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نَ ُهْم َوِإن َُّهمْ )   َنا ُموَسى اْلِكَتاَب فَاْخُتِلَف ِفيِه َوَلْواَل َكِلَمٌة َسبَ َقْت ِمن رَّبِ َك َلُقِضَي بَ ي ْ ٍ  )َوَلَقْد آتَ ي ْ ِِب ََك   مِ ْنُه ُم ِِي  ( 110 َل
 (( 111ِبرٌي )َوِإنَّ ُكالًّ لَّمَّا لَيُ َوفِ يَ ن َُّهْم رَبَُّك َأْعَماََلُْم ِإنَُّه ِبَا بَ ْعَمُلوَن خَ 

 [ . 111 -110] هود : 
------------- 

َنا ُموَسى اْلِكَتاَب فَاْخُتِلَف ِفيهِ )  يف شأن القرآن الكرمي فمنهم من  -أيها الرسول الكرمي -: كما اختلف قومكأي (  َوَلَقْد آتَ ي ْ
ا هللا على نبيهم موسى هلدايتهم، إذ منهم وصفه بأنه أساطري األولني، فقد اختلف قوم موسى من قبلك يف شأن التوراة اليت أنزهل

 . من آمن هبا ومنهم من كفر ...
الختالف قومك يف شأن القرآن الكرمي، فإن هذا االختالف شأن الناس  -أيها الرسول الكرمي -ومادام األمر كذلك، فال حتزن

 يف كل زمان ومكان واملصيبة إذا عمت خفت.
 صابه من مشركي قومه.عما أ فاجلملة الكرمية تسلية للرسول 

 تسلية حملمد :  قال ابن عطية  ، وذكر قصة موسى مثل له ، أي ال يعظم عليك أمر من كذبك ، فهذه هي سرية األمم
 فقد جاء موسى ، بكتاب فاختلف الناس عليه.

 اعرتاض لتثبيت النيب :  وقال ابن عاَور  ّقد أوتوا الكتاب رك وتسليِته بأّن أهل الكتاب وهم أحسن حااًل من أهل الش
وألجل ( فال تك يف مرية)، فاجلملة عطف على مجلة دة فال تَأس من اختالف قومك عليك، وهم أهل ِمّلة واحفاختلفوا فيه

 ( . فاستقم كما أمرت) َما فيها من معىن الّتثبيت فُرع عليها قوله 
 وإبطال بعض ، ويف إظهار بعضها وإخفاء  معىن االختالف فيه اختالف أهل الّتوراة يف تقرير بعضها:  قال ابن عاَور

ا منه، كما قال تعاى، ويف إحلرجم، ويف تأويل البعض على هواهمبعض مثل حكم ال ّّ فويل ): ا  أشياء بالكتاب على أ
ضي فهذا من شأنه أن يقع من بعضهم ال من مجيعهم فيقت( ديهم مّث يقولون هذا من عند هللالّلذين يكتبون الكتاب بأي

 ٍف ، وهذا االختالف بأنواعه وأحواله يرجع إى االختالف يف شيء من الكتاب.ف بينهم بني ُمثبت ونااالختال
نَ ُهمْ )  يعين بتأخري العذاب عنهم إى يوم القيامة لكان الذي يستحقونه من تعجيل (  َوَلْواَل َكِلَمٌة َسبَ َقْت ِمن رَّبِ َك َلُقِضَي بَ ي ْ

 يعين لعذبوا يف احلال وفرغ من عذاهبم وإهالكهم (لقضي بينهم)ذيبهم وهو قوله تبارك وتعاى : العقوبة يف الدنيا على كفرهم وتك
 أن يكون بالكلمة أنه ال يعذب أحداً إال بعد قيام احلجة عليه .: وحيتمل 

 معذبني حىت نبعث رسوالً ( .كما قال تعاى ) وما كنا 
 : وم موسى والظاهر عود الضمري يف بينهم على ق قال ابو حيان .إذ هم املختلفون فيه ، أو يف الكتاب ، 

 وقيل : يعود على املختلفني يف الرسول من معاصريه.
 : وأْن يعمهم اللفظ أحسن عندي ، وهذه اجلملة من مجلة تسليته أيضاً. قال ابن عطية 
ٍ  َوِإن َُّهْم لَ )  ِِب ََك   مِ ْنُه ُم لفي شك منه، وهذا الشك قد أوقعهم يف الريبة  : وإن هؤالء املختلفني يف شأن الكتابي أ( ِِي 

 والتخبط واالضطراب.
 لنقده وإنكاره، فيحملهم عنادهم وجحودهم على التشكيك فيه، وتأويله تأويالً  وهذا شأن املعرضني عن احلق، ال جيدون جماالً 

 يدعو إى الريبة والقلق. سقيماً 
 إى قوم موسى، ويف قوله ِمْنُه إى كتاهبم التوراة. وبعض املفسرين يرى عودة الضمري يف قوله َوِإن َُّهمْ 
 والثاين إى القرآن الكرمي. وبعضهم يرى عودة الضمري األول إى قوم النيب 
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وقومه الذين اختلفوا يف شأن كتاهبم التوراة   األول أظهر يف معىن اآلية، ألن الكالم يف موسى يوالذي يبدو لنا أن الرأ
 الضمري إى املتكلم عنه أوى بالقبول.اختالفا كبريا، وعود 

 كانوا يف شك من القرآن، أوقعهم هذا الشك يف الريبة واحلرية.  وهذا ال مينع أن بعض املكذبني للرسول 
 ب .يعين من الفريقني املختلفني املصد  واملكذ ( َوِإنَّ ُكالًّ ) 
الم القسم تقديره وهللا ليوفينهم جزاء أعماهلم يف القيامة فيجازي املصد  على تصديقه الالم ( لَّمَّا لَيُ َوفِ يَ ن َُّهْم رَبَُّك َأْعَماََلُْم  ) 

 ر .ة وجيازي املكذب على تكذيبه النااجلن
 ِازي يوفيهم جزاء  أن من عجلت عقوبته ومن أخرت ومن صد  الرسل ومن كذب فحاهلم سواء يف أنه تعاىأي : :  قال ال

 . أعماهلم يف اآلخرة
 م .عيد عظيالوعد والوعيد فإن توفية جزاء الطاعات وعد عظيم وتوفية جزاء املعاصي و  فجمعت اآلية 

يعين أنه سبحانه وتعاى ال خيفى عليه شيء من أعمال عباده وإن دقت ففيه وعد للمحسنني املصدقني ( ِبَا بَ ْعَمُلوَن َخِبرٌي ِإنَُّه 
 وفيه وعيد وهتديد للمكذبني الكافرين.

 الِوائد :
 بات رسالة موسى .إث -1
 ء الرسل إى مصد  ومكذب .يهللا يف انقسام الناس عند جم ةحكم -2
 حكمة هللا اقتضت أن ال يعذب أحداً إال بعد قيام احلجة . -3
 الذي يستحقه . هأن هللا يوم القيامة يعطي كل أحد حق-4
 أن هللا خبري بأعمال العباد ، ال ختفى عليه خافية . -5
َِْت َوَمن تَاَب َمَعَك َواَل َتْطَغْوْا ِإنَُّه ِبَا تَ ْعَمُلوَن َبِصرٌي )فَاْسَتِقْم كَ )   . (( 112َما ُأِم

 [ . 112] هود : 
--------- 

َِْت َوَمن تَاَب َمَعكَ )  يأمر هللا تعاى رسوله وعباده املؤمنني يف هذه اآلية بالثبات والدوام على االستقامة، ألن   ( فَاْسَتِقْم َكَما ُأِم
 ك .نه مصرعة حىت ولو كان على مشر ذلك من أكرب العون على النصر على األعداء، وينهاهم عن الطغيان وهو البغي، أل

ُقْل آَمْنُت بِاَّللَِّ » قَاَل ، اإِلْسالَِم قَ ْواًل اَل َأْسَأُل َعْنُه َأَحًدا بَ ْعَدَك  يِف  قَاَل قُ ْلُت يَا َرُسوَل اَّللَِّ ُقْل ِل  يِّ َعْن ُسْفَياَن ْبِن َعْبِد اَّللَِّ الث ََّقفِ 
 ( رواه مسلم .فَاْسَتِقْم 

  ، واالستقامة هي املداومة على فعل ما ينبغي فعله وترك ما ينبغي تركه وقيل : هي طلب إقامة النفس على الصراط املستقيم
 والصراط املستقيم هو اإلسالم كما ثبت تفسريه من حديث ثوبان عند أمحد بسند جيد .

 ستقامة بعد اإلميان :فضائل اال 
 تتنزل عليهم املالئكة وتبشرهم باجلنة وعدم اخلوف . أواًل :

 ْنُتْم ُتوَعُدوَن ( .َوال حَتَْزنُوا َوأَْبِشُروا بِاجْلَنَِّة الَّيِت كُ  قال تعاى ) ِإنَّ الَِّذيَن قَاُلوا رَب َُّنا اَّللَُّ مُثَّ اْستَ َقاُموا تَ تَ نَ زَُّل َعَلْيِهُم اْلَمالِئَكُة َأالَّ خَتَافُوا
: يبشرونه عند موته ويف قربه  وقيل : يوم خروجهم من قبورهم ، وقيل : عند االحتضار ، قيلقوله ) تتنزل عليهم املالئكة ( 

 وحني يبعث، واختار هذا القول ابن كثري وقال: وهذا القول جيمع األقوال كله  ا وهو حسن جداً .
 رز  .االستقامة سبب لبسط ال ثانياً :
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َناُهْم َماًء َغَدقاً ( .  قال تعاى ) َوأَلَِّو اْستَ َقاُموا َعَلى الطَّرِيَقِة أَلَْسَقي ْ
 ِطيب  : أي لو آمن هؤالء الكفار لوسعنا عليهم يف الدنيا وبسطنا هلم يف الرز  . قال الق

 أن هللا أمر نبيه باالستقامة . ثالثاً :
 ( .قال تعاى ) فَاْسَتِقْم َكَما أُِمْرَت 

 كان احلسن يقول : اللهم أنت ربنا فارزقنا االستقامة .
 . ) أنه ال يلزم من االستقامة عدم الوقوع بشيء من املعاصي فقد قال تعاى ) فَاْسَتِقيُموا ِإلَْيِه َواْستَ ْغِفُروُه 
 ٍالستغفار املقتضي للتوبة ، فيجرب ذلك التقصري يف االستقامة املأمور هبا: فيه إش ارة إى أنه ال بد من ا قال ابن رج

أن  وقد أخرب النيب  ا كنت وأتبع السيئة احلسنة متحها(اتق هللا حيثمملعاذ ) والرجوع إى االستقامة، فهو كما قال النيب 
قال )سددوا وقاربوا( فالسداد  . عن النيب يستطيعوا االستقامة حق االستقامة، ففي الصحيحني عن أيب هريرةالناس لن 
من الغرض إذا مل  ، واملقاربة أن يصيب ما قربمجيع األقوال واألعمال واملقاصد ، وهو اإلصابة يفاالستقام  ة هو حقيقة

 ، ولكن بشرط أن يكون مصمماً على قصد السداد وإصابة الغرض ، فتكون مقاربته عن عمد .يصب الغرض نفسه
  األعضاء وهي جنوده ، فإذا استقام امللك استقامت وأعظم ما ينبغي مراعاته يف االستقامة استقامة القلب ، فهو ملك

 جنوده ورعاياه .
 : فاستقامة القلب بشيئني: قال ابن القيم 

)أحدمها( أن تكون حمبة هللا تعاى تتقدم عنده على مجيع احملاب، فإذا تعارض حب تعاى هللا وحب غريه سبق حب هللا تعاى 
 حب ما سواه، فرتب على ذلك مقتضاه.

 ذا بالدعوى وما أصعبه بالفعل، فعند االمتحان، يكرم املرء أو يهان.ما أسهل ه
 وما أكثر ما يقدم العبد ما حيبه هو ويهواه أو حيبه كبريه وأمريه وشيخه وأهله على ما حيبه هللا تعاى.

تعاى ذم من ال يعظم أمره عن تعظيم اآلمر الناهي، فإن هللا  ئلذي يستقيم به القلب تعظيم األمر والنهى، وهو ناش) والثاين ( ا
يه، قال سبحانه وتعاى:   قالوا يف تفسريها: ما لكم ال ختافون هلل تعاى عظمة. (ما لكم ال ترجون هلل وقاراً )ّو

 ه .جل واتباعه، وتعظيم ّيه واجتنابوإمنا يكون ذلك بتعظيم أمر هللا عز و 
 ترمجان القلب . وكذلك مما ينبغي مراعاة استقامته بعد القلب اللسان ، فإنه

( نا، تقول: إن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججم فإن األعض اء كلها تكفر اللسانإذا أصبح ابن آد) ولذلك قال  
 رواه الرتمذي .

 للرتمذي: قلت يا رسول هللا! ما أخوف ما ختاف علي؟ فأخذ بلسان نفسه . رواية وجاء يف 
قال ) ال يستقيم إميان عبد حىت يستقيم قلبه ، وال يستقيم قلبه حىت  أن النيب وقد جاء يف مسند اإلمام أمحد عن أنس . 

 يستقيم لسانه ( .
 : أسباب االستقامة 

 : دعاء هللا بالثبات .أواًل 
 يقول : ) يا مقلب القلوب ثبت قليب على طاعتك ( . كان 

 قراءة القرآن وتدبره .ثانياً : 
 ُروا َلْوال نُ ّزَِل َعَلْيِه اْلُقْرآُن مُجَْلًة َواِحَدًة َكَذِلَك لُِنثَبَِّت ِبِه فُ َؤاَدَك َورَت َّْلَناُه تَ ْرتِياًل ( .قال تعاى ) َوقَاَل الَِّذيَن َكفَ 
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 . أن من استقام يف هذه الدار على اهلداية ، وفقه هللا تعاى للهداية يوم القيامة 
ذي أرسل به رسله ، وأنزل به كتبه، هدي هناك ، الاط هللا املستقيمذه الدار إى صر فمن هدي يف هقال ابن القيم رمحه هللا : 

، وعلى قدر ثبوت قدم العبد على هذا الصراط الذي نصبه هللا لعباده يف هذه إى الصراط املستقيم، املوصل إى جنته ودار ثوابه
هذه الصراط يكون سريه على ذاك  ، وعلى قدر سريه علىعلى الصراط املنصوب على منت جهنمالدار ، يكون ثبوت َقَدم  ه 

 الصراط .
مله املسلمون ، ولذلك اختري استئناف لتحذير من أخفى الطغيان بأن هللا مطلع على كل عمل يع( ِبَا تَ ْعَمُلوَن َبِصرٌي ِإنَُّه )  

 من بني بقية األمساء احلسىن لداللة مادته على العلم البني وداللة صيغته على قوته.( بصري  )وصف 
 الِوائد :

 األمر باالستقامة على شرع هللا . -1
 أن هللا يأمر رسوله . -2
 أمهية االستقامة . -3
 احلذر من الطغيان والتمادي يف العصيان . -4
 أن هللا يبصر كل شيء . -5
َِْكُنوْا ِإََل الَِّذبَن َظَلُموْا فَ َتَمسَُّكُم النَّارُ )   ( (113ِمْن َأْولَِياء ُثَّ الَ تُنَصُِوَن ) َوَما َلُكم مِ ن ُدوِن اّللَِّ  َواَل تَ 

 [ . 113] هود : 
--------- 

َِْكُنوْا ِإََل الَِّذبَن َظَلُمواْ )  يقال ركن فالن إى فالن، إذا مال إليه بقلبه، واعتمد عليه يف  ، الركون إى الشيء: امليل إليه(  َواَل تَ 
 قضاء مصاحله.

 ِازي  .  الشيء وامليل إليه باحملبة ونقيضه النفور عنهوالركون هو السكون إى:  قال ال
 واملراد بالذين ظلموا هنا: ما يتناول املشركني وغريهم من الظاملني الذين يعتدون على حقو  الغري، ويستحلون من حمارم هللا.

قوية جانبهم. وإضعاف جانب أن متيلوا إى الظاملني، أو تسكنوا إليهم ألن ذلك يؤدى إى ت -أيها املؤمنون -واملعىن: واحذروا
 احلق والعدل.

 : ِطيب  قيل : أهل الشرك.(   َواَل تَ رَْكُنوْا ِإَى الَِّذيَن ظََلُمواْ قوله تعاى ) قال الق
 ( . يَاتَِناَوِإَذا رَأَْيَت الذين خَيُوُضوَن يف آ) و قوله تعاى وقيل : عامة فيهم ويف العصاة ، على حن

ية ؛ وأّا دالة على هجران أهل الكفر واملعاصي من أهل البدع وغريهم ؛ فإن صحبتهم كفر أو وهذا هو الصحيح يف معىن اآل
 معصية ؛ إذ الصحبة ال تكون إال عن موّدة ؛ وقد قال حكيم :
َقارن يَ ْقَتِدي

ُ
 عن املرء ال َتسَأل وَسْل عن َقرينه . . .فكلُّ قريٍن بامل

 ِازي عنه هو الرضا مبا عليه الظلمة من الظلم وحتسني تلك الطريقة وتزيينها عندهم : الركون املنهي  قال احملققون:  قال ال
وعند غريهم ومشاركتهم يف شيء من تلك األبواب فأما مداخلتهم لدفع ضرر أو اجتالب منفعة عاجلة فغري داخل يف 

 .الركون
 ليهم، والرضا بأفعاهلم.فتصيبكم النار بسبب ميلكم إليهم، واالعتماد ع ( أي : فَ َتَمسَُّكُم النَّارُ ) 
 ليس لكم أولياء خيلصونكم من عذاب هللا.: أي (  َوَما َلُكم مِ ن ُدوِن اّللَِّ ِمْن َأْولَِياء) 
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 ال جتدون من ينصركم من تلك الواقعة. ( أي : ُثَّ اَل تُنَصُِونَ  
هذا الوعيد الشديد إذا كان فيمن يركن إى  : اآلية أبلغ ما يتصور يف النهى عن الظلم، والتهديد عليه، ألن قال بعض العلماء

الذين ظلموا فكيف يكون حال من ينغمس يف محأته؟!! مث قال: وقد وسع العلماء يف ذلك وشددوا، واحلق أن احلاالت ختتلف، 
 واألعمال بالنيات.
 والتفصيل أوى.

 الِوائد :
 ر وإذا كان كذلك فكيف يكون حال الظامل يف نفسه.أن هللا تعاى حكم بأن من ركن إى الظلمة ال بد وأن متسه النا -1
 حترمي الظلم . -2
 حترمي معاونة الظلمة . -3
 أن الركون إى الظلمة خطره عظيم ، حيث فيه تقوية للظلم ، وإضعاف للحق ، وتأييد للظلم  ة . -4
 حتذير لكل ظامل ومن يعاونه . -5
ِِبَن )َوَأِقِم الصَّاَلَة َطََِفَِ الن ََّهاِر َوزُ )   ًِا مِ َن اللَّْيِل ِإنَّ اْْلََسَناِت بُْذِهْْبَ السَّيِ َئاِت َذِلَك ِذْكَِى ِللذَّاِك  (( 114َل

 [ . 114] هود : 
---------- 

 إقامة الصالة املراد اإلتيان هبا على الوجه املطلوب .(  َوَأِقِم الصَّاَلةَ ) 
ها بإدائها بتدبر وحضور قلب وخشوع، وهذه هي الصالة اليت قال هللا عنها قامة الصالة ليس جمرد أداؤها، وإمنا املراد إقامتوإ

 )وأقم الصالة إن الصالة تنهى عن الفحشاء واملنكر(.
  : انتقل من خطاب املؤمنني إى خطاب الّنيبء صلى هللا عليه وسلم وهذا اخلطاب يتناول مجيع األّمة بقرينة قال ابن عاَور

على مجيع املسلمني ، ال سيما وقد ذكر معه ما يناسب األوقات املعّينة للصلوات اخلمس ،  أّن املأمور به من الواجبات
 وذلك ما اقتضاه حديث أيب الُيْسر اآليت.

 وطرف الشيء : منتهاه من أّوله أو من آخره ، فالتثنية صرحية يف أّن املراد أّول الّنهار وآخره.
  راد بالصالة هنا: الصالة املفروضة.املو 
 ِطيب:قال ا مل خيتلف أحد من أهل التأويل يف أن الصالة يف هذه اآلية، املراد هبا الصلوات املفروضة. وخصها بالذكر ألّا  لق

 . إذا حزبه أمر فزع إى الصالة ثانية أركان اإلسالم، وإليها يفزع يف النوائب، وكان النيب 
 ، ألن طرف الشيء منتهاه من أوله أو من آخره.أول النهار وآخره يأ وطريف النهار:(  َطََِفَِ الن ََّهارِ ) 

 يربز كما يربز النهر. يوالنهار: يتناول ما بني مطلع الفجر إى غروب الشمس. مسى بذلك ألن الضياء ينهر فيه أ
 ويف املراد بطريف النهار أقوال :

ة العشى وهي صالة الظهر والعصر، الصالة اليت تكون يف هذين الوقتني، تشمل صالة الغداة وهي صالة الصبح، وصالفقيل : 
 ألن لفظ العشى يكون من الزوال إى الغروب.

 الصالة اليت تكون يف هذين الوقتني هي صالة الصبح واملغرب.: وقيل 
ًِا مِ َن اللَّْيلِ )  ا منزل بعد أي يف زَُلٍف من الليل ، والزّلف الساعات القريبة بعضها من بعض ؛ ومنه مسيت املْزَدلَِفة ؛ ألّ ( َوزَُل

 َعَرَفة بقرب مكة.
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 . وصالة الزلف تطلق على صاليت املغرب والعشاء
 وقوله َوزَُلفاً ِمَن اللَّْيِل يعىن صالة املغرب والعشاء.:  قال ابن كثري 
 وحيتمل أن تكون هذه اآلية نزلت قبل فرض الصلوات اخلمس ليلة اإلسراء، فإنه إمنا كان جيب من الصالة :  قال ابن كثري

التان: صالة قبل طلوع الشمس وصالة قبل غروهبا، ويف أثناء الليل قيام عليه وعلى األمة، مث نسخ يف حق األمة، وثبت ص
 ل .وبه عليه، مث نسخ عنه أيضا يف قو وج

ار ... يذهنب األعمال كالصالة والزكاة والصيام واحلج، واالستغف  -إن األعمال احلسنةأي : ( ِإنَّ اْلََْسَناِت بُْذِهْْبَ السَّيِ َئاِت ) 
 يذهنب املؤاخذة عليها، ويذهنب االجتاه إليها بربكة املواظبة على األعمال احلسنة. يالسيئات، أ

 واملراد باحلسنات هنا : الصلوات اخلمس .
 وهذا قول اجلمهور .

 : ِطيب ت اخلمس وقال جماهد : إى أن احلسنات هاهنا هي الصلوا ذهب مجهور املتأولني من الصحابة والتابعني  قال الق
احلسنات قول الرجل سبحان هللا واحلمد هلل وال إله إالّ هللا وهللا أكرب ، قال ابن عطية : وهذا على جهة املثال يف احلسنات ، 

 ر .ما اجتنبت الكبائ:  والذي يظهر أن اللفظ عام يف احلسنات خاص يف السيئات ؛ لقوله 
 .           ) تفسري القرطيب ( .ر سبب النزول يعضد قول اجلمهو قلت : 

َلًة ، فَأََتى النَّيبَّ ) ِن اْبِن َمْسُعوٍد جاء يف الصحيحني : عَ   فََأْخبَ َرُه ، فَأَنْ َزَل اَّللَُّ ) أَِقِم الصَّالََة َطَريفَ   َأنَّ َرُجاًل َأَصاَب ِمَن اْمَرأٍَة قُ ب ْ
 .( ُكلِِّهْم   جلَِِميِع أُمَّيِت » َهَذا قَاَل  ِت يُْذِهنْبَ السَّيَِّئاِت ( . فَ َقاَل الرَُّجُل يَا َرُسوَل اَّللَِّ َأِل الن ََّهاِر َوزَُلفاً ِمَن اللَّْيِل ِإنَّ احلََْسَنا

  املراد بالسيئات هنا صغار الذنوبو . 
َهْوَن َعْنُه ُنَكفِّْر َعْنُكْم َسيِّئاِتُكْم وَ تعاى )  لقوله   ( . نُْدِخْلُكْم ُمْدَخاًل َكرمياً ِإْن جَتَْتِنُبوا َكبائَِر ما تُ ن ْ
 ( .الَِّذيَن جَيَْتِنُبوَن َكبائَِر اإْلِمثِْ َواْلَفواِحَش ِإالَّ اللََّمَم ِإنَّ رَبََّك واِسُع اْلَمْغِفَرِة  تعاى ) ولقوله 
 وألن كبائر الذنوب ال تكفرها إال التوبة الصادقة. 

 عة كفارات ملا بينهن إذا اجتنبت الكبائر( رواه مسلم.اخلمس واجلمعة إى اجلم) الصلوات  كما قال 
ِِبنَ )  : ذلك الذي أمرناك به من وجوب إقامة الصالة، ومن االستقامة على أمر هللا ... فيه التذكرة أي (  َذِلَك ِذْكَِى ِللذَّاِك

 النافعة، ملن كان شأنه التذكر واالعتبار، ال اإلعراض والعناد.
 .هم بالذكر ألنه املنتفعون هبا خصأي عظمة للمتعظني ، و 

واإلشارة إى ما تقدم من الوصية باالستقامة والنهي عن الطغيان والركون إى الذين ظلموا وإقامة الصلوات يف تلك األوقات  
يل : بتأويل املذكور ، وإى هذا ذهب الزخمشري ، واستظهر أبو حيان كون ذلك إشارة إى إقامة الصالة وأمر التذكري سهل ، وق

هي إشارة إى اإلخبار بأن احلسنات يذهنب السيآت ، وقال الطربي : إشارة إى األوامر والنواهي يف هذه السورة ، وقيل : إى 
 القرآن ، وبعض من جعل االشارة إى اإلقامة فسر الذكري بالتوبة.

 الِوائد :
 وجوب إقامة الصالة على الوجه الشرعي . -1
 ت معلومة تكون فيها .أن للصلوات اخلمس أوقا -2
 ( ، واملراد بالسيئات هنا الصغائر . ِإنَّ احلََْسَناِت يُْذِهنْبَ السَّيَِّئاتِ احلسنات تكفر السيئات لقوله ) أن  -3

 فاجلمهور محلوا املطلق هنا على املقيد حبديث ) الصلوات اخلمس ... مكفرات ما اجتنبت الكبائر ( .
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 ر .هب احلسنات عند اجلمهور الصغائر إذا اجتنبت الكبائوإمنا تذقال ابن جزي الكليب : 

 عظم شأن الصالة . -4
 تنبيه :

 السابق :من فوائد حديث ابن مسعود  
 أن القبلة ليست من الكبائر ، ألن الكبائر ال تكفرها الصلوات اخلمس . أواًل :
(  إن احلسنات يذهنب السيئات صوص سببها، فقوله تعاى )إذا نزلت اآلية يف حادثة معينة فالعربة بعموم لفظها ال خبأنه  ثانيًا :

 نزلت يف شأن الرجل املذكور ولكنها جاءت بلفظ عام شامل فدخل فيها مجيع املؤمنني واحلمد هلل على فضله.
 فالعربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب ، أدلة هذه القاعدة :

 اَّللَِّ َهَذا لَُه َخاصًَّة قَاَل :  َبْل لِلنَّاِس َكافًَّة ( . ا َنيبَّ فَ َقاَل َرُجٌل ِمَن اْلَقْوِم يَ  وقد جاء يف رواية )
 وهذا صريح يف أن العربة بعموم اللفظ .

 الرجوع إى أهل العلم فيمن وقع فيه اإلنسان من مشاكل أو إشكاالت . ثالثاً :
 بتدائياً وقد يكون لسبب .اأن نزول القرآن قد يكون  رابعاً :

 ( .( 115ِإنَّ اّللََّ اَل ُبِضيُع َأْجَِ اْلُمْحِسِننَي )َواْصِِبْ فَ ) 
 [ . 115] هود : 

--------- 
 أي : مشا  الدعوة ، وعلى أذى قومك لك .( َواْصِِبْ ) 

 وقد كثرت وتنوعت الفضائل الكثرية للصرب ، وقد تقدم كل ذلك .
 وتقدم ملاذا يأمر هللا بالصرب .

واصرب أيها الرسول الكرمي أنت ومن معك من املؤمنني على مشا  التكاليف اليت   أي :( َأْجَِ اْلُمْحِسِننَي ُبِضيُع  فَِإنَّ اّللََّ الَ ) 
 ، بل موىف الصابرين أجرهم بغري حساب. سبحانه ال يضيع أجر من أحسن عمالً كلفكم هللا تعاى هبا، فإنه 

 واإلحسان : اإلتيان بالعمل حسناً ، بأن يكون مطابقاً لألمر .
 الِوائد :

 وجوب الصرب على أمر هللا . -1
 وجوب الصرب على أذى األعداء . -2
 عظم منزلة الصرب ، ولذا أمر هللا به . -3
 أن من صرب فاز وانتصر . -4
 احلث على اإلحسان يف العمل . -5
 أنه ال يضيع شيء عند هللا من األعمال . -6
 


