
































الأدنىاثعداب حقيقة 

وتعاطواالحق، ا عن وامكيروا هم أنممتعوا فكما عملهم، جني 
الإهانةوهو الهون، يعذابح وتعالى تيارك افه جازاهم والمعاصي؛ الفسق 

الدركامت،في والنازل التتابعه، والحرامتج الموجعة، والألأم والخزي 
المالمن الحياة هالْ في يرزهون ما أن موصحا تعالى ونال • المفظعة( 
أعمالهم:جزاء في لهم ا;ءة الممن هو إنما العيش؛ وّعة والهين 

Vد توؤ 0ئائهافي محق م ص ه ه ^١^ 
[.٥٦، ٥٥تاوؤ.نون: 

تمعبحريهم ألا وللموض، . للني تسلية القرآني التوجيه ؤيتنزل 
َثروأأل,ن يثيب خعئ ^لأ اللأي قي تقلهم يغرنهم ولا كفروا، الذين 

،١٩٦عمران: ]آو ألهاده ومص جهنم مأدليم ئم شة مثع . أيثد ف، 
ونذرواللحياة، عملوا نوم فهؤلاء للعبيد؛ بنللأم ربك وما [. ١٩٧

الجزاءفكان الحياة؛ هوْ في حنانهم تكون أن رغوا للحياة، هم أنف
آلكارإلا آمحرو ي ثم قو أوي ٠^^، ت تعالى قال العمل• جنس من 

منسد عق ؟ن أفش . بمثأؤف يتقانوأ ما وثطث ليا صنعوا ما و؛>ثأعل 
يهمبمننقأزلإف، ونبميه إماما موّءا كثب يهب، محهن نته شاهد ؤبملؤه ينوء 

لثىإقه نن؛ ع ق تق، همح! منهيه أذ\ر ألاحناب بذ ثؤ، ع وش بم، 
[.١٧، ١٦]عود: ِئوادوىه لأ ألثابج، أحقر وثكث ره من 

اليومالناس من كئيرأ )إن ظهت الميمين محمد الشيخ ؤيقول 
ماليهب، الممائت، كانمواء — بها بمابون التي الممايعب، يعزون 

مائيةأساب، إلى المم,ائبإ هذه يعزون — سياسيه أمنيه أو اقتصاديه، 
ولاحدودية. أسبابه أو مالية، أسابا أو سياسية، أسباي، إلى بحتة، 

تدبرعن وغفلتهم إيمانهم، وصعق، أفهامهم، نمور من هذا أن شك 

إ/اآاامآناسميمتمر )١( 
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شرعية،أسياا الأسباب هذه وراء إن رسوله وسة الله كتاب 
قدلكن المائية، الأسباب من تأثيرأ وأعقلم أقوى المصائب لهدم أسابا 
المصائبمن الشرعية الأساب تقتضيه لما وميله المائية الأسباب تكون 

أدىَةبت بم؛ ^^٠٠^ ألم ي ألماد ؤء1هر تعالى! ثال والعموبات. 
[^٤١]١^٢؛ مجمله لعلهم ؤؤ' آفى بمص ِدبمهم 'النابي 

يلحفل— تفصيلها وسيأتي - منها محنرفا ذكرنا التي العقوبات وهده 
زكاةالعباد متع فإذا عظيما، تناسبا العقوبة وبين الدست، بين أن القارئ 

افه؛كتاب إلى التحاكم تركوا ؤإذا الماء، من القطر منعوا أموالهم؛ 
النهمحق الربا، طريق من المال كثرة طلبوا ؤإذا بينهم، بأمهم اممه حعل 

أتمعلى جاءت الثاؤع )فعقوبات فقفؤ القيم ابن قال وقد أموالهم، 
Iيقول أن إلى . . . بالمصلحة، وأقومها للعقل، وأوفقها الوجوه، 

رفعناالشرعية أقيمِت فإذا وقدرية، مرعية I نوعان الذنوب وعقوبات 
عبدهعلى يجمع تعالى الرب يكاد ولا حففتها، أو القدرية الخقوبات 

الذنب،موجب بر؛ع أحدهما يما لم إذا إلا العقوبمين بين 
فيإما ت تتنؤع الميثان عقوبات أن زوالمقصود أيضا! ؤيقول 

بعدالبرنخ دار في وعقوبات فيهما، ؤإما البدن، في ؤإمجا النلما، 
يخلولا فالدستا الأحرة، الدار في الأجسام عود يوم وعقوبات الموت، 

العقوبة؛من فيه هو يما يشعر لا العبد لجهل ولكن ألبتة، عقوبة من 
استيقفلفإذا بالألم، يشعر لا الذي والمائم والخدر الكران بمنزلة لأنه 

الإحراقكترست، الذنوب على العقوبات فترب بالمؤلم، أحس وصحا 
وثدالذلمط، المضرة تقارن وقد ار، الانكعلى والكر النار، على 

صؤره.والمجتمع المرد على والعاصي الذنوب أثر )١( 
,_UUالكافي الجواب )٢( 
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يقارنه،أن سبه عن المرض يتاحر كما مدة، ؤإما يسيرآ إما عنه تتأخر 
أثرهيرى فلا الدنبج ؤيدنبج المقام، هذا في للعبد الغلط يسر ما ركتيرآ 
تعملكما فشيئا، شيئا التدريج على وعمله يعمل، أنه يدرى ولا عقيثه، 

بالقدة(رالمدة حدو الضارة والأشياء السموم 
فىائل، مالمبحثج هذا فى يتبمى العذاب،، حقيقة بيان وبعد 

وهذهالتمهيد، فى ورديت، التي الأمثلة على الإجابه وتناولها علها ب
هى:المسائل 

عنالرضا على دليل اللنيوية اسنوبة عيءم يل ١^^: سالة ا٠ 

العاصي؟

فدوأنه العذابج، حقيقة عن المبحث، هذا صدر فى الحديث، مبق 
وعذاباالدنيا، عذابا المعاند على يجمع وند يوحر، وقد يعجل 

ؤيدحرالدنيا، في طيباته له تحجل وقد الأحرة، الدار وعذايج البرزخ، 
عدمفإن كذلالث٠ ذللثج كان ؤإذا الأحرة، الدار في كاملا العذاب، له 

بلعليه؛ اف رصا على دليلا ليس العاصي على العاحلة الحقوبة حلول 
لالتو;ةتسلهمه آه ^^٢ تعالىت قال كما يأعدائه، الله مكر من هذا 
وأنساهمنسيهم، سبحانه ربهم نسوا )فلما ت القيم ابن نال [ ٦٧
نسيهمن بحانه سقعاقب ه ئئسيم آم فسؤأ ؤ ت نحالى قال كما هم، أنف

تءفوبتير،

نسله.سبحانه أنه إحداهمات 

ه.نفأنساه أنه والثانية 

ؤإنحاعته،عنه، وتخليه وتركه، إهماله ؛ للعبل. سبحانه ياته ون

.٨٢، ص١٨الكاش الجواب، 
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نهوI نفسه اؤ0 إنوأما للفم. اليد من إليه أدنى فالهلاك ونسيانه، 
وماؤإصلاحها وفلاحها معادنها وأسباب العالية، لحنلونلها اوه ان

علىيجعله ولا بباله، يخطر فلا جميعه، كله ذلك لثنيه يكملها، 
قصيدحش بباله يمر لا فإنه فيه، فيرغب هنته، إليه بمرق ولا ذكرْ، 

ببالهيخطر فلا ؤآفاتها، ونقصها ه نفعيوب يه فينوأيضا ؤيوثره، 
يخهلرفلا وآلامها، وقلبه ه نفأمراض فينسيه وأيضا . ؤإصلاحها إزالتها 

إلىبها توول التي وأمراصها عللها إزالة فى عي الولا مداواتها، بقلبه 
إلىبه مترام دمرصه بالمرض، مثخن مربض لهو والهلاك، ال الف

أعظممن وطا مداواته، بباله يخهلر ولا بمرصه، يشعر ولا التلف،، 
ه،نفأهمل من عقوبة من أعظم عقوبة فاى والخاصة؛ للعامة العقوبة 

وص1عها؟(لا،.

ءندْشيء كل أن العبد ليعلم آحرت وجه ومن وجه، من هدا 
حينوئد آلثثنؤ ثل البثن ئناؤْث جل قال كما بقدر؛ 

قديدرع نون طبهم ءك لأثا:؛ر، مثغرة أدر ة، S^، أثثكت نلهحّ ثن 
ندرأنت إئ٠آ رندء من »لئه عثو ؤزد زلا 'كرؤأ أدي و ألثاب 

وماآمحد؛كثام سس رما ؤق مظل نجئ ما بميم أس . هاؤ مء وذؤ 
الرحمنعبد الشيح قال ٨[ - ٦ تالرءد■■ بجثدني4 عندْر شء وحقل ^١١^ 

المكذبينجهل عن تعالى )يخبر I الأية هذه نفير عند عيي ال
الأدلةعليهم وأقيمت، يتعظوا، فلم وعملوا الذين به، المشركين لرسوله، 

القهارالواحد الله بحلم واستدلوا بالإنكار، جاهروا بل لها؛ ينقادوا فلم 
وكليقول: أن إلى حق. على أنهم بذنوبهم، معاجلتهم وعدم عنهم، 

بماإلا يتمص ولا يزيد ولا يتاحر، ولا يتقدم لا بمقدار عنده شيء 

٠٧٢، ص١٧الكافي الجواب :١( 
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.وعلمه( حكمته تقتفيه 

أسرقكأ ءؤلُى ت تعالى بقوله المعنى لهذا ظه القرطي واستدل 
]الأع—رافاتآلتخي،ه مز آنزئ م أثام بؤ ؤ، وآلآزيس آلثممزب نؤ؛ ١^ 

فىوالأرض الموات حلق حكم من سيئا ذكر أن بعد - ونال [. ٥٤
عندهنيء لكل لأن أيام؛ ستة في حلقها أحرى )وحكمه - أيام ستة 

عندشيء لكل لأن يالشاب؛ العصاة معاجالة ترك بهذا وبين أحلا. 
ستةؤا .بّهعا وما ثأ'لآدبم0 آلتثوت ^١ ٥٤-وقد ؤ ت كقوله وهذا أحلأ، 

نالتأن بعد بمولو>ك>ه. ما ملخ قّو .( لوب من متسا وما أثابّ 
ا،م(لى.-  ٣٦]ق: ثظثا4 ِذي آثث م م وهم آشًفنا 

المعلوما وميقاتا مس أحلأ للعذاب فان أيضا، آحر وجه ومن 
يدعوهمنومه في قس نوح لث كم فانفلر يتقدم، ولا عنه يتأحر 

إلاسغ أنمر فثهم I تعالى قال ؤيتهمونه، يكذبونه وهم ليؤمنوا، 
فرعونيدعو . موسى أقام وكم [، ١٤لالسك-وت: هاماه -مؤثث 
^ثدله. اض فقال عليهم؛ دعا استجابتهم من استيأس ولما وقومه، 

•جريج ابن )قال ت هءدفؤ حرير ابن قال [. ٨٩تبوس: دمثًقاه لمثن 
محلاؤ وقوله* سنة. أربعين الدعوْ هل.ه بعد مكث، فرعون إن يقولون! 

طريقلكان ت ولا يقول! [ ٨٩تبوست يتدؤيآه لا آمحبى ٍتل ثث،؛آدا 
حلفلا وعدي فإن ففائي، فتتعجلأن وعدي، حقيقة يجهلون الذين 

وأقام٠ وبقومه( به واقع وعذابي بفرعون، نازل وعيدي ؤإن له، 
ويدعوهم،ؤيجادلهم، قومه، يحاور عاما عثر ثلاثة بمكة . محمد 

.٢ ١ ٩ مأ/ القرأن لأحاكام الجامع )٢( ص؛ا؛. الرحمن الكريم تيسير )١( 
والدر؛، T'/Yالعفلثم القرأن ير نفوانفلر: ؛ ١٦٢، ١٦١ا/البيان جامع )٣( 

.M٣٧٦ القرآن لأحكام والجامع ؛ ٤٣٨٥; الخثور 
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يالإنكاركله ذلك يمابلون وهم والمراهين، الأيات لهم ؤيفمم 
بدر.يوم في الخاحإ؛ العن.اب يهم نزل حتى والتتكديب، 

منالظالمة المتغْيرسة الدول تفلت لهاذا الثانية: المسالة ءب 

اسالية؟إبالدول الخفنوبات وتعمل العْنوبة، 

•وجوم من السؤال هذا عن والجواب 

بغيرها؛تحل كما المثلات فيها تحل الغل-المة الدول أن الأول. 
والفيضاناتالأمراض، وتفشي الاقتصادي، والعجز الأمن، فاصطراب 
يحدثذلك كل الطاحنة، والحروب المروعة، والحرائق المدمرة، 

أبنائها.من الألأف صحثتها راح حروبا الل.ول هده حاصت فمد فيها؛ 
ففدتوكم العاليتين، الحربين في الملايين من أوروبا فقدت فكم 

الحرونحلال من الأخيرة، نوات الفي جنودهما من وروميا أمريكا 
حيره،حامئه منها فخرجت المستضعفة؛ الدول بعض على ثنتها التي 
؛^3،عليهماش يصلمه الذي المذاب من وكن.لك، الهزيمة، أذيال تجر 

المفلمىالإممراطورية كانت، فلقد وتمزقها، ريحها وذهاب اكول 
منم،كونا وفيتي الالاتحاد وكان الشمس، عنها تغيب لا )؛ريْلاذي-ا( 

عليهماتمارس اكول، موائد على مشردتان هما فإذا عدة، دول 
زوالفي يكن أفلم • دونهما من على انهما يمارمكانا التي الضغوط 

الطغيانومارسا وتجثرا، ثئدا فكم وآيه؟ همره ريحهما وذهاب قوتهما 
والظلم.

المثلاتبها تنزل ولا وتتعل.ى، تفللم التي اكول أن الثاني• 
الخJابوتأخير والكر، والإنفلار الإملاء باب من إليها ينفلر أن ينبغي 

تعالى:قال منقوص، غير كاملا الأليم العذاب ليذوقوا القيامة؛ يوم إلى 
صنجمرعذيتهم ١^^، ميش آو . ممتؤيكآ نبم ؛يا يش ثه؛ن ؤ؛ما 
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أثاجع؟ هآ بمسق تعالى• وقال [• ٤٢، ٤١]الزخرف: سمتدرارذ،ه 
ثبمأهظء ;،٥٢ ٩ ِتي'وا ئم م ،٥ ء م ص 

 Tj[ :١٧٨عمران ] فيتقلبهم أن ؤيفلى العذاب، المتعجل يشاهد لا فقد
لهم.حير اللأي 

 I،بهتخفف ما الاحتياطات من تتخذ قد المتقدمة الدول أن الثالث
أنتهلح تلا كما تمنعها، أن ننهلح تلا ولكنها الكوارث، هذه ول 

دينهادست، ليس الشأن هذا في إليه تتوصل وما وقوعها، قبل بها تعلم 
لهاتحقق التي الأسباب يذلت، لأنها بل - ظهريا وراءها تركته قد ف_ 

جعلق افه لأن لهم؛ تحقق ما مثل له لتحقق غيرها بذلها ولو ذللئ،، 
ربما إل، حلالها من وصل بها عمل من ونواميس، سننا الكون لهذا 

.عليها

نفلرْحصر فلأنه الإشكال، هذا مثل عنده يقع من أن ١^١^^ 
كارثةإلى ونغلر الدول، هذه على يح فيما واحده زمنية فترة في 

الأياتمن فيه تتابع وما الثرى التاريخ إلى ينظر ولم واحدة، 
ألمحننى ثم ^١ ٠١م م يد م اطه يقل ألم والثذر، 

الوق[. ١٢٨ه: ]ط١^،^ لأؤؤ، وبت د'لأئ، ل إن مسك؛إم ؤ، يمنين 
ءاحؤىههرما بمدها يأيثأظ َةانت ميتز ين هص-منا تعالى• 

[.١١]الأنبياء: 

بهم،رحمه فهو لمين، المعلى نزل إذا العذاب أل I الخامس 
حقفيعبدونه ربهم، إلى يرجعون لعلهم لهم وتذكيت لخطاياهم، وتكفيث 

بابه،إلى فيدعوهم )يعصونه ت هءدفؤ عدى الالشيخ نال عبادته. 
حبيثهم؛فهو إليه، تابوا فإن ؤإحانه، حيره بحرمهم فلا ؤيجرمون 

فهم،فهو يتوبوا لم ؤإن المتطهرين، ويحب، التوابين، يحلما لأنه 
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يبتليما أن هقؤ وبين ،• المعايب(ل من ليهلهرم بالممائب؛ يبتليهم 
ورحمةمغفرة وسب لهم، بشارة سبيل هو إثما المؤمنين عباده به 

ثلمفنن يمرء نائل؛ من عر فقال عليهم، وصلاة لهم، 
إدآ٢^ . أشة وبني وألثوت ؤإلأنمف ١'^؛، نن وسن وألجيع 

نيرصوق علهتر أوكش . رحمن اثي نإي ق إدا ^١ ١٤مصته آمحئهم 
حزونال [. ١٥٧-  ١٥٥لالهة_رة: ألث٠كJوله هين وأؤكلث!ث وثنثه زهؤ 

سنج هَ إُى ثط ِنه ألس ثناؤْ: 
قصودهمإي وءت.هآ أث، مذنحئأ ؤولمد تع-الى; وفال [. ١٧]الأنفال: 

؛آمد ئ وعمتثيم آثمم ؤ، ويثرمحر لثن مث ^١ حى يإدنهء 
تردٍثمن وءنا=ظم ألدثثا ييبمد ش ينهءظم ثا هلإ 

دووأممم شهظر عمث\ وثثد تتثإث؛لإ عمم ^؛^^1 ئئإ أتح1ته 
[.١٥٢ءمرانت ]آل آلمؤعنيزه عئر فصير 

الدنيا،عرصن من بشيء تمتعوا ؤإن الكفار ^٠۶ ٠٢أن I ادءس ال
واصطرابنفير، صيق فير هم بل حادة؛ الكمال لهم يتحفن( فلا 

فيواستغراق والأيام، الفواحش مفارقة أمرانحرا مجن، ومعاناة أسري، 
منكل أجراها التي الدراسة إن بل الأنمحار، على ؤإقدام المخدرات،، 

ٍ

كانواالدراسة سملتهم ممن *v/' أن أفائت، كيم وبيتر باترمون جيمس 
كئيعانونه مما ذلك، غير إلؤر . .،.الأنتحارأ في جادأ تفكيرأ يفكرون 

١النؤع هدا منر عقوباجأ علهم، يدل ذلك 

.٤١٤، ٤١١صمالرحشر الكريم سير )١( 
إلى،مله كيم، وييتر •جيممر تآليف، بالحقيقة، أمريكا _;، s^^plأن يوم )٢( 

الشر.محمد د. العربية 



الأدنىالعياب حقيقة 

عاما؟ليكون ومش خاصا، الهياب يكون مش التالية: لمسالة ا٠ 

،j|Lوانم،،يء، واسه،،ني وارْلاني، الصالح _Ld_ ولهت وإذا 
الصالح؟

العدل،حكمه الرشيد، والأمر السالغة، الحكمة له هؤإ| اش إن 
الرسل،وأرسل محرما، بيننا وجعله ه، نفعلى الظلم حرم الحق، ونوله 
بالمعروفبالأمر وأمر التوبة، وشيع الخلق، على حجة الكتب،، وأنزل 

فالالأمة، عامة على العياب بنزل لئلا المنكر؛ عن والمهي 
مؤءممن آلمحن يى ذلإه . هلجهاِ أبر قيّخ ي أق مرن ؤرآتز 

ثمآثجنهث آبج-نا نثن ٥؛-^ لثُ آهم، 4، ألذثاؤ ءي تءوث مة وزأ 
لأ؛هغترؤف حقان رتآ . شث م؟ؤا قيئ  ١٧مأ لثزأ 

 ١^٥ )J^< ١١٧- ١١٥تمود: يأثلبما.]
ليهالك،- محمد يا - ر؛اك، كان )وما ت ئه الطري جرير ابن نال 

مصالحونوأهالها ظالما، - نبأها عليلث، فص التي - أهلكها التي القرى 
فيإصلاحهم مع - إياهم إهلاكه فيكون مسيئين، غير أعمالهم في 

باش،أهالها بكفر أهلكها ولكه ظالما، - ربهم وطاعتهم أعمالهم 
الئيتارت،(أا،.وركوبهم رسلهم وتكذيبهم غثهم، في وتماديهم 

بالفواحش؛وامتعلى أوامره، وءمسث، اض، محارم انتهكت، فإذا 
أعمالهم،سوء دين بالفوحاق النكال، ونزل العذاب، حل 

عنمخبرأ تعالى قال كما العاندين، على ونقمته عدابه اض فيرسل 
صتسع*أثدتئم أتدئ عق أنس ةسةاحيا ده،ومتهلم ثثؤد يجواه شمودت حال 

قتؤزه؛^yi ءاموإ ألخ؛ن نلقثإ . كقسيين 'ّكامأ يثإ ألؤي، ألعلا>ء، 

المانآاا/«إا.جاع )١( 



الأدنىاساب حقيقة 

تقومه مع لوط حبر بيان في جل' ونال [، ١٨، ^١١ ت صلت فل 
بصمْ ّجمحى يأنتن آكحثه آمامزكث لثراههأ ^٠ ١٥إذ ؤدفي<ثا 

ْءكاىتا . ءثهؤبم< م أنم ؛ل الئ1تز درن تن شلمن؛ ١^٦١١، قأمث 
.ظث،أ؛أتام، إثهم هميءم نن إؤط ءاد قمحإ  ٠١٥ان إلا -مإب 
- ٥٤وه أ'ضزث ثى هدرثها أمأتي ه محآنلث شت حم@ 

أولياءهوكرمه بمنه . اض وأنجى العذاب، عمهم كيفا فانظر [. ٥٧
اسحبن.وحزبه 

العذاببنزل هل جبما' جحش بتت زينب< المؤمنين أم وسألت، 
الصالحون؟.وفينا أنهلك، اض! رسول ا قاطه: الصالحون؟ الأمة وفي 

اا!الحلثإ!كثر إذا نعم ١٠قائلاI الهوى، عن يطؤ، لا الذي نأجابها 
كانوأنهم عملا، أحسن من أحر يضح لا الله أن المي. وبتن 

•س الله رمول فقال نياتهم، على يبعثهم افه فإن واحدأ، مهلكا هلكوا 
بأولهمحن، الأرض؛ من ببيداء كانوا إذا حتى الكعبة، حيس *يغزو 

ليسومن سواهم، وفيهم ا الله رسمول يا ت عانثة قالت، . وآحرمم،؛
نثاتهم*على يبعثون ثم وآحرهم، بأولهم اايخنمح فال! منهم؟. 

افهوينجى عاما، اد المكان إذا عاما حينئن. العذاب فيكون 
كماتعلن، جمغير خاصا المنكر كان إذا خاصا النكال ؤيكون التقين، 

لمءقاد< مما أابجس ودايُ يهء ؤ-دسئثا ت قارون خبر في نائل من عز فال 
[.٨١]القمص: مى َكاركث- وما آس نحؤ بي يتممح/ فئة بن 

وسالم،ل، واسظ  ١٢٢١م صحيحه، في المخاري دوام )١( 
٧/٤ح• ،٢.•٢٨٨•

إ٢٨٨٤حلم، مصحيح وانظر: ها/هه؛، حههيأ، حبان، ابن صحيح )٢( 



الأدنىالعياب حقيقة 

يا2وليضبف رح4ات، بسث . الرسول كان إذا الرابمة: لمسالة ا٠ 
،ذ1ينلهم؟ل عدابا يعد الخلق على اس يسلهلها التي ا؛ديات إن المسلم: 

اووشر؟لمن لغءوْ المسلم رحمة 

وأنزلالرمل، إليهم أرسل أن بخلقه س افه رحمة كمال من 
الخيرعلى الدلالة بين تجمع الرمل رسالات فكانت الكتب، إليهم 

رممحلأؤ تعالى• قال وننءارة، ارة يوترهبا، ترعبا الر، من والحدير 
عهراآثم ود ١^٠ بمد حجه ١^ ؤ عؤ0 قمح' مثيي( 
[.١٦٥: ٠٧١]هثاه 

.موسى عن تعالى قال ورحمه، للناس هدايه رسالتهم وكانت 
]هود:وزِ>_ثهه إماما مؤبؤأ كثم، دهمء ؤو؛س -ت غير، عن نال ما ك- 

محئئءابه اؤلأنجملتأ .ل: عيي عن قائل من عز وقال [• ١٧
[.٢١]مريم؛ ممغبمناه أنمإ وث نثأ 

إنيلقومه: قال رسول فكل للعالمين، رحمة أرسلوا كونهم ومع 
اضأحبر كما يقول جول نرح فهذا عفليم، يوم عذابؤ عاليكم ، أحاف
يرمب ١Jعاع3قأ لغاق إؤأ■ عترءآ إلي مذ أم •؛١ آثآ آعدوا ؤ»ضٌ ه: عن

أثنآمدوا ؤؤثميِ لقومه: يقول ثعيب، وهذا [. ٥٩]الأعراف: ه عظيم 
عمأؤيمحمحم إؤآ ويولأ ألم=سا3 ئشؤأ ه ص إقي تى يظم ما 

خافهود وكيلك، [. ٨٤]هود: ه محيط يزم ت، ١Jعاعثآ==محلم ^١^؛، رإفي 
[.٥٩]الأءراف: ه عظيم يزم عداب ءومح٢ لثائ، فقال: قومه، على 
أنتائ، إؤأ فقال: يعلم، مما وخوفه اش، إلى اباه الخليل ودعا 

امإموهذا [. ٤٥م: ]مريمحلتاه .لفييخ نمد ألثء-ن ٌيى عذاب يسلث، 
أنربه ؤيأمره عماه، هو إن ريه، عذاب يخاف . والمرسلين الأنبياء 

عيابني، عمتين إذ لناث، إؤآ -: عته اه ذكر كما - لقومه يقول 



الأدنىاساب حقيقة 

أنهمؤيخبرهم بالاستغفار، قومه ؤيأمر [. ١٠ت ]الأنعام ؛يم ■^ 
منعز ممال، الكبير، العذامحح عليهم يخال، فإنه ربهم، طاعة عن تولوا إن 

يهيسهم، م< اثآ حثء قمما بميذد إيه  Uyم يوؤ آنتئغرإ ^^?؛، ذائز،ت 
.٣[ ]عودت كمه يم عزف ثيث قاف ممحأ؛ؤأ نإن ئفلم محز ذمح، ؤأ 

نومهمعلى دعوا كدبوا لئا . - الخليلين عدا ما - الأنبياء فكز 
محرقاد ؤ I عنه اض أحبر كما .ل، نوح فقال، ربالامتتمال،، بالعذاُبج 

عنثناوْ حل رقال، [. ٢٦تذوحت دباياه امخأ ثن ؛؛، ۶٥٦، ثدر لا رن 
ف،وأتوثُ نته ؛^؛؛٠ نهنيى ءادق إهى نبآ مى وعاك ؤ .ت موس 

علعفثد أموهو ءق شش ^؛١ ثيلأ ءى ليّؤأ ^١ ألئثا ثوء -أ
د■مقءقثالبيت قد و ١٠. ألألم أنداب يتوأ حئ يويزأ *أد محؤؤئد 

[.٨٩، ٨٨]يونس: بملتوذه ب أدمى سهثر د|نآأب محلا آستمما 
وأنمتجابه، دعوة نبي لآكز جعل افه أن . النبي وأحر 

شفاعهدعوته ادحر بأمته رحمته من وأنه دعوته، تعجل نبي كز 
مولا،سأل نبي اركز . النم، عن أنس فعن القيامة، يوم لأمته 

ثناعهدعوتي فجعلتا فامتجيسر، بها؛ دعا ند دعوه ني لكز ت تال أو 
ه■'اف رسول قال محال: هريرة، أبي رواية وفي ، الميامجة٠١ يوم لأمتي 
دعوتياحتبأت، ؤإني دعوته، نؤ كز فتعجل متجابه، يعوم ني الكز 

أمتيمن مات مجن — اش شاء إن — نائله فهي القيامة، يوم لأمتي شفاعه 
شتثالأى.؛اض يشرك لأ 

أفضلؤإبرامم )ومحمد ١؟؛؟^: تيمية ابن الإسلام شيخ ونال 

ح،لم، موصحيح له، واللففل ، YVYV؛،/■حأ؛هه، البخاري، صحيح )١( 

لم،مصحيح )٢( 



ا٢لآدشاتعذاب حقيقة 

منمنهم يتوب وتق المقصود، حصل الدعوْ علموا إذا فإنهم الرمل؛ 
إبرامم،حال وأثا تاب، من فريش من تاب كما ، ذللئ، بعد يتوب 

ولابالدعاء، لا قومه؛ هلاك في بمع فلم أتل، الرحمة إلى فكانت 
ألا ٦٥ؤوما ت تعالى قال وند علمهم، الحجه إقامة ودوام بالمقام 
أمنبمد ء'اوي| آ ء نأية ثثئ ثدذا نئن أقه ء س 
ؤمحج ئ مجر  'صْقمحأ أك ظ 0 ألظن قه 

،١٢: ٢٠٠٠١]١^^ci محم اي ئآذى يأ ق ءص 
الرأفةمن ؤلريمتهما وفى الجمع، أفضل هما والخلملأن . . [. ١٣

ءيرهما(لا،.ءلري؛ة فى ليس ما والرحمة 

حصلما باعسار وجه، كل* من للعالمين رحمة محمد. فنيينا 
والاحرة،الال،نيا محالة من به لال٠ؤ٠تين حمل وما به، العام الخير مجن 

لذسه،ال٧لم لكن ؤإلأ قيانح^ فن رحمة، مه فى أنه واعتبار 
لكنواعثا وعجزوا مرهم، فنقص والمنافقين، الكفار فمع أنه وباعتبار 

.، بدونهر معلونه 

حربه،دش ملمه وني دعوته في للخلف، رحمه . محمد فنبينا 
رحمهاض أرماله ^•^، ١١فهو الرحمة، نبي )وأما 1ةقفبت القيم ابن يقول 

المؤمنونأمجا ولكفرهم؛ مزمتهم كلهم، الأرض أمحل به فرحم لكالمينر؛ 
منهمالكتاب فأهل اممفار: وأما الرحمة، من الأوفر المصسب قالوا 

وأمته،هو منهم قتله من وأما وعهدْ، حبله ونحتا خلله في عاشوا 
بهايزداد لا الص الطويلة الحياة من وأراحوْ المار، إلى به عئلوا فإنهم 

الآحرة(ص.في العياب شدة إلا 

يا/ا"اْ.اكادك، مجموع )٢( •٣• الغران )١( 
.٩٦ا/ْبم، الساد زاد )٣( 



الأدنىالعياب حقيقة 

مجرديكن لم أقوامهم الرمل به توعدت الذي والنكال والعذاب 
المرسلين،وعاندت الصراؤل، عن الأقوام نطت إذا بل ووعيد؛ تهديد 

كانما بهم ؤينزل القول، يحي فحينئذ العالمين؛ رن على واستكبرت 
سئنهم دمهء قندثا ٠^٥^ I تعالى قال كما رسولهم، إياه أندرهم 

يدتننك سح ؤنهر ألقتحتذ لندئد س ننهر حاواسا ءكد 
أنمنهتدحكامأ أثئ ينقاى ومآ أمدأ س ثينهر أ'لأمح> 

[.٤٠تالشوت: 

عذابهو إنما أعداءه، به يصيب الذي العيان هدا أن هؤ وبين 
تعالى;قال لهم، هوان عذاب وهو الدنيا، الحياة في لهم خزي 

أ-ثوةؤ، أئنى عداي،  ٣٠٥١٥تمتنان أيام ؤآ ممبمى يتما ءايم 
سص محث آن؛ © بجثون ب م وة ص نتتا>ث، ألدة 
ت]فمك بقسودزه َ؛امأ ٥^١ أئؤي، ألمدا>و، صنعمد هأتمدمم أئدئ يمل أكن 

منلكنأ مستمر المهين العذاب هال.ا أن غؤأؤ الحق وأخبر [• ١٧، ١٦
[[؛،yصرت ؤر ألهلتلثول إذ ثرة ؤ ق ثناؤه; جل فقال وؤلغى، استكبر 
تاس ثئ١ت ص أو أشظإ مءآ 1ثبح ؛امثوأ لأي 

[.٩٣]الأنعام: دتةلإو0ه ءاثتدء عن يثمم لي -آعتر أممو و ملون حمم 
قومهعلى خاف، فكما الرمل، من بدعا يكن لم . محمد ونبينا 

أمته،من اللاحقين خوف ففد وخوفهم؛ وأنذرهم له، المعاصرين 
معينةمعاص من وحذرهم عموما، والذنوب المعاصى من وحذرهم 

،،،^ ١^١٢العذاب من عاليها يترتب بما وأخبرهم بعينها، محددة 
رحمهأرمل كونه مع يتعارض لا إياها وتحذيره أمته، فإخباره 

__yjJLjlمن عاد فيه ورد حث البحث، هذا من الئالث، المبأحث، انظر )١( 
عاجالة.دنيوية عقوبات عليها تترتب الي والمعاصي 



اسابالآدض.عميقة 

أنرثه سأل أنه رحمته كمال ومن إندارْ، رحمته كمال فمن للعالمن، 
فاعطانيثلاثا، ريي ررسألت قال حيث بعامة، سنة أمته يهبث لا 

فأعطانيها،بالمة أمتي، يهلك لا أن رمح، سألت واحدة؛ ومنعنير اثتتين، 
يأسهميجعل لا أن وسألته ماعطانيها، يااغر3، أمتي، يهلك لا أن وسألته 

مجلثوجاءْ بخ،  ١٠نومه محن الأذى، به بلغ لما بل • ممتعنيهاء بينهم 
الرحيمةمقالته نال الأحشبين، عاليهم يطبق أن في يستأذنه الجبال 

الوحده الله يعبد من أصلابهم من الله يخرج أن أرجو ؛)، ٠٠المشهورة• 
شي؛أ«رآ،.به يثرك 

الأوامرحالفت هي إن ينتظرها، يما أمنه إبلاغ واجبه ومن 
الذي،العياب أسباب لأمته يبين أن ورحمته رأفته كمال ومن الربانية، 

.يها يسر أن يوسالث، 
يهسر بما فيبثرون بنته، ويستنون يهديه، يقتدون رمحالته وحمله 

يماوينيرون عبده، بتوبة وفرحه مغفرته، وعفليم افه، رحمة سعة من 
والمعاصي.الذنوب مفارقة على المترتب الهلاك أسباب من به أنذر 
ه.لرسولهم ومعصيه لأمتهم، منهم خيانة ذك لكان يفعلوا، لم ولو 

ثم.، سونه ممداق، فهذا .، الرسول منه حير ما وقع فإذا 
والتعنيفاللوم إليهم يتجه فلا والتل.كير، التنبيه بواحث، العلماء قام إذا 

يمنالشماتة باب من هدا عملهم يعد ولا ؤإنذارهم، تحذيرهم ثب ب
هملأنفتزكيه هدا قولهم يعد لا كما الأحداث، هذه عليهم وقعت، 

قارفواإذا العذاب لزول وعرصة للخنأ، عرصة الجميع بل ومججتمعهم، 
ّالجبار، يخهل لما وتعرصوا أسبابه، 

•ا،ا/'ا/ا-ا\'ا.ح؛، سلم، صحح )١( 
حّا،لم، موصحح ؛ ١١٨٠"Y/  ٠٥٩ح"؟، الأءارىا، صحح )٢( 



الأدنىاساب حقيقة 

وانمذابولمؤسين الأبتلأء بين الفرق ما الخامسة: لمسالة اه 

لليعائدين؟

حلياتعالى؛ قال وبلاء، كبد دار الدنيا أن يعلم أن ينبغي 
نأوثآوآ أ'وث ئن ؤ\ؤى : 'Mونال ٤[• َثمحه ؤ، ألأمن 
آلثثؤتخو أدني ؤو>خو .؛ ال ون٢[. ملأه أثس أه 

ثح1تن٣' ِتتلرءغلم أنش عق منة, وءء٤اث لئام ستؤ ؤ( ؤألأه 
٧[.]هود: قثلاه 

عمربن اممه همد عن ندم بالهلري جرير ابن جعفر أبو وأحرج 
مال:تلاه ص ٣ ١^: هذْ أنه . ١^، عن 

اضا(طاعة قي وأمؤع اض، محارم عن وأولع عقلا، أحن ٠أيكم 
بثايتح،واليالحنامحتا وابتلاهم ؛ ليعبدوْ الخالق حلق فاض 

نيالحفله أحن فمن عملا، أحن أيهم لينفلر والشر؛ بالخير 
الصالحينالله نبتلي ومحي يداه، هدمتح بما السوء ماله أساء ومن وزيادة، 
غيرهم،فيهم وليقتدي يثاتهم، لوتمحيصا لدرحاتهم، رفعة بالبلاء؛ 
أنألناس لحسب )ؤا ءؤالُ تعالىI محال اممه، أمدار على والشكر بالصبر 

كعلسمليم ثن أية ثنا ثلثي  ٠١بمثنمحث ي ومم »اتكا بمهأ أن ^^,١ 
٣[.- ١ ]الخك؛وت: آعيثن4 نؤناp؛ عدمإ ك أه 

وقاصأبي بن سعد بن مصعب عن المستدرك في الحاكم وأحرج 
قال؛بلاء؟ الناس أشد من .؛ اممه رسول ألثح ممحال؛ أبيه، عن 

كانإن دينه؛ تح حعلى الرجل يبتلى فالأمشز، الأمثز ثم النبيون،  ٠١
حمسبحعلى ابتلى رمة، دينه فى كان ؤإن بلاؤه، اشتد اكين صلت، 

.o/\rاوأن جامع )١( 


































































































































































































