الجمعة :أسباب العقوبات العامة

للشيخ :د .صالح آل طالب

المسجد الحرام ٖٖٔٗ/ٖ/ٗ :

أسباب العقوبات العامة
ألقى فضيلة الشيخ صالح بن محمد آل طالب  -حفظو اهلل  -خطبة الجمعة بعنوان" :أسباب العقوبات العامة"،
والتي َّ
تحدث فيها عن أسباب العقوبات العامة التي يُن ِزلُها اهلل على األمم ،وذكر من أعظمها :الشرك باهلل،
ِ
الفواحش ،وترك األمر بالمعروف والنهي عن المنكر ،وغير ذلك من األسباب ،ودلَّل على ذلك
والظلم ،وانتشار
باألدلة من الكتاب والسنة.

الخطبة األولى
ونستغفره ،ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ،من ِ
ِ
يهده اهللُ فال
إن الحمد هلل ،نحمده ونستعينُو
ُ
مِ
ض َّل لو ،ومن يُضلِل ال ىادي لو ،وأشهد أن ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو ،وأشهد أن محم ًدا عب ُده ورسولو،
ُ
وبارك عليو وعلى آلو وصحبو أجمعين.
صلَّى اهلل وسلَّم َ
أما بعد:
ٍ
ِ
ِ
كل
ىدي
وخير
محمد  -صلى اهلل عليو وسلم َّ ،-
وشر األمور ُمحدثاتُها ،و َّ
خير الحديث كت ُ
الهدي ُ
اب اهللَ ،
فإن َ
كل ٍ
م ٍ
بدعة ضاللة.
حدثة بدعة ،و َّ
ُ
ثم إن خير الوصايا :الوصية بتقوى اهلل تعالى ،فما جاورت قلبا إال سلِم ،وال خالطَت عقالً إال ِ
رجح ،وما تلبَّس بها
ََ ً
َ
ِ
َّ ِ
ص ِل ْح لَ ُك ْم أَ ْع َمالَ ُك ْم َويَغْ ِف ْر لَ ُك ْم ذُنُوبَ ُك ْم
آمنُوا اتَّ ُقوا اللَّوَ َوقُولُوا قَ ْوالً َسدي ًدا (ٓ )ٚيُ ْ
ين َ
أح ٌد إال صلح ،يَا أَيُّ َها الذ َ
ِ
ِ
يما [األحزاب.]ٚٔ ،ٚٓ :
َوَمن يُط ْع اللَّ َو َوَر ُسولَوُ فَ َق ْد فَ َاز فَ ْوًزا َعظ ً
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المسجد الحرام ٖٖٔٗ/ٖ/ٗ :

أيها المسلمون:
كل البشر يسعون إلى ال ِ
حياة الهانِئة السعيدة ،ويُسخّْرون كل إمكاناتهم وطاقاتهم لتجنُّب أسباب الشقاء
َ
والعذاب؛ فضالً عن ِ
ِ
تحقق لهم خير حافَظوا عليو بكل الوسائل وخافوا من فواتو أو ِ
والهالك ،فإذا َّ
نقصو.
الفناء
ٌ
ات ّْ ٍ
ِ
وكم من ٍ
ٍ
قلب
أمة كانت آمن ًة ُمطمئنَّةً تُجبَى إليها ثمر ُ
كل شيء ،ويأتيها رزقُها رغ ًدا من كل مكان ،لم يخفق فيها ٌ
من ٍ
ِ
ِ
جوع ،فانقلبت أحوالُها في ِ
تتحول،
بالنعمة تزول ،وإذا
طرفة عي ٍن ،فإذا
نفس من ٍ
بالعافية َّ
خوف ،ولم َّ
َ
تتضور ٌ
ّْقمة ِ
وإذا بالن ِ
تح ُّل.
ٍ
ٍ
ِ
وكم ح َكى الزما ُن عن ٍ
دول ٍ
ينفع
وأمم وأفراد وجماعات أتَت عليهم عقوبات تستأص ُل شأفتَهمُ ،
أثرىم ،ال ُ
وتمحو َ
ِ
قوةٌ ،و ُّ ٍ
منجا منو إال إليو،
معها
سالح وال تُغني معها َّ
كل أحد من البشر لو ٌ
ٌ
مدفع ومنو حيلة ،وال ملجأَ من ربّْنا وال َ
القوي ِ
القاىر ،والعزيز ِ
أعظم منو.
القادر ،وىو
فهو
ُّ
ُ
العظيم الذي ال َ
ُ
خلقو أيام وسنن؛ فأين ثمود وعاد؟ وأين الفر ِ
وهلل مع ِ
اعنةُ ّْ
داد؟ أين من ُّ
ونحتوا الجبال ،وحازوا
قدوا
الش ُ
َ
األرض َ
ٌ ُ
ِ
ِ
قصصا
أثرا ،وأصبحوا للتاريخ
ً
أوقع بهم َ
نسوا اهللَ َ
بأسو ،فصاروا بعد الوجود ً
أسباب القوة واحتاطوا للنوائب؟ لما ُ
ِ
ِ
ِ
َخ ْذنَا بِ َذنبِ ِو فَ ِم ْن ُهم َّمن أَرسلْنَا َعلَْي ِو ح ِ
ض
َخ َذتْوُ َّ
اصبًا َوِم ْن ُهم َّم ْن أ َ
وع ًبرا ،فَ ُكالِّ أ َ
س ْفنَا بِو األ َْر َ
َ
ْ َْ
الص ْي َحةُ َوم ْن ُهم َّم ْن َخ َ
ِ
َّ ِ ِ
ِ
س ُه ْم يَظ ِْل ُمون [العنكبوت.]ٗٓ:
َوم ْن ُهم َّم ْن أَ ْغ َرقْنَا َوَما َكا َن اللوُ ليَظْل َم ُه ْم َولَكن َكانُوا أَن ُف َ
عباد اهلل:
ٍ
ِ
قص ُر أمةٌ في توقّْي أسباب المصائب
لمجتم ٍع حصانةٌ ذاتيةٌ ،وحين تُ ّْ
إن سنةَ اهلل ال تُحابي أح ًدا ،وليس لفرد وال ُ
ِ
العذاب إذا ع َق َدت
ظ بغيره ،وليست أمةٌ بمنأَى عن
العامة فإن عليها أن تتقبَّل نتيجةَ التقصير ،والسعي ُد من اتَّ َع َ
للذنب أبوابو ،ولذلك أكثر اهلل تعالى من ِ
ِ
وعظ ىذه
وفتحت
أسبابَو ،وال في مأم ٍن من
العقاب إن سلَ َكت سبيلَو َ
ِ َ
َ
ِ
بمصارع األمم الغابِرةَّ ،
وحذر اآلمنين من مك ِره الذين ال يُقدّْرون اهللَ َّ
حق قدره ،وال ِيقفون عند نهيِو وأم ِره،
األمة
ِ
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ِ َّ ِ
السيّْئَ ِ
ِ
ين َم َك ُرواْ َّ
ث الَ
اب ِم ْن َح ْي ُ
ات أَن يَ ْخ ِس َ
ف اللّوُ بِ ِه ُم األ َْر َ
ض أ َْو يَأْتيَ ُه ُم ال َْع َذ ُ
فقال  -عز وجل  :-أَفَأَم َن الذ َ
ْخ َذىم َعلَى تَ َخ ُّو ٍ
ِ
ِ ِ
ِ
وف
ف فَِإ َّن َربَّ ُك ْم لَرُؤ ٌ
يَ ْشعُ ُرون (٘ٗ) أ َْو يَأ ُ
ْخ َذ ُى ْم في تَ َقلُّب ِه ْم فَ َما ُىم ب ُم ْعج ِزين ( )ٗٙأ َْو يَأ ُ ُ ْ
ِ
ِ
ِ
ْسنَا بَيَاتاً َو ُى ْم نَائِ ُمون ( )ٜٚأ ََو أ َِم َن أ َْى ُل الْ ُق َرى أَن
َّرحيم  ،وقال  -عز وجل  :-أَفَأَم َن أ َْى ُل الْ ُق َرى أَن يَأْتيَ ُه ْم بَأ ُ
ضحى وىم ي لْعبون ( )ٜٛأَفَأ َِمنُواْ م ْكر الل ِّو فَالَ يأْمن م ْكر الل ِّو إِالَّ الْ َقوم الْ َخ ِ
ِ
اس ُرون ( )ٜٜأ ََولَ ْم يَ ْه ِد
ُْ
ْسنَا ُ ً َ ُ ْ َ َ ُ
يَأْتيَ ُه ْم بَأ ُ
ََُ َ َ
َ َ
َِّ ِ
اىم بِ ُذنُوبِ ِه ْم َونَطْبَ ُع َعلَى قُلُوبِ ِه ْم فَ ُه ْم الَ يَ ْس َمعُون
ض ِمن بَ ْع ِد أ َْىلِ َها أَن لَّ ْو نَ َ
َص ْب نَ ُ
ين يَ ِرثُو َن األ َْر َ
شاء أ َ
للذ َ
[األعراف.]ٔٓٓ -ٜٚ :

ٍ
إن األمن من مكر ِ
واألمن
اك باهلل،
اهلل كبيرةٌ من الكبائِر؛ عن ابن
مسعود  -رضي اهلل عنو  -قال" :الكبائُِر :اإلشر ُ
ُ
َ
روح اهلل"؛ رواه الطبراني والبيهقي.
ط من رحمة اهلل،
واليأس من ِ
من مك ِر اهلل ،والقنو ُ
ُ
ِ
ريحا عُ ِرف ذلك في وجهو،
أعرف
ولهذا كان ُ
غيما أو ً
الخلق بربّْو وأخشاىم لو  -صلى اهلل عليو وسلم  -إذا رأى ً

العذاب فقالواَ :ى َذا
قوم
ؤمنُني أن يكون فيو
فسئِل عن ذلك فقال« :ما يُ ّْ
قوم بالريح ،ورأى ٌ
ب ٌ
ٌ
َ
عذاب ،قد عُ ّْذ َ
ُ
ض ُّم ْم ِط ُرنَا [األحقاف»]ٕٗ :؛ متفق عليو.
َعا ِر ٌ
أيها المسلمون:
ِ
بأمتوَّ ،
أسباب
وحذ َرىم من
شى أن تنزل َّ
أخبر  -عليو الصالة والسالم  -عن أنواع المصائب التي كان يخ َ
لقد َ
الفاحشة في ٍ
نزولها ،فقال« :يا معشر الم ِ
قوم
هاجرين!
خمس إذا ابتُليتُم َّ
بهن وأعوذُ باهلل أن تُد ِركوىن :لم تظهر ِ ُ
ُ
ٌ
ُّ
ضوا ،ولم ين ُقصوا
قط حتى يُعلِنوا بها إال ف َ
ضت في أسالفِهم الذين م َ
شا فيهم الطاعو ُن واألوجاعُ التي لم تكن م َ
ِ
ِ
ِ
ِ
القطر
الم َ
المؤونَة َ
كيال والميزا َن إال أُخذوا بالسنين وش َّدة َ
وجور السلطان عليهم ،ولم يمنَعوا زكا َة أموالهم إال ُمنعوا َ
عدوا من غيرىم
من السماء ،ولوال
البهائم لم يُمطَروا ،ولم ين ُقضوا عه َد اهلل وعه َد رسولو إال سلَّط اهلل عليهم ِّ
ُ

ِ
بأسهم بينهم»؛
َ
فأخذوا َ
جعل اهللُ َ
بعض ما في أيديهم ،وما لم تح ُكم أئمتُهم بكتاب اهلل ويتخيَّروا مما أنز َل اهللُ إال َ
الذىبي.
وصححو ،وواف َقو
أخرجو ابن ماجو،
والحاكم َّ
ُّ
ُ
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والتطفيف في المعامالت ،ومنع الزكاةِِ ،
ِ ِ
وخيانةُ األمانة،
المسلمين وفي وسائل اإلعالم،
ُ
ُ
ُ
فظهور الفاحشة في واق ِع ُ
ُ
ونقض العهود ،وتحكيم الهوى ونب ُذ الشريعة؛ تلك ىي أكبر أسباب المصائب العامة التي إذا نزلَت ٍ
بقوم لم يسلَم
ُ
ُ
ُ

من وطأَتها أح ٌد.

ومن أسباب العقوبات العامة :ما أخبر عنو المصطفى  -صلى اهلل عليو وسلم  -بقولو« :في ىذه ِ
خسف
األمة
ٌ
ُ
َ
ت والمعا ِزف،
ومس ٌخ
ٌ
ظهرت ال َقينا ُ
رجل من ُ
وقذف» .فقال ٌ
المسلمين :يا رسول اهلل! ومتى ذاك؟ قال« :إذا َ
و ُش ِربَت ال ُخمور»؛ رواه الترمذي.

"المسخ واقع في ىذه ِ
األمة وال بُ ّد ،وىو في طائفتين :علماء السوء الكاذبين على
قال ابن القيم  -رحمو اهلل :-
ُ ٌ
ِ
ِ
بالفسق
لمتهتّْكين
دين اهلل َ
فقلب اهلل تعالى ُ
والمجاىرين ا ُ
ورىم كما قلَبوا دينَوُ ،
صَ
وشرعوَ ،
اهلل ورسولو ،الذين قلَبوا َ
مسخ منهم في الدنيا ُم ِسخ في قبره أو يوم القيامة".
والمحا ِرم ،ومن لم يُ َ
أيها المؤمنون:
فرد فيو ،وجاء األمر ِ
ٍ
كل ٍ
بحسبِو،
باتقاء المصائب العامة ُم َّ
المجتمع على ّْ
إن المسؤولية في ُ
وج ًها إلى كل أحد ،كلّّ َ
ُ
ِ َّ ِ
ِ
ص ًة [األنفال.]ٕ٘ :
ين ظَلَ ُمواْ ِمن ُك ْم َخا َّ
قال اهلل  -عز وجل َ :-واتَّ ُقواْ ف ْت نَةً الَّ تُصيبَ َّن الذ َ
ِ
بالعذاب،
"أمر اهللُ المؤمنين أال يُِق ُّروا
المنكر بين ظهرانَيهم ،فيعُ َّمهم اهللُ
َ
قال ابن عباس  -رضي اهلل عنهما َ :-
يهلكون مهل ًكا ِ
يصيب الصالحين منهم ما أصاب الناسِ ،
واح ًدا ،ويص ُدرون مصادر شتَّى ،يبعثُهم اهلل على نيَّاتهم".
َ
ُ ُ
َ
عباد اهلل:
والظلم من أعظم أسباب العذاب العام ،فبسببو ىلَ َكت
اتقاء ىذه المصائب العامة ال يكو ُن إال بتوقّْي أسبابها،
إن َ
ُ
اى ْم لَ َّما ظَلَ ُموا َو َج َعلْنَا
األمم السالِفة والقرو ُن الخالية ،وبسببو تس ُقط
ُ
الدول ،وتهلَك ال ُقرىَ ،وتِل َ
ْك الْ ُق َرى أ َْىلَ ْكنَ ُ
ُ
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ِ
ِ ِِ
آخ ِرين [األنبياء:
ت ظَالِ َمةً َوأَن َ
ص ْمنَا ِمن قَ ْريٍَة َكانَ ْ
شأْنَا بَ ْع َد َىا قَ ْوًما َ
ل َم ْهلك ِهم َّم ْوع ًدا [الكهفَ ،]ٜ٘ :وَك ْم قَ َ

ٔٔ].

واهلل  -عز وجل  -يم ِهل وال ي ِ
ِ
للظالم حتى إذا
هم ُل ،قال رسول اهلل  -صلى اهلل عليو وسلم « :-إن اهللَ ليُملِي
ُ ُ ُ
ِ
ِ ِ
يم َش ِديد [ىود»]ٕٔٓ :؛
ك أَ ْخ ُذ َربّْ َ
أخ َذه لم يُفلِتو ،ثم قرأَ :وَك َذلِ َ
ك إِذَا أ َ
َخ َذ الْ ُق َرى َوى َي ظَال َمةٌ إِ َّن أَ ْخ َذهُ أَل ٌ
أخرجو البخاري.
ِ
ضررىا الكثيرين.
الع َّمال والضعفاء ،فضالً عن
ظلم العباد
المظالم العامة التي ُ
وىضم حقوق ُ
يطال ُ
َ
فاح َذروا َ
الظلمُ :خذالن المظلوم والتخلّْي عن نُصرتو؛ فإن ذلك م ِ
ومن ِ
ؤذ ٌن بالعقوبة ،قال رسول اهلل  -صلى اهلل عليو وسلم
ُ
ٍ
بعقاب»؛ أخرجو الترمذي ،وقال:
أوشك أن ُيع َّمهم اهلل
يأخذوا على يديو
الناس إذا رأوا
« :إنَ
الظالم فلم ُ
َ
َ
صحيح.
حديث
ٌ
ٌ

العرض أو ِ
وأشد ِ
ِ
ِ
ُّ
المال.
النفس أو
فوات الدين أو
ب َ
الظلم ما يُسبّْ ُ
أيها المؤمنون:
ِ
ص ِل ُحون
المنكر َأمنَةٌ من
واألمر بالمعروف
ك لِيُ ْه ِل َ
العذابَ ،وَما َكا َن َربُّ َ
ك الْ ُق َرى بِظُل ٍْم َوأ َْىلُ َها ُم ْ
والنهي عن ُ
ُ
ُ
ِ
أثر ِ
الناس عليهم!
المصلحين ،وما َ
أعظم بركةَ ُ
أقبح َ
[ىود]ٔٔٚ :؛ فما َ
ِ ِ
والعذاب ُيع ُّمهم ،قال رسول اهلل
شا فيهم ولم يُغيّْروه فإن العقوبةَ تشملُهم
المن َكر إذا ف َ
َ
ومن ُسنَّة اهلل في عباده :أن ُ

 صلى اهلل عليو وسلم « :-إن اهللَ  -عز وجل  -ال يُ ّْب العامةَ ِ
المن َك َر بين
بعمل
َّ
عذ ُ
الخاصة حتى َيروا ُ
ِ
ِ
ِ
فعلوا ذلك َّ
ب اهللُ الخاص َة والعام َة»؛ أخرجو اإلمام
عذ َ
ظهرانَيهم ،وىو قادرون على أن يُنكروه فال يُنكروه ،فإذا َ

ظ ابن حجر.
وحسنو الحاف ُ
حمدَّ ،
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الجمعة :أسباب العقوبات العامة

للشيخ :د .صالح آل طالب

المسجد الحرام ٖٖٔٗ/ٖ/ٗ :

وعن النعمان بن بشي ٍر  -رضي اهلل عنو  ،-عن النبي  -صلى اهلل عليو وسلم  -قال« :مثَ ُل ِ
القائم على ُحدود اهلل
والواق ِع فيها كمثل ٍ
ٍ
مروا
سفينة،
قوم اتَ َهموا على
ضهم أسفلَها ،فكان الذين في أسفلِها ُّ
ضهم أعالىا وبع ُ
فأصاب بع ُ
َ
َ
ِ
ِ
جميعا،
يتركوىم وما أرادوا ىلَكوا ً
على من فوقَهم ،فقالوا :لو أنَا َ
خرقنا في نصيبنا خرقًا ولم نُؤذ من فوقنا ،فإن ُ
جميعا»؛ أخرجو البخاري.
وإن َ
ونجوا ً
نجوا َ
أخذوا على أيديهم َ
ِ
ٍ
للعرب
ويل
وعن زينب بنت
جحش  -رضي اهلل عنها  -أن النبي  -صلى اهلل عليو وسلم  -قال« :ال إلو إال اهللٌ ،
شر قد اقترب ،فُتِح اليوم من ِ
مثل ىذه»  -وحلَّ َق بأُصبعو اإلبهام والتي ِتليها  .-قالت
وج
من ٍّ
ردم ُ
َ
يأج َ
َ
ومأجوج ُ
للبخاري.
ظ
ث»؛ متفق عليو ،واللف ُ
ّْ
ك وفينا الصالِحون؟ قال« :نعم ،إذا كثُر الخبَ ُ
فقلت :يا رسول اهلل! أنهلَ ُ
ينبُ :
ز ُ
ِ
حديث ُحذيفةَ بن اليمان أن النبي  -صلى اهلل عليو وسلم  -قال:
وحسنو من
وأخرج
اإلمام أحمد ،والترمذي َّ
ُ
مرن بالمعروف ولتنهو َّن عن المن َكر ،أو لي ِ
«والذي نفسي بيده؛ لتأ ُّ
يبعث عليكم عقابًا منو ،ثم تدعُونَو
وش َك َّن اهللُ أن َ
ُ
ُ
َُ
ستجاب لكم».
ُ
فال يُ
وقال  -عليو الصالة والسالم « :-ما من ٍ
قوم يعمل فيهم بالمعاصي ثم ِ
يقدرون على أن يُغيّْروا ثم ال يُغيّْروا إال
َُُ
ي ِ
ٍ
بعقاب»؛ أخرجو اإلمام أبو داود.
ك أن ُيع َّمهم اهللُ منو
وش ُ
ُ
عباد اهلل:
ت ِ
آمنَةً ُّمط َْمئِنَّ ًة يَأْتِ َيها ِرْزقُ َها َرغَ ًدا ّْمن ُك ّْل
ب اللّوُ َمثَالً قَ ْريَةً َكانَ ْ
ومن أسباب العقوبات العامةُ :كفران النّْعمَ ،و َ
ض َر َ
ِ
ِ
ِ
م َك ٍ
ان فَ َك َفر ْ ِ
ْج ِ
صنَ عُون [النحل ،]ٕٔٔ :الجوعُ
وع َوالْ َخ ْوف بِ َما َكانُواْ يَ ْ
اس ال ُ
َ
ت بأَنْعُ ِم اللّو فَأَذَاقَ َها اللّوُ لبَ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ّْعم
ُ
كل األحياء ،ولقد قال :فَ َك َف َر ْ
ب َّ
ت بِأَنْ عُ ِم اللّو ولم ي ُقل :ك َف َرت باهلل؛ ذلك أن ُكفران الن َ
والخوف شبَ ٌح يُرع ُ
ِ
الم ِنعم.
وسبب الفتن
الجوع والخوف،
واالضطراب في األمن والمعايِش ،وإنما تثبُت النعمةُ ب ُ
سبب ُ
شكر ُ
ُ
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الجمعة :أسباب العقوبات العامة

للشيخ :د .صالح آل طالب

المسجد الحرام ٖٖٔٗ/ٖ/ٗ :

وإن اهلل تعالى أعطَى فأجزل ،وأنعم فتفضَّل ،وآتَا ُكم ّْمن ُك ّْل ما سأَلْتُموهُ وإِن تَع ُّدواْ نِعم َ ِ
وىا
ص َ
َ
ت اللّو الَ تُ ْح ُ
َ
َ َ ُ َ ُ َْ
َ
َ
[إبراىيم ،]ٖٗ :وقد وع َد  -سبحانو  -وأوع َد ،فقال  -وىو ِ
القادر َ :-وإِ ْذ تَأَذَّ َن َربُّ ُك ْم لَئِن َش َك ْرتُ ْم ألَ ِزي َدنَّ ُك ْم

ش ِديد [إبراىيم.]ٚ :
َولَئِن َك َف ْرتُ ْم إِ َّن َع َذابِي لَ َ

ِ
ِ
ط ِ
اهلل ومقتَو.
اف
ب سخ َ
ّْعم :اإلسر ُ
ومن ُكفران الن َ
والتبذير ،وإىانةُ الطعام ،والطغيان ،والتباىي بما يجل ُ
ُ
أيها المسلمون:
"المسند" عن عقبة بن عامر  -رضي
ومن أسباب العقوبات العامة :الغفلةُ واإلغرا ُق في اللهو والعبَث؛ جاء في ُ
أيت اهلل ي ِ
ب،
عطي العب َد من الدنيا على معاصيو ما يُ ِح ُّ
اهلل عنو  -عن النبي  -صلى اهلل عليو وسلم  -قال« :إذا ر َ َ ُ
ِ
ِ
اب
اج» .ثم تال ُ
سواْ َما ذُّْك ُرواْ بِو فَ تَ ْحنَا َعلَْي ِه ْم أَبْ َو َ
فإنما ىو استدر ٌ
رسول اهلل  -صلى اهلل عليو وسلم  « :-فَ لَ َّما نَ ُ
ٍ
ِ
ِ
سون [األنعام.»]ٗٗ :
ُك ّْل َش ْيء َحتَّى إِذَا فَ ِر ُحواْ بِ َما أُوتُواْ أ َ
َخ ْذنَ ُ
اىم بَغْتَةً فَإذَا ُىم ُّم ْبل ُ
"مكر ِ
ورب الكعبة  ،-أُعطُوا حاجتهم ثم أ ِ
قال الحسن  -رحمو اهلل ِ :-
ُخذوا".
بالقوم ّْ -
ُ
قط إال عند سكرتهم ِ
قوما ُّ
وغ َّرتهم ونِعمتهم".
وقال قتادة" :بغَ َ
ت َ
َ
أمر اهلل ،وما أخ َذ اهللُ ً
القوم ُ
ِ
ِ
تغتروا ِ
والركو َن إلى الدنيا والتسابُ َق فيها؛ فإنو الداءُ الذي
التر َ
باهلل ،إنو ال ُّ
فال ُّ
فُّ ،
يغتر إال ُ
القوم الفاسقون ،وحاذروا َ

حذرىا من ِ
أىلك األمم السابقة ،وىو ما َّ
فتنة الدنيا والتسابُق
َ
حذ َر ُّ
النبي  -صلى اهلل عليو وسلم  -أمتَو منو ،حين َّ َ
َ
ِ
ط عليكم الدنيا كما بُ ِسطَت على من كان
بس َ
شى عليكم ،ولكن أخ َ
الفقر أخ َ
شى أن تُ َ
فيها ،فقال« :فواهلل ما َ
سوىا ،وتُهلِ َككم كما أىل َكتهم»؛ متفق عليو.
سوىا كما تنافَ ُ
قبلَكم ،فتنافَ ُ
أخاف عليكم من بعدي ما يُفتَ ُح عليكم من زىرة الدنيا وِزينتها»؛ متفق عليو.
وقال« :إني مما
ُ
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الجمعة :أسباب العقوبات العامة

للشيخ :د .صالح آل طالب

المسجد الحرام ٖٖٔٗ/ٖ/ٗ :

ِ
ومن ِ
المؤدّْية إليها ،قال اهلل  -عز وجل
أعظم أسباب العقوبات العامة:
انتشار الفواحش والزنا ،وأسباب ال ُفسوق ُ
ُ
ِ
ِ
اىا تَ ْد ِم ًيرا [اإلسراء،]ٔٙ :
َ :وإِذَا أ ََر ْدنَا أَن نُّ ْهلِ َك قَ ْريَةً أ ََم ْرنَا ُم ْت َرف َيها فَ َف َس ُقواْ ف َيها فَ َح َّق َعلَْي َها الْ َق ْو ُل فَ َد َّم ْرنَ َ
الفاحشة في ٍ
قط حتى ي ِ
قوم ُّ
تظهر ِ ُ
علنوا بها إال ف َ
شا فيهم الطاعو ُن واألوجاعُ
وقال  -صلى اهلل عليو وسلم « :-لم َ
ُ
وصححو.
ضوا»؛ أخرجو ابن ماجو،
والحاكم َّ
ضت في أسالفهم الذين م َ
التي لم تكن م َ
ُ

فحافِظوا على أمنِكم  -أيها المؤمنون ِ ،-
أسباب غضبو لعلكم تت ُقون.
غضب الجبَّار ،وتوقَّوا
وحاذروا
َ
َ
بارك اهلل لي ولكم في القرآن العظيم ،ونفعنا بما فيو من اآليات والذك ِر الحكيم ،أقول قولي ىذا ،وأستغفر اهلل
َ
تعالى لي ولكم.

الخطبة الثانية
تعظيما لشأنو،
والشكر لو على توفيقو وامتِنانو ،وأشهد أن إلو إال اهلل وحده ال شريك لو
الحمد هلل على إحسانو،
ً
ُ
ِ
وبارك عليو ،وعلى آلو وأصحابِ ِو ومن تبِ َعهم
وأشهد أن محم ًدا عب ُده ورسولُو الداعي إلى ِرضوانو ،صلَّى اهلل وسلَّم َ
ٍ
بإحسان.
عباد اهلل:
ِ
ِ
والسبب الذي ِ
الشرك باهلل :ىو
كل أسباب العقوبات العامة بعد
ترج ُع إليو ُّ
ُ
ُ
الذنوب والمعاصي؛ فهي التي تُزيلُ
النّْعم ،وتُ ِح ُّل النّْ َقم ،وتُ ِ
ِ
والزروع والثّْما ِر ،والمساكِن
أنواعا من الفساد في الماء والهواء،
ث في
ِ
حد ُ
األرض ً
َ
واألرزاق ،واألم ِن وسائ ِر األحوال ،قال تعالى :ظَهر الْ َفس ُ ِ
ِ
ت أَيْ ِدي الن ِ
َّاس لِيُ ِذي َق ُهم
سبَ ْ
اد في الْبَ ّْر َوالْبَ ْح ِر ب َما َك َ
ََ َ
ض الَّ ِذي َع ِملُوا لَ َعلَّ ُه ْم يَ ْرِجعُون [الروم ،]ٗٔ :وقال  -سبحانو  :-أَلَ ْم يَ َرْواْ َك ْم أ َْىلَ ْكنَا ِمن قَ ْبلِ ِهم ّْمن قَ ْر ٍن
بَ ْع َ
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الجمعة :أسباب العقوبات العامة

للشيخ :د .صالح آل طالب

المسجد الحرام ٖٖٔٗ/ٖ/ٗ :

ِ
َّاى ْم ِفي األ َْر ِ
اىم
ض َما لَ ْم نُ َم ّْكن لَّ ُك ْم َوأ َْر َسلْنَا َّ
الس َماء َعلَْي ِهم ّْم ْد َر ًارا َو َج َعلْنَا األَنْ َه َار تَ ْج ِري من تَ ْحتِ ِه ْم فَأ َْىلَ ْكنَ ُ
َّم َّكن ُ
عز
َخ ْذنَا بِ َذنبِ ِو  ،وقال َّ -
بِ ُذنُوبِ ِه ْم َوأَنْ َ
آخ ِرين [األنعام ،]ٙ :وقال  -سبحانو  :-فَ ُكالِّ أ َ
شأْنَا ِمن بَ ْع ِد ِى ْم قَ ْرنًا َ
ِ ٍ ِ
من ٍ
ت أَيْ ِدي ُك ْم َويَ ْع ُفو َعن َكثِير [الشورى.]ٖٓ :
سبَ ْ
قائل َ :-وَما أ َ
َصابَ ُكم ّْمن ُّمصيبَة فَب َما َك َ
وما المعاصي إال خراب للديا ِر ِ
ِ
العامرة ،وسلب للنّْعم ِ
ِ
والباطنةِ ،
بالتوبة واالستِغفار؛ فذلك أما ٌن من
فبادروا
الظاىرة
ٌ
ٌ َ
ِ
العذاب ،وما َكا َن اللّوُ لِي ع ّْذب هم وأ َ ِ
ِ
غفار
ِ ََ
َنت في ِه ْم َوَما َكا َن اللّوُ ُم َع ّْذبَ ُه ْم َو ُى ْم يَ ْستَ غْف ُرون [األنفال ،]ٖٖ :االست ُ
َُ َُ ْ َ
ِ
لرحمة اهلل ولُطفو ،لَ ْوالَ تَ ْستَ غْ ِف ُرو َن اللَّوَ لَ َعلَّ ُك ْم تُ ْر َح ُمون [النمل.]ٗٙ :
سبب
ٌ
َن أ َْىل الْ ُقرى آمنُواْ واتَّ َقواْ لََفتَ ْحنَا َعلَْي ِهم ب رَك ٍ
الس َماء َواأل َْر ِ
ض [األعراف:
ات ّْم َن َّ
وكذا اإليما ُن والتقوىَ ،ولَ ْو أ َّ َ َ َ َ
ََ
العباد أو َّ
سنن اهلل ال تُحابِي.
 ،]ٜٙأما إذا غيَّر ُ
بدلوا فإن َ
اللهم إنا نعوذُ بك من ِ
وتحول عافيتِك ،وفُجاءة نِقمتك ،وجمي ِع س َخطك.
زوال نعمتكُّ ،
ٍ
محمد
صل وسلّْم وبا ِرك على عبدك ورسولِك
المجتبى ،اللهم ّْ
المصطفى والرسول ُ
ىذا؛ وصلُّوا وسلّْموا على النبي ُ
وصحابتو الغُّْر الميامين ،اللهم ارض عن األئمة المهديين ،والخلفاء الر ِ
ِ
اشدين :أبي
وعلى آلو الطيبين الطاىرين،
َ
ِ
صحابة نبيّْك أجمعين ،ومن سار على ِ
نهجهم واتبع سنَّتهم يا رب
وعلي ،وعن سائر
بك ٍر ،وعمر ،وعثمان،
ٍّ
َ
العالمين.
اللهم ِ
أع َّز اإلسالم والمسلمينِ ،
ودمر أعداء الدين ،واجعل ىذا البلد آمنًا مطمئنِّا وسائر
وأذ َّل الشرك والمشركينّْ ،
بالد المسلمين.
ٍ
ِ
دمارا عليو.
تدبيره ً
فر َّد كي َده في نح ِره ،واجعل َ
اللهم من أرادنا وأراد بالدنا بسوء أو فُرقة ُ
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الجمعة :أسباب العقوبات العامة

للشيخ :د .صالح آل طالب

المسجد الحرام ٖٖٔٗ/ٖ/ٗ :

اللهم ِ
آمنَّا في أوطانناِ ،
وولي أمرنا ،اللهم وفّْقو ُلهداك ،واجعل عملَو
وأصلح َّ
إمامنا َّ
أئمتنا ووالة أمورنا ،وأيّْد بالحق َ

ولي عهده
في ِرضاك ،وىيّْئ لو البِطانةَ الصالحةَ ،اللهم ّْ
لواء الدين ،اللهم وفّْق َّ
وحد بو كلمةَ المسلمين ،وارفع بو َ
ِ
وصالح.
بارًكا ُموفَّ ًقا لكل خي ٍر
ٍ
وسدّْده وأع ْنو على ما ُح ّْملَ ،
واجعلو ُم َ
اللهم ادفع عنا الغال والوبا ،والربا والزنا ،والزالزل ِ
والم َحن ،وسوء الفتن ما ظهر منها وما بَطَن.
احقن دماءىمِ ،
ِ
الحق والهدى ،اللهم ِ
وآمن
اجمعهم على ّْ
اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان ،اللهم َ
ِ
اضهم.
جائعهم ،واح َفظ أعر َ
وس َّد َخلَّتهم ،وأطعم َ
روعاتهمُ ،
اللهم عليك بالطُّغاة الظالمين ،اللهم عليك بهم فإنهم ال ي ِ
ك.
عجزونَ َ
ُ
ِ
اللهم ُكن إلخواننا في سورية ،اللهم ِ
أصلح أحوالَهمِ ،
حي يا قيُّوم ،يا ذا الجالل
واحقن دماءىم ،وآمن روعاتهم ،يا ُّ
ُ

واإلكرام.

اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين.
ستضعفين من المسلمين في كل مكان ،واجمعهم على الحق يا رب العالمين ،اللهم انصرىم في
الم َ
اللهم انصر ُ
فلسطين على الصهاينة المحتلّْين ،اللهم عليك بأعد ِاء الدين فإنهم ال ي ِ
عجزونَك ،اللهم عليك بالطُّغاة والظالمين،
ُ
ُ
اللهم عليك بهم فإنهم ال ي ِ
ك.
عجزونَ َ
ُ
ِ ِ
ِ
ِ
َربَّنَا آتِنَا فِي ُّ
اب النَّا ِر [البقرة.]ٕٓٔ :
سنَ ًة َوفي ْاآلخ َرة َح َسنَ ًة َوقنَا َع َذ َ
الدنْيَا َح َ
ويسر أمورنا ،وبلّْغنا فيما ي ِ
رضيك آمالنا ،ربنا اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم
اللهم اغفر ذنوبنا ،واستُر عيوبَناّْ ،
ُ
سميع الدعاء.
وذرياتهم ،إنك
ُ
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الجمعة :أسباب العقوبات العامة

للشيخ :د .صالح آل طالب

المسجد الحرام ٖٖٔٗ/ٖ/ٗ :

ِ
ِ
ِ
ونتوب إليو ،اللهم أنت اهلل ال إلو إال أنت،
وم
نستغفر اهلل،
نستغف ُر اهلل،
نستغف ُر اهللَ الذي ال إلو إال ىو َّ
ُ
الحي القيُّ َ
أغثنا ،اللهم ِ
أغثنا ،اللهم ِ
يث وال تجعلنا من القانِطين ،اللهم ِ
أغثنا غيثًا
أنت الغني ونحن الفقراء ،أن ِزل علينا الغ َ
وتسقي بو العباد ،وتجعلُو بالغًا للحاض ِر والب ِ
ضار ،تُحيِي بو البالدِ ،
اد.
ىنيئًا مريئًا ِّ
سحا طب ًقا ُمجلّْالً ِّ
غير ٍّ
عاما ً
نافعا َ
عذاب وال ٍ
بالء وال ٍ
ٍ
ىدم وال غرق.
اللهم ُسقيا رحمة ،اللهم ُسقيا رحمة ،اللهم ُسقيا رحمة ،ال ُسقيا
التواب الرحيم.
السميع العليم ،وتُب علينا إنك أنت
ربَّنا تقبَّل منا إنك أنت
ُ
ُ
وسالم على المرسلين ،والحمد هلل رب العالمين.
سبحان ربّْك رب العزة عما يصفون،
ٌ
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