
٩/٦/٢٠١٧  
ونكمل قصة شعیب وأسلوبھ في إصالح قوم مدین،ونرى 

 الیوم رد قومھ:
قالوا یا ُشَعیُب ما نَفقَھُ َكثیًرا ِمّما تَقوُل َوإِنّا لَنَراَك فینا  (

 ﴾٩١َضعیفًا َولَوال َرھطَُك لََرَجمناَك َوما أَنَت َعلَینا بَِعزیٍز﴿
 بدعوتھ،وھي:یختلقون األعذار لعدم إیمانھم ھم وھنا 
العذر بعدم الفقھ،والفھم،مع أن دعوتھ واضحة،وھذا -١

یبین لنا أن الذي ال یرید اإلصالح،وألنھ یبغض 
 الحق،فإنھ یختلق األعذار.

عذرھم بأنھ لیس  من  )َوإِنّا لَنَراَك فینا َضعیفًا (-٢
صالح أن ینظر أو الرؤساء،وھذا من معوقات اإلالكبار،

 رسالتھ.الناس لشخص المصلح ولیس 
وھنا ھم یخاطبونھ أنھ لوال  )َولَوال َرھطَُك لََرَجمناكَ  (-٣

جماعتك وقبیلتك،لرجمناك.وھذا یبین أنھم كانت لدیھم 
َ (ومن ھذه اآلیة نستخلص النیة السیئة لرجمھ. إِنَّ هللاَّ

 )١() ٣٨(یَُدافُِع َعِن الَِّذیَن آَمنُوا ۗ

السبب الذي قیظھ هللا للدفاع عن  بأسباب كثیرة،وھنا
حال بین رجمھم ما شعیب ھو أن عنده قوم ورھط،وھذا 

 لشعیب.
لك  أي ال قدر وال احترام ﴾٩١َوما أَنَت َعلَینا بَِعزیٍز﴿ (-٤

 .عندنا
ثم یرد شعیب علیھم،وفي رده ھو رتب األولویات األھم 

ِھ   ثم المھم:( قاَل یا قَوِم أََرھطي أََعزُّ َعلَیُكم ِمَن اللـَّ



َواتََّخذتُموهُ َوراَءُكم ِظھِریًّا إِنَّ َربّي بِما تَعَملوَن 
 ﴾٩٢﴿ ُمحیطٌ 
ھِ   (:(-١ وھنا یرد ) قاَل یا قَوِم أََرھطي أََعزُّ َعلَیُكم ِمَن اللـَّ
 ویقول لھم كیف) ،َولَوال َرھطُكَ ى قولھم سابقا (لع

وال  تراعوني �.وھذا یبین لنا أن  رھطيتراعوني ل
المفسدین،وأعداء اإلصالح یعطون االعتبارات ألشیاء 

عكس مثل العائلة،والمال والمنصب،ولیس للحق.أخرى 
َواتََّخذتُموهُ َوراَءُكم ( المصلح أھم شيء عنده ھو هللا.

 أي نبذتم أمر هللا،وجعلتوه وراء ظھوركم،وھنا )ِظھِریًّا
ھو أخذه الغضب �،فلم یدافع عن نفسھ،أو یغضب 

 كذلكو مثال.) َوإِنّا لَنَراَك فینا َضعیفًالنفسھ،لما قالوا لھ (
في رده یبین لنا أن المصلح لیس شرطا أن یرد على كل 

 شبھات الكفار.فقط ما یراه مھما.
وأنتم   تراعوني وال تراعون هللا،وھو محیط بكم 

 شيء منھا. وبأعمالكم،وال یخفى علیھ
َویا قَوِم اعَملوا َعلى َمكانَتُِكم إِنّي عاِمٌل َسوَف تَعلَموَن (

َمن یَأتیِھ َعذاٌب یُخزیِھ َوَمن ُھَو كاِذٌب َوارتَقِبوا إِنّي 
وقال لھم ھل ،وبعد أن وضح لھم ﴾٩٣َمَعُكم َرقیٌب﴿

ترضون بعبادة غیر هللا،وبخس الناس أشیاءھم؟وتعب 
اعَملوا َعلى  حالكم،وكفركم ( منھم قال لھم اعملوا علي

 )َمكانَتُِكم



وھذا ال یعني أنھ راض بالمنكر،ولكن یبین لنا أنھ ال 
نما إإكراه في الدین،فالمصلح ال یجبر الناس،وال یحاسبھم.

 یبین لھم الحق،مع إنكاره للباطل.
،وھنا  )إِنّي عاِملٌ وأنتم ستعملون وكذلك أنا (

 تؤثرون علي. أي سأستقیم على عملي،ولناالستقامة،
َسوَف تَعلَموَن َمن یَأتیِھ َعذاٌب یُخزیِھ َوَمن ُھَو كاِذٌب (

وستعلمون  ﴾٩٣َوارتَقِبوا إِنّي َمَعُكم َرقیٌب﴿
مستقبال،وبوقت الحساب من سیحل علیھ العذاب.وطبعا 

وھذا یبین ثقتھ بأنھ على ھم علموا لما وقع علیھم العذاب.
 علیھ المصلح.حق،وبوعد هللا،وھذا ما یجب أن یكون 

 ثم یبین هللا لنا في اآلیة القادمة نجاة شعیب:
ینا أَمُرنا جاءَ  َولَّما(  بَِرحَمةٍ  َمعَھُ  آَمنوا َوالَّذینَ  شُعَیبًا نَجَّ

 ِدیاِرِھم في فَأَصبَحوا الصَّیَحةُ  َظلَُموا الَّذینَ  َوأََخذَتِ  ِمنّا
وم أي ولما جاء أمرنا بإھالك ق ﴾٩٤﴿ جاثِمینَ 

وھنا  )ِمنّا بَِرحَمةٍ  شعیبا ومن آمن معھ،( مدین،نجینا
یبین هللا لنا أنھ ینجي المؤمنین برحمتھ،وكلما زاد 

اإلیمان زادت الرحمھ.ورحمة هللا ھي المنجیة،ولیس 
عملنا.والمؤمن هللا یتقبل عملھ،ویشكر لھ ھذا العمل 

ویرحمھ،وحتى الجنة ھي برحمة هللا.واإلیمان والعمل 
 للنجاة نحن نحتاج لرحمة هللا. الصالح ھما أسباب.إذن

 ِدیاِرِھم في فَأَصبَحوا الصَّیَحةُ  َظلَُموا الَّذینَ  َوأََخذَتِ (
بدیارھم جاثمین،فال حركة  أي أصبحوا ﴾٩٤﴿ جاثِمینَ 



َكأَن لَم یَغنَوا فیھا أَال بُعدًا ِلَمدیََن َكما وال صوت لھم (
)٩٥( بَِعدَت ثَمود  

كأنھم أقاموا بھذا ،وتنعموا بھا.وكل ھذا بسبب  وما ﴿ 
 ذنوبھم ومعاصیھم،فھم استحقوا العذاب.

كما بعدت ثمود،ولماذا قوم ثمود؟وأال بعدا لھم    
وأخذتھم الصیحة  الھالك،ھم اشتركوا معھم في 

.فأبعدھم هللا.مثلھم  
 والحمد� رب العالمین.

١٠/٦/٢٠١٧ 
لیھ عقصة موسى  ،وھيفي السورةقصة ونصل آلخر 

وموسي أكثر ) ٩٩-٩٦من اآلیات (،السالم مع فرعون
القصة ،ولكن بكل سورة رسول جاء ذكره في القرآن

جاء ذكر موسى فقط وھنا تختلف حسب محور السورة.
) والباقي عن فرعون.وھذا عكس قصص ٩٦في اآلیة (

،فالتركیز كان على الرسل التي ذكرت بھذه السورة
 ال یوجد حوار بینھ وبین قومھ. وكذلكالرسل.

 ﴾٩٦َولَقَد أَرَسلنا موسى بِآیاتِنا َوُسلطاٍن ُمبیٍن﴿(
آیات وأدلة ،ومنھا العصا والید.وھي   ٩ب  موسىید  أهللا

حجة ظاھرة،وبینة وواضحة مثل الشمس،وال لبس 
إِلى فِرَعوَن َوَملَئِِھ فیھا،وھنا یذكر هللا لنا أنھ أرسلھا ل (

 ﴾٩٧﴿ َر فِرَعوَن َوما أَمُر فِرَعوَن بَِرشیدٍ فَاتَّبَعوا أَم
أي أشراف قومھ،ممن تبع فرعون،وھناك من ) َوَملَئِھِ و(



وكل ھؤالء اتبعوا أمر فرعون،وما اتبع ھؤالء األشراف.
 ھو أمر فرعون؟

حین قال أنا ربكم األعلى ،وال أریكم إال ما أرى.وھنا 
أي  ) بَِرشیدٍ  َوما أَمُر فِرَعونَ یصف هللا تعالى لنا أمره (

ضال،وھو السبب لضالل  قومھ .وفرعون مثل 
لإلفساد،ولمن یأمر الناس بالباطل،فھو ضال ومضل . 

یَقُدُم قَوَمھُ یَوَم القِیاَمِة وبسبب أنھ ضال ومضل فإنھ (
 وھذا جزاؤه﴾٩٨فَأَوَرَدُھُم النّاَر َوبِئَس الِورُد الَموروُد﴿

 َوبِئَس الِورُد الَموروُد﴾ قومھ للنار یوم القیامة.( أنھ سیقدم
من ھذا الورود،وھو إدخالھم وال یوجد ال أشنع وال أشد 

 النار.
وما نتدبره من ھذه اآلیة ھو عدم اتباع الباطل،وهللا 

أعطانا العقل لنمیز.وقوم فرعون ألن كان لدیھم التقلید 
 ومَ َویَ  لَعنَةً  ھـِذهِ  في َوأُتبِعوا .(األعمى،فھم اتبعوا الباطل

فدُ  بِئسَ  اَمةِ الِقی ذلك جزاؤھم أنھم وك ﴾٩٩﴿الَمرفودُ  الِرّ
من رحمة هللا  واللعنة ھي الطردلعنوا في الدنیا واآلخرة،

، فیلعنھم هللا  والمالئكة والناس أجمعین.وبئس ما اجتمع 
 وترادف علیھم من اللعنات والعذاب في الدنیا واآلخرة.

 وما الواجب علینا لما نتدبر ھذه اآلیات؟
 نبتعد عن أسباب لعنة هللا.أن -١
 سؤال هللا الرحمة.-٢



ونقطة نود ذكرھا ھنا أن فرعون لم یذكر لنا هللا عن 
غرقھ،عكس األقوام السابقة ذكر هللا لنا عن عذابھم 

 الدنیوي.
 ) تعقیب على القصص.١٢٣-١٠٠ثم اآلیات من (

) سنة هللا بإھالك ١٠٢-١٠٠وسنبدأ مع اآلیات من (
 لم یتقبلوا آیات هللا. الظالمین،الذین

ذِلَك ِمن أَنباِء القُرى نَقُصُّھُ َعلَیَك ِمنھا قائٌِم (
 ﴾١٠٠َوَحصیدٌ﴿

وھنا یخبر هللا محمد صلى هللا علیھ وسلم بأننا نخبرك 
قوام السابقة ورسلھم ،والفائدة األالقرى،وھي عن قصص 

 والحكمة من قصصھم:
ل . وكالتعرف على سنن هللا،وكیف یعامل هللا عباده-١

القصص التي ذكرت لحكمة،فال یوجد فیھا زیادة أو 
وما دام هللا لم نقصان،لذلك ال أسأل لماذا؟ أو كیف؟ 

 یذكرھا،فھناك حكمة من ذلك.
 وما حال الناس عند سماعھم لھذه القصص؟

 ھي موعظة وذكرى للمؤمنین.-١
 للكافرین ھي آیة وحجة علیھم. -٢

 وما حال ھذه القرى؟
موجودة إلي اآلن،وقائمة.وبقي من آثار ) قائِمٌ  ِمنھا (-١

 دیارھم ما یدل علیھم.
 سحقت وأتلفت ولم یبقى لھم أثر.) :َوَحصیدٌ  (-٢



 َعنُھم أَغنَت فَما أَنفَُسُھم َظلَموا َولـِكن َظلَمناھُم (َوما
ھِ  دونِ  ِمن یَدعونَ  الَّتي آِلَھتُُھمُ   جاءَ  لَّما َشيءٍ  ِمن اللـَّ

 ﴾١٠١﴿ تَتبیبٍ  َغیرَ  زادوھُم َوما َربِّكَ  أَمرُ 
وھنا یبین هللا تعالى لنا السبب في ھالكھم،وھو أنھم 

ظلموا أنفسھم،ولم یظلمھم هللا.وظلم النفس یكون بعدم 
إصالحھا واتباع الرسل.والشرك والكفر،ومعصیة هللا 

والعناد.لذلك االنسان لما یذنب فإنھ یظلم نفسھ.والدلیل  
لَْمنَا أَنفَُسنَا َوإِن لَّْم تَْغِفْر لَنَا َوتَْرَحْمنَا َربَّنَا ظَ  (دعاء آدم :

 األعراف) لَنَكُونَنَّ ِمَن اْلَخاِسِریَن (
ألن هللا ال یظلم أحدا،ھو بعث لھم الرسل والكتب 

م ظلموا أنفسھلیؤمنوا.واألقوام التي ذكرناھم في السورة 
بذنوبھم،وعدم اتباعھم.وھذا ما نتدبره من ھذه اآلیة،وھو 

أننا لما نذنب فإننا نظلم أنفسنا.وكذلك أن المؤمن حین 
 یظلم نفسھ ویذنب فإنھ یتوب ویستغفر،وهللا غفور رحیم.

 َعنُھم أَغنَت فَماوھؤالء الكفار الذین ظلموا أنفسھم (
ھِ  دونِ  ِمن یَدعونَ  الَّتي آِلَھتُُھمُ   جاءَ  لَّما َشيءٍ  ِمن اللـَّ

 نتي أشركوا بھا باu ،سواء كاوھذه اآللھة الت )َربِّكَ  أَمرُ 
أو أو السلطة، األموال،صناما حسیة ،أو معنویة مثل أ

َھھُ َھَواهُ ( الھوى  )٢() ٤٣( أََرأَْیَت َمِن اتََّخذَ إِلَٰ
ومثال علي ذلك قوم لوط عبدوا أھواءھم و  

 شھواتھم،وقوم شعیب عبدوا المال.
uلَظُْلٌم  إِنَّ الِشّْركَ ( وأشد أنواع الظلم ھو الشرك با

  )٣() ١٣َعِظیٌم (



وھذه اآللھة لم تغنھم،أو تنفعھم أو تنجیھم لما جاء أمر  
ى هللا أغنو الك،بل كانت وباال علیھم،وخسرانا.هللا بالھ

.وما نتدبره من ھذه اآلیة ھو أن األغنیاء عن الشرك 
نسأل هللا أن یسلمنا من الشرك،كما جاء في الدعاء ( 

بك وأنا أعلم،وأستغفرك لما ال  اللھم إني أعوذ  أن أشرك
َ َال یَْغِفُر أَن یُْشَرَك بِھِ أعلم.وهللا ال یغفر الشرك ( َّoإِنَّ ا 

)٤() ٤٨( 
التي  وھذه اآللھة ﴾١٠١﴿ تَتبیبٍ  َغیرَ  زادوھُم ماو(

مع أنھم یدعونھا من غیر هللا،لم تزدھم إال خسران.
ھا یتعززون ب یعتقدون أنھا ستنفعھم،وتزیدھم نجاحا.فھم

ا (( qآِلَھةً ِلّیَكُونُوا لَُھْم ِعز ِ َّo٨١َواتََّخذُوا ِمن دُوِن ا (
یجب أن نؤمن بأن الشرك ظلم ،لذلك )٥(

 وھالك،وخسران.
َوَكذِلَك أَخذُ َربَِّك إِذا أََخذَ القُرى َوِھَي ظاِلَمةٌ إِنَّ أَخذَهُ (

 تتغیر،وھي أي أن سنة هللا واحدة ال  ﴾١٠٢أَلیٌم َشدیدٌ﴿
 إذا أخذ القرى بالعذاب،ومتى یأخذھا؟

 ،والمعاصي،وأخذه ألیم وشدید.بالشرك) َوِھَي ظاِلَمةٌ (
 وھنا األخذ ھو فعل هللا،فیأخذه أي لم یفلتھ.

وھنا جاء ذكر اسم هللا الرب ،أي ھناك تربیة من هللا 
 لھم،ولكنھم لم ینتفعوا من ھذه التربیة.

١١/٦/٢٠١٧ 
سورة ھود أنھا من أكثر السور وشيء نود ذكره عن 

التي ذكر بھا عن االستغفار والتوبة،وھذا یعني  أن 



دعوة اإلصالح من الرسل كلھم كانت بال إاله إال 
هللا،وبعد أن یعرفوا هللا یقولون لھم استغفروا 

ربكم،وتوبوا إلیھ.أي ال یوجد إصالح بدون االستغفار 
إن لم وكذلك ال أستطیع التوبة من الحرام والتوبة.
، فمن یسلم على  ءونحن نغفل عن ھذا الجزأستغفر.

.وإذا نظرنا آلثار االستغفار طول نقول لھ افعل كذا وكذا
 والتوبة التي جاءت في السورة:

قَوِم استَغِفروا َربَّكُم ثُمَّ توبوا إِلَیِھ یُرِسِل السَّماَء  َویا (-١
تِكُم ةً إِلى قُوَّ  ).٥٢( َعلَیكُم ِمدراًرا َویَِزدكُم قُوَّ

 ُمجیبٌ  قَریبٌ  َربّي إِنَّ  إِلَیھِ  توبوا ثُمَّ  فَاستَغِفروهُ  (-٢
﴿٦١﴾. 
َواستَغِفروا َربَّكُم ثُمَّ توبوا إِلَیِھ إِنَّ َربّي َرحیٌم  (-٣

 وكفى بھ ثوابا،أنھ رحیم بك ویودك.،﴾٩٠َودودٌ﴿
تصرف حسنا،أو یتكلم واإلصالح لیس أن (س) ی

 ولكن قبلھحسنا.ونحن ھذا ما نریده،ونرید أن ندخل فیھ،
ُ َواْستَْغِفْر ( َّoھَ إِالَّ ا  ) محمد١٩( ِلذَنبِكَ فَاْعلَْم أَنَّھُ َال إِلَٰ

والذي ذكر  وإن لم نتدارك ھذا الشيء،فھناك یوم القیامة
) عن ١٠٩-١٠٣في ھذه السورة من  اآلیات من (

مشاھد یوم القیامة.لذلك اإلیمان بالیوم االخر مھم جدا 
ألنھ یحث اإلنسان على العمل،ولذلك ھو من أركان 

 اإلیمان.
 یَومٌ  ذِلكَ  اآلِخَرةِ  َعذابَ  خافَ  ِلَمن َآلیَةً  ذِلكَ  في (إِنَّ 

 ﴾١٠٣﴿ َمشھودٌ  یَومٌ  َوذِلكَ  النّاسُ  لَھُ  َمجموعٌ 



أي كیف أخذ هللا الظالمین من األمم  )ذِلكَ  في (إِنَّ  
 السابقة بالعذاب،فإن في قصصھم آیة وعالمة ،لمن؟

 )،كیف؟اآلِخَرةِ  َعذابَ  خافَ  ِلَمن(
) ٣تَْذِكَرةً ِلَّمن یَْخَشٰى ( وكذلك القرآن (فیتغیر لألحسن.

شيء ومن ال یخشى والقرآن لھ فقط طھ.
وفي سورة یسمعھ،ویقرأه.فھذا لن یكون لھ تذكرة.

 .)٥٩َما نُْرِسُل بِاْآلیَاِت إِالَّ تَْخِویفًا (( اإلسراء
 ﴾١٠٣﴿ َمشھودٌ  یَومٌ  َوذِلكَ  النّاسُ  لَھُ  َمجموعٌ  یَومٌ  ذِلكَ (

 وھنا یبین لنا هللا تعالى صفات ھذا الیوم،یوم القیامة:
 كل األقوام سیجمعون فیھ. -١
 ویوم مشھود،فتشھده المالئكة،والناس.-٢

ُرهُ  (َوماوكذلك   ﴾١٠٤﴿ َمعدودٍ  ِألََجلٍ  إِالّ  نَُؤِخّ
 ولھ أجل ووقت معدود لن یؤخر عنھ،لماذا؟-٣

 كي أصلح من نفسي ما دمت في الدنیا.
 یدٌ َوَسع َشِقيٌّ  فَِمنُھم بِِإذنِھِ  إِالّ  نَفسٌ  تََكلَّمُ  ال یَأتِ  (یَومَ -٤
لم ،لن یتكوفي ھذا الیوم الذي یجتمع فیھ الخلق) ١٠٥﴿

 لنا ثم یبین هللاأحد إال بإذن هللا،حتى المالئكة والنبیون.
 ) َوَسعیدٌ  َشِقيٌّ  فَِمنُھم(أقسام الناس في ھذا الیوم 

نوح،وزوجتھ،وقومھ،وكذلك ابن  ومثال علیھ) َشِقيٌّ  (-١
زوجة لوط وقومھ،وقوم شعیب،ومصدر شقاؤھم أنھم لم 

یستجیبوا لدعوة رسلھم،بعبادة هللا وحده ال شریك 
 لھ،وباالستغفار والتوبة.بمعنى لم یصلحوا من أنفسھم.



وھم . ذكر في سورة ھود ) وھذا االسم فقط َوَسعیدٌ  (-٢
 من استجابوا لدعوة الرسل.

ا الَّذ( یَن َشقوا فَِفي النّاِر لَُھم فیھا َزفیٌر فَأَمَّ
وھنا یخبرنا هللا عن عذابھم یوم  ﴾١٠٦﴿ َوَشھیقٌ 
،ومن شدة ھذا العذاب أنھ یظھر من  صوت القیامة

تنفسھم،وھو أبشع األصوات وأقبحھا.،فمن كثرة تعبھم 
 نَ خاِلدی .(من النار أنھم ال یلحقون على الزفیر والشھیق

 إِنَّ  َربُّكَ  شاءَ  ما إِالّ  َواألَرضُ  السَّماواتُ  داَمتِ  ما فیھا
فھم خالدین في  ﴾١٠٧﴿ یُریدُ  ِلما فَعّالٌ  َربَّكَ 

النار،ومنغمسین فیھا،وعذابھا محیط بھم من كل 
 ) َربُّكَ  شاءَ  ما إِالّ  َواألَرضُ  السَّماواتُ  داَمتِ  ما الجھات.(

وھنا یبین لنا هللا تعالى أن األشقیاء األصل أنھم كل 
عمرھم في النار،ما عدا الوقت الذي قضوه في 

الدنیا.وھذا یبین لنا كیف أن الوقت الذي قضوه في الدنیا 
 ھو وقت قصیر،وبأنھم كانوا دائما في الشقاء وفي النار.
إال ما قضوه في الدنیا.وھذه اآلیة مخیفة فكأن ما نقضیھ 

دقائق،فھو وقت  ٥لدنیا،ولنقل مقارنة باآلخرة ھو في ا
قصیر،وولكن االختبارات التي بھ مصیریة،وستحدد أین 

 لذلك لیجب أال أضیع  ھذا الوقت.سأكون في اآلخرة.
 ِلما فَعّالٌ  َربَّكَ  إِنَّ وھذا ما دامت السماوات واألرض (

ھذا ما یریده هللا بأن یكونوا خالدین في النار بكل ) ویُریدُ 
.الوقت ما عدا الوقت الذي كانوا فیھ بالدنیا  



ا الَّذیَن سُِعدوا فَِفي الَجنَِّة خاِلدیَن فیھا ما داَمِت (  َوأَمَّ
السَّماواُت َواألَرُض إِّال ما شاَء َربَُّك َعطاًء َغیَر 

  ﴾١٠٨َمجذوٍذ﴿
) فعل مبني لما لم یسمى فاعلھ،أي أن هللا  سُِعدواو(

 ألنھم اتبعوا الرسل. أسعدھم ولیس بأنفسھم.وذلك
أي ھم من أشقوا ) َشقوافي حین األشقیاء جاء الفعل (

 .أنفسھم
و استفادوا من  ،والذین سعدوا ألنھم أصلحوا من أنفسھم 

فھم خالدین في الجنة،ومغموسین تربیة ربھم في الدنیا ،
وھذا عطاء فیھا،دائما إال وقتھم الذي كانوا فیھ بالدنیا.

وكأن هللا یخبرنا أن نسرع ربك وھوغیر منقطع. 
بإصالح أنفسنا ألن ال یوجد لدینا إال ھذا الوقت الذي 

 .بالدنیا.
 والحمدu رب العالمین.
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