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) سترى كیف نجى هللا ٦٠-٥٨من (وفي اآلیات القادمة 
 ،ومن معھ:ھود 

ینا أَمُرنا جاءَ  لَّما(  بَِرحَمةٍ  َمعَھُ  آَمنوا َوالَّذینَ  ھودًا نَجَّ
یناھُم ِمنّا  ﴾٥٨﴿َغلیظٍ  َعذابٍ  ِمن َونَجَّ

 وھذاأمر هللا بعذاب قوم ھود،أي جاء  )أَمُرنا جاءَ  لَّما((
فھو یمھل الظالم حتى ھو أمر من هللا،یبین لنا أن العذاب 

ا یَْعَمُل ( إذا أخذه لم یفلتھ َ َغافًِال َعمَّ َّOَال تَْحَسبَنَّ ا
ُرھُْم ِلیَْوٍم تَْشَخُص فِیِھ اْألَْبَصاُر  الظَّاِلُموَن ۚ إِنََّما یَُؤِخّ

 .عنھم الفال نحسب أن هللا غاف.)١()٤٢(
لذلك االنسان یجب أن یبادر ویسارع بالتوبة،واالستغفار 

  والعمل الصالح ألن هللا إن أخذ أحدا لن یفلتھ.
 ولما جاء أمر هللا  لمن كانت النجاة؟

ینا( والعبر التي نأخذھا من ) َمعَھُ  آَمنوا َوالَّذینَ  ھودًا نَجَّ
 ھذه القصة:

أن هللا ینجي المصلحین،وھود علیھ السالم  -١
وكما جاء في الحدیث عن عائشة رضي هللا منھم.

عنھا،وبما معناه أن العذاب حین یأتي یبدأ بالرجل 
 الصالح،لماذا؟

 ألنھ لم ینھى عن المنكر،وكذلك في نفس السورة اآلیة:



 ُمصِلحونَ  َوأَھلُھا بِظُلمٍ  القُرى ِلیُھِلكَ  َربُّكَ  كانَ  (َوما
.إذن فاb ال یھلك قریة أو قوم أھلھا مصلحون ﴾١١٧﴿

 اإلصالح سبب للنجاة من عذاب هللا.
 وكیف نجاھم هللا؟

أي رحمة هللا ھي التي تنجي من  )ِمنّا بَِرحَمةٍ (-٢
نسأل هللا أن یرحمنا.لذلك الدعاء (اللھم اغفر لي العذاب.

 وارحمني).
وسابقا أخذنا في السورة أن ما ینجي من العذاب ھو 

 اإلیمان،باإلضافة لإلصالح،ورحمة هللا.
یناھُم(  َعذابٍ  ِمنتأكید على نجاة هللا لھم ()  َونَجَّ

،وھي الریح ھ هللا بعاد أي شدید أحل ﴾٥٨﴿َغلیظٍ 
فأصبح ال یرى إال مساكنھم.وتفصیل الصرصر العقیم،

 الحاقة: لھذا العذاب جاء بسورة
ا َرَھا )٦( َعاتِیَةٍ  َصْرَصرٍ  بِِریحٍ  فَأُْھِلكُوا َعادٌ  (َوأَمَّ  َسخَّ
 یَھافِ  اْلقَْومَ  فَتََرى ُحسُوًما أَیَّامٍ  َوثََمانِیَةَ  لَیَالٍ  َسْبعَ  َعلَْیِھمْ 

 )٧( َخاِویَةٍ  نَْخلٍ  أَْعَجازُ  َكأَنَُّھمْ  َصْرَعىٰ 
العذاب حتى لو كان غلیظا،ھناك منجیات منھ،وھي إذن 

 اإلیمان،واإلصالح ورحمة هللا.
 ثم یبین لنا هللا تعالى أسباب ھالك قوم عاد:

 َواتَّبَعوا ُرسُلَھُ  َوَعَصوا َربِِّھم بِآیاتِ  َجَحدوا عادٌ  (َوتِلكَ 
 :﴾٥٩﴿ َعنیدٍ  َجبّارٍ  كُلِّ  أَمرَ 
فھم جحدوا نعمة هللا،أي  )َربِِّھم بِآیاتِ  َجَحدوا( -١

أنكروھا،ولم یشكروا هللا علیھا.والنعمة ھنا ھي آیات 



ھم  لذلكربھم التي أرسلھا مع الرسل لتربیھم وتصلحھم.
ھي أال نجحد وما نستفیده من ھذه اآلیة  عذاب.استحقوا ال

 آیات هللا ألنھا سبب إصالحنا ودخولنا الجنة.
 

 ایَ  (سبب للھالك. فعصیان الرسل  )ُرسُلَھُ  َوَعَصوا (-٢
سُولَ  َوأَِطیعُوا اtََّ  أَِطیعُوا آَمنُوا الَِّذینَ  أَیَُّھا ) ٢() ٥٩( الرَّ

 صلى هللا علیھ وسلم: وكما جاء في حدیث النبي
 دخل أطاعني من ، أبى من إال الجنَّةَ  یدخلون أُّمتي (كلُّ 

 )٣(أبى) فقد عصاني من و ، الجنَّةَ 

 والرسل ھدفھم واحد ورسالتھم واحدة،وھي التوحید.
أي أطاعوا أمر :﴾٥٩﴿ َعنیدٍ  َجبّارٍ  كُلِّ  أَمرَ  َواتَّبَعوا (-٣

یقبل الحق وال یذعن لھ،وھذا  كل مستكبر على هللا،ال
وما نستفیده من ھذه طبیعي إذا ھم لم یتبعوا الرسل .

اآلیة كذلك أن من أسباب النجاة باإلضافة لما سبق،ھو 
 الشكروالطاعة،واالتباع.

َوأُتبِعوا في ھـِذِه الدُّنیا لَعنَةً َویَوَم الِقیاَمِة أَال إِنَّ عادًا (
 ﴾٦٠عاٍد قَوِم ھوٍد﴿َكفَروا َربَُّھم أَال بُعدًا لِ 

ولیس أنھم أھلكوا في الدنیا فقط،وإنما تبع ھالكھم،لعنة 
من هللا وسخط إلي یوم القیامة،فھم استحقوا اللعنة 

أَال إِنَّ عادًا َكفَروا َربَُّھم أَال بُعدًا ِلعاٍد قَوِم  (الدائمة.
ھم حجدوا بربھم،وكذبوا رسلھ،أال بعدا لھم  ﴾٦٠ھوٍد﴿

.وننتھي بھذه اآلیة من ھود علیھ بسبب كفرھم وشركھم
 السالم وطریقة اإلصالح التي اتبعھا مع قومھ.وننتقل 



لقوم ثمود ونبیھم صالح وكیف كان إصالحھ لھم في 
 ) .وسنبدأ بماذا قال صالح لقومھ٦٨-٦١اآلیات من (

 ):٦٨-٦١وھي من اآلیات (
ھَ  اعبُدُوا قَومِ  یا قالَ  صاِلًحا أَخاھُم ثَمودَ  َوإِلى(  ما اللـَّ

 َواستَعَمَركُم األَرِض  ِمنَ  أَنَشأَكُم ھُوَ  َغیُرهُ  إِلـھٍ  ِمن لَكُم
 ُمجیبٌ  قَریبٌ  َربّي إِنَّ  إِلَیھِ  توبوا ثُمَّ  فَاستَغِفروهُ  فیھا

﴿٦١﴾ 
على شدة ) تبین خاھُمأو( )صاِلًحا أَخاھُم ثَمودَ  َوإِلى(

ھ وھنا تبین تلطف) قَومِ  یا قالَ  القرابة والمعرفة بینھم.(
 في الحوار معھم،وھذا ضروري في اإلصالح.

ھَ  اعبُدُوا( وھذا الھدف  )َغیُرهُ  إِلـھٍ  ِمن لَكُم ما اللـَّ
 أننا خلقنا األساسي في اإلصالح،ویجب أال نغفل عنھ.

قاَل یا قَوِم اعبُدُوا وكذلك ھود  قال لقومھ(لعبادة هللا.
ھَ ما لَكُم ِمن إِلـٍھ َغیُرهُ  وھذا یدل على وحدة ) ٥٠( اللـَّ

 الرسالة بین جمیع الرسل.حتى الكلمات نفسھا.
وھم كانوا  )فیھا َواستَعَمَركُم األَرِض  ِمنَ  أَنَشأَكُم ھُوَ (

بافتخارھم بقوتھم،وذكائھم فكانت لدیھم معروفین 
البساتین والمصانع،وكانوا ینحتون من الجبال بیوتا،فكان 

 ھم تكبروا واغتروا بأنفسھم. لذلكلدیھم اإلعمار كذلك.
لذلك طریقة حوار صالح معھم أنھ ذكرھم بنعم 

) األَرِض  ِمنَ  أَنَشأَكُمهللا،وأرجعھم ألصلھم وھو التراب (
،أي هللا خلقكم من األرض،وھو أي ال تنسون ھذا الشيء

الذي جعلكم عمارا لھا،فال تنسوا ھذا الشيء،واأللفاظ 



وھي مناسبة لما  )َواستَعَمَركُم)و(نَشأَكُمأالتي استخدمت (
تمیزوا ھم بھ.من اعمار الألرض.وحواره یعلمنا كیف 

نحاور المتكبر المغرور،بأن نذكره بأصلھ الذي ھو من 
 تراب.وبماذا نصحھم؟

أي أن واجبھم اتجاه نعم هللا  )إِلَیھِ  توبوا ثُمَّ  فَاستَغِفروهُ (
 نھم تكبروا،فھو یذكرھم بنعماالستغفار والتوبة أل

 هللا،واالستغفار والتوبة،وكذلك نتائج ھذا االستغفار وھي 
وھذا ما یجب  و یرغبھم بھا) ُمجیبٌ  قَریبٌ  َربّي إِنَّ (

نا .وإذا رجععلى المصلح فعلھ،وھو الترغیب بما عند هللا
لھود حین نصح قومھ باالستغفار ونتائجھ كانت 

قریب لمن  دنیویة،أما صالح ھنا ذكر لھم من ھو هللا،فھو
تاب واستغفر ،ومجیب لمن دعاه.والقرب الذي ذكره ھنا 

ھو القرب الخاص الذي یكون للمستغفرین 
والذاكرین،والذي یقومون بالعمل الصالح،كما جاء في 

ُب إِلَيَّ بِالنََّوافِِل حتى ( الحدیث و ما زاَل َعبدي یَتَقَرَّ
ر من صالة،أو حضو  لذلك في كل عمل نقوم )٤( )أُِحبَّھُ 

 مجالس العلم یجب أن تكون نیتنا التقرب إلى هللا.
بالتوبة واالستغفار مما نستفیده من ھذه اآلیة أنھ و

، لذلك نرى أدعیة المرسلین دائما یستجیب هللا لدعائنا
نَا َربَّنَا َظلَمْ بھا االستغفار سواء قبل،أو بعد الدعاء،مثل (

َوتَْرَحْمنَا لَنَكُونَنَّ ِمَن اْلَخاِسِریَن أَنفَُسنَا َوإِن لَّْم تَْغِفْر لَنَا 
ھَ إِالَّ أَنَت سُْبَحانََك إِنِّي كُنُت ِمَن (و)٥()٢٣( أَن الَّ إِلَٰ

  )٦()٨٧الظَّاِلِمیَن (



 وماذا كان رد قومھ؟
ا قَبَل ھـذا أَتَنھانا أَن ( قالوا یا صاِلُح قَد كُنَت فینا َمرُجو�

نا لَفي َشٍكّ ِمّما تَدعونا إِلَیِھ نَعبُدَ ما یَعبُدُ آباُؤنا َوإِنَّ 
 ﴾٦٢ُمریٍب﴿

وخالصة ردھم ھنا ھم یخبرونھ أنھ كان بالسابق سیدا 
ویتأملون فیھ كل الخیر، وكانوا یحبونھ،أما اآلن ،مطاعا

فیھ.وھذا یدل علي أنھم  فقد فسد رجاؤھم فیھ،وما یأملونھ
 ،كماال یحبون من ینصحھم،وھذا من خصال المتكبرین

ِكن الَّ تُِحبُّوَن جاء عنھم في سورة األعراف ( َولَٰ
 )٧٩النَّاِصِحیَن (

تنھانا أن  كیف) أي أَتَنھانا أَن نَعبُدَ ما یَعبُدُ آباُؤنا  (
نعبد ما بعبد آباؤنا،وھذا دلیل تعصبھم،فلم یقولوا 

آلھتنا،وإنما ما یعبد آباؤنا.وھذا یبین لنا أن سبب رفض 
َوإِنَّنا لَفي َشٍكّ ِمّما ب.(الناس للنصیحة،ھو التعص

ي دعوتك لنا لعبادة أ ﴾٦٢تَدعونا إِلَیِھ ُمریٍب﴿
 هللا،ولالستغفار والتوبة،نحن في شك منھا.

 
٤/٦/٢٠١٧ 

 ٩سورة ھود 
ما نزال في قصة إصالح صالح علیھ السالم لقومھ، 

 وسنذكر في ھذه اآلیات رد صالح على قومھ:



ُكنُت َعلى بَیِّنٍَة ِمن َربّي َوآتاني قاَل یا قَوِم أََرأَیتُم إِن (
ِھ إِن َعَصیتُھُ فَما  ِمنھُ َرحَمةً فََمن یَنُصُرني ِمَن اللـَّ

 ﴾٦٣﴿ تَزیدونَني َغیَر تَخسیرٍ 
ُت أََرأَیتُم إِن ُكن وفیھ من التلطف في القول،() قاَل یا قَومِ (

 عنديفأنا متأكد و)  َعلى بَیِّنٍَة ِمن َربّي َوآتاني ِمنھُ َرحَمةً 
الدلیل من ربي،وال شك عندي بذلك ،فأخبروني 

وأعطوني الجواب فأنا باإلضافة إلي أن عندي الدلیل 
وھي اآلیات ،كذلك هللا أتاني منھ رحمة،وھي النبوة 

والرسالة،فمن یدفع عني عقاب هللا،إن عصیتھ ولم أبلغ 
 رسالتھ؟؟؟

و حواره ھنا فیھ التلطف،وعدم التعصب ،وفرض 
 حواره مفتوح معھم،وفیھ من اإلیجابیة.اآلراء،وكذلك 

 ویدل على ثقتھ بربھ،ألن كانت لدیھ اآلیات من هللا.
 ﴾٦٣﴿ فَما تَزیدونَني َغیَر تَخسیرٍ (

فإن أطعتكم وعصیت هللا،فأنتم ال تزیدونني إال 
خسرانا.ونستفید من ھذا أنھ في معصیة هللا،واتباع أھواء 

لوق في الناس،ھذا یؤدي للخسارة،ألن ال طاعة لمخ
 معصیة الخالق.والنصر یكون بطاعة هللا.

ِھ لَُكم آیَةً فََذروھا تَأُكل في أَرِض ( َویا قَوِم ھـِذِه ناقَةُ اللـَّ
ِھ َوال تََمّسوھا بِسوٍء فَیَأُخَذُكم َعذاٌب قَریبٌ   ﴾٦٤﴿ اللـَّ

ھـِذِه  ومرة ثانیة ھو یتلطف معھم بالقول.( )َویا قَومِ (
ِھ لَُكم آ أي ھذه اآلیة وھي الناقة جعلھا هللا )  یَةً ناقَةُ اللـَّ

لكم آیة،أي حجة وعالمة تدل علي صدقي.وھو أتاھم 



باآلیات،وھذا یدل على أن المصلح علیھ أن یصلح الناس 
 بأكبر قدر من اآلیات التي عنده.

ھِ  فََذروھا تَأُكل في أَرضِ ( أي اتركوھا تأكل في  )اللـَّ
على هللا.وھنا ذكر  أرض هللا،فلیس علیكم رزقھا،وإنما

وھا َوال تََمسّ  أرض هللا وھو للتعظیم،مثلما نقول عبد هللا.(
  وھنا یحذرھم)  بِسوٍء فَیَأُخَذُكم َعذاٌب قَریبٌ 

مسوھا بسوء،فإن ھناك نتائج مترتبة على ذلك،وھي إن 
 أن العذاب لن یكون بعیدا عنھم.

 وماذا فعلوا؟
م ثَالثَةَ أَیّاٍم ذلَِك َوعٌد َغیُر فََعقَروھا فَقاَل تََمتَّعوا في داِركُ (

،فقال لھم صالح تمتعوا بداركم أي قتلوھا  ﴾٦٥﴿ َمكذوبٍ 
أیام،ثم سیأتیھم العذاب،وترقبھم للعذاب ھو لوحده  ٣

عذاب.فلن یستمتعوا بھذا الوقت.عكس لما یأتیھم العذاب 
 .أعلمكم من فیھ یكذبكم لمبغتة.وھذا وعد 

ینا صالًِحا َوالَّذیَن آَمنوا َمَعھُ بَِرحَمٍة فَلَّما جاَء أَمُرنا ( نَجَّ
 ﴾٦٦﴿ ِمنّا َوِمن ِخزِي یَوِمئٍِذ إِنَّ َربََّك ُھَو القَِويُّ الَعزیزُ 

أي لما جاء أمرنا بھالك ثمود،وجاءت لحظة 
العذاب،وبنفس ھذه اللحظة نجینا صالحا والذین آمنوا 

معھ،وھذا یبین لنا أن المصلح ینجیھ هللا ،لذلك 
اإلیمان،واإلصالح وھو فعل العبد،مع رحمة هللا تنجیھ 
من العذاب.والرحمة تنجي ألن بھا یصلح اإلنسان،وبھا 

یَماَن َوَزیَّنَھُ فِي قُلُوبُِكْم یؤمن ( َ َحبََّب إِلَْیُكُم اْإلِ ِكنَّ هللاَّ َولَٰ
َوِمن ِخزِي ) و(بَِرحَمٍة ِمنّا ( إذن هللا نجى صالحا )٧()٧(



من ھوان ذلك الیوم،وذلھ.وھنا یبین لنا كیف  أي) یَوِمئِذٍ 
أن العذاب إن جاءھم فیھ مذلة لھم،وكذلك بانتظارھم 

 ﴾٦٦﴿ إِنَّ َربََّك ُھَو القَِويُّ الَعزیزُ  للعذاب ھو مذلة لھم.(
 أي ربك الذي رباك بالنعم واإلیمان،من ھو؟

 أنھ أھلكوعزتھ  فمن قوتھ )الَعزیزُ  (-) ،والقَِويُّ  (-١
 ،وكذلك نجى الرسل والذین آمنوا معھم..الطاغیةاألمم 

أسماء من أسماء هللا،وھي  ٣وھنا جاء ذكر 
 الرب،والعزیز والقوي.

یَحةُ فَأَصبَحوا في ِدیاِرِھم  َوأََخَذ الَّذیَن ظَلَُموا الصَّ
القوي العزیز نجاك ومن  وربك ﴾٦٧﴿ جاثِمینَ 

معك،وأھلك الظالمین بأن أخذتھم الصیحة ،فأصبحوا 
ى حاثمین على وجوھھم ال حراك لھم.وھذا جزاء موت

عصیانھم،وتكبرھم وغرورھم،والعذاب عمھم جمیعا،مع 
أن الذي عقر الناقة ھو شخص واحد،ولكن العذاب عم 

الجمیع.والطاقة ھم من طلبوھا من صالح،ولكنھا صارت 
َكأَن لَم یَغنَوا فیھا أَال إِنَّ ثَموَد َكفَروا  سببا لھالكھم.(

شدة العذاب وسرعتھ،كأن ومن ﴾٦٨﴿ ال بُعًدا لِثَمودَ َربَُّھم أَ 
ال أحد كان بھذه األرض ،مع أن كان لدیھم البساتین 

 إِنَّ أَال والمصانع،والتطور والتقدم،ولكن لم یبقى شيء.(
) أي أَال بُعًدا لِثَمودَ ( وھذا كان حالھم) ثَموَد َكفَروا َربَُّھم 

لشقاء،وھذا جزاء ،والطرد من رحمة هللا،واأال بعدا لھم 
 من یعرض عن هللا.

 والحمد� وب العالمین.



 
٥/٦/٢٠١٧ 

والیوم سنذكر قصة إبراھیم علیھ السالم،والمالحظ في 
ودعوتھ قصة إبراھیم أنھ لم یذكر شيء عن قومھ،

وإنما ذكر عن ضیوفھ،والبشارة،وھذا ما سنعرفھ من لھم،
 خالل اآلیات:

جاَءت ُرُسلُنا إِبراھیَم بِالبُشرى قالوا َسالًما قاَل  َولَقَد (
 ﴾٦٩﴿ َسالٌم فَما لَبَِث أَن جاَء بِِعجٍل َحنیذٍ 

الذین  ٣ورسلنا ھنا ھم المالئكة ال) َولَقَد جاَءت ُرُسلُنا (
،وھؤالء المالئكة جاؤوا بعثھم هللا إلبراھیم علیھ السالم
ھنا إلبراھیم فھم جاؤوه  لألقوام السابقة إلھالكھم،أما
 بالبشرى،وماذا قالوا لھ؟

وھي  )قاَل َسالمٌ (ورد علیھم إبراھیم  )قالوا َسالًما(
مرفوعة ،وسالم المالئكة منصوب،والمرفوع یكون 

وكما جاء في سورة النساء أعلى درجة من المنصوب.
،وھذا ما )٨٦(َوإَِذا ُحیِّیتُم بِتَِحیٍَّة فََحیُّوا بِأَْحَسَن ِمْنَھا (

نتعلمھ من ھذه اآلیة،وكذلك عند دخول البیوت أن نبدأ 
بالتحیة.ونقطة أخرى ھنا أن إبراھیم كان بیتھ دائما 

 مفتوحا للضیوف،وكان مشھورا بالكرم.
وھنا كذلك مبادرتھ  ﴾٦٩﴿ فَما لَبَِث أَن جاَء بِِعجٍل َحنیذٍ (

وأحضر لھم العجل،والعجل ،باإلسراع إلكرام الضیف
لبقر،وكان سمین ومشوي،ولیس جزءا منھ أفضل من ا

وإنما عجل كامل.وھذا یبین أنھ أحضر أفضل الطعام 



الذي لدیھ لیكرم بھ ضیفھ.وكل ھذا یدل على استعداده 
التام الستقبال الضیوف،ألن كما نعلم أن العجل یحتاج 

 لوقت إلعداده.وفي حدیث الرسول صلى هللا علیھ وسلم:
 )٩()َضیفَھ فْلیُكِرمْ  ؛ اآلخرِ  والیومِ  باbِ  یؤمنُ  كان من(

 فإكرام الضیف من عالمات اإلیمان باb،والیوم اآلخر.
وكأن هللا یخبرنا ھنا أن اإلصالح یكون باإلحسان 

 وإكرام الضیف.
فَلَّما َرأى أَیِدیَُھم ال تَِصُل إِلَیِھ نَِكَرھُم َوأَوَجَس ِمنُھم  (

  ﴾٧٠ا إِلى قَوِم لوٍط﴿خیفَةً قالوا ال تََخف إِنّا أُرِسلن
وھو ھنا الحظ أن أیدیھم ال تصل للطعام،ومالحظتھ 

نَِكَرھُم َوأَوَجَس ِمنُھم  للضیوف تدل على اھتمامھ بھم.(
ا قالوخاف منھم،وھذه طبیعة في البشر،ولكنھم ( )خیفَةً 

بتطمینھ كي یزال منھ ا وأي بادر) ال تََخف
 أن الخوف وكذلك،ونتعلم من ھذا أال ننشر الفزعالخوف.

إِنّا أُرِسلنا  الذي یعتري اإلنسان ممكن السیطرة علیھ.(
فبادروا بإخباره،وبادروا بإزالة الغموض  )إِلى قَوِم لوطٍ 

فأفصحوا عن أنفسھم،وأنھم مالئكة،لذلك ھم ال یأكلون 
وبینوا وال یشربون،وھم فقط أرسلوا لشيء معین.

ن أن ااالنسومن ھذه نستفید كذلك أن وظیفتھم األساسیة،
 ویزیل الغموض عن نفسھ.یبین للناس.

َوامَرأَتُھُ قائَِمةٌ فََضِحَكت فَبَشَّرناھا بِِإسحاَق َوِمن َوراِء 
﴾ ٧١( إِسحاَق یَعقوبَ   



،من وراء الستر تسمع فھي قائمة) َوامَرأَتُھُ قائَِمةٌ (
كالمھم إذا كانوا یحتاجون لشيء.أي مستعدة مثلھ 

وحدة واحدة، للضیوف.فالزوج والزوجة كأنھم 
من كالمھم لما ) فََضِحَكت مستعدون الستقبال الضیوف.(

قالوا لھ ال تخف.،ثم بشروھا بشروھا بإسحاق 
قالَت یا َویلَتى أَأَِلدُ َوأَنا (ثم  .الحفید یعقوباإلبن،و

 ﴾٧٢( َعجوٌز َوھـذا بَعلي َشیًخا إِنَّ ھـذا لََشيٌء َعجیبٌ 
لكبر سنھا وسن  وھنا ھي تعجبت بعد البشارة،وتعجبت

زوجھا،ألن اإلنجاب في سنھم شيء عجیب،فال توجد 
 أسباب.وكیف جاءھا الرد؟

ِھ َوبََركاتُھُ َعلَیكُم ( ِھ َرحَمُت اللـَّ قالوا أَتَعَجبیَن ِمن أَمِر اللـَّ
﴾٧٣أَھَل البَیِت إِنَّھُ َحمیدٌ َمجیدٌ﴿  

،وأفعالھ ومن ھذه اآلیة نتعلم أنھ ال یتعجب من أمر هللا
ا العجب یكون من األشخاص،أو األسباب،فاb قادر وإنم

ِھ َوبََركاتُھُ َعلَیكُم أَھَل البَیتِ  على كل شيء.( )َرحَمُت اللـَّ  
فاb رحمكم،وبارك فیكم معشر بیت أھل النبوة،وكأن 

في اآلیة  )َسالًمارحمة هللا وبركاتھ مكملة ل (
،لذلك أفضل السالم ھو السالم التام كما جاء )٦٩(

 نسأل هللالذلك ھنا،السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ.
لھ أن یرحمنا،ویبارك فینا،ونسألھ أن یبارك لنا دائما 

 ویرحمنا،وأھل بیتنا،وفضل هللا كبیر وواسع.
وھذا أتى  من تدبرنا لآلیة فدائما في كل آیة أسأل نفسي 

 أین أنا منھا؟



بمعنى أال من أسماء هللا،وھنا  ﴾٧٣إِنَّھُ َحمیدٌ َمجیدٌ﴿(
ألنھ حمید الصفات تتعجب زوجة إبراھیم من أمر هللا 

واألفعال،وھو المحمود على 
أسمائھ،وصفاتھ،وأفعالھ،وجزائھ،وأمره وقضائھ،وبنفس 

 الوقت ھو مجید،أي ذو المجد والعظمة.
وعُ َوجاَءتھُ البُشرى یُجاِدلُنا ( فَلَّما ذََھَب َعن إِبراھیَم الرَّ

روع ھو الخوف الشدید،وبعد أن وال ﴾٧٤في قَوِم لوٍط ﴿
ذھب عنھ ھذا الخوف ،وجاءتھ البشرى،یجادل 

الرسل،وھم المالئكة ھنا فیما أرسلھم هللا من عقاب لقوم 
م ویعطیھوال یھلكھم ،لوط.ویسألھم أن یمھل هللا قوم لوط 

 فرصة.
وھذا یدل على أن إبراھیم ھمھ الحقیقي ھو 

أن جاءتھ البشرى ولكنھا لم تشغلھ عن  ،ومعاإلصالح
 ھمھ وھو اإلصالح.ومع أن قوم لوط لیسوا قومھ.

 ﴾٧٥إِنَّ إِبراھیَم لََحلیٌم أَّواهٌ ُمنیٌب﴿(
ید ) فیھ توكلََحلیٌم بأنھ (وھنا مدح هللا تعالي إبراھیم  -١

 على أنھ كثیر الحلم،وال یحب المعاجلة بالعقوبة،وھذه
من الصفات الجمیلة التي یجب أن یتحلى بھا المصلح،أو 

الداعیة. فال یحب عقابھم وھالكھم. وأنت كذلك مع 
وال  تؤاخذیھم زوجك وأبناءك یجب أن تحلمي علیھم. 

 بالعقوبة،ألننا لألسف نتعجل بالعقوبة على أبسط شيء.
كذلك  أي كثیر التضرع والدعاء إلى هللا،وھذا )ّواهٌ أ(-٢

 ما یجب أن یكون علیھ المصلح.



 إلى هللا في كل األمور،ویتوب إلیھ.رجاع ) ُمنیبٌ  (-٣
وكل ھذا یبین لنا صفات المصلح،وأن یجب أال یشغلھ 

أي شيء عن اإلصالح.ویكون ھذا ھمھ ،ولیس التعجل 
بالعقاب.وإبراھیم مع أنھم لیسوا قومھ،ولكنھ كان مھتما 

 بإصالحھم.
ِرض َعن ھـذا إِنَّھُ قَد جاَء أَمُر َربَِّك َوإِنَُّھم یا إِبراھیُم أَع(

 ﴾٧٦آتیِھم َعذاٌب َغیُر َمردوٍد ﴿
وھنا یأمر هللا إبراھیم أن یتوقف ویعرض عن الجدال في 

مصیر قوم لوط،ألنھ قد قضي األمر،وسیأتیھم العذاب 
 غیر مقطوع،ألنھم لم ینصلحوا.

ما جاءه ونقطة أخیرة نود ذكرھا ھنا عن قصة إبراھیم،ل
ان للضیوف،وك كما ذكرنا كان بیتھ مفتوحاالضیوف أنھ 

مشھورا بالكرم،وألن هللا في عون العبد ما دام العبد في 
ْحَساُن (و(عون أخیھ  ْحَساِن إِالَّ اْإلِ  )٩()٦٠َھْل َجَزاُء اْإلِ

 
 بشره هللا بما لم یخطر على بالھ،وھو الولد.لذلك 

 والحمد� رب العالمین.
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