ُ)
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ىػػذه الػػديار ، كزا ػػؿ مػػا كػػانكا يعممػػكف مػػف عبػػادة غيػػر ا  ذل الجػػالؿ ،  انمػػا بقػػاء الباطػػؿ  ػػى 
 (ٔ)" عنو. ترؾ الحؽ لو كبعده

كبعد أف كبخيـ مكسى بيذا الكالـ،كذكػرىـ بػا  تعالى،انصػاعكا كأذعنػكا،لكف لػـ تشػر اكيػات   
إلػػى صػػكت تا ػػب أك مسػػت فر مػػنيـ،أك نػػادـ يصػػرح بتكبتػػو  "ممػػا يػػدؿ عمػػى أف سػػككتيـ كػػػاف 
سككت الجاىؿ الضاؿ،كمثؿ الحمار ينقاد،إذا قاده صاحبو،كلك كاف كارىان لو،إذ ال ممجػأ لػو إال 

 (ِ)ىك"
كلقد تكػرر ىػذا المكقػؼ مػ  الفػارؽ بػيف الثػرل كالثريػا مػ  المسػمميف عمػى عيػد النبػي   

مػػر بشػػجرة لممشػػركيف يقػػاؿ ليػػا ذات أنػػكاط حيػػث  لمػػا خػػرج إلػػى خيبػػر  صػػمى ا  عميػػو كسػػمـ
ط كما ليـ ذات أنػكاط  قػاؿ النبػي ايا رسكؿ ا  أجعؿ لنا ذات أنك  :يعمقكف عمييا أسمحتيـ  قالكا

سػػبحاف اهلل هػػذا كمػػا قػػاؿ قػػـو موسػػى اجعػػؿ لنػػا إلهػػا كمػػا لهػػـ آلهػػة ):يػػو ك سػػمـصػػمى ا  عم
 تمػؾ  شػيء مػف بقايػا الجاىميػة قضػى عمييػا  (ّ)(والذي نفسي بيد  لتركبف سنة مف كاف قبمكـ

 النبي صمى ا  عميو كسمـ،لـ تكرر بعدي بفضؿ ا .
الييكديػة المتأرجحػة المتشػككة  كقد آثرت أف أقدـ بيذه المقدمػة كػي نتعػرؼ عمػى طبيعػة العقيػدة

مػػف جػػبف شػػديد ،  بكجػػكد ا  تعػػالى،  ضػػال عػػف الثقػػة  بكعػػد ا  كبنصػػره،كىذا يفسػػر مػػا سػػنراه 
يثار لمذلة م  الراحة عمى العزة م  الجياد كضعؼ شديدكعزيمة خكارة ،   .كا 

كلنقؼ  ي المطالب التاليػة عمػى مجمكعػة مػف العقكبػات ا نذاريػة الحسػية التػي عاقػب ا       
 .تعالى بيا الييكد م  الكقكؼ عمى أسبابيا،لعؿَّ ا  تعالى أف يعصمنا مف الكقكع  ييا

 :أربعيف سنة وتيههـتحريـ األرض المقدسة عميهـ المطمب األوؿ:
كىي عقكبػػػة تحػػػريـ ،الييػػػكدقعيػػػا ا  تعػػػالى عمػػػى أك حسػػػية عقكبػػػة  ىنػػػا يتنػػػاكؿ الباحػػػث
 . التيوبالحكـ عمييـ ،كعقكبة أخرل مرتبطة بيا كىي اعرض المقدسة عمييـ

سػػار بقكمػػو بعػػد النجػػاة مػػف  رعػػكف  عميػػو الصػػالة كالسػػالـ أف مكسػػىيػػذكر المفسػػركف         
كتحديػدان صػكب بيػت المقػدس،كالتي كانػت محتمػة مػف قبػؿ المشػركيف،حيث ،كجنكده نحػك الشػاـ 

كػػاف دخكليػػا كاسػػتمالكيا مسػػتحيالن إال بالجيػػاد كالقتاؿ،ككػػاف أكل ػػؾ المحتمػػكف أكلػػى قػػكة كبػػ س 
شػػػػػديد  ػػػػػي القتاؿ، اسػػػػػتحث مكسػػػػػى قكمػػػػػو لقتػػػػػاليـ لكػػػػػي يػػػػػدخمكا تمػػػػػؾ اعرض التػػػػػي كتبيػػػػػا ا  

كػػاف مػػنيـ مػػف نكػػكص  ف دعػػكة مكسػػى ليػػـ لمجيػػاد كمػػاالقصػػة كاممػػة مػػليـ،كحكػػى لنػػا القػػرآف 
دبار عف الجياد  ي سبيؿ ا  كى كخى  ْذ َقاَؿ ُموَسى ِلَقْوِمِه َيا َقْوـِ اْذُكُروا ِنْعَمػَة  :قاؿ تعالىر كا  َواِ 

                                                 
(ُ)

 .(ّٓ -ِٓ/  ٗ) -تفسير المراغى  

(2)
 (َِّ)ص -القصص القرآني،حامد أحمد البسيكني 

( َُِٖح رقـ ) (ْٕٓ/  ْ)- (ما جاء لتركبف سنف مف كاف قبمكـباب ) – الفتف كتاب،سنف الترمذم   (3)
   صحيح:  اعلباني قاؿ،
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ـْ ُيْؤِت َأَحػداا ِمػَف اْلَعػاَلِميفَ  ـْ َما َل ـْ ُمُموكاا َوآتَاُك ـْ َأْنِبَياَء َوَجَعَمُك ـْ ِإْذ َجَعَؿ ِفيُك َيػا َقػْوـِ  * المَِّه َعَمْيُك
ـْ َفَتْنَقِمُبو  ـْ َوَل َتْرَتد وا َعَمى َأْدَباِرُك َقػاُلوا َيػا *ا َخاِسِريَف اْدُخُموا اأْلَْرَض اْلُمَقدََّسَة الَِّتي َكَتَب المَُّه َلُك

نَّػػا َلػػْف َنػػْدُخَمَها َحتَّػػى َيْخُرُجػػوا ِمْنَهػػا َفػػِإْف َيْخُرُجػػوا ِمْنَهػػا َفِإنَّػػ ػػا َجبَّػػاِريَف َواِ  ا ُموَسػػى ِإفَّ ِفيَهػػا َقْوما
ـَ المَُّه َعَمْيِهَمػا اْدُخمُػوا َعَمػْيِهـُ *َداِخُموَف  اْلَبػاَب َفػِإَذا َدَخْمُتُمػوُ   َقاَؿ َرُجاَلِف ِمَف الَِّذيَف َيَخاُفوَف َأْنَع

ـْ ُمػْؤِمِنيفَ  ـْ َرػاِلُبوَف َوَعَمػى المَّػِه َفَتَوكَّمُػوا ِإْف ُكْنػُت َقػػاُلوا َيػا ُموَسػى ِإنَّػا َلػْف َنػْدُخَمَها َأَبػداا َمػػا  *َفػِإنَُّك
َب ِإَني َل َأْمِمُؾ ِإلَّ َنْفِسي َوَأِخي َقاَؿ رَ  *اَل ِإنَّا َهاُهَنا َقاِعُدوَف َداُموا ِفيَها َفاْذَهْب َأْنَت َوَرب َؾ َفَقاتِ 
ـْ َأْرَبِعيَف َسَنةا َيِتيُهػوَف ِفػي اأْلَْرِض *َفاْفُرْؽ َبْيَنَنا َوَبْيَف اْلَقْوـِ اْلَفاِسِقيَف  َقاَؿ َفِإنََّها ُمَحرََّمًة َعَمْيِه

 [ٕٙ - ٕٓ]المائدة :   َعَمى اْلَقْوـِ اْلَفاِسِقيفَ  َفاَل تَْهَس 
مى نبييـ كصاحب ىذا التفصيؿ لقصة إباء بني إسرا يؿ دخكؿ اعرض المقدسة،كتمردىـ ع    

،كلممسػمميف جميعػان ى إلػى قيػاـ  تبيػيف لمنبػي صػمى ا  عميػو كسػمـ عبػارة عػف الفضؿ عمييـ ،ىك
بطبيعة النفسية الييكدية المعاندة ل نبياء،المكغمة  ي دركات االسػتكبار عمػى أكامػر ا   الساعة

ـى يقػػػكؿ الطبػػػرم رحمػػػو ا  " كىػػػذا أيضػػػا مػػػف ا  تعريػػػؼه لنبيػػػو محمػػػد صػػػمى ا  عميػػػو كسػػػمـ قػػػدي
تمػػادم ىػػؤالء الييػػكد  ػػي ال ػػػٌي، كبعػػًدىـ عػػف الحػػؽ، كسػػػكء اختيػػارىـ عنفسػػيـ، كشػػدة خال يػػػـ 

ينا مسػمّْ ،عنبيا يـ، كبطء إنابتيـ إلى الرشاد، م  كثرة نعـ ا  عنػدىـ، كتتػاب  أياديػو كآال ػو عمييـ
بذلؾ نبيو محمدنا صمى ا  عميو كسمـ عما يحػٌؿ بػو مػف عالجيػـ، كينػزؿ بػو مػف مقاسػاتيـ  ػي 

يقكؿ ا  لو صػمى ا  عميػو كسػمـ: ال تػأسى عمػى مػا أصػابؾ مػنيـ،  ػاف الػذىابى عػف  ،ذات ا 
 ا ، كالبعػػد مػػف الحػػؽ، كمػػا  يػػو ليػػـ الحػػظ  ػػي الػػدنيا كاكخػػرة، مػػف عػػاداتيـ كعػػادات أسػػال يـ

 (ُ)"كتعزَّ بما القى منيـ أخكؾ مكسى صمى ا  عميو كسمـ ،كأكا ميـ
 :العقوبة اإللهيةهذ  أسباب  
تحػػػػػريـ المتمثمػػػػػة  ػػػػػي ،أريػػػػػد أف أركػػػػػز  ػػػػػي ىػػػػػذه القصػػػػػة عمػػػػػى قضػػػػػية العقكبػػػػػة ا لييةك        

اعسػػػػػػػػباب التػػػػػػػػي أدت ليػػػػػػػػذه  كنبػػػػػػػػدأ بػػػػػػػػذكر،الحكػػػػػػػػـ عمػػػػػػػػييـ بالتيوك ،اعرض المقدسػػػػػػػػة عمػػػػػػػػييـ 
،كال  يقعػػػػػكا بمػػػػػا كقعػػػػػكا  يػػػػػو العقكبػػػػػة،كذلؾ ليعتبػػػػػر المسػػػػػممكف  ػػػػػي ىػػػػػذا الزمػػػػػاف بمصػػػػػير القػػػػػـك

رة الجبانػػػػػة،التي تنيػػػػػار إذا اكليتعر كا عمػػػػػى النفسػػػػػية الييكديػػػػػة الخػػػػػكَّ ،مػػػػػف أسػػػػػباب ىػػػػػذه العقكبػػػػػة
مػػػػف   مػػػػف الحكمػػػػة االعتبػػػػار بمصػػػػير مػػػػف سػػػػبؽ،كالتفكر بعاقبػػػػةمػػػػا دعيػػػػت لقتػػػػاؿ أك حػػػػرب ،

 مضى،كلنقؼ م  اعسباب المكضكعية ليذه العقكبة:
 ::التخمؼ عف الجهاد في سبيؿ اهللالسبب األوؿ

أمػػر مكسػػى عميػػو الصػػالة كالسػػالـ بنػػي إسػػرا يؿ بػػدخكؿ اعرض المقدسػػة،كاعدان إيػػاىـ 
بالنصػػػر المؤكػػػد عمػػػى أعػػػدا يـ الجباريف،كمحػػػذران إيػػػاىـ مػػػف عاقبػػػة الخسػػػراف الػػػذم ينتظػػػرىـ إذا 

                                                 
(1)

 (ُٗٓ/  َُ) -جام  البياف  ي تأكيؿ القرآف  
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َيػػػا َقػػػْوـِ اْدُخمُػػػوا اأْلَْرَض  قػػػاؿ تعػػػالى مبينػػػان أمػػػر مكسػػػى لقكمػػػو بالجيػػػاد : ا اعدبػػػاركلػػػكي ك  بينػػػكاجى 
ـْ َفَتْنَقِمُبوا َخاِسِريَف  ـْ َوَل َتْرَتد وا َعَمى َأْدَباِرُك  اْلُمَقدََّسَة الَِّتي َكَتَب المَُّه َلُك

بػؿ  "قػاتمكا" أك "جاىػدكا" بمفػظأف مكسػى لػـ يطمػب مػنيـ القتػاؿ كالجيػاد  مف المالحػظك    
أمرىـ بدخكؿ اعرض المقدسة ،كىذا يفيد بأف ا  تعالى سكؼ ييسر ليـ  تحيا ،كيسػيؿ عمػييـ 

ػػكا بػػذلؾ،دخكليػػا  تحػػريض يػػو  ليـ،كىػػذا  يػػا ا اعرض قػػد كتب يػػاكمػػا بشػػرىـ مكسػػى بأن ،إذا ىمَّ
غراء ليـ بالنصر ك  ، عف الذم كتب ليـ أف يػدخمكىا  الظفرشديد ليـ عمى االستجابة عمره ، كا 

 ليػػـ أفاعرض  ةبػػاكت كمعنػػى ،كال راد لقضػا و،لحكمػػو مػػان  آمنػكا كأطػػاعكا ىػػك ا  الػذم ال  إذا
أمػا عػف اعرض المقدسػة  ، ـأنبيػاءىكا عاكأطػ آمنػكاـ إياىػا متػى ىـ سػكناىا ، ككعػديػقدر ل  ا 

  قد اختمؼ المفسركف حكؿ المراد بيا:
 مجاىد:"اعرض المقدسة" الطكر كما حكلو.عف   -ُ
 ف قتادة  ي قكلو:"اعرض المقدسة" قاؿ: ىي الشأـ.ع
  ي قكلو:"ادخمكا اعرض المقدسة التي كتب ا  لكـ" قاؿ: أريحا.  (ُ) ابف زيدعف   -ِ
 كقيؿ: إف"اعرض المقدسة" دمشؽ ك مسطيف كبعض اعٍرديٌف.  -ّ
كأكلى اعقكاؿ  ي ذلؾ بالصػكاب أف يقػاؿ: بعينو،  قاؿ:"  كرجح الطبرم عدـ تحديد مكاف      

، عف القػكؿ  ػي ذلػؾ بأنيػا كسػمـ ىي اعرض المقٌدسة، كما قاؿ نبي ا  مكسى صػمى ا  عميػو
 ،أرض دكف أرض، ال تيػػدرؾ حقيقػػةي صػػحتو إال بػػالخبر، كال خبػػر بػػذلؾ يجػػكز قطػػ  الشػػيادة بػػو

تي ما بيف الفرات كعريش مصر،  جماع جمي  غير أنيا لف تخرج مف أف تككف مف اعرض ال
  (ِ)"أىؿ التأكيؿ كالسّْير كالعمماء باعخبار عمى ذلؾ.

كىػذه اعرض ىػي أرض  مسػطيف "أنيا أرض  مسطيف حيث قاؿ : ا ماـ ابف عاشكركرجح     
) حماة ، كىي الكاقعة بيف البحر اعبيض المتكٌسط كبيف نير اعردف كالبحر الميت  تنتيي إلى 

لى ) غىٌزة كحبركف ( جنكبان    (ّ)"( شماالن كا 
يقػػؼ مكقػػؼ ، ػػي مشػػيد تقػػاعس بنػػي إسػػرا يؿ عػػف القتػػاؿ  متأمػػؿاف الكعمػػى كػػؿ حػػاؿ ، ػػ     

خكؿ تمػػؾ عػػف أمػػر ا  تعػػالى بػػد ،كيػػؼ ليػػـ أف يتخمفػػكامػػف ىػػؤالء القػػـك  المسػػت رب المسػػتعجب
،مػػنيـ  اعنبيػػاء لكثيػػر مػػف ككانػػت مكطنػػان  ،اعرض التػػي كصػػفيا ا  تعػػالى بأنيػػا مقدسػػة مطيػػرة

سحاؽ ك  ،إبراىيـ  ضالن عف أف كغيرىـ مف اعنبياء عمييـ الصالة كالسالـ ،،كيكسؼ ،يعقكب كا 
،كجػاء الكعػد إذا مػا تحركػكا لمقتاؿ ،كعػدان مؤكػدان بالنصػر عمى لساف مكسػىقد كعدىـ ا  تعالى 

                                                 
(1)

كركل عف كالده كابف المنكدر تك ي سنة  ،أخذ معاني القرآف ،عبد الرحمف بف زيد بف أسمـ المدنيىك  
 .(ُُ/  ُ) -اعدنركم  ،طبقات المفسريف .اثنتيف كما ة تك ي سنة اثنتيف كما ة

(2)
 .(ُٖٔ- ُٕٔ/ َُ) -جام  البياف  ي تأكيؿ القرآف  

(3)
 .(ُِٔ/  ٔ) -التحرير كالتنكير  
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ـُ نمػا قػاال متيقنػيف بكعػد ا  حي ،كذلؾ عمى لساف الرجميف الذيف أنعػـ ا  عمييمػا اْدُخمُػوا َعَمػْيِه
مبال ة  ي الكعد بالنصر كالظفر ، كأنو قاؿ : متى دخمتـ باب بمدىـ انيزمػكا كىذا  يو " اْلَبابَ 

ضػعؼ يقينيـ،ككىنػت  ىػؤالء قػد لكفَّ  (ُ)".كال ساكف دار ،  ال تخا كىـ ،نار كال يبقى منيـ نا ل
 ػي قمكبيـ،كضػاعت شػجاعتيـ كرجػكلتيـ كسػط جبػنيـ كذلتيـ،كبػرز  إيمػانيـ"انػزكل ك  عقيدتيـ

 (ِ) كبث الحماسة  ي نفكسيـ" جبف كالذؿ كالخكؼ كاليم  كر ض أية محاكلة لتشجيعيـلا
تجارة يجنكف مف كرا يا المنا  ، ػاذا لػـ يكػف ىنػاؾ منفعػة  ػال إيمػاف إنيـ  يمكا ا يماف بمكسى 

ػػا  ا بكػػؿ كقاحػػة كجػػرأة:كال تصػػديؽ كال خػػركج لمجيػػاد لػػذلؾ ردك  َقػػاُلوا َيػػا ُموَسػػى ِإفَّ ِفيَهػػا َقْوما
نَّا َلْف َنْدُخَمَها َحتَّى َيْخُرُجوا ِمْنَها َفِإْف َيْخُرُجوا ِمْنَها َفِإنَّا َداِخُموفَ   َجبَّاِريَف َواِ 

ؾ اعمػف .. إنيػػـ ػ كذلػػىكػذا كػاف ردىػػـ عمػى تمػؾ الػػدعكة الكريمػة المتر قػة ، المحٌممػػة بػالخير ك "
لـ يزرعػكا .. يػأكمكف ثمػرة الػزارعيف ، كيسػرقكف  ػ يأخذكف دكف أف يعطكا ، كيجنكف مادأبيـ أبدا

 ػػال يريػػدكف أف يػػدخمكا اعرض المقدسػػة إال أف يخمييػػا ليػػـ أصػػحابيا ، كييتفػػكا  ،جيػػد العػػامميف
بيـ : أف أقبمكا .. كلػك كقػ  ىػذا لكقػ   ػى أنفسػيـ أف يطمبػكا إلػى مكسػى أف يييػىء ليػـ مراكػب 

 (ّ)"سماكية تقميـ إلى حيث ىـ ذاىبكف!! إنيا طبا   أطفاؿ ، كتعاٌلت صبياف ، كأمانٌى جبناء.
 التنكر لنعـ اهللالسبب الثاني:

دخػػػػػكؿ اعرض المقدسػػػػػة ىػػػػػك تنكػػػػػر لػػػػػنعـ ا  الكثيػػػػػرة تخمػػػػػؼ بنػػػػػي إسػػػػػرا يؿ عػػػػػف إف   
لكػي يػؤدكا   ي ثنايا أمػره ليػـ ؛رىـ مكسى عميو الصالة كالسالـ ببعض ىذه النعـ،،كلقد ذكَّ عمييـ

ـْ ِإْذ َجَعػَؿ  شكر ا  عمييا : ـْ َيا َقْوـِ اْذُكُروا ِنْعَمَة المَِّه َعَمػْيُك ـْ ُمُموكاػا َوآتَػاُك ـْ َأْنِبَيػاَء َوَجَعَمُكػ ِفػيُك
ـْ ُيْؤِت َأَحداا ِمَف اْلَعاَلِميفَ   َما َل

 :أسب يا ا  عمييـ نعـ  بثالث تذكيرك ي اكية 
ـْ َأْنِبَيػػاَء   كثػػرة اعنبيػػاء المبعػػكثيف: ىػػي  النعمػػة األولػػى كمعنػػى كثػػرة اعنبيػػاء  ِإْذ َجَعػػَؿ ِفػػيُك

تذكركا يا بني إسرا يؿ نعػـ ا  عمػيكـ  "لتكثير  أم :ا (  يك يفيدأىٍنًبيىاءى  ) لفظتنكير  مستفاد مف
، كأحسػػػنكا شػػػكرىا ، حيػػػث جعػػػؿ  ػػػيكـ أنبيػػػاء كثيػػػريف ييػػػدكنكـ إلػػػى الرشػػػد كمكسػػػى كىػػػاركف ، 

 -تعػػػالى  -. كقػػػد أرسػػػؿ ا   -السػػػالـ  ك الصػػػالة عمػػػييـ  -كاسػػػحؽ ، كيعقػػػكب ، كيكسػػػؼ ، 
، لكي يخرجكىـ مف ظممات الكفر كالفسػكؽ كالعصػياف ، اء كغيرىـ  ي بني إسرا يؿاعنبي ىؤالء

 .(ْ)"إلى نكر اليداية كالطاعة كاً يماف

                                                 
(1)

 .(َُْٔ/  ُ) -مرازل ل مفاتيح ال يب، 

(2)
 .ِٕٔص -مف خالؿ القرآف،صالح الخالدمالشخصية الييكدية    

(3)
 .( َُٗٔ/  ّ) - الخطيب الكريـ عبد،التفسير القرآني لمقرآف  

(4)
 .(ُّ/  ّ) -التفسير الكسيط،لسيد طنطاكم 
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 .(ُ): " لـ يبعث ا   ي أمة ما بعث  ي بني إسرا يؿ مف اعنبياء " الزمخشرمقاؿ 
ـْ ُمُموكاػػا : نيػػةالنعمػػة الثا  َوَجَعَمُكػػ

جعمكػػـ أحػػراران تممكػػكف أمػػر أنفسػػكـ بعػػد أف كنػػتـ "أم :  (ِ)
أم : جعمكػػـ تممكػػكف المسػػاكف  مممػػككيف لفرعػػكف كقكمػػو ، الػػذيف كػػانكا يسػػكمكنكـ سػػكء العػػذاب 

كتسػػتعممكف الخػػدـ ، بعػػد أف كنػػتـ ال تممكػػكف شػػي ان مػػف ذلػػؾ كأنػػتـ تحػػت سػػيطرة  رعػػكف كقكمػػو 
كيقػػاؿ مػػف اسػػت نى عػػف غيػػره ،كبنػػيف  ،كبيكتػػان  ،كخػػدمان  ،جعػػؿ لكػػـ أزكاجػػان كقيػػؿ  ػػي معناىػػا "(ّ)".

 (ْ)" يك ممؾ
مػا لػـ يػؤت أحػدا مػف ،آتػاىـ مػف ألػكاف اً كػراـ كالمػنف  " يػي أف ا  تعػالى: وأما النعمػة الثالثػة

كأنػزؿ  ، ساركا  ي طريؽ يػابس حتػى نجػكا كغػرؽ عػدكىـ  ، قد  مؽ ليـ البحر ،عالمي زمانيـ 
لطيبػات ، ك جػر ليػـ مػف الحجػر اثنتػي عشػرة عينػا حتػى يعمػـ عمييـ المف كالسمكل ليأكمكا مػف ا

بيػػا ، كالتػػي  -تعػػالى  -إلػػى غيػػر ذلػػؾ مػػف ألػػكاف الػػنعـ التػػي حبػػاىـ ا   ،كػػؿ أنػػاس مشػػربيـ 
 . (ٓ)"كانت تستمـز منيـ المبادرة إلى امتثاؿ أكامره ، كاجتناب نكاىيو

 ألدب مع اهلل تعالىا السبب الثالث:سوء
الطمػػػػػػػب بػػػػػػػدخكؿ اعرض  عمػػػػػػػييـظيػػػػػػػر سػػػػػػػكء أدبيػػػػػػػـ مػػػػػػػ  ا  تعػػػػػػػالى بعػػػػػػػدما تكػػػػػػػرر    

َقػػػاَؿ َرُجػػػاَلِف ِمػػػَف الَّػػػِذيَف  :المقدسػػػة، مػػػف الػػػرجميف الػػػذيف أنعػػػـ ا  عمييمػػػا بػػػالتقكل كالطاعػػػة
ـُ اْلَبػػػػاَب َفػػػػِإَذا َدَخْمُتُمػػػػوُ  َفػػػػِإنَّكُ  ـَ المَّػػػػُه َعَمْيِهَمػػػػا اْدُخمُػػػػوا َعَمػػػػْيِه ـْ َرػػػػاِلُبوَف َوَعَمػػػػى َيَخػػػػاُفوَف َأْنَعػػػػ

ـْ ُمػػػػْؤِمِنيَف  أمػػػػر يػػػػزع  نفكسػػػػيـ  ،لكػػػػف تكػػػػرار الطمػػػػب كا لحػػػػاح  يػػػػو  المَّػػػػِه َفَتَوكَّمُػػػػوا ِإْف ُكْنػػػػُت
كػػػػػػػػػكخز ا بػػػػػػػػػر كممػػػػػػػػػا اشػػػػػػػػػتد ضػػػػػػػػػاقت ، كيخرج ركاسػػػػػػػػػب الجاىميػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػف قمػػػػػػػػػكبيـالمريضػػػػػػػػػة،

ُموَسػػػى ِإنَّػػػا  َقػػػاُلوا َيػػػا :، كػػػاف ردىػػػـ كقحػػػان أيمػػػا كقاحػػػةكصػػػدر منيػػػا مػػػا لػػػيس متكقعان ،النفس
 َلْف َنْدُخَمَها َأَبداا َما َداُموا ِفيَها َفاْذَهْب َأْنَت َوَرب َؾ َفَقاِتاَل ِإنَّا َهاُهَنا َقاِعُدوفَ 

عػد القػكـ عػف  يػـ معػاني الجباؿ،كتنشؽ ليا اعرض،تعبر عف مػدل بي  ليكليا زؿإنيا كممات تتزل
 .كحؿ الكفر كا لحادا يماف،كاحتراـ مقاـ اعلكىية،ككـ ىـ مكغمكف  ي 

                                                 
(1)

 .(ّٓٔ/  ُ) - الكشاؼ عف حقا ؽ التنزيؿ كعيكف اعقاكيؿ  ي كجكه التأكيؿ 

ميككان  ) (ِ) ـٍ مُّ عىمىكي كغير اعسمكب  يو عنو لكثرة الممكؾ  ييـ أك منيـ صاركا  (جعؿ  يكـ  )عطؼ عمى  (كىجى
 =كميـ كأنيـ ممكؾ لسمككيـ مسمكيـ  ي السعة كالتر و ،  مذا تجكز  ي إسناد الممؾ إلى الجمي  بخالؼ النبكة

ف كثرت ال يسمؾ أحد مسمؾ اعنبياء عمييـ الصالة كالسالـ عنيا أمر إليي يخص ا  تع=  الى بو مف  انيا كا 
 - ركح المعاني  ي تفسير القرآف العظيـ كالسب  المثاني ل لكسي .انظر: يشاء ،  مذا لـ يتجكز  ي إسنادىا

(ٔ  /َُٓ). 

 .(َٓ/  ّ) -التفسير الكسيط،لسيد طنطاكم (3)

(4)
 .(َْٓ/  ُ) -سمرقندملم ،بحر العمـك  

(5)
 .المرج  السابؽ نفس الصفحة 
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"   فاذهػػب أنػػت وربػػؾ !مػػيس بػػربيـ إذا كانػػت ربكبيتػػو سػػتكمفيـ القتػػاؿ  . . !   إنػػا هػػا هنػػا
 ال نريد ممكان ، كال نريػد عػزان ، كال نريػد أرض الميعػاد . . كدكنيػا لقػاء الجبػاريف!قاعدوف  . . 

كاحتمػاؿ  ،كالسفر الطكيؿ  ،نياية الجيد الجييد  ،ىذه ىي نياية المطاؼ بمكسى عميو السالـ 
كااللتػػػكاءات مػػػف بنػػػي إسػػػرا يؿ! نعػػػـ ىػػػا ىػػػي ذم نيايػػػة المطػػػاؼ . .  ،كاالنحرا ػػػات،الػػػرذاالت 

كنككالن عف ميثاؽ ا  كىك مرتبط معيػـ ،نككصان عف اعرض المقدسة ، كىك معيـ عمى أبكابيا 
 (ُ)"بالميثاؽ . .  ماذا يصن ب كبمف يستجيرب

كقاحػػة،ككأنيـ يخػػاطبكف بشػػران مػػثميـ،إنيـ لػػـ يقػػدركا عظمػػة ا  الػػذم إنيػػا كقاحػػة مػػا بعػػدىا    
لػيس بربيـ،ككػػأف الرسػالة لػػو ال ليـ،لقػػد ك  " يػا  ،مػػا أكقحيـ،كمػا أرذليـ،كأنػػو ربػػو عمػػييـ تفضػؿ

أسػػفركا عػػف كجييػػـ القبػػيح دكف مكاربػػة أك محاكلػػة لتجميػػؿ ىػػذه الصػػكرة القبيحػػة،كأنيـ يعمنػػكف 
بكديػػػػػة   إذا كمفيػػػػػـ ذلػػػػػؾ كلػػػػػك مجػػػػػرد دخػػػػػكؿ بػػػػػاب بيػػػػػـ ال مبػػػػػة إف التكحيػػػػػد كالع فتخمػػػػػييـ عػػػػػ

 (ِ)عبركه، اختاركا القعكد كصرحكا بو"
لكف الصكرة المشرقة عصحاب محمد صمى ا  عميػو كسػمـ يػكـ بػدر عمػى خػالؼ ىػذه الصػكرة 

)لقػد شػيدت عػف  :المظممة الكنكد لبنػي إسػرا يؿ، في يػكـ بػدر قػاؿ ابػف مسػعكد رضػي ا  عنػو 
داد مشيدان عف أككف صاحبو أحب إلػي ممػا أعػدؿ بػو،أتى رسػكؿ ا  صػمى ا  عميػو كسػمـ المق

 : يا رسكؿ ا  إنا ال نقكؿ لؾ كما قالت بنك إسرا يؿ لمكسػى  يف  قاؿكىك يدعك عمى المشرك
 كأنػو سػرم عػف  ،كلكػف امػض كنحػف معػؾ  ،فاذهب أنت وربؾ فقػاتال إنػا هػا هنػا قاعػدوف 

   (ّ)(رسكؿ ا  صمى ا  عميو ك سمـ
 شتاف بيف الثرل كالثريا،كبيف مف يسطر بدمو معاني الجياد كالتضحية،كبيف مف يسطر بعنػاده 

 سطكر الكفر تقطر عفنان كقبحان.
 ببني إسرائيؿ العقوبة اإللهيةحموؿ  

الييكد،كتمػػػػػػػػػادييـ  ػػػػػػػػػي الضػػػػػػػػػػالؿ دالػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػػى ط يػػػػػػػػػاف عجػػػػػػػػػؿ اعسػػػػػػػػػباب السػػػػػػػػػابقة ال      
كالسػػػػػػػػػػفو،بتخمفيـ عػػػػػػػػػػف دخػػػػػػػػػػكؿ اعرض المقدسػػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػػي كتبيػػػػػػػػػػا ا  ليـ،كتنكػػػػػػػػػػرىـ كالء ا  

،قضػػػػػػى ا  تعػػػػػػالى كنعمػػػػػػو الكثيػػػػػػرة عمييـ، ضػػػػػػالن عػػػػػػف سػػػػػػكء أدبيػػػػػػـ مػػػػػػ  الخػػػػػػالؽ جػػػػػػؿ جاللو
سػػػػقط  ػػػػي يػػػػد مكسػػػػى عميػػػػو الصػػػػالة كالسػػػػالـ ،كىػػػػك يػػػػرل قعػػػػكد عمػػػػييـ العقاب،كذلػػػػؾ بعػػػػد أف أي 

عػػػػف طاعػػػػة ربيـ، تػػػػألـ لػػػػذلؾ ألمػػػػان شػػػػديدان،بثو  ػػػػي صػػػػكرة دعػػػػكات دعاىػػػػا عمػػػػى قكمػػػػو قكمػػػػو 
َقػػػػػاَؿ َرَب ِإَنػػػػػي َل  قػػػػاؿ تعػػػػػالى: القاعػػػػديف،حيث دعػػػػا ربػػػػػو أف يفصػػػػؿ كيقضػػػػػي بينػػػػو كبيػػػػػنيـ

 [ِٓ]الما دة : َأْمِمُؾ ِإلَّ َنْفِسي َوَأِخي َفاْفُرْؽ َبْيَنَنا َوَبْيَف اْلَقْوـِ اْلَفاِسِقيفَ 

                                                 
(1)

 .(ّْٓ/  ِ) -قطب ي ظالؿ القرآف ،سيد  

(2)
 .(ِِّص )-القصص القرآني،حامد البسيكني 

 .(ُْٖٔ/  ْ) - (ّّّْ،ح) (تفسير سكرة الما دة ) َُٖباب  (،التفسير) كتاب ،صحيح البخارم (ّ)
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ـْ َأْرَبِعيَف َسَنةا َيِتيُهوَف  : عقػكبتيفب كانت ا جابة أف قضى ا  عمييـ  َقاَؿ َفِإنََّها ُمَحرََّمًة َعَمْيِه
 [ِٔ]الما دة :  ِفي اأْلَْرِض َفاَل تَْهَس َعَمى اْلَقْوـِ اْلَفاِسِقيفَ 

دخػكؿ اعرض المقدسػة التيو مدة أربعيف عامان،كالثانيػة حرمػانيـ مػف أما العقكبة اعكلى  يي    
مػػػػػ  المعصػػػػػية التػػػػػي  افكتتال مػػػػػ افا تتناسػػػػػبمػػػػػأني كنممػػػػػح مػػػػػف ىػػػػػاتيف العقػػػػػكبتيف ىػػػػػذه المػػػػػدة،

 ػانيـ لمػا قعػدكا  ،(ُ)سػابقان  أكضػحناارتكبكىا،كىذه خاصية مػف خصػا ص العقكبػات ا لييػة كمػا 
مػييـ،عنيـ بتحريميا ععاقبيـ ا  تعالى  عف دخكؿ اعرض المقدسة م  عمميـ أنيا كيًتبت ليـ،

بمػا يشػبو القعػكد ،حيػػث ،كال يسػتحقكف ممكيا،كلمػا قعػدكا عػف الجيػاد عػاقبيـ ا  ليسػكا بأىػؿو ليػا
حكـ عمييـ بالتيو   ي أرض سيناء أربعيف عامان كاممة،يذىبكف  ييا كيجي كف حيارل ال يعر كف 

ما قالكا : ًإنَّػا ىاىنػا كحكمة ابتال يـ بالتيو أنيـ ل ":قاؿ مجاىدليـ كجية،كال ييتدكف سبيالن، عف 
 (ِ)"قاعدكف عكقبكا بما يشبو القعكد

 أثناء العقوبة:رابعاا:العناية اإللهية 
تعػػػالى ،كالعظا ـ التػػػي اجترحكىػػػا،لـ يتخػػػؿ ا  رغػػػـ الكبػػػا ر التػػػي ارتكبيػػػا بنػػػك إسػػػرا يؿ   

 اكيػػػػات الدالػػػػة عمػػػػى ظيرتك ،كىػػػػـ  ػػػػي التيػػػػو عمػػػػييـ با نعػػػػاـ عػػػػنيـ،كلـ يضػػػػيعيـ،بؿ اسػػػػتمر
 :قدرتو،لكي يتكبكا كيعكدكا إليو،قاؿ تعالى ذاكران النعـ التي أنعميا عمييـ  ي  ترة التيو

  َـْ و ـُ اْلَمفَّ َوالسَّْمَو  ُكمُػوا ِمػْف َطَيَبػاِت َمػا َرَزْقَنػاُك ـَ َوَأْنَزْلَنا َعَمْيُك ـُ اْلَغَما َمػا َظَمُموَنػا َوَظمَّْمَنا َعَمْيُك
 [ٕٓ]البقرة :  ـْ َيْظِمُموَف َوَلِكْف َكاُنوا َأْنُفَسهُ 

 ػػػػػػػأنزؿ ا  عمػػػػػػييـ المػػػػػػػف  الطعػػػػػػاـ   ذكػػػػػػر المفسػػػػػػركف أنيػػػػػػػـ جػػػػػػاؤكا لمكسػػػػػػػى كسػػػػػػألكه
مكسػػى ا    ػػأمر ،كسػػألكه المػػاء ، ظمػػؿ عمػػييـ ال مػػاـ،حػػر الشػػمس  ،كسػػألكه الكقايػػة مػػفكالسمكل
  (ّ)العصا  ي الحجر  انفجر الماءبضرب 

ـٌ السػػػماء، أم: يكارييػػػا كيسػػػترىا، سػػػمي بػػػذلؾ عنػػػو كال مػػػاـ "جمػػػ  غمامػػػة  كىػػػك السػػػحاب  ،يى يػػػ
أ ضػػمية ىػػذا السػػحاب كجػػاء  ػػي كصػػؼ ىػػذا النػػكع الخػػاص مػػف السػػحاب آثػػار تبػػيف (ْ)"اعبػػيض

غماـ أبرد مف ىذا كأطيػب، كىػك الػذم يػأتي ا   يػو  ػي قكلػو: "قاؿ:  ابف عباس عف عمى غيره
  ـُ المَُّه ِفػي ُظَمػٍؿ ِمػَف اْلَغَمػاـِ َواْلَمالِئَكػُة [ كىػك الػذم َُِ]البقػرة : َهْؿ َيْنُظُروَف ِإل َأْف َيْهِتَيُه

 (ٓ)"قاؿ ابف عباس: ككاف معيـ  ي التيو. ،جاءت  يو المال كة يـك بدر

                                                 
 ُِالفصؿ التمييدم ص  :انظر (ُ)
 .(َُٗ/  ٔ) - ركح المعاني ، ل لكسي (ِ)
 .(َْٔ/  ُ) -الجام  عحكاـ القرآف، لمقرطبي   انظر: (ّ)

 .(ٖٔ/  ُ) - المصرم محمد بف أحمد ،التبياف تفسير غريب القرآف (ْ)

 .(َٗ/  ِ) -جام  البياف  ي تأكيؿ القرآف، لمطبرم  (ٓ)
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كيػركح عػف النفكس،كىػك  حػر الشػمس، يمطػؼ ال ماـ ليس كػأم سػحاب بػؿ ىػك سػحاب أبػيض 
ت بػو المال كػة  ػي بػدر،كىك كػذلؾ ،كىك الػذم جػاء-كيؼ شاء-يأتي بو  ذم اختاره لنفسو أفال

 (ُ)"ال ماـ أبرد مف السحاب كأرؽ كأصفى قاؿ:" عف مجاىدصاؼ رقيؽ   
ال يتكمفكف  ، طعامان  "المٌف كالسمكل" ىي أنعميا ا  عمييـ  ي التيوكالنعمة الثانية التي 

،  ػػػالمٌف مػػػادة عسػػػمية تفرزىػػػا بعػػػض اعشػػػجار ، كالسػػػمكل طيػػػكر طيبػػػة الطعػػػاـ ىػػػى  لػػػو عمػػػالن 
ك ي  .كعاش ىذا الجيؿ  ي ظؿ ىذه النعـ ا ليية التي ال لـ تكمفيـ جيدان كال عناءن  (ِ)الٌسمانى.

 حراءػػػػالص ات تا يان  يػػػػػػػػػػمدة التيو  ني ذلؾ الجيؿ الذم أيشرب الذؿ كالجبف كترعرع عميو،كم
لينشػػػأ جيػػػؿه آخػػػر جديد،نشػػػأ عمػػػى الشػػػدة كالقكة،كقسػػػكة العػػػيش  ػػػي ظػػػؿ الصػػػحراء المقفرة،التػػػي ؛

كاليمػػػة العاليػػػة كا قػػػداـ،حيث تمكػػػف ىػػػذا الجيػػػؿ مػػػف  ػػػتح اعرض ،أحيػػػت  يػػػو معػػػاني الرجكلػػػة 
كيظيػػرمف مسػػاؽ اكيػػة "قػػاؿ ابػػف خمػػدكف  ػػي مقدمتػػو  المقدسػػة بعػػد ذلػػؾ بقيػػادة يكشػػ  بػػف نػػكف،

الػذؿ كالقيػر  مة ذلػؾ التيػو مقصػكدة كىػي  نػاء الجيػؿ الػذيف خرجػكا مػف قبضػةكمفيكميا أف حك
حتػػى نشػػأ  ػػي ذلػػؾ التيػػو جيػػؿ آخػػر عزيػػز ال يعػػرؼ  ،كالقػػكة، كتخمقػػكا بػػو كأ سػػدكا مػػف عصػػبيتيـ

كال يسػػاـ بالمذلػػة،  نشػػأت ليػػـ ذلػػؾ عصػػبية أخػػرل اقتػػدركا بيػػا عمػػي المطالبػػة  ،اعحكػػاـ كالقيػػر
 (ّ)"..ريأتي  ييا  ناء جيؿ كنشأة جيؿ آخأف اعربعيف سنة أقؿ ما  كيظير لؾ مف ذلؾ ،كالت مب

االعتبػار بيػذه اعمثػاؿ التػي ضػربيا ا  لنػا،كالعمـ بػأف القيػاـ اليػـك عمى اعمة  كالكاجب
،بحاجػة إلػى أعػداء ا سػالـ مػف الصػياينة كاعمريكػاف كغيرىـبكاجب الجياد  ي سػبيؿ ا  ضػد 
إال مف رحـ -مف المسمميف أف ىذا الجيؿ كاق  يحكياللكف  كره،جيؿ قكم  ي عقيدتو ،نقي  ي 

قد نشأ عمى نعكمػة العيش،كرغػادة الحياة،كدنػاءة اليمة،كصػبر  كػره بأ كػار شػرقية كغربيػة  -ا 
كتفريػر ،نشػر الفسػاد كالرذيمػة إلػى  الػذم ييػدؼبعيدة عف مفاىيـ ا سالـ، بسػبب ال ػزك الفكػرم 

جيػؿ عمػى نمػط ال ييػتـ إال بشػػيكاتو الؽ ا سػالمية، حتػى ينشػأ المسػمميف مػف كػؿ القػيـ كاعخػال
اختالؼ مستكياتيا،مف حاكـ كمحكـك أف تكاجو ىذا لذلؾ مف الكاجب عمى اعمة،عمى ؛ كغرا زه

كالفكر الػػكاعي ،بالعقيػػدة الراسػػخة الجيػػؿ الجديػد مػػف ثقا ػة الت ريب،بتحصػػيف ىػػذا السػيؿ الجػػارؼ
الػدنيا كمتاعيػا م ريػات عػف   بأحكػاـ دينو،مبتعػدان ي  كره،عػامالن  ػ  ي عقيدتو،مستقالن  ان قكي ،لينشأ

ْـّ دينػػو،قادران عمػػى مكاجيػػة عدكه،كزخر يا، كىػػذا يحتػػاج إلػػى تكػػاتؼ كتعػػاكف مػػف جميػػ  حػػامالن ليػػ
 المحاضف التربكية،اعسرة كالمسجد كالمدرسة كالمجتم . 

 
 

                                                 
 .(ُِٗ/  ُ) - اعندلسي عطية بفا ،المحرر الكجيز  ي تفسير الكتاب العزيز (ُ)

 .(ِّٗ/  ُٔ) - ركح المعاني ، ل لكسيانظر: (ِ)
 .(ٗٔ/  ُ) -مقدمة ال (ّ)
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 :وقفة مع دعو  الحؽ الديني لميهود بهرض فمسطيفخامساا:
بػػامتالؾ أرض  مػػى رأسػػيـ الحركػػة الصػػييكنية بػػأحقيتيـ الدينيػػةادعػػى الييػػكد كع طالمػػا 

،كقػد أعمنػكا المحرؼ،اسػتمدكىا مػف كتػابيـ المقػدس كاىية ان  مسطيف،كقدمكا  ثبات دعكاىـ حجج
،حيث يقكؿ ىرتزؿ زعيـ الحركة الصػييكنية:"إف ىػدؼ الحركػة الصػييكنية قديمان  عف زعميـ ىذا

 (ُ) ي الكتاب المقدس،بانشاء كطف قكمي لمييكد  ي  مسطيف" ىك تنفيذ النص الكارد
"قػػد ال تكػػكف  مسػػطيف لنػػا مػػف طريػػؽ كىػػك أحػػد مؤسسػػي الدكلػػة الصػػييكنية  كيقػػكؿ بػػف غكريػػكف
أك القانكني،كلكنيػػػػػا حػػػػػؽ لنػػػػػا عمػػػػػى أسػػػػػاس ديني، يػػػػػي اعرض التػػػػػي كعػػػػػدنا  الحػػػػػؽ السياسػػػػػي

  (ِ)ا ،كأعطانا إياىا مف الفرات إلى النيؿ"
 دكف كحدىـ مف اعقكاؿ الكثيرة التي يتشدؽ بيا الصياينة،كيزعمكف  ييا بحقيـ غير ذلؾإلى 

ىػػذه  مػفك ،عمػػى مػزاعميـ ىػذه،بردكد كثيػػرة  كفغيػرىـ بفمسػطيف،كقد رد العممػػاء كالمفكػر   
حيػػث جػػاء  ػػي سػػفر التككيف:" أقػػاـ أبػػراـ  ػػي الػػذم حر ػػكه ، ػػي كتػػابيـ المقػػدس مػػا جػػاء الػػردكد 

الػػرب عبراـ:ار ػػ  طر ػػؾ،كانظر مػػف المكضػػ  الػػذم أنػػت  يػػو شػػماال كجنكبػػان أرض كنعاف..كقػػاؿ 
كشػػػرقان كغربػػػان إف جميػػػ  اعرض التػػػي تراىا؛لػػػؾ أعطييػػػا كلنسػػػمؾ إلػػػى اعبػػػد ...قػػػـ  ػػػامش  ػػػي 

مػػػف خػػػالؿ ىػػػذا الػػػنص كغيػػػره يظيػػػر أف الكعػػػد  (ّ)اعرض طكليػػػا كعرضػػػيا؛ اني لػػػؾ أعطييػػػا"
كحدىـ لزعـ الذم يت نى بو الييكد أنيـ نسمو مف بعده، اأعطي  براىيـ عميو الصالة كالسالـ،كل

الكرثػػة ليػػذه الكعػػكد ال يتفػػؽ مػػ  مػػدلكؿ النصػػكص،بؿ ىػػك تحريػػؼ لمػػنص!!إذ إف نسػػؿ إبػػراىيـ 
عميو الصالة كالسالـ يشمؿ بالضركرة جمي  المنحدريف مػف نسػمو، كما أف إبػراىيـ أب  سػحاؽ  

كالسػالـ،كال يفيػػـ مػػف ىػػذا أحقيػػة الييػػكد بجػػزء   يػك أب  سػػماعيؿ كػػذلؾ ،عمػػييـ جميعػػان الصػػالة
 (ْ)مف  مسطيف،  حقيـ سقط بسبب كفرىـ با سالـ الذم جاء بو محمد صمى ا  عميو كسمـ

بمػنح ىػذه اعرض ليـ،ىػك كعػد لػيس مطمػؽ بػؿ كعػد مشػركط،بأف -إف صػح–كحتى ىذا الكعػد 
،كىذا ىك المعقكؿ كالمال ـ لمعدالة (ٓ)ينفذكا التعاليـ،كيحفظكا العيد،كيصكنكا أكامر الرب كنكاىيو

 (ٔ)ا ليية كالحكمة الربانية، اف ا  ال يعامؿ الناس بأنسابيـ،بؿ بأعماليـ
السؤاؿ ىنا ىؿ الييكد اكف، كبكضعيـ الديني كاعخالقي أىؿ لكراثػة اعرض المقدسػةب الجػكاب 

كفػػػر الك ضػػػالؿ ال طريػػػؽإلػػػى  تحكلػػػكا ك عبيػػػدان لمشػػيطاف الييػػكد لػػػـ يعػػػكدكا عبػػػادان   بػػػؿ ، عفال
 . ال يجادؿ بذلؾ إال مكابر فجكرالك 

                                                 
 ُِٔص،إسرا يؿ كعقيدة اعرض المكعكدة،أبكار السقاؼ (ُ)

(2)
 ِٗص ،عقيدة الييكد  ي تممؾ  مسطيف،عابد تك يؽ الياشمي 

 (.ُٕ:ُْيف )ك سفر التك (ّ)

 
 ُِٕص،انظر:عقيدة الييكد  ي الكعد بفمسطيف،محمد بف عمي آؿ عمر(ْ)

 .(ُٖ:ٔانظر:سفر التثنية ) (ٓ)
 ٖٓمسمـ،يكسؼ القرضاكم،صالقدس قضية كؿ  (ٔ)
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َيػا  مف المناسب الكقػكؼ عمػى معنػى اكيػة التػي مػرت معنػا سػابقان،كىي قكلػو تعػالى:ك         
ـْ َفَتنْ  ـْ َوَل َتْرَتد وا َعَمى َأْدَباِرُك   َقِمُبوا َخاِسِريَف َقْوـِ اْدُخُموا اأْلَْرَض اْلُمَقدََّسَة الَِّتي َكَتَب المَُّه َلُك

ىػػك المػػراد بكتابػػة اعرض  إذ يجػدر التعػػرؼ عمػػى المعنػػى الػػدقيؽ ليػذه اكيػػة،كما       
نمػػا أردت الكقػػكؼ عمػػى معنػػى ىػػذه اكيػػة لسػػببيف،أما السػػبب اعكؿ  ػػ ف بعػػض  المقدسػػة،   كا 

إف حقنػػػا  المفكػػػريف الصػػػياينة قػػػد اسػػػتدلكا بيػػػذه اكيػػػة  ػػػي كتػػػبيـ عػػػف أحقيػػػتيـ بفمسػػػطيف،كقالكا
أنػػو قػػد يشػػكؿ عمػػى بعػػض النػػاس  الفيػػـ كالسػػبب الثػػاني  بفمسػػطيف قػػد أكػػده القػػرآف  ػػي آياتػػو!!

الصحيح ليذه اكية، إذ إف ظاىرىا يكحي بػأف ا  تعػالى قػد كتػب أرض  مسػطيف لبنػي إسػرا يؿ 
كتػػب  يمػػان جيػػدان ينب ػػي الكقػػكؼ عمػػى معنػػى قكلػػو تعػػالى : اكيػػةنفيػػـ ىػػذه  حتػػىك  ،دكف غيػػرىـ

 اختمؼ المفسركف  ي معناىا عمى قكليف: ..ب ما ىك المقصكد بالكتابة  ي اكية كـل
 يكػػػػػػػػػػكف مػػػػػػػػػػف بػػػػػػػػػػاب قكلػػػػػػػػػػو  عمػػػػػػػػػػيكـ، لػػػػػػػػػػؾبػػػػػػػػػػدخكليا،ك رض ذأم أمػػػػػػػػػػركـ  :القػػػػػػػػػػوؿ األوؿ

ـُ الَصَياـُ :تعالى  . أم  رضو عميكـ  [ُّٖ]البقرة :   ُكِتَب َعَمْيُك
 قاؿ القرطبي "ك  (ُ)":" التي أمركـ ا  بيا َلُكـْ الَِّتي َكَتَب المَُّه   ي معنى عف السدمك 

كعمػػى ىػػذا  ػػاف الكتابػػة عمػػى ىػػذا القػػكؿ تكميفيػػة،أم أف ا  تعػػالى  (ِ)"أم  ػػرض دخكليػػا عمػػيكـ
أمػػػرىـ بػػػدخكليا عمػػػى لسػػػاف مكسػػػى عميػػػو الصػػػالة كالسػػػالـ،أمران تكميفيػػػان،لكنيـ كقتيػػػا قعػػػدكا عػػػف 

العقكبػػة ا لييػػة بتحريميػػا عمػػييـ أربعػػيف عامػػان يتييػػكف  ػػي القتاؿ،كاثَّػػاقمكا إلػػى اعرض، اسػػتحقكا 
 اعرض.

كمػػا قػػاؿ  قػػدرىا لكػػـ مكطنػػان كمسػػكنان،دكف الجبػػاريف، كتػػب اهلل لكػػـمعنػػى  أف:القػػوؿ الثػػاني
   (ّ)"التي أثبت  ي المكح المحفكظ أنيا لكـ مساكف كمنازؿ دكف الجبابرة التي  ييا.الطبرم:" 

المقدسة عمػى ىػذا الػرأم لػيس مطمقان،بػؿ ىػك مشػركط باالنقيػاد عكامػر كالقضاء ليـ باعرض    
ـْ  إف الكعد بقكلو"الرازم :ا ماـ قاؿ  ا  تعالى،ك ي مقدمتيا الجياد  ي سبيمو،  َكَتَب المَُّه َلُك

 (ْ)." مما لـ يكجد الشرط ال جـر لـ يكجد المشركط ،مشركط بقيد الطاعة
ض المقدسػػػػة،كأم أرض غيرىػػػػا،يرج  إلػػػػى التمسػػػػؾ بػػػػديف ا   ػػػػاف الحػػػػؽ  ػػػػي كراثػػػػة اعر       

الثبات عميو،لذلؾ حينما سػكف بنػك إسػرا يؿ تمػؾ اعرض  ػي عيػد داكد كسػميماف عمييمػا تعالى،ك 
الكثنييف،عنيـ كانكا قا ميف عمى دينيـ،لكف لما تجردكا مف الديف بعد مف  السالـ،كانكا أحؽ بيا

ذلؾ،سيمبت منيـ اعرض حتى  تحيا ا  تعالى لممسمميف  ي عيد عمر بف الخطاب رضػي ا  

                                                 
 .(ُٗٔ/  َُ) -جام  البياف  ي تأكيؿ القرآف، لمطبرم  (ُ)
 .(ُِٓ/  ٔ)  -الجام  عحكاـ القرآف  (ِ)
 .(ُٗٔ/  َُ) -جام  البياف  ي تأكيؿ القرآف (ّ)

 .(ُّٗٔ/  ُ) -مفاتيح ال يب  (ْ)
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َوَلَقػْد َكَتْبَنػا  عنو،كقد بينت آيات عديدة ىذه السنة ا ليية  ي كراثة اعرض حيث يقكؿ تعػالى:
ُبوِر مِ  اِلُحوَف ِفي الزَّ  [َُٓ]اعنبياء :  ْف َبْعِد الَذْكِر َأفَّ اأْلَْرَض َيِرُثَها ِعَباِدَي الصَّ

كراثػػة الصػػػالحيف لػػ رض  ػػػي سػػػا ر  كىػػػيأف ا  تعػػالى ذكػػػر ىػػذه السػػػنة ا لييػػة  اكيػػػة تفيػػدك  
تنبييػػػان ل مػػػـ أف ا يمػػػاف ىػػػك شػػػرط التمكػػػيف  ػػػي  ،(ُ)الكتػػػب السػػػماكية التػػػي نزلػػػت عمػػػى الرسػػػؿ

إلػػػى ىػػػذه السػػػنة كسػػػا ر اعمػػػـ قػػػاؿ  ا سػػػالـرض،كاالسػػػتخالؼ  ييا،كقػػػد نبػػػو ا  تعػػػالى أمػػػة اع
ـْ ِفػي اأْلَْرِض َكَمػا اْسػَتْخَمَؼ  :تعالى اِلَحاِت َلَيْسػَتْخِمَفنَُّه ـْ َوَعِمُموا الصَّ َوَعَد المَُّه الَِّذيَف آَمُنوا ِمْنُك

ـْ َوَلُيَمَكػػَنفَّ  ـْ َأْمناػػا الَّػػِذيَف ِمػػْف َقػػْبِمِه ـْ ِمػػْف َبْعػػِد َخػػْوِفِه ـْ َوَلُيَبػػَدَلنَُّه ـُ الَّػػِذي اْرَتَضػػى َلُهػػ ـْ ِديػػَنُه َلُهػػ
 [ٓٓ]النكر :  اْلَفاِسُقوَف  َيْعُبُدوَنِني َل ُيْشِرُكوَف ِبي َشْيئاا َوَمْف َكَفَر َبْعَد َذِلَؾ َفُهوَلِئَؾ ُهـُ 

 :بعضهـ بعضاا  قتؿ: انيثالمطمب ال
 العقوبة:أولا:سبب 

بنػػػي إسػػػرا يؿ  ػػػي  تػػػرة مػػػف الفتػػػرات،بحكـ قػػػد يبػػػدك  ػػػي ظػػػاىره  حكػػػـ ا  تعػػػالى عمػػػى    
ىػذا الحكػـ  ػي قكلػو تعػالى مػف سػكرة  الكػريـ القػرآف ذكركقد ،ان ،كىك أف يقتؿ بعضيـ بعضشديدان 
ـُ اْلِعْجػَؿ َفُتوُبػوا ِإَلػى َبػاِرئِ  البقػرة: ـْ ِباَتَخػاِذُك ـْ َأْنُفَسػُك ـْ َظَمْمػُت ْذ َقاَؿ ُموَسى ِلَقْوِمِه َيا َقْوـِ ِإنَُّك ـْ َواِ  ُك

ـُ  ـْ ِإنَُّه ُهَو التَّوَّاُب الرَِّحي ـْ َفتَاَب َعَمْيُك ـْ ِعْنَد َباِرِئُك ـْ َخْيًر َلُك ـْ َذِلُك   [ْٓلبقرة : ]ا َفاْقُتُموا َأْنُفَسُك
عميو الصالة  بعد ذىاب مكسىكقصة العجؿ الذم اتخذه بنك إسرا يؿ إليان مف دكف ا  كانت   

غيػػػاب مكسػػػى عميػػػو  اسػػػت ؿ السػػػامرمك  حيػػػث أعطػػػاه ا  تعػػػالى التػػػكراة، ،لميقػػػات ربػػػو كالسػػػالـ
ْذ َواَعْدَنا   الصالة كالسالـ عف القكـ، استخؼ عقكليـ،كصن  ليـ عجالن ،عبدكه مف دكف ا  َواِ 

ـْ َظاِلُموفَ  ـُ اْلِعْجَؿ ِمْف َبْعِدِ  َوَأْنُت َـّ اتََّخْذُت  [ُٓ]البقرة :  ُموَسى َأْرَبِعيَف َلْيَمةا ُث
عنيـ قػػػابمكا نعػػػـ ا  بػػػأقبح أنػػػكاع الكفػػػر يحمػػػؿ  ػػػي طياتػػػو التعجيػػػب مػػػف حػػػاليـ، كىػػػذا التػػػذكير"

ك ػػػي ،كالجيالػػة ، حيػػػث عبػػدكا  ػػػي غيبػػػة نبػػييـ مػػػا ىػػك مثػػػاؿ  ػػػي ال بػػاكة كالػػػبالدة كىػػك العجػػػؿ 
َـّ  إشػػعار بػػأنيـ ( اتخػػذتـ العجػػؿ  )( المفيػػد لمتراخػػي الرتبػػى  ػػي جممػػة اختيػػار حػػرؼ العطػػؼ ) ثػػ
رتكبػػكه ىػػك مػػف عظػػا ـ اعمػػكر  ػػي ة مػػف الجحػػكد كالجيػػؿ ، كأف مػػا اقانحػػدركا إلػػى دركػػات سػػحي

 .(ِ)لشناعة ذكره " (إليان أك معبكدان )القبح كالمعصية كحذؼ المفعكؿ الثاني التخذتـ كىك
 :عقوبة عبادة العجؿثانياا:
التػػػي نزلػػػت  بػػػرز الركايػػػات المفسػػػرة لممقتمػػػة التػػػي حػػػدثت  ييـ،مػػػدل شػػػدة العقكبػػػة ا لييػػػةكتي     
 : المكضحة لتمؾ المقتمة الرىيبةبعض الركايات ا ماـ الطبرم  حيث ذكر،بيـ

                                                 
 .كقد رجح ىذ الطبرم كالسعدمىك الكتاب المزبكر، كالمراد: الكتب المنزلة، كالتكراة كنحكىا الزبكر : (ُ)

تيسير الكريـ الرحمف  ي تفسير كالـ ،(ْٖٓ/  ُٖ) -جام  البياف  ي تأكيؿ القرآف، لمطبرم : كغيرىما ،انظر
 .ُّٓ،ص المناف،لمسعدم

 .(ُِٔ/  ُ) -التفسير الكسيط،لسيد طنطاكم  (ِ)
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أف يقتمػكا أنفسػيـ ، قػاؿ:  -عػز كجػؿ  -عػف أمػر ربػو-أمر مكسى قكمػو عف ابف عباس قاؿ:  -ُ
 ػػاحتبى الػػذيف عكفػػكا عمػػى العجػػؿ  جمسػػكا ، كقػػاـ الػػذيف لػػـ يعكفػػكا عمػػى العجػػؿ، كأخػػذكا الخنػػاجر 

عػف  ،  انجمت الظممة عنيـ كقػد أجمػكابأيدييـ، كأصابتيـ ظممة شديدة ،  جعؿ يقتؿ بعضيـ بعضان 
 ف بقي كانت لو تكبة.كؿ مف قتؿ منيـ كانت لو تكبة ، ككؿ مسبعيف ألؼ قتيؿ، 

 أف يقتػػػؿ بعضػػػػيـ بعضػػػػان  -عػػػػف أمػػػر ربػػػػو  -مجاىػػػػد قػػػاؿ: كػػػػاف مكسػػػى أمػػػػر قكمػػػو  عػػػف -ِ
 بالخناجر،  جعؿ الرجؿ يقتؿ أباه كيقتؿ كلده ،  تاب ا  عمييـ.

ذ قػاؿ موسػى لقومػه يػا قػـو إنكػـ ظممػتـ أنفسػكـ  ػي قكلػو:(ُ)عف أبي العاليػة -ّ اكيػة ، وا 
 يقتؿ بعضيـ بعضا،  بمر القتمى ما شاء ا  ، ثـ قيؿ ليـ:قاؿ:  صاركا صفيف،  جعؿ 

 (ِ)قد تيب عمى القاتؿ كالمقتكؿ. 
 ثالثاا:اإلختالؼ في حقيقة القتؿ:

،لكف بعػػػض كىػػػذا ىػػػك ظػػػاىر الػػػنص كاكيػػػة صػػػريحة  ػػػي أف القتػػػؿ كقػػػ  عمػػػى الحقيقػػػة
لنفػػكس احيػػث  سػػركه بتػػذليؿ ،مفسػػرم الصػػك ية ذىػػب إلػػى أف القتػػؿ ىنػػا مجػػازم كلػػيس حقيقػػي 

كىذا عمػى خػالؼ الصػكاب،عف المعنػى المجػازم ال يصػار إليػو بالطاعات ككفيا عف الشيكات،
إال بقرينػػة صػػار ة،كبالنظر  ػػي اكيػػة ال نجػػد تمكػػـ القرينػػة ، يبقػػى المعنػػى عمػػى حقيقتػػو كقػػد أكػػد 

 قاؿ أربػاب  ي تفسير ىذه اكية :"ناقالن عف بعض الصك ية ا ماـ القرطبي ما سبؽ حيث قاؿ 
كالصػحيح أنػو  كردَّ عمػى ىػذا الػرأم بقكلػو"(ّ)"الخكاطر : ذلمكىا بالطاعػات ككفكىػا عػف الشػيكات

 (ْ)"قتؿ عمى الحقيقة 
 بػػالتتب  لمسػػياؽ،كلكف العقكبػػة التػػي نزلػػت ببنػػي إسػػرا يؿ كقػػد ينػػدىش الػػبعض مػػف قسػػكة     

،تػػدكر حػػكؿ محػػكر كاحػػد عسػػباب متعددةكقعػػت  أنيػػا نجػػد،العقكبةتمػػؾ الػػذم كردت  يػػو  القرآنػػي
بعػد جممػة مػف الػنعـ التػي أنعػـ ا  بيػا ،ودكن بعبػادة العجػؿ مػف ا  تعػالى،بػ العجيب كفرالكىك 

 ، َيا َبِنػي ِإْسػرَاِئيَؿ اْذُكػُروا ِنْعَمِتػَي الَِّتػي  النعـ  ي قكلو تعالى : تمؾكقد أجمؿ القرآف عمى القـك
ـْ    ..َأْنَعْمُت َعَمْيُك

                                                 
ر ي  بف ميراف البصرم أبك العالية الرياحي التابعي ذكره الذىبي  ي طبقاتو كاف إماما  ي القرآف ىك  (ُ)

طبقات  انظر:،مات سنة تسعيف عف أبي كزيد بف ثابت كابف عباس كالتفسير كالعمـ كالعمؿ كأخذ القراءة عرضان 
دراستيا كتكثيقيا  ي رسالة  كقد تـ جم  مركياتو مف كتب التفسير م   .(ٗ/  ُ) -اعدنركم  ،المفسريف

 دكتكراة ل ستاذ الدكتكر عبد السالـ حمداف المكح.
 .(ٕٗ -ّٕ/  ِ) -جام  البياف  ي تأكيؿ القرآف  جمي  الركايات  ي  انظر: (ِ)
 .(َُْ/  ُ) -الجام  عحكاـ القرآف   (ّ)
 المصدر السابؽ،نفس الصفحة. (ْ)
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،عف القػرآف ىنػا  منيػا أربعػان نػذكر  بعد ذلػؾ بػذكر عشػر نعػـ أنعػـ ا  بيػا عمػييـكبدأ التفصيؿ  
،لنرل مف خالؿ استعراض ىػذه الػنعـ التالية باحثكنرجر الباقيات لمم،عمى كفرىا العقكبة  رتب

 :كيؼ استحؽ القـك تمؾ العقكبة الشديدة بعد كفرىـ ليا
 :إنزاؿ التوراة الفارقة بيف الحؽ والباطؿ -ٔ

حيػػث أنػػزؿ ا  تعػػالى عمػػى نبيػػو مكسػػى عميػػو الصػػالة كالسػػالـ التػػكراة التػػي  رقػػت بػػيف الحػػؽ   
ْذ   :قػاؿ تعػالى،ك قيػا كيعممػكا بمػا  ييا بنػك إسػرا يؿ ليسػيركالحالؿ كالحراـ ، كالباطؿ ،كبيف  َواِ 

ـْ َتْهَتُدوَف   [ّٓ]البقرة :   آَتْيَنا ُموَسى اْلِكتَاَب َواْلُفْرَقاَف َلَعمَُّك
يتػػدكا يالشػػرا   كاعحكػػاـ ، لكػػي مػػف  ييػػا كمػػا نعمػػة التػػكراة ، ببنػػي إسػػرا يؿ ل كىػػذا تػػذكير       

لى الفكز بالسعادة  ي اكخرة .فبيا إلى طريؽ ال  الح كالرشاد  ي الدنيا ، كا 
كالفرقػػاف  مػػأخكذ مػػف الفػػرؽ كىػػك الفصػػؿ ، اسػػتعير لتمييػػز الحػػؽ مػػف الباطػػؿ؛ كقػػد يطمػػؽ لفػػظ 

َؿ  الفرقػػاف عمػػى الكتػػاب السػػماكم المنػػزؿ مػػف عنػػد ا  كمػػا  ػػي قكلػػو تعػػالى :  َتَبػػاَرَؾ الَّػػِذي َنػػزَّ
َوَلَقْد آَتْيَنػا  ى [ كما يطمؽ عمى المعجزة كما  ي قكلو تعػالُ]الفرقاف :   اْلُفْرَقاَف َعَمى َعْبِدِ  

كالمراد بالفرقاف ىنا التكراة  ،أم المعجزات عف ىاركف لـ يؤت كحيان  موسى َوَهاُروَف الفرقاف 
 (ُ). نفسيا كيككف المراد بالعطؼ التفسير

 نعمة التفضيؿ عمى األمـ: -ِ
َبِنػػي  يػػا قػػاؿ تعػػالى: ، ليػػـ ضػػؿ بنػػي إسػػرا يؿ عمػػى اعمػػـ السػػابقة  -تعػػالى  -ف ا  إ حيػػث

ـْ َعَمى اْلعَ  ْمُتُك ـْ َوَأَني َفضَّ            [ْٕ]البقرة : اَلِميفَ ِإْسرَاِئيَؿ اْذُكُروا ِنْعَمِتَي الَِّتي َأْنَعْمُت َعَمْيُك
 قكلػػو: عمػػى "التفضػػيؿ عمػػى العػػالميف"عطػػؼ ىنػػا إشػػارة لطيفػػة تضػػمنتيا اكيػػة كىػػي ك  

تًػػيى ) مػػف العطػػؼ بالتجريػػد كأنػػو  لنػػكععطػػؼ الخػػاص عمػػى العػػاـ ، كيسػػمى ىػػذا ا  يػػك مػػف (ًنٍعمى
رد بالذكر اعتناءان بو ، كالكالـ عمػى حػذؼ مضػاؼ أم  ضػمت جرد المعطكؼ مف الجممة ، كأ ي 

  (ِ)آباءكـ كىـ الذيف كانكا قبؿ الت يير ، أك باعتبار أف نعمة اكباء نعمة عمييـ
 :مف فرعوف إنجاؤهـ  -ٖ
ْذ  قاؿ تعػالى: انو كاف يذبح اعبناء الػذككر، كيتػرؾ البنػات أحيػاء، كيػذيقيـ العػذاب الشػديد،  َواِ 

ـْ َوِفػػ ـْ َوَيْسػػَتْحُيوَف ِنَسػػاَءُك ـْ ُسػػوَء اْلَعػػَذاِب ُيػػَذَبُحوَف َأْبَنػػاَءُك ـْ ِمػػْف آِؿ ِفْرَعػػْوَف َيُسػػوُموَنُك ْيَنػػاُك ي َنجَّ
ـْ َعظِ  ـْ َباَلًء ِمْف َرَبُك اذكركا يا بنػي إسػرا يؿ كقػت أف نجينػاكـ "[ كالمعنى : ْٗ]البقرة :  يـً َذِلُك

مػػػػف آؿ  رعػػػػكف الػػػػذيف كػػػػانكا يعػػػػذبكنكـ أشػػػػؽ العػػػػذاب كأصػػػػعبو ، كيب ػػػػكنكـ مػػػػا  يػػػػو إذالؿ لكػػػػـ 
كف نفػػكس قي بٍ تى كاست صػاؿ ععقػػابكـ ، كامتيػاف لكػػرامتكـ حيػػث كػانكا يزىقػػكف أركاح ذكػكركـ ، كيٍسػػ

                                                 
(1) 

 .(ٕٖ/  ُ) -لسيد طنطاكم  ،الكسيط انتفسير
 .(َِٓ/  ُ) - ركح المعاني ، ل لكسي انظر: (ِ)
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ب ، ك ػػػي النجػػػاة منػػػو امتحػػػاف لكػػػـ بالسػػػراء لتشػػػكركا ، كلتقمعػػػكا عػػػف نسػػػا كـ ، ك ػػػي ذلػػػؾ العػػػذا
 . (ُ)"السي ات التي تؤدم بكـ إلى اً ذالؿ  ي الدنيا ، كالعذاب  ي اعخرل

جػاء نىػذا ا  كػكفالنبػي صػمى ا  عميػو كسػمـ مػ   عيدخكطب بيذه النعمة الييكد  ي قد ك     
 بيػػدكاعر ا  اسػػتمرار العػػذاب  ػػي اكباء،، مػػك قػػد، عف  ػػي نجػػاة أسػػال يـ نجػػاة ليػػـ  لمػػف قػػبميـ

السػمؼ لتخميصػيـ ممػا  ىعمػ نعمػة، نعمتيف  ي الكاق ية جالتنمة عن مذلؾ كانت ؛ كانقط  نسميـ
عمػػى عمػػى الخمػػؼ لتمػػتعيـ بالحيػػاة بسػػببيا ،  كػػاف مػػف الكاجػػب  كنعمػػة ،كػػانكا  يػػو مػػف عػػذاب

 .العبادة لخالقيـ الذم أنجاىـ مف عدكىـ أف يقدركا ىذه النعمة قدرىا ، كأف يخمصكا الجمي 
 :سالميف  البحر هـعبور   -ٗ

ـُ اْلَبْحػػَر  قػػاؿ تعػػالى: إغػػراؽ  رعػػكف كجنػػكدهثػػـ بعػػد تيي ػػة طريػػؽ يػػابس سػػمككه،  ْذ َفَرْقَنػػا ِبُكػػ َواِ 
ـْ َتْنُظػُروَف  ـْ َوَأْرَرْقَنػا آَؿ ِفْرَعػْوَف َوَأْنػُت  ػاف  ،كىػي نعمػة عظيمػة عمػييـ [َٓ]البقػرة :  َفَهْنَجْيَناُك

 ىػذهليػـ اعمػف كاالطم نػاف ، ك  اسػتقرمػف العػذاب ، ك  ،تخمصكا رعكف كآلو  أغرؽا  تعالى لما 
عمػػػى حالػػػو ،  قػػػد يعػػػكد   ػػػييـ خػػػكؼاللبقػػػي  ،عنيـ لػػػك نجػػػكا دكف ىػػػالؾ  رعػػػكف؛نعمػػػة عظمػػػى

 .، عنيـ ال يأمنكف شره ،  مما تـ ال رؽ تـ اعماف كاالطم ناف لبني إسرا يؿ  لتعذيبيـ مستقبالن 
عف داللػة عػف قمػكبيـ، الشككؾ كالشػبيات ةزال،كاف كفيالن باتمؾ المعجزة الباىرة اف شيكد  كذلؾ

عمػػػػى كجػػػػػكد الصػػػػان  الحكػػػػيـ كعمػػػػى صػػػػػدؽ مكسػػػػى ، تقتػػػػرب مػػػػف العمػػػػػـ  ةالمعجػػػػز  همثػػػػؿ ىػػػػذ
 .(ِ)الضركرم

 متناىية  ي استعماؿ الحركؼ المناسبة  ي مكانيا،حيػث عبػر القػرآف بيانية اكية دقةك ي      
عف العرب عمى ما نقمو الدام اني   رقنا بكـ(،  ي قكلو: " رقنا" ي تعدية الفعؿ الـبالباء دكف ال

إذا غضػبت مػف أجمػو  "غضػبت بزيػد"ك ،إذا غضػبت مػف أجمػو كىػك حػي "غضػبت لزيػد"تقكؿ : 
،كىػػذا ال (ّ) الػػذيف مػػاتكا ؽ كػػاف مػػف أجػػؿ أسػالؼ المخػػاطبيفتمػػكيح إلػى أف الفػػرٍ كىػك ميػػت  فيػػو 

 .تعدم النعمة لتشمؿ خمفيـ كما ذكرت آنفان  عدـ يعني
نجػػاء        كالحاصػػؿ أف ا  تعػػالى قػػد أغػػدؽ عمػػى القػػكـ نعمػػان كثيػػرة،مف تفضػػيؿ عمػػى اعمـ،كا 

ىالؾ ليـ،  "كمشاىدة المعجزة رأم العيف ليستيقنكا كيػزدادكا إيمانػان  مف جكر  رعكف كجنده، بؿ كا 
كلكػػف تػػأبى طبػػاعيـ النكػػدة أف تعمػػك إلػػى مشػػارؼ ىػػذا النػػكر ، بػػؿ ىػػى رابضػػة عمػػى التػػراب ، 

مػف دكف المٌػو!  ترعى م  البيا ـ ، كتييـ  ى أكدية الضالؿ ..  يتخذكف مف العجػؿ إليػا معبػكدان 
عػػي مػػف المٌػػو ،  يػػأمرىـ أف يقتمػػكا أنفسػػيـ ،  تمػػؾ نفػػكس ال كيتمقٌػػى ىػػؤالء المناكيػػد العقػػاب الطبي

حرمة ليا ، بعد أف نزلت إلى ىذا المستكم الحيكاني ، بؿ كنزلت عف ىذا المستكم ،  كضػعت 

                                                 
 .(ُّٓ/  ُ) -التفسير الكسيط،لسيد طنطاكم (ُ)

 .(ٕٔ/  ّ) - مفاتيح ال يب،لمرازمانظر: (ِ)

 .(ِٓٓ/  ُ) - ركح المعاني ، ل لكسي انظر: (ّ)
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كيتسمط القكـ بعضيـ عمى  ،جباىيا تحت أقداـ الحيكاف ، تعٌفر جبينيا بالتراب عابدة ساجدة لو
 (ُ)"تتناطح الكعكؿ ، أك كما تتناىش العقارب بعض ، كيضرب بعضيـ رءكس بعض ، كما 

يعبػػػدىا مػػػف دكف ا ،كيقػػػدـ ك ػػػي ىػػػذه العقكبػػػة عبػػػرة كعظػػػة لمػػػف يتخػػػذ مػػػف دكف ا  أنػػػدادان     
أك  كرة، التكحيػد كالعبػادة حػؽ خػالص  محبتيا عمى محبػة ا  مػف مػاؿ، أك زكجػة، أك منصػب،

 .الخسراف  ي الدنيا كاكخرة،كمف أشرؾ م  ا  تعالى أحدان  قد باء ب  تعالى
 

 :الصاعقة والرجفةب أخذهـ:ثالثلالمطمب ا
تكاصؿ اكيات القرآنية  ي ذكر العقكبات الشديدة التي نزلت ببنػي إسػرا يؿ،  بعػد العقكبػة       

ىػذه المػرة ليسػت عمػى العامػة مػف لكف ،ثانيػة، تتنزؿ عقكبة السابقة المتمثمة بقتؿ بعضيـ بعضان 
نما عمى الخاصػة المنتقاة،كالصػفكة ابني إسرا يؿ  لمختػارة، التػي عاينػت المعجزات،كتقمبػت  ػي كا 

مػػف  كنجػاىـرحميػـ المٌػػو مػف ىػذه المحنػػة  حيػث ،كرأت المقتمػة العظيمػػة الػذم كقعػت  ػػييـ،الػنعـ
إلى مكسى   ييركلكف ،  مقيت بكجكد ربيـ، ك ى شؾ  مظممةال يزالكف  ى ريبة  ،إال إنيـالقتؿ

ػػاِعَقُة وَ :  بطمػب عجيػػب ـُ الصَّ ـْ َيػػا ُموَسػػى َلػػْف ُنػػْؤِمَف َلػػَؾ َحتَّػػى َنػػَر  المَّػػَه َجْهػػَرةا َفَهَخػػَذْتُك ْذ ُقْمػػُت اِ 
ـْ َتْنُظُروفَ   [ٓٓ]البقرة :   َوَأْنُت

كىػـ بيػػذا يكشػػفكف عػػف بػػالدة حٌسػػيـ ، كطفكلػة مػػداركيـ ، بحيػػث ال يتعػػاممكف مػػ  الحيػػاة إال بمػػا " 
يالمس حكاٌسيـ ، كيجبو أبصارىـ ، أٌما ما يستشػفو الكجػداف ، كيتمثمػو الحػدس كالخيػاؿ  مػيس ليػـ 
 حػػػظ منػػػو ، كال تجػػػاكب معػػػو .. إنيػػػـ لػػػـ يسػػػتطيعكا أف يػػػركا الٌمػػػو  ػػػى آياتػػػو التػػػي تبػػػدك  ػػػى ظػػػاىر
المكجػػكدات كباطنيػػا ، أك أف يشػػيدكه  يمػػا يجريػػو الٌمػػو تعػػالى عمػػى يػػد مكسػػى عميػػو السػػالـ ، مػػف 

لقػػد طمبػػكا أف   (ِ)."معجػػزات ناطقػػة بقػػدرة الٌمػػو ، كبسػػمطانو المػػتمكف  ػػى كػػؿ ذرة مػػف ذرات الكجػػكد 
بػييـ بسػكء خػاطبكا نك  ،يمػانيـ بػوأم عيانػان دكف حػاجز أك مػان ،كجعمكا ىػذا شػرطان   يركا ا  جيرة
ال م أَلػػػف ن ػػػْؤِمَف َلػػػؾَ ياموسػػػى  بػػػؿ قػػػالكا:،يارسػػػكؿ ا  أك يػػػا نبػػػي ا   :مـ يقكلػػػكا أدب كتػػػبجح،

  !حتى نرل ا  جيرة بؾ نبيان كال نعترؼ ،نصدقؾ  يما تقكؿ
كال ريب أف ىذا الكفر قد صدر كىـ  ي مكض  اعتذار كتكبة   تعالى مف عبػادة العجػؿ 

إف ا  أمر مكسى أف يأتيو  ي نػاس مػف بنػي إسػرا يؿ، يعتػذركف إليػو مػف عبػادة "قاؿ السُّدّْم: كما 
 ممػا  ،عمى عينو، ثػـ ذىػب بيػـ ليعتػذركا ،  اختار مكسى قكمو سبعيف رجالن العجؿ، ككعدىـ مكعدان 

  أخػذتيـ ،أتكا ذلؾ المكاف قالكا: لف نؤمف لؾ يا مكسى حتى نرل ا  جيرة،  انؾ قد كممتو،  أرنػاه

 (ّ)ا"ة  ماتك الصاعق

                                                 
(1)

 .(ْٖ/  ُ) -التفسير القرآني لمقرآف،عبد الكريـ الخطيب 

 .(ٖٓ/  ُ) -المصدر السابؽ (ِ)

 .(َْٖ/  ّ) - تفسير القرآف العظيـ،البف كثير (ّ)
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إنو كفر  كؽ الخياؿ،صدر منيـ  ي مكض  تضرع   تعالى،كحاجة إليو،كىـ صفكة القـك 
 كخاصتيـ كعمما يـ، كيؼ بعامتيـ كغكغا يـب

بعػػػد كقػػػت قصػػػير مػػػف مطػػػالبيـ  صػػػاعقةالقػػػد  اجػػػأتيـ كلػػػـ تمػػػر ىػػػذه الحادثػػػة دكف عقػػػاب،       
ـُ الصاعقة ب  ي قكلو تفيد التعقي التي الفاءيستفاد ذلؾ مف  المتعنتة  .َفَهَخَذْتُك

مف ذلػػػػػػػؾ الصػػػػػػػعؽ، كىػػػػػػػك ،شػػػػػػػدة صػػػػػػػكت"يػػػػػػػدؿُّ عمػػػػػػػى    ػػػػػػػي الم ػػػػػػػة الصػػػػػػػاعقة كأصػػػػػػػؿ    
ػػػػ ،الصػػػػكت الشػػػػديد كمنػػػػو الصػػػػاعقة، كىػػػػي الكقػػػػ   ،ؽ الصػػػػكت، إذا كػػػػاف شػػػػديدهعً يقػػػػاؿ حمػػػػار صى

كمنػػػػػػو قػػػػػػكليـ: صػػػػػػعؽ، إذا مػػػػػػات،  ،كيقػػػػػػاؿ إف الصػػػػػػعاؽ الصػػػػػػكت الشػػػػػػديد ،الشػػػػػػديد مػػػػػػف الرعػػػػػػد
حتى يصػػػػػير مػػػػػف ،أك أصػػػػػابو،عاينػػػػػو أك ،كػػػػػؿ أمػػػػػر ىا ػػػػػؿ رآه المػػػػػرء ،كىي كأنػػػػػو أصػػػػػابتو صػػػػػاعقة

لػػػػػػى ذىػػػػػػاب عقػػػػػػؿ كغمػػػػػػكر  ى ،ىكلػػػػػػو كالصػػػػػػاعقة  ..ـ ، ٍيػػػػػػكعظيـ شػػػػػػأنو إلػػػػػػى ىػػػػػػالؾ كعطػػػػػػب، كا 
ال شػػػػي  الصػػػػعؽ أصػػػػمو ،عمػػػػاف كالصػػػػاعقة أيضػػػػا المػػػػكت بم ػػػػة ،أيضػػػػا ىػػػػي كػػػػؿ عػػػػذاب ميمػػػػؾ 

 (ُ) يسمعو ، كربما مات منو ، ثـ استعمؿ  ي المكت كثيران مف صكت شديد 
 نخرج مف المعاني الم كية السابقة أف الصاعقة تطمؽ عمى:

 .الصكت الشديد  -ُ
 .المكت  -ِ
 .كؿ عذاب ميمؾ  -ّ
 .أمر ىا ؿ رآه المرء أك عاينوكؿ   -ْ

،  :عمى أقكاؿ فسيرىاف  ي تك لذلؾ اختمؼ المفسر ؛  المفظة تطمؽ عمى عدة معافو
 نار.  الصاعقة: عف السدم، نار مف السماء أحرقتيـالصاعقة ىي قالكا :  -ُ
 (ِ)قتادة كىك قكؿ ،صيحة سماكية خركا ليا صعقيف ميتيف يكمان كليمةذىب بعضيـ أنيا   -ِ
 .(ّ) ماتكا ـجند سماكم سمعكا حسيكقيؿ:ىي   -ّ

كيرل الباحث أنو ال يكجد مان  مف الجم  بيف ىػذه اعقػكاؿ،  يقػاؿ إف الصػاعقة التػي  
أصابتيـ ىي نار محرقػة نزلػت عمػييـ مػف السػماء ،كصػاحبيا صػكت شػديد صػاعؽ،ماتكا عمػى 
إثػػػره ،كىػػػػذا مػػػػا يحػػػدث  عػػػػالن عنػػػػد نػػػزكؿ الصػػػػكاعؽ المحرقػػػػة مػػػف السػػػػماء إلػػػػى اعرض، حيػػػػث 

 أعمـ. يصاحبيا صكت مدكو مرتف  كا 
ـْ َتنُظػُروَف  جممة داللة ك  ك ػي  يا،العقكبػة عمػييـ كىػـ يشػاىدكن نػزكؿتفيػد  أنيػا َوَأْنػُت

ف أصابتيـ   مشاىدتيا رعب كخكؼ أخذ بمجام  قمكبيـ ، قبؿ أف يأخذ العذاب أجسادىـ ، كا 

                                                 
(ُ)

 (.َُّ/ٖ) – ا ستانبكلي مصطفى بف حقي إسماعيؿ، روح انبياٌ 

 .(ِٖ/  ِ) -جام  البياف  ي تأكيؿ القرآف، لمطبرم ،ك  (ِِٔ/  ُ) - ركح المعاني ، ل لكسيانظر: (ِ)

 .(ِِٔ / ُ) -ركح المعاني انظر:  (ّ)
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بيػػػذه العقكبػػػة كػػػاف  ػػػي حالػػػة إسػػػاءتيـ كتمػػػردىـ كطمعيػػػـ  ػػػي أف ينػػػالكا مػػػا لػػػيس مػػػف 
 .(ُ)حقيـ

َـّ َبَعْثَناُكـ َمف َبْعِد َمْوِتُكـْ  كقكلو تعالى   حيث أميميـ ا  مرة النعمة كالمنة ، الداؿ عمى كى ُث
كالضػػػػالؿ ،بػػػؿ أحيػػػػاىـ كأعطػػػػاىـ  رصػػػػة جديػػػػدة لمتكبػػػػة  المعصػػػػيةكلػػػػـ يقبضػػػػيـ عمػػػػى ،أخػػػرل 

 كاالستقامة.
ي أصػابتيـ بالرجفػة عمػى اعتبػار الػرأم القا ػؿ بػأف اععراؼ عف الصػاعقة التػسكرة  عبرتك     

حيػث  -الحقػان  اكراء سػيأتي تفصػيؿك  - ػي اععػراؼكف المػذككر  المذككريف  ػي البقػرة ىػـ ذاتيػـ
ـُ الرَّْجَفُة َقاَؿ َرَب َلْو ِشئْ   قاؿ تعالى: َت َواْختَاَر ُموَسى َقْوَمُه َسْبِعيَف َرُجالا ِلِميَقاِتَنا َفَممَّا َأَخَذْتُه

يَّاَي َأُتْهِمُكَنا ِبَما َفَعَؿ الس ػَفَهاُء ِمنَّػا ِإْف ِهػَي ِإلَّ ِفْتَنتُػَؾ ُتِضػؿ  ِبَهػ ـْ ِمْف َقْبُؿ َواِ  ا َمػْف َتَشػاُء َأْهَمْكَتُه
 [ُٓٓ]اععراؼ :  َوَتْهِدي َمْف َتَشاُء َأْنَت َوِلي َنا َفاْرِفْر َلَنا َواْرَحْمَنا َوَأْنَت َخْيُر اْلَغاِفِريَف 

،حيػػػػث عبػػػػرت عنػػػػوذطبيعػػػػة العػػػػذاب الػػػػكىػػػػذه اكيػػػػة تضػػػػيؼ  ػػػػي       ،بالرجفػػػػة م نػػػػزؿ بالقـك
  .االرتعاد كالحركة الشديدةأم  (ِ)الزلزلة. الرجفةالمقصكد بك 
نسػتطي  أف نجمػؿ العقكبػة التػي  -آية البقرة كآيػة اععػراؼ-ك ي ضكء اكيتيف الكريمتيف       

عػػف نػػار محرقػػة  ، كػػاف عبػػارةىػػاليـ كأ ػػزعيـ عمػػييـ عػػذابان  أف ا  تعػػالى أنػػزؿكىػػي  ،نزلػػت بيػػـ
 نزلػػت عمػػييـ مػػف السػػماء ،صػػاحبيا صػػكت شػػديد صػػاعؽ،ماتكا عمػػى إثػػره كصػػاحب ذلػػؾ ارتعػػاد

ـُ الرَّْجَفةُ  :كىذا مستفاد مف قكلوكزلزلتيا مف تحت أرجميـ، اعرض   .كا  أعمـ، َأَخَذْتُه
لىػػف نُّػػٍؤًمفى لىػػؾى  ىػػذا السػػياؽ،تتعمؽ بالػػذيف قػػالكا )كتبقػػى مسػػألة قػػد أثارىػػا المفسػػركف  ػػي     

ٍيرىةن   ىؿ ىـ السبعكف الذيف اختارىـ مكسى لميقات ربو أـ الب حتى نىرىل ا  جى
عامػة لـ يككنػكا السػبعيف كحػدىـ بػؿ ىػـ ،قيؿ : إف الذيف طمبكا مف مكسى رؤية ا  جيرة   -ُ

ؿ : ىػؤالء السػبعكف غيػر مػف قػالكا أرنػا ا  كقيػ قػاؿ القرطبػي:"، حصر العػددبني إسرا يؿ بدكف 
 (ّ)"جيرة

 ،كىك رأم ضعيؼ.(ْ)ببعض اكثار عف التابعيف كاستدلكا
                                                 

 .(ُْٕ/  ُ) -التفسير الكسيط،لسيد طنطاكم انظر: (ُ)

 .(ّْٖ/  ُ) -لمفراء  ،معاني القرآف (ِ)
 .(ِٓٗ/  ٕ) -الجام  عحكاـ القرآف  (ّ)
ركل عف عبد الرحمف بف زيد بف أسمـ أنو قاؿ  ي تفسير ىذه اكية  " قاؿ ليـ مكسى  كمف ىذه اكثار ما (ْ)

 تاب  أمرىـ بقتؿ أنفسيـ ،  فعمكا ، كجدىـ يعبدكف العجؿ باعلكاح قد كتب  ييا التكراة، لما رج  مف عند ربو
ا  عمييـ ،  قاؿ ليـ مكسى : ) إف ىذه اعلكاح  ييا كتاب ا   يو أمركـ الذم أمركـ بو ، كنييكـ الذم نياكـ 

يطم  ا  عمينا  يقكؿ : ىذا كتابي  أنتب ال كا  حتى نرل ا  جيرة ، حتىبقكلؾ عنو ،  قالكا : كمف يأخذ 
َلف ن ْؤِمَف َلَؾ حتى َنَر  اهلل   خذكه ،  ما لو ال يكممنا كما يكممؾ أنت يا مكسىب! كقرأ قكؿ ا  تعالى : 

 = صعقتيـ  ماتكا جميعان  ،؛ قاؿ :  جاءت غضبة مف ا   تعالى  ،  جاءتيـ صاعقة بعد التكبة  َجْهَرةا 
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إلى ميقات ربو ، كقػد  لصحبتوالسبعكف الذيف اختارىـ مكسى  يرل جميكر المفسريف أنيـ  -ِ
 :كردت آثار تؤيد ىذا الرأم 

ـُ الصػاعقة  ػي قكلػو تعػالى :  عػف بعػض التػابعيف مف ذلؾ مػا أخرجػو ابػف جريػر   :َفَهَخػَذْتُك
قػاؿ :  ،كقالكا : اطمػب لنػا ربػؾ لنسػم  كالمػو  ،ىـ السبعكف الذيف اختارىـ مكسى  ساركا معو 

قػاؿ :  سػمعكا صػكتان  صػػعقكا  َلػف ن ػْؤِمَف َلػَؾ حتػػى َنػَر  اهلل َجْهػَرةا  سػمعكا كالمػان ،  قػالكا : 
ـْ  يقكؿ : ماتكا ،  ذلؾ قكلػو :  َـّ َبَعْثَناُكـ َمف َبْعِد َمػْوِتُك  بعثػكا مػف بعػد مػكتيـ ، عف مػكتيـ ُث

 (ُ)ذلؾ عقكبة ليـ ،  بعثكا لبقية آجاليـ .
المراد بيػـ السػبعكف المختػاركف مػنيـ  َأِرَنا اهلل َجْهَرةا  كقاؿ ابف كثير : الذيف قالكا لمكسى : 
 (ِ)كلـ يحؾ كثير مف المفسريف سكاه .

  ي اكية السابقة:البعث بالمكت ك  اختال ان بيف المفسريف  ي المراد كقد كجدت
ببعػػػثيـ : بمػػػكتيـ المػػػكت عمػػػى الحقيقػػػة ،كالمػػػراد  المػػػرادأف إلػػػى ذىػػػب جميػػػكر المفسػػػريف   -ُ

 قػاؿ،اسػتجابة لدعا ػو ك  -السػالـ  الصػالة عميو –إحياؤىـ مف بعد مكتيـ ، كىك معجزة لمكسى 
كالمكت ىنا ظاىر  ي مفارقػة الػركح الجسػد ، كقيػد " الرأممرجحان ىذا  رحمو ا  اعلكسي ا ماـ

البعث بو عنو قد يككف عف نـك كما ىػك  ػي شػأف أصػحاب الكيػؼ ، كقػد يكػكف بمعنػى إرسػاؿ 
،كابػػػػػػػػػػػػػف (ْ)الطبػػػػػػػػػػػػػرم ليػػػػػػػػػػػػػذا الػػػػػػػػػػػػػرأمذىػػػػػػػػػػػػػب  (ّ)"الشػػػػػػػػػػػػػخص كىػػػػػػػػػػػػػك  ػػػػػػػػػػػػػي القػػػػػػػػػػػػػرآف كثيػػػػػػػػػػػػػر 

  (ٖ)،كالسمرقندم(ٕ)،كاعلكسي(ٔ)،كالقرطبي(ٓ)كثير
كػاف  "كمف الناس مػف قػاؿ : ،الباحث أف ىذا الرأم ىك الراجح لداللة اكية الكريمة عميوكيرل  

 كىك ضعيؼ كال دليؿ عميو. (ٗ)"ىذا المكت غشيانان كىمكدان ال مكتان حقيقة 
  بعثناكـ مف بعد موتكـ  :  أف المراد بقكلو ذكر القرطبي رأيان لبعض المفسريف -ّ

                                                                                                                                        

ـْ َتْشُكُروَف  قاؿ : ثـ أحياىـ ا  مف بعد مكتيـ ، كقرأ قكلو تعالى : =  ـْ َلَعمَُّك َـّ َبَعْثَناُكـ َمف َبْعِد َمْوِتُك  ُث
 .(ٖٖ/  ِ) -جام  البياف  ي تأكيؿ القرآف، لمطبرم 

 .(ٖٗ/  ِ) -جام  البياف  ي تأكيؿ القرآف  (ُ)

 .(ِٓٔ/  ُ) - تفسير القرآف العظيـ (ِ)
 .(ِِٔ/  ُ) -ركح المعاني  (ّ)
 .(ْٖ/  ِ) -جام  البياف  ي تأكيؿ القرآف  (ْ)

 .(ِٔٔ/  ُ) - تفسير القرآف العظيـ (ٓ)

 .(َْْ/  ُ) -الجام  عحكاـ القرآف  (ٔ)
 .(ِِٔ/  ُ) -ركح المعاني  (ٕ)

 .(ُٖ/  ُ) -بحر العمـك  (ٖ)
 .(ِِٔ/  ُ) -ركح المعاني  (ٗ)
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قمت : كاعكؿ أصح عف  القرطبي ىذا الرأم حيث قاؿ:"كرد (ُ)عممناكـ مف بعد جيمكـ  -ْ
عتبػػر عنػػو يصػػرؼ المفػػظ  يػػذا رأم غيػػر م (ِ)"ككػػاف مػػكت عقكبػػة ،عف اعصػػؿ الحقيقػػة

 إلى المجاز كال قرينة صار ة.
مػكت حقيقػي  ىك الكارد  ي اكية المكت ذىب الشيل عبد الكريـ الخطيب مف المحدثيف أف -ّ

 كاستشيد لرأيو بعدة أمكر نذكرىا كنرد عمييا: !، أم بعث اكخرة! أيضان  ، كالبعث بعث حقيقي
ال  "ثـػ"إف العطػؼ بػ كيقػكؿ الباحػث:،ثـ بعثنػاكـ مػف بعػد مػوتكـ   قكلػوالعطؼ بثـ ،  ى -أ

أف ا  تعػػالى أخػػر يمػػـز منػػو أف يكػػكف المػػراد تػػأخير البعػػث إلػػى اليػػكـ اكخر،بػػؿ غايػػة مػػا  يػػو 
مػف اكيػة يػرد عمػى قكلػو عف التعبيػر عػف  الجػزءىذا ك ،يريدىالحكمة معينة البعث كا حياء  ترة 

البعػػػث جػػػاء بالفعػػػؿ الماضػػػي الػػػذم يػػػدؿ عمػػػى كقػػػكع الشػػػر كانتيا ػػػو،كلك أراد البعػػػث اعخػػػركم 
 .لقاؿ)يبعثكـ( عنو لـ يق  بعد

ـْ ِمْف َقْبؿُ  لساف مكسى  ى قكلو تعالى: عمى ما جاء كاستدؿ ب -ب يَّاَي  َلْو ِشْئَت َأْهَمْكَتُه   َواِ 
 . مك أنيـ عادكا إلى الحياة مرة أخرل ، لما كاف لمكسى أف يسأؿ ربو ما سأؿقاؿ :

قبػػػػؿ  إىالكيػػػػـ ة ا مشػػػػي  تمنػػػػى أف لػػػػك سػػػػبقتمكسػػػػى  كييػػػػرد عمػػػػى ىػػػػذا االحتجػػػػاج أف
ق   ى حرج شديد م  بنى إسرا يؿ ، عنيـ سيقكلكف : يحتى ال ،معيـ ويمكيكأف ، وخركجيـ مع

كلكػػف ىػػذه اعمنيػػة التػػي طمبيػػا مكسػػى مػػف ربػػو سػػبحانو كتعػػالى  ،قػػد ذىبػػت بخيارنػػا  ىالكيػػـ 
صدرت منو بعد أف رأل مشيد القـك كىـ صرعى، بعد تمؾ الصاعقة الشديدة بػدليؿ اكيػة ذاتيػا 

  َـُ الرَّْجَفُة َقاَؿ ر يَّايَ َفَممَّا َأَخَذْتُه ـْ ِمْف َقْبُؿ َواِ  أم لما أخذتيـ كصعقكا قػاؿ  َب َلْو ِشْئَت َأْهَمْكَتُه
 بقدرتو.بعد ذلؾ  ىذه المقالة كتمنى اعمنية،ثـ أحياىـ ا  تعالى

ف الذم حمؿ المفٌسريف عمى القكؿ باحياء القكـ بعد أف أخذتيـ الرجفة ، حتى أعيػدكا قاؿ إ -ج
ـْ َتْشُكُروفَ  إلى الحياة الدنيا مرة أخرل ىك قكلو تعالى  ى خاتمة اكية :  كأٌف استحقاؽ  َلَعمَُّك

 حمػدالشكر ال يككف إال عف البعػث الػدنيكم ، ككػأف البعػث اعخػركل لػيس بالنعمػة المسػتأىمة لم
 .كالشكر ، كىذا غير صحيح ،  الحياة عمى أية حاؿ مف اعحكاؿ خير مف العدـ 

ىذا االحتجاج  يو نظػر عف ا  تعػالى لػك لػـ يبعػثيـ  ػي تمػؾ المحظػات،كأخر أف :كيرل الباحث
لػػف نػػؤمف لػػؾ بعػثيـ إلػػى يػػـك القيامػػة مػػ  بػػاقي اعمػػـ ،لبعثػػكا عمػػى الكفػػر عف آخػػر قػػكليـ كػػاف

كىذا عيف التكذيب لممرسميف،كليذا ال يتصكر أف يشكركا ا  عمػى البعػث  هرةحتى نر  اهلل ج
]النبػأ  َوَيُقوُؿ اْلَكاِفُر َيا َلْيَتِني ُكْنػُت ُترَاباػا  :الكػا ريكـ القيامة كىـ كفار كا  تعالى يقكؿ عف 

                                                 
 (َْْ/  ُ) - لمقرطبي، الجام  عحكاـ القرآف (ُ)
 .نفس الصفحةالمرج  السابؽ، (ِ)
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الدنيا،كالشػػكر المرجػػك لػػذلؾ لػػـز القػػكؿ بػػأف المػػراد مػػف البعػػث  ػػي اكيػػة ىػػك ا حيػػاء  ػػي ،[َْ: 
 (ُ) .منيـ  ي الدنيا كا  أعمـ

 :السماوي عميهـ رجز: إنزاؿ ال رابعالمطمب ال
ـْ َرَرػػػداا َواْدُخمُػػػوا  قػػاؿ تعػػػالى:    ْذ ُقْمَنػػػا اْدُخمُػػػوا َهػػػِذِ  اْلَقْرَيػػػَة َفُكمُػػػوا ِمْنَهػػػا َحْيػػػُث ِشػػػْئُت َواِ 

ـْ َوَسػػػَنِزيُد اْلُمْحِسػػػِنيَف  ـْ َخَطاَيػػػاُك داا َوُقولُػػػوا ِحطَّػػػًة َنْغِفػػػْر َلُكػػػ َفَبػػػدََّؿ الَّػػػِذيَف َظَمُمػػػوا  *اْلَبػػػاَب ُسػػػجَّ
ـْ  َفَهْنَزْلَنػػا َعَمػػى الَّػػِذيَف َظَمُمػػوا ِرْجػػزاا ِمػػَف السَّػػَماِء ِبَمػػا َكػػاُنوا َيْفُسػػُقوَف َقػػْولا َرْيػػَر الَّػػِذي ِقيػػَؿ َلُهػػ

  : ػػػػػي سػػػػػكرة اععػػػػػراؼ كقػػػػػاؿ [ٗٓ - ٖٓ]البقػػػػػرة : ـُ اْسػػػػػُكُنوا َهػػػػػِذِ  اْلَقْرَيػػػػػَة ْذ ِقيػػػػػَؿ َلُهػػػػػ َواِ 
ـْ َسػػػَنِزيُد  ـْ َخِطيَئػػػاِتُك داا َنْغِفػػػْر َلُكػػػ ـْ َوُقولُػػػوا ِحطَّػػػًة َواْدُخمُػػػوا اْلَبػػػاَب ُسػػػجَّ َوُكمُػػػوا ِمْنَهػػػا َحْيػػػُث ِشػػػْئُت

ـْ َقػػْولا َرْيػػَر الَّػػِذي ِقيػػَؿ لَ *اْلُمْحِسػػِنيَف  ـْ ِرْجػػزاا ِمػػَف َفَبػػدََّؿ الَّػػِذيَف َظَمُمػػوا ِمػػْنُه ـْ َفَهْرَسػػْمَنا َعَمػػْيِه ُهػػ
 [ُِٔ،  ُُٔ]اععراؼ :  السََّماِء ِبَما َكاُنوا َيْظِمُموفَ 

الييػػكد المعاصػػريف  تر حيػػث ذكَّػػتػػأتي ىػػذه اكيػػات الكريمػػة عمػػى نسػػؽ اكيػػات السػػابقة،       
لمنبػػػػػي صػػػػػمى ا  عميػػػػػو كسمـ،بسػػػػػمكؾ أجػػػػػدادىـ المنحػػػػػػر يف عػػػػػف جػػػػػادة ا يمػػػػػاف إلػػػػػى الكفػػػػػػر 

بسػبب ذلػؾ  كالط ياف،كاالستيزاء بأكامر ا ،كتحريؼ مػا أمػرىـ بػو، كتػذكرىـ أيضػان بمػا أصػابيـ
 مف عقكبات إليية شديدة.

انقضػػػػاء عقكبػػػػة التيػػػػو أربعػػػػيف بعػػػػد كػػػػاف اعمػػػػر الربػػػػاني ليػػػػـ بػػػػدخكؿ تمػػػػؾ القريػػػػة  الظػػػػاىر أفك 
رحمو ا    قاؿ اً ماـ ابف كثير عامان،كنشكء جيؿ جديد مف بني إسرا يؿ،أكثر شجاعة مف آبا و،

سػنة مػ  يكشػ  بػف نػكف لما خرجكا مف التيو بعػد أربعػيف  ]أم اعمر بدخكؿ القرية[كىذا كاف ": 
حتػى أمكػف  الشمس يكم ػذ قمػيالن ك تحيا ا  عمييـ عشية جمعة ، كقد حبست ليـ ،عميو السالـ 

 (ّ) " (ِ)الفتح

                                                 
 .(ٕٖ-ٖٔ/  ُ) - (القرآني لمقرآف)التفسير  هتفسير :رأيو كأدلتو مف انظر  (ُ)

) غزا نبي مف اعنبياء  قاؿ :عف أبي ىريرة رضي ا  عنو قاؿ : قاؿ رسكؿ ا  صمى ا  عميو ك سمـ  (ِ)
يريد أف يبني بيا كلما يبف بيا كال أحد بنى بيكتا كلـ ير   سقك يا  لقكمو ال يتبعني رجؿ ممؾ بض  امرأة كىك

كال أحد اشترل غنما أك خمفات كىك ينتظر كالدىا   زا  دنا مف القرية صالة العصر أك قريبا مف ذلؾ  قاؿ 
ني يع - جاءت  لمشمس إنؾ مأمكرة كأنا مأمكر الميـ احبسيا عمينا  حبست حتى  تح ا  عميو  جم  ال نا ـ

لتأكميا  مـ تطعميا  قاؿ إف  يكـ غمكال  ميبايعني مف كؿ قبيمة رجؿ  مزقت يد رجؿ بيده  قاؿ  يكـ  -النار 
ال مكؿ  متبايعني قبيمتؾ  مزقت يد رجميف أك ثالثة بيده  قاؿ  يكـ ال مكؿ  جاؤكا برأس مثؿ رأس بقرة مف الذىب 

 كتاب صحيح البخارم . ـ رأل ضعفنا كعجزنا  أحميا لنا ( كضعكىا  جاءت النار  أكمتيا ثـ أحؿ ا  لنا ال نا
 (.ِٔٓٗ،ح)(ُُّٔ/  ّ) -( ال نا ـ لكـ أحمت)  سمـ ك عميو ا  صمى النبي قكؿ)ٖ باب ، (الخمس)

 .(ِْٕ/  ُ) -تفسير القرآف العظيـ   (ّ) 
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صحراء،كتربى عمى الخشكنة كالقكة،إال أنو كرث صفات لكف رغـ أف ىذا الجيؿ عاش  ي ال    
،أرد  حينمػا أمػرىـ بػدخكؿ تمػؾ القريػػة ػػاف ا  تعػالى ، كالنكػرافآبا ػو  ػي مقابمػة النعمػة بػالجحكد 

المباركة ،كثيػرة الخيرات،بعػد مػا القػكه مػف بػأس العػيش ليـ الخير،كرغد العيش، ي تمؾ اعرض 
كأكػػػرميـ ا  بفػػػتح تمػػػؾ القريػػػة ،كأمػػػرىـ أف يػػػدخمكا مػػػف بابيػػػا   ػػػي الصػػػحراء المقفػػػرة  تػػػرة التيػػػو،

أم أف يحػػط عػػنيـ خطايػػاىـ  ة"يقكلػػكا "حطَّػػ فراكعػػيف خاضػػعيف ،شػػكران   تعػػالى ،مسػػت فريف بػػأ
، ذنػػكبيـ غفػػر ليػػـىػػذا القػػكؿ القميػػؿ  قػػالكاك  ،ذلػػؾ العمػػؿ اليسػػير كا ػػاف  عمػػ ،الم فػػرةبسػػؤاليـ إيػػاه 

 .تبديؿ أكامر ا  كتحريفياـ  ي لكف القـك كعادتي،كزاد المحسف منيـ جزاء إحسانو
 :القرية قولف تمؾالمراد بو 
كركم عف ابف عبػاس ،أنيا بيت المقدس قالو ابف مسعكد كابف عباس كقتادة كالسدم  :أحدهما 

  .ىي أرض بيف المقدس كأريحاأنيا أريحا قاؿ السدم 
،كذىػػػػب كثيػػػػرمف المفسػػػػريف إلػػػػى أنيػػػػا أنيػػػػا قريػػػػة مػػػػف أدانػػػػي قػػػػرل الشػػػػاـ قالػػػػو كىب :والثػػػػاني

ذه اكيػػػػػة قػػػػػد كرد ، أف بابيػػػػػا المػػػػػأمكر بدخكلػػػػػو  ػػػػػى ىػػػػػ ذا الػػػػػرأمكممػػػػػا يقػػػػػكل ىػػػػػ بيػػػػػت المقػػػػػدس
ـُ قػػػػاَؿ َرُجػػػػالِف ِمػػػػَف الَّػػػػ ػػػػى قكلػػػػو تعػػػػالى : ـَ المَّػػػػُه َعَمْيِهَمػػػػا اْدُخمُػػػػوا َعَمػػػػْيِه ِذيَف َيخػػػػاُفوَف َأْنَعػػػػ

ـْ راِلُبوفَ  اْلباَب ، َفِإذا َدَخْمُتُموُ  َفِإنَُّك
(ُ) 

 ْـ يـ كتقري  ل،  لسبب نزكؿ العذاب بيـبياف كىذا  َفَبدََّؿ الَِّذيَف َظَمُموا َقْولا َرْيَر الَِّذي ِقيَؿ َلُه
 انيـ بدلكا الكالـ الذم كػاف مػف الكاجػب عمػييـ قكلػو لي فػر ا  ،  تعالى ا أمر عمى مخالفتيـ 

ليـ ذنكبيـ بكالـ سخيؼ،يشير إلى سخفيـ،كتفاىة عقكليـ،كبدؿ أف يدخمكا القريػة خاضػعيف   
 مسػػتيز يف سػػاخريف،قاتميـ ا  !!أدبػػارىـ شػػاكريف لػػو عمػػى منتػػو عمػػييـ ،دخمكىػػا يزحفػػكف عمػػى 

  :قيػؿ لبنػي إسػرائيؿ :ا  عنػو  : عػف النبػي صػمى ا  عميػو ك سػمـ قػاؿ  عف أبي ىريرة رضػي
  ادخموا الباب سجدا وقولوا حطة ،  فدخموا يزحفوف عمى أستاههـ فبدلوا وقالوا حطة حبة

 (ِ)( في شعرة
كحاصؿ ما ذكره المفسركف كمػا دؿ عميػو السػياؽ ، أنيػـ بػدلكا أمػر ا  ليػـ مػف  قاؿ ابف كثير:"

الخضكع بالقكؿ كالفعػؿ ،  ػأمركا أف يػدخمكا البػاب سػجدان ،  ػدخمكا يزحفػكف عمػى أسػتاىـ را عػيف 
رؤسيـ ، كأمركا أف يقكلػكا : حطػة ، أم احطػط عنػا ذنكبنػا كخطايانػا  اسػتيزءكا كقػالكا : حطنػة 

ذا  ي غاية ما يكػكف مػف المخالفػة كالمعانػدة ، كليػذا أنػزؿ ا  بيػـ بأسػو كعذابػو  ي شعيرة ، كى
 .(ّ) " خركجيـ عف طاعتو ىكبفسقيـ ك 

                                                 
 .(ٖٖ/  ُ) -الخطيب التفسير القرآني لمقرآف،عبد الكريـ ،(ْٖ/  ُ) -،البف الجكزمزاد المسيرانظر:  (ُ)

ذ قمنا ادخمكا ىذه( ٕ)باب ، (التفسير)صحيح البخارم،كتاب  (ِ)  (.َِْٗ)،ح(ُِٕٔ/  ْ) - القرية.. كا 

 .(ِٕٕ/  ُ) - تفسير القرآف العظيـ (ّ)
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 كيػػػػػؼ بأمانػػػػػة   حر كىا كسػػػػػخركا منيػػػػػا،،يسػػػػػتطيعكا أف يحممػػػػػكا أمانػػػػػة الكممػػػػػةإنيػػػػػـ لػػػػػـ "      
ب كليذا كانت الصفة ال البػة عمػييـ : نقػض المكاثيػؽ ، كالتحمػؿ مػف العيػكد  ،كالتزاـ العيدالعمؿ

 (ُ)"كالعقكد .. ككاف ذلؾ ىك الكصؼ المالـز ليـ  ى القرآف الكريـ
  عقوبة الرجزمع مهمة وقفات: 
كقفػات متفحصػة متأممػة مػف خػالؿ  ،  ػييجدر أف نقؼ م  طبيعة ىػذا العقػاب الربػاني ليػـ    

 ذكر العقاب : التي تناكلتمف سكرة البقرة كاععراؼ الكريمة اكيات تحميؿ نص 
ذا كػاف كػذلؾ  فهنزلناقكلو   -ُ  يػو إشػارة إلػى أف الرجػز قػد ىػكل عمػييـ مػف جيػة السػماء،كا 

كعبػػر عػػف ، انػػو مػػف القػػكة بحيػػث ال يسػػتطي  أحػػد أف يد عػػو عػػنيـ أك يصػػر و عػػف الكقػػكع بيـ
العطػػػؼ بحػػػرؼ الفػػػاء يفيػػػد ك ،كمعناىمػػػا متقػػػارب ،  فهرسػػػمناا نػػػزاؿ  ػػػي اععػػػراؼ با رسػػػاؿ 

 .العذاب السماكم قد نزؿ بيـ سريعان بعد صدكر العصياف منيـ إف  إذ التعقيب كالسرعة
نمػػػا نػػػزؿ عمػػػى الف ػػػة التػػػي صػػػرحت اكيػػػة أف العقػػػاب لػػػـ يشػػػمؿ ا  -ِ خالفػػػت أمػػػر ا  لجمي ،كا 

 لوَ ََ   دكف المصػمح قػاؿ تعػالى:، العقاب يحػؿ عمػى المسػيء تعالى،كىذا مف عدؿ ا  تعالى 
 . [ُْٔ]اعنعاـ :  َتِزُر َواِزَرًة ِوْزَر ُأْخَر   

مػػ  إمكػػاف ،فهنزلنػػا عمػػى الػػذيف ظممػػواتكػػرر كصػػؼ الف ػػة العاصػػية بػػالظمـ بقكلػػو تعػػالى: -ّ
ا يجػػػػػػػػاز بالضػػػػػػػػمير بػػػػػػػػأف يقكؿ:) أنزلنػػػػػػػػا عمييـ(؛تأكيػػػػػػػػدان لكصػػػػػػػػفيـ بػػػػػػػػأقبح اعكصػػػػػػػػاؼ كىػػػػػػػػك 

نمػػػػا،الظمـ،كلممبال ػػػػة  ػػػػي تػػػػكبيخيـ  كضػػػػ  المكصػػػػكؿ مكضػػػػ   كتقػػػػريعيـ قػػػػاؿ أبػػػػك السػػػػعكد:" كا 
كلمتصػريح بػأنيـ بمػا ،لمتعميػؿ كالمبال ػة  ػي الػذـ كالتقريػ   اعكؿ؛المكصػكؿ  إلػىالضمير العا ػد 

  (ِ)"بتعريضيا لسخط ا  تعالى أنفسيـظممكا   عمكا قد
يالمو.لمتيكيؿ كالتفخيـ ، "ان رجز  ي  قكلو " التنكيف  -ْ   ،كىذا يدؿ عمى عظمتو كا 
 ،االضػطراب  ػي ل ػة العػرب وأصػمك  ، "بػالرّْجز"العػذاب الػذم نػزؿ عمػييـ عبر القرآف عف   -ٓ

لضػػعؼ  ،إذا تقػػارب خطكىػػا كاضػػطرباء زى ٍجػػكناقػػة رى  ، يػػك أرجػػز رجػػز البعيػػر رجػػزان :كمنػػو قيػػؿ 
  (ّ) ييا
عنيا  ،كسميت اعكثاف رجزان ،ك سر باعكثاف ،] بكسر الراء كضميا [ معناىما كاحد  "جزالرُّ "  ك

ويذهب :ككرد  ي قكلو تعالى،تخكيفو كما يدعك إليو مف الكفر  :العذاب، كرجز الشيطافسبب 
عنكـ رجز الشيطاف

(ٗ) 
 

                                                 
 .(ٖٗ/  ُ) -التفسير القرآني لمقرآف،عبد الكريـ الخطيب (ُ)
 .(َُٓ/  ُ) - الكريـ القرآف مزايا إلى السميـ العقؿ إرشاد (ِ)

 .(ُٕٖ/  ُ) -،ل صفيانيمفردات غريب القرآف  انظر: (ّ)

  .( ُِٕ/  ُ) - المصرم محمد بف أحمد الديف شياب ،التبياف تفسير غريب القرآف انظر: (ْ)
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 اةية التي معنا فقد اختمفت آراء المفسريف فيه:أما معنى "الرجز" في 
 . مف " الرّْجز " يعني بو العذاب(: كؿ شيء  ي كتاب ا عف ابف عباس  ي قكلو:)رجزان   -ُ
ادخمػػوا البػػاب سػػجدا  :قػػاؿ ابػػف زيػػد: لمػػا قيػػؿ لبنػػي إسػػرا يؿك سػػره بعضػػيـ بالطػػاعكف ،  -ِ

بعػث ا  جػؿ كعػز عمػييـ   الػذي قيػؿ لهػـفبدؿ الذيف ظمموا منهـ قول ريػر  وقولوا حطة
 مف السماء بما كانوا  فهنزلنا عمى الذيف ظمموا رجزاا :كقرأ،الطاعكف ،  مـ يبؽ منيـ أحدا

الػػذم أخرجػػو  حػػديثالكلعػػؿ ىػػذا الفريػػؽ اسػػتدؿ ب ،(ُ)ىػػك الطػػاعكف: ػػي الرجػػزكقيػػؿ  يفسػػقوف
ا  صػػػمى ا  عميػػػو ك : قػػػاؿ رسػػػكؿ قػػػاؿ أسػػػامة بػػػف زيػػػد رضػػػي ا  عنػػػو الطبػػػرم بسػػػنده عػػػف

 .(ِ)(أو عمى بني إسرائيؿ -إف الطاعوف رجز أنزؿ عمى مف كاف قبمكـ ):سمـ
 كقاؿ أبك العالية: الرجز ال ضب.    -ّ
ما البرد(ّ)كقاؿ الشعبي  -ْ   .: الرجز إما الطاعكف، كا 

أف  رأم ابػف عبػاس رضػي الػو عنيمػا كىػك ،إلىالطبرم رحمػو ا  تعػالى ذىب ا ماـكقد       
ف كػاف يميػؿ إلػى   المراد "بالرجز" العذاب،  ،قػكؿ ابػف زيػد السػابؽدكف تحديد نكعو أك شػكمو ،كا 

الػػذيف  كىػػك تفسػػير الرجػػز بالطػػاعكف،إال أنػػو لػػـ يجػػـز بػػأف الرجػػز الػػذم نػػزؿ عمػػى بنػػي إسػػرا يؿ
كقػػد دلمنػا عمػػى أف  ذلػػؾ بػالخبر الصػحيح، قػػاؿ رحمػو ا :"كػاف طاعكنان،لعػػدـ ثبػكت  قالكا"حطػة"

كقػد أخبػػر ا  جػػؿ ثنػػاؤه أنػػو  ،كعػػذاب ا  جػؿ ثنػػاؤه أصػػناؼ مختمفػػة  ،تأكيػؿ " الرّْجػػز" العػػذاب 
، كجػػا ز أف  كجػػا ز أف يكػػكف ذلػػؾ طاعكنػػان  ،أنػػزؿ عمػػى الػػذيف كصػػفنا أمػػرىـ الرجػػز مػػف السػػماء

صػناؼ ذلػؾ كػاف كال داللة  ي ظاىر القرآف كال  ي أثػر عػف الرسػكؿ ثابػت،  أم أ ،يككف غيره 
 الصكاب مف القكؿ  ي ذلؾ أف يقػاؿ كمػا قػاؿ ا  عػز كجػؿ:  أنزلنػا عمػييـ رجػزا مػف السػماء  ،

غير أنو ي مب عمى النفس صحة ما قالػو ابػف زيػد، لمخبػر الػذم ذكػرت عػف رسػكؿ ا   ،بفسقيـ
ف ،صمى ا  عميو ك سمـ  ي إخباره عف الطاعكف أنو رجػز ، كأنػو عػذب بػو قػـك قبمنػا  كنػت  كا 

، عف الخبػر عػف رسػكؿ ا  صػمى ا  عميػو ك سػمـ ال بيػاف  يػو أم ال أقكؿ إف ذلؾ كػذلؾ يقينػان 
كقد يجكز أف يككف الذيف عذبكا بو، كانكا غير الذيف كصؼ ا  صفتيـ  ي  ،أمة عذبت بذلؾ 

 (ْ)".فبدؿ الذيف ظمموا قول رير الذي قيؿ لهـ:قكلو
                                                 

 ُ) - تفسير القرآف العظيـ،البف كثير (ُُٕ-ُُٔ/  ِ) -جام  البياف  ي تأكيؿ القرآف، لمطبرم انظر:  (ُ)
 .(ُِٕ/  ُ) - المصرم محمد بف أحمد الديف شياب ،التبياف تفسير غريب القرآف ،(ِٕٕ/ 
 .صحيح ؿ أحمد شاكر:،قا (ُُٕ/  ِ) -جام  البياف  ي تأكيؿ القرآف، لمطبرم   (ِ)

 كلي قضاء الكك ة ،عامر بف شراحيؿ الكك ى مف شعب كاف إماما حا ظا  قييا متفننا ثبتا متقنا  ىك (ّ)
قاؿ بف عيينة العمماء ثالثة  ك  قو مف الشعبيأأبك بكر بف عياش عف أبي حصيف قاؿ: ما رأيت أحدا قط قاؿ 

 .(ّٔ/  ُ) -تذكرة الحفاظ لمذىبي انظر :بف عباس  ي زمانو كالشعبي  ي زمانو كالثكرم  ي زمانو. 

 .(ُُٖ/  ِ) -جام  البياف  ي تأكيؿ القرآف  (ْ)
 



                                                                             - 63 - 

 

ىك أسمـ اعقكاؿ ، اعكلى السككت عػف تحديػد  رحمو ا  الطبرمكيرل الباحث أف قكؿ         
 كتعيػػػػيف مػػػػا سػػػػكت عنػػػػو الكحي،بػػػػؿ إف عػػػػدـ تحديػػػػد شػػػػكؿ العػػػػذاب الػػػػذم نػػػػزؿ بيػػػػـ  يػػػػو  ا ػػػػدة

ذىػػاب الػػنفس كػػؿ مػػذىب  ػػي تخيُّمػػو كتصػػكره،كما  كىي تيكيػػؿ ىػػذا العػػذاب كتفخيمػػو ك،عظيمػػة
 يػو مػف التيكيػؿ كالتفخػيـ عمػر العػذاب مػا ال  ػاف  رجػزاا لفػظ  ػي كالتنكيػر التنػكيف أ اده كػذلؾ

 .يخفى
جريمػػػة مػػػف اسػػػتيزئ بػػػأكامر ا   ةمػػػف الػػػدركس المػػػأخكذة مػػػف ىػػػذه العقكبػػػة ا ليية،عظمػػػ     

كبكالمػو تعالى، اف ظممة بني إسرا يؿ إنما استحقكا العذاب،الستيزا يـ الصارخ بمػا أمػر ا  بو،
،مف الػػذيف انخػػدعكا عصػػرناكتكجيياتػػو،كما أكثػػر المسػػتيز يف كالسػػاخريف بالػػديف ك أحكامػػو  ػػي 

ببريػػػػؽ الحضػػػػارة ال ربيػػػػة اعرضية،كأعرضػػػػكا عػػػػف شػػػػرع ربيـ،كأخػػػػذكا يشػػػػكككف النػػػػاس بكاقعيػػػػة 
اعحكػػػاـ الشػػػرعية ،كنػػػراىـ بػػػيف الحػػػيف كاكخػػػر عمػػػى كسػػػا ؿ ا عػػػالـ ك ػػػي المػػػؤتمرات يعر ػػػكف 

كأجراء جيػػػات مػػػى أنيػػػـ دعػػػاة  كػػػر أك تنػػػكير،إال أنيػػػـ  ػػػي الحقيقػػػة لصػػػكص عقيػػػدة،أنفسػػػيـ ع
 تػػػػػارة يسػػػػػتيزؤكف بأحكػػػػػاـ الحػػػػػدكد  ، بػػػػػدينيـ كعقيػػػػػدتيـ المسػػػػػمميف تشػػػػػكيؾيبت ػػػػػكف مشػػػػػبكىة ،
يسػػػػخركف بأحكػػػػاـ  تػػػػارةك  ،، بأدلػػػػة عقميػػػػة سػػػػاذجة،بعيدة عػػػػف ركح الشػػػػريعة مسػػػػتدليفكينسفكنيا،

،ك ػػي كثيػػر مػف اعحيػػاف يػػردكف اعحاديػث الثابتػػة عػػف المرأة ،كيصػفكنيا بأنيػػا قػػد ظممػتالميراث
كل سػػؼ تتػػاح أمػػاميـ النبػػي صػػمى ا  عميػػو كسػػمـ،دكف عمػػـ أك بينػػة أك دليؿ،بػػؿ بمجػػرد اليكل،

 بػداء آرا يػـ القػذرة،كأ كارىـ المسػمكمة،يمكثكف بيػا عقػكؿ المسػمميف   ي كسا ؿ ا عالـ الفرص
لػػذلؾ مػػف ، الػػديف بأحكػػاـمػػف خالليػػا يسػػتيزؤكف راكز،التػػي كيسػػمح ليػػـ با تتػػاح الجمعيػػات كالم،

الكاجب عمى حراس العقيدة مف العمماء أف يقفكا  ي كجو ىػؤالء العػابثيف،كيردكا عمػييـ شػبياتيـ 
،لقطػػ  الطريػػؽ عمػػييـ مػػف أف ينػػالكا مػػف ديػػف المسػػمميف،كما يجػػب عمػػى المسػػؤكليف أف يأخػػذكا 

ة النجسة، كما يجب عمى ىػؤالء المسػتيز يف بأحكػاـ عمى أيدييـ،كيمنعكىـ مف نشاطاتيـ الخبيث
رب العالميف،أف يتعظكا بمصير مف سبقيـ  ػي المعصػية،كليعممكا أف سػنة ا  تعػالى ال تحػابي 
أحدان،كأف عذاب ا  تعالى سػيق  بيػـ إف اسػتمركا عمػى نيجيػـ المسػتيزئ بأحكػاـ ا  ،كمػا كقػ  

  .بأحكاـ ا  مف بني إسرا يؿ أم  مف استيز 

 ::المسخ قردة وخنازيرخامسالمطمب ال
التي كردت  ي عدة مكاض  مف القرآف، كجعميػا  مؤثرةال صقصال قصة مسل الييكد مف       

ـْ ِفي  :ا  عز كجؿ مكعظة لممتقيف، كما قاؿ سبحانو كتعػالى:  ـُ الَِّذيَف اْعَتَدْوا ِمْنُك َوَلَقْد َعِمْمُت
ـْ  َهػػا َوَمْوِعَظػػةا َفَجَعْمَناَهػػا َنَكػػالا ِلَمػػا َبػػْيَف َيػػَدْيَها َوَمػػا َخْمفَ  *ُكوُنػػوا ِقػػَرَدةا َخاِسػػِئيفَ السَّػػْبِت َفُقْمَنػػا َلُهػػ

ينتفػ    سػكؼىػذه القصػة،  تأمػؿ[ ،  كػؿ مػف اتقػى ا  عػز كجػؿ ك ٔٔ -ٓٔ]البقرة :  ِلْمُمتَِّقيفَ 
 ، كيعمـ أىميتيا  ي حياة المسمميف عمكمان كخصكصان.كينتصحبيا 
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ف كقعػػت  ػػي جماعػػة مػػف بنػػي إسػػرا يؿ ىػػذهك   يػػاأن ننػػا، إالازم غيػػر نيػػاازمك  ،القصػػة كا 
عػف إسػاءتو،كتكقظ ال ا ػؿ مػف غفمتػو ،كمػا أخبػر ا  المسػيء  ردعت المػؤمف عمػى إيمانػو،كتبّْ تثى 

َهِذِ  اْلَحػؽ  َوَمْوِعَظػًة  َوُكال  َنُقص  َعَمْيَؾ ِمْف َأْنَباِء الر ُسِؿ َما ُنَثَبُت ِبِه ُفَؤاَدَؾ َوَجاَءَؾ ِفي:تعالى
َلَقْد  كالقمكب الحيَّػة:، عصحاب العقكؿكعظة عبرة أنيا  اكم [َُِ]ىكد :  َوِذْكَر  ِلْمُمْؤِمِنيفَ 

ـْ ِعْبَرًة أَلُْوِلػي اأَلْلَبػابِ  ، مػف ىػذه القصػص ،  ػال بػد أف نػتعمـ[ُُُ]يكسػؼ:  َكاَف ِفي َقَصِصِه
 لمتسمية. اتنجعميا حكاي ال أفحياتنا، كاقعنا ك  ي  يانطبقدركسان  منيا كنستفيد

كيجػػدر بدايػػة أف نتعػػرؼ عمػػى معنػػى المسػػل  ػػي ل ػػة العرب،لكػػي يسػػيؿ عمينػػا تصػػكر ىػػذه    
 .ا ليية التي أكقعيا ا  عمى بني إسرا يؿالعقكبة 

 :تعريؼ المسخأولا:
ٍمقىػػو مػػف  ،المػػيـ كالسػػيف كالخػػاء يػػدؿُّ عمػػى تشػػكيوو كًقمٌػػة طىٍعػػـ الشَّػػيء        و ا : شػػكَّهى خى كمىسىػػخى

ٍسػلي تكقيػؿ :صكرةو حسنةو إلػى قبيحػة..  ػكرىةو أخػرل ،المى ٍمػؽو إلػى صي كالمسػيلي مػف النػاًس : حكيػؿي خى
ـى لوي  مػف ذلػؾ  ،كالذم ال مىالىحةى لو ، كًمفى الطعاـً : الذم ال ًمٍمحى  يو ، كمف اٍلفىكاًكًو ، مىاالى طىٍع

،  عيؿ بمعنػى مفعػكؿ كىػك )  "المسيل"ك  يمسخو ،  يك مسل كمسيل " مسخو ا  قردان  :"قكليـ
 (ُ)المشكه الخمؽ ( قيؿ : كمنو المسيل الدجاؿ ، لتشكييو كعكر عينو.

كىػك مسػل  ..قاؿ بعض الحكماء: المسػل ضػرباف: مسػل خػاص  كقاؿ الراغب  ي مفرداتو:"   
 متخمقػػان  ا نسػػافؽ، كذلػػؾ أف يصػػير ميػػؽ، كمسػػل قػػد يحصػػؿ  ػػي كػػؿ زمػػاف كىػػك مسػػل الخي ٍمػػالخى 

نحك أف يصير  ػي شػدة الحػرص كالكمػب، ك ػى الشػره ،بخمؽ ذميـ مف أخالؽ بعض الحيكانات 
 (ِ)" ..كالخنزير، ك ى ال مارة كالثكر

 :شدة عقوبة المسخثانياا:
ٍمػػؽ مػػف صػػكرة حسػػنة إلػػى صػػكرة قبيحػػة،كىك      المسػػل  ػػي ل ػػة العػػرب يفيػػد تحكيػػؿ الخى

،كىي  ػي الحقيقػة شػديدة الكقػ  عمػى عػذب ا  بيػا الييػكدإحدل العقكبػات ا لييػة الحسػية التػي 
، كصاحب عقؿ يفكر  يو، كيميز بو ،إلى حيػكاف ال ؛النفس عنيا تيبط با نساف مف كا ف مكـر

، حينمػػا تنػػازلكا عػػف  ا أنفسػػيـ إلػػى ىػػذه الدرجػػة السػػحيقة،كالييكد قػػد أكصػػمك كال تػػدبير،عقػػؿ لػػو 
آدميتيـ ككرامتيـ،كاستحكذ عمييـ حب الدنيا كالرغبة  ييا، كالطم  بمتاعيا الزا ؿ  تحػايمكا عمػى 

 سيـ المريضة.أكامر ا  بصكرة ماكرة خبيثة،زينتيا ليـ أنف
شػػػػيكاتو كممذاتػػػػو،دكف ديػػػػف  خمػػػػؼو،كيميث كينسػػػػاؽ كرا ػػػػ،ل نفسوكحينمػػػػا يتبػػػػ  ا نسػػػػاف ىػػػػك   

  كما كصؼ ا  تعالى المتب  ليكاه :،يصبح دكف مرتبة الحيكاف،يردعو،أك ضمير يكجعو

                                                 
          لسػػاف العػػرب ، البػػف منظػػكر ،(ُٗ/  ٕ) - اعزىػػرم أحمػػد بػػف محمػػد منصػػكر أبػػك ،تيػػذيب الم ػػة انظػػر: (ُ)
 .(ّّْ/  ٕ) -لمزبيدم  ،تاج العركس ،(ِّّ/  ٓ) -البف  ارس،معجـ مقاييس الم ة  ،(ٓٓ/  ّ)
 .(ْٖٔ/  ُ) - مفردات غريب القرآف (ِ)
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 ـْ َيْسػػَمُعوَف َأْو  *َأرََأْيػػَت َمػػِف اتََّخػػَذ ِإَلَهػػُه َهػػَواُ  َأَفَهْنػػَت َتُكػػوُف َعَمْيػػِه َوِكػػيالا ـْ َتْحَسػػُب َأفَّ َأْكثَػػَرُه َأ
ـْ َأَضؿ  َسِبيالا  ـْ ِإلَّ َكاأْلَْنَعاـِ َبْؿ ُه  [ْْ -ّْ]الفرقاف :  َيْعِقُموَف ِإْف ُه

ىػكل الػنفس مػف جيػؿ ىػؤالء الػذيف اتخػذكا  لمنبي صػمى ا  عميػو كسػمـ ب يعج يذا ت          
لكػػف ، حسػػييف، كبصػػران ، سػػمعان  ااعنعػػاـ  ػػي أف ليػػ  حػػاليـ حػػاؿ، كينسػػاقكف كرا ػػو،يعبدكنػػو  إليػػان 

حساس ركحيٌ  اليس لي لـ تكمؼ كلػـ تعػص خالقيػا ،  ياعن؛مف البيا ـأضؿ إنيـ ، بؿ  إدراؾ كا 
إدراؾ الخيػػػر ، كالقػػػكة لمعر ػػػة الحػػػؽ ، كلكػػػنيـ قػػػكـ ضػػػمكا القػػػدرة عمػػػى كأمػػػا ىػػػؤالء  قػػػـك عنػػػدىـ 

 .كأضمكا ، كليـ النار كب س القرار
  قصػػػػة المسػػػػل تنبيػػػػو لكػػػػؿ مػػػػف اتبػػػػ  ىػػػػكاه ب يػػػػر ىػػػػدل مػػػػف ا ، كانحػػػػرؼ عػػػػف شػػػػرع اك     

خاصػػػػػػػػػػػة كنحػػػػػػػػػػػف  ػػػػػػػػػػػي ىػػػػػػػػػػػذا الكاقػػػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػػػذم كثػػػػػػػػػػػرت  يػػػػػػػػػػػو تعالى،كتحايػػػػػػػػػػػؿ عمػػػػػػػػػػػى أكامره،
ممػػػػػػػػػف يػػػػػػػػػدعكف  الفتف،كأصػػػػػػػػبحت كقطػػػػػػػػػ  الميػػػػػػػػؿ المظمـ،ككثػػػػػػػػػر  يػػػػػػػػو الضػػػػػػػػػالكف المضػػػػػػػػمكف،

التي فتػػػػػػاكل الما عػػػػػػة المػػػػػػاكرة،ر ا ،كيصػػػػػػدركف الالعمـ،كيسػػػػػػيمكف لمنػػػػػػاس التحايػػػػػػؿ عمػػػػػػى أكامػػػػػػ
مػػػػػف غيػػػػػر كازع مػػػػػف ديػػػػػف أك شػػػػػرع،لذلؾ عمػػػػػى المسػػػػػمـ أف يتقػػػػػى ،تحػػػػػؿ مػػػػػا حػػػػػـر ا  تعػػػػػالى 

ا   ػػػػػػػػػػػي نفسػػػػػػػػػػػػو،كأف يسػػػػػػػػػػػػتفتييا قبػػػػػػػػػػػؿ أف يسػػػػػػػػػػػػتفتي العمماء، ػػػػػػػػػػػػاف الحػػػػػػػػػػػؽ تسػػػػػػػػػػػػتريح إليػػػػػػػػػػػػو 
 النفس،كيطم ف إليو القمب،أما اتباع الباطؿ  انو يكرث قمقان كحزنان ما بعده حزف.

 المسخ عقوبةتفصيؿ ثالثاا:
عػػف قػػكـ مػػف الييػػكد قػػص القػػرآف لنػػا خبػػر تعىػػدّْييـ عمػػى عقكبػػة المسػػل  ىنػػا  ػػيكحػػديثنا        

معرك ػػة لػػدل الييػػكد الػػذيف عاصػػركا النبػػي صػػمى ا   القصػػة كحػػدكد ا ،كانتيػػاكيـ لمحارمػػو، 
 ح لمػػذكرلكيػػذكر كػػؿ مػػف يصػػم عميػػو كسػػمـ،ممف ناصػػبكه العداء،لػػذلؾ أمػػر ا  نبيػػو أف يػػذكرىـ

  صػبَّ  ،كتحايمكا عمػى أكامػر ا  تعػالىأكل ؾ النفر الذيف انحر ػكا عػف شػريعتيـ كعقيػدتيـ بعاقبة
ـْ ِفي السَّْبِت َفُقْمَنا  :ا  عمييـ مف عنده سكط عذاب، قاؿ تعالى ـُ الَِّذيَف اْعَتَدْوا ِمْنُك َوَلَقْد َعِمْمُت

ـْ ُكوُنوا ِقَرَدةا َخاِسِئيَف   [ٓٔ]البقرة :  َلُه
ـُ  يقكؿ تعالى: " س بأىػؿ القريػة التػي عصػت يػا معشػر الييػكد، مػا حػؿ مػف البػأ َوَلَقػْد َعِمْمػُت

 تحيمػػكا  ..كالقيػػاـ بػػأمره، ،كخػػالفكا عيػػده كميثاقػػو  يمػػا أخػػذه عمػػييـ مػػف تعظػػيـ السػػبت ،أمػػر ا 
كالحبا ػؿ كالبػرؾ قبػؿ  (ُ)عمى اصطياد الحيتاف  ي يكـ السبت، بمػا كضػعكا ليػا مػف الشصػكص

يػػـك السػػبت،  ممػػا جػػاءت يػػـك السػػبت عمػػى عادتيػػا  ػػي الكثػػرة نشػػبت بتمػػؾ الحبا ػػؿ كالحيػػؿ،  مػػـ 
 ممػا  عمػػكا ذلػؾ مسػػخيـ  ،تخمػص منيػا يكميػػا ذلػؾ،  ممػػا كػاف الميػػؿ أخػذكىا بعػػد انقضػاء السػػبت

 (ِ)"ا  إلى صكرة القردة

                                                 
 .(ْٕ/  ٕ) -لساف العرب ، البف منظكر  ،انظر :كالشص شيء يصاد بو السمؾ ، جم  شص (ُ)

 .(ِٖٖ/  ُ) - تفسير القرآف العظيـ،البف كثير (ِ)
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 ذكػػػرتسػػػكرة اععػػػراؼ ة المسػػػل،لكف كسػػػكرة البقػػػرة قػػػد أكجػػػزت  ػػػي الحػػػديث عػػػف قصػػػ         
ـْ َعػِف اْلَقْرَيػِة الَِّتػي َكاَنػْت  :حيث قاؿ تعػالى  ػي تفصػيؿ ىػذه القصػة، مبسكطةالقصة  َواْسػهَْلُه

ـْ ُشػرَّعاا َوَيػْوـَ َل َيْسػبِ  ـْ َيػْوـَ َسػْبِتِه ـْ ِحيتَػاُنُه ُتوَف َل َحاِضَرَة اْلَبْحِر ِإْذ َيْعُدوَف ِفي السَّْبِت ِإْذ تَْهِتيِه
ـْ ِبَما َكاُنوا َيْفُسُقوَف  ـْ َكَذِلَؾ َنْبُموُه ْذ َقاَلتْ *تَْهِتيِه ـْ َأْو  َواِ  ػا المَّػُه ُمْهِمُكُهػ ـَ َتِعُظػوَف َقْوما ـْ ِل ُأمًَّة ِمْنُه

ـْ َيتَّقُػوَف  ـْ َوَلَعمَُّهػ ـْ َعَذاباا َشِديداا َقػاُلوا َمْعػِذَرةا ِإَلػى َرَبُكػ ػا َنُسػوا َمػا ُذَكػُروا ِبػِه َأْنَجْيَنػا  *ُمَعَذُبُه َفَممَّ
َفَممَّػا َعتَػْوا  *الَّػِذيَف َظَمُمػوا ِبَعػَذاٍب َبِئػيٍس ِبَمػا َكػاُنوا َيْفُسػُقوَف الَِّذيَف َيْنَهْوَف َعِف الس ػوِء َوَأَخػْذَنا 

ـْ ُكوُنوا ِقَرَدةا َخاِسِئيفَ   [ُٔٔ - ُّٔ]اععراؼ :  َعْف َما ُنُهوا َعْنُه ُقْمَنا َلُه
لممعاصػريف لػو مػف  ال ا ػب يعػكد ضػمير اللمنبػى صػمى ا  عميػو كسػمـ ك  ػي اكيػات  كالخطاب 

أل : سؿ يا محمد ىؤالء الييكد المعاصريف لؾ كيؼ كاف حاؿ أسال يـ الذيف تحػايمكا  ،الييكد 
 ،ىػك تػكبيخيـ عمػى عنػادىـكالمقصػكد مػف سػؤاليـ  أكامػر ا ، بأ كارىـ الشيطانية الممتكية عمى

 لمعقكباتضكا أنفسيـ ، لعميـ يتكبكا كيرجعكا إلى الحؽ ، كال يعر  كمحاربتيـ لمدعكة ا سالمية
التػػػي نزلػػػت بأسػػػال يـ المراكغيف،كىػػػك أيضػػػان دليػػػؿ عمػػػى صػػػدؽ النبػػػي صػػػمى ا  عميػػػو 

 . ا دكف أف يقرأ كتبيـ،كدكف أف تككف القصة معرك ة عند العربأخبرىـ بي  انو قد كسمـ،
كمػا مسػل ا   ،أم كاسأؿ الييكد الػذيف ىػـ جيرانػؾ عػف أخبػار أسػال يـقاؿ القرطبي رحمو ا " 

ككػاف ذلػؾ عالمػة لصػدؽ النبػي صػمى ا  عميػو  ،ىػذا سػؤاؿ تقريػر كتػكبيل ،منيـ قردة كخنػازير
 (ُ)" كسمـ ؛ إذ أطمعو ا  عمى تمؾ اعمكر مف غير تعمـ.

 قػد ، أف ا   تعػالى  بعبػارة أكضػح كممخص قصػة اعتػداء بنػي إسػرا يؿ  ػي يػـك السػبت        
، كحػػـر عمػػييـ االصػػطياد  يػػو دكف  يػػـك السػػبتلعبادتػػو  ابػػأف يتفرغػػك  كميثاقػػان  أخػػذ عمػػييـ عيػػدان 

أف يختبػػػر اسػػػتعدادىـ لمك ػػػاء بعػػػكدىـ ،  ػػػابتالىـ بتكػػػاثر  -سػػػبحانو  -سػػػا ر اعيػػػاـ ، كقػػػد أراد 
الحيتاف  ي يكـ السبت دكف غيره ،  كانت تتراءل ليـ عمى الساحؿ  ي ذلؾ اليـك قريبة المأخذ 

لػػك حفرنػػا إلػػى جانػػب ذلػػؾ البحػػر الػػذم يزخػػر باعسػػماؾ يػػـك السػػبت  سػػيمة االصػػطياد  قػػالكا :،
ثـ نصػػطادىا مػػف تمػػؾ الحيػػاض  ػػي يػػـك اعحػػد كمػػا ،تنسػػاب إلييػػا الميػػاه  ػػي ذلػػؾ اليػػكـحياضػػان 

حتػػراـ مػػا عيػػد إلينػػا  ػػي يػػـك السػػبت ، كبػػيف مػػا تشػػتييو أنفسػػنا مػػف ابعػػده ، كبػػذلؾ نجمػػ  بػػيف 
ؽ مػػنيـ بػػأف عمميػػـ ىػػذا إنمػػا ىػػك امتثػػاؿ ظػػاىرم الحصػػكؿ عمػػى تمػػؾ اعسػػماؾ ،  نصػػحيـ  ريػػ

أكثػرىـ عمر ا  ، كلكنو  ي حقيقتو خركج عف أمره مف ترؾ الصػيد  ػي يػـك السػبت ،  مػـ يعبػأ 
بػػذلؾ ، بػػؿ نفػػذ تمػػؾ الحيمػػة ،   ضػػب ا  عمػػييـ كمسػػخيـ قػػردة ، كجعميػػـ عبػػرة لمػػف عاصػػرىـ 

 (ِ)كلمف أتى بعدىـ .
 ،أف أىؿ القرية كانكا ثالث  رؽ:كالذم يفيـ مف اكيات الكريمة 

                                                 
 ..(َّْ/  ٕ) -الجام  عحكاـ القرآف  (ُ)
 .(ِِٕ/  ُ) -التفسير الكسيط،لسيد طنطاكم انظر: (ِ)
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 .بقصد كعمد ي السبت المتجاكزيف لحدكد ا   رقة المعتديف   -ُ
 . رقة الناصحيف لمفرقة اعكلى باالنتياء عف تعدييـ ك سكقيـ  -ِ
 . رقة الال ميف لمناصحيف،ليأسيـ مف صالح الياديف  ي السبت  -ّ

ـَ َتِعُظػػوَف  :الكػريـ بقكلػػوكالفرقػة الثالثػة ىػػي التػي عبػػر عنيػا القػػرآف      ـْ ِلػػ ػػًة ِمػػْنُه ْذ َقاَلػْت ُأمَّ َواِ 
ـْ َعػػَذاباا َشػػِديداا ـْ َأْو ُمَعػػَذُبُه ػػا المَّػػُه ُمْهِمُكُهػػ كالمعنػػى :قالػػت  رقػػة مػػف أىػػؿ القريػػة  خػػكانيـ َقْوما

القػـك جيػدان  ػي نصػيحة المعتػديف  ػي السػبت،لماذا تعظػكف ىػؤالء  يػدخركاالناصػحيف، الػذيف لػـ 
كتطييػػػػر  ،الػػػذيف ال  ا ػػػدة مػػػف نصػػػحيـ ،كال جػػػدكل مػػػف تحػػػذيرىـ،عف ا  قضػػػى باست صػػػاليـ

 اعرض منيـ،أك بتعذيبيـ عذابان شديدان،عقكبة ليـ.
 معذرة إلى ربكـ ولعمهـ يتقوف: كاف رد الناصحيف عمييـ

   قد عممكا نصيحتيـ بعمتيف:
 المنكر،كاالعتذار إلى ا  تعالى مف م بة:القياـ بكاجب اعمر بالمعركؼ كالنيي عف األولى

 .التقصير  ي كاجب الدعكة
:اعمػػؿ  ػػػي صػػػالحيـ،كانتفاعيـ بالنصػػيحة،كتحرؾ التقػػػكل  ػػػي قمكبيـ، ينجػػكا بػػػذلؾ مػػػف الثانيػػػة

 .العقكبة كييتدكا
 :كقاؿ بعضيـ : إف أىؿ القرية كانكا  رقتيف

 . رقة نيت كزجرت عف السكء   -ُ
 .ك رقة عممت بالسكء  -ِ
كذلػػؾ أف ،الفرقػػة المعتديػػة ىػػي  لػػـ تعظػػوف قومػػاا اهلل مهمكهػػـ عمػػى ىػػذا يكػػكف الػػذيف قػػالكا  

انتيكا قبؿ أف ينػزؿ بكػـ عػذاب شػديد إف لػـ تنتيػكا عمػا أنػتـ :الفرقة الناىية قالكا لمفرقة المعتدية 
 قالػػػػت ليػػػػـ الفرقػػػػة المعتديػػػػة : لػػػػـ تعظػػػػكف قكمػػػػان ا  ميمكيػػػػـ أك معػػػػذبيـ عػػػػذابان شػػػػديدان ب  ، يػػػػو

 (ُ) .لـ تعظكنا كقد عممتـ أف ا  ميمكنا أك منزؿ بنا عذابو :كالمعنى
عف ىػػذا  مػػا ذىػػب إليػػو الجميػػكر مػػف أنيػػـ كػػانكا ثػػالث  ػػرؽ، كالػػذم يرجحػػو الباحػػث:          
 مك كانكا  ػرقتيف لقالػت  معذرة إلى ربكـ ولعمهـ يتقوفؤيده الضما ر  ي قكلو كت ىك الظاىر

،كبيذا يتػرجح القػكؿ بشػكؿ قػاط  أنيػـ كػانكا  تتقوف ـكولعم كـمعذرة إلى ربالناىية لمعاصية 
 ثالث  رؽ كليس  رقتيف كا  أعمـ.

ػا َنُسػوا َمػا ُذَكػُروا  :ثـ جاءت اكيات ببياف عاقبة كؿ مف الفرقة الناىيػة كالعاصػية َفَممَّ
 ِبِه َأْنَجْيَنا الَِّذيَف َيْنَهْوَف َعِف الس وِء َوَأَخْذَنا الَِّذيَف َظَمُموا ِبَعَذاٍب َبِئيٍس ِبَما َكاُنوا َيْفُسُقوفَ 

أم  ممػػا تمػػادل الظػػالمكف  ػػي ط يانيـ،كأصػػمكا آذانيػػـ عػػف سػػماع الحؽ،أنجينػػا الفرقػػة 
 بسبب خركجيـ عف طاعة ا . ،بعذاب شديد ال رحمة  يو كال ىكادة الناصحة،كأخذنا العاديف

                                                 
 .(َّّ/  ِ) - لباب التأكيؿ  ي معاني التنزيؿ،لمخازف انظر: (ُ)
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كاكية قد صرحت بنجاة الفرقة الناصػحة،كبتعذيب الفرقػة المعتديػة،أما الفرقػة الثالثػة التػي المػت 
 الناىيف عف السكء  قد سكتت عنيا اكيات،لذلؾ اختمؼ المفسركف  ي مصيرىا:

 .كعنيا المت الناصحيفعنيا لـ تنو عف المنكر،ذىب بعض المفسريف إلى أنيا لـ تن ،  -ُ
، عنيا كانػت كارىػة لمػا  عمػو العػادكف  ػي السػبت أنيا نجت ،لكف ذىب جميكر المفسريف  -ِ

ذا كانػػت قػد سػػكتت عػف النصػػيحة ،   نيػا كانػػت يا سػػة ، كلػـ ترتكػػب شػي ا ممػػا ارتكبػكه ، كا 
سػخط المٌػو كعذابػو ،  ػال جػدكل مف صالح المعتديف ، كمقتنعة بأف القـك قد أصبحكا محؿ 

 (ُ) .كراء كعظيـ
  : كنستدؿ عميو باعدلة التالية كالذم يرجحو الباحث ىك رأم الجميكر

  . اذا قاـ بو البعض سقط عف الباقيف ،عف النيي عف المنكر إنما يجب عمى الكفاية -ُ
 العذاب،بؿ إنياثـ إف ىذه الفرقة لـ تشارؾ  ي الجريمة، كلـ تيعف عمييا حتى تستحؽ  -ِ

مػػف شػػدة ال ضػػب كالحنػػؽ ممػػا رأكه مػػف أكل ػػؾ القػػـك لػػـ تعظػػوف قومػػاا اهلل مهمكهػػـ قالػػت:
 لعاديف مف التجرأ عمى محاـر ا ،كبذلؾ يككنكا قد أنكركا المعصية بقمكبيـ.ا
سػػكتكا كلػػـ عمػػى أف الػػذيف  يػػو داللػػة  َوَأَخػػْذَنا الَّػػِذيَف َظَمُمػػوا ِبَعػػَذاٍب َبِئػػيسٍ  كقكلػػو تعػػالى:  -ّ

 . ،كذلؾ بمفيـك المخالفةنجكايظممكا 
 ػػي اكيػػة التػػي بعػػدىا، كىػػك قكلػػو  (ِ)ؿ المػػراد بالعػػذاب الب ػػيس "بالمسػػل"تفصػػي كمػػف اعدلػػة -ْ

ـْ ُكوُنوا ِقػَرَدةا َخاِسػِئيفَ  :تعالى ،كىػذا يؤيػد أف المسػل  َفَممَّا َعَتْوا َعْف َما ُنُهوا َعْنُه ُقْمَنا َلُه
عتػػػػكا كتمػػػػردكا عمػػػا نيػػػػكا عنػػػػو، كر ضػػػكا النصػػػػيحة ،كاسػػػػتمركا  ػػػػي  إنمػػػا كقػػػػ  عمػػػػى الػػػذيف

 .المعصية،كىي  رقة المعتديف كحدىـ دكف غيرىـ 
دخمػػت عمػػى ابػػف عبػػاس كالمصػػحؼ  ػػي حجػػره، كىػػك يبكػػي،  قمػػت: مػػا )عكرمػػة قػػاؿ:  عػػف

 ،واسػػهلهـ عػػف القريػػة التػػي كانػػت حاضػػرة البحػػريبكيػؾ، جعمنػػي ا   ػداءؾب قػػاؿ:  قػػرأ: 
" قػاؿ ابػف عبػاس: ال أسػم  الفرقػة الثالثػة ذكػرت، نخػاؼ أف بما كانوا يفسقوف إلى قكلو:

نكػكف مػػثميـ!  قمػت: أمػػا تسػم  ا  يقػػكؿ: " ممػا عتػػكا عٌمػا نيػػكا عنػو"ب  سيػػرّْم عنػو، ككسػػاني 
ٌمة  (ّ)(حي

لعمميػػػـ أف النصػػػح ال يجػػػدم معيـ، قػػػد يأسػػػكا مػػػف  ،أنيػػػـ سػػػكتكا عػػػف النيػػػي عػػػف المنكػػػر -ٓ
كأعمػػى مرتبػػة ، مػػـ يي سػػكا مػػف النصػػح ، كػػانكا أمضػػى عزمػػان ،ىػػدايتيـ،أما الفرقػػة الناصػػحة 

 .كالتذكير،كاستمركا  ي ذلؾ

                                                 
 .(َُْ/  ٓ) - كىبة الزحيمي، لمقرآف الكريـالتفسير الكسيط انظر: (ُ)
 انظػػػػػػػػػػر: .ذىػػػػػػػػػػب بعػػػػػػػػػػض المفسػػػػػػػػػػريف أف العػػػػػػػػػػذاب الب ػػػػػػػػػػيس غيػػػػػػػػػػر عػػػػػػػػػػذاب المسػػػػػػػػػػل المتػػػػػػػػػػأخر ذكػػػػػػػػػػره  (ِ)

 (ّّ/  ُٓ) - مفاتيح ال يب،لمرازم

 (ُٖٖ/  ُّ) -جام  البياف  ي تأكيؿ القرآف، لمطبرم  (ّ)
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ـى تىًعظيػػكفى  ): ػػاف قمػػت : اعمػػة الػػذيف قػػالكا  قػػاؿ الزمخشػػرم:" مػػف أم الفػػريقيف ىػػـ أمػػف  (ًلػػ
كمػا قػالكا مػا  ،مف  ريؽ الناجيف ، عنيـ مف  ريؽ الناىيف  :يف قمت ريؽ الناجيف أـ المعذب

لعمميػـ ،قالكا إال سا ميف عف عمة الكعظ كال رض  يو ، حيػث لػـ يػركا  يػو غرضػان صػحيحان 
ذا عمـ الناىي حاؿ المنيي كأف النيي ال يػؤثر  يػو ، سػقط عنػو النيػي ،    بحاؿ القـك .  كا 

أال ترل أنؾ لك ذىبػت إلػى المكاسػيف القاعػديف  ،العبث كربما كجب الترؾ لدخكلو  ي باب 
عمػػى الماصػػر كالجالديػػف المػػرتبيف لمتعػػذيب لػػتعظيـ كتكفيػػـ عمػػا ىػػـ  يػػو ، كػػاف ذلػػؾ عبثػػان 

إٌما عف يأسيـ ،كأما اكخركف  انما لـ يعرضكا عنيـ  ،منؾ ، كلـ يكف إاٌل سببان لمتميي بؾ 
خبػػػركىـ كمػػػا خبػػػركىـ ، أك لفػػػرط حرصػػػيـ لػػػـ يسػػػتحكـ كمػػػا اسػػػتحكـ يػػػأس اعكلػػػيف ، كلػػػـ ي

َفَمَعمَّػَؾ  كجٌدىـ  ي أمرىـ كمػا كصػؼ ا  تعػالى رسػكلو عميػو الصػالة كالسػالـ  ػي قكلػو : 
 (ُ)["ٔالكيؼ : ] َباِخًع نَّْفَسَؾ 

  ،كاكتفكا ف شأنيـ،عنيـ لـ يأخذكا باعكمؿأما عف سبب إبياـ القرآف لمصيرىـ  يك تيكي   
 .با نكار بالقمب م  القدرة عمى النصح 

ف  -ربما تيكينا لشأنيا ، قد سكت النص عنيا  -أك اعمة الثالثة  - أما الفرقة الثالثة  "  كا 
نيا قعدت عف ا نكار ا يجابي ، ككقفت عند حدكد ا نكار إإذ  -كانت لـ تؤخذ بالعذاب 

ف لـ تستحؽ العذاب  ،السمبي   (ِ)" استحقت ا ىماؿ كا 
كىػػذا التحايػػؿ الكاضػػح عمػػى شػػرع ا ، يعبػػر عػػف طبيعػػة النفسػػية الييكديػػة الممتكيػػة،كىي تسػػعى 

كاالنحالؿ مػػػف مػػػف قيػػػد الشػػػرع، كاليػػػركب، الطػػػرؽ، لمػػػتممص مػػػف أكامػػػر ا  تعػػػالىجاىػػػدة بكػػػؿ 
  قد تحػػايمكاكقتنػا الحاضػر،إلػى بػػؿ اسػتمر ىػذا التحايػؿ معيػػـ ،العيػكد كالمكاثيػؽ المػأخكذة عمييـ

ىذا يػدعك المسػمميف عامػة،كمف يميثػكف خمػؼ ك ،(ّ) ي تكراتيـ المحر ة أصالن مف تعاليـ عمى ما

                                                 
 (ُِٔ/  ِ) - الكشاؼ (ُ)

 (ُّٖٓ / ّ)- ،لسيد قطب ى ظالؿ القرآف (ِ)
تحايؿ الييكد عمى الشريعة السماكية التي يزعمكف أنيا تقكد "الشعب المختار عمى أرض الميعاد" ال يتكقؼ  (ّ)

عند قصة الصيد يـك السبت ،  قد رخصت حككمة شاركف  ي أكؿ سابقة مف نكعيا  ي العالـ لمعب القمار 
فية القرار حسب المصادر، أف القانكف ...داخؿ الطا رات المحمقة خارج المجاؿ الجكم الصييكني! ك خم

الصييكني يمن  القمار داخؿ الدكلة، ك أف مشركع ما يسمى ب"المالىي الطا رة" اقترحو رجاؿ أعماؿ صياينة 
ك أجانب عبر شركة استثمار إيسالندية التي تعتـز برمجة ثالث رحالت "قمارية" يكميا ،حيث يمكف ؿ"الركاب" 

 خارج المجاؿ الجكم الصييكني حتى ال يطبؽ عمييـ القانكف!  لعب الميسر لمدة أرب  ساعات

ك رغـ أف المعبة محرمة قانكنيا إال أف حككمةالصياينة ال ترل مانعا بقبكؿ اعمكاؿ التي ستذرىا المالىي 
.جزء مف مميكف دكالر سنكيا حسب المصادر َٓالطا رة عمى خزينة الدكلة ك المتكق  أف تصؿ إلى حدكد 

 كد يبدعكف  ي التحايؿ عمى أكامر دينيـ(انظر: مكق  مجمة العصر عمى االنترنتاليي(مقاؿ :

http://www.alasr.ws . 

http://www.alasr.ws/
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أف يتعممػػػػكا مػػػػف ىػػػػذه القصػػػػة القرآنيػػػػة التػػػػي شخصػػػػت نفسػػػػية الييػػػػكد  خاصػػػػة طريػػػػؽ التفػػػػاكض
سنكات التفاكض السابقة عمى ىػذه الحقيقػة القرآنيػة،حيث لػـ يػتمخض عنيػا لقد دلت ك المتحايمة،

 تيكيػد مدينػة القػدسمزيػدان مػف ك  بػأرض  مسػطيف، ةالصػييكني ي اعطماع إال مزيدان مف التكس  
نيجيػػـ االستسػػالمي،كأف مػػف مشػػركع التفػػاكض أف ي يػػركا ل المتبنػػيف ،كلػػذلؾ  مػػف الكاجػػب عمػػى

تمثػػؿ بالجيػػاد  ػػي سػػبيؿ كالػػذم يكتحرير اعكطػػاف ،لقضػػية،نصػػرة الالقرآنػػي المػػني  يعػػكدكا إلػػى 
  . يك ذركة سناـ ا سالـ ،كسبيؿ العزة كالكرامة.ا 
مػػػػة قكيػػػة مرىكبػػػة الجانػػػب بعيػػػدة عػػػف أطمػػػػاع أكالكاقػػػ  أف الجيػػػاد ضػػػركرم لبقػػػاء المسػػػمميف  "

 ط  عمػػػى ايمػػػافلجيػػػاد بنفسػػػو دليػػػؿ قػػػاا قيف، كمػػػا أف انػػػالطػػػامعيف كالحاقػػػديف مػػػف الكػػػا ريف كالم
إلػػى مػػا يحبػػو ا  تعػػالى كايثػػاره مرضػػاتو كمػػا عنػػده، كليػػذا كبػػل ا  تعػػالى مػػف  المسػػمـ كمبادرتػػو

 (ُ)"يتقاعس عف الجياد
 :التحايؿ عمى الشرع مدعاة لمعقوبةرابعاا:

ىيـ ممػف ينتسػب ا ػي أشػبإال أنيػا بقيػت متكارثػة الييكد، مف صفاتالتحايؿ عمي شرع ا       
 التشػبو بػالييكد  ػي ىػذه المعصػيةحذر النبي صمى ا  عميو كسمـ مػف  قدك انتسابان، ا سالـإلي 

 (ِ)ا  بأدنى الحيؿ" محاـر  تستحمكا ،يكا بالييكدشبَّ  قاؿ: "ال تى 
إذ خػداع كالتػكاء عمػى اعحكػاـ، نفػاؽ ،إذ إنػو كخطكرة التحايػؿ عمػى أكامػر ا   ػي ككنػو

بأحكاـ الشػرع ظػاىران،إال أنػو  ػي الحقيقػة يريػد التفمػت منيػا، يك  يكىـ المتحايؿ غيرىه أنو متمسؾ
  يظير خالؼ ما يبطف ،كىذا ىك عيف النفاؽ كالعياذ با .

كالنفاؽ عند ا  عز كجؿ أعظـ مف ،كأصؿ الحيمة  ي شريعة ا سالـ خديعة كالخديعة نفاؽ "  
ـْ َوِمػَف النَّػاِس َمػْف قػاؿ ا  عػز كجػؿ:  ،صراح الكفر َيقُػوُؿ آَمنَّػا ِبالمَّػِه َوِبػاْلَيْوـِ اْةِخػِر َوَمػا ُهػ

ـْ َوَمػا َيْشػُعُروفَ  كقػاؿ تبػارؾ   ِبُمْؤِمِنيَف ُيَخاِدُعوَف المََّه َوالَِّذيَف آَمُنػوا َوَمػا َيْخػَدُعوَف ِإلَّ َأْنُفَسػُه
ـْ وَ كتعػالى:  ػػالِة َقػػاُموا ُكَسػػاَلىِإفَّ اْلُمَنػػاِفِقيَف ُيَخػػاِدُعوَف المَّػػَه َوُهػػَو َخػػاِدُعُه َذا َقػػاُموا ِإَلػػى الصَّ  اِ 

أ ػػال تػػرل: إف المنػػػا قيف أظيػػركا قبػػكؿ اعحكػػػاـ ا سػػالمية، كألزمػػكا أنفسػػػيـ التػػديف بيػػا، حيمػػػة، 
 (ّ)."بذلؾ
 لكنويخادعكف ا   ،عنيـ مف المنا قيف كالمكر مخادعةال أىؿذـ   كاضح أف ا  تعالى   

كىػذا شػأف  ،ع عػاليـ كأقػكاليـ،كسػرا رىـ لعالنيػتيـ  ،رىـ لبكاطنيـكأخبر بمخالفة ظكاى،خادعيـ 

                                                 
 .(َّٕ/  ُ) - ،عبد الكريـ زيدافأصكؿ الدعكة (ُ)
  كلـ أقؼ عمى تخريجو (ّْٗ/  ّ) -أكرده ابف كثير  ي تفسيره (ِ)
 .ِْص ،ة العكبرم طبف بال،إبطاؿ الحيؿ  (ّ)
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أربػػاب الحيػػؿ المحرمػػة كىػػذه اعكصػػاؼ منطبقػػة عمػػييـ  ػػاف المخادعػػة ىػػي االحتيػػاؿ كالمراكغػػة 
 (ُ)محـر يبطنو أمر إلىباظيار أمر جا ز ليتكصؿ بو 

ا   ػػػي  حيػػػث تظػػػاىركا بتطبيػػػؽ أمػػػر،كالييػػػكد الػػػذيف مسػػػخكا كػػػانكا عمػػػى ىػػػذه الشػػػاكمة 
بسػبب حيمػتيـ تمػؾ يقػكؿ ابػف القػيـ نػاقالن  ،تحريـ العمؿ يكـ السبت،إال أنيـ  ي الحقيقة معتػدكف

نماىؤالء لـ يكفػركا بػالتكراة كبمكسػى،"ك عف شيخو ابف تيمية   عمػكا ذلػؾ تػأكيالن كاحتيػاالن ظػاىره  كا 
دة عف صػكرة القػرد  ييػا ػػ كا  أعمػـ ػ مسػخكا قػر  ظػاىر االتقػاء ، كحقيقتػو حقيقػة االعتػداء كليػذا

  ممػا مسػػلى أكل ػؾ ...يػػذكر مػف أكصػا و شػػبو منػو  شػبو مػف صػػكرة ا نسػاف ، ك ػي بعػػض مػا

مسػخيـ  المعتدكف ديف ا  بحيث لـ يتمسػككا إال بمػا يشػبو الػديف  ػي بعػض ظػاىره دكف حقيقتػو
  (ِ)"ا  قردة تشبو ا نساف  ي بعض ظاىره دكف الحقيقة ، جزاءن ك اقا

،ليقطعكا السبيؿ تى العمماء كبشكؿ ال يدع مجاال لمشؾ بحرمة التحايؿ  ي ديف ا  تعالىكلقد أ 
 الحيمػػة  ػػي الػػديف محرمػػة  ػػي الكتػػاب  "أمػػاـ كػػؿ مػػف تػػدعكه نفسػػو لممراكغػػة  ػػي ديػػف ا  تعػػالى 

أك شػراء،  يػك مػردكد مػذمـك عنػد  ،أك بيػ  ،أك خمػ  ،كالسنة،  كؿ حكـ عمؿ بالحيمة  ي طالؽ
 (ّ)"العمماء الربانييف

كمػػف صػػكر التحايػػؿ عمػػى أكامػػر ا  أف بعػػض المسػػمميف يسػػت مكف الػػرخص، التػػي شػػرعيا ا  
،يست مكنيا ليتفمتكا مف أحكاـ الشػريعة إر اقان كرحمة بيـ،ليأخذكا بيا كقت الحاجة،كحيف الضركرة

ػٍف كىػافى  عنػد الخػكؼ كالسػفر حيػث قػاؿ تعػالى:كرخصة ا  طار لممسا ر،كقصػر الصػالة  ،  ىمى
ـي ًمٍسػًكيفو  مىى الَّػًذيفى ييًطيقيكنىػوي ً ٍديىػةه طىعىػا رى كىعى مىى سىفىرو  ىًعدَّةه ًمٍف أىيَّاـو أيخى ا أىٍك عى ـٍ مىًريضن ]البقػرة ًمٍنكي

ـْ ُجَنػػاًح َأْف  :كقػػاؿ  ػػي رخصػػة قصػػر الصػػالة [ُْٖ:  ـْ ِفػػي اأْلَْرِض َفَمػػْيَس َعَمػػْيُك َذا َضػػَرْبُت َواِ 
ـْ َعػػُدو ا ُمبِ  ـُ الَّػػِذيَف َكَفػػُروا ِإفَّ اْلَكػػاِفِريَف َكػػاُنوا َلُكػػ ـْ َأْف َيْفِتػػَنُك ػػاَلِة ِإْف ِخْفػػُت يناػػا َتْقُصػػُروا ِمػػَف الصَّ

 : حػاؿك ػرض الحػ   سػفره،الفطػر  ػي كػذلؾ سػا ر قصػر الصػالة ،ك لمم  أبػاح  [َُُ]النساء 
،لكف بعػػض النػػاس يتحايػػؿ عمػػى ىػػذه الرخص،كقػػد بػػيف العممػػاء بعػػض ىػػذه الحيػػؿ االسػػتطاعة

 ػي شػير   مك أف رجال سا ر ال يريد بسفره إال اعكؿ كالجمػاع نيػاران  "حيث يقكؿ ا ماـ العكبرم
 ف رجالن كلك أ ، ي قصير اعياـ عمى مر اعكقات متقطعان  حتى يقضي ذلؾ عمى ميؿو ،رمضاف 

سػػا ر ال يريػػد مػػف سػػفره إال أف يضػػ  عػػف نفسػػو بعػػض صػػالتو، ك كػػذلؾ لػػك كجػػب عميػػو الحػػ  
 كىب مالو لػبعض كلػده عنػد أكقػات الحػ ، ثػـ اسػترجعو بعػد ذلػؾ، ككػذلؾ ،بكجكب االستطاعة 

 باعيػػا عنػػد رأس الحػػكؿ ،تجػػب  يػػو الزكػػاة الكثيػػرة  ،لػػك كػػاف لػػو مػػف أصػػناؼ الماشػػية مػػاؿ كثيػػر
حتػى إذا جػاكز الحػكؿ  ، عند رأس الحكؿ ابتاع بو عقػاران  ...مجرل الماؿ المستفادكجرل ثمنيا ،

                                                 
 .(َُٔ/  ّ) - ،البف القيـإعالـ المكقعيف انظر: (ُ)
 .(ُِٔ/  ّ) - المصدر السابؽ (ِ)

 .ِٓ، صإبطاؿ الحيؿ  (ّ)
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عمػػى أحكاميػػا، كلػػك اسػػتفتى   ػػي شػػريعة ا سػػالـ ماضػػيان  لكاف ىػػذا كمػػو  ػػي ظػػاىره جػػا زان ،باعػػو
لمسمميف  ي جمي  اعمصار  يما  عؿ غير مخبر ليـ بنيتػو، كال مػا قصػد ا  اعمو جمي  الفقياء

كال آثمػػا  ػػي  ، ػػي  عمػػو كال رأكه حرجػػان ،لمػػا اختمػػؼ عميػػو اثنػػاف  ػػي جػػكازه كصػػحتو ،لػػو مػػف ذلػػؾ 
 (ُ)"مرتكبو.

الربا ب ير  ال يتقى ا  ،تسمية ي كاقعنا،كالتي يركجيا بعض مف  كمف صكر الحيؿ
 ربا كىك  ي الحقيقة ا دة، أك عا دان أك نحك ذلؾ،أك ،  ان استثمار  يسمكنيا اسمو ليضؿ الناس، 

أك صناديؽ االستثمار ،مف الناس يتعاممكف بأنكاع مف القركض بفا دة مف البنكؾ  كثير 
ف سمي ب ير اسمو، حتى كلك تكيتناسكف أف كغيرىا،  ، كا   أحدىـ رعذكؿ ذلؾ مف الربا المحـر

ف كاف عند الناس يشار إليو ،مف ينتسب إلى أىؿ العمـ، كىك ليس منيـ مبفتكل باطمة  كا 
ف كاف متأكالن كيزعـ إنو مجتيد،  يك  حؿ ماأبالبناف،  اف مف  أجم  العمماء عمى تحريمو، كا 

 االجتياد ال يككف  ي خالؼ ا جماع. فؿ، عمبطً 
لكػف بحيمػة ،بيػ  العينػة كىػك نػكع مػف الربػا  مػا يسػمىأنكاع مف الحيؿ  ػي البيػكع،  كمف

إال  ،رضػو ما ػةكالرجػؿ لػف يق،و ما ػة مػثالن نػعمى الربا، كذلؾ بػأف يقػكؿ لمػف يريػد أف يقتػرض م
ف،  يقكؿ: اشتًر مني ىذه السمعة بما ة، كىك يعرؼ ما سكؼ يػتـ،  يشػترييا بما ػة يبما ة كعشر 

ف،  رجعػت لػو سػمعتو، كأصػبح يكيقبضيا إياه، ثـ يقكؿ: أنا أشػترييا منػؾ بالتقسػيط بما ػة كعشػر 
  السمعة.ف، كدخمت بينيما يعشر ك ف، كىك قبض ما ة  صارت الما ة ما ة يمدينان بما ة كعشر 

جميػكر الفقيػاء: قػالكا بفسػػاد ىػذا البيػ  كعػدـ صػػحتو؛ عنػو ذريعػة إلػى الربػػا، كبػو يتكصػؿ إلػػى ك 
 (ِ)إباحة ما نيى ا  عنو،  ال يصح.

كمػػف الحيػػؿ المنتشػػرة نكػػاح التحميػػؿ، الػػذم يطمػػؽ امرأتػػو ثالثػػان ثػػـ يتفػػؽ مػػ  رجػػؿ يحميػػا 
 ػػػي  ه النبػػػي صػػػمى ا  عميػػػو كسػػػمـكما سػػػمايسػػمى  ػػػي الشػػػرع ا سػػػالمي التػػػيس المسػػػتعار،ك لو،

أل قػػاؿ رسػػكؿ ا  صػػمى ا  عميػػو ك سػػمـ )  رضػػي ا  عنػػو قػػاؿ:عقبػػة بػػف عػػامر الحػػديث عػػف 
لعػػف اهلل المحمػػؿ  ،يػػا رسػػوؿ اهلل قػػاؿ ) هػػو المحمػػؿ  أخبػػركـ بػػالتيس المسػػتعار ل ( قػػالوا بمػػى

  (ٖ)والمحمؿ له ( 
ىذا النكاح  اسد عند الجميكر )المالكية كالشا عية كالحنابمة كالظاىرية كأبي يكسؼ(؛ لمحديث ك "

 ػػي معنػػى النكػػاح المؤقػػت، كشػػرط التكقيػػت  ػػي النكػػاح ،السػػابؽ، كعف النكػػاح بشػػرط ا حػػالؿ 

                                                 
 . (ْٓ-ْْ) ، صإبطاؿ الحيؿ  (ُ)
 .(ُّْ/  ٓ) - ،لكىبة الزحيمي الفقو ا سالمي كأدلتو انظر: (ِ)
 (ُّٔٗ،ح) (ِّٔ/  ُ) – المحمؿ كالمحمؿ لو(  (ّّباب ،كتاب) النكاح( ،سنف ابف ماجو   (ّ)

 .قاؿ الشيل اعلباني : حسف
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يفسػػده، كالنكػػاح الفاسػػد ال يقػػ  بػػو التحميػػؿ،  يػػك نكػػاح إلػػى مػػدة أك  يػػو شػػرط يمنػػ  بقػػاءه  أشػػبو 
 .ح المتعة. نكا

 (ُ)" .كيؤيػػػػػػػػػػػػػػػػده قػػػػػػػػػػػػػػػػكؿ عمػػػػػػػػػػػػػػػػر: كا  ال أكتػػػػػػػػػػػػػػػػى بمحمػػػػػػػػػػػػػػػػؿ كمحمػػػػػػػػػػػػػػػػؿ لػػػػػػػػػػػػػػػػو إال رجمتيمػػػػػػػػػػػػػػػػا
ىػػذه بعػػض صػػكر الحيػػؿ التػػي ال حصػػر ليػػا،التي اعتػػاد عمييػػا بعػػض النػػاس،ظنكا بػػذلؾ أنيػػـ 

كال يػػدركف أنيػػـ كقعػػكا  ػػي إثػػـ مضػػاعؼ، الربا إثميػػا معػػركؼ لكػػف ،بػػذلؾ تيربػػكا مػػف شػػرع ا  
 الربا إثمان آخر كىك تحايمو عمى أمر ا  تعالى!!المحتاؿ يجازل  كؽ إثـ 

 ميحذر مف يتحايؿ عمى أكامر ا  مف عقكبة ا  تعالى  ػاف ىػذه المعصػية قػد اسػتحؽ 
عمييا الييكد  يما مضى عقكبة المسل،كال يدرم أحد ما تككف عقكبة مف يق   ي ىذه المعصية 

 مف أمة ا سالـ!!
  :يهودبال حقيقة المسخ الذي وقعخامساا:
أك مسػػل ، حسػػيّّ  ، ىػػؿ ىػػك مسػػل مػػادمالػػذم نػػزؿ بػػالييكد المسػػل حقيقػػةالميفسػػركف  ػػي اختمػػؼ 
  كانت تحكلت أخالقييـ ـ، أ إلى قردة تحكالن حقيقيِّا ىؿ تحكؿ الذيف اعتدىٍكاعمى معنى معنكم، 

  باختمؼ المفسركف  ي ذلؾ عمى رأييف: مثؿ أخالؽ القردة
كحممكا اكيػة عمػى ظاىرىػا ،مف المفسريف إلى اعخذ بظاىر النص  اعكثركف ىب:ذالرأي األوؿ
قػة مٍ ،عمى معنػى أف ا  تعػالى حػكؿ خً حسػيّّ  مػادمّّ  مسػل الذم كق  بالييكد ىك المىسلكقالكا:إف 

كذىب إلى ىػذا القػكؿ ا مػاـ الييكد مف الصكرة اكدمية إلى صكرة القردة، مسخكا قردة حقيقييف،
كظػاىر  كذىب إليو كذلؾ اعلكسي حيث  قػاؿ:" (ِ)القكؿعمى ىذا  حكى ا جماع حيثالطبرم 

،ككا قيػـ  (ّ)"كعمػى ذلػؾ جميػكر المفسػريف كىػك الصػحيح ،القرآف أنيـ مسخكا قردة عمى الحقيقة
  (ٗ)كالب كم(ٖ)،كابف عطية(ٕ)،كالخازف ،(ٔ)،كالرازم (ٓ)،كالقرطبي(ْ)ابف كثير
ىػػذا الػػرأم مػػركمّّ عػػف ك بالمسػػل المعنػػكم،  القػػكؿ إلػػىالقمػػة مػػف المفسّْػػريف ذىػػب  :لثػػانيالػػرأي ا

ٍت قمػكبييـ عػف   أ يػامييـ كأ يػاـً القػردة أضػحتك  ، قػط مجاىد  ي تفسير ىذه اكية أٌنو إنّْمػا ميًسػخى

                                                 

 .(ْْٗ/  ٗ) -،كىبة الزحيميالفقو ا سالمي كأدلتو  (ُ)
 .(ُّٕ/ِ)- جام  البياف  ي تأكيؿ القرآف (ِ)
 .(ِّٖ/  ُ) - ركح المعاني (ّ)

 .(ِٖٗ/  ُ) –تفسير القرآف العظيـ (ْ)

 .(َّٗ/  ٕ) -الجام  عحكاـ القرآف  (ٓ)

 .(َُّ/  ّ) - مفاتيح ال يب (ٔ)
 .(ٗٔ/  ُ) - لباب التأكيؿ  ي معاني التنزيؿ (ٕ)

 .(َُْ/  ُ) - المحرر الكجيز  ي تفسير الكتاب العزيز (ٖ)

 .(َُٓ/  ُ) -معالـ التنزيؿ  (ٗ)
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نمػا ىػك مثػؿ ضػػربو ا  ليػـ، كمثػؿ الحمػػار ): قػاؿ مجاىػد مسػخت قمػػكبيـ، كلػـ يمسػخكا قػػردة، كا 
  (ُ).(يحمؿ أسفاران 
عميػو رحمػة ا   -كذلػؾ معػدكد مػف سػقطو  قػكؿ مػردكد، –رحمػو ا   -قكؿ مجاىػد  ك

بشػػدة كيفنػػده،كيبيَّف أنػػو  ،  يػػذا ا مػػاـ الطبػػرم يػػردُّ عميػػوالمفسػػركفه اع مػػة  يػػك قػػكؿ شػػاذ ردَّ  -
كىػػذا القػػكؿ الػػذم قالػػو مجاىػػد، قػػكؿ " حيػػث قػػاؿ:مخػػالؼ  جمػػاع اعمػػة  ػػي تفسػػير ىػػذه اكيػػة 

كذلػػػؾ أف ا  أخبػػػر  ػػػي كتابػػػو أنػػػو جعػػػؿ مػػػنيـ القػػػردة  ،ميػػػو كتػػػاب ا  مخػػػالؼلظػػػاىر مػػػا دؿ ع
جة التي ال يجكز عمييا ىذا م  خالؼ قكؿ مجاىد قكؿ جمي  الحي  ...كالخنازير كعبد الطاغكت

 (ِ)"، إجماعيا عمى تخط توككفى دليال عمى  ساد قكؿو ،الخطأ كالكذب  يما نقمتو مجمعة عميو
 بعد أف أكرد قكلػو كحسػف اعثػر  ضان قكؿ مجاىد رحمو ا  ككصفو بال رابةكردَّ ابف كثير أي    

 ، (ّ)"قكؿ غريب خالؼ الظاىر مف السياؽ  ي ىذا المقاـ ك ي غيره المركم عنو قاؿ:"
 (ْ) "كقكؿ مجاىد بعيد:"ا ماـ ابف الجكزم  ي زاد المسيركقاؿ 
 رشػػيد دحمػػم، كالشػػيل (ٓ)الخطيػػب عبػػدالكريـالشػػيل كلقػػد أيػػد قػػكؿ مجاىػػد مػػف المحػػدثيف       
لممتقػدميف  كال يػتـ كػكف تمػؾ العقكبػة نكػاالن " مف أصحاب مدرسة التفسير بػالرأم حيػث قػاؿ رضا

 ،كمكعظػػػة لممتقػػػيف ، إال إذا كانػػػت جاريػػػة عمػػػى السػػػنة المطػػػردة  ػػػي تربيػػػة اعمػػػـ ،كالمتػػػأخريف
كتيػػػػذيب الطبػػػػاع ، كذلػػػػؾ مػػػػا ىػػػػك معػػػػركؼ عىػػػػؿ البصػػػػا ر ، كمشػػػػيكر عنػػػػد عر ػػػػاء اعكا ػػػػؿ 

إنمػػا  ،كحػػديث المسػػل كالتحكيػػؿ ، كأف أكل ػػؾ قػػد تحكلػػكا مػػف أنػػاس إلػػى قػػردة كخنػػازير ،كاعكاخػػر

                                                 
 .(ٔٗ/  ُ) -  تح القدير ، لمشككاني  (ُ)
 .(ُّٕ/  ِ) - جام  البياف  ي تأكيؿ القرآف(ِ)
 .(ِٖٗ/  ُ) - تفسير القرآف العظيـ (ّ)
 .(ٓٗ/  ُ)زاد المسير تفسير   (ْ)
 .(ْٗ/  ُ) - التفسير القرآني لمقرآف (ٓ)

ك الشػػػػيل عفػػػػا ا  عنػػػػو كقػػػػ   ػػػػي م الطػػػػة كبيػػػػرة، حينمػػػػا قػػػػاؿ  ػػػػي سػػػػياؽ الحػػػػديث عػػػػف عقكبػػػػة مسػػػػل الييػػػػكد 
القػػػػردة إشػػػػارة إلػػػػى النسػػػػب الػػػػذم بػػػػيف  ك ػػػػى رٌدة القػػػػـك إلػػػػى طبػػػػا   ػػػػي تفسػػػػيره )التفسػػػػير القرآنػػػػي لمقػػػػرآف( :" 

 "كبػػػػيف القػػػػردة  ػػػػى سمسػػػػمة التطػػػػكر ، كأف القػػػػردة درجػػػػة نازلػػػػو  ػػػػى الخمػػػػؽ المتطػػػػكر لإلنسػػػػاف ..= =ا نسػػػػاف
 .(َٖٓ/  ٓ) -التفسير القرآني لمقرآف 
نظريػػػػة داركيػػػػػف التػػػػي تػػػػنص عمػػػػى أف أصػػػػؿ ا نسػػػػاف قرد،كمػػػػ  كػػػػػكف  -بػػػػدكف قصػػػػد- الشػػػػيل ىنػػػػا قػػػػد أيَّػػػػد 

دَّىػػػػػػػا االعمػػػػػػػـ الحػػػػػػػديث،كأثبت بطالنيػػػػػػػا باعدلػػػػػػػة العمميػػػػػػػة القاطعػػػػػػػة، يي كػػػػػػػذلؾ تصػػػػػػػطدـ مػػػػػػػ  النظريػػػػػػػة قػػػػػػػد ر 
نصػػػػػكص القػػػػػرآف التػػػػػي تكممػػػػػت عػػػػػف  قصػػػػػة بػػػػػدء خمػػػػػؽ ا نسػػػػػاف المتمثمػػػػػة بقصػػػػػة خمػػػػػؽ آدـ عميػػػػػو الصػػػػػالة 
كالسػػػػػالـ ، أصػػػػػؿ الجػػػػػنس البشػػػػػرم الػػػػػذم كرمػػػػػو ا  تعػػػػػالى ، يبػػػػػدأ مػػػػػف آدـ كحػػػػػكاء عمييمػػػػػا السػػػػػالـ،ال مػػػػػف 

 القرد(. (الكضي   ذلؾ الحيكاف
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 .(ُ)"قصد بو التيكيؿ كا غراب ؛  اختيار ما قالو مجاىد ىك اعك ؽ بالعبرة كاعجدر بتحريؾ الفكرة
كاعكلػػػى با تبػػػاع ىػػػك القػػػكؿ اعكؿ الػػػذم ذىػػػب إليػػػو جمػػػاىير العمماء،لمكا قتػػػو لظػػػاىر         

،كليس التحػػػػكؿ الحقيقػػػػي إرادةمػػػػف كونػػػػوا قػػػػردةالػػػػنص،مف جيػػػػة ،كلمػػػػا يحممػػػػو قكلػػػػو تعػػػػالى
المجازم،كمػػػا أف ىػػػؤالء القػػػكـ المتحػػػايميف عمػػػى شػػػرع ا  تعػػػالى قػػػد مسػػػخت قمػػػكبيـ أصػػػالن قبػػػؿ 

ة مػػا أقػػدمكا عمػػى التحايػػؿ عمػػى أكامػػر ا  بيػػذه الجرأة،كأيضػػان قمػػكبيـ سػػكيَّ  أجسػػاميـ،إذ لػػك كانػػت
 ػالمعنى كمػا [َٓ]ا سػراء : ُكوُنػوا ِحَجػاَرةا َأْو َحِديػداا  كقكلػوىػك   كونوا قػردةتعالى:  قكلو

 ككنػكا أنػتـ حجػارة أك حديػدا إف  أم إف عجبتـ مػف إنشػاء ا  لكػـ عظامػا كلحمػان  قاؿ القرطبي:"
 . اعمر  ي اكيتيف سكاء  ي إرادة التحكؿ الحقيقي كليس المجازم "قدرتـ

 :في األمة مسخ يقعسهؿ سادساا:
    كىػك مقيَّػػد ،قػد تظػاىرت اعخبػار بكقػػكع المسػل  ػي ىػػذه اعمػة ، بػيف يػػدم السػاعة ل        
  ،ككثرة الفكاحش كشيكعيا بيف الناس الخمرأكثر اعحاديث بأصحاب ال ناء ، كشٌراب   ي

 كنذكر ىنا بعض ىذه اعحاديث:
ليكػونف فػي أمتػي )سػم  النبػي ػ صػمى ا  عميػو كسػمـ ػ يقػكؿ :  : عػف أبػي مالػؾ اعشػعرم -ُ

، يػػروح  (ٕ)والحريػر والخمػر والمعػازؼ ، ولينػزلف أقػواـ إلػى جنػب عمػـ أقػواـ يسػتحموف الِحػرَ 
، ويضػع  (ٖ)يػهتيهـ لحاجػة ، فيقولػوف : ارجػع إلينػا رػداا ، فيبَيػتهـ اهلل عميهـ بسارحة لهػـ ،

 (ْ). (آخريف قردة وخنازير إلى يـو القيامة العمـ ، ويمسخ
يكػوف فػي )عف النبي صمى ا  عميو كسػمـ أنػو قػاؿ :  -رضي ا  عنيا  -عف عا شة  ك -ِ

اهلل ، أنهمػػػؾ وفينػػػا آخػػػر هػػػذ  األمػػػة خسػػػؼ  ومسػػػخ  وقػػػذؼ  " قالػػػت : قمػػػت : يػػػا رسػػػوؿ 
 (ٓ)( الصالحوف ل قاؿ : " نعـ ، إذا ظهر الخبث

 ليستحمف طائفة مف )عف عبادة بف الصامت قاؿ : قاؿ رسكؿ ا  صمى ا  عميو كسمـ  -ّ
 ك ي الحديث زيادة بمفظ : .(أمتي الخمر يسمونها إيا 

 جعؿ منهـ القردةبالمعازؼ والمغنيات ، يخسؼ اهلل بهـ األرض ، وي يعزؼ عمى رؤوسهـ) 
 (ُ)(.والخنازير

                                                 
 .(ِٖٓ/  ُ) -تفسير المنار  (ُ)
 (ٓٓ/  َُ) -ابف حجر ، تح البارم  ،انظر:ىك الجبؿ العالي (ِ)

 (ِٓ/  ٔ) -البف بطاؿ  ،شرح صحيح البخارل  .ييمكيـ ليالن  (ّ)
  (اسػػػػػمو ب يػػػػػر كيسػػػػػميو الخمػػػػػر يسػػػػػتحؿ  ػػػػػيمف جػػػػػاء مػػػػػا) ٓ بػػػػػاب – اعشػػػػػربة((،كتػػػػػاب صػػػػػحيح البخػػػػػارم  (ْ)
 (.  ِٖٔٓ (ح (ُِِّ/  ٓ)
قػػػػػػػػػاؿ ، (ُِٖٓح)( ْٕٗ/  ْ)، (مػػػػػػػػػا جػػػػػػػػػاء  ػػػػػػػػػي الخسػػػػػػػػػؼ) ُِبػػػػػػػػػاب ، ،كتاب)الفتف(سػػػػػػػػػنف الترمػػػػػػػػػذم (ٓ)

 .:صحيحالشيل اعلباني
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عالمات الساعة كأماراتيا التي أخبر بيا الرسكؿ صمى ا  عميو كسمـ : كثػرة الػزالزؿ  مف      
ىػذه اعحاديػث السػابقة  ييػا كعيػد شػديد لمعصػاة مػف ك ، كظيكر الخسػؼ ، كالقػذؼ ، كالمسػل ، 

العقكبػػػػات أك ببعضػػػػيا عمػػػػى كشػػػػاربي الخمػػػػكر بػػػػأف يعػػػػاقبيـ ا  تعػػػػالى بيػػػػذه ،أىػػػػؿ المعػػػػازؼ 
كما أكثر شيكع ىذه المعاصي  ي زماننا،حيث أصبحت شا عة عمى العمػف عصيانيـ كتمردىـ ،

 ػػي بػػػالد المسػػػمميف،حيث الحفػػػالت ال نا يػػة الماجنػػػة،كالميرجانات المختمطة،غفمػػػةن مػػػنيـ،كجيالن 
عمـ،أف يشدكا مف كأىؿ الاعمر كالمصمحيف مف الدعاة ي بعقكبتيا، الكاجب عمى الحككمات كأكل

عزميـ،كيضػػاعفكا مػػف جيػػدىـ، لمحاربػػة ىػػذه الظػػكاىر الخطيػػرة المرضػػية،كأف يخففػػكا مػػف ىػػذا 
 مف استحقو.ا  تعالى بو  الخبث النتف،حتى ننجك مف ىذا العقاب الذم تكعد

 :إلى يـو القيامة تسميط جند اهلل عميهـ المطمب السادس:
  ػػي سػػمكؾ ذات الطريػػؽ إلػػى قيػػاـ السػػاعة بعممػػو أف الييػػكد سيسػػتمركف تعػػالى لقػػد سػػبؽ ا     

التػي  ،كسيكاصػمكف الخطػكى  ػي سػبيؿ االنحػراؼ كالعنػاد كالتكػذيب التي سػمكيا أسػال يـ المعكجة
ت ييػر مػا بأنفسػيـ مػف الفسػكؽ لكدكف محاكلة  غير معتبريف بمصيرىـ كعاقبتيـ،،ىـؤ خطاىا آبا

إلػػى  كحكػػـ بجريػػاف العقكبػػات عمػػييـ،؛كلذلؾ قضػػى ا  تعػػالى أسػػال يـكالط يػػاف المػػكركث عػػف 
 يكـ القيامة،جزاء تعدّْييـ عمى حدكده،كتجاكزىـ عكامره.

ـْ ُسوَء اْلَعَذاِب ِإفَّ َربَّػَؾ  :يقكؿ تعػالى ـْ ِإَلى َيْوـِ اْلِقَياَمِة َمْف َيُسوُمُه ْذ تََهذََّف َرب َؾ َلَيْبَعَثفَّ َعَمْيِه َواِ 
نَُّه َلَغُفوًر َرِحيـً َلَسِريُع ا  [ُٕٔ]اععراؼ :   ْلِعَقاِب َواِ 

 :اةية دللتوقفات مع أولا:
 : ف"اختمؼ المفسروف في معنى قوله"تهذَّ  -أ
 .قاؿ ابف عباس: تأذف ربؾ قاؿ ربؾ  -ُ
 كقاؿ مجاىد: أمر ربؾ.   -ِ
  كقاؿ عطاء: حكـ ربؾ.  -ّ
 (ِ)كقاؿ الطبرم :تأذف أم أعمـ -ْ
الباحث تناقضان بيف ىذه اعقػكاؿ،عف اخػتالؼ المفسػريف  ييػا اخػتالؼ تنػكع ال  كال يرل    

 اذا كاف ا  تعالى أعمـ الييكد بامضاء عذابػو ليػـ إلػى يػـك القيامػة كيمكف الجم  بينيا، تضاد،
يػػذا ا عػػالـ يمػػـز منػػو أف يكػػػكف ا  تعػػالى قػػد حكػػـ كقضػػػى عمػػييـ بيػػذا العػػذاب،كيمـز مػػػف  ، 

 . ي الييكد ها  تعالى بانفاذ الحكـ أف يأمر

                                                                                                                                        
قػػػػػػػػاؿ الشػػػػػػػػيل  (ََِْح) (،ُّّّ/  ِ) - )العقكبػػػػػػػػات(ِِكتػػػػػػػػاب )الفتف(،بػػػػػػػػاب  ،سػػػػػػػػنف ابػػػػػػػػف ماجػػػػػػػػو  (ُ)

 .اعلباني : صحيح
 .(َِْ/  ٓ) -جام  البياف  ي تأكيؿ القرآف انظر: (ِ)
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 ف " : أعمػػػـ إعالمػػػان صػػػي ة التفعػػػؿ تفيػػػد المبال ػػػة  ػػػى اً عػػػالـ ،  يكػػػكف معنػػػى " تػػػأذَّ ك   

،كىذا أدعػى  ػي إقامػة الحجػة عمييـ،حيػث كصػميـ البيػاف ال التباس معو كال شبية بمي ان  كاضحان 
ْذ تََهذََّف كىذا كقكلو تعالى : كاضحان غير مشتبو، ـْ ِإفَّ َواِ  ـْ َوَلػِئْف َكَفػْرُت ـْ أَلَِزيػَدنَُّك ـْ َلػِئْف َشػَكْرُت َرب ُكػ

 (ُ).[ٕ]إبراىيـ :  َعَذاِبي َلَشِديدً 
لسػػابقة ىػػي إعػػالـ لمييػػكد  ػػي عصػػر النبػػكة، تػػذكرىـ بمػػا قضػػاه ا  اكيػػة اكلػػذلؾ  ػػاف     

لحػػا عمػػييـ ،كمػػا أكجبػػو عمػػى نفسػػو،مف تسػػميط العػػذاب الشػػديد المػػؤلـ ؽ الػػذؿ كالصػػ ار عمييـ،كا 
 يك إٍذفي اعبد الذم تحقؽ منذ صدركه؛  بعث ا  عمى الييكد  ي  ترات مف الزمػاف مػف  " بيـ،

كالذم سيظؿ نا ذان  ي عمكمو ،  يبعث ا  عمييـ بيف آكنػة كأخػرل مػف  ،يسكميـ سكء العذاب 
الضػربة ممػػف  ككمما انتعشػكا كانتفشػكا كط ػػكا  ػي اعرض كب ػكا ، جػاءتيـ،يسػكميـ سػكء العػذاب

يسػػمطيـ ا  مػػف عبػػاده عمػػى ىػػذه الف ػػة الباغيػػة النكػػدة ، الناكثػػة العاصػػية ، التػػي ال تخػػرج مػػف 
 (ِ)"معصية إال لتق   ي معصية؛ كال تثكب مف انحراؼ حتى تجنح إلى انحراؼ . .

ـي ، كمنػو : معنػى  و الم كيػة إ ػادةلك أصػ،كمػف  ـكٍ لفظ "يسكميـ" مشػتؽ مػف السَّػ -ب مىةي سػا ً الػدَّكا
 عمػى ىػذا  ،(ّ) أنعامكـ أم: ترعكف ِفيِه ُتِسيُموَف  قكلو تعالى :كمنو  يا الرٍَّعيى تال ىنىـ لمداكم

ىػػػانت ـيديمكفى تعػػػذيبيػػػ" أم  يـالمعنػػػى يكػػػكف المػػػراد بقكلػػػو تعػػػالى "يسػػػكم  ؼ العػػػذاباصػػػنأـ بيكا 
معنيػػيف  ػػي آف  عنيا جمعػػت بػػيف؛البالغػػةىػػك قمػػة ة المفظػػاكيػػة ليػػذه  اسػػتخداـك ،الشػػديد المؤلـ

كالمعنػى الثػاني إىػانتيـ كاحتقػارىـ بتشػبيييـ  ، دكاـ العذاب عمييـ كاسػتمراره كاحد،المعنى اعكؿ
ّـّ  ليطعميػػػا،يسػػػكقيا الراعػػػي إلػػػى البريّْػػػة بالػػػدكاب التػػػي  الطعػػػاـ كالشػػػراب، حاؿ إال  كلػػػيس ليػػػا ىػػػ

 .عمى الدكاـ راعيالييكد  ي استمراء العذاب كاعتياده كحاؿ الدكاب ال تنفؾ ترعى  ي الم
كمػػػا أف المفظػػػة با ادتيػػػا معنػػػى المداكمػػػة ،كبمجي يػػػا بصػػػي ة المضػػػارعة الدالػػػة عمػػػى االسػػػتقباؿ 

 ي إ ػػػادة معنػػػى الػػػدكاـ كاالسػػػتمرار،كبيذا ،،منسػػػجمة مػػػ   مػػػا قبميػػػا كىػػػك قكلػػػو"إلى يػػػـك القيامػػػة"
 لمعنى المراد.ا  ادةتتعاضد كتتناغـ اعلفاظ  ي اكية  

ـْ ِمػْف   :فػظ "السَّػٍكـ" مسػندان إلػى  كػاؼ الخطػاب  ػي قكلػو تعػالىاستخدـ القرآف ل-ج ْيَنػاُك ْذ َنجَّ َواِ 
ـْ َبػاَلًء  ـْ َوِفػي َذِلُكػ ـْ َوَيْسػَتْحُيوَف ِنَسػاَءُك ـْ ُسوَء اْلَعَذاِب ُيَذَبُحوَف َأْبَناَءُك ِمػْف آِؿ ِفْرَعْوَف َيُسوُموَنُك

ـْ َعِظيـً   [ْٗ]البقرة :   َرَبُك
عبر القرآف ك  ،إنجا يـ مف عذاب  رعكفىذه اكية تبيف نعمة ا  عمى بني إسرا يؿ  ي 

 كفػركا النعمػة كعػػادتيـ؛لكفِّ بنػػي إسػرا يؿ شػػديد بقكلو"يسػكمكنكـ سػكء العػذاب"عػف ىػذا العػذاب ال

                                                 
 .(َِْ/  ٓ) -التفسير الكسيط،لسيد طنطاكم (ُ)

 .(ُّٖٔ/  ّ) - ى ظالؿ القرآف،لسيد قطب  (ِ)
 .(َّْ/  ِّ) -لمزبيدم،( تاج العركس ُُٖ/  ّ) -بف  ارس معجـ مقاييس الم ة ال (ّ)
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كر ضػػكا اتبػػاع نبػػييـ مكسػػى عميػػو الصػػالة كالسػػالـ، عبدكا العجؿ،كقػػالكا أرنػػا ا  جيرة،كر ضػػكا ،
 بسػػػػبب ي اجترحكىا،كعػػػػاقبيـ ا  عمييػػػػا ،ؿ اعرض المقدسػػػػة،كغير ذلػػػػؾ مػػػػف الكبػػػػا ر التػػػػدخػػػػك 

ـ إيػاه يسػكميالقيامة،قضى ا  عمييـ العذاب إلػى يػـك ،معاصييـ المتكررة التي لـ يندمكا عمييا 
الػػػذم كػػػاف  لعػػػذاب  رعػػػكف  ػػػي شػػػدتو كاسػػػتمراره كىكلػػػو جنػػػده مػػػف جنػػػد ا ،عػػػذابان شػػػديدان مشػػػابيان 

 .،جزاء ك اقان إياهيسكميـ 
 اةية مف دلئؿ صدؽ النبوةانياا:ث
تعتبػػر اكيػػة مػػف دال ػػؿ صػػدؽ نبػػكة محمػػد صػػمى ا  عميػػو كسػػمـ،عف كعيػػد ا  تعػػالى   

ا عالـ قػػػد كػػػاف لمييػػػكد  ػػػ نػػػزكؿ ىػػػذه اكيػػػة،كتمػػػت ت سػػػبق ػػػي القػػػركف التػػػي لمييػػػكد قػػػد تحقػػػؽ 
كقد أشار ا ماـ الػرازم إلػى داللػة اكيػة عمػى  لمعاصريف لمنبي صمى ا  عميو كسمـكاالقدامى، 

كىذه اكية نزلػت  ػي الييػكد عمػى أنػو ال دكلػة كال عػز ، كأف الػذؿ يمػزميـ ،  صدؽ النبكة  قاؿ:"
عػػػف ىػػػذه  صػػػمى ا  عميػػػو كسػػػمـ كلمػػػا أخبػػػر ا  تعػػػالى  ػػػي زمػػػاف محمػػػد ،كالصػػػ ار ال يفػػػارقيـ

 (ُ)"كاف ىذا أخباران صدقان عف ال يب ،  كاف معجزان  ،ثـ شاىدنا بأف اعمر كذلؾ ،الكاقعة
كالمتأمػػػؿ لمتػػػاريل يممػػػس كيػػػؼ انطبقػػػت اكيػػػة عمػػػى تػػػاريخيـ السػػػابؽ لمبعثػػػة النبكيػػػة أك 

،حيػػػث بعػػث ا  عمػػػييـ مػػف يسػػػكميـ سػػكء العػػػذاب،مف التقتيػػػؿ الالحػػؽ ليػػػا،إلى عصػػرنا الحالي
 أسرل كعبيد  ي يد الشعكب اعخرل مكيـ،ككقكعيـكالتشريد  ي البالد،كالفناء لممالكيـ كمي 

 اليهود قبؿ البعثة النبوية: عقوباتثالثاا:
ـ انقسمت ؽ. ٕٓٗحكالى سنة  -السالـ الصالة عميو  -أكال : بعد ك اة سميماف 

كىذا االنقساـ بيف بني إسرا يؿ  ي الجنكب  ي الشماؿ كمممكة  ي مممكتو إلى قسميف : مممكة 
مكة عمى مم آشكر، انتيت بانقضاض ممؾ  كصراعات بينيمادكلتيف أدل إلى نشكء نزاعات 

، كقضى عمى  كأخذ البقية أسرل أذالء،  الرجاؿمف  آال ان قتؿ حيث  ،ـ ؽ.ُِٕالشماؿ سنة 
 ىذه المممكة قضاء لـ تقـ ليا بعده قا مة .

حيث  رض  ،صر البابمىذ نخك بنيد  الممؾ  كانت نيايتيا عمى قد كأما مممكة الجنكب 
 .ـ.ؽٖٔٓسنة اران استمر عاميف ، استسممت عمى إثره كدمرت عمييا حص

 ّٔٓبعد كقكعيـ تحت حكـ الفرس حكالى سنة  ما إف استعاد الييكد شي ان مف قكتيـثانيا : 
منيـ  كساؽسار إلييـ ) بطميمكس ( خميفة ا سكندر ،  يدـ القدس ، كدؾ أسكارىا ، حتى ،

 . المتكررةبسبب ثكراتيـ ما ة ألؼ أسير إلى مصر ، 
مف الييكد تمردان  الذيف رأكا،  حكـ السمكقييف كق  الييكد تحتتقريبا  . ـؽَِثالثان :  ى سنة 

كىدـ ، القدس بمياجمة كاحيث قام،  أنزلكا بيـ أشد العقكبات  ى عدة مكاق  ،  كعصيانان 

                                                 
 .(ّٓ/  ُٓ) - مفاتيح ال يب (ُ)
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 ،عبيدا منيـ كقتؿ مف أىميا أربعيف ألفا كباع مثؿ ذلؾ العدد،كنيب ما  ييا مف أمكاؿ ،أسكارىا
 .  ي نكاحي البالدكلـ يفمت مف يده إال الييكد الذيف ىربكا 

 احتمكىػػا ، كاسػػتمر احػػتالليـ حتػػى سػػنة  القػػدسـ أغػػار الركمػػاف عمػػى ؽ.ّٔ ػػى سػػنة  رابعػػان :
بػاءت كميػا بالفشػؿ ، كلقػكا ،كخالؿ احػتالؿ الركمػاف لفمسػطيف قػاـ الييػكد بعػدة ثػكرات  ،ـ ُْٔ

كاف مػف أشػيرىا مػا  ،كالتشريد  ،كالسبى،مف القتؿ  مف الركماف ألكانان بسبب تمردىـ كعصيانيـ 
 ػدمرىا تػدميران ، كقتػؿ  القػدسـ  قد اقتحـ  ى ىػذه السػنة َٕأنزلو بيـ " تيطس الركمانى " سنة 

 (ُ)اكالؼ مف الييكد.
 :اليهود في عهد النبوة عقوبات:رابعاا 

شػػػؽَّ عمػػػى الييػػػكد اتسػػػاع نفػػػكذ المدينػػػة ،جر النبػػػى صػػػمى ا  عميػػػو كسػػػمـ إلػػػى اىػػػ مابعػػػد       
نكا دكلػة كسػمطة ،المسمميف  ي المدينة  غيظػان كحنقػان عمػى ا سػالـ كامػت ت صػدكرىـ ،بعدما ككَّ

كقد حاكؿ النبي صمى ، دبركىامـ يترككا كسيمة مف كسا ؿ الكيد لإلسالـ كالمسمميف إال   ،كأىمو
 عاقػب صػمى ا   أنيػـ لػـ يمتفتػكا إلػى ذلػؾ ؛ إال ،ا  عميو كسمـ إصالحيـ كثنييـ عف مكا ػدىـ
 المسػممكف بيػذا عػاش ك ، اكخيانتيػ اجرميػ تػتال ـ مػ عميو كسمـ كػؿ طا فػة مػنيـ بالعقكبػة التػى 

 كمكا دىـ. ى مأمف مف شركرىـ 
 الييكد  ي حياتو:ليا النبى صمى ا  عميو كسمـ بالعقكبات التى أنز  كنقؼ م  بعض

كانكا أكؿ ييكد نقضكا ما بينيـ كبيف رسكؿ ا  صػمى ا  حيث  :بني قينقاع يهود ءإجال  -ُ
سػػػبب حػػػرب المسػػػمميف إيػػػاىـ أف امػػػرأة مػػػف العػػػرب قػػػدمت بجمػػػب ليػػػا ك  مػػػف عيػػػكد،عميػػػو كسػػػمـ 

 أبػت  عمػد ، جعمكا يريدكنيا عمى كشػؼ كجييػا ،صا ر ل باعتو بسكؽ بف قينقاع كجمست الى ا
 صػػاحت  ،ا قامػت انكشػػفت سػػكءتيا  ضػػحككا  ممػػ،الصػا ر الػػى طػػرؼ ثكبيػػا  عقػده الػػى ظيرىػػا 

شػػدت الييػػكد عمػػى المسػػمـ  قتمػػكه   ككػػاف ييكديػػان ، كثػػب رجػػؿ مػػف المسػػمميف عمػػى الصػػا ر  قتمػػو 
كف  كقػػ  الشػػر بيػػنيـ كبػػيف بنػػي م  ضػػب المسػػم،أىػػؿ المسػػمـ المسػػمميف عمػػى الييػػكد  سػػت اث ا

حتػػػػى نزلػػػػكا عمػػػػى  ،ليمػػػػة عشػػػػرة خمػػػػس  حاصػػػػرىـ رسػػػػكؿ ا  صػػػػمى ا  عميػػػػو كسػػػػمـ،  قينقػػػػاع
 (ِ)عف المدينة أجالىـ النبي صمى ا  عمييـ حكمو،

 ػػي سػػنة أربػػ  مػػف اليجػػرة حاصػػر النبػػي صػػمى ا  عميػػو بنػػي :النضػػير بنػػي يهػػود ءإجػػال  -ِ
 ػػأمر رسػػكؿ ا  صػػمى ا  عميػػو  ، تحصػػنكا منػػو  ػػي الحصػػكف ،اغتيالػػو النضػػير بعػػدما حػػاكلكا

كسػألكا رسػكؿ ا  صػػمى ا   ،قػػذؼ ا   ػي قمػكبيـ الرعػب  ،كالتحريػؽ  ييػا،نخيػؿ كسػمـ بقطػ  ال
سػالح ليـ ما حممت ا بػؿ مػف أمػكاليـ إال ال أفكيكؼ عف دما يـ عمى  ،عميو كسمـ أف يجمييـ

                                                 
 (.ُٓ/ْ) -التفسير التفسير الكسيط،لسيد طنطاكمانظر:  (ُ)
 .(ُّٓ/  ّ) -البف ىشاـ ،( السيرة النبكيةَُٗ/  ُ) -البف إسحاؽ ،السيرة النبكية انظر: (ِ)
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 مػنيـ  ثػـ تفرقػكا  فعؿ  احتممكا مف أمػكاليـ مػا اسػتقمت بػو ا بػؿ  كػاف الرجػؿ مػنيـ ييػدـ بيتػو ،
 (ُ)الى الشاـ خرجكا الى خيبر كمنيـ مف سارالذيف 

ُهَو الَِّذي َأْخَرَج الَِّذيَف َكَفُروا  :لى  ي شأف ىذه العقكبة قرآف حيث يقكؿ تعالىاكقد أنزؿ ا  تع
ـْ  ـْ َمػاِنَعُتُه ـْ َأْف َيْخُرُجػوا َوَظن ػوا َأنَُّهػ ِؿ اْلَحْشِر َما َظَنْنُت ـْ أِلَوَّ ـْ ِمْف َأْهِؿ اْلِكتَاِب ِمْف ِدَيارِِه ُحُصػوُنُه

ـْ َيْحَتِسُبوا َوَقَذَؼ ِفػي قُ  ـُ المَُّه ِمْف َحْيُث َل ـْ ِمَف المَِّه َفَهتَاُه ـْ ِبَهْيػِديِه ـُ الر ْعػَب ُيْخِرُبػوَف ُبُيػوَتُه مُػوِبِه
 [ِ]الحشر :   اأْلَْبَصارِ  َوَأْيِدي اْلُمْؤِمِنيَف َفاْعَتِبُروا َيا ُأوِلي

ك ي السنة الخامسػة مػف اليجػرة كػاف نقػض بنػي قريظػة لعيػدىـ :القضاء عمى بني قريظة  -ّ
اعحزاب  ي حربيـ عمى المدينة،ككشفكا ظير  حيث تامركا م ،م  النبي صمى ا  عميو كسمـ 

المسمميف مف ناحيتيـ،لكفَّ ا  رد كيػدىـ إلػى نحػكرىـ،كىـز اعحػزاب جميعػان،  سػار إلػييـ النبػي 
كعشػػػريف ليمػػػة حتػػػى جيػػػدىـ الحصػػػار كقػػػذؼ ا   ػػػي  كحاصػػػرىـ خمسػػػان  صػػػمى ا  عميػػػو كسػػػمـ

سػعد ـ  ػييـ كسمـ كطمبكا منو أف يحكّْػ ،حتى نزلكا عند حكـ النبي صمى ا  عميوقمكبيـ الرعب 
كتسػػػبي الػػػذرارم  ،كتقسػػػـ اعمػػكاؿ،سػػعد أف تقتػػػؿ الرجػػاؿ   حكػػػـ ، كا ػػؽ عمػػػى طمػػبيـ،معػػػاذ بػػف 

كىػػػػـ سػػػػتما ة أك  ،أعنػػػػاقيـ  ػػػػي تمػػػػؾ الخنػػػػادؽ تثػػػػـ ضػػػػرب ،خنػػػػادؽال ت ليػػػػـنػػػػدق خي ،  كالنسػػػػاء
ـْ ِمػْف  حيث قاؿ تعػالى،ذه العقكبة قرآنان ،كقد نزؿ  ي شأف ى (ِ)سبعما ة َوَأْنَزَؿ الَّػِذيَف َظػاَهُروُه

ـُ الر ْعػَب َفِريقاػا َتقْ  ـْ َوَقَذَؼ ِفي ُقمُػوِبِه ـْ *ُتمُػوَف َوتَْهِسػُروَف َفِريقاػاَأْهِؿ اْلِكتَاِب ِمْف َصَياِصيِه َوَأْوَرَثُكػ
ـْ َتَطُئوَها َوَكاَف المَُّه َعمَ  ا َل ـْ َوَأْرضا ـْ َوَأْمَواَلُه ـْ َوِدَياَرُه  [ِٕ،ِٔاعحزاب:]ى ُكَؿ َشْيٍء َقِديراا َأْرَضُه

فاصػػمة ال ال ػػزكة ،كىػػيغػػزكة خيبػػر  ػػي السػػنة السػػابعة لميجػػرة كانػػت ك :هزيمػػة يهػػود خيبػػر  -ْ
 لمسػػػػمميفاا  تعػػػػالى  ييػػػا  يػػػدأحيػػػث  التػػػي قضػػػت عمػػػػى النفػػػكذ الييػػػكدم  ػػػػي جزيػػػرة العػػػػرب ،

 ،كانػت خيبػر ىػي ككػر التػامر،ك  هالمػدعـ بعػدده كعتػادككثػرة عػدكىـ  ،ة عددىـرغـ قم كنصرىـ
 جػيش المسػمميف لػيالن سػار ك ، إلييػاكانػت ىػي الجػديرة بالتفػات المسػمميف  كمركز إثارة الحركب، 

ككقؼ النبي صمى ا  عميو كسمـ أماـ  ، عسكركا حكليا،كظيرت حصكنيا ،إلى مشارؼ خيبر 
كمحػػػاطكف ،ك ػػػي الصػػػباح اسػػػتيقظ أىميػػػا ليجػػػدكا أنيػػػـ محاصػػػركف  ،أصػػػحابو يػػػدعك ا  تعػػػالى
 ػػي نفكسػػيـ الرعػػب كاسػػتعدكا لمحػػرب، ثػػـ نػػادل النبػػي صػػمى ا  عميػػو  بعسػػكر المسػػمميف،  ػػدبَّ 

 ،كسمـ بصكت ارتجػت لػو حصػكف الكفػر كقػاؿ: "ا  أكبػر خربػت خيبػر"  رددىػا الصػحابة خمفػو
تػػداعت حصػػكف أيامػػان حتػػى  سػػتمراك ،ف الفػػريقيف كنشػػب القتػػاؿ بػػي ، ػػأيقف الييػػكد أنيػػـ م مكبػػكف

سألكا النبي صمى ا  عميو كسمـ أف يكقؼ ،،  مما أيقف الييكد باليالؾ  الكاحد بعد اكخرخيبر 
كيتخمكا عف حصكنيـ كميػا بمػا  ييػا مػف أمػكاؿ ، ان الحرب، كاستسممكا عمى أف ال يقتؿ منيـ أحد

                                                 
 . (ُْٓ-ُْْ/  ْ) -البف ىشاـ ،السيرة النبكية انظر: (ُ)
 .(ُٖٗ/  ْ) -السيرة النبكية البف ىشاـ  انظر: (ِ)
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نطػؽ بيػا الرسػكؿ صػمى ا  عميػو كسػمـ قبػؿ ك اتػو كلقد كػاف مػف آخػر الكممػات التػى  (ُ)كمتاع.
 (ِ)) أخرجوا اليهود مف جزيرة العرب ل يبقى فى جزيرة العرب ديناف (أصحابو  قكلو مكصيان 

تػػـ إخػػراج جميػػ  الييػػكد مػػف جزيػػرة العػػرب ،  -رضػػى ا  عنػػو  -ك ػػى عيػػد عمػػر بػػف الخطػػاب 
 استجابة لكصية الرسكؿ صمى ا  عميو كسمـ .

عمػػـ ، ىػك أف الييػػكد ىػػـ المسػ كلكف عػػف كػؿ اضػػطياد كقػػ  بيػـ ، كأنيػػـ مسػػتحقكف العصػكر كا
 كذلؾ عسباب عديدة:ليذه العقكبات 

شػػػعيـ كج ،كانتيػػػابيـ لخيػػػرات الػػػدكؿ التػػػي كػػػانكا يحمػػػكف بيػػػا،أطمػػػاعيـ التػػػى ال حػػػدكد ليا :أولا 
الطبقػػة الفقيػػرة ،عف طريػػؽ المعػػامالت الربكيػػة التػػي تمػػتص أمػػكاؿ كأكميػػـ أمػػكاؿ النػػاس بالباطػػؿ

  ظممان كعدكانان.
 إلػػىالنػػاس كىػػـ يقسػػمكف  ،المختػػار ا   شػعب ،يعتبػػركف أنفسػػيـ  حيػػث غػركرىـ كتعػػالييـ  -ِ

كقسػػػـ آخػػػر يسػػػمكنو ) كة الخمػػػؽ كأصػػػحاب الحظػػػكة عنػػػد ا ،: قسػػػـ إسػػػرا يؿ كىػػػـ صػػػفقسػػػميف 
كقػد أدل ىػذا ،أنجاسالييكد كمعنى ) جكييـ ( عندىـ،كثنيكف ككفرة كبيػا ـ ك  الجكييـ ( أل غير

كأف مػف حػؽ الييػكد أف يسػرقكا مػف  ،ال ركر كالتعالى بالييكد إلى إىدار كػؿ حػؽ ل يػرىـ عمػييـ
كأف ي شػػكه كيكػػذبكا عميػػو كيقتمػػكه إذا أمنػػكا اكتشػػاؼ جػػرا ميـ ، كقػػد أشػػار القػػرآف ،ييكديػػان   لػػيس

َوِمْف َأْهِؿ الكتاب َمػْف ِإف تَْهَمْنػُه ِبِقْنَطػاٍر  :الكريـ إلى تمؾ الرذيمة التى تمكنت مف الييكد بقكلو
ـْ مَّْف ِإف تَْهَمْنُه ِبِديَناٍر لَّ ُيَؤَدِ  ِإَلْيػَؾ ِإلَّ َمػا ُدْمػَت َعَمْيػِه َقاِئمػاا ذلػؾ ـْ َقػاُلوْا  ُيَؤَدِ  ِإَلْيَؾ َوِمْنُه ِبػَهنَُّه

ـْ َيْعَمُموفَ  َلْيَس َعَمْيَنا ِفي األمييف َسِبيًؿ َوَيُقوُلوَف َعَمى  [ٕٓ]آؿ عمراف :    المَِّه الكذب َوُه
ممطػل  أسػكد كتػاريل الييػكد،اضطيادىـ ل يرىـ متى ممككا القػدرة الظػاىرة أك الخفيػة لػذلؾ   -ّ

قامكا بيا ضد  التي بالمجازر حا ؿك ،كالبطش ب يرىـ،كال در،كالسمب،كالنيب،ـ القتؿ كالذبح ابجر 
 ،كػاف ليػػـ النصػر عمييػػا ، كقػد سػػاعدىـ عمػػى ذلػؾ مػػا أمػرتيـ بػػو كتػبيـ مػػف قتػػؿ التػػيالشػعكب 

ذالؿ ل يرىـ متى كاتتيـ الفرصة  .كا 
كالييػػػػػػكد اليػػػػػػـك أصػػػػػػبح ليػػػػػػـ دكلػػػػػػة عمػػػػػػى أرض  مسػػػػػػطيف الم تصػػػػػػبة،كيتمتعكف بقػػػػػػكة 

 يػػػػو ك ػػػػي ظػػػػؿ ىػػػػذا الكاقػػػػ  الػػػػذم اسػػػػتعمى القػػػػكل ال ربيػػػػة الظالمػػػػة المنحػػػػازة ، تدعمياغاشػػػػمة،
ه مػػػف جديد،ىػػػذ العدكانيػػػة تطفػػػك عمػػػى السػػػطح نػػػرل طبيعػػػتيـ كيػػػت شػػػككتيـ ،أصػػػبحناالييكد،كق

 ت ىػذه الطبيعػة  ػي كاقعنػاكتجسػد الطبيعة التي تظير كمما امتمككا القػكة عمػى العػدكاف كالفسػاد،
حيػث ارتكبػكا  ، مسػطيف يػـك النكبػة  ناأرضػ  ييػا احتمػكا منػذ المحظػة التػي جػرا ـمػف بما ارتكبػكه 

كصػبرا كشػاتيال،كالمجازر التػي ال تحصػى  ،ككفػر قاسػـ ،دير ياسػيفكمجزرة  ازركثيران مف المج
التػػي ـ  ََِٖخػػالؿ االنتفاضػػتيف اعكلػػى كالثانيػػة،كأخيران كلػػيس بػػاخر الحػػرب عمػػى غػػزة عػػاـ 

                                                 
  (ِٕٗ/  ْ) - المصدر السابؽ (ُ)
 ل يره صحيح:  اعرنؤكط شعيبقاؿ ، (ِّٓٗٔ) ،ح(ِْٕ/  ٔ) -مسند أحمد بف حنبؿ  (ِ)
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البيػػكت ،كخربػػت المػػػزارع  االجرحى،كىػػػدمت  ييػػآالؼ ارتقػػى  ييػػا آالؼ الشيداء،كأصػػيب  ييػػا 
ػػػػؾ مػػػػف كالمنشػػػ ات،كغير ذلػػػػ تيكنّْػػػػو  االجػػػرا ـ الكبػػػػرل التػػػػي تفضػػػػح ىػػػؤالء المحتميف،كتكشػػػػؼ عمَّ

 .كعمى المسمميف خاصة،صدكرىـ مف حقد كب ي عمى البشرية عامة 
كقد يبدك لمبعض أف ىذا الكعيد لمييكد قد تكقؼ بسبب ما نرل ليـ اكف مف دكلة كصػكلة      

 ما زاؿ المرابطػكف المجاىػدكف ،ةلكعيد ما تكقػؼ مػ  مػا ليػـ مػف دكلػنعتقده أف ىذا ا الذمكلكف 
يكاجيػػكف ىػػذا العػػدك الييػػكدم بكػػؿ مػػا أكتػػكا مػػف  ،مػػف أىػػؿ  مسػػطيف قػػا ميف عمػػى ث ػػر الجيػػاد

لـ ؤ كتيز كيانػو،كت ،قكة،كما زالت الضربات مف المجاىديف عمى أرض  مسطيف تكج  ىذا العدكٌ 
، لو حػاؿيدأ ينعـ باعمف كاالستقرار، كال ي،  ال خكؼك  ،كاضطراب ،عيش  ي قمؽ يك ي جنكده،

 .استمراران لكعد ا  تعالى  ي اكية الكريمةال  ي الداخؿ كال  ي الخارج،
كىػذه الدكلػة لػـ تقػـ ،أمر عارض مؤقت زا ؿ باذف الٌمو، لثقتنا بكعد الٌمو  انيا أما دكلتيـ        

كانػػػت  ، التمكػػػيف  ػػػي اعرض عسػػػباب كعػػػدـ أخػػػذىـ،إال بسػػػبب بيعػػػد المسػػػمميف عػػػف إسػػػالميـ 
يعػكد المسػممكف إلػى اعخػذ التػاـ كحينما ، ى قمب البالد ا سالمية تيـالنتيجة أف أقاـ الييكد دكل

 باذف ا . ةتعكد إلييـ عزتيـ المسمكبة ككرامتيـ الم صكب،الكامؿ بتعاليـ دينيـ 

 :: تحريـ بعض الطيباتسابعالمطمب ال
 ات:أولا:أسباب عقوبة تحريـ الطيب

كبػيف أف ،أحميػا ليـأخبر ا  تعالى أنو عاقػب الييػكد بتحػريـ كثيػر مػف الطيبػات التػي       
ككػػذلؾ ا ،سػػبيؿ عػػف عمػػى اكخريف،كصػػدىـ النػػاس  ـىؤ سػػبب ىػػذه العقكبػػة ىػػك ظمميػػـ كاعتػػدا

غػػػكا ،كأكميـ الحػػػؽ ك ىـ بكتمػػػاف ؤ تضػػػميميـ كا  مػػػكاؿ بطريػػػؽ اعاليػػػدل عنيـ،كأخػػػذىـ الربػػػا المحػػػـر
ـْ  :،قػػاؿ تعػػالىلممحتاجيف سػػت الالن االرشػػا  كأخػػذ ،الباطػػؿ َفػػِبُظْمـٍ ِمػػَف الَّػػِذيَف َهػػاُدوا َحرَّْمَنػػا َعَمػػْيِه

ـْ َعْف َسِبيِؿ المَِّه َكِثيراا  ـْ َوِبَصَدِه ـْ َأْمػَواَؿ  *َطَيَباٍت ُأِحمَّْت َلُه ـُ الَرَبا َوَقػْد ُنُهػوا َعْنػُه َوَأْكِمِهػ َوَأْخِذِه
ا ـْ َعَذاباا أَِليما  [ُُٔ،  َُٔ]النساء :  النَّاِس ِباْلَباِطِؿ َوَأْعَتْدَنا ِلْمَكاِفِريَف ِمْنُه

أخبػػر تعػػالى أنػػو حػػـر عمػػى أىػػؿ الكتػػاب كثيػػرا مػػف الطيبػػات التػػي كانػػت  "قػػاؿ السػػعدم 
ىػػػذا تحػػػريـ عقكبػػػة بسػػػبب ظمميػػػـ كاعتػػػدا يـ، كصػػػدىـ النػػػاس عػػػف سػػػبيؿ ا ، عمػػػييـ، ك  حػػػالالن 

كمػػنعيـ إيػػاىـ مػػف اليػػدل، كبأخػػذىـ الربػػا كقػػد نيػػكا عنػػو،  منعػػكا المحتػػاجيف ممػػف يبايعكنػػو عػػف 
العػػدؿ،  عػػاقبيـ ا  مػػف جػػنس  عميػػـ  مػػنعيـ مػػف كثيػػر مػػف الطيبػػات التػػي كػػانكا بصػػدد حميػػا، 

لذم عمى ىذه اعمة  انو تحريـ تنزيو ليـ عف الخبا ث التي تضرىـ لككنيا طيبة، كأما التحريـ ا
 (ُ)" ي دينيـ كدنياىـ.

 خطورة أكؿ الربا:ثانياا:

                                                 
 .ُِّ ،ص تيسير الكريـ الرحمف  ي تفسير كالـ المناف  (ُ)
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،كمعرضػػػان لسػػػخط ا  سكلور   ك   يصػػػير عػػػدكان ربػػػا يعػػػرض صػػػاحبو لحػػػرب ا  كرسكلو،أكػػػؿ الك 
ـْ َتْفَعُموا َفْهَذُنوا ِبَحػْرٍب ِمػَف المَّػِه َوَرُسػوِلِه : قاؿ ا  تعالى  كغضبو كما تعرض لو الييكد َفِإْف َل

ـْ َل َتْظِمُموَف َوَل ُتْظَمُموَف  ـْ ُرُءوُس َأْمَواِلُك ـْ َفَمُك ْف ُتْبُت  [ ِٕٗ]البقرة :  َواِ 
 يػػي الحػػرب بكػػؿ ، (ُ) قيػػؿ المعنػػى :إف لػػـ تنتيػػكا  ػػأنتـ حػػرب   كلرسػػكلو ، أم أعػػداء

إال مػػف نتػػاج ،كغػػـ كحػػزف ،صػػكرىا النفسػػية كالجسػػدية ، كمػػا النػػاس  يػػو اكف مػػف قمػػؽ كاكت ػػاب 
سػالحو إف  ميجمػ  لكػؿ مػف خػالؼ أمػر ا  كأكػؿ بالربػا أك سػاعد عمييػا ،  ،ىذه الحرب المعمنة

 . أك عاجالن  ال محالة إف آجالن  استطاع ، كليعمـ أف عقاب ا  آتو 
 وصفهـ بػ "الذيف هادوا":دللة ثالثاا:
ػػػرىىـ بكصػػػؼ        الػػػذيف "اكيػػػة  ييػػػا تعجيػػػب مػػػف حػػػاؿ ىػػػؤالء الظالميف، ػػػاف ا  تعػػػالى قػػػد ذكى

أم تابكا مف عبادة العجؿ مف دكف ا ، كيؼ يصدر مػف تا ػب رجػ  إلػى ربػو مثػؿ ىػذه ، "ىادكا
التػي تابكىػا كانػت تكبػة أيضػان  يػو تعػريض بػأف التكبػة  فيـ "بالػذيف ىػادكا"الكبا ر العظيمة،ككصٍ 

نػػػػدـ  ييػػػػا عمػػػػى المعصػػػػية كال عػػػػـز عمػػػػى االسػػػػتقامة،بدليؿ أنيػػػػـ عػػػػادكا إلػػػػى  غيػػػػر صػػػػادقة ال
،كالدليؿ عمػى ذلػؾ أف ا  تعػالى ال المعاصي العظيمػة كالكبػا ر المحرمػة كأصػركا عمييػا إصػراران 

نما يكقعيا عمى مف أصر عمى المعصػية ك ك ،يصدؽ  ي تكبتويكق  عقكبة عمى أحد  جػاىر بيػا ا 
  كىذا كاف حاؿ أكل ؾ الييكد الظالميف.

 معنى التحريـ الوارد في اةية:رابعاا:
 :(ِ)كالتحريـ الكارد  ي اكية يحتمؿ أمريف

:أم أف ا  تعالى قدإما أف يكوف تحريماا قدريا  -ُ  بعػد أف زاغػكا، قمػكبيـ قدر عمػييـ إزاغػة  ن
ليـ، حرمكىػػا عمػػى أنفسػػيـ تضػػييقان لمػػا كسػػعو ا  حر ػػكا كبػػدلكا  ػػي كتػػبيـ أشػػياء كانػػت حػػالالن  

 عمييـ مف الطيبات.
كىذا التضييؽ قد حرمو ا سالـ كنيانا عنػو ا  تعػالى  ػي كثيػر مػف اكيػات،كبيف أنػو ال يجػكز 

َيػا َأي َهػا الَّػِذيَف آَمُنػوا َل   :قػاؿ تعػالىأف يحـر المسػمـ عمػى نفسػو طيبػات أحميػا ا  تعػالى لػو ،
ـْ َوَل َتْعتَػُدوا ِإفَّ المَّػَه َل ُيِحػب  اْلُمْعتَػِديفَ ُتَحَرمُ  كعاتػب ،[ٕٖ]الما ػدة :  وا َطَيَباِت َما َأَحؿَّ المَُّه َلُك
ـَ  :حينما حـر عمى نفسو بعض أزكاجو  قاؿ تعػالىصمى ا  عميو كسمـ نبيو  َيػا َأي َهػا النَِّبػي  ِلػ

  [ُ]التحريـ :   َتْبَتِغي َمْرَضاَت َأْزَواِجَؾ َوالمَُّه َرُفوًر َرِحيـً ُتَحَرـُ َما َأَحؿَّ المَُّه َلَؾ 
أعمػـ بمصػػالح  كىػكأمر التحػريـ خػاص بػػا  سػبحانو  يػك الػذم يشػػرع الحػالؿ كالحراـ، ػ

التحػػريـ المسػػمـ شػػي ا أحمػػو ا  تعػػالى  ػػاف ىػػذا   اف حػػـرالعبػػاد،كأدرل بمػػا يػػنفعيـ كمػػا يضػػرىـ،

                                                 
 .(ّّٔ/  ّ) -الجام  عحكاـ القرآف، لمقرطبي   (ُ)
 .(ْٕٔ/  ِ) - تفسير القرآف العظيـ،البف كثير انظر: (ِ)
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ال يقػػؿ جرمػػان عمػػف اسػػتحؿ حرمػػة مػػف الحرمػػات التػػي حرميػػا ا   ،ا  يمثػػؿ اعتػػداء عمػػى حػػدكد
ات كتحػػػريـ الطيبػػػػات كالىمػػػا منيػػػي عنػػػو ال يجػػػكز اقترا ػػػػو تعػػػالى،بمعنى أف اسػػػتباحة المحرمػػػ

 .كتشريعو،عف حؽ التشري  خالص   تعالى
أشػياء كانػت :عمى معنى أف ا  تعػالى قػد حػـر عمػييـ  ػي التػكراة أف يكوف تحريماا شرعياا   -ِ

ثػػـ نػػزؿ التحػػريـ بعػػد الظمػػـ  ،ي التػػكراةلػػـ يتنػػزؿ  ييػػا تحػػريـ  ػػ بمعنػػى أنػػو، حػػالالن ليػػـ قبػػؿ ذلػػؾ
 العظيـ الذم صدر منيـ.

 أضػػاؼكاعقػػرب لسػػياؽ اكيػػات،عف ا  تعػػالى قػػد ،كىػػذا التفسػػير لمتحػػريـ ىػػك اعرجػػح 
 كا  أعمـ. كاف قدريان لقاؿ "حرَّمكا" التحريـ إليو بقكلو"حرَّمنا"،أم أنزلنا التحريـ  ي التكراة كلك

 تفصيؿ الطيبات المحرمة:خامساا:
ػػػػؿ        بعػػػػد إجماليػػػػا  ػػػػي سػػػػكرة  ،الطيبػػػػات المحرمػػػػة ػػػػي سػػػػكرة اعنعػػػػاـ كبػػػػيَّف ا  تعػػػػالى  صَّ

َواْلَغػَنـِ َحرَّْمَنػا َوَعَمػى الَّػِذيَف َهػاُدوا َحرَّْمَنػا ُكػؿَّ ِذي ُظفُػٍر َوِمػَف اْلَبَقػِر   قػاؿ تعػالى:حيث النسػاء،
ـْ بِ  ـْ ُشُحوَمُهَما ِإلَّ َما َحَمَمْت ُظُهوُرُهَما َأِو اْلَحَواَيا َأْو َمػا اْخػَتَمَط ِبَعْظػـٍ َذِلػَؾ َجَزْيَنػاُه ـْ َعَمْيِه َبْغػِيِه

نَّا َلَصاِدُقوفَ   [ُْٔ]اعنعاـ :   َواِ 
ت اكيػة الكريمػة أصػناؼ الطيبػات التػي حرميػا ا  عمػى الييػكد بسػبب ب ييـ،كبينػ عددت      

دليػػؿ ذلػػؾ تقػػديـ الجػػار كالمجػػركر عمػػى ف خاصػػان بيػػـ دكف غيػػرىـ مػػف اعمـ،أف ىػػذا التحػػريـ كػػا
،كىذا االختصػاص كىذا يفيد االختصاص كالحصػر َوَعَمى الَِّذيَف َهاُدوا َحرَّْمَنامتعمقو  ي قكلو

الييػكد قػد تجػاكزكا  ػي معاصػييـ كػؿ الحػدكد،ككانكا أكثػر تمػردان عمػى أكامػر ا  تعػػالى يبػيف أف 
 ممف سبقيـ مف اعمـ، خصكا بعقكبات لـ تتنزؿ إال عمييـ.

 كنكضح  يما يمي تفسير ىذه المحرمات بشيء مف االختصار:
: العظػػـ الػػذم تحػػت الجمػػد  ػػي منتيػػى أصػػاب  ا نسػػاف كالحيػػكاف كالمخالػػب ،  "الظفػػرذي " -ُ

  .كيككف لإلبؿ كالٌسب  كالكمب كاليٌر كاعرنب كالكٍبر كنحكىا،كىك يقابؿ الحا ر كالظمؼ 
: جم  شحـ ، كىك الماٌدة الديىنية التي تككف م  الٌمحـ  ي جسد الحيكاف ، كقد  "والّشحـو" -ِ

 لحكـ البقر كال نـ كحـر عمييـ شحكميما إاٌل ما كاف  ي الظير . أباح ا  لمييكد أكؿ
 المقصكد العطؼ عمى المباح ال عمى المحػٌرـ ،   :  "ظيكرىما"معطكؼ عمى   "الحوايا"  -ّ

ًكيَّػػػة ، كىػػػيأم : أك مػػػا حممػػػت ا اس الشَّػػػحمٌية التػػػي تحػػػػكم اعكيػػػػ لحكايػػػا ، كىػػػػي جمػػػ  حى
 اعمعاء

ٍظػـ الحيػكاف مػف السّْػمىف  يػك معفػكّّ  ":ما اختمط بعظـ"  -ْ  ىك الٌشحـ الذم يككف ممتٌفان عمػى عى
 (ُ)عنو لعسر تجريده عف عظمو .

 :مناسبة اةية لما قبمها 
                                                 

 .(ُِْ/  ٖ) - التحرير كالتنكير ، البف عاشكر انظر: (ُ)
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ػا َعَمػى َطػاِعـٍ  :قت اكية السػابقة بقكلػو تعػالىبسي          ُقػْؿ َل َأِجػُد ِفػي َمػا ُأوِحػَي ِإَلػيَّ ُمَحرَّما
ـَ ِخْنِزيٍر َفِإنَُّه ِرْجػًس َأْو ِفْسػقاا ُأِهػؿَّ ِلغَ  ا َأْو َلْح ْيػِر المَّػِه َيْطَعُمُه ِإلَّ َأْف َيُكوَف َمْيَتةا َأْو َدماا َمْسُفوحا

 [ُْٓ]اعنعاـ :  َربََّؾ َرُفوًر َرِحيـً  ِبِه َفَمِف اْضُطرَّ َرْيَر َباٍغ َوَل َعاٍد َفِإفَّ 
حيث ذكر العمماء كجكه التناسب بيف اكيتيف كىي كجكه يحسف ذكرىا  ي ىذا المكض ،

  يذكر ا ماـ البقاعي كجيي تناسب بيف اكيتيف:
كلػػػـ ،كحػػػي إلػػػي مػػػف تقدمػػػو عمػػػى تفصػػػيؿ مػػػا أي بيػػػاف اطالعػػػو صػػػمى ا  عميػػػو كسػػػمـ  :أحػػػدهما
كال درس عممػان قػط ،  ػػال دليػؿ عمػى صػدقو عمػػى  ،كال دارس عالمػان ،أحػدان مػف أتبػػاعيـ  (ُ)يشػامـ

 .ا  أعظـ مف ذلؾ 
تفضيمو ىذه اعمػة بأنػو أحػؿ ليػا الخبا ػث عنػد الضػركرة رحمػة ليػـ ، كأزاؿ عنيػا  ػي  :والثاني 

بػات كلػػـ تمػؾ الحالػة ضػرىا كلػـ يفعػؿ بيػا كمػا  عػؿ بػػالييكد  ػي أنػو حػـر عمػييـ طا فػة مػف الطي
يحميػػا ليػػـ  ػػي حػػاؿ مػػف اعحػػكاؿ عقكبػػة ليػػـ ، ك ػػي ذلػػؾ أتػػـ تحػػذير ليػػذه اعمػػة مػػف أف يب ػػكا 

 (ِ) يعاقبكا كما عكقب
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
ٍ تى ما عنده باالٍختبار كالكشؼيقارب،أم  (ُ) ٍبتىو كتىعىرَّ لساف العرب ، البف انظر: .يقاؿ شامىٍمتي  النان ًإذا قارى

 .(ِّٓ/  ُِ) -منظكر 

 .(ّٕٕ/  ِ) - نظـ الدرر  ى تناسب اكيات كالسكر انظر: (ِ)
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 لثالمبحث الثا
  قومهاإلنذار الحسية لفرعوف و  عقوبات

 
 المطمب األوؿ:قصة هذ  العقوبات:

ك رعػػكف كمػػف ،ميػػو الصػػالة كالسػػالـ عػػرض القػػرآف الكػػريـ قصػػة الصػػراع بػػيف مكسػػى ع  
أحػد حمقػات ىػذا الصػراع ىػك معو مف المػ  المسػتكبريف،كقد تعػددت حمقػات ىػذا الصػراع، كاف 

الحجػػة كالبرىػػاف الػػذم تميػػز بجػػرأة مكسػػى عميػػو الصػػالة كالسػػالـ  ػػي الصػػدع بػػالحؽ تخاصػػـ بال
،كالدعكة إلى التكحيد،كا صرار عمى تخميص بني إسرا يؿ مػف بػراثف العػذاب الػذم كػاف  رعػكف 

مػػيميـ إلػػى ك  ،كف كمم ػػوضػػعؼ حجػػة  رعػػك ي المقابػػؿ ظيػػر بكػػؿ كضػػكح ،كممػػؤه يسػػكمكنيـ إيػػاه
 ـإلػػػى قػػػكتي كفيركنػػػ انيـ الحجػػػة، تعيػػػييـعنػػػدما  يفعػػػادة المعانػػػد يكىػػػ،لتيديػػػد كالكعيػػػد ا ليجػػػة

َأْف َأْرِسػػْؿ َمَعَنػػا َبِنػػي *َفْهِتَيػػا ِفْرَعػػْوَف َفقُػػوَل ِإنَّػػا َرُسػػوُؿ َرَب اْلَعػػاَلِميَف قػػاؿ تعػػالى:  ـكسػػطكتي
ـْ ُنَرَبَؾ ِفيَنا َوِليداا َوَلِبْثَت ِفيَنا ِمػْف ُعُمػِرؾَ  *ِإْسرَاِئيَؿ  َوَفَعْمػَت َفْعَمتَػَؾ الَِّتػي َفَعْمػَت  *ِسػِنيَف  َقاَؿ أََل

ػاَليَف ق *َوَأْنَت ِمَف اْلَكاِفِريَف  ـْ َفَوَهػَب ِلػي  *اَؿ َفَعْمُتَها ِإذاا َوَأَنا ِمػَف الضَّ ػا ِخْفػُتُك ـْ َلمَّ َفَفػَرْرُت ِمػْنُك
َقاَؿ ِفْرَعْوُف  *َتُمن َها َعَميَّ َأْف َعبَّْدَت َبِني ِإْسرَاِئيؿَ َوِتْمَؾ ِنْعَمًة *َرَبي ُحْكماا َوَجَعَمِني ِمَف اْلُمْرَسِميفَ 

ـْ ُموِقِنيَف  *َوَما َرب  اْلَعاَلِميَف  َقػاَؿ ِلَمػْف َحْوَلػُه *َقاَؿ َرب  السََّماَواِت َواأْلَْرِض َوَما َبْيَنُهَما ِإْف ُكْنُت
ـْ َوَرب  آَبػػاِئكُ *َأَل َتْسػػَتِمُعوَف  ِلػػيفَ َقػػاَؿ َرب ُكػػ ـْ َلَمْجُنػػوًف * ـُ اأْلَوَّ ـُ الَّػػِذي ُأْرِسػػَؿ ِإَلػػْيُك َقػػاَؿ ِإفَّ َرُسػػوَلُك

ـْ َتْعِقُموَف * َعَمنََّؾ َقاَؿ َلِئِف اتََّخْذَت ِإَلهاا َرْيِري أَلَجْ *َقاَؿ َرب  اْلَمْشِرِؽ َواْلَمْغِرِب َوَما َبْيَنُهَما ِإْف ُكْنُت
 [ ِٗ - ُٔ]الشعراء :  ِمَف اْلَمْسُجوِنيفَ 

مػػف حمقػػات الصػػراع ا يمػػاني كىػػي كتتمثػػؿ بالتحػػدم الػػذم كقػػ  بػػيف  كتػػأتى الحمقػػة الثانيػػة    
قػػػـك  مػػػف ،كعمى مػػػرأل كمسػػػم كبػػػيف السػػػحرة بايعػػػاز مػػػف  رعػػػكفمكسػػػى عميػػػو الصػػػالة كالسػػػالـ 

حيف احتشد النػاس  ػي مشػيد مييب،ليشػيدكا الفصػؿ بػيف  ، ي يكـ الزينةككاف الميعاد  ، رعكف
 كيركا مػػػف المنتصػػػر  ػػػي ىػػػذه المعركػػػة العقا ديػػػة،، كمعسػػػكر ا يمػػػاف،معسػػػكر الكفػػػرالمعسكريف
عمػى السػحرة بقػدرة ا   كيأتي المكعد كتق  المبارزة المعرك ة التفاصيؿ،كينتصر مكسػى،الفاصمة

َفُجِمَع السَّػَحَرُة ِلِميَقػاِت َيػْوـٍ َمْعمُػوـٍ  اؿ تعالى: كالشعكذة،ق،الخبيريف بطرؽ السحر  المجتمعيف
ـْ ُمْجَتِمُعػوَف  * ـُ اْلَغػاِلِبيَف  *َوِقيػَؿ ِلمنَّػاِس َهػْؿ َأْنػُت ػا َجػػاَء  *َلَعمََّنػا َنتَِّبػُع السَّػَحَرَة ِإْف َكػاُنوا ُهػ َفَممَّ

ِبيَف *نَّػا َنْحػُف اْلَغػاِلِبيَف السََّحَرُة َقاُلوا ِلِفْرَعْوَف َأِئػفَّ َلَنػا أَلَْجػراا ِإْف كُ  ـْ ِإذاا َلِمػَف اْلُمَقػرَّ نَُّكػ ـْ َواِ  َقػاَؿ َنَعػ
ـْ ُمْمُقوفَ * ـْ ُموَسى أَْلُقوا َما َأْنُت ـْ َوَقػاُلوا ِبِعػزَِّة ِفْرَعػْوَف ِإنَّػا َلػَنْحُف  *َقاَؿ َلُه ـْ َوِعِصػيَُّه َفهَْلَقْوا ِحَباَلُه
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 َفػػهُْلِقَي السَّػػَحَرُة َسػػاِجِديفَ  *َصػػاُ  َفػػِإَذا ِهػػَي َتْمَقػػُؼ َمػػا َيػػْهِفُكوَف َفػػهَْلَقى ُموَسػػى عَ  *اْلَغػػاِلُبوَف 
 [  ْٔ - ّٖ]الشعراء : 

 بعػػدلػػـ يؤمنػػكا لمكسػػى عميػػو الصػػالة كالسػػالـ كلػػـ يعتر ػػكا بيػػزيمتيـ لكػػٌف  رعػػكف كمػػ ه    
مػف جديػد عمػى مكسػى كبنػي  امركاتػك  المعجزة الباىرة التي آمف عمى إثرىا عمماء السػحرة ، تمؾ

إسرا يؿ،كاجتمعكا عمى كممة كاحدة كىي مكاصمة الني  السابؽ  ي سـك بني إسرا يؿ أشػد ألػكاف 
العذاب،مف تقتيؿ اعكالد كامتياف النسػاء  ػي الخدمة،كصػد النػاس عػف ديػف ا  تعالى،كقػد ذكػر 

َوَقػاَؿ اْلَمػََلُ ِمػْف َقػْوـِ  :تعػالى القرآف ما قرره  رعكف كممؤه بعد اليزيمة النكراء التي تمقكىا  قاؿ
ـْ َوَنْسػ َتْحِيي ِفْرَعْوَف َأَتَذُر ُموَسى َوَقْوَمُه ِلُيْفِسُدوا ِفي اأْلَْرِض َوَيَذَرَؾ َوآِلَهَتَؾ َقاَؿ َسػُنَقَتُؿ َأْبَنػاَءُه

ـْ َقاِهُروفَ  نَّا َفْوَقُه ـْ َواِ   [ُِٕ]اععراؼ :   ِنَساَءُه
أل : قػػػػػػاؿ الزعمػػػػػػاء كالكجيػػػػػػاء مػػػػػػف قػػػػػػـك  رعػػػػػػكف لػػػػػػو ، بعػػػػػػد أف أصػػػػػػابتيـ اليزيمػػػػػػة          

كالخػػػػػذالف  ػػػػػى معركػػػػػة الط يػػػػػاف كا يمػػػػػاف ، قػػػػػالكا لػػػػػو عمػػػػػى سػػػػػبيؿ التييػػػػػي  كا ثػػػػػارة : أتتػػػػػرؾ 
مكسػػػػػى كقكمػػػػػو أحػػػػػراران آمنػػػػػيف  ػػػػػى أرضػػػػػؾ ، ليفسػػػػػدكا  ييػػػػػا بادخػػػػػاؿ النػػػػػاس  ػػػػػى ديػػػػػنيـ ، أك 

كيػػػػػدعكىـ  ،كقكمػػػػػؾ يفسػػػػػدكا رعيتػػػػػؾ طمقػػػػػاء عيـتػػػػػدككيػػػػػؼ جعميػػػػػـ تحػػػػػت سػػػػػمطانيـ كرياسػػػػػتيـ 
ت بطانػػػػػػة لمعجػػػػػػب ! صػػػػػػار كيا كتصػػػػػػبح أنػػػػػػت بػػػػػػال عبػػػػػػاٌد يعبػػػػػػدكنؾ،إلػػػػػػى عبػػػػػػادة ربيػػػػػػـ دكنؾ،

شػػػػػأنيا شػػػػػأف كػػػػػؿ بطانػػػػػة كحاشػػػػػية  اسػػػػػدة تجتمػػػػػ  مػػػػػف إ سػػػػػاد مكسػػػػػى كقكمػػػػػو!  شػػػػػفؽت السػػػػػكء
حػػػػػػػػػكؿ رأس  اسػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػف رؤكس الضػػػػػػػػػالؿ،تأمره بػػػػػػػػػالمنكر كتنيػػػػػػػػػاه عػػػػػػػػػف المعركؼ،كتػػػػػػػػػدعي 

 .يا،كىي  ي الحقيقة منتفخة الجيكب عمى حسابالرعيةصمحة حرصيا عمى م
تكجيػػػػػػػو  ،البطانػػػػػػػة الحسػػػػػػػنة الناصػػػػػػػحة ىػػػػػػػي خيػػػػػػػر ذخػػػػػػػر لإلمػػػػػػػاـ المسػػػػػػػمـ لػػػػػػػذلؾ ك  

ىمُّيػػػا الكحيػػػد مصػػػمحة كيككف كتحػػػرص عمػػػى مػػػا  يػػػو الخيػػػر ل مػػػة، ،كالرشػػػاد،كالصػػػالح ،لمخير
لخمفػػػػاء كاعمػػػػراء أنيػػػػـ النػػػػاس كالسػػػػعي  ػػػػي حكا جيـ،لػػػػذلؾ نبَّػػػػو النبػػػػي صػػػػمى ا  عميػػػػو كسػػػػمـ ا

:  رضػي ا  عنػوعف أبي ىريػرة  ي الحديث  قاؿ ،نتيف،بطانة خير كبطانة سكء محاطكف ببطا
ما مف واؿ إل وله بطانتاف بطانة تهمر  بالمعروؼ وتنها  عف المنكر وبطانة ل تهلو  خبال  )

 (ُ)(فمف وقي شرها فقد وقي وهو مف التي تغمب عميه منهما
كىذا حاؿ اعنبياء، كيؼ باعمراء كالكالة الذيف ىـ محط أنظار الطامعيف ممف يسعكف  

كىػػػـ  ػػػي الحقيقػػػة ال يريػػػدكف  ،عكف النصػػػح ل مػػػاـكمػػػاربيـ الشخصػػػية،كيدَّ ،لتحقيػػػؽ مصػػػالحيـ 
   الخير إال لذكاتيـ كشخكصيـ.

 دحاشية السكء  ى كؿ عيك   أنت ترل أف ما قالو الم  مف قـك  رعكف ىك منطؽ

                                                 
 ْ) - (ا  عميو ك سمـما جاء  ي معيشة أصحاب النبي صمى ) ّٗباب ، (الزىد)كتاب  ،سنف الترمذم  (ُ)
 .قاؿ الشيل اعلباني : صحيح .(ِّٗٔ ح)( ْٗٓ/ 
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عنيػػا سػػتأتى عمػػى بنيػػانيـ  ؛ يـ يػػركف أف الػػدعكة إلػػى كحدانيػػة ا  إ سػػاد  ػػى اعرض ،الط يػػاف
كعنيػػا ىػػى الػػػدعكة إلػػى كحدانيػػة ا  التػػى سػػػتحرر النػػاس مػػف ظمميػػـ كجبػػػرتيـ ، ؛مػػف القكاعػػد 

 كتفتح العيكف عمى النكر الذل يخشاه أكل ؾ الفاسقكف .
 يمج ػػػػػكف يػػػػػـ  ،كتػػػػػرل أف مػػػػػا قالػػػػػو  رعػػػػػكف ىػػػػػك منطػػػػػؽ الط ػػػػػاة المسػػػػػتكبريف دا مػػػػػان 

ظمػػػػػػـ ، إلػػػػػػى قػػػػػػكتيـ الماديػػػػػػة ليحمػػػػػػكا بيػػػػػػا آثػػػػػػاميـ ، كشػػػػػػيكاتيـ ، كسػػػػػػمطانيـ القػػػػػػا ـ عمػػػػػػى ال
 .كالبطش ، كالمنا   الشخصية
"كلما بمر ظممو نيايتو جاءت سػنة ا  لو بالمرصاد ، لفرعكف كمم و لكف ا  تعالى كاف

ى الممػػؾ أف يخفػػض ىػػذا الفرعػػكف كيػػزكؿ ممكػػو كير ػػ  ىػػذه اعمػػة المستضػػعفة أمػػة بنػػي كقضػػ
ذا أراد ا  أمران ىيأ لػو أسػبابان حيػث كلػد مكسػى عميػو السػالـ كتربػى  ػي قصػر  رعػكف  إسرا يؿ.كا 

 ... كلما كبر مكسى عميو السالـ آتاه ا  العمـ كالحكمة كما ىك شأف كؿ اعنبياء
لـ ينتصح لػو كعػادة الظػالميف كالمتجبػريف  ػي كػؿ العصػكر،ثـ  نصح  رعكف بمطؼ ك 

جػػػاءت النػػػذر كاالنػػػذارات لفرعػػػكف كآلػػػو  تعاقبػػػت عمػػػييـ المجاعػػػات كالسػػػنكف كنػػػزؿ عمػػػييـ الػػػدـ 
كأذتيـ كثرة القمؿ كالضفادع كأكؿ حرثيـ الجراد ..كحتػى أخػذىـ الطك ػاف كأغرقػكا  ػي الػيـ كىػك 

ف عنػد ا  عػذر سػقطت الحضػارة الفرعكنيػة ك ػؽ نفػس مميـ.كلمؿ تمت الحجػة كلػـ يبػؽ لمظػالمي
السنف التي سقطت بيا غيرىا مف الحضارات سقكطان لـ تنيض منو إلى اعبدكىمؾ  رعػكف كآلػو 

  (ُ)است صاؿ كتمؾ عاقبة الظالميف"
 والحكمة منها: بعالسالعقوبات المطمب الثاني:

بنػػػي إسػػػرا يؿ بػػػألكاف  ،كتعػػػذيببعػػػد أف أصػػػر  رعػػػكف عمػػػى كفػػػره كصػػػده عػػػف سػػػبيؿ ا   
؛ردعان ليػػػػػـ عػػػػػف الصػػػػػارمة تتنػػػػػزؿ عمػػػػػى  رعػػػػػكف كقكمػػػػػو ا نذاريػػػػػةبػػػػػدأت العقكبػػػػػات  العػػػػػذابات،

حيػػث قػػاؿ ا   كر عػػان لمظمػػـ الكاقػػ  عمػػى بنػػي إسػػرا يؿ،كآيةن ليػػـ لعميػػـ يؤمنػػكا بػػا  تعػػالى ،؛غييـ
 تعالى  ي شأف ذلؾ:

ـْ َيػػذَّكَُّروَف  :قػػاؿ تعػػالى  َفػػِإَذا  *َوَلَقػػْد َأَخػػْذَنا آَؿ ِفْرَعػػْوَف ِبالَسػػِنيَف َوَنْقػػٍص ِمػػَف الثََّمػػرَاِت َلَعمَُّهػػ
ـْ َسػَيَئًة َيطَّيَّػُروا ِبُموَسػى َوَمػْف َمَعػُه َأَل ِإنََّمػا َطػ ْف ُتِصػْبُه ـُ اْلَحَسَنُة َقاُلوا َلَنػا َهػِذِ  َواِ  ـْ َجاَءْتُه اِئُرُه

ـْ َل َيْعَمُموفَ ِعْنَد ال َوَقاُلوا َمْهَمػا تَْهِتَنػا ِبػِه ِمػْف آَيػٍة ِلَتْسػَحَرَنا ِبَهػا َفَمػا َنْحػُف َلػَؾ  *مَِّه َوَلِكفَّ َأْكَثَرُه
اَلٍت َفاْسػ *ِبُمْؤِمِنيَف  ـَ آَياٍت ُمَفصَّ َفاِدَع َوالدَّ ـُ الط وَفاَف َواْلَجرَاَد َواْلُقمََّؿ َوالضَّ َتْكَبُروا َفَهْرَسْمَنا َعَمْيِه

ـُ الَرْجُز َقػاُلوا َيػا ُموَسػى اْدُع َلَنػا َربَّػَؾ ِبَمػا َعِهػَد ِعْنػَدَؾ  *َوَكاُنوا َقْوماا ُمْجِرِميَف  َوَلمَّا َوَقَع َعَمْيِه
ـُ الَرْجػَز ِإَلػى  َفَممَّا َكَشْفَنا *َلِئْف َكَشْفَت َعنَّا الَرْجَز َلُنْؤِمَنفَّ َلَؾ َوَلُنْرِسَمفَّ َمَعَؾ َبِني ِإْسرَاِئيَؿ  َعػْنُه

ـْ َيْنُكُثوَف  ـْ َباِلُغوُ  ِإَذا ُه ـْ َكػذَُّبوا ِباَياِتَنػا َوَكػاُنوا  *َأَجٍؿ ُه ـَ ِبَهنَُّه ـْ ِفي اْلَي ـْ َفَهْرَرْقَناُه َفاْنَتَقْمَنا ِمْنُه
 [ ُّٔ - َُّ]اععراؼ :   َعْنَها َراِفِميَف 

                                                 
 .ْٕنحف كالحضارة ال ربية،أبك اععمى المكدكدم،ص (ُ)
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كرة  ػي سػكرة كالتس  المذاكيات  جزء مفىي ،المذككرة  ي اكية  ب كىذه العقكبات الس
َوَأْدِخْؿ َيَدَؾ ِفي َجْيِبػَؾ َتْخػُرْج َبْيَضػاَء ِمػْف َرْيػِر ُسػوٍء ِفػي ِتْسػِع آَيػاٍت  :ا سراء  ي قكلو تعالى

ـْ َكاُنوا َقْوماا َفاِسِقيَف   [ُِ]النمؿ :  ِإَلى ِفْرَعْوَف َوَقْوِمِه ِإنَُّه
 :عمى آراء هذ  اةيات التسعواختمؼ العمماء في تحديد 

، كمجاىػػػد، كعكرمػػػة كالشػػػعبي، كقتػػػادة: ىػػػي يػػػده، كعصػػػاه،  ػػػي ركايػػػة قػػػاؿ ابػػػف عبػػػاس   -ُ 
 كالسنيف، كنقص الثمرات، كالطك اف، كالجراد، كالقمؿ، كالضفادع، كالدـ.

: ىػػػذه اكيػػػات التسػػػ ، ىػػػي: العصػػػا، كاليػػػد، كالسػػػنكف.  ػػػي ركايػػػة أخػػػرل عبػػػاس ابػػػف قػػػاؿك   -ِ
  كالطك اف، كالجراد، كالقمؿ، كالضفادع، كالدـ، آيات مفصالتكالبحر، 

ذ َنَتْقَنػػا اْلَجَبػػَؿ كعميػػو  قػػد بػػيف ذلػػؾ قكلػػو تعػػالى:  "السػػنيف"كجعػػؿ بعضػػيـ الجبػػؿ بػػدؿ  -ّ َواِ 
ـْ َكَهنَُّه ُظمَّةً    [ُُٕ]اععراؼ :   َفْوَقُه

كجعػػػؿ الحسػػػف البصػػػرم "السػػػنيف كنقػػػص الثمػػػرات" كاحػػػدة، كعنػػػده أف التاسػػػعة ىػػػي: تمقػػػؼ  -ْ
                           (ُ)[ ُّّ] اععراؼ:  َفاْسَتْكَبُروا َوَكاُنوا َقْوماا ُمْجِرِميَف   العصا ما يأ ككف. 

ىػػػذه اعقػػػكاؿ ىػػػك القػػػػكؿ  رجػػػحأكيرل الباحػػػث أف ىػػػذه آراء المفسػػػريف  ػػػي تحديػػػد اكيػػػات،     
قد حدثت  ي مشيد كمرأل مف  رعكف كمم ػو،  ىذا الرأم اعكؿ،عف اكيات التس  التي اعتمدىا

كىػػػذا مقصػػػد اكيػػػات التػػػي يرسػػػميا ا  تعػػػالى لمنػػػاس ،أف يركىػػػا  تقػػػـك  قػػػد شػػػاىدكىا كعاينكىػػػا ،
مػػا أف يصػػركا عمػػى كفػػرىـ ،، امػػا أف يؤمنكا،عمػػييـ الحجػػة  انفػػالؽ  اني  قػػد عػػدَّ أمػػا القػػكؿ الثػػكا 

كىك  ي الحقيقة عذاب كىالؾ لفرعكف كجنػده، كآيػة لبنػي إسػرا يؿ ال لفرعػكف كجنػده  ،البحر آية
ت عمى ككف اكيات التس  لفرعكف كجنكده، ثبت أف انفػالؽ نصَّ  السابقة مف سكرة النمؿية اك،ك 

إذ  ،ؽ عمى الرأم الثانيالبحر ليس ضمف اكيات التس ،كالرأم الثالث يرد عميو بمثؿ الرد الساب
،السػػػػيما أنيػػػػا كقعػػػػت بعػػػػد ىػػػػالؾ  رعػػػػكف إف نتػػػػؽ الجبػػػػؿ آيػػػػة لبنػػػػي إسػػػػرا يؿ ال لفرعػػػػكف كمم و

 ،عنػػو،كرأم الحسػػف البصػػرم رحمػػو ا  بجعػػؿ تمقػػؼ العصػػا مػػا يػػأ ككف آيػػة  يػػو نظػػر كجنػػكده
 مندرج تحت آية العصا ذاتيا.

 التػػػي أصػػػابت  رعػػػكف كقكمػػػو ب السػػػ حػػػددت آيػػػات اععػػػراؼ السػػػابقة العقكبػػػات ا نذاريػػػة     
عمػى صػدؽ  كعالمػات كىي م  ككنيا عقكبات شديدة إال أنيا أيضان تعتبر دال ػؿ،كالحكمة منيا

 جمعت بػػيف المعجػػزات كالعقكبات،كىػػذا أدعػػى إلػػى ا يمػػاف نبػػكة مكسػػى عميػػو الصػػالة كالسػػالـ،
بعضػيا يتمػك   كػافؿ بينيػا، ًصػقػد  ي كىكىصؼ القرآف اكيات السب  بأنيػا مفصػالت ،أم  ،كالتسميـ
ا  كانت آيات مفصػالت بعضػيا  ػي إثػر بعػض، ليكػكف   الحجػة  "عف ابف عباس قاؿ:،  بعضن

ـٌ.  (ِ)"عمييـ،  أخذىـ ا  بذنيكبيـ،  أغرقيـ  ي الي
                                                 

 (ُِْ/  ٓ) - تفسير القرآف العظيـ،البف كثير انظر: (ُ)
 .(ٗٔ/  ُّ) -جام  البياف  ي تأكيؿ القرآف، لمطبرم (ِ)
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 ،لتفػػػػزعيـ د عػػػػة كاحػػػػدة،كعػػػػال كميػػػػا مجتمعػػػػة مػػػػ  بعضػػػػيا البعضمػػػػـ يػػػػأت بيػػػػا جػػػػؿ   
كجػد آيػة  ػال ت ،اعخػرلكتختبرىـ أيعمنكف اً يماف أـ الب بؿ جاء سػبحانو بكػؿ آيػة ميفصػمة عػف 

ً نػػػػذارات لمرغبػػػػة  ػػػػي أف يىػػػػٌذكركا،كأف مما يػػػػدؿ عمػػػػى مػػػػكاالة امػػػػ  آيػػػػة أخػػػػرل  ػػػػي كقػػػػت كاحػػػػد،
،لكف القػـك اسػتمركا  ػي كػؼ عػنيـ سػبحانو البػأسل،كػركا كارتػدعكا مػف آيػة كاحػدة  مك اذَّ يرتدعكا،

 ـ.صيـ حتى جاءىـ العذاب القاغي
 م  ذكر المطا ؼ المستفادة منيا:ب  كنستعرض  يما يمي ىذه العقكبات الس

  :العقوبة األولى: األخذ بالسنيف
ـْ  :قػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػػالى َوَلَقػػػػػػػػْد َأَخػػػػػػػػْذَنا آَؿ ِفْرَعػػػػػػػػْوَف ِبالَسػػػػػػػػِنيَف َوَنْقػػػػػػػػٍص ِمػػػػػػػػَف الثََّمػػػػػػػػرَاِت َلَعمَُّهػػػػػػػػ

 [َُّ]اععراؼ : َيذَّكَُّروفَ 
 ػػى الم ػػة ، يقػػاؿ : أصػػابتيـ سػػنة ، أل : جػػدب   مشػػيكرعنػػى الجػػدب ، كىػػذا كالسػػنيف ت  
نة كالسَّػ (ُ)( يوسػؼ كسػنيالمهػـ اجعمهػا عمػيهـ سػنيف  )تقدير : جدب سنة ، ك ى الحػديث الك 

 (ِ)كمنو أسنت القـك ، أل أجدبكا كقحطكا . ،ال بمعنى الحكؿ ،ىنا بمعنى الجدب
كأكثػػػر مػػػا  قػػػاؿ الراغػػػب " العػػػاـ الػػػذم  يػػػو قحػػػط كمجاعػػػةكال الػػػب اسػػػتعماؿ السػػػنة  ػػػي 

 (ّ)"تستعمؿ السنة  ي الحكؿ الذل  يو الجدب، يقاؿ أسنت القـك أصابتيـ السنة
أف ا  تعػالى سػمط عمػييـ القحػط كالجدب،كضػيؽ العيش،كقمػة المطػر ك حكل العقكبػة المرسػمة  

بالمجاعػة التػي تصػيب بعػض البمػداف ،كىػذه الحػاؿ ىػي أشػبو اعراضػي الزراعيةالذم تحيػى بػو 
 .بسبب تأخر اعمطار

ـْ َيػذَّكَُّروفَ  أكضحت اكية بجالء الحكمة مف ىذه العقكبة  ػي قكلػوقد ك        أم لعميػـ  َلَعمَُّهػ
كص ارىـ أمػاـ  يثكبكف إلى رشدىـ،كيرجعكف عف غييـ كظمميـ لبني إسرا يؿ،كيدرككف ضعفيـ

مػػػف شػػػأنيا أف ترقػػػؽ القمػػػكب ، كتصػػػفى النفػػػكس ، كترغػػػب  ػػػى  المحػػػف ك قػػػكة خػػػالقيـ سػػػبحانو،
إال  ،كمحاسبة النفس عمى الخطايا اتقاء لمػبالء ،الضراعة إلى ا  ، كتدعك إلى اليقظة كالتفكير

نما تمادكا  ي كفرىـ كضالليـ حيث أخبر ا   أف قكـ  رعكف لـ ينتفعكا بيذا اعخذ كاالمتحاف،كا 
ـْ َسػَيَئًة  :ب كالقحطتعالى عمِّا قالكه عقب الجد ْف ُتِصػْبُه ـُ اْلَحَسَنُة َقاُلوا َلَنا َهػِذِ  َواِ  َفِإَذا َجاَءْتُه

ـْ َل َيْعَمُمػوَف  ـْ ِعْنػَد المَّػِه َوَلِكػفَّ َأْكثَػَرُه َوَقػاُلوا َمْهَمػا  *َيطَّيَُّروا ِبُموَسى َوَمػْف َمَعػُه َأَل ِإنََّمػا َطػاِئُرُه
 [ُِّ،  ُُّ]اععراؼ : ِبُمْؤِمِنيفَ  َتْسَحَرَنا ِبَها َفَما َنْحُف َلؾَ تَْهِتَنا ِبِه ِمْف آَيٍة لِ 

                                                 
/  ُ)-( الدعاء عمى المشركيف باليزيمة كالزلزلة)ٕٗباب كالسير(،،كتاب )الجياد صحيح البخارم  (ُ)

 .( ِْٕٕ،ح)(ُّْ
 .(ِّٔ/  ٕ) -الجام  عحكاـ القرآف، لمقرطبي   (ِ)
 .(ِْٓ/  ُ) - مفردات غريب القرآف (ّ)
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 ػػػػاذا جػػػػاءت أمػػػػة  رعػػػػكف الحسػػػػنة، أم الخصػػػػب كنمػػػػاء الػػػػرزؽ مػػػػف الثمػػػػار " كالمعنػػػػى
ف تعٌرضػكا لسػي ة: كىػي مػا يسػكءىـ  كالمكاشي قالكا: لنا ىذا نستحقو بعممنػا كمعر تنػا كتفكقنػا، كا 

بسػػببيـ كمػػا جػػاؤكا بػػو، كغفمػػكا عػػف  ذاكمػػف معػػو، كقػػالكا: ىػػ دب كقحػػط، تشػػاءمكا بمكسػػىجػػ مػػف
 (ُ)"كعف سي اتيـ ك ساد أعماليـ، كشركر أنفسيـ.،كاجب شكر نعمة الٌمو 

 العقوبة الثانية:نقص الثمرات
،كىي مترتبػػػة عمػػػى اعكلى،حيػػػث كػػػاف مػػػف نتيجػػػة ب العقكبػػػة الثانيػػػة مػػػف العقكبػػػات السػػػي كىػػػ   

كانػػػت ": ركل ابػػػف أبػػػي حػػػاتـ  ػػػي تفسػػػيره الثمار،كقمػػػت المحاصػػػيؿالقحػػػط كالجػػػدب أف نقصػػػت 
 كىذا بسبب نزع البركة مف طعاميـ كزركعيـ. (ِ)"النخمة ال تحمؿ إال ثمرة كاحدة

 :الثالثة:الطوفافالعقوبة
بعػػػد أف اسػػػتمر القػػػـك  ػػػي الكفػػػر كالضػػػالؿ،كبعد أف نسػػػبكا الفضػػػؿ  ػػػي ا نعػػػاـ كالػػػرزؽ 

زؿ ا  تعػػالى عمػػييـ عقكبػػة ثالثػػة كىػػي الطك ػػاف الػػذم غشػػييـ، أنػػ ال إلػػى ا  تعػػالى ،عنفسػػيـ
ـُ الط وَفافَ ف :كأ سد عمييـ عيشيـ قاؿ تعالى  [ُّّ]اععراؼ :   َهْرَسْمَنا َعَمْيِه

 كقد اختمؼ المفسركف  ي المراد بالطك اف عمى أقكاؿ:
باكيػػػات، كػػػاف أكؿ لمػػػا جػػػاء مكسػػػى "عػػػف ابػػػف عبػػػاس قػػػاؿ: أف المػػػراد بالطك ػػػاف المػػػاء :   -ُ

عػف مجاىػد قػاؿ: "الطك ػاف"، المػاء، "كالطػاعكف"، ك  "اكيات الطك اف،  أرسؿ ا  عمييـ السػماء.
 عمى كؿ حاؿ.

 عف مجاىد قاؿ: "الطك اف"، المكت.جاء  المكت: -ِ
َفَطػاَؼ  قاؿ: أمػري ا  الطك ػاف، ثػـ قػرأ عف ابف عباس :بيـ طاؼ ا  مف أمرنا كافكقيؿ   -ّ

ـْ َناِئُموَف   [.ُٗ]القمـ:  َعَمْيَها َطاِئًؼ ِمْف َرَبَؾ َوُه
 (ّ)كىك قريب مف الرأم اعكؿ،كقاؿ بعضيـ: ىك كثرة المطر كالريح  -ْ

جػنس  ـ يػك اسػ،أم مػا طػاؼ بيػـ كغشػى أمػاكنيـ كحػركثيـ مػف مطػر أك سػيؿ  قاؿ اعلكسي:"
أم المطػر الشػديد حتػى عػامكا كقػاؿ القرطبػي" (ْ)"كقد اشتير  ي طك اف المػاء ...مف الطكاؼ  

الكثػػرة سػػكاء كػػاف ىػػذا المػػاء  المػػاء المتنػػاىي  ػػي ىػػكالطك ػػاف كالظػػاىر كا  أعمػػـ أف   (ٓ)" يػػو
يحػػدث  ػػػي حػػػاالت السػػػيكؿ  اكمػػ  يػػػدمره تػػػدميران ،ذم ي شػػػي كػػػؿ شػػيء بسػػبب المػػػاء ال الػػػب الػػ

تحػػت سػػطح تفجػػر المػػاء مػػف  أك  ، انصػػيار الجميػػد أك،أك  يضػػانات اعنيػػار الم رقػػة  ،الجار ػػة

                                                 
 .(ُّٕ -ُِٕ/  ُ) -لمزحيمي  ،التفسير الكسيط (ُ)

 .(ُِْٓ/  ٓ) -بف أبى حاتـ ال القرآف العظيـ،تفسير  (ِ)
 .(ِٓ-َٓ/  ُّ) -جام  البياف  ي تأكيؿ القرآف، لمطبرم  انظر : (ّ)
 .(ّّ/  ٗ) -ركح المعاني  (ْ)
 .(ِٕٔ/  ٕ) -الجام  عحكاـ القرآف، لمقرطبي   (ٓ)
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كثػػرة  كأغمػػب الظػػف ىنػػا أف السػػبب  ػػي طك ػػاف قػػـك  رعػػكف كػػاف ،ط يػػاف البحػػار أك،اعرض 
كالمنشػػات  كالسػػيكؿ الجار ػػة التػػي أتمفػػت الػػزركع كاعشػػجار كدمػػرت المسػػاكف  ، اعمطػػار الم رقػػة

 . كالطرقات
ييـ ىػػػذا الطك ػػػاف الجارؼ،بعػػػد سػػػنيف كمػػػف المطيػػػؼ ذكػػػره أف ا  تعػػػالى قػػػد أرسػػػؿ عمػػػ 

كأرسػؿ  ليتخمصػكا مػف الجفػاؼ العػاـر الػذم اجتػاح الػبالد،،القحط التي كانكا يتمنػكف  ييػا المػاء 
نمػا ليتسػػبب ،لكػػف ا  تعػالى إلػييـ المػاء الػذم طػاؿ انتظػاره  ال لينجػييـ مػف القحػط كالجػدب ، كا 

قى مف ثمارىـ كدكرىـ كبساتينيـ،عقكبة  ي كارثة أخرل تنضـ إلى الككارث السابقة،ليدمر ما تب
  ليـ كزجران ليـ عف غييـ. 

كغيػػر ذلػػؾ مػػف الكػػكارث  ،كأمػػكاج المػػد البحػػرم ،كالفيضػػانات ،كاليػػـك كنحػػف نػػرل اععاصػػير   
الما يػػة الضػػاربة التػػي يرسػػميا ا  تعػػالى ك ػػؽ إرادتػػو عمػػى مػػف يشػػاء،يجب أف نقػػؼ معيػػا كقفػػة 
المتدبر المتأمؿ،كنعمـ بأف ىذه الككارث ليست مجرد ظكاىر طبيعية ال معنى ليا كال حكمة مف 

نما ىػػي ظػػكاىر تػػدؿ عمػػى قػػدرة ا المػػادييفكرا يػػا كمػػا يحمػػك لػػبعض  لخػػالؽ سػػبحانو تصػػكيرىا،كا 
 .كتعالى،كضعؼ البشر أماميا 

، ال يػػػركف العالقػػػة الكثيقػػػة بػػػيف االعتقػػػاد "كلكػػػف المكػػػذبيف الظػػػالميف  ػػػي غفمػػػة سػػػاىكف 
القمبػػي كسػػمكؾ اع ػػراد كالجماعػػات،ككاق  الحياة؛عنيػػا عالقػػة غيبيػػة ال تػػدرؾ بحاسػػة السػػم  ،أك 
البصر، كالظالمكف كالماديكف منيـ خاصة أغمظ حسان ،كأغبى خمؽ ا   ي  يػـ حقػا ؽ ال يػب، 

ف ظيػػػرت نتا جيػػػا  يػػػـ ال يبصػػػركنيا ، ػػػال يفطنػػػكف إلػػػى السػػػنف الجاريػػػة السػػػا رة ك قيػػػا حيػػػاة  كا 
المجتمعػػات، بػػػؿ يػػػكعزكف كػػػؿ التقمبػػات الحضػػػارية إلػػػى أيػػػاـ الػػدىر، كيعممكنيػػػا تعمػػػيالت ماديػػػة  

عمى الخرا ة ،كنحف مؤمنكف  ال نفسر القضايا إال تفسيران إيمانيان قا مان عمى الحجة كا قناع ،ال 
المحف كرا يا حكـ إليية، يي تكقظ ال ا ؿ مف  كأف ىذه  (ُ)كالميتا يزيقيا أك ا جحاؼ كالجحكد"

يتضػػػػػرع إلػػػػػى ربػػػػػو لكػػػػػي ينجيػػػػػو مػػػػػف ىػػػػػكؿ  ،حتػػػػػى ينطػػػػػرح ذلػػػػػيالن صػػػػػاغراي ن ،كغفمتػػػػػو  سػػػػػكرتو
المصيبة،كىي كذلؾ تكقؼ الظالـ عف غيو كضاللو كظممو،كتنبو المظمكـ أف ا  تعالى ال يدع 

نما يميمو حتى إذا أخذه لـ يفمتو،إلى غير ذلؾ مف ،الظالـ   ىتعالالتي ال يعمميا إال ا   الحكـكا 
 :العقوبة الرابعة:الجراد

ىػػػػػػذه العقكبػػػػػػة قػػػػػػد جػػػػػػاءت  يبػػػػػػدك أفكىػػػػػػي العقكبػػػػػػة الرابعػػػػػػة بعػػػػػػد الطك ػػػػػػاف الجارؼ،ك      
كبػػػػػػذر النػػػػػػاس زرعيػػػػػػـ حتػػػػػػى كبػػػػػػر كنمػػػػػػى كترعرع،إلػػػػػػى أف جػػػػػػاءت بعػػػػػػد أف انتيػػػػػػى الطك اف،

ا  تعػػػػالى يسػػػػمطو عمػػػػى مػػػػف يشػػػػاء جنػػػػكد مػػػػف  جنػػػػدم كىكالنازلػػػػة كالكارثػػػػة المتمثمػػػػة بػػػػالجراد،
كقػػػػػاؿ  ،[ْ]الفػػػػػتح :  َوِلمَّػػػػػِه ُجُنػػػػػوُد السَّػػػػػَماَواِت َواأْلَْرِض كمػػػػػا قػػػػػاؿ  ػػػػػي كتابػػػػػو مػػػػػف عبػػػػػاده

ـُ ُجُنػػػػوَد َرَبػػػػَؾ ِإلَّ ُهػػػػَو :أيضػػػان  ،كقػػػد أخبػػػػر النبػػػي صػػػػمى ا  عميػػػػو [ُّ]المػػػػدثر :  َوَمػػػػا َيْعَمػػػػ
                                                 

(ُ)
 .ِّٔسنف القرآف  ي قياـ الحضارات كسقكطيا،محمد ىيشكر،ص 
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ل تقتمػػػػوا الجػػػػراد فإنػػػػه جنػػػػد اهلل  الحػػػػديث:)كمػػػػا  ػػػػي  ىػػػػك جنػػػػد ا  اععظػػػػـكسػػػػمـ أف الجػػػػراد 
 . (ٔ)(األعظـ 

بمعنػي   ( جػرد  ) مػف الفعػؿكىك اسـ مستمد جرادة ،  اكاحدى ةالمعرك  الحشرة ىككالجراد 
أم أكػؿ جميػ  مػا عمييػا مػف نبػات حتػي  جػردان  اعرضى  د الجرادي رى : جى  يقاؿ ، مرَّ كعى   ،أزاؿ ككشؼ

 (ِ)  المرء عف ثيابو  ( يجرد  ) كما، اعخضرتجردت مف غطا يا 
كخمؽ ا  تعالى الجراد خمقان عجيبان محكمان،تتمكف مف خاللو مف قرض طعاميا بسيكلة 
كسرعة، كيمكّْنيا كذلؾ مف التحرؾ لمسا ات طكيمة عمى شكؿ أسراب كثيفة العدد، يقكؿ 

  ، بالفـ القارض تتميز الحشرات  يياالدكتكر زغمكؿ النجار  ي كاصفان الجراد كصفان عمميان:" 
كاليجرة عبر  ، كبيرة كبالقدرة الفا قة لمحشرة البال ة عمي التجم   ي أسراب ، كاعجنحة المستقيمة

  ، السنتيمتر كالعشرة سنتيمترات كيتراكح طكؿ الحشرة البال ة مف الجراد بيف، مسا ات طكيمة
مما يجعمو ي طي مساحة  ، البالييف المياجر  ي السرب الكاحد إلي عشراتكيصؿ عدد الجراد 

 كيأكؿ مثؿ  ،باالؼ اعطناف بكتمة تقدر ، تقدر بأكثر مف ألؼ كيمكمتر مرب 

 كمف ىنا كانت تسمية ىذه الحشرة  ، ىذا السرب  ي اليكـ الكاحد قدر كزنو مف المزركعات
(3)الخطيرة باسـ غيرىا"

 

 

اسػػػػتيداؼ أمكنػػػػة  كذلؾ حتػػػػى تػػػػتمكف مػػػػفالجػػػػراد حركػػػػة منظمػػػػة كليسػػػػت عشػػػػكا ية،كحركػػػػة "   
 تتحرؾ مقدمػة  ، شديد تحت قيادة صارمة كتتحرؾ أسراب الجراد بانضباط طعاميا بدقة متناىية

كلحظػات  ،كمكاقػ  اليبػكط،حتي تحدد اتجاه السػرب   كتحط قبميا  ،السرب قبؿ مؤخرتو باستمرار
 (ْ) ". االنطالؽ  ي كؿ يكـ

و عمى ػػػػػػػػػػيستطي  التنبؤ بيجمات كف الػػػػػػػلكالعمـ قد تكصؿ إلى معر ة دكرة حياة الجراد ،    
جراد إال أف ػػػػػػالرغـ مف عممنا بدكرة حياة ال كعمي "  رغـ التقدـ العممي الحالي،المناطؽ الزراعية 

دكد ػػػػػو اعصمية كيقكـ بتكاثر محػػػػػػػ قد يبقي الجراد  ي منابت ،غاراتو ال يمكف التنبؤ بيا قبؿ بد يا
شكؿ ػػػػػػػػػػػػكاثره بػػػػػػػػارع تػػػػػـ يعاكد تسث  ، الخركج مف أسرابو المعتادة ىجرة لفترات طكيمة كدكفدكف 

  ،كمنابت الجراد ليست دا مة باستمرار  ، لمفاجأة البدء باليجرة الجماعية كتنظيـ أسرابو ممحكظ

                                                 
 (حسف)اعلباني:( قاؿ ِٕٕٗح)، (ُُُ/  ٗ) - ، لمطبرانيالمعجـ اعكسط (ُ)
 (َّْ/  ُ) - البف  ارس ( معجـ مقاييس الم ةُُٓ/  ّ) -لساف العرب ، البف منظكر  (ِ)
 (ْٖٖ/  ٕ) -لمزبيدم،مف جكاىر القامكس  تاج العركس لمزبيدم  
  ...درا أرسمنا عمييـ الطك اف كالج ي تفسير قكلو تعالى: مكق  أنصار السنة،مقاؿ لمدكتكر زغمكؿ النجار (ّ)

http://www.ansarsunna.com 
 المصدر السابؽ،نفس المقاؿ. (ْ)
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ف كانت ىناؾ أحزمة  ، تت ير مف  ترة إلي أخرم بؿ  الجراد كما أف ىناؾ معرك ة ل زكات كا 

 (ُ)" . أحزمة محددة تكثر  ييا اليزات اعرضية

ما ىي إال جندم مف جنكد ا   ،الخطيرة  ي أثرىا،يذه الحشرة الص يرة  ي حجميا 
تبصرة لممؤمنيف،كعقابان لممجرميف أمثاؿ  رعكف  تعالى يسخرىا عمى مف يشاء مف عباده،

 كقكمو،كابتالءن لمصالحيف.
 :ؿمَّ القُ سة :العقوبة الخام

عقكبػة أخػرل أرسػؿ ا  عمػييـ ،ا   عكامػر إصػرار القػـك عمػى ظمميـ،كعػدـ خضػكعيـكبعػد    
ػػؿكىػػي " الػػذم سػػمطو ا  تعػػالى عمػػى قػػـك  رعػػكف  "القمَّؿػ"كاختمػػؼ المفسػػركف  ػػي المػػراد بػػ،"القمَّ

،أـ آ ة أتمفت الزركع  كالبساتيف: ،أىك حشرة أصابت أجساد القـك
  .ؿ السكس الذم  ي الحنطةعباس : القمَّ قاؿ ابف    -ُ
 .كقاؿ ابف زيد : البراغيث -ِ
 أكمػت دكابيػـ كزركعيػـ كلزمػت ،كاحػدىا حمنانػة  ،: الحمنػاف كىػك ضػرب مػف القػراد كقيػؿ  -ّ

 .كمنعيـ النـك كالقرار،كأنيا الجدرم عمييـ  ،جمكدىـ
 (ِ).: القمؿ الجعالف كالقمؿ عند أىؿ الم ة ضرب مف القرداف  كقيؿ  -ْ 
كليس ىذا بناقض لما قالو أىؿ التفسير عنو يجكز أف تككف ىذه اعشياء كميػا "قاؿ النحاس : ك 

 (ّ)"كىي أنيا كميا تجتم   ي أنيا تؤذييـ،أرسمت عمييـ 
 القىٍمػؿ ىػك اك ػة التػي تصػيب اً نسػاف  ػي بدنػو  "ىػك غيػر القىٍمػؿ كالصحيح أف القمَّػؿ 

ػػؿ  قيػػؿ ىػػك السػػكس الػػذم يصػػيب الحبػػكب ، كمفردىػػا  كثيابػػو كتنشػػأ مػػف قػػذارة الثيػػاب ، أمػػا القيمَّ
قيمَّمىة ، كقيؿ ىك ما نسميو بالقراد ، كقيؿ ىك الحشػرات التػي تيمػؾ النبػات كالحػرث ، كحػيف نػراه 

كالمبيػػدات ، ككػػؿ ذلػػؾ مػػف تنبييػػات الحػػؽ لمخمػػؽ ،  نفػزع كنبحػػث عػػف تخمػػيص الػػزرع منػػو باليػػد
رشاد كلىٍفته لاللتفات إلى الحؽ .  (ْ)"كىي مجرد تنبيو كا 

 :الضفادع: سادسةالعقوبة ال
 مػ ت أكعيػتيـ، كأقمقػتيـ، كآذتيػـ ثـ أرسؿ ا  عمػييـ العقكبػة الخامسػة كىػي الضػفادع  

يجػػدىا  ػػي آنيػػة الطعػػاـ يجػػد  ييػػا الضػػفادع؛  مػػنيـ يػػده  ػػي شػػيء  الكاحػػديضػػ  ، أذيػػة شػػديدة
كعمػػػى  راشػػػو، كمكػػػاف اتكا ػػػو ،ك ػػػي الشػػػكارع، كالطرقػػػات، الميػػػاه التػػػي يشػػػربيا  ػػػي ، ك كالشػػػراب

كاعمػػاكف العامة،كىػػذا قػػد سػػبب ليػػـ قمقػػان نفسػػيان شػػديدان،كخركج عػػف العػػادة ،كالحيػػاة الطبيعيػػة ،زد 
                                                 

  ...درا أرسمنا عمييـ الطك اف كالج ي تفسير قكلو تعالى: مكق  أنصار السنة،مقاؿ لمدكتكر زغمكؿ النجار (ُ)
http://www.ansarsunna.com 

 .(ِّٕ/  ٕ) -الجام  عحكاـ القرآف، لمقرطبي   انظر : (ِ)
 .(َٕ/  ّ) -النحاس ،معاني القرآف (ّ)
 .(َِّّ/  ُ) -تفسير الشعراكم  (ْ)
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خاصػػة ذككرىػػا،م  مػػا تسػػببو الضػػفادع عمػػى ذلػػؾ اعصػػكات المزعجػػة التػػي تسػػببيا الضػػفادع ،ك 
نساف عنػو كنقيؽ الضفادع مف اعصكات المزعجة لإل" مف أمراض خطيرة تفتؾ بجسـ ا نساف 

تقػدر باعميػاؿ كالكػػيس الصػكتي المتضػخـ لمػػذكر  ػي بعػض أنػػكاع  ةيسػم  عبػر مسػا ات طكيمػػ
لػيس ىػذا  قػط   ، نقيقوطكلو عمي بقية الجسـ مما يضاعؼ مف شدة نبرات  الضفادع قد يزيد  ي

الضػػفادع قػػد يحمػػؿ لإلنسػػاف عػػددا مػػف الفيركسػػات التػػي تصػػيب كػػال مػػف الكبػػد  ضبػػؿ إف بعػػ
 (ُ)"تيدد حياة ا نساف  كاف مف اعخطار التي كلذلؾ  ، كالكمي

 :الدـ: بعةالعقوبة السا
كىػػػػػك معػػػػػركؼ كىػػػػػك آخػػػػػر العقكبػػػػػات ا نذاريػػػػػة التػػػػػي حمَّػػػػػت بػػػػػالقكـ قبػػػػػؿ أخػػػػػذىـ بعػػػػػذاب     

 االست صاؿ،كاختمؼ المفسركف  ي الدـ الذم عكقبكا بو:
  (ِ)زيد بف أسمـ قاؿ بعضيـ ىك الرعاؼ قالو   -ُ
، كال ،  كػانكا ال يشػربكف إال دمػان يشربكف انقمػب دمػان  كانكا  ماءىـ الذمكأكثر المفسريف أف   -ِ

 يطبخكف إال بدـ.
تصكر  -ى سبيؿ االست ناسنذكرىا عم-كقد كردت عدة ركايات   ي شأف عقكبة "الدـ"    

ا سػػػرا يمي حيػػػث تػػػذكر الركايػػػات أف  ،الحػػػاؿ التػػػي كػػػاف عمييػػػا قػػػـك  رعػػػكف حػػػيف ابتمػػػكا بالػػػدـ
ػا، كيقكمػاف إلػى  اكالقبطٌي كان يأتياف النيؿ  يستقياف،  يخرج لإلسػرا يمٌي مػاءن، كيخػرج لمقبطػي دمن

 (ّ).دـ يخرج لإلسرا يمي  ي إنا و ماء، كلمقبطي   الحيبّْ  يو الماءي،
ػا عبيطنػا إذا كانكاك    ما استقكا مػف اعنيػار كاكبػار، كمػا كػاف  ػي أكعيػتيـ، كجػدكه دمن

(ْ) ،
 (ٓ) قاؿ: إنو قد سحركـ ، شككا إلى  رعكف،  قالكا: إنا قد ابتمينا بالدـ، كليس لنا شراب

ثػـ بػالجراد   ، اليػدـ كال ػرؽ الػذم يػؤدم إلػىمة عمػي العقػاب بالطك ػاف كىػذه اكيػات المشػتم      
ثػػـ بالقمػؿ الػػذم يقضػي عمػػي   ،اصػيؿكالمح،كالثمار،الػذم يأكػؿ اعخضػػر كاليػابس مػػف النباتػات 

ثػـ بالضػفادع التػي تزيػؿ النػـك   ، العديػد مػف اعمػراض كينقػؿ،المخزكف مف الحبػكب كالمحاصػيؿ 
كالجراثيـ ،كالفيركسػات،بالنفايػات الجسػدية  الػدـ النػتف الممػيءب ثػـ ، مػف الجفػكف بنقيقيػا المػزع 

صػػػكر العػػػذاب ا ليػػػي الشػػػامؿ لمجمكعػػػة مػػػف  ىػػػي صػػػكرة مػػػف،التػػػي تجعػػػؿ الحيػػػاة مسػػػتحيمة 
تنػزؿ  الذيف كػانكا إثػر كػؿ عقكبػةكالماكريف المخادعيف،،كال الة المتجبريف   ، كالمشركيف ريف االك

                                                 
  ...درا أرسمنا عمييـ الطك اف كالج ي تفسير قكلو تعالى: مكق  أنصار السنة،مقاؿ لمدكتكر زغمكؿ النجار (ُ)

http://www.ansarsunna.com/. 
 .(ٖٔ/  ُّ) -جام  البياف  ي تأكيؿ القرآف، لمطبرم انظر: (ِ)
 .(ٕٔ/  ُّ) - انظر:المصدر السابؽ (ّ)
 .(ُِٕ/  ْ) -معجـ مقاييس الم ة البف  ارسانظر: .تصيبال يد السيكلة كشد (ْ)
 .(ْٓٔ/  ّ) - تفسير القرآف العظيـ،البف كثير (ٓ)
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كيقكلكف:إف كشػفت نيـ العػذاب،طالبيف منػو أف يػدعك ربػو ليكشػؼ عػ ،ييرعكف إلى مكسى بيـ،
يخػادعكف كيمكركف،كيقكلػكف ،لكنيـ كػانكا مف العػذاب ا بني إسرا يؿنكحرر ، عنا العذاب آمنا بؾ

أف ربػػو  يػػدعك كػػاف مكسػػى عميػػو الصػػالة كالسػػالـ  ػػي كػػؿ مػػرة  بػػأ كاىيـ غيػػر مػػا  ػػي قمػػكبيـ ،
،لكنيـ كانكا  ي كؿ يكشؼ عنيـ العذاب،  يستجيب ا  تعالى كتنكشؼ العقكبة عف قـك  رعكف

مكػابر الجاحػد كىػذه طبيعػة المرة ال ينجزكف كعدىـ الذم كعدكه لمكسى عميو الصالة كالسػالـ ،
ـُ الَرْجُز َقاُلوا َيا ُموَسى اْدُع َلَنػا َربَّػَؾ ِبَمػا َعِهػَد   :قاؿ تعالى كالكا ر بايات ا  َوَلمَّا َوَقَع َعَمْيِه

ـُ  *ِعْنػَدَؾ َلػػِئْف َكَشػػْفَت َعنَّػػا الَرْجػػَز َلُنػػْؤِمَنفَّ َلػػَؾ َوَلُنْرِسػَمفَّ َمَعػػَؾ َبِنػػي ِإْسػػرَاِئيَؿ  ػػا َكَشػػْفَنا َعػػْنُه َفَممَّ
ـْ َباِلغُ  ـْ َيْنُكُثوفَ الَرْجَز ِإَلى َأَجٍؿ ُه  [ُّٓ،  ُّْ]اععراؼ :  وُ  ِإَذا ُه

ـْ  :كقػػاؿ  ػػي الزخػػرؼ ـْ ِباْلَعػػَذاِب َلَعمَُّهػػ ـْ ِمػػْف آَيػػٍة ِإلَّ ِهػػَي َأْكَبػػُر ِمػػْف ُأْخِتَهػػا َوَأَخػػْذَناُه َوَمػػا ُنػػِريِه
ـُ  *َوَقاُلوا َيا َأي َه السَّاِحُر اْدُع َلَنا َربََّؾ ِبَما َعِهَد ِعْنَدَؾ ِإنََّنا َلُمْهَتُدوفَ  *َيْرِجُعوفَ  َفَممَّا َكَشْفَنا َعْنُه

ـْ َيْنُكُثوف   [َٓ - ْٖ]الزخرؼ :  اْلَعَذاَب ِإَذا ُه
يسػألكنو أم أنيـ كػانكا كممػا نػزؿ بيػـ الػبالء ، كأحػاط بيػـ الكػرب ، جػاءكا إلػى مكسػى "

ك ػػى  أف ير ػػ  عػػنيـ ىػػذا الػػبالء ، عمػػى أف يؤمنػػكا بالمٌػػو الػػذم يػػؤمف بػػو ىػػك ، كيػػدعكىـ إليػػو ..
ف  يا َأي َها السَّاِحُر    :قكلو تعالى إشارة كاشفة عما  ػى نفكسػيـ مػف إصػرار عمػى الكفػر ، كا 

كأنو قادر بسحره ىذا عمػى  ،كبيران  نطقت ألسنتيـ با يماف ..  يـ ال يركف  ى مكسى إال ساحران 
أما دعػػكاه بأنػػو ، يـ بيػػذه الصػػفة يتعػػاممكف معػػو،لػػييـ الػػبالء ، كأف يمسػػكو إذا شػػاءأف يسػػكؽ إ

ف قبمػكه منػو ،  يػك إلػى أف ينكشػؼ  رسكؿ مف رب العالميف ،  يػذا ادعػاء لػـ يصػٌح عنػدىـ ، كا 
 (ُ)"عنيـ ..البالء 

قيـ  ػػػي البحر،بعػػػد معجػػػزة انفػػػالؽ ك ػػػي النيايػػػة أىمػػػؾ ا  تعػػػالى  رعػػػكف كجنػػػكده،كأغر  
البحر،كمػػركر بنػػي إسػػرا يؿ سػػاميف عبػػره ،ثػػـ انطباقػػو عمػػى  رعػػكف كجنكده،  رقػػكا كأزاؿ ممكيػػـ 

 ،قاؿ تعالى:كقكتيـ التي كانكا يتسمطكف بيا عمى بني إسرا يؿ
 ِـْ َكػذَُّبوا ِباَيات ـَ ِبػَهنَُّه ـْ ِفي اْلَي ـْ َفَهْرَرْقَناُه َوَأْوَرْثَنػا اْلَقػْوـَ  *َنػا َوَكػاُنوا َعْنَهػا َرػاِفِميَف َفاْنَتَقْمَنا ِمْنُه

ُحْسػَنى الَِّذيَف َكاُنوا ُيْسَتْضَعُفوَف َمَشاِرَؽ اأْلَْرِض َوَمَغاِرَبَها الَِّتي َباَرْكَنا ِفيَها َوَتمَّْت َكِمَمُت َرَبَؾ الْ 
ْرَنػػا َمػػا َكػػاَف َيْصػػَنُع ِفْرَعػػْوُف َوَقْوُمػػُه َوَمػػ   ا َكػػاُنوا َيْعِرُشػػوفَ َعَمػػى َبِنػػي ِإْسػػرَاِئيَؿ ِبَمػػا َصػػَبُروا َوَدمَّ

 [ٖٚٔ،  ٖٙٔ]األعراؼ : 
كمما تقدـ يمكننا أف نستنبط دركسان نستفيد منيا،كمف ىذه الدركس أف اليػكل إذا اسػتبد  

بصػػاحبو أعمػػاه عػػف الحػػؽ كاتباعػػو،كأف الفراعنػػة ر ضػػكا ا يمػػاف خك ػػان عمػػى مصػػالحيـ،كأف ا  
كد كالمكاثيؽ،كػػذابكف مخػػادعكف،كا  تعػػالى تعػػالى يظيػػر الكفػػار عمػػى حقيقػػتيـ أنيػػـ نػػاكثكا العيػػ

حػػػيف يمكػػػف ليػػػؤالء بعػػػض الكقػػػت يسػػػتدرجيـ  ػػػي ذلػػػؾ  يػػػك يميػػػؿ كال ييمؿ، قػػػد أميػػػؿ  رعػػػكف 
                                                 

 .(ُِْ/  ُّ) -التفسير القرآني لمقرآف،عبد الكريـ الخطيب (ُ)
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ف ا  ينصػػػػػػػر أكلياءه،كيخػػػػػػػذؿ كييػػػػػػػـز  كأركػػػػػػػاف حكمػػػػػػػو كلػػػػػػػـ ييمميـ، فػػػػػػػي النيايػػػػػػػة أىمكيػػػػػػػـ،كا 
 (ُ)أعداءه،كالعاقبة لممتقيف

 أسباب العقوبات السابقة:المطمب الثالث:
 :ويجدر فيما يمي أف نجمؿ في نقطتيف أسباب العقوبات السابقة التي حمت بفرعوف وقومه   
 طغياف فرعوف وتجبر :  -ٔ
 كاف العدكانيػػة الطاغيػػة تجػػاه بنػػي إسػػرا يؿ، ةسياسػػالني  التعسفي،ك الػػ ػػي  اسػػتمر  رعػػكفحيػػث  

قتمكا،ثـ ال يكفي اعـ ألميػا عمػى ذبحكا كيي كمف بيف أيادم أمياتيـ ليي ،يسكؽ أبناءىـ أماـ أعينيـ 
لتػػك ر الراحػػة كالر اىيػػة لمػػف قتػػؿ  ،لتسػػاؽ ىػػي اعخػػرل لمخدمػػة كاععمػػاؿ الشػػاقة، ػػراؽ كليػػدىا 
،كىذا يمثؿ قمة الظمـ كاالستعباد لخمؽ ا  الذيف خمقكا أحراران،كالظمـ ال يرضػاه عينيياابنيا أماـ 

محرمان،لذلؾ نزؿ العقاب السري  عمى  رعكف  ا  تعالى عنو حرمو عمى نفسو كجعمو بيف عباده
 كمم و.

 :استكبار فرعوف وعناد  -ٕ
عنػػػاد  رعػػػكف كاسػػػتكباره الػػػذم ال حػػػدكد لػػػو،كادعاؤه اعلكىيػػػة مػػػف دكف ا ،كسػػػخريتو مػػػف دعػػػكة 

ـْ ِمػػْف ِإَلػػٍه َرْيػػِري فَ مكسػى كتكذيبػػو لػػو   َهْوِقػػْد ِلػػي َيػػا َوَقػػاَؿ ِفْرَعػػْوُف َيػػا َأي َهػػا اْلَمػػََلُ َمػػا َعِمْمػػُت َلُكػػ
َنػي أَلَُظن ػُه ِمػَف اْلَكػاِذِبيَف  ا َلَعَمي َأطَِّمُع ِإَلػى ِإَلػِه ُموَسػى َواِ   *َهاَماُف َعَمى الَطيِف َفاْجَعْؿ ِلي َصْرحا

ـْ ِإَلْيَنػا َل ُيْرَجُعػوفَ  ،  ّٖ]القصػص :  َواْسَتْكَبَر ُهَو َوُجُنوُدُ  ِفي اأْلَْرِض ِبَغْيِر اْلَحَؽ َوَظن وا َأنَُّه
 اكيات تحكي التعدم مف قبؿ  رعكف عمى حؽ اعلكىية الذم ىػك حػؽ خػالص   تعػالى  [ّٗ

أال  عمػػػى اعمػػػة لػػػذلؾ كػػػاف مػػػف الكاجػػػبكىػػػذا التعػػػدم مػػػدعاة  نػػػزاؿ العقكبػػػات ا لييػػػة،  كحػػػده،
 .ل ال يحؿ عمييا عذاب ا  تعالى تعرض نفسيا ليذا السبب

قضػية التشػري  الػذم  يحكي التجرؤ عمى، المعمكؿ بيا ؿ ا سالميةالحالي لدساتير الدك كالكاق  
كثيػر مػف اعحكػاـ الشػرعية  اسػتبداؿ ىك مف أخص خصا ص اعلكىية ،كيظير ذلؾ مػف خػالؿ

بقػكانيف  ،كقػكانيف السػمـ كالحػربكالمعامالت الدكليػة ، ي جانب المعامالت كاعحكاؿ الشخصػية،
اعتبار ب ا سالميةالمكاد الدستكرية لبعض الدكؿ كتصرح ال رب أك الشرؽ، ةعاكضعية مف صن

كىذا يعني أف غيره مف المصادر معتمد  ػي التشػري   الشريعة ا سالمية مصدران ر يسيان لمتشري 
ف كػػاف مصػػدران  رعيػػان،كتعتبر دكؿه أخػػرل أف الشػػعب ىػػك مصػػدر السػػمطات، ىذا يعنػػي تقػػديـ ،ك كا 

عمػى حكػـ ا  تعػالى المطيػؼ الخبير، ػالحكـ ال ،ف معر ة مصالح العبػاد ع حكـ البشر القاصر
ـُ ِإلَّ ِلمَّػػِه َيقُػػص  اْلَحػؽَّ َوُهػػَو َخْيػػُر اْلَفاِصػػِميفَ بػد أف يكػػكف   كحػده   [ٕٓ]اعنعػػاـ :   ِإِف اْلُحْكػػ

كىػػذا يعنػػي حريػػة الدكلػػة  ػػي  عالقػػة التشػػري  بنظػػاـ الحكػػـ ،كلػػـ تػػنص دسػػاتير دكؿ أخػػرل عمػػى
كاعصؿ  ي الدكلة المسممة  تراىا دكف ضابط أك إطار ينظـ ىذه القكانيف، اختيار القكانيف التي

                                                 
 .ٖٗإف  رعكف عال  ي اعرض،محمد أبك  ارس،ص (ُ)
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أف تحتكـ  ي نظاميا كسياستيا لحكـ ا  تعالى كرسكلو ال إلى غير ذلؾ مف القكانيف الكضعية 
ال  يػػي  ػػي ىػػذه الحالػػة معتديػػة عمػػى حػػؽ التشػػري  كبالتػػالي عمػػى  كاكراء الشخصػػية القاصػػرة،كا 

 عمييا مف عذاب ا  تعالى.صفة اعلكىية كيخشى 
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 الرابعالمبحث 
 والتشتت في البالد نقص الموارد الغذائية 

 
مػػف العقكبػػات ا لييػػة التػػي سػػمطيا ا  تعػػالى  دُّ تعػػإف المجاعػػات كنقػػص مػػكارد ال ذاء، 

بسبب كفرانيـ لنعـ ا  تعالى،كجحكدىـ لفضػؿ المػنعـ سػبحانو كتعالى،كقػد ،عمى بعض اعقكاـ 
عمػػػييـ ربنػػػػا نعمػػػان كثيػػػػرة،مف ك ػػػرة المأكػػػػؿ قػػػص عمينػػػػا القػػػرآف قصػػػػة أكل ػػػؾ القػػػػـك الػػػذيف أسػػػػبر 

تػػػػػػػػنقالتيـ  أثنػػػػػػػػاء كاعمػػػػػػػػاف اعمػػػػػػػػف با ضػػػػػػػػا ة إلػػػػػػػػى نعمػػػػػػػػةكالمشرب،كسػػػػػػػػعة اعرزاؽ كاعقكات،
بػػاخراج حقيػػا مػػف الزكػػاة ،غير أنيػػـ بسػػبب جيميـ،لػػـ يقػػابمكا ىػػذه الػػنعـ بالشػػكر كالثنػػاء كأسػػفارىـ

نما قابمكىػا بػالنكراف كالجحػكدكالصدقة ،  ،كىؤالء القػـك ىػـ أىػؿ سػبأالمعاصػي كاسػت الليا  ػي، كا 
 باسميـ،قاؿ تعالى: مف القرآف حيث ذكر القرآف قصتيـ كسمى سكرة

  ـْ َواْشػُكُروا َلػُه ـْ آَيػًة َجنَّتَػاِف َعػْف َيِمػيٍف َوِشػَماٍؿ ُكمُػوا ِمػْف ِرْزِؽ َرَبُكػ َلَقْد َكاَف ِلَسَبٍإ ِفي َمْسَكِنِه
ـْ َجنَّتَػْيِف َذَواتَػْي  *َبْمَدًة َطَيَبًة َوَرب  َرُفوًر  ـْ ِبَجنََّتْيِه ـْ َسْيَؿ اْلَعِرـِ َوَبدَّْلَناُه َفَهْعَرُضوا َفَهْرَسْمَنا َعَمْيِه

ـْ ِبَمػا َكَفػُروا َوَهػْؿ ُنَجػاِزي ِإلَّ اْلَكفُػوَر  *ُأُكٍؿ َخْمٍط َوَأْثٍؿ َوَشػْيٍء ِمػْف ِسػْدٍر َقِميػٍؿ   *َذِلػَؾ َجَزْيَنػاُه
ـْ َوَبْيَف اْلُقَر  الَِّتي َباَرْكَنا ِفيَها قُػرا  َظػاِهَرةا َوَقػدَّْرَنا ِفيَهػا السَّػْيَر ِسػيُروا ِفيَهػا َلَيػاِلَي َوَجَعْمَنا َبْيَنهُ 

ـْ َأَحاِديػَث َوَمزَّْقَنػاُهـْ  *َوَأيَّاماا آِمِنيَف  ـْ َفَجَعْمَناُه ُكػؿَّ  َفَقاُلوا َربََّنا َباِعْد َبْيَف َأْسَفاِرَنا َوَظَمُموا َأْنُفَسُه
ٍؽ ِإفَّ ِفي َذِلَؾ َةَياٍت ِلُكَؿ َصبَّاٍر َشُكوٍر  ـْ ِإْبِميُس َظنَُّه َفػاتََّبُعوُ  ِإلَّ َفِريقاػا *ُمَمزَّ َوَلَقْد َصدََّؽ َعَمْيِه

ـَ َمْف ُيْؤِمُف ِباْةِخَرِة مِ  *ِمَف اْلُمْؤِمِنيَف  ـْ ِمْف ُسْمَطاٍف ِإلَّ ِلَنْعَم مَّْف ُهَو ِمْنَها ِفي َوَما َكاَف َلُه َعَمْيِه
  [ٕٔ - ٘ٔ]سبه :  َشؾَّ َوَرب َؾ َعَمى ُكَؿ َشْيٍء َحِفيًظ 

 المطمب األوؿ:نعـ اهلل عمى أهؿ سبه:
 قػػد كػػػانكا ،كنعيـ ،كرغػػػد،رزؽسػػعة  مػػف عميػػػو أىػػؿ سػػػبأ تبػػدأ القصػػة بكصػػػؼ مػػا كػػافك  

كقػػد ارتقػػكا  ػػي سػػمـ كالماء مػػف السػػماء غزيػػر، ،يعيشػػكف  ػػي سػػعة كرغػػد حقيقي، ػػاعرض خصػػبة
،  أقػامكا كػؿ الجيػات ي مياه اعمطار ال زيرة التػي تػأتييـ مػف  استطاعكا التحكـالحضارة حتى 
، كخزنػػػكا المػػػاء اشػػػاءك متػػػى تفػػػتح كت مػػػؽ  أبكابػػػان  خػػػزافليػػػذا الكجعمػػػكا جبميف، بػػػيفخزانػػػان طبيعيػػػان 

ا مػػكرد مػػا ي عظػػيـ  كػػاف ليػػـ مػػف ىػػذ ،كراء السػػد ، كتحكمػػكا  ييػػا ك ػػؽ حػػاجتيـ  كبيػػرة بكميػػات
 . "سد مأرب  "كقد عرؼ باسـ ،
كمػػػ  ك ػػػرة الماء،كخصػػػكبة اعرض ،كحمػػػكؿ البركة،صػػػارت اعرض يانعػػػة مخضػػػرَّة كصػػػفيا    

قػالكا : كانػت المػرأة تمشػى تحػت أشػجار تمػؾ  حتػىككثرة ثمارىا ،،لركعتيا بالجنة القرآف الكريـ 
  .دكف جيد منيااكو التى تتساقط  ى مكتميا البساتيف كعمى رأسيا المكتؿ ، يمتمر مف أنكاع الفك 
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 الكىػػػػػاب تػػػػػذكر بػػػػػالمنعـيركنيػػػػػا كػػػػػؿ يػػػػػـك مػػػػػف آيػػػػػات ا   آيػػػػػة كصػػػػػارت ىػػػػػذه الجنػػػػػة  
كقدرتػػػػػو كبػػػػػدي  صػػػػػنعو ، ككجػػػػػكب شػػػػػكره  -تعػػػػػالى  -عمػػػػػى كحدانيػػػػػة ا   كاضػػػػػحة كعالمػػػػػة،

 .ر مف معصيتو ر ، كالتح
 ان  كانكا يسا ركف ليالي كأيام،كمف نعـ ا  تعالى عمى أىؿ سبأ كذلؾ نعمة اعمف كالطمأنينة    

 ىان يف . مطم نيف  ي السيركقطاع الطرؽ   ي مأمف مف أخطار السفر
ككـ مف المسمميف  ي عصرنا يعيشكف  ي رغد مشابو أك يفكؽ بأضعاؼ ما عاشو أىؿ سبأ    

خاصػػػة  ػػػي بػػػالد الػػػنفط ،تمػػػؾ الػػػبالد المسػػػممة التػػػي يسػػػكدىا كأمف كطمأنينػػػة ،مػػػف تػػػرؼ العػػػيش،
 االزدىار كالرخاء االقتصادم الذم لـ يسبؽ أف مر عمى تمؾ البالد طػكاؿ تاريخيا، يػؿ يػا تػرل

 قابمكا ىذه النعـ الكثيرة بالشكر كالتمسؾ بمني  ا سالـ!!  اعتبركا بمصير أىؿ سبأ..ب،ك 
 :المطمب الثاني:إعراض أهؿ سبه وكفرهـ 

 إرساؿ الرسؿ ألهؿ سبه:أولا:
 أرسػػؿ ا  تعػػالى عىػػؿ سػػبأ الرسػػؿ يػػأمركنيـ بكجػػكب الشػػكر عمػػى ىػػذه الػػنعـ الكثيػػرة،  
 ًـْ َواْشُكُروا َلُه َبْمَدًة َطَيَبًة َوَرب  َرُفور    ُكُموا ِمْف ِرْزِؽ َرَبُك

، كعمػػػى ألسػػػنة الصػػػالحيف مػػػنيـ ، كمػػػكا مػػػف الرسػػػؿ كقمنػػػا ليػػػـ عمػػػى ألسػػػنةكالمعنػػػى : 
ىػذا  -سػبحانو  -أنعػـ بيػا ربكػـ عمػيكـ ، كاشػكركا لػو  التػياعرزاؽ الكريمة ، كالثمػار الطيبػة ، 

حسانو  سماحة  ي اعرض بالنعمة كالرخاء   يذه"العطاء ،  انكـ إذا شكرتمكه زادكـ مف  ضمو كا 
عدىـ عف الحمد كالشػكرافب  كلكػنيـ لػـ يشػكركا  ماذا يق ،كسماحة  ي السماء بالعفك كال فراف  ،

 (ُ)"كلـ يذكركا 
 إعراضهـ عف دعوة الرسؿ:ثانياا:

ىـ كالصػػالحكف مػػنيـ بكجػػكب الشػػكر،بؿ ؤ لػػـ يسػػتجب أىػػؿ سػػبأ لمػػا دعػػاىـ إليػػو أنبيػػا 
ككأف الخيػر الػذم أعرضكا عف ذلؾ،كتنكركا لفضؿ ا  تعالى عمييـ،كنسػبكا الخيػر إلػى أنفسػيـ،

 ال بتك يؽ ا  ك ضمو.،ىـ  يو حصؿ بذكا يـ كقكتيـ 
كلقد  ات ىؤالء ك يرىـ مف ذكم الحضارات اليالكة أف يحصنكا ىذه المػدنيات الزاخػرة "

ضػػػيمة ،كيزرعػػػكا  ييػػػا ركح كيزينكىػػػا بالف،كحبػػػؿ االعتصػػػاـ بػػػا   ،كالحضػػػارات الزاىيػػػة با يمػػػاف
ة ،كمف سنة ا  أف كؿ حضارة أك مدنيػة ال تحصػف بيػذه العكامػؿ االستقامة كالعدؿ كاالستمراري

  (ِ)كالقيـ الكريمة ، مصيرىا الدمار كالخراب العاجؿ كعاقبة أىميا العذاب كاليالؾ."
ا   كتنكػػر أكثػػر الخمػػؽ عػػف شػػكر ا  حقيقػػة أثبتيػػا القػػرآف الكريـ، ػػاف أكثػػر النػػاس ال يشػػكركف

        َوَقِميؿً   :تعالى التي أكجبيا ا  تعالى عمييـ،لذلؾ قاؿتعالى،كال ينيضكف بمقتضيات الشكر 
                                                 

 .(ُُٔ/  ٔ) - ، سيد قطب ي ظالؿ القرآف (ُ)
 .ِِْسنف القرآف  ي قياـ الحضارات كسقكطيا،ص (ِ)
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 [ُٕ: ]اععراؼول تجد أكثرهـ شاكريف  :قاؿك [ ، ُّ:] سبأِمْف ِعَباِدَي الشَُّكوُر 
 بػػؿ يرعاىا حػػؽ رعايتيا،رجػػاء حفظيػػا،كأداءن لكاجبيا،نعػػـ ا  عميػػو،قميػػؿ مػػف النػػاس مػػف يػػدرؾ  

كأكغمكا مؾ الحقيقة، أساءكا إلى ربيـ ،كأسرؼ بعضيـ  ي الط ياف،أكثر الناس ربما غفمكا عف ت
 .كىذا يناقض حقيقة الشكرف ، ي العصيا

 اهلل ألهؿ سبه: اتبو المطمب الثالث:عق
ػػػو ال تحػػػابي أحػػػدان ميمػػػا كاف،لػػػذلؾ  ػػػاف     إف سػػػنة ا  تعػػػالى  ػػػي عقػػػاب مػػػف يكفػػػر ًنعمى

العقػػػػاب قػػػػػد نػػػػػزؿ عمػػػػػى أىػػػػؿ سػػػػػبأ ،السػػػػػتحقاقيـ لو، بػػػػػدؿ أف يشػػػػكركا خػػػػػالقيـ كيحمػػػػػدكه عمػػػػػى 
 نعما و،كفركا نعمو كأعرضكا عف شكره.

 كقد عاقب ا  تعالى أىؿ سبأ بعقكبتيف :
 :محؽ جنتيهـقوبة األولى:الع

 قاؿ تعالى عاقبيـ ا  تعالى بتبديؿ النعيـ الذم كانكا يقيمكف بو إلى بؤس كشقاءحيث  

  ي كصؼ ىذه العقكبة:

  َـْ َجنََّتْيِف َذَواَتْي ُأُكٍؿ َخْمٍط و ـْ ِبَجنََّتْيِه ـْ َسْيَؿ اْلَعِرـِ َوَبدَّْلَناُه َأْثػٍؿ َوَشػْيٍء َفَهْعَرُضوا َفَهْرَسْمَنا َعَمْيِه
ـْ ِبَما َكَفُروا َوَهْؿ ُنَجاِزي ِإلَّ اْلَكُفورَ  *ِمْف ِسْدٍر َقِميٍؿ   [ُٔ]سبأ :  َذِلَؾ َجَزْيَناُه

" الذم أرسمو ا  عمييـ :كاختمؼ الم  فسركف  ي المراد بػ"سيؿ العـر
 .المراد بالعـر المياهقيؿ   -ُ
 .السيؿ منو يأتى كاف الذل كقيؿ: الكادم -ِ
ػػرىذ  -ّ لمػػا أراد عقػػكبتيـ بارسػػاؿ العػػـر عمػػييـ، بعػػث عمػػى السػػد دابػػة مػػف  أم أنػػو  كقيػػؿ: الجي

رىذ" نقبتو  .اعرض، يقاؿ ليا: "الجي
  (ُ)الماء ال زير  يككف مف باب إضا ة االسـ إلى صفتو، مثؿ: "مسجد الجام "كقيؿ:  -ْ
 (ِ) سيالن شديدان مدمران. عمييـ أرسمناكالمعنى  
كد التي كانت مبنية لحجز الماء مف خمفيا، يأخذكف منيا لسقاية مسدكقيؿ ىك إشارة ل -ٓ

السدكد،  تصدعت كانيارت ،كسالت زركعيـ، مما جحدكا نعـ ا  تعالى،أىممكا العناية بتمؾ 
  (ّ).عف ابف عباس ىذا المعنى كمري  عمى جناتيـ  أ سدتيا،

 كىذه اعقكاؿ متقاطعة كمتشابية،كمحصمتيا أف ا  تعالى قد أرسؿ عمييـ ذلؾ السيؿ 
،كالفيض الجارؼ  حياتيـ  سبب دماران كاسعان ،غيَّر أحكاؿ القكـ،كقمب -أيان كاف سببو-العاـر

 كبدؿ غناىـ  قران،كعزىـ ذالن.،ى عقبرأسان عم
                                                 

 .(ِّٖ/  َِ)  -جام  البياف  ي تأكيؿ القرآف، لمطبرم  (ُ)
 .(َٖٓ/  ٔ) - تفسير القرآف العظيـ،البف كثيرانظر : (ِ)
 .(ِِٓ/  ُْ) -الجام  عحكاـ القرآف، لمقرطبي  انظر: (ّ)
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 َفاَتْت ُأُكَمَها ِضْعَفْيِف : -تعالى -اعكؿ : ىك الثمر،كمنو قكلو َذَواَتْي ُأُكٍؿ َخْمٍط  كقكلو : 

 : " قكالفالخمطكقيؿ  ي معنى " ،أل : ثمرىا  [ِٓٔ]البقرة : 
   (ُ)كغيرىما مف أ مة التفسير مجاىدك  ابف عباسكما ركم عف  ىك ثمر اعراؾ  -ُ
 .: ىك كؿ شجر ذم شكؾ  يو مرارة  (ِ)أبك عبيدة قاؿ -ِ
  (ْ)"كؿ نبت  يو مرارة ال يمكف أكمو":  (ّ)الزجاجكقاؿ  -ٓ

  (ٔ).غير أنو أعظـ منيا(ٓ) انو يقاؿ لو: الطَّر اء، كقيؿ: شجر شبيو بالطر اء أما "اعثؿ" 
 :شجر النبؽ ، كقاؿ اعزىرم : السدر سدراف ىك كالسدر  َقِميؿٍ َوَشْيٍء ِمْف ِسْدٍر :كقكلو 

 .كلو ثمرة عفصة ال تؤكؿ كىك الذم يسمي الضاؿ ،كال يصمح كرقو ،سدر ال ينتف  بو -
 .ككرقو غسكؿ يشبو شجر العناب ،كثمره النبؽ ،كسدر ينبت عمى الماء -
 جعػؿ قمػيالن  يمػا بػدلكا بػو عنػو ،ككصػؼ بقميػؿ لفظػان كمعنػى ،اختمؼ  ي المراد ىنا  قيػؿ الثانيك 

نما أكتكه تذكيران لمنعـ الزا مة لتككف حسرة عمييـ ، كقيؿ المػراد بػو  لك كثر كاف نعمة ال نقمة ، كا 
  (ٕ)اعكؿ حتمان عنو اعنسب بالمقاـ ، كلـ يذكر نكتة الكصؼ بالقميؿ عميو .

ككف المعنػػػى: أف الثمػػػر النػػػا   الكحيػػػد الػػػذم بقػػػي ليػػػـ ىػػػك كاعظيػػػر كا  أعمػػػـ الثػػػاني،كي      
السػػدر،غير أنػػو قميػػؿ ال يشػػب  جا عػػان ،كال ي يػػث مميك ان،أبقػػاه ا  ليػػـ ال لينتفعػػكا بػػو،بؿ ليػػذكرىـ 

 باعياـ الخكالي الخيّْرات،ليزدادكا حسرة  كؽ حسرتيـ،كبؤسان  كؽ بؤسيـ. 
اعشجار المبدؿ بيا ىك الٌسٍدر قاؿ:  لما كاف أجكدى ىذه قاؿ ابف كثير رحمو ا :"

 ٍَوَشْيٍء ِمْف ِسْدٍر َقِميؿ ، ضيجة لنالجنتيف إليو، بعد الثمار ا يذا الذم صار أمر تىٍينؾ
 لطر اء كالمناظر الحسنة، كالظالؿ العميقة كاعنيار الجارية، تبدلت إلى شجر اعراؾ كا،

                                                 
 (ِّٖ/  َِ)  -جام  البياف  ي تأكيؿ القرآف، لمطبرم انظر: (ُ)

أعمػػػػـ  اعرضقػػػػاؿ الجػػػػاحظ: لػػػػـ يكػػػػف  ػػػػي  ،مكلػػػػده كك اتػػػػو  ػػػػي البصػػػػرة،مػػػػف أ مػػػػة العمػػػػـ بػػػػاعدب كالم ػػػػة  (ِ)
كلمػػػػػا مػػػػػات لػػػػػـ يحضػػػػػر جنازتػػػػػو أحػػػػػد، لشػػػػػدة نقػػػػػده  ،مف حفػػػػػاظ الحػػػػػديث،ككػػػػػاف إباضػػػػػيان  ،بجميػػػػػ  العمػػػػػـك منػػػػػو

اععالـ انظػػػػػػػر:مؤلػػػػػػػؼ، منيػػػػػػػا )نقػػػػػػػا ض جريػػػػػػػر كالفػػػػػػػرزدؽ( ك )مجػػػػػػػاز القػػػػػػػرآف(  ََِلػػػػػػػو نحػػػػػػػك  ،معاصػػػػػػػريو
 (ِِٕ/  ٕ) -لمزركمي 

كػػػػػػاف مػػػػػػف أىػػػػػػؿ العمػػػػػػـ بػػػػػػاعدب كالػػػػػػديف المتػػػػػػيف  إسػػػػػػحاؽ إبػػػػػػراىيـ بػػػػػػف محمػػػػػػد الزجػػػػػػاج النحػػػػػػكم ىػػػػػػك أبػػػػػػك (ّ)
كػػػػػػػو أخػػػػػػػذ اعدب عػػػػػػػف المبػػػػػػػرد كثعمػػػػػػػب مػػػػػػػف، ككػػػػػػػاف يخػػػػػػػرط الزجػػػػػػػاج، ثػػػػػػػـ تر  ،جميػػػػػػػؿ المػػػػػػػذىب كاالعتقػػػػػػػاد ،

تصػػػػػانيفو معػػػػػاني القػػػػػرآف  ػػػػػي التفسػػػػػير كخمػػػػػؽ ا نسػػػػػاف كتفسػػػػػير جػػػػػام  مػػػػػف  ،كاشػػػػػت ؿ بػػػػػاعدب،  نسػػػػػب إليػػػػػو
     ،ك يػػػػػػػات اععيػػػػػػػافانظر:، ككانػػػػػػػت ك اتػػػػػػػو سػػػػػػػنة إحػػػػػػػدل عشػػػػػػػرة كثالثما ػػػػػػػة  ػػػػػػػي جمػػػػػػػادم اكخػػػػػػػر  ،المنطػػػػػػػؽ

 .(ِٓ/  ُ) -اعدنركم  ،( طبقات المفسريف ْٗ/  ُ) - خمكاف ابف

 .(ِِٓ/  ُْ) -الجام  عحكاـ القرآف، لمقرطبي   (ْ)

 .(ِٕ/  ِْ) - لمزبيدم ،تاج العركس انظر: .عصي لو يخرجشجر غير مثمر  (ٓ)

 (ّّٖ/  َِ) -جام  البياف  ي تأكيؿ القرآف، لمطبرم انظر: (ٔ)
 .(ُِٕ/  ِِ) - ركح المعاني ، ل لكسي انظر : (ٕ)
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كتكذيبيـ بسبب كفرىـ كشركيـ با ،كذلؾ ؛كالثمر القميؿ،كالٌسٍدر ذم الشكؾ الكثير
 (ُ)" الحؽ كعدكليـ عنو إلى الباطؿ

ككانػػػػػػػت نتيجػػػػػػػة ذلػػػػػػػؾ الفيضػػػػػػػاف الكاسػػػػػػػح، انقػػػػػػػالب تمػػػػػػػؾ الجنػػػػػػػاف بجنػػػػػػػاف مػػػػػػػف نػػػػػػػكع 
مختمؼ،يكسكىا الجفاؼ كالقحط القاتـ،ككٍصؼ الجنتيف بعد تدميرىما بذات الكصؼ"جنتيف" مف 

ـْ َفاْعتَػُدوا َعَمْيػِه ِبِمْثػِؿ َمػا اْعتَػَد  َعَمػْيُكـْ  َفَمِف اْعتَػَد باب المشاكمة كىك كقكلو تعالى   َعَمػْيُك
 [ُْٗ]البقرة : 

كلكف لمػػا كقعػػت الثانيػػة  ػػي مقابمػػة اعكلػػى أطمػػؽ لفػػظ ،كأشػػجار البػػكادم ال تسػػمى جنػػة كبسػػتانان  "
 ِ[" َْالشكرل :  ]َوَجزَاُء َسَيَئٍة َسَيَئًة ِمْثُمَها  الجنة كىك كقكلو تعالى : 

 كانػت نتيجػة  ، وطاعتػكعػف  ا  تعػالى عف شػكرقد أعرضكا  أىؿ سبأ كالمحصمة أف    
التػى كػانكا يعيشػكف  ييػا ، بسػاتيف  ال نػاء الجنػاف اليانعػة بػدلت تمػؾك ،مػزقيـ شػر ممزؽأف ذلؾ،

، كأثػؿ ال غنػاء  يػو كال نفػ  ، كلػـ يبػؽ إال  ر  ال نبات بػو سػكل أشػجار ال تثمػر إال كػؿ ميػأخرل 
كسػركرىـ  كنعيميـ بؤسان ،  قد بدؿ الٌمو أ راحيـ أتراحان  يذكرىـ بنعيـ سابؽ،شيء مف سدر قميؿ ،

كىربػػػػت العصػػػػا ير كالبالبػػػػؿ ، كخمفتيػػػػا البػػػػـك كال ربػػػػاف تصػػػػيح  ػػػػكؽ الخرا ػػػػب كالقصػػػػكر ،حزنان 
لػػى زكاؿ الػػنعـ اف إلػػى الخػػراب كالػػدمار ، ك أف الجحػػكد كالبطػػر ، يؤديػػ ىػػك المقصػػكد  ،المتيدمػػة ا 

 .كتحكيميا إلى نقـ
 :العقوبة الثانية:التفرؽ والتشتت في البالد

ـْ َوَبْيَف اْلُقَر  الَِّتي َباَرْكَنا ِفيَها ُقرا  َظاِهَرةا َوَقدَّْرَنا ِفيَهػا السَّػْيَر ِسػيُروا  قاؿ تعػالى: َوَجَعْمَنا َبْيَنُه
ػا آِمِنػػيَف  ـْ َأَحاِديػػثَ *ِفيَهػا َلَيػػاِلَي َوَأيَّاما ـْ َفَجَعْمَنػػاُه  َفَقػاُلوا َربََّنػػا َباِعػْد َبػػْيَف َأْسػَفاِرَنا َوَظَمُمػػوا َأْنُفَسػُه

ٍؽ ِإفَّ ِفي َذِلَؾ َةَياٍت ِلُكَؿ َصبَّاٍر َشُكورٍ  ـْ ُكؿَّ ُمَمزَّ  [ُٗ،  ُٖ]سبأ :  َوَمزَّْقَناُه
تصػػؼ اكيػػة الكريمػػة نعمػػة أخػػرل مػػف نعػػـ ا  تعػػالى عمػػى أىػػؿ سػػبأ كىػػي نعمػػة اعمػػف       

 جعػؿك  التيـ،كاعماف،حيث يسَّر ا  عمييـ كسا ؿ السفر كمػنحيـ اعمػاف كاالطم نػاف خػالؿ تػنق
قػرل مرتفعػة عػامرة بػيف قػراىـ كقػرل الشػاـ التػػي بػارؾ المٌػو  ييػا ، كجعػؿ  ييػا محطػات متعاقبػػة 

 ال تخشكف ،آمنيف ذات مسا ات متناسبة، كقيؿ ليـ: سيركا  ي طرقات تمؾ القرل ليالي كأيامان 
 ذات ريةػػػػػػػػػػػق  ي، كتركحكف  تبيتكف يبطش بكـ ، بؿ ت دكف  تقيمكف ان كال عدكَّ  كال عطشان  جكعان 

ككاف أىؿ سبأ يتبادلكف التجارة م  قرل الشاـ ،كىي القرل التػي بػارؾ ا   ،جناف كنير
 تعالى  ييا، كانت خطكط تجارتيـ آمنة كخالية مف قطاع الطرؽ كالمصكص.

                                                 
 .(َٖٓ/  ٔ) -،البف كثيرتفسير القرآف العظيـ (ُ)

(ِ)
 (.14/288)–انجايع الدكاو انقرآٌ ، نهقرطبي 
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: يػا ربنػا اجعػؿ بيننػا  دعػكا ربيػـ قػا ميف –لشؤميـ كضيؽ تفكيرىـ كشػقا يـ  -إال أنيـ  
كبػػػػػػيف القػػػػػػرل المباركػػػػػػة ، مفػػػػػػاكز كصػػػػػػحارل متباعػػػػػػدة اعقطػػػػػػار ، بػػػػػػدؿ تمػػػػػػؾ القػػػػػػرل العػػػػػػامرة 

 ،كاستبدلكا اعدنى بالذم ىك خير ليـ كأصمح.المتقاربة
مػػػف طيػػػب العػػػيش ، كممػػػكا العا يػػػة ،  طمبػػػكا الكػػػد  (ُ)بطػػػركا النعمػػػة ، كبشػػػمكا قػػػاؿ الزمخشػػػرم:"

ؿ البصؿ كالثكـ مكاف المٌف كالسمكل ، كقالكا : لك كاف جنى جناننا كالتعب كما طمب بنك إسرا ي
أبعد كاف أجدر أف نشتييو ، كتمنكا أف يجعؿ ا  بينيـ كبيف الشأـ مفاكز ليركبػكا الركاحػؿ  ييػا 

 (ِ)"كيتزكدكا اعزكاد ،  جعؿ ا  ليـ ا جابة
 مػنيـ مػف ذىػب إلػى  عػددة ،كمزقيـ كؿ ممزؽ  ى البالد المت  استجاب ا  دعاءىـ ، 

،كالعيش افنػعمػاف كاالطم يظميا امػة متحػدة،بعػد أف كػانكا أ ،كمنيـ مف ذىػب إلػى العػراؽالشاـ،
تفرقػػكا أيػػدل ": ،  يقكلػػكف كيضػػربكف بيػػـ المثػػؿأحاديػػث يتميػػى النػػاس بأخبارىـ، الرغيد،كصػػيرىـ

 ".سبأ
  حقيقة الشكر: 
   :الشكر فضؿأولا:
جػػػػػػالؿ يمثػػػػػػؿ اعتػػػػػػراؼ بفضػػػػػػمو ر  كالشػػػػػػك      كالشكػػػػػػػػر لنعمػػػػػػو، كثنػػػػػػاء عمػػػػػػى عطا و،، كا 

كنصػػػػػػؼ صػػػػػػبر، بػػػػػػؿ ،نصػػػػػػؼ شكر :ا يمػػػػػػاف نصػػػػػػفاف،ك المنى ركييبمّْػػػػػػيزيػػػػػػد النعـ،كيزيػػػػػػؿ النقـ،
قػػػػػػد ال يبعػػػػػػد اعمػػػػػػر إذا قمنػػػػػػا إف الػػػػػػديف كمػػػػػػو شػػػػػػكر،  مػػػػػػف شيػػػػػػٍكر ا  االعتػػػػػػراؼ بكحدانيتػػػػػػو، 

لصػػػػالة شػػػػػكر، كالزكػػػػػاة شػػػػػكر، الشكر، االعبػػػػػادات كميػػػػا ىػػػػػي مػػػػػف مظػػػػػاىر كا يمػػػػاف برسػػػػػمو، ك 
َواْشػػػػػُكُروْا ِنْعَمػػػػػَت المّػػػػػِه ِإف .. : قػػػػػاؿ تعػػػػػالىكالصػػػػػـك شػػػػػكر، كالحػػػػػ  شػػػػػكر، كالػػػػػذكر شػػػػػكر، 

ـْ ِإيَّػػػػػاُ  َتْعُبػػػػػُدوَف  َواْعُبػػػػػُدوُ   رف تعػػػػػالى عبادتػػػػػو بالشػػػػػكر  قػػػػػاؿ: ،كقػػػػػ [ُُْ]النحػػػػػؿ:  ُكنػػػػػُت
 [ ُٕالعنكبكت:]َواْشُكُروا َلُه ِإَلْيِه ُتْرَجُعوَف 

براىيـ  ،كبػرأه أمة قانتنػا   حنيفنػا كصفو ا  تعالى بأنو كاف  –السالـ الصالة عميو  -كا 
ـَ َكػاَف ُأمَّػةا   ا عنعـ ربو كأجميا نعمة التكحيد قاؿ تعػالى :عنو كاف شاكرن مف الشرؾ؛ ِإفَّ ِإْبػرَاِهي

ـْ َيػُؾ ِمػَف اْلُمْشػِرِكي  َشػاِكراا أَلَْنُعِمػِه اْجَتَبػاُ  َوَهػَداُ  ِإَلػى ِصػرَاٍط م ْسػَتِقيـٍ  *َف َقاِنتاا ِلّمِه َحِنيفػاا َوَلػ
ػا عنػو  [،ُُِ، َُِ]النحؿ:  [، بػؿ إف ا  ّ]ا سػراء:  َكػاَف َعْبػداا َشػُكوراا  كامتدح ا  نكحن

َهػاِتُكـْ جؿ كعال خمؽ الخمؽ كأكجدىـ ليشكركه:  َل َتْعَمُمػوَف َشػْيئاا  َوالّمُه َأْخػَرَجُكـ َمػف ُبُطػوِف ُأمَّ
ـْ َتْشُكُروفَ  ـُ اْلسَّْمَع َواأَلْبَصاَر َواأَلْفِئَدَة َلَعمَُّك  [ٖٕ]النحؿ :  َوَجَعَؿ َلُك

 
 

                                                 
 .(ُِٓ/  ُ) -معجـ مقاييس الم ة البف  ارسأم س مكا، انظر: (ُ)

 .(ٕٖٓ/  ّ) - الكشاؼ (ِ)
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  الشكر:ثانياا:تعريؼ 
 أ.الشكر لغة:

عر اف ا حساف كنشره، كىك  ىك الشكر ما ذكره ابف منظكر بأفالم كية  الشكر مف تعريفات   
 سمنت عميو، كالشُّكراف خالؼ ،إذا أصابت مرعى،مأخكذ مف قكلؾ: شكرت ا بؿ تٍشكير 

النيكراف، كالشكر مف ا : المجازاة كالثناء الجميؿ، كييقاؿ: شىكىرىه كشىكىر لو يشكيري شيٍكرنا كشيٍكراننا، 
ا: شكرت ا ، كشكرت  ، كشكرت با ، ك  ، كيقاؿ أيضن كذلؾ شكرت نعمة ا ، كرجؿه شككره

 (ُ)كثير الشكر، كىك الذم يجتيد  ي شكر ربو بطاعتو كأدا و ما كٌظؼ عميو مف عبادتو
ظيارىػا  "ؿ الراغب اعصفياني: اقك  كينضػاده الكفػر الػذم ىػك نسػياف  ..الشكر تصػكر النعمػة كا 

ػيفو شىػٍكرىل  ،مظيرة بسمنيا إسداء صػاحبيا إلييػا،كدابة شككر، النعمة كسترىا كقيػؿ أصػمو مػف عى
ػػػػػػػػػػػػٍنًعـً عميػػػػػػػػػػػػو  (ِ)" .أم ممتم ػػػػػػػػػػػػة،  الشػػػػػػػػػػػػكر عمػػػػػػػػػػػػى ىػػػػػػػػػػػػذا ىػػػػػػػػػػػػك االمػػػػػػػػػػػػتالء مػػػػػػػػػػػػف ًذٍكػػػػػػػػػػػػر المي

   :اصطالحاا الشكر ب.
 ،نذكر أكصاؼ كثيرة، كمعافو لطيفةككصفكه بعديدة، تعريفات  لشكر عرؼ العمماء ا 

 : بعضان منيا مما ساقو ا ماـ ابف القيـ  ي مدارج السالكيف 
  .العتراؼ بنعمة المنعـ عمى كجو الخضكعا الشكر ىكقيؿ:  -ُ
 .الثناء عمى المحسف بذكر إحسانو  ىككقيؿ : -ِ
كجرياف المساف ،كالجكارح عمى طاعتو ،ككؼ القمب عمى محبة المنعـع ىك"كقاؿ بعضيـ:  -ّ

  (ّ)"بذكره كالثناء عميو
الشكر ظيكر أثر نعمة ا   رحمو ا  "كقد اختار ابف القيـ تعريفان را عان لمشكر حيث يقكؿ      

 .(ْ)"عمى لساف عبده: ثناءن كاعترا نا، كعمى قمبو شيكدنا كمحبة، كعمى جكارحو انقيادنا كطاعة 
: " الشكر كؿ ما ىك جزاءه لمنعمة عر نا، .. كالشكر مف العبد: عر اف ا حساف، (ٓ)كقاؿ الكفكم

 (ٔ)كمف ا  المجازاة كالثناء كالجميؿ. "
 
 

                                                 
 .(ِْْ/  ْ) -لساف العرب ، البف منظكر  انظر: (ُ)
 .(ِٓٔ/  ُ) - مفردات غريب القرآف (ِ)
 .( ِْْ/  ِ) -مدارج السالكيف  (ّ)

 .( ِْْ/  ِ) -المصدر السابؽ (ْ)
 اعحناؼ،صاحب )الكميات( كاف مف قضاة  ،يكب بف مكسى الحسيني القريمي الكفكم، أبك البقاءىك أ (ٓ)

كعاد إلى استانبكؿ  تك ي بيا،كلو كتب بالتركية  ،عاش ككلي القضاء  ي )كفو( بتركيا، كبالقدس، كبب داد
 .( ُّ/  ّ) - كحالة عمرمعجـ المؤلفيف ،(ّٖ/  ِ) -اععالـ لمزركمي ىػ. انظر: َُْٗ،تك ي عاـ 

 .(ِّٓ/  ُ)-الكميات  (ٔ)
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 ثالثاا:أركاف الشكر:
 كىي: كال يقـك إال عمييا ال يتحقؽ الشكر إال بيا، كأركاف كلمشكر قكاعد

 .  كحبو لو -ِ            . خضكع الشاكر لممشككر  -ُ
                                                    .كثناؤه عميو بيا -ْ           . توػػػػػػػترا و بنعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاع -ّ
 (ُ).  يما يكرهجكارحو  كأف ال يستعمؿ -ٓ

 يػذه الخمػس : ىػي أسػاس الشػكر كبنػاؤه عمييػا  متػى عػدـ منيػا كاحػدة : اختػؿ  قاؿ ابف القيـ:"
 (ِ)"مف قكاعد الشكر قاعدة ككؿ مف تكمـ  ي الشكر كحده  كالمو إلييا يرج  كعمييا يدكر

 . قد انتقص مف حؽ الشكر   رب العالميف، مف  رط  ي شيء مف ىذه اعمكر  
كقػػػـك سػػػبأ كمػػػف شػػػابييـ مػػػف المعرضػػػيف قػػػد ىػػػدمكا ىػػػذه القكاعػػػد، مـ يخضػػػعكا   تعػػػالى كلػػػـ 
يستجيبكا عمر رسمو،كلـ يعتر كا بفضؿ ا  عمييـ،كلـ يثنكا عمييا،بؿ أعرضكا عف ىذا كمو كمػا 

الكريـ،كجحػػػدكا نعمػػػة ا  تعػػػالى، كلػػػك أنيػػػـ شػػػكركا ،لػػػزادىـ ا  تعػػػالى مػػػف ف أخبػػػر عػػػنيـ القػػػرآ
ـْ ِإفَّ َعػػَذاِبى  نعما ػػو عف ا  تعػػالى يقػػكؿ: ـْ َوَلػػِئف َكَفػػْرُت ـْ لِزيػػَدنَُّك ـْ َلػػِئف َشػػَكْرُت ْذ تَػػَهذََّف َرب ُكػػ َواِ 

 ،ا القػػػـك نعمػػػػة ا يقػػػكؿ الطبػػػرم  ػػػي معنػػػى اكيػػػػة: "كلػػػ ف كفػػػرتـ أييػػػ [ ٕ]إبراىيـ: َلَشِديدً 
إف عػػذابي لشػػديد، ،كركػػكبكـ معاصػػيو ،كخال ػػو  ػػي أمػػره كنييػػو ، جحػػدتمكىا بتػػرؾ شػػكره عمييػػا 

  (ّ)أعذبكـ كما أعذب مف كفر بي مف خمقي" 
َوَضػَرَب المَّػُه َمػَثالا َقْرَيػةا َكاَنػْت ءاِمَنػةا كحكى ا  مصارع اعمـ التي كفرت نعػـ ا   قػاؿ:        

وِع َواْلَخػْوِؼ ِبَمػا م ْطَمِئنَّةا َيْهِتيَها ِرْزُقَها َرَرداا ّمف ُكّؿ َمَكاٍف َفَكَفَرْت ِبَهْنُعـِ المَِّه َفَهَذاَقَها المَُّه ِلَباَس اْلجُ 
قاؿ المناكم: "ما زاؿ شيء عف قـك أشد مف نعمػة ال يسػتطيعكف   [.ُُِ]النحؿ: َكاُنوْا َيْصَنُعوفَ 

نما ثبتت  ـ، ك ػي الًحكػـ: مػف لػـ يشػكر النعمػة  قػد تعػرض ـ عميػو لممػنعً النعمة بشكر المنعى ردىا، كا 
كقػاؿ ال زالػي: كالشػكر قيػد الػنعـ، بػو تػدـك كتبقػى، كبتركػو  ،لزكاليا، كمػف شػكرىا  قػد قيػدىا بعقاليػا

 ..[ُُ]الرعػد:ُيَغّيُروْا َما ِبَهنُفِسِهـْ  ِإفَّ المََّه َل ُيَغّيُر َما ِبَقْوـٍ َحتَّىينعقد كتتحكؿ، قاؿ ا  تعالى: 

ال  يقطػ  عنػو ، السيد الحكيـ إذا رأل العبد قاـ بحػؽ نعمتػو يمػف عميػو بػأخرل كيػراه أىػال ليػا  كا 
  (ْ)" ذلؾ
ـْ َيُؾ ُمَغّيراا ّنْعَمةا َأْنَعَمَها َعَمى َقْوـٍ َحتَّػى ُيَغّيػُروْا ككما قاؿ ا :     ـْ ذِلَؾ ِبَهفَّ المََّه َل َمػا ِبَهْنُفِسػِه

قػاؿ الطبػػرم: "يقػػكؿ تعػػالى ذكػره: إف ا  ال ي يػػر مػػا بقػػـك .[ّٓ]اعنفػػاؿ:َوَأفَّ المَّػػَه َسػػِميًع َعِمػػيـً 

                                                 
 .(ِْْ/  ِ) -مدارج السالكيف انظر: (ُ)
 . المصدر السابؽ ، نفس الصفحةانظر: (ِ)
 .(ِٖٓ/  ُٔ) -جام  البياف  ي تأكيؿ القرآف، لمطبرم  (ّ)

 .(ٔٓٓ/  ّ) - يض القدير  (ْ)
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بظمػـ بعضػيـ  ،كييمكيػـ حتػى ي يػركا مػا بأنفسػيـ مػف ذلػؾ ، يزيؿ ذلػؾ عػنيـ ،مف عا ية كنعمة
 (ُ)ه"بعضان كاعتداء بعضيـ عمى بعض،  تحؿ بيـ حين ذ عقكبتو كت يير 

 كفراُف الَنعـ:رابعاا:صور  
 فرؽ بػػيف يىشػػكيرىه عمييػػا،ال أف ميػػو بتمػػؾ النّْعمػػة  ػػالف مػػف النػػاس،أف يعتقػػد أف الػػذم أنعػػـ ع  -ُ
 كالثاني مذمكـ .كبيف نسبة الٌنعمة إلييـ، اعكؿ محمكد،،ر الناسشك
كػأف  ،العػٌزًة سػبحانوٌنعمة إلى غيػر رب  ينسب الب النعمة إلى غير المنعـ الحقيقي،أك ينس -ِ

 كالخيري كمُّو بيًد ا  كحدىه . ،يقكؿ ىذا مف خير  الف كما شابو ذلؾ 
 -قٌبحػػػو ا   -،كمػػػا قػػػاؿ الشػػػاعر الممحػػػد النعمػػػة ، بػػػأف يرٌدىػػػا أك يحتقرىا أك ال يقبػػػؿ تمػػػؾ -ّ

 حيث قاؿ : أنا أر ض ا حساف مف يًد خالقي ..
ٍكر أك يرل أنو أحؽُّ بالٌنعمة ممف أينًعـ -ْ  .كالعياذ با  عميو ،  يٌتيـى ربَّو بعدـ الحكمة أك الجى
أك يزدرم كيحتقر ًنعمة ا  عميو إذا ما قارنيا بما أنعـى ا  بو عمى غيره ، كلذا قػاؿ رسػكؿ  -ٓ

إذا نظر أحدكـ إلى مف ُفَضَؿ عميه في الماؿ والَخْمؽ فمينظػر إلػى )ا  صمى ا  عميو كسػمـ : 
  (ِ)(منهمف هو أسفَؿ 

انظروا إلى مف أسفَؿ منكـ ول تنظروا إلى مف هو َفوَقُكـ ، فهو أجدُر أف )ك ي ركاية لمسمـ : 
 (ّ)(ل تزدروا نعمَة اهلل عميكـ .

ـى ا  عميو لككًنًو أىال كمستىًحٌقان لتمؾ النّْعمة . -ٔ  أك يعتقدى أف إنعا
كاف  ػي حػؽّْ آحػاًد النػاس ،  كيػؼ كىػك  أك يستعيفى بًنعـ ا  عمى معاصيو ، كىذا قبيحه لك -ٕ

ؿ سبحانو ، كمف بيده الخيري أجم  ب   ي حؽّْ المنعـ المتفضّْ
 أك ييسرٍؼ  ي مأكمو كمشربو كممبسو . -ٖ

ـي ممف قابؿ ا حسافى با ساءة مف أ ، كؿُّ ىذا يينا ي شيكرى النعـ  ،كا نعاـ بالنكراف.ظم
الطعػاـ   ػيكقد دٌلنا كأرشػدنا رسػكؿي اليػدل صػمى ا  عميػو كسػمـ إلػى أدبو مػف آداب ا سػالـ   

إذا وقعت لقمُة أحػِدكـ فميهخػْذها َفْمػُيِمْط مػا كػاف بهػا مػف أذ  ، )بقكلو صمى ا  عميو كسمـ : 
  يذا يدؿُّ عمى شكًر النٍّْعمىة . (ْ)(.وْليهكمها ، ول َيَدْعها لمشيطاف 

                                                 
 .(ِّٖ/  ُٔ) -جام  البياف  ي تأكيؿ القرآف  (ُ)
 ،(َِّٖ/  ٓ) ، ..(لينظر إلى مف ىك أسفؿ منو )باب َّباب  ، ،كتاب )الرقاؽ(صحيح البخارم  (ِ)

 .(ُِٓٔح)

 .(ِّٔٗح)( ِِٕٓ/  ْ) -،بال تبكيب  (الزىد كالرقا ؽ)صحيح مسمـ كتاب  (ّ)
 .(َِّّح)،(َُٓٔ/  ّ)..(،استحباب لعؽ اعصاب  كالقصعة )ُٖباب  -(اعشربة )صحيح مسمـ كتاب (ْ)
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ف ككػػاف مػػف ى ديًػػو صػػمى ا  عميػػو كسػػمـ أنػػو مػػا عػػاب طعامػػا قػػط إف اشػػتياه أكمػػو ، كا 
ػدى تمػرةن ممقػاة  ػي الطريػؽ  قػاؿ :،كرىو تركو  لػول أنػي أخشػى  )بؿ إنو عميو الصالة كالسالـ كىجى

 (ٔ)(أف تكوف مف تمر الصدقة ألكمتها 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 . (ِِٗٗ) ح،( ٕٖٓ/  ِ)، (إذا كجد تمرة  ي الطريؽ ) ٔباب  ، كتاب )المقطة( ،صحيح البخارم  (ُ)
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  الخامسالمبحث 
 لَلمـ عقوبات اإلنذار المعنوية 

 المطمب األوؿ:الذلة والمسكنة والخزي في الدنيا
 أولا:العزة في الطاعة والذؿ في المعصية:

بػػػػػػػػػػأف تكػػػػػػػػػػكف العػػػػػػػػػػزة كالر عػػػػػػػػػػة  -كىػػػػػػػػػػك أحكػػػػػػػػػػـ الحػػػػػػػػػػاكميف–إف ا  تعػػػػػػػػػػالى قػػػػػػػػػػد حكػػػػػػػػػػـ      
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػي طاعتػػػػػػػػػػػػػػػػػػو،كاتباع منيجو،كالسػػػػػػػػػػػػػػػػػػير عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػى ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػدم نبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػو صػػػػػػػػػػػػػػػػػػمى ا  عميػػػػػػػػػػػػػػػػػػو 

 ميطمبيػػػػػػػػػػػػػا  ،كالكرامػػػػػػػػػػػػػة كالر عػػػػػػػػػػػػػة ةكسػػػػػػػػػػػػػمـ،كالتقيد بػػػػػػػػػػػػػأكامر شػػػػػػػػػػػػػرعو، اذا أرد المسػػػػػػػػػػػػػمـ العػػػػػػػػػػػػػز 
َمػػػػػػْف َكػػػػػػاَف ُيِريػػػػػػُد اْلِعػػػػػػزََّة   ػػػػػػي طاعػػػػػػة ا  تعالى،كمػػػػػػا أرشػػػػػػدنا ربنػػػػػػا سػػػػػػبحانو حػػػػػػيف قػػػػػػاؿ:

 كممػػػػػػػػا ارتقػػػػػػػػى المسػػػػػػػػمـ  ػػػػػػػػي سػػػػػػػػمـ الطاعػػػػػػػػة،كعرج  [َُ] ػػػػػػػػاطر : َفِممَّػػػػػػػػِه اْلِعػػػػػػػػزَُّة َجِميعاػػػػػػػػا 
تعػػػػػػػػػالى عػػػػػػػػػزان كمكانة،كىػػػػػػػػػذا اعمػػػػػػػػػر كمػػػػػػػػػا  ا  تعػػػػػػػػػالى،زاده ا   ػػػػػػػػػي معػػػػػػػػػارج القبػػػػػػػػػكؿ عنػػػػػػػػػد

 إفينطبؽ كػػػػػػػػػػػػذلؾ عمػػػػػػػػػػػػى الدكلػػػػػػػػػػػػة المسػػػػػػػػػػػػممة، انيا ،أنػػػػػػػػػػػػو ينطبػػػػػػػػػػػػؽ عمػػػػػػػػػػػػى الفػػػػػػػػػػػػرد المسػػػػػػػػػػػػمـ
،كطبقت أكامره،ككقفػػػػػػػػػػػت عنػػػػػػػػػػػد حػػػػػػػػػػػدكده زاد ا  سػػػػػػػػػػػبحانو كبشػػػػػػػػػػػرع ربيػػػػػػػػػػػا،اعتػػػػػػػػػػػزت بػػػػػػػػػػػدينيا 

تعػػػػػػػػػػػػػػالى مكانتيػػػػػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػػػػػيف الػػػػػػػػػػػػػػدكؿ،كر   شػػػػػػػػػػػػػػػأنيا بػػػػػػػػػػػػػػػيف الشعكب،كصػػػػػػػػػػػػػػار ليػػػػػػػػػػػػػػػا شػػػػػػػػػػػػػػػأف 
 .محترمةمكانة عظيـ،ك 

كعمػػػػػػػػػػػػػى النقػػػػػػػػػػػػػيض مػػػػػػػػػػػػػف ذلػػػػػػػػػػػػػؾ  قػػػػػػػػػػػػػد حكػػػػػػػػػػػػػـ ا  تعػػػػػػػػػػػػػالى بمقتضػػػػػػػػػػػػػى عدلػػػػػػػػػػػػػو أف   
لممسػػػػػػػػػػػػػػػمـ ، يػػػػػػػػػػػػػػػكرث الػػػػػػػػػػػػػػػذؿ كالميانػػػػػػػػػػػػػػػة واقتػػػػػػػػػػػػػػػراؼ المعاصي،كاالنسػػػػػػػػػػػػػػػالخ عػػػػػػػػػػػػػػػف منيجػػػػػػػػػػػػػػػ

 ىيبتػػػػػػػػػػو بػػػػػػػػػػيف الخمؽ،كمكانتػػػػػػػػػػو االجتماعيػػػػػػػػػػة  ػػػػػػػػػػي مجتمعػػػػػػػػػػو،قاؿ تعػػػػػػػػػػالى: ه،كيفقػػػػػػػػػػد

ًب َشػػػػػِديًد ِبَمػػػػػا َكػػػػػاُنوا َيْمُكػػػػػُروَف َسُيِصػػػػػيُب الَّػػػػػِذيَف َأْجَرُمػػػػػوا َصػػػػػَغاًر ِعْنػػػػػَد المَّػػػػػِه َوَعػػػػػَذا 
 [ُِْ]اعنعاـ : 

ال ك  ،الميػػػػػػػػػػػػـ أعزنػػػػػػػػػػػػي بطاعتػػػػػػػػػػػػؾ"يػػػػػػػػػػػػدعك ك يقػػػػػػػػػػػػكؿ : رحمػػػػػػػػػػػػو ا   كػػػػػػػػػػػػاف ا مػػػػػػػػػػػػاـ أحمػػػػػػػػػػػػدك 
بيػػػػػػػػػػػػػـ  (ّ)كاف طقطقػػػػػػػػػػػػػت إنيػػػػػػػػػػػػػـ:" (ِ)قػػػػػػػػػػػػػاؿ الحسػػػػػػػػػػػػػف البصػػػػػػػػػػػػػرمك ،(ُ) "تػػػػػػػػػػػػػذلني بمعصػػػػػػػػػػػػػيتؾ

                                                 
 .ُِٗ،ابف رجب الحنبمي ،صلطا ؼ المعارؼ (ُ)

كىك أحد العمماء  ،تابعي، كاف إماـ أىؿ البصرة، كحبر اعمة  ي زمنو ،البصرم يسار بف لحسفا أبك سعيد ىك (ِ)
بكالـ االنبياء،  كلد بالمدينة، قاؿ ال زالي: كاف الحسف البصرم أشبو الناس كالمان  ،الفقياء الفصحاء الشجعاف النساؾ

كتاب  ي ) ضا ؿ لو ك  مف  يو. أخباره كثيرة، الحكمةككاف غاية  ي الفصاحة، تتصبب  ،كأقربيـ ىديا مف الصحابة
طبقات  ،(ِِٔ/  ِ) - .اععالـ لمزركميسنة.انظر : تس  كثمانيف  عفتك ي بالبصرة سنة عشر كما ة ك مكة(. 

 .(ُّ/  ُ) -اعدنركم  -المفسريف 

 .(ِِٓ/  َُ) -لساف العرب ، البف منظكر  .انظر: صكت قكا ـ الخيؿ عمى اعرض الصمبةكالطقطقة ىي  (ّ)
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 إف ذؿ المعصػػػػػػػػػػػػػية ال تفػػػػػػػػػػػػػارؽ قمػػػػػػػػػػػػػكبيـ أبػػػػػػػػػػػػػى ا  ،(ِ)بيػػػػػػػػػػػػػـ البػػػػػػػػػػػػػراذيف (ُ)كىممجػػػػػػػػػػػػػت،الب اؿ
 (ّ)"مف عصاه إال أف يذؿعز كجؿ 

 (ٓ)جاريتي"إنى ععصى ا   أعرؼ ذلؾ  ى خمؽ دابتى ك :" (ْ)قاؿ الفضيؿ ابف عياضك  
ذا ىاف العبد عمى ا  تعالى لـ يكرمو أحد،حتى كلك عظمو الناس  كر عػكا مػف شػأنو ،كا 

ف أظيركا خالؼ  بسبب حاجتيـ لو،أك الخكؼ منو، انيـ  ي كاق  اعمر يب ضكنو كيحتقركنو كا 
أف المعصػػية سػػبب  -أم مػػف آثػػار المعاصػػي-كمنيػػاذلػػؾ قػػاؿ ابػػف القػػيـ رحمػػو ا  تعػػالى:  " 

ػعىػانكا عميػو  :قػاؿ الحسػف البصػرم  ،كسقكطو مف عينو ،ليكاف العبد عمى ربو ا كه كلػك عػزك صى
ذا ىاف العبد عمى ا  لـ يكرمو أحد كما قاؿ ا  تعالى  ،عميو لعصميـ َوَمْف ُيِهِف المَُّه َفَما  كا 
ف عظميػػـ النػػاس  ػػي الظػػاىر لحػػاجتيـ  [ُٖ]الحػػ  :   َلػػُه ِمػػْف ُمْكػػِرـٍ  مػػف  أك خك ػػان ، إلػػييـكا 

ييػكف  حتػىيػزاؿ يرتكػب الػذنكب  كمنيػا أف العبػد ال، يـ  ي قمػكبيـ أحقػر شػيء كأىكنػو ،شرىـ 
 (ٔ)"كذلؾ عالمة اليالؾ،عميو كيص ر  ي قمبو 

 َوَقْد َخاَب َمػف َدسَّػاَها *َقْد َأْفَمَ  َمف َزكَّاَها : -تعالى -كيعمّْؽ ابف القيـ عمى قكلو  
كالمعنػػى: قػػد أ مػػح مػػف كٌبرىػػا كأعالىػػا بطاعػػة ا  كأظيرىػػا، كقػػد " يقػػكؿ:  [َُ - ٗ]الشػػمس: 
 ما صٌ ر النفكس مثؿ معصية ا ، كما كٌبرىا  ،أخفاىا كحٌقرىا كصٌ رىا بمعصية ا خسر مف 

 (ٕ)".كشٌر يا كر عيا مثؿ طاعة ا 
ف أمػػػػػة ا سػػػػػالـ  نػػػػػت مػػػػػف أمػػػػػر دينيا،كقكضػػػػػت بنيػػػػػاف شػػػػػرعيا أىانيػػػػػا ا   حػػػػػيفكا  ىكَّ

،كجعميا  ػي ذيػػؿ اعمـ،كالكاقػ  شػػاىد بػذلؾ  ػػاف أمػة ا سػػالـ كأسػقطيا مػػف عيػكف أعػػدا يا،تعالى
عمػػى  كحػػكشال اجتمػػاعاليػػـك أصػػبحت ذليمػػة بعػػد عز،كضػػعيفة بعػػد قكة،كاجتمعػػت عمييػػا اعمػػـ 

ؿ اىا، الكؿ يػػنيش  ػػي مقدراتيا،كيسػػتكلي عمػػى خيراتيا،كيحتميػػا إمػػا عسػػكريان كمػػا ىػػك الحػػا ػػدطر 

                                                 
 .(ّّٗ/  ِ) -لساف العرب ، البف منظكر انظر :حسف  ي سرعة كبخترة سارت ب (ُ)

كالكعر مف الخيؿ غير العرابية ، كأكثر ،الجمد عمى السير  ي الشعاب مف الخيؿ ،الجا ي الخمقة جم  برذكف كىك  (ِ)
 .(ِْٕ/  ّْ) -تاج العركس لمزبيدم  انظر: ما يجمب مف الرـك

 .(ْٖ/  ُ) - ،البف القيـإغاثة الميفاف (ّ)

فضيؿ بف عياض بف منصكر مكلده بسمرقند نشأ بالكك ة كبيا كتب الحديث ثـ انتقؿ إلى الأبك عمى ىك  (ْ)
م  لزـك الكرع الشديد كالجيد ،مف أكابر العباد الصمحاء ،شيل الحـر المكي ،ككاف مكة  جاكر البيت العتيؽ 

مكة مات ب ،كاف ثقة  ي الحديث، أخذ عنو خمؽ منيـ ا ماـ الشا عي ،الجييد كدكاـ الخكؼ كخالء الجكؼ 
( اععالـ ِّٓ/  ُ) - البف حباف مشاىير عمماء اعمصار .انظرسنة سب  كثمانيف كما ة كقبره مشيكر

 .(ُّٓ/  ٓ) -لمزركمي 

 .ُِص ،البف الجكزم،صيد الخاطر (ٓ)
 .ّٖ ،صالجكاب الكا ي (ٔ)
 .(ِٓ/  ُ) -المصدر السابؽ  (ٕ)
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ما اقتصػػا مػػا  كريػػان كمػػا ىػػك شػػأف  ػػي  مسػػطيف كالعػػراؽ كأ  انسػػتاف،كا  ديان كمػػا ىػػك حػػاؿ دكؿ النفط،كا 
النبي صػمى ا  عميػو كسػمـ أغمب الدكؿ ا سالمية،ككؿ ىذا مف مظاىر الذلة كالميانة التي حذرنا 

إذا تبػػايعتـ بالِعينػػة، ):  ػي الحػديثقػػاؿ حيػث قبػؿ أكثػر مػػف أربعػة عشػر قرنػػان منيػا كمػف أسػػبابيا  
حتػى ،زرع، وتركتـ الجهاد، سػمط اهلل عمػيكـ ذلا ل ينزعػه عػنكـ وأخذتـ أذناب البقر، ورضيتـ بال

 (ُ)(ترجعوا إلى دينكـ
يوشػؾ األمػـ أف تػداعى عمػيكـ  ) :قػاؿ رسػكؿ ا  صػمى ا  عميػو كسػمـ :قػاؿ عف ثكبافك 

بػؿ أنػتـ يومئػذ كثيػر  :)قػاؿ  لكمػف قمػة نحػف يكم ػذ : قػاؿ قا ػؿ )كما تداعى األكمة إلى قصػعتها 
وليقػػذفف اهلل فػػى  ،ولينػػزعف اهلل مػػف صػػدور عػػدوكـ المهابػػة مػػنكـ،ولكػػنكـ رثػػاء كغثػػاء السػػيؿ ،

 . (ِ)(حب الدنيا وكراهية الموت:)قاؿ  يا رسكؿ ا  كما الكىف : قاؿ قا ؿ  (قموبكـ الوهف
كقد كػاف الصػحابة رضػكاف ا  عمػييـ عمػى كعػي بيػذه السػنة ا ليية،كيػدرككف أف تضػيي  

 أىميػالمػا  تحػت قبػرس ك ػرؽ بػيف  :"قػاؿ (ّ)جبيػر بػف نفيػرلى  يػو الػذؿ كالضػياع  عػف أمر ا  تعػا
الدرداء ما يبكيؾ  ي يـك  أبايا  :كحده يبكي  قمت الدرداء جالسان  أبا بكى بعضيـ الى بعض رأيت 

بينػػا  ،أمػػرهىػـ تركػػكا  إذاالخمػػؽ عمػػى ا   أىػكفكيحػػؾ يػا جبيػػر مػػا :"قػػاؿ كأىمػو ا سػػالـعػز ا   يػػو 
 (ْ) "ما ترل إلى صاركا ،ا  عز ك جؿ أمرليـ الممؾ ترككا ،مة قاىرة ظاىرة أىي 
 مف مصير اليهود: العتبارثانياا:

ييػػػػكد طيمػػػػة تػػػػاريخيـ كعػػػػف مأخبرنػػػػا ا  تعػػػػالى عظػػػػةن لنػػػػا كعبػػػػرةن عػػػػف الذلػػػػة المالزمػػػػة ل 
،كقػد كػاف سػكء العذابحيػث سػامكىـ تحت حكػـ الفراعنػة  ػي مصػر حينما كانكا ، يـ أذالء أسبابيا
ا  تعػالى أف يخمصػيـ مػف ىػػذا شػاء  ػي اسػتقرار سػمة الذلػة  ػي الػنفس الييكديػة، ك  كبيػر ليػذا أثػر

َوُنِريػُد  :الذؿ بارساؿ نبيو مكسى عميو الصالة كالسالـ الستنقاذىـ مف  رعكف كبطشو قاؿ تعالى 
ـُ اْلػَواِرِثيفَ َأْف َنُمفَّ َعَمى الَِّذيَف اْسُتْضِعُفوا ِفػي اأْلَْرِض وَ  ػةا َوَنْجَعَمُهػ ـْ َأِئمَّ ـْ ِفػي  * َنْجَعَمُهػ َوُنَمَكػَف َلُهػ

ـْ َما َكاُنوا َيْحَذُروفَ   [ٔ -ٓ]القصص : اأْلَْرِض َوُنِرَي ِفْرَعْوَف َوَهاَماَف َوُجُنوَدُهَما ِمْنُه

                                                 
قاؿ ، (ّْْٔح)( ُِٗ/  ّ)( ص  العينة عف النيى  ى باب)َِ،كتاب )ا جارة( باب سنف أبى داكد  (ُ)

 اعلباني : صحيح.

 (،ِْٗٗ،ح) (ُْٖ/  ْ) (، صا سالـ عمى اعمـ تداعى  ى) ٓباب (،المالحـكتاب )سنف أبى داكد  (ِ)
 قاؿ اعلباني: صحيح.

ىك أبك عبد الرحمف الحضرمي، أسمـ  ي حياة النبي صمى ا  عميو ك سمـ كىك باليمف كلـ يره كقدـ  (ّ)
المدينة  أدرؾ أبا بكر ثـ انتقؿ إلى الشاـ  سكف حمص كركل عف أبي بكر كعمر كأبي ذر كالمقداد كأبي 

فير صحبة ،مات سنة ثمانيف الدرداء كغيرىـ . قاؿ أبك عمر : جبير بف نفير مف كبار تابعي الشاـ كعبيو ن
 .(ُّٓ/  ُ) -بالشاـ انظر: ا صابة  ي تمييز الصحابة 

 .(ُُُ/  ْ) -،الثقات البف حباف 
 .ُٕٔص،عحمد بف حنبؿ،الزىد  (ْ)
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، كاعتدكا   الكفر كفركا أشنبؿ  ،يقابمكا نعمة ا  كمنتو بالشكر الييكد ككعادتيـ لـ لكف
 ا دعػاة  قبيحػة بحػؽ كىػي  عمػة ،بالمناشػير  يـعػددان مػنكنشػركا  أنبيػاءىـ، ،كقتمكااالعتػداء دأش

،ككاف ا  تعػػػالى ليػػػـ بالمرصػػػاد،  ألبسػػػيـ لبػػػاس الذلػػػة كالميانػػػة إلػػػى قيػػػاـ السػػػاعة المخمصػػػيف
 ال تنفؾبم كا  ي العصر الحالي مف تقدـ عسكرم كاقتصادم، اف الذلة مالزمة ليـ  ،كميما

 .عنيـ،بنص كتاب ربنا سبحانو كتعالى
ـْ  :كربط القرآف بيف دناءة نفكس الييكد ،كبيف ضرب الػذؿ عمػييـ  قػاؿ تعػالى  ْذ ُقْمػُت َواِ 

ػا ُتْنِبػُت اأْلَْرُض ِمػْف َبْقِمَهػػا  َيػا ُموَسػى َلػْف َنْصػِبَر َعَمػى َطَعػػاـٍ َواِحػٍد َفػاْدُع َلَنػا َربَّػَؾ ُيْخػػِرْج َلَنػا ِممَّ
ِمْصراا  َوِقثَّاِئَها َوُفوِمَها َوَعَدِسَها َوَبَصِمَها َقاَؿ َأَتْسَتْبِدُلوَف الَِّذي ُهَو َأْدَنى ِبالَِّذي ُهَو َخْيًر اْهِبُطوا

ـُ الَذلَّػُة َواْلَمْسػَكَنُة َوَبػاُءوا ِبَغَضػٍب ِمػَف المَّػِه َذِلػَؾ ِبػهَ  ـْ َوُضػِرَبْت َعَمػْيِه ـْ َما َسػهَْلُت ـْ َكػاُنوا َفِإفَّ َلُك نَُّه
 [ُٔ]البقرة :  َيْكُفُروَف ِباَياِت المَِّه َوَيْقُتُموَف النَِّبَييَف ِبَغْيِر اْلَحَؽ َذِلَؾ ِبَما َعَصْوا َوَكاُنوا َيْعَتُدوفَ 

قصػػة اعتراضػػيـ عمػػى الطعػػاـ الكاحػػد كانػػت متقدمػػة بػػزمف طكيػػؿ كمػػف الكاضػػح أف           
بسػبب جػرا ميـ بحػؽ أنبيػاء ا  تعػالى ،كالكفػر باياتػو ،لكػف عمى  ضرب الذلة كالمسػكنة عمػييـ 

جم  اعمراف  ي آية كاحدة لنكتة لطيفة ذكرىا سيد قطب رحمو ا  تعػالى  ػي ظاللػو حػيف قػاؿ 
 -مف الناحية التاريخيػة  - اف ضرب الذلة كالمسكنة عمييـ، كعكدتيـ ب ضب ا  ، لـ يكف :" 

ذلػؾ  بعد كقػكع مػا ذكرتػو اكيػة  ػي ختاميػا :كاف  يما بعد،ة مف تاريخيـ؛ إنما  ي ىذه المرحم
كقػػد كقػػ  ىػػذا مػػنيـ متػػأخران بعػػد عيػػد مكسػػى بأجيػػاؿ  ،  ..بػػهنهـ كػػانوا يكفػػروف بايػػات اهلل  

نمػػا عجػػؿ السػػياؽ بػػذكر الذلػػة كالمسػػكنة كال ضػػب ىنػػا،ك  لمناسػػبتو لمػػكقفيـ مػػف طمػػب العػػدس  ؛ا 
ىػػك تػػذكير ليػػـ  اهبطػػوا مصػػراا  ،كالبصػػؿ كالثػػـك كالقثػػاء!  ناسػػب أف يكػػكف قػػكؿ مكسػػى ليػػـ 

 (ُ)"ثـ ىفكة نفكسيـ لممطاعـ التي ألفكىا  ي دار الذؿ كاليكاف! ،بالذؿ  ي مصر،كبالنجاة منو
 المراد بالذلة والمسكنة والفرؽ بينهما:ثالثاا:

 :ربت"دللة قوله"ضُ  أ.
،كأحيطػػكا بيػػا  كمقضػػيَّة عمػػييـ ، مػػة ليػػـأنيػػا الز ضػػرب الذلػػة كالمسػػكنة عمػػييـ كمعنػػى        

مػأخكذ مػف ضػرب كىػك ، ضرب الحاكـ عمى اليد أم حمؿ كألػـزيقاؿ  إحاطة السكار بالمعصـ،
 (ِ)القباب

جعمت الذلة محيطة بيـ ، مشتممة عمييـ ،  يـ  ييا كمف يكػكف  ػي  "قاؿ صاحب الكشاؼ : ك 
كمػػا يضػػرب الطػػيف عمػػى الحػػا ط  ..مػػف ضػػربت عمػػييـ ، أك ألصػػقت بػػو حتػػى لػػزمتيـ ،القبػػة 

 . (ّ)" ]أم  قر شديد[ يمزمو ،  الييكد صاغركف أذالء أىؿ مسكنة كمدقعة

                                                 
 .(ٕٓ/  ُ) - ى ظالؿ القرآف،لسيد قطب  (ُ)
 .(َْٔ/  ُ) -الجام  عحكاـ القرآف، لمقرطبي  انظر: (ِ)
 .(ُْٕ/  ُ) - الكشاؼ (ّ)
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 :معنى الذلة والمسكنةب.
فعمػػة مػػف السػػككف ، مى عمػػى كزف  كالمسػػكنة، كدنػػاءة اليمػػةكالذلػػة ىػػي اليػػكاف كاالنكسػػار 

 ةكمنيا أخذ لفظ المسكيف ، عف اليـ قد أثقمػة  جعمػو قميػؿ الحركػة كالنيػكض ، لمػا بػو مػف الفاقػ
مػػى الشػػخص ، كالفقر القمبػػي الػػذم يسػػتكلي عبيػػا  ػػي اكيػػة : الضػػعؼ النفسػػي،كالفقػػر ، كالمػػراد 

 .أسباب القكةميما يكف لديو مف  يجعمو يحس باليكاف،
 :الفرؽ بيف الذلة والمسكنةج.

 مػػب المػرء عمػػى أف الذلػػة ىػكاف تجػػيء أسػبابو مػف الخػػارج ، كػأف يي  :المسػكنةالذلػػة ك  كالفػرؽ بػيف
 أمره نتيجة انتصار عدكه عميو  يذؿ ليذا العدك .

كاسػتيالء المطػام   ،أما المسكنة  يي ىكاف ينشأ مف داخؿ النفس نتيجػة بعػدىا عػف الحػؽ     
لطبيعػة الثابتػة  ػي كيجعميا كاة قركنان طكيمة يػكرث ىػذه المسػكنة،كالشيكات عمييا ، كتكارث الذل

 أكسػػػػبيـ ىػػػػذا كأحقابػػػػان مسػػػػتعبديف لمختمػػػػؼ اعمـ، كلقد عػػػػاش الييػػػػكد قركنػػػػان ،الشػػػخص المسػػػػتذؿ
اعكلػػى  فإنيػػـ يفضػػمك بؿ ف بػػيف الحيػػاة الذليمػػة كالكريمػػة،االسػػتعباد ضػػعفان نفسػػيان جعميػػـ ال يفرقػػك 

 انيـ ال جمب ليـ غرضان مف أغراض الدنيا،كميما كثر الماؿ  ي أيدييـ،ما دامت ت،عمى الثانية
 (ُ).أماـ الناس بمظير البا س الفقير يتحكلكف عف  قرىـ النفسي كظيكرىـ

مسػػكنة الػػدا ميف عمػػى الييػػكد كقػد يىشػػكيؿ عمػػى بعػػض النػػاس الجمػػ  بػيف ضػػرب الػػذؿ كال  
 يػػػػـ  ػػػػي قمػػػػؽ مقكمػػػػات الدكلػػػػة الحقيقيػػػػة غيػػػػر متػػػػكا رة ليـ، كالكاقػػػػ  أف،دكلػػػػة لمييكد قيػػػػاـ كبػػػػيف

كىػػـ  ػػي أمػػٌس الحاجػػة دا مػػا إلػػى الشػػعكر بالطمأنينػػة كاالسػػتقرار، ممػػا  مستمر،كاضػػطراب دا ػػـ،
، مػػف الػػدكؿ الكبػػرل، كعسػػكريان  كسياسػػيان  أحػػكجيـ إلػػى الػػدعـ المسػػتمر غيػػر المتنػػاىي اقتصػػاديان 

رباؾ لمعالـ كمو بسبب سياساتيـ العدكانيػة أمريكاكعمى رأسيا  ،كلذلؾ  يـ يشكمكف مصدر قمؽ كا 
عمػػى حقيقػػتيـ  ان كالعنصػػرية، لػػذلؾ  ػػاف العػػالـ اليػػـك قػػد أصػػبح كأكثػػر مػػف أم كقػػت مضػػى مطمعػػ

 و لتصر اتيـ. كازدرا ،ا زاد مف احتقار العالـ ليـمكنكاياىـ الخبيثة،م
 :بيانية لطائؼرابعاا:

بػػؿ عػػف ضػػرب الػػذؿ كالمسػػكنة عمػػى الييكد؛إف آيػػة البقػػرة ليسػػت الكحيػػدة التػػي تكممػػت  
ف يف اكيتػػػيىنػػػاؾ آيػػػة أخػػػرل  ػػػي سػػػكرة آؿ عمػػػراف تكممػػػت عػػػف ذات المسػػػألة ، منقػػػؼ مػػػ  ىػػػات

ف  ػػػي المفظ،كنكضػػح مػػػا بينيمػػػا مػػػف  ركؽ،كنػػرل دقػػػة االسػػػتعماؿ القرآنػػػي يف المتشػػػابيتيالكػػريمت
 لمسياؽ. ل لفاظ  ي مكضعيا المناسب

 :أولا:آية البقرة
ـُ الَذلَُّة َواْلَمْسَكَنُة َوَباُءوا ِبَغَضٍب ِمَف المَِّه َذِلَؾ ِبَهنَُّهـْ   قاؿ تعالى:  ْكُفُروفَ ي َكاُنواَ  َوُضِرَبْت َعَمْيِه

                                                 
 .(َُٕ/  ُ) -التفسير الكسيط،لسيد طنطاكمانظر: (ُ)
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 [ُٔ]البقرة :  َيْعَتُدوفَ ِباَياِت المَِّه َوَيْقُتُموَف النَِّبَييَف ِبَغْيِر اْلَحَؽ َذِلَؾ ِبَما َعَصْوا َوَكاُنوا 
 ثانياا:آية آؿ عمراف

ـُ الَذلَُّة َأْيَف َما ثُِقُفوا ِإلَّ ِبَحْبٍؿ ِمَف المَِّه َوَحْبٍؿ ِمَف النَّاِس َوَباُءوا  قاؿ تعالى: ُضِرَبْت َعَمْيِه
ـْ َكاُنوا ـُ اْلَمْسَكَنُة َذِلَؾ ِبَهنَُّه َيْكُفُروَف ِباَياِت المَِّه َوَيْقُتُموَف  ِبَغَضٍب ِمَف المَِّه َوُضِرَبْت َعَمْيِه

 [ُُِ]آؿ عمراف :  اأْلَْنِبَياَء ِبَغْيِر َحؽَّ َذِلَؾ ِبَما َعَصْوا َوَكاُنوا َيْعَتُدوفَ 
 ف:يف المتشابيتيف اكيتيف م  ىاتيكأريد أف أقؼ كقفت

اعكلى ،كجم  التكسير :السر  ي استعماؿ جم  المذكر السالـ "النبييف" ي اكية الوقفة األولى
 . ي اكية الثانية

 ف عمىيكقد استعمؿ القرآف الكريـ الجمع " كأنبياء ىما "نبيكف: إف لكممة " نبي" جمعاف    

 االستعماؿ اعكؿ ،تعممو كذلؾ عمى صي ة جم  التكسيرصي ة جم  المذكر السالـ ،كاس
لكثرة؛عف بعض المحققيف مف عمماء كىك)النبيكف(يفيد القمة،كاالستعماؿ الثاني)اعنبياء(يفيد ا

كاف لو جم  تكسير كجم  سالمة كالجفاف كالجفنات  جم   إلى أف االسـ إفالم ة قد ذىب 
ف لـ يكف لو إال جم  سالمة  جم  السالمة مشترؾ بيف  السالمة لمقمة كجم  التكسير لمكثرة، كا 

  . القمة كالكثرة
استعمؿ كؿ جم   ي السياؽ اعليؽ كاعنسب كالمتأمؿ  ي سياؽ اكيتيف يجد أف القرآف قد 

لو،حيث نالحظ استعماؿ جم  الكثرة  ي سياؽ المبال ة  ي ذـ أ عاؿ الييكد،كاستعماؿ جم  
"كمف الكاضح أف مكطف الذـٌ كالتشني  عمييـ كالعيب عمى  القمة  ي السياؽ اعقؿ حدة  ي ذميـ

 :مى ذلؾ أمكر منيا ي آية آؿ عمراف أكبر منو  ي آية البقرة يدؿ ع  عميـ

كأما  ي آية  الَذلَُّة َواْلَمْسَكَنُة( َوُضِرَبْت َعَمْيِهـُ () البقرة جم  )الذلة( ك)المسكنة أنو  ي سكرة
ا ثيًقفيكا( : عمراف  قد أٌكد ككٌرر كعٌمـ  قاؿ ـي الذّْلَّةي أىٍيفى مى مىٍيًي ًربىٍت عى  جعميا عامة بقكلو  )ضي

ـي  )أينما ثقفكا( ثـ قاؿ مىٍيًي ًربىٍت عى  أعاد الفعؿ كحرؼ الجر لمزيادة  ي التككيد  اف  اٍلمىٍسكىنىة( )كىضي
 (ُ)".عف الكبر كأنياؾ عف الرياء( آكد مف قكلؾ )أنياؾ عف الكبر كالرياء( قكلؾ )أنياؾ

 الوقفة الثانية:تعريؼ كممة "الحؽ" في آية البقرة وتنكيرها في آؿ عمراف
 كلػػػػػى كنكػػػػػره  ػػػػػي الثانيػػػػػة، كذلػػػػػؾ أف كممػػػػػة الحػػػػػؽعػػػػػٌرؼ )الحػػػػػؽ(  ػػػػػي اكيػػػػػة اع 

إلػػػى  المعٌر ػػػة  ػػػي آيػػػة البقػػػرة تػػػدؿ عمػػػى أنيػػػـ كػػػانكا يقتمػػػكف اعنبيػػػاء ب يػػػر الحػػػؽ الػػػذم يػػػدعك
 .القتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ، كالحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذم يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدعك إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى القتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ معػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركؼ معمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكـ

كػػػانكا يقتمػػػكف اعنبيػػػاء ب يػػػر حػػػؽ أصػػػالن ال حػػػؽ يػػػدعك إلػػػى قتػػػؿ  كأمػػػا النكػػػرة  معناىػػػا أنيػػػـ
كجػػػػو مػػػػف كجػػػػكه الحػػػػؽ الػػػػذم يػػػػدعك إلػػػػى إيػػػػذاء اعنبيػػػػاء  ضػػػػالن  أم: لػػػػيس ىنػػػػاؾ ،كال غيػػػره

نكػػػرة عامػػػة، ككممػػػة )الحػػػؽ( معٌر ػػػة معمكمػػػة، كالقصػػػد مػػػف   كممػػػة )حػػػؽ( ىينػػػا ،عػػػف قػػػتميـ
                                                 

 . ُٖٗالتعبير القرآني ، اضؿ السامرا ي ص  (ُ)
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أكثػػػػػػر ممػػػػػػا  ػػػػػػي التعريػػػػػػؼ، كذلػػػػػػؾ عف التنكيػػػػػػر كتبشػػػػػػي   عمػػػػػػتيـ التنكيػػػػػػر الزيػػػػػػادة  ػػػػػػي ذميػػػػػػـ 
  ال سبب يدعك إلى القتؿ كال غيره.أصالن  معناه أنيـ قتمكا اعنبياء ب ير سبب

 .أكبر منو  ي آية البقرة ثـ كالىما شني  كذميـ - ي آية آؿ عمراف -كالذـٌ ىينا  مقاـ التشني 

ذميـ،كقد تبيف سابقان أف آية آؿ عمراف  ييا زيادة  ي الذـ   جاء بالتنكير  ي مقاـ الزيادة  ي
 (ُ)عما ىك  ي آية البقرة.
 :الرعب في القموبالمطمب الثاني:قذؼ 

 وكيفية تحقيقه: أولا:أهمية األمف
يعيشكا حتى ، مطمب أساسي لمناس جميعان  النفسي كاالستقراركالطمأنينة اعمف  يعد 

ا ـ،كعىمية ىذبؿ كعمى كؿ ما يحيط بي ـ،ضياعر أك ،ـدىكالأك ،ـليكامأك ،ـنفسيأعمى  نيفآم
كرصدت اعمكاؿ ، جندت الجنكد، أجمو، مف كؿ أمة ، كغاية كؿ دكلةو يعد ىدؼ  انالمطمب 

 .ك ي سبيميا قامت الصراعات كالحركب
كرمان منو سبحانو ،عمى ىذه اعمة المباركة المرحكمةىي منة ا   كاعمف كالطمأنينة     

ـْ َقِميًؿ ُمْسَتْضَعُفوَف ِفي اأْلَْرِض َتَخاُفوَف   :تعالىسبحانو ك قاؿ حيث  ك ضالن، َواْذُكُروا ِإْذ َأْنُت
ـْ َتْشُكُروَف  ـْ ِمَف الطََّيَباِت َلَعمَُّك ـْ ِبَنْصرِِ  َوَرَزَقُك ـْ َوَأيََّدُك ـُ النَّاُس َفاَواُك : ]اعنفاؿَأْف َيَتَخطََّفُك

ـْ َيَرْوا َأنَّا َجعَ  ، كقاؿ عز كجؿ: [ِٔ ـْ َأَوَل ْمَنا َحَرماا آِمناا َوُيَتَخطَُّؼ النَّاُس ِمْف َحْوِلِه
:النبي صمى  لقكؿ،لمدنيا الممؾ الحقيقي ؽ،م  العا ية كالرز ،اعمف تشكؿك   [ٚٙ]العنكبوت

مف أصب  منكـ آمنا في سربه ، معافى في جسد  ، عند  قوت يومه ، ا  عميو كسمـ: )
 .(ِ)( فكهنما حيزت له الدنيا بحذافيرها

ف الديار التي يي ك    ف  صحراءي ىي  ي الكاق   كالطمأنينة النفسية فقد  ييا اعمفا  قاحمة ، كا 
ف البالد التي تنعـ باعمف،كار ًة الظالؿ تو كانت ذات جنا كتطم ف  ييا  ،تيدأ  ييا النفكس ،كا 

ف كانت ،القمكب  ربو ـ الخميؿ إبراىيـ عميو الصالة كالسال،كلذلؾ حينما دعا قميمة اعرزاؽكا 
 [ُِٔ]البقرة :   َرَب اْجَعْؿ َهَذا َبَمداا آِمناا َواْرُزْؽ َأْهَمُه ِمَف الثََّمرَاِت.. قاؿ: 

أشيى   اف ،كأىمية كجكدىا،مياظى لعً كال ذاء، ـ نعمة اعمف،عمى نعمة الطعاـدَّ  ق   
نو ال عذلؾ  ؛كنزكؿ الخكؼ كاليم  ،ال تيستساغ م  ذىاب اعمفالمأككالت،كأطيب الثمرات،

 غناء لمخمكؽ عف اعمف ، ميما عز  ي اعرض، أك كسب ماالن أك شر ان أك ر عة.
كاالبتعػػػػػػػػػػاد عػػػػػػػػػػف  ،إال با يمػػػػػػػػػػاف تتحقػػػػػػػػػػؽ نعمػػػػػػػػػػة اعمػػػػػػػػػػاف كالطمأنينػػػػػػػػػػة النفسػػػػػػػػػػية كال   

ال ينفػػػػػؾ  ،كقرينػػػػػاف مترابطتػػػػػاف كىمػػػػػا،مشػػػػػتؽ مػػػػػف ا يمػػػػػاف أصػػػػػالن عف اعمػػػػػف  ؛العصػػػػػياف
ـْ ِبُظْمػػػـٍ ُأوَلِئػػػَؾ  أحػػػدىما عػػػف اكخػػػر لػػػذلؾ قػػػاؿ تعػػػالى: ـْ َيْمِبُسػػػوا ِإيَمػػػاَنُه الَّػػػِذيَف آَمُنػػػوا َوَلػػػ

                                                 
 ُٖٖص ،التعبير القرآني ، اضؿ السامرا ي انظر: (ُ)
 قاؿ اعلباني : حسف، (ِّْٔ) ،ح( ْٕٓ/  ْ) - )بال ترجمة( ّْباب ، (الزىد)سنف الترمذم كتاب  (ِ)



                                                                             - 119 - 

 

ـْ ُمْهتَػػػػُدوفَ َلُهػػػػ ـْ  : كػػػػذلؾكقػػػػاؿ  [ِٖ: ]اعنعػػػػاــُ اأْلَْمػػػػُف َوُهػػػػ الَّػػػػِذيَف آَمُنػػػػوا َوَتْطَمػػػػِئف  ُقمُػػػػوُبُه
 [ِٖ]الرعد :   ِبِذْكِر المَِّه َأَل ِبِذْكِر المَِّه َتْطَمِئف  اْلُقُموُب 

ىؤالء الذيف يستحقكف اليداية ىـ الذيف آمنكا با  كصدقكا  كمعنى اكية الكريمة أف  "
كلـ  ..كا بذكر ا  كاطمأنت قمكبيـ إلى رٌبيـ، رُّ رسمو، كسكنت قمكبيـ إلى تكحيد ا  ككعده، كسي 

خطكا عمى مراد ا  كقدره، كتمؾ ىي سيشٌككا بشيء مف أصكؿ ا يماف، كلـ يتبرمكا أك يت
، أال بذكر ا  ..السعادة الحقيقية: سككف القمب، كىدكء الباؿ، كالبعد عف القمؽ كاالضطراب 

تطم ف القمكب كتيدأ، كتمتـز باليقيف كيستقٌر  ييا ا يماف الكامؿ، كتفيض بنكر ا يماف، 
 إف ىؤالء المؤمنيف الذيف امت ت قمكبيـ با يماف الصحيح كبرد اليقيف، ،كتشعر براحة النفس

كعممكا صالح اععماؿ بأداء الفرا ض كترؾ المعاصي ليـ العيش الطيب الينيء ، كالنعمة 
 (ُ)."كالخير، كحسف المرج  كالثكاب

 حيف قاؿ: (ِ)كصدؽ محمد إقباؿ
 ي دينا يكال دنيا لمػػػف لـ يح ***إذا ا يماف ضاع  ال أماف 
  قد جػػعؿ الفناء ليا قرينػا  ***كمف رضي الحياة ب ير ديف

 الكفر واألماف ل يمتقيافثانياا:
ال يمتقػػػػػػي مػػػػػػ  اعمػػػػػػف ،كالبعػػػػػػد عػػػػػػف دينػػػػػػو،كا عراض عػػػػػػف منيجػػػػػػو،الكفػػػػػػر بػػػػػػا  تعالى      

ال ينػػػػت  عنػػػػو سػػػػكل القمػػػػؽ كالطمأنينػػػػة أبػػػػدان؛عف الشػػػػرؾ كالكفػػػػر كالبعػػػػد عػػػػف مػػػػني  ا  تعػػػػالى 
كيعتمػػػػػد عمػػػػػى ركػػػػػف كاهو،ال ، إلػػػػػى جيػػػػػة ضػػػػػعيفةمجػػػػػأ يحػػػػػيف يشػػػػػرؾ بػػػػػا  ،المشػػػػػرؾ  كالخكؼ،
َوالَّػػػػػِذيَف تَػػػػػْدُعوَف ِمػػػػػْف ُدوِنػػػػػِه َل َيْسػػػػػَتِطيُعوَف :لنفسػػػػػو ضػػػػػران كال نفعػػػػػان  قػػػػػاؿ تعػػػػػالى يممػػػػػؾ 

ـْ َيْنُصػػػػُروَف  ـْ َوَل َأْنُفَسػػػػُه ـْ َيْنُظػػػػُروَف * َنْصػػػػَرُك ـْ ِإَلػػػػى اْلُهػػػػَد  َل َيْسػػػػَمُعوا َوتَػػػػرَاُه ْف تَػػػػْدُعوُه َواِ 
ـْ َل ُيبْ   [ُٖٗ،  ُٕٗ]اععراؼ :  ِصُروَف ِإَلْيَؾ َوُه

،عقكبة عمى كفرىـ كقمقان  ،كرعبان  ،قمكبيـ خك ان أف يم   الكفارا  تعالى قد تكعَّد ك     
 ،لذلؾ قاؿ ا   تعالىسبحانو قدره حؽ هعنيـ لـ يؤدكا حؽ العبكدية   تعالى ،كلـ يقدرك ؛

                                                 
 .(ُُٔٔ/  ِ) -التفسير الكسيط لمزحيمي  (ُ)
لػػػد ببمػػػدة سػػػيالككت بػػػاقميـ البنجػػػاب ،شػػػاعر الينػػػد العظيـىػػػك  (ِ)  نشػػػأ  ػػػي ،كـُّٕٖسػػػنة  ػػػي الينػػػد كي

إلػػػى  التحػػػؽ بجامعػػػة الىػػػكر، ثػػػـ سػػػا ر ػػػي صػػػ ره ،ك  حفػػػظ القػػػرآف ،أسػػػرة متكسػػػطة الحػػػاؿ ممتزمػػػة بالػػػديف
اشػػػػت ؿ بالسياسػػػػة  كبعػػػد عكدتػػػػو إلػػػػى بػػػػالده ،ميػػػكنلألمانيػػػا كحصػػػػؿ عمػػػػى درجػػػة الػػػػدكتكراة "مػػػػف جامعػػػػة 

ػػػػػا تػػػػػرؾ ، لحػػػػػزب مسػػػػػممي الينػػػػػد كالفمسػػػػػفة، كانتخػػػػػب عضػػػػػكنا بػػػػػالمجمس التشػػػػػريعي بالنبجػػػػػاب، كأخيػػػػػرنا ر يسن
كالفالسػػػػفة  ػػػػي النصػػػػؼ  محمػػػػد إقبػػػػاؿ تراثنػػػػا أدبينػػػػا ك مسػػػػفينا احتػػػػؿ بػػػػو مكانػػػػة مرمكقػػػػة بػػػػيف كبػػػػار الشػػػػعراء

تجديػػػػد  ،تطػػػػكر الفكػػػػر الفمسػػػػفي  ػػػػي إيػػػػراف :فاتػػػػو با نجميزيػػػػةاعكؿ مػػػػف القػػػػرف العشػػػػريف، كمػػػػف أىػػػػـ مؤل
.مكق  رسػػػػالة المشػػػػرؽ كديكاف،ديػػػػكاف أسػػػػرار إثبػػػػات الػػػػذات كمػػػػف أشػػػػير دكاكينػػػػو،الفكػػػػر الػػػػديني  ػػػػي ا سػػػػالـ 
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: ـُ النَّاُر َسُنْمِقي ِفي ُقُموِب الَِّذيَف َكَفُروا ـْ ُيَنَزْؿ ِبِه ُسْمَطاناا َوَمْهَواُه الر ْعَب ِبَما َأْشَرُكوا ِبالمَِّه َما َل
 [ُُٓ]آؿ عمراف : َوِبْئَس َمْثَو  الظَّاِلِميفَ 

، بما حممكا مف شرؾ ،  ىؤالء المشرككف ، سيم  الٌمو قمكبيـ رعبان كمعنى اكية أف"
قتؿ  ى صاحبو كؿ معانى ا نسانية ، كيقيمو  ى يكبما عبدكا مف ضالالت .. إذ أف الشرؾ 

 ، ال يجد ما يستند إليو عند الشدا د كالمحف. مضطربان  قمقان  ىذه الدنيا مقامان 
كاف  زع إلى حجر يعبده ب أك إلى حي ،ما ظٌنؾ بانساف إذا كربو الكرب،كنزلت بو النكازؿك 

كيفزع إلى مف بيده ممككت السمكات ىذا ممف يمٌد يده إلى مالؾ الممؾ،يسجد بيف يديو ب كأيف 
كييتؼ بمف ال  ،كاعرض ب كشتٌاف بيف ىذا كذاؾ ..  المشرؾ يدعك مف ال يممؾ ضٌرا كال نفعان 

بناصية كاكخذ عك رٌب اعرباب ، كمدٌبر اعككاف،يستجيب لو إلى يـك القيامة .. أما المؤمف  يد
 (ُ)"كؿ كا ف ، كالقا ـ عمى كؿ مكجكد.

 سبب نزوؿ اةية الكريمة:
قاؿ السدم: لما ارتحؿ أبك سفياف كالمشرككف يكـ أحد متكجييف إلى مكة انطمقكا حتى بم كا    

ثـ إنيـ ندمكا كقالكا: ب س ما صنعنا قتمناىـ حتى إذا لـ يبؽ منيـ إال الشرذمة ،بعض الطريؽ 
 مما عزمكا عمى ذلؾ ألقى ا  تعالى  ي قمكبيـ الرعب حتى ،ارجعكا  استأصمكىـ !تركناىـ

 (ِ)رجعكا عما ىمكا بو كأنزؿ ا  تعالى ىذه اكية.
كاف  ى قدرتيـ قد ك  ألقى ا  تعالى  ي قمكبيـ رعبان كجزعان منعيـ أف ييعيدكا الكرة ،        

ر مف مظاىر نصرة ا  تعالى لدينو، كىك ،كىذا مظيإال أف الرعب صدىـ عف ذلؾ   عؿ ذلؾ،
 كذلؾ عقكبة عىؿ الكفر كالضالؿ الذيف يعتمدكف عمى قكتيـ المادية الكاىية أماـ قكة 

 ،كال حياةن ،كال مكتان ،كال نفعان ،ال تممؾ ليـ ضران ،ا  تعالى،كيركنكف عمى آلية يصنعكنيا بأيدييـ 
ـ، كركنكا ل ير ربيـ،عاقبيـ ا  تعالى بالقاء ،  حينما اعتمد ىؤالء عمى غير خالقيكال نشكران 

 الرعب  ي قمكبيـ  أحبط مكرىـ،كثبط خططيـ،كأقعدىـ عف قتاؿ المسمميف بعد أحد.
 ثالثاا:عقوبة الرعب مستمرة

الكعد الذم تضمنتو اكية الكريمة ىؿ ىك خاص بالمسمميف   يالعمماء  اختمؼكقد   
 :عمى رأييف معركة أحد أـ ىك عاـ  ي أحد كما بعدىا  ي

كذلؾ عف جمي  اكيات المتقدمة ، يكـ أحدمختص ب أنوالمفسريف  بعض :ذىب القوؿ األوؿ
 إنما كردت  ى ىذه الكاقعة .

 :ثـ القا مكف بيذا القكؿ ذكركا  ى كيفية إلقاء الرعب  ى قمكب المشركيف  ى ىذا اليكـ كجييف
 أكق  ا  الرعب  ى قمكبيـ،،أف الكفار لما استكلكا عمى المسمميف كىزمكىـ :  األوؿالوجه 

                                                 
 (ُِٔ -ُُٔ/  ِ) -التفسير القرآني لمقرآف،عبد الكريـ الخطيب (ُ)

 ُِٓص ،لكاحدمابي الحسف عمي بف أحمد أ ،النزكؿ أسباب (ِ)
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 . ترككىـ ك ركا منيـ مف غير سبب
ما صنعنا : مما كانكا  ى بعض الطريؽ قالكا : أف الكفار لما ذىبكا إلى مكة الثانى الوجهو 

ارجعكا حتى نستأصميـ بالكمية ،  مما  ،ثـ تركناىـ كنحف قاىركف ،قتمنا اعكثريف منيـ  ،شي ان 
 عزمكا عمى ذلؾ ألقى ا  الرعب  ى قمكبيـ .

ف  ..: أف ىذا الكعد غير مختص بيكـ أحد ، بؿ ىك عاـ ،  والقوؿ الثانى كأنو قيؿ : إنو كا 
سيمقى الرعب منكـ بعد ذلؾ  ى  -تعالى  -كق  لكـ ىذه الكاقعة  ى يكـ أحد ، إال أف ا  

 حتى يقير الكفار ، كيظير دينكـ عمى سا ر اعدياف .،ف قمكب الكا ري
 (ُ)لجمي  اعدياف كالممؿ كقد  عؿ ا  ذلؾ حتى صار ديف ا سالـ قاىران 

كما عبرة بعمكـ المفظ ال بخصكص السبب،عف ال؛القكؿ الثاني أرجح كيرل الباحث أف 
،كعميو  اف الرعب ىك ذىب جميكر العمماء،كلفظ اكية عاـ غير مخصص بحادثة بعينيا 

 كا  أعمـ. ،سالح اعمة ييبيا إياه متى صدقت م  ربيا تبارؾ كتعالى
 الرعب سالح خطير لممسمميفرابعاا:
 ،يقاكمو حصف  ال،عظيـ  تاؾ  سالح الرعب،  يك سالحبأمة ا سالـ  تعالى مٌيز ا     
سالح يمضي  ،كأىدا و ،كآمالو ،قكة، سالح يستقر  ي قمب العدك  يحطـ جمي  معنكياتو كال

 سالح سرعاف ما يحسب حسابو، يتكقعو العدك كال سالح ال ،كييدـ البنياف ، يشؿ اعركاف
 تتياكل أمامو نفكس العدك .

يعيش مف أصابو  ،يينأ بعيش كال،ييدأ لو باؿ  كال ،ي مض مف أصابو جفف سالح ال     
 دكلة إال أ سدىا  . يا كالإال ىدم دخؿ داران  سالح ما ،حياة ك يبة تعيسة 

حاربت بو أعداءىا  تياكت أماميا الدكؿ كدكت  سالميةالرعب سالح بيد اعمة ا      
  ك ي ركاية أخرل (ِ)( ونصرت بالرعب مسيرة شهر) :قاؿ صمى ا  عميو كسمـ  ،العركش 

فيرعبوف ونصرت بالرعب مسيرة شهريف بد  يسمع بي القـو بيني وبينهـ مسيرة شهر ) 
 .(ّ)(مني وجعؿ الرعب نصراا 

العدك يسم  بمسير النبي  كاف  مثمو،يقاكمو أحد كلـ يعط أحد مف الرسؿ   الرعب جند ال    
 ذؿ  ي مكانو .ي  والرعب  ي قمب  يق  ،مسيرة شير صمى ا  عميو كسمـ إليو مف

ركيـ م  اليـ  ي مع ان كنصر ،تثبيتان ليـ؛كىذا السالح يؤيد ا  بو المؤمنيف الصادقيف    
ب أعدا يـ ىي بشارة بالنصر عمييـ، الرعب طريؽ كىذه البشارة بالقاء الرعب  ي قمك ،عدكىـ

                                                 
 .(ِٕ/  ٗ) - مفاتيح ال يب،لمرازمانظر: (ُ)

 (ِّٖ،ح ) (ُِٖ/  ُ) -كتاب )التيمـ( ، بال تبكيب  ،صحيح البخارم (ِ)

 (ْٕٓٔ،ح)( ِٗٔ/  ٕ) - المعجـ اعكسط (ّ)
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يمقى الكفار المؤمنيف أف  ما  ،كىذا كعد قا ـ  ي كؿ معركة بيف ا يماف كالكفر ،اليزيمة لمعدك
 حتى يخا كىـ كيتحرؾ الرعب الممقى مف ا   ي قمكبيـ .

 قرآنية لعقوبة الرعب:نماذج خامساا:
 ::معركة بدرالنموذج األوؿ

 ي معركة بدر الكبرل ألقى ا  تعالى الرعب  ي قمكب كفار قريش، تحطمت      
معنكياتيـ،كتفرقت حشكدىـ،كانكسرت شككتيـ ،كلـ يستقر ليـ حاؿ،كلـ ييدأ ليـ باؿ، كمزؽ 

كأمدىـ بالمال كة تقاتؿ بصفيـ ،،كأنزؿ ا  سكينتو عمى عباده المؤمنيفقكتيـ بأيدم أكلياءه
ـْ َفَثَبُتوا الَِّذيَف  :تثبتيـ كتمكنيـ  ي القتاؿ قاؿ ا  تعالى  ِإْذ ُيوِحي َرب َؾ ِإَلى اْلَماَلِئَكِة َأَني َمَعُك

ـْ ُكؿَّ َبَنافٍ     آَمُنوا َسهُْلِقي ِفي ُقُموِب الَِّذيَف َكَفُروا الر ْعَب َفاْضِرُبوا َفْوَؽ اأْلَْعَناِؽ َواْضِرُبوا ِمْنُه
 .[ُِ]اعنفاؿ : 

عمى أعدا يـ،كىذه البشارة مستمرة إلى قياـ  بالنصربشارة عظيمة لممؤمنيف تحمؿ 
ف كانت اكية نزلت  ي معركة بدر،  اف حكميا جارو مستمر ، حيثما كاف المسممكف  الساعة،كا 

 اف ا  تعالى سينصرىـ كسيمدىـ بجنده كالرعب كغيره ،متمسكيف بدينيـ كمعتمديف عمى ربيـ 
 مف جنكده الذيف ال يعمميـ إال ىك.

 :رزوة بني النضير:النموذج الثاني
ُهَو الَِّذي َأْخَرَج الَِّذيَف َكَفُروا  قاؿ تعالى  ي شأف ىذه ال زكة الممي ة بالدركس كالعبر :     

ـْ  ـْ َماِنَعُتُه ـْ َأْف َيْخُرُجوا َوَظن وا َأنَُّه ِؿ اْلَحْشِر َما َظَنْنُت ـْ أِلَوَّ ـْ ِمْف َأْهِؿ اْلِكتَاِب ِمْف ِدَيارِِه ُحُصوُنُه
ـْ ِبهَ  ـُ الر ْعَب ُيْخِرُبوَف ُبُيوَتُه ـْ َيْحَتِسُبوا َوَقَذَؼ ِفي ُقُموِبِه ـُ المَُّه ِمْف َحْيُث َل ـْ ِمَف المَِّه َفَهتَاُه ْيِديِه

 [ِ]الحشر :   َوَأْيِدي اْلُمْؤِمِنيَف َفاْعَتِبُروا َيا ُأوِلي اأْلَْبَصارِ 
لو أف ا  ىك الذم أخرج ييكد بني النضير مف إف المتأمؿ  ي ىذه اكيات الكريمة يتبيف "   

 ي حيف أف كؿ اعسباب المادية معيـ حتى اعتقدكا أنو  ،ديارىـ إلى الشاـ، حيث أكؿ الحشر
 ال أحد يستطي  أف يخرجيـ مف حصكنيـ لمتانتيا كقكتيا.

كف بيا، لكف ا   اجأىـ مف حيث لـ يحتسبكا، جاءىـ مف قمكبيـ التي لـ يتكقعكا أنيـ ييزم   
 اذا بيـ ييدمكف بيكتيـ بأيدييـ كأيدم المؤمنيف، كىذا اعسمكب القرآني ، قذؼ  ييا الرعب

عف طريقة أىؿ السير، كيمتاز بأنو  الفريد يربي اعمة باعحداث كالكقا  ، كىك يختمؼ تمامان 
ذلؾ  يكشؼ الحقا ؽ كيكضح الخفايا، كيربط اعحداث بفاعميا الحقيقي كىك رب العالميف، كمف

ُهَو الَِّذي َأْخَرَج الَِّذيَف َكَفُروا ِمْف  أنيا بينت أف الذم أخرج بني النضير ىك ا  جؿ جاللو: 
كأحاطكا  ،كاستمرت اكية الكريمة تبيف أف ييكد بني النضير حسبكا كؿ شيء،َأْهِؿ اْلِكتَاِب 



                                                                             - 123 - 

 

كىك أنفسيـ،  اذا الرعب بجمي  اعسباب اعرضية، لكف جاءتيـ اليزيمة مف مكاف اطمأنكا إليو 
 (ُ) "يأتي مف داخميـ،  اذا بيـ ينياركف  ي أسرع لحظة

ك اكيات تعطينا درسان بمي ان  ي التككؿ عمى ا  تعالى،كعدـ االتكاؿ عمى اعسباب     
مف قبؿ كمف  ي اعمكر كميا،كاعمر بيده سبحانو  الذم يتصرؼالمادية،  ا  تعالى ىك 

كاف قكيان حصينان، اف قكتو تتداعى أماـ قدرة ا  تعالى،كأماـ تدبير ا  ،كأف العدك ميما بعد
لذلؾ يجب عمى كؿ إنساف عاقؿ أف يعتبر " تعالى الذم يأتي ل عداء مف حيث ال يحتسبكف 

بيذه ال زكة، كأف يعرؼ أف ا  ىك المتصرؼ  ي اعمكر، كأنو ال تقؼ أماـ قدرتو العظيمة ال 
ت،  يك القادر عمى كؿ شيء،  عمى الناس أف يؤمنكا بو تعالى كيصمحكا اعسباب كال المسببا

 ،أمرىـ،  اذا اتبعكا أمر ا  أصمح ا  ليـ كؿ شيء، كأخرج أعداءىـ مف حيث لـ يحتسبكا
تذكرىـ أف طريؽ النصر قريب كىك  ،إف ىذه ال زكة درسه ل مة  ي جمي  عصكرىا

كاالعتماد عميو كالتسميـ لشريعتو، كتقديره حؽ قدره،  اذا عرؼ ذلؾ المؤمنكف  ،الرجكع إلى ا 
نصرىـ ا  كلك كاف عدكىـ قكينا ككثيرنا،  اف ا  ال يعجزه شيء، كأقرب شاىد كاقعي لذلؾ ىك 

 (ِ)"إجالء بني النضير، كىي عبرة  مييعتبر بيا، كالسعيد مف اعتبر ب يره.
 :يظةرزوة بني قر النموذج الثالث:

ـْ َيَناُلوا َخْيراا َوَكَفى المَُّه اْلُمْؤِمِنيَف اْلِقتَاَؿ :قاؿ تعالى      ـْ َل َوَردَّ المَُّه الَِّذيَف َكَفُروا ِبَغْيِظِه
ـْ َوَقَذَؼ ِفي  *َوَكاَف المَُّه َقِوي ا َعِزيزاا  ـْ ِمْف َأْهِؿ اْلِكتَاِب ِمْف َصَياِصيِه َوَأْنَزَؿ الَِّذيَف َظاَهُروُه

ـُ الر ْعَب َفِريقاا َتْقُتُموَف َوتَْهِسُروَف َفِريقاا   [ِٔ،  ِٓ]اعحزاب :  ُقُموِبِه
نزلت ىذه اكيات الكريمة  ي غزكة بني قريظة،التي كاف سببيا نقض ييكد بني  
 اعحزاب جيكش إلى اميـكانضمعيد الذم كاف بينيـ كبيف النبي صمى ا  عميو كسمـ،قريظة لم

،لمقضاء عمى الدكلة ا سالمية  ي ميدىا ،لكف ا  تعالى ردَّ كيدىـ إلى بالمدينة أحدقت التى
نحكرىـ،كىـز اعحزاب،كأحبط مامراتيـ، انقش  اعحزاب عف المدينة،كسار النبي صمى ا  عميو 

حتى نتيـ،كما أف كصمت جحا ؿ المسمميف،ست صاؿ بني قريظة كمعاقبتيـ عمى خياكسمـ ال
 كد عيـ إلى االستسالـ.دبَّ الرعب  ي قمكب الييكد، زلزؿ كيانيـ،كشؿَّ تفكيرىـ،

 وقذؼ في قموبهـ الرعبكألقى  ي نفكسيـ الخكؼ الشديد، لمماعتيـ المشركيف عمى  :"أم
خا تيـ المسمميف، كقصدىـ قتميـ،  انعكس الحاؿ عمييـ،  حرب النبي صٌمى الٌمو عميو كسٌمـ، كا 
كأسممكا أنفسيـ لمقتؿ، كأكالدىـ كنساءىـ لمسبي،  ريقا تقتمكف، كىـ الرجاؿ المقاتمة، كتأسركف 

 (ّ)" ريقا، كىـ النساء كالصبياف.

                                                 
 .(ٔٓ/  ِ) -الصالبي محمد عمي ،السيرة النبكية عرض كقا   كتحميؿ أحداث  (ُ)

 .(ٔٓ/  ِ) - المصدر السابؽ (ِ)
 .(َِٖ/  ُِ) -لزحيمي كىبة ا ،كالمني  كالشريعة العقيدة  يالتفسير المنير  (ّ)
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 فائدة بالرية: 
كيالحظ أف القرآف استخدـ لفظ "قذؼ الرعب" عند حديثو عف الييكد  ي غزكتي بني      

النضير كبني قريظة،كاستخدـ لفظ"إلقاء الرعب"عند حديثو عف غزكتي بدر كأحد، ما المستفاد 
 مف ذلؾ التنكي   ي استخداـ اعلفاظب

 بيف ا لقاء كالقذؼ: ان ينب ي أف نعمـ أف ىناؾ  رق
 كقكلو تعالى: لكؿ طرح صار  ي التعارؼ اسمان  كقد ،شيءال طرح عمى ا لقاء يدؿ  -
فكذلؾ ألقى السامري   : طو[ٖٕ] (ُ) 
قيؿ: منزؿ قذؼ كقذيؼ، كبمدة قذكؼ: ،مبعد  يو لعتبار ا الرمي البعيد، كال يك القذؼ: أما  -

 كأنما قذؼ بالمحـ  "ؼ ذَّ قى مي  "كليذا قالكا  ي صفة اعسد ،ك ي لفظ القذؼ زيادة تأكيد بعيدة، 
: مف رمي بالمحـ رميان الكقيؿ :  ،قذ ان الكتنازه كتداخؿ أجزا و  أىم كثير  كرجؿ ميقىذَّؼي  ،ميقىذَّؼي

 (ِ)المحـ كأىنو قيًذؼ بالمحـ قىٍذ ان يقاؿ قيًذ ىت الناقةي بالمحـ قىٍذ ان 
أف القذؼ  يو مبال ة  ي المعنى، يك  عمى ما سبؽ،بناءن   الفرؽ بيف ا لقاء كالقذؼ

 شدة  ي ا لقاء.
كيستفاد مف ذلؾ أف الرعب الذم يمقيو ا  تعالى  ي قمكب الييكد أشد كأكبر مف الذم 
يمقيو  ي قمكب غيرىـ،كذلؾ عنيـ أىؿ جبف كخكر كضعؼ أكثر مف غيرىـ،كقد دلت الشكاىد 

إف فيها قوماا :عف دخكؿ اعرض المقدسة كقالكا  قد قعدكاكالقرا ف عمى ذلؾ منذ القدـ،
 مما كتب ا  ،،كطمبكا مف نبي ليـ أف يبعث ليـ ممكان ليقاتمكا أعداءىـ [ِِ]الما دة :  جباريف

ـْ كلكا اعدبار كلـ يقاتمكا   ،عمييـ القتاؿ ـُ اْلِقتَاُؿ َتَولَّْوا ِإلَّ َقِميالا ِمْنُه َوالمَُّه َعِميـً َفَممَّا ُكِتَب َعَمْيِه
   [ِْٔ]البقرة :   ِبالظَّاِلِميفَ 

تثبت أف الييكد ىـ أجبف خمؽ ا  تعالى، في ،كقد شيد العصر الحالي صكران حية   
أرضنا  مسطيف ظير مدل الجزع كالخكؼ الذم يعيشو الجندم الصييكني مف المجاىديف 

التي يمتمكيا جيش الضخمة نة الذيف ال يممككف سكل كسا ؿ قتالية متكاضعة،مقابؿ الترسا
االحتالؿ،غير أف ىذه الترسانة لـ تكف كا ية  ظيار الجندم الصييكني كمقاتؿ شجاع،بؿ قد 
شاىد العالـ أكثر مف مرة كيؼ ييرب الجنكد الصياينة مف دباباتيـ،ككيؼ يصرخكف 

اىديف المجمكاجية  عندقمكبيـ رعبان  تمتمركيست يثكف إذا ما حمي كطيس المعركة،ككيؼ 
ر  ي قمكبيـ ،يقذ و ا  تعالى  ي قمكبيـ متجذّْ  ا سالـ،كىذا الضعؼ كالجبف كالخكؼ مف أىؿ 

ـْ َقْوـً َل  كصدؽ ا  تعالى حيف قاؿ: ـْ ِمَف المَِّه َذِلَؾ ِبَهنَُّه ـْ َأَشد  َرْهَبةا ِفي ُصُدورِِه أَلَْنُت

                                                 
 .(ّْٓ/  ِ) -مفردات ألفاظ القرآف ،لمراغب اعصفياني انظر: (ُ)
تػاج  ،(ِِٖ/  ِ) -اعصػفيانيمفردات ألفػاظ القػرآف ،لمراغػب  ،(ِْٗ/  ُّ) -تفسير النيسابكرم انظر:  (ِ)

 .(ِٕٔ/  ٗ) -لساف العرب ، البف منظكر  .(ِْٓ-ِْْ/  ِْ) - لمزبيدم ، العركس
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ـْ َشِديًد  *َيْفَقُهوَف  ـْ َبْيَنُه َنٍة َأْو ِمْف َورَاِء ُجُدٍر َبْهُسُه ـْ َجِميعاا ِإلَّ ِفي ُقرا  ُمَحصَّ َل ُيَقاِتُموَنُك
ـْ َقْوـً َل َيْعِقُموفَ  ـْ َشتَّى َذِلَؾ ِبَهنَُّه ـْ َجِميعاا َوُقُموُبُه  [ُْ،  ُّ]الحشر :  َتْحَسُبُه

 :هالمطمب الثالث:المَّعف مف اهلل وأنبيائ
 :أولا:تعريؼ المعف

 :نجمميا  يما يمي عفلمَّ  ل كية عدة معاف ي كتبيـ ذكر عمماء الم ة  أ.المعف لغة:
ـْ  :قاؿ ا  جٌؿ كعػٌز ،دطر البعاد ك ا   -ُ  ـُ المَّػُه ِبُكْفػرِِه ىػؿ قػاؿ أ [ ٖٖالبىقىػرىة :  ] َبػؿ لََّعػَنُه

كاسػػػتحٌؽ العػػػذاب  صػػػار ،أبعػػػده عػػػف رحمتوككٌؿ مػػػف لعنػػػو ا   قػػػد ،لعنيـ ا  أم أبعػػػدىـالم ػػػة:
 .عنو طرد مف السماء؛كقيؿ:عنو أبعد مف رحمة ا  لو صفة غالبةالشيطاف، ىك المعيفك  ،ىالكان 

يقػػاؿ أصػػابتو ك  ،كالمعنػػة  ػػي القػػرآف : العػػذاب ،لعنػػو ا  أم عٌذبػػو مػػف ًعيف :المَّ  ػػ ،التعػػذيب -ِ
 .أم عذاب  لعنة مف السماء

ـْ َكَمػػا أ :   ػػي تفسػػير قكلػػو تعػػالى) الممسػػكخ ( عػػف الفػػراء  ىػػكالمعيف المسػػل ، ػػ  -ّ ْو َنْمَعػػَنُه
 (ُ)، أم نمسخيـ .[ْٕ]النساء : َلَعنَّا َأْصَحاَب السَّْبِت 

 المعف اصطالحاا:ب.
 إلى حد كبير م  المعاني الم كية السابقة: تتقاربعرؼ العمماء )المعف( عدة تعريفات    
  (ِ) "كمف ا نساف الدعاء بسخطو،المعف مف ا  ىك إبعاد العبد بسخطو  :"قيؿ -ُ
كالمكاف إلى أف يصير الممعكف بمنزلة النعػؿ  ػي أسػفؿ  ،كالمكانة ،إبعاد  ي المعنى :"كقيؿ -ِ

 (ّ) "يالقي بو ضرر المكطىء ،القامة
 (ْ)"إبعاد مقترف بسخط كغضبكقاؿ ابف عطية ىك :"  -ّ
كذلػػػؾ مػػػف ا  ،المعػػػف الطػػػرد كا بعػػػاد عمػػػى سػػػبيؿ السػػػخط : " اعصػػػفياني كقػػػاؿ الراغػػػب   -ْ

كمػػف ا نسػػاف دعػػاء ك ػػي الػػدنيا انقطػػاع مػػف قبػػكؿ رحمتػػو كتك يقػػو ، ،تعػػالى  ػػي اكخػػرة عقكبػػة 
 (ٓ)"عمى غيره

                                                 
 ، تػاج العػركس، ( َِْ/  ِ)  -، ل زىرمتيذيب الم ة  ،(َِّ/  ٓ) - ،البف  ارسمقاييس الم ةانظر : (ُ)

مصػػػػطفى   بػػػػراىيـ،المعجػػػػـ الكسػػػػيط  ،(ْٓٓ/  ِ) -المصػػػػباح المنيػػػػر ،لمفيػػػػكمي  ،(ُُٗ/  ّٔ) - لمزبيػػػػدم
  (ِٖٗ/  ِ) - كآخريف

 .(ِْٕ/  ُ) - الجرجاني عمي بف محمد بف عمي ،التعريفات (ِ)

 .(ُِٔ/  ُ) - المناكم الرؤكؼ عبد محمد ، التكقيؼ عمى ميمات التعاريؼ (ّ)
 .(ُّْ/  ِ) -المحرر الكجيز  (ْ)
 .(ُْٓ/  ُ) -المفردات  ي غريب القرآف  (ٓ)
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كتعريػػػؼ الراغػػػب ىػػػك تعريػػػؼ شػػػامؿ عػػػاـ لمَّعػػػف مػػػف جميػػػ  جكانبػػػو، يك أ ضػػػؿ التعريفػػػات     
 السابقة.
 أسباب عقوبة المعف:ثانياا:
المعػػػػف ىػػػػك عقكبػػػػة إلييػػػػة ينزليػػػػا ا  تعػػػػالى عمػػػػى بعػػػػض اعمػػػػـ بسػػػػبب معػػػػاصو محػػػػددة        

 تتحكؿ اعمػػة إلػى أمػػة مطػركدة مػػف ،تقتر يػا،كىي عقكبػػة تتنػزؿ حينمػػا تتحقػؽ أسػػبابيا كدكاعييػا
تتنبػو إلييػػا  بعيػدة عػف تك يػؽ ا  كىدايتػػو، كقػد ذكػر القػرآف الكػريـ ىػػذه اعسػباب كػي،رحمػة ا  

 أمة ا سالـ كال تق   ييا،نذكرىا  يما يمي: 
 :الكفر باهلل وجحود آياته -ٔ
 سػبب لكثيػر مػف العقكبػات ا لييػة التػي نزلػت بػاعمـ السػابقة با  كجحػكد آياتػو الكفرإف       

اْلَكػاِفِريَف َوَأَعػدَّ ِإفَّ المََّه َلَعَف  عقكبة المعف كالطرد مف رحمة ا  تعالى كما قاؿ سبحانو:كمنيا 
ـْ َسػػِعيراا ـْ :كقػػاؿ كػػذلؾ [ْٔ]اعحػػزاب :   َلُهػػ ـْ ُكفَّػػاًر ُأوَلِئػػَؾ َعَمػػْيِه ِإفَّ الَّػػِذيَف َكَفػػُروا َوَمػػاُتوا َوُهػػ

ـْ ُيْنَظػُروَف *َلْعَنُة المَِّه َواْلَماَلِئَكِة َوالنَّاِس َأْجَمِعيَف  ـُ اْلَعَذاُب َوَل ُه  َخاِلِديَف ِفيَها َل ُيَخفَُّؼ َعْنُه
 [ُِٔ،  ُُٔالبقرة : ]

يات ا  ككأخبر ا  تعالى أنو أنزؿ عقكبة المعف عمى بعض اعمـ بسبب جحكدىـ        
الذيف الكاضحة،كعصياف الرسؿ،كاتباع  الجبابرة كأصحاب اعىكاء، قاؿ تعالى عف قكـ عاد 

ـْ َوَعَصْوا ُرُسَمُه  :كفركا با  تعالى كاستحقكا المعف عجؿ ذلؾ َوِتْمَؾ َعاًد َجَحُدوا ِباَياِت َرَبِه
ـْ َوُأْتِبُعوا ِفي َهِذِ  الد ْنَيا َلْعَنةا َوَيْوـَ اْلِقَياَمِة َأَل ِإفَّ َعاداا َكَفُروا َربَّ  *َواتََّبُعوا َأْمَر ُكَؿ َجبَّاٍر َعِنيٍد  ُه

 [َٔ -ٗٓ]ىكد :  َأَل ُبْعداا ِلَعاٍد َقْوـِ ُهوٍد  
كأخبر سبحانو عف نزكؿ عقكبة المعف عمى  رعكف كقكمو بسبب كفرىـ كجحكدىـ بايات     

ـُ النَّاَر َوِبْئَس اْلِوْرُد اْلَمْوُروُد   ا    قاؿ: ـُ َقْوَمُه َيْوـَ اْلِقَياَمِة َفَهْوَرَدُه َوُأْتِبُعوا ِفي َهِذِ   *َيْقُد
 [ٗٗ -ٖٗ]ىكد :  َلْعَنةا َوَيْوـَ اْلِقَياَمِة ِبْئَس الَرْفُد اْلَمْرُفودُ 

 ا يماف، كىذا يناقض أك رسمو، مبيان كب ض ا  تعالى أك آياتوالكفر قد يككف عمالن قك         
بالضركرة،أك االستيزاء بايات انكار معمكـو مف الديف ك،كما أف الكفر يككف قكالن ظاىران ،

الكفر كتارة يككف  القرآف،أك أحكاـ الشريعة،كغير ذلؾ مف الصكر المفصمة  ي كتب التكحيد،
 .، كؿ ىذا يدخؿ صاحبو  ي دا رة المعف ظاىران كالسجكد لمصنـ ، كالذبح ل ير ا  عمالن 

 :الكفر والصد عف سبيؿ اهلل -ٕ
كمػا أخبػر ربنػا سػبحانو كتعػالى  ػي ،الصد عف سبيؿ ا  كمف أسباب عقكبة المعف كذلؾ       

من  الناس عف الدخكؿ  ي ديف ا  تعالى،كمن  الدعاة إلى ا  كالمصمحيف  المقصكد بوكتابو،ك 
 عالء كممة ا  تعالى،كىداية الناس لمطريؽ المستقيـ، كالديف مف القياـ بكاجب الدعكة إلى ا ،

ثػـ عظػيـ زا ػد عمػى جريمػة القكيـ الذم ارتضػاه ا  لمن اس،كالصػد عػف سػبيؿ ا  جريمػة كبيػرة كا 
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 ي ا ثـ ك ي العقاب،  اف الكا ر الذم يصد عف سػبيؿ ا  عذابػو زا ػد عػف الكػا ر الػذم  الكفر
ـْ َعػَذاباا َفػْوَؽ  :ال يصد عف سػبيؿ ا  قػاؿ تعػالى الَّػِذيَف َكَفػُروا َوَصػد وا َعػْف َسػِبيِؿ المَّػِه ِزْدَنػاُه

  [ٖٖ]النحؿ : ْلَعَذاِب ِبَما َكاُنوا ُيْفِسُدوفَ ا
  :يف عف سبيؿ ا  مطركدكف مف رحمة ا ، كما قاؿ تعالىكقد بيف القرآف أف الصادّْ  

ـْ َمػا َوَعػ َد َوَناَد  َأْصَحاُب اْلَجنَِّة َأْصَحاَب النَّػاِر َأْف َقػْد َوَجػْدَنا َمػا َوَعػَدَنا َرب َنػا َحق ػا َفَهػْؿ َوَجػْدُت
ـْ َأْف َلْعَنُة المَِّه َعَمى الظَّاِلِميَف  ـْ َفَهذََّف ُمَؤَذًف َبْيَنُه ـْ َحق ا َقاُلوا َنَع َعْف َسِبيِؿ الَِّذيَف َيُصد وَف  *َرب ُك

ـْ ِباْةِخَرِة َكاِفُروَف  ا َوُه   [ْٓ،  ْْ]اععراؼ :  المَِّه َوَيْبُغوَنَها ِعَوجا
،كىك ديػدف رؤسػاء الكفػر كزعمػاء الضػالؿ، كالػدعاة من  الناس مف إجابة دعكة الرسػؿك 

مكجكدكف  ي كؿ زماف كمكاف،نجػدىـ يقفػكف ليصػدكا عػف سػبيؿ  ،كىؤالء كمف حكليـ مف الم 
تعالى،كيقفكا  ي كجػو دعػكة الرسػؿ كالمصػمحيف يػد عيـ حػبيـ لمزعامػة كالرياسة،كاسػتعالءىـ  ا 

 .كخك يـ أف تسمبيـ ىذه الدعكة المباركة مجدىـ كزعامتيـ كمكانتيـ ،عمى الناس
 :ترؾ التناهي عف المنكرات -ٖ
 ي ا  تعالى  ر ،حيث أخبر ريضة النيي عف المنك ترؾاعمـ المتقدمة  مف أسباب لعفك 

قاؿ مف االتصاؼ بصفتيـ ليحذّْر المسمميف  ،أنيـ ترككا ىذه الفريضة بني إسرا يؿ عف كتابو
ـَ َذِلَؾ ِبَما  :تعالى ُلِعَف الَِّذيَف َكَفُروا ِمْف َبِني ِإْسرَاِئيَؿ َعَمى ِلَساِف َداُووَد َوِعيَسى اْبِف َمْرَي

َتَر  َكِثيراا  *َكاُنوا َل َيَتَناَهْوَف َعْف ُمْنَكٍر َفَعُموُ  َلِبْئَس َما َكاُنوا َيْفَعُموَف *َعَصْوا َوَكاُنوا َيْعَتُدوفَ 
ـْ َوِفي الْ  ـْ َأْف َسِخَط المَُّه َعَمْيِه ـْ َأْنُفُسُه ـْ َيَتَولَّْوَف الَِّذيَف َكَفُروا َلِبْئَس َما َقدََّمْت َلُه ـْ ِمْنُه َعَذاِب ُه

 [ٓٛ - ٛٚئدة : ]الما  َخاِلُدوفَ 
أدل إلى  الذمكتعدييـ  ،مظاىر عصياف الكا ريف مف بني إسرا يؿ مف كالمعنى أف

كاجتراح  عف اقتراؼ المنكرات أنيـ كانكا ال ينيى بعضيـ بعضان ،لعنيـ كطردىـ مف رحمة ا  
قدرتيـ  يسكتكف عمييا بدكف استنكار م  جياران نياران بؿ كانكا يركف المنكرات ترتكب ،السي ات 

  عمى منعيا قبؿ كقكعيا .
أف تفشك  ييا المنكرات  ،حاضرىا كمستقبميا  ي كىذا شر ما تصاب بو اعمـ    

زالتيا،كالسي ات كالرذا ؿ  حؿ عمييا المعنة مف ا  تعالى ت،  ال تجد مف يستطي  ت ييرىا كا 
 .كىك جزاء اعمة حيف تتعامى عف ت يير المنكر ،كتطرد مف رحمتو 

ػا مػف نكمػو  عف زينب بنت جحش رضي ا  عنيػا: أفَّ النبػيَّ صػمى ا  عميػو كسػمـ اسػتيقظى يكمن
ػػا كىػػك يقػػكؿ:  ل إلػػه إل اهلل، ويػػًؿ لمعػػرب مػػف شػػرَّ قػػد اقتػػرب، فُػػتَ  اليػػـو مػػف ردـ يػػهجوج ) ًزعن

( .  قالػت لػو زينػب رضػي ا  عنيػا: يػا ومهجوج مثؿ هذا وحمَّؽ بيف أصبعيه السبابة واإلبهػاـ
 (ُ)(نعػػػػػػػػػػػػػػـل إذا َكثُػػػػػػػػػػػػػػَر الَخَبػػػػػػػػػػػػػػث)ا ! أنيمػػػػػػػػػػػػػػؾ ك ينػػػػػػػػػػػػػػا الصػػػػػػػػػػػػػػالحكفب قػػػػػػػػػػػػػػاؿ:  رسػػػػػػػػػػػػػكؿ

                                                 
 .(ُّٖٔ) ،ح(ُُِِ/  ّ)-)قصة يأجكج كمأجكج(َُصحيح البخارم،كتاب)اعدب(،باب  (ُ)
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إفَّ المنكىر إذا أيعمف  ػي مجتمػ ، كلػـ يجػد مىػف يقػؼ  ػي كجيػو؛  ػاف سكقػػو تقػكـ، كعػكده "      
تػػػيـ، كذريعػػةن  يشػػتد، كسػػمطتو تىٍظيىػػر، كركاقىػػو يمتػػد، كيصػػبح دلػػيالن عمػػى تمكُّػػف أىػػؿ المنكػػر كقكَّ

 ػاذا قمَّػد بعػض النػاس   !ـ، كتقميدىـ إيَّاىـ، كما أحرصى أىؿى المنكر عمػى ذلػؾالقتداء الناس بي
أىؿ المنكر كالزَّي   ي منكرىـ؛ أخذ الباطؿ  ػي الظيػكر، كىػاف خطبيػو شػي نا  شػي نا  ػي النفػكس، 
 ،    كسكت الناس عنو، كشيػً مكا بمػا ىػك أعظػـ منػو، كمػا تػزاؿ المنكػراتي تفشػك، حتػى يىٍكثيػرى الخبىػثي

ا؛ تألىفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو النفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكس، كتتربَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى عميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو  (ُ) ".كيصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػير أمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرنا عاديِّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا مستسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاغن

لتصحيح المسػار،كتقكيـ االعكجاج، المسػمـ يجػب لذلؾ  اف ت يير المنكر كاجب عمى كؿ مسمـ،
أف يكػػكف صػػاحب سػػمكؾ إيجػػابي ال سػػمبي ،كشخصػػية مػػؤثرة،ال أف ينػػزكم بنفسػػو كيتعػػامى عػػف 

د إنساف صػالح  ػي نفسػو،يفعؿ الخيػر، كيػدع الشػر،كيعيش رؤية المنكرات"كالسمـ بيذا ليس مجر 
 ي دا رتو الخاصة،ال يبالي بالخير،كىك يػراه ينػزكم كيػتحطـ أمامػو،كال بالشػر كىػك يػراه ييعشّْػش 

 ( ِ)إنساف صالح  ي نفسو،حريص عمى أف يصمح غيره" -كؿ مسمـ-كيفرخ حكلو،بؿ المسمـ

 :إلقاء العداوة والبغضاءالمطمب الرابع:
 ورود المفظتيف في القرآف الكريـ:أولا:
جمػع القػػرآف الكػريـ بػػيف هػذيف المفظػػيف فػي عػػدة آيػات كريمػػة،تختمؼ فػي موضػػوعاتها      

 ومقاصدها:
الػػػػذم يريػػػػد ،محػػػػذرة مػػػػف كيػػػػد الشػػػػيطاف البعػػػػض اكيػػػػات  ػػػػي  الجمػػػػ  بػػػػيف المفظػػػػيف جػػػػاء -ُ 

ِإنََّمػػػػػا ُيِريػػػػػُد الشَّػػػػػْيَطاُف َأْف ُيوِقػػػػػَع  :إيقػػػػػاع العػػػػػداكة كالب ضػػػػػاء بػػػػػيف المػػػػػؤمنيف كقكلػػػػػو تعػػػػػالى
ػػاَلِة َفَهػػؿْ  ـْ َعػػْف ِذْكػػِر المَّػػِه َوَعػػِف الصَّ ـُ اْلَعػػَداَوَة َواْلَبْغَضػػاَء ِفػػي اْلَخْمػػِر َواْلَمْيِسػػِر َوَيُصػػدَُّك  َبْيػػَنُك

ـْ ُمْنَتُهوفَ   [ُٗ]الما دة :   َأْنُت
كمػػف أجػػؿ العقيػػدة،كأف   ػػي الٌمػػو يـضػػالتبػػرؤ مػػف الكفػػار، كب جػػاء الجمػػ    ػػي سػػياؽ كجػػكب ك  -ِ

َقػػْد :مػػا داـ الكفػػار عمػػى كفػػرىـ يقػػكؿ تعػػالىىػػي العالقػػة بػػيف المسػػمميف كالكفار التبػػاغض كالعػػداكة 
ػ ـْ َوِممَّ ـْ ِإنَّػا ُبػَرآُء ِمػْنُك ـَ َوالَِّذيَف َمَعُه ِإْذ َقاُلوا ِلَقػْوِمِه ـْ ُأْسَوًة َحَسَنًة ِفي ِإْبَراِهي َتْعُبػُدوَف ِمػْف ا َكاَنْت َلُك

ـُ اْلَعَداَوُة َواْلَبْغَضاُء َأَبداا َحتَّى ُتْؤِمُنوا ِبالمَّهِ  ـْ َوَبَدا َبْيَنَنا َوَبْيَنُك   ْ:]الممتحنةَوْحَد ُ  ُدوِف المَِّه َكَفْرَنا ِبُك
،جػاء  ػي كػكف كىػك شػاىدنا  ػي ىػذا المطمب كالمكض  الثالث الذم جمػ   يػو بػيف المفظػيف -ّ

كالب ضاء عقكبة يعاقب ا  تعالى بيا اعمـ إذا ما حادت عف الصراط المستقيـ كما  ي العداكة 
ـُ  :قكلو تعالى عف النصارل ـُ اْلَعَداَوَة َواْلَبْغَضػاَء ِإَلػى َيػْوـِ اْلِقَياَمػِة َوَسػْوَؼ ُيَنَبػُئُه َفَهْرَرْيَنا َبْيَنُه
  [ُْ]الما دة :   المَُّه ِبَما َكاُنوا َيْصَنُعوفَ 

                                                 
مكق  صيد الفكا د ،مقاؿ بعنكاف)العقكبات كاكثار المترتبة عمى ترؾ اعمر بالمعركؼ كالنيي عف  (ُ)

 .http://www.saaid.netالمنكر(،لـ يذكر اسـ الكاتب 

 .ُُٗ قو الدكلة  ي ا سالـ،د.يكسؼ القرضاكم ،ص (ِ)

http://www.saaid.net/alsafinh/3.htm
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 :" والفرؽ بينهماالعداوة والبغضاءثانياا:معنى "
معنػػى  متراد ػػاف يػػدالف عمػػى اسػػماف "ىؿ ىمػػاالعػػداكة كالب ضػػاءاختمػػؼ المفسػػركف  ػػي "ك 

 كؿ اسـ منيما مدلكؿ خاص بو :ل  يككف ي المعنى، ان أـ أف بينيما  رق ،كاحد 
تفسػػػػػػير اكيػػػػػػة لػػػػػػـ يفػػػػػػرؽ بعػػػػػػض المفسػػػػػػريف بػػػػػػيف المفظتػػػػػػيف،كلـ يػػػػػػذكر  رقػػػػػػان بينيمػػػػػػا عنػػػػػػد  -ُ

 ألقينػا بيػنيـ العػداكة كالتبػاغض لبعضػيـ  :"بقكلػوابف كثير رحمو ا   سر اكيػة  ا ماـ الكريمة،
كسػػار عمػػى نيػػ  ابػػف كثيػػر الشػػيل السػػعدم  (ُ)..."، كال يزالػػكف كػػذلؾ إلػػى  قيػػاـ السػػاعةبعضػػان 

ـ مػػف سػػمطنا بعضػػيـ عمػػى بعػػض، كصػػار بيػػني رحمػػو ا  تعػػالى حيػػث قػػاؿ  ػػي تفسػػير اكيػػة:"
 (ِ)"كمعاداة بعضيـ بعضا إلى يـك القيامة ،الشركر كا حف ما يقتضي ب ض بعضيـ بعضا

المحققيف مػف المفسػريف  ػرؽ بػيف المفظتيف،كجعػؿ لكػؿ لفظػة منيمػا معنػى زا ػدان  لكف بعض -ِ
 كػؿ لفظػة  ،ترادؼ تاـ  ي الم ػة عدـ كجكدعمى المفظة اعخرل،كىذا ىك الصكاب عمى اعتبار 
،كنػذكر ىنػا بعػض أقػكاؿ المفسػريف  ػي (ّ) ي الم ة تمتاز عف نظيرتيا بزيػادة معينػة  ػي المعنػى

 التفريؽ بيف المفظتيف:
كقػد  ،ب ضعف كػؿ عػدك  يػك ييػ ؛الب ضػاءأخػص مػف كالعػداكة يقكؿ ابف عطيػة رحمػو ا  " -ُ
الب ضػػاء قػػد ال ك  ،ككأف العػػداكة شػػيء مشػػتير يكػػكف عنػػو عمػػؿ كحػػرب،ب ض مػػف لػػيس بعػػدكييػػ

 (ْ)"تجاكز النفكس
بينيمػا عمػى العكػػس مػف تفريػؽ ابػف عطيػة السػابؽ تمامػان ،حيػػث  ابػف عر ػة الٌتكنسػي ػرَّؽ و  -ِ

ـٌ مػػف الب ضػػاء " :أنػػو قػػاؿ ونقػػؿ ابػػف عاشػػكر  ػػي تفسػػيره عنػػ عٌف العػػداكة سػػبب  ػػي ؛العػػداكة أعػػ
كال يتمػادل عمػى ذلػؾ حتٌػى تنشػأ عنػو المباغضػة ، كقػد ،الب ضاء ؛  قد يتعادل اعخ م  أخيػو 

  (ٓ)"يتمادل عمى ذلؾ 
عنو ال يمـز مػف كػكف الشػيء ؛ىذا الرأم عمى النقيض مف الرأم اعكؿ،ك يو نظريقكؿ الباحث:ك 

سػتقيـ،ثـ إف العػداكة ال تنشػأ إال بعػد م غيػرسببان  ي شيء آخر أف يككف أعـ منو، يػذا التعميػؿ 

                                                 
 .(ٕٔ/  ّ) - تفسير القرآف العظيـ (ُ)
 .ِِٔ ،ص تيسير الكريـ الرحمف  ي تفسير كالـ المناف (ِ)
كأنػػػػو مػػػػا مػػػػف إسػػػػميف لمسػػػػمى كاحػػػػد إال  ،..كقػػػػد أنكػػػػر كثيػػػػر مػػػػف النػػػػاس التػػػػرادؼ  ػػػػي الم ػػػػة  قػػػػاؿ ابػػػػف القػػػػيـ:" (ّ)

 .ْٓص ،ركضة المحبيف  .."أك إضا ة سكاء عممت لنا أك لـ تعمـ  ،أك نسبة ،كبينيما  رؽ  ي صفة

كأف  ، ي الم ة العربية أف الترادؼ الكامؿ قميؿ جدان  حيث ذىب إلى الدمشقي مصطفى أحمد كقرر ىذا اعستاذ
 الترادؼ  ،ال يكجد بينيما ترادؼ تاـ،كخالؿ  ترة زمنية كاحدة  ، ي مستكل ل كم كاحد،لفظيف داخؿ الم ة أم

 .(ِِ/  ُ) - معجـ أسماء اعشياء  ."التاـ صعب الكجكد بؿ غير مكجكد عمى ا طالؽ

 .(ِِٓ/  ِ) -المحرر الكجيز  (ْ)
 .(ُْٖ/  ٔ) -التحرير كالتنكير  (ٓ)
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 ػػي االنتقػػاـ،كال يتصػػكر عػػدكه ال يتصػػؼ بػػالب ض لعدكه،كعميػػو  قػػكؿ ابػػف  ب ضػػاء كحقػػد كرغبػػة
 عر ة التكنسي رحمو ا   يو نظر.

ف كافكذىب ابف عاشكر إلى قكؿ ابف عطية السابؽ،  -ّ عند تفسيره لآلية الكريمة أكرد  كا 
بيف لكف عند التأمؿ  ي قكلو يت،كال الكجييف غير ظاىرقكلي ابف عطية كابف عر و،كقاؿ بأف 

كىذا نص قكلو  و،شرح كتفصيؿ لكالم ما ىك إالك  رأم ابف عطية لـ يخرج عف مضمكف أنو
العداكة كالب ضاء التضاٌد كالتبايف ؛  العداكة كراىية تصدر عف  يً كالذم أرل أٌف بيف معني"

صاحبيا : معاممةه بجفاء ، أك قطيعة ، أك إضرار ، عٌف العداكة مشتٌقة مف العدك كىك التجاكز 
كأٌما الب ضاء ،كالتباعد ،  اٌف مشتٌقات مادة ) ع د ك ( كٌميا تحكـ حكؿ التفٌرؽ كعدـ الك اـ 

 الب ضاء  ، ..ليس  ي مادة ) ب غ ض ( إاٌل معنىى جنس الكراىية  يي شٌدة الب ض ، ك 
 مصحكبة بىعىدٍك ،  يي مضمرة  ي النفس .شٌدة الكراىية غير 

 اذا كاف كذلؾ لـ يصٌح اجتماع معنيي العداكة كالب ضاء  ي مكصكؼ كاحد  ي كقتو  
بعض منيـ نا العداكة بيف  يتعٌيف أف يككف إلقاؤىما بينيما عمى معنى الٌتكزي  ، أم أغري،كاحد 

 كق   ي ىذا النظـ إيجاز بدي  ، عٌنو يرج  إلى االعتماد عمى  ،كالب ضاءى بيف بعضو آخر
 "عمـ المخاطبيف بعدـ استقامة اجتماع المعنييف  ي مكصكؼ كاحد .
كالمعاممة بجفاء أك  ك عؿ  محصمة كالـ ابف عاشكر أف العداكة ينت  عنيا عمؿ

عمؿ كحرب ذات كالـ ابف عطية حيف بيَّف أف العداكة ينت  عنيا إضرار بال ير، كىك 
الب ضاء ال  بيَّف أف حيف ابف عطية كىك مضمكف كالـ  "مضمرة  ي النفس كالب ضاء تككف"،

 .تجاكز النفكس
كقكؿ ابف عطية كابف عاشكر عمى اعتبار ككنيما قكالن كاحدان ىك القكؿ الراجح ،عف 

مكجكد كما أسمفت،كعف العطؼ يقتضي الت اير كما قرر عمماء  الترادؼ التاـ  ي الم ة غير
كاكية الكريمة حينما تتحدث عف العداكة بيف  رؽ النصارل المختمفة كعف الب ضاء  الم ة،

 انيا تنسجـ كتتكا ؽ م  ما سطره التاريل مف أحداث دامية، كممارسات كحشية ،المتجذرة بينيا 
 عداء بينيا مستمر إلى قياـ الساعة،كما أخبرت اكية بيف  رؽ النصارل المختمفة،كىذا ال

 األخوة منحة ربانية::لثاا ثا
إف كقػػكع العػػداكة كالب ضػػاء  ػػي جسػػػد أم أمػػة مػػف اعمػػـ يجعميػػػا أمػػة ضػػعيفة بػػيف اعمػػػـ      

،كاىيػػػػة القكة،مشػػػػتتة اعركاف،ضػػػػعيفة البنيػػػػاف،غير متكحػػػػدة عمػػػػى كممػػػػة،كال ممتفػػػػة حػػػػكؿ رأم ، 
ُـّ فكيفترقك  فيتعػػػػػادل أبناؤىػػػػػا عقػػػػػؿ اعسػػػػػباب ،كيتباغضػػػػػك  حػػػػػدىـ أف ينػػػػػتقـ مػػػػػف أ ،كيصػػػػػبح ىػػػػػ

و منو،كحين ػذ يتيػدـ بنيػاف اعخكة،كيتصػدع عمرانيا،كتصػبح اعمػة لقمػة خصمو،كأف يشفي غميمػ
قػكة اعمػة يكمػف  ػي اف سػرَّ كلػذلؾ  ػ؛ حاقد متربصسا  ة  ي  ـ أعدا يا،كىد ان سيالن ينالو كؿ 

 تالؼ أبنا يا كتكاتفيـ كتاخييـ،كقد ركز القرآف الكريـ
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ِإنََّمػػػا  :عخػػكة ا يمانيػػػة  قػػاؿ تعػػػالىكثيػػران عمػػػى ىػػذا المقصػػػد الجميؿ،كالقاعػػدة العظيمة،قاعػػػدة ا
ـْ ُتْرَحُموفَ  ـْ َواتَُّقوا المََّه َلَعمَُّك  [َُ]الحجرات :  اْلُمْؤِمُنوَف ِإْخَوًة َفَهْصِمُحوا َبْيَف َأَخَوْيُك

 ،ـ المجتمػػ  ا سػػالمي  ػػي المدينػػة أقػػاـ ا سػػال-قاعػػدة اعخػػكة–كعمػػى ىػػذه القاعػػدة الجميمػػة    
حالػة شػديدة مػف   ػيكػانكا قبػؿ اً سػالـ  -كخصكصػان اعكس كالخػزرج  - نحف نعمـ أف العػرب 

اً سػػػالـ تحػػػكؿ ب ضػػػيـ إلػػػى حػػػب ،   ػػػي ممػػػا دخمػػػكا ،التحػػػارب ،ك زع اكالتنػػػ،كالتخاصػػػـ  ،التفػػػرؽ
 .كالجسد الكاحدكا  ى تكادىـ كتراحميـ كصار  ،كتخاصميـ إلى مكدة ، كتفرقيـ إلى اتحاد 

أف عػػرض كصػػمت المحبػػة بيػػنيـ ك  ىػػذا الحػػب كاقعػػان عمميػػان  ػػي حيػػاتيـ ، كظيػػرت آثػػار  
أف يعػرض ،ك ما يممػؾ مػف مػاؿ بينػو كبػيف أخيػو الميػاجربعض اعنصار رضي ا  عنيـ قسمة 

 أخكه.الرجؿ التنازؿ عف إحدل زكجتيو بطالقيا حتى يتزكجيا 
لركيزتيف . . عمى ا يماف عمى ىاتيف ا - ي المدينة  -كىكذا قامت الجماعة المسممة اعكلى "

ثُّػػًؿ صػػفاتو  ػػي الضػػما ر؛ كتقػػكاه  -سػػبحانو  -بػػا  : ذلػػؾ ا يمػػاف المنبثػػؽ مػػف معر ػػة ا   كتىمى
كعمػػى الحػػب  ،إلػػى حػػد غيػػر معيػػكد إال  ػػي النػػدرة مػػف اعحػػكاؿ  كمراقبتػػو ، كاليقظػػة كالحساسػػية

التكا ؿ الجػاد العميػؽ . . كبم ػت  :الكد العذب الجميؿ ، كالتكا ؿ :الحب الفياض الرا ؽ كالكد ،
مػف أحػالـ الحػالميف! كقصػة المؤاخػاة بػيف  دَّ تمؾ الجماعة  ػي ذلػؾ كمػو مبم ػان ، لػكال أنػو كقػ  لعيػ

الميػاجريف كاعنصػار قصػػة مػف عػالـ الحقيقػػة ، كلكنيػا  ػػي طبيعتيػا أقػرب إلػػى الػرؤل الحالمػػة! 
   (ُ)"ـ الخمد كالجنافكلكنيا  ي طبيعتيا مف عال ،كىي قصة كقعت  ي ىذه اعرض 

مسػتقيمة عمػى الاعخكة ا يمانية ىي منحة إليية،يمنحيا ا  تعالى ل مػة مف المحقؽ أف       
،قاؿ ممتيا كيكحد بيف أبنا يا ك  اتيامقيمة عكامره ، يجم  ا  ك،ال مطبقة لكتابوالأمر ا  تعالى،

ْف ُيِريُدوا َأْف َيْخَدُعوَؾ َفِإفَّ  ى:تعال َوأَلَّػَؼ  *َحْسَبَؾ المَُّه ُهَو الَّػِذي َأيَّػَدَؾ ِبَنْصػرِِ  َوِبػاْلُمْؤِمِنيَف َواِ 
ـْ َوَلِكػفَّ المَّػَه أَلَّػَؼ َبْيػ ـْ َلْو َأْنَفْقَت َما ِفي اأْلَْرِض َجِميعاػا َمػا أَلَّْفػَت َبػْيَف ُقمُػوِبِه ـْ ِإنَّػُه َبْيَف ُقُموِبِه َنُه

 [ّٔ،  ِٔ]اعنفاؿ :  َعِزيًز َحِكيـً 
 ػػا  كحػػده الػػذم ألػػؼ بػػيف قمػػكب كانػػت قبػػؿ عيػػد قريػػب متنػػا رة كمتباغضػػة،لكف حينمػػا    

كتالفت،كىػػذا لػػـ يكػػف لػػكال أف ا  تعػػالى شػػاء ليػػـ ،كتكحػػدت ،شػػربت مػػف معػػيف القػػرآف اجتمعػػت 
آيػة "ك اليداية كاالستقامة،كااللتفاؼ حكؿ مني  كاحد كالرم مػف نبػ  مشػترؾ أال كىػك نبػ  القػرآف

ؼ بػػػيف قمػػػكب المػػػؤمنيف إشػػػارة إلػػػى العػػػداكة التػػػي كانػػػت بػػػيف اعكس كالخػػػزرج  ػػػي حػػػركب التػػػألي
،  ػػألؼ المٌػػو تعػػالى قمػػكبيـ عمػػى ا سػػالـ، كردىػػـ متحػػابيف  ػػي المٌػػو، كىػػذا تػػذكير بنعمػػة (ِ)عػػاثبي 

                                                 
 .(ُْْ/  ُ) -، سيد قطب ي ظالؿ القرآف  (ُ)

كانػػػػػػػػػػت  يػػػػػػػػػػو كقعػػػػػػػػػػة عظيمػػػػػػػػػػة  -كبعػػػػػػػػػػاث مكضػػػػػػػػػػ  بالمدينػػػػػػػػػػة  -كػػػػػػػػػػاف يػػػػػػػػػػـك بعػػػػػػػػػػاث كثير:"قػػػػػػػػػػاؿ ابػػػػػػػػػػف  (ِ)
. "كالخػػػػػػػػػػزرج ككبػػػػػػػػػػرا يـ، كلػػػػػػػػػػـ يبػػػػػػػػػػؽ مػػػػػػػػػػف شػػػػػػػػػػيكخيـ إال القميػػػػػػػػػػؿ اعكسقتػػػػػػػػػػؿ  ييػػػػػػػػػػا خمػػػػػػػػػػؽ مػػػػػػػػػػف أشػػػػػػػػػػراؼ 

 .(ُُٖ/  ّ) –البداية كالنياية 
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لقػد أيػد المٌػو رسػكلو بجنػد  ،،  كػذلؾ يفعػؿ آخػران الٌمو عمى نبيػو كلطفػو بػو،  كمػا لطػؼ بػو ربػو أكالن 
ا يمػػاف مػػف الميػػاجريف كاعنصػػار، الػػذيف دا عػػكا عنػػو د ػػاع اعبطػػاؿ الشػػر اء، كالمٌػػو بفضػػمو ىػػك 
 دى الذم ألؼ بيف قمكبيـ، كجمعيـ عمػى كممػة الحػؽ كالشػيادة، كغػرس  ػي قمػكبيـ التحػاٌب كالتػكادي 

لػػذلؾ التػػالؼ  لمٌػػو تابعػػان بعػػد العػػداكة كالب ضػػاء  ػػي الماضػػي الجػػاىمي، كصػػار كػػؿ تػػالؼ  ػػي ا،
 (ُ)"الكا ف  ي صدر ا سالـ

محمػد صػػمى ا   تػالؼ كػاف آيػػة مػف آيػات ا  تعػػالى كعالمػة كاضػحة مػف عالمػػات نبػكةىػذا الك 
لؼ القمكب م  العصبية الشديدة  ي العرب مف آيات النبي صػمى ا  عميػو اككاف ت" عميو كسمـ

ككػانكا أشػد خمػؽ  ، يقاتػؿ عنيػا حتػى يسػتقيدىا ،عف أحػدىـ كػاف يمطػـ المطمػة؛ك سمـ كمعجزاتو
 (ِ)" ألؼ ا  با يماف بينيـ حتى قاتؿ الرجؿ أباه كأخاه بسبب الديف ،ا  حمية

 :ربانية العداوة والبغضاء عقوبةثالثاا:
لمػػػا كانػػػت اعخػػػكة ا يمانيػػػة منحػػػة ربانية،كىبػػػة إلييػػػة،ييبيا ا  ل مػػػة متػػػى اسػػػتقامت     

يعػػد عقكبػػة ربانيػػة،يعاقب  المجتمػػ إلقػػاء العػػداكة كالب ضػػاء بػػيف أ ػػراد كتكحػػدت عمػػى كتابيا، ػػاف 
 كمف ىػػػؤالءككقػػػ   ػػػي دكاعييػػػا،كاتب  اعىػػػكاء الباطمػػػة،كاكراء المنحر ػػػة،ا  بيػػػا مػػػف يسػػػتحقيا، 

،كنكثكا المكاثيػؽ الم مظػة التػي أخػذت ربيـ أىؿ الكتاب الذيف خالفكا أمر بيف بيذه العقكبةالمعاق
 . ،منيا إلقاء العداكة كالب ضاء بينيـعقكبات كثيرة كانت النتيجة أف عكقبكا بعمييـ ، 

ا كقعػػكا  يػػو مػػف أسػػباب  يمػػكمػػني  القػػرآف الكػػريـ بػػات كاضػػحان  ػػي التحػػذير مػػف الكقػػكع 
يػػة إلػػى اليػػالؾ كالتتبير،كقػػد ذكػػر القػػرآف الكػػريـ ىػػذه العقكبػػة التػػي نزلػػت بػػالييكد بػػات المؤدالعقك 

،كنقؼ  يمػػا يمػػي مػػ  اكيػػات التػػي تحػػدثت عػػف إلقػػاء العػػداكة كالنصػػارل بسػػبب مػػا جنتػػو أيػػدييـ
 بيف الييكد كالنصارل: ءكالب ضا

 :إلقاء العداوة والبغضاء بيف اليهودأ.
ـْ َوُلِعُنوا ِبَمػا َقػاُلوا َبػْؿ َيػَداُ  َمْبُسػوَطتَاِف  َوَقاَلِت اْلَيُهودُ  يقكؿ تعػالى: َيُد المَِّه َمْغُموَلًة ُرمَّْت َأْيِديِه

ـْ َما ُأْنِزَؿ ِإَلْيَؾ ِمْف َرَبَؾ ُطْغَياناا َوُكْفراا َوأَْلَقْينَ  ـُ اْلَعَداَوَة ُيْنِفُؽ َكْيَؼ َيَشاُء َوَلَيِزيَدفَّ َكِثيراا ِمْنُه ا َبْيَنُه
ا ْغَضاَء ِإَلػى َيػْوـِ اْلِقَياَمػِة ُكمََّمػا َأْوَقػُدوا َنػاراا ِلْمَحػْرِب َأْطَفَهَهػا المَّػُه َوَيْسػَعْوَف ِفػي اأْلَْرِض َفَسػادا َواْلبَ 

 [ْٔ]الما دة :  َوالمَُّه َل ُيِحب  اْلُمْفِسِديفَ 
 سبب نزوؿ اةية:   
عف ابف عباس قاؿ : قاؿ رجؿ مف الييكد يقاؿ لو البناش بف قيس : إف ربؾ بخيؿ ال ينفػؽ    

 (ّ) ...قالت الييكد يد ا  م مكلة غمت أيدييـ  أنزؿ ا  عز ك جؿ 

                                                 
 .(ُٖٗ/  ُ) -لمزحيمي  ، التفسير الكسيط (ُ)
 .(ّْ/  ٖ) -الجام  عحكاـ القرآف، لمقرطبي   (ِ)

 .(ٕٔ/  ُِ) - ، لمطبرانيالمعجـ الكبير (ّ)
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كأقػػػػػػػبح أقكاليـ، قػػػػػػػد تجػػػػػػػرؤكا عمػػػػػػػى خػػػػػػػالقيـ  ،تػػػػػػػتكمـ اكيػػػػػػػة عػػػػػػػف أ ظػػػػػػػ  مخػػػػػػػازم الييػػػػػػػكد    
 -تعػػالى ا  عمػػا يقكلػػكف عمػػكان كبيػػران –لم ػػاـ مػػف النػػاس كبار يـ،ككصػػفكه بمػػا ال يكصػػؼ بػػو إال ا

، نكركا بػػػػػزعميـ ىػػػػػذا  الػػػػػنعـ الكثيػػػػػرة التػػػػػي أغػػػػػدقيا ، كا مسػػػػػاؾ عػػػػػف ا نفػػػػػاؽكصػػػػػفكه بالبخػػػػػؿ
كصػفحو عػف خطاياىـ،كسػاركا عمػى نيػ  أسػال يـ الػذيف جحػدكا نعػـ  ،عمييـ،كنسكا عفػكه عػنيـ

عميو كسمـ ىاديان ليـ كلمبشرية إال كفػران كتماديػان  ا  ككذبكا رسمو،كلـ تزدىـ بعثة النبي صمى ا 
كقػػد عممػػكا  ػػي كتػػبيـ خبػػر إرسػػاؿ محمػػد ، ػػي ال ػػي كالط يػػاف ككػػاف ينب ػػي عمػػييـ أف يسػػممكا 

عجؿ ذلؾ عاقبيـ ا  تعالى بالقاء  ؛صمى ا  عميو كسمـ كصفتو بدقيؽ الكصؼ كعميؽ البياف
العػداكة تسػكد بيػنيـ  زاؿ الييػكد متباغضػيف متنػا ريفالمختمفة ، ال ي العداكة كالب ضاء بيف  رقيـ

كممػػػتيـ مختمفػػػة ، كقمػػػكبيـ شػػػتى ككػػػؿ  رقػػػة مػػػنيـ  لة ، كالب ضػػػاء المسػػػتمرة ،  أنػػػت تػػػر الدا مػػػ
 تمصؽ النقا ص باعخرل ، كىـ عمى ىذه الحاؿ إلى يـك القيامة .

 ػػػػػػػػرؽ  :إلػػػػػػػػى  ػػػػػػػػرؽ كثيػػػػػػػػرة متنػػػػػػػػاحرة أىميػػػػػػػػا خػػػػػػػػالؿ حقػػػػػػػػبيـ التاريخيػػػػػػػػة كقػػػػػػػػد ا تػػػػػػػػرؽ الييػػػػػػػػكد
 .الفريسييف،كالصدكقييف،كالسامرييف

 النصكص التكراتية المحر ة،بأما الفريسيكف  يـ طا فة الفقياء الدينييف المتعصبيف كالمتمسكيف 
كقػد كػانكا عمػى خػالؼ مػ  طا فػة الصػدكقييف كىػـ ككانكا مف أشد خصكـ المسيح عميػو السػالـ 

محا ظػػة لماء كػػانكا يكنػػاف أك ركمػػاف السػػمطات الحاكمػػة سػػك تػػداىف طبقػػة ثريػػة مػػف الييػػكد كانػػت 
، ككػػانكا مشػػيكريف با نكػػار ؛  يػػـ ينكػػركف البعػػث ، كالحسػػاب ، كالجنػػة كالنػػار ،  عمػػى ثػػركاتيـ

كليػذا كػاف الخػالؼ عمػى أشػده بػيف طا فػة الفريسػييف ،التممكد ، كما ينكػركف المال كػة  كينكركف
بعػد كقػد ظيػر ىػذا الخػالؼ جميػان ،حررةالمتمسكة بالتعاليـ الييكديػة كبػيف طا فػة الصػدكقييف المت

زكجػػػة اسػػػكندر بعػػػد مػػػكت زكجيػػػا كانضػػػمت  يكفالفريسػػػحيػػػث اسػػػتماؿ ،(اسػػػكندر)الممػػػؾ  مػػػكت
إلييـ،ممػػػػػػػػا ر ػػػػػػػػ  مػػػػػػػػف شػػػػػػػػأنيـ، انتقمكا مػػػػػػػػف الصػػػػػػػػدكقييف كظيػػػػػػػػرت مكػػػػػػػػامف العػػػػػػػػداكة جميػػػػػػػػة 

 (ُ)،كاستمرت ىذه العداكة قا مة إلى عصرنا الحاليتجاىيـ
 ػػػاف كػػػانكا  ػػػي ىػػػك أمػػػر مؤقػػػت ،،مػػػف تعػػاكف كتسػػػاند  عصػػػرنا الػػػراىفكمػػا أظيػػػره الييػػػكد  ػػػي   

 ػانيـ  ػي حقيقػة اعمػر متباغضػيف متنػا ريف ال ،الظاىر يبػرزكف أنفسػيـ متحػديف غيػر مختمفيف
يكػػادكف يجمعػػكف عمػػى رأم،كبػػيف الحػػيف كاكخػػر تطفػػك خال ػػاتيـ عمػػى السػػطح،كيطعف قػػادتيـ 

ـْ َشِديًد  :تعالىديؽ قكلو ببعضيـ بعضان عمى الم  ،كىذا الكاق  ىك تص ـْ َبْيَنُه  َتْحَسػُبُهـْ َبْهُسُه
ـْ َقػػْوـً َل َيْعِقمُػػوَف  ـْ َشػػتَّى َذِلػػَؾ ِبػػَهنَُّه لػػف  كدكلػػتيـ السػػرطانية[  ُْ]الحشػػر : َجِميعاػػا َوُقمُػػوُبُه

كأسػػباب انييارىػػا آخػػذة تعالى، كسػػكؼ تجتػػث مػػف جسػػد اعمػػة بػػاذف ا ،بػػاذف ا  تسػػتمر طػػكيالن 
                                                                                                                متى باذف ا إلى أىميا المسمميف   مسطيف ستعكد بالتكاثر،كىذا باعتراؼ مفكرييـ كزعما يـ ك

 كاتبعكا تعاليـ دينيـ .،صدقكا  ي جيادىـ 
                                                 

 .ُُٗ-ُُٖانظر:دراسات  ي اعدياف،عماد الديف الشنطي، ص (ُ)
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 :والبغضاء بيف النصار إلقاء العداوة ب.
أخبػػػػر القػػػػرآف أف سػػػػبب إلقػػػػاء العػػػػداكة بػػػػػيف النصػػػػارل ىػػػػك تػػػػركيـ العمػػػػؿ بكثيػػػػر مػػػػػف   

أصػػػػػكؿ دينيـ،كنقضػػػػػيـ لمميثػػػػػاؽ الػػػػػذم أخػػػػػذ عمييـ،كاتبػػػػػاعيـ ل ىػػػػػكاء كاكراء المنحر ػػػػػة قػػػػػاؿ 
ـْ َفَنُسػػػػوا َحظ ػػػػ تعػػػػالى: ػػػػا ُذَكػػػػُروا ِبػػػػِه َوِمػػػػَف الَّػػػػِذيَف َقػػػػاُلوا ِإنَّػػػػا َنَصػػػػاَر  َأَخػػػػْذَنا ِميثَػػػػاَقُه ا ِممَّ

ـُ المَّػػػػُه ِبَمػػػػا َكػػػػاُنوا  ـُ اْلَعػػػػَداَوَة َواْلَبْغَضػػػػاَء ِإَلػػػػى َيػػػػْوـِ اْلِقَياَمػػػػِة َوَسػػػػْوَؼ ُيَنَبػػػػُئُه َفَهْرَرْيَنػػػػا َبْيػػػػَنُه
 [ُْ]الما دة :  َيْصَنُعوفَ 

 كأنػػػو بػػػو كلػػػ  إذا بفػػػالف  ػػػالف أغػػػرل يقػػػاؿ بيػػػـ كالب ضػػػاء العػػػداكة ألصػػػقنا أمكمعنػػػى أغرينػػػا :"
 (ُ)"ال راء الشيء بو التصؽ لما كيقاؿ بو التصؽ لما كيقاؿ بو ألصؽ

كأداء  را ضػػػنا  ،أم ككػػػذلؾ أخػػػذنا مػػػف النصػػػارل الثبػػػات عمػػػى طاعتنػػػا"كمعنػػػى اكيػػػة الكريمػػػة 
كاتباع رسمنا كالتصديؽ بيـ ،  سػمككا  ػى ميثاقنػا الػذم أخػذناه عمػييـ طريػؽ الييػكد الضػاليف ، ،

 (ِ)"الميثاؽ الذم أخذناه عمييـ بالك اء بعيدنا. بدلكا دينيـ كنقضكا 
 بسػػبب نسػػيانيـ لكتػػاب نبييـ،كنقضػػيـ لمميثػػاؽ الػػذم أخػػذ عمييـ،كتفػػرقيـ شػػيعان كأحزابان،كػػؿ    

كػػاف الحكػػـ العػػادؿ الػػذم ال معقػػب لػػو أف  كاعباطيػػؿ المتفرقػػة،حػػزب  ػػرح بمػػا لديػػو مػػف اعىػػكاء 
 الساعة ألقى ا  العداكة كالب ضاء بينيـ إلى قياـ

 ،، كال يزالػػػػػكف كػػػػػذلؾ إلػػػػػى  قيػػػػػاـ السػػػػػاعة ألقينػػػػػا بيػػػػػنيـ العػػػػػداكة كالتبػػػػػاغض لبعضػػػػػيـ بعضػػػػػان "
ككػػػػػذلؾ طكا ػػػػػؼ النصػػػػػارل عمػػػػػى اخػػػػػتالؼ أجناسػػػػػيـ ال يزالػػػػػكف متباغضػػػػػيف متعػػػػػاديف، يكفػػػػػر 

ـر اعخػػػػرل كال تػػػػدعيا تىمػػػػ ي معبػػػػدىا ؛  كػػػػؿ  رقػػػػة تيحػػػػكيمعػػػػف بعضػػػػيـ بعضػػػػان  ،بعضػػػػيـ بعضػػػػان 
 (ّ)"اعخرل  ي ىذه الدنيا كيـك يقكـ اعشياد.كؿ طا فة تكفر ك ، ..

كالب ضاء  ي التػاريل القػديـ  "كلقد كق  بيف الذيف قالكا:إنا نصارل مف الخالؼ كالشقاؽ كالعداكة
كالحديث مصداؽ ما قصو ا  سػبحانو  ػي كتابػو الصػادؽ الكريـ؛كسػاؿ مػف دمػا يـ عمػى أيػدم 
بعضػػيـ الػػبعض مػػا لػػـ يسػػؿ مػػف حػػركبيـ مػػ  غيػػرىـ  ػػي التػػاريل كمػػو ،سػػكاء كػػاف ذلػػؾ بسػػبب 

الخال ػػات الخال ػػات الدينيػػة حػػكؿ العقيػػدة؛أك بسػػبب الخال ػػات عمػػى الرياسػػة الدينيػػة؛أك بسػػبب 
السياسػػػػػية كاالقتصػػػػػادية كاالجتماعيػػػػػة،ك ي خػػػػػالؿ القػػػػػركف الطكيمػػػػػة لػػػػػـ تسػػػػػكف ىػػػػػذه العػػػػػداكات 
كالخال ػػات كلػػـ تخمػػد ىػػذه الحػػركب كالجراحػػات كىػػي ماضػػية إلػػى يػػـك القيامػػة كمػػا قػػاؿ أصػػدؽ 

 (ْ)القا ميف.."

                                                 
 (َُٓ/  ُُ) - مفاتيح ال يب،لمرازم (ُ)

(2)
 (ٕٕ/  ٔ) -تفسير الشيل المراغى  

(3)
 .(ٕٔ/  ّ) - تفسير القرآف العظيـ،البف كثير 

 .َٕٓالكتاب،سيد سالـ،صالمني  القرآني  ي مجادلة أىؿ  (ْ)
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 :هي الفرؽ النصرانيةك

 .البف مخمكؽ لوأتباع آريكس الذم كاف يقكؿ بأف اعب كحده ىك ا ، كا -ُ

بكلس الشمشاطي كأصحابو  ي انطاكية: يقكلكف بأف عيسى عبد ا  كرسكلو كىك كاحد  -ِ
 .مف أنباء ا  عمييـ السالـ

اؿ بأف مريـ ػذم قػـ كال ُّْة ػريرؾ ا سكندرية سنػكىـ أصحاب نسطكر بط :النسطكريكف -ّ
  اعساس ػكض  لو،كمذىب النساطرةلـ تمد إال ا نساف،  يي بذلؾ أـ  نساف كليست أما 

 .لمقكؿ بطبيعتيف  ي المسيح

م  ػاعرثكذكس" كىك رد  عؿ لعقيدة نسطكر إذ أعمنكا  ي مج" :مذىب الكنا س الشرقية  -ْ
رس ػدة البابا كيرلس بطػقكا  يو عمى عقيػـ ككا ُّْعقد بمدينة أ سس باعناضكؿ سنة 

 .كاحدة كمشي ة كاحدةا سكندرية كالتي تقضي بأف لممسيح طبيعة 

كىك مذىب الطبيعتيف كالمشي تيف متأثر بمذىب النساطرة، كقد اعتنقت  :مذىب الكاثكليؾ -ٓ 
 .ـُْٓركما ىذا المذىب كاتخذت بو قرارنا  ي مجم  خمقيدكنية سنة 

 .يقكلكف بأف لممسيح طبيعة كاحدة كىي التقاء الالىكت بالناسكت :مذىب اليعاقبة-ٔ

ـ إلػى ٕٔٔكىك مذىب منسكب لرجؿ اسػمو يكحنػا مػاركف، الػذم دعػا سػنة  :مذىب المكارنة-ٕ
 .أف لممسػػػػػيح طبعتػػػػػػيف كلكػػػػػف لػػػػػػو مشػػػػػي ة كاحػػػػػػدة كذلػػػػػػؾ اللتقػػػػػاء الطبيعتػػػػػػيف  ػػػػػي أقنػػػػػػـك كاحػػػػػػد

كتسمى كنيسػتيـ "ا نجيميػة" إذ إنيػـ يتبعػكف ا نجيػؿ دكف غيػره ك يمػو  :مذىب البركتستانت-ٖ
إنيػا تمثػؿ ثػكرة  ػي الفكػر النصػراني بػدأىا آريػكس  ػي  لدييـ ليس مقصكرنا عمى رجاؿ الكنيسػة،

( كىػػػـ ُِٗٓ– ُِْٖالقػػديـ مػػركرنا بنسػػػطكر كانتيػػاء بػػػالكثيريف الػػذم مػػػف أبػػرزىـ لػػػكثر كػػن  )
كقصػػر سػػمطاف الكنيسػػة  ػػي الػػكعظ  الصػػالة لممػػكتى يسػػتنكركف حػػؽ ال فػػراف كاالسػػتحالة كمنػػ 

 .كا رشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد كمنعاسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتعماؿ ل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة غيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر مفيكمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ي الصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالة

 :ـ انقسػػػػػػمت الكنػػػػػػائس إلػػػػػػى قسػػػػػػميف رئيسػػػػػػيفٜٚٛبعػػػػػػد انعقػػػػػػاد المجمػػػػػػع الثػػػػػػامف *

 .الكنيسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ال ربيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الالتينيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة البطرسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػية كر يسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيا البابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بركمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا -ُ

.الكنيسة الشرقية اليكنانية اعرثكذكسية كر يسيا بطريرؾ القسطنطينية -ِ
(ُ) 

ا العػداء بيػنيـ  ػي يػزاؿ مسػتمران بػيف النصػارل،كقد تجمػى ىػذ مػاك كالعداء كالحركب كاف  
الحػػػرب العالميػػػة اعكلػػػى حػػػربيف مػػػف أعظػػػـ الحػػػركب  ػػػي التاريل،كىمػػػا العصػػػر الحػػػديث بكقػػػكع 

 .كمازالكا يعانكف مف آثارىا حتى كقتنا ىذا،كالثانية التي قتؿ  ييا المالييف 

                                                 
(ُ)

مػػػػػػػػػان  بػػػػػػػػػف حمػػػػػػػػػاد ،  المعاصػػػػػػػػػرة اعحػػػػػػػػػزابك المػػػػػػػػػذاىب ك  اعديػػػػػػػػػاف ػػػػػػػػػى  الميسػػػػػػػػػرة المكسػػػػػػػػػكعة انظػػػػػػػػػر: 
 (.ّٖٓ/ِ)-الجينى
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كمػػف المؤسػػؼ أف نػػرل المسػػمميف اليػػـك كقعػػكا  ػػي المحظػػكر الػػذم حػػذرىـ منػػو القػػرآف   
عتبركا بما عيكقب بو أىؿ الكتاب مف قبميـ مف إلقػاء العػداكة كالب ضػاء بينيـ،بسػبب الكريـ،كلـ ي

تفػػرقيـ  ػػي كتابيـ،كنسػػيانيـ لكثيػػر مػػف تعاليمػػو كنصكصػػو،كتأكيميـ كتحػػريفيـ لمػػا  يػػو، اف مػػف 
اعسػػباب الر يسػػة الخػػتالؼ المسػػمميف  رقػػان كأحزابػػان  ػػي كاقعنػػا المعاصػػرن ىػػك عػػدـ تكحػػدىـ عمػػى 

ح لكتاب ا  تعالى،كسنة النبػي صػمى ا  عميػو كسػمـ، يمان يتكا ػؽ مػ   يػـ السػمؼ الفيـ الصحي
عف االعتبارات الحزبية كالشخصية الضػيقة، اف تفسػير  ،كتفسيران يتفؽ م  تفسيرىـ،بعيدان الصالح

القػرآف ك يمػػو إذا كػػاف مبنيػػان عمػػى مقػػررات كآراء سػػابقة،كيراد بػػو االنتصػػار لفكػػرة منحر ػػة بعينيػػا 
يجػػب أف يكػػكف ىػػدؼ الػػداعيف إلػػى ،لػػذلؾ  مجانبػػان لمصػػكاب قطعػػان  ،خاط ػػان ،كػػاف  يمػػان م مكطػػان 
، كاجتماع القمكب، كالت ػاـ الصػفكؼ، كالبعػد عػف االخػتالؼ لو ا تحاد كاعلفة ا سالـ كالعامميف

كالفرقػػة، ككػػؿ مػػا يمػػزؽ الجماعػػة، أك يفػػرؽ الكممػػة: مػػف العػػداكة الظػػاىرة، أك الب ضػػاء الباطنػػة، 
 كيؤدم إلى  ساد ذات البيف، مما يكىف ديف اعمة كدنياىا جميعان.

 ،حصػػػؿ مػػػػف اعمػػػة عمما يػػػػا: "كىػػػذا التفريػػػػؽ الػػػذم مجمػػػكع الفتػػػػاكل ػػػي يقػػػكؿ ابػػػف تيميػػػػة     
لتركيـ العمؿ بطاعة ككبرا يا ىك الذم أكجب تسمط اععداء عمييا، كذلؾ  ،كأمرا يا ،كمشايخيا
ذا ،تػػرؾ النػػاس بعػػض مػػا أمػػرىـ ا  بػػو ،  متػػى..ا  كرسػػكلو كقعت بيػػنيـ العػػداكة كالب ضػػاء، كا 

ذا اجتمعكا صمحكا كممككا،  اٌف الجماع  (ُ)".ة رحمة، كالفرقة عذابتفرؽ القكـ  سدكا كىمككا، كا 
 : نوعافالختالؼ المذكور في القرآف الكريـ و 

َوَلػْو َشػاَء كمػا قػاؿ سػبحانو:  الفريقاف المختمفاف عمػى حػد سػكاء،ذـ  يو يي اختالؼ :األوؿ النوع
ـَ َرب ؾَ  *َرب َؾ َلَجَعَؿ النَّاَس ُأمَّةا َواِحَدةا َوَل َيزَاُلوَف ُمْخَتِمِفيَف   [ُُٗ،  ُُٖ]ىكد :  ِإلَّ َمْف َرِح

كقػاؿ سػبحانو:   استثنى غير المختمفيف كجعميـ مف المرحكميف،كىذا يدؿ عمى ذـ االختالؼ،  
 فَّ الَّػػًذيفى اٍختىمىفيػػكا ً ػػي اٍلًكتىػػاًب لىًفػػي ًشػػقىاؽو بىًعيػػد ؽّْ كىاً  ]البذىًلػػؾى بًػػأىفَّ المَّػػوى نىػػزَّؿى اٍلًكتىػػابى بًػػاٍلحى قػػرة :  و

َوَل َتُكوُنػوا َكالَّػِذيَف َتَفرَّقُػوا َواْخَتَمفُػوا ِمػْف  : محذران لنا مف االختالؼ المذمكـ كقاؿ تعالى[ ُٕٔ
ـْ َعَذاًب َعِظيـً  ـُ اْلَبَيَناُت َوُأوَلِئَؾ َلُه  [ َُٓ]آؿ عمراف : َبْعِد َما َجاَءُه

عف الػدا    كسػك يا؛ االختالؼ المذمـك بيف طػا فتيف إلػى  سػاد النيػة ىذا أسباب عكدكت   
رادة العمك  ي اعرض  ، كيرج  أيضان إلى  كحب الظيكر عمى الخصـعميو ىك الب ي كالحسد كا 

أك ، ؛عف عدـ العمػـ بحقيقػة اعمػر يحػدث نزاعػان كا تراقػان  جيؿ كؿ المختمفيف باعمر المتنازع  يو
ا عند صاحبو مف الحؽ سكاء كاف ذلؾ  ي الحكـ أك الدليؿ ىذا إذا كػاف جيؿ كؿ المختمفيف بم

عالمان بما عنده مف الحؽ حكمان كدليالن ، كقد بيف ا  تعالى أف أصؿ الشػر كمػو الجيػؿ كالظمػـ، 
ْنَساُف ِإنَُّه َكاَف َظُموماا َجُهولا :قاؿ ا  تعالى  [ِٕاعحزاب : ]َوَحَمَمَها اإلِْ

                                                 
 .(ُِْ/  ّ) -مجمكع الفتاكل  (ُ)
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ىػك مػا حمػد ا   يػو إحػدل الطػا فتيف ، كىػـ المؤمنػكف ، كذـ  يػو اعخػرل ، كمػا  الثػاني: النوع
ـَ المَّػػُه َوَرَفػػَع  قػػاؿ سػػبحانو كتعػػالى:  ـْ َمػػْف َكمَّػػ ـْ َعَمػػى َبْعػػٍض ِمػػْنُه ػػْمَنا َبْعَضػػُه ِتْمػػَؾ الر ُسػػُؿ َفضَّ

ـَ اْلَبَيَناِت َوأَ  ـْ َدَرَجاٍت َوآَتْيَنا ِعيَسى اْبَف َمْرَي يَّْدَناُ  ِبُروِح اْلقُػُدِس َوَلػْو َشػاَء المَّػُه َمػا اْقَتَتػَؿ َبْعَضُه
ـْ َمػفْ  ـْ َمػْف آَمػَف َوِمػْنُه ـُ اْلَبَيَنػاُت َوَلِكػِف اْخَتَمفُػوا َفِمػْنُه ـْ ِمْف َبْعِد َما َجاَءْتُه  َكَفػَر الَِّذيَف ِمْف َبْعِدِه

 [ِّٓ]البقرة :  ْفَعُؿ َما ُيِريُد َوَلْو َشاَء المَُّه َما اْقَتَتُموا َوَلِكفَّ المََّه يَ 
بػػالكفر ، ىػػذا كأكثػػر  ككصػػفيا با يمػػاف ، كذـ اعخػػرل ا حمػػد إحػػدل الطػػا فتيف ككصػػفي  

الخالؼ المؤدم إلى اعىكاء كالبدع  ي اعمة المحمدية ىك مف النكع اعكؿ كسبب ذلؾ أف كال 
ال تعػػػدؿ  ػػػي حكميػػػا ليػػػا مػػػف الطػػػا فتيف المتنػػػازعتيف ال تعتػػػرؼ بمػػػا عنػػػد اعخػػػرل مػػػف الحػػػؽ ك 

   (ُ)كعمييا

 :المطمب الخامس: الزيغ عف الحؽ
 :الزيغ تعريؼ أولا:
ر: التمايؿ، كقػـك كالتزيُّ  ،يقاؿ زاغ يزير زي ان  ،كالياء كال يف أصؿ يدؿ عمى ميؿ الشيء الزام   

ػػػػًت الشػػػػمس تىزيػػػػر زييكغػػػػان ،  يػػػػي زىا  ػػػػةه : إذا مالػػػػت كزالػػػػت ،ك  زاغػػػػة، أم زا  ػػػػكف زاغػػػػت ك  ،زىاغى
 اعبصار ، أم : مالت عف مكانيا ، كما يعرض لإلنساف عند الخكؼ .

ٍيره كالزير : الشؾ ، كالجكر عف الحؽ ، كمنو قكلو تعالى :  ـٍ زى  ،[ ٕ]آؿ عمراف :  ً ي قيميكًبًي
 (ِ)كتزاير : تمايؿ ، كخص بعضيـ بو التمايؿ  ي اعسناف ، كىك مجاز .

  (ّ)الميؿ عف االستقامة" كعرؼ الراغب الزير بقكلو:"الزير:
 الزيغ عف الحؽ عقوبة إلهية:ثانياا:

 ،الزير عف الحؽ عقكبة إليية يجيميا كثير مف الناس،بسبب ككنيا عقكبة قمبية معنكية   
كليست عقكبة حسية مادية ،كرغـ ذلؾ  يذه العقكبة قد عيكقبت بيا أمـ سابقة بسبب 

بسبب إيذاءىـ لمكسى عميو  ،معاصييـ، قد أخبرنا ا  تبارؾ كتعالى أنو عاقب بيا الييكد
ـَ ُتْؤُذوَنِني وَ  :الصالة كالسالـ حيث قاؿ ا  تعالى ْذ َقاَؿ ُموَسى ِلَقْوِمِه َيا َقْوـِ ِل َقْد َتْعَمُموَف َواِ 

ـْ َوالمَُّه َل َيْهِدي اْلَقْوـَ  ـْ َفَممَّا َزاُروا َأَزاَغ المَُّه ُقُموَبُه  [ٓ]الصؼ : اْلَفاِسِقيفَ  َأَني َرُسوُؿ المَِّه ِإَلْيُك
كالرسػػػكؿ مػػػف حقػػػو ا كػػػراـ كا عظػػػاـ،  يقػػػكؿ الشػػػيل السػػػعدم  ػػػي تفسػػػير اكيػػػة الكريمػػػة: "     

كأما أذية الرسكؿ الػذم إحسػانو إلػى الخمػؽ  ػكؽ كػؿ إحسػاف  ،البتدار لحكموكاالنقياد بأكامره، كا
كالزيػػر عػػف الصػػراط المسػػتقيـ، الػػذم قػػد عممػػكه ،بعػػد إحسػػاف ا ،  فػػي غايػػة الكقاحػػة كالجػػراءة 

                                                 
 ٔص ،إبراىيـ البريكاف  ،االختالؼ  ي أصكؿ الديف أسبابو كأحكامو انظر: (ُ)
(ِ)

 لمزبيدم،تاج العركس(، ُُٓ/  ٖ) - ،ل زىرم ( ،تيذيب الم ةَّ/  ّ) -معجـ مقاييس الم ة البف  ارس 
- (ِِ  /ْٕٗ). 
 .(ْْٔ/  ُ) - مفردات ألفاظ القرآف  (ّ)
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ػػا زَاُرػػوا  كتركػػكه، كليػػذا قػػاؿ:    َأزَاَغ المَّػػُه ُقمُػػوَبُهـْ  أم: انصػػر كا عػػف الحػػؽ بقصػػدىـ  َفَممَّ
عقكبة ليـ عمى زي يـ الذم اختاركه عنفسيـ كرضكه ليا، كلـ يك قيـ ا  لميدل، عنيـ ال يميػؽ 

 (ُ)".بيـ الخير، كال يصمحكف إال لمشر
كىػػػك الػػػذم  -كا يػػػذاء الػػػذم تعػػػرض لػػػو مكسػػػى عميػػػو الصػػػالة كالسػػػالـ مػػػف بنػػػي إسػػػرا يؿ      

ؿ كمتعػدد اعلػكاف كاعشكاؿ،شػيده ىػك إيػذاء شػديد متطػاك  -بقدرة ا  مف  رعكف كظممو خمصيـ
محػػػػػػػاكالن تيػػػػػػػذيب طبػػػػػػػاعيـ السي ة،كتصػػػػػػػحيح عقػػػػػػػكليـ  ،طػػػػػػػكاؿ  تػػػػػػػرة دعكتػػػػػػػو لبنػػػػػػػي إسػػػػػػػرا يؿ

كػانكا يتسػخطكف عمػى  السقيمة،كصكر ىذا اعذل ذكرىا القرآف الكريـ  ي مكاض  متعددة  مقد "
كىػػـ آمنػػكف بػػذلتيـ لػػو! ،مكسػػى كىػػك يحػػاكؿ مػػ   رعػػكف إنقػػاذىـ ، كيتعػػرض لبطشػػو كجبركتػػو 

 َقػػاُلوا ُأوِذيَنػػا ِمػػْف َقْبػػِؿ َأْف تَْهِتَيَنػػا َوِمػػْف َبْعػػِد َمػػا ِجْئَتَنػػا   كػػانكا يقكلػػكف لػػو ال مػػيف متبػػرميف : 
 كأنيـ ال يركف  ي رسالتو خيران ، أك كأنما يحممكنو تبعة ىذا اعذل اعخير! [ُِٗ]اععراؼ : 

 الكاحػػػػػػػد الػػػػػػػذم أنقػػػػػػػذىـ مػػػػػػػف  رعػػػػػػػكف كمػػػػػػػا كػػػػػػػاد ينقػػػػػػػذىـ مػػػػػػػف ذؿ  رعػػػػػػػكف باسػػػػػػػـ ا 
َوَجاَوْزَنػػػػا ِبَبِنػػػػي ِإْسػػػػرَاِئيَؿ  حتػػػػى مػػػػالكا إلػػػػى عبػػػػادة  رعػػػػكف كقكمػػػػو  ،كأغرقػػػػو كىػػػػـ ينظػػػػركف

ـْ  ـْ َقػػاُلوا َيػػا ُموَسػػى اْجَعػػْؿ َلَنػػا ِإَلهاػػا َكَمػػا َلُهػػ اْلَبْحػػَر َفػػَهَتْوا َعَمػػى َقػػْوـٍ َيْعُكفُػػوَف َعَمػػى َأْصػػَناـٍ َلُهػػ
كمػػػػػا كػػػػػاد يػػػػػذىب لميقػػػػػات ربػػػػػو عمػػػػػى الجبػػػػػؿ ليتمقػػػػػى اعلػػػػػكاح ، ، [ُّٖ]اععػػػػػراؼ :  آِلَهػػػػػًة 

َلػػػػُه  حتػػػى أضػػػػميـ السػػػامرم :  ـْ َواِ  ـْ ِعْجػػػػالا َجَسػػػػداا َلػػػػُه ُخػػػػَواًر َفَقػػػػاُلوا َهػػػػَذا ِإَلُهُكػػػػ َفػػػػَهْخَرَج َلُهػػػػ
ثػػػـ جعمػػػكا يتسػػػخطكف عمػػػى طعػػػاميـ  ػػػي الصػػػحراء : المػػػف  [ ٖٖطػػػو : ]  ُموَسػػػى َفَنِسػػػيَ 

ػػا  قػػالكا :  ،كالسػػمكل  َيػػا ُموَسػػى َلػػْف َنْصػػِبَر َعَمػػى َطَعػػاـٍ َواِحػػٍد َفػػاْدُع َلَنػػا َربَّػػَؾ ُيْخػػِرْج َلَنػػا ِممَّ
 [ُٔ]البقرة :  ُتْنِبُت اأْلَْرُض ِمْف َبْقِمَها َوِقثَّاِئَها َوُفوِمَها َوَعَدِسَها َوَبَصِمَها

اعدب مػ  نبػييـ كربيػـ  كيسػي كف ،كيتعممػكف ،ك ي حادث البقرة التي كمفكا ذبحيا ظمكا يماحككف
 اْدُع َلَنا َربََّؾ ُيَبَيْف َلَنا َما َلْوُنَها [ ٖٔ]البقػرة :  اْدُع َلَنا َربََّؾ ُيَبَيْف َلَنا َما ِهيَ كىـ يقكلكف :

ثػـ طمبػكا يػكـ عطمػة مقدسػان  ممػا  [ُٕ]البقرة :   َفَذَبُحوَها َوَما َكاُدوا َيْفَعُموفَ   ..[ٗٔ]البقرة : 
 كتب عمييـ السبت اعتدكا  يو .

كقفػػكا متخػػاذليف يصػػعركف خػػدىـ  ػػي الكقػػت ،كأمػػاـ اعرض المقدسػػة التػػي بشػػرىـ ا  بػػدخكليا 
نَّا َلْف َنػْدُخَمَها َحتَّػى َيْخُرُجػوا ِمْنَهػذاتو لمكسى :  ا َفػِإْف َقاُلوا َيا ُموَسى ِإفَّ ِفيَها َقْوماا َجبَّاِريَف َواِ 

تبجحػػكا  ، ممػا كػػرر عمػػييـ التحضػػيض كالتشػػجي [ ِِ]الما ػػدة :   َيْخُرُجػػوا ِمْنَهػػا َفِإنَّػػا َداِخمُػػوفَ 
َقاُلوا َيا ُموَسى ِإنَّا َلْف َنْدُخَمَها َأَبداا َما َداُموا ِفيَها َفاْذَهْب َأْنَت َوَرب َؾ َفَقاِتاَل ِإنَّا َهاُهَنػا ككفركا : 
ذلػػؾ إلػػى إعنػػات مكسػػى باعسػػ مة كاالقتراحػػات كالعصػػياف كالتمػػرد ، [ ِْا ػػدة : ]المَقاِعػػُدوَف 

 (ِ)كاالتياـ الشخصي بالباطؿ كما جاء  ي بعض اعحاديث .
                                                 

 .ٖٖٓص تيسير الكريـ الرحمف  ي تفسير كالـ المناف، (ُ)

 .(ُْٗ/  ٕ) -، سيد قطب ي ظالؿ القرآف  انظر: (ِ)
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ىػػػذه الصػػػكر مػػػف العنػػػاء الػػػذم تعػػػرض لػػػو مكسػػػى عميػػػو الصػػػالة كالسالـ،تجسػػػد حقيقػػػة 
كاحػػدة،ىي أف طريػػؽ الػػدعكة إلػػى ا  تعػػالى طريػػؽ شػػاؽ مكمؼ،يحتػػاج  يػػو الداعيػػة إلػػى صػػبر 
كجمػػػػػػد؛عف طريػػػػػػؽ الػػػػػػدعكة ليسػػػػػػت مفركشػػػػػػة بػػػػػػالكركد كالرياحيف،بػػػػػػؿ ىػػػػػػي محفك ػػػػػػة باعشػػػػػػكاؾ 

جيػدان  ػي سػبيؿ نشػر ديػف  يػدخركفلمخمصػيف الػذيف ال كالعثرات،كرغـ ذلؾ  يي طريؽ الػدعاة ا
 كلك كمفيـ ذلؾ أركاحيـ.،ا  تعالى 

تجم  بيف مقدمػة كنتيجتػيف أمػا المقدمػة  يػي مػا بذلػو مكسػى  مف سكرة الصؼ كاكية الكريمة  
 ؛السػػتنقاذمػػو، كمػػا تحممػػو مػػف مشػػاؽ كأذل كضنؾمػػف عنػػت كجيػػد كبيػػريف  ػػي سػػبيؿ ىدايػػة قك 

ىػػػػػػي تػػػػػػكلي قكمػػػػػػو عػػػػػػف االسػػػػػػتجابة ك النتيجة اعكلػػػػػػى أضػػػػػػمرتيا اكيػػػػػػة قكمػػػػػػو مػػػػػػف الضػػػػػػالؿ،ك 
عراضيـ عف متابعتو،بعد أف استفرغ مكسى كػؿ كسػا ؿ الػدعكة  عميػو الصػالة كالسػالـ لدعكتو،كا 

نتيجػػػة ثانيػػػة المضػػػمرة الممكنػػػة النتشػػػاؿ قكمػػػو مػػػف طريػػػؽ الضػػػالؿ،كترتب عمػػػى ىػػػذه النتيجػػػة 
حػؽ مػف أدار ظيػره لػدعكة الػدعاة،كأغمؽ عينيػو عػف أظيرتيا اكيػة كىػي تمثػؿ العقكبػة ا لييػة ب

َـّ أذنيػػو عػػف سػػماع اليػػدل،كلـ ييػػرد أف يكػػكف مػػف الميتػػديف الراشػػديف السػػا ريف  رؤيػػة الحؽ،كأصػػ
 .عمى طريؽ الحؽ كا يماف،ىذه العقكبة تتمثؿ  ي إزاغة القمكب عف إرادة اليداية كالرشاد

تصػبح  ػي عر ػو أمػران معتػادان  ،ك يب ضػياينكرىػا أكلػـ يعػد ،القمب إذا اعتاد المعاصي كأيشػًربىيا ك 
ا  تعػػالى بػػأف يزيػػر قمبػػو عػػف  ويعاقبػػصػػاحب ىػػذا القمػػب المػػريض   غيػػر مسػػتيجف كال مسػػتكره،

"كىكػػذا إذا أعػرض العبػػد عػف ربػػو سػبحانو جػػازاه بػػأف  :رحمػو ا  يقكؿ ابػف القػػيـاليػدل كالرشػػاد،
تنتفػػ  بيػػا أتػػـ ،ف قصػػة إبمػػيس منػػؾ عمػػى ذكػػر كلػػتك ،نػػو مػػف ا قبػػاؿ عميػػوكّْ عػػرض عنػػو  ػػال يمى يي 

إلى  بأف جعمو داعيان  وعمى ذلؾ عاقب كأصرَّ  ،د عمرهقى كلـ ينٍ  ، انو لما عصى ربو تعالى ،انتفاع
صػ يرىا  ،إلى كؿ معصػية ك ركعيػا  عاقبو عمى معصيتو اعكلى بأف جعمو داعيان ،كؿ معصية 

 مػف عقػاب ،كصػار ىػذا ا عػراض كالكفػر منػو عقكبػة لػذلؾ ا عػراض كالكفػر السػابؽ  ،ككبيرىا
 (ُ)"كما أف مف ثكاب الحسنة الحسنة بعدىا،السي ة السي ة بعدىا

كماؿ عف اليدل كاستمرأ  كىذه ا زاغة القمبية ىي مف  عؿ ا  تعالى بحؽ مف زاغ 
عمى ذلؾ دكف أف تؤثر  كاستمر، ىذا الضالؿ،كتكرر منو العصياف دكف أف يرتدع أك يتكب

أماؿ ا  ،لما عدلكا عف الحؽ : " ي تفسيره لآلية  رحمو ا  (ِ)قاؿ مقاتؿالمكاعظ  ى قمكبو 
 (ّ)"قمكبيـ عنو

                                                 
 .ٕٗ ص ،شفاء العميؿ (ُ)

كميـ  :ي عف الشا عي أنو قاؿكً عف: مجاىد، كالضحاؾ، حي ،أخذ التفسير مقاتؿ بف سميماف البمخي ىك (ِ)
/  ُ) -اعدنركم  ،طبقات المفسريف  انظر: عياؿ مقاتؿ بف سميماف  ي التفسير تك ي سنة خمسيف كما ة.

 .(َُِ/  ٕ) -،لمذىبيسير أعالـ النبالء ،( َِ

 .(ّٓٓ/  ّ) -تفسير مقاتؿ بف سميماف  (ّ)
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أم لما أصركا عمى " : فمما زاروا أزاغ اهلل قموبهـ  ي تفسير قكلو تعالى : كقاؿ الشككاني
 مما زاغكا  :كقيؿ،كصر يا عف قبكؿ الحؽ،أزاغ ا  قمكبيـ عف اليدل  ،كاستمركا عميو،الزير

 (ُ)عف ا يماف أزاغ ا  قمكبيـ عف الثكاب "
 صور اإلزارة عف الحؽ:ثالثاا:

 اإلمداد بالضاللة:  -ٔ
اَلَلِة َفْمَيْمُدْد َلُه الرَّْحَمُف َمد ا َحتَّى ِإَذا رََأْوا َما ُيوَعُدوَف ِإمَّا  قاؿ تعالى : ُقْؿ َمْف َكاَف ِفي الضَّ

مَّا السَّاَعَة َفَسَيْعَمُموَف َمْف ُهَو َشر  َمَكاناا َوَأْضَعُؼ ُجْنداا   [ٕٓ]مريـ :  اْلَعَذاَب َواِ 
يا،  اف ا  يمده إليكسعى  كرغب  ييا،لنفسو،رضييا ك أف مف كاف  ي الضاللة، كالمعنى 

 .، عقكبة لو عمى اختيارىا عمى اليدلمنيا، كيزيده  ييا حبان 
 ِإْمراض القموب : -ٕ

القمكب المريضة التي أصابيا مرض الشؾ  ي ديف ا ،كالتذبذب كعدـ الثبات عمى 
ـْ  قاؿ تعالى:  ذ با العقيدة،يعاقبيا ا  تعالى بزيادة ىذا المرض،كا ي اؿ  يو كالعيا ِفي ُقُموِبِه

ـْ َعَذاًب أَِليـً ِبَما َكاُنوا َيْكِذُبوفَ  ا َوَلُه ـُ المَُّه َمَرضا  [َُ]البقرة :  َمَرًض َفزَاَدُه
كالمراد بيـ  ي اكية المنا قكف كما قاؿ المفسركف،كالمرض الذم أصابيـ ىك مرض  ي     

ا  ي "قاؿ عبد الرحمف بف زيد بف أسمـ: دينيـ كعقيدتيـ كما  ىذا مرض  ي الديف، كليس مرضن
ا   كالمرض: الشؾ الذم دخميـ  ي ا سالـ ،اعجساد، كىـ المنا قكف ـُ المَُّه َمَرضا  َفزَاَدُه
ـْ َيْسَتْبِشُروَف * قاؿ: زادىـ رجسنا، كقرأ:  ـْ ِإيَماناا َوُه َوَأمَّا الَِّذيَف ِفي  َفَهمَّا الَِّذيَف آَمُنوا َفزَاَدْتُه

ـْ  ـْ ِرْجساا ِإَلى ِرْجِسِه ـْ َمَرًض َفزَاَدْتُه [ قاؿ: شرنا إلى شرىـ ُِٓ، ُِْ]التكبة:  ُقُموِبِه
 (2)"كضاللة إلى ضاللتيـ.

 (3)"كىذا الذم قالو عبد الرحمف، رحمو ا ، حسف، كىك الجزاء مف جنس العمؿقاؿ ابف كثير:"
ف  ي صالحية ىذا الديف لعصر ك  ي ديف ا ،كالطاعنك ي عصرنا كثر المشكككف   

الحداثة كالعمـ،كىؤالء ميما بذلكا مف جيد،كميما مكركا مف مكر  مف يستطيعكا أف يطف كا نكر 
كمثميـ كمثؿ مف  يريد  ا  ،عف ا  كعد أف يتـ نكره كأف يبقى ا سالـ ما بقي الميؿ كالنيار،

كرجسان  ي ،د عمييـ ىذا التشكيؾ إال مرضان  ي قمكبيـ كلف يعك ،أف ي طيى نكر الشمس بيده 
ـ  ُنورِِ  َوَلْو َكرَِ  اْلَكاِفُروفَ أ  دتيـ  ـْ َوالمَُّه ُمِت   [ٖ]الصؼ :  ُيِريُدوَف ِلُيْطِفُئوا ُنوَر المَِّه ِبَهْفَواِهِه

بايات ال ينتفعكف الذيف  ي نفكسيـ شؾ ككفر كنفاؽ، صرؼ القموب عف فهـ القرآف : -ٖ
َذا َما ُأْنِزَلتْ   كنفاقيـ،كما قاؿ تعالى: كفرىـ إلى مضمكمان  كنفاقان  زيدىـ كفران القرآف،بؿ ي  َواِ 

                                                 
 (.َِِ/  ٓ) -  تح القدير ، لمشككاني (ُ)

 .(ُٕٗ/  ُ) - تفسير القرآف العظيـ (ِ)

 .المصدر السابؽ نفس الصفحة (ّ)
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ـْ َقوْ  ـْ ِبَهنَُّه َـّ اْنَصَرُفوا َصَرَؼ المَُّه ُقُموَبُه ـْ ِمْف َأَحٍد ُث ـْ ِإَلى َبْعٍض َهْؿ َيرَاُك ـً َل ُسوَرًة َنَظَر َبعُضُه
 [ُِٕ]التكبة : َيْفَقُهوَف َ 

ـْ  ك ى قكلو تعالى :  حكـ عمييـ مف الٌمو سبحانو كتعالى بأنو قد صرؼ " َصَرَؼ المَُّه ُقُموَبُه
قمكبيـ عف الحٌؽ ، كختـ عمييا أف ترل اليدل ، كأف تطم ف إليو ، عنيـ قكـ ال يفقيكف شي ا ، 

 (1)"كال يفرقكف بيف نكر كظالـ ، كىدل كضالؿ ..
إلى العمؿ بو،  كقكة دا عةن  كتصديقان  الصادقكف يزيدىـ نزكؿ القرآف يقينان  المؤمنكفكأما  

 .ترشدىـ إلى سعادة الدنيا كاكخرةكيفرحكف بنزكؿ السكرة، عنيا تزكي أنفسيـ، ك 
 :طبع القموب   -ٗ

 يطب  عمى أىكاءىـ،كىي مف صكر العقاب الذم يجازم بو ا  تعالى الذيف يتبعكف 
قاؿ سد أبكاب الخير التي تصؿ إلييا يختـ عمييا، ك ، يالتي ال ييككف  ييا إال الباطؿ قمكبيـ

ـْ َمْف َيْسَتِمُع ِإَلْيَؾ َحتَّى ِإَذا َخَرُجوا ِمْف ِعْنِدَؾ     تعالى  ي شأف الذيف طب  عمى قمكبيـ: َوِمْنُه
ـَ َماَذا َقاَؿ آِنفاا ُأوَلِئؾَ  ـْ  َقاُلوا ِلمَِّذيَف ُأوُتوا اْلِعْم ـْ َواتََّبُعوا َأْهَواَءُه  *الَِّذيَف َطَبَع المَُّه َعَمى ُقُموِبِه

ـْ َتْقَواُهـْ  ـْ ُهدا  َوآتَاُه  [ُٕ-ُٔ]محمد :  َوالَِّذيَف اْهَتَدْوا زَاَدُه
ـْ َساَء َما َكاُنوا َيْعَمُموَف  كقاؿ كذلؾ: ـْ ُجنَّةا َفَصد وا َعْف َسِبيِؿ المَِّه ِإنَُّه َذِلَؾ  *اتََّخُذوا َأْيَماَنُه

ـْ َل َيْفَقُهوفَ  ـْ َفُه َـّ َكَفُروا َفُطِبَع َعَمى ُقُموِبِه ـْ آَمُنوا ُث  [ّ،  ِ]المنا قكف :  ِبَهنَُّه
تمثيؿ لعدـ مخالطة اليدل كالرشد لعقكليـ  رد  ي اكيات ىكاالك  كالطب  عمى القمب

بحاؿ الًكتاب المطبكع عميو ، أك ا ناء المختكـ بحيث ال يصؿ إليو مف يحاكؿ الكصكؿ إلى 
 يـكىذا الطب  متفاكت يزكؿ بعضو عىف بعض أىمو  ي مدد متفاكتة كيدكـ م  بعض،داخمو 

 (2)لضاللةمف غشاكة ا كالقمب إلى المكت ، كزكالو بانتياء ما  ي العقؿ

  :المطمب السادس:قساوة القمب
قػد اعتنػى الشػارع الحكػيـ بيػذا القمب ىك أشرؼ ما  ي ا نساف،بو يصمح كبػو يفسػد ،كل  

 عػػف كسػػعى الػػى تطييػػره ، كتنقيتػػو مػػف الشػػكا ب، كحػػث العبػػد عمػػى إصػػالحو  ،العضػػك الخطيػػر
ف فػي الجسػد ) : قػاؿ الرسػكؿ صػمى ا  عميػو كسػمـرضي ا  عنو عف النعماف بف بشير  أل وا 

ذا فسدت فسد الجسد كمه أل وهي القمب عف أبي ك  (ّ)( مضغة إذا صمحت صم  الجسد كمه وا 
وأمػوالكـ ولكػف  إف اهلل ل ينظػر إلػى صػوركـ) :ىريرة قاؿ قػاؿ رسػكؿ ا  صػمى ا  عميػو كسػمـ

 (ْ)(ينظر إلى قموبكـ وأعمالكـ
                                                 

 .(ِْٗ/  ٔ) -التفسير القرآني لمقرآف،عبد الكريـ الخطيب (ُ)

 .(َُُ/  ِٔ) - التحرير كالتنكير ، البف عاشكرانظر: (ِ)
 (.ِٓ،ح) (ِٖ/  ُ) -( ضؿ مف استبرأ لدينو )ّٕباب ،كتاب )االيماف(،صحيح البخارم (ّ)

  .(ِْٔٓ،ح )(ُْٕٗ/  ْ) -(..تحريـ ظمـ المسمـ كخذلو كاحتقاره )َُباب ، (البر) ،كتابصحيح مسمـ  (ْ)
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 أولا:تعريؼ قساوة القمب:
 لغة: القساوة أ.
ًغمىػظ كالقىٍسػكة:  ،مف ذلؾ الحجػر القاسػيك  ،يدؿُّ عمى ًشدَّة كصالبة كاكلقاؼ كالسيف كالا  

ػػة اعمػػر الشَّػػديد ،القاسػػية: المَّيمػػة البػػاردةك القىٍمب، أم  ..كقمب قػػاس ،كمػػف البػػاب الميقاسػػاة: معالجى
 (ُ)كالقساكة غمظ القمب كصالبتو ،الذكر غير قابموصمب يابس جاؼ عف 

 لغة: القمب ب.
ػػػريًفو، ا ػػػيءو كشى لقػػػاؼ كالػػػالـ كالبػػػاء أصػػػالًف صػػػحيحاف: أحػػػدىما يػػػدٌؿ عمػػػى خػػػاًلص شى

ري عمى رىدّْ شيءو مف جيةو إلى جية  . كاكخى
ؿ:ألصػػؿ افا كخػػاًلصي كػػؿّْ شػػيءو  ،عنَّػػو أٍخمػػصي شػػيء  يػػو كأر ىعيػػو بػػذلؾ قمػػب ا نسػػاف سػػمّْي ألوَّ

بو، كيعبر بالقمب عػف المعػاني التػي تخػتص مُّ كقمب ا نساف قيؿ: سمي بو لكثرة تقى  ،كأشر يو قىٍمبيو
 .صر يا مف رأم إلى رأم:كتقميب ا  القمكب ،كالشجاعة كغير ذلؾ،كالعمـ،بو مف الركح

يَّػػًة تىتىقىمَّػػبي ، تىٍحكيػػؿي الشػػيًء عػػف كجيػػو ىػػك :واألصػػؿ الثػػاني  ك ،كتىقىمَّػػبى الشػػيءي ظيػػران لػػبىٍطفو كالحى
 (ِ))قىمىٍبتي ( الرداء حكلتو ك جعمت أعاله أسفمو 

 قساوة القمب اصطالحاا:ج.
قسػػاكة القمػػب مصػػطمح قرآنػػي كرد  ػػي القػػرآف الكػػريـ  ػػي عػػدة مكاضػػ ، ي كصػػؼ قمػػكب    

ـ مػػف ىػػذا الػػػداء المنكػػريف كالمعانػػديف لػػدعكة التكحيد،ككػػػذلؾ كرد  ػػي سػػياؽ تحػػذير أمػػػة ا سػػال
مف اعمـ السابقة كعمى رأسيـ الييكد؛ عقكبة ليـ عمػى مػا اجترحػكه  ان عدد العضاؿ الذم أصاب

 كف كمنيا:ممف سي ات،كقد ذكر العمماء لقساكة القمب عدة تعريفات اصطالحية متقاربة المض
 (ّ)"ىي عبارة عف خمك القمب مف ا نابة كا ذعاف كيات ا  تعالىقيؿ:"  -ُ
 ػال يتػأثر ،كغمظة تمنعو مػف التػأثير بػالنكازؿ  ،االنفعاؿس  ي القمب يمنعو مف بٍ يي  كقيؿ :"  -ِ

 (ْ)"ل مظتو كقساكتو
 (ٓ)"قمة تأٌثر العقؿ بما ييسدل إلى صاحبو مف المكاعظكقيؿ:"  -ّ

                                                 
 َْْ صالمفػػػػػػػردات  ػػػػػػػي غريػػػػػػػب القػػػػػػػرآف ، (ٕٖ/  ٓ) -البػػػػػػػف  ػػػػػػػارس ، معجػػػػػػػـ مقػػػػػػػاييس الم ػػػػػػػة انظػػػػػػػر: (ُ)
 .( ٓٗ/  ُ) - التبياف تفسير غريب القرآف، شياب الديف أحمد بف محمد المصرم ،

 .(َّٓ/  ِ) -المصباح المنير ،لمفيكمي  ،(َٔٓ/  ُ) - الرازم أبي بف محمد ، مختار الصحاح
مفػػػػػػػػػػػردات ألفػػػػػػػػػػػاظ القػػػػػػػػػػػرآف ،لمراغػػػػػػػػػػػب  ،(ٕٖ/  ٓ) -معجػػػػػػػػػػػـ مقػػػػػػػػػػػاييس الم ػػػػػػػػػػػة البػػػػػػػػػػػف  ػػػػػػػػػػػارس  انظػػػػػػػػػػػر: (ِ)

المصػػػػػػػباح المنيػػػػػػػر ،لمفيػػػػػػػكمي  ،(ٖٓٔ/  ُ) -لسػػػػػػػاف العػػػػػػػرب ، البػػػػػػػف منظػػػػػػػكر  ،(ِٖٓ/  ِ) -اعصػػػػػػػفياني
- (ِ  /ُِٓ). 
 .(ّْٕ/  ّ) - ،البف القيـبدا   الفكا د (ّ)
 .ُِْص ، ،البف القيـالركح (ْ)
 .(ُّٖ/  ِّ) - التحرير كالتنكير ، البف عاشكر (ٓ)



                                                                             - 143 - 

 

 كيمكف الخمكص بتعريؼ جام  ليذه العقكبة الربانية كىك:
 (جمكد  ي القمب يمنعو مف التأثر بالعظات،بسبب استمراء الذنكب كالمكبقات)

 :عقوبات أشدمف القمب قساوة  انياا:ث
ليجازيو عمى ،التي يعاقب ا  تعالى بيا العبدقساكة القمب ىي مف أشد أنكاع العقكبات    

كالدليؿ عمى أف قساكة القمب عقكبة قكلو العصياف،ك الفسكؽ أك  ،التمادم  ي الكفر كالشرؾ
ـْ  :تعالى عف الييكد ـْ َوَجَعْمَنا ُقُموَبُه ـْ َلَعنَّاُه ـْ ِميثَاَقُه   [ُّ:]الما دة َقاِسَيةا َفِبَما َنْقِضِه

حينمػػػػػػا ينسػػػػػػى العبػػػػػػد ربػػػػػػو كيعػػػػػػرض عػػػػػػف مػػػػػػنيح خالقػػػػػػو إعراضػػػػػػان يتمنَّػػػػػػ  معػػػػػػو مػػػػػػف  
لعقكبػػػػػػة الشػػػػػػديدة،كحينما ييخشػػػػػػى عميػػػػػػو أف يعاقبػػػػػػو ا  تعػػػػػػالى بيػػػػػػذه ا،الرجػػػػػػكع كالتكبػػػػػػة كا نابة

رقابػػػػة ربػػػػو عميػػػػو ،كينسػػػػى أنػػػػو مطمػػػػ  عمػػػػى  عمػػػػو، سػػػػام  لقكلػػػػو كنجكاه،كيطػػػػكؿ ينسػػػػى العبػػػػد 
لعقكبػػػػػػة الشػػػػػػديدة  قػػػػػػاؿ أف يعاقبػػػػػػو ا  تعػػػػػػالى بيػػػػػػذه ايخشػػػػػػى عميػػػػػػو  ،عميػػػػػػو اعمػػػػػػد  ػػػػػػي ذلػػػػػػؾ
ـْ  تعالى عف المنا قيف :   [ 67 :]التكبة  َنُسوا المََّه َفَنِسَيُه

 انو  قمب العبد، كتتجذَّر الخكاطر الشيطانية  يو، فعالمعاني ا يمانية كعندما ت يب   
لعقكبة أف يعاقبو ا  تعالى بيذه اك يخشى عميو تيو  ي ظممات الضالؿ كال كاية كالعصياف،ي

،م  ال يشعر بأنو معاقب القمب مف عقكبة ،كالعجب أف صاحب ىذا اكما أعظمي الشديدة،
 ككف عقكبتو شديدة.

ضػػنؾ  ػػي المعيشػػة  ،إف   عقكبػػات  ػػي القمػػكب كاعبػػداف": (ُ)رحمػػو ا  يقػػكؿ مالػػؾ بػػف دينػػار
 (ِ)"كما ضرب عبد بعقكبة أعظـ مف قسكة القمب ،ككىف  ي العبادة،

مػا أصػيب أحػد بمصػيبة أعظػـ مػف  :" قاؿ (ّ)رحمو ا  حذيفة المرعشي الحقيقةعمى نفس  كأكَّد
 (ْ)"قساكة قمبو

 ،كحػػؿ  يػػو حػػب المخمػػكؽ ،كاالسػػتعداد لمقا ػػو،ا   كمتػػى رأيػػت القمػػب قػػد ترحػػؿ عنػػو حػػبّْ "    
البكػاء كمتػى أقحطػت العػيف مػف  ، ػاعمـ أنػو قػد خسػؼ بػو ،كالطمأنينة بيا،كالرضا بالحياة الدنيا
 ،كأبعػػد القمػػكب مػػف ا  القمػػب القاسػػي ، ػػاعمـ أف قحطيػػا مػػف قسػػكة القمػػب ،مػػف خشػػية ا  تعػػالى

                                                 
 ،كلمنفس عف غمبتيا مالكان  ،كاف لشيكات الدنيا تاركان  ،الخا ؼ  ،العارؼ ،الزاىد،أبك يحيى البصرم ىك  (ُ)

ككاف يجانب  ،كاف يكتب المصاحؼ باعجرة كيتقكت بأجرتو،ك ف شَّ ر كالمتقشفة الخي بَّ كاف مف المتعبدة الصي 
 .سنة سب  كعشريف كم ة كقيؿ مات سنة ثالث كعشريف كم ة ،ا باحات جيده كال يأكؿ شي ا مف الطيبات 

  .(ّٕٓ/  ِ) - ، أبك نعيـ اعصبياني ياءحمية اعكلانظر:

 (ِٕٖ/  ٔ) -حمية اعكلياء  (ِ)
صػػػػػحب سػػػػػفياف الثػػػػػكرم  ان،متكادعػػػػػ ان،خاضػػػػػع، ان متكاضػػػػػع،كػػػػػاف عابػػػػػدان، حذيفػػػػػة بػػػػػف قتػػػػػادة المرعشػػػػػى ىػػػػػك  (ّ)  

( ِٕٔ/  ٖ) -حميػػػػػػة اعكليػػػػػػػاء .سػػػػػػكف أنطاكيػػػػػػة  ،كممػػػػػػف ال يأكػػػػػػؿ إال الحػػػػػػػالؿ المحػػػػػػض،كاف كسػػػػػػم  منػػػػػػو
 (ُِٓ/  ٖ) -حباف البف ، الثقات 

 (ِٗٔ/  ْ) -،البف الجكزمصفة الصفكة  (ْ)

http://www.dawalh.com/vb/showthread.php?1824-أبعد-القلوب-عن-الله-القلب-القاسي&s=6862e26daf299fcab498b0492c55be7d
http://www.dawalh.com/vb/showthread.php?1824-أبعد-القلوب-عن-الله-القلب-القاسي&s=6862e26daf299fcab498b0492c55be7d
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إلػى الخمػكة مػ  ،كمف الخمكة مػ  ا  ،كمتى رأيت نفسؾ تيرب مف اعنس بو إلى اعنس بالخمؽ 
 (ُ)"  اعمـ أنؾ ال تصمح لو ،اعغيار

 ػػي اكخػػرة  قػػد تكعػػد ا  الػػذيف قسػػت كىػػذه ىػػي العقكبػػة الدنيكيػػة لمعبػػد اكبػػؽ عػػف ذكػػر ا ،أمػػا 
ِلْْلِْسػالـِ َفُهػَو  َأَفَمْف َشَرَح المَُّه َصْدَر ُ  :كالعياذ با  قاؿ تعالى خزلاليالؾ ك بال قمكبيـ عف ذكره

 [ِِ الزمر:]ِمْف ِذْكِر المَِّه ُأوَلِئَؾ ِفي َضالٍؿ ُمِبيٍف  َوْيًؿ ِلْمَقاِسَيِة ُقُموُبُهـَعَمى ُنوٍر ِمْف َرَبِه فَ 
 :أقسى مف الحجارة اليهودقموب ثانياا:
كصؼ القرآف الكػريـ قمػكب الييػكد بأنيػا قاسػية،كقد بم ػت  ػي قسػاكتيا مبم ػان كبيػران  اقػت  يػو    

ـْ ِمْف َبْعِد َذِلَؾ َفِهَي َكاْلِحَجاَرِة َأْو َأَشػد   :رة قاؿ تعالى  ي شأف ذلؾقساكة الحجا َـّ َقَسْت ُقُموُبُك ُث
فَّ ِمْنَهػا َلَمػا َيشَّػقَُّؽ َفَيْخػُرُج ِمْنػُه ا ػُر ِمْنػُه اأْلَْنَهػاُر َواِ  فَّ ِمػَف اْلِحَجػاَرِة َلَمػا َيَتَفجَّ فَّ َقْسَوةا َواِ  ْلَمػاُء َواِ 

 [ْٕ]البقرة :  المَِّه َوَما المَُّه ِبَغاِفٍؿ َعمَّا َتْعَمُموَف  ِمْنَها َلَما َيْهِبُط ِمْف َخْشَيةِ 
: ثػػـ صػػمبت  معنػػى اكيػػة الكريمػػةك   ػػي اكيػػة جػػاء عمػػى قصػػة إحيػػاء الميػػت،بػػػ"ثـ" كالعطػػؼ   

آيػػات بػػاىرات تػػدؿ عمػػى قػػدرة  مػػف تت مػػا رأقمػػكبكـ  يػػا بنػػي إسػػرا يؿ  كغمظػػت مػػف بعػػد أف رأ
، بػؿ  كيبكسػتيا،  يي كالحجارة  ي صالبتيا  ناظريكـمنيا إحياء القتيؿ أماـ الخالؽ سبحانو ، 

 تعكد بالمنا  ،   أنكاع ينبجس منيا الماء عبر الثقكبرة اىي أشد صالبة منيا ، عف مف الحج
كف كاكبػار كعف يػعلعمى المخمكقات ، كعف مف بينيا ما يتصدؽ تصدعان قميالن  يخرج منو مػاء ا

يػا بنػي  -ل مف رأس الجبؿ إلى اعرض كالسفح مف خكؼ ا  كخشػيتو ، أمػا أنػتـ منيا ما يترد
، كال تفعػػؿ مػػا تػػؤمر بػػو ميمػػا تعاقبػػت خيػػر ػػاف قمػػكبكـ ال تتػػأثر بػػالمكاعظ كال تنقػػاد لم -إسػػرا يؿ 

 .عميكـ النعـ كالنقـ كاكيات ، كما ا  ب ا ؿ عما تعممكف
القاسػػػية ، قصػػػد بػػػو إظيػػػار زيػػػادة قسػػػكة بيػػػاف لفضػػػؿ الحجػػػارة عمػػػى قمػػػكبيـ ك ػػػي اكيػػػة 

 قمكبيـ عف الحجارة ، عف ىذا اعمر ل رابتو يحتاج إلى بياف سببو .
ك ػػي الكػػالـ مػػف المبال ػػة أف ىػػذه القمػػكب  قػػدت خاصػػية التػػأثر كاالنفعػػاؿ بمػػا يػػرد عمييػػا مػػف "

رجػة المكاعظ كاكيات التي ىي مف خكاص الركح ا نساني ، حتػى كػأف أصػحابيا ىبطػكا مػف د
، كذلػؾ مػا أ ػاده قكلػو   إلػى دركػة الجمػاد كالحجػارة ، بػؿ نزلػكا عػف دركػة الحجػارة أيضػان  الحيكاف

ف مف الحجارة لما يتفجر منه األنهارتعالى  :   (ِ)"  ...وا 
ىػي حجػارة ليػـ بيػا سػابؽ ،كالحجارة التي يقيس قمكبيـ إلييا ،  ػاذا قمػكبيـ منيػا أجػدب كأقسػى "

ؾ حػػيف تجمػػى عميػػو ا   قػػد رأكا الحجػػر تتفجػػر منػػو اثنتػػا عشػػرة عينػػان ، كرأكا الجبػػؿ ينػػدَّ  ،عيػػد 
 قمكب قاسية  ،كخر مكسى صعقان! كلكف قمكبيـ ال تميف كال تندل ، كال تنبض بخشية كال تقكل

 
                                                 

 (ّْٕ/  ّ) - ،البف القيـبدا   الفكا د (ُ)
 .(ِِٗ/  ُ) -تفسير المنار ،محمد رشيد رضا (ِ)
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 (ُ) "جاسية مجدبة كا رة 
ب، ليحػذرنا مػف الكقػكع كلقد لخص القرآف الكريـ السبب الذم أكصػؿ الييػكد إلػى قسػكة القمػك     

ـْ َقاِسَيةا  : يما كق   يو الييكد مف قبمنا، قاؿ تعػالى ـْ َوَجَعْمَنا ُقُموَبُه ـْ َلَعنَّاُه ـْ ِميثَاَقُه َفِبَما َنْقِضِه
ػػا ُذَكػُروا ِبػِه َوَل تَػزَاُؿ َتطَِّمػُع َعَمػى َخاِئَنػٍة ِمػػْنُهـْ  ـَ َعػْف َمَواِضػِعِه َوَنُسػوا َحظ ػا ِممَّ  ِإلَّ ُيَحَرفُػوَف اْلَكِمػ

ـْ َواْصفَ  ـْ َفاْعُؼ َعْنُه  [ُّ]الما دة :   ْ  ِإفَّ المََّه ُيِحب  اْلُمْحِسِنيَف َقِميالا ِمْنُه
ـْ َقاِسػػػَيةا  قكلػػػو:   " أم: غميظػػػة ال تجػػػدم  ييػػػا المػػػكاعظ، كال تنفعيػػػا اكيػػػات  َوَجَعْمَنػػػا ُقمُػػػوَبُه

كالنػػذر،  ػػال يػػرغبيـ تشػػكيؽ، كال يػػزعجيـ تخكيػػػؼ، كىػػذا مػػف أعظػػـ العقكبػػات عمػػى العبػػػد، أف 
 (ِ)".لتي ال يفيده اليدل، كالخير إال شران يككف قمبو بيذه الصفة ا

كالبػػاء  ػػي اكيػػة سػػببية،أم بسػػبب نقضػػيـ لمميثػػاؽ لعنػػاىـ أم طردنػػاىـ مػػف رحمتنػػا كجعمنػػا    
 قمكبيـ قاسية ال تعي الحؽ أم:

كمػػػف ذلػػػؾ ا يمػػػاف بمػػػف يرسػػػمكف مػػػف الرسػػػؿ  - بسػػػبب نقضػػػيـ لمميثػػػاؽ الػػػذم أخػػػذ عمػػػييـ  "
استحقكا مقتنا كغضبنا كالبعد مػف ألطا نػا ،  ػاف نقػض الميثػاؽ  -كنصرىـ كتبجيميـ كتعظيميـ 

كا تػركا عمػى مػريـ ،أ سد  طرتيـ كدنس نفكسيـ ، كقسى قمكبيـ ، حتى قتمكا اعنبياء ب يػر حػؽ 
 صالح ما  سد مف عقا دىـ كأخالقيـ ، كحاكلكا قتمو كا تخركا ؛الذم أرسؿ إلييـ  كأىانكا كلدىا

 بكػػؿ ىػػذا بعػػدكا عػػف رحمػػة ا  ، إذ جػػرت سػػنتو أف اععمػػاؿ السػػي ة تػػؤثر  ػػى النفػػكس  -بػػذلؾ 
سػػي ة ،  تجعػػؿ القمػػكب قاسػػية ال تػػؤثر  ييػػا الحجػػة كالمكعظػػة ، كمػػف ثػػـ تسػػتحؽ مقػػت ا   آثػػاران 

مف  ضمو كرحمتو ، كما مثؿ ىذا إال مثؿ مف ييمؿ العناية بنفسو ، كال يراعػى  كالبعد،كغضبو 
حين ػػذ إال نفسػػو ، إذ  بػػاعمراض كاعسػػقاـ ، كال يمػػكمفَّ  القػػكانيف الصػػحية  يػػك ال شػػؾ سيصػػاب

 (ّ)"كاف ىك السبب  ى ذلؾ باىمالو.
ـَ َعف : قاؿ  ،بعض نتا   تمؾ القسكة ت اكيةذكر ك  مَّواِضِعِه َوَنُسوا َحظ ا ُيَحّرُفوَف اْلَكِم

 قسػكة القمػكب ال تقػؼ عنػد حػدّْ عػدـ قبػكؿ الحؽ،بػؿ تسػتدرج ا نسػاف إلػى آثػاـ  ِممَّا ُذَكػُروا ِبػهِ 
ذا لػـ يكػف مػ   كمعاصو أخرل،عف ا نساف إذا لـ يستجب لمحػؽ  انػو سػكؼ يسػتجيب لمباطػؿ،كا 

 كالعياذ با . حزب الرحمف كاف م  حزب الشيطاف
 "قاسية":كممة  القراء رحمهـ اهلل في قراءةاختمؼ و 

  ة يَّػبال ة أك بمعنػى ردملمإما ىكذا"قىًسيَّة"  يي  حمزة كالكسا ي بحذؼ اعلؼ كتشديد الياء   
، يذه القراءة تفيد معنػىن جديػدان زا ػدان عػف القػراءة المشػيكرة م شكش "أمدرىـ قسىٌ :"مف قكليـ 

 قساكة؛ بؿ ىي قساكة شديدة ال يخالطيا ليف.كىي أف قساكة قمكب الييكد ليست كأم ،

                                                 

 .(ّٓ/  ُ) - ، سيد قطب  ي ظالؿ القرآف  (ُ) 

 .ِِٓ، ص تيسير الكريـ الرحمف  ي تفسير كالـ المناف،لمسعدم  (ِ) 
 .(ْٕ/  ٔ) -تفسير المراغى   (ّ) 
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  ىكذا "قاًسيىة" ،اسـ  اعؿ مف قسى يقسك،الباقكف باعلؼ كالتخفيؼ قرأ ك(ٔ) 
كالميثػػاؽ الػػذم أخػػذه ا  تعػػالى عمػػى بنػػي إسػػرا يؿ،كأمرىـ بالك ػػاء بػػو،كالعمؿ بمقتضػػاه،  

كامػر الربانيػة التػي أيمػر أجممتو ىذه اكية التي معنا،ك  صمتو آيات أخرل كبينت مػا  يػو مػف اع
كتناسػػكىا كلػػـ  ،كػػي يسػػتقيمكا عمػػى أمػػر ا  تعػػالى،لكف بنػػي إسػػرا يؿ أىممكىػػا ،إسػػرا يؿ كبيػػا بنػػ

 كػانكا بػذلؾ ناقضػيف لمميثػاؽ الػذم أخػذ عمييـ،كنػاكثيف لمعيػد الػذم  -إال قميالن مػنيـ–يعممكا بيا
كالتػػي سػػبؽ الحػػديث عػػف كثيػػر أخػػذكه عمػػى أنفسيـ، اسػػتحقكا العقكبػػات الكثيػػرة التػػي نزلػػت بيـ،

 اؽمنيا آنفان،كما زاؿ الحديث مستمران عنيا  ي ىذا المطمب،كنكرد ىنا اكيات التي  صػمت الميثػ
الػػذم أخػػذ عمػػى بنػػي إسػػرا يؿ كمػػا جػػاء بػػو مػػف اعكامػػر كالنػػكاىي ، لكػػي نحػػذر مػػف الكقػػكع  يمػػا 

 ،كنأتمر بما أمركا بو اعكامر:الزكاجركقعكا  يو مف 
ـْ  :عػالى قكلو ت   -ُ ـْ ِمػْف ِدَيػاِرُك ـْ َوَل ُتْخِرُجػوَف َأْنُفَسػُك ـْ َل َتْسػِفُكوَف ِدَمػاَءُك ْذ َأَخْذَنا ِميثَػاَقُك َواِ 

ـْ َتْشَهُدوفَ  ـْ َوَأْنُت َـّ َأْقَرْرُت  [ْٖ]البقرة :   ُث
ْذ َأَخػػْذَنا ِميثَػػاَؽ َبِنػػي ِإْسػػرَاِئيَؿ َل َتْعُبػػُدوَف ِإلَّ :قكلػػو تعػػالى -ِ المَّػػَه َوِباْلَواِلػػَدْيِف ِإْحَسػػاناا َوِذي َواِ 

َـّ َتَولَّيْ  اَلَة َوآُتوا الزََّكاَة ُث ـْ ِإلَّ َقِميالا اْلُقْرَبى َواْلَيتَاَمى َواْلَمَساِكيِف َوُقوُلوا ِلمنَّاِس ُحْسناا َوَأِقيُموا الصَّ ُت
ـْ ُمْعِرُضوفَ  ـْ َوَأْنُت  [ّٖ]البقرة :    ِمْنُك

ْذ َأَخَذ المَُّه ِميثَػاَؽ الَّػِذيَف ُأوتُػوا اْلِكتَػاَب َلُتَبَيُننَّػُه ِلمنَّػاِس َوَل َتْكُتُموَنػُه َفَنَبػُذوُ   قكلو تعػالى  -ّ َواِ 
ـْ َواْشَتَرْوا ِبِه َثَمناا َقِميالا َفِبْئَس َما َيْشَتُروفَ   [ُٕٖ]آؿ عمراف :    َورَاَء ُظُهورِِه

ـُ اْثَنْي َعَشػَر َنِقيباػا َوَقػاَؿ المَّػُه َوَلَقْد َأَخَذ المَّ :كقكلو تعػالى -ْ ُه ِميثَاَؽ َبِني ِإْسرَاِئيَؿ َوَبَعْثَنا ِمْنُه
ـُ ا ـْ َوَأْقَرْضػػُت ْرُتُمػػوُه ـْ ِبُرُسػػِمي َوَعزَّ ـُ الزََّكػػاَة َوآَمْنػػُت ػػاَلَة َوآَتْيػػُت ـُ الصَّ ـْ َلػػِئْف َأَقْمػػُت ػػا ِإَنػػي َمَعُكػػ لمَّػػَه َقْرضا

ـْ َجنَّػاٍت َتْجػِري ِمػْف َتْحِتَهػا اأْلَْنَهػاُر َفَمػْف َكَفػَر َبْعػَد َذِلػَؾ َحَسناا أَلَُكَفَرفَّ َعػ ـْ َوأَلُْدِخَمػنَُّك ـْ َسػَيَئاِتُك ْنُك
ـْ َفَقْد َضؿَّ َسَواَء السَِّبيؿِ   [ُِ]الما دة :  ِمْنُك

 :إلى حد الوحشية قسوة القموبثالثاا:
ت إلػى أبعػد التػأثر بالتػذكير،بؿ تعػدَّ الجمكد كعػدـ كة قمكب الييكد ال تقؼ عند حدّْ كقس 

مف ذلؾ، قد ترتب عمى قسػكة قمػكبيـ قسػكة أخػرل  ػي تعػامميـ مػ  البشػر، قسػكة سػطرىا التػاريل 
،كبالجرا ـ ضػػػػػػد ا نسػػػػػػانية،التي تعػػػػػػددت أشػػػػػػكاليا اء ػػػػػػي سػػػػػػيرتيـ الحا مػػػػػػة بالصػػػػػػفحات السػػػػػػكد

 :محػرث كالنسػؿ،قاؿ ا  تعػالىكألكانيا،مف قتؿ ل نفس البري ة، كتخريب لمبالد العامرة،كا  سػاد ل
ُكمََّمػػػػػا َأْوَقػػػػػُدوا َنػػػػػاراا ِلْمَحػػػػػْرِب َأْطَفَهَهػػػػػا المَّػػػػػُه َوَيْسػػػػػَعْوَف ِفػػػػػي اأْلَْرِض َفَسػػػػػاداا َوالمَّػػػػػُه َل ُيِحػػػػػب  

رسػاؿ   [ْٔ]الما دة : اْلُمْفِسِديفَ  كىذه الجػرا ـ النابعػة مػف قسػكة قمػكبيـ قػد بػدأت منػذ نشأتيـ،كا 
 رسميـ كأنبياءىـ،كحاكلكا قتؿ عيسى عميو الصالة كالسالـ غير أف  الرسؿ ليدايتيـ  قد قتمكا

                                                 
 .ُِٓ ص ،الدمياطي محمد بف أحمد ،إتحاؼ  ضالء البشر  ى القراءات اعربعة عشر انظر: (ُ)
 



                                                                             - 147 - 

 

 ا  أنجاه منيـ ،كحاكلكا قتؿ النبي صمى ا  عميو كسمـ لكف ا  عصمو مف كيدىـ.
كاسػػػػػتمرت ىػػػػػذه السمسػػػػػمة مػػػػػف الجػػػػػرا ـ البشػػػػػعة ضػػػػػد البشػػػػػرية جمعاء،كممػػػػػا دخمػػػػػكا أرضػػػػػان     

،كعثكا  ييػػػػػػا مفسػػػػػػديف،حتى انتيػػػػػػى بيػػػػػػـ قطػػػػػػار جػػػػػػرا ميـ إلػػػػػػى دمػػػػػػارك  خػػػػػػرابحكلكىػػػػػػا إلػػػػػػى 
، قػػػػد قػػػػاـ (ُ)أرض  مسػػػػطيف التػػػػي شػػػػيدت عمػػػػى أشػػػػد الجػػػػرا ـ ضػػػػد البشػػػػرية عمػػػػى مػػػػر التػػػػاريل

الجػػػػرا ـ البشػػػػعة ضػػػػد الشػػػػعب الفمسػػػػطيني المسػػػػمـ، مػػػػا بػػػػيف ارتكػػػػاب لممجػػػػازر أ ظ  الييػػػػكد بػػػػ
، كالتسػػػػػػػمط عميػػػػػػػو ، كانتيػػػػػػػاؾ حرماتػػػػػػػو ،كمحاكلػػػػػػػة إذاللػػػػػػػو  كتيجيػػػػػػػره ه،تشػػػػػػػريدبحقػػػػػػػو، كبػػػػػػػيف 

 التػػػػػػػي ىػػػػػػػذه اع عػػػػػػػاؿ المشػػػػػػػينةو ا،كمحاكلػػػػػػػة تيكيػػػػػػػدىا،كالييمنػػػػػػػة عميي ا سػػػػػػػالمية، كمقدسػػػػػػػاتو
 ،كالقكانيف الدكليػػػػػػػة،ععػػػػػػػراؼ ا نسػػػػػػػانيةاكػػػػػػػؿ كتمٌجيػػػػػػػا ، حقػػػػػػػة تر ضػػػػػػػيا كػػػػػػػؿ شػػػػػػػريعة إلييػػػػػػػة

تسػػػػػٌجؿ عمػػػػػى أصػػػػػحابيا المسػػػػػتكل اليػػػػػابط الػػػػػذم كصػػػػػمت إليػػػػػو أخالقيػػػػػـ، كتشػػػػػير إلػػػػػى مػػػػػدل 
 يـديػػػػن إلػػػػىعػػػػكا جر لػػػػى أف يزمف إىػػػػذا الػػػػيف  ػػػػي المسػػػػمم مػػػػا أحػػػػكجك  ،الحقػػػػد عمػػػػى ىػػػػذه اعمػػػػة
قػػػػػػراران كعمػػػػػػالن  مػػػػػػا  سػػػػػػد، الخمىػػػػػؿ كمػػػػػػكاطف الزلػػػػػػؿ، كيصػػػػػمحكا  ا  ػػػػػػي مكاقػػػػػػ ، كينظػػػػػرك اعتقػػػػػادان كا 

ػػػػػػصى القد، كالجسػػػػػػ كيككنػػػػػػكا كىحػػػػػػدة يػػػػػػر لي ًسػػػػػػمكا عػػػػػػنيـ أكضػػػػػػار الػػػػػػذؿّْ كاليػػػػػػكاف، كييزيمػػػػػػكا غيصى
ِإفَّ المَّػػػػػػَه َل ُيَغَيػػػػػػُر َمػػػػػػا ِبَقػػػػػػْوـٍ َحتَّػػػػػػى ُيَغَيػػػػػػُروا َمػػػػػػا  ،كيحرركا الػػػػػػبالد كاعكطػػػػػػافكالخػػػػػػذالف
ـْ   [ُُ]الرعد :  ِبَهْنُفِسِه

 :التحذير القرآني مف قساوة القمب:رابعاا 
عمػى  سػؽ  ،كسػعة الػرزؽ،تتقمػب  ػي بحبكحػة النعـ يأمة يطكؿ عمييا اعمد كى أمَّ إف  

كمػا نػزؿ مػف  ا  لػذكر تقسػك قمكبيػا  ػال تخشػ  كحػؽ شػكره، ك جػكر كمعصػية كنسػياف لربيػا
 . تعاقب بقسكة القمكب ،الحؽ، كبيذا يبتعدكف عف ميابط الرحمة 

قبػػة اعليمػػة التػػي آلػػت إلييػػا أمػػـ قبػػؿ أمػػة كلػػذلؾ  قػػد حػػذر القػػرآف الكػػريـ مػػف ىػػذه العا   
ا سػػػالـ،حتى طػػػاؿ عمييػػػا اعمػػػد  ػػػي المعاصػػػي كالفجػػػكر،حتى صػػػارت المنكػػػرات منطبعػػػة  ػػػي 
القمكب،كمستسػػاغة ال تجػػد مػػف ينكرىا، ضػػرب ا  عمػػى قمػػكبيـ القسػػكة حتػػى صػػاركا ال يعر ػػكف 

كره كمحػػذران مػػف مصػػير الػػذيف معرك ػػان كال ينكػػركف منكران،قػػاؿ تعػػالى داعيػػان المػػؤمنيف لمخشػػكع لػػذ
ـْ ِلػِذْكِر المَّػِه   :طاؿ عمييـ أمد المعصية مف أىؿ الكتػاب ـْ َيْهِف ِلمَِّذيَف آَمُنوا َأْف َتْخَشَع ُقُموُبُه أََل

ـُ اأْلََمػُد َفَقَسػْت قُ  ـْ َوَما َنَزَؿ ِمَف اْلَحَؽ َوَل َيُكوُنوا َكالَِّذيَف ُأوُتوا اْلِكتَاَب ِمْف َقْبُؿ َفَطػاَؿ َعَمػْيِه مُػوُبُه
ـْ َفاِسػػُقوَف  ـْ  اْعَمُمػػوا َأفَّ *َوَكِثيػػًر ِمػػْنُه ـُ اْةَيػػاِت َلَعمَُّكػػ المَّػػَه ُيْحِيػػي اأْلَْرَض َبْعػػَد َمْوِتَهػػا َقػػْد َبيَّنَّػػا َلُكػػ

 [ُٕ،  ُٔ]الحديد :   َتْعِقُموفَ 
نيػػى ا  المػػؤمنيف أف يتشػػبيكا بالػػذيف حممػػكا الكتػػاب قػػبميـ مػػف الييػػكد كالنصػػارل، لمػػا "   

كنبػذكه كراء ظيػكرىـ،  ،شػتركا بػو ثمننػا قمػيالن كا،بدلكا كتاب ا  الػذم بأيػدييـ ،تطاكؿ عمييـ اعمد
                                                 

لمتكس   ي معر ة الجرا ـ البشعة التي ارتكبيا الييكد م  الشعب الفمسطيني راج  كتاب"الصييكنية   (ُ)
 . مسطيف"كالعنؼ" لعبد الكىاب المسيرم،ككتاب" جياد  شعب .

http://www.dawalh.com/vb/showthread.php?1824-أبعد-القلوب-عن-الله-القلب-القاسي&s=6862e26daf299fcab498b0492c55be7d
http://www.dawalh.com/vb/showthread.php?1824-أبعد-القلوب-عن-الله-القلب-القاسي&s=6862e26daf299fcab498b0492c55be7d
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كاتخػػذكا أحبػػارىـ  كاعقػػكاؿ المؤتفكػػة، كقمػػدكا الرجػػاؿ  ػػي ديػػف ا ، ،كأقبمػػكا عمػػى اكراء المختمفػػة
مف دكف ا ،  عند ذلؾ قست قمكبيـ،  ال يقبمكف مكعظػة، كال تمػيف قمػكبيـ بكعػد  ان كرىبانيـ أرباب

 (ُ)"كال كعيد.
إنما سمي قمبان لكثرة تقمبو، يك يتقمب مف حاؿ إلى حاؿ،  اذا ما -كما ذيكر–كالقمب   

ذكّْر المؤمف با  تعالى ، كبالدار اكخرة كبالمكت ،كخكّْؼ بعقاب ا  تعالى، ،رؽَّ كالف 
كاستجاب لنداء الحؽ، كىذا حاؿ المؤمنيف كما أخبر ا  تعالى عف حاؿ المؤمنيف إذا سمعكا 

َؿ َأْحَسَف اْلَحِديِث ِكتَاباا ُمَتَشاِبهاا َمثَاِنَي َتْقَشِعر  ِمْنُه ُجُموُد الَِّذيَف اآيات القرآف :  لمَُّه َنزَّ
ـْ ِإَلى ِذْكِر المَِّه َذِلَؾ ُهَد  المَِّه َيْهِدي ِبِه َمْف َيشَ  ـْ َوُقُموُبُه َـّ َتِميُف ُجُموُدُه ـْ ُث اُء َوَمْف َيْخَشْوَف َربَُّه

  [ِّ]الزمر :  َفَما َلُه ِمْف َهادٍ  ُيْضِمِؿ المَّهُ 
كىك يشؼ كيشرؽ  يفيض بالنكر ،  ،إف ىذا القمب البشرم سري  التقمب ، سري  النسياف "

تو ، اكانطمست إشراق ،كيرؼ كالشعاع؛  اذا طاؿ عميو اعمد بال تذكير كال تذكر تبمد كقسان 
، كال بد مف الطرؽ عميو حتى  كأظمـ كأعتـ!  ال بد مف تذكير ىذا القمب حتى يذكر كيخش 

 يرؽ كيشؼ؛ كال بد مف اليقظة الدا مة كي ال يصيبو التبمد كالقساكة .
 يو الحياة ، كأف يشػرؽ  يػو  انو يمكف أف تدب  ،كلكف ال يأس مف قمب خمد كجمد كقسا كتبمد 

لنبػػت  ػػا  يحيػػي اعرض بعػػد مكتيػػا ،  تنػػبض بالحيػػاة ، كتزخػػر با ،النػػكر،كأف يخشػػ  لػػذكر ا 
 (ِ)"كالزىر ، كتمنح اعكؿ كالثمار 

ذا طػاؿ عمػػي القمػب أمػػد المعصػية،بال مػػذكر كال كاعػظ، رانػػت عمػي قمبػػو المعاصػػي،   كا 
كخمػت ، سػد حػاؿ العبػد ك كاستحكمت  ي قمبو حتى تحكلو إلى قمبو قاسو كالحجارة كالعياذ با  ،
بعيػػدان عػػف ا  ، كأحػػس عبادتػػو مػػف الخشػػكع ، كغمػػب عميػػو البخػػؿ كالكبػػر كسػػكء الظف،كصػػار 

ػػ ،ك قر الػػنفس،بالضػػيؽ كالشػػٌدة كصػػار ،كمناجػػاة ا  ،ـ لػػذة العبػػادة رً كلػػك ممػػؾ الػػدنيا بأسػػرىا، كحي
بيػػا  صػػار محاطػػان ك ، لذاتػو كأىػػكاؤه عميػػو اسػػتكلت،ك بيػػا ، كطػاؿ عميػػو اعمػػد  عبػدان لمػػدنيا مفتكنػػان 

المعاصي،  إلى حتى تستكلي عميو الذنكب، كتأخذ بمجام  قمبو،  يتحكؿ طبعو ما الن  ،أسيراي ليا
أف ال لػػػذة سػػػكاىا، ميبً ضػػػا لمػػف يحػػػكؿ بينػػػو كبينيا،ميكػػػذّْبا لمػػػف ينصػػػحو  معتقػػػدان إياىا، مستحسػػنان 

ـْ َمى َمْف َكَسَب َسَيَئةا َوَأَحاَطْت ِبػِه َخِطيَئتُػُه َفُهوَلِئػَؾ ب :،قاؿ تعالىبالبعد عنيا َأْصػَحاُب النَّػاِر ُهػ
 [ُٖ]البقرة :  ِفيَها َخاِلُدوَف 

أيكػػـ سػػم  النبػػي صػػمى ا  عميػػو كسػػمـ يػػذكر كجػػاء  ػػي الحػػديث أف عمػػر رضػػي ا  عنػػو قػػاؿ :
قػػاؿ  (أنػػت   أبػػكؾ) :قػػاؿ،أنػػا  :الفػػتف التػػي تمػػكج مػػكج البحػػر قػػاؿ حذيفػػة  أسػػكت القػػـك  قمػػت

 تعػرض الفػتف عمػى القمػوب كالحصػير :)كسػمـ يقػكؿسػمعت رسػكؿ ا  صػمى ا  عميػو :حذيفة 
                                                 

 .(َِ/  ٖ) - تفسير القرآف العظيـ،البف كثير (ُ)
 .(ُّّ/  ٕ) -ف ، سيد قطب ي ظالؿ القرآ (ِ)
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،  وأي قمب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء ،فهي قمب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، عوداا  عوداا 
 ،فال تضر  فتنة مػا دامػت السػماوات واألرض ،عمى أبيض مثؿ الصفا،حتى تصير عمى قمبيف

إل مػا أشػرب مػف  ،معروفا ول ينكر منكػراا  ل يعرؼ،(ٕ)ياخَ جَ مُ   كالكوز  (ٔ)واةخر أسود مرباداا 
 (ّ)(هوا 

 عالج قسوة القموب:خامساا:
ـْ   :قػاؿ تعػالى ـُ اْةَيػاِت َلَعمَُّكػػ اْعَمُمػوا َأفَّ المَّػػَه ُيْحِيػي اأْلَْرَض َبْعػَد َمْوِتَهػا َقػػْد َبيَّنَّػا َلُكػ

رقة القمب مف أجؿ النعـ كأعظميا ، كمػا مػف قمػب ييحػـر ىػذه النعمػة إال  [ُٕ]الحديد: َتْعِقُموفَ 
 الزمػر:] َفَوْيًؿ َلْمَقاِسَيِة ُقمُػوُبُهـ َمػف ِذْكػِر المَّػِه  كاف صاحبو مكعكدان بعذاب ا  قاؿ سبحانو 

شػػمران إلػػى الطاعػػات ، مكمػػا رؽ قمػػب   كانكسػػر إال كػػاف صػػاحبو سػػابقان إلػػى الخيػػرات ،  [ِِ
  رص ما يككف عمى طاعة ا  كمحبتو ، كأبعد ما يككف مف معاصيو .أح

 و رقيقان منكسران لخالقو كمكاله، كتجعم القمبقسكة النقاط  ي عالج بعض  كسيذكر الباحث      
 المعرفة باهلل تعالى :  -ٔ

مػب جد قربو قسا قمبو ، كما كي بصفات مبو ، كمف جيؿ ق  مف عرؼ ربو حؽ المعر ة رؽَّ        
كأبعدىـ عف المعر ة بو ، ككممػا عظػـ الجيػؿ ،صاحبو أجيؿ العباد با  عز كجؿ  كافإال قاسو 
كمما كاف العبد أكثر جرأة عمى حدكده كمحارمو ، ككمما كجدت الشخص يديـ التفكير  ي ،با  

  ممككت ا  ، كيتذكر نعـ ا  عميو التي ال تعد كال تحصى ، كمما كجدت  ي قمبو رقة .
 النظر في آيات القرآف الكريـ :   -ٕ

كالتفكر  ي كعده ككعيده كأمر كنييو ،  ما قرأ عبد القرآف ككاف عند قراءتو حاضر 
القمب مفكران متأمالن إال كجد عينو تدم  ، كقمب يخش  ، كنفسو تتكى  إيمانان مف أعماقيا تريد 

ؿَ  قكلو تعالى: يدؿ عمى ذلؾ السير إلى ربيا ، َتَشاِبهاا مَّثَاِنَي  المَُّه َنزَّ َأْحَسَف اْلَحِديِث ِكتَاباا م 
ـْ ِإَلى ِذْكِر المَِّه َذِلؾَ  ـْ َوُقُموُبُه َـّ َتِميُف ُجُموُدُه ـْ ُث ُهَد  المَِّه  َتْقَشِعر  ِمْنُه ُجُموُد الَِّذيَف َيْخَشْوَف َربَُّه

 [ِّ]الزمر :  ْف َهادٍ َيْهِدي ِبِه َمْف َيَشاء َوَمف ُيْضِمْؿ المَُّه َفَما َلُه مِ 
 تذكر الموت وما بعد  :  -ٖ

مف سؤاؿ القبر كظممتو ككحشتو كضيقو ، كأىكاؿ المكت كسكراتو ، كمشاىدة أحكاؿ 
المحتضريف كحضكر الجنا ز ،  اف ىذا مما يكقظ النفس مف نكميا ، كيكقفيا مف رقدىا ، 

                                                 
 ،لمقاضي عياضمشارؽ اعنكار عمى صحاح اكثار ،انظر:لكف بيف البياض كالسكاد كال برة مثؿ لكف الرماد (ُ)
- (ُ  /ِٕٗ). 
 (.ُْٖ/  ِ) - ، لمزمخشرماعثرالفا ؽ  ي غريب الحديث ك انظر:  ما الن  أم  (ِ)

/  ُ) -(...بياف أف ا سالـ بدأ غريبا كسيعكد غريبا ) ٓٔباب ( ،كتاب ا يماف ) ،صحيح مسمـ  (ّ)
 .(ُْْ ،ح)(ُِٗ
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ف القمب ليخش  حيف يتمك آيات القرآف كىي تذكر  كينبييا مف غفمتيا ،  تعكد إلى ربيا كترؽ ،كا 
 *َوَظفَّ َأنَُّه اْلِفرَاُؽ *َوِقيَؿ َمْف رَاٍؽ  *َكالَّ ِإَذا َبَمَغِت التَّرَاِقَي :بالمكت كسكراتو كقكلو تعالى

 [ َّ -ِٔ]انقيايت : ِإَلى َرَبَؾ َيْوَمِئٍذ اْلَمَساُؽ *َواْلَتفَِّت السَّاُؽ ِبالسَّاِؽ 

 تذكر اةخرة والتفكر في القيامة وأهوالها :  -ٗ
كالجنة كما أعد ا   ييا لمطا عيف مف النعيـ المقيـ ، كالنار كما أعد ا   ييا لمعاصيف    

مف العذاب المقيـ ،  اف ذلؾ يذىب النـك عف الجفكف ، كيحرؾ اليمـ الساكنة كالعزا ـ الفػاترة ، 
 ، كعندىا يرؽ القمب . تقبؿ عمى ربيا إقباؿ المنيب الصادؽ 

 اإلكثار مف الذكر والستغفار :  -٘
 اف لمقمب قسكة ال يذيبيا إلى ذكر ا  تعالى ،  ينب ي لمعبد أف يداكم قسكة قمبو بذكر 

كقد قاؿ رجؿ لمحسف :  [ِٖ]الرعد :   َأَل ِبِذْكِر المَِّه َتْطَمِئف  اْلُقُموبُ قاؿ تعالى : ا  تعالى ،
كىذا عف القمب كمما اشتدت بو  (ُ)(أًذبو بالذكر )أشكك إليؾ قسكة قمبي  قاؿ :يا أبا سعيد 

القسكة كما يذكب الرصاص  ي ال فمة اشتدت بو القسكة ،  اذا ذكر ا  تعالى ذابت تمؾ 
صدأ القمب "يقكؿ ابف القيـ رحمو ا  :  ، ما أذيبت قسكة القمب بمثؿ ذكر ا  تعالى ،النار

 .(ِ)"بال فمة كالذنب ، كجالؤه بشي يف باالست فار كالذكر ...بأمريف : 
 زيارة الصالحيف وصحبتهـ ومخالطتهـ والقرب منهـ :   -ٙ
 يػػػػػػػـ يأخػػػػػػػذكف بيػػػػػػػدؾ إف ضػػػػػػػعفت ، كيػػػػػػػذكركنؾ إذا نسػػػػػػػيت ، كيرشػػػػػػػدكنؾ إذا جيمػػػػػػػت ، إف  

ف دعػػػػػكا ا  لػػػػػـ ينسػػػػػكؾ  قػػػػػدكؾا تقػػػػػرت   كرؤيػػػػػتيـ تػػػػػذكر بػػػػػا  كتعػػػػػيف عمػػػػػى الطاعػػػػػة ، ،، كا 
َواْصػػػِبْر َنْفَسػػػَؾ َمػػػَع الَّػػػِذيَف َيػػػْدُعوَف َربَُّهػػػـ ِباْلَغػػػَداِة َواْلَعِشػػػَي ُيِريػػػُدوَف َوْجَهػػػُه َوَل قػػػاؿ تعػػػالى 

ـْ ُتِريػػػُد ِزيَنػػػَة اْلَحَيػػػاِة الػػػد ْنَيا َوَل ُتِطػػػْع َمػػػْف َأْرَفْمَنػػػا َقْمَبػػػُه َعػػػف ِذْكِرَنػػػا َواتََّبػػػ َع َتْعػػػُد َعْيَنػػػاَؾ َعػػػْنُه
  [ِٖالكيؼ :  ]ُفُرطاا  َهَواُ  َوَكاَف َأْمُر ُ 

 مجاهدة النفس ومحاسبتها ومعاتبتها : -ٚ
ظػػر  ػػي عيكبيػػا ، كيتيميػػا كين،كيعاتبيػػا  ،كيحاسػػبيا، ػػاف ا نسػػاف إذا لػػـ يجاىػػد نفسػػو 

ذا لػػـ يعػػرؼ حقيقػػة المػػرض  كيػػؼ يػػتمكف مػػف  بالتقصػػير ال يمكػػف أف يػػدرؾ حقيقػػة مرضػػيا ، كا 
يقاظيػا مػف غفمتيػػا ، العػالج ب! ليػذا ال بػد مػف تػذكير الػنفس ب ضػعفيا كا تقارىػا إلػى خالقيػا ، كا 

كتعريفيا بنعـ ا  عمييا ، كمراقبتيا كمحاسبتيا عمى كؿ ص يرة ككبيرة حتى يسيؿ عميو قيادىا 
 كالتحكـ  ييا .

 
                                                 

 .ُٕٔ،البف القيـ ،صركضة المحبيف (ُ)

 .ٔٓ ،صالكابؿ الصيب  (ِ)
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 تمهيدال
 

 :أوُل:تعريؼ اإلهالؾ 
 اإلهالؾ لغة:أ.

السُّػقكط، كلػذلؾ يقػاؿ أم  منو اليػالؾ،ك دؿُّ عمػى كىٍسػرو كسيػقكطالياء كالالـ كالكاؼ أصػؿ يػ
ٍكؼى الباًزم: رمىٍت بنىٍفسيا عمى الميالؾ. ،لمميت ىىمىؾى   كاىتىمكت القىطاةي خى

أٍىمىػؾى  ،كقيػؿ : كاٍسػتىٍيمىؾى المػاؿى أنفقػو كأنفػدهكيقاؿ: ، مػات إذا ىىمىؾى يىٍيًمؾي ىيٍمكػان كىىٍمكػان كىىالكػان كيقاؿ :
ٍيمىكة،ب قاؿ أٍىًمٍكيا أم بٍعيا  بابميكيؼ أصن   ،كسأؿ رجؿ أخاهالماؿى باعو  المىفازة عنو ييمؾ  كالمى
ٍدبة  ، ييا كثيران  ٍيدي  ،كاليىمىؾي كاليىمىكاتي السّْنيكفى ،كاليىمىكيكفي اعىرض الجى كاليىمىؾي ،عنيا ميمكة كاليىالؾي الجى

 (ُ)ًجيفىةي الشيء
 :ب.اإلهالؾ اصطالحاا 

 أكجو :  أربعةكذكر أىؿ التفسير أف اليالؾ  ي القرآف عمى 
  َهَمػػػَؾ َعَنػػػي ُسػػػْمَطاِنَيْه   ا تقػػػاد الشػػػيء عنػػػؾ، كىػػػك عنػػػد غيػػػرؾ مكجػػػكد كقكلػػػو تعػػػالى:  :األوؿ

 [ِٗ]الحاقة : 
[ كيقػػاؿ: َِٓ]البقػػرة :  َوُيْهِمػػَؾ اْلَحػػْرَث َوالنَّْسػػَؿ ىػػالؾ الشػػيء باسػػتحالة ك سػػاد كقكلػػو:  :الثػػاني

 ىمؾ الطعاـ.
 [  ُٕٔ]النساء :   ِإِف اْمُرًؤ َهَمؾَ المكت كقكلو:  الثالث:
 كيمكػػف تسػػميتو است صػػاالن ، ، كذلػػؾ المسػػمى  نػػاءن : بطػػالف الشػػيء مػػف العػػالـ كعدمػػو رأسػػان والرابػػع

  (ِ)[ٖٖ]القصص :  ؿ  َشْيٍء َهاِلًؾ ِإلَّ َوْجَهُه ك :المشار إليو بقكلو
ت صػػاالي كىػػذا الكجػػو الرابػػ  لميػػالؾ ىػػك المقصػػكد  ػػي ىػػذا التمييػػد،كىك يتعمػػؽ باست صػػاؿ اعمػػـ اس

كقد سبؽ أف عرؼ الباحث عذاب االست صاؿ بأنو" العذاب الحاسـ الذم يػكدم بجميػ  اعمػة ،عامان 
  ال يبقي  ييا كال يذر،كعذاب قـك نكح كعاد كثمكد"

 كما نالحظ تالقيان بيف المعاني الم كية السابقة، كبيف أكجو استعماؿ اليالؾ  ي القرآف الكريـ.
   :بمعنى اإلهالؾثانياا:األلفاظ الواردة 

 سبؽ بياف اعكجو التي استعمميا القرآف الكريـ بمعنى اليالؾ،كالكجو الذم ييمنا كىك شاىدنا
 ي ىذا التمييد ىك الفنػاء كاالست صػاؿ،غير أف القػرآف الكػريـ قػد اسػتعمؿ  ػي اكيػات التػي تناكلػت 

 ىذه السنة ألفاظان أخرل غير لفظ اليالؾ لكنيا تدكر حكؿ معناه:

                                                 
لسػاف العػرب ( َٕٓ/  ُ) - ،لمػرازم ( مختػار الصػحاحِٔ/  ٔ) -معجـ مقاييس الم ػة،البف  ػارس انظر: (ُ)

 .(ّٗٔ/  ِ) -المصباح المنير ،لمفيكمي ( َّٓ/  َُ) -، البف منظكر 
( نزىػػة اععػػيف النػػكاظر  ػػي عمػػـ الكجػػكه كالنظػػا ر َْٖ/  ِ) -مفػػردات غريػػب القرآف،لمراغػػب اعصػػفياني (ِ)

 .(ّٗٔ/  ُ) -،البف الجكزم
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 فظ"األخذ":ل -ٔ
َوَكػػػػػَذِلَؾ  كىػػػػػك بمعنػػػػػى ا ىالؾ،كلػػػػػو شػػػػػكاىد كثيػػػػػرة  ػػػػػي القػػػػػرآف الكػػػػػريـ كقكلػػػػػو تعػػػػػالى: 

ـً َشػػػِديًد   َكػػػَدْأِب  كقكلػػػو ،[َُِ]ىػػػكد : َأْخػػػُذ َرَبػػػَؾ ِإَذا َأَخػػػَذ اْلُقػػػَر  َوِهػػػَي َظاِلَمػػػًة ِإفَّ َأْخػػػَذُ  َأِلػػػي
ـْ َكػػػذَُّبوا  ـْ َوالمَّػػػُه َشػػػِديُد اْلِعَقػػػابِ آِؿ ِفْرَعػػػْوَف َوالَّػػػِذيَف ِمػػػْف َقػػػْبِمِه ـُ المَّػػػُه ِبػػػُذُنوِبِه ]آؿ  ِباَياِتَنػػػا َفَهَخػػػَذُه

ـْ َيْجػػػػَهُروفَ :كقكلػػػػو[ ُُعمػػػػراف :  ـْ ِباْلَعػػػػَذاِب ِإَذا ُهػػػػ ]المؤمنػػػػػكف :   َحتَّػػػػى ِإَذا َأَخػػػػْذَنا ُمْتػػػػَرِفيِه
ـْ َمػػػْف  ككػػػذلؾ قكلػػػو:[ْٔ ـْ َمػػػْف َأَخَذْتػػػُه َفُكػػػال  َأَخػػػْذَنا ِبَذْنِبػػػِه َفِمػػػْنُه َأْرَسػػػْمَنا َعَمْيػػػِه َحاِصػػػباا َوِمػػػْنُه

ـْ َوَلِكػػػْف  ـْ َمػػػْف َأْرَرْقَنػػػا َوَمػػػا َكػػػاَف المَّػػػُه ِلػػػَيْظِمَمُه ـْ َمػػػْف َخَسػػػْفَنا ِبػػػِه اأْلَْرَض َوِمػػػْنُه ػػػْيَحُة َوِمػػػْنُه الصَّ
ـْ َيْظِمُموفَ    [َْ]العنكبكت :   َكاُنوا َأْنُفَسُه

 :لفظ الحيؽ -ٕ
ا حاطػة يقػاؿ حػاؽ بػو كػذا إذا أحػاط بػو كىػذا ىػك الظػاىر  ؽ  ي ل ػة العػرب"يحمعنى الك 

 (ُ)"مف معنى يحيؽ  ى ل ة العرب 
ـْ  ككرد ىذا االستعماؿ  ي قكلو تعالى: َوَلَقِد اْسُتْهِزَئ ِبُرُسٍؿ ِمػْف َقْبِمػَؾ َفَحػاَؽ ِبالَّػِذيَف َسػِخُروا ِمػْنُه

ـْ َما َكاُنوا ِبِه  كقكلو:[َُ]اعنعاـ :  َما َكاُنوا ِبِه َيْسَتْهِزُئوفَ  ـْ َسَيَئاُت َما َعِمُموا َوَحاَؽ ِبِه َفَهَصاَبُه
  َفَوَقاُ  المَُّه َسَيَئاِت َما َمَكُروا َوَحاَؽ ِباِؿ ِفْرَعْوَف ُسوُء اْلَعَذابِ   كقكلو [ّْ]النحؿ :  َيْسَتْهِزُئوَف 
 [ْٓ]غا ر : 

 لفظ التدمير : -ٖ
ْرَنا َما َكػاَف َيْصػَنُع ِفْرَعػْوُف َوَقْوُمػُه َوَمػا َكػاُنوا  :قكلو تعالى عف عذاب  رعكف كقكموكجاء  ي  َوَدمَّ
َذا َأَرْدَنػػا َأْف :ككػػذلؾ  ػػي ذكػػر سػػنة ا   ػػي ا ىػػالؾ قػػاؿ تعػػالى [ ُّٕ]اععػػراؼ :  َيْعِرُشػػوَف  َواِ 

ْرَناَها َتْدِميرااُنْهِمَؾ َقْرَيةا َأَمْرَنا ُمْتَرِفيَها َفَفَسُقوا ِفيهَ    [ُٔ]ا سراء :  ا َفَحؽَّ َعَمْيَها اْلَقْوُؿ َفَدمَّ
 التتبير: -ٗ

،كىػػذا كمنػػو : التبػػر ، كىػػك كسػػار الػػذىب كالفضػػة كالزجاج ،التفتيػػت كالتكسػػير كالمقصػػكد بػػالتتبير 
َوُكال  َضػَرْبَنا  المفظ يدؿ عمى شدة العذاب الذم أنزلو ا  عمى اعمـ المكذبة،ككرد  ي قكلو تعالى:

 [ّٗ]الفرقاف :  َلُه اأْلَْمثَاَؿ َوُكال  َتبَّْرَنا َتْتِبيراا 
ـْ َقَصػْمَنا ِمػْف َقْرَيػٍة َكاَنػْت َظاِلَمػةا َوَأْنَشػْهَنا َبْعػَدَها  كجاء اسػتعمالو  ػي قكلػو تعػالى: القصـ: - ٓ َوَكػ

 [ٔٔ]األنبياء :  َقْوماا آَخِريَف 
 ِإنَّا ُمْنِزُلوَف َعَمى َأْهِؿ َهِذِ  اْلَقْرَيِة ِرْجزاا ِمَف السََّماِء ِبَما َكاُنوا َيْفُسُقوفَ :كقكلو تعالى :الرجز -ٔ

 [ّْ]العنكبكت : 
 
 
 

                                                 
 (ّٔٓ/  ْ) -  تح القدير ، لمشككاني (ُ)
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 المبحث األوؿ
 وبات إهالؾ األمـػػػػػعق

 
 وفيه خمسة مطالب:

 المطمب األوؿ:إرراؽ قـو نوح بالطوفاف.
 الصرصر.إهالؾ قـو هود بالري  المطمب الثاني: 

 أخذ قـو صال  بالصاعقة.  المطمب الثالث:   
 عقاب قـو لوط بالخسؼ واإلمطار بالحجارة.المطمب الرابع: 

 أخذ قـو شعيب بالرجفة.المطمب الخامس:
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 المبحث األوؿ
 الؾ األمـػػػات إهػػػعقوب

 
 :إرراؽ قـو نوح بالطوفافالمطمب األوؿ:

 أولا:دعوة نوح لقومه وتكذيبهـ:
،ككػػاف بينػػو رسػكؿ يبعثػػو ا  تعػػالى إلػى الناسكػاف نػػكح عميػػو الصػالة كالسػػالـ ىػػك أكؿ    

أف رجػػال قػػاؿ : يػػا  ركل ابػػف حبػػاف  حيثكبػػيف آدـ عميػػو الصػػالة كالسػػالـ عشػػرة قػػركف كاممػػة،
رسكؿ ا  أنبي كاف آدـ ب قاؿ : ) نعـ مكمـ ( قاؿ :  كـ كاف بينػو كبػيف نػكح ب قػاؿ : ) عشػرة 

ديف ا سػػالـ،لكف الشػػيطاف أخػػذ  ػػي يػػدينكف بػػمكحػػديف   ػػي ىػػذه الفتػػرةكػػاف النػػاس ك  (ُ)قػػركف (
ممارسػػػة مينػػػة الكسكسػػػة التػػػي احتر يا،كبػػػدأ يمػػػكث الفطػػػرة السػػػميمة،بعدما طػػػاؿ اعمػػػد ،كقسػػػت 
القمكب ،ككاف الناس كمازالكا يقدسكف الصالحيف كالعباد،كير عكنيـ  كؽ درجة البشرية،ككاف مف 

ٌد،كسيكىاع،كيى يكث،كييعكؽ،كنىٍسػػران،ر   ا  تعػػالى قػػدرىـ كأكػػرميـ بتقػػكاىـ  ىػػؤالء العبػػاد خمسػػة ىـ:كى
كلقػػػكا ا  تعػػػالى عمػػػى ذلؾ،كبعػػػد  ،كصػػػالحيـ حتػػػى ذاع صػػػيتيـ بػػػيف النػػػاس كعر ػػػكا بالصػػػالح

انقضػاء القركف،كانتيػػاء عيػكد ىػػؤالء الصػػالحيف،بقيت أسػماؤىـ محفػػكرة  ػي قمػػكب النػػاس،ككنيـ 
الناس بيـ،كىنا برز دكر الشيطاف الماكر  ي اسػتدراج النػاس إلػى ىاكيػة قدكات صالحة يتأسى 

ابػػػف عبػػػاس رضػػػي ا  عنيمػػػا: أف الشػػػيطاف كسػػػكس إلػػػييـ أف عػػػف الشػػػرؾ خطػػػكة خطكة،جػػػاء 
ينصػػػػػػػػبكا  ػػػػػػػػي مجػػػػػػػػالس أكل ػػػػػػػػؾ الصػػػػػػػػالحيف التػػػػػػػػي كػػػػػػػػانكا يجمسػػػػػػػػكف إلييػػػػػػػػا أنصابان،كيسػػػػػػػػمكىا 

الجيػؿ، عبػدت ىػػذه اعصػناـ مػػف دكف  كعػػـٌ  كانػػدثر العمػـميـ، فعمكا،حتى إذا تطػاكؿ الزماف،باسػ
 (ِ)ا  تعالى

عميػػػػػػو الصػػػػػػالة كالسػػػػػػالـ ،ليصػػػػػػحح المسػػػػػػار،كيعيد  ان  أرسػػػػػػؿ ا  تعػػػػػػالى رسػػػػػػكلو نكحػػػػػػ
ميػػػػو الصػػػػالة كالسػػػػالـ  ػػػػي دعػػػػكة ك بػػػػدأت الرحمػػػػة الشػػػػاقة لنػػػػكح عالنػػػػاس إلػػػػى عقيػػػػدة التكحيػػػػد،

 ييػػػػا انتشػػػػاؿ قكمػػػػو  كالتػػػػي اسػػػػتمرت مػػػػا يقػػػػرب مػػػػف ألػػػػؼ سػػػػنة كمػػػػا أخبػػػػر القػػػػرآف،أراد ،قكمػػػػو
مػػػػػػػػف مسػػػػػػػػتنق  الشػػػػػػػػرؾ الػػػػػػػػذم ترسػػػػػػػػل  ػػػػػػػػي قمكبيـ،كتخميصػػػػػػػػيـ مػػػػػػػػف عػػػػػػػػذاب ا  تعالى،قػػػػػػػػاؿ 

ـْ ِمػػْف ِإَلػػٍه َرْيػػُرُ  ِإَنػػي  :تعػػالى ػػا ِإَلػػى َقْوِمػػِه َفَقػػاَؿ َيػػا َقػػْوـِ اْعُبػػُدوا المَّػػَه َمػػا َلُكػػ َلَقػػْد َأْرَسػػْمَنا ُنوحا
ـْ َعَذاَب َيْوـٍ َعِظيـٍ   [ٗٓاععراؼ : ]َأَخاُؼ َعَمْيُك

                                                 
(ُ)

  .قاؿ شعيب اعرنؤكط : إسناده صحيح،(ٗٔ/  ُْ) -صحيح ابف حباف   

/  ْ)  ..(،كال تػػػػػػػػػػػػػػذرف كدا كال سػػػػػػػػػػػػػػكاعا  ) ّٖٗبػػػػػػػػػػػػػػاب  ،)كتػػػػػػػػػػػػػػاب التفسػػػػػػػػػػػػػػير(،صػػػػػػػػػػػػػػحيح البخارمانظر: (ِ)
 (ّْٔٔح) (ُّٕٖ
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ليرقؽ ؛الكسػػػػػا ؿ الدعكيػػػػػة التػػػػػي اسػػػػػتطاعيااعسػػػػػاليب ك كاسػػػػػتعمؿ نػػػػػكح مػػػػػ  قكمػػػػػو كػػػػػؿ 
ـْ  *َقػػػػػاَؿ َرَب ِإَنػػػػػي َدَعػػػػػْوُت َقػػػػػْوِمي َلػػػػػْيالا َوَنَهػػػػػاراا  :قمكبيـ،كييػػػػػدييـ الصػػػػػراط المسػػػػػتقيـ َفَمػػػػػ

ـْ ُدَعػػػػاِئي ِإلَّ ِفػػػػرَاراا  ـْ ِلَتْغِفػػػػ*َيػػػػِزْدُه َنػػػػي ُكمََّمػػػػا َدَعػػػػْوُتُه ـْ َواِ  ـْ ِفػػػػي آَذاِنِهػػػػ ـْ َجَعمُػػػػوا َأَصػػػػاِبَعُه َر َلُهػػػػ
وا َواْسػػػػَتْكَبُروا اْسػػػػِتْكَباراا  ـْ َوَأَصػػػػر  ـْ ِجَهػػػػاراا *َواْسَتْغَشػػػػْوا ِثَيػػػػاَبُه َـّ ِإَنػػػػي َدَعػػػػْوُتُه َـّ ِإَنػػػػي  *ثُػػػػ ثُػػػػ

ـْ ِإْسرَاراا  ـْ َوَأْسَرْرُت َلُه  [ٗ  -ٓ]نكح :َأْعَمْنُت َلُه
عميو الصػالة كالسػالـ  ػي الػدعكة إلػى ا ، كتبميػر الرسػالة  نكح كاكيات تدؿ عمى صبر 

كلـ ييػأس حػيف كجػد المػؤمنيف ،اضػيـ عنػوعر ا  ك قكمػو لػو،  بسبب تكػذيب ، مـ يتكقؼ عف الدعكة
المطمكب مف المسمـ أف يدعك إلى ا  كليس المطمكب منػو  لو   ة قميمة مف المستضعفيف  اف "

عف كاجبػو الػبالغ  ؛كال  تػكر ،كال ممػؿ ،دعكة بػال كمػؿأف ييدم الناس،  عميػو أف يسػتمر عمػى الػ
ف لـ يستجب لػو أحػد، أال ا  كىذا متعمؽ بو  عميو أف يؤديو كما يؤدم سا ر العبادات، ك ،كالتبييف 

 سنة إال خمسيف عامانب ألؼترل أف نكحان عميو السالـ لبث  ي قكمو يدعكىـ إلى ا  
تيـ  منيـ مف استجاب لػو قكمػو أك بعضػيـ كمػنيـ كىكذا كاف رسؿ ا  يدعكف أقكاميـ مدة حيا

 (ُ)"مف لـ يستجب لو أحد
 :في القرآف الكريـ عميه السالـ ذكر نوحثانياا:

ذكػػػػػر اسػػػػػـ نػػػػػكح عميػػػػػو الصػػػػػالة كالسػػػػػالـ  ػػػػػي ثالثػػػػػة كأربعػػػػػيف مكضػػػػػعان  ػػػػػي القػػػػػرآف  
مفصػمة  ػي بعػض  -تعد مف أكثر قصص القرآف كركدان  ػي القػرآف-الكريـ،كجاءت قصتو التي 

السكر كسكرة اععراؼ كىكد كالمؤمنكف ،كمختصرة  ي سكر أخرل كسكرة الصا ات كالقمر،كما 
(،ككميػػػػا تتحػػػػدث عػػػػف بعثتػػػػو إلػػػػى قكمػػػػو سػػػػكرة نكح(اختصػػػػو ا  تعػػػػالى بسػػػػكرة سػػػػميت باسػػػػمو

لى ما صدر منيـ مف ا عراض كالتكذيب كالعناد،كصبره  المشركيف،كدعكتو ليـ إلى التكحيد ،كا 
عراضػػػػيـ،ثـ النيايػػػػة اعليمػػػػة لقكمػػػػو المكػػػػذبيف بال رؽ،كالنيايػػػػة  الطكيػػػػؿ المريػػػػر عمػػػػى إيػػػػذا يـ كا 

 السعيدة لممؤمنيف بنجاتيـ مف الطك اف.
نمػا نريػد التركيػز  كالذم ييمنا  ي ىذا البحث ليس التفصيؿ  ي ذكر القصػة كأحػداثيا كا 

التػي  سػباباعكػذلؾ عمػى  بيفعمى مكضكع البحث كىك العقكبة التي حمت بػالقـك كمقػدماتيا،كن
 .،كنبدأ باعسبابأدت ليذه العقكبة كي نحذر منيا

 : عقوبة قـو نوح بالطوفافأسباب ثالثاا:
 الستمرار عمى الشرؾ: -ٔ

بو شأ تيـ ، قد  كيستأصؿكىذا ىك السبب الر يس الذم ييمؾ ا  تعالى بو اعمـ المكذبة،
نكح عميو و إصراران،بعدما قاـ استمر قـك نكح عمى الشرؾ الذم استمرأتو نفكسيـ،كأصركا عمي

َيا َقْوـِ  : الصالة كالسالـ بكاجب الدعكة إلى عبادة ا  كحده ،كصدح لسانو بدعكة التكحيد
                                                 

 .(ّْٔ/  ُ) -،عبد الكريـ زيدافأصكؿ الدعكة  (ُ)
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ـْ ِمْف ِإَلٍه َرْيُرُ  َأَفاَل َتتَُّقوفَ  ،كحاكؿ بكؿ الطرؽ أف [ِّ]المؤمنكف :  اْعُبُدوا المََّه َما َلُك
أبكا إال العناد كالتكذيب، كأف قمكبيـ قيطعت مف الحجارة يخمصيـ مف جحيـ الشرؾ،لكف القـك 

،كأخذ نكح عميو الصالة كالسالـ يشكك إلى ربو عناد قكمو ،كعصيانيـ لو،كاستمرارىـ  الصماء
ـْ َيِزْدُ  َماُلُه َوَوَلُدُ  ِإلَّ َخسَ :عمى عبادة اعصناـ ـْ َعَصْوِني َواتََّبُعوا َمْف َل  *اراا َقاَؿ ُنوًح َرَب ِإنَُّه
ـْ َوَل َتَذُرفَّ َود ا َوَل ُسَواعاا َوَل َيُغوَث َوَيُعوَؽ َوَنْسراا *َوَمَكُروا َمْكراا ُكبَّاراا   َوَقاُلوا َل َتَذُرفَّ آِلَهَتُك

 اكيات تبرز أف القكـ استمركا عمى شركيـ ككفرىـ با  تعالى ما كاف سببان  [ِّ- ُِ]نكح : 
 (ُ) ي ىالكيـ

 :عميه الصالة والسالـ نوح هـ لنبيهـؤ إيذا -ٕ
 حيث اتيمكه بتيـ ىك منيا براء:

َقاَؿ  *اَؿ اْلَمََلُ ِمْف َقْوِمِه ِإنَّا َلَنرَاَؾ ِفي َضاَلٍؿ ق :اتيمكه بالسفو كالضالؿ، حيث قاؿ تعالى-
 [ُٔ،  َٔ]اععراؼ :   َيا َقْوـِ َلْيَس ِبي َضاَلَلًة َوَلِكَني َرُسوًؿ ِمْف َرَب اْلَعاَلِميفَ 

ـْ َقْوـُ ُنوٍح َفَكذَُّبوا َعْبَدَنا َوَقاُلوا َمْجُنوًف :،ك ي ذلؾ يقكؿ تعالى  اتيمكه بالجنكف- َكذََّبْت َقْبَمُه
 [ٗ]القمر :  َواْزُدِجرَ 

َفَهْكَثْرَت َقاُلوا َيا ُنوُح َقْد َجاَدْلَتَنا  :اتيمكه كذلؾ بالجدؿ كاال تراء،يقكؿ تعالى حكاية عنيـ-
اِدِقيفَ   [ِّ]ىكد :   ِجَداَلَنا َفْهِتَنا ِبَما َتِعُدَنا ِإْف ُكْنَت ِمَف الصَّ

ـْ َتْنَتِه َيا ُنوُح َلَتُكوَنفَّ ِمَف  :كىددكه عميو الصالة كالسالـ بالرجـ،قاؿ تعالى- َقاُلوا َلِئْف َل
 [ُُٔ]الشعراء :  اْلَمْرُجوِميَف 

َوَيْصَنُع اْلُفْمَؾ َوُكمََّما َمرَّ َعَمْيِه َمََلً ِمْف َقْوِمِه  :كالتيكـ قاؿ تعالىكقابمكا دعكتو بالسخرية -
ـْ َكَما َتْسَخُروفَ   [ّٖ]ىكد :  َسِخُروا ِمْنُه َقاَؿ ِإْف َتْسَخُروا ِمنَّا َفِإنَّا َنْسَخُر ِمْنُك

عزمو، كيثنكه عف مكاصمة كبيذه اعساليب الخبيثة تفنف القكـ  ي إيذاء نبي ا  نكح ليفتكا مف 
دعكتو،كىذه اعساليب يستخدميا الطكاغيت كالفجار  ي كؿ عصر ضد اعنبياء كالمرسميف 
كضد كرثتيـ مف العمماء كالدعاة المخمصيف،لذلؾ يجب عمى الدعاة إلى ا  أال يمتفتكا إلى مثؿ 

 (ِ)ة كالسالـىذه اعراجيؼ، كليمضكا  ي طريؽ دعكتيـ كيثبتكا كما ثبت نكح عميو كالصال
 الستكبار: -ٖ

كىك مف جممة اعسباب التي عاقب ا  بسببيا قكـ نكح عميو السالـ،كقد بيف ا  تعالى أف 
ـْ َعَذاباا أَِليماا  َوَأمَّا الَِّذيَف اْسَتْنَكُفوا َواْسَتْكَبُروا: الكبر سبب لنزكؿ العذاب  قاؿ جؿ ذكره َفُيَعَذُبُه

ـْ   [ُّٕ]النساء :  ِمْف ُدوِف المَِّه َوِلي ا َوَل َنِصيرااَوَل َيِجُدوَف َلُه
 كقكـ نكح قد تكبركا كتعالكا عمكان كبيران،كظير كبرىـ حينما احتجكا عمى دعكة نكح عميو 

                                                 
 .ُْٔانظر:النبكة كاعنبياء،محمد عمي الصابكني،ص (ُ)
 .ُْٗ:صالسابؽانظر:المصدر  (ِ)
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كجدكا  ي تعاليـ الديف الجديد كىؤالء قد  ،السالـ بأف أتباعو مف الفقراء كالضعفاء
َفَقاَؿ  :قكـ نكح كغركرىـ قاؿ ا  تعالى  ي كصؼ كبركر عان لمظمـ عنيـ ،لحقكقيـ إنصا ان 

 َأَراِذُلَنا َباِدَي اْلَمََلُ الَِّذيَف َكَفُروا ِمْف َقْوِمِه َما َنرَاَؾ ِإلَّ َبَشراا ِمْثَمَنا َوَما َنرَاَؾ اتََّبَعَؾ ِإلَّ الَِّذيَف ُهـْ 
ـْ َعَمْيَنا ِمْف َفْضٍؿ َبْؿ  ـْ َكاِذِبيفَ الرَّْأِي َوَما َنَر  َلُك  تمطؼ نكح بيـ ككعظيـ  [ ِٗ]ىكد : َنُظن ُك

ـْ ُماَلُقو  :بالحكمة كالمكعظة الحسنة  ـْ َقْوماا  اَوَما َأَنا ِبَطاِرِد الَِّذيَف آَمُنوا ِإنَُّه ـْ َوَلِكَني َأرَاُك َرَبِه
ـْ َأَفاَل َتَذكَُّروفَ  *َتْجَهُموَف   [َّ، ِٗ]ىكد :  َوَيا َقْوـِ َمْف َيْنُصُرِني ِمَف المَِّه ِإْف َطَرْدُتُه

 لكنيـ أعادكا ما قالكه  ي صمؼ كغركر  ي مشيد آخر:
اُلوا َأُنْؤِمُف َلَؾ َواتََّبَعَؾ اأْلَْرَذُلوَف ق  : قاؿ: [ُُُ]الشعراء  َوَما ِعْمِمي ِبَما َكاُنوا َيْعَمُموَف* 

ـْ ِإلَّ َعَمى َرَبي َلْو َتْشُعُروَف  [  ُُْ - ُُِ]الشعراء :  َوَما َأَنا ِبَطاِرِد اْلُمْؤِمِنيفَ  *ِإْف ِحَساُبُه
 إنو رد حاسـ  اصؿ عمى ىؤالء المستكبريف ال يبقي ليـ حجة كال برىاف.

 عقوبة الطوفاف:رابعاا:
 العقوبة:أ.بيف يدي 

تعرض نكح عميو الصالة كالسالـ عمكاج مف الصدكد كا عراض كا يذاء مف          
كلـ يؤمف معو إال القميؿ ،كبعد  ترة طكيمة مف الدعكة جاء الكحى ا ليي بأنو لف يؤمف قكمو،

ىذا ا خبار الكاضح قاؿ مف إيماف قكمو بعد نكح عميو الصالة كالسالـ يأس أحد بعد ذلؾ  
َوُأوِحَي ِإَلى ُنوٍح َأنَُّه َلْف ُيْؤِمَف ِمْف َقْوِمَؾ ِإلَّ َمْف َقْد آَمَف َفاَل َتْبَتِئْس ِبَما  لى مبينان ذلؾ:تعا

 [ّٔىكد : ] َكاُنوا َيْفَعُموَف 
ىكذا أكحى ا   ،أما البقية  ميس  ييا استعداد كال اتجاه القمكب المستعدة لإليماف قد آمنت، "

إلى نكح ، كىك أعمـ بعباده ، كأعمـ بالممكف كالممتن  ،  مـ يبؽ مجاؿ لممضي  ي دعكة ال 
 (ُ)"كال عميؾ مما كانكا يفعمكنو مف كفر كتكذيب كتحد كاستيزاء  ،تفيد 
كبعث نكح بشكاية اعذل إلى ربو  ،، كانتيت الدعكة ، كانتيى الجدؿقد انتيى ا نذارل   

ـْ  :تعالى،بعد يأسو مف صالح قكمو،كبعد أف تيقف بعدـ  الحيـسبحانو ك  َقاَؿ ُنوًح َرَب ِإنَُّه
ـْ َيِزْدُ  َماُلُه َوَوَلُدُ  ِإلَّ َخَساراا   [ُِ]نكح :  َعَصْوِني َواتََّبُعوا َمْف َل

 [َُ]القمر : َفَدَعا َربَُّه َأَني َمْغُموًب َفاْنَتِصْر  :كدعا ربو أف ينصره عمى قكمو الكا ريف  
  دعا ربو أال يبقى عمى قـك قد تعاقبت أجياليـ عمى الكفر،كأدرؾ قمب النبي الكريـ أف ال  

ـْ *َوَقاَؿ ُنوًح َرَب َل َتَذْر َعَمى اأْلَْرِض ِمَف اْلَكاِفِريَف َديَّاراا  :اعرض منيـ كا ران  ِإنََّؾ ِإْف َتَذْرُه
 [ِٕ،  ِٔ]نكح : ُيِضم وا ِعَباَدَؾ َوَل َيِمُدوا ِإلَّ َفاِجراا َكفَّاراا 

كىذا الدعاء ال يتناقض م  صبر نكح عميو الصالة كالسالـ عمى قكمو، ربما دعاه بعد  
مة السعدم كحي ا  لو بأنو لف يؤمف مف قكمو إال الذيف آمنكا معو،كىناؾ كجو آخر ذكره العال

                                                 
 (ُِٔ/  ْ) - ، سيد  قطب  ي ظالؿ القرآف (ُ)
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نما قاؿ نكح  حيث يقكؿ: " ذلؾ، عنو م  كثرة مخالطتو إياىـ،  -السالـ الصالة عميو–كا 
كمزاكلتو عخالقيـ، عمـ بذلؾ نتيجة أعماليـ، ال جـر أف ا  استجاب دعكتو، أغرقيـ أجمعيف 

 (ُ)"كنجى نكحا كمف معو مف المؤمنيف.
َواْصَنِع اْلُفْمَؾ ِبَهْعُيِنَنا َوَوْحِيَنا َوَل ُتَخاِطْبِني ِفي  : أتتو رسالة النصرة مف ا  تعالى  

ـْ ُمْغَرُقوفَ   [ّٕ]ىكد :   الَِّذيَف َظَمُموا ِإنَُّه
كاستجاب نبي ا  نكح أمر ربو كبدأ بصن  السفينة،سفينة ذات ألكاح كدسر،ألكاح 

،كيسخركف مف لسفينةكمسامير،كحباؿ تشد بيا كتربط ،ككاف قكمو يمركف بو كىك يصن  ا
 يرد عمييـ عميو الصالة كالسالـ برد   يو شدة لـ يألفيا القكـ،عف اليالؾ بات قاب صنعو،

ـْ َكَما َتْسَخُروَف  :قكسيف أك أدنى  َفَسْوَؼ َتْعَمُموَف َمْف  *َقاَؿ ِإْف َتْسَخُروا ِمنَّا َفِإنَّا َنْسَخُر ِمْنُك
 [ّٗ،  ّٖ]ىكد :  ؿ  َعَمْيِه َعَذاًب ُمِقيـً َيْهِتيِه َعَذاًب ُيْخِزيِه َوَيحِ 

ـْ َكَما َتْسَخُروفَ : قكلو تعالى   ي قاؿ اً ماـ الرازل    ِإْف َتْسَخُروا ِمنَّا َفِإنَّا َنْسَخُر ِمْنُك
 : يو كجكه 

 انا نسخر منكـ سخرية مثؿ سخريتكـ إذا كق   ،التقدير إف تسخركا منا  ي ىذه الساعة :األوؿ
 .عميكـ ال رؽ  ي الدنيا كالخزم  ي اكخرة 

 ، انا نحكـ عميكـ بالجيؿ  يما أنتـ عميو مف الكفر،إف حكمتـ عمينا بالجيؿ  يما نصن : الثاني
 . أنتـ أكلى بالسخرية منا،كالتعرض لسخط ا  تعالى كعذابو 

تجيمكف إال عجؿ سال ت،كاستجيالكـ أقبح كأشد عنكـ ،ستجيمكـ ف تستجيمكنا  انا نإ :الثالث 
 (ِ)الجيؿ بحقيقة اعمر كاالغترار بظاىر الحاؿ كما ىك عادة اعطفاؿ كالجياؿ

،بكحي ا  كحفظو ، كاف نعـ العكف لنبيو كرسكلو نكح عميو الصالة كتـ صن  الفمؾ
صنعيا مف كؿ نكع مف أنكاع  اـبعد ذلؾ أف يحمؿ  ى السفينة بعد تم ا  نبيو كأمركالسالـ 

 .كأنثى الحيكانات ذكران 
كليس ىناؾ كصؼ صحيح مف كتاب أك سنة لمفمؾ التي صنعيا نكح عميو الصالة 
 كالسالـ،كلكف الذم نتصكره أنيا سفينة تحمؿ مف كؿ المخمكقات كالحيكانات كقتيا زكجيف اثنيف 

 (ّ) .كمعيـ المؤمنكف
َحتَّى ِإَذا َجاَء  :ككانت العالمة كالداللة عمى ىالؾ القكـ أف يفكر التنكرقاؿ تعالى

ْلَقْوُؿ َوَمْف َأْمُرَنا َوَفاَر التَّن وُر ُقْمَنا اْحِمْؿ ِفيَها ِمْف ُكؿَّ َزْوَجْيِف اْثَنْيِف َوَأْهَمَؾ ِإلَّ َمْف َسَبَؽ َعَمْيِه ا
 [َْ]ىكد :   َقِميؿآَمَف َوَما آَمَف َمَعُه ِإلَّ 

                                                 
 .ٖٖٗتيسير الكريـ الرحمف  ي تفسير كالـ المناف ، ص  (ُ)
 (.ُٕٗ/  ُٕ) -انظر: مفاتيح ال يب،لمرازم  (ِ)
 َٗقصص القرآف،حامد البسيكني،ص (ّ)
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،كحمؿ  -(ُ)عمى أشير اعقكاؿ الذم يخبز  يو الفرفىك ك  -كجاء أمر ا  تعالى ك ار التنكر
ىك كمف معو مف المؤمنيف السفينة،كبعد ذلؾ حدث  نكح مف كؿ المخمكقات زكجيف ،كصعد

 .انقالب ككني مييب  ي الكجكد،يمثؿ انتقامان إلييان مف أكل ؾ الكفرة الجاحديف
 تفاصيؿ العقوبة:ب.

مةن لعقكبة الطك اف كما         جاءت بعض المكاض  التي ذكرت قصة نكح عميو السالـ مفصّْ
 ي سكرة ىكد كالقمر،كبعضيا قد اقتضب الحديث عف العقكبة كما  ي سكرة العنكبكت حيث 

ـُ :يقكؿ ا  تعالى ـْ أَْلَؼ َسَنٍة ِإلَّ َخْمِسيَف َعاماا َفَهَخَذُه ا ِإَلى َقْوِمِه َفَمِبَث ِفيِه َوَلَقْد َأْرَسْمَنا ُنوحا
ـْ َظاِلُموَف  كىذه اكية الكحيدة التي كصفت ما حؿ بقكـ نكح  [ُْ]العنكبكت : الط وَفاُف َوُه

.  مف عقكبة بالطك اف،لتبيف عظمة العقكبة التي نزلت بالقـك
ككيؼ تشكؿ ىذا الطك اف الجارؼ  يقكؿ ا  ،كتفصؿ سكرة القمر عقكبة قكـ نكح 

ـْ َقْوـُ ُنوٍح َفَكذَُّبوا َعْبَدَنا َوَقاُلوا َمْجُنوًف َواْزُدِجَر  تعالى: َفَدَعا َربَُّه َأَني َمْغُموًب  *َكذََّبْت َقْبَمُه
ْرَنا اأْلَْرَض ُعُيوناا َفاْلَتَقى اْلَماُء َعَمى َأْمٍر *ٍء ُمْنَهِمرٍ َفَفَتْحَنا َأْبَواَب السََّماِء ِبَما *َفاْنَتِصْر  َوَفجَّ
َوَلَقْد  *َتْجِري ِبَهْعُيِنَنا َجزَاءا ِلَمْف َكاَف ُكِفَر  *َوَحَمْمَناُ  َعَمى َذاِت أَْلَواٍح َوُدُسٍر  *َقْد ُقِدَر 

 [ُٔ - ٗ]القمر :   َفَكْيَؼ َكاَف َعَذاِبي َوُنُذرِ  *َتَرْكَناَها آَيةا َفَهْؿ ِمْف ُمدَِّكٍر 
ف ذلؾ الطك اف الميكؿ الذم أغرؽ القكـ عمى الرغـ مف     تصؼ اكية كيؼ تككَّ

 سكبت ماءن منيمران غزيران، كصارت  ضخامة أجسادىـ،حيث  تح ا  أبكاب السماء جميعان،
سر ا ترس القكـ عف بكرة أبييـ، ،أما كأ كاه القيرىب ،كتحكؿ ذلؾ السقؼ المحفكظ إلى كحش كا

،  التقى ماء السماء م  ماء عظيمة جار ةكسيكالن ن عيكف كثيرة متفجرة،اعرض  قد تحكلت إلى 
َفَقاَؿ َلَها  :اعرض عمى طاعة أمر ا  تعالى  ي ذات الكقت ككيؼ بيماب كا  تعالى قاؿ 

كصار  ،كعال المكج كارتف  [ُُ] صمت :  ا َأَتْيَنا َطاِئِعيفَ َوِلَْلَْرِض اْئِتَيا َطْوعاا َأْو َكْرهاا َقاَلتَ 
برعاية ا  عنيا تجرم ؛كأنو الجباؿ،تعمكه سفينة نكح كىي مف ألكاح كدسر إال أنيا ثابتة 

كعَـّ الطك اف جمي  اعرض طكليا،كعرضيا ،كسيميا ،كجبميا ،كلـ يبؽ عمى كجو  (ِ)كحراستو.
، قد غمرىـ الماء كجر يـ الطك اف ،كلـ ين  إال ركاب السفينة اعرض مف اعحياء عيف تطرؼ 

 المؤمنيف.
،مف خالؿ الكصؼ الدقيؽ ، كعظمة تصكيرهكتظير بالغة القرآف كركعة بيانو  

،كنأتي ىنا عمى ذكر بعض ىذه المظاىر البالغية  ي آيات سكرة  لمعقكبة التي نزلت بالقـك
حتى يتضح لنا بجالء عظمة العقكبة التي نزلت  القمر السابقة ك التي تكمـ عنيا العمماء،

 بالقكـ:
                                                 

 (ُِّ/  ُٓ) -انظر:جام  البياف  ي تأكيؿ القرآف، لمطبرم  (ُ)
 ُٗقصص القرآف،حامد البسيكني،ص (ِ) 



                                                                             - 161 - 

 

 َفَفَتْحَنا َأْبَواَب السََّماِء  :قكلو تعالى  ي كصؼ إمطار السماء -ُ
كأنو نازؿ مف أبكاب ، كما  ..ىذا عند الجميكر مجاز كتشبيو ، عف المطر قاؿ أبك حياف:"  

كذىب قكـ إلى أنيا حقيقة  تحت  ي ،تقكؿ :  تحت أبكاب القرب ، كجرت مزاريب السماء 
كمثمو مركم عف ابف عباس ، قاؿ : أبكاب السماء  تحت مف السماء أبكاب جرل منيا الماء ،

 (ُ) "غير سحاب ، لـ ت مؽ أربعيف يكمان 
كالمراد مف الفتح كاعبكاب  كذىب الشيل الجمؿ إلى القكؿ بالحقيقة ال المجاز حيث يقكؿ:"

 (ِ) "لمسماء أبكابا تفتح كت مؽكالسماء : حقا قيا  اف 
 : تعالىقكلو ىي كبعد شيء ك  كشي ان ،بالتشديد أم مرة بعد مرة  حناتَّ فَ فَ قرأ ابف عامر    -ِ

ـُ اأْلَْبَواُب  كقرأ ، ،كىذه القراءة تفيد تكالى انيمار اعمطار عدة مرات [َٓ]ص :  ُمَفتََّحةا َلُه
ف كثر ،الباقكف  فتحنا بالتخفيؼ   (ّ) . اف  تحو كاف بمرة كاحدة ال بمراتعنو كا 

لمتعدية عمى المبال ة ، حيث جعؿ جاءت لفا دة بالغية  يي "   ِبَماءٍ  الباء  ى قكلو :   -ّ
 (ْ) ."بيا ، كما تقكؿ :  تحت بالمفتاح الماء كاكلة التى يفتح 

ؼ المػػػػاء بأنػػػػو "منيمػػػػر" يػػػػدؿ عمػػػػى نزكلػػػػو بشػػػػدة كقػػػػكة عف معنػػػػى المػػػػاء المنيمػػػػر ككٍصػػػػ -ْ
ػػػػػػر الرجػػػػػػؿي  ػػػػػػي كالًمػػػػػػو ، ك ػػػػػػالفه يييػػػػػػاًمر الشػػػػػػيءى ، أم : يقػػػػػػاؿ : ال زيػػػػػػر النػػػػػػازؿ بقػػػػػػكةأم  ىىمى

 (ٓ) يىٍجري يوي ، كىىمىرىه ًمٍف مالو : أعطاه بكثرةو.
ْرَنا  قكلو تعالى  ي كصؼ  يضاف اعرض -ٓ   ُعُيوناا  األرضَوَفجَّ

كجعمنا اعرض كميا كأنيا عيكف تتفجر ، كىك أبمر مف قكلؾ : ك جرنا عيكف  قاؿ الزمخشرم:"
 (ٔ) "[ْ]مريـ : َواْشَتَعَؿ الرَّْأُس َشْيباا  اعرض كنظيره  ي النظـ 

ىذه المظاىر البالغية إنما تدؿ عمى عظمة العذاب الذم أرسمو ا  تعالى عمى قـك 
عمى عظمة ا  تبارؾ كتعالى كقدرتو،  يك المتصرؼ  ي ىذا الككف،سماؤه  نكح،كتدؿ كذلؾ

كأرضو كبره كبحره،  اف اعمر كمو بيده،ككؿ قكة تتصاغر أماـ قكتو كجبركتو، ما عمينا إال أف 
 اف قمنا  نتككؿ عميو حؽ التككؿ كأف نستعيف بو عمى أعدا نا  انيـ غير معجزيف لو سبحانو،

 عميو كمنيـ نكح كمؿ كجو ،نصرنا ا  تعالى،كما نصر أكلياءه المؤمنيفبكاجب التككؿ عمى أ

                                                 
(ُ)

تفسير انبذر انًذيط  
 – (ٖ/ُٕٓ) 

(ِ)
 (.ِِٓ/ْ) –الفتكحات االليية  

(ّ)
 (.ِْٓ/ُ)-(،إتحاؼ  ضالء البشر،لمبناٖٗٔ/ُ)-انظر:حجة القراءات ،البف زنجمة 

 (.ٖٗٔ/ُ)–حجة القراءات ،البف زنجمة  (ْ)

 (.ِْٔ/ُٖ)–المباب  ي عمـك الكتاب،عمر بف عمي ابف عادؿ الحنبمي  (ٓ)

 (.ّْْ/ْ) –الكشاؼ (ٔ)
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ِقيَؿ َيا  :الصالة كالسالـ ،كنعيش بعزة كسالـ كخير كما عاش نكح كمف معو مف المؤمنيف 
ـْ  ـً َسُنَمَتُعُه ـْ ِمنَّا َعَذاًب ُنوُح اْهِبْط ِبَساَلـٍ ِمنَّا َوَبَرَكاٍت َعَمْيَؾ َوَعَمى ُأَمـٍ ِممَّْف َمَعَؾ َوُأَم َـّ َيَمس ُه ُث

 [ْٖ]ىكد :   أَِليـً 

 :الري  الصرصرب إهالؾ قـو هود:الثاني المطمب
ذكر ىكد عميو الصالة كالسالـ  ي القرآف سب  مرات، ي عدد مف السكر كريمة منيا  
سكرة )ىكد(،كأرسؿ عميو الصالة  باسمو كىي كيكجد سكرة كاممة سميت،كالشعراء ،اععراؼ

َكذََّبْت َعاًد  :كالسالـ إلى قبيمة مف العمالقة الجباريف تسمى )عاد( ك ييـ قاؿ ا  تعالى 
ـْ ُهوًد َأَل َتتَُّقوفَ  *اْلُمْرَسِميَف  ـْ َأُخوُه ،كسميت سكرة  ي [ُِْ،  ُِّ]الشعراء :  ِإْذ َقاَؿ َلُه

 قطنكف  يو كىي سكرة )اعحقاؼ(.القرآف باسـ المكاف الذم كانكا ي
بنك عاد بف عكص بف إـر ابف ساـ بف نكح،  كىـكعاد مف القبا ؿ العربية البا دة 

 (ُ).تأخرةم،أما عاد الثانية  اعكلىكيقاؿ لعاد ىؤالء: عاد 
ككانكا الذيف زادىـ ا  بسطة  ي الجسـ،كانت ىذه القبيمة مف العمالقة اعشداء 

كدعة،كتقدمكا عمى أمـ زمانيـ  ي الناحية العمرانية، كانكا يبنكف القصكر يعيشكف  ي ترؼ 
كقد ِكخيرات كثيرة ،ككىبيـ ا  بساتيف يانعة،كعيكنان جارية،كيقيمكف القالع كالحصكف،الفخمة

عمى لساف نبييـ ىكد  تعالى قص عمينا القرآف ما كانكا  يو مف مظاىر الترؼ كالنعمة  قاؿ
ـْ َتْخُمُدوَف  *َأَتْبُنوَف ِبُكَؿ ِريٍع آَيةا َتْعَبُثوَف  :كىك ينكر عمى قكمو   *َوَتتَِّخُذوَف َمَصاِنَع َلَعمَُّك

ـْ َجبَّاِريَف  ـْ َبَطْشُت َذا َبَطْشُت ـْ ِبَما َتْعَمُموَف  *َفاتَُّقوا المََّه َوَأِطيُعوِف  *َواِ  ـْ  *َواتَُّقوا الَِّذي َأَمدَُّك َأَمدَُّك
 [ُّْ - ُِٖ]الشعراء : َوَجنَّاٍت َوُعُيوٍف   *ِنيَف ِبَهْنَعاـٍ َوبَ 

 أولا:أسباب عقوبة قـو عاد:
ككقعكا بجيميـ بما كق  بو مف قبميـ مف  ، شكرىاكاجب  القكـ لـ يؤد كرغـ ىذه النعـ الكثيرة

ف جرت عمييـ سنة ا   ي اعمـ البا دة مف أسباب العقكبات ا ليية، كانت النتيجة أ
قد بيَّف القرآف أسباب عقكبة قـك عاد حتى ك  يي ال تتأخر عمف كق   ي أسبابيا ،ا ىالؾ،

 نجتنبيا كال نق   ييا،نذكرىا  ي النقاط التالية:
 الشرؾ:الستمرار عمى  -ٔ

كاف قـك ىكد عميو السالـ أصحاب أكثاف يعبدكنيا مف دكف ا  تعالى،كىـ أكؿ مف عبد 
لينكر عمييـ عبادة الكثاف  ،السالـ،كبعث ا  إلييـ ىكدان عميو السالـاعصناـ بعد قـك نكح عميو 

رىـ بمصير قـك نكح الذيف أشرككا  عاقبيـ ا   كيذ ،مف دكف ا  كيحذرىـ مف عذاب ا 

                                                 
 .كحالو رضا عمر ،(ََٕ/  ِ) -معجـ قبا ؿ العرب  انظر: (ُ)
 .ِّٖالنبكة كاالنبياء،محمد عمي الصابكني،ص (ِ)
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ْيِه َوِمْف َخْمِفِه َألَّ َواْذُكْر َأَخا َعاٍد ِإْذ َأْنَذَر َقْوَمُه ِباأْلَْحَقاِؼ َوَقْد َخَمِت الن ُذُر ِمْف َبْيِف َيدَ بال رؽ
ـْ َعَذاَب َيْوـٍ َعِظيـٍ  [لكنيـ كذبكه كر ضكا دعكتو  ُِاعحقاؼ : ]َتْعُبُدوا ِإلَّ المََّه ِإَني َأَخاُؼ َعَمْيُك

 َاِدِقيف  [ِِ :حقاؼاع]  َقاُلوا َأِجْئَتَنا ِلَتْهِفَكَنا َعْف آِلَهِتَنا َفْهتَنا ِبَما َتِعُدَنا ِإْف ُكْنَت ِمَف الصَّ
يذا -ٕ   :ؤ تكذيب نبيهـ وا 

،قػػػػػاؿ حاشػػػػػاه ذلؾ كىػػػػػي عػػػػػادة اعمػػػػػـ المكذبػػػػػة ،حيػػػػػث كصػػػػػفكا نبػػػػػييـ بالسػػػػػفو كالكػػػػػذب
نَّػػػػا َلَنُظن ػػػػَؾ ِمػػػػَف :  تعػػػػالى َقػػػػاَؿ اْلَمػػػػََلُ الَّػػػػِذيَف َكَفػػػػُروا ِمػػػػْف َقْوِمػػػػِه ِإنَّػػػػا َلَنػػػػرَاَؾ ِفػػػػي َسػػػػَفاَهٍة َواِ 

 [ٔٔ]اععراؼ :  اْلَكاِذِبيفَ 
 الرترار بالقوة: -ٖ

كأجسػػػػاـ متينػػػػة شػػػػديدة؛ ككػػػػانكا  ،نيػػػػة قكيػػػػة ضػػػػخمةقػػػػكـ ىػػػػكد أصػػػػحاب بي  حيػػػػث كػػػػاف
كقػػػػد حكػػػػى القػػػػرآف  (ُ) كعظمػػػػة خمقيػػػػـ،لفػػػػرط طػػػػكليـ  ،إذا مشػػػػكا تيتػػػػز اعرض تحػػػػت أرجميػػػػـ

ـْ تَػػػَر َكْيػػػَؼ َفَعػػػَؿ َرب ػػػَؾ ِبَعػػػاٍد  :عػػػف عظمػػػة خمقيػػػـ  قػػػاؿ تعػػػالى الَِّتػػػي  *ِإَرـَ َذاِت اْلِعَمػػػاِد  *أََلػػػ
ـْ ُيْخَمْؽ ِمْثُمَها ِفي اْلِباَلِد   [ٖ - ٔ]الفجر :  َل

ػػػػػػػػػا َعػػػػػػػػػاًد كاسػػػػػػػػػتكبركا أيمػػػػػػػػػا اسػػػػػػػػػتكبار  ،لكػػػػػػػػنيـ اغتػػػػػػػػػركا بقػػػػػػػػػكتيـ أيمػػػػػػػػػا غػػػػػػػػػركر        َفَهمَّ
ـْ َيػػػػػَرْوا َأفَّ المَّػػػػػ َه َفاْسػػػػػَتْكَبُروا ِفػػػػػي اأْلَْرِض ِبَغْيػػػػػِر اْلَحػػػػػَؽ َوَقػػػػػاُلوا َمػػػػػْف َأَشػػػػػد  ِمنَّػػػػػا قُػػػػػوَّةا َأَوَلػػػػػ

ـْ قُػػػػػػوَّةا  ـْ ُهػػػػػػَو َأَشػػػػػػد  ِمػػػػػػْنُه  مػػػػػػـ تػػػػػػنفعيـ قػػػػػػكتيـ،كلـ ت ػػػػػػف  [ُٓ] صػػػػػػمت :  الَّػػػػػػِذي َخَمَقُهػػػػػػ
عػػػػػػػػػػػنيـ مػػػػػػػػػػػف ا  شػػػػػػػػػػػي ان، كاف نتيجػػػػػػػػػػػة كبػػػػػػػػػػػرىـ كغػػػػػػػػػػػركرىـ أف دمػػػػػػػػػػػرىـ ا  كأرسػػػػػػػػػػػؿ عمػػػػػػػػػػػييـ 

ـْ  :عقابػػػػػػو قػػػػػػاؿ تعػػػػػػالى ػػػػػػا َصْرَصػػػػػػراا ِفػػػػػػي َأيَّػػػػػػاـٍ َنِحَسػػػػػػاٍت ِلُنػػػػػػِذيَقُه ـْ ِريحا َفَهْرَسػػػػػػْمَنا َعَمػػػػػػْيِه
ـْ َل ُيْنَصػػػػػػػُروَف   َعػػػػػػػَذاَب اْلِخػػػػػػػْزِي ِفػػػػػػػي اْلَحَيػػػػػػػاِة الػػػػػػػد ْنَيا َوَلَعػػػػػػػَذاُب اْةِخػػػػػػػَرِة َأْخػػػػػػػَز  َوُهػػػػػػػ

 [ُٔ] صمت : 
 البطش والعدواف: -ٗ

ال  انيا امتمكت أسباب القكة المادية،إذا ،كاعنظمة المت طرسة،كىي عادة اعمـ الكا رة
عمى ،كاالستقكاء تنضبط بمعيار أخالقي،كال قانكف إنساني،بؿ تتمادل بالبطش كالعدكاف

قاؿ ا  حكاية عف ، ظممان كعدكانان  القبا ؿ التي جاكرتيـ  كاف قكـ عاد ي يركف عمى، الضعفاء
ـْ َجبَّاِريفَ  :بطشيـ عمى لساف ىكد عميو السالـ  ي ثنايا نصحو ليـ  ـْ َبَطْشُت َذا َبَطْشُت   َواِ 

 [ٖٓٔ]الشعراء : 
بالسيؼ  ؼ قتالن كقاؿ ابف عباس ك مجاىد : البطش العسٍ  السطكة كاعخذ بالعنؼ "ىك البطشك 

 (ِ)"بالسكط كضربان 

                                                 
 .ِّٖالصابكني،صالنبكة كاعنبياء،محمد عمي   (ُ) 

 .(ُُْ/  ُّ) -الجام  عحكاـ القرآف، لمقرطبي   (ِ)
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، كضربان  قتالن  ، كتسمط دكف أف تعرؼ الرحمة إلى قمكبكـ سبيالن ،كقير،بعنؼكالمعنى تبطشكف 
 ،كاعجدر بكـ أال تفعمكا ذلؾ.مكاؿل  ان كأخذ

 قـو عاد:بعقوبة ثانياا:نزوؿ ال
قكمو  إال أفقاـ ىكد عميو الصالة كالسالـ بكاجب الدعكة كالتذكير، كالنصح كالتكجيو ،    

 كانكا أصحاب قمكب قاسية جا ية امت ت كفران ككبران.
 :العقكبة ا ليية عمييـ قاؿ تعالى  ي ذكر الحكار الذم كاف بيف ىكد كقكمو قبيؿ إنزاؿ 

ـْ ُخَمَفاءَ  ـْ َواْذُكُروا ِإْذ َجَعَمُك ـْ ِلُيْنِذَرُك ـْ َعَمى َرُجٍؿ ِمْنُك ـْ ِذْكًر ِمْف َرَبُك ـْ َأْف َجاَءُك  ِمْف َبْعِد َأَوَعِجْبُت
ـْ ُتْفِمُحوَف  ـْ ِفي اْلَخْمِؽ َبْسَطةا َفاْذُكُروا آَلَء المَِّه َلَعمَُّك َنا ِلَنْعُبَد المََّه َقاُلوا َأِجْئتَ  *َقْوـِ ُنوٍح َوزَاَدُك

اِدِقيَف   [َٕ، ٗٔ]اععراؼ : َوْحَدُ  َوَنَذَر َما َكاَف َيْعُبُد آَباُؤَنا َفْهِتَنا ِبَما َتِعُدَنا ِإْف ُكْنَت ِمَف الصَّ
 رد عمييـ ىكد عميو السالـ بكممات  اصمة،حسمت مصير القكـ،كأنبأتيـ باليالؾ  

ْيُتُموَها َقاَؿ َقْد َوَقَع عَ  القريب اكجؿ.. ـْ ِرْجًس َوَرَضًب َأُتَجاِدُلوَنِني ِفي َأْسَماٍء َسمَّ ـْ ِمْف َرَبُك َمْيُك
ـْ ِمَف اْلُمْنَتِظِريفَ  َؿ المَُّه ِبَها ِمْف ُسْمَطاٍف َفاْنَتِظُروا ِإَني َمَعُك ـْ َما َنزَّ ـْ َوآَباُؤُك  [ُٕ: ]اععراؼ َأْنُت

كحرؼ ،الكقكع بمعنى الثبكت  عف" عمييـلتأكيد كقكع العذاب  "كاستعمؿ الفعؿ "كق         
أك عنو ثبكت حسي عمر نازؿ مف عمك ،كد ما يككف كآجبو آإما عنو ثبكت قكم  ]قد[االستعالء

كالتعبير بالماضي لتنزيؿ المتكق  منزلة ،ى مكصكؼ بالنزكؿ مف السماء  تدبركعذاب ا  تعال،
 (ُ)"الكاق  

َأُتَجاِدُلوَنِني  ،مف كقكعو،  انو قد انعقدت أسبابو، كحاف كقت اليالؾ ال بد ": كالمعنى
ـْ َوآَباُؤُكـْ  أم: كيؼ تجادلكف عمى أمكر، ال حقا ؽ ليا، كعمى   ِفي َأْسَماٍء َسمَّْيُتُموَها َأْنُت

 (ِ)"أصناـ سميتمكىا آلية، كىي ال شيء مف اكلية  ييا، كال مثقاؿ ذرة
بالخسراف المبيف، كخاب سعييـ،   رجعكا المحصمة أف القـك لـ يستمعكا لنصيحة نبييـ،    

 كبارت أعماليـ،كاستحقكا عقاب ا  تعالى،كقيضي عمييـ باليالؾ.
كبػػػػدأت  صػػػػكؿ عقػػػػكبتيـ عنػػػػدما حػػػػبس عػػػػنيـ قطػػػػر السػػػػماء مػػػػدة،حتى اشػػػػتد عمػػػػييـ    

كا كاستنجدكا، أرسػػػػػػؿ ا  عمػػػػػػييـ ، اسػػػػػػت اث -كىػػػػػػذه  ػػػػػػي حػػػػػػد ذاتيػػػػػػا عقكبػػػػػػة-الجيػػػػػػد كا عيػػػػػػاء
كظنكا أنػػػػػػػػو غيػػػػػػػػػث غزيػػػػػػػػػر جػػػػػػػػػاء ، مما رأكه  رحػػػػػػػػػكا كاستبشػػػػػػػػػركا،سػػػػػػػػحابان كثيفػػػػػػػػػان مػػػػػػػػػف السػػػػػػػػماء

ل كثيـ،كحسػػػػبكا أف الرحمػػػػة قػػػػػد أدركػػػػتيـ ، ممػػػػػا كصػػػػؿ السػػػػػحاب أظمػػػػتيـ منػػػػػو سػػػػحابة سػػػػػكداء 
 كأدركػػػػكا أنػػػػو العػػػػذاب الػػػػذم تكعػػػػدىـ بػػػػو نبػػػػييـ ىػػػػكد،ثـ ىبػػػػت عمػػػػييـ، فزعػػػػكا كخػػػػا كا ،قاتمػػػػة 

يدة قاتمػػػػػة، قػػػػػاؿ تعػػػػػالى الػػػػػريح المػػػػػدمرة التػػػػػي سػػػػػاقت ذلػػػػػؾ السػػػػػحاب اعسػػػػػكد،ككانت ريحػػػػػان شػػػػػد
ـْ َقػػػػاُلوا َهػػػػَذا َعػػػػاِرًض ُمْمِطُرَنػػػػا  : ػػػػي كصػػػػؼ عقػػػػكبتيـ ػػػػا ُمْسػػػػَتْقِبَؿ َأْوِدَيػػػػِتِه ػػػػا رََأْوُ  َعاِرضا َفَممَّ

                                                 
 .(ُٖٓ/  ٖ) - ركح المعاني ، ل لكسي (ُ)

 .ِْٗ، ص تيسير الكريـ الرحمف  ي تفسير كالـ المناف،لمسعدم (ِ)
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ـْ ِبػػِه ِريػػً  ِفيَهػػا َعػػَذاًب أَِلػػيـً  َشػػْيٍء ِبػػَهْمِر َرَبَهػػا َفَهْصػػَبُحوا تُػػَدَمُر ُكػػؿَّ  *َبػػْؿ ُهػػَو َمػػا اْسػػَتْعَجْمُت
ـْ َكَذِلَؾ َنْجِزي اْلَقْوـَ اْلُمْجِرِميفَ   [ِٓ،  ِْ: ]اعحقاؼ َل ُيَر  ِإلَّ َمَساِكُنُه

تيـ الريح  دمرتيـ ،  صاركا بعد اليالؾ ال يرل إال آثار مساكنيـ ، إذ قد أجا 
،كرسـ لنا القرآف صكرة تمؾ الريح بعد عيف جعمتيا أثران اجتاحت اعمكاؿ ، كأذىبت اعنفس ، ك 

 المدمرة،الدالة عمى قدرتو،كبيَّف  عميا الرىيب بقكـ ىكد.
 المهمكة: ثالثاا:أوصاؼ الري 

 : نذكرها في النقاط التالية بعدة أوصاؼووصؼ القرآف الري  التي أهمؾ اهلل بها قـو عاد 
 :ري  مدمرة -ُ

أم تيمؾ كؿ شىء مرت بو مف نفكس عاد كأمكاليا  ُتَدَمُر ُكؿَّ َشْيٍء ِبَهْمِر َرَبَها :قاؿ تعالى
و، بؿ لبياف  ِبَهْمِر َرَبَها  كالتعبير بقكلو :  ،باذف ربيا أف ىذه الريح لـ تأت مف ذاتيا بال ميكىجّْ

 جاءت بأمر ا  كمشي تو  ىالؾ قـك ىكد.
 صاعؽ :  ذات صوت باردة -ِ

ـْ َعَذاَب اْلِخْزِي ِفي اْلَحَياِة  تعالى:قاؿ  ا َصْرَصراا ِفي َأيَّاـٍ َنِحَساٍت ِلُنِذيَقُه ـْ ِريحا َفَهْرَسْمَنا َعَمْيِه
ـْ َل ُيْنَصُروفَ   [ُٔ] صمت :   الد ْنَيا َوَلَعَذاُب اْةِخَرِة َأْخَز  َوُه

ػػػػػػرّْ كىػػػػػػك البػػػػػػردي ، كػػػػػػكفتيجػػػػػػكزي أىٍف ليػػػػػػا معنيػػػػػػاف كالػػػػػػريح الصرصػػػػػػر    كأىٍف  ..مػػػػػػف الصّْ
ػػػػػػرَّة ، كىػػػػػػي الصػػػػػػيحةي  الصػػػػػػر كىػػػػػػك البػػػػػػرد أك مػػػػػػف صػػػػػػر  كالصػػػػػػكت الشػػػػػػديد" تكػػػػػػكفى مػػػػػػف الصَّ

أم أرسػػػػػػػػمنا كسػػػػػػػػمطنا عمػػػػػػػػييـ ريحػػػػػػػػان بػػػػػػػػاردة أك شػػػػػػػػديدة الصػػػػػػػػكت  ،البػػػػػػػػاب كالقمػػػػػػػػـ أم صػػػػػػػػكت
 (ُ)"كاليبكب

كقيؿ : الباردة مف  ،كالصرصر : الشديدة الصكت ليا صرصرة كقاؿ صاحب الكشاؼ:"     
 (ِ)"، كأنيا التي كرر  ييا البرد ككثر :  يي تحرؽ لشدة بردىا رّْ الصّْ 

 ى أياـ  ةشديدة البركدالصكت،ة شديد  أرسمنا عمى قكـ عاد ريحان  كمعنى اكية:
لنذيقيـ العذاب المخزل ليـ ؛ك عمنا ذلؾ معيـكتكذيبيـ ،بسبب كفرىـ ؛مش كمات نكدات عمييـ

 .اني ى الحياة الد
 شديدة الهبوب: -ٖ

ػػػا َعػػػاًد َفػػػػُهْهِمُكوا ِبػػػِريٍ  َصْرَصػػػٍر َعاِتَيػػػٍة  قػػػاؿ تعػػػالى: ـْ َسػػػْبَع َلَيػػػػاٍؿ  *َوَأمَّ َرَها َعَمػػػْيِه َسػػػػخَّ
ـْ َأْعَجػػػاُز َنْخػػػٍؿ َخاِوَيػػػٍة  َفَهػػػْؿ تَػػػَر   *َوَثَماِنَيػػػَة َأيَّػػػاـٍ ُحُسػػػوماا َفتَػػػَر  اْلَقػػػْوـَ ِفيَهػػػا َصػػػْرَعى َكػػػَهنَُّه

ـْ ِمْف َباِقَيٍة    [ٛ - ٙ]الحاقة :   َلُه

                                                 
 .(ِِٓ/  ٗ) -ا ستانبكلي مصطفى بف حقي إسماعيؿ،تفسير ركح البياف  (ُ)
 .(َِٔ/  ْ) - ،لمزمخشرم الكشاؼ (ِ)
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اًتيىةو كصفت اكية تمؾ الريح الصرصر بأنيا  عاد ،  مػا  عتت عمى ، ..شديدة العصؼ  أم " عى
 كانت حفرة ؛  انيا  ي أك اختفاء ببناء ، أك لياذ بجبؿ ، بحيمة ، مف استتار قدركا عمى رٌدىا

 (ُ)"تنزعيـ مف مكامنيـ كتيمكيـ . 
كثمانية أياـ حسكمان  ،كذكرت اكية المدة التي استمرت  ييا الريح مسمطة عمييـ كىي سب  لياؿ

 (ِ)"نقط  تأم متتابعة ال تفتر كال  "أم:
َفَتَر   :ثـ كصفت اكية حاؿ القكـ بعد ىذه المدة مف عصؼ الريح المدمر  قاؿ تعالى      

ـْ َأْعَجاُز َنْخٍؿ َخاِوَيةٍ   اْلَقْوـَ ِفيَها َصْرَعى َكَهنَُّه
كاععجاز جم  عىجيز ، كالمراد ىمكى ، جم  صري  كقتيؿ كقتمى ،أل :  صرعى كقكلو : 

كخاكية : أل : ساقطة ، مأخكذ مف خكل النجـ ، ، ؿ التى قطعت رءكسيابيا ىنا جذكع النخ
 (ّ)ل المكاف إذا خال مف أىمو كسكانو ،بعد أف كاف ممتم ا بعيمَّاًره .أك مف خك ،إذا سقط لم ركب
عمت الريح تضرب بأحدىـ اعرض  يخر ميتنا عمى أـ رأسو،  ينشدخ رأسو كمعنى اكية :"

 (ْ)"كتبقى جثتو ىامدة كأنيا قا مة النخمة إذا خرت بال أغصاف
 :ري  عقيـ  -ٗ

ـُ الَريَ  اْلَعِقيـَ َوِفي َعاٍد ِإْذ :قاؿ تعالى  َما َتَذُر ِمْف َشْيٍء َأَتْت َعَمْيِه ِإلَّ َجَعَمْتُه *َأْرَسْمَنا َعَمْيِه
 [ِْ،  ُْ]الذاريات :  َكالرَِّميـِ 

كىى ريح اليالؾ التى ال خير  ييا مف إنشاء مطر،أك تمقيح شجر، العقيـ ىيالريح ك 
الريح التى أىمكتيـ كقطعت دابرىـ  -سبحانو  -شبو ،ك قـ : اليبس المان  مف قبكؿ اعثركأصؿ الع

 .منيما، بالمرأة التى انقط  نسميا ، بجام  انعداـ اعثر  ى كؿ 
 :ري  مستهِصمة -ٓ

تحمؿ ليـ  ىيبينما التى تكىمكا أنيا تحمؿ ليـ الخير،ىذه الريح  سبحانو ثـ كصؼ              
 مرت عميو  شيءأل : ما تترؾ مف   َما َتَذُر ِمف َشْيٍء َأَتْت َعَمْيهِ  اليالؾ ، كصفيا بقكلو : 

  ِإلَّ َجَعَمْتُه كالرميـ  ّكتحكؿ إلى  تات مأخكذ مف ، أل : إال جعمتو كالشىء الميت الذل رَـ
 كيقاؿ لمنبات إذا يبس كتفتت : رميـ كىشيـ .،الشىء إذا تفتت كتيشـ رَـّ 
:ا يقاؿ لمعظـ إذا تكسر كم ـَ َوِهَي  :  -تعالى -كمنو قكلو ،رميـ كبىًمىى َقاَؿ َمْف ُيْحِيي اْلِعَظا

 (٘) [ٖٕ]يس :  َرِميـً 

                                                 
 .(َّٔ/  ْ)- لمزمخشرم ، الكشاؼ(ُ)
 .(ِِٓ/  ُٖ) -الجام  عحكاـ القرآف، لمقرطبي   (ِ)

 .(ٗٗ/ ُٓ) -التفسير الكسيط،لسيد طنطاكم انظر: (ّ)
 .(َِٗ/  ٖ) - تفسير القرآف العظيـ،البف كثير (ْ)
 .(ِٖ/ ُْ) -التفسير الكسيط،لسيد طنطاكم (ٓ)
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ىذه ىي أكصاؼ الريح التي أرسميا ا  تعالى عمى قكـ عاد كما صكرىا القرآف الكريـ      
كىي م  ىذا عقيـ ال خير يرتجى منيا،سمطيا ، كشدة العصؼ كالبرد،جمعت بيف قكة التدمير،

كانكا يزعمكف أنيـ اعقكل لكف ا  تعالى أبطؿ ،ا  تعالى عمى قكـ جفاة متكبريف 
،كدمر ا  بنيانيـ كأىمكيـ كصارت صكرىـ كصكرة أعجاز النخؿ البالية اليشة الضعيفة،زعميـ

ا  عنو بعقكبة قكـ عاد، كقؼ  كقد تأثر الصحابي الجميؿ أبك الدرداء رضي كأ نى حضارتيـ،
يا معشر أىؿ دمشؽ أال تستحيكف تجمعكف ماال تأكمكف خطيبان عمى منبر دمشؽ كاعظان  قاؿ: "

 كتبنكف ماال تسكنكف كتأممكف ماال تبم كف قد كاف القركف مف قبمكـ يجمعكف  يكعكف كيأممكف

ـ قبكرا ىذه عاد قد م ت ما  يطيمكف كيبنكف  يكثقكف  أصبح جمعيـ بكرا كأمميـ غركرا كبيكتي
 (ُ)"بيف عدف إلى عماف أمكاال كأكالدا  مف يشترم مني تركة آؿ عاد بدرىميف

 :رابعاا:الري  جندي مف جنود اهلل تعالى
أيَّد ا  بيا نبيو محمد صمى ت جنديان طا عا   تبارؾ كتعالى،كىذه الريح كانت كمازال

) نصرت بالصبا وأهمكت عف ابف عباس أف النبي صمى ا  عميو ك سمـ قاؿ :  ا  عميو كسمـ 
 (ِ)عاد بالدبور (
الريح العاتية   أرسؿ ا  عمييـغزكة اعحزاب حينما تالبت عميو قبا ؿ العرب، ي 

ان عباده عامالن ميمان  ي ىزيمة اعحزاب كردىـ خا بيف ، قاؿ تعالى مذكر ،كالتي كانت دةالشدي
ـْ ُجُنوًد َفَهْرَسْمَنا يَ :المؤمنيف بنعمتو عمييـ  ـْ ِإْذ َجاَءْتُك َهي َها الَِّذيَف آَمُنوا اْذُكُروا ِنْعَمَة المَِّه َعَمْيُك

ـْ َتَرْوَها َوَكاَف المَُّه ِبَما َتْعَمُموَف َبِصيراا  ا َوُجُنوداا َل ـْ ِريحا   [ٗ]اعحزاب : َعَمْيِه
الريح إلى عصرنا ىذا عذابان يرسمو ا  تعالى عمى مف شاء مف كال زالت ىذه 

كجنديان طا عان مف جنكده كليست ىذه اععاصير المصحكبة بالرياح العاتية الشديدة التي عباده،
نراىا تضرب مناطؽ حكؿ العالـ ،إال مظيران مف مظاىر قدرة الخالؽ سبحانو،يرسميا عقكبة 

ثركا  ي اعرض الفساد،كاحتمكا البالد رغمان عف أىميا ،كقتمكا لمذيف أكغمكا  ي ظمـ الناس ،كأك
 اعبرياء ب ير كجو حؽ ،كاستكلكا عمى مقدرات الشعكب كثركاتيا .

كيرسميا كذلؾ تذكيران لمناس بقكة ا  تعالى التي ال تدانييا قكة،ك تذكيران لممسمميف بأف 
تو،كأنو قادر عمى نصرتيـ إذا ما تككمكا ا  تعالى قكم عزيز يممي لمظالـ حتى إذا أخذه لـ يفم

 عميو حؽ التككؿ،كأخمصكا دينيـ لو.
 

                                                 
 .(ُِٖ/  ُ) - ، أبك نعيـ اعصبياني حمية اعكلياء (ُ)

 - (قكؿ النبي صمى ا  عميو ك سمـ ) نصرت بالصبا () ِٓباب ،(االستسقاء) كتاب،صحيح البخارم  (ِ)
 . (ٖٖٗ،ح) (َّٓ/  ُ)
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 :بالصاعقةصال  قـو المطمب الثالث: أخذ    
  أولا:دعوة صال  عميه السالـ لقومه:

مة مف القبا ؿ عميو الصالة كالسالـ إلى قبيمة ثمكد،كىي قبي ان أرسؿ ا  تعالى نبيو صالح   
كلذلؾ سماىـ القرآف بأصحاب الحجر  ككانكا عربان مف العاربة ،كيسكنكف الحجرالعربية البا دة،

ـْ آَياِتَنا َفَكاُنوا َعْنَها  *َوَلَقْد َكذََّب َأْصَحاُب اْلِحْجِر اْلُمْرَسِميَف  :قاؿ تعالى َوآَتْيَناُه
 [ُٖ،  َٖ]الحجر : ُمْعِرِضيفَ 

النبي صمى ا  عميو كسمـ كىك  ي  اكتق  الحجر بيف الحجاز كالشاـ ،كقد مر بي   
 مما كصمكا عند بيكت ثمكد استقكا مف اكبار التي ،طريقو إلى تبكؾ كمعو جيش المسمميف 

و كسمـ أمر أف يريقكا عمي كطبخكا  مما عمـ النبي صمى ا  ،كعجنكا،كانت تشرب منيا ثمكد 
تي كانت تشرب منيا الناقة كقاؿ كارتحؿ حتى نزؿ الب ر التمؾ القدكر،كأف يعمفكا العجيف ا بؿ،

(  أف يصيبكـ ما أصابهـ إل أف تكونوا باكيف،ل تدخموا مساكف الذيف ظمموا أنفسهـ )  ليـ :
 (ُ)ثـ قن  رأسو كأسرع السير حتى أجاز الكادم ،

 :كأما عف زمف كجكدىـ  قد كانكا بعد عاد كما أشارت اكية الكريمة  ي قكلو تعالى 
ـْ ُخَمَفاَء ِمْف َبْعِد َعادٍ  ، كىذا التسمسؿ الزمني قد راعاه [ْٕ]اععراؼ :  ...َواْذُكُروا ِإْذ َجَعَمُك

 .القرآف  ي سرده لمقصص  يذكر قصة عاد كيتبعيا بقصة ثمكد
إلػػػػػػييـ رسػػػػػػكالن مػػػػػػنيـ ككانػػػػػػت ثمػػػػػػكد تعبػػػػػػد اعصػػػػػػناـ،كقبيمة عػػػػػػاد مػػػػػػف قبميا، بعػػػػػػث ا     

،كيأخػػػػػػذ بأيػػػػػػدييـ إلػػػػػػى طريػػػػػػؽ اليدايػػػػػػة كالرشػػػػػػاد،ككانكا أىػػػػػػؿ خصػػػػػػب يػػػػػػذكرىـ نعػػػػػػـ ا  عمييـ
َأُتْتَرُكػػػػػوَف ِفػػػػػي َمػػػػػا َهاُهَنػػػػػا  كك ػػػػرة كنعيـ،كمػػػػػا أخبػػػػػر عػػػػػنيـ المػػػػػكلى جػػػػػؿ جاللػػػػػو  ػػػػػي قكلػػػػػو:

َوَتْنِحتُػػػػوَف ِمػػػػَف اْلِجَبػػػػاِؿ  *َوُزُروٍع َوَنْخػػػػٍؿ َطْمُعَهػػػػا َهِضػػػػيـً  *ِفػػػػي َجنَّػػػػاٍت َوُعُيػػػػوٍف  *آِمِنػػػػيَف 
 [َُٓ - ُْٔ]الشعراء :  َفاتَُّقوا المََّه َوَأِطيُعوِف  *ُبُيوتاا َفارِِهيَف 

ينعمكف بالبساتيف الزاىرة،كالعيكف الجارية،التي ك  كانكا يعيشكف  ي رخاء اقتصادم، 
، عمراني طكرتلجماليا كطيب العيش  ييا،ككانكا كذلؾ يعيشكف  ي  ،كصفيا القرآف بالجنات
ضا ة إلى  سيحة اعطراؼ،إ ،مترامية اعرجاء ،كيشكمكنيا قصكران  ارىة كانكا ينحتكف الجباؿ،
َتتَِّخُذوَف ِمْف   :كما قاؿ تعالى (ِ) ي اعراضي السيمية المنبسطة ينش كنياالقصكر التي كانكا 

 [ْٕاععراؼ : ]ُسُهوِلَها ُقُصوراا 
المحيطة بالقكـ،كالتي كاف يجب عمييـ شكر ا  تعالى عمييا،لـ يؤمف كرغـ ىذه النعـ         

،كأما الكبراء  قد كذبكا كتكبركا عمى سالـ إال نفر قميؿ مف المستضعفيفلصالح عميو الصالة كال

                                                 
 (َُّٔ/  ْ) -(نزكؿ النبي صمى ا  عميو ك سمـ الحجر ) ٕٔباب  ،كتاب )الم ازم(،صحيح البخارم  (ُ)

 .(ْٖٗٓح)( ُُٗ/  َُ) - ي مسنده أحمد كالزيادة اعخيرة أخرجيا .(ُْٕٓح)
 .ِّْالنبكة كاعنبياء،محمد عمي الصابكني،ص (ِ)
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ا  :ككانكا يحاكركف الضعفاء عمى كجو السخرية كاالستيزاء ،دعكة التكحيد  َأَتْعَمُموَف َأفَّ َصاِلحا
ـْ ِبِه *ِمْف َرَبِه َقاُلوا ِإنَّا ِبَما ُأْرِسَؿ ِبِه ُمْؤِمُنوَف  ُمْرَسؿً  َقاَؿ الَِّذيَف اْسَتْكَبُروا ِإنَّا ِبالَِّذي آَمْنُت

 [ٕٔ،  ٕٓ]اععراؼ :  َكاِفُروَف 
طا فػػػػػػػة  ،يقػػػػػػػكؿ الشػػػػػػػيل محمػػػػػػػد رشػػػػػػػيد رضػػػػػػػا معمقػػػػػػػان عمػػػػػػػى سػػػػػػػمكؾ كمتػػػػػػػا الطػػػػػػػا فتيف

سػػػػػػػػػػػنة ا  تعػػػػػػػػػػػػالى بػػػػػػػػػػػػأف يسػػػػػػػػػػػػبؽ الفقػػػػػػػػػػػػراء مضػػػػػػػػػػػػت  المستضػػػػػػػػػػػعفيف كطا فػػػػػػػػػػػػة المتػػػػػػػػػػػػر يف  "
المستضػػػػػػعفكف مػػػػػػف النػػػػػػاس إلػػػػػػى إجابػػػػػػة دعػػػػػػكة الرسػػػػػػؿ كاتبػػػػػػاعيـ إلػػػػػػى كػػػػػػؿ دعػػػػػػكة إصػػػػػػالح ؛ 

كأف يكفػػػػػػر بيػػػػػػـ أكػػػػػػابر القػػػػػػـك المتكبػػػػػػركف ،  ،ال يثقػػػػػػؿ عمػػػػػػييـ أف يككنػػػػػػكا تبعػػػػػػا ل يػػػػػػرىـ عنػػػػػػو
كاعغنيػػػػػػػاء المتر ػػػػػػػكف ؛ عنػػػػػػػو يشػػػػػػػؽ عمػػػػػػػييـ أف يككنػػػػػػػكا مرءكسػػػػػػػيف ، كأف يخضػػػػػػػعكا ل كامػػػػػػػر 

كتكقػػػػػػػؼ شػػػػػػػيكاتيـ عنػػػػػػػد حػػػػػػػدكد الحػػػػػػػؽ  ،كالنػػػػػػػكاىي التػػػػػػػي تحػػػػػػػـر عمػػػػػػػييـ ا سػػػػػػػراؼ الضػػػػػػػار 
 (ُ)"كعمى ىذه السنة جرل الم  مف قكـ صالح  ي قكليـ لممؤمنيف منيـ  ،كاالعتداؿ 

ف مػػػػف صػػػػالح عميػػػػو الصػػػػالة كالسػػػػالـ معجػػػػزة تشػػػػيد ك كطمػػػػب ىػػػػؤالء المػػػػ  المسػػػػتكبر 
آيػػػػػػػة عظيمػػػػػػػة تػػػػػػػدؿ عمػػػػػػػى قػػػػػػػدرة ا  كانػػػػػػػت  ،التيبصػػػػػػػدقو، أيده ا  تعػػػػػػػالى بمعجػػػػػػػزة )الناقػػػػػػػة(

بينػػػة كاضػػػحة عمػػػى أف صػػػالح عميػػػو الصػػػالة كالسػػػالـ ىػػػك رسػػػكؿ مػػػف عنػػػد ا  تعػػالى،كمعجزة ك 
َوآَتْيَنا َثُموَد النَّاَقَة ُمْبِصَرةا َفَظَمُمػوا  :و تعػالى   تعالى بأنيا آية مبصرة  ي قكلحيث كصفيا ا،

كقد كاف ليذه الناقة خاصية عجيبة جعمتيا [ ٗٓ]ا سراء :  ِإلَّ َتْخِويفااِبَها َوَما ُنْرِسُؿ ِباْةَياِت 
 بيمة بأسرىا المبف الذم يكفييـ ليكميـ.تختمؼ عف غيرىا مف النكؽ، قد كانت تنت  لمق

ال عػػػػػاجمتيـ العقكبػػػػػة،قاؿ تعػػػػػالىحػػػػػذرىـ نبػػػػػييـ مػػػػػف التعػػػػػرض ليػػػػػا بك  َوَيػػػػػا   :سػػػػػكء،كا 
ـْ َقػػػْوـِ َهػػػِذِ  َناَقػػػُة المَّػػػِه لَ  ـْ آَيػػػةا َفػػػَذُروَها تَْهُكػػػْؿ ِفػػػي َأْرِض المَّػػػِه َوَل َتَمس ػػػوَها ِبُسػػػوٍء َفَيْهُخػػػَذُك ُكػػػ

،لكػػػػف القػػػػـك قػػػػد كقعػػػػكا  ػػػػي المحظكر،كخػػػػالفكا أمػػػػر رسػػػػكليـ  ػػػػي [ْٔ]ىػػػػكد :  َعػػػػَذاًب َقِريػػػػبً 
 .عدـ التعرض لمناقة، عقركىا ما كاف سببان ر يسيان  ي إيقاع العقكبة بيـ

 عقوبتهـ:أسباب ثانياا:
 عقوبتهـ فيما يمي: تتمخص أسباب

  : اإلصرار عمى الشرؾ -ُ
َقاُلوا َيا َصاِلُ   :حاليـ كحاؿ قـك عاد مف قبميـ حيث أخبر القرآف عف عنادىـ  ي قكلو تعالى

نََّنا َلِفي َشؾَّ ِممَّا تَ  ْدُعوَنا ِإَلْيِه َقْد ُكْنَت ِفيَنا َمْرُجو ا َقْبَؿ َهَذا َأَتْنَهاَنا َأْف َنْعُبَد َما َيْعُبُد آَباُؤَنا َواِ 
 [ِٔ]ىكد :   ُمِريٍب 

 :عقر الناقة -ِ
أنػذرىـ نبػييـ مػف عاقبػة المسػاس كىك السبب الر يس الذم أدل إلى معاجمتيـ بالعقكبة، بعد أف 

كآثػػركا التمػػرد كالط ياف،كعصػػياف الكاحػػد ،بالناقة،كحػػذرىـ عػػذاب ا  إف قتمكىػػا،أبكا إال المخالفػػة 
                                                 

 (ْْٖ/  ٖ) - ، محمد رشيد رضاتفسير المنار (ُ)
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الػػدياف،كتجرؤكا عمػػى حرمػػات ا ،ككفػػركا تمػػؾ النعمػػة التػػي رزقيػػـ ا  إياىا،كأقػػدمكا عمػػى عقػػر 
ـْ َوَقػاُلوا َيػا َصػاِلُ  اْئِتَنػا ِبَمػا َتِعػُدَنا ِإْف  :الناقة ب يان كعػدكنان  َفَعَقػُروا النَّاَقػَة َوَعتَػْوا َعػْف َأْمػِر َرَبِهػ
 [ٕٕ]اععراؼ :  ُكْنَت ِمَف اْلُمْرَسِميفَ 

 براز  عتكا كيعبر عف عصيانيـ بقكلو :  ،إنو التبجح الذم يصاحب المعصية  "
كالذم يعبر عنو كذلؾ ذلؾ  ،النفسي المصاحب ليا سمة التبجح  ييا ، كليصكر الشعكر 

   (ُ)"التحدم باستعجاؿ العذاب كاالستيتار بالنذير
َكذََّبْت َثُموُد  :كقد قص القرآف عمينا قصتيـ مختصرة  ي سكرة الشمس حيث قاؿ 

ـْ َرُسوُؿ المَِّه َناَقَة المَِّه َوُسْقَياَها  *ِإِذ اْنَبَعَث َأْشَقاَها  *ِبَطْغَواَها  َفَكذَُّبوُ  َفَعَقُروَها  *َفَقاَؿ َلُه
ـْ َفَسوَّاَها  ـْ ِبَذْنِبِه ـْ َرب ُه ـَ َعَمْيِه  [ُٓ -ُُ]الشمس : َوَل َيَخاُؼ ُعْقَباَها *َفَدْمَد

،كىك اعشقى -كما ذكر كثير مف المفسريف- ار بف سالؼدَّ قي كالذم باشر قتؿ الناقة ىك     
كلـ ينكركا عميو،كتابعكه تبعية كقكمو راضكف بما  عؿ،الذم تحدثت عنو اكيات السابقة، ككاف 

،  أطبؽ العذاب عمييـ كأىمكيـ الٌمو بذنكبيـ، كغضب نسب العقر إلييـ جميعان لذلؾ  عمياء،
كت عمى المنكر كالرضا بو مف أسباب ،ك ي ىذا دليؿ أف السكعمييـ،  دمرىـ كعميـ بالعقاب

 (ِ)العقكبة العامة.
 محاولتهـ قتؿ صال  عميه السالـ:  -ٖ

،بؿ خططكا لقتؿ نبييـ صالح عميو كىذه مف أسباب عقكبتيـ ، مـ يكتفكا بقتؿ الناقة 
ُدوَف ِفي َوَكاَف ِفي اْلَمِديَنِة ِتْسَعُة َرْهٍط ُيْفسِ  كقص لنا القرآف خبرىـ قاؿ تعالى:السالـ نفسو،

َـّ َلَنُقوَلفَّ ِلَوِلَيِه َما َشِهْدَنا َمْهِمَؾ  *اأْلَْرِض َوَل ُيْصِمُحوَف  َقاُلوا َتَقاَسُموا ِبالمَِّه َلُنَبَيَتنَُّه َوَأْهَمُه ُث
نَّا َلَصاِدُقوفَ   [ْٗ - ْٖ]النمؿ :  َأْهِمِه َواِ 

ليخمدكا قبس ،ليالن مكد قد تامركا عمى اغتياؿ نبييـ تفيد اكيات أف قكـ ث
ليذه الجريمة تسعة مفسديف مف قـك  اليداية الذم جاء بو،ككاف المخططكفدعكتو،كيطف كا نكر 

قد  ،بأنيـ يفسدكف  ى اعرض كال يصمحكف  القرآف كصفيـصالح ىـ أشر القكـ كأشقاىـ،
الء كقد تعاىد ىؤ ،  نفكسيـ لمفساد كلإل ساد ، كال مكاف  ييا لمصالح كلإلصالح تمحضت 

،  عمى أف يباغتكا نبييـ كأىمو ليالن  ،ما تعاىدكا عميو باعيماف الم مظة عمى كأكدكا ،التسعة
 تبرير يريدكف بذلؾ ،: ما حضرنا ىالؾ أىمو كىالؾ صالح معيـ يقكلكا  يقتمكىـ جميعا ، ثـ

نا لصادقكف  ى ذلؾ  كىكذا ،كذبيـ ، أل : أننا قتمناىـ  ى الظالـ ،  مـ نشاىد أشخاصيـ ، كا 

                                                 
 .(ِْٔ/  ّ) - ، سيد قطب  ي ظالؿ القرآف (ُ)
 .(ِْٖٖ/  ّ) -لتفسير الكسيط لمزحيمي اانظر:  (ِ)
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ثـ بعد ذلؾ  ،ثـ يبرركنيا بالحيؿ الذميمة،المفسدكف  ى اعرض ، يرتكبكف أبش  الجرا ـ 
 (ُ) يحمفكف بأغمظ اعيماف أنيـ بري كف مف تمؾ الجرا ـ .

 أل : احمفكا َتَقاَسُموْا باهلل   كمف العجيب أف ىؤالء المجرميف ال ادريف يقكلكف  يما بينيـ :
  يـ يؤكدكف ،با  ، عمى أف تنفذكا ما اتفقنا عميو مف قتؿ صالح كأىمو ليال غيمة كغدرا 

 .بر ى منيـ كمف غدرىـ -تعالى  -إصرارىـ عمى ا جراـ بالحمؼ با  ، م  أف ا  
كجعمو يحيؽ بيـ  -تعالى  -، كالتحايؿ القبيح قد أبطمو ا   ريالسكلكف ىذا المكر      

ـْ َل َيْشُعُروَف –تعالى  -كبأشياعيـ ،  قد قاؿ  َفاْنُظْر َكْيَؼ  *َوَمَكُروا َمْكراا َوَمَكْرَنا َمْكراا َوُه
ـْ َأْجَمِعيف  ـْ َوَقْوَمُه ْرَناُه ـْ َأنَّا َدمَّ ـْ َخاِوَيةا ِبَما َظَمُموا ِإفَّ ِفي َذِلَؾ َفِتْمَؾ ُبيُ * َكاَف َعاِقَبُة َمْكرِِه وُتُه

 [ِٓ - َٓ]النمؿ :  َةَيةا ِلَقْوـٍ َيْعَمُموفَ 
ـْ َل  كلمف آمف بو ، تدبيرا محمكدا محكما  -السالـ الصالة عميو  -أل : كدبرنا لصالح  َوُه

أل : كىـ ال يشعركف بتدبيرنا الحكيـ ، حيث أنجينا صالحا كمف معو مف  َيْشُعُروَف 
 (ِ) المؤمنيف ، كأىمكنا أعداءه أجمعيف .

 عقوبات اهلل لهـ:ثالثاا:
اسػػػػػػتحؽ قػػػػػػـك ثمػػػػػػػكد نػػػػػػزكؿ العقكبػػػػػػات ا لييػػػػػػػة عمػػػػػػييـ بعػػػػػػد الجػػػػػػػرا ـ السػػػػػػابقة التػػػػػػػي     

يمػػػػػػػانيـ بعػػػػػػػدما جػػػػػػػاىركا بػػػػػػػالكفر كالعصػػػػػػػياف،  ارتكبكىػػػػػػػا، كانقطػػػػػػػاع اعمػػػػػػػؿ  ػػػػػػػي صػػػػػػػالحيـ كا 
ا  عمػػػػػييـ سػػػػػػكط  صػػػػػبَّ كاجتػػػػػرؤكا عمػػػػػى قتػػػػػؿ الناقػػػػػة،كحاكلكا قتػػػػػؿ نبييـ، كانػػػػػت النتيجػػػػػة أف 

دىـ صػػػػػالح عميػػػػو السػػػػػالـ بنػػػػزكؿ العػػػػػذاب عمػػػػػييـ تكعػػػػانتقامو،كقػػػػػد ،كسػػػػمط عمػػػػػييـ جنػػػػد عذابو
ـْ  أخبػػر ا  تعػػالى:  بعػػد ثالثػػة أيػػػاـ مػػف قػػػتميـ لمناقػػة كمػػػا َفَعَقُروَهػػػا َفَقػػاَؿ َتَمتَُّعػػػوا ِفػػػي َداِرُكػػػ

 [ٓٔ]ىكد :  َثاَلَثَة َأيَّاـٍ َذِلَؾ َوْعًد َرْيُر َمْكُذوبٍ 
، ال غير لمدة ثالثة أياـ كممذات مف نعـ ابما  يي كتمتعكا، هىذ دنياكـ عيشكا  ىأم 

تبقى لكـ مف متاع الدنيا،كمف أعماركـ، مرت عمييـ ىذه اعياـ الثالث كىـ  ي  يى آخر ما 
كلكـ أف تتخيمكا حاليـ كىـ كع مف العقاب النفسي الذم أصابيـ،كىك ن،قمؽ كاضطراب نفسي 

  يذا !!ف أم جية سيأتييـكال م،ال يعممكف ماىيتو  بكف ىالكان سيأتييـ  ي كقت معمكـ،يترق
  سابؽ لإلىالؾ العاـ الذم سيحؿ عمييـ. نفسي حقان عذاب

 ىذا كقد ذكر القرآف خالؿ عرضو لقصة ثمكد ثالث عقكبات نزلت بيـ:

                                                 
 .(َٔ/  َُ) -الكسيط،لسيد طنطاكمالتفسير  نظر:ا (ُ)

 .(ِٔ/  َُ)  -المصدر السابؽ نظر:ا (ِ)
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ـْ َجاِثِميَف  :: كردت  ي قكلو تعالىالرجفة -ُ ـُ الرَّْجَفُة َفَهْصَبُحوا ِفي َدارِِه َفَتَولَّى  *َفَهَخَذْتُه
ـْ َوَلِكْف َل ُتِحب وَف النَّاِصِحيفَ  ـْ ِرَساَلَة َرَبي َوَنَصْحُت َلُك ـْ َوَقاَؿ َيا َقْوـِ َلَقْد َأْبَمْغُتُك   َعْنُه

 [ٕٗ،  ٖٕ]اععراؼ : 
 كالرجفػػػػػة ىػػػػػى الزلزلػػػػػة،كىػػػػػك الحركػػػػػة كاالضػػػػطراب  ،المػػػػػرة مػػػػف الرجػػػػػؼكالرجفػػػػة ىػػػػػي 

 َيػػػػْوـَ َتْرُجػػػػُؼ اأْلَْرُض َواْلِجَبػػػػاُؿ  :،كمنػػػو  لػػػػ رضديدة االرتعػػػػاد كالحركػػػة الشػػػػأم  الشػػػديدة
 [ُْ]المزمؿ : 

أك منكبيف عمى ،كالمعنى :  أخذتيـ الزلزلة  أصبحكا  ي دارىـ باركيف عمى ركبيـ   
 (ُ)كجكىيـ ميتيف

 الصاعقة: -ٕ
ـْ َتَمتَُّعوا َحتَّى ِحيٍف  :كجاء ذكرىا  ي قكلو تعالى َفَعَتْوا َعْف  *َوِفي َثُموَد ِإْذ ِقيَؿ َلُه

ـْ َيْنُظُروَف  اِعَقُة َوُه ـُ الصَّ ـْ َفَهَخَذْتُه   َفَما اْسَتَطاُعوا ِمْف ِقَياـٍ َوَما َكاُنوا ُمْنَتِصِريفَ  *َأْمِر َرَبِه
  [ْٓ - ّْ]الذاريات : 

 لرعد يككف معيا أحيانا قطعة نار تحرؽ ما أتت عميومف اشدة الصكت ىي كالصاعقة      
 إذاقالكا تنقدح مف السحاب  ،كالصاعقة قصفة رعد تنقض معيا شقة مف نارقاؿ الزمخشرم:"

م  حدتيا  أنيا إالعميو  أتت إالال تمر بشيء ، كىي نار لطيفة حديدة،اصطكت أجرامو 
 (ِ)"سقطت عمى نخمة  أحرقت نحك النصؼ ثـ طف ت أنيايحكى  سريعة الخمكد

،كىذا ما با حراؽشدة الصكت أك مف إما   الصاعقة إذا أصابت ا نساف  انيا تسبب المكت
 .أصاب قكـ صالح

  الصيحة :  -ٖ
ـْ َصػػػػػْيَحةا َواِحػػػػػَدةا َفَكػػػػػاُنوا َكَهِشػػػػػيـِ إ ككرد ذكرىػػػػػا  ػػػػػي قكلػػػػػو تعػػػػػالى: نَّػػػػػا َأْرَسػػػػػْمَنا َعَمػػػػػْيِه

 [ُّ]القمر :  اْلُمْحَتِظر
: تشقيؽ الصكت، مف قكليـ: انصاح الخشب، أك ار   الصكت كأصمي كالصيحة ىي

 .الثكب، إذا انشؽ،  سم  منو صكت، كصيح الثكب إذا انشؽ
بمعنى الكسر لمشىء ،ليشـ كاليشيـ : ما تيشـ كتفتت كتكسر مف الشجر اليابس ، مأخكذ مف ا

 لمحيكانات . التى تككف مسكنان  الحظيرةكالمحتظر : ىك الذل يعمؿ ،اليابس 
 صاركا  -عميو السالـ  -: إنا أرسمنا عمييـ صيحة كاحدة صاحيا بيـ جبريؿ  كمعنى اكية

لسكنى حيكاناتو  ،حظيرةبعدىا ك صكف اعشجار اليابسة المكسرة ، يجمعيا إنساف ليعمؿ منيا 

                                                 
 .(ُُ/  ٗ) -تفسير المنار ،لمحمد رشيد رضا،( ّْٖ/  ُ) -معاني القرآف لمفراء  انظر: (ُ)
 .(ُُٖ/  ُ) - الكشاؼ (ِ)
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ـ ما أصابيـ مف عقاب مبيف ، جعميـ ، كاععكاد الجا ة بياف عظكالمقصكد بيذا التشبيو،،
  (ُ).حيف تتحطـ كتتكسر كيجمعيا الجام  ليصن  منيا حضيرتو ، أك لتككف تحت أرجؿ مكاشيو

ى عنيا بالرجفة كتارة بالطاغية كتارة بالصيحة كـ صالح بالصاعقة،كعبر ا  تعالككاف تدمير ق
بصكت عظيـ كقد تككف مصحكبة برجفة أشبو ككؿ صحيح عف الصاعقة تككف مصحكبة 

 (ِ)بالزلزاؿ،كقد تككف  ي مكاف كيط ى تأثيرىا حتى يصؿ إلى مكاف آخر

 عقاب قـو لوط بالخسؼ واإلمطار بالحجارة:: الرابعالمطمب 
 أولا:دعوة لوط لقومه:

عشريف لكط عميو الصالة كالسالـ ىك رسكؿ مف الرسؿ الكراـ،ذكره ا  تعالى  ي سب  ك        
مكض   ي القرآف الكريـ،كذكر ا  قصتو  ي عدد مف السكر منيا سكرة اععراؼ كىكد كالحجر 
كالشعراء كالنمؿ كالعنكبكت كغيرىا مف سكر القرآف،كما جاءت قصتو مفصمة  ي سكر كمجممة 

  ي سكر أخرل.
كقد بعثو ا  تعالى  ي زمف إبراىيـ الخميؿ عميو الصالة كالسالـ،كىك ابف أخيو ،كقد        

َفاَمَف َلُه ُلوًط َوَقاَؿ ِإَني ُمَهاِجًر  :ىديو قاؿ تعالى  ىكسار عم ،آمف لكط برسالة عمو إبراىيـ
ـُ    [ِٔ]العنكبكت : ِإَلى َرَبي ِإنَُّه ُهَو اْلَعِزيُز اْلَحِكي

 ،ذنوا  السالـ بأمره لو ك  الصالة الخميؿ عميو إبراىيـ عمو بمدةاف لكط قد نزح عف كك  
َـّ  سبؽ لو أف فا نزؿ بمدينة سدكـ كك كأكفرىـ  ،مف أ جر الناسكاف أىميا ك ، بمدةتمؾ ال أ

 احشة لـ يسبقيـ إلييا أحد مف بني آدـ كىي  ..ابتدعكاكأرداىـ سريرة كسيرة  ،طكية كأسكأىـ
إلى عميو السالـ  دعاىـ لكط  ، ساءمف الن ليـ خمؽ ا  اؾ مكترٍ ،كراف مف العالميف إتياف الذُّ 

كالفكاحش المنكرات ،كنياىـ عف تعاطي ىذه المحرمات ،عبادة ا  تعالى كحده ال شريؾ لو
 ،كاستمركا عمى  جكرىـ ككفرانيـ،المستقبحات  تمادكا عمى ضالليـ كط يانيـ  ،كاع اعيؿ

كجعميـ مثمة  ي ،ما لـ يكف  ي خمدىـ كحسبانيـ  ،ف البأس الذم ال يرد أحؿ ا  بيـ م
مف العالميف كليذا ذكر ا  تعالى قصتيـ  ي غير ما  (ّ)اءلبَّ عكعبرة يتعظ بيا ا،العالميف 

  (ْ)مكض  مف كتابو المبيف 
 حيث قاؿ لقكمو عف ىذه الفاحشةلكط عميو السالـ كحدثنا القرآف الكريـ عف نيي 

ـْ َقْوـً *َأتَْهُتوَف الذ ْكرَاَف ِمَف اْلَعاَلِميَف  :تعالى ـْ َبْؿ َأْنُت ـْ ِمْف َأْزَواِجُك ـْ َرب ُك َوَتَذُروَف َما َخَمَؽ َلُك
 [ُٔٔ،  ُٓٔ]الشعراء :   َعاُدوفَ 

                                                 
 .(ُْ/  ُْ) -التفسير الكسيط،لسيد طنطاكم،(ٕٗٓ/  ُ) -مفردات ألفاظ القرآف ،لمراغب اعصفياني (ُ)
 .ٔٔقصص اعنبياء،عبد الكىاب النجار،ص (ِ)

 .مفرد لبيب كىك صاحب العقؿ الراجح (ّ)
  (َِّ/  ُ) -،البف كثيرالبداية كالنياية انظر: (ْ)
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ىؤالء القكـ كانكا ال يستقبحكف قبيحان،كال يستتركف مف منكر، قد  سدت  طرتيـ  إال أف     
 إلييـ ،كقست قمكبيـ،كارتكست نفكسيـ،حتى كانكا يجاىركف بالفاحشة جياران نياران، بعث ا 

ـ ككرر ا نكار ،كيذكرىـ ببطشو كانتقامو، لكنيـ لـ يرتدعكا، مما ألح عمييلكطان ليدعكىـ إلى ا 
ـْ َتْنَتِه َيا ُلوُط َلَتُكوَنفَّ ِمَف  :سامعيـ ىددكه بالطرد كا خراج مف الديارعمي م َقاُلوا َلِئْف َل

كتمال كا عمى إخراجو م  مف آمف معو بحجة أنيـ أطيار!ال  [ُٕٔ]الشعراء :  اْلُمْخَرِجيَف 
  ف الجرا ـ التي كانكا يرتكبكنيا!!يرتكبك 

 ْـ ـْ ِإنَُّهػػػػػػػػ ـْ ِمػػػػػػػػْف َقػػػػػػػػْرَيِتُك َوَمػػػػػػػػا َكػػػػػػػػاَف َجػػػػػػػػَواَب َقْوِمػػػػػػػػِه ِإلَّ َأْف َقػػػػػػػػاُلوا َأْخِرُجػػػػػػػػوُه
 [ِٖ]اععراؼ : ُأَناًس َيَتَطهَُّروَف 

 سبحاف ا  متى كاف اجتناب الرذا ؿ كالمنكرات جريمة يستحؽ ا نساف أف يعاقب 
 ة  ي التفكير، العفة كالطيارة كالتر   عفعمييا بالطرد كا بعاد!! إف ىذا حقان ىك السفو كالدناء

القاذكرات تعتبر  ي تفكير أكل ؾ السفياء جريمة يعاقب عمييا ا نساف،لكف العجب مف ىذا 
 قمبت  طرتيـ.انإذا عر نا أف ىذا منطؽ مف ارتكست نفكسيـ ك 

 أسباب عقوبة قـو لوط:ثانياا:
ىك ارتكابيـ لجريمة إتياف السبب الر يس  ي إنزاؿ العقكبات الكثيرة بقكـ لكط إف 

الذككر،ىذه الجريمة التي ابتدعكىا لـ يسبقيـ إلييا أحد مف العالميف،كلـ تأت عمى باؿ بشر 
قبميـ،كال يمكف عحد أف يتصكر بشاعة ىذه الفاحشة التي تبعث عمى التقزز، يي أمر يصعب 

قص عمينا قصة  كجؿ زال أف ا  علك ": (ُ)الكليد بف عبد الممؾكما قاؿ عمى ا نساف تخيمو،
 (ِ)"يعمك ذكران  ما ظننت أف ذكران ،قـك لكط  ي القرآف

ىدان ،كلقد السماء تنفطر عجميا،كتنشؽ اعرض،كتخر الجباؿ تكاد ،كىي جريمة عظيمة
ا  تعالى بيذه الكبيرة  كلـ يبتؿ كصؼ العمماء ىكؿ ىذه الجريمة كعظمتيا ،يقكؿ ابف القيـ:"

 كجم  عمييـ أنكاعان ،كعاقبيـ عقكبة لـ يعاقب بيا أمة غيرىـ ،الميفمف الع قبؿ قكـ لكط أحدان 
كرجميـ بالحجارة مف السماء ،كالخسؼ بيـ،ب ديارىـ عمييـكقمٍ  ا ىالؾ،مف العقكبات مف 

كذلؾ ،سكاىـ بأمةلـ ينكمو   نكؿ بيـ نكاالن ،كعذبيـ كجعؿ عذابيـ مستمران ،كطمس أعينيـ ،
                                                 

 يرعىأقاـ الجياد  ي أيامو ك  تحت  ي خال تو  تكحات عظيمة ك كاف م  ذلؾ أحد خمفاء بني أمية ، (ُ)
ك عمر المسجد النبكم ك  ،ك ل ضراء مف يقكدىـ،ك يرتب لمزمنى مف يخدميـ  ،كيرتب ليـ المؤدبيف ،اعيتاـ

كسعو كرزؽ الفقياء ك الضعفاء ك الفقراء ك حـر عمييـ سؤاؿ الناس ك  رض ليـ ما يكفييـ ك ضبط اعمكر 
ليند ك اعندلس ك بنى مسجد أتـ ضبط ك قاؿ ابف أبي عمبة : رحـ ا  الكليد ! ك أيف مثؿ الكليد ب ا تتح ا

 دمشؽ ك كاف يعطيني قط  الفضة أقسميا عمى قراء مسجد بيت المقدس 
تاريل  .انظر: قاؿ الذىبي : أقاـ الجياد  ي أيامو ك  تحت  ييا الفتكحات العظيمة كأياـ عمر بف الخطاب

 .ُٕٗ ص -مسيكطيل،الخمفاء
 .(ُٖٓ/  ٗ) - ،البف كثيرالبداية كالنياية (ِ)
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كتيرب  ،تكاد اعرض تميد مف جكانبيا إذا عممت عمييا التيلعظـ مفسدة ىذه الجريمة 
خشية نزكؿ العذاب عمى أىميا  يصيبيـ ،شيدكىا  إذاأقطار السمكات كاعرض  إلىالمال كة 

 (ُ)"كتكاد الجباؿ تزكؿ عف أماكنيا ،ربيا تبارؾ كتعالى إلىكتع  اعرض  ،معيـ
  !!ك عنيا اعسماع، كتشم ز منيا الطباعإنيا كبيرة تنفر منيا القمكب، كتجزع منيا النفكس، كتنب

رسمية  كالمشاىد أف ال رب الكا ر  ي عصرنا الحالي ممثالن بأشخاص كىي ات كمؤسسات   
قد أجازت ىذه الفعمة الشنيعة كقننتيا كاعتبرتيا حرية جنسية،كتطالب تدعى الفكر المتحضر 

بتعدد أشكاؿ اعسرة كزكاج الرجؿ بالرجؿ كالمرأة بالمرأة،كتعتبر أف ىذا سمكؾ سكم كليس حالة 
مرضية،كاعخطر مف ذلؾ ىك محاكالت ال رب التركي  ليذه الثقا ة الممكثة  ي المجتمعات 

سقاط الشباب  ي  ىذه الجريمة الشنيعة،حيث تنفؽ اعمكاؿ كتكض  الخطط عجؿ المسممة كا 
 ىذا اليدؼ. 

 :عالقة المواط باألخالؽ 
بو سي ي الخمؽ كمرض نفسي خطير،  تجد جمي  مف يتصفكف ،ثة أخالقيةكالمكاط لك     

ليس ليـ كجداف  ا رادةضعيفي ،ال يكادكف يميزكف بيف الفضا ؿ كالرذا ؿ اسدم الطباع،
عف استعماؿ  ،كال يردعو رادع نفسيمف القبيح ير يردعيـ، ال يتحرج أحدىـكال ضم،يؤنبيـ

 (ِ)كالتجرؤ عمى ارتكاب الجرا ـ.،عاطفتو الفاسدة   شباعالعنؼ كالشدة 
كالمؤسؼ أف يككف مف المركجيف ليا مف ينطؽ بكممة التكحيد ، كيزعـ أنو مسمـ لكنو   

الفطرة التي  طر ا  الناس عمييا كزيف لو  منقمب ي الحقيقة منتكس القمب، منتف النفس ،
ؿ لو ما تستنكؼ اعنعاـ عف اقترا و،كما يريد إال نشر الفساد كالرذيمة  ،الشيطاف سكء عممو كسكَّ

 ي صفكؼ المسمميف،كالقضاء عمى الحياء  ي قمكبيـ، ال جـر أف أمثاؿ ىؤالء المركجيف 
عمى النتف قاتميـ ا  أنى يؤ ككف،لذلؾ كاف لمفاحشة ال يعيشكف إال عمى العفف كال يحيكف إال 
اكباء بالمتابعة كالتربية بأكلي اعمر ،ثـ بلزامان عمى الجمي  الكقكؼ عند مسؤكلياتو،بدءن 

 (ّ) السكية، مركران بدكر المدرسة  ي التكعية،ككذلؾ الدعاة إلى ا  بالنصح كالتكجيو.
السبب الر يسي  ي عقكبة قـك كلنعد لمحديث عف أسباب عقكبة قكـ لكط  مقد كاف 

لكط كما ذيكر ككما ىك معمكـ كمشيكر ىك ارتكابيـ لجريمة إتياف الذككر،كم  ذلؾ  اف ىناؾ 
جرا ـ كذنكب أخرل كانت سبباي  ي عقابيـ تضاؼ لتمؾ الجريمة الشنيعة،كقد جم  ا  تعالى 

 السالـ كىك يعظ قكمو ىذه الجرا ـ التي ارتكبيا القكـ  ي قكلو تعالى حكاية عف لكط عميو 

                                                 
 .(ُُٗ/  ُ) -لجكاب الكا ي ا (ُ)

 .(ِْٕ/  ِ) -،سيد سابؽ قو السنة انظر: (ِ)
 .ُٖٗقصص القرآف،حامد البسيكني،ص (ّ)
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: ِـُ اْلُمْنَكَر َفَما َكاَف َجَواَب َقْوم ـْ َلتَْهُتوَف الَرَجاَؿ َوَتْقَطُعوَف السَِّبيَؿ َوتَْهُتوَف ِفي َناِديُك ِه ِإلَّ َأِئنَُّك
اِدِقيَف   [ِٗ]العنكبكت : َأْف َقاُلوا اْئِتَنا ِبَعَذاِب المَِّه ِإْف ُكْنَت ِمَف الصَّ

أك ،أك قتؿ أنفسيـ،السبيؿ : قط  الطريؽ ، أم التصدم لمماريف  يو بأخذ أمكاليـكقط  "
 ،ليأخذكا مف المارة مف يختاركنو  ،ككاف قـك لكط يقعدكف بالطرؽ ،إكراىيـ عمى الفاحشة 

كأما إتياف المنكر  ي نادييـ  انيـ جعمكا نادييـ لمحديث  ي  ، .. قط  السبيؿ  ساد  ي ذاتو 
كمقدماتيا كالت ازؿ برمي الحصى اقتراعان بينيـ عمى مف  كاالستعداد ليا،شة ذكر ىذه الفاح

عنو معيف عمى نبذ التستر منيا ،يركمكنو ، كالتظاىر بتزييف الفاحشة زيادة  ي  سادىا كقبحيا 
 (ُ)"كمعيف عمى شيكعيا  ي الناس .،
كىك -كقد ذكر المفسركف بعضان مف أ عاليـ كمعاصييـ التي كانكا يأتكنيا  ي نادييـ  

مجاىد :  كعفنيـ كانكا يتضارطكف  ي مجالسيـ أابف عباس:  عف  -مكاف حديثيـ كسمرىـ
كاف مف أمرىـ لعب  أيضان  كعف مجاىد كبعضيـ يرل بعضان  ،كانكا يأتكف الرجاؿ  ي مجالسيـ

 .كنبذ الحياء  ي جمي  أمكرىـ ،صفيرتلابالحناء ك ،كتطريؼ اعصاب   ،الحماـ
  اذف أسباب عقاب قـك لكط كما بينيا القرف الكريـ:

 .جريمة إتياف الذكور -ٔ
 .عمى الرجاؿ بالفاحشة كرىان  اءعتداالالمارة ، ك تركي  اؿ ، ك ك ماع بنيب :قطع السبيؿ -ِ
 .المستقبحة عمنان دكف حياء:باتياف الفكاحش المجاهرة بالمنكر -ّ

كىذه الجرا ـ العظيمة تدؿ عمى أف القكـ قد أكغمكا  ي دركات الجيؿ كالضالؿ كانعداـ 
الحياء،حتى صارت الفاحشة غير مستقبحة كال مذمكمة،يفعمكنيا دكف حياء أك خجؿ،كال ينكر 

صؼ ىؤالء بعضيـ عمى بعض،كال عجب م  ىذه الصكرة القاتمة لحاؿ القكـ أف نرل القرآف ك 
 القكـ بأكصاؼ ذـ  كثيرة مقارنة ب يرىـ مف اعقكاـ المكذبة

 :أوصاؼ قـو لوط في القرآف الكريـثالثاا:
َبػػػػػػػػػػػْؿ  كصػػػػػػػػػػػفيـ القػػػػػػػػػػػرآف با سػػػػػػػػػػػراؼ كالتجػػػػػػػػػػػاكز لحػػػػػػػػػػػدكد ا  حيػػػػػػػػػػػث قػػػػػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػػػػػالى : -ُ

ـْ َقْوـً ُمْسِرُفوَف   [ُٖ]اععراؼ :  َأْنُت
،بسػػػػبب  عػػػػؿ الخبا ػػػػث :قػػػػاؿ عػػػػف طاعػػػػة ا سػػػػكء كقيػػػػٍبح، خػػػػارجيف قػػػػـك  كصػػػػفيـ بػػػػأنيـ  -ِ

ـْ َكػػػػاُنوا َقػػػْوـَ َسػػػػْوٍء  :تعػػػالى عػػػنيـ ْيَنػػػػاُ  ِمػػػَف اْلَقْرَيػػػػِة الَِّتػػػي َكاَنػػػػْت َتْعَمػػػُؿ اْلَخَباِئػػػػَث ِإنَُّهػػػ َوَنجَّ
 [ْٕ]اعنبياء :  َفاِسِقيفَ 

 [ُّ]العنكبكت :   ِإفَّ َأْهَمَها َكاُنوا َظاِلِميفَ  :الظمـ عنفسيـ كل يرىـ قاؿ تعالى  -ّ

                                                 
 (ُِْ/  َِ) - التحرير كالتنكير ، البف عاشكر (ُ)
 



                                                                             - 177 - 

 

َقػػػػػاَؿ َرَب اْنُصػػػػػْرِني َعَمػػػػػى اْلَقػػػػػْوـِ  :الفسػػػػػاد: قػػػػػاؿ تعػػػػػالى  ػػػػػي دعػػػػػاء لػػػػػكط عمػػػػػى قكمػػػػػو  -ْ
 [َّ]العنكبكت :   اْلُمْفِسِديَف 

ـْ َقْوـً َعاُدوَف ب كتجاكز الحالؿ إلى الحراـ قاؿ تعالى:  العدكاف -ٓ  [ُٔٔ]الشعراء :  ْؿ َأْنُت
المعتديف ال ينب ي أف يبقى ليـ كجكد أك أثر،بعد أف جمعكا كؿ أكصاؼ كمثؿ ىؤالء المفسديف 

 .،كلـ ينتيكا عف الفاحشةذ نبييـ كؿ كسا ؿ النصح كالتكجيوالقبح كالذـ،كبعد أف استنف
دعػػا لػػكط عميػػو السػػالـ ربػػو تعػػالى أف ينصػػره عمييـ،كقػػد اسػػتجاب ا  المطاؼ،ك ػػي نيايػػة     

كلشػػػناعة الجريمػػػة كقبحيػػػا كخطكرتيػػػا عاقػػػب ا  مرتكبييػػػا ، عمػػػييـ،كأنزؿ العقكبػػػات دعػػػاء نبيػػػو
كجعػؿ عالييػا ،بأربعة أنكاع مف العقكبات لػـ يجمعيػا عمػى قػكـ غيػرىـ كىػي أنػو طمػس أعيػنيـ 

ىػذه العقكبػات  ،كلنقؼ مػ كأرسػؿ عمػييـ الصػيحة ،كأمطرىـ بحجارة مف سػجيؿ منضػكد،سا ميا 
 الربانية اعربعة 

 رابعاا:عقوبات قـو لوط:
 :العقوبة األولى:طمس األعيف

كانت ىذه العقكبة الربانية مقدمة لإلىالؾ العاـ الذم أباد القكـ،ككانت بعد أف أرسؿ ا       
ة قدرة عمى التشكؿ  ي صكرة تعالى المال كة  ي صكرة بشر  ىالؾ قكـ لكط،كلممال ك

أصابو الضيؽ الكجكه،باب ًحساف صكرة ش  ي كرآىـ،، مما كصمكا إلى لكط عميو السالـ البشر
       :قاؿ تعالى  ي كصؼ حالو عندما رآىـ(ُ)خك ان عمييـ مف قكمو المعتديف،كالحرج الشديد 

  ًـْ َذْرعاا َوَقاَؿ َهَذا َيْوـً َعِصيب ـْ َوَضاَؽ ِبِه  [ٕٕ]ىكد :  َوَلمَّا َجاَءْت ُرُسُمَنا ُلوطاا ِسيَء ِبِه
يخبرىـ أف لكطان قد نزؿ بداره ضيكؼ لـ ييرى مثؿ كجاء صريل الشؤـ إلى قكـ لكط       
كلـ ينظر إلى مثؿ حسنيـ، تداعى القكـ كاجتمعكا  ي مسيرة شيكانية معمنة،متجييف  ،جماليـ

،كالتفكا حكؿ بيت لكط يريدكف النيؿ مف ضيكؼ مميك يف إلى بيت لكط عميو السالـمسرعيف 
 نبييـ!

ْهَرُعوَف ِإَلْيِه َوِمْف َقْبُؿ َكاُنوا َيْعَمُموَف السََّيَئاِت َقاَؿ َيا َقْوـِ َوَجاَءُ  َقْوُمُه يُ  :قاؿ تعالى  ي ذلؾ
ـْ َرُجًؿ َرِشيدً  ـْ َفاتَُّقوا المََّه َوَل ُتْخُزوِف ِفي َضْيِفي أََلْيَس ِمْنُك    َهُؤَلِء َبَناِتي ُهفَّ َأْطَهُر َلُك

-(ِ)السيالف كأف بعضو يد   بعض كاليرع ىك الدـ الشديد - جاءكه ييرعكف إليو       
كرأل لكط ما يشبو الحمى  ي أجساد قكمو  عمى  عؿ الفاحشة "يحث بعضيـ بعضان ،ك 

 حاكؿ أف يكقظ  ييـ الفطرة السميمة ،  ،المند عيف إلى داره ، ييددكنو  ي ضيفو ككرامتو 
ات المحظة ،  يف حاضرات ، حاضر  ..كيكجييـ إلى الجنس اكخر الذم خمقو ا  لمرجاؿ ، 

إذا شاء الرجاؿ المحمكمكف تـ الزكاج عمى الفكر ، كسكنت الفكرة المحمكمة كالشيكة المجنكنة! 
                                                 

 .َِٓالنبكة كاعنبياء،محمد عمى الصابكني،ص (ُ)

 .(َُٓ/  ُِ) - ركح المعاني ، ل لكسيانظر: (ِ)
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 هؤلء بناتي هف أطهر لكـ   يف يمبيف  ،النفسي كالحسي . . أطير بكؿ معاني الطير 
ثـ ىف  ،كدينية ،كنظا ة أخالقية ،نظا ة  طرية  ،الفطرة النظيفة ، كيثرف مشاعر كذلؾ نظيفة 

 (ُ)"حيث أعدت القدرة الخالقة لمحياة الناش ة مكمنان كذلؾ طاىران نظيفان . ،أطير حسيان 
 َهُؤَلِء َبَناِتي ُهفَّ َأْطَهُر َلُكـْ  :كبيَّف المفسركف المراد مف قكؿ لكط لقكمو

 قاؿ مجاىد: لـ يكف بناتو، كلكف كف مف أمًَّتًو، ككؿ نبي أبك أمًَّتو.  -
 .ىـ أف يتزكجكا النساء، كلـ يعرض عمييـ سفاحان : أمر كقيؿ -
كيقاؿ  ي بعض القراءات ،يعني نساءىـ، ىف بىنىاتو، كىك أب ليـ ": (ِ) كقاؿ سعيد بف جبير-

 (ّ)."النبي أكلى بالمؤمنيف مف أنفسيـ كأزكاجو أمياتيـ كىك أب ليـ
َقػػػػاُلوا َلَقػػػػْد َعِمْمػػػػَت  لكػػػػف القػػػػـك لػػػػـ يريػػػػدكا سػػػػكل االعكجػػػػاج كاالنتكػػػػاس عػػػػف الفطػػػػرة

ـُ َمػػػا ُنِريػػػدُ  نَّػػػَؾ َلػػػَتْعَم المكظػػػـك  كىنػػػا نفػػػث نبػػػي ا  لػػػكط نفثػػػة َمػػػا َلَنػػػا ِفػػػي َبَناِتػػػَؾ ِمػػػْف َحػػػؽَّ َواِ 
ـْ قُػػػوَّةا َأْو آِوي ِإَلػػػى ُرْكػػػٍف َشػػػِديدٍ  :المكػػػركب  ك ػػػي حػػػديث أبػػػي ىريػػػرة ، َقػػػاَؿ َلػػػْو َأفَّ ِلػػػي ِبُكػػػ

يػػػػرحـ اهلل لوطػػػا لقػػػػد كػػػػاف يػػػػهوي  :)رضػػػي ا  عنػػػو عػػػػف النبػػػي صػػػػمى ا  عميػػػو كسػػػػمـ قػػػاؿ 
 (٘()ٗ)(إلى ركف شديد

كعر كه  ،كشفكا عف حقيقتيـ،كعندما رأت المال كة ما يقاسيو نبي ا  لكط مف اعلـ 
َقاُلوا َيا ُلوُط ِإنَّا ُرُسُؿ َرَبَؾ َلْف َيِصُموا ِإَلْيَؾ َفَهْسِر  نفسيـ،كبالميمة التي أرسمكا مف أجميا أب

ـْ ِإفَّ  ـْ َأَحًد ِإلَّ اْمرََأَتَؾ ِإنَُّه ُمِصيُبَها َما َأَصاَبُه ـُ ِبَهْهِمَؾ ِبِقْطٍع ِمَف المَّْيِؿ َوَل َيْمَتِفْت ِمْنُك  َمْوِعَدُه
ْبُ  ِبَقِريٍب  ْبُ  أََلْيَس الص   [ُٖىكد : ]  الص 

كلـ يراعكا حؽ ،ف عمى اقتحاـ بيت لكط عميو السالـ ك أصر قـك لكط المحمكمكحينما 
 كقعت العقكبة اعكلى عمييـ كىي طمس اععيف كما أخبر ا  تعالى  ي سكرة القمر:،الضيؼ

 ـْ َفُذوُقوا َعَذاِبي َوُنُذِر  [ّٕ]القمر :  َوَلَقْد رَاَوُدوُ  َعْف َضْيِفِه َفَطَمْسَنا َأْعُيَنُه

                                                 
 .(ِٓٓ/  ْ) - ، سيد قطب  ي ظالؿ القرآف (ُ)
أخذ العمـ عف عبد ا  بف عباس كعبد ا  بف عمر ،كاف أحد عمماء التابعيف ،الفقيو المحدث المفسر  ىك (ِ)
تك ي سنة خمس  ،بالتفسير مجاىد كأجمعيـ لذلؾ سعيد بف جبير بعضيـ كاف أعمـ التابعيف جاء عفك 

 .(َُ/  ُ)- دنركم ل  طبقات المفسريف. انظر:كتسعيف
 .(ُْْ/  ُٓ) -جام  البياف  ي تأكيؿ القرآف، لمطبرم  (ّ)
( ُِّٕ/  ّ)- ..لقػػػد كػػػاف  ػػػي يكسػػػؼ قػػػكؿ ا  تعػػػالى ُِبػػػاب  (،اعنبيػػػاء )كتػػػاب ،صػػػحيح البخػػػارم  (ْ)

 (.َِّٕ،ح)

[ لسيكه  ي الكقت  صمى ا  عميو كسمـلك كانت لي عشيرة لد عككـ ، ترحـ عميو النبي] كمعنى الحديث :" (ٓ)
الذم ضاؽ صدره ، كاشتد جزعو بما دىمو مف قكمو حتى قاؿ : أك آكم إلى ركف شديد ، كقد كاف يأكم إلى 

 .(ُُٕ/  ُمب كل  )ل ،شرح السنة  "أشد اعركاف مف ا  تعالى.
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أم: أزؿ  [،ٖٖ:]يكنس ربنا اطمس عمى أموالهـقاؿ تعالى:  ،الطمس: إزالة اعثر بالمحك ك
ـْ َوَلْو َنَشاُء  صكرتيا،  كصكرتيا كما  ضكءىاأزلنا "أم:  [،ٔٔ:]يس َلَطَمْسَنا َعَمى َأْعُيِنِه

  (ُ)"يطمس اعثر
 طمبكا الفجكر بيـ كىذا مف إسناد ما لمبعض لمجمي  لرضاىـ بو  كمعنى اكية الكريمة :"

  ْـ كركل  ..أم أزلنػػػػػا أثرىػػػػػػا كذلػػػػػؾ بمسػػػػػحيا كتسػػػػػػكيتيا كسػػػػػا ر الكجػػػػػػو  َفَطَمْسػػػػػَنا َأْعُيػػػػػػَنُه
أف جبريػػػػػؿ عميػػػػػو السػػػػػػالـ اسػػػػػتأذف ربػػػػػػو سػػػػػبحانو  ػػػػػي عقػػػػػػكبتيـ ليمػػػػػة جػػػػػػاءكا كعػػػػػالجكا البػػػػػػاب 
ليػػػػدخمكا عمػػػػييـ  صػػػػفقيـ بجناحػػػػو  تػػػػركيـ عميانػػػػان يتػػػػرددكف ال ييتػػػػدكف إلػػػػى طريػػػػؽ خػػػػركجيـ 

 (ِ)"حتى أخرجيـ لكط عميو السالـ 
المكبقات،لتحؿ بالقكـ بعد  محيت ىذه اععيف التي كانت ترل المنكرات،كيستعاف بيا عمى 

 كىي قمب الديار. ذلؾ العقكبة الشاممة التي أىمكتيـ عف آخرىـ
 :العقوبة الثانية: قْمب الديار

،ككانػػػػػػػت  ػػػػػػػي صػػػػػػػبيحة  كىػػػػػػػذه العقكبػػػػػػػة الربانيػػػػػػػة الثانيػػػػػػػة التػػػػػػػي عاقػػػػػػػب ا  بيػػػػػػػا القـك
َلَقػػػػػْد و  :اليػػػػػـك الػػػػػذم سػػػػػبؽ طمػػػػػس اععػػػػػيف، حيػػػػػث قػػػػػاؿ تعػػػػػالى بعػػػػػد آيػػػػػة طمػػػػػس اععػػػػػيف 

ـْ ُبْكػػػػَرةا َعػػػػَذاًب ُمْسػػػػَتِقر   ،ككػػػػاف ىػػػػذا العػػػػذاب الػػػػذم صػػػػبحيـ عػػػػذابان [ّٖ]القمػػػػر :   َصػػػػبََّحُه
قػػػبميـ مػػػف اعمػػػـ المكذبػػػة التػػػي جػػػاء ذكرىػػػػا  ان لػػػـ يسػػػبؽ أف عػػػذب  ا  بػػػو أحػػػػد،شػػػديدان مؤلمػػػان 

 ػػػػػػي القػػػػػػرآف الكريـ،حيػػػػػػث أمػػػػػػر ا  تعػػػػػػالى المال كػػػػػػة  اقتمعػػػػػػت قػػػػػػراىـ مػػػػػػف جػػػػػػذكرىا كر عتيػػػػػػا 
،قػػػػاؿ تعػػػػالى  ػػػػي كصػػػػؼ ىػػػػذا العػػػػذاب ـ قمبػػػػت ىػػػػذه الػػػػديار رأسػػػػان عمػػػػى عقبثػػػػ،سػػػػماء نحػػػػك ال
 [ِٖ]ىكد :  َفَممَّا َجاَء َأْمُرَنا َجَعْمَنا َعاِلَيَها َساِفَمَها    الشديد:

كىػػػذا  ،كي يػػػر المعػػػالـ كيمحكىػػػا ،كىػػػي صػػػكرة لمتػػػدمير الكامػػػؿ الػػػذم يقمػػػب كػػػؿ شػػػيء "
مػف قمػة ا نسػاف  بتمؾ الفطرة المقمكبة اليابطة المرتكسةالقمب كجعؿ عالييا سا ميا أشبو شيء 

 (ّ)" الحيكاف كاقؼ ممتـز عند حدكد  طرة الحيكاف . .بؿ أحط مف الحيكاف،،إلى درؾ الحيكاف
جبريػػػؿ عميػػو السػػالـ أدخػػػؿ كقػػد ركم المفسػػركف أخبػػاران مػػػف ا سػػرا يميات كىػػي أف     

حتػى أدناىػا مػف السػماء بمػا  ييػا حتػى   ر عيػا مػف تخػـك اعرض..جناحو تحت قػرل قػـك لػكط 
كلػـ ينكسػر ليػـ إنػاء ثػـ ،لػـ تنكفػيء ليػـ جػرة ك سم  أىػؿ السػماء نييػؽ حمػرىـ كصػياح ديكػتيـ 

  (ْ)نكسكا عمى رؤكسيـ كأتبعيـ ا  بالحجارة
                                                 

 .(ِّ/  ِ) -مفردات ألفاظ القرآف ،لمراغب اعصفياني (ُ)
 .(َٗ/  ِٕ) - ركح المعاني ، ل لكسي (ِ)
 .(ِٔٓ/  ْ) -،سيد قطب ي ظالؿ القرآف  (ّ)

(4)
،لكف ىذه الركاية التي ذكرت  ي كثير مف كتب ( ُٕ/  ٗ) -الجام  عحكاـ القرآف، لمقرطبي  انظر: 

تستحيؿ  ي الطبقات العميا مف الجك،كلذلؾ نجد  أف الحياة العمـ الحديث  المفسريف تتناقض م  ما أثبتو
 .الطياريف مثالن يستعينكف بأجيزة التنفس لمبقاء عمى قيد الحياة
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كىػػذه العقكبػػة آيػػة مػػف آيػػات ا  تعالى،كداللػػة عمػػى قدرتػػو سػػبحانو كتعػػالى،يقكؿ ا مػػاـ 
ٍصػأحػدىما أف قٍمػ :اعمـ أف ىذا العمؿ كاف معجزة قاىرة مػف كجيػيف " الرازم: عادىا   اعرض كا 

كالثػػػاني أف ضػػػربيا مػػػف ذلػػػؾ البعػػػد البعيػػػد عمػػػى ،السػػػماء  عػػػؿ خػػػارؽ لمعػػػادات  إلػػػى قريػػػب مػػػف
اعرض بحيث لـ تتحرؾ سا ر القرل المحيطة بيا ألبتػة كلػـ تصػؿ اك ػة إلػى لػكط عميػو السػالـ 

 (ُ)"مف ذلؾ المكض  معجزة قاىرة أيضان  كأىمو م  قرب مكانيـ
ف كاف لكاؼو  ىالكيـ-كلـ يتكقؼ العذاب عند ىذا الحد   قد أتػبعيـ ا  بعػذاب آخػر كىػك  -كا 

 .ا مطار بالحجارة
 :العقوبة الثالثة:الرجـ بالحجارة

  :قػػػػاؿ تعػػػػالى  ػػػػي ذكػػػػر العقكبػػػػة الثالثػػػػة التػػػػي نزلػػػػت بػػػػالقكـ ،كىػػػػي الػػػػرجـ بالحجػػػػارة
َمةا ِعْنػػػَد َرَبػػػَؾ َوَمػػػا ِهػػػَي ِمػػػَف الظَّػػػاِلِميَف  *َوَأْمَطْرَنػػػا َعَمْيَهػػػا ِحَجػػػاَرةا ِمػػػْف ِسػػػَجيٍؿ َمْنُضػػػودٍ  ُمَسػػػوَّ

 [ّٖ،  ِٖ]ىكد :  ِبَبِعيٍد 
مػػػا أف يكػػػكف  ػػػي أثنػػػاء ذلػػػؾ كا  أعمػػػـ  كىػػػذا الػػػرجـ إمػػػا أف يكػػػكف قبػػػؿ قمػػػب ديارىـ،كا 

،كتبيف مشيد العذاب الػذم نػزؿ ، كتشتمؿ اكية عمى أكصاؼ عديدة لمحجارة التي رجـ بيا القـك
 بالقكـ: 

:يػدؿ عمػى غػزارة الحجػارة التػي رجمػكا بيػا حيػث شػبو القػرآف غزارتيػا أمطرنا عميهـقكلػو  -ُ
 ب زارة المطر.

 (ِ)كما قاؿ عمماء الم ة لمعذابيستعمؿ  كىككجاءت اكية بمفظ "أمطرنا"  -ِ
  ِحَجاَرةا ّمف ِطيٍف  لقكلو تعالى  ي اكية اعخرل : ،الطيف المتحجر  ىكك السجيؿ: -ّ

[ كالقرآف يفسر بعضو بعضان ، كيتعيف إرجاع بعضػو لػبعض  ػي قصػة كاحػدة  ّّ] الذاريات : 
 (ّ).الشديد الكبير السجيؿ :ؿ يكق ،مشكيةال:يؿكق ، كقيؿ ىك الشديد الصمب مف الحجارة،

الباحث أنو ال مان  مف الجم  بيف ىذه اعقكاؿ  ػال تعػارض بينيػا  يكػكف المػراد بالسػجيؿ كيرل 
 .حجارة الطيف الصمبة الممتيبة الكبيرة كا  أعمـ

 اختمؼ  ي معناه كالمنضكد: -ْ
،كيػػرل الباحػػث أف ىػػذا بعيػػد عنػػو يتعػػارض مػػ  ىي ػػة  (ْ)"أنػػو نضػػد بعضػػو  ػػكؽ بعػػضقيػػؿ :"-أ

 كية.ا مطار التي ذكرتيا ا

                                                 
 .(ُّ/  ُٖ) - مفاتيح ال يب (ُ)

 .(ِّٕ/  ٖ) - التحرير كالتنكير ، البف عاشكرانظر:  (ِ)

تفسػػػػػير القػػػػػرآف  ،(ُٓٓ/  ِ) -تفسػػػػػير  ػػػػتح القػػػػػدير  ، (ُُّ/  ُِ) - ركح المعػػػػػاني ، ل لكسػػػػػي انظػػػػر: (ّ)
 .(َّْ/  ْ) - العظيـ،البف كثير

 .(ُٓٓ/  ِ) -  تح القدير ، لمشككاني (ْ)
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يقػػاؿ نضػػدت المتػػاع إذا جعمػػت بعضػػو عمػػى بعػػض  يػػك  (ُ)"بعضػػو  ػػي أثػػر بعػػض :"كقيػػؿ-ب
 .كىذا ىك المعنى اعرجح منضكد كنضيد

 :ك ي معناىا أقكاؿ مسكمة: -ٓ
 .يعمـ بيا أنيا ليست مف حجارة اعرض  كعالمات عمييا سيمان قيؿ :كاف  -أ

 : وكجاء  ػي ركايػة أخػرل عنػ ،باس كقيؿ : معممة ببياض كحمرة ، كركم ذلؾ عف ابف ع -ب
 كبعضيا أبيض  يو نقطة سكداء . ،كاف بعضيا أسكد  يو نقطة بيضاء

 (ِ).كانت معممة باسـ مف يرمي بيا  قيؿ :ك -ج
  :العقوبة الرابعة:الصيحة 

ْيَحُة ُمْشِرِقيَف  قاؿ تعالى  ي شأف ىذه العقكبة ـُ الصَّ  [ّٕ]الحجر :  َفَهَخَذْتُه
 (ّ)"ىي ما جاءىـ مف الصكت القاصؼ عند شركؽ الشمس، كىك طمكعيابالصيحة :"كالمراد 

صػػػػيحة ىا مػػػػة ، كقيػػػػؿ : صػػػػيحة جبريػػػػؿ عميػػػػو السػػػػالـ  كتعريػػػػؼ الصػػػػيحة لمداللػػػػة عمػػػػى أنيػػػػا 
 (ْ) التعريؼ لمعيد 

 :عبرة ل تنتهي 
كبعػػد ىػػذا االسػػتعراض لمعقكبػػات التػػي نزلػػت بقػػـك لػػكط عميػػو السػػالـ،بقيت قػػراىـ عبػػرة كعظػػة   

ـْ ِحَجػػاَرةا ِمػػْف ِسػػَجيٍؿ  :حيػث قػػاؿ تعػالى ِإفَّ ِفػػي َذِلػػَؾ  *َفَجَعْمَنػػا َعاِلَيَهػػا َسػػاِفَمَها َوَأْمَطْرَنػػا َعَمػػْيِه
نََّها َلِبَسِبيٍؿ ُمِقيـٍ *َةَياٍت ِلْمُمَتَوَسِميَف  ِإفَّ ِفي َذِلَؾ َةَيةا ِلْمُمْؤِمِنيفَ *َواِ 

  [ٕٕ -ْٕ:]الحجر(٘)
                                                 

 .(ُٓٓ/  ِ) -  تح القدير ، لمشككاني (ُ)
(ِ)

 .(ُٔٓ/ِالمصدر السابؽ ) 

 .(ّْٓ/  ْ) - تفسير القرآف العظيـ،البف كثير (ّ)

 .(ْٕ/  ُْ) - ركح المعاني ، ل لكسي (ْ)

ًإفَّ ً ي ذًلؾى  كمف إعجاز القرآف ىنا ما نجده  ى اختالؼ النظـ بيف  اصمتى اكيتيف  ى قكلو تعالى :  (ٓ)
سًّْميفى  ياتو ًلٍمميتىكى يىةن ًلٍمميٍؤًمًنيفى  ك ى قكلو سبحانو :  كى  ًإفَّ ً ي ذًلؾى كى

 ومف أسرار هذا الختالؼ :
تتكشؼ ليـ مف ظكاىر اعشياء أمكر ال ،أصحاب البصر الحديد كالبصيرة النا ذة  كىـ: أف المتكٌسميف  أول

ياتو  يـ يركف آيات ، عمى حيف يرل غيرىـ آية   ،تتكشؼ ل يرىـ مف سا ر الناس  ًإفَّ ً ي ذًلؾى كى
سًّْميفى   .ًلٍمميتىكى

تاجكف إلى كثير مف اعدلة كالبراىيف : أف المؤمنيف ، أك مف  ى كيانيـ استعداد لإليماف ػ ىؤالء ، ال يح وثانيا
نما تكفييـ ا شارة الداٌلة ، أك الممحة البارقة ، حتى يككنكا عمى  ، حتى يذعنكا لمحؽ ، كييتدكا إلى ا يماف ، كا 

يىةن ًلٍمميٍؤًمًنيفى طريؽ ا يماف ..   .ًإفَّ ً ي ذًلؾى كى
: أف ا يماف أمره ىٌيف ، كمراده قريب .. كأف القاصد إليو ، الباحث عنو ، ال يحتاج إلى معاناة نظر ،  وثالثا

أك كٌد ذىف ، ككؿ ما يحتاج إليو  ى تمؾ الحاؿ ، ىك أف يخمى نفسو مف التشبث ، كالعناد ، كالمكابرة ، كأف 
 = يماف أقرب شىء إليو ، كآلؼ حقيقة عنده يمقى كجو ا يماف بقمب سميـ ، كرأل مستقيـ .. عند ذ يرل أف ا
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نجا" لداللػػة جميػػة  ،كأىمػػو نػػا لكطػػان ءأم إف  يمػػا  عمنػػاه بقػػكـ لػػكط مػػف اليػػالؾ كالػػدمار كا 
مػف ا  عنبيا ػو مػف  لممؤمنيف المصدقيف با  كرسػمو ، إذ ىػـ يعر ػكف أف ذلػؾ إنمػا كػاف انتقامػان 

أكل ؾ الجياؿ الذيف عصكا أمر ربيـ ، ككفركا برسمو كلـ يرعكا عف غييـ كضالليـ بعد إنذارىـ 
أما الػػػذيف ال يؤمنػػػكف بػػا   يجعمػػػكف ذلػػػؾ حػػػكادث ككنيػػة ، عسػػػباب  مكيػػػة ، كشػػػؤكف ،كنصػػحيـ

ى الػػبالد كمػػا يشػػاىد اليػػـك  ػػ ،أرضػػية ، جعمػػت اعرض تنيػػار لحػػدكث  ػػراغ  ػػى بعػػض أجزا يػػا
 (ُ)"ذات البراكيف مف اختفاء بالد  ى باطف اعرض كابتالع اعرض ليا

آيػة مػف آيػات ا  تعػالى كعبػرة لمعػالميف ليػركا -كىك البحر الميػت– بقي مكاف ىالكيـ    
العػػػذاب الػػػذم حػػػؿ بيػػػؤالء الشػػػذاذ،ككاف تجػػػار العػػػرب عمػػػى عيػػػد النبػػػي صػػػمى ا  عميػػػو كسػػػمـ 

ؿ رحمة الصيؼ إلى الشاـ،كمازالت حتى كقتنا ىذا عبرة لمػف أراد يمركف عمى تمؾ المنطقة خال
أف يعتبر،كما زاؿ ا  تعالى يبعث عمى مػف  عػؿ ً ٍعػؿ قػكـ لػكط العػذاب الشػديد كمػا  ػي مػرض 

،كصدؽ رسكؿ ا  صمى ا  عميو (ِ)نقص المناعة أك يسمى مرض ا يدز ىك طاعكف العصر
لـ تظهر الفاحشػة فػي  :).. رضي ا  عنيمػا ف عمربكسمـ حيف قاؿ  ي الحديث الذم يركيو 

حتى يعمنوا بها إل فشا فيهـ الطاعوف واألوجاع التي لػـ تكػف مضػت فػي أسػالفهـ  ،قـو قط 
 (ّ)...(الذيف مضوا

 : في اإلسالـ المواط : حدخامساا 
 :المكاط عمى ثالثة مذاىبحد اختمؼ الفقياء  ي 

 أكالن : مذىب القا ميف بالقتؿ مطمقان .
 ثانيان : مذىب القا ميف بأف حده كحد الزنى .

 ثالثان : مذىب القا ميف بالتعزير .
 المذهب األوؿ : 

أما المذىب اعكؿ  يك مذىب ) مالؾ كأحمد ( كقكؿ ) لمشا عي ( كقد ذىبكا إلى أٌف 
القتؿ ، سكاء كاف بكران أـ ثيبان ،  اعالن أك مفعكالن بو ، كىذا القكؿ مركم عف أبي  المكاط ىك حد

بكر كعمر كابف عباس رضكاف ا  عمييـ أجمعيف ، كنقؿ بعض الحنابمة إجماع الصحابة 
 عمى أف الحد  ي المكاط القتؿ .

 بما يأتي :  أصحاب ىذا الرأم  كاستدؿ

                                                                                                                                        

           التفسير القرآني لمقرآف،انظر: .إذ كاف جاريا م  الفطرة ا نسانية ، متجاكبا م  أشكاقيا كتطمعاتيا=
 .(ِْٓ/  ٕ) -عبد الكريـ الخطيب

 .(ّٗ/  ُْ) -تفسير المراغى  (ُ)

 . الرجاؿ كمرض ا يدزبعنكاف : مقاؿ http://www.sehha.comانظر:مكق  )الصحة (   (ِ)

 .( قاؿ اعلباني :حسفَُْٗ) ح(ُِّّ/  ِ) -( العقكبات ِِ،كتاب )الفتف(،باب)سنف ابف ماجو  (ّ)
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 . (ُ)( ـ لوط فاقتموا الفاعؿ والمفعوؿ بهمف وجدتمو  يعمؿ عمؿ قو حديث )  -أ
 -أم ارتكب المكاطة  -أنو رجـ مف عمؿ ىذا العمؿ  رضي ا  عنوما ركم عف عمي  -ب

 قاؿ الشا عي : كبيذا نأخذ برجـ مف يعمؿ ىذا العمؿ محصنان كاف أك غير محصف .
 كيفية القتؿ : 

 أقكاؿ : ثـ إف القا ميف بالقتؿ قد اختمفكا  ي كيفية القتؿ عمى 
 أحدىا : تحٌز رقبتو كالمرتد ، كىك مركم عف ) أبي بكر كعمي ( .

 ثانييا : يرجـ بالحجارة ، كىك مركم عف ابف عباس كبو قاؿ ) مالؾ كأحمد ( .
 ثالثيا : يمقى مف أعمى شاىؽ ، كىك مشيكر مذىب مالؾ .

نما ذكركا ىذه الكجكه عف  ؛رابعيا : ييدـ عميو جدار ، كىك مركم عف أبي بكر الصديؽ  كا 
ارىةن  ا  تعالى عذَّب قكـ لكط بكؿ ذلؾ  قاؿ تعالى :  مىٍييىا ًحجى اًليىيىا سىاً مىيىا كىأىٍمطىٍرنىا عى عىٍمنىا عى جى

يؿو   لؾ العقاب إنما استحقكه بسبب عظـ الجريمة .ذ[ ك  ِٖ] ىكد :  مّْف ًسجّْ
 المذهب الثاني : 

كذىب ) الشا عية ( إلى أف المكاط حده كحد الزنى ، يجمد البكر ، كيرجـ المحصف ، كىذا 
 عطاء كغيرىـ .ك سعيد بف المسيب كالمذىب مركم عف بعض التابعيف 

أبي مكسى اعشعرم رضي ا  عنو أف رسكؿ ا  صمى ا   بحديث كقد استدلكا عمى مذىبيـ
 قد دؿ الحديث عمى أف حكمو  ،ِ( رجَؿ فهما زانيافإذا أتى الرجُؿ ال )عميو كسمـ قاؿ : 

 كحكـ الزنى .
 المذهب الثالث : 

،  ال يككف حدُّه  كالزناكلكنو ليس  ،كذىب اعحناؼ إلى أف ) المكاط ( جريمة عظيمة كشنيعة
نما  يو التعزير ، كاستدلكا ب الزناحٌد   :  أدلة منيا، كا 

اسـ لكطء الرجؿ المرأة  ي القبؿ ، كالمكاطي  الزناغير المكاط مف حيث الم ة  اف  الزناقالكا :  - أ
ـْ : اسـ لكطء الرجؿ الرجؿ ، أال ترل أف القرآف  رَّؽ بينيما حيث قاؿ عف قكـ لكط  أَِإنَُّك

ـْ َقْوـً َتْجَهُموَف   [ ٓٓ] النمؿ : َلتَْهُتوَف الرجاؿ َشْهَوةا َمف ُدوِف النساء َبْؿ َأنُت
كىـ أعمـ بالم ة بكيؼ يككف ) المكاط ( زنى كقد اختمؼ الصحابة  ي حكمو  -كقالكا أيضان  - ب

 .كلك كاف زنى عغناىـ نص الكتاب عف االختالؼ كاالجتياد ،كمكارد المساف 
ل يحؿ دـ امرئ مسمـ يشهد   )كاستدلكا بما كرد عف النبي صمى ا  عميو كسمـ مف قكلو -ت

وأف محمدا رسوؿ اهلل إل بإحد  ثالث رجؿ زنى بعد إحصاف فإنه يرجـ أف ل إله إل اهلل 

                                                 
 (ْْْٔ) ،ح(ِِِ/  ْ) (، يمف عمؿ عمؿ قـك لكط)ِٗ باب - (،الحدكد ،كتاب )سنف أبى داكد (ُ)

 .قاؿ اعلباني: حسف صحيح
اءى  مىا) ِٓ باب (،الحدكد) كتاب ،السنف الكبرل لمبييقي (ِ) دّْ  ً ى جى  (. َُْٕٗح)( ِّّ/  ٖ) - (المُّكًطىّْ  حى
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ورجؿ خرج محاربا هلل ورسوله فإنه يقتؿ أو يصمب أو ينفى مف األرض أو يقتؿ نفسا فيقتؿ 
ك اعؿ ذلؾ ،كقالكا : لقد حظر صمى ا  عميو كسمـ قتؿ المسمـ إال باحدل ىذه الثالث  (ُ)(بها

لفٌرؽ عميو الصالة كالسالـ  ي حكمو  الزناثـ لك كاف بمنزلة  ،زنىو ال يسمى نخارج عنيا ع
(  مما لـ يفٌرؽ  فاقتموا الفاعؿ والمفعوؿ بهبيف المحصف ، كغير المحصف : عندما قاؿ : ) 

نما أكجبو عمى كجو ) التعزير ( كلمحاكـ  ي باب  دٌؿ عمى أنو لـ يكجبو عمى كجو ) الحد ( كا 
 التعزير سعة  ي اعمر .

ػػػح العالمػػػة الشػػػككاني المػػػذىب اعكؿ القاضػػػي بالقتػػػؿ ك        كضػػػٌعؼ مػػػا سػػػكاه مػػػف مػػػذىب ،رجَّ
الشػػا عية كاعحنػػاؼ كلعمػػو  ػػي صػػكاب  يمػػا رجػػح ،  ػػاف عظػػـ ىػػذه الجريمػػة ) جريمػػة المػػكاط ( 

كيكسػػر شػػيكة الفسػػقة المتمػػرديف رمان يستأصػػؿ الجريمػػة مػػف جذكرىا،تسػػتدعي عقابػػان شػػديدان صػػا
كالمفسػػديف ، كلػػيس ىنػػاؾ مػػف طريػػؽ أجػػدل كال أنفػػ  مػػف تنفيػػذ ا عػػداـ  كيقضػػي عمػػى الفسػػاد،

 (ِ)حرقان أك ىدمان أك رجمان أك إلقاء مف شاىؽ جبؿ ليككف عبرة لممعتبريف ك ي.

 أخذ قوـ شعيب بالرجفة::خامسالمطمب ال
 :دعوة شعيب لقومه :أولا 

مرات، ي سكرة كرد ذكر شعيب عميو الصالة كالسالـ  ي القرآف الكريـ عشر   
 :أصحاب اعيكة حيث يقكؿ تعالىقكمو القرآف  اؼ كىكد كالشعراء كالعنكبكت كسمااععر 

كيرل بعض المفسريف أف أصحاب اعيكة  [ُٕٔ]الشعراء :   َكذََّب َأْصَحاُب اأْلَْيَكِة اْلُمْرَسِميفَ 
ما بعث ا  نبينا مرتيف إال شعيبنا، مرة إلى مديف  أخذىـ  :"عف ًعٍكًرمة قاؿقكـ غير قكـ مديف  

 .(ّ)" أخذىـ ا  بعذاب يكـ الظُّمَّةً  ا  بالصيحة، كمرة إلى أصحاب اعيكة
التي سمتيـ كالصحيح أف أىؿ مديف ىـ ذاتيـ أصحاب اعيكة،عف سكرة الشعراء 

كالمكياؿ،كىذه معصية أىؿ مديف ذكرت ذكرت أنيـ كانكا يخسركف الميزاف )أصحاب اعيكة( 
لى ىذا ذىب كثير مف المحققيف كمنيـ ابف كثير ك  ي سا ر المكاض  التي كردت  ييا القصة، ا 

كالصحيح أنيـ أمة كاحدة، كصفكا  ي كؿ مقاـ بشيء؛ كليذا كعظ ىؤالء كأمرىـ  حيث يقكؿ :"
 (ْ)"لؾ عمى أنيـ أمة كاحدة بك اء المكياؿ كالميزاف، كما  ي قصة مديف سكاء بسكاء ،  دؿ ذ

                                                 
 (ّْٓٓح) ،(ِِّ/  ْ) - (ارتد  يمف الحكـ) ُباب،  (لحدكدكتاب )ا ،سنف أبى داكد (ُ)

 صحيح: اعلباني قاؿ
/  ٕ) -الزحيمي،لكىبة ( الفقو ا سالمي كأدلتو ُْ/  ِ) - ،عمى الصابكنيتفسير آيات اعحكاـانظر: (ِ)

 (ِّْ/  ِ) - ،سيد سابؽ قو السنة ،(ُّ/  ْ) - نيالصنعا إسماعيؿ بف مدمح ،( سبؿ السالـ َِٗ
 .(ُٗٓ/  ٔ) - تفسير القرآف العظيـ،البف كثير (ّ)

 . المصدر السابؽ،نفس الصفحة (ْ)
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الشجر الممتٌؼ، كىي كاحدة اعيؾ، ككؿ شجر كسمكا بأصحاب اعيكة عف اعيكة ىي 
كقد كانكا يعيشكف  ي رغد، كطيب عيش بيف البساتيف كالخيرات  (ُ)ممتٌؼ  يك عند العرب أيكة

معالجة بعض المنكرات الكثيرة ،كقد أرسؿ ا  إلييـ نبييـ شعيبان يدعكىـ إلى تكحيد ا  تعالى،ك 
 .التي استشرت بينيـ،غير أنيـ كذبكا كأعرضكا

 أسباب عقوبة قـو شعيب:ثانياا:
 اإلصرار عمى الشرؾ: -ُ
 أصر قـك شعيب عمى الكفر با  تعالى كالذيف مف قبميـ مف اعمـ المكذبة، بعد أف 

ـْ  دعاىـ نبييـ لتكحيد ا  تعالى ،حيث يقكؿ المكلى جؿ كعال  َلى َمْدَيَف َأَخاُه َواِ 
َفَكذَُّبو ُ  *ُشَعْيباا َفَقاَؿ َيا َقْوـِ اْعُبُدوا المََّه َواْرُجوا اْلَيْوـَ اْةِخَر َوَل َتْعَثْوا ِفي اأْلَْرِض ُمْفِسِديَف 

ـْ َجاِثِميَف  ـُ الرَّْجَفُة َفَهْصَبُحوا ِفي َدارِِه  [ّٕ،  ّٔ]العنكبكت :  َفَهَخَذْتُه
 الميزاف: تطفيؼ -ٕ

كىي مف المنكرات التي  شت بيف أىؿ مديف،حيث كانكا يطففكف الميزاف،كيبخسكف 
ـْ ِمْف ِإَلٍه  :الناس أشياءىـ،قاؿ تعالى ـْ ُشَعْيباا َقاَؿ َيا َقْوـِ اْعُبُدوا المََّه َما َلُك َلى َمْدَيَف َأَخاُه َواِ 

ـْ َعَذاَب َيْوـٍ ُمِحيٍط َرْيُرُ  َوَل َتْنُقُصوا اْلِمْكَياَؿ َواْلِميزَاَف إِ  َني َأَخاُؼ َعَمْيُك ـْ ِبَخْيٍر َواِ  َوَيا  *َني َأرَاُك
ـْ َوَل َتْعَثْوا ِفي اأْلَْرِض  َقْوـِ َأْوُفوا اْلِمْكَياَؿ َواْلِميزَاَف ِباْلِقْسِط َوَل َتْبَخُسوا النَّاَس َأْشَياَءُه

صالة كالسالـ  ي اكية السابقة عف منكريف نياىـ شعيب عميو ال [ٖٓ،  ْٖ]ىكد :  ُمْفِسِديفَ 
 مف المنكرات كىما:

 :نقص الكيؿ والميزافاألوؿ:
 يككف مف كجييف :كالنقص  ييما  كىما آلتا الكزف كالكيؿ

 أف يككف االستنقاص مف جيتيـ إذا باعكا ل يرىـ . -أ
  .أف يككف االستنقاص مف جية غيرىـ إذا اشتركا منو ، بأف يأخذكا منو أكثر مف حقيـ -ب

يقكؿ ليـ : ال تنقصكا المكياؿ كالميزاف ال عند اعخذ كال عند  عميو السالـ كأنو 
ا عطاء ،  ال تعطكا غيركـ أقؿ مف حقو إذا بعتـ ، كال تأخذكا منو أكثر مف حقكـ إذا اشتريتـ 

لى ىذيف ا، الَِّذيَف ِإَذا اْكَتاُلوا َعَمى النَّاِس  *َوْيًؿ ِلْمُمَطَفِفيَف  عمريف أشار قكلو تعالى  كا 
ـْ ُيْخِسُروفَ  *َيْسَتْوُفوَف  ـْ َأْو َوَزُنوُه َذا َكاُلوُه  (ِ) [ْ - ُ]المطففيف :  َواِ 

   :الثاني:بخس األشياء
أك المخادعة عف القيمة ،  ييا كالتزىيد كىك يككف  ي السمعة بالتعييب،النقص ىك البخس ك 
 ألسنة كذلؾ منيي عنو  ي اعمـ المتقدمة كالسالفة عمى،باطؿككؿ ذلؾ مف أكؿ الماؿ بال،

                                                 
 .( َّٗ/  ُٗ) -جام  البياف  ي تأكيؿ القرآف، لمطبرم  (ُ)
 .(ُُْ/ ٕ) -الكسيط،لسيد طنطاكمالتفسير  انظر: (ِ)
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 (ُ)الرسؿ صمكات ا  كسالمو عمى جميعيـ
ال لما شمؿ العذاب  كلـ تكف ىذه الظاىرة محصكرة  ي عدد قميؿ مف أىؿ مديف،كا 

 ان كسبب،كاعخالقي ليس مدعاة لميالؾ ،كالعمميـ االنساف لنفسو بفساده العقيدم، الجمي  عف ظم
كصالحية  ،كاعمة محتفظة بكياف استمراريتيالسقكط ما داـ قاصران عمى اع راد،لمدمار كا

ديمكمتيا كبقا يا،كلكف إذا تجاكز الظمـ كالفساد مستكل اع راد الذيف ال يشكمكف القاعدة أك 
إلى مستكل دا رة اعمة أخذت تمؾ اعمة  ي اليبكط مف عمياء الكرامة كالعز ،الظاىرة العامة 

 (ِ) دمار كالسقكط، حتى تحيف ساعة الإلى درؾ الذؿ كاليكاف

 هي عف نقص المكياؿ والميزاف:الغرض مف تكرار الن*
ول تنقصوا عنو قاؿ  اكية السابقة،كق  التكرار  ي  لماذا كيطرح ىنا سؤاؿ ميـ كىك

 :كىذا عيف اعكؿ  أوفوا المكياؿ والميزافثـ قاؿ :  ، المكياؿ والميزاف
إف القـك لما كانكا مصريف عمى ذلؾ العمؿ القبيح " يقكؿ ا ماـ الخازف إجابة عف ىذا التساؤؿ:

احتي   ي المن  إلى المبال ة  ي التأكيد  ،كمن  الناس حقكقيـ،كىك تطفيؼ الكيؿ كالكزف 
 ميذا كرر ذلؾ ليقكم الزجر كالمن  مف ذلؾ ،كالتكرير يفيد شدة االىتماـ كالعناية بالتأكيد ،

أوفوا المكياؿ  :كقكلو،نيى عف التنقيص  افول تنقصوا المكياؿ والميز الفعؿ عف قكلو 
 (ّ)"أمر بايفاء العدؿ كىذا غير اعكؿ كم اير لو والميزاف

 الصد عف سبيؿ اهلل: -ٖ
بؿ كانكا ؛ انيـ لـ يكتفكا با عراض عف دعكة شعيب  ،كىك مف أسباب عقكبتيـ

، بالقتؿيـ يددكنيحرضكف غيرىـ عمى الكفر بو،كيصدكنيـ عف سبيؿ اليداية كالرشاد،كي
َوَل َتْقُعُدوا ِبُكَؿ  ،قاؿ تعالى حكاية عف شعيب عميو الصالة كالسالـ:بأنكاع اعذليتكعدكنيـ ك 

ـْ َقِميالا  ا َواْذُكُروا ِإْذ ُكْنُت  ِصرَاٍط ُتوِعُدوَف َوَتُصد وَف َعْف َسِبيِؿ المَِّه َمْف آَمَف ِبِه َوَتْبُغوَنَها ِعَوجا
ـْ   [ٖٔ]اععراؼ :   َواْنُظُروا َكْيَؼ َكاَف َعاِقَبُة اْلُمْفِسِديفَ َفَكثََّرُك

قيؿ كانكا يقعدكف  ي الطرقات المفضية إلى شعيب  يتكعدكف مف أراد المجيء إليو كيقكلكف " 
إنو كذاب  ال تذىب إليو كما كانت قريش تفعمو م  النبي  صمى ا  عميو كسمـ قالو ابف 

عكد عمى طرؽ الديف كمن  مف أراد سمككيا كليس المراد بو القعكد كقيؿ المراد الق ..،عباس 
 (ْ)"..عمى الطرؽ حقيقة 

 
                                                 

 .(ُِِ/  ٕ) -الجام  عحكاـ القرآف، لمقرطبي  انظر: (ُ)
 .ِِِص ، أبك اععمى المكدكدم ،انظر:نحف كالحضارة ال ربية (ِ)
 .(ِْٖ/  ّ) - لباب التأكيؿ  ي معاني التنزيؿ،لمخازف (ّ)

 .(ِِْ/  ِ) -  تح القدير ، لمشككاني (ْ)
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 تهديدهـ لنبيهـ شعيب: -ٗ
، لدعكة كالمكعظة،كأبطؿ كؿ حججيـ لما ألح عمييـ شعيب عميو الصالة كالسالـ  ي ا

جاىركه بالعداء،كادعكا أنيـ ال يفيمكف ما يقكلو،كتكعدكه بأنو  (ُ)إذ كاف قكم الحجة كالبرىاف،
نَّا َلَنرَاَؾ ِفيَنا  رة تحميو لقتمكه :عشيلكال أف لو  َقاُلوا َيا ُشَعْيُب َما َنْفَقُه َكِثيراا ِممَّا َتُقوُؿ َواِ 

 [ُٗد : ]ىك  َضِعيفاا َوَلْوَل َرْهُطَؾ َلَرَجْمَناَؾ َوَما َأْنَت َعَمْيَنا ِبَعِزيزٍ 
َقاَؿ َيا  :كينكر عمييـ،يكبخيـ عمى قكليـ ىذا السالـ  الصالة عميو   كىنا نجد شعيبان 

ـْ ِظْهِري ا ِإفَّ َرَبي ِبَما َتْعَمُموَف ُمحِ  ـْ ِمَف المَِّه َواتََّخْذُتُموُ  َورَاَءُك  يًط َقْوـِ َأَرْهِطي َأَعز  َعَمْيُك
كقد اتخذتـ  ،لجناب ا  أف تنالكا نبيو بمساءة تترككني إعظامان أتترككني عجؿ قكمي، كال أم :"

ـْ ِظْهِري ا  جانب ا    (ِ)"تعظمكنو أم: نبذتمكه خمفكـ، ال تطيعكنو كال َورَاَءُك
دعا ربو أف يحكـ بينو كبيف قكمو  كلما عمـ شعيب إصرار قكمو عمى التكذيب كالمعاندة،

 [ٖٗ]اععراؼ :  َبْيَنَنا َوَبْيَف َقْوِمَنا ِباْلَحَؽ َوَأْنَت َخْيُر اْلَفاِتِحيفَ َربََّنا اْفَتْ  ...:بالحؽ
ـْ ِإَنػػػػػي ثػػػػػـ تكعػػػػػدىـ بعػػػػػذاب ا  ،كارتقػػػػػاب عذابػػػػػو  َوَيػػػػػا َقػػػػػْوـِ اْعَممُػػػػػوا َعَمػػػػػى َمَكػػػػػاَنِتُك

ـْ َعاِمػػػػًؿ َسػػػػْوَؼ َتْعَمُمػػػػوَف َمػػػػْف َيْهِتيػػػػِه َعػػػػَذاًب ُيْخِزيػػػػِه َوَمػػػػْف ُهػػػػَو َكػػػػاِذًب  َواْرَتِقُبػػػػوا ِإَنػػػػي َمَعُكػػػػ
 [ّٗ]ىكد :   َرِقيبً 
اعممكا كؿ ما  ى إمكانكـ عممو معى ، كابذلكا  ى تيديدل ككعيدل ما ش تـ ،  اف ذلؾ أم:" 

ما اعممكا  بلف يضيرنى ، ككيؼ يضيرنى كأنا المتككؿ عمى ا  المعتمد عمى عكنو كرعايتو
سكؼ تعممكف مف منا الذل سينزؿ بو عذاب   انكـ بعد ذلؾ،كأنا سأعمؿ ما ش ت ، تريدكف

 (ّ)"يخزيو كيفضحو كييينو ، كمف منا الذل ىك كاذب  ى قكلو كعممو 
 قـو شعيب:اهلل ل ثالثاا:عقوبات

 ورد في عقوبة اهلل لقـو شعيب ثالث آيات:
ـْ َجاِثِميَف ::تبيف أف عقكبتيـ كانت الرجفة اةية األولى ـُ الرَّْجَفُة َفَهْصَبُحوا ِفي َدارِِه َفَهَخَذْتُه
 [ُٗ]اععراؼ : 
ْيَنا ُشَعْيباا َوالَِّذيَف :عف صيحة  ة:أ ادت أف العقاب كاف عبار  اةية الثانية َوَلمَّا َجاَء َأْمُرَنا َنجَّ

ـْ َجاِثِميَف  ْيَحُة َفَهْصَبُحوا ِفي ِدَيارِِه ـْ *آَمُنوا َمَعُه ِبَرْحَمٍة ِمنَّا َوَأَخَذِت الَِّذيَف َظَمُموا الصَّ َكَهْف َل
 [ٓٗ،  ْٗ: ]ىكد  دَيْغَنْوا ِفيَها َأَل ُبْعداا ِلَمْدَيَف َكَما َبِعَدْت َثُمو 

                                                 
تفسير القرآف كمناظرتو ليـ انظر: لحسف مراجعتو قكمو "،يقاؿ لو: خطيب اعنبياء ككاف"قاؿ الثكرم:  (ُ)

 .(ّْٔ/  ْ) - العظيـ،البف كثير
 .(ّْٕ/  ْ) - تفسير القرآف العظيـ،البف كثير (ِ)

 .(ٖٕ/  ٕ) -التفسير الكسيط،لسيد طنطاكم (ّ)



                                                                             - 188 - 

 

ـْ ::كىي  ي سكرة الشعراء ذكرت أنيـ أخذكا بعذاب يكـ الظمة  اةية الثالثة َفَكذَُّبوُ  َفَهَخَذُه
 [ُٖٗ]الشعراء : َعَذاُب َيْوـِ الظ مَِّة ِإنَُّه َكاَف َعَذاَب َيْوـٍ َعِظيـٍ 

السكر الكريمة  ي  ما ىك المراد بيذه العقكبات الثالثبكما كجو التناسب  ي ذكرىا  ي ىذه 
 مكاضعياب

كالرجفػػػػة ىػػػػػى ،كىػػػػػك الحركػػػػة كاالضػػػػػطراب ،المػػػػػرة مػػػػف الرجػػػػؼ ىػػػػي ك  : المػػػػراد بالرجفػػػػػة -ُ
َيػػػػػػْوـَ َتْرُجػػػػػػُؼ اأْلَْرُض ،كمنػػػػػػو :  لػػػػػػ رضاالرتعػػػػػػاد كالحركػػػػػػة الشػػػػػػديدة أم  الشػػػػػػديدة الزلزلػػػػػػة

كالمعنػػػػػى :  أخػػػػػذتيـ الزلزلػػػػػة  أصػػػػػبحكا  ػػػػػي دارىػػػػػـ بػػػػػاركيف عمػػػػػى  [ُْ]المزمػػػػػؿ :  َواْلِجَبػػػػػاؿُ 
 (ُ)ركبيـ أك منكبيف عمى كجكىيـ ميتيف

كخالصػػػػة  : قػػػػد سػػػػبؽ بيػػػػاف معناىػػػػا  ػػػػي الحػػػػديث عػػػػف عقكبػػػػة قػػػػـك لػػػػكط أمػػػػا "الصػػػػيحة" -ِ
 الشديدالصكت القاصؼ القكؿ أنيا 

عمػػػػػػييـ بعػػػػػػث ا  عػػػػػػف ابػػػػػػف عبػػػػػػاس رضػػػػػػي ا  عنيمػػػػػػا قػػػػػػاؿ :"  :عػػػػػػذاب يػػػػػػـو الظمػػػػػػة -ّ
، حتػػػػػى إذا كلػػػػػذة،  نػػػػػادل بعضػػػػػيـ بعضػػػػػان  سػػػػػحابة،  ػػػػػأظمتيـ مػػػػػف الشػػػػػمس،  كجػػػػػدكا ليػػػػػا بػػػػػردان 

قػػػػػػػاؿ عبػػػػػػػد ا  بػػػػػػػف عبػػػػػػػاس:  ػػػػػػػذلؾ عػػػػػػػذاب يػػػػػػػـك ،اجتمعػػػػػػػكا تحتيػػػػػػػا، أرسػػػػػػػميا ا  عمػػػػػػػييـ ناران 
 (ِ)"الظمة

محيطان  كىذه العقكبات الثالث قد اجتمعت عمى أىؿ مديف  ي آف كاحد، كانت عذابان 
ـْ َعَذاَب َيْوـٍ ُمِحيطٍ بييـ نليـ كصفو  ا،كم َني َأَخاُؼ َعَمْيُك أحاط بالقكـ مف [ ْٖ]ىكد :  َواِ 

   بالصكت الصاعؽ كمف حكليـ بالسحاب الممتيب، كمف  كقيـ بالرجفة تحتيـ
 كقد اجتم  عمييـ ذلؾ كمو: أصابيـ عذاب يكـ الظمة، كىي سحابةقاؿ ابف كثير رحمو ا  :"

كرجفة مف  ،ككىى  عظيـ، ثـ جاءتيـ صيحة مف السماء،أظمتيـ  ييا شرر مف نار كلىيىب 
 (ّ)"اعرض شديدة مف أسفؿ منيـ،  زىقت اعركاح، ك اضت النفكس كخمدت اعجساد

 وجه التناسب في ذكر كؿ عقوبة في موضعها مف السور الثالثة:رابعاا:
،حيث مف السكرة كالسياؽ الذم ذكرت  يونجد أف ىناؾ تناسب كاضح بيف كؿ عقكبة 

كضعت كؿ عقكبة متناسبة م  معاني اكيات كمكضكعاتيا كسياقاتيا التي كردت  ييا، في 
سكرة اععراؼ تحدثت اكيات أف قكـ شعيب أرجفكا نبييـ، كىددكه كأصحابىو با خراج مف 

ََلُ الَِّذيَف اْسَتْكَبُروا ِمْف َقْوِمِه َقاَؿ اْلمَ  :الديار أك الدخكؿ  ي ممة الكفر حيث قاؿ تعالى عنيـ
 ا َكارِِهيفَ َلُنْخِرَجنََّؾ َيا ُشَعْيُب َوالَِّذيَف آَمُنوا َمَعَؾ ِمْف َقْرَيِتَنا َأْو َلَتُعوُدفَّ ِفي ِممَِّتَنا َقاَؿ َأَوَلْو ُكنَّ 

 [ٖٖ]اععراؼ : 

                                                 

 
 .(ُُ/  ٗ) -رشيد رضا تفسير المنار ،لمحمد( ّْٖ/  ُ) -معاني القرآف لمفراء  انظر: (ُ)
 .(ّْٗ/  ُٗ) -جام  البياف  ي تأكيؿ القرآف، لمطبرم  (ِ)

 .(ْْٗ/  ّ) - تفسير القرآف العظيـ،البف كثير (ّ)
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ـُ الرَّْجَفةُ   قاؿ تعالى  ي مبينان عقابيـ:  قابؿ ا رجاؼ بالرجفة،كا خا ة با خا ة. َفَهَخَذْتُه
كذلؾ عنيـ قالكا لنبييـ عمى سبيؿ التيكـ ،ك ي سكرة ىكد ذكر أف عقكبتيـ كانت بالصيحة 

َأَصاَلُتَؾ تَْهُمُرَؾ َأْف َنْتُرَؾ َما َيْعُبُد آَباُؤَنا َأْو َأْف َنْفَعَؿ ِفي َأْمَواِلَنا َما َنَشاُء  كاالستيزاء كالتندر
ـُ الرَِّشيُد   كاف مف المناسب أف يذكر الصيحة التي أسكتتيـ [ ٕٖ]ىكد : ِإنََّؾ أَلَْنَت اْلَحِمي

 عميو الصالة كالسالـكمنعتيـ مف تعاطي ىذا الكالـ القبيح بحؽ نبي ا  شعيب 
كأمػػػػا  ػػػػي سػػػػكرة الشػػػػعراء  ػػػػذكر أنػػػػػو أخػػػػذىـ عػػػػذاب يػػػػـك الظمػػػػة،ككانت ىػػػػذه العقكبػػػػػة 

َفَهْسػػػػػِقْط َعَمْيَنػػػػػا ِكَسػػػػػفاا ِمػػػػػَف السَّػػػػػَماِء ِإْف ُكْنػػػػػَت ِمػػػػػػَف  :اسػػػػػتجابة لمػػػػػا طمبػػػػػكه حيػػػػػث قػػػػػالكا
ػػػػػػػػػاِدِقيَف  كقػػػػػػػػػكؿ  ،كىػػػػػػػػػك (ُ)عػػػػػػػػػذاب تستأصػػػػػػػػػمنامػػػػػػػػػف الأم: قطػػػػػػػػػ   [ُٕٖالشػػػػػػػػػعراء : ] الصَّ

َـّ ِإْف َكػػػاَف َهػػػَذا ُهػػػَو اْلَحػػػؽَّ ِمػػػْف ِعْنػػػِدَؾ َفػػػَهْمِطْر   مػػػف كفػػػار قػػػريش: إخػػػكانيـ ْذ َقػػػاُلوا المَُّهػػػ َواِ 
 اسػػػػتجاب ا  طمػػػػب ،[ِّ]اعنفػػػػاؿ :  َعَمْيَنػػػػا ِحَجػػػػاَرةا ِمػػػػَف السَّػػػػَماِء َأِو اْئِتَنػػػػا ِبَعػػػػَذاٍب أَِلػػػػيـٍ 

كػػػػػػػي يسػػػػػػػتظمكا   ػػػػػػػاجتمعكا تحتيػػػػػػػاقػػػػػػػـك شػػػػػػػعيب،حيث أصػػػػػػػابيـ حػػػػػػػر شػػػػػػػديد، أظمتيـ سػػػػػػػحابة 
بظميػػػا  ممػػػػا تكامػػػػؿ عػػػددىـ  ػػػػاذا بالسػػػػحابة تنفػػػػث شػػػرران كليبػػػػان كنػػػػاران أحػػػرقتيـ ،ثػػػػـ رجفػػػػت بيػػػػـ 

 اعرض كجاءت صيحة عظيمة مف السماء  أزىقت أركاحيـ كقضت عمييـ
ثـ ذكر ا  تعالى ما قالو شعيب بعد نجاتو كمف معو مف المؤمنيف مف العذاب اعليـ،حيث قاؿ 

ـْ َفَكْيَؼ  :بخان ليـ كمقرعان مك  ـْ ِرَساَلِت َرَبي َوَنَصْحُت َلُك ـْ َوَقاَؿ َيا َقْوـِ َلَقْد َأْبَمْغُتُك َفَتَولَّى َعْنُه
 [ّٗ]اععراؼ :  آَسى َعَمى َقْوـٍ َكاِفِريفَ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .ٕٗٓ ، ص تيسير الكريـ الرحمف  ي تفسير كالـ المناف،لمسعدمانظر: (ُ)
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 المبحث الثاني 
 األفرادإهالؾ  نماذج لعقوبات
 

 وفيه ثالثة نماذج
 .النموذج األوؿ: ابف نوٍح عميه الصالة والسالـ

 .النموذج الثاني: قاروف
 .النموذج الثالث: السامري
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 المبحث الثاني 
 نماذج لعقوبات األفراد

 
 األوؿ: ابف نوٍح عميه الصالة والسالـ لنموذجا

 أولا:قصة ابف نوح وعقوبته:
ىذا نمكذج مف النماذج القرآنية لعقكبات اع راد،ذكره القرآف  ي سياؽ قصة نكح عميو    

الصالة كالسالـ م  قكمو،كقد سبؽ الكالـ عف عقكبة قكـ نكح التي تمثمت بالطك اف الذم 
كىي  كيذكر القرآف ىذه الحمقة مف حمقات القصة كلـ يستثف أحدان ن مف الكفار،،أغرؽ القكـ 

ليؤكد عمى أحد خصا ص السنة ا ليية  ي عقاب اعمـ كىي  ابنو قبؿ غرقو مكقؼ نكح مف
تجرم عمى كؿ مف كق   ي أسبابيا دكف سنة العمـك كالمراد بيا أف ىذه السنة إذا كقعت  انيا 

َفَمْف َتِجَد ِلُسنَِّت كما قاؿ تعالى يي سنة ال تحابي أحدان ، و كقرابتو،نسبأك  والنظر إلى عرق
  . [ّْ] اطر :  ْبِديالا َوَلْف َتِجَد ِلُسنَِّت المَِّه َتْحِويالا المَِّه تَ 

كما ترتب ،كلنقؼ اكف م  اكيات الكريمة التي قصت عمينا خبر نكح م  كلده العاؽ  
 عمى ذلؾ مف تكجييات إليية:
 قاؿ تعالى عف سفينة النجاة :

  ـْ ِفي َمْوٍج َكاْلِجَباِؿ َوَناَد  ُنوًح اْبَنُه َوَكاَف ِفي َمْعِزٍؿ َيا ُبَنيَّ اْرَكْب َمَعَنا َوَل َوِهَي َتْجِري ِبِه
ـَ اْلَيْوـَ ِمْف َأْمِر المَِّه  *َتُكْف َمَع اْلَكاِفِريَف  َقاَؿ َساِوي ِإَلى َجَبٍؿ َيْعِصُمِني ِمَف اْلَماِء َقاَؿ َل َعاِص

ـَ َوَحاَؿ َبْيَنُهَما اْلَمْوُج َفَكاَف ِمَف اْلُمْغَرِقيفَ   [ّْ  -ِْ]ىكد : ِإلَّ َمْف َرِح
لصالة كالسالـ ًمٍف تصكر لنا ىذه اكيات لحظة رىيبة حاسمة، يبصر  ييا نكح عميو ا    

عف الكفار،تكاد اعمكاج اليا مة أف  ي معزؿ عمى متف سفينة النجاة ابنو ك مذة كبده، كىك 
َيا ُبَنيَّ اْرَكْب   ييتؼ بالكلد الشارد : كراحاعبكة المميك ة،معاني  ي كيانو  تستيقظ ا ت رقو،

  [ِْ]ىكد : َمَعَنا َوَل َتُكْف َمَع اْلَكاِفِريَف 
كقد كعده ا  تعالى بنجاة  –عميو السالـ  -مف نكح  الكالـ ىذامثؿ ق  يكيؼ كلكف 

، كال يعقؿ أف يخفى عميو الذيف كاف كلده كزكجتو منيـ  المؤمنيف مف أىمو  قط دكف الكا ريف
 كفرىماب أمر

، ظف أنو قد بدا لو  كبعيدان عنيـ رأل ابنو بمعزؿ عف الكفاريحتمؿ أف يككف حيف "
كيحتمؿ أف يككف قد  يـ أنو  كأراد االنضماـ لفريؽ المؤمنيف،،كجنح لإليماف ـ كرىي ـكفرى

]ىكد :  َأنَُّه َلْف ُيْؤِمَف ِمْف َقْوِمَؾ ِإلَّ َمْف َقْد آَمَف  غير داخؿ  ي عمكـ قكلو  تعالى  لو : 
جعؿ الناجيف قسميف : أىمو إال مف استثنى ، كمف آمف مف قكمو ،  -تعالى  -؛ عنو [ّٔ
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عنيـ قسيـ لقكمو منيـ ، ككا ؽ ىذا الفيـ   جاز  ي  يمو أف يؤمف مف أىمو مف كاف كا ران 
 (ُ)"ه رحمة اعبكةكقكا

نما قاؿ نكح ذلؾ  "قاؿ الشيل القاسمى :ك   -أل : رب إف أبنى مف أىمى . . ألل  -كا 
لفرط التأسؼ عمى ابنو  -مف اعىؿ ذكل القرابة الصكرية ، كالرحمة النسبية ، كغفؿ  -لفيمو 

كلـ يتحقؽ أف ابنو ىك الذل سبؽ  ِإلَّ َمف َسَبَؽ َعَمْيِه القوؿ  عف استثنا و تعالى بقكلو :  -
ـي الحاكميف  ربو باالسترحاـ ، كعرض بقكلو عميو القكؿ ،  استعطؼ  إلى أف  كىأىنتى أىٍحكى

 (ِ)"العالـ العادؿ الحكيـ ال يخمؼ كعده .
كظف أنو سينجك مف ،كغرَّتو قكتو ك تكتو ، لـ يستجب لدعكة أبيوالعاؽ  االبفكلكف 

 َساِوي ِإَلى َجَبٍؿ َيْعِصُمِني ِمَف اْلَماِء  : قاؿ  ال رؽ
عتقد بجيمو أف الطك اف ال يبمر رءكس الجباؿ، كأنو لك تعمؽ  ي رأس جبؿ لنٌجاه ذلؾ ا  

:  النداء اعخير : لو رسالن مالمدرؾ لحقيقة اليكؿ كحقيقة اعمر مف ال رؽ،  قاؿ لو أبكه نكح، 
  َـ ـَ اْلَيْوـَ ِمْف َأْمِر المَِّه ِإل َمْف َرِح ال  أم: ليس شيء يعصـ اليكـ مف أمر ا  ل َعاِص

 جباؿ كال مخابر  إال مف رحـ ا  .
، كتق  سنة العقاب عمى ذلؾ الكا ر صفحة المشيد  اعحكاؿ كتتبدؿ ك ي لحظة تت ير

 . وحاؿ بينهما الموج فكاف مف المغرقيف  المكج ال امر  ويبتمعالعاؽ ك 
الطك اف،كاستكاء السفينة عمى بر اعماف،تستيقظ  ي نكح كبعد ىدكء العاصفة،كانتياء 

 عميو السالـ ليفة الكالد المفجكع عمى ابنو لينادم:
 َـُ اْلَحاِكِميف فَّ َوْعَدَؾ اْلَحؽ  َوَأْنَت َأْحَك  َرَب ِإفَّ اْبِني ِمْف َأْهِمي َواِ 

بمراده كىك نجاة  كلـ يصرح ، ي نجاة أىمو  الكعد الذم كعده إياهربو  مستنجزان قاليا 
كاكتفى بالتعريض كا يماء،مف باب اعدب م  ا  تعالى،كلعممو أف ا  تعالى مطم  ، كلده

 ى  عمييـ الصالة كالسالـ اعنبياء  سمكو،أدب ر ي   عمى ما يريد  يك يعمـ السر كأخفى ،كىذا
 عز كجؿ  مخاطبتيـ لربيـ

قرابة التي تربط الكلد بابنو،كىي قرابة لكف الرد ا ليي جاء حازمان كمذكران بحقيقة ال 
كتككيد؛ ك يما يشبو التقري    ي قكةجاءه الرد  كليست قرابة الدـ كالنسب لذلؾ،العقيدة كالديف 

َقاَؿ َيا ُنوُح ِإنَُّه َلْيَس ِمْف َأْهِمَؾ ِإنَُّه َعَمًؿ َرْيُر َصاِلٍ  َفاَل َتْسهَْلِف َما َلْيَس َلَؾ ِبِه  كالتأنيب :
ـً ِإَني َأِعُظَؾ َأْف َتُكوَف ِمَف اْلَجاِهِميفَ   ِعْم

 

                                                 
 .(َٕ/  ُِ) -تفسير المنار ،محمد رشيد رضا (ُ)

(ِ)
 (.9/3448) -انقاسًي انديٍ جًال يذًد ،تفسير انقاسًيانًشهىر ب يذاسٍ انتأويم 
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كجيو ك ىذا النفي  الذيف أمرتؾ أف تسمكيـ  ي السفينة  نجا يـ ، كعمؿ  يك ليس مف أىمؾ
 إنه عمؿ رير صال :  -تعالى  -بقكلو 

  يدؿ عمى أف العبرة بقرابة الديف ال بقرابة النسب ،  اف تىذه اكية قاؿ ا ماـ الرازم:" 
ىذه الصكرة كانت قرابة النسب حاصمة مف أقكل الكجكه ، كلكف لما انتفت قرابة الديف ، ال 

 (ٔ)".ِإنَُّه َلْيَس ِمْف َأْهِمَؾ  بأبمر اعلفاظ كىك  قكلو :  تعالىجـر نفاه ا  
مكضعو، كخشي أف يككف قد أخطأ  ي حؽ ربو  تبيف لنكح أف سؤالو لـ يكف  ي كحيف 

كيرتجؼ نكح ارتجا ة العبد الرحمة،كاستعاذ بو مف الجيؿ، وعز كجؿ، است فر ربو كطمب من
  ي حؽ ربو ،  يمجأ إليو ، يعكذ بو ، كيطمب غفرانو كرحمتو : المؤمف يخشى أف يككف قد زؿَّ 

لَّ َتْغِفْر ِلي َوَتْرَحْمِني َأُكْف ِمَف  َقاَؿ َرَب ِإَني َأُعوُذ ِبَؾ َأْف َأْسَهَلَؾ َما ـً َواِ  َلْيَس ِلي ِبِه ِعْم
  اْلَخاِسِريفَ 

 فوائد مهمة مف القصة:ثانياا:
لفرد تربط بيف الفرد كا ،كىيالديف التي تربط بيف المسمميف ىي رابطة رلالكبرابطة لإف ا أكالن:

 ي دينو كمذىبو،  يوبع ان خالفم،كا ران  كاف ،كابف نكح عميو السالـما ال يربطو النسب كالقرابة
 ىب.ذ ي النسب، لما كانكا مكا قيف  ي الديف كالم اعجانبك نجا م  أبيو  ، يمؾ م  مف ىمؾ

ثانيان:إف سنة ا  تعالى  ي العقاب ال تحابي أحدان كلك كاف ابنان لنبي مف أكلى العـز مف 
كقد كجينا بيف العباد  ي الثكاب كالعقاب،الرسؿ،كىذا ما يقتضيو عدؿ ا  تعالى  ي المساكاة 

كـ ال ينسجـ م  رغباتنا كما قاؿ  ا  تعالى إلى العدؿ كالمساكاة  ي تكجيو اعحكاـ،كلك كاف الحي
ـْ َأِو اْلَوالِ ي:تعالى  َدْيِف ا َأي َها الَِّذيَف آَمُنوا ُكوُنوا َقوَّاِميَف ِباْلِقْسِط ُشَهَداَء ِلمَِّه َوَلْو َعَمى َأْنُفِسُك

 الذم يستحؽ العقاب كيثبت عميو الجـر البد أف يعاقب كلك كاف  [ُّٓ]النساء :  َواأْلَْقَرِبيفَ 
 أقرب اعقربيف لإلنساف.

يجزم الناس  ي الدنيا كاكخرة بايمانيـ  ف ا  تعالىثالثان: قاؿ الشيل محمد رشيد رضا:"إ
ف كانكا مف  منيـ عجؿ آبا و كأجداده الصالحيف كأعماليـ ال بأنسابيـ ، كال يحابي أحدان  كا 

اعنبياء المرسميف ، كأف مف سألو مف ىؤالء اكباء ما يخالؼ سننو  ي شرعو كحكمتو  ي نظاـ 
 (ِ)"يستحؽ التأديب ، حتى يتكب كينيب . خمقو ، كاف مذنبان 

 عميػػػػػػو ىػػػػػػك نػػػػػػكح كعدـ تسػػػػػػكيؼ ذلػػػػػػؾ  يػػػػػػا،رابعان:ضػػػػػػركرة المسػػػػػػارعة إلػػػػػػى التكبػػػػػػة كاالسػػػػػػت فار
كا نابػػػػػة، نحف  السػػػػػالـ حينمػػػػػا شػػػػػعر بالتقصػػػػػير  ػػػػػي حػػػػػؽ ا  تعػػػػػالى سػػػػػارع بالتكبػػػػػة الصػػػػػالة

 .أحكج منو إلى ذلؾ

                                                 
 .(ّ/  ُٖ) - مفاتيح ال يب،لمرازم (ُ)

 (ّٕ/  ُِ) - ، محمد رشيد رضاتفسير المنار (ِ)
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 :النموذج الثاني: قاروف
 أولا:قصة قاروف وسبب عقوبته:
 أ.قصة قاروف في القرآف الكريـ:

ىنا قصتو كىذا نمكذج ثافو مف النماذج التي ذكرىا ا  تعالى لعقاب اع راد،كلنسرد  
 كاممة كما عرضيا القرآف الكريـ  ي مكض  كاحد كىك  ي سكرة القصص،قاؿ تعالى:

 ـْ َوآَتْيَنػػػػاُ  ِمػػػػَف اْلُكُنػػػػوِز َمػػػػا ِإفَّ َمَفاِتَحػػػػُه ِإفَّ َقػػػػاُروَف َكػػػػاَف ِمػػػػْف َقػػػػْوـِ ُموَسػػػػى َفَبَغػػػػى َعَمػػػػْيِه
َواْبتَػػػِغ  *ُه َل َتْفػػػَرْح ِإفَّ المَّػػػَه َل ُيِحػػػب  اْلَفػػػِرِحيَف َلَتُنػػػوُء ِباْلُعْصػػػَبِة ُأوِلػػػي اْلقُػػػوَِّة ِإْذ َقػػػاَؿ َلػػػُه َقْوُمػػػ

ِفيَمػػا آتَػػاَؾ المَّػػُه الػػدَّاَر اْةِخػػَرَة َوَل تَػػْنَس َنِصػػػيَبَؾ ِمػػَف الػػد ْنَيا َوَأْحِسػػْف َكَمػػا َأْحَسػػَف المَّػػُه ِإَلْيػػػَؾ 
َقػػػػاَؿ ِإنََّمػػػػا ُأوِتيتُػػػػُه َعَمػػػػى ِعْمػػػػـٍ  *ْلُمْفِسػػػِديَف َوَل َتْبػػػِغ اْلَفَسػػػػاَد ِفػػػػي اأْلَْرِض ِإفَّ المَّػػػػَه َل ُيِحػػػػب  ا

ـْ َأفَّ المَّػػَه َقػػْد َأْهَمػػَؾ ِمػػْف َقْبِمػػِه ِمػػَف اْلقُػػُروِف َمػػْف ُهػػَو َأَشػػد  ِمْنػػُه قُػػوَّةا َوَأْكثَػػ ـْ َيْعَمػػ ُر ِعْنػػِدي َأَوَلػػ
ـُ اْلُمْجِرُمػػػػوَف  َفَخػػػػَرَج َعَمػػػػى َقْوِمػػػػِه ِفػػػػي ِزيَنِتػػػػِه َقػػػػاَؿ الَّػػػػِذيَف  *َجْمعاػػػػا َوَل ُيْسػػػػَهُؿ َعػػػػْف ُذُنػػػػوِبِه

َوَقػػػاَؿ  *ُيِريػػػُدوَف اْلَحَيػػػاَة الػػػد ْنَيا َيػػػا َلْيػػػَت َلَنػػػا ِمْثػػػَؿ َمػػػا ُأوِتػػػَي َقػػػاُروُف ِإنَّػػػُه َلػػػُذو َحػػػظَّ َعِظػػػيـٍ 
ـْ ثَػػػػػَواُب المَّػػػػػِه َخْيػػػػػًر ِلَمػػػػػْف آَمػػػػػَف َوَعِمػػػػػَؿ َصػػػػػ ـَ َوْيَمُكػػػػػ ا َوَل ُيَمقَّاَهػػػػػا ِإلَّ الَّػػػػػِذيَف ُأوتُػػػػػوا اْلِعْمػػػػػ اِلحا

ػػػاِبُروَف  َفَخَسػػػْفَنا ِبػػػِه َوِبػػػَدارِِ  اأْلَْرَض َفَمػػػا َكػػػاَف َلػػػُه ِمػػػْف ِفَئػػػٍة َيْنُصػػػُروَنُه ِمػػػْف ُدوِف المَّػػػِه  *الصَّ
َهفَّ المَّػػػَه َوَأْصػػػَبَ  الَّػػػِذيَف َتَمنَّػػػْوا َمَكاَنػػػُه ِبػػػاأْلَْمِس َيُقولُػػػوَف َوْيَكػػػ*َوَمػػػا َكػػػاَف ِمػػػَف اْلُمْنَتِصػػػِريَف 

 َيْبُسػػػُط الػػػَرْزَؽ ِلَمػػػْف َيَشػػػاُء ِمػػػْف ِعَبػػػاِدِ  َوَيْقػػػِدُر َلػػػْوَل َأْف َمػػػفَّ المَّػػػُه َعَمْيَنػػػا َلَخَسػػػَؼ ِبَنػػػا َوْيَكَهنَّػػػهُ 
َوَل  ِتْمػػػػَؾ الػػػػدَّاُر اْةِخػػػػَرُة َنْجَعُمَهػػػػا ِلمَّػػػػِذيَف َل ُيِريػػػػُدوَف ُعمُػػػػو ا ِفػػػػي اأْلَْرضِ  *َل ُيْفِمػػػػُ  اْلَكػػػػاِفُروَف 

َمػػػْف َجػػػػاَء ِباْلَحَسػػػػَنِة َفَمػػػُه َخْيػػػػًر ِمْنَهػػػػا َوَمػػػْف َجػػػػاَء ِبالسَّػػػػَيَئِة َفػػػػاَل *ا َواْلَعاِقَبػػػػُة ِلْمُمتَِّقػػػػيفَ َفَسػػػادا 
  [ ْٖ،  ٕٔ]القصص : ُيْجَز  الَِّذيَف َعِمُموا السََّيَئاِت ِإلَّ َما َكاُنوا َيْعَمُموَف 

ف الخطر الذم يمثمو الماؿ عمى النفس ىذا النمكذج عرضو القرآف الكريـ ليبي 
،كيكالي ك يعادم مف أجمو ساف الذم يحرص عميو كيحبو البشرية،كلمماؿ سمطانو عمى ا ن

ذا ك ،كيبذؿ  ي سبيمو ركحو ككقتو،كيجعمو اليدؼ الذم يسعى لتحقيقو،ك  صؿ ا نساف ليذه ا 
يمن  حؽ ال ير الدرجة مف عبادة الماؿ  انو سينسى المنعـ الذم كىبو ىذا الماؿ،كس

عمى كباالن الماؿ  عدُّ ،كما ينفسو المتكبرة ال إلى ا  تعالى يو،كينسب الفضؿ  ي تحصيمو إلى 
 .إذا ما أغراه لالعتداء عمى غيره بالظمـ كالبطشصاحبو 
حيث كاف مف أثرل أثريا يـ ، ك يران  كثيران  الٌمو ماالن  رزقورجؿ مف بني إسرا يؿ، كقاركف  

،كىذا يدؿ عمى كثرة مف الرجاؿ مجمكعة عمى حمميايصعب حتى إف مفاتيح خزا نو كاف ،
 .مالو
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 ب عقوبة قاروف:اسبأب.
 يمكف تمخيص سبب عقوبة قاروف بسببيف:

 :البغي والعدواف نتيجة الثراءالسبب األوؿ: 
تطاكؿ عمييـ ، ك  ب ى عمى قكمو  كيتخدع بالزينة،مف ذلؾ النكع الذم يفتف بالماؿ، قاركف كاف

  عاؿ .اعك قكاؿ باعكاالعتداء عمييـ ،كتجاكز الحدكد  ى ظمميـ 
كزينة  اخرة باىرة، ،كاف يخرج  ي مككب مييب وأنحتى كاستبد بو الكبر كالخيالء  

ظيار العظمة ك  لحياة الدنيا كاف مف الذيف يريدكف ا المكانة  ما بقصد التعالي عمى الناس، كا 
يا ليت لنا مثؿ ما أكتى قاركف مف :قالكا عمى سبيؿ التمنى كاالنبيارأف إال كزخار يا مف قكمو،

 ماؿ كزينة ، إنو لذك حظ عظيـ ، كنصيب ضخـ ، مف متاع الدنيا كزينتيا .
أما الفريؽ  ،كىـ الفريؽ اعكؿ مف قكـ قاركف ،ىكذا قاؿ الذيف يريدكف الحياة الدنيا  

العمـ النا   ،  قد قابمكا أصحاب ىذا القكؿ الثانى المتمثؿ  ى أصحاب ا يماف القكل ، ك 
ـْ َثَواُب اهلل بالزجر كالتعنيؼ ، كقد حكى القرآف ذلؾ عنيـ  قاؿ :  َوَقاَؿ الذيف ُأوُتوْا العمـ َوْيَمُك
 . َخْيًر َلَمْف آَمَف َوَعِمَؿ َصاِلحاا َوَل ُيَمقَّاَها ِإلَّ الصابروف 

انزجركا كارتدعكا عف ىذه التمنيات كاعقكاؿ،  اف جزاء الٌمو كمثكبتو لعباده  :أم 
المؤمنيف الصالحيف  ي الدار اكخرة خير مما تركف كما تتمنكف، كلكف ال يتمقى الجنة أك 
المثكبة كال يك ؽ ليا إال الصابركف عمى الطاعات كعف المعاصي، الراغبكف  ي الدار اكخرة، 

لٌمو  ي كؿ ما قسـ مف المنا   كالمضار، المتر عكف عف محبة الدنيا، كذلؾ الراضكف بقضاء ا
يقوؿ الّمه تعالى: أعددت لعبادي الصالحيف ما ل عيف رأت، )جاء  ي الحديث الصحيح:  كما

ـْ كاقرؤكا إف ش تـ:  ،(ُ)(ول أذف سمعت، ول خطر عمى قمب بشر ـُ َنْفًس ما ُأْخِفَي َلُه َفال َتْعَم
 (ِ) .[ُٕ :]السجدة ِة َأْعُيٍف، َجزاءا ِبما كاُنوا َيْعَمُموَف ِمْف ُقرَّ 

بمكاعظ قكمو نصحو أىؿ الكعظ كا رشاد مف لكف أم أمة ال تخمك مف الناصحيف كالعقالء  
 :(ّ)خمس قا ميف

ُ-    َل َتْفَرْح ِإفَّ المََّه ل ُيِحب  اْلَفِرِحيف  ،أم قاؿ لو جماعة مف بني إسرا يؿ مف النصحاء
حينما أظير التفاخر: ال تبطر كال تفرح بما أنت  يو مف الماؿ،  اف الٌمو ال يحب اعشريف 
البطريف الذيف ال يشكركف الٌمو عمى ما أعطاىـ، كال يستعدكف لآلخرة، أم يب ضيـ كيعاقبيـ، 

، َوالمَُّه ل ُيِحب  ُكؿَّ ُمْختاٍؿ ِلَكْيال تَْهَسْوا َعمى ما فاكقكلو تعالى:  ـْ ، َول َتْفَرُحوا ِبما آتاُك ـْ َتُك
 [.ِّ]الحديد َفُخورٍ 

                                                 
 . (َِّٕ،ح)(ُُٖٓ/  ّ) - ..( الجنة صفة  ي جاء ما) ٖ باب ، (الخمؽ بدء )كتابصحيح البخارم  (ُ)

 .(ُٔٔ/  َِ) -التفسير المنير لمزحيمي  انظر: (ِ)
 .(ُُٔ/  َِ) -المصدر السابؽ انظر: (ّ)
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ِ-   ََواْبَتِغ ِفيما آتاَؾ المَُّه الدَّاَر اْةِخَرة :الماؿ الجزيؿ أم استعمؿ ما كىبؾ الٌمو مف ىذا ،
كخرة،  اف لثكاب  ي الدنيا كا ي طاعة ربؾ، كالتقرب إليو بأنكاع القربات التي يحصؿ لؾ بيا ا

 الدنيا مزرعة اكخرة.
ّ-  َول َتْنَس َنِصيَبَؾ ِمَف الد ْنيا:  أم ال تترؾ حظؾ مف لذات الدنيا التي أباحيا الٌمو مف

، ، كلنفسؾ عميؾ حقان الماكؿ كالمشارب كالمالبس كالمساكف كالزكاج،  اف لربؾ عميؾ حقان 
 كىذه ىي كسطية ا سالـ  ي الحياة ،حؽ حقو،  أعط كؿ ذم كعىمؾ عميؾ حقان 

 َبَعَث ِإَلى ُعْثَماَف ْبِف َمْظُعوٍف َفَجاَءُ  َفَقاَؿ :  -صمى اهلل عميه وسمـ-َأفَّ النَِّبىَّ عىٍف عىاً شىةى : 
 . َقاَؿ : َل َوالمَِّه َيا َرُسوَؿ المَِّه َوَلِكْف ُسنََّتَؾ َأْطُمُب. َقاَؿ : (َيا ُعْثَماُف َأَرِرْبَت َعْف ُسنَِّتى  )
ـُ َوُأَصَمى َوَأُصوـُ َوُأْفِطُر َوَأْنِكُ  الَنَساَء َفاتَِّؽ المََّه َيا ُعْثَماُف َفِإفَّ أَلْهِمَؾ َعَميْ  ) َؾ َحق ا َفِإَنى َأَنا

فَّ ِلَضْيِفَؾ َعَمْيَؾ َحق ا وَ  ـْ َواِ  ـْ َوَأْفِطْر َوَصَؿ َوَن فَّ ِلَنْفِسَؾ َعَمْيَؾ َحق ا َفُص  .(ُ)(اِ 
ْ-   ََوَأْحِسْف َكما َأْحَسَف المَُّه ِإَلْيؾ : أم كأحسف إلى خمقو كما أحسف إليؾ، كىذا أمر

بعد اعمر با حساف بالماؿ، كيدخؿ  يو ا عانة بالماؿ كالجاه، كطالقة  با حساف مطمقان 
الكجو، كحسف المقاء، كحسف السمعة، أم أنو جم  بيف ا حساف المادم، كا حساف اعدبي أك 

 الخمقي.
ٓ-   ِِإفَّ المََّه ل ُيِحب  اْلُمْفِسِديفَ  َول َتْبِغ اْلَفساَد ِفي اأْلَْرض : ساد  ي أم كال تقصد ا 

اعرض بالظمـ كالب ي كا ساءة إلى الناس،  اف الٌمو يعاقب المفسديف، كيمنعيـ رحمتو كعكنو 
 ككٌده.
ىذا الماؿ الكثير  يريد أف ِإنَّما ُأوِتيُتُه َعمى ِعْمـٍ ِعْنِدي :قاؿك قاركف أبى النصح  إال أف   

تصرؼ بمقتضى ال وطمب منيي  كيؼ ، هكاجتياد هكجد وبسبب عمم و، إنما أكتيهالذل تحت يد
لف أتب  تمؾ النصا ح التى كجيتمكىا إلى ،  اف ىذا الماؿ مالى كلساف حالو يقكؿ ب يـنصا ح

كال شأف لكـ بتصر ى  يو ، كما أنو ال شأف لكـ بتصر اتى الخاصة ، كال بسمككى  ى حياتى 
ل ركر كالط ياف كىذا القكؿ يدؿ عمى أف قاركف ، كاف قد بمر الذركة  ى ا ،التى أممكيا 

 كجحكد النعمة .
ككف بما لديو مف ذكاء كخبرة  ي شؤكف التجارة، كلكنو غفؿ عف  ىذا الماؿ كالظاىر أنو جم 

المتكبريف مف أمثالو  ي اعمـ  ك بطش الٌمو بالمتجبريفىذا الماؿ ىبة مف ا  تعالى ،كنسي 
 لمماؿ. ال ابرة الذيف كانكا أشد منو قكة كأكثر جمعان 

 :اءعدالثاني:الولء لَلالسبب 

                                                 
 (ُُّٕ،ح)( ُٗٓ/  ُ) -(الصػػالة  ػػى القصػػد مػػف بػػو يػػؤمر مػػا)ِٖ بػػاب، (التطكع،كتػػاب)سػػنف أبػػى داكد (ُ)

 .  صحيح:  اعلباني قاؿ
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مكسػػػػػى عميػػػػػػو الصػػػػػالة كالسػػػػػالـ إلػػػػػى  رعػػػػػكف كىامػػػػػػاف أرسػػػػػؿ أخبػػػػػر ا  تعػػػػػالى أنػػػػػو   
مػف الظمػـ كالجػكر الكاقػ  عمػييـ مػف كقاركف،يدعكىـ إلى ا يماف با  كتحرير الشعب المستعبد 

َوَلَقػػػْد َأْرَسػػػْمَنا ُموَسػػػى ِباَياِتَنػػػا  كسػػػا ر رجػػػاؿ القصػػػر الفرعػػػكني كحاشػػػيتو قػػػاؿ تعػػػالى:  رعػػػكف 
ـْ ِبػاْلَحَؽ ِمػْف  *ِإَلى ِفْرَعْوَف َوَهاَماَف َوَقػاُروَف َفَقػاُلوا َسػاِحًر َكػذَّاًب *َوُسْمَطاٍف ُمِبيٍف  ػا َجػاَءُه َفَممَّ

ـْ َومَ   ا َكْيُد اْلَكاِفِريَف ِإلَّ ِفي َضػاَلٍؿ ِعْنِدَنا َقاُلوا اْقُتُموا َأْبَناَء الَِّذيَف آَمُنوا َمَعُه َواْسَتْحُيوا ِنَساَءُه
 [ِٓ - ِّ]غا ر : 
كقد  ،بجكار  رعكف ىاماف كقاركف كبالتأمؿ لآلية السابقة نجد أف ا  تعالى قد ذكر  

كأسس  ،كىذه الخصكصية ترج  لككنيما أعمدة الحكـ،خصيما باسمييما مف دكف م   رعكف
نما مف قكـ مكسى،ـ  رعكفاركف ليس مف قك قالنظاـ الفرعكني م  أف  كقـك مكسى كقاركف ،كا 

،أما أف قاركف مف قكـ مكسى  قد أخبر القرآف بذلؾ  ي  يقاسكف مف ظمـ  رعكف كط يانو
 ِإفَّ َقاُروَف َكاَف ِمْف َقْوـِ ُموَسى ي قكلو تعالى:  اكيات السابقة

ف مما يفت النظر أف قاركف كاف غنيان ك   كحرصو عمى الماؿ د عو ليرتمي  ي  ،ا 
 تخمى عف قكمو بسبب مصمحتو الشخصية المتكىمة عند  رعكف الأحضاف  رعكف الطاغية،ك 

،بؿ كيشارؾ أعمدة الحكـ آنذاؾ كىما  رعكف كىاماف  ي قرارىـ بقتؿ أبناء المؤمنيف 
عبيد الدنيا لمكسى،كاستحياء نسا يـ ككأنيـ ليسكا بقكمو كال أىمو،كىكذا يست ؿ الطكاغيت 

است الالن بشعان،است الالن يتنازلكف  يو عف كؿ شيء عف آبا يـ ،كعف أقاربيـ، كعف 
 كرامتيـ،كيتنازلكف عف حقكقيـ مقابؿ منا   شخصية ،كيربطكف مصيرىـ بمصير أعدا يـ.

ك ىذا اعسمكب لـ يكف  ي عيد  رعكف  حسب بؿ إنو أسػمكب قػديـ حػديث متجػدد  ػي  
  (ُ)شر مف الماؿ أك الجاه أك المراكز!!ب شراء الرجاؿ بكؿ زماف كمكاف أسمك 

 عقوبة قاروف:ثانياا:
لمماؿ اكيات تتحدث عف عقكبة قاركف التي عاقبو ا  بيا بسبب تكجييو  ثـ جاءت  

،أك الب ي عبرة كعظة لكؿ مف استعمؿ مالو  ي ظمـ الناس  ي غير مكضعو الصحيح،ليككف 
كال داعي " العقكبة الربانية التي تمثمت بالخسؼ بو كبداره،نزلت عميو عمييـ ب ير حؽ ،حيث 

لبياف أسباب الخسؼ المركية  ي التفاسير،  انيا كما ذكر الرازم  ي أكثر اعمر متعارضة 
مضطربة، كاعكلى طرحيا، كاالكتفاء بما دؿ عميو نص القرآف، كتفكيض سا ر التفاصيؿ إلى 

 (ِ) "عالـ ال يب
َفَخَسْفَنا ِبِه َوِبَدارِِ   :  ى قكلو  -حكى سبحانو  سؼ بو كبداره كماكعقكبة قاركف كانت الخ

 . األرض 
                                                 

 .ّٓإف  رعكف عال  ي اعرض،ص انظر: (ُ)

 .(ُٕ/  ِٓ) - مفاتيح ال يب،لمرازم (ِ)
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 ،إذا غار  ى اعرض  المكاف خسفان بسؼ  ى اعرض ، يقاؿ : خي ال ٍكر الخسؼ كىك ك 
ًسؼى بالرَّجيؿ  كيقاؿ :  ذىٍتو اعرضي  دخؿ  ييا ، كبالقكـخي خسؼ القمر ، إذا ذىب ك إذا أىخى

  (ُ)ضؤكه.
لما ذكر تعالى اختياؿ قاركف  ي زينتو، ك خره عمى قكمو  ابف كثير رحمو ا  :" قاؿ 

عند البخارم -كب يو عمييـ، عقب ذلؾ بأنو خسؼ بو كبداره اعرض، كما ثبت  ي الصحيح 
بينا أف أباه حدثو: أف رسكؿ ا  صمى ا  عميو كسمـ قاؿ: "-مف حديث الزىرم، عف سالـ 

 . (ِ)،  يك يتجمجؿ  ي اعرض إلى يـك القيامة" بورجؿ يجر إزاره إذ خسؼ 
يشير ابف كثير أف جزاء قاركف كاف مف جنس عممو،أم أنو لما كاف متكبران عمى الناس،كينظر 
إلييـ مف برج عاجي،ظانان نفسو أعمى منيـ مكانة كأغنى منيـ ماالن،جازاه ا  تعالى مف جنس 

ىك تحت اعرض خاس ان ذليالن،كمف تكبر  عممو،كخسؼ بو اعرض إلى أسفؿ سا ميف،ليككف
 عمييـ كازدراىـ يعمكنو  كؽ اعرض

 عبرة وعظة:
ظيرت العبرة لممعتبر، كتبيف  بعد ىذه العقكبة الرىيبة التي ىزت جمكع بني إسرا يؿك 

َوْيَكَهفَّ المََّه  َوَأْصَبَ  الَِّذيَف َتَمنَّْوا َمكاَنُه ِباأْلَْمِس َيُقوُلوفَ  :بماؿ قاركف حقيقة اعمر لمم ركريف
 َيْبُسُط الَرْزَؽ ِلَمْف َيشاُء ِمْف ِعباِدِ  َوَيْقِدرُ 

أم صار الذيف رأكه  ي زينتو كتمنكا  ي الماضي القريب أف يككنكا مثمو يقكلكف: ألـ  
عمى  كيضيقو عمى مف يشاء، كليس الماؿ بداؿو ،تر أف الٌمو يمٌد الرزؽ لمف يشاء مف خمقو 

حبو،  اف الٌمو يعطي كيمن ، كيضيؽ كيكٌس ، كيخفض كير  ، كلو الحكمة رضا الٌمو عف صا
لكال أف ا   تعالى  قد مٌف عمينا ، بفضمو ككرمو لخسؼ بنا اعرض ك  ،التامة كالحجة البال ة

 (ّ)كما خسفيا بقاركف كبداره .

 النموذج الثالث: السامري
 أولا:قصة السامري وسبب عقوبته:

السامرم رجؿ مف بني إسرا يؿ، كقد حيكت حكؿ شخصيتو أخبار كأقاصيص مختمفة   
، قيؿ مكسى السامرم رباه جبريؿ عميو السالـ، كاف يعر و،كقيؿ ا سرا يمياتمتناقضة مصدرىا 

مف  ككاف حب عبادة البقر  ي نفسو، منا قان يظير ا سالـ ككاف مف قكـ يعبدكف البقركاف 
،لكف المؤكد أف السامرم كاف أحد  (ْ)بي  ييـ ،كقيؿ غير ذلؾري  غير بني إسرا يؿ لكنو

                                                 
 .(ٕٔ/  ٗ) -لساف العرب ، البف منظكر  ،(ٖٓ/  ٕ) - ،ل زىرم تيذيب الم ةانظر: (ُ)
 .(ِٔٓ/  ٔ) - تفسير القرآف العظيـ،البف كثير (ِ)
 .(ُٕٔ/  َِ) -لمزحيمي  ،التفسير المنير (ّ)
 .(ٔٔ/  ِ) -جام  البياف  ي تأكيؿ القرآف، لمطبرم  انظر: (ْ)
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لذم كاف حر ة شا عة الصيت  ي الدجاليف الكذابيف مف بني إسرا يؿ،كلعمو احترؼ السحر ا
العصر،جعمو ا  تعالى  تنة لبني إسرا يؿ،ليبمك إيمانيـ، حرؾ  تنة عبادة العجؿ،ككاف ذلؾ 

حيث است ؿ غياب مكسى عف قكمو،كذىابو لميقات ربو،كلما العقؿ المدبر ليذه الطامة الكبرل،
زاد الميقات عشر ليالي  كؽ الثالثيف كلـ يعد مكسى مف رحمتو،برز السامرم محاكالن الظيكر 
كشخصية مف الشخصيات المؤثرة  ي بني إسرا يؿ إال أنيا كانت ممتم ة كفران كنفاقان، قاؿ لبني 

براج  إليكـ  اتخذكا إليان تعبدكنو،كلعؿ السامرم قد  مكسى قد احتبس عنكـ كليس إسرا يؿ إف
سم  طمب بني إسرا يؿ مف مكسى أف يجعؿ ليـ صنمان يعبدكنو بعدما نجاىـ ا  مف 
 رعكف،كعمـ أف بذرة الشرؾ مازالت م ركسة  ي قمكبيـ، رأل أف الفرصة  ي غياب مكسى 

لقا د يسيؿ الميمة،ك ي غياب عميو الصالة كالسالـ باتت سانحة لتنفيذ الخطة،عف غياب ا
الراعي يسيؿ ا تراس اعغناـ، السيما أف بني إسرا يؿ يسيؿ خداعيـ  يـ كاعغناـ تساؽ لمذبح 

كساقيـ السامرم إلى ما يريد ،كأخذ يركج لفكرتو  ي بني إسرا يؿ،كينشر   كىي تبتسـ.
كرتو قبكالن عند بني اعخبار الكاذبة عف اليأس مف عكدة مكسى عميو الصالة كالسالـ، القت  

  ى عيدإسرا يؿ،كرضان كامالن بيا، أخرجكا حميان قيؿ أف نساءىـ كفَّ قد استعرنيا مف المصريات 
 أخػذىا  -الػذم يظيػر أنػو كػاف صػا  ان مػاىران -كسممكىا لمسػامرم  (ُ)ليـ قبؿ الخركج مف مصر

ـْ ِعْجػالا َجَسػداا َلػُه ُخػَواًر َفَقػاُلوا ف :كصن  ليـ عجالن يخكر كما يخكر العجؿ الحقيقي َهْخَرَج َلُهػ
َلُه ُموَسى َفَنِسَي  ـْ َواِ  ـْ َضػر ا َوَل َنْفعاػا  *َهَذا ِإَلُهُك ـْ َقْولا َوَل َيْمِمػُؾ َلُهػ  َأَفاَل َيَرْوَف َألَّ َيْرِجُع ِإَلْيِه

 [ٖٗ،  ٖٖ]طو : 
لو مكسى،  اعبدكه،  كفكالمفتكن قاؿ السامرم " :أم   بو لبني إسرا يؿ: ىذا ىك إليكـ كا 
مكسى نسي أف يخبركـ أف ىذا إليكـ، أ ال يعتبركف كيتفكركف  ي أف ىذا العجؿ ال يجيبيـ  

،  كيؼ ، أك يجمب ليـ نفعان ، كال يكمميـ إذا كممكه، كال يقدر أف يد   عنيـ ضرران !بإذا سألكه
 (ِ)"يتكىـ أنو إلوب!
كتسفيو ليـ  يما أقدمكا ،مضاليف كالمضميف جميعان لكار كتقبيح مف جيتو تعالى إن ك ي اكيات "

،  ليان إكىك اتخاذ ذلؾ العجؿ  ،عميو مف المنكر الذم ال يشتبو بطالنو كاستحالتو عمى أحد
 (ّ)"نكا  ي البالدة كالبقر لما عبدكهكلعمرم لك لـ يكك 

َيا َقْوـِ .. :ناصحان  العجؿ قاؿ ليـكلما رآىـ ىاركف عميو السالـ مقدميف عمى عبادة  
ـُ الرَّْحَمُف َفاتَِّبُعوِني َوَأِطيُعوا فَّ َربَُّك ـْ ِبِه َواِ  لكنيـ ردكا عميو بجيؿ  [َٗ]طو :  َأْمِري  ِإنََّما ُفِتْنُت

 [ُٗ]طو :  َقاُلوا َلْف َنْبَرَح َعَمْيِه َعاِكِفيَف َحتَّى َيْرِجَع ِإَلْيَنا ُموَسى كعناد:

                                                 
 .(ِْٕ/  ُٔ) - المعاني ، ل لكسيركح انظر: (ُ)
 .(ُّْٓ/  ِ) -التفسير الكسيط لمزحيمي  (ِ)
 .(ِْٖ/  ُٔ) - ركح المعاني ، ل لكسي (ّ)
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،ككاف عنده الخبر اليقيف كلما رج  مكسى عميو الصالة كالسالـ إلى قكمو غضباف أسفان      
 رآىـالذم جاءه مف عند ا  أف القكـ قد  تننكا،لكنو ال يعمـ قدر الفتنة التي كقعكا  ييا، مما 

 غضب غضبان شديدان كصاح بيـ قا الن:،يعبدكف العجؿ كيمجدكنو كيقدسكنو مف دكف ا  
  ِـْ َأْمَر َرَبُكـْ ب  [َُٓ]اععراؼ :  ْئَسَما َخَمْفُتُموِني ِمْف َبْعِدي َأَعِجْمُت

مف  عؿ قكمو،كجذب أخاه ىاركف  آهكألقى ألكاح التكراة مف شدة غضبو،كمف ىكؿ ما ر  
ـْ َضم وا  .. :مف رأسو مف شدة ال ضب كقاؿ لو  َألَّ َتتَِّبَعِف  *َيا َهاُروُف َما َمَنَعَؾ ِإْذ رََأْيَتُه

 [ْٗ،  ّٗ]طو :  يَأَفَعَصْيَت َأْمرِ 
َقاَؿ َيْبَنُؤَـّ َل تَْهُخْذ ِبِمْحَيِتي َوَل ِبرَْأِسي ِإَني َخِشيُت   بو ىاركف بيدكء كصبر،ليبرأ ساحتو أجا

ـْ َتْرُقْب َقْوِلي  [ْٗ]طو :  َأْف َتُقوَؿ َفرَّْقَت َبْيَف َبِني ِإْسرَاِئيَؿ َوَل
َأْف َتُقوَؿ َفرَّْقَت َبْيَف َبِني  انؾ أمرتني أف أخمفؾ  ييـ  مك تبعتؾ لتركت ما أمرتني بمزكمو ك  "

 اف ىذا يفرقيـ كيشتت شمميـ  ال تجعمني  مف يرعاىـ ،حيث تركتيـ كليس عندىـ ِإْسرَاِئيَؿ 
 (ُ)".م  القـك الظالميف كال تشمت  ينا اععداء

 قاؿعمى ما صن  بأخيو كىك غير مستحؽ لذلؾ  سالـعميو الصالة كال  ندـ مكسى  
   ـُ الرَّاِحِميَف  [ُُٓ]اععراؼ :  َقاَؿ َرَب اْرِفْر ِلي َوألِخي َوَأْدِخْمَنا ِفي َرْحَمِتَؾ َوَأْنَت َأْرَح

َفَما  كمدبر المكيدة ، قاؿ لو مستجكبان: ،ثـ تكجو مكسى بعد ذلؾ إلى رأس الفتنة     
 : ما شأنؾ ، كما اعمر العظيـ الذل جعمؾ تفعؿ ما  عمتبأل [ٓٗ]طو :  َخْطُبَؾ َيا َساِمِري  

ـْ َيْبُصُروا ِبِه َفَقَبْضُت َقْبَضةا ِمْف َأَثِر الرَُّسوِؿ َفَنَبْذُتَها َوَكَذِلَؾ   رد عميو السامرم: َبُصْرُت ِبَما َل
َلْت ِلي َنْفِسي  [ٔٗ]طو :  َسوَّ

 ثانياا:الختالؼ في تفسير اةية السابقة:
 كاختمؼ المفسركف بالمراد بػ"الرسكؿ" كالمراد بػ"أثره"  ي اكية الكريمة عمى قكليف:

كيككف المراد بأثره ،المراد بالرسكؿ : جبريؿ عميو السالـ  أف،ذىب أكثر المفسريف األوؿ:القوؿ 
 ب الذل أخذه مف مكض  حا ر  رسو .: الترا

أحد غير السامرل مف  هكلـ ير  ،كل أف السامرل رأل جبريؿ عميو السالـري كاستدلكا بما  
قكـ مكسى ، كرأل الفرس كمما كضعت حا رىا عمى شىء اخضرت ،  عمـ أف لمتراب الذل 

لو   صار عجالن ،المذاب الحمي،  أخذ منو حفنة كألقاىا  ى  تض  عميو الفرس حا رىا شأنان 
 (ِ)خكار .

                                                 
 .ُِٓ ، ص تيسير الكريـ الرحمف،لمسعدم (ُ)

/  ٓ)-تفسػػػػػير القػػػػػرآف العظػػػػػيـ،البف كثيػػػػػر،(ُّٔ/  ُٖ)-جػػػػػام  البيػػػػػاف  ػػػػػي تأكيػػػػػؿ القػػػػػرآف لمطبػػػػػرمانظر: (ِ)
 .(ُِْ/  ُُ) -الجام  عحكاـ القرآف لمقرطبي ،(ُّّ
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المراد بالرسكؿ :  أفكتبعو ا ماـ الرازم ،(ُ)أبى مسمـ اعصفيانىذىب ا ماـ  :الثانيالقوؿ   
 كيككف المراد بأثره : دينو كسنتو.،السالـ  الصالة مكسى  عميو

المراد بالرسكؿ مكسى عميو السالـ  ":قكلوعف أبى مسمـ اعصفيانى  الرازما ماـ نقؿ حيث 
كيقبض أثره إذا كاف ، قد يقكؿ الرجؿ  الف يقفك أثر  الف  ،كبأثره سنتو كرسمو الذم أمر بو

عف اعمر  كالمسألةكالتقدير أف مكسى عميو السالـ لما أقبؿ عمى السامرم بالمكـ ،سمويمتثؿ ر 
الذم دعاه إلى إضالؿ القـك  ي باب العجؿ  قاؿ بصرت بما لـ يبصركا بو أم عر ت أف 

ضة مف أثرؾ أييا الرسكؿ أم شي ان مف سنتؾ الذم أنتـ عميو ليس بحؽ كقد كنت قبضت قب
 (ِ) "كدينؾ  قذ تو أم طرحتو

مف  السالـ كنت قد أخذت جانبان  الصالة : أف السامرل قاؿ لمكسى عميو معنى اكيةكيككف 
أف أصن   نفسي ليكسكلت ، نبذت ما أخذتو عنؾ،كعممؾ ، ثـ تبيف لى أنؾ عمى ضالؿدينؾ 

 عبادتو أراىا ىى الحؽ .عف ،لكى يعبدكه  لمناس عجالن 
 مناقشة الرأييف السابقيف:

 :بعدة أدلةكرد القكؿ اعكؿ  ،رجح ا ماـ الرازل  ى تفسيره ما ذىب إليو أبك مسمـ 
باسـ الرسكؿ ، كلـ يجر لو  يما تقدـ ذكر حتى تجعؿ الـ  أف جبريؿ ليس مشيكران  - ُ

 التعريؼ إشارة إليو .
كىك قبضتو مف أثر حا ر  رس الرسكؿ ، كا ضمار خالؼ أنو ال بد  يو مف ا ضمار ،  - ِ

 اعصؿ .
أنو ال بد مف التعسؼ  ى بياف أف السامرل كيؼ اختص مف بيف جمي  الناس برؤية  - ّ

جبريؿ كمعر توب ثـ كيؼ عرؼ أف لتراب حا ر  رسو ىذا اعثرب كالذل ذكركه أف جبريؿ ىك 
 (ّ).الذل رباه بعيد 

  قاؿ:  -رحميما ا   - ماـ الفخر الرازل رد ا ماـ اكلكسى عمى ا
ِإنَُّه  :  -تعالى  -عيد  ى القرآف الكريـ إطالؽ الرسكؿ عمى جبريؿ ، كما  ى قكلو  - ُ

كعدـ جرياف ذكره  يما تقدـ ال يمن  أف يككف معيكدا ، كيجكز أف يككف  َلَقْوُؿ َرُسوٍؿ َكِريـٍ 
 ا يؿ .إطالؽ الرسكؿ عميو كاف شا عا  ى بنى إسر 

                                                 
محمػػػػد بػػػػف بحػػػػر اعصػػػػفياني الكاتػػػػب أبػػػػك مسػػػػمـ  كػػػػاف نحكيػػػػان كاتبػػػػان بمي ػػػػان ، مترسػػػػالن جػػػػدالن ، متكممػػػػان ىػػػػك  (ُ)

لػػػػػػػو جػػػػػػػام   ،ك ػػػػػػػارس   معتزليػػػػػػان ، عالمػػػػػػػان بالتفسػػػػػػػير كغيػػػػػػره مػػػػػػػف صػػػػػػػنكؼ العمػػػػػػـ ، كصػػػػػػػار عػػػػػػػالـ أصػػػػػػبياف
التأكيػػػػؿ لمحكػػػػـ التنزيػػػػؿ ، أربعػػػػة عشػػػػرة مجمػػػػدان ، عمػػػػى مػػػػذىب المعتزلػػػػة ، كالناسػػػػل كالمنسػػػػكخ ، ككتػػػػاب  ػػػػي 

  ػػػػػػةاالنحػػػػػػك كجػػػػػػام  رسػػػػػػا مو .  مكلػػػػػػده سػػػػػػنة أربػػػػػػ  كخمسػػػػػػيف كمػػػػػػا تيف ، كمػػػػػػات سػػػػػػنة اثنتػػػػػػيف كعشػػػػػػريف كثمثم
 .(ٗٓ/  ُ) - ،لمسيكطي ب ية الكعاة انظر:

 (ٔٗ/  ِِ) -مفاتيح ال يب  (ِ)
 .(ٔٗ/  ِِ) - مفاتيح ال يب،لمرازم انظر: (ّ)
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 د عيد ذلؾ  ى كتاب ا  غير مرة تقدير المضاؼ  ى الكالـ أكثر مف أف يحصى ، كق - ِ
ليقضى ا  أمرا كاف  -تعالى  -رؤية السامرل دكف غيره لجبريؿ ، كاف ابتالء مف ا   - ّ

 . مفعكالن 
كمعر تو تأثير ذلؾ اعثر دكف غيره كانت بسبب ما ألقى  ى ركعو مف أنو ال يمقيو عمى   -ْ

أك كانت لما شاىد مف خركج  -كما  ى خبر ابف عباس  -شىء  يقكؿ لو كف كذا إال كاف 
 عميو مكسى مف ذلؾ سم  يككف أف يحتمؿ -كما  ى بعض اكثار  -النبات بالكطء 

  (ُ).السالـ
 الترجي :
 لعدة أمكر: أف القكؿ اعكؿ ىك اعرجح  احث:يرل الب

عف اكية تتحدث عف أمكر مشاىدة كمممكسة يدؿ عمى ذلؾ بعض المفردات  ي اكية  -ُ
نبذتيا(  قكلو "بصرت" أم شاىدت كرأيت بعيني،  -أثر-قبضت قبضة-الكريمة مثؿ)بصرت

، يذه اع عاؿ الشيء كطرحوإلقاء كىذا ىك اعصؿ با بصار،كالقبض ىك ا مساؾ باليد،كالنبذ 
 ك عؿ مممكس قد كق ،كال تدؿ عمى أمكر معنكية،،تدؿ عمى حركة 

اعصؿ  ي اعلفاظ أف تؤخذ عمى ظاىرىا كال ينتقؿ لممجاز إال لقرينة،ثـ لك سممنا بكقكع   -ِ
 المجاز  ي اكية  يؿ كق   ي أرب  ألفاظب

 اكية الكريمة.يكحي بعدـ كجكده  ي ىذه  -عمى رأييـ- تكرار المجاز 
إف السامرم كاف يخاطب مكسى عميو السالـ خطابان مباشران أم كجيان لكجو ، مك قمنا   -ّ

بالرأم الثاني أف المراد بالرسكؿ ىك "مكسى"القتضى ذلؾ ا تياف بالضمير أم " قبضت قبضة 
جبريؿ عميو مف أثرؾ" كىذا أبمر،لكف لما قاؿ "الرسكؿ" أراد رسكالن غير مكسى عميو السالـ كىك 

 كا  تعالى أعمـ. السالـ كىك رسكؿ السماء
 عقوبة السامري:ثالثا:
بعد أف استم  مكسى لحجة السامرم الكاىية، أخبره بالعقكبة التي سينزليا ا  تعالى عميو    

َقاَؿ َفاْذَهْب َفِإفَّ َلَؾ  :جزاء جرمو كتضميمو لمناس كاستخفا و بيـ، قاؿ لو مكسى مكبخان كمعنفان 
فَّ َلَؾ َمْوِعداا َلْف ُتْخَمَفُه َواْنُظْر ِإَلى ِإَلِهَؾ الَِّذي َظْمَت َعَميْ  ِه ِفي اْلَحَياِة َأْف َتُقوَؿ َل ِمَساَس َواِ 

ـَ َنْسفاا َـّ َلَنْنِسَفنَُّه ِفي اْلَي   َعاِكفاا َلُنَحَرَقنَُّه ُث
كاالنعزاؿ عػف بنػي ،باالنصػراؼ كالخػركج مػف كسػط اعٌمػةاعظير أنو أمر لو   "  ىاٍذىىبٍ  "قكلو ك 

 (ِ)[ّٔ]ا سراء :   اْذَهْب َفَمْف َتِبَعؾَ   كيجكز أف يككف كممة زجر ، كقكلو تعالى : إسرا يؿ،

                                                 
 .(ِْٓ/  ُٔ) - ركح المعاني ، ل لكسيانظر: (ُ)

 المصدر السابؽ ، نفس الصفحة.انظر: (ِ)
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ظػػػػػو  ػػػػػي حياتػػػػػو  كاكيػػػػػة "  إخبػػػػػار بمػػػػػا عاقبػػػػػو ا  بػػػػػو  ػػػػػي الػػػػػدنيا كاكخػػػػػرة ،  جعػػػػػؿ حى
أف يقػػػػػػكؿ ال ًمسػػػػػػاس ، أم سػػػػػػمبو ا  اعينػػػػػػس الػػػػػػذم  ػػػػػػي طبػػػػػػ  ا نسػػػػػػاف  عكضػػػػػػو بػػػػػػو ىكسػػػػػػان 
ككسكاسػػػػػان كتكحشػػػػػان ،  أصػػػػػبح متباعػػػػػدان عػػػػػف مخالطػػػػػة النػػػػػاس ، عا شػػػػػان كحػػػػػده ال يتػػػػػرؾ أحػػػػػدان 

مسػػػػػاس ، يخشػػػػػى أف يمسػػػػػو ، أم ال تمسػػػػػني يقتػػػػػرب منػػػػػو ،  ػػػػػاذا لقيػػػػػو إنسػػػػػاف قػػػػػاؿ لػػػػػو : ال 
 َل وَ  يطمػػػػػػػػؽ عمػػػػػػػػى االقتػػػػػػػػراب كقكلػػػػػػػػو سَّ ك أراد ال اقتػػػػػػػػراب منػػػػػػػػي ،  ػػػػػػػػاف المػػػػػػػػكال أمسػػػػػػػػؾ ، أ

، كىػػػػػػذا أنسػػػػػػب بصػػػػػػي ة المفاعمػػػػػػة ، أم مقاربػػػػػػة بيننػػػػػػا ،  [ ْٔىػػػػػػكد :  ] وءٍ ُسػػػػػػا بِ وهَ س ػػػػػػمَ تَ 
 (ُ)" كاف يقكؿ ذلؾ ، كىذه حالة  ظيعة أصبح بيا سخرية .

ال مساس  قاؿ مكسى لمسامرٌم  اذىب  اف لؾ  ي أياـ حياتؾ أف تقكؿ الطبرم"قاؿ  
.. كذيكر أف مكسى أمر بني إسرا يؿ أف ال يؤاكمكه، كال يخالطكه، كال سُّ مً أم ال أى  ، كال أيمسُّ

 (ِ)"يبايعكه،  مذلؾ قاؿ لو: إف لؾ  ي الحياة أف تقكؿ ال مساس،  بقي ذلؾ  يما ذكر  ي قبيمتو.
العقكبة  ي الكاق  عقكبة شديدة تحطـ النفس،إذ يعيش المىيجكر كحيدان ال يجد مف كىذه  

يسامره كال مف يحادثو،كتتقط  العالقات اعسرية  يفقد صمتو بزكجتو كأكالده،كيصبح منعزالن  ي 
 .مجتمعو منبكذان بينيـ

أنو من   منيا كأكحش ، كذلؾ عكقب  ي الدنيا بعقكبة ال شيء أطَـّ "قاؿ صاحب الكشاؼ : 
ككؿ ما ،كمكاجيتو  ،كمبايعتو ،كمكالمتو ،مف مخالطة الناس منعان كميان ، كحـر عمييـ مالقاتو

 (ّ)".يعايش بو الناس بعضيـ بعضان 
مف  َـّ حي  إالمف كاف  كا نان  ان يمس أحد أك يمسو أحد كقيؿ أنو أصيب بداء معدو اشتير بو  مـ

 (ْ)يصيح باقصى صكتو ال مساسساعتو حمى شديدة  تحامى الناس كتحامكه ككاف 
ىذه اكية أصؿ  ي نفي أىؿ البدع كالمعاصي كىجرانيـ كأال يخالطكا ، كقد القرطبي:"  قاؿ

 (ٓ)ا" عؿ النبي صمى ا  عميو كسمـ ذلؾ بكعب بف مالؾ كالثالثة الذيف خمفك 
 كأما السر كالحكمة  ي ككف عقكبتو ىجراف الناس لو: 

عقكبتو عمى جنايتو بما ذكر عمى ما قيؿ : إنو ضد ما قصده  كالسر  ي "قاؿ اكلكسى:  قد 
كصار لدييـ ،ليجتم  عميو الناس كيعززكه  كاف سببان لبعدىـ عنو كتحقيره ،مف إظيار ذلؾ

 (ُ)" (ٔ)أب ض مف الطمياء كأىكف مف معبأة
                                                 

 .(ِٕٗ/  ُٔ) - التحرير كالتنكير ، البف عاشكر (ُ)

 .(ّّٔ/  ُٖ) -جام  البياف  ي تأكيؿ القرآف  (ِ)

 .(ٖٓ/  ّ) -الكشاؼ،لمزمخشرم (ّ)
 .(ِٓٓ/  ُٔ) -ركح المعاني ، ل لكسي انظر: (ْ)
 .(ُِْ/  ُُ) -الجام  عحكاـ القرآف  (ٓ)

ٍطًميَّة بالًينىاءالمثؿ ىذا  (ٔ) ٍرباء المى كيركل  -أم القطراف أك القار-يفسَّر عمى كجييف يقاؿ : الطٍَّمياء الناقة اٍلجى
ٍربىاء ذات ىذا المثؿ بمفظ آخر  يقاؿ " أٍب ىضي إ  =كذلؾ أنو ليس شيء أب ض إلى العرب مفالًينىاء "لي مف الجى
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 الخاتمة
 

أحمد ا  تعالى أف مفَّ عميَّ كتفضؿ باتماـ ىذا البحث،أحمده حمدان كثيران عظيمان كما       
جالؿ كجيو كعظيـ سمطانو، مكال تك يقو كمعكنتو كمعيتو ما رأل ىذا البحث النكر، مو ينب ي ل

 .الحمد أكالن كلو الحمد آخران 
 أولا:أهـ النتائج

  ،كأكجز أىميا  يما يمي:مف النتا    كثيرث إلى التكصمت  ي نياية كتابتي ليذا البحلقد 

ال تت ير كال  إف سنة ا  تعالى  ي عقاب اعمـ المكذبة ثابتة كمستمرة إلى قياـ الساعة (1
 تتبدؿ عمى ا طالؽ،كما جرل ليا خرؽ أبدان  ي ماضو كال حاضر.

 ي  سنة ا  تعالى  ي عقاب اعمـ المكذبة عامة شاممة، تجرم عمى كؿ مف كق  (ِ
 لمساف.لمعرؽ، أك لمديف ،أك لمكف ،أك  اعتبار أسبابيا دكف

سنة ا  تعالى  ي إمضاء ىذه السنة مبنية عمى العدؿ المطمؽ ، بعد تحقؽ  (ّ
أسبابيا،ككجكد دكاعييا، اف أ عاؿ ا  تعالى كسننو كأقداره مبنية عمى العدؿ المطمؽ 

 الذم ال يشكبو ذرة مف ظمـ أك جكر
جازل كؿ أمة مكذبة بما تستحؽ ،كجعؿ عقابيا مف جنس معصيتيا، إف ا  تعالى قد  (ْ

 بحيث تككف العقكبة مناسبة لمذنكب المقتر ة.
إف ا صرار عمى الشرؾ كالكفر يعدُّ أعظـ أسباب إىالؾ اعمـ،كىك السبب المشترؾ  (ٓ

 بيف اعمـ التي لحقيا عذاب االست صاؿ.

كعمى كرثتيـ مف المصمحيف، ك إف التعدم عمى اعنبياء عمييـ الصالة كالسالـ ، (ٔ
 كالدعاة بأنكاع اعذل المختمفة، ىك سبب تعجيؿ إنزاؿ العقكبات بالمعتديف

يعدُّ الظمـ كالتعدم عمى حقكؽ اكخريف،كانتياؾ حرماتيـ،مف اعسباب التي أىمكت  (ٕ
 اعمـ السابقة،كأبادت الحضارات ال ابرة.

السابقة لبعثة النبي محمد صمى ا  ف عذاب االست صاؿ العاـ الذم حؿ باعقكاـ إ (ٖ
،كعف عميو كسمـ،قد ر   عف أمتو ، كذلؾ رأ ة بيذه اعمة، كرحمة بيا ،ككرامة لنبييا

 الخير  ييا إلى يـك القيامة.
                                                                                                                                        

رىًب عنو ييٍعًدم كالك = " أٍقذىري مف  ،كأما معنى -أم الحا ض–و اكخر أنو يعني بالطمياء ًخٍرقىة العارؾ جاٍلجى
في مف ًمٍعبىأة " كىي ًخٍرقىة الحا ض كالجم  مىعىابر  " أكًمٍعبىأة "   بف دأحم الفضؿ يبعمجم  اعمثاؿ انظر:أٍىكى
 .(ُُٔ/  ُ) - النيسابكرم محمد

 .(ِٔٓ/  ُٔ) - ركح المعاني ، ل لكسي (ُ)
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يتسـ مني  اعنبياء  ي ا نذار بالعقكبة بالتدرج،حيث يبدأ با نذار البياني الكعظي،ثـ  (ٗ
 نزاؿ العقكبة،ثـ الدعاء كطمب إنزاؿ العقكبة.يتصاعد إلى ا نذار كالتحذير مف إ

إف الييكد ىـ أكثر اعمـ المكذبة الذيف لحقتيـ العقكبات ا نذارية بنكعييا الحسية  (َُ
 كالمعنكية،كذلؾ لكثرة المخالفات التي كقعكا  ييا.

إف النفسية الييكدية حسب المنظكر القرآني ىي نفسية ميزكزة جبانة،التثبت  ي  (ُُ
 لمصعاب. معركة،كال تنيض

كىذا استحؽ الييكد عقكبة تحريـ أرض  مسطيف عمييـ بسبب قعكدىـ عف الجياد  (ُِ
 التحريـ يبطؿ دعكل الييكد بحقيـ  الديني بأرض  مسطيف.

عيكقبكا  د،كيعتبر جريمة شنعاءصفات الييك  ىك أحد التحايؿ عمي شرع ا إف  (ُّ
 عمييا بالمسل قردة مسخان حسٌيان حقيقيان.

أمر عارض مؤقت زا ؿ  نية القا مة  ي الكقت الراىف ،ىيإف الدكلة الصييك  (ُْ
بتسميط جند ا  عمييـ إلى يـك القيامة،ككصميـ عف ا  تعالى عاقبيـ  باذف الٌمو

 .بالذلة كالميانة عمى الدكاـ

حـر ا  عمى الييكد كثير مف الطيبات التي أحميا ليـ بسبب ظمميـ  (ُٓ
 .،كصدّْىـ الناس عف ديف ا ـكاعتدا ي

إف استمرار الكيانات المستبدة  ي ني  التعسؼ،كالعدكاف، كالط ياف تجاه الشعكب  (ُٔ
يعرضيا إلى عقكبات ا  تعالى كما عكقب  رعكف كجنكده بمختمؼ  المستضعفة

 العقكبات ا نذارية التي انتيت ب رقيـ.

عمى تعدُّ المجاعات كنقص مكارد ال ذاء، مف العقكبات ا ليية التي سمطيا ا  تعالى  (ُٕ
كجحكدىـ لفضؿ المنعـ سبحانو بعض اعقكاـ بسبب كفرانيـ لنعـ ا  تعالى،

 كتعالى،كىي عقكبة مستمرة تجرم عمى كؿ مف كق   ي أسبابيا.

ف حاكلكا إخفاءىا كراء  (ُٖ إف سمة الذلة كالمسكنة مطبكعة  ي النفسية الييكدية،كا 
ا بقكا عمى غييـ قكتيـ العسكرية كاالقتصادية،عنيا عقكبة إليية ليـ باقية م

 كضالليـ.

الرعب عقكبة إليية يقذ و ا  تعالى  ي قمكب المشركيف،كىك سالح بيد اعمة  (ُٗ
كنصران ليـ  ي معاركيـ م   ،ا سالمية يؤيد ا  بو المؤمنيف الصادقيف تثبيتان ليـ

 عدكىـ .
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الييكد عكقب بيا ،إف إلقاء العداكة كالب ضاء بيف أ راد المجتم  يعد عقكبة ربانية  (َِ
كالنصارل،كيعاقب ا  بيا اعمة إذا اتبعت اعىكاء الباطمة،كاكراء المنحر ة،كلـ تتكحد 

 حكؿ مني  ا سالـ
إف جمكد القمب كعدـ تأثره بالعظات،ىك عقكبة الستمراء الذنكب كالمكبقات كاالعتياد  (ُِ

 عمييا كعدـ انكارىا.
العذاب الحاسـ الذم يكدم  كىك ،عاقب ا  تعالى اعمـ السابقة بعذاب االست صاؿ (ِِ

 بجمي  اعمة  ال يبقي  ييا كال يذر.

ف تأخر كطاؿ أمده ،  نبي ا  نكح عميو  (ِّ ،كا  نصر ا  تعالى لمدعاة الصادقيف أمر الـز
الصالة كالسالـ جاءه نصر ا  تعالى بعد دعكة قاربت اعلؼ عاـ، استعمؿ خالليا 

قدكة لمدعاة  ، يككبيـ،كييدييـ الصراطكؿ الكسا ؿ الدعكية التي استطاعيا،ليرقؽ قم
 . ي صبره عمى قكمو كاحتماؿ أذاىـ 

إف االغترار بالقكة المادية،كالتباىي بيا، مدعاة لعقكبة ا  تعالى، كيؼ إذا استخدمت  (ِْ
  ي غير كجيتيا السميمة.

بؿ تعدت ذلؾ إلى معالجة  ،لـ تقتصر دعكة اعنبياء السابقيف عمى الدعكة إلى التكحيد (ِٓ
 نحراؼ  ي السمكؾ كاعخالؽ.اال

عقكبة قكـ لكط كانت مف أشد العقكبات ا ليية التي كقعت باعمـ لكقكعيـ  ي تمؾ  (ِٔ
 التي لـ يسبقـ بيا أحد مف العالميف.،الفاحشة الشنيعة 

كاف  ، كابف نكح عميو السالـالديف التي تربط بيف المسمميف ىي رابطة رلالكبرابطة لا (ِٕ
 ي  اعجانبك نجا م  أبيو  ،ي دينو كمذىبو،  يمؾ م  مف ىمؾ  يوبع اخالفن م،  كا ران 

 ىب.ذا كانكا مكا قيف  ي الديف كالمالنسب، لمَّ 
إف التكاض    تعالى بنسبة الفضؿ إليو،كالتكاض  لمناس بخفض الجناح ليـ كعدـ  (ِٖ

االستعالء عمييـ،مف أسباب دكاـ النعمة،أما التكبر بالماؿ كالمنصب كنسياف المنعـ 
 مدعاة لعقكبة ا  تعالى كسمب لمنعمة كما جرل م  قاركف.

 :التوصياتثانياا:أهـ 
 فإني أوصي إخواني مف طمبة العمـ والباحثيف بما يمي: وفي الختاـ

االىتماـ بالكتابات التي تعنى بتبصير المسمميف بأسباب العقكبات الحسية  (ُ
 كالمعنكية التي أصابتيـ كذلؾ ك ؽ المنظكر القرآني.

التركيز عمى دراسة الشخصية الييكدية كصفاتيا كمالمحيا  ي ضكء القرآف  (ِ
 م  ضركرة مقارنتيا بالكاق  المعاصر لمييكد.

 .االىتماـ بدراسة القضايا التي تعال  قضايا اعمة ،دراسة كا ية مستكعبة (ّ
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االىتماـ بالكتابة  ي التفسير المكضكعي بما يخدـ قضايا المسمميف،م   (ْ
 .مكضكعات التي تيتـ بمعالجة مشكالت الحاضر االسالميالتركيز عمى ال

العكدة لمقرآف الكريـ كاستمياـ الدركس كالعبر البمي ة مف معينو الذم ال  (ٓ
ىك الذم ال تزير ك  ،كبحر المعاني ،كمنب  العمكـ ،ينضب،  يك أصؿ اعصكؿ

 بو اعىكاء ك ال يشب  منو العمماء.
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 فهرس اةيات القرآنية

 سورة البقرة

 رقـ الصفحة رقـ اةية اةيػػة الكريمة

مىٍيكيـٍ  يا كا ًنٍعمىًتيى الًَّتي أىٍنعىٍمتي عى  ُٓ ْٕ  ... بىًني ًإٍسرىاً يؿى اٍذكيري

 ٍـ ـٍ ًمٍف آًؿ ً ٍرعىٍكفى يىسيكميكنىكي ٍينىاكي ٍذ نىجَّ  ٕٕ -ِٓ ْٗ  ... كىاً 

 ٍـ ٍينىاكي ـي اٍلبىٍحرى  ىأىٍنجى ٍقنىا ًبكي ٍذ  ىرى ٍقنىا آؿى ً ٍرعىٍكفى  كىاً   ّٓ َٓ   ...كىأىٍغرى

  ٍذتيـي اٍلًعٍجؿى ٍدنىا ميكسىى أىٍربىًعيفى لىٍيمىةن ثيَـّ اتَّخى ٍذ كىاعى  ّٓ ُٓ  ... كىاً 

 ٍـ ـٍ ظىمىٍمتيـٍ أىٍنفيسىكي ٍذ قىاؿى ميكسىى ًلقىٍكًمًو يىا قىٍكـً ًإنَّكي  َٓ ْٓ ... كىاً 

 ٍيرىةن تَّى نىرىل المَّوى جى ٍذ قيٍمتيـٍ يىا ميكسىى لىٍف نيٍؤًمفى لىؾى حى  ْٓ ٓٓ  ... كىاً 

ـي اٍلمىفَّ كىالسٍَّمكىل مىٍيكي ٍلنىا عى ـى كىأىٍنزى ا ـي اٍل ىمى مىٍيكي ظىمٍَّمنىا عى  ْٔ ٕٓ ...كى

 ٍٍيثي ًشٍ تيـ ميكا ىىًذًه اٍلقىٍريىةى  ىكيميكا ًمٍنيىا حى ٍذ قيٍمنىا اٍدخي  ُٔ ٗٓ-ٖٓ ... كىاً 

  مىى طىعىاـو كىاًحدو ٍذ قيٍمتيـٍ يىا ميكسىى لىٍف نىٍصًبرى عى -ُُٓ ُٔ ... كىاً 
ُّٖ 

  ٍـ ـٍ ً ي السٍَّبًت  ىقيٍمنىا لىيي ًمٍمتيـي الًَّذيفى اٍعتىدىٍكا ًمٍنكي لىقىٍد عى  ٓٔ -ّٔ ٓٔ  ...كى

 ًطي ىتيوي ب اطىٍت ًبًو خى    ُٖ 148 ...مىى مىٍف كىسىبى سىيّْ ىةن كىأىحى

  ٍـ ـٍ الى تىٍسًفكيكفى ًدمىاءىكي ٍذنىا ًميثىاقىكي ٍذ أىخى    ْٖ 146 ...كىاً 

 ٍـ تيٍخًرجيكفى  ىًريقنا ًمٍنكي ـٍ كى ًء تىٍقتيميكفى أىٍنفيسىكي  ُٗ ٖٓ ...ثيَـّ أىٍنتيـٍ ىىؤيالى

 ..رىبّْ اٍجعىٍؿ ىىذىا بىمىدنا آًمننا كىاٍرزيٍؽ أىٍىمىوي ًمفى الثَّمىرىاًت   ُِٔ ُُٖ 

 ٍلنىا ًمفى اٍلبىيّْنىاًت كىاٍلييدىل ا أىٍنزى  ُِ ُٗٓ  ...ًإفَّ الًَّذيفى يىٍكتيميكفى مى

 ـٍ لىٍعنىةي المًَّو مىٍيًي ـٍ كيفَّاره أيكلىً ؾى عى اتيكا كىىي مى كا كى  -ُُٔ   ... ًإفَّ الًَّذيفى كىفىري
ُِٔ 

126 

يىاـ ـي الصّْ مىٍيكي  ْٗ ُّٖ  ...كيًتبى عى

 ـٍ  ىمىًف مىٍيكي ا اٍعتىدىل عى مىٍيًو ًبًمٍثًؿ مى ـٍ  ىاٍعتىديكا عى مىٍيكي  َُٓ ُْٗ ...اٍعتىدىل عى

  ًاـ كفى ًإال أىٍف يىٍأًتيىييـي المَّوي ً ي ظيمىؿو ًمفى اٍل ىمى  ْٔ َُِ  ...ىىٍؿ يىٍنظيري

 ٍـ لٍَّكا ًإالَّ قىًميالن ًمٍنيي ـي اٍلًقتىاؿي تىكى مىٍيًي  ُِْ ِْٔ   ... ىمىمَّا كيًتبى عى

 ًىاتىٍت أيكيمىيىا ًضٍعفىٍيف ...  ِٔٓ َُْ 

ٍربو ًمفى المًَّو كىرىسيكًلو ـٍ تىٍفعىميكا  ىٍأذىنيكا ًبحى  ِٖ ِٕٗ ...   ىًاٍف لى

 سورة آؿ عمراف

 ـٍ كىذَّبيكا ًبايىاًتنىا    ُُ 3- 153 ...كىدىٍأًب آًؿ ً ٍرعىٍكفى كىالًَّذيفى ًمٍف قىٍبًمًي
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 َّؽ  ًإف يىٍقتيميكفى النًَّبيّْيفى ًب ىٍيًر حى كفى ًبايىاًت المًَّو كى     21- 22 25-117 ...الًَّذيفى يىٍكفيري

  دًّْه ًإلىٍيؾى ٍنوي ًبًقٍنطىارو ييؤى ٍف ًإف تىٍأمى ًمٍف أىٍىًؿ الكتاب مى   ... كى
75 81 

 كىالى تىكيكنيكا كىالًَّذيفى تىفىرَّقيكا كىاٍختىمىفيكا...   115 136 

 ٍبؿو ًمفى المًَّو ا ثيًقفيكا ًإالَّ ًبحى ـي الذّْلَّةي أىٍيفى مى مىٍيًي ًربىٍت عى  ... ضي
112 24- 117 

 ا أىٍشرىكيكا ًبالمًَّو كا الرٍُّعبى ًبمى    151 121 ...سىنيٍمًقي ً ي قيميكًب الًَّذيفى كىفىري

 اءيكا ًباٍلبىيّْنىاًت   ُْٖ 23 .. ىًاٍف كىذَّبيكؾى  ىقىٍد كيذّْبى ريسيؿه ًمٍف قىٍبًمؾى جى

 ًذى المَّوي ًميثىاؽى الًَّذيفى أيكتيكا اٍلًكتىابى لىتيبىيّْنينَّوي ًلمنَّاس ٍذ أىخى  ... كىاً 
187 21-146  

 سورة النساء
 ابى السٍَّبًت أ ا لىعىنَّا أىٍصحى ـٍ كىمى  ...ٍك نىٍمعىنىيي

47 125 

 ٍف يىشىاءي يىٍ ًفري مىا ديكفى ذىًلؾى ًلمى     48 17 …ًإفَّ المَّوى الى يىٍ ًفري أىٍف ييٍشرىؾى ًبًو كى

كا ري نىاحه أىٍف تىٍقصي ـٍ جي مىٍيكي ٍبتيـٍ ً ي اٍعىٍرًض  ىمىٍيسى عى رى ذىا ضى   ...كىاً 
111 71 

ا أىيُّيىا الًَّذيفى آمىنيكا كيكنيكا قىكَّاًميفى ًباٍلًقٍسًط شييىدىاءى ًلمًَّو ي ...  
135 193 

 ٍـٍ طىيّْبىاتو أيًحمٍَّت لىييـ مىٍيًي ٍمنىا عى رَّ    161-161 82...  ىًبظيٍمـو ًمفى الًَّذيفى ىىاديكا حى

 ٍنًذًريفى ًل ىالَّ يىكيكفى مي ةه ريسيالن ميبىشًّْريفى كى جَّ مىى المًَّو حي     165 16 ...ًلمنَّاًس عى

ا كا  ىييعىذّْبيييـٍ عىذىابنا أىًليمن    ...كىأىمَّا الًَّذيفى اٍستىٍنكىفيكا كىاٍستىٍكبىري
173 157 

 ؤه ىىمىؾى لىوي أيٍخته  ًإًف اٍمري لىده كى  ... لىٍيسى لىوي كى
176 152 

 سورة المائدة

  مىى نيكا عى تىعىاكى ٍثـً كىاٍلعيٍدكىافً كى مىى اٍ ً نيكا عى    2 5 ...اٍلًبرّْ كىالتٍَّقكىل كىالى تىعىاكى

 ذى المَّوي ًميثىاؽى بىًني ًإٍسرىاً يؿى لىقىٍد أىخى    12 146...كى

  ٍعىٍمنىا قيميكبىييـ ـٍ كىجى ـٍ لىعىنَّاىي ـٍ ًميثىاقىيي ا نىٍقًضًي   قىاًسيىةن  ىًبمى
13 22-143 

  ًمفى ٍذنىا ًميثىاقىييـٍ كى ارىل أىخى      14 134 ...الًَّذيفى قىاليكا ًإنَّا نىصى

  ارىل نىٍحفي أىٍبنىاءي المًَّو كىأىًحبَّاؤيهي قىالىًت اٍليىييكدي كىالنَّصى    ...كى
18 11 

 ٍـ مىٍيكي كا ًنٍعمىةى المًَّو عى ٍذ قىاؿى ميكسىى ًلقىٍكًمًو يىا قىٍكـً اٍذكيري      21 51... كىاً 

  ٍـ ميكا اٍعىٍرضى اٍلميقىدَّسىةى الًَّتي كىتىبى المَّوي لىكي  ... يىا قىٍكـً اٍدخي
21 41-49 

مىيىا نَّا لىٍف نىٍدخي بَّاًريفى كىاً   ... قىاليكا يىا ميكسىى ًإفَّ ً ييىا قىٍكمنا جى
22 43- 138 

 ـى المَّوي ا يكفى أىٍنعى ًف ًمفى الًَّذيفى يىخى مىٍيًيمىاقىاؿى رىجيالى   ... عى
23 44 

 ا دىاميكا ً ييىا مىيىا أىبىدنا مى  ... قىاليكا يىا ميكسىى ًإنَّا لىٍف نىٍدخي
24- 26 41 

 ا قىاليكا ليًعنيكا ًبمى ـٍ كى مٍَّت أىٍيًديًي ٍ ميكلىةه غي قىالىًت اٍليىييكدي يىدي المًَّو مى   64 132... كى

كا ًمٍف بىًني    78-79 127... ًإٍسرىاً يؿى  ليًعفى الًَّذيفى كىفىري
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   ٍـ ؿَّ المَّوي لىكي ا أىحى رّْميكا طىيّْبىاًت مى    ...يىا أىيُّيىا الًَّذيفى آمىنيكا الى تيحى
87 83 

  اءى ـي اٍلعىدىاكىةى كىاٍلبىٍ ضى ا ييًريدي الشٍَّيطىافي أىٍف ييكًق ى بىٍينىكي     ...ًإنَّمى
91 128 

 سورة األنعاـ

 لىقىًد ـٍ مىا كىانيكا ًبًو كى كا ًمٍنيي اؽى ًبالًَّذيفى سىًخري اٍستيٍيًزئى ًبريسيؿو ًمٍف قىٍبًمؾى  ىحى
  يىٍستىٍيًز يكفى 

11 153 

 ٍنًذًريفى مي ًميفى ًإالَّ ميبىشًّْريفى كى ا نيٍرًسؿي اٍلميٍرسى مى    48 31 ...كى

… ٍيري ؽَّ كىىيكى خى ـي ًإالَّ ًلمًَّو يىقيصُّ اٍلحى ٍك   …اٍلفىاًصًميفى  ًإًف اٍلحي
57 98 

ـٍ ق ـٍ عىذىابنا ًمٍف  ىٍكًقكي مىٍيكي مىى أىٍف يىٍبعىثى عى     65 36...ٍؿ ىيكى اٍلقىاًدري عى

ـٍ يىٍمًبسيكا لى نيكا كى ـٍ ميٍيتىديكفى  ًإيمىانىييـٍ ًبظيٍمـو أيكلىً ؾى لىييـي اٍعىٍمفي  الًَّذيفى آمى    82 118كىىي

  سىييًصيبي الًَّذيفى أىٍجرىميكا صى ىاره ًعٍندى المًَّو...   124 112 

  ػػػوي ًإالَّ أىٍف مىػػػى طىػػػاًعـو يىٍطعىمي ػػػا عى رَّمن ػػػا أيكًحػػػيى ًإلىػػػيَّ ميحى قيػػػٍؿ الى أىًجػػػدي ً ػػػي مى
ٍيتىةن     ...يىكيكفى مى

145 84 

  ٍمنىا كيؿَّ ًذم ظيفيرو رَّ مىى الًَّذيفى ىىاديكا حى    146 84...كىعى

 ... تىًزري كىاًزرىةه ًكٍزرى أيٍخرىلكىالى...   
164 8 

 سورة األعراؼ
 ... كال تجد أكثرىـ شاكريف   17 113 

 ابى النَّاًر نًَّة أىٍصحى ابي اٍلجى نىادىل أىٍصحى    44- 45 127... كى

 ا ًإلىى قىٍكًمًو  ىقىاؿى يىا قىٍكـً اٍعبيديكا ٍمنىا نيكحن   59 18 -155 ...المَّوى لىقىٍد أىٍرسى

 ؿو ميًبيفو الى ي ًمٍف قىٍكًمًو ًإنَّا لىنىرىاؾى ً ي ضى  قىاؿى اٍلمى ى
61 28 

 لىًكنّْي رىسيكؿه ًمٍف رىبّْ اٍلعىالىًميفى لىةه كى الى   61 157قىاؿى يىا قىٍكـً لىٍيسى ًبي ضى

 كا ًمٍف قىٍكًمًو ًإنَّا لىنىرىاؾى ً ي سىفىاىىةو ي الًَّذيفى كىفىري    66 163...قىاؿى اٍلمى ى

  ٍـ ؿو ًمٍنكي مىى رىجي ـٍ عى بّْكي ـٍ ًذٍكره ًمٍف رى اءىكي ًجٍبتيـٍ أىٍف جى    69 164... أىكىعى

 نىا نىذىرى مىا كىافى يىٍعبيدي آبىاؤي    ...قىاليكا أىًجٍ تىنىا ًلنىٍعبيدى المَّوى كىٍحدىهي كى
71 18-164 

 ـٍ ًرٍجسه كىغىضىبه بّْكي ـٍ ًمٍف رى مىٍيكي قى ى عى    71 164...قىاؿى قىٍد كى

.. كىىا تىٍأكيٍؿ ً ي أىٍرًض المًَّو ـٍ آيىةن  ىذىري    73 35-169...ىىًذًه نىاقىةي المًَّو لىكي

  ادو مىفىاءى ًمٍف بىٍعًد عى ـٍ خي عىمىكي كا ًإٍذ جى   74 164-168كىاٍذكيري

 ... بًّْو ا ميٍرسىؿه ًمٍف رى اًلحن   75 169 ...أىتىٍعمىميكفى أىفَّ صى

 كفى ٍنتيـٍ ًبًو كىاً ري كا ًإنَّا ًبالًَّذم آمى   76 169قىاؿى الًَّذيفى اٍستىٍكبىري

  ٍبًّْيـ كا النَّاقىةى كىعىتىٍكا عىٍف أىٍمًر رى    77 171 ... ىعىقىري
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  ٍذىٍتييـي الرٍَّجفىةي  ىأىص اًثًميفى  ىأىخى ـٍ جى كا ً ي دىاًرًى     78-79 172بىحي

 دو ـٍ ًبيىا ًمٍف أىحى ليكطنا ًإٍذ قىاؿى ًلقىٍكًمًو أىتىٍأتيكفى اٍلفىاًحشىةى مىا سىبىقىكي    81-81 13... كى

 ٍـ كىي كىابى قىٍكًمًو ًإالَّ أىٍف قىاليكا أىٍخًرجي مىا كىافى جى   82 174...كى

 دُّكفى عىٍف سىًبيًؿ تىصي     86 176 ...المَّوً كىالى تىٍقعيديكا ًبكيؿّْ ًصرىاطو تيكًعديكفى كى

  ًكا ًمٍف قىٍكم ي الًَّذيفى اٍستىٍكبىري نَّؾى يىا شيعىٍيبي قىاؿى اٍلمى ى    88 188...ًو لىنيٍخًرجى

.. ٍيري اٍلفىاًتًحيفى ؽّْ كىأىٍنتى خى بىٍيفى قىٍكًمنىا ًباٍلحى بَّنىا اٍ تىٍح بىٍينىنىا كى   89 187رى

 ذىٍتييـي الرٍَّجفىةي اًثًميفى  ىأىخى ـٍ جى كا ً ي دىاًرًى    91 187 ىأىٍصبىحي

 ًت رىبّْي ـٍ ًرسىاالى قىاؿى يىا قىٍكـً لىقىٍد أىٍبمىٍ تيكي ٍنييـٍ كى لَّى عى   93   189 ... ىتىكى

 قىٍكمىوي ي ًمٍف قىٍكـً ً ٍرعىٍكفى أىتىذىري ميكسىى كى قىاؿى اٍلمى ى     127 88...كى

  ا ًجٍ تىنىاقىٍبًؿ أىٍف تىٍأًتيىنى قىاليكا أيكًذينىا ًمٍف ًمٍف بىٍعًد مى   129 138 ...ا كى

  نىٍقصو ًمفى الثَّمىرىاًت ٍذنىا آؿى ً ٍرعىٍكفى ًبالسًّْنيفى كى لىقىٍد أىخى    131 89-91... كى

 ًسىنىةي قىاليكا لىنىا ىىًذه اءىٍتييـي اٍلحى   131- 136 89-91 ... ىًاذىا جى

 ...دىمٍَّرنىا مىا مىا كىانيكا يىٍعًرشيكفى  كى قىٍكميوي كى    137 97-153 ..كىافى يىٍصنى ي ً ٍرعىٍكفي كى

  ٍزنىا ًببىًني ًإٍسرىاً يؿى اٍلبىٍحرى اكى    ... كىجى
138-141 39-138 

 كىاره سىدنا لىوي خي ـٍ ًعٍجالن جى ًميًّْي ذى قىٍكـي ميكسىى ًمٍف بىٍعًدًه ًمٍف حي    148 18كىاتَّخى

 ... ٍـ بّْكي ًجٍمتيـٍ أىٍمرى رى مىٍفتيميكًني ًمٍف بىٍعًدم أىعى    151-151 211...ًبٍ سىمىا خى

  كىاٍختىارى ميكسىى قىٍكمىوي سىٍبًعيفى رىجيالن ًلًميقىاًتنىا...   
155 56 

كيميكا ًمٍنيىا ٍذ ًقيؿى لىييـي اٍسكينيكا ىىًذًه اٍلقىٍريىةى كى    161- 162 59... كىاً 

  ًاًضرىةى اٍلبىٍحر ًف اٍلقىٍريىًة الًَّتي كىانىٍت حى ـٍ عى    …كىاٍسأىٍليي
163- 167 66 

 ـٍ كىأىنَّوي ظيمَّةه بىؿى  ىٍكقىيي ذ نىتىٍقنىا اٍلجى  …    171 91كىاً 

 ٍنًس ـى كىًثيرنا ًمفى اٍلًجفّْ كىاٍ ً يىنَّ لىقىٍد ذىرىٍأنىا ًلجى    179 28...كى

 ٍـ كي    197 119... كىالًَّذيفى تىٍدعيكفى ًمٍف ديكًنًو الى يىٍستىًطيعيكفى نىٍصرى

ـٍ ًإلىى اٍلييدىل الى يىٍسمىعيكا ٍف تىٍدعيكىي   198 119... كىاً 

 سورة األنفاؿ

 ـٍ  ىثىبّْتيكا الًَّذيفى آمىنيكا ً كىًة أىنّْي مىعىكي بُّؾى ًإلىى اٍلمىالى  …   12 122 ًإٍذ ييكًحي رى

  ًكا ًإٍذ أىٍنتيـٍ قىًميؿه ميٍستىٍضعىفيكفى ً ي اٍعىٍرض    ...كىاٍذكيري
26 118 

  ٍؽَّ ًمف ٍذ قىاليكا المَّييَـّ ًإٍف كىافى ىىذىا ىيكى اٍلحى مىٍينىا كىاً    ..ًعٍنًدؾى  ىأىٍمًطٍر عى
32 213 

  كا ًبايىاًت المًَّو ـٍ كىفىري   ِٓ 5...كىدىٍأًب آًؿ ً ٍرعىٍكفى كىالًَّذيفى ًمٍف قىٍبًمًي
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 كٍا مىا تَّى يي ىٌيري مىى قىٍكـو حى ـٍ يىؾي مي ىٌيران ٌنٍعمىةن أىٍنعىمىيىا عى ذًلؾى ًبأىفَّ المَّوى لى
  ...ًبأىٍنفيًسًيـٍ 

53 118 

 ٍسبىؾى المَّوي ٍف ييًريديكا أىٍف يىٍخدىعيكؾى  ىًافَّ حى   ... كىاً 
62- 63 131 

 سورة التوبة

 ... ٍـ  ...نىسيكا المَّوى  ىنىًسيىيي
67 143 

 ثىميكدى ادو كى ـٍ قىٍكـً نيكحو كىعى ـٍ نىبىأي الًَّذيفى ًمٍف قىٍبًمًي ـٍ يىٍأًتًي    ...أىلى
71 12 

  كفى ـٍ يىٍستىٍبًشري اننا كىىي ـٍ ًإيمى نيكا  ىزىادىٍتيي    ... ىأىمَّا الًَّذيفى آمى
124- 125 141 

 سورة يونس
  ٍؿو ًمٍنييـ ٍينىا ًإلىى رىجي بنا أىٍف أىٍكحى    …أىكىافى ًلمنَّاًس عىجى

2 32 

…ربنا اطمس عمى أمكاليـ...  
88 179 

 سورة هود

 مىى المًَّو كىًذبنا ـي ًممًَّف اٍ تىرىل عى ٍف أىٍظمى مى   ...كى
18 19 

..اؼي عى أ ـٍ عىذىابى يىٍكـو أىًليـو ٍف الى تىٍعبيديكا ًإالَّ المَّوى ًإنّْي أىخى   مىٍيكي
26 34 

ا نىرىاؾى ًإالَّ بىشىرنا ًمٍثمىنىا كا ًمٍف قىٍكًمًو مى ي الًَّذيفى كىفىري   ... ىقىاؿى اٍلمى ى
29 158 

 كفى ـٍ أى ىالى تىذىكَّري ٍدتييي ريًني ًمفى المًَّو ًإٍف طىرى يىا قىٍكـً مىٍف يىٍنصي  كى
31 158 

 ادىٍلتىنىا  ىأىٍكثىٍرتى ًجدىالىنىا     32 157 ...قىاليكا يىا نيكحي قىٍد جى

  ٍف قىٍد   ... آمىفى كىأيكًحيى ًإلىى نيكحو أىنَّوي لىٍف ييٍؤًمفى ًمٍف قىٍكًمؾى ًإالَّ مى
36 32-158 

  كا ًمٍنوي ه ًمٍف قىٍكًمًو سىًخري مىٍيًو مى ى كيمَّمىا مىرَّ عى يىٍصنى ي اٍلفيٍمؾى كى    38 157 …كى

... نىا كى ىارى التَّنُّكري اءى أىٍمري تَّى ًإذىا جى    41 159حى

 ...ـٍ ً ي مىٍكجو كىاٍلًجبىاًؿ   كىًىيى تىٍجًرم ًبًي
42 191 

 ...اًء بىؿو يىٍعًصميًني ًمفى اٍلمى  قىاؿى سىاًكم ًإلىى جى
43 191 

  ... مىٍيؾى بىرىكىاتو عى ـو ًمنَّا كى     48 162ًقيؿى يىا نيكحي اٍىًبٍط ًبسىالى

 نيكا مىعىوي ًبرىٍحمىةو ًمنَّا ٍينىا ىيكدنا كىالًَّذيفى آمى نىا نىجَّ اءى أىٍمري لىمَّا جى    58 35 …كى

  مىوي ٍكا ريسي ـٍ كىعىصى بًّْي ديكا ًبايىاًت رى حى ًتٍمؾى عىاده جى     ... كى
59-61 126 

 كِّا قىٍبؿى اًلحي قىٍد كيٍنتى ً ينىا مىٍرجي     62 23- 169...قىاليكا يىا صى

 ...كىىا تىٍأكيٍؿ ً ي أىٍرًض المًَّو ـٍ آيىةن  ىذىري يىا قىٍكـً ىىًذًه نىاقىةي المًَّو لىكي   كى
64 169 

... ثىةى أىيَّاـو ـٍ ثىالى تَّعيكا ً ي دىاًركي كىىا  ىقىاؿى تىمى    65 171 ىعىقىري

... ـٍ ذىٍرعنا اؽى ًبًي ـٍ كىضى مينىا ليكطنا ًسيءى ًبًي اءىٍت ريسي لىمَّا جى  كى
77 177 

  ... بّْؾى لىٍف يىًصميكا ًإلىٍيؾى  ىأىٍسًر ًبأىٍىًمؾى   قىاليكا يىا ليكطي ًإنَّا ريسيؿي رى
81 178 
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 .. ...اًليىيىا سىاً مىيىا عىٍمنىا عى نىا جى اءى أىٍمري    ىمىمَّا جى
82 179 

 ـٍ شيعىٍيبنا قىاؿى يىا قىٍكـً اٍعبيديكا المَّوى اىي ٍديىفى أىخى لىى مى   ...كىاً 
84 35- 185 

 ًيىا قىٍكـً أىٍك يكا اٍلًمٍكيىاؿى كىاٍلًميزىافى ًباٍلًقٍسط  ... كى
85 185 

  ... ا يىٍعبيدي آبىاؤينىا تيؾى تىٍأميريؾى أىٍف نىٍتريؾى مى الى  ..أىصى
87 189 

 ابى قىٍكـى نيكحو ا أىصى ـٍ ًمٍثؿي مى ـٍ ًشقىاًقي أىٍف ييًصيبىكي يىا قىٍكـً الى يىٍجًرمىنَّكي    89 8 ..كى

 ... ا نىٍفقىوي كىًثيرنا ًممَّا تىقيكؿي    ُٗ 187قىاليكا يىا شيعىٍيبي مى

 ٍـ مىى مىكىانىًتكي يىا قىٍكـً اٍعمىميكا عى   …كى
93- 94 187 

 ا بىًعدىٍت ثىميكد ٍديىفى كىمى ـٍ يىٍ نىٍكا ً ييىا أىالى بيٍعدنا ًلمى  كىأىٍف لى
95 187 

  كدي ًبٍ سى اٍلًكٍردي اٍلمىٍكري ـي النَّارى كى ًة  ىأىٍكرىدىىي ـي قىٍكمىوي يىٍكـى اٍلًقيىامى    98-99 126يىٍقدي

 ذى اٍلقيرىل كىًىيى ظىاًلمىةه ًإفَّ أىٍخذىهي أىًليـه شىًديده بّْؾى ًإذىا أىخى كىذىًلؾى أىٍخذي رى   كى
112 153 

  لىقىٍد آتىٍينىا ميكسىى اٍلًكتىابى    111 36 ... ىاٍختيًمؼى ً يوً كى

 عىؿى النَّاسى أيمَّةن كىاًحدىةن كىالى يىزىاليكفى ميٍختىًمًفيفى بُّؾى لىجى لىٍك شىاءى رى   ..كى
118-119 136 

 ا نيثىبّْتي ًبًو  يؤىادىؾى مىٍيؾى ًمٍف أىٍنبىاًء الرُّسيًؿ مى كيالِّ نىقيصُّ عى  ...كى
121 64 

 سورة يوسؼ

 ...زىاؤيهي زىاؤيهي مىٍف كيًجدى ً ي رىٍحًمًو  ىييكى جى     75 5قىاليكا جى

...يٍكًلي اعىٍلبىاًب ـٍ ًعٍبرىةه عّْ ًصًي   لىقىٍد كىافى ً ي قىصى
111 64 

 سورة الرعد
لىً ٍف كىفىٍرتيـٍ ًإفَّ عىذىاًبي ـٍ كى ىًزيدىنَّكي ـٍ لىً ٍف شىكىٍرتيـٍ عى بُّكي ٍذ تىأىذَّفى رى   لىشىًديده  كىاً 

7 77 

... ثىميكدى ادو كى ـٍ قىٍكـً نيكحو كىعى ـٍ نىبىأي الًَّذيفى ًمٍف قىٍبًمكي ـٍ يىٍأًتكي    أل
9 16 

... ـٍ ا ًبأىنفيًسًي كٍا مى تَّى يي ىٌيري ا ًبقىٍكـو حى  ...ًإفَّ المَّوى الى يي ىٌيري مى
11 118 

 ٍـ ًمًي كا ًلريسي قىاؿى الًَّذيفى كىفىري ـٍ ًمٍف أىٍرًضنىا ...كى نَّكي    13 26لىنيٍخًرجى

  ... ـٍ ًبًذٍكًر المًَّو تىٍطمىً فُّ قيميكبييي نيكا كى     28 119الًَّذيفى آمى

 ...نىعيكا قىاًرعىةه ـٍ ًبمىا صى كا تيًصيبييي   كىالى يىزىاؿي الًَّذيفى كىفىري
31 9 

 الحجر سورة

 ًء مىٍقطيكعه ميٍصًبًحيفى ٍينىا ًإلىٍيًو ذىًلؾى اٍعىٍمرى أىفَّ دىاًبرى ىىؤيالى قىضى  كى
66 34 

 ةي ميٍشًرًقيفى  ى ٍيحى ذىٍتييـي الصَّ    73 181أىخى

 يؿو ارىةن ًمٍف ًسجّْ ـٍ ًحجى مىٍيًي اًليىيىا سىاً مىيىا كىأىٍمطىٍرنىا عى عىٍمنىا عى    74 14...جى

  سًّْميفى يىاتو ًلٍمميتىكى  ًإفَّ ً ي ذىًلؾى كى
75- 77 181 

  ًميفى ابي اٍلًحٍجًر اٍلميٍرسى لىقىٍد كىذَّبى أىٍصحى     81-81 168كى
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 نحؿال سورة

 ـٍ مىا كىانيكا ًبًو يىٍستىٍيًز يكفى اؽى ًبًي ًمميكا كىحى ـٍ سىيّْ ىاتي مىا عى ابىيي    34 153 ىأىصى

 ـٍ الى تىٍعمىميكفى شىٍي ان كيـ مّْف بيطيكًف أيمَّيىاًتكي    78 116...كىالٌموي أىٍخرىجى

  ـٍ عىذىابنا دُّكا عىٍف سىًبيًؿ المًَّو ًزٍدنىاىي كا كىصى   88 127... الًَّذيفى كىفىري

 

 نَّةن ً ثىالن قىٍريىةن كىانىٍت ءاًمنىةن مٍُّطمى رىبى المَّوي مى     112 118...كىضى

 كٍا ًنٍعمىتى الٌمًو ًإف كينتيـٍ ًإيَّاهي تىٍعبيديكفى   114..كىاٍشكيري

 

112 

  ًنيفان ـى كىافى أيمَّةن قىاًنتان ًلٌمًو حى    121-121 116 ...ًإفَّ ًإٍبرىاًىي

  اقىٍبتيـٍ  ىعىاًقبيكا ًبًمٍثًؿ مىا عيكًقٍبتيـٍ ًبًو ٍف عى    126 12 ...كىاً 

 سورة اإلسراء

 ...ييىا  ىفىسىقيكا ً ييىا ً ٍرنىا ميٍترى ٍدنىا أىٍف نيٍيًمؾى قىٍريىةن أىمى ذىا أىرى   كىاً 
16 153 

 ًديدنا ارىةن أىٍك حى  ..كيكنيكا ًحجى
51 75 

 ... كىآتىٍينىا ثىميكدى النَّاقىةى ميٍبًصرىةن  ىظىمىميكا ًبيىا...  
59 169 

 ٍف تىًبعىؾى     63 212اٍذىىٍب  ىمى

 ... كؾى ًمٍنيىا كنىؾى ًمفى اٍعىٍرًض ًلييٍخًرجي ٍف كىاديكا لىيىٍستىًفزُّ  كىاً 
76 26 

 كهؼسورة ال

 ... ىمىعىمَّؾى بىاًخ ه نٍَّفسىؾى   
6 69 

 ... بَّييـ ًباٍل ىدىاًة كىاٍلعىًشيّْ    28 151كىاٍصًبٍر نىٍفسىؾى مى ى الًَّذيفى يىٍدعيكفى رى

 ... ٍيره ٍيره عيٍقبناىيكى خى    ثىكىابنا كىخى
44 4 

 مريـسورة 

... لىًة  ىٍميىٍمديٍد لىوي الرٍَّحمىفي مىدِّا   قيٍؿ مىٍف كىافى ً ي الضَّالى
75 141 

...كىاٍشتىعىؿى الرٍَّأسي شىٍيبنا...  
4 161 

 مريـسورة 

 …كذلؾ ألقى السامرم    
87 124 

  كىاره سىدنا لىوي خي ـٍ ًعٍجالن جى      … ىأىٍخرىجى لىيي
88-89 138 

  ...ـي الرٍَّحمىفي  ىاتًَّبعيكًني بَّكي فَّ رى ا  يًتٍنتيـٍ ًبًو كىاً    ...يىا قىٍكـً ًإنَّمى
91-91 199 

 مُّكا كفي مىا مىنىعىؾى ًإٍذ رىأىٍيتىييـٍ ضى   ….. يىا ىىاري
93- 96 211 

 األنبياءسورة 
  

 ًريفى ٍمنىا ًمٍف قىٍريىةو كىانىٍت ظىاًلمىةن كىأىٍنشىٍأنىا بىٍعدىىىا قىٍكمنا آخى ـٍ قىصى كى    11 153كى
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... ٍمنىا ًمٍف قىٍبًمؾى ًمٍف رىسيكؿو ًإالَّ نيكًحي ًإلىٍيًو ا أىٍرسى مى     25 16كى

 ... بىاً ثى ٍينىاهي ًمفى اٍلقىٍريىًة الًَّتي كىانىٍت تىٍعمىؿي اٍلخى نىجَّ   ...كى
74 176 

 بيػػػػكًر ًمػػػػٍف بىٍعػػػػًد الػػػػذٍّْكًر أىفَّ اٍعىٍرضى يىًرثييىػػػػا ًعبىػػػػاًدمى لىقىػػػػٍد كىتىٍبنىػػػػا ً ػػػػي الزَّ كى
كفى  اًلحي   الصَّ

115 25-51 

 سكرة الح 
... ا لىوي ٍف ييًيًف المَّوي  ىمى مى     18 113...ًمٍف ميٍكًرـو كى

 سورة المؤمنوف

 ... ا ًإلىى قىٍكًمًو  ىقىاؿى يىا قىٍكـً اٍعبيديكا المَّوى ٍمنىا نيكحن لىقىٍد أىٍرسى   كى
23- 24 18 

 كفى ـٍ يىٍجأىري ـٍ ًباٍلعىذىاًب ًإذىا ىي ً يًي ٍذنىا ميٍترى تَّى ًإذىا أىخى    حى
64 153 

 سورة النور
  ... ـٍ اًت لىيىٍستىٍخًمفىنَّيي اًلحى ًمميكا الصَّ ـٍ كىعى نيكا ًمٍنكي    55 51كىعىدى المَّوي الًَّذيفى آمى

 

... ًكيالن مىٍيًو كى ذى ًإلىيىوي ىىكىاهي أى ىأىٍنتى تىكيكفي عى ًف اتَّخى    43- 44 65أىرىأىٍيتى مى

 كيالِّ تىبٍَّرنىا تىٍتًبيرنا ٍبنىا لىوي اٍعىٍمثىاؿى كى رى كيالِّ ضى   كى
39 153 

 شعراءسورة ال

...    ىٍأًتيىا ً ٍرعىٍكفى  ىقيكالى ًإنَّا رىسيكؿي رىبّْ اٍلعىالىًميفى
16-18 87 

...   كى ىعىٍمتى  ىٍعمىتىؾى الًَّتي  ىعىٍمتى كىأىٍنتى ًمفى اٍلكىاً ًريفى
19-29 87 

  ... ٍعميكـو رىةي ًلًميقىاًت يىٍكـو مى ًم ى السَّحى     ىجي
38-49 87 

 كًميفى ـٍ تىٍنتىًو يىا نيكحي لىتىكيكنىفَّ ًمفى اٍلمىٍرجي    قىاليكا لىً ٍف لى
116 24- 157 

 ًميفى اده اٍلميٍرسى   123- 124 162...كىذَّبىٍت عى

 أىتىٍبنيكفى ًبكيؿّْ ًري و آيىةن تىٍعبىثيكفى   
128-134 13- 28-

162  

 أىتيٍترىكيكفى ً ي مىا ىىاىينىا آًمًنيفى... 146-151 181 

  أىتىٍأتيكفى الذٍُّكرىافى ًمفى اٍلعىالىًميفى    165- 166 168 

.. ـٍ بىٍؿ أىٍنتيـٍ قىٍكـه عىاديكفى ـٍ ًمٍف أىٍزكىاًجكي بُّكي ـٍ رى مىؽى لىكي كفى مىا خى تىذىري   166-167 173كى

  ًميفى ابي اٍعىٍيكىًة اٍلميٍرسى     176 184كىذَّبى أىٍصحى

  اًدًقيفى اًء ًإٍف كيٍنتى ًمفى الصَّ مىٍينىا ًكسىفنا ًمفى السَّمى    187 189 ىأىٍسًقٍط عى

 ـٍ عىذىابي يىٍكـً الظُّمًَّة ًإنَّوي كىافى عىذىابى يىٍكـو عىًظيـو ذىىي   189 188 ىكىذَّبيكهي  ىأىخى

 النمؿسورة 

  اءى ٍيًبؾى تىٍخريٍج بىٍيضى    12 89 …كىأىٍدًخٍؿ يىدىؾى ً ي جى
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... ًدينىًة ًتٍسعىةي رىٍىطو ييٍفًسديكفى ً ي اٍعىٍرًض كىافى ً ي اٍلمى     48-52 171كى

 ... ـٍ لىتىٍأتيكفى الرجاؿ شىٍيكىةن مّْف ديكًف النساء    55 183أىًإنَّكي

 كىابى ـٍ .. ىمىا كىافى جى كا آؿى ليكطو ًمٍف قىٍريىًتكي    56 26قىٍكًمًو ًإالَّ أىٍف قىاليكا أىٍخًرجي

 قصصسورة ال

  ... مىى الًَّذيفى اٍستيٍضًعفيكا ً ي اٍعىٍرًض نيًريدي أىٍف نىميفَّ عى    5- 6 114كى

 ... ـٍ ًمٍف ًإلىوو غىٍيًرم ًمٍمتي لىكي ي مىا عى قىاؿى ً ٍرعىٍكفي يىا أىيُّيىا اٍلمى ى    38-39 98كى

...كفى اٍعيكلىى ا أىٍىمىٍكنىا اٍلقيري لىقىٍد آتىٍينىا ميكسىى اٍلًكتىابى ًمٍف بىٍعًد مى    43 36 كى

 كفى كىافى ًمٍف قىٍكـً ميكسىى  ىبى ىى ـٍ ...ًإفَّ قىاري مىٍيًي    76-84 194عى

 ... ميكِّا ً ي اٍعىٍرًض    83 4-194ًتٍمؾى الدَّاري اٍكًخرىةي نىٍجعىمييىا ًلمًَّذيفى الى ييًريديكفى عي

... كؿُّ شىٍيءو ىىاًلؾه ًإالَّ كىٍجيىوي...  88 152 

 سورة العنكبوت
 ..ا امن ٍمًسيفى عى ـٍ أىٍلؼى سىنىةو ًإالَّ خى ا ًإلىى قىٍكًمًو  ىمىًبثى ً يًي ٍمنىا نيكحن لىقىٍد أىٍرسى    14 161كى

  ...بّْي قىاؿى ًإنّْي مييىاًجره ًإلىى رى    26 173 ىامىفى لىوي ليكطه كى

... تىٍقطىعيكفى السًَّبيؿى اؿى كى ـٍ لىتىٍأتيكفى الرّْجى   29 176أىً نَّكي

  ٍفًسًديفى مىى اٍلقىٍكـً اٍلمي ٍرًني عى     31 177قىاؿى رىبّْ اٍنصي

  ًإفَّ أىٍىمىيىا كىانيكا ظىاًلًميفى...   31 176 

 ... اًء مىى أىٍىًؿ ىىًذًه اٍلقىٍريىًة ًرٍجزنا ًمفى السَّمى ٍنًزليكفى عى    34 153ًإنَّا مي

  ... ـٍ شيعىٍيبنا  ىقىاؿى يىا قىٍكـً اٍعبيديكا المَّوى اىي ٍديىفى أىخى لىى مى    36-37 185كىاً 

... اًصبنا مىٍيًو حى ٍمنىا عى ٍف أىٍرسى ـٍ مى ٍنًبًو  ىًمٍنيي ٍذنىا ًبذى     41 14-153 ىكيالِّ أىخى

  ٍـ ٍكًلًي طَّؼي النَّاسي ًمٍف حى ييتىخى ا آًمننا كى رىمن عىٍمنىا حى ٍكا أىنَّا جى ـٍ يىرى لى    67 124أىكى

 .. عيكفى كا لىوي ًإلىٍيًو تيٍرجى    112 116كىاٍعبيديكهي كىاٍشكيري

 الرـو سورة

... كا كا ً ي اٍعىٍرًض  ىيىٍنظيري ـٍ يىًسيري لى    9 11أكى

… اًقبىةى الًَّذيفى أىسىاءيكا السُّكأىل...ثيَـّ كىافى     11 4عى

... ظىيىرى اٍلفىسىادي ً ي اٍلبىرّْ كىاٍلبىٍحًر ًبمىا كىسىبىٍت أىٍيًدم النَّاًس 21 18 

 سجدةال سورة

 ـي نىٍفسه ما أيٍخًفيى لىييـٍ ًمٍف قيرًَّة أىٍعييفو   17 195 ىال تىٍعمى

 حزاباأل سورة
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 ـٍ ...يىأىيُّيىا مىٍيكي كا ًنٍعمىةى المًَّو عى   9 167الًَّذيفى آمىنيكا اٍذكيري

 ...ٍيرنا ـٍ يىنىاليكا خى ـٍ لى كا ًب ىٍيًظًي دَّ المَّوي الًَّذيفى كىفىري    25 123كىرى

 

 ... ٍـ يىاًصيًي ـٍ ًمٍف أىٍىًؿ اٍلًكتىاًب ًمٍف صى كىي    26-27 81- 123كىأىٍنزىؿى الًَّذيفى ظىاىىري

ـٍ سىًعيرنا   64 126ًإفَّ المَّوى لىعىفى اٍلكىاً ًريفى كىأىعىدَّ لىيي

  ييكالن ٍنسىافي ًإنَّوي كىافى ظىميكمنا جى مىيىا اٍ ً مى   72 136...كىحى

 سبه سورة

... قىًميؿه ًمٍف ًعبىاًدمى الشَّكيكري    13 113كى

  ... ًشمىاؿو نَّتىاًف عىٍف يىًميفو كى ـٍ آيىةه جى   ُٓ-  ُِ 111لىقىٍد كىافى ًلسىبىاو ً ي مىٍسكىًنًي

 ... ٍكنىا ً ييىا قيرنل ظىاًىرىةن بىٍيفى اٍلقيرىل الًَّتي بىارى ـٍ كى عىٍمنىا بىٍينىيي   18-19 111-115كىجى

 فاطر سورة

 ًميعنا ...مىٍف كىافى ييًريدي اٍلًعزَّةى  ىًممًَّو   11 112اٍلًعزَّةي جى

… لىٍف تىًجدى ًلسينًَّت المًَّو تىٍحًكيالن    43 8-215 ىمىٍف تىًجدى ًلسينًَّت المًَّو تىٍبًديالن كى

 سورة يس

 ٍـ نَّكي مى ـٍ تىٍنتىييكا لىنىٍرجي ـٍ لىً ٍف لى    18 25 ...قىاليكا ًإنَّا تىطىيٍَّرنىا ًبكي

  ... ـٍ مىى أىٍعييًنًي لىٍك نىشىاءي لىطىمىٍسنىا عى    66 179كى

  ًميـه ـى كىًىيى رى ٍف ييٍحًيي اٍلًعظىا    78 166...قىاؿى مى

 )ص( سورة

 ... ةن لىييـي اٍعىٍبكىابي    51 161ميفىتَّحى

 سورة الزمر

 ٍدرىهي بًّْو  أى ىمىٍف شىرىحى المَّوي صى مىى نيكرو ًمٍف رى   ...ًلإٍلًٍسالـً  ىييكى عى
22 144 

ًديًث ًكتىابنا ميتىشىاًبينا مىثىاًنيى ا    23 148-149...لمَّوي نىزَّؿى أىٍحسىفى اٍلحى

 زىاءي اٍلميٍحًسًنيفى ـٍ ذىًلؾى جى بًّْي ا يىشىاءيكفى ًعٍندى رى ـٍ مى    34 5لىيي

 رافر سورة

 كا كا ً ي اٍعىٍرًض  ىيىٍنظيري ـٍ يىًسيري لى   ... أىكى
21- 22 3 

  سيٍمطىافو ميًبيفو ٍمنىا ميكسىى ًبايىاًتنىا كى لىقىٍد أىٍرسى   ... كى
23- 25 197 

 بَّوي ٍليىٍدعي رى كًني أىٍقتيٍؿ ميكسىى كى قىاؿى ً ٍرعىٍكفي ذىري   26 24... كى

 قىاهي المَّوي سىيّْ ىاًت مىا اؽى ًباًؿ ً ٍرعىٍكفى سيكءي اٍلعىذىابً  ىكى كا كىحى    مىكىري
45 153 

 فصمت سورة
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 ... ًلٍ ىٍرًض اٍ ًتيىا طىٍكعنا أىٍك كىٍرىنا قىالىتىا أىتىٍينىا طىاً ًعيفى    ىقىاؿى لىيىا كى
11 161 

 ثىميكدى ادو كى اًعقىًة عى اًعقىةن ًمٍثؿى صى ـٍ صى كا  ىقيٍؿ أىٍنذىٍرتيكي    13 32 ىًاٍف أىٍعرىضي

  ّْؽ كا ً ي اٍعىٍرًض ًب ىٍيًر اٍلحى اده  ىاٍستىٍكبىري    15 13- 163... ىأىمَّا عى

 رنا ً ي أىيَّاـو نىًحسىاتو ٍرصى ا صى ـٍ ًريحن مىٍيًي ٍمنىا عى    ...  ىأىٍرسى
16 163-165 

 سىرة انشىري

 ًمىى المَّو زىاءي سىيّْ ىةو سىيّْ ىةه ًمٍثمييىا  ىمىٍف عىفىا كىأىٍصمىحى  ىأىٍجريهي عى    ...كىجى
41 12 

 الزخرؼ سورة

  ٍمنىا ًمٍف قىٍبًمؾى ً ي قىٍريىةو ًمٍف نىًذيرو ًإال قىاؿى ميٍترى يكىىا ًإنَّا ا أىٍرسى كىذىًلؾى مى كى
مىى أيمَّةو  ٍدنىا آبىاءىنىا عى   ...كىجى

23 28 

  ـٍ ًمٍف آيىةو ًإالَّ ًىيى أىٍكبىري ًمٍف أيٍخًتيىا ا نيًريًي مى    …كى
48-51 97 

 األحقاؼ سورة

 ادو ًإٍذ أىٍنذىرى قىٍكمىوي ًباٍعىٍحقىاًؼ ا عى    21 32-163 ...كىاٍذكيٍر أىخى

 ـٍ قىاليكا ا ميٍستىٍقًبؿى أىٍكًديىًتًي    .. ىمىمَّا رىأىٍكهي عىاًرضن
24- 25 164 

 محمد سورة

 كا كا ً ي اٍعىٍرًض  ىيىٍنظيري ـٍ يىًسيري    ...أى ىمى
11 9 

  كا ًمٍف ًعٍنًدؾى رىجي تَّى ًإذىا خى ـٍ مىٍف يىٍستىًم ي ًإلىٍيؾى حى ًمٍنيي    16-17 141...كى

 الفت  سورة

 ًنيكدي السَّمىاكىاًت كىاٍعىٍرض ًلمًَّو جي    ...كى
4 93 

 سورة الحجرات

  ٍـ ٍيكي كى كا بىٍيفى أىخى ا اٍلميٍؤًمنيكفى ًإٍخكىةه  ىأىٍصًمحي    11 131...ًإنَّمى

 سورة الذاريات

 ... ارىةن ٌمف ًطيفو    33 181ًحجى

 ـى يحى اٍلعىًقي ـي الرّْ مىٍيًي ٍمنىا عى ادو ًإٍذ أىٍرسى ً ي عى   ..كى
41- 42 166 

  تَّى ًحيفو ـٍ تىمىتَّعيكا حى ً ي ثىميكدى ًإٍذ ًقيؿى لىيي    ...كى
43- 45 172 

 ـٍ ًمٍف رىسيكؿو ًإالَّ قىاليكا سىاًحره    ...كىذىًلؾى مىا أىتىى الًَّذيفى ًمٍف قىٍبًمًي
52- 53 27 

 سورة القمر

 كىذَّبىٍت ثىميكدي ًبالنُّذيًر  
23 31 

 بيًر ـٍ بىرىاءىةه ً ي الزُّ ـٍ لىكي ـٍ أى ٍيره ًمٍف أيكلىً كي ـٍ خى   43- 45 11... أىكيفَّاريكي
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 قىاليكا مىٍجنيكفه كىاٍزديًجرى كىذَّبىٍت ٍبدىنىا كى ـٍ قىٍكـي نيكحو  ىكىذَّبيكا عى   قىٍبمىيي
9 157-161 

  ميكبه  ىاٍنتىًصٍر ٍ بَّوي أىنّْي مى   ىدىعىا رى
11 158 

 اًء ًبمىاءو ميٍنيىًمرو   ُُ - ُٔ 161...  ىفىتىٍحنىا أىٍبكىابى السَّمى

ـٍ إ مىٍيًي ٍمنىا عى ةن كىاًحدىةن  ىكىانيكا كىيىًشيـً اٍلميٍحتىًظرً نَّا أىٍرسى ٍيحى    31 172صى

 نيذيًر ٍيًفًو  ىطىمىٍسنىا أىٍعيينىييـٍ  ىذيكقيكا عىذىاًبي كى ديكهي عىٍف ضى لىقىٍد رىاكى   كى
37-38 178 

 سورة الحديد

  ـٍ ًلًذٍكًر المًَّو نيكا أىٍف تىٍخشى ى قيميكبييي ـٍ يىٍأًف ًلمًَّذيفى آمى     16-17 147...أىلى

 ٍـ كا ًبما آتاكي ـٍ كىال تىٍفرىحي مى ما  اتىكي    23 195...ًلكىٍيال تىٍأسىٍكا عى

 الحشرسورة 

  ٍكا ًمٍف أىٍىًؿ اٍلًكتىاًب ًمٍف ًديىاًرًىـ     2 81-122 ...ىيكى الًَّذم أىٍخرىجى الًَّذيفى كىفىري

 ٍـ ديكًرًى ىٍنتيـٍ أىشىدُّ رىٍىبىةن ً ي صي    13- 14 124... ًمفى المَّوً عى

 ًا ً ي النَّار ا أىنَّييمى اًقبىتىييمى     17 4... ىكىافى عى

 الممتحنة سورة

 ـى كىالًَّذيفى مىعىوي سىنىةه ً ي ًإٍبرىاًىي ـٍ أيٍسكىةه حى    4 128... قىٍد كىانىٍت لىكي

 سورة الصف

 ـى تيٍؤذيكنىًني ٍذ قىاؿى ميكسىى ًلقىٍكًمًو يىا قىٍكـً ًل   5 137...كىاً 

 ُـّ نيكًرًه ـٍ كىالمَّوي ميًت    8 141...ييًريديكفى ًلييٍطًف يكا نيكرى المًَّو ًبأىٍ كىاًىًي

 المنافقوف سورة

 دُّكا عىٍف سىًبيًؿ المًَّو نَّةن  ىصى انىييـٍ جي ذيكا أىٍيمى    2- 3 141...اتَّخى

 التحريـ سورة

  ؿَّ المَّوي لىؾى ا أىحى ـي مى رّْ ـى تيحى     1 83 ...يىا أىيُّيىا النًَّبيُّ ًل

 القمـ سورة

  ـٍ نىاً ميكفى بّْؾى كىىي مىٍييىا طىاً ؼه ًمٍف رى    19 92 ىطىاؼى عى

 الحاقة سورة

 .. اًتيىةو رو عى ٍرصى    6 13ًبًريحو صى

 نوح سورة

  نىيىارنا    5 156 ...قىاؿى رىبّْ ًإنّْي دىعىٍكتي قىٍكًمي لىٍيالن كى

 ٍكًني   21 157... قىاؿى نيكحه رىبّْ ًإنَّييـٍ عىصى
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 دِّا كىالى سيكىاعنا ـٍ كىالى تىذىريفَّ كى قىاليكا الى تىذىريفَّ آًليىتىكي    23- 25 18-157...كى

 مىى اٍعىٍرًض ًمفى اٍلكىاً ًريفى دىيَّارنا قىاؿى نيكحه رىبّْ الى تىذىٍر عى    26-27 158... كى

 المزمؿ سورة

 يىٍكـى تىٍرجيؼي اٍعىٍرضي كىاٍلًجبىاؿي  14 172 

 سورة القيامة

 كىالَّ ًإذىا بىمى ىًت التَّرىاًقيى...  26-31 151 

 سورة النبه

 ... يىقيكؿي   اٍلكىاً ري يىا لىٍيتىًني كيٍنتي تيرىابناكى
41 58 

 سورة المطففيف
  الُّكفى ـٍ قىاليكا ًإفَّ ىىؤيالًء لىضى ذىا رىأىٍكىي  كىاً 

32 28 

  ٍيؿه ًلٍمميطىفًّْفيفى مىى النَّاًس يىٍستىٍك يكفى  *كى   ... الًَّذيفى ًإذىا اٍكتىاليكا عى
1- 4 185 

 سورة الفجر

  بُّؾى ًبعىادو ـٍ تىرى كىٍيؼى  ىعىؿى رى    6-8 163 ...أىلى

 سورة الشمس

 قىٍد أىٍ مىحى مىف زىكَّاىىا  9-11 113 

  ًإًذ اٍنبىعىثى  *كىذَّبىٍت ثىميكدي ًبطىٍ كىاىىا..  11-15 171 
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 فهرس األحاديث النبوية
 الصفحة درجة الحػػػػػػػػديث الحديث 
ال يبقى  ى جزيرة العرب  الييكد مف جزيرة العربأخرجكا   .ُ

 .ديناف

 81 صذيخ

 .إذا أتى الرجؿي الرجؿى  يما زانياف  .ِ
 183 صذيخ

 ...إذا تبايعتـ بالًعينة، كأخذتـ أذناب البقر، كرضيتـ بالزرع  .ّ
 114 صذيخ

ٍمؽ  مينظر   .ْ ؿى عميو  ي الماؿ كالخى إذا نظر أحدكـ إلى مف  يضّْ
 .إلى مف ىك أسفؿى منو

 119 صذيخ 

 ...إذا كقعت لقمةي أحًدكـ  ميأخٍذىا  ىٍمييًمٍط ما كاف بيا مف أذل   .ٓ
 119 صذيخ 

 ...أال أخبركـ بالتيس المستعار  .ٔ
 72 دسٍ

ف  ي الجسد مض ة إذا صمحت صمح الجسد كمو  .ٕ  ...أال كا 
 141 صذيخ

 62 صذيخ ...إف الطاعكف رجز أنزؿ عمى مف كاف قبمكـ   .ٖ

 ...عكدان  عكدان  القمكب كالحصيرتعرض الفتف عمى   .ٗ
 148 صذيخ

سبحاف ا  ىذا كما قاؿ قكـ مكسى اجعؿ لنا إليا كما ليـ   .َُ
  ...آلية

 41 صذيخ

 61 صذيخ ... ادخمكا الباب سجدا كقكلكا حطة   :قيؿ لبني إسرا يؿ  .ُُ

 ...ال إلو إال ا ، كيؿه لمعرب مف شر  قد اقترب  .ُِ
 127 صذيخ

أف يصيبكـ ما ،ال تدخمكا مساكف الذيف ظممكا أنفسيـ   .ُّ
 ...أصابيـ

 168 صذيخ

 .ال تقتمكا الجراد  انو جند ا  اععظـ  .ُْ
 94 دسٍ

 ...ال يحؿ دـ امرئ مسمـ إال باحدل ثالث  .ُٓ
 183 صذيخ

 ...حتى يعمنكا بيا ،لـ تظير الفاحشة  ي قـك قط   .ُٔ
 182 دسٍ

  ..ْؿ ُهَو اْلَقاِدُر ق لما نزلت ىذه اكية  .ُٕ
 36 صذيخ

  ...يكسؼ كسنيالميـ اجعميا عمييـ سنيف   .ُٖ
 91 صذيخ

الميـ إف ش ت لـ تعبد بعد  ،الميـ إني أنشدؾ عيدؾ ككعدؾ  .ُٗ
 .اليكـ

 11 صذيخ

 .لكال أني أخشى أف تككف مف تمر الصدقة عكمتيا  .َِ
 111 صذيخ

مَّد كأىٍحمىدي   .ُِ ٍمسىةي أىٍسمىاءو : ميحى ك الٌموي ًبي لي خى كالمىاًحي يىٍمحي
 ..الكيٍفرى 

 3 صذيخ

 ...ليستحمف طا فة مف أمتي الخمر يسمكنيا إياه  .ِِ
 75 صذيخ
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كالحرير كالخمر  ليككنف  ي أمتي أقكاـ يستحمكف الًحرى   .ِّ
 ...كالمعازؼ

 75 صذيخ

كال أمة كال أىؿ قرية منذ أنزؿ  كال قرنان  ما أىمؾ ا  قكمان   .ِْ
 ...التكراة

 37 صذيخ

  ...ما مف كاؿ إال كلو بطانتاف بطانة تأمره بالمعركؼ   .ِٓ
 88 صذيخ

 ...مف أصبح منكـ آمنا  ي سربو ، معا ى  ي جسده  .ِٔ
 118 دسٍ

 مف س ؿ عف عمـ  كتمو جاء يكـ القيامة ممجمان بمجاـ مف نار  .ِٕ
 22 صذيخ

 .مف كجدتمكه يعمؿ عمؿ قـك لكط  اقتمكا الفاعؿ كالمفعكؿ بو  .ِٖ
 183 صذيخ

 بالصبا كأىمكت عاد بالدبكرنصرت   .ِٗ
 167 صذيخ

مىى ًعبىاًدهً   .َّ ؽُّ المًَّو عى   ...ىىٍؿ تىٍدًرم مىا حى
 17 صذيخ

ني سألت ربي عمتي أف ال ييمكيا بسنة عامة  .ُّ  ...كا 
 37 صذيخ

 كنصرت بالرعب مسيرة شير  .ِّ
 121 صذيخ

 ،مف أكَّؿبيان عيف نبكأىر  ان إسرا يؿ ثالثى  كمت بنتيا أبا عبيدة،ق  .ّّ
 ...النيارً 

نى أقف عهً 

 درجته

25 

 ...يىا عيٍثمىافي أىرىًغٍبتى عىٍف سينًَّتى قىاؿى : الى   .ّْ
 196 صذيخ

 يرحـ ا  لكطا لقد كاف يأكم إلى ركف شديد  .ّٓ
 178 صذيخ

 ...يقكؿ الٌمو تعالى:أعددت لعبادم الصالحيف ما ال عيف رأت  .ّٔ
 195 صذيخ

 ...يككف  ي آخر ىذه اعمة خسؼ  كمسل  كقذؼ  .ّٕ
 75 صذيخ

 114 صذيخ ...يكشؾ اعمـ أف تداعى عميكـ كما تداعى اعكمة إلى قصعتيا  .ّٖ
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 فهرس األعالـ
 الصفحة العمـ              

 114 إبراىيـ بف محمد الزجاج

 117 يكب بف مكسى الكفكمأ

 114 جبير بف نفير

 143 حذيفة بف قتادة المرعشى

 112 البصرم يسار بف لحسفا

 51 ر ي  بف ميراف

 42 عبد الرحمف بف زيد بف أسمـ

 26 عبد الرحمف بف غنـ

 113 فضيؿ بف عياضال

 26 قتادة بف دعامة السدكسي

 143 مالؾ بف دينار

 26 مجاىد بف جبر

 211 محمد بف بحر اعصفياني

 139 مقاتؿ بف سميماف
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 المصادر والمراجع
 

 :أولا: الكتب       
 بىطَّة بابف المعركؼ العيٍكبىرم محمد بف محمد بف ا  عبيد ا  عبد أبك - إبطاؿ الحيؿ .ُ

 ا سالمي. المكتب - ّط - الشاكيش تحقيؽ: زىير-العكبرم
 الكتب دار - الدمياطي محمد بف أحمد - إتحاؼ فضالء البشر فى القراءات األربعة عشر .ِ

 . ـُٖٗٗ – ُط –العممية 
 . ُط –العممية  المكتبة – إبراىيـ البريكاف -أسبابه وأحكامه الختالؼ .ّ
حققو عصاـ بف  - أبك الحسف عمى بف أحمد الكاحدم النيسابكرم -مواحديلالنزوؿ  أسباب .ْ

 طبعة جديدة كمنقحة. - دار ا صالح -عبد المحسف الحميداف 
 –دار البشا ر –عبدا  التميدم  - أسباب هالؾ األمـ وسنة اهلل في المنحرفيف والمجرميف .ٓ

 .ـ ُٖٔٗ – ُط
 لبناف. – ِط -دار الفكر - أبكار السقاؼ - إسرائيؿ وعقيدة األرض الموعودة .ٔ
 . ُط  –مؤسسة الرسالة  –عبد الكريـ زيداف  – أصوؿ الدعوة .ٕ
 الجكني المختار بف محمد بف اعميف محمد - أضواء البياف في إيضاح القرآف بالقرآف .ٖ

 لبناف. –ـ  ُٓٗٗ- ُط  –الفكر  دار - الشنقيطي
لممالييف  العمـ دار - الزركمي  ارس بف عمي بف محمد بف محمكد بف الديف خير  - ألعالـا .ٗ

 ـ .ََِِ- ُٓط –
الزرعي  أيكب بكر أبي بف ا  محمد عبد أبك - العالميف رب إعالـ الموقعيف عف .َُ

 ـ .ُّٕٗ  –الجيؿ  دار -المعركؼ بابف القيـ الجكزية 
  -ِط-المعر ة دار -الفقي حامد حققو   محمد -ابف القيـ الجكزية  - إراثة المهفاف .ُُ

 ـ ُٕٓٗ
 ـ. ُٖٗٗ – ُط –دار الفرقاف  –محمد أبك  ارس  - إف فرعوف عال في األرض .ُِ
 لبناف. – ْط –الفكر دار -كىبة الزحيمي  - الفقه اإلسالمي وأدلته .ُّ
 –مكتبة ال زالي  –محمد عمي الصابكني  – مف القرآف تفسير آيات األحكاـروائع البياف  .ُْ

  ّط
  .ُط –الفكر  دار -السمرقندم  إبراىيـ بف محمد بف نصر الميث أبك  - بحر العمـو .ُٓ
 ـ .ُٔٗٗ- ُط –الباز  مصطفى نزار مكتبة -ابف القيـ الجكزية – بدائع الفوائد .ُٔ
 ُط –العربي  التراث إحياء دار - الدمشقي كثير بف عمر بف إسماعيؿ - البداية والنهاية .ُٕ

 ىػ .َُْٖ -
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 ـ .ََِِ - ُط - عبد الفتاح القاضي - في القراءات العشر المتواترة البدور الزاهرة  .ُٖ
 الفضؿ أبك حققو محمد -السيكطي  بكر أبي بف الرحمف عبدجالؿ الديف  – بغية الوعاة .ُٗ

 .  ِط –العصرية  المكتبة -إبراىيـ 
دار  –المشيكر بالزبيدم  الحسيني محٌمد بف محٌمد - تاج العروس مف جواهر القاموس .َِ

  .ِط –اليداية 
 . ُط – السعادة مطبعة -السيكطي  جالؿ الديف  - تاريخ الخمفاء .ُِ
حققو  –لمتراث  الصحابة دار -المصرم محمد بف أحمد - التبياف تفسير رريب القرآف .ِِ

 .ـ   ُِٗٗ -ُط -الدابكلي  تحي
 ـ. ُٕٗٗ-سحنكف دار -عاشكر بف الطاىر محمد -التحرير والتنوير .ِّ
 الكتب دار -عميرات  حققو زكريا–الذىبى  عثماف بف أحمد بف محمد - تذكرة الحفاظ .ِْ

 ـ .ُٖٗٗ – ُط –العممية 
 ـ .ََِٔ – ْط –دار عمار – اضؿ صالح السامرا ي  – التعبير القرآني .ِٓ
 الكتاب دار -اعبيارم  حققو إبراىيـ-الجرجاني عمي بف محمد بف عمي - التعريفات .ِٔ

 ىػ.َُْٓ -ُط –العربي 
 حاتـ أبي بف الرحمف عبد محمد أبك - "تفسيرالقرآف العظيـ"المسمى  تفسير ابف أبى حاتـ .ِٕ

 بال رقـ طبعة .–العصرية  المكتبة -الطيب  محمد حققو أسعد –الرازم 
 ِط –طيبة  دار - الدمشقي كثير بفا - "العظيـ القرآف تفسير"ابف كثير المسمى  تفسير .ِٖ

 ـ. ُٗٗٗ-
 بف محمد - "الكريـ القرآف مزايا إلى السميـ العقؿ إرشاد"المسمى  تفسير أبي السعود .ِٗ

 لبناف. – ُط –العربي  التراث إحياء دار -السعكد  أبك العمادم محمد
 ـ . ُُٖٗ – ّط –دار العمـ لممالييف  –عماد الديف خميؿ  - التفسير السالمي لمتاريخ .َّ
العممية  الكتب دار - اعندلسي حياف بأبي الشيير يكسؼ بف محمد- تفسير البحر المحيط .ُّ

 ـ. ََُِ  -ُط –
 دار -الب كم  مسعكد بف الحسيف محمد أبك - "التنزيؿ معالـ"المسمى  تفسير البغوي .ِّ

 ـ.ُٕٗٗ – ْط – كالتكزي  لمنشر طيبة
عبد الرحمف بف  - "يسير الكريـ الرحمف في تفسير كالـ المنافت"تفسير السعدي المسمى  .ّّ

- ُط - مؤسسة الرسالة- عبد الرحمف بف معال المكيحؽ -ؽ يحقت -ناصر بف السعدم 
 . ـَََِ

 بال رقـ طبعة .–دار أخبار اليكـ  –محمد متكلي الشعراكم  – تفسير الشعراوي .ّْ
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 بف جرير بف محمد جعفر أبك -"القرآف تهويؿ في البياف جامع"تفسير الطبري المسمى  .ّٓ
 ـ .َََِ – ُط –الرسالة  مؤسسة -حققو أحمد شاكر  –الطبرم  اكممي يزيد

دار إحياء  – القاسمي الديف جماؿ محمد - " محاسف التهويؿ"المسمى تفسير القاسمي  .ّٔ
 .ُط –الكتب العربية 

 بال رقـ طبعة. –العربي  الفكر دار - الخطيب الكريـ عبد - التفسير القرآني لمقرآف .ّٕ
 مصر–بال رقـ طبعة  – الحمبي مطبعة - المراغى مصطفى أحمد - تفسير المرارى .ّٖ
 اليي ة- رضا عمي بف رشيد محمد - "الحكيـ القرآف تفسير"المسمى  تفسير المنار .ّٗ

 مصر. – ـ  َُٗٗ-بلمكتا العامة المصرية
 -المعاصر  الفكر دار -الزحيمي  كىبة - والمنهج والشريعة العقيدة في المنير التفسير .َْ

 سكريا . -ىػ ُُْٖ- ِط
 بف الحسف الديف نظاـ - الفرقاف" وررائب القرآف "المسمى ررائب تفسير النيسابوري .ُْ

 ـ ُٔٗٗ - ُط –العممية  الكتب دار -النيسابكرم  القمي حسيف بف محمد
 

 سكريا -ىػ ُِِْ - ُط  -الفكر دار - الزحيمي مصطفى بف كىبة - التفسير الوسيط .ِْ
 -بال رقـ طبعة  –الرسالة  - طنطاكل سيد محمد - التفسير الوسيط لمقرآف الكريـ .ّْ

 ـُٖٔٗ
–العربى  التراث إحياء دار - ا ستانبكلي مصطفى بف حقي ،إسماعيؿ تفسير روح البياف .ْْ

  .بال رقـ طبعة
 عمي بف محمد - فت  القدير الجامع بيف فني الرواية والدراية مف عمـ التفسيرتفسير  .ْٓ

 لبناف. – بال رقـ طبعة– الفكر دار - الشككاني
 الكتب دار  -البمخي بشير بف سميماف بف مقاتؿ الحسف أبك - تفسير مقاتؿ بف سميماف .ْٔ

 ـ .ََِّ – ُط –العممية 
 ُط –العربي  التراث إحياء دار  -اعزىرم   أحمد بف محمد منصكر أبك - تهذيب المغة .ْٕ

 ـََُِ-
 -المعاصر الفكر دار -المناكم  الرؤكؼ عبد محمد - التعاريؼ مهمات عمى التوقيؼ .ْٖ

 ىػ.َُُْ -ُط
 . ُط –الفكر  دار -البستي  التميمي حاتـ أبك أحمد بف حباف بف محمد - الثقات .ْٗ
 سمير ىشاـ حققو - الكتب عالـ دار - القرطبي أحمد بف محمد - الجامع ألحكاـ القرآف .َٓ

 السعكدية. – ـ ََِّ البخارم
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 الكتب دار -ابف القيـ الجكزية  – الشافي الدواء عف سهؿ لمف الكافي الجواب .ُٓ
  بال رقـ طبعة. – العممية

 ـ .ُِٖٗ – ِط –الرسالة  مؤسسة -زنجمة  بف محمد بف الرحمف عبد - حجة القراءات .ِٓ
 لبناف. –ق  َُْٓ – ْط  –دار الكتاب العربي  –أبك نعيـ اعصبياني  - حمية الولياء .ّٓ
 - ِط –مكتبة كمطبعة دار المنارة  –عماد الديف الشنطي  - دراسات في األدياف .ْٓ

 ـ.ََِٖ
 –دار النيضة العربية  -محمكد نجيب حسني  - دروس في عمـ اإلجراـ وعمـ العقاب .ٓٓ

 ـ .ُٖٖٗ
 -السعكدية  ا سالمية الشؤكف كزارة - الدىمكم ال ني عبد بف إسماعيؿ - رسالة التوحيد .ٔٓ

 ىػ. ُُْٕ - ُط
 . ُط –العممية  الكتب دار -ابف القيـ الجكزية  -الروح  .ٕٓ
شياب الديف محمكد بف عبد ا   - والسبع المثاني روح المعاني في تفسير القرآف العظيـ .ٖٓ

 لبناف. –بال رقـ طبعة  –العربي  التراث إحياء دار اعلكسي
 ـ. ُِٗٗ  – العممية الكتب دار -ابف القيـ الجكزية – المشتاقيف ونزهة روضة المحبيف .ٗٓ
ا سالمي  المكتب -الجكزم  محمد بف عمي بف الرحمف عبد -التفسير عمـ في المسير زاد .َٔ

 . ّط –
 ـ .ُُٖٗ –دار النيضة العربية  –الشيباني  حنبؿ بف أحمد أبكعبدا  - الزهد .ُٔ
 . ْط –الحمبي  مكتبة - الصنعاني الكحالني اعمير إسماعيؿ بف محمد  - سبؿ السالـ .ِٔ
 -الباقي   عبد  ؤاد حققو محمد -القزكيني عبدا  أبك يزيد بف محمد - سنف ابف ماجه .ّٔ

 بال رقـ طبعة. –الفكر  دار
 ُط –العربي  الكتاب دار -السجستاني  اعشعث بف سميماف - سنف أبي داود .ْٔ
 شاكر محمد حققو أحمد–السممي  الترمذم عيسى أبك عيسى بف محمد - سنف الترمذي .ٓٔ

  التراث إحياء دار -كآخركف 
المعيد العالمي لمفكر  –محمد ىيشكر  - الحضارات وسقوطهاسنف القرآف في قياـ  .ٔٔ

 ـُٔٗٗ –ُط -ا سالمي 
 –الرسالة  مؤسسة -الذىبي  عثماف بف أحمد بف محمد الديف شمس - سير أعالـ النبالء .ٕٔ

 ـُّٗٗ- ٗط
 -سعد  الرءكؼ عبد طو حققو -الحميرم  أيكب بف ىشاـ بف الممؾ عبد - السيرة النبوية .ٖٔ

 ىػ .ُُُْ –الجيؿ  دار
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 – ُط –دار الفجر  – الصالبي محمد عمي ، السيرة النبوية عرض وقائع وتحميؿ أحداث .ٗٔ
 ـ .ََِّ

- ُط –دار القمـ  –صالح عبد الفتاح الخالدم  - الشخصية اليهودية  مف خالؿ القرآف .َٕ
ُٖٗٗ . 

 ـُّٖٗ - ِط –ا سالمي  المكتب -الب كم  مسعكد بف الحسيف - شرح السنة .ُٕ
 دار -البف القيـ الجكزية  – والتعميؿ والحكمة والقدر القضاء مسائؿ فيشفاء العميؿ  .ِٕ

 . ُط –الفكر 
 إسماعيؿ بف محمد عبدا  أبك - "المختصر  الصحي  الجامع "المسمى  صحي  البخاري .ّٕ

 . ّط –كثير  ابف دار -الجعفي  البخارم
حققو  -دار الم ني  -أبك الحسيف مسمـ بف الحجاج القشيرم النيسبكرم  - صحي  مسمـ .ْٕ

 محمد  ؤاد عبد الباقي
 . ِط –المعر ة  دار -ابف الجكزم  – صفة الصفوة .ٕٓ
 ـ .ُِٗٗ – ُط –دار الكتب العممية  –ابف الجكزم -صيد الخاطر .ٕٔ
  ـُٕٗٗ-ُط –كالحكـ  العمكـ مكتبة -اعدنركم  محمد بف أحمد - المفسريف طبقات .ٕٕ
 -مكتبة الممؾ  يد الكطنية  -محمد بف عمي آؿ عمر -عقيدة اليهود في الوعد بفمسطيف  .ٖٕ

 ـ .ََِّ - ُط
 . ْط -دار الفكر – ،عابد تك يؽ الياشميعقيدة اليهود في تممؾ فمسطيف .ٕٗ
 دار -جمراف  أديب محمد تحقيؽ  -السجستاني  عزيز بف محمد بكر أبك - رريب القرآف .َٖ

 .ـُٓٗٗ -قتيبة 
 . ِط –المعر ة  دار -الزمخشرم  عمر بف محمكد - الفائؽ في رريب الحديث و األثر .ُٖ
   ىػ. ُّٕٗ - المعر ة دار - العسقالني حجر بفا - البخاري صحي  شرح الباري فت  .ِٖ
المطبعة  – الفتوحات اإللهية بتوضي  تفسير الجالليف لمدقائؽ الخفية لسميماف الجمؿ .ّٖ

 ىػ.َُّّ- ُط –العامرية 
 ـ .ُٗٗٗ- ّط –دار الشركؽ  –يكسؼ القرضاكم  - الدولة في اإلسالـفقه  .ْٖ
 . ـََِٗ - ُط –دار الفتح  –سيد سابؽ  - فقه السنة .٘ٛ
 مصر. –بال رقـ طبعة  –دار الشركؽ  -سيد قطب  - في ظالؿ القرآف .ٖٔ
 ـ.ََِِ -ِط –المكتب ا سالمي –يكسؼ القرضاكم  - القدس قضية كؿ مسمـ .ٕٖ
 لبناف. – ّط –دار إحياء التراث العربي  –عبد الكىاب النجار  – قصص األنبياء .ٖٖ
 ـ .ََِٓ –دار الحديث   -حامد أحمد البسيكني  - القصص القرآني .ٖٗ
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 -الرسالة  مؤسسة -الكفكم  الحسيني مكسى بف أيكب البقاء أبك - كتاب الكميات .َٗ
 .ـُٖٗٗ

 بف محمكد القاسـ أبك -التهويؿ وجو  في األقاويؿ وعيوف التنزيؿ حقائؽ عف الكشاؼ .ُٗ
 ـ.ُٖٗٗ  -ُط -العربي التراث إحياء دار -الميدم الرزاؽ حققو عبد - الزمخشرم عمر

 بف محمد بف عمي الديف عالء- تفسير الخازف المشهور التنزيؿ معاني في التهويؿ لباب .ِٗ
 لبناف. –ـ ُٕٗٗ -الفكر دار -بالخازف  الشيير الب دادم إبراىيـ

 الكتب دار -الدمشقي  عادؿ ابف عمي بف عمر حفص أبك -الكتاب  عمـو في المباب .ّٗ
 ـ . ُٖٗٗ - ُط – العممية

 . ُط - صادر دار -المصرم  اع ريقي منظكر بف مكـر بف محمد - لساف العرب .ْٗ
 –دار ابف كثير  –أبك الفرج عبد الرحمف بف أحمد بف رجب الحنبمي  - لطائؼ المعارؼ .ٓٗ

 ـ ُٗٗٗ- ُط
 عبد حققو محمد –المعر ة  دار - النيسابكرم محمد بف أحمد الفضؿ يأب - مجمع األمثاؿ .ٔٗ

 .ُط –الحميد 
- ّط  –الك اء  دار - الحراني تيمية بف أحمد العباس أبك الديف تقي -مجموع الفتاو  .ٕٗ

 . ـََِٓ
 عطية بف غالب بف الحؽ عبد محمد أبك -المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز .ٖٗ

 –ـ ُّٗٗ - ُط –العممية  الكتب دار -محمد  الشا ي عبد السالـ حققو عبد -اعندلسي
 لبناف.

 ـ .ُّٕٗ – ِط – العربي الكتاب دار  -البف القيـ الجكزية – مدارج السالكيف .ٗٗ
 الحاكـ عبدا  بف محمد عبدا  أبك -الصحيحيف  عمى المستدرؾ المستدرؾ .ََُ

 ـ .َُٗٗ – ُط –العممية  الكتب دار -النيسابكرم 
 مؤسسة - اعرنؤكط حققو شعيب - حنبؿ بف أحمد -حنبؿ بف أحمد اإلماـ مسند .َُُ

 .ُط– قرطبة
 عياض بف مكسى بف عياض الفضؿ أبك -مشارؽ األنوار عمى صحاح اةثار .َُِ

 . ُط -التراث دار - اليحصبي
 ـ. ُُٗٗ – ُط –الك اء دار -ابف حباف - مشاهير عمماء األمصار .َُّ
 المقرم عمي بف محمد بف أحمد - الكبير الشرح رريب فيالمصباح المنير لمفيومي  .َُْ

 بال رقـ طبعة . –العممية  المكتبة -الفيكمي 
 أـ الناشر :جامعة – النحاس إسماعيؿ بف محمد بف أحمد جعفر أبك - معاني القرآف .َُٓ

  ىػَُْٗ- ُط –القرل 
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 ُط –كالترجمة  لمتأليؼ دارالمصرية -الفراء  زياد بف يحيى زكريا أبك - معاني القرآف .َُٔ
. 
 . ُط – الفضيمة دار -الدمشقي  مصطفى بف أحمد - أسماء األشياءمعجـ  .َُٕ
 ُط – دار ال رب ا سالمي -حققو إحساف عباس – ياقكت الحمكم - معجـ األدباء .َُٖ
 ـُّٗٗ-
حققو طارؽ محمد كعبد  -الطبراني  أحمد بف سميماف القاسـ أبك - المعجـ األوسط .َُٗ

 ىػ .ُُْٓ –الحرميف  دار -المحسف الحسيني 
 ـ .ُّٖٗ - ِط – كالحكـ العمكـ مكتبة -الطبراني  - الكبير المعجـ .َُُ
 لبناف. – ُط –العربي  التراث إحياء دار - كحالة عمر - معجـ المؤلفيف .ُُُ
العربية  الم ة مجم  تحقيؽ -الدعكة  دار -مصطفى وآخريف إبراهيـالمعجـ الوسيط  .ُُِ
 . ُط –
 ِط –لممالييف  العمـ دار -كحالو  رضا عمر - والحديثة القديمة العرب قبائؿ معجـ .ُُّ
 ـ . ُٖٔٗ -
 - ُط –دار الكتب العممية  -  خر الديف محمد بف عمر الرازم - مفاتي  الغيب .ُُْ

 ـ .َََِ
 اعصفياني بالراغب المعركؼ المفضؿ بف محمد بف الحسيف - مفردات رريب القرآف .ُُٓ
 بال رقـ طبعة . – القمـ دار -
 مقدمة ابف خمدوف  .ٙٔٔ
 ُط  –مكتبة ا يماف  –سيد أحمد سالـ  – أهؿ الكتاب المنهج القرآني في مجادلة .ُُٕ
 ـ .ََِٕ-
إشراؼ :مان  حماد  – الموسوعة الميسرة في األدياف والمذاهب واألحزاب المعاصرة .ُُٖ

 ىػَُِْ- ْدار الندكة العالمية ط –الجيني 
  

بدكف رقـ  –دار الفكر الحديث –أبك اععمى المكدكدم  - نحف والحضارة الغربية .ُُٗ
 طبعة .

 – الرسالة مؤسسة -البف الجكزم  - نزهة األعيف النواظر في عمـ الوجو  والنظائر .َُِ
 ـ . ُْٖٗ - ُط
 عمر بف إبراىيـ الحسف أبي الديف برىاف - نظـ الدرر فى تناسب اةيات والسور .ُُِ

 ـ .ُٓٗٗ – العممية الكتب دار -البقاعي 
 ـ .ُٖٓٗ- ُط – العربي الكتاب دار -البف القيـ الجكزية  - الوابؿ الصيب .ُِِ
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 بف بكر أبي بف محمد بف أحمد العباس أبك - الزماف أبناء وأنباء األعياف وفيات .ُِّ
 . ُط–صادر  دار  -عباس  حققو إحساف -خمكاف

 ثانياا :المواقع الكترونية:
 www.adab.com:الموسوعة العالمية لمشعر العربي .1

 www.ansarsunna.com أنصار السنة: .ِ
 www.saaid.net :صيد الفوائد .ّ
 www.alasr.ws مجمة العصر عمى النترنت: .ٗ
 www.sehha.com :موقع )الصحة (  .٘

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.adab.com/
http://www.saaid.net/alsafinh/3.htm
http://www.alasr.ws/
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 فهرس الموضوعات
 
 الصفحة الموضوع

 أ ا ىداء
 ب شكر كتقدير

 ت مقدمة
 السنة اإللهية في عقاب األمـ:الفصؿ األوؿ  

 ّ لغة واصطالحاا  المبحث األوؿ:تعريؼ العقاب
 ّ المطمب اعكؿ:العقاب ل ة

 ْ المطمب الثاني:العقاب اصطالحان 
 ٛ المبحث الثاني :خصائص السنة اإللهية في عقاب األمـ

 ٖ الثبات المطمب اعكؿ:
 ٗ العمـك المطمب الثاني:
 ُُ العدؿ المطمب الثالث:

 ُِ عمؿالمطمب الراب :الجزاء مف جنس ال

 ٙٔ جرائـ األمـ المكذبة وعقوباتها المبحث الثالث:

 ُٕ المطمب اعكؿ:جرا ـ اعمـ  ي حؽ ا  تعالى 
 ُٗ المطمب الثاني:جرا ـ اعمـ  ي حؽ الكتب كالشرا   السماكية
 ِّ المطمب الثالث :جرا ـ اعمـ  ي حؽ اعنبياء كالمصمحيف 

 ِٖ المطمب الراب :جرا ـ اعمـ  ي حؽ الناس
 عقوبات األمـ اإلنذارية :الفصؿ الثاني  

 ُّ المبحث األوؿ:أنواع العقوبات اإللهية لَلمـ

 ّّ المطمب اعكؿ:العقكبات االست صالية

 ُّ المطمب الثاني:العقكبات ا نذارية

 ٜٖ (ي:عقوبات اإلنذار الحسية)لميهودالمبحث الثان
 َْ تحريـ اعرض المقدسة عمييـ كتيييـ أربعيف سنة المطمب اعكؿ:

 ِٓ المطمب الثاني:قتؿ بعضيـ بعضان 
 ْٓ الصاعقة كالرجفةبأخذىـ المطمب الثالث: 
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 ٗٓ المطمب الراب  : إنزاؿ الرجز السماكم عمييـ
 ّٔ قردة كخنازير المطمب الخامس:المسل

 ٕٔ المطمب السادس: تسميط جند ا  عمييـ إلى يـك القيامة
 ِٖ المطمب الساب : تحريـ بعض الطيبات

 ٕٖ المبحث الثالث:عقوبات اإلنذار الحسية لفرعوف وقومه
 ٕٖ المطمب اعكؿ:قصة ىذه العقكبات

 ٖٗ المطمب الثاني:العقكبات السب  كالحكمة منيا
 ُٗ اعخذ بالسنيف اعكلى:العقكبة 

 ِٗ تالعقكبة الثانية: نقص الثمرا
 ِٗ العقكبة الثالثة: الطك اف
 ّٗ العقكبة الرابعة: الجراد

 ٓٗ العقكبة الخامسة : القمؿ
 ٓٗ العقكبة السادسة:الضفادع

 ٔٗ العقكبة السابعة: الدـ
 ٖٗ المطمب الثالث: أسباب العقكبات السابقة

 َُُ الرابع:نقص الموارد الغذائية والتشتت في البالدالمبحث 
 َُُ المطمب اعكؿ:نعـ ا  عمى أىؿ سبأ

 َُِ المطمب الثاني:إعراض أىؿ سبأ ككفرىـ
 َُّ المطمب الثالث:عقكبات ا  عىؿ سبأ

 َُّ العقكبة اعكلى:محؽ جنتييـ
 َُٓ العقكبة الثانية:التفرؽ التشتت  ي البالد

 ُُِ لَلمـ الخامس: عقوبات اإلنذار المعنويةالمبحث  
 ُُِ كالمسكنة كالخزم  ي الدنيا ةالمطمب اعكؿ:الذل

 ُُٖ المطمب الثاني:قذؼ الرعب  ي القمكب
 ُِٓ المطمب الثالث:المعف مف ا  كأنبيا و
 ُِٖ المطمب الراب : إلقاء العداكة كالب ضاء

 ُّٕ المطمب الخامس: الزير عف الحؽ
 ُُْ المطمب السادس:قساكة القمب

  عقوبات اإلهالؾ العاـ لَلمـ واألفراد:الفصؿ الثالث  
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 ُِٓ التمييد
 ٘٘ٔ المبحث األوؿ:عقوبات إهالؾ األمـ
 ُٓٓ المطمب اعكؿ:إغراؽ قكـ نكح بالطك اف

 ُِٔ المطمب الثاني: إىالؾ قكـ ىكد بالريح الصرصر
 ُٖٔ بالصاعقةالمطمب الثالث:  أخذ قـك صالح 

 ُّٕ المطمب الراب : عقاب قـك لكط بالخسؼ كا مطار بالحجارة
 ُْٖ المطمب الخامس:أخذ قـك شعيب بالرجفة
 ُُٗ المبحث الثاني: نماذج لعقوبات األفراد

 ُُٗ النمكذج اعكؿ: ابف نكحو عميو الصالة كالسالـ
 ُْٗ النمكذج الثاني: قاركف

 ُٖٗ النمكذج الثالث: السامرم
 َِْ الخاتمة

 ِّٔ ممخص الرسالة
  العامةالفهارس 

 َِٗ  يرس اكيات القرآنية
 ِِِ  يرس اعحاديث النبكية

 ِِْ  يرس اععالـ
 ِِٓ  يرس المصادر كالمراج 

 ِّّ  يرس المكضكعات
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 ممخص الرسالة
 

قضية عقاب كىي  الكريـ  الميمة التي عرضيا القرآفأحد القضايا  تناكلت الدراسة 
ـ القيامة،تجرم عمى كؿ الجارية إلى يك  ا لييةسنف تمثؿ أحد الىذه القضية ك ،مـ السابقة اع

كمف ىنا تأتي أىمية ىذه الدراسة  يي تنذر المسمميف مف عاقبة اعمـ ،أسبابيا ي أمة كقعت 
 .ال يقاربكىا حتى االستبداؿ،السابقة ليـ ، كتبصرىـ بأسباب ا ىالؾ ك 

لما مر بالبشرية كما زاؿ يمر بيا كالتفسير القرآني الرؤية القرآنية الشاممة،  ـكىذه الدراسة تقد   
 كغير ذلؾ .مف ككارث كمصا ب متزايدة ، كاععاصير كاعكب ة كالزالزؿ 

كقد اشتممت الرسالة عمى ثالثة  صكؿ،أما الفصؿ اعكؿ  قد تناكؿ  يو الباحث السنة ا ليية 
مـ مف حيث خصا صيا  ي ضكء القرآف الكريـ ،كاعسباب المختمفة  نزاليا عمى  ي عقاب اع

 اعمـ.
 حيث تنقسـ إلى أما الفصؿ الثاني  قد تناكؿ  يو الباحث أنكاع العقكبات ا ليية 
أما العقكبات ا نذارية  تنقسـ إلى عقكبات حسية است صالية كعقكبات إنذارية ،عقكبات 

 مممكسة كأخرل معنكية.
ما الفصؿ الثالث  قد تناكؿ  يو الباحث النكع الثاني مف العقكبات كىي العقكبات االست صالية أ

التي نزلت عمى اعقكاـ ال ابرة كقكـ عاد كثمكد،كأكدت بيـ ،كاختيتـ البحث بذكر بعض النماذج 
 التي عرضيا القرآف الكريـ لعقكبات اع راد.
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Laying Nations sanctions in the world 
 

       Study examined one of the important issues presented by the Quran 

that  the issue of impunity of former nations, and this case represents a 

divine current to the Day of Resurrection, takes place on every nation 

took place in the causes, hence the importance of this study are warning 

Muslims of the consequences of the previous nations, and blindness the 

reasons for the depreciation and replacement, so do not close from it. 

     This study provides a comprehensive Qur'anic vision, and 

interpretation of the Quran over humanity and still going through 

disasters and misfortunes of a growing, such as hurricanes, earthquakes 

and epidemics and so on. 

The letter included three chapters, The first chapter dealt with the 

researcher in a divine punishment Nations in terms of their 

appropriateness in light of the Quran, and the various causes to bring it 

to the nations. 

The second chapter dealt with the researcher types of sanctions where 

the divine is divided into excisional sanctions and penalties Inmarip, 

The Sentinel is divided into penal sanctions sensory concrete and other 

spirits. 

The third chapter dealt with the researcher the second type of penal 

sanctions, a genocide that descended on the ancient clans Kkom 

returned and Thamood, and claimed them, and concluded by 

mentioning some of the research models presented by the Quran 

sanctions for individuals. 

 
 


