
٢٩/٥/٢٠١٧ 
 )٣سورة ھود (

 )٢٣-١٧ونكمل اآلیات من (

والتي بھا بعض صفات المؤمنین والكافرین وجزائھم،وسابقا 
)كذلك جاءت صفات الكافرین،واآلیة ١٠،٩في اآلیات من (

 ) كانت صفات المؤمنین.١١(
(أَفََمن كاَن َعلى بَیِّنٍَة ِمن َربِِّھ َویَتلوهُ شاِھٌد ِمنھُ َوِمن قَبلِِھ ِكتاُب 

موسى إِماًما َوَرحَمةً أُولـئَِك یُؤِمنوَن بِِھ َوَمن یَكفُر بِِھ ِمَن 
األَحزاِب فَالنّاُر َموِعُدهُ فَال تَُك في ِمریٍَة ِمنھُ إِنَّھُ الَحقُّ ِمن َربَِّك 

 ﴾ ١٧َر النّاِس ال یُؤِمنوَن ﴿َولـِكنَّ أَكثَ 

 وفي ھذه اآلیة یذكر لنا هللا تعالى صفات المؤمنین:

قائم على حجة   (أَفََمن كاَن َعلى بَیِّنٍَة ِمن َربِِّھ)أي إیمانھ-١
 وبصیرة،وعنده دلیل من ربھ وھو القرآن والسنة.

(َویَتلوهُ شاِھٌد ِمنھُ)،ویتلو ھذه البینة شاھد منھ،وھو الوحي -٢
 ي أنزلھ هللا،أو الرسول.الذ

 (َوِمن قَبلِِھ ِكتاُب موسى إِماًما َوَرحَمةً)-٣

وھو التوراة،التي جعلھا هللا إماما،ورحمة للناس،یشھد لھذا 
 القرآن بالصدق،ویوافقھ فیما جاء بھ من الحق.

فھذا المؤمن مصدق لما جاء القرآن ویعمل بأحكامھ،وقال هللا 
 .وقال الرسول،لذلك فھو على بینة

 ) كذلك صفات المؤمنین:٢٣وفي اآلیة (
(إِنَّ الَّذیَن آَمنوا َوَعِملُوا الّصالِحاِت َوأَخبَتوا إِلى َربِِّھم أُولـئَِك 

 ﴾٢٣أَصحاُب الَجنَِّة ھُم فیھا خالِدوَن ﴿
(إِنَّ الَّذیَن آَمنوا َوَعِملُوا الّصالِحاِت) وھذا الذي یعطیھم 



مع عدم اإلیمان،أو إیمان التوازن،ألن عدم التوازن یكون إما 
 ولكن بدون عمل،ألنھ ال یوجد لدیھ دلیل واضح.

لذلك من یدعو ویكون على بینة،مثل قال هللا وقال 
الرسول،فھذا یعطیھ التوازن في اإلصالح،ومن ال دلیل لدیھ 

 مثل قال هللا وقال الرسول،فھذا یتخبط،في الحیاة.
اِت َوأَخبَتوا إِلى َربِِّھم أُولـئَِك (إِنَّ الَّذیَن آَمنوا َوَعِملُوا الّصالِح
 ﴾٢٣أَصحاُب الَجنَِّة ھُم فیھا خالِدوَن ﴿

وذكرنا أن من صفاتھم (آَمنوا َوَعِملُوا الّصالِحاِت) ،فھم في 
فصدقوا هللا ورسولھ،وعملوا العمل   الشرائع على بینة

 )١١الخالص لوجھ هللا متبعین سنة نبیھ،وسابقا في اآلیة (
 ِملُوا الّصالِحاِت )وھذا الصبر(َصبَروا َوعَ 

والشكر في األقدار ھو الذي یعطیھم التوازن،ومن صفاتھم 
 كذلك:
ھم خضعوا �  الصالحفي عملھم ا  (َوأَخبَتوا إِلى َربِِّھم)أي-٤

في كل ما أمروا بھ،ونھوا عنھ.ألن ھناك من یعمل العمل 
ھذا محلھ  الصالح،ولكن ال یوجد لدیھ الخضوع،والخضوع

 القلب.
﴾وھذا ٢٣(أُولـئَِك أَصحاُب الَجنَِّة ھُم فیھا خالِدوَن ﴿

جزاؤھم،وھو الخلود في الجنة،فال یموتون،وال یخرجون 
 منھا.

 وھنا جاء ذكر اسم هللا الرب،أي الذي یربیھم بالعلم.
 وسنذكر في اآلیات القادمة صفات

 الكافرین: 
لنّاُر َموِعُدهُ فَال تَُك في ِمریٍَة ِمنھُ (َوَمن یَكفُر بِِھ ِمَن األَحزاِب فَا

 ﴾١٧إِنَّھُ الَحقُّ ِمن َربَِّك َولـِكنَّ أَكثََر النّاِس ال یُؤِمنوَن ﴿



 لما جاءت البینات واضحة علي ھذا الدین،
تفرقوا وصاروا فریقین كفار،ومؤمنین،كما جاء في سورة 

یالبینة (لَْم یَُكِن الَِّذیَن َكفَُروا ِمْن أَْھِل ا َن ْلِكتَاِب َواْلُمْشِرِكیَن ُمنفَكِّ
﴾ أي ھم انفكوا وتفرقوا بعدما جاءتھم ١َحتَّى تَأْتِیَھُُم اْلبَیِّنَةُ ﴿

 البینة.
ء تحزبوا على (َوَمن یَكفُر بِِھ ِمَن األَحزاِب) فھؤال

 الكافرین،وھذا حالھم،لذلك (فَالنّارُ  النبي،وصاروا فریق
 َموِعُدهُ). 

 ٍة ِمنھُ إِنَّھُ الَحقُّ ِمن َربَِّك)(فَال تَُك في ِمریَ 
وھنا یخاطب هللا النبي ویقول لھ:ال تكن أنت في شك ،بھذا 

القرآن بأنھ من عند هللا،بعدما شھدت األدلة 
بذلك،والحجج،واعلم بأن الدین من عند هللا،وھو الحق من 

 ربك،
 ﴾١٧(َولـِكنَّ أَكثََر النّاِس ال یُؤِمنوَن ﴿

ت من هللا للنبي صلى هللا علیھ وسلم،كي وفي ھذا الخطاب تثبی
ال یھتم بھؤالء الكفار،وألن من معوقات اإلصالح أن یھتم 

 بما یقولھ الكفار.  المؤمن
 وھذا ما یجب أن یكون علیھ المؤمن،أي 

 ال یتزعزع بسبب الكفر،وعدم إیمان اآلخرین. 
 صفات الكافرین: ونكمل 

ِن افتَرى َعلَى  -٢ ِھ َكِذبًا أُولـئَِك یُعَرضوَن (َوَمن أَظلَُم ِممَّ اللـَّ
َعلى َربِِّھم َویَقوُل األَشھاُد ھـُؤالِء الَّذیَن َكَذبوا َعلى َربِِّھم أَال 

ِھ َعلَى الظّالِمیَن ﴿  ﴾١٨لَعنَةُ اللـَّ
أي ال یوجد أظلم ممن افترى على هللا الكذب،ویقول أن هللا لم 

 ینزل ھذه اآلیات البینات،وما ھو جزاؤھم؟



 ضون على ربھم یوم القیامة،سیعر

لیحاسبھم على أعمالھم،وسیشھد علیھم المالئكة والنبیون 
 (األَشھاُد)،ویقولون سخط هللا علیھم،ولعنھم لعنة ال تنقطع.

 نكمل صفات الكافرین: -٣
ِھ َویَبغونَھا ِعَوًجا َوھُم بِاآلِخَرِة  (الَّذیَن یَُصّدوَن َعن َسبیِل اللـَّ

 ﴾١٩ھُم كافِروَن ﴿

 صفات: ٣وبھذه اآلیة لھم 

ِھ)-١ اإلضافة لكفرھم.ھم فب (الَّذیَن یَُصّدوَن َعن َسبیِل اللـَّ
 من طریق هللا الموصل لعبادتھ یمنعون الناس 

 ﴾ العلق.١٠﴾ َعْبًدا إَِذا َصلَّى ﴿٩(أََرأَْیَت الَِّذي یَْنھَى ﴿

(َویَبغونَھا ِعَوًجا)،أي ال یریدون لھذا الدین أن یكون -٢
 ال یریدون قال هللا وقال الرسول،وإنما  ،بل عوج.فھممستقیم

یشجعون أھل البدع والفرق الضالة،ألن ھذا   العوج،لذلك ھم
ھو ما یوافق أھواءھم،مثل الخوارج الذین خرجوا عن الدین 
بتشددھم وتعصبھم،فھم یحاربون الطریق المستقیم،ویبغونھا 

 عوجا،ألن ماذا سیفعل الشیطان بالبیت الخرب؟؟؟؟
كافرون باآلخرة،وال  (َوھُم بِاآلِخَرِة ھُم كافِروَن) فھم -٣

 یؤمنون بالبعث أو الجزاء،ومن أكبر مقومات اإلصالح 

اإلیمان بالیوم اآلخر،وأكبر معوقات اإلصالح لما یغفل 
 أو یكفر بھ.،ألن ھذا سیؤدي بھ ألن  اإلنسان عن یوم القیامة

یَُصّدوَن َعن (یسيء العمل ویفسد في األرض.وھذا ما جعلھم 
ھِ   َویَبغونَھا ِعَوًجا). َسبیِل اللـَّ

 ونكمل صفات الكفار،وجزائھم:
(أُولـئَِك لَم یَكونوا ُمعِجزیَن فِي األَرِض َوما كاَن لَھُم ِمن  -٤

ِھ ِمن أَولِیاَء یُضاَعُف لَھُُم الَعذاُب ما كانوا یَستَطیعوَن  دوِن اللـَّ



 ﴾٢٠السَّمَع َوما كانوا یُبِصروَن ﴿
األَرِض) وھنا یخبرنا هللا  ئَِك لَم یَكونوا ُمعِجزیَن فِي(أُولـ

على كثرة عددھم،لن یفوتوا أو یھربوا من  أنھم عنھمتعالى 
في األرض،وسیضاعف لھم  عذاب هللا،أي لن یعجزوا هللا

 نھم فاسدین ومفسدین.وكذلك ھم ال أولیاء لھم.ألالعذاب،
 ﴾٢٠انوا یُبِصروَن ﴿و(ما كانوا یَستَطیعوَن السَّمَع َوما ك

(َوھَُو الَِّذي أَنَشأَ لَُكُم حالھم،وهللا أعطانا السمع والبصروھذا 
ا تَْشُكُروَن ﴿ ْمَع َواْألَْبَصاَر َواْألَْفئَِدةَ قَلِیًال مَّ  ) المؤمنون٧٨السَّ

سماع منتفع،والبصر  وهللا أعطانا السمع لنسمع بھ القرآن
 ھا،ولكن ھؤالءلكون،ونھتدي بفي ا هللا ب لنبصر آیات

االفتراء،والصد عن سبیل هللا،وألنھم و الشتغالھم بالكفر
 یبغونھا عوجا،عطلت أسماعھم وأبصارھم.

(أُولـئَِك الَّذیَن َخِسروا أَنفَُسھُم َوَضلَّ َعنھُم ما كانوا  (-٥
 ﴾٢١یَفتَروَن ﴿

بافترائھم على هللا،وصدھم عن   وھؤالء خسروا أنفسھم
 عوجا.عكس المؤمن الذي یشري نفسھ سبیلھ،وألنھم یبغونھا 

 ابتغاء مرضات هللا.
أي ذھب عنھم ما كانوا  ﴾٢١(َوَضلَّ َعنھُم ما كانوا یَفتَروَن ﴿

من دون  یفترون من اآللھة،أو فكر أو مذھب یعبدونھ 
والمذاھب ذھبت عنھ،ألن  هللا،وكل من اخترع ھذه اآللھة

 الباطل مھما كبر وعال سیضمحل في النھایة.

ذا الكالم یثبت بھ هللا النبي صلى هللا علیھ وسلم،ومن وكل ھ
ھم في طریق اإلصالح،بأن یخبرھم أال یھتموا بھواء 

الكفار،وال یخافوا منھم،ألن كما ذكرنا الباطل مھما عال فإنھ 
 سیضمحل.



 ﴾ ٢٢(ال َجَرَم أَنَّھُم فِي اآلِخَرِة ھُُم األَخَسروَن ﴿ (-٦

 نواعا ثالثة:وھذه اآلیة تبین لنا أن البشر أ

الرابحون الفائزون،وھم المؤمنون.وھؤالء یدخلون  -١
 الجنة،ویتنعمون بھا.

الخاسرون،وھم إما لم یؤمنوا،وال عمل صالح  -٢
 یكون مسلم،ولكنھ خاسر بالمعاصي. لدیھم،والخاسر كذلك قد

(األَخَسروَن ) وھؤالء الذین جاء ذكرھم في ھذه  -٣
 ألنھم ضالون ومضلون،وھم الكفار  اآلیة،وھم األكثر خسارة

والمشركین،والذین یصدون عن سبیل هللا ویبغونھا 
 عوجا،وھم األخسرون .

(َمثَُل الفَریقَیِن َكاألَعمى َواألََصمِّ َوالبَصیِر َوالسَّمیِع ھَل  (-٦
 ﴾٢٤یَستَِویاِن َمثًَال أَفَال تََذكَّروَن﴿

وفریق كافرین،وھذه اآلیة محوریة،وتبین لنا الفریقین فریق ال
الحق مثل المؤمنین.وفریق الكفر كاألعمى الذي ال یبصر 

 واألصم الذي ال یسمع ما قال هللامثال،الكون كاآلیات المرئیة 
ا بنعمة ،ولم ینتفعووالرسول،فلم ینتفعوا بنعمة البصر فعموا 

ھُم لَ (َولَقَد َذَرأنا لَِجھَنََّم َكثیًرا ِمَن الِجنِّ َواِإلنِس السمع فصموا،
قُلوٌب ال یَفقَھوَن بِھا َولَھُم أَعیٌُن ال یُبِصروَن بِھا َولَھُم آذاٌن ال 
یَسَمعوَن بِھا أُولـئَِك َكاألَنعاِم بَل ھُم أََضلُّ أُولـئَِك ھُُم الغافِلوَن 

 ﴾ األعراف١٧٩﴿

 وھؤالء ال یبصرون وال یسمعون،ومنغمسین في الغفلة.

ا�،والحق،وسمع ججأبصر حعكس فریق المؤمنین الذي  موھ
 فأجابھ وآمن. داعي هللا

 وھل یستوون؟

 ي یعتبرون.أ ﴾٢٤طبعا،ال،( أَفَال تََذكَّروَن﴿



لھ أبدا ما أحییتنا،والجع اللھم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا
 الوارث منا.

وھوإبراز حقائق  وبنھایة ھذه اآلیة ننھي المحور األول
 العقیدة،وتنزیل القرآن.

 
 

٣٠/٥/٢٠١٧ 
 تحدثنا عن الرسل ،وطریقھم في  مةو اآلیات القاد

اإلصالح،وتبین لنا كیف أنھم كانوا متوازنین في دعوتھم 
ألقوامھم،مع اختالف أقوامھم،وكل ھذا لنتعلم منھم طریق 

 اإلصالح. وسنبدأ مع قصة نوح علیھ السالم:
  ﴾٢٥(َولَقَد أَرَسلنا نوًحا إِلى قَوِمِھ إِنّي لَُكم نَذیٌر ُمبیٌن﴿

وھنا نوح علیھ السالم یخاطب قومھ،ویبین لھم وظیفتھ 
وھي:(إِنّي لَُكم نَذیٌر ُمبیٌن) نذیر لكم من عذاب هللا،ومبین أمر 

 هللا،كیف؟
ھَ إِنّي أَخاُف َعلَیُكم َعذاَب یَوٍم أَلیٍم ﴿(  ﴾٢٦أَن ال تَعبُدوا إِالَّ اللـَّ

ھَ أَن ال تَعبُدوا إِالَّ وأساس الدعوة واإلصالح ھو( )،ونرى اللـَّ
ھنا كیف نوح تدرج في دعوتھ،حیث بین لھم أمر هللا،ثم بین 

وطریقتھ ھنا (إِنّي أَخاُف َعلَیُكم َعذاَب یَوٍم أَلیٍم)،مشاعره،وھي
 جدا مسالمة،وبھا اإلیجابیة،وال إفراط أو تفریط.

 وماذا كان رد قومھ؟
َك إِّال بََشًرا ِمثلَنا ( فَقاَل الَمَألُ الَّذیَن َكفَروا ِمن قَوِمِھ ما نَرا-١

أِي َوما نَرى لَُكم  َوما نَراَك اتَّبََعَك إِالَّ الَّذیَن ُھم أَراِذلُنا باِدَي الرَّ
 ﴾٢٧َعلَینا ِمن فَضٍل بَل نَظُنُُّكم كاِذبیَن ﴿



 و(الَمَألُ) ھم رؤس الكفر من قومھ،وماذا قالوا؟
فكیف أوحي أي أنت بشر مثلنا،(ما نَراَك إِّال بََشًرا ِمثلَنا)-١

 إلیك،ولم یوحى إلینا؟؟

أِي)-٢ أي لم  (َوما نَراَك اتَّبََعَك إِالَّ الَّذیَن ُھم أَراِذلُنا باِدَي الرَّ
وكذلك (أَراِذلُنا)،یتبعك إال أسافلنا،ولیس من علیة القوم 

أِي)( ھم أي اتبعوك بدون تفكیر،وردھم یدل على أنھم باِدَي الرَّ
 لى من ھو ،ومن ھم أتباعھ.لم یركزوا علي الرسالة،وإنماع

 وما الفائدة من معرفة رد القوم؟

لیبین لنا هللا تعالي أن الكفار في كل زمان ومكان ھم 
متشابھین،فتركیزھم ،وانتقاداتھم تنصب على الرسول ومن 

 ھم أتباعھ،ولم یركزوا على الرسالة.
 ﴾٢٧( َوما نَرى لَُكم َعلَینا ِمن فَضٍل بَل نَظُنُُّكم كاِذبیَن ﴿-٣

وكذلك نعتقد أنكم ،ي رزق أو مالفأي ال نرى أنكم أفضل منا ُ
كاذبون فیما تدعون.وردھم ھذا،وكذلك ما ذكرناه سابقا ،حین 

قالوا إنھ بشر،وأتباعھ من أراذل القوم،تدل على طریقة 
 المتكبرین في الرد:

 (ما نَراَك إِّال بََشًرا ِمثلَنا)
 ( َوما نَراَك اتَّبََعَك إِالَّ الَّذیَن ُھم أَراِذلُنا)

 (َوما نَرى لَُكم َعلَینا ِمن فَضٍل ). 
 علیھم: نوحورد ثم ننتقل للحوار الثاني 

( قاَل یا قَوِم أََرأَیتُم إِن ُكنُت َعلى بَیِّنٍَة ِمن َربّي َوآتاني َرحَمةً 
یَت َعلَیُكم أَنُلِزُمُكموھا َوأَنتُم لَھا كاِرھوَن ﴿  ﴾ ٢٨ِمن ِعنِدِه فَُعمِّ

،مثلما  قاَل یا قَوِم أََرأَیتُم)وھنا نوح تلطف معھم بالكالم،و( 
أي  أََرأَیتُم)(ول لھم یق ھو  َوما نَراَك)،و(ما نرى)قالوا لھ(

ما یجب فعلھ مع الخصم،أن نجعلھ   أعطوني أنتم رأیكم.وھذا



یتقرب منا،ال أن نستفزه.لذلك المصلحین الحقیقیین ھم 
 الرسل،ولیس من یضرب الناس،أو یستھزيء بھم.

 إنما باللین واللطف،والتوازن ،وعدم التواني.
ى عل لنفترض أنني كنت على بینة،والدلیلثم یقول لھم 

الحق،ولیس ھذا فقط،وإنما تفضل هللا علي وأتاني النبوة 
یَت َعلَیُكم)والرسالة رحمة منھ،( أي أخفاھا هللا علیكم  فَُعمِّ

أي ھل  (أَنُلِزُمُكموھا)بسبب جھلكم وغروركم،فھل یصح أن 
 نلزمكم إیاھا باإلكراه،وأنتم جاحدون لھا؟؟؟

باإلكراه،ونوح  وما نتعلمھ من ھذه اآلیة أن اإلصالح ال یكون
سنة ،وھو أحسن المصلحین بجدارة،ولكن  ٩٥٠بقي مع قومھ 

لم یكرھھم علیھا،أو یعنفھم .وكذلك ھو خاطب قومھ بأحسن 
األلفاظ،وبلطف،مثل (یا قوم)،و(أََرأَیتُم) أي ما رأیكم.أو أنتم 

 أعطوني اإلجابة.
ِھ َوما (َویا قَوِم ال أَسأَلُُكم َعلَیِھ ماًال إِن أَجِرَي إِّال ثم  َعلَى اللـَّ

أَنا بِطاِرِد الَّذیَن آَمنوا إِنَُّھم ُمالقو َربِِّھم َولـِكنّي أَراُكم قَوًما 
 ﴾٢٩تَجَھلوَن ﴿

 جرا،أو ماالعلى دعوتي لكم لتوحیدأي ال أسألكم أ
 هللا،وإخالص العبادة لھ.

 فات المصلح أنھ ال یتكسب من وراءوھذا یبین لنا ص
هللا،ألن اإلصالح إن كان لغیر دعوتھ،وإنما أجره على 

 هللا،فلن یكون إصالحا حقیقیا.

 إذن اإلصالح یكون:

 بألطف الكلمات. -١

 بدون إكراه أو إجبار. -٢

 ال یسأل أجرا مقابل دعوتھ. -٣



 
 

 
أي لیس من  نَُّھم ُمالقو َربِِّھم)إإ(َوما أَنا بِطاِرِد الَّذیَن آَمنوا 

مالقوا ربھم،وھنا ألن القوم  شأني أن أطرد الذین آمنوا،ألنھم
طلبوا منھ أن یطرد الذین آمنوا،والذین ھم اعتبروھم من سفلة 

إذ تأمرونني ) َولـِكنّي أَراُكم قَوًما تَجَھلونَ القوم والفقراء،(
 وقالوا لھ إن طردتھم فسوف نتبعك.بطرد أولیاء هللا.

وھو في رفضھ لطلبھم یبین لنا أن دعوة اإلصالح تكون 
یس لفئة معینة،وكذلك تبین أن المصلح ال یتبع للجمیع،ول

 أھواء الناس.

ونرى أن الكفار على مر العصور،ھذا رد فعلھم كما قال كفر 
قریش للنبي صلى هللا علیھ وسلم،كیف نجلس مع أمثال 

 بالل،وهللا نھى النبي عن طردھم:
يِّ یُِریُدوَن َوْجھَھُ (َوَال تَْطُرِد الَِّذیَن یَْدُعوَن َربَّھُم بِاْلَغَداِة َواْلَعشِ 

 ) األنعام٥٢(
ِھ إِن طََردتُُھم أَفَال تََذكَّروَن   (َویا قَوِم َمن یَنُصُرني ِمَن اللـَّ
﴿٣٠﴾ 

أي من یمنعني من هللا إن عاقبني على طردھم.وھذا یدل على 
 تمسك ھود بأتباعھ،وأنھ ال یتبع أھواء الكافرین.

ریط،وكذلك ال وھذه صفات المصلح ،فال إفراط عنده،وال تف
یتبع أھواء الناس،أو یكرھھم ،ویخاطبھم باللین،واللطف،وعدم 

 المداھمة.

 یات:وكذلك تطبیق لآل
 ( فَاستَقِم َكما أُِمرَت َوَمن تاَب َمَعَك َوال تَطَغوا إِنَّھُ بِما تَعَملونَ 



ُكُم النّاُر َوما ١١٢﴿ بَصیرٌ  ﴾ َوال تَرَكنوا إِلَى الَّذیَن ظَلَموا فَتََمسَّ
ِھ ِمن أَولِیاَء ثُمَّ ال تُنَصروَن ﴿لَ   ﴾١١٣ُكم ِمن دوِن اللـَّ

وال تركن للذین ظلموا،ألن أي كن مع المؤمنین،وال تطردھم،
 ال ناصر لھم .

ِھ َوال أَعلَُم الَغیَب َوال أَقوُل  (َوال أَقوُل لَُكم ِعندي َخزائُِن اللـَّ
ھُ َخیًرا إِنّي َملٌَك َوال أَقوُل لِلَّذیَن تَزَدري  أَعیُنُُكم لَن یُؤتِیَُھُم اللـَّ

ھُ أَعلَُم بِما في أَنفُِسِھم إِنّي إًِذا لَِمَن الظّالِمیَن ﴿  ﴾٣١اللـَّ
وھذه اآلیة كذلك تبین صفات المصلح،وأن إصالحھ خالص 

لوجھ هللا،فھو یبین لقومھ الرسالھ،بدون أن یعدھم بأشیاء 
إلصالح یعدھم بالمال،أو دنیویة،مثال من لیشجع الناس علي ا

من یقول سنعطي الناس الوعود الدنیویة لیدخلوا  أو  الوظیفة،
حا واضبل یجب أن یكون  ھذا اإلصالح لیس حقیقیا، باإلسالم

 .وصادقا ،كما فعل نوح معھم من البدایة
ھُ   ھُ َخیًرا اللـَّ (َوال أَقوُل لِلَّذیَن تَزَدري أَعیُنُُكم لَن یُؤتِیَُھُم اللـَّ
 ﴾٣١علَُم بِما في أَنفُِسِھم إِنّي إًِذا لَِمَن الظّالِمیَن ﴿أَ 

أي لن أقول للذین تزدریھم أعینكم،وتحتقرونھم،أن هللا لن 
ألن هللا أعلم بما في أنفسھم،  ألن یؤتیھم ثوابا على أعمالھم،

،(إِنّي إًِذا لَِمَن إن كان خیرا فخیر،وإن كان شرا فشر
 ھنفأنا من الظالمین ألذلك ) أي إن فعلت الظّالِمینَ 

 شيء بغیر موضعھ. 
ومما سبق ،ومن حوار نوح مع قومھ،وأھم التقاط التي جاءت 

  فیھ:
 أن اإلصالح ال یكون باإلكراه. -١
 المصلح ال یسأل الناس أمواال.-٢
 وال یتبع أھواء الناس.-٣



ال یجعل الناس تتعلق بھ،بأن یعدھم بالوعود الدنیویة،من -٤
 أموال وما شابھھ.

٣١/٥/٢٠١٧ 
 ثم مجادلة قومھ لھ:

قالوا یا نوُح قَد جاَدلتَنا فَأَكثَرَت ِجدالَنا فَأتِنا بِما تَِعُدنا إِن (
  ﴾٣٢ُكنَت ِمَن الّصاِدقیَن ﴿

وھنا ھم یخبرون نوح أنھ أكثر علیھم الجدال،مع أن جدالھ 
كان بالحسنى،وبدون ازدراء لھم،ولكن ألنھم ال یریدون أن 

 قالوا لھ؟ یتبعونھ،وماذا
 (فَأتِنا بِما تَِعُدنا إِن ُكنَت ِمَن الّصاِدقیَن)

 أي إن كنت صادقا،فأین حقا ھذا العذاب؟

 فھم یتحدونھ ھنا.وماذا كان رد نوح؟
ھُ إِن شاَء َوما أَنتُم بُِمعِجزیَن ﴿-١  ﴾٣٣(قاَل إِنَّما یَأتیُكم بِِھ اللـَّ

ب متى ما أي أن العذاب لیس بیدي،هللا ھو الذي یأتي بالعذا
شاء،ووفق علمھ وحكمتھ.وإن جاء فلن یعجزه شيء في 
األرض وال في السماء.ومن ھذا نستخلص صفة أخرى 

 للمصلح،وھي أنھ ال یتوعد الناس بالعذاب.وإنما ھو بأمر هللا.

ھُ -٢ (َوال یَنفَُعُكم نُصحي إِن أََردُت أَن أَنَصَح لَُكم إِن كاَن اللـَّ
 ﴾٣٤َربُُّكم َوإِلَیِھ تُرَجعوَن ﴿ یُریُد أَن یُغِویَُكم ُھوَ 

وھنا ھو یقیم علیھم الحجة،ویقول لھم أن العالقة لیست بیني 
وبینكم،وإنما بینكم وبین هللا،وأنا فقط رسول ومصلح،وأبین 

لكم كیف تصلحون أنفسكم،ولن ینفعكم نصحي ودعوتكم 
لإلیمان إن كان هللا یرید أن یضلكم ،ویھلككم ،فھو 

 ھدایتكم. وحده  انھمالككم،وبیده سبح



وصفة أخرى ھنا نتعلمھا أن المصلح یجعل العالقة لیست بینھ 
هللا ھو الھادي ألنھ یعلم ما با�،وأن   الناس وإنما یعلقھم وبین

 بالصدور،والھدایة والضالل وفق علم هللا وحكمتھ.
وهللا ربكم وإلیھ ترجعون یوم القیامة للحساب والجزاء،وال 

 ترجعون إلي .
أَم یَقولوَن افتَراهُ قُل إِِن افتََریتُھُ فََعلَيَّ إِجرامي َوأَنا ( -٣

 ﴾٣٥بَريٌء ِمّما تُجِرموَن ﴿
وھذا ما اتھمھ بھ قومھ،أنھ یفتري ویكذب  (أَم یَقولوَن افتَراهُ)

 علیھم،للمصلحة،ولیرأسھم.

 وبماذا رد نوح علیھم؟
 ﴾٣٥ا تُجِرموَن ﴿(إِِن افتََریتُھُ فََعلَيَّ إِجرامي َوأَنا بَريٌء ِممّ 

أي إن افتریتھ،فعلي إثم ذلك،وإن كنت صادقا،فأنتم المجرمون 
اآلثمون،وأنا بريء من إجرامكم.وھو برده ھنا یبعد شبھة 

االفتراء عن نفسھ،وھذا ما یجب على المصلح فعلھ،وھو إبعاد 
 الشبھات عن نفسھ.

) ینتھي الحوار الذي دار بین نوح ٣٥وبنھایة اآلیة (
 ھ نستخلص كیف یكون جوار المصلح:وقومھ،ومن

 یجب أن یكون سلمي وإیجابي. -١

 وضوح الھدف وھو ال إاله إال هللا.-٢

 اإلصالح یكون باألدلة،مثل قال هللا وقال الرسول. -٣

 إلى جانب ما ذكرناه سابقا.إبعاد الشبھات عن نفسھ. -٤
 سنذكر المحور الثاني من قصة نوح،وھووفي اآلیات القادمة 

 ).٤١-٣٦صنع الفلك (السفینة) وھي من اآلیات (

 ٩٥٠امتدت ل  ونوح كما نعلم مسیرة إصالحھ لقومھ
 سنة،وبعد ذلك أوحى هللا لھ:



(َوأوِحَي إِلى نوٍح أَنَّھُ لَن یُؤِمَن ِمن قَوِمَك إِّال َمن قَد آَمَن فَال 
 ﴾ ٣٦تَبتَئِس بِما كانوا یَفَعلوَن ﴿

ؤمن أكثر ممن آمن منھم،وكانوا أوحى لھ هللا تعالى أنھ لن ی
شخصا،وھنا نقطة نود ذكرھا،وھي أننا لو أخذنا نتیجة  ٨٣

سنة،بمقاییسنا الحالیة سیقال إن العدد  ٩٥٠إصالحھ في 
قلیل،أوأنھ لم ینجح في مھمتھ.ولكن هللا تعالى ذكر لنا قصتھ 
لیبین لنا أن النتیجة لیست مھمة،المھم ھو أن یسعى اإلنسان 

ویبذل الجھد،ومع هللا التجارة دائمة رابحة،ألنك في اإلصالح،
إن بذلت الجھد،ولم یؤمن أحد أو ینصلح حالھ،فإثمھ 

علیھ.وأنت ستكونین من المصلحین الفائزین.لذلك یوم القیامة 
یأتي الرسول وال یوجد معھ األتباع،ویأتي الرسول وقد آمن 

 بھ فقط اثنان.
ال تحزن على أنھم لم  أي (فَال تَبتَئِس بِما كانوا یَفَعلوَن)

تبین الرحمة التي بقلبھ علي قومھ،وھذا   یؤمنوا،وحزنھ علیھم
 ما یجب أن یكون علیھ المصلح،ال أن یكون فظا غلیظ القلب.

ال یحزن وال ییأس في  حوھنا نقطة أخرى نتعلمھا أن المصل
ھ یفقد ندعوتھ لإلصالح،ألن الحزن والیأس سجعال

 األمل،ویتقاعس عن الدعوة.
اصنَِع الفُلَك بِأَعیُنِنا َوَوحیِنا َوال تُخاِطبني فِي الَّذیَن ظَلَموا وَ (

 ﴾٣٧إِنَُّھم ُمغَرقوَن ﴿

كیف أنھ یدافع عن الذین تعالي وبھذه اآلیة یبین لنا هللا 
آمنوا،وینصرھم.وكذلك أن هللا كان قادرا علي أن ینجیھم 
ینة فبدون السفینة،كأن تأتي مالئكة وتحملھم،أوینزل علیھم س

جاھزة الصنع،ولكن إرادة هللا أن نوح المصلح ھو الذي یبني 



سنوات.وكل ھذا لیبین لنا  ٣ استغرق السفینة،وصنع السفینة 
 هللا أن النصر مرھون باألسباب ولھ وقت.

أي اصنع ھذه السفینة بأمر  (َواصنَِع الفُلَك بِأَعیُنِنا َوَوحیِنا)
عین هللا،أي في  من هللا،وهللا أوحى لھ كیف یصنعھا،وتحت

ألنھ ینفذ   حفظھ .وھذا یعطي المصلح األمن واالطمئنان
 ﴾٣٧َوال تُخاِطبني فِي الَّذیَن ظَلَموا إِنَُّھم ُمغَرقوَن ﴿أوامر هللا.(

وذكرنا أن نوح كان مشفقا من قومھ،رحیما بھم،وسنرى الحقا 
في القصة أنھ یطلب من هللا أن یؤخر عنھم العذاب،ولكن هللا 

 نا أن یراجعھ في قراره وھو إغراقھم.ینھاه ھ

(َویَصنَُع الفُلَك َوُكلَّما َمرَّ َعلَیِھ َمَألٌ ِمن قَوِمِھ َسِخروا ِمنھُ قاَل  
 ﴾٣٨إِن تَسَخروا ِمنّا فَإِنّا نَسَخُر ِمنُكم َكما تَسَخروَن ﴿

وبدأ نوح علیھ السالم بصنع السفینة،وكلما مر علیھ مأل من 
 أن كان داعیة صار نجارا.عد ب ألنھ  قومھ سخروا منھ

وھذا یبین أنھ بعد أن ترك الدعوة إلصالحھم ھم لم 
 یتركوه،وماذا قال لھم؟

أي إن  (إِن تَسَخروا ِمنّا فَإِنّا نَسَخُر ِمنُكم َكما تَسَخروَن)
 تسخروا منا بجھلكم بصدق وعد هللا،فإننا سنسخر منكم غدا 

 لما تغرقون.
كفار،وھو أنھم ال یتركون یبین صفة من صفاة ال نا كذلكوھ

 الدعاة،ودائما یسخرون منھم.
(فََسوَف تَعلَموَن َمن یَأتیِھ َعذاٌب یُخزیِھ َویَِحلُّ َعلَیِھ َعذاٌب 

 ﴾٣٩ُمقیٌم ﴿

 أن العذاب آتوثقة نوح بوعد هللا،بوھذه اآلیة تبین 
 لھم،وسیغرقون.فبعد أن انتھى من صنع السفینة،



وعد هللا ،وانتظاره الوعد من هللا،والفرج  لم یركبھا ،وانتظر
 ھي لوحدھا عبادة.وھذا نتعلمھ من صنعھ للسفینة.ثم

َحتّى إِذا جاَء أَمُرنا َوفاَر التَّنّوُر قُلنَا احِمل فیھا ِمن ُكلٍّ (
َزوَجیِن اثنَیِن َوأَھلََك إِّال َمن َسبََق َعلَیِھ القَوُل َوَمن آَمَن َوما 

 )٤٠لیٌل ﴿آَمَن َمَعھُ إِّال قَ 
َوفاَر عالمة على بدایة ھالكھم ،وھي(هللا یخبره أن ھناك و

أن ینبع الماء بقوة من التنور( الذي یخبز بھ   )أيالتَّنّورُ 
 الخبز).

وأمره هللا بأن یحمل بھذه السفینة من كل أنواع الحیوانات 
زوجین،ذكر وأنثى،وكذلك أھل بیتھ،إال ابنھ،وزوجتھ،ومن 

 قلیال. آمن من قومھ،وكانوا

توكل نوح على هللا،فھو لم یستعد من قبل   وكل ھذا یبین شدة
جمع من لھذا الشيء،ولم یتدرب علیھ،وإنما بنفس اللحظة 

ِھ ( سیركب معھ في السفینة.ثم َوقاَل ارَكبوا فیھا بِسِم اللـَّ
 ﴾٤١َمجراھا َوُمرساھا إِنَّ َربّي لََغفوٌر َرحیٌم ﴿

ِھ  أن  وھنا نوح قال لمن آمن معھ یركبوا معھ.و(بِسِم اللـَّ
وبسم هللا كلمة عظیمة،فستجري ھذه  َمجراھا َوُمرساھا)

السفینة وسط الفیضانات من التنور،باسم هللا،وتخیلي 
فیضانات ،ومیاه ولكن النجاة ال تكون إال بھذه السفینة.مثال لما 

في  ةتفكر بركوب السفینمستحیل أن تحدث الفیضانات الناس 
ھنا لیبین لنا أنھا ستجري باسم  ولكنالبحر !!!

ن المنجي ھو وأ هللا،وترسو،وتتوقف ،وھذا ما سیحفظھا.
 هللا،والسفینة مجرد سبب،فال نتعلق باألسباب.

أي ربي الذي رباني ورباكم غفر لكم (إِنَّ َربّي لََغفوٌر َرحیٌم ﴾
 ذنوبكم ألنكم تبتم إلیھ،ورحمكم بأن نجاكم من الغرق.



بَُھْم (فار یمنع العذابا یبین أن االستغوھذ ُ ُمَعذِّ َوَما َكاَن هللاَّ
 ألنفال.ا)٣٣َوُھْم یَْستَْغفُِروَن (

ُ بَِعَذابُِكْم إِ وكذلك  ا یَْفَعُل هللاَّ  )١٤٧ن َشَكْرتُْم َوآَمنتُْم ۚ((مَّ
 النساء.

 

١/٦/٢٠١٧ 
وھو كیف كان ة نوح،المحور الثالث لقص وفي اآلیات القادمة

 إصالحھ البنھ:
تَجري بِِھم في َموٍج َكالِجباِل َونادى نوٌح ابنَھُ َوكاَن (َوِھَي 

 ﴾٤٢في َمعِزٍل یا بُنَيَّ ارَكب َمَعنا َوال تَُكن َمَع الكافِریَن ﴿
 المؤمنین،والحیوانات كرنا سابقا أن السفینة كانت تحملذ

وكانت تعلو بھا األمواج وترتفع،حتى تصیر كالجبال 
حال ابن نوح  َوكاَن في َمعِزٍل)(َونادى نوٌح ابنَھُ بعلوھا،ثم 

أنھ كان بمعزل عن المؤمنین.ولما نتدبر ھذه اآلیة ،نجد أننا ال 
یجب أن نعزل أنفسنا عن المؤمنین،وأن االجتماع معھم ھو 

اجتماع محمود.وألن ابن نوح لما كان في معزل عن 
 المؤمنین،وعن أوامر هللا ھذا أدي لكفره.

(ارَكب َمَعنا َوال ابنھ في الحوار وھنا تلطف نوح مع(یا بُنَيَّ )
ة السفین كوب معھم فيعلي الر وھنا حثھ تَُكن َمَع الكافِریَن)

ألن السفینة كانت ھي طوق النجاة.والھالك لھ إن لم یركب 
 معھم.

وبھذه اآلیة یبین هللا تعالى لنا في وقت األزمات كیف یصلح 
 اس.االنسان ابنھ عندما یكون ھذا االبن في معزل عن الن



فھنا نوح نصحھ،وھذا یبین حرصھ علیھ، وكذلك ال یوجد 
ن (َوال تَكُ وقت لدیھ لیتمھل مثال لذلك نصیحتھ كانت أمر لھ 

 الذین لم یركبوا السفینة.َمَع الكافِریَن)

 وبماذا رد ابن نوح على أبیھ؟
قاَل ال عاِصَم الیَوَم   ( قاَل َسآوي إِلى َجبٍَل یَعِصُمني ِمَن الماءِ 

ِھ إِّال َمن َرِحَم َوحاَل بَینَُھَما الَموُج فَكاَن ِمَن ِمن أَ  مِر اللـَّ
 ﴾٤٣الُمغَرقیَن ﴿

 وھنا ھو اتبع طریق الفساد،وھو عكس النجاة،كیف؟

أن بھو حكم عقلھ ،ألن العقل یقول إن النجاة تكون  
قاَل َسآوي إِلى بالجبل من الماء،وبذلك ال یغرق(  یتحصن

،وھنا یبین لنا هللا أن طریق النجاة الماِء)َجبٍَل یَعِصُمني ِمَن 
ھو بقال هللا وقال الرسول.وبالنسبة لھ اإلصالح موجود 
 أمامھ،ولكن ألنھ حكم عقلھ،وكان بمعزل عن المؤمنین،

 فأھلك نفسھ.
وسنذكر كیف یكون اإلصالح من الداخل ،مثال مع ابنك،أو 

 أھل بیتك:
ھِ   )٤٣إِّال َمن َرِحَم ( (قاَل ال عاِصَم الیَوَم ِمن أَمِر اللـَّ

أي ال مانع من أمر هللا وقضائھ،وھو الغرق ،إال رحمة 
هللا،ولیس الجبل ،أو السفینة،فھذه أسباب،ولكن النجاة بال إاله 
 إال هللا ،والتعلق برحمتھ،وطریق الفساد ھو التعلق باألسباب.

 وطبعا ابنھ لم یستمع لھ،وماذا حصل؟
 لماذا؟﴾،٤٣اَن ِمَن الُمغَرقیَن ﴿(َوحاَل بَینَُھَما الَموُج فَك

كما ذكرنا سابقا ألنھ عزل نفسھ،وحكم عقلھ،وتعلق 
باألسباب.لذلك حال الموج المرتفع بینھ وبین نوح،وغرق 

 وھلك.



ومن ھذه القصة نتعلم كیف یكون التوازن في اإلصالح في 
أشد الظروف،حتى مع أقرب الناس.وكما ذكرنا بتوحید 

 ھ.هللا،والتعلق فقط برحمت
(َوقیَل یا أَرُض ابلَعي ماَءِك َویا َسماُء أَقلِعي َوغیَض الماُء 

َوقُِضَي األَمُر َواستََوت َعلَى الجوِديِّ َوقیَل بُعًدا لِلقَوِم 
 ﴾٤٤الظّالِمیَن ﴿

بعد ھالك قوم نوح،أمر هللا األرض بأن تبلع الماء الذي كان 
أن تتوقف عن   موجودا من فوران التنور،وأمر السماء

 أي نضب.(َوغیَض الماُء)لمطر،وا

أنھ یأمر المخلوقات ویخاطبھا،وھي تعالى وھنا یبین لنا هللا 
 طائعة � تعالى.

وبعد كل ما سبق،رست السفینة على جبل الجودي،فھي جرت 
.(َوقیَل بُعًدا لِلقَوِم باسم هللا،ورست باسم هللا ،وانتھى األمر

أي ھالكا وبعدا للقوم الذین تجاوزوا الحدود،،ولم  الظّالِمیَن)
عن رحمة  یومنوا.وإذا الحظنا أن الظالم ھو من یبعد نفسھ

 هللا.
 وبعد أن أھلك هللا الكفار،ماذا حدث؟

( َونادى نوٌح َربَّھُ فَقاَل َربِّ إِنَّ ابني ِمن أَھلي َوإِنَّ َوعَدَك 
 ﴾ ٤٥الَحقُّ َوأَنَت أَحَكُم الحاِكمیَن ﴿

قُلنَا احِمل ھنا نوح یذكر � أنھ وعده أن ینجیھ ھو وأھلھ (و
إِنَّ ابني ِمن و( )٤٠فیھا ِمن ُكلٍّ َزوَجیِن اثنَیِن َوأَھلََك (

 .وھنا یبین عاطفة األبوة لدیھ،واألنبیاء لدیھم أَھلي)
ھذه العواطف ولكنھم ال یطغون أو یتعدون حدودھم مع 

َوإِنَّ َوعَدَك الَحقُّ ء وقال(هللا،لذلك ھو تأدب مع هللا في الدعا
 ﴾ ٤٥َوأَنَت أَحَكُم الحاِكمیَن ﴿



وكذلك تبین أن المصلح لدیھ من العواطف والمشاعر ،فال 
 یرید للناس أن تغرق.

 وبماذا أجابھ هللا ؟
قاَل یا نوُح إِنَّھُ لَیَس ِمن أَھلَِك إِنَّھُ َعَمٌل َغیُر صالٍِح فَال (

ِعلٌم إِنّي أَِعظَُك أَن تَكوَن ِمَن الجاِھلیَن تَسأَلِن ما لَیَس لََك بِِھ 
﴿٤٦﴾ 

 ھلك، لیس من أھلك الذین وعدتك أنأي ابنك الذي 
 أنجیھم،وذلك بسبب عملھ الغیر صالح وكفره.

یراعي مشاعر نوح،فلم یقل لھ   ونجد ھنا كیف أن هللا تعالى
ان ابنك غیر صالح وھو ھالك ،وإنما عملھ غیر صالح،وھذا 

لمصلح،وھو أال یتھم الناس بشخصھم،وینتقد ما یتعلمھ ا
 شخصھم،وإنما یكون إیجابي،مثل ھنا العمل غیر صالح.

وإنما ھذا الخبر أنت كاذب،  ال أستخدم كلمات سلبیة مثلو
 غیر صادق.

 :وبعد أن بین هللا لنوح عن ابنھ،قال لھ
نھاه أن یسأل ما لیس لھ بھ  (فَال تَسأَلِن ما لَیَس لََك بِِھ ِعلم)

(یَا أَیَُّھا الَِّذیَن آَمنُوا َال تَْسأَلُوا م،كما جاء في سورة المائدة عل
 ).١٠١َعْن أَْشیَاَء إِن تُْبَد لَُكْم تَُسْؤُكْم (

ا یَْفَعُل َوُھْم یُْسأَلُوَن (و  ) األنبیاء.٢٣( َال یُْسأَُل َعمَّ

كیف؟ وإنما و لماذا ؟فیقول  فال یسأل عما لیس لھ بھ علم،
إِنّي أَِعظَُك أَن تَكوَن ِمَن یستسلم لقضاء هللا،وأوامره.(

وھذا ما یجب على المصلح فعلھ،مثال لما )٤٦( الجاِھلینَ 
تحصل األحداث،ال یقول لماذا،أو أن ھذا اإلنسان الیستحق ما 

 حصل لھ مثال!!!
 



 
 ؟علیھ السالم نوح وبماذا أجاب 

ن أَسأَلََك ما لَیَس لي بِِھ ِعلٌم َوإِّال (قاَل َربِّ إِنّي أَعوُذ بَِك أَ 
 ﴾٤٧تَغفِر لي َوتَرَحمني أَُكن ِمَن الخاِسریَن ﴿

فر إلي  (قاَل َربِّ إِنّي أَعوُذ بَِك أَن أَسأَلََك ما لَیَس لي بِِھ ِعلٌم)
هللا ولم یتكل علي نفسھ ،واستعان بھ ،مثال لما أقول لك ال 

ني تقولین مثال ربي أعتكذبین ،تردین وتقولین لن أكذب،وال 
 أال أكذب.على 

ھ سرعة استجابتھ ألمر هللا،واستعانتیبین نوح ھنا ل بالنسبة و
 با� على ھذا األمر.

َن) وھنا كذلك لم الخاِسری غفِر لي َوتَرَحمني أَُكن ِمنَ (َوإِّال تَ 
وھو سؤال ،وإال تغفر لي ھذا الذنب  وإنما،یقل رب اغفر لي

علم،فسأكون من الخاسرین.وھذا یبین تواضعھ ما لیس لي بھ 
 �،وطلب منھ لیس فقط المغفرة،وإنما الرحمة كذلك.

وھذا یبین أن طریق الفالح یكون بالمغفرة والرحمة.وإن لم 
 توجدا فھنا یكون طریق الخسران.

 ِممَّن أَُممٍ  َوَعلى َعلَیكَ  َوبََركاتٍ  ِمنّا بَِسالمٍ  اھبِط نوحُ  یا قیلَ (
ُھم ثُمَّ  َسنَُمتُِّعُھم أَُممٌ وَ  َمَعكَ   ﴾٤٨﴿ أَلیمٌ  َعذابٌ  ِمنّا یََمسُّ
 ریغف أن سألھ حین نوح لدعاء هللا استجابة  نرى اآلیة وبھذه
  هللا أن كیف یبین وھذا.ورحمھ،وزاده لھ ویرحمھ،فغفر لھ

 وحن فعل األمور،كما بكل � رجع العبد إذا عملھ للعبد یشكر
 .هللا إلى بھ،ورجع لھ علم ال ما سوالھ بعد األمر تدارك حین
 وخیرات هللا من وسالم بأمن لألرض السفینة ھذه من واھبط
 معھ كانوا الذین وھؤالء.معك الذین األمم علیك،وعلى ونعم
 السفینة، في



 :ذلك بعد فریقین سیكونون ذریتھ ومن
 .والبركات السالم آمن،فلھم فریق -١
 لھم،ثمأج یبلغوا أن الدنیا،إلى بالحیاة سنمتعھم منھم وفریق -٢

 .القیامة یوم العذاب یأتیھم
 تكون هللا من والبركات السالم أن لنا یتبین سبق ومما

 .باإلیمان
 َوال أَنتَ  تَعلَُمھا ُكنتَ  ما إِلَیكَ  نوحیھا الَغیبِ  أَنباءِ  ِمن ذلكَ (

 ﴾٤٩﴿ لِلُمتَّقینَ  العاقِبَةَ  إِنَّ  فَاصبِر ھـذا قَبلِ  ِمن قَوُمكَ 
 أخبار من محمد،ھي یا علیك قصصناھا التي القصة ھذه أي

 أنت،وال لتعلمھا كنت هللا،ما من وحي القدیمة،وھي الغیب
 إھالك كان كیف هللا لھ بین وفیھا.هللا أخبرك أن قومك،لوال

 يالنب لذلك.مصلحا نوح كان المؤمنین،وكیف الظالمین،ونجاة
 .سلالر عن عرف لما) ھود شیبتني( قال وسلم علیھ هللا صلى
 معك،ألن من مع)فَاصبِر( الصبر،لذلك تعطیك القصة وھذه

 نللمتقی ھي والحمیده الحسنة ،فالعاقبة)لِلُمتَّقینَ  العاقِبَةَ (
 والكافرین. أھوائھم لمتبعي والعاقبةالوخیمة.

 .الفرج مفتاح ھو الصبر أن اآلیة بھذه المصلح یفید وما
 

٢/٦/٢٠١٧ 
و  )٦٠-٥٠ھود،والتي ھي من اآلیات (والیوم سنذكر قصة 

ممیزة،ولذلك سمیت السورة   طریقة ھود في اإلصالح
باسمھ.وسنبدأ مع المحوراألول في قصة ھود وھو حوار ھود 

) ،وما ھي الفوائد التي ٥٧-٥٠مع قومھ،من اآلیات (
 نستخلصھا من ھذا الحوار.

ـھَ ما لَُكم ِمن إِلـٍھ َوإِلى عاٍد أَخاُھم ھوًدا قاَل یا قَوِم اعبُُدوا اللَّ (



 ﴾٥٠َغیُرهُ إِن أَنتُم إِّال ُمفتَروَن ﴿
وھنا ذكر أخاھم،وھذا یبین شدة  (َوإِلى عاٍد أَخاُھم ھوًدا)-١

القرابة،والمعرفة التي بینھ وبین قومھ،فھم یعرفونھ حق 
 المعرفة.

وھنا كذلك یتلطف في الحوار معھم،وھذا مھم (قاَل یا قَوِم)-٢
ینادیھم بقوم،فال یعزل نفسھ عنھم،إنما یبین  في اإلصالح،بأن
 بینھم.  أن ھناك صلة

ب أن یكون جییبین لنا كیف أن الداعي أو المصلح   ثم-٣
ھَ ما لَُكم ،ویبینھ للناس وھنا في اآلیة(اھدفھ واضح اعبُُدوا اللـَّ

أي اعبدوا هللا لیس لكم إاله غیره یستحق  ِمن إِلـٍھ َغیُرهُ)
 لھ العبادة. العبادة،فأخلصوا

وھنا یبین لھم عیبھم،وھو افترائھم و  (إِن أَنتُم إِّال ُمفتَرون)-٤
 كذبھم ،بأن جعلوا � الشریك،فا� ال نظیر وال شریك لھ.

وھذا ما یجب على المصلح فعلھ،وھو أال یجامل ،وإنما یبین 
 لھم عیوبھم.

َعلَى الَّذي فَطََرني (یا قَوِم ال أَسأَلُُكم َعلَیِھ أَجًرا إِن أَجِرَي إِّال 
 ﴾٥١أَفَال تَعقِلوَن ﴿

وھنا كذلك یبین لنا صفات المصلح،وھي خلو دعوتھ  -٤
لإلصالح من المصلحة واالنتفاع الدنیوي،فال یأخذ منھم أجرا 

مقابل دعوتھ،ألن أجره على هللا،ودعوتھ خالصة لوجھ هللا، 
 الذي خلقني وجعلني علي الفطرة.

 ون بین الحق والباطل.فتمیز (أَفَال تَعقِلوَن)

(َویا قَوِم استَغفِروا َربَُّكم ثُمَّ توبوا إِلَیِھ یُرِسِل السَّماَء -٥
تُِكم َوال تَتََولَّوا ُمجِرمیَن  ةً إِلى قُوَّ َعلَیُكم ِمدراًرا َویَِزدُكم قُوَّ

﴿٥٢﴾ 



وكما ذكرنا سابقا ھو تلطف معھم بالقول،وبین لھم أن ال 
 لك:مصلحة لھ من وراء دعوتھم،لذ

الداعي علیھ بالترغیب،وھنا ھو یبین لھم ان استغفروا  -٦
)،وبھذه اآلیة جمع بین االستغفار ثُمَّ توبوا إِلَیھِ  ،(ربكم

والتوبة،وإن جمعتا في آیة واحدة،فھذا یعني أن االستغفار 
 للذنوب الصغیرة،والتوبة للذنوب الكبیرة،وھنا 

إیاه  أن یعطیھم كذلك یبین لنا كیف أن الداعي یتدرج باألمر،ال
دفعة واحدة.واالستغفار جاء قبل التوبة ھنا ،وكأنھ مقدمة 

للتوبة،وبھا تتیسر.والتوبة شيء عظیم،ألن بھا اإلقالع عن 
الذنب،مع النیة بعدم الرجوع إلیھ،فھي لیست باألمر 

 السھل.لذلك قدم علیھا االستغفار.

 إذن الداعي یجب أن تكون دعوتھ بالیسر،ویتدرج بھا،وال -٧
یصعبھا على الناس،وھود كان ھدفھ واضحا وھو عبادة 

 هللا،وتوحیده.ثم ذكر لھم عن االستغفار.

 إذن كیف أعبد هللا،وأقلع عن الذنب؟

باالستغفار.وكذلك إذا أردت صالح زوجك،أبناءك،والناس 
 حولك اسألیھم أن یستغفروا،ألن ذلك سیسھل لھم التوبة. 

 غفار والتوبة:آثار االست ثم بین عطاء هللا لھم،و
مع االستغفار سیرسل هللا  (یُرِسِل السَّماَء َعلَیُكم ِمدراًرا)-١

المطر متتابعا وكثیرا،والمطر یعني الخیر أي سیزید الخیر 
 علیكم.

تُِكم)(-٢ ةً إِلى قُوَّ أي سیزیدكم بالقوة أكثر مما  َویَِزدُكم قُوَّ
لك ذسبق،وعاد كانوا معروفین بالقوة،ولكن كانوا متكبرین .ل
أتاھم ھود من ھذا الباب،الذي ھم عرفوا بھ،وھو محور 



تركیزھم.وھذا ما یجب أن یكون علیھ المصلح أن یرغب 
 كان عاد (الناس باألشیاء الدنیویة التي تھمھم.وھنا مع قوم 

 إذن من آثار االستغفار:اھتمامھم بزیادة القوة واألموال.
 كثرة الخیرات. -١

زیادة قوتنا تكون بأخذ  زیادة قوتھم.ونحن نعتقد أن-٢
 الفیتامینات،والطعام.

 يأن ما یضعف اإلنسان،ھ من ھذه اآلیة نستنتج كذلك و
ؤمن بوعد هللا أن باالستغفار أالذنوب والمعاصي.ویجب أن 

والتوبة ستكون لدي القوة البدنیة،والمؤمن القوي خیر وأحب 
إلي هللا من المؤمن والضعیف،وفي كل خیر ،كما جاء 

 دنیا،لن یستطیع أنالبالحدیث.ومتى ما كان المؤمن ضعیفا ب
 یؤدي العبادة على الوجھ المطلوب منھ.

 سبق یبین لنا طریقة ھود في دعوتھوكل ما 
لإلصالح،وأسلوب الترغیب الذي اتبعھ.وھذا ما یجب علي 

 المصلح فعلھ،أن یبشر الناس،ویسھل علیھم،وال یقنطھم.
أي ال تعرضوا عما دعوتكم إلیھ  ﴾٥٢﴿وال تَتََولَّوا ُمجِرمیَن (

 مصرین علي إجرامكم.

،والبشارة واللطف،كان صریحا یبومع اتباعھ السلوب الترغ
معھم،فبین لھم كیف أن باالستغفار منفعتھم،وأنھ لن ینتفع من 

 ء دعوتھم.ورا
 ھ؟ماذا كان رد قومو

آلَِھتِنا َعن (قالوا یا ھوُد ما ِجئتَنا بِبَیِّنٍَة َوما نَحُن بِتاِركي 
 ﴾٥٣قَولَِك َوما نَحُن لََك بُِمؤِمنیَن ﴿

 ھو عذرھم لعدم اتباعھ؟ وما
أي لم تأتینا بحجة واضحة على صحة ما (ما ِجئتَنا بِبَیِّنٍَة)



 أي كالمك (َوما نَحُن بِتاِركي آلَِھتِنا َعن قَولَِك)تدعونا إلیھ،ثم 
وكذلك لن یجعلنا نترك آلھتنا،وھذا دلیل إصرارھم وعنادھم،

ھم كانوا معروفین بقوتھم تكبرھم على الحق،وكما ذكرنا 
ةً ۖ(الجسدیة  ) فصلت١٥(قَالُوا َمْن أََشدُّ ِمنَّا قُوَّ

 وكذلك ردھم یدل على شركھم.
أي بمصدقین لك فیما تدعي.فھم  ﴾٥٣(َوما نَحُن لََك بُِمؤِمنیَن ﴿

 ىوهللا تعالى یذكر لنا ردھم لیعلمنا أن الكفار عله.ھنا كذبو
مختلف العصور ردھم واحد،وكذلك عدم اتباعھم لیس ألن 

المصلح طریقتھ خطأ في الدعوة.والمصلح ھو مصلح حتى لو 
 لم یتبعھ أحد.

ھَ  (إِن نَقوُل إِالَّ اعتَراَك بَعُض آلَِھتِنا بِسوٍء قاَل إِنّي أُشِھُد اللـَّ
 ﴾٥٤َواشَھدوا أَنّي بَريٌء ِمّما تُشِركوَن ﴿

ما نقول إال أن بعض آلھتنا أصابتك بجنون بسبب نھیك لنا 
عن عبادتھا،وكأنھا غضبت مما فعلتھ.وكل ھذا طبعا افتراء 

 على ھود.

ھَ َواشَھدوا أَنّي بَريٌء ثم یرد علیھم ھود( قاَل إِنّي أُشِھُد اللـَّ
ورده یدل على قوة إیمانھ با�،فھو یقول لھم أن  ِمّما تُشِركوَن)

وویعلم أني صادق ولست بمجنون،وال أحتاج أن هللا شھید 
أشھد هللا وأقول لكم أنني بريء مما تشركون إنما أبرر لكم.و

 من دون هللا من أنداد وأصنام.

ورده یدل على أن المصلح ال یجامل،وكما جاء في سورة 
 ﴾٢﴾ َال أَْعبُُد َما تَْعبُُدوَن ﴿١(قُْل یَا أَیَُّھا اْلَكافُِروَن ﴿الكافرون

 لك البراءه مما یعبد المشركون.وكذ

 ونوح بین لھم بوضوح ذلك.وكل ما سبق یدل على ثقتھ با�.

 



  ﴾٥٥ِمن دونِِھ فَكیدوني َجمیًعا ثُمَّ ال تُنِظروِن ﴿(

أي (فَكیدوني َجمیًعا)م ویقول لھم وفي رده ھنا ھو یتحداھ
 اجتمعوا مع آلھتكم،وضروني،وال تتأخرون بذلك،لماذا؟

ِھ َربّي َوَربُِّكم ((إِنّي   ﴾٥٦تََوكَّلُت َعلَى اللـَّ
فأنا ال أخاف  أي ربي وربكم سوف یحمیني،وینصرني

كیدكم،وال كید آلھتكم ألني متوكل على ربي .ثم یفصل لھم 
أي ما من دابة  (ما ِمن دابٍَّة إِّال ُھَو آِخٌذ بِناِصیَتِھا )أكثرلھم 

سلطانھ  بناصیتھا،أي تحت تدب علي األرض،إال ھو آخذ
 ؟؟؟؟فمن تكون آلھتكم،أو أنتم وتصرفھ،

 ﴾٥٦إِنَّ َربّي َعلى ِصراٍط ُمستَقیٍم ﴿(
أي عدل بقضائھ وحكمھ،وتدبیره وجزائھ على صراط 

 مستقیم،وال عوج فیھ.وإجابتھ تدل على شدة ثقتھ با�.

وكذلك تبین ما یجب على المصلح فعلھ،وھواالھتمام بزیادة 
بمن ھو هللا،كما وضح لھم ناس اإلیمان عن طریق تعریف ال

 ما زاد اإلیمان زاد العمل. ألنھ متى ھود،

(فإِن تََولَّوا فَقَد أَبلَغتُُكم ما أُرِسلُت بِِھ إِلَیُكم َویَستَخلُِف َربّي 
قَوًما َغیَرُكم َوال تَُضّرونَھُ َشیئًا إِنَّ َربّي َعلى ُكلِّ َشيٍء َحفیظٌ 

األمر،وبعد الترغیب،یأتي وبھذه اآلیة یرینا بعد  ﴾٥٧﴿
 لھم اآلثار السلبیة لعدم االتباعالترھیب،ویبین 

 واالستجابة،وألن اإلصالح یكون بالترغیب والترھیب:
فإني بريء،ألنني أبلغتكم،ما أرسلت بھ إلیكم،وإن  (فإِن تََولَّوا)

تعرضوا عما أدعوكم إلیھ من توحید هللا،وإخالص العبادة،فقد 
نني أبلغتكم رسالة ربي،ثم یأتي قامت علیكم الحجة،أل

أي إن تولیتم، فا�  (َویَستَخلُِف َربّي قَوًما َغیَرُكم)الترھیب
غني عنكم،ولن تضروه شیئا بكفركم،وسیھلككم ویستخلف 



قوما غیركم،یخلفونكم في دیاركم،وأموالكم،ویكونون أفضل 
منكم.ویخلصون � في العبادة.ودائما لما یستبدل هللا یستبدل 

 .،ھذه سنة هللا في خلقھ.أفضل. بقوم

وھذا شيء مخیف،لذلك نسأل هللا أال یستبدلنا،لذلك أطیعي 
هللا،وقومي بالوظیفة التي خلقك من أجلھا،كي ال تستبدلین.وال 

 أحد یحب أن یأخذ أحد مكانھ.
 ﴾٥٧(إِنَّ َربّي َعلى ُكلِّ َشيٍء َحفیظٌ ﴿

وال وھنا خطاب ھود لقومھ،فیقول لھم لست حفیظا علیكم،
مدبرا ألموركم،إنما ربي ھو الحفیظ ویعلم ما أفعل،وما 

 .حفظ عمل ھود وخلد عملھ بالقرآنوهللا تفعلون.
ویجازیكم على األعمال.وكذلك یحفظني  هللا  وسوف یجازیني

 من كل سوء ینالني منكم.فلست مسئوال عنكم،ولن أحاسبكم.

 ونقطة أخرى نتعلمھا ھنا عن المصلح وھو أال یحاسب الناس
 على أعمالھم.

 

 
 
 

 


