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 َتْنِزيل ا( 3) يَْخشَى ِلَمنْ  َتْذِكرَة   إِلَّا( 2) ِلَتْشَقى اْلُقرْآَنَ  َعَليْكَ  أَْنَزْلَنا َما( 1) طه

َماَواتِ  الْأَرْضَ  َخَلقَ  ِممَّنْ  ( 5) اْسَتَوى اْلَعْرِش  َعَلى الرَّْحَمنُ ( 4) اْلُعلَا َوالسَّ
َماَواتِ  ِفي َما َلهُ   َوإِنْ ( 6) الثَّرَى َتْحتَ  َوَما بَيَْنُهَما َوَما الْأَرِْض  ِفي َوَما السَّ
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رَّ  ْعَلمُ يَ  َفإِنَّهُ  ِباْلَقْولِ  َتْجَهرْ  هُ ( 7) َوأَْخَفى الس ِ  الْأَْسَماءُ  َلهُ  ُهوَ  إِلَّا إَِلهَ  لَا اللَّ

 ( 8) اْلُحْسَنى
 التفسير :

 ما نفسك لتحمل(  النيب أيها)  نالقرآ عليك هللا أنزل ماـــ  بعلمها هللا ثر استأ قطعةم طه : حروف
 يف ا  ، وفوز  تذكر ملن ميسرا   وعلما ونورا وهدى رمحة جعله ولكن شقاء   هللا جعله وما,  عليها يشق
 أمره يف فيطيعه عذابه وخياف هللا ىخيش من هبا تعظ تذكرة إال القران هذا هللا نزلأ وماـــ  واآلخرة الدنيا
  رب,  ارتفاعها يفالعلى  والسموات ابخنفاضها األرض خلق الذي ربك من تنزيل نالقرآ وهذاـــ  وهنيه
 يف وما السموات يف ما هللـــ  جبالله يليق ءاستوا   هعرش على استوى ذيال الرمحن ـــ ومليكه شيء كل

ـــ  ذلك يف له شريك ال فيها املتصرف اخالقه فهو األرض حتت وما واألرض السموات بني وما األرض
 عامله أنت وما النفس به حتدث وما به جتهر وما تسره ما يعلم هللا فإن بقولك صوتك فرتفع جتهر نوإ
 هو إال للعبادة مستحق إله ال هللاشيء ـــ  عليه خيفى فال النفس به ستحدث وما النفس به دثحت مل مما

 . العلى والصفات احلسىن األمساء له,  له شريك ال وحده
 الآيات : من الدروس بعض

 به ليشقى ينزل ومل األلباب الو و أ وليتذكر آايته ليدبروا إال ينزل مل القران هذا إن : املسلم أخي (1
َّاّلل هََِّّإن َّ)) : عمر حديث يف  قال كما  هللا وضعه عنه عرضأ ومن هللا رفعه به عمل فمن , حدأ

اَّي هْرفهع َّ وهاًماَّاْلِكتهابََِِّّبهذه  هذا عن نفسه منا واحد كل  لرواه مسلم , فليسأ (( آخهرِينهََِّّبهََِّّوهيهضهع ََّّأهق ْ
 متسك فمن (( اإلميان وزايدة هتالوت عند اخلشوع(( ))فقهه(())تطبيقه(( )) به العمل )) القران

 :  ابلقران

اَّي هْرفهع ََّّاّلل هََِّّإن َّ))   قال كما  هللا رفعه -أ وهاًماَّاْلِكتهابََِِّّبهذه  . رواه مسلم ((  أهق ْ

َّمهنََّّْم صهد ق ،َّوهمهاحهل ََّّ،م شهف ع ََّّشهاِفع ََّّاْلق ْرآن َّ: ))يف حديث جابر  وقاده إىل اجلنة كما قال  -ب
 . )صحيح(  والطرباين (( احلديث رواه ابن حبانَّاْلْهن ةََِِّّإلهََّّقادهه ََّّأهمهامهه ََّّجهعهلهه َّ

 ومن أعرض عن القرآن : 
 .  رواه مسلم ((َّآخهرِينهََِّّبهََِّّوهيهضهع َّ: )) وضعه هللا كما قال  -أ

رواه ابن  ((الن ارََِِّّإلهََّّسهاقهه ََّّخهْلفهه ََّّجهعهلهه ََّّوهمهنَّ)) جابر حديث يف  قال كما  النار إىل وساقه -ب
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 يح( .صح) طرباينحبان وال

 ويعمل ويتعظ يتذكر الذي فهو هللا خيشى كان  من إن )) نالقرآ هذا تدبران هل:  املسلم أخي (2
 . (( هللا خياف:  خيشى ممن))  وأنت أان فهل للخائف تذكرة نالقرآ وهذا (( وجيتهد

 هلل تواءصفة اإلس فنثبت (( وارتفع عال)) االستواء معاين ومن وجل عز هلل االستواء صفة إثبات (3
َّالسميعَّوهوَّشيءَّكمثلهََّّليس )) تعاىل قال كما  حتريف وال تعطيل وال تشبيه وال متثيل بال

 . ((البصري

 احلسن يف بلغت) حسىن أهنا موصوفة فهي (حسىن كلها  هللا اءأمس) هلل احلسىن األمساء إثبات (4
َّمهنََّّوهاِحًداَِّإّل ََِّّمائهةًََّّاْْسًاَِّتْسِعيهَّوهََِّّتْسعهةًََّّّلِل ََِِّّإن َّ)) هريرة أيب حديث يف  قال وقد(  وكماله غايته

 , ومما يذكر هنا : الشيخان رواه((  اْلْهن ةهََّّدهخهلهََّّأهْحصهاهها

 أن أمساء هللا ليست حمصورة . -أ

 ( هي من أحصاها دخل اجلنة وليست كل أمساء هللا.99أن أمساء هللا يف هذا احلديث ) -ب

هللا هبا ) ابالسم املوافق لدعوته , كما لو ومعىن أحصاها : }حفظها ـ فهم معانيها ـ دعا  -ت
 قال : اي رزاق : ارزقين , وحنو ذلك{ .

 أمساء هللا توقيفية ) تؤخذ من الكتاب والسنة فقط ( . -ث

 ( فإنه حديث ضعيف ال يصح .( عدهاَّ.... )) الذي فيه ما ورد يف احلديث -ج

من الصفة  كل اسم يتضمن صفة ) السميع يتضمن صفة السمع ( وهكذا , وال يشتق -ح
رب عنه أبنه اسم فال يقال امسه )املتكلم( ألنه عز وجل يتصف ابلكالم , لكن جيوز أبن خيُ 

 متكلم ألن ابب اخلرب أوسع من ابب التسمية .

ليس من أمساء هللا )شيء( ـ )موجود( وإن كان يطلق عليه سبحانه ذلك , لكن تذكر يف  -خ
  الرد واإلخبار ال يف التسمية . 
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ِي اْمُكُثوا لِأَْهِلهِ  َفَقالَ  َنار ا رَأَى إِذْ ( 9) ُموَسى َحِديثُ  اكَ أَتَ  َوَهلْ   َنار ا آََنْستُ  إِن 

ارِ  َعَلى أَِجدُ  أَوْ  ِبَقبَس   ِمْنَها آَتِيُكمْ  َلَعل ِي  يَا ُنوِديَ  أََتاَها َفَلمَّا( 10) ُهد ى النَّ

ِس  ِباْلَوادِ  كَ إِنَّ  َنْعَليْكَ  َفاْخَلعْ  َربُّكَ  أََنا إِن ِي( 11) ُموَسى ى اْلُمَقدَّ  َوأََنا (12) ُطو 

هُ  أََنا إِنَّنِي( 13) ُيوَحى ِلَما َفاْسَتِمعْ  اْخَترُْتكَ   َوأَِقمِ  َفاْعُبْدنِي أََنا إِلَّا إَِلهَ  لَا اللَّ

اَعةَ  إِنَّ ( 14) ِلِذكْرِي الصَّلَاةَ   ِبَما َنْفس   ُكلُّ  ِلُتْجزَى ُأْخِفيَها أَكَادُ  آَتِيَة   السَّ

نَّكَ  َفلَا( 15) َتْسَعى بَعَ  ِبَها ُيْؤِمنُ  لَا َمنْ  َعْنَها يَُصدَّ  (16) َفَتْردَى َهَواهُ  َواتَّ
 التفسير :

 ابقوا : ألهله فقال ليال   انرا   أبصر حني والسالم الصالة عليه موسى رسولنا قصة ـ نبينا ايـ  بلغك وهل
 وتطبخون هبا ونئتستدف ر ,ان هبا متوقد بشعلة منها تيكمآ لعلي انرا   رأيت قد ينفإ املكان هذا يف

 اي:  هللا هااند النار إىل موسى وصل فلماـــ  طريقنا الذي ضللناه يهدينا من عندها أجد أو طعامكم
 وأانـــ  ىطو  املقدس الوادي يف ألنك نعليك فاخلع ويكلمك خياطبك الذي ربك أان إين موسي

 هو إال حبق معبود ال الذي هللا أان إنين: وهو إليك أوحيه امل فاستمع وتبليغها رساليت حلمل اخرتتك
 نفسي من حىت أخفيها أكاد,  منها فالبد حمالة ال قائمة القيامة إن ـــ  لتذكرين الصالة وأقم فوحدين

 على قبلوأ ابلساعة بكذ    من سبيل تتبع فالـــ  شر أو خري من بعمله عامل كل  ألجزي آتية وهي
 . فقته فإنك هتلكوا فان لربه هواه مبعصيته بعوات دنياه يف مالذه

 بعض الدروس من الآيات :
الكثرية وال تتعب نفسك بقراءة  فيها من العرب والعظات اادرس قصة موسى واستفد مم (1

( وإمنا اعنت بقصص .... ابلقصة القصرية وغريها  ىسمي االقصص األدبية املكذوبة فيم)
 . والعظات والعلم رباجلمة والعففيها الفوائد  النيب  ةالقران وسن

َّاْْلهْرضهََّّفهِإن ََِِّّبلدُّْلْهةََِّّعهلهْيك مَّْ)): نس أيف حديث  جواز السفر ابلليل واألفضل )الدجلة( لقوله  (2
الدجلة إمنا  أفضليتهوجواز السفر ابلليل و  ,)صحيح(  أبو داود واحلاكم هروا ((َّت ْطوهىَِِّبلل ْيلَّ

 . خذ من حديث النيب أُ 

موسى عن فقال  يف عنايتهم ابلصالة ( من األنبياء والرسل وقد ذكر القران كثريا  ) لصالة أمهية ا (3
لرسوله (وقال تعاىل (وكانَّأيمرَّأهلهَِّبلصالة...) عن إمساعيل ) هللا ( وقال(أقمَّالصالةَّلذكريوَّ))
 ( (َّلصالةِبَّهلكأوأمر ...) وقال تعاىل عن عيسى )(( وأوصاينَِّبلصالة ...)) وقال تعاىل 
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َّاقنيتَّلربكََّّاي) ( وقال تعاىل )( فنادتهَّاملالئكةَّوهوَّقائمَّيصليَّيفَّاحملراب )) عن زكراي مرميَّ
َّواركعي َّالرَّمَّواسجدي َّخريَّالصالة)) : يف حديث أيب هريرة وقال , وغريهم ( ( يكعاَّع

 ( رمحه هللا حسنه األلباين)يف األوسط  اين( رواه الطرب (فليستكثرَّيستكثرَّأنَّاستطاعَّفمنَّموضوع
. 

وليحذر كل واحد منا من طاعة الذين يشككون يف  ,اجعل اآلخرة على البال  : أخي املسلم (4
 فمن أطاعهم هلك, وراء اهلوى والدنيا الفانية معرضني عن اآلخرة وما فيها  االقيامة وقد سارو 

: يف حديث ابن مسعود  فكن أخي ممن أراد اآلخرة وما فيها من النعيم املقيم وقد قال , 
نْ يهاَّزِينهةهََّّت هرهكهََّّاْْلِخرهةهََّّأهرهادهََّّوهمهنَّ))  جيعل ال نهأ واملراد,  )حسن( واحلاكم والرتمذي محدأ رواه( (الدُّ

 . األخروي الثواب بعمله ويتطلب ويقدمها ابآلخرة يهتم ولكن مهه كل  الدنيا

( (جنياَّوقربناهَّاْلمينَّالطورَّجانبَّمنَّديناهوان) : ) تعاىل قال كما  عز وجل هلل النداء صفة إثبات (5
 وأما املعىن أصل عقل مع الصفة إثبات,  اآلية( .....(َّموسىَّربكَّانديَّوإذ) : ) تعاىل وقال

 وال تشبيه وال تعطيل وال متثيل بال هلل النداء صفة , وإثبات هللا إال يعلمه فالوالكيف  الكمال
 هامن سبحانه له تقيش وال((  البصريَّالسميعَّوهوَّشيءَّكمثلهََّّليس )) كما قال تعاىل  تكييف

 علمأ هللاو   . توقيفية األمساء نأل اسم
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 ِبَها َوأَُهشُّ  َعَليَْها أََتَوكَّأُ  َعَصايَ  ِهيَ  َقالَ ( 17) ُموَسى يَا ِبيَِمينِكَ  تِْلكَ  َوَما

 َفأَْلَقاَها( 19) ُموَسى يَا أَْلِقَها َقالَ ( 18) ُأْخرَى َمآَرِبُ  ِفيَها َوِليَ  َغَنِمي َعَلى

 الْأُوَلى ِسيرََتَها َسُنِعيُدَها َتَخفْ  َولَا ُخْذَها َقالَ ( 20) َتْسَعى َحيَّة   ِهيَ  اَفإِذَ 

( 22) ُأْخرَى آَيَة   ُسوء   َغيْرِ  ِمنْ  َبيَْضاءَ  َتْخُرجْ  َجَناِحكَ  إَِلى يََدكَ  َواْضُممْ ( 21)

 رَب ِ  َقالَ ( 24) َطَغى هُ إِنَّ  ِفرَْعْونَ  إَِلى اْذَهبْ ( 23) اْلُكبْرَى آَيَاتَِنا ِمنْ  ِلُنِريَكَ 

رْ ( 25) َصْدرِي ِلي اشَْرحْ  ( 27) ِلَساِني ِمنْ  ُعْقَدة   َواْحُللْ ( 26) أَْمرِي ِلي َويَس ِ

 اْشُددْ ( 30) أَِخي َهاُرونَ ( 29) أَْهِلي ِمنْ  َوِزير ا ِلي َواْجَعلْ ( 28) َقْوِلي يَْفَقُهوا

 كَثِير ا َوَنْذُكَركَ ( 33) كَثِير ا ُنَسب َِحكَ  كَيْ ( 32) أَْمرِي ِفي َوأَشْرِكْهُ ( 31) أَْزرِي ِبهِ 

 (35) بَِصير ا ِبَنا ُكْنتَ  إِنَّكَ ( 34)

 التفسير :
 فيسقط الشجر أوراق اهب وأخبط عليها عتمدأ عصاي هي:  موسى قال , اليمىن بيدك اليت هي وما

 يده من لقاهافأ ـــ موسى اي اكعص لق: أ هللا قال ـــ اهلوام كقتل  أخرى حاجات فيها وىل غنمي لتأكله
 سوفف ختف وال خذها : ملوسى هللا قالـــ  موسى فهرب هللا إبذن تسعى حية إىل حتولت قد هي فإذا

 وهذا ـــ برص غري من تتألأل بيضاء خترج العضد حتت جنبك إىل يدك واضمم ـــ كانت  كما  عصا نعيدها
 إىل موسى اي اذهب ـــ العظيمة هللا قدرة على دالة فهي بعينك فتشاهدها نريك اليت الكربى تناآاي من

 والظلم الكفر يف احلد وجتاوز وجترب طغى قد فرعون نفإ له شريك ال وحده هللا عبادة إىل دعهاف فرعون
 لساين من عقدة واحللـــ  به أقوم حىت سهال   ميسرا   أمري واجعل ـــ صدري يل وسع رب:  موسى قال ـــ

 معينا يل واجعل ـــ الكالم من به أخاطبهم ما الناس مين يفهم حىتـــ  املخاطب هامإف يف ابلكالم لينطلق
 عبادتك إىل الدعوة معي ومبلغا   نبيا   واجعلهـــ  ظهري به ـــ قو   أخي هارون هو ـــ أهلي من ومساعدا  

 اصطفائكيف  بصريا   بنا كنت  نكـــ إ كثريا    ذكرا   ونذكركـــ  كثريا    تسبيحا   لنسبحك ـــ لك شريك ال وحدك
 . منها شيء عليك خيفى فال لنااأحو  على , واطالعك فرعون عدوك إىل لنا كتبعث يف لنا
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 بعض الدروس من الآيات :

 غنمه رعي ذلك ومن,  املشروعة األمور من الضياع من أمالكه على الشخص حمافظة إن (1
 نهفإ هلا انفعا يكون مبا عليها والقيام,  األشجار يف عىااملر  من أتكله عما هلا والبحث وهبائمه

 , رواه الشيخان ((َّرهِعي ِتهََِّّعهنََّّْمهْسئ ول ََّّوهك لُّك مََّّْرهاع ََّّك لُّك مَّْ))  قال وقد رعيته عن لئو ومس راع
َّأهْهِلهََِّّيفََّّرهاع ََّّوهالر ج ل َّ)):   قال وقدوغريهم ,  واألهل األوالد يف ويكون املال يف يكون والراعي

 ما يف بيتك أهل رعيت هل خي أاي نفسك لفاسأ , رواه الشيخان (( رهِعي ِتهََِّّعهنََّّمهْسئ ول ََّّوهه وهَّ
 الذنوب يف بيته أهل يرتك أن حدانأ على وحيرم,  عليك هللا أوجبه مما فذلك هلم يصلح

 رعيتها عن ومسئولة زوجها بيت يف راعية الزوجة وكذلك فيهم راع ألنه يتابعهم فال واملعاصي
 وهذه,  عنهم القيامة يوم مسئول نهأ وليعلم ألهله الرعاية من عليه جبو  مبا منا كل    مفليق

َّرهاع ََّّك لُّك مَّْ)):  عمر ابن حديث يف  قال كما  هي بل حدأ دون أحدا   ال ختص الرعاية
مهام ََّّرهِعي ِتهََِّّعهنََّّوهمهْسئ ول َّ ْرأهة ََّّرهِعي ِتهََِّّعهنََّّْمهْسئ ول ََّّه وهَّوهََّّرهاع ََّّأهْهِلهََِّّيفََّّوهالر ج ل ََّّرهِعي ِتهََِّّعهنََّّوهمهْسئ ول ََّّرهاع ََّّفهاْْلِ َّوهاْلمه

يِ ِدهََِّّمهالََّّيفََّّوهاْْلهاِدم ََّّرهِعي ِتههاَّعهنََّّْمهْسئ ولهة ََّّوهِهيهََّّرهاِعيهة ََّّزهْوِجههاَّب هْيتََّّيفَّ َّرهِعي ِتهََِّّعهنََّّمهْسئ ول ََّّوهه وهََّّرهاع ََّّسه
 . الشيخان رواه((  رهِعي ِتهََِّّعهنََّّمهْسئ ول ََّّوهك لُّك مََّّْرهاع ََّّلُّك مَّْفهك ََّّرهِعي ِتهََِّّعهنََّّوهمهْسئ ول ََّّرهاع ََّّأهبِيهََِّّمهالََّّيفََّّوهالر ج ل َّ

 وقد,  أو غريه برعي غريه عند العمل أو الشخص مال يف سواء   مشروع الرزق لطلب العمل إن (2
َّعهلهىَّأهْرعهاههاَّك ْنت َََّّّن هعهمََّّْف هقهالهََّّوهأهْنتهََّّأهْصحهاب ه ََّّف هقهالهََّّاْلغهنهمهََّّرهعهىَِّإّل ََّّنهِبيًّاَّاّلل  ََّّب هعهثهََّّمها): )  النيب قال

 من الرزق لطلب العمل عن احبث الشخص أيها فيا))  , رواه البخاري ((َّمهك ةهَّ ِْلهْهلََّّق هرهارِيطهَّ
 بيع) احملرمات تبيع أو ابلراب تتعامل اليت اجلهات يف تعمل فال احلالل وتطلب,  وجل عز هللا

 وغري اللحى وحالقة النساء صور تنشر اليت ئدواجلرا والصور واخلمور راكواجل والشيشة الدخان
ل واَّاّلل هََّّفهات  ق وا)) جابر حديث يف  قال وقد( احملرمات من ذلك َّحهل ََّّمهاَّخ ذ واَّالط لهبََّّيفََّّوهأهْجِْ

 . )صحيح( ماجة ابن رواه ((حهر مهَّ مهاَّوهدهع وا

 : كذل ومن خري كل  ىلوإ وجل عز هللا إىل للدعوة صدرك يشرح أن هللا اسأل (3

 عباس ابن حديث يف  هللا رسول دعاء كما يفوغريه   قلبك يف النور أن جيعل هللا اسأل -أ
َّن ورًاَّف هْوِقيَّوهِمنََّّن ورًاَّبهصهِريَّوهيفََّّن ورًاَّْسهِْعيَّوهيفََّّن ورًاَِّلسهاينََّّوهيفََّّن ورًاَّق هْلِبََّّيفََِّّلََّّاْجعهلََّّْالل ه م َّ)): 

ِيِنََّّوهعهنََّّن ورًاََّتهْيِتََّّوهِمنَّ َّيفََّّوهاْجعهلََّّْن ورًاَّخهْلِفيَّوهِمنََّّن ورًاَّيهدهي ََّّبهْيََّّوهِمنََّّن ورًاَِِّشهاِلََّّوهعهنََّّرًان وََّّميه
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 . الشيخان رواه((ن ورًاَِّلََّّوهأهْعِظمََّّْن ورًاَّن هْفِسي

:  دعائه من وذكر يدعو كان   النيب أن ايسر بن رعما حديث ويف اإلخالص هللا اسأل -ب
صََّّوهكهِلمهةهََّّوهالش ههادهةََِّّْيبَّاْلغهََّّيفََّّخهْشي هتهكهََّّوهأهْسأهل كهَّ))  رواه احلديث ((وهاْلغهضهبََّّالرِ ضهاَّيفََّّاْْلِْخاله

 . يح(صح) واحلاكم النسائي

َّربكمَّوقال )):  تعاىل قال فقد( ( صدريَّلَّاشرحَّريب )) صدرك يشرح أن هللا اسأل -ت
 . (( لكمَّاستجبَّادعوين

 :  فضيلة (4

َّيهْذك ر َّ))  نهأ شةعائ حديث ويف ذلك من فلنكثر وجل عز هللا ذكر -أ ك لِ َََّّّعهلهىَّاّلل هََّّكهانه
 وغريه والتحميد والتسبيح التهليل من الذكر أنواع كل  يف ماع , وهذا مسلم رواه( ( أهْحيهانِهَِّ

. 

َّخهِفيفهتهانََّّكهِلمهتهانَّ)):  هريرة أيب حديث يف  قال وقد(  الذكر من هو ) التسبيح فضيلة -ب
ِبيب هتهانََّّاْلِميزهانََّّيفََّّثهِقيلهتهانََّّاللِ سهانََّّعهلهى َّوهِبهْمِدهََِّّس ْبحهانهََّّاْلعهِظيمََّّاّلل ََِّّس ْبحهانهََّّالر ْْحهنََِّّإلهََّّحه ( (َّاّللِ 
َِّمائهةهََّّي هْوم ََّّيفََّّوهِبهْمِدهََِّّاّلل ََِّّس ْبحهانهََّّقهالهََّّمهنَّ)) : هريرة أيب حديث يف  الشيخان , وقال رواه
ه ََّّح ط تََّّمهر ة َّ  . ( رواه الشيخان( اْلبهْحرَِّ زهبهدََِّّْثلهَّمََّّكهانهتَََّّّوهِإنََّّْخهطهاايه
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ا َوَلَقدْ ( 36) ُموَسى يَا ُسْؤَلكَ  ُأوتِيتَ  َقدْ  َقالَ   إِذْ  (37) ُأْخرَى َمرَّة   َعَليْكَ  َمَننَّ
كَ  إَِلى أَْوَحيَْنا اُبوتِ  ِفي اْقِذِفيهِ  أَنِ ( 38) ُيوَحى َما ُأم ِ  اْليَم ِ  ِفي َفاْقِذِفيهِ  التَّ

اِحلِ  يَمُّ الْ  َفْلُيْلِقهِ   ِمن ِي َمَحبَّة   َعَليْكَ  َوأَْلَقيْتُ  َلهُ  َوَعُدو   ِلي َعُدو   يَأُْخْذهُ  ِبالسَّ

ُكمْ  َهلْ  َفَتُقولُ  أُْخُتكَ  َتْمِشي إِذْ ( 39) َعيْنِي َعَلى َوِلُتْصَنعَ   َمنْ  َعَلى أَُدلُّ

كَ  إَِلى َفَرَجْعَناكَ  يَكُْفُلهُ  ا َوَقَتْلتَ  َتْحَزنَ  َولَا َعيُْنَها َتَقرَّ  كَيْ  ُأم ِ يَْناكَ  َنْفس   َفَنجَّ

ا َوَفَتنَّاكَ  اْلَغم ِ  ِمنَ   يَا َقَدر   َعَلى ِجْئتَ  ُثمَّ  َمْديَنَ  أَْهلِ  ِفي ِسنِينَ  َفَلِبْثتَ  ُفُتون 

 َتنِيَا َولَا ِبآَيَاتِي َوأَُخوكَ  أَْنتَ  اْذَهبْ ( 41) ِلَنْفِسي َواْصَطَنْعُتكَ ( 40) ُموَسى

ا َقْول ا َلهُ  َفُقولَا( 43) َطَغى إِنَّهُ  ِفرَْعْونَ  إَِلى اذَْهبَا( 42) ِذكْرِي ِفي ن   َلَعلَّهُ  َلي ِ

 (44) يَْخشَى أَوْ  يََتَذكَّرُ 
 التفسير :

 ضعي أنـــ  أمك أهلمنا حني ـــ أخرى مرة عليك أنعمنا ولقد ما سألته ـــ موسى اي أعطيناك قد:  هللا قال
 عدوي فرعون ليأخذه ابلساحل يلقيه أن النيل أمران فقد النيل هنر يف اطرحيه مث الصندوق يف ابنك

 ـــ رعاييتو  مين ومرأى وحفظي عيين على ولرتيب,  عبادي إىل حببتك و موسى اي أحببتك وقد وعدوه
 يكفله من على أدلكم هل:  أخذك ملن تقول وجدتك إذا حىت عنك تبحث موسى اي أختك متشي إذ
 حتزن وال بسالمتك نفسها وتراتح قلبها ويطيب لرتضعك أمك إىل أنت وترجع ألختك فيستجيبون ؟

  اختبارا   واختربانك,  قتلكب فرعونآل  عزم من أصابك الذي الغم من اكنفنجي القبطي وقتلت ـــ لفقدك
 وأردان قدرانه الذي للوقت جئت مث سنني فيها ولبثت مدين إىل فذهبت عظيما   ابتالء   وابتليناك ا  كبري 

 هارون وأخوك أنت اذهبـــ  دعويت وتبليغ رساليت لتحمل واصطفيتك واخرتتكـــ  فرعون إىل إرسالك
 وال وقومه فرعون إىل هبا اذهب غريي دون العبادة ياستحقاق على الدالة ومعجزايت وبراهيين حبججي

 قوال   له فقوال ـــ والكفر الطغيان يف وجتاوز ومترد وعىت جترب نهإ فرعون إىل ذهباإ ـــ ذكري عن ار وتف تضعفا
 الضالل من فيه هو عما يرجع لعله للقبول دعىوأ النفوس يف أوقع ليكون رفيقا   رقيقا   سهال   لينا   لطيفا  

 . فيطيعه وعذابه نقمته وخياف هللا خيشى أو والطغيان
 بعض الدروس من الآيات :

َّاْدع وا)):  هريرة أيب حديث يف  قال وقد ابإلجابة موقن وأنت وجل عز هللا ادع:  العبد أيها (1
ََّّق هْلب ََِّّمنََّّد عهاءًََّّيهْستهِجيب ََّّّلهََّّاّلل هََّّأهن ََّّوهاْعلهم واَِِّبْْلِجهابهةََِّّم وِقن ونهََّّوهأهنْ ت مََّّْاّلل هَّ ه َّغهاِفل   الرتمذي رواه(( ّله
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 . (حسن) واحلاكم

 يف نيللا)  (( وجل عز هللا إىل الدعوة يف منهجا   اآلايت هذه من خذ )) هللا إىل الداعية أيها (2
 وقد((  ريالتعس عدم – التنفري عدم – الفظاظة عدم – الرفق -التبشري – ريسيالت – القول

ر واَّوهّلهَّ الن اسهََّّاْدع وها)) موسى أيب حديث يف  قال ر وات  ن هفِ ر واَّوََّّوهبهشِ  ر واَّوهّلهََّّيهسِ   مسلم رواه ((ت  عهسِ 
بََُّّّرهِفيق ََّّاّلل هََِّّإن َّ: )) مغفل بن هللا عبد حديث يف  وقال,  َّي  ْعِطيَّّلهََّّمهاَّعهلهْيهََِّّوهي  ْعِطيَّالر ِْفقهََُّّيِ 

 . يح(صح) داود أبو رواه( ( اْلع ْنفََّّعهلهى

 اخلري وحمبة اجلدل وحسن واحلكمة,  إليه تدعوا امب( العلم) والرباهني ابحلجج تسلح الداعية أيها (3
 ويكون والبيان البالغ الإ عليك وما والضالل املعصية ويرتك والطاعة اهلدى يقبل أبن للمدعو

 اجلميل الصادق والكالم العبارات من نفسه يف أوقع يكون مبا املدعو وذكر ، هللا لوجه العمل
 والتكرار الشرح إىل واحلاجة الذهن وخلو والعناد واجلدال الفهم يف يتنوعون املدعوين فان

 بعض إن حىت،  جلو  عز هللا إىل الدعوة يف( احلكمة) من فهذا ذلك وغري األمثلة وضرب
 ا .وهكذ فيه هو مبا فامدحه املدح حيب املدعوين

 يف  قال وقد((  كثرياًَََّّّذكراًََّّهللاَّوااذكرَّ))  منه أكثر بل هللا ذكر عن تضعف ال املسلم أخي (4
اءهتََّّاّلل هََّّاذْك ر واَّاّلل هََّّاذْك ر واَّالن اس ََّّأهي ُّههاَّايهَّ)) يب  أ حديث ب هع ههاَّالر اِجفهة ََّّجه َِّفيهََِِّّبهاَّاْلمهْوت ََّّجهاءهََّّاِدفهة َّالر ََّّت هت ْ

 وقاعد قائم وأنت والعمل والطريق اجمللس يف هللا اذكر )) , )حسن( والرتمذي محدأ هاو ر  ((
 . هللا فيه يذكر مما مكان أيو  وقت كل  ويف جنبك وعلى
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َنا َربََّنا َقالَا نِي َتَخاَفا لَا َقالَ ( 45) يَْطَغى أَنْ  أَوْ  َعَليَْنا َيْفرَُط  أَنْ  َنَخافُ  إِنَّ  إِنَّ

ا َفُقولَا َفأْتِيَاهُ ( 46) َوأَرَى أَْسَمعُ  َمَعُكَما  بَنِي َمَعَنا َفأَْرِسلْ  َرب ِكَ  َرُسولَا إِنَّ

بُْهمْ  َولَا إِْسَرائِيلَ  لَامُ  َرب ِكَ  ِمنْ  ِبآَيَة   ِجْئَناكَ  َقدْ  ُتَعذ ِ بَعَ  َمنِ  َعَلى َوالسَّ  اْلُهَدى اتَّ

ا( 47)  َفَمنْ  َقالَ ( 48) َوَتَولَّى كَذَّبَ  َمنْ  َعَلى اْلَعَذابَ  أَنَّ  إَِليَْنا وِحيَ أُ  َقدْ  إِنَّ

ِذي َربَُّنا َقالَ ( 49) ُموَسى يَا َربُُّكَما ( 50) َهَدى ُثمَّ  َخْلَقهُ  شَْيء   ُكلَّ  أَْعَطى الَّ

 يَِضلُّ  لَا ِكَتاب   ِفي َرب ِي ِعْندَ  ِعْلُمَها َقالَ  (51) الْأُوَلى اْلُقُرونِ  بَالُ  َفَما َقالَ 

ِذي( 52) يَْنَسى َولَا َرب ِي ا الْأَرْضَ  َلُكمُ  َجَعلَ  الَّ  ُسُبل ا ِفيَها َلُكمْ  َوَسَلكَ  َمْهد 

َماءِ  ِمنَ  َوأَْنَزلَ  ا ِبهِ  َفأَْخَرْجَنا َماء   السَّ  َواْرَعْوا ُكُلوا( 53) َشتَّى َنبَات   ِمنْ  أَْزَواج 

 (54) النَُّهى لِأُوِلي آَيَات  لَ  َذِلكَ  ِفي إِنَّ  أَْنَعاَمُكمْ 
 التفسير :

 ختافا ال:  هلما هللا قالـــ  علينا يعتدي أو بعقوبة فرعون درانايب أن خناف إننا ربنا:  وهارون موسى قال
 ومكانه مكانكما رىوأ فرعون وكالم كالمكما  مسع, أ واحلفظ ديوالتأي ابلنصر معكما ينفإ فرعون من
 إسرائيل بين معنا أرسل أن ربك من مرسالن إان:  له فقوال فرعون فأتياـــ  ءشي أمركم من على   خيفى ال

 على تدل معجزة  و  بداللة   جئناك قد العذاب أنواع من نوع أبي تعذهبم وال فلسطني إىل معنا ليخرجوا
 أن ليناإ أوحى هللا قد إان ـــ وشرعه بدينه كومتس   هللا هدى اتبع من على واألمان والسالمة,  صدقنا

 اي ربكما من:  وهارون ملوسى فرعون قال ـــ به اإلميان عن عرض, وأ هللا رسل بكذ    من على العذاب
 عن خلقه يف متميزا   شيء كل  خلق الذي ربنا:  وهارون موسى قال ـــ غريي إهلا   لكم علمت فما موسى

 وغريها ومسكنه شربهوم مطعمه طلب من حياته به تقوم ما إىل هداه مث ويصلحه به يليق ما على غريه
 مل نوإ إهنم : موسى له قال ـــ غريه عبدوا بل ربك يعبدوا مل الذين السابقة األمم ابل فما:  فرعون قال ـــ

  يف الذي علمه هللا وكتب بعملهم وسيجزيهم,  بطوضُ  عليهم هللا عند حصىأُ  قد عملهم نفإ هللا يعبدوا
 شيئا   ينسى وال كبري  وال صغري يفوته وال شيء بحانهس عنه يشذ ال,  احملفوظ اللوح وهو هللا كتاب
 طرقا   فيه لكم وجعل ظهرها على للعيش ممهدة   ذلوال   قرارا   األرض لكم جعل الذي وهللا ـــ وتعاىل تبارك

 من اكلو   ـــ املتنوعة املختلفة النبااتت من أصنافا   به لكم نبتفأ اماء   السماء من نزلوأ مناكبها يف متشون
 ذلك يف, إن  هللا رضأ يف أنعامكم وارعوا,  اوغريه واحلبوب الثمار من لكم هللا نبتأ ما طيب

 . سواه دون للعبادة واستحقاقه العظيمة هللا قدرة على دالالتل
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 بعض الدروس من الآيات :
 وقد املسلمني أذية عن ا  بعيد يكون نوأ هللا يتقي أن املسلم فعلى,  عباد هللا تعذيب حرمة (1

فهانَّ)) هريرة أيب حديث يف  قال بَََِّّّسيهاط ََّّمهعهه مََّّْق هْوم ََّّأهرهُه هاَّلهََّّْالن ارََِّّأهْهلََِّّمنََِّّصن ْ َّاْلب هقهرََِّّكهأهْذانه
ت ََّّكهاِسيهات َََّّّوهِنسهاء ََّّالن اسهََِِّّبهاَّيهْضرِب ونهَّ ت ََّّعهارايه ِياله ت ََُّّم  ائِلهةََِّّاْلب ْختََّّكهأهْسِنمهةَََِّّّر ء وس ه ن ََّّمهاِئاله َّيهْدخ ْلنهََّّّلهََّّاْلمه

ْدنهََّّوهّلهََّّن ةهَّاْلْهَّ اََّّمهِسريهةََِِّّمنََّّلهي وجهد ََِّّرُيهههاَّوهِإن ََِّّرُيهههاََّيِه  حديث يف  مسلم , وقال رواه (( اوهكهذهََّّكهذه
ب ونهََّّال ِذينهََّّي  عهذِ ب ََّّاّلل هََِّّإن َّ)) هشام نْ يهاَّيفََّّالن اسهََّّي  عهذِ   . مسلم رواه(( الدُّ

 من حياهتا به تقوم ما إىل هللا هداها قدف احليواانت حىت )) خللقه هللا أعطى ما يف انظر (2
 فيتماوت فريسته على للقبض احليل من كثريا    يفعل قد الثعلب فهذا (( والكسب األساليب

مأمنها  أتخذ حىت عليه الطيور لتنزل إال ذلك وما حقيقة ميت نهأ ظنك على ليغلب نكأ حىت
 يف وانظر , والعمل التنظيم مورأ من عندها وما النحل مملكة يف وانظر , بعضا منها ميسك مث

 كنز  أساليب من أوتيت مما ذلك وغري خمزهنا يف تبقى بل تنبت ال حىت احلبة تفلق هنافإ النمل
 فآال تقطع  اليت احليواانت من وغريها واألمساك الطيور هجرة يف وانظر , واحلياة الطعام
 وغريهم واجلن اإلنس وأما,  ذلك وغري والساعة ابليوم معني زمن يف أماكنها إىل وتعود األميال
َّمثَّخلقهَّشيءَّكلََّّأعطى)) ((هللا إال إله فال)) احلياة يف هبم ختتص وطرق أساليب فعندهم

  ((هدى

 فإن , هللا حفظك هو وهذا (( نواهيه عن وانته هللا أبوامر قم)) حيفظك هللا حفظا هللا عبد اي (3
م ََّّايهَّ)):  عباس البن  قال وقد هللا حفظك فعلت ََّّغ اله َُّيهْفهْظكهََّّاّلل هََّّاْحفهظََّّكهِلمهات َََّّّأ عهلِ م كهََِّّإين ِ
ْده ََّّاّلل هََّّاْحفهظَّ َّاْجتهمهعهتََّّلهوََّّاْْل م ةهََّّأهن ََّّوهاْعلهمََِِّّْبّلل ََِّّفهاْستهِعنََّّاْست هعهْنتهََّّوهِإذهاَّاّلل هََّّفهاْسأهلََّّسهأهْلتهََِّّإذهاََّت هاههكهَََّّتِه

فهع وكهََّّأهنََّّْعهلهى فهع ََّّلهََِّّْبشهْيء ََّّي هن ْ بهه َََّّّقهدََِّّبشهْيء ََِّّإّل ََّّوكهَّي هن ْ ت ه ْيء ََّّيهض رُّوكهََّّأهنََّّْعهلهىَّاْجتهمهع واَّوهلهوََّّلهكهََّّاّلل  ََّّكه َّلهََِّّْبشه
بهه َََّّّقهدََِّّبشهْيء ََِّّإّل ََّّيهض رُّوكهَّ ت ه م ََّّر ِفعهتََّّعهلهْيكهََّّاّلل  ََّّكه َّالصُّح ف ََّّاْْلهْقاله  والرتمذي محدأ رواه(( وهجهف ْت

 . يح(صح)
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 أََريَْناهُ  َوَلَقدْ ( 55) ُأْخرَى َتارَة   ُنْخرُِجُكمْ  َوِمْنَها ُنِعيُدُكمْ  َوِفيَها َخَلْقَناُكمْ  ِمْنَها

َها آَيَاتَِنا  يَا ِبِسْحرِكَ  أَرِْضَنا ِمنْ  ِلُتْخرَِجَنا أَِجئَْتَنا َقالَ ( 56) َوأَبَى َفكَذَّبَ  ُكلَّ

ا َوبَيَْنكَ  ابَيَْننَ  َفاْجَعلْ  ِمْثِلهِ  ِبِسْحر   َفَلَنأْتِيَنَّكَ ( 57) ُموَسى  َنْحنُ  ُنْخِلُفهُ  لَا َمْوِعد 

ا أَْنتَ  َولَا ى َمكَان  يَنةِ  يَْومُ  َمْوِعُدُكمْ  َقالَ ( 58) ُسو  ِ  النَّاسُ  ُيْحشَرَ  َوأَنْ  الز 

ى  ُموَسى َلُهمْ  َقالَ ( 60) أََتى ُثمَّ  كَيَْدهُ  َفَجَمعَ  ِفرَْعْونُ  َفَتَولَّى( 59) ُضح 

هِ  َلىعَ  َتْفَتُروا لَا َويَْلُكمْ  ( 61) اْفَترَى َمنِ  َخابَ  َوَقدْ  ِبَعَذاب   َفُيْسِحَتُكمْ  كَِذب ا اللَّ

ْجَوى َوأََسرُّوا بَيَْنُهمْ  أَْمرَُهمْ  َفَتَنازَُعوا  ُيِريَدانِ  َلَساِحرَانِ  َهَذانِ  إِنْ  َقاُلوا( 62) النَّ

( 63) اْلُمْثَلى تُِكمُ ِبَطِريقَ  َويَْذَهبَا ِبِسْحرِِهَما أَرِْضُكمْ  ِمنْ  ُيْخرَِجاُكمْ  أَنْ 

ا اْئُتوا ُثمَّ  كَيَْدُكمْ  َفأَْجِمُعوا  (64) اْسَتْعَلى َمنِ  اْليَْومَ  أَْفَلحَ  َوَقدْ  َصفًّ
 التفسير :

 خنرجكم ومنها,  وبليتم متم إذا نعيدكم هاوفي,  تراب من خملوق دمآ أابكم نفإ خلقناكم األرض من
 دون العبادة قناواستحقا العظيمة قدرتنا على الدالة آايتنا عونفر  أرينا ولقدـــ  واجلزاء للبعث أخرى مرة

 لتخرجنا أجئتنا:  ملوسى فرعون قالـــ  للحق واالنقياد فااالعرت  وأىب اآلايت بتلك بفكذ   سواان
 فيه نتقابل موعدا   وبينك بيننا جعلاف سحرك مثل بسحر أنتيك فسوفـــ  ومملكتنا دايران من بسحرك
 العيد يوم موعدكم:  موسى قالـــ  ةاملبارا من فيه جيري ما كل  لريى سواي   ا  متسع دال  معت مكاان   ويكون
 يف هبم وجاء السحرة ومجع هللا دين عن فرعون عرضفأـــ  الضحى وقت وجتتمعون فيه تتزينون الذي
 فال,  روالدما اهلالك فلكم هللا على الكذب افرتيتمإن  إنكم:  للسحرة موسى فقالـــ  احملدد املوعد
 خاب وقد ابلعذاب ويهلككم يستأصلكم هللا نفإ الكذب اختالق إال أبيتم فان هللا واتقوا تفعلوا
 ساحران أو رسوالن مها هل وهارون موسى نشأ يف السحرة فتنازعـــ  هللا على الكذب افرتى من وخسر

 اي خيرجاكم أن يريدان ساحران وهارون موسى إن:  السحرة قالـــ  غريهم عن ذلك يف مناجاهتم سرواوأ
ويستبدا هبذه الطريقة السحرية وينفردا بذلك  سحركم اويفسد بسحرمها أرضكم من وقومك أنت فرعون

متحدين وألقوا ما  واحدا   صفا   وائتوا مكر من عندكم كان  ما كل  مجعوافأـــ  فيحصل هلما الرايسة دونكم
 على استعلى من اليوم هذا فاز وقد,  وأخاه سىمو  وتغلبوا الناس بصارأ لتبهروايف أيديكم مرة واحدة 

 . وقهره خصمه
 بعض الدروس من الآيات :
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 , معه اجلدال قبل الضالل أهل من هتدعو  ملن النصيحة قدم:  وجل عز هللا إىل الداعية أيها (1
ين َّ))  قال وقد يفلح ال خاسر املعرض نوأ دينه عن عرضأ نمم هللا نقمة وخوفه ة ََّّالدِ   الن ِصيحه

 . االستطاعة حسب على مكان كل  يف انصحا   كلنا  وليكن،  مسلم رواهاحلديث  ((

 قالوقد  (( عدوهم على واحدة   يدا   يكونوا أن املسلمني على )) قوة التفرق وعدم االحتاد (2
ثََّّلهك مََّّْي هْرضهىَّاّلل هََِّّإن َّ: )) هريرة أيب حديث يف  وقال (( وّلَّتفرقوا )) تعاىل َّمَّلهك ََّّوهيهْسخهط ََّّثهاله
ثَّ ًئاَِّبهََِّّت ْشرِك واَّوهّلهََّّت هْعب د وه ََّّأهنََّّلهك مََّّْي هْرضهىَّثهاله ي ْ يًعاَّاّلل ََِِّّبهْبلََّّت هْعتهِصم واَّوهأهنََّّْشه َّوهأهنََّّت هفهر ق واَّوهّلهََّّْجِه

ه ََّّمهنََّّت  نهاِصح وا  . مسلم رواهاحلديث ((  أهْمرهك مََّّْاّلل  ََّّوهّل 

 بكميصي ما على واصربوا ابحلجة وأئمته لكفرا رؤوس اجادلو :  وجل عز هللا إىل الدعاة أيها (3
 أيها وعليك،  األعلى ربكم أان : قال الذي فرعون حياج السالم عليه موسى فهذا األذى من

 عال مهما ذاهب زهوق الباطل أن واعلم,  احلق وإحقاق الباطل إبطال يف تسعى أن ةالداعي
َّكانََّّالباطلَّإن )) هلم وكادوا حلقا أهل واستضعفوا جلهأ من وجادلوا نشره يف وسعوا أصحابه

 . (( زهوقا

 يعرض النيب  كان  وقد وجل عز هللا إىل للدعوة الناس فيها جيتمع اليت املناسبات استغالل (4
 وكذالك,  املسلم أيها ذلك فاستغل,  وجل عز هللا إىل يدعوهم سماملو  يف الناس على نفسه
 الزواج مناسبات) وعال جل هللا إىل الدعوة يف النسائية االجتماعات ياستغل  :  هلا فنقول املرأة

 يف – النوادي يف – األفراح قصور يف دعوية برامج اعملوا : الدعوة ملكاتب ويقال( , وغريها
 أماكن يف - األسواق يف – احلكومية الدوائر يف – السجون يف – والبنات للبنني - املدارس

 والبواخر السفن يف – االنتظار أماكن يف – واملوظفني العمال سكن وحمالت -املرضى تنومي
 السفر وصاالت الرحالت انتظار أماكن) املطارات يف – احلافالت يف – ركاب فيها اليت

 جتمع وأماكن الطرقات عند التجمع أماكن يف – زهاتنتوامل احلدائق يف – (واالستقبال
 حبيث,  وغريها املارة افيه اليت األماكن -املساجد– الفنادق -والعمرة احلج محالت – العمال
  املوفق وهللا  . دينهم وتعليمهم هللا ىلإ لدعوهتم التجمع ماكنأل منظمة برامج تعمل
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لَ  َنُكونَ  أَنْ  َوإِمَّا ُتْلِقيَ  أَنْ  إِمَّا ُموَسى يَا َقاُلوا  أَْلُقوا بَلْ  َقالَ ( 65) أَْلَقى َمنْ  أَوَّ

َها ِسْحرِِهمْ  ِمنْ  إَِليْهِ  ُيَخيَّلُ  َوِعِصيُُّهمْ  ِحبَاُلُهمْ  َفإَِذا  َفأَْوَجسَ ( 66) َتْسَعى أَنَّ

 َما َوأَْلقِ ( 68) الْأَْعَلى أَْنتَ  إِنَّكَ  َتَخفْ  لَا ُقْلَنا( 67) ُموَسى ِخيَفة   َنْفِسهِ  ِفي

َما َصَنُعوا َما َتْلَقفْ  يَِمينِكَ  ِفي اِحرُ  ُيْفِلحُ  َولَا َساِحر   كَيْدُ  َصَنُعوا إِنَّ  َحيْثُ  السَّ

َحرَةُ  َفُأْلِقيَ ( 69) أََتى ا السَّ د  ا َقاُلوا ُسجَّ  َقالَ ( 70) َوُموَسى َهاُرونَ  ِبرَب ِ  آََمنَّ

ِذي َلكَِبيُرُكمُ  إِنَّهُ  َلُكمْ  آََذنَ  أَنْ  َقبْلَ  َلهُ  آََمْنُتمْ  َمُكمُ  الَّ ْحرَ  َعلَّ َعنَّ  الس ِ ِ  َفلَأَُقط 

بَنَُّكمْ َولَأُصَ  ِخلَاف   ِمنْ  َوأَْرُجَلُكمْ  أَيِْديَُكمْ   أََشدُّ  أَيَُّنا َوَلَتْعَلُمنَّ  النَّْخلِ  ُجُذوعِ  ِفي ل ِ

َناتِ  ِمنَ  َجاَءَنا َما َعَلى ُنْؤثَِركَ  َلنْ  َقاُلوا( 71) َوأَبَْقى َعَذاب ا ِذي اْلبَي ِ  َفَطرََنا َوالَّ

ْنيَا اْلَحيَاةَ  َهِذهِ  َتْقِضي إِنََّما َقاض   أَْنتَ  َما َفاْقِض  ا اإِنَّ ( 72) الدُّ  ِليَْغِفرَ  ِبَرب َِنا آََمنَّ

ْحرِ  ِمنَ  َعَليْهِ  أَكْرَْهَتَنا َوَما َخَطايَاَنا َلَنا هُ  الس ِ  (73) َوأَْبَقى َخيْر   َواللَّ
 التفسير :

 بل:  موسى هلم قال ـــ أوال   عندان ما حنن نلقي أن وإما عصاك تلقى أن إما موسى اي:  السحرة الق
 فخافـــ  تسعى ثعابني أهنا موسى إىل خييل لقوهاأ اليت وعصيهم حباهلم فإذا , لقوا, فأ أوال   نتمأ لقواأ

 ما تبتلع اليمىن يدك من عصاك وألق ـــ لك بنصران عليهم األعلى فأنت ختف ال قلناـــ  نفسه يف موسى
 ينتصر وال ينجح وال,  ساحر ومتويه خداع هو بل حقيقة ليس عملوه فإمنا واحلبال العصي من لقوهأ
 السحرة وحبال عصي فابتلعت عصاه موسى ألقى فلماـــ  مكان أو زمان أي يف عمل مهما لساحرا

 برب آمنا:  وقالوا وجل عز هلل األرض على فسجدوا رسالته صدق هلم وتبني صادق موسى أن فعرفوا
 موسى إن,  بذلك لكم أمسح أن قبل وصدقتموه وسىمل آمنتم : للسحرة فرعون قالـــ  وموسى هارون

ـــ  كمو ليتابع ابلناس ماكرين رعييت وعلى على   معه واتفقتم السحر علمكم الذي الكبري الساحر هو
 صلبنكموأل ( عكسه أو اليسرى والرجل اليمىن اليد) الفخ من وأرجلكم أيديكم قطعفأ بكم نكلنفأل

 لهإ أو أان وأبقى عذااب   شدأ أينا تعلمون وسوف بكم التنكيل هذا ينتشر حىت النخل جذوع على
الواضحات  واآلايت احلق من له هللا وفقنا ما ونقدمك على خنتارك لن : لفرعون السحرة قالـــ  موسى
 فافعل ما, أنت  للعبادة وحده دون سواه ال املستحق فهو العدم من وخالقنا فاطران وعلى واهلدى
ان آمنا بربنا إـــ  اآلخرةيف هللا  وحنن راغبون فيما عند, لك تسلط يف هذه الدار الدنيا الفانية  مناشئت إ

أكرهتنا عليه من فعل  كان منا من الذنوب وما  لنا هللا ما يستحق العبادة سواه ليغفر ال ا  واحد إهلا  
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 ه .م ثوااب  ملن أطاعو دلنا منك وأ وهللا خري, نبيه موسى  ر لتعارض به آية هللا ومعجزةالسح
 بعض الدروس من الآيات :

إنك  بل –تؤثر الباطل على احلق والضالل على اهلدى مهما كلف الثمن  ال: أيها اإلنسان  (1
فعل السحرة مع فرعون ((  كان الثمن تقدمي نفسك )) كما  قدم اإلميان على الكفر حىت لو

َّاْلِْههادََِّّأهْفضهلهَّ: ))شهاب بن يف حديث طارق  وقل كلمة احلق مهما كلف ذلك وقد قال 
ائِر ََّّن َّس ْلطهاَِّعْندهََّّحهق  ََّّكهِلمهة َّ  . ()صحيحمحد والنسائي (( رواه أجه

وّلَّيفلحَّالساحرَّواجعل نصب عينيك قوله تعاىل )) ,  " مهما عملوا" ضعف كيد السحرة  (2
 .إال إبذن هللا  يضر أحدا   (( والسحر ال حيثَّأتى

 وهذه  رال| إلى السدسط :
اتب السحرة يف هذه وجل كما  العمل الكفري وتوبوا إىل هللا عزهذا أيها السحرة دعوا عنكم 

ة ثروا أيها السحر وا شهداء (( وآ الصباح سحرة وأمسالقصة )) سحرة فرعون (( )) كانوا يف
فإذا كنتم عقالء  –فيها أموال الناس وتفسدون عقائدهم  اآلخرة على الدنيا اليت أتخذون

لموا أنكم إن اخلوف من عذابه واعفامسعوا نصيحيت هذه برتك السحر واإلقبال على هللا والتوبة و 
 لتفلحوا فباب قبلوا على هللا(( فأ ىوّلَّيفلحَّالساحرَّحيثَّأت)) فلن تفلحوا  على السحر بقيتم

ْنبََِّّمنََّّالت اِئب َّ))يف حديث ابن مسعود :  وقد قال  لغريهلكل للساحر و التوبة مفتوح ل َّالذ 
َّأهحهدِك مََِّّْمنََّّأهحهدِك مََّّْبِت هْوبهةََِّّف هرهًحاَّأهشهدََُّّّّلله  َّ): ) وقال ,  (حسن)رواه ابن ماجه ((  لهه َّ ذهْنبهََّّّلهََّّكهمهنَّ

ههاَِّإذهاَِّبضهال ِتهَِّ   يلي : لى مامن غريكم حتصل ع فمن اتب منكم أو,  رواه مسلم( احلديث ( وهجهده
 .  إن هللا يغفر له ذنوبه السابقة ويبدهلا حسنات فسارعوا إىل ذلك -أ

 .  هللا بكم إن تبتم إىل هللاإن هللا يفرح بتوبة عبده التائب فتطلبوا فرح  -ب

 .  ( هلل) ألهنا عبادة إن التائب قد حقق عبادة التوبة  -ت

ن الكفر إىل اإلسالم فخرج من السفول إذا اتب الساحر إىل هللا فإنه يكون قد خرج م -ث
رواه البيهقي عن عائذ بن عمرو  (( يعلىَّّلَّوَّيعلوَّاْلسالم)):  إىل العلو وقد قال 

 . (حسن)

ََّّقارن بعذاب الدنيا كليا  ولذا قال تعاىل ))ي خرة شديد فالإن عذاب اآل (3 َّعذابهَّّل يعذب
 . عن هللا تعرضاإلنسان عذاب اآلخرة نصب عينيك إن أ (( فاجعل أيهاحدأ
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 َوَمنْ ( 74) يَْحيَى َولَا ِفيَها يَُموتُ  َلا َجَهنَّمَ  َلهُ  َفإِنَّ  ُمْجرِم ا َربَّهُ  يَأْتِ  َمنْ  إِنَّهُ 

اُمؤْ  يَأْتِهِ  َرَجاتُ  َلُهمُ  َفُأوَلئِكَ  الصَّاِلَحاتِ  َعِملَ  َقدْ  ِمن   َجنَّاتُ ( 75) اْلُعلَا الدَّ

 َوَلَقدْ  (76) َتَزكَّى َمنْ  َجزَاءُ  َوَذِلكَ  ِفيَها َخاِلِدينَ  الْأَْنَهارُ  َتْحتَِها ِمنْ  َتْجرِي َعْدن  

ا مْ َلهُ  َفاْضرِبْ  ِبِعبَاِدي أَْسرِ  أَنْ  ُموَسى إَِلى أَْوَحيَْنا ا اْلبَْحرِ  ِفي َطِريق   لَا يَبَس 

 َما اْليَم ِ  ِمنَ  َفَغِشيَُهمْ  ِبُجُنوِدهِ  ِفرَْعْونُ  َفأَْتبََعُهمْ ( 77) َتْخشَى َولَا َدَرك ا َتَخافُ 

 (79) َهَدى َوَما َقْوَمهُ  ِفرَْعْونُ  َوأََضلَّ ( 78) َغِشيَُهمْ 
 التفسير :

ميوت حىت يسرتيح  ( فإنه داخل انر جهنم خالدا  فيها فالفريلقى هللا جمرما  اجلرم األكرب )الكإنه من 
هللا مؤمنا  قد  ـــ ومن يلق((  ّلَّيقضىَّعليهمَّفيموتواَّوّلَّخيففَّعنهمَّمنَّعذاِباحييا حياة فيها نفع ))  وال

من حتت قصورها وأشجارها  جنات إقامة دائمة جتري ـــعمل الصاحلات فلهم الدرجات العاليات 
ر نفسه (( وهذه اجلنات والنعيم املقيم هو جزاء من طه   وماَّهمَّمنهاَِّبخرجيفيها )) األهنار خالدين 

ـــ ولقد أوحينا شريك له متابعا  الرسل عليهم الصالة والسالم  من الشرك واملعاصي وعبد هللا وحده ال
 ال ختاف أن فاضرب هلم طريقا  يف البحر انشفا  جافا  ليال   ذهب بعبادي من بين إسرائيلن اإىل موسى أ

يدرككم فرعون وقومه وال ختش من البحر أن يغرق قومك ـــ وملا خرج موسى ببين إسرائيل من مصر ليال  
فغضب فرعون ومجع جنوده وسار يف طلب موسى وقومه عند طلوع الشمس وملا عرب موسى ببين 

وأضل فرعون ـــ هلا  ظرين إسرائيل البحر سار فرعون جبنوده خلفهم فغشيهم ماء البحر وأغرقهم بقوة ال
 .احلق وما دهلم على سبيل الرشاد  قومه عن

 بعض الدروس من الآيات :
  الذين يدخلون النار ينقسمون إىل قسمني (1

 .  )الكفار( أهل النار الذين هم أهلها : القسم األول -أ

 من يدخل النار من أهل التوحيد ممن عندهم ذنوب ماتوا عليها وأراد هللا: سم الثاين قال -ب
قال رسول : القسمني حديث أيب سعيد اخلدري قال على أن يعذهبم بذنوهبم وقد دل 

س ََّّوهلهِكنََُّّيهْي هْونهََّّوهّلهََِّّفيههاَّميه وت ونهََّّّلهََّّفهِإَّن  مََّّْأهْهل ههاَّه مََّّْال ِذينهََّّالن ارََِّّأهْهل ََّّأهم ا)) : هللا  ه مََّّْانه َّأهصهاب هت ْ
ن وِِبِمََّّْالن ار َّ َِِّبِمََّّْفهِجيءهََِِّّبلش فهاعهةََِّّأ ِذنهََّّفهْحًماَّكهان واََِّّإذهاَّحهّت ََِّّإمهاتهةًََّّفهأهمهاَته مََّّْه مَِّْبهطهاايهََّّقهالهََّّأهوََِّّبذ 

ب  ت ونهََّّعهلهْيِهمََّّْأهِفيض واَّاْلْهن ةََِّّأهْهلهََّّايهََِّّقيلهََّّمث  ََّّاْلْهن ةََِّّأهَّْنهارََِّّعهلهىَّف هب  ثُّواَّضهبهائِرهََّّضهبهائِرهَّ َّاْْلِب ةََِّّن هبهاتهََّّف هي هن ْ
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 كهانهَََّّّقهدََّّوهسهل مهََّّعهلهْيهََِّّاّلل  ََّّصهل ىَّاّلل ََِّّرهس ولهََّّكهأهن َََّّّاْلقهْومََِّّمنََّّرهج ل ََّّف هقهالهََّّالس ْيلََّّيلَّْحهََّّيفََّّتهك ون َّ
 . (( من الذنوب فإهنا طريق إىل جهنم : احذرأخي املسلم  )),  (( روه مسلمِِبْلبهاِديهةَِّ

ات العلى يف اجلنات ر نفسك من الذنوب لتحصل بفضل هللا على الدرج: طه   أيها العبد (2
َّيفََّّاْلغهاِبرهََّّالدُّرِ ي ََّّاْلكهوْكهبهََّّيهَتههاءهْونهََّّكهمهاََّّف هْوِقِهمََِّّْمنََّّْاْلغ رهفََّّأهْهلهََّّيهَتههاءهْونهََّّاْلْهن ةََِّّأهْهلهََِّّإن َّ)):   د قالوق

ن هه مََّّْمهاَِّلت هفهاض لََّّاْلمهْغِربََّّأهوََّّاْلمهْشِرقََِّّمنََّّاْْل ف قَّ ل غ ههاَّّلهََّّاْْلهْنِبيهاءََّّمهنهاِزل ََّّتِْلكهََّّاّلل ََِّّرهس ولهََّّايهََّّقهال واَّب هي ْ َّي هب ْ
ق واَِِّبّلل ََِّّآمهن واَّرِجهال ََّّبِيهِدهََِّّن هْفِسيَّوهال ِذيَّب هلهىَّقهالهََّّغهرْي ه مَّْ  . (( رواه الشيخان اْلم ْرسهِليهَّ وهصهد 

أيها  ذاابه , ولإمثه واشتد عذ عظم من كان كذلكف ضال   مأن يكون ضاال  ليحذر أحدان  (3
  اآلخرينضالل هللا يف غريه فال يسعى يف إ يف نفسه ومل يتب فليتق بد : إذا كان املرء ضاال  الع

 . عباد هللا ضاللئد اليت تنشر السوء واملنكرات إلالت واجلراحاب القنوات واجملكما يفعل أص

ومه إىل احلق قدر االستطاعة )فالسعي يف هداية الناس أن يسعى يف هداية ق جيب على العبد (4
(( )  ضالل قومهيف إ أن يسعى وحيرم على العبد )) الصالة والسالم معليه منهج الرسل هو

 . (منهج الشيطان والكفار والفسقة  والسعي يف إضالل الناس هو
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ُِكمْ  ِمنْ  أَْنَجيَْناُكمْ  َقدْ  إِْسَرائِيلَ  بَنِي يَا ورِ  َجانِبَ  َوَواَعْدَناُكمْ  َعُدو   الْأَيَْمنَ  الطُّ

ْلَوى اْلَمنَّ  َعَليُْكمُ  اَوَنزَّْلنَ  بَاتِ  ِمنْ  ُكُلوا( 80) َوالسَّ  َتْطَغْوا َولَا َرزَْقَناُكمْ  َما َطي ِ

ِي( 81) َهَوى َفَقدْ  َغَضِبي َعَليْهِ  َيْحِللْ  َوَمنْ  َغَضِبي َعَليُْكمْ  َفيَِحلَّ  ِفيهِ   َوإِن 

ار   ا َوَعِملَ  َوآََمنَ  َتابَ  ِلَمنْ  َلَغفَّ  َقْوِمكَ  َعنْ  أَْعَجَلكَ  َوَما( 82) ىاْهَتدَ  ُثمَّ  َصاِلح 

 َقالَ ( 84) ِلَترَْضى رَب ِ  إَِليْكَ  َوَعِجْلتُ  أََثرِي َعَلى ُأولَاءِ  ُهمْ  َقالَ ( 83) ُموَسى يَا

ا ا َقدْ  َفإِنَّ ُهمُ  بَْعِدكَ  ِمنْ  َقْوَمكَ  َفَتنَّ اِمرِيُّ  َوأََضلَّ  إَِلى ُموَسى َفَرَجعَ ( 85) السَّ

اأَ  َغْضبَانَ  َقْوِمهِ  ا َربُُّكمْ  يَِعْدُكمْ  أََلمْ  َقْومِ  يَا َقالَ  ِسف  ا َوْعد   َعَليُْكمُ  أََفَطالَ  َحَسن 

( 86) َمْوِعِدي َفأَْخَلْفُتمْ  َرب ُِكمْ  ِمنْ  َغَضب   َعَليُْكمْ  َيِحلَّ  أَنْ  أََرْدُتمْ  أَمْ  اْلَعْهدُ 

ا ِبَمْلِكَنا َمْوِعَدكَ  أَْخَلْفَنا َما َقاُلوا لْ  َوَلِكنَّ  َفَقَذْفَناَها اْلَقْومِ  ِزيَنةِ  ِمنْ  أَْوزَار ا َناُحم ِ

اِمرِيُّ  أَْلَقى َفكََذِلكَ  ا ِعْجل ا َلُهمْ  َفأَْخَرجَ  (87) السَّ  َهَذا َفَقاُلوا ُخَوار   َلهُ  َجَسد 

 َلُهمْ  ِلكُ يَمْ  َولَا َقْول ا إَِليِْهمْ  يَْرِجعُ  أَلَّا يََرْونَ  أََفلَا( 88) َفَنِسيَ  ُموَسى َوإَِلهُ  إَِلُهُكمْ 

ا َولَا َضرًّا  (89) َنْفع 
 التفسير :

بحر وواعدانكم جانب الطور جنيناكم من عدوكم فرعون وجنوده وأهلكناهم يف الاي بين إسرائيل قد أ
  كالسمانوطريا   وراة هناك وأنزلنا عليكم يف  التيه احللوى كالعسلحيث أعطينا موسى الت األمين

وا ـ كلوا اي بين إسرائيل من طيبات ما رزقناكم وال تطغ من هللا بكم  ــأتخذون من ذلك قدر احلاجة رمحة  
ن طغومت حل عليكم غضيب ومن حيلل , فإهللا  إلسراف واملخالفة ألمراو  فيه بتجاوز احلالل إىل احلرام

 وبرسلي وعمل جبوارحه فار لكل من اتب إيل وآمن بقلبه يبــ وإين لغـعليه غضيب فقد شقى وهلك  
 أعجلك اي موسى عن قومك حيثء ال الصاحلة مث اهتدى مستقيما  على السنة ـــ  وأي شياألعم

قريبا  من الطور إن قومي قادمون بعدي وينزلون : ـــ قال موسى   تقدمت مبادرا  اتركا  بين إسرائيل ورائك
ينا قومك  من بعدك ان قد ابتل: فإــ قال هللا له ـإليك اي رب لتزداد عين رضا   ءجمليو إمنا استعجلت ا

, وقال هلم : اي ويف شدة الغضب  ـ فرجع موسى إىل قومه غضبانلسامري بعبادة العجل  ــأضلهم افقد 
فهل , فيها كل خري يف الدنيا واآلخرة  مل يعدكم هللا وعدا  حسنا  أبن يعطيكم التوراة إبنزاهلا علي  قوم أ

أربعني يوما  , بل أردمت بفعلكم  تعاىل كملها هللاطالت عليكم مدة املوعد وهي ثالثون يوما  قبل أن ي
برتك اللحاق يب وعبادة العجل  عبادة العجل( أن حيل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي) هذا

This file was downloaded from QuranicThought.com



العالم| الش خ مد   شامي  تفس س ر  ط                                      لفض ل|          

                                       ش ب|  )حفظ  هللا(

 

 

20 

ـــ قالوا : مل خنلف الوعد الذي وعدانك ابختياران وأمران ولكنا أخذان معنا أمحاال  من حلي نساء قوم 
فرعون فوضعناها يف احلفرة اليت فيها النار لصهرها , فألقى السامري القبضة اليت أخذها من أثر الرسول 

ي لبين إسرائيل عجال  ذا جثة من الذهب وهذا العجل له صوت فأخرج السامر على احللي يف النار ـــ 
هذا العجل إهلكم فاعبدوه وهو إله موسى ولكن موسى نسيه وذهب يطلبه ) وهذا خوار البقر فقالوا : 

من اإلفك ( ـــ كيف يعبدون العجل وهم يرون أنه ال جييبهم إذا سألوه وال إذا خاطبوه وال ميلك هلم ضرا  
 دنياهم ويف آخرهتم .وال نفعا  يف 

 بعض الدروس من الآيات :
 أخي املسلم : يف ابب النعم : (1

هللا الذي نعمه علينا ال  يتذكر نعم هللا عليك اليت ال تعد وال حتصى )) فكيف نعص -أ
حصر هلا (( وهذه النعم تشمل } نعم اإلعطاء { كاألوالد واألموال والعلم ونعمة اإلميان 

كدفع األمراض ودفع ك , وتشمل} نعم دفع الضر {  اليت ال يعدهلا شيء وغري ذل
 احلوادث ودفع الفقر ودفع غري ذلك مما يدفعه هللا عن العبد فاشكر هللا ربك .

ذك ر أيها املسلم )الداعية( غريك هبذه النعم )نعم اإلعطاء ونعم الدفع( ولتكن من منهج  -ب
(( ناَّعليكمَّاملنَّوالسلوىنزل)), (( }دفع{ أجنيناكمَّمنَّعدوكمدعوتك إىل هللا عز وجل ))

 }إعطاء{ . 

َّقهِدمهََّّلهم ا: )) إن اليوم الذي جنى هللا فيه موسى من الغرق )عاشوراء( قد قال فيه النيب  (2
اَّف هقهال واَّذهِلكهََّّعهنََّّفهس ِئل واَّعهاش ورهاءهََّّيهص وم ونهََّّاْلي هه ودهََّّوهجهدهََّّاْلمهِدينهةهَّ ْوم ََّّههذه َّم وسهىَِّفيهََِّّاّلل  ََّّأهْظفهرهََّّال ِذيَّاْلي ه

ل مهََّّعهلهْيهََِّّاّلل  ََّّصهل ىَّاّلل ََِّّرهس ول ََّّف هقهالهََّّلهه ََّّت هْعِظيًماَّنهص وم ه ََّّوهَنهْن ََِّّفْرعهْونهََّّعهلهىَِّإْسرهائِيلهََّّوهبهِنَّ َّأهْولهَََّّنهْن ََّّوهسه
َِّبصهْوِمهََِّّمث  ََِّّمْنك مََِّّْب وسهى ر فيسن لنا أيها املسلم صيام يوم التاسع والعاش(( رواه الشيخان , أهمهره

ََّّقهاِبل ََِّّإلهََّّبهِقيت ََّّلهِئنَّقال : )) من حمرم ألنه  هص ومهن   , وقد صام (( رواه مسلم الت اِسعهَّْله
عاشوراء فإن مل يتيسر التاسع صمنا العاشر فقط أو نصوم يوما  قبله أو يوما  بعده )قبل عاشوراء 

 . أو بعده( ألننا أحق مبوسى من اليهود فيما يتعلق بعاشوراء من الصوم 

َّاهتدىإن هللا كثري املغفرة لعباده ))  (3 َّمث َّوعملَّصاْلًا َّوآمن َّاتب (( فحقق هذه األمور  ملن
(  األربعة )توبة صادقة ـ إميان ابلقلب ـ عمل صاحل ابجلوارح ـ اهتداء على سنة رسول هللا 

َّفهإََِّّاّلل ََِِّّإلهََّّت وب واَّالن اس ََّّأهي ُّههاَّايهَّيف حديث األغر املزين : )) وقد قال  ْومََّّيفََّّأهت وب ََّّين ِ  مهر ة ََِّّمائهةهََِّّإلهْيهََِّّاْلي ه
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 (( رواه مسلم . 

يسأل أحدان نفسه هل يغضب جيب أن يكون غضيب وغضبك هلل )إذا انتهكت حمارم هللا( فل (4
َّانتهكتَّحمارمَّهللاَّّلَّيقومَّلغضبهَّشيء))  وقد كان ؟ حملارم هللا إذا انتهكت أم ال  ((  إذا

 وإذاَّماَّغضبوا )) كما قال تعاىل  س فهذا يشرع فيه العفو واملغفرةوأما الغضب للنف ( ,صحيح)
 . (( همَّيغفرون

 : " اقرأ هذه الرسالة واعمل هبا " كن أيها اإلنسان متعقال  لألمور ومن ذلك  (5

 :  رال| إلى الذين ي ع ن أصداب القب  
رب الذي ـ وكيف تدعون صاحب القدعون صاحب القرب الذي مل يدفع عن نفسه املوت كيف ت

صاحب القرب الذي ال  نكيف تدعو و ـ عك وال يدري عنك لو كلمته ملا رد عليك فهو ال يسم
هللا وتوبوا من هذا  اتقو ه وال لغريه ؟ أين عقولكم ؟ هل فيكم عقول ؟ اميلك ضرا  وال نفعا  لنفس

رواه أهل السنن ,  (( اْلِعبهادهة َّ ه وهََّّالدُّعهاء َّ)):  رييف حديث النعمان بن بش الشرك ابهلل يقول 
ه قد صرف العبادة أصحاب القبور أو املوتى وحنوهم فقد أشرك ابهلل شركا  أكرب ألن فمن دعا

  )خالص حق هللا( إىل غري هللا .

طيبا  وال تشرب إىل طيبا  وال تلبس إال طيبا  وال تتزوج إال امرأة  أخي املسلم : ال أتكل إال (6
( ولتكن حبث عن كل شيء طيب وجتنب كل خبيثاا  )وال تتزوج املرأة إال رجال طيبطيبة 

 :  حياتك جامعة أمرين

 .  خذ كل شيء طيب وجتنب كل خبيث -أ

 . (الطاعاتعمل الصاحلات ) -ب

  (( كلواَّمنَّالطيباتَّواعملواَّصاْلاًَّوجتنب املعاصي ))
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 الرَّْحَمنُ  َربَُّكمُ  نَّ َوإِ  ِبهِ  ُفتِْنُتمْ  إِنََّما َقْومِ  يَا َقبْلُ  ِمنْ  َهاُرونُ  َلُهمْ  َقالَ  َوَلَقدْ 

ِبُعونِي  إَِليَْنا َيْرِجعَ  َحتَّى َعاِكِفينَ  َعَليْهِ  َنبَْرحَ  َلنْ  َقاُلوا( 90) أَْمرِي َوأَِطيُعوا َفاتَّ

 َتتَّبَِعنِ  أَلَّا( 92) َضلُّوا رَأَيَْتُهمْ  إِذْ  َمَنَعكَ  َما َهاُرونُ  يَا َقالَ ( 91) ُموَسى

ِي ِبرَأِْسي َولَا ِبِلْحيَتِي َتأُْخذْ  لَا ُأمَّ  ابْنَ  يَا الَ قَ ( 93) أَْمرِي أََفَعَصيْتَ   َخِشيتُ  إِن 

 يَا َخْطُبكَ  َفَما َقالَ ( 94) َقْوِلي َترُْقبْ  َوَلمْ  إِْسَرائِيلَ  بَنِي بَيْنَ  َفرَّْقتَ  َتُقولَ  أَنْ 

 الرَُّسولِ  أََثرِ  ِمنْ  َقبَْضة   َفَقبَْضتُ  ِبهِ  يَبُْصُروا َلمْ  ِبَما بَُصْرتُ  َقالَ ( 95) َساِمرِيُّ 

َلتْ  َوكََذِلكَ  َفَنبَْذُتَها  أَنْ  اْلَحيَاةِ  ِفي َلكَ  َفإِنَّ  َفاْذَهبْ  َقالَ ( 96) َنْفِسي ِلي َسوَّ

ا َلكَ  َوإِنَّ  ِمَساسَ  لَا َتُقولَ  ِذي إَِلِهكَ  إَِلى َواْنُظرْ  ُتْخَلَفهُ  َلنْ  َمْوِعد   َظْلتَ  الَّ

ا َعَليْهِ  ا اْليَم ِ  ِفي َلَنْنِسَفنَّهُ  ُثمَّ  هُ َلُنَحر َِقنَّ  َعاِكف  هُ  إَِلُهُكمُ  إِنََّما( 97) َنْسف  ِذي اللَّ  الَّ

 (98) ِعْلم ا شَْيء   ُكلَّ  َوِسعَ  ُهوَ  إِلَّا إَِلهَ  لَا
 التفسير :

,  هبذا العجل فال تعبدوه موسى إليهم : اي قوم إمنا اخُتربمتولقد قال هارون لبين إسرائيل من قبل رجوع 
الرمحن هو الذي يستحق العبادة وحده ال شريك له فاتبعوين يف عبادة هللا وحده وأطيعوا  مبكن ر وإ

نرتك عبادة العجل وسنستمر  : الــ قالوا ـأمري لكم يف عبادة هللا وحده وانتهوا عن عبادة ما سواه 
 لتخربين هبذا قال موسى : اي هارون ما الذي ردك من سرعة اللحاق يب ـعليها حىت يرجع إلينا موسى ــ

ــ وأخذ موسى برأس هارون ـ  ..(أخلفنَّيفَّقوميفعصيت أمري فيما قدمت إليك )أ ـاألمر أول وقوعه ــ
ن بلحييت وال بشعر رأسي إين خشيت إ فقال هارون ملوسى : اي ابن أمي ال تسحبين, وحليته جيره إليه 

استخاليف  فرقت بينهم وما راعيتائيل وحدهم و أسرعت يف اللحاق بك أن تقول يل مل تركت بين إسر 
يل بدعوهتم إىل عبادة العجل ما الذي دعاك إىل إضالل بين إسرائ ــ قال موسى للسامري :لك فيهم ـ

 أثرمن  ا  رأيت فرس جربيل فأخذت كف يبصروه فقد مبا مللسامري ملوسى :  أبصرت قال اـــ  عبدوهحىت 
قال موسى ر وكذلك زينته يل نفسي ففعلته ـــ ذلك الفرس فطرحت هذه القبضة على احللي يف النا

مل يكن لك مسه من أثر الرسول فعقوبتك يف الدنيا أن تقول  ما: كما أخذت ومسست سامري لل
لى اختاذ لك عنه فيعذبك هللا ع يوم القيامة ال حميد وإن لك موعدا  , حد ال متسين وال أمسك لكل أ
يف البحر ابلنار مث لننسفنه  ت على عبادته لنحرقنه)العجل( الذي أقم وانظر إىل معبودك, ل العج

احلق هو هللا الذي ال إله إال هو وحده ال  مكوقال موسى هلم : إمنا معبود   ـــ على أثرفال يعثر له نسفا  
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 . شريك له )فال يستحق العبادة سواه( وسع علمه كل شيء وما عداه فليس له ذلك
 بعض الدروس من الآيات :

غري هللا _ وما أكثر الذين  عبادة هي الشرك ابهلل عز وجل ودعوة العباد إىل إن أكرب فتنة (1
موات والطواف بقبورهم ويدعون الناس إىل دعاء األهذا اليوم كالذين يقيمون األضرحة  يفعلون

لسامري الذي دعا إىل عبادة العجل وأضل وطلب احلوائج منهم فما الفرق بني هؤالء وبني ا
هنم إن مل يتوبوا فلهم وبوا إىل هللا عز وجل فإن على هؤالء أن يتق , وإفر  بين إسرائيل ؟ ال

عذاب عظيم يوم القيامة ألهنم كفار بعبادهتم غري هللا وهم دعاة إىل الكفر والشرك الذي هو 
بهائِرََِّّأهْكبه َّ)) : أكرب الكبائر كما قال  ْشرهاك ََّّاْلكه  . احلديث رواه البخاري ((ِِبّلل ََِّّاْْلِ

ًراَِّمْنك مََّّْرهأهىَّمهنَّ): ) ه لقوله ري رت أن تغريه وجب عليك تغياملنكر وقد إذا وقع (2 ْه ََّّم ْنكه َّف هْلي  غهريِ 
اِنهََِّّيهْستهِطعََّّْلهََّّْفهِإنََّّْبِيهِدهَِّ ري على فالتغي (( رواه مسلم ,اْْلِميهانََّّأهْضعهف ََّّوهذهِلكهََّّفهِبقهْلِبهََِّّيهْستهِطعََّّْلهََّّْفهِإنََّّْفهِبِلسه

حىت يذهب املنكر ولكن تعلم من يستطيع   ابليد واللسانريتستطع التغي فإن مل هذه املراتب ,
 ( ,(وتعاونواَّعلىَّالبَّوالتقوى) ):  ليغريه وقد قال تعاىل تغيريه وجب عليك إبالغه هبذا املنكر

وعلينا مجيعا  إذا مل نستطع تغيري املنكر أن نبلغ اجلهات  سر على هذا احلال: فيا أخي املسلم 
وال نسكت حىت تتفشى  حسب االستطاعة ةابلقول أو ابلكتاب  املنكرريتغي اليت تستطيع

املكاتبة لوالة األمر من األمراء  )) حسب حاله واستطاعتهعلى يعمل  كل  املنكرات بل  
 . (( أي منكر والعلماء حىت يغريوا

وعدم يق مع أصحاب املنكرات ومعاقبتهم وغريها من اجلهات املختصة التحقاهليئات على  (3
 .نكرات غاية التحذير احلدود وحذر من امل النيب قام أتركهم يفسدون يف األرض وقد 

يل واألصنام وتسوية القبور والتماث رالصو  وجوب إتالف آالت املنكر ومن ذلك إتالف (4
َّصهل ىَّاّلل ََِّّرهس ول ََّّعهلهْيهََِّّب هعهثهِنََّّمهاَّعهلهىَّأهبْ عهث كهََّّأهّلهَّ)) :له علي  قال فقد ياجاهل املشر فة ويف حديث أيب

َّسهو يْ تهه ََّّم ْشرًِفاَّقهْبًاَّوهّلهََّّطهمهْستهه ََِّّإّل ََِّّتْثهاًّلََّّتهدهعهََّّّلهََّّأهنََّّْوهسهل مهََّّعهلهْيهََِّّاّلل  َّ ويف بعضها ,  رواه مسلم (( ِإّل 
َّطهمهْست هههاَّب هْيت ََّّيفََّّص ورهةًََّّوهّلهَّ))  الصوروإذا أزيل املنكر وطمست  , رواه النسائي )صحيح((( ِإّل 
مثَّ  )) كليا    وميحى حموا   الشيءحىت يذهب تعلق القلوب بذلك  ثر كليا  ا أإنه حبيث ال يبقى هلف

 (( يفَّاليمَّنسفاًََّّهنلننسف
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رسالة إىل : أ( املصورين :" أيها املصورون اتقوا هللا عز وجل واتركوا التصوير فإنه من كبائر  (5
مة الذين يضاهون خبلق هللا ( رواه ) أشد الناس عذااب  عند هللا يوم القيا الذنوب وقد قال 

الشيخان. ب( إىل من عنده صور للذكرى أو غريها مما ليس للضرورة : إذا كنت عندك صور 
للذكرى أو غريها مما ليس للضرورة فإنه جيب عليك إتالفها لقول علي يف حديث أيب اهلياج " 

 طمسته وال قربا  مشرفا  إال أن ال تدع متثاال  إال أال أبعثك على ما بعثين عليه رسول هللا 
 . سويته" رواه مسلم

" ومحايته  التوحيد الدعوة إىل هللا عبادة هللا وحده ال شريك له والسعي يف نشر هذا الدين " (6
وجعله  االعتبارني خذ هذا بعأ) اله وعلى كل أحديقدح يف كم أومن كل مما يذهب أبصله 

 . " هياته كلها دعوة إىل هذا التوحيد  ومحايت"فكانت ح الشاغل ومهه األكرب كما كان شغله 

قراءته يف  الظهر  يعرفون وكانواكان له حلية   ونبينا حممد هارون عليه السالم كان له حلية  إن (7
يف حديث ابن  فاء الشارب فقال اللحية وإح إبعفاء مر حليته وقد أ بوالعصر ابضطرا

َّوفروايف حديث أيب هريرة : )) , وقال  رواه مسلم(( حهىوهأهْعف واَّالل ََِّّالش وهاِربهََّّأهْحف وا)) عمر :
يف حديث أيب  (( رواه الطرباين يف األوسط )صحيح( , وقال َّالشواربَّمنَّوخذواَّ،َّاللحى

اِلف واَّاللِ حهىَّوهأهْرخ واَّالش وهاِربهََّّج زُّواهريرة : )) (( رواه مسلم , فيجب إعفاء اللحى  اْلمهج وسهَّ خه
 : أقسامعلى  والشوارب رجال يف اللحىوجز الشوارب , وال

  ذلك .لواجب يف وهذا قائم ابأيخذ منها شيئا  ته كاملة فال حليربه ويعفي شامن جيز  -أ

 . رسول هللا فهو عاص  ل شاربه وهذا خمالف ألمر رسول هللا يرتك من حيلق حليته و  -ب

 . تهخذه من حليبقدر أ رسول هللا لوهذا عاص من يقص من حليته وجيز شاربه  -ت

حيلق حليته فهذا عاص  يف حلق حليته مطيع يف جز شاربه , فيا أخي و  هشاربمن جيز  -ث
عليك " إعفاء اللحية وجز مبا أوجب  وقم حذر من معصية رسول هللا املسلم : ا

 . " بلشار ا
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ا ِمنْ  آََتيَْناكَ  َوَقدْ  َسبَقَ  َقدْ  َما أَْنبَاءِ  ِمنْ  َعَليْكَ  َنُقصُّ  كََذِلكَ   َمنْ ( 99) كْر اذِ  َلُدنَّ

 يَْومَ  َلُهمْ  َوَساءَ  ِفيهِ  َخاِلِدينَ ( 100) ِوْزر ا اْلِقيَاَمةِ  َيْومَ  َيْحِملُ  َفإِنَّهُ  َعْنهُ  أَْعرَضَ 

ا يَْوَمئِذ   اْلُمْجرِِمينَ  َوَنْحُشرُ  الصُّورِ  ِفي ُيْنَفخُ  يَْومَ ( 101) ِحْمل ا اْلِقيَاَمةِ   ُزرْق 

ا إِلَّا َلِبْثُتمْ  إِنْ  بَيَْنُهمْ  يََتَخاَفُتونَ ( 102)
 
 إِذْ  يَُقوُلونَ  ِبَما أَْعَلمُ  َنْحنُ ( 103) َعشْر

 َفُقلْ  اْلِجبَالِ  َعنِ  َويَْسأَُلوَنكَ ( 104) يَْوم ا إِلَّا َلِبْثُتمْ  إِنْ  َطِريَقة   أَْمَثُلُهمْ  يَُقولُ 

ا َرب ِي يَْنِسُفَها ا َفيََذُرَها( 105) َنْسف  ا َقاع  ا ِفيَها رَىتَ  لَا( 106) َصْفَصف   َولَا ِعَوج 

ا ِبُعونَ  يَْوَمئِذ  ( 107) أَْمت  اِعيَ  يَتَّ  ِللرَّْحَمنِ  الْأَْصَواتُ  َوَخَشَعتِ  َلهُ  ِعَوجَ  لَا الدَّ

ا إِلَّا َتْسَمعُ  َفلَا  الرَّْحَمنُ  َلهُ  أَِذنَ  َمنْ  إِلَّا الشََّفاَعةُ  َتْنَفعُ  لَا يَْوَمئِذ  ( 108) َهْمس 

ا ِبهِ  ُيِحيُطونَ  َولَا َخْلَفُهمْ  َوَما أَيِْديِهمْ  بَيْنَ  َما يَْعَلمُ ( 109) اَقْول   َلهُ  َورَِضيَ   ِعْلم 

(110) 

 التفسير :
ر األمم كذلك نقص عليك أخبا  وما جرى له مع فرعون وجندهكما قصصنا عليك خرب موسى 

ب كذ  و عرض عن القرآن من أ القرآن الذي فيه العربة والعظة ـــ تيناك من عندان هذاالسابقة ، هذا وقد آ
يوم ينفخ يف  ب وبئس احلمل محلهم يوم القيامة ـــخالدين يف العذا ـبه فإنه حيمل يوم القيامة إمثا  كبريا  ــ

ون بينهم ـ يتسار  القرن وحنشر أصحاب اإلجرام يوم القيامة زرق العيون من شدة ما هم فيه من األهوال ــ
حنن أعلم بقوهلم يف حال إال عشر ليال فهو لبث  قليل ـــ  : ما لبثتم يف الدنيايقول بعضهم لبعض 

 وأويسألك الكفار عن اجلبال هل تبقى  ثتم يف الدنيا إال يوما  واحدا  ـــإن لب: تناجيهم إذ يقول أعقلهم 
 تواي  ـــسمفيرتك األرض بساطا  واحدا   نها وميحقها ـــيذهبها ريب عن أماك: فقل هلم  ؟ تزول يوم القيامة 

ـ يوم القيامة يتبعون صوت ال ترى يف األرض رابية مرتفعة أو مكاان  منخفضا  بل كلها مبسوطة مستوية ــ
وسكنت األصوات خوفا  من , مسرعني إليه فال مييلون عنه إذا دعاهم حلشرهم  الداعي مستجيبني

 ذن هللا للشافع ورضى عنامة ال تنفع الشفاعة إال إذا أيوم القي ـالرمحن فال تسمع إال صوات  خفيفا  ــ
الدنيا  رو من أم مما هو ق مما يتعلق أبمور اآلخرة وما خلفهمما بني أيدي اخلالئ هللا يعلم شفوع له  ـــامل

 . وال حييط علمهم ابهلل سبحانه وتعاىل
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 بعض الدروس من الآيات :
 حممدا  إىل رسوله ( والذي هو وحي هللا إن هللا أنزل هذا الذكر العظيم )القرآنأيها املسلم :  (1

: يف حديث أيب موسى  أو ممن أعرض عنه وقد قال ؟ ـ فهل أان وأنت ممن أخذ هبذا القرآن 
ِثريََِّّاْلغهْيثََّّكهمهثهلَََّّّوهاْلِعْلمََّّاْْل دهىَِّمنََِّّبهََِّّاّلل  ََّّب هعهثهِنََّّمهاَّمهثهل َّ)) ههاَّفهكهانهََّّأهْرًضاَّأهصهابهََّّاْلكه َّاْلمهاءهََّّقهِبلهتََّّنهِقي ة ََِّّمن ْ
هََّّنْ ب هتهتَّفهأهَّ ههاَّوهكهانهتََّّاْلكهِثريهََّّوهاْلع ْشبهََّّاْلكهله َّوهسهقهْواَّفهشهرِب واَّالن اسهََِِّّبهاَّاّلل  ََّّف هن هفهعهََّّاْلمهاءهََّّأهْمسهكهتََّّأهجهاِدب ََِّّمن ْ

ههاَّوهأهصهابهتََّّوهزهرهع وا َّيفََّّف هق ههََّّمهنََّّمهثهل ََّّفهذهِلكهََّّكهلهًَََّّّت  ْنِبت ََّّوهّلهََّّمهاءًََِّّتْ ِسك ََّّّلهََِّّقيعهان ََِّّهيهََِّّإَّن هاَّأ ْخرهىَّطهائِفهةًََِّّمن ْ
َّال ِذيَّاّلل ََِّّه دهىَّي هْقبهلََّّْوهلهََّّْرهْأًساَِّبذهِلكهََّّي هْرفهعََّّْلهََّّْمهنََّّوهمهثهل ََّّوهعهل مهََّّف هعهِلمهََِّّبهََِّّاّلل  ََّّب هعهثهِنََّّمهاَّوهن هفهعهه ََّّاّلل ََِِّّدينَّ

 : كرففي هذا احلديث ذُ  , (( رواه الشيخان ِبهَِّ أ ْرِسْلت َّ

 . وطبقه به النيب  من قبل ما جاء -أ

،َّوهمهاحهل ََّّ،م شهف ع ََّّشهاِفع ََّّاْلق ْرآن َّ: )) وقد قال  ومن مل يقبل ما جاء به النيب  -ب َّمهنََّّم صهد ق 
(( رواه ابن حبان والطرباين  الن ارََِِّّإلهََّّسهاقهه ََّّخهْلفهه ََّّجهعهلهه ََّّوهمهنََّّاْلْهن ِة،َِّإلهََّّقادهه ََّّأهمهامهه ََّّجهعهلهه َّ

 )صحيح( .

 :  احلديث ففي هذا
 من اتبع القرآن قاده إىل اجلنة .  -أ

 . من أعرض عن القرآن ساقه إىل النار -ب

أن يستغلوا هذه الدنيا هما عاش فيها املسلم أو غريه فحري ابلعقالء قصر هذه الدنيا م (2
استغل عمرك : فيا أخي املسلم  )األعمار( )الساعات والدقائق( يف طاعة هللا  عز وجل _

َّح ْلوهة َّ)) النيب ما تيسر لك يف طاعة ربك فإن الدنيا قد قال عنها  واستغل ساعاتك وكل
اظر كيف نإن هللا مبتلينا فيها فهذه الدنيا لالبتالء و (( , واي أخي إمنا جيء بنا يف  خهِضرهة َّ

 وهللا املوفق . للفوز والفالح بعد املوت ا  نعمل فلنحرص فيها على كل ما يكون سبب

 شروط الشفاعة : (3

      .للشافع  إذن هللا -أ

روج من النار إال للموحدين أما ال تتحقق الشفاعة يف النجاة واخلورضاه عن املشفوع له و  -ب
 الشفاعة يف ختفيف يف اخلروج من النار وإمنا تنفع غري املوحدين فال تنفعهم الشفاعة

من انر له نعالن يغلي منهما دماغه كما  العذاب عن أيب طالب فيكون يف ضحضاح
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واحذر من الشرك , له ق التوحيد بعبادة هللا وحده ال شريك فيا أخي حق,    النيبربخأ
 . وإايك وفقنا هللا

ارحتلت مقبلة والدنيا  اآلخرةهل تفكران يف موقف القيامة وما يكون يف ذلك املوقف فإن  (4
يا الدن فكونوا من أبناء اآلخرة وال تكونوا من أبناء ولكل واحدة منهما بنون ))ارحتلت مدبرة 

 (( . وهللا املوفق 
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ِ  اْلُوُجوهُ  َوَعَنتِ   يَْعَملْ  َوَمنْ ( 111) ُظْلم ا َحَملَ  َمنْ  َخابَ  َوَقدْ  اْلَقيُّومِ  ِلْلَحي 

 َوكََذِلكَ ( 112) َهْضم ا َولَا ُظْلم ا يََخافُ  َفلَا ُمْؤِمن   َوُهوَ  الصَّاِلَحاتِ  ِمنَ 

ا أَْنَزْلَناهُ  ُهمْ  اْلَوِعيدِ  ِمنَ  ِفيهِ  َوَصرَّْفَنا َعَرِبيًّا ُقرْآَن  ُقونَ  َلَعلَّ  ِذكْر ا َلُهمْ  ُيْحِدثُ  أَوْ  يَتَّ

هُ  َفَتَعاَلى (113)  إَِليْكَ  ُيْقَضى أَنْ  َقبْلِ  ِمنْ  ِباْلُقرْآَنِ  َتْعَجلْ  َولَا اْلَحقُّ  اْلَمِلكُ  اللَّ

 َوَلمْ  َفَنِسيَ  َقبْلُ  ِمنْ  آََدمَ  إَِلى َعِهْدَنا َوَلَقدْ ( 114) ِعْلم ا زِْدنِي رَب ِ  َوُقلْ  َوْحُيهُ 

 أَبَى إِْبِليسَ  إِلَّا َفَسَجُدوا لِآََدمَ  اْسُجُدوا ِلْلَملَائِكَةِ  ُقْلَنا َوإِذْ ( 115) َعزْم ا َلهُ  َنِجدْ 

ُكَما َفلَا َوِلَزْوِجكَ  َلكَ  َعُدو   َهَذا إِنَّ  آََدمُ  يَا َفُقْلَنا( 116)  اْلَجنَّةِ  ِمنَ  ُيْخرَِجنَّ

 َولَا ِفيَها َتْظَمأُ  لَا َوأَنَّكَ ( 118) َتْعَرى َولَا ِفيَها َتُجوعَ  أَلَّا َلكَ  إِنَّ ( 117) َفَتْشَقى

   (119) َتْضَحى

 التفسير :
وخضعت وذلت وخشعت الوجوه هلل عز وجل احلي الذي ال ميوت , القيم على كل شيء بتدبريه 

ومن يعمل لقي هللا مشركا  به ـــ  خسر يوم القيامة كل ظامل , واخليبة كل اخليبة منوحفظه , وقد 
وهو مؤمن ال خياف نقصا  من حسناته وال زايدة يف سيئاته ـــ وملا كان يوم اجلزاء  األعمال الصاحلة

حاصال  ال حمالة أنزلنا القرآن بشريا  ونذيرا  بلسان عريب فصيح قد وضحنا فيه كثريا  من الوعيد لعلهم 
ــ فتنزه وتقدس هللا أو عسى حيدث هلم القرآن فعل الطاعات والقرابت ـ يرتكون املآمث واحملارم والفواحش ,

و حق ووعده حق ووعيده حق ورسله حق واجلنة حق والنار حق وكل شيء منه فهو امللك الذي ه
حق وال تعجل بتالوة القرآن )أيها النيب( قبل فراغ جربيل من قراءته عليك , وقل رب زدين علما  منك 

ومل جند له حزما  وصريا  وعزمية عما هنيناه عنه ـــ دم ال تقرب هذه الشجرة فنسي ما قلناه له ـــ ولقد قلنا آل
فإنه أىب أن يسجد فسجدوا إال إبليس  " تكرميا   " واذكر )أيها النيب( يوم قلنا للمالئكة اسجدوا آلدم

كل احلذر أن خيرجكما استكبارا  ـــ فقلنا اي آدم إن إبليس عدو  لك ولزوجك حواء فكوان حذرين منه  
فتقع يف الشقاء والعناء ـــ إن لك اي آدم أنك ال جتوع يف اجلنة وال تعرى فالطعام واللباس من اجلنة 

موجود فيها بكثرة ـــ وأنك ال يصيبك يف اجلنة العطش وال يصيبك حر الشمس لتوفر املاء العذب البارد 
     والظل الظليل .

 بعض الدروس من الآيات :
: )) فيما يرويه عن ربه عز وجل  املسلم : علينا أن حنذر من الظلم أبنواعه وقد قال أيها  (1
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 (( رواه مسلم , ومن أنواعه : إين حرمت على نفسي وجعلته بينكم حمرما فال تظاملوا...احلديث
 (( . إنَّالشركَّلظلم َّعظيمالشرك ابهلل عز وجل فهو أظلم الظلم كما قال تعاىل : ))  -أ

َِّقيدهََّّظهلهمهََّّمهنَّيف حديث عائشة : ))  أيخذ أحدان أرضا  ظلما ( لقوله ظلم األرض )ال -ب
ْبِعَّأهرهِضيهََِّّمنََّّط وِ قهه ََّّاْْلهْرضََِّّمنََِّّشْب َّ  (( رواه الشيخان .سه

نََّّلهه ََّّكهانهتَََّّّمهنَّيف حديث أيب هريرة : )) ظلم الزوجة وقد قال  -ت َِّإْحدهاُه هاَِّإلهََّّفهمهالهََّّاْمرهأهاته
 (( رواه أهل السنن إال الرتمذي )صحيح( .مهاِئل َّ وهِشقُّه ََّّْلِقيهامهةَِّاَّي هْومهََّّجهاءهَّ

 ظلم األوالد إبعطاء بعضهم دون اآلخر )يف العطية( )اهلبة( . -ث
 ظلم اجلار بعدم إعطائه حقوقه . -ج
وال خيربه وال يعرض ذلك على  مع شريكه ظلم الشريك ومن ظلمه أن يبيع نصيبه -ح

َّأهنََّّلهه ََّّف هلهْيسهَََّّنهْل ََّّأهوََّّرهبْ عهة ََّّيفََّّشهرِيك ََّّلهه ََّّكهانهَََّّّمهنَّ))يف حديث جابر :  شريكه وقد قال 
ََّّكهرِههَََّّّوهِإنََّّْأهخهذهََّّرهِضيهََّّفهِإنََّّْشهرِيكهه ََّّي  ْؤِذنهََّّحهّت ََّّيهِبيعهَّ  (( رواه مسلم .ت هرهكه

َّوهك لُّك مََّّْرهاع ََّّك لُّك مَّْيف حديث ابن عمر : )) اإلمام راع  ومسئول عن رعيته كما قال  -خ
َّيهِليَّرهج ل ََِّّمنََّّمها: )) (( رواه الشيخان , ويف حديث أيب أمامه قوله  رهِعي ِتهََِّّعهنََّّمهْسئ ول َّ

َّأهوََِّّبرُّه ََّّفهك ه ََّّع ن ِقهََِِّّإلهََّّيهد ه ََّّاْلِقيهامهةََِّّي هْومهََّّمهْغل وًّلََّّوهجهل ََّّعهز ََّّاّلل هََّّأهتهىَِّإّل ََّّذهِلكهََّّف هْوقهََّّفهمهاَّعهشهرهة ََّّأهْمرهَّ
مهة ََّّْل هاأهو ََِّّإْْث ه ََّّأهْوب هقهه َّ امهة ََّّوهأهْوسهط ههاَّمهاله  (( رواه أمحد )حسن( .اْلِقيهامهةََِّّي هْومهََِّّخْزي ََّّوهآِخر ههاَّنهده

  وكل حق واجب ال يؤديه أحدان فهو ظامل فلنتق هللا عز وجل . وهللا املستعان -د
هل حنن حريصون على حفظ , لكن أان وأنت أخي املسلم على حفظ القرآن  حرص النيب  (2

 بعضه , ذلك ألن القرآن ال بد له من املراجعة املتكررة ومن الوسائل حلفظه :  القرآن أو
أن تقرأ وحتفظ على طبعة معينة حىت تتصور اآلايت يف الصفحات يف املصحف وحتتفظ  -أ

 هبذا املصحف الذي حفظت عليه هلذا السبب .
َّف هوهال ِذيَّاْلق ْرآنهََّّت هعهاههد وايف حديث أيب موسى : )) كثرة تعاهد القرآن ابملراجعة لقوله  -ب

ِبلََِّّمنََّّت هفهصِ ًياَّأهشهدََُّّّْله وهََّّبِيهِدهََِّّن هْفِسي  (( رواه الشيخان . ع ق ِلههاَّيفََّّاْْلِ
 القيام ابلقرآن يف الصالة فهذا العمل يساعد على تثبيت احلفظ . -ت
 قراءة تفسري اآلايت اليت حتفظها فهذا يساعد على تذكر القرآن . -ث
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 األساس لتذكره .العمل ابلقرآن فهذا هو  -ج
وعدم نسيانه أو بعضه , وأن ينفعك مبا علمك دعاء هللا عز وجل أبن ييسر لك حفظه  -ح

َّي هق ول ََّّوهسهل مهََّّعهلهْيهََِّّاّلل  ََّّصهل ىَّاّلل ََِّّرهس ول ََّّكهانهَّوأن يزيدك علما  ويف حديث أيب هريرة قال : ))
فهع ِنََّّمهاَّوهعهلِ ْمِنََّّعهل ْمتهِنََِّّبهاَّانْ فهْعِنََّّالل ه م َّ (( رواه ابن ماجة والرتمذي  َِّعْلًماَّوهزِْدينََّّي هن ْ

 )صحيح( .
  مسألة : قال (( : َّه وهََّّبهلََّّْوهكهْيتهََّّكهْيتهَََّّّآيهةهََّّنهِسيت ََّّأهحهد ك مََّّْي هق لََّّّْلهَّيف حديث أيب مسعود

 (( رواه مسلم .ن سِ يهَّ
العذاب ـ جهنم ـ  إذا قرأان القرآن نريد أن نقف عند آايت الوعيد )) التخويف ـ أخي املسلم : (3

النارـ حال أهل النار ـ املوقف الشديد ـ اهلول العظيم ـ جزاء الذنوب واملعاصي ـ وغري ذلك .... 
 (( مث ننظر هل حققنا الثمرة وهي : 

 )) ليتقون (( التقوى هلل )) بفعل ما أوجبه علينا واتقاء املآمث والذنوب (( .  -أ
ملا نزل قوله تعاىل يف  حاب رسول هللا حيدث لنا ذكرى : بفعل الطاعات , وأتمل أص -ب

اخلمر )) فهل أنتم منتهون (( قالوا : انتهينا انتهينا , فهل أان وأنت إذا قرأان جزاء  على 
 . ذنب أو هنينا عنه وحنن مرتكبون له نقول : انتهينا انتهينا ؟

عز وجل ,  أخي املسلم : إن أابان آدم نسي فأكل من الشجرة لكن اتب وندم وعاد إىل هللا (4
فهل أان وأنت وحنن بنو آدم نتوب ونعود إىل هللا عز وجل )هيا إىل التوبة والندم والعودة إىل هللا 

. )    
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 لَا َوُمْلك   اْلُخْلدِ  َشَجرَةِ  َعَلى أَُدلُّكَ  َهلْ  آََدمُ  يَا َقالَ  الشَّيَْطانُ  إَِليْهِ  َفَوْسَوسَ 

 ِمنْ  َعَليِْهَما يَْخِصَفانِ  َوَطِفَقا َسْوآَُتُهَما ُهَمالَ  َفبََدتْ  ِمْنَها َفأَكَلَا( 120) يَبَْلى

 َوَهدَى َعَليْهِ  َفَتابَ  َربُّهُ  اْجَتبَاهُ  ُثمَّ ( 121) َفَغَوى َربَّهُ  آََدمُ  َوَعَصى اْلَجنَّةِ  َوَرقِ 

ا ِمْنَها اْهِبَطا َقالَ ( 122) ُكمْ  َفإِمَّا َعُدو   ِلبَْعض   بَْعُضُكمْ  َجِميع   ِمن ِي يَأْتِيَنَّ

بَعَ  َفَمنِ  ُهد ى  ِذكْرِي َعنْ  أَْعرَضَ  َوَمنْ ( 123) َيْشَقى َولَا يَِضلُّ  َفلَا ُهَدايَ  اتَّ

 ِلمَ  رَب ِ  َقالَ ( 124) أَْعَمى اْلِقيَاَمةِ  يَْومَ  َوَنْحُشُرهُ  َضْنك ا َمِعيَشة   َلهُ  َفإِنَّ 

 َفَنِسيَتَها آَيَاُتَنا أََتْتكَ  كَ كََذلِ  َقالَ  (125) بَِصير ا ُكْنتُ  َوَقدْ  أَْعَمى َحشَْرَتنِي

 َرب ِهِ  ِبآَيَاتِ  ُيْؤِمنْ  َوَلمْ  أَْسَرفَ  َمنْ  َنْجزِي َوكََذِلكَ ( 126) ُتْنَسى اْليَْومَ  َوكََذِلكَ 

 ِمنَ  َقبَْلُهمْ  أَْهَلكَْنا كَمْ  َلُهمْ  يَْهدِ  أََفَلمْ ( 127) َوأَبَْقى أََشدُّ  الْآَِخرَةِ  َوَلَعَذابُ 

  (128) النَُّهى لِأُوِلي لَآَيَات   َذِلكَ  ِفي إِنَّ  َمَساِكنِِهمْ  ِفي ُشونَ يَمْ  اْلُقُرونِ 

 التفسير :
فوسوس الشيطان إىل آدم وغره وقال له : هل أدلك على شجرة إذا أكلت منها صرت خالدا  يف اجلنة 

اليت هنامها وحصلت على امللك الذي ال يفىن وال يذهب ـــ فأكل آدم وحواء من الشجرة  فال خترج منها
اجلنة ويسرتان عوراهتما , وعصى  هللا عن األكل منها فظهرت هلما عوراهتما فأخذا يقطعان من ورق

آدم هللا ابألكل من الشجرة فوقع يف الغواية مبعصيته ـــثم اجتىب هللا آدم واختاره ووفقه للتوبة وقبلها منه 
ألرض ومعكم إبليس فأنتما اي آدم وحواء وذريتكم قال هللا آلدم وحواء : اهبطا من اجلنة إىل اوهداه ـــ 

هداي أعداء إلبليس وهو عدوكم , فإذا جاءكم مين اهلدى إبرسال الرسل وإنزال الكتب فمن اتبع 
وآمن مبا جاءت به الرسل فال يضل يف الدنيا بل يوفق ويسدد , وال يشقى يف اآلخرة وإمنا يفوز ويسعد 

غري هدى هللا هللا واتبع جاءت به الرسل عليهم السالم وخالف أمر يف جنات النعيم ـــ ومن أعرض عما 
فإن له معيشة ضيقة حرجة ليس له فيها انشراح صدر وال طمأنينة بل كلها شقاء , وحنشره يوم القيامة 
على وجهه أعمى ال حجة له ـــ قال : رب مل حشرتين أعمى وقد كنت بصريا  يف الدنيا ـــ قال هللا له : 

أعرضت عن آايتنا وتناسيتها وتركتها كذلك اليوم نعاملك فاجلزاء من جنس العمل فمن ترك إنك ملا 
معرضا  عنه تُرك يف عذاب هللا ـــ وكذلك جنازي كل مسرف مكذب آبايت هللا قد ازداد من اإلميان ابهلل 

ـــ أفلم يتضح هلؤالء الطغيان فنعذبه يف الدنيا وله يف اآلخرة عذاب أشد أملا  وأدوم عليه فهم خالدون فيه 
الكفار كم أهلكنا قبلهم من األمم املاضية املكذبة للرسل وهؤالء الكفار ميشون يف مساكن أولئك 
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الذين أُهلكوا بعذاب هللا إن يف إهالك تلك القرون لعربة وعظة ألصحاب العقول السليمة والبصائر 
     املستقيمة . 

 بعض الدروس من الآيات :
 أخي املسلم :  (1

ذر من وساوس الشيطان فإنه يضحك على العباد أبن يزين هلم الذنوب حىت يقعوا اح -أ
مَّ َمهْرهىَّآدهمهََّّاْبنََِّّمنَََّّيهِْريَّالش ْيطهانهََِّّإن َّ)) فيها وقد أخرب النيب   . (( رواه الشيخان الد 

إذا متكن الشيطان مين ومنك فوقعنا يف الذنب فعندان حل  آخر هو فلنتب فورا  إىل هللا  -ب
ونستغفر كما فعل آدم وحواء فقد اتاب وندما وعادا إىل هللا وهكذا كلما أذنب وجل  عز

َّرهب ََّّايهََّّوهِعز ِتكهََّّقهالهََّّالش ْيطهانهََِّّإن َّيف حديث أيب سعيد : )) العبد فليستغفر هللا وقد قال 
ِلََّّوهِعز ِتََّّالر بََُّّّقهالهََّّأهْجسهاِدِهمََّّْيفََّّأهْروهاح ه مََّّْدهامهتََّّمهاَِّعبهادهكهََّّأ ْغِويَّأهبْ رهح ََّّّلهَّ َّأهْغِفر ََّّأهزهال ََّّّلهََّّوهجهاله

ْغفهر وينََّّمهاَّْله مَّْ  (( رواه أمحد واحلاكم )حسن( . اْست ه

اعلم العداوة الشديدة بينك وبني الشيطان , ولذا فإن من أطاع  أيها املسلم : ـ أيها العاقل ـ (2
الوقوع يف هالك أنفسنا  الشيطان يف معصية هللا فإمنا يطيع عدوه يف إهالكه )) فلنحذر من

وأصحابه  بطاعة الشيطان (( وأتمل قصة كفار قريش ملا أطاعوا الشيطان وقاتلوا رسول هللا 
((  إينَّأرىَّماَّّلَّترونوملا أوقعهم الشيطان يف القتال وهرب وقال هلم : )) يف موقعة )بدر( 

 فُقتل منهم من قتل كافرا  إىل انر جهنم فخسروا الدنيا واآلخرة .

 دين اإلسالم ))فله معيشة الضنك(( وعن ن من أعرض عن كتاب هللا وعن سنة رسوله إ (3
فهو يف ضيق وقلق وحرية وتردد وال طمأنينة له وال انشراح صدر وال صالح ابل بل هو 

َّمعيشةَّ))))  مضطرب وله أيضا  عذاب القرب كما يف حديث أيب هريرة عن النيب  َّله فإن
زاد الضنك رواه البزار )صحيح( , وكلما كان العبد أبعد عن هللا ((  قالَّعذابَّالقبَّ((ضنكاًَّ

 عنده وزاد قلقه وحريته ))فلنحذر أخي املسلم من ذلك وفقنا هللا وإايك (( .

أخي املسلم : إمنا يتعظ ويعترب ابآلايت هم أصحاب العقول الصحيحة واألفهام املستقيمة ,  (4
بدين اإلسالم قائما  بطاعة ربه , اتركا  معصيته  كان أكثر متسكا  وكلما كان العبد أكمل عقال   

فهع كهََّّمهاَّعهلهىَّاْحِرصَّ: )) , ساعيا  فيما ينفعه عند هللا عز وجل حريصا  على ذلك كما قال  َّي هن ْ
فال يضل , واحلريص على ما ينفعه هو من اتبع هدى هللا  رواه مسلم(( ت هْعجهزََّّوهّلهََِِّّبّلل ََِّّوهاْستهِعنَّ

This file was downloaded from QuranicThought.com



العالم| الش خ مد   شامي  تفس س ر  ط                                      لفض ل|          

                                       ش ب|  )حفظ  هللا(

 

 

33 

ل ابن عباس رضي هللا عنهما : )) ال يضل يف الدنيا وال يشقى يف اآلخرة (( وال يشقى كما قا
:  فيا أخي املسلم : متسك هبذا اهلدى )القرآن والسنة( وعض عليها ابلنواجذ وقد قال 

ْهِديِ يهََّّاْْل لهفهاءََّّوهس ن ةََِِّّبس ن يِتََّّف هعهلهْيك مَّْ)) ههاَّوهعهضُّواَِِّبهاَِّتههس ك واَّالر اِشِدينهََّّاْلمه ك مََِِّّْبلن  وهاِجذََِّّعهلهي ْ َّوهِإاي 
تَّ ثهة ََّّك ل َََّّّفهِإن ََّّاْْل م ورََِّّوهحم ْدهثه لهة َّ ِبْدعهة ََّّوهك ل ََِّّبْدعهة ََّّحم ْده رواه أمحد وأبو داود وابن ماجة (( احلديث  ضهاله
 )صحيح( .واحلاكم 

وال يتوب  أخي املسلم : إذا رأى أحدان من نفسه أنه قليل الطاعة هلل وأنه واقع يف الذنوب (5
فليتهم نفسه أبنه ليس عاقل العقل احملمود ولكنه سفيه على خطر وعليه أن يعود إىل ربه 

فلعله يكون قد قرب موته وليطلب ابلتوبة واالستغفار والطاعة والندم وترك املعاصي والذنوب 
       من هللا التوفيق وحسن اخلامتة . وهللا املوفق
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 َعَلى َفاصِْبرْ ( 129) ُمَسمًّى َوأََجل   ِلزَام ا َلكَانَ  َرب ِكَ  نْ مِ  َسبََقتْ  كَِلَمة   َوَلْولَا

 آََناءِ  َوِمنْ  ُغُروِبَها َوَقبْلَ  الشَّْمِس  ُطُلوعِ  َقبْلَ  َرب ِكَ  ِبَحْمدِ  َوَسب ِحْ  يَُقوُلونَ  َما

يْلِ  َهارِ  َوأَْطرَافَ  َفَسب ِحْ  اللَّ  َما إَِلى يَْنيْكَ عَ  َتُمدَّنَّ  َولَا( 130) َترَْضى َلَعلَّكَ  النَّ

ا ِبهِ  َمتَّْعَنا ْنيَا اْلَحيَاةِ  زَْهرَةَ  ِمْنُهمْ  أَْزَواج   َخيْر   َرب ِكَ  َورِْزقُ  ِفيهِ  ِلَنْفتَِنُهمْ  الدُّ

ا َنْسأَُلكَ  لَا َعَليَْها َواْصَطِبرْ  ِبالصَّلَاةِ  أَْهَلكَ  َوأُْمرْ ( 131) َوأَبَْقى  َنْحنُ  رِزْق 

 َتأْتِِهمْ  أََوَلمْ  َرب ِهِ  ِمنْ  ِبآَيَة   يَأْتِيَنا َلْولَا َوَقاُلوا( 132) ِللتَّْقَوى َواْلَعاِقبَةُ  َنْرُزُقكَ 

َنةُ  ا َوَلوْ ( 133) الْأُوَلى الصُُّحفِ  ِفي َما بَي ِ  َقبِْلهِ  ِمنْ  ِبَعَذاب   أَْهَلكَْناُهمْ  أَنَّ

 َوَنْخزَى َنِذلَّ  أَنْ  َقبْلِ  ِمنْ  آَيَاتِكَ  َفَنتَِّبعَ  رَُسول ا إَِليَْنا أَْرَسْلتَ  َلْولَا َربََّنا َلَقاُلوا

َراطِ  أَْصَحابُ  َمنْ  َفَسَتْعَلُمونَ  َفَتَربَُّصوا ُمَتَرب ِص   ُكل   ُقلْ ( 134) ِ  الص ِ ِوي   السَّ

 (135) اْهَتَدى َوَمنِ 

 التفسير : 

أنه ال متوت ولوال الكلمة اليت سبقت من ربك وهو أن هللا ال يعذب أحدا  إال بعد قيام احلجة عليه و 
نفس حىت تتوىف أجلها املعلوم لعاجلهم هللا ابلعذاب ملا هم عليه من الشرك والعصيان ـــ فاصرب ـ أيها 
الرسول ـ على تكذيبهم لك وقوهلم أنك ساحر وشاعر وكاذب وجمنون , وسبح حبمد ربك مصليا  

)الظهر( لعل هللا أن يثيبك صالة الفجر والعصر ويف أثناء الليل صل املغرب والعشاء وأطراف النهار 
إىل ما هؤالء املرتفون ونظراؤهم فيه على صلواتك وتسبيحك ومحدك مبا ترضى به ـــ وال تتطلع وال تنظر 

من نعم الدنيا فإمنا هو زهرة زائلة ومتاع ذاهب لنختربهم ومنتحنهم فيه , وما رزقك هللا من احلالل وما 
وأمر ـ أيها الرسول ـ أهلك وال ينقص وال ينقطع ـــ لك عند هللا من أجر خري وأبقى فال يزول 

)كأزواجك وبناتك وغريهم( إبقامة الصالة , واصرب أنت على فعلها واحملافظة عليها , ال نطلبك ماال  
وقال الكفار : هال  أيتينا حممد , حنن نرزقك , والعاقبة احملمودة الكرمية ألهل تقوى هللا عز وجل ـــ 

وهو أمي ال  على صدق رسالته , أو ما يكفيهم أان أنزلنا هذا القرآن على حممد  بعالمة معجزة دالة
, وقد جاء يف هذا القرآن أخبار األولني مبا يوافق عليه الكتب حيسن الكتابة ومل يدارس أهل الكتاب 

املتقدمة الصحيحة منها فإن القرآن مهيمن عليها يصدق الصحيح منها ويبني خطأ املكذوب فيها 
هذا م عليهم احلجة إبرسال اولو أان أهلكنا هؤالء الكفار املكذبني بعذاب من قبل أن يقيها ـــ وعل

الرسول الكرمي وإنزال هذا الكتاب العظيم لقالوا : ربنا هال  أرسلت إلينا رسوال  فنؤمن به ونتبعه من قبل 
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املكذبني املخالفني املستمرين على   هلؤالء قل ـ أيها الرسول ـأن يصيبنا الذل واخلزي ابلعذاب والنكال ـــ 
كفرهم وعنادهم : كل  منا ومنكم منتظر ما تنتهي إليه األمور من العواقب , وسوف تعلمون يف هناية 
األمر من هم أصحاب الصراط املستقيم الذي ال اعوجاج فيه وهو دين اإلسالم , دين هللا احلق , ومن 

 وخسر . اهتدى إىل طريق النجاة ممن ضل عن ذلك فخاب
 بعض الدروس من الآيات : 

املفروضة واعنت هبا , وأشد عناية )صالة أخي املسلم : حافظ أشد احملافظة على الصلوات  (1
َّسهَتههْونهََِّّإن ك مََّّْأهمهايف حديث جرير بن عبد هللا البجلي : )) العصر وصالة الفجر( وقد قال 

اَّت هرهْونهََّّكهمهاََّّرهب ك مَّْ ة ََّّعهلهىَّت  ْغلهب واَّّلهََّّأهنََّّْاْستهطهْعت مََّّْفهِإنََّّْر ْؤيهِتهََِّّيفََّّونهَّت ضهامََُّّّّلهََّّاْلقهمهرهََّّههذه َّط ل وعََّّق هْبلهََّّصهاله
َّ ق هرهأهََّّمث  ََّّوهاْلفهْجرهََّّاْلعهْصرهََّّي هْعِنََّّغ ر وِِبهاَّوهق هْبلهََّّالش ْمسَّ َّوهق هْبلهََّّالش ْمسََّّط ل وعََّّق هْبلهََّّرهبِ كهََِّّبهْمدََِّّوهسهبِ حَّ}
َّط ل وعََّّق هْبلهََّّصهل ىَّأهحهد ََّّالن ارهََّّيهِلجهََّّلهنَّيف حديث عمارة : )) وقال (( رواه الشيخان , غ ر وِِبها{
 (( رواه مسلم . وهاْلعهْصرهََّّاْلفهْجرهََّّي هْعِنََّّغ ر وِِبهاَّوهق هْبلهََّّالش ْمسَّ

)) ما أكثر ختلف بعض الناس عن صالة الفجر والعصر , ولذا علينا حماسبة أنفسنا حماسبة  
 ى هاتني الصالتني . دقيقة على كل الصلوات وعل

ملا دخل  )) لنحذر من االغرتار ابلدنيا وزينتها وزخارفها الفانية وهذا رسولنا أخي املسلم :  (2
ِإن ه َّعليه عمر : )) نهه ََّّمهاَّحهِصري ََّّلهعهلهىَّوه نهه ََّّب هي ْ َّوهِإن ََِّّليف ََّّحهْشو ههاَّأهدهم ََِّّمنََِّّوسهادهة ََّّرهْأِسهََِّّوهَتهْتهََّّشهْيء ََّّوهب هي ْ

َّعهلهْيهََِّّاّلل  ََّّصهل ىَّاّلل ََِّّرهس ولََّّجهْنبََّّيفََّّاْلْهِصريََِّّأهث هرهََّّف هرهأهْيت ََّّم عهل قهةًََّّأ ه ًباَّرهْأِسهََِّّوهِعْندهََّّمهْضب ورًاَّق هرهظًاَّْيهَِّرِْجلهََِّّعْندهَّ
َّاّلل ََِّّرهس ول ََّّوهأهْنتهََِّّفيهََُِّّه هاَِّفيمهاَّوهق هْيصهرهََِّّكْسرهىََِّّإن ََّّاّلل ََِّّرهس ولهََّّايهََّّف هق ْلت ََّّي  ْبِكيكهََّّمهاَّف هقهالهََّّف هبهكهْيت ََّّوهسهل مهَّ
ل مهََّّعهلهْيهََِّّاّلل  ََّّصهل ىَّاّلل ََِّّرهس ول ََّّف هقهالهَّ نْ يهاَّْله مهاَّتهك ونهََّّأهنََّّْت هْرضهىَّأهمهاَّوهسه َّاْْلِخرهة ََّّالدُّ  الشيخان (( رواهوهلهكه

ْر ََّّصهاع ََّّوهّلهََّّحهب  ََّّصهاع ََّّحم هم د ََّّآلََِّّعْندهََّّأهْصبهحهََّّمهاَّبِيهِدهََِّّحم هم د ََّّن هْفس ََّّوهال ِذي: )) , وقال  رواه ابن (( ِته
نْ يهاَّمهاَّوهاّلل َِّيف حديث املستورد : )) )صحيح( , وقال ماجة  ََّيهْعهل ََّّمهاَِّمْثل ََِّّإّل ََّّاْْلِخرهةََِّّيفََّّالدُّ
ب ابهةََُِّّيهْيهََِّّإْصب هعهه َّههِذِهَّوهأهشهارهََّّأهحهد ك مَّْ ْنظ رََّّاْليهم ََّّيفََِِّّبلس   م .(( رواه مسل ت هْرِجع ََِّّبهََّّف هْلي ه

)) أخي املسلم : هل عرفنا هذه الدنيا فأخذان منها كزاد الراكب , وما كنا مجعناه من حطامها 
جعلنا منه يف طاعة هللا عز وجل وأنفقنا فيما يرضي هللا عنا ؟ وهل علمنا أن الدنيا فتنة وابتالء 

)) 

  : رال| إلى كل مسلم عن ه أهل  (3
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:  (( وقد قال هلنا فيما يتعلق ابلواجبات أخي املسلم : )) ماذا عن عناييت وعنايتك أب
 (( رواه الشيخان , )) وفيما يتعلق ابلصلوات (( : رهِعي ِتهََِّّعهنََّّمهْسئ ول ََّّوهك لُّك مََّّْرهاع ََّّك لُّك مَّْ))
لنعلم األهل الطهارة وكل ما يتعلق ابلصالة من واجبات وأركان وشروط وأداء وخشوع  -أ

ة وخاصة يف األوقات اليت يغلب أن األهل يغفلون ولنأمر األهل دائما  ابلصالة الواجب
عن الصالة مثل أايم وليايل املناسبات وليايل العيد واخلروج للنزهة ويف السفر وحنو ذلك 

أخي إذا صليت وعدت إىل  (( وأمرَّأهلكَِّبلصالةولنجعل هذه اآلية على البال )) 
ا كانوا نياما  أيقظهم , وإذاملنزل قل للزوجة واألهل " صلوا " أو اسأل هل صليتم 

للصالة , وأما األوالد الذكور فليصلوا يف املسجد مع الرجال )من بلغ سبعا  من السنني 
دهك مََّّْم ر وا: )) فأكثر( لقوله  ةََِّّأهْوّله ههاَّوهاْضرِب وه مََِّّْسِنيهََّّسهْبعََّّأهبْ نهاء ََّّوهه مََِِّّْبلص اله َّأهبْ نهاء ََّّوهه مََّّْعهلهي ْ

 حيح( .)صرواه أبو داود ((  عهْشر َّ

فأيقظ الزوج هلا واألوالد واألهل إن تيسر ولتقم الزوجة الصلوات املسنونة كقيام الليل  -ب
َّالل ْيلََِّّمنََّّقهامهََّّرهج اًلََّّاّلل  ََّّرهِحمهَّ))يف حديث أيب هريرة :  إبيقاظ الزوج واألهل وقد قال 

َّالل ْيلََِّّمنََّّقهامهتََّّاْمرهأهةًََّّاّلل  ََّّرهِحمهََّّاْلمهاءهََِّّهههاوهجََّّيفََّّنهضهحهََّّأهبهتََّّفهِإنََّّْفهصهل تََّّاْمرهأهتهه ََّّوهأهيْ قهظهََّّفهصهل ى
َّاْلمهاءهََّّيفََّّنهضهحهتََّّأهبهََّّفهِإنََّّْزهْوجهههاَّوهأهيْ قهظهتََّّفهصهل تَّ (( رواه أمحد وأبو داود والنسائي وهْجِهِه

     )صحيح( .

الدنيا والرفعة وهلم  أخي املسلم : إن العاقبة اجلميلة احلميدة للذين يتقون هللا )هلم العاقبة يف (4
لهةهََّّرهأهْيت َّ: )) الثواب يف اآلخرة( وقد قال  َّر طهبََِّّمنََِّّبر طهب ََّّوهأ تِينهاَّرهاِفع ََّّْبنََّّع ْقبهةهََّّدهارََِّّيفََّّكهأهان َََّّّالل ي ْ

عهةهََّّأهن ََّّفهأهو ْلت ََّّطهاب ََّّاْبنَّ نْ يهاَّيفََّّلهنهاَّالر ِف ْ نهاَّوهأهن ََّّاْْلِخرهةََِّّيفََّّوهاْلعهاِقبهةهََّّالدُّ  رواه مسلم .((  طهابهََّّقهدََِّّدين ه

أيب  من الطاعات ويف حديث القلب للصالة وغريها ملسلم : )اعنت بعبادة هللا بتفريغأخي ا (5
َّ:َّي هق ول ََّّقهدََِّّإّل ََّّأهْعلهم ه ََّّوهّلهَّخالد الواليب عن أيب هريرة قال :  َّت هفهر غََّّْآدهمهََّّاْبنهََّّايهََّّس ْبحهانهه ََّّاّلل  ََّّرهف هعهه َّقهاله

ْت ََّّت هْفعهلََّّْلهََّّْوهِإنََّّف هْقرهكهََّّوهأهس د ََِّّغًنََّّصهْدرهكهََّّْملهَّْأهََِّّلِعبهادهِتَّ رواه ابن  (( ف هْقرهكهََّّأهس د ََّّوهلهََّّْش ْغاًلََّّصهْدرهكهََّّمهله
 . ماجة والرتمذي وهذا لفظ ابن ماجة )صحيح(

ولنهتم بصالتنا )) ابلطهارة ـ وأبركاهنا ـ وواجباهتا ـ  أخي املسلم : )اصطرب على الصالة( (6
ا ـ وخشوعها ـ ومثارها ـ وآداهبا ـ وصالهتا يف املسجد مع مجاعة املسلمني (( وليحرص وشروطه
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أحدان على الصف األول واملشي إليها بسكينة ووقار ولنحافظ على سنن الوضوء كالسواك 
أبدائها كاملة غري منقوصة , ولنسارع إىل املسجد وعلى سنن الصالة وعلى األذكار اليت بعدها 

ؤذن والرتديد معه وأذكار األذان وأذكار دخول املسجد واخلروج منه وليهتم اإلمام عند مساع امل
 واملؤذن بواجباهتما وتعليم مجاعة املسجد ما يتعلق ابلصالة وأحكامها وإن وصية رسول هللا 

ةهَّوهو يف مرضه الذي مات فيه ))  اجةرواه أمحد والنسائي وابن م ((أهمْيهان ك مََّّْمهلهكهتََّّوهمهاَّالص اله
ابلصالة وقمنا هبذه الوصية خري قيام )عمال  وعلما  وتعليما   )صحيح( ,فهل حفظنا وصيته 

   تنهى عن ذلك ( .وقمنا ابالنتهاء عن الفحشاء واملنكر ألن الصالة 

 أخي املسلم : اهتم ابلتسبيح ) سبح هللا عز وجل ( : (7

َّيفََّّاّلل هََّّسهب حهََّّمهنَّهريرة : )) يف حديث أيب يف أدابر الصلوات قوله  ما يكون ومن التسبيح -أ
ة ََّّك ل َََّّّد ب رَِّ ثََّّصهاله ِثيهََّّثهاله دهََّّوهثهاله ثََّّاّلل هََّّوهْحِه ِثيهََّّثهاله ثََّّاّلل هََّّوهكهب هََّّوهثهاله ِثيهََّّثهاله َّوهِتْسع ونهََِّّتْسعهة ََّّف هْتِلكهََّّوهثهاله

ه ََّّاّلل  ََِّّإّل ََِّّإلهههََّّّلهََّّاْلِمائهةََِِّّتههامهََّّوهقهالهَّ ْيء ََّّك ل َََّّّعهلهىَّوهه وهََّّاْلْهْمد ََّّوهلهه ََّّاْلم ْلك ََّّلهه ََّّلهه ََّّرِيكهَّشهََّّّلهََّّوهْحده َّقهِدير ََّّشه
ه ََّّغ ِفرهتَّ  (( رواه مسلم .زهبهِدَّاْلبهْحرََِِّّمْثلهََّّكهانهتَََّّّوهِإنََّّْخهطهاايه

َّمهنَّْيف حديث سهل : )) لرجال( إذا انب اإلمام شيء يف الصالة لقوله ومن التسبيح )ل -ب
بهه َّ تِهََِّّيفََّّشهْيء ََّّانه   اْلت هفهتهََِّّإّل ََّّاّلل ََِّّس ْبحهانهََّّي هق ول ََِّّحيهََّّأهحهد ََّّيهْسمهع ه ََّّّلهََّّفهِإن ه ََّّاّلل ََِّّس ْبحهانهََّّف هْلي هق لََّّْصهاله

 (( .ِللنِ سهاءََّّالت ْصِفيق ََِّّإَّن ها(( رواه البخاري , وقال ))

َّيفََّّوهِبهْمِدهََِّّاّلل ََِّّس ْبحهانهََّّقهالهََّّمهنَّيف حديث أيب هريرة : )) : قال  يف اليوم مائة مرةالتسبيح  -ت
ه ََّّح ط تََّّمهر ة ََِّّمائهةهََّّي هْوم َّ  (( رواه الشيخان .زهبهِدَّاْلبهْحرََِِّّمْثلهََّّكهانهتَََّّّوهِإنََّّْخهطهاايه

َّاْلعهِظيمََّّاّلل ََِّّس ْبحهانهََّّقهالهََّّمهنَّيف حديث جابر : )) لقوله  ابلتسبيحة غرس خنلة يف اجلنة -ث
 (( رواه الرتمذي وابن حبان )صحيح( .ن ةَِّاْلْهََّّيفَََّّنهْلهة ََّّلهه ََّّغ ِرسهتََّّوهِبهْمِدهَِّ

ََّّقهالهََّّمهنَّيف حديث جبري : )) يف جملس ذكر أو لغو لقوله التسبيح  -ج َّ،َّاّلل ََِّّس ْبحهانهَّ:
ْغِفر كهََّّ،َّأهْنتهََِّّإّلَِّإلهههََّّّلَّأهنََّّْأهْشههد ََّّ،َّوهِبهْمِدكهََّّالل ه م ََّّس ْبحهانهكهََّّ،َّوهِبهْمِدهَِّ َّقهاْلههاف هََّّ،َِّإلهْيكهََّّوهأهت وب ََّّأهْست ه

(( رواه لهه ََّّكهف ارهةًَََّّّكهانهتَََّّّ،َّلهْغو َََّّمهِْلسََّّيفََّّقهاْلههاَّوهمهنََّّ،َّعهلهْيهََِّّي ْطبهع ََّّكالط ابهعَََّّّكهانهتَََِّّّذْكر َََّّمهِْلسََّّيفَّ
 النسائي واحلاكم )صحيح( .
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نبينا محمد وعلى آله وصحبه  وصلى هللا وسلم على                      
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