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ABSTRACT 

The research aims to enhance the certainty of the fulfillment of the Rahman’s promises, 

looking at the problems and obstacles facing the Islamic Ummah with optimism, and ensuring 

the introduction of the strengths of strength, and emphasizing that the consequence of the 

righteous, through showing the fulfillment of the Rahman’s promises in Surat Al-Qasas, 

where he repeatedly mentioned in the surah mentioning Rahman’s promises, and showing 

how These promises were fulfilled, in a way that attracts the reader's attention, and draws 

them for reflection and reflection, so I resolved to meditate, study, and extract their potentials, 

according to the method of objective interpretation, which is for the sake of types of 

interpretation, where the splendor of the Qur'anic manifestation appears, and brings us out of 

the treasures of the Holy Book, the most beautiful pearls and benefits. 

 Keywords : fulfillment, Rahman’s, promises. 
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 ملخص ال

يهددددلب الإلددددز زلددددى  عتيددددت اليلددددين بتللددددم كعددددود الددددريمنو كالنألددددر للمشددددكؤل كالعلإددددال التددددي  واجدددد  ا مددددة ا  ددددؤمية بت ددددا  و 

كاللدددرل علدددى ا وددد  بملومدددال اللدددو و كالتاقيدددل علدددى ن  العاقإدددة للمتلدددينو مدددن ودددؤ  عدددر   للدددم كعدددود الدددريمن  دددي  دددو   

 كدددر   دددي السدددو   اقدددر كعدددود الدددريمنو كبيدددا  قي يدددة  للدددم هددد ا الوعدددودو بشدددك  يل دددت ا تإددداا اللدددا  و كيشدددلا  اللصدددحو ييدددز

للتدددلبر كالت كدددرو  عتمدددت علدددى  املهددداو كد ا دددتهاو كا دددترراة مكنو ا هددداو علدددى يريلدددة الت سدددير المو دددوعيو الددد ي يعدددل مدددن نجددد  

 .من مكنوزال الكتاب العتيتو نجم  الل   كال وائلن واع الت سيرو ييز يألهر  كعة الإيا  اللرآ يو كيررة لنا 

   اال دددتعا ة بالت سدددير ا جمدددالي كالتلليلددديو  دددي   سدددير السدددو  و كالدددرب  ، و لدددوهذ هددد ار الّل ا دددةذ علدددى المدددنهحر الو ددد ي  التّلليلدددي

 .بينها كبين مو وع الإلزو مع الرجوع زلى قتب الت ا ير المعتمل   ي   سير اآليال

 

 . للمو كعودو الريمنو التمكينو نه  ا يما : مفتاحية البحث
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و كعدددل عإدددادا بالنصدددر كالتمكدددينو كالعدددت  كالر عدددة كال دددوز الحمددد  ل المدددلمن، المصددد ا لؤبدددادع المدددلمدين وعددد ع علددد  الددد وا 

دددلََح  َ المإدددينو   ْا َوَعَملُدددوا  ُلصٱ  ُُ اَمدُدددوا  َمدددد َُ ُ ُلٱدددَءاَن  ددددَنٱ لَُۡدددْا  َوَعدددَ  ُلٱ  ُ َْۡا َولَيَُم ََ َٱَمدددا ُْسدددتَْخلََم ُلٱدددَءاَن َمدددن ََدددْبلَ َْر ِْ ُْا  َدددر ُ لَيَْسدددتَْخلَفَدۡٱ

دددُا اَْؤبُدددُ و َدَر َ  اُْ دددَرُٱوَ  أَدددر َ ددد َْۡا َلَْمدش دددۡن أَْؤدددَ  َخدددْو َ ُا م  لَدۡٱ ددد   لَُۡدددْا َولَيُبَددد   ََ ت لهدددم كعدددلاو  دددا  . 55:﴾  دددو   الندددو ا  ش يْ َداددددَُُۡا ُلٱدددَءَ ُْرتَ

 .كمكن لهم  ي ا   و كنبللهم بعل الترح  رًياو كبعل العسر يسًرا

كمدددن  امددد  قددددؤه  و ك ألدددر  دددي آيا دددد  الإيندددالو كجدددلا ملددددي  بددد قر  للدددم كعددددود الدددريمن لعإدددادا المدددد منينو كمدددن السددددو  

 دددلالو علدددى  للدددم كعدددل الدددريمن العأليمدددة التدددي  ناكلدددت هددد ا المو دددوع  دددو   اللصدددحو   دددا ل باآليدددال الإيندددالو كالدددلالئ  الوا

 هددد  ا يمدددا و بشدددك  يل دددت ا تإددداا اللدددا  و كيشدددلا للتدددلبر كالت كدددرو  عتمدددت علدددى  املهددداو كد ا دددتهاو كا دددترراة مكنو ا هددداو  للدددي 

 للدددددم كعدددددود الدددددريمن بالنصدددددر كالتمكدددددين  هددددد  ا يمدددددا وعلى يريلدددددة الت سدددددير : الضدددددو  مدددددن وؤلهدددددا علدددددى هددددد ا المو دددددوع

مدددن نجددد  ن دددواع الت سددديرو الددد ي يألهدددر  كعدددة الإيدددا  اللرآ ددديو كيردددرة لندددا مدددن مكندددوزال الكتددداب العتيدددتو  المو دددوعيو الددد ي يعدددل

 .نجم  الل   كال وائل

 م ُلة البحث. 

يهدددلب الإلدددز زلدددى  عتيدددت اليلدددين بتللدددم كعدددود الدددريمنو كالنألدددر للمشدددكؤل كالعلإدددال التدددي  واجددد  ا مدددة ا  دددؤمية بت دددا  و 

اللدددو و كالتاقيدددل علدددى ن  العاقإدددة للمتلدددينو مدددن ودددؤ  عدددر   للدددم كعدددود الدددريمن  دددي  دددو   كاللدددرل علدددى ا وددد  بملومدددال 

اللصدددحو كبيدددا  قي يدددة  للدددم هددد ا الوعدددودو ييدددز  كدددر   دددي السدددو   اقدددر كعدددود الدددريمنو بشدددك  يل دددت ا تإددداا اللدددا  و كيشدددلا 

 :للتلبر كالت كرو ك ناك  الإلز اللليز عن كعود الريمن  ي  صلين

 .مو ى مع  رعو و كنيلاث كمللمال قإ   للم الوعود قصة:ال ص  ا ك 

 . للم كعود الريمن  ه  ا يما : ال ص ذ الثا ي

 َلهمية الموضوع وَلسباب اختيارع. 

 : ت لى نهميةذ المو وعر كن إابذ اوتيا ا  يما يا ي

الددبا ا عددلا  عليهددا كن دددابها يعددلذ هدد ا المو ددوع مددن الموا دديعر المهمددةر لىمددةو لتصدد  زلددى اليلددينر بوعددل الددريمن  ددي زمددن  ك .1

 .الياس

 .معر ة ن إاب  للم كعل الريمن لىو  بهاو ك طإيلها  ي الواقع .2

 .الرغإة  ي المساهمة  ي العناية باللرآ  الكريمو كجعل  منهحا ييا  بتلبررا كالعم  ب  .3
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التدددي ينإادددي الوقدددوب  مليئدددة بدددالعإر كال وائدددل -عليددد  السدددؤه- عر دددت  دددو   اللصدددح  يدددلاث عليدددل  مدددن ودددؤ  قصدددة مو دددى .4

 .عنلها

 ال راسات الساأقة. 

عددددود الددددريمن بالنصددددر كالتمكددددين  هدددد   مددددن وددددؤ ر الإلددددزر  ددددي هدددد ا المو ددددوع لددددم نجددددل قتابددددةً واّ ددددةً بمو ددددوعر  للددددمر كذ

ا يمدددا و زاّل ن ض قضدددايا هددد ا المو دددوعر مطركيدددةي  دددي قتدددب التّ سددديرو كهنددداب د ا دددال  ناكلدددت  دددو   اللصدددح بالإلدددز كالل ا دددة 

 :هامن

 -الراجلدددي  علدددي بدددن عإدددلا  ديدددد دغريدددريع عإدددلالعتيت بدددن عإدددل  : ن دددو  العليدددل   دددي  دددو   دددو   اللصدددحو  ددداليف .1

 .161181:  قم الوثيلة 

 .ململ مطني:  و   اللصح د ا ة  لليلةو  اليف اللقتو  .2

 . الشيما  بنت ململ ال رهود: د ا ة بؤغية  لليليةو  اليف: بؤغة ال ا لة اللرآ ية  ي  و   اللصح .3

قليددددة : مصددددط ى مسددددلمو دا  النشددددر. د. رإددددة مددددن العلمددددا  ب  ددددراب ن: الت سددددير المو ددددوعي لسددددو  اللددددرآ  الكددددريمو  دددداليف .4

 (.ه2111 -هـ 1431)جامعة الشا قةو الطإعة ا كلى  -الل ا ال العليا كالإلز العلمي

 مدۡج البحث. 

طذوالر التّاليةر  و كالكا كا ما الرذ  : لوهذ ه ار الّل ا ةذ على المنهحر الو  ي  التّلليلي 

 اال تعا ة بالت سير ا جمالي كالتلليليو  ي   سير السو  و كالرب  بينها كبين مو وع الإلز. 

  ير زلى جا ب من جوا إ جمع اآليال اللرآ ية التي  إلز  ي مو وع الإلزو نك  ش . 

   د ا دددة   سدددير هددد ا اآليدددال د ا دددة كا يدددة بدددالرجوع زلدددى قتدددب الت سدددير التلليلددديو كالتعدددرب علدددى ن دددإاب  تكلهدددا ز  كجدددللو

كزلدددى دالالل ا ل ددداع كا دددتعماال هاو كالدددركاب  بدددين ا ل ددداع  دددي ال ملدددة كبدددين ال مددد   دددي اآليدددة كبدددين اآليدددال  دددي الم موعدددة 

 . وعالتي  تللث عن المو 

 ُخطّةُ البحث. 

 :يتكّو ذ ه ا الإلزذ من ملّلمٍة ك صلاينر كوا رمٍةو ثّم  ها سا عامةو كالك على النّلور اآل ي

  ُمة طّةذ الإلزرو كالمنهحذ المتضإعذ  ي المق    .و ك يها بيا ذ نهّميةر المو وعرو كن إابذ اوتيا رارو كالّل ا الذ الّسابلةذو كوذ

  مع  رعو ، وَلح اث ومق مات َبل تحقق الوعود َصة موس : الفصُل اِول: 
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o علي  السؤه –ك ف اللالة االجتماعية كالسيا ية  ي مصر قإ  كالد  مو ى : المبحث اِول-. 

o عليددد  -كنمتددد  بالنصدددر المإدددين مدددن ودددؤ  قصدددة مو دددى - دددلى   عليددد  ك دددلم  -الإشدددا   للنإدددي : المبحدددث اليدددا ر

 .-السؤه

o ك  إرا  ي ن   مصر كا تعإادا لإني ز رائي  يايا   رعو : المبحث اليالث. 

o و كي ظ   ل   ي المهلو ك شا  و كملت  اللإطي-علي  السؤه-كالد  مو ى: المبحُث الراأع. 

o زلى ملين -علي  السؤه- يلة مو ى: المبحث الخامس. 

o الر الةلمصرو كز  ال  زلى  رعو و كموقف  رعو  من  -علي  السؤه-عود  مو ى: المبحث السادس. 

o ل  - إلا   ك عالى-يايا  الما   ي قصة قا ك و كزهؤب  : المبحث الساأع. 

 تحقق وعود الرحمن ِهل اإلاما : الفصُل اليا ر: 

o علي  السؤه- للم كعل    ه مو ى: المبحث اِول-. 

o م  كهؤقهمبشل عضلا باوي  كغلإة  رعو  كقو -علي  السؤه- للم كعل   لمو ى: المبحث اليا ر. 

o لإني ز رائي  كالتمكين لهم - إلا   ك عالى – للم كعل   : المبحث اليالث. 

o بالعود  زلى مكة - لى   علي  ك لم- للم كعل   لنإي : المبحث الراأع. 

o   ُك يها نهّم  تائح الإلزر : الخاتمة . 

 :الفصُل اِول

 :دَصة موس  مع  رعو ، وَلح اث ومق مات َبل تحقق الوعو

 .أين ا َ سورة القصص: تمۡي 

 تلدددت  دددو   اللصدددحو كالمسدددلمو   دددي مكدددة قلدددة مستضدددع ةو كالمشدددرقو  هدددم ن دددلاب اللدددو  كالطدددو  كال ددداا كالسدددلطا و قدددل 

 دددلى   -نكقعدددوا بالمسدددلمين  دددنوب ا ان كالطايدددا و يتدددى ا دددطركهم زلدددى اله دددر  مدددن نيدددب الإلددداع زلددديهمو  ردددرة   دددو    

مهددداجًرا زلدددى المليندددةو يتلطدددع قلإددد  علدددى  دددراق موينددد و  ندددت  عليددد  جإريددد  كهدددو بال ل دددة متوجهًدددا مدددن مكدددة مدددن مكدددة  -عليددد  ك دددلم

َم إَلَدد   َمَؤدداد   : عددمو  لددا : ن شددتاق يددا ملمددل زلددى بلددلب التددي كلددلل بهدداو  لددا : زلددى الملينددةو  لددا  اَ  لَددَراىد  َُ ََ َعلَْيددَق ُْلقُددْر ﴾إَ ٱ ُلٱددَءَ  َددَر
 

و ككعدددًلا لددد  بالنصدددر كالتمكدددينو  تلدددت  ضدددع - دددلى   عليددد  ك دددلم-    هددد ا السدددو  و  سدددلية لنإيددد   دددا ت. 65: دددو   اللصدددح

المدددوازين اللليليدددة لللدددون كاللددديمو  تلدددت  لدددر  ن  هنددداب قدددو  كايدددل   دددي هددد ا الوجدددودو هدددي قدددو    كن  هنددداب قيمدددة كايدددل   دددي هددد ا 

عليدد و كلددو قددا  م ددرًدا مددن قدد  مألدداهر اللددو و كمددن قا ددت قددو     الكددو و هددي قيمددة ا يمددا و  مددن قا ددت قددو    معدد   ددؤ وددوب
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عليدد   دددؤ نمددن لددد  كال يما ينددة كلدددو  ددا ل   جميدددع اللددون كمدددن قا ددت لددد  قيمددة ا يمدددا   لدد  الريدددر قلدد و كمدددن  لددل هددد ا الليمددة  لدددي  

 ددي  -قددوه مو ددى -قومدد  بنا عدد   ددي  ن ددؤ كمددن ثددم يلددوه قيددا  السددو   علددى قصددة مو ددى ك رعددو   ددي الإددل و كقصددة قددا ك  مددع

الرتددداهو ا كلدددى  عدددر  قدددو  اللكدددم كالسدددلطا و قدددو   رعدددو  الطاغيدددة المت إدددر الددديلظ اللددد  و ك دددي مواجهتهدددا مو دددى ي دددًؤ   ددديًعا 

قدددو  المدددا و  دددي قصدددة قدددا ك  مدددع قومددد و كقيدددف قا دددت  هايتددد و ييدددز وسدددف   بددد  كبدددلا ا ا   و : ال يدددو  لددد  كالقدددو و كالثا يدددة

 .   كليًا كال  صيًرا  لم ي ل ل  من دك 

 عليه السال  –وصم الحالة ا جتماعية والسياسية  ر مصر َبل و دة موس  : المبحث اِول-. 

قا دددت اللدددا   دددي مصدددر يالدددب عليهدددا النألددداه الطإلددديو  دددالم تمع  يهدددا مت ددداكلو ي دددرق بيدددنهم التمييدددت العنصدددريو  ن دددل  ددديهم 

العإيدددل كالمسدددترلمينو  كدددا  لىقإددداي المكا دددة كال ددداا كالسدددلطا  كالسدددياد و كقدددّ  مدددن  الطإلدددة الراقيدددة الانيدددةو كالطإلدددة الكاديدددة يإلدددة

كهلددك الملددك الدد ي قددا  معدد و  -عليدد  السددؤه-لمددا قددإس يو ددف - عددالى –دذك هددم  هددم وددله ناال  ملهددو ك   لددت  دديطر همو  دد     

ي   يعلدددوب بدددن ز دددلم بدددن زبدددراهيم وليددد   و ك وا ثدددت ال راعندددة ملدددك مصدددرو ك شدددر   بندددي ز دددرائي و الددد ين هدددم مدددن  دددؤلة  إددد

كقدددا وا زا ااب ويدددا  نهددد  ا   و  لدددم يدددت  بندددو ز دددرائي   لدددت يدددل ال راعندددةو يتدددى قدددا   رعدددو  مو دددىو كقدددا  نعتددداهم علدددى  و 

هدددم كنعألمهدددم قدددواًل كنيدددولهم عمدددًراو كا دددم   يمدددا اقدددر الوليدددل بدددن مصدددعبو كقدددا   ددديل الملكدددة علدددى بندددي ز دددرائي  يعددد بهم كي عل

وددددوالو كيسددددومهم  ددددو  العدددد ابو كقددددل  ددددل  علدددديهم هدددد ا الملددددك الألددددالم الاا ددددم الكددددا ر ال دددداجرو يسددددتعإلهم كيسددددترلمهم  ددددي نودددد  

هُْاُ إَ ٱددددهُس َٱدددداَ  َمددددَن ُْلُمْفَسددددَ اَن و كمددددع هدددد ا  [1. ]الصددددنائع كاللددددرب كن دنهددددا كند اهددددا َُ هُْا َواَْسددددتَْحرَم  ََسدددداى َُ َُ َلَْأدَدددداى ﴾  ددددو   اُددددَءأ 

 .4:اللصح

 عليه السال  –وَلمته أالدصر المبين من خالل َصة موس   -صل  هللا عليه وسلا-الب ارة للدبر: المبحث اليا ر-. 

ددداى   : قدددا     عدددالى َِ ُْلُمبَددديَن  ١طسى ددد تَ  َُ دددُ  ُْل ااَ  َُ ﴾و  دددو   وَ   َْتلُوا َعلَْيدددَق َمدددن  ٱبَدددَٰ ُموَسددد   َو َْرَعدددْوَ  أَدددُْلَحق  لَقَدددْو   اُْلَمدُددد ٢تَْلدددَق 

 . 3-1:اللصح

كنمتددد و  دددي مريلدددة مدددن ن دددل  - دددلى   عليددد  ك دددلم  -و للنإدددي - دددإلا   ك عدددالى  - دددي مطلدددع السدددو    وجددد  الرطددداب مدددن   

المرايددد  التدددي مدددرل بهدددمو يدددين قدددا وا نمدددة مستضدددع ةو القدددت مدددن قدددريد  دددنوب ا ان كالتكددد يبو  ا تلدددت هددد ا اآليدددال العأليمدددةو 

: كمإشدددر  لهدددم بالنصددر كالتمكدددينو باددديضن  يهدددا  ددإلا   ك عدددالى با ددد   دديلح علددديهم  دددي هدد ا اللدددرآ  مدددن وإدددر مسددلية لهدددم عمدددا ن ددابهم

َمدُددددوَ   َ  أَددددال َحق  لَقَددددو    اُل  َعددددو  للددددوه يصددددّلقو  بهدددد ا الكتددددابو و كيعلمددددو  ن  مددددن عدددداداب : ني. 3: ددددو   اللصددددح ﴿ُموَسدددد  َو َر 

و عليدددك مددن  إدددئهمو  تطمدددئّن   و ددكمو بدددا   دددنتذنا  دديمن وال دددك كعددداداب مدددن و  تلددد-عليددد  السددؤه-مصدديرا قمصدددير مدددن عددادن مو دددى 
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و ك ددنتنا  دديمن آمددن بكوقسددنتنا  دديمن آمددن بدد  مددن بنددي ز ددرائي و ن   هلكهددم -عليدد  السددؤه-المشددرقين هددي  ددنتنا  دديمن عددادن مو ددى 

 [2. ]قما نهلكناهمو ك ن يكم منهم قما ن  يناهم

 . ر َلرَ مصر واستؤبادع لبدر إسرائيلطغيا   رعو  وتجبرع : المبحث اليالث

هُْا : َددال تؤددال  َُ َُ َلَْأدَدداى دددْدُْۡا اُددَءأ  ددَؤُم طَاىئَفَددةش م  َْ ا اَْستَ َۡددا َ ددديَؤش ََ َوَجَؤدددَل َلَْهلَ َْر ِْ هُْاُ إَ ٱدددهُس ﴿ إَ ٱ  َْرَعدددْوَ  َعدداَل  َددر ُ َُ َواَْسدددتَْحرَم  ََسدداى

َر َيَن  َو َُرادددُ  َلَ   ٱُمدددنٱ  ٤ َٱددداَ  َمدددَن ُْلُمْفَسدددَ انَ  دددةش َو َْجَؤلَُۡدددُا ُْلدددَو  ََ َو َْجَؤلَُۡدددْا َلَئَمٱ َْر ِْ دددَؤفُوا   َدددر ُ َْ دددَن لَُۡدددْا  َدددر  ٥َعلَددد  ُلٱدددَءاَن ُْستُ  ُ َو َُم

ا َٱا ُوا  اَْحَءُرو َ  َن َوُجدُوَدهَُما َمْدُۡا مٱ َم  ََ  َْرَعْوَ  َوَه  ََ َو َُر َْر ِْ  .8-4: و   اللصح  ٦ُ

عليددد  -بتصدددوير اللالدددة التدددي قا دددت  دددي مصدددرو قإددد  مولدددل مو دددى  -عليددد  السدددؤه-قصدددة مو دددى -عدددالى دددإلا   ك -بدددلن المدددولى 

ا دددتكإر ك  إدددر ك عألدددمو  دددي ا   و : ني ﴿إَ ٱ  َْرَعدددْوَ  َعددداَل : و مدددن جإدددركل  رعدددو  كعلدددوا  دددي ا   و  لدددا   دددإلا  -السدددؤه

 [3. ]العلّو ال ي هو اال تكإا  كالعتوّ الصعودو كز ما يراد ب  : كالمراد بها ن   مصرو كلي  المراد بالعلوّ 

ا :  دددا َدددال َۡدددا َ ددديَؤش  رقدددا يشددديعو   علدددى مدددا يريدددل كيطيعو ددد و ال يملدددك نيدددل مدددنهم ن  يلدددوي عنلددد و نك يشددديع : َلَ: ﴿َوَجَؤدددَل َلَْهلَ

يسددتعمل  بعضددهم بعضدداً  ددي ياعتدد و نك ن ددنا اً  ددي ا ددترلام  يسددرر  ددن اً  ددي بنددا و ك ددن اً  ددي يددرثو ك ددن اً  ددي ي ددرو كمددن لددم 

ددددْدُْۡا  ددددرب عليدددد  ال تيددددةو نك  رقدددداً مرتل ددددة قددددل نغددددرن بيددددنهم العددددلاك و كهددددم بنددددو ز ددددرائي  كاللددددإ و  ددددَؤُم طَاىئَفَددددةش م  َْ ن اد  ﴿اَْستَ

هُْاُ : بالطائ دددة بندددي ز دددرائي و ثدددم  سدددر اال تضدددعاب  لدددا  َُ هُْا َواَْسدددتَْحرَم  ََسددداى َُ َُ َلَْأدَددداى مولدددود زال و   عددد  ال يولدددل لإندددي ز دددرائي  ﴿اُدددَءأ 

كقددد ب    دددي مشددديرة بندددي ز دددرائي  المدددولو  ا دددرع  ددديهمو  دددلو    كس اللدددإ  علدددى  رعدددو و  كلمدددواو . ابدددفو  دددؤ يكإدددر الصددداير

بدد بف نبنددائهمو  ددؤ  إلدد  الصدداا  ك  نددى الكإددا   لددو ن ددك ! ز  هدد ال  قددل كقددع  دديهم المددولو  يو ددك ن  يلددع العمدد  علددى غلما نددا:  لددالوا

 لمدددا ;  لمدددا قددا   دددي السدددنة التددي ال يددد بلو   يهدددا كلددل هدددا ك و  تدددرب.  دددامر ن  يددد بلوا  ددنة كيترقدددوا  دددنة قنددت  إلدددي مدددن نكالدهددمو

 [4. ]قا   ي السنة التي ي بلو   يها يملت بمو ى

و ثددددم ن ددددى بالإشددددا   ﴿إَ ٱددددهُس َٱدددداَ  َمددددَن ُْلُمْفَسددددَ اَن ك دددمى هدددد ا ا تضددددعا ًاع   هددددم ع ددددتكا نك  ددددع وا عددددن د عدددد  عددددن ن  سددددهمو 

ََ : وعدددل لإندددي ز دددرائي   لدددا كال َْر ِْ دددَؤفُوا   َدددر ُ َْ دددةش يعندددي بندددي ز دددرائي و  ﴿َو َُرادددُ  َلَ   ٱُمدددنٱ َعلَددد  ُلٱدددَءاَن ُْستُ قددداد  : ني ﴿َو َْجَؤلَُۡدددْا َلَئَمٱ

دددا : -عدددت كجددد -كال  ملوقددداو دليلددد  قولددد  :  ددي الريدددر يلتدددلن بهدددمو كقدددا  قتددداد  لُوٱش دددا م  ُُ دعدددا  :   م اهدددلكقدددا. 21: دددو   المائدددل  ﴿َوَجَؤلَ

َر َيَن زلدددى الريدددرو  ََ  يعندددي نمدددؤب  رعدددو  كقومددد  يرل دددو هم  دددي مسددداقنهمو  ﴿َو َْجَؤلَُۡدددُا ُْلدددَو  َْر ِْ دددَن لَُۡدددْا  َدددر ُ  ُ  دددوين لهدددم : ني﴿َو َُم

دددا َٱدددا ُوا  اَْحدددَءُروَ   دددي ن   مصدددر كالشددداهو ك  علهدددا لهدددم مكا دددا يسدددتلرك   يددد و  ضدددر و كالدددك هدددو التدددوقي مدددن ال: اللددد   ﴿َمدددْدُۡا مٱ

 [5. ]ن هم نوإركا ن  هؤقهم على يل  ج  من بني ز رائي   كا وا على كج  من و  ا اهم   ما قا وا يل  ك 
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 يدددا نيهدددا الملدددك ال إدددا  المادددرك  بكثدددر  جندددودا ك دددلطة با ددد  كا سددداع  دددلطا  و قدددل يكدددم العألددديم الددد ي ال ياالدددبو كال يردددالف 

كقدددل قتلدددت بسدددإإ  مدددن الن دددوس مدددا ال يعدددل كال يلصدددىو ال يكدددو  مربددداا زال  دددي دا ب  نقدددلا او ن  هددد ا المولدددود الددد ي  لتدددرز منددد و

كعلددى  را ددكو كال يادد ن زال بطعامددك ك ددرابك  ددي منتلددكو كن ددت الدد ي  تإندداا ك ربيدد و ثددم يكددو  هؤقددك  ددي د يدداب كنوددراب علددى 

ال عددا  لمددا يريددلو كن دد   ال كا   و هددويليدد ع لمرال تددك مددا جددا ب بدد  مددن اللددم المإددينو لددتعلم ن ددت ك ددائر الرلددمو ن   ب السددمو

 [6. ]هو اللوي الشليلو اك الإاس العأليم كاللو  كاللو  كالمشيئة التي ال مرد لها

 وحفظ هللا له  ر المۡ ، و  أته، ومقتل القبطر-عليه السال  –و دة موس  : المبحُث الراأع ، . 

ى َلَْ  : َدددال تؤدددال  ى َلُ   ُموَسددد   وعُ إَلَْيدددَق  ﴿َوَلَْوَحْيدَددداى إَلَددد   َلَْرَضدددَؤيَهَ  َدددََٰفا َخْفدددَ  َعلَْيدددَه  َأَْلقَيدددَه  َدددر ُْلددديَا  َوَ  تََخدددا َر َوَ  تَْحَإ َدددرىَ إَ ٱدددا َراىد 

دددَن  ٧َوَجدداَعلُوعُ َمدددَن ُْلُمْرَسدددلَيَن  َم  ا َوَحَإ وددداو إَ ٱ  َْرَعدددْوَ  َوَه  دددوَ  لَُۡدددْا َعدددُ ّوش ُُ اُل  َْرَعدددْوَ  لَيَ َُ طَ  َُْلتَقَطَدددهُسى  َوََالَدددَ   ٨يَن   َددد َوُجدُوَدهَُمدددا َٱدددا ُوا  َخ 

ا َوهُددْا َ   ى َلَ  اَدفََؤدَدداى َلَْو  َتٱَخددَءعُس َولَددد ش ُت َعدددْين  ل ددر َولَددَقَ َ  تَْقتُلُدددوعُ َعَسدد   دددَا  ٩اَْ ددؤُُروَ   ُْمددَرَلَُت  َْرَعددْوَ  َُددرٱ َر و
ََ  ُددَلاُد َلُ   ُموَسدد    َ  َوَلَْصدددبَ

دددوَ  َمدددَن ُْلُمدددْلَمدَيَن إَ  َٱددداَدْت لَتُْبدددَ َ أَدددهَ  ُُ َۡدددا لَتَ أَْطدَدددا َعلَددد   ََْلبَ ِ  َوهُدددْا َ   ١١م لَدددْوَ ى َلَ  رٱ ددديَهَ  َبَُصدددَرْت أَدددهَم َعدددن ُجدُددد ُْختَدددهَم َُص  َِ َوََالَدددْ  

ى َلَْهدددَل أَْيددد ١١اَْ ددؤُُروَ   دددْا َعلَددد   ُُ ْمدَدددا َعلَْيدددَه ُْلَمَراَضدددَع َمدددن ََْبدددُل  َقَالَددْ  َهدددْل َلَُدل  َصدددُحوَ  ۞َوَحرٱ دددْا َوهُدددْا لَدددهُس  َ  ُُ فُلُو َددهُس لَ ُْ دددهُ  ١٢   اَ  ََرَدْد َ 

َُنٱ َلَْٱيََرهُْا َ  اَ 
َ َحّقّٞ َولَ  َۡا َوَ  تَْحَإَ  َولَتَْؤلََا َلَ ٱ َوْعَ  ُلٱ هَم َٱْر تَقَرٱ َعْيدُ ى َلُم   .13-7: و   اللصح. ١١ْؤلَُموَ  إَلَ  

    دديعو زلدددى  هايددة هدددؤب  رعدددو و  ددي عدددرب يويددد  بلدد  عشدددرال السدددنينو هدد ا بلايدددة قصددة مو دددى مدددع  رعددو  كهدددو ي ددد

 هددا هددي نمدد  يإلددى بدد و يإلددى  ددي هدد ا ال تددر  العصدديإةو   رعددو  يتددربح بمواليددل بنددي ز ددرائي   ددر  ددربحو بدد  كا  ددل مددن الددك 

بدد و عليدد  السددؤهو لددم يألهددر  -عليدد  السددؤه-ن دد  يولددل  ددي السددنة التددي يلتدد   يهددا  رعددو  اقددرا  بنددي ز ددرائي و  لمددا يملددت نه مو ددى 

عليهدددا مرايددد  اللمددد  قايرهددداو كلدددم   طدددن لهدددا الدددلايالو كلكدددن لمدددا ك دددعت  اقدددًرا  ددداقت بددد  ا ًعددداو كوا دددت عليددد  وو ًدددا  دددليًلا 

 :و قددددا   عددددالى[ 6. ]و ال يددددراا نيدددل زال نيإدددد و  السدددعيل مددددن نيإددد  يإًعددددا ك دددرًعا-عليدددد  السدددؤه-كنيإتددد  يإًددددا زائدددًلاو كقددددا  مو دددى 

د ر  ﴿َوَلَْلقَ   .31: و   ي ْيُ  َعلَْيَق َمَحبٱةش م 

 ددي عدد   لددك ا ك دداع اللا ددية التددي   ددمها اللددرآ  قإدد  الإددل   ددي اللصددة كلددل كالرطددر ملددلق  -عليدد  السددؤه-للددل كلددل مو ددى

 بددد و كالمدددول يتل دددت عليددد و كالشددد ر  مشدددرعة علدددى عنلددد و  هدددم ن   لتدددت  ن ددد و كهدددا هدددي نمددد  يدددائر  بددد و وائ دددة عليددد و  رشدددى ن 

يصددد   إددداا زلدددى ال ؤديدددنو ك رجدددف ن   تنددداك  عنلددد  السدددكينو هدددا هدددي بط لهدددا الصددداير  دددي قلدددب المرا دددةو عددداجت  عدددن يمايتددد و 

عددداجت  عدددن زو ائددد و عددداجت  عدددن ي دددت  دددو   ال طدددري ن  يدددنم عليددد و عددداجت  عدددن  للينددد  ييلدددة نك ك ددديلةو هندددا يدددا ي لطدددف   

 [:1]ة المدددد عو  و كيللددددى  ددددي  كعهددددا قيددددف  عمدددد و كيددددويي زليهددددا بالتصددددرب ددددإلا   ك عددددالىو بهدددد ا ا ه الوجلددددة اللللدددد -ك يمتدددد  
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ى َلَْ  َلَْرَضدددَؤيَهَ  َدددََٰفا َخْفدددَ  َعلَْيدددَه  َأَْلقَيددددَه  َدددر ُْلددديَا  َوَ  تََخدددا َر َوَ   ى َلُ   ُموَسددد   وعُ إَلَْيدددَق َوَجددداَعلُوعُ َمددددَن ﴿َوَلَْوَحْيدَددداى إَلَددد    تَْحَإ َدددرىَ إَ ٱدددا َراىد 

 .7:اللصح يَن ُْلُمْرَسلَ 

قددا  بملدددك : قددا  زلهاًمددا كقالددت  رقددة: قددا  قددواًل  ددي منامهدداو كقددا  قتددداد : اوتلددف  ددي هدد ا الددويي زلددى نه مو ددىو  لالدددت  رقددة

يمثدد  لهدداو قدددا  ملا دد  ن اهدددا جإريدد  بدد لكو  علدددى هدد ا هدددو كيددي زعددؤه ال زلهددداه كنجمددع الكددد  علددى ن هددا لدددم  كددن  إيدددةو كز مددا ز  دددا  

و  كليم الملك لىقرع كا برل كا عمى  ي اللليز المشهو الملك زليها على  ل
(1)

[.7 ] 

دددي را اللدددوي المتدددينو كنيدددلاث ع يإدددةو  إدددلن مدددن كيدددي   زلدددى  زلهددداه  بدددا ي عألددديمو ك دددلبير زلهددديو ك لدددو  لمسدددا  ا يدددلاثو يذسا

ى َلَْ  َلَْرَضددددَؤيهََ  :نه مو دددى ى َلُ   ُموَسددد    َددددََٰفا  ن   ر ددددع كلدددلها الر دددعال ا كلددددى التدددي ال بددددّل منهددداو  نعلمناهدددا : ﴾ ني ﴿ َوَلَْوَحْيدَددداى إَلَدددد  

زاا و دددت عليددد  ن  ي بلددد   رعدددو ع   ضددد  قدددا  يددد بف نبندددا  بندددي ز دددرائي و لمدددا نوإدددرا الكهدددا  ن ض هؤقددد  علدددى يدددل : نيَخْفدددَ  َعلَْيدددَه   

 [8.]غؤه منهم

بعدددل ن    عليددد   دددي  دددابولو : ﴾ ني َأَْلقَيدددَه  َدددر ُْلددديَا  نك زاا و دددت عليددد  ن  ي طدددن بددد  جيرا دددك كيسدددمعو   دددو   عندددل الإكدددا و    

 - دددإلا   ك عدددالى-﴾ ز ددد  هندددا  دددي  عايدددة   َوَ  تََخدددا َر َوَ  تَْحَإ َدددرىَ   هدددر النيددد   : ني  دددنلكقو ثدددم  لليددد   دددي الددديمو كالملصدددود بددد 

ًمددداو كالردددوب غدددم يلصددد  بسدددإب مكدددركا الددد ي ال نمدددن زال  دددي جدددوا او الددد ي جعددد  الندددا  بدددرًدا ك دددؤًماو كجعددد  الإلدددر مل دددا كمنا

كال  ردددا ي مدددن هؤقدددد  كال : يتوقدددع يصدددول   دددي المسددددتلإ و كاللدددت  غدددم يلللدددد  بسدددإب مكدددركا يصددد   ددددي الما ددديو  كا ددد  قيدددد 

وعُ إَلَْيدددقَ   لت دددي بسدددإب  راقددد    لدددك بشدددا    ك ﴾و َوَجددداَعلُوعُ َمدددَن ُْلُمْرَسدددلَينَ  ﴾و ال ودددوب علدددى ييا ددد  كال يدددت  علدددى بعدددلاو   إَ ٱدددا َراىد 

 [9. ]الالو ككعل   ن لق اللائلينو    ا  ادكا زليك لتكو ي ن ت المر عة ل  كجاعلوا من المر لين زلى نه  مصر كالشاه

اُل  َْرَعدددْوَ     َُ كي ن  آ دددية امدددرن   رعدددو   نل التدددابول  دددي : االلتلددداي﴿  َُْلتَقَطَدددهُسى  هدددو الللدددا  مدددن غيدددر قصدددل كيلدددبو كقدددل  ذ

 [ 10.]ه ا قّر  عين لي كلك:  امرل ن  يساق لهاو   تلت   وجلل  ي   إياً  ايإت و كقالت ل رعو  الإلرو كهو الني 

ا    دددوَ  لَُۡدددْا َعدددُ ّوش ُُ هندددا اله العاقإدددةو ال اله التعليددد ع   هدددم لدددم يريدددلكا بالتلايددد  " الدددؤه: "قدددا  ملمدددل بدددن ز دددلاق كغيدددرا ﴿ لَيَ

-لكدددن زاا  ألدددر زلدددى معندددى السدددياق    ددد   إلدددى الدددؤه للتعليددد ع    معنددداا ن    الدددكو كال  دددك ن  عددداهر الل دددظ يلتضدددي مدددا قدددالواو ك

دددَن   :ع كلهددد ا قدددا [6.]قيضدددهم اللتلايددد  لي علددد  لهدددم عدددلكا كيت ددداو  يكدددو  نبلددد   دددي زبطدددا  يددد  هم منددد  - عدددالى َم  إَ ٱ  َْرَعدددْوَ  َوَه 

طَ   .يَن    ََوُجدُوَدهَُما َٱا ُوا  َخ 

                                                             
 (. 2184)و ح(4/2275)و كمسلمو قتاب التهل كالرقائمو (3484)و ح(4/171)اللليز نورج  الإرا يو قتاب نياديز ا  إيا و باب مااقر عن بني ز رائي و ( 1)  
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هددي امددرن   رعددو و  تو دد  زليدد  ك رجددواو ن  ال يلتدد  مو ددى  لددل نودد  يإدد  مددن قلإهددا قدد  ماودد و ك تددوالى مشدداهل اللصددةو  هددا 

عوً ددا عمددا  ا هددا مددن الولددلو كا ألددر زلددى السددياق اللرآ دديو كهددو  -عليدد  السددؤه-وا ددة ن هددا قددل يرمددت مددن الولددلو  ددرنل  ددي مو ددى 

 :يصف لنا ه ا المشهل

ا َوهُدددْا َ  اَْ دددؤُُروَ   َوََالَدددَ  ُْمدددَرَلَُت  َْرَعدددْوَ    : قدددا   عدددالى ى َلَ  اَدفََؤدَددداى َلَْو  َتٱَخدددَءعُس َولَددد ش ُت َعدددْين  ل دددر َولَدددَقَ َ  تَْقتُلُدددوعُ َعَسددد    َُدددرٱ

 .1: و   اللصح

و  هدددمض بلتلددد  وو ًدددا مدددن ن  يكدددو  مدددن بندددي ز دددرائي و -عليددد  السدددؤه -هددداهو  رعدددو  ينتابددد  الردددوب كالللدددم عندددلما  نن مو دددى 

ُت َعددْين  ل ددر َولَددَقَ   : آ ددية بنددت مددتايم  لدداة عندد  ك دد ب دك دد و ك لإإدد  زلددى  رعددو و  لالددت كهنددا جعلددت امرن دد  نمددا لددك : ﴾  لددا َُددرٱ

 .﴾َوهُْا َ  اَْ ؤُُروَ   نعمو كنما لي  ؤو  كا  ق لكو كهلاها   ب و كنهلك    على يلي و   

ددَا   و التددي قددل بلدد  بهددا الللددم منتهددااو   كلننلدد  الصددو   زلددى الطددرب اآلوددر مددن اللصددةو ز هددا نه  مو ددى َر و
ََ  ُددَلاُد َلُ   ُموَسدد    َ  َوَلَْصددبَ

و ك دددربت لندددا   صدددوير قرآ دددي بدددليع للشدددلض  العأليمدددة التدددي  مدددر بهدددا نه  مو دددىو التدددي ا تسدددلمت  مدددر   ب للدددا    ددديعها  دددي الددديم 

 ددد راً مدددن : لإشدددريةو ك طدددر  يدددب ا ه  البنهدددا جعلدددت قلإهدددا  ا ًغدددان كع ا مثلدددة  دددي اال تسدددؤه   كاليلدددين بوعدددل  و لكدددن الطإيعدددة ا

-العلدد ع لمددا دهمهددا مددن الرددوب كالليددر  يددين  ددمعت بوقوعدد   ددي يددل  رعددو و   ددره مددن قدد   ددي  زال مددن اقددر   دديعها مو ددى 

ز  قدددادل : نيتُْبدددَ َ أَدددهَم  ﴿ إَ  َٱددداَدْت لَ و  لدددم  عدددل   كدددر  دددي  دددي  زال  يددد و يتدددى قدددادل ن   ألهدددر نمدددراو قمدددا قدددا    -عليددد  السدددؤه

ها: لتلو   [11.]يا بنيضااو ك علن نمرا من  لض  كجلر

َۡدددا     أَْطدَدددا َعلَددد   ََْلبَ لدددوال ن  عصدددمناها مدددن الدددكو بالعصدددمة كالصدددإر كالتثإيدددت بالسدددكول عنددد ع لتكدددو  مدددن : ني لَدددْوَ ى َلَ  رٱ

و  : الم منينو المصلقين بوعل   يين قا  لها  .﴾عُ إَلَْيَق إَ ٱا َراىد 

ددديَهَ  كنوددد ل نه مو ددددى با  ددددإاب     ُْختَددددهَم َُص  َِ و يمعددددا منهددددا  ددددي التعددددرب بلالددد و نيع ا إعددددي نثددددرا ك تإعددددي وإددددراو َوََالَددددْ  

ِ    هرعدددت نوتددد  مدددريم  إلدددز عنددد و    ﴿ َوهُدددْا َ  عدددن  دددوقو : عدددن جندددب ني: نبصدددر   عدددن بعدددلو كقيددد : ني  َبَُصدددَرْت أَدددهَم َعدددن ُجدُددد

﴾ بتطلإهدددا لددد  كال ب بصدددا هاو ك كي ن هدددا ورجدددت  دددي  دددكك المليندددة مرت يدددةو  رن ددد  عندددل قدددوه مدددن يا دددية امدددرن   رعدددو   اَْ دددؤُُرو َ 

 [10.]يتطلإو  ل  امرن   ر ع و يين لم يلإ  المرا ع

ْمدَدددا َعلَْيدددَه ُْلَمَراَضدددَع  :  دددوالى لطدددف   كعنايتددد  بمو دددى كنمددد و كبدددلنل يؤئدددع  للدددم كعدددل    ه مو دددىو قدددا   عدددالى َوَحرٱ

َصُحوَ     ْا َوهُْا لَهُس  َ  ُُ فُلُو َهُس لَ ُْ ى َلَْهَل أَْي   اَ ْا َعلَ   ُُ  .12:اللصحَمن ََْبُل  َقَالَْ  َهْل َلَُدل 
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ْمدَدددا َعلَْيدددَه ُْلَمَراَضدددَع   مدددن نك  : ني: ْبدددُل  ﴿ َمدددن ََ منعنددداا ن  ير دددع ثدددلي امدددرن و : و كالتلدددريم هندددا بمعندددى المندددعو ني﴿ َوَحرٱ

ددها نثددرا كز يا دد  علددى مددن هددو عنددلاو   : نمددراو كقيدد  ددْا   مددن قإدد  قص  ُُ ن  ددلقم زلددى نهدد  بيددت يك لو دد  لكددم كهددم لدد  : ني َقَالَددْ  َهددْل َلَُدل 

 [ 12.] ا لو ع لكو هم  يهم   لة ك يمة لمن يك لو   كيسن  ربية

هَم َٱْر تَقَرٱ َعيْ  ى َلُم  هُ إَلَ  
َُنٱ َلَْٱيََرهُْا َ  اَْؤلَُموَ   ﴿ ََرَدْد َ 

َ َحّقّٞ َولَ  َۡا َوَ  تَْحَإَ  َولَتَْؤلََا َلَ ٱ َوْعَ  ُلٱ  .13:اللصحدُ

 .كهنا  للم الوعل ا ك   ه مو ىو ك د   عليها ابنهاو كقرل ب  عينا

و    كلمدددا ن  دددت  عدددالى كعدددلا  ه مو دددىو بدددرد  ابنهدددا لهددداو ثإدددت عندددلها ن ددد   ددديكو   إيًّدددا  َُدددنٱ   دددواّلً
َ َحدددّقّٞ َولَ  َولَدددتَْؤلََا َلَ ٱ َوْعدددَ  ُلٱ

 –و ال يعلمدددو  ن  كعدددل   يدددمو  هدددم مر دددابو   يددد و نك ال يعلمدددو  ن ض الدددردض ز مدددا قدددا ع لعلمهدددا بصدددلق كعدددل   َلَْٱيَدددَرهُْا َ  اَْؤلَُمدددوَ   

 .- إلا   ك عالى

 .، ومقتل القبطر-عليه السال   –  أة موس  

لََق  َْجَإَ ُْلُمْحَسدَينَ  :  عالى قا 
 
ُا َوَٱَء ا َوَعْلمش مش ُْ هُ ُح

اتَْيدَ  َُ ى  عُس َوُْستََوى  ا أَلََغ َلَُ  ٱ  .14:﴾ اللصح َولَمٱ

عُس   ييا دد  ك شددا    ددي قصددر  رعددو و  تربددى  يدد   ربيددة نبنددا  الملددوبو    -عليدد  السددؤه  -بددلن مو ددى  ددا أَلَددَغ َلَُ دد ٱ مددن اللددو  َولَمٱ

ى   كالعلددد  كاللدددبو كالدددك  لدددو ن بعدددين  دددنة  دددي الاالدددبو    دددُا قملدددت  يددد   لدددك ا مدددو و   : نيَوُْسدددتََوى  دددا َوَعْلمش مش ُْ دددهُ ُح
اتَْيدَ  : ﴾ نيَُ

يكمددا يعددرب بدد  ا يكدداه الشددرعيةو كيلكددم بدد  بددين الندداسو  ، دداا ال لدد و كالعلدد و كالعلددم  ددي الددلينو  علددم مو ددى كيكددم قإدد  ن  يإعددز 

لََق  َْجدددَإَ ُْلُمْحَسددددَينَ     إيددداو
 
﴾  دددي عإددداد   و الملسدددنين لرلدددم  و  عطددديهم علمدددا كيكمدددا بلسدددب زيسدددا همو كد  هددد ا علدددى  َوَٱدددَء

 [13. ]-علي  السؤه  -قما  زيسا  مو ى 

 .مقتل القبطر عل  ا  موس  عليه السال 

َۡددا  َ  ددْن َلَْهلَ يَهُ ُلٱددَءَ َمددن ﴿َوَدَخددَل ُْلَمَ ادَددةَ َعلَدد   َحدديَن َ ْفلَددة  م  عََم  َُْسددتََغ  ددَءا َمددْن َعددُ و  ددَءا َمددن َ دديَؤتَهَم َوَه  َۡددا َرُجلَددْيَن اَْقتَددتاََلَ  َه  َوَجددَ   َي

َنَ إَ ٱدددهُ 
دددْيطَ  دددَءا َمدددْن َعَمدددَل ُل ٱ ددد   َعلَْيدددَهَ ََددداَل َه  ََ عَم  َدددَوَٱَإعُس ُموَسددد    َقَ دددَ ددديَؤتَهَم َعلَددد  ُلٱدددَءَ َمدددْن َعدددُ و  ََ بَدددينّٞ س َعدددُ ّوّٞ م  ََددداَل َرب  إَ  دددر  ١٥ّلّٞ م 

َحيُا  ا ل ْلُمْجددَرَميَن  ١٦ظَلَْمددُ   َْفَسددر  َددُْ فَْر لَددر  ََغفَددَر لَددهُسىُ إَ ٱددهُس هُددَو ُْلَغفُددوُر ُلددرٱ َۡيددرش ََ  ١٧ََدداَل َرب  أََمدداى َلَْ َؤْمددَ  َعلَددرٱ  َلَددْن َلَُٱددوَ  ظَ  َأَْصددبَ

ُِ  َدد ددا اَتََرَٱدد بَددينّٞ  َددر ُْلَمَ ادَددَة َخاىئَفش َّّٞ م  ى إَ ٱددَق لََغددَو َْمَس اَْستَْصددَرُخهُُس ََدداَل لَددهُس ُموَسدد   ِْ دداى َلَْ  َلََراَد َلَ  اَددْبَطَ   ١٨ََٰفا ُلٱددَءَ ُْستَدَصددَرعُس أَددُ  َلَمٱ

َْمسََ  ِْ دددا أَدددُ ى َلَتَُراددُ  َلَ  تَْقتُلَدَدددر َٱَمدددا ََتَْلدددَ   َْفَسۡ ُموَسددد   َُمدددا ََددداَل اَ  ََ َوَمدددا تَُرادددُ   أَُلٱددَءَ هُدددَو َعدددُ ّوّٞ لۡٱ َْر ِْ ا  َدددر ُ دددوَ  َجبٱدددارش ُُ ى َلَ  تَ إَ  تَُراددُ  إَ ٱ

ددوَ  َمددَن ُْلُمْصددلََحيَن  ُُ ى إَ ٱ ُْلَمددَبَ اَددْأتََمُروَ  أَددَق لَيَْقتُلُددوَم  َددُْخرُ  ١٩َلَ  تَ ُموَسدد   َصددا ُْلَمَ ادَددَة اَْسددَؤ   ََدداَل اَ  َْ ددْن َلَ َُ َرُجددلّٞ م  ْج إَ  ددر لَددَق َوَجدداى

 
لََميَن  ٢١َصَحيَن َمَن ُلدٱ 

دَر َمَن ُْلقَْوَ  ُلظٱ  َُِ ََاَل َرب   َج  ا اَتََرَٱ َۡا َخاىئَفش  .21-15:﴾  و   اللصح٢١ ََخَرَج َمْد
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مدددا هدددو عليددد  مدددن اللدددم  دددي دينددد و عددداب مدددا عليددد  قدددوه  رعدددو ع ك شدددا الدددك منددد   اودددا وا  -عليددد  السدددؤه -لمدددا عدددرب مو دددى 

 [4.]  زال وائ ًا مستر يًا را همو  كا  ال يلو  ملينة  رعو

ق النددداسو  وجدددل  يهدددا  جلدددين يترا دددما  -عليددد  السدددؤه  -دوددد  مو دددى   نيدددلهما ز دددرائيلّي : المليندددة  دددي كقدددت الهددداجر و ك ا ادددر 

علدددى  -عليددد  السدددؤه-كعلدددى دينددد و كاآلودددر قإطدددّي مردددالف لهمددداو  ا دددتااث ا  دددرائيلّي بمو دددى  -عليددد  السدددؤه-مدددن  ددديعة مو دددى

ع ليل عددد  عدددن ا  دددرائيليو  مدددال الرجددد  بددد لك الدددوقتو كلدددم يكدددن مو دددى يلصدددل قتلددد و  لدددا  -عليددد  السدددؤه-مو دددى اللإطددديو  دددوقتا 

بَدددينّٞ    : -عليددد  السدددؤه-مو دددى  دددّلّٞ م  ََ َنَ إَ ٱدددهُس َعدددُ ّوّٞ م 
دددْيطَ  دددَءا َمدددْن َعَمدددَل ُل ٱ ن ض هددد ا اللتددد  مدددن  سدددإب الشددديطا  لددديع بدددا  هددديضح : ني َه 

 [ 14.]ك من  ربتيغضإي يتى  ربت ه ا  هل

َحيُا    ا  ١٦ََدداَل َرب  إَ  دددر ظَلَْمددُ   َْفَسدددر  َددُْ فَْر لَدددر  ََغفَددَر لَدددهُسىُ إَ ٱددهُس هُدددَو ُْلَغفُددوُر ُلدددرٱ َۡيدددرش ََدداَل َرب  أََمددداى َلَْ َؤْمددَ  َعلَدددرٱ  َلَددْن َلَُٱدددوَ  ظَ

 .17-18: و   اللصح ل ْلُمْجَرَميَن  

 ددله مو دددى علدددى مددا قدددا  مدددن قتلدد  الدددن   التدددي قتلهدداو ك وبتددد  زليددد  مندد  كمسدددالت  غ را ددد   اقددرا مرإدددًرا عدددن - عدددالى-يلددو    

﴾ بلتددد  الدددن   التدددي لدددم  دددامر ي بلتلهددداو  ددداعف عدددن ا إدددي الدددكو كا دددترا علدددّيو كال   اوددد  ي بددد  َرب  إَ  دددر ظَلَْمدددُ   َْفَسدددر مدددن الدددك   

 [ 4.] تعاقإني علي 

ن دددإابًا ليلصددد  بهدددا مدددراداو كلدددوال ن ددد  ن اد  تندددة مو دددى لمدددا قدددإس  كح الرجددد  بمثددد   لدددك كهكددد او زاا ن اد   نمدددًرا نجدددرن 

 [14.]الوقت و  لل يضرب الرج  الكثير من الّضرب كالسياي ثم ال يمول  مول اللإطي بوقت  زجرا  لما قضاا كن ادا

ُِ  َدددََٰفا ُلٱدددَءَ ُْستَدَصددد دددا اَتََرَٱددد ََ  َدددر ُْلَمَ ادَدددَة َخاىئَفش بَدددينّٞ ﴿ َأَْصدددبَ َّّٞ م  ى إَ ٱدددَق لََغدددَو َْمَس اَْستَْصدددَرُخهُُس ََددداَل لَدددهُس ُموَسددد   ِْ ددداى َلَْ  َلََراَد  ١٨َرعُس أَدددُ  َلَمٱ

َْمسََ  ِْ دددا أَددُ ى َلَتَُرادددُ  َلَ  تَْقتُلَدَددر َٱَمدددا ََتَْلدددَ   َْفَسۡ ُموَسددد   َُمددا ََددداَل اَ  ى َلَ  َلَ  اَددْبَطَ  أَُلٱدددَءَ هُدددَو َعدددُ ّوّٞ لۡٱ ََ إَ  تَُرادددُ  إَ ٱ َْر ِْ ا  َدددر ُ دددوَ  َجبٱدددارش ُُ   تَ

دددوَ  َمدددَن ُْلُمْصدددلََحيَن  ُُ ى إَ ٱ ُْلَمدددَبَ اَدددْأتََمُروَ  أَدددَق لَيَْقتُلُدددوَم  ١٩َوَمدددا تَُرادددُ  َلَ  تَ ُموَسددد   َصدددا ُْلَمَ ادَدددَة اَْسدددَؤ   ََددداَل اَ  َْ دددْن َلَ َُ َرُجدددلّٞ م  َوَجددداى

َصَحيَن 
لََميَن  ََخَرَج  ٢١ َُْخُرْج إَ  ر لََق َمَن ُلدٱ 

دَر َمَن ُْلقَْوَ  ُلظٱ  َُِ ََاَل َرب   َج  ا اَتََرَٱ َۡا َخاىئَفش  .21-16: و   اللصح   ٢١َمْد

 ددي الملينددة وائ ددا يترقددب ممددا قددل يلدد  بدد  بعددل هدد ا اللادثددةو يترقددب كيتل ددت كيتوقددع  -عليدد  السددؤه-بعددل ملتدد  اللإطددي ن ددإف مو ددى 

 دد اا الددك الدد ي ا تنصددرا بددا م  علدددى الددك اللإطددي يلا دد  آوددرو  لمددا مددر عليددد   مددا يكددو  مددن هدد ا ا مددر  مددر  ددي بعدددس الطددرقو

بَدددين    : -عليددد  السدددؤه-ا تصدددرو  علدددى اآلودددرو  لدددا  لددد  مو دددى   -عليددد  السدددؤه  -مو دددى  َّّٞ م  عددداهر الاوايدددة قثيدددر : ني إَ ٱدددَق لََغدددَو

عليددد  -ائيليع لردددو ا ك دددع   كالتددد و ن ض مو دددى علدددى الدددإطد بددد لك اللإطددديو  اعتلدددل ا  دددر -عليددد  السدددؤه-الشدددرو ثدددم عدددته مو دددى

َْمَسَ   : ز مدددا يريدددل قصدددلاو لمدددا  دددمع  يلدددو  الدددكو  لدددا  يدددلا ع عدددن   سددد  -السدددؤه ِْ دددا أَدددُ ى َلَتَُرادددُ  َلَ  تَْقتُلَدَدددر َٱَمدددا ََتَْلدددَ   َْفَسۡ ُموَسددد   ﴾و اَ 
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لاو  علدددم  رعدددو  بددد لكو  ا دددتل ينلددد و كعدددته  لمدددا  دددمعها الدددك اللإطدددي لل هدددا مدددن  مددد و ثدددم اهدددب بهدددا زلدددى بددداب  رعدددو  كنللاهدددا عنددد

 [6.]على قت  مو ىو  طلإوا  إعثوا ك ا اع ليلضركا ل لك

ى إَ ٱ ُْلَمددَبَ اَددْأتََمُروَ  أَددَق لَيَْقتُلُددوَم  َددُْخرُ  ُموَسدد   َصددا ُْلَمَ ادَددَة اَْسددَؤ   ََدداَل اَ  َْ ددْن َلَ َُ َرُجددلّٞ م  َصددَحيَن َوَجدداى
َۡددا  ََخدد ٢١ْج إَ  ددر لَددَق َمددَن ُلدٱ  َرَج َمْد

لََميَن 
دَر َمَن ُْلقَْوَ  ُلظٱ  َُِ ََاَل َرب   َج  ا اَتََرَٱ    ٢١َخاىئَفش

نئيذ ملددئهمو  لددا  -عليدد  السددؤه-كقدديس   الددك الرجدد  النا ددفو كبدداد هم زلددى زوإددا  مو ددى  ددْن   : بمددا اجتمددع عليدد   ا َُ َرُجددلّٞ م  َوَجدداى

َصددا ُْلَمَ ادَددَة اَْسددَؤ     َْ ََدداَل و كوو دد  ن  يوقعددوا بدد و قإدد  ن  يشددعرو  ـددـ  -عليدد  السددؤه-ا علددى قلميدد  مددن  صددل  لمو ددى  قًضدد: ني َلَ

ى إَ ٱ ُْلَمدددَبَ اَدددْأتََمُروَ  أَدددَق   ُموَسدد   َصدددَحيَن  يتشددداك ك   يددكو   : ني اَ 
َۡدددا  امتثددد   صدددل و    لَيَْقتُلُدددوَم  َدددُْخُرْج إَ  دددر لَدددَق َمددَن ُلدٱ   ََخدددَرَج َمْد

دددا اَتَ  َُِ  َخاىئَفش لََمددديَن  و ك  - دددإلا   ك عدددالى-ن  يوقدددع بددد  اللتددد و كدعدددا    َرَٱددد
دَدددر َمدددَن ُْلقَدددْوَ  ُلظٱ     ضددد  قدددل  ددداب مدددن ا إددد و  ََددداَل َرب   َج 

 [13.]ك عل  غضإاو من غير قصل من  لللت 

 إل  م ان -عليه السال –رحلة موس  : المبحث السادس. 

دددبَيَل  َُ ُلسٱ دددَ اَدَر َسدددَواى ْۡ َُ َمدددْ اََن ََددداَل َعَسددد   َرأ دددرى َلَ  اَ دددهَ تَْلقَددداى دددا تََوجٱ دددَن ُلدٱددداَس ٢٢َولَمٱ دددةش م  َُ َمدددْ اََن َوَجدددَ  َعلَْيدددَه َلُمٱ دددا َوَرَد َمددداى َولَمٱ

َمدددَا ََالَ  ُُ َۡدددُا ُْمدددَرَلَتَْيَن تَدددُءوَداَ َ ََددداَل َمدددا َخْطبُ  َوَلَأُو َدددا َ دددْي ّٞ َٱبَيدددرّٞ اَْسدددقُوَ  َوَوَجدددَ  َمدددن ُدو َ
َُُ َعددداى  ٢١تَدددا َ   َْسدددقَر َحتٱددد   اُْصدددَ َر ُلر 

ى إَلَ  ُلظ ل   َقَاَل َرب  إَ  ر لََماى َلَ َإْلَ  إَلَرٱ َمْن َخْير   َقَيرّٞ   .24-22: و   اللصح. ٢٤ ََسقَ   لََُۡما  ُاٱ تََولٱ  

َُ َمددْ اََن ََددا ددهَ تَْلقَددداى ددا تََوجٱ ددبَيَل  خدددرج موسدد  ﴿ َولَمٱ َُ ُلسٱ دددَ اَدَر َسددَواى ْۡ ا خائفودددا،  -عليددده السددال  -َل َعَسددد   َرأ ددرى َلَ  اَ ا أدفسددده مدفددردو  ددارو

ع مدددن حاد و يدددرع، َلسدددد      دددرُ مؤددده مدددن حاد و  راحلدددة و  حدددءاُ  حدددو مددد ان،  لمدددا رَلى حالددده وعددد   مؤر تددده أدددالطراق، وخلدددوٱ

ددبَيَل   ﴿ َعَسدد   َرأ دد:أقولدده -تؤددال -َلمددرع إلدد  هللا  َُ ُلسٱ ددَ اَدَر َسددَواى ْۡ و -عليدد  السددؤه-كهدد ا يالددة المضددطرو هكدد ا وددرة مو ددى رى َلَ  اَ

ددد  كاكيددد و ها بدددا مدددن بطدددد  رعدددو  كقومددد و ودددرة  ودددرة وائ ًدددا يترقدددبو اليدددل ي نيض كجددد  يسدددلكو مهددداجًرا مدددن كينددد و  ا ًقدددا نمض

مدد من المويددل الواثددم مددن  بدد و المتوقدد  عليدد و الدد ي يعلددم علددم ن  يهليدد   ددوا  السددإي و ز دد  قلددب ال: كقلإدد  منطددرح بددين يددلي واللدد 

 [7. ]اليلين ن  الجابر لكسرا كالم رة لكرب و كال الهض لشعثة زال الوايل اللهضا 

َۡددُا ُْمددَرَلَتَْيَن تَددءُ  ددَن ُلدٱدداَس اَْسددقُوَ  َوَوَجددَ  َمددن ُدو َ ددةش م  َُ َمددْ اََن َوَجددَ  َعلَْيددَه َلُمٱ ددا َوَرَد َمدداى َمددَا ََالَتَددا َ   َْسددقَر َحتٱدد   ﴿َولَمٱ ُُ وَداَ َ ََدداَل َمددا َخْطبُ

 َوَلَأُو َددا َ ددْي ّٞ َٱبَيددرّٞ 
َُُ َعدداى ى إَلَدد  ُلظ ددل   َقَدداَل َرب  إَ  ددر لََمدداى َلَ َإْلددَ  إَلَددرٱ َمددْن َخْيددر   َقَيددرّٞ  ٢١اُْصددَ َر ُلر   ددو     ٢٤ ََسددقَ   لََُۡمددا  ُدداٱ تَددَولٱ  

 .24-23:اللصح

دد َُ َمددْ اََن  ﴿ َولَمٱ ددَن ُلدٱدداَس لمددا ك دد  زلددى مددلين كك د ما هدداو كقددا  لهددا بئددر يددردا  عددا  الشددا و : ني ا َوَرَد َمدداى ددةش م   ﴿َوَجددَ  َعلَْيددَه َلُمٱ

دددلذو ا موا دديهمو  َۡدددُا جماعددة قثيدددر  مرتل دددينو ياسئ  منعدددا  نغنامهمدددا  ﴿ُْمدددَرَلَتَْيَن تَدددُءوَداَ َ  ددي مكدددا  ن ددد   مدددن مكددا همو  ﴿َوَوَجدددَ  َمدددن ُدو َ
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َمدددَا عدددن المدددا ع لدددئؤ  ردددتل  باغندددامهمو  ُُ َُُ مدددا  دددا كما  ددد كدا و :ني ﴿ََددداَل َمدددا َخْطبُ َعددداى  صدددرب : ني ﴿ََالَتَدددا َ   َْسدددقَر َحتٱددد   اُْصدددَ َر ُلر 

إدددالرغم الرعدددا  موا ددديهم عدددن المدددا  يددد  اً عدددن متايمدددة الرجدددا و كيددد ب الم عدددو ع    الادددر  هدددو بيدددا  مدددا يدددل  علدددى ع تهمددداو  

مدددن ا دددطرا هما للردددركة كالسدددليع لكنهمدددا قا تدددا يريصدددتين  مددداه اللدددرل علدددى االبتعددداد عدددن الرجدددا و كعدددله مدددتايمتهمو كهندددا 

اقرهمددددا ب،يدددال  تلددددى  ددددي _   ددددإلا   ك عدددالى _  ضدددرب المددددرن  ن كع المثددد   ددددي ي اعهدددا علددددى   سدددها ك دددديا تهاو يتددددى ولدددل   

دددلت المرن دددا و  دددإب وركجهمدددا مدددن ودددل هما  لددداالقتابددد و لتإلدددى  إراً دددا  هتدددلي بددد  المدددرن  ال ﴿ َوَلَأُو َدددا َ دددْي ّٞ َٱبَيدددرّٞ :مسدددلمةو ثدددم ك ض

ع لن ددددل هماو كثددددا ل مرك  دددد  -عليدددد  السددددؤه  -قإيددددر السددددن ال يسددددتطيع ن  يرددددرة للسددددلي  ير ددددلنا ا ددددطراً او   هددددب مو ددددى  

دددا﴾ موا ددديهما  يمدددة بهمددداو قيددد  دددلاىم لاهذما عو  علدددى  نس الإئدددر ي دددراً ال يللددد  زال  دددإعة  جدددا  قا دددت الرعدددا  يضددد: لمسددداعل هماو   اسا

قا ددت بئددراً نوددرن عليهددا  ددرر   ر عهددا كا ددتلى : نك نقثددرو  اقلضدد  كيددلا مددع مددا قددا  بدد  مددن الو ددب كال ددوع كجرايددة اللددلهو كقيدد 

 [11.]منها

ى إَلَدد  ُلظ ددل   َقَدداَل َرب  إَ  ددر لََمدداى َلَ َإْلددَ  إَلَددرٱ َمددْن َخْيدد يئددٍر قليدد  نك قثيددرو كيملدد  ا قثددرك   ر   َقَيددرّٞ ﴿ ُدداٱ تَددَولٱ   ددنئ وا  ي  ددي  ن تلددت زلددي مر

ز ددي لمددا ن تلددت زلددى مددن ويددر الددلينو  ددرل  ليددًرا  ددي الددل ياع : ملتدداة  ددائ و كلدد لك عددلي بددالؤهو كقيدد  معندداا ، ﴿ َقَيددرّٞ علددى الطعدداه

- دددا ألر زلدددى هددد ين النإيدددين مو دددى ك دددعيب   ددد  قدددا   دددي  دددعة عندددل  رعدددو و كالادددر  منددد  زعهدددا  التدددإ ف كالشدددكر علدددى الدددكو 

و كهمدددا وؤ دددة الدددك التمدددا ع ليكدددو  لدددك  دددي الدددك ن دددو و ك  علهمدددا زماًمدددا كقدددلك و ك دددي اللصدددة  رغيدددب -عليهمدددا الصدددؤ  كالسدددؤه

 [ 15.] ي الريرو كيز على المعاك ة على الإرو كبعز على ب   المعركب مع ال هل

َُۡما تَْمَ ددر َعلَدد ْتددهُ إَْحددَ م  َُ عُس َوََددصٱ َعلَْيددَه ُلْ ﴿  ََجاى َُ ددا َجدداى ُ  ََالَددْ  إَ ٱ َلَأَددر اَددْ ُعوَم لَيَْجَإاَددَق َلَْجددَر َمددا َسددقَْيَ  لَدَددُا  َلَمٱ قََصددَص ََدداَل   ُْسددتَْحيَاى

لََميَن  
 .25:اللصح َ  تََخْمَ  ََجْوَت َمَن ُْلقَْوَ  ُلظٱ 

 -عليددد  السدددؤه-اهو ال دددرة يدددا ي  دددريعاو ك إدددلن مرددداكب مو دددى كا تلدددا ا لربددد و هددد -عليددد  السدددؤه-بينمدددا قندددا  تامددد  يدددا  مو دددى 

و  إعدددل ن   جعدددت المرن دددا  زلدددى نبيهمددداو  جعتدددا -عليددد  السدددؤه  - تدددوالى علدددى مو دددى  - دددإلا   ك عدددالى-بدددالت ليو ك إدددلن مدددنن   

كجددل ا  جدددؤ : كمدداق قالتدددامدددا نع ل: كقدددا  لهمددا-عليددد  السددؤه  - ددريعا قإددد  الندداسو كنغنامهمدددا ي دد  بطدددا و  تع ددب كالدددلههما  ددعيب 

ُ   ،ااهإدددي  ادعيددد  لددديو :  دداللا  يمندددا  سدددلى لندددا نغنامنددداو  لدددا   يدددلاهما َُۡما تَْمَ دددر َعلَددد  ُْسدددتَْحيَاى ْتدددهُ إَْحدددَ م  َُ جدددا ل يعلوهدددا  ﴿  ََجاى

دددل ع مدددن النسددا و وراجدددة كالجدددةو كلكددن جدددا ل: "-  دددي   عنددد -قددا  عمدددر بدددن الرطدداب [ 16.]الليددا  كالر ددد  مسدددتتر   ليسددت بسا

"قدددل ك دددعت قدددم د عهدددا علدددى كجههدددا ا دددتليا 
(2)

و هددد ا هدددي المدددرن  الع ي دددةو كهكددد ا ير دددم لندددا اللدددرآ  المدددنهح ال ريدددل  دددي  عامددد  

المدددرن  مدددع الرجددد و  عامددد  يال ددد  الليدددا  كاللشدددمةو  دددالمرن  المسدددلمة  إتعدددل عدددن الرجدددا و ال دددتايمهم كال ردددالطهمو كز  ا دددطرل 

                                                             
/ 8)ز نادا  ليفو   سير ابن قثيرو : و قا  ابن قثير(332/ 8)مصن  و قتاب ال ضائ و ما اقر  ي مو ى علي  السؤه من ال ض و نورج  ابن نبي  يإة  ي ( 2)

215.) 
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   عامدددد  يسددددودا السددددتر كالليدددا و  سددددير  ددددامرة بل ابهدددداو يا ألددددة لن سددددها ق ددددوهر  مصددددو ة للتعامددد  معهددددم للضددددا  ياجا هدددداو قددددا

 .اليستطيع نيل الو و  زليها

ال لرددديمذنض عليدددكو بددد  ن دددت : ني ﴿ ََالَدددْ  إَ ٱ َلَأَدددر اَدددْ ُعوَم لَيَْجَإاَدددَق َلَْجدددَر َمددا َسدددقَْيَ  لَدَدددُا  ،: كا ألددر زلدددى يريلدددة  لدددك المدددرن   دددي الرطدداب

ا با يسدددا و كز مدددا قصدددلا ن  يكا ئدددك علدددى زيسدددا كو كهددد ا  دددادب  دددي العإدددا  و    هدددا لدددم  طلإددد  يلإدددا مطللددداع لدددئؤ يدددوهم الددد ي ابتدددلن ن

عُس َوََددصٱ َعلَْيددَه ز ض نبددي يددلعوبع لي تيددك نجددر مددا  ددليت لندداو يعنددي ليثيإددك كيكا ئددك علددى  ددليك لانمندداو :  يإددةو بدد  قالددت َُ ددا َجدداى ﴿  َلَمٱ

يددد  قصصددد  مدددع  رعدددو  كقومددد  مدددن اللدددإ و كاقدددر لددد  مدددا قدددا  مدددن نمدددرا مدددن كالد ددد و ثدددم زللائددد   دددي الددديم ني قدددّح عل ُْلقََصدددَص  ،

ك  ا دد و ثددم  ربيتدد   ددي بيددت  رعددو  ك شددا  و زلددى ملتدد  اللإطددي كالسددإب الدد ي وددرة مددن نجلدد  مددن بلددلاو  لمددا ا تهددى مددن قددح وإددرا 

لََمدديَن  : د عليدد  مطمئرنًددا كمإشددًرا لدد  بددتكا  همدد  -عليدد  السددؤه-علددى  ددعيب 
 طددب   ًسددا كقددر  ﴿ ََدداَل َ  تََخددْمَ  ََجددْوَت َمددَن ُْلقَددْوَ  ُلظٱ 

 [6. ]عينًاو  لل ورجت من مملكتهمو  ؤ يكم لهم  ي بؤد او كال سل  لهم عليناو  ا ت هنا  ي مؤا آمن قل ن  اب   منهم

   أم ان -عليه السال -استقرار موس: 

َُۡما: َددال تؤدددال  ىأَأَدددَ  ُْسددتَ  ﴿ََالَددْ  إَْحدددَ م  ََمدديُن   ْ َجْرعَُ إَ ٱ َخْيدددَر َمددَن ُْسدددتَ   ْ اَ  ِْ ُ  َ تَدددْيَن 62َجْرَت ُْلقَدددَو ََُحدددَق إَْحددَ ى ُْأدَتَدددرٱ َه  ََددداَل إَ  ددرى َلَُرادددُ  َلَْ  َلُ 

ا  ََمدددْن َعددددَ َمَ َوَمددداى َلَُرادددُ  َلَْ  َلَ  دَدددَر َحَجدددج َ  َدددَْٰ  َلَْتَمْمدددَ  َعْ دددرش َم 
ى َلَ  تَدددْأُجَر َر  َ دددلََحيَن َعلَددد   ُ َمدددَن ُلصٱ  َُ ُلٱ  َسدددتََجُ  َرى إَ  َ ددداى

 ٢٧ُ دددقٱ َعلَْيدددَقُ

ُ َعلَ   َما  َقُوُل َوَٱي َ  َعلَرٱَ َوُلٱ ْيُ   اََل ُعْ َو  ََ ََجلَْيَن ََ ِْ لََق أَْيدَر َوأَْيدََقَ َلَاٱَما ُ
 
 .26-28: و   اللصح  ٢٨لّٞ ََاَل َف

و زلددددى عددددر  زيددددلن المددددرن ين علددددى نبيهددددا ن  يسددددتاجرا للعمدددد   ددددي -ليهمددددا السددددؤهع-ا تلدددد  السددددياق مددددن  دددديا ة  ددددعيب لمو ددددى 

ما ددديت و زا لدددم يكدددن لهدددم بإيدددتهم  جددد  يلدددوه بددد لكو كقدددل قإدددر نبوهمددداو  لمدددا  نل نما تددد  كك عددد و  نل ن ددد  ويدددر مدددن يسدددتاجر للعمددد  

 [17.]عنلهمع للو   على العم  كنما ت 

 ر عددد  الل دددرو كال يطيلددد  زال عشدددر   جدددا و كنمدددا : نمدددا قو ددد : باما تددد  كقو ددد ق قالدددتيدددا بنيدددة مدددا علمدددك : كهندددا  دددالها نبوهدددا  لدددا 

 لددل قددا  امشددي ول دديو كا عتددي لددي الطريددمو  دد  ي نقددرا ن   صدديب الددريف ثيابددك  تصددف لددي جسددلبو  ددتادا الددك  غإددة  يدد و : نما تدد 

ى : لدددا  تَدددْيَن َعلَددد   ََُحدددَق إَْحدددَ ى ُْأدَتَدددرٱ َه  ا  ََمدددْن َعددددَ َمَ َوَمددداى َلَُرادددُ  َلَْ  َلَُ دددقٱ  ﴿إَ  دددرى َلَُرادددُ  َلَْ  َلُ  دَدددَر َحَجدددج َ  َدددَْٰ  َلَْتَمْمدددَ  َعْ دددرش َم 
َلَ  تَدددْأُجَر َر  َ

دددلََحيَن ،  ُ َمدددَن ُلصٱ  َُ ُلٱ  َسدددتََجُ  َرى إَ  َ ددداى
﴿ :-عليددد  السدددؤه  -و قدددا  مو دددى [ 18. ] دددي يسدددن الصدددلإة كالو دددا  بمدددا قلدددت: نيَعلَْيدددَقُ

لَددَق أَْيدَددر َوأَ 
 
ُ َعلَدد   َمددا  َقُددوُل َوَٱيددلّٞ  ، َف َ  َعلَددرٱَ َوُلٱ ددْيُ   َدداَل ُعددْ َو  ََ ََجلَددْيَن ََ ِْ  تكجدد و كنقدداه معدد  يك يدد  كيعمدد   ددي  عايددة ْيدَددَقَ َلَاٱَمددا ُ

 [19. ]غنم و كما يلتاة زلي و كزكج  ابنت 
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 رعو  من الرسالة لمصر، وإرساله إل   رعو ، وموَم -عليه السال   -عودة موس : المبحث الساأع . 

ا  إَ  دد:َددال تؤددال  يُددوى ُُ َْهلَددَه ُْم َِ َا ََدداَل  َِ ُلط ددوَر  َددارش ا َددَس َمددن َجا َدد َُ ََجددَل َوَسدداَر أَأَْهلَددهَمى  ِْ دد   ُموَسدد  ُ ََ ددا ََ ُُا ﴿ َلَمٱ اتَددي َُ ا لٱَؤل ددرى  ا َْسددُ   َددارش َُ رى 

ْا تَ  ُُ َن ُلدٱاَر لََؤلٱ َۡا أََخبَر  َلَْو َجْءَوة  م  ْد  .21: و   اللصح ْصطَلُوَ  م 

دددى -عليددد  السدددؤه  -بوعدددلا لشدددعيب -عليددد  السدددؤه  -هكددد ا نك دددى مو دددى دددىم مذو ا دددا قاضا و  مكدددز عندددلا المدددل  التدددي ا  لدددا عليهددداو    الامض

ددد ا ﴾ يعندددي اجا ددد  ك دددره منددد و ك دددا  باهلددد و قدددا  م اهدددل: ٱ أ لمدددا قضدددى ا جددد  مكدددز بعدددل الدددك عندددل  دددهرا عشدددًرا نودددرنو  اقددداه : ن مض

ا  ﴾ ع ددو ر  اددا  
ا رددبر ٱلط  ددن جا ا ادد ا مر نددلا عشددرين  ددنةو ثددم ا ددتاا    ددي العددود زلددى مصددر  دداا  لدد و  رددرة باهلدد  زلددى جا ددب مصددرو    ا

يددة  ددي ليلددة مأللمددة  ددا ية  ددليل  الإددردو كنودد  امرن دد  الطلددمو : ني ا َْسددُ   َددارش نبصددر  دداً او كقددا   ددي الإر  َُ ا  إَ  ددرى  يُددوى ُُ َْهلَددَه ُْم َِ ا ﴿ ََدداَل 

َۡدددا أََخبَدددر    ْد ُُا م  اتَدددي َُ دددَن ُلدٱددداَر  عدددن الطريدددمع   ددد  قدددا  قدددل نوطدددا الطريدددمو : يعندددي لٱَؤل دددرى  قطعدددة ك دددعلة مدددن : يعندددي ﴿ َلَْو َجدددْءَوة  م 

ْا تَْصطَلُوَ   النا  ُُ  [5. ] ستل ئو  ﴿لََؤلٱ

   وأال ا له أالرسالة-عليه السال  -  اُ رأا ر لموس ،: 

دد: َددال تؤددال   ى إَ  ددرى ﴿ َلَمٱ ُموَسدد   ددَجَرَة َلَ  اَ  َرَٱددَة َمددَن ُل ٱ ْاَمددَن  َددر ُْلبُْقَؤددَة ُْلُمبَ 
َ ِْ ددَطراَ ُْلددَواَد ُ

ََ َمددن َ   َۡددا  ُددوَد لََمدديَن اى َلَتَم  ُ َرب  ُْلَؤ   ١١ َلَ َددا ُلٱ

ا وَ  َۡددا َجدداىّ ّٞ َولٱدد   ُمددْ أَرش تَددإ  َٱأَ ٱ ْۡ اَهددا تَ َُ ددا َر   َلَمٱ
ىَمدَدديَن َوَلَْ  َلَْلددَق َعَصدداَمُ ِْ بَددْل َوَ  تََخددْمَ إَ ٱددَق َمددَن ُ َْ ى َلَ ُموَسدد   ُِْ اَ  ُْسددلُْق اَددَ َم  َددر  ١١لَددْا اَُؤق دد

أ ددد دَدداَ  َمدددن رٱ  ََق أُْرَه 
 
ََِ  َدددَء ْهدد ُ  َوُْضدددُمْا إَلَْيددَق َجدَاَحدددَق َمدددَن ُلرٱ َُ َمدددْن َ ْيدددَر ُسددوى دداى ََ ا ددَجْيبَددَق تَْخدددُرْج أَْي ُدددْا َٱدددا ُوا  َق إَلَدد    َْرَعدددْوَ  َوَمَ َ هَمىُ إَ ۡٱ

َسقَيَن 
ا  َ   .32-31: و   اللصح ََْومش

زلددى هدد ا المكددا  للكمددة  - ددإلا   ك عددالى- للددا  مصددل  النددا و يددلث نمددر ع يددبو للددل  دداق     -عليدد  السددؤه-يينمددا  وجدد  مو ددى 

َْاَمددَن  عأليمددةو  ِْ ددَطراَ ُْلدددَواَد ُ
ََ َمددن َ   َۡددا  ُددوَد دداى َلَتَم  جا ددب الددوادي ممددا يلددي ال إددد  عددن يميندد  مددن  اييددة الاددربو قمدددا مددن : ني ﴿  َلَمٱ

دداَهَ ان: قددا   عددالى ددَر َوَمددا ُٱدددَ  َمددَن ال ٱ دَا إَلَدد  ُموَسدد  اَِم  ددي  ََ أَددر  إَف  ََ َِ ال َغر  عليدد  -﴾  هدد ا ممددا ير ددل زلددى ن  مو ددى ﴿َوَمددا ُٱدددَ  أََجا َدد

ينددد و كالندددا  كجدددلها  ضدددطره  دددي  ددد ر  وضدددرا   دددي للدددف ال إددد  و قصدددل الندددا  زلدددى جهدددة اللإلدددةو كال إددد  الاربدددي عدددن يم-السدددؤه

ى إَ  ددرى : ممددا يلددي الددواديو  وقددف باهتًددا  ددي نمرهدداو  ندداداا  بدد  ُموَسدد   ددَجَرَة َلَ  اَ  َرَٱددَة َمددَن ُل ٱ ْاَمددَن  َددر ُْلبُْقَؤددَة ُْلُمبَ 
َ ِْ ددَطراَ ُْلددَواَد ُ

﴿ َمددن َ  

لََمددديَن    ُ َرب  ُْلَؤ  هنددداب كبعثددد   إيددداو  -عليددد  السدددؤه-إلعدددة المإا قدددة لددد و كجعلهدددا   مإا قدددةع   ض   قلدددم مو دددى  ددداداا  دددي الَلَ َدددا ُلٱ

لََمددديَن  ك ددداداا بندددلا  عألددديم  ُ َرب  ُْلَؤ  الددد ي يرايإدددك كيكلمدددك هدددو  ب العدددالمينو ال عدددا  لمدددا يشدددا و ال زلددد  غيدددراو كال  ﴿ إَ  دددرى َلَ َدددا ُلٱ

لدددة المرلوقدددال  دددي اا ددد  ك ددد ا  و كنقوالددد  كن عالددد   دددإلا  و  مدددا نعألمددد  مدددن  دددلا و كمدددا  ب  دددوااو  عدددالى ك لدددلس ك ندددتا عدددن مماث

 [5و6.]نجمل  من وطاب
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 صدددا ل ييدددة  سدددعىو  لمدددا -عليددد  السدددؤه- اللاهدددا مو دددى ﴿ َوَلَْ  َلَْلدددَق َعَصددداَمُ  :  لدددا  -عتكجددد  -بعدددل هددد ا الندددلا  العألددديم نمدددرا   

و كهددي  دد - آهددا  وع معددركب مددن ن ددواع الليددالو كهددي منهددا عألدداهو كلضددى مو ددى ها بًددا منهددا كلددم  تلددرب ك ضددطربو كقا هددا جددا  

ىَمدَيَن :        يرجعو قل نو  من  الروب ق  مإل و كهنا ن اا النلا  ِْ  إَ ٱَق َمَن ُ
بَْل َوَ  تََخْمَ

َْ ى َلَ موَس    [ 4].﴿ اَ 

هَ : ثددم نمددرا بددامر آوددر  لددا  َِ  َددَءا ََق أُر  دد ه  ددُما  إَلَي ددَق َجدَاَحددَق َمددَن الرٱ ُ  َواض  دداُ َمددن  َ ي ددَر ُسددو ََ ددُرج  أَي  ددلُق  اَددَ َم  َددر َجي بَددَق تَخ  ا َدداَ  ﴿ اس 

ددا  َاَسددقَين ،  مو ُددا  َٱددا ُوا ََو  َ  َوَملَََّددَه إَ ۡٱ َعددو  أ ددَق إَلَدد   َر  ددلُق    َمددن رٱ ددُرج  أَ نيع ندودد  يددلب  ددي جيإددكو   اس  ُ  تَخ  دداُ َمددن  َ ي ددَر ُسددو ََ ني  ي 

َِ بددرلو  ررجددت كلهددا  ددعاع قضددو  الشددم و  دد ه  ددُما  إَلَي ددَق َجدَاَحددَق َمددَن الرٱ زاا هالددك نمددر يددلب كمددا  ددرن مددن  ددعاعها : ني ﴿ َواض 

 -نهمددا  ددي   ع-هددو العضددلو كقددا  عطددا  عددن ابددن عإدداس : كقيدد .  ادولهددا  ددي جيإددك  عددل زلددى يالتهددا ا كلددىو كال ندداح اليددل قلهددا

مددامن وددائف بعددل مو ددى زال زاا ك ددع يددلا علددى : نمددرا ن  يضددم  ددل ا  يدد هب عندد  ما الدد  مددن الرددوب عنددل معاينددة الليضددةو كقددا : 

[5و20. ] ل ا زا  وو  
 
 

دددا  َاَسدددقَين  مو ُدددا  َٱدددا ُوا ََو  َ  َوَملَََّدددَه إَ ۡٱ َعدددو  أ دددَق إَلَددد   َر  َها َددداَ  َمدددن رٱ تدددا  مدددن   يعندددي : ﴾  ددد ا ك ﴿  َدددَءا ََق أُر   - عدددالى-العصدددا كاليدددلو يذ ض

ق و   -علي  السؤه-لمو ى لئ َ   على  ر َعو   .ن  لنا بها ين اآليتين زرلى  رعو : ﴾ نيإَلَ   َر 

دددا  َأََخددداُ  َلَ  اَْقتُلُدددوَ  : قدددا   عدددالى َُ َمد دددر لََسددد ١١﴿ ََددداَل َرب  إَ  دددر ََتَْلدددُ  َمدددْدُْۡا  َْفسش دددُروُ  هُدددَو َلَْ َصددد ا َوَلََخدددر َه  ُش ا  َأَْرَسدددْلهُ َمَؤدددَر َرْد ا ش

أُوَ   ددء  َُ َُدَرىَ إَ  ددرى َلََخدداُ  َلَ  اُ َمددا أَ  ١٤اَُصدد   ُُ ا  َدداَل اََصددلُوَ  إَلَْي دش
َمددا ُسددْلطَ  ُُ ددَ َم أَأََخيددَق َو َْجَؤددُل لَ َُ َمددا   َ ََدداَل َسدَُ دد   َع ُُ  َلَ تَُمددا َوَمددَن ُتٱبََؤ

تَدَدداىُ ااَ 

لَبُوَ  
 .35-33: و   اللصح ُْلَغ 

 ددد قضر جإدددركل  -عليددد  السدددؤه -بر دددالت و كنيضدددلا بدددالمع تال الإي ندددال علدددى  دددلق و لكدددن مو دددى -عليددد  السدددؤه-هكددد ا بلددد    مو دددى

ن  ي عددد  لددد  نوددداا  -عدددت كجددد  - رعدددو  كبطشددد و ك ددد قر نيضدددا ن ددد  قتددد  مدددنهم   سددداو  رددداب ن  يلتلددد   رعدددو  كملددد ا  دددلعا   

أُوَ   ﴿ إَ  دددرى َلََخدددهدددا ك  معيندددا كمسدددا لاو  دددء  َُ زاا لدددم يكدددن لدددي كزيدددر كال معدددينع   هدددم ال يكدددادك  ي لهدددو  عنددديو  ا دددت اب    اُ  َلَ  اُ

دعددددا ا -عددددت كجدددد  -
 
ددددَ َم أَأََخيددددَق  : كقددددا  لدددد   َُ ا   لويددددك بدددد و : ني ﴿ َسدَُ دددد   َع دش َمددددا ُسددددْلطَ  ُُ ﴿  َدددداَل ي ددددة كبرها ًدددداو : ني ﴿ َو َْجَؤددددُل لَ

َما    ُُ لَبُوَ    َ ﴿ أَ نو با ااََصلُوَ  إَلَْي
َما ُْلَغ  ُُ  َلَ تَُما َوَمَن ُتٱبََؤ

تَدَاىُ  [ 7]. ااَ 

 رسالته إل   رعو ، وموَم  رعو  من الرسالة –عليه السال   -تبليغ موس : المبحث اليامن: 

وَسددد   أَ : قدددا   عدددالى هُا م  َُ دددا َجددداى دددَءاى إَ ٱ   َ ﴿  َلَمٱ ددد   ََدددالُوا  َمدددا َه 
تَدَدددا أَي دَ  لَددديَن ااَ  َوٱ ِْ اأَاىئَدَدددا ُ َُ دددَءا  َدددرى   َۡ ى َوَمدددا َسدددَمْؤدَا أَ ْفتَدددرش َوََددداَل  ١٦َسدددْحرّٞ م 

 َُ اَرُ إَ ٱهُس َ  اُْفلَ قَبَةُ ُل ٱ ُُوُ  لَهُس َع  َُ أَُْلَُۡ ى  َمْن َعدَ عَم َوَمن تَ لَُموَ   ُموَس   َرأ رى َلَْعلَُا أََمن َجاى
 . 37: اللصح ُلظٱ 

كنويددد  هدددا ك  زلدددى  رعدددو  كملئددد و كعر دددهما مدددا آ اهمدددا   مدددن  -عليددد  السدددؤه-عدددن م دددي  مو دددى  -لى دددإلا   ك عدددا-يرإدددر 

مدددن  وييدددلا كا إددداع نكامدددراو  لمددا عددداين  رعدددو  كملددد ا الدددك  -عدددت كجدد -المع ددتال الإددداهر  علدددى  دددلقهما  يمددا نوإدددرا بددد  عدددن   
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 دددرهم كباددديهم زلدددى العنددداد كالمإاهتدددةو كالدددك لطايدددا هم ك كإدددرهم و عدددللوا بك- دددإلا   –ك ددداهلكا ك لللدددواو كنيلندددوا ن ددد  مدددن عندددل   

لَدددديَن ،:عددددن ا إدددداع اللددددمو  لددددالوا َوٱ ِْ اأَاىئَدَددددا ُ َُ ددددَءا  َددددرى   َۡ ى َوَمددددا َسددددَمْؤدَا أَ ْفتَددددرش ددددَءاى إَ ٱ َسددددْحرّٞ م  م تعدددد  مصددددنوعو كن ادكا : ني ﴿ َمددددا َه 

ددد: معا  ددت  بالليلدددة كال ددااو ثدددم قددالوا  َۡ لَدديَن  ﴿َوَمدددا َسددَمْؤدَا أَ َوٱ ِْ اأَاىئَدَدددا ُ َُ -يعندددو  عإدداد    كيدددلا ال  ددريك لددد و  لددا  مو دددى  َءا  َددرى 

 : م يإا لهم -علي  السؤه
َُ ُلظٱ  اَرُ إَ ٱهُس َ  اُْفلَ قَبَةُ ُل ٱ ُُوُ  لَهُس َع  َُ أَُْلَُۡ ى  َمْن َعدَ عَم َوَمن تَ  [6.]﴾لَُمو َ ﴿ َرأ رى َلَْعلَُا أََمن َجاى

 و  وتؤاليه عل  رب الؤإةطغيا   رع. 

ددُن َعلَدد  ُلط ددينَ : قددا   عددالى َم   َۡ دده  َ ْيددَرَ  َأَْوََددْ  لَددر اَ 
ددْن إَلَ  ددا م  ُُ َۡددا ُْلَمددَبُ َمددا َعلَْمددُ  لَ أَا 

ى ا لٱَؤل ددرى َلَطٱلَددُع  ﴿َوََدداَل  َْرَعددْوُ  اَ   َُْجَؤددل ل ددر َصددْرحش

َظُد هُس َمَن  َِ َه ُموَس   َوإَ  ر  ى إَلَ  َءأَيَن إَلَ  
 َُ  .36: و   اللصح ُْل

دددْن : للدددل  مدددادن  رعدددو   دددي يايا ددد  ك  إدددراو يتدددى ادعدددى ا لوهيدددةو كقدددا    دددراب قومددد  ك ددداد هم دددا م  ُُ َۡدددا ُْلَمدددَبُ َمدددا َعلَْمدددُ  لَ أَا 
ى ﴿ اَ 

دده  َ ْيددَرَ  
﴿  َأَْوََددْ  كمعإددوًدا  ددوايو   يمددا جددا قم بدد  مددن ن  لكددم كلدد   بضددا غيددريو -عليدد  السددؤه- تعإددلكاو ك صددّلقوا قددو  مو ددى إَلَ 

ددُن َعلَدد  ُلط دديَن    َم   َۡ ددا و  لَددر اَ  ا لي عدد  لدد  لإنًددا مددن  رض َظُد ددهُس َمددَن بندداً و : ني ﴿  َُْجَؤددل ل ددر َصددْرحش َِ ددَه ُموَسدد   َوإَ  ددر  ى إَلَ  ﴿ لٱَؤل ددرى َلَطٱلَددُع إَلَدد  

دددَءأَيَن ،
 َُ  دددإلا    -و  دددا ألر زلدددى هددد ا ال دددرا   العأليمدددة علدددى  -  السدددؤهعليددد -كلكدددن  دددنللم هددد ا الألدددنو ك دددريكم قددد ب مو دددى ُْل

و كادضعدددى ن ددد  زلددد و ك  دددى ن  يكدددو  لددد  علدددم با لددد  اللدددمو ك عددد  -عليددد  السدددؤه-التدددي مدددا بلاهدددا آدمددديو ييدددز قددد ضب مو دددى ك عدددالىو

الددد ين يتعمدددو  ن هدددم قإدددا  و كقددد  هددد ا  دددركيحو كلكدددنض الع دددب مدددن هددد ال  المدددى -عليددد  السدددؤه-ا  دددإابع ليتو ددد  زلدددى زلددد  مو دددى

المملكدددةو المدددلبرك  لشددد ك هاو قيدددف لعدددب هددد ا الرجددد  بعلدددولهمو كا دددترف نيؤمهدددمو كهددد ا ل سدددلهم الددد ي  دددا   ددد ة  ا دددرة  ددديهمو 

  سددل ديددنهمو ثددم  إددع الددك  سدداد علددولهمو  نسددالك اللهددم الثإددال علددى ا يمددا و كن  ال  تيدد  قلوبنددا بعددل زا هددليتناو ك هددب لنددا مددن لددل ك 

 [4و13.] ك ن ت الوهاب يمة ز

 ۡااة  رعو ، وهالم الظالمين : 

ُدددْا إَلَْيدَدددا َ  اُْرَجؤُدددوَ  : قددا   عدددالى ا  َلَ ۡٱ ََ أََغْيدددَر ُْلَحدددق  َوظَد ددوى َْر ِْ بََر هُدددَو َوُجدُددوُدعُس  َدددر ُ ُْ ُْۡا  َدددر ُْلددديَا َ  ١٩﴿َوُْسدددتَ
ددهُ َوُجدُدددوَدعُس  َدَبَدددْء َ 

 َأََخْء َ 

لََميَن  َُ ظُْر َٱْيَم َٱاَ  
قَبَةُ ُلظٱ   . 41-31: و   اللصح َع 

ََ ،ا دددتمر  رعدددو   دددي يايا ددد  ك  إدددراو  َْر ِْ بََر هُدددَو َوُجدُدددوُدعُس  َدددر ُ ُْ دددإواو  ﴿ َوُْسدددتَ كعدددنض هدددو كقومددد  ن ضهدددم لدددن يذرجعدددواو كلدددن يلا ا

دددإوا ن ضهدددم بعدددل ممدددا هم ال يإعثدددو و كال ثدددوابو كال علدددابو  رقإدددوا نهدددوا همو كلدددم يعلمدددوا  لهدددم بالمر دددادو كن ددد   - دددإلا  -ن   كيسر

ددددولة الطايددددا و  ددددؤ بددددل لللددددم ن  ينتصددددرو  ﴿لهددددم م دددداز علددددى نعمددددالهم الرإيثددددةو كلكددددن   يمهدددد  كاليهمدددد و كمهمددددا يالددددت  ا
 

َوَ  

ددُر   َْأَص  ِْ ُرهُْا لَيَددْو   تَْ ددَخُص  َيددَه ُ  إَ ٱَمددا اُددَلخ 
لَُمددوَ ُ

ددا اَْؤَمددُل ُلظٱ  فَددالو َعمٱ
  َ َ للددل  للددم كعددل   لر ددول و . 42: ددو   زبددراهيمتَْحَسددبَنٱ ُلٱ

ُْۡا  َدددر ُْلدددكنذهلدددك  رعدددو  كقومددد  بدددالارق  دددي الدددل يا 
دددهُ َوُجدُدددوَدعُس  َدَبَدددْء َ 

﴿َوَحددداَا كالرسدددرا  كالندددا  كالثإدددو   دددي اآلودددر و  يَا َ ،﴿ َأََخْء َ 
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 أَ 

ددد

ُُ ُْلَؤدددَءاَب   َ اَل  َْرَعدددْوَ  َلََ ددد ٱ ُْلَؤددددءَ  ٤٥اَل  َْرَعدددْوَ  ُسدددوى َُ ا   ددداَعةُ َلَْدَخلُدددوى ُا َواَدددْوَ  تَقُدددوُ  ُلسٱ ا َوَعَ ددديّش َۡدددا ُ دددُ ّوش  اَب ُلدٱددداُر اُْؤَرُضدددوَ  َعلَْي

 . 48-45: و   غا ر

لََمددديَن  :ثدددم قدددا   عدددالى
قَبَدددةُ ُلظٱ  قيدددف قدددا  نمدددر هددد ال  الددد ين علمدددوا ن  سدددهم :  دددا ألر يدددا ملمدددل بعدددين قلإدددك: ني ﴿ َدددُ ظُْر َٱْيدددَم َٱددداَ  َع 

لهم مدددا قدددا  لهدددم مدددن جندددال  ثذ ديدددا هم كنمدددوالهم نكليا  ددداو ك ردددو   ك دددركا بدددربهمو ك ّدكا علدددى   دددول   صددديلت و نلدددم  هلكهدددم  انذدددوا  

بعددددل ن  قددددا وا مستضددددع ينو  ذلتضدددد  نبنددددا همو ك ذسددددتاليا  سددددا همو    ضددددا قدددد لكو بددددك كبمددددن آمددددن بددددك  كعيددددو و كقنددددوز كملدددداه قددددريمو

لدددوب كزيددداهم ديدددا  مدددن قددد ضبكو ك دض عليدددك مدددا ن يدددتهم بددد  مدددن اللدددم  كنمدددوالهمو كمهلكدددوهم قدددتًؤ بالسددديفو  دددنضة  ك دددّلقك  ددداعلو و مرو 

لوا من قإ  [4.]   ي ال ين وا
 

 له -سبحا ه وتؤال -ا  المال  ر َصة َارو ، وإهالم هللاطغي: المبحث التاسع. 

دُددوَح َمدداى إَ ٱ َمفَاتََحددهُس لَتَدُددوى : َددال تؤددال  ُُ ددهُ َمددَن ُْل
اتَْيدَ  َُ َْۡاَ َو ددُروَ  َٱدداَ  َمددن ََددْوَ  ُموَسدد    َبََغدد   َعلَددْي

َة إَْف ََدداَل ﴿ إَ ٱ ََ  لَددر ُْلقُددوٱ َلُ أَُْلؤُْصددبََة َلُو 

ِ  ُْلفَدددَرَحيَن لَدددهُس ََْوُمدددهُس َ   َ َ  اَُحددد ْ يََا َوَلَْحَسدددن َٱَمددداى  ٧٦ تَْفدددَرْإَ إَ ٱ ُلٱ ىَخدددَرةََ َوَ  تَددددَس  ََصددديبََق َمدددَن ُلددد   ِْ اَر ُ ُ ُلددد ٱ دددَق ُلٱ اتَم  َُ َوُْأتَدددغَ  َيَمددداى 

َ َ  اُحَ  َََ إَ ٱ ُلٱ َْر ِْ  َوَ  تَْبغَ ُْلفََساَد  َر ُ
ُ إَلَْيَقَ  .77-78: و   اللصح ِ  ُْلُمْفَسَ اَن  َلَْحَسَن ُلٱ

مدددع  رعددو و ك دداهل ا قيددف قددا  يايددا  السددلطة عددداهًرا  يهدداو كقيددف ن دد  لددم  ن ددع هددد ا  -عليدد  السددؤه-بعددل ن  ا تهددت قصددة مو ددى

كنكليائددد و ينتلددد  اللددو  مدددن  رعددو   ددديئاو كبدددين   لنددا الميدددتا  اللليلدددي لللددونو كن  قدددوض  ا يمدددا  هددي الاالإدددةو كن ض    ا دددر   ددل  

ددد   دددة قدددا ك و  هلدددم لنتامددد  مدددا قصض بندددا المشدددهل اللرآ ددديو زلدددى  دددو   نودددرن مدددن  دددو  الطايدددا و ز ضددد  يايدددا  المدددا و مدددن ودددؤ  قصض

دددُروَ  َٱددداَ  َمدددن ََدددْوَ  ُموَسددد    َبََغددد   عَ  :  دددإلا   ك عدددالى-يلدددو  المدددولى : لندددا  يهدددا ملتمسدددين منهدددا ال وائدددل كالعإدددر - عدددالى- 
َْۡاَ إَ ٱ ََ  لَدددْي

َة إَْف ََدددداَل لَددددهُس ََْوُمددددهُس لَددددر ُْلقُددددوٱ َلُ أَُْلؤُْصددددبََة َلُو  دُددددوَح َمدددداى إَ ٱ َمفَاتََحددددهُس لَتَدُددددوى ُُ ددددهُ َمددددَن ُْل
اتَْيدَ  َُ ِ  ُْلفَددددَرَحيَن  َو َ َ  اَُحدددد  ددددو    َ  تَْفددددَرْإَ إَ ٱ ُلٱ

 .78:اللصح

ددد و كلدددم يكدددن  دددي بندددي ز دددرائي  نقدددرن -عليددد  السدددؤه-مو دددى ن ض قدددا ك  قدددا  مدددن قدددوه - دددإلا   ك عدددالى –يرإدددر المدددولى  و ني ابدددن عم 

َۡاَْ  -عليددد  السدددؤه-للتدددو ا  منددد و  ندددا م قمدددا  دددا م السدددامرريو كودددرة عدددن ياعدددة مو دددى جددداكز اللدددل  دددي الت إدددرو : ﴾ ني َبََغددد   َعلَدددْي

ا دددتر ا   بهدددمع : ى بندددي ز دددرائي بايددد  علددد: و كق دددر بدددا و قدددا  الضدددلاب-عليددد  السدددؤه-كالتكإدددر علددديهمو كودددرة عدددن ياعدددة مو دددى

قددا  عددامؤ ل رعددو  علددى بنددي : كقيدد . بايدد  بنسددإت  مددا آ دداا   مددن المددا  زلددى   سدد و لعلمدد  كييلتدد : لكثددر  مالدد  ككلددلاو كقددا  قتدداد 

 [19.]غير الك: ز رائي و  تعلن عليهم كعلمهمو كقي 

دُددددوَح   ُُ دددهُ َمددددَن ُْل اتَْيدَ  َُ ن ضدددد  : ا مددددوا  المددددلضور و  هدددو م دددداز ب عدددد  المددددلضور قالمددددل و  ز  قدددا  الكنددددت مرصوً ددددا بدددد و كقيدددد : ني﴿َو

: بادائهددا  ددابى كهددو مددن ن ددإاب علاك دد  زيددااو كقيدد  -عليدد  السددؤه- ددميت نموالدد  قنددوًزاع   هددا لددم  دد د منهددا التقددا و كقددل نمددرا مو ددى
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. -عليددد  السدددؤه-طدددا  قدددل نع دددرا    عدددالى بكندددت عألددديم مدددن قندددوز يو دددفالكندددوز هندددا ا مدددوا  المل و دددةو كقدددا  قمدددا  كي عدددن ع

[21 ] 

َة   لَدددر ُْلقُدددوٱ َلُ أَُْلؤُْصدددبََة َلُو  يتدددى ن ض م دددا ف ودددتائن نموالددد  لتثلرددد ذ ال ماعدددة اللويدددة عدددن يملهددداو هددد ا الم دددا يفو : ني﴿َمددداى إَ ٱ َمفَاتََحدددهُس لَتَدُدددوى

: ا دددلين لددد  ملددد  ين لددد  عدددن الطايدددا ُمدددهُس  إَْف ََددداَل لَدددهُس ََوْ  .  مدددا عندددك بدددالرتائنق
 

ِ  ُْلفَدددَرَحينَ  َ َ  اَُحددد ﴾﴿َ  تَْفدددَرْإَ إَ ٱ ُلٱ
 

ال   دددرح : ني

إ ين على ملإتها [13.]به ا الل يا العأليمةو ك  ترر بهاو ك لهيك عن اآلور و       ال يلب ال ريين بهاو المنكا
 

ُ ُلددد ٱ  دددَق ُلٱ اتَم  َُ  َوَ  تَْبدددغَ ُْلفََسددداَد  َددد﴿َوُْأتَدددغَ  َيَمددداى 
ُ إَلَْيدددَقَ ْ يََا َوَلَْحَسدددن َٱَمددداى َلَْحَسدددَن ُلٱ ىَخدددَرةََ َوَ  تَددددَس  ََصددديبََق َمدددَن ُلددد   ِْ َََ إَ ٱ اَر ُ َْر ِْ ر ُ

ِ  ُْلُمْفَسَ اَن   َ َ  اَُح .77: و   اللصحُلٱ
 

 دددابت  بهدددا مدددا عندددل  و ك صدددلقو كال  لتصدددر علدددى  قدددل يصددد  عندددلب مدددن ك دددائ  اآلودددر  مدددا لدددي  عندددل غيدددرب مدددن ا مدددوا و: ني

م ددرد  يددد  الشدددهوالو ك لصدددي  اللددد الو
 

ْ يََا   ال  دددامرب ن   تصدددلق ب ميدددع مالدددك ك إلدددى  دددائًعاو بددد  : ني﴿َوَ  تَددددَس  ََصددديبََق َمدددَن ُلدد  

ن  دددم آلور دددكو كا دددتمتع بدددل ياب ا دددتمتاًعا ال يدددثلذم ديندددكو كال يضدددر  ب،ور دددكو
 

ُ إَلَْيدددَقَ عإددداد   زلدددى  ﴿َوَلَْحَسدددن  بهددد ا  ﴿َٱَمددداى َلَْحَسدددَن ُلٱ

َََ ا مددددوا و  َْر ِْ كاال ددددتاا  بددددالنعم عددددن المددددنعمو - عددددالى-بددددالتكإر كالعمدددد  بمعا ددددي  ﴿َوَ  تَْبددددغَ ُْلفََسدددداَد  َددددر ُ
 

  ِ َ َ  اَُحدددد ﴿إَ ٱ ُلٱ

[13.]ب  يعاقإهم على الكو ن ل العلوبة ُْلُمْفَسَ اَن 
  

 ؤاليهتُبر َارو  وت. 

َ ََددْ  َلَْهلَددَق َمددن ََْبلَددهَم َمدددَن ُْلقُددرُ : َددال تؤددال  َىُ َلََو لَددْا اَْؤلَددْا َلَ ٱ ُلٱ ةش َوَلَْٱيَدددُر ﴿ََدداَل إَ ٱَمدداى َلُوتَيتُددهُس َعلَدد   َعْلددا  َعددددَ  وَ  َمددْن هُددَو َلََ دد   َمْدددهُ َُددوٱ

ُا َوَ  اُسْ  َُۡا ُْلُمْجَرُموَ     َ َجْمؤش  .76:اللصح و   ُل َعن ُف ُوأَ

مندديو  - عددالى-ز مددا نك يددتذ هدد ا الكنددوز علددى  ضدد  علددم عنددليو علرمدد   : ا ددتل يايددا  قددا ك  ك كإددراو كقددا  للومدد  الدد ين كعألددوا

 - عددالى- ر ددي بدد لك عندديو ك ضددلني بهدد ا المددا  علدديكمو لعلمدد  ب ضددلي علدديكمو هكدد ا  كإددر ك  إددرو  لددم ينسددب الن عمددة التددي ن عددم  

و كهددد ا مدددن نعألدددم اآل دددال المهلكدددة لل سدددا و نك لدددم يعلدددم قدددا ك  يدددين زعدددم هددد ا الدددتعم - دددإلا   ك عدددالى-عم بهدددا عليددد  زلدددى المدددن

يدد  ي ا مدددوا   - ددإلا  -الإايدد و ن    قددل نهلددك مدددن قإلدد  مددن ا مددم مدددن هددو ن ددل مندد  بطشددداو كنقثددر جمعددا لىمددوا و كلدددو قددا   

يهلدددك مدددن نهلددك مدددن ن بددداب ا مددوا  الددد ين قدددا وا نقثددر منددد  مددداالع    مددن ي  يددد ع ل ضددد   يدد  كويدددر عندددلاو كلر دداا عنددد و لدددم يكددن 

 [4. ]و كهو عن   اٍ و كز ما يهلك من قا  علي   اوطا- عالى-من قا    عن   ا ياو  ملا  ن  يهلك   

لَ  ْ يَا اَ  ةَ ُلدد   ددُروُ  إَ ٱددهُس لَددُءو َحددظ  َعَظدديا   ََخددَرَج َعلَدد   ََْوَمددهَم  َددر َحادَتَددهََم ََدداَل ُلٱددَءاَن اَُراددُ وَ  ُْلَحيَددو 
َوََدداَل ُلٱددَءاَن  ٧٩ْيددَ  لَدَددا َمْيددَل َمدداى َلُوتَددَر ََ 

بَرُ 
َۡاى إَ ٱ ُلصٱ  ُا َوَ  اُلَقٱم  لَحش اَمَن َوَعَمَل َص  َُ َ َخْيرّٞ ل َمْن  ْا  ََواُب ُلٱ ُُ  .61-71: و   اللصحوَ   َلُوتُوا  ُْلَؤْلَا َوْالَ



ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH) VOL.3, NO.5, January 2021 

 

 
 722 

ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH)  

 
 

 َددر علددى بنددي ز ددرائي   يمددا  آا زينددة مددن متدداع الليددا  الددل ياع مددن الثيدداب كالددلكاب كالت مدد   ددي يددوه عيددل : نيََْوَمددهَم  ﴿ ََخددَرَج َعلَدد   

ددد و علددديهم المعصددد رال: ﴾ نيَحادَتَدددهَمَ  [ 7. ]مدددع زينتددد و قدددا  ودددرة  دددي  دددإعين نل ًدددا مدددن  اإعر
(3)

و  دددي منألدددر يسدددلب نلإددداب نهددد  الدددل  يا 

ددهوالو  تطاكلددت  قددابهم ي ددُروُ  إَ ٱددهُس لَددُءو  مًعددا  ددي هدد ا النعدديمو ك كالشض
لَْيددَ  لَدَددا َمْيددَل َمدداى َلُوتَددَر ََ  ْ يَا اَ  ةَ ُلدد   ََدداَل ُلٱددَءاَن اَُراددُ وَ  ُْلَحيَددو 

﴾و هكددد ا غدددرض هم الدددل  يا كزور هددداو كعلدددى الطدددرب الملابددد  قدددا  هنالدددك الم مندددو  بالدددلا  اآلودددر و العدددا  و  بلليلدددة الدددل يا َحدددظ  َعَظددديا  

َۡددداى  : التائلدددةو  اوتل دددت  ألدددر همو كاوتلدددف قدددولهم ُا َوَ  اُلَقٱم  دددلَحش اَمدددَن َوَعَمدددَل َص  َُ َ َخْيدددرّٞ ل َمدددْن  دددْا  َدددَواُب ُلٱ ُُ  َوََددداَل ُلٱدددَءاَن َلُوتُدددوا  ُْلَؤْلدددَا َوْالَ

بَُروَ   
إَ ٱ ُلصٱ 

 
 . 61: و   اللصح

 ۡااة َارو ، وهالم الظالمين . 

َ َوَمددددا َٱدددداَ  َمددددَن ُْلُمدتََصددددَرانَ  ﴿ ََخَسددددْفدَا:َددددال تؤددددال  ََ  ََمددددا َٱدددداَ  لَددددهُس َمددددن  َََّددددة  اَدُصددددُرو َهُس َمددددن ُدوَ  ُلٱ َْر ِْ ﴾  ددددو   أَددددهَم َوأَددددَ اَرَع ُ

 .61:اللصح

اوتيدددا  قدددا ك   دددي زينتددد و ك ردددرا علدددى قومددد و كبايددد  علددديهمو علضدددب الدددك با ضددد  وسدددف بددد  كبدددلا ا ا   و قمدددا  - عدددالى-لمدددا اقدددر 

ددد ذ  ردددي ا ا ئ ر زرلادددى :" قدددا  - دددلى   عليددد  ك دددلم-  دددو     ثإدددت ن ض  لئ ا دددفا برددد رو  اهذدددوا ياتا ا سر و وذ دددياؤا ر دددنا الرذ اذ مر ا ا دددر  زرزا ددد ي يا ذ جذ دددا  ا بايئناما

ةر  هر اللريااما ".ياوئ
(4)

 

ن ض قددا ك  : عإدداس كالسددليو كاوتلددف  ددي  ددإإ و  عددن ابددن -عليدد  السددؤه-كقددل اقددر ن  هددؤب قددا ك  قددا  مددن دعددو  مو ددى  إددي  

بلضددر  المددى مددن بنددي ز ددرائي  كهددو قددائم  دديهم يتلددو علدديهم قتدداب    -عليدد  السددؤه-نعطددى امددرن  بايًددا مددااًل علددى ن   اإهددت مو ددى

 ن عددل مددن ال اددرقو كنقإدد  عليهددا -عليدد  السددؤه-و  تلددو  يددا مو ددى ز ضددك  علددت بددي قدد ا كقدد او  لمددا قالددت الددك  ددي المددى لمو ددى- عددالى-

ن شدددلب بدددا  الددد ي  ادددرقا الإلددر كن  ددداقم مدددن  رعدددو و ك عددد  قدد ا كقددد ا لمدددا نوإر ندددي بالددد ي يملدددك : بعددل مدددا  دددلى  قعتدددينو ثدددم قددا 

نمدددا زا  شدددل ني  ددد   قدددا ك  نعطدددا ي قددد ا كقددد ا علدددى ن  نقدددو  الدددك لدددكو كن دددا ن دددتا ر   كن دددوب زليددد و  عندددل : علدددى مدددا قلدددتق  لالدددت

زليددد  ن  قددل نمدددرل ا    ن   طيعددك  يددد و  دددامر  - عدددالى-ك دددا     ددي قدددا ك و  دداكيى    ددداجًلاو -عدددت كجدد -الددك ودددر مو ددى  

 [6.]ا    ن   إتلع  كدا او  كا  الك -علي  السؤه-مو ى

عدددلهم بإاددديهم علدددى  ض  - دددإلا   ك عدددالى-كقدددا     ب نهددد  مكدددةو كيتوض دددةو يردددو   دددلى   -كعلدددى   دددول  - دددإلا  - دددي هددد ا اللصض

كال  -عليددد  السدددؤه-لدددم  ن عددد  قرابتددد  مدددن مو دددى: بعددد اب يندددت  بهدددمع قمدددا  دددت  بلدددا ك  بإايددد  علدددى مو دددى كقومددد و ني -لمعليددد  ك ددد

زكة نوتدد  مددريمع  علددى الدددك يلددو  ال  ددن عكم اللرابددة التددي بيددنكم كبددين   دددو  :  ددلت  بدد ع لمددا اقددر ن ضدد  قددا  ابدددن عمدد  كقددا  وتندد 

                                                             

 
(

4
 و كمسلم  ي  ليل و قتاب اللإاس كالتينةو باب باب  لريم(4/177)و (3465)نورج  الإرا ي  ي  ليل و قتاب نياديز ا  إيا و باب يليز الاا و ح( 

 (.3/1853)و (2166)التإرتر  ي المشي مع زع اب  بثياب  و ح
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و كال ا صددددالكم بدددد  مددددن عدددد اب  ض كم لتدددد   ددددي الددددل ياو زاا بايددددتم عليدددد  ك ددددرقتم ا إاعدددد ع قمددددا لددددم  ن ددددع اللرابددددة التددددي بددددين قددددا ك   ض

 [22.]من ع اب  ض كملت   ي الل يا زاا باى علي  -علي  السؤه-كمو ى

 تحقق وعود الرحمن ِهل اإلاما : الفصُل اليا ر: 

ةو كالتددي نللددت بألؤلهددا علددى جوا ددب مددن قصددة بعددل  لددك الملددلمال التددي  صددلت لنددا جوا ددب مددن آيددال  ددو   اللصددح العأليمدد

و كمددددا  نينددداا مددددن الوعددددود المتتاليدددة لعإدددداد   المددد منينو التددددي قا ددددت  لددد ب  ددددي قلدددب المدددد من الطما ينددددة -عليدددد  السدددؤه  -مو دددى 

 منين كالسدددكينةو ك ثإتددد  علدددى ا يمدددا و ك صدددإرا علدددى المصدددائب كالملدددنو هدددا لن  دددي هددد ا ال صددد   إدددين قيدددف يلدددم   لعإدددادا المددد

او كقيدددف ا  لدددت علمدددة الك دددر كالطايدددا و كقيدددف  دددلق   و الوعدددل - دددإلا  -لعإدددادا المددد منين كعدددلاو ز ددد  كعدددل   - عدددالى-كعدددودا

َ ََيالش اللمو ال ي اليمكن ن  يترلف  ُا َوَمْن َلَْصَ ُا َمَن ُلٱ َ َحقّش  .122:﴾  و   النسا َوْعَ  ُلٱ

 موس تحقق وع  هللا ِ  : المبحث اِول. 

ى َلَْ  َلَْرَضدددَؤيَهَ  َدددََٰفا َخْفددَ  َعلَْيدددَه  َأَْلقَيدددَه  َددر ُْلددديَا  َوَ  تََخددا َر َوَ    ى َلُ   ُموَسدد   وعُ إَلَْيددَق َوَجددداَعلُوعُ َمدددَن  َوَلَْوَحْيدَدداى إَلَددد   تَْحَإ َدددرىَ إَ ٱدددا َراىد 

 .7:﴾  و   اللصحُْلُمْرَسلَينَ 

ىو وائ ددة مدددن بطددد  رعدددو  كقومدد و  رددداب مددن  ر دددلهمو  لددل كلدددل مو ددى  دددي بينددا  ددي ال صددد  السددابم قيدددف قا ددت نه مو ددد

 دددنة اللتددد و كعيدددو   رعدددو  منتشدددر   دددي قددد  مكدددا و  إلدددز عدددن ني مولدددود لإندددي ز دددرائي و  دددي هددد ا اللدددا  كنه مو دددى  دددرن ن هدددا 

نمدددر َفا َخْفدددَ  َعلَْيدددَه  َأَْلقَيدددَه  َدددر ُْلددديَا   َلَْ  َلَْرَضدددَؤيَهَ  َدددَٰ  زال براللهدددا كموالهددداو يا يهدددا الدددويي كا لهددداه مدددن  بهدددا  اليدددو  لهدددا كالقدددو 

و ييدددز الادددرق كالهدددؤبو كلكدددن  جليددد و كبدددؤ  عألددديمو هدددي وائ دددة علدددى ابنهدددا مدددن الهدددؤب علدددى يدددل  رعدددو و  تذدددامر ب للائددد   دددي الددديم 

عددت  -م ن  هدد ا ا مددر مددن   يددا لدد  مددن زيمددا و يددا لدد  مددن يلددينو ز هددا  علدد!  ت لددى لنددا هنددا قددو  زيمددا  نه مو ددى  ددي نعلددى   إهدداو يددا  

 :ب  كما كعلها ب  - إلا  -ال ي ابتلنها بالنعمو ك زقها به ا المولودو كمما زادها يلينا كثإا او مابشرها    -كج  

وعُ إَلَْيَق َوَجاَعلُوعُ َمَن ُْلُمْرَسلَيَن   ﴿إَ ٱا َراىد 

 . لق من   يليثًاو ز    اليرلف الميعادو كمن ن-عت كج   -ز   كعل   

ا تسدددلمت  مددددر  بهدددداو  ددددابر  ملتسددددإةو موقندددة بوعددددل  و مصددددلقة بدددد و  اللتدددد   ددددي النيددد و نللددددت ب لدددد   قإددددلها  ددددي الإلددددرو 

ك  ادهددا يلطددر دًمددا علددى  راقدد و لكددنض جدد ك  ا يمددا  قا ددت نعلددىو  ا ددت ابت  مددر  بهددا بددؤ  ددردد نك  لكدد و ز دد  ا يمددا  زاا والطددت 

 .بشا ت  الللوب
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  ٱيم تحقق وع  هللا ِ  موس: 

 :وع  هللا َل  موس  أأمران

وعُ إَلَْيَق  :ن  يرجع ابنها زليها: ا ك   إَ ٱا َراىد 

 .َوَجاَعلُوعُ َمَن ُْلُمْرَسلَيَن  :ن  يكو   إيًا ك  واًل : الثا ي

o  تحقق الوع  اِول ِ  موس: 

و هيدددا   ا  دددإاب لل ألددد و يتدددى التلطددد  آ   رعدددو و قمدددا بينددداا  دددي  -عليددد  السدددؤه-يينمدددا نللدددت نه مو دددى ابنهدددا مو دددى الددديم 

ا َوَحَإ وددداو  دددابلاو ك دددا    ن  يتربدددى  دددي بيدددت عدددلكا  رعدددو   دددوَ  لَُۡدددْا َعدددُ ّوش ُُ و ن  - دددإلا  -﴾و كمدددن ا  دددإاب التدددي هياهدددا المدددولىلَيَ

علددديهم  -عليددد  السدددؤه-ثدددم ن دددا ل نودددت مو دددى  لدددم يلإددد  ن  ير ضدددع مدددن ني امدددرن و-عليددد  السدددؤه-يدددره   المرا دددع علدددى مو دددى

 :بامرن   يلإ  ن  ير ع منهاو كهي نه مو ىو قما قا   عالى

ْا َوهُْا لَ   ُُ فُلُو َهُس لَ ُْ ى َلَْهَل أَْي   اَ ْا َعلَ   ُُ ْمدَا َعلَْيَه ُْلَمَراَضَع َمن ََْبُل  َقَالَْ  َهْل َلَُدل  َصُحو َ َوَحرٱ  .12:﴾  و   اللصحهُس َ 

 : كهندددددددددا يتللدددددددددم كعدددددددددل  و كينكشدددددددددف الادددددددددم كاللدددددددددت  عدددددددددن نه مو دددددددددىو  تلدددددددددر عينهدددددددددا بددددددددد و قدددددددددا   عدددددددددالى 

َُنٱ َلَْٱيَ  
َ َحّقّٞ َولَ  َۡا َوَ  تَْحَإَ  َولَتَْؤلََا َلَ ٱ َوْعَ  ُلٱ هَم َٱْر تَقَرٱ َعْيدُ ى َلُم  هُ إَلَ  

 .13:﴾  و   اللصحَرهُْا َ  اَْؤلَُمو َ  ََرَدْد َ 

ددد  دددهَم ََرَدْد َ  ى َلُم  َۡدددا َوَ  تَْحدددَإَ   ﴾ قمدددا كعدددل اها بددد لكو  هُ إَلَددد   بليدددز ز ددد   ربدددى عندددلها علدددى كجددد   كدددو   يددد  آمندددة َٱدددْر تَقَدددرٱ َعْيدُ

َ َحدددّقّٞ  مطمئندددةو   دددرح بددد و ك اوددد  ا جدددر  الكثيدددر  علدددى الدددكو    ا يناهدددا بعدددس مدددا كعدددل اها بددد  عيا ًددداوو ليطمدددئن َولَدددتَْؤلََا َلَ ٱ َوْعدددَ  ُلٱ

َُدددنٱ َلَْٱيَددددَرهُْا َ  اَْؤلَُمدددو َ  لك قلإهددداو كيدددتداد زيما هدددداو كلدددتعلم ن ددد   يلصدددد  كعدددل    دددي ي ألدددد  ك  دددالت و  بددد
﴾  ددد اا  نكا السددددإب َولَ 

ددداقةو بددددين يددددلي ا مددددو   - عددددالى-متشوً ددداو  ددددوي الددددك زيمدددا همو لعددددله علمهددددم الكامددد و ن ض    دددداقة كالعلإددددال الشض ي عدددد  الملدددن الشض

عنددددل آ   رعددددو و يتربددددى  ددددي  ددددلطا همو كيرقددددب مددددراقإهمو كيلددددإ   -عليدددد  السددددؤه-مطالددددب ال ا ددددلةو  ا ددددتمر مو ددددىالعاليددددة كال

 .مؤبسهمو كنم  ب لك مطمئنةو قل ا تلر ن ها نم  من الر اعو كلم يذستنكر مؤزمت  زياها كينوها علي 

ك يسددير ا مددرو الددد ي  ددا  بدد  التعلددم بينددد  و ك دديا ة  إيدد  مو ددى مددن الكددد ب  ددي منطلدد و - عدددالى-ك امدد  هدد ا اللطددف مددن  

ددداو  كدددا  الكدددؤه الكثيدددر منددد  كمدددن غيدددرا  دددي الدددك قلددد و  دددلقا  كبينهددداو الددد ي بدددا  للنددداس ن ددد  هدددو الر ددداعو الددد ي بسدددإإ  يسدددميها نذمض

 [13.]كيلا

o  تحقق الوع  اليا ر ِ  موس. 

. َوَجددداَعلُوعُ َمدددَن ُْلُمْرَسدددلَيَن  : و قدددا   عدددالى إيًدددا ك  دددواًل  -عليددد  السدددؤه -ن  يكدددو  مو دددى : ٱدددا  الوعددد  اليدددا ر ِ  موسددد 

و كمهضدددل  دددإلا   با  دددإاب المللمدددة    دددال  زلدددى  رعدددو   إيضدددا ك  دددوالو -عليددد  السدددؤه-لمو دددى- دددإلا   ك عدددالى- تابعدددت  عايدددة  
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ةو التددي غيددرل ييددا  مددن ملتدد  اللإطدديو زلددى  يلتدد  زلددى مددلينو زلددى عود دد  زلددى مصددرو كمددا يددلث نثنددا  الددك مددن ا يددلاث العأليمدد

دددلنا الدددك  دددي ال صددد  السدددابمو قدددا    -عليددد  السدددؤه-مو دددى و كا تللدددت بددد  زلدددى مريلدددة جليدددل و مريلدددة الر دددالة كالنإدددو و قمدددا  صض

ا   :  عدددالى يُدددوى ُُ َْهلَدددَه ُْم َِ َا ََددداَل  َِ ُلط دددوَر  َدددارش ا َدددَس َمدددن َجا َددد َُ ََجدددَل َوَسددداَر أَأَْهلَدددهَمى  ِْ ددد   ُموَسددد  ُ ََ دددا ََ ُُا   َلَمٱ اتَدددي َُ الٱَؤل رى  ا َْسدددُ   َدددارش َُ إَ  دددرى 

ددْا تَْصددطَلُوَ   ُُ ددَن ُلدٱدداَر لََؤلٱ َۡددا أََخبَددر  َلَْو َجددْءَوة  م  ْد ددَجَرَة َلَ   ٢٩م  َرَٱددَة َمددَن ُل ٱ َْاَمددَن  َددر ُْلبُْقَؤددَة ُْلُمبَ  ِْ ددَطراَ ُْلددَواَد ُ
ََ َمددن َ   َۡددا  ُددوَد دداى َلَتَم   َلَمٱ

ى إَ  دددرى َلَ  ُموَسددد   لََمددديَن اَ  ُ َرب  ُْلَؤ  بَدددلْ  ١١ َدددا ُلٱ َْ ى َلَ ُموَسددد   ُِْ اَ  ا َولَدددْا اَُؤق ددد َۡدددا َجددداىّ ّٞ َولٱددد   ُمدددْ أَرش تَدددإ  َٱأَ ٱ ْۡ اَهدددا تَ َُ دددا َر   َلَمٱ
 َوَ  َوَلَْ  َلَْلدددَق َعَصددداَمُ

ىَمدَدديَن  ِْ َُ َمدد ١١تََخددْمَ إَ ٱددَق َمددَن ُ دداى ََ دَدداَ  ُْسددلُْق اَددَ َم  َددر َجْيبَددَق تَْخددُرْج أَْي  ََق أُْرَه 
 
ََِ  َددَء ْهدد ُ  َوُْضددُمْا إَلَْيددَق َجدَاَحددَق َمددَن ُلرٱ ْن َ ْيددَر ُسددوى

َسقَيَن 
ا  َ  ُْا َٱا ُوا  ََْومش ا هَمىُ إَ ۡٱ أ َق إَلَ    َْرَعْوَ  َوَمَ َ  .32-21:﴾  و   اللصح٢٣َمن رٱ

ددددا  : العألدددديمو بعددددل ن   ددددرض   بهدددد ا الشددددرب -عليدددد  السددددؤه-هكدددد ا ن  دددد     إيدددد  مو ددددى لَيمش ُْ ُ ُموَسدددد   تَ ﴾  ددددو   َوَٱلٱددددَا ُلٱ

كنيضددددلا بدددالمع تال الإي نددددالو كهكدددد ا   للدددم الوعددددل الثددددا ي  ه مو دددىو بعددددل  دددنوال يويلددددةو ك ددددي هددد ا  سددددلية لكدددد  .  184:النسدددا 

 دددؤ بدددل لللدددم ن  مددد منو بدددا  كعدددل   متللدددم ال ملالدددة مهمدددا  مدددادل السدددنو  كيالدددتو كمهمدددا  دددالت موجدددة الك دددر كالطايدددا و 

 .ينتصر

 أ   عَ ع أأخيه و لبة  رعو  وَومه وهالٱۡا -عليه السال -تحقق وع  هللا لموس : المبحث اليا ر. 

 بددد  ن   -عليددد  السدددؤه-بالر دددالة زلدددى  رعدددو  كقومددد و  دددا  مو دددى  -عليددد  السدددؤه- إيددد  مو دددى  -عتكجددد -عندددلما قلدددم    

دددْر لَدددرى  ٢٥ََددداَل َرب  ُْ دددَرْإ لَدددر َصدددْ َرَ  : - دددإلا   ك عدددالى-يكدددى لندددا     يللدددم لددد  نمدددوً او  عينددد   دددي يريدددم دعو ددد و قمدددا َواَس 

دددن ل َسدددا َر  ٢٦َلَْمدددَرَ  دددْن َلَْهلَدددر  ٢٨اَْفقَُۡدددوا  ََدددْولَر  ٢٧َوُْحلُدددْل ُعْقدددَ ةش م  ا م  دددُروَ  َلََخدددر  ٢٩َوُْجَؤدددل ل دددر َوَحادددرش ُْ دددُ ْد أَدددهَمى َلَْحَرَ  ١١َه 

 .32-25:﴾  و   ي َلَْمَرََوَلَْ َرْٱهُ  َرى  ١١

يددل  علددى قمددا  معر تدد  بددا و كقمددا   طنتدد  كمعر تدد  لىمددو  كقمددا   صددل و كالددك  -عليدد  السددؤه-كهدد ا السدد ا  مددن مو ددى

ن  الددلاعي زلدددى   المر ددل للرلدددم وصوً ددا زاا قدددا  المددلعو مدددن نهددد  العندداد كالتكإدددر كالطايددا و يلتددداة زلددى  دددعة  ددل  كيلدددم  ددداه 

ا انو كلسدددا   صددديف يدددتمكن مدددن التعإيدددر بددد  عدددن مدددا يريدددلا كيلصدددلاو بددد  ال صددداية كالإؤغدددة لصدددايب هددد ا  علدددى مدددا يصددديإ  مدددن

الملددداه مدددن نلدددته مدددا يكدددو ع لكثدددر  المراجعدددالو كللاجتددد  لتلسدددين اللدددم ك تيينددد  بمدددا يلدددل  عليددد ع ليلإإددد  زلدددى الن دددوسو كزلدددى  لإددديف 

لددد  نمدددرا  يدددا ي الإيدددول مدددن نبوابهددداو كيدددلعو زلدددى  دددإي    باللكمدددة  الإايددد  ك ه ينددد ع لين دددر عنددد  كيلتددداة مدددع الدددك نيضدددا ن  يتيسدددر

كالموعألدددة اللسدددنة كالم ادلدددة بدددالتي هدددي نيسدددن يعامددد  النددداس قدددؤ بلسدددب يالددد و ك مددداه الدددك ن  يكدددو  لمدددن هددد ا  ددد ت  نعدددوا  

 [13.]ككز ا  يساعلك   على مطلوب     ا  وال زاا قثرل ال بل ن    ثر
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 عليه السال - ٱيم تحقق وع  هللا لموس-. 

﴾  دددو   :-عدددتض كجددد -كنعطددداا  ددد ل و  لدددا     -عليددد  السدددؤه-لمو دددى - عدددالى-للدددل ا دددت اب   دددىم مذو ا لاكا يام ددد أ  قادددا ا قادددلأ نذك ريدددتا  ذ

نعطيتدددك جميدددع مدددا يلإدددتو  سنشدددرح  دددل بو ك يسدددر نمدددربو ك لددد  علدددل  مدددن لسدددا ك ي لهدددوا قولدددكو ك شدددل عضدددلب : و ني38:يددد 

َمدددا أَ  : علدددى ما جددداا الإشدددا   كالتطمدددين  لدددا  باويدددك هدددا ك و كزادا ُُ ا  اََلاََصدددلُوَ  إَلَْي دش
َمدددا ُسدددْلطَ  ُُ َمدددا   َ َو َْجَؤدددُل لَ ُُ  َلَ تَُمدددا َوَمدددَن ُتٱبََؤ

تَدَددداىُ ااَ 

لَبُدددو َ 
 همدددا لدددن يددد هإا م دددردين زلدددى  رعدددو  ال إدددا و ز مدددا يددد هإا  زليددد  مدددتكدين بسدددلطا  ال يلدددف لددد   دددي . 35:﴾  دددو   اللصدددحُْلَغ 

َمدددا  :    دددلطا و كال  نالهمدددا معددد  قدددف ياغيددددة كال جإدددا ا  ُُ  دددياةو كلكمددددا  - عدددالى-﴾و كيولكمدددا مددددن  دددلطا    اََلاََصدددلُوَ  إَلَْي

منددد  يصدددن كمدددؤاو كال  لدددف الإشدددا   عندددل هددد ا اللدددلو كلكنهدددا الالإدددة لللدددمو الالإدددة آليدددال   التدددي ي ابهدددا  بهدددا الطادددا و  ددد اا هدددي 

ا  النصددر كالالإددةو كالدددك بسددإب آيا ندداو كمدددا دلددت عليددد  مددن اللددمو كمدددا نزع ددت بدد  مدددن با ددرها ك ألدددر كيددلها السددؤح كاللدددو و كند

در  زليهدددداو  هددددي التددددي بهددددا يصدددد  لكمددددا السددددلطا و كا ددددل ع بهددددا عددددنكمو قيددددل عددددلكقم ددددلا ك ددددا ل لكددددم نبلدددد  مددددن ال نددددودو نكلددددي الئعا

در  لا  [13.]كالئعذ

لَبُددو َ   
َمددا ُْلَغ  ُُ هدداهي قددل      ت لددى  ددا ر  علددى مسددرح اللددوادثو ك دد دي دك هددا مكشددو ا بددؤ  ددتا  مددن ﴾و َلَ تَُمددا َوَمددَن ُتٱبََؤ

قدددون ا   و لتكدددو  الالإدددة بايدددر ا  دددإاب التدددي  عدددا ب عليهدددا النددداسو  دددي د يدددا النددداسو كليلدددوه  دددي الن دددوس ميدددتا  جليدددل لللدددون 

مشدددهل الرائدددع ال ليددد  كيطدددون التمدددا  كيطدددون المكدددا و و كينتهدددي هددد ا ال- دددإلا  -كاللددديمو زيمدددا  كثلدددة بدددا و كمدددا بعدددل الدددك  علدددى  

 ددد اا مو دددى كهدددا ك   دددي مواجهدددة  رعدددو و ب،يدددال   الإي ندددال كزاا اللدددوا  بدددين الهدددلن كالضدددؤ  كزاا النهايدددة اللا دددمة  دددي هددد ا 

 .الل يا بالارقو ك ي الليا  ا ورن باللعنةو  ي  رعة كاوتصا 

و كقددل  جددع زلددى بلددلاو بعددل مددا قددا   ددريلاو  لددم  ددت  ا يددوا   تطددو و كا مددو  -هعليدد  السددؤ-كهكدد ا  للددم كعددل   لمو ددى  

 نتلدد و يتددى ن  ددت   لدد  موعددوداو كمكندد  مددن العإدداد كالددإؤدو ك ددا  لدد  ك  إاعدد و الالإددة كالألهددو و كا تصددر اللددمو كبددا  الطاددا  

ُْۡا  َدددر ُْلددديَا َ  َدددُ ظُْر َٱْيدددَم َٱددداَ   : و قدددا   عدددالى[13.]الكدددا رك  بالويددد  كالثإدددو  كالرسدددرا   دددي الدددل يا كاآلودددر 
دددهُ َوُجدُدددوَدعُس  َدَبَدددْء َ 

 َأََخْء َ 

لََمددديَن 
قَبَددةُ ُلظٱ  َمددَة َ  اُدَصدددُروَ   ٤١َع  دددةش اَدددْ ُعوَ  إَلَددد  ُلدٱددداَرَ َواَدددْوَ  ُْلقَيَ  ُْۡا َلَئَمٱ

 َواَدددْو َ  ٤١َوَجَؤْلددددَ 
َ ْ يَا لَْؤدَدددةش دددَءَع ُلددد   ُْۡا  َدددر َه 

َمدددَة  َوَلَْتبَْؤددددَ  ُْلقَيَ 

َن ُْلَمْقبُوَحينَ   .42-41:﴾  و   اللصح٢٣هُا م 

 تحقق وع  هللا لبدر إسرائيل والتمُين لۡا: المبحث اليالث. 

َر َيَن   دددةش َو َْجَؤلَُۡدددُا ُْلدددَو  ََ َو َْجَؤلَُۡدددْا َلَئَمٱ َْر ِْ دددَؤفُوا   َدددر ُ َْ دددَن لَ  ٥َو َُرادددُ  َلَ   ٱُمدددنٱ َعلَددد  ُلٱدددَءاَن ُْستُ  ُ ََ َو َُم ََ َو ُدددَر َْر ِْ ُۡدددْا  َدددر ُ

ا َٱا ُوا  اَْحَءُرو َ  َن َوُجدُوَدهَُما َمْدُۡا مٱ َم   .8-5:﴾  و   اللصح٦  َْرَعْوَ  َوَه 
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ن ددد  يريدددل ن  يمدددنض علدددى المستضدددع ينو كهدددم بندددو ز دددرائي  الددد ين  -- دددإلا   ك عدددالى-هددد ا كعدددل   لإندددي ز دددرائي و  لدددل اقدددر 

ي علهدددم : بددا  -عتكجددد -ل مددن هدد ا اال تضدددعاب كالأللددمو كلدددي  هدد ا  لسددب بددد  كعددلهم   ددامهم  رعددو   دددو  العدد ابو بدددالرؤ

 إدددا ب  دددي نعمدددا همو  يصددديرك  كا ثدددين : نئمدددةو بهدددم يهتدددلن الرلدددمو كمدددنهم يدددتعلم النددداس  دددلوب يريدددم الصدددلقو كزيددداد  علدددى الدددك

 [14.]د  بهم يلتلن كبنو هم يهتلن عما  من يناكئهمو ك صير زليهم مساقنهم كمنازلهم  هم هلا  كنعؤهو ك اد  كقا

ككعدددلهم بدددا  يمكدددن كيدددويل لهدددم  دددي ن   الشددداه كمصدددرو ك ددديري    رعدددو  كهامدددا  كجنودهمددداو مدددن بندددي ز دددرائي  علدددى 

 [4.]يل مو ى بن عمرا   إي و ما قا وا يل  ك   منهم من هؤقهم كوراب منازلهم كدك هم

 ٱيم تحقق وع  هللا لبدر إسرائيل: 

دددوَ  : قدددا   عدددالى َۡدددَا َوتَمٱ َرْٱدَا َي َۡدددا ُلٱتَدددر أَ  َرأَ
ََ َوَمَغ  َْر ِْ دددَرَا ُ دددَؤفُوَ  َمَ   َْ ْ  َٱلََمدددُ  َرأ دددَق ُْلُحْسددددَ   َلَْوَرْ دَدددا ُْلقَدددْوَ  ُلٱدددَءاَن َٱدددا ُوا  اُْستَ

ْر َا َما َٱاَ  اَْصدَُع  َْرَعْوُ  َوََْوُمهُس  َوَدمٱ
اَل أََما َصبَُروا َ َُ

ى  .137: و   ا عرابَوَما َٱا ُوا  اَْؤَرُ وَ    َعلَ   أَدَرى إَْسَر 

اليمكددددن ن  يترلددددفو كلددددن ين ددددع يدددد   مددددن قددددل ع   ض نجدددد    زاا جددددا  ال يدددد ورو كلكدددد  نجدددد   - ددددإلا   ك عددددالى  -كعددددلذ   

و قتددددابع  إعددددل  ددددنوال الدددد   كاال تضددددعاب التددددي القاهددددا بنددددو ز ددددرائي  مددددن  وعددددو  كقومدددد و  نلشددددع الأللمددددالو ك ن ددددرة الكربددددال

بهدددمو  - دددإلا  -يتللدددم لإندددي ز دددرائي و  دددي نعألدددم  دددو  و كنبهدددى يلدددةو كا ألدددر قيدددف لطدددف    - دددإلا   ك عدددالى-كهددداهو كعدددل   

ددد :  لدددا  َۡدددَا َوتَمٱ َرْٱدَا َي َۡدددا ُلٱتَدددر أَ  َرأَ
ََ َوَمَغ  َْر ِْ دددَرَا ُ دددَؤفُوَ  َمَ   َْ َرأ دددَق ُْلُحْسددددَ   َعلَددد   أَدَدددرى  ْ  َٱلََمددد ُ َوَلَْوَرْ دَدددا ُْلقَدددْوَ  ُلٱدددَءاَن َٱدددا ُوا  اُْستَ

ْر َا َما َٱاَ  اَْصدَُع  َْرَعْوُ  َوََْوُمهُس َوَما َٱا ُوا  اَْؤَرُ و َ   َوَدمٱ
اَل أََما َصبَُروا َ َُ

ى ﴾إَْسَر 
 

 .137: و   ا عراب

ا   عددد  الدددك و  مددد-عليددد  السدددؤه-ثدددم ا ألدددر زلدددى يدددا   رعدددو  كقومددد و  لدددل ن اد  رعدددو  بلولددد  كقو ددد  ن  ين دددو مدددن مو دددى 

اللدد   مددع قددل  الملددك العألدديمو الدد ي ال يرددالف نمددرا اللددل يو بدد    دد  يكمدد  كجددرن قلمدد   ددي اللددله بددا  يكددو  زهددؤب  رعددو  علددى 

يليددد و بددد  يكدددو  هددد ا الادددؤه الددد ي ايتدددرزل مدددن كجدددوداو كقتلدددت بسدددإإ  نلو دددا مدددن الولدددلا  ز مدددا منشددد ا كمربددداا علدددى  را دددكو ك دددي 

ت  ربيددد  ك ت دددلااو كيت دددك كهؤقدددك كهدددؤب جندددودب علدددى يليددد ع لدددتعلم ن   ب السدددموال العدددؤ هدددو دا بو كغددد ا ا مدددن يعامدددكو كن ددد

 [.6و14.]اللاد  الاالب العأليمو العتيت اللوي الشليل الملا و ال ي ما  ا  قا و كما لم يشا لم يكنو ز   على ق   ي  قلير

التدددي -كهددد ا ا مدددر قددد لكو    ددد  قدددل  كنجدددرن مدددن ا  دددإاب  كددد  هددد ا قدددل ن ادا  و كزاا ن اد نمدددرا  ددده  ن دددإاب و ك هدددح يرقددد و 

و الددد ي -عليددد  السدددؤه-مدددا هدددو  دددإب مو ددد  زلدددى هددد ا الملصدددودو  اكجدددل     دددول  مو دددى  -لدددم يشدددعر بهدددا ال نكليدددا ا كال نعدددلا ا

ا بندددا و ثدددم  جعددد  ا دددتنلاا هددد ا الشدددعب ا  دددرائيلي علدددى يليددد  كبسدددإإ و كقدددا   دددي كقدددت  لدددك المرا دددة العأليمدددةو التدددي يددد بلو  بهدددا

ك دددلبيراو زلدددى ن  بعثددد     إيًدددا ك دددواًل زلدددى  رعدددو و يتدددى قدددا  آودددر نمدددر  - دددإلا  - والدددت ا يدددلاثو كمو دددى  لدددت  عايدددة  
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ْر َدد  -عليدد  السددؤه- رعددو  هؤقدد  علددى يددل مو ددى   َوَدمٱ
اَل أََمددا َصددبَُروا َ َُ

ى ددْ  َٱلََمددُ  َرأ ددَق ُْلُحْسدددَ   َعلَدد   أَدَددرى إَْسددَر  ا َمددا َٱدداَ  اَْصدددَُع َوتَمٱ

 .137:﴾  و   ا عراب َْرَعْوُ  َوََْوُمهُس َوَما َٱا ُوا  اَْؤَرُ و َ 

 أالؤودة إل  مُة -صل  هللا عليه وسلا-تحقق وع  هللا لدبيه: المبحث الراأع. 

القددوا ن ددناب بينضددا مددن قإدد  اللددا  التددي قددا  عليهددا المسددلمو  بمكددة قإدد   ددتك   ددو   اللصددحو ييددز قددا وا نمددة مستضددع ةو 

ا ان مدددن قدددريد كمدددن يال هددداو  نتلدددت  دددو   اللصدددحو  سدددلية للمددد منين عمدددا ن دددابهمو كبيا دددا لهدددم ن  الالإدددة لللدددم كنهلددد و كن    

يددددين نوددددرة  مددددن مكددددة مهدددداجًرا زلددددى  - ددددلى   عليدددد  ك ددددلم  –لنإيدددد  ملمددددل  - ددددإلا  - ا دددر   ددددل و كمتضددددمنة كعددددًلا مددددن   

ن شدددتاق يددا ملمدددل : اق موينددد و  نددت  عليدد  جإريددد  كهددو بال ل ددة متوجهًدددا مددن مكددة زلدددى الملينددةو  لددا الملينددةو يتلطددع قلإددد  علددى  ددر

َم إَلَدد   َمَؤدداد   :  عددمو  لددا : زلددى بلددلب التددي كلددلل بهدداو  لددا  اَ  لَددَراىد  َُ ََ َعلَْيددَق ُْلقُددْر هدد ا هددو كعددل . 65:﴾  ددو   اللصددحإَ ٱ ُلٱددَءَ  َددَر

-يعنددي زلددى مكددةو كقددا  النإدددي : "ى مكددة  ا ًلدددا منتصددًراو  لددل  كي عددن عكرمددة عددن ابددن عإددداس قددا   لنإيدد   لددل كعددلا بددالعود  زلدد

يددددين وددددرة مددددن مكددددة زلددددى الملينددددة اغددددتم لم ا قتدددد  مكددددةع   هددددا مولددددلا كمويندددد  كمنشدددداا كبهددددا عشددددير  و  - ددددلى   عليدددد  ك ددددلم

 [.23.]و  كالالإة ي يريل  ن    يردا زلى مكة كبشضرا بالأله - عالى-كا تويد  اوإرا   

 ي يريل   - لضى   علي  ك لضم -كهك ا  ا ل يكمة   ن  ينت  على عإلا ه ا الوعل ا قيل  ي الك الألرب المكركبو ليمضي

من نيل  آمنا كاثلاو مطمئنا زلى كعل   ال ي يعلم  لق و كال يستريب للألة  ي و كز ض كعل   قائم لك  السالكين  ي الطريمو كز ض  ما

ي ان  ي  إي   و  يصإر كيستيلن زال  صرا    ي كج  الطايا   ي النهايةو كللل  د مو ى من قإ  زلى ا    التي ورة منها ها با 

مطا   دا  ا ل  ب  المستضع ين من قوم و كدمر ب   رعو  كمىاو كقا ت العاقإة للمهتلينو  امس زا   ي يريلكو كدع نمر اللكم  يما 

.ال ي  ر  عليك اللرآ - إلا  -ك كبين قومك   بين  

   ؟-صل  هللا عليه وسلا –ٱيم تحقق  وع  هللا لدبيه محم. 

مدد   دددي  وا دددي مرال يددد  مدددن العإدددادو  - دددلى   عليددد  ك ددلم –قددل ن  دددت   موعدددلا لر دددول      ددد   عدددالى مكنددد   دددي الدددإؤدو كيكض

َ  : ك ددتف لددد  مكددةو كنعهدددرا علددى مدددن ق بددد  مددن قومددد  كعدداداا ك ددداكناو قمددا قدددا     عدددالى َ ََدددَو َْ لَدددبَنٱ َلَ َددُا َوُرُسدددلَرىُ إَ ٱ ُلٱ َِ  ُ َِ ُلٱ  ﴿َٱتَدد

ُ   :كقددا . 21: ددو   الم ادلددة َعَإاددإّٞ   َۡ َْ دد ِْ ْ يَا َواَددْوَ  اَقُددوُ  ُ َة ُلدد   اَمدُددوا   َددر ُْلَحيَددو  َُ . 51: ددو   زبددراهيم ﴿إَ ٱددا لَدَدُصددُر ُرُسددلَدَا َوُلٱددَءاَن 

دددينا : كقدددا   عدددالى زوإددداً ا عدددن   دددل  لرمر
نض ٱلألضم لركا ب هذدددمأ لادددنذهأ هرمأ  ا ِ زرلاددديأ ىم يا ي كا  ٣٢   ادددااكأ لادددامر دددابا ما دددنأ وا لردددكا لرما

هرمأ  اام دددلر دددند باعأ ا أ ا مر مذ ٱ أ دددكرنانضكذ لانذسأ

﴾  دددو   زبدددراهيم يدددلر عر دددابا كا وا الدددك بهددد ا ا مدددة الململيدددةو كلددد  اللمدددل كالمندددة نكاًل كآودددًرا كعددداهًرا  - دددإلا  -كقدددل  عددد   . 14-13:كا

مكدددة كويإدددر كالإلدددرين ك دددائر جتيدددر  العدددرب كن   الددديمن لدددم يمدددت يتدددى  دددتف   عليددد   - دددلى   عليددد  ك دددلم-كباينًددداو    ددد  

دددددا رقاهاا :" قدددددا  - دددددلى   عليددددد  ك دددددلم-بكمالهددددداو كقدددددل ثإدددددت  دددددي الصدددددليف ن    دددددو     شا يئدددددتذ ما
نا و  ارا ا ئ ا ن لردددددي ا ئ كا زر ض  ا زا
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نئهادددا كريا لردددي مر دددا زذ هادددا ما لئكذ دددياإئلذ ذ مذ تردددي  ا مض
زر ض نذ ا رباهاددداو كا اا ما "كا

(5)
 هدددا  لدددن  تللدددب  يمدددا كعدددل ا   ك  دددول و ك دددلق   ك  دددول   نسدددا  و 

 [ 6.]  ا يما  ب  كبر ول و كاللياه بشكرا على الوج  ال ي يليم ب ؤل 

 

 :الخاتمة

ك دددي وتددداه هددد ا الإلدددز ن دددكر المدددولى  دددإلا   ك عدددالى علدددى مدددا يسدددر كنعدددا  كن دددال  ن  يتلإددد  هددد ا العمددد  منددديو كن  ي علددد  والًصدددا 

 .  الكريملوجه

 لك اللمل يا  ب على ق   عمة     كمن نعألم النعما  قولي لك اللمل

 :ومن َلها  تائج هءا البحث

 نهمية االلت ال زلى الت سير المو وعيو كمال  من نثر  ي  هم المعا يو من منألو  قرآ ي. 

   مددة ا  ددؤميةو للرددركة مددن دائددر  نهميددة زبددراز  للددم كعددود الددريمن  هدد  ا يمددا ع لمددا لدد  مددن ا ثددر العألدديم  ددي د ددع ا

 .الياس كاللنويو زلى الت ا   كالعم 

  ن     عالى زاا ن اد نمرا هيا ن إاب و كن ى بها  يئا  شيئا بالتل يحو ال د عة كايل. 

   ن  ا مدددة المستضدددع ةو كلدددو بلادددت  دددي الضدددعف مدددا بلادددتو ال ينإادددي لهدددا ن  يسدددتولي عليهدددا الكسددد  عدددن يلدددب يلهددداو كال

مدددن ا  لائهدددا زلدددى نعلدددى ا مدددو و وصو دددا زاا قدددا وا مأللدددومينو قمدددا ا دددتنل    نمدددة بندددي ز دددرائي و ا مدددة الضدددعي ةو  ا يددداس

 .من ن ر  رعو  كملئ و كمكنهم  ي ا   و كملكهم بؤدهم

  ن    يلدددل  علدددى عإدددلا بعدددس المشددداقو لينيلددد   دددرك ا نعألدددم مدددن الدددكو نك يدددل ع عنددد   دددرا نقثدددر منددد و قمدددا قدددل  علدددى نه

مو ددى الددك اللددت  الشددليلو كالهددم الإليدد و الدد ي هددو ك دديلة زلددى ن  يصدد  زليهددا ابنهدداو علددى كجدد   طمددئن بدد    سددهاو ك لددر بدد  

 .عينهاو ك تداد ب  غإطة ك رك ا

    ن  العإدددل كلدددو عدددرب ن  اللضدددا  كاللدددل  ككعدددل    ا ددد  ال بدددل منددد و    ددد  ال يهمددد   عددد  ا  دددإاب التدددي نمدددر بهددداو كال يكدددو

ا  يما ددد  برإدددر  و  ددد     قدددل كعدددل نه مو دددى ن  يدددردا عليهددداو كمدددع الدددكو اجتهدددلل علدددى  داو كن  دددلت نوتددد  الدددك منا يًددد

 . لتلص   ك طلإ 

ي ا ذ  فئ  اسر امر يئراً كا ا عذنض بر ر وا زر ئ قا ا هالئهاؤا . . . كا ناى كا سئ الئلذ غئضاا ر كا  براالر

اباةي  نايايئنر زر ا سئ لان الئلذ يئ ل مئ  ر ؤا .  . .كا ا لا باً  ااامئ وئ اها  ا ترهادي  ا ن اجئ را االذوئ  كا

لاةٍ  قذ  اادض رقئ ذ بر اضئ رئ زر ئ قا ا وا الا . . . كا لئوا ادا مر نئ جا لرلئ ذ ما لئمر كلئيذصئ نا الئلر  [24. ]مر

 .كآور دعوا ا ن  اللمل    ب العالمين ك لى   ك لم على  إينا ململ كعلى آل  ك لإ  كالتابعين

 

 

                                                             
 (.2661)نورج  مسلم  ي  ليل و قتاب ال تن كن راي الساعةو باب هؤب ه ا ا مة بعضهم بإعسو ح( 5)
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 :المصادر والمراجعَائمة 

: بيددركل. عمددر عإددل السددؤه  ددلمري:  لليددم. الكامدد   ددي التددا ي . ابددن ا ثيددر ال ددت يو نبددو اللسددن علددي بددن نبددي الكددره ملمددل[ 1] 

 (.151/ 1. )ه1117دا  الكتاب العربيع الطإعة ا كلىو 

ّمدددوي بدددن ملمدددل بدددن مرتدددا  الليسدددي اللريإدددي[ 2] وه النهايدددة  دددي علدددم معدددا ي اللدددرآ  الهلايدددة زلدددى بلددد. مكدددي بدددن نبدددي يالدددبو يا

. م موعدددة   دددائ  جامعيدددة بكليدددة الل ا دددال العليدددا كالإلدددز العلمدددي: المللدددم. ك  سددديراو كنيكامددد و كجمددد  مدددن  ندددو  علومددد 

(6 /5462 .) 

 (.313/ 2)دا  ا  وا و : بيركل.  لريح الإيا   ى م ازال اللرآ . الشريف الر ى[ 3]

نيمدددل : المللدددم. جدددامع الإيدددا   دددي  اكيددد  اللدددرآ . جريدددر بدددن يتيدددل بدددن قثيدددر بدددن غالدددب اآلملددديابدددن جريدددر الطإدددريو ملمدددل بدددن [ 4]

و (574/ 11)و (541/ 11)و (541/ 11)و (44/ 2. )ه 2111: ا كلدددددى: م  سدددددة الر دددددالةع الطإعدددددة: النا دددددر. ملمدددددل  ددددداقر

  (.828/ 11)و (562/ 11)و (561/ 11)و (154/ 16)

عإددل الدددرزاق : المللددم .   سددير الإاددوي= معدددالم التنتيدد   ددي   سددير اللددرآ  . سددعود بددن ملمددلالإاددويو نبددو ملمددل اللسددين بددن م[ 5]

 (.534/ 3)و (533/ 3)و (522و 521/ 3. )ا 1421: ا كلى: دا  زييا  التراث العربيع الطإعة: بيركل. المهلي

.  دددامي بدددن ملمدددل  دددؤمة:  لليدددم. يدددةالإلايدددة كالنها. ابدددن قثيدددرو نبدددو ال دددلا  ز دددماعي  بدددن عمدددر بدددن قثيدددر اللر دددي الإصدددري[ 6]

و (215/ 8)و (222/ 8)و (222/ 8)و (221/ 8)و (8/71. )ه 1111الثا يددددددة : دا  ييإددددددة للنشددددددر كالتوزيددددددعع الطإعددددددة: النا ددددددر

 (. 231و 231/ 8)و (213/ 8)و (234/ 8)

نيمدددل الإردك ددددي :  لليدددم. إدددي  سدددير اللري=ال دددامع  يكددداه اللدددرآ . اللريإددديو نبدددو عإدددل   ملمدددل بدددن نيمدددل بدددن نبدددي بكددددر[ 7] 

و (267/ 13)و (13/251)و (13/251. )ه 1184الثا يدددددددة : دا  الكتدددددددب المصدددددددريةع الطإعدددددددة: اللددددددداهر . كزبدددددددراهيم ني ددددددديد

(13 /317.)  

الدددلقتو  : المللددم.   سددير ابددن جددتي= التسددهي  لعلددوه التنتيدد . ابددن جددتيو نبددو اللا ددمو ملمددل بددن نيمددل بددن ملمددل بدددن عإددل  [ 8]

  (.111/ 2.  )هـ 1418:  رقة دا  ا  قم بن نبي ا  قمع الطإعة ا كلى: بيركل.  الرالليعإل  

دا  : بيدددركل.   سدددير الدددرازي= م دددا يف الايدددب=   سدددير الددرازي . الددرازيو نبدددو عإدددل   ملمدددل بدددن عمددر بدددن اللسدددن بدددن اللسدددين[ 9]  

 (.571/ 24. )هـ 1421الثالثة : زييا  التراث العربيع الطإعة

الملدددر  الدددوجيت  دددي   سدددير الكتددداب =   سدددير ابدددن عطيدددة . ابدددن عطيدددةو نبدددو ملمدددل عإدددل اللدددم بدددن غالدددب بدددن عإدددل الدددريمن[ 10]

(. 277/ 4)او  1422: ا كلددددى: دا  الكتددددب العلميددددةع الطإعددددة: بيددددركل. عإددددل السددددؤه عإددددل الشددددا ي ملمددددل: المللددددم. العتيددددت

 و(276/ 4)  سير ابن عطيةو 

. ن ددوا  التنتيدد  كن ددرا  التاكيددد =   سددير الإيضددداكي : ينألددر. ن نبددو  دددعيل عإددل   بددن عمددر بدددن ملمددلالإيضدداكيو  ا ددر الددلي[ 11]

/ 4)و (172/ 4. )هدددـ 1416ا كلدددى : دا  زييدددا  التدددراث العربددديع الطإعدددة: بيدددركل. ملمدددل عإدددل الدددريمن المرعشدددلي: المللدددم

175 .) 

.  دددلقي ملمدددل جميددد : المللدددم. لدددر الملدددي   دددي الت سددديرالإ. نبدددو ييدددا  ا  للسددديو ملمدددل بدددن يو دددف بدددن علدددي بدددن يو دددف[ 12]

  (.211/ 6)بيركل دا  ال كرو 

عإددل : المللددم.   سددير السددعلي= يسددير الكددريم الددريمن  ددي   سددير قددؤه المنددا . السددعليو عإددل الددريمن بددن  ا ددر بددن عإددل  [ 13]

و (823)و (818)و (814)و (813). ه 2111ا كلددددددى : م  سددددددة الر دددددالةو الطإعددددددة: النا دددددر. الدددددريمن بددددددن معدددددؤ اللويلددددددم

  (.812)و (514)و (813)

. زبددددراهيم الإسدددديو ي: المللددددم.   سددددير اللشدددديري= لطددددائف ا  ددددا ال . اللشدددديريو عإددددل الكددددريم بددددن هددددواز  بددددن عإددددل الملددددك[ 14]

  (.54/ 3)و (3/57. )الثالثة: الهيئة المصرية العامة للكتابع الطإعة: مصر

. هدددـ1415دا  الكتددب العلميددةع :بيددركل.  ألددم الددل    ددى  نا ددب اآليدددال كالسددو . الإلدداعيو زبددراهيم بددن عمددر بددن يسدددن الربدداي[ 15]  

(5 /477 .) 

. د: ن دددرب علدددى زوراجددد . الكشدددف كالإيدددا  عدددن   سدددير اللدددرآ =   سدددير الثعلإدددي . الثعلإددديو نبدددو ز دددلاق نيمدددل بدددن زبدددراهيم[ 16]   

  (.244/ 7. )علد من الإايثين:  لليم. نمين با  . د. زيل مها يو ن. د. ليو نيسن الاتا.  ؤح باعثما و د

/ 21. )هدددـ1164الدددلا  التو سددية للنشدددرع :  دددو  .التلريدددر كالتنددوير. ابددن عا دددو و ملمددل الطددداهر بدددن ملمددل بدددن ملمدددل الطدداهر[ 17]   

118 .) 

الشددي  عدداد  : ك عليددم  لليددم .  سددير اللددرآ  الم يددلالو ددي   ددي  . الوايددليو نبددو اللسددن علددي بددن نيمددل بددن ملمددل بددن علددي[ 18]

نيمدددل عإدددل الموجدددودو الشدددي  علدددي ملمدددل معدددو و الدددلقتو  نيمدددل ملمدددل  دددير و الدددلقتو  نيمدددل عإدددل الاندددي ال مددد و الدددلقتو  عإدددل 

 (.318/ 3. )ه 1114ا كلى : دا  الكتب العلميةع الطإعة: بيركل. الريمن عوي 

. دا  ال كدددر: بيدددركل.  ددتف اللدددلير ال دددامع بددين  ندددي الركايددة كالل ايدددة مددن علدددم الت سددير. مدددلالشددوقا يو ملمدددل بددن علدددي بددن مل[ 19] 

  (.214/ 4)و (4/113)

. عإدددل الدددرزاق المهدددلي: المللدددم. زاد المسدددير  دددي علدددم الت سدددير. ابددن ال دددوزيو جمدددا  الدددلين نبدددو ال دددرة عإدددل الدددريمن بدددن علددي[ 20]

 (. 364/ 3. )دا  الكتاب العربي: بيركل
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: المللدددم.  كح المعدددا ي  دددي   سدددير اللدددرآ  العألددديم كالسدددإع المثدددا ي. لو ددديو  دددهاب الدددلين ملمدددود بدددن عإدددل   اللسدددينيا [ 21]

  (.11/318. )دا  الكتب العلمية: بيركل. علي عإل الإا ي عطية

. م ددلي با دددلوه. د: المللددم.  ددداكيؤل نهدد  السددنة=   سددير الما ريددلي . المددا رديو ملمددل بددن ملمددل بددن ملمدددودو نبددو منصددو [ 22]

 (. 115/ 6. )ه 2115ا كلى : دا  الكتب العلميةع الطإعة: بيركل

. ملمددددود مطرجددددي.د: بلددددر العلددددوهو  لليددددم=   سددددير السددددمرقنلي . السددددمرقنليو نبددددو الليددددز  صددددر بددددن ملمددددل بددددن زبددددراهيم[ 23]

 (. 822/ 2. )دا  ال كر: بيركل

مكتإدددة دا  : النا دددر. ملمدددل  مددديم التعإدددي: المللدددم. مدددتن الشدددايإية. الشدددايإيو اللا دددم بدددن  يدددرا بدددن ولدددف بدددن نيمدددل الرعيندددي[ 24]

 (.7. )ه 2115الرابعةع : الهلن كدا  الاوثا ي للل ا ال اللرآ يةع الطإعة
 

  

 


