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ُ  ٱۡلَويَُّ َعلَۡيُكنُُ َوأًََزۡلٌَا ٱۡلَغَوامَُ َعلَۡيُكنُُ َوظَلَّۡلٌَا " ۡلَىي  تُِ ِهي ُكلُىاُ  َوٱلسَّ  طَيِّبَ 

ُكۡنُ  َها ِكي ظَلَُوىًَا َوَها َرَزۡقٌَ  " (57) يَۡظلُِوىىَُ أًَفَُسُهنُۡ َكآًُىاُ  َولَ   

 سورة البقرة

 المحاضرة الثانٌة عشر

 اآلٌات من 57 : 61

ِ َنْحَمُدهُ َوَنْسَتِعٌُنُه َوَنْسَتْغِفُرهُ َوَنُعوُذ بِاّلِل ِمْن ُشُروِر  إن اْلَحْمُد ّلِِلَّ

َئاِت  ٌِّ ٌُْضلِلْ أنفُِسَنا َوِمْن َس ْهِدِه هللا َفال ُمِضلَّ لَُه َوَمْن  ٌَ أَْعَمالَِنا َمْن 

َفال َهاِدَي لَُه َوأَْشَهُد أن ال إِلََه إاِل هللا  َوْحَدهُ ال َشِرٌَك لَُه َوْأْشَهُد أن 

ًدا َعْبُدهُ َوَرُسولُهُ  ..وبعد، ُمَحمَّ  

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

مور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضاللة وكل ضاللة األ

..فً النار  

نزول المن والسلوى واستسقاء تحدثت عن الغمام و اآلٌات -

فً فترة وكل هذا وقع لبنً إسرائٌل وخروج الماء  لقومه موسى

بعدما أمر هللا عز وجل موسى  هم)التٌه( والتً جاءت عقاًبا ل

األرض المقدسة وجهاد القوم بدخول وقومه علٌه السالم 

الجبارٌن الذٌن كانوا فٌها)القصة وردت فً سورة المائدة( إال 

                   .ردوا األمر ورفضوا الجهاد همأن

ُكمُ  َظلَّۡلَنا)َ ٌۡ َغمَّ  ، َواْلَغَماُم ُهَو َماَواْلَغَماُم َجْمُع َغَماَمةٍ  (:ٱۡلَغَمامَ  َعلَ

َماَء  ِر َذلِكَ السَّ ٌْ .ِمْن َسَحاٍب َوَغ  
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 حر من ٌظلكم السحاب أرسلناأي  ومعنى ظللنا علٌكم الغمام:

ألنكم فً التٌه)صحراء جرداء( لٌس فٌها أي شًء  الشمس

ٌُمٌتهم .ٌحجب عنهم حر الشمس الذي ٌمكن أن   

: فمع شدة العصٌان والعناد وكفران النعمة وعدم وهنا وقفة     

من هإالء ورفضهم أن ٌدخلوا األرض المقدسة للجهاد  الشكر

فٌها كتب علٌهم ربهم دخول التٌه عقاًبا لهم ولكن هللا عز وجل 

بالرغم من فرضه علٌهم دخول التٌه كعقوبة لهم إال أنه أنزل 

كٌف ٌكون العقاب واإلكرام فً نفس علٌهم المن والسلوى، 

رحمن الرحٌم الكرٌم المنان، ؟ ال ٌكون هذا إال إذا كان من الالوقت

لقد كان الحر شدٌد فً الصحراء وهم فً فترة عقاب إال أنه 

وهم فً أشد السحاب أرسل أن  سبحانه وتعالى من رحمته بهم

الحاجة إلى ما ٌستظلون به فغطى به حر الشمس وحجبه عنهم 

حرارة مستمرة، كً ٌستطٌعوا العٌش وإال كانوا سٌموتون فال

 اف هللا ورحمته بهم ونعمته علٌهم أن جعل لهم سحابً فكان من لط

.فوق رإوسهم لٌحجب عنهم حرارة الشمس رغم أنهم معاقبون  

ُ ُٱۡلَويََُُّعلَۡيُكنَُُُوأًََزۡلٌَا) ۡلَىي    (:َوٱلسَّ

 * ُ ۡلَىي  َمانً وهو طائر لحمه شهً ولبٌضه  :ٱلسَّ هو طائر السُّ

فهو ٌجمع بٌن فوائد عظٌمة ٌمتاز بها عن بٌض أي طائر آخر)

الحق سبحانه قادًرا على أن كان و (،ملجسا فادةستااللحم شهً و

ٌُنزل أي نوع آخر من أنواع الطٌور ولكنه أنزل علٌهم أفضل 

)وتلك نعمة أخرى والحدٌث فً سٌاق تعداد النعم على  أنواعها 

.بنً إسرائٌل(  
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اختلف فٌه العلماء : : ُٱۡلَويَُّ *  

مذاقه حلو كالعسل، ومنهم َمن قال :أنه  منهم َمن قال أنه شراب

.الزنجبٌل، قٌل فً ذلك أقوال كثٌرة  

.:أنه اسم لكل رزق حسن من الطعام والشرابولكن أرجحها   

 فلماذا ُرِجَح هذا القول؟                                                

ِه َوَسلََّم َقالَ:  - ٌْ ًِّ َصلَّى هللاُ َعلَ بِ ، َوَماُإَها الَكْمؤَةُ ِمَن الَمنِّ »َعِن النَّ

نِ  ٌْ .[(2049(،أخرجه مسلم)4639أخرجه البخاري)] «ِشَفاُء الَع  

ِه َوَسلََّم:  - ٌْ الَِّذي  اْلَكْمؤَةُ ِمَن اْلَمنِّ »َقالَ َرُسولُ هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَ

نِ  أَْنَزلَ هللاُ َتَباَرَك َوَتَعالَى َعلَى َبنًِ إِْسَرائٌِلَ، َوَماُإَها ٌْ  «ِشَفاٌء لِْلَع
             [(2049أخرجه مسلم)]

وال ٌرعاه أحد  ؟ هو نبات ال ساق له وال ورقفما معنى الكمؤة - 

   .وإذنههللا ولكنه ٌنبت بعلم 

: كلمة ٌقولها العوام عن ُتخالف العقٌدةالتً لفاظ ومن األ      

من غٌر إدراك منهم أنها ُتمثل خطؤً فً العقٌدة  بعض النباتات

)طلع شٌطانً( ألن الشٌاطٌن ال ُتنبت، فاّلِل سبحانه وتعالى هو 

الذي خلق الخلق وقدر األقدار واألرزاق، وجعل بعض النباتات 

  .تنبت بهذا الوصف لبٌان ِعظم قدر هللا

هذه األحادٌث تحمل الدلٌل على أن المن لٌس شراًبا، وهذا  اإذً  -

ٌُرجحون هذا القولما جع .ل بعض العلماء   

تُُِِهيُُكلُىاُ ) ُكنَُُۡهاُطَيِّبَ   كلوا من هذا الرزق الطٌب الحسن (:َرَزۡقٌَ 

     .هللا تعالى علٌكم به الذي امتنّ 
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  وعدم همعنادبالرغم من  هللا علٌهم فضلكٌف كان  انظروا

: فهإالء لم ٌجتهدوا فً تحصٌل هذا ه سبحانهألمر تهمطاع

ٌطٌر فً السماء فوجدوه فوق  فالسلوى كان طٌرٌ  ؛الرزق

 ةهو الرزق الحسن ومنه الكمؤفصطادوه، وأما المن ارإوسهم ف

وبالتالً فإن  ه،نٌلوهو نبات فً األرض وبالتالً لم ٌبذلوا جهًدا ل

.ؤخذوا بؤسباب السعً فً الرزقٌلم هإالء   

ْلَوى( أي أن فً هذه اآلٌة ٌقول الحق سبحانه )اْلَمنَّ       َوالسَّ

اآلٌة ُتشٌر إلى نوعان من الطعام فً حٌن أنه فً آٌٍة أخرى ٌقول 

ُموَسىَٰ  قُۡلُتمۡ  َوإِذۡ } سبحانه ۡصبِرَ  لَن ٌََٰ ... َطَعام   َعلَىَٰ  نَّ ِحد   {(61)َوَٰ

ولكن هذا وهو دأب الٌهود  عتراضهماوفً هذا إشارة إلى  )البقرة(

ٌصبروا  فلنعلى نوع الطعام الواحد االعتراض جاء هذه المرة 

                        فكٌف ٌمكن الجمع بٌن هاتٌن اآلٌتٌن؟ ،علٌه

  

 - للعلماء فً هذا األمر أقوال منها:                                   

منهم َمن قال أن المن هو نوع من الشراب وبالتالً ٌكون  -1

.واحد من الطعامً اآلٌتٌن هو نوع المنصوص علٌه ف  

ٌُوضع على مائدة العرب من صنوف هم ومن -2 َمن قال أن ما 

الطعام ٌطلق علٌه طعام، فهم ٌسمون ما اجتمع على المائدة 

                   .بالطعام الواحدالواحدة من أنواع الطعام المختلفة 

نهم كل ٌوم ٌؤكلون من وقٌل أًٌضا: أنه ُسمً بالطعام الواحد أل -3

.الشًءنفس   

أي ما القول الثانً هذه توجٌهات كلها ممكنة وإن كان أقربها هو  

صناف الطعام ٌسمى بالطعام اجتمع على المائدة الواحدة من أ

.الواحد  
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ۡظلُِموَن( ٌَ ِكن َكاُنٓوْا أَنفَُسُهۡم 
فما هو موضع  :)َوَما َظلَُموَنا َولََٰ

موضع ما هو أو  فً سٌاق تعداد النعم ؟ حدٌثهذه الجملة وال

؟ الظلم هنا  

  من باب الفزلكةقٌل  ء من اآلٌةالجز ا: أن هذفٌها العلماء ولق

هً كلمة محمودة ولٌست مذمومة كما ٌظن  ا معنى الفزلكة ؟م -

البعض، فإذا ما أراد أحد ما أن ٌعطً ملخًصا ألعمال كثٌرة سبق 

ٌُقال بها  له القٌام )تلخٌص ما قام به فً كلماٍت قلٌلة( فإن هذا 

ألنه من بالمعنى كاماًل ؤتً ٌنه أنه أتى بفزلكة عظٌمة شرط أن ع

ٌُْحِدث التلخٌص   نقصا فً المعنى فٌكون اختصاًرا الممكن أن 

.ُمِخاًل   

سبحانه قبل ذلك وفً سٌاق الكالم عن بنً إسرائٌل هللا  لقد ذكر -

هنا فإن الكالم  أما / ا ما ٌعترضوندائمً  ،نومعتد ظالمون قومأنهم 

ٌُذكرهم بؤنهم هللا أراد بالرغم من ذلك والنعم  تعدادسٌاق  فً أن 

ٌُِعْد ألنفسهم و ونببغٌهم وطغٌانهم هم ظالم ما سبق لكن دون أن 

وبغً  ملة )فزلكة( لما سبق منهم من تعدٍ هذه الجذكره فجاء ب

إٌجاًزا لما ولهذا فإنها تعد ، سبحانه هواعتراض وتكبر على أوامر

.)وتلك هً عظمة القرآن(سبق تفصٌله   

ُٱۡلَويََُُّعلَۡيُكنَُُُوأًََزۡلٌَاُٱۡلَغَوامََُُعلَۡيُكنَُُُوظَلَّۡلٌَاال سبحانه: )ق            
 ُ ۡلَىي  تُُِِهيُُكلُىاُ َُوٱلسَّ ُكۡنُ َُهاُطَيِّبَ  ِكن ) ثم قال( َرَزۡقٌَ  َوَما َظلَُموَنا َولََٰ

ۡظلُِمونَ  ٌَ طاب بنً إسرائٌل إلى ( فانتقل الكالم من خَكاُنٓوْا أَنفَُسُهۡم 

عدل عن الخطاب المباشر إلى الخطاب غٌر ه أن أي؛ خطاب الغٌبة

؟ فلماذاالمباشر   
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، وأًٌضا لبٌان الحكم على باب الوعظ والتخوٌف للجمٌعهذا من  -

هم ت؟ شدة ظلم هإالء ألنفسهم جعلهو هذا الحكم فمابنً إسرائٌل 

هو  َمن البشر بعض هناكف، ٌنزجرواال وال ٌستجٌبون للنصح 

هو ال ف، وال الشدةٌُجدي معه صعب الشكٌمة فال المعروف 

بٌننا بل  ونالكثٌرهإالء ٌوجد منهم فمثل ، بؤي حال ٌستجٌب ألحد

أن الكثٌر من المسلمٌن المعرضٌن عن دٌن هللا هذا هو حالهم 

    )حال بنً إسرائٌل( 

القرآن مثل هذه اآلٌات من أن  نعتقدوال نحن المسلمون  فلننتبه -

بنً إسرائٌل، ألن القصص التً ذكرت بنً إسرائٌل ب ً خاصةه

  وتعالى الرب تباركخطاًبا من القرآن فً  هاذكرجاء إنما 

لسببٌن:لماذا؟ ، للمسلمٌن  

أواًل : حتى ٌتعظوا وٌنتبهوا أنه ربما ٌقع فٌهم مثلما حدث ووقع 

  للٌهود.

ا: هو لبٌان مدى شدة هإالء القوم؛ فقد كانوا قومً ا شدادً ا لم  ًٌ ثان

-:اإلكرام معهم  دِ ٌُج  

لم أمام أنقذهم من فرعون وجنوده وأغرق هذا الطاغٌة الظا -أ

أحد ثم ٌنتقم هللا من هذا الظالم أمام  هظلم)اإلنسان عندما ٌأعٌنهم 

ٌُكون فً هذا شفاٌء لصدره( فؤشفى هللا صدورهم بغرق هذا  عٌنٌه 

ُموَسى َقالُواْ }الفرعون فما كان منهم مباشرة إال أن قالوا:   ٱۡجَعل ٌََٰ

ٗها لََّنآ    لَُهمۡ  َكَما إِلََٰ
ُكمۡ  َقالَ  َءالَِهة   )األعراف( {(138)َتۡجَهلُونَ  َقۡوم   إِنَّ  

وحٌن عاد من لقاء ربه حاماًل األلواح وجدهم قد اتخذوا من  -ب 

العجل إلًها لهم، فلما تاب علٌهم بقتل أنفسهم جادلوه فٌما كانت 

                               .له األلواح من أوامر الرب سبحانهتحم
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لٌعتذروا لربهم مما وحٌن أختار منهم سبعٌن رجاًل وذهب بهم  -ج

ُموَسىَٰ  قُۡلُتمۡ  َوإِذۡ  :}فعلوه لم ٌكن منهم أن قالوا ۡإِمنَ  لَن ٌََٰ ىَٰ  َلكَ  نُّ  َحتَّ

َ  َنَرى
ِعَقةُ  َفؤََخَذۡتُكمُ  َجۡهَرةٗ  ٱّلِلَّ   )البقرة({(55) َتنُظُرونَ  َوأَنُتمۡ  ٱلصََّٰ

ثم إذا ما أخذتهم الصاعقة تضرع موسى لربه بالدعاء فؤحٌاهم  -د

ٌُثمر هذا أي فائدةربهم بعدما أماته   .م ومع ذلك لم 

: كٌف كان األمر مع هإالء الذٌن قست قلوبهم، كانت انظروا -

تؤتٌهم العقوبة وٌتبعها شًء من الترغٌب، عقوبة وٌتبعها شًء 

من اإلكرام وهكذا ولكن ال فائدة )لقد أعطً هإالء صنوف النعم 

.ب وال جدوى(ونزلت علٌهم صنوف العذا  

_فؤراد الحق سبحانه أن ٌبٌن إلى أي درجة وصلت شدة قلوب 

الوعظ نفع معهم، فاتعظ ٌا صاحب م وال عَ القوم فال العذاب وال النِ 

وجد الٌوم أناس من المسلمٌن العقل وال تكن مثل هإالء ألنه ٌ

ن مثل هإالء )فَمن ٌتحدث معهم بالرفق واللٌن ال ٌجد منهم وكثٌر

وَمن ٌتحدث معهم بالشدة والتذكٌر بمآالت األمور آذان صاغٌة، 

  .ٌنفرون منه وال ٌلتفتون إلٌه(

(: َوَما َظلَُموَنا)  

سجل علٌهم جهلهم مع تسجٌل قلة شكرهم، فؤفعالكم الشنٌعة التً 

وها لم تظلموا بها ربكم ولكنكم صنف قلٌل الشكر ال ٌنفع مارتكبت

.معكم شًء  
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ِكن َكاُنٓوْا ) ۡظلُِمونَ َولََٰ ٌَ (:أَنفَُسُهۡم   

ِكن(: نفً، )َظلَُموَنا َوَماكلمة) - ۡظلُِمونَ  أَنفَُسُهمۡ  َكاُنٓواْ  َولََٰ  إثبات(: ٌَ

مع بٌن النفً واإلثبات ٌتم المعنى العلماء ٌقولون: إذا جُ و

..والتؤكٌد  

:تجمع بٌن النفً واإلثبات قول ال إله إال هللا : :مثاًل   

.)إال هللا(: إثبات.        )ال إله(: نفً   

 قٌل لماذا ٌجمع بٌن النفً واإلثبات فً كلمة الشهادة؟ 

إذا قٌل)ال ألن اإلثبات إذا سبقه نفً ٌكون فً ذلك تؤكٌد للمعنى، ف

هنا تؤكٌد على أنه هو لهة، وإذا قٌل)إال هللا(: إله(: هنا نفً لكل اآل

)هللا الواحد األحد، وهكذا تكون الكلمة بهذا الشكل أقوى من قول 

.الواحد األحد(  

جاء أسلوب توكٌد فً اآلٌة  -بالنفً واإلثبات -ومع هذا التؤكٌد  -

بل قال  م(لم ٌقل)كانوا ٌظلمون أنفسهف ؛م المفعولٌقدآخر وهو ت

.لتؤكٌد والحصر والقصرازٌادة ) كانوا أنفسهم ٌظلمون( وفً هذا   

سإال: لماذا ورد هذا التؤكٌد العظٌم من هللا عز وجل؟    

السٌئة  األفاعٌلٌفعل بنفسه نفسه عدو ألن اإلنسان الجاهل 

وٌجلب على نفسه من المضار ما ال ٌستطٌع أن ٌجلبها  واآلثمة

.هعلٌه عدو  
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ِذهِ  ٱۡدُخلُواْ  قُۡلَنا َوإِذۡ  " ةَ  َهَٰ ٌَ ثُ  ِمۡنَها َفُكلُواْ  ٱۡلَقۡر ٌۡ  ٱۡلَبابَ  َوٱۡدُخلُواْ  َرَغٗدا ِشۡئُتمۡ  َح

ٗدا ة   َوقُولُواْ  ُسجَّ ۡغفِرۡ  ِحطَّ ُكۡم   لَُكمۡ  نَّ ٌََٰ
َٰ
" (58) ٱۡلُمۡحِسنٌِنَ  َوَسَنِزٌدُ  َخَط  

                     

ِذهِ  ٱۡدُخلُواْ  قُۡلَنا َوإِذۡ )   ةَ  َهَٰ ٌَ :(ٱۡلَقۡر  

.)بٌت المقدس(وفتح  بدخول القرٌةوتعالى أمرهم الملك سبحانه   

 فهل؛ أمرهم هللا عز وجل بدخولها للجهاد، فعل أمر(: ٱۡدُخلُواْ )

كونً؟ أمر أمر شرعً أم  هنا الجهاداألمر ب  

الداخل سٌجاهد تنفًٌذا  ٍن واحد ألنآهذا األمر شرعً وكونً فً 

ر منذ خمسٌن  ألمر هللا وهذا أمر شرعً ثم أن هذا الدخول ُمَقدَّ

.ألف عام قبل أن ٌخلق هللا السماوات واألرض  

ِذهِ ) ةَ  َهَٰ ٌَ (:ٱۡلَقۡر  

    العلمأهل المقصود األرض المقدسة وهذا ما قال به جماهٌر  

َقۡومِ }قال سبحانه: َسةَ  ٱأۡلَۡرضَ  ٱۡدُخلُواْ  ٌََٰ ُ  َكَتبَ  ٱلَّتًِ ٱۡلُمَقدَّ
 َواَل  لَُكمۡ  ٱّلِلَّ

واْ  ِسِرٌنَ  َفَتنَقلُِبواْ  أَۡدَباِرُكمۡ  َعلَىَٰٓ  َتۡرَتدُّ ، ففسرت آٌة )المائدة({(21)َخَٰ

.آٌة البقرةالمائدة ما ورد فً   

ٌُقال  والقرٌة مؤخوذة من القري: وهو التجمع، فؤي تجمع للناس 

، أما المدٌنة عنه قري، ولكن معناها عند العوام هً :البلد الصغٌر

هذا الكالم وإن كان ُمتداواًل بٌن العوام إال أنه ، وفهً: البلد الكبٌر

.لغًة لٌس صحًٌحا  
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رك الصغٌر أًٌضا، قال هللا تبافالقرٌة ُتقال للبلد الكبٌر والبلد 

 َوَمۡن  ٱۡلقَُرىَٰ  أُمَّ  َولُِتنِذرَ }وتعالى عن)مكة( أنها أم القرى

(... ٌِّن}، وفً نفس الوقت قال سبحانه:)األنعام({(92َحۡولََها  ن َوَكؤَ  مِّ

ةٍ  ٌَ ًَ  َقۡر ةٗ  أََشدُّ  ِه ن قُوَّ تِكَ  مِّ ٌَ ًٓ  َقۡر ُهمۡ  أَۡخَرَجۡتكَ  ٱلَّتِ  لَُهمۡ  َناِصرَ  َفاَل  أَۡهلَۡكَنَٰ

هناك قرى هً أكبر من أم القرى)مكة( وبالتالً  اإذً  )محمد({(13)

ٌُطلق لفظ قرٌة على البلد الكبٌر وكذا البلد الصغٌر أًٌضا .ٌمكن أن   

(:َفُكلُواْ )  

األمر هنا لٌس استحباب؟ أمر ولكن هل هو أمر إٌجاب أم  فعل

 َحَلۡلُتمۡ  َوإَِذا)مثل قوله تعالى  ولكنه مباح إٌجاًبا وال استحباًبا

.) 
 
 َفٱۡصَطاُدوْا

ثُ  ِمۡنَها َفُكلُواْ ) ٌۡ (: َرَغٗدا ِشۡئُتمۡ  َح  

فً  األمر هنا لإلباحة فٌجوز لهم األكل والشراب فً أي مكان

ٌُمكنهم البٌع والشراء فٌها كٌفما أر وهذا ٌعنً  واداالقرٌة كما أنه 

       .أنه سٌؤتٌهم الخٌر

واسًعا هنًٌئا، وفً حالة من الطمؤنٌنة ولن ُتمنعوا من (: َرَغٗدا)

.هذا الخٌر ألنكم نصرتم دٌن هللا وامتثلتم ألوامره  

ٗدا ٱۡلَبابَ  َوٱۡدُخلُواْ )    .ا؟ باب القرٌةفؤي باٍب هذ(: ُسجَّ

ٗدا) ابتداًء: لقد  لماذا؟ف وقفةوهنا تكمن إشكالٌة تحتاج  (:ُسجَّ

ربهم سبحانه بدخول القرٌة التً ٌسكنها العمالٌق الظلمة أمرهم 

على نشر شرٌعة موسى  العملثم بعد ذلك منهم  هابتطهٌرالقٌام و

علٌه السالم فما كان منهم إال العصٌان والرفض ألوامر هللا 

.سبحانه  
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ولكن ما المقصود بالسجود هنا هل هو الخضوع ّلِل أم أن هناك  -

  مقصد آخر؟

من العلماء إلى القول بؤن المقصود بالسجود هو ذهب فرٌق  -1

الخضوع ّلِل عز وجل)أي:خاضعٌن ّلِل( ودلٌلهم فً هذا القول: 

ۡسُجُد   ٱّلِلََّ  أَنَّ  َترَ  أَلَمۡ } قوله تعالى: تِ  فًِ َمن لَُهۥ  ٌَ َوَٰ َمَٰ  فًِ َوَمن ٱلسَّ

َجرُ  َوٱۡلِجَبالُ  َوٱلنُُّجومُ  َوٱۡلَقَمرُ  َوٱلشَّۡمسُ  ٱأۡلَۡرِض  َوٓابُّ  َوٱلشَّ  َوَكثٌِر   َوٱلدَّ

نَ  اِس   مِّ هِ  َحقَّ  َوَكثٌِرٌ  ٱلنَّ ٌۡ ُ  ٌُِهنِ  َوَمن ٱۡلَعَذاُب   َعلَ
ۡكِرٍم   ِمن َلُهۥ َفَما ٱّلِلَّ  مُّ

َ  إِنَّ 
ۡفَعلُ  ٱّلِلَّ َشآءُ  َما ٌَ السجود هنا لٌس ا أن وفقال)الحج( {(18)۩ٌَ

ا أي على الحقٌقة ولكن المقصود هو الخضوع ًٌ   ! سجوًدا حقٌق

 

السجود هنا سجود على ألن : ، لماذا؟ وهذا القول نعترض علٌه -

ٌُفسر  الحقٌقة والدلٌل ٌؤتٌنا من السنة وهذا جائز ألن القرآن كما 

                               :بالقرآن ٌفسر أًٌضا بالسنة

ِه َوَسلََّم: _ ٌْ ًُّ َصلَّى هللاُ َعلَ بِ ُ َعْنُه، َقالَ: َقالَ النَّ
ًَ هللاَّ َعْن أَبًِ َذرٍّ َرِض

َن َتْذَهُب؟: »ِحٌَن َغَرَبِت الشَّْمسُ أِلَبًِ َذرٍّ  ٌْ ُ «أََتْدِري أَ ، قُْلُت: هللاَّ

َها ى َتْسُجَد َتْحَت الَعْرِش،  َوَرُسولُُه أَْعلَُم، َقالَ: " َفإِنَّ َتْذَهُب َحتَّ

ٌُْقَبلَ ِمْنَها، َوَتْسَتؤِْذَن َفالَ َفَتْسَتؤِْذَن  ٌُوِشُك أَْن َتْسُجَد، َفالَ  ٌُْإَذُن َلَها َو َف

ُث ِجْئِت، َفَتْطلُُع ِمْن َمْغِربَِها،  ٌْ ٌَُقالُ لََها: اْرِجِعً ِمْن َح ٌُْإَذَن لََها 

ْمُس َتْجِري لُِمْسَتَقرٍّ لََها َذلَِك َتْقِدٌُر الَعِزٌِز َفَذلَِك َقْولُُه َتَعا لَى: }َوالشَّ

    [(3199أخرجه البخاري)]   [ 38الَعلٌِِم{ ]ٌس: 

 

ا ال نعلم كٌفٌة  اإذً  - السجود هنا هو سجود على الحقٌقة وإن كنَّ

ا ًٌ   .سجود المخلوقات إال أنها تسجد للخالق سجوًدا حقٌق
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أًٌضا: أن المقصود بالسجود هو :  من األقوال التً ُذكرت -2

هِ  َوَرَفعَ :}الركوع واستدلوا بقوله سبحانه ٌۡ واْ  ٱۡلَعۡرشِ  َعلَى أََبَو  َوَخرُّ

...) لَُهۥ ٗدا    .ٌوسف وإخوته له اوَ بَ فركع أَ  )ٌوسف({(100ُسجَّ

 

ٌوسف وإخوته له  اوَ بَ أَ أًٌضا: لقد سجد  على هذا القولٌُعترض  –

ا لماذا؟ ألن كلمة ًٌ وا( تعنً سقط على األرض  سجوًدا حقٌق )َخرُّ

 .وبالتالً ال تؤتً مع الركوع

إخوة  لقد أراد بعض المفسرٌن الهروب من القول بسجود -

 .لون بؤن السجود ال ٌكون إال ّلِلٌوسف وأبوٌه له ألنهم ٌقو

 

ٌه السالم ثم ُنسخ فً : لقد كان هذا فً شرٌعة ٌوسف علالرد -

ثم أن هذا السجود لم ٌكن  فال إشكال فً ذلك، ملسو هيلع هللا ىلصشرٌعة محمد

 ،ن قبٌل التحٌة والتعظٌم والتشرٌفسجود عبادة ولكنه كان م

ا فنزلوا على األرض وسجدوا سجوًدا كان سجودهم  أي أن ًٌ حقٌق

وا) له وهكذا قالت اآلٌة ٌُقدم الظاهر على َوَخرُّ ( وفً أصول الفقه: 

  .ة واضحة وال تؤتً مع الركوعالمإول والكلم

 

كما ال ٌجوز  ،ود تحٌة ألحداآلن فال ٌجوز السجفً شرعنا أما  -

وع من التعظٌم وهذا ال نحناء ننحناء فً التحٌة ألن االحتى اال

السابقة ولكنه ُنسخ  ٌكون إال ّلِل عز وجل، نعم كان فً الشرائع

  .ملسو هيلع هللا ىلصبشرٌعة محمد

ٗدا ٱۡلَبابَ  َوٱۡدُخلُواْ ) ا  (:ُسجَّ ًٌ أصبح الدخول وهم ساجدون أمر حتم

فقد فُِرض علٌهم ولكن هناك إشكالٌة فً األمر ألن السجود ٌعنً: 

الثبات واالستقرار بٌنما الدخول ٌعنً: الحركة واالنتقال فكٌف 

 ٌتسنى لهم الجمع بٌن هذا وذاك؟ 
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: أن الحال تارة ٌكون مقارن للفعل وتارة ٌكون ُمتؤخر عنه، قٌل_

ألن الجمع بٌن الحركة والثبات فً  ؛فالسجود حال الدخول ممتنع

وبالتالً ٌمكن أن ٌتؤخر الفعل عن الحال،  ،واحد غٌر ممكن وقتٍ 

فٌكون المعنى: أنكم إذا دخلتم القرٌة وانتصرتم بفضل هللا وتمكنتم 

سجًدا وذلك شكًرا لنعمته التً أنعم بها  من هذا األمر فخروا ّلِل

 .علٌكم

 

ة   َوقُولُواْ )   (:ِحطَّ

 

قال : فٌقال: حط الراحلة: أي أنزلها، (: النزول، الحطأصل كلمة )

ا خطاٌانا فاغفر لنا هذه الخطاٌا الشنٌعة التً لوقو ا ٌارب حط عنَّ

 أنكم لوف واألوامر،نا وتعدٌنا بها الحدود ارتكبناها فً حق أنفس

سبحانه  هللا كرتم على هذا العطاء ثم طلبتم مندخلتم القرٌة وش

من  األنكم ستكونوعطاكم وأن ٌُحط عنكم خطاٌاكم ألالمغفرة 

 .المحسنٌن

ولكنهم لم ٌستجٌبوا لما أُِمروا به، هإالء هم بنو إسرائٌل وتلك _

ْزَحفُوَن علَى أَْسَتاِهِهمْ حالهم،  ٌَ راتِهم() فدخلوا  ولم ٌسجدوا  مَإخِّ

وكانوا ٌقولون حطٌة فً شعٌرة )حبة فً شعٌرة( أي نرٌد أن نؤكل 

 .الشعٌر فاستبدلوا أمر هللا بكالم ال معنى له

 

ۡغفِرۡ ) ُكمۡ  لَُكمۡ  نَّ ٌََٰ
َٰ
  (:َخَط

أي سنغفر الخطٌئة، والخطٌئة لٌست بمعنى الخطؤ ألن الخطٌئة 

هً ارتكاب الذنب عن عمد، أما الخطؤ: فهو الوقوع فً الذنب من 

للعفو عنه باب النسٌان أو الجهل، ولهذا فإن الخطؤ ٌكون أقرب 

َنا } قال تعالى، وال ٌإاخذ العبد به ِسٌَنآ  إِن ُتَإاِخۡذَنآ  اَل  َربَّ  أَۡو  نَّ

(...                                     )البقرة( {(286أَۡخَطۡؤَنا 
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لَ  " رَ  َقۡواًل  َظلَُمواْ  ٱلَِّذٌنَ  َفَبدَّ ٌۡ  ٱلَِّذٌنَ  َعلَى َفؤَنَزۡلَنا لَُهمۡ  قٌِلَ  ٱلَِّذي َغ

نَ  ِرۡجٗزا َظلَُمواْ  َمآءِ  مِّ ۡفُسقُونَ  َكاُنواْ  بَِما ٱلسَّ ٌَ (59) "  

ِه َوَسلََّم:  ٌْ ِ َصلَّى هللاُ َعلَ ، َقالَ: َقالَ َرُسولُ هللاَّ _َعْن أَبًِ َذرٍّ اْلِغَفاِريِّ

تًِ  إِنَّ » َ َقْد َتَجاَوَز َعْن أُمَّ انَ هللاَّ ٌَ ْس َوَما اْسُتْكِرُهوا ، اْلَخَطؤَ، َوالنِّ

هِ  ٌْ  [(2043سنن ابن ماجة)]  «َعلَ

 

؟ ألن الخاطئ ٌعلم أن ما الخاطئ ملوم والمخطئ معذور لماذا اإذً _

ولهذا فإنه ٌحتاج ٌرتكبه خطٌئة وبالرغم من ذلك ٌرتكبها تعمًدا 

معذور ألنه لم ٌتعمد فإنه المخطئ أما )ملوم(، لتوبة واستغفار

 .ارتكاب الذنب

 

فإذا طلبتم من ربكم أن ٌغفر لكم ذنوبكم  (:ٱۡلُمۡحِسنٌِنَ  َوَسَنِزٌدُ )

ٌُعطٌكم المزٌد من العطاء  الكثٌرة فإنه سٌغفر لكم وبعد المغفرة س

                                                               .واإلكرام رغم كل ما ارتكبتموه من الذنوب والمعاصً

ام والزٌادة كل ما فعلوه وعدهم ربهم بالمغفرة واإلكر ومع_ 

للمحسنٌن شرط أن ٌطلبوا منه مغفرة الذنوب ولكنهم رفضوا كل 

 .هذا وما كان منهم إال أن بدلوا أوامر هللا

لَ )  رَ  َقۡواًل  َظلَُمواْ  ٱلَِّذٌنَ  َفَبدَّ ٌۡ     (:لَُهمۡ  قٌِلَ  ٱلَِّذي َغ

وهل ما بدله الذٌن ظلموا هو القول أم غٌر القول؟ أي هل بدل  -

  هإالء ما قٌل لهم أم بدلوا غٌر ما قٌل لهم؟

 

لقد بدلوا ما قٌل لهم، فلماذا قال ربنا سبحانه )غٌر الذي قٌل  -

 لهم(؟    
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جاءت )بدل( هنا بمعنى )قالوا(، فلو قٌل: فقال الذٌن ظلموا قواًل 

: اغٌر الذي قٌل لهم الستقام المعنى، ولكن ما زال السإال مطروحً 

 ال)فبدل(؟            لماذا ق

ٌُسجل علٌهم شدة العناد واإلصرار  _ُذكرت )فبدل( هنا من أجل أن 

 .دل بمعنى قال وهذا ٌؤتً فً اللغةعلى المخالفة وإال معنى ب

 

لَ )_ رَ  َقۡواًل  َظلَُمواْ  ٱلَِّذٌنَ  َفَبدَّ ٌۡ حٌث أنه سبحانه  (لَُهمۡ  قٌِلَ  ٱلَِّذي َغ

شعٌرة( فبدلوا قواًل بقول، قال)قولوا حطة( فقالوا)حبة فً 

(: لٌسجل علٌهم تلك المخالفة المقصودة المتعمدة ألن فبدلقال)

وفرق بٌن قول حطة وقول حبة فً شعٌرة كما  ،الكالم كان واضًحا

 والتكبر هناك قصد للمخالفة اأنها ال مجال لها فً سٌاق الكالم، إذً 

كم ئغنابحانه وهذا بدوره ٌدل على استواالستهانة بؤوامر هللا س

 .عن المغفرة

 

 : أن كلمة بدل جمعت بٌن أمرٌن:الخالصة

وهً  (فقال)ر بها أو استعملها الحق سبحانه مكان كلمة عبّ  -

 .بمعناها، وسجل علٌهم شدة العناد واالصرار على المخالفة

 

ا فً ملحوظة   : ٌجوز قول عبر أو استعمل مع هللا سبحانه إذا كنَّ

 .مجال اإلخبار عنه سبحانه

  

إظهار فً موضع اإلضمار، فؤظهر فً موضع  (: َظلَُمواْ  ٱلَِّذٌنَ ) 

)فبدلتم قواًل غٌر  من الممكن أن ٌقول سبحانه المضمر، فكان

 .الذي قٌل لكم( أو )فبدلوا قواًل غٌر الذي قٌل لهم(
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  -:اإلظهار فً موضع اإلضمار فوائد

 

وهنا  :_تحقٌق اتصاف محل المضمر بهذا الوصف وهذا الحكم 1

ولكنه أظهره  المقدر فً فبدلتم أو فبدلوا(المضمر هو)الضمٌر 

هذا الحكم وهذا بقوله سبحانه)الذٌن ظلموا( فؤظهره كً ٌإكد 

ن وظالمأنتم الوصف محل المضمر، فٌكون المقصود ٌا َمن بدلتم 

                                                             .ألنفسكم

: والمقصود بهذا أن الكالم لٌس  الحكم بعلة الوصف_تعمٌم 2

 ، فكل َمن بدل كالم هللا وكل َمن خالف أوامر هللالبنً إسرائٌل فقط

 .وكل َمن استهان بؤوامر هللا ولم ٌستجب لها هو من الظالمٌن

 

؟ السبب فً ذلك هو ما  لماذا حكم علٌهم ربهم بؤنهم ظالمٌن_

، وهكذا فعلوه من االعتراض على أوامر هللا وعدم االستجابة لها

ن ون ومبدلون والوصف أنهم معترضوفالحكم هو أنهم ظالم

سواء من بنً  فعلهموامر هللا والتعمٌم ٌعنً أن كل َمن فعل أل

 .غٌرهم فإنه ٌخضع لهذا الحكممن إسرائٌل أو 

العزٌز فكل آٌة ورد فٌها تجرٌم  آٌات الكتاب كل تشملالقاعدة هذه 

فئة بعٌنها وال  فعل ما والحكم على َمن فعله ال ٌقتصر حكمها على

قع منه وولكن ٌشمل كل َمن  الحق سبحانه فٌهاخاطبهم  َمن عن

 .هذا الفعل

 

 كان التبدٌل هنا؟  فكٌف

 ِ ًدا  :ملسو هيلع هللا ىلصَقالَ َرُسولُ هللاَّ " قٌِلَ لَِبِنً إِْسَرائٌِلَ: }اْدُخلُوا الَباَب ُسجَّ

ةٌ َوقُولُوا  ْزَحفُوَن َعلَى 58]البقرة: {ِحطَّ ٌَ لُوا، َفَدَخلُوا  [ َفَبدَّ

ٌة فًِ َشْعَرٍة "أَْسَتاِهِهْم،  (،أخرجه 3403أخرجه البخاري)] َوَقالُوا: َحبَّ

  [(3015مسلم)
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َعَصاكَ  ٱۡضِرب َفقُۡلَنا لَِقۡوِمِهۦ ُموَسىَٰ  ٱۡسَتۡسَقىَٰ  َوإِذِ  "  ِمۡنهُ  َفٱنَفَجَرتۡ  ٱۡلَحَجَر   بِّ

ٗنا   َعۡشَرةَ  ٱۡثَنَتا ٌۡ ۡشَرَبُهۡم   أَُناس   ُكلُّ  َعلِمَ  َقدۡ  َع ۡزقِ  ِمن َوٱۡشَرُبواْ  ُكلُواْ  مَّ ِ  رِّ  َواَل  ٱّلِلَّ

" (60) ُمۡفِسِدٌنَ  ٱأۡلَۡرِض  فًِ َتۡعَثۡواْ   

لهم بالسجود وجعلوه أمر بالطعام  أي أنهم بدلوا أمر هللا_ 

 .ضعهاوالشراب وبذلك ٌكونوا قد حرفوا الكلم عن مو

 

استسقاء موسى علٌه السالم لقومه أًٌضا كان فً فترة التٌه، 

 الغمام وأنزل علٌهم المن والسلوى طلبواربهم فبعدما ظلل علٌهم 

ٌُنزل علٌهم الماء، ولكن هذا الطلب لم  من موسى أن ٌسؤل ربه أن 

م مفهوم من )باب الحذف فً القرآن( ألن الكال ٌُذكر فً اآلٌة

  .السٌاق

 

َعَصاكَ  ٱۡضِرب َفقُۡلَنا)   (:َفٱنَفَجَرتۡ  ٱۡلَحَجَر   بِّ

 

ٌُذكر الخبر  هنا أًٌضا حذف: حٌث لم 

وهذا  (فانفجرت (فضرب موسى بعصاه الحجر) فقلنا اضرب)

ٌُعطً بالغة فً المعنى فإذا  ا)إذً واضح من سٌاق الكالم  االختصار 

ٌحدث عند كان المعنى واضح فال داعً إلطالة الكالم حتى ال 

 (المتلقً سآمة وملل

أن انعدام  ا، كم_واالستسقاء ٌكون مع انعدام الماء وحبس القطر

ٌحتاج إلى ظهور عبودٌة الماء وحبس القطر هما دلٌل غضب 

 .وافتقار وذل وخشوع ّلِل سبحانه
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ْوَم _  ٌَ ْخُطُب َعلَى الِمْنَبِر  ٌَ ِه َوَسلََّم  ٌْ ِ َصلَّى هللاُ َعلَ َنا َرُسولُ هللاَّ ٌْ َفَب

الُ،  ٌَ ِ، َهلََك الَمالُ، َوَجاَع الِع ا َرُسولَ هللاَّ ٌَ ، َفَقالَ:  ًٌّ الُجُمَعِة َقاَم أَْعَرابِ

 ِ َنا، َقالَ: َفَرَفَع َرُسولُ هللاَّ ٌَ ْسِق ٌَ َ لََنا أَْن  ِه َوَسلََّم َفاْدُع هللاَّ ٌْ  َصلَّى هللاُ َعَل

َماِء َقَزَعٌة، َقالَ: َفَثاَر َسَحاٌب أَْمَثالُ الِجَباِل، ُثمَّ لَْم  ِه َوَما فًِ السَّ ٌْ َد ٌَ

تِِه، َقالَ: َفُمِطْرَنا  ٌَ َتَحاَدُر َعلَى لِْح ٌَ ُت الَمَطَر  ٌْ ى َرأَ ْنِزلْ َعْن ِمْنَبِرِه َحتَّ ٌَ

ْوَمَنا َذلَِك،  لٌِِه إِلَى الُجُمَعِة األُْخَرىَوالَّ  ....ٌَ ٌَ  <<.... ِذي 
    [(1033أخرجه البخاري)]

 

فً حالة من الذل والخشوع واالنكسار  ملسو هيلع هللا ىلصلقد خرج النبً -

 .فطلب االستسقاء واالفتقار وبٌان العبودٌة ّلِل سبحانه

 

وموسى علٌه السالم طلب من ربه أن ٌنزل الماء على قومه  -

الحجر ففعل موسى ما أُِمَر به فخرج فؤمره ربه بؤن ٌضرب بعصاه 

فما الذي ٌجعل الماء  األسباب وإالاألخذ ب)وهذا من باب  الماء

 ٌخرج من الحجر إذا ما ُضِرب بالعصا(

 

ۡشَرَبُهمۡ  أَُناس   ُكلُّ  َعلِمَ  َقدۡ )   (:مَّ

 

، وكان من نعم هللا عندما جمع ال واحد له مثل إنسان (أَُناس  )

فجر هللا تبارك وتعالى العٌون لهم حتى أن استسقى موسى لقومه 

( والفرق بٌن االنبجاس َفٱۢنَبَجَستۡ ) ، وفً سورة األعرافٌشربوا

خرج الماء بقوة، ، أما انفجرت: واالنفجار؟ انبجست: سال الماء

 .وٌمكن الجمع بٌنهما ألنهما تكمالن بعضهما فً المعنى
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 لماذا ُحددت العٌون بهذا العدد؟  (:َعۡشَرةَ  ٱۡثَنَتا )

سبًطا )قبٌلة( فكان من رحمة هللا  ةاثنتً عشرألن األسباط كانوا 

التدافع بٌنهم حتى ٌمنع  )الماء( عٌوًنا ونعمته بهم أن قسمها

والتقاتل والتضارب الذي كان سٌحدث بٌنهم لو أنه أخرجه لهم 

  .وتركهم لٌتقاسموها

 

كانت خروج الماء من الحجر أما موسى علٌه السالم معجزة      

كان ٌخرج من الماء  ألنوأعظم  أعلىكانت  ملسو هيلع هللا ىلصمعجزة النبً محمد

 بٌن لحم ودم.

 

ۡزقِ  ِمن َوٱۡشَرُبواْ  ُكلُواْ ) ِ  رِّ   (:ٱّلِلَّ

 

لم تكن بحولكم وقوتكم وشراب  من طعامٍ  المقصود أن هذه النعم

 .الذي تفضل به علٌكمهللا  ها من رزقولكن

 

 (:َتۡعَثۡواْ  َواَل )

: هو شدة الفساد وأعلى أنواعه، وإذا كان العث هو الفساد العث

 فلماذا كرر المعنى بقوله)مفسدٌن(؟ 

م فً المعاصً جاء التكرار لتؤكٌد حالهم وبٌان شدة انهماكه

بٌان أنهم ال فائدة منهم، ولكنه سبحانه خاطبهم بهذا لوأًٌضا 

ٌُقابلوها  معَ نِ ٌنتبهوا إلى ما آتاهم من الشكل ل بالنكران فال 

ألن قابلوها بالعرفان والشكر، ٌم أن هعلٌكان والجحود بل 

اإلنسان أحٌاًنا إذا كثرت علٌه النعم فإنه ٌنسى الشكر وهذا هو 

ٓ  } أكثر حال المترفٌن نَ  إِنَّ  َكالَّ ۡطَغىَٰٓ  ٱإۡلِنَسَٰ ٌَ َءاهُ  أَن( 6) لَ  ٱۡسَتۡغَنىَٰٓ  رَّ

 .فعندما ٌرى النعم قد ٌستغنى )العلق( {(7)
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ُموَسىَٰ  قُۡلُتمۡ  َوإِذۡ  " ۡصبِرَ  لَن ٌََٰ ِحد   َطَعام   َعلَىَٰ  نَّ كَ  لََنا َفٱۡدعُ  َوَٰ ا لََنا ٌُۡخِرجۡ  َربَّ  ُتۢنِبتُ  ِممَّ

آئَِها َبۡقلَِها ِمۢن  ٱأۡلَۡرضُ   أَۡدَنىَٰ  ُهوَ  ٱلَِّذي أََتۡسَتۡبِدلُونَ  َقالَ  َوَبَصلَِها   َوَعَدِسَها َوفُوِمَها َوقِثَّ

ٌر   ُهوَ  بِٱلَِّذي ٌۡ ا لَُكم َفإِنَّ  ِمۡصٗرا ٱۡهِبُطواْ  َخ ِهمُ  َوُضِرَبتۡ  َسؤَۡلُتۡم   مَّ ٌۡ لَّةُ  َعلَ  َوٱۡلَمۡسَكَنةُ  ٱلذِّ

نَ  بَِغَضب   َوَبآُءو ِ   مِّ لِكَ  ٱّلِلَّ
َٰ
ُهمۡ  َذ ۡكفُُرونَ  َكاُنواْ  ِبؤَنَّ تِ بِ  ٌَ ٌََٰ ِ  ا ۡقُتلُونَ  ٱّلِلَّ ٌَ ٌِّ  َو بِ رِ  نَ ٱلنَّ ٌۡ   بَِغ

 ٱۡلَحقِّ 

لِكَ 
َٰ
َكاُنواْ  َعَصواْ  بَِما َذ ۡعَتُدونَ  وَّ ٌَ (61) "  

فإنه  وخلل فً اإلٌماننسان نقص اإل لدىكان  كلما: ملحوظة -

سواء بعدم الشكر والجحود  ،وٌجحد ٌشكر م العَ مهما أُوتً من نِ 

فً التعامل مع هللا عز وجل أو مع الناس، ونرى ذلك واضًحا فً 

  جحود حق الوالدٌن وعدم شكرهم على كل ما ٌقدموه لألبناء.

 

ُموَسىَٰ  قُۡلُتمۡ  َوإِذۡ ) ۡصبِرَ  َلن ٌََٰ ِحد   َطَعام   َعلَىَٰ  نَّ  (:َوَٰ

  

على أوامر هللا بل ولكن هذه المرة لم ٌعترضوا ما زالوا ٌعترضون 

أًٌضا فقالوا لن مه عَ وصل بهم األمر إلى االعتراض على نِ أنهم 

 ! نصبر على نوع واحد من الطعام

 

، األدب سوءوهذا ٌدل على (: َربَّكَ  لََنا َفٱۡدعُ )  ؟ترٌدونفماذا  -

العزٌز العلً العظٌم سؤل لنا هللا تبارك وتعالى افبداًل من أن ٌقولوا 

فدلت )ربك( فهو رب موسى ولٌس ربهم قالوا ، الحكٌم القوي

االستهانة بجالل هللا  /عدم العرفان/ جحود/ إنكاراللفظة على 

  .وعظمته
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ا لََنا ٌُۡخِرجۡ ) آئَِها َبۡقلَِها ِمۢن  ٱأۡلَۡرضُ  ُتۢنِبتُ  ِممَّ  َوَعَدِسَها َوفُوِمَها َوقِثَّ
 (َوَبَصلَِها

 
أرادوا أن ٌستبدلوا المن والسلوى بالعدس والفول والبصل  لقد 

  !! والثوم
 
ٌر   ُهوَ  بِٱلَِّذي أَۡدَنىَٰ  ُهوَ  ٱلَِّذي أََتۡسَتۡبِدلُونَ ) ٌۡ هل ترٌدون استبدال (: َخ

 ! من خٌر بهذه األنواع من الطعام رزقتم بهما 
 
  .قٌل أنه عشب، وقٌل: نوع من البقول :(َبۡقلَِها)

                        
آئَِها)  الخٌار(: َوقِثَّ
 
   قٌل: حنطة، وقٌل حبوب، وقٌل: الثوم(: َوفُوِمَها)
 
  -مصر لها وجهان:  (:ِمۡصٗرا ٱۡهبُِطواْ )
 
ٌُقال له مصر(كان اسم كل األمصار )الم -  على طرف البلد 
 .أي بلدنا ؛أنها مصر فرعون: وقٌل -
 
ِهمُ  َوُضِرَبتۡ ) ٌۡ  .فالضرب هنا إلزام، ألزمتهمأي (: َعلَ
 
لَّةُ ) الذلة للظاهر، والمسكنة للباطن، فإلزموا (: َوٱۡلَمۡسَكَنةُ  ٱلذِّ

 .فؤصبحوا فً حالة من الذل) الذل مظهر( الذل

وان وهذا الذل فً الظاهر فؤلزمهم الملك سبحانه هذا اله -

صنوف  واقابلوها بالجحود والنكران وطلبألن النعمة ؛ والباطن

معاند لمجرد  متعدٍ  طلبها عاقل بل ال ٌطلبها إال باغٍ من الطعام ال ٌ

ٌُخالف من أجل المخالفة فقطالعناد  ،. 
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نَ  بَِغَضب   َوَبآُءو) ِ  مِّ  .فرجع علٌهم غضب من هللا شدٌد(: ٱّلِلَّ

 

لِكَ )
َٰ
ُهمۡ  َذ ۡكفُُرونَ  َكاُنواْ  بِؤَنَّ  بِ  ٌَ

تِ   َ ٌََٰ ِ  ا  .بها اٌكفروكلما تؤتٌهم آٌة (: ٱّلِلَّ

 

ۡقُتلُونَ ) ٌَ ٌِّ  َو بِ رِ  نَ  ۧٱلنَّ ٌۡ   بَِغ
بغٌر الحق هنا تؤكٌد، ولٌس معناها : (ٱۡلَحقِّ 

، ولكن المعنى أن: قتلكم قتل النبًٌمكن أنه بمفهوم المخالفة 

لَ } له معنى سوى أنكم طغاة بغاة كقوله تعالى:لٌس لألنبٌاء 
َٰ
 َربِّ  َق

....) ٱۡحُكم
ٌكون بالحق فهو تؤكٌد أن حكم هللا  )األنبٌاء({(112بِٱۡلَحقِّ 

ولٌس معناه أنه ٌمكن أن ٌحكم بالباطل أو بغٌر العدل، وٌقتلون 

النبٌٌن بغٌر الحق تؤكٌد لهذا الفعل الشنٌع، واألنبٌاء ال ٌرتكبون 

هم ال ءوا فإن أخطاؤالكبائر)عند أهل السنة والجماعة( وإذا أخط

دل على شًء فإنه ٌدل على سواد  ُتذكر فلماذا قتلتموهم؟ هذا وإن

 .القلب وفساد العقل واالعتقاد

 

لِكَ  )
َٰ
َكاُنواْ  َعَصواْ  بَِما َذ ۡعَتُدونَ  وَّ والعدوان هو أشد أنواع الظلم (: ٌَ

 .وقد وقع منهم أًٌضا

  

  ..نكتفً بهذا القدر ونكمل فً اللقاء القادم إن شاء هللا
 

أستغفرك وأتوب  سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن ال إله إال أنت

 .إلٌك


