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بعض عقوبات اهلل واسبابها
الخطبة األولى

أما بعد :اعلموا رحمني اهلل وإياكم ،بأن نزول األمطار من نعم اهلل العظيمة ،على القرى والمدن
والمجتمعات ،يستفيد منو الناس ،وتستفيد البهائم ،وكذلك الزروع وأ ِ
صر ِ
ِ
ات َماء ثَ َّجاجاً
َ َ
َنزلْنَا م َن ٱل ُْم ْع َ
لِّنُ ْخرِج بِ ِو حباً ونَباتاً وجنَّٰ ٍ
ت أَلْ َفافاً [النبأ ،]ٔٙ-ٔٗ :وقال عز وجل :أَفَ َرءيْ تُ ُم ٱل َْماء ٱلَّ ِذى
ََ
َّ َ َ
َ
ِ
ِ
ُجاجاً فَلَ ْوالَ تَ ْش ُك ُرو َن
َنزلْتُ ُموهُ م َن ٱل ُْم ْزن أ َْم نَ ْح ُن ٱل ُْمن ِزلُو َن ل َْو نَ َ
تَ ْش َربُو َن أَءنتُ ْم أ َ
شاء َج َعلْنَٰوُ أ َ
[الواقعة .]ٚٓ-ٙٛ :يقول اإلمام ابن القيم رحمو اهلل" :ثم تأمل الحكمة البالغة في نزول المطر على

األرض من علو ،ليعم بسقيو وىادىا ،وتلولها ،وظرابها وأكامها ،ومنخفضها ومرتفعها ،ولو كان ربها تعالى
إنما يسقيها من ناحية من نواحيها ،لما أتى الماء على الناحية المرتفعة إال إذا اجتمع في السفلى وكثر،

وفي ذلك فساد ،فاقتضت حكمتو أن سقاىا من فوقها فينشئ سبحانو السحاب وىي روايا األرض ،ثم
يرسل الرياح فتلقحها كما يلقح الفحل األنثى ،ثم ينزل منو على األرض ،ثم تأمل الحكمة البالغة في إنزالو

بقدر الحاجة ،حتى إذا أخذت األرض حاجتها وكان تتابعو عليها بعد ذلك يضرىا ،أقلع عنها وأعقبو

بالصحو" انتهى.

ولقد شهدت المنطقة وهلل الحمد والمنة ،في األيام القريبة الماضية ،أمطاراً عجيبة .وإن استمرار
نزول رحمات الرب ،يحتاج من أىل القرى والمدن والشعوب واألمم ،يحتاج اإليمان والطاعة واالستقامة.
قال اهلل تعالى :ولَو أَ َّن أ َْىل ٱلْ ُقر ٰى ءامنُواْ وٱتَّ َقواْ لََفتَ ْحنَا عَلَْي ِهم ب رَكٰ ٍ
ٱألر ِ
ض
ت ّم َن َّ
ٱلس َماء َو ْ
َ َ ْ
َْ
َ َ
ََ
[األعراف ،]ٜٙ:وإن استمرار نزول بركات المولى جل وعال يحتاج منا إلى ترك الذنوب والمعاصي،
ٱلس َماء َعلَْي ُك ْم
ٱستَ غْ ِف ُرواْ َربَّ ُك ْم إِنَّوُ َكا َن غَ َّفاراً يُ ْر ِس ِل َّ
والتوبة واالستغفار ،قال اهلل تعالى :فَ ُقل ُ
ْت ْ
ُّم ْدراراً ويم ِد ْد ُكم بِأ َْم ٰو ٍل وبنِين وي ْجعل لَّ ُكم جنَّٰ ٍ
ت َويَ ْج َعل لَّ ُك ْم أَنْ َهاراً [نوح ،]ٕٔ-ٔٓ:وقال عز
ََ َ ََ َ
ْ َ
َُْ ْ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
ِ
َى قُ َّوت ُك ْم َوالَ تَتَ َول ْواْ
ٱستَ غْف ُرواْ َربَّ ُك ْم ثُ َّم تُوبُواْ إل َْيو يُ ْرس ِل َّ
ٱلس َماء َعلَْي ُك ْم ّم ْد َراراً َويَ ِز ْد ُك ْم قُ َّوةً إل ٰ
وجلَ :ويٰ َق ْوم ْ
ِ
ين [ىود.]ٕ٘:
ُم ْج ِرم َ
وإن استمرار نزول الغيث يحتاج منا إلى أداء زكاة أموالنا ،وفي الحديث(( :ول م يمنعوا زك اة أموالهم
إال منعوا القطر من السماء ،ولوال البهائم لم يمطروا)) .لكن ىناك وجو آخر لن زول األمطار من السماء،

أحياناً ،ال يكون نزولو رحمة ،بل ىو عذاب وعقوبة إلهية لتلك القرية ،أو لتلك األمة وقد أىلك اهلل عز

وجل أمماً وأقواماً بهذا الماء ،في القديم وفي الحديث .وقد ذكر اهلل عز وجل في كتابو ،عقوبة الغرق
بالماء ،ألقوام عتوا عن أمر ربهم .وىم قوم نوح عليو السالم وذلك بعدما أعرضوا عن الدعوة ،ولم يؤمنوا
بما قال لهم نوح عليو السالم .أغرقهم اهلل عز وجل بالماء ،بإرسال السماء عليهم مدراراً ،وبتفجير ينابيع
األرض حتى تشكل طوفان ىائل ،وجعل سبحانو لنوح عليو السالمة عالمة لبداية عملية إغراق أولئك القوم
ٱصنَ ِع ٱلْ ُفل َ ِ ِ
ِ
ك
بالماء ،ىو فوران التنور ،قال اهلل تعالى:
ٱسلُ ْ
ْ
ُّور فَ ْ
ْك بأَ ْعيُننَا َوَو ْحينَا فَِإ َذا َجاء أ َْم ُرنَا َوفَ َار ٱلتَّ ن ُ
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ِ
ِ ِ ِ َّ ِ
ِ
ين ظَلَ ُمواْ إِنَّ ُه ْم
فِ َيها ِمن ُك ّل َزْو َج ْي ِن ٱثْ نَ ْي ِن َوأ َْىلَ َ
ك إِالَّ َمن َسبَ َق َعلَْيو ٱلْ َق ْو ُل م ْن ُه ْم َوالَ تُ َخاط ْبنى فى ٱلذ َ
ٱح ِم ْل فِ َيها ِمن ُك ّل
ُّم ْغ َرقُو َن [المؤمنون ،]ٕٚ:وقال سبحانوَ :حت ٰ
ُّور قُلْنَا ْ
َّى إِ َذا َجاء أ َْم ُرنَا َوفَ َار ٱلتَّ ن ُ
ِ ِ
ِ
يل [ىود ،]ٗٓ:وجاء
َزْو َج ْي ِن ٱثْ نَ ْي ِن َوأ َْىلَ َ
ءام َن َوَما َ
ك إِالَّ َمن َسبَ َق َعلَْيو ٱلْ َق ْو ُل َوَم ْن َ
ءام َن َم َعوُ إالَّ قَل ٌ
ٱلس َماء بِ َماء ُّم ْن َه ِم ٍر
ب َّ
تفصيل عملية الغرق بالماء في موضع آخر فق ال عز من قائ ل :فَ َفتَ ْحنَا أَبْ ٰو َ
وفَ َّجرنَا ٱألَرض ُعيوناً فَالْتَ َقى ٱلماء َعلَ ٰى أَم ٍر قَ ْد قُ ِدر  Lوحملْنَاهُ َعلَ ٰى َذ ِ
ات أَل ْٰو ٍح َو ُد ُس ٍر  Mتَ ْج ِرى
ْ
ْ َ ُ
َ ْ
َََ
َ
َ
بِأَ ْعيُنِنَا َج َزاء ل َّمن َكا َن ُك ِف َر [القمر.]ٔٗ-ٔٔ:
وعقوبة الغرق بالماء ،حصلت أيضاً لقوم فرعون ،وذلك عندما آذوا موسى عليو السالم ،ولم يقبلوا
ما جاء بو ،أغرقهم اهلل بالماء ،الماء الذي كان فرعون يفتخر ويتكبر ويقول :أليس لي ملك مصر وىذه

األنهار تجري من تحتي ،فهذا الماء الذي كان يجري من تحتو جعلو اهلل فوقو ،وىذه عقوبة التمرد على
ِِ ِ
ودهُ بَ ْغيًا َو َع ْد ًوا َحتَّ ٰى
ءيل ٱلْبَ ْح َر فَأَتْ بَ َع ُه ْم فِ ْر َع ْو ُن َو ُجنُ ُ
دين اهلل عز وجل ،قال اهلل تعالىَ :و َج َاوْزنَا ببَنى إ ْس ٰر َ
ِ
نت أَنَّوُ ال إِلِٰوَ إِالَّ ٱلَّ ِذى ءامنَ ْ ِ ِ
ِِ
ِ
ين ءالئَ َن َوقَ ْد
إِ َذا أَ ْد َرَكوُ ٱلْغََر ُق قَ َ
ءام ُ
َ
ال َ
ءيل َوأَنَاْ م َن ٱلْ ُم ْسلم َ
ت بو بَنواْ إ ْس ٰر َ
ت قَ بل وُك َ ِ
ِِ
ك ءايَةً َوإِ َّن َكثِ ًيرا ّم َن ٱلن ِ
َّاس
ك لِتَ ُكو َن لِ َم ْن َخلْ َف َ
يك بِبَ َدنِ َ
ين فَٱلْيَ ْو َم نُنَ ّج َ
َع َ
نت م َن ٱل ُْم ْفسد َ
ص ْي َ ْ ُ َ
َع ْن ءايَٰتِنَا لَغَٰ ِفلُو َن [يونس.]ٜٕ-ٜٓ:
أيها المسلمون ،ىذا نوع من أنواع العقوبات اإللهية ألولئك الذين حاربوا دين اهلل عز وجل ،أرسل
ك إِالَّ ُى َو َوَما ِى َى
ود َربّ َ
ودمر بأمر اهلل عز وجلَ :وَما يَ ْعلَ ُم ُجنُ َ
اهلل لهم أحد جنوده ،وىو الماء ،فأغرق ّ
ش ِر [المدثر ،]ٖٔ:إن جنود اهلل عز وجل في إىالك المخالفين وتأديب المعاندين ،وتذكير
إِالَّ ِذ ْك َر ٰى لِلْبَ َ
المتآخرين بما حصل للمتقدمين ال عد لو وال حصر ،واهلل جل وتعالى يهلك ويعاقب كل قرية بما يناسبها.
وإليكم بعض صور عقوبات اهلل.

فمن عقوبات اهلل عز وجل ،بدل إمطار الماء ،إمطار الحجارة قال عز وجل :فَ لَ َّما َجاء أ َْم ُرنَا َج َعلْنَا
ِ
ك وما ِىى ِمن ٱلظَّٰلِ ِمين بِبعِ ٍ
يل َّم ْن ُ ٍ
َعٰلِيَ َها َسافِلَ َها َوأ َْمطَْرنَا َعلَْي َها ِح َج َارةً ّمن ِس ّج ٍ
يد
َ َ
س َّوَمةً عن َد َربّ َ َ َ
َ
ضود ُّم َ

[ىود ، ]ٖٛ ،ٕٛ:ىذه ىي العقوبة التي حصلت ألىل تلك القرية ،التي انتشرت فيها الفاحشة ،عاقبهم

اهلل عز وجل بعقوبتين :األولى :جعلنا عاليها سافلها :وضع جبريل عليو السالم جناحو ثم رفع القرية إلى
السماء ،حتى سمع أىل السماء بنباح كالبهم ،ثم قلبها .العقوبة الثانية :وأمطرنا عليهم حجارة .إن الماء

وخرب وال أحد يستطيع أن يقف في وجهو ،مهما أوتي من قوة ،فما
لو كثر نزولو من السماء ،ألفسد ّ
بالكم إذا كانت األمطار من حجارة ،نعوذ باهلل من الخذالن ،لكن ىذه ىي عقوبة القرية التي ينتشر فيها
الفاحشة التي ذكرىا اهلل عز وجل.

ومن عقوبات اهلل جل وتعالى ألىل القرى التفرق ،نعم ،فقد يوقع اهلل التفرق في مجتمع أو في أمة
ِ َّ ِ
ين قَالُواْ إِنَّا
بسبب المخالفات التي يرتكبونها ،فال تجدىم يتفقون على رأي ،قال اهلل تعالىَ :وم َن ٱلذ َ
نَصٰر ٰى أ َ ِ
ف
َى يَ ْوِم ٱل ِْقيَٰ َم ِة َو َس ْو َ
سواْ َحظّاً ّم َّما ذُكِ ُرواْ بِ ِو فَأَ ْغ َريْ نَا بَ ْي نَ ُه ُم ٱل َْع َد َاوةَ َوٱلْبَ ْغ َ
ضاء إِل ٰ
ََ
َخ ْذنَا ميثَٰ َق ُه ْم فَ نَ ُ
صنَ عُو َن [المائدة .]ٔٗ:أي عقوبة أشد من أن أبناء الدين الواحد يحصل بينهم
يُنَبّئُ ُه ُم ٱللَّوُ بِ َما َكانُواْ يَ ْ
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العداوة والبغضاء ،والسبب :أنهم نسوا حظاً مما ذكروا بو.

ومن عقوبات اهلل أيضاً ،إرسال الريح ،ىذا الهواء الجميل ،لو زاد بأم ر اهلل عز وجل لتحول من نعمة
وخرب بيوتهم قال اهلل تعالى :فَأ َْر َسلْنَا عَلَْي ِه ْم
إلى نقمة ،ولقد عوقب أقوام بالريح ،فأفسد عليهم منازلهم ّ
ْخز ِى فِى ٱلْحي ٰوةِ ٱلدُّنْ يا ولَع َذاب ِ
ِريحاً صرصراً فِى أَيَّ ٍام نَّ ِح ٍ ِ
ِ
ٱآلخ َرةِ أَ ْخ َز ٰى َو ُى ْم الَ
اب ٱل ْ
َْ َ
َ ََ ُ
سات لّنُذي َق ُه ْم َع َذ َ
ََ
َ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
يم َما تَ َذ ُر من َش ْىء
يُ َ
ٱلر َ
نص ُرو َن [فصلت .]ٔٙ:وقال عز وجلَ :وفى َعاد إ ْذ أ َْر َسلْنَا َعلَْي ِه ُم ّ
يح ٱل َْعق َ
ٱلرِم ِ
ص ٍر
يم [الذاريات ،]ٕٗ ،ٗٔ:وقال سبحانوَ :وأ ََّما َعا ٌد فَأ ُْىلِ ُكواْ بِ ِر ٍ
ت َعلَْي ِو إِالَّ َج َعلَْتوُ َك َّ
أَتَ ْ
ص ْر َ
يح َ
ِ
از نَ ْخ ٍل َخا ِويةٍ
ٍِ
ٍ ِ ٍ
ص ْر َع ٰى َكأَنَّ ُه ْم أَ ْع َج ُ
سوماً فَ تَ َرى ٱلْ َق ْو َم ف َيها َ
َ
َعاتيَة َسخ َ
َّرَىا َعلَْي ِه ْم َس ْب َع لَيَال َوثَ َمٰنيَةَ أَيَّام ُح ُ
[الحاقة .]ٚ ،ٙ:ما أىون الخلق على اهلل ،إذا ىم خالفوا أمره ،وحاربوا دينو ،وآذوا أولياءه.

فاتقوا اهلل أيها المسلمون ،اتقوا اهلل تعالى ،ىذه بعض عقوبات اهلل لألمم ،والمجتمعات ،وإال فما

ذكر في كتاب اهلل ،أكثر من ىذا ،وليس المقام ىنا ،مقام استعراض ىذه العقوبات ،وإنما ىذه بعضها،

لندرك أن كل ما في الكون جنود هلل عز وجل ،وبأمره يعملون ،وإذا أراد سبحانو شيئاً فإنما يقول لو كن
فيكون .فاتقوا اهلل عباد اهلل ،واحذروا المخالفة ،واحذروا اإلعراض عما أمر اهلل ،فإن اهلل جل وتعالى يغار
على دينو ،ويغار على أوليائو ،والمخالفات والمعصيات ،والتمرد ،لو زمن محدود ،واهلل يمهل وال يهمل.
وما من قرية حصل فيها شيء يخالف ما أمر اهلل بو ،إال ونزل بهم ما يستحقون.

فنسأل اهلل جل وتعالى أن يعاملنا بلطفو ورحمتو ،وعفوه ،وأال يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا ،إنو ولي

ذلك والقادر عليو.

أقول ما سمعتم وأستغفر اهلل لي ولكم...

الخطبة الثانية

الحمد هلل على إحسانو...

أما بعد :قد يقول قائل :ما ذكر من بعض صور عقوبات اهلل لألمم والمجتمعات ،بسبب المخالفات،

ىذا كالم عام .فما ىي ىذه المخالفات ،التي قد تكون سبباً في أن يهلك اهلل أمة أو مجتمع أو قرية،
بالغرق أو بالريح ،أو بغيرىا من العقوبات اإللهية.

فيقال أيضاً :إن األسباب كثيرة ،لكن إليك بعضها :فمن أسباب إىالك اهلل لألمم ،والمجتمعات
ِ ِ
ِ
ٍ
ٱألر ِ
َم نُ َم ّكن لَّ ُك ْم
َم يَ َرْواْ َك ْم أ َْىلَ ْكنَا من قَ ْبل ِهم ّمن قَ ْرن َّم َّكنَّٰ ُه ْم فى ْ
ض َما ل ْ
الذنوب .قال اهلل تعالى :أَل ْ
َوأ َْر َسلْنَا َّ
شأْنَا ِمن بَ ْع ِد ِى ْم قَ ْرناً
ٱلس َماء َعلَْي ِهم َّم ْد َراراً َو َج َعلْنَا ٱألنْ َهَٰر تَ ْج ِرى ِمن تَ ْحتِ ِه ْم فَأ َْىلَ ْكنَٰ ُه ْم بِ ُذنُوبِ ِه ْم َوأَنْ َ
َخ ْذنَا بِ َذنبِ ِو فَ ِم ْن هم َّمن أَرسلْنَا َعلَي ِو ح ِ
اصباً َوِم ْن ُه ْم َّم ْن
ين [األنعام .]ٙ:وقال عز وجل :فَ ُكالِّ أ َ
َ
ُ
ْ َ
َْ
ءاخ ِر َ
ٱلصيحةُ وِم ْن هم َّمن َخس ْفنا بِ ِو ٱألر ِ
َّ ِ ِ
ِ
س ُه ْم
أَ
َخ َذتْوُ َّ ْ َ َ ُ ْ ْ َ َ
ْ َ
ض َوم ْن ُه ْم َّم ْن أَ ْغ َرقْنَا َوَما َكا َن ٱللوُ ليَظْل َم ُه ْم َولَٰكن َكانُواْ أَن ُف َ
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يَظْلِ ُمو َن [العنكبوت.]ٗٓ:
ىكذا الذنوب تفعل بأصحابها ،ونحن واهلل المستعان نستهين بها ،بل أصبحت أشياءً عادية في
حياتنا اليومية ،وىي سبب رئيس في إىالك األمم والشعوب.

يقول أحدىم :كيف تريدون أن يلطف اهلل بنا؟ وينزل علينا نعمو ويرحمنا برحمتو ،وفي السابق كانت

األيدي ترتفع إلى السماء وتدعو ربها ،والمولى يجيب سبحانو ،واآلن ىذه الدشوش مرتفعة إلى السماء.

واهلل المستعان.

ِ
ِِ
ين
ومن أسباب إىالك األمم والشعوب الظلم ،قال اهلل تعالى :أَالَ ل َْعنَةُ ٱللَّو َعلَى ٱلظَّٰلم َ
صلِ ُحو َن [ىود،]ٔٔٚ:
ك لِيُ ْهلِ َ
[ىود ،]ٔٛ:وقال سبحانوَ :وَما َكا َن َربُّ َ
ك ٱلْ ُق َر ٰى بِظُل ٍْم َوأ َْىلُ َها ُم ْ
وقال :ولَ َق ْد أ َْىلَ ْكنَا ٱلْ ُقرو َن ِمن قَ ْبلِ ُكم ل ََّما ظَلَمواْ وجاءتْ ُهم رسلُ ُهم بِٱلْب ي نَٰ ِ
ك
ت َوَما َكانُواْ لِيُ ْؤِمنُواْ َك ٰذلِ َ
َّ
ُ ََ ْ ُُ
ْ
َ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْك ٱلْ ُق َر ٰى أ َْىلَ ْكنَٰ ُه ْم ل ََّما ظَلَ ُمواْ َو َج َعلْنَا ل َم ْهلك ِهم
ين [يونس ،]ٖٔ:وقالَ :وتل َ
نَ ْج ِزي ٱلْ َق ْو َم ٱل ُْم ْج ِرم َ
ِ
ِ ِ
يم َش ِدي ٌد
ك أَ ْخ ُذ َربّ َ
َّم ْو ِع ًدا [الكهف .]ٜ٘:وقالَ :وَك ٰذلِ َ
ك إِ َذا أ َ
َخ َذ ٱلْ ُق َر ٰى َوى َى ظَٰل َمةٌ إِ َّن أَ ْخ َذهُ أَل ٌ
[ىود .]ٕٔٓ:كل ىذا بسبب الظلم إذا انتشر في األمة ،فما بالك لو أضيف إليو دعوة المظلوم على
من ظلمو:

ال تظلمن إذا ما كنت مقتدراً
نامت عيونك والمظلوم منتبو

فالظلم آخ ره يأتي ك بالندم

يدعو عليك وعين اهلل لم تن م

ومن أسباب الهالك أيضاً :تبديل أمر اهلل ،أياً كان ىذا التبديل ،فاهلل جل وتعالى يأمر بأوامر ثم تأتي

سواء كانت قضايا معامالت من
ىذه القرية ،وتبدل ما أمر اهلل بو ،بأشياء من عندىا ،ومن زبالة أفكارىاً ،
بيع أو شراء ،أو غيره.
قال تعالى :وإِ ْذ قُلْنَا ٱ ْد ُخلُواْ ىٰ ِذهِ ٱلْ َقريةَ فَ ُكلُواْ ِم ْن ها حي ُ ِ
اب ُس َّج ًدا َوقُولُواْ
َ
َ َْ
ث ش ْئتُ ْم َرغَ ًدا َوٱ ْد ُخلُواْ ٱلْبَ َ
َْ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
َّ
ِ
َنزلْنَا َعلَى
ين فَ بَد َ
يل ل َُه ْم فَأ َ
َّل ٱلذ َ
حطَّةٌ نَّغْف ْر لَ ُك ْم َخطَٰيَٰ ُك ْم َو َسنَزي ُد ٱل ُْم ْحسن َ
ين ظَلَ ُمواْ قَ ْوالً غَْي َر ٱلذي ق َ
ٱلَّ ِذين ظَلَمواْ ِر ْج ًزا ّمن َّ ِ
س ُقو َن [البقرة.]ٜ٘ ،٘ٛ:
َ
َ ُ
ٱلس َماء ب َما َكانُواْ يَ ْف ُ
ومن أسباب ىالك القرى ،أن يكون أىلها ،وأصحاب الشأن فيها ،من أىل المكر والكيد والتدبير،
َّ ِ
ين ِم ْن قَ ْبلِ ِه ْم [النحل ،]ٕٙ:كان ىناك من
الذي يتعارض مع الحق .قال اهلل تعالى :قَ ْد َم َك َر ٱلذ َ
قبلكم قد مكروا وخططوا ودبروا وفعلوا ،فماذا كانت النتيجة قَ ْد م َكر ٱلَّ ِذ ِ ِ
ين م ْن قَ ْبل ِه ْم فَأَتَى ٱللَّوُ
َ
َ َ
ٱلس ْق ُ ِ
ب ْن يٰن هم من ٱلْ َقو ِ
ِ
ث الَ يَ ْش ُع ُرو َن [النحل.]ٕٙ:
اع ِد فَ َخ َّر َعلَْي ِه ُم َّ
اب ِم ْن َح ْي ُ
ف من فَ ْوق ِه ْم َوأَتَٰ ُه ُم ٱل َْع َذ ُ
ُ ََ ُ ْ ّ َ َ
ِ َّ ِ
ِ ِِ
ين َم َك ُرواْ
يق ٱل َْم ْك ُر َّ
وقال سبحانوَ :والَ يَ ِح ُ
ٱلسيّىء إِالَّ بأ َْىلو [فاطر ،]ٖٗ:وقال عز وجل :أَفَأَم َن ٱلذ َ
ِ
ٱلسيئَ ِ
ث الَ يَ ْش ُع ُرو َن [النحل ،]ٗ٘:يقول
اب ِم ْن َح ْي ُ
ات أَن يَ ْخ ِس َ
ٱألر َ
َّ ّ
ض أ َْو يَأْتيَ ُه ُم ٱل َْع َذ ُ
ف ٱللَّوُ بِ ِه ُم ْ
علماء التفسير عن ىذا المكر السيئ ،أنو :سعيهم إلى إيذاء النبي صلى اهلل عليو وسلم وأصحابو على
وجو الخفية ،واحتيالهم في إبطال اإلسالم والكيد بأىلو.

ِ َّ ِ
ِ ِ ِ
ءيل
ومن أسباب الهالك :عدم التناىي عن المنكر قال اهلل تعالى :لُع َن ٱلذ َ
ين َك َف ُرواْ من بَنى إ ْس ٰر َ
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ان داو ِ
ِ
ص ْوا َّوَكانُواْ يَ ْعتَ ُدو َن
يسى ٱبْ ِن َم ْريَ َم ٰذلِ َ
سِ َُ َ
ك بِ َما َع َ
ود َوع َ
َعلَ ٰى ل َ
ِ
س َما َكانُواْ يَ ْف َعلُو َن [المائدة.]ٜٚ ،ٚٛ:
لَب ْئ َ
َّ َّ ِ
ِ
ِ
س َما
ومن أسباب الهالك :مواالة الكفار ،قال اهلل تعالى :تَ َر ٰى َكثيراً ّم ْن ُه ْم يَتَ َول ْو َن ٱلذ َ
ين َك َف ُرواْ لَب ْئ َ
ِ
اب ىم َخٰلِ ُدو َن ولَو َكانُوا ي ْؤِمنُو َن بِال ِ
ْلو والنَّبِ ّى َوَما
س ُه ْم أَن َس ِخ َ
َّم ْ
ُ
قَد َ
َْ
ط ٱللَّوُ َعلَْي ِه ْم َوفى ٱل َْع َذ ِ ُ ْ
ت ل َُه ْم أَن ُف ُ
ِ
وى ْم أ َْولِيَاء َولَٰ ِك َّن َكثِيراً ّم ْن ُه ْم فَٰ ِس ُقو َن [المائدة.]ٛٔ ،ٛٓ:
أُنْ ِز َل إِل َْيو َما اتَّ َخ ُذ ُ
ِ
ِ
يما
ومن أسباب الهالك :ترك الجهاد في سبيل اهلل قال اهلل تعالى :إِالَّ تَنف ُرواْ يُ َع ّذبْ ُك ْم عَ َذابًا أَل ً
ض ُّروهُ َش ْيئًا َوٱللَّوُ َعلَ ٰى ُك ّل َش ْىء قَ ِد ٌير [التوبة.]ٖٜ:
َويَ ْستَْب ِد ْل قَ ْوًما غَْي َرُك ْم َوالَ تَ ُ
أيها المسلمون ،وكما قلنا في العقوبات نقول في األسباب :إنها كثيرة ،وىذه بعضها ،فالحذر الحذر،

َكانُواْ الَ يَتَ نَٰ َه ْو َن َعن ُّمن َك ٍر فَ َعلُوهُ

فإنو ليس بين أحد وبين اهلل نسب ،إنما أكرمكم عند اهلل أتقاكم .وعندما تأخذ أية قرية بسبب أو بعدة
أسباب من أسباب الهالك ،فإنو من الطبيعي أن ال تأخذه فجأة ،ودفعة واحدة ،وإنما بالتدريج في البداية

يكون بسيطاً ثم مستوراً ،ثم أكثر ثم يظهر ،حتى تصبح ىي السمة البارزة ،لتلك القرية ،وبعدىا ينزل
عقاب اهلل واهلل المستعان.

