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إِرۡ  " َُاَۡٔ شَۡٱۡتُِكىُۡۡفََشق  ثَح  ُكىۡ ۡن  ََُٰ َُا ۡۡفَأَََجي  َشق  أَغ  ٌََۡۡءالََۡۡٔ  ٕ َع ۡفِش 

أََرُىۡ  ٌََٔۡۡ  " (05)ۡذَُظُُشٔ

 سٕسجۡانثقشج

 انًحاضشجۡانحاديحۡعشش

 اآلياخۡي05ۡ:05ٍۡ

 

ِ َنْحَمُدهُ َوَنْسَتِعٌُنُه َوَنْسَتْغفُِرهُ َوَنُعوُذ بِاّلِل ِمْن ُشُروِر أنفُِسَنا  إن اْلَحْمُد ّلِِله

َئاِت  ٌِّ ٌُْضلِلْ َفال َهاِدَي لَُه َوِمْن َس ْهِدِه هللا َفال ُمِضله لَُه َوَمْن  ٌَ أَْعَمالَِنا َمْن 

ًدا َعْبُدهُ  َوأَْشَهُد أن ال إِلََه إاِل هللا  َوْحَدهُ ال َشِرٌَك لَُه َوْأْشَهُد أن ُمَحمه

  ..وبعد َوَرُسولُهُ 

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

.محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضاللة وكل ضاللة فً النار  

ٌهن أن بعد  ذكرنعمة إسرائٌل؛ بنً بهاعلى َمنه  التً النعم هللا ب

 البحر..  بهم َفَرق وهً: أن أخرى

الةِ  أَوالَدُكم ُمروا ):  ملسو هيلع هللا ىلصلقوله؛ شٌئٌن بٌن الَفْرق: الفصل  بِالصه

، أَبناءُ  وُهم َعلٌها واْضِربوهنه  ِسنٌَن، سبعِ  أَبناءُ  وُهم قوا َعشر   وَفرِّ

 [حسن إسناده ] (. الَمضاِجعِ  فً َبٌَنُهم

 

  :الصوفً التفسٌراإلشاري سقطات من    

لحرف  لفظة )الَفْرق ( حرف) القاف( موافقة هنا جاءتقول: 

 !! السورة )البقرة( اسم فً )القاف(
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ٌََۡۡءالَۡ)  ٕ َع   (فِش 

 بالتبعٌة.  ولٌس بداٌةً  معهم فرعون ألن (فرعون) ٌذكر لم

 

إِرۡ ) َُاَۡٔ شَۡٱۡتُِكىُۡۡفََشق  ثَح  ُكىۡ ۡن  ََُٰ  (فَأَََجي 

 هذاالَفْرق )الَفْصل(؟ كان كٌف

 سورة )طه، أخرى مواضع فً ُذكر وإنما الموضع؛ هذا ٌُذكرفً لم

 الدخان(  الشعراء،

 وجه على الموضع هذا تفصٌل نجد اآلٌات بٌن وبالجمع

ا } : تعالى قوله  الخصوص َءا َفلَمه َٰٓ بُ  َقالَ  ۡلَجۡمَعانِ ٱ َتَر  َٰٓ  أَۡصَح   ُموَسى 

ا َٰٓا  َقالَ ( 16) لَُمۡدَرُكونَ  إِنه ًَ  إِنه  َكاله ۡهِدٌنِ  َربًِّ َمِع ٌَ َنآَٰ ( 16) َس ٌۡ  َفأَۡوَح

َٰٓ  إِلَى   َعَصاكَ  ۡضِربٱ أَنِ  ُموَسى  ۡودِ ٱكَ  فِۡرق   ُكل   َفَكانَ  نَفلَقَ ٱفَ  ۡلَبۡحَرا ٱ بِّ  لطه

 [الشعراء سورة] {(16) ۡلَعِظٌمِ ٱ

 من بقومه وٌنجو ٌهرب أن السالم علٌه موسى هللا أمر ولّما

ا(؛لٌاًل البحر  باتجاه فرعون بطش ًٌ  فأتبعه )البحراألحمرحال

 وجنوده، والعقد الحل وأهل الوجهاء من أتباعه ومعه فرعون

ا) فقالوا: خافوا وأتباعه فرعون إسرائٌل بنً رأى ولّما -  إِنه

 كعادتهم، - لهم وجل عز هللا نصر من شك   فً وكانوا ) لَُمۡدَرُكونَ 

 عن ٌتزحزح لم الذي موسى بخالف - تعالى هللا مع أدبهم سوء

  ..األسباب نقطاعا من بالرغم مطلًقا بربه ٌقٌنه
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 أمره َمن هللا للنجاة( ولكن سبٌل وال أمامه والبحر خلفه )العدو

َٰٓا  َقالَ ) أبًدا وعده ٌُخلف ولن  بالخروج ًَ  إِنه  َكاله ۡهِدٌنِ  َربًِّ َمِع ٌَ ( َس

التً انعدمت  -بنً إسرائٌل -كلمة زاجرة مانعة لهؤالء القوم كال: 

ۡودِ ٱكَ  فِۡرق   ُكل   َفَكانَ )قلوبهمالثقة فً    .أي كالجبل العظٌم  (ۡلَعِظٌمِ ٱ لطه

 بعدد طرًٌقا عشر اثنً إلى انفلق البحر أن العلم أهل بعض قال -

ولكن ٌأبى السٌاق هذا ، واحًدا طرًٌقا ولٌس إسرائٌل، بنً قبائل

 الرأي. 

 الحق.  ماجاءه بعد الطاغٌة فرعون وأُغرق وقومه موسى ونجا 

 

  وقفة )شبهة(..☆☆

 ولكن.. عاشوراء ٌوم هو موسى نجاة ٌوم أن المعروف من

 اخترعها أموٌة بدعة هً عاشوراء تقول: بأن الروافض شبهة

 قُتل الحسٌن ألن -منهم احتفااًل  -الحسٌن مقتل لموافقته أمٌة بنو

 لصٌام المثبتة األحادٌث وأن األموي، معاوٌة بن ٌزٌد ٌد على

  !! ضعٌفة عاشوراء

  الرد:★

 وقومه موسى نجاة ٌوم هو عاشوراء أن تثبت التً األحادٌث -6

 الصحٌحٌن..  فً وثابتة الصحة، درجات أعلى هً

ً   َقِدمَ )عباس:  ابن حدٌث - ُهودَ  َفَرأَى الَمِدٌَنةَ  وسلهمَ  ملسو هيلع هللا ىلصالنب ٌَ  ال

ْوم   هذا: قالوا هذا؟، ما: َفقالَ  َعاُشوَراَء، ٌَومَ  َتُصومُ   هذا َصالِح   ٌَ

ْوم   ى ٌَ ُ  َنجه
ِهْم، ِمن إْسَرائٌِلَ  َبنًِ هللاه  فأَنا: قالَ  ُموَسى، َفَصاَمهُ  َعُدوِّ

اِمهِ  وأََمرَ  َفَصاَمُه، ِمنُكْم، بُموَسى أَحق   ٌَ                                        [6002 البخاري صحٌح ] (.بِص
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  :الصحٌحٌن( )فً عنها هللا رضً عائشة المؤمنٌن أم وحدٌث -

ِة، فً قَُرٌش   تصومه ٌوًما عاشوراءَ  ٌومُ  كان) ٌه  وكان الجاهل

ِة، فً ٌصومه وسلهم علٌه هللاُ  صلهى هللاِ  رسولُ  ٌه  َقِدمَ  فلما الجاهل

 فلما بصٌاِمه، وأَمرَ  صامه المدٌنةَ  وسلهم علٌه هللاُ  صلهى هللاِ  َرسولُ 

 شاء فمن عاشوراُء، وُتِرك الفرٌضةَ  هو كان رمضانُ  فُِرضَ 

 [(6660) ومسلم ،(2002) البخاري أخرجه] (.ترَكه شاء ومن صامه،

 

 وكان الجاهلٌة، فً مكة فً لعاشوراء ملسو هيلع هللا ىلصالنبً صٌام األصل -6

ًما ٌوًما  كسوة فٌه وكانت -إبراهٌم لملهة تعظًٌما - العرب عند معظه

 الكعبة. 

 المسلمٌن  على فرض ٌصومونه؛ الٌهود ووجد المدٌنة قدم ولّما

 فً رمضان صٌام فرض بعد حكمه وُنسخ -سابًقا  به علمه مع -

 صٌامه. أراد لمن نافلة وأصبح للهجرة، الثانٌة السنة

 

أََرُىۡ ) ٌََٔۡۡ  لهم هللا وكرم العظٌم، المشهد لهذا ٌنظرون  :(ذَُظُُشٔ

 نجاتهم. فً وفضله

 فهم جدوى بالولكن  علٌهم بها هللا منه  التً الكثٌرة النعم من وهذا

 مستكبرون. معاندون
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إِرۡ ۡ " ََاَۡٔ َعذ  ََٰٔۡ ۡ َٰٗ ٍَُۡۡيَٕس تَِعي هَحۡ ۡأَس  ذُىُۡٱۡثُىۡ ۡنَي  مَۡٱۡذ َخز  ِعج  ٍ ۡۡن  ِۡي

ِِۡ ِذ أََرُىۡ ۡۦتَع  ٌََٔۡۡ ٕ ًُ هِ
 " (05)ۡظََٰ

 

ََا) َعذ   حق فً إال تكون المواعدة )المفاعلة( ال العلم( )أهل :(ََٰٔ

 .اثنٌن بٌن البشر

 اللغة(  أهل بٌن )نزاع

ُتقرأ )وعدنا(   بل ) واعدنا( باأللف، قراءة رفض العلم أهل بعض -

  .ألن الوعد والوعٌد ٌكون فً حق هللا؛ ألف بدون

 ُتطلقالتً قال عنها أهل اللغة والبالغة أنها  المواعدة خالف -

إال فً .. فالمواعدة ال تكون المٌعاد ، والموضع ،والوقت على:

 واعدته الساعة كذا فً المكان كذا ؛ فتقول: البشرحق 

 والوعٌد!  بالوعد عالقة لهافلٌس 

: واألوضح األظهرو الراجح★  عالقة لها لٌس باأللف واعدنا أنه

 أو مكان على تدل عزوجل، هللا من مواعدة وإنما والوعٌد بالوعد

 زمان. 

 

(ٍَۡۡ  : ( نَْيهَح ۡۡأَْستَِعي

 القعدة، ذو شهر :هم لٌلة األربعٌن أن المفسرٌن من الكثٌر قال

 .الحجة ذي من والعشر

 القول.  هذا على القرآن من دلٌل هناك ولٌس -
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 ٌوم؟ ٌقل ولم لٌلة قٌل لماذاسؤال: 

 .األٌام تسبق الٌالً ألن

 

َخْذُتُم اْلِعْجلَ ِمْن َبْعِدِه َوأَْنُتْم َظالُِمونَ )  :(ُثمه اته

 تقدٌره )إلًها(  ثان لمفعول إضمار هنا

من بعد أن ترككم موسى وذهب ؛ أي بعده من إلًها العجل اتخذتم ثم

 .للقاء ربه لٌأخذ األلواح ثم ٌرجع إلٌكم

 كله. القرآن فً أُضمر وقد -  

 

َْرُىْۡ) أَ ٌََٔۡۡ ٕ ًُ   حالهم.. صٌغته؛ حال :( ظَانِ

 وهو وأحط منهم هوأحقر من وعبادة بالتذل ل أنفسهم ظالموا

 العجل( ! حٌوان )

 : تذل ل!  فالعبادة

فكم هللا ابتداًء بأن ؛ وَقدرها للنفس انتقاص الظلم وأصل فقد شره

 آخر(  تشرٌفوهذا ) تقوٌم أحسن فً وخلقكم ،نساإل م منجعلك

وبٌنكم نبً عظٌم ٌأمركم ، الرسل من العزم أولً إلٌكم وأرسل

وتتركون كل هذا وتتذللون ، بعبادة هللا وحده وٌأتً إلٌكم باأللواح

 من دون هللا؟!   -فضاًل عن أنه بال روح مصنوع بالٌد  -)عجل( لـ

 لنفس.ا وإهانة والظلم الذلأقسى مراتب  فهذا
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ََاۡثُىۡ  "  ٕ ٍ َۡۡعُُكىَۡعفَ ذِۡۡيِّ نِكَۡۡتَع 
َٰ
ٌَۡۡنََعه ُكىۡ َۡر ُكُشٔ  " (05)ۡذَش 

إِرۡ  " َُاَۡٔ ةَۡٱُۡيَٕسَٗۡءاذَي  ِكرََٰ ٌَۡٱَٔۡۡن  قَا فُش  ٌَۡۡنََعه ُكىۡ ۡن  رَُذٔ  ٓ  " (05)ۡذَ

نِكَۡ)
َٰ
ٌّن مدى ؛ إشارة اسم :(َر  .فٌها وقعوا التً المصٌبةلٌب

ََاۡثُىۡ )   ٕ  .شكرهللا ٌوجب وهذا ،عنكم اعف ثم: أي (َعُُكىَۡعفَ

 األلواح التوراة، :(ۡاْنِكرَابَۡ)

(ٌَۡ اْنفُْشقَا  أًٌضا.  : التوراة (َٔ

 الذوات ولٌس الصفات عطف باب منهذا العطف  : العلم أهل قال

تقتضً المغاٌرة لكن المغاٌرة هنا تقتضً عطف  العطف واوف

 الصفات:

 تولٌس ذواتهنا مغاٌرة مغاٌرة ال       فرسه و أحمد جاء مثال:

 . إنسان، والفرس حٌوان دفأحم؛ صفات 

                                                                 

 األوامر به  -التوراة  -هنا  الكتابهنا فً هذه اآلٌة فأما  -

 ٌفّرق ألنه -هنا فً هذا الموضع أٌضا- بالفرقان وسمً، والنواهً

 والباطل.  الحق بٌن

مجرد مغاٌرة للصفات ولٌس للذوات  الكتاب على الفرقان فعطف

 ألن الذات واحدة.
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إِرۡ ۡ " َٰۡٗۡقَالََۡۡٔ ُِّۡۡيَٕس ِي  ٕ وِۡۡۦنِقَ  ٕ قَ رُىۡ ۡإَِ ُكىۡ ۡيََٰ  ً مَۡٱۡذَِّخاِرُكىُۡٱتِۡۡأََفَُسُكىۡظَهَ ِعج  ۡن 

اْۡ  ٕ َٰۡٗۡفَرُٕتُ اْۡٱفَۡۡتَاِسئُِكىۡ ۡإِنَ  ٕ رُهُ
نُِكىۡ ۡأََفَُسُكىۡ ۡق 

َٰ
شۡ َۡر ۡفَرَابَۡۡتَاِسئُِكىۡ ِۡعُذَۡۡن ُكىۡ َۡخي 

ُكى ۡ  َُۡۡعهَي  َٕۡۡۥإَِّ  ابُۡٱُْۡ  ٕ ِحيىُۡٱۡنر   " (05)ۡنش 

قد ٌأتً لفظ الفرقان وٌكون المقصود به التوراة ونفهم  ملحوظة: 

 )األنبٌاء(ق كما ورد فً قوله تعالى فً سورةذلك من خالل السٌا

َنا َولََقدْ  } ٌْ فٌأتً بهذا المعنى  {(24..)اْلفُْرَقانَ  َوَهاُرونَ  ُموَسى   آَت

  مقًٌدا.

 

ٌَۡۡنََعه ُكىْۡۡ) رَُذٔ ْٓ ٌُرجى( بهذاأيلعلكم  :( ذَ  ٌكون أن العظٌم الكتاب )

 .لهداٌتكم سبًبا

 .ال أم سٌهتدون هل ٌعلم هللاو

 

 توبة  تحتاج إلى الشنٌعة الفعلة هذهكانت  ؛إلًها العجل اتخذوا لما

 ألن الذنوب العظٌمة عموما تحتاج إلى توبة.

 حّد.. فالزنا، لها البد أن ٌكون الِعظام األمورأن  رعشُ  قد ولذلك

ة، السرقة، القتل،  . ودحد اوغٌرها ...له الِرده

 بقتل أمرهمحٌث  علٌهم شدًٌداكان  اآلٌة فً التكلٌفوهنا 

  أنفسهم. 

 لعجلا ٌعبدون همووجد باأللواح رجع عندما موسى أن ٌُقالو -

 أنفسكم(   )اقتلوا : لهم فقال ٌجّره.. أخٌه برأس وأخذ باأللواح ألقى
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 ولّما -عزوجل - هللا من السابقة اآلٌات فً ابتداءً  الخطاب     

 من الخطاب ألن موسى إلى الخطاب انتقل لهم موسى زجر جاء

 لّما ولكن لشأنهم ورفعة عزة واسطة بدون للعباد وجل عز هللا

 .إلٌهم موسى من الخطاب جعل -لجالع بعبادة -أنفسهم  من حّطوا

 

 

 هللا ٌُعصً فعندما المعاصً، بكثرة تكون العقول غٌاب -      

 البصٌرة رنو فٌنعدم بالمعاصً القلب ٌسَود مرة بعد مرة تعالى

 .األمر اإلنسان على وٌلبهس األمور، فً الفرقان فٌغٌب

 القلٌل إال - له واالنسٌاق السامري مع إسرائٌل لبنً ماحدث وهذا

 لكثرة اعتراضهم وعدم سالمة قلوبهم. ! -منهم

 والفهم!  العقل ٌُضعف والعمل العلم قلة -   

 

إِرْۡ) َٰۡٗۡقَالََۡۡٔ ُِّۡۡيَٕس ِي ْٕ وِۡۡيَاۡنِقَ ْٕ  (قَ

 : القبٌلة.  العرب عند القوم

 دون. فما الرابع : الجد الفقهاء وعند

 مازالت الفرصة أن لهم وبٌاًنا واستعطاًفا تلُطًفا بالقومٌة ناداهم -

 لهم.  سانحة

 

رُىْۡۡإَِ ُكىْۡ) ًْ َْفَُسُكىْۡۡظَهَ ۡ(:اْنِعْجمَۡۡتِاذَِّخاِرُكىُۡۡأَ

 .العجل باتخاذكم أنفسكم ظلمتم َمن أنتمۡ

 

 وقفات
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 للنفس ظلم هو ««القاصر الظلم -

 والغٌر.  للنفس ظلم هو ««للغٌر المتعدي الظلم -

 

َٰۡٗۡفَرُٕتُٕا) َْفَُسُكىْۡۡفَاْقرُهُٕاۡتَاِسئُِكىْۡۡإِنَ نُِكىْۡۡأَ
َٰ
ُْذَۡۡنَُكىَْۡۡخْيشۡ َۡر ۡتَاِسئُِكىِْۡۡع

َُۡۡۡعهَْيُكىْۡۡفَرَابَۡ َٕۡۡإَِّ  ابُُْۡۡ  ٕ ِحيىُۡۡانر   (انش 

 واألوبة: الرجوع : التوبة(فَرُٕتُٕا)

 ؛ فأمرهم بالتوبة.ارجعوا أي فَرُٕتُٕا

 األمر.  بفعل التوبة فتحقٌق األمر، بترك كانت إن التوبة •

 المعصٌة.  عن باإلقالع فتحقٌقها المعصٌة، بارتكاب كان وإن •

 الحقوق.  برد فتحقٌقها الحقوق، بأخذ كان وإن •

 العباد.  عن الظلم برفع فتحقٌقها العباد، بظلم كان وإن •

 

َٰۡٗۡفَرُٕتُٕا)  (ۡ:ۡۡتَاِسئُِكىْۡۡإِنَ

 تعالى هللا أسماء البارئ: من

 (الرحمن أو هللا إلى توبوا) ٌقل ولم (َباِرئُِكمْ  إَِلى   َفُتوُبوا) لهم قال

 (الرحٌم التّواب هللا إلى فتوبوا) ٌقل ولم

 مثال غٌر على وأبدعه الشًء أوجدالذي  الخالقهو البارئ..  ألن

 .َسَبق

ل الذي هو والبارئ فأصل كلمة الُبْرء : القطع  الَخلق، هذا فصه

 والَفْصل
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ر نة هٌئة للَخلق : جعل المصوِّ ٌه  مع

 الهٌئة هذه على لكمفصّ الذي  أي: خالقكم ، َباِرئُِكمْ  إِلَى   َفُتوُبوا

 زجًرا ٌحمل أمًرا ٌكون حتى محوكم؛ على القادر فهو العظٌمة

ا ًٌّ  .خف

وِۡۡيَا ْٕ ف قَ َٰۡٗۡفَرُٕتُٕاوتودد(   )تلط   خفً(   زجر مع )أمرۡتَاِسئُِكىْۡۡإِنَ

 وترهٌب[  ترغٌب ]أسلوب

 عظٌمة!  توبة إلى وٌحتاج جلل فاألمر

 

 ٌقتل أن وإنما النفس قتل لٌس العلماء أجمع ( :َفاْقُتلُوا أَْنفَُسُكمْ )

 .توبتهم هللا ٌقبل ...( حتى،أخاه غٌره )أباه، منهم كل

لوا : أنهم العلماء بعض وقال -  هللا -الُظلمة فً بعًضا بعضهم قته

 أبٌه أو أخٌه قتل منهم كل ٌستطٌع حتى -ُظلمة علٌهم ألقى

 علٌهم.  شدًٌدا األمر ٌكون فال أوقرٌبه،

 والعقوبة شدٌد فالغضب ؛دلٌل علٌه لٌس اجتهاد القول هذا٭

)نأخذ  ،الُظلمة فً ولٌست الظاهر فً العقوبة فتكون شدٌدة؛

  .بظاهر اآلٌة(

 

نُِكىْۡ)ۡ
َٰ
ُْذَۡۡنَُكىَْۡۡخْيشۡ َۡر ۡ(:ۡتَاِسئُِكىِْۡۡع

نُِكىْۡ)
َٰ
ۡأ٘ۡانقرم.ۡ(َر

 هللا عند أفضل -وإن كان األمر شدًٌدا - القتلأي أن  (نَُكىَْۡۡخْيشۡ )

 القتل. عدم من أو التوبة عدم من وجل عز
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ُْذَۡۡنَُكىَْۡۡخْيشۡ )  ال ؟ أمرٌن بٌن هنا التفضٌل هلۡ(:ۡتَاِسئُِكىِْۡۡع

  شًء(. منه اآلخر الطرف فً لٌس بما )التفضٌل لغوٌة: قاعدة  

 كقوله، فضل فٌه لٌس أحدهما لكن شٌئٌن بٌن التفضٌل  أي:

ةِ  أَْصَحابُ } تعالى: ْوَمئِذ   اْلَجنه ر   ٌَ ٌْ ا َخ  {(62)َمقٌِاًل  َوأَْحَسنُ  ُمْسَتَقّرً

 ]الفرقان[                                                             

 ؟! تفضٌل لهم النار أصحاب هلف

 خٌر؟!  النار فً هل

 الوجوه.  من بوجه خٌر أي هناك لٌس

ٌُقال:  . فضل منه اآلخر الطرف فً لٌس بما التفضٌل أن ف

 الطرف ولكن تفاضاًل  هناك أن ٌظهر العرب عند أسلوبوهو 

 خٌر.  فٌه لٌس اآلخر

 

َُۡۡۡعهَْيُكىْۡۡفَرَابَۡ) َٕۡۡإَِّ  ابُُْۡۡ  ٕ  عنكم وإعراضه هللا غضب بعد(ۡ:ۡانر 

 علٌكم.  تاب

(َٕۡ ابُُْۡۡ  ٕ  ألمرٌن:  مبالغة صٌغة(ۡ:ۡانر 

 ٌومنا..  حتى آدم لدن من علٌهم، ٌتوب َمن لكثرة •

 .الذنوب إلى العودة ثم والتوبة المذنب ذنوب وكثرة •

 !  الذنب حال أن ٌموت على المعصٌة اإلنسان فلٌخش ولكن☆

 ه! هالك هذا وفً عنه ٌُعرض العبد على وجل عز هللا غضب إذا☆

 توبته! وقبل علٌه وتاب وأعطاه الملك منه اقترب لمن وهنًٌئا☆
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إِرۡ  " رُىۡ َۡٔ َٰۡٗۡقُه  َٕس ًُ ٍَۡۡنٍَۡيََٰ ِي َٰۡٗۡنَكََُّۡۡؤ  َۡٱَََۡشَٖۡحر  َشجۡ ّۡلل   ٓ ُكىَُۡۡج ۡفَأََخَزذ 

ِعقَحُۡٱ أََرُىۡ ۡنص َٰ ٌََٔۡۡ ُكىۡثُىۡ (00ۡ)ۡذَُظُُشٔ ََُٰ ٍ ۡۡتََعث  ذِۡۡيِّ ذُِكىۡ ۡتَع   ٕ ۡنََعه ُكىۡ َۡي

ٌَۡ ُكُشٔ  " (05)ۡذَش 

 

إِرْۡ) َٰۡٗۡيَاۡقُْهرُىَْۡۡٔ ٍُْۡۡيَٕس ٍَۡۡنَ َٰۡٗۡنَكََُْۡۡؤِي ََََۡۡشَٖۡحر  َشج ّۡۡللا  ْٓ ۡۡ(:َج

 قوالن:  للعلماء   

 قومه من ووجد ربه مواعدة بعد موسى رجع لما األول: ٭٭القول

 موسى أن ذلك.. قٌل وفعلوا أنفسكم، اقتلوا لهم وقال وجد، ما

 قومه  ٌفنى ال حتى لبعضهم قتلهم عن ٌعفو حتى هللا إلى تضرع

 ذلك.  بعد عنهم هللا عفا ثم -إسرائٌل بنً-

 لن فقالوا باأللواح ما بتنفٌذ التكلٌف بدء منهم موسى طلب ثم

 !! جهرة هللا نرى حتى لك نؤمن

 صدقك؟!  ماٌدرٌنا

 على وتجرؤهم، هللا نبً السالم علٌه موسى لنبٌهم وتكذٌب إتهام

ِعَقةُ ٱ َفأََخَذۡتُكمُ ، )تعالى هللا  السماء من الشدٌد األمر والصعق( لصه 

 هنا: الموت الصاعقة وقٌل فُصعقوا، علٌهم نزلت

البعث الٌكون إال من )وهللا بعثهم ثم، الحقٌقة على جمًٌعا فماتوا

 (.الموت
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 العلماء(  )أكثر الثانً: ٭٭القول

 قومه... واختٌاره عن للعفو لربه السالم علٌه موسى تضرع بعد

 موسى ٌسألون بهم فإذا لربهم، لٌعتذروا قومه خٌار من سبعٌن

 مرة هللا ٌبعثهم ثم بهم تنزل السماء من صاعقة فتأخذهم هللا رؤٌة

 قدرهم. ٌعلمهم حتى أخرى

 

ا} تعالى: قوله فً★  َربِّ  َقالَ  َرب هُ  َوَكلهَمهُ  لِِمٌَقاتَِنا ُموَسى   َجاءَ  َولَمه

كَ  أَْنُظرْ  أَِرنًِ ٌْ ِكنِ  َتَرانًِ لَنْ  َقالَ   إَِل  اْسَتَقره  َفإِنِ  اْلَجَبلِ  إِلَى اْنُظرْ  َولَ 

ا  َتَراِنً َفَسْوفَ  َمَكاَنهُ  ا َجَعَلهُ  لِْلَجَبلِ  َرب هُ  َتَجلهى   َفلَمه  ُموَسى   َوَخره  َدّكً

ا  َصِعًقا كَ  ُتْبتُ  ُسْبَحاَنكَ  َقالَ  أََفاقَ  َفلَمه ٌْ لُ  َوأََنا إَِل  {﴾626﴿اْلُمْؤِمِنٌنَ  أَوه
 ]األعراف[

 «َتَرانًِ لَنْ » تعالى: قوله فً المعتزلة ٌستدل    

 واآلخرة الدنٌا فً الرؤٌة نفً معناه وهذا، للتأبٌد نفً )لن(: أن 

 ألسباب:  باطل وهذا

 معانً.. تحمل اللغة★

 محدد.  سٌاق حسب للتأبٌدتكون  )لن( -

 معٌنة(  مدة أو )غاٌة للغاٌة تكون وقد -

هِ  َنْبَرحَ  لَنْ  َقالُوا} تعالى: قوله فً كما ٌْ ى   َعاِكفٌِنَ  َعَل ْرِجعَ  َحته َنا ٌَ ٌْ  إِلَ

 ]طه[ {(16) ُموَسى  

 :تعالى هللا رؤٌة فً والثبوت الداللة قطعٌة النصوص★

ْوَمئِذ   ُوُجوه  } تعالى: قال َها إِلَى   ﴾66﴿ َناِضَرة   ٌَ  {﴾66﴿ َناِظَرة   َربِّ

  [66 -66]القٌامة: 
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َُا " ظَه ه  ُكىَُۡۡٔ اوَۡٱَۡعهَي  ًَ َغ
َُاۡن  أَََضن  ُكىَُۡۡٔ ٍۡ ٱَۡعهَي  ًَ

ۡ ٱَٔۡۡن  َٰٖ َٕ ه  دِِۡۡيٍُۡكهُٕاْۡۡنس  ۡطَيِّثََٰ

ُكى ۡ َۡيا ََُٰ َياَۡسَصق  ََٕاَۡٔ ًُ ِكٍۡظَهَ نََٰ اَْۡۡٔ  ٕ ُٓىۡ َۡكاَُ ٌَۡۡأََفَُس ٕ ًُ هِ
 "(05)ۡيَظ 

ُكىۡثُىۡ ( ََُٰ ٍ ۡۡتََعث  ذِۡۡيِّ ذُِكىۡ ۡتَع   ٕ  ۡ)َي

ٌُطلق على الموت -  .الحقٌقً لفظ الموت 

 الهِذي َوُهوَ } تعالى: قال، النوم على ٌطلققد  الوفاة لفظأما  -

َتَوفهاُكمْ  لِ  ٌَ ٌْ ْعَلمُ  بِالله ٌَ َهارِ  َجَرْحُتمْ  َما َو  ]األنعام[ {﴾10﴿ بِالنه

ُ }  تعالى: وقال
َتَوفهى هللاه  فًِ َتُمتْ  لَمْ  َوالهتًِ َمْوتَِها ِحٌنَ  اأْلَْنفُسَ  ٌَ

 الزمر[]{ (26) َمَناِمَها

ٌُطلق على النومفلفظ  -  لكن قد ٌطلق علٌه وفاة. الموت ال 

 

ُكى) ََُٰ  اإلخراج البعث: أصلۡ(تََعث 

 الحٌاة إلى وأرجعهم الموت من أخرجهمأي 

 

ٌَۡۡنََعه ُكىْۡ)  هذه على هللا تشكرون لعلكمأي  ؛تعلٌل ( :ذَْشُكُشٔ

  منه ! علٌكم تاب عظٌم ذنب من كمف ؛العظٌمة النعمة

ٌّن  وبن اقترفه الذي العظٌم الفعل هذا بعد أن وتعالى تبارك ٌب

 كان هللا أن الإ منهم ظهر الذي والفساد السوء كل وبعد إسرائٌل

 كثٌرة...  بأشٌاء علٌهم وَمنه  بهم ورحًٌما غفوًرا

 نكمل المرة القادمة إن شاء هللا..


