
1 
 

 

ٱۡسخَِعٍىُُاْ  " ۡبشِْ ََ ِةْ  بِٲنصَّ ُٰ هَ ٱنصَّ ٍَب ََ إِوَّ ْ نََكبٍَِشة ْ ََ  َعهَى إِّلَّ

ِشِعٍهَْ "(45) ٱۡنَخٰ  

 سُسةْانبقشة

 انمحبضشةْانعبششة

 اٌَبثْمه49ْ:45ْ

 

إنْانحمذْهللْوحمذيَْوسخعٍىًَْوسخغفشيَْوعُرْببهللْمهْششَسْأوفسىبْ

َسٍئبثْأعمبنىبْمهٌٍْذيْهللاْفالْمضمْنًَْمهٌْضهمْفالٌْبديْنًَْأشٍذْ

اْعبذيَْسسُنًَْبعذإّلْهللاَْحذيّْلْششٌكْنًَْأشٍذْأنْمحمذْ ْأنّْلْانً  

َششْاألمُسْ ملسو هيلع هللا ىلصكخبةْهللاَْأحسهْانٍذيٌْذيْمحمذْفئنْأصذقْانحذٌث

ضالنتْفًْانىبس.محذثبحٍبَْكمْمحذثتْبذعتَْكمْبذعتْضالنتَْكمْ  

 

 

 

 

 

.أمرنا هللا تعالى باالستعانة بالصبر والصالة  

ة:بالصال االستعانة نتابج منو        

   :ٌقول تعالىألن هللا سبحانه و االنتصار على النفس والهوى     

لَٰوةَ  إِن  }  (45:)العنكبوت {....َوٱۡلُمنَكِر   ٱۡلَفۡحَشآءِ  َعنِ  َتۡنَهىٰ  ٱلص    

  فالصالة تنهى عن ما ال ٌلٌق بالعبد المسلم، فال ٌلٌق بمسلم أن ٌعصً ربه

 وال ٌلٌق بمسلم أن ٌعلم مرض قلبه والٌبادر بالعالج.
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 هذهمن  تمنعكفإن إقامتها سوف هللا عز وجل  كمرفإذا أقمت الصالة كما أ

والمهلكات التً تهلكك فً الدنٌا قبل اآلخرة وتعٌنك فً االنتصار الموبقات 

.على النفس   

ٌ عها الكثٌر من المسلمٌن، إما بالترك وإما بعدم فالصال ة شعٌرة عظٌمة ض

.األداء الواجب  

  

ٍَب)ْ إِوَّ ْْنََكبٍَِشة ََْْ ِشِعٍهََْْعهَىْإِّلَّ (ٱۡنَخٰ  

عابدة العلماء أنها وأكثر، لكبٌرة إما إنها عابدة على  االستعانة أو الصالةا   

ألن الخاشع ٌحب على )الخاشعٌن( ؛ فهً كبٌرة لكن لٌست (على )الصالة

ةُ  ملسو هيلع هللا ىلص النبً قال، الصالة ٌُب وُجِعلَت قُر  ً  من ُدْنٌاكُم النِّساُء والطِّ َب إل : ُحبِّ

الة (14069) وأحمد ،(3939) النسابً أخرجه/  صحٌح إسناده) َعٌنً فً الص   

قام إلى الصالة؛ فهً الراحة وقرة العٌن. أمر   حَزبه إذا ملسو هيلع هللا ىلصهللاِ  رسولُ  كانو    

:بسط الرزق االستعانة بالصالة أًٌضامن نتابج و      

إذا صلٌت صالة صحٌحة وأمرت أهل بٌتك بالصالة واصطبرت علٌها  

لَٰوةِ  أَۡهَلكَ  َوۡأُمرۡ  }:قال تعالى، ٌبسط هللا رزقك َها   َوٱۡصَطِبرۡ  بِٲلص  ٌۡ  لُكَ   َ َنسۡ  اَل  َعلَ

ۡحنُ  ِرۡزٗقا   قَِبةُ  َنۡرُزقَُك   ن  ۡقَوىٰ  َوٱۡلَعٰ ه(ط) {(132) لِلت    

ل  واصطبر علٌها: أي تؤدٌتها بخشوع كما ٌحب ربنا وٌرضى حتى نحصِّ

.ثمرتها   

 ًّ ًّ  والرزق رزقان: جل كال منها. والصالة تزٌد ،وخف   
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  فلماذا عل ق هللا عز وجل الصالة بهذه األمور العظٌمة؟!

قال العلماء: إذا أدى المسلم الصالة بخشوع القلب بٌن ٌدي هللا تبارك 

 اقربً العبد سٌصل ألعظم شًء وهو )الزهد فً الدنٌا(، وهذا ٌزٌد  وتعالى 

  .والزهد محله القلب ولٌس الظاهر له، اعز وجل وحبً  إلى هللا

:ومن نتابج الخشوع فً الصالة -   

التفرد وحب ترك مرحلة الصدٌقٌة.. وهً الصبر على ترك الرباسة و  

.األنا   

األمور الدنٌوٌة، ونجد ظاهر اآلٌات أن هللا تعالى ٌرشد بنً إسرابٌل لترك 

وال ٌشتروا بآٌات هللا ثمًنا قلٌاًل، وذكرهم بالنعم، ونهاهم عن بٌع دٌنهم 

ن أل ؛()الخشوع فً الصالةبتلك األمور وجههم إلى الحل وهو ولّما أمرهم

 مألتوجود األنبٌاء بٌنهم وكثرة النعم، وتفضٌلهم على عالمً زمانهم ، 

االستعانة  للحل وهو فوجههم قلوبهم بالغرور وحب االستحواذ والرباسة

. والخشوع فً الصالة بالصبر  

ور بصٌرة، إرشاد من هللا ومعٌته.نور فً القلب، زكاة فً النفس، ن     

وتخلٌصها من:حبس النفس      

عبادة الهوى -   

إشراك الشٌطان -   

.هللا الواحد األحدوالتوجه لعبادة    
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ن صبر على دناءة الدنٌا ومكاره النفس وعلى األمور التً تكرهها مَ  

نفسه؛ زال هللا تعالى عنه كدر الدنٌا وأنار قلبه وعقله بؤشرف  المعارف 

  .أال وهو العلم عن هللا والعلوم

 

 سإال:  أٌهما أفضل الصبر أم الشكر؟ 

ن قال: مَ ؛ فهناك بٌن العلماء خالف   

واستدل بقوله تعالى:، أن للصبر فضٌلة على الشكر -   

ُتُهمُ  إِنًِّ }     ٌۡ ۡومَ  َجَز ٌَ ُهمۡ  َصَبُرٓواْ  بَِما ٱۡل   (المإمنون) {(111) ٱۡلَفآِبُزونَ  ُهمُ  أَن 

َ  إِن   }وقوله تعالى:    
بِِرٌنَ  َمعَ  ٱّلل    أعظم ولٌس هناك (البقرة) {(153) ٱلص ٰ

.هللامن معٌة        

ٌُنَِنا   َفإِن كَ  َربِّكَ  لُِحۡكمِ  َوٱۡصبِرۡ  }:وقوله تعالى     )الطور( {(48) بِؤَۡع  

َبۡتُهم إَِذآ  ٱل ِذٌنَ } فً قول هللا تعالى عند نهاٌة قول دعاء االسترجاع      أََصٰ

ِصٌَبة   ا َقالُٓواْ  مُّ آ  ّلِل ِ  إِن  هِ  َوإِن  ٌۡ ِجُعونَ  إِلَ بِكَ  (156) َرٰ
ٓ ِهمۡ  أُْولَٰ ٌۡ ت   َعلَ ن َصلََوٰ ِهمۡ  مِّ بِّ  ر 

 
بِكَ  َوَرۡحَمة  

ٓ وعد الصابرٌن بثالثة أشٌاء  )البقرة( {(157) ٱۡلُمۡهَتُدونَ  ُهمُ  َوأُْولَٰ

    -:عظٌمة

.صالة من هللا، وهً: الثناء فً المأل األعلى على عباده -1   

رحمة من هللا، وهً إٌصال المنافع إلى العبد بكل طرٌق ودفع المضار  -2

.عنه      

.ـ الهداٌة من هللا٣  
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.هذه األمور العظٌمة وردت فً الصبر ولم ترد فً الشكركل و   

:فً قوله تعالى وقد أمر هللا تعالى أولً العزم من الرسل بالصبر     

ُسلِ  ِمنَ  ٱۡلَعۡزمِ  أُْولُواْ  َصَبرَ  َكَما َفٲۡصبِرۡ  } حقاف(األ){(35)..ٱلرُّ  

..وللعلماء فً هذا آراء على الشكرأن للصبر فضٌلة كل هذه أدلة على  -

 لكن أردت فقد توضٌح فضل الصبر.

 

 سإال: كٌف نصل للكمال اإلنسانً من خالل قصة بنً إسرابٌل؟

ًّ فً    مع هللا عز وجل ٌكون  عباداتالو فعالاألو األقوالالكمال اإلنسان

   -:بثالثة أشٌاء

.نفس إلى هللا ولٌس علم فضول والحظّ  ٌوصل  نافع بعلم -1   

.عمل ٌعمله -2   

النفس  أحوالمراقبة ؛ وٌكون ذلك بحال ٌترتب علٌه العلم والعمل -3   

.على قدر علمك وعملك تصل لحال معٌن؛ فوهً األساس    

:)فمن الناس( فلٌراجع المرء حساباته فً العلم والعمل   

.َمن ٌضل الطرٌق فً العلم فال ٌسلك العلم الصحٌح  -   

 .الصحٌح؛ ولكنه ٌضل الطرٌق فً العمل والتطبٌقَمن ٌتعلّم العلم  مومنه -

! ثنٌن مًعافً اال ٌكون الخلل لدٌه من مومنه -   
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ُظنُّونَ  ٱل ِذٌنَ " ُهم ٌَ قُواْ  أَن  لَٰ ِهمۡ  مُّ ُهمۡ  َربِّ هِ  َوأَن  ٌۡ ِجُعونَ  إِلَ "(46) َرٰ  
  

 

 

أما  ال بد فٌها من الٌقٌن ؛ فؤمور االعتقادفً أمور االعتقاد صحالظن ال ٌ

مثال( مسؤلةلالظنٌة ربما تكون فً المسابل الفقهٌة)ترجٌح عالِم  األمور    

   فكٌف فً هذه اآلٌة جاءت كلمة) ٌظنون( مع أمر عقدي أال وهو البعث؟

األمور األمور الٌقٌنٌة وقال بعض العلماء: العرب تستعمل لفظ)الظن( فً 

(الشك)الظنٌة   

 ** أمثلة لـ)الظن( بمعنى الشك :

ن   إِن   }قال تعالى: - ۡفَعلُونَ  بَِما َعلٌُِم   ٱّلل َ  إِن   ا    ً َشٌۡ  ٱۡلَحقِّ  ِمنَ  ٌُۡغنًِ اَل  ٱلظ  ٌَ 

(ٌونس) {(36)   

ُظنُّونَ  إاِل   ُهمۡ  َوإِۡن  }وقوله تعالى: - (البقرة) {(78) ٌَ  

  الظن هنا بمعنى: الشك

هِ   ٌۡ ُهمۡ  إِلَ ِهمۡ  َوأَن  قُواْ  َربِّ
لَٰ ُهم مُّ ُظنُّونَ  أَن  ٌَ ** أما هنا فً قوله تعالى: } ٱل ِذٌنَ  

ِجُعونَ  .الظن هنا بمعنى الٌقٌن { َرٰ   

 

  ★على قدر الٌقٌن برجوعك إلى ربك  ٌكون علو الهمة

.انظر إلى أحوالك وأعمالك تعرف مٌزان قوة ٌقٌنك   
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"  ًْ بَىِ ِءٌمَْ ٌَٰ ًَْ ٱۡرُكُشَاْ  إِۡسَشٰ  ًْ  وِۡعَمخِ ُكمْۡ أَۡوَعۡمجُْ ٱنَّخِ ٍۡ أَوًِّ َعهَ ََ 

ۡهخُُكمْۡ هَِمٍهَْ َعهَى فَضَّ "(47) ٱۡنَعٰ  

 

 

 

رهم تبارك وتعالى بالنعم الكثٌرة، والمقصود بها القٌام بالشكر ولٌس  ٌذكِّ

  تعداد النعم

َ  )وإن  : ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا قال
]صحٌح  (الُمْرَسلٌِنَ  به أَمرَ  بما الُمْإِمِنٌنَ  أَمرَ  هللا 

[1015 مسلم   

َها فقال تعالى للمإمنٌن: ٌُّ ؤَ ٓ تِ  ِمن ُكلُواْ  َءاَمُنواْ  ٱل ِذٌنَ  ٌَٰ َبٰ ٌِّ ُكمۡ  َما َط  َرَزۡقَنٰ

ِ  َوٱۡشُكُرواْ  اهُ  ُكنُتمۡ  إِن ّلِل   ٌ (البقرة) {(172) َتۡعُبُدونَ  إِ   

َها }:وقال تعالى فى الرسل ٌُّ ؤَ ٓ ُسلُ  ٌَٰ تِ  ِمنَ  ُكلُواْ  ٱلرُّ َبٰ ٌِّ لًِحا   َوٱۡعَملُواْ  ٱلط   إِنًِّ َصٰ

(المإمنون) {(51) َعلٌِم   َتۡعَملُونَ  بَِما   

.الشكر زاء)اعملوا(، والعمل بإوأمر المرسلٌن المإمنٌن بالشكر ؤمرف     

لّما أمر هللا تعالى المرسلٌن بالعمل الصالح  هنجد أن بجمع اآلٌاتف

فقالها  والمإمنٌن بالشكر، ُعلم أن عمل الشكر هو العمل الصالح؛

.ونالمتق ونبها المإمن لى أن ٌؤتِ األَوْ من للمرسلٌن و    

.بشكرها، وشكرها ٌكون بالعمل الصالح٭٭ِذكر النعمة القٌام   

رجل أتاه هللا مال، ال ٌصح أن ٌحمد هللا بلسانه فقط  وهو ال ٌخرج فمثال: 

حق هللا فً هذ المال من زكاة أو مساعدة للمحتاج أوغٌره؛ فمثل هذا قد 

 ذكر نعمة هللا فقط ولكن لم ٌإِد شكرها.
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أَوًِّ) ۡهخُُكمََْْۡ هَِمٍهََْْعهَىْفَضَّ ْ(ٱۡنَعٰ  

ًٓ  } فً اآلٌة المتشابهة األولى َبنِ ِءٌلَ  ٌَٰ
ٓ ًَ  ٱۡذُكُرواْ  إِۡسَرٰ ًٓ  نِۡعَمتِ  أَۡنَعۡمتُ  ٱل تِ

ُكمۡ  ٌۡ ًَ  بَِعۡهِدُكمۡ  أُوفِ  بَِعۡهِديٓ  َوأَۡوفُواْ  َعلَ ٰ ٌ ،ذكر النعم {(40) َفٲۡرَهُبونِ  َوإِ   

  أما هنا فً هذه اآلٌة لم ٌذكر تبارك وتعالى النِ عَ م.. فلماذا؟

الجاه والمكانة أعظم النعم والعطاٌا على اإلطالق  بل أعظم  ألن نعمة رفعة

!من نعمة العطاء المادي أو المتاع البدنً   

  ومن المكانة لبنً إسرابٌل أن ُجعل األنبٌاء فٌهم

ر ِذكر  ولذلك هللا عز وجل لّما أراد أن ٌثنً على أهل الكفر بالشر أخ 

م ِذكر المنزلةالمنزلة، ولّما أراد أن ٌثنً على أهل الخٌر ب الخٌر قد    

بِ  أَۡهلِ  ِمۡن  َكَفُرواْ  ٱل ِذٌنَ  إِن   :}قال تعالى فً شؤن الكفار  فًِ َوٱۡلُمۡشِرِكٌنَ  ٱۡلِكَتٰ

مَ  َنارِ  بِكَ  فٌَِهآ   لِِدٌنَ خَٰ  َجَهن 
ٓ ةِ  َشرُّ  ُهمۡ  أُْولَٰ  ٌ (البٌنة) {(6) ٱۡلَبِر   

ر )أولبك هم شر البرٌة( ألنها شر   أخ 

تِ  َوَعِملُواْ  َءاَمُنواْ  ٱل ِذٌنَ  إِن   }المإمنٌن قال تعالى:وفً شؤن  لَِحٰ بِكَ  ٱلص ٰ
ٓ  أُْولَٰ

رُ  ُهمۡ  ٌۡ ةِ  َخ  ٌ ِهمۡ  ِعندَ  َجَزآُإُهمۡ  (7) ٱۡلَبِر تُ  َربِّ
رُ  َتۡحتَِها ِمن َتۡجِري َعۡدن   َجن ٰ  ٱأۡلَۡنَهٰ

لِِدٌنَ  ًَ  أََبٗدا   فٌَِهآ  َخٰ ِض ُ  ر 
  َوَرُضواْ  َعۡنُهمۡ  ٱّلل 

 
لِكَ  َعۡنُه
ٰ
ًَ  لَِمۡن  َذ ُهۥ َخِش  { (8)َرب 

(البٌنة)  

م المنزلة )أولبك هم خٌر البرٌة( على النعٌم !قد    

هللا تعالى وأن  اٌن المقربٌن المتقٌن تهفو إلى رضولذلك قلوب الصالح

ٌكون لها منزلة عنده ، بٌنما قلوب المؤمولٌن)عامة المإمنٌن( تهفو إلى 

(.الجنة )هّمه فقط الجنة   
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ًَْْٱۡرُكُشَاْ ) ًْ ْوِۡعَمخِ ُكمْْۡأَۡوَعۡمجُْْٱنَّخِ ٍۡ أَوًَِّْعهَ ۡهخُُكمََْْۡ هَِمٍهََْْعهَىْفَضَّ (ٱۡنَعٰ  

ًَ  ٱۡذُكُرواْ )فً بداٌة اآلٌة  (نِۡعَمِت   

(ًَْ أي: اذكروا النعم؛   مّ عُ المفرد إذا أُضٌف ٌَ  :(وِۡعَمخِ    

ٌ ل اآلٌة بقوله تعالى: ۡلُتُكمۡ  َوأَنًِّ) وذ لَِمٌنَ  َعلَى َفض  التفضٌل هنا:  (ٱۡلَعٰ

   .المكانة والرفعة

ٌِّن أهمٌة الشًء: أن التفضٌل من النعم،  هنا عطف الخاص على العام لٌب

.وهً أعظم من كل النعم   

.(التفضٌلأي لتبٌٌن وتؤكٌد أهمٌة)  

 

 ☆ سإال: كٌف الجمع بٌن:  

أَوًِّ} قوله تعالى: ۡهخُُكمََْْۡ هَِمٍهََْْعهَىْفَضَّ ،  {ٱۡنَعٰ  

رَ  ُكنُتمۡ } وقوله تعالى: ٌۡ ة   َخ ؟{(110)...أُم   )آل عمران( 

  قٌل المراد بـ)العالمٌن( هنا: عالمو زمانهم ، ولٌس تفضٌاًل مطلًقا

  :بدلٌل

حة فً قوله تعالى -1 رَ  ُكنُتمۡ  }األحادٌث المصر  ٌۡ ة   َخ { لِلن اسِ  أُۡخِرَجتۡ  أُم    

كم: ) ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا ونَ  إن  ةً  َسبعٌنَ  ُتتمُّ  علَى وأَْكرُمها َخٌُرها أنُتمْ  ، أم 

)  فخٌر، أن المسلمٌن خٌر أمة فً كل هذه األمم [ 3001الترمذي ]سنن هللا 

   .ملسو هيلع هللا ىلصأمة محمد  هً على هللا مم وأكرمهااأل
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ۡنُهمۡ  } قوله تعالى فً شؤن أهل الكتاب: -2 ة   مِّ   أُم 
ۡقَتِصَدة   ۡنُهمۡ  َوَكثٌِر   مُّ  َسآءَ  مِّ

ۡعَملُونَ  َما )المابدة( {(66) ٌَ   

أمة مقتِصَدة(، والكثٌر منهم ساء ما ٌعملوندل  على أن األعلى منهم)   

بَ  أَۡوَرۡثَنا ُثم   } أما فً شؤن المسلمٌن قال تعالى: َنا ٱل ِذٌنَ  ٱۡلِكَتٰ ٌۡ  ِمۡن  ٱۡصَطَف

ۡقَتِصد   َوِمۡنُهم لَِّنۡفِسِهۦ َظالِم   َفِمۡنُهمۡ  ِعَباِدَنا     َوِمۡنُهمۡ  مُّ
 
تِ  َسابُِق َرٰ ٌۡ ِ   ِبإِۡذنِ  بِٲۡلَخ  ٱّلل 

لِكَ 
ٰ
(فاطر){ (32) ٱۡلَكِبٌرُ  ٱۡلَفۡضلُ  ُهوَ  َذ   

.غٌر موجود فً األمم السابقة ملسو هيلع هللا ىلصمحمد السابق بالخٌرات فً أمة  

 

فوا  سإال:  أٌن النعمة التً أنعمها هللا تعالى على بنً إسرابٌل؛ فهم حر 

ًَ  اْذُكُروا)فكٌف ذلك مع قوله تعالى  التوراة ومخل دون فً النار  ال ِتً نِْعَمِت

ُكمْ  أَْنَعْمتُ  ٌْ ْلُتُكمْ  َوأَنًِّ َعَل ؟اْلَعالَِمٌَن( َعلَى َفض   

َ  ٌُِطعِ  َوَمن }وقال تعالى أٌضا 
ُسولَ  ٱّلل  بِكَ  َوٱلر 

ٓ ُ  أَۡنَعمَ  ٱل ِذٌنَ  َمعَ  َفؤُْولَٰ
 ٱّلل 

ِهم ٌۡ نَ  َعلَ ٌِّ  مِّ ِب ٌقٌِنَ  نَ  ۧٱلن  دِّ َهَدآءِ  َوٱلصِّ لِِحٌَن   َوٱلشُّ بِكَ  َوَحُسنَ  َوٱلص ٰ
ٓ  َرفٌِٗقا أُْولَٰ

مع  الذٌن أطاعوا هللا والرسول هم من أنعم هللا علٌهم ف (النساء) {(69)

وشاقوه؛  ملسو هيلع هللا ىلصإسرابٌل لم تطع النبً ووبن، الصدٌقٌن والشهداء والصالحٌن

.فخرجوا من هذه اآلٌة   

ُكمۡ  نِۡعَمتًِ َوأِلُتِم   }وقال تعالى: ٌۡ وآٌات كثٌرة أخرى تدل ،)البقرة({ (150)..َعلَ   

إسرابٌل من الكافرٌن المخلدٌن  وكٌف ٌكون بن، فعلى أن النعمة للمإمنٌن

ًَ  ٱۡذُكُرواْ ) تعالى: فً النار بالرغم من قوله ًٓ  نِۡعَمِت ُكمۡ  أَۡنَعۡمتُ  ٱل ِت ٌۡ  َوأَنًِّ َعلَ

ۡلُتُكمۡ  لَِمٌنَ  َعلَى َفض  ؟(ٱۡلَعٰ    
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ٱحَّقُُاْ  " م ََ ُۡ ْ بٌَ ـْ  وَّۡفس َعه وَۡفسْ  حَۡجِزی ّلَّ ٍۡ َّلْ بَش ٍَب ٌُۡقبَمُْ ََ َعت ِمۡى ـٰ  َشفَ

َّلْ ٍَب ٌُۡؤَخزُْ ََ َّلْ ۡذلعَْ ِمۡى   " (48)ٌُىَصُشَنَْ ٌُمْۡ ََ

 الجواب: ٌجب التمٌٌز بٌن مطلق النعمة، والنعمة المطلقة :-

.: الخٌر ٌصل للجمٌع)مسلم وكافر ومنافق( فً الدنٌا ـ مطلق النعمة1   

ـ النعمة المطلقة: النعم الواصلة للمإمنٌن فقط فً اآلخرة ال ٌشاركهم 2

َ  ٌُِطعِ  َوَمن }؛ والتً منها قوله تعالى فٌها كافر
ُسولَ  ٱّلل  بِكَ  َوٱلر 

ٓ  َمعَ  َفؤُْولَٰ

ُ  أَۡنَعمَ  ٱل ِذٌنَ 
ِهم ٱّلل  ٌۡ نَ  َعلَ ٌِّ  مِّ بِ ٌقٌِنَ  نَ  ۧٱلن  دِّ َهَدآءِ  َوٱلصِّ لِِحٌَن   َوٱلشُّ  َوَحُسنَ  َوٱلص ٰ

بِكَ 
ٓ (النساء) {(69) َرفٌِٗقا أُْولَٰ  

 

رهم؛ فلماذا حذّ رهم ولماذا خصّ  )النفس(  بعدما ذكّ رهم هللا بالنعم حذ 

  بالذكر؟

ألن الٌهود كانت تزعم أن آباءهم من األنبٌاء، وما لهم من المكانة 

فحّذرهم هللا  هذا سٌشفع لهم ٌوم القٌامة من العذابوأن السابقة، ... 

  عز ّوجل.

ٱحَّقُُاْ )  ٗمبََْ ُۡ ( فٌه من التوبٌخ هنا ْ(ٌَ إضمار وهو )واتقوا عذاب ٌوم 

.والعذاب المهٌن   

(ْ ـ بْوَّۡفسَْعهْوَۡفسْ ْحَۡجِزیّْلَّ ٍۡ ٌُجزئْ(َْش ..ٌجزي غٌر    

ٌَجزي معناها: ٌقضً   
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ٌُجزئ فمعناها: ٌكفٌه  أما 

ستقضً وتدفع عنك مطلًقا لٌس هناك نفسفالمعنى هنا فً اآلٌة: أي   

 َرِهٌَنة   َكَسَبتۡ  ِبَما َنۡفِس   ُكلُّ  } قال تعالى:، ٌنفعوكمال األهل وال األنبٌاء لن 

(المدثر) {(38)    

 

َّلْ) ٍَبٌُْۡقبَمََُْْ َعتِْمۡى ـٰ (َْشفَ  

    ْشرط الشفاعة أن :-   ٌرضى هللا تعالى وٌؤذن

افع لكافر، وهللا عز وجل ال ٌرضى عن الكفار، ولن ٌؤذن بشفاعة ش

فً عمه أبً طالب لمساعدته للمسلمٌن ملسو هيلع هللا ىلصباستثناء شفاعة النبً   

ٌُْجَعلُ  القٌِاَمِة، ٌَومَ  َشفاَعتً َتْنَفُعهُ  لََعل هُ ) ملسو هيلع هللا ىلصلقوله  نار   ِمن َضْحضاح   فً ف

ْبلُغُ  ِه، ٌَ ٌْ ْغلًِ َكْعَب [210مسلم صحٌح ] ِدماُغُه( منه ٌَ   

شفاعة فً الكفارأي ذلك لٌس هناك  رغٌ   

 

َّلْ) ٍَبٌُْۡؤَخزََُْْ هو الفداء دلالعَ  (َعۡذلِْمۡى   

:والعدل فً كالم العرب على وجهٌن   

؛إما الَعدل )بالفتح( وهو فداء شًء مقابل شًء لٌس من جنسه -1   

ٌُقبل منه .إنسان ٌفتدي نفسه ٌوم القٌامة بقراب األرض ذهًبا؛ فال    

.أو الِعدل )بالكسر( وهو فداء شًء مقابل شًء من جنسه -2  
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.لِعدل بمعنى واحدومن العلماء من قال: أن الَعدل، وا  

َّلْ)  ْ(ٌُىَصُشَنٌَُْْمََْْۡ  

.ٌمتنعون من العذابأيْ   

    :نفً هللا عنهم أسباب النجاة الثالثة اإذً  - 

الشفاعة -1    

(  والعدل )الفداء -2    

(والنصر)فال نصر إال من عند هللا -3     

 

قُوا  )عطف التحذٌر        ۡوما َوٱت  ـ ا ن ۡفس َعن َنۡفس   َتۡجِزی ال   ٌَ ٌۡ  ٌُۡقَبلُ  َواَل  َش

َعة ِمۡنَها ـٰ  ٱۡذُكُرواْ ) على التذكٌر (ٌُنَصُرونَ  ُهمۡ  َواَل  َعۡدل ِمۡنَها ٌُۡإَخذُ  َواَل  َشَف

 ًَ ًٓ  نِۡعَمتِ ُكمۡ  أَۡنَعۡمتُ  ٱل تِ ٌۡ ۡلُتُكمۡ  َوأَنًِّ َعلَ لَِمٌنَ  َعلَى َفض  حتى  فً هذه اآلٌة (ٱۡلَعٰ

ٌّن لهم ا إال باتباع خاتم األنبٌاء منه ال ٌنجونعظٌمة  أزمةأنهم فً  ٌب

.ملسو هيلع هللا ىلصمحمد  

  

  

من الرسل  أن كان فٌهم أولوا العزم منشؤ الغرور والكبر عند بنً إسرابٌل

 ومع وأًٌضا عصوا ربهم مراًرا، ُكثر لم ٌؤتوا فً األقوام األخرى وأنبٌاء

..وأكرمهم عنهم هللا عفا ذلك  

 

 وقفة
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إِرْۡ  " ُكم ََ ىَٰ ٍۡ ۡهْ وَجَّ نَْ َءالِْ مِّ ُۡ ءَْ ٌَُسُُمُوَُكمْۡ فِۡشَع  ُ  ٌَُزبُِّحُنَْ ٱۡنَعَزاةِْ ُس

ٌَۡسخَۡحٍُُنَْ أَۡبىَب َءُكمْۡ فًِ وَِسب َءُكۡمْ  ََ نُِكم ََ
ٰ
بُِّكمْۡ مِّه باََل ءْ  َر "(49) َعِظٍمْ  سَّ  

 ة الرحمة والعفو، وعدم المإاخذة،منشؤ غرورهم:  كثرة النعم، وكثر اإذً 

.وحتى إذا كان هناك مإاخذة تؤتً بعدها رحمة  

قد فلدٌن هللا عز وجل  فمع ما تقدمهلبات العلم اهذا قد ٌحدث لبعض ط مثل

الخطؤ اإلشكال وولكن  الظن ال إشكال فٌهتظن أن لها مكانة عند هللا وهذا 

التقصٌر أو التفرٌط ثم عدم المحاسبة مساحة من إلى أن ٌإدي هذا األكبر 

 والمراقبة لوجود أعمال صالحة كثٌرة،

فهذا من الغرور الذي قد ٌإدي إلى االنتكاس فتتساءل من أٌن جاء هذا 

 االنتكاس ومن أي األبواب دخل!!  

 فٌنبغً الحذر من الوقوع فٌما وقع فٌه بنو إسرابٌل.

العمل المقبول أن ٌزداد العبد انكسارا بٌن ٌدي هللا العلم النافع وإنما عالمة 

.عز وجل  

 

 

( إِرْۡ ُكمََْ ىَٰ ٍۡ وَجَّ )  

؛ ألنه فً سٌاق فً إذ ذ( واو العطف مع عدم ذكر العامل تكرار سٌاق )وإ

 وإذ فرقنا، وإذ]وإذ نجٌناكم، ؛األقاصٌصبٌان تعداد النعم، وتكرار 

[واعدنا،...  
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:   لها ثالثة معانً]آل[    

ُتطلق على )الرجل العظٌم( الذي له مكانة -1   

ًَ  لقد): كما جاء فً سٌاق الحدٌث  داودَ  آلِ  َمزامٌرِ  ِمن ِمزماًرا هذا أُوت

أي: صوت حسن  [صحٌح إسناده ]....(داود   

.(والمعروف أن )داوود( صاحب الصوت الحسن ولٌس) آل داوود   

(تباعُتطلق على )األ -2   

 بِ  َوَحاقَ  }قال تعالى:
أي: فرعون  )غافر( {(45) ٱۡلَعَذابِ  ُسٓوءُ  فِۡرَعۡونَ  الِ   َ

.وأتباعه    

أهل بٌت الرجل، زوجاته وبناته(؛ وتؤتً بمعنى )أهل -3    

َما } قال تعالى: ُ  ٌُِرٌدُ  إِن 
ٌُۡذِهبَ  ٱّلل  ۡجسَ  َعنُكمُ  لِ تِ  أَۡهلَ  ٱلرِّ ٌۡ َرُكمۡ  ٱۡلَب ٌَُطهِّ  َو

هبته وأبناازوج ؛ملسو هيلع هللا ىلصأهل بٌت الرسول )األحزاب( {(33) َتۡطِهٌٗرا    

ءٌََُْْسُُمُوَُكمْۡ  ُ (ٱۡنَعَزاةُِْْس )  

الذهاب فً طلب الشًءالَسْوم:    

أيَسَمْت اإلبل: كقول  (٭٭وهو لفظ لمعنى مركب من )الذهاب والطلب   

.ومنها اإلبل السابمة، َذَهَبْت، َجَرتْ    

ُسْمُته كذا: طلْبُت منه كذا؛ ٌؤتً الَسْوم بمعنى الطلبقد و -  
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(ٌَُسُُمُوَُكمْۡ )  

  ـــ السْوم هنا بمعنى َذْوق العذاب أو إدامة العذاب

.ٌسومونكم: ٌذٌقكم أو ٌدٌمون العذاب  

 

( ءُْ  ُ ٱۡنَعَزاةُِْْس )  

  السوء: جنس العذاب

  سوء العذاب المراد: جنس العذاب السٌا

االستعباد، واالستعمال فً األعمال الشاقة، واإلهانة،...وكل أنواع العذاب 

.كان فرعون وقومه ٌسومون بنً إسرابٌل هذا السوء من العذاب   

 

  

ُكم َوإِذۡ }  قوله تعالى فى سورة األعراففً  - ـٰ َن ٌۡ ۡن  أَنَج  فِۡرَعۡونَ  َءالِ  مِّ

ُسوُموَنُكمۡ  لُونَ  ٱۡلَعَذابِ  ُسۤوءَ  ٌَ ٌُونَ  أَۡبَنۤاَءُكمۡ  ٌَُقتِّ ۡسَتۡح ٌَ ء لُِكم ٰذَ  َوفِی نَِسۤاَءُكۡم   َو  َباَلۤ

ن ُكمۡ  مِّ بِّ { (141) (َعِظٌم ر    

سنجد كلمة  المتشابهات،هاتان اآلٌتان فً )البقرة، واألعراف( من 

لٌس بهما واو للعطف )ٌذبحون( فً البقرة، وكلمة )ٌقتلون( فً األعراف 

  لماذا؟

لون( فً األعراف، ٌذبِّحون( فً البقرة)جملة  قال العلماء: ألن ) بدل  و)ٌَقتِّ

   ( فلم ٌذكر واو العطف.من جملة )ٌسومونكم سوء العذاب اشتمال(

 وقفة
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ۡن  أَنَجٰىُكم إِذۡ  }أما فً قوله تعالى سورة إبراهٌم    ُسوُموَنُكمۡ  ِفۡرَعۡونَ  َءالِ  مِّ ٌَ 

ُحونَ  ٱۡلَعَذابِ  ُسۤوءَ  ٌَُذبِّ ٌُونَ  أَۡبَنۤاَءُكمۡ  َو ۡسَتۡح ٌَ ء لُِكم ٰذَ  َوفِی نَِسۤاَءُكۡم   َو ن َباَلۤ  مِّ

ُكمۡ  بِّ )إبراهٌم({ (6)َعِظٌم ر   

(ُذكرت )واو العطفقد نجد هنا    

.النعم تعداد مقام فً ألنه    ( )وٌستحٌون وٌذبِّحون( )  

وفً إبراهٌم أسلوب آخر ،فً البقرة واألعراف أسلوبإذا    

على براعة البٌان والكالم، وُحسن التفنن فً إعادة القصة  هذا ٌدلو

.بؤسلوب مختلف   

  فً األولى )البقرة واألعراف( بدل اشتمال عن جملة ٌسومونكم

وفً الثانٌة )إبراهٌم( سٌاق الكالم فٌه تعداد للنعم )وٌذبِّحون، وٌستحٌون، 

لُِكمْ  َوفًِ
ٰ
ُكمْ  ِمنْ  َباَلء   َذ َعِظٌم ( َربِّ )  

ٌِّن تكرار النعم   واو العطف.. حتى ٌب

.الجزالة والعظمةوالبراعة  غاٌةفً بؤسلوب مختلف  ررتكُ ف  

       سقطات التفسٌر اإلشاري الصوفً:-

!! أنه ُذكر لفظ )ٌذبِّحون( فً سورة البقرة، ألن البقرة ُتذبحقٌل     

!! أما فً األعراف لم ُتذكر ٌذبحون وقٌل ٌقطعون   

بحون(؟ !!وماذا عن الموضع فً سورة إبراهٌم )وٌذِّ   

!! فهذا ضالل وسلب للعقول  
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ٌَۡسخَۡحٍُُنَْ) فِیْوَِسۤبَءُكۡمْ ََْ ءْنُِكم ٰرَََْْ هْباََلۤ بُِّكمْْۡمِّ (َعِظٍمْسَّ  

ءاستحٌاء النسا   

ٌّن هللا المصابب والبالء الذي كان ٌنزل على بنً إسرابٌل، ذكر منه  لما ب

  استحٌاء النساء

َهبُ  }ٌقول تعالى: َشآءُ  لَِمن ٌَ ٗثا ٌَ َهبُ  إَِنٰ ٌَ َشآءُ  لَِمن َو ُكورَ  ٌَ )الشورى( {(49) ٱلذُّ   

!النساء هبة اإذً    

 ☆ لماذا ذكرها هللا تعالى فى تعداد المصابب والبالء الذي نزل بهم؟

المرأة  هً سبب فً وجود البشرٌة كلها وبالرغم أنها هبة ونعمة إال أنه  

 صبحتفً الفواحش، وُذلْت  وأُهٌنت؛ ف إذا فُِعل بها الفاحشة واستعملت

.عاًرا وعذاًبا شدًٌدا حٌنبذ   

وأشار القرآن إلى هذا المعنى والخوف على الذرٌة لٌس نقًصا أو به شًء   

ٌَۡخشَ  } ةٗ  َخۡلفِِهمۡ  ِمۡن  َتَرُكواْ  َلۡو  ٱل ِذٌنَ  َوۡل  ٌ ًفا ُذرِّ ِهمۡ  َخافُواْ  ِضَعٰ ٌۡ قُواْ  َعلَ ت  ٌَ  ٱّلل َ  َفۡل

قُولُواْ  ٌَ (النساء) {(9) َسِدًٌدا َقۡواٗل  َوۡل  

 

فِی) ءْنُِكم ٰرَََْْ هْباََلۤ بُِّكمْْۡمِّ   (َعِظٍمْسَّ

قال تعالى :  ،الشركلمة البالء قد تؤتً بمعنى الخٌر وقد تؤتً بمعنى   

رِّ  َوَنۡبلُوُكم} رِ  بِٲلش  ٌۡ   َوٱۡلَخ
 
  )األنبٌاء({ (35) فِۡتَنٗة
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ل هللا نجاهم من آن أالعظٌم هنا هو)النَِعم( أي البالء بهل المقصود ف

على  نعم من هللا اكله واستحٌاء النساء وأن هذفرعون ومن ذبح األبناء 

منها؟ نجاهم ووربنا لدٌهم( ابتالءات) كانت هذه أن أم  ؟بنً إسرابٌل  

 

 قوالن للعلماء:

 آل من نجاهم هللا أن هو هنا العظٌم البالءمن العلماء من قال أن  -1

  .نعمةبمعنى ال؛ والبالء هنا فرعون

وقعوا التً مصابب البمعنى لكن جماهٌر العلماء على أنها فً اآلٌة  -2

هذه األمور العظٌمة  م منقذهأن ، وكٌف أن هللال فرعونمن عذاب آفٌها 

ٌّن هللا   .إسرابٌل ًنعز وجلّ كم كانت نعمته عظٌمة على ب الشدٌدة، فب

 

...جزاكم هللا خٌرا  

  اللهم وبحمدك أشهد أن ال إله أنت أستغفرك وأتوب إلٌك. سبحانك     

 


