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  اللعن والملعونون دراسة قرآنية

  إعداد

  محمود محمد علي الزيات

  إشراف

  محسن الخالدي . د

  الملخص

، ر، قدمت استكماالً لمتطلبات درجة الماجستي"اللعن والملعونون دراسة قرآنية"هذه الرسالة   

ومقدمة وخاتمة، تكلمت في المقدمة عـن سـبب كتابـة     حيث قمت بتقسيمها إلى خمسة فصول،

وأخرى إلى  ،فمنها آيات وجهت إلى إبليس ،ولمن وجهت آيات اللعن في القرآن الكريم ،الرسالة

أما بالنسبة للفصول فقد أعطيت كـل   ،والى عناوين سلوكية عامة ،وعموم الكافرين ،هل الكتابأ

الفصل األول بعنوان مفهوم اللعن وأقسامه، ثم الفصل الثاني بعنوان أحكام اللعـن،  فصل اسماً، ف

عـن  ثم الفصل الثالث بعنوان مصدر اللعن وأثره في الملعون، ثم الفصل الرابع بعنوان أسباب الل

  .، ثم الفصل الخامس بعنوان ذكر من ورد لعنه في القرآن الكريمفي القرآن الكريم

وقد اعتمدت في كتابة هذه الرسالة على كتب التفسير، وكتب اللغة، وكتب الحديث، وكتب   

  .الفقه، وكتب األصول، وكتب التراجم

  : ختمت الرسالة بخاتمة تضمنت عدة نتائج مهمة منهاو  

  .ر عن اهللا تعالى، يتميز بإصابته للملعون وتحقق آثارهاللعن الصاد -1

والملعونات، وأسباب لعنتهم، وأصنافهم، حتـى   نفصل القرآن الكريم أحوال هؤالء الملعوني -2

  .عن طرق ومسالك حياة هؤالء الملعونين المسلمونيبتعد 

  .الذي يعاقب على اللعن هو اهللا تعالى -3
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  مقدمة

 ،تعينه، ونستغفره، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناإن الحمد هللا نحمده، ونس

 ،وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له ،ومن يضلل فال هادي له ،من يهده اهللا فال مضل له

  . وأشهد أن محمدا عبده ورسوله

)$ pκ š‰ r'̄≈tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ (#θà) ®?$# ©!$# (#θä9θè% uρ Zωöθs% #Y‰ƒÏ‰y™ ∩∠⊃∪   ôx Î= óÁãƒ öΝ ä3s9 ö/ä3 n=≈ yϑ ôã r& 

öÏ øótƒuρ öΝ ä3s9 öΝ ä3 t/θçΡ èŒ 3 ⎯ tΒuρ ÆìÏÜ ãƒ ©!$# … ã&s!θß™ u‘ uρ ô‰ s) sù y—$ sù #·—öθsù $ ¸ϑŠ Ïà tã ∩∠⊇∪(1.  

  :وبعد

 تبـين  ،) اللعن والملعونون دراسة قرآنية( لآليات المتعلقة بموضوع الباحث تجميعفعند 

له عالقة وطيدة بحياة الناس ومعامالتهم ، ومعادهم يوم لقاء أنها تعالج موضوعاً بالغ األهمية ، 

  .اهللا سبحانه وتعالى 

(βÎ¨(:فمنه آيات وجهت اللعن إلى إبليس مثل قوله تعالى uρ y7 ø‹n=tã û©ÉL uΖ ÷ès9 4’n< Î) ÏΘöθtƒ È⎦⎪ Ïd‰9$# 

β¨(:ومنها آيات وجهت اللعن إلى عموم الكافرين، مثل قوله تعالى ،2)∪∇∠∩ Î) ©!$# z⎯yès9 t⎦⎪ ÍÏ≈s3ø9$# 

£‰ tãr&uρ öΝ çλ m; # ·Ïèy™ ∩∉⊆∪(3،  ومنها آيات وجهت اللعن إلى أهل الكتاب عامة واليهود خاصة، مثل

⎪⎦š∅Ïèä9 t(:قوله تعالى Ï% ©! $# (#ρ ãx Ÿ2 .⎯ ÏΒ û_Í_t/ Ÿ≅ƒÏ™ℜ uó  Î) 4’n?tã Èβ$ |¡ Ï9 yŠ… ãρ#yŠ ©|¤Š Ïãuρ Ç⎯ ö/$# 

zΟ tƒö tΒ 4 y7 Ï9≡sŒ $ yϑ Î/ (#θ|Átã (#θçΡ%Ÿ2̈ρ šχρ ß‰tF ÷ètƒ ∩∠∇∪(4،  والقسم الرابع منها حيث اللعنة فيه

وعنوان الظالمين، وعنوان إيذاء  ،على عناوين سلوكية عامة تشمل المسلمين مثل عنوان الكاذبين

                                                 
 ).71- 70: اآليتين(سورة األحزاب،  1
  ).78: اآلية(سورة ص،  2
 ).64: اآلية(سورة األحزاب،  3
 ).78: اآلية(سورة المائدة،  4
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وعنوان  ،وعنوان النفاق ،وعنوان القتل ،وعنوان رمي المحصنات ،الرسول صلى اهللا عليه وسلم

  .وعنوان قطع الرحم ،الفساد

كل من بإبليس إلى البداية المتمثلة يتسلسل في اللعن من  الكريم القرآن أن الباحث ىريو

إلسالم من اأعداء وهما يمثالن ثم بأهل الكتاب ، فيبدأ بالكافرين  ، ستجيب لندائهيمعه و يتجاوب 

 إلـى ثم ينتقـل   ،اللعن إلى أعداء اإلسالم من الداخل كالمنافقين ينتقل بالتدريج ليوجهالخارج ثم 

وقطع الرحم أي التي تهدد النظام  ،والقتل وقذف المحصنات ،المتمثلة في الظلم العناوين السلوكية

  .االجتماعي باالنهيار

خـط  وهكذا يتعقب القرآن باللعن خط الشر المعادي للتوحيد واإلسالم من الخارج إلـى  

إلسـالمي بـالخطر   ام هدد النظـا الذي ياالجتماعي  السلوك المعادي لهما في الداخل إلى  الشر

عرقل سيره وحركته على طريق السعادة والفالح، ونسأل اهللا العظيم أن ال نكون منهم ويجنبنا يو

  .نه نعم المولى ونعم المجيبإسبيلهم 

  أهمية الدراسة

الحيـاة  جميـع نـواحي    معرفة أهمية فيله  ))اللعن والملعونون دراسة قرآنية((هذا الموضوع 

  -:ا المنطلق تكمن أهمية الدراسة في عدة أمورومن هذ ،كلها وشؤونها

  .إن اللعن من أشد المحرمات التي حرمها اهللا ومن الكبائر التي توعد فاعلها أشد وعيد: أوالً

   .اللعن في القرآن الكريمجهل كثير من الناس بآيات : ثانياً

اإلقدام علـى األعمـال   إذ إننا نعيش في زمن كثر فيه  ،في هذه األيام كثرة مستحقي اللعن: ثالثاً

  .ن لهايوكثرة المروج -صلى اهللا عليه وسلم  – التي لعن فاعلها اهللا ورسوله

على كثير من ألسنة الناس حتى أصبحت لديهم عادة دارجة علـى   اللعن وانتشارهشيوع : رابعاً

  .والعياذ باهللا األلسن تطلق في مواضيع الهزل والجد
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من تعاليم ديننا ومبادئه االجتماعي الذي يستمد قيمه ن لنا كياننا الذاتي ويونحن المسلم

حتى ال يخرج المسلمون عن حدود  حدوداًالشرع حد  هوفي الوقت نفس. اإلسالمي الحنيف

Ÿωuρ (#ÿρß‰tG÷ès? 4 χ(:ل تعالىاق ،الشتمو السب اإلسالم إلى Î) ©!$# Ÿω =Åsãƒ š⎥⎪Ï‰ tG÷èßϑ ø9$# ∩⊇®⊃∪(1    

  .تى يحافظوا على توازنهم واعتدالهم وسمو رسالتهم الخالدةهو سقف يستظل به المسلمون ح

  مشكلة الدراسة 

  .إطالق اللعن من اآلباء لألبناء

  .توضيح مفهوم اللعن

  .تساهل الناس في مسألة اللعن

  تساؤالت الدراسة

   :اآلتيةستحاول الدراسة اإلجابة عن األسئلة 

  ما معنى اللعنة لغةً واصطالحاً؟ •

  في الملعون؟  اًهل اللعنة تحدث أثر •

  ؟ واللعن من الناس -عليهم السالم  -هل ثّم فرق بين اللعن من اهللا واللعن من األنبياء •

 ما هي أقسام اللعنة؟  •

  ما هو أثر اللعن في الملعونين؟ •

  أهداف الدراسة 

  :األهداف التالية إلى تحقيقتسعى الدراسة 

                                                 
  ).190: اآلية(سورة البقرة،  1
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 .نالتعرف على الضوابط في استعمال اللعنة منعا للسب واللع •

بناء مجتمع سليم من األمراض واآلفات وخصوصا بعد التعرف على جواز اللعـن وعـدم    •

 .جوازه

 .معرفة متى يجوز اللعن ومتى ال يجوز •

  حدود الدراسة

وليس من السهل على باحث بمفـرده   ،ضوع اللعن في القرآن الكريم متعدد اآلياتنظراً ألن مو

لذا فقـد   ،إال في بعض األحيان نحوية أو غير ذلكدراستها من جميع النواحي سواء الفقهية أو ال

ليسهل البحث من خالل اآليات على  ،الدراسة القرآنية: وهو ،االقتصار على نوع واحد منهاتم 

   .والحديث عنه منفرداً ،المقصود من اللعن في كل آية

  الجهود السابقة

كتب فيه بشكل دراسة تبين أنه لم ي ،بعد السؤال والتحري والتدقيق والبحث بما تيسر لي

  :قرآنية مستقلة وشاملة لذاتها إنما بحث فيه بشكل عابر في بعض الكتب ومنها

واقتصر فيه على ذكـر   ،عاطف الهندي): الملعونون في القرآن والحديث الشريف. (1

  .بعض الملعونين في القرآن والسنة

وكانت دراسـته   ،يممجدي السيد إبراه): الملعونون والملعونات من الرجال والنساء. (2

  .من الناحية الفقهية ألحكام الملعونين في الكتاب والسنة

  منهجي في الدراسة 

لقد اتبعت في دراستي المنهج االستقرائي والتحليلي وذلك بجمع اآليات القرآنية التـي وردت  

  :اآلتيةتبعت لتحقيق هذه الغاية الخطوات وإ، ))اللعنة((فيها كلمة 
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  .وعزوتها إلى سورها)) اللعن((ت التي وردت فيها كلمة قمت بجمع كل اآليا. 1

التفسير التحليلي محاوالً تفسيرها تفسيراً موضوعياً مستنبطاً منها مـا  كتب رجعت إلى أمات . 2

 .اق اآلياتيمع االنتباه لس) باللعن(لها عالقة  تيال الدالالتاستطعت من 

ـ وثم جمعت اآليات المرتبطة بموضوع تحت عنوان واحـد،   بينهـا بصـورة    تربط

  .متسلسلة، في وحدة موضوعية متصلة بمحور الدراسة

أيضا بذكر األحاديث الصحيحة التي لها عالقة مباشرة مـع اآليـات التـي     الباحث ماق

هذه األحاديث إلى مصادرها، فإذا كانـت فـي الصـحيحين     توعزو) اللعنة(تناولت موضوع 

  .حد علماء الحديث عليهاأحكم  ترى ذكرن كانت من مصادر أخإهما ويلإاكتفيت بنسبتها 

  . ضمنها االستنتاجات والتوصيات التي خلصت إليهاأوأخيرا سأجعل للدراسة خاتمة 
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  الفصل األول

  مفهوم اللعن وأقسامه 

  

  .تعريف اللعن في اللغة واالصطالح: المبحث األول

  .نظائر اللعن في القرآن الكريم: المبحث الثاني

  .أقسام اللعن: لثالمبحث الثا
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  الفصل األول

  مفهوم اللعن وأقسامه 

  تعريف اللعن في اللغة واالصطالح: المبحث األول

  تعريف اللعن في اللغة: المطلب األول

  :هي ،نٍيأتي اللعن في اللغة بعدة معا

  الطرد واإلبعاد: أوالً

  .السب والدعاء ومن الخلق ،الطرد واإلبعاد من اهللا: وقيل ،الطرد من الخير" :فاللعن هو

 لَِعـينٌ  ورجـل  ،وَأبعـده  طََرَده :لَْعناً َيلَْعنه ولََعنه .ولََعناتٌ ِلعاٌن والجمع االسم :واللَّْعنةُ

  . 1"َمالِعين والجمع ،وَملُْعوٌن

   :السب:ثانياً

   .3"ْمالكَثيُر اللَّْعنِ لَُه: وكُهَمَزٍة. من َيلَْعنُُه الناُس: واللُّْعنَةُ بالضم"2وهو من الخلق السب

  العذاب: ثالثاً

  .4"ومن أبعده اهللا ولم تلحقه رحمته وخلد في العذاب"ويأتي اللعن بمعنى التعذيب، 

  المسخ: رابعاً

   .5الُمْهلَكواللعين الممسوخ و ،اللعن المسخ

                                                 
, بيـروت , مج، دار صادر) 15(، لسان العرب: الدين محمد بن مكرم اإلفريقي المصري أبو الفضلجمال , ابن منظور 1

  .لسان العرب: ابن منظور. وسأشير إليه الحقا). 387:13( ،)م 1990 - هـ1410( ،1ط ،لبنان
 ).387: 13(المرجع السابق،  2
, وسأشـير إليـه الحقـا   ). 269:4(, لبنان, بيروت, دار الجيل, القاموس المحيط: مجد الدين بن يعقوب, الفيروز آبادي 3

  .القاموس المحيط, الفيروز آبادي
 ).387:13(, لسان العرب: ابن منظور 4
 ).387:13( ،المرجع السابق 5
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  تعريف اللعن في االصطالح: المطلب الثاني

  : ومن ذلكتعددت أقوال العلماء في تعريف اللعن 

  .1ومن اهللا العذاب ،ون من الناس بالطرداللعن يك:أوالً

ألن المبعـد مـن    ،إن المراد من اللعن الطرد واإلبعاد من خيرات الدنيا واآلخرة: ثانياً 

  .2يكون ملعونا خيرات الدنيا ال

  .3إن اللعن هو الخذالن من خالل العمى والصمم عن إدراك آيات اهللا: ثالثاً 

والمعنـى   4من كل خير: من توفيقه وهدايته، وقيل: قيلو أبعدهم اهللا من رحمته،: رابعاً 

   .متقارب في هذه األقوال

لكننا ال نستحسن : بقوله 5دييهو الشتم من اهللا تعالى، وأنكره أبو منصور الماتر: خامساً

  . 6إضافة لفظ الشتم إلى اهللا تعالى

  7"بسخطه الدعاء اإلنسان ومن بسخطه العبد إبعاد هو اهللا من اللعن ":سادساً

                                                 
ـ 1408( ،مج، دار الكتب العلميـة ) 20( ،الجامع ألحكام القرآن: محمد بن أحمد األنصاري أبو عبد اهللا ،القرطبي 1  -هـ

  .نآالجامع ألحكام القر: القرطبي, وسأشير إليه الحقا). 184: 2( ،)م1988
 ،لبنـان  ،بيروت ،دار الفكر مج،) 32( ،التفسير الكبير المسمى بمفاتيح الغيب: ضياء الدين بنمحمد فخر الدين  ،الرازي 2

 . التفسير الكبير: الرازي ،وسأشير إليه الحقا). 195-2(،3ط
 ،بيروت, دار الفكر مج،) 30( ،وح المعاني في تفسير القران العظيم والسبع المثانير: شهاب الدين أبو الفضل ،اآللوسي 3

  . روح المعاني: اآللوسي،وسأشير إليه الحقاً). 319:1( ،)م1987-هـ1408( ،لبنان
 . بتصرف )28: 2(،الجامع ألحكام القران: القرطبي 4
. المعتزلـة  وهم بيان تصانيفه من 333 سنة بسمرقند فىالمتو الحنفي الماتريدي محمود بن محمود بن محمد منصور أبو 5

 وإثبـات  التوحيد كتاب. الماتريدية عقيدة. الجدل في الكعبي تهذيب على الرد. الدين أصول في الدرر. السنة أهل تأويالت

 ).464: 1: (هدية العارفين .الفقه أصول في الشرائع مأخذ. الجدل كتاب. الصفات
وسأشير ). 303:ص(, 1ط ،بغداد ،دار اإلرشاد ،تأويالت أهل السنة: د بن محمود أبو منصورمحمد بن محم ،الماتريدي 6

 .تأويالت أهل السنة: الماتريدي ،إليه الحقا
 1التعريفات، تحقيق إبراهيم األبياري، دار الكتاب العربي، بيروت ط: الجرجاني، علي بن محمد بن علي الشريف 7

 .التعريفات: حقاً، الجرجانيوسأشير إليه ال) 247(،  )هـ1405(
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هو الطرد واإلبعاد على سبيل السخط، وذلك من اهللا تعالى فـي  :" قال الراغب األصفهاني :سابعاً

  .1"اآلخرة عقوبة، وفي الدنيا انقطاع من قبول رحمته وتوفيقه، ومن اإلنسان دعاء على غيره

  :ما يلي يرى الباحث من التعريفات السابقة

  . واآلخرةإن الملعون مبعد عن الرحمة في الدنيا : أوالً

  . أما المبعد من خير الدنيا فليس بملعون ،إن الملعون مبعد من خير اآلخرة: ثانياً

  .إن الملعون مبعد عن هداية اهللا وتوفيقه: ثالثاً

  .إن الملعون يكون في حالة الخذالن: رابعاً

وسبب اختالف المفسرين في تفسير كلمة اللعن هو اخـتالف ورودهـا بشـأن بعـض     

  : اآلتيالنحو  الموضوعات على

 .ألن هذه الكلمة منها ما يصاحبها تهديد ووعيد وغضب -1

 . ومنها ما يكون مقترناً  بالتوبة -2

 .ومنها أن يكون اللعن مشتمالً على الدنيا واآلخرة -3

  : تعريف الراغب األصفهاني، وذلك لما يأتي يرجح الباحثمن خالل التعاريف السابقة 

 .المفسرون ذكرهاالتي تعريفه يحتوي على معظم المعاني  ألن -1

انه قام بتقسيم الطرد إلى قسمين، فمنها عقوبة في الدنيا واآلخرة من اهللا سبحانه وتعالى،  -2

 .وبالدعاء من اإلنسان

  

                                                 
مصـطفى   ،تحقيق محمد سـيد كيالنـي   ،نآالمفردات في غريب القر: الحسين بن محمد أبو القاسم ،الراغب األصفهاني 1

   .المفردات في غريب القرآن: وسأشير إليه الحقا الراغب األصفهاني ،)451:ص(مصر  ،البابي الحلبي وأوالده
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  اللعن في ضوء السياق القرآني: المطلب الثالث

  ):اللعن في القرآن الكريم(عرض مادة : أوالً

وذلـك   ،اشتقاقاتها في القرآن الكريمعلى اختالف صيغها و) لعن(عرض لمادة فيما يلي 

 :1في القرآن الكريم وفيما يلي بيان ذلك) اللعن(لمالحظة تطور ورود مصطلح 

المفردة 

وعدد مرات 

  ورودها

بيان المكي  رقم اآلية السورة الشاهد الرقم

والمدني 

  من السور

المقصود 

  باللعن

) 5( لََعنَُهُم

  مرات

  اليهود  مكية  88  البقرة  رِِهْماللَُّه بِكُفْ لََعنَُهُم َبْل  -1

  اليهود  مكية  46  النساء  اللَُّه بِكُفْرِِهم لََعنَُهُم َولَِكْن  -2

  اليهود  مكية  52  النساء  اللَُّه لََعنَُهُم ُأولَِئَك الَِّذيَن  -3

اللَُّه ِفي الدُّنَْيا  لََعنَُهُم  -4

  َواآلِخَرِة

  المؤذون  مدنية  57  األحزاب

اللَُّه  لََعنَُهُم ِذيَنُأولَِئَك الَّ  -5

  فََأَصمَُّهْم َوَأْعَمى

المفسد   مدنية  23  محمد

وقاطع 

  الرحم

) 3( لَْعنَةً

  مرات

 لَْعنَةً َوُأتْبُِعوا ِفي َهِذِه الدُّنَْيا  -6

  َوَيْوَم الِْقَياَمِة

  قوم هود  مكية  60  هود

َوَيْوَم  لَْعنَةً َوُأتْبُِعوا ِفي َهِذِه  -7

  الِْقَياَمِة

قوم   مكية  99  هود

  فرعون

 َوَأتَْبْعنَاُهْم ِفي َهِذِه الدُّنَْيا  -8

  لَْعنَةً

قوم   مكية  42  القصص

  فرعون

) 3( لَْعنَةُ

  مرات

  الكافرون  مكية  161  البقرة  اللَِّه لَْعنَةُ ٌ ُأولَِئَك َعلَْيهِْم  -9

  الظالمون  مكية  44  األعراف  اللَِّه َعلَى الظَّاِلِميَن لَْعنَةُ َأْن  - 10

  الظالمون  مكية  18  هود  اللَِّه َعلَى الظَّاِلِميَن لَْعنَةُ َأال  - 11

                                                 
قي، محمد فؤاد، المعجم المفهرس أللفاظ القرآن الكريم،دار الفكر، بيروت، الطبعة الثانية عند عبد البا) لعن(انظر مادة  1

 ).650(، )م1981- هـ1401(
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) 2( اللَّْعنَةُ

  مرة

ناقض   مدنية  25  الرعد  اللَّْعنَة ُأولَِئَك لَُهُم  - 12

العهد 

والمفسد 

وقاطع 

  الرحم

َولَُهْم ُسوُء  اللَّْعنَةُ َولَُهُم  - 13

  الدَّارِ

  الظالمون  مكية  52  غافر

) 2( لََعنَُه

  ةمر

اللَُّه َوقَاَل َألتَِّخذَنَّ ِمْن  لََعنَُه  - 14

  ِعَباِدَك

  الشيطان  مكية  118  النساء

أهل   مدنية  60  المائدة  اللَُّه َوغَِضَب َعلَْيِه لََعنَُه َمْن  - 15

  الكتاب

) 2( لَْعنَتَ

  مرة

آل   اللَِّه َعلَى الْكَاِذبِيَن لَْعنَتَ  - 16

  عمران

الكاذبون   مكية  61

وفد 

  نجران

اللَِّه  لَْعنَتَ َوالْخَاِمَسةُ َأنَّ  - 17

  َعلَْيِه

قذف   مدنية  7  النور

  الزوجة

أهل   مكية  159  البقرة  الالِعنُوَن َوَيلَْعنُُهُم  - 18  الالِعنُوَن

  الكتاب

ِإلَى َيْومِ  اللَّْعنَةَ َوِإنَّ َعلَْيَك  - 19  اللَّْعنَةَ

  الدِّينِ

  الشيطان  مكية  35  الحجر

شجرة   مكية  60  اإلسراء  الَْملُْعونَةَ َوالشََّجَرةَ  - 20  الَْملُْعونَةَ

  الزقوم

  اليهود  مكية  89  البقرة  اللَِّه َعلَى الْكَاِفرِيَن فَلَْعنَةُ  - 21  فَلَْعنَةُ

  الكافرون  مدنية  64  األحزاب  الْكَاِفرِيَن لََعَن ِإنَّ اللََّه  - 22  لََعَن

 لََعنَتْ كُلََّما َدخَلَتْ ُأمَّةٌ  - 23  لََعنَتْ

  ُأخْتََها

األمم   مكية  38  األعراف

  الكافرة

  اليهود  مكية  47  النساء  كََما لََعنَّا َأْصَحاَب السَّْبِت  - 24  لََعنَّا

 لََعنَّاُهْم فَبَِما نَقِْضهِْم ِميثَاقَُهْم  - 25  لََعنَّاُهْم

  َوَجَعلْنَا

  اليهود  مدنية  13  المائدة
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أئمة   مدنية  68  حزاباأل  كَبِيًرا لَْعنًا َوالَْعنُْهْم  - 26  لَْعنًا

  فرالك

آل   اللَِّه لَْعنَةَ َأنَّ َعلَْيهِْم  - 27  لَْعنَةَ

  عمران

  المرتدون  مكية  87

  الشيطان  مكية  78  ص  لَْعنَِتي َوِإنَّ َعلَْيَك  - 28  لَْعنَِتي

الَِّذيَن كَفَُروا ِمْن َبِني  لُِعَن  - 29  لُِعَن

  ِإْسَراِئيَل

  اليهود  مدنية  78  المائدة

  القاذف  مدنية  23  النور  ِفي الدُّنَْيا َواآلِخَرِة لُِعنُوا  - 30  لُِعنُوا

  المنافقون  مدنية  61  األحزاب  َأْينََما ثُِقفُوا َملُْعوِنيَن  - 31  َملُْعوِنيَن

َأْصَحاَب  لََعنَّا َأْو نَلَْعنَُهْم كََما  - 32  نَلَْعنَُهْم

  السَّْبِت

  اليهود  مكية  47  النساء

أئمة   مدنية  68  األحزاب  كَبِيًرا لَْعنًا َعنُْهْمَوالْ  - 33  َوالَْعنُْهْم

  رالكف

َوَأَعدَّ لَُه َعذَاًبا  َولََعنَُه  - 34  َولََعنَُه

  َعِظيًما

القاتل   مكية  93  النساء

  العمد

  المنافقون  مدنية  6  الفتح  َوَأَعدَّ لَُهْم َولََعنَُهْم  - 35  َولََعنَُهْم

المنافقون   مكية  68  التوبة  ُهْماللَُّه َولَ َولََعنَُهُم  - 36  َولََعنَُهُم

  والكفار

  اليهود  مدنية  64  المائدة  بَِما قَالُوا َولُِعنُوا  - 37  َولُِعنُوا

المشركو  مكية  25  العنكبوت  َبْعُضكُْم َبْعًضا َوَيلَْعُن  - 38  َوَيلَْعُن

  ن

أهل   مكية  159  البقرة  الالِعنُوَن َوَيلَْعنُُهُم  - 39  َوَيلَْعنُُهُم

  الكتاب

أهل   مكية  159  البقرة  اللَُّه َيلَْعنُُهُم ُأولَِئَك  - 40  نُُهُمَيلَْع

  الكتاب

اللَُّه فَلَْن تَجَِد لَُه  َيلَْعنِ َوَمْن  - 41  َيلَْعنِ

  نَِصيًرا

كعب بن   مكية  52  النساء

األشرف 

وحيي بن 

  األخطب
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  :في القرآن الكريم) لعن(المالحظات العامة لورود مادة  -ثانياً

وأربعة  ،ن مكيةووعشر ةسبع  ،ن مرةوفي السياق القرآني إحدى وأربع) عنل(مادة  تورد -1

  .عشر مدنية

  .ثمانية عشر سورة) اللعن(إن عدد السور التي أوردت مادة  -3

 حيث وردت مشتقات هذا المصطلح  هي سور مكية) اللعن(إن أكثر السور التي أوردت مادة  -4

   .سورة مكية وست سور مدنية ةعشر يتفي اثن

وضوع اللعن يشير إلـى خطـورة   د هذا العدد من السور المكية التي تتحدث عن موإن ور -5

ألنه يشكل حاجزاً ،وأراد اهللا سبحانه وتعالى أن ينبههم إلى هذا األمر في بداية الدعوة ،اللعن

  .للوصول إلى رحمة اهللا تعالى

  .هم اليهود ،إن أكثر المستحقين للعن من اهللا تعالى -6

وثمانية مرات لغير  ،وثالثون مرة ةللعن إلى اهللا سبحانه وتعالى ثالثفي هذه المواضع أسند ا -7

  .اهللا سبحانه وتعالى

  في القرآن الكريم) لعن(المالحظات والطائف واللفتات لورود مادة  -ثالثاً

       الالِعنُوَن :اسم فاعل )1

   ،1)وَنالالِعنُ َوَيلَْعنُُهُم(:في قوله تعالى ،جاء في موضع واحد في القرآن الكريم -1

  .جمع مذكر سالم بصيغة

  .2الدعاء عليهم باللعن من المالئكة ومؤمني الثقلينوالذين يتأتى منهم اللعن  :المعنى -2

                                                 
 ).159: اآلية(سورة البقرة،  1
مج، دار إحياء التراث العربـي،  ) 9(إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم، : أبو السعود، محمد بن محمد العمادي 2

  ..    إرشاد العقل السليم: ، وسأشير إليه الحقا، أبو السعود)182: 1(بيروت، 
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  .َملُْعوِنيَن و الَْملُْعونَةَ :اسم مفعول )2

، بصيغة اسـم  1)الَْملُْعونَةَ َوالشََّجَرةَ(:في قوله تعالى ،جاء في موضعين في القرآن الكريم -1

  .بصيغة جمع مذكر سالم ،2)َأْينََما ثُِقفُوا َملُْعوِنيَن(:تعالى قولهو ،مفعول

وأن المنافق في الـدرك األسـفل مـن     ،يرى الباحث أن الشجرة الملعونة في قعر جهنم -2

  .فأينما وجد المنافق في نار جهنم فإن اللعنة من نصيبه ،النار

 .لَْعنَِتي ،لَْعنَتَ ،لَْعنَةُ ،لَْعنَةَ  ،ةًلَْعنَ ،لَْعنَةُفَ ،اللَّْعنَةَ ،اللَّْعنَةُ ،اسم مرة )3

 ،3)َوِإنَّ َعلَْيـَك اللَّْعنَـةَ  (:عند قولـه تعـالى   ،جاء في أربعة عشر موضعاً في القرآن الكريم -1

 ،6)فَلَْعنَـةُ اللَّـِه َعلَـى   (:وقولـه  ،5)َولَُهُم اللَّْعنَـةُ َولَُهـمْ  (:وقوله ،4)اللَّْعنَةُ ُأولَِئَك لَُهُم(:وقوله

َوَأتَْبْعنَاُهْم ِفـي  (:وقوله ،8)َوُأتْبُِعوا ِفي َهِذِه لَْعنَةً(:وقوله ،7)َوُأتْبُِعوا ِفي َهِذِه الدُّنَْيا لَْعنَةً(:وقوله

َأْن (:وقوله ،11)َعلَْيهِْم لَْعنَةُ اللَِّه ُأولَِئَك(:وقوله ،10)اللَِّه لَْعنَةَ َأنَّ َعلَْيهِْم(:وقوله ،9)لَْعنَةً َهِذِه الدُّنَْيا

َوالْخَاِمَسةُ  :، وقوله14)لَْعنَتَ اللَِّه َعلَى(:، وقوله13)َأال لَْعنَةُ اللَِّه َعلَى(:، وقوله12)ْعنَةُ اللَِّه َعلَىلَ

                                                 
  ).60: اآلية(سورة اإلسراء،  1
  ).61: اآلية(األحزاب،  2
 ).35: اآلية(الحجر،  3
  ).25: اآلية(سورة الرعد،  4
 ).52:اآلية(سورة غافر،  5
  ).89:اآلية(سورة البقرة،  6
 ).60: اآلية(سورة هود،  7
 ).99: اآلية( سورة هود، 8
  ).42: اآلية(سورة القصص،  9

 ).87: اآلية(سورة آل عمران، 10
  ).161: اآلية(سورة البقرة،  11
 ).44: اآلية(سورة األعراف،  12
 ).18: اآلية(سورة هود،  13
 ).61: اآلية(سورة آل عمران،  14



 15

 َوِإنَّ َعلَْيـكَ (:وقوله ،اسم مرة وكتبت التاء مفتوحة تبعاً للخط العثماني ،1)َعلَْيِه اللَِّه لَْعنَتَ َأنَّ

   .المتكلم مضاف إليهياء : الياء+اسم مرة 2)لَْعنَِتي

  .لَْعنًا ،لََعنَّا ،مصدر )4

، 3)كََمـا لََعنَّـا َأْصـَحابَ   (:فـي قولـه تعـالى    ،جاء في موضعين في القرآن الكـريم  -1

  .4)لَْعنًا كَبِيًراَوالَْعنُْهْم (:وقوله

 كثيـر  لعنـاً  أي، وفي اآلية الثانية 5في اآلية األولى أن نمسخهم قردة وخنازير: المعنى -2

  .6الموقع شديد ،القدر ظيمع ،العدد

 .َولُِعنُوا َولََعنَُهُم ،َولََعنَُهْم ،َولََعنَُه ،لُِعنُوا ،لُِعَن ،لََعنَّاُهْم  ،لََعنَُهُم ،لََعنَُه ،لََعنَتْ ،لََعَن ،فعل ماض )5

  ِإنَّ اللََّه(:عند قوله تعالى ،في القرآن الكريم الفعل الماضي في ستة عشر موضعاً جاء -1

 ،تاء التأنيـث السـاكنة  + فعل ماض  8)ُأخْتََها لََعنَتْ كُلََّما َدخَلَتْ ُأمَّةٌ(:وعند قوله ،ضفعل ما7)لََعَن

ضمير متصل مبني في : هاء+ فعل ماض  10)َمْن لََعنَُه اللَُّه(:وقوله ،9)لََعنَُه اللَُّه َوقَاَل:(وعند قوله

 ُأولَِئَك الَِّذيَن:(وقوله ،12)ِكْن لََعنَُهُم اللَُّهَولَ(:وقوله ،11)اللَُّه َبْل لََعنَُهم(:وقوله ،محل نصب مفعول به

                                                 
  ).7: اآلية(سورة النور،  1
 ).78: اآلية(سورة ص،  2
 ).47: اآلية(سورة النساء،  3
 ).68: اآلية(سورة األحزاب،  4
 ).234: 5(الجامع ألحكام القرآن، : القرطبي 5
مج، دار الفكر، ) 5(فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، : الشوكاني، محمد بن علي الشوكاني 6

  ).435: 4( بيروت،
 ).64: اآلية(سورة األحزاب،  7
 ).38: اآلية(سورة األعراف،  8
 ).118: اآلية(سورة النساء،  9

 ).60: اآلية(سورة المائدة،  10
 ).88: اآلية(سورة البقرة،  11
 ).46: اآلية(سورة النساء،  12
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: هـاء + فعـل مـاض    3)ُأولَِئَك الَِّذيَن لََعنَُهُم(:وقوله ،2)لََعنَُهُم اللَُّه ِفي الدُّنَْيا(:وقوله ،1)اللَُّه لََعنَُهُم

فعل مـاض   4)اُهْمقِْضهِْم ِميثَاقَُهْم لََعنَّنَ فَبَِما(:وقوله مبني في محل نصب مفعول به  ضمير متصل

 ،فعل ماض مبنـي للمجهـول   5)الَِّذيَن كَفَُروا ِمْن َبِني ِإْسَراِئيَل لُِعَن(:وقوله ،مفعول به +فاعل + 

 ،في محل رفع نائب فاعـل : واو الجماعة+ فعل ماض مبني للمجهول  6)لُِعنُوا ِفي الدُّنَْيا(:وقوله

 ،8)َوَأَعـدَّ لَُهـمْ   َولََعـنَُهمْ (:وقولـه  ،مفعـول بـه  : هاءال+ فعل ماض  7)َولََعنَُه َوَأَعدَّ لَُه(:وقوله

ضمير متصل مبني في محل نصب : هم+ فاعل مستتر + فعل ماض  9)َولََعنَُهُم اللَُّه َولَُهْم(:وقوله

  .نائب فاعل: الواو+ فعل ماض مبني للمجهول  10)بَِما قَالُوا َولُِعنُوا(:وقوله ،مفعول به

  .كان موجهاً من اهللا سبحانه وتعالى أكثر اللعن في هذه اآليات -2

    .بحال األقوام السابقة ممن لعنهم اهللا تعالى ،الهدف منه تذكير الناس ،اللعن بصيغة الماضي -3

 .َيلَْعنِ ،َيلَْعنُُهُم ،َوَيلَْعنُُهُم ،َوَيلَْعُن ،َوالَْعنُْهْم ،نَلَْعنَُهْم ،فعل مضارع )6

 11)َأْو نَلَْعنَُهْم كََما(:عند قوله تعالى ،الكريمفي ستة مواضع في القرآن  الفعل المضارع جاء -1

+ فاعل مسـتتر  + فعل مضارع   12)َوالَْعنُْهْم لَْعنًا(:وقوله تعالى ،مفعول به: هم+ فعل مضارع 

  َوَيلَْعنُُهُم(:وقوله تعالى ،فعل مضارع مرفوع 13)َوَيلَْعُن َبْعُضكُْم(:وقوله تعالى  ،مفعول به:هم

                                                 
 ).52: اآلية(سورة النساء،  1
 ).57: اآلية(سورة األحزاب،  2
 ).23: اآلية(سورة محمد،  3
  ).13: اآلية(سورة المائدة،  4
 ).78 :اآلية(سورة المائدة،  5
 ).23: اآلية(سورة النور،  6
  ).93: اآلية(سورة النساء،  7
 ).6: اآلية(سورة الفتح،  8
 ).68:اآلية(سورة التوبة،  9

 ).64: اآلية(سورة المائدة،  10
 ).47: اآلية(سورة النساء،  11
 ).68: اآلية(سورة األحزاب،  12
 ).25: اآلية(سورة العنكبوت،  13
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فعل  2)اللَُّه َيلَْعنُُهُم ُأولَِئَك(:وقوله تعالى .مفعول به: هم+فاعل مستتر+ ارع فعل مض 1)الالِعنُوَن 

فعـل مضـارع     3)َوَمْن َيلَْعنِ اللَّـهُ :(وقوله تعالى،مفعول به: هم+ فاعل مستتر+ فعل مضارع 

  .والفاعل مستتر

 .4بيان دوام اللعن واستمرارهالمراد من هذه الصيغة  -2

 .لكل من يخالف منهج اهللا تعالى توجيه التهديد والوعيد باللعن -3

                                                 
 ).159: اآلية(سورة البقرة،  1
 ).159: اآلية(سورة البقرة،  2
 ).52: اآلية(سورة النساء،  3
  ).182: 1(ارشاد العقل السليم، : أبو السعود 4
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  المبحث الثاني

  نظائر اللعن في القرآن الكريم

  السب والشتم: أوالً

Ÿωuρ (#θ™7(:قوله تعالى منها في القرآن الكريم،) مرة11(ورد السب والشتم Ý¡ n@ š⎥⎪ Ï% ©! $# 

tβθããô‰tƒ ⎯ ÏΒ ÈβρßŠ «!$# (#θ™7 Ý¡ uŠ sù ©!$# #Jρô‰ tã Î ötóÎ/ 5Ο ù=Ïæ 3 y7 Ï9≡x‹ x. $ ¨Ψ−ƒy— Èe≅ä3 Ï9 >π ¨Β é& óΟ ßγ n= uΗxå §Ν èO 

4’n< Î) Ν ÍκÍh5u‘ óΟ ßγ ãèÅ_ó £Δ Ο ßγã∞ Îm7 t⊥ã‹sù $yϑ Î/ (#θçΡ%x. tβθè= yϑ ÷ètƒ ∩⊇⊃∇∪(1.  

يـا محمـد   " :قـالوا  :في تفسير هذه اآلية 2قال الطبري ،وقد فسرت اآلية بالسب والشتم

 3"هم فيسبوا اهللا عدوا بغير علمفنهاهم اهللا أن يسبوا أوثان لتنتهين عن سب آلهتنا أو لنهجون ربك

  .4وهذا ما قاله صاحب الدر المنثور

وال تسبوا الذين يدعون من دون اهللا أي ."وقال اآللوسي في معرض تفسيره لآلية الكريمة

  .5"ال تشتموهم وال تذكروهم

ولكـن   .6" فُُسوقٌ َوِقتَالُُه كُفْـرٌ  ِسَباُب الُْمْسِلمِ : "وجاء السب في السنة في معرض النهي

هناك حديث شريف بين أن المقصود بالسب هو اللعن، فقد جاء عن النبي صلى اهللا عليه وسـلم  

                                                 
 ).108: اآلية(سورة األنعام،  1
محمد بن جرير بن يزيد الطبري أبو جعفر، المؤرخ والمفسر واإلمام، ولد في طبرستان، واستوطن بغداد وتوفي بهـا،   2

امتنع، والمظالم فأبى وهو من ثقات المؤرخين، وكان مجتهداً في أحكام الدين ال يقلد أحدا، بل قلـده  عرض عليه القضاء ف

شذرات : جامع البيان في تفسير القرآن، ابن العماد، عبد الحي الحنبلي(بعض الناس وعملوا بأقواله وآرائه، من أبرز كتبه 

  ).260: 2(الذهب في أخبار من ذهب، دار األفاق الجديدة، بيروت، 
  .)34: 12(، مج) 24(جامع البيان عن تأويل آي القرآن،:جرير بن يزيد بن خالد أبو جعفر الطبري، محمد بن 3
: 3(، )م1993(مج، دار الفكـر، بيـروت،   ) 8(الدر المنثور، : السيوطي، عبد الرحمن بن الكمال جالل الدين السيوطي 4

  .ورالدر المنث: ، وسأشير إليه الحقا، السيوطي)338
  )250: 7(اآللوسي، روح المعاني،  5
مصطفى ديب البغـا،  . مج، تحقيق د) 6(الجامع الصحيح المختصر، : البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبد اهللا الجعفي 6

، كتاب اإليمان، باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهـو  )م1987 –هـ 1407(، 3دار ابن كثير، اليمامة، بيروت، ط 

 .صحيح البخاري: ، وسأشير إليه الحقاً، البخاري)20: 1(، )48(الحديث  ال يشعر، رقم
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َواِلَدْيـِه   َيلَْعُن الرَُّجُل َواِلَدْيِه ِقيَل َيا َرُسوَل اللَِّه َوكَْيفَ َيلَْعَن الرَُّجُل ِإنَّ ِمْن َأكَْبرِ الْكََباِئرِ َأْن   "  :قوله

  .1"فيسب أمه فََيُسبُّ َأَباُه َوَيُسبُّ ُأمَُّه الرَُّجلِ َأَبا الرَُّجُل قَاَل َيُسبُّ

سبه سبا بمعنى قطعه، والتساب التقاطع، والسب الشتم، : القطع، يقال: وأما في اللغة فهو

  .2شتمه: مصدر سبه يسبه سبا

 قبيح الكالم وليس فيه قذف، والشتم شتمه ويشتمه شتماً، فهو: " وأما الشتم في اللغة فهو

  .3"مشتوم

  .4"الخُلُِق والشَّتامة ِشدَّةُ الخَلِْق مع قُْبح َوْجٍه السيئوالشُّتامةُ القبيح الوجه والشُّتاَمةُ َأيضاً "

  .5"وصف الغير بما فيه نقص وازدراء إنه:" وأما السب من ناحية شرعية فقيل

  الغضب: ثانياً

 ö≅è% ö≅yδ: (قوله تعـالى  في عدة آيات منها )مرة24ً(ورد ذكر الغضب في القرآن الكريم

Ν ä3ã⁄Îm; tΡ é& 9h|³ Î0 ⎯ÏiΒ y7 Ï9≡sŒ ºπ t/θèWtΒ y‰ΨÏã «!$# 4 ⎯tΒ çμ uΖ yè©9 ª!$# |=ÅÒxîuρ Ïμ ø‹n=tã Ÿ≅ yèy_uρ ãΝ åκ ÷]ÏΒ 

nο yŠtÉ) ø9$# tƒÎ—$uΖ sƒø: $#uρ y‰t7 tãuρ |Nθäó≈©Ü9$# 4 y7 Í×̄≈s9'ρ é& @ Ÿ° $ ZΡ%s3̈Β ‘≅|Êr& uρ ⎯ tã Ï™!#uθy™ È≅‹ Î6¡¡9$# 

tΒ⎯: (وقال تعـالى  ،.6)∪⊂∌∩ uρ ö≅çF ø) tƒ $ YΨÏΒ÷σ ãΒ # Y‰Ïdϑ yètG•Β … çν äτ !# t“ yfsù ÞΟ ¨Ψyγ y_ #V$ Î#≈yz $pκ Ïù |=ÅÒxîuρ 

ª!$# Ïμ ø‹n= tã … çμ uΖyès9uρ £‰tãr&uρ … çμ s9 $ ¹/# x‹ tã $ VϑŠ Ïà tã ∩®⊂∪(7وليس كل كلمة غضب معناها اللعن ،،  

                                                 
 ).2228: 5(، )5628(صحيح البخاري، كتاب األدب، باب ال يسب الرجل والديه، رقم الحديث : البخاري 1
 ).455: 1(لسان العرب، : ابن منظور 2
 ).318: 12(المرجع السابق،  3
 ).318: 12(المرجع السابق،  4
  ).165(التعريفات،: انيالجرج 5
  ).60: اآلية(سورة المائدة،  6
  ).93: اآلية(سورة النساء،  7
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رَِّضا وقد غَِضَب عليه غََضباً الغََضُب نَِقيُض ال:" أما بالنسبة لمعنى الغضب في اللغة قيل

  .1"وَمغَْضَبةً وَأغَْضْبتُه َأنا فَتَغَضََّب 

ومنـه اشـتق   : الغين والضاد والباء أصل صحيح يدل على شدة وقوة، قـالوا : " وقيل

  . 2"الغضب ألنه اشتداد السخط

  .3 "رجٌل غَُضوٌب وغَِضٌب وغُُضبَّة وغُُضبٌّ أي كثير الغََضب شديدة: "وقيل

إرادة االنتقام من العصاة وإنزال العقوبة، وأن يفعل بهـم مـا   : "عنى الغضب فهووأما م

  .4"يفعله الملك إذا غضب على من تحت يده

فهـو   ،أو نفس العقوبة ،إرادة العقوبة فهو صفة ذاته: معنى الغضب في صفة اهللا: "وقيل

فعالهم وشتم لهـم  غضب اهللا على من غضب عليه من عباده ذم منه لهم وأل: "وقيل. 5"صفة فعله

أن العلماء عدوا  يرى الباحثومن هنا  .7"صفة هللا تعالى الئقة بجالل ذاته : "وقيل. 6 "منه بالقول

  .الغضب عقوبة واقعة بالمغضوب عليه، أو أنها إرادة االنتقام من المغضوب عليه من اهللا تعالى

  : يأتينتقام لما أن يكون معنى الغضب إرادة اال البحث واالستقصاء يترجحومن خالل 

إن اهللا قد يغضب ولكن العفو والصفح أكثر من غضبه، فإذا عفا وصـفح انتفـت العقوبـة     -1

 .ويكون الغضب مما يسبق العقوبة وليس هو العقوبة

                                                 
  .) 648: 1(لسان العرب، : ابن منظور 1
: 4(، 1مقاييس اللغة، تحقيق وضبط عبد السالم محمـد هـارون، طهـران، ط   : ابن فارس، أحمد بن فارس أبو الحسن 2

 .اللغةمقاييس : ، وسأشير إليه الحقا، ابن فارس)428
مج، تحقيق مهدي المخزومي وإبراهيم السـامرائي، دار  ) 8(كتاب العين، : الفراهيدي، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد 3

  .كتاب العين: ، وسأشير إليه الحقا، الفراهيدي)369: 4(ومكتبة الهالل، 
أويـل، دار الكتـاب العربـي،    الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيـون الت : الزمخشري، جار اهللا محمود بن عمر 4

 .الكشاف: وسأشير إليه الحقا، الزمخشري). 17: 1(بيروت، لبنان، 
  .)38: 1(فتح القدير ، : الشوكاني 5
مـج،  ) 24(، جامع البيان عن تأويل آي القـرآن ): هـ310ت(الطبري، محمد بن جرير بن يزيد بن خالد أبو جعفر،  6

  ).189: 1(،) م2000 -هـ1420(الطبعة األولى ،  تحقق أحمد محمد شاكر ، مؤسسة الرسالة ،
 ).95: 1(روح المعاني، : اآللوسي 7
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جزاؤه جهنم إن جازاه يعني للمـؤمن  : أنه كان يقول -رضي اهللا عنهما  – 1عن ابن عباس" -2

  . 2"شاء عاقبوليس للكافر فإن شاء عفا عن المؤمن وإن 

قد يحل الغضب من اهللا تعالى بالمغضوب عليه، لكنه ال يشترط الجزم في وقوعه، إذ قد 

يغضب اهللا تعالى من أحد وال يعاقبه بناء على عفوه وكرمه وحلمه، وإذا عاقب، فمن عقوبـات  

⎯: (ومنه قوله تعـالى .الغضب اللعن tΒuρ ö≅ çF ø) tƒ $ YΨÏΒ÷σ ãΒ #Y‰Ïdϑ yètG•Β … çν äτ !#t“ yfsù ÞΟ ¨Ψyγ y_ #V$ Î#≈yz $ pκÏù 

|=ÅÒxîuρ ª!$# Ïμ ø‹n= tã … çμ uΖ yès9uρ £‰tãr& uρ … çμ s9 $ ¹/#x‹ tã $ VϑŠ Ïà tã ∩®⊂∪(3.  

اآلية أن الغضب قد سبق اللعن ولكي يتحقق الغضب كان اللعن من  هذه في يرى الباحث

ا علـى  أما اآليات التي تكون فيها العقوبة مقدمة على الغضب كأن يأتي اللعن متقـدم  .عقوباته

   .الغضب فذلك من باب اإلشارة إلى تحقيق وقوع الغضب بالمغضوب عليه

من التعريف اللغوي والشرعي يتبين أن الغضب هو اشـتداد السـخط، وهـذا مقـارب     

  .لتعريف اللعن، وهو الطرد واإلبعاد على سبيل السخط

  القتل: ثالثاً

ÏM: (نها قوله تعـالى م ،آيات كثيرة في) مرة170(ورد ذكر القتل في القرآن الكريم s9$s% uρ 

ßŠθßγ u‹ø9$# í ÷ƒt“ ãã ß⎦ø⌠$# «!$# ÏM s9$ s%uρ “ t≈|Á̈Ψ9$# ßxŠ Å¡ yϑ ø9$# Ú∅ö/$# «!$# ( šÏ9≡sŒ Ο ßγ ä9öθs% óΟ Îγ Ïδ≡uθøùr'Î/ ( 

šχθä↔ Îγ≈ŸÒãƒ tΑöθs% t⎦⎪ Ï% ©! $# (#ρ ãx Ÿ2 ⎯ÏΒ ã≅ ö6s% 4 ÞΟ ßγ n= tG≈s% ª!$# 4 4’̄Τ r& šχθà6sù÷σ ãƒ ∩⊂⊃∪(4 . وقال

                                                 
عبد اهللا بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي القرشي الهاشمي، كنيته أبو العباس، ولد قبل  1

وسلم، رأى جبريل عليه السالم عند الهجرة بثالث سنين، وكان ابن ثالث عشرة سنة عند وفاة رسول اهللا صلى اهللا عليه 

النبي صلى اهللا عليه وسلم مرتين، ودعا له النبي بالحكمه مرتين أيضاً، وكان يسمى البحر والحبر، وترجمان القرآن، توفي 

االستيعاب في معرفة األصحاب، ): هـ463ت(، ابن عبد البر، يوسف بن عبد اهللا بن محمد هجري68في الطائف سنة 
  ).936- 933: 3(، )م1992 -هـ1412( 1د البيجاوي، دار الجيل، بيروت، طتحقيق علي محم

  ).627: 2(الدر المنثور، : السيوطي  2
  ).93: اآلية(سورة النساء،   3
  ). 30: اآلية(سورة التوبة،  4
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sŒÎ)uρ öΝ#(:تعــــالى ßγ tF ÷ƒr&u‘ y7 ç7 Éf÷èè? öΝ ßγ ãΒ$ |¡ ô_r& ( β Î)uρ (#θä9θà) tƒ ôìyϑ ó¡ n@ öΝ Ïλ Î; öθs) Ï9 ( öΝ åκ ¨Ξr(x. Ò=à± äz 

×ο y‰̈Ζ |¡ •Β tβθç7 |¡ øt s† ¨≅ä. >π ysø‹|¹ öΝ Íκ ö n=tã 4 ç/èφ –ρ ß‰yèø9$# ÷Λèεö‘ x‹ ÷n$$ sù 4 ÞΟ ßγ n= tG≈s% ª!$# ( 4’̄Τ r& tβθä3 sù÷σ ãƒ 

Ÿ≅ÏF: (وقال تعالى.1)∪⊇∩ è% Ü=≈pt õ¾r& ÏŠρ ß‰÷{ W{$# ∩⊆∪(2.  

  :معنى القتل

  دعاء بالهالك: األول

وهـي كلمـة ذم   :" وقال القرطبي.....3" قاتلهم اهللا دعاء عليهم باإلهالك:" قال اآللوسي

قـاتلهم  { معنـى  : التعجب وقيلفيضعونه موضع ! وتوبيخ وقد تقول العرب قاتله اهللا ما أشعره 

  . 4"هر ألن اهللا تعالى قاهر لكل معاندأي أحلهم محل من قاتله عدو قا} اهللا

  اللعن: الثاني

ورد عن ابن عبـاس   .5"لعنهم اهللا:" قال ابن عباس} قاتلهم اهللا { :جاء في تفسير الطبري

َولَْعُن : "وقول النبي صلى اهللا عليه وسلم. 6" وكل شيء في القرآن قتل فهو لعن : " أيضاً أنه قال

  . 7"الُْمْؤِمنِ كَقَتِْلِه

  

  

                                                 
 ).4: اآلية(سورة المنافقون،  1
 ).4: اآلية(سورة البروج،  2
إرشـاد  : وسأشير إليه الحقا، أبو السعود) 60: 4(إرشاد العقل السليم، : عودأبو الس). 83: 10(روح المعاني، : اآللوسي 3

 .العقل السليم
  ).112: 18(الجامع ألحكام القرآن، : القرطبي 4
  .)207: 14(جامع البيان، : الطبري 5
  ).173: 4(الدر المنثور، : السيوطي 6
: 5(، )5754(أويل فهو كمـا قـال، رقـم الحـديث     صحيح البخاري، كتاب األدب، باب من كفر أخاه بغير ت: البخاري 7

2264.( 
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  . 1" َأنْبَِياِئهِْم َمَساجَِدَ اتَّخَذُوا قُُبور  الَْيُهوَد قَاتََل اللَُّه :"رد عن النبي صلى اهللا عليه وسلم قولهوو

  .2" اتَّخَذُوا قُُبوَر َأنْبَِياِئهِْم َمَساجَِد  َوالنََّصاَرى   الَْيُهوَد لََعَن اللَُّه    : "وورد الحديث أيضا بلفظ

. عن حلت في الحديث الثاني مكان كلمة قاتل في الحـديث األول أن كلمة ل يرى الباحث

والتفسـير الثـاني هـو     3"وقاتله اهللا، لعنه:" ومعنى القتل في اللغة، اللعن، جاء في لسان العرب

قاتل إذا أضيفت إلى اهللا تعالى، تبين معنى مـن معـاني اللعـن     إنالمناسب، وبناء على ذلك ف

  .كالطرد واإلبعاد

  دالبع: رابعاً

، بالدراسـة في آيات عديدة، وهذا اللفظ له عالقـة   )مرة235( واستعمل اللفظ في القرآن الكريم

β(:تعالى ومنه قوله r(x. óΟ ©9 (# öθuΖøótƒ !$ pκ Ïù 3 Ÿωr& #Y‰ ÷èç/ t⎦t⎪ ô‰yϑ Ïj9 $ yϑ x. ôNy‰Ïèt/ ßŠθßϑ rO ∩®∈∪(4، قولـه  و

Ÿ≅Š: (تعالى Ï%uρ ÞÚö‘ r'̄≈tƒ ©Éë n=ö/$# Ï8u™!$ tΒ â™!$ yϑ |¡≈tƒuρ © Éë Î=ø% r& uÙ‹Ïîuρ â™ !$yϑ ø9$# z©ÅÓ è% uρ ãøΒ F{$# ôNuθtF ó™ $#uρ 

’n?tã Äd“ ÏŠθèg ø:$# ( Ÿ≅Š Ï% uρ # Y‰÷èç/ ÏΘöθs) ù= Ïj9 t⎦⎫Ïϑ Î=≈©à9$# ∩⊆⊆∪(5.   

ـ يقالَ  ،بعدت ثمود أي هلكت:" إن المراد في البعد في اآلية األولى: التفسير ورد في  َدبُع

وأنه . 7،وهذا ما ورد في تفسير القرطبي أن المعنى من الهالك6"عدمن الُب يبعُد َدُعد إذا هلك وَبيبُعَ

                                                 
مج، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التـراث  ) 5(صحيح مسلم، : مسلم، مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري 1

: 1(، )530(العربي، بيروت، كتاب المساجد ومواضع الصالة، باب النهي عن بناء المساجد على القبور، رقـم الحـديث   

 . صحيح مسلم: ، وسأشير إليه الحقا،مسلم)376
، )529(صحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصالة، باب النهي عن بناء المساجد على القبور، رقـم الحـديث   : مسلم 2

)1 :376.(  
  ).552: 11(لسان العرب، : ابن منظور 3
 ).95: اآلية(سورة هود،  4
 ).44: اآلية(سورة هود،  5
التبيان في تفسير غريب القرآن، تحقيق فتحي أنور الـدابولي، دار  : اب الدين أحمد بن محمد الهائم المصريالجياني، شه 6

 .التبيان: وسأشير إليه الحقاً، الجياني). 238: 1(، )م1992(، 1الصحابة للتراث بطنطا، القاهرة، ط
 ).80: 9(الجامع ألحكام القرآن، : القرطبي 7



 24

. 2البعد هو اللعـن : وفي اآلية الثانية .1من كالم اهللا تعالى، قال لهم ذلك على سبيل اللعن والطرد

  .3"وقيل بعدا للقوم الظالمين قال ابن عباس بعدا من رحمة اهللا للقوم الكافرين"

 َهْل ":ديث شهادة األعضاء، قال صلى اهللا عليه وسلموفي السنة وردت كلمة البعد في ح

  َيا َربِّ َألَـْم      :َيقُوُل ،َربَُّه اللَُّه َوَرُسولُُه َأْعلَُم قَاَل ِمْن ُمخَاطََبِة الَْعْبِد :قُلْنَا :قَاَل ؟َأْضَحُك ِممَّ تَْدُروَن

 :قَـالَ  ،ِإلَّا شَـاِهًدا ِمنِّـي   وُل فَِإنِّي لَا ُأجِيُز َعلَى نَفِْسيَبلَى قَاَل فََيقُ :َيقُوُل :قَاَل ؟ِمْن الظُّلْمِ   تُجِْرِني  

  فَُيقَـاُل     ،ِفيـهِ    فَُيخْتَُم َعلَى :قَاَل ،َوبِالِْكَرامِ الْكَاِتبِيَن شُُهوًدا ،َعلَْيَك شَهِيًدا كَفَى بِنَفِْسَك الَْيْوَم :فََيقُوُل

ُبْعـًدا لَكُـنَّ    :فََيقُوُل :قَاَل ،َوَبْيَن الْكَلَامِ ُيخَلَّى َبْينَُه   ثُمَّ  :قَاَل ،ِطقُ بَِأْعَماِلِهفَتَنْ :قَاَل ،انِْطِقي    :ِلَأْركَاِنِه 

  .4"  فََعنْكُنَّ كُنْتُ ُأنَاِضُل َوُسْحقًا

: وأْبَعَدُه اللَّـهُ . اللَّْعُن: والُبْعُد والبِعاُد:" وأما من حيث اللغة، فقد جاء في القاموس المحيط

الُبْعـُد ضـد   " وقد جـاء أيضـا،    .5"َأْبَعَدُه: وباَعَدُه ُمباَعَدةً وبِعاداً وَبعََّدُه. اُه عنِ الخَْيرِ ولََعنَُهنَحَّ

  . 6" والبعد أيضا الهالك ...القرب

أن البعد يأتي بمعنى اللعن، ألن من معاني اللعن الطـرد   يرى الباحث ل ما وردمن خال

  .عن كل خير واإلبعاد

  قالسح: خامساً

$!™u: (قوله عـز وجـل   في )مرة2( وردت هذه الكلمة في كتاب اهللا تعالى x uΖ ãm ¬! uö xî 

t⎦⎫ Ï. Îô³ ãΒ ⎯Ïμ Î/ 4⎯tΒ uρ õ8 Îô³ ç„ «!$$Î/ $ yϑ ¯Ρ r(s3sù §yz š∅ÏΒ Ï™!$yϑ ¡¡9$# çμ à sÜ ÷‚tF sù ç ö©Ü9$# ÷ρ r& “ Èθôγ s? Ïμ Î/ 

                                                 
  ).244: 17( التفسير الكبير،: الرازي 1
 ).17: 18(المرجع السابق،  2
، 3مج، المكتب اإلسالمي، بيـروت، ط ) 9(زاد المسير في علم التفسير، : ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي بن محمد 3

 .زاد المسير: ، وسأشير إليه الحقا، ابن الجوزي)112: 4(، )هـ1404(
  ).2280: 4(، )2969( صحيح مسلم، كتاب الزهد والرقائق، رقم الحديث: مسلم 4
  ).342: 1(القاموس المحيط، : الفيروز آبادي 5
مختار الصحاح، تحقيق محمود خاطر، مكتبة لبنان ناشـرون، ط ج،  : الرازي، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي 6

 .مختار الصحاح: ، وسأشير إليه الحقا، الرازي)73: 1(، )م1995 -هـ1415(



 25

ßw†Ìh9$# ’Îû 5β%s3tΒ 9,‹Åsy™ ∩⊂⊇∪(1،  و قــال تعــالى) :(#θèùutIôã$$sù öΝ Íκ È: /Ρ x‹ Î/ $ Z) ósÝ¡ sù É=≈ysô¹X{ 

ÎÏè¡¡9$# ∩⊇⊇∪(2.   

أن  4وذكـر القرطبـي  . 3"أي بعيد مهلك."وذكر أن السحق في اآليتين هو البعد والهالك

لهـم عـن    فبعداً" ، هذه الكلمة على النحو اآلتي فسرت فقد اآلية الثانية أما. 5السحيق هو البعيد

  .6"رحمة اهللا

أي باعـدهم اهللا مـن رحمتـه     ،المعنى أسحقهم اهللا سحقا"اد المسير، وجاء في كتاب ز

  .8تفسير الرازي ففسرت بالبعد والهالك في أما. 7"مباعدة والسحيق البعيد

ووردت كلمة السحق في السنة في شأن من ابتعدوا عن نهج اهللا تعالى، عنـد ورودهـم   

ِإنََّك لَـا   :َأقُوُل َأْصَحابِي َأْصَحابِي فَِقيَلفَ :"الحوض ألنهم غيروا وبدلوا، قوله صلى اهللا عليه وسلم

  . 9" َبدََّل َبْعِدي ِلَمْن    ُسْحقًا     ُسْحقًا    َأْو قَاَل     ُبْعًدا ُبْعًدا قَاَل فََأقُوُل َبْعَدَك تَْدرِي َما َأْحَدثُوا

  . 10" ُسْحقًا ُبْعًدا    : "-رضي اهللا عنهما  – ابن عباس وقال

                                                 
 ).31: اآلية(سورة الحج،  1
 ).11: اآلية(سورة الملك،  2
، )م1981(مج، دار المعرفـة، بيـروت، ط   ) 4(تفسير القرآن العظيم، : ابن كثير، إسماعيل بن عمر الدمشقي أبو الفداء 3

 .تفسير القرآن العظيم: ، وسأشير إليه الحقاً، ابن كثير)294: 3(
اهللا القرطبي، من كبار المفسرين، كان صالحاً  محمد بن أحمد بن أبي بكر فرح األنصاري األندلسي، أبو عبد 4

 ).335: 5(شذرات الذهب، : ، ابن العماد)الجامع ألحكام القرآن(متعبداًورعاً، من أبرز كتبه 
  ).294: 12(الجامع ألحكام القرآن، : القرطبي 5
تفسـير  : كـر السـيوطي  المحلي والسيوطي، جالل الدين محمد بن أحمد المحلي، وجالل الدين عبد الرحمن بن أبـي ب  6

 ).755: 1(، 1الجاللين، دار الحديث، القاهرة، ط
 ).320: 8(زاد المسير، : ابن الجوزي 7
 ). 60: 30(، )33: 32(التفسير الكبير، : الرازي  8
مج، مؤسسة قرطبة، القاهرة، مسـند المكثـرين مـن    ) 6(مسند أحمد، : ابن حنبل، أحمد بن حنبل أبو عبد اهللا الشيباني 9

، األحاديث مذيلـة بأحكـام شـعيب    )28: 3(، )11236(حابة، مسند أبي سعيد الخدري رضي اهللا عنه، رقم الحديث الص

 .مسند أحمد: وسأشير إليه الحقا، ابن حنبل. صحيح: األرنؤوط عليها، قال شعيب األرنؤوط
 ).2406: 5(، )6212(صحيح البخاري، كتاب الرقائق، باب في الحوض، رقم الحديث : البخاري 10
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البعد وقد سحق الشيء، : لهذه اللفظة عالقة باللعن، والسحق من سحق الشيءوفي اللغة ف

فهو سحيق أي بعيد، وفي الدعاء سحقا له وبعدا، وسحقه اهللا، أي أبعـده، ومكـان سـحيق، أي    

   .1بعيد

يأتي بمعنى  مّر من خالل ما ورد أن السحق يأتي بمعنى البعد، والبعد كما يرى الباحث

  .ق بمعنى اللعناللعن، إذن يكون السح

  التباب: سادساً

t7≈=|: (في معرض الذم، قال تعـالى  )مرات 4(وردت هذه الكلمة في القرآن الكريم ó™r& 

ÏN≡uθ≈yϑ ¡¡9$# yì Î=©Û r'sù #’n< Î) Ïμ≈s9Î) 4©y›θãΒ ’ÎoΤ Î)uρ … çμ ‘Ζ àß V{ $\/É‹≈Ÿ2 4 y7 Ï9≡x‹ Ÿ2uρ t⎦Éi⎪ ã— tβ öθtãöÏ Ï9 

â™ þθß™ ⎯ Ï&Î# yϑ tã £‰ß¹uρ Ç⎯tã È≅‹ Î6¡¡9$# 4 $ tΒuρ ß‰ø‹Ÿ2 šχ öθtãöÏù ωÎ) ’Îû 5>$t6s? ∩⊂∠∪(2 وقـــال ،

ــالى ôM: (تع ¬7 s? !#y‰tƒ ’Î1r& 5=yγ s9 ¡=s? uρ ∩⊇∪(3ــالى ــال تع tΒ$: (، وق uρ öΝ ßγ≈oΨôϑ n=sß ⎯Å3≈s9uρ (#þθßϑ n=sß 

öΝ åκ |¦àΡ r& ( !$yϑ sù ôM uΖøîr& öΝ åκ ÷]tã ãΝ åκ çJyγ Ï9#u™ ©ÉL©9$# tβθããô‰tƒ ⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ «!$# ⎯ ÏΒ &™ó©x« $ £ϑ ©9 u™!%ỳ âöΔr& 

y7 În/u‘ ( $ tΒ uρ öΝ èδρ ßŠ#y— uöxî 5=Š Î7 ÷Gs? ∩⊇⊃⊇∪4.  

  : 5في تأويل هذه الكلمة وجوها عدة الرازي وذكر

$: (الهالك، ومنه قوله تعالى -1 tΒ uρ ß‰ø‹Ÿ2 šχ öθtãö Ïù ωÎ) ’Îû 5>$ t6s? ∩⊂∠∪(6أي هالك ،.  

                                                 
  .بتصرف) 154 – 152: 10(لسان العرب، : ابن منظور 1
  ).37: اآلية(سورة غافر،  2
 ).1: اآلية(سورة المسد،  3
  ).101: اآلية(سورة هود،  4
 .بتصرف) 166: 30(التفسير الكبير، : الرازي 5
 ).37: اآلية(سورة غافر،  6
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$: (الخسران المفضي إلى الهالك، ومنه قوله تعالى -2 tΒ uρ öΝ èδρ ßŠ# y— u öxî 5=Š Î7 ÷Gs? ∩⊇⊃⊇∪(1 ،

$ ): (أي تخسير لقوله تعالى yϑ sù ©Í_ tΡρ ß‰ƒÌ“ s? uöxî 9Å¡ øƒrB ∩∉⊂∪(2. 

 .تبت معناها خابت -3

يتبـين أن   ّرومن خالل ما َم .هو الهالك والخسران اًوكل هذه المعاني تؤكد معنى واحد

  . التباب يعطينا معنى من معاني اللعن وهو الهالك

  لرجما: سابعاً

*sŒÎ#: (قولـه تعـالى   منهـا  ،)مرة14(كتاب اهللا جاءت هذه الكلمة في sù |Nù&ts% tβ# u™öà) ø9$# 

õ‹ ÏètGó™$$ sù «!$$ Î/ z⎯ÏΒ Ç⎯≈sÜ ø‹¤±9$# ÉΟŠ Å_§9$# ∩®∇∪(3وقــال تعــالى ،) :ô‰s) s9uρ $ ¨Ζ−ƒy— u™!$ yϑ ¡¡9$# $ u‹÷Ρ ‘‰9$# 

yxŠ Î6≈|Áyϑ Î/ $ yγ≈oΨù= yèy_uρ $ YΒθã_â‘ È⎦⎫ÏÜ≈u‹¤±= Ïj9 ( $ tΡ ô‰tGôãr&uρ öΝ çλ m; z># x‹ tã ÎÏè¡¡9$# ∩∈∪(4.  وفي السنة

  الرَّْجُم القتل وقد ورد في القرآن الرَّْجُم القتـل " :جاء في لسان العرب ،استعمل اللفظ بمعنى القتل

وِإنما قيل للقتل َرْجٌم َألنهم كانوا ِإذا قتلوا رجالً َرَمـْوُه   ،في غير موضع من كتاب اهللا عز وجل

َرجِيم ملعـون  : وقيل ..،ومنه رجم الثيَِّبْينِ ِإذا َزنَيا ،ثم قيل لكل قتل َرْجٌم ،ة حتى يقتلوهبالحجار

والرَّْجُم ما ُرجَِم به والجمع ُرجوٌم والرُُّجُم والرُُّجوم النجـوم التـي   ..َمْرجوم باللعنة ُمْبَعٌد مطرود

  .5"يرمى

                                                 
  ).101: اآلية(سورة هود،  1
  ).63: اآلية(سورة هود،  2
 ).98: اآلية(رة النحل، سو 3
 ).5: اآلية(سورة الملك،  4
 ).267-262: 12(ابن منظور،  5
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ويجوز أن يكون مصدراً  ،مِّي بهوهو مصدر ُس ،جمع َرْجم: الرُُّجوم: " وقال ابن األثير

وقوله تعالى حكاية عن قـوم   2"والرجم السَّب والشتم ،والرَّْجُم الظن ،والرَّْجُم الطَّْرُد. "1"ال َجْمعاً

ــى نبي ــوح عل ــن ــالمن ــالة والس ــه الص θä9$#): (ا وعلي s% ⎦È⌡ s9 óΟ ©9 Ïμ tF⊥s? ßyθãΖ≈tƒ ¨⎦sðθä3 tGs9 z⎯ ÏΒ 

š⎥⎫ ÏΒθã_öyϑ ø9$# ∩⊇⊇∉∪(3.                                                                                       

  .أن الرجم يأتي بمعنى الطرد، وأيضا السب والشتم، وهي من معاني اللعن يرى الباحثومن هنا 

                                                                القبح: ثامناً

öΝ:(قوله تعالى في ،ورد ذكر القبح في القرآن الكريم ßγ≈oΨ÷èt7 ø? r&uρ ’Îû Íν É‹≈yδ $ u‹÷Ρ ‘‰9$# Zπ oΨ÷ès9 

( tΠöθtƒuρ Ïπ yϑ≈uŠ É) ø9$# Ν èδ š∅ÏiΒ t⎦⎫ Ïmθç7 ø) yϑ ø9$# (∩⊆⊄∪4 .  وأتبعناهم في هـذه الـدنيا   " ومعنى اآلية

  .5"من المبعدين الملعونين} قيامة هم من المقبوحين ويوم ال{  وعذاباً خزياً} لعنة 

رسول اهللا ما حـق زوجـة    يا(وأما في السنة فقد سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، 

 َهتَْضرِْب الَْوْج َولَا   َأْو اكْتََسْبتَ    َأْن تُطِْعَمَها ِإذَا طَِعْمتَ َوتَكُْسَوَها ِإذَا اكْتََسْيتَ    : "أحدنا عليه؟ قال

  .6أن تقول قبحك اهللا" وال تقبح " قال أبو داود  ."  َولَا تَْهُجْر ِإلَّا ِفي الَْبْيِت   تُقَبِّْح    َولَا 

. 7"قَبََّحك اهللا من القَْبح وهو اِإلْبعـاد : قَبَّْحتُ فُالناً إذا قُلْتَ له" وأما معنى القبح في اللغة،

و من قوله تعالى ويوَم القيامة هم من الَمقْبـوحين  قلت له قََبحه اهللا وه" وجاء في لسان العرب، 

                                                 
مـج، تحقيـق   ) 5(النهاية في غريب الحديث واألثـر،  : ابن األثير، مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري 1

ـ  1399(، 1طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي، المكتبة العلمية، بيروت، لبنـان، ط  ، )495: 2(، )م1979 –هـ

 .النهاية في غريب الحديث واألثر: وسأشير إليه الحقا، ابن األثير
  ).226: 12(لسان العرب، : ابن منظور 2
  ).116: اآلية(سورة الشعراء،  3
  ).42: اآلية(سورة القصص،  4
 ). 209: ص(، )هـ1409( 1معالم التنزيل، دار طيبة، ط: البغوي، الحسين بن مسعود الفراء أبو محمد 5
مج، تحقيق محمد محي الدين عبـد الحميـد، دار   ) 4(سنن أبي داود، : أبو داود، سليمان بن األشعث السجستاني األزدي 6

، األحاديث مذيلة بأحكام األلبـاني  )651: 1(، )2142(الفكر، كتاب النكاح، باب في حق المرأة على زوجها، رقم الحديث 

  .سنن أبي داود: حسن صحيح، وسأشير إليه الحقا، أبو داود: نيعليها، قال الشيخ األلبا
 ).5: 4(النهاية في غريب الحديث واألثر، : ابن األثير 7
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نَقيُض الُحْسن عامٌّ في كـلِّ  : قُْبح والقَباحة" وورد في كتاب العين، . 1"َأي من الُمْبَعدين الملعونين

  .نَّحاه عن كّل خير: وقََبحه اهللا. شيء

خالل ذلك تبين لنـا  ومن . 2"أي الُمنَحَّين عن كّل خَْير) ُهم من الَمقْبوِحين: (وقوله تعالى

  .أن كلمة القبح تعني معنى من معاني اللعن، وهو األبعاد والتنحي عن كل خير

  الدحور: تاسعاً

⎯: (قوله سبحانه وتعالى منها ،)اتمر4( وقد وردت هذه الكلمة ¨Β tβ%x. ß‰ƒÌãƒ s' s# Å_$ yèø9$# 

$uΖ ù=¤f tã … çμ s9 $ yγŠ Ïù $ tΒ â™!$ t± nΣ ⎯yϑ Ï9 ß‰ƒÌœΡ ¢Ο èO $ oΨù= yèy_ … çμ s9 tΛ©⎝ yγ y_ $ yγ8 n=óÁ tƒ $YΒθãΒõ‹ tΒ #Y‘θãm ô‰̈Β 

y7Ï9≡sŒ !$£ϑ: (وقوله تعالى. 3)∪∇⊆∩ ÏΒ #©yr÷ρ r& y7 ø‹s9Î) y7 •/u‘ z⎯ÏΒ Ïπ yϑõ3 Ïtø: $# 3 Ÿωuρ ö≅ yèøgrB yìtΒ «!$# $ ·γ≈s9Î) 

tyz# u™ 4’s+ ù=çF sù ’Îû tΛ©⎝ yγ y_ $ YΒθè= tΒ #·‘θãm ô‰̈Β ∩⊂®∪(4 وقوله تعالى:)ω tβθãè£ϑ¡¡ o„ ’n< Î) Z∼yϑ ø9$# 

4’n?ôãF{$# tβθèùx‹ ø) ãƒuρ ⎯ÏΒ Èe≅ ä. 5=ÏΡ%ỳ ∩∇∪   # Y‘θãmßŠ ( öΝ çλ m;uρ Ò>#x‹ tã ë=Ï¹#uρ ∩®∪(5.  وقوله

tΑ$s% ól: (تعالى ã÷z $# $ pκ÷]ÏΒ $ YΒρ â™õ‹ tΒ #Y‘θãmô‰̈Β ( ⎯ yϑ ©9 y7 yèÎ7 s? öΝ åκ÷]ÏΒ ¨β V|øΒV{ tΛ©⎝ yγ y_ öΝ ä3Ζ ÏΒ 

t⎦⎫ ÏèuΗød r& ∩⊇∇∪ 6 أي مبعدا من كل } مدحورا { " .ة بالبعد والطردوقد فسر العلماء هذه الكلم

غيرك مدحورا مبعدا  فتلقى في جهنم ملوما من جهة نفسك ومن جهة: " قال أبو السعود. 7"خير

وكذا ذكر البغوي رحمه . 9"مدحورا مطرودا من الرحمة:" وقال النسفي. 8 "تعالى من رحمة اهللا

   .10اهللا، أنها بمعنى الطرد واإلبعاد

                                                 
 ).552: 2(لسان العرب، : ابن منظور 1
 ).53: 3(كتاب العين، : الفراهيدي 2
 ).18: اآلية(سورة اإلسراء،  3
 ).39: اآلية(سورة اإلسراء،  4
  ).9 – 8: آليتانا(، :سورة الصافات 5
  ).18: اآلية(سورة األعراف،  6
 ).58: 3(تفسير القرآن العظيم، : ابن كثير 7
 ).173: 5(إرشاد العقل السليم، : أبو السعود 8
  ).287: 2(تفسير النسفي، : النسفي 9

 .بتصرف) 35(معالم التنزيل، : البغوي 10
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الشَّـْيطَاُن   َما ُرِئـيَ    "لسنة فجاءت الكلمة في وصف حال إبليس عليه لعنة اهللا،وأما في ا

َوَما ذَاَك ِإلَّا ِلَما َرَأى ِمْن    َعَرفَةَ     َيْومِ َأغَْيظُ ِمنُْه ِفي   َولَا َأْحقَُر َولَا    َأْدَحُر    ُهَو ِفيِه َأْصغَُر َولَا  َيْوًما

َيـا     َبـْدرٍ      َيْوَم ِقيَل َوَما َرَأى   َبْدرٍ     َيْوَم ُأرَِي اُوزِ اللَِّه َعْن الذُّنُوبِ الِْعظَامِ ِإلَّا َماالرَّْحَمِة َوتََج تَنَزُّلِ

  .1"  الَْملَاِئكَةَ   َيَزُع    جِْبرِيَل    َرُسوَل اللَِّه قَاَل َأَما ِإنَُّه قَْد َرَأى 

. 2"َحَرُه َيْدَحُرُه َدْحراً وُدُحوراً َدفََعُه وَأبعـده َد" وأما في اللغة فقد ورد في لسان العرب، 

   .3"َدَحَرُه طرده وأبعده"و

دحر فمعناه أبعد من الخير وأهون واألدحر المطرود المبعـد  أقوله : " 4قال ابن عبد البر

ومن خالل المعنيين الشـرعي واللغـوي    .5"من الخير المهان يقال ادحره عنك أي اطرده وابعده

  . بين أنها من معاني اللعن وهو الطرد واإلبعادللمدحور ت

                                                 
 1مود بن الجميل، دار البيان الحديثة، مكتبة الصفا، مصـر، ط مج، تحقيق مح) 1(الموطأ، : مالك، أبو عبد اهللا بن أنس 1

: وسأشير إليه الحقـا، مالـك  ).256 – 255(، )945(، كتاب الحج، باب جامع الحج، رقم الحديث )م2001 –هـ 1422(

ني، مج، تحقيق محمد ناصـر الـدين األلبـا   ) 3(مشكاة المصابيح، : الموطأ،وأورده التبريزي، محمد بن عبد اهللا الخطيب

 . مرسل) 85: 2(، )م1985 –هـ 1405( 3المكتب اإلسالمي، بيروت، ط
  ).278: 4(لسان العرب، : ابن منظور 2
 ).218: 1(مختار الصحاح، : الرازي 3
، )هـ463(أبو عمر يوسف بن عبد البربن عبد اهللا القرطبي، شيخ علماء األندلس، وكبير محدثيها في وقته، توفي سنة  4

،الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء )هـ799ت(الدين ابراهيم بن علي بن محمد اليعمري  ابن فرحون، برهان

 ).370- 367(، )م1996- هـ1417(1المذهب، تحقيق مأمون بن محي الدين الجنّان، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
مج، تحقيق مصـطفى  ) 22(ي واألسانيد، التمهيد لما في الموطأ من المعان: ابن عبد البر، أبو يوسف بن عبد اهللا النمري 5

ـ 1387(اإلسالمية، المغرب، ط  نابن أ حمد العلوي، محمد عبد الكبير البكري، وزارة عموم األوقاف والشؤو : 1(، )هـ

 .التمهيد: وسأشير إليه الحقا، ابن عبد البر ).116
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  المبحث الثالث

  أقسام اللعن

 من خالل النظر في آيات اهللا سبحانه وتعالى، فقد تبين أن القرآن الكريم ذكر أنواعاً من

عقوبات اللعن التي يعاقب بها المذنب، وأن العقاب يكون حسب الذنب الذي ارتكبـه، فنجـد أن   

  . يا ومرةً أخرى في اآلخرة، ومرةً في الدنيا واآلخرةاللعن يكون في الدن

يقوم  وسوف.ذكر القرآن الكريم ثالثة أنواع من عقوبات اللعن التي يعاقب بها الملعونون

  .بينها التفريقهذه األنواع و ببيان الباحث

  .الملعونون في الدنيا: أوالً

  .الملعونون في الدنيا واآلخرة: ثانياً

  .في اآلخرةالملعونون : ثالثاً

  الملعونون في الدنيا: المطلب األول

öΝ: (قال تعالى ßγ≈oΨ÷èt7 ø? r&uρ ’Îû Íν É‹≈yδ $ u‹÷Ρ ‘‰9$# Zπ oΨ÷ès9 (tΠöθtƒuρ Ïπ yϑ≈uŠ É) ø9$# Ν èδ š∅ÏiΒ 

t⎦⎫Ïmθç7 ø) yϑ ø9$# ∩⊆⊄∪(1 فهذه اآلية وغيرها من اآليات األخرى، التي لعن اهللا بها المشركين ،

 .، بل كان التصريح باللعن بالدنيا فقطفيها بلفظ اللعن في اآلخرة والعصاة في الدنيا، ولم يصرح

أي وشرع اهللا لعنتهم ولعنة ملكهم فرعون على ألسنة المؤمنين من " جاء في تفسير هذه اآلية، 

  .2"عباده المتبعين لرسله كما أنهم في الدنيا ملعونون على ألسنة األنبياء وأتباعهم كذلك

  ميزات هذا النوع

فإذا . ن في الدنيايأنه أخف أنواع اللعن عقوبة، بسبب قبول توبة الملعونذا النوع بيتميز ه

وقد وردت بعض اآليات في بعض من لعنوا،  .يزول عنه اللعن بزوال أسبابه فإنه تاب إلى اهللا

                                                 
 ).42: اآلية(سورة القصص،  1
 ).517: 3(تفسير القرآن العظيم، : ابن كثير 2
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β¨( :بالتوبة، قال تعالى مقرونةً Î) t⎦⎪Ï% ©! $# tβθßϑ çF õ3tƒ !$tΒ $ uΖø9t“Ρ r& z⎯ ÏΒ ÏM≈uΖ Éit7 ø9$# 3“ y‰çλ ù; $#uρ .⎯ ÏΒ Ï‰÷è t/ 

$tΒ çμ≈̈Ψ̈ t/ Ä¨$ ¨Ζ=Ï9 ’Îû É=≈tGÅ3 ø9$#   y7 Í×̄≈s9'ρ é& ãΝåκ ß]yèù= tƒ ª!$# ãΝ åκß]yèù= tƒuρ šχθãΖÏè≈̄=9$# ∩⊇∈®∪ ωÎ) t⎦⎪ Ï% ©! $# 

(#θç/$ s? (#θßsn=ô¹ r&uρ (#θãΖ ¨ t/uρ šÍ×̄≈s9'ρ é'sù ÛUθè? r& öΝ Íκ ön= tæ 4 $tΡ r&uρ Ü>#§θ−G9$# ÞΟŠ Ïm§9$# ∩⊇∉⊃∪(1.ندمافع 

. 2من عداد من يلعنه اهللا ويلعنه الالعنون يخرجهمالجحود والكتمان  يتوبون مما كانوا عليه من

وهذا من كرم اهللا سبحانه وتعالى على عباده ولطفه وبره ورأفته ورحمته على من تاب إليه فان 

  .4"اللعنةأما الذين تابوا فقد تاب اهللا تعالى عليهم وأزال عنهم عقوبة . " 3اهللا يتوب عليه

  الملعونون في الدنيا واآلخرة: المطلب الثاني

أشد األنواع وأخطرها، ففيه يكون اإلنسان مطروداً من الرحمة في الدنيا  هو وهذا النوع

β¨: (قال تعالى .واآلخرة Î) t⎦⎪Ï% ©! $# šχρèŒ÷σãƒ ©!$# … ã& s!θß™ u‘ uρ ãΝ åκ s] yès9 ª!$# ’Îû $ u‹÷Ρ ‘‰9$# Íο tÅz Fψ$# uρ 

£‰ tãr&uρ öΝ çλ m; $ \/#x‹ tã $ YΨ‹Îγ •Β ∩∈∠∪(5 .أبعدهم اهللا من رحمته في الدنيا واآلخرة وأعد لهم : " والمعنى

  .6"في اآلخرة عذابا يهينهم فيه بالخلود فيه

β¨: (وقال تعالى Î) t⎦⎪Ï% ©! $# šχθãΒötƒ ÏM≈uΖ|Á ósãΚ ø9$# ÏM≈n= Ï≈tóø9$# ÏM≈oΨÏΒ÷σ ßϑ ø9$# (#θãΖ Ïèä9 ’ Îû 

$u‹÷Ρ ‘‰9$# Íο tÅz Fψ$# uρ öΝ çλ m;uρ ë># x‹ tã ×Λ⎧ Ïà tã ∩⊄⊂∪(7. من رحمة اهللا في الدنيا،  الملعون وسبب طرد

ألن اهللا لم ييسر له أسباب الهداية والتوبة، أو باالبتعاد واإلذالل من الناس، وأما في اآلخرة 

فيكون اإلنسان بحاجة إلى اهللا سبحانه وتعالى، ويسعى إلى طلبها فال تنفعه شفاعة الشافعين، ولن 

  .نه أمواله وال أوالده من اهللا شيئاً تغني ع

                                                 
 ).160 – 159: اآليتين(سورة البقرة،  1
 .بتصريف) 260: 3(جامع البيان، : الطبري 2
  ).504: 1(تفسير القرآن العظيم : ابن كثير 3
 ).28: 2(روح المعاني، : اآللوسي 4
 ).57: اآلية(سورة األحزاب،  5
  .)323: 20(جامع البيان، : الطبري 6
  ).23: اآلية(سورة النور،  7
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، لذلك جاءت  هحدود اهللا ويتجاوز أوامر ىما تكون بشأن من يتعد وتلك العقوبة غالباً

:" 1يقول الرازي. مقرونة بحال من يؤذي اهللا ورسوله ويتعرض بلسانه لحرمات الناس بالقذف

ه، ألن المبعد في الدنيا يرجو إن اللعن في الدارين، إشارة من اهللا إلبعاد ال رجاء للقرب مع

القرب في اآلخرة، فإذا أبعد في اآلخرة فقد خاب وخسر، ألن اهللا سبحانه وتعالى إذا أبعده 

  . 2"وطرده فمن الذي يقربه يوم القيامة

لعنهم اهللا طردهم وأبعدهم من رحمته في الدنيا واآلخرة بحيث ال : " أما اآللوسي فيقول

  . 3"منها وذلك في اآلخرة ظاهر وأما في الدنيا بمنعهم زيادة الهدىيكادون ينالون فيهما شيئا 

  الملعونون في اآلخرة: المطلب الثالث

وهو من األنواع الخطيرة ألن من يلعن في اآلخرة يصبح مطروداً من رحمة اهللا، في 

في  اًوالملعون في اآلخرة يكون ملعون. اليوم الذي يحتاج فيه إلى الرحمة عندما يرحم اهللا خلقه

$tΑ: (الدنيا، ويكون ذلك غالباً بحق الكافرين الذين يموتون على الكفر، قال تعالى s% uρ $ yϑ̄Ρ Î) 

Ο è?õ‹ sƒªB $# ⎯ ÏiΒ Èβρ ßŠ «!$# $YΖ≈rO÷ρ r& nο ¨Šuθ̈Β öΝ ä3 ÏΨø‹t/ ’Îû Íο 4θuŠ ysø9$# $ u‹÷Ρ ‘‰9$# ( ¢Ο èO uΘöθtƒ Ïπ yϑ≈uŠ É) ø9$# ãà õ3 tƒ 

Ν à6àÒ ÷èt/ <Ù ÷èt7 Î/ Ú∅yèù=tƒ uρ Νà6àÒ÷èt/ $VÒ ÷èt/ ãΝ ä31uρ ù'tΒ uρ â‘$ ¨Ψ9$# $ tΒuρ Ν à6s9 ⎯ÏiΒ 

š⎥⎪Î ÅÇ≈̄Ρ 4 (∩⊄∈∪.  

يعلمون أحوال الموتى، ومن مات منهم وهو  وسبب لعنة اآلخرة دون الدنيا أن الناس ال

ملعون، وشأنهم في ذلك شأن المنافقين، فال يتم عليهم أحكام اللعن في الدنيا من اإلبعاد والطرد 

                                                 
لحق فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين القرشي الطبري األصل  الرازي المولد، سلطان المتكلمين في اإلمام حجة ا 1

، ابن قاضي )هـ606(زمانه، له كتاب المحصول في علم األصول، ومفاتيح الغيب في التفسير، توفي يوم عيد الفطر سنة 

افظ عبد العليم خان، عالم الكتب، بيروت، طبقات الشافعية، تحقيق الح: شهبة، أبو بكر أحمد بن محمد بن عمر

  ).66- 65: 2(، )هـ1407(1ط
  ).288: 25(التفسير الكبير، : الرازي 2
 ).87: 22(روح المعاني، : اآللوسي 3
  ).25: اآلية(سورة العنكبوت،  4
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خرة، فهناك تقع بينهم العداوة والبغضاء فيتبرأ الواحد منهم من سيده، والسيد والهجران بعكس اآل

  . من عبده وهكذا

يكفر بعض  ،بيب والغفولللّ يوم يزول عمى القلوب وتتبين األمور: " يقول الرازي

ما هؤالء عبدتني، ويلعن : ويقول ،ما هذا معبودي: قول العابدفيفساد ما كان عليه  علموي ،ببعض

أنت أضللتني : أوقعتني في العذاب حيث عبدتني، ويقول ذاك لهذا: م بعضاً، يقول هذا لذاكبعضك

كما مجتمعون في النار  بل هم ،بعبادتك ويريد كل واحد أن يبعد صاحبه باللعن وال يتباعدون

  .1"في هذه الدار كانوا مجتمعين

حتى يحصل لهم فيكون اللعن بين من في النار بطلب الخروج والبعد عمن في النار 

ما زال أهل النار يأملون الخروج منها حتى نزلت وما هم بخارجين من ." تخفيف األلم والعقوبة

  .2" النار

ومن شدة العقوبة الحاصلة لهم يتمنوا العودة مرةً أخرى إلى الدنيا، ولكن اهللا ال يعطيهم 

$tΑ: (ما يريدون، قال تعالى s% uρ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θãèt7 ¨? $# öθs9 χ r& $ oΨs9 Zο §x. r&§ t6oKoΨsù öΝ åκ ÷]ÏΒ $ yϑ x. (#ρâ™§t7 s? $ ¨ΖÏΒ 3 

y7 Ï9≡x‹ x. ÞΟ Îγƒ Ìãƒ ª!$# öΝ ßγ n=≈yϑ ôã r& BN≡u y£ ym öΝ Íκ ön=tæ ( $ tΒuρ Ν èδ t⎦⎫ Å_Ì≈y‚Î/ z⎯ÏΒ Í‘$̈Ψ9$# ∩⊇∉∠∪(3  " 

، خيرال يظنون بهمومما يميز هذا النوع أنه خاص بالكافرين والمنافقين، فقد كان الناس في الدنيا 

بعد أن أفلتوا منها في الدنيا  اللعنة فأخذوا الجزاء الطيب في الدنيا، أما في اآلخرة ، فتالحقهم

  .ويطردوا من رحمة اهللا تعالى

  :االختالف بين لعن الدنيا ولعن اآلخرة

إذا تاب اإلنسان في الدنيا فان اللعن يزول بزوال أسبابه، فيصبح الملعون في الدنيا كحال  -1

  .يذنب فيتوب عاص آخر أي

                                                 
 ).24: 25(التفسير الكبير، : الرازي 1
 ). 403: 1(الدر المنثور، : السيوطي 2
  ).167: ةاآلي(سورة البقرة،  3



 35

الذي يموت وهو كافر، معلوم عند الناس كفره أو من مات على الكفر واهللا سبحانه وتعالى  -2

 . يعلمه فذلك هو الملعون في اآلخرة

 . وأما الذي لعن في الدنيا ثم تاب فال يبقى ملعوناً في الدنيا وال في اآلخرة -3

β¨: (، قال تعالىلعن الدنيا أخف من لعن اآلخرة، فكل لعن له عقوبة خاصة به -4 Î) t⎦⎪ Ï% ©! $# 

šχρèŒ÷σ ãƒ ©!$# … ã&s!θß™u‘ uρ ãΝ åκ s]yès9 ª!$# ’Îû $ u‹÷Ρ ‘‰9$# Íο tÅz Fψ $#uρ £‰ tãr&uρ öΝçλ m; $ \/# x‹ tã $ YΨ‹Îγ •Β 

θä9$#)(:وقال تعالى. 1)∪∠∋∩ s% uρ !$oΨ−/u‘ !$̄Ρ Î) $ uΖ÷èsÛ r& $uΖ s? yŠ$y™ $ tΡ u™!# u y9 ä. uρ $ tΡθ= |Êr'sù gŸξ‹Î6¡¡9$# ∩∉∠∪   

!$ oΨ−/u‘ öΝ ÍκÌE# u™ È⎦÷⎫ x ÷èÅÊ š∅ ÏΒ É>#x‹ yèø9$# öΝ åκ ÷]yèø9$# uρ $ YΖ÷è s9 #ZÎ7 x. ∩∉∇∪(2 . بحيث يطلبون

أي عذابين يضاعف . " العذاب الشديد المضاعف ألسيادهم الذين كانوا يطيعونهم في الدنيا

  . 3" كل واحد منهما اآلخر عذابا على ضاللهم في أنفسهم وعذابا على إضاللهم لنا 

                                                 
  ).57: اآلية(سورة األحزاب،  1
 ).68 – 67: اآليتين(سورة األحزاب،  2
 ).94: 22(روح المعاني، : اآللوسي 3
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  فصل الثاني ال

  أحكام اللعن 

  

  حكم لعن العصاة :المبحث األول

  حكم لعن الكافر : المبحث الثاني

  توبة من لعن: المبحث الثالث

  عقوبة اللعنة وعالجها: المبحث الرابع
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  الفصل الثاني 

  أحكام اللعن 

  حكم لعن العصاة :المبحث األول

  تمهيد

من الفسقة وغيرهم،  حرمات الشريعة نتهكتعندما  ،كثيراً ما تأخذ المؤمن حمية اإليمان

من انتهك هذه الحرمات والدعاء عليهم، شفاء لمـا فـي    في لعنفيأخذ لسانه في أغلب األحيان 

  .ير أو اإلنكار، اللهم إال إطالق اللسان باللعن والسبيصدره من غيظ يعتلجه لعدم استطاعته التغ

ثبت اللعن عن النبي صـلى اهللا   ؟هللافهل يجوز للمؤمن الطائع أن يلعن من ألم بمعصية ا

. عليه وسلم ألصناف كثيرة من العصاة، وفي هذا داللة على جواز لعن العصاة من أهل القبلـة 

فالمراد به لعـن  " 1" َولَا الَْبِذيِء   الْفَاِحشِ    َولَا اللَّعَّانِ َولَا    بِالطَّعَّانِ الُْمْؤِمُن لَْيَس   : " ومن ذلك حديث

 .2"أو ليس بالكثير اللعن كما تفيـده صـيغة فعـال    ،حق ممن لم يلعنه اهللا وال رسولهمن ال يست

  : قسمين إلىتقسيم الكالم عن لعن العصاة من المسلمين  ويمكن

  حكم لعن العاصي غير المعين: أوالً

اتصف بأوصاف مذمومة  نكثيرة بجواز لعن غير المعين بالشخص، ممجاءت نصوص 

   .ومنهاوالكذب، وغيرها من المحرمات شرعاً كالكفر، والظلم، 

                                                 
 )404: 1(، )3839(مسند أحمد، مسند المكثرين من الصحابة، مسند عبد اهللا بـن مسـعود، رقـم الحـديث     : ابن حنبل1

ج، تحقيق وشرح أحمد شاكر وآخـرين، دار الكتـب العلميـة،    م) 5(سنن الترمذي،: الترمذي، محمد بن عيسى بن سورة

 وأحاديث الكتابحسن غريب، : ، قال أبو عيسى)350: 4(، )1977(بيروت، كتاب البر والصلة، باب اللعنة، رقم الحديث 

صـحيح  : ستيابن حبان، محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البو.صحيح: مذيلة بأحكام األلباني عليها، قال األلباني

ـ  1414( 2مج، تحقيق شعيب األرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط) 18(ابن حبان بترتيب ابن بلبان،  ، )م1993 –هـ

: الحاكم، محمد بن عبـد اهللا الحـاكم النيسـابوري   و). 421: 1(، )192(كتاب االيمان، باب فرض االيمان، رقم الحديث 

ـ 1411( 1ادر، دار الكتب العلمية، بيـروت ط المستدرك على الصحيحين، تحقيق مصطفى عبد الق ، كتـاب  )م1990-هـ

 ). 57: 1(، )29(االيمان، رقم الحديث 
سبل السالم شرح بلوغ المرام من جمع أدلة األحكام، تحقيق الخـولي، دار  : الصنعاني، محمد بن إسماعيل األمير اليمني 2

  .سبل السالم: صنعاني، وسأشير إليه الحقاً، ال)854: 3(، 1الجيل، بيروت، لبنان، ط
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$: (قولــه تعــالى £ϑ s9uρ öΝ èδu™!%ỳ Ò=≈tGÏ. ô⎯ ÏiΒ Ï‰ΨÏã «!$# ×− Ïd‰|ÁãΒ $ yϑ Ïj9 öΝ ßγ yètΒ (#θçΡ%x. uρ ⎯ ÏΒ 

ã≅ö6s% šχθßsÏF ø tGó¡ tƒ ’n?tã t⎦⎪ Ï% ©! $# (#ρ ãx x. $£ϑ n=sù Ν èδu™!$ y_ $ ¨Β (#θèùttã (#ρ ãx Ÿ2 ⎯ Ïμ Î/ 4 èπ uΖ÷èn= sù «!$# 

’n?tã š⎥⎪ ÍÏ≈s3ø9$# ∩∇®∪(1 .فخزي اهللا وإبعاده على الجاحدين مـا  : "قال الطبري في معنى اآلية

المنكرين لما قد ثبت عندهم صحته من نبوة محمد صلى  ،قد عرفوا من الحق عليهم هللا وألنبيائه

 فلما جـاءهم مـا  { : اهللا عليه وسلم ففي إخبار اهللا عز وجل عن اليهود بما أخبر اهللا عنهم بقوله

البيان الواضح أنهم تعمدوا الكفر بمحمد صلى اهللا عليه وسلم بعد قيام الحجـة  } كفروا به  عرفوا

كانت اليهود تستفتح : " جاء في الدر المنثورو ،2"بنبوته عليهم وقطع اهللا عذرهم بأنه رسوله إليهم

نجـده فـي   اللهم ابعث النبي الـذي  : يقولون ،على كفار العرب -صلى اهللا عليه وسلم –بمحمد 

للعـرب   كفروا به حين رأوه بعث من غيرهم حسـداً  اًالتوراة يعذبهم ويقتلهم فلما بعث اهللا محمد

إذا استعمل الفسق في نوع مـن  " السعود ورد أنه يوفي تفسير أب. 3"وهم يعلمون أنه رسول اهللا

ô⎯tΒ: (وقوله تعالى. 4"المعاصي وقع على أعظم أفراد ذلك النوع من كفر أو غيره uρ ÞΟ n= øß r& Ç⎯ £ϑ ÏΒ 

3“ utI øù$# ’n? tã «!$# $ ¹/É‹ Ÿ2 4 šÍ×̄≈s9'ρ é& šχθàÊt÷èãƒ 4’n?tã öΝ Îγ În/u‘ ãΑθà) tƒuρ ß‰≈yγ ô©F{$# Ï™Iωàσ ¯≈yδ 

š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θç/x‹ x. 4’n?tã óΟ Îγ În/u‘ 4 Ÿωr& èπ uΖ ÷ès9 «!$# ’n?tã t⎦⎫ Ïϑ Î=≈©à9$# ∩⊇∇∪(5 .وأولـى  :6جعفر أبو قال 

: عنى اهللا بذلك جميع الناس بمعنى لعنهم إياهم بقولهم: "قال من قول عندنا بالصواب األقوال هذه

 ، فإن كل أحد من بني آدم ال يمتنع من قيل ذلك كائنا من كـان  ، أو الظالمين -لعن اهللا الظالم 

  . 7"فيدخل بذلك في لعنته كل كافر كائنا من كان ، ومن أي أهل ملة كان

  

                                                 
 ).89: اآلية(سورة البقرة،  1
 .)337: 2(جامع البيان، : الطبري 2
 ).216: 1(الدر المنثور، : السيوطي 3
 ).135: 1(ارشاد العقل السليم، : أبو السعود 4
  ).18: اآلية(سورة هود،  5
  ).18:ص(سبق ترجمته،  6
 .)263: 3(جامع البيان، : الطبري 7
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منها كل واحدة لالكفر والبدعة والفسق، و هي، :عن ثالثةالصفات المقتضية للأن  ،1الغزالي وبين

  :ثالث مراتب

  .الكافرين والمبتدعين والفسقة على ، كقولك لعنة اهللالعاماللعن بالوصف ا: األولى

 منه كقولك لعنة اهللا على اليهود والنصارى والمجـوس، وعلـى   األخص الوصفاللعن ب: الثانية

، وبين جواز اللعن في ذلـك الزناة والظلمة وآكلي الربا،  القدرية والخوارج والروافض، أو على

ألن معرفة البدعة غامضة، ولم يرد فيه لفظ مـأثور   ،في لعن أوصاف المبتدعة خطر ذكر أنو

  .يثير نزاعا بين الناس وفساداخوفاً من أن فينبغي أن يمنع منه العوام، 

  .2اللعن للشخص المعين و هذا فيه خطر: الثالثة

ويجـوز لعـن أصـحاب    : "النووي يقول .جواز لعن العصاة غير المعينين ما تقدم من

لعن اهللا الظالمين، لعن اهللا الكافرين، لعن اهللا اليهـود والنصـارى،   : األوصاف المذمومة كقولك

وأما لعن العاصي مطلقـاً  : ويقول ابن العربي المالكي .3"ولعن اهللا الفاسقين، لعن اهللا المصورين

 لََعَن اللَُّه السَّـارِقَ َيْسـرِقُ   :"-صلى اهللا عليه وسلم–ستدل بذلك بقول النبي وا .4فيجوز إجماعا

جواز لعن العصاة  يرى الباحثمن خالل ما تقدم    5"َوَيْسرِقُ الَْحْبَل فَتُقْطَُع َيُدُه  َيُدُه الَْبْيَضةَ فَتُقْطَُع

  .باألوصاف العامة

  

                                                 
بن محمد بن محمد الغزالي الملقب بحجة اإلسالم زين الدين الطوسي، فيلسوف متصوف، له نحو مئتي أبو حامد محمد  1

، ابن خلكان، شمس الدين أحمد بن )إحياء علوم الدين، االقتصاد في االعتقاد، شفاء الغليل، المستصفى(مصنف، من كتبه 

  ).216: 4(، )م1968(ط  وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، دار الثقافة، بيروت،: محمد
،وسأشير إليـه  )123: 3(، 3مج، دار القلم، بيروت، لبنان، ط) 4(إحياء علوم الدين، :الغزالي، محمد بن محمد أبو حامد 2

 . إحياء علوم الدين: الحقاً، الغزالي
ـ  ): هـ676ت (الدين يحيى بن شرف الدمشقي الشافعي أبو زكريا،  يالنووي، محي 3 ن كـالم سـيد   األذكار المنتخبـة م

  .األذكار: ، وسأشير إليه الحقاً، النووي)315(، )م1955 –هـ 1375(، 4األبرار، مكتبة النقاء، بغداد، ط
، دار الكتب العلمية، اأحكام القرآن، تحقيق محمد عبد القادر عط): هـ543ت (ابن العربي، محمد بن عبد اهللا أبو بكر،  4

  .أحكام القرآن: سأشير إليه الحقاً، ابن العربي، و)75: 1(، )م1988 –هـ 1408( 1بيروت، ط
 ) . 2489: 6(، ) 6401( صحيح البخاري ، كتاب الحدود ، باب لعن السارق إذا لم يسم ، رقم الحديث : البخاري 5
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  حكم لعن الفاسق المعين:الثاني

  :رأيينإلى  اختلف العلماء

  :األول الرأي

ابـن عابـدين، وابـن    : ذهب إلى عدم جواز لعن الفاسق المعين، وممن ذهب إلى هـذا 

حقيقة اللعن المشهور هـي   : "جاء في حاشية ابن عابدين.مي وغيرهم،تالعربي، وابن حجر الهي

لى الكفـر  لم تجز اللعنة على معين لم يعلم موته ع ،وهي ال تكون إال لكافر ،الطرد عن الرحمة

   .1"بدليل، وان كان فاسقاً متهورا

وفي الزواجـر البـن    .3"فأما العاصي المعين فال يجوز لعنه اتفاقاً: " 2قال ابن العربي

ليس لنا غرض شرعي يجوز لعن المسلم أصالً، ثم محل حرمة اللعن إذا كـان  :" ميتحجر الهي

  .4" لمعين، فالمعين ال يجوز لعنه وان كان فاسقاً 

فرعون لعنه اهللا وأبو : كقولك ،كل شخص ثبتت لعنته شرعا فتجوز لعنته: " غزاليقال ال

جهل لعنه اهللا، ألنه قد ثبت أن هؤالء ماتوا على الكفر وعرف ذلك شرعا، وأما شخص بعينـه  

فإنه ربما يسلم فيموت مقربـا   ،زيد لعنه اهللا وهو يهودي مثال فهذا فيه خطر: في زماننا كقولك

 5"يحكم بكونه ملعونا؟ فكيف ،عند اهللا

                                                 
تنوير األبصار، شركة مطبعة البابي الحلبـي وأوالده، مصـر،    شرح ابن عابدين، حاشية رد المحتار على الدر المختار 1

 .تارحرد الم: ، وسأشير إليه الحقاً، ابن عابدين)416: 3(، )م1966( ،2ط
اإلمام العالمة الحافظ القاضي أبو بكر محمد بن عبد اهللا بن محمد األندلسي االشبيلي، مالكي المذهب، ارتحل مع أبيه إلى  2

، الذهبي، )هـ 543(توفي سنة بغداد، وتفقه على يد اإلمام الغزالي، له كتاب أحكام القرآن، والمحصول في األصول 

 9سير أعالم النبالء، تحقيق شعيب األرناؤوط ومحمد العرقسوسي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط: محمد بن أحمد بن عثمان

  ).199- 197: 2(، )هـ 1413(
  ).75: 1(أحكام القرآن، : ابن العربي 3
عن اقتراف الكبـائر، دار الكتـب العلميـة،     ، الزواجر)هـ974ت(الهيتمي، أحمد بن محمد بن علي بن حجر المكي،  4

 .الزواجر: ، وسأشير إليه الحقاً، الهيتمي)60: 2(، )م1987 –هـ 1407(، 1بيروت، لبنان، ط
 ).124: 3(إحياء علوم الدين : الغزالي 5



 41

  :الثاني الرأي

، العسـقالني  وإليه ذهب أحمد، وابن حجر ،ويرى هذا الفريق جواز لعن الفاسق المعين

  :تيآلوالنووي، على التفصيل ا

واليـه   1.ابن تيمية جواز لعن الفاسق المعين مع الكراهية، وهو قول اإلمام أحمد، كما ذكره -1

جل ، الذي كان يشرب الخمر ويلقب حماره ، أن النبي ذهب البخاري في تبويبه لحديث الر

فَُجِلَد فَقَاَل َرُجٌل ِمْن الْقَْومِ  بِِه َجلََدُه ِفي الشََّرابِ فَُأِتَي بِِه َيْوًما فََأَمَر قَْد "-صلى اهللا عليه وسلم–

فََواللَِّه َما َعِلْمـتُ   تَلَْعنُوُه لَا   َوَسلََّم  َعلَْيِه للَُّها َصلَّى     فَقَاَل النَّبِيُّ اللَُّهمَّ الَْعنُْه َما َأكْثََر َما ُيْؤتَى بِِه

 . 2"  َوَرُسولَُه  ُيِحبُّ اللََّه ِإنَُّه

ال يجوز لعـن  : 3العسقالنيقال  .جواز لعن الفاسق المعين ما لم يحد، فإذا حد لم يجز لعنه -2

  4.يستحق اللعن العاصي المعين إذا أقيم عليه الحد، ألن الحد يكفر عنه ذنبه فال

وأما لعن اِإلنسان بعينه مّمن اتََّصفَ بشيٍء مـن  : " في لعن الفاسق المعين 5ويقول النووي -3

المعاصي كيهودي أو نصراني أو ظالم أو زانٍ أو مصّورٍ أو سارٍق أو آكلِ ربا فظـواهر  

 .6"األحاديث أنه ليس بحرام

  .ل ظواهر األحاديث أنه ليس بحرامالثاني وذلك من خال القول: والراجح عند الباحث في ذلك
                                                 

 ). 569: 4(منهاج السنة، : ابن تيميه 1
 ).2489: 6(، )6398(رب الخمرة، رقم الحديث صحيح البخاري، كتاب الحدود، باب ما يكره من لعن شا: البخاري 2
أحمد بن علي بن محمد بن محمد الكناني العسقالني أبو الفضل الشافعي، شيخ االسالم وامام الحفاظ في زمانه وقاضي  3

: 7(، ابن العماد، شذرات الذهب، )فتح الباري(القضاة، برع في الحديث وتقدم في جميع فنونه، له مصنفات، أشهرها 

270 -274.( 
مج، تحقيـق محمـد   ) 13(فتح الباري شرح صحيح البخاري، : ابن حجر، أحمد بن علي أبو الفضل العسقالني الشافعي 4

: ، وسأشير إليه الحقاً، ابن حجـر )76: 12(، )هـ1379(فؤاد عبد الباقي، محب الدين الخطيب، ط دار المعرفة، بيروت، 

 .فتح الباري
الشافعي، ختم القرآن وقد ناهز االحتالم، جمع بين العلم والعمل والزهد والورع أبو زكريا يحيى بن شرف النووي  5

والنطق بالحكمه، من أكثر العلماء قدراً ومكانة، كان عارفاً بحديث النبي صلى اهللا عليه وسلم، له مصنفات عدة منها 

: ، ابن قاضي شبهة)هـ677(المنهاج، روضة الطالبين، المنهاج في شرح صحيح مسلم، رياض الصالحين، توفي سنة 

 ).153: 2(طبقات الشافعية، 
  ).315(األذكار، : النووي 6
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  المبحث الثاني

  حكم لعن الكافر

حكـم   نعـرف تعددت اآليات التي لعنت الكفار بوصفهم العام، ومن خالل ذلك ال بد أن 

  .لعن الكفار بالوصف العام، وأيضاً حكم لعن الكفار بالوصف الخاص

  لعن الكافر باألوصاف العامة: أوالً

β¨: (قال تعالى Î) ©!$# z⎯yès9 t⎦⎪ ÍÏ≈s3ø9$# £‰tãr&uρ öΝ çλ m; #·Ïèy™ ∩∉⊆∪(1.  وقـال تعـالى) :$ £ϑ s9uρ 

öΝ èδu™!%ỳ Ò=≈tGÏ. ô⎯ÏiΒ Ï‰ΨÏã «!$# ×−Ïd‰ |ÁãΒ $yϑ Ïj9 öΝ ßγ yètΒ (#θçΡ%x.uρ ⎯ÏΒ ã≅ ö6s% šχθßsÏF ø tGó¡ tƒ ’n?tã 

t⎦⎪ Ï% ©! $# (#ρ ã x x. $£ϑ n=sù Ν èδu™!$ y_ $ ¨Β (#θèùttã (#ρ ãx Ÿ2 ⎯ Ïμ Î/ 4 èπ uΖ÷èn= sù «!$# ’n? tã š⎥⎪ ÍÏ≈s3 ø9$# ∩∇®∪(2 .

ــالى  ــال تع β¨: (وق Î) t⎦⎪ Ï% ©! $# (#ρ ãx x. (#θè?$ tΒuρ öΝ èδuρ î‘$ ¤ ä. y7Í×̄≈s9'ρ é& öΝ Íκö n=tæ èπ uΖ÷ès9 «!$# Ïπ s3 Í×̄≈n=yϑ ø9$# uρ 

Ä¨$ ¨Ζ9$#uρ t⎦⎫Ïèyϑ ô_r& ∩⊇∉⊇∪(3.وقـــال تعـــالى) :ô⎯ tΒuρ ÞΟ n= øßr& Ç⎯£ϑ ÏΒ 3“ utIøù$# ’n?tã «!$# $¹/É‹ Ÿ2 4 

šÍ×̄≈s9'ρ é& šχθàÊ t÷èãƒ 4’n?tã öΝ Îγ În/u‘ ãΑθà) tƒuρ ß‰≈yγ ô©F{$# Ï™Iωàσ ¯≈yδ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θç/x‹ x. 4’n?tã óΟ Îγ În/u‘ 4 

Ÿωr& èπ uΖ ÷ès9 «!$# ’n?tã t⎦⎫Ïϑ Î=≈©à9$# ∩⊇∇∪(4 .وقال تعالى):š⎥⎫ÏΡθãèù= ¨Β ( $ yϑ uΖ ÷ƒr& (#þθà É) èO (#ρ ä‹ Ï{ é& (#θè= ÏnF è% uρ 

Wξ‹ÏF ø) s? ∩∉⊇∪(5.  

الل تلك اآليات أجاز الفقهاء لعن الكافر باألوصاف العامة، واستدلوا على ذلـك  ومن خ

  : يأتيبما 

                                                 
  ).64: اآلية(سورة األحزاب،  1
 ).89: اآلية(سورة البقرة،  2
 ).161: اآلية(سورة البقرة،  3
 ).18: اآلية(سورة هود،  4
  ).61: اآلية(سورة األحزاب،  5
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َوَصـلَاِة   ِفي الرَّكَْعِة الْآِخَرِة ِمْن َصـلَاِة الظُّْهـرِ    َيقْنُتُ   "كان  -رضي اهللا عنه–أن أبا هريرة  -1

  1". فََيْدُعو ِللُْمْؤِمِنيَن َوَيلَْعُن الْكُفَّاَر ُه ِلَمْن َحِمَدُهاللَّ َسِمَع   الِْعشَاِء َوَصلَاِة الصُّْبحِ َبْعَد َما َيقُوُل 

َعَصـْوا    َوُعَصـيَّةَ     َوذَكَْواَن   َورِْعلًا    ِلْحَياَن َبِني اللَُّهمَّ الَْعْن  "أن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال  -2

  .2"  َسالََمَها اللَُّه   ْسلَُم َوَأ   غَفََر اللَُّه لََها  ِغفَاُر  َوَرُسولَُه  اللََّه

أما لعن الكفار جملة من غيـر تعيـين فـال    "  ،تواتر عن السلف الصالح لعن الكفار عموماً -3

  .3"  ذلك في خالف

وأما إن لعن دين اليهود الـذي  : " عن رجل لعن اليهود ودينهم، فقال ،4ابن تيميةوسئل 

  . 5"هم ملعونون هم ودينهم هم عليه في هذا الزمان فال بأس به في ذلك فإن

  : لعن الكافر باألوصاف الخاصة: ثانياً

  : إلى قولينانقسم العلماء في ذلك 

  :األول القول

ألنـا   ؛ال يلعن: " يرى بأنه ال يجوز اللعن باألوصاف الخاصة، وقالوا عن الكافر المعين

  .6" ال ندري بما يختم اهللا له 

                                                 
  ).275: 1(، )764(باب فضل اللهم ربنا ولك الحمد، رقم الحديث  صحيح البخاري،كتاب صفة الصالة،: البخاري 1
صحيح مسلم، كتاب مواضع الصالة، باب استحباب القنوت في جميع الصالة إذا نزلت بالمسـلمين نازلـه، رقـم    : مسلم 2

 ).470: 1(، )679(الحديث 
  .بتصرف) 184: 2(الجامع ألحكام القرآن، : القرطبي 3
ن عبد السالم بن عبد اهللا بن أبي القاسم الحراني الدمشقي الحنبلي، شيخ االسالم تقي الدين أبو أحمد بن عبد الحليم ب 4

العباس، ولد في حران ثم رحل به أبوه إلى دمشق، فبرع ونبغ وأفتى ودرس وهو دون العشرين، وكتب في مختلف علوم 

 3األعالم، ط: ، الزركلي، خير الدين)728(ها سنة ، سجن في دمشق ومات معتقالً بقلعت)الفتاوى(الشرع، من أبرز مؤلفاته 

)1 :140 -141.( 
مج، تحقيق، أنور البـاز، عـامر   ) فهارس2+35(مجموع الفتاوى، : ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم الحراني أبو العباس 5

 ).200: 35(، )م2005-هـ1426(الجزار، دار الوفاء، الطبعة الثالثة، 
 ).272: 1(لعظيم، تفسير القرآن ا: ابن كثير 6
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عين حيث قال وهو يستدل على حرمـة لعـن   حرمة لعن الكافر الم إلىاآللوسي ذهب و

  .1"وكلعن الكافر المعين بالشخص في الحرمة لعن الفاسق كذلك :" الفاسق

  : اشترط لجواز لعنه شرطين فقد

  . ثبوت موت الملعون على الكفر -1

ه ال يرى جواز لعن أبي طالـب مـن   إنوبناًء عليه ف.أن ال يسبب لعنه األذى لمسلم أو ذمي -2

ت كافراً لما يترتب على لعنه من األذى لذويه من المسلمين ثم يقرر أن لعن مـن  حيث كونه ما

  .2يجوز لعنه ال يعد عبادة إال إذا تضمن مصلحة شرعية 

β¨: (بقـول اهللا تعـالى   3اآللوسـي  واستدل Î) t⎦⎪ Ï% ©! $# (#ρ ãx x. (#θè?$tΒ uρ öΝ èδuρ î‘$ ¤ ä. y7 Í×̄≈s9'ρ é& 

öΝ Íκö n=tæ èπ uΖ÷ès9 «!$# Ïπ s3 Í×̄≈n=yϑ ø9$# uρ Ä¨$̈Ζ9$#uρ t⎦⎫ Ïèyϑ ô_r& ∩⊇∉⊇∪(4.فاآلية اشترطت مـوت  : يقول الغزاليو

الكافر على كفره، ونحن ال علم لنا عن حال الميت عند موته، فقد يكون ممن قبل اهللا توبتهم إذا 

  . 5تاب إلى اهللا قبل موته، وعندها ال يجوز لعنه ألنه أصبح مسلماً مصوناً 

  :الثاني القول

 6ب هذا الرأي جواز لعن الكافر المعين، ومنهم أبو بكر بن العربي المـالكي يرى أصحا

  : واستدلوا بأدلة كثيرة منها

                                                 
  ).127: 18(روح المعاني، : اآللوسي 1
 ). 127: 18(المرجع السابق،  2
  ).28: 2(المرجع السابق،  3
  ).161: اآلية(سورة البقرة،  4
 ).125: 3(إحياء علوم الدين، : الغزالي 5
 ).75: 1(، أحكام القرآن: ابن العربي 6
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عمـر   -صلى اهللا عليه وسلم–الحديث الذي ورد بشأن شارب الخمر، حيث نهى رسول اهللا  -1

 ن لعنه ألنه يحب اهللا ورسوله، وهذا يعني جواز لعـن مـن ال  ع -رضي اهللا عنه–بن الخطاب ا

  1.يحب اهللا ورسوله

َصـلَّى     َدخََل َعلَى َرُسولِ اللَِّه   : " أنها قالت -رضي اهللا عنها–وبما جاء عن السيدة عائشة  -2

   . 2" بِشَْيٍء لَا َأْدرِي َما ُهَو فََأغَْضَباُه فَلََعنَُهَما َرُجلَانِ فَكَلََّماُه    اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

وال يخفى عليك األحوط في هذا البـاب فقـد   :" سباً ما قاله اإلمام اآللوسيوالذي يراه الباحث منا

وأرى الدعاء للعاصي المعين بالصـالح   3" بَِأْهلٍ َرَجَعتْ اللَّْعنَةُ َعلَْيِه  لَْيَس لَُه َمْن لََعَن شَْيًئا"صح، 

م أحب من لعنه على القول بجوازه، وأرى لعن من لعنـه رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـل     

  .4"بالوصف

                                                 
  ).272: 1(تفسير القرآن العظيم، : ابن كثير 1
صحيح مسلم، كتاب البر والصلة واآلداب، باب من لعنه النبي صلى اهللا عليه وسلم أو سبه أو دعا عليـه ولـيس   : مسلم 2

 ).2007: 4(، )2600(هو، رقم الحديث 
 .صحيح: قال األلباني) 695: 2(، )4908(سنن أبي داود، كتاب األدب، باب في اللعن، رقم الحديث : أبو داود 3
 ).127: 18(معاني، روح ال: اآللوسي 4
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  المبحث الثالث

  التوبة

إن من أعظم ما أعطى اهللا سبحانه وتعالى لعباده هو قبول توبتهم، لما يعلمه من ضعف 

آيات كثيرة تحدثت عـن التوبـة    وفي القرآن الكريم ،لهم،  ومحاربته أحوالهم، ومعاداة الشيطان

  .واالستغفار

“ø⋅Ém<tΡ ü: (قــال تعــالى ÏŠ$ t6Ïã þ’ÎoΤ r& $ tΡ r& â‘θà tóø9$# ÞΟŠÏm §9$#  1(∩⊆®∪، وقــال تعــالى) :ö≅è% 

y“ ÏŠ$ t7 Ïè≈tƒ t⎦⎪Ï% ©! $# (#θèùuó  r& #’n?tã öΝ Îγ Å¡ àΡ r& Ÿω (#θäÜ uΖ ø) s? ⎯ÏΒ Ïπ uΗ÷q §‘ «!$# 4 ¨β Î) ©!$# ãÏ øótƒ z>θçΡ —%!$# 

$ ·è‹ÏΗsd 4 … çμ ¯Ρ Î) uθèδ â‘θà tóø9$# ãΛ⎧Ïm §9$# ∩∈⊂∪(2وغيرها من اآليات ، .  

صـلى  –ما قاله النبي : التوبة، منها عنيفة فهناك كثير من األحاديث التي تحث وأما السنة الشر

َأْو  ُسوًءا   قَاَرفِْت كُنِْت ِإْن َعاِئشَةُ   َيا َأمَّا َبْعُد:" قال -رضي اهللا عنها–للسيدة عائشة  -اهللا عليه وسلم

   َسيُِّد: " قال -صلى اهللا عليه وسلم–وعنه . 3" ِعَباِدِه َعْن التَّْوَبةَ فَِإنَّ اللََّه َيقَْبُل اللَِّه ِإلَى فَتُوبِي ظَلَْمِت

َوَأنَا َعْبُدَك َوَأنَا َعلَى َعْهِدَك َوَوْعِدَك َمـا   تَقُوَل اللَُّهمَّ َأنْتَ َربِّي لَا ِإلََه ِإلَّا َأنْتَ خَلَقْتَِني َأْن اِلاْسِتغْفَارِ  

 ِلي فَِإنَّـُه لَـا   فَاغِْفْر َوَأُبوُء لََك بِذَنْبِي ْعتُ َأُبوُء لََك بِِنْعَمِتَك َعلَيََّأُعوذُ بَِك ِمْن شَرِّ َما َصنَ اْستَطَْعتُ

فََماتَ ِمْن َيْوِمِه قَْبَل َأْن ُيْمِسَي فَُهـَو ِمـْن    ِإلَّا َأنْتَ قَاَل َوَمْن قَالََها ِمْن النََّهارِ ُموِقنًا بَِها الذُّنُوَب َيغِْفُر

  .4" قَْبَل َأْن ُيْصبَِح فَُهَو ِمْن َأْهلِ الَْجنَِّة ْن قَالََها ِمْن اللَّْيلِ َوُهَو ُموِقٌن بَِها فََماتَالَْجنَِّة َوَم َأْهلِ

َواِدَيانِ ِمْن َمالٍ لَـاْبتَغَى     آَدَم ِلاْبنِ لَْو كَاَن ":-صلى اهللا عليه وسلم–وفي حديث آخر، قال 

  .5"ويتوب اهللا على من تاب  ،ِإلَّا التَُّراُب    آَدَم نِاْب َولَا َيْملَُأ َجْوفَ ،َواِدًيا ثَاِلثًا

                                                 
  ).49: اآلية(سورة الحجر،  1
 ).53: اآلية(سورة الزمر،  2
 ).1780: 4(، )4479(صحيح البخاري، كتاب التفسير، سورة النور، رقم الحديث : البخاري 3
  ).2323: 5(، )5947(المرجع السابق، كتاب الدعوات، باب أفضل االستغفار، رقم الحديث  4
: مسـلم ). 2364: 5(، )6072(ي، كتاب الرقائق، باب ما يتقى من فتنة المال، رقـم الحـديث   صحيح البخار: البخاري 5

  ).725: 2(، )1048(صحيح مسلم،كتاب الزكاة، باب لو أن البن آدم واديين البتغى ثالثاً،رقم الحديث 
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  :هي شروطاً لمن يريد التوبة 1وبناًء على ذلك فقد وضع العلماء

  اإلقالع عن الذنب: األول

  الندم على فعله: الثاني

  .إليهالعزم على أن ال يعود : الثالث

yϑ$:  (قال اهللا تبـارك وتعـالى   ¯Ρ Î) èπ t/öθ−G9$# ’n? tã «!$# š⎥⎪ Ï% ©# Ï9 tβθè= yϑ ÷ètƒ u™þθ¡9$# 7' s#≈yγ pg¿2 

¢Ο èO šχθç/θçGtƒ ⎯ ÏΒ 5=ƒÌs% y7 Í×̄≈s9'ρ é'sù Ü>θçGtƒ ª!$# öΝ Íκ ön= tã 3 šχ%x.uρ ª!$# $ ¸ϑŠ Î= tã $ \ΚŠ Å6ym 

 وأ اًصغير كانمنها للتوبة من كل ذنب  هذه شروط التوبة األساسية بشكل عام والتي البّد2)∪∠⊆∩

  . اًكبير

لقد  .تحقق التوبة أن نعرف أقسام الذنوب، كما وردت في القرآن الكريموال بد إذا أردنا 

ذكر القران الكريم أوصافاً لبعض الذنوب وشدد النكير عليها وذلك من خالل اقترانهـا بصـيغ   

β: (التهديد والوعيد، قـال تعـالى   Î) (#θç6Ï⊥tF øgrB tÍ←!$ t6Ÿ2 $ tΒ tβ öθpκ ÷]è? çμ ÷Ψtã öÏe s3 çΡ öΝ ä3Ψtã öΝ ä3 Ï?$ t↔ Íh‹y™ 

Ν à6ù= Åz ô‰çΡ uρ Wξyz ô‰•Β $VϑƒÌx. ∩⊂⊇∪(3 .وقــــال تعــــالى) :t⎦⎪Ï% ©! $# tβθç7 Ï⊥tGøgs† uÈ∝ ¯≈t6x. ÉΟ øOM} $# 

|· Ïm≡uθx ø9$#uρ ωÎ) zΝ uΗ©>9$# 4 ¨β Î) y7 −/u‘ ßì Å™≡uρ Íο tÏ øóyϑ ø9$# 4 uθèδ ÞΟ n=÷æ r& ö/ä3 Î/ øŒÎ) /ä.r't±Σr& š∅ ÏiΒ 

ÇÚö‘ F{$# øŒÎ)uρ óΟ çFΡ r& ×π ¨Ζ Å_r& ’Îû ÈβθäÜ ç/ öΝ ä3ÏG≈yγ ¨Β é& ( Ÿξsù (# þθ’.t“ è? öΝ ä3 |¡ àΡ r& ( uθèδ ÞΟ n=÷æ r& Ç⎯yϑ Î/ #’s+̈? $# 

  -:أن الذنوب قسمان تبيناآليتين  خالل تفسيرمن و ،4)∪⊅⊃∩

                                                 
قيق عمر بن محمـود  مج، تح) 3(معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم األصول، : الحكمي، حافظ بن أحمد حكمي 1

 .معارج القبول: ، وسأشير إليه الحقاً، الحكمي)1044: 3(، )م1990 –هـ 1410( 1أبو عمر، دار ابن القيم، الدمام، ط
  ).17: اآلية(سورة النساء،  2
 ).31: اآلية(سورة النساء،  3
 ).32: اآلية(سورة النجم،  4
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 . صغائر الذنوب -1

  .كبائر الذنوب -2

أما اآلية األولى، فقد فسروا السيئات بصغائر الذنوب، فقد جاء في روح المعـاني مـا   

إال : ألن الكبائر ال يكفرهـا علـى مـا قـالوا     ،عند األكثرين الصغائر السيئاتبوالمراد :" نصه

  .1"التوبة

 الُْجْمَعـةِ  ِإلَى الصَّلََواتُ الْخَْمُس َوالُْجْمَعةُ : "-صلى اهللا عليه وسلم–واستدلوا لذلك بقوله 

  .2" َباِئَرَوَرَمَضاُن ِإلَى َرَمَضاَن ُمكَفَِّراتٌ َما َبْينَُهنَّ ِإذَا اْجتَنََب الْكَ

 الكتـاب  تعاضـد  فقـد  ومن خالل ذلك يتبين أن صغائر الذنوب تكفر باجتناب الكبائر،

بوعد اهللا الصدق  إن الصغائر تكفر باجتناب الكبائر قطعاًو ،قطعاً الصغائر بتكفير السنة وصحيح

  .4ونقله عنه الثعالبي 3وقوله الحق سبحانه وأما الكبائر فال تكفرها إال التوبة منها

وبينت اآلية الثانية من سورة النجم الصغائر من الذنوب، ورد في تفسـير اللمـم فـي    

وال بد لإلنسـان أن   .5"اللمم أن يلم بالذنب ثم ال يعود: هي صغار الذنوب، ويقال" اللمم : التبيان

 َنِإنَّ الَْحَسـنَاِت ُيـذِْهبْ   ( :يفعل الحسنات حتى يذهب اهللا عنه الصغائر من الذنوب، قال تعـالى 

  .7وقد فسر الشوكاني السيئات بالصغائر. 6)السيئات

                                                 
  ).157: 12(روح المعاني، : اآللوسي 1
لم، كتاب الطهارة، باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفـرات لمـا   صحيح مس: مسلم 2

  ). 208: 1(، )233(بينهن،رقم الحديث 
  ).151: 5(الجامع ألحكام القرآن، : القرطبي 3
للمطبوعات، مج، مؤسسة األعلمي ) 4(الجواهر الحسان في تفسير القرآن، : الثعالبي، عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف 4

  .الجواهر الحسان: ، وسأشير إليه الحقاً، الثعالبي)367: 1(بيروت، 
  ).395: 1(التبيان، : الجياني 5
  ).114: اآلية(سورة هود،  6
  ).768: 2(فتح القدير، : الشوكاني 7
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أما الكبائر فهي بحاجه إلى توبة صادقة مع اهللا سبحانه وتعالى، وال بد أن نحدد معنـى  

  : الكبيرة كما أوردها العلماء

إن الكبيـرة مـا توعـد عليهـا الشـارع بالنـار       : " ورد عن ابن عباس قوله: تعريف الكبيرة

الكبيرة كل ذنب ختمـه اهللا  : " -رضي اهللا عنهم–آخر له والبن مسعود  وفي قول. 1"بخصوصها

كـل  : " أو أنها. 2"الكبائر ما نهى اهللا عنه : أو عذاب، وقال ابن مسعود بنار أو غضب أو لعنة

  .3"ما علم حرمته بقاطع : ذنب رتب الشارع عليه الحد أو صرح بالوعيد عليه، وقيل

الكبيرة في اللغة أنها ما كبر وعظم مما وعد اهللا جـل   وحقيقة" وجاء في معاني القرآن، 

أو أمر بعقوبة فيه فما كان على غير هذين جاز أن يكون كبيـرة وأن يكـون    ،وعز عليه النار

  .4"صغيرة 

ويرى ابن القيم أن الكبيرة قد يقترن بها من الخوف والحياء واالستعظام لها ما يلحقهـا  

قلة المباالة وعدم الحياء وترك الخوف ما يلحقها بالكبـائر،  بالصغيرة، وقد يقترن بالصغيرة من 

وهذا أمر مرجعه إلى ما يقوم بالقلب، فالكبيرة عنده نسبية تعتمد على مقام الشخص مـن حيـث   

قصده في ارتكاب الذنب، ومن حيث عالقته مع اهللا فمن أصر على الذنب فصغيرته كبيرة، ومن 

  .5استغفر وتاب فكبيرته صغيرة

ورود نص شرعي ينفي قبول توبة الملعون ومن خالل ما مر معنى من أقوال  ومع عدم

العلماء عن الكبيرة تبين لنا أن التوبة منها قد يقبلها اهللا سبحانه وتعالى من العبد إذا رجع إلى اهللا 

  .تائباً مستغفراً

                                                 
 ).645: 1(تفسير القرآن العظيم، : ابن كثير 1
 ).151: 5(الجامع ألحكام القرآن، : القرطبي 2
  ).171: 2(إرشاد العقل السليم، : السعودأبو  3
مج، تحقيق محمد علي الصابوني، ) 6: (معاني القرآن العظيم: النحاس، أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس 4

 ).72: 2(، )هـ1409( 1جامعة أم القرى، مكة المكرمة، ط
مـج،  ) 3(السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، مدارج : ابن القيم، محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد اهللا 5

بتصرف، وسأشـير أليـه   ) 328: 1(، )م1973 –هـ 1393( 2تحقيق محمد حامد الفقي، دار الكتاب العربي، بيروت، ط

 .مدارج السالكين: الحقاً، ابن القيم
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  : جلقال اهللا عز و:" فيما يرويه عن ربه -صلى اهللا عليه وسلم–وفي الحديث قال النبي 

الَْأْرضِ    بِقَُرابِ    لَْو َأتَْيتَِني و ، غَفَْرتُ لََك َعلَى َما كَاَن ِفيَك َدَعْوتَِني َوَرَجْوتَِني ِإنََّك َما   آَدَم     َيا اْبَن

ثُـمَّ   السَّـَماءِ    َعنَـاَن   كخَطَاَيـا  لَْو َبلَغَتْ و ، تُشْرُِك بِيلم  َما َمغِْفَرةً   الَْأْرضِ  َعلَى  كلَِقيتَن ، خَطَاَيا

  .1" غَفَْرتُ لََكل اْستَغْفَْرتَِني

“ö≅è% y: (هذه هي رحمة اهللا بعباده، قال تعالى ÏŠ$ t7 Ïè≈tƒ t⎦⎪Ï% ©! $# (#θèùuó  r& #’n? tã öΝ Îγ Å¡ àΡ r& Ÿω 
(#θäÜ uΖø) s? ⎯ÏΒ Ïπ uΗ÷q§‘ «!$# 4 ¨β Î) ©!$# ãÏ øótƒ z>θçΡ —%!$# $ ·è‹ ÏΗsd 4 … çμ ¯Ρ Î) uθèδ â‘θà tóø9$# ãΛ⎧ Ïm§9$# ∩∈⊂∪(2.  

  

                                                 
حقيق حمدي بن عبد المجيد السلفي، مكتبـة  مج، ت) 20(المعجم الكبير، : الطبراني، سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم 1

، باب العين، أحاديث عبد اهللا بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، )م1983-هـ1404( 2العلوم والحكم، ط

مـج، دار الفكـر،   ) 10(مجمع الزوائد، : وأورده الهيثمي، نور الدين علي بن أبو بكر) 19: 12(، )12346(رقم الحديث 

 .رجاله رجال الصحيح: ، وقال)363: 10(، )هـ1412(بيروت، 
 ).53: اآلية(سورة الزمر،  2
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  المبحث الرابع

  اللعنة عقوبتها وعالجها

  تمهيد

: وضع اهللا سبحانه وتعالى العقوبات ليبقى األمن واالستقرار في المجتمع، قـال تعـالى  

)öΝ ä3 s9uρ ’Îû ÄÉ$ |ÁÉ) ø9$# ×ο 4θuŠ ym ’Í< 'ρ é'̄≈tƒ É=≈t6ø9F{$# öΝ à6̄=yès9 tβθà) −Gs? ∩⊇∠®∪(1. عن  الحديثأن  وبما

 ؟ الدنيا واآلخرة ما هي العقوبات المترتبة على الملعون في يبين الباحثعن فالبد أن موضوع الل

  .وما هي طرق عالج اللعنة ؟

  تعريف العقوبة في اللغة

واالسُم  ،والِعقاُب والُمعاقَبة َأن تَْجزي الرجَل بما فَعل ُسوًءا: " تأتي العقوبة بمعنى الجزاء

  .2"ه بذَنْبٍ كان منه وتََعقَّْبتُ الرجَل ِإذا َأخَذْتَ ،وِعقَاباً َأخَذَه به وعاقَبه بذنبه ُمعاقَبة ،الُعقُوبة

  تعريف العقوبة في االصطالح

  .3التي تجب جزاء للفعل المحظور: العقوبة هي

  وفي اآلخرة ن في الدنيايعقوبة الملعون :المطلب األول

ومـن أي   ،فيهـا  وتتضمن هذه العقوبات أنواعاً كثيرة تختلف باختالف حال الملعـون 

عقوبات كثيرة ومختلفة ، وسبب اختالفها تصـرفات الملعـون لمـا     يوجداألصناف هو، ولذلك 

  .يرتكبه من آثام ومعاصي كبيرة أدت إلى لعنه

                                                 
 ).179: اآلية(سورة البقرة،  1
 ).619: 1(لسان العرب، : ابن منظور2
إرشاد الطالب إلى منظومة الكواكب في علم األصـول، المطبعـة الكبـرى    : الكواكبي،محمد بن الحسن بن أحمد الحلبي 3

 ).270: 2(، )هـ1324(األميرية، 
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وسيأتي في الفصل الرابع والفصل الخامس الحديث عن كل نوع مـن األنـواع التـي    

وبصورة مباشرة عن العقوبات التـي   ،فقط في هذا المبحث  ويتحدث الباحثاستحقت لعنة اهللا، 

  .عاقب اهللا تعالى بها الملعونين

  .عقوبة الملعون بسبب الظلم: أوالً

ô⎯tΒ: (قــال تعــالى uρ ÞΟ n= øß r& Ç⎯ £ϑ ÏΒ 3“ utIøù$# ’n? tã «!$# $ ¹/É‹ Ÿ2 4 šÍ×̄≈s9'ρ é& šχθàÊ t÷èãƒ 

4’n?tã öΝ Îγ În/u‘ ãΑθà) tƒuρ ß‰≈yγ ô©F{$# Ï™ Iωàσ ¯≈yδ š⎥⎪ Ï% ©!$# (#θç/x‹ x. 4’n?tã óΟ Îγ În/u‘ 4 Ÿωr& èπ uΖ ÷ès9 «!$# ’n?tã 

t⎦⎫ Ïϑ Î=≈©à9$# ∩⊇∇∪(1، )øŒÎ) uρ tΑ$s% ß⎯≈yϑ ø) ä9 ⎯ Ïμ ÏΖ ö/eω uθèδuρ … çμ Ýà Ïètƒ ¢©o_ ç6≈tƒ Ÿω õ8Î ô³ è@ «!$$ Î/ ( χ Î) 

x8÷ Åe³9$# íΟ ù= Ýà s9 ÒΟŠ Ïà tã ∩⊇⊂∪(2.    ويرى الباحث أن الظلم المقصود هنا هو الشرك بـاهللا سـبحانه

أن القرآن الكـريم بـين عقوبـة     يرى الباحثند النظر في آيات اهللا سبحانه وتعالى وع وتعالى،

  .المشركين في آيات مختلفة

حيث ال يحل لمشرك دخول األماكن المقدسة لنجاسـتهم فـي   : النجاسة المعنوية في العقيدة -1

ــالى ــال تع ــاد، ق yγ$: (االعتق •ƒr'̄≈tƒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (# þθãΖtΒ#u™ $yϑ ¯Ρ Î) šχθä. Î ô³ ßϑ ø9$# Ó§pg wΥ Ÿξsù (#θç/tø) tƒ 

y‰Éfó¡ yϑ ø9$# tΠ#tysø9$# y‰÷èt/ öΝ Îγ ÏΒ$ tã #x‹≈yδ 4(3.  

أنها منعت والدها  -رضي اهللا عنها–وقد ورد عن أم حبيبه أم المؤمنين بنت أبي سفيان 

بل هو فـراش رسـول اهللا   : " وقالت له -صلى اهللا عليه وسلم–من الجلوس على فراش النبي 

  .4"سلم وأنت رجل مشرك نجس صلى اهللا عليه و

                                                 
 ).18: اآلية(سورة هود،  1
 ).13: اآلية(لقمان،  سورة 2
 ).  28: اآلية(سورة التوبة،  3
مج، تحقيق مصطفى السقا إبـراهيم االبيـاري، عبـد    ) 4(السيرة النبوية،  :جمال الدين أبو محمد عبد الملك ابن هشام، 4

 .السيرة النبوية: إليه الحقاً، ابن هشام ، وسأشير)396: 4(الحافظ شلبي، ط المكتبة العلمية، بيروت 
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Ÿωuρ (#θßsÅ3Ζ: (، قال تعالىالزواج منهمعدم -2 s? ÏM≈x. Îô³ ßϑ ø9$# 4©®L ym £⎯ ÏΒ÷σ ãƒ 4 ×π tΒ V{uρ îπ oΨÏΒ÷σ •Β ×ö yz 

⎯ÏiΒ 7π x. Î ô³ •Β öθs9uρ öΝ ä3 ÷Gt6yfôãr& 3 Ÿωuρ (#θßsÅ3Ζ è? t⎦⎫ Ï.Î ô³ ßϑ ø9$# 4©®Lym (#θãΖÏΒ ÷σ ãƒ 4 Ó‰ö7 yès9uρ í⎯ ÏΒ÷σ •Β ×öyz 

⎯ÏiΒ 78Î ô³ •Β öθs9uρ öΝ ä3t6yfôãr& 3(1.   

  عقوبة الملعون بسبب االفتراء: ثانياً

ô⎯tΒ: (قــال تعــالى uρ ÞΟ n= øß r& Ç⎯ £ϑ ÏΒ 3“ utIøù$# ’n? tã «!$# $ ¹/É‹ Ÿ2 4 šÍ×̄≈s9'ρ é& šχθàÊ t÷èãƒ 

4’n?tã öΝ Îγ În/u‘ ãΑθà) tƒuρ ß‰≈yγ ô©F{$# Ï™ Iωàσ ¯≈yδ š⎥⎪ Ï% ©!$# (#θç/x‹ x. 4’n?tã óΟ Îγ În/u‘ 4 Ÿωr& èπ uΖ ÷ès9 «!$# ’n?tã 

t⎦⎫ Ïϑ Î=≈©à9$# ∩⊇∇∪ š⎥⎪ Ï% ©! $# tβρ ‘‰ÝÁtƒ ⎯ tã È≅‹Î6y™ «!$# $ pκ tΞθäóö7 tƒuρ %[` uθÏã Ν èδuρ Íο tÅz Fψ $$Î/ öΛèε 

tβρ ãÏ≈x. ∩⊇®∪(2.  

ô⎯yϑ (:الوصف لهم بالظلم، قـال تعـالى   - 1 sù ÞΟ n= øß r& Ç⎯ £ϑ ÏΒ 3“ utIøù$# ’n?tã «!$# $ \/É‹ Ÿ2 ¨≅ÅÒ ã‹Ïj9 

}̈ $ ¨Ζ9$# Î ötóÎ/ AΟ ù=Ïæ 3 ¨β Î) ©!$# Ÿω “ Ï‰öκ u‰ tΠöθs) ø9$# š⎥⎫Ïϑ Î=≈©à9$# ∩⊇⊆⊆∪(3 . ــان ــل ك ــل قلي وقب

  .الحديث عن عقوبة الظلم وبيان أن المقصود منه الشرك

⎯ô: (اللعن، وذلك بالطرد مـن رحمـة اهللا، قـال تعـالى     -2 tΒuρ ÞΟ n=øß r& Ç⎯£ϑ ÏΒ 3“ u tIøù$# ’n?tã «!$# 

$ ¹/É‹ Ÿ2 4 šÍ× ¯≈s9'ρ é& šχθàÊ t÷èãƒ 4’n? tã öΝ Îγ În/u‘ ãΑθà) tƒuρ ß‰≈yγ ô©F{$# Ï™Iωàσ ¯≈yδ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θç/x‹ x. 

4’n?tã óΟ Îγ În/u‘ 4 Ÿωr& èπ uΖ ÷ès9 «!$# ’n?tã t⎦⎫ Ïϑ Î=≈©à9$#  ∩⊇∇∪ ⎥⎪ Ï%©! $# tβρ ‘‰ÝÁtƒ ⎯tã È≅‹ Î6y™ «!$# 

$ pκtΞθäóö7 tƒuρ %[` uθÏã Ν èδuρ Íο tÅz Fψ $$Î/ öΛèε tβρ ã Ï≈x. ∩⊇®∪(4.  

                                                 
  ).221: اآلية(سورة البقرة،  1
 ).19-18:اآليتين(سورة هود،  2
 ).144:اآلية(سورة األنعام،  3
 ).19 – 18: اآليتين(سورة هود،  4
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ÏM: (ل تعـالى الدعاء علـيهم، قـا   -3 s9$s% uρ ßŠθåκ uø9$# ß‰ tƒ «!$# î's!θè= øótΒ 4 ôM ¯=äî öΝ Íκ‰É‰÷ƒr& (#θãΨÏèä9uρ $ oÿÏ3 

(#θä9$ s% ¢ ö≅ t/ çν#y‰tƒ Èβ$ tGsÛθÝ¡ ö6tΒ ß,ÏΨãƒ y# ø‹x. â™!$ t± o„ 4 χ y‰ƒÍ”z s9uρ #ZÏVx. Ν åκ ÷]ÏiΒ !$ ¨Β tΑÌ“Ρ é& y7ø‹s9Î) 

⎯ÏΒ y7Îi/¢‘ $ YΖ≈u‹øóèÛ #\ø ä. uρ 4 $ uΖøŠ s) ø9r&uρ ãΝ æηuΖ ÷ t/ nο uρ≡y‰yèø9$# u™!$ ŸÒøót7 ø9$# uρ 4’n< Î) ÏΘöθtƒ Ïπ yϑ≈uŠ É) ø9$# 4 !$yϑ=̄ä. 

(#ρ ß‰s% ÷ρ r& #Y‘$tΡ É>öysù= Ïj9 $yδr'x ôÛ r& ª!$# 4 tβ öθyèó¡ tƒuρ ’Îû ÇÚö‘ F{$# #YŠ$ |¡ sù 4 ª!$#uρ Ÿω =Ïtä† 

t⎦⎪ Ï‰Å¡ ø ßϑ ø9$# ∩∉⊆∪(1.  

مسبقا أن الظالم كافر، وبذلك فان  تبين، وكما راًوكاف يتبين بوضوح أن المفتري يكون ظالماً -1

  . عقوبة المفتري هي عقوبة الظالم ذاتها

ô⎯tΒ: (كسبه اإلثم المبين، وبين سبحانه وتعالى، أنه ال يفلح الظالمون، قـال تعـالى   -2 uρ ÞΟ n= øß r& 

Ç⎯ £ϑ ÏΒ 3“ utI øù$# ’n? tã «!$# $ ¹/É‹ x. ÷ρ r& z>¤‹ x. ÿ⎯ Ïμ ÏG≈tƒ$ t↔Î/ 3 … çμ ¯Ρ Î) Ÿω ßxÎ= ø ãƒ tβθßϑ Î=≈©à9$# ∩⊄⊇∪(2 وقـــال ،

ــالى ô⎯tΒ: (تع uρ ãΝ n= øß r& Ç⎯£ϑ ÏΒ 3“ utIøù$# ’n?tã «!$# $ ¹/É‹ Ÿ2 ÷ρ r& z> ¤‹ x. Èd,ysø9$$Î/ $ £ϑ s9 ÿ… çν u™!%ỳ 4 }§ øŠ s9r& 

’Îû tΛ©⎝ yγ y_ “ Yθ÷WtΒ t⎦⎪ ÌÏ≈x6ù= Ïj9 ∩∉∇∪(3.  

tΠöθtƒuρ Ïπ: (تصبح وجوههم سـوداء، قـال تعـالى    -3 yϑ≈uŠ É) ø9$# “ ts? š⎥⎪ Ï% ©!$# (#θç/x‹ x. ’n?tã «!$# 

Ν ßγ èδθã_ãρ îο ¨Šuθó¡ •Β 4 }§øŠ s9r& ’Îû zΟ ¨Ψyγ y_ “ Yθ÷VtΒ š⎥⎪ ÎÉi9 s3 tGßϑ ù=Ïj9 ∩∉⊃∪(4 .  

  عقوبة الملعون بسبب اإليذاء هللا والرسول: ثالثاً

β¨: (اللعن، قال تعـالى  -1 Î) t⎦⎪ Ï% ©! $# šχρ èŒ÷σãƒ ©!$# … ã&s!θß™u‘ uρ ãΝ åκ s]yès9 ª!$# ’Îû $u‹÷Ρ ‘‰9$# Íο tÅz Fψ$# uρ 

£‰ tãr&uρ öΝ çλ m; $ \/# x‹ tã $ YΨ‹Îγ •Β ∩∈∠∪(5.  

                                                 
 ).64: اآلية(سورة المائدة،  1
  ).21: اآلية(سورة األنعام،  2
 ).68: اآلية(سورة العنكبوت،  3
 ).60: اآلية(زمر، سورة ال 4
 ). 57: اآلية(سورة األحزاب،  5
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β¨: (قال تعـالى ، اللعن والخلود في نار جهنم -2 Î) t⎦⎪Ï% ©! $# šχρ èŒ÷σ ãƒ ©!$# … ã&s!θß™u‘ uρ ãΝ åκ s]yès9 ª!$# 

’Îû $ u‹÷Ρ ‘‰9$# Íο tÅz Fψ $#uρ £‰tãr& uρ öΝ çλ m; $ \/#x‹ tã $YΨ‹Îγ •Β ∩∈∠∪(1حمتـه  أبعدهم اهللا من ر: " ، قال الطبري

  .2"في الدنيا واآلخرة وأعد لهم في اآلخرة عذابا يهينهم فيه بالخلود فيه 

يصيرون بـه فـي   } عذابا مهينا { وأعد لهم مع ذلك اللعن : " العذاب المهين، قال الشوكاني-3

  .3"اإلهانة في الدار اآلخرة لما يفيده معنى اإلعداد من كونه في الدار اآلخرة 

  بسبب الردةعقوبة الملعون : رابعاً

#y(:قال تعـالى  ø‹x. “ Ï‰ôγ tƒ ª!$# $ YΒöθs% (#ρ ãx Ÿ2 y‰÷èt/ öΝ Íκ È]≈yϑƒÎ) (#ÿρ ß‰Îγ x©uρ ¨β r& tΑθß™§9$# 

A,ym ãΝ èδu™!%ỳ uρ àM≈oΨÉi t6ø9$# 4 ª!$#uρ Ÿω “ Ï‰ôγ tƒ uΘöθs) ø9$# t⎦⎫ Ïϑ Î=≈©à9$# ∩∇∉∪   y7 Í×̄≈s9'ρ é& öΝ èδäτ !#t“ y_ ¨β r& 

öΝ Îγ ø‹n=tæ sπ oΨ÷ès9 «!$# Ïπ s3 Í×̄≈n=yϑ ø9$# uρ Ä¨$ ¨Ψ9$#uρ t⎦⎫ Ïèyϑ ô_r& ∩∇∠∪   t⎦⎪Ï$ Î#≈yz $ pκÏù Ÿω ß# ¤ sƒä† ãΝ ßγ ÷Ζtã 

Ü>#x‹ yèø9$# Ÿωuρ öΝ èδ tβρ ãsàΖ ãƒ ∩∇∇∪   ωÎ) t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θç/$ s? .⎯ÏΒ Ï‰÷èt/ y7 Ï9≡sŒ (#θßsn= ô¹r&uρ ¨β Î* sù ©!$# 

Ö‘θà xî íΟŠ Ïm§‘ ∩∇®∪(4.  

↔y7tΡθè=t: (إحباط العمل، قال تعالى -1 ó¡ o„ Ç⎯ tã Ìöκ ¤¶9$# ÏΘ# tysø9$# 5Α$ tF Ï% ÏμŠ Ïù ( ö≅è% ×Α$tF Ï% ÏμŠ Ïù ×Î6x. ( 

<‰|¹uρ ⎯ tã È≅‹Î6y™ «!$# 7ø à2uρ ⎯ Ïμ Î/ Ï‰Éfó¡ yϑ ø9$# uρ ÏΘ#t y⇔ø9$# ßl#t÷z Î)uρ ⎯Ï& Î# ÷δr& çμ ÷ΨÏΒ çt9 ø.r& y‰ΨÏã 

«!$# 4 èπ uΖ÷GÏ ø9$#uρ ç t9 ò2r& z⎯ÏΒ È≅ ÷F s) ø9$# 3 Ÿωuρ tβθä9#t“ tƒ öΝ ä3 tΡθè= ÏG≈s) ãƒ 4©®L ym öΝ ä.ρ –Šãtƒ ⎯ tã öΝ à6ÏΖƒÏŠ Èβ Î) 

(#θãè≈sÜ tGó™ $# 4 ⎯tΒ uρ ÷ŠÏ‰s? ötƒ öΝ ä3Ζ ÏΒ ⎯ tã ⎯ Ïμ ÏΖƒÏŠ ôM ßϑ uŠ sù uθèδuρ ÖÏù%Ÿ2 y7 Í×̄≈s9'ρ é'sù ôM sÜ Î7 ym 

                                                 
 ).57: اآلية(سورة األحزاب،  1
  .)323: 20(جامع البيان، : الطبري 2
 ).430: 4(فتح القدير، : الشوكاني 3
  ).89 – 86: اآليات(سورة آل عمران،  4
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óΟ ßγ è=≈yϑ ôãr& ’Îû $u‹ ÷Ρ ‘‰9$# Íο tÅz Fψ$# uρ ( y7Í×̄≈s9'ρ é& uρ Ü=≈ysô¹ r& Í‘$ ¨Ζ9$# ( öΝ èδ $ yγŠ Ïù šχρ à$ Î#≈yz ∩⊄⊇∠∪(1. 

تالفى له قطعا في الـدنيا   حبطت أعمالهم الحسنة التي كانوا عملوها في حالة اإلسالم حبوطا ال"

  2"واألخروية واآلخرة بحيث لم يبق لها حكم من األحكام الدنيوية

  .3"فَاقْتُلُوُه َبدََّل ِدينَُه َمْن   : "-صلى اهللا عليه وسلم–القتل، قال  -2

y7: (تعـالى دخولهم فـي اللعنـة، قـال    -3 Í×̄≈s9'ρ é& öΝ èδäτ !#t“ y_ ¨β r& öΝ Îγ ø‹n=tæ sπ oΨ÷ès9 «!$# Ïπ s3 Í×̄≈n=yϑ ø9$# uρ 

Ä¨$ ¨Ψ9$#uρ t⎦⎫Ïèyϑ ô_r& ∩∇∠∪(4. أن يحل بهم من اهللا اإلقصاء والبعد ومن : " جاء في تفسير الطبري

  .5"المالئكة والناس الدعاء بما يسوؤهم من العقاب

صـلى  –أصبح بردته كافراً، والكافر ال يرث، قال النبي  حرمانهم من الميراث، وهذا اإلنسان-4

  .6"َيرِثُ الْكَاِفُر الُْمْسِلَم َولَا َيرِثُ الُْمْسِلُم الْكَاِفَر لَا   " :-اهللا عليه وسلم

tΒ⎯)4: الخلود في النـار، قـال تعـالى    -5 uρ ÷ŠÏ‰ s? ötƒ öΝ ä3Ζ ÏΒ ⎯tã ⎯ Ïμ ÏΖƒÏŠ ôMßϑ uŠ sù uθèδuρ ÖÏù%Ÿ2 

y7 Í×̄≈s9'ρ é'sù ôM sÜ Î7 ym óΟ ßγ è=≈yϑ ôãr& ’Îû $ u‹÷Ρ ‘‰9$# Íο tÅz Fψ $#uρ ( y7 Í×̄≈s9'ρ é&uρ Ü=≈ysô¹r& Í‘$ ¨Ζ9$# ( öΝ èδ $yγŠ Ïù 

šχρ à$ Î#≈yz ∩⊄⊇∠∪(7.  

                                                 
 ).217: اآلية(سورة البقرة،  1
 ).217: 1(إرشاد العقل السليم، : أبو السعود 2
صحيح البخاري، كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم،باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم، رقم الحديث : البخاري 3

)6524( ،)6 :2537.(  
 ).87: اآلية(سورة آل عمران،  4
 .)576: 6(جامع البيان، : الطبري 5
 .)1233: 3(، ) 1614(صحيح مسلم ، كتاب الفرائض ، رقم الحديث : مسلم 6
  ).217: اآلية(سورة البقرة،  7
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×y7Í(:الخلود في اللعنة، وعدم تخفيف العذاب، قـال تعـالى   -6 ¯≈s9'ρ é& öΝ èδäτ !#t“ y_ ¨β r& öΝ Îγ ø‹n= tæ sπ oΨ÷ès9 

«!$# Ïπ s3 Í×̄≈n=yϑ ø9$# uρ Ä¨$̈Ψ9$#uρ t⎦⎫ Ïèyϑ ô_r& ∩∇∠∪  t⎦⎪ Ï$ Î#≈yz $ pκÏù Ÿω ß# ¤ sƒä† ãΝ ßγ ÷Ζ tã Ü># x‹ yèø9$# Ÿωuρ öΝ èδ 

tβρ ã sàΖãƒ ∩∇∇∪(1. 

  عقوبة الملعون بسبب النفاق: خامساً

(y‰tãuρ ª!$# š⎥⎫É: (قــال تعــالى Ï≈oΨßϑ ø9$# ÏM≈s) Ï≈oΨßϑ ø9$#uρ u‘$ ¤ ä3 ø9$# uρ u‘$tΡ tΛ©⎝ yγ y_ t⎦⎪ Ï$ Î#≈yz 

$ pκÏù 4 }‘ Ïδ óΟ ßγ ç6ó¡ ym 4 ÞΟ ßγ uΖ yès9uρ ª!$# ( óΟ ßγ s9uρ Ò>#x‹ tã ×Λ⎧ É) •Β ∩∉∇∪ (2 وقال تعـالى ،) :šUÉj‹ yèãƒuρ 

t⎦⎫ É) Ï≈uΖ ãΚ ø9$# ÏM≈s) Ï≈oΨßϑ ø9$# uρ t⎦⎫Ï. Î ô³ ßϑ ø9$#uρ ÏM≈x. Î ô³ ßϑ ø9$#uρ š⎥⎫ÏoΡ !$©à9$# «!$$ Î/  ∅sß Ï™öθ¡¡9$# 4 

öΝ Íκö n=tã äο tÍ←!#yŠ Ï™öθ¡¡9$# ( |=ÅÒxîuρ ª!$# öΝ Íκ ön=tã óΟ ßγ oΨyès9uρ £‰tãr&uρ óΟ ßγ s9 zΟ ¨Ψyγ y_ ( ôNu™!$ y™ uρ #ZÅÁtΒ 

⌡È⎦: (، وقال تعـالى 3)∪∌∩ ©9 óΟ ©9 Ïμ tG⊥tƒ tβθà) Ï≈oΨßϑ ø9$# t⎦⎪ Ï% ©! $#uρ ’Îû Ν Îγ Î/θè=è% ÖÚẗΒ šχθà Å_ö ßϑ ø9$#uρ 

’Îû Ïπ uΖƒÏ‰yϑ ø9$# š̈Ζ tƒÎøóãΖ s9 öΝ Îγ Î/ ¢Ο èO Ÿω štΡρ â‘ Îρ$ pgä† !$pκÏù ωÎ) Wξ‹ Î=s% ∩∉⊃∪   š⎥⎫ÏΡθãèù= ¨Β ( 

$ yϑ uΖ ÷ƒr& (#þθà É) èO (#ρ ä‹ Ï{ é& (#θè= ÏnF è% uρ Wξ‹ ÏF ø) s? ∩∉⊇∪ (4.  

ö≅è% (#θà): (عدم قبول أعمالهم، قـال تعـالى   -1 ÏΡ r& %·æöθsÛ ÷ρ r& $ \δöx. ⎯©9 Ÿ≅¬6s) tGãƒ öΝ ä3Ζ ÏΒ ( öΝ ä3 ¯Ρ Î) 

óΟ çFΖà2 $YΒ öθs% t⎦⎫ É) Å¡≈sù ∩∈⊂∪(5.  

Ÿξsù y7ö7: (تعذيبهم بالمال والولد، قال تعالى -2 Éf ÷èè? óΟ ßγ ä9≡uθøΒ r& Iωuρ öΝ èδß‰≈s9÷ρ r& 4 $yϑ ¯Ρ Î) ß‰ƒÌ ãƒ ª!$# 

Ν åκ u5 Éj‹ yèã‹Ï9 $ pκ Í5 ’Îû Íο 4θuŠ ysø9$# $ u‹÷Ρ ‘‰9$# t,yδ÷“ s? uρ öΝ åκ ß¦àΡ r& öΝ èδuρ tβρ ãÏ≈x. ∩∈∈∪(6 .  

                                                 
 ).88 – 87: اآليتين(سورة آل عمران،  1
 ).68: اآلية(سورة التوبة،  2
 ).6: اآلية(سورة الفتح،  3
 ).61 – 60: اآليتين(سورة األحزاب،  4
 ).53: اآلية(سورة التوبة،  5
 ).55: اآلية(سورة التوبة،  6
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‘â: (فضحهم وكشف حيلهم للناس، قال تعـالى -3 x‹ øt s† šχθà) Ï≈uΖ ßϑ ø9$# β r& tΑ̈”t∴ è? óΟ Îγ øŠ n= tæ ×ο u‘θß™ 

Ν ßγ ã∞ Îm; uΖ è? $ yϑ Î/ ’Îû öΝ Íκ Í5θè=è% 4 È≅ è% (# ÿρ â™Ì“ öκ tJó™$# χ Î) ©!$# Ól Í øƒèΧ $ ¨Β šχρ â‘ x‹ øt rB ∩∉⊆∪(1.  

⎪⎥š: (إحباط العمل والخسران، قال تعـالى  -4 Ï% ©! $%x. ⎯ ÏΒ ôΜ ä3Î= ö6s% (#þθçΡ%Ÿ2 £‰x©r& öΝ ä3Ζ ÏΒ Zο §θè% 

tsWø. r&uρ Zω≡uθøΒ r& # Y‰≈s9÷ρ r&uρ (#θãètF ôϑ tGó™$$ sù óΟ Îγ É)≈n= sƒ¿2 Λä⎢ ÷ètGôϑ tGó™$$ sù ö/ä3 É)≈n=sƒ ¿2 $ yϑ Ÿ2 yìtF ôϑ tF ó™$# 

š⎥⎪ Ï% ©! $# ⎯ÏΒ Ν ä3Î= ö6s% óΟ Îγ É)≈n=sƒ ¿2 ÷Λä⎢ ôÒ äz uρ “ É‹ ©9$%x. (#þθàÊ$ yz 4 y7Í×̄≈s9'ρ é& ôM sÜ Î7 ym öΝ ßγ è=≈yϑ ôãr& ’Îû 

$u‹÷Ρ ‘‰9$# Íο tÅz Fψ$# uρ ( šÍ×̄≈s9'ρ é&uρ ãΝ èδ tβρ çÅ£≈y‚ø9$# ∩∉®∪(2.  

:  ، قال تعـالى إليهم  طلب الرحمة وأ من االستغفار لهم، –صلى اهللا عليه وسلم –لنبي منع ا -5

)öÏ øótGó™ $# öΝ çλ m; ÷ρ r& Ÿω öÏ øótGó¡ n@ öΝ çλ m; β Î) öÏ øótGó¡ n@ öΝ çλ m; t⎦⎫ Ïèö7 y™ Zο § sΔ ⎯n= sù tÏ øótƒ ª!$# öΝ çλ m; 4 y7 Ï9≡sŒ 

öΝ åκ ¨Ξr'Î/ (#ρ ãx Ÿ2 «!$$ Î/ ⎯ Ï& Î!θß™u‘ uρ 3 ª!$#uρ Ÿω “ Ï‰öκ u‰ tΠöθs) ø9$# t⎦⎫ É) Å¡≈x ø9$# ∩∇⊃∪(3 . ــالى ــال تع :  وق

)í™ !#uθy™ óΟ Îγ øŠ n=tæ |Nöx øótGó™ r& óΟ ßγ s9 ÷Πr& öΝ s9 öÏ øótGó¡ n@ öΝ çλ m; ⎯s9 t Ï øótƒ ª!$# öΝ çλ m; 4 ¨β Î) ©!$# Ÿω “ Ï‰öκ u‰ 

tΠöθs) ø9$# š⎥⎫ É) Å¡≈x ø9$# ∩∉∪(4.  

غفر اهللا لهم وإن استغفرت لهم اسـتغفارا  أنه لن ي": جاء في فتح القدير عن اآلية األولى

  .5"في الكثرة غاية المبالغ بالغاً

ــالى ــال تع Ÿωuρ Èe≅|Áè? #’n?tã 7‰: (وق tnr& Ν åκ ÷]ÏiΒ |N$̈Β #Y‰t/r& Ÿωuρ öΝ à) s? 4’n?tã ÿ⎯ Íν Î ö9 s% ( öΝ åκ ¨ΞÎ) 

(#ρ ãx x. «!$$ Î/ ⎯ Ï&Î!θß™u‘ uρ (#θè?$tΒ uρ öΝ èδuρ šχθà) Å¡≈sù ∩∇⊆∪(6.  اهللا باللعن، وهي طردهم من رحمة

                                                 
 ).64: اآلية(سورة التوبة،  1
 ).69: اآلية(، سورة التوبة 2
 ).80: اآلية(سورة التوبة،  3
 ).6: اآلية(سورة المنافقون،  4
 ).562: 2(فتح القدير، : الشوكاني 5
 ). 84: اآلية(سورة التوبة،  6
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⎫⎥y‰tãuρ ª!$# š: (أشد العقوبـات، قـال تعـالى    É) Ï≈oΨßϑ ø9$# ÏM≈s) Ï≈oΨßϑ ø9$# uρ u‘$¤ ä3 ø9$#uρ u‘$ tΡ tΛ©⎝ yγ y_ 

t⎦⎪Ï$ Î#≈yz $ pκÏù 4 }‘ Ïδ óΟ ßγ ç6ó¡ ym 4 ÞΟ ßγ uΖ yès9uρ ª!$# ( óΟ ßγ s9uρ Ò>#x‹ tã ×Λ⎧ É) •Β ∩∉∇∪(1 .وقال تعالى) :#sŒÎ)uρ 

öΝ ßγ tF ÷ƒr& u‘ y7 ç7 Éf÷èè? öΝ ßγ ãΒ$ |¡ ô_r& ( β Î)uρ (#θä9θà) tƒ ôì yϑ ó¡ n@ öΝ Ïλ Î; öθs) Ï9 ( öΝ åκ ¨Ξr(x. Ò=à± äz ×ο y‰ ¨Ζ|¡ •Β ( 

tβθç7 |¡ øt s† ¨≅ä. >π ysø‹|¹ öΝ Íκ ön= tã 4 ç/èφ –ρ ß‰yèø9$# ÷Λèεö‘ x‹ ÷n $$sù 4 ÞΟ ßγ n= tG≈s% ª!$# ( 4’̄Τ r& tβθä3sù÷σ ãƒ ∩⊆∪(2.  

⎯ô: (ىالعذاب في الدنيا واآلخرة وتخلي الناس عنهم، قـال تعـال   £ϑ ÏΒ uρ /ä3 s9öθym š∅ÏiΒ 

É>#tôãF{$# tβθà) Ï≈oΨãΒ ( ô⎯ÏΒ uρ È≅÷δr& Ïπ uΖƒÏ‰yϑ ø9$# ( (#ρ ßŠttΒ ’n?tã É−$x ÏiΖ9$# Ÿω ö/àSßϑ n=÷ès? ( ß⎯ øtwΥ öΝ ßγ ßϑ n= ÷ètΡ 4 

Ν åκ æ5 Éj‹ yèãΖy™ È⎦÷⎫s? §̈Β §Ν èO šχρ –Štãƒ 4’n< Î) A># x‹ tã 8Λ⎧ Ïà tã ∩⊇⊃⊇∪(3 . ومعنى سنعذبهم مرتين، أي عذاب

  4.الدنيا وعذاب القبر

šχθà: (وقال تعـالى  Î= øts† «!$$ Î/ $tΒ (#θä9$ s% ô‰s) s9uρ (#θä9$s% sπ yϑ Î=x. Ìø ä3ø9$# (#ρ ãx Ÿ2uρ y‰÷èt/ 

ö/ÏSÏϑ≈n= ó™Î) (#θ‘ϑ yδuρ $yϑ Î/ óΟ s9 (#θä9$oΨtƒ 4 $ tΒuρ (# þθßϑ s) tΡ HωÎ) ÷β r& ãΝ ßγ9uΖ øîr& ª!$# … ã& è!θß™ u‘ uρ ⎯ ÏΒ ⎯ Ï&Î# ôÒsù 4 

β Î* sù (#θç/θçGtƒ à7 tƒ # Zöyz öΝ çλ °; ( β Î)uρ (#öθ©9uθtGtƒ ãΝ åκ ö5 Éj‹ yèãƒ ª!$# $ ¹/#x‹ tã $VϑŠ Ï9r& ’Îû $ u‹÷Ρ ‘‰9$# Íο tÅz Fψ $#uρ 4 

$ tΒuρ öΝ çλ m; ’Îû Ä⇓ ö‘ F{$# ⎯ ÏΒ <c’Í< uρ Ÿωuρ 9ÅÁtΡ ∩∠⊆∪(5 . ورد في العذاب في الدنيا بأنه القتل والغم

  7.وجاء أيضاً بمعنى األسر والنهب 6.والهم

                                                 
 ).68: اآلية(سورة التوبة،  1
 ). 4: اآلية(سورة المنافقون،  2
  ).101: اآلية(سورة التوبة،  3
  .بتصرف )248: 3(معاني القرآن، : النحاس 4
 ).74: اآلية(سورة التوبة،  5
 ). 488: 2(ابن كثير تفسير القرآن العظيم، 6
 ).85: 4(إرشاد العقل السليم، : أبو السعود 7
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وعند اآللوسي يكون عذاب الـدنيا، بمتاعـب   . 1ر عذاب الدنيا أيضاً بمعنى الخزيوفس

  .2النفاق وسوء الذكر، أو يشاهدونه عند الموت

⎫⎥y‰tãuρ ª!$# š: (الخلود في نار جهنم، قال تعـالى  -6 É) Ï≈oΨßϑ ø9$# ÏM≈s) Ï≈oΨßϑ ø9$#uρ u‘$ ¤ ä3 ø9$# uρ u‘$ tΡ 

tΛ©⎝ yγ y_ t⎦⎪ Ï$ Î#≈yz $ pκ Ïù 4 }‘ Ïδ óΟ ßγ ç6ó¡ ym 4 ÞΟ ßγ uΖ yès9uρ ª!$# ( óΟ ßγ s9uρ Ò>#x‹ tã ×Λ⎧ É) •Β ∩∉∇∪(3.  

β¨: (عدم وجود النصير لهم وهم في الدرك األسفل من النـار، قـال تعـالى    -7 Î) t⎦⎫ É) Ï≈oΨçRùQ $# ’Îû 

Ï8ö‘ ¤$!$# È≅x ó™ F{$# z⎯ ÏΒ Í‘$ ¨Ζ9$# ⎯ s9uρ y‰ÅgrB öΝ ßγ s9 # ·ÅÁtΡ ∩⊇⊆∈∪(4. وقال تعالى) :$ pκ š‰r'̄≈tƒ ©É<̈Ζ9$# Ï‰Îγ≈y_ 

u‘$¤ à6ø9$# t⎦⎫É) Ï≈oΨßϑ ø9$#uρ õá è= øñ $#uρ öΝ Íκ ön= tã 4 öΝ ßγ1uρ ù'tΒuρ ÞΟ ¨Ψyγ y_ ( }§ø♥Î/uρ çÅÁ yϑ ø9$# ∩∠⊂∪(5.  

(tΠöθtƒ ãΑθà: (حرمانهم من نور اإليمان يوم القيامة، قال تعـالى  -8 tƒ tβθà) Ï≈uΖßϑ ø9$# àM≈s) Ï≈oΨßϑ ø9$# uρ 

š⎥⎪ Ï% ©# Ï9 (#θãΖ tΒ#u™ $ tΡρ ãÝàΡ $# ó§ Î6tGø) tΡ ⎯ÏΒ öΝ ä. Í‘θœΡ Ÿ≅Š Ï% (#θãèÅ_ö‘ $# öΝ ä. u™!# u‘ uρ (#θÝ¡ Ïϑ tF ø9$$ sù # Y‘θçΡ 

z>Î ÛØsù Ν æηuΖ ÷ t/ 9‘θÝ¡ Î0 … ã& ©! 7>$t/ … çμ ãΖÏÛ$ t/ ÏμŠ Ïù èπ uΗ÷q§9$# … çν ãÎγ≈sß uρ ⎯ ÏΒ Ï& Î# t6Ï% Ü>#x‹ yèø9$# ∩⊇⊂∪(6.  

šχθà: (العذاب األليم في اآلخـرة، قـال تعـالى    -9 Î=øt s† «!$$ Î/ $tΒ (#θä9$s% ô‰s) s9uρ (#θä9$s% sπ yϑ Î=x. 

Ìø ä3 ø9$# (#ρ ãx Ÿ2uρ y‰÷èt/ ö/ÏSÏϑ≈n= ó™Î) (#θ‘ϑ yδuρ $yϑ Î/ óΟ s9 (#θä9$oΨtƒ 4 $ tΒuρ (# þθßϑ s) tΡ HωÎ) ÷β r& ãΝ ßγ9uΖ øîr& ª!$# 

… ã&è!θß™u‘ uρ ⎯ÏΒ ⎯ Ï& Î# ôÒsù 4 β Î* sù (#θç/θçGtƒ à7 tƒ #Zö yz öΝ çλ °; ( β Î) uρ (#öθ©9uθtGtƒ ãΝ åκ ö5 Éj‹ yèãƒ ª!$# $¹/#x‹ tã $ VϑŠ Ï9r& 

’Îû $u‹÷Ρ ‘‰9$# Íο tÅz Fψ $#uρ 4 $tΒ uρ öΝ çλ m; ’Îû Ä⇓ ö‘ F{$# ⎯ÏΒ <c’Í< uρ Ÿωuρ 9ÅÁ tΡ ∩∠⊆∪(7.  

                                                 
 ).74: 1(معالم التنزيل، : البغوي 1
  .بتصرف) 140: 10(روح المعاني، : اآللوسي 2
  ). 68: اآلية(سورة التوبة،  3
  ).145: اآلية(سورة النساء،  4
 ).73: اآلية(سورة التوبة،  5
 ).13: اآلية(سورة الحديد،  6
 ).74: اآلية(سورة التوبة،  7
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  عقوبة الملعون بسبب القتل:سادساً

  العذاب العظيم - 1

tΒ⎯: (قال تعالى uρ ö≅çF ø) tƒ $YΨÏΒ ÷σ ãΒ #Y‰ Ïdϑ yètG•Β … çν äτ !# t“ yfsù ÞΟ ¨Ψyγ y_ #V$ Î#≈yz $ pκÏù |=ÅÒxîuρ ª!$# 

Ïμ ø‹n=tã … çμ uΖ yès9uρ £‰tãr&uρ … çμ s9 $¹/#x‹ tã $VϑŠ Ïà tã ∩®⊂∪(1   ألن القاتل يترتب عليه نوعين من العـذاب- 

أما في الدنيا فعن طريق القصاص بالقتل أو الحـبس وفـي ذلـك يقـول      –نيا واآلخرة في الد

والعذاب مثل الضرب بالسوط والحرق بالنار والقطع بالحديد إلى غير ذلك مما يؤلم : " القرطبي

  .3"وهو مشتق من الحبس والمنع " وجاء أيضاً، . 2"اإلنسان

 اإلثم الكبير - 2

ل العمد من الوعيد الذي ذكرته اآلية وغيرهـا، قـال   وذلك من خالل ما ترتب على القات

ــالى ≅ô⎯ÏΒ È:  (تع ô_r& y7 Ï9≡sŒ $ oΨö;tF Ÿ2 4’n?tã û©Í_ t/ Ÿ≅ƒ Ï™ℜuó  Î) … çμ ¯Ρ r& ⎯tΒ Ÿ≅ tF s% $G¡ ø tΡ Îö tóÎ/ C§ ø tΡ ÷ρ r& 

7Š$ |¡ sù ’Îû ÇÚö‘ F{$# $ yϑ ¯Ρ r'x6sù Ÿ≅tF s% }̈ $̈Ζ9$# $ Yè‹Ïϑ y_ ô⎯tΒ uρ $yδ$ uŠ ômr& !$uΚ ¯Ρ r'x6sù $ uŠôm r& }̈ $ ¨Ψ9$# 

$Yè‹Ïϑ y_ 4 ô‰s) s9uρ óΟ ßγ ø? u™!$ y_ $ uΖ è=ß™ â‘ ÏM≈uΖ Éi t7 ø9$$ Î/ ¢Ο èO ¨β Î) #ZÏWx. Ο ßγ ÷ΨÏiΒ y‰÷èt/ šÏ9≡sŒ ’Îû ÇÚö‘ F{$# 

šχθèùÎ ô£ ßϑ s9 ∩⊂⊄∪(4.  

≅ö: (وقال تعـالى  è% (#öθs9$yès? ã≅ø? r& $ tΒ tΠ§ym öΝ à6š/u‘ öΝ à6øŠ n= tæ ( ωr& (#θä. Îô³ è@ ⎯ Ïμ Î/ $ \↔ ø‹x© 

(È⎦ ø⎪ t$ Î!≡uθø9$$ Î/uρ $ YΖ≈|¡ ômÎ) ( Ÿωuρ (# þθè=çF ø) s? Ν à2y‰≈s9÷ρ r& ï∅ÏiΒ 9,≈n=øΒ Î) ( ß⎯ós̄Ρ öΝ à6è%ã— ötΡ öΝ èδ$ −ƒÎ) uρ ( Ÿωuρ 

(#θç/tø) s? |·Ïm≡uθx ø9$# $tΒ tyγ sß $ yγ ÷ΨÏΒ $ tΒuρ š∅sÜ t/ ( Ÿωuρ (#θè= çGø) s? š[ ø ¨Ζ9$# ©ÉL ©9$# tΠ§ ym ª!$# ωÎ) 

                                                 
 ).93: اآلية(سورة النساء،  1
  ).232: 1(الجامع ألحكام القرآن، : القرطبي 2
  ).232: 1(المرجع السابق،  3
 ).32: اآلية(سورة المائدة،  4
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Èd,ysø9$$Î/ 4 ö/ä3Ï9≡sŒ Ν ä38¢¹ uρ ⎯Ïμ Î/ ÷/ä3 ª= yès9 tβθè= É) ÷ès? ∩⊇∈⊇∪(1 .وعن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال" :  

الَِّتي  الشِّْرُك بِاللَِّه َوالسِّْحُر َوقَتُْل النَّفْسِ :قَاَل ؟َوَما ُهنَّ اللَِّه قَالُوا َيا َرُسوَل   الُْموبِقَاِت    اْجتَِنُبوا السَّْبَع  

َيْوَم الزَّْحِف َوقَذْفُ الُْمْحَصنَاِت الُْمْؤِمنَـاِت   الَْيِتيمِ َوالتََّولِّيبِالَْحقِّ َوَأكُْل الرَِّبا َوَأكُْل َمالِ  ِإلَّا اللَُّه َحرََّم

  .3"َأْهَوُن َعلَى اللَِّه ِمْن قَتْلِ َرُجلٍ ُمْسِلمٍ لََزَواُل الدُّنَْيا : "-صلى اهللا عليه وسلم–وقوله  .2"الْغَاِفلَاِت

  .4"ِللْقَاِتلِ شَْيٌء لَْيَس   : "-صلى اهللا عليه وسلم–الحرمان من الميراث، قال رسول اهللا  - 3

$: (القصاص أو الدية، قال تعالى -4 pκ š‰r'̄≈tƒ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θãΖtΒ#u™ |=ÏGä. ãΝ ä3 ø‹n=tæ ÞÉ$ |ÁÉ) ø9$# ’Îû ‘ n= ÷F s) ø9$# 

” çtø: $# Ìhçtø: $$Î/ ß‰ö6yèø9$# uρ Ï‰ö7 yèø9$$ Î/ 4©s\Ρ W{$# uρ 4©s\Ρ W{$$Î/ 4 ô⎯ yϑ sù u’Å∀ãã … ã& s! ô⎯ ÏΒ ÏμŠ Åz r& Ö™ ó©x« 7í$t6Ïo? $$ sù 

Å∃ρ ã÷èyϑ ø9$$Î/ í™!# yŠr& uρ Ïμ ø‹s9Î) 9⎯≈|¡ ômÎ* Î/ 3 y7Ï9≡sŒ ×#‹ Ï øƒrB ⎯ ÏiΒ öΝ ä3 În/§‘ ×π yϑ ômu‘ uρ 3 Ç⎯ yϑ sù 3“ y‰tGôã$# y‰÷èt/ 

y7 Ï9≡sŒ … ã&s# sù ë>#x‹ tã ÒΟŠ Ï9r& ∩⊇∠∇∪(5  صلى اهللا عليه وسـلم –وأما الدية، فأصلها قول الرسول-" :  

  .6"ُيِقيَد َوِإمَّا َأْن ُيفَْدى ِإمَّا َأْن   النَّظََرْينِ بِخَْيرِ فَُهَو يٌلقُِتَل لَُه قَِت َوَمْن 

 ُرِفـعَ  َعلَْيِه َوَسلََّم َصلَّى اللَُّه َما َرَأْيتُ النَّبِيَّ : " قال -رضي اهللا عنه-وعن أنس بن مالك 

  .7" ِإلَّا َأَمَر ِفيِه بِالَْعفْو ِقَصاٌص ِفيِه شَْيٌء ِإلَْيِه

                                                 
 ).151: اآلية(سورة األنعام، 1
بخاري، كتاب الوصايا، باب قول اهللا تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يـأكلون، رقـم   صحيح ال: البخاري 2

  ).1017: 3(، )2615(الحديث 
قال أبو عيسى صحيح، وقال الشيخ ) 16: 4(، )1395(سنن الترمذي، الديات، تشديد قتل المؤمن، رقم الحديث : الترمذي 3

 .صحيح: األلباني
فـي   قال الشيخ األلباني) 598: 2(، )4564(ن أبي داود، كتاب الديات، باب ديات األعضاء، رقم الحديث سن: أبو داود 4

  ."حسن": ذيل السنن
 ).178: اآلية(سورة البقرة،  5
  ).857: 2(، )2302(صحيح البخاري، كتاب اللقطة، باب كيف تعرف لقطة أهل مكة، رقم الحديث : البخاري 6
، قـال الشـيخ   )576: 2(، )4497(ود، كتاب الديات، باب اإلمام يأمر بالعفو بالدم، رقم الحـديث  سنن أبي دا: أبو داود 7

 .صحيح: في ذيل السنن األلباني
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tΒ$: (كفارة، قال تعالىال -5 uρ šχ%x. ?⎯ ÏΒ÷σ ßϑ Ï9 β r& Ÿ≅ çF ø) tƒ $ ·Ζ ÏΒ÷σ ãΒ ωÎ) $ \↔ sÜ yz 4 ⎯ tΒuρ Ÿ≅ tF s% $ ·ΨÏΒ÷σ ãΒ 

$ \↔ sÜyz ãƒÌóstGsù 7π t7 s% u‘ 7π oΨÏΒ ÷σ •Β ×π tƒÏŠuρ îπ yϑ ¯= |¡ •Β #’n< Î) ÿ⎯ Ï&Î# ÷δr& HωÎ) β r& (#θè% £‰¢Átƒ 4 β Î* sù šχ%x. ⎯ ÏΒ 

BΘöθs% 5iρ ß‰tã öΝ ä3 ©9 uθèδuρ Ñ∅ÏΒ÷σ ãΒ ãƒÌóstGsù 7π t6s% u‘ 7π oΨÏΒ ÷σ •Β ( β Î) uρ šχ%Ÿ2 ⎯ ÏΒ ¤Θöθs% öΝ à6oΨ÷ t/ 

Ο ßγ oΨ÷ t/uρ ×,≈sV‹ÏiΒ ×π tƒÏ‰sù îπ yϑ ¯= |¡ •Β #’n< Î) ⎯Ï& Î# ÷δr& ãƒÌøt rB uρ 7π t6s% u‘ 7π oΨÏΒ ÷σ •Β ( ⎯yϑ sù öΝ ©9 ô‰Éftƒ ãΠ$ u‹ÅÁsù 

È⎦ø⎪ tôγ x© È⎦÷⎫ yèÎ/$ tF tF ãΒ Zπ t/öθs? z⎯ÏiΒ «!$# 3 šχ%x. uρ ª!$# $ ¸ϑŠ Î= tã $ VϑŠ Å6ym ∩®⊄∪(1.  صـلى اهللا  –وقال

فيمن لم يقتص من القاتل، عندما أتاه نفر من الرجال وقالوا له إن صاحبنا قد أوجب  -عليه وسلم

بِكُـلِّ ُعْضـوٍ    ُيْعِتقْ اللَُّه َعزَّ َوَجـلَّ  َعنُْه َأْعِتقُوا    : "فقال ،2ومعنى ذلك أنه استحق النار ألنه قتل 

   .3"ُعْضًوا ِمنُْه ِمْن النَّارِ

tΒ⎯: (ود في نار جهنم، قال تعـالى الخل -1 uρ ö≅çF ø) tƒ $ YΨÏΒ ÷σ ãΒ # Y‰Ïdϑ yètG•Β … çν äτ !# t“ yfsù ÞΟ ¨Ψyγ y_ #V$ Î#≈yz 

$ pκÏù |=ÅÒ xîuρ ª!$# Ïμ ø‹n= tã … çμ uΖyès9uρ £‰tãr&uρ … çμ s9 $ ¹/# x‹ tã $VϑŠ Ïà tã ∩®⊂∪(4.  

  .تحقيق غضب اهللا تعالى -2

  .الطرد من رحمة اهللا وذلك من خالل اللعن -3

  .العذاب العظيم إعداد -4

:  اإلثم الكبير، وينال هذا اإلثم من خالل القتل ألنه بمثابة من قتل الناس جميعا، قـال تعـالى   -5

)ô⎯ ÏΒ È≅ô_r& y7 Ï9≡sŒ $ oΨö; tF Ÿ2 4’n?tã û©Í_ t/ Ÿ≅ƒÏ™ℜu ó Î) … çμ ¯Ρ r& ⎯ tΒ Ÿ≅tF s% $ G¡ ø tΡ Î ötóÎ/ C§ø tΡ ÷ρ r& 7Š$ |¡ sù ’Îû 

ÇÚö‘ F{$# $yϑ ¯Ρ r'x6sù Ÿ≅ tF s% }̈ $ ¨Ζ9$# $ Yè‹Ïϑ y_ ô⎯ tΒuρ $ yδ$uŠ ômr& !$ uΚ ¯Ρ r'x6sù $uŠ ômr& }̈ $ ¨Ψ9$# $ Yè‹Ïϑ y_ 

                                                 
 ).92: اآلية(سورة النساء،  1
 ).361: 10(مج،دار الكتب العلمية،) 14(عون المعبود شرح سنن أبو داود، :العظيم آبادي،محمد شمس الحق أبو الطيب 2
قال شعيب األرنؤوط ) 490: 3(، )16055(مسند أحمد، مسند المكيين، حديث واثلة بن األصقع، رقم الحديث : نبلابن ح 3

  .حديث صحيح
 ).93: اآلية(سورة النساء،  4
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4ô‰s) s9uρ óΟ ßγ ø? u™!$ y_ $uΖ è=ß™ â‘ ÏM≈uΖÉi t7 ø9$$Î/ ¢Ο èO ¨β Î) # ZÏWx. Ο ßγ ÷ΨÏiΒ y‰÷èt/ šÏ9≡sŒ ’Îû ÇÚö‘ F{$# 

šχθèùÎ ô£ ßϑ s9 ∩⊂⊄∪(1.  

  عقوبة الملعون بسبب القذف: سابعاً

ــالى  ــال تع β¨: (ق Î) t⎦⎪ Ï% ©! $# šχθãΒ ötƒ ÏM≈uΖ |ÁósãΚ ø9$# ÏM≈n=Ï≈tóø9$# ÏM≈oΨÏΒ÷σ ßϑ ø9$# (#θãΖ Ïèä9 ’Îû 

$u‹÷Ρ ‘‰9$# Íο tÅz Fψ$# uρ öΝ çλ m;uρ ë>#x‹ tã ×Λ⎧ Ïà tã ∩⊄⊂∪(2.  

  .الطرد من رحمة اهللا، وذلك من خالل لعنهم كما ورد في اآلية السابقة -1

χ: (، قال تعالىاألليمالعذاب -2 Î) t⎦⎪ Ï% ©! $# tβθ™7 Ït ä† β r& yì‹Ï± n@ èπ t± Ås≈x ø9$# ’Îû š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ#u™ 

öΝ çλ m; ë>#x‹ tã ×Λ⎧ Ï9r& ’Îû $ u‹÷Ρ ‘‰9$# Íο tÅz Fψ $#uρ 4 ª!$#uρ ÞΟ n= ÷ètƒ óΟ çFΡ r&uρ Ÿω tβθßϑ n= ÷ès? ∩⊇®∪ 3 .  

⎪⎦t: (بالجلد ثمانين جلدة، قـال تعـالى   همإقامة الحد علي -3 Ï% ©! $#uρ tβθãΒ ötƒ ÏM≈oΨ|Áósßϑ ø9$# §Ν èO óΟ s9 

(#θè? ù'tƒ Ïπ yèt/ö‘ r'Î/ u™!# y‰pκ à− óΟ èδρ ß‰Î= ô_$$ sù t⎦⎫ ÏΖ≈uΚ rO Zο t$ ù# y_ Ÿωuρ (#θè=t7 ø) s? öΝ çλ m; ο̧ y‰≈pκ y− #Y‰t/r& 4 y7 Í×̄≈s9'ρ é&uρ ã 

Ν èδ tβθà) Å¡≈x ø9$# ∩⊆∪(4.  

  . ، فبينت اآلية السابقة إبطال الشهادة للقاذفمإبطال شهادته -4

وجاء في معاني القرآن . ابقة ووصفته بأنه فاسقعقوبة الفسق، وذلك ما أشارت إليه اآلية الس-5

في هذه اآلية ثالثة أحكام على القاذف منها جلده وترك قبول شـهادته،  : " في تفسير اآلية السابقة

  5".وتفسيقه 

                                                 
 ).32: اآلية(سورة المائدة،  1
 ).23: اآلية(سورة النور،  2
  ).19: اآلية(سورة النور،  3
 ).4: اآلية(سورة النور،  4
 ).501: 4(معاني القرآن،  :النحاس 5
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öΝ: (العذاب العظيم، قال تعالى -6 çλ m;uρ ë>#x‹ tã ×Λ⎧ Ïà tã(1.  

tΠöθtƒ ß‰pκ(:شهادة أعضائهم يوم القيامة علـيهم، قـال تعـالى   -7 ô¶s? öΝ Íκ ön= tã öΝ ßγ çF t⊥Å¡ ø9r& öΝ Íκ‰Ï‰÷ƒr&uρ 

Ν ßγ è= ã_ö‘ r&uρ $yϑ Î/ (#θçΡ%x. tβθè= yϑ ÷ètƒ ∩⊄⊆∪   7‹ Í≥ tΒöθtƒ ãΝ ÍκÏjùuθãƒ ª!$# ãΝ ßγ oΨƒÏŠ ¨,ysø9$# tβθßϑ n= ÷ètƒuρ ¨β r& ©!$# 

uθèδ ‘,ys ø9$# ß⎦⎫Î7 ßϑ ø9$# ∩⊄∈∪(2.  

  التهام بالزناعقوبة الملعون بسبب ا:ثامناً

%t⎦⎪Ï(:قال تعالى ©! $#uρ tβθãΒö tƒ öΝ ßγ y_≡uρ ø— r& óΟ s9uρ ⎯ä3 tƒ öΝ çλ °; â™!#y‰pκ à− HωÎ) öΝ ßγ Ý¡ àΡ r& äο y‰≈yγ t± sù 

óΟ ÏδÏ‰tnr& ßì t/ö‘ r& ¤N≡y‰≈uηx© «!$$Î/   … çμΡ̄ Î) z⎯ Ïϑ s9 š⎥⎫ Ï% Ï‰≈¢Á9$# ∩∉∪   èπ |¡ Ïϑ≈sƒø: $#uρ ¨β r& |M uΖ ÷ès9 «!$# 

Ïμ ø‹n=tã β Î) tβ%x. z⎯ ÏΒ t⎦⎫Î/É‹≈s3 ø9$# ∩∠∪   (# äτ u‘ ô‰tƒuρ $ pκ ÷]tã z># x‹ yèø9$# β r& y‰pκ ô¶s? yì t/ö‘ r& ¤N≡y‰≈pκ y− «!$$ Î/   

… çμ ¯Ρ Î)  z⎯Ïϑ s9  š⎥⎫ Î/É‹≈s3 ø9$#  ∩∇∪  sπ |¡ Ïϑ≈sƒ ø:$# uρ  ¨β r&  |=ŸÒxî  «!$#  !$pκ ön= tæ  β Î)  tβ%x.  z⎯ ÏΒ 

t⎦⎫ Ï% Ï‰≈¢Á9$# ∩®∪(3.  

بـين فيـه الفرقـة بـين      الحديث الـذي الفرقة بين الزوجين، وقد روى عمر بن الخطاب  -1

  .4"المتالعنان يفرق بينهما وال يجتمعان أبدا : " ، فقالعنينالمتال

وفرقة اللعان تحرمها عليـه علـى   " تحريم الزوجة عليه تحريماً أبديا، ورد في زاد المعاد، -2

  .5"األبد

                                                 
 ).23: اآلية(سورة النور،  1
 ).25 – 24: اآليتين(سورة النور،  2
  ).9 – 6: اآليات(سورة النور،  3

مج، تحقيق كمال يوسف الحـوت،  ) 7(المصنف في األحاديث واآلثار، : ابن أبي شيبة، أبو بكر عبد اهللا بن محمد الكوفي4 

، كتاب النكاح، باب إذا فرق بين المتالعنين لم يجتمعا أبدا وليس له أن يتزوجها، )هـ1409( 1مكتبة الرشد، الرياض، ط

 .المصنف: شيبه ابن أبي، وسأشير إليه الحقاً، )19: 4(، )17369(رقم الحديث 
مـج، تحقيـق شـعيب    ) 5(زاد المعاد في هدي خير العبـاد،  : ابن قيم الجوزية، أبو بكر بن أيوب الزرعي أبو عبد اهللا 5

ـ  1407(، 14عبد القادر األرناؤوط، مؤسسة الرسالة، مكتبة المنار اإلسالمية، بيـروت، الكويـت، ط   –رناؤوط األ  –هـ

  .زاد المعاد: ، وسأشير إليه الحقاً، ابن القيم)226: 5(، )م1986
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 ِللِْفـَراش  الَْولَـد   ":-صـلى اهللا عليـه وسـلم   –قـول النبـي   اللعان، لانتفاء الولد بمجرد  -3

  .2، وال يكون االنتفاء إال باللعان التام 1"الَْحَجُر َوِللَْعاِهرِ

  .3يقع بتمام المالعنة الفراقحل ألحدهما أن يرث األخر ألن ال يتوارثان، فإذا تم اللعان ال ي -4

النفقة عنها بناًء على انقطاع الصلة فيما بينهما، من سقوط نفقة الزوجة عن الرجل، وسقوط  -5

  .4أنه ال سبيل الجتماعهما

أنهـا ال ترمـى   : " أبعدت عن نفسها ما يترتب عليها من الزنا عند مالعنتها، وقال ابن القيم -6

وال يرمى ولدها ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحد وهذا ألن لعانها نفى عنهـا تحقيـق مـا    

  .5"حد قاذفها وقاذف ولدهارميت به في

  .إن كان كاذباً فله اللعن، وان كانت كاذبة فلها الغضب -7

ــالى  -8 ــال تع ــين، ق ــم المب ⎪⎦t: (اإلث Ï% ©!$# uρ šχρ èŒ÷σ ãƒ š⎥⎫ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9$# ÏM≈oΨÏΒ÷σ ßϑ ø9$# uρ ÎötóÎ/ $ tΒ 

(#θç6|¡ oKò2 $# Ï‰s) sù (#θè= yϑ tF ôm$# $ YΖ≈tF ôγ ç/ $ Vϑ øOÎ)uρ $ YΨ Î6•Β ∩∈∇∪(6.   

  عقوبة الملعون بسبب الفساد في األرض:اًتاسع

ö≅yγ(:قال تعـالى  sù óΟ çF øŠ |¡ tã β Î) ÷Λä⎢ øŠ ©9uθs? β r& (#ρ ß‰Å¡ ø è? ’Îû ÇÚö‘ F{$# (#þθãèÏeÜs) è? uρ öΝ ä3 tΒ$ymö‘ r& 

∩⊄⊄∪   y7 Í×̄≈s9'ρ é& t⎦⎪Ï% ©! $# ãΝ ßγ oΨyès9 ª!$# ö/àS£ϑ |¹ r'sù #‘ yϑ ôãr&uρ öΝ èδt≈|Áö/r& ∩⊄⊂∪(7ــالى ــال تعـ : ، وقـ

                                                 
 .صحيح) 431(، )1413(الموطأ، كتاب األقضية، باب القضاء بإلحاق الولد بأبيه، رقم الحديث : مالك 1
مج، ) 10(، في فقه اإلمام أحمد بن حنبل الشيباني المغني: )هـ620ت(، عبد اهللا بن أحمد المقدسي أبو محمد ، ابن قدامه 2

  .) 38: 9(، ) هـ1405( 1دار الفكر ، بيروت ، ط
  .بتصرف) 163: 12(الجامع ألحكام القرآن، : القرطبي 3
 .بتصرف) 356: 5(زاد المعاد، : ابن القيم 4
 ).361: 5(زاد المعاد، : ابن القيم 5
 ).58: اآلية(سورة األحزاب،  6
 ).23 -22: اآليتين(سورة محمد،  7
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)t⎦⎪ Ï% ©! $#uρ tβθàÒà)Ζ tƒ y‰ ôγ tã «!$# .⎯ ÏΒ Ï‰÷èt/ ⎯ Ïμ É)≈sV‹ÏΒ šχθãèsÜ ø) tƒuρ !$ tΒ ttΒ r& ª!$# ÿ⎯Ïμ Î/ β r& Ÿ≅ |¹θãƒ 

tβρ ß‰ Å¡ ø ãƒuρ ’Îû ÇÚö‘ F{$#   y7Í×̄≈s9'ρ é& ãΝ ßγ s9 èπ oΨ÷è̄=9$# öΝ çλ m;uρ â™þθß™ Í‘# ¤$!$# ∩⊄∈∪(1.  

$: (جاءت عقوبة المفسد في األرض متسلسلة في سورة المائدة، قال تعـالى  yϑ ¯Ρ Î) (#äτℜt“ y_ 

t⎦⎪ Ï% ©! $# tβθç/Í‘$ ptä† ©!$# … ã&s!θß™ u‘ uρ tβ öθyèó¡ tƒuρ ’Îû ÇÚö‘ F{$# #·Š$ |¡ sù β r& (# þθè=−Gs) ãƒ ÷ρ r& (# þθç6̄= |Áãƒ ÷ρ r& 

yì ©Üs) è? óΟ Îγƒ Ï‰÷ƒr& Ν ßγ è= ã_ö‘ r&uρ ô⎯ ÏiΒ A#≈n=Åz ÷ρ r& (#öθxΨãƒ š∅ ÏΒ ÇÚö‘ F{$# 4 šÏ9≡sŒ óΟ ßγ s9 Ó“ ÷“ Åz ’Îû 

$u‹÷Ρ ‘‰9$# ( óΟ ßγ s9uρ ’Îû Íο tÅz Fψ $# ë>#x‹ tã íΟŠ Ïà tã ∩⊂⊂∪(2.  

  : منها العقوبات الخاصة بالمفسدين في األرض يستنتج الباحثومن خالل اآلية الكريمة 

 :القتل -1

 :الصلب -2

 : تقطيع األيدي واألرجل من خالف -3

 : النفي من األرض -4

 : الخزي في الدنيا -5

هـذا  " :وكل عقوبة حسب فعل ذلك اللص المفسد في األرض، ورد في تفسير الصنعاني قولـه 

ق فهو محارب قالوا فإن قتل وأخذ ماال صلب وإن قتل ولم يأخذ ماال قتل اللص الذي يقطع الطري

  .3"وإن أخذ ماال ولم يقتل قطعت يده ورجله وإن أخذ قبل أن يفعل شيئا من ذلك نفي

                                                 
 ).25: اآلية(سورة الرعد،  1
 ).33: اآلية(سورة المائدة، 2
 1مج، تحقيق مصطفى مسلم محمد، مكتبـة الرشـد، الريـاض، ط   ) 3(تفسير القرآن، : الصنعاني، عبد الرزاق بن همام 3

  .تفسير القرآن: وسأشير اليه الحقاً، الصنعاني) 188: 1(، )هـ1410(
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  عقوبة الملعون بسبب قطيعة الرحم: عاشراً

ö≅yγ: (قال تعالى sù óΟ çF øŠ |¡ tã β Î) ÷Λä⎢ øŠ ©9uθs? β r& (#ρ ß‰Å¡ ø è? ’Îû ÇÚö‘ F{$# (#þθãèÏeÜs) è? uρ öΝ ä3 tΒ$ymö‘ r& 

∩⊄⊄∪ y7 Í×̄≈s9'ρ é& t⎦⎪ Ï% ©! $# ãΝ ßγ oΨyès9 ª!$# ö/àS£ϑ |¹ r'sù #‘ yϑ ôãr&uρ öΝ èδt≈|Áö/r& ∩⊄⊂∪(1.  

صـلى  –ال ترفع له أعماله، وهذه عقوبة من العقوبات التي عاقب اهللا بها قاطع الرحم، قال  -1

  .2" خَِميسٍ لَْيلَةَ الُْجُمَعِة فَلَا ُيقَْبُل َعَمُل قَاِطعِ َرِحمٍ كُلَّ تُْعَرُض  آَدَم    َأْعَماَل َبِني ِإنَّ : "-اهللا عليه وسلم

إن الرحمة ال تنزل على قـوم فـيهم   : " -صلى اهللا عليه وسلم–امتناع نزول الرحمة، قال  -2

 .3"قاطع رحم

 َأْن ذَنْـبٍ َأْجـَدرُ   َما ِمْن   : "قوله -صلى اهللا عليه وسلم-تعجيل العقوبة، فقد ورد عن النبي  -3

َوقَِطيَعـِة    الَْبغْـيِ  ِة ِمثْـُل  ِفي الدُّنَْيا َمَع َما َيدَِّخُر لَُه ِفي الْـآِخرَ  ُيَعجَِّل اللَُّه تََعالَى ِلَصاِحبِِه الُْعقُوَبةَ

  .4"الرَِّحمِ

محق البركة والخير عنه، بحيث أن الذي ال يصل رحمه، يقطعه اهللا سبحانه وتعـالى، كمـا    -4

َوَصـلَِني   َمْن :ُمَعلَّقَةٌ بِالَْعْرشِ تَقُوُل الرَِّحُم : "حيث قال -صلى اهللا عليه وسلم–رنا بذلك النبي أخب

 5" اللَُّه َوَمْن قَطََعِني قَطََعُه ،َوَصلَُه اللَُّه

                                                 
 ).23 – 22: اآليتين(سورة محمد،  1
، )10277(رضي اهللا عنه، رقم الحـديث  –مسند اإلمام أحمد، مسند المكثرين من الصحابة، مسند أبو هريرة : ابن حنبل 2

 .إسناده حسن: قال شعيب األرنؤوط) 483: 2(
األدب المفرد، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار البشائر اإلسـالمية،  : و عبد اهللا الجعفيالبخاري، محمد بن إسماعيل أب 3

: 1(، )63(،كتاب صلة الرحم، باب ال تنزل الرحمة على قوم فيهم قاطع رحم، رقـم الحـديث   )م1989 -هـ1409( 3ط

 .األحاديث مذيلة بأحكام األلباني عليها) 36
: ، قـال األلبـاني  )693: 2(، )4902(ألدب، باب في النهي عن البغي، رقم الحـديث  سنن أبي داود، كتاب ا: أبو داود 4

أحمد، مسند الكوفيين، حديث أبي بكرة  مسند:ابن حنبل). 4:664(، )2511(سنن الترمذي، رقم الحديث : الترمذي. صحيح

 ). 36: 5(، )20390(بن نفيع بن الحارث بن كلدة رضي اهللا عنه، رقم الحديث 
 ).1981: 4(، )2555(حيح مسلم، كتاب البر والصلة واآلداب، باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها، رقم الحديث ص: مسلم 5
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عدم معرفة الحق والهداية وذلك من خالل صم األذان وعمى األبصار، بحيث لن يميزوا بين  -5

لكـن اهللا  : " ل، وما ورد في روح المعاني، يبين لنا األمر بوضوح، حيـث قـال  الهداية والضال

تعالى أبعدهم وأبطل إستعدادهم الخلقي للنظر الصحيح بسبب إعتقـاداتهم الفاسـدة وجهـاالتهم    

الباطلة الراسخة في قلوبهم أو أنها لم تأب قبول ما تقوله لعدم كونه حقا وصدقا بل ألنه سـبحانه  

بكفرهم فأصمهم وأعمى أبصارهم أو أن اهللا تعالى أقصاهم عن رحمته فأنى لهم طردهم وخذلهم 

  .1"أدعاء العلم

  .2" َيْدخُُل الَْجنَّةَ قَاِطُع َرِحمٍ لَا   ":-صلى اهللا عليه وسلم–تحريم الجنة، لقول النبي  -6

ُيَعجَِّل اللَّـُه   َأْن َدُرذَنْبٍ َأْج َما ِمْن : "-صلى اهللا عليه وسلم–ادخار عقوبة له في اآلخرة، قال  -7

  .3" َوقَِطيَعِة الرَِّحمِ الَْبغْيِ  ِفي الدُّنَْيا َمَع َما َيدَِّخُر لَُه ِفي الْآِخَرِة ِمثُْل  تََعالَى ِلَصاِحبِِه الُْعقُوَبةَ

  عقوبة الملعون إبليس:حادي عشر

$tΑ(:الخروج من الجنة وهو صاغر مرجوم، قال تعالى -1 s% $ tΒ y7 yèuΖtΒ ωr& y‰àfó¡ n@ øŒÎ) y7 è? ó sΔr& 

( tΑ$s% O$ tΡ r& × öyz çμ ÷ΖÏiΒ © Í_tF ø) n=yz ⎯ ÏΒ 9‘$̄Ρ … çμ tGø) n=yz uρ ⎯ÏΒ &⎦⎫ÏÛ ∩⊇⊄∪   tΑ$ s% ñÝÎ7 ÷δ$$ sù $ pκ ÷]ÏΒ $ yϑ sù 

ãβθä3tƒ y7 s9 β r& t¬6s3 tF s? $ pκÏù ól ã÷z $$sù y7 ¨Ρ Î) z⎯ÏΒ t⎦⎪ ÌÉó≈¢Á9$# ∩⊇⊂∪(4 .قــال تعــالى:)tΑ$ s% ól ã÷z $$ sù 

$ pκ ÷]ÏΒ y7̄Ρ Î* sù ×Λ⎧ Å_u‘ ∩∠∠∪(5 .6"ملعون مشؤوم : مرجوم بالشهب وقيل: " جاء في القرطبي قوله.  

                                                 
 ).319: 1(روح المعاني، : اآللوسي 1
). 1981: 4(، )2556(كتاب البر والصلة واآلداب، باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها، رقم الحديث : صحيح مسلم: مسلم 2

 ).5:2231(، )5638(، كتاب األدب، باب إثم القاطع، رقم الحديث صحيح البخاري: البخاري
  ).68:ص:(سبق تخريجه 3
 ).13 – 12: اآليتين(سورة األعراف،  4
 ).77: اآلية(سورة ص،  5
 ).26: 10(الجامع ألحكام القرآن، : القرطبي6
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β¨: (إبقاء عقوبة اللعن عليه إلى يوم القيامة، قال تعـالى  -2 Î) uρ y7 ø‹n= tã û©ÉLuΖ ÷ès9 4’n< Î) ÏΘ öθtƒ È⎦⎪ Ïd‰9$# 

ن غير منقطعة عنه، ألنه لـن  وبالنظر إلى هذه اآلية يتبين لنا أن اللعنة مستمرة للشيطا. 1)∪∇∠∩

لم يرد سبحانه أنه بعد ذلك : "يتوب إلى اهللا سبحانه وتعالى، ورد في روح المعاني لآللوسي قوله

  .2"يحصل له القرب خالفا لبعض أهل الوحدة

$tΑ: (الجزاء الذي يستحقه هو دخول جهنم، قـال تعـالى   - s% ól ã÷z $# $ pκ÷]ÏΒ $ YΒρ â™ õ‹ tΒ #Y‘θãmô‰̈Β 

(⎯ yϑ ©9 y7yèÎ7 s? öΝ åκ ÷]ÏΒ ¨β V|øΒ V{ tΛ©⎝ yγ y_ öΝ ä3Ζ ÏΒ t⎦⎫ ÏèuΗød r& ∩⊇∇∪(3،  وقال تعـالى) :tΑ$ s% ó=yδøŒ$# ⎯ yϑ sù 

y7 yèÎ7 s? óΟ ßγ ÷ΨÏΒ  χ Î* sù zΟ ¨Ψyγ y_ ö/ä. äτ !# t“ y_ [™!# t“ y_ #Y‘θèùöθ̈Β ∩∉⊂∪(4،  وقال تعـالى) :¨β V|øΒV{ tΛ©⎝ yγ y_ 

y7ΖÏΒ ⎯ £ϑ ÏΒ uρ y7 yèÎ7 s? öΝ åκ ÷]ÏΒ t⎦⎫ÏèuΗød r& ∩∇∈∪(5.  

=øŒÎ)uρ $oΨù: (ينال جزاء الكافرين، قـال تعـالى   أنه -1 è% Ïπ s3 Í×̄≈n= uΚ ù=Ï9 (#ρ ß‰àfó™$# tΠyŠKψ (#ÿρ ß‰yf|¡ sù HωÎ) 

}§Š Î= ö/Î) 4’n1 r& uy9 õ3tF ó™$#uρ tβ%x. uρ z⎯ÏΒ š⎥⎪ ÍÏ≈s3 ø9$# ∩⊂⊆∪(6.  

  عقوبة الملعون بسبب المباهله: ثاني عشر

ô⎯yϑ: (قال تعـالى  sù y7 §_!%tn Ïμ‹ Ïù .⎯ÏΒ Ï‰÷èt/ $tΒ x8u™ !%ỳ z⎯ÏΒ ÉΟ ù=Ïèø9$# ö≅à) sù (#öθs9$ yès? äí ô‰ tΡ 

$ tΡ u™!$ oΨö/r& ö/ä. u™!$ oΨö/r&uρ $ tΡ u™!$ |¡ ÎΣuρ öΝ ä. u™!$ |¡ ÎΣuρ $ oΨ|¡ àΡ r&uρ öΝ ä3|¡ àΡ r&uρ ¢Ο èO ö≅Íκ tJö6tΡ ≅ yèôfuΖsù |M uΖ÷è©9 «!$# 

’n?tã š⎥⎫ Î/É‹≈x6ø9$# ∩∉⊇∪(7،  َأتَـاِني    قَـدْ لَ : "-صلى اهللا عليه وسلم–عقوبة االستئصال، قال

                                                 
 ).78: اآلية(سورة ص،  1
 ).56: 14(روح المعاني، : اآللوسي 2
 ).18: آليةا(سورة األعراف،  3
 ).63: اآلية(سورة اإلسراء،  4
 ).85: اآلية(سورة ص،  5
 ).34: اآلية(سورة البقرة،  6
 ).61: اآلية(سورة آل عمران،  7



 71

َعلَـى   َعلَى الشَّـَجرِ َأْو الُْعْصـفُورِ   الطَّْيرِ َحتَّى ، الُْملَاَعنَِة َعلَى لَْو تَمُّوا نَْجَراَن الَْبِشيُر بَِهلَكَِة َأْهلِ

 فَاِطَمـةُ  َوكَانَـتْ  ، ُحَسْينٍَو َحَسنٍ َأخَذَ بَِيِد َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم غََدا إلَْيهِْم َرُسوُل اللَِّه َولَمَّا ،الشََّجرِ

  .1" تَْمِشي خَلْفَُه

بين أنه حتى الحيوانـات تهلـك لـو تمـت      -صلى اهللا عليه وسلم–النبي  فإنومن هنا 

  .المباهلة

  عقوبة الكافرين: عشر لثثا

$tΑ(:الدخول في النار، وحصولهم على ضعف العذاب، قـال تعـالى   -1 s% (#θè= äz ÷Š$# þ’Îû 5Ο tΒé& ô‰s% 

ôM n=yz ⎯ÏΒ Ν à6Î=ö6s% z⎯ÏiΒ Çd⎯ Éfø9$# Ä§Ρ M} $#uρ ’Îû Í‘$ ¨Ζ9$# ( $ yϑ ¯= ä. ôM n= yz yŠ ×π ¨Βé& ôM uΖyè©9 $ pκ tJ÷z é& ( #©¨L ym 

#sŒÎ) (#θà2u‘#̈Š$# $ pκÏù $ YèŠ ÏΗsd ôM s9$ s% óΟ ßγ1t÷z é& öΝ ßγ9s9ρ T{ $ oΨ−/u‘ Ï™Iωàσ ¯≈yδ $ tΡθ= |Êr& öΝ ÍκÌE$ t↔ sù $\/#x‹ tã 

$ Z ÷èÅÊ z⎯ ÏiΒ Í‘$ ¨Ζ9$# ( tΑ$ s% 9e≅ ä3Ï9 ×# ÷èÅÊ ⎯ Å3≈s9uρ ω tβθßϑ n=÷ès? ∩⊂∇∪   ôMs9$ s% uρ óΟ ßγ9s9ρ é& óΟ ßγ1t÷z T{ 

$ yϑ sù šχ%x. ö/ä3 s9 $ uΖ øŠ n=tã ⎯ÏΒ 9≅ôÒsù (#θè%ρ ä‹ sù z>#x‹ yèø9$# $ yϑ Î/ óΟ çGΨä. tβθç7 Å¡ õ3 s? ∩⊂®∪ (2.  

(tΠöθtƒ Ü=̄=s(:تقليب وجوههم في النار، ولعنهم لعناً كبيرا، قال تعـالى  -4 è? öΝ ßγ èδθã_ãρ ’Îû Í‘$ ¨Ζ9$# 

tβθä9θà) tƒ !$ uΖoKø‹n=≈tƒ $oΨ÷èsÛ r& ©!$# $uΖ ÷èsÛ r&uρ hωθß™§9$# ∩∉∉∪   (#θä9$s% uρ !$ oΨ−/u‘ !$̄Ρ Î) $uΖ ÷èsÛ r& $uΖ s? yŠ$ y™ 

$tΡ u™!#uy9 ä.uρ $ tΡθ= |Êr'sù gŸξ‹Î6¡¡9$# ∩∉∠∪   !$ oΨ−/u‘ öΝ Íκ ÌE#u™ È⎦÷⎫x ÷èÅÊ š∅ ÏΒ É>#x‹ yèø9$# öΝ åκ ÷]yèø9$#uρ $ YΖ ÷ès9 

#ZÎ7 x. ∩∉∇∪(3.  

  

                                                 
المصنف، كتاب المغازي، ما ذكروا في أهل نجران وما أراد النبي صلى اهللا عليه وسلم، رقـم الحـديث   : ابن أبي شيبه 1

)37014( ،)7 :426.( 
  ).39 - 38: اآليتين(عراف، سورة األ 2
 ).68 – 66: اآليات(سورة األحزاب،  3
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  عالج اللعن: الثانيالمطلب 

  :تمهيد

 وإما أن يكون سبب شقاء ،اللسان سالح ذو حدين فهو إما أن يكون مصدر سعادة وهناء

 ألن آفاتـه  ،فات أمر بالغ األهميةلذلك فإن حفظه وصيانته عن الوقوع في العثرات واآل ،وعناء

 فكل ما يصـدر  ،كثيرة وعثراته خطيرة، وهذا ما أرشدت إليه اآليات القرآنية واألحاديث النبوية

  .عن اإلنسان محفوظ

$: (قال سبحانه وتعالى ¨Β àá Ï ù=tƒ ⎯ÏΒ @Αöθs% ωÎ) Ïμ ÷ƒy‰s9 ë=‹Ï% u‘ Ó‰Š ÏGtã ∩⊇∇∪(1  في هذه اآلية

وال تغفـل  ت اللحظا التي ال تتركه لحظه من ،رقابة اهللا سبحانه وتعالىتذكير للمؤمنين ب القرآنية

كلمات،كـل   مـن  حتى فيما يصدر عنه من أقوال وما يخرج من فمه ،عنه في حال من األحوال

 قول محسوب له أو عليه، وكل كلمة مرصودة بسجل أعماله يسجلها الملكان فـي الـدنيا ويـوم   

  .القيامة يكشف الحساب ويكون الجزاء

َما كَاَن َيظُنُّ  رِْضَوانِ اللَِّه ِمْن الرَُّجَل لََيتَكَلَُّم بِالْكَِلَمِة ِإنَّ   : "قال رسول اهللا صلى عليه وسلم

 اللَّـهِ  ْن َسخَِطِم الرَُّجَل لََيتَكَلَُّم بِالْكَِلَمِة ِإلَى َيْومِ َيلْقَاُه َوِإنَّ رِْضَوانَُه لَُه بَِها اللَُّه َأْن تَْبلُغَ َما َبلَغَتْ َيكْتُُب

  .2"لَُه بَِها َسخَطَُه ِإلَى َيْومِ َيلْقَاُه اللَُّه َما كَاَن َيظُنُّ َأْن تَْبلُغَ َما َبلَغَتْ َيكْتُُب

: ومن خطورة اللسان الذي أعطانا اهللا إياه لنتكلم به الخير والفالح والصواب والصـدق 

واهر السـلوكية السـيئة التـي تفشـت فـي      باأللفاظ البذيئة واإلكثار من اللعن، فمن الظ التلفظ

، وهذه الظاهرة بعيده كل البعـد  حظاهرة اللعن أثناء الحديث ولو في المزا اإلسالمية المجتمعات

                                                 
 ).18: اآلية(سورة ق،  1
الموطأ، كتـاب  : مالك ).2377: 5(، )6113(صحيح البخاري، كتاب الرقائق، باب حفظ اللسان، رقم الحديث : البخاري 2

سنن الترمذي، الزهد، باب في قلـة  : الترمذي،) 575(، )1801(الكالم، باب ما يؤمر به من التحفظ بالكالم، رقم الحديث 

مج، تحقيق ) 2(, سنن ابن ماجه: محمد بن يزيد أبو عبد اهللا القزويني, ابن ماجه ).559: 4(، )2319(الكالم، رقم الحديث 

 )1312: 2(، )3969(محمد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر بيروت ، كتاب الفتن، باب كف اللسان في الفتنة، رقـم الحـديث   

 .األحاديث مذيلة بأحكام األلباني عليها
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السلوكيات اإلسالمية، بل هي من طبائع السفهاء من الناس وقد تعددت النصوص الشـرعية   عن

  :تنهى عنها وتحرمها، ومنها التي

 ":أن النبي صلى اهللا عليه وسلم قـال " ، -رضي اهللا عنه– عودما رواه عبد اهللا بن مس

  .1"ِسَباُب الُْمْسِلمِ فُُسوقٌ َوِقتَالُُه كُفٌْر

 2" َولَا الَْبـِذيءِ   الْفَاِحشِ   َولَا اللَّعَّانِ َولَا   بِالطَّعَّانِ   الُْمْؤِمُن لَْيَس   : "وقال صلى اهللا عليه سلم

ومن هنا كان حريا بالمسلم أن يضبط لسـانه   .3"لَْعُن الُْمْؤِمنِ كَقَتِْلِه : "وقال صلى اهللا عليه وسلم

  .وفائدته؟ ويسأل نفسه قبل أن يتحدث عن جدوى الحديث

فان كان خيراً تكلم وإال سكت، والسكوت في هذه الحالة عبادة يؤجر عليهـا، وصـدق   

الْـآِخرِ فَلَْيقُـْل خَْيـًرا َأْو     اللَِّه َوالَْيـْومِ ُيْؤِمُن بِ َمْن كَاَن ":صلى اهللا عليه وسلم إذ يقول رسول اهللا

اتَِّق اللََّه  تُكَفُِّر ِللَِّسانِ تَقُوُل فَِإنَّ َأْعَضاَءُه  آَدَم    َأْصَبَح اْبُن ِإذَا : "وقال صلى اهللا عليه وسلم ،4"ِلَيْصُمتْ

  .5" اْعَوَجْجنَا   اْعَوَجْجتَ  تَقَْمتَ اْستَقَْمنَا َوَأْن ِفينَا فَِإنََّك ِإْن اْس

 ثم بعد ذلك أشارت األحاديث إلى حال ذلك الالعن للناس بأنه يأتي يوم القيامـة مفلسـا  

  : "صلى اهللا عليـه وسـلم أنـه قـال    –عن النبي  -رضي اهللا عنه- هريرة أبيروى مسلم عن 

ُأمَِّتي َيْأِتي َيـْوَم   ِمْن الُْمفِْلَس َولَا َمتَاَع فَقَاَل ِإنَِّفينَا َمْن لَا ِدْرَهَم لَُه  الُْمفِْلُس قَالُوا الُْمفِْلُس َأتَْدُروَن َما 

َوَسفََك َدَم َهذَا َوَضَرَب  َهذَا َوَأكََل َماَل َهذَا   َوقَذَفَ    َوَيْأِتي قَْد شَتََم َهذَا  الِْقَياَمِة بَِصلَاٍة َوِصَيامٍ َوَزكَاٍة

                                                 
  ).18:ص:(سبق تخريجه 1
 ).37:ص:(سبق تخريجه 2
  ).22:ص:(سبق تخريجه 3
، )5672(صحيح البخاري، كتاب األدب، باب من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فال يؤذي جاره، رقم الحـديث  : البخاري 4

ث على إكرام الجار والضيف ولزوم الصمت إال عن الخير، رقم صحيح مسلم،كتاب اإليمان، باب الح: مسلم). 2240: 5(

 ).68: 1(، )47(الحديث 
ـ : ابن حنبل 5 قـال شـعيب   ) 95: 3(، )11927(سـعيد الخـدري،    يمسند أحمد، مسند المكثرين من الصحابة، مسند أب

قـال  ) 605: 4(، )2407(سنن الترمذي، الزهد، باب حفظ اللسـان، رقـم الحـديث،    : الترمذي. إسناده حسن: األرنؤوط

 .حسن:األلباني
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ُيقَْضى َما َعلَْيِه ُأِخذَ ِمـْن     ا ِمْن َحَسنَاِتِه فَِإْن فَِنَيتْ َحَسنَاتُُه قَْبَل َأْن َوَهذَ َهذَا فَُيْعطَى َهذَا ِمْن َحَسنَاِتِه

  .ثم بعد ذلك تكون النتيجة بأن يكبوا على وجوههم 1"  ثُمَّ طُرَِح ِفي النَّارِ  خَطَاَياُهْم فَطُرَِحتْ َعلَْيِه

َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم    َع النَّبِيِّ كُنْتُ َم: "، قال-رضي اهللا عنه-وروي عن معاذ بن جبل 

بَِعَملٍ ُيـْدِخلُِني الَْجنَّـةَ    ِمنُْه َونَْحُن نَِسيُر فَقُلْتُ َيا َرُسوَل اللَِّه َأخْبِْرِني قَرِيًبا َيْوًما فََأْصَبْحتُ َسفَرٍ ِفي   

َيسََّرُه اللَُّه َعلَْيِه تَْعُبُد اللََّه َولَـا   ِظيمٍ َوِإنَُّه لََيِسيٌر َعلَى َمْنلَقَْد َسَألْتَِني َعْن َع   َوُيَباِعُدِني َعْن النَّارِ قَاَل 

ثُمَّ قَاَل َألَا َأُدلَُّك َعلَـى     الَْبْيتَ    َوتَُحجُّ  َوتُْؤِتي الزَّكَاةَ َوتَُصوُم َرَمَضاَن   َوتُِقيُم الصَّلَاةَ  تُشْرِْك بِِه شَْيًئا

كََما ُيطِْفُئ الَْماُء النَّاَر َوَصـلَاةُ الرَُّجـلِ ِمـْن     َوالصََّدقَةُ تُطِْفُئ الْخَِطيَئةَ   ُجنَّةٌ    صَّْوُم الْخَْيرِ ال َأْبَوابِ

َألَا ُأخْبِـُرَك   قَاَل ثُمَّ ،3}يعملون{حتى بلغ  2}تتجافى جنوبهم عن المضاجع{:  اللَّْيلِ قَاَل ثُمَّ تَلَا  َجْوِف

َرْأُس الَْأْمرِ الِْإْسلَاُم َوَعُمـوُدُه   قَاَل َبلَى َيا َرُسوَل اللَِّه قُلْتُ َسنَاِمِه   َوِذْرَوِة    َوَعُموِدِه  بَِرْأسِ الَْأْمرِ كُلِِّه

 للَِّه فََأخَذَ بِِلَساِنِهَبلَى َيا نَبِيَّ ا قُلْتُ ذَِلَك كُلِِّه   بَِملَاِك    َألَا ُأخْبُِرَك  قَاَل َسنَاِمِه الْجَِهاُد ثُمَّ   َوِذْرَوةُ    الصَّلَاةُ 

 َوَهـلْ   ُمَعاذُ  َيا    ُأمَُّك  ثَِكلَتَْك فَقَاَل َيا نَبِيَّ اللَِّه َوِإنَّا لَُمَؤاخَذُوَن بَِما نَتَكَلَُّم بِِه فَقُلْتُ كُفَّ َعلَْيَك َهذَا قَاَل

  .4" لَّا َحَصاِئُد َألِْسنَِتهِْمَأْو َعلَى َمنَاِخرِِهْم ِإ ُوُجوِههِْم النَّارَعلَى النَّاَس ِفي َيكُبُّ

%è≅: (وبينت اآليات الكريمة بكل وضوح أن على اإلنسان أن يقول األحسن، قال تعالى uρ 

“ ÏŠ$t7 ÏèÏj9 (#θä9θà) tƒ ©ÉL ©9$# }‘ Ïδ ß⎯ |¡ ômr& 4 ¨β Î) z⎯≈sÜ ø‹¤±9$# éøu”∴tƒ öΝ æηuΖ ÷ t/ 4 ¨β Î) z⎯≈sÜ ø‹ ¤±9$# šχ%x. 

Ç⎯≈|¡ΣM∼Ï9 #xρ ß‰tã $ YΖ Î7 •Β ∩∈⊂∪(5.  

                                                 
: ابـن حبـان   ).1997: 4(، )2581(صحيح مسلم، كتاب البر والصلة واألداب، باب تحريم الظلم، رقم الحديث : مسلم 1

، األحاديث مذيلـة بأحكـام شـعيب    )259: 10(، )4411(صحيح ابن حبان، كتاب الحدود، باب الزنا وحده، رقم الحديث 

 .إسناده صحيح على شرط الشيخين: عيب األرنؤوطاألرنؤوط عليها، قال ش
 ).16: اآلية(سورة السجدة،  2
  ).19: اآلية(سورة السجدة،  3
حسن صـحيح، قـال   : ، قال أبو عيسى)11: 5(، )2616(سنن الترمذي، اإليمان،حرمة الصالة، رقم الحديث : الترمذي 4

مج، تحقيق عبـد الغفـار   ) 6(سنن النسائي الكبرى، : منالنسائي، أحمد بن شعيب أبي عبد الرح. صحيح: الشيخ األلباني

، كتاب التفسير، سورة السجدة، )م1991-هـ1411( 1سليمان البنداري، سيد كسروي حسن، دار الكتب العلمية بيروت، ط

 ). 319: 4(، )7774(المستدرك، كتاب األدب، رقم الحديث : الحاكم). 428: 6(، )11394(رقم الحديث 
 ).53: اآلية(، سورة اإلسراء 5
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ــالى ــال تع $(:وق pκš‰r'̄≈tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ (#θà) ®? $# ©!$# (#θä9θè% uρ Zωöθs% #Y‰ƒÏ‰y™ ∩∠⊃∪   ôx Î=óÁ ãƒ 

öΝ ä3 s9 ö/ä3 n=≈yϑ ôãr& öÏ øótƒuρ öΝ ä3 s9 öΝ ä3 t/θçΡ èŒ 3 ⎯ tΒuρ Æì ÏÜ ãƒ ©!$# … ã&s!θß™u‘ uρ ô‰s) sù y—$sù #·— öθsù $ ¸ϑŠ Ïà tã 

مكترث لعذاب  يصر على استعمال األلفاظ البذيئة، غيرإال أن بعض الناس  ذلكومع كل  .1)∪⊆∠∩

يريد أن يكـون   اهللا سبحانه وتعالى وغير آبه أن يقع في اللعنة لكبره وعدم تواضعه مع اآلخرين

   .بعيداً عن رحمة اهللا تعالى مطروداً منها غير حاصل على أسبابها

اللعن يصدر عن إن عالج اللعن يكون بتطهير مصدره وتنزيهه عن الفحش، وبما أن 

بد من كفه عن الكالم، والبد له أن يسكت عن قول ماال يعني المرء، وأن يترك  اللسان فال

طلب منا اهللا سبحانه وتعالى عند كالمنا أن نكون قد يسببه من خذالن للعبد، و الخوض فيه لما

/Ÿωuρ (#θç:(فقال تعالى ،عادلين tø) s? tΑ$ tΒ ÉΟŠ ÏKuŠ ø9$# ωÎ) © ÉL©9$$ Î/ }‘ Ïδ ß⎯|¡ômr& 4©®L ym x è=ö7 tƒ … çν £‰ä© r& ( 

(#θèù÷ρ r&uρ Ÿ≅ø‹x6ø9$# tβ#u” Ïϑø9$#uρ ÅÝó¡É) ø9$$Î/ ( Ÿω ß# Ïk= s3 çΡ $ ²¡ ø tΡ ωÎ) $ yγ yèó™ãρ ( # sŒÎ) uρ óΟ çF ù= è% (#θä9Ï‰ôã$$ sù 

öθs9uρ tβ%Ÿ2 # sŒ 4’n1öè% ( Ï‰ôγ yèÎ/uρ «!$# (#θèù÷ρ r& 4 öΝ à6Ï9≡sŒ Ν ä38¢¹ uρ ⎯ Ïμ Î/ ÷/ä3ª= yès9 šχρ ã©. x‹ s? 

∩⊇∈⊄∪(2.  

  :يأتي ومن أهم طرق عالج اللعن ما

$ _öθs9uρ çμ≈oΨù=yèy: (ألنه فيه شفاء قال تعالى: قراءة القران الكريم: أوالً ºΡ#u™ öè% $ |‹Ïϑ yg õƒr& (#θä9$ s) ©9 Ÿωöθs9 

ôM n= Å_Áèù ÿ… çμ çG≈tƒ# u™ ( @‘ Ïϑ yg õƒ−# u™ @’Î1ttãuρ 3 ö≅ è% uθèδ š⎥⎪ Ï%©# Ï9 (#θãΖ tΒ# u™ ”W‰èδ Ö™!$ x Ï©uρ ( š⎥⎪ Ï% ©! $#uρ 

Ÿω šχθãΨÏΒ ÷σ ãƒ þ’Îû öΝ Îγ ÏΡ#sŒ#u™ Öø% uρ uθèδuρ óΟ Îγ øŠ n= tæ ‘ ¸ϑ tã 4 šÍ×̄≈s9'ρ é& šχ ÷ρ yŠ$ uΖ ãƒ ⎯ ÏΒ ¥β%s3̈Β 

7‰‹Ïèt/ ∩⊆⊆∪(3.  

                                                 
 ).71 – 70: اآليتين(سورة األحزاب،  1
  ).152: اآلية(سورة األنعام،  2
 ).44: اآلية(سورة فصلت،  3
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وفقـك  (، )سبحان اهللا(، )اهللا المستعان(من السب والشتم مثل بدالً  ،ذكر اهللا سبحانه وتعالى: ثانياً

  .هذه األلفاظ تكون محببة على النفس وتجلب لها الخيرو ).ك اهللا خيرااجز(، )سامحك اهللا(، )اهللا

الْآِخرِ فَلَْيقُـْل   ُيْؤِمُن بِاللَِّه َوالَْيْومِ َمْن كَاَن :"قال صلى اهللا عليه وسلم ،قدر المستطاع الصمت: ثالثاً

  .1" خَْيًرا َأْو ِلَيْصُمتْ

   بِالصَُّرَعِة الشَِّديُد لَْيَس "لم يقول النبي صلى اهللا عليه وس. تذكر ثواب العفو وحسن الصفح: رابعاً

›É(:قـال تعـالى   .2"الَِّذي َيْمِلُك نَفَْسُه ِعنَْد الْغََضبِ الشَِّديُد ِإنََّما  è{ uθø yèø9$# ó ßΔù&uρ Å∃ó ãèø9$$Î/ óÚÌôãr& uρ 

Ç⎯tã š⎥⎫ Î=Îγ≈pgø: $# ∩⊇®®∪(3.     

 َوِإذَا تَُعسِّـُروا  َولَـا  َوَيسِّـُروا  واَعلُِّم: "صلى اهللا عليه وسلم-: عند الغضب، قال السكوت:خامساً

  .4" فَلَْيْسكُتْ  غَِضَب َأَحُدكُْم

 أن يستعيذ باهللا من الشيطان الرجيم،فقد ورد أنه استب رجالن عند النبي صلى اهللا عليـه : سادساً

لَُم لََأْع ِإنِّي   : "وأحدهما يسب صاحبه مغضبا قد احمر وجهه فقال النبي صلى اهللا عليه وسلم سلم،

 ِللرَُّجلِ َألَا تَْسَمُع َما :فَقَالُوا َأُعوذُ بِاللَِّه ِمْن الشَّْيطَانِ الرَّجِيمِ :قَاَل لَذََهَب َعنُْه َما َيجُِد لَْو قَالََها لَْو كَِلَمةً

  .5"ِإنِّي لَْستُ بَِمْجنُونٍ  قَاَل ؟َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم   النَّبِيُّ  َيقُوُل

                                                 
 ).73:ص:(سبق تخريجه 1
صـحيح  : مسلم). 2267: 5(، )5763(صحيح البخاري، كتاب األدب، باب الحذر من الغضب، رقم الحديث : البخاري 2

  ).2014: 4(، )2609(ملك نفسه عند الغضب، رقم الحديث مسلم،البر والصلة، باب فضل من ي
 ).199: اآلية(سورة األعراف،  3
: ، قال شعيب األرنـؤوط )239: 1(، )2136(مسند أحمد، مسند بني هاشم، عبد اهللا بن عباس، رقم الحديث : ابن حنبل 4

 .حسن لغيره
صـحيح  : مسلم). 2267: 5(، )5764(الحديث كتاب األدب، باب الحذر من الغضب، رقم  ،صحيح البخاري: البخاري 5

  ). 2015: 4(، )2610(مسلم، كتاب البر والصلة واآلداب، باب فضل من يملك نفسه عند الغضب، 
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 ِلي َمـا َبـْينَ   َيْضَمْن َمْن    :"ضبط اللسان عند الكالم بأي كلمه، قال صلى اهللا عليه وسلم :سابعاً

  .1"؟ لَُه الَْجنَّةَ  َأْضَمْن َوَما َبْيَن رِْجلَْيِه لَْحَيْيِه

  .أن السب واللعن سوف يسببان عواقب أكبر لو تم الرد عليهما بمثليهما: ثامناً

علـى   2" َولَـا الَْبـِذيءِ    الْفَاِحشِ   َولَا اللَّعَّانِ َولَا   بِالطَّعَّانِ   الُْمْؤِمُن َسلَْي : "من خالل حديث: تاسعاً

  .التخلص من هذه العادة السيئة المؤمن

  .أن يعبر اإلنسان عن رأيه بطريقه مثاليه ومهذبه عندما ينتقدك شخص ما: عاشراً

  .ورتهأن يتخيل الالعن نفسه وهو يلعن كيف تكون ص: عشر حادي

ومن خالل كل هذه األسباب يستطيع اإلنسان أن يعالج نفسه من اللعن ويتخلص من هذه 

  .السيئة العادة

  :ويترتب على اإلنسان أن لم يكن عادالً في كالمه عواقب منها

  :اإلثم الكبير: أوالً

 ،السباب يجعله مـن الفاسـقين   أنبينت األحاديث النبوية إثم لعن المؤمن بأنه كقتله، وو

ِإنَّ ِمْن َأكَْبـرِ     : "قال .أو أن يكون سببا بسب والديه ،أن ترجع اللعنة عليهاً مما يزيد األمر سوءو

 الرَُّجـلُ  َيُسبُّ :قَاَل ؟َواِلَدْيِه َيلَْعُن الرَُّجُل َيا َرُسوَل اللَِّه َوكَْيفَ :ِقيَل ،َواِلَدْيِه َيلَْعَن الرَُّجُل الْكََباِئرِ َأْن

 .3" "فيسب أمه َوَيُسبُّ ُأمَُّه ،فََيُسبُّ َأَباُه الرَُّجلِ َأَبا

                                                 
أبـو يعلـى،    ، وأخرجه)2376: 5(، )6109(صحيح البخاري، كتاب الرقائق ، باب حفظ اللسان، رقم الحديث: البخاري1

مج، تحقيق حسين أسد سليم، دار المـأمون للتـراث،   ) 13(مسند أبي يعلى، : يميأحمد بن علي بن المثنى الموصلي التم

، األحاديث مذيلة بأحكام حسين سليم أسد، قال حسـين  )466: 13(، )7555(، رقم الحديث )م1984 -هـ1404(دمشق، 

 .إسناده صحيح:سليم أسد
  ).37:ص: (سبق تخريجه 2
: 2(، )412(، كتاب البر واإلحسان، باب حق الوالدين، رقم الحديث صحيح ابن حبان: ابن حبان ،)19:ص:(سبق تخريجه3

 .إسناده صحيح على شرط الشيخين: قال شعيب األرنؤوط) 144
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  :احتقار الناس واستخفافهم: ثانياً

 ومن كانت عاداته السباب واللعن واستخدام األلفاظ السـيئة  ،من أكثر من شيء عرف به

 يعرض نفسه للحرج، ألنه محل انتقاد الناس واستخفافهم به إلى درجة االحتقار، وهـو أمـر ال  

  .لمسلم يرضاه اهللا
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  الفصل الثالث

  اللعن وأثره في الملعون 

  

  مصدر اللعنة: المبحث األول

  أثر اللعن في الملعونين: المبحث الثاني

  

  

  

  



 80

  الفصل الثالث

  اللعن وأثره في الملعون 

  

  مصدر اللعنة: المبحث األول

 كـل مصادر اللعنة، ألن مصادرها متعددة ول يبينأن  على الباحث في هذا المبحث ال بد

 علـى الباحـث أن يبـين   كـان   ،منها ميزاتها الخاصة بها، ولخطورة اللعنة من حيث المصدر

  .مصادرها

  اللعن الصادر عن اهللا تعالى: المطلب األول

§{ ã4( :إن اهللا سبحانه وتعالى نفى عن نفسه المثلية في كل شـيء  øŠs9 ⎯ Ïμ Î= ÷WÏϑ x. Ö™ï†x« ( 

uθèδuρ ßìŠÏϑ ¡¡9$# çÅÁt7 ø9$# ∩⊇⊇∪ (1، ال تصل إلى الشيء اليسـير  د البشر كل الصفات التي هي عنو

  .من صفاته سبحانه وتعالى

مع  ،عن اهللا سبحانه وتعالى ما يميز اللعن الصادر ضرورة معرفة من هنا يرى الباحث

وبالنظر إلى اآليات القرآنية واألحاديـث  . أنه يمكن صدوره عن اإلنسان وغيره من المخلوقات

مميزات اللعـن الصـادرة عـن اهللا     إن :القول يمكن للباحثفي هذا الشأن النبوية التي تحدثت 

  :سبحانه وتعالى هي

 .ال قيودليس لها حدود و .1

 .الذاتية .2

 .الديمومةالثبات و .3

 .للمستحقين لهااللعنة  .4

 .االستقرار .5

                                                 
  ).11: اآلية( ،سورة الشورى 1
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  . إمكانية التشخيص .6

ويوضـح المـراد    اللبسيزيل بتفصيل على هذه المميزات  ويرى الباحث أهمية التعرف

  :والمقصود

  ليس لها حدود وال قيود: أوالً

 (Ÿω:بقولـه بين ذلك قد و ،المتصرف في كل شيء ،فاهللا سبحانه وتعالى هو مالك الملك

ã≅ t↔ ó¡ ç„ $ ¬Ηxå ã≅ yèø tƒ öΝ èδuρ šχθè= t↔ ó¡ ç„ ∩⊄⊂∪(1، سبحانه وتعالى اللعنة إلى أي  ولذلك فمتى وجه اهللا

كـون  تولعنتـه   ،هذا يجوز وهذا ال يجوز شيء فليس من حق أحد أن يضع الشروط والموازين

فعندما تصدر اللعنة مـن اهللا   ،نافذة فيمن يلعنه اهللا سبحانه وتعالى ألنها ليس لها حدود وال قيود

مصدرها من  ألنفهي غير مقيدة من أحد  ،سبحانه وتعالى فال منتهى وال نهاية لها على الملعون

  .عند اهللا سبحانه وتعالى

  الذاتية: ثانياً

 ،ال يطلب ذلك من أحد حتى تتحقق اللعنـة  اًهللا سبحانه وتعالى حين يريد أن يلعن أحدفا

فيكون اللعـن غيـر    ،بعكس الذين خلقهم اهللا سبحانه وتعالى ،سبحانه وتعالىبل ينشئها من ذاته 

فهو ليس بحاجة إلى طلب اللعنـة مـن   مستقل لجميع المخلوقات أما عند المولى سبحانه وتعالى 

Ο: (تعالىقال  أحد، èO ö≅Íκ tJö6tΡ ≅yèôfuΖsù |M uΖ ÷è©9 «!$# ’n?tã š⎥⎫Î/É‹≈x6ø9$# ∩∉⊇∪(2   وقـال تعـالى :

)èπ |¡ Ïϑ≈sƒø: $#uρ ¨β r& |M uΖ ÷ès9 «!$# Ïμ ø‹n=tã β Î) tβ%x. z⎯ ÏΒ t⎦⎫Î/É‹≈s3 ø9$# ∩∠∪(3.  

                                                 
 ).23: اآلية( ،سورة األنبياء 1
 ).61: اآلية( ،سورة آل عمران 2
  ).7:اآلية( ،سورة النور 3
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 ":قوله للشيطان الذي عرض له في صالته: -صلى اهللا عليه و سلم–وقد جاء عن النبي 

فغاية ما تصل إليه المخلوقات التي خلقها اهللا فيما يتعلق باللعن التمايز . 1" بِلَْعنَِة اللَِّه التَّامَِّةَألَْعنَُك 

   .تطلب منه سبحانه وتعالى أن ينزل عقوبة اللعن بمن لعنوافيما بينها بسرعة اإلجابة عندما 

   الديمومةالثبات و: ثالثاً

نها تصبح ثابتة مستقرة فيمن لعن ثباتاً حتميـاً  عندما يلعن اهللا سبحانه وتعالى أي شيء فإ

سخطه على أحد إال عن علم مسبق بـأن  ال يصب غضبه واهللا سبحانه و تعالى و لها، ال انفكاك

ولذلك عندما يلعن اهللا أحداً تكون هذه اللعنة قد حلت بـه وأصـبحت   . هذا ملعون يستحق اللعنة

ومـن   ، أو خطأ عن المصـدر  ، قاطع من توبةثابتة ال تغادره وتكون مستمرة عليه ال يقطعها 

 قوم هود تصـبح اللعنـة   أن لعنته حلت علىاهللا تعالى  يبينعندما  ،للتوضيح  األمثلة على ذلك

إن اللعنة قد زالت : بحيث ال يمكن ألحد من الناس أن يقول في أي لحظة ، ومستمرة ثابتة عليهم

θãèÎ7#): (عنهم، قال تعالى ø? é&uρ ’Îû Íν É‹≈yδ $ u‹÷Ρ ‘‰9$# Zπ uΖ ÷ès9 tΠöθtƒuρ Ïπ yϑ≈uŠÉ) ø9$# 3 Iωr& ¨β Î) #YŠ%tæ (#ρ ãx x. öΝ åκ ®5u‘ 3 

Ÿωr& # Y‰÷èç/ 7Š$ yèÏj9 ÏΘöθs% 7Šθèδ ∩∉⊃∪(2.   

  للمستحقين لهااللعنة : رابعاً

ولـيس هنـاك    ، المستحق لتلك اللعنة اً ال يلعن إالاهللا سبحانه وتعالى حين يلعن أحدإن 

فهو يعلـم أن هـذا    ، ألحدكانت اللعنة موجهة من اهللا سبحانه وتعالى  وإذا ، أدنى شك في ذلك

ولذلك لو أن الشخص الملعون  ،أو أن العقوبة تزول عنه بالعفو ، موقفه بالتوبةيغير الشخص ال 

لذلك فإن  ، ا كان قد لعنهأو أن اهللا سبحانه أراد أن يعفو عنه لّم ،أراد أن يتوب ما لعنه اهللا أصالً

ن لعنهم اهللا في كتابه مثل الذين يكتمون ما أنزل اهللا من الكتاب ومثل الظالمين الـذين  سائر الذي

                                                 
رقـم   ،باب جواز لعن الشيطان في أثناء الصالة و التعوذ منـه  ،جد و مواضع الصالةكتاب المسا ،صحيح مسلم ،مسلم 1

)542( ,)1 ,385.(  
 ).60: اآلية(سورة هود،  2
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بخالف بعض َمْن  ،يصدون عن سبيل اهللا ويبغونها عوجاً ومثل قاتل العمد إما كافر أو مباح الدم

  .1لعنتهم السنة

  االستقرار: خامساً

عما يفعل فإن لعنته ال يمكن لها اهللا سبحانه وتعالى يعلم الغيب وال يمكن ألحد أن يسأله 

وهـو  . فيمن وجهت إليه مساغاًال تجد  أو ،أن تبتعد عن الملعون أو تذهب أو ترد على صاحبها

 شَْيًئا لََعَن ِإنَّ الَْعْبَد ِإذَا   "عنه  الدرداءفيما رواه أبو  -صلى اهللا عليه و سلم-ما تحدث عنه النبي 

 ثُمَّ تَْهبِطُ ِإلَى الَْأْرضِ فَتُغْلَقُ َأْبَواُبَها ُدونََها ثُـمَّ  ُدونََها السََّماِء فَتُغْلَقُ َأْبَواُب اِءالسََّم ِإلَى َصِعَدتْ اللَّْعنَةُ

ِإلَـى   فَِإْن كَاَن ِلذَِلَك َأْهلًا َوِإلَّا َرَجَعتْ لُِعَن َرَجَعتْ ِإلَى الَِّذي   َمَساغًا    تَْأخُذُ َيِمينًا َوِشَمالًا فَِإذَا لَْم تَجِْد 

  .2"  قَاِئِلَها 

  إمكانية التشخيص: سادساً

 ،الشهادة أن يلعن شخصاً معيناًعالم الغيب و هوو ، يستطيع غير اهللا سبحانه وتعالىفمن 

لكن  ،ألننا ال نعلم هل يبقى هذا الرجل على عملٍ يبقى به ملعون أم يتوب إلى اهللا سبحانه وتعالى

ôM(:يب له أن يلعن شخصاً معيناً ومثال ذلك قولهاهللا سبحانه وتعالى ولتفرده بعلم الغ ¬7 s? !#y‰tƒ ’Î1r& 

5=yγ s9 ¡=s? uρ ∩⊇∪   !$ tΒ 4©o_øîr& çμ ÷Ψtã … ã&è!$ tΒ $ tΒuρ |=|¡ Ÿ2 ∩⊄∪   4’n?óÁ u‹y™ #Y‘$ tΡ |N#sŒ 5=oλ m; ∩⊂∪   

… çμ è?r&t øΒ$#uρ s' s!$£ϑ ym É=sÜ ysø9$# ∩⊆∪   ’Îû $ yδÏ‰‹Å_ ×≅ö7 ym ⎯ ÏiΒ ¤‰|¡ ¨Β ∩∈∪( 3  أفادت السورة وهنا

عن مصير الزوجين أنهما في النار مع أنهما كانا على قيد الحياة ويستطيعان أن يتوبا ومع ذلك 

  .، وهذه السورة من أعالم النبوة ، ومن أكبر اإلعجاز القرآنيلم يحدث فدخال النار

                                                 
مج، تحقيق محمد ) 3( الصارم المسلول على شاتم الرسول،ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس،  1

وسأشير إليه الحقـا  ) 47: 1(، )هـ1417( 1كبير أحمد شودري، دار ابن حزم، بيروت، طعبد اهللا عمر الحلواني، محمد 

 .ابن تيمية، الصارم المسلول
: في ذيـل السـنن   قال الشيخ األلباني) 694 ،2( ،)4905(رقم  ،باب في اللعنة،كتاب األدب ،سنن أبي داوود ،داوود وأب 2

 . "حسن"
 ).5 – 1: اآليات(سورة المسد،  3
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  اللعن الصادر عن المالئكة وحقيقته: المطلب الثاني

ـ  حدث عنت كشف القران الكريم عندما مـن  اً المالئكة عن حقيقتها وماهيتها، وبين جانب

  :فالمالئكة على نوعين ،وبين أيضا أنواع المالئكة ،وظائفها

وليس لهم وظيفة مع البشر ولم يؤمروا بالسجود  ،في عبادة اهللا وتقديسه مستغرقةمالئكة  .1

  .العالون أودم وهم المقربون أو العليون آل

 ،مـأمورون  ،فمنهم موكول بالوحي :1ا تتطلبه حالتهمالئكة تقدم على خدمة اإلنسان وم .2

موعودون بإيصال الكرامة وأداء الرسالة إلـى األنبيـاء    ،مكرمون ،متوعدون ،منهيون

 .2عليهم الصالة والسالم

ومن ذلك على سبيل المثـل   ،كة مع وظائفهمئكثيرة من المال ذكر القرآن الكريم أصنافاًو

  .3ال الحصر 

بين القران الكريم عددهم يوم القيامة عندما يحملـون العـرش بعبـارة     وقد ،حملة العرش:أوال

=à7n: (صريحة حيث قـال تعـالى   yϑ ø9$#uρ #’n?tã $yγ Í← !%ỳ ö‘ r& 4 ã≅Ïϑ øts†uρ z̧ ó tã y7 În/u‘ öΝ ßγ s% öθsù 7‹ Í×tΒ öθtƒ 

×π uŠ ÏΖ≈oÿsS ∩⊇∠∪(4.  

⎪⎥t,‹Å™uρ š( قوله سـبحانه وتعـالى   فيذلك و ،رعاة الجنة وأهلها: ثانياً Ï% ©! $# (# öθs) ¨? $# öΝ åκ ®5u‘ ’n< Î) 

Ïπ ¨Ζ yfø9$# #·tΒ ã— ( #© ¨L ym # sŒÎ) $ yδρ â™!%ỳ ôMysÏGèùuρ $ yγ ç/≡uθö/r& tΑ$ s% uρ óΟ çλ m; $pκ çJtΡ t“ yz íΝ≈n= y™ öΝ à6ø‹n= tæ 

óΟ çF ö7 ÏÛ $ yδθè=äz ÷Š$$ sù t⎦⎪Ï$ Î#≈yz (∩∠⊂∪.5  

                                                 
 1الرمـادي ط  –دار اإليثـار، العـراق    ،دي، عبد الملك عبد الرحمن السعدي، شرح النسفية في العقيدة اإلسالميةالسع 1

 .وسأشير إليه الحقا، السعدي، شرح النسفية) 189) (م1988 -هـ1408(
 –الخـانجي  ابن حزم، علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري أبو محمد، الفصل في الملل واألهواء والنحل، مكتبـة   2

 .وسأشير إليه الحقا ابن حزم، الفصل في الملل) 144: 1) (5(القاهرة عدد األجزاء 
 –البوطي، محمد سعيد رمضان، كبرى اليقينيات الكونية وجود الخالق ووظيفة المخلوق، دار الفكر المعاصر، بيـروت   3

 ).277- 276(، )م1982 –هـ 1402( 8لبنان ط
 ).17:اآلية( ،سورة الحاقة 4
  ).73: اآلية(،سورة الزمر 5
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tΒ$!(:قال تعالى ،من يقوم بشؤون النار وأهلها: ثالثا uρ y71u‘ ÷Š r& $ tΒ ãs) y™ ∩⊄∠∪   Ÿω ’Å+ ö7 è? Ÿωuρ 

â‘ x‹ s? ∩⊄∇∪   ×π ym#§θs9 Î|³ t6ù=Ïj9 ∩⊄®∪   $ pκ ön= tæ sπ yèó¡ Î@ u |³ tã ∩⊂⊃∪   $ tΒuρ !$uΖ ù= yèy_ |=≈ptõ¾ r& Í‘$ ¨Ζ9$# ωÎ) 

Zπ s3 Í×̄≈n=tΒ   $ tΒ uρ $ uΖù= yèy_ öΝ åκsE £‰Ïã ωÎ) Zπ uΖ÷F Ïù t⎦⎪ Ï% ©#Ïj9 (#ρ ãx x. z⎯É) øŠ tF ó¡ uŠ Ï9 t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θè?ρ é& |=≈tGÅ3 ø9$# yŠ#yŠ÷“ tƒuρ 

t⎦⎪ Ï% ©! $# (#þθãΖ tΒ# u™ $ YΖ≈uΚƒÎ)   Ÿωuρ z>$ s? ötƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θè?ρ é& |=≈ tGÅ3ø9$# tβθãΖ ÏΒ÷σ ßϑ ø9$# uρ   tΑθà) u‹Ï9 uρ t⎦⎪ Ï% ©! $# ’Îû 

Ν Íκ Í5θè= è% ÖÚz£Δ tβρã Ï≈s3 ø9$# uρ !#sŒ$ tΒ yŠ# u‘ r& ª!$# #x‹≈pκ Í5 WξsW tΒ 4 y7 Ï9≡ x‹ x. ‘≅ ÅÒãƒ ª!$# ⎯tΒ â™!$ t± o„ 

“ Ï‰öκ u‰uρ ⎯tΒ â™!$ t± o„ 4 $ tΒ uρ ÞΟ n=÷ètƒ yŠθãΖã_ y7 În/u‘ ωÎ) uθèδ 4 $ tΒuρ }‘ Ïδ ωÎ) 3“ tø. ÏŒ Î|³ t6ù=Ï9 ∩⊂⊇∪(1.  

بين القرآن  فقد من صلب الموضوعوهذا  ،من يستحقها من العصاةبإنزال عقوبة اللعن  :رابعاً

β¨: (ق اللعن، قال تعالىالكريم أن المالئكة لها أهلية اللعن، وأنها تلعن من يستح Î) t⎦⎪ Ï% ©!$# (#ρ ãx x. 

(#θè?$ tΒuρ öΝ èδuρ î‘$¤ ä. y7Í× ¯≈s9'ρé& öΝ Íκ ön= tæ èπ uΖ ÷ès9 «!$# Ïπ s3Í× ¯≈n= yϑø9$#uρ Ä¨$ ¨Ζ9$# uρ t⎦⎫ Ïèyϑ ô_r& ∩⊇∉⊇∪ (2.  

للمالئكة فقد ورد عن النبي محمد صـلى اهللا عليـه    ليةهذه األه ثبتتوفي السنة النبوية 

اللَِّه َوالَْملَاِئكَِة َوالنَّاسِ  ِإلَى كَذَا فََمْن َأْحَدثَ ِفيَها َحَدثًا فََعلَْيِه لَْعنَةُ   ِمْن َعْيرٍ َحَرٌم الَْمِدينَةُ     ":وسلم قوله

 َأتَـهُ َدَعا الرَُّجُل اْمَر ِإذَا    ":وقوله صلى اهللا عليه وسلم.3" ِمنُْه َصْرفًا َولَا َعْدلًا َأْجَمِعيَن لَا َيقَْبُل اللَُّه

 أنوهـذا الحـديث بـين     4"  ِإلَى ِفَراِشِه فََأَبتْ فََباتَ غَْضَباَن َعلَْيَها لََعنَتَْها الَْملَاِئكَةُ َحتَّى تُْصـبَِح  

   .للمالئكة لعناَ مستقال

                                                 
  ).31 -27: اآليات( ،سورة المدثر 1
  ).161: اآلية( ،سورة البقرة 2
باب ما يكره من التعمق و التنازع في العلم و الغلـو فـي    ،كتاب االعتصام بالكتاب و السنة ،صحيح البخاري: البخاري 3

الحج، باب فضل المدينة ودعاء النبـي صـلى اهللا    صحيح مسلم، كتاب: مسلم). 2622 ،6( ،)6870(رقم  ،الدين و البدع

 ). 944: 2(، )1366(عليه وسلم، 
باب إذا قال أحدكم أمين و المالئكة في السماء فوافقت إحداهما األخرى غفر  ،كتاب بدء الخلق, صحيح البخاري:البخاري 4

ب تحريم امتناعها من فراش زوجهـا،  صحيح مسلم، كتاب النكاح، با: مسلم0)1182 ،3( ،3065رقم  ،له ما تقدم من ذنبه

)1436( ،)2 :1059.( 
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مخالفة للعنـة  واعلم أن لعنة اهللا  ": التي تلعن بها المالئكة يقول الرازي الكيفيةوأما عن 

واللعنـة مـن    ،اهللا هي األبعاد والطرد من الجنة وإنزال العقوبـة والعـذاب   وان لعنة ،المالئكة

   .1"المالئكة هي بالقول 

لعنة اهللا هو إدخاله إياهم النار وإخالدهم فيهـا ولعنـة    " :ويقول أبو منصور الماتريدي

#):(المالئكة قوله تعالى þθä9$ s% öΝ s9uρ r& Ûs? öΝ ä3Š Ï? ù's? Ν à6è=ß™ â‘ ÏM≈uΖ Éit7 ø9$$ Î/(2   جواباَ لما سألوه مـن

$tΑ:(تخفيف العذاب كقوله تعالى s% uρ t⎦⎪Ï% ©! $# ’Îû Í‘$ ¨Ζ9$# Ïπ tΡ t“ y‚Ï9 zΟ ¨Ψyγ y_ (#θãã÷Š$# öΝ ä3 −/u‘ ô# Ïe sƒä† $ ¨Ζtã 

$ YΒöθtƒ z⎯ÏiΒ É>#x‹ yèø9$# ∩⊆®∪ (3  وكقوله تعـالى):!$ oΨ−/u‘ $ oΨô_Ì÷z r& $ pκ ÷]ÏΒ ÷β Î*sù $ tΡ ô‰ãã $̄Ρ Î* sù šχθßϑ Î=≈sß 

$tΑ:(قول لهم المالئكةفت 4∪∠⊂⊆∩) s% (#θä↔ |¡ ÷z $# $ pκÏù Ÿωuρ Èβθßϑ Ïk= s3è? (∩⊇⊃∇∪ 5.    هذا ما قيل مـن لعنـة

  6" المالئكة

التأثير في ن المصادر التي تستطيع اللعن ون المالئكة مصدر مأتبين  مرومن خالل ما 

  : وال بد من دراسة األمرين ،الملعون

 .حقيقة اللعن الصادر عن المالئكة .1

 .لعن الصادر عن المالئكةمميزات ال .2

  حقيقة اللعن الصادر عن المالئكة: أوال

ن منها اللعن ال بد من تبيين حقيقـة  أبعد أن بين القران الكريم وظائف ومهام المالئكة و

وهل يوجد مالئكـة وظيفـتهم    ،على الخصوص أمهو على العموم أ ،اللعن الصادر عن المالئكة

  .ولعن السؤال األ ولإلجابة .اللعن فقط
                                                 

 ).8:141(التفسير الكبير، : الرازي 1
 ).50: اآلية( ،سورة غافر 2
 ).49: اآلية( ،سورة غافر 3
 ).107: اآلية( ،سورة المؤمنون 4
 ).108: اآلية(،سورة المؤمنون 5
 ).305-304(الماتريدي، تأويالت أهل السنة،  6
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ودليل ذلك المرأة التي تعصي زوجها  ،والكافرين ةالعصابلعن  متخصصونهناك مالئكة 

وأما على جهة العمـوم يكـون األمـر    . عندما يدعوها إلى الفراش فيكون هذا على التخصيص

  .1"لعن اهللا من فعل كذا ":قولتبالنسبة للمالئكة بصيغة الدعاء ف

د ابن حجر العسقالني وجود مالئكة متخصصة فال يستبع ،وعن الفرع الثاني من السؤال

صلى اهللا عليه  :قوله التعميم ويبين هذا بذلك مأموراً المالئكة بعض يكون أن حتملوي ، باللعن

ِفي  لَِّذيفَتَْأَبى َعلَْيِه ِإلَّا كَاَن ا   اْمَرَأتَُه ِإلَى ِفَراِشَها  َيْدُعو َرُجلٍ َما ِمْن    نَفِْسي بَِيِدِه َوالَِّذي   ": سلمو

 دليل وفيه "سكانها اكان المراد به إنالذي في السماء " 2"َيْرَضى َعنَْها   السََّماِء َساِخطًا َعلَْيَها َحتَّى 

، وهذا يدلنا 3بذلك خوف وسلم عليه اهللا صلى لكونه شر أو خير من المالئكة دعاء قبول على

  .على وجود مالئكة متخصصة باللعن

وهم  ،أن المالئكة الموجودة في السماء كثيرة ،لى هذا االستداللع يرد الباحثويمكن أن 

من يلعن على التخصيص ومنهم من يلعن  فمنهم ،أنواع عديدة وهم سكان السماء بجميع أنواعهم

  .على العموم

أن المالئكة تلعن من يلحقه الوعيد بعقوبة اللعن إذا ما ارتكـب معصـية   ويرى الباحث 

هناك  ومن هنا يرى الباحث أن ،كان اللعن على التخصيص أم العموميستحق عليها اللعن وسواء 

يلعـن   آخر نوعاًنوعاً من المالئكة يأمرها اهللا بلعن شخص أو جماعة بشكل خاص كما أن هناك 

  .بشكل عام وكلهم يأتمرون بأمر اهللا سبحانه وتعالى

  مميزات اللعن الصادر عن المالئكة: ثانيا

 ئكة مصدر من المصادر التي بها أهلية اللعن ال بد أن يميـز أن المال الباحث بعد أن علم

  :بأنها لعنها عن المصادر األخرى الباحث

                                                 
 ).128:18(المعاني،  اآللوسي، روح 1
 ). 1059: 2( ،1436رقم  ،باب تحريم امتناعها من فراش زوجها, كتاب النكاح ،صحيح مسلم ،مسلم 2
  ).295: 9( ،قوله ال تأذن المرأة في بيت زوجها ألحد إال بإذنه ،فتح الباري ،ابن حجر 3
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  من اهللا مأمورة بالدعاء

التنفيـذ   لـى غير قـادرة ع ، تعالى خلوقات التي خلقها اهللا سبحانه والمالئكة كباقي الم

 ،فإن شاء اهللا استجاب لها. ألمرفعل ذلك اتمن اهللا تعالى أن  مأمورة الكون فهي  ألمورالمباشر 

   .وإال فال راد ألمر اهللا تعالى

التنفيذ المباشر وإنهـا   لىوقد بين القران الكريم صورا كثيرة تبين عدم مقدرة المالئكة ع

θä9$s% y7#)(تعـالى  قال سـبحانه و  -: سبحانه وتعالىبحاجة إلى اهللا oΨ≈ysö6ß™ Ÿω zΝ ù=Ïæ !$uΖ s9 ωÎ) $ tΒ 

!$ oΨtF ôϑ ¯=tã ( y7̈Ρ Î) |MΡ r& ãΛ⎧ Î=yèø9$# ÞΟŠ Å3 ptø: ــالى 1)∪⊅⊃∩ #$ ــال تع θä9$s% y7oΨ≈ysö6ß™ |MΡ#):(وق r& $uΖ –Š Ï9uρ ⎯ ÏΒ 

Ν Îγ ÏΡρ ßŠ ( ö≅ t/ (#θçΡ%x. tβρ ß‰ç7 ÷ètƒ £⎯Éfø9$# ( Ν èδçsYò2r& Ν ÍκÍ5 tβθãΖ ÏΒ÷σ •Β ∩⊆⊇∪(2 وقال تعالى):uθèδ “ Ï% ©! $# 

’Ìj?|Áãƒ öΝ ä3 ø‹n= tæ (… çμ çGs3 Í×̄≈n= tΒuρ3 لىوقال تعا):¨β Î) ©!$# … çμ tGx6Í×̄≈n= tΒuρ tβθ=|Á ãƒ ’n? tã Äc©É<̈Ζ9$# 4(4.  

  اللعن الصادر عن النبي صلى اهللا عليه وسلم: المطلب الثالث

لـه  و ،وهذا اللعن له أهمية من خالل كونه المصدر الثاني للتشريع فهو ال ينطق عن الهوى

عن المميزات البد من التنبيه  باحثيتكلم ال أنوقبل  ،من المميزات ما يميزه عن المصدر السابق

الصادر عن النبـي  وهذه المسألة تتعلق بعدم ذكر اللعن  ،الدخول في الموضوع قبل ،إلى مسألة

  .مع ثبوته في السنة ،سلم في القران الكريمصلى اهللا عليه و

β¨( :تعالى قال Î) t⎦⎪ Ï% ©! $# (#ρ ãx x. (#θè?$ tΒ uρ öΝ èδuρ î‘$¤ ä. y7Í×̄≈ s9'ρé& öΝÍκ ö n=tæ èπ uΖ ÷ès9 «!$# 

Ïπ s3 Í×̄≈n=yϑ ø9$#uρ Ä¨$ ¨Ζ9$# uρ t⎦⎫Ïèyϑ ô_r& (∩⊇∉⊇∪1  جاءت تقييدا لآلية)¨β Î) t⎦⎪ Ï% ©!$# tβθßϑ çF õ3tƒ !$tΒ $ uΖø9 t“Ρ r& z⎯ÏΒ 

                                                 
 ).32: اآلية( ،سورة البقرة 1
 ).41: اآلية( ،سورة سبأ 2
  ).43: اآلية( ،بسورة األحزا 3
 ).56: اآلية( ،سورة األحزاب 4
 ).161: اآلية( ،سورة البقرة 1
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ÏM≈uΖ Éi t7 ø9$# 3“ y‰çλ ù; $# uρ .⎯ÏΒ Ï‰÷èt/ $tΒ çμ≈̈Ψ̈t/ Ä¨$ ¨Ζ= Ï9 ’Îû É=≈ tGÅ3ø9$#   y7 Í×̄≈s9'ρ é& ãΝ åκ ß]yèù= tƒ ª!$# ãΝ åκ ß]yèù=tƒuρ 

šχθãΖ Ïè≈̄=9$# ∩⊇∈®∪ (1. 

فدخل  ،فتبين أن مصادر اللعن مع اهللا المالئكة والناس: أبهمت اسم الالعنين وهذه اآلية

  .األنبياء مع عموم الناس

غيرة مع العلم أن  اللعن الصادر عن التنبيه إلى استقاللية اللعن الصادر عن اهللا عن

 .النبي هو المصدر الثاني للتشريع

بين أن مصدر اللعن الصادر عن النبي صلى اهللا عليه وسلم داخل ضمنا فـي  يت من هنا

  .عموم الناس

  مميزات اللعن عن النبي صلى عليه وسلم

  : أما المميزات فهي

كان لعن األنبيـاء غيـر    ،والختالف صفات المالئكة عن صفات البشر ،دعاء النبي جائز:أوال

  .منهي عنه وال هو مأمور به

β¨( :كقوله تعـالى  ،جميع األنواع الالعنةلذلك الدعاء  كمع اشترا ،العمومدعاء على وجه -1 Î) 

t⎦⎪ Ï% ©! $# (#ρ ãx x. (#θè?$tΒ uρ öΝ èδuρ î‘$ ¤ ä. y7 Í×̄≈s9'ρ é& öΝ Íκ ön= tæ èπ uΖ ÷ès9 «!$# Ïπ s3 Í×̄≈n= yϑ ø9$#uρ Ä¨$ ¨Ζ9$# uρ t⎦⎫ Ïèyϑ ô_r&(2 

لى اهللا عليـه وسـلم   من ذلك ما حصل حينما استغفر النبي ص، على وجه الخصوصدعاء -2

ومنعه من  ،من اهللا تعالى للمنافق ابن سلول والذي ترتب عليه معاتبة النبي صلى اهللا عليه وسلم

  .1االستغفار 

                                                 
  ).159: اآلية(سورة البقرة،  1
  ).161: اآلية( ،سورة البقرة 2
 ).2141: 4( ،)2774(رقم ،كتاب صفات المنافقين وأحكامهم ،صحيح مسلم ،مسلم 1



 90

  َوُعَصيَّةَ    َوذَكَْواَن    َورِْعلًا     ِلْحَياَن َبِني    اللَُّهمَّ الَْعْن   "،حصل باللعن على القبائل الغادرة وأيضا ما

§{:(وبقي على ذلك إلى أن تم المنع من اهللا سبحانه وتعالى بقوله ،1"اللََّه َوَرُسولَُهَعَصْوا   øŠ s9 

šs9 z⎯ÏΒ ÌøΒF{$# í™ó©x« ÷ρr& z>θçGtƒ öΝ Íκön=tæ ÷ρ r& öΝ ßγ t/Éj‹ yèãƒ öΝ ßγ ¯ΡÎ* sù χθßϑ Î=≈sß ∩⊇⊄∇∪(2 . جاء في

قال  " ربك إلى الدعاء على ودم لشأنك أنت فامض اهللا بيد األمور عواقب أي: " تفسير الثعالبي

  .3" ربه أمر ممتثال وسلم عليه اهللا صلى ذلك فعل وقد: الثعالبي

  .طلب الدعاء من اهللا: ثانياَ

ألنهم ال يستطيعون ذلك إال بعد الطلب من اهللا سـبحانه وتعـالى    ،لألنبياءفهي خاصية 

ومنها قولـه   ،الشريفة ذلك السنة تفيطلبون منه إنزال غضبه باللعن على المدعو عليه؛ كما بين

وقوله للشـيطان الـذي أتـاه     4"  بِغََضبِِه َولَا بِالنَّارِ َولَا اللَِّه لَا تَلَاَعنُوا بِلَْعنَِة ":صلى اهللا عليه وسلم

  .5 " َألَْعنَُك بِلَْعنَِة اللَِّه التَّامَِّة"": بالصالة

 ":بعدما أشير عليه قائالوقد امتنع النبي صلى اهللا عليه وسلم على الدعاء على الكافرين 

ولكن ورد عنه صلى اهللا عليه وسلم دعوته على وجه العموم على الكافرين  6" ُأْبَعثْ لَعَّانًا لَْم

 ":فقد جاء عنه صلى اهللا عليه وسلم قوله ،والظالمين والعصاة كما هو الحال في القران الكريم

 1"  َوكَاِتَبُه َوشَاِهَدْيِه َوقَاَل ُهْم َسَواٌء  آِكَل الرَِّبا َوُمْؤِكلَُه  َمَوَسلَّ َعلَْيِه َصلَّى اللَُّه لََعَن َرُسوُل اللَِّه

  .وغيرها الكثير

                                                 
 ،ستحباب القنوت في جميع الصالة إذا نزلت بالمسلمين نائلةباب ا ،كتاب المساجد و مواضع الصالة صحيح مسلم،: مسلم 1

  ). 466:1( ،)675(رقم 
 ).128: اآلية(،سورة آل عمران 2
  ).308: 1(الجواهر الحسان، : الثعالبي 3
 ).350: 4(، )1976(سنن الترمذي، كتاب البر واآلداب والصلة، باب اللعنة، : الترمذي 4
 ).82:ص:(سبق تخريجه 5
 ).2006: 4( ،)2599(رقم  ،باب النهي عن لعن الدواب ،كتاب البر والصلة و األدب ،ح مسلمصحي ،مسلم 6
 ).1219: 3(، )1598(صحيح مسلم، كتاب المساقاة، باب لعن آكل الربا وموكله، : مسلم 1



 91

  رجحان الوقوع: ثالثا

  .الوقوع جحيةوهو يشترك مع المالئكة بأر ،نه دعاء صادر عن نبي فهو أسرع في الوقوعأبما 

  . لمن اهتدى اللعن تحققعدم : رابعاً

ولهذا فان أي لعـن  ، سرار الغيب أالنبي صلى اهللا عليه وسلم ب معل وذلك ناتج عن عدم

مـن حيـث    على الملعـون، من النبي صلى اهللا عليه وسلم ال بد أن تصاحبه اآلثار التي تترتب 

، فإن حصـلت لـه    وعد تيسير أسباب الهدايه لدية في الدنيا ، إقصائه عن رحمة اهللا في اآلخرة

  .ل على عدم حدوث اللعنالهداية في الدنيا ، فهذا يد

§{: (على القبائل حيث قال لنا تعالى في الدعاءفلذلك منعه اهللا من االستمرار  øŠ9 šs9 

z⎯ÏΒ ÌøΒF{$# í™ó©x« ÷ρ r& z>θçGtƒ öΝ Íκ ö n=tæ ÷ρ r& öΝ ßγ t/Éj‹ yèãƒ öΝ ßγ ¯Ρ Î*sù χθßϑ Î=≈sß ∩⊇⊄∇∪(1.   قال أبو السـعود

 عليهم يدعو أن أراد :وقيل ،لفالحهم السالم عليه هإنكار على معاتبة نوع كأنه:" في تفسيره لآلية

  .2" يؤمن من منهم بأن لعلمه تعالى اهللا فنهاه

  اللعن الصادر عن الناس: المطلب الرابع

⎪⎦βÎ) t¨: (وهذا اللعن الوارد عند قوله سبحانه وتعالى حيث قال Ï% ©! $# tβθßϑ çFõ3 tƒ !$ tΒ $ uΖø9t“Ρ r& 

z⎯ÏΒ ÏM≈uΖ Éi t7 ø9$# 3“ y‰çλ ù; $#uρ .⎯ ÏΒ Ï‰÷èt/ $ tΒ çμ≈̈Ψ̈ t/ Ä¨$ ¨Ζ=Ï9 ’Îû É=≈tGÅ3 ø9$#   y7 Í×̄≈s9'ρ é& ãΝ åκß]yèù= tƒ ª!$# ãΝ åκß]yèù=tƒuρ 

šχθãΖ Ïè≈̄=9$# ∩⊇∈®∪(3.  

 تعالى اهللا ألن والمؤمنون المالئكة ،الالعنون ،بالصحة األقوال هذه وأولى":قال الطبري

 فقال أجمعين والناس والمالئكة اهللا نم هي إنما بهم تحل التي اللعنة بأن الكفار وصف قد،ذكره

                                                 
  ).128: اآلية(, سورة آل عمران 1
 ).83: 2(إرشاد العقل السليم، : أبو السعود 2
 ).159: اآلية(سورة البقرة،  3
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 والناس والمالئكة اهللا لعنة عليهم أولئك كفار وهم وماتوا كفروا الذين إن(: ذكره تعالى

 ما يكتمون الذين: اآلخر بالفريق حالة أنها ذكره تعالى اهللا أخبر التي اللعنة فكذلك ،1"أجمعين

 حالة لعنتهم أن أخبر الذين ولعنة اهللا لعنة هي للناس بينه بعدما من والهدى البينات من اهللا أنزل

  .2" الالعنون وهم كفار وهم وماتوا كفروا بالذين

β¨(":ذكر أبو السعود في تفسيره لآليةو Î) t⎦⎪ Ï% ©! $# (#ρ ãx x. (#θè?$ tΒuρ öΝ èδuρ î‘$¤ ä. y7 Í×̄≈s9'ρ é& 

öΝ Íκö n=tæ èπ uΖ÷è s9 «!$# Ïπ s3 Í×̄≈n= yϑ ø9$#uρ Ä¨$ ¨Ζ9$# uρ t⎦⎫Ïèyϑ ô_r& ∩⊇∉⊇∪( 3. والمالئكة اهللا لعنة عليهم مستقر أي 

، بلعنهم وهم أموات ، بعد بيان ، وهذا بيان لدوامها الثبوتيبلعنتهم يعتد ممن أجمعين والناس

  .4" دوامها التجديدي ، بلعنهم وهم أحياء

≈̄×y7Í: (وقولة تعالى s9'ρ é& öΝ èδäτ !#t“ y_ ¨β r& öΝ Îγ ø‹n=tæ sπ oΨ÷ès9 «!$# Ïπ s3 Í×̄≈n= yϑ ø9$# uρ Ä¨$ ¨Ψ9$#uρ t⎦⎫ Ïèyϑ ô_r& ∩∇∠∪(5. 

  .ومن خالل هذه اآليات يتبن أنه يصح اللعن من قبل الناس ولكن ال بد له من مميزات

 : نلخصها أنمميزات اللعن الصادر عن الناس والتي يمكن وهذه هي 

 .خطورته .1

 .رجوع اللعنة على صاحبها .2

  .فقدان عطايا اهللا سبحانه وتعالى بسببه  .3

  .تهخطور: أوالً

  :يكون اللعن الصادر عن اإلنسان خطيراَ منها من خاللهاالصفات التي  بعض هناك

                                                 
 ).161: اآلية(سورة البقرة،  1
 .)257: 3(جامع البيان، : الطبري 2
 ).161: اآلية(سورة البقرة،  3
 ).183: 1(إرشاد العقل السليم، : أبو السعود 4
 ).87: اآلية(سورة آل عمران،  5
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 .عدم معرفة العلم بالغيب .1

 .عنده للعصمةال وجود  .2

 .ال يميز الصواب عند غضبه .3

 .الخطأ في التشخيص .4

أما الصفة الثالثـة والرابعـة    ،فيشترك اإلنسان مع األنبياء والمالئكة في الصفة األولى

يلعن اآلخرين بما ال يسـتوجب   نجد اإلنسان فكثيراَ ما ،لوحده وهما مصدر الخطورة فينفرد بها

  .أو الغضب وغيره من األمور ،وقه إلى اللعنسوما ي ،اللعن

  رجوع اللعنة على صاحبها :ثانياًَ

شدد اهللا سبحانه وتعالى النكير على فعل التالعن حتى يوقف التالعن بين المسلمين وأخذ 

إمكانية رجوع اللعنـة إلـى    -صلى اهللا عليه وسلم-وقد بين النبي  ،خطورته من يرهب الناس

فقد جاء عن النبي صلى اهللا عليه وسلم ما بين هذا األمر حيث قال  ، فيه إذا لم تجد مساغاً قائلها

سََّماِء فَتُغْلَقُ َأْبَواُب السَّـَماِء  ال ِإلَى اللَّْعنَةُ َصِعَدتْ لََعَن شَْيًئا ِإذَا الَْعْبَد ِإنَّ   "الدرداء عنه  بوفيما رواه أ

َرَجَعـتْ     َمَساغًا    َيِمينًا َوِشَمالًا فَِإذَا لَْم تَجِْد  ِإلَى الَْأْرضِ فَتُغْلَقُ َأْبَواُبَها ُدونََها ثُمَّ تَْأخُذُ ُدونََها ثُمَّ تَْهبِطُ

من هنا تبدو الخطـورة مـن حيـث     1"  َعتْ ِإلَى قَاِئِلَهافَِإْن كَاَن ِلذَِلَك َأْهلًا َوِإلَّا َرَج لُِعَن الَِّذي ِإلَى

  .عودتها إلى صاحبها

  فقدان العطايا من اهللا تعالى: ثالثاً

شفعاء وصديقين قال صـلى اهللا   نن الالعنين ال يكونوأيبين النبي صلى اهللا عليه وسلم 

َأْن  َينَْبِغي ِلِصدِّيق لَا   ": وقوله كذلك "2 َم الِْقَياَمِةشُفََعاَء َولَا شَُهَداَء َيْو اللَّعَّانُوَن لَا َيكُوُن ":عليه وسلم

  .3"َيكُوَن لَعَّانًا

                                                 
 ).83:ص:(سبق تخريجه 1
  ).2006: 4( ،)2598(رقم  ،ن الدواب و غيرهاباب النهي عن لع ،كتاب البر و الصلة و اآلداب ،صحيح مسلم: مسلم 2
 ).2005: 4( ،)2597(رقم  ،باب النهي عن لعن الدواب و غيرها ،كتاب البر و الصلة و اآلداب ،المرجع السابق 3
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  المبحث الثاني

  أثر اللعن في الملعونين

  أثر اللعن على الناس: المطلب األول

ومع ما مـر مـن خطـورة هـذا      ،حرية االختيار تعالى للناساهللا سبحانه و ىأعطلقد 

  :يأتيبما  إجمالهايمكن و آثار اللعن من التكلم عند ال ب ،المصدر من مصادر اللعن

  اآلثار القرآنية: أوال

 ،لقد تحدث القران الكريم عن أنواع من األعمال أو أقسام من الناس تمت معاقبتهم باللعن

ي آيـات المباهلـة   فثار استعمال القران الكريم للعن كمصطلح للعقوبة آأن اآليات أوضحت  إال

فقد  ،وبة اللعن من خالل اآلثار التي ذكرها النبي محمد صلى اهللا عليه وسلمضح عقتالمالعنة فتو

َعلَْيـِه   اللَُّه َصلَّى َرُسوَل اللَِّه ُيَباِهلُوَن الَِّذيَن خََرَج َولَْو ":جاء عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قوله

يتعلـق بشـأن   ما مغيرها هذه األخبار و... عنوافلم يال ،1"  َأْهلًا  َولَا َمالًا لَا َيجُِدون لََرَجُعوا   َوَسلََّم

 بطرفاآلثار الخطيرة التي تترتب على إنزال اللعن  حجمتبين  هلواتباهم  الوفد وما يحل بهم لو

  .من المتالعنين

  اآلثار من السنة النبوية: ثانيا

  .ثار اللعن في الملعونآوردت أحاديث كثيرة تبين 

  .ان ذلكق بيبأنها ترجع إلى قائلها وقد س -1

السَّـَماِء   ِإلَـى  اللَّْعنَةُ َصِعَدتْ لََعَن شَْيًئا ِإذَا الَْعْبَد ِإنَّ  ":قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

لًا فَِإذَا لَـْم  َيِمينًا َوِشَما ِإلَى الَْأْرضِ فَتُغْلَقُ َأْبَواُبَها ُدونََها ثُمَّ تَْأخُذُ فَتُغْلَقُ َأْبَواُب السََّماِء ُدونََها ثُمَّ تَْهبِطُ

                                                 
 ).248: 1(،)2225(مسند أحمد، مسند بني هاشم، عبد اهللا بن مسعود،: ابن حنبل 1
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يـرى  ومن هنا  ،1"  فَِإْن كَاَن ِلذَِلَك َأْهلًا َوِإلَّا َرَجَعتْ ِإلَى قَاِئِلَها لُِعَن الَِّذي َرَجَعتْ ِإلَى   َمَساغًا    تَجِْد 

 :أمرين الباحث

عودتـه إلـى   حدث للعن عند صعوده إلى السـماء و التغليظ من حيث هو بيان صفة ما ي  . أ

 .األرض

               .مكان إذا انطلقتأن تستقر في   . ب

ما ورد عن النبي صلى اهللا عليه و سلم من تهديد رجل بمعاقبته باللعن في دنياه حتـى   -2

َأْن َألَْعنَـُه لَْعنًـا َيـْدخُُل َمَعـُه       َهَمْمتُ لَقَْد   َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم    فَقَاَل َرُسوُل اللَِّه " ،في قبره

  .الملعون إلى داخل القبر وهنا يبين الحديث أن اللعنة تالحق .2"...قَْبَرُه

وهنا بين النبي  3" لَْعُن الُْمْؤِمنِ كَقَتِْلِه ":وما جاء عن النبي صلى اهللا عليه و سلم من قوله -3

 .إثم القتل لمن يلعن المؤمن وأثبت صلى اهللا عليه وسلم

  أثر اللعن في الحيوانات: المطلب الثاني

لشريفة موقفها الصريح بالنهي عن لعن الحيوانات لما يترتب عليه من تـأثر  تبين السنة ا

فضالً عـن   ذلك ما نهت السنة عن لعن حيوان ال يتأثر بذلك اللعن، ولوال ،تلك الحيوانات باللعن

  .مع الحيوانات ب إتباعهاألدب الواج

  :الشريفة السنةويمكن إثبات تلك اآلثار من 

 ِفـي    َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم    َبْينََما َرُسوُل اللَِّه  ":هللا عنهما قالعن عمران بن حصين رضي ا. 1

َصلَّى اللَُّه    فََسِمَع ذَِلَك َرُسوُل اللَِّه  نَاقٍَة فََضجَِرتْ فَلََعنَتَْها َعلَى   الَْأنَْصارِ    َبْعضِ َأْسفَارِِه َواْمَرَأةٌ ِمْن 

  .4" َملُْعونَةٌ خُذُوا َما َعلَْيَها َوَدُعوَها فَِإنََّها   اَل فَقَ   َعلَْيِه َوَسلََّم 

                                                 
 ).83:ص:(سبق تخريجه 1
  ).1065: 2( ،)1441(رقم  ،هيبباب تحريم وطء الحامل المس ،تاب النكاحك ،صحيح مسلم ،مسلم 2
 ).104: 1(, )110(رقم , باب غلظ تحريم قتل اإلنسان نفسه, كتاب اإليمان, مسلم،صحيح مسلم ،)22:ص:(سبق تخريجه 3
 ).2004: 4(, )2595(رقم , باب النهي عن لعن الدواب و غيرها, كتاب البر و الصلة و اآلداب, صحيح مسلم: مسلم 4
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ن العبـاد  أل ،لعن بعض الحيوانات بشكل خاص نهيه سلم عنجاء عن النبي صلى اهللا عليه و. 2

وهـذه بعـض    ،ما فيهـا مـن أذى للعبـاد   للهم فيها منافع كما ورد عنه لعن بعض الحيوانات 

  :األحاديث

أن ديكا صرخ عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فسبه رجـل   بن مسعودعن عبد اهللا   - أ

 .1"   ِللصَّلَاِة فَِإنَُّه ُيوِقظُ تَُسبُّوا الدِّيَك لَا ":إال أنه قال ،فنهى عن سب الديك

لََعَن اللَُّه  :قَاَلفَ ،َوُهَو ِفي الصَّلَاِة َعقَْرٌب َعلَْيِه َوَسلََّم اللَُّه َصلَّى   لََدغَتْ النَّبِيَّ  :"عن عائشة قالت -ب

   .2" اقْتُلُوَها ِفي الِْحلِّ َوالَْحَرمِ  ،َما تََدُع الُْمَصلَِّي َوغَْيَر الُْمَصلِّي ،الَْعقَْرَب

الناس بعبـادة   يذكرألنه النهي عن لعن الديك  يرى الباحث ومن خالل األحاديث السابقة

  .ساده ولضرره بين العبادالعقرب فقد ثبت اللعن بحقه إلف أما. اهللا سبحانه وتعالى

  من لعنت بفعل فاحشة: ثالثا

 لََعَن اللَُّه ":مثل قوله صلى اهللا عليه وسلم،لقد ثبتت اللعنة بحق بعض الفواحش وفاعليها

لم يقع على الفاعل فقط ، وإنما وقـع علـى   أن اللعن  يرى الباحثوهنا  ،3" َبهِيَمٍة َعلَى َوقََع َمْن

 َأتَى َبهِيَمةً َمْن"فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، كان من البهائمحتى لو  المفعول به أيضاً،

وما سبب قتلها إال أن اللعنة قد أصابتها وأصبح لها األثر البالغ في هذه الدابة  ،4"فَاقْتُلُوُه َواقْتُلُوَها

  .لذلك استحقت إبعادها عن الناس وترك االستفادة منها

                                                 
صـحيح،  : ، قال األلباني)748: 2(، ) 5101(سنن أبي داود ، كتاب اآلداب ، باب ما جاء بالديك والبهائم ، : أبو داود 1

: ، قال شـعيب األرنـؤوط  ) 192: 5(، ) 21723(مسند أحمد ، مسند األنصار ، حديث زيد بن خالد الجهني ،: ابن حنبل

   .رجاله ثقات
رقـم   ،كتاب ما جاء في قتل الحية و العقـرب فـي الصـالة    ،كتاب إقامة الصالة السنة فيها, ابن ماجهسنن : ابن ماجه 2

 .صحيح: ، األحاديث مذيلة بأحكام األلباني عليها، قال الشيخ األلباني)395: 1( ،)1246(
سـن، دار الكتـب   مج، عبد الغفار سليمان، سيد كسـروي ح ) 6(السنن الكبرى، ):هـ303ت(،أحمد بن شعيب ،النسائي 3

 ،ابـن حنبـل   ،)322: 4(، )7339(، باب من وقع على بهيمة،  كتاب الرجم ،) م1991-هـ1411( 1العلمية، بيروت، ط

 .إسناده حسن: قال شعيب األرنؤوط) 317: 1( ،)2915(رقم  ،مسند عبد اهللا بن عباس ،مسند بني هاشم ،مسند أحمد
فـي ذيـل    قال الشيخ األلباني) 564:2( ،)4464(رقم  ،ب فيمن أتى بهيمةبا ،كتاب الحدود ،سنن أبي داوود،أبو داوود 4

 . حسن صحيح: السنن
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  الفصل الرابع

  في القرآن الكريم أسباب اللعن 

  

  اللعن بسبب مخالفة الدين: المبحث األول

  اللعنة بسبب االعتداء على النفس والعرض والنسب والمال: المبحث الثاني



 98

  الفصل الرابع

  أسباب اللعن في القرآن الكريم 

  اللعن بسبب مخالفة الدين: المبحث األول

  تمهيد

نوب التي استحق أصحابها اللعن من اهللا تحدث القرآن الكريم عن الظلم، وبين أنه من الذ

ثم بين أوصاف الظالمين، حتى يبتعد من يريد االبتعاد عنه، كي ال يقـع فـي لعنـة اهللا     تعالى،

  .تعالى، وذكر القرآن الكريم اآليات التي فيها لعن الظالمين

“#(:قال تعـالى  yŠ$ tΡ uρ Ü=≈ptõ¾ r& Ïπ ¨Ψpg ø:$# |=≈ptõ¾ r& Í‘$ ¨Ζ9$# β r& ô‰s% $ tΡ ô‰ỳ uρ $tΒ $ tΡ y‰tãuρ $ uΖš/u‘ 

$ y) ym ö≅ yγ sù Ν ›?‰ỳ uρ $ ¨Β y‰tãuρ öΝ ä3 š/u‘ $y) ym ( (#θä9$s% óΟ yètΡ 4 tβ ©Œr'sù 8β ÏiŒxσ ãΒ öΝ æηuΖ ÷t/ χ r& èπ uΖ÷è©9 

«!$# ’n? tã t⎦⎫ Ïϑ Î=≈©à9$# ∩⊆⊆∪   t⎦⎪ Ï% ©! $# tβρ ‘‰ÝÁtƒ ⎯tã È≅‹ Î6y™ «!$# $pκ tΞθäóö7 tƒuρ %[ ùθÏã Ν èδuρ Íο tÅz Fψ $$ Î/ 

tβρ ãÏ≈x. ∩⊆∈∪(1. وقـــال تعـــالى) :ô⎯ tΒuρ ÞΟ n=øß r& Ç⎯£ϑ ÏΒ 3“ u tIøù$# ’n?tã «!$# $ ¹/É‹ Ÿ2 4 šÍ×̄≈s9'ρ é& 

šχθàÊt÷èãƒ 4’n? tã öΝ Îγ În/u‘ ãΑθà) tƒuρ ß‰≈yγ ô©F{$# Ï™Iωàσ̄≈yδ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θç/x‹ x. 4’n?tã óΟ Îγ În/u‘ 4 Ÿωr& èπ uΖ ÷ès9 

«!$# ’n? tã t∩⊇∇∪⎦⎫ Ïϑ Î=≈©à9$# š⎥⎪ Ï% ©! $# tβρ ‘‰ÝÁ tƒ ⎯tã È≅‹ Î6y™ «!$# $pκ tΞθäóö7 tƒuρ %[` uθÏã Ν èδuρ Íο tÅz Fψ$$ Î/ 

öΛèε tβρ ãÏ≈x. ∩⊇®∪(2   

  :واالفتراء الظلم: المطلب األول

$: (الظلم على نفسه، قال تعـالى  اهللا حرم فقدولبيان التشديد على الظالمين : الظلم -1 tΒ ãΑ£‰t7 ãƒ 

ãΑöθs) ø9$# £“ t$ s! !$ tΒuρ O$ tΡ r& 5Ο≈̄= sà Î/ Ï‰‹Î7 yèù=Ïj9 ∩⊄®∪(3.  

                                                 
 ).45 -44: اآليتين(سورة األعراف،  1
 ).19 – 18: اآليتين(سورة هود،  2
 ).29: اآلية(سورة ق،  3
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 الظُّلَْم َعلَى نَفِْسي َوَجَعلْتُُه ِإنِّي َحرَّْمتُ ِعَباِدي َيا  "وقال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي 

  .1" تَظَالَُموا فَلَا ُمَحرًَّما َبْينَكُْم

  تعريف الظلم في اللغة

الظُّلُْم َوْضع الشيء في غير موِضعه، ومن أمثال العـرب فـي   " :جاء في لسان العرب

والظُّلْم الَمْيُل عن القَصد والعرب تَقُول الَْزْم هـذا الصَّـْوَب وال    ،...َمْن َأشَْبَه َأباه فما ظَلَم الشَّبه

  .3"الَجْوُر وُمجاوَزةُ الحّد: "قال ابن األثير إن أصل الظلم هو و. 2"تَظِْلْم عنه أي ال تَُجْر عنه

  تعريف الظلم في االصطالح

فهـو وضـع   : "، أما ابن رجب الحنبلي فقـال 4"الباطل إلى الحق عن التعدي عن عبارة :"الظلم

  .5"األشياء في غير مواضعها وأكثر ما ذكر في القرآن وعيد للظالمين

  صفات الظالمين ممن لعنهم اهللا

قـال   ،تبين من خالل القرآن الكريم أن الظلم الذي خصه القرآن الكريم يتعلق بالعقيـدة 

$: (تعالى yγ •ƒr'̄≈tƒ t⎦⎪ Ï% ©!$# (# þθãΖtΒ#u™ (#θà) ÏΡ r& $£ϑ ÏΒ Ν ä3≈oΨø% y— u‘ ⎯ ÏiΒ È≅ ö7 s% β r& u’ÎAù'tƒ ×Πöθtƒ ω Óì øŠ t/ ÏμŠ Ïù Ÿωuρ 

×'©# äz Ÿωuρ ×π yè≈x x© 3 tβρ ãÏ≈s3ø9$#uρ ãΝ èδ tβθãΚ Î=≈©à9$# ∩⊄∈⊆∪(6 وأما آية اللعن التي تحدثت عن صفات ،

“#(:الظالمين، فهي قوله تعالى yŠ$tΡ uρ Ü=≈pt õ¾r& Ïπ ¨Ψpgø: $# |=≈pt õ¾r& Í‘$̈Ζ9$# β r& ô‰s% $tΡ ô‰ỳ uρ $tΒ $ tΡ y‰tãuρ 

$uΖ š/u‘ $ y) ym ö≅ yγ sù Ν ›?‰ỳ uρ $ ¨Β y‰tãuρ öΝ ä3 š/u‘ $ y) ym ( (#θä9$ s% óΟ yètΡ 4 tβ ©Œr'sù 8β ÏiŒxσãΒ öΝ æηuΖ ÷ t/ χ r& 

                                                 
 ). 1994 :4(، )2577(صحيح مسلم، كتاب البر والصلة واآلداب، باب تحريم الظلم، رقم الحديث : مسلم 1
 ).373: 12(لسان العرب، : ابن منظور 2
 ).357: 3: (النهاية في غريب الحديث واألثر: ابن األثير 3
  ).86: 1(التعريفات، : الجرجاني 4
 1جـامع العلـوم والحكـم، دار المعرفـة، بيـروت، ط     : ابن رجب الحنبلي، أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد الحنبلـي  5

 .جامع العلوم والحكم: إليه الحقاً، ابن رجب، وسأشير )224(، )هـ1408(
 ).254: اآلية(سورة البقرة،  6
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èπ uΖ÷è©9 «!$# ’n? tã t⎦⎫Ïϑ Î=≈©à9$# ∩⊆⊆∪   t⎦⎪Ï% ©! $# tβρ ‘‰ÝÁtƒ ⎯tã È≅‹ Î6y™ «!$# $pκ tΞθäóö7 tƒuρ %[` uθÏã Ν èδuρ 

Íο t Åz Fψ $$Î/ tβρ ãÏ≈x. ∩⊆∈∪(1. يبـين  والبد أيضـاً أن  . بينت هذه اآلية الصفات الخاصة بالظالمين

 %øŒÎ)uρ tΑ$s: (النوع المراد من الظالمين في اآلية، أن الظلم فسر بالشـرك، قـال تعـالى    الباحث

ß⎯≈yϑ ø) ä9 ⎯ Ïμ ÏΖ ö/eω uθèδuρ … çμ Ýà Ïètƒ ¢©o_ ç6≈tƒ Ÿω õ8Îô³ è@ «!$$Î/ ( χ Î) x8÷Åe³9$# íΟ ù=Ýà s9 ÒΟŠ Ïà tã ∩⊇⊂∪(2.   

“#: (قوله تعـالى  yŠ$tΡ uρ Ü=≈pt õ¾r& Ïπ ¨Ψpgø: $# |=≈pt õ¾r& Í‘$̈Ζ9$# β r& ô‰s% $tΡ ô‰ỳ uρ $ tΒ $ tΡ y‰tãuρ $ uΖ š/u‘ $ y) ym 

ö≅yγ sù Ν ›?‰ỳ uρ $ ¨Β y‰tãuρ öΝ ä3š/u‘ $ y) ym ( (#θä9$ s% óΟ yètΡ 4 tβ ©Œr'sù 8β ÏiŒxσãΒ öΝ æηuΖ ÷ t/ χ r& èπ uΖ ÷è©9 «!$# ’n?tã 

t⎦⎫ Ïϑ Î=≈©à9$# ∩⊆⊆∪(3 ومـن  4"غضب اهللا وسخطه وعقوبته على من كفر به:"بري في معناهاقال الط

وبـين  . خالل ذلك يتبين أن المقصود بالظالمين هم المشركون الكافرون باهللا سـبحانه وتعـالى  

القران الكريم أدلة تؤيد هذا التفسير، فقد أعطى القرآن الكريم أوصافاً للظالمين هي في الحقيقـة  

;oΨö$: (للكافرين، قال تعالى tF x.uρ öΝ Íκ ön= tã !$ pκÏù ¨β r& }§ ø ¨Ζ9$# Ä§ ø ¨Ζ9$$ Î/ š⎥÷⎫ yèø9$#uρ È⎦÷⎫yèø9$$Î/ y#Ρ F{$#uρ 

É#Ρ F{$$Î/ šχ èŒW{$#uρ Èβ èŒW{$$ Î/ £⎯Åb¡9$# uρ Çd⎯Åb¡9$$ Î/ yyρ ãàfø9$# uρ ÒÉ$ |ÁÏ% 4 ⎯ yϑ sù šX £‰|Ás? ⎯ Ïμ Î/ 

uθßγ sù ×ο u‘$ ¤ Ÿ2 … ã&©! 4 ⎯ tΒuρ óΟ ©9 Ν à6øts† !$yϑ Î/ tΑt“Ρ r& ª!$# y7 Í×̄≈s9'ρ é'sù ãΝ èδ tβθßϑ Î=≈©à9$# ∩⊆∈∪(5 وهذه ،

$!: (الصــفة أيضــاً للكــافرين، قــال تعــالى ¯Ρ Î) $uΖ ø9t“Ρ r& sπ1u‘ öθ−G9$# $ pκ Ïù “ W‰ èδ Ö‘θçΡ uρ 4 ãΝ ä3 øts† $ pκ Í5 

šχθ–Š Î; ¨Ψ9$# t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θßϑ n=ó™ r& t⎦⎪Ï% ©# Ï9 (#ρ ßŠ$yδ tβθ–Š ÏΨ≈−/§9$#uρ â‘$t6ômF{$#uρ $ yϑ Î/ (#θÝà Ï ósçGó™$# ⎯ ÏΒ 

É=≈tF Ï. «!$# (#θçΡ%Ÿ2uρ Ïμ ø‹n=tã u™!#y‰pκ à− 4 Ÿξsù (#âθt± ÷‚s? }̈ $ ¨Ψ9$# Èβ öθt± ÷z $# uρ Ÿωuρ (#ρ ç tIô± n@ ©ÉL≈tƒ$ t↔Î/ 

$YΨyϑ rO WξŠ Î=s% 4 ⎯ tΒuρ óΟ ©9 Ο ä3 øts† !$yϑ Î/ tΑt“Ρ r& ª!$# y7 Í×̄≈s9'ρ é'sù ãΝ èδ tβρ ãÏ≈s3 ø9$# ∩⊆⊆∪(1 وقال تعـالى ، :

                                                 
  ).45 – 44: اآليتين(سورة األعراف،  1
 ).13: اآلية(سورة لقمان،  2
 ).44: اآلية(سورة األعراف،  3
 .)447: 12(جامع البيان، : الطبري 4
 ).45: اآلية(سورة المائدة،  5
 ).44: اآلية(سورة المائدة،  1
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)$ yγ •ƒr'̄≈tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#þθãΖ tΒ# u™ (#θà) ÏΡ r& $ £ϑ ÏΒ Ν ä3≈oΨø% y—u‘ ⎯ÏiΒ È≅ö7 s% β r& u’ÎA ù'tƒ ×Πöθtƒ ω Óì øŠ t/ ÏμŠ Ïù Ÿωuρ ×' ©# äz 

Ÿωuρ ×π yè≈x x© 3 tβρ ãÏ≈s3 ø9$#uρ ãΝ èδ tβθãΚ Î=≈©à9$# ∩⊄∈⊆∪(1.   

β¨: (ويتضح هذا أيضاً من خالل العقوبة ألصحاب هذه الصفات، قـال تعـالى   Î) t⎦⎪ Ï% ©! $# 

(#ρ ãx x. (#ρ ‘‰|¹uρ ⎯ tã È≅‹Î6y™ «!$# §Ν èO (#θè?$tΒ öΝ èδuρ Ö‘$ ¤ ä. ⎯ n=sù tÏ øótƒ ª!$# óΟ çλ m; ∩⊂⊆∪(2 ــين اهللا ، وب

β¨: (سبحانه وتعالى أن المحروم من المغفرة هم المشركون، قال تعالى Î) ©!$# Ÿω ã Ï øótƒ β r& x8uô³ ç„ 

⎯ Ïμ Î/ ãÏ øótƒuρ $ tΒ tβρ ßŠ y7 Ï9≡sŒ ⎯yϑ Ï9 â™!$ t± o„ 4 ⎯ tΒuρ õ8Î ô³ ç„ «!$$ Î/ Ï‰s) sù #“ utIøù$# $ ¸ϑ øOÎ) $̧ϑŠ Ïà tã 

  :وصفاتهم كاآلتي .، مما سبق يتبين أن المقصود بالظالمين هنا هم المشركون3)∪∇⊇∩

 %ö≅è: (الصد عن سبيل اهللا تعالى، ومما ذكره القرآن الكريم قوله تعالى عـن أهـل الكتـاب   -1

Ÿ≅÷δr'̄≈tƒ É=≈tGÅ3 ø9$# zΝ Ï9 šχρ ‘‰ÝÁs? ⎯tã È≅‹ Î6y™ «!$# ô⎯ tΒ z⎯ tΒ# u™ $ pκtΞθäóö6s? %[` uθÏã öΝ çFΡ r&uρ â™!# y‰yγ ä© 3 

$ tΒuρ ª!$# @≅ Ï≈tóÎ/ $ £ϑ tã tβθè=uΚ ÷ès? ∩®®∪(.   

أي تصرفون عن سبيل اهللا، أي طريقه الموصلة إليه، وهي : "ومعنى الصد عن سبيل اهللا

ملة اإلسالم من آمن أي باهللا، وبما جاء من عنده، أو من صدق بتلك السبيل، وآمن بذلك الـدين  

  4"منه، بأن أراد ذلك وصمم عليهبالفعل، أو بالقوة القريبة 

اعوجاج الغاية، فقد ينحرف اإلنسان فترة من الزمان وهو بعيد عن منهج اهللا سبحانه وتعالى، -2

إال أنه قد يعود في أي لحظه إلى اهللا سبحانه وتعالى تائباً نادماً على ما فـرط مـن حقـوق اهللا    

  .سبحانه وتعالى، وهذه الفترة يكون فيها من الجاهلين

                                                 
 ) 254: اآلية(سورة البقرة،  1
 ).34: اآلية(سورة محمد،  2
 ).48: اآلية(سورة النساء،  3
 ).15: 4(روح المعاني، : اآللوسي 4
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ــالى و ــال تع ⌡È⎦: (ق s9uρ Ν ßγ tF ø9r'y™ ô⎯ ¨Β t,n= y{ ÏN≡uθ≈yϑ ¡¡9$# uÚö‘ F{$#uρ t¤‚y™uρ }§ôϑ ¤±9$# tyϑ s) ø9$# uρ 

£⎯ä9θà) u‹s9 ª!$# ( 4’̄Τr'sù tβθä3 sù÷σãƒ ∩∉⊇∪(1.    وبعد هذا االعتراف منهم بأن اهللا سبحانه وتعـالى خلـق

رون على إتباع الغايـة ولكـن   سبحانه وتعالى إال أنهم مص األرض ومن فيها، ويعترفون بقدرته

Ÿωr& ¬! ß⎯ƒÏe$!$# ßÈ: (بطريقة عوجاء، قال تعالى عنهم Ï9$sƒ ø:$# 4 š⎥⎪ Ï% ©! $#uρ (#ρ ä‹ sƒ ªB $# ∅ÏΒ ÿ⎯ Ïμ ÏΡρ ßŠ 

u™!$ uŠÏ9÷ρ r& $ tΒ öΝ èδß‰ ç6÷ètΡ ωÎ) !$tΡθç/Ìhs) ã‹Ï9 ’n< Î) «!$# #’s∀ø9ã— ¨β Î) ©!$# ãΝ ä3 øts† óΟ ßγ oΨ÷ t/ ’Îû $ tΒ öΝ èδ Ïμ‹ Ïù 

šχθà Î= tGøƒ s† 3 ¨β Î) ©!$# Ÿω “ Ï‰ ôγ tƒ ô⎯tΒ uθèδ Ò> É‹≈x. Ö‘$¤ Ÿ2 ∩⊂∪(2 وأما عن حال اليهود الذين ،

يله على شرع اهللا سـبحانه وتعـالى،   غة وإتباع الطرق العوجاء، والمحاهم من طبيعتهم المراو

صـلى اهللا  –ومعرفتهم الحق بوضوح إال أنهم حاولوا صد الناس عن إتباع الحق والنبي محمـد  

بكل الطرق والوسائل المتاحة لهم، وغايتهم هذه عوجاء ألنهم يعرفون النبي محمـد   -وسلمعليه 

⎪⎦t: (قـال تعـالى  -صلى اهللا عليه وسلم– Ï% ©! $# ÞΟ ßγ≈oΨ÷ s?#u™ |=≈tGÅ3 ø9$# … çμ tΡθèùÍ ÷êtƒ $ yϑ x. šχθèùÌ÷ètƒ 

ãΝ èδu™!$ oΨö/r& ¢ t⎦⎪ Ï% ©! $# (# ÿρ çÅ£ yz öΝ åκ |¦àΡ r& óΟ ßγ sù Ÿω tβθãΖÏΒ ÷σ ãƒ ∩⊄⊃∪(3،  وهذا ما حصل عندما سأل عمر

إنه أشد معرفـة  :فقال -صلى اهللا عليه وسلم–بن الخطاب، عبد اهللا بن سالم عن معرفته لمحمد 

  .4صلى اهللا عليه وسلم من ابنه –بمحمد 

فعاتبهم اهللا على  -صلى اهللا عليه وسلم–ومع هذا االعتراف إال أنهم تنكروا معرفة النبي 

ـ   ≅ö: (ال تعـالى ذلك عتاباً شـديداً، ق è% Ÿ≅ ÷δr'̄≈tƒ É=≈tGÅ3 ø9$# zΝ Ï9 šχρ ‘‰ÝÁs? ⎯ tã È≅‹ Î6y™ «!$# ô⎯ tΒ 

z⎯ tΒ# u™ $ pκ tΞθäóö6s? %[` uθÏã öΝ çFΡ r&uρ â™ !#y‰yγ ä© 3 $tΒ uρ ª!$# @≅Ï≈tóÎ/ $ £ϑ tã tβθè=uΚ ÷ès? ∩®®∪(5وقــال تعــالى ، :

)Ÿ≅÷δr'̄≈tƒ É=≈tGÅ3ø9$# zΝ Ï9 šχθÝ¡ Î6ù= s? ¨,ysø9$# È≅ÏÜ≈t6ø9$$ Î/ tβθßϑ çGõ3 s? uρ ¨,ysø9$# óΟ çFΡ r& uρ tβθßϑ n= ÷ès? ∩∠⊇∪(1. 

                                                 
 ).61: اآلية(سورة العنكبوت،  1
 ).3: اآلية(سورة الزمر،  2
 ).20: اآلية(سورة األنعام،  3
 .بتصرف) 14: 13(زاد المسير، : ابن الجوزي 4
 ).99: اآلية(ن، سورة آل عمرا 5
 ). 71: اآلية(سورة آل عمران،  1
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Ÿ≅÷δr'̄≈tƒ É=≈tGÅ3ø9$# zΝ: (وقال تعالى Ï9 šχρ ãà õ3 s? ÏM≈tƒ$ t↔ Î/ «!$# ÷Λä⎢Ρ r& uρ šχρ ß‰yγ ô± n@ ∩∠⊃∪(1  مـن ،

  . هنا يتبين كيف كشف اهللا سبحانه وتعالى نوايا اليهود ألنهم يريدون الطريق العوجاء المنحرفة

  :االفتراء -2

الظلم من خالل آيات اهللا سبحانه وتعالى في سورة األعراف، وفي آيـة   عن الكالمكان 

  .أخرى من سورة هود أضافت وصفاً جديداً للظالمين، وهو االفتراء على اهللا تعالى بالكذب

  : تعريف االفتراء في اللغة

اخْتَلَقهـا  واالخِْتراُص واالفِْتراُء واحد ويقال خَلق الكلمـة و : "جاء في لسان العرب قوله

 وافْتَـرى  فَْريـاً  َيفْرِي فََرى" :، وجاء في غريب الحديث قوله"وخََرقها واخترقها إذا اْبتَدعها كذباً

  .2"منه افِْتعال وهو كذب إذا افِْتراًء َيفْتَرِي

  : تعريف االفتراء في االصطالح

  3"ما يتجاوز حد المعنى ويزيد عليه فيكون ذلك من االفتراء:"قال الغزالي

اهللا  ووصـف  .لمفتري على اهللا تعالى له عقوبات كثيرة ولكن أشد عقوبة في حقه هي اللعـن فا

⎯ô: (سبحانه وتعالى المفترين بأنهم ظالمون، قال تعـالى  tΒuρ ÞΟ n=øß r& Ç⎯£ϑ ÏΒ 3“ u tIøù$# ’n? tã «!$# $ ¹/É‹ x. 

÷ρ r& z> ¤‹ x. ÿ⎯ Ïμ ÏG≈tƒ$ t↔ Î/ 3… çμ ¯Ρ Î) Ÿω ßx Î=ø ãƒ tβθßϑ Î=≈©à9$# ∩⊄⊇∪(4.  

إنه ال يفلح القائلون على اهللا الباطل وال يدركون البقاء : "الطبري في تفسير هذه اآليةقال 

 :عن الظـالمين : ، أما البغوي فقال1"الجنان، والمفترون عليه الكذب والجاحدون بنبوة أنبيائه في

                                                 
 ).70: اآلية(سورة آل عمران،  1
  ).843: 3(النهاية في غريب الحديث واألثر، :ابن األثير 2
 ).337: 4(إحياء علوم الدين، : الغزالي 3
 ).21: اآلية(سورة األنعام،  4
  .)296: 11(جامع البيان، : الطبري 1
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رى ، ومن خالل هذه التفاسير نجد أن االفتراء وصف مرة بالظلم، وفسر تارةً أخ1إنهم الكافرون 

  .بالكذب والكفر

  المؤذون: نيالمطلب الثا

إن األذى بجميع أشكاله محرم شرعاً، فال يجوز لإلنسان من قريب أو بعيد أن يتسـبب  

باألذى لغيره من المسلمين، فكيف بمن يتطاول بالسب أو الشتم، أو غير ذلك مـن أنـواع األذى   

  .على اهللا تعالى ورسوله

ــالى  ــال تع β¨: (ق Î) t⎦⎪ Ï% ©! $# šχρ èŒ÷σãƒ ©!$# … ã&s!θß™u‘ uρ ãΝ åκ s]yès9 ª!$# ’Îû $u‹÷Ρ ‘‰9$# Íο tÅz Fψ$# uρ 

£‰ tãr&uρ öΝ çλ m; $ \/# x‹ tã $ YΨ‹Îγ •Β (∩∈∠∪2. 

  :تعريف اإليذاء في اللغة

  .3"اَألذَى كل ما تَأذَّْيتَ به آذاه ُيؤِذيه َأذًى وَأذاةً وَأِذيَّةً وتََأذَّْيت به: "جاء في لسان العرب

  :صطالحتعريف اإليذاء في اال

 4.إنه كل أذى في المال وفي النفس، سباً أو شتماً وإيذاء المسلمين محـذور : قال الغزالي

واإليذاء من األعمال التي لعن اهللا فاعليها، والقرآن الكريم ال يقبـل حصـول األذى والضـرر    

%t⎦⎪Ï: (للناس، قال تعالى ©! $# uρ šχρ èŒ÷σ ãƒ š⎥⎫ÏΖ ÏΒ ÷σßϑ ø9$# ÏM≈oΨÏΒ÷σ ßϑ ø9$#uρ ÎötóÎ/ $ tΒ (#θç6|¡ oKò2 $# Ï‰s) sù 

(#θè= yϑ tF ôm $# $ YΖ≈tF ôγ ç/ $ Vϑ øO Î)uρ $ YΨ Î6•Β ∩∈∇∪ (1  فحذرت هذه اآلية من أذى المؤمنين والمؤمنات، قـال ،

ومن خالل هذه اآلية 2"فإياكم وأذى المؤمن فإن اهللا يحوطه ويغضب له: "الطبري في تفسير اآلية
                                                 

  ).135: 1(، معالم التنزيل: البغوي 1
 ).57: اآلية(سورة األحزاب،  2
  ).27: 14(لسان العرب، : ابن منظور 3
 .بتصرف) 323: 2(إحياء علوم الدين، : الغزالي 4
  ).58: اآلية(سورة األحزاب،  1
  .)324: 20(جامع البيان، : الطبري 2
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ناس بغير ما اكتسبوا، فهذا بهتان وإثـم عظـيم،   ننظر إلى ما يحصل للمؤذي الذي يقوم بأذية ال

β¨: (فكيف به إذا آذى اهللا ورسوله، قال تعالى Î) t⎦⎪ Ï% ©! $# šχρ èŒ÷σ ãƒ ©!$# … ã& s!θß™u‘ uρ ãΝ åκs]yès9 ª!$# ’Îû 

$u‹÷Ρ ‘‰9$# Íο tÅz Fψ$# uρ £‰tãr&uρ öΝ çλ m; $ \/#x‹ tã $ YΨ‹Îγ •Β ∩∈∠∪(1.  

  : المراد بأذى اهللا سبحانه وتعالى

قرآن الكريم واألحاديث النبوية الشريفة، فقد صدر األذى من اإلنسان بحـق  من خالل ال

β¨: (اهللا سبحانه وتعالى، قـال تعـالى   Î) t⎦⎪ Ï% ©! $# šχρ èŒ÷σ ãƒ ©!$# … ã& s!θß™ u‘ uρ ãΝ åκ s]yès9 ª!$# ’Îû $ u‹÷Ρ ‘‰9$# 

Íο tÅz Fψ $#uρ £‰tãr&uρ öΝ çλ m; $\/#x‹ tã $ YΨ‹ Îγ •Β ∩∈∠∪(2.   

ُيـْؤذَى      َوَما َوَجلَّ ِفي اللَِّه َعزَّ ُأوِذيتُ   لَقَْد  :"- عليه وسلمصلى اهللا–قال رسول اهللا محمد 

َيْومٍ َولَْيلٍَة َوَما ِلي َوِلِعَياِلي طََعـاٌم   َوَما ُيخَافُ َأَحٌد َولَقَْد َأتَتْ َعلَيَّ ثَلَاثَةٌ ِمْن َبْينِ اللَِّه ِمْن َأَحٌد َوُأِخفْتُ

فكل هذه األدلة الشرعية تبين مدى األذى الـذي يكـون   ،3"  بِلَالٍ   ا ُيَوارِي ِإبِطَ ِإلَّا َم َيْأكُلُُه ذُو كَبٍِد

فاألذى الوارد في اآلية والحديث، ليس المقصود منه حصول األذى هللا  .ممن يؤذون اهللا ورسوله

سبحانه وتعالى، عن طريق األلم أو المعاناة، كما يحدث مع بني البشر، فهذا األمر منـزه عنـه   

أي لن تبلغوا لعجزكم إلى مضرتي وال يستقيم وال " : وجاء في فيض القدير قوله .نه وتعالىسبحا

أي ال يتعلق بي ضرر وال " ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني " يصح أن تضروني حتى أتضرر منكم 

نفع فتضروني أو تنفعوني ألنه تعالى غني مطلق والعبد فقير مطلق والفقير المطلـق ال يملـك   

طلق ضرا وال نفعا فما اقتضاه ظاهر الخبر أن لضره أو نفعه غاية لكي ال يبلغها العبد للغني الم

  .1"غير المراد

                                                 
 ).57: اآلية(سورة األحزاب،  1
 ).57: اآلية(سورة األحزاب،  2
: قال شعيب األرنـؤوط ) 120: 3(، )12233(ند اإلمام أحمد، مسند المكثرين من الصحابة، رقم الحديث مس: ابن حنبل 3

 .صحيح على شرط مسلم
، )هـ1365( 1مج، المكتبة التجارية الكبرى، مصر، ط) 6(ض القدير شرح الجامع الصغير، يف: المناوي، عبد الرؤوف 1

  .القديرفيض : ، وسأشير إليه الحقاً، المناوي)476: 4(
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ÏM: (وهناك سب فيه تطاول على اهللا سبحانه وتعالى، قال تعـالى  s9$ s% uρ ßŠθåκ uø9$# ß‰tƒ «!$# î's!θè= øótΒ 4 

ôM ¯=äî öΝ Íκ‰É‰÷ƒr& (#θãΨÏèä9uρ $ oÿÏ3 (#θä9$ s% ¢ ö≅t/ çν# y‰tƒ Èβ$ tGsÛθÝ¡ ö6tΒ ß, ÏΨãƒ y# ø‹x. â™!$ t± o„ 4 χ y‰ƒÍ”zs9uρ 

#ZÏVx. Ν åκ ÷]ÏiΒ !$̈Β tΑÌ“Ρ é& y7 ø‹s9Î) ⎯ ÏΒ y7 Îi/¢‘ $ YΖ≈u‹øóèÛ #\ø ä. uρ 4 $uΖ øŠ s) ø9r&uρ ãΝ æηuΖ ÷t/ nο uρ≡y‰yèø9$# u™!$ ŸÒøót7 ø9$#uρ 

4’n< Î) ÏΘöθtƒ Ïπ yϑ≈uŠ É) ø9$# 4 !$ yϑ ¯=ä. (#ρ ß‰s% ÷ρ r& #Y‘$tΡ É>öysù= Ïj9 $ yδr'x ôÛ r& ª!$# 4 tβ öθyèó¡ tƒuρ ’Îû ÇÚö‘ F{$# #YŠ$ |¡ sù 4 

ª!$#uρ Ÿω =Ïtä† t⎦⎪ Ï‰Å¡ ø ßϑ ø9$# ∩∉⊆∪(1  وسيتكلم الباحث عن األقوال التي ألجلها تم لعن اليهود فـي،

   .الفصل الخامس

  :صلى اهللا عليه وسلم–طرق إيذاء النبي محمد 

فيه من المعاناة الكبيرة، سـواء   -صلى اهللا عليه وسلم–وهذا األذى في حق النبي محمد 

من أذًى شديد فـي جسـده    صلى اهللا عليه وسلم عانى ما عانى–كان األذى مادياً أو معنوياً فهو 

وكما جمع اهللا العقوبة لمـن يـؤذي اهللا    -صلى اهللا عليه وسلم–وماله وحتى أوذي في عرضه 

قـال   -صلى اهللا عليـه وسـلم  –ورسوله في أية، افرد العقوبة في أية أخرى لمن يؤذي رسوله 

ãΝ: (تعالى åκ ÷]ÏΒuρ š⎥⎪Ï% ©! $# tβρ èŒ÷σ ãƒ ¢©É<̈Ζ9$# šχθä9θà) tƒuρ uθèδ ×β èŒé& 4 ö≅ è% ãβ èŒé& 9öyz öΝ à6©9 ß⎯ÏΒ ÷σ ãƒ 

«!$$Î/ ß⎯ ÏΒ÷σ ãƒuρ š⎥⎫ ÏΨÏΒ÷σ ßϑ ù=Ï9 ×π uΗ÷q u‘ uρ z⎯ƒÏ% ©# Ïj9 (#θãΖtΒ#u™ öΝ ä3ΖÏΒ 4 t⎦⎪ Ï% ©! $#uρ tβρ èŒ÷σ ãƒ tΑθß™u‘ «!$# öΝ çλ m; 

ë>#x‹ tã ×Λ⎧ Ï9r& ∩∉⊇∪(2.  

 صـلى اهللا عليـه  -ومن هنا يتبين أن الفرق بين أذى اهللا سبحانه وتعالى ونبيه محمـد  

فأذى النبي ليس بسبب المعصية، بل نجد أن األذى هو عبارة عن تعرضه للضـرب أو   -وسلم

السب والشتم، فالنبي بشر يتعرض لألذى مثل تعرض البشر له، من حيث األلم والمعاناة، وهـذا  

  .األمر ال يكون في حق اهللا سبحانه وتعالى

                                                 
 ).64: اآلية(سورة المائدة،  1
 ).61: اآلية(سورة التوبة،  2
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صلى اهللا عليه –لنبي محمد وهو يدافع عن ا وقام أبو بكر الصديق رضي اهللا تعالى عنه

ثُمَّ انَْصَرفُوا َعنُْه فَِإنَّ ذَِلَك لََأشَـدُّ  ) أتقتلون رجال أن يقول ربي اهللا(دونه يقول وهو يبكى  -وسلم 

قـال   -صلى اهللا عليه وسلم–وكل هذا وأكثر تعرض له النبي  1"  َبلَغَتْ ِمنُْه قَطُّ   قَُرْيشًا    َما َرَأْيتُ 

ãΝ: (تعالى åκ ÷]ÏΒuρ š⎥⎪Ï% ©! $# tβρ èŒ÷σ ãƒ ¢©É<̈Ζ9$# šχθä9θà) tƒuρ uθèδ ×β èŒé& 4 ö≅ è% ãβ èŒé& 9öyz öΝ à6©9 ß⎯ÏΒ ÷σ ãƒ 

«!$$Î/ ß⎯ ÏΒ÷σ ãƒuρ š⎥⎫ÏΨÏΒ ÷σ ßϑ ù= Ï9 ×π uΗ÷qu‘ uρ z⎯ƒÏ% ©# Ïj9 (#θãΖtΒ#u™ öΝ ä3ΖÏΒ 4 t⎦⎪ Ï% ©! $#uρ tβρ èŒ÷σ ãƒ tΑθß™u‘ «!$# öΝ çλ m; 

ë>#x‹ tã ×Λ⎧ Ï9r& ∩∉⊇∪(2.  

إنما محمد أذن ال يحدث عنا شيئا، إال هو أذن يسـمع مـا   : ا يقولونكانو: "قال الطبري

ثم فضحهم اهللا سبحانه وتعالى بعد أن حاولوا دفـع الفضـيحة عـن أنفسـهم، قـال       .3"يقال له

ــالى ⌡È⎦(:تعـــ s9uρ óΟ ßγ tF ø9r'y™  ∅ä9θà) u‹s9 $yϑ ¯Ρ Î) $ ¨Ζà2 ÞÚθèƒ wΥ Ü=yèù=tΡ uρ 4 ö≅è% «!$$ Î/r& ⎯ Ïμ ÏG≈tƒ#u™ uρ 

⎯ Ï&Î!θß™u‘ uρ óΟ çFΨä. šχρ â™Ì“ öκ tJó¡ n@ ∩∉∈∪ Ÿω  (#ρ â‘ É‹ tG÷ès? ô‰s% Λän öx x. y‰÷èt/ óΟ ä3 ÏΨ≈yϑƒÎ) 4 β Î) ß# ÷è̄Ρ ⎯ tã 

7π x Í←!$ sÛ öΝ ä3Ζ ÏiΒ ó>Éj‹ yèçΡ Oπ x Í←!$sÛ öΝ åκ ¨Ξr'Î/ (#θçΡ$ Ÿ2 š⎥⎫ÏΒ ÌøgèΧ ∩∉∉(4 وبين القرآن الكريم بكفر هذا ،

   .-صلى اهللا عليه وسلم–الصنف المؤذي لرسول اهللا محمد 

  المرتدون: ثالثالمطلب ال

بعد ما عرفوا الحق وساروا في طريقـه،   ،ونمن الذين لعنهم اهللا سبحانه وتعالى المرتد

وذاقوا حالوة اإليمان من خالل الهدايه من اهللا سبحانه وتعالى، ثم تبدل بهم الحال من النور إلى 

#y(:قال تعالىالظلمات ومن الهدايه إلى الضالل،  ø‹x. “ Ï‰ôγ tƒ ª!$# $YΒ öθs% (#ρ ã x Ÿ2 y‰÷èt/ öΝ Íκ È]≈yϑƒÎ) 

(#ÿρ ß‰Îγ x©uρ ¨β r& tΑθß™§9$# A,ym ãΝ èδu™ !%ỳ uρ àM≈oΨÉit6ø9$# 4 ª!$# uρ Ÿω “ Ï‰ôγ tƒ uΘöθs) ø9$# t⎦⎫ Ïϑ Î=≈©à9$# ∩∇∉∪   

                                                 
، رقم الحـديث  -رضي اهللا عنهما–مسند اإلمام أحمد، مسند المكثرين من الصحابة، مسند عبد اهللا بن عمرو : ابن حنبل 1

 . إسناده حسن: قال شعيب األرنؤوط) 218: 2(، )7036(
 ).61: اآلية(سورة التوبة،  2
 .)326: 14(ان، جامع البي: يالطبر 3
 ).66 – 65: اآلية(سورة التوبة،  4
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y7 Í×̄≈s9'ρ é& öΝ èδäτ !#t“ y_ ¨β r& öΝ Îγ ø‹n= tæ sπ oΨ÷ès9 «!$# Ïπ s3 Í×̄≈n= yϑ ø9$#uρ Ä¨$ ¨Ψ9$# uρ t⎦⎫ Ïèyϑ ô_r& ∩∇∠∪   t⎦⎪ Ï$ Î#≈yz $ pκÏù 

Ÿω ß# ¤ sƒä† ãΝ ßγ ÷Ζtã Ü>#x‹ yèø9$# Ÿωuρ öΝ èδ tβρ ãsàΖ ãƒ ∩∇∇∪   ωÎ) t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θç/$ s? .⎯ÏΒ Ï‰÷èt/ y7 Ï9≡sŒ 

(#θßsn= ô¹r&uρ ¨β Î* sù ©!$# Ö‘θà xî íΟŠ Ïm§‘ ∩∇®∪(1. على والبراهين الحجج عليهم قامت :"يقول ابن كثير 

 هـؤالء  يستحق فكيف الشرك ظلمة إلى ارتدوا ثم األمر لهم ووضح الرسول به جاءهم ما صدق

  2"العماية من به تلبسوا بعدما الهداية

  تعريف الردة في اللغة

والـردة   االرتداد والردة، الرجوع في الطريق الذي جاء منه،: يقول الراغب األصفهاني

الردَّة عن اِإلسالم َأي : "جاء في لسان العرب قول ابن منظور و.3للكفر، واالرتداد للكفر وغيره 

  .4"الرجوع عنه وارتدَّ فالن عن دينه ِإذا كفر بعد ِإسالمه وردَّ عليه الشيء ِإذا لم يقبله

  تعريف الردة في االصطالح

  5"هو الراجع عن دين اإلسالم إلى الكفر:"المرتد

  . 6" ِدينَُه فَاقْتُلُوُه َمْن َبدََّل :"صلى اهللا عليه وسلم–قال النبي و

  أسباب لعن المرتد

إن هذا المرتد بعد أن عرف طريق الهدايه والفالح، عاد إلـى الـوراء وخسـر الـدنيا     

   .واآلخرة

                                                 
 ).89 – 86: اآليات(سورة آل عمران،  1
 ).504: 1(تفسير القرآن العظيم، : ابن كثير 2
 .بتصرف) 193(مفردات الراغب، : األصفهاني 3
 ).172: 3(لسان العرب، : ابن منظور 4
  ).72: 10(المغني، : ابن قدامه 5
 ).56:ص:(جهسبق تخري 6
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  .الىلقد كانوا مهتدين بمعرفتهم الحق، ثم بعد رجوعهم إلى الكفر لن يهديهم اهللا سبحانه وتع -1

  .، هذا كله بمحض إرادتهمةعدم وصولهم إلى أسباب الهداي إن -2

مع وجود األدلة والبراهين، ومع  -صلى اهللا عليه وسلم–إيمانهم بالرسالة ونبوة سيدنا محمد  -3

  .ذلك عادوا إلى الكفر، فكان الوصف لهم من اهللا تعالى بالظالمين

  .لمينإن المرتد يعطي للكافرين أن ينالوا من المس -4

  المنافقون: رابعالمطلب ال

⌡È⎦: (قال تعـالى  ©9 óΟ ©9 Ïμ tG⊥tƒ tβθà) Ï≈oΨßϑ ø9$# t⎦⎪ Ï% ©! $#uρ ’Îû Ν Îγ Î/θè=è% ÖÚẗΒ šχθà Å_ö ßϑ ø9$#uρ 

’Îû Ïπ uΖƒÏ‰yϑ ø9$# š̈Ζ tƒÎøóãΖ s9 öΝ Îγ Î/ ¢Ο èO Ÿω štΡρ â‘ Îρ$ pgä† !$pκÏù ωÎ) Wξ‹ Î=s% ∩∉⊃∪   š⎥⎫ÏΡθãèù= ¨Β ( 

$ yϑ uΖ ÷ƒr& (#þθà É) èO (#ρ ä‹ Ï{ é& (#θè= ÏnF è% uρ Wξ‹ ÏF ø) s? ∩∉⊇∪ (1.  

  تعريف النفاق في اللغة

يقال نافَقَ ُيناِفق ُمنافقة وِنفاقاً وهو مْأخوذ من النافقاء ال من النَّفَق وهو "النفاق في اللغة، 

  .2"السََّرب الذي يستتر فيه لستره كُفْره

  تعريف النفاق في االصطالح

ة الظاهر للباطن بالقول أو الفعل وكل من طلب المنزلة في هو مخالف:"قال اإلمام الغزالي

قلوب الناس فيضطر إلى النفاق معهم وإلى التظاهر بخصال حميدة هو خال عنها وذلك هو عين 

  .1"النفاق

                                                 
 ).61 – 60: اآليتين(سورة األحزاب،  1
 ).357: 10(لسان العرب، : ابن منظور 2
 ).287: 3(إحياء علوم الدين، : الغزالي 1
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  أسباب لعن المنافقين

 من المالحظ أن المنافق الذي تغلغل في المجتمع اإلسالمي واستطاع االطالع علـى أحـوال   -1

  .ن عن قرب هو أخطر على المسلمين من الكافرالمسلمي

جمع المنافق مع نفاقه ذنباً آخر من الذنوب التي لعنها اهللا سبحانه وتعالى، وهذا الذنب هـو   -2

(sŒÎ) x8u™!%ỳ tβθà#: (الكذب على اهللا ورسوله، قال تعالى Ï≈uΖ ßϑ ø9$# (#θä9$s% ß‰pκ ô¶tΡ y7 ¨Ρ Î) ãΑθß™t s9 «!$# 3 

ª!$#uρ ãΝ n=÷ètƒ y7 ¨Ρ Î) … ã& è!θß™ts9 ª!$#uρ ß‰pκ ô¶tƒ ¨β Î) t⎦⎫É) Ï≈uΖ ßϑ ø9$# šχθç/É‹≈s3 s9 ∩⊇∪(1.  

ألعداء اإلسالم لكي يشقوا صفوف المسلمين ويأتوهم علـى حـين    مدخلالمنافق بنفاقه هو  -3

  .غرة

:  قـال تعـالى   -صلى اهللا عليه وسلم–من طبيعة المنافقين، االستهزاء باهللا وبرسوله محمد  -4

)#sŒÎ) uρ (#θà) s9 t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ (#þθä9$s% $̈ΨtΒ#u™ # sŒÎ) uρ (#öθn=yz 4’n< Î) öΝ Îγ ÏΨŠ ÏÜ≈u‹x© (# þθä9$ s% $ ¯Ρ Î) öΝ ä3yètΒ $ yϑ ¯Ρ Î) 

ß⎯øt wΥ tβρ â™Ì“ öκ tJó¡ ãΒ ∩⊇⊆∪ (2.  

                                                 
 ).1: اآلية(سورة المنافقون،  1
 ).14: اآلية(سورة البقرة،  2
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  المبحث الثاني

  الملعونون بسبب االعتداء على

  النفس والمال والعرض والنسب

لتي استحق أصحابها اللعن من اهللا تعالى، لكـي  هذا المبحث سوف يتحدث عن األعمال ا

: اللعن من اهللا تعالى، وهذه األعمالفي يبتعد الناس عنها ويتجنبوا القيام بها، لخطورتها المتمثلة 

من قتل عمد، أو قذف للمحصنات، أو مالعنة بين األزواج، أو فساد في األرض وتقطيع أرحـام  

  .ونقض للعهود

  دالقتل العم: المطلب األول

وقد توعد اهللا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم القاتل بعقوبات شديدة، ومن ضمن هـذه  

  .العقوبات، عقوبة اللعن

tΒ⎯: (قال تعالى uρ ö≅çF ø) tƒ $YΨÏΒ ÷σ ãΒ #Y‰ Ïdϑ yètG•Β … çν äτ !# t“ yfsù ÞΟ ¨Ψyγ y_ #V$ Î#≈yz $ pκÏù |=ÅÒxîuρ ª!$# 

Ïμ ø‹n=tã … çμ uΖ yès9uρ £‰tãr&uρ … çμ s9 $¹/#x‹ tã $VϑŠ Ïà tã ∩®⊂∪(1  

  تعريف القتل في اللغة

  2"قَتَلْتُُه قتال أزهقت روحه فهو قَِتيٌل "جاء في المصباح المنير، 

  تعريف القتل في االصطالح

 .4وهو زهوق الروح،3"اإلنسان من سبب عن الروح خروج هو"

                                                 
 ).93: اآلية(سورة النساء،  1
مج، المكتبة العلمية، ) 2(غريب الشرح الكبير للرفاعي،  يلمنير فالمصباح ا: الفيومي، أحمد بن محمد بن علي المقري 2

 ). 490: 2(بيروت، 
مقاالت االسالمين واختالف المصلين، تحقيق هلموت ريتر، دار إحياء : األشعري،علي بن إسماعيل األشعري أبو الحسن 3

  ).422:ص(3التراث العربي،  بيروت، ط
رفع الشبهة والغرر عمن : أحمد بن أحمد بن أبي بكر بن يوسف بن أحمدالكرمي، مرعي بن يوسف بن أبي بكر بن  4

  ).65:ص( 1يحتج على فعل المعاصي بالقدر، تحقيق أسعد محمد المغربي، دار حراء، مكة المكرمة، ط
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والقتل ممن عاقب اهللا فاعله باللعن، ثم بين اهللا سبحانه وتعالى، الخطـر الكبيـر الـذي    

tΒ⎯: (سوف يصيب الشخص الذي سيقتل إنساناً وهو متعمد لذلك الفعـل، قـال تعـالى    uρ ö≅çF ø) tƒ 

$ YΨÏΒ÷σ ãΒ #Y‰Ïdϑ yètG•Β … çν äτ !#t“ yfsù ÞΟ ¨Ψyγ y_ #V$ Î#≈yz $ pκÏù |=ÅÒ xîuρ ª!$# Ïμ ø‹n= tã … çμ uΖyès9uρ £‰tãr&uρ … çμ s9 $ ¹/# x‹ tã 

$ VϑŠ Ïà tã ∩®⊂∪(1.  

تهديد للقاتل المتعمد، فالجزاء جهنم بالخلود فيهـا،  الوعيد وال يرى الباحثومن هذه اآلية 

وعليه غضب من اهللا تعالى، ثم بعد ذلك يترتب على الغضب عقوبة من عقوباته وهـو اللعـن،   

  .ومن ثم يحصل بعد ذلك على العذاب العظيم

  أسباب لعن القاتل

ض، ومـن هنـا   إن القاتل عندما يقتل النفس البشرية، فكأنما قتل كل الناس على ظهر األر -1

يتبين بشاعة الفعل وخطورته على البشر، ألن الذي تمتد يده على إنسان واحد يسـهل عليـه أن   

⎯ô: (يكرر فعلته مع اآلخرين، قال تعالى ÏΒ È≅ô_r& y7 Ï9≡sŒ $ oΨö; tF Ÿ2 4’n?tã û©Í_ t/ Ÿ≅ƒÏ™ℜu ó Î) … çμ ¯Ρ r& ⎯ tΒ  

Ÿ≅ tF s% $ G¡ ø tΡ ÎötóÎ/ C§ ø tΡ ÷ρ r& 7Š$ |¡ sù ’Îû ÇÚö‘ F{$# $ yϑ ¯Ρ r'x6sù Ÿ≅ tF s% }̈ $ ¨Ζ9$# $ Yè‹Ïϑ y_ ô⎯ tΒuρ $ yδ$uŠ ômr& 

!$ uΚ ¯Ρ r'x6sù $uŠ ômr& }̈ $ ¨Ψ9$# $Yè‹Ïϑ y_ 4 ô‰s) s9uρ óΟ ßγ ø? u™!$y_ $ uΖè= ß™â‘ ÏM≈uΖ Éit7 ø9$$ Î/ ¢Ο èO ¨β Î) #Z ÏWx. Ο ßγ ÷ΨÏiΒ 

y‰÷èt/ šÏ9≡sŒ ’Îû ÇÚö‘ F{$# šχθèùÎô£ ßϑ s9 ∩⊂⊄∪(2.  

تمع، وهو ركيزة أساسية في أي بلد على وجـه األرض،  التسبب بعدم وجود األمن في المج -2

%ü”Ï): (فيصبح المجتمع خائفـاً، قـال تعـالى    ©! $# Ο ßγ yϑ yèôÛ r& ⎯ ÏiΒ 8íθã_ Ν ßγ oΨtΒ#u™uρ ô⎯ÏiΒ ¤∃ öθyz 

∩⊆∪(3.  

                                                 
 ).93: اآلية(سورة النساء،  1
 ).32: اآلية(سورة المائدة،  2
 ).4: اآلية(سورة قريش،  3
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 التسبب بظلم الحمولة والعائلة، من حيث ما يترتب عليهم من تحمل الخوف وعدم االستقرار -3

ن االنتقام منهم ومن أموالهم وأوالدهم، ومن ثم تحمل التبعات الماديـة  في حياتهم اليومية خوفاً م

  .والمعنوية عن القاتل أو حتى المقتول

  القذف: المطلب الثاني

إن الذي يتسبب في قذف المؤمنات الغافالت، استحق عقوبـة اللعـن مـن اهللا تعـالى،     

أن يبقى نظيفاً من  لخطورة فعله على أعراض الناس، والمجتمع اإلسالمي حريص كل الحرص

β¨: (قـال تعـالى   .كل سوء Î) t⎦⎪ Ï% ©! $# šχθãΒ ötƒ ÏM≈uΖ |ÁósãΚ ø9$# ÏM≈n=Ï≈tóø9$# ÏM≈oΨÏΒ÷σ ßϑ ø9$# (#θãΖ Ïèä9 ’Îû 

$u‹÷Ρ ‘‰9$# Íο tÅz Fψ$# uρ öΝ çλ m;uρ ë>#x‹ tã ×Λ⎧ Ïà tã ∩⊄⊂∪(1.  

  تعريف القذف في اللغة

  .2"ف رمى والتَّقاذُفُ التراميقذَفَ بالشيء َيقِْذف قَذْفاً فانْقَذَ: "قال ابن منظور

  تعريف القذف في االصطالح

، ومن هذا 3"أنت أزنى من فالن أو أزنى الناس فهو قاذف له: وإن قال"جاء في المغني، 

  .كيف أن القذف هو الرمي بالزنا يتبينالكالم 

 قوالقذف من األمور التي يحصل من خاللها القاذف على لعنة اهللا تعالى، ألن األمر يتعل

β¨: (بأعراض الناس، وهذا أمر خطير فـي غايـة األهميـة، قـال تعـالى      Î) t⎦⎪ Ï% ©! $# šχθãΒ ötƒ 

ÏM≈uΖ|Áós ãΚ ø9$# ÏM≈n= Ï≈tóø9$# ÏM≈oΨÏΒ ÷σ ßϑ ø9$# (#θãΖ Ïèä9 ’Îû $u‹÷Ρ ‘‰9$# Íο tÅz Fψ$# uρ öΝ çλ m;uρ ë>#x‹ tã ×Λ⎧ Ïà tã ∩⊄⊂∪(4 ،

ن غير أن يخص بذلك بعضا دون كل محصنة غافلة مؤمنة رماها رام بالفاحشة م: "قال الطبري

                                                 
 ).23: اآلية(سورة النور،  1
  ).276: 9(لسان العرب، : ابن منظور 2
 ). 210: 10(المغني، : ابن قدامه 3
 ).23: اآلية(سورة النور،  4
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بعض فكل رام محصنة بالصفة التي ذكر اهللا جل ثناؤه في هذه اآلية فملعون في الدنيا واآلخـرة  

  .1"وله عذاب عظيم إال أن يتوب من ذنبه ذلك قبل وفاته

 ؟اللَِّه َوَما ُهـنَّ َيا َرُسوَل  :قَالُوا   ،الُْموبِقَاِت    اْجتَِنُبوا السَّْبَع  : "-صلى اهللا عليه وسلم–قال 

 ،َوَأكُْل َمالِ الَْيِتـيمِ  ،َوَأكُْل الرَِّبا ،اللَُّه ِإلَّا بِالَْحقِّ َوقَتُْل النَّفْسِ الَِّتي َحرََّم ،الشِّْرُك بِاللَِّه َوالسِّْحُر :قَاَل

  .2 "الْغَاِفلَاِت َوقَذْفُ الُْمْحَصنَاِت الُْمْؤِمنَاِت ،َوالتََّولِّي َيْوَم الزَّْحِف

  أسباب لعن القاذف

القاذف يتعرض إلى الناس باإلساءة إلى أعراضهم وأنسابهم، وهذا أمر يـؤدي فـي نهايـة     -1

χ: (المطاف إلى إشاعة الفاحشة بين الناس، قال تعالى Î) t⎦⎪ Ï% ©! $# tβθ™7 Ït ä† β r& yì‹Ï± n@ èπ t± Ås≈x ø9$# 

’Îû š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θãΖtΒ#u™ öΝ çλ m; ë>#x‹ tã ×Λ⎧ Ï9r& ’Îû $ u‹÷Ρ ‘‰9$# Íο tÅz Fψ $#uρ 4 ª!$#uρ ÞΟ n= ÷ètƒ óΟ çFΡ r&uρ Ÿω tβθßϑ n= ÷ès? 

، فقد توعد اهللا تعالى كل إنسان يحب أن تشيع الفاحشة بين الناس بعذاب أليم في الدارين، 3)∪®⊆∩

ألن ذلك يضر  ألن اإلسالم حرص كل الحرص ألن يكون المجتمع سليماً من الفواحش والرذائل،

ويهدد كيان المجتمع بأكمله، فوضع اإلسالم السياج المنيـع والمتـين    بمصالح الناس االجتماعية

  .لكي يحد من انتشار القذف بين الناس

 القاذف عندما يقذف المؤمنات الغافالت، فان ذلك يؤدي إلى عدم معرفة األنساب وهذا أمـر  -2

  .خطير، يصبح من خالله المجتمع في حيره كبيرة

  . الذي يتكلم على عرضه وشرفه ،تعالى من القاذف أو المقذوف ال يقبل الناس الدعوة إلى اهللا-3

                                                 
 .)140: 19(جمع البيان، : الطبري 1
 ).62:ص(سبق تخريجه،  2
 ).19: اآلية(سورة النور،  3
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  المالعنة بين األزواج: لب الثالثالمط

والمالعنة بين األزواج هي من األعمال التي تبـين أن اهللا سـبحانه وتعـالى، يعاقـب     

أصحابها باللعن، ولخطورة ذلك األمر على المجتمع المسلم، بما يترتب عليه مـن تفرقـه بـين    

  .ين، ونفي الولد، وقذف للمحصنات، وبناًء عليه كانت آيات المالعنةالزوج

  تعريف المالعنة في اللغة

  .1اللعن بين اثنين فصاعداً : واللعان والمالعنة هي

  : تعريف المالعنة في االصطالح

اللعان وهو مصدر ال عن يالعن مالعنة ولعانا وهو مشتق من اللعن وهـو  : "قال العيني

لبعدهما من الرحمة أو لبعد كل منهما عن اآلخر وال يجتمعـان أبـدا واللعـان     الطرد واإلبعاد

وهو مشتق من اللعن :"وقال ابن قدامه. 2"وااللتعان والمالعنة بمعنى ويقال تالعنا والتعنا والعن

  .3"ألن كل واحد من الزوجين يلعن نفسه في الخامسة إن كان كاذبا

لحياة الزوجية بهناء وأمن واستقرار ومن واإلسالم حريص كل الحرص على استمرار ا

دون مشاكل تذكر، وأي إنسان من الزوجين يتعرض لآلخر باللعان، فإنه يصبح مطـروداً مـن   

ــة ــالى رحم ــال تع ⎪⎦t(:اهللا، ق Ï% ©!$# uρ tβθãΒ ötƒ öΝ ßγ y_≡uρ ø—r& óΟ s9uρ ⎯ä3 tƒ öΝ çλ °; â™!#y‰pκ à− HωÎ) öΝ ßγ Ý¡ àΡ r& 

äο y‰≈yγ t± sù óΟ ÏδÏ‰tn r& ßì t/ö‘ r& ¤N≡y‰≈uηx© «!$$Î/   … çμ ¯Ρ Î) z⎯Ïϑ s9 š⎥⎫ Ï% Ï‰≈¢Á9$# ∩∉∪   èπ |¡ Ïϑ≈sƒø: $#uρ ¨β r& 

|M uΖ÷ès9 «!$# Ïμ ø‹ n=tã β Î) tβ%x. z⎯ÏΒ t⎦⎫Î/É‹≈s3ø9$# ∩∠∪   (# äτ u‘ ô‰tƒuρ $pκ ÷]tã z>#x‹ yèø9$# β r& y‰ pκô¶s? yì t/ö‘ r& 

¤N≡y‰≈pκ y− «!$$Î/   … çμ ¯Ρ Î) z⎯ Ïϑ s9 š⎥⎫ Î/É‹≈s3 ø9$# ∩∇∪   sπ |¡ Ïϑ≈sƒ ø:$# uρ ¨β r& |=ŸÒxî «!$# !$ pκ ön=tæ β Î) tβ%x. 

z⎯ÏΒ t⎦⎫Ï% Ï‰≈¢Á9$# ∩®∪(4.   

                                                 
 .بتصريف) 387: 13(لسان العرب، : ابن منظور 1
مج، دار ) 25(عمدة القارئ شرح صحيح البخاري، : أبو محمد محمود بن أحمد العيني العيني، الشيخ اإلمام بدر الدين 2

 ).289: 20(إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، 
  ).3: 9(المغني، : ابن قدامه 3
 ).9 – 6: اآليات(سورة النور،  4
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  ونقض العهد الفساد في األرض وقطع األرحام: المطلب الرابع

إن الفساد في األرض بما تحمله هذه الكلمة من معنى، جريمة كبيرة استحق فاعلها مـع  

  .قاطع الرحم التي اشتق اهللا تعالى اسمها من اسمه، تكريماً لها

ö≅yγ(:قال تعـالى  sù óΟ çF øŠ |¡ tã β Î) ÷Λä⎢ øŠ ©9uθs? β r& (#ρ ß‰Å¡ ø è? ’Îû ÇÚö‘ F{$# (#þθãèÏeÜs) è? uρ öΝ ä3 tΒ$ymö‘ r& 

∩⊄⊄∪   y7 Í×̄≈s9'ρ é& t⎦⎪Ï% ©! $# ãΝ ßγ oΨyès9 ª!$# ö/àS£ϑ |¹ r'sù #‘ yϑ ôãr&uρ öΝ èδt≈|Áö/r& ∩⊄⊂∪(1ــالى ــال تعـ : ، وقـ

)t⎦⎪ Ï% ©! $#uρ tβθàÒà)Ζ tƒ y‰ ôγ tã «!$# .⎯ ÏΒ Ï‰÷èt/ ⎯ Ïμ É)≈sV‹ÏΒ šχθãèsÜ ø) tƒuρ !$ tΒ ttΒ r& ª!$# ÿ⎯Ïμ Î/ β r& Ÿ≅ |¹θãƒ 

tβρ ß‰ Å¡ ø ãƒuρ ’Îû ÇÚö‘ F{$#   y7Í×̄≈s9'ρ é& ãΝ ßγ s9 èπ oΨ÷è̄=9$# öΝ çλ m;uρ â™þθß™ Í‘# ¤$!$# ∩⊄∈∪(2  

  تعريف الفساد في اللغة

ِضدُّ َصلَُح فهو فاِسـٌد  : فََسَد كنََصَر وَعقََد وكَُرَم فَساداً وفُسوداً"جاء في القاموس المحيط، 

. ِضدُّ الَمْصلََحِة: والَمفَْسَدةُ. أخْذُ المالِ ظُلْماً والَجْدُب: والفَساُد. انْفََسَد: وفَسيٌد من فَْسَدى ولم ُيْسَمْع

  3"ِضدُّ اْستَْصلََح: واْستَفَْسَد. قَطَعوا اَألْرحاَم: وتَفاَسُدوا. أفَْسَده: وفَسََّده تَفْسيداً

  تعريف الفساد في االصطالح

أن المراد من الفساد هو ذكر الرازي في تفسيره، و 4"مضرة هو مما تركه ينبغي ما هو"

إذ أن تمام الصـالح فـي    -صلى اهللا عليه وسلم–الصد عن طاعة اهللا سبحانه وتعالى، والنبي 

%tΑ$s: (5األرض هو االمتثال لشرع اهللا تعالى وطاعة األنبيـاء، قـال تعـالى عـن فرعـون      uρ 

                                                 
 ).23 – 22: اآليتين(سورة محمد،  1
 ).25: اآلية(سورة الرعد،  2
 ).391(القاموس المحيط، : الفيروز آبادي 3
مج، تحقيق محمد أبو الفضل ) 4(البرهان في علوم القرآن، :  الزركشي، محمد بن بهادر بن عبد اهللا أبو عبد اهللا 4

 ).170: 2(،  )هـ1391(إبراهيم، دار المعرفة، بيروت، 
 ). 162: 2(التفسير الكبير، : الرازي 5
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Üχ öθtãöÏù þ‘ ÏΡρ â‘ sŒ ö≅çF ø% r& 4©y›θãΒ äí ô‰u‹ ø9uρ ÿ… çμ −/u‘ ( þ’ÎoΤ Î) ß∃%s{ r& β r& tΑÏd‰t7 ãƒ öΝ à6oΨƒÏŠ ÷ρ r& β r& 

tÎγ ôà ãƒ ’Îû ÇÚö‘ F{$# yŠ$|¡ x ø9$# ∩⊄∉∪(1.  

والفساد قد يكون بالدعاء إلى غير دين اهللا تعالى، وقد يكون بالظلم في النفوس واألموال 

  . 2وتخريب البالد 

  قاطع الرحم

  تعريف القاطع في اللغة

الحْبَل قَطْعاً فانْقَطَع والِمقْطَُع بالكسـر مـا    والقَطُْع مصدر قَطَْعتُ" :جاء في لسان العرب

ُيقْطَُع به الشيء وقطَعه واقتطَعه فانقطَع وتقطَّع شدد للكثرة وتقطَّعوا َأمـرهم بيـنهم ُزُبـراً َأي    

وقَطََّعهـا  وتَقَاطََع القوُم تَصاَرُموا وتَقَاطََعتْ َأْرحاُمُهْم تَحاصَّتْ وقَطََع َرِحَمه قَطْعاً وقَِطيعةً  تقَسَُّموه

وفي كتاب . 3" َعقَّها ولم َيِصلْها واالسم القَِطيعةُ ورجل قُطََعةٌ وقُطٌَع وِمقْطٌَع وقَطَّاٌع َيقْطَُع َرِحَمه 

 4"إذا َهَجَرها) قَطََع َرِحَمه(من "العين، 

  تعريف القطع في االصطالح

ال وسواء  ، سواء كان يرثه أو5ويطلق الرحم على كل من يجمع بينه وبين اآلخر نسب 

: ومن خالل ما ذكرته اآليات القرآنية عن لعن قاطع الرحم قولـه تعـالى   ،6كان ذا محرم أم ال 

)t⎦⎪ Ï% ©! $#uρ tβθàÒà)Ζ tƒ y‰ ôγ tã «!$# .⎯ ÏΒ Ï‰÷èt/ ⎯ Ïμ É)≈sV‹ÏΒ šχθãèsÜ ø) tƒuρ !$ tΒ ttΒ r& ª!$# ÿ⎯Ïμ Î/ β r& Ÿ≅ |¹θãƒ 

                                                 
 ).26: اآلية(سورة غافر،  1
 .بتصريف) 48: 19(فسير الكبير، الت: الرازي 2
  ).276: 8(لسان العرب، : ابن منظور 3
 ).137: 1(كتاب العين، : الفراهيدي 4
، تحقيق )م1981 –هـ 1401(المطلع، المكتب اإلسالمي، بيروت، : البعلي، محمد بن أبي الفتح الحنبلي أبو عبد اهللا 5

  ). 305(محمد بشير األدلبي، 
 ). 30: 6(مج، دار الكتب العلمية، بيروت، ) 10(تحفة األحوذي، : عبد الرحمن بن عبد الرحيمالمباركفوري، محمد بن  6
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tβρ ß‰ Å¡ ø ãƒuρ ’Îû ÇÚö‘ F{$#   y7Í×̄≈s9'ρ é& ãΝ ßγ s9 èπ oΨ÷è̄=9$# öΝ çλ m;uρ â™þθß™ Í‘# ö≅yγ(:، وقوله تعـالى 1)∪∋⊅∩ #$!$¤ sù 

óΟ çF øŠ |¡ tã β Î) ÷Λä⎢ øŠ ©9uθs? β r& (#ρ ß‰ Å¡ ø è? ’Îû ÇÚö‘ F{$# (# þθãèÏeÜ s) è? uρ öΝ ä3 tΒ$ ymö‘ r& ∩⊄⊄∪   y7 Í×̄≈s9'ρ é& t⎦⎪ Ï% ©! $# 

ãΝ ßγ oΨyès9 ª!$# ö/àS£ϑ |¹r'sù #‘ yϑ ôãr& uρ öΝ èδt≈|Á ö/r& ∩⊄⊂∪(2.  

  :العهد نقض

  3".الرجل بها يحلف واليمين الَمْوِثقُ :"العهد في اللغةيف تعر

  4"حال بعد حاال ومراعاته الشيء حفظ :"العهد في االصطالحتعريف 

  :العهد المقصود

  :تعددت أقوال العلماء في العهد المقصود

  5.هو وصية اهللا إلى خلقه وأمره إياهم بما أمرهم به من طاعته ونهيه إياهم -1

 الذي نقضوه بعد ميثاقه هو ما أخذه اهللا عليهم في التوراة من العمل بما فيها وإتباعفعهد اهللا  -2

  .6محمد صلى اهللا عليه وسلم إذا بعث والتصديق به وبما جاء به من عند ربهم 

  .7هو ما عهد إليهم في القرآن فأقروا به ثم كفروا فنقضوه  -3

  .8آدم عليه السالم المراد بالعهد ما أخذه اهللا تعالى من ظهور بني -4

                                                 
 ). 25: اآلية(سورة الرعد،  1
 ).23 – 22: اآليتين(سورة محمد،  2
 ).311: 3(لسان العرب، : ابن منظور 3
 ).529(التعريفات، : الجرجاني 4
  ).219: 1(جامع البيان، : الطبري 5
 .)410: 1(بق، المرجع الس 6
 ).97: 1(تفسير القرآن العظيم، : ابن كثير 7
 ).146: 13(روح المعاني، : اآللوسي 8
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  .1أنه ما عهد إلى أهل الكتاب من صفة محمد صلى اهللا عليه وسلم والوصية بإتباعه  -5

  .2إن اهللا عنى بهذه اآلية جميع أهل الشرك والكفر والنفاق وعهده إلى جميعهم في توحيده -6

 تعـالى  وهذه هي العهود التي إذا نقضها اإلنسان عاقبه اهللا باللعن، فان لم يوحـدوا اهللا 

  .ذوا الرسول كذلك استحقوا اللعنإن آيستحقوا اللعن، و

  أسباب لعن المفسد والقاطع للرحم

  : أهم األسباب التي لعن من أجلها القاطع

    : "هانة من كرمه اهللا تعالى وشرفه، ورد في الحديث القدسي، قال اهللا عز وجلإألنه يقوم ب -1

  َوَمـْن قَطََعَهـا      َوَصلْتُُه    َوَصلََها    َوشَقَقْتُ لََها ِمْن اْسِمي فََمْن    الرَِّحَم    لَقْتَُوَأنَا الرَّْحَمُن خَ اللَُّه َأنَا

ـ . 3"َبتَتُُّه   إنومن هذا الحديث يتبين أن اهللا سبحانه وتعالى قد اشتق اسم الرحم من اسمه وبالتالي ف

ذلك فالقطع هو أمر يخالف الرحمة  لها، ومع وإساءةقطع الرحم هو تعدي على رحمة اهللا تعالى 

  .تماماً فوجب قطع من قطع الرحم ولعنه من اهللا تعالى

فضل لنفسه أن يقطع كل صلة تقربه من الناس واألرحـام،   بحيثالشذوذ السلوكي للقاطع،  -2

حسـب   وعلـى  ،ليعيش في عزلة تامة، مع أن اهللا سبحانه وتعالى أوجب التواصل بين النـاس 

ρ#): (ىالصــلة، قــال تعــال ß‰ç6ôã$#uρ ©!$# Ÿωuρ (#θä. Î ô³ è@ ⎯ Ïμ Î/ $ \↔ ø‹x© ( È⎦ø⎪ t$ Î!≡uθø9$$ Î/uρ $ YΖ≈|¡ ômÎ) “ É‹ Î/uρ 

4’n1öà) ø9$# 4’yϑ≈tGuŠ ø9$# uρ È⎦⎫ Å3≈|¡ yϑ ø9$#uρ Í‘$ pgø: $#uρ “ ÏŒ 4’n1öà) ø9$# Í‘$ pgø:$# uρ É=ãΨàfø9$# É=Ïm$ ¢Á9$#uρ É=/Ζ yfø9$$Î/ 

È⎦ø⌠$#uρ È≅‹ Î6¡¡9$# $tΒ uρ ôM s3 n= tΒ öΝ ä3 ãΖ≈yϑ ÷ƒr& 3 ¨β Î) ©!$# Ÿω =Ïtä† ⎯tΒ tβ%Ÿ2 Zω$ tF øƒ èΧ # ·‘θã‚sù ∩⊂∉∪(4 ،

من خالل اآلية كيف رتب اهللا سبحانه وتعالى درجات الصلة بـين النـاس، فبـدأ     يرى الباحثو

                                                 
 ).56: 1(ابن الجوزي، : زاد المسير 1
  .)411: 1(جامع البيان، : الطبري 2
) 194: 1(، )1686(مسند أحمد، مسند العشرة المبشرين بالجنة، مسند عبد الرحمن بن عوف، رقم الحديث : ابن حنبل 3

 .صحيح لغيره: قال شعيب األرنؤوط
 ).36: اآلية: (سورة النساء 4
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فجمع اهللا تعـالى  :" يتحدث عن هذه اآلية وهو ابن رجب الحنبلي قالبالوالدين وانتهى باإليماء، 

ذكر حقه على العبد وحقوق العباد على العباد أيضا وجعل العباد الـذين أمـر    في هذه اآلية بين

باإلحسان إليهم خمسة أنواع أحدها من بينه وبين اإلنسان قرابة وخص منهم الوالـدين بالـذكر   

المتيازهما عن سائر األقارب بما ال يشركونهما فيه فإنهما كانا السبب في وجود الولد ولهما حق 

ديب وغير ذلك الثاني من هو ضعيف محتاج إلى اإلحسان وهو نوعـان مـن هـو    التربية والتأ

محتاج لضعف بدنه وهو اليتيم ومن هو محتاج لقلة ماله وهو المسكين والثالث من له حق القرب 

  .1"والمخالطة وجعلهم ثالثة أنواع جار ذو قربى وجار جنب وصاحب بالجنب

ون هو اآلخر مقطوعـاً مـن اهللا تعـالى    فمن يقوم بقطع كل هذه الصالت، ال بد أن يك

  .ملعوناً، والقاطع مهدر لجميع هذه الحقوق وغيرها

اجتماعيـة حتـى    اًوضع سنن ىمخالفته ألمر اهللا تعالى وتمرده على الناس، فاإلسالم لما أت -3

قام بمخالفة هذه السـنن، فبـدل أن تسـود المـودة      القاطع يعيش الناس بأمان واستقرار، ولكن

  .بين الناس سادت الفرقة والقطيعةوالرحمة 

جحود اآلباء ونكرانهم، وهو أخطر أنواع القطيعة، وقد نهى اهللا سبحانه وتعالى عن عقـوق   -4

أن العقوق من  -صلى اهللا عليه وسلم–الوالدين، بل وصى باإلحسان إليهما، وقد بين النبي محمد 

وقد بين النبـي  . 2"النَّفْسِ َوشََهاَدةُ الزُّورِ الَْواِلَدْينِ َوقَتُْل بِاللَِّه َوُعقُوقُ الِْإشَْراُك   : "الكبائر، حيث قال

  .3" َرِحمٍ لَا َيْدخُُل الَْجنَّةَ قَاِطُع  : "حال قاطع الرحم في اآلخرة، حيث قال -صلى اهللا عليه وسلم–

  .وأهم األسباب التي لعن من أجلها المفسد في األرض

المعصية والطغيان على الفطرة الصحيحة التي تأبى الفسـاد  الخروج على إرادة اهللا تعالى ب -1

  .في األرض

                                                 
 ).138(جامع العلوم والحكم، : ابن رجب الحنبلي 1
 ).939: 2(، )2510(كتاب الشهادات، باب ما قيل في شهادة الزور، رقم الحديث : صحيح البخاري: البخاري 2
 ).69:ص:(سبق تخريجه 3
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هذه المعصية وهي الفساد في األرض، لها مفسدات كثيرة، من ضمنها الخروج على ولـي   -2

األمر، عدم األمن واألمان، شيوع الفوضى في المجتمع، السلب والنهب والقتل، فكل هذه الجرائم 

  . قابلها الطرد من رحمة اهللا تعالىمن المفسد وغيرها، ال بد أن ي
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  الفصل الخامس

  وأسباب لعنهم الملعونة عقوبة األقوام

  

  من لعن من األقوام: المبحث األول

  من لعن بسبب الدعوة إلى الضالل: المبحث الثاني
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  الفصل الخامس

  وأسباب لعنهم الملعونة عقوبة األقوام

  من لُعن من األقوام: األولالمبحث 

  يدتمه

ورد في القران الكريم ذكر أقوام عاقبهم اهللا تعالى بعقوبة اللعن على ما ارتكبـوه مـن   

عليـه  –ذنوب ومعاصي كبيرة، كانت سبباً في خروجهم من دين اهللا تعالى، ومنهم قـوم نـوح   

  .-السالم

  قوم نوح: األولالمطلب 

على المعصية  ارهمإلصرمنهج اهللا ومعارضته و إتباعهملعدم  اهللا سبحانه وتعالى عاقبهم

  .بالغرق المقترن باللعنحيث كانت عقوبتهم ، اهللا على الهدى ألنبياءوعدم موافقتهم 

ــالى  ــه تع ــه قول Ÿ≅Š:(ومن Ï% uρ ÞÚö‘ r'̄≈tƒ ©Éën= ö/$# Ï8u™!$ tΒ â™!$ yϑ |¡≈tƒuρ ©ÉëÎ= ø% r& uÙ‹Ïîuρ â™!$ yϑ ø9$# 

z©ÅÓ è%uρ ãøΒ F{$# ôNuθtF ó™ $#uρ ’n? tã Äd“ ÏŠθègø: $# ( Ÿ≅ŠÏ% uρ #Y‰÷èç/ ÏΘöθs) ù=Ïj9 t⎦⎫ Ïϑ Î=≈©à9$# ∩⊆⊆∪(1.  

التـي   األسـباب  يذكر الباحـث من نظائر اللعن ولذلك سوف  في السابق والبعد كما مر

  .في مصاف الملعونينجعلتهم 

 نوحـا  إليهم اهللا بعث ولهذا ،األصنام واوعبد باهللا أشرك من أول وكانوا: " قال ابن كثير

θä9$#)( 2،" صـنام األ عبادة عن ينهى بعث رسول أول وكان s% uρ Ÿω ¨β â‘ x‹ s? ö/ä3 tGyγ Ï9# u™ Ÿωuρ ¨β â‘ x‹ s? 

#tŠuρ Ÿωuρ %Yæ#uθß™ Ÿωuρ šWθäótƒ s−θãètƒuρ # Zô£ nΣuρ ∩⊄⊂∪(3.  

                                                 
  ).44: اآلية(, سورة هود 1
مج، مكتبة المعارف بيروت، )14(البداية والنهاية، : ابن كثير، عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي الدمشقي 2

  .بتصرف) 190: 2(
  ).23: اآلية(سورة نوح،  3
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ما نقله القران الكريم من الحوار الذي دار بين نـوح عليـه السـالم     األسبابومن تلك 

  . سبحانه وتعالىوقعوا في غضب اهللا األمرونتيجة لذلك  ،بين تعنتهمحيث  ،وقومه

(ô‰s(قال تعالى s9uρ $oΨù= y™ö‘ r& %·nθçΡ 4’n< Î) ⎯ Ïμ ÏΒ öθs% tΑ$ s) sù ÉΘöθs)≈tƒ (#ρ ß‰ç7 ôã$# ©!$# $ tΒ /ä3 s9 ô⎯ ÏiΒ 

>μ≈s9Î) ÿ… çν çöxî ( Ÿξsùr& tβθà) −Gs? ∩⊄⊂∪   tΑ$ s) sù (# àσ n=yϑ ø9$# t⎦⎪ Ï% ©! $# (#ρ ãx x. ⎯ÏΒ ⎯Ïμ ÏΒöθs% $ tΒ !#x‹≈yδ ωÎ) ×|³ o0 

ö/ä3 è=÷WÏiΒ ß‰ƒÌãƒ β r& Ÿ≅Òx tGtƒ öΝ à6ø‹n= tæ öθs9uρ u™!$ x© ª!$# tΑ t“Ρ V{ Zπ s3 Í≥ ¯≈n= tΒ $ ¨Β $ uΖ÷èÏϑ y™ #x‹≈pκ Í5 þ’Îû 

$uΖ Í←!$ t/# u™ t⎦, Î! ¨ρ F{$# ∩⊄⊆∪   ÷β Î) uθèδ ωÎ) 7≅ ã_u‘ ⎯Ïμ Î/ ×π ¨Ζ Å_ (#θÝÁ−/utIsù ⎯ Ïμ Î/ 4©®Lym &⎦⎫ Ïm ∩⊄∈∪ (1.  

عن رحمة اهللا سبحانه  اإلبعاد إلى أدت بهماللعن التي  أسبابعلى  التعرفمن هنا ال بد 

  .و تعالى

  أسباب اللعن

الجـرائم التـي ارتكبوهـا    أن  يرى الباحـث اهللا سبحانه وتعالى  آيات إلىفمن خالل النظر 

  .متعددة أهمها واستحقوا من خاللها لعنة اهللا

θä9$#):(فانه سيرجم حيـث قـالوا   إالاهللا سبحانه وتعالى و إلىالكف عن الدعوة  .1 s% ⎦È⌡ s9 óΟ ©9 

Ïμ tF⊥s? ßyθãΖ≈tƒ ¨⎦sðθä3 tGs9 z⎯ ÏΒ š⎥⎫ ÏΒθã_öyϑ ø9$# ∩⊇⊇∉∪ (2.  

ÎoΤ’:(حيث قال تعالى عن نـوح  ،عن السمع اإلعراضواالستكبار و اإلصرار .2 Î)uρ $ yϑ ¯= à2 

öΝ ßγ è? öθtãyŠ tÏ øótGÏ9 óΟ ßγ s9 (#þθè= yèy_ ÷Λàι yèÎ6≈|¹r& þ’Îû öΝ Íκ ÍΞ#sŒ#u™ (# öθt± øótGó™$#uρ öΝ åκ u5$ uŠ ÏO (#ρ • |Àr&uρ 

(#ρ çy9 õ3 tF ó™ $#uρ # Y‘$t6õ3 ÏGó™$# ∩∠(3. 

                                                 
  ).25 - 23: اآلية( ،سورة المؤمنون 1
 ).116: اآلية( ،سورة الشعراء 2
  ).7: اآلية( ،سورة نوح 3
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$ %θä9$s% ßyθãΖ≈tƒ ô‰s#):(فقالوا،الدعوة مـن قبيـل الجـدل   أنهم عدوا  .3 oΨtF ø9y‰≈y_ |N÷sY ò2r'sù 

$ oΨs9≡y‰Å_ $ oΨÏ? ù'sù $yϑ Î/ !$ tΡ ß‰Ïès? β Î) |MΨà2 z⎯ ÏΒ t⎦⎫ Ï%Ï‰≈¢Á9$# ∩⊂⊄∪( 1. 

ــالنبي و .4 ßì:(أتباعــهالســخرية ب uΖ óÁtƒuρ šù= à ø9$# $ yϑ ¯= à2uρ §tΒ Ïμ ø‹n= tã d|tΒ ⎯ÏiΒ ⎯ Ïμ ÏΒ öθs% 

(#ρ ãÏ‚y™ çμ ÷Ζ ÏΒ 4 tΑ$ s% β Î) (#ρ ãy‚ó¡ s? $̈Ζ ÏΒ $ ¯Ρ Î* sù ãy‚ó¡ tΡ öΝ ä3Ζ ÏΒ $ yϑ x. tβρ ã y‚ó¡ n@ ∩⊂∇∪(2. 

tΠöθ:(قال تعالى،تكذيب نبيهم في كل شيء .5 s% uρ 8yθçΡ $£ϑ ©9 (#θç/¤‹ Ÿ2 Ÿ≅ß™”9$# öΝ ßγ≈oΨø% tøîr& 

öΝ ßγ≈oΨù= yèy_uρ Ä¨$ ¨Ψ= Ï9 Zπ tƒ#u™ ( $ tΡ ô‰tGôãr& uρ š⎥⎫Ïϑ Î=≈©à= Ï9 $ ¹/#x‹ tã $ VϑŠ Ï9r& ∩⊂∠∪(3 وقال ،

ôM:(تعالى t/¤‹ x. öΝ ßγ n= ö6s% ãΠöθ s% 8yθçΡ ×Š%tæ uρ ãβ öθtãöÏùuρ ρ èŒ ÏŠ$ s?÷ρ F{$# (∩⊇⊄∪4، ال قو

ôM(:تعالى t/¤‹ x. ãΠöθs% ?yθçΡ t⎦⎫ Î=y™ ößϑ ø9$# ∩⊇⊃∈∪   øŒÎ) tΑ$ s% öΝ çλ m; óΟ èδθäz r& îyθçΡ Ÿωr&  

 tβθà) −Gs? ∩⊇⊃∉∪(5. 

(tΑ$s:(قال تعـالى  ،تكون النبوة من البشر أن إنكار .6 sù (# àσn= yϑ ø9$# t⎦⎪ Ï%©! $# (#ρ ãx x. ⎯ÏΒ ⎯ Ïμ ÏΒ öθs% 

$ tΒ !#x‹≈yδ ωÎ) ×|³ o0 ö/ä3 è= ÷WÏiΒ ß‰ƒÌãƒ β r& Ÿ≅Òx tGtƒ öΝ à6ø‹n=tæ öθs9uρ u™ !$x© ª!$# tΑt“Ρ V{ Zπ s3 Í≥ ¯≈n=tΒ 

$ ¨Β $uΖ ÷èÏϑ y™ #x‹≈pκ Í5 þ’Îû $uΖ Í←!$ t/# u™ t⎦, Î! ¨ρ F{$# ∩⊄⊆∪(6. 

(ôΘr& šχθä9θà:(نه مفتري قال تعالىأمرة  ،نوح عليه السالم إلىتوجيه التهم  .7 tƒ çμ1u tIøù$# ( 

ö≅è% Èβ Î) … çμ çG÷ƒu tIøù$# ¥’n? yèsù ’ÍΓ#tô_Î) O$ tΡ r&uρ Ö™ü“ Ìt/ $ £ϑÏiΒ tβθãΒÌøg éB) 7 ، نه مجنون قال أومرة

                                                 
  ).32: ةاآلي(, سورة هود 1
  ).38: اآلية(سورة هود،  2
  ).37: اآلية(, سورة الفرقان 3
  ).12: اآلية(, سورة ص 4
  ).106-105: اآليتين(, سورة الشعراء 5
 ).24: اآلية(, سورة المؤمنون 6
  ).35: اآلية( ،سورة هود 7
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β÷:(تعالى Î) uθèδ ωÎ) 7≅ã_u‘ ⎯Ïμ Î/ ×π̈Ζ Å_ (#θÝÁ−/u tIsù ⎯Ïμ Î/ 4©®Lym &⎦⎫Ïm)1، قال تعالى:)ôM t/¤‹ x. 

öΝ ßγ n= ö6s% ãΠöθ s% 8yθçΡ (#θç/¤‹ s3sù $ tΡ y‰ö6tã (#θä9$ s%uρ ×βθãΖ øgxΧ tÅ_ßŠø— $# uρ ∩®∪ (2  نه ضال قال أومرة

$tΑ(:تعالى s% _|yϑ ø9$# ⎯ÏΒ ÿ⎯Ïμ ÏΒ öθs% $ ¯Ρ Î) y71u t∴s9 ’Îû 9≅≈n= |Ê &⎦⎫ Î7 •Β ∩∉⊃∪   tΑ$ s% ÉΘöθs)≈tƒ }§ øŠ s9 

’Î1 ×' s#≈n=|Ê ©Íh_ Å3≈s9uρ ×Αθß™ u‘ ⎯ ÏiΒ Éb>§‘ š⎥⎫ ÏΗs>≈yèø9$# ∩∉⊇∪(3.  

أن أهم هذه األسباب هـي   يرى الباحث األسبابومن خالل هذا الشكل الموجز لعرض 

طول المدة الزمنية التي مكثها سيدنا نوح عليه السالم وهو يدعو إلى اهللا تعالى، ولـم يتبعـه إال   

قومه، وكانت المعاناة أنه كلما دعاهم إلى عبادة اهللا تعالى، لم يزدهم هـذا األمـر إال    القليل من

  . زيادة في الكفر والطغيان واالستكبار فجاء أمر اهللا بالطوفان حتى يدمر عليهم كل شيء

التي مرت بينت بوضوح حجم التصدي لدعوة سيدنا نوح عليه السالم  األسبابوكل هذه 

المتمثل بالصبر  األنبياءجانبا من فضل  أيضاعلى ارتكاب المعاصي وبينت  إصرارهموتماديهم و

(ô‰s:(والحلم على طاعة اهللا سبحانه وتعالى حيث قال تعالى s9uρ $uΖ ù= y™ö‘ r& %·nθçΡ 4’n< Î) ⎯ Ïμ ÏΒöθs% y] Î7 n=sù 

öΝ Îγ‹ Ïù y# ø9r& >π uΖy™ ωÎ) š⎥⎫ Å¡ ÷Ηs~ $YΒ%tæ ãΝ èδx‹ s{ r'sù Üχ$ sùθ’Ü9$# öΝ èδuρ tβθßϑ Î=≈sß ∩⊇⊆∪(4.  

‘{(:ثم بين القران الكريم صور العقوبات التي حلت بهم ومن هذه الصور قوله تعالى Éδuρ 

“ Ìøg rB óΟ ÎγÎ/ ’Îû 8l öθtΒ ÉΑ$ t6Éfø9$$ x. 3“ yŠ$tΡ uρ îyθçΡ … çμ oΨö/$# šχ%Ÿ2uρ ’Îû 5ΑÌ“ ÷ètΒ ¢©o_ç6≈tƒ =Ÿ2ö‘ $# 

$ oΨ yè̈Β Ÿωuρ ⎯ä3 s? yì̈Β t⎦⎪ ÍÏ≈s3ø9$# ∩⊆⊄∪   tΑ$ s% ü“ Íρ$t↔ y™ 4’n< Î) 9≅ t6y_ ©Í_ ßϑ ÅÁ ÷ètƒ š∅ÏΒ Ï™!$ yϑ ø9$# 4 tΑ$s% 

Ÿω tΛÄŒ$tã tΠöθ u‹ø9$# ô⎯ ÏΒ ÌøΒ r& «!$# ωÎ) ⎯ tΒ zΟ Ïm§‘ 4 tΑ%tn uρ $yϑ åκ s]÷ t/ ßl öθyϑ ø9$# šχ%s3 sù z⎯ ÏΒ 

š⎥⎫ Ï% tøóßϑ ø9$# ∩⊆⊂∪   Ÿ≅ŠÏ% uρ ÞÚö‘ r'̄≈tƒ ©Éë n=ö/$# Ï8u™!$tΒ â™!$ yϑ |¡≈tƒuρ ©ÉëÎ= ø% r& uÙ‹Ïîuρ â™!$ yϑ ø9$# z©ÅÓ è% uρ 

                                                 
  ).25: اآلية(, سورة المؤمنون 1
 ).9: اآلية(, سورة القمر 2
  ). 61 - 60: اآليتين( ،سورة األعراف 3
  ).14: اآلية( ،سورة العنكبوت 4
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ãøΒ F{$# ôNuθ tF ó™ $#uρ ’n? tã Äd“ ÏŠθèg ø:$# ( Ÿ≅ŠÏ% uρ #Y‰÷èç/ ÏΘöθs) ù=Ïj9 t⎦⎫ Ïϑ Î=≈©à9$# ∩⊆⊆∪ }1(،  فهم أصبحوا بعيدين

   .2من الرحمة والمغفرة، بعد أن نودي عليهم بلسان القدرة 

…tæy‰sù ÿ%(:قال تعالى ،المدمرةورة أخرى من هذه الصور المرعبة ووفي ص çμ −/u‘ ’ÎoΤ r& 

Ò>θè= øótΒ ÷ ÅÇtGΡ $$ sù ∩⊇⊃∪   !$ oΨós tF x sù z>≡uθö/r& Ï™!$ yϑ ¡¡9$# &™!$oÿÏ3 9ÉΚ pκ÷]•Β ∩⊇⊇∪   $tΡ ö¤fsùuρ uÚö‘ F{$# $ ZΡθã‹ãã 

’s+ tGø9$$ sù â™!$ yϑ ø9$# #’n? tã 9 øΒr& ô‰ s% u‘ Ï‰ è% ∩⊇⊄∪ 3( ، أصبحتكالجبال  فاألمواجوجاء وصف العذاب 

لسماء بهطول مستمر ومتواصل ال ينقطع وكل عين من ا أبوببين الوالد وولده وفتحت  اًستار

ومن هنا نرى عظمة الخالق سبحانه  ،تعالى بالماءاهللا سبحانه و بإذنانفجرت  األرضعيون 

من المنهاج السليم  يأخذواقوم لم يرضوا عن نبيهم ولم  إلىوتعالى كيف وجه العقوبة بالماء 

óΟ:(قال سبحانه وتعالىالحياة كما  أصلوهو  ،اهللا به فأغرقهمالصحيح و s9uρ r& ttƒ t⎦⎪Ï% ©! $# (#ÿρ ãx x ¨β r& 

ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# uÚö‘ F{$#uρ $ tF tΡ%Ÿ2 $ Z) ø? u‘ $ yϑßγ≈oΨø) tF x sù ( $ oΨù= yè y_uρ z⎯ ÏΒ Ï™!$ yϑ ø9$# ¨≅ä. >™ó©x« @c©yr ( Ÿξsùr& 

tβθãΖ ÏΒ ÷σãƒ ∩⊂⊃∪(4 . لما حنو قوم إن: "فقال - عليه السالم–ثم يصف ابن كثير ما جرى لقوم نوح 

 ال رب فقال عليهم دعا اهللا عند من به جاءهم بما اإليمان وترك به واالستخفاف أذيته من بلغوا

 من شيء يسلم لم حتى قومه وغرق دعوته اهللا فاستجاب ديارا الكافرين من األرض على تذر

 هصدر وشفي دعوته يبتجأ إذ أوتيها فضيلة ذلك وكان السفينة ركب من إال والدواب الحيوانات

  .5"قومه بإهالك

  

  
                                                 

  ).44- 42: اآليتين( ،سورة هود 1
قصص األنبياء، دار إحياء الكتب العربية، فيصل البابي : ابن كثير، عماد الدين أبو الفداء إسماعيل القرشي الدمشقي 2

 .بتصرف) 68:ص(وأوالده 
  ).12-10: اآليات( ،سورة القمر 3
  ).30: ةاآلي( ،سورة األنبياء 4
 ).263: 6(البداية والنهاية، : ابن كثير 5
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  عاد قوم هود :الثانيالمطلب 

اهللا  آياتجحدوا  ألنهموذلك  ،التي لعنها اهللا سبحانه وتعالى قوم عاد األقواممن هي و

=y7ù(:قال تعالى ،سبحانه وتعالى فعاقبهم اهللا بالطرد من رحمته Ï? uρ ×Š%tæ ( (#ρß‰ysy_ ÏM≈tƒ$ t↔ Î/ öΝ Íκ Íh5u‘ 

(#öθ|Átãuρ … ã&s# ß™â‘ (#þθãèt7 ¨? $#uρ z öΔr& Èe≅ ä. A‘$ ¬7 y_ 7‰Š ÏΖtã ∩∈®∪   (#θãèÎ7 ø? é&uρ ’Îû Íν É‹≈yδ $ u‹÷Ρ ‘‰9$# Zπ uΖ÷ès9 tΠöθtƒ uρ 

Ïπ yϑ≈uŠ É) ø9$# 3 Iωr& ¨β Î) # YŠ%tæ (#ρ ãx x. öΝ åκ®5u‘ 3 Ÿωr& #Y‰÷èç/ 7Š$ yèÏj9 ÏΘöθ s% 7Šθèδ ∩∉⊃∪(1.  

 متمـردين  عتاة كافرين ةجفا عربا كانوا عادا إن: "قال ابن كثير وهو يتكلم عن قوم عاد

 له واإلخالص بالعبادة إفراده وإلى اهللا إلى يدعوهم منهم رجال فيهم اهللا فأرسل األصنام عبادة في

  .2"مقتدر عزيز أخذ اهللا فأخذهم وتنقصوه وخالفوه فكذبوه

التشديد الواضح في العقوبة على قوم عاد وذلك من خالل اللعن لهم فـي   اآلية هذهفي و

θãèÎ7#):(فقال تعـالى  أخرىمرة  اإلبعادومن خالل ما تكرر من عملية  اآلخرةفي  اأيضالدنيا و ø? é&uρ 

’Îû Íν É‹≈yδ $ u‹÷Ρ ‘‰9$# Zπ uΖ ÷ès9 tΠöθtƒuρ Ïπ yϑ≈uŠ É) ø9$# 3 Iωr& ¨β Î) #YŠ%tæ (#ρ ãx x. öΝ åκ ®5u‘ 3 Ÿωr& #Y‰÷èç/ 7Š$ yèÏj9 ÏΘöθs% 7Šθèδ 

öΝ(:كما قال تعـالى  ،4الضخام  عمدةاألم ذات اوكانوا كثيرا ما يسكنون الخي، 3)∪⊂∌∩ s9r& ts? y# ø‹x. 

Ÿ≅yèsù y7•/u‘ >Š$ yèÎ/ ∩∉∪   tΠu‘ Î) ÏN# sŒ ÏŠ$yϑ Ïèø9$# ∩∠∪(5.  

  أسباب اللعن

   .فهي كما يأتي التي لعن من أجلها قوم عاد األسبابأما من حيث 

                                                 
 ).60- 59: اآلية( ،سورة هود 1
  ).123: 1(البداية والنهاية، : ابن كثير 2
  ).60: اآلية( ،سورة هود 3
  ).93:ص(قصص األنبياء، : ابن كثير 4
  ).7- 6: اآليتين(،سورة الفجر 5
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y7:(قال تعالى،اهللا والكفر بها آلياتجحدانهم  .1 ù= Ï? uρ ×Š%tæ ( (#ρ ß‰ysy_ ÏM≈tƒ$ t↔Î/ öΝ Íκ Íh5u‘ (1 .  

… öθ|Átãuρ#):(معصيتهم لرسولهم قال تعالى .2 ã&s# ß™â‘(2. 

#):(اهللا قال تعالى آياتمن تجبر وعاند  تباعهما .3 þθãèt7 ¨? $#uρ zöΔr& Èe≅ä. A‘$¬7 y_ 7(‰ŠÏΖ tã 3. 

عمال التي بسببها طردوا وابعدوا كشف القران الكريم عنها وبين األ أخرى أسبابوهناك 

  .انه وتعالىمن رحمة اهللا سبح

%tΑ$s:(قال تعالى .البشرية انتقاص .4 uρ _|yϑ ø9$# ⎯ ÏΒ Ïμ ÏΒ öθs% t⎦⎪Ï% ©! $# (#ρ ãx x. (#θç/¤‹ x. uρ Ï™!$ s) Î= Î/ Íο tÅz Fψ$# 

öΝ ßγ≈oΨøùtø? r&uρ ’Îû Íο 4θuŠ pt ø:$# $u‹÷Ρ ‘‰9$# $tΒ !# x‹≈yδ ωÎ) × |³ o0 ö/ä3 è=÷WÏiΒ ã≅ä. ù'tƒ $£ϑ ÏΒ tβθè= ä. ù's? çμ ÷Ζ ÏΒ 

ÛUtô± o„ uρ $£ϑ ÏΒ tβθç/uô³ n@ ∩⊂⊂∪ (4.  

#!™θä9$s% í#):(قال تعالى .االستكبار واالستهانة بقدرة اهللا .5 uθy™ !$ oΨø‹n= tã |M ôà tãuρ r& ôΘr& óΟ s9 ⎯ä3 s? z⎯ ÏiΒ 

š⎥⎫Ïà Ïã≡uθø9$# ∩⊇⊂∉∪(5 ــالى ــال تع $:(، وق ¨Β r'sù ×Š%tæ (#ρ ç y9 ò6tGó™ $$sù ’Îû ÇÚö‘ F{$# Î ötóÎ/ Èd,pt ø:$# 

(#θä9$s% uρ ô⎯tΒ ‘‰x©r& $̈Ζ ÏΒ ¸ο §θè% ( óΟ s9uρ r& (#÷ρ ttƒ χ r& ©!$# “ Ï% ©! $# öΝ ßγ s) n=yz uθèδ ‘‰x©r& öΝ åκ ÷]ÏΒ Zο §θè% ( 

(#θçΡ%x. uρ $uΖ ÏG≈tƒ$ t↔ Î/ šχρ ß‰ysøgs† ∩⊇∈∪(6 

$ θä9$s% ßŠθà‰≈tƒ#):(قال تعالى .اهللا أنبياءوتطاولهم على  اآلياتجميع  إنكار .6 tΒ $oΨoKø⁄Å_ 7π uΖ Éit7 Î/(1.  

                                                 
  ).59: اآلية( ،سورة هود 1
  ).59: اآلية( ،سورة هود 2
 ).59: اآلية( ،سورة هود 3
 ).33: اآلية( ،سورة المؤمنون 4
 ).136: اآلية( ،سورة الشعراء 5
  ).15: اآلية( ،سورة فصلت 6
 ).53: اآلية(, سورة هود 1
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tΒ$:(قـال تعـالى   .رك والمعصيةعلى الش واإلصرارالتمسك  .7 uρ ß⎯ øtwΥ þ’É1 Í‘$ tF Î/ $oΨÏGyγ Ï9#u™ ⎯ tã 

šÎ9öθs% $ tΒuρ ß⎯øtwΥ y7 s9 š⎥⎫ ÏΖÏΒ ÷σ ßϑ Î/(1. 

β:(قـال تعـالى  . آلهـتهم  اتهام النبي بالمرض لقدرة .8 Î) ãΑθà) ¯Ρ ωÎ) y71u tIôã$# âÙ ÷èt/ $ uΖÏF yγ Ï9#u™ 

&™þθÝ¡ Î0 3 tΑ$ s% þ’ÎoΤ Î) ß‰Íκ ô− é& ©!$# (# ÿρ ß‰pκ ô− $#uρ ’ÎoΤr& Ö™ü“ Ìt/ $£ϑ ÏiΒ tβθä. Îô³ è@ ∩∈⊆∪(2. 

β÷:(قال تعالى .اتهام النبي باالفتراء والتكذيب والتسفيه .9 Î) uθèδ ωÎ) î≅ã_u‘ 3“u tIøù$# ’n?tã «!$# 

$\/É‹ Ÿ2 $ tΒuρ ß⎯øt wΥ … çμ s9 š⎥⎫ ÏΖÏΒ ÷σ ßϑ Î/ ∩⊂∇∪(3، وقال تعالى:)4’n< Î) uρ >Š%tæ ôΜ èδ%s{ r& #YŠθèδ 3 tΑ$s% 

ÉΘöθs)≈tƒ (#ρ ß‰ç7 ôã$# ©!$# $tΒ /ä3 s9 ô⎯ ÏiΒ >μ≈s9Î) ÿ… çν çöxî 4 Ÿξsùr& tβθà) −Gs? ∩∉∈∪   tΑ$ s% _|yϑ ø9$# š⎥⎪ Ï% ©! $# 

(#ρ ãx x. ⎯ ÏΒ ÿ⎯ Ïμ ÏΒ öθs% $ ¯Ρ Î) š1 ut∴s9 ’Îû 7π yδ$ x y™ $̄Ρ Î)uρ y7 ‘Ζ Ýà uΖ s9 š∅ÏΒ š⎥⎫Î/É‹≈s3ø9$# ∩∉∉∪ 4(. 

?tβθãΖö6s(:قال تعالى .تطاول البناء والبطش بالبشر .10 r& Èe≅ ä3 Î/ ?ìƒÍ‘ Zπ tƒ# u™ tβθèW t6÷ès? ∩⊇⊄∇∪   

tβρä‹ Ï‚−Gs? uρ yì ÏΡ$ |ÁtΒ öΝ ä3 ª=yès9 tβρà$ é# øƒrB ∩⊇⊄®∪   #sŒÎ)uρ Ο çGô± sÜ t/ óΟ çF ô± sÜ t/ t⎦⎪Í‘$¬7 y_ ∩⊇⊂⊃∪(5.  

 أنوال بد لنـا   ،اآلخرةفقد ترتب عليهم عقوبات في الدنيا وعقوبات في  ولهذه األسباب

  .ن الكريم بحق قوم عادالقرا أوردهاالعقوبات التي  هذهنذكر 

  

  

  

                                                 
  ).53: اآلية(, سورة هود 1
  ).54: اآلية( ،سورة هود 2
  ).38: اآلية( ،سورة المؤمنون 3
  ).66- 65: اآليتين( ،سورة األعراف 4
  ).130-128: اآليات( ،لشعراءسورة ا 5
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  .آخريناستبدالهم بقوم : أوال

χ 4:(قال تعـالى  Î)uρ (#öθ©9uθtGs? öΑÏ‰ö7 tF ó¡ o„ $·Β öθs% öΝ ä. uö xî ¢Ο èO Ÿω (# þθçΡθä3tƒ /ä3 n=≈sVøΒr& (∩⊂∇∪ 1.   قـال

β:(تعالى Î* sù (#öθ©9uθs? ô‰s) sù /ä3çGøón=ö/r& !$ ¨Β àM ù=Å™ ö‘ é& ÿ⎯ Ïμ Î/ óΟ ä3 ö‹s9Î) 4 ß# Î=÷‚tGó¡ o„ uρ ’În1u‘ $·Β öθs% ö/ä. uö xî Ÿωuρ 

… çμ tΡρ •ÛØ s? $ º↔ ø‹x© 4 ¨β Î) ’În1 u‘ 4’n?tã Èe≅ ä. >™ó©x« Ôá‹Ï ym ∩∈∠∪(2.  

وله صور متعددة أوردها القرآن  القتل والتعذيب،من  مختلفة أنواعاًويشمل  ،التدمير الكلي: ثانيا

  .الكريم

ãΝ:(قـال تعـالى  : الصيحة .1 åκ øEx‹ s{ r'sù èπ ysøŠ ¢Á9$# Èd,ysø9$$Î/ öΝ ßγ≈oΨù=yèyfsù [™ !$sVäî 4 #Y‰÷èç7 sù ÏΘöθs) ù= Ïj9 

t⎦⎫ Ïϑ Î=≈©à9$# ∩⊆⊇∪(3.  

ϑ£$(:قال تعالى ،مطر السماء عليهم بالحجارة .2 n=sù çν ÷ρ r&u‘ $ZÊ Í‘%tæ Ÿ≅Î6ø) tGó¡ •Β öΝ Íκ ÉJtƒÏŠ÷ρ r& (#θä9$ s% 

#x‹≈yδ ÖÚÍ‘%tæ $ tΡ ãÏÜ øÿ’Ε 4 ö≅ t/ uθèδ $tΒ Λä⎢ ù= yf÷ètGó™ $# ⎯Ïμ Î/ ( ÓxƒÍ‘ $ pκÏù ë>#x‹ tã ×Λ⎧ Ï9 r& ∩⊄⊆∪   

ã ÏiΒy‰è? ¨≅ä. ¥™ó©x« ÌøΒ r'Î/ $pκ Íh5u‘ (#θßs t7 ô¹r' sù Ÿω #“ tãƒ ωÎ) öΝ åκß]Å3≈|¡ tΒ 4 y7 Ï9≡x‹ x. “ Ì“ øgwΥ tΠöθs) ø9$# 

t⎦⎫ÏΒ Ìôfßϑ ø9$# ∩⊄∈∪(1. 

$tΑ:(قـال تعـالى   ،الرجس والغضب .3 s% ô‰s% yì s% uρ Ν à6ø‹ n=tæ ⎯ÏiΒ öΝ ä3 În/§‘ Ó§ ô_Í‘ ë=ŸÒxîuρ ( 

©Í_ tΡθä9Ï‰≈pgéB r& þ_Îû &™!$ yϑ ó™ r& !$ yδθßϑ çGøŠ £ϑ y™ óΟ çFΡ r& Ν ä. äτ !$t/#u™uρ $ ¨Β tΑ̈“ tΡ ª!$# $ pκ Í5 ⎯ ÏΒ 9⎯≈sÜ ù=ß™ 4 

(# ÿρ ãÏà tFΡ $$ sù ’ÎoΤ Î) Ν à6yètΒ z⎯ ÏiΒ š⎥⎪ÌÏà tGΨßϑ ø9$# ∩∠⊇∪(2. 

                                                 
 ).38: اآلية( ،سورة محمد 1
  ).57: اآلية( ،سورة هود 2
  ).41: اآلية( ،سورة المؤمنون 3
  ).25- 24: اآليتين( ،سورة االحقاف 1
 ).71: اآلية( ،سورة األعراف 2
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uΖ$:(قـال تعـالى   ،الريح العاتية الشـديدة  .4 ù= y™ö‘ r'sù öΝ Íκ ön=tã $\t†Í‘ #Z |À÷|À þ’Îû 5Θ$ −ƒr& ;N$ |¡ Ït ªΥ 

öΝ ßγ s)ƒ É‹ ãΖ Ïj9 z>#x‹ tã Ä“ ÷“ Ïƒ ø:$# ’Îû Íο 4θuŠ ptø: $# $ u‹÷Ρ ‘‰9$# ( Ü># x‹ yès9uρ Íο tÅz Fψ $# 3“ t“ ÷z r& ( öΝ èδuρ Ÿω 
tβρ ç|ÇΖ ãƒ ∩⊇∉∪(1. الصرصـر  الـريح  من أصابهم ما هو العذاب ذلك إن: "يقول ابن كثير 

 تبـق  فلـم  ،الثمانية بأيامها ليال سبع عليهم استمرت التي ،الهبوب الشديدة الباردة ،العاتية

 وتخـرجهم  فتلفهم ،والغيران الجبال كهوف عليهم تدخل كانت حتى تتبعتهم بل ،أحدا منهم

 :وقالوا وشدتهم بقوتهم منوا فكما المشيدة والقصور ،المحكمة البيوت عليهم وتدمر وتهلكهم

  2"العقيم الريح وهو عليهم وأقدر ،قوة منهم أشد هو ما عليهم اهللا سلط ،قوة منا أشد من

  .أنهم أصبحوا عبرة لكل من أراد أن يعتبر من خالل ما حل بهم من عذاب: ثالثاُ

öΝ:(قال تعالى ßγ s)ƒÉ‹ ãΖ Ïj9 z>#x‹ tã Ä“ ÷“ Ïƒø:$# ’Îû Íο 4θuŠ ptø: $# $ u‹÷Ρ ‘‰9$#(3.  

›Ü>#x( اآلخرةالخزي لما يلحقهم من عذاب في : رابعا yès9uρ Íο tÅz Fψ $# 3“ t“ ÷z r& (1.  

öΝ(تهم والشفاعة لهم عدم نصر:خامسا èδuρ Ÿω tβρ ç|ÇΖãƒ ∩⊇∉∪( 2.  

  .اآلخرةفي الدنيا ومن رحمة اهللا  اإلبعادالطرد و: سادسا

θãèÎ7#):(قال تعـالى  ø? é&uρ ’Îû Íν É‹≈yδ $u‹ ÷Ρ ‘‰9$# Zπ uΖ ÷ès9 tΠöθtƒuρ Ïπ yϑ≈uŠ É) ø9$# 3 Iωr& ¨β Î) #YŠ%tæ (#ρ ãx x. öΝ åκ ®5u‘ 3 Ÿωr& 

#Y‰÷èç/ 7Š$ yèÏj9 ÏΘöθs% 7Šθèδ ∩∉⊃∪(3.  

                                                 
  ).16: اآلية( ،سورة فصلت 1
 ).129: 1(البداية والنهاية، : ابن كثير 2
  ).16: اآلية( ،سورة فصلت 3
 ).16: اآلية(سورة فصلت،  1
 ). 16: اآلية(سورة فصلت،  2
  ).60: اآلية( ،سورة هود 3
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 أنذلك على وجه االستخفاف بهم وقد نزل بهم العذاب ليدل علـى   اهللا تعالى ذكر ":يقول الرازي

  .1"من البعد من النعيم والتوبة أعظم مما حل بهم ليكون عبرة لغيرهم اآلخرةعذاب 

  ثمود قوم صالح :الثالثالمطلب 

  .2"القرى وادي لىإ والشام الحجاز بين الحجر ثمود مساكن وكانت: "قال القرطبي

عدون مب أنهمواللعن في حقهم جاء ليدل على  ،وهؤالء من جملة لعنهم اهللا سبحانه وتعالى

  .من رحمة اهللا

  :وهذا يتمثل في قول اهللا سبحانه وتعالى

)β r(x. öΝ ©9 (#öθuΖ øótƒ !$pκÏù 3 Iωr& ¨β Î) (#yŠθßϑ rO (#ρ ãx Ÿ2 öΝ åκ ®5u‘ 3 Ÿωr& # Y‰÷èç/ yŠθßϑ sVÏj9 ∩∉∇∪(3.  

األسباب التي أدت بهذه القبيلة إلى حصولها على اللعنات من اهللا  يبين الباحثوال بد أن 

فقد بين القران الكريم مشهدا لحال القوم من خالل دعوة نبـيهم صـالح عليـه     ،سبحانه وتعالى

  .السالم

>n’4(:قال تعالى Î)uρ yŠθßϑ rO öΝ èδ% s{ r& $ [sÎ=≈|¹ 3 tΑ$ s% ÉΘöθs)≈ tƒ (#ρß‰ç7 ôã$# ©!$# $tΒ Ν à6s9 ô⎯ ÏiΒ 

>μ≈s9Î) … çν çöxî ( ô‰s% Ν à6ø? u™!$ y_ ×π uΖ Íh‹t/ ⎯ ÏiΒ öΝ ä3În/§‘ ( ⎯ Íν É‹≈yδ èπ s%$ tΡ «!$# öΝ à6s9 Zπ tƒ#u™ ( $ yδρ â‘ x‹ sù 

ö≅à2 ù' s? þ’Îû ÇÚö‘ r& «!$# ( Ÿωuρ $ yδθ¡ yϑ s? &™þθÝ¡ Î0 öΝ ä.x‹ äzù'u‹sù ë>#x‹ tã ÒΟŠ Ï9r& ∩∠⊂∪   (# ÿρãà2 øŒ$# uρ øŒ Î) 

ö/ä3 n=yèy_ u™!$ x n=äz .⎯ ÏΒ Ï‰ ÷èt/ 7Š$ tã öΝ à2r&§θt/uρ ’Îû ÇÚö‘ F{$# šχρ ä‹ Ï‚−Gs? ⎯ ÏΒ $ yγ Ï9θßγ ß™ #Y‘θÝÁ è% 

tβθçGÅs ÷Ζ s? uρ tΑ$ t6Éfø9$# $Y?θã‹ç/ ( (#ÿρ ãà2øŒ$$sù u™Iω#u™ «!$# Ÿωuρ (#öθsW÷ès? ’Îû ÇÚö‘ F{$#   

š⎥⎪ Ï‰Å¡ ø ãΒ ∩∠⊆∪(1.  

                                                 
 ).99: 23(التفسير الكبير، : الرازي 1
 ).212: 7(الجامع ألحكام القرآن، : القرطبي 2
 ).68: اآلية( ،سورة هود 3
  ).74- 73: اآليتين( ،سورة األعراف 1
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.tβθä(:نعيم قال تعالىوفي موضع آخر بين حجم الرفاه االجتماعي وما كانوا به من  uøI è? r& 

’Îû $ tΒ !$oΨßγ≈yδ š⎥⎫ÏΖ ÏΒ#u™ ∩⊇⊆∉∪   ’Îû ;M≈̈Ζ y_ 5βθã‹ããuρ ∩⊇⊆∠∪   8íρ â‘ ã—uρ 9≅ øƒwΥuρ $yγ ãèù= sÛ ÒΟŠ ÅÒyδ 

∩⊇⊆∇∪   tβθçGÅs÷Ζ s? uρ š∅ÏΒ ÉΑ$ t6Éfø9$# $ Y?θã‹ç/ t⎦⎫ ÏδÌ≈ sù ∩⊇⊆®∪(1.  

 مـن  وعبثـا  وبطرا أشرا بالالج في المنحوتة البيوت تلك يتخذون كانوا: "قال ابن كثير

 رأى لمن حالهم من المشاهد هو كما ونقشها لنحتها متقنين حاذقين وكانوا سكناها إلى حاجة غير

  .2"منازلهم

  أسباب اللعن

األسباب الموجبة للعن في حق قوم صالح عليه السالم مع أنه واضـح   من معرفةوال بد 

ن حيث التكذيب للرسل وغيرها مـن األمـور   أن هذه األمة ال تختلف كثيرا عن األمم السابقة م

  :التي عرضها القران الكريم، ولكن تميز هؤالء القوم بأسباب ال بد من ذكرها

وهذا ما بينه صالح عليه السالم حيث قال  ،إخفاقهم في أن يكونوا األمة البديلة لقوم عاد .1

ــه #):(لقومـــ ÿρ ãà2 øŒ$# uρ øŒÎ) ö/ä3 n=yèy_ u™!$ x n=äz .⎯ ÏΒ Ï‰÷èt/ 7Š$ tã öΝ à2r&§θt/uρ ’Îû ÇÚö‘ F{$# 

šχρ ä‹ Ï‚−Gs? ⎯ÏΒ $ yγ Ï9θßγ ß™ #Y‘θÝÁ è% tβθçGÅs÷Ζ s? uρ tΑ$ t6Éfø9$# $ Y?θã‹ç/ ( (# ÿρ ãà2 øŒ$$ sù u™ Iω# u™ 

«!$# Ÿωuρ (# öθsW÷ès? ’Îû ÇÚö‘ F{$# š⎥⎪ Ï‰Å¡ ø ãΒ ∩∠⊆∪(1،   ثم بين لهم أسباب الخالفة في هـذه

öΝ:(الحياة الدنيا فقال تعـالى  à2r&§θt/uρ ’Îû ÇÚö‘ F{$# šχρ ä‹ Ï‚−Gs? ⎯ÏΒ $ yγ Ï9θßγ ß™ #Y‘θÝÁè% 

tβθçGÅs÷Ζs? uρ tΑ$ t6Éfø9$# $ Y?θã‹ç/ ( (# ÿρ ãà2 øŒ$$ sù u™Iω#u™ «!$# Ÿωuρ (#öθsW÷ès? ’Îû ÇÚö‘ F{$# 

š⎥⎪ Ï‰Å¡ ø ãΒ ∩∠⊆∪(2   ِومع كل هذا النعيم إال أن القدر أعماهم عما وصلوا إليه من قـوة

                                                 
 .)149-146: اآليات( ،سورة الشعراء 1
  ).457: 3(تفسير القرآن العظيم، : ابن كثير 2
  ).74: اآلية(سورة األعراف،  1
 ).74: اآلية( ،سورة األعراف 2
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وألوامـره سـبحانه وتعـالى قـال      في األرض فأصبحوا متنكرين لـنعم اهللا علـيهم  

ρ#):(تعالى ãs) yèsù sπ s%$ ¨Ψ9$# (#öθtGtãuρ ô⎯tã Í öΔr& óΟ Îγ În/u‘ (#θä9$ s% uρ ßx Î=≈|Á≈tƒ $oΨÏKø$# $ yϑ Î/ !$ tΡ ß‰ Ïès? β Î) 

|MΨä. z⎯ ÏΒ t⎦⎫ Î= y™ößϑ ø9$# ∩∠∠∪(1.  

  :فجمعوا في كالمهم هذا بين كفر بليغ من وجوه:" وهنا يقول ابن كثير

. لفوا اهللا ورسوله في ارتكابهم النهي األكيد في عقر الناقة التي جعلها اهللا لهم آيـة أنهم خا: منها

  :أنهم استعجلوا وقوع العذاب فاستحقوه من وجهين: ومنها

$ Ÿωuρ:(الشرط عليهم في قوله: أحدهما yδθ¡ yϑ s? &™þθÝ¡ Î0 ö/ä.x‹ è{ ù'u‹ sù Ò>#x‹ tã Ò=ƒÌs% ∩∉⊆∪( 2 وفي ،

Ÿ5ΟŠ(آية  Ïà tã (3خرى ، وفي األ)ÒΟŠ Ï9r&( 4والكل حق ،.  

 .استعجالهم على ذلك: والثاني

أنهم كذبوا الرسول الذي قام الدليل القاطع على نبوته وصدقه وهم يعلمون ذلـك علمـا   : ومنها

  .1"جازما ولكن حملهم على الكفر والضالل والعناد على استبعاد الحق ووقوع العذاب بهم 

.šχ%x(:تعالى قال ،محاولة القتل لنبيهم عليه السالم .2 uρ ’Îû Ïπ uΖƒÏ‰yϑ ø9$# èπ yèó¡ Î@ 7Ý÷δu‘ 

šχρß‰Å¡ ø ãƒ ’Îû ÇÚö‘ F{$# Ÿωuρ šχθßsÎ=óÁ ãƒ ∩⊆∇∪   (#θä9$ s% (#θßϑ y™$ s) s? «!$$ Î/ … çμ ¨Ζ tGÍhŠ u; ãΨs9 

… ã&s# ÷δr& uρ ¢Ο èO £⎯s9θà) uΖ s9 ⎯ Ïμ Íh‹Ï9uθÏ9 $ tΒ $ tΡô‰Íκ y− y7 Î= ôγ tΒ ⎯ Ï&Î# ÷δr& $ ¯Ρ Î) uρ šχθè% Ï‰≈|Á s9 ∩⊆®∪ (2. 

                                                 
 ).77: اآلية( ،سورة األعراف 1
 ).64: اآلية(سورة هود،  2
 ).156: اآلية(سورة الشعراء،  3
 ).73: اآلية(سورة األعراف،  4
  ).114 – 113(قصص األنبياء، : ابن كثير 1
  ).49 -48: اآليتين( ،سورة النمل 2



 136

$tΑ:(لنبي اهللا المعجزة التي أرادوها ولم يؤمنوا قـال تعـالى  حددوا  .3 s% ⎯Íν É‹≈yδ ×π s%$ tΡ $ oλ °; 

Ò> ÷Å° ö/ä3 s9uρ Ü>÷ Å° 5Θöθtƒ 5Θθè= ÷è̈Β ∩⊇∈∈∪( 1،   ولقد مثلت لهم هذه الناقة اإلعجاز والفتنـة

 :لمن كفر بقلبه من وجوه

  الحيوان؟هي حجر أصم من الجماد فكيف يخرج منه ألنها خرجت من الصخرة و -أ

  .كانت تشرب ماء القبيلة بأجمعه وذلك من عجائب األمر حيث تستقي بماء أمة كاملة -ب

  .2أنها كانت تعطي القبيلة من الحليب بقدر الماء الذي شربته وهو عجيب أيضاً  -ج

أن اهللا سبحانه وتعالى أعطاهم الناقة مصدر رزق جديد لهم مع أنهـا لـم تكـن     ،يتبينومن هنا 

  .لى الماء فعقروها واستحقوا لعنة اهللا عليهمتزاحمهم ع

  .اتهام نبيهم بمختلف االتهامات .4

.u’Å+ø9â™r& ãø:(قـال تعـالى  . فمرة يرمونه بالكـذب  Ïe%!$# Ïμ ø‹n= tã .⎯ ÏΒ $ uΖ ÏΨ÷ t/ ö≅t/ uθèδ ë>#¤‹ x.   

× Å°r& ∩⊄∈∪(1،     ــالى ــال تع ــحر ق ــه بالس ــرى يتهمون ــرة أخ #):(وم þθä9$ s% !$yϑ ¯Ρ Î) |MΡ r& z⎯ ÏΒ  

t⎦⎪ Ì−s|¡ ßϑ ø9$# ∩⊇∈⊂∪(2.  

  . تعالىت عليهم عقوبات من اهللا سبحانه وومن خالل هذه األسباب حل

  :وذكر القران الكريم أنواع العقوبات التي عذب فيها ثمود وهي

$!:(قال تعالى:الصيحة:أوال ¯Ρ Î) $ uΖù= y™ö‘ r& öΝ Íκ ön= tã Zπ ysø‹|¹ Zο y‰Ïn≡uρ (#θçΡ%s3 sù ÉΟ‹Ï± yγ x. ÌÏà tGósçRùQ $# ∩⊂⊇∪(3  

                                                 
 ).155: اآلية( ،سورة الشعراء 1
 ).23:ص(، )م1989 - هـ1400( 3النبوة واألنبياء، الرياض، مكة المكرمة، ط: الصابوني، محمد علي الصابوني 2
  ).25: اآلية(, سورة القمر 1
 ).153: اآلية(سورة الشعراء،  2
  ).31: اآلية( ،سورة القمر 3
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ــاثا ــاعقة: ني ــالى: الص ــال تع $:(ق ¨Βr& uρ ßŠθßϑ rO öΝ ßγ≈oΨ÷ƒy‰yγ sù (#θ™6ystF ó™$$ sù 4‘ yϑ yèø9$# ’n?tã 3“ y‰ çλ ù; $# 

öΝ åκ øEx‹ yz r'sù èπ s) Ïè≈|¹ É># x‹ yèø9$# Èβθçλ ù; $# $ yϑ Î/ (#θçΡ%x. tβθç7 Å¡ õ3 tƒ ∩⊇∠∪(1  

ρ#)(:قال تعالى: الرجفة: ثالثا ãs) yèsù sπ s%$ ¨Ψ9$# (#öθtGtãuρ ô⎯tã ÍöΔr& óΟ Îγ În/u‘ (#θä9$ s% uρ ßx Î=≈|Á≈tƒ $ oΨÏKø$# $ yϑ Î/ 

!$tΡ ß‰Ïès? β Î) |MΨä. z⎯ ÏΒ t⎦⎫Î= y™ößϑ ø9$# ∩∠∠∪   ÞΟ ßγ ø? x‹s{ r'sù èπ x ô_§9$# (#θßst7 ô¹r'sù ’Îû öΝ ÏδÍ‘# yŠ   

t⎦⎫ Ïϑ ÏW≈y_ ∩∠∇∪(2.  

›x(:التدمير الكلي بحيث زال كل شيء قال تعالى: رابعا s{ r& uρ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θßϑ n=sß èπ ysøŠ ¢Á9$# 

(#θßst7 ô¹ r'sù ’Îû öΝ ÏδÌ≈tƒÏŠ š⎥⎫ Ïϑ ÏW≈y_ ∩∉∠∪   β r(x. öΝ ©9 (# öθuΖøótƒ !$ pκÏù 3 Iωr& ¨β Î) (#yŠθßϑ rO (#ρ ãx Ÿ2 

öΝ åκ ®5u‘ 3 Ÿωr& #Y‰÷èç/ yŠθßϑ sVÏj9 ∩∉∇∪(1.  

  مدين قوم شعيب: المطلب الرابع

$(:ىتعالى وأخرجهم من رحمته قال تعالقوام الذين لعنهم اهللا سبحانه ووهم من األ £ϑ s9uρ 

u™!$ y_ $ tΡ ã øΒr& $ uΖ øŠ ¯gwΥ $ Y6ø‹yèä© t⎦⎪ Ï% ©! $#uρ (#θãΖ tΒ# u™ … çμ yètΒ 7π uΗ÷q tÎ/ $ ¨ΖÏiΒ ÏNx‹ yz r&uρ t⎦⎪Ï% ©! $# (#θßϑ n=sß 

èπ ysøŠ ¢Á9$# (#θßst7 ô¹r'sù ’Îû öΝ ÏδÌ≈tƒÏŠ š⎥⎫ Ïϑ ÏW≈y_ ∩®⊆∪   β r(x. óΟ ©9 (# öθuΖøótƒ !$ pκ Ïù 3 Ÿωr& # Y‰÷èç/ t⎦t⎪ ô‰yϑ Ïj9 

$ yϑ x. ôNy‰Ïèt/ ßŠθßϑ rO ∩®∈∪(2،  ثم بين اهللا سبحانه وتعالى أنه بعث لهم شعيب، ومن ثم أوضح

>n’4(:قال تعالى. بعض األمور التي عملوها ليستحقوا من خاللها اللعن Î) uρ š⎥ t⎪ ô‰ tΒ öΝ èδ% s{ r& 

$ Y7 øŠ yèä© 3 tΑ$ s% ÉΘöθs)≈tƒ (#ρ ß‰ç7 ôã$# ©!$# $tΒ Ν à6s9 ô⎯ ÏiΒ >μ≈s9Î) … çν ç öxî ( ô‰s% Ν à6ø? u™!$ y_ ×π oΨÉi t/ ⎯ ÏiΒ 

                                                 
 ).17: اآلية( ،سورة فصلت 1
  ).78- 77: اآليتين(سورة األعراف،  2
 ).68- 67: اآليتين(سورة هود،  1
  .).95- 94: اآليتين( ،سورة هود 2
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öΝ à6În/§‘ ( (#θèù÷ρ r'sù Ÿ≅ø‹x6ø9$# šχ#u” Ïϑ ø9$#uρ Ÿωuρ (#θÝ¡ y‚ö7 s? }̈ $ ¨Ψ9$# öΝ èδu™!$u‹ ô©r& Ÿωuρ (#ρ ß‰Å¡ ø è? 

†Îû ÇÚö‘ F{$# y‰÷èt/ $ yγ Ås≈n= ô¹Î) 4 öΝ à6Ï9≡ sŒ × öyz öΝ ä3©9 β Î) Ο çFΖà2 š⎥⎫ÏΖ ÏΒ ÷σ•Β ∩∇∈∪   Ÿωuρ 

(#ρ ß‰ãèø) s? Èe≅à6Î/ :Þ≡uÅÀ tβρß‰ Ïãθè? šχρ‘‰ÝÁs? uρ ⎯tã È≅‹ Î6y™ «!$# ô⎯ tΒ š∅ tΒ# u™ ⎯ Ïμ Î/ 

$ yγ tΡθäóö6s? uρ $ [_uθÏã 4 (# ÿρãà2 øŒ$# uρ øŒÎ) óΟ çFΖ à2 Wξ‹Î= s% öΝ à2u©Ys3 sù ( (#ρ ãÝàΡ $#uρ y# ø‹x. šχ% x. 

èπ t6É)≈tã t⎦⎪ Ï‰Å¡ø ßϑ ø9$# ∩∇∉∪(1.  

ض معان مـن  التي هي قريبة من أر) مدين(كان أهل مدين قوماً عربا يسكنون مدينتهم "

أطراف الشام مما يلي ناحية الحجاز قريبا من بحيرة قوم لوط حيث كانوا بعـدهم بمـدة قريبـة    

  1"ومدين قبيلة عرفت بهم وهم من بني مدين بن مديان بن إبراهيم الخليل 

  .2"إن بين مصر وأرض مدين ثمانية ليال:" يقول الطبري

  :أسباب اللعن

  .م واستحقوا اللعن بسببهاومن األشياء التي بينتها اآلية عنه

أنهم كانوا كفارا يقطعون السبيل ويخيفون المارة ويعبدون األيكة وهي شجرة من األيـك  

يبخسـون المكيـال    ،وكانوا من أسوأ الناس معاملـة  –مجتمع الشجر  –حوله غيضة ملتفة بها 

نهم وهو رسـول  فبعث اهللا تعالى فيهم رجال م. ويطففون فيها يأخذون بالزائد ويدفعون بالناقص

فـآمن بـه    ،يدعوهم إلى عبادة اهللا وحده وينهاهم عن األفعال القبيحـة  ،اهللا شعيب عليه السالم

 أن علـيهم  أتى من فيخبرون الطريق في يجلسون كانوا: "قال السيوطي. 3بعضهم وكفر أكثرهم 

  4"دينكم عن يفتننكم فال كذاب شعيبا

                                                 
  .).86- 85: اآليتين(, سورة األعراف 1
  ).191(قصص األنبياء، : ابن كثير 1
  ).261(النبوة واألنبياء، : الصابوني 2
  ).174 – 173: 1(البداية و النهاية، : ثيرابن ك ،)192- 191(قصص األنبياء، : ابن كثير 3
 ).502: 3(الدر المنثور، : السيوطي 4
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  .رة للمعتبرينومع كل ذلك ازدادوا طغيانا وكفرا فكانوا عب

وأما ما ذكره القران الكريم بحقهم من عذاب فكان هناك أنواع مختلفة منه، تتناسب مـع  

  .أقوالهم أو أفعالهم

 ،وأشكاال مـن البليـات   ،وقد جمع اهللا عليهم أنواعا من العقوبات وصنوفا من المثالت"

الحركات و صـيحة   وذلك لما اتصفوا به من قبيح الصفات صلت اهللا عليهم رجفة شديدة أسكتت

  .1"عظيمة أخمدت األصوات، وظلة أرسل عليهم منها شرر النار من سائر أرجائها و الجهات

  .وجاءت عقوبات قوم شعيب عليه السالم في ثالث صور، وكل صورة تناسبت مع عقوبتهم

  .الرجفة .1

 فعلى سبيل المثال في سورة األعراف تناسبت العقوبة مع قولهم لنبيهم وتخـويفهم إيـاه  

$tΑ(:قـال تعـالى  . باإلخراج من قريتهم أو ليعودن في ملـتهم  s% _|yϑ ø9$# t⎦⎪ Ï% ©! $# (#ρ ç y9 õ3 tF ó™$# ⎯ ÏΒ 

⎯Ïμ ÏΒ öθs% y7 ¨Ζy_Ì ÷‚ãΖs9 Ü=ø‹yèà±≈tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $#uρ (#θãΖ tΒ#u™ y7 yètΒ ⎯ ÏΒ !$ oΨÏKtƒös% ÷ρ r& ¨β ßŠθãètGs9 ’Îû $uΖ ÏḠ=ÏΒ 4 tΑ$ s% 

öθs9uρ r& $̈Ζ ä. t⎦⎫ ÏδÌ≈x. ∩∇∇∪(2.  

ãΝ:(الخوف مناسبة لتخـويفهم نبـي اهللا، قـال تعـالى    ءت عقدة اإلرجاف وفجا åκ øEx‹ s{ r'sù 

èπ x ô_§9$# (#θßst7 ô¹r'sù ’Îû öΝ ÏδÍ‘# yŠ š⎥⎫Ïϑ ÏW≈y_ ∩®⊇∪(3.  

 .الصيحة .2

قولهم لنبـيهم عليـه    ،وهذا العذاب ورد ذكره في سورة هود، وقد ناسب عذاب الصيحة

θä9$#)( ،السالم بالكالم الغليظ والتهكم واالستهزاء s% Ü=ø‹yèà±≈tƒ šè? 4θn= |¹r& š‚âæΔù's? β r& x8çøĪΡ $ tΒ 

                                                 
  ).197(قصص األنبياء، : ابن كثير 1
 ).88: اآلية(سورة األعراف،  2
  ).91: اآلية( ،سورة األعراف 3
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ß‰ç7 ÷ètƒ !$tΡ äτ !$ t/# u™ ÷ρ r& β r& Ÿ≅yèø ¯Ρ þ’Îû $ oΨÏ9≡uθøΒr& $ tΒ (# àσ ¯≈t± nΣ ( š̈Ρ Î) |MΡ V{ ÞΟŠ Î= y⇔ø9$# ß‰Š Ï©§9$# ∩∇∠∪(1 .

  . فناسبهم الصيحة التي أسكنت ألسنتهم

 .الظلة .3

الشعراء وقد ناسب عذاب الظلة ما طلبوه من  وهذا العذاب ورد ذكره في سورة

$! %þθä9$s#)(:عذاب yϑ ¯ΡÎ) |MΡ r& z⎯ÏΒ t⎦⎪ Ì−s|¡ ßϑ ø9$# ∩⊇∇∈∪  !$ tΒuρ |MΡ r& ωÎ) ×|³ o0 $ oΨè=÷W ÏiΒ β Î)uρ y7‘Ζ Ýà ¯Ρ z⎯Ïϑ s9 

t⎦⎫ Î/É‹≈s3 ø9$# ∩⊇∇∉∪   ñÝÉ) ó™ r'sù $uΖ øŠ n= tã $ Z |¡ Ï. z⎯ ÏiΒ Ï™ !$yϑ ¡¡9$# βÎ) |MΖ ä. z⎯ÏΒ t⎦⎫Ï% Ï‰≈¢Á9$# ∩⊇∇∠∪(1.  

›¤/çνθç:(وفي هذا الشأن يقول اهللا سـبحانه وتعـالى   s3sù öΝ èδx‹ yz r'sù Ü>#x‹ tã ÏΘöθtƒ Ï'©# —à9$# 4 

… çμ ¯Ρ Î) tβ%x. z>#x‹ tã BΘöθtƒ AΟŠ Ïà tã ∩⊇∇®∪(2 .  

أفعـالهم  كريم عاقبهم بمـا يناسـب أقـوالهم و   أن القران ال يرى الباحث ومن خالل ذلك

  .ىتعالصدهم عن أنبياء اهللا سبحانه وو

  قوم فرعون: المطلب الخامس

‰ô(:قال تعالى ،تعالىء أيضا ممن لعنهم اهللا سبحانه ووهؤال s) s9uρ $ uΖù= y™ö‘ r& 4©y›θãΒ 

$uΖ ÏG≈tƒ$t↔Î/ 9⎯≈sÜ ù= ß™uρ A⎦⎫Î7 •Β ∩®∉∪   4’n< Î) šχ öθtãöÏù ⎯Ïμ 'ƒZ∼tΒ uρ (#þθãèt7 ¨? $$ sù z öΔr& tβ öθtãöÏù ( !$ tΒ uρ â öΔr& 

šχ öθtãöÏù 7‰Š Ï©tÎ/ ∩®∠∪   ãΠß‰ø) tƒ … çμ tΒ öθs% tΠöθ tƒ Ïπ yϑ≈uŠ É) ø9$# ãΝ èδyŠu‘ ÷ρr'sù u‘$̈Ζ9$# ( }§ø♥Î/uρ ßŠö‘ Èθø9$# 

ßŠρ â‘ öθyϑ ø9$# ∩®∇∪   (#θãèÎ7 ø? é&uρ ’Îû ⎯Íν É‹≈yδ Zπ uΖ ÷ès9 tΠöθtƒuρ Ïπ yϑ≈uŠ É) ø9$# 4 }§ ø♥Î/ ß‰øùÌh9$# ßŠθèùö yϑ ø9$# ∩®®∪(3، 

$tΑ(:وقال تعالى s% uρ ãβ öθtãöÏù $ yγ •ƒr'̄≈tƒ _|yϑø9$# $ tΒ àM ôϑÎ= tã Ν à6s9 ô⎯ÏiΒ >μ≈s9Î) ”Îöxî ô‰Ï% ÷ρ r'sù ’ Í< 

                                                 
  ).87: اآلية( ،سورة هود 1
 ).187-185: اآليات( ،سورة الشعراء 1
 ).189: اآلية( ،سورة الشعراء 2
 ).99- 96: اآليات( ،سورة هود 3
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ß⎯≈yϑ≈yγ≈tƒ ’n? tã È⎦⎫ÏeÜ9$# ≅yèô_$$ sù ’Ík< $[m÷ |À þ’Ìj?yè©9 ßì Î=©Û r& #’n< Î) Ïμ≈s9Î) 4†y›θãΒ ’ÎoΤ Î)uρ … çμ ‘Ζ àß V{ 

š∅ÏΒ t⎦⎫Î/É‹≈s3 ø9$# ∩⊂∇∪   u y9 õ3tF ó™$# uρ uθèδ … çν ßŠθãΖ ã_uρ †Îû ÇÚö‘ F{$# Î ötóÎ/ Èd, ysø9$# (#þθ‘Ζ sßuρ öΝ ßγ ¯Ρ r& 

$uΖ øŠ s9Î) Ÿω šχθãèy_öãƒ ∩⊂®∪   çμ≈tΡõ‹ yz r'sù … çν yŠθãΖ ã_uρ öΝ ßγ≈tΡ õ‹ t6uΖ sù ’Îû ÉdΟ uŠ ø9$# ( öÝàΡ $$sù y# ø‹x. 

šχ%Ÿ2 èπ t7 É)≈tã š⎥⎫ ÏϑÎ=≈©à9$# ∩⊆⊃∪   öΝ ßγ≈uΖ ù=yèy_uρ Zπ £ϑ Í←r& šχθããô‰tƒ ’n< Î) Í‘$ ¨Ζ9$# ( tΠöθtƒuρ 

Ïπ yϑ≈uŠ É) ø9$# Ÿω šχρç|ÇΖãƒ ∩⊆⊇∪   öΝ ßγ≈oΨ÷èt7 ø? r& uρ ’Îû Íν É‹≈yδ $ u‹÷Ρ ‘‰9$# Zπ oΨ÷ès9 ( tΠöθ tƒuρ Ïπ yϑ≈uŠ É) ø9$# Ν èδ 

š∅ÏiΒ t⎦⎫ Ïmθç7 ø) yϑ ø9$# ∩⊆⊄∪(1 . ما يلي يرى الباحثمن خالل اآليتين:  

 ،م مع أنهم شاهدوا اآليات الكثيرةظلما وتمسكوا بعقولهأن قوم فرعون ازدادوا طغيانا و .1

تعـالى والمؤيـد   سالم المرسل من عند ربـه سـبحانه و  موسى عليه ال ولم يكترثوا إلى

  .دعوتهم لهرضوا عن الحق وتمسكوا بفرعون وولكنهم اع ،بالمعجزات

أن الفجور والفساد كان هو السبب األساسي في إيراد فرعون وقومه إلى النـار ألنهـم    .2

 .ساعدوه فيه

ي الدنيا واآلخرة وأيضـا هـم مـن    العامل المشترك بين اآليتين هو إيقاع اللعنة عليهم ف .3

 .المقبوحين في اآلخرة

 .مع وجود أئمة الهدى أصبح لدى فرعون أئمة ضالل يدعون إلى النار .4

 .ذكرت اآلية العقوبة النهائية والمتمثلة في غرق قوم فرعون في البحر .5

ومن المالحظ أيضا أن أهم شيء يتميز به قوم فرعون عن غيرهم من األقـوام السـابقة أنهـم    

#£:(قـال تعـالى  . منقادون بشكل كامل إلى أوامر فرعون بحيث ال يعصـونه  y‚tGó™$$ sù … çμ tΒ öθs% 

çνθãã$sÛ r'sù 4 öΝ ßγ ¯Ρ Î) (#θçΡ%x. $ YΒ öθs% t⎦⎫ É) Å¡≈sù ∩∈⊆∪(2 .أن اآليات تخبرنا أنه بعد إطاعـة   ويرى الباحث

                                                 
   .) 42- 38: اآليات( ،سورة القصص 1
  ).54: اآلية( ،سورة الزخرف 2
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(ãΠß‰ø:(قومه له، كان سبب هذه الطاعة العمياء أن كان مصيرهم النار قال تعـالى  tƒ … çμ tΒ öθs% tΠöθtƒ 

Ïπ yϑ≈uŠ É) ø9$# ãΝ èδyŠu‘ ÷ρ r'sù u‘$ ¨Ζ9$# ( }§ ø♥Î/uρ ßŠö‘ Èθø9$# ßŠρ â‘ öθyϑ ø9$# ∩®∇∪(1.  

  الجرائم التي دعا إليها فرعون

%tΑ$s:(قال تعالى. الربدعوته انه اإلله و: أوالً uρ ãβ öθtãöÏù $yγ •ƒr'̄≈tƒ _|yϑ ø9$# $tΒ àM ôϑ Î= tã Ν à6s9 ô⎯ ÏiΒ 

>μ≈s9Î) ”Îö xî ô‰ Ï% ÷ρ r'sù ’Í< ß⎯≈yϑ≈yγ≈tƒ ’n?tã È⎦⎫ÏeÜ9$# ≅yèô_$$sù ’Ík< $ [m÷|À þ’Ìj?yè©9 ßì Î= ©Û r& #’n< Î) Ïμ≈s9Î) 

4†y›θãΒ ’ÎoΤ Î)uρ … çμ ‘Ζ àß V{ š∅ ÏΒ t⎦⎫ Î/É‹≈s3 ø9$# ∩⊂∇∪(2.  

ــال تعــالى “3:(ق yŠ$ tΡ uρ ãβ öθtãöÏù ’Îû ⎯Ïμ ÏΒöθs% tΑ$ s% ÉΘöθs)≈tƒ }§øŠ s9r& ’Í< à7 ù= ãΒ uóÇÏΒ Íν É‹≈yδuρ 

ã≈yγ ÷Ρ F{$# “ ÌøgrB ⎯ÏΒ û©ÉL óss? ( Ÿξsùr& tβρ çÅÇ ö7 è? ∩∈⊇∪(3 .ــالى ــال تعــ $tΑ:(وقــ s) sù O$ tΡ r& ãΝ ä3 š/u‘   

4’n?ôãF{$# ∩⊄⊆∪(4.  

=Îûuρ #©y›θãΒ øŒÎ) çμ≈oΨù’(:قال تعالى. اتهام موسى عليه السالم بالجنون والكذب :ثانيا y™ö‘ r& 4’n< Î) 

tβ öθtãöÏù 9⎯≈sÜ ù=Ý¡ Î0 &⎦⎫ Î7 •Β ∩⊂∇∪   4’̄< uθtGsù ⎯Ïμ ÏΖø. ãÎ/ tΑ$ s% uρ íÅs≈ y™ ÷ρ r& ×βθãΖ øgxΧ ∩⊂®∪(5.  

ôΘr& O$tΡ:(قال تعالى r& × öyz ô⎯ÏiΒ #x‹≈yδ “ Ï% ©! $# uθèδ ×⎦⎫ Îγ tΒ Ÿωuρ ßŠ%s3 tƒ ß⎦⎫ Î7 ãƒ ∩∈⊄∪(6.  

                                                 
 ).98: اآلية( ،سورة هود 1
 ).38: اآلية( ،سورة القصص 2
  ).51: اآلية( ،سورة الزخرف 3
 ).24: اآلية( ،سورة النازعات 4
  ).39- 38: اآليات( ،سورة الذاريات 5
  ).52 :اآلية( ،سورة الزخرف 6
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  .االستكبار والتكذيب والعلو: ثالثا

šχρ:(قال تعـالى  ã≈s% uρ šχ öθtãöÏùuρ š∅≈yϑ≈yδuρ ( ô‰s) s9uρ Ν èδu™ !%ỳ 4©y›θ•Β ÏM≈uΖÉi t7 ø9$$Î/ 

(#ρ ç y9 ò6tF ó™$$ sù ’Îû ÇÚö‘ F{$# $ tΒ uρ (#θçΡ%x. š⎥⎫ É) Î7≈y™ ∩⊂®∪(1 .وقال تعالى):ô‰s) s9uρ çμ≈oΨ÷ƒu‘ r& $ uΖÏF≈tƒ#u™ 

$yγ ¯= ä. z>¤‹ s3 sù 4’n1 r&uρ ∩∈∉∪(2  .ــالى ــال تع β¨:(وق Î) šχ öθtãöÏù Ÿξtã ’Îû ÇÚö‘ F{$# Ÿ≅ yèy_uρ $ yγ n=÷δr& 

$Yèu‹Ï© ß# ÏèôÒtGó¡ o„ Zπ x Í←!$ sÛ öΝ åκ ÷]ÏiΒ ßxÎn/x‹ ãƒ öΝ èδu™!$ oΨö/r& ⎯ Ä©÷∏tGó¡ o„ uρ öΝ èδu™!$ |¡ ÏΡ 4 … çμ ¯Ρ Î) šχ%x. z⎯ ÏΒ 

t⎦⎪ Ï‰Å¡ ø ßϑ ø9$# ∩⊆∪(3.  

yèÏeÜ⎯£: (قـال تعـالى  . تهديد المؤمنون بالقتـل : رابعا s% _{ öΝ ä3 tƒÏ‰÷ƒr& Ν ä3n= ã_ö‘ r& uρ ô⎯ÏiΒ 7#≈n= Åz §Ν èO 

öΝ ä3̈Ζ t7 Ïk= |¹_{ š⎥⎫ÏèuΚ ô_r& ∩⊇⊄⊆∪(4 .  

ذه األسباب يتضح سبب خلود قوم فرعون بالعذاب ألن اللعنـة بحقهـم متالزمـة    من ه

  .ال يستطيعون النجاة منها فعاقبهم اهللا بها في الدنيا وفي اآلخرة  ودائمة

  :ومن العقوبات التي عاقب اهللا بها قوم فرعون

  :العقوبة المعيشية .1

ــالى  ــال تع (ô‰s:(ق s9uρ !$tΡ õ‹ s{ r& tΑ#u™ tβ öθtãöÏù t⎦⎫ÏΖ Åb¡9$$ Î/ <È ø) tΡ uρ z⎯ ÏiΒ ÏN≡tyϑ ¨V9$# óΟ ßγ ¯= yès9 

tβρ ã2¤‹ tƒ ∩⊇⊂⊃∪(5.  

  

  

                                                 
  ).39: اآلية( ،سورة العنكبوت 1
  ).56: اآلية( ،سورة طه 2
  ).4: اآلية( ،سورة القصص 3
  ).124: اآلية( ،سورة األعراف 4
 ).130: اآلية(سورة األعراف،  5
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  :العقوبة الكلية .2

θä9$#)(:قال تعالى s% uρ $ yϑ ôγ tΒ $ uΖ Ï? ù's? ⎯ Ïμ Î/ ô⎯ÏΒ 7π tƒ# u™ $ tΡ tysó¡ tF Ïj9 $pκ Í5 $ yϑ sù ß⎯øtwΥ y7 s9 

š⎥⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑ Î/ ∩⊇⊂⊄∪   $uΖ ù= y™ ö‘ r'sù ãΝÍκ ön= tã tβ$ sùθ’Ü9$# yŠ#tpgø: $#uρ Ÿ≅£ϑ à) ø9$# uρ tí ÏŠ$ x Ò9$#uρ tΠ¤$!$# uρ ;M≈tƒ#u™ 

;M≈n=¢Á x •Β (#ρ çy9 ò6tGó™$$ sù (#θçΡ%x. uρ $YΒ öθs% š⎥⎫ ÏΒ Í÷g’Χ ∩⊇⊂⊂∪   $ £ϑ s9uρ yì s% uρ ÞΟ Îγ øŠn= tæ â“ô_Ìh9$# (#θä9$ s% 

©y›θßϑ≈tƒ äí ÷Š$# $uΖ s9 y7−/u‘ $yϑ Î/ y‰Îγ tã x8y‰Ζ Ïã ( ∅ Í×s9 |M ø t± x. $̈Ψ tã t“ ô_Ìh9$# ¨⎦s⎞ÏΒ ÷σ ãΖs9 y7 s9 

£⎯n= Å™÷ ã∴s9uρ šyètΒ û©Í_ t/ Ÿ≅ƒ Ï™ℜuó  Î) ∩⊇⊂⊆∪   $£ϑ n=sù $ oΨø t± Ÿ2 ãΝ åκ ÷]tã t“ ô_Ìh9$# #’n< Î) @≅y_r& Ν èδ çνθäóÎ=≈t/ 

#sŒÎ) öΝ èδ tβθèVä3Ζ tƒ ∩⊇⊂∈∪(1.  

إن طبيعة فرعون الموغلة بالسوء أبت اإلذعان باآليات الواضحة التي تدل على رسالة "

: مهم حينئٍذ أصابهم اهللا بصنوف أخـرى مـن المصـائب والنكبـات    فاستمروا في إجرا ،موسى

وبالقمل وهو حشـرة تفسـد    ،وبالجراد يأكل مزروعاتهم ،بالطوفان يغمر ممتلكاتهم ومزارعهم

وبالدم الذي افسد عليهم  ،وبالضفادع التي نغصت عليهم عيشتهم ،الثمر وتؤذي اإلنسان والحيوان

وفي كل ذلك كانوا يقولون لموسى عليه السالم ...... دهممياههم واساه من أنوفهم فضعفت أجسا

إن كشف اهللا ما بنا من عذاب سنؤمن بك ونرسل بني إسرائيل وما أن يكشف العذاب عـنهم   –

  .2"حتى ينكثوا بوعودهم 

  ):الغرق(العقوبة األخيرة  .3

$:(فأغرقهم اهللا بعد أن لحقوا بموسى عليه السالم قال تعالى uΖôϑ s) tFΡ $$sù öΝ åκ÷]ÏΒ öΝ ßγ≈oΨø% tøîr'sù 

’Îû ÉdΟ uŠ ø9$# öΝ åκ ¨Ξr'Î/ (#θç/¤‹ x. $ uΖ ÏG≈tƒ$ t↔ Î/ (#θçΡ%Ÿ2uρ $ pκ ÷]tã š⎥⎫Î= Ï≈xî ∩⊇⊂∉∪( 3،  ثم تحدثت اآليات عن

tΡ$(:قال تعالى ،غرق فرعون ø—uθ≈y_ uρ û©Í_ t7 Î/ Ÿ≅ƒ Ï™ℜuó  Î) tóst7 ø9$# óΟ ßγ yèt7 ø? r'sù ãβ öθtãöÏù … çν ßŠθãΨã_ uρ $ \‹øó t/ 

                                                 
  ).135- 132: اآليات(, سورة األعراف 1
 ).238(النبوة واألنبياء، : الصابوني 2
 ).136: اآلية( ،سورة األعراف 3
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#·ρ ô‰tãuρ ( #©¨L ym !# sŒÎ) çμ Ÿ2u‘ ÷Šr& ä−ttóø9$# tΑ$ s% àMΖtΒ#u™ … çμ̄Ρ r& Iω tμ≈s9Î) ωÎ) ü“ Ï%©! $# ôM uΖ tΒ# u™ ⎯ Ïμ Î/ (#þθãΖ t/ 

Ÿ≅ƒÏ™ℜ uó Î) O$ tΡ r& uρ z⎯ ÏΒ t⎦⎫ Ïϑ Î= ó¡ßϑ ø9$# ∩®⊃∪ z⎯≈t↔ø9!#u™ ô‰s% uρ |M øŠ |Átã ã≅ö6s% |MΖä. uρ z⎯ÏΒ t⎦⎪ Ï‰Å¡ ø ßϑ ø9$# ∩®⊇∪   

tΠöθu‹ø9$$ sù y7Š Édf uΖçΡ y7 ÏΡ y‰t7 Î/ šχθä3tGÏ9 ô⎯ yϑ Ï9 y7 x ù=yz Zπ tƒ#u™ 4 ¨β Î)uρ #ZÏVx. z⎯ÏiΒ Ä¨$ ¨Ζ9$# ô⎯ tã 

$ uΖÏG≈tƒ# u™ šχθè=Ï≈tós9 ∩®⊄∪(1.  

بغرق سيدهم الذي اعتـز بالميـاه الجاريـة    ية لهؤالء القوم بالغرق ووهكذا كانت النها

“3: (قال تعـالى . فأغرقه اهللا بها yŠ$tΡ uρ ãβ öθtãöÏù ’Îû ⎯ Ïμ ÏΒöθs% tΑ$s% ÉΘöθs)≈tƒ }§ øŠ s9r& ’Í< à7ù= ãΒ uóÇ ÏΒ 

Íν É‹≈yδuρ ã≈yγ ÷Ρ F{$# “ ÌøgrB ⎯ÏΒ û©ÉL óss? ( Ÿξsùr& tβρ çÅÇö7 è? ∩∈⊇∪ (2.  

  اليهود: المطلب السادس

إن اليهود من األقوام التي لعنها اهللا سبحانه وتعالى ولكنهم يختلفون عـن غيـرهم فـي    

بعده من عصور آتية حتى يكونوا الشاهد الـذي  كونهم األمة التي بقي لها ذكر إلى عصرنا وما 

فلسنا بحاجة إلى أن نعـرف حقيقـة اليهـود    . أراد اهللا تعالى أن يكون مثال لمن يلعنه اهللا تعالى

وكل ذلك  ،وتاريخهم ألن تاريخهم عريق بالكفر والمعصية وهو ما استحقوا عليه اللعن والغضب

ها فيستحقوا اللعن من اهللا إن سـاروا علـى   من أجل تحذير المسلمين من ارتكاب المعاصي نفس

ولقد أخبر النبي صلى اهللا عليه وسلم أن أناسا من المسلمين .دربهم وفعلوا مثل فعلهم وتأسوا بهم

 لَتَتْـَبُعنَّ  :"سوف يتبعون اليهود والنصارى وأنهم سوف يتشبهون بهم فقال صلى اهللا عليه و سلم

َيا َرُسوَل  :تَبِْعتُُموُهْم قُلْنَا َضبٍّ ِشْبًرا َوِذَراًعا بِِذَراعٍ َحتَّى لَْو َدخَلُوا ُجْحَرقَْبلَكُْم ِشْبًرا  كَاَن َسنََن َمْن

  .3"...؟ فََمْن :قَاَل   ؟َوالنََّصاَرى   الَْيُهوُد    اللَِّه 

                                                 
  ).92-90: اآليات( ،ونسسورة ي 1
 ).51: اآلية( ،سورة الزخرف 2
: 6(، )6889(صحيح البخاري، كتاب االعتصام بالكتاب والسنة، باب لتتبعن سنن من كان قبلكم، رقم الحديث : البخاري 3

2669.(  
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  سباب لعن اليهودأ

فقـد ورد لعـن    ،عن األسباب التي لعن اليهود من أجلها يقوم الباحث بالحديث وسوف

  :اليهود في القران الكريم بآيات كثيرة منها

⎪⎦š∅Ïèä9 t:(قال تعالى Ï% ©! $# (#ρ ãx Ÿ2 .⎯ÏΒ û_Í_ t/ Ÿ≅ƒ Ï™ℜuó  Î) 4’n? tã Èβ$ |¡ Ï9 yŠ… ãρ# yŠ ©|¤Š Ïãuρ 

Ç⎯ö/$# zΟ tƒötΒ 4 y7Ï9≡sŒ $ yϑ Î/ (#θ|Átã (#θçΡ%Ÿ2 ¨ρ šχρ ß‰tF ÷ètƒ ∩∠∇∪(1.  

ــالى ــال تعـ ≅ö:(قـ è% ö≅yδ Ν ä3ã⁄Îm; tΡ é& 9h|³ Î0 ⎯ÏiΒ y7Ï9≡sŒ ºπ t/θèWtΒ y‰ΨÏã «!$# 4 ⎯tΒ çμ uΖ yè©9 ª!$# 

|=ÅÒxîuρ Ïμ ø‹n= tã Ÿ≅yèy_uρ ãΝ åκ ÷]ÏΒ nο yŠtÉ) ø9$# tƒÎ—$uΖ sƒ ø:$#uρ y‰t7 tãuρ |Nθäó≈©Ü9$# 4 y7Í× ¯≈s9'ρ é& @Ÿ° $ ZΡ%s3 ¨Β 

‘≅ |Êr&uρ ⎯tã Ï™!# uθy™ È≅‹Î6¡¡9$# ∩∉⊃∪(2.  

أن جميع بني إسـرائيل قـد    من أسباب لعن اليهود ال يعني يذكره الباحثإن ما سوف 

حـق   فقد كان منهم من آمـن  ،بل إن المقصود من ذلك أغلبهم ،ارتكبوا جميع المعاصي واآلثام

ÏΒ⎯:(قال تعـالى  ،تعالىاإليمان وأطاع اهللا سبحانه و uρ ÏΘöθs% #©y›θãΒ ×π ¨Β é& šχρ ß‰ öκu‰ Èd,ptø: $$Î/ ⎯ Ïμ Î/uρ 

tβθä9Ï‰÷ètƒ ∩⊇∈®∪(3.  

  :ليهود من أجلهاومن أهم األسباب التي لعن ا

  .تعالىالكفر بآيات اهللا سبحانه و -1

øŒÎ)uρ óΟ:(قال تعالى çF ù= è% 4©y›θßϑ≈tƒ ⎯s9 u É9 óÁ̄Ρ 4’n?tã 5Θ$ yèsÛ 7‰Ïn≡uρ äí ÷Š$$ sù $ oΨs9 š−/u‘ ól Ìøƒä† 

$uΖ s9 $®ÿÊΕ àM Î6.⊥è? ÞÚö‘ F{$# .⎯ ÏΒ $yγ Î= ø) t/ $yγ Í← !$̈VÏ% uρ $yγ ÏΒθèùuρ $pκ Å y‰tãuρ $yγ Î= |Át/uρ ( tΑ$s% 

                                                 
 ).78: اآلية( ،سورة المائدة 1
 ).60: اآلية( ،سورة المائدة 2
  ).159: اآلية( ،سورة األعراف 3
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šχθä9Ï‰ö7 tGó¡ n@r& ”Ï% ©! $# uθèδ 4†oΤ ÷Šr& ”Ï% ©! $$ Î/ uθèδ î öyz 4 (#θäÜ Î7 ÷δ$# #\óÁ ÏΒ ¨β Î*sù Ν à6s9 $ ¨Β 

óΟ çF ø9r'y™ 3 ôM t/Î àÑuρ ÞΟ Îγ øŠn= tæ ä' ©! Éj‹9$# èπ uΖ x6ó¡ yϑ ø9$#uρ ρ â™!$ t/uρ 5=ŸÒ tóÎ/ š∅ÏiΒ «!$# 3 y7 Ï9≡sŒ óΟ ßγ ¯Ρ r'Î/ 

(#θçΡ%x. šχρ ãà õ3 tƒ ÏM≈tƒ$ t↔ Î/ «!$# šχθè= çGø) tƒuρ z⎯↵ ÍhŠ Î; ¨Ψ9$# Î ötóÎ/ Èd,y⇔ø9$# 3 y7 Ï9≡sŒ $ oÿÏ3 (#θ|Átã 

(#θçΡ$ Ÿ2̈ρ šχρ ß‰tF ÷ètƒ ∩∉⊇∪(1    إن الكفر باهللا من أعظم الذنوب واآلثام التي قـام بهـا اليهـود ،

ات اهللا فاستحقوا اللعـن والذلـة   وتسببت فيما حصل لهم على مر العصور واأليام وهو الكفر بآي

  .المسكنةو

وجزاء الكفر باهللا في الدنيا هو اللعن والطرد من  ،الجزاء يكون عادة من جنس العملإن 

%θä9$s#)(:قال تعالى. رحمة اهللا عز وجل uρ $ oΨç/θè=è% 7# ù=äî 4 ≅t/ ãΝ åκs]yè©9 ª!$# öΝ ÏδÌø ä3 Î/ Wξ‹ Î=s) sù $ ¨Β 

tβθãΖ ÏΒ ÷σãƒ ∩∇∇∪   $ £ϑ s9uρ öΝ èδu™!%ỳ Ò=≈tGÏ. ô⎯ÏiΒ Ï‰ΨÏã «!$# ×−Ïd‰ |Á ãΒ $yϑ Ïj9 öΝ ßγ yètΒ (#θçΡ%x. uρ ⎯ÏΒ ã≅ö6s% 

šχθßsÏF ø tGó¡ tƒ ’n? tã t⎦⎪ Ï% ©! $# (#ρ ãx x. $£ϑ n=sù Ν èδu™!$ y_ $ ¨Β (#θèù ttã (#ρ ãx Ÿ2 ⎯ Ïμ Î/ 4 èπ uΖ ÷èn= sù «!$# ’n?tã 

š⎥⎪Í Ï≈s3 ø9$# ∩∇®∪   $yϑ |¡ø⁄Î/ (#÷ρ utI ô©$# ÿ⎯ Ïμ Î/ öΝ ßγ |¡àΡ r& β r& (#ρ ãà ò6tƒ !$ yϑ Î/ tΑt“Ρ r& ª!$# $ ·‹øót/ β r& 

tΑÍi” t∴ ãƒ ª!$# ⎯ÏΒ ⎯ Ï&Î# ôÒsù 4’n?tã ⎯ tΒ â™!$ t± o„ ô⎯ÏΒ ⎯ Íν ÏŠ$ t6Ïã ( ρâ™!$ t6sù A=ŸÒ tóÎ/ 4’n?tã 5=ŸÒxî 4 

z⎯ƒÌÏ≈s3ù= Ï9uρ ÑU# x‹ tã Ñ⎥⎫Îγ •Β ∩®⊃∪(2،  فغضب اهللا على اليهود كان بسبب كفرهم باإلنجيل

ولذلك لما .  عليه وسلموعيسى عليه السالم ثم غضب عليهم بكفرهم بالقران ومحمد صلى اهللا

ولقد خص  ،كفروا بآيات اهللا لم يعد صعبا عليهم القيام بأي عمل يخالف أوامر اهللا سبحانه وتعالى

∅š:(اهللا تعالى اللعن بكفرة بني إسرائيل قال تعالى Ïèä9 t⎦⎪ Ï% ©!$# (#ρ ãx Ÿ2 .⎯ ÏΒ û_Í_ t/ Ÿ≅ƒ Ï™ℜ uó  Î) 

4’n?tã Èβ$ |¡ Ï9 yŠ… ãρ# yŠ ©|¤Š Ïãuρ Ç⎯ ö/$# zΟ tƒötΒ 4 y7 Ï9≡sŒ $ yϑÎ/ (#θ|Átã (#θçΡ%Ÿ2̈ρ šχρß‰tF ÷ètƒ ∩∠∇∪(3، 

 ،ثم بين اهللا سبحانه وتعالى أن من كفر باهللا وأصر على كفره ومات على ذلك استحق لعنة اهللا

                                                 
  ).61: اآلية(، رة البقرةسو 1
 ).90-88: اآليات( ،سورة البقرة 2
 ).78: اآلية( ،سورة المائدة 3
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β¨(:قال تعالى. أما من تاب فان اهللا يتوب عليه Î) t⎦⎪ Ï% ©! $# (#ρãx x. (#θè?$ tΒuρ öΝ èδuρ î‘$ ¤ ä. y7 Í×̄≈ s9'ρ é& 

öΝ Íκö n=tæ èπ uΖ ÷ès9 «!$# Ïπ s3 Í×̄≈n= yϑ ø9$# uρ Ä¨$̈Ζ9$#uρ t⎦⎫Ïè yϑ ô_r& ∩⊇∉⊇∪   t⎦⎪Ï$ Î#≈yz $pκ Ïù ( Ÿω ß# ¤ sƒ ä† ãΝ åκ ÷]tã 

Ü>#x‹ yèø9$# Ÿωuρ öΛèε šχρ ãsàΖãƒ ∩⊇∉⊄∪(1، وقال تعالى:)y# ø‹x. “ Ï‰ôγ tƒ ª!$# $YΒ öθs% (#ρ ãx Ÿ2 y‰÷èt/ 

öΝ Íκ È]≈yϑƒÎ) (# ÿρß‰Îγ x©uρ ¨β r& tΑθß™ §9$# A, ym ãΝ èδu™ !%ỳ uρ àM≈oΨÉi t6ø9$# 4 ª!$# uρ Ÿω “ Ï‰ôγ tƒ uΘöθs) ø9$# t⎦⎫Ïϑ Î=≈©à9$# 

∩∇∉∪   y7 Í×̄≈s9'ρ é& öΝ èδäτ !#t“ y_ ¨β r& öΝ Îγ ø‹n=tæ sπ oΨ÷ès9 «!$# Ïπ s3 Í×̄≈n= yϑ ø9$#uρ Ä¨$̈Ψ9$#uρ t⎦⎫Ïèyϑ ô_r& ∩∇∠∪   

t⎦⎪Ï$ Î#≈yz $ pκ Ïù Ÿω ß# ¤ sƒä† ãΝ ßγ ÷Ζ tã Ü># x‹ yèø9$# Ÿωuρ öΝ èδ tβρãsàΖ ãƒ ∩∇∇∪   ωÎ) t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θç/$ s? .⎯ ÏΒ 

Ï‰ ÷èt/ y7 Ï9≡sŒ (#θßsn=ô¹ r&uρ ¨β Î* sù ©!$# Ö‘θà xî íΟŠ Ïm§‘ ∩∇®∪   ¨β Î) t⎦⎪ Ï% ©!$# (#ρã x x. y‰÷èt/ öΝ Îγ ÏΨ≈ yϑƒÎ) ¢Ο èO 

(#ρ ßŠ# yŠø— $# #\ø ä. ⎯ ©9 Ÿ≅t6ø) è? óΟ ßγ çGt/öθs? y7Í×̄≈s9'ρ é&uρ ãΝèδ tβθ—9!$ Ò9$# ∩®⊃∪   ¨β Î) t⎦⎪ Ï% ©! $# (#ρ ãx x. (#θè?$tΒ uρ 

öΝ èδuρ Ö‘$ ¤ ä. ⎯n= sù Ÿ≅ t6ø) ãƒ ô⎯ ÏΒ Ν ÏδÏ‰ ymr& â™ö≅ÏiΒ Ä⇓ö‘ F{$# $ Y6yδsŒ Èθs9 uρ 3“ y‰tGøù$# ÿ⎯ ÏμÎ/ 3 y7 Í×̄≈s9'ρ é& 

óΟ ßγ s9 ë>#x‹tã ÒΟŠ Ï9r& $ tΒ uρ Ν ßγ s9 ⎯ ÏiΒ t⎦⎪Î ÅÇ≈̄Ρ ∩®⊇∪(2.  

 .الطاغوتإيمانهم بالجبت و -2

نة اهللا تعالى إيمانهم بالجبت، وهو كـل مـا   ومن األسباب التي استوجب اليهود عليها لع

  .عبد من دون اهللا، وتفضيلهم لدين المشركين على دين اهللا تعالى

öΝ(:قال تعالى s9r& ts? ’n< Î) š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θè?ρ é& $ Y7ŠÅÁ tΡ z⎯ ÏiΒ É=≈ tGÅ6ø9$# tβθãΨÏΒ÷σ ãƒ ÏM ö6Éfø9$$ Î/ 

ÏNθäó≈©Ü9$#uρ tβθä9θà) tƒuρ t⎦⎪ Ï% ©#Ï9 (#ρ ãx x. Ï™ Iωàσ ¯≈ yδ 3“ y‰÷δr& z⎯ÏΒ t⎦⎪Ï% ©! $# (#θãΨtΒ#u™ ¸ξ‹Î6y™ ∩∈⊇∪   

y7 Í×̄≈s9'ρ é& t⎦⎪ Ï% ©! $# ãΝ åκ s] yès9 ª!$# ( ⎯ tΒuρ Ç⎯yèù=tƒ ª!$# ⎯n= sù y‰ÅgrB … çμ s9 #·ÅÁ tΡ ∩∈⊄∪(3،  وهنا جعل اليهود

                                                 
  ).162- 161: اآليتين( ،سورة البقرة 1
 ).91-86: اآليات( ،سورة آل عمران 2
 ).52-51: اآليتين( ،سورة النساء 3
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دين الكفار أهدى من دين اإلسالم وهم يعلمون أفضلية هذا الدين على ما سواه من األديان بما 

  .من كتاب وعلم اوتوه

  .تركوا العمل بما علموا -3

  :ترك اليهود العمل من جانبين

β: (قـال تعـالى  . أنهم لم يتبعوا الحق في أقوالهم وأفعالهم بل اتبعـوا أهـوائهم    . أ Î* sù óΟ ©9 

(#θç7Š ÉftF ó¡ o„ y7 s9 öΝ n= ÷æ$$ sù $ yϑ ¯Ρ r& šχθãèÎ7 −F tƒ öΝ èδu™ !#uθ÷δr& 4 ô⎯tΒ uρ ‘≅|Ê r& Ç⎯ £ϑ ÏΒ yì t7 ©? $# çμ1uθyδ 

Î ötóÎ/ “ W‰èδ š∅ÏiΒ «!$# 4 χ Î) ©!$# Ÿω “ Ï‰öκ u‰ tΠöθs) ø9$# t⎦⎫ Ïϑ Î=≈©à9$# ∩∈⊃∪( 1 ــال ، وقــ

È≅t/ yì: (تعــالى t7 ©? $# š⎥⎪ Ï% ©!$# (#þθßϑ n= sß Ν èδu™ !#uθ÷δr& Îö tóÎ/ 5Ο ù= Ïæ ( ⎯ yϑ sù “ Ï‰öκ u‰ ô⎯tΒ ¨≅|Ê r& 

ª!$# ( $ tΒ uρ Μ çλ m; ⎯ ÏiΒ t⎦⎪ Î ÅÇ≈̄Ρ ∩⊄®∪( 2،  الظالمين هم ممن لعـنهم  ومن المعلوم كما مر أن

  .اهللا تعالى

  .لم يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر  . ب

⎪⎦š∅Ïèä9 t(:قال تعالى Ï% ©! $# (#ρãx Ÿ2 .⎯ÏΒ û_Í_ t/ Ÿ≅ƒÏ™ℜu ó Î) 4’n?tã Èβ$ |¡ Ï9 yŠ… ãρ#yŠ ©|¤Š Ïãuρ 

Ç⎯ö/$# zΟ tƒötΒ 4 y7 Ï9≡sŒ $ yϑ Î/ (#θ|Átã (#θçΡ%Ÿ2 ¨ρ šχρß‰tF ÷ètƒ ∩∠∇∪   (#θçΡ$Ÿ2 Ÿω šχ öθyδ$ uΖ oKtƒ ⎯ tã 

9x6Ψ•Β çνθè= yèsù 4 š[ ø⁄Î6s9 $ tΒ (#θçΡ$ Ÿ2 šχθè= yèø tƒ ∩∠®∪(3.   

 .عصيناتحريف كالم اهللا وقولهم سمعنا و -4

ومن األسباب الموجبة للعن اليهود أيضاً تحريفهم لكالم اهللا سبحانه وتعالى، بـل إنهـم   

  .يسمعون كالم اهللا تعالى ويعصونه
                                                 

 ).50: اآلية(سورة القصص،  1
 ).29: اآلية(سورة الروم،  2
  ).79, 78: اآليتين( ،سورة المائدة 3
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ــالى  ــال تع ⎪⎦Β:) zÏi t⎯ق Ï% ©! $# (#ρ ßŠ$ yδ tβθèùÌhptä† zΝ Î=s3 ø9$# ⎯ tã ⎯Ïμ ÏèÅÊ#uθ̈Β tβθä9θà) tƒuρ $ oΨ÷èÏÿxœ 

$ uΖ øŠ |Átãuρ ôì oÿôœ $#uρ u öxî 8ìyϑ ó¡ ãΒ $uΖ Ïã≡u‘ uρ $CŠ s9 öΝ Íκ ÉJt⊥Å¡ ø9r'Î/ $YΨ÷èsÛ uρ ’Îû È⎦⎪Ïd‰9$# 4 öθs9uρ öΝ åκ ¨Ξr& (#θä9$s% 

$ oΨ÷èÏÿxœ $ uΖ÷èsÛ r&uρ ôì oÿôœ $#uρ $ tΡ ó ÝàΡ $#uρ tβ%s3 s9 #Z öyz öΝ çλ °; tΠuθø% r& uρ ⎯ Å3≈s9uρ ãΝ åκ s]yè©9 ª!$# ÷Λ¿εÌø ä3 Î/ Ÿξsù 

tβθãΨÏΒ÷σ ãƒ ωÎ) WξŠ Î= s% ∩⊆∉∪(1.  

$:(وقال تعـالى  yϑ Î6sù Ν Íκ ÅÕø) tΡ öΝ ßγ s)≈sV‹ÏiΒ öΝ ßγ≈̈Ζ yès9 $oΨù= yèy_ uρ öΝ ßγ t/θè=è% Zπ u‹Å¡≈s% ( šχθèùÌhpt ä† 

zΟ Î=x6ø9$# ⎯tã ⎯Ïμ ÏèÅÊ#uθ̈Β   (#θÝ¡ nΣuρ $ yà ym $£ϑ ÏiΒ (#ρ ãÏj. èŒ ⎯ Ïμ Î/ 4 Ÿωuρ ãΑ#t“ s? ßì Î= ©Ü s? 4’n?tã 7π oΨÍ←!%s{ 

öΝ åκ ÷]ÏiΒ ωÎ) Wξ‹Î=s% öΝ åκ ÷]ÏiΒ ( ß# ôã$$ sù öΝ åκ ÷]tã ôxx ô¹ $#uρ 4 ¨β Î) ©!$# =Ïtä† š⎥⎫ ÏΖ Å¡ ósßϑ ø9$# ∩⊇⊂∪(2.  

  .عبادتهم للعجل -6

عبادة وبدل أن يعبدوا اهللا سبحانه وتعالى بعد أن نجاهم من فرعون وقومه، توجهوا إلى 

  .العجل فظلموا أنفسهم، واستحقوا بذلك لعنة اهللا تعالى

فهم بهذا الفعل عبدوا غير اهللا سبحانه وتعالى، مع رؤيتهم آليات اهللا تعالى، والمتمثلة في 

  .نجاتهم من فرعون وقومه، بعد أن لحقوا بهم، فأغرق اهللا تعالى فرعون ومن معه

β¨:(وقـــال تعـــالى Î) t⎦⎪Ï% ©! $# (#ρ ä‹ sƒ ªB $# Ÿ≅ôfÏèø9$# öΝ çλ é;$uΖ t y™ Ò=ŸÒxî ⎯ ÏiΒ öΝ Îγ În/§‘ ×'©! ÏŒuρ ’Îû 

Íο 4θuŠ ysø9$# $ u‹÷Ρ ‘‰9$# 4 y7 Ï9≡x‹ x. uρ “ Ì“ øg wΥ t⎦⎪ ÎtIø ßϑ ø9$# ∩⊇∈⊄∪(3.  

 .كتم الشهادة وإنكار رسالة محمد صلى اهللا عليه وسلم -7

                                                 
  ).46: اآلية( ،سورة النساء 1
  ).13: اآلية( ،سورة المائدة 2
  ). 152: اآلية( ،سورة األعراف 3
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صلى –د ومع علمهم أنهم يكتمون ما أنزل اهللا من الهدى، ومع إنكارهم رسالة النبي محم

β¨(:قال تعـالى  .، استحقوا لعنة اهللا سبحانه وتعالى-اهللا عليه وسلم Î) t⎦⎪ Ï% ©! $# tβθßϑ çF õ3 tƒ !$tΒ $ uΖø9t“Ρ r& 

z⎯ÏΒ ÏM≈uΖÉi t7 ø9$# 3“ y‰çλ ù; $#uρ .⎯ ÏΒ Ï‰÷èt/ $ tΒ çμ≈̈Ψ̈ t/ Ä¨$̈Ζ=Ï9 ’Îû É=≈tGÅ3 ø9$#   y7 Í×̄≈s9'ρ é& ãΝ åκ ß]yèù= tƒ ª!$# ãΝ åκ ß]yèù=tƒuρ 

šχθãΖ Ïè≈̄=9$# ∩⊇∈®∪ ωÎ) t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θç/$s? (#θßsn=ô¹ r&uρ (#θãΖ ¨ t/uρ šÍ×̄≈s9'ρ é'sù ÛUθè? r& öΝ Íκ ön= tæ 4 $tΡ r&uρ 

Ü>#§θ−G9$# ÞΟŠ Ïm§9$# ∩⊇∉⊃∪(1.  

ن المفتري ملعون من اهللا أ ،في السابق الباحث ومن المعلوم كما ذكر ،افتروا على اهللا الكذب -8

  :ذلك من خاللتعالى و

   .ولهم من عند اهللاقتحريف الكتاب و  . أ

  .تزكية أنفسهم  . ب

 .أحباؤهقولهم أنهم أبناء اهللا و  . ت

   .قولهم كونوا هودا تهتدوا   . ث

  .قولهم سيغفر لنا  . ج

  .قولهم لن تمسنا النار إال أياما معدودة  . ح

  .قولهم لن يدخل الجنة إال اليهود  . خ

  . امتازوا بنقض العهود والتولي عن الميثاق -9

                                                 
  ).160- 159: اآليتين( ،سورة البقرة 1
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$: (قال تعـالى  yϑ Î6sù Ν Íκ ÅÕø) tΡ öΝ ßγ s)≈sV‹ÏiΒ öΝ ßγ≈̈Ζ yès9 $oΨù= yèy_ uρ öΝ ßγ t/θè=è% Zπ u‹Å¡≈s% ( šχθèùÌhpt ä† 

zΟ Î=x6ø9$# ⎯tã ⎯Ïμ ÏèÅÊ#uθ̈Β   (#θÝ¡ nΣuρ $ yà ym $£ϑ ÏiΒ (#ρ ãÏj. èŒ ⎯ Ïμ Î/ 4 Ÿωuρ ãΑ#t“ s? ßì Î= ©Ü s? 4’n?tã 7π oΨÍ←!%s{ 

öΝ åκ ÷]ÏiΒ ωÎ) Wξ‹Î=s% öΝ åκ ÷]ÏiΒ ( ß# ôã$$ sù öΝ åκ ÷]tã ôxx ô¹ $#uρ 4 ¨β Î) ©!$# =Ïtä† š⎥⎫ ÏΖ Å¡ ósßϑ ø9$# ∩⊇⊂∪(1.  

  .قالوا اإلثم -10

ــالى ــال تعـ Ÿωöθs9 ãΝ:(قـ ßγ8pκ ÷]tƒ šχθ–Š ÏΨ≈−/§9$# â‘$t7 ômF{$# uρ ⎯tã ÞΟ Ïλ Î; öθs% zΟ øOM} $# ÞΟ Îγ Î= ø. r&uρ 

|Mós ¡9$# 4 š[ ø⁄Î6s9 $ tΒ (#θçΡ%x. tβθãèoΨóÁtƒ ∩∉⊂∪(2.   

  :وفيما يلي بعض ما قالوا من اإلثم

  .غلولةقولهم يد اهللا م  . أ

ــالى  ــال تع ÏM:(ق s9$s% uρ ßŠθåκu ø9$# ß‰tƒ «!$# î' s!θè=øótΒ 4 ôM ¯=äî öΝ Íκ‰É‰ ÷ƒr& (#θãΨÏèä9uρ $ oÿÏ3 (#θä9$ s% ¢ ö≅t/ 

çν#y‰tƒ Èβ$ tGsÛθÝ¡ ö6tΒ ß,ÏΨãƒ y# ø‹ x. â™!$ t± o„ 4 χ y‰ƒÍ” zs9uρ # ZÏVx. Ν åκ÷]ÏiΒ !$̈Β tΑÌ“Ρ é& y7 ø‹s9Î) ⎯ ÏΒ y7 Îi/¢‘ 

$ YΖ≈u‹øóèÛ #\ø ä. uρ 4 $uΖ øŠ s) ø9r&uρ ãΝ æηuΖ ÷ t/ nο uρ≡y‰yèø9$# u™ !$ŸÒ øót7 ø9$#uρ 4’n< Î) ÏΘöθtƒ Ïπ yϑ≈uŠ É) ø9$# 4 !$ yϑ ¯= ä. (#ρ ß‰s% ÷ρ r& #Y‘$tΡ 

É>ö ysù=Ïj9 $yδr'x ôÛ r& ª!$# 4 tβ öθyèó¡ tƒuρ ’Îû ÇÚö‘ F{$# # YŠ$ |¡ sù 4 ª!$# uρ Ÿω =Ït ä† t⎦⎪ Ï‰Å¡ ø ßϑ ø9$# ∩∉⊆∪(3    

  .قولهم قلوبنا غلف  . ب

ــالى ــال تعـــ θä9$#):(قـــ s% uρ $ oΨç/θè=è% 7# ù= äî 4 ≅t/ ãΝ åκ s]yè©9 ª!$# öΝ ÏδÌø ä3 Î/ Wξ‹ Î= s) sù $ ¨Β  

 tβθãΖÏΒ ÷σ ãƒ ∩∇∇∪(4.   

                                                 
 ).13: اآلية(سورة المائدة،  1
 ).63: اآلية( ،سورة المائدة 2
 ).64: اآلية( ،سورة المائدة 3
 . )88: اآلية( ،سورة البقرة 4



 153

ÏM:(قـال تعـالى  .عزير بن اهللا: قولهم  . ت s9$ s% uρ ßŠθßγ u‹ø9$# í÷ƒt“ ãã ß⎦ø⌠$# «!$# ÏM s9$ s% uρ “ t≈|Á̈Ψ9$# 

ßxŠ Å¡ yϑ ø9$# Ú∅ ö/$# «!$# ( šÏ9≡sŒ Ο ßγ ä9öθs% óΟ Îγ Ïδ≡uθøùr'Î/ ( šχθä↔ Îγ≈ŸÒãƒ tΑöθs% t⎦⎪ Ï% ©! $# 

(#ρ ãx Ÿ2 ⎯ ÏΒ ã≅ö6s% 4 ÞΟ ßγ n=tG≈s% ª!$# 4 4’̄Τ r& šχθà6sù÷σ ãƒ ∩⊂⊃∪(1.  

 .باإلقامة على طاعة اهللا حتى يرجع من الميعاد خالفوا موسى عليه السالم -11

yìy_t(:قال تعالى sù #©y›θãΒ 4’n< Î) ⎯ ÏμÏΒ öθ s% z⎯≈t7 ôÒxî $ Z Å™r& 4 tΑ$ s% ÉΘöθ s)≈tƒ öΝ s9 r& öΝ ä. ô‰Ïè tƒ öΝ ä3 š/u‘ 

#́‰ôãuρ $ ·Ζ|¡ ym 4 tΑ$ sÜ sùr& ãΝ à6ø‹n=tæ ß‰ôγ yèø9$# ÷Πr& öΝ ›?Šu‘ r& β r& ¨≅Ïts† öΝ ä3 ø‹n=tæ Ò=ŸÒ xî ⎯ÏiΒ öΝ ä3 În/§‘ 

Λä⎢ ø n= ÷z r'sù “ Ï‰ Ïãöθ̈Β ∩∇∉∪   (#θä9$ s% !$ tΒ $oΨø n= ÷z r& x8y‰ÏãöθtΒ $ uΖÅ3 ù= yϑ Î/ $ ¨Ζ Å3≈s9uρ !$ uΖ ù=ÏiΗäq #Y‘#y—÷ρ r& ⎯ ÏiΒ 

Ïπ uΖƒÎ— ÏΘöθs) ø9$# $ yγ≈oΨøù x‹ s) sù y7Ï9≡x‹ s3 sù ’s+ ø9r& ‘“ Í ÉΔ$¡¡9$# ∩∇∠∪(2.  

 .افتروا على عيسى عليه السالم -12

χ(:قال تعالى Î) Ÿ≅sVtΒ 4©|¤Š Ïã y‰Ζ Ïã «!$# È≅ sVyϑ x. tΠyŠ#u™ ( … çμ s) n=yz ⎯ÏΒ 5>#tè? ¢Ο èO tΑ$s% 

… çμ s9 ⎯ ä. ãβθä3 u‹sù ∩∈®∪   ‘,ysø9$# ⎯ ÏΒ y7Îi/¢‘ Ÿξsù ⎯ä3 s? z⎯ ÏiΒ t⎦⎪ ÎtIôϑßϑ ø9$# ∩∉⊃∪   ô⎯ yϑ sù y7§_!%tn Ïμ‹ Ïù 

.⎯ÏΒ Ï‰÷èt/ $ tΒ x8u™!% ỳ z⎯ÏΒ ÉΟ ù= Ïèø9$# ö≅à) sù (#öθs9$ yès? äí ô‰tΡ $ tΡ u™!$ oΨö/r& ö/ä. u™!$oΨö/r&uρ $ tΡ u™!$ |¡ ÎΣuρ öΝ ä. u™!$ |¡ÎΣuρ 

$ oΨ|¡ àΡ r&uρ öΝ ä3 |¡àΡ r& uρ ¢Ο èO ö≅ Íκ tJö6tΡ ≅yèôfuΖ sù |MuΖ ÷è©9 «!$# ’n?tã š⎥⎫Î/É‹≈x6ø9$# ∩∉⊇∪(3.   

تعالى خلق عيسى عليه السالم من غير أب بخلق ادم عليه السالم ا شبه اهللا سبحانه ووهن

  .الذي خلق من تراب من غير أب و ال أم

                                                 
 ).30: اآلية(سورة التوبة،  1
 ).87-86: اآليتين( ،سورة طه 2
  ). 61-59: اآليات( ،سورة آل عمران 3
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  .قتلوا األنبياء -13

ôM 3(:قال تعالى t/Î àÑuρ ÞΟ Îγ øŠn= tæ ä' ©! Éj‹9$# èπ uΖ x6ó¡ yϑ ø9$#uρ ρ â™!$ t/uρ 5=ŸÒtóÎ/ š∅ÏiΒ «!$# 3 y7 Ï9≡sŒ 

óΟ ßγ ¯Ρ r'Î/ (#θçΡ%x. šχρ ãà õ3 tƒ ÏM≈tƒ$t↔ Î/ «!$# šχθè= çGø) tƒuρ z⎯↵ ÍhŠÎ; ¨Ψ9$# Îö tóÎ/ Èd, y⇔ø9$# 3 y7 Ï9≡sŒ $oÿÏ3 (#θ|Á tã 

(#θçΡ$ Ÿ2̈ρ šχρ ß‰tF ÷ètƒ ∩∉⊇∪(1.   

ôM(:وقال تعالى t/ÎàÑ ãΝ Íκ ön= tã èπ ©9Ïe%!$# t⎦ø⎪r& $ tΒ (#þθà É) èO ωÎ) 9≅ ö6pt ¿2 z⎯ÏiΒ «!$# 9≅ö6ymuρ z⎯ ÏiΒ 

Ä¨$ ¨Ψ9$# ρâ™ !$t/uρ 5=ŸÒ tóÎ/ z⎯ÏiΒ «!$# ôMt/ÎàÑuρ ãΝ Íκ ön= tã èπ uΖ s3ó¡ yϑ ø9$# 4 šÏ9≡sŒ öΝ ßγ ¯Ρ r'Î/ (#θçΡ%x. tβρ ãà õ3 tƒ 

ÏM≈tƒ$ t↔Î/ «!$# tβθè= çGø) tƒuρ u™!$ uŠ Î; /Ρ F{$# Î ötóÎ/ 9d, ym 4 y7Ï9≡sŒ $ yϑÎ/ (#θ|Á tã (#θçΡ%x. ¨ρ tβρ ß‰tG÷ètƒ ∩⊇⊇⊄∪(2.  

 .اعتدوا في السبت -14

pκ$: (قال تعـالى  š‰r'̄≈tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θè?ρ é& |=≈tGÅ3 ø9$# (#θãΨÏΒ# u™ $ oÿÏ3 $ uΖø9̈“ tΡ $ ]% Ïd‰|ÁãΒ $yϑ Ïj9 Ν ä3 yètΒ ⎯ ÏiΒ 

È≅ö6s% β r& }§Ïϑ ôÜ ¯Ρ $ \δθã_ãρ $ yδ̈Šç t∴sù #’n?tã !$yδÍ‘$ t/÷Šr& ÷ρ r& öΝ åκ s]yèù=tΡ $yϑ x. !$ ¨Ψyès9 |=≈pt õ¾r& ÏMö6¡¡9$# 4 

tβ%x.uρ ãøΒ r& «!$# »ωθãèø tΒ ∩⊆∠∪( 3.  

القـردة   لعـنهم وجعـل مـنهم   غضب اهللا عليهم و ،ن شرار الخلقولذلك فان اليهود م

ö≅è% ö≅yδ Ν:(قال تعالى ،عصيانهمالخنازير بسبب كفرهم وو ä3 ã⁄Îm; tΡ é& 9h|³ Î0 ⎯ ÏiΒ y7 Ï9≡sŒ ºπ t/θèWtΒ y‰ΨÏã 

«!$# 4 ⎯tΒ çμ uΖyè©9 ª!$# |=ÅÒxîuρ Ïμ ø‹ n=tã Ÿ≅yèy_uρ ãΝ åκ ÷]ÏΒ nο yŠt É) ø9$# tƒÎ—$ uΖ sƒø: $#uρ y‰ t7 tãuρ |Nθäó≈©Ü9$# 4 

y7 Í×̄≈s9'ρ é& @Ÿ° $ ZΡ%s3 ¨Β ‘≅|Ê r&uρ ⎯tã Ï™!# uθy™ È≅‹Î6¡¡9$# ∩∉⊃∪(4.   

                                                 
  ).61: اآلية( ،سورة البقرة 1
 ).112: اآلية( ،سورة آل عمران 2
 ).47: اآلية(سورة النساء،  3
 ).60: اآلية( ،سورة المائدة 4
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 .باعوهأذابوا الشحم و -15

⎪⎥n?tãuρ š’:(قال تعالى Ï% ©! $# (#ρ ßŠ$yδ $oΨøΒ §ym ¨≅ à2 “ ÏŒ 9à àß ( š∅ÏΒuρ Ìs) t7 ø9$# ÉΟ oΨtóø9$# uρ 

$oΨøΒ §ym öΝ Îγ ø‹n= tæ !$ yϑ ßγ tΒθßsä© ωÎ) $ tΒ ôMn= yϑ ym !$ yϑ èδâ‘θßγ àß Íρ r& !$tƒ#uθysø9$# ÷ρ r& $ tΒ xÝn=tG÷z $# 5Ο ôà yèÎ/ 4 

y7 Ï9≡sŒ Ο ßγ≈oΨ÷ƒz•y_ öΝ Íκ Èøót7 Î/ ( $̄Ρ Î)uρ tβθè% Ï‰≈|Á s9 ∩⊇⊆∉∪(1.  

  فََجمَّلُوَهـا     الشُُّحوُم  َعلَْيهِْم ُحرَِّمتْ   الَْيُهوَد لََعَن اللَّه :"سلم قالوعن النبي صلى اهللا عليه و

  . 2" فََباُعوَها 

  .وهذه هي األسباب التي من خاللها تم لعن اليهود

                                                 
 ).146: اآلية( ،سورة األنعام 1
 ).1275: 3(، )3273(كتاب األنبياء، باب ما ذكر عن بني إسرائيل، حديث رقم  ،البخاري صحيح: البخاري 2



 156

  المبحث الثاني

  من لعن بسبب الدعوة إلى الضالل

  :تمهيد

وكما مر في المبحث السابق من ذكر من لعنهم اهللا تعالى من األقوام بسـبب المعاصـي   

عالى بسبب دعوتهم إلى الضالل وغير ذلـك،  الحديث عمن لعنهم اهللا ت سيكمل الباحثوالذنوب، 

حتى يصبح األمر واضح وجلي ونتعرف من خالله على الملعونين، الـذين اسـتحقوا لعنـة اهللا    

  .تعالى

  "أول الملعونين"إبليس لعنه اهللا : المطلب األول

⎯ βÎ) šχθããô‰tƒ(:قال تعالى ،ورد في القران الكريم أكثر من آية تبين لعن الشيطان ÏΒ 

ÿ⎯Ïμ ÏΡρßŠ HωÎ) $ ZW≈tΡ Î) β Î)uρ šχθããô‰tƒ ωÎ) $YΖ≈sÜ ø‹x© # Y‰ƒÌ̈Β ∩⊇⊇∠∪   çμ uΖ yè©9 ª!$# ¢ š^$ s% uρ ¨β x‹ ÏƒªB V{ 

ô⎯ÏΒ x8ÏŠ$t6Ïã $ Y7Š ÅÁtΡ $ ZÊρ ãø ¨Β ∩⊇⊇∇∪(1.تعالى وقال:)tΑ$s% ól ã÷z $$ sù $pκ ÷]ÏΒ y7 ¯Ρ Î* sù ÒΟŠÅ_ u‘ ∩⊂⊆∪ ¨β Î) uρ 

šø‹n=tã sπ oΨ÷è̄=9$# 4’n< Î) ÏΘöθtƒ È⎦⎪ Ïe$!$# ∩⊂∈∪( 2 ىوقال تعال):tΑ$ s% ólã÷z $$ sù $ pκ ÷]ÏΒ y7 ¯ΡÎ* sù ×Λ⎧ Å_u‘ ∩∠∠∪ 

¨β Î)uρ y7 ø‹n= tã û©ÉL uΖ÷ès9 4’n< Î) ÏΘöθtƒ È⎦⎪ Ïd‰9$# ∩∠∇∪ s(3.  

وعلى الرغم ومنذ اللحظة األولى التي بين لهم فيها أن هناك خليفة سيكون في األرض، 

 %øŒÎ)uρ tΑ$s:(قال تعـالى  .يفسد في األرضوأنه س عليه السالم استفسار المالئكة عن خلق آدم من

š•/u‘ Ïπ s3 Í×̄≈n= yϑ ù= Ï9 ’ÎoΤ Î) ×≅Ïã%ỳ ’Îû ÇÚö‘ F{$# Zπ x‹Î= yz ( (# þθä9$ s% ã≅yèøgrB r& $ pκÏù ⎯tΒ ß‰Å¡ ø ãƒ $pκ Ïù 

                                                 
 ).118- 117: اآليتين( ،سورة النساء 1
 ).35-34: اآلية( ،سورة الحجر 2
 ).78- 77: اآليتين( ،سورة ص 3



 157

à7 Ï ó¡ o„ uρ u™!$ tΒ Ïe$!$# ß⎯ øtwΥuρ ßx Îm7 |¡ çΡ x8Ï‰ôϑ pt ¿2 â Ï̈d‰s) çΡ uρ y7 s9 ( tΑ$ s% þ’ÎoΤ Î) ãΝ n= ôãr& $ tΒ Ÿω  

 tβθßϑ n=÷ès? ∩⊂⊃∪(1.   

=øŒÎ)uρ $oΨù:(قـال تعـالى   ،ثم أمرهم بالسـجود  è% Ïπ s3 Í×̄≈n= uΚ ù=Ï9 (#ρ ß‰àfó™$# tΠyŠKψ (#ÿρ ß‰yf|¡ sù HωÎ) 

}§Š Î= ö/Î) 4’n1r& u y9 õ3 tF ó™$# uρ tβ%x.uρ z⎯ÏΒ š⎥⎪ ÍÏ≈s3ø9$# ∩⊂⊆∪(2  وعندما تكبر الشيطان على أوامـر اهللا ،

ـ  $tΑ:(ال تعـالى تعالى، أخرجه اهللا تعالى من الجنة، ق s% ól ã÷z $# $pκ ÷]ÏΒ $YΒρ â™õ‹ tΒ #Y‘θãmô‰̈Β ( ⎯ yϑ ©9 

y7 yèÎ7 s? öΝ åκ ÷]ÏΒ ¨β V|øΒ V{ tΛ©⎝ yγ y_ öΝ ä3Ζ ÏΒ t⎦⎫ ÏèuΗød r& ∩⊇∇∪(3.  

¡|y‰yf(:ىقال تعال sù èπ s3 Í×̄≈n=yϑ ø9$# öΝ ßγ=à2 tβθãèuΗød r& ∩⊂⊃∪ HωÎ) }§ŠÎ= ö/Î) #’n1 r& β r& tβθä3tƒ yì tΒ 

š⎥⎪ Ï‰Éf≈¡¡9$# ∩⊂⊇∪ tΑ$s% ß§ŠÎ= ö/Î* ¯≈tƒ $ tΒ y7 s9 ωr& tβθä3 s? yì tΒ t⎦⎪ Ï‰Éf≈¡¡9$# ∩⊂⊄∪ tΑ$ s% öΝ s9 ⎯ ä.r& 

y‰àfó™X{ @t± u; Ï9 … çμ tF ø) n=yz ⎯ ÏΒ 9≅≈|Áù= |¹ ô⎯ÏiΒ :* uΗxq 5βθãΖó¡ ¨Β ∩⊂⊂∪  tΑ$ s% ólã ÷z $$sù $ pκ÷]ÏΒ y7 ¯Ρ Î* sù 

ÒΟŠ Å_u‘ ∩⊂⊆∪  ¨β Î)uρ šø‹n=tã sπ oΨ÷è̄=9$# 4’n< Î) ÏΘöθtƒ È⎦⎪ Ïe$!$# ∩⊂∈∪(4.  

  :أسباب لعن إبليس

خصوصا السجود هي بها ربه بمخالفة أوامره سبحانه وتعالى وإن معصيته التي عصى 

  :يأتي لكن نجد هناك بعض األسباب األخرى المتمثلة بما. من أهم األسباب في لعنه

 .التكبرالعلو و .1

قال .علوهلفة الشيطان ألمر ربه هو تكبره وفمن ما ذكر القران الكريم عن مخا

$tΑ(:تعالى s% $tΒ y7 yèuΖ tΒ ωr& y‰àfó¡ n@ øŒÎ) y7è? ósΔr& ( tΑ$ s% O$ tΡ r& ×öyz çμ ÷Ζ ÏiΒ ©Í_ tF ø) n= yz ⎯ÏΒ 9‘$ ¯Ρ 

                                                 
 ).30:اآلية( ،سورة البقرة 1
 )34: اآلية( ،سورة البقرة 2
  )18: اآلية( ،سورة األعراف 3
  ).35-30:اآليات( ،سورة الحجر 4
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… çμ tGø) n=yz uρ ⎯ ÏΒ &⎦⎫ÏÛ ∩⊇⊄∪   tΑ$ s% ñÝÎ7 ÷δ$$sù $ pκ ÷]ÏΒ $ yϑ sù ãβθä3 tƒ y7 s9 β r& t¬6s3 tF s? $ pκ Ïù ól ã÷z $$ sù y7 ¨Ρ Î) 

z⎯ÏΒ t⎦⎪ ÌÉó≈¢Á9$# ∩⊇⊂∪(1.  

$ øŒÎ)uρ(:وقال تعـالى  oΨù= è% Ïπ s3Í×̄≈n= uΚ ù= Ï9 (#ρ ß‰àfó™$# tΠyŠKψ (#ÿρ ß‰yf|¡ sù HωÎ) }§Š Î= ö/Î) 4’n1 r& uy9 õ3tF ó™$#uρ 

tβ%x.uρ z⎯ÏΒ š⎥⎪ ÍÏ≈s3ø9$# ∩⊂⊆∪(2 .    وألن الشيطان اعتقد أنه أفضل مـن آدم، لكبـره واسـتعالئه

  .استحق اللعنة من اهللا تعالى

  .أوامر اهللا طاعةعدم  .2

$ øŒÎ)uρ:(قال تعـالى  oΨù= è% Ïπ s3Í×̄≈n= uΚ ù= Ï9 (#ρ ß‰àfó™$# tΠyŠKψ (#ÿρ ß‰yf|¡ sù HωÎ) }§Š Î= ö/Î) 4’n1 r& uy9 õ3tF ó™$#uρ 

tβ%x.uρ z⎯ÏΒ š⎥⎪ ÍÏ≈s3ø9$# ∩⊂⊆∪(3.  

  .التمسك بالمعصية .3

أن يتـوب إلـى اهللا    بل أصر وتمسك بتلك المعصية بـدل  ،فلم يعترف أنه ارتكب خطًأ

ــبحانه وتعالى ــالى،س ــال تع tΑ$s% ß§Š:(ق Î= ö/Î* ¯≈tƒ $tΒ y7 yèuΖ tΒ β r& y‰àfó¡ n@ $yϑ Ï9 àM ø) n= yz £“ y‰u‹Î/ ( 

|N÷y9 õ3tGó™r& ÷Πr& |MΖ ä. z⎯ÏΒ t⎦, Î!$ yèø9$# ∩∠∈∪(4،   وقال تعالى مبينا تمسك الشيطان برأيه لعدم رجوعـه

$tΑ: (إلى اهللا s% O$ tΡ r& ×öyz çμ ÷ΖÏiΒ ( ©Í_ tF ø) n= yz ⎯ÏΒ 9‘$ ¯Ρ … çμ tGø) n= yz uρ ⎯ÏΒ &⎦⎫ ÏÛ ∩∠∉∪(5.  

                                                 
 ).13- 12: اآليتين(سورة األعراف،  1
 ).34: اآلية( ،سورة البقرة 2
 ).34: اآلية( ،سورة البقرة 3
 ).75: اآلية( ،سورة ص 4
 ).76:اآلية(،سورة ص 5
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  .نسب المعصية إلى اهللا .4

$! ‘tΑ$s% Éb>u:(قــال تعــالى oÿÏ3 ‘ ÏΖoK÷ƒuθøîr& £⎯ uΖÎiƒy—_{ öΝ ßγ s9 ’Îû ÇÚö‘ F{$# öΝ åκ ¨]tƒÈθøî_{uρ t⎦⎫ÏèuΗød r& 

 آدم عليه السـالم فهنا ينسب الشيطان اإلغواء واإلضالل إلى اهللا سبحانه وتعالى بعكس  ،1)∪®⊃∩

$Ÿω:(تعـالى قال  ،وزوجته فقد نسبا المعصية إلى نفسيهما s% $uΖ −/u‘ !$ oΨ÷Ηs>sß $ uΖ|¡ àΡ r& β Î)uρ óΟ ©9 öÏ øós? 

$uΖ s9 $ oΨôϑ ymös? uρ ¨⎦sðθä3uΖ s9 z⎯ÏΒ z⎯ƒÎÅ£≈y‚ø9$# ∩⊄⊂∪(2.  

  .الحسد .5

 ،تعالىطان على اللعنة من اهللا سبحانه ووهذا من األسباب التي تسببت في حصول الشي

$ øŒÎ)uρ(:قال تعالى uΖ ù=è% Ïπ x6Í×̄≈n= yϑ ù= Ï9 (#ρß‰ ß∨ó™ $# tΠ yŠKψ (#ÿρ ß‰yf |¡ sù HωÎ) }§Š Î=ö/Î) tΑ$ s% ß‰ ß∨ó™ r&u™ ô⎯ yϑ Ï9 

|M ø) n=yz $YΖŠ ÏÛ ∩∉⊇∪ tΑ$ s% y7tG÷ƒu™u‘ r& # x‹≈yδ “ Ï% ©!$# |M øΒ§Ÿ2 ¥’n?tã ÷⎦È⌡ s9 È⎦s∫ö̈z r& 4’n< Î) ÏΘöθtƒ Ïπ yϑ≈uŠ É) ø9$# 

 ∅s3 ÏΨtF ômV{ ÿ… çμ tG−ƒÍh‘ èŒ ωÎ) WξŠ Î= s% ∩∉⊄∪( 3.  

tΑ$s% ól(:ات كتاب اهللا تعالى، قال تعالىإن لعن الشيطان ثابت في آي ã÷z $$sù $pκ ÷]ÏΒ y7 ¯ΡÎ* sù 

ÒΟŠ Å_u‘ ∩⊂⊆∪   ¨β Î)uρ šø‹n= tã sπ oΨ÷è̄=9$# 4’n< Î) ÏΘöθtƒ È⎦⎪Ïe$!$# ∩⊂∈∪( 4.   

عندما تعرض للنبـي عليـه    وذلك الشيطان ، وثبت أن النبي عليه الصالة والسالم لعن

  .5"التَّامَِّة َألَْعنَُك بِلَْعنَِة اللَِّه ":صالة و السالمالسالم وهو يصلي فقال له عليه الالصالة و

                                                 
 ).39: اآلية(،سورة الحجر 1
 ).23:اآلية( ،سورة األعراف 2
  ).62- 61: اآليتين( ،سورة اإلسراء 3
 ).35-34: اآليتين( ،ة الحجرسور 4
 ).82:(سبق تخريجه 5
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  الشجرة الملعونة: المطلب الثاني

$ øŒÎ)uρ:(في قوله تعـالى  ورد ذكرها في القران الكريموقد  uΖ ù=è% šs9 ¨β Î) š−/u‘ xÞ%tn r& 

Ä¨$̈Ζ9$$Î/ 4 $ tΒ uρ $ uΖù= yèy_ $ tƒö™”9$# û©ÉL©9$# y7≈oΨ÷ƒu‘ r& ωÎ) Zπ uΖ ÷F Ïù Ä¨$ ¨Ζ= Ïj9 nο tyf¤±9$# uρ sπ tΡθãèù= yϑ ø9$# ’Îû 

Èβ# u™öà) ø9$# 4 öΝ ßγ èùÈhθsƒéΥuρ $ yϑ sù öΝ èδß‰ƒÌ“ tƒ ωÎ) $ YΖ≈u‹øóèÛ #Z Î7 x. ∩∉⊃∪(1، ن الكريم أن هـذه  آوقد بين القر

  . للمؤمن والكافر الشجرة إنما هي فتنه أعدها اهللا سبحانه وتعالى

  أقوال العلماء عن الشجرة

والمعنـى  . 2"الكشوث يعني فتقتله الشجر على تلتوي التي الشجرة هذه هي ونةالملع الشجرة" -1

 فـي  بِعْرٍق َيْضرَِب َأن غير من الشجرِ بَأغصانِ َيتَعلَّقُ نبتٌ الكَشُوثُ"كما جاء في لسان العرب، 

  .3"اَألرض

  .4وقد فسرت الشجرة بأنها شجرة الزقوم  -2

  .5الشجرة الملعونة اليهود :وقيل -3

   6.الشيطان :لوقي -4

: في قوله تعالى اًمبهم ورودها كانوذلك ألن  ،أنها شجرة الزقوم ،يرى الباحثوعلى ما 

)øŒÎ) uρ $ uΖ ù=è% šs9 ¨β Î) š−/u‘ xÞ%tnr& Ä¨$̈Ζ9$$Î/ 4 $tΒ uρ $ uΖ ù=yèy_ $ tƒö™”9$# û©ÉL ©9$# y7≈oΨ÷ƒu‘ r& ωÎ) Zπ uΖ ÷FÏù 

Ä¨$ ¨Ζ=Ïj9 nο tyf¤±9$#uρ sπ tΡθãèù= yϑø9$# ’Îû Èβ#u™öà) ø9$# 4 öΝ ßγ èùÈhθsƒéΥuρ $ yϑ sù öΝ èδß‰ƒÌ“ tƒ ωÎ) $ YΖ≈u‹ øóèÛ #ZÎ7 x. 

                                                 
  ).60: اآلية( ،سورة اإلسراء 1
 ).245: 10(الجامع ألحكام القرآن، : القرطبي 2
 ).181: 2(لسان العرب، : ابن منظور 3
  .)308: 5(الدر المنثور، : السيوطي ،)349: 2(الجواهر الحسان، : الثعالبي ،)381: 2(تفسير القرآن، : الصنعاني4
  ).108: 15(روح المعاني، : اآللوسي 5
 .بتصرف) 342: 3(فتح القدير، : الشوكاني 6
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%—χÎ) |Ntyfx© ÏΘθ(:ثم في آية أخرى فسرت المبهم في اآلية السابقة ،1)∪⊂∌∩ ¨“9$# ∩⊆⊂∪  ãΠ$yèsÛ 

ÉΟŠ ÏOF{$# ∩⊆⊆∪(2 واهللا تعالى أعلم ،فدل على أنها هي.  

y7(:تعالى قال. ن الكريم بعدة أوصافآوقد وصفها القر Ï9≡sŒr& ×öyz »ωâ“ œΡ ÷Πr& äο tyfx© 

ÇΠθ—% ¨“9$# ∩∉⊄∪   $̄Ρ Î) $yγ≈oΨù=yè y_ Zπ uΖ ÷FÏù t⎦⎫Ïϑ Î=≈©à= Ïj9 ∩∉⊂∪   $yγΡ̄ Î) ×ο tyfx© ßl ãøƒ rB þ’Îû È≅ô¹ r& ÉΟŠ Åspgø: $# 

∩∉⊆∪   $ yγ ãèù= sÛ … çμ ¯Ρ r(x. â¨ρ â™â‘ È⎦⎫ÏÜ≈u‹¤±9$# ∩∉∈∪(3.  

  أوصاف الشجرة

  .4 رةفذكرت اآلية أوصاف للشج

أي أنها في قعر النار ومنها منشؤها ثـم هـي   .....أنها تخرج في أصل الجحيم: األولالوصف 

  .متفرعة في نار جهنم

  . إن طلعها كأنه رؤوس الشياطين:الثانيالوصف 

  وجه الفتنة في الشجرة

ــالى ــال تع (øŒÎ: (ق uρ $ uΖ ù=è% šs9 ¨β Î) š−/u‘ xÞ%tn r& Ä¨$ ¨Ζ9$$ Î/ 4 $tΒ uρ $ uΖ ù=yèy_ $ tƒö™ ”9$# û©ÉL ©9$# 

y7≈oΨ÷ƒu‘ r& ωÎ) Zπ uΖ ÷F Ïù Ä¨$̈Ζ= Ïj9 nο tyf¤±9$#uρ sπ tΡθãèù= yϑ ø9$# ’Îû Èβ# u™öà) ø9$# 4 öΝ ßγ èùÈhθsƒéΥuρ $ yϑ sù öΝ èδß‰ƒÌ“ tƒ ωÎ) 

$ YΖ≈u‹øóèÛ #ZÎ7 x. ∩∉⊃∪(5.  

                                                 
 ).60: اآلية(سورة اإلسراء،  1
 ).44 – 43: اآليتين(سورة الدخان،  2
 ).65- 62: اآليات( ،سورة الصافات 3
 .بتصرف) 142: 26(التفسير الكبير، : الرازي 4
 ).60: اآلية(سورة اإلسراء،  5
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  .1" فَتََزقَُّموا ًداَوُزْب َهاتُوا تَْمًرا  الزَّقُّومِ    بِشََجَرِة  ُمَحمٌَّد ُيخَوِّفُنَا :"جهل أبو قال

  : أسباب لعن الشجرة

، والحكمة مـن ذلـك   2والشيطان ملعون  الشياطين سبرؤو طلعها لتشبيه بالملعونة وصفت -1

  .3تبشيع لها وتكريه لذكرها

  .4 ملعون: ضار مكروه طعام لكل العرب تقول -2

 ،منها أبشع ال التي ،جرةالش هذه من يأكلونالذين  ،5 الكفرة من طاعميها لعن بلعنها والمراد -3

 إلـى  ليضـطرون  فإنهم ،والطبع والريح الطعم سوء من عليه هي ما مع ،منظرها من أقبح وال

والحكمة من ذلك، تخويف الناس ألن مـن يأكـل مـن     ،6إياها إال يجدون ال ألنهم ،منها األكل

  .فهو ملعون مثلها ،الشجرة

  المباهلة: الثالث

ô⎯yϑ: (قال تعـالى  sù y7 §_!%tn Ïμ‹ Ïù .⎯ÏΒ Ï‰÷èt/ $tΒ x8u™ !%ỳ z⎯ÏΒ ÉΟ ù=Ïèø9$# ö≅à) sù (#öθs9$ yès? äí ô‰ tΡ 

$ tΡ u™!$ oΨö/r& ö/ä. u™!$ oΨö/r&uρ $ tΡ u™!$ |¡ ÎΣuρ öΝ ä. u™!$ |¡ ÎΣuρ $ oΨ|¡ àΡ r&uρ öΝ ä3|¡ àΡ r&uρ ¢Ο èO ö≅Íκ tJö6tΡ ≅ yèôfuΖsù |M uΖ÷è©9 «!$# 

’n?tã š⎥⎫ Î/É‹≈x6ø9$# ∩∉⊇∪(7.  

                                                 
المسند،مسند ابن عباس، : ، أبو يعلى)374: 1(،)3546(مسند أحمد،مسند بني هاشم، عبد اهللا بن العباس، :ابن حنبل 1

، الهيثمي،الحارث بن أبي )456: 6(،)11484(السنن الكبرى، كتاب التفسير، سورة الدخان،: ، النسائي)108: 5(،)2720(

مج، تحقيق حسين أحمد صالح الباكري، مركز ) 2(ند الحارث،بغية الباحث عن زوائد مس:أسامة، الحافظ نور الدين الهيثمي

 ).م1992 - هـ1413(1خدمة السنة والسيرة النبوية، المدينة المنورة، ط
 .)487: 17(جامع البيان، :الطبري 2
 ).15: 4(تفسير القرآن العظيم، : ابن كثير 3
  ).54: 5(زاد المسير، : الجوزي 4
 ).105: 15(روح المعاني، : اآللوسي 5
  ).15: 4(تفسير القرآن العظيم، : ابن كثير 6
 ).61: اآلية(سورة آل عمران،  7
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  تعريف المباهلة في اللغة

  .1العنته َأي فالناً باَهلْت يقال ،الُمالَعنة هي والُمباهلة ،بمعنى اللعن الَبْهلءت كلمة وجا

  :تعريف المباهلة في االصطالح

 علـى  اللّـه  لَْعنَة فيقولوا شيء في اختَلَفوا إذا القوم َيْجتمع أن وهو :المالَعنَة والُمباهلة(

  . 2)منَّا الظالم

 ي النارتالعن الكافرين ف: المطلب الرابع

بـذلك  ومما ذكره القرآن الكريم عن الكافرين أن اللعنة تالحقهم في اآلخرة، وأصـبحوا  

  .مطرودين مبعدين عن كل خير وهداية

 ،ومما صوره القرآن الكريم عن حالة الكافرين وكيف يتجادلون فيما بيـنهم ويتعـاتبون  

كيف يكـون حـالهم عنـد     ،اءوالغني من الفقير، والسادة من الضعف ،ويتبرأ التابع من المتبوع

  .دخولهم إلى النار

$tΑ(:قال تعالى s% (#θè= äz ÷Š$# þ’Îû 5Ο tΒé& ô‰s% ôM n= yz ⎯ÏΒ Ν à6Î=ö6s% z⎯ÏiΒ Çd⎯Éfø9$# Ä§Ρ M} $#uρ ’Îû 

Í‘$̈Ζ9$# ( $yϑ ¯=ä. ôM n=yz yŠ ×π̈Β é& ôM uΖyè©9 $ pκ tJ÷z é& ( #©¨L ym # sŒÎ) (#θà2 u‘#̈Š$# $ pκÏù $YèŠ ÏΗsd ôM s9$s% óΟ ßγ1t÷z é& 

öΝ ßγ9s9ρ T{ $oΨ−/u‘ Ï™Iωàσ ¯≈ yδ $tΡθ=|Êr& öΝ Íκ ÌE$ t↔sù $\/#x‹ tã $Z ÷èÅÊ z⎯ ÏiΒ Í‘$ ¨Ζ9$# ( tΑ$s% 9e≅ä3 Ï9 ×# ÷èÅÊ ⎯ Å3≈s9uρ 

ω tβθßϑ n= ÷ès? ∩⊂∇∪   ôM s9$ s% uρ óΟ ßγ9s9ρ é& óΟ ßγ1t÷z T{ $ yϑ sù šχ%x. ö/ä3s9 $uΖ øŠ n=tã ⎯ ÏΒ 9≅ôÒsù (#θè%ρ ä‹ sù 

z>#x‹ yèø9$# $ yϑ Î/ óΟ çGΨä. tβθç7 Å¡õ3 s? ∩⊂®∪(3.  

                                                 
 ).71: 11(لسان العرب،  :ابن منظور1
  ).439: 1(النهاية في غريب الحديث واألثر، : ابن األثير 2
 ).39 – 38: اآليتين(سورة األعراف،  3
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 فـيلعن  ملـتهم  أهل لعنوا ملة أهل دخل كلما(جاء في تفسير زاد المسير عند هذه اآلية، 

 أنـتم  :ويقولـون  ،القـادة  واألتباع المشركين ،والمشركون النصارى ،والنصارى اليهود ،اليهود

فالقادة   ماألم بين، وسبب حصول هذا التالعن بسبب االقتداء 1)أطعناكم حين الملقى هذا ألقيتمونا

 ،، وجاء في الدر المنثور2وأما األتباع فلكفرهم وتقليدهم ،لهم ضعف العذاب لضاللهم وإضاللهم

 .4، ال بسبب النسب وكل فرقة تلعن أختها في الدين3أنهم يتالعنون بسبب الدين الذي كانوا عليه

 ،األخرى قبل تدخل التي الطائفة :فتقول ،ببعض بعضهم ويكفر ،ويتكاذبون يتالعنون السالم فبدل

 مـن  ألنهم ،بهم مرحبا ال ،معكم  داخل فوج هذا  ،الزبانية من الخزنة مع بعدها التي أقبلت إذا

 هـذا  إلـى  بنـا  أفضى ما إلى دعوتمونا أنتم بكم مرحبا ال أنتم الداخلون لهم :فيقول ،جهنم أهل

   .5المصير

لعبد، يبين لنا القرآن الكريم وبعد هذه األحداث كلها، عن التابع والمتبوع، وعن السيد وا

أنهم يطلبون من اهللا تعالى بأن تحل لعنته على أسيادهم، والسبب في ذلك كونهم أبعدوهم عن 

=̄=tΠöθtƒ Ü(:الهدى وأسباب الخير، فيقول اهللا تعالى s) è? öΝ ßγ èδθã_ãρ ’Îû Í‘$ ¨Ζ9$# tβθä9θà) tƒ !$ uΖoKø‹n=≈tƒ 

$ oΨ÷èsÛ r& ©!$# $ uΖ ÷èsÛ r& uρ hωθß™§9$# ∩∉∉∪   (#θä9$ s% uρ !$ oΨ−/u‘ !$ ¯Ρ Î) $ uΖ÷èsÛ r& $ uΖ s? yŠ$ y™ $ tΡ u™!# uy9 ä. uρ $ tΡθ= |Êr'sù 

gŸξ‹Î6¡¡9$# ∩∉∠∪   !$oΨ−/u‘ öΝ ÍκÌE#u™ È⎦÷⎫ x ÷èÅÊ š∅ÏΒ É># x‹ yèø9$# öΝ åκ÷]yèø9$# uρ $ YΖ÷ès9 #ZÎ7 x. ∩∉∇∪(6.  

 قولـون ي جهنم على وجوههم وتلوى وجوههم على النار في يسحبون أي:"قال ابن كثير

  .7"الرسول وأطاع اهللا أطاع ممن الدنيا الدار في كانوا لو أن يتمنون كذلك وهم

                                                 
 ).194: 3(زاد المسير، : ابن الجوزي 1
 ).227: 3(العقل السليم،إرشاد : أبو السعود 2
 ).451: 3(الدر المنثور،: السيوطي 3
 ).228: 1(معالم التنزيل، : البغوي 4
 ).55: 4(تفسير القرآن العظيم، : ابن كثير 5
 ).68 – 66: اآليات(سورة األحزاب،  6
 ).685: 3(تفسير القرآن العظيم، : ابن كثير 7
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هذه أحوال الكافرين يوم القيامة في نار جهنم ال يجدون مهرباً وال منفذاً، وال حول لهـم  

  .وال قوة، فيتالومون ويندمون على ما فعلوه في الحياة الدنيا، ولكن ال شفيع لهم وال نصير

  )في القرآن الكريم آخر الملعونين(أبو لهب : لخامسالمطلب ا

 بنـت  لبنى وأمه ،لحسنه بذلك أبوه كناه جوادا وكان ،المطلب عبد بن العزى عبد:"وهو

  . 1"الخزاعية سلول بن حبشية بن ضاطر بن مناف عبد بن هاجر

لهب وزوجته، قال  يوأنزل اهللا سبحانه وتعالى سورة المسد ليتكلم بها عن أب

ôM(:تعالى ¬7 s? !# y‰tƒ ’Î1 r& 5=yγ s9 ¡=s? uρ ∩⊇∪   !$ tΒ 4©o_øîr& çμ ÷Ψtã … ã&è!$ tΒ $ tΒ uρ |=|¡ Ÿ2 ∩⊄∪   4’n?óÁu‹ y™ 

# Y‘$ tΡ |N#sŒ 5=oλ m; ∩⊂∪   … çμ è? r&tøΒ $#uρ s's!$ £ϑ ym É=sÜ ysø9$# ∩⊆∪   ’Îû $ yδÏ‰‹Å_ ×≅ö7 ym ⎯ ÏiΒ  

 ¤‰|¡ ¨Β ∩∈∪(2.  

أن يبلغ الرسـالة إلـى عشـيرته،قال     -صلى اهللا عليه وسلم–فعندما أمر اهللا نبيه محمد 

‘ö: (تعالى É‹Ρ r&uρ y7 s? uÏ± tã š⎥⎫Î/tø% F{$# ∩⊄⊇⊆∪(3.  

َيا    َبِني ِفْهرٍ    فََجَعَل ُينَاِدي َيا    الصَّفَا    َعلَى    َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم    النَّبِيُّ  َصِعَد"وعند ذلك،

 الرَُّجُل ِإذَا لَْم َيْستَِطْع َأْن َيخُْرَج َأْرَسـَل َرُسـولًا   فََجَعَل اْجتََمُعوا َحتَّى    ْيشٍقَُر   ِلُبطُونِ    َبِني َعِديٍّ    

َأْن تُِغيـَر   َأَرَأْيتَكُْم لَْو َأخَْبْرتُكُْم َأنَّ خَْيلًا بِالَْواِدي تُرِيُد   فَقَاَل    َوقَُرْيشٌ    َأُبو لََهبٍ    ِلَينْظَُر َما ُهَو فََجاَء 

َيَدْي َعذَابٍ شَـِديٍد   َجرَّْبنَا َعلَْيَك ِإلَّا ِصْدقًا قَاَل فَِإنِّي نَِذيٌر لَكُْم َبْيَن لَْيكُْم َأكُنْتُْم ُمَصدِِّقيَّ قَالُوا نََعْم َماَع

الذي ظهر علـى   ، ومن هنا يتبين مقدار العداء4" الَْيْومِ َأِلَهذَا َجَمْعتَنَا تَبا لََك َساِئَر   َأُبو لََهبٍ    فَقَاَل 

فهو أول من تصدى للدعوة بكالمه بل تعدى ذلك األمـر   -صلى اهللا عليه وسلم–عم رسول اهللا 

                                                 
مج، تحقيق علي محمد معوض، ) 8(أسد الغابة في معرفة الصحابة، : ريابن األثير،علي بن عبد الكريم الشيباني الجز 1

  ).19: 1( ،) م1996( دار الكتب العلمية، ، عادل أحمد عبد الموجود
 ).5 – 1:اآليات(سورة المسد،  2
 ).214: اآلية(سورة الشعراء،  3
  ).1787: 4(، )4492(صحيح البخاري، كتاب التفسير، سورة الشعراء، رقم الحديث : البخاري 4
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أن ذهب وراء النبي يحرض الناس على أن ال يؤمنوا به، وقد جاء في صحيح السيرة لأللبـاني  

 أحـول  لرج ووراءه اهللا إلى يدعوهم منازلهم في الناس يتبع"،-صلى اهللا عليه وسلم–أن النبي 

 هذا: قيل؟ هذا من: قلت آبائك ودين دينكم عن هذا يغرنكم ال الناس أيها يا: يقول وهو وجنتاه تقد

  1"لهب أبو

فكانـت زوجتـه تقـوم     -صلى اهللا عليه وسـلم –ولم يقتصر األمر في تعرضه للنبي 

   .بمساعدته في إيذاء رسول اهللا

–ان يدور حول النبي محمد يتبن بوضوح حجم الخطر الذي ك ا الكالممن خالل كل هذ

حتى من أقرب الناس إليه، وكيف أن الوقوف أمام دعوة اهللا تعالى، تكـن   -صلى اهللا عليه وسلم

سبباً مباشراً في حصول اإلنسان على اللعنة من اهللا تعالى، فالحذر كل الحذر أن يسير اإلنسـان  

ية والخير والرشاد والفـالح،  مثلما سار من قبله في طريق االنحراف واالبتعاد والصد عن الهدا

  .فيكون من الملعونين الخاسرين ألنفسهم في الدنيا وفي اآلخرة

                                                 
 ).143: ص(، 1اإلسالمية، عمان، األردن، طصحيح السيرة النبوية، المكتبة : األلباني، محمد ناصر الدين 1
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  الخاتمة

الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على أشرف الخلق أجمعين وعلى آله وصـحبه  

  ....ومن سار على دربه واهتدى بهدية إلى يوم الدين وأما بعد

اللعن والملعونون دراسـة  : "الرسالة والتي هي بعنوان فقد أتممت بحمد اهللا وبفضله هذه

عن اللعن وأقسامه، ثم بعد ذلك تحدثت عن أحكامه، ومن ثـم تحـدثت    فيها تحدث والتي" قرآنية

عن عقوبة الملعون في الدنيا وفي اآلخرة، وبعد ذلك تحدثت عن عالج اللعنة، وبينـت مصـدر   

اللعن، وقمت بذكر األقوام الملعونة، ومن لعنـوا  اللعن وأثره في الملعون، ثم تحدثت عن أسباب 

  : بسبب الضالل، أما أهم النتائج التي توصلت إليها من خالل هذه الدراسة فهي

أن الملعونين والملعونات، هم الذين حكم اهللا عليهم بالطرد من رحمته، وباإلبعاد عن النجـاة   -1

  . يوم القيامة

والملعونات، وأسباب لعنتهم، وأصنافهم، حتـى   نلعونيفصل القرآن الكريم أحوال هؤالء الم -2

  .يبتعد أبناء اإلسالم عن طرق ومسالك حياة هؤالء الملعونين

كفر، وفسوق، ونفاق، ورمي للمحصـنات  : إن أسباب لعنتهم قد شملت كل نواحي الحياة من -3

  . الغافالت بالفاحشة، وإفساد في األرض، وتقطيع لألرحام، وغير ذلك

م الذنوب التي استحق أصحابها اللعن من اهللا تعالى،هي إيذاء اهللا ورسوله، والنفـاق،  إن أعظ -4

  .والردة، واالفتراء، والظلم، وبتلك الذنوب كفروا باهللا تعالى

القتل، والقذف، والمالعنة، والفسـاد  : الذنوب التي يفسق أصحابها ممن لعنهم اهللا تعالى هي -5

  في األرض 

  . تعالى، يتميز بإصابته للملعون وتحقق آثارهاللعن الصادر عن اهللا -6

  .أكثر الذنوب التي لعن اهللا أصحابها من الكبائر، فمن تاب إلى اهللا تعالى قبل اهللا توبته -7
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  .في القرآن الكريم ستة أقوام الملعونةعدد األقوام  -8

" وهـو مـن    وآخر من لعنه أبو لهـب " الجن " أول من لعنه اهللا تعالى هو إبليس وهو من  -9

  ". اإلنس 

ال يجوز لعن العصاة من المسلمين على التعيين، وكذلك ال يجوز لعن الكافر ألنه قد يتوب  -10

  .إلى اهللا تعالى

  . وهو إضالل الناس عن عبادة اهللا تعالى ،هدفهم واحدالشيطان واليهود  -11

  .الذي يعاقب على اللعن هو اهللا تعالى -12

أهم األسباب ابتعاد الملعون عن منهج اهللا تعالى لمخالفته أوامـر اهللا  تعددت أسباب اللعن، و -13

  .تعالى
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  قائمة المصادر والمراجع

  القرآن الكريم 

 المصنف في األحاديث واآلثار، :)هـ235ت(، ابن أبي شيبة، أبو بكر عبد اهللا بن محمد الكوفي

ـ     ) 7( ة األولـى،  مج، تحقيق كمال يوسف الحـوت، مكتبـة الرشـد، الريـاض، الطبع

  ).هـ1409(

ـ 606ت(، ابن األثير، مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري النهايـة فـي   : )هـ

مج، تحقيق طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمـد الطنـاحي،   ) 5( غريب الحديث واألثر،

  ).م1979-هـ1399(المكتبة العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة األولى، 

أسد الغابة في معرفة : )هـ630ت(، بن عبد الكريم الشيباني الجزري بن محمد ابن األثير،علي

مج، تحقيق علي محمد معوض، عادل أحمد عبـد الموجـود،دار الكتـب    ) 8(، الصحابة

 .)م1996(،  العلمية

، زاد المسير فـي علـم التفسـير   : )هـ597ت( ،ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي بن محمد

  ). هـ1404(ج، الطبعة الثالثة، م) 9(المكتب اإلسالمي، بيروت، 

، تحقيق محمد عبد القـادر  أحكام القرآن: )هـ543ت(، العربي، محمد بن عبد اهللا أبو بكر ابن

  ).م1988 –هـ 1408(عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى، 

ـ شذرات الذهب في أخبار من ذهب: )هـ1089ت(، ابن العماد، عبد الحي الحنبلي اق ، دار األف

  .الجديدة، بيروت

مدارج السـالكين بـين   : )هـ751ت(، ابن القيم، محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد اهللا

مج، تحقيق محمد حامد الفقي، دار الكتاب العربـي،  ) 3(، منازل إياك نعبد وإياك نستعين

  ).م1973 –هـ 1393(بيروت، الطبعة الثانية، 
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+ 35( 37، مجموع الفتاوى: )هـ728ت(، اني أبو العباسابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم الحر

ـ 1426(، تحقيق أنور الباز، عامر الجزار، دار الوفاء، الطبعة الثالثـة،  )فهارس2 -هـ

  ).م2005

الصارم المسلول على شـاتم   ):هـ728ت( ابن تيميه، أحمد بن عبد الحليم الحراني أبو العباس،

الحلواني، محمد كبير أحمد شـودري، دار   مج، تحقيق محمد عبد اهللا عمر) 3(، الرسول

  ).هـ1417(ابن حزم، بيروت، الطبعة األولى، 

صحيح ابن حبـان  : )هـ354ت(، ابن حبان، محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي

مج، تحقيق شعيب األرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعـة  ) 18(، بترتيب ابن بلبان

  .، األحاديث مذيلة بأحكام شعيب األرنؤوط عليها)م1993 –هـ 1414(الثانية، 

اإلصـابة فـي تمييـز    : )هـ852ت(، ابن حجر ، أحمد بن علي أبو الفضل العسقالني الشافعي

مج، تحقيق علي محمد البجاوي، دار الجيل، بيـروت، الطبعـة األولـى،    ) 8(، الصحابة

  ).هـ1412(

ـ 852ت(، فعيابن حجر، أحمد بن علي أبو الفضل العسقالني الشا فـتح البـاري شـرح    : )هـ

مج، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، محب الدين الخطيب، طبعـة  ) 13(، صحيح البخاري

  ).هـ1379(دار المعرفة، بيروت، 

الفصل في الملل واألهواء  ):هـ456ت( ابن حزم، علي بن أحمد بن سعيد الظاهري أبو محمد،

  .مج، مكتبة الخانجي، القاهرة) 5( والنحل،

مج، مؤسسـة قرطبـة،   ) 6(، مسند أحمد: )هـ241ت(، بن حنبل، أحمد أبو عبد اهللا الشيبانيا

  ..القاهرة، األحاديث مذيلة بأحكام شعيب األرنؤوط عليها

، دار وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان: )هـ681ت(، ابن خلكان، شمس الدين أحمد بن محمد

  ).م1968(الثقافة، بيروت، ط 
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ـ : )هـ795ت(، لي، أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد ابن رجب الحنب ، دار مجامع العلوم والحك

 ).هـ1408(المعرفة، بيروت، الطبعة األولى، 

شركة مطبعة  ):هـ1252ت( ،حاشية رد المحتار على الدر المختار تنوير األبصارابن عابدين، 

  ).م1966(البابي الحلبي وأوالده، مصر، الطبعة الثانية 

التمهيد لما في الموطـأ مـن   : )هـ463ت(، ر، أبوعمر يوسف بن عبد اهللا النمريابن عبد الب

مج، تحقيق مصطفى بن أحمد العلـوي، محمـد عبـد الكبيـر     ) 22(، المعاني واألسانيد

  ).هـ1387(البكري، وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية، المغرب، 

تحقيق وضبط عبد السـالم محمـد   ، مقاييس اللغة: )هـ360ت(، ابن فارس، أحمد أبو الحسن

  .هارون، طهران، الطبعة األولى

الديباج المذهب في  ):هـ799ت( ابن فرحون، برهان الدين إبراهيم بن علي بن محمد اليعمري،

، تحقيق مأمون بن محي الدين الجنّان، دار الكتب العلميـة،  علماء المذهب معرفة أعيان

  ).م1996-هـ1417(بيروت، الطبعة األولى، 

، تحقيـق   طبقـات الشـافعية  : )هـ767ت(، ابن قاضي شهبة، أبو بكر أحمد بن محمد بن عمر

  ).هـ1407(1الحافظ عبد العليم خان، عالم الكتب، بيروت، ط

المغني في فقه اإلمام أحمد بـن  : )هـ620ت(، ابن قدامه، عبد اهللا بن أحمد المقدسي أبو محمد

  ).هـ1405(، الطبعة األولى، مج، دار الفكر، بيروت) 10( حنبل الشيباني،

زاد المعاد في هدي خير : )هـ751ت(، ابن قيم الجوزية، أبو بكر بن أيوب الزرعي أبو عبد اهللا

مج، تحقيق شعيب األرنؤوط وعبد القادر األرنؤوط، مؤسسة الرسالة، مكتبـة  ) 5(، العباد

  ).م1986 –هـ 1407(المنار اإلسالمية، بيروت، الكويت، الطبعة الرابعة عشر، 

ـ 774ت(، ابن كثير، عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي الدمشـقي  البدايـة  : )هـ

  .مج، مكتبة المعارف، بيروت) 14(، والنهاية
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ـ 774ت(، ابن كثير، عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي الدمشـقي  تفسـير  : )هـ

  ).م1981(مج، دار المعرفة، بيروت ط ) 4(، القرآن العظيم

ـ 774(، ابن كثير، عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشـي الدمشـقي   قصـص  : )هـ

  .، دار إحياء الكتب العربية، فيصل البابي وأوالدهاألنبياء

مج، تحقيق ) 2(، سنن ابن ماجه: )هـ273ت(، ابن ماجه، محمد بن يزيد أبو عبد اهللا القزويني

  .روت، األحاديث مذيلة بأحكام األلباني عليهامحمد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر، بي

ـ 711ت(، ابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم اإلفريقي المصري أبو الفضل لسـان  : )هـ

  ).م1990 –هـ 1410(مج، دار صادر، بيروت، لبنان، الطبعة األولى، ) 15(، العرب

مـج، تحقيـق   ) 4(، يةالسيرة النبو :)هـ213ت(، جمال الدين أبو محمد عبد الملك، ابن هشام

  .مصطفى السقا، إبراهيم االبياري، عبد الحافظ شلبي، طبعة المكتبة العلمية، بيروت

إرشاد العقل السليم إلـى مزايـا القـرآن     :)هـ982ت(، أبو السعود، محمد بن محمد العمادي

  .مج، دار إحياء التراث العربي، بيروت) 9( الكريم،

مـج،  ) 4(، سـنن أبـي داود  : )هـ275ت(، اني األزديأبو داود، سليمان بن األشعث السجست

تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الفكر، بيروت، األحاديث مذيلة بأحكام األلباني 

  .عليها

مج، ) 13(، مسند أبي يعلى: )هـ307ت(، أبو يعلى، أحمد بن علي بن المثنى الموصلي التميمي

، األحاديـث  )م1984 –هـ 1404(، دمشق، تحقيق حسين سليم أسد، دار المأمون للتراث

  .مذيلة بأحكام حسين سليم أسد عليها

، مقاالت االسالمين واختالف المصـلين : )هـ324ت(، األشعري، علي بن إسماعيل أبو الحسن

  .3هلموت ريتر، دار إحياء التراث العربي،  بيروت، ط تحقيق
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، المكتبة اإلسالمية، عمـان،  بويةصحيح السيرة الن: )هـ1420ت(، األلباني، محمد ناصر الدين

  .األردن الطبعة األولى

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع : )هـ691ت(، اآللوسي، شهاب الدين أبو الفضل

  ).م1987 –هـ 1408(مج، دار الفكر، بيروت، لبنان، ) 30(، المثاني

، تحقيـق محمـد   دب المفرداأل: )هـ256ت(، البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبد اهللا الجعفي

، األحاديث )م1989 –هـ 1409(فؤاد عبد الباقي، دار البشائر اإلسالمية، الطبعة الثالثة، 

  .مذيلة بأحكام األلباني عليها

) 6(، الجامع الصحيح المختصر: )هـ256ت(، البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبد اهللا الجعفي

 1407(ثير، اليمامة، بيروت، الطبعة الثالثة، مصطفى ديب البغا، دار ابن ك. مج، تحقيق د

  ).م1987 –هـ

، المكتـب اإلسـالمي،   المطلـع : )هـ337ت(، البعلي، محمد بن أبي الفتح الحنبلي أبو عبد اهللا

  .، تحقيق محمد بشير األدلبي)م1981 –هـ 1401(بيروت، 

ر طيبـة، الطبعـة   ، دامعالم التنزيل :)هـ510ت(، البغوي، الحسين بن مسعود الفراء أبو محمد

  ).هـ1409( األولى،

، دار كبرى اليقينيات الكونية وجود الخالق ووظيفـة المخلـوق  البوطي، محمد سعيد رمضان، 

  ).م1982 –هـ 1402(الفكر المعاصر، بيروت، لبنان، الطبعة الثامنة، 

 مج، تحقيق محمد ناصـر الـدين  ) 3(، مشكاة المصابيح: التبريزي، محمد بن عبد اهللا الخطيب

 ).م1985 –هـ 1405( 3األلباني، المكتب اإلسالمي، بيروت، ط

مج، تحقيـق وشـرح   ) 5(، سنن الترمذي: )هـ279ت(، الترمذي، محمد بن عيسى بن سورة

  .أحمد شاكر وآخرين، دار الكتب العلمية، بيروت، األحاديث مذيلة بأحكام األلباني عليها
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 الجواهر الحسان في تفسير القـرآن : )ـه875ت(، الثعالبي، عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف

  .مج، مؤسسة األعلمي للمطبوعات، بيروت) 4(

، تحقيـق إبـراهيم   كتاب التعريفات: )هـ816ت(، الجرجاني، علي بن محمد بن علي الشريف

  ).هـ1405(األبياري، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة األولى، 

، التبيان في تفسير غريب القرآن: )هـ815ت(، الجياني، شهاب الدين أحمد بن الهائم المصري

تحقيق فتحي أنور الدابولي، دار الصحابة للتراث بطنطـا، القـاهرة، الطبعـة األولـى،     

  ).م1992(

، تحقيـق  المسـتدرك علـى الصـحيحين   : )هـ405ت(، الحاكم، محمد بن عبد اهللا النيسابوري

ـ  1411(األولـى،  مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعـة    –هـ

  .، تعليقات الذهبي)م1990

، معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم األصول: )هـ1377ت(، حكمي، حافظ بن أحمد ال

 1410(مج، تحقيق عمر بن محمود أبو عمر، دار ابن القيم، الدمام، الطبعة األولى، ) 3(

  ).م1990 –هـ

، تحقيق شعيب األرنـاؤوط  ر أعالم النبالءسي: )هـ748ت(، الذهبي، محمد بن أحمد بن عثمان

  ).هـ 1413( 9ومحمد العرقسوسي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

تحقيـق محمـود    مختار الصـحاح، : )هـ666ت(، الرازي، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر 

  ).م1995 -هـ1415(خاطر، مكتبة لبنان ناشرون، طبعة جديدة، 

التفسير الكبيـر المسـمى بمفـاتيح    : )هـ606ت(، ينالرازي، محمد فخر الدين بن ضياء الد

  .مج، دار الفكر، بيروت، لبنان، الطبعة الثالثة) 32( الغيب،

، المفردات في غريب القـرآن : )هـ502ت(، الراغب األصفهاني، الحسين بن محمد أبو القاسم

  .تحقيق محمد سيد كيالني، مصطفى البابي الحلبي وأوالده، مصر
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، البرهان في علـوم القـرآن  : )هـ794ت(، هادر بن عبد اهللا أبو عبد اهللامحمد بن ب: الزركشي

  ).هـ1391(مج، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعرفة، بيروت، ) 4(

  .3، طاألعالم ):م1976ت( ،فارس خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بنالزركلي، 

ف عن حقـائق غـوامض التنزيـل    الكشا: )هـ538ت(، الزمخشري، جار اهللا محمود بن عمر

  . ، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنانوعيون التأويل

، دار اإليثـار،  شرح النسفية في العقيدة اإلسـالمية السعدي، عبد الملك عبد الرحمن السعدي، 

  ).م1988 –هـ 1408(العراق، الرمادي، الطبعة األولى، 

مج، دار الفكر، بيـروت،  ) 8(، لمنثورالدر ا: )هـ911ت(، أبي بكرالسيوطي، عبد الرحمن بن 

  ).م1993(

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدرايـة مـن   : )هـ1250ت(، الشوكاني، محمد بن علي 

  . مج، دار الفكر، بيروت) 5( علم التفسير،

ـ  1400(، الرياض، مكة المكرمة، الطبعة الثالثة، النبوة واألنبياء: الصابوني، محمد علي  –هـ

  ).م1989

مصـطفى  . مج، تحقيق د) 3(، تفسير القرآن: )هـ211ت(، الصنعاني، عبد الرزاق بن همام 

  ).هـ1410(مسلم محمد، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة األولى، 

سبل السالم شرح بلوغ المرام من : )هـ1182ت(، الصنعاني، محمد بن إسماعيل األمير اليمني

  .جيل، بيروت، لبنان، الطبعة األولىتحقيق الخولي، دار ال جمع أدلة األحكام،

مج، تحقيق ) 20(، المعجم الكبير: )هـ360ت(، الطبراني، سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم

ـ  1404(حمدي بن عبد المجيد السلفي، مكتبة العلوم والحكـم، الطبعـة الثانيـة،      –هـ

  ).م1983
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جامع البيان عن تأويل آي : )هـ310ت(، الطبري، محمد بن جرير بن يزيد بن خالد أبو جعفر

، تحقق أحمد محمد شـاكر ، مؤسسـة الرسـالة ، الطبعـة األولـى ،      مج) 24(، القرآن

  . )م2000 -هـ1420(

، دار الفكر، بيـروت، الطبعـة   المعجم المفهرس أللفاظ القرآن الكريمعبد الباقي، محمد فؤاد، 

  ).                م1981-هـ1401(الثانية 

عون المعبود شـرح سـنن أبـو    : )هـ1329ت(، مد شمس الحق أبو الطيبالعظيم أبادي، مح

  ).هـ1415(مج، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية، ) 14(، داود

عمدة القاري شـرح  : )هـ855ت(، العيني، الشيخ اإلمام بدر الدين أبو محمد محمود بن أحمد 

  .يروت، لبنانمج، دار إحياء التراث العربي، ب) 25( صحيح البخاري،

مـج، دار القلـم،   ) 4(، إحياء علوم الـدين : )هـ505ت(، الغزالي، محمد بن محمد أبو حامد

  .بيروت، لبنان، الطبعة الثالثة

. مـج، تحقيـق د  ) 8(، كتاب العين: )هـ170ت(، الفراهيدي، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد

  .لإبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهال. مهدي المخزومي و د

، دار الجيـل، بيـروت،   القاموس المحيط: )هـ817ت(، الفيروز آبادي، مجد الدين بن يعقوب

  .لبنان

المصباح المنير في غريـب الشـرح   : )هـ770ت(، الفيومي، أحمد بن محمد بن علي المقري

  .مج، المكتبة العلمية، بيروت) 2(، الكبير للرفاعي

) 20(الجامع ألحكام القـرآن،  : )هـ671ت(، أبو عبد اهللا يالقرطبي، محمد بن أحمد األنصار

  ). م1988 -هـ1408(مج، دار الكتب العلمية، 
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، الكرمي، مرعي بن يوسف بن أبي بكر بن أحمد بن أحمد بن أبي بكر بن يوسـف بـن أحمـد   

، تحقيق أسـعد  الشبهة والغرر عمن يحتج على فعل المعاصي بالقدر رفع: )هـ1033ت(

  .1ة المكرمة، طمحمد المغربي، دار حراء، مك

إرشـاد الطالـب إلـى منظومـة     : )هـ1124ت(، الكواكبي، محمد بن الحسن بن أحمد الحلبي

  ).هـ1324(، المطبعة الكبرى األميرية، الكواكب في علم األصول

دار تـأويالت أهـل السـنة،    : )هـ333ت(، الماتريدي، محمد بن محمد بن محمود أبو منصور

  .اإلرشاد، بغداد، الطبعة األولى

تحقيق محمود بن الجميل، دار البيان الحديثة،  الموطأ،: )هـ179ت(، مالك، أبو عبد اهللا بن أنس

، األحاديث بأحكام محمود بن )م2001 -هـ1422(مكتبة الصفا، القاهرة، الطبعة األولى، 

  .الجميل

مج، ) 10(، تحفة األحوذي: )هـ1353ت(، المباركفوري، محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم

  .دار الكتب العلمية، بيروت

، المحلي والسيوطي، جالل الدين محمد بن أحمد ، وجالل الدين عبد الرحمن بـن أبـي بكـر    

  .، دار الحديث، القاهرة، الطبعة األولىتفسير الجاللين: )هـ911ت-هـ864ت(

مـج،  ) 5(، صـحيح مسـلم  : )هـ261ت(، مسلم، أبو الحسين بن الحجاج القشيري النيسابوري

  .محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروتتحقيق 

، فيض القدير شرح الجـامع الصـغير  : )هـ1029ت(بن تاج العارفين،  المناوي، عبد الرءوف

  ).هـ1365(مج، المكتبة التجارية الكبرى، مصر، الطبعة األولى، ) 6(

، عاني القرآن العظـيم م: )هـ328ت(، النحاس، أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس

مج، تحقيق محمد علي الصابوني، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، الطبعة األولـى،  ) 6(

  ).هـ1409(
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مـج،  ) 6(، سنن النسـائي الكبـرى  : )هـ303ت(، النسائي، أحمد بن شعيب أبي عبد الرحمن

، تحقيق عبد الغفار سليمان البنداري، سيد كسروي حسن، دار الكتـب العلميـة، بيـروت   

  ).م1991-هـ1411(الطبعة األولى، 

ـ 710ت(أبو البركات عبد اهللا بن أحمد بن محمود،  النسفي، مـدارك التنزيـل وحقـائق    ) :هـ

مج، تحقيق مروان الشعار ، دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع ، الطبعة ) 4(، التأويل

  ).م1996(األولى، 

ـ 676ت(، أبـو زكريـا   النووي، محي الدين يحيى بن شرف الدمشقي الشافعي األذكـار  : )هـ

ـ  1375(مكتبة النقاء، بغـداد، الطبعـة الرابعـة،     المنتخبة من كالم سيد األبرار،  –هـ

  ).م1955

، الزواجر عن اقتراف الكبـائر  ):هـ974ت( الهيتمي، أحمد بن محمد ين علي بن حجر المكي،

  ).م1987 -هـ1407(دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة األولى، 

مجمع الزوائد  :)هـ807(، نور الدين علي بن أبو بكر الحارث بن أبي أسامة، الحافظ الهيثمي،

  ).هـ1412(مج، دار الفكر، بيروت، ) 10(، ومنبع الفوائد

بغية الباحث : )هـ807ت(،  علي بن أبو بكر الهيثمي،الحارث بن أبي أسامة، الحافظ نور الدين

حقيق حسين أحمد صالح الباكري، مركز خدمة السنة مج، ت) 2(،الحارث عن زوائد مسند

  ).م1992 -هـ1413(والسيرة النبوية، المدينة المنورة، الطبعة األولى 
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اآلياتفهرس   

  الصفحة رقم اآلية السورة اآلية  الرقم

  110  14  البقرة  "َوِإذَا لَقُواْ الَِّذيَن آَمنُواْ قَالُواْ "  .1

  157  30  البقرة  "الِئكَِة ِإنِّيَوِإذْ قَاَل َربَُّك ِللَْم "  .2

  88  32  البقرة  "ِعلَْم لَنَا ِإالَّقَالُواْ ُسْبَحانََك الَ "  .3

  158+157+70  34  البقرة  "اْسُجُدوا  َوِإذْ قُلْنَا ِللَْمالِئكَِة "  .4

  154+147  61  البقرة  "َوِإذْ قُلْتُْم َيا ُموَسى لََن "  .5

  152+147+15  88  لبقرةا  "َوقَالُوا قُلُوُبنَا غُلْفٌ َبْل  "  .6

  147+42+38+14  89  البقرة  "ِكتَاٌب  َولَمَّا َجاَءُهْم "  .7

  147  90  البقرة  "َأن اشْتََرْواْ بِِه َأنفَُسُهْم بِْئَسَما"  .8

91+89+32+17+13  159  البقرة  " إِنَّ الَِّذيَن يَْكتُُمونَ  "  .9

+151  

  151+32  160  البقرة  " ِإلَّا الَِّذيَن تَاُبوا ".10

88+85+44+42+14  161  البقرة  "نَّ الَِّذيَن كَفَُروا َوَماتُوا َوُهْمِإ ".11

+89+92+148  

  148  162  البقرة  "خَاِلِديَن ِفيَها الَ ُيخَفَّفُ ".12

  34  167  البقرة  " َوقَاَل الَِّذيَن اتََّبُعواْ ".13

  62  178  البقرة  " َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمنُواْ ".14

  51  179  البقرة  " َحَياةٌ صِالِْقَصاِفي  َولَكُْم ".15

  56  217  البقرة  " َعنِ الشَّْهرِ الَْحَرامَِيْسَألُونَكَ ".16

  53  221  البقرة  " َوالَ تَنِكُحواْ الُْمشْرِكَاِت ".17

  101+99  254  البقرة  "َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمنُواْ َأنِفقُواْ ".18

  153  59  آل عمران  "اللَِّه ِعنَْد  ِعيَسىَمثََل  ِإنَّ ".19

  153  60  آل عمران  "رَّبَِّك فَالَ تَكُنِمن  الَْحقُّ ".20

+153+81+70+14  61  آل عمران  "َماِمْن َبْعِد  فََمْن َحاجََّك ِفيِه ".21
162  

  103  70  آل عمران  "تَكْفُُروَن ِلَم  َيا َأْهَل الِْكتَابِ ".22

  102  71  آل عمران  "تَلْبُِسوَنِلَم  َيا َأْهَل الِْكتَابِ ".23
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  الصفحة  رقم اآلية  السورة  اآلية  رقمال

  148+108+55  86  آل عمران  "كَْيفَ َيْهِدي اللَّه قَْوًما ".24

92+57+56+55+14  87  آل عمران  "َعلَْيهِْمَأنَّ  ُأولَِئَك َجَزاُؤُهْم ".25

+108+148  

  148+108+57+55  88  آل عمران  "خَاِلِديَن ِفيَها الَ ُيخَفَّفُ َعنُْهُم".26

  148+108+55  89  آل عمران  " َبْعِد  ِمن يَن تَاُبواْالَّ الَِّذ ".27

  148  90  آل عمران  " ِإنَّ الَِّذيَن كَفَُرواْ َبْعَدْ  ".28

  148  91  آل عمران  " ِإنَّ الَِّذيَن كَفَُروا َوَماتُوا ".29

  102  99  آل عمران  "َِلَم قُْل َيا َأْهَل الِْكتَابِ ".30

  154  112  آل عمران  "َماَن َأْي ُضرَِبتْ َعلَْيهُِم الذِّلَّةُ".31

  91+90  128  آل عمران  " شَْيٌءِمْن الَْأْمرِ  لَْيَس لََك ".32

  47  17 النساء  "ِإنََّما التَّْوَبةُ َعلَى اللَِّه ِللَِّذيَن ".33

  47  31 النساء  "تَْجتَِنُبوا كََباِئَر َما تُنَْهْوَن إن".34

  119  36 النساء  " َواْعُبُدوا اللََّه َوال تُشْرِكُوا ".35

  150+15  46 النساء  "ِمْن الَِّذيَن َهاُدوا ُيَحرِّفُوَن ".36

  154+16+15  47 النساء  "َيا َأيَُّها الَِّذيَن ُأوتُواْ الِْكتَاَب ".37

  101  48 النساء  "ِإنَّ اللََّه ال َيغِْفُر َأْن ُيشَْرَك  ".38

  148  51 النساء  "َألَْم تََر ِإلَى الَِّذيَن ُأوتُواْ  ".39

  148+17+16  52 النساء  "اللُّه  ْولَـِئَك الَِّذيَن لََعنَُهُمُأ ".40

  63  92 النساء  "َيقْتَُل  َوَما كَاَن ِلُمْؤِمنٍ َأْن ".41

63+61+21+19+16  93 النساء  " َوَمْن َيقْتُْل ُمْؤِمنًا ُمتََعمًِّدا ".42

+111+112  

  156  117 النساء  " ُدوِنِه ِإالَِّمن  َيْدُعوَنِإن ".43

  156+15  118 النساء  "ِمْن ُه اللَُّه َوقَاَل لََأتَِّخذَنَّلََعنَ ".44

  60  145 النساء  " الدَّْرِكِفي  ِإنَّ الُْمنَاِفِقيَن ".45

  152+150+16  13  المائدة  "فَبَِما نَقِْضهِْم ِميثَاقَُهْم لََعنَّاُهم ".46

  112+64+61  32  المائدة  "ذَِلَك كَتَْبنَا َعلَى ِمْن َأْجلِ  ".47

  67  33  المائدة  "َما َجَزاُء الَِّذيَن ُيَحارُِبوَنِإنَّ ".48

  100  44  المائدة  "ِإنَّا َأنَْزلْنَا التَّْوَراةَ ِفيَها  ".49
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  الصفحة  رقم اآلية  السورة  اآلية  الرقم

  100  45  المائدة  "ِفيَها َأنَّ  َوكَتَْبنَا َعلَْيهِْم ".50

  154+146+19+15  60  المائدة  "بِشَرٍّ مِّن ُأنَبُِّئكُْمَهْل  قُْل ".51

  152  63  المائدة  "لوال ينهاهم الربانيون".52

  152+106+54+16  64  المائدة  "َوقَالَتْ الَْيُهوُد َيُد اللَِّهٌ  ".53

  149+147+146+15  78  المائدة  "َبِنيِمن  لُِعَن الَِّذيَن كَفَُرواْ ".54

  149  79  المائدة  "    َعن كَانُوا الَ َيتَنَاَهْوَن ".55

  102  20  األنعام  "َن آتَْينَاُهْم الِْكتَاَبالَِّذي ".56

  103+54  21  األنعام  "َوَمْن َأظْلَُم ِممَّنِ افْتََرى ".57

  18  108  األنعام  "َوالَ تَُسبُّواْ الَِّذيَن َيْدُعوَن" .58

  53  144  األنعام  " َوِمَن اِإلبِلِ اثْنَْينَِوِمَن  ".59

  155  146  نعاماأل  " َوَعلَى الَِّذيَن َهاُدوا َحرَّْمنَا ".60

  62  151  األنعام  "قُْل تََعالَْواْ َأتُْل َما َحرََّم  ".61

  75  152  األنعام  "َوالَ تَقَْرُبواْ َماَل الَْيِتيمِ ِإالَّ ".62

  158+69  12  األعراف  "تَْسُجَد ِإذْ َأالَّ  قَاَل َما َمنََعَك ".63

  158+69  13  األعراف  "قَاَل فَاْهبِطْ ِمنَْها فََما َيكُوُن  ".64

  157+70+29  18  األعراف  " قَاَل اخُْرْج ِمنَْها َمذُْؤوًما  ".65

  159  23  األعراف  "قَاال َربَّنَا ظَلَْمنَا َأنفَُسنَا  ".66

  163+71+15  38  األعراف  "ِفي ُأَممٍ قَْد قَاَل اْدخُلُوا  ".67

  163+71  39  األعراف  "َوقَالَتْ ُأوالَُهْم ُألخَْراُهْم  ".68

  100+98+14  44  األعراف  " اُب الَْجنَِّةَونَاَدى َأْصَح ".69

  100+98  45  األعراف  "لَِّذيَن َيُصدُّوَن َعْن َسبِيلِ  ا".70

  126  60  األعراف  "قَْوِمِه ِإنَّاِمن  قَاَل الَْمُأل ".71

  126  61  األعراف  "لَْيَس بِي قَْومِ  قَاَل َيا ".72

  130  65  األعراف  "َوِإلَى َعاٍد َأخَاُهْم ُهوداً قَاَل ".73

  130  66  األعراف  "ِمن قَاَل الَْمُأل الَِّذيَن كَفَُرواْ ".74

  131  71  األعراف  "َعلَْيكُم مِّن قَاَل قَْد َوقََع ".75

  135+133  73  األعراف  "َوِإلَى ثَُموَد َأخَاُهْم َصاِلًحا  ".76

  134+133  74  األعراف  " َواذْكُُروا ِإذْ َجَعلَكُْم خُلَفَاَء ".77
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  137+135  77  األعراف  "فََعقَُرواْ النَّاقَةَ َوَعتَْواْ َعْن  ".78

  137  78  األعراف  "فََأخَذَتُْهُم الرَّْجفَةُ فََأْصَبُحواْ ".79

  138  85  األعراف  "َوِإلَى َمْدَيَن َأخَاُهْم شَُعْيًبا  ".80

  138  86  األعراف  "َوالَ تَقُْعُدواْ بِكُلِّ ِصَراٍط  ".81

  139  88  األعراف  " قَاَل الَْملَُأ الَِّذيَن اْستَكَْبُروا ".82

  139  91  األعراف  "فََأخَذَتُْهُم الرَّْجفَةُ فََأْصَبُحواْ ".83

  143  124  األعراف  "َأْيِدَيكُْم َوَأْرُجلَكُْم لَُأقَطَِّعنَّ  ".84

  143  130  األعراف  " ِفْرَعوَن آَل  َولَقَْد َأخَذْنَا ".85

  144  132  األعراف  "ِمن آَيٍة تَْأِتنَا بِِهَمْهَما  َوقَالُواْ".86

  144  133  األعراف  " فََأْرَسلْنَا َعلَْيهُِم الطُّوفَاَن ".87

  144  134  األعراف  "َولَمَّا َوقََع َعلَْيهُِم الرِّْجُز ".88

  144  135  األعراف  "فَلَمَّا كَشَفْنَا َعنُْهُم الرِّْجَز ".89

  144  136  األعراف  " َأغَْرقْنَاُهْمفَانْتَقَْمنَا ِمنُْهْم فَ ".90

  150  152  األعراف  "ِإنَّ الَِّذيَن اتَّخَذُوا الِْعْجَل  ".91

  146  159  األعراف  "َوِمن قَْومِ ُموَسى ُأمَّةٌ  ".92

  76  199  األعراف  " خُذْ الَْعفَْو َوْأُمْر بِالُْعْرِف ".93

  52  28  التوبة  "َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمنُواْ ِإنََّما  ".94

  153+22  30  التوبة  "َوقَالَِت الَْيُهوُد ُعَزْيٌر اْبُن ".95

  57  53  التوبة  "كَْرًهاَأْو  قُْل َأنِفقُوا طَْوًعا ".96

  57  55  التوبة  "فَلَا تُْعجِْبَك َأْمَوالُُهْم َولَا ".97

  107+106  61  التوبة  "َوِمنُْهْم الَِّذيَن ُيْؤذُوَن النَّبِيَّ  ".98

  58  64  التوبة  "تُنَزََّل  اِفقُوَن َأْنَيْحذَُر الُْمنَ ".99

  107  65  التوبة  "َولَِئْن َسَألْتَُهْم لََيقُولُنَّ ِإنََّما "100

  107  66  التوبة  "لَا تَْعتَِذُروا قَْد كَفَْرتُْم َبْعَد "101

  60+59+16  68  التوبة  "َوَعَد اللَُّه الُْمنَاِفِقيَن  "102

  58  69  التوبة  "َأشَدَّ قَْبِلكُْم كَانُواِْمن  كَالَِّذيَن "103

  60  73  التوبة  "َيا َأيَُّها النَّبِيُّ َجاِهِد الْكُفَّاَر"104

  60+59  74  التوبة  "َيْحِلفُوَن بِاللِّه َما قَالُواْ َولَقَْد "105
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  58  80  التوبة  "الَ تَْستَغِْفْر َأْو  لَُهْماْستَغِْفْر  "106

  58  84  التوبة  "َأَحٍد مِّنُْهم  َعلَىتَُصلِّ  َوالَ "107

  59  101  التوبة  "الَْأْعَرابِ ِمَن  َوِممَّْن َحْولَكُْم"108

  145  90  يونس  " َوَجاَوْزنَا بَِبِني ِإْسَراِئيَل "109

  145  91  يونس  " ءآلئن َوقَْد َعَصْيتَ قَْبُل"110

  145  92  يونس  "فَالَْيْوَم نُنَجِّيَك بَِبَدِنَك ِلتَكُوَن "111

53+52+42+38+14  18  هود  "َوَمْن َأظْلَُم ِممَّنِ افْتََرى "112

+98  

  98+53  19  هود  "الَِّذيَن َيُصدُّوَن َعْن َسبِيلِ  "113

  125  32  هود  "قَالُوا َيا نُوُح قَْد َجاَدلْتَنَا  "114

  125  35  هود  " ِإنِ  َأْم َيقُولُوَن افْتََراُه قُْل "115

  125  38  هود  "كُلََّما َمرََّوَيْصنَُع الْفُلَْك َو "116

  127  42  هود  "ِفي َمْوجٍ َوِهَي تَْجرِي بِهِْم "117

  127  43  هود  "قَاَل َسآوِي ِإلَى َجَبلٍ  "118

  127+123+23  44  هود  "اْبلَِعي َأْرُض  ِقيَل َياَو  "119

  130+129  53  هود  "َما جِْئتَنَا بَِبيِّنٍَةُهوُد  قَالُواْ َيا "120

  130  54  هود  "َبْعُض ال اْعتََراَكنَقُوُل ِإِإْن "121

  131  57  هود  "فَِإْن تََولَّْوا فَقَْد َأْبلَغْتُكُْم َما "122

  129+128  59  هود  " َجَحُدواْ بِآَياِتَعاٌد  َوِتلَْك "123

  132+128+82+14  60  هود  " الدُّنَْيا لَْعنَةًَوُأتْبُِعوا ِفي َهِذِه "124

  27  63  هود  "رٍتَخِْسيغَْيَر  فََما تَزِيُدونَِني "125

  135  64  هود  "لَكُْماللِّه  نَاقَةُقَْومِ َهـِذِه  َوَيا"126

  137  67  هود  "َوَأخَذَ الَِّذيَن ظَلَُمواْ الصَّْيَحةُ"127

  137+133  68  هود  " ِإنََّألَا  لَْم َيغْنَْوا ِفيَهاكََأْن  "128

  140  87  هود  "َأَصلَاتَُك  قَالُوا َيا شَُعْيُب "129

  137  94  هود  " ء َأْمُرنَا نَجَّْينَا شَُعْيًباَولَمَّا َجا "130

  137+23  95  هود  "ُبْعًداَأالَ  َيغْنَْواْ ِفيَهاكََأن لَّْم  "131

  141  96  هود  "َولَقَْد َأْرَسلْنَا ُموَسى بِآَياِتنَا  "132



 184

  الصفحة  رقم اآلية  السورة  اآلية  الرقم

  141  97  هود  " َوَملَِئِه ِفْرَعْوَن إلى "133

  142+141  98  هود  " قَْوَمُه َيْوَم الِْقَياَمِةُم َيقُْد "134

  141+14  99  هود  "الدُّنَْيا لَْعنَةًِفي َهِذِه  َوُأتْبُِعواْ "135

  27+26  101  هود  " َولَـِكن َوَما ظَلَْمنَاُهْم "136

  48  114  هود  "ِإنَّ الَْحَسنَاِت ُيذِْهْبَن "137

  118+116+67+14  25 الرعد  "اللَِّهَعْهَد  الَِّذيَن َينْقُُضوَن و"138

  157  30 الحجر  " فََسَجَد الَْمالِئكَةُ كُلُُّهْم "139

  157  31 الحجر  " َمَع َأْن َيكُوَنَأَبى  ِإلَّا ِإْبِليَس"140

  157  32 الحجر  "َأْن  قَاَل َيا ِإْبِليُس َما َمنََعَك "141

  157  33 الحجر  " فَِإنََّك قَاَل فَاخُْرْج ِمنَْها "142

  159+157+156  34 الحجر  "فَِإنََّك  ْج ِمنَْهاقَاَل فَاخُْر "143

  159+157+159+14  35 الحجر  "َيْومِ  َوِإنَّ َعلَْيَك اللَّْعنَةَ ِإلَى "144

  159  39 الحجر  " قَاَل َربِّ بَِما َأغَْوْيتَِني "145

  46  49 الحجر  " َُأنَا الْغَفُوُرَأنِّي  نَبِّْئ ِعَباِدي "146

  27  98 النحل  " َن فَٱْستَِعذْٱلْقُْرآ فَِإذَا قََرْأتَ "147

  29  18 اإلسراء  "كَاَن ُيرِيُد الَْعاجِلَةََمْن  "148

  29  39 اإلسراء  " ذَِلَك ِممَّا َأْوَحى ِإلَْيَك َربَُّك "149

  74  53 اإلسراء  " الَِّتي َوقُْل ِلِعَباِدي َيقُولُوا "150

  161+160+14  60 اإلسراء  "َوِإذْ قُلْنَا لََك ِإنَّ َربََّك َأَحاطَ "151

  159  61 اإلسراء  "" اْسُجُدوا َوِإذْ قُلْنَا ِللَْمالِئكَِة152

  159  62 اإلسراء  " الَِّذيَهذَا  قَاَل َأَرَأْيتََك "153

  70  63 اإلسراء  " فََمن تَبَِعَك ِمنُْهْماذَْهْب  قَاَل"154

  143  56 طه  " َولَقَْد َأَرْينَاُه آَياِتنَا كلّها "155

  153  86 طه  " ى قَْوِمهَِِإلَُموَسى  فََرَجَع "156

  153  87 طه  " قَالُوا َما َأخْلَفْنَا َمْوِعَدَك "157

  81  23 األنبياء  "َوُهْم  َعمَّا َيفَْعُلُيْسَأُل  لَا "158

  127  30 األنبياء  "َأَولَْم َيَر الَِّذيَن كَفَُروا "159

  25  31  الحج  "ُمشْرِِكيَن بِِهغَْيَر  ُحنَفَاَء ِللَِّه"160
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  124  23  المؤمنون  " َولَقَْد َأْرَسلْنَا نُوًحا "161

  125+124  24  المؤمنون  "م الَِّذيَن كَفَُرواْالَْمُأل  فَقَاَل "162

  126+124  25  المؤمنون  "هو إالّ رجل به جنّة إن "163

  129  33  المؤمنون  " قَْوِمِهِمْن  َوقَاَل الَْملَُأ "164

  130  38  المؤمنون  " لَّا َرُجٌل افْتََرىُهَو ِإِإْن  "165

  131  41  المؤمنون  "بِالَْحقِّ  فََأخَذَتُْهُم الصَّْيَحةُ- "166

  86  107  المؤمنون  "فَِإْن ُعْدنَا َربَّنَا َأخْرِْجنَا ِمنَْها"167

  86  108  المؤمنون  " اخسؤا فيهاقال  "168

  64  4  النور  " َوالَِّذيَن َيْرُموَن الُْمْحَصنَاِت"169

  115+65  6  النور  " َوالَِّذيَن َيْرُموَن َأْزَواَجُهْم "170

  115+81+65+15  7  النور  "لَْعنَتَ اللَِّه َأنَّ  َوالْخَاِمَسةُ "171

  115+65  8  النور  " َوَيْدَرُأ َعنَْها الَْعذَاَب َأْن "172

  115+65  9  النور  "اللَِّه َأنَّ غََضَب  َوالْخَاِمَسةَ "173

  114+64  19  النور  "ُ وَن َأْن تَِشيَعالَِّذيَن ُيِحبُّ إن"174

+65+64+32+16  23  النور  " الَِّذيَن َيْرُموَن نإ"175
113  

  65  24  النور  " َيْوَم تَشَْهُد َعلَْيهِْم َألِْسنَتُُهْم "176

  65  25  النور  " َيْوَمِئٍذ ُيَوفِّيهُِم اللَُّه ِدينَُهُم "177

 َوقَْوَم نُوحٍ لَمَّا كَذَُّبوا الرُُّسـل "178
  "قناهَمأغر

  125  37 الفرقان

  125  105 الشعراء  " كَذََّبتْ قَْوُم نُوحٍ الُْمْرَسِليَن "179

  125  106 الشعراء  " َألَا ِإذْ قَاَل لَُهْم َأخُوُهْم نُوٌح"180

  125  111 الشعراء  " َواتََّبَعَك قَالُوا َأنُْؤِمُن لََك "181

  124+28  116 الشعراء  " َيا نُوُح قَالُوا لَِئْن لَْم تَنْتَِه "182

  130  128 الشعراء  "آَيةً تَْعَبثُوَن تَْبنُوَن بِكُلِّ رِيعٍ"183

  130  129 الشعراء  " لََعلَّكُْمَمَصاِنَع  َوتَتَِّخذُوَن "184

  130  130 الشعراء  "َجبَّارِيَن َوِإذَا َبطَشْتُم َبطَشْتُْم"185

  129  136 الشعراء  " قَالُوا َسَواٌء َعلَْينَا َأَوَعظْتَ "186



 186

  الصفحة  رقم اآلية  السورة  اآلية  قمالر

  134  146 الشعراء  "َما َهاُهنَاِفي  َأتُتَْركُوَن "187

ـٍٰت َوُعُيونٍ في"188   134  147 الشعراء  " َجنَّ

  134  148 الشعراء  "طَلُْعَها  َوُزُروعٍ َونَخْلٍ "189

  134  149 الشعراء  " ُبُيوتًا الْجَِبالِِمَن  َوتَنِْحتُوَن "190

  136  153 الشعراء  "ِمَن  َما َأنْتَقَالُوا ِإنَّ "191

  136  155 الشعراء  "ِشْرٌب  نَاقَةٌ لََهاَهِذِه  قَاَل "192

  135  156 الشعراء  "فََيْأخُذَكُْم  َولَا تََمسُّوَها بُِسوٍء"193

  140  185 الشعراء  "ِمَن  قَالُوا ِإنََّما َأنْتَ "194

  140  186 الشعراء  " َوَما َأنتَ ِإلَّا َبشٌَر مِّثْلُنَا "195

  140  187 الشعراء  "مَِّن  فََأْسِقطْ َعلَْينَا ِكَسفًا "196

  140  189 الشعراء  " َيْومِ فَكَذَُّبوُه فََأخَذَُهْم َعذَاُب"197

  165  214 الشعراء  " َوَأنِْذْر َعِشيَرتََك الَْأقَْربِيَن "198

  135  48 النمل  "ِتْسَعةُ  الَْمِدينَِةِفي  َوكَاَن "199

  135  49 النمل  "لَنَُبيِّتَنَُّه  اَسُموا بِاللَِّهقَالُوا تَقَ "200

  143  4 القصص  "الَْأْرضِِفي  ِإنَّ ِفْرَعْوَن َعلَا"201

  142+141  38 القصص  " َوقَاَل ِفْرَعْوُن َيا َأيَُّها الَْمُأل"202

  141  39 القصص  "ِفي َواْستَكَْبَر ُهَو َوُجنُوُدُه "203

  141  40 القصص  " نَاُهْمفََأخَذْنَاُه َوُجنُوَدُه فَنََبذْ "204

  141  41 القصص  " َوَجَعلْنَاُهْم َأِئمَّةً َيْدُعوَن ِإلَىِ"205

  141+31+28+14  42 القصص  "الدُّنَْياِفي َهِذِه  َوَأتَْبْعنَاُهْم "206

  149  50 القصص  " فَِإْن لَْم َيْستَجِيُبوا لََك "207

  126  14 تالعنكبو  "َولَقَْد َأْرَسلْنَا نُوًحا ِإلَى قَْوِمِه"208

  33+16  25 العنكبوت  "ُدونِِمْن  َوقَاَل ِإنََّما اتَّخَذْتُْم "209

  143  39 العنكبوت  "َوقَاُروَن َوِفْرَعْوَن َوَهاَماَن "210

  102  61 العنكبوت  "خَلَقَ مَّْن  َولَِئن َسَألْتَُهم "211

  54  68 العنكبوت  "َوَمْن َأظْلَُم ِممَّنِ افْتََرى  "212

  149  29 الروم  " الَِّذيَن ظَلَُموااتََّبَع َبلِ  "213

  100+52  13 لقمان  " ِلاْبِنِه َوُهَو َوِإذْ قَاَل لُقَْماُن "214
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  74  16 السجدة  " تَتََجافَى ُجنُوُبُهْم َعْنِ  "215

  74  19 السجدة  "الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُواِ  أما"216

  88  43 األحزاب  " ي َعلَْيكُْمُهَو الَِّذي ُيَصلِّ "217

  88  56 األحزاب  " ِإنَّ اللََّه َوَمالِئكَتَُه ُيَصلُّوَن  "218

+55+35+32+16  57 األحزاب  " ِإنَّ الَِّذيَن ُيْؤذُوَن اللَّهَُ "219

104+105  

  104+66  58 األحزاب  " َوالَِّذيَن ُيْؤذُوَن الُْمْؤِمِنيَن "220

  109+57  60 األحزاب  " اِفقُوَنلَِئْن لَْم َينْتَِه الُْمنَ "221

  109+57+42+14  61 األحزاب  " ُأِخذُوا َملُْعوِنيَن َأْينََما ثُِقفُوا "222

  42+15  64 األحزاب  " ِإنَّ اللََّه لََعَن الْكَاِفرِيَن "223

  164+71  66 األحزاب  "ِفي  َيْوَم تُقَلَُّب ُوُجوُهُهْم "224

  164+71+35  67 األحزاب  " َوقَالُوا َربَّنَا ِإنَّا َأطَْعنَا "225

+71+35+16+15  68 األحزاب  "ِمَن  َربَّنَا آِتهِْم ِضْعفَْينِ"226
164  

  75  70 األحزاب  "َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اتَّقُوا  "227

  75  71 األحزاب  " ُيْصِلْح لَكُْم َأْعَمالَكُْم َوَيغِْفْر "228

  88  41 سبأ  " قَالُوا ُسْبَحانََك َأنْتَ َوِليُّنَا "229

  29  7 الصافات  " كُلِّ شَْيطَانٍ مِّن  َوِحفْظاً "230

  29  8 الصافات  "الَْملَِإ  ال َيسَّمَُّعوَن ِإلَى "231

  29  9 الصافات  "َواِصٌب ُدُحوراً َولَُهْم َعذَاٌب"232

  161  62 الصافات  "شََجَرةُ  َأذَِلَك خَْيٌر نُُّزلًا َأْم "233

  161  63 الصافات  " لظَّاِلِميَن ِل ِإنَّا َجَعلْنَاَها ِفتْنَةً "234

  161  64 الصافات  " تَخُْرُج ِفيِإنََّها شََجَرةٌ  "235

  161  65 الصافات  " طَلُْعَها كََأنَُّه ُرُؤوُس "236

  125  12 ص  " كَذََّبتْ قَْبلَُهْم قَْوُم نُوحٍ "237

  158  75 ص  "قَاَل َيا ِإْبِليُس َما َمنََعَك َأْنَ  "238

  158  76 ص  " ِمنُْه خَلَقْتَِني قَاَل َأنَا خَْيٌر "239

  156+69  77 ص  "قَاَل فَاخُْرْج ِمنَْها "240
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  156+70+15  78 ص  "  َِيْومِ َوِإنَّ َعلَْيَك لَْعنَِتي ِإلَى "241

  70  85 ص  " لََأْملََأنَّ َجَهنََّم ِمنَْك َوِممَّْن "242

  102  3 الزمر  " لْخَاِلُصاالدِّيُن  ِللَِّهَألَا  "243

  50+46  53 الزمر  "قُْل َيا ِعَباِدَي الَِّذيَن َأْسَرفُوا "244

  54  60 الزمر  " َوَيْوَم الِْقَياَمِة تََرى الَِّذيَن ا "245

  84  73 الزمر  "َوِسيقَ الَِّذيَن اتَّقَْوا َربَُّهْم  "246

  117  26 غافر  "َوقَاَل ِفْرَعْوُن ذَُروِني َأقْتُْل "247

  26  37 غافر  "السََّماَواِت فََأطَِّلَع َأْسَباَب  "248

  86  49 غافر  "النَّارِ ِلخََزنَِةِفي  َوقَاَل الَِّذيَن"249

  86  50 غافر  "قَالُوا َأَولَْم تَُك تَْأِتيكُْم ُرُسلُكُم"250

  14  52 غافر  "َيْوَم ال َينفَُع الظَّاِلِميَن  "251

  129  15 فصلت  " ِِفي فَاْستَكَْبُرواَعاٌد  فََأمَّا "252

  132  16 فصلت  "فََأْرَسلْنَا َعلَْيهِْم رِيًحا  "253

  137  17 فصلت  "  َوَأمَّا ثَُموُد فََهَدْينَاُهْم "254

  75  44 فصلت  "  َأْعَجِميًّا َولَْو َجَعلْنَاُه قُْرءانًا"255

  80  11 الشورى  "فَاِطرِ السََّماَواِت َواَألْرضِ "256

  145+142  51 الزخرف  " ِمِهقَْوِفي  َونَاَدى ِفْرَعْوُن "257

  143  52 الزخرف  "الَِّذي ِمْن َهذَا  َأْم َأنَا خَْيٌر "258

  142  54 الزخرف  " فَاْستَخَفَّ قَْوَمُه فََأطَاُعوُه "259

  161  43 الدخان  " الزَّقُّومِشََجَرةَ  ِإنَّ "260

  161  44 الدخان  " طََعاُم الَْأِثيمِ "261

  131  24 األحقاف  "ْستَقْبَِلمُّ فَلَمَّا َرَأْوُه َعارًِضا "262

  131  25 األحقاف  "شَْيٍء بَِأْمرِ َربَِّهاكُلَّ  تَُدمُِّر "263

  118+116+68+66  22 محمد  " تََولَّْيتُْم َأْنِإْن  فََهْل َعَسْيتُْم "264

  116+68+66+16  23 محمد  " ُأْولَِئَك الَِّذيَن لََعنَُهُم اللَُّه "265

  101  34 محمد  " َصدُّواِإنَّ الَِّذيَن كَفَُروا َو "266

  131  38 محمد  " َها َأنْتُْم َهُؤلَاِء تُْدَعْوَن "267

  57+16  6 الفتح  "َوُيَعذَِّب الُْمنَاِفِقيَنِ  "268
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  الصفحة  رقم اآلية  السورة  اآلية  الرقم

  72  18 ق  " ِإال لََدْيِه قَْولٍِمن  َما َيلِْفظُ "269

  98  29 ق  " لََديَّ َوَما َما ُيَبدَُّل الْقَْوُل "270

  142  38 الذاريات  " .َوِفي ُموَسى ِإذْ َأْرَسلْنَاُه "271

  142  39 الذاريات  " فَتََولَّى بُِركِْنِه َوقَاَل َساِحٌر "272

  47  32 النجم  "اِإلثْمِ الَِّذيَن َيْجتَِنُبوَن كََباِئَر "273

  126  9 القمر  "كَذََّبتْ قَْبلَُهْم قَْوُم نُوحٍ  "274

  127  10 القمر  " َمغْلُوٌبَأنِّي  فََدَعا َربَُّه "275

  127  11 القمر  " بَِماء فَفَتَْحنَا َأْبَواَب السََّماء "276

  127  12 القمر  " َوفَجَّْرنَا الَْأْرَض ُعُيونًا "277

  136  25 القمر  " ِمْن َبْيِننَا َعلَْيِهالذِّكُْر  َأُؤلِْقَي "278

  136  31 القمر  " ِإنَّا َأْرَسلْنَا َعلَْيهِْم َصْيَحةً "279

  85  30 المدثر  " َعلَْيَها ِتْسَعةَ َعشََر "280

  85  31 المدثر  " النَّارَِأصَحب  َما َجَعلْنَاَو  "281

  142  24 النازعات  " الَْأْعلَى فَقَاَل َأنَا َربُّكُُم "282

  22  4 البروج  " الُْأخُْدوِد قُِتَل َأْصَحاُب "283

  128  6 الفجر  " فََعَل َربَُّككَْيفَ  َألَْم تََر "284

  128  7 الفجر  " العمادإرَم ذاِت  "285

  112  4 قريش  " ُجوعٍ الَِّذي َأطَْعَمُهْم ِمْن "286

  172+165+83+26  1 المسد  " لََهب تَبَّتْ َيَدا َأبِي "287

  1650+83  2 المسد  " َمالُُه َما َأغْنَى َعنُْه "288

  165+83  3 المسد  " ذَاتَ لََهبٍ َسَيْصلَى نَاًرا "289

  165+83  4 المسد  "تُُه َحمَّالَةَ الَْحطَبَِواْمَرَأ "290

  165+83  5 المسد  " ِفي جِيِدَها َحْبٌل ِمْن َمَسٍد "291
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  األحاديثفهرس 
  الصفحة  المرجع طرف الحديث الرقم

  73+18  20/ 1صحيح البخاري    " فُُسوقٌ َوِقتَالُُه كُفٌْر ِسَباُب الُْمْسِلمِ "  1
  77+19  2228/ 5صحيح البخاري     "َيلَْعَن الرَُّجُل اِئرِ َأْنِإنَّ ِمْن َأكَْبرِ الْكََب  "   2
  95+73+22  2264/ 5صحيح البخاري    "َولَْعُن الُْمْؤِمنِ كَقَتِْلِه"  3
  23  1/376صحيح مسلم   "اتَّخَذُوا قُُبورَ َأنْبَِياِئهِْم  الَْيُهوَد قَاتََل اللَُّه "  4

  23  1/376صحيح مسلم   "اتَّخَذُوا   َصاَرى َوالنَّ  الَْيُهوَد لََعَن اللَُّه    "  5

  24  4/2280صحيح مسلم    "؟َأْضَحُك ِممَّ تَْدُروَن َهْل "  6

  25  28/ 3مسند أحمد    "ِإنََّك: فََأقُوُل َأْصَحابِي َأْصَحابِي فَِقيَل "  7

  25   5/2406صحيح البخاري    " ُسْحقًا ُبْعًدا    "  8

  28  651/ 1سنن أبي داود    "طَِعْمتَ َوتَكُْسَوَها َأْن تُطِْعَمَها ِإذَا   "  9

  30  945الموطأ      "ُهَو ِفيِه َأْصغَُر الشَّْيطَاُن َيْوًما َما ُرِئَي   "  10

  77+73+37  404/ 1  مسند أحمد   "َولَا اللَّعَّانِ   بِالطَّعَّانِ الُْمْؤِمُن لَْيَس   "   11
/  6صحيح البخاري    "قُلََعَن اللَُّه السَّارِقَ َيْسرِ "  12

2489  

39  

  41  2489/  صحيح البخاري    "باب ما يكره من لعن شارب الخمر"   13

  43  275/ 1صحيح البخاري    "ِفي الرَّكَْعِة الْآِخَرِة ِمْن َصلَاِة  َيقْنُتُ   "  14

  43  470/ 1صحيح مسلم    "َوذَكَْواَن  َورِْعلًا    ِلْحَياَن َبِني اللَُّهمَّ الَْعْن  "  15

لَّى اللَُّه َعلَْيِه َص   َدخََل َعلَى َرُسولِ اللَِّه   16

  "  َوَسلَّم

  45  2007/ 4صحيح مسلم  

  45  695/ 2مسند أبي داود   " َرَجَعتْ بَِأْهلٍ لَْيَس لَُه شَْيًئا َمْن لََعَن"  17

  46  4/1780صحيح البخاري    "أما بعد يا عائشة"   18

  46  2323/ 5صحيح البخاري   "تَقُوَل َأْن ِتغْفَارِاِلاْس     َسيُِّد"   19

  46  725/ 2صحيح مسلم     "َواِدَيانِ    آَدَم ِلاْبنِ لَْو كَاَن "  20

  48  208/ 1صحيح مسلم     "ِإلَى الصَّلََواتُ الْخَْمُس َوالُْجْمَعةُ "  21

  50  19/ 12المعجم الكبير    "ابن آدم إنك ما دعوتني  22

  56  1233/ 3صحيح مسلم     "َيرِثُ َولَا ثُ الُْمْسِلُم الْكَاِفَرَيرِ لَا   "  23

  108+56  2537/ 6صحيح البخاري    "فَاقْتُلُوُه َبدََّل ِدينَُه َمْن   "  24
  114+62  1017/ 3 صحيح البخاري   الُْموبِقَاِت    اْجتَِنُبوا السَّْبَع    "  25
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  الصفحة  المرجع طرف الحديث الرقم
  62  16/ 4سنن الترمذي    "َأْهَوُن َعلَى اللَِّه اُل الدُّنَْيالََزَو "  26

  62  598/ 2سنن أبي داود   "ِللْقَاِتلِ شَْيٌء لَْيَس   "  27

  62  857/ 2صحيح البخاري    "بِخَْيرِ فَُهَو قُِتَل لَُه قَِتيٌل َوَمْن  28

  63  576/ 2سنن أبي داود     "َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َما َرَأْيتُ النَّبِيَّ "  29

  63  490/ 3مسند أحمد    "بِكُلِّ ُيْعِتقْ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ َعنُْه َأْعِتقُوا    "  30

  65  19/ 4ابن أبي شيبة   "المتالعنان يفرق بينهما"   31

  66  431الموطأ    "َوِللَْعاِهرِ ِللِْفَراشِ الَْولَد  "  32

  68  483/ 2مسند أحمد    "كُلَّ تُْعَرُض  َم آَد   َأْعَماَل َبِني ِإنَّ "  33

  68  36/ 1األدب المفرد    "إن الرحمة ال تنزل على قوم  34

  69+68  693/ 2سنن أبي داود    "ُيَعجَِّل اللَُّه َأْن ذَنْبٍ َأْجَدُر َما ِمْن   "  35
  68  1981/ 4صحيح مسلم     " َمْن :ُمَعلَّقَةٌ بِالَْعْرشِ تَقُوُل الرَِّحُم "  36

  120+69  1981/ 4صحيح مسلم     " َيْدخُُل الَْجنَّةَ قَاِطُع َرِحمٍ لَا  "   37
  71  426/ 7المصنف    "لقد أتاني البشير بهلكة"   38

  72  2377/ 5 صحيح البخاري  "ِمْن الرَُّجَل لََيتَكَلَُّم بِالْكَِلَمِة ِإنَّ   "  39

  76+73  2240/ 5 صحيح البخاري  "الْآِخرِ ُيْؤِمُن بِاللَِّه َوالَْيْومِ َمْن كَاَن"   40
  73  95/ 3مسند أحمد    "تُكَفُِّر فَِإنَّ َأْعَضاَءُه  آَدَم    َأْصَبَح اْبُن ِإذَا "  41

  74  1997/ 4صحيح مسلم   "الُْمفِْلُس قَالُوا الُْمفِْلُس َأتَْدُروَن َما "  42

  74  11/ 5سنن الترمذي    "َوَسلََّم َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه   كُنْتُ َمَع النَّبِيِّ "  43

  76  2267/ 5صحيح البخاري    "ِإنََّما    بِالصَُّرَعِة الشَِّديُد لَْيَس "  44

  76  239/ 1مسند أحمد    "تَُعسُِّروا َولَا َوَيسُِّروا َعلُِّموا"  45

  76  2267/ 5صحيح البخاري   "لَذََهَب َعنُْه قَالََها لَْو لََأْعلَُم كَِلَمةً ِإنِّي   "  46

  77   2376/ 5صحيح البخاري   "َوَما َبْيَن لَْحَيْيِه ِلي َما َبْيَن َيْضَمْن َمْن  47

+90+82  385/ 1صحيح مسلم     "َألَْعنَُك بِلَْعنَِة اللَِّه التَّامَِّة"  48
160  

  95+93+83  694/ 2سنن أبي داود    "َصِعَدتْ اللَّْعنَةُ شَْيًئا لََعَن ِإنَّ الَْعْبَد ِإذَا"   49
  85  2622/ 6صحيح البخاري   "ِإلَى    َعْيرٍ    ِمْن  َحَرٌم     الَْمِدينَةُ "   50

  85  1182/ 3صحيح البخاري   "ِإلَى ِفَراِشِه َدَعا الرَُّجُل اْمَرَأتَُه ِإذَا"  51

  87  1059/ 2صحيح مسلم     "َما ِمْن    نَفِْسي بَِيِدِه َوالَِّذي   "  52
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  الصفحة  المرجع حديثطرف ال الرقم
  89  2141/ 4صحيح مسلم     "َعلَْيِه  َصلَّى اللَُّه النَّبِيَّر حينما استغف "  53

  90  466/ 1صحيح مسلم     "   َورِْعلًا     ِلْحَياَن َبِني    اللَُّهمَّ الَْعْن   "  54

  90  350/ 4سنن الترمذي   "بِغََضبِِه َولَا اللَِّه لَا تَلَاَعنُوا بِلَْعنَِة "  55

  90  2006/ 4صحيح مسلم     " ُأْبَعثْ لَعَّانًا لَْم "   56

  90  1219/ 3صحيح مسلم      "َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى لََعَن َرُسوُل اللَِّه"  57

  93   2006/ 4صحيح مسلم    شُفََعاَء َولَا اللَّعَّانُوَن لَا َيكُوُن "  58

  93  2005/ 4صحيح مسلم     "َأْن َيكُوَن َينَْبِغي ِلِصدِّيق لَا   "  59

  94  248/ 1مسند أحمد   "ُيَباِهلُوَن الَِّذيَن خََرَج َولَْو "  60

  95  1065/ 2صحيح مسلم     " َأنَُّه َأتَى بِاْمَرَأٍة    "  61

  95  2004/ 4صحيح مسلم     "َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه    َرُسوُل اللَِّه  َبْينََما "  62

  96  748/ 2سنن أبي داود    "نه وال تسبه فإنهال تلع"  63

  96  395/ 1سنن ابن ماجه     َعلَْيِه َوَسلََّم اللَُّه َصلَّى   لََدغَتْ النَّبِيَّ  "  64

  96  322/ 4السنن الكبرى    " َبهِيَمٍة َعلَى َوقََع َمْن لََعَن اللَُّه "  65

  96  564/ 2سنن أبي داود    "افَاقْتُلُوُه َواقْتُلُوَه َأتَى َبهِيَمةً َمْن"  66

  99  1994/ 4صحيح مسلم     "الظُّلَْم َعلَى ِإنِّي َحرَّْمتُ ِعَباِدي َيا  "  67

  105  120/ 3مسند أحمد    "َوَما َوَجلَّ ِفي اللَِّه َعزَّ ُأوِذيتُ   لَقَْد  "  68

  107  218/ 2مسند أحمد    "ثُمَّ انَْصَرفُوا َعنُْه فَِإنَّ ذَِلَك لََأشَدُّ "  69

  119  194/ 1مسند أحمد    "َوَأنَا الرَّْحَمُن خَلَقْتُ اللَُّه َأنَا  70

  120  939/ 2صحيح البخاري     "بِاللَِّه َوُعقُوقُ الَْواِلَدْينِ َوقَتُْل الِْإشَْراُك   "  71

  146  2669/ 6صحيح البخاري   قَْبلَكُْم ِشْبًرا كَاَن َسنََن َمْن لَتَتَْبُعنَّ "  72

  156  1275/ 3صحيح البخاري   " َعلَْيهِْم ُحرَِّمتْ   الَْيُهوَد  لََعَن اللَّه "  73

فُنَا "  74 دٌ  يَُخوِّ قُّوِم   بَِشَجَرةِ    ُمَحمَّ   163  374/ 1مسند أحمد   "   الزَّ

  166  1787/ 4صحيح البخاري      َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم    النَّبِيُّ  َصِعَد"  75
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   ألعالمافهرس 

  الصفحة االسم  الرقم
  8   محمود بن محمود بن محمد منصور أبو :الماتريدي  1

  18  محمد بن جرير بن يزيد أبو جعفر :الطبري  2

عبد اهللا بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد : ابن العباس  3

  مناف بن قصي القرشي الهاشمي

21  

أبو  ،نصاري األندلسيمحمد بن أحمد بن أبي بكر فرح األ :القرطبي  4

  عبد اهللا 

25  

  30  بن عبد اهللا القرطبي أبو عمر يوسف بن عبد البر: ابن عبد البر  5

  33  فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين القرشي الطبري : الرازي  6

  39  أبو حامد محمد بن محمد بن محمد :الغزالي  7

اهللا بن محمد  اإلمام العالمة الحافظ القاضي أبو بكر محمد بن عبد  8

  األندلسي االشبيلي

40  

أحمد بن علي بن محمد بن محمد الكناني العسـقالني أبـو    :الشافعي  9

  الفضل 

41  

  41  أبو زكريا يحيى بن شرف الشافعي :النووي  10

أحمد بن عبد الحليم بن عبد السالم بن عبد اهللا بن أبي  :ابن تيمية  11

  القاسم الحراني الدمشقي الحنبلي

43  
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Abstract 

 This Study، on imprecation and the imprecated in the Holy Quran 

was divided in to five chapters،  chapter one dwelt  on the concept of 

imprecation and it is type while chapter two dealt with prescriptions of 

imprecation، chapter three was devoted to source of imprecation and it is 

effect on the imprecated person، chapter four investigated the reasons for 

imprecation in the holy quran، chapter five  was a summary of findings l، 

and conclusions of the study، in the completion of the study، the 

researcher defended and exegesis books، language books، probuetic 

teaching (hadith) books، fight books، biography books and fundamentals 

books. Result of the study indicates that imprecation from Allah in the 

different from imprecations coming from human beings. 

1-it harms the person imprecate. 

2- it is effects are materialized.so anther finding of the study is that the 

holy quran different between the states of the imprecated people (of 

both sexes) reasons for their imprecation and their tips، all this was in 

order distance Muslims from the ways and behaviors of those 

imprecated. 

3- Finding is that Allah and only Allah punishes the imprecated people. 




