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 وجوب اخلوف من الذكوب. -45

 اخلطبة األوىل

ؾِلح َفالَ  َتِعقـُُه، َمنح ََيحِدِه الِلُ َفالَ ُمِضلَّ َلُه، َوَمنح ُيضح َؿُدُه َوَكسح َد لِلِِ َكحح َؿح َهاِدَي  ِإنَّ اْلح

ًدا َطبحُدُه َوَرُسوُلُه. يَك َلُه، َوَأنَّ ُُمَؿَّ َدُه الَ ََشِ َفُد َأنح الَ إَِلَه إاِلَّ الِل َوحح    َلُه، َوَأشح

 أما بعد.

ه، فنن الذكوَب واآلثاَم أصُل كلِّ ـَ أَيا ادممـون اتؼوا الِلَ، وذروا ضاهَر اإلثِم وباص

، ومصدر كلِّ فتـٍة، وسبُب كلِّ فس
ٍ
اٍد يف الزِّ أو البحِر، كام قال الِل تعاىل: ﴿َضَفَر بالء

ُفمح  ِذي َطِؿُؾوا َلَعؾَّ َض الَّ ِدي الـَّاِس لُِقِذيَؼُفمح َبعح ِر باَِم َكَسَبتح َأيح َبحح َزِّ َوالح َػَساُد يِف الح الح

ِجُعوَن﴾ َيرح
()

ٍ يف أ،   وحادثٍة، وكلُّ فتـٍة وكارثٍة، وكلُّ تغرُّ
ٍ
حواِل الـاِس، فؽلُّ بالء

قال تعاىل: ﴿َوَما َأَصاَبُؽمح ِمنح ُمِصقَبٍة َفباَِم َكَسبَتح ،فبسبِب ذكوِِبم وما كسبت أيدَيم 

ُػو َطنح َكثٍِر﴾ ِديُؽمح َوَيعح َأيح
()

 . 

فاتؼوا الِلَ أَيا ادممـون، وأقؾُِعوا طن الذكوِب وادعايص، واحذروا مؽَر الِلِ تعاىل، 

قَِّئاِت َأنح ََيحِسَػ فنن مؽَر الِلِ بلطدائِ  ِذيَن َمَؽُروا السَّ ه شديٌد، قال الِلُ تعاىل:﴿َأَفَلِمَن الَّ

بِِفمح َفاَم  ُعُروَن * َأوح َيلحُخَذُهمح يِف َتَؼؾُّ َعَذاُب ِمنح َحقحُث ال َيشح َض َأوح َيلحتَِقُفُم الح َرح الِلُ ِِبُِم األح
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ٍف  ِجِزيَن * أو َيلحُخَذُهمح طذ ختوُّ فنن ربؽم لرؤوٌف رحقٌم﴾ُهمح بُِؿعح
()

وقال الِل ، 

ُؼَرى َأنح  ُل الح ُؼَرى َأنح َيلحتَِقُفمح َبلحُسـَا َبَقاتًا َوُهمح َكاِئُؿوَن * َأَوَأِمَن َأهح ُل الح تعاىل: ﴿َأَفَلِمَن َأهح

رَ  َر الِلِ َفال َيلحَمُن َمؽح ُم  َيلحتَِقُفمح َبلحُسـَا ُضحًى َوُهمح َيؾحَعُبوَن* َأَفَلِمـُوا َمؽح َؼوح الِلِ إاِلَّ الح

وَن﴾ َاِِسُ اخلح
()

 . 

 أَيا ادممـون.

كوِب وادعايص واْلََذِر من طاقبتِفا وشمِم مآِِلا  ُد وجوَب اخلوِف من الذُّ إن مما يمكِّ

أنَّ الِلَ تعاىل قد أهؾَك ُأممًا وأقوامًا وقرًى وقروكًا، كاكوا أشدَّ قوًة وأصوَل أطامرًا وأرغَد 

االً، فاستلصَؾفم وأباَدهم﴿َكمح َتَرُكوا ِمنح َجـَّاٍت َوُطُقوٍن * َوُزُروٍع طقشًا وأكثَر أمو

مًا آَخِريَن * َفاَم َبَؽتح  ـَاَها َقوح َرثح َؿٍة َكاُكوا فِقَفا َفاكِِفنَي * َكَذلَِك َوَأوح َوَمَؼاٍم َكِريٍم * َوَكعح

ُض َوَما َكاُكوا ُمـحَظِريَن﴾ َرح اَمُء َواألح وما ذاك والِلِ إال بسبِب الذكوِب  َطَؾقحِفُم السَّ

َا َوُرُسؾِِه  ِر َرِبِّ َيٍة َطَتتح َطنح َأمح واآلثاِم واخلطايا واألوزاِر، قال تعاىل:﴿َوَكَليِّنح ِمنح َقرح

ِرَها َوَكاَن َطاِقَبُة  رًا * َفَذاَقتح َوَباَل َأمح ـَاَها َطَذابًا ُكؽح بح َفَحاَسبحـَاَها ِحَسابًا َشِديدًا َوَطذَّ

ًا﴾أَ  ِرَها ُخْسح مح
()

، وقال تعاىل بعَد أن ذكَر مجحعًا من األمِم التي طَصتح وَطَتت وأذَكبَت 
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ـَا َطَؾقحِه َحاِصبًا َوِمـحُفمح َمنح  َسؾح بِِه َفِؿـحُفمح َمنح َأرح َكا بَِذكح َبت الِلَ ورسَؾه: ﴿َفُؽاًل َأَخذح وكذَّ

ـَا بِ  قحَحُة َوِمـحُفمح َمنح َخَسػح ُه الصَّ ـَا َوَما َكاَن الِلُ لَِقظحؾَِؿُفمح َأَخَذتح َرقح َض َوِمـحُفمح َمنح َأغح َرح ِه األح

نح َكاُكوا َأكحُػَسُفمح َيظحؾُِؿوَن﴾
َوَلؽِ

()

 . 

وهل يف "كالمًا صوياًل، مـه قوله رمحه الِل:  -رمحه الِل-ِلذا ادعـى قال ابُن الؼقِم 

يص، وما الذي غرق أهَل األرِض الدكقا واآلخرِة َشٌّ وداٌء إال سبُبه الذكوُب وادعا

كؾَّفم حتى بؾغ اداُء فوَق رؤوِس اجلباِل، وما الذي أرسَل طذ قوِم ثؿود الصقحَة 

حتى ُقطَِّعت قؾوُِبم يف أجوافِفم وماتوا طن آِخِرهم، وما الذي أهؾَك الؼروَن من 

رها تدمرًا، وما الذي رفَع قرى الؾوصق ِة حتى سؿعت بعِد كوٍح بلكواِع العؼوباِت ودمَّ

ادالئؽُة كبقَح كالِِبم ثم قؾَبفا طؾقفم، فجعل طالَقفا سافَؾفا، فلهؾَؽفم مجقعًا ثم 

ه طذ أمٍة   أمطَرها طؾقفم فجؿَع طؾقفم من العؼوبِة مامل جيؿعح
ِ
أتبَعفم حجارًة من السامء

 . ()"غِرهم، وإلخواِِنم أمثاُِلا، وما هي من الظادني ببعقد

كوِب واآلثاِم، وهذه سـَُّة الِلِ يف  أَيا ادممـون! مل  إال بسبِب الذُّ
ِ
جيِر ما جَرى ِلمالء

َب طن رصاصِه، وَهَجر ُهداه وهي ال تتغُر وال  كلِّ من طصاه وخالَػ أمَره و تـؽَّ

 تتبدُل. 

فسـُن الِلِ الديـقُة الرشطقُة مطردٌة مـضبطٌة، ال تتغُر فام وقَع من العذاِب لألمِم 

لؽلِّ أمٍة شاِبتحفا يف كلِّ طرٍص ومرٍص، كام قال تعاىل:﴿َفَفلح َيـحُظُروَن إاِلَّ  السابؼِة يؼعُ 
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ِوياًل﴾ لنَِي َفَؾنح ََتَِد لُِسـَِّت الِلِ َتبحِدياًل َوَلنح ََتَِد لُِسـَِّت الِلِ ََتح َوَّ ُسـََّت األح
()

 . 
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 اخلطبة الثاكقة

 أما بعد.

 فقا أَيا ادممـون.

قد أخَز الـبيُّ  صذ الِل طؾقه  وسؾم  أن من الذكوِب واآلثاِم ما هو سبٌب ْلؾوِل 

، فؿن ذلك ما أخرجه ابن ماجه واْلاكم بسـٍد ال بلس به من  العؼاِب والعذاِب العامِّ

َيا »حديث ابِن طؿَر ريض الِل طـفام، وفقه قال: قال رسول الِل  صذ الِل طؾقه  وسؾم : 

َهاِجِريَن ََخٌْس إَِذا اْبُتلِوُتْم ِِبِنَّ ، َوَأُعوُذ بِاَّللَِّ َأْن ُتْدِرُكوُهنَّ :ََلْ َتظَْهِر اْلَفاِحَشُة ِِف َمْعََشَ ادُْ 

ا ، إاِلَّ َفَشا فِوِهُم الطَّاُعوُن ، َواألَْوَجاُع الَّتِي ََلْ َتُكْن َمَضْت ِِف  َقْوٍم َقطُّ ، َحتَّى ُيْعلِنُوا ِِبَ

ِة َأْساَلفِِهُم الَّ  ننَِي ، َوِشدَّ ْ َينُْقُصوا ادِْْكَواَل َوادِْوَزاَن ، إاِلَّ ُأِخُذوا بِالسِّ ِذيَن َمَضْوا، َوََل

ْم ، إاِلَّ ُمنُِعوا اْلَقْطَر ِمَن السَّ  ْلَطاِن َعَلوِْهْم، َوََلْ َيْمنَُعوا َزَكاَة َأْمَواِِلِ وَىِة ، َوَجْوِر السُّ ًُ ءاََمِ  ادَْ

َط اَّللُ َعَلْوِهْم ، َوَلْوالَ اْلَبهَ  ْ َينُْقُضوا َعْهَد اَّلِل، َوَعْهَد َرُسولِِه، إاِلَّ َسلَّ ْ ُيْمَطُروا، َوََل ُم ََل
ائِ

ُتُهْم بِكَِتاِب اَّللِ،  ُكْم َأئِمَّ ْ ََتْ ِهْم، َفَيَخُذوا َبْعَض َما ِِف َأْيِدهيِْم، َوَما ََل ا ِمْن َغْرِ َعُدوًّ

َّا َأْىَزَل  وا ِِم ُ «هماَّللُ، إاِلَّ َجَعَل اَّللُ َبْيَسُهْم َبْونَ َوَيَتَخرَّ
()

 . 

 أَيا ادممـون.

با، الذي قال فقه الـبيُّ  صذ الِل   وحؾوِل اِلالِك ضفوَر الرِّ
ِ
إن من أسباِب كزوِل البالء

ه، وإن أربى :»طؾقه  وسؾم  با ثالٌث وسبعون شعبًة، أيرُسها مثُل أن ينكَح الرجُل أمَّ الرِّ
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با االستط  «الُة ِف عرِض الرجِل ادسلمِ الرِّ
()

 . 

ُؼوا الِلَ  ِذيَن آَمـُوا اتَّ َا الَّ َدهم، فؼال تعاىل: ﴿َيا َأَيُّ با وتوطَّ د الِلُ تعاىل أهَل الرِّ وقد هتدَّ

ٍب ِمَن ا َعُؾوا َفلحَذُكوا بَِحرح ح َتػح ِمـنِي َفنِنح مَل با إِنح ُكـحُتمح ُممح لِلِ َوَذُروا َما َبِؼَي ِمَن الرِّ

َرُسولِِه﴾وَ 
()

ين باْلرِب، فقاِلا من طؼوبٍة طظقؿٍة، ال  ، فؼد آذَن الِلُ تعاىل ادرابنِي ادرِصِّ

واِِس.   تؼوُم ِلا اجلباُل الرَّ

قِّباِت  با سببًا لتحريِم الطَّ ِذيَن فؼال تعاىل:﴿َفبُِظؾحٍم ،وقد جعَل الِلُ تعاىل أكَل الرِّ ِمَن الَّ

با  ِذِهُم الرِّ ِهمح َطنح َسبِقِل الِلِ َكثِرًا * َوَأخح ـَا َطَؾقحِفمح َصقَِّباٍت ُأِحؾَّتح َِلُمح َوبَِصدِّ مح َهاُدوا َحرَّ

َوَقدح ُِنُوا َطـحُه﴾
()

 . 

ِرو بِن العاِص  ريض الِل طـه  قال: قال  "مسـِد اإلماِم أمحدَ "ويف  من حديِث طؿح

با إال ُأخذوا با»الِل طؾقه  وسؾم : رسوُل الِل صذ نةما من قوٍم يظهُر فوهم الرِّ «لسَّ
()

 

ِط.  :أي؛ ِب والَؼحح  اجلَدح

 فاتؼوا الِل أَيا ادممـون والتلكؾوا الربا أضعافًا مضاطػة. 
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 أَيا ادممـون.

حُّ الذي ُبؾَِقت به كثٌر من الـػوِس، فحؿؾتفم طذ  ومن أسباِب كزول العؼوباِت الشُّ

 من غِر ِحؾِّفا، ومـِع ما أوجَب الِلُ طؾقفا من اْلؼوِق، وحؼقؼُة الشحِّ أخ
ِ
ِذ األشقاء

م الُِل وَمـََع، فال يؼـُع ادرُء بام أحلَّ الِلُ له من ماٍل أوكؽاٍح أو  ُق الـػِس إىل ماحرَّ تشوُّ

، فؼال:﴿ ر الِلُ من الشحِّ َم الِلُ تعاىل، وقد حذَّ ى إىل ما حرَّ َوَمنح ُيوَق كصقٍب، فقتعدَّ

ؾُِحوَن﴾ ِسِه َفُلوَلِئَك ُهُم ادحُػح ُشحَّ َكػح
()

 . 

من حديث جابٍر  ريض الِل طـه  قال: قال رسول الِل  صذ الِل  "صحقِح مسؾمٍ "ويف 

، فٌن الشحَّ أهلك من كان قبَلكم، محَلهم عذ أن َسَفكوا »طؾقه  وسؾم : اتقوا الشحَّ

 «دماَ هم واستحلوا حماِرَمهم
()

 . 

 .كعوذ بالِل من معصقته وغضبه وسوء طاقبته

 

                                 

 


