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ولوط ھو ابن أخ ،والیوم سنذكر قصة لوط مع قومھ

إبراھیم علیھما السالم،وھو كان قد ھاجر معھ،ولكن هللا 
وقوم لوط أمره أن یذھب للبحر المیت لیدعو قوم لوط.

عرفوا بأنھم كانوا یأتون الرجال شھوة دون النساء،فھم 
-٧٧من اآلیات ( طغوا بأن قلبوا فطرة هللا.وقصتھم

،وبھا سنتعرف كیف یكون اإلصالح مع متبعي )٨٣
 ھواء والشھوات.األ
َولَّما جاَءت ُرسُلُنا لوًطا سيَء بِِھم َوضاَق بِِھم ذَرًعا (

	﴾٧٧َوقاَل ھـذا یَوٌم َعصیٌب﴿
 وھنا یذكر لنا هللا تعالى حال لوط علیھ السالم لما جاءتھ 

كن یعلم أنھم رسل ربھ،وھم المالئكة،وطبعا لوط لم ی
رسل ربھ،وھو اغتم وضاق بھم ذرعا،وقال ھذا یوم 

عصیب،ألنھ خاف علیھم من قومھ،ألنھم جاءوا لھ على 
من الفاحشة ،ومع أنھم  مصورة حسان،فخاف علیھ

أضیاف واإلنسان یسر لما یرى الضیوف،ولكن مع لوط 
 األمر اختلف،ألنھ یعلم قومھ حق المعرفة.وماذا حدث؟

 یَعَملونَ  كانوا قَبلُ  َوِمن إِلَیھِ  یُھَرعونَ  قَوُمھُ  َوجاَءهُ (
 فَاتَّقُوا لَكُم أَطَھرُ  ھُنَّ  بَناتي ھـُؤالءِ  قَومِ  یا قالَ  السَّیِّئَاتِ 

ھَ   َرشیدٌ  َرُجلٌ  ِمنكُم أَلَیسَ  َضیفي في تُخزونِ  َوال اللـَّ
﴿٧٨﴾ 



،والذي أوصل والخبر وصل لقومھ عن ھؤالء الضیوف
 )إِلَیھِ  یُھَرعونَ  قَوُمھُ  َوجاَءهُ ( .لھم الخبر زوجة لوط

وھذا یدل على تشوقھم في طلب  یسرعون فجاؤؤه
الفاحشة.والفاحشة لیست غریبة علیھم فھم كانوا 

یرتكبونھا من قبل أن یروا ضیوف لوط.واللواط من 
 السیئات ألنھا تسوء اإلنسان.

ثم نبین في اآلیات القادمة موقف لوط من إصالح 
 حاورھم؟ قومھ،وكیف

 )لَكُم أَطَھرُ  ھُنَّ  بَناتي ھـُؤالءِ  قَومِ  یا قالَ (
ومع أن الموقف عصیب،ولكنھ تلطف  )قَومِ  یا قالَ (-١

،مع أنھم لیسوا قومھ.وكأنھ في الحوار معھم،وقال یا قوم
 یقول لھم لقد أتیت من أجلكم.

أي بناتي أطھر لكم. ) لَكُم أَطَھرُ  ھُنَّ  بَناتي ھـُؤالءِ  (-٢
فیرشدھم لنسائھم لیتزوجوھن وسماھم بناتھ،ألن النبي 

،قبل أن وھنا ھو یعطیھم البدائلبمنزلة األب لقومھ.
یعطیھم األمر،وھذا ما یجب علینا اتباعھ في إصالح من 

 ابتلي بالشھوات،فال أبدأ معھ بال تفعل،أو لماذا تفعل؟
ألن الحرام ال  إنما كما فعل لوط أعطاھم البدائل الحالل.

والدلیل قوم لوط كانوا ،ي ،وال یسمن من جوع یغن
یفعلون الفاحشة،ومع ذلك ال یوجد عندھم غنى فكانوا 

الدعاء :اللھم اغننا بھذ لذلك علینا  یھرعون إلیھا.
 بحاللك عن حرامك،وبفضلك عمن سواك.



صفة البدیل بین وھنا لوط حین عرض لھم البدیل -٣
 أنھ:

 أطھر لھم . -٢حالل          -١
 وھذا فیھ  تشجیع لھم على اتخاذ ھذا البدیل.

ھَ  فَاتَّقُوا( -٤ )َضیفي في تُخزونِ  َوال اللـَّ  
وھنا بعد أن أعطاھم البدائل وممیزاتھ،بین لھم 

 األمر،وھوأن یتقوا هللا ویخافوه،وال یتبعون أھواءھم.
 إذن طریقة اإلصالح ھي أن أبین البدائل،ثم األمربإفعل
وال تفعل ،ألن المغموس في الشھوات،صعب أن أنقلھ 
نقلة واحدة،یجب أن أعطیھ البدائل وممیزاتھ،وأشجعھ 

 باالعتداء علیھم.) َضیفي في تُخزونِ  َوال علیھا.(
أال یوجد فیكم رجل حسن  )َرشیدٌ  َرُجلٌ  ِمنكُم أَلَیسَ  (-٥

من  التقدیر لألمور.وبطریقة أخرى كأنھ یقول لھم،أن
یفعل فعلھم ھذا لیس برشید.ولكنھ لم یوجھ لھم 

االتھامات،مثال أنتم سفھاء،أو یحتقرھم،إنما بین لھم  أن 
 الرشید ال یفعل ھذا األمر.

وكل ما سبق تبین طریقة لوط باإلصالح،وھي طریقة 
صالح ال یعني ي حتى وإن لم یستجیبوا لھ،ألن اإلمثل

یره ر نفسھ فسیغتغییر الناس بالقوة،وألن من أراد تغیی
 هللا.لذلك احتیار الطریقة األمثل مھمة في اإلصالح.

 ثم نرى ماذا كان رد قوم لوط؟
 ام لَتَعلَمُ  َوإِنَّكَ  َحقٍّ  ِمن بَناتِكَ  في لَنا ما َعِلمتَ  لَقَد (قالوا
 ﴾٧٩﴿ نُریدُ 



وھم ھنا یبینون لھ أنھ شيء مفروغ منھ،ومسلم أن لیس 
م عنا ھذا.ومع أن فتنة لھم  في النساء رغبة.والكل یعل

 ھذا وفي ردھم الرجال النساء،ولكن ھم قلبوا الفطرة.
الدلیل على إصرارھم علي الفاحشة،وعدم الخجل 

 والمجاھرة بھا.
 وبماذا أجابھم لوط؟

قاَل لَو أَنَّ  ورد لوط جاء بعد إصرارھم على الفاحشة،(
ةً أَو آوي إِلى ُركٍن َشدیٍد﴿ 		﴾٨٠لي بِكُم قُوَّ

 إلى أنضمیعینوني علیكم،أو  قوة أو أنصار أي لو لي
 .،فأحول بینكم وبین ما تفعلونمنكم تمنعني مانعة عشیرة

ھنا یبین لنا أن تغییر المنكر یكون حسب 
االستطاعة،وبالنسبة لھ بلسانھ وقلبھ،ألن ال قوة لدیھ،فھو 

 من معھ فقط ابنتیھ وزوجتھ.
 یھ.لوط،وابنتوننتقل للقسم الثاني من القصة،وھي نجاة 

قالوا یا لوطُ إِنّا ُرسُُل َربَِّك لَن یَِصلوا إِلَیَك فَأَسِر بِأَھِلَك 	(
بِِقطعٍ ِمَن اللَّیِل َوال یَلتَِفت ِمنكُم أََحدٌ إِالَّ امَرأَتََك إِنَّھُ 

ُمصیبُھا ما أَصابَُھم إِنَّ َموِعدَھُُم الصُّبُح أَلَیَس الصُّبُح 
	 ﴾٨١بِقَریٍب﴿

وھم مالئكة یخبرون لوط أن هللا أرسلھم  وھؤالء الرسل
وھذا یبین لنا فال یخف فلن یصلوا إلیھ،إلھالك قومھ،

،ثم بینوا لھ طریق كیف أن هللا یدافع عن الذین آمنوا
أنت  أي اخرج )فَأَسِر بِأَھِلَك بِِقطعٍ ِمَن اللَّیلِ النجاة،وھو(

مر أبما بقي من اللیل،وھو ما قبل الصبح،وھذا  وأھلك



 َوالهللا،فا~ اختار لھم الوقت لخروجھم،ولما یخرجون (
وھناك شرط وھو أال یلتفت  )یَلتَِفت ِمنكُم أََحدٌ إِالَّ امَرأَتَكَ 

منھم أحد للوراء. ألن العذاب سیكون من خلفھم ،فإن 
التفت فسیصیبھم ما یصیب القوم.ھذا یبین لنا أن الرسل 

ن یسألوا یخرجون بأمر هللا،ویتبعون أوامره،بدون أ
لماذا؟ وكیف؟ إنما سمعنا وأطعنا.واالنسان بطبیعتھ 

إِالَّ امَرأَتََك إِنَّھُ  یعتریھ الفضول ویحب أن یلتفت.(
وسبحان هللا،ھیأ لزوجتھ أن تخرج  )ُمصیبُھا ما أَصابَُھم

معھ ھو وابنتیھ،ولكن سیصیبھا ما سیصیب القوم،ألنھا 
 لنفاق،حینستلتفت.وھذا جزاؤھا ألنھا خائنة بالكفر وا

اٍن  (أخبرت القوم بقدوم األضیاف. َ َال یُِحبُّ كُلَّ َخوَّ َّlإِنَّ ا
ولیس الخیانة الزوجیة،والدال علي الشر 	)١()٣٨(َكفُوٍر (
وھذا تھیئة للوط وتمھید لھ بإھالك زوجتھ.وجاء كفاعلھ.

العذاب لقوم لوط وزوجتھ في الصباح.ونجى لوط 
 َوأَمَطرنا سافِلَھا عاِلیَھا َجعَلنا أَمُرنا جاءَ  فَلَّما .(وابنتیھ
ولما جاء أمر  ﴾٨٢﴿ َمنضودٍ  ِسّجیلٍ  ِمن ِحجاَرةً  َعلَیھا

هللا بنزول العقوبة،تكالبت علیھم العقوبات،فقلبت 
َمةً  (،بالدھم،وجاءھم مطر من حجارة  َربِّكَ  ِعندَ  ُمَسوَّ

وھذه الحجارة ﴾ ٨٣﴿ بِبَعیدٍ  الّظاِلمینَ  ِمنَ  ِھيَ  َوما
مع االسم،ووھذه الحجارة التي  ومعلمة بعالماتمسومة 

أمطرھا هللا علیھم،لیست ببعید عن كفار قریش،أو أي 
 كافر.وهللا یخبر النبي صلى هللا علیھ وسلم بذلك.

٧/٦/٢٠١٧ 



،ومما ) تحدثنا عن شعیب علیھ السالم٥٩-٨٤و اآلیات (
سنالحظھ من قصة شعیب مع قومھ أن عدد اآلیات 

مات المستخدمة تختلف عن سابقتھا مع لكثیرة،وكذلك الك
باقي الرسل،فطریقة إصالحھ أطول ،وھذا ألن شعیب 

 عرف بالخطابة.وقصتھ تنقسم لقسمین:
 نجاتھ مع من آمن معھ. -٢حواره مع قومھ        -١
ھَ  اعبُدُوا قَومِ  یا قالَ  شُعَیبًا أَخاھُم َمدیَنَ  َوإِلى(  لَكُم ما اللـَّ

 أَراكُم إِنّي َوالمیزانَ  الِمكیالَ  تَنقُُصوا َوال َغیُرهُ  إِلـھٍ  ِمن
 ﴾٨٤﴿ ُمحیطٍ  یَومٍ  َعذابَ  َعلَیكُم أَخافُ  َوإِنّي بَِخیرٍ 

ومدین ھي المنطقة التي  )شُعَیبًا أَخاھُم َمدیَنَ  َوإِلى(-١
) شُعَیبًا أَخاھُملك ذكر (وھنا كذ،سكن بھا قوم شعیب

لك التلطف كذ )قَومِ  یا قالَ  (-٢.شدة لقرابةلیبین 
 ،مثل یا قوم،ویا ابني.بأحسن األسماء،والمناداة بالحوار

ھَ  اعبُدُوا(-٣ وھو ،والمنھج واحد لكل الرسل )اللـَّ
 وھو عبادة هللا،لماذا؟األساس 

العبادة ي ال یوجد إاله یستحق أ )َغیُرهُ  إِلـھٍ  ِمن لَكُم ما(
 :ثم إال هللا،فأخلصوا لھ العبادة.

وھم كانوا معروفین ) َوالمیزانَ  الِمكیالَ  تَنقُُصوا َوال (-٤
بما یعرف بالغش التجاري.وھنا نقطة نتعلمھا،أن شعیب 

بدأ معھم باألھم وھو عبادة هللا،ثم نھاھم عما 
یفعلون،وھذا ما یجب علینا اتباعھ،مثال من ابتلي 

بالكذب،أو شرب الخمر،أو الغش،ال أبدأ معھ مثال لماذا 



لألصل وھو عبادة هللا تشرب،أو تزني ،وإنما أعیده 
 وحده ال شریك لھ،لماذا؟

ألنھ إن عبد هللا حق عبادتھ،فھذا سیصلح حالھ.لذلك مھم 
جدا باإلصالح أن نبدأ بالعقیدة أوال.والحكمة من 

 الخلق،قبل أن أقول لھ لماذا تشرب أو تزنى.
وھم كما ذكرنا كانوا ینقصون الناس 

رة الغش حقوقھم،بمكاییلھم،وموازینھم ألن لدیھم ظاھ
التجاري في التعامل،لذلك ھو ھنا یأمرھم بالمعروف 

 وینھاھم عن المنكر.
یعلم  ھوھنا یبین لھم أن) بَِخیرٍ  أَراكُم إِنّي (-٥

 بحالھم،ولیس منفصال عنھم.
أي أنتم في سعة من العیش فال ) بَِخیرٍ  أَراكُم إِنّي (و-٦

ھو یذكرھم بحالھم ألن  تحتاجون للغش.وبغنى عنھ.وھنا
االنسان قد ینسى،وكذلك ألن الذنوب قد تذھب سعة 

 العیش التي ھم بھا.وھنا یذكرھم:
أن الحرام ال یغني،وھذا ما نفعلھ في اإلصالح،أن  -٧

نذكر الناس بنعم هللا،وكیف أعطاھم،وأنعم علیھم.وأن 
 سعة العیش قد تتغیر بسبب الغش والعصیان والكفر.

یذكرھم وھنا  )ُمحیطٍ  یَومٍ  َعذابَ  َعلَیكُم خافُ أَ  َوإِنّي (-٧
بسنة هللا،وھي أن االنسان لما یكون في سعة من 

العیش،ویعصي هللا،فسیأتیھ عذاب یحیط بھ من كل 
 الجھات،وال یستطیع الخروج منھ.



وكذلك یبین لنا كیف أنھ مشفق علیھم،وھذا ما یجب -٨
 أن یتحلي بھ المصلح،الرحمة والشفقة.

أسلوبھ ال یوجد بھ احتقار أو استھزاء أو وكذلك -٩
وھذا ھو أسلوب أو بالصراخ علیھم. تنقیص من قدرھم،

 األنبیاء،وما یجب أن یكون علیھ المصلحین.
َویا قَوِم أَوفُوا الِمكیاَل َوالمیزاَن بِالِقسِط َوال تَبَخسُوا 	 (-

	﴾٨٥النّاَس أَشیاَءھُم َوال تَعثَوا فِي األَرِض ُمفِسدیَن﴿
ذكر لھم عنھ،وھو عدم ثم بدأ معھم باألمر،وسابقا 

 :الغش،وھنا ردده مرة ثانیة علیھم
أي أتموا المكیال  )أَوفُوا الِمكیاَل َوالمیزاَن بِالِقسطِ  (-١١

 والمیزان بالعدل.
  أي ال تأخذوا أموال) َوال تَبَخسُوا النّاَس أَشیاَءھُم (-١٢

 بغیر وجھ حق. الناس
	﴾٨٥َوال تَعثَوا فِي األَرِض ُمفِسدیَن﴿ (-١٣

أي ال تسیروا في األرض ،وتفسدوا فیھا بالمعاصي،مثال 
یمشي،ویغتاب،ویمشي ویكذب،ویغش،ھو ھنا یفسد في 

لوث دخان المصانع یاألرض.كما لما نقول مثال 
البیئة،كذلك المعاصي تفسد األرض.وھنا ھو بین لھم أثر 

ھ یكون رادعا .علالذنوب والمعاصي في المجتمع
 لھم.ونالحظ أن أسلوبھ فیھ الوضوح،والبالغة.

ھِ  (بَِقیَّتُ   َعلَیكُم أَنا َوما ُمؤِمنینَ  كُنتُم إِن لَكُم َخیرٌ  اللـَّ
 ﴾٨٦﴿ بَِحفیظٍ 



ھِ  (بَِقیَّتُ -١٤ بعد إیفاء  أي ما یبقي لكم) لَكُم َخیرٌ  اللـَّ
وھو الربح الحالل،وهللا یبارك لكم الكیل والمیزان،

مثال شخص ربحھ فیھ،وھو خیر مما تأخذونھ من الغش،
ھي  ١٠٠درھم،ال ٢٠٠درھم،ولكنھ غش وأخذ  ١٠٠

ما بقت وھي خیر لھ ألنھا حالل.وھذه قاعدة في 
المعامالت التجاریة أن البركة في الربح الحالل الذ یبقى 

 وھنا ھو یتبع أسلوب بعد اإلیفاء والمحق بالغش.
أي إن كنتم  )ُمؤِمنینَ  كُنتُم إِن الترغیب والترھیب.(

 تؤمنون با~ حقا،فامتثلوا ألوامره.
وھنا یبین هللا لنا أن اإلیمان شرط كي یوفي  -١٥

اإلنسان حقوقھ وحقوق غیره،فكلما زاد إیمانھ كلما صار 
تعاملھ مع الناس أفضل،وكلما نقص اإلیمان،كلما اتجھ 

 للغش،وغیره.
 ﴾٨٦﴿ بَِحفیظٍ  َعلَیكُم أَنا َوما (-١٦

وھنا یبین لھم أنھ لیس بحفیظ ورقیب علي أعمالھم 
ویحصیھا لھم،وھذا ما یجب أن یكون علیھ المصلح،فال 
یحاسبھم كل مرة على أفعالھم،مثال أمس فعلتم كذا،ولكن 

 الیوم لم تفعلوه.ھو فقط علیھ النصح.
 وماذا كان رد قومھ علیھ؟

 ناآباؤُ  یَعبُدُ  ما كَ نَترُ  أَن تَأُمُركَ  أََصالتُكَ  شُعَیبُ  یا (قالوا
شی الَحلیمُ  َألَنتَ  إِنَّكَ  نَشاءُ  ما أَمواِلنا في نَفعَلَ  أَن أَو  دُ الرَّ
﴿٨٧﴾ 

 :وردھم فیھ 



بالباطل والتقلید األعمى،فھم یقولون لھ  التعصب-١
أصالتك التي تداوم علیھا تأمرك أن نمتنع عن ما یعبد 

أن نمتنع عن التصرف  آباؤنا من األصنام واألوثان،أو
 في أموالنا،وكسبھا بما نستطیع من االحتیال والمكر.وھم

یعتقدون أن لھم حریة التصرف في ) مواِلناأبقولھم (
التعدي على أموال اآلخرین،وھذه مشكلة المسیئین،لما 
یعتقدون أنھا حریة شخصیة الغش وأكل أموال الناس 

 بالباطل.
وردھم كذلك بھ  ﴾٨٧﴿ شیدُ الرَّ  الَحلیمُ  َألَنتَ  إِنَّكَ ( -٢

حسن التدبیر  االستھزاء بشعیب،أي أنت العاقل
 بمعنى ھل ستعلمنا كیف نتعامل بأموالنا؟؟؟للمال،

٨/٦/٢٠١٧ 
ما نزال مع شعیب وإصالحھ لقومھ،وذكرنا أن ذنبھم 

األول كان الشرك،والثاني الغش التجاري.وھنا ھم 
السابقة ظلمھم كان   عكس األقوام السابقة،فاألقوام

فظلمھم امتد ألنفسھم،ولم یمتد لغیرھم .أما قوم شعیب 
 للناس.ونكمل أسلوب شعیب علیھ السالم في اإلصالح

 َوَرَزقَني َربّي ِمن بَیِّنَةٍ  َعلى كُنتُ  إِن أََرأَیتُم قَومِ  یا قالَ (
 َعنھُ  أَنھاكُم ما إِلى أُخاِلفَكُم أَن أُریدُ  َوما َحَسنًا ِرزقًا ِمنھُ 
ھِ  إِالّ  تَوفیقي َوما استََطعتُ  َما اِإلصالحَ  إِالَّ  أُریدُ  إِن  بِاللـَّ

 ﴾٨٨﴿ أُنیبُ  َوإِلَیھِ  تََوكَّلتُ  َعلَیھِ 



ف باللط بأسلوب مرة ثانیة یخاطبھم و )قَومِ  یا قالَ (-١٧
واللین،وھذا ما بجب علینا فعلھ مناداة األشخاص بأحب 

 األسماء،ألنھ یلین القلوب.
أي ما رأیكم،فطریقتھ فیھا ) أَیتُمأَرَ (-١٨

 الدبلوماسیة،واالحترام.
أي أنا على یقین   )َربّي ِمن بَیِّنَةٍ  َعلى كُنتُ  إِن (-١٩

وطمأنینة أن ما أقولھ لكم ھو من هللا.وھنا یبین لنا كیف 
 أن المصلح یجب أن یكون عنده اطمئنان ذاتي،ویقین .

 مما یدعو إلیھ.
أي أنا ال أحتاج ) َحَسنًا ِرزقًا ِمنھُ  َوَرَزقَني (-٢٠

،ألن هللا رزقني رزقا حالال،وحسنا.وھنا ألموالكم
 خاطبھم بنفس منطقھم،ومحط اھتمامھم.وھو المال.

وھو ھنا یبین لھم أن الحالل وإن كان قلیال،فھو أفضل 
من الحرام.والحرام ال یغني سواء المعامالت 

ثانیة الحرام،الكالم الحرام.التصرفات الحرام.ونقط؛ 
 ملیست بحولك أي أن أموالكم) َوَرَزقَني (-یبینھا لھم في (

وقوتكم،إنما الرزق ھو من هللا.وكأنھ یحاول أن یعطیھم 
الحل لمشكلتھم ،ولكن بطریق غیر مباشر.وھنا ھو 

 یقصد بالرزق البینات والدین،باإلضافة لألموال.
ولما نتدبر ھذه اآلیات نسأل هللا أن یغننا بحاللھ عن 

 حرامھ،وبفضلھ عمن سواه.
فأنا أنھاكم  ) َعنھُ  أَنھاكُم ما إِلى أُخاِلفَكُم أَن أُریدُ  َوما (-

عن أن تبخسوا الناس أشیاءھم،ولن أفعل مثلكم وأبخس 



َكبَُر َمْقتًا الناس أشیاءھم،وكما جاء في سورة الصف (
ِ أَن تَقُولُوا َما َال تَْفعَلُوَن ( َّlلذلك یؤتى بالرجل ).٣ِعندَ ا

،وأمعاؤه تدور مثل الرحى،ومن في النار یوم القیامة
یقولون لھ،كیف أنت بالنار،وأنت كنت تأمرنا بالمعروف 

 أنھاكم عن المنكر،وتنھانا عن المنكر؟ فیجیبھم كنت 
 وآتیھ.

 ذلك فإن هللا سینزع منھ وشعیب یخبر قومھ إن فعل
 الرزق الحسن.

للغش لیحصل على الزیادة ویخبرھم كذلك أنھ ال یحتاج 
في األموال،ألن من یأتي البیوت من ظھورھا 
 سیخسر،وكذلك هللا ال یبارك في المال الحرام.

قصة یبین لنا أن المصلح یجب أن لوھنا شعیب في ا-٢١
لناس.والرسل إرادتھم اإلصالح،لذلك ل یكون قدوة

المصلح یجب أن یعمل على إصالح نفسھ،قبل إصالح 
	المجتمع. 

وھذا ھو مقصد ) استََطعتُ  َما اِإلصالحَ  إِالَّ  أُریدُ  إِن(-٢٢
،وھو اإلصالح.ولیس لمصلحة ذاتیة،أو وھم كل الرسل

لھ  عة دنیویة،وإن لم ینصلح حالھم،فالمصلح منف
لذلك أن تكون للمصلح إرادة اإلصالح جدا مھم األجر..

في اإلصالح.والنیة مھمة في اإلصالح،كما جاء في 
 النساء عن الزوجین لما تحصل بینھم المشاكل سورة

إِن یُِریدَا إِْصَالًحا وھناك من یحاول اإلصالح بینھما (
َ َكاَن َعِلیًما َخبِیًرا ( َّlبَْینَُھَما ۗ إِنَّ ا ُ َّl٣٥یَُوفِِّق ا( 



فالنیة مھمة في اإلصالح،وإن كانت نیة االثنان 
مثال  اإلصالح سیصلح هللا بینھما،أما إذا الزوجة

 ترید،والزوج ال یرید أو العكس فلن ینصلح الحال.
حتى مع األبناء لما أنصحھم تكون نیتي أن أنصحھم 

لوجھ هللا لینصلح حالھم ویدخلوا الجنة،ولیس مثال 
لیسمعوا كالمي،أو ألنھ أفضل لي،فھنا أنا أدخلت 

ونقطة أخرى متى ما المصالح الشخصیة،فلن أؤجر.
ح،ھذا لن یجعلك تظلمین كانت ھناك فقط نیة اإلصال

	أحدا أو تحتقرینھ.
 َما اِإلصالحَ  إِالَّ  أُریدُ  إِن(نتعلمھ من اآلیة   وكذلك ما-٢٣

،ال أن على قدر االستطاعة أن اإلصالح یكون) استََطعتُ 
أھلك وأمرض منھ،وألن هللا ال یكلف نفسا إال 

َوما تَوفیقي إِّال وتبع شعیب ما قالھ بھذه اآلیة (وسعھا.
ِھ َعلَیھِ  ما یحصل لي من التوفیق لفعل أي  ) بِاللـَّ

نما ھو البعد عن الشر،لیس بحولي وقوتي،وإالخیر،و
توفیق من هللا.وبھذه اآلیة شعیب یبعد عن نفسھ مرض 

 العجب.
الحذر من تزكیة النفس،ونسب التوفیق ~،مثال أقول -٢٤

لك فقط أرید لك الخیر،وأتكلم عن نفسي وأحاول أن 
أزكیھا،وكي أبعده عن نفسي،أنسب التوفیق ~.ولیس 

 بحولي وقوتي.
 على  وھنا دلیل ﴾٨٨﴿ أُنیبُ  َوإِلَیھِ  تََوكَّلتُ  (َعلَیھِ -٢٥



أن المصلح متوكل على هللا،فال یعتمد على نفسھ 
بإصالح الناس،حتى وإن أوتي من الكالم ،واألدلة 

والخبرات.وكذلك ألن الناس تختلف فال أستطیع أن 
تخدم األسلوب الذي استخدمتھ في إصالح (س) مع أس

(ص)لذلك مھم في اإلصالح أن أتبرأ من حولي 
 وقوتي،وأتوكل على هللا.

والمصلح دائم الرجوع إلي هللا،فمھما  )أُنیبُ  َوإِلَیھِ  (-٢٥
 ن یرجع إلي هللا،مثالیجب ـأ بلغت درجة علمھ،وخبرتھ

	أتكلم بكلمة أقول یا رب ال أعلم ھل ھذه الكلمة مناسبة؟
والشیخ السعدي یقول في اإلصالح،أن من صفات 

المصلح التوكل واإلنابة،وبھ تستقیم أحوال العبد،فسواء 
مع الناس،أو في بیتك مع زوجك،وأبناءك،بالعمل علیك 
بالتوكل علي هللا،والرجوع إلیھ،وإن لم تتوكلي وترجعي 

مورك ستتلخبط.وباإلنابة أنت في اتصال دائم إلى هللا،أ
 مع هللا.

ال یَجِرَمنَّكُم ِشقاقي أَن یُصیبَكُم ِمثُل ما یقول َویا قَوِم (
أَصاَب قَوَم نوحٍ أَو قَوَم ھوٍد أَو قَوَم صاِلحٍ َوما قَوُم 

	﴾٨٩لوٍط ِمنكُم بِبَعیٍد﴿
 ثم  )َویا قَومِ باللطف واللین ب(( یخاطبھم ومرة أخرى 

ال تحملكم معاداتي على أن تلقوا بأنفسكم في  لھم یقول
العذاب،فال تتبعون دعوتي،ویصیبكم مثل ما أصاب قوم 

 ھود وصالح،بمعنى ال یكون الخالف شخصي.



وھنا ینذرھم بقصص وأمثلة حقیقیة مثلما حصل  -٢٦
 لقوم ھود وصالح ولوط.

َواستَغِفروا َربَّكُم ثُمَّ توبوا إِلَیِھ إِنَّ َربّي َرحیٌم (-٢٧
	﴾٩٠َودودٌ﴿

 وھنا یختم دعوتھ لإلصالح بأن یأمرھم باالستغفار. 
 نبھ مھما تقولین لھ افعل،ال یفعل ألألن من كثرت ذنو

ذنوبھ حجبتھ عن الحق والھدایة،لذلك أدعو لھم أن یغفر 
وبھم،سیردون إلى هللا لھم ذنوبھم،ومتى ما غفر هللا ذن

َوإِنِّي لَغَفَّاٌر ِلَّمن تَاَب الحق،كما جاء في سورة طھ (
فالھدایة تكون بعد ) ٨٢َوآَمَن َوَعِمَل َصاِلًحا ثُمَّ اْھتَدَٰى (

المغفرة.واالستغفار یفتح لك جمیع األبواب،وكلما زاد 
علمك عن هللا،ستعرفین أنك ال بد أن تدخلین إلى هللا من 

وشعیب ھنا ختم خطبتھ مع قومھ باب االستغفار.
 لماذا؟) ثُمَّ توبوا إِلَیھِ باالستغفار،ثم (

ألن الذنوب الصغیرة تحجب عني التوبة من الذنوب 
،وكما ذكرما سابقا إن جاء االستغفار مع التوبة الكبیرة

في جملة واحدة،فھذا یعني أن االستغفار یكون للذنوب 
 الصغیرة،والتوبة تكون من الذنوب الكبیرة.

إِنَّ َربّي َرحیٌم ثم یستخدم زسلوب الترغیب (-٢٨
 یعاملكم تبتم فإن هللاستغفرتم و أي إن  ﴾٩٠َودودٌ﴿

 بالرحمة الخاصة والود،والمحبة.
 والحمد~ رب العالمین.
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