
١٨/٦/٢٠١٧ 
) سنة ١١٩-١١٦وسنبین في اآلیات القادمة وھي من (

 هللا في إھالك األمم:
 َعنِ  یَنَھونَ  بَِقیَّةٍ  أُولو قَبِلكُم ِمن القُرونِ  ِمنَ  كانَ  فَلَوال(

ن قَلیالً  إِالّ  األَرِض  فِي الفَسادِ   َواتَّبَعَ  ِمنُھم أَنَجینا ِممَّ
 ﴾١١٦﴿ ُمجِرمینَ  َوكانوا فیھِ  أُتِرفوا ما َظلَموا الَّذینَ 

تي ،والعن األمم السابقة التي أھلكتتعالى یحدثنا هللا 
،وھم سبب معظم من فیھا كانوا فاسدین ومفسدین

 :لوال أن جعل هللا فیھم الھالك.
ا ،ومالناس بتعداد ھم عددھم قلیل مقارنة ) بَِقیَّةٍ  أُولو(-١

 صفاتھم؟
 هللا وھنا یبین لنا)،األَرِض  فِي الفَسادِ  َعنِ  یَنَھونَ  (-٢

لیس ھو فقط من یقول للناس صلوا  تعالى أن المصلح
ینھاھم عن الفساد،أي وصوموا،وإنما األھم أن المصلح 

الروم عن الذنوب والمعاصي،وكما جاء في سورة 
 َظَھَر اْلفََسادُ فِي اْلبَِرّ َواْلبَْحِر بَِما َكَسبَْت أَْیِدي النَّاِس (
 التي یرتكبھا اإلنسان. ي بالذنوب والمعاصي) أ٤١(

نھ أ وتحضرنا قصة ھنا للشیخ عبدالرزاق البدر یحكیھا
من رمضان كان  ٢٧سنة من السنوات الماضیة لیلة 

خارجا مع والده وجده إلي الحرم لصالة التراویح،وإذا 
سیارة وبھا مجموعة من الشباب وصوت الموسیقى عال 

إلیھم وقال لھم یا شباب إذا ما  في السیارة،فذھب
استطعتم أن تصلون مع الناس،وتدعون هللا عز وجل في 



ا ھذا الصوت ھذه اللیلة المباركة،أقل شيء أطفئو
لھم حدیث عائشة رضي هللا عنھا  العالي.فأغلقوه،ثم قال

حین سألت النبي صلى هللا علیھ وسلم إذا صادفت لیلة 
اللھم إنك عفو تحب : قولي القدر ماذا تقول،فقال لھا 

یب منھ حفظت الدعاء فقال العفو فاعف عني.وقال للقر
لیھ ع ه،فأراد أن یعیده،ولم یعرف فأعادهلھ أعد نعم فقال 

لھم اجعلوا ھذا الدعاء على مرتین ثم أعاده،وقال 
نسیت القصة،وبعدھا بخمس ،وكرروه،وقول ثم ألسنتكم

أو ست سنوات ذھبت لجھة دینیھ في إحدى المدن 
ي شاب نبا،ولما انتھیت جلس بجالتقیت بالعاملین فیھا،و

ملتحي سیماه الخیر،قال لي تذكر الشباب الذین قصتھم 
كذا،وكذا،أنا واحد منھم وهللا ھداني من تلك اللیلة،ومن 

تلك اللیلة جعلت ھذه الدعوة على لساني،وأدعو هللا 
وأكررھا،حتى انشرح صدري،وما كان في قلبي من 

فھنا الشیخ لة ومحرمة أذھبھا هللا عني.محبة ألشیاء باط
لم یعطیھم درس،وإنما سألھم أن یرددوا الدعاء،وبھ 

 : صلح ھذا الشخص.لذلك
وهللا یخبرنا أن ھذه البقیة القلیلة بھا یحصل النفع -٣

	وھذا ما حصل للشاب من ترك للحرام..الكثیر
ن قَلیالً  إِالّ ( وھؤالء البقیة والقلیل كیف ) ِمنُھم أَنَجینا ِممَّ

 عاملھم هللا؟ نجاھم .
 إذن سبب النجاة ھو النھي عن الفساد. -٤
 .ومن ھذه اآلیة نتعلم كذلك عدم االغترار بالكثرة -٥



ِكنَّ أَْكثََر النَّاِس َال یَْعلَُموَن (ألن في القرآن نرى أن  َولَٰ
ِكنَّ أَْكثََر النَّاِس َال یَْشكُُروَن (()١() ٦(  )٢( )٦١َولَٰ

ِكنَّ أَْكثََر النَّاِس َال یُْؤِمنُوَن ((  .)٣() ١َولَٰ
 ُمجِرمینَ  َوكانوا فیھِ  أُتِرفوا ما ظَلَموا الَّذینَ  َواتَّبَعَ (-٦
-١ومن ھذه اآلیة كذلك نري أن ھناك فریقین: ﴾١١٦﴿

 فریق المصلحین الذین ینجیھم هللا.
 فریق الظالمین،الذین ظلموا أنفسھم،كیف؟ -٢

الذي لم یتبعوا الرسل،وإنما أھواءھم، بمعنى أنھم ال 
یریدون إصالح أنفسھم ،وتغییر حالھم.وركنوا 

 للدنیا،ونعیمھا والترف الذي ھم بھ .
وھذا الترف والنعیم الذي یعیشونھ،ھو ) أُتِرفوا ما(-٧

ولدینا مثال على استدراج لھم،ولیس دلیل محبة هللا لھم.
ستخدم النعیم في التكبر ھذا قارون وسلیمان ، قارون ا

على الناس،وسلیمان الذي وھبھ هللا ملكا لم یھبھ ألحد 
غیره استخدمھ بطاعة هللا وشكره.لذلك المترف ال یفكر 

 بمساعدة غیره،وفقط بنفسھ.
وفي اآلیة یبین هللا تعالى لنا أن الترف قادھم للظلم،لذلك 

 ھم حق علیھم العذاب.
ون ھناك بقیة ینھون عن وبھذه اآلیة یحثنا هللا أن یك -٨

الفساد في األرض،ویثبتون على ذلك،ألنھم سیتعرضون 
لالنتقاد،والعداء،لذلك علیھم بالصبر والصالة لیعینھم 

 على عملھم.



 ُمصِلحونَ  َوأَھلُھا بِظُلمٍ  القُرى ِلیُھِلكَ  َربُّكَ  كانَ  َوما (-٩
وفي ھذه اآلیة یبین هللا لنا أن المصلح ھو  ﴾١١٧﴿

،وصفات المصلح أنھ صمام األمان في المجتمع
،وصفاتھ كما جاء في سورة یعمل،وال یدعي اإلصالح

َوالَِّذیَن یَُمِسّكُوَن بِاْلِكتَاِب َوأَقَاُموا الصََّالةَ إِنَّا األعراف (
ب أي إصالحھ بكتا)١٧٠َال نُِضیُع أَْجَر اْلُمْصِلِحیَن (

هللا،وكذلك ھم من مقیمي الصالة،أي یعطي كل ركن 
 حقھ فیھا.

 إذن ما دمت تقومین باإلصالح فلن یھلكك هللا.،كذلك
ُ بِعَذَابِكُْم إِن َشَكْرتُْم َوآَمنتُمْ ( َّlا یَْفعَُل ا  )٤() ١٤٧( مَّ

ُ (فا{ ال یعذب الشاكرین والمؤمنین.و َّlَوَما َكاَن ا
ُ ُمعَِذّبَُھْم َوھُْم  ِلیُعَِذّبَُھْم َوأَنتَ  َّlفِیِھْم ۚ َوَما َكاَن ا
 )٥() ٣٣یَْستَْغِفُروَن (

 :إذن صمام األمان في المجتمع
 الشكر -٣اإلصالح       -٢اإلیمان     -١
 االستغفار. -٤

 وعكسھم الكفر،والذنوب والمعاصي.وعدم االستغفار.
	وھذا یؤدي للھالك.

 
٢٠/٦/٢٠١٧	 

ةً واِحدَةً َوال یَزالوَن ( َولَو شاَء َربَُّك لََجعََل النّاَس أُمَّ
نھ قدرة هللا،وأوبھذه اآلیة یبین لنا  ﴾١١٨ُمختَِلفیَن﴿

علھم كلھم وجلوشاء لجعل الناس أمة واحدة،



ألنھ سبق في .ومشیئة هللا وفق علمھ وحكمتھمسلمین،
لدیھ المشیئة للحق،وأنھ سیؤمن علم هللا أن (س) مثال 

ِلَمن َشاَء )٢٧إِْن ھَُو إِالَّ ِذْكٌر ِلّْلعَالَِمیَن (لذلك ھداه هللا (
ُ  )٢٨ِمنكُْم أَن یَْستَِقیَم ( َّlَوَما تََشاُءوَن إِالَّ أَن یََشاَء ا

	)٦( )٢٩َربُّ اْلعَالَِمیَن (

 وال یریدوفرعون مثال سبق في علم هللا أنھ لن یؤمن 
وھنا جاء اسم ) َربُّكَ  َولَو شاءَ ( الحق لذلك أضلھ هللا.(

هللا الرب،الذي یربي عباده،ویصلحھم ألنھ علم ما 
.وفي ھذه اآلیة رسالة للمصلحین أنھم ال بقلوبھم

یستطیعون إصالح كل الناس،وهللا یخبرنا عن نفسھ ھنا 
أنھ قادر على أن یجعل كل الناس مسلمین بقدرتھ 

الكاملة،وال یمتنع علیھ شيء،ولكن لم یجعلھم كلھم 
لمین،فما بالك أنت أیھا المصلح الذي قدرتك مس

 ناقصة!!!
 َألَمَألَنَّ  َربِّكَ  َكِلَمةُ  َوتَمَّت َخلَقَُھم َوِلذِلكَ  َربُّكَ  َرِحمَ  َمن الّ إ(

 ﴾١١٩﴿ أَجَمعینَ  َوالنّاِس  الِجنَّةِ  ِمنَ  َجَھنَّمَ 
إذن المتفقین على الدین ھؤالء سبقت لھم 

الربانیة،والتوفیق الرباني السعادة،وتداركتھم العنایة 
بالعلم والعمل.والقرآن مرجع لنا یعطینا الثبات وأن 

نركز على أنفسنا بالعلم والعمل،وهللا حفظھ من 
لذلك نسأل هللا دائما (اللھم إنا نسألك علما نافعا التغییر.

و نحرص على إرادة  ،ورزقا طیبا،وعمال متقبال).
ن یھدینا للصراط الخیر،واإلصالح.وأن نسأل هللا دائما أ



المستقیم.،وھو العلم والعمل،ألن بھا یكون االتفاق على 
 الدین،وعدم االختالف علیھ.وھذا من رحمة هللا.

منھج حیاة لنا.وما عدا ذلك فھم المغضوب والقرآن 
علیھم الذین عندھم العلم،ولكن ال یوجد عمل،والضالین 

الذین لدیھم العمل ولكن بدون علم.وھؤالء مخذولون 
،وال یتوالھم هللا بتربیتھ،ألنھم اتبعوا وكلون ألنفسھمم

أھواءھم.عكس من یقول یا حي یا قیوم برحمتك أستغیث 
فاصلح لي شأني كلھ،وال تكلني لنفسي طرفة 

 یتوالھم بتربیتھ. ین.فھؤالء من رحمة هللا بھم أنھع
 أي منھم المؤمن ومنھم الكافر)  َخلَقَُھم َوِلذِلكَ (
ْؤِمٌن ۚ(  )٨() ٢(ھَُو الَِّذي َخلَقَكُْم فَِمنكُْم َكافٌِر َوِمنكُم مُّ
كلمة هللا أن یخلق  اقتضتأي  )َربِّكَ  َكِلَمةُ  َوتَمَّت (

فیكون منھم المتفقون والمختلفون،واألشقیاء 
والسعداء،وھذه سنة هللا وكل ھذا وفق علمھ 

وحكمتھ.وفریق حق علیھ الھدى وفریق حق علیھ 
 ومن اتبع الرسل والكتبألن هللا علم ما بقلوبھم.الضاللة،

التي أنزلھا هللا صار من السعداء،ومن لم یتبع صار من 
 األشقیاء.

 َوالنّاِس  الِجنَّةِ  ِمنَ  َجَھنَّمَ  َألَمَألَنَّ  َربِّكَ  َكِلَمةُ  َوتَمَّت(
وإذا ربطنا ھذه اآلیة مع المحور الرئیسي .) أَجَمعینَ 
یرسل الرسل هللا  ،وأن،وھو اإلصالحللسورة

دعوة اإلصالح ھذه،مثل  بلیقللرصالح،ولكن ھناك من 
وقوم ،وصحاب مدین وقوم لوط،وأوثمودأقوام عاد 



فَلَعَلََّك تاِرٌك وكذلك إذا رجعنا لآلیة (.لذلك أھلكوا.موسى 
بَعَض ما یوحى إِلَیَك َوضائٌِق بِِھ َصدُرَك أَن یَقولوا لَوال 

ھُ أُنِزَل َعلَیِھ َكنٌز أَو ج اَء َمعَھُ َملٌَك إِنَّما أَنَت نَذیٌر َواللـَّ
النبي یخاطب هللا والتي بھا  ﴾١٢َعلى كُِلّ َشيٍء َوكیٌل﴿
بعض ما ویقول لھ لعلك تارك ،صلي هللا علیھ وسلم

یعتقد أنھا ال تناسبھم،فال یوحى إلیك،وھي اآلیات التي 
الذي یجعل  .وما،وألن هللا یعلم ما بالقلوبیخبرھم بھا

 النبي یترك ھذه اآلیات؟
 وألن ھناك سیكونبسبب الصعوبات التي یالقیھا منھم 

ره .لذلك هللا یخبالكثیر من المعارضین لھ،والمستھزئین
أنھ فقط نبي ومرسل،فال حاجة ألن یضیق صدره،أو 

یترك بعض ما یوحى إلیھ،أي یجب علیھ أن ینفذ كل ما 
 .أمره هللا بھ وأوحى لھ.وكذلك نحن

 وما السبیل لھ لمواجھة الصعوبات ؟
أن یتوكل على هللا،وهللا وكیلك ،وووكیل ھؤالء 

الكفار.وكذلك أن یستقیم على الصراط المستقیم،كما أمر 
وال یطغى وال یركن.وأساس االستقامة القلب،متى ما 

استقام استقامت الجوارح.واالسان ھو ترجمان 
لیھ یفسد ع .وأحیانا القلب مستقین،ولكن اللسانالقلب

 استقامتھ.
یبین لنا هللا ) ١٢٣-١٢٠من ( القادمة  وفي اآلیات

 ِمن َعلَیكَ  نَقُصُّ  َوكُال| ( :مة من القصص القرآنيكالح
سُلِ  أَنباءِ   الَحقُّ  ھـِذهِ  في َوجاَءكَ  فُؤادَكَ  بِھِ  نُثَبِّتُ  ما الرُّ



وھنا یخبر هللا النبي  ﴾١٢٠﴿ ِللُمؤِمنینَ  َوِذكرى َوَموِعَظةٌ 
	صلى هللا علیھ وسلم الحكمة من إخباره بأنباء الرسل:

ما كلیطمئن ویثبت ویصبر، )فُؤادَكَ  بِھِ  نُثَبِّتُ  ما (-١
،وتدبر قصص األنبیاء من صبر أولوا العزم من الرسل

القرآن تثبت الفؤاد،والقصة تأثیرھا على النفوس یكون 
وجاء أقوى من لو قال )  الَحقُّ  ھـِذهِ  في َوجاَءكَ (وأقوى.
 : وجاءك في ھذه القصصأتى،

،ومستحیل أن یكون بالقرآنألنھ بھ اإلصالح ) الَحقُّ  (-١
 ھناك إصالح بغیر الحق،وھو القرآن.

یتعظون بھا،فتكون رادع لھم عن ) َوَموِعَظةٌ  (-٢
،مثل ال تطغوا وال تركنوا.والموعظة األمور المكروھة

 صلى هللاِ  رسولُ  فینا قامكما جاء في حدیث الرسول (
 وِجلَتْ  بلیغةً، َمْوِعَظةً  فَوَعَظنا یومٍ  ذاتَ  وسلم علیھ هللا

 !العیونُ  منھا وذََرفَتْ  القلوُب، منھا
فیھا من الشدة والحدة لذلك  بمعنى الموعظة تكون 

  .فال  تكون توجل منھا القلوب وتذرف لھا العیون
یس دائما،فنرى الدروس تكون دائما،إنما المواعظ ل

	كذلك.
،فیتذكرون ما المنتفعین بھا) ِللُمؤِمنینَ  َوِذكرى (-٣

 یأمرھم هللا من األمور المحبوبة من األوامر والنواھي.
وھذا یعني أن غیر المؤمن لن یتذكر.والمؤمن الذي 

یتذكر ،یتذكر حسب إیمانھ،إن كان إیمانھ خمسین 



كان إیمانھ عشرة  نإبالمئة،سیتذكر خمسین بالمئة،و
 بالمئة سیتذكر عشرة بالمئة.

 نك المصلح ال یعظ دائما،وإنما یحاول أن یزید ملذل
أن یصلوا،لن ینفع أن  إیمان الناس ،مثال أرید ألبنائي

كرر علیھم دائما صلوا،إنا على أن أركز علي زیادة أ
م.أو كي یقوموا في العشر األواخر من رمضان إیمانھ

عن لیلة القدر،وكیف أن المالئكة أحاول أن أبین لھم 
 تنزل بھذه اللیلة من بعد صالة المغرب،وعددھا عدد

،وجبریل كذلك حبات الحصى،وتمتلى األرض منھم
 ینزل بھذه اللیلة.

للنبي كیف یتعامل مع الذین ال تعالى ثم یذكر هللا 
 یؤمنون:

 عاِملونَ  إِنّا َمكانَتِكُم َعلى اعَملوا یُؤِمنونَ  ال ِللَّذینَ  (َوقُل
ینفع معھم ألنھم لم  وھؤالء ألن اإلصالح لن ﴾١٢١﴿

.لذلك یقول لھم اعملوا ما تریدون عملھ،وأنا لن یؤمنوا
وا على وأنتم ابقكأتأثر بكالمكم فأنا مستقیم علي طریقي،

كُْم ِدینُكُْم َوِلَي ِدیِن ما جاء في سورة الكافرون (حالكم،
﴿٦﴾. 
ما سیحل  أي انتظروا ﴾ ١٢٢﴿ ُمنتَِظرونَ  إِنّا َوانتَِظروا (

،ونحن كذلك سننتظر ما سیحل بكم.وھذا یبین أن بكم
الكفار ال یستطیعون قول انتظروا ألن ال دلیل 

 ،لدیھم،عكس المؤمن الذي لدیھ الدلیل والحجة الثابتة
ر حبل وضح لھم الحل والموعظة بین لھم آخوبعد أن 



ھا تبعلإلصالح وھو أن ینتظروا ما سیحل بھم. لذلك 
ھِ بھذه اآلیة (  یُرَجعُ  َوإِلَیھِ  َواألَرِض  السَّماواتِ  َغیبُ  َوِللـَّ

 َعّما بِغافِلٍ  َربُّكَ  َوما َعلَیھِ  َوتََوكَّل فَاعبُدهُ  كُلُّھُ  األَمرُ 
 نفوسبما  ،ویعلم الغیب أي أن هللا -١ ﴾١٢٣﴿ تَعَملونَ 

 ،ومن یصلح للھدایة واإلصالح،ومن ال یصلح لھا.العباد
رنا بھا والتي یخبیعیدنا هللا للعقیدة مرة ثانیة االیة وبھذه 

كما جاء في اآلیات من أنھ لھ غیب السماوت واألرض.
 فِي دابَّةٍ  ِمن َوما﴾ ٥﴿ الصُّدورِ  بِذاتِ  َعلیمٌ  (إِنَّھُ  )٢٤-١(

ھِ  َعلَى إِالّ  األَرِض  ھا َویَعلَمُ  ِرزقُھا اللـَّ  ُمستَقَرَّ
فال أخاف أن  ﴾ ٦﴿ ُمبینٍ  ِكتابٍ  في كُلٌّ  َوُمستَودََعھا

 یقطع (س) رزقي مثال.
 َوكانَ  أَیّامٍ  ِستَّةِ  في َواألَرضَ  السَّماواتِ  َخلَقَ  الَّذي َوھُوَ (

أي ) َعَمالً  أَحَسنُ  أَیُّكُم ِلیَبلَُوكُم الماءِ  َعلَى َعرشُھُ 
 ثم:.صالح یحتاج لوقت فنتمھلاإل
رجع الخالئق یأي أمر كل ) كُلُّھُ  األَمرُ  یُرَجعُ  َوإِلَیھِ ( -٢

لك یا محمد ألنك ال تعلم  سإلي هللا مؤمنھم وكافرھم،ولی
قلوب الخالئق،فھناك من ظاھره أنھ لن یؤمن ،ولكنك ال 

تعلم الغیب ألنھ { فقط.فیرجع { األمر كلھ من العمل 
 فیمیز الخبیث من الطیب.لذلك وظیفتك ھي:

 
 
العبادة،ولما تعبد واألساس ھو  )َعلَیھِ  َوتََوكَّل فَاعبُدهُ (-٣ 

 َوما .(هللا توكل علیھ في كل أمورك،وھذا األمر للنبي



من خیر أو شر،بل  ﴾١٢٣﴿ تَعَملونَ  َعّما بِغافِلٍ  َربُّكَ 
 أحاط علمھ بذلك،وسیجري علیھ حكمھ،وجزاؤه.

وبذلك ننتھي من تدبر سورة ھود .والحمد{ رب 
 العامین.
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