التوراة
بالتصديق والتكذيب
الميل اليسير
كالقرآن
فتمسكم النار وأنتم على هذه الحال

االستقامة
عدم الميل للذين ظلموا

عدم الطغيان
الصبر

إقامة الصلوات الخمس
(فاستقم كما أمرت)
(واصبر فان هللا ال يضيع اجر المحسنين)
عطف على جملة (فل تكن يف مرية مما يعبد هؤالء)
ألنها سيقت ميثاق التثبيت من جراء تأخير عقاب اللذين كذبوا ومناسبة وقوع األمر بالصبر عقب االمر باالستقامة والنهي عن
الركون اىل الذين ظلموا ان المأمورات ال تخلو من المشقة العظيمة ومخالفة لهوى كثير من النفوس فناسب أن يكون األمر
بالصبر بعد ذلك ليكون الصبر على الجميع كل بما يناسبه وتوجيه الخطاب اىل النبي تنويه به والمقصود هو وأمته بقرينه
التعديل بقوله (:فإن هللا ال يضيع أجر المحسنين) لما فيه من العموم والتفريغ المقتضي جمعها ان الصبر من حسنات
المحسنين واال لما كان للتفريغ موقع وحرف التأكيد مجلوب للهتمام بالخبر وسمي الثواب اجرا لوقوعه جزاء على االعمال
وموعودا له فأشبه األجر

سواء أكان قوال أم فعال أم اعتقادا

ج :1تقوى هللا ومراقبته ،دعاء هللا سبحانه وتعاىل بالهدى اهدنا الصراط المستقيم ،طلب العلم الشرعي (العلم نور)،
االستعانة بالله والتوكل عليه لحديث عبد هللا بن عباس احفظ هللا يحفظك ،لزوم الرفقة الصالحة (الجليس الصالح)،
االعمال الصالحة من بر الوالدين وصلة الرحم وغيرها وكثرة النوافل ،قراءة القرآن الكريم وتدبره ،التوبة النصوح ،كثرة الذكر
قال تعاىل اذكروا هللا ذكرا كثيرا ،االمر بالمعروف والنهي عن المنكر ،الدعوة اىل هللا ،التفكر يف مخلوقات هللا ،تذكر الموت
واالخرة ،محاسبة النفس ،النظر يف سيرة الرسول وقراءة كتب السلف ،والنظر يف حياتهم واحوالهم ،لزوم المساجد يف
الصلوات ودروس العلم
ج :2بدليل الحديث النبوي الشريف يف باب االستقامة عن سفيان بن عبد هللا الثقفي قال (:قلت يا رسول هللا قل يل يف
االسلم قوال ال اسال عنه أحد غيرك بعدك قال قل امنت بالله ثم استقم) امنت بالله :المنطق النظري ثم استقم :التطبيق
العملي قل امنتا بالله الفكر ثم استقم يف السلوك فاإلسلم اعتقاد وعمل منطلق نظري وتطبيق عملي فهم وسلوك
لذلك متلى ضل المسلمون حينما ا كتفوا باالعتقاد وقصروا يف العمل
ج :3والركون للظالم انما يجعل االنسان عرضة الن تمسه النار بقدر آثار هذا الركون الن الحق سبحانه يقول( :وال لتركنوا
اىل الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون هللا من أولياء ثم ال تنصرون) نهى هللا تعاىل عباده المؤمنين عن الركون
اىل الظالمين وتوعد ذلك بثلث عقوبات هي النار وفقد والية هللا وتخلف نصرة هللا لهم (وال تركنوا اىل الذين ظلموا
فتمسكم النار وما لكم من دون هللا من اولياء ثم ال تنصرون)

هو استكمال لحدود هللا وما فيه من نجاة األمم من عذاب هللا

األمم الماضية
كانوا ظالمين بما تنعموا فيه
جماعة واحدة

عن تضمن الحديث أربع اعمال من اعمال الخير والبر التي يحبها هللا أخبر النبي أنهن ما اجتمعن يف عبد إال
دخل الجنة ايب هريرة قال رسول هللا من أصبح منكم اليوم صائماً؟ قال ابو بكر انا قال فمن تبع منكم اليوم
جنازة قال ابو بكر انا قال فمن أطعم منكم اليوم مسكين قال ابو بكر انا قال فمن عاد منكم اليوم مريضا ً
قال أبو بكر أنا فقال رسول هللا ما اجتمعن يف امرئ إال دخل الجنة

قال تعاىل (اولوا بقية ينهون عن الفساد يف األرض) هود 116

ج :1أول هذه األسباب الكفر بالملك الوهاب وتكذيب الرسل الكرام فقد أهلك األمم
السابقة قوم نوح وعاد وثمود ولوط واصحاب مدين وقرونا بين ذلك كثيرا ً بسبب
كفرهم بالله عز وجل وتكذيبهم لرسله وكثرة الفساد والخبث والكفر بنعم هللا وعدم
القيام بواجب شكرها وظهور النقص والتطفيف يف الميزان ومنع حق هللا وحق
عباده ونقض العهد ومخالفة امر النبي الكريم
ج( :2إال من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ر بك ألمألن جهنم من الجنة
والناس أجمعين)  119وقد اقتضت حكمته سبحانه وتعاىل أن خلقهم مختلفين
فريق شقي وفريق سعيد وكل ميسر لما خلق له وبهذا يتحقق وعد ربك يف قضاؤه
وقدره انه سبحانه سيمأل جهنم من الجن واالنس الذين اتبعوا ابليس وجنده ولم
يهتدوا لإليمان
ج :3أرسل هللا محمد اىل جميع الثقلين االنس والجن قال تعاىل( :وما ارسلناك اال
كافة للناس بشيرا ً ونذيرا ً) سبأ28

