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  قدمة:امل
والصالة والسالم ، حىت يبلغ احلمد منتهاه، مباركا فيه، طيبا، محدا كثريا، احلمد هللا

وعلى ، وصحبه األماجد، وعلى آله الكرام، دائماً وسرمداً على نبينا حممد بن عبد اهللا
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  :أما بعد  
وبينت فيه شيئاً مـن  ، حبث موجز أشرت فيه إىل الفرق بني االبتالء والعقوبة فهذا

، واألمة املسلمة، واتمع املسلم، مخطر الذنوب والسيئات وعواقبها على الفرد املسل
وأشرت إىل احلكمة من االبتالء بالذنوب وبيان مثرات التوبة وفوائدها وبعض احلسنات 

  واألعمال الصاحلة اليت تذهب هذه األوزار.
ومنع الزكـاة  ، تعج بكثري من املعاصي كتضييع الصالة شك أن بالد املسلمني وال

ومساع احلرام وشرب ، والنظر احلرام، وأكل احلرام، اموقطيعة األرح، وتعاطي احملرمات
وألن الذنوب شر مستطري بل هي أعظـم  ، وغري ذلك، واالستهانة باملقدسات، احلرام

 MÏ Ð Ñ Ò Ó Ô Õ  :-تعـاىل  -أسباب النقم كما قال 
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  مشكلة البحث:
والتحذير من ، بني االبتالء والعقوبة على الذنب حث كيف نفرقيعاجل هذا الب

من  جتلية احلكمة اإلهليةو، الذنوب عموما والتحذير من بعض الذنوب خصوصا
الفوائد اليت حيصل ، االبتالء بالذنوب يف ضوء نصوص القرآن الكرمي والسنة الصحيحة

                                                 
  ).٧١، ٧٠( اآليتان: األحزابسورة ) ١(
  ).٣٠( :اآلية الشورىسورة  )٢(
  ).٢٥اآلية: (نوح سورة ) ٣(
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- السيئة باحلسنة قال ميحو  Y ! وأن اهللا؟عليها املسلم بسبب التوبة واالستغفار
 ̈ § ¥¦ ¤ £ ¢ �¡ ~ { | } My z :- تعاىل

© ª L)١( ، وحديث أيب ذرt  عن النيبr قال: )اتق اهللا حيثما كنت ،
  .)٢()وخالق الناس خبلق حسن، وأتبع السيئة احلسنة متحها

  وميكن القول بأن هذا البحث جييب عن التايل: 
  ؟معينة جيب احلذر منهاالسؤال األول: هل هناك عقوبات حمددة لذنوب 

  ؟السؤال الثاين: هل هناك حكمة إهلية البتالء اخللق باملعاصي
املنافع  وما ؟ن يف كل األزمنة واألمكنةتاهل التوبة واالستغفار واجب السؤال الثالث:

  ؟العاجلة واآلجلة من لزوم التوبة واللهج الدائم باالستغفار
  أهداف البحث:

  يهدف هذا البحث إىل:
طورة االستهانة بالذنب والتحذير من الكبائر عموما ومن ذنوب خمصوصة بيان خ - 

 ورمبا استهان ا بعض املسلمني.، حذر منها القرآن الكرمي والسنة النبوية الصحيحة
 .معصوم إال الرسل واألنبياء توضيح احلكمة من الوقوع يف الذنوب وأنه ال - 
 .ا ومثرااعلى عبادة التوبة وأمهيتها وتنوع طرائقه التأكيد - 

  املنهج العلمي للبحث:  
 وما، يف مجع النصوص، املنهج االستقرائي اعتمدت فيدراسة هذا املوضوع على

                                                 
  ).١١٤سورة هود اآلية: () ١(
أخرجه الترمذي يف السنن كتاب: الرب والصلة، باب: ما جاء يف معاشرة الناس حديث حسن صحيح:  )٢(

هـ) الناشر: دار إحياء التراث العـريب،  ٢٥٦) املؤلف: حممد بن عيسى الترمذي (١٩٠٦احلديث رقم (
وعقبه بقولـه   tوىل، احملقق: العالمة أمحد حممد شاكر وآخرون، من حديث أيب ذر بريوت، الطبعة: األ

املؤلف: ) ٥٠٨٣برقم ( )١٤٠٩/ ٣مشكاة املصابيح ((حديث حسن صحيح) وحسنه العالمة األلباين يف 
 احملقق: حممـد ، هـ)٧٤١حممد بن عبد اهللا اخلطيب العمري، أبو عبد اهللا، ويل الدين، التربيزي (املتوىف: 

  م.١٩٨٥الطبعة: الثالثة، ، بريوت –الناشر: املكتب اإلسالمي ، ناصر الدين األلباين
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يتعلق بدالالا واملنهج االستنباطي يف ربط االستنباطات بأدلتها الشرعية من الكتاب 
  .والسنة النبوية الصحيحة

  أمهية البحث:
، مجيعا من وقوعنا مجيعا يف الغفلة والتقصري تأيت أمهية هذا البحث نظرا ملا نالحظه

وأغـالل  ، وجلهل كثري من املسلمني بالوسائل الشرعية للخروج من عقدة اإلصـرار 
  الذنوب واملعاصي.

    :خطة البحث
  قمت بتقسيم البحث إىل مقدمة وفصلني وحتت كل فصل مطالب:  

وفصلني ، ك فيهتشتمل على مشكلة البحث وأهدافه واملنهج العلمي املسلو املقدمة
  كالتايل:  

وفيـه  ، الفرق بني االبتالء والعقوبة وخطر الذنوب وعقوباـا  الفصل األول:
  مطلبان:

  املطلب األول: يف الفرق بني االبتالء والعقوبات على الذنوب واملعاصي.  
  .املطلب الثاين: يف عقوبات بعض الذنوب

 .وبعض األعمال، لتوبةومثرات ا، الفصل الثاين: احلكمة من االبتالء بالذنوب
  وفيه ثالثة مطالب: ، الصاحلة املاحية

  .املطلب األول: بيان احلكمة من االبتالء بالذنوب واملعاصي
  .املطلب الثاين: يف تعريف التوبة وبيان مثراا

  .املطلب الثالث: بيان بعض األعمال الصاحلة اليت ميحو اهللا ا السيئات
* * *  
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  الفصل األول
  وخطر الذنوب وعقوباتها، ن االبتالء والعقوبةالفرق بي

  
  يف الفرق بني االبتالء والعقوبات على الذنوب واملعاصي  : املطلب األول

، فاالبتالء بالشدائد للمؤمن يكون مع الطاعة، هناك فرق بني العقوبة واالبتالء
ان عندما ك، tوزيادة اإلميان كما كان حال سيدنا بالل ، ويصحبه الرضا من العبد

ومن أجل التوحيد ويردد أحد أحد يغيظ ا ، يعذب فيستعذب العذاب يف مرضاة اهللا
مشركي قريش الذين كانوا يقلبونه بدون ثياب على رمال مكة الساخنة وسط حر 

 M0 1 2  :-تعاىل-اهللا االبتالء يف كتابه الكرمي قال  وقد ذكر، الشمس
3 4 5 6 7 8 :9 ; < = > ? @ 

A B C D E F G H I J K L M ON P Q 
R S L)١( ، وقال رسول اهللاr :)مث الذين ، إن من أشد الناس بالًء األنبياء

ويف هذا احلديث دليل على أن االبتالء ، )٢()مث الذين يلوم، مث الذين يلوم، يلوم
  ل بغري ذنب.نـزي

                                                 
  ).١٥٧-١٥٥سورة البقرة اآليات: ( )١(
حديث صحيح: أخرجه اإلمام أمحد بن حنبل يف مسند الصحابية فاطمة بنت اليمان العبسية أخـت   )٢(

مام املبجل أمحد بن حممد بن حنبل الشيباين ) املؤلف: إمام أهل السنة اإل٢٦٤٤٩حذيفة بن اليمان برقم (
هـ) الناشر: دار إحياء التراث العريب، بريوت، رواه متصال من طريق غُندرٍ عن شـعبةَ بـن   ٢٤١( املتوىف

احلجاج عن حصني بن عبد الرمحن عن أيب عبيدةَ بن حذيفة بن اليمان عن عمته فاطمة رضي اهللا عنـها،  
   الصحيحني وغريمها.ومبعناه أحاديث أُخر كثرية يف
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  ل لسببني:نـزل بالعباد تنـزا فاملصائب اليت تإذً
 ء لريفع اهللا به درجات املؤمنني مثل بالء األنبياء فاألنبيـاء ال السبب األول: االبتال

  ألم معصومون لكن اهللا يبتليهم لرفع درجام يف اجلنة. ؛يقعون يف الذنوب
العاصـي   العقوبة اليت تقع على الكافر بسبب كفره وعلى املسـلم  :السبب الثاين 

والعقوبة ، ألا عقوبة ؛بدبسبب الذنوب وهي عقوبة تصحبها املرارة والسخط من الع
لـيس إال  ، من املصـائب  -حنن أمة اإلسالم  -وما من شك أن ما حيل بنا، يعقبها أمل

فالربا واون والعقـوق  ، -تعاىل-على تقصرينا يف جنب اهللا  -تعاىل-عقوبة من اهللا 
  واالستهانة باحملرمات وسائر املعاصي الظاهرة كلها جتلب غضب اهللا.

ظيمة ترك األمر باملعروف والنهي عن املنكر يف كثري مـن بـالد   ومن الذنوب الع
وبـذلك  ، ألن ترك األمر باملعروف والنهي عن املنكر ذنب يستحق العقوبة ؛املسلمني

  على الذنوب. وهذه إشارة إىل أبرز العقوبات اإلهلية، نطقت األحاديث الصحيحة
    لبعض الذنوب مناذج من العقوبات اإلهلية: املطلب الثاين
  :اجلوع واخلوف :العقوبة األوىل

إن من العقوبات الربانية اليت يعاقب اهللا ا العباد على ذنوم ومعاصيهم؛ اجلوع 
 M2 3 4 5 6 7 8 9 :- تعاىل-واخلوف يقول اهللا 
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-ما يكون اجلوع واخلوف عقوبة فقد يكون ابتالًء يبتلى به املؤمن كما قـال  وك
ــاىل   ; M 0 1 2 3 4 5 6 7 8 :9: -تع
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  العقوبة الثانية: هالك الزروع والثمار:

 وعاقب اهللا أصحاب اجلنة ملا منعوا، من إساءة التعامل مع املساكني فقد حذرنا اهللا
 :-تعـاىل  -وجعله رمادا كما قـال  ، فأهلك اهللا بستام، املساكني من مثار بستام

M3 4 5 6 7 8 9 : ; < = L)٣(.  
 : M9  :- تعاىل -قال  وأهلك اهللا زروع قوم سبأ ملا كذبوا الرسل
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    :هدم البيوت وخراب القصور وزوال العمران بسبب الذنوب :العقوبة الثالثة
 !M :-سبحانه–واملساكن من النعم اليت امنت اهللا ا على العباد بقوله إن البيوت 

" # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 
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 ).٩٦اآلية: ( األعرافسورة ) ١(
  ).١٥٥اآلية: () سورة البقرة ٢(
 .)٢٠ -١٩(اآليتان: ) سورة القلم ٣(
 .)١٦( اآلية: ) سورة سبأ٤(
 .)٨٠(اآلية: النحل سورة  )٥(
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 MÁ Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í  :-تعاىل -وقال 
Î Ï L)فدمرناها تدمريا. -سبحانه–والشاهد يف اآلية قوله ، )٢  

 ) ' & % $ # " !M  :عن قوم لوط -تعاىل -وقال 
) * + , - L)سـبحانه - :والشاهد يف هذه اآليـة قولـه  ، )٣- 

M$ % & L -  ميووب قُراهم فعتإىل السماء على جناح جربيل فقد ر
u ،وهي اآلن يف قعر البحـر امليـت   ، مث قُلبت رأساً على عقب مث أُمطرت عذابا
فقد دمر  )٤(وقصة عقاب قوم لوط من أحباث اإلعجاز العلمي يف القرآن الكرمي، بالشام

اهللا مساكنهم وكانت يف غاية الترف والرقي العمراين بسبب اللواط الذي هو من أقبح 
  وب بعد الشرك.الذن

كما ، وتدمري مساكنهم، خبراب ديار الكفار u واستجاب اهللا دعوة سيدنا نوح
 M½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å  :-تعـاىل  -ذلك عنه فقال  -تعاىل -قص اهللا 

                                                 
 .)٢(اآلية:  ) سورة احلشر١(
  .)١٦(اآلية: ) سورة اإلسراء ٢(
 .)٨٢(اآلية: سورة هود  )٣(
)، وموسوعة اإلعجاز لألستاذ هارون حيـىي  www.elnaggarzr.comانظر: (موقع د/ زغلول النجار () ٤(
)quran-m.com/quran/article.(  

http://www.elnaggarzr.com
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Æ Ç L)ساكن الديار والقصور )١ :اريوهي صيغة مبالغة فيها دليل على شدة ، ود
  سكن يف اخليام والبادية.التحضر والعيش يف البيوت والقصور وعدم ال

 Mc d e f g h i j k l m n  :-تعاىل -وقال 
o p q r s t u v w x y L)٢(.   

عتت عن طاعـة اهللا وطاعـة    أن هناك قرى كثرية يف األمم السابقة :ومعىن اآلية
ويف اآليـة حتـذير   ، وعذا عذابا أليما، فأهلكها اهللا وحاسبها حسابا شديدا ؛رسله

على عدم عصيان اهللا ورسـله   rة الدعوة وأمة اإلجابة يف أمة حممد للمخاطبني من أم
مـن خـراب العمـران    ، وإال فلينتظروا من العقاب مثل عقوبات من قبلهم من األمم

  والديار.
ومن الذنوب العظيمة اليت تكون سببا يف خراب العمران وزوال البنيـان الـيمني   

إن أعجل الطاعـة  (أنه قال:  r النيب الفاجرة اليت تسمى الغموس كما صح ذلك عن
ويكثر عددهم ، حىت إن أهل البيت ليكونوا فجاراً فتنمو أمواهلم، ثوابا صلةُ الرحم
، واليمني الفاجرة تذهب املـال ، وإن أعجل املعصية عقابا البغي، إذا وصلوا الرحم

عقوتالرحم م ،عالقب الديار ذر٣()وت(.  
                                                 

  ).٢٦اآلية: ( نوحسورة ) ١(
 ). ٩ – ٨اآليتان: ( الطالقسورة ) ٢(
)املؤلف: ٢٤٢٥) برقم (٥/٢٧١يف مسنده ( ةح لغريه: أخرجه اإلمام إسحاق بن راهوي) حديث صحي٣(

ـ  (املتـوىف:   ةأبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن خملد بن إبراهيم احلنظلي املروزي املعروف بـ ابن راهوي
رة، الطبعـة:  املدينة املنو -هـ)، احملقق: د. عبد الغفور بن عبد احلق البلوشي، الناشر: مكتبة اإلميان ٢٣٨

م بسنده عن مكحول مرسال، وأخرجه الدواليب يف الكىن واألمساء للدواليب ١٩٩١ –هـ ١٤١٢األوىل، 
) املؤلف: أبو بِشر حممد بن أمحد بن محاد بن سعيد بن مسلم األنصاري الـدواليب  ٢٠٧٢) (١١٨٥/ ٣(

بريوت/ لبنـان،   -اشر: دار ابن حزم هـ)، احملقق: أبو قتيبة نظر حممد الفاريايب، الن٣١٠الرازي (املتوىف: 
 =وأخرجه خيثمة tم بسنده موصوال مرفوعا عن واثلة بن األسقع ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١الطبعة: األوىل، 



 ) ٧١العدد(  
 

 
 
 
 

-٤١٢-

                                                                                                                        
) املؤلف: أبو احلسن خيثمة بن سليمان بن حيدرة بن سليمان القرشـي  ٧٠بن سليمان القرشي (ص: =ا

عبد السالم تدمري، الناشر: دار الكتاب العـريب  هـ)، حتقيق: د. عمر ٣٤٣الشامي األطرابلسي (املتوىف: 
 )١٩/ ٢مرفوعا، وأخرجه الطرباين يف األوسط ( tم عن واثلة ١٩٨٠ -هـ ١٤٠٠عام النشر:  لبنان –

) املؤلف: سليمان بن أمحد بن أيوب بن مطري اللخمي الشامي، أبو القاسم الطرباين (املتوىف: ١٠٩٢برقم (
 –عبد احملسن بن إبراهيم احلسيين، الناشر: دار احلرمني  ، بن حممدهـ)، احملقق: طارق بن عوض اهللا٣٦٠

(وفيه أَبو الدهماِء اَألصـعب وثَّقَـه النفيلـي،     قال اهليثمي يف جممع الزوائدو tالقاهرة، عن أيب هريرة 
)، املؤلف: أبو احلسن نور ٦٩١١م () برق١٨٠/ ٤( وضعفَه ابن حبانَ) انظر: جممع الزوائد ومنبع الفوائد
هـ)، احملقق: حسام الدين القدسـي، الناشـر:   ٨٠٧الدين علي بن أيب بكر بن سليمان اهليثمي (املتوىف: 

م. وأخرجه األصبهاين يف الترغيـب والترهيـب   ١٩٩٤هـ، ١٤١٤م النشر: مكتبة القدسي، القاهرة، عا
يل بن حممد بن الفضل بن علي القرشـي الطليحـي   )، املؤلف: إمساع١١٥٠) برقم (٥٩/ ٢لقوام السنة (

هـ)، احملقق: أمين بن صاحل بن شـعبان،  ٥٣٥التيمي األصبهاين، أبو القاسم، امللقب بقوام السنة (املتوىف: 
مرفوعا وسنده  tم عن أيب الدرداء ١٩٩٣ -هـ ١٤١٤الطبعة: األوىل القاهرة،  –الناشر: دار احلديث 

البدر املـنري يف ختـريج    هو أقرب إىل الصواب قاله ابن امللقن يف البدر املنريمتصل ورجاله مل يقدح فيهم و
) املؤلف: ابن امللقن سراج الدين أبو حفص عمر بن ١٩٦/ ٨األحاديث واألثار الواقعة يف الشرح الكبري (

وياسر  هـ)، احملقق: مصطفى أبو الغيط وعبد اهللا بن سليمان٨٠٤علي بن أمحد الشافعي املصري (املتوىف: 
ـ ١٤٢٥السـعودية، الطبعـة: االوىل،   -الرياض -بن كمال، الناشر: دار اهلجرة للنشر والتوزيع ا -هـ

  م.٢٠٠٤
) املؤلف: أمحد بن احلسني بن علـي بـن   ١٩٨٧٠) برقم (٦٢/ ١٠وأخرجه البيهقي يف السنن الكربى (

ق: حممد عبد القـادر عطـا،   هـ)، احملق٤٥٨موسى اخلُسروجِردي اخلراساين، أبو بكر البيهقي (املتوىف: 
م ويف شعب اإلميـان   ٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤لبنان، الطبعة: الثالثة،  –الناشر: دار الكتب العلمية، بريوت 

) املؤلف: أمحد بن احلسني بن علي بـن موسـى   ٧٦٠١برقم ( )١٠/٣٤٥) و(٤٥٠١) برقم (٤٨١/ ٦(
حققه وراجع نصوصه وخـرج أحاديثـه:   هـ) ٤٥٨اخلُسروجِردي اخلراساين، أبو بكر البيهقي (املتوىف: 

صاحب والدكتور عبد العلي عبد احلميد حامد، أشرف على حتقيقه وختريج أحاديثه: خمتار أمحد الندوي، 
اهلند، الناشر: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار السـلفية   –الدار السلفية ببومباي 

 )١٧١/ ١١، وأخرجه معمر بن راشد يف جامعه (م ٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣ببومباي باهلند، الطبعة: األوىل، 
) الكتاب: اجلامع (منشور كملحق مبصنف عبد الرزاق) املؤلف: معمر بن أيب عمرو راشد ٢٠٢٣١برقم (

هـ)، احملقق: حبيب الرمحن األعظمـي،  ١٥٣األزدي موالهم، أبو عروة البصري، نـزيل اليمن (املتوىف: 
هـ رواه عن ١٤٠٣الطبعة: الثانية، ، بباكستان، وتوزيع املكتب اإلسالمي ببريوت الناشر: الس العلمي

  .rحيىي بن أيب كثري مرسال عن النيب 
) الكتـاب: سلسـلة األحاديـث    ٩٧٨بـرقم (  ٢/٦٩٦وصححه اإلمام األلباين يف السلسلة الصحيحة 

لدين، بن احلاج نوح بن جنايت الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها، املؤلف: أبو عبد الرمحن حممد ناصر ا
هـ)، الناشر: مكتبة املعارف للنشر والتوزيـع، الريـاض،   ١٤٢٠بن آدم، األشقودري األلباين (املتوىف: ا

م، ١٩٩٥ -هــ  ١٤١٥: ٤ - ١جـ عام النشر:، ٦عدد األجزاء: ، الطبعة: األوىل، (ملكتبة املعارف)
  .م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢: ٧جـ م،  ١٩٩٦ -هـ  ١٤١٦: ٦جـ 
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-٤١٣-

  :للغةمعىن قوله (بالقع) عند أهل ا
ل بلْقَع وديـار  نـزم، قال صاحب كتاب العني: (بلْقَع: البلْقَع: القَفْر ال شيَء فيه

عالقثَ، بفردا أُننما موإذا كانت اس ،(لْساَءم ةلْقَعنا إىل بيهتتقُولُ: ان)ويف املعجـم  ، )١
  .)٢(ء ا)البلْقَع والبلْقَعة األرض القَفْر اليت ال شي( :الوسيط

وكَذَلك دار بلقـع وإِذا  ،  شيء فيه(أَرض بلْقَع: قفر ال :قال صاحب ذيب اللغة
ل بلقع ودار بلقع. فَإِذا أفـردت قلـت:   نـزنثَى. مفَهو بِغير هاء للذّكر واُألكَانَ نعتاً 

قفر فَإِذا أفردت قلـت   لنـزانتهينا إِلَى بلقعة ملساء وكَذَلك القفر تقول دار قفر وم
) قَـالَ  قعالْيمني الكاذبة تدع الديار بالوفي احلَديث: (، انتهينا إِلَى قَفْرة من اَألرض

سوى مـا  ، ويذهب ما في بيته من الْخير والْمال، قع: أَن يفْتقر الْحالفمشر: معىن بال
فَأَصـبحت    شيَء فيها قَالَ رؤبة:قع: الَّتي الثْم. قَالَ والبالذُخر لَه في اآلخرة من اِإل

تكون في الرمـل  ،  شجر ال: البلْقعة: اَألرض الَّتي الوقَالَ ابن شمي، ديارهم بالقعا
وانتهينا إِلَى بلقعة ملساء. وقَـالَ غَـريه   ، قعوأَرض بال، وفي القيعان. يقَال قاع بلْقع

  .)٣(لقع وبلقعة خلت من كل خري)يقَال: امرأَة ب
معناه: أَنَّ اللَّه سبحانه ، »الْيمني الْغموس تدع الديار بالقع«( :يف شرح السنة وجاء

تعاىل-و- فاللَ الْحمش قفَري ،همنِع نم الها أَوم هلَيع ريغيو ،بذْهيو رقفْتيلَ: يقا  وم

                                                 
املؤلف: أبو عبد الرمحن اخلليل بن أمحد بن عمرو بن متيم الفراهيـدي   )٣٠١/ ٢انظر: كتاب العني ( )١(

 هـ) احملقق: د مهدي املخزومي، د إبراهيم السامرائي، الناشر: دار ومكتبة اهلالل.١٧٠البصري (املتوىف: 
 .٣٣/  ١) خمتار الصحاح ٢(
بن أمحد بن األزهري اهلروي، أبو منصـور (املتـوىف:    ) املؤلف: حممد١٩١/ ٣) انظر: ذيب اللغة (٣(

الطبعـة: األوىل،  ، بـريوت  –هـ)، احملقق: حممد عوض مرعب، الناشر: دار إحياء التراث العريب ٣٧٠
  م.٢٠٠١



 ) ٧١العدد(  
 

 
 
 
 

-٤١٤-

  .)١(في بيته من الْمالِ)
 Ml m n o p q r s t u v  :-تعاىل-وقال 

w yx z { | } �~ ¡ ¢ £ ¤ L)٢(.  

إِىل  ][ولد الناقـة  لناقةُ صعد فصيلُهاملَّا عقرت ا( :يف علم التفسري قال يف زاد املسري
ليوم األول أال إِن ا، لكل رغوة أجل يوم :uفقال صاحل ، ورغا ثالث مرات، اجلبل

واليوم الثالث مسودةً؛ فلما أصبحوا يف ، واليوم الثاين محمرةً، تصبح وجوهكم مصفَرةً
فلما ، وعرفوا أنه العذاب، وبكَوا، فصاحوا وضجوا، إِذا وجوههم مصفرة، اليوم األول

حوا يف اليـوم  فلما أصب، وبكَوا، فضجوا، إِذا وجوههم حممرة، أصبحوا يف اليوم الثاين
فصاحوا مجيعا: أال قـد حضـركم   ، إِذا وجوههم مسودة كأمنا طليت بالقار، الثالث

فلمـا  ، ال يدرون من أين يأتيهم العـذاب ، العذاب؛ فتكفَّنوا وألقَوا أنفسهم باألرض
فتقطَّعـت  ، أتتهم صيحة من السماء فيها صوت كلِّ صاعقة، أصبحوا يف اليوم الرابع
فلما ارتفعت الشمس مـن  ، حفروا ألنفسهم قبوراً :وقال مقاتل .قلوبهم يف صدورهم

فخرجوا من قبـورهم يـدعو   ، ظنوا أن اهللا قد رمحهم، ومل يأم العذاب، اليوم الرابع
، فلما عـاينوه ، فقام فوق املدينة فسد ضوَء الشمس، ل جربيلنـزإِذ ، بعضهم بعضاً
، فخرجـت أرواحهـم  ، اهللا عليكم لعنـة ، موتوا :فصاح م صيحة، دخلوا قبورهم

                                                 
)، املؤلف: حميي السنة، أبو حممد احلسني بن مسعود بن حممد بن الفـراء  ٨٥/ ١( ) انظر: شرح السنة١(

حممد زهري الشاويش، الناشـر: املكتـب   -هـ)، حتقيق: شعيب األرنؤوط٥١٦ىف: البغوي الشافعي (املتو
 .م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣دمشق، بريوت، الطبعة: الثانية،  -اإلسالمي 

  .  ٦٨-٦٧هود سورة ) ٢(
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-٤١٥-

  .)١()وتزلزلت بيوم فوقعت على قبورهم
خـراب العمـران وهـدم     أن من عقوبات الذنوب فكل هذه األدلة تبني بوضوح

  قوة إال باهللا. حول وال وال، البنيان
  :ضنك العيشِ :العقوبة الرابعة

 MÅ Æ Ç :-تعاىل -من عقوبات الذنوب واملعاصي ضنك املعيشة كما قال 
È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ L)والذكر هنـا هـو    )٢

رتب على اإلعـراض عـن   ( -رمحه اهللا -قال ابن عاشور ، القرآن والعمل به وتالوته
مـدة   :أي .فاملعيشة مراد ا مدة املعيشـة ، هدي اهللا اختالل حاله يف الدنيا واآلخرة

 MÉ Ê Ë ÌL :-تعاىل  -قوله  :-رمحه اهللا -وقال ابن اجلوزي ، )٣()احلياة
، والضنك يوصف به األنثى والذكر بغـري هـاءٍ  ، معيشة ضيقة :معناه :قال أبو عبيدة

لُوا بِضـنك  نــز وإِنْ  :وأنشـد ، فهو ضنك، ل ضيقنـزوكل عيش أو مكان أو م
  .)٤()الضيق والشدة :الضنك أصله يف اللغة :.. وقال الزجاج.لِنـزفا

  املرض: العقوبة اخلامسة:
لن بكم وأعوذ نـزيا معشر املهاجرين خصال مخس إن ابتليتم ن و(: rلقوله 

باهللا أن تدركوهن مل تظهر الفاحشة يف قوم قط حىت يعلنـوا ـا إال فشـا فـيهم     
                                                 

املؤلف: مجال الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن علي بن ، )٣٨٣/ ٢زاد املسري يف علم التفسري (انظر:  )١(
، بـريوت  –الناشر: دار الكتاب العـريب  ، احملقق: عبد الرزاق املهدي، هـ)٥٩٧توىف: حممد اجلوزي (امل

 .هـ ١٤٢٢ -الطبعة: األوىل 
  .١٢٤طه  )٢(
حترير املعىن السديد وتنـوير العقـل   «التحرير والتنوير  الكتاب: ٣٣١/  ١٦التحرير والتنوير انظر:  )٣(

لطاهر بن حممد بن حممد الطاهر بن عاشـور التونسـي   املؤلف: حممد ا، »اجلديد من تفسري الكتاب ايد
 .هـ١٩٨٤سنة النشر:  - تونس -الناشر: الدار التونسية للنشر ، هـ)١٣٩٣(املتوىف: 

  .٣٢٦/  ٤ يف علم التفسريزاد املسري  )٤(



 ) ٧١العدد(  
 

 
 
 
 

-٤١٦-

األوجاع اليت مل تكن يف أسالفهم ومل ينقصوا املكيال وامليزان إال أخـذوا بالسـنني   
هلم إال منعوا القطر مـن السـماء   وشدة املؤنة وجور السلطان ومل مينعوا زكاة أموا

ولوال البهائم مل ميطروا وال نقضوا عهد اهللا وعهد رسوله إال سلط عليهم عدو مـن  
غريهم فيأخذ بعض ما يف أيديهم وما مل حتكم أئمتهم بكتاب اهللا إال جعل بأسـهم  

  .)١()بينهم
  .)٢()وما يدفع اهللا عنه أكثر، ما اختلج عرق و ال عني إال بذنب(: rوقال 

                                                 
) ٤٠١٩) بـرقم ( ٢/١٣٣٢( حديث صحيح: أخرجه ابن ماجه يف السنن ك/ الفنت ب/ العقوبـات  )١(

حتقيـق:  ، هـ)٢٧٣اسم أبيه يزيد (املتوىف:  هأبو عبد اهللا حممد بن يزيد القزويين، وماج هاملؤلف: ابن ماج
، tعن ابن عمـر   فيصل عيسى البايب احلليب -الناشر: دار إحياء الكتب العربية ، حممد فؤاد عبد الباقي

ـ  ) ٤٦٧١برقم ( )٦١/ ٥(والطرباين يف املعجم األوسط  ن مطـري  املؤلف: سليمان بن أمحد بن أيـوب ب
عبـد   ،حملقق: طارق بن عوض اهللا بن حممـد ا، هـ)٣٦٠اللخمي الشامي، أبو القاسم الطرباين (املتوىف: 

عن ابن عمر رضي اهللا عنهما وأخرجه اإلمـام   القاهرة –الناشر: دار احلرمني ، احملسن بن إبراهيم احلسيين
املؤلف: عثمان بن سعيد بـن   )٣٢٧م (برق )٦٩١/ ٣( للداين الفنت يف الواردة أبو عمرو الداين يف السنن

، احملقق: د. رضاء اهللا بن حممد إدريس املبـاركفوري  هـ)٤٤٤عثمان بن عمر أبو عمرو الداين (املتوىف: 
 )٢٢/ ٥( اإلميـان  واحلافظ البيهقي يف شعب هـ١٤١٦الطبعة: األوىل، ، الرياض –الناشر: دار العاصمة 

 )٣٢٧بـرقم (  )٦٩١/ ٣( الفـنت  يف الـواردة  داين يف السنن) وأخرجه اإلمام أبو عمرو ال٣٠٤٢برقم (
احملقق: د. رضاء اهللا بـن   هـ)٤٤٤املؤلف: عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر أبو عمرو الداين (املتوىف: 

هـ واحلافظ البيهقي ١٤١٦الطبعة: األوىل، ، الرياض –الناشر: دار العاصمة ، حممد إدريس املباركفوري
 مـن  وشيء الصحيحة األحاديث ) وصححه األلباين يف سلسلة٣٠٤٢برقم ( )٢٢/ ٥( اإلميان يف شعب
املؤلف: أبو عبد الرمحن حممد ناصر الدين، بن احلاج نوح بـن   )١٠٦برقم ( )٢١٦/ ١( وفوائدها فقهها

، الناشر: مكتبة املعارف للنشر والتوزيع، الرياض، هـ)١٤٢٠جنايت بن آدم، األشقودري األلباين (املتوىف: 
  .م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥ النشر: عام :٤ - ١جـ  ،الطبعة: األوىل، (ملكتبة املعارف)

املؤلف: سليمان بـن  ) ١٠٥٣برقم ( )٢١٦/ ٢(حديث صحيح: أخرجه الطرباين يف املعجم الصغري  (٢)
احملقق: حممد شـكور  ، هـ)٣٦٠أمحد بن أيوب بن مطري اللخمي الشامي، أبو القاسم الطرباين (املتوىف: 

م ١٩٨٥ – ١٤٠٥الطبعة: األوىل، ، عمان ،بريوت –دار عمار  ،كتب اإلسالميحلاج، الناشر: املحممود ا
بـرقم   )٢٥٠/ ٥( وفوائـدها  فقهها من وشيء الصحيحة األحاديث وصححه العالمة األلباين يف سلسلة

ـ  )٥٥٢١برقم ( )٩٦٩/ ٢() ويف صحيح اجلامع الصغري وزيادته ٢٢١٥( د املؤلف: أبو عبد الرمحن حمم
الناشر: املكتـب  ، هـ)١٤٢٠ناصر الدين، بن احلاج نوح بن جنايت بن آدم، األشقودري األلباين (املتوىف: 

  .اإلسالمي
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  :شدة املئونة :العقوبة السادسة
لن بكم وأعـوذ بـاهللا أن   نـز(يا معشر املهاجرين خصال مخس إن ابتليتم ن و

تدركوهن مل تظهر الفاحشة يف قوم قط حىت يعلنوا ا إال فشا فيهم األوجاع الـيت مل  
 تكن يف أسالفهم ومل ينقصوا املكيال وامليزان إال أخذوا بالسنني وشدة املؤنة وجـور 

  .)١(السلطان)
  :العقوبة السابعة: تسليط األعداء على أمة اإلسالم

  :rرسول اهللا  كما قال
لن بكم وأعوذ بـاهللا أن  نـزيا معشر املهاجرين خصال مخس إن ابتليتم ن و(

تدركوهن مل تظهر الفاحشة يف قوم قط حىت يعلنوا ا إال فشا فيهم األوجاع اليت مل 
املكيال وامليزان إال أخذوا بالسنني وشدة املؤنة وجور تكن يف أسالفهم ومل ينقصوا 

 السلطان ومل مينعوا زكاة أمواهلم إال منعوا القطر من السماء ولوال البهائم مل ميطروا
وال نقضوا عهد اهللا وعهد رسوله إال سلط عليهم عدو من غريهم فيأخذ بعض مـا  

  .)٢()م بينهميف أيديهم وما مل حتكم أئمتهم بكتاب اهللا إال جعل بأسه
  انقطاع املطر: :العقوبة الثامنة

سـبب للقحـط    إن عدم إطعام املساكني والفقراء وعدم إخراج الزكاة املفروضة
ومل مينعوا زكاة أمواهلم إال منعوا القطر من السماء ( rول املطر كما قال نـزوعدم 

  .)٣()ولوال البهائم مل ميطروا

                                                 
  تقدم خترجيه مفصال يف الفقرة قبل السابقة. ١٨٧/ ١صحيح الترغيب  )(١
  ) سبق خترجيه.(٢
 ) سبق خترجيه.  (٣



 ) ٧١العدد(  
 

 
 
 
 

-٤١٨-

وتشتت الكلمة وأن يـذيق اهللا   تمعاتتنافر القلوب ومتزق ا :العقوبة التاسعة
    :العصاة بعضهم بأس بعض

 Mg h i j k  :عن قوم سبأ كيف أنه مزقهم بذنوم -تعاىل -قال 
l m n o p q sr t u v w x y z 

{L)١(.  
 $ # " !M  :خمربا عن متزيق أهل الكتاب بـذنوم  -تعاىل -وقال 

% & ' ( ) * + , - . / 0 
1 2 43 5 6 7 8 9 : ; L)٢(.   

 Ml m n po q r s t vu  :-تعاىل-وقال 
w x y z { | L)٣(.   

أن من أسباب الفراق والتباغض بني الزوجني تضييع الصالة  -سبحانه–وأخرب اهللا 
 ) ' & % $ # " !M  :-تعاىل -الوسطى كما قال 

) L)٤(.   
  :-رمحه اهللا تعاىل -قال البقاعي 

على الصالة ألن هذا االشتجار املذكور بني (وإمنا كان جنم هذا اخلطاب للمحافظة 

                                                 
  .١٩اآلية: سبأ سورة  )١(
  .١٤اآلية: املائدة سورة  )٢(
 .١٦٨اآلية:  األعرافسورة  )٣(
 .٢٣٨اآلية:  البقرة سورة )٤(
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األزواج فيما يقع من تكره يف األنفس وتشاح يف األموال إمنا وقع من تضييع احملافظـة  
ألن الصالة بركة يف الرزق وسالح على األعداء وكراهة الشـيطان؛   ؛على الصلوات

فكان يف ، شحفهي دافعة لألمور اليت منها تتضايق األنفس وتقبل الوسواس ويطرقها ال
إفهام جنم هذا اخلطاب أثناء هذه األحكام األمر باحملافظة علـى الصـلوات لتجـري    

  .)١(أمورهم على سداد يغنيهم عن االرتباك يف مجلة هذه األحكام)
املسلم أخو املسلم ال ( :كان يقول rأن النيب  -رضي اهللا عنهما-وعن ابن عمر 

 ما تواد اثنان فيفرق بينهما إال بـذنب والذي نفسي بيده  :ويقول "يظلمه وال خيذله
ويعوده ، للمسلم على املسلم ست يشمته إذا عطس" :وكان يقول، "حيدثه أحدمها

، وجييبـه إذا دعـاه  ، ويسلم عليه إذا لقيه، وينصحه إذا غاب أو شهد، إذا مرض
  .)٢()"ويتبعه إذا مات

 ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ { | } Mw x y z  :-تعاىل -وقال 
§ ̈ © ª « ®¬ ̄ ° ± ² ³ ´ µ L)٣(.  

  :الذلة واملسكنة :العقوبة العاشرة
- من عقوبات الذنوب الذلة واملسكنة فالذلة عقوبةً يعاقب اهللا ا من عصاه قال 

 } Mk l m n o p q r s t u v w x y z  :- تعاىل
| } ~ � ¢¡ £ ¤ ¥ ¦ § ̈ © «ª 

                                                 
املؤلف: إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن ) ٣/٣٦١( نظم الدرر يف تناسب اآليات والسورانظر:  )١(

 .الناشر: دار الكتاب اإلسالمي، القاهرة، هـ)٨٨٥علي بن أيب بكر البقاعي (املتوىف: 
 –الناشـر: دار املعـارف    ٢٠٢/  ٣صحيح الترغيـب  األلباين يف حديث صحيح: صححه العالمة  (٢)

 الرياض.
  .٦٥اآلية: سورة األنعام  )(٣



 ) ٧١العدد(  
 

 
 
 
 

-٤٢٠-

¬ ® ̄ ° ± ³² ´ µ ¶ ¸ ¹ º » ½¼ 
¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ ÈÇ É Ê Ë Ì 
Í Î L)١(.  

  يلي: ومعىن الذلة واملسكنة ما
   .ضد الرفعة والشرف اسم هيئة من الذل وهو الصغار واملهانة :الذلة

  .)٢(الفقر والفاقة :واملسكنة
  :موت القلب وتضييع اهلداية :العقوبة احلادية عشرة

، إن من شؤم الذنوب واملعاصي؛ أن متوت قلـوب العصـاة فـال تتـأثر بـاخلري     
 M« ¬ ® ̄ ° ± ²  :-تعاىل -كما قال ، ن الشرجر عنـزوالت
³ ´ µ ¶ ¸ º¹ » ¼ ½ ¾ À¿ Á Â Ã Ä Å 
Æ L)٣(.  

أن من غفل عن طاعـته أنـه   I مث ذكر، بترك الذنوب واملعاصي وقد أمرنا اهللا
 M- . / 0 1 2 3 4  :-تعاىل-يوفقه لطاعة ربه فقال  يعاقبه بأال

5 76 8 :9 ; < = > ? @ A B C D E F HG 

                                                 
 .٦١اآلية: البقرة سورة  (١)

املؤلف: حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلملي، أبـو جعفـر    ١٣٧/ ٢انظر جامع البيان  )٢(
الطبعـة: األوىل،  ، الناشـر: مؤسسـة الرسـالة    احملقق: أمحد حممد شاكر، هـ)٣١٠الطربي (املتوىف: 

 .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠
 .٥ :الصف )٣(
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I J K L L)١(.   
  :يف تفسري هذه اآلية -رمحه اهللا-قال املاوردي 

 M- . / 0 1L    روى معن أو عون ابن مسعود أن رجـالً أتـاه
فأرعها مسعـك   M- . /L  إذا مسعت اهللا يقول: :فقال، اعهد يل :فقال

  فإنه خري تؤمر به أو شر تنهى عنه.
  .هو اتقاء الشبهات :الثاين، نافقنياجتناب امل :أحدمها :ويف هذه التقوى وجهان

ما قدمت من خري أو  :قال ابن زيد M2 3 4 5 76 L  :-تعاىل -قوله 
إن ربكم قدم الساعة حـىت   :قال قتادة، الدنيا :يعين يوم القيامة واألمس M6L  شر

 .أـا تأكيـد لـألوىل    :أحدمها :يف هذه التقوى وجهان M 8 9L جعلها لغد
  :ا خمتلف وفيه وجهانأن املقصود  :والثاين

الثانية اتقـاء   و[التقوى]، األوىل التوبة مما مضى من الذنوب ]أن [التقوى :أحدمها
M  8 الثانية فيما يكون منكم، الثاين: أن األوىل فيما تقدم لغد، املعاصي يف املستقبل

 :9: ; < = > ? L خـبري   :الثاين، أن اهللا خبري بعملكم :أحدمها:فيه وجهان
 MA B C D E ،وهو معىن قول سعيد بن جبري، م مبا يكون منكمبكم علي

F HG L :فيه أربعة أوجه  
قالـه  ، فأنساهم أنفسهم أن يعملوا هلا خريا، تركوا أمر اهللا :أي .نسوا اهللا :أحدها
  ابن حبان.
  قاله سفيان.، نسوا حق اهللا فأنساهم حق أنفسهم :الثاين

                                                 
  .١٩، ١٨ :احلشر )١(



 ) ٧١العدد(  
 

 
 
 
 

-٤٢٢-

نساهم أنفسهم بالعذاب أن يذكر بعضهم نسوا اهللا بترك شكره وتعظيمه فأ :الثالث
  .حكاه ابن عيسى، بعضاً

وحيتمـل  ، قاله سـهل ، نسوا اهللا عند الذنوب فأنساهم أنفسهم عند التوبة :الرابع
 M I J KLنسوا اهللا يف الرخاء فأنساهم أنفسهم يف الشدائد  :خامساً

  .)١()قاله ابن زيد، الكاذبون :الثاين، أحدمها: العاصون: قاله ابن جبري :فيه تأويالن
   .)٢(MJI LK M N O P Q R S L  :-تعاىل -وقال 

ملا كثـرت معاصـيهم وذنـوم     :: (قال املفسرون-رمحه اهللا -قال ابن اجلوزي 
انتـهى   )٣()هو الذَّنب على الذَّنب حىت يعمى القلـب  :قال احلسن .أحاطت بقلوم

  كالمه.  
ذا أخطأ خطيئة نكتت يف قلبـه  إن العبد إ( قال: rأن النيب  tوعن أيب هريرة 

، فإن عاد زيد فيها حىت تعلو قلبـه ، ع واستغفر صقلتنـزفإن هو ، نكتة سوداء
  .)٤(MJI LK M N O P Q R S L  :-تعاىل-فهو الران الذي ذكر اهللا 

                                                 
املؤلف: أبو احلسن علي بن حممد بن حممد بـن حبيـب    )٥١١/  ٥( تفسري النكت والعيون انظر: )١(

، عبد الرحيم احملقق: السيد ابن عبد املقصود بن، هـ)٤٥٠البصري البغدادي، الشهري باملاوردي (املتوىف: 
 .بريوت / لبنان -الناشر: دار الكتب العلمية 

 .١٤املطففني: )٢(
املؤلف: مجال الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن علي بـن  )، ٤/٤١٥( زاد املسري يف علم التفسريانظر:  )٣(

، وتبـري  –الناشر: دار الكتاب العـريب  ، احملقق: عبد الرزاق املهدي، هـ)٥٩٧حممد اجلوزي (املتوىف: 
 .هـ١٤٢٢ -الطبعة: األوىل 

التعليقات احلسان على صحيح ابن حبـان ومتييـز سـقيمه مـن     حديث صحيح: صححه األلباين يف  )٤(
مؤلف األصل: حممد بن حبان بن أمحد بن حبان بن  )٢٧٧٦) برقم (٤/٣٧٨( صحيحه، وشاذه من حمفوظه

ترتيب: األمري أبو احلسن علي بـن  ، هـ)٣٥٤توىف: معاذ بن معبد، التميمي، أبو حامت، الدارمي، البسيت (امل
مؤلف التعليقات احلسان: أبو عبد الرمحن ، هـ)٧٣٩بلبان بن عبد اهللا، عالء الدين الفارسي احلنفي (املتوىف: 

الناشر: دار با ، هـ)١٤٢٠حممد ناصر الدين، بن احلاج نوح بن جنايت بن آدم، األشقودري األلباين (املتوىف: 
 .م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤الطبعة: األوىل، ، اململكة العربية السعودية - والتوزيع، جدة  وزير للنشر
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  البغضاء من اخلالئق ألهل املعاصي والذنوب: :العقوبة الثانية عشرة
يف  هئه وأوليائألنبيا ةيه وهو الذي يزرع احملبإن هذا الكون ملك اهللا وهو املتصرف ف

، I وكذلك جيعل اخلالئق تلعن وتبغض من عصـاه ، قلوب اخلالئق وسائر الكائنات
، وقد أخربنا عن فرعون وقومه كيف كانت تبغضهم اجلمادات ومل تبك على فـراقهم 

صاحب زاد  قال )١(Mc d e f g h i j kL :-تعاىل-فقال 
ويف معناه ثالثة ، على آل فرعون :أي M c d e fL يف علم التفسري املسري
ما «أنه قال:  rروى أنس بن مالك عن رسول اهللا ، أحدها: أنه على احلقيقة :أقوال

، ل منه رزقـه نـزوباب ي، باب يصعد فيه عمله، من مسلمٍ إٍالّ وله يف السماء بابان
: إِن املؤمن إذا مات بكـى  t وقال علي ،هذه اآلية rوتال » فإذا مات بكيا عليه

وإِن آل فرعون مل يكـن هلـم يف   ، عليه مصالّه من األرض ومصعد عمله من السماء
 f e d c(: -تعاىل-فقال اهللا ، األرض مصلّى وال يف السماء مصعد عمل

g( ،وإِىل حنو هذا ذهب ابن عباس والضحاك ومقاتل)عن آل  -تعاىل-. وقال )٢
    .)٣(M¨ © ª « ®¬ ̄ ° ± ² ³ ´L: فرعون

حدثَنا زهير بن حربٍ حدثَنا جرِير عن سهيلٍ عن  :روى اإلمام مسلم يف صحيحه
 ولُ اللَّهسةَ قَال: قال رريرأَبِي ه نع أَبِيهr :)   َرِيـلـا جِبعا ددبع بإِذَا أَح إِنَّ اللَّه

                                                 
  .٢٩سورة الدخان اآلية:  )١(
املؤلف: مجال الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن علي بـن  ، )٩١/ ٤زاد املسري يف علم التفسري (انظر:  )٢(

، بـريوت  –ناشر: دار الكتاب العـريب  ال، احملقق: عبد الرزاق املهدي، هـ)٥٩٧حممد اجلوزي (املتوىف: 
 .هـ١٤٢٢ -الطبعة: األوىل 

 .٤٢القصص: )٣(



 ) ٧١العدد(  
 

 
 
 
 

-٤٢٤-

أُحب فالنا فَأَحبه قَالَ فَيحبه جِبرِيلُ ثُم ينادي في السماِء فَيقُولُ إِنَّ اللَّـه  فَقَالَ إِني 
يحب فالنا فَأَحبوه فَيحبه أَهلُ السماِء قَالَ ثُم يوضع لَه الْقَبـولُ فـي األرضِ وإِذَا   

يقُولُ إِني أُبغض فالنا فَأَبغضه قَالَ فَيبغضه جِبرِيلُ ثُم ينادي أَبغض عبدا دعا جِبرِيلَ فَ
في أَهلِ السماِء إِنَّ اللَّه يبغض فالنا فَأَبغضوه قَالَ فَيبغضونه ثُم توضع لَه الْبغضـاُء  

نا يزِيد بن هارونَ أَخبرنا عبد الْعزِيزِ بن عبـد  حدثَنِي عمرو الناقد حدثَو، في األرضِ
كُنا بِعرفَةَ فَمر عمر بـن  :قَالَ، اللَّه بنِ أَبِي سلَمةَ الْماجِشونُ عن سهيلِ بنِ أَبِي صالحٍ

بِي: فَقُلْت َأل، الناس ينظُرونَ إِلَيه فَقَام، وهو علَى الْموسمِ -اخلليفة العادل -عبد الْعزِيزِ
لما لَه من الْحب  :قَالَ وما ذَاك؟ قُلْت، يا أَبت إِني أَرى اللَّه يحب عمر بن عبد الْعزِيزِ

ثُمr   ثُ عن رسولِ اللَّهفَقَالَ: بِأَبِيك أَنت!! سمعت أَبا هريرةَ يحد، في قُلُوبِ الناسِ
  .)١(ذَكَر بِمثْلِ حديث جرِيرٍ عن سهيلٍ)

  اخلسف واملسخ والقذف: :العقوبة الثالثة عشرة
من العقوبات اليت حتل بالناس آخر الزمان اخلسف ببعض األماكن مع سكاا كما 

ـ   اةُ بـين  خسف اهللا بقارون وسوف يمسخ بعض العصاة حيوانات كما مسـخ عص
اسرائيل وسوف يقذف العصاة حبجارة من السماء كما قذف اهللا قوم لوط وأصحاب 
 الفيل وهذه العقوبات بسبب انتشار الزنا واستحالل اخلمور واملعازف واخلَبثْ وهـذه 

  هي األدلة:  

                                                 
/ ٤(يف صحيحه، كتاب / الرب والصلة باب/ إذا أحب اهللا عبـدا حببـه إىل عبـاده    مسلم أخرجه  )١(

، هـ)٢٦١املؤلف: مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري (املتوىف: )، ٢٦٣٧( برقم )٢٠٣٠
  .بريوت –الناشر: دار إحياء التراث العريب ، مد فؤاد عبد الباقياحملقق: حم
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  :الدليل األول
ليكونن يف هذه األمة خسف وقذف ومسخ وذلك إذا شربوا اخلمور (: rقال 

  .  )١()قينات وضربوا باملعازفواختذوا ال
يا أنس إن النـاس ميصـرون   (قال:  rأن رسول اهللا  t عن أنس :الدليل الثاين

أمصارا فإن مصرا منها يقال له: البصرة فإن أنت مررت ـا أو دخلتـها فإيـاك    
وسباخها وكألها وخنيلها وسوقها وباب أمرائها وعليك بضواحيها فإنه يكون ـا  

  .)٢()يبيتون ويصبحون قردة وخنازير خسف وقذف ورجف وقوم
يكون يف هـذه  ( :قال rأن رسول اهللا  tعن عمران بن حصني : الدليل الثالث

إذا  :األمة خسف ومسخ وقذف قال رجل من املسلمني يا رسول اهللا مىت ذلك قـال 
  .)٣()ظهرت القيان واملعازف وشربت اخلمور

 :سف و مسخ و قذف قيليكون يف آخر هذه األمة خ( :rقال  :الدليل الرابع
  .)٤()نعم إذا ظهر اخلبث :قال ؟يا رسول اهللا ! ألك و فينا الصاحلون

  .وقد فسر أهل العلم اخلبث بأنه الزنا أو ولد الزنا :أقول
                                                 

) ورقم ٥٤٦٦برقم ( )٩٦٠/ ٢( وزيادته الصغري اجلامع حديث صحيح: صححه األلباين يف صحيح )١(
املؤلف: أبو عبد الرمحن حممد ناصر الدين، بن احلاج نوح بن جنـايت بـن آدم، األشـقودري    )، ٥٤٦٧(

   .الناشر: املكتب اإلسالمي هـ)١٤٢٠األلباين (املتوىف: 
، املؤلف: حممد بن عبـد اهللا اخلطيـب   )٥٤٣٣رقم (.١٤٩٦/  ٣مشكاة املصابيح حديث صحيح:  )٢(

الناشر: ، احملقق: حممد ناصر الدين األلباين، هـ)٧٤١العمري، أبو عبد اهللا، ويل الدين، التربيزي (املتوىف: 
  م١٩٨٥ة، الطبعة: الثالث، بريوت –املكتب اإلسالمي 

املؤلف: أبو عبد الـرمحن  ) ٤٢٧٣برقم ( )٧٨٦/ ٢صحيح اجلامع الصغري وزيادته (حديث صحيح:  )٣(
الناشـر:  ، هـ)١٤٢٠حممد ناصر الدين، بن احلاج نوح بن جنايت بن آدم، األشقودري األلباين (املتوىف: 

  .املكتب اإلسالمي
 )٨١٥٦برقم ( )١٣٥٥/ ٢صحيح اجلامع الصغري وزيادته ( صحيح: حديث )٤(



 ) ٧١العدد(  
 

 
 
 
 

-٤٢٦-

نامي الذي وقع يف بعض سواحل املسـلمني عـربة   يبعد القول بأن تسو ال :أقول
  زف واخلبث.واضحة فإنه خسف مبكان فيه اخلمور والقينات واملعا

  عقيدة وأخالق اتمع املسلم: اإلعالم غري اهلادف سبب من أسباب ضياع :تنبيه
  ومن احللول املقترحة هلذه املشكلة:

أن يعلم املسلم أنه حيرم عليه فتح قناة تدعو إىل املنكر والتـربج والسـفور     -١
عن نظر  r(سألت رسول اهللا  :قال tفعن جرير بن عبد اهللا البجلي  ودم األخالق

 .)١()فأمرين أن أصرف بصري الفجاءة
تتبع النظرة النظرة فإن لـك األوىل   علي ال يا( :-عليه الصالة والسالم -وقال 

   .)٢()وليست لك اآلخرة
وقال بعـض  ، حفظ البصر أشد من حفظ اللسان)( :tوقال عبد اهللا بن مسعود 

حلسن البصـري ألخيـه   وقال ا، من حفظ بصره أورثه اهللا نورا يف بصريته :الصاحلني
 :إن نساء العجم يكشفن صدورهن ورءوسهن قال له :سعيد بن أيب احلسن ملا قال له
  .)٤)(٣(MN O P Q RL  :-تعاىل-اصرف بصرك عنهن يقول اهللا 

هناك قنوات كثرية فيها فائدة علمية وثقافية ودينية واقتصـادية ورياضـية    -٢
  .فيكتفى ا عن قنوات اون والغناء
                                                 

 .tعن جرير البجلي  )٢١٥٩(برقم  )١٦٩٩/ ٣(ك/ اآلداب ب/ نظر الفجاءة صحيح مسلم  )١(
املؤلف: أبو عبد الرمحن حممـد ناصـر   ) ١٨٦٥رقم ( )٣٦٤/ ٦صحيح أيب داود (حديث صحيح:  )٢(

مؤسسة غراس  الناشر:، هـ)١٤٢٠الدين، بن احلاج نوح بن جنايت بن آدم، األشقودري األلباين (املتوىف: 
  م ٢٠٠٢ -هـ  ١٤٢٣الطبعة: األوىل، ، للنشر والتوزيع، الكويت

 .٣٠سورة النور من اآلية: )٣(
قسم الصفات املذمومـة / إطـالق    rنظرة النعيم يف مكارم أخالق الرسول الكرمي موسوعة انظر:  )٤(

محيد إمام وخطيـب   املؤلف: عدد من املختصني بإشراف الشيخ/ صاحل بن عبد اهللا بن ٣٩٠٥/ ٩البصر 
  .الطبعة: الرابعة، الناشر: دار الوسيلة للنشر والتوزيع، جدة، احلرم املكي
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سلم أن يعلم أن التساهل يف هذا األمر سيجعله خيسر نفسه و أهله على كل م -٣
 M« ¬ ® ̄ ° ± ²  :يقـول  –تعـاىل  -وولده يف نار جهنم واهللا 

³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â 
ÃL)١(. 

ومع هذا كله فال بد من لزوم الرفق يف النصح ألهل املعاصي ولو كانوا من أهـل  
 } Mx y z  :وقد أرسله ملن ادعى األلوهية لسيدنا موسى -تعاىل -الكبائر قال 

| } ~ � ¡ L)وحذر النيب  )٢r  من الغلو وأمر بالرفق فقد أخرج البخاري
استأذن رهط من اليهود على الـنيب  ( قالت: -رضي اهللا عنها-يف صحيحه عن عائشة 

r عليك امام واللعنة :فقلت، فقالوا: السإن اهللا، عائشـة  يـا فقال: ، بل عليكم الس 
قـد قلـت:   : قـال قـالوا؟   قلت أومل تسمع مـا ، رفيق حيب الرفق يف األمر كله

  .)٣()وعليكم
األمر بالرفق حىت مع غري املسلمني مع أم يدعون عليه  :ووجه الشاهد يف احلديث 
r ام وهو املوتفأمرها ، بالسr وهو أمر جلميع املسلمني بالرفق يف الدعوة ، بالرفق

  .وباهللا التوفيق، عروف وعند النهي عن املنكروالنصيحة وعند األمر بامل
  عذاب القرب: :العقوبة الرابعة عشرة

كما أن الذنوب تكون وباال على صاحبها يف الدنيا فهي كذلك شقاء وخسران يف 

                                                 
 .٦سورة التحرمي اآلية: )١(
 .٤٤ اآلية: طهسورة  )٢(
حديث صحيح: أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب: استتابة املرتدين واملعاندين وقتاهلم، بـاب: إذا   )٣(

) املؤلف: اإلمام احلافظ حممد بن إمساعيـل  ٦٤٤١رح، حديث رقم (عرض الذمي وغريه بالسب ومل يص
دار اليمامة احملقق: د. مصطفى ديب البغا، الطبعـة   –هـ)، الناشر: دار ابن كثري ٢٥٦البخاري املتوىف (

 الثالثة، بريوت.



 ) ٧١العدد(  
 

 
 
 
 

-٤٢٨-

إما ليعذبان وما يعذبان يف كبري أما أحدمها ( :وقد مر بقربين يعذبان rالقبور قال 
  .)١()آلخر فكان ميشي بالنميمةيستربئ من بوله وأما ا فكان ال

  بينهم ولو كانت صدقا. نقل الكالم بني الناس من أجل إفساد ما :والنميمة
  :عذاب جهنم للعصاة واملذنبني :العقوبة اخلامسة عشرة

ويوم القيامة هو يوم جزاء املؤمنني حبسنام وهو يوم جزاء الكافرين والعاصني مبـا  
 Mb c d e f g h i j k l  :-تعاىل-كسبت أيديهم قال 

m n o p q L)٢(.  
الْمفْلـس  :قَالُوا ؟أَتدرونَ ما الْمفْلس قَالَ: rأَنَّ رسولَ اللَّه  عن أَبِي هريرةَ - 

اعتال مو لَه مهرال د نا مينفَقَالَ:.ف   ـالةبِص ةاميالْق موي يأْتي يتأُم نم سفْلإِنَّ الْم
  ـفَكسـذَا والَ هأَكَلَ مذَا وه قَذَفذَا وه متش ي قَدأْتيو كَاةزامٍ ويصـذَا   وه مد

من حسناته فَإِنْ فَنِيت حسناته قَبـلَ أَنْ   وضرب هذَا فَيعطَى هذَا من حسناته وهذَا
طَايخ نذَ مأُخ هلَيا عى مقْضارِيي النف طُرِح ثُم هلَيع تفَطُرِح م٣()اه(. 

* * *  

                                                 
 )٢١٦بـرقم (  )٥٣/ ١(كتاب/الوضوء باب/ من الكبائر أن ال يستتر من بولـه  صحيح البخاري  )١(
الناشـر: دار  ، احملقق: حممد زهري بن ناصر الناصر، ؤلف: حممد بن إمساعيل أبو عبداهللا البخاري اجلعفيامل

الطبعـة: األوىل،  ، طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فـؤاد عبـد البـاقي)   
  .هـ١٤٢٢

  سورة النبأ اآلية. )٢(
املؤلف: مسلم بن احلجاج  )٢٥٨١(رقم) ١٩٩٧/ ٤( ك/الرب والصلة ب/ حترمي الظلمصحيح مسلم  )٣(

الناشـر: دار إحيـاء   ، احملقق: حممد فؤاد عبد الباقي، هـ)٢٦١أبو احلسن القشريي النيسابوري (املتوىف: 
 .بريوت –التراث العريب 
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  الفصل الثاني
  ،وثمرات التوبة، الحكمة من االبتالء بالذنوب

  وبعض األعمال الصالحة الماحية
  

  املطلب األول: بيان احلكمة من االبتالء بالذنوب واملعاصي
  احلكمة األوىل: 

احتج آدم ": rكما قَالَ رسولُ اللَّه  :حمالة ئن القدره اهللا كا أن يعلم العباد أن ما
فقال لـه آدم:  ، فقال موسى: يا آدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من اجلنة، وموسى

لي أتلومين على أمر قدره اهللا ع، وخط لك بيده، اصطفاك اهللا بكالمه، أنت موسى
فحـج آدم  ، فحـج آدم موسـى  « :rفقال الـنيب   "قبل أن خيلقين بأربعني سنة؟

  .)١(»موسى
  احلكمة الثانية: 

 :rحصول عبادة التوبة من املذنـبني لرم حىت يتـوب عليهـم كمـا قـال   
)بِكُم اللَّه بوا لَذَهذْنِبت لَم لَو هدفِْسي بِيي نالَّذونَ ، ورفغتسونَ فَيذْنِبمٍ ياَء بِقَولَجو

ملَه رفغفَي ٢()اللَّه(.  
  كمة الثالثة: احل

لوقوع الذنب مـن   زوال العجب بالنفس من املؤمن و عدم الغرور بالعمل الصاحل
لو مل تكونوا تذنبون خلفت عليكم ما هـوأكرب مـن ذلـك    « :r كما قال املؤمن

                                                 
 .)٢٦٥٢(رقم ) ٢٠٤٢/ ٤( ك/ القدر ب/ حجاج آدم وموسى صحيح مسلم )١(
  .)٢٧٤٩(برقم  )٢١٠٦/ ٤( قوط الذنوب باالستغفار توبةباب سك/ التوبة ب/ صحيح مسلم )٢(



 ) ٧١العدد(  
 

 
 
 
 

-٤٣٠-

 ما(: rقال رسول اهللا  :قال -رضي اهللا عنهما -وعن ابن عباس )١(»العجب العجب
أو ذنب هو مقيم عليه اليفارقه ، لفَينةَ بعد الفينةمن عبد مؤمن إال وله ذنب يعتاده ا

ومعىن  )٢()إن املؤمن خلق مفتنا تواباً نسياً إذا ذُكر ذكر -يعين ميوت - حىت يفارق
وليس معـىن  ، يبتلى بالذنب صغريا كان أو غريه ليتوب واهللا أعلم :معناه )قوله (مفَتنا

  قوة إال باهللا. حول وال وال، هذا التهاون بالذنوب فإا شر مستطري
والواجب على كل مسلم احلذر من الذنوب صغريها وكبريها واالستعانة باهللا على 

  .أن حيفظه منها
  املطلب الثاين: يف تعريف التوبة وبيان مثراا

  :تعريف التوبة :أوال
 ? < =M  :-تعـاىل  -قـال اهللا  ، التوبة يف اللغة: الرجوع عـن الـذنب  

@L)٣(.   
مث القيام بكل حقـوق  ، الرجوع إىل اهللا حبل عقدة اإلصرار عن القلبوالتوبة هي: 

رضي اهللا  -قال ابن عباس، الرب والتوبة النصوح: هي توثيق بالعزم على أال يعود ملثله
                                                 

  ).٥٣٠٣برقم ( )٩٣٨/ ٢صحيح اجلامع الصغري وزيادته (حديث حسن:  )١(
حديث صحيح: أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري بسند صحيح متصل يف أحاديث عكرمة عن ابـن   )٢(

ـ ٣٦٠أمحد الطرباين املتـوىف ( ) املؤلف: احلافظ سليمان بن ١١٦٥٢عباس رضي اهللا عنهما برقم ( ) هـ
الناشر: مكتبة العلوم واحلكم بلد النشر: املوصل الطبعة: الثانية، احملقق: محدي بن عبـد ايـد السـلفي    

) املؤلف احلافظ أمحـد  ٣٣٦٣وأخرجه احلافظ ابن حجر يف املطالب العالية بزوائد املسانيد الثمانية برقم (
هـ) الناشر: دار العاصمة ودار الغيث، بلد النشـر: اململكـة   ٨٥٢( بن علي بن حجر العسقالين املتوىفا

العربية السعودية الطبعة األوىل، احملقق: عبد اهللا بن عبد احملسن التوجيري، وصححه العالمـة األلبـاين يف   
) عن ٢٢٧٧) طبعة املكتب اإلسالمي ويف السلسلة الصحيحة برقم (٥٧٣٥صحيح اجلامع الصغري برقم (

  .-رضي اهللا عنهما-ابن عباس 
  .٣اآلية: سورة غافر  )٣(
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واإلضمار ، : التوبة النصوح الندم بالقلب واالستغفار باللسان واإلقالع بالبدن-عنهما
  على أال يعود.

وهي واجبة علـى  ، رجوع عن األفعال املذمومة إىل املمدوحةوالتوبة يف الشرع: ال
 M Í Î Ï Ð Ñ :-تعـاىل -أما الوجوب فلقوله ، عند عامة العلماء، الفور

Ò L)١(.  
واإلنابة قريبة من التوبـة لغـة   ، فلما يف تأخريها من اإلصرار احملرم، وأما الفورية 
وقيل: ، من املعصية سرا وجهراوقيل: التوبة النصوح: أال يبقي على عمله أثراً ، وشرعا

وقيـل: التوبـة: اإلعـراض والنـدم     ، هي اليت تورث صاحبها الفالح عاجال وآجال
والثاين: العزم على ترك العود إىل مـا  ، والتوبة على ثالثة معان: أوهلا الندم، واإلقالع
  .)٢(والثالث: السعي يف أداء املظامل)، عنه -تعاىل-ى اهللا 
 :-تعاىل -قال  :بة يف مجيع األوقات على مجيع املؤمنني واملؤمناتالتوبة واج: أقول

M Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó ÔL)ومل خيص ربنا  )٣I  العصاة
  يسلم أحد من ذنب إال األنبياء. ويف هذه اآلية تنبيه أنه ال، فقط بل أمر املؤمنني مجيعا

لَى الـلَّه فَإِني أَتوب في الْيــومِ  (يا أَيها الـناس توبوا إِ: r وقال رسول اهللا
ةرائَةَ مم ه٤()إِلَي(.  

                                                 
  .٣١من اآلية: سورة النور )١(
املؤلف: علي بن حممد بن علي الزين الشـريف اجلرجـاين (املتـوىف:    ) ٧٠ص ( كتاب التعريفات )٢(

الناشر: دار الكتب العلمية بريوت ، احملقق: ضبطه وصححه مجاعة من العلماء بإشراف الناشر، هـ)٨١٦
  .م١٩٨٣-هـ ١٤٠٣بعة: األوىل الط، لبنان-
 .٣١: اآلية سورة النور )٣(
/ ٤استحباب االستغفار واالستكثار منـه ( ك/ الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ب/  صحيح مسلم )٤(

   )٢٧٠٢(رقم ) ٢٠٧٥



 ) ٧١العدد(  
 

 
 
 
 

-٤٣٢-

  :ثانيا: فوائد التوبة ومثراا
كما أن للذنوب شؤما يف األبدان واألخالق واألرزاق والنبات والبنيـان فللتوبـة   

  :واالستغفار فوائد ومثرات وهذه هي
    :الفائدة األوىل

-الرجوع إىل اهللا سبب للنجاة من عقابه قال  :كشف العذاب والسوء عن التائبني
ــاىل   M½ ¾ ¿ À Á ÃÂ Ä Å Æ Ç È É  :-تع
ÊL)١(.    
 © ̈ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ { | }M  :-تعاىل -قال و
ª « ®¬ ̄ ° ± ² ³ ´ µ ¶ ¸ L)٢(.  
 , + * ( ) ' & % $ # " !M  :-تعاىل -قال و
- . / 0 1 2 3 4 5 6 L )٣(.  

  الفائدة الثانية:  
 MB C D E F G  :-تعـاىل –السيئات حسنات كما قـال  تبديل 

H I J K L NM O P Q R S L)٤(.   
    :الفائدة الثالثة

 ̈ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡M  :-تعاىل -استغفار املالئكة كما قال 
                                                 

  .٣٣اآلية: األنفال سورة  )١(
 .٣اآلية:  هودسورة  )٢(
 .٩٨اآلية: يونس سورة  )٣(
  .٧٠ية: اآلالفرقان سورة  )٤(
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© ª « ¬ ® ̄ ° ± ² ³ ´ µ ¶ ¸ 
¹ º » ¼ ½ ¾ L)١(.  

  الفائدة الرابعة: 
 ! MÎ Ï Ð Ñ Ò Ó Ô  :-تعاىل-نيل املال والولد واملطر قال 

" # $ & % ' ( ) * + , - . / L)٢(.  
  الفائدة اخلامسة:  
 Mp q sr t u v w x  :- تعاىل-قال ، حمبة اهللا للتائبني

y {z | } ~ ¡� ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ©̈ ª « ¬ 
® ̄ ° ± L)تعاىل -وقال ، )٣ -: M9 : ; < 

>= ? @ A B C L)٤(.   
  .اليت حيب اهللا أهلها التوبةمعناه كثري احملبة ملن أطاعه ومن الطاعات  :والودود

  الفائدة السادسة:
 ¼ « M± ² ³ ´ ¶µ ¸ ¹ º  :-تعـاىل  -قال ، املغفرة 

½ ¾ ¿ L)٥(.   
    :الفائدة السابعة

 M Í Î :-تعاىل -قال ، ومعناه الفوز باملرغوب والنجاة من املرهوب :الفالح
                                                 

  .٧اآلية:  غافرسورة  )١(
  .١٢-١٠اآليات: نوح سورة  )٢(
 .٢٢٢اآلية: البقرة سورة  )٣(
  .٩٠: ةسورة هود اآلي )٤(
  .٢٥ اآلية: اإلسراءسورة  )٥(



 ) ٧١العدد(  
 

 
 
 
 

-٤٣٤-

Ï Ð Ñ Ò Ó ÔL)١(.  
  :الفائدة الثامنة  
 + * ( ) ' & % $ # " ! M :- تعاىل - قال ، دخول اجلنة 

, - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
: ; =< > ? @ A B C D E F G H JI K 

L M N O P L)٢(.  

  الفائدة التاسعة:  
 MÃ Ä Å Æ Ç È É Ê  :-تعـاىل - قال، قوة األبدان
Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó ÔL)٣(.  

   :الفائدة العاشرة
 M½ ¾ ¿ À ÂÁ Ã Ä Å Æ Ç È  :- تعاىل - قال ، القرب من اهللا

É Ê ÌË Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ ×Ö Ø Ù Ú Û 
ÜL)٤(.   

وارجعـوا إليـه بالتوبـة    ، فاسألوه أن يغفر لكم ذنوبكم( :جاء يف التفسري امليسر
جميـب لـه إذا   ، ورغب إليه يف التوبـة ، النصوح إن ريب قريب ملن أخلص له العبادة

                                                 
 .٣١: اآلية سورة النور )١(
  .٨اآلية:  التحرميسورة  )٢(
  .٥٢اآلية: هود سورة  )٣(
  .٦١ اآلية: هودسورة  )٤(
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  .)١(دعاه)
  تنفع فيها التوبة: تنبيه: األوقات اليت ال

عن النيب  -رضي اهللا عنهما-عن عبد اهللا بن عمر :لوغ الروح احللقومحني ب :أوال
r ٢()إن اهللا يقبل توبة العبد ما مل يغرغر( :قال(.  

  عند طلوع الشمس من املغرب أو خروج الدجال أو دابة األرض: :ثانيا
نفَع نفْسا إِميانهـا  ثَالثٌ إِذَا خرجن ال يr: ) قَالَ رسولُ اللَّه :عن أَبِي هريرةَ قَالَ

لَم تكُن آمنت من قَبلُ أَو كَسبت في إِميانِها خيرا طُلُوع الشـمسِ مـن مغرِبِهـا    
  .)٣()والدجالُ ودابةُ األرض

  بيان بعض األعمال الصاحلة اليت ميحو اهللا ا السيئات: املطلب الثالث
فقد ابتلى اهللا ، ته بالعباد أن هداهم لطريق التوبة واالستغفارمن متام عدل اهللا ورمح

ضعف البشر ففـتح هلـم أبـواب     Yوعلم ، النفس البشرية بالشيطان والشهوات
وهذه بعض األعمال الـيت شـرعها   ، uالطاعات واحلسنات ليتوبوا كما تاب آدم 

  اإلسالم للخروج من شؤم الذنوب:  
  :التوبة النصوح :أوال
 - , + * ( ) ' & % $ # " !M  :-تعـاىل  -قال 

. / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; 
=< > ? @ A B C D E F G H JI K L M 

                                                 
الناشر: جممع امللك فهد لطباعـة  ، املؤلف: خنبة من أساتذة التفسري )٢٢٨/ ١سري امليسر (التف نظر:ا )١(

 .م٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠الطبعة: الثانية، مزيدة ومنقحة، ، السعودية –املصحف الشريف 
صـحيح الترغيـب    صححه األلباين يف رواه ابن ماجه والترمذي وقال حديث حسن حديث حسن: )٢(
  د اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما.عن عب ٣١٤٣رقم  ٣/١٢٢
/ ١( بيان الزمن الذي ال يقبل فيه اإلميـان  يف صحيحه ك/ اإلميان ب/مسلم حديث صحيح: أخرجه  )٣(

 .tمن حديث أيب هريرة  )١٥٨(رقم  )١٣٧



 ) ٧١العدد(  
 

 
 
 
 

-٤٣٦-

N O P L)١(.   
  :التحقق باإلميان قوال وعمال ومراقبة هللا وإخالص النوايا هللا :ثانيا

ــال  ــاىل -ق  + * ( ) ' & % $ # " !M  :-تع
,L)٢(.  

بد فَحسن إِسالمه يكَفِّر اللَّه عنه كُلَّ سـيئَة  إِذَا أَسلَم الْع( :ويف احلديث الصحيح
   فـعض ائَـةعِ مبا إِلَى سهثَالرِ أَمشةُ بِعنسالْح اصصالْق كذَل دعكَانَ با ولَفَهكَانَ ز

  .)٣()والسيئَةُ بِمثْلها إِال أَنْ يتجاوز اللَّه عنها
  :فظ يف الفتحقال احلا
وذَكَـره بِلَفْـظ   ، هذَا الْحكْم يشترِك فيه الرجال والنساء )إِذَا أَسلَم الْعبد( :(قَوله

  .الْمذَكَّر تغليبا
صار إِسالمه حسنا بِاعتقَاده وإِخالصه ودخوله فيـه   :أَي .)فَحسن إِسالمه( :قَوله
اطبِالْب  ـهلَيلَّ عا دكَم هلَياطِّالعه عو هنه مبب رله قُرمد عنر عضحتسأَنْ ير والظَّاهنِ و

  .)٤()تفِْسري اإلحسان في حديث سؤال جِبرِيل كَما سيأْتي
  :ثالثا: اإلسالم واحلج املربور

حيث  -مااهللا عنهرضي -فيما رواه عنه عمرو بن العاص  rكما صـح عن النيب 
                                                 

 .٨سورة التحرمي آية  )١(
 .١٦سورة آل عمران: )٢(
 )٤١رقم ( )١٧/ ١إسالم املرء ( ك/ اإلميان ب/ حسنه صحيححديث صحيح: أخرجه البخاري يف  )٣(

   .tعن أيب سعيد اخلدري 
املؤلف: أمحد بن علي بن حجـر أبـو الفضـل    ) ٩٩/ ١( فتح الباري شرح صحيح البخاريانظر:  )٤(

م كتبه وأبوابـه وأحاديثـه:   رقَّ ـه١٣٧٩سنة النشر: بريوت،  -الناشر: دار املعرفة ، العسقالين الشافعي
عليـه تعليقـات   ، بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: حمب الدين اخلطيب قام، حممد فؤاد عبد الباقي

 .العالمة: عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز
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قَـالَ: فَقَبضـت   ، ابسطْ يمينك فألبايِعك فَبسطَ يمينه:فَقُلْتr أَتيت النبِي  :قال
 ؟تشـترِطُ بِمـاذَا   :قَالَ، أَردت أَنْ أَشترِطَ :قُلْت :ما لَك يا عمرو؟ قَالَ:قَالَ، يدي
ي:قُلْتل فَرغقَالَ، أَنْ ي: مدهةَ ترأَنَّ الْهِجو لَها كَانَ قَبم مدهي المأَنَّ اإلس تملا عأَم

لَها كَانَ قَبم مدهي جأَنَّ الْحا وهلا كَانَ قَب١()م(.  
  :عموم احلسنات :رابعا
  .)٢(M¢ £ ¤ ¦¥ L  :-تعاىل-قال 

فإن األعمال الصاحلة مـن   )٣()تبع السيئة احلسنة متحهاأو( :ويف احلديث احلسن
  .وسائر احلسنات متحو الذنوب الفرائض والنوافل

  :خامسا: اهلم والغم واملصائب اليت تصيب املسلم
ما أصاب املؤمن من هم والغم وال وصب وال نصب حـىت  ( :كما يف احلديث

  .)٤()الشوكة يشاكها إال كفر اهللا ا من خطاياه
  رمحة الناس واإلحسان إليهم:سادسا: 

كان فيمن كان قبلكم رجل مل يعمل خريا قط إال أنه كـان موسـرا   ( :rيقول 
انظروا املعسر لعل اهللا أن يتجاوز عنـا فتجـاوز اهللا    :يداين الناس ويقول لغلمانه

أن اهللا غفر هلذا املوسر املوحد لتجاوزه عن املعسرين  :وجه الشاهد يف احلديث )٥()عنه
                                                 

 )١٢١(رقـم   )١١٢/ ١ب/ كون اإلسالم يهدم ما قبله (ك/ اإلميان صحيح مسلم حديث صحيح:  )١(
  .tعن عمرو بن العاص 

  .١١٤ اآلية: هودسورة  )٢(
املؤلف: حممد بن عبـد اهللا اخلطيـب   ) ٥٠٨٣برقم ( )١٤٠٩/ ٣يح (: مشكاة املصابحسنحديث  )٣(

الناشر: ، احملقق: حممد ناصر الدين األلباين، هـ)٧٤١العمري، أبو عبد اهللا، ويل الدين، التربيزي (املتوىف: 
  م.١٩٨٥الطبعة: الثالثة، ، بريوت –املكتب اإلسالمي 

 )٥٦٤١برقم ( )١١٤/ ٧ كفارة املرض (صحيح البخاري ك/ املرضى ب/ ماجاء يفحديث صحيح:  )٤(
 عن عائشة رضي اهللا عنها.  

) مـن  ٢٠٧٨بـرقم (  )٥٨/ ٣(ك/ البيوع ب/ من أنظر معسرا صحيح البخاري حديث صحيح:  )٥(
 .tحديث أيب هريرة 



 ) ٧١العدد(  
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  ه هلم يف الدنيا وهل جزاء اإلحسان إال اإلحسان.وإنظار
  سابعا: رمحة احليوانات:
غفر المرأة من بغايا بين إسرائيل لسقيها كلبا  Yأن اهللا  جاء يف احلديث الصحيح

كـاد يقتلـه   ، بينما كلب يطيف بركيـة : «rقال: قال النيب ، tفعن أيب هريرة 
 )١(»عت موقها فسقته فغفر هلا بهزنـف، إذ رأته بغي من بغايا بين إسرائيل، العطش
  البئر العميقة. :والركية
  :املرض والبالء يف النفس واملال واألهل :ثامنا

ُء بِـالْمؤمنِ  ال يزالُ الْبال: «rقَالَ: قَالَ رسولُ اللَّه ، ففي احلديث عن أَبِي هريرةَ
ةنمؤأَوِ الْم ،هدسي جف ،هالي مفو ،فوهلَدي و ،     ـنم ـهلَيـا عمو لْقَى اللَّـهى يتح

يئَةط٢(»خ(.  
  تاسعا: صيام رمضان إميانا واحتسابا.

  عاشرا: قيام ليلة القدر إميانا واحتسابا.
دعاء املؤمنني يف صالة اجلنازة للميت ميحو اهللا ا ذنوبه إن أخلصوا  :احلادي عشر

من ميـت   ما( :rقال رسول اهللا  :قالت -هارضي اهللا عن -يف دعائهم فعن عائشة 
) ويف كلهم يشفعون له إال شـفّعوا فيـه  ، تصلي عليه أمة من املسلمني يبلغون مائة

    .وكالمها يف صحيح مسلم )بعونرأ( :رواية شريك
ما من ميت يصـلي عليـه أمـة مـن     « :من مسلم يصلي عليه أربعون كلهم ما

                                                 
  .tعن أيب هريرة ) ٣٤٦٧برقم ( )١٧٣/ ٤( حديث الغارصحيح البخاري ك/ التفسري ب/  )١(
املؤلف: أبـو  ) ٧٨٥٩برقم ( )٢٤٨/ ١٣(يف املسند اإلمام أمحد بن حنبل  حديث صحيح: أخرجه )٢(

احملقق: شعيب األرنؤوط ، هـ)٢٤١عبد اهللا أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين (املتوىف: 
الطبعة: ، الناشر: مؤسسة الرسالة، عبد اهللا بن عبد احملسن التركي .إشراف: د، عادل مرشد، وآخرون -

 .tعن أيب هريرة  ٢٠٠١ -هـ  ١٤٢١، األوىل
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أربعـون إال  ويف روايـة (  »ال شفعوا فيـه املسلمني يبلغون مائة كلهم يشفعون له إ
    .واحلديث رواه مسلم )شفعهم اهللا فيه

  .الثاين عشر: عذاب القرب وعذاب النار للموحدين مث يصريون إىل اجلنة
، والعمـرة ، الصلوات اخلمس :مثل كذلك تكفر ا السيئات ىوهناك أعمال أخر

  .ألسنة اخلطباء وغريهم وهي مشهورة على، وكثرة الصالة والسالم على سيد األنام
وصلى اهللا وسلم على النيب األمني وعلى آلـه وصـحبه   ، واحلمد هللا رب العاملني 
  .مجعنيأ

يف املدينـة  ، كان االنتهاء من تنقيح هذا البحث جبوار املسجد النبوي الشـريف  
  .املنورة على ساكنها أزكى الصالة والسالم

* * *  
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  خاتمة البحث
  

القول بأن أهم النتائج اليت توصل إليها الباحث تتمثل  سبق ميكن من خالل ما
  بالتايل:

أن هناك فرقا بني االبتالء والعقوبة فاالبتالء للمؤمن يكون مع  :النتيجة األوىل
 ل باملذنب ويصحبها أمل.نـزوالعقوبة ت، الطاعة ويصحبه الرضا

 سبب الذنوب مال على الناس بنـزأن من العقوبات اإلهلية اليت ت :النتيجة الثانية
 يلي: 
 .اجلوع واخلوف -١
 .هالك الزروع والثمار -٢
 .هدم البيوت وخراب القصور وزوال العمران -٣
 .ضنك العيشِ -٤
 .األمراض واألوجاع -٥
 .شدة املئونة -٦
 .تسليط األعداء على أمة اإلسالم -٧
  .انقطاع املطر -٨
  .تنافر القلوب ومتزق اتمعات -٩
  .الذلة واملسكنة - ١٠
 .دايةموت القلوب وتضييع اهل - ١١
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 .البغضاء من اخلالئق ألهل املعاصي والذنوب - ١٢
 .اخلسف واملسخ والقذف حبجارة من السماء - ١٣
 .عذاب القرب ألهل الذنوب - ١٤
  .عذاب جهنم للعصاة واملذنبني - ١٥

  أن لالبتالء بالذنوب حكما إهلية منها:  :النتيجة الثالثة
  قدره اهللا كائن الحمالة.  أن يعلم العباد أن ما  -  أ
 م.ة من املذنبني لرم حىت يتوب عليهحصول عبادة التوب  -  ب
 زوال العجب بالنفس من املؤمن وعدم الغرور بالعمل الصاحل.  -  ت

هي  هاوجعل فوائد، من رمحة اهللا بالعباد أن فتح هلم باب التوبة :النتيجة الرابعة
، واستغفار املالئكة للتائبني، وتبديل السيئات إىل حسنات، كشف السوء عن التائبني

وأن يضع اهللا للتائب حمبة يف قلوب ، تائب املستغفر املال والولد واملطروأن يرزق ال
وأن ، والقرب من اهللا، وقوة األبدان، ودخول اجلنة، والفالح، ومغفرة الذنوب، اخللق

  عند طلوع الشمس من مغرا. وال، تقبل عند بلوغ الروح احللقوم التوبة ال
ريا من األعمال الصاحلة املاحية اليت أن اهللا يسر لكل عاقل كث النتيجة اخلامسة: 

  ومنها: ، ميحو ا السيئات
 .التوبة النصوح -١
 .التحقق باإلميان قوال وعمال -٢
 .اإلسالم واحلج املربور -٣
 .عموم احلسنات -٤
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 اهلم والغم واملصائب كفارات للذنوب. -٥
  .رمحة الناس واإلحسان إليهم -٦
 رمحة احليوانات من أسباب املغفرة. -٧
  .لنفس واألهلاملرض والبالء يف ا -٨
 .واحتسابا اصيام رمضان وقيامه إميان -٩
دعاء املؤمنني للميت يف صالة اجلنازة إن أخلصوا له الدعاء وكانوا مائة ويف  - ١٠

 رواية أربعني مسلما.
  ،واحلمد هللا رب العاملني

  .وصل اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه
* * *  
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  فهرس المصادر والمراجع
  

مجال الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن علي بن حممد اجلـوزي  ابن اجلوزي  -١
املؤلف: احملقـق: عبـد   ، زاد املسري يف علم التفسري، هـ)٥٩٧(املتوىف: 

، الطبعـة: األوىل ، بـريوت ، الناشر: دار الكتاب العريب، الرزاق املهدي
  هـ.١٤٢٢

ابن امللقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أمحد الشافعي املصـري   -٢
البدر املنري يف ختريج األحاديث واألثـار الواقعـة يف   ، هـ)٨٠٤(املتوىف: 

احملقق: مصطفى أبو الغيط وعبد اهللا بن سليمان وياسر بن ، الشرح الكبري
الطبعـة:  ، السعودية، الرياض، الناشر: دار اهلجرة للنشر والتوزيع، كمال
  م.٢٠٠٤، هـ١٤٢٥، االوىل

فـتح  ، الفضل العسقالين الشـافعي ابن حجر أمحد بن علي بن حجر أبو  -٣
 سنة النشـر: ، بريوت، ةالناشر: دار املعرف، الباري شرح صحيح البخاري

قـام  ، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: حممد فؤاد عبـد البـاقي   هـ١٣٧٩
عليه تعليقات ، بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: حمب الدين اخلطيب

  العالمة: عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز.
عدد من املختصني بإشراف الشيخ/ صاحل بن عبد اهللا بن محيد ، ن حميداب -٤

نظرة النعيم يف مكارم أخالق الرسول الكـرمي  ، إمام وخطيب احلرم املكي
r ،الرابعة :الطبعة، جدة، دار الوسيلة للنشر والتوزيع :الناشر.  

ابن عاشور حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر بن عاشـور التونسـي    -٥
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حترير املعىن السديد وتنوير العقل «التحرير والتنوير ، هـ)١٣٩٣ :توىف(امل
، تـونس ، الدار التونسية للنشر :الناشر، »اجلديد من تفسري الكتاب ايد

 هـ.١٩٨٤سنة النشر: 
اسـم أبيـه يزيـد     هوماج، أبو عبد اهللا حممد بن يزيد القزويين هابن ماج -٦

، حممد فـؤاد عبـد البـاقي    حتقيق:، سنن ابن ماجه، هـ)٢٧٣(املتوىف: 
  فيصل عيسى البايب احلليب.  ، الناشر: دار إحياء الكتب العربية

أبـو عـروة   ، األزدي البصري معمر بن أيب عمرو راشد األزدي موالهم -٧
جامع معمر بن راشد اجلامع ، هـ)١٥٣يل اليمن (املتوىف: ، نـزالبصري

الـرمحن   (منشور كملحق مبصنف عبد الرزاق) املؤلف: احملقـق: حبيـب  
وتوزيع املكتـب اإلسـالمي   ، الناشر: الس العلمي بباكستان، األعظمي
  .هـ١٤٠٣، الطبعة: الثانية، ببريوت

أبـو منصـور (املتـوىف:    ، األزهري حممد بن أمحد بن األزهري اهلـروي  -٨
الناشر: دار إحيـاء  ، احملقق: حممد عوض مرعب، هـ) ذيب اللغة٣٧٠

  م.٢٠٠١، األوىلالطبعة: ، بريوت، التراث العريب
، بن احلاج نوح بن جنايت بن آدم، أبو عبد الرمحن حممد ناصر الدين األلباين -٩

سلسلة األحاديث الصـحيحة   هـ)١٤٢٠األشقودري األلباين (املتوىف: 
الناشـر: مكتبـة املعـارف للنشـر     ، املؤلف، وشيء من فقهها وفوائدها

، ١سنة النشر:جــ   (ملكتبة املعارف)، الطبعة: األوىل، الرياض، والتوزيع
  م.١٩٩٦، هـ١٤١٦: ٦جـ ، م ١٩٩٥، هـ١٤١٥: ٤

، بن احلاج نوح بن جنايت بن آدم، أبو عبد الرمحن حممد ناصر الدين األلباين -١٠
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الناشـر:  ، صـحيح أيب داود  هــ) ١٤٢٠األشقودري األلباين (املتوىف: 
ـ ١٤٢٣، الطبعة: األوىل، الكويت، مؤسسة غراس للنشر والتوزيع ، هـ

  .م٢٠٠٢
، بن احلاج نوح بن جنايت بن آدم، لباين أبو عبد الرمحن حممد ناصر الديناأل -١١

، صحيح اجلامع الصغري وزيادته، هـ)١٤٢٠األشقودري األلباين (املتوىف: 
  الناشر: املكتب اإلسالمي.  

، بن احلاج نوح بن جنايت بن آدم، األلباين أبو عبد الرمحن حممد ناصر الدين -١٢
التعليقات احلسان على صحيح ، هـ)١٤٢٠وىف: األشقودري األلباين (املت

مؤلف األصـل:  ، وشاذه من حمفوظه، ابن حبان ومتييز سقيمه من صحيحه
بدعأبـو حـامت  ، التميمي، حممد بن حبان بن أمحد بن حبان بن معاذ بن م ،

هـ) ترتيب: األمري أبو احلسن علي بـن  ٣٥٤البسيت (املتوىف: ، الدارمي
، هــ) ٧٣٩ء الدين الفارسي احلنفـي (املتـوىف:   عال، بلبان بن عبد اهللا

، اململكة العربيـة السـعودية  ، جدة، الناشر: دار با وزير للنشر والتوزيع
  م.٢٠٠٣، هـ١٤٢٤، الطبعة: األوىل

، صحيح البخاري، اهللا البخاري اجلعفي البخاري حممد بن إمساعيل أبو عبد -١٣
النجاة (مصورة عن الناشر: دار طوق ، احملقق: حممد زهري بن ناصر الناصر

، الطبعـة: األوىل ، السلطانية بإضافة ترقيم حممـد فـؤاد عبـد البـاقي)    
  .هـ١٤٢٢

أبو حممد احلسني بن مسعود بن حممد بن الفراء البغوي ، البغوي حميي السنة -١٤
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حممد ، حتقيق: شعيب األرنؤوط، هـ) شرح السنة٥١٦الشافعي (املتوىف: 
الطبعـة:  ، بـريوت ، دمشـق ، الناشر: املكتب اإلسالمي، زهري الشاويش

  م.١٩٨٣، هـ١٤٠٣، الثانية
البقاعي إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أيب بكـر البقـاعي    -١٥

الناشـر: دار  ، هـ) نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور٨٨٥(املتوىف: 
 القاهرة.، الكتاب اإلسالمي

أبـو  ، راساينالبيهقي أمحد بن احلسني بن علي بن موسى اخلُسروجِردي اخل -١٦
احملقق: حممد عبد ، هـ) السنن الكربى للبيهقي٤٥٨بكر البيهقي (املتوىف: 

، الطبعة: الثالثة، لبنان -بريوت ، الناشر: دار الكتب العلمية، القادر عطا
  .م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤

أبـو  ، البيهقي أمحد بن احلسني بن علي بن موسى اخلُسروجِردي اخلراساين -١٧
حققـه وراجـع   ، هـ) شعب اإلميان للبيهقي٤٥٨: بكر البيهقي (املتوىف

أشـرف  ، نصوصه وخرج أحاديثه: الدكتور عبد العلي عبد احلميد حامد
صاحب الـدار السـلفية   ، على حتقيقه وختريج أحاديثه: خمتار أمحد الندوي

الناشر: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض بالتعاون مع ، اهلند، ببومباي
  م.٢٠٠٣، هـ١٤٢٣، الطبعة: األوىل، اي باهلندالدار السلفية ببومب

، ويل الـدين ، أبو عبـد اهللا ، التربيزي حممد بن عبد اهللا اخلطيب العمري -١٨
احملقق: حممد ناصر الدين ، مشكاة املصابيح، هـ)٧٤١التربيزي (املتوىف: 

  م.١٩٨٥، الطبعة: الثالثة، بريوت، الناشر: املكتب اإلسالمي، األلباين
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إمساعيل بن حممد بن الفضل بن علي القرشي الطليحـي   :التيمي األصبهاين -١٩
 هــ) ٥٣٥امللقب بقوام السنة (املتـوىف:  ، أبو القاسم، التيمي األصبهاين

الناشـر: دار  ، أمين بن صاحل بن شـعبان ، الترغيب والترهيب لقوام السنة
  .م١٩٩٣ -هـ ١٤١٤الطبعة: األوىل ، القاهرة، احلديث

الـزين الشـريف اجلرجـاين (املتـوىف:      اجلرجاين علي بن حممد بن علي -٢٠
احملقق: ضبطه وصححه مجاعة من العلمـاء  ، هـ) كتاب التعريفات٨١٦

الطبعة: األوىل ، لبنان، الناشر: دار الكتب العلمية بريوت، بإشراف الناشر
  .م١٩٨٣، هـ١٤٠٣

احلنظلي املروزي أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن خملـد بـن إبـراهيم     -٢١
مسـند  ، هــ) ٢٣٨ملعروف بـ ابن راهويه (املتوىف: احلنظلي املروزي ا
الناشر: ، احملقق: د. عبد الغفور بن عبد احلق البلوشي، إسحاق بن راهويه

    .م١٩٩١، هـ١٤١٢، الطبعة: األوىل، املدينة املنورة، مكتبة اإلميان
و عمـرو الـداين (املتـوىف:    الداين عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر أب -٢٢

احملقق: د. رضاء اهللا بن حممـد  ، ردة يف الفنت للداينالسنن الوا هـ)٤٤٤
، الطبعـة: األوىل ، الريـاض ، الناشر: دار العاصمة، إدريس املباركفوري

  هـ.١٤١٦
الدواليب الرازي أبو بِشر حممد بن أمحد بن محاد بن سـعيد بـن مسـلم      -٢٣

، هـ) الكىن واألمساء للـدواليب ٣١٠دواليب الرازي (املتوىف: األنصاري ال
، لبنان، بريوت، اشر: دار ابن حزمالن، قق: أبو قتيبة نظر حممد الفاريايباحمل

  .م٢٠٠٠، هـ١٤٢١، الطبعة: األوىل
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الشيباين أبو عبد اهللا أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسـد الشـيباين    -٢٤
احملقق: شـعيب  ، الشيباين مسند اإلمام أمحد بن حنبل، هـ)٢٤١(املتوىف: 
إشراف: د عبد اهللا بن عبـد احملسـن   ، آخرونو، عادل مرشد، األرنؤوط

  م.٢٠٠١، هـ١٤٢١، الطبعة: األوىل، الناشر: مؤسسة الرسالة، التركي
أبو القاسـم  ، الطرباين سليمان بن أمحد بن أيوب بن مطري اللخمي الشامي -٢٥

احملقق: طارق بـن  ، املعجم األوسط للطرباين هـ)٣٦٠الطرباين (املتوىف: 
، الناشر: دار احلرمني، يم احلسيينحملسن بن إبراهعوض اهللا بن حممد, عبد ا

  .القاهرة
أبو القاسـم  ، الطرباين سليمان بن أمحد بن أيوب بن مطري اللخمي الشامي -٢٦

احملقق: حممد شكور حممـود  ، املعجم الصغري، هـ)٣٦٠الطرباين (املتوىف: 
الطبعـة:  ، , عمـان بريوت، , دار عمارالناشر: املكتب اإلسالمي، احلاج
  .م١٩٨٥، هـ١٤٠٥، األوىل

أبـو جعفـر   ، الطربي حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلملـي  -٢٧
احملقق: أمحـد حممـد   ، جامع البيان للطربي، هـ)٣١٠الطربي (املتوىف: 

  .م٢٠٠٠، هـ١٤٢٠، لطبعة: األوىلا، شاكر الناشر: مؤسسة الرسالة
الفراهيـدي   الفراهيدي أبو عبد الرمحن اخلليل بن أمحد بن عمرو بن متيم -٢٨

، احملقق: د مهـدي املخزومـي  ، هـ) كتاب العني١٧٠البصري (املتوىف: 
 الناشر: دار ومكتبة اهلالل.، إبراهيم السامرائي.د

القرشي الشامي أبو احلسن خيثمة بن سليمان بن حيـدرة بـن سـليمان     -٢٩
هـ) جزء خيثمة بن سـليمان  ٣٤٣القرشي الشامي األطرابلسي (املتوىف: 

، الناشر: دار الكتاب العريب، د. عمر عبد السالم تدمري حتقيق:، القرشي
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-٤٤٩-

  .م١٩٨٠، هـ١٤٠٠لبنان عام النشر: 
القشريي النيسابوري مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسـابوري   -٣٠

الناشر: ، احملقق: حممد فؤاد عبد الباقي، مسلم صحيح، هـ)٢٦١(املتوىف: 
  لبنان.، بريوت، دار إحياء التراث العريب

، اوردي أبو احلسن علي بن حممد بن حممد بن حبيب البصري البغداديامل -٣١
احملقـق:  ، تفسري النكت والعيـون ، هـ)٤٥٠: الشهري باملاوردي (املتوىف

، الناشر: دار الكتـب العلميـة  ، السيد ابن عبد املقصود بن عبد الرحيم
  لبنان.، بريوت

امللك فهد لطباعـة  الناشر: جممع ، التفسري امليسر، خنبة من أساتذة التفسري -٣٢
، مزيـدة ومنقحـة  ، الطبعـة: الثانيـة  ، السعودية -املصحف الشريف 

  م.٢٠٠٩، هـ١٤٣٠
اهليثمي أبو احلسن نور الدين علي بن أيب بكر بن سليمان اهليثمي (املتوىف:  -٣٣

، احملقق: حسام الـدين القدسـي  ، وائدجممع الزوائد ومنبع الف هـ)٨٠٧
 م.  ١٩٩٤، هـ١٤١٤النشر:  عام، قاهرةال، الناشر: مكتبة القدسي

 )www.elnaggarzr.com( )املواقع االلكترونية: (موقع د/ زغلول النجـار  -٣٤
 ) quran-m.com/quran/article(ستاذ هارون حيىي وموسوعة اإلعجاز لأل

 يب) الصادرة عن إسالم وجوامع الكلمموسوعة املوسوعات االلكترونية ( -٣٥

)gk.islamweb.net(.  
* * *  
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