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 سورة ھود

سورة ھود سورة مكیة،والمحور األساسي للسورة یدور 
حول االستمرار في  اإلصالح .وھذا المحور األساسي ینقسم 

 لعدة محاور:
) ٢٤-١ابراز حقائق العقیدة وتنزیل القرآن من اآلیات ( -١

وتبین لنا أن اإلصالح ال یكون لوقت معین،وإنما إلى أن 
تكون بإصالح النفس،من الشھوات  نلقى هللا.والبدایة

والشبھات،ومتى ما صلحت فستساھم في إصالح 
المجتمع،ومستحیل أن یصلح المجتمع من ھو لیس صالح في 

وھذا یعني أن العقیدة إن لم تكن صحیحة،فمستحیل نفسھ.
سیتم اإلصالح،وكذلك اإلصالح ال یكون فقط من 

الستمرار الخارج،ألنھ أن كان من الخارج فقط،فلن أستطیع ا
 فیھ.

مواقف من قصص الرسل،ونتعلم منھم كیف أنھم كانوا -٢
).٩٩-٢٥صالحین في أنفسھم،ومصلحین لغیرھم،(  

التعقیب.وما ھو واجبنا.-٣  
) وھو إبراز حقائق ٢٤-١وسنبدأ مع الجزء األول (

 العقیدة،وتنزیھ القرآن،وحدیث النبي صلي هللا علیھ وسلم
وسالمھ علیھ،لما توفي  ( شیبتني ھود) والنبي صلوات ربي

لم یوجد بشعرة إال عشر شعرات بیضاء وھي من سورة 
ھود.وھذا یبین عظم المسئولیة الملقاة على عاتق النبي صلى 

 هللا علیھ وسلم.
واالھتمام بالعقیدة مطلب رئیسي وأساسي،لذلك أھل السنة 

والجماعة بسبب اھتمامھم بالعقیدة برزت أعمالھم وصلحت 



ھي أقل من أعمال أھل البدع الذي تركیزھم لكم ولو أنھا ب
 فقط علي العمل بدون عقیدة.

):٧-١وسنبدأ مع اآلیات من (  
﴾١الر ِكتاٌب أُحِكَمت آیاتُھُ ثُمَّ فُِصّلَت ِمن لَدُن َحكیٍم َخبیٍر﴿( 	 

أي ھذا الكتاب الذي أنزلھ هللا على محمد صلى هللا علیھ و 
ثُمَّ  ،(اطلمحكم من أي أخطاء،وأي بسلم،وھو القرآن 

أي بین فیھا األوامر والنواھي والحالل والحرام. )فُِصّلَت  
أي الحكیم بتدبیر ) ِمن لَدُن َحكیٍم َخبیروكل ھذا (

األمور،والخبیر بما تؤول إلیھ عواقبھما.لذلك لإلصالح ال بد 
 من ھذا القرآن،والذي فصلت آیاتھ،فال عذر لدینا.

ألنھ مر  ومن یتمسك بھ تكون لدیھ الحكمة،ولیس
 بتجارب،ولكن ألنھ تمسك بھذا القرآن.

ھذا القرآن بھ القواعد األساسیة لإلصالح،وھي:و  
)٢( ھَ إِنَّني لَكُم ِمنھُ نَذیٌر َوبَشیرٌ 	 	أَّال تَعبُدوا إِالَّ اللـَّ ١-) 	

وهللا جعل بھذا القرآن المحكم والمفصل بھ وظیفتك في 
تشھدین أن  ،وأنالحیاة،وھي  عبادة هللا وحده ال شریك لھ
 محمدا عبده ورسولھ،وھو نذیر وبشیر.

َوأَِن استَغِفروا َربَّكُم ثُمَّ توبوا إِلَیِھ یَُمتِّعكُم َمتاًعا َحَسنًا (-٢
إِلى أََجٍل ُمَسمZى َویُؤِت كُلَّ ذي فَضٍل فَضلَھُ َوإِن تََولَّوا فَِإنّي 

﴾٣(أَخاُف َعلَیكُم َعذاَب یَوٍم َكبیرٍ  	
ولإلصالح ال بد من االستغفار والتوبة،وهللا أمرنا بھما،وإن 
جمعا بآیة واحدة،فھذا یعني أن االستغفاریكون  من الذنوب 

الصغیرة،والتوبة تكون من الذنوب الكبیرة،وبھا یرجع 
اإلنسان إلى هللا نادما على ما فعل.واالستغفار والتوبة یؤھلھ 

 ألن یكون صالحا،ومصلحا في المجتمع.



ى ما استغفر وتاب،فإن هللا سیمتعھ متاعا حسنا في ومت
الدنیا،وسیحیا الحیاة الطیبة إلي أن یلقى هللا.وھذا ما نقولھ في 

الدعاء (اللھم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما 
وھذا یعني أن االنسان ما دام یستغفر ویتوب إلى أحییتنا).

.وفي اآلخرة یعطیھ هللا،فإن هللا سیمتعھ بالدنیا متاعا حسنا
 جزاء فضلھ كامال،ال نقص فیھ.

،واالستغفار عما خلقوا لھ وھو العبادة) َوإِن تََولَّوا ولكن (
أي یجب أن  )٣(فَِإنّي أَخاُف َعلَیكُم َعذاَب یَوٍم َكبیروالتوبة،(

،وجزائھ.نحذر عقاب هللا  
وھذا یعني أننا في الدنیا لدینا الفرص الربانیة الي یعطیھا لنا 

،ألن تفتح بھا أبواب هللا لنصلح أنفسنا،مثل شھر رمضان
 الجنة،فال ننشغل عن غیر هللا.

 ثم یذكر لنا هللا 
 ثم یذكر هللا لنا عن حال المعرضین:

ستَغشوَن (أَال ِإنَُّھم یَثنوَن ُصدوَرھُم ِلیَستَخفوا ِمنھُ أَال حیَن یَ 
ِثیابَُھم یَعلَُم ما یُِسّروَن َوما یُعِلنوَن ِإنَّھُ َعلیٌم ِبذاِت الصُّدوِر 

﴿٥﴾  
أي ھؤالء المشركین یضمرون بصدورھم الكفر،وكأنھم 

یثنون صدورھم كما تثنى الورقة،فال یعرف ما بداخلھا،وھذا 
منھم أنھم حین یضمرون بصدورھم  من شدة إعراضھم،وظنا

 الكفر فإن ھذا سیخفى على هللا.
 ولكن هللا العلیم بكل شيء،حتى (

أَال حیَن یَستَغشوَن ِثیابَُھم یَعلَُم ما یُِسّروَن َوما یُعِلنوَن)ولو 
غطوا أجسادھم بالثیاب فإن هللا یعلم ما تخفي صدورھم(َسَواٌء 

ْن أََسرَّ اْلقَْوَل َومَ  نكُم مَّ ) الرعد.١٠ن َجَھَر ِبِھ (ِمّ  



) ماذا نفعل؟٥-١ولما نتدبر اآلیات من (  
بما خلقت لھ وھو عبادة هللا،وأتوب إال ال أنشغل 

وأستغفر،إلى هللا دائما،وأؤمن بأني سأرجع یوما إلي هللا،وھو 
القدیر على ذلك.وأتقي هللا،وال أخفي بصدري ما ال یرضي 

 هللا.
٢٨/٥/٢٠١٧  

ھو االستمرار في اإلصالح،لذلك  ذكرنا أن محور السورة
االنسان ال بد أن یكون صالحا في نفسھ،ومصلحا 

لغیره.ونزلت ھذه السورة في وقت عصیب على النبي،ألن 
الكفار كانوا یكذبونھ،وتجرأت علیھ قریش وعلى 

دعوتھ،لذلك یقول شیبتني دعوتھ،وبدأت الحرب علیھ وعلى 
التي یعیشھا  ھود،وھذه السورة تبین مھما تكون  الضغوطات

البشر،كما مر على الصحابة،یجب أن یستمر 
والصحابة والنبي ،كما البشر لما یمرون اإلصالح،

:٣بالضغوطات یصابون بأحد ھذه األمور ال  
فقدان األمل،وتوقف سیر اإلصالح،فیقول لن أصلح -١

نفسي،وال غیري بسبب ھذه الضغوطات،ونجد الكثیر یفعل 
حثنا على عدم التوقف عن ھذا.لذلك جاءت ھذه السورة لت

 اإلصالح.
التھور واللجوء إلى العنف،والتصرفات الغیر  -٢

محسوبة،من أجل التغییر أو اإلصالح بالقوة،وھذا ما نجده 
بوقتنا ھذا،وھذا خطأ،فنجد أناس ظاھرھم التدین،ولكن بھم 

التھور،ویلجأون إلي العنف ،من أجل اإلصالح بالقوة.والنبي 
والصحابة مروا بضغوطات صلي هللا علیھ وسلم 

عظیمة،ولكن وال مرة النبي قال للصحابة أن یلجأوا 



للعنف،وإنما للصبر،حتى في بني إسرائیل موسى علیھ 
السالم مع ظل الظروف الظروف الصعبة التي مر بھا مع 

بني إسرائیل في مصر تحت حكم فرعون،لكن لم یلجأوا 
لجأ للعنف.لذلك من ال علم لدیھ،وال فقھ في الدین ی

 للعتف،وھو مرفوض.
في ظل الضغوط كذلك یصاب االنسان بالركون -٣

 لألعداء،واالستسالم الكامل لھم،وھذا یوقف اإلصالح.
و التغییر،والسورة تبین  لذلك ال بد من التوازن في اإلصالح

لنا لالستمرار في اإلصالح ال بد من التوازن،وھذا نجده 
) ١١٣،و١١٢بنھایات السورة،االیة (  

 تَعَملونَ  ِبما ِإنَّھُ  تَطغَوا َوال َمعَكَ  تابَ  َوَمن أُِمرتَ  َكما ستَِقمفَا(
 َوما النّارُ  فَتََمسَّكُمُ  َظلَموا الَّذینَ  ِإلَى تَرَكنوا َوال﴾ ١١٢﴿ بَصیرٌ 

ھِ  دونِ  ِمن لَكُم ﴾١١٣﴿ تُنَصرونَ  ال ثُمَّ  أَوِلیاءَ  ِمن اللـَّ  
) األمر فَاستَِقم(وسورة ھود قائمة علي ھاتین اآلیتین،(

) أي تَطغَو َوالباالستقامة،وأال یصاب بفقدان األمل،وكذلك (
 الَّذینَ  ِإلَى تَرَكنوا َوالعدم التھور،واللجود للعنف،وكذلك (

ا) أي عدم الركون لألعداء،وھذا لالستمرار في َظلَمو
اإلصالح،لذلكونحن نكمل اآلیات نضع في أذھاننا ھذه 

د األمل ،علیھ باالستقامة،وإن تھور األمور الثالثة،فمتى مافق
 ال تطغوا،أو الركون لألعداء فال تركنوا.

والتي ھي من  وما زلنا في إبرازحقائق العقیدة وتنزیھ القرآن
) كأنھ یقول لك ال بد من وضوح معالم ٢٤-١اآلیات (

العقیدة،ألنھا إن لم تكن واضحة،فلن نستفید من 
ییأس،أو یركن،لذلك اإلصالح،وسیطغى اإلنسان،ویتھور،أو 
 الھدف یجب أن یكون هللا،والدار اآلخرة.



) وفیھا موقف المؤمنین والمشركین من ١١-٨ونكمل اآلیة (
والنقم.وسنربط كل شيء مع المحور،وھو االستمرار  النعم

في اإلصالح،لذلك ال بد من التوان،واالستقامة،وال تطغوا وال 
 تركنوا.

رنا َولَِئن( ةٍ  ِإلى بَ العَذا َعنُھمُ  أَخَّ  یَحِبسُھُ  ما لَیَقولُنَّ  َمعدودَةٍ  أُمَّ
 ِبھِ  كانوا ما ِبِھم َوحاقَ  َعنُھم َمصروفًا لَیسَ  یَأتیِھم یَومَ  أَال

-٨،وسنبدأ أوال مع موقف الكفار من اآلیة (﴾٨﴿ یَستَھِزئونَ 
١١،وموقف المؤمنین اآلیة ١٠.٩.٨) ،اآلیة في اآلیات ١١  

رنا َولَِئن،(العذاب استعجلوا  -١:)٨ر(افحال الك  َعنُھمُ  أَخَّ
ةٍ  ِإلى العَذابَ  )، یقولون استھزاءا یَحِبسُھُ  ما لَیَقولُنَّ  َمعدودَةٍ  أُمَّ

 وتكذیبا أي شيء یمنع ھذا العذاب من الوقوع إن كان حقا.
) أي ال یمنعھ َعنُھم َمصروفًا لَیسَ  یَأتیِھم یَومَ  أَال(

  ﴾٨﴿ ھِزئونَ یَستَ  ِبھِ  كانوا ما ِبِھم َوحاقَ مانع،و(
 لَیَئوسٌ  ِإنَّھُ  ِمنھُ  نََزعناھا ثُمَّ  َرحَمةً  ِمنّا اِإلنسانَ  أَذَقنَا َولَِئن (.(٢

◌ٌ ) ﴾٩﴿ َكفورٌ   ﴿٩﴾  

،صیغة ،یئوس كفور ﴾٩﴿ َكفورٌ  لَیَئوسٌ  ِإنَّھُ  ِمنھُ  نََزعناھا ثُمَّ  
،متى یكون ھذا حالھ؟ عند مبالغة،كثیر الیأس والكفر

العظیمة،التي یجب أن ینتبھ لھا المؤمن النقم،وھذه من اآلیات 
 َولَِئن لما یتدبر القرآن،أي ال تیأسي مع الضغوطات أو یكفر.(

 َكفورٌ  لَیَئوسٌ  ِإنَّھُ  ِمنھُ  نََزعناھا ثُمَّ  َرحَمةً  ِمنّا اِإلنسانَ  أَذَقنَا
) أي نعمة من صحة،وأمن وعافیة وأموال،ثم سلبناھا ﴾٩﴿

هللا،جحود بالنعم التي  منھ،ما حالھ؟ شدید الیأس من رحمة
والنقم.یئوس حالھ لما یصاب بالضغوطات  أنعمھا هللا علیھ.

 أي یقنط من رحمة هللا،ویكفر بما أنعم هللا علیھ.
 



 
لَئِن أَذَقناهُ نَعماَء بَعدَ َضّراَء َمسَّتھُ لَیَقولَنَّ ذََھَب السَّیِّئَاُت  (-٢

وما حالھ عند النعم؟ ﴾١٠َعنّي إِنَّھُ لَفَِرٌح فَخوٌر﴿  
) أي بعد أن جاءه لَئِن أَذَقناهُ نَعماَء بَعدَ َضّراَء َمسَّتھُ  (-(

،بعد ضیق من العیش،ماذا یقول؟الفرج والنعمة  
ذھب السیئات عني،أي ال یوجد توازن،عكس المؤمن ھناك 

توازن في السراء والضراء.واالنسان  یختبر بالسراء 
افر عكس اإلصالح ألنھ والضراء،حتى یصلح،ولكن ھذا الك

ال توازن،فلما یبسط هللا لھ الرزق،یقول ذھب السیئات 
عني،كمن یقول ذھب المرض عني،أو الفقر ،أو المشاكل 

،ونسبھا لغیر هللا،وھذا من ذھبت عني،فكأنھا لوحدھا ذھبت
البطر والكر.فرح،مبالغ في الفرح والفخر والتعالي علي 

من عجبا ألمره كلھ الناس.ھذا حالھ عند النعم.أما المؤ
خیر،بین صبر وشكر(الحدیث) وفي توازن.واالىة ھنا تحدثنا 

 الَّذینَ  ِإالَّ لماذا یتصرف ھكذا الكافر.ویعطینا العكس،وھو(
 َكبیرٌ  َوأَجرٌ  َمغِفَرةٌ  لَُھم أُولـِئكَ  الّصاِلحاتِ  َوَعِملُوا َصبَروا

والصبر في حال الضراء،وعملوا الصالحات في  ﴾١١﴿
لوا آل داوود شكرا) فالشكر ال یكون أال بالعمل الشكر،(اعم

الصالح،وھذا یدل على قمة الشكر،وأنھ عنده في القلب،بنسب 
النعمة �،والشكر باللسان (وأما بنعمة ربك فحدث)،وقمة 
 الشكر وھو بالعمل الصالح (آل داوود) وھذا حال المؤمن.
(أوزعنني أن اشكر نعمتك..وأن أعمل صالحا) وھذا ھو 
التوازن.ھذا المؤمن المتوازن،وألن السورة تتحدث عن 

اإلصالح في ظل الظروف الصعبة،التي نمر بھا،وتبین حال 



الكافر،والمؤمن یأتي بالتوازن عن طریق الصبر والعمل 
	الصالح،وھذا یعطي االستمراریة في اإلصالح.الصبر علیھا.

ولھم مغفرة.ثم باالیة القادمة یبین ضیق صدر الرسول من 
ناد المشركین لھ (ع فَلَعَلََّك تاِرٌك بَعَض ما یوحى إِلَیَك 	

َوضائٌِق بِِھ َصدُرَك أَن یَقولوا لَوال أُنِزَل َعلَیِھ َكنٌز أَو جاَء 
ھُ َعلى كُِلّ َشيٍء َوكیٌل﴿ ﴾١٢َمعَھُ َملٌَك إِنَّما أَنَت نَذیٌر َواللـَّ  

وماذا یقول هللا للنبي؟ما حال النبي ھنا؟   
،ولعظم ما ) فلعلك یا محمد تاِرٌك بَعَض ما یوحى إِلَیَك  فَلَعَلَّكَ 

تراه من الكفر والتكذیب من الكفار،وھذا یبین لما یواجھ 
االنسان كثیر من الضغوطات،ولدیھ مسئولیة نشر الدین 
والدعوة،ولعظم ما تراه من الكفر والتكذیب،فلعلك تارك 

 ،مما أنزلھ هللابعض ما یوحى إلیك وأمرك هللا بتبلیغھ
علیك،وأمرك بتبلیغھ،وھذا األمر یشق على الكفار 

سماعھ،ویثیر غضبھم،فیستثیرون غضبا على النبي،وألن هللا 
أعلم بما في الصدور،فیخبر النبي ولعلك تارك بعض ما 

،أي یضیق صدرك من َوضائٌِق بِِھ َصدُرك ،یوحى إلیك
قولھم،وخشیة أن یطلبوا منك بعض المطالب من وجھ 

 )یَقولوا لَوال أُنِزَل َعلَیِھ َكنٌز أَو جاَء َمعَھُ َملَكٌ  أَن ،(التعنت
مثال یقولون أشیاء تعجیزیة،تشق على النبي،ویضیق بھا 

صدره،وھذه االیة للنبي تبین لھ أال یتقاعس عن اإلصالح 
 بسبب ما یقولھ الكفار.وكیف یثبت النبي؟

ھم فإنما ولوطلب ھؤالء الكفار وتعنتوا بطلب) إِنَّما أَنَت نَذیرٌ (
االستجابة لطلباتھم،ألن بالدعوة أنت نذیر،ولست مأمورا ب

حیانا یحس الداعي كي یستجیب لھ الناس أنھ یجب أن أ



،وھذا ما یضیق بھ الصدر،ویصعب یستجیب لمطالبھم
 األمر.فھنا یثبتھ بأن یخبره أال یستجیب لألشیاء التعجیزیة.

ن في وكذلك بالدعوة ال نستجیب ألھواء الناس،لماذا؟ أل
االستجابة ألھوائھم،قد یضیق الصدر،ویتعب ویثقل،ویتقاعس 

 بعدھا الداعي ألنھ لن یستطیع االستجابة لكل ما یطلب منھ.
ھُ َعلى كُِلّ َشيٍء َوكیلٌ فإنما أنت نذیر فقط لذلك( ) توكل َواللـَّ

،ومن یتوكل على هللا فھو حسبھ،وھو الذي یدبر على هللا
ت هللا للنبي،وتعطینا التوازن شئون الخلق.وكل ھذا من تثبی

 بین األمور،وكیف یكون عدم التوازن؟
أن یضیق صدري،فأترك بعض ما یوجى إلى،وھذا ما 

،ویتركون كذلك یحصل للدعاة أحیانا أفقد األمل فأترك الدعوة
إصالح أنفسھم بسبب الضغوطات.والتوازن أنما أنت نذیر 

الح.وهللا علي كل شيء وكیل ،وھو لالستمرار في اإلص  
) ،وتحدي هللا للمشركین١٦-١٣ثم اآلیات من (  

 َوادعوا ُمفتََریاتٍ  ِمثِلھِ  سَُورٍ  ِبعَشرِ  فَأتوا قُل افتَراهُ  یَقولونَ  أَم(
ھِ  دونِ  ِمن استََطعتُم َمنِ  ﴾١٣﴿ صاِدقینَ  كُنتُم ِإن اللـَّ  

وھذه اآلیة تبین كذلك كیف أن هللا علي كل شيء 
المشركین،ویقول لھم  أم یقولون أن محمد وكیل،فیعجز هللا 

افترى ھذا القرآن،قل لھم یا محمد فأتوا بعشر سور مثلھ إذا 
 َوادعوا ُمفتََریاتٍ  ِمثِلھِ  سَُورٍ  ِبعَشرِ  فَأتوااألمر كما تزعمون (

ھِ  دونِ  ِمن استََطعتُم َمنِ  اإاؤتوا بعشر  )صاِدقینَ  كُنتُم ِإن اللـَّ
وادعوا من استطعتم من البشر سورمفتریات مثل ھذا القرآن 

لیساعدوكم على االتیان بھذه السور العشر إن كنتم صادقین 
في دعواكم،كما ھم أرادوا أن یعجزوا النبي ،ھنا الجزاء من 

جنس العمل هللا یخبرھم المثل ویقول للنبي،اصبر والھ 



وكیلك،فأنزل ھذه اآلیة تحدیا لھم،ویبین كیف أن هللا یدافع 
 ) لما تدعوھم إلیھ،لَكُم یَستَجیبوا فَإِلَّم ،(عن الذین آمنوا

ھِ  ِبِعلمِ  أُنِزلَ  أَنَّما فَاعلَموا  أَنتُم فََھل ھُوَ  ِإالّ  ِإلـھَ  ال َوأَن  اللـَّ
أي إن ھم لم یستجیبوا للنبي لعجزھم،ألن ال ﴾١٤﴿ ُمسِلمونَ 

 أُنِزلَ  أَنَّماأحد یستطیعع أن یأتي بمثل ھذا القرآن،(فاعلموا 
ھِ  ِبِعلمِ  ) ،ھم رفضوا اإلصالح الذي جاء بھ ِإلـھَ  ال َوأَن  اللـَّ

النبي،فاعلموا أن ھذا القرآن أنزل بعلم هللا،ولیس بقول 
البشر.وال بعلمھم،وأن ال أحد یستحق أن یعبد إال هللا،فھل أنتم 

 مسلمون بعد قیام الحجة علیكم؟،وھم لم یستجیبوا ولم یؤمنوا
نھ منذر،ویبین كیف لما اوو وكل ھذا من تثبیت هللا للنبي

 كانَ  َمننتوكل على هللا فھوحسبنا.ثم یخبرنا عن حالھم هللا (
 ال فیھا َوھُم فیھا أَعمالَُھم ِإلَیِھم نَُوفِّ  َوزینَتَھا الدُّنیا الَحیاةَ  یُریدُ 

وھذا حال الكافر إرادة الحیاة الدنیا  ﴾١٥﴿یُبَخسونَ 
كذلك من أسباب عدم استجابتھم لدعوة  وزینتھا،وھذا

النبي،ألن جل ھمھم الدنیا،وھنا یقر هللا قاعدة أساسیة،وھي 
أن من لدیھ إرادة الدنیا،وزینتھا،أو من یعمل العمل الصالح 
ویرید بھ الدنیا .ولیس وجھ هللا،وھذا سواء للكافر،أو المسلم 

قول الذي یعمل العمل الصالح ویرید من ورائھ الدنیا،ماذا ی
 هللا عنھم؟

أي  ﴾١٥﴿یُبَخسونَ  ال فیھا َوھُم فیھا أَعمالَُھم ِإلَیِھم نَُوفِّ (
 یعطیھم هللا ما قسم لھم من ثواب أعمالھم في الدنیا،مثال

،كامال،وال ینقص خذونھیریدون بھ المنصب،أو المال فسیأ
 َحِبطَ وَ  النّارُ  ِإالَّ  اآلِخَرةِ  ِفي لَُھم لَیسَ  الَّذینَ  أُولـِئكَ منھ شيء،و(

ففي االخرة  ﴾١٦﴿ یَعَملونَ  كانوا ما َوباِطلٌ  فیھا َصنَعوا ما
لیس لھم إال النار،لذلك اللھم ال تجعل الدنیا أكبر ھمنا،وال 



 فیھا َصنَعوا ما َوَحِبطَ  مبلغ علمنا،وال إلى النار مصیرنا.(
أي كل أعمالھم التي عملوھا  ﴾١٦﴿ یَعَملونَ  كانوا ما َوباِطلٌ 

في الدنیا سوف تحبط ألنھم أخذوا جزاؤھم موفورا في 
الدنیا،أما في اآلخرة لیس لھم شيء،وھذه ھي الخسارة،فذھب 

عنھم نفع ما عملوا،فال نرید لعملنا اللصالح في الدنیا أن 
یذھب ھباء منثورا،وفقط نأخذ األجر بالدنیا،(عجلت لھم 

ل ھذا من عدم التوازن،واإلصالح حتى طیباتھم في الدنیا) وك
یكون متوازنا ال بد من الصبر والعمل الصالح،واإلخالص 
في العمل ،خالصا لوجھ هللا.وسنرى أسماء هللا التي ذكرت 

) ثم أفعال هللا١٢) الوكیل،وهللا (١٢) (١٦-٨بھذه اآلیات:م(  
ولئن أذقنا هللا أذاقھ الرحمة،ثم ٠) أخرنا العذاب،٨(

األفعال.نزعناھا.(ما یوحى) هللا ھو الذي أوحىنزعناھا.من   
،فعل الزم،ثم وأنزل،ونوف،حبط ما صنعوا

الصفات،المؤمنین،والكفار وحالھم ھي الصفات .ثم األوامر 
 (قل فأتوا بعشر ...صادقین) ،

 
 


