
 ِمْنھَا َسآتِیُكمْ  نَاًرا آنَْستُ  إِنِّي ِألَْھلِھِ  ُموَسى قَالَ  إِذْ ) 7(آیة 
	تَْصطَلُونَ  لََعلَُّكمْ  قَبَسٍ  بِِشھَابٍ  آتِیُكمْ  أَوْ  بَِخبَرٍ 

 
 بن موسى أحوال من الشریفة الفاضلة الحالة ھذه اذكر: إذ

  إیاه هللا وتكلیم برسالتھ واصطفائھ إلیھ الوحي ابتداء عمران،
 

بردان،  :ى علیھ السالم قبل تكلیم هللا لھحال موس .1
 ضائع، یحتاج الى الضوء في لیلة مظلمة. 

 
 شاور أھلھ وذكر لھم ما سیفعلھ: قال موسى ألھلھ

 
 قالطری أثناء في كان فلما  - نارا أبصرت: إني آنست نارا

 ًرانَا آنَْستُ  إِنِّي: ( لھم فقال باردة مظلمة لیلة في وكان ضل
 فلم یخوفھم من ھذه النار بل قال آنست (أنس) – )
 
 قّدم الخبر على -بخبر عن الطریق : . سآتیكم منھا بخبر١

(آتیك بشھاب قبس) وھذا یبین أنھ اھتم أكثر بأن یحصل 
 على خبر وھدایة منھم.

  
 :. أو آتیكم بشھاب قبس٢
 

 : شعلة ساطعة من النار شھاب
 

 مأخوذة  –: استفاد قبس
 

 : (اصطلى) تدفأون تصطلونلعلكم 
 (الصالء: ھي النار العظیمة)

 
 إلى  نَاًرا آنَْستُ  إِنِّي ألَْھلِھِ  ُموَسى قَالَ  إِذْ تفسیر السعدي: 

 من الشریفة الفاضلة الحالة ھذه اذكر: یعني قصتھ، آخر
 واصطفائھ إلیھ الوحي ابتداء عمران، بن موسى أحوال

 إذ قال موسى



 دةع مدین في مكث لما أنھ وذلك إیاه، هللا وتكلیم برسالتھ
 يف كان فلما مصر، إلى متوجھا مدین من بأھلھ وسار سنین
 : (لھم فقال باردة مظلمة لیلة في وكان ضل الطریق أثناء
 ِمْنھَا َسآتِیُكمْ   بعید من نارا أبصرت: أي)  نَاًرا آنَْستُ  إِنِّي

  لُونَ تَْصطَ  لََعلَُّكمْ  قَبَسٍ  بِِشھَابٍ  آتِیُكمْ  أَوْ   الطریق، عن  بَِخبَرٍ 
 ھو برده ومشتد تائھ أنھ على دلیل وھذا تستدفئون،: أي

 .وأھلھ
 

 الفوائد: 
بدایة نزول القرآن على النبي صلى هللا علیھ وسلم كان من غیر موعد  .1

 (وإنك لتلقى القرآن)، كذلك تكلیم هللا لموسى. 
الجمیع ولم یخوفھم كلم أھلھ بما یھم من حسن خلق موسى علیھ السالم، أنھ  .2

 منھا بل بشرھم.
 یبین في ھذه اآلیة أن الزوجة من األھل.  .3
 البرد) ھاألنبیاء بشر مما یصیبھم من األحوال البشریة (ضل، أصاب .4
 لألسباب وھذا ال ینقض التوكل.و یالم على اتخاذ الوقایة االنسان ال .5
 قبول خبر الثقة.على المرء  .6
ضیاع موسى في وسط اللیل  لكم))((عسى أن تكرھوا شیئا وھو خیرا  .7

كانت فیھ من الخیر الكثیر ال یحصى وال یعد (تكلم هللا لھ) فعلینا أن  المظلم
 ننظر الى األقدار التي تقع علینا بحسن الظن با� فھو فیھ من الخیر الكثیر.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ا8(آیة   َوَمنْ  النَّارِ  فِي َمنْ  بُوِركَ  أَنْ  نُوِديَ  َجاَءھَا ) فَلَمَّ
ِ  َوُسْبَحانَ  َحْولَھَا  اْلَعالَِمینَ  َربِّ  هللاَّ

 
 ذھب الى النار : فلما جاءھا

 
 هللا تعالى ناداه: نودي

 
هللا تعالى بشره بكونھ : بورك من في النار ومن حولھا

 بمكان مبارك 
البركة من هللا تعالى ھو یبارك في الوقت والمكان الذي  -

 یختاره. فھو القدوس. 
 

 مباركأو المكان  –: المالئكة كانوا حول النار حولھاومن 
 )واد المبارك طوى(

 الذي ھو في النار موسى علیھ السالمعلى  البركة .2
 حولھا. الذینوالمالئكة 

  
 تنزیھ هللا من كل عیب ونقص :وسبحان هللا

لن یحصل لك من مكروه ولكن ھذه اللحظة التي  .1
 سوف تبدأ لك كل خیر

  فھو الحكیم العلیمأو ھذا أمر لموسى أن ینزه هللا   .2
 

علینا تسبیح هللا عند تربیتنا ألن قد ال نري : رب العالمین
 الحكمة منھا في حینھا بنقص علمنا

 
 تفسیر السعدي: 

ا : أي  َحْولَھَا َوَمنْ  النَّارِ  فِي َمنْ  بُوِركَ  أَنْ  نُوِديَ  َجاَءھَا فَلَمَّ
 ومن مبارك، مقدس محل ھذا أن وأخبره تعالى هللا ناداه
 وندائھ لموسى هللا لتكلیم موضعا هللا جعلھ أن بركتھ
 .وإرسالھ
ِ  َوُسْبَحانَ   لب سوء أو نقص بھ یظن أن اْلَعالَِمیَن عن َربِّ  هللاَّ

 وفعل وصفھ في الكامل ھو

 فلما جاءھم نودي



 الفوائد: 
 في ھذه اآلیة اثبات كالم هللا. وكالمھ بصوت.  .1
موسى علیھ السالم ھو الذي ذھب الى النار من غیر أھلھ، ألن الرجال  .2

 قوامون على النساء. 
 علینا ایناس المتوحش قبل التلقي.  .3
البركة من هللا تعالى ھو یبارك في الوقت والمكان والشخص الذي یختاره.  .4

 فھو القدوس.
هللا تعالى یدعو الجمیع في ثلث األخیر من اللیل ((ھل من سائل فأعطیھ،  .5

 ھل من مستغفر فأغفر لھ)). 
 وجود المالئكة سبب الطمأنینة في المكان.  .6
 نسأل هللا أن یجعلنا مباركین أینما كنا فان البركة منھ.  .7
على المرء أن ینزه هللا من كل عیب ونقص عندما نمر في تربیة من هللا  .8

 علینا بتنزیھ هللا من أن نظن سوء. ف الحكمة منھا،قف قد ال نعلم ومو
بلنا ھل نحن تقفسك، ھل نحن نستحق أن یصلنا هللا؟ یا أخت الغالیة اسألي ن .9

دما ال اقبلي تربیة هللا ونزھي هللا عنهللا الیھ؟ یقربنا تربیة هللا أن نستحق أن 
 القربة الى هللا ورفعتعلمین سبب ھذه التربیة واالقدار ألنھا السبب في 

 الدرجات عنده سبحانھ وتعالى. 
 . تربیة بالعلم والعمل ٢ للعیش في الدنیا. تربیة ١أنواع التربیة:  .10
 هللا تعالى یربي عباده كي یصلوا الى أعلى الدرجات لتقرب منھ.  .11
 جمیع الخلق مربوبون. ما دام العبد على قید الحیاة الرب یربیھ. .12

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



ُ  أَنَا إِنَّھُ  ُموَسى یَا) 9(آیة   اْلَحِكیمُ  اْلَعِزیزُ  هللاَّ
 

 مالطفة : یا موسى
 
 :نھ أنا هللاإ
 :هللا

 عظم اسم هللا األ .3
 المعبود المألوه ھو .4
 ھو قبلة قلبك بالمحبة، والرجاء والخوف  .5
 یشمل جمیع أسماء هللا  .6
 حیر العقول من التسمي بھ    .7

 
: هللا تعالى ذكر اسمین عظیمین یبین أنھ في العزیز الحكیم

المستقبل سوف یحدث لبني إسرائیل تمدن ومجتمع عظیم 
 بعزة هللا فقط ولیس بحولھم وقوتھم. 

 ةوكثر انفرادك من تستوحش وال علیھ تعتمد أن عزتھ ومن
 وحركاتھم هللا بید نواصیھم فإن وجبروتھم، أعدائك
 .بتدبیره وسكونھم
 : عزة هللا تأتي بحكمة، في الوقت المناسب. وحكیم

 
 تفسیر السعدي: 

ُ  أَنَا إِنَّھُ  ُموَسى یَا  هللا أنھ هللا أخبره: أي  اْلَحِكیمُ  اْلَعِزیزُ  هللاَّ
  األخرى اآلیة في كما لھ شریك ال وحده للعبادة المستحق
ُ  أَنَا إِنَّنِي الةَ  َوأَقِمِ  فَاْعبُْدنِي أَنَا إِال إِلَھَ  ال هللاَّ  (  لِِذْكِري الصَّ

 كل لھ وأذعنت األشیاء جمیع قھر الذي)  اْلَعِزیزُ 
 أن حكمتھ ومن. وخلقھ أمره في)  اْلَحِكیمُ (  المخلوقات،

 أھل أنھ منھ هللا علم الذي عمران بن موسى عبده أرسل
 وال علیھ تعتمد أن عزتھ ومن. وتكلیمھ ووحیھ لرسالتھ
 فإن وجبروتھم، أعدائك وكثرة انفرادك من تستوحش
 .بتدبیره وسكونھم وحركاتھم هللا بید نواصیھم

 یا موسى 

 



 
 

 الفوائد: 
 علینا تعیین الشخص لالیناس. .1
 اثبات العزة � وطلبھا منھ  .2
 عرف هللا نفسھ  .3
 حصر األلوھیة في هللا عند قول "ال الھ اال انا" .4
ُ َعلَْیِھ َوَسلَّمَ  تریدین أن یذكرك هللا في المأل األعلى؟؟ .5 ِ َصلَّى هللاَّ  قَاَل َرُسوُل هللاَّ

ُ تََعالَى َعْبِدي بِي ، َوأَنَا َمَعھُ ِحیَن یَْذُكُرنِي ، فَإِْن   أَنَا ِعْنَد ظَنِّ   : : " یَقُوُل هللاَّ
 َخْیٍر َمإلٍ َذَكَرنِي فِي نَْفِسِھ َذَكْرتُھُ فِي نَْفِسي ، َوإِْن َذَكَرنِي فِي َمٍإل َذَكْرتُھُ فِي 

ِمْنھُْم ، َوإِِن اْقتََرَب إِلَيَّ ِشْبًرا اْقتََرْبُت إِلَْیِھ ِذَراًعا ، َوإِِن اْقتََرَب إِلَيَّ ِذَراًعا 
  " اْقتََرْبُت إِلَْیِھ بَاًعا ، َوإِْن أَتَانِي یَْمِشي أَتَْیتُھُ ھَْرَولَةً 

د اذا یریالمرء م فلیختار، في السماء وسمعةفي األرض  سمعةلكل شخص  .6
 ؟السماء أن یكون سمعتھ في

ھو مالك العزة، ولو لم بھ وطاعتھ.  باإلیمان یُحصل إن � العزة جمیعا وھو .7
یعز  یساندنا أحد، ولم یكن لنا أحد. لو واجھنا أصعب المواقف ھو العزیز.

 من یشاء ویذل من یشاء. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ا َعَصاكَ  َوأَْلقِ  )10(آیة   َولَّى َجانٌّ  َكأَنَّھَا تَْھتَزُّ  َرآھَا فَلَمَّ
 لََديَّ  یََخافُ  َال  إِنِّي تََخفْ  َال  ُموَسى یَا یَُعقِّبْ  َولَمْ  ُمْدبًِرا

 اْلُمْرَسلُونَ 
 
 

 : ألقھا من یدكوألق عصاك
 

 تتحرك : فلما رآھا تھتز
 

 : وھو الحیة العظیمة كأنَّھا جان
 

  یَُعقِّبْ  َولَمْ  ُمْدبًِرا َولَّى: ولم یعقب فلما رآھا تھتز ولى مدبرا
 .البشریة الطبائع مقتضى على ,رأى التي الحیة من ذعرا

 
 : تلطیفا لھیا موسى

 
 : یبین رحمة هللا علیھ ال تخف

 
: ال تشعر بالخوف عندما تكون ني ال یخاف لدي المرسلونإ

 مع هللا 
 لى عدم الخوف "إني ال یخاف لديتشجیعا لھ ع .8

 المرسلون". 
 عندما نكون بعاد عن هللا لیس في قربھ.الخوف یكون  .9

وھذا تبشیر لموسى علیھ السالم أنھ من  .10
 المرسلون. 

هللا العزیز یربي نبیھ بھذه اآلیة العظیمة  .11
تجھیزا لھ بمقابلة فرعون فعلیھ أن یتغلب على خوفھ 

 و یطمئن بوجود هللا وقربھ.
 

 تفسیر السعدي: 
ا  فألقاھا  َعَصاكَ  َوأَْلقِ   ذكر وھو  َجانٌّ  َكأَنَّھَا تَْھتَزُّ  َرآھَا فَلَمَّ
 من ذعرا  یَُعقِّبْ  َولَمْ  ُمْدبًِرا َولَّى  الحركة، سریع الحیات

فلما وألق عصاك 
رآھا تھتز كأنھا جان 

مدبرا ولم یعقب ولى 
یا موسى ال تخف 
إني ال یخاف لدي 

 المرسلون



:  لھ هللا فقال البشریة، الطبائع مقتضى على رأى التي الحیة
 تََخفْ  َوال أَْقبِلْ :  األخرى اآلیة في وقال  تََخفْ  ال ُموَسى یَا

 جمیع ألن  اْلُمْرَسلُونَ  لََديَّ  یََخافُ  ال إِنِّي*  اآلِمنِینَ  ِمنَ  إِنَّكَ 
 وأمره، وتصریفھ وقدره قضائھ في مندرجة المخاوف
 لھم غيینب ال لوحیھ واصطفاھم برسالتھ هللا اختصھم فالذین
 والحظوة منھ القرب زیادة عند خصوصا هللا غیر یخافوا أن

 .بتكلیمھ
 

 الفوائد: 
كلیمھ ت –كل تفصیل من تفاصیل سورة النمل یبین عزة هللا. (عصا موسى  .1

 تدمیر ملك فرعون ،...) –ارسالھ الى فرعون  –إیاه 
 عة. خارقة للطبیلخوف والقلق نتیجة رؤیة أموراألنبیاء بشر تصیبھم من ا .2
ولكن باستطاعة قال تعالى ال تخف: وھذا یبین إن ھذه المشاعر الطبیعیة  .3

 (ال تغضب، ال تخف،...)  مدافعة الخوف.المرء 
 القرب من هللا یمحي جمیع أسباب الخوف والقلق.  .4
"كن عصا موسى تبین قدرة هللا العظیمة. إن هللا على كل شيء قدیر.  .5

عصا ال روح لھا الى حیة فیكون" أیضا یبین حكمتھ وعزتھ، بعزتھ حول 
تسعى وھذا من حكمة هللا أنھ أختار ھذه المعجزة لكون قوم فرعون 

 مغموسین في السحر. 
 العصا لیست حیة عادیة بل ھي حیة عظیمة "جان" .6
 یا موسى ال تخف: یبین رحمة هللا بموسى .7
 من كان مع هللا ال یخاف.  .8

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 رٌ َغفُو فَإِنِّي ُسوءٍ  بَْعدَ  ُحْسنًا بَدَّلَ  ثُمَّ  ظَلَمَ  َمنْ  إِالَّ  )11(آیة 
 َرِحیمٌ 

 : إال من ظلم
موسى علیھ السالم عندما قتل نفسا، الخوف  .12

(عمل  المرأتانأحسن  ، وفي مدیندفعھ الى الفرار
صالح) ثم ظھر � فقره (قال رب إني بما أنزلت الي 

. ، ..وظیفةمن خیر فقیر) فعوضھ هللا األمن، زوجة، 
 . 
ولكن من ظلم نفسھ بالمعاصي یخاف  .13

 المرسلون المقربون الى هللا ال یخافون. 
 

 : بعد الظلم تاب واصلح نفسھثم بدل حسنا بعد سوء
 

 : العمل الصالح الحسنبدل حسنا
 

 الذنوب والمعاصي –یسوء االنسان  :سوء
 

ن مموسى علیھ السالم ظلم نفسھ بقتل النفس و .14
 اتھسیئ فبدل وأناب تاب ثم هللا، بمعاصي نفسھ ظلم

 رحیم غفور هللا فإن طاعات ومعاصیھ حسنات
 

 :  فإني غفور رحیم
 –ألنھ بدل حسنا بعد سوء  : یغفر جمیع الذنوبغفور

 الحسنات یذھبن السیئات 
 

 الھدایة لكل خیر والبعد عن كل شر  –: رحمة خاصة رحیم
 

  تفسیر السعدي: 
 محل ھو الذي فھذا: أي  ُسوءٍ  بَْعدَ  ُحْسنًا بَدَّلَ  ثُمَّ  ظَلَمَ  َمنْ  إِال

 من لھ تقدم وما الظلم من أسدى ما بسبب والوحشة الخوف
 ھذا ومع والخوف؟ وللوحشة لھم فما المرسلون وأما الجرم،
 ھسیئات فبدل وأناب تاب ثم هللا، بمعاصي نفسھ ظلم من

ثم بدل  لمإال من ظ
حسنا بعد سوء فإني 

 غفور رحیم



 ییأس فال رحیم، غفور هللا فإن طاعات ومعاصیھ حسنات
 مأرح وھو جمیعا الذنوب یغفر فإنھ ومغفرتھ رحمتھ من أحد
 .بولدھا الوالدة من بعباده

 
 الفوائد: 

 => الظالم یخافمن أسباب الخوف، ھو ظلم المرء نفسھ بالمعاصي .1
 معیة هللا من أسباب األمن.  .2
كل ما زادت الطاعة زاد الشعور باألمان، وكل ما زادت المعاصي زاد  .3

 الشعور بالخوف. 
 من ظلم ثم عمل صالحا فإن هللا یمحو العمل السيء. .4
 ھذه اآلیة فیھا اثبات المغفرة والرحمة �.  .5
 موسى علیھ السالم بُشر بالرسالة.  .6
 الظلم ظلمات والظلم خوف.  .7
یسر وعند السراء بل المرء علیھ أن یحسن العمل الصالح ال یكون فقط في ال .8

 في جمیع أحوالھ، كما فعل موسى عندما سقى لھما. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 َغْیرِ  ِمنْ  بَْیَضاءَ  تَْخُرجْ  َجْیبِكَ  فِي یََدكَ  َوأَْدِخلْ  )12(آیة 
 قَْوًما َكانُوا إِنَّھُمْ  َوقَْوِمھِ  فِْرَعْونَ  إِلَى آیَاتٍ  تِْسعِ  فِي ُسوءٍ 

	فَاِسقِینَ 
 

 : وأدخل یدك في جیبك
 

تخرج الید بیضاء ال برص : تخرج بیضاء من غیر سوء
 وال نقص

 
 : أي ھذه اآلیتین في جملة تسع آیات في تسع آیات

 العصا )1
 الید )2
 الطوفان  )3
 الجراد )4
 القمل  )5
 الضفادع )6
 الدم )7
 السنین  )8
 نقص الثمرات  )9

 
فسقوا  –: خرجوا عن طاعة هللا نھم كانوا قوما فاسقینإ

 بكفرھم وعلوھم 
 

 تفسیر السعدي: 
 برص ال  ُسوءٍ  َغْیرِ  ِمنْ  بَْیَضاءَ  تَْخُرجْ  َجْیبِكَ  فِي یََدكَ  َوأَْدِخلْ 
 یَاتٍ آ تِْسعِ  فِي.  شعاعھ الناظرین یبھر بیاض بل نقص، وال
 حیة العصا انقالب اآلیتان ھاتان: أي  َوقَْوِمھِ  فِْرَعْونَ  إِلَى
 سعت جملة في بیضاء فتخرج الجیب من الید وإخراج تسعى
 قَْوًما َكانُوا إِنَّھُمْ   وقومھ، فرعون وتدعو بھا تذھب آیات

 هللا عباد على وعلوھم وعتوھم بشركھم فسقوا  فَاِسقِینَ 
 .الحق بغیر األرض في واستكبارھم

 وأدخل یدك في جیبك
تخرج بیضاء من 

غیر سوء في تسع 
آیات الى فرعون 
وقومھ إنھم كانوا 

 قوما فاسقین

 



 الفوائد: 
ألخذ فعلینا ا أدخل یدك في جیبك) –كل شيء تأتي باألسباب (ألقي عصاك  .1

 بھا.
 تخرج بیضاء من غیر سوء: ھذا یبین االحتراز في الكالم.  .2
 ھو كفر (الفسق یطلق على الكفر) األكبرالفسق  .3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ا )13(آیة  	ینٌ ُمبِ  ِسْحرٌ  ھََذا قَالُوا ُمْبِصَرةً  آیَاتُنَا َجاَءْتھُمْ  فَلَمَّ
 
 

 (للتعظیم) وھي من آیات هللا – آیات ٩: فلما جاءتھم آیاتنا
 

 تبصر كما بھا ویبصر الحق على تدل مضیئة: مبصرة
 بالشمس األبصار

 
 فرعون وقومھقالوا: 

  
 المبصرةاآلیات ھذا: 

 
 غیر حقیقي: سحر

 
 ظاھر لكل أحد: مبین
o یدل على العناد والمكابرة 

 
 تفسیر السعدي: 

 هللا إلى ودعاھم وملئھ فرعون إلى السالم علیھ موسى فذھب
 .اآلیات وأراھم تعالى
ا  رویبص الحق على تدل مضیئة ُمْبِصَرةً  آیَاتُنَا َجاَءْتھُمْ  فَلَمَّ
 مل ُمبِینٌ  ِسْحرٌ  ھََذا قَالُوا.  بالشمس األبصار تبصر كما بھا
 للك ظاھر)  ُمبِینٌ : ( قالوا بل سحر بأنھ القول مجرد یكفھم
 واألنوار المبصرات اآلیات العجائب أعجب من وھذا. أحد

 ھل! السحر وأظھر الخزعبالت بین من تجعل الساطعات،
 .السفسطة وأوقح المكابرة أعظم من إال ھذا

فلما جاءتھم آیاتنا 
قالوا ھذا مبصرة 

 سحر مبین

 
 

 الفوائد: 
 كل ھذه اآلیات حجة قامت على فرعون ألنھا مبصرة. .1
 آیات القرآن كلھا مبصرة وعلینا االنقیاد لھ.  .2
 .غیرھاآیات هللا مبصرة باصرة تبصر .3
 .هللا االلھي الذي نُزلم ألنھ لم یقبل العلم التقدم الذي كان فیھ فرعون لم ید .4



ا ظُْلًما أَْنفُُسھُمْ  َواْستَْیقَنَْتھَا بِھَا َوَجَحُدوا	)14(آیة   َوُعلُّوً
 اْلُمْفِسِدینَ  َعاقِبَةُ  َكانَ  َكْیفَ  فَاْنظُرْ 

 
 كفروا بآیات هللاوجحدوا بھا: 

 
 یقین من غیر أدنى شك :استیقنتھا أنفسھم

 
 سبب كفرھم باآلیات: 

 ظلما  .1
o  وضع الشيء في غیر موضعھ ظلما ألنفسھم 

 
 علوا  .2
o  ارتفاع على الحق 
o  (بنو إسرائیل) ارتفاع على العباد 
o (موسى علیھ السالم)  ارتفاع على االنقیاد للرسول 

 
 : نظر االعتبارفانظر

 
 : كیف كان عاقبة المفسدین

 
 أنواع الفساد: 

 فساد العقیدة واألخالق فساد معنوي:  )1
 فساد حسي: فساد العمران والزروع والحرث )2

 
 

 تفسیر السعدي: 
 اَواْستَْیقَنَْتھَ   لھا، جاحدین هللا بآیات كفروا: أي  بِھَا َوَجَحُدوا
 وإنما والریب، الشك إلى مستندا جحدھم لیس: أي  أَْنفُُسھُمْ 
 ربھم لحق منھم  ظُْلًما  بصحتھا  ویقینھم علمھم مع جحدھم

ا  وألنفسھم،  االنقیاد وعلى العباد وعلى الحق على  َوُعلُّوً
 عاقبة أسوأ  اْلُمْفِسِدینَ  َعاقِبَةُ  َكانَ  َكْیفَ  فَاْنظُرْ   للرسل،

 وجحدوا بھا
واستیقنتھا أنفسھم 
ظلما وعلوا فانظر 

كیف كان عاقبة 
 المفسدین



 مساكنھم وأورث وأخزاھم البحر في وغرقھم هللا دمرھم
 .عباده من المستضعفین

 
 
 

 الفوائد: 
 عندما یأتي العلم، على المرء قبولھا في القلب واالستسالم في الجوارح.  .1
 یعلو على الحق.  أالعلى المرء  .2
 الجحود + استیقان = المفسدین  .3
 . الفساد ھو سبب نزع النعم .4
 واستیقنتھا: یبین قوة اآلیات التي جاء بھا موسى. .5
 وجحدوا بھا: جحدھم كان عنادا ال على شبھة أو جھل .6
 الظلم والعلم = صفات فرعونیة  .7

 
 

 


