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 سورة البقرة

 المحاضرة الثالثة عشر

 اآلٌات من 62 : 73

ِ َنْحَمُدهُ َوَنْسَتِعٌُنُه َوَنْسَتْغِفُرهُ َوَنُعوُذ بِاّلِل ِمْن ُشُروِر  إن اْلَحْمُد ّلِِله

ٌُْضلِلْ  ْهِدِه هللا َفال ُمِضله لَُه َوَمْن  ٌَ َباِت أَْعَمالَِنا َمْن  ٌِّ أنفُِسَنا َوِمْن َس

ِرٌَك لَُه َوْأْشَهُد أن َفال َهاِدَي لَُه َوأَْشَهُد أن ال إِلََه إاِل هللا  َوْحَدهُ ال شَ 

ًدا َعْبُدهُ َوَرُسولُهُ    ..وبعد، ُمَحمه

، وشر ملسو هيلع هللا ىلصفإن أصدق الحدٌث كتاب هللا، وأحسن الهدي هدي محمد  

األمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضاللة وكل ضاللة 

 ..فً النار

   السابق عند قول الحق سبحانه:توقفنا فً اللقاء  

 

 

 

 

 

ٌهن الحق سبحانه أصناف األمم فً هذه اآلٌة، فبعد أن ذكر  َب

ن جزاء المتقٌن ٌه صدر من بنً إسرابٌل من أفاعٌل بَ سبحانه ما 

 المستجٌبٌن ألوامر هللا عز وجل فقال:

َرىَٰ  َهاُدواْ  َوٱلهِذٌنَ  َءاَمُنواْ  ٱلهِذٌنَ  إِنه "  َصَٰ بِ  َوٱلنه
 َءاَمنَ  َمن   ٌنَ َوٱلصهَٰ

 ِ مِ  بِٱّلِله و  ٌَ ِٓخرِ  َوٱل  لِٗحا َوَعِملَ  ٱأل  ُرُهم   َفلَُهم   َصَٰ ِهم   ِعندَ  أَج   َواَل  َربِّ

ف   ِهم   َخو   ٌ َزُنونَ  ُهم   َواَل  َعلَ ح  ٌَ (62) " 
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 بعواما جاءهم من الحق واتّ آمنوا ب نأي الذٌ (:َءاَمُنواْ  ٱلهِذٌنَ  إِنه )

وعلى هدي  ىهللا وٌرضوعملوا بالشرٌعة كما ٌحب  ملسو هيلع هللا ىلصالرسول

 .، هإالء لهم أجر  عظٌم  عند ربهمملسو هيلع هللا ىلصالنبً

  

َرىَٰ  َهاُدواْ  َوٱلهِذٌنَ  َءاَمُنواْ  ٱلهِذٌنَ ) َصَٰ بِ  َوٱلنه
  (:ٌنَ   َِوٱلصهَٰ

 تكلم الملك سبحانه عن أربعة أصناف من األمم فً هذه اآلٌة

  -وهم:

                                               .هم المإمنون :األول

: منها الهوادة وهً وكلمة ٌهود لها معان   ،هم الٌهود :والثانً

ا) ، ومنها التهود: التوبةالمودة َنآ  إِنه َك   ُهد   ٌ : وقٌلأي ُتبنا إلٌك،  (إِلَ

ألنهم : وقٌل، أنها نسبة إلى ٌهوذا أكبر أبناء ٌعقوب علٌه السالم

أي ٌتحركون بطرٌقة معٌنة  كانوا ٌتهودون عند قراءة التوراة

ولهذا فإن  طرٌقة عند القراءة(هذه ال)وإلى اآلن نراهم ٌهتزون ب

ٌُقال له إن هذه صفة من  المسلم عندما ٌهتز حٌن ٌقرأ القرآن 

)ولألسف ففٌها تشبه بالٌهود  صفات الٌهود التً أُِخَذْت عنهم

ة وهً صفة مذموم ون بهذه الصورة(أالقرآن ٌقر راءالكثٌر من قُ 

ٌُقرأ القرآن بل المفروض هو الثبات  فال ٌجوز اهتزاز الجسم حٌن 

  .وخشوع والجلوس فً سكٌنة
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 : وسموا بذلك ألنهم ٌتناصرون فٌما بٌنهم، هم النصارى :والثالث

آ  }: األنصار وقٌل ُهمُ  ِعٌَسىَٰ  أََحسه  َفَلمه رَ  ِمن  ُكف   أَنَصاِريٓ  َمن   َقالَ  ٱل 

ِ... إِلَى  .(عمران آل){(52)ٱّلِله

 

 :على البعضشكالٌات اإل بعضوقفة مع اآلٌة: اآلٌة تحمل      

َرىَٰ  َهاُدواْ  َوٱلهِذٌنَ  َءاَمُنواْ  ٱلهِذٌنَ  إِنه ) َصَٰ بِ  َوٱلنه
 بِٱّلِلهِ  َءاَمنَ  َمن   ٌنَ   َِوٱلصهَٰ

مِ  و  ٌَ ِٓخرِ  َوٱل   (ٱأل 

: أن الٌهود مخلدون فً النار وكذا النصارى، اإلشكال األول -1

هذا القول  (َهاُدواْ  َوٱلهِذٌنَ  َءاَمُنواْ  ٱلهِذٌنَ ): سبحانه الحق قولولكن ٌ

ٌؤخذه العلمانٌون وٌظهرون على وسابل اإلعالم المختلفة 

فلماذا ال ُتهنبون النصارى ) وٌستدلون به على تشدد المسلمٌن

بؤعٌادهم؟ ما هو الوالء والبراء؟ لماذا تقولون أن النصارى فً 

 ؟( النار

ٌُدافعون عن النصارى فقط وال ٌذكرون انتبهواو : هإالء دابًما 

بة شتركون معهم فً نفس الحكم بالنسمُ الٌهود مع العلم أنهم 

ألن أمرٌكا  فلماذا ٌحدث هذا؟! للمسلمٌن فهم مخلدون فً النار

ونتٌجة لهذه الدعاٌة استطاعت أن تقوم بدعاٌة جٌدة لنفسها 

ٌُحبون النصرانٌة فاستجاب البعض استطاعت أن ت جعل المسلمٌن 

ن ٌقرآنكم جمع بٌن )المإمنلذلك، هإالء العلمانٌون ٌقولون أن 

 !! والٌهود والنصارى والصاببٌن( فً اآلٌة وجعل حكمهم واحد
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، والكل له أجره ُتفٌد التشرٌك فً الحكم )واو العطف(ؤنواحتّجوا ب

كل  شرًعا ولغًة سٌدخل اإذً وال خوف علٌهم وال هم ٌحزنون، 

  !! الجنة هإالء

  

 -:: فالٌهود ٌنقسمون إلى قسمٌنكما تبدوالمسؤلة لٌست           

موسى علٌه السالم فً زمان : وهذا هو المإمن بقسم مإمن -أ

ً   نَ مَ آفَ  ،موسى بع ومن أولً العزم من الرسل واتّ  ّلِل به كنب

ف ولم  ٌُحرِّ األمر كما أنه لم  دّ رُ ٌُبِدل ولم ٌَ شرٌعة التوراة فلم 

آمنوا بما جاء به موسى على مراد هللا فال خوف ٌُعاند، فهإالء 

ٌُنعمون(  علٌهم وال هم ٌحزنون )فً الجنة 

اعترضوا على ما  : وهم َمنقسم كافر خالد مخلد فً النار -ب

فوا التوراة و جاءهم به من البٌنات ومازال موسى بٌنهم حره

 )لهم النار(وقتلوا األنبٌاء فكفروا به 

  -وكذلك النصارى كانوا قسمٌن:

: وهو َمن آمن بعٌسى علٌه السالم كعبد ورسول ّلِل قسم مإمن -أ

ّلِل( ابًنا إله وال من عند هللا )فلٌس به كان جاء  وأن ما عز وجل 

 ٌمان باإلنجٌلاإل)ـ وا بفً لِّ كُ فهإالء فً زمن عٌسى علٌه السالم 

ُ   سبحانه(هللا ةداوعب رسولاتباع عٌسى كو به، لفوا ذعنوا لما كُ فؤ

 .هإالء لهم أجرهم عند ربهم وال خوف علٌهم وال هم ٌحزنون

 :الرد 
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 ،فوا اإلنجٌل وقالوا أن عٌسى ابن  ّلِللوا وحرّ : بدّ قسم آخر -ب

التً  كاذٌباألفتراءات واال وغٌر ذلك من ُصلِبو ،إله وأنه

نسبوها لدٌنهم وما أنزل هللا بها من سلطان، هإالء سٌدخلون 

 .ٌوم القٌامة وسٌخلدون فٌهاالنار 

فَمن اتبع  كما سبق القولاع هذه الشرابع كانوا قسمٌن بَ أتْ  اإذً  -

 هو هم مكلفون باتباعهفوقت شرٌعة هذا النبً نبٌه وما جاء به 

فله أجره عٌسى وشرٌعته( /موسى وشرٌعته)كـ  فً زمنه فقط 

  .عند ربه

تباعهم لكتبهم أبعد موت هإالء األنبٌاء وتحرٌف  ولكن -

كون هناك دٌن خاتم لألدٌان وشرٌعتهم أراد الحق سبحانه أن ٌ

ا ٌكون خاتًما لكل األن ًٌ بٌاء والمرسلٌن فجاءت شرٌعة وٌرسل نب

ٌُعمل إال ناسخة لكل الشرابع السابقة  ملسو هيلع هللا ىلصمحمد بهذه وبالتالً فال 

 ملسو هيلع هللا ىلصكل العباد بؤن ٌتبعوا شرٌعة محمدالشرٌعة ومن هنا جاء األمر ل

ٌنَ  إِنه  }فقال سبحانه: ُم   ٱّلِلهِ  ِعندَ  ٱلدِّ لََٰ ِس  َتلَفَ  َوَما ٱإل   أُوُتواْ  ٱلهِذٌنَ  ٱخ 

بَ  ِكَتَٰ دِ  ِمن   إاِله  ٱل  مُ  َجآَءُهمُ  َما َبع  ِعل  ا ٱل   ٌَ َنُهم    َبغ   ٌ فُر   َوَمن َب ك   بِ  ٌَ
تِ   َ ٌََٰ ِ  ا  ٱّلِله

َ  َفإِنه 
ِحَسابِ  َسِرٌعُ  ٱّلِله  )آل عمران({(19) ٱل 

َتغِ  َوَمن} وقال عز وجل: - ب  رَ  ٌَ  ٌ مِ  َغ لََٰ ِس  َبلَ  َفلَن ِدٌٗنا ٱإل 
هُ  ٌُق   َوُهوَ  ِمن 

ِٓخَرةِ  فًِ ِسِرٌنَ  ِمنَ  ٱأل  َخَٰ  )آل عمران({(85) ٱل 
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فإذا ما ُجِمَع بٌن هاتٌن اآلٌتٌن واآلٌة التً نحن بصددها فإن _

أن المقصود بَمن ٌدخل الجنة من الٌهود : تكونُخالصة الحكم 

فً أوقاتهم دون التحرٌف أو التبدٌل والنصارى هم اتباع رسلهم 

ل شرٌعته فال شرٌعة ُتَتبع وونز ملسو هيلع هللا ىلص، أما بعد إرسال محمدلشرابعهم

ٌُقبل غٌرها كما دلّت آٌة إال شرٌعته   التً ذكرناها. آل عمران، ولن 

 

ن فإن المقصود بها كلمة اإلسالم إذا جاءت مقٌدة بدٌ: ملحوظة_

، أما إذا جاءت لفظة اإلسالم مطلقة فإنها تعنً ملسو هيلع هللا ىلصٌكون دٌن محمد

االستسالم ّلِل عز وجل، وهذه الجزبٌة أًٌضا من ضمن الشبهات 

لِم   َوَمن)التً ُتلقى على المسلمٌن، فٌقولون:  َهُهۥٓ ٌُس  ِ  إِلَى َوج   ٱّلِله

ِسن   َوُهوَ  هذا مردود ألن هناك فرق بٌن معنى اللفظة عندما  (ُمح 

  .ُتقال مطلقة وبٌن قولها مقرونة بكلمة دٌن

(آل عمران 85ا اآلٌة)( وكذ19د فً اآلٌة)والمقص وبالتالً فإن_

 .ملسو هيلع هللا ىلصهو دٌن محمد

كلمة الصاببة لغًة تعنً: كل َمن ترك دٌنه  :فهم الصاببون :الرابع

اد الكواكب والنجوم،  قٌل، وواتبع دًٌنا آخر : أنهم وقٌلأنهم: ُعبه

اد المالبكة،  من فرق أهل  ة: أنهم قوم على شرٌعة فرقوقٌلُعبه

الكتاب المتبعٌن للزبور الذي أنزل على داود علٌه السالم )ولهذا 

 ( ألنهم على ِملة أباح أبو حنٌفة ذبابحهم

 األقوالفاختلف العلماء فً هذا الصنف وجاء اختالفهم بهذه 

  .نووالتً منها أنهم موحد
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)وهذا القول  مالبكةال_فإذا قٌل أنهم عباد النجوم والكواكب وعباد 

 ؟ لماذاولكن فإن هذا القول مردود  :هو المشهور(

 َءاَمنَ  َمن  )أصناف أعقبت ذلك بقول  ةألن اآلٌة بعدما ذكرت األربع

 ِ مِ  بِٱّلِله و  ٌَ ِٓخرِ  َوٱل  هناك فرٌق منهم آمن باّلِل والٌوم األخر  اإذً ( ٱأل 

أنهم عباد  وأ لمالبكةاوبالتالً ال ٌمكن القول بؤن هإالء عباد 

  -ن:اقسم همكواكب وال نجوم ولكن

: كافرون والداعً والثانً : مإمنون باّلِل والٌوم األخر، أحدهما

 َهاُدواْ  َوٱلهِذٌنَ  َءاَمُنواْ  ٱلهِذٌنَ  إِنه  } لقول ذلك هو قوله تعالى:

بِ 
َرىَٰ  ٌنَ   َِوٱلصهَٰ َصَٰ َمُجوسَ  َوٱلنه َرُكٓواْ  َوٱلهِذٌنَ  َوٱل  ِصلُ  ٱّلِلهَ  إِنه  أَش 

ف  َنُهم   ٌَ  ٌ  َب

مَ  و  َمِة   ٌَ ٌََٰ قِ َ  إِنه  ٱل 
ء   ُكلِّ  َعلَىَٰ  ٱّلِله  ً  )الحج({(17) َشِهٌد   َش

فً سورة البقرة وسورة المابدة )أربع أمم(،  الحق سبحانه ذكر -

ولكن بعد أن ذكر أصناف سورة  وفً سورة الحج ذكر)ست أمم(

ِصلُ  ٱّلِلهَ  إِنه ) هالحج أعقب ذلك بقول
ف  َنُهم   ٌَ  ٌ مَ  َب و  َمِة   ٌَ ٌََٰ ِق ( ولم ٱل 

ُرُهم   َفلَُهم  )ٌقل ِهم   ِعندَ  أَج    ؟فلماذاأي أنه لم ٌذكر الجزاء  (َربِّ

فالمجوس والذٌن أشركوا  ؛منهم َمن لٌس له جزاء مطلًقا لبٌان أن

ة ربعاألخرجوا من الجزاء بالكلٌة )كفار مخلدون فً النار(، ٌبقى 

اآلخرٌن وهإالء منهم المإمن ومنهم الكافر، والمإمنون منهم 

َمن ٌدخل الجنة مباشرًة ومنهم َمن ٌدخلها بعدما ٌقضً فترة 

 .عقوبته
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من الٌهود والنصارى  كاًل  أن: من كل ما سبقالشاهد _

والصاببٌن منهم فرٌق سٌدخل الجنة ومنهم فرٌق كافر سٌدخل 

والنصارى الذٌن  ،زٌر(النار خالًدا فٌها، فالٌهود الذٌن عبدوا )عُ 

الذٌن عبدوا الكواكب والنجوم أولبك  ونوالصابب ،عبدوا )المسٌح(

المإمنون من هإالء )على الوجه والتفصٌل الذي  فً النار، أما

 .سبق ذكره( فسٌدخلون الجنة

 

ُرُهم   َفلَُهم  ) ِهم   ِعندَ  أَج  ف   َواَل  َربِّ ِهم   َخو   ٌ َزُنونَ  ُهم   َواَل  َعلَ  (ٌَح 

ٌرى ملك الموت وأعوانه قال سبحانه فً شؤن المحتضر عندما 

أحوج ما ٌكون اإلنسان فً هذه اللحظة ٌكون وعلٌه،  ونوهم مقبل

فإذا أتت على العبد تلك  ،إلى التوحٌد واإلٌمان والعمل الصالح

اللحظات فإنه ٌكون فً حالة من الرعب والخوف الشدٌد فتؤتٌه 

َنا َقالُواْ  ٱلهِذٌنَ  إِنه :} المالبكة بالبشرى قال ربنا ُ  َربُّ
ُمواْ  ُثمه  ٱّلِله

َٰ
َتَق  ٱس 

لُ  ِهمُ  َتَتَنزه  ٌ بَِكةُ  َعلَ
ٓ َملََٰ َزُنواْ  َواَل  َتَخافُواْ  أاَله  ٱل  ِشُرواْ  َتح  ةِ  َوأَب  َجنه  ٱلهتًِ بِٱل 

فال تخاف وال تحزن على أي شًء   )فصلت( {(30) ُتوَعُدونَ  ُكنُتم  

 .ستتركه من بعدك وأبشر بالجنة

ومن هنا نجد أن البعض عند الموت ٌبتسم ألنه ُبِشَر بالجنة وهو 

  ،تستحق العمل لها لٌل نهارما زال على فراشه وٌالها من بشرى 

فكل َمن قال ربنا هللا ثم استقام على األمر والنهً فال خوف علٌه 

 .وال ٌحزن
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َنا َوإِذ  ) َقُكم   أََخذ 
َٰ
أي أخذنا مٌثاقكم ٌا بنً إسرابٌل،  (:ِمٌَث

فال إٌمان بغٌره وال  والمواثٌق : هً العهود )اإلٌمان باّلِل وحده

 ( عبادة ألحد  سواه

َنا ) َقُكمُ  َوَرَفع  ورَ  َفو  )الواو(: لها وجوه فهل هً واو الحال  (:ٱلطُّ

 أم أنها واو العطف؟ 

أن هللا أخذ ( واو الحال فسٌكون المعنى: الواوإذا كانت) -1

هذا بنً إسرابٌل بعبادة هللا الواحد األحد وأثناء  علىالمٌثاق 

 .المٌثاق)عبادة هللا وعدم اإلشراك به( رفع فوقهم الطور)الجبل(

(هً واو العطف فسٌكون المعنى: أن هللا الواوكانت)أما إذا  -2

باع موسى علٌه به وحده واتّ  أخذ علٌهم المٌثاق والعهود باإلٌمان

ٌستجٌبوا ولكنهم فلم  السالم وعدم المخالفة وترك الجدال والعناد

عرضوا ولما كان منهم ذلك رفع هللا سبحانه أعاندوا وبدلوا و

 .فوقهم الطور

أخذ المٌثاق أنهم حال  :ٌقولفاألول وبالتالً فالمعانً مختلفة  -

أنهم بعدما أعرضوا عن  :أما الثانً فٌقولرفع فوقهم الطور، 

وقالوا نرٌد أن نرى أواًل ما ورد فً التوراة من أحكام)كما المٌثاق 

 هقال بعض علماء التفسٌر( وهل هً تناسبنا أم ال ؟ فلما أبدوا هذ

َنا َوإِذ  "  َقُكم   أََخذ 
َٰ
َنا ِمٌَث َقُكمُ  َوَرَفع  ورَ  َفو  ُكم َمآ  ُخُذواْ  ٱلطُّ َنَٰ  ٌ ة   َءاَت  بِقُوه

ُكُرواْ  قُونَ  لََعلهُكم   فٌِهِ  َما َوٱذ   "(63) َتته
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 (وهذا هو الراجحالملك سبحانه فوقهم الطور )االعتراضات رفع 

 ؟ لماذاولكن 

ُكم َمآ  ُخُذواْ )بقوله سبحانه  ألنه سبحانه أعقب ذلك َنَٰ  ٌ ة   َءاَت  (ِبقُوه

علٌهم المٌثاق بؤخذ  أخذ فهناك حذف تقدٌره: أنه سبحانه عندما

ضوا ولم عرألوا وبدّ ما كان منهم إال أن التوراة وامتثال األوامر 

ٌؤخذوا المٌثاق فرفع فوقهم الطور كً ٌؤمرهم أن ٌؤخذوه بقوة 

ٌُسقطه     .فوق رإوسهموإال فس

ٌطرحه البعض: هل ٌمكن أن ُنرغم أحد على أن سإال ٌمكن  -

 فسٌاق اآلٌات ٌقول أن هناك إكراه لهإالء الدخول فً الدٌن؟

  بتنفٌذٌخضعوا ّلِل)فالجبل مرفوع فوق الرإوس وسٌسقط إذا لم 

  فماذا بؤٌدٌهم إال تنفٌذ األمر وبالتالً فهناك إكراه وإجبار مره(واأ

 هناك إجبار وإكراه لهإالء،أجل  فهل هناك إجبار وإكراه لهإالء؟_

؟ نعم: ٌجوز فهل ٌجوز اإلجبارلقد خضعوا ألوامر هللا بعد التهدٌد، 

 :فً الشرٌعة وله شاهد فٌها أًٌضاذلك 

ِه َوَسلهَم:  - ٌْ ِ َصلهى هللاُ َعلَ اَس »َقالَ َرُسولُ هللاه أُِمْرُت أَْن أَُقاتِلَ النه

قُولُوا الَ إِلََه إاِله  ٌَ ُ، َفإَِذا َقالُوَها، َوَصلهْوا َصالََتَنا، َواْسَتْقَبلُوا َحتهى  هللاه

َنا ِدَماُإُهْم َوأَْمَوالُُهْم، إاِله  ٌْ قِْبلََتَنا، َوَذَبُحوا َذبٌَِحَتَنا، َفَقْد َحُرَمْت َعلَ

 ِ  [(21(،أخرجه مسلم)392أخرجه البخري)] «بَِحقَِّها َوِحَساُبُهْم َعَلى هللاه
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)فً هذه اآلٌة( وبٌن اإلجبار واإلكراه الجمع بٌنمكن كٌف ٌلكن _

َراهَ  اَلٓ ) ال إجبار فٌه وال إكراهتقول أن الدٌن أخرى نصوص   فًِ إِك 

ٌنِ   ؟ (ٱلدِّ

حتى تستقٌم أحوالهم  : أن هناك أناس البد من تهدٌدهمالرد_

بالترهٌب وترهٌب فهً ال تستقٌم  ترغٌب   نما بٌالبشرٌة فالنفس 

، ولذلك فإن الكتاب بالترغٌب على اإلطالقوال على اإلطالق 

 .بآٌات الترغٌب والترهٌبالعزٌز ملًء 

فإن وبالتالً ُشداد الشكٌمة  اوالٌهود كما سبق القول كانوا قومً 

 كان ٌستوجب التهدٌد الشدٌدحتى ٌؤخذوا الكتاب  إخضاعهم

فإن كانوا  ؛ال  ه؟أُجبروا على العمل بما جاء فٌولكن هل فؤخذوه، 

ٌُجبروا على العملإال إنهم  هجبروا على أخذأُ قد  الذي هو  لم 

هذا التهدٌد ٌؤتً لعل النفس تستٌقظ فُتذعن لدخول الجنة،  السبٌل

 .الحقوتحمل صاحبها على  وتلٌن

ة   )  (:بِقُوه

ضد الكسل الذي هو  ؛)الباء( هً باء المصاحبة: أي بقوة 

فٌكون المقصود: أن َمن ٌؤخذ  ،عزمالوبقوة  ،والتراخً والعجز

فإن القوة سُتصاحبه فال تخاذل وال ٌعمل بما جاء فٌها وبالتوراة 

للوصول إلى وقوة  تهاون بل القٌام بالعمل مدفوًعا بإرادة وعزٌمة

ٌُرضً الرب عز وجل  .ما 
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كل ن إألمر هم بنو إسرابٌل فقط بل بهذا اولٌس المقصود 

اض وال اعتراآلن مؤمورون باألخذ بؤوامر هللا بقوة فال المسلمٌن 

  .فً األمر والنهًوال تخاذل جدال 

ُكُرواْ  ) قُونَ  لََعلهُكم   فٌِهِ  َما َوٱذ    (:َتته

 اذكروا واعملوا بكل ما جاء فً التوراةأي )ما(: ُتفٌد العموم: 

الذكر ضد و)واحذروا أن ُتسقطوا أو ُتهملوا أمر من األوامر

  .النسٌان(

 

 

َنا )      َقُكمُ  َوَرَفع  ورَ  َفو   _الالم( فً )الطور( هما هل)األلف (ٱلطُّ

 ؟)أي جبل(أم أنهما للجنس( اة)جبل بعٌنه تمت علٌه المناجللعهد 

كل جبل ٌنبت فهو : وقٌل ،العهد: ٌقصد به )الجبل المعهود(و*

 .طور، وكل ما ال ٌنبت فلٌس بطور

  -الجواب:

 : أن)األلف_الالم( لجنس الجبال فرٌق من أهل العلم قالوا -1

 أنه الجبل المعهود الذي تمت علٌه المناجاة  :قالوافرٌق آخر  -2

ا كان المقصود فإن هناك جبل ُرفع على رإوس بنً إسرابٌل  ًٌ _أ

  .على المخالفةألنهم عاندوا وأصروا 

 

 وقفات مع اآلٌة:
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ُكم َمآ  ُخُذواْ  )       َنَٰ  ٌ ة   َءاَت فٌها بٌان لما ٌجب  اآلٌة لم ٌؤتِ (: بِقُوه

فما الذي ٌتوجب علٌهم أن ٌؤخذوه بقوة  ،علٌهم أن ٌؤخذوه بقوة

 وما الذي ٌجب علٌهم أن ٌذكروه؟

ٌُذكر هنا الذي ٌتوجب علٌهم أخذه بقوة وكذا أن ٌذكروا ما فٌه لم 

َنا َوإِذ  :}ولكن سبق أن ورد ذكره فً اآلٌة  ٌ بَ  ُموَسى َءاَت ِكَتَٰ  ٱل 

َقانَ  فُر  َتُدونَ  لََعلهُكم   َوٱل    )البقرة({(53) َته 

بَ ) ِكَتَٰ َقانَ  ٱل  فُر  المقصود ؟ فما المقصود(: بٌنهما عطف نسق، َوٱل 

هو بٌان الكتاب، والفرقان هنا ٌعنً التوراة أًٌضا ولكنه وصف 

، فكؤن الرب تبارك وتعالى أراد أن ٌقول أن هذا الكتاب هو للكتاب

ق بٌن الحق والباطل ٌُفرِّ فخذوا بما ورد فٌه  عبارة عن فرقان لكم ل

 .بقوة

 

 

 

 

ُتم ُثمه )   ٌ بالتوراة وما فٌها من أوامر أعرضتم عن العمل  (:َتَوله

مع نبً هللا موسى علٌه رغم كل ما صدر منكم من أفعال شنٌعة 

لم جاء لكم بالحق ولكنكم فكم من مرة قدم لكم فٌها النصح و

-وهذا التولً له صور  عدة: ،تستجٌبوا بل أعرضتم تماًما وتولٌتم

ُتم ُثمه  "   ٌ ن   َتَوله دِ  مِّ لَِك   َبع 
َٰ
اَل  َذ لُ  َفلَو  ِ  َفض  ُكم   ٱّلِله  ٌ َمُتُهۥ َعلَ  َوَرح 

نَ  لَُكنُتم ِسِرٌنَ  مِّ َخَٰ  " (64) ٱل 
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ِمنَ  لَن) تولوا حٌن قالوا -1 ىَٰ  لَكَ  نُّإ  َ  َنَرى َحته
َرةٗ  ٱّلِله                      (َجه 

بِرَ  لَنوتولوا حٌن قالوا ) -2 ِحد   َطَعام   َعلَىَٰ  نهص    (َوَٰ

فالتوراة هم، وعصوا أوامر ربهم، ءوتولوا حٌن قتلوا أنبٌا -3

دابًما كانوا هإالء  كانت تحمل الكثٌر من أوامر هللا سبحانه ولكن

، فجاءهم هذا وٌعترضون على أمر ربهم ٌخذلون نبٌهموباستمرار 

التوبٌخ والتبكٌت من الملك سبحانه لبٌان حقارة شؤنهم ألنهم لم 

 .وهم معرضون تولوابل  ،أوامر ربهم بقوة ٌؤخذوا

اَل  ) لُ  َفلَو  ِ  َفض  ُكم   ٱّلِله  ٌ َمُتُهۥ(: َعلَ فما المقصود بفضل هللا   َوَرح 

إمهاله لهم فً الفضل ٌتمثل فً ورحمته فً هذا الموضع؟ 

، فكل عمل عملوه وكل موقف اتخذوه تجاه نبٌهم كانوا العقوبة

ولكن الغفور الرحٌم كان فً كل اإلبادة عقوبًة علٌه،  نٌستحقو

ٌُمهلهم وٌمنحهم فرصة  لكن خرى لعلهم ٌتوبوا وٌعودوا وأمرة 

  .دون جدوى

: أنه سبحانه لوال أن رفع فوقهم الطور وقٌل أًٌضا تفسًٌرا لذلك

  .لما أخذوا الكتاب ولما استجابوا

: أنه أرسل لكم الرسل من بعد فً الفضل والرحمة وقٌل أًٌضا

موسى علٌه السالم، فبعد موت موسى علٌه السالم أُرسل إلى بنً 

موسى إلرجاعهم إلى األصل الذي تركه  الكثٌر من الرسلإسرابٌل 

 .ولكنهم أبوا إال اإلعراض والمخالفة )معظمهم(
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أن هللا سبحانه وتعالى تفضل علٌكم وأنزل علٌكم رحمته لوال ف -

 .لكنتم من الخاسرٌن

 

 

 

 

من الٌهود اعتدوا فً السبت فمسخهم  ا_ُتبٌن اآلٌة أن هناك فرٌقً 

ر، فوخنازٌرهللا سبحانه إلى قردة  هللا بفعل من أفعالهم  همٌَُذكِّ

الشنٌعة والخزي الذي أصابهم بسبب هذا الفعل الشنٌع والذي 

، أما إجمااًل القصة وردت هنا و ،خالفوا به أمر هللا مخالفًة صرٌحة

ُهم    َ َوس  }  تعالىقال : عرافألتفصٌلها فقد ورد فً سورة ا  َعنِ  ل 

ةِ  ٌَ َقر  رِ  َحاِضَرةَ  َكاَنت   ٱلهتًِ ٱل  َبح  ُدونَ  إِذ   ٱل  ع  تِ  فًِ ٌَ ب  تٌِِهم   إِذ   ٱلسه  َتؤ 

مَ  ِحٌَتاُنُهم   و  ِتِهم   ٌَ ٗعا َسب  مَ  ُشره و  ٌَ ِبُتونَ  اَل  َو س  تٌِِهم    اَل  ٌَ لِكَ  َتؤ 
َٰ
لُوُهم َكَذ  َنب 

ُسقُونَ  َكاُنواْ  بَِما ف    )األعراف( {(163) ٌَ

ٌُفسر بعضه بعًضا كما أن تفسٌر القرآن  ،ومن المعلوم أن القرآن 

وأسلمها من الشطحات أنواع التفاسٌر أعلى بالقرآن من 

 .والسقطات

ُتمُ َولََقد   ) / )الواوبثالثة مإكدات  هذا التذكٌر لماذا أكد (:َعلِم 

اعتدوا منكم  وهللا لقد علمتم الذٌن) تقدًٌراقد( فمعنى الثالثة / الالم

 ؟ فً السبت(

ُتمُ  َولََقد   "  اْ  ٱلهِذٌنَ  َعلِم  َتَدو  تِ  فًِ ِمنُكم   ٱع  ب  َنا ٱلسه  ُكوُنواْ  لَُهم   َفقُل 

سِ  قَِرَدةً   " (65) ٌنَ َخَٰ
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ن بنً إسرابٌل كان لدٌهم شًء أل المإكدات الثالثةبهذه  جالقد  -

من التفاخر والعلو وكانوا إذا جلسوا بٌن المشركٌن أو المسلمٌن 

ا األنبٌاء بقول نحن أبناء هللا وأحباإهٌتفاخرون  وإلى الٌوم  ،ومنه

لهم على سبحانه فضّ عون أنهم شعب هللا المختار وأن هللا هم ٌدّ 

ن التً ورد فٌها محاسن آالعالمٌن مستندٌن فً ذلك إلى آٌات القر

 .ٌُخفونهاالقوم، أما ما ورد بشؤنهم من أفعال شنٌعة فكانوا 

ٌُظهر شناعة أفعالهم  - فؤراد الملك سبحانه أن ٌفضحهم و

ُتمُ  َولََقد  ) ومساوبهم فقال لهم اْ  ٱلهِذٌنَ  َعلِم  َتَدو  تِ  فًِ ِمنُكم   ٱع  ب  ( ٱلسه

وما حدث ألسالفكم نتٌجة  أي إٌاكم أن ُتنكروا واقعة السبت

فؤنتم تعلمون هذا جًٌدا ولهذا جاء بالمإكدات م هم وشقاقهعناد

 .الثالث

هناك قرٌة ٌسكنها بعض بنً إسرابٌل  كانالقصة مختصرة:       

أن ٌصطادوا جمٌع سبحانه  كانت على ساحل البحر فؤمرهم هللاو

ولهذا حظر  ،فهو ٌوم عبادتهماألسبوع ماعدا ٌوم السبت  أٌام

 ولكن ما حدث كان كالتالً:  ،علٌهم الصٌد فٌه

ال تتواجد جمٌع أٌام األسبوع وإذا وجدت توجد بقلة األسماك  كانت

وبكثرة وقد كان هذا الرزق هو  تتواجدجاء السبت ما فإذا 

من تٌسٌر ما الحكمة و !!فما هذه الفتنة؟ ،وال بدٌل لهطعامهم 

 ؟المعصٌة لهم 
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َها} :الحكمة ذكرها ربنا سبحانه فً سورة المابدة فقال_ ٌُّ ؤَ ٓ  ٱلهِذٌنَ  ٌََٰ

ُكمُ  َءاَمُنواْ  لَُونه ب  ٌَ ُ  َل
ء   ٱّلِله  ً نَ  بَِش دِ  مِّ  ٌ ِدٌُكم   َتَنالُُهۥٓ ٱلصه  ٌ لَمَ  َوِرَماُحُكم   أَ ع  ٌَ  لِ

 ُ
َخافُُهۥ َمن ٱّلِله ِب   ٌَ  ٌ َغ َتَدىَٰ  َفَمنِ  بِٱل  دَ  ٱع  لِكَ  َبع 

َٰ
 {(94) أَلٌِم   َعَذاب   َفلَُهۥ َذ

  )المابدة(

آٌة سورة ؟ ما العالقة بٌن آٌة المابدة وقصة أصحاب السبت -

ٌبتلٌه ف الذي أراد القٌام بالعمرة أو الحج حرمالمابدة نزلت فً الم

فما الحكمة من  الصٌد ٌكون فً ُمتناول ٌده ورمحهمن هللا بشًء 

  االبتالء؟هذا 

لَمَ  ) ع  ٌَ ُ  لِ
َخافُُهۥ َمن ٱّلِله ِب   ٌَ  ٌ َغ  ففً هذا اختبار وامتحان َمن الذي  (بِٱل 

هو منه وسٌخاف هللا بالغٌب؟ فمع شدة االحتٌاج للصٌد واألكل 

 .ألنه ٌخاف هللا بالغٌبأن ٌصطاد ال ٌستطٌع  إال أنهجابع 

 

اْ  ٱلهِذٌنَ  ) َتَدو  تِ  فًِ ِمنُكم   ٱع  ب    (:ٱلسه

 هإالء هم الذٌن وضعوا الشباك لصٌد األسماك ٌوم الجمعة مساءً 

تان إلٌها ٌوم الجمعة فكانوا ٌسوقون الحٌ ؛ٌاضالحِ فاتخذوا )

قلة الماء ، فٌؤخذونها ٌوم ، فال ٌمكنها الخروج منها لفتبقى فٌها

 .وتلك من الحٌل الُمَحَرمة (األحد

لكن هناك تفصٌل : أن هإالء القوم عاقبهم هللا عز وجل، والشاهد

  -لألمر:
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رابٌل ولكنهم كانوا ثالثة القرٌة كانوا كلهم من بنً إس هل هذهفؤ

 -أقسام:

ٌُذعن ألوامر هللا سبحانه -1   .فرٌق اعتدى فلم 

 .مر بمعروف ونهً عن المنكر(أفرٌق وعظ ومنع ) -2

ولٌس هذا  ،عن المنكر ولكنه لم ٌنهَ  فرٌق صمت فلم ٌعتدِ  -3

َمن كان ٌؤمر بالمعروف وٌنهى عن بط ثٌُ بل أنه كان فحسب 

 .المنكر

 

 فما هو جزاء كل فرٌق ؟   

  .أخذهم هللا بعذاب ببٌس (:الذٌن اعتدوا) الفرٌق األول -

 (:الذٌن أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر) الفرٌق الثانً -

ِذَرةً )، فقد قالوانجاهم ربهم ُكم   إِلَىَٰ  َمع  قُون َولََعلهُهم   َربِّ ته أي حتى  (ٌَ

 ٌقولوا لربهم أنهم أمروا ونهوا )فٌكونوا بذلك معذورون أمام هللا(

 .مإلى ربهٌبوا فؤمرهم فإن لم ٌستج

الذٌن قال فٌهم هم  :)الصامتون المثبطون( الفرٌق الثالث -

ة   َقالَت   َوإِذ  } ربهم: ُهم   أُمه ن  ًما َتِعُظونَ  لِمَ  مِّ ُ  َقو 
لُِكُهم   ٱّلِله ُبُهم   أَو   ُمه   ُمَعذِّ

ِذَرةً  َقالُواْ  َشِدٌٗدا   َعَذاٗبا ُكم   إِلَىَٰ  َمع  قُونَ  َولََعلهُهم   َربِّ ته  )األعراف({(164) ٌَ

 

  

جة أن بحُ ة على معصٌمقٌم ترك ال جبال ٌ                         

ٌُهلكه ألن واجب أمره محسوم  ال ٌتوقف إلى النصح وأن هللا س

  ..الساعةقٌام 

 ولنا هنا وقفة
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وبالتالً علٌنا أن عقوبتهم هذا الفرٌق لم ٌذكر الرب سبحانه و

 .فؤمرهم إلى هللا م،نتوقف بشؤنه

  

سِ  قَِرَدةً  ُكوُنواْ  )   (:ٌنَ   َِخَٰ

 .عقوبة هإالء كانت المسخ فؤصبحوا قردة رجااًل ونساء

 ؟  ) قرود على شاكلتهم(سإال : هل هإالء الذٌن مسخوا لهم نسل

  هل الممسوخون من بنً ملسو هيلع هللا ىلصسؤل الصحابة النبًفقد  ..قٌل: ال -

ؤي ف ،نراها؟ فقال لهم ال: لٌسوا هإالءإسرابٌل هم القردة التً 

اآلثار( بعض من هإالء ماتوا بعد ثالثة أٌام )كما جاء فً  مسخ

 أمم الحٌوانات التً وجدت قبل مسخأما ما ترونهم فهم أمة من 

 .المقصودٌن فً اآلٌة

ِه َوَسلهَم: ) ٌْ ًِّ َصلهى هللاُ َعلَ بِ ْجَعلْ لَِمْسخ  َنْساًل َواَل »َقالَ النه ٌَ إِنه هللاَ لَْم 

 [(2663أخرجه مسلم)] «َوَقْد َكاَنِت اْلِقَرَدةُ َواْلَخَناِزٌُر َقْبلَ َذلِكَ َعقًِبا، 

 

/ األعراف/ )البقرة الفرق بٌن ما ذكر فً كل  من سورة ما :سإال

 ؟المابدة(

سِ  قَِرَدةً  ُكوُنواْ  }قال تعالى:  -  [األعراف/ البقرة]  { ٌنَ   َِخَٰ

ُبُكم َهل   قُل   } قال سبحانه:و - ن بَِشّر   أَُنبِّ لِكَ  مِّ
َٰ
ِ   ِعندَ  َمُثوَبةً  َذ  َمن ٱّلِله

ُ  لهَعَنهُ 
هِ  َوَغِضبَ  ٱّلِله  ٌ ُهمُ  َوَجَعلَ  َعلَ ِقَرَدةَ  ِمن  َخَناِزٌرَ  ٱل   َوَعَبدَ  َوٱل 

ُغوَت  
بِكَ  ٱلطهَٰ

ٓ َكاٗنا َشّر   أُْولََٰ بٌِلِ  َسَوآءِ  َعن َوأََضلُّ  مه   [المابدة]{(60) ٱلسه
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األشخاص هم نفس فهل  ،جاء الكالم فً هذا الموضع مطلًقا_

 ؟ السبت الذٌن اعتدوا فً

فالذٌن اعتدوا فً  ؛ٌجب التوقفولهذا  ال ٌوجد دلٌل على ذلك

السبت هم َمن ورد ذكرهم فً البقرة واألعراف )قردة( أما فً 

ل على هللا التوقف هنا خٌر  من التقوّ ف، )قردة وخنازٌر( المابدة

 .بغٌر علم

 ..ٌهودفٌه ال فٌما وقع ٌقع المسلمونحتى ال  :تنبٌه

ُهوُد، َفَتْسَتِحلُّوا َمَحارِ " اَل َتْرَتِكُبوا َما اْرَتَكَبِت  ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللاَقالَ  ٌَ َم اْل

لِ  ٌَ  [(56)أخرجه اإلمام ابن بطة العكبري فً إبطال الحٌل رقم ] "هللاِ بِؤَْدَنى اْلِح

 

ٌُل على شرع هللا : - ٌُحاول أن ٌجد لنفسه  فإٌاكم والتحا فالبعض 

، فإٌاكم وفعل ذلك ألن العقوبة تكون من مخرج لفعل المعصٌة

 ؟لماذاأصعب ما ٌكون 

 فً ذلك استخفاف بؤمر هللا عز وجل، والحظ الفرق بٌن عبد  _ألن 

أنه لمعرفته بٌن ٌدي ربه حاله االنكسار فٌكون ٌقع فً الذنب 

قتراف اللنفسه  اوبٌن عبد ٌتحاٌل على شرع هللا لٌجد مبررً  ،مذنب

 .الذنب، فاألول قد ٌعفو هللا عنه أما الثانً فعقابه شدٌد
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اٗل )   عقوبةعبرة أو   (:َنَكَٰ

َها) َنَٰ   ؟الضمٌرَمن هوعابد  (:َفَجَعل 

ما صدر منهم والسبب هو  أهل القرٌةالضمٌر عابد على أن قٌل  -

سخهم والعذاب ومفؤنزل هللا علٌهم النكال من اعتداء ٌوم السبت 

فكانت موعظة وعبرة لَمن حولها  ،وتلك عقوبة شدٌدة جًدا قردة

ُ  َفؤََخَذهُ } كقوله تعالى: ٌؤتً من بعدهم سولَمن  من القرى
 َنَكالَ  ٱّلِله

ِٓخَرةِ  ُولَىَٰٓ  ٱأل   )النازعات({(25) َوٱأل 

على كانت نتٌجة والتً   العقوبة الضمٌر عابد علىأن وقٌل :  -

وما سبق أن صدر منهم  ،من اعتداء ٌوم السبتما صدر منهم 

 من ذنوب قبل ذلك )هذا القول مرجوح(

 .أما الراجح: فهو القول األول 

 

قٌِنَ  ) ُمته  (:لِّل 

ٌتعظ، والدلٌل:  وعظة ال تكون إال للمتقٌن ألن غٌرهم المهذه ال 

أنهم ذلك ولم ٌتعظوا بل بعد وا من ءُ أقواًما من بنً إسرابٌل جا أن

القٌام  أسالفهمالتً اعتاد واألفعال  ارتكبوا المخالفات والمعاصً

 .بها

َها"  َنَٰ اٗل  َفَجَعل  نَ  لَِّما َنَكَٰ  ٌ َها َب  ٌ َد َفَها َوَما ٌَ ِعَظةٗ  َخل  قٌِنَ  َوَمو  ُمته  لِّل 

(66) " 
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الناظر إلى القصة والتً ورد ذكرها فً عدة آٌات ٌجد أن  -

المنطقً هو أن تبدأ ، ألن الترتٌب ترتٌبغٌر جاءت من أحداثها 

فٌذهب الناس  ،األحداث بقتل النفس ثم االختالف فً تحدٌد القاتل

إلى موسى علٌه السالم لٌحكم فً األمر فٌوحً إلٌه ربه سبحانه 

عن  هفً سإال واأبذلك بدموسى قومه  فلما أمربذبح البقرة 

صفات هذه البقرة وهذا من باب التعنت ولكنهم ذبحوها فً آخر 

ٌُخبر عن قاتله ثم  ا ل ًٌ األمر ثم ضربوا القتٌل ببعضها فقام القتٌل ح

  .مًٌتا بعد ذلك رّ خَ 

 

ِمِهۦٓ ُموَسىَٰ  َقالَ  َوإِذ   ) َ  إِنه  لَِقو 
ُمُرُكم   ٱّلِله ؤ  َبُحواْ  أَن ٌَ   َتذ 

 
 : (َبَقَرٗة

بقرة حتى تتضح  واذبحهم أن ٌأمرأن هللا أخبر موسى قومه 

 .حقٌقة األمر

ِخُذَنا َقالُٓواْ )   (:ُهُزٗوا   أََتته

المزاح مع استخفاف هل أنت تستهزئ بنا، )الهزو(: هو  

 .بالممزوح معه واالستهانة به

ِمِهۦٓ ُموَسىَٰ  َقالَ  َوإِذ  "  َ  إِنه  لَِقو 
ُمُرُكم   ٱّلِله ؤ  َبُحواْ  أَن ٌَ   َتذ 

 
 َقالُٓواْ  َبَقَرٗة

ِخُذَنا ِ  أَُعوذُ  َقالَ  ُهُزٗوا   أََتته ِهلٌِنَ  ِمنَ  أَُكونَ  أَن   بِٱّلِله َجَٰ  "(67) ٱل 
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: إلى طرٌقة الخطاب التً ٌتحدث بها بنو إسرابٌل مع  انظروا_

مه ربه_ وله ما _كلّ الرسل رسول من أولً العزم من)نبٌهم وهو 

فٌه فهل ٌمكن بعد هذا أن ٌمزح مزاًحا  !!له من المناقب(

من  ؤتًاستخفاف واستهزاء بَمن أمامه ؟ هذا األمر ُمستبعد أن ٌ

  !نبً ؟ ؤتً من ِقَبلشخص عاقل رصٌن رزٌن فكٌف ٌقِبل 

قول هإالء ٌدل على مدى استهانتهم بؤنبٌابهم وعلى ولكن _

  .جرمهم معهم

ِ  أَُعوذُ  َقالَ  ) ِهلٌِنَ  ِمنَ  أَُكونَ  أَن   بِٱّلِله َجَٰ   (:ٱل 

  .ذ موسى بربه أن ٌكون من الجاهلٌنفاستعا

 

  -ونوعان: ،الجهل: قسمان       

  -:هما القسمانأما 

                                                                                                                                                                   الجهل البسٌط: وهو عدم العلم بالكلٌة  -1

 .الجهل المركب: وهو العلم على غٌر الحقٌقة -2

 

 -أما النوعان فهما:

 عدم العلم بالحق(عدم العلم بالواقع ) -1

 .بموجبه ملعدم الع -2

فَمن ال ٌعرف الحق من الباطل جاهل، وَمن ؛ وكال النوعٌن جهل -

ٌهزه عن الباطل ولكنه لم ٌعمل بموجبه أشُد جهاًل عرف الحق   .وم
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ونبً هللا موسى علٌه السالم نفى عن نفسه جمٌع أنواع   

ى العلم من الجهل، فال الجهل البسٌط وال الجهل المركب ألنه ٌتلقّ 

الحق_ وحاشاه أن العلٌم الحكٌم رب العالمٌن )فحاشاه أن ٌجهل 

ٌُعٌذه من هذه  ٌعلم الحق وال ٌعمل به( فاستعاذ بربه وسؤله أن 

 .ولم ٌنسب لنفسه العلم )تواضع موسى( الصفة الذمٌمة

 

على: أن رضً هللا عنهم وقد أجمع أهل العلم بداًٌة من الصحابة _

 فهو، باألسماء وبالصفات وبالعقوبة كل َمن عصى هللا فهو جاهل

عون أنهم على علم ألن العلم لو رسخ هل حتى لو كان ممن ٌدّ اج

 .استطاع العبد أن ٌعصً الرب تبارك وتعالى افً القلب لم

 

 

 

 

عُ )   (:َربهكَ  لََنا ٱد 

أدبهم فً الخطاب فلم ٌقولوا )ربنا( ولكن قالوا وهذا من سوء 

َهب   } وهذا هو دأبهم )ربك( تاَِلٓ  َوَربُّكَ  أَنتَ  َفٱذ 
َٰ
ا َفَق ُهَنا إِنه ِعُدونَ  َهَٰ

َٰ
 َق

 .لٌس بربهمالرب سبحانه  وكؤن )المابدة({(24)

 

عُ  َقالُواْ " ٌِّن َربهكَ  لََنا ٱد  ًَ   َما لهَنا ٌَُب ُهۥ َقالَ  ِه قُولُ  إِنه َها ٌَ  اله  َبَقَرة   إِنه

ر   َواَل  َفاِرض   نَ  َعَواُن   بِك   ٌ لَِك   َب
َٰ
َعلُواْ  َذ َمُرونَ  َما َفٱف   " (68) ُتإ 
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ًَ  َما)   (:ِه

ما سنها ؟ والدلٌل هو اإلجابة التً  :السإال هنا المقصود به

 ما هً؟، جاءت فً سٌاق اآلٌة

سمعوا ، ولو لو ذبحوا أدنى بقرة لكفتهم قال بعض أهل العلم : -

لقُضٌت حاجتهم ولكنهم شددوا وا بؤي بقرة فذبحوها ءاألمر وجا

 .فشدد هللا علٌهم

َها )   .أي أنها لٌست كبٌرة السن (:َفاِرض   اله  َبَقَرة   إِنه

ر   َواَل  )   .فحل هاؤْ ٌطأي لم  (:بِك 

نَ  َعَواُن   )  ٌ لِكَ  َب
َٰ
 والعوان هو أقوى أنواع البهابم   ( :َذ

 .: هً قوٌة شدٌدة متوسطة العمر اإذً  -

َعلُواْ  ) َمُرونَ  َما َفٱف  لكنهم ، ؤمرتم بهفهذا هو ما سؤلتم عنه  (:ُتإ 

 ..استمروا فً التعنتف  لهم من شؤنها ضحَ لم ٌكتفوا بما وُ 

 

 

 

 

َها ) َرٓاءُ  َبَقَرة   إِنه  (:َصف 

  .وصفارها واضح تسر الناظرٌن، أصفرالبقرة لونها  

 

عُ  َقالُواْ  " ٌِّن َربهكَ  لََنا ٱد  ُنَها   َما لهَنا ٌَُب ُهۥ َقالَ  لَو  قُولُ  إِنه َها ٌَ  َبَقَرة   إِنه

َرٓاءُ  ُنَها َفاقِع   َصف  ِظِرٌنَ  َتُسرُّ  لهو 
 " (69) ٱلنهَٰ
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ِظِرٌنَ  َتُسرُّ )
  (:ٱلنهَٰ

ص للعٌن بنَ ومن هنا استدل العلماء على أن هذا اللون ُمرٌح 

ٌُسر اإلن ولكنهم لم ٌكتفوا باللون ، سان إذا ما نظر إلٌهالقرآن ف

 ....أًٌضا فقالوا

 

 

 

 

فقد أرادوا أن  ؛سٌاق اآلٌات والكالم ككل هو مزٌد من االستكشاف

دوا على ٌجمعوا المزٌد من المعلومات حتى ٌؤتوا بالبقرة التً شدّ 

  .أنفسهم لإلتٌان بها

ًَ  َما ) عن الصفة الخارجٌة؟ وهذا ما سٌؤتً فً للسإال  (:ِه

  .سٌاق اآلٌات

آ  ) ُ  َشآءَ  إِن َوإِنه
َتُدونَ  ٱّلِله قال بعض أهل العلم: إن لم  (:لَُمه 

موا لٌها أبًدا ولكنهم قدّ ما كانوا لٌهتدوا إٌقولوا إن شاء هللا 

  .المشٌبة

الجملة / الالم/ وقد تؤكدت هذه الجملة بثالثة مإكدات هً: )إن   

آ  سمٌة هً:)سمٌة( والجملة االاال ُ  َشآءَ  إِن َوإِنه
َتُدونَ  ٱّلِله ولو  (لَُمه 

  ، فما السبب ؟)سنهتدي إن شاء هللا(كانت الجملة فعلٌة لقٌل:

عُ  َقالُواْ   " ٌِّن َربهكَ  لََنا ٱد  ًَ  َما لهَنا ٌَُب َبَقرَ  إِنه  ِه َبهَ  ٱل  َنا َتَشَٰ  ٌ آ  َعلَ  َوإِنه

ُ  َشآءَ  إِن
َتُدونَ  ٱّلِله  " (70) لَُمه 
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وبالتالً كان  ؛قوى من الجملة الفعلٌةأسمٌة تؤكٌدها الجملة اال -

 .هذا تؤكًٌدا منهم واستسالم إلى حد  ما فً هذه القصة

تقدٌم المشٌبة ٌإدي إلى _وهذه جزبٌة البد من االنتباه إلٌها ألن 

بل علٌه أن فال ٌعتمد اإلنسان على حوله وقوته  تٌسٌر األمور

 .ٌنتبه إلى أنه لن ٌفعل أي شًء إال بمشٌبة هللا عز وجل

 

 

 

 

 

خضعوا  ،داع   الهفبعد كل هذا الجدال والُمهاترات التً لم ٌكن 

 ...ألمر هللا

َها ) ضَ  ُتثٌِرُ  َذلُول   اله  َبَقَرة   إِنه َر  هنا هل القراءة تكون وصاًل  (:ٱأل 

ضَ  ُتِثٌرُ  َذلُول   اَل ) َر   ( ونتوقف ؟ َذلُول   اَل وقًفا )( أم تقرأ ٱأل 

 -هناك قوالن للعلماء: -

ضَ  ُتثٌِرُ  َذلُول   اَل فإذا قٌل ) -1 َر  ٌكون المعنى  :الوصلقراءة  (:ٱأل 

 ال ُتقلِّب األرض لعمل، كما أنهافً اذلولة أن هذه البقرة لٌست م

 .فال هذا وال ذاك أًٌضا

ٌكون المعنى أنها لم ُتذل فً  (: وتوقفنا:َذلُول   اَل ) أما إذا قٌل -2

ضَ  ُتثٌِرُ العمل ولكنها كانت ُتستخدم فً تقلٌب األرض ) َر   .(ٱأل 

ُهۥ َقالَ  " قُولُ  إِنه َها ٌَ ضَ  ُتثٌِرُ  َذلُول   اله  َبَقَرة   إِنه َر  قًِ َواَل  ٱأل   َتس 

ثَ  َحر  ةَ  اله  ُمَسلهَمة   ٱل  ٌَ نَ  َقالُواْ  فٌَِها   ِش ـ ََٰ
تَ  ٱل    ِجب 

َحقِّ   َوَما َفَذَبُحوَها بِٱل 

َعلُونَ  َكاُدواْ  ف  ٌَ (71) " 
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ألنه فً بداٌة ؟ القول األول)قراءة الوصل( أوجه وأرجح فلماذا -

األمر نفى أن تكون مذلولة فً العمل وختم بعدم قٌامها بسقً 

كونها ُتثٌر األرض أًٌضا؟ فالنفً الزرع فلماذا ُنسقط عنها نفً 

شمل البداٌة والنهاٌة فلماذا ال ٌشمل ما ذكر فً المنتصف؟ 

أنها لٌست مذلولة فً العمل وال تقلب األرض كما أنها  :فالراجح

  .ال تسقً الحرث

قًِ َواَل  ) ثَ  َتس  َحر   .أي ال تستخدم فً ُسقً األرض (:ٱل 

 .أي خالٌة من العٌوب (:ُمَسلهَمة  )

ةَ  اله ) ٌَ أو  ،ٌخالف لونها فٌهالون  فال هً اللون،الشٌة  (:فٌَِها ِش

  .سوى لون جلدها فٌهالون  ال

نَ  َقالُواْ ) ـ ََٰ
تَ  ٱل    ِجب 

َحقِّ  َعلُونَ  َكاُدواْ  َوَما َفَذَبُحوَها بِٱل  ف  فجمعوا  (:ٌَ

ما آتاهم به من مواصفات وذهبوا إلى السوق لٌؤتوا بهذه البقرة 

 .جاءهم بوصفهاالتً 

_هناك آثار كثٌرة وردت فً هذا الشؤن ولكنها غٌر محققة ولكن 

عانوا كثًٌرا حتى ٌجدوا هذه البقرة بتلك المإكد أن هإالء 

فً السإال عنها فشدد هللا المواصفات والتً شددوا على أنفسهم 

 .علٌهم فً إٌجادها
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ُتم  )  َرَٰ    .اختلفتم فٌمن قتلهاأي  (:َفٱدهَٰ

( ُ
ِرج   َوٱّلِله ا ُمخ  ُتُمونَ  ُكنُتم   مه   .ر ما كنتم تكتمونهِ ظْ أي مُ  (:َتك 

_فهذه النفس التً قتلت واختلفتم أنتم فٌمن قتلها سوف ٌظهر 

  .قاتلها إذا فعلتم ما أُمرتم به

 

 

 

 

 

ا هللا سبحانه المقتول ونطق باسم قاتله فعرفوه، فكانت _فؤحٌ

بذبح بقرة دون أمروا : أنهم وقٌلالحادثة عبرة لبنً إسرابٌل، 

 .كانوا قد اتخذوا من العجل إله فٌما سبقسابر الحٌوانات ألنهم 

لِكَ ) 
َٰ
ًِ  َكَذ ُ  ٌُح 

َتىَٰ  ٱّلِله َمو  ، وهذا من أجل أن تتعظوا وتعتبروا (:ٱل 

فالملك سبحانه قادر على إحٌاء الموتى فٌكون لدٌكم ٌقٌن على 

 .هذا األمر

ُتم   َوإِذ    " ٗسا َقَتل  ُتم   َنف  َرَٰ  ُ  فٌَِها   َفٱدهَٰ
ِرج   َوٱّلِله ا ُمخ  ُتُمونَ  ُكنُتم   مه  َتك 

(72) " 

َنا  " ِرُبوهُ  َفقُل  ِضَها   ٱض  لِكَ  بَِبع 
َٰ
ًِ  َكَذ ُ  ٌُح 

َتىَٰ  ٱّلِله َمو  ٌُِرٌُكم   ٱل  تِِهۦ َو ٌََٰ  َءا

قِلُونَ  لََعلهُكم    " (73) َتع 
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ٌُِرٌُكم   ) تِهِ  َو ٌََٰ كمال قدرته العالمات البٌنات الداالت على  (:َءا

عدوا وال تتُتعارضوا أوامر هللا عز وجل فال  ،وعلى عظٌم سلطانه

خاسر، وكل َمن  ن وكل عاص  وألنكم ستكونون أنتم الخاسرحدوده 

طغى وبغى وترك العمل بما أمر هللا تعالى به فهو من الخاسرٌن 

 ..الجاهلٌن

 

من ٌجعلنا فنعوذ باّلِل أن نكون من هإالء ونسؤله سبحانه أن 

 .الذٌن ٌستمعون القول فٌتبعون أحسنه العالمٌن العاملٌنالعباد 

     

سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن ال إله إال أنت، أستغفرك وأتوب 

 إلٌك

 


