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 املستوى األول

 احملاضرة األوىل: بدء اخللق
 آدم وحواء يف جنة عدن: 

هي أهم وأخطر قصة تناقلتها األجيال العهد القدمي الذي يؤمن به اليهود والنصارى   قصة آدم وحواء يف اجلنة
ذكر هذه القصة أيًضا ولكن بتحريف وتغيري كثري أدى إىل أفكار عقدية خاطئة ومضللة، هذه األخطاء ليست 

هو أساس عقيدة هامشية بل هي أساسية جدا وحمورية يسموهنا الذنب األصلي وما أدراك ما الذنب األصلي الذي  
 النصارى.

ستقبال الأشياء كثرية خلقها هللا قبل خلق اإلنسان ملا خلق هللا آدم وحواء كان كل شيء جاهزًا الستقباهلما و 
جار وحشائش توفر الغذاء والطاقة، شذريتهما، الكرة األرضية أصبحت تكتسي ابلغاابت والسهول اخلضراء، أ

نواع منها حيواانت أليفة وأخرى وحشية بدوهنا ال يستطيع اإلنسان العيش أصبحت تُعجُّ ابحليواانت من خمتلف األ
مثل األنعام ومثل النحل وغريها، ابختصار ملا خطا اإلنسان خطوته األوىل على سطح األرض كان كل شيء جاهًزا 

، نقصد الستقباله؛ حسب املفهوم اإلسالمي خلُق اإلنسان حدث يف زمن ما من أواخر اليوم السادس من اخللق
ابألايم الستة للخلق املذكورة يف القرآن والسنة ست فرتات من اخللق وليس ابملعىن احلريف، كان الكون كله عدًما 

مليار سنة من اآلن هذا ما يقوله العلم احلديث، مث نشأ الكون فجأة ابالنفجار العظيم،  13.7قبل ما يقارب 
واملكان منذ تلك اللحظة، سوف نتكلم إن شاء هللا عن هذا ابالنفجار العظيم نشأت الطاقة واملادة والزمان 

االنفجار العظيم وعن الفرتات الستة اليت تلت إىل وقتنا هذا يف حماضرة قادمة إن شاء هللا، ولذا يف هذه احملاضرة لن 
 خنوض كثريًا يف التفاصيل ولكن نقول إمجااًل الكون تكون منذ االنفجار العظيم يف مراحل:

 هي مرحلة تكون النجوم واجملرات.  املرحلة األوىل:  

هي مرحلة تكون الكرة األرضية بشكل خاص فهي كوكب خيتلف عن أي كوكب يف الكون   املرحلة الثانية:
إىل حد اآلن ال يُعَرف أن هناك نوع من أنواع احلياة يف غري هذا الكوكب، ويف املرحلة الثانية أيًضا استكمال للمرحلة 

 األوىل.

هي استكمال للمرحلتني السابقتني ابإلضافة إىل تكون السماوات السبع وبدء احلياة على  ملرحلة الثالثة:ا
سطح كوكب األرض ومن ضمن األحياء الذين ُوجدوا يف هذه الفرتة أو املرحلة أم البشر، املرحلة األوىل والثانية هي 
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لغيب الذي لن يطلع عليه البشر يف هذه احلياة، الكون من األشياء املشاَهدة بينما السماوات السبع هي من عامل ا
الذي نشاهده وندرسه ونتأمله ابلتليسكوب هو فقط ابطن السماء األوىل اليت هي اجلزء األصغر من الكون واليت 

 هي ُلب السماوات السبع.

ُلوَُكْم أَيُُّكْم  (١) ﴿تَ َباَرَك الَِّذي بَِيِدِه اْلُمْلُك َوُهَو َعَلى ُكلِ  َشْيٍء َقِدير   الَِّذي َخَلَق اْلَمْوَت َواْْلََياَة لِيَ ب ْ
الَِّذي َخَلَق َسْبَع ََسَاَواٍت ِطَباقاا  َما تَ َرى يف َخْلِق الرَّْْحَِن ِمْن تَ َفاُوٍت   (٢) َأْحَسُن َعَمًلا  َوُهَو اْلَعزِيُز اْلَغُفورُ 
َقِلْب ِإلَْيَك اْلَبَصُر َخاِسئاا َوُهَو َحِسي  ثَّ   (٣)  فَاْرِجِع اْلَبَصَر َهْل تَ َرى ِمْن ُفطُورٍ  َولََقْد   (٤)   اْرِجِع اْلَبَصَر َكرََّتْْيِ يَ ن ْ

نْ َيا ِبََصابِيَح َوَجَعْلَناَها رُُجوماا لِلشََّياِطِْي  َوَأْعَتْدََن ََلُْم َعَذاَب السَِّعيِ   ]5-1امللك:  [  ﴾(٥)زَي َّنَّا السََّماَء الدُّ

والنبااتت كان هناك نوعان من اخللق: املالئكة واجلن، املالئكة واجلن هم من عامل  احليواانت ابإلضافة إىل
: )ُخلقت املًلئكة من نور، قال رسول هللا  الغيب الذي ال نراه وحنس به وال نعرف عنه إال من خالل الوحي 

املالئكة خلق جمبول على الطاعة وكَّل ، وُخلق اجلان من مارج من َنر، وُخلق آدم مما وصف لكم( رواه مسلم
 هللا إليهم أعمااًل كثرية كثري منها هو لتسخري احلياة للبشر على سطح هذه الكرة املباركة.

 ]12-10االنفطار:  [  ﴾(١٢)  يَ ْعَلُموَن َما تَ ْفَعُلونَ   (١١)  ِكَراماا َكاتِِبْيَ   (١٠)  ﴿َوِإنَّ َعَلْيُكْم َْلَاِفِظْيَ 

َا َتْذِكَرة  ﴿َكًلَّ  ِِبَْيِدي  (١٤) َمْرُفوَعٍة ُمَطهََّرةٍ  (١٣) يف ُصُحٍف ُمَكرََّمةٍ  (١٢) َفَمْن َشاَء ذََكَرهُ  (١١) ِإَّنَّ
 ]16-11عبس:  [  ﴾(١٦)  ِكَراٍم بَ َررَةٍ   (١٥)  َسَفَرةٍ 

يشبهون املالئكة يف أهنم حمجوبون عن إدراكنا ولكنهم يشبهون البشر يف قضية أهنم خمتارون  اجلن بدورهم
مكلفون اباللتزام أبوامر هللا وبدين هللا أي ليسوا جمبولني على الطاعة مثل املالئكة، اإلنس واجلن مها الثقالن ومها 

 املكلفان دون سائر املخلوقات.

 ]27اْلجر:  [  ﴾(٢٧)  ْبُل ِمْن ََنِر السَُّمومِ ﴿َواجْلَانَّ َخَلْقَناُه ِمْن ق َ 

ْنَساَن ِمْن َصْلَصاٍل َكاْلَفخَّارِ  فَِبَأيِ  آاَلِء رَبِ ُكَما ( ١٥) َوَخَلَق اجْلَانَّ ِمْن َمارٍِج ِمْن ََنرٍ  (١٤) ﴿َخَلَق اْْلِ
 ]16-14الرْحن:  [  ﴾(١٦)ُتَكذِ ََبنِ 

ََبنِ  (٣١) الث ََّقًَلنِ ﴿َسنَ ْفرُُغ َلُكْم أَيَُّه  ْنِس ِإِن اْسَتَطْعُتْم  (٣٢) فَِبَأيِ  آاَلِء رَبِ ُكَما ُتَكذِ  ََي َمْعَشَر اجلِْنِ  َواْْلِ
ُفُذوَن ِإالَّ ِبُسْلطَانٍ  ُفُذوا ِمْن َأْقطَاِر السََّماَواِت َواأْلَْرِض فَانْ ُفُذوا  اَل تَ ن ْ  ]33-31الرْحن:   [﴾(٣٣)  َأْن تَ ن ْ

الشيطان كان من اجلن ومل يكن من املالئكة وله دور كبري يف قصة آدم وحواء فقد ُخلق قبلهما بفرتة   إبليس
من الزمان عاش فيها بني املالئكة يتظاهر ابلصالح والطاعة املطلقة ألوامر هللا، ولكنه كان يُبطن غري ذلك عوًضا 
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ى كاد يرى أن ذلك حق من حقوقه استكبارًا يف نفسه، عن شكره هلل على نعمه الكثرية عليه اليت ال تُ َعد وال ُُتصَ 
وكانت هذه الصفة التكرب وقد هناه هللا عنها كانت هذه الصفة غري واضحة للمالئكة الذين يعيشون ابلقرب منه 

م الغيوب يعلم ذلك فأراد أن يتضح هذا األمر للمالئكة فجعل  -سبحانه وتعاىل-ويتعاملون معه، ولكن هللا  عالَّ
 ا للمالئكة وإلبليس معه لريوا كيف ينجحون وكيف يسقط إبليس يف هذا االختبار.اختبارً 

  َأفَ تَ تَِّخُذونَُه ﴿َوِإْذ قُ ْلَنا ِلْلَمًَلِئَكِة اْسُجُدوا ِِلَدَم َفَسَجُدوا ِإالَّ ِإْبِليَس َكاَن ِمَن اجلِْنِ  فَ َفَسَق َعْن َأْمِر رَب ِهِ 
 ]50الكهف:  [  ﴾)٥٠ (ِن َوُهْم َلُكْم َعُدوٌّ  بِْئَس لِلظَّاِلِمَْي َبَدالا َوُذر ِي ََّتُه َأْولَِياَء ِمْن ُدو 

 سوف نتكلم عن هذا االختبار عاجاًل ولكن دعوان نعود إىل احلديث عن خلق آدم وحواء...

املالئكة العقيدة اإلسالمية اليت جاء هبا األنبياء واضحة وتقرر أن هللا ال حيتاج أحًدا من خلقه يف أي أمر حىت  
ال حيتاجهم هللا ألي شيء فهو احلي القيوم القادر الغين الذي ُتتاجه اخلالئق وال حيتاج هو هلم، لكنه خلق املالئكة 

وهو احلكيم العليم الذي له احلكمة املطلقة   ووكل إليهم أعمااًل ليقوموا به؛ ليس ألنه حيتاج ذلك وإمنا ألنه يريد ذلك
 والعلم املطلق.

شر وأعطاهم أفضلية على بقية ساكين الكرة األرضية ووهبهم يف خلقتهم مواهب تزيد عن بقية خلق هللا الب
املخلوقات، أعطاهم القدرة على استئناس بعض احليواانت وعلى االنتفاع هبا، أعطاهم القدرة على حراثة األرض 

 لشغل هذه الوظيفة وذلك االصطفاء، وزراعتها، وأرسل إليهم األنبياء والكتب والشرائع اليت لو اتبعوها لكانوا أهاًل 
فإن يف شرع هللا منع للفساد وإزهاق أرواح احليواانت بدون داع وإفساد الزراعة انهيك عن أذى البشر بعضهم 

 لبعض.

 :خلق آدم ُتدثت عنه آايت كثرية من آايت القرآن الكرمي 

﴿َأَوَلَْ يَ َر الَِّذيَن َكَفُروا َأنَّ السََّماَواِت َواأْلَْرَض َكانَ َتا رَتْ قاا آايت تقول أن كل األحياء ُخلقوا من ماء   
 ]30االنبياء:  [  ﴾(٣٠)  فَ َفتَ ْقَناُُهَا  َوَجَعْلَنا ِمَن اْلَماِء ُكلَّ َشْيٍء َحيٍ   َأَفًَل يُ ْؤِمُنونَ 

﴿ُهَو الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن تُ َراٍب ثَّ ِمْن نُْطَفٍة ثَّ ِمْن َعَلَقٍة ثَّ ُُيْرُِجُكْم آايت تقول أن آدم ُخلق من تراب 
ُلُغوا َأُشدَّ  ُلُغوا َأَجًلا مُ َوِمْنكُ  ُكْم ثَّ لَِتُكونُوا ُشُيوخااِطْفًلا ثَّ لِتَ ب ْ  َولََعلَُّكْم تَ ْعِقُلونَ  َسمًّىْم َمْن يُ تَ َوَّفَّ ِمْن قَ ْبُل َولِتَ ب ْ

 ]67  :غافر[    ﴾(٦٧)

﴿فَاْستَ ْفِتِهْم َأُهْم َأَشدُّ َخْلقاا َأْم َمْن َخَلْقَنا  ِإَنَّ آايت جتمع املادتني الرتاب واملاء فتقول أنه ُخلق من طني 
 ]11 الصافات:[  ﴾(١١)  َخَلْقَناُهْم ِمْن ِطٍْي اَلِزبٍ 
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آايت أَُخر تصف الطني يف مراحله األوىل وآايت تصفه يف مراحل متقدمة حىت أصبح صلًبا كالفخار له 
ْنَساَن ِمْن َصْلَصاٍل ِمْن َْحٍَإ َمْسُنونٍ رائحة  ْنَساَن ِمْن   ]26: اْلجر[ ﴾(٢٦) ﴿َولََقْد َخَلْقَنا اْْلِ ﴿َخَلَق اْْلِ

ََبنِ  (١٥) َوَخَلَق اجْلَانَّ ِمْن َمارٍِج ِمْن ََنرٍ  (١٤) َصْلَصاٍل َكاْلَفخَّارِ  الرْحن: [ ﴾(١٦) فَِبَأيِ  آاَلِء رَبِ ُكَما ُتَكذِ 
14-16[ 

 

 ذات يوم ويف إحدى املناظرات مع بعض املًلحدة اعرتض على هذه اِلَيت ِبمرين: 

بينما السيليكون موجود بكثرة يف الرتاب  ،أن البشر ليس يف تركيبهم عنصر السيليكون  االعرتاض األول:
 فكيف يكون هذا، هذا على حسب رايه.

 اب.بينما هذا العنصر ال يوجد يف الرت   ،كربون هو أن البشر يف خلقتهم الكثري من عنصر ال  االعرتاض الثاِن:

 يريد امللحد أن يقول أن القرآن أخطأ خطأين علميني يف قصة خلق آدم.

اجلواب واضح وسهل وهو أن اآلايت مل تقل أن آدم قد ُخلق من كل الرتاب بل ُخلق من جزء من الرتاب 
اخلالق العليم احلكيم اخلبري   -سبحانه وتعاىل-هو هللا  استله هللا منه استالاًل، فإذا علمنا أن الذي استل ذلك اجلزء

 الذي خلق السيليكون والذي خلق الكربون والذي خلق اإلنسان إذا علمنا ذلك سقط الوهم والتشكيك.

اثنًيا أن اآلايت ملا وصفت الطني وصفته أبن له رائحة والطني ال يكون ذو رائحة إال إذا كان فيه مركبات 
ن فسوف جيد أن خلق آدم كان من جزء من الرتاب وأن هذا ر ومتعُّ ابختصار من تتبع اآلايت بتبصُّ عضوية، أي 

 اجلزء كان خملوطًا مبواد عضوية هبذا يزول اإلشكال.

نعود فنقول خلق هللا آدم من جزء من الرتاب ومن ماء مث أصبح طيًنا له رائحة، مث مرَّ هذا الطني مبراحل 
 الروح فتحرك وأصبح كائًنا حًيا.  مث نفخ فيه هللا  ،مث ُتول إىل بشر من حلم ودم  ،كالفخارحىت أصبح كالصلصال مث  

 مما أراد هللا ثًلثة أمور:

( )احلرث الزرع والضرع)أن يوِكل إىل آدم وذريته أمر العناية ابألرض والنبااتت واحليواانت  اخلًلفة: :األول  
 والنسل(. 

أن تعلم املالئكة هبذا القرار الرابين؛ ألهنا سوف يكون هلا أدوار كثرية وكبرية  :املًلئكة: موقف األمر الثاِن
 مع البشر حىت ولو مل يشعر البشر أنفسهم بذلك.

 أن ميتحن إبليس لرتاه املالئكة على حقيقته.  :: موقف إبليساألمر الثالث
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همة اليت سوف يوكلها إىل آدم وذريته، ومبا أن وألجل هذه األمور الثالثة خلق هللا آدم مث أخرب املالئكة ابمل
املالئكة خلق ال يعصون هللا أبًدا سألوا هللا العليم احلكيم عن حكمته يف اختيار خلق ليس هلم قدرات املالئكة 

ابختبار بسيط، أراهم أشياء وقال هلم  -سبحانه وتعاىل-الذين قاموا فيما سبق هبذه املهم فوضَّح هللا هلم حكمته 
أمساء هذه األشياء أراهم مثاًل قدًحا من خشب، سكيًنا حمرااًث، منشارًا وما إىل ذلك حنن نقول ذلك لتوضيح  ما

فكرة وليس أن هذه األشياء بعينها هي اليت عرضها هللا عليه، املالئكة مل يروا هذه األشياء سابًقا وليست من املتاع 
لما عرض هللا نفس هذه األشياء على آدم نظر إليها مث قال هذا واألدوات اليت يستخدموهنا وال يعرفون فوائدها، ف

إانء أضع فيه املاء واللنب الذي أجلبه للشرب والطهور وهذه شفرة أقطع هبا الفواكه واخلضروات وهذه أداة تصلح 
نا علمت حلراثة األرض فأان أمسيها حمراث وهذه أداة تقطع األشجار بتمريرها جيئة وذهااًب فهذا أمسيه منشار، ه

املالئكة أن آدم موهوب يف معرفة ماذا يستطيع أن يستخدم من بيئة األرض الستغالل األرض واستغالل خرياهتا، 
املالئكة وإبليس ابلسجود آلدم سجوًدا   -وتعاىل سبحانه-تطبيع حيواانهتا وحرثها واستصالح أراضيها، مث أمر هللا 

 .-سبحانه وتعاىل-ليس من ابب العبادة قطًعا ولكنه سجود تكرمي وسجود طاعة هلل 
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 املستوى األول

 احملاضرة الثانية: آدم وحواء يف جنة عدن + قصة نوح عليه السالم
 آدم وحواء يف جنة عدن:

يسجدوا آلدم سجود تكرمي وليس سجود عبادة وقلنا أن املالئكة ابدرت ابلسجود أمر هللا املالئكة وإبليس ان  
طاعة هلل، ولكن إبليس امتنع عن السجود، وكانت هذه املعصية هي أول معصية ُعِصي هللا هبا فيما نعلم، الشيء 

ه ابلسجود غري منطقي؛ الذي دفع إبليس هلذه املعصية هو التكرب إذ يزعم أن يف االمتثال إهانة له وأن أمر هللا ل
ألنه أعظم من آدم فكيف يسجد له وتكمن عظمته يف رأيه يف أنه ُخِلق من انر بينما آدم ُخلق من تراب والنار 
عنده أشرف من الرتاب، طبًعا هذه املعصية ليس فقط فيها امتناع عن الطاعة بل فيها أيًضا اعرتاض على حكمة 

 هللا وعلى علمه احمليط املطلق.

ط إبليس يف االمتحان سقوطًا مدواًي وأظهر ما كان يُبطن من التكرب واالعرتاض على قرارات هللا  هنا سق
وعلى حكمته وعلى علمه ومشيئته، تكربه جعله حيتقر آدم ويكرهه ويكره ذريته حسًدا؛ ألن هللا اختاره خليفة يف 

ه من طني، هذا اعرتاض خملوق جاهل األرض، وقد صرَّح بذلك صراحة فقال: أان خري منه خلقتين من انر وخلقت
على رب حكيم رحيم عليم فطرده هللا من رمحته ومن جنته، فلم يثِن ذلك إبليس عن معصيته واستمر يف استعالئه 
وتكربه بل وقد جترأ أن يتوعد آدم وذريته ابإلغواء حىت يكفروا مجيًعا وقد طلب من هللا ألجل ذلك أال يتوفاه حىت 

ا فأعطاه هللا ما يريد من العمر الطويل حىت ال يظن ظان أن هللا خياف إبليس أو خيشاه وهو العلي تنتهي احلياة الدني
العظيم، ومبا أن توعد إبليس كان آلدم فقد أِذن هللا له أن ميكث مع آدم وحواء يف اجلنة إىل أن ينزال فينزل معهما 

 إىل األرض اليت هي احملطة احلقيقية للبشر واجلن.

ذات يوم سألين سائل عن سؤال يتلقفه املالحدة عن بعضهم مفاده ملاذا مكث إبليس يف اجلنة فرتة من الزمن 
 مع آدم وحواء ابلرغم من أن هللا لعنه وطرده من رمحته؟ 

اجلواب: ومبا أن إبليس قد ُتدى اخلالق يف أنه لو أعطاه العمر الطويل فسوف يقوم إبغواء آدم وذريته أمجعني 
تمكن البشر من القيام مبهمتهم اليت َعِهد هللا إليهم هبا وهي مهمة اخلالفة، ومبا أن هللا ال خيشى إبليس وال ولن ي

أحًدا من خلقه فقد أعطاه العمر الطويل وتركه يعيش مع آدم وحواء يف أي مكان يذهبان إليه وأخربه أبن كل 
، أما الصاحلون فسوف يعينهم هللا ويتقبل منهم توبتهم جهوده اخلبيثة لن تؤذي إال ذوي النوااي اخلبيثة من البشر

 وعودهتم إليه حىت وإن استطاع إبليس إغوائهم بعض األحيان يف بعض األمور.
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)اللهم إان نستعيُنك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثين عليك اخلري كله نشكرك وال نكفرك وخنلع 
سجد وإليك نسعى وحنِفد نرجوا رمحتك وخنشى عذابك إن ونرتك من يفجرك، اللهم إايك نعبد ولك نصلي ون

عذابك اجِلد ابلكفار ملِحق، اللهم اهِدان فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وابرك لنا فيما 
أعطيت واصرف عنا برمحتك شر ما قضيت إنك تقضي وال يُقَضى عليك إنه ال يعزُّ من عاديت وال يِذل من 

 ربنا وتعاليت لك احلمد حىت ترضى ولك احلمد إذا رضيت ولك احلمد بعد الرضا(واليت تباركت  

خلق هللا آدم بشرًا سواًي يف أحسن تقومي وأعطاه العقل وحرية اإلرادة فلم جيربه على طاعته وال على معصيته 
وهي جزء منه بل وكَّل أمر ذلك إليه هو شخصًيا، مث خلق حواء من ضلع من أضالع آدم فهي أصغر منه عمرًا 

أقصر منه طواًل ألني منه جسًما، آدم ليس له أب وليس له أم، حواء هلا أب هو آدم ابعتبار أهنا جزء منه ولكن 
 ليس هلا أم. 

،  ]30البقرة: [ ِإِن ِ َجاِعل  يف اأْلَْرِض َخِليَفةا آدم وحواء خلقهما هللا ليكوان يف األرض أمل يقل تعاىل: 
لرييهما ما فيها وخيربا ذريتهما وليعلما فداحة املعصية وكيف تكون نتائج املعاصي، خلقهما ولكنه أدخلهما اجلنة 

هللا وخلق هلما لباًسا معيًنا ال نعرفه ال نعرف كيف هو لكنه يسرتمها، خلقهما هللا مبصرين عاقلني مكلفني مميَزين 
دو هلما وأخربمها أبنه لن يتواىن يف إيقاعهما يف ليسا أطفااًل صغاًرا وال سفهاء، أرامها هللا إبليس وأخربمها أنه ع

املعصية، أدخلهما هللا اجلنة وهي جنة يف السماوات وليست يف األرض، جنة فيها كل ما حيتاجه االثنان من كل 
النِ عم ماعدا شجرة واحدة تلك الشجرة مل خيلقها هللا لألكل بل إن مثرها ضار غري مفيد، مكث آدم وزوجته حواء 

نة زمًنا طوياًل هللا أعلم ما مقداره ومها ال ينصتان إلبليس وال يرحبان به وال يقرتابن منه وال يسمحان له يف اجل
 ابالقرتاب.

إبليس كان وما يزال له مواهب وهبه هللا إايها ولكنه مل يشكر هللا على تلك املواهب بل استخدمها يف 
اهب اليت ميتلكها إبليس عرف عن آدم وحواء أمرين املعصية والفسوق أعماه كربايئه عن مصلحته، ومن املو 

استخدمهما كمفتاح لإلغواء مفتاح إلغوائهما وإلغواء ذريتهما، فأما مفتاح إغوائهما فهو أنه استغل رغبات نفوسهما 
وعرف أن البشر ليسوا كاملالئكة بل هلم نفوس قد تشتهي وترغب فيما ليس هلا ولكن البشر ليس هلم قدرة على 

اح تلك الرغبات فجلس يدق على هذا الوتر، لقد علم خببثه ودهائه أهنما خيشيان اخلروج من اجلنة وأهنما كبح مج
يرجوان أن يكوان خملدين مثل املالئكة ال ميوتون، استغل إبليس ذلك أميا استغالل فوسوس هلما دهرًا طوياًل؛ ألهنما 

جلنة واخللد فيها وأقسم هلما بذلك وكرر الوسوسة لو أكال من تلك الشجرة فسوف حيصالن على ما حيلمان به ا
بدون أيس بدون كلل بدون ملل دهًرا طوياًل، وأما مفتاح ذريتهما فهو يف فتح ابب الشهوات وذلك ابلُعرِي  وعدم 
احِلشمة واالستتار، وعلم بدهائه أن هذه الشجرة لو أكال من مثرها لصاد عصفورين حبجر واحد إغواء آدم وحواء  

 شاف العورات يف إغواء الذرية الحًقا أي كأنه عرف الطريق كأهنا جتربة عرف هبا كيف يُغوي ذرية آدم وحواء.مث انك
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أخريًا االثنان ذاقا الشجرة أكال من الثمرة مل أيكال كثريًا إمنا ذاقا الثمرة ومبجرد هذه الفعلة سقط اللباس الذي 
كان يسرت سوآهتما وأدركا أهنما قد وقعا فيما حذرهم هللا منه، فقاما مبحاولة سرت عوراهتما بورق من اجلنة وكلمهما 

خربمها أن يستغفرا لذنبهما فاستغفرا فغفر هللا هلما ذلك الذنب، مث أخربمها هللا وعاتبهما مث ملا ندما على ما فعال أ
أبن هذا كان اختبارًا هلما ولذريتهما من بعدمها وأبن إبليس سوف يستخدم نفس األساليب معهم يف الدنيا، أنزهلم 

األرض وبدأت رحلة البشر  هللا مجيًعا إىل األرض وحذرهم من إبليس ومن املعاصي ومن التعري، نزل آدم وحواء إىل  
َولََقْد َخَلْقَناُكْم ثَّ َصوَّْرََنُكْم ثَّ قُ ْلَنا ِلْلَمًَلِئَكِة اْسُجُدوا ِِلَدَم َفَسَجُدوا ِإالَّ ِإْبِليَس مع قضية خالفة هللا يف األرض  

َك  قَاَل َأََن َخْي  ِمْنُه َخَلْقَتِِن ِمْن ََنٍر َوَخَلْقَتُه ِمْن ( قَاَل َما َمنَ َعَك َأالَّ َتْسُجَد ِإْذ َأَمْرتُ ١١ََلْ َيُكْن ِمَن السَّاِجِديَن )
َها َفَما َيُكوُن َلَك َأْن تَ َتَكَّبََّ ِفيَها فَاْخُرْج ِإنََّك ِمَن الصَّاِغرِيَن )١٢ِطٍْي ) ( قَاَل أَْنِظْرِن ِإىَل ١٣( قَاَل فَاْهِبْط ِمن ْ

َعثُوَن ) ُعَدنَّ ََلُْم ِصَراَطَك اْلُمْسَتِقيَم )١٥ اْلُمْنَظرِيَن )( قَاَل ِإنََّك ِمنَ ١٤يَ ْوِم يُ ب ْ ( ثَّ ١٦( قَاَل فَِبَما َأْغَويْ َتِِن أَلَق ْ
َها ( قَاَل ا١٧َشاِكرِيَن )  َِلتِيَ ن َُّهْم ِمْن َبْْيِ أَْيِديِهْم َوِمْن َخْلِفِهْم َوَعْن َأْْيَاَِّنِْم َوَعْن ََشَائِِلِهْم  َواَل َتَُِد َأْكثَ َرُهمْ  ْخُرْج ِمن ْ

ُهْم أَلَْمََلَنَّ َجَهنََّم ِمْنُكْم َأْْجَِعَْي ) ( َوََي آَدُم اْسُكْن أَْنَت َوَزْوُجَك اجْلَنََّة َفُكًَل ١٨َمْذُءوماا َمْدُحوراا  َلَمْن تَِبَعَك ِمن ْ
ُتَما َواَل تَ ْقَرََب َهِذِه الشََّجَرَة فَ َتُكوََن ِمَن الظَّاِلِمْيَ  ( فَ َوْسَوَس ََلَُما الشَّْيطَاُن لِيُ ْبِدَي ََلَُما َما ١٩) ِمْن َحْيُث ِشئ ْ

ُهَما ِمْن َسْوآِِتَِما َوقَاَل َما ََّنَاُكَما رَبُُّكَما َعْن َهِذِه الشََّجَرِة ِإالَّ َأْن َتُكوََن َمَلَكْْيِ  َأْو َتُكوََن ِمَن اخْلَاِلِديَن  ُووِرَي َعن ْ
ُُهَا ِبُغُروٍر  فَ َلمَّا َذاقَا الشََّجَرَة َبَدْت ََلَُما َسْوآُِتَُما َوطَِفَقا ٢١ِمَن النَّاِصِحَْي )( َوقَاََسَُهَما ِإِن ِ َلُكَما لَ ٢٠) ( َفَدالَّ

َُما َأَلَْ َأَّْنَُكَما َعْن تِْلُكَما الشََّجَرِة َوَأقُ   الشَّْيطَاَن َلُكَما ْل َلُكَما ِإنَّ َُيِْصَفاِن َعَلْيِهَما ِمْن َوَرِق اجْلَنَِّة  َوََنَداُُهَا َرُّبُّ
( قَاَل اْهِبُطوا ٢٣( قَااَل رَب ََّنا ظََلْمَنا أَنْ ُفَسَنا َوِإْن َلَْ تَ ْغِفْر لََنا َوتَ ْرَْحَْنا لََنُكوَننَّ ِمَن اخْلَاِسرِيَن )٢٢َعُدوٌّ ُمِبْي  )

 ]24-11األعراف:[  (٢٤ِحٍْي)بَ ْعُضُكْم لِبَ ْعٍض َعُدوٌّ  َوَلُكْم يف اأْلَْرِض ُمْستَ َقرٌّ َوَمَتاع  ِإىَل 

 اجلزء الثاِن من احملاضرة: )نيب هللا نوح(:

بسم هللا الرمحن الرحيم احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني، ملا نزل آدم 
يريب أبنائه على اإلميان الصحيح وحواء إىل األرض رزقهما هللا بذرية ُكثر انتشروا يف كل أحناء املعمورة، وكان آدم 

ابهلل وخيربهم مبزالق الشيطان وخطورة شهوات النفس يعين يذكرهم مبا حدث له هو شخصًيا يف جنة عدن وكيف 
استطاع الشيطان أن يستغل حب آدم للخلود فاستغل ذلك املنفذ فأغواه ابلوسوسة، وكان خيربهم ويربيهم على 

صااي العشر نفسها اليت أُنزلت على كل األنبياء مبا فيهم إبراهيم وموسى وعيسى االلتزام ابلوصااي العشر نعم الو 
وحممد عليهم الصلوات والسالم وسوف ندرس ذلك يف مستقبل األايم حينما أييت احلديث عنهم عليهم صلوات  

 هللا وسالمه.

األول واآلخر خلق البشر نفس اإلميان نفس الوصااي نفس امليثاق اإلميان أبن هللا واحد هو خالق الكل هو    
حلياتني حياة اليت نعيشها اآلن حياة صغرية خُمتصرَة إن طالت لن تصل إىل املائة سنة مبا فيها من آالمها وآماهلا 
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وطفولتهما والنوم واملرض وما إىل ذلك، وأن هناك حياة أخرى حياة خلود ليست تريليون سنة وال تريليون تريليون 
سان يف تلك احلياة، ولكن هل خيلد يف اجلنة أم يف النار، وما هي درجته يف اجلنة فاجلنة سنة وإمنا قلت خيلد اإلن

درجات أو ما هي درجته يف النار فالنار دركات، هذا يعتمد على ماذا سوف يفعل يف هذه احلياة الصغرية املختصرَة، 
ئكة، اجلن، الشياطني، القيامة واذا سوف حيدث هذه هي تعاليم األنبياء خيربوان مبا أخربان هللا به من عامل الغيب املال

 يف مستقبل األايم، كما أهنم كانوا خيربوننا بعامل الشهادة العامل املرئي الذي نشاهده وحنسه.

مكث أبناء آدم على الدين الصحيح عشرة أجيال: آدم، مث جيل أبنائه، مث األحفاد اجليل الثالث، مث أبناء 
هم عشرة أجيال كلهم على الدين الصحيح كلهم على الوصااي على اإلميان الصحيح األحفاد اجليل الرابع...امل

 اجلميع على الدين الصحيح، كيف عرفنا هذا؟

هناك حديث صحيح ينص على هذا األمر أن عشرة اجيال بعد آدم كانوا على الدين الصحيح، مث يقول 
عث فيه نوح كانوا كلهم على الُكفر، إًذا كيف انتقلت لنا القرآن أن هللا أرسل نوًحا إىل البشر وأن اجليل الذي بُ 

البشرية من اجليل العاشر الذي كله على اإلميان إىل جيل نوح الذي كله على الكفر هللا أعلم كم كان ترتيب جيل 
 نوح من بعد آدم.

 يصبح االحنراف االحنراف دائًما يبدأ بسيط زاوية االحنراف دائًما تبدأ بسيطة مث ما تفتأ تكرب تكرب تكرب حىت
 بعيد جًدا ويصبح الناس بعيدون عن الدين الصحيح.

 كم كانت الفرتة الزمنية بْي آدم ونوح؟

ال أحد يعلم مل يُذكر ذلك ال يف احلديث وال يف القرآن، طبًعا العهد القدمي والعهد اجلديد )التوراة واإلجنيل( 
ا آدم يعرف نوح أو بينهم فرتة زمنية بسيطة جًدا هذا غري تقول أن هذه فرتة زمنية صغرية جًدا وخمتصرَة بل إن رمب

صحيح وال ميكن أن يكون، البد أن تكون طويلة جًدا فعشرة أجيال بعد آدم كلهم على الدين الصحيح إىل أن 
 تصل إىل جيل نوح الذي كله على الُكفر البد أن تكون فرتة طويلة جًدا.

 ما الذي حدث خًلل هذه الفرتة؟

لفرتة قد تكون عشرات اآلالف من السنني بل قد تكون مئات اآلالف من يدري قد تصل إىل طبًعا هذه ا
املاليني هللا وحده أعلم، كيف حدث االحنراف؟ األحاديث والقرآن أشارت إىل ذلك، القصة كانت: كان هناك 

سر مخسة من الصاحلني مخسة من الرجال الصاحلني أمسائهم مذكورة يف القرآن الكرمي: ود ، سواع، يغوث، يعوق، نَ 
وكانوا على مستوى كبري من الصالح والتقوى واحلكمة، أحبهما الناس هل مها أنبياء؟ رمبا كانوا أنبياء هللا أعلم ليس 
هناك شيء يدل على ذلك رمبا أهنم من الناس الصاحلني فقط، ملا ماتوا جاء الشيطان فوسوس للناس أن تذكروا 

اعملوا هلم متاثيل صوروهم حىت إذا رأيتم تلك التماثيل والصور تذكرمت أعماهلم هؤالء كيف طيب نتذكرهم، قال: 



باإلسالمأكاديمية التعريف   

ISLAM ADVOCACY ACADEMY  

 
- 10 - 

 

فعملتم مثلهم، عملوا التماثيل تلك والتصاوير مث وسوس إليهم أن ضعوها يف أماكن الصالة واملساجد يف أماكن 
أن آابئكم كانوا   العبادة هناك أفضل مكان لتذكر هؤالء، وضعوها واستمر على ذلك جيل أو جيلني مث وسوس هلم

يتوسلون هؤالء إىل هللا يوصلون األعمال إىل هللا، أصبحوا يتوسلون هبم، مث جاء أخريًا فقال هلم هؤالء هم اآلهلة 
 هؤالء هم الذين خلقوا الكون هؤالء آهلة ينفعون ويضرون يرزقون ومينعون يهبون وحيرمون فاختذهم الناس آهلة.

( َوَقْد َأَضلُّوا َكِثياا  َواَل ٢٣َوقَاُلوا اَل َتَذُرنَّ آَِلََتُكْم َواَل َتَذُرنَّ َودًّا َواَل ُسَواعاا َواَل يَ ُغوَث َويَ ُعوَق َوَنْسراا )
 ]24-23نوح:  [  (٢٤َتزِِد الظَّاِلِمَْي ِإالَّ َضًَلالا )

 .-عليه السالم–يل العزم من الرسل نوح  فلما استكمل الضالل كل البشر أرسل هللا هلم رسواًل من أو 

إبليس وخدعتهم شهوات شرح هلم نوح حقيقة دينهم وأرشدهم إىل الدين الصحيح وبنيَّ هلم كيف خدعهم 
أنفسهم، طبًعا علية القوم يف كل زمان ومكان الذين يستفيدون من ضالل الناس يستفيدون من صنعة التماثيل ومن 

أشد مواجهة، هذه الشرحية دائًما جتابه املصلحني للمصاحل الدنيوية اليت سوف تزول  جباة القرابني فقد واجهوا نوح
على أيدي املصلحني كما يظنون، فحالوا بني الناس وبني اهلداية فلم يتبع نوح إال عدد قليل من الضعفاء والفقراء 

ل.  حىت عائلة نوح نفسها زوجته وأحد أبنائه األربعة كانوا من هؤالء الضال 

ظل نوح يدعوهم ويبني هلم بكل وسيلة جهرًا وسرًا يدعوا األفراد واجلماعات دون جدوى، استمر فيهم  
يدعوهم تسعمائة ومخسني سنة )ألف سنة إال مخسني(، يعين أعطاهم هللا فرصة تلو فرصة تلو فرصة تسعمائة 

هللا نوًحا ببناء الُفلك سفينة عظيمة جًدا  ومخسني سنة فلم جيد جميًبا إال ثالثة من أبنائه وقلياًل من الضعفاء، فأمر
من خشب ومسامري ذات ألواح وُدسر، وكان عليه الصالة والسالم جنارًا هذا ما نفهمه من سياق القرآن، فبدأ يف 
بناءها وكان مير عليه الكفار من قومه فيسألونه عن هذه السفينة وهذه الفلك فيقول إن هللا سوف يغرق الكافرين  

ن الغرق إال هو واملؤمنني معه يف هذه السفينة وسوف أيخذ معه من األنعام زوجني من كل نوع، فكانوا ولن ينجو م
يضحكون ويستهزءون حىت يسقط الواحد منهم على قفاه من شدة الضحك، مث يدعوا اآلخرين ليأتوا إىل نوح 

 ليسألوه نفس السؤال.

ََل  ِمْن قَ ْوِمِه َسِخُروا ِمْنُه  قَاَل ِإْن َتْسَخُروا ِمنَّا فَِإَنَّ َنْسَخُر ِمْنُكْم َكَما ﴿َوَيْصَنُع اْلُفْلَك وَُكلََّما َمرَّ َعَلْيِه مَ 
 ]39-38هود:    [(﴾  ٣٩( َفَسْوَف تَ ْعَلُموَن َمْن َيَْتِيِه َعَذاب  ُُيْزِيِه َوَيَِلُّ َعَلْيِه َعَذاب  ُمِقيم  )٣٨َتْسَخُروَن )

موعد اإلغراق أمر هللا نوًحا والذين آمنوا معه ابلصعود إىل الفلك وأخذوا   ملا استكمل نوح بناء الفلك واقرتب
معهم من كل نوع من األنعام زوجني اثنني ذكر وأنثى، وكان الناس ينظرون إليهم ويضحكون ويهزأون، يقول القرآن 

يف القرآن أظنه وهللا أعلم أن التوقيت مؤقًتا على فوران التنور وفار التنور، ما عسى ذلك التنور أن يكون؟ املذكور 
أنه بركان عظيم يف مكان ما جبوار ذلك املكان الذي كانوا يعيشون فيه أظنه يف البحر رمبا ما حدث بسبب ذلك 
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ما نسميه اليوم بتسوانمي، اثر الربكان تسوانمي مث نزل مطر غزير متواصل نبعت األرض مباء كثري هللا أعلم ما هو 
 املطر مع ماء الينابيع فغطى كل اليابسة أبمواج عاتية.  مصدر ذلك املاء، التقى ماء

ْل ِفيَها ِمْن ُكلٍ  َزْوَجْْيِ اثْ َنْْيِ َوَأْهَلَك ِإالَّ َمْن َسَبقَ   ﴿ َحّتَّ   َعَلْيِه اْلَقْوُل ِإَذا َجاَء َأْمُرََن َوفَاَر الت َّنُّوُر قُ ْلَنا اْحِْ
(﴾ ٤١َساَها  ِإنَّ َرّبِ  َلَغُفور  رَِحيم  )( َوقَاَل ارَْكُبوا ِفيَها ِبْسِم اَّللَِّ ََمَْراَها َوُمرْ ٤٠َوَمْن آَمَن  َوَما آَمَن َمَعُه ِإالَّ َقِليل  )

 ]41-40هود:  [

وكان يف بداية األمر أن رأى نوح ابنه مل يصعد إىل السفينة فناداه وطلب منه أن يركب لينجوا معهم فأىب 
 ظااًن أنه لو صعد جباًل فلن يصل السيل إليه، ولكن سرعان ما حال بينهما موج فخطف ابنه أمام انظره.

 َمَع اْلَكاِفرِيَن َي ََتِْري ُِّبِْم يف َمْوٍج َكاجْلَِباِل َوََنَدى نُوح  ابْ َنُه وََكاَن يف َمْعِزٍل ََي ُبَِنَّ ارَْكْب َمَعَنا َواَل َتُكنْ ﴿ َوهِ 
نَ ُهَما ( قَاَل َسآِوي ِإىَل َجَبٍل يَ ْعِصُمِِن ِمَن اْلَماِء  قَاَل اَل َعاِصَم اْليَ ْوَم ِمْن َأْمِر اَّللَِّ ِإالَّ ٤٢)  َمْن رَِحَم  َوَحاَل بَ ي ْ

 ]43-42هود:  [(﴾  ٤٣اْلَمْوُج َفَكاَن ِمَن اْلُمْغَرِقَْي ) 

استمر الطوفان زمًنا هللا وحده يعلم كم كان ولكنه كان كافًيا أن يهِلك مجيع البشر يف ذلك الزمان، هل 
 -سبحانه وتعاىل–قوم نوح؟ هذا أمر هلل غطى الطوفان الكرة األرضية كلها أم غطى املنطقة اليت كان يعيش فيها 

 ولكن الذي نعرفه ونؤمن به ونتيقن أن كل البشر قد غرقوا يف ذلك الطوفان.

رست السفينة أخريًا يف مكان ما، القرآن يقول أهنا رست على جبل امسه اجلودي، لكن أين يقع اجلودي؟ 
هناك يف األانضول يف شرق تركيا مكان يف علو لكننا نالحظ يف هذه األايم أن  -سبحانه وتعاىل–هذا أمر هلل 

جبل يف قمة جبل به آاثر تشبه آاثر سفينة لعلها هي وهللا أعلم دون أن نؤكد، قد تكون يف اهلضبة اإلفريقية هذا 
احتمال اثٍن يعين له مربراته العلمية أيًضا، قد يكون يف احلجاز أو يف فلسطني األمر حيتمل كل هذه االحتماالت 

غريها أيًضا، لكن املكان الوحيد يف هذا الزمان الذي فيه آاثر ملا يشبه السفينة هو كما قلت سابًقا يف  وحيتمل
 األانضول شرق تركيا احلالية اآلن.

بنجاة نوح وأبنائه الثالثة: سام وحام وايفث، وجناة قلة من املؤمنني تبدأ البشرية مشوارها اجلديد جبيل كلهم 
 اهلدى وإىل الوصااي العشر جمدًدا.مؤمنني، عاد البشر إىل  
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 املستوى األول

 احملاضرة الثالثة: قصة إبراهيم عليه السالم

حلقتنا اليوم عن إبراهيم عليه السالم، شخصية حمورية ومهمة واترخيها حافل ومهم لألداين الثالثة، وسوف 
حمطات لكي يكون لدينا خارطة ذهنية واضحة عن سرية أجعل سرية اخلليل على هيئة حمطات سوف أجعلها عشرة  

 إبراهيم اخلليل: 

هي يف مدينة )أور( أو قرية )أور(ابلعراق اليت ُولد فيها إبراهيم اخلليل عليه وعلى نبينا الصالة   احملطة األوىل:
ْعَنا َفّتا يَْذُكُرهُ والسالم، يبدو أنه أُويت النبوة على ِصغر من سنه يدل على ذلك   ]األنبياء:   ْم يُ َقاُل لَُه ِإبْ َراِهيمُ َسَِ

 وهللا أعلم.  [60

كان سكان تلك القرية يعبدون األصنام وكان من ضمنهم أبو إبراهيم اخلليل آزر، إبراهيم اخلليل حاول أن 
هلذا اد عى يثنيهم عن عبادة األصنام وأن يدهلم على الطريق القومي ولكنهم رفضوا حبجة أهنا تنفع وتضر ُتيي ومتيت؛  

ذات يوم أنه مريض يف يوم عيد كانوا خيرجون فيه من بلدهتم مث عمد إىل أصنامهم فحطمها مث أخذ القدُّوم ووضعه 
عند كبريهم، ملا جاءوا من عيدهم وجدوا أصنامهم حمطمة هذه القصة معروفة للجميع بعضهم قال: مسعت فىت 

ه أأنت فعلت هذا آبهلتنا اي إبراهيم؟ هو يريد أن يثبت هلم أن هذه يذكرهم يُقال له إبراهيم وكان املتهم األول أحضرو 
اآلهلة ال تضر وال تنفع هي مل ُتمي نفسها وهذا هو كبري األصنام مل يستِطع أصاًل أن حيمي بقية األصنام وال 

نون بقضية يستطيع أن خيربهم من هو الذي فعل، وإبراهيم كان سليًما ُمعاََف هذا الذي جعل كثري من الناس يؤم
 إبراهيم أبهنم فعاًل مل يضروه فعاًل كالمه كان صحيًحا.

يف األخري ملا ثبت هلم بطالن موقفهم وصحة موقف إبراهيم اخلليل هكذا الباطل دائًما يلجأ إىل القوة والعنف 
 وسالًما على إبراهيم.أرادوا أن يلقوه يف النار كما تعلمون أن هللا أجناه من النار وحوَّهلا فأصبحت برًدا  

( َنا ِإبْ َراِهيَم ُرْشَدُه ِمْن قَ ْبُل وَُكنَّا بِِه َعاِلِمَْي ( ِإْذ قَاَل أِلَبِيِه َوقَ ْوِمِه َما َهِذِه التََّماثِيُل الَِِّت ٥١َولََقْد آتَ ي ْ
ُتْم أَنْ ُتْم َوآََبؤُُكْم يف َضًَلٍل ُمِبٍْي )( قَاَل  ٥٣( قَاُلوا َوَجْدََن آََبَءََن ََلَا َعاِبِديَن )٥٢أَنْ ُتْم ََلَا َعاِكُفوَن ) ( ٥٤لََقْد ُكن ْ

ِعِبَْي ) تَ َنا َِبْْلَقِ  َأْم أَْنَت ِمَن الًلَّ ( قَاَل َبْل رَبُُّكْم َربُّ السََّماَواِت َواأْلَْرِض الَِّذي َفَطَرُهنَّ َوَأََن َعَلى ٥٥قَاُلوا َأِجئ ْ
( َفَجَعَلُهْم ُجَذاذاا ِإالَّ َكِبياا ََلُْم ٥٧ أَلَِكيَدنَّ َأْصَناَمُكْم بَ ْعَد َأْن تُ َولُّوا ُمْدِبرِيَن )( َوََتَّللَِّ ٥٦َذِلُكْم ِمَن الشَّاِهِديَن )
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ْعَنا َفّتا يَذْ ٥٩( قَاُلوا َمْن فَ َعَل َهَذا ِِبَِلَِتَنا ِإنَُّه َلِمَن الظَّاِلِمَْي )٥٨لََعلَُّهْم ِإلَْيِه يَ ْرِجُعوَن ) ُكُرُهْم يُ َقاُل َلُه ( قَاُلوا َسَِ
( قَاُلوا أَأَْنَت فَ َعْلَت َهَذا ِِبَِلَِتَنا ََي ِإبْ َراِهيُم ٦١( قَاُلوا فَْأتُوا ِبِه َعَلى َأْعُْيِ النَّاِس َلَعلَُّهْم َيْشَهُدوَن )٦٠ِإبْ َراِهيُم )

فَ َرَجُعوا ِإىَل أَنْ ُفِسِهْم فَ َقاُلوا ِإنَُّكْم أَنْ ُتُم  ٦٣ونَ ( قَاَل َبْل فَ َعَلُه َكِبيُُهْم َهَذا فَاْسأَُلوُهْم ِإْن َكانُوا يَ ْنِطقُ ٦٢)
قَاَل َأفَ تَ ْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اَّللَِّ َما اَل  ٦٥ثَّ نُِكُسوا َعَلى رُُءوِسِهْم لََقْد َعِلْمَت َما َهُؤاَلِء يَ ْنِطُقونَ  ٦٤الظَّاِلُمونَ 

ئاا َواَل َيُضرُُّكمْ  َفُعُكْم َشي ْ قَاُلوا َحر ُِقوُه َواْنُصُروا آَِلََتُكْم   ٦٧ُكْم َوِلَما تَ ْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اَّللَِّ  َأَفًَل تَ ْعِقُلونَ ُأفٍ  لَ   ٦٦يَ ن ْ
ُتْم َفاِعِلْيَ  ا َفَجَعْلَناُهُم اأْلَْخَسرِينَ   ٦٩قُ ْلَنا ََي ََنُر ُكوِن بَ ْرداا َوَسًَلماا َعَلى ِإبْ َراِهيمَ   ٦٨ِإْن ُكن ْ  ٧٠َوَأرَاُدوا بِِه َكْيدا

 [. 70-51   ]األنبياء:

 احملطة الثانية: َببل 

هنا انتشرت األخبار يف البالد طواًل وعرًضا حىت مسع بذلك النمرود وهو كان ملك ذلك الزمان وكانت 
وهي مدينة معروفة اآلن موجودة يف العراق كانت عاصمة ُملكه، أرسل إىل إبراهيم أحضروا يل هذا   َببلعاصمته يف  
أحدث بلبلة يف منطقة أور، جاء إبراهيم وله قصة مشهورة وذُكرت يف سورة البقرة فقال له: كيف جنوت الفىت الذي  

من النار، فقال: ريب الذي ينفع ويضر ريب الذي حييي ومييت ليست بيد أحد، قال النمرود: أان أيًضا أُحيي واُميت، 
هو برئ وأخرج أحدهم من براءة وهو قاتل قال إبراهيم: كيف؟ قال: لدي مساجني فأقضي على أحدهم ابملوت و 

ظن أن هذا إحياء وإماتة وهذه ليست إحياء وإماتة، ولكن إبراهيم عليه السالم هذا درس جيب أن نتعلم منه أنك 
لديك من احلجج إلثبات صحة اإلسالم كثرية فال تتشبث حبجة واحدة ولديك حجج كثرية فقال إبراهيم عليه 

لشمس من املشرق فأِت هبا من املغرب ألنه يبدأ هو ابأللوهية، فُبِهت الذي كفر هكذا السالم: فإن هللا أييت اب
 تقول سورة البقرة.

 ِاْلُمْلَك ِإْذ قَاَل ِإبْ َراِهيُم َرّبِ َ الَّذ ُ ي َُيِْيي َوُْيِيُت قَاَل َأََن َأََلْ تَ َر ِإىَل الَِّذي َحاجَّ ِإبْ َراِهيَم يف رَبِ ِه َأْن آََتُه اَّللَّ
ُ ُأْحِيي َوأُِميُت  قَاَل ِإبْ َراِهيُم فَِإنَّ اَّللََّ َيَِْت َِبلشَّْمِس ِمَن اْلَمْشِرِق فَْأِت ُِّبَا ِمَن اْلَمْغِرِب فَ بُ  ِهَت الَِّذي َكَفَر  َواَّللَّ

 [ 258]البقرة:    (٢٥٨اَل يَ ْهِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِمَْي )

اهيم عليه السالم وزوجته سارة ابنة عمه وابن أخيه لوط لكن غضب النمرود وأمر بطرد إبراهيم فهاجر إبر 
 وبعض الذين آمنوا معه هاجر من اببل إىل حرَّان وهي مدينة اآلن يف مشال سوراي.

 نعيد اآلن احملطات اليت تكلمنا عنها...

 يف أور. احملطة األوىل:

 يف اببل.  احملطة الثانية:
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 يف حرَّان يف مشال سوراي املعروفة اآلن.  واِلن احملطة الثالثة:

أهل حرَّان كانوا يعبدون األفالك والكواكب وكان إبراهيم عليه السالم رجاًل بدواًي ولديه خيام يسكن فيها 
ولديه ماشية ولديه إبل، وكانوا حيبون أن يزوروه ويتناقشوا معه يف كثري من األمور وكان كما تعلمون يسمونه )أبو 

ان كرميًا حيب الضيوف، وكان رجاًل شجاًعا وصاحب حجة وحمبوب من اجلميع إذا كان حمبوب من هللا الضيفان( ك
 خليل الرمحن.  -سبحانه وتعاىل-

فقال هلم ماذا تعبدون؟ ألهنم هلم يفهموا منه عن  -سبحانه وتعاىل–ذات يوم يريد أن يثبت هلم وجود هللا 
بد النجوم؛ ألن النجوم هلا أتثري على حياة البشر قوي جًدا، راعى إبراهيم  الواحد اخلالق قال: ماذا تعبدون؟ قالوا: نع

عليه السالم مفاهيمهم السابقة وإرثهم الثقايف فأراد أن يتدرج هبم يف التفكري املنطقي إىل أن يصل هبم إىل حقيقة 
سماوية مربوبة به طائعة له أن هللا هو احلق وهو املسيطر على خلقه وهو األحق ابلعبادة دون سواه وأن األجرام ال

ليس هلا من أمر اخلالئق شيء البتة بل هي خملوقة كغريها، فاختار كوكب الزهرة قال هذا ريب يريد أن يوضح هلم 
بطريقة منطقية أن ال ميكن أن يكون هذا رب قال هذا ريب، مث ملا غاب كوكب الزهرة قال ملاذا غاب حيضر ويغيب، 

فلما غاب القمر قال هلم طبعا يف يوم آخر لقد غاب القمر البارحة كيف يكون إهلًا فاختار القمر وقال هذا ريب 
حيضر ويغيب، مث ملا رأى الشمس ابزغة قال هذا ريب هذا أكرب يعين يريد أن يقرب الفكرة من أذهاهنم فلما غابت 

أفالك وتسري فيها وال ينبغي   الشمس قال هلم أرأيتم أين ذهبت هذه األفالك؟ فقالوا اي إبراهيم هذه كواكب متشي يف
هلا ان ُتيد عن أفالكها أبًدا هي تسري ابنتظام، قال طائعة أم ُمكرهة؟ قالوا بل ُمكرهة، قال ومن الذي جعلها ال 
تستطيع أن خترج من أفالكها؟ قالوا هو اخلالق العظيم، قال فمن هو؟ قالوا الرب الذي خلقها وخلقنا وخلق كل 

هو هللا الذي أان أدعوكم لعبادته وما هذه األجرام السماوية إال خملوقات مربوبة به طائعة شيء، قال نعم هذا الرب  
مباشرة وهو الذي يستحق العبادة وحده   -سبحانه وتعاىل–له ليس هلا من أمر اخلالئق شيء البتة فدعوان نعبد هللا  

 دون سواه، فاهتدى بذلك خلق كثري.

 ( فَ َلمَّا َجنَّ َعَلْيِه اللَّْيُل ٧٥ِإبْ َراِهيَم َمَلُكوَت السََّماَواِت َواأْلَْرِض َولَِيُكوَن ِمَن اْلُموِقِنَْي )وََكَذِلَك نُِري
  فَ َلمَّا َأَفَل ( فَ َلمَّا رََأى اْلَقَمَر ََبِزغاا َقاَل َهَذا َرّبِ  ٧٦رََأى َكوَْكباا  قَاَل َهَذا َرّبِ   فَ َلمَّا َأَفَل قَاَل اَل ُأِحبُّ اِْلِفِلَْي )

( فَ َلمَّا رََأى الشَّْمَس ََبزَِغةا قَاَل َهَذا َرّبِ  َهَذا َأْكََّبُ  فَ َلمَّا ٧٧قَاَل لَِئْن ََلْ يَ ْهِدِن َرّبِ  أَلَُكوَننَّ ِمَن اْلَقْوِم الضَّالِ َْي )
ْهُت َوْجِهَي لِلَِّذي َفَطَر السََّماَواِت َواأْلَْرَض َحِنيفاا  َوَما ( ِإِن ِ َوجَّ ٧٨َأفَ َلْت قَاَل ََي قَ ْوِم ِإِن ِ بَِريء  ممَّا ُتْشرُِكوَن )

 [. 79-75]األنعام:    (٧٩َأََن ِمَن اْلُمْشرِِكَْي )

 ننتقل إىل احملطة الرابعة وقد كانت يف مصر:
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انتقل من حران إىل فلسطني مث من فلسطني إىل مصر ويف مصر كان فرعون ذلك الزمان رجل طاغية ومسع 
عن سارة ولو أهنا كانت كبرية السن يف ذلك الوقت أهنا مجيلة فأراد أن خيطبها من إبراهيم عليه السالم فأرسل إليه 
ما هي ابلنسبة لك فقال هي أخيت؛ ألنه لو قال زوجيت لقتله ألنه ال يوجد فرصة يف الوصول إليها إال بقتله فقال 

ب من مصر يف اليوم الثاين ولكن فرعون مصر يف ذلك الزمان هي أخيت، وكان إبراهيم عليه السالم يضمر أن يهر 
مل  -سبحانه وتعاىل–بعد أن َسِكر أمر جنوده إبحضار سارة إجبارًا فقام إبراهيم يصلي وُأخذت هي ولكن هللا 

ا ميَكِ ن فرعون منها بل أصابه ما يشبه الشلل ثالث مرات مما اضطره إىل تركها وإعطاءها هاجر كخادمة هلا ختدمه
 لئال تدعوا عليه و لئال يستجلب على نفسه غضب هللا، فهذه هي احملطة الرابعة من قصص إبراهيم عليه السالم.

 احملطة اخلامسة: فلسطْي 

مث انفصل لوط إىل فلسطني  بعد أن عاد إبراهيم من مصر بزوجته سارة وهاجر أََمة ولوط ابن أخيه استقر يف  
منطقة البحر امليت إىل قريتني امسهما سدوم وعمورة، إبراهيم عليه السالم بوصية من سارة تزوج هاجر؛ ألن سارة 

ا محلت إبمساعيل حدث بينهما من الغرية ما حيدث كرُبت يف السن وتريد أن ترى إلبراهيم نساًل، تزوج هاجر فلم
فاضطر إبراهيم عليه السالم أن خيرج هباجر وإمساعيل من  -سبحانه وتعاىل–بني النساء وهذا ما كان يريده هللا 

فلسطني إىل مكة املكرمة، يف ذلك الزمان مل يكن ملكة اسم ومل تكن أرًضا معروفة بل كانت أرًضا واداًي غري ذي 
ناك وبتدبري من هللا ترك إبراهيم هاجر وإمساعيل، مث تعرفون القصة حينما بكى إمساعيل بعد عودة إبراهيم  زرع، ه

عليه السالم وكان رضيًعا بكى جوًعا وعطًشا مث أن أمه هاجر أصبحت جتري بني الصفا واملروة سبع مرات وتنادي 
ا إمساعيل وقد حفر حفرة يف األرض جبناحه وخرج هل من أحد هل من منقذ ففي املرة السابعة رأت جربيل عند ابنه

 منها ماء زمزم إكراًما هلاجر والبنها إمساعيل، هذه هي احملطة اخلامسة.

 أور.  إذاا نعود فنقول احملطة األوىل:

 اببل.  احملطة الثانية:

 حران.  احملطة الثالثة:

 مصر.  احملطة الرابعة:

 فلسطني، مث إىل مكة.  احملطة اخلامسة:

 السادسة: حمطة الذبيح احملطة  

 13أن إبراهيم عليه السالم زار هاجر وابنه إمساعيل كان عمر إمساعيل يف ذلك الزمان  القصة السادسة:
سنة تقريبا يعين القرآن عرب عنها فلما بلغ معه السعي، فلما وصل إبراهيم عليه السالم إليهم رأى رؤية أنه  14أو 
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سبحانه –اعيل وهاجر يف األجر فأخربمها اتفق اجلميع على إنفاذ مراد هللا يذبح ابنه إمساعيل ويريد أن يشرك إمس
كيلومرت تقريًبا وهناك جاء الشيطان يريد أن   4-3انطلقا إىل منطقة مىن بعيًدا عن الكعبة تقريًبا ما يعادل    -وتعاىل

ول ذلك مرة أخرى مع هاجر مث يثين إبراهيم عن ذبح ابنه فرمجه إبراهيم بسم هللا وهللا أكرب سبع مرات مث إنه حا
حاول مع إمساعيل فهذه هي األماكن اليت هي اآلن يف احلج نرمي فيها اجلمرات، مث أن هللا أنزل كبًشا فدية عن 

أكثر مما  -سبحانه وتعاىل–يريد أن يثبت للبشر أن إبراهيم اخلليل حيب هللا  -سبحانه وتعاىل-إمساعيل كان هللا 
 ح إبراهيم يف االختبار وإبراهيم الذي وَف.حيب ابنه الوحيد وهكذا جن

( فَ َلمَّا بَ َلَغ َمَعُه السَّْعَي قَاَل ََي ُبَِنَّ ِإِن ِ ١٠١( فَ َبشَّْرََنُه بُِغًَلٍم َحِليٍم )١٠٠َربِ  َهْب ِل ِمَن الصَّاِْلَِْي )
َعْل َما تُ ْؤَمُر  َسَتِجُدِن ِإْن َشاَء اَّللَُّ ِمَن الصَّاِبرِيَن َأَرى يف اْلَمَناِم َأِن ِ َأْذََبَُك فَاْنظُْر َماَذا تَ َرى  قَاَل ََي  أََبِت اف ْ

( َقْد َصدَّْقَت الرُّْؤََي  ِإَنَّ َكَذِلَك ََنِْزي ١٠٤( َوََنَديْ َناُه َأْن ََي ِإبْ َراِهيُم )١٠٣( فَ َلمَّا َأْسَلَما َوتَ لَُّه ِلْلَجِبِْي )١٠٢)
( َوتَ رَْكَنا َعَلْيِه يف اِْلِخرِيَن ١٠٧( َوَفَديْ َناُه ِبِذْبٍح َعِظيٍم )١٠٦ا ََلَُو اْلَبًَلُء اْلُمِبُْي )( ِإنَّ َهذَ ١٠٥اْلُمْحِسِنَْي )

( َوَبشَّْرََنُه ١١١( ِإنَُّه ِمْن ِعَباِدََن اْلُمْؤِمِنَْي )١١٠( َكَذِلَك ََنِْزي اْلُمْحِسِنَْي )١٠٩( َسًَلم  َعَلى ِإبْ َراِهيَم )١٠٨)
 (١١٣( َوََبرَْكَنا َعَلْيِه َوَعَلى ِإْسَحاَق َوِمْن ُذر ِيَِّتِهَما حُمِْسن  َوظَاَل  لِنَ ْفِسِه ُمِبْي  )١١٢اَق نَِبيًّا ِمَن الصَّاِْلَِْي )ِبِِْسحَ 

 [ 113-100]الصافات:  

 .احملطة السادسة ومسيتها لكم حمطة الذبيحوإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأمتهن هذه هي  

 السابعة: حمطة قوم لوط والبشارة ِبسحاق  احملطة

سبحانه –أن إبراهيم عليه السالم مبا أنه صرب يف موضوع الذبيح وامتثل ألمر هللا بشره هللا  احملطة السابعة:
إبسحاق ومن بعد إسحاق أن إسحاق يُرَزق بولد امسه يعقوب هذا يدل على أمهية يعقوب وأمهية موقفه  -وتعاىل

 يف اتريخ اهلداية.

صة اليت تعرفوهنا ذاهبني إىل سدوم وعمورة؛ ألهنم كانوا  كان املالئكة قادمني لزايرة إبراهيم عليه السالم يف الق
يعملون الفاحشة اللواط وأخربوه أبنه امرأته سارة على كرب من سنها سوف تُرزق إسحاق وإسحاق سوف يُرزق 

 .احملطة السابعة وهي حمطة قوم لوط والبشارة إبسحاقبيعقوب وهذه القصة معروفة لديكم إن شاء هللا، هذه هي  

  ( ِإْذ َدَخُلوا َعَلْيِه فَ َقاُلوا َسًَلماا  قَاَل َسًَلم  قَ ْوم  ُمْنَكُروَن ٢٤َأََتَك َحِديُث َضْيِف ِإبْ َراِهيَم اْلُمْكَرِمَْي )َهْل
ٍْي )٢٥) ُهْم ِخيَفةا  قَاُلوا  َفَأْوَجَس ِمن ْ   ٢٧9( فَ َقرَّبَُه ِإلَْيِهْم قَاَل َأاَل َتَُْكُلوَن )٢٦( فَ َراَغ ِإىَل َأْهِلِه َفَجاَء ِبِعْجٍل َسَِ

بَ َلِت اْمَرأَتُُه يف َصرٍَّة َفَصكَّْت َوْجَهَها َوقَاَلْت َعُجوز  َعِقيم  )٢٨اَل ََتَْف  َوَبشَُّروُه ِبُغًَلٍم َعِليٍم ) ( قَاُلوا  ٢٩( فََأق ْ
( قَاُلوا ِإَنَّ ُأْرِسْلَنا ِإىَل قَ ْوٍم ٣١ي َُّها اْلُمْرَسُلوَن )( قَاَل َفَما َخْطُبُكْم أَ ٣٠َكَذِلِك قَاَل رَبُِّك  ِإنَُّه ُهَو اْْلَِكيُم اْلَعِليُم )

( فََأْخَرْجَنا َمْن َكاَن ِفيَها ٣٤( ُمَسوََّمةا ِعْنَد رَبِ َك ِلْلُمْسرِِفَْي )٣٣( لِنُ ْرِسَل َعَلْيِهْم ِحَجارَةا ِمْن ِطٍْي )٣٢َُمْرِِمَْي )
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( َوتَ رَْكَنا ِفيَها آيَةا لِلَِّذيَن َُيَاُفوَن اْلَعَذاَب ٣٦َها َغْيَ بَ ْيٍت ِمَن اْلُمْسِلِمَْي )( َفَما َوَجْدََن ِفي٣٥ِمَن اْلُمْؤِمِنَْي )
 [. 37-24]الذارَيت:   (٣٧اأْلَلِيَم )

 احملطة الثامنة: الزَيرَتن ث بناء الكعبة

هي زايراتن قام هبما إبراهيم عليه السالم إلمساعيل، يف الزايرة األوىل وجد هاجر قد ماتت  احملطة الثامنة:
قد دفنها إمساعيل ووجده قد تزوج امرأة من بعض العرب اليمنيني الذين كانوا مهاجرين مشااًل حينما رأوا أن هناك 

اجر أن يسكنوا جبوارها فأجابت شريطة عالمات تدل على وجود ماء يف هذه املنطقة فلما وجدوا زمزم طلبوا من ه
أن يكون زمزم هلا وألبنائها فتم االتفاق على ذلك فسكنوا وقطنوا هناك هم من ُجرُهم،  تزوج إمساعيل امرأة منهم 
مل تكن امرأة صاحلة فلما جاء إبراهيم عليه السالم وسأل عن إمساعيل هي مل تكن تعلم من الرجل فشكت إليه 

قال إذا جاء إمساعيل فقويل له أن شيًخا هذه صفته يقول غري عتبة دارك وهو يقصد أن هي عتبة حاهلا وفقر وفاقه ف
الدار، فجاء إمساعيل وعمل ابلوصية وطلقها، مث إن إبراهيم عاد مرة أخرى فوجد امرأة صاحلة وإمساعيل كان خارج 

جد إمساعيل يبىن مبىن عند زمزم فتعانق مكة فقال ثبت عتبة دارك فجاء ففهم إمساعيل األمر، مث جاء مرة اثلثة فو 
االثنان وبىن إبراهيم الكعبة مبساعدة ابنه إمساعيل وما تزال أثر الصخرة اليت كان يقف عليها إبراهيم وغاصت قدماه 

 .احملطة الثامنة الزايراتن مث بناء الكعبةفيها ال تزال موجودة اآلن جبوار الكعبة املشرفة، هذه هي  

 هي موت سارة مث موت إبراهيم.احملطة التاسعة:  

 احملطة العاشرة:

هو أن يعقوب عليه السالم ملا كرُب وشبَّ بىن بيت املقدس وكان ذلك بعد بناء الكعبة أبربعني سنة ويف ذلك 
 أن بني بناء الكعبة وبني بناء بيت املقدس أربعون سنة.  حديث صحيح عن الرسول 

 تشرح قصة وسية إبراهيم عليه السًلم:ُّبذا أعيد تلخيص احملطات العشر الِت  

احملطة األوىل: يف أور، الثانية: يف اببل، الثالثة: يف حران عبدة النجوم، الرابعة: يف مصر مع فرعون، اخلامسة: 
يف فلسطني وانفصال لوط عنه وذهابه إىل مكة، السادسة: هي قصة الذبيح إمساعيل عليه السالم، احملطة السابعة: 

ط والبشارة إبسحاق ويعقوب، الثامنة: الزايراتن اليت قاما هبما إبراهيم عليه السالم مث بناء الكعبة يف إهالك قوم لو 
الزايرة الثالثة، احملطة التاسعة: هي موت سارة وإبراهيم، احملطة العاشرة: هي يعقوب عليه السالم أصبح نبًيا وبىن 

 بيت املقدس املسجد الذي نتعبد هللا فيه اآلن.

 ِقَاَل اَل يَ َناُل  ابْ تَ َلى ِإبْ َراِهيَم رَبُُّه ِبَكِلَماٍت فََأَتَُّهنَّ  قَاَل ِإِن ِ َجاِعُلَك لِلنَّاِس ِإَماماا  قَاَل َوِمْن ُذر ِيَِِّت َوِإذ  
ُذوا ِمْن َمَقامِ ١٢٤َعْهِدي الظَّاِلِمَْي )  ِإبْ َراِهيَم ُمَصلًّى  َوَعِهْدََن ِإىَل ( َوِإْذ َجَعْلَنا اْلبَ ْيَت َمثَابَةا لِلنَّاِس َوَأْمناا َواَتَِّ
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َرا بَ ْيِِتَ لِلطَّائِِفَْي َواْلَعاِكِفَْي َوالرُّكَِّع السُُّجوِد ) ( َوِإْذ قَاَل ِإبْ َراِهيُم َربِ  اْجَعْل َهَذا ١٢٥ِإبْ َراِهيَم َوِإَْسَاِعيَل َأْن َطهِ 
ا آِمناا َواْرُزْق َأْهَلُه ِمَن الثََّمَراِت َمنْ  ُهْم َِبَّللَِّ َواْليَ ْوِم اِْلِخِر  قَاَل َوَمْن َكَفَر فَأَُمتِ ُعُه َقِليًلا ثَّ َأْضَطرُُّه ِإىَل بَ َلدا  آَمَن ِمن ْ

ا  ِإنََّك أَْنَت ( َوِإْذ يَ ْرَفُع ِإبْ َراِهيُم اْلَقَواِعَد ِمَن اْلبَ ْيِت َوِإَْسَاِعيُل رَب ََّنا تَ َقبَّْل ِمنَّ ١٢٦َعَذاِب النَّاِر  َوبِْئَس اْلَمِصُي )
نَ ١٢٧السَِّميُع اْلَعِليُم ) ا  ِإنََّك ( رَب ََّنا َواْجَعْلَنا ُمْسِلَمْْيِ َلَك َوِمْن ُذر ِيَِّتَنا أُمَّةا ُمْسِلَمةا َلَك َوَأِرََن َمَناِسَكَنا َوُتْب َعَلي ْ

ُلو َعَلْيِهْم آََيِتَك َويُ َعلِ ُمُهُم اْلِكَتاَب َواْلِْْكَمَة ( رَب ََّنا َوابْ َعْث ِفيِهْم َرُسوالا ِمن ْ ١٢٨أَْنَت الت َّوَّاُب الرَِّحيُم ) ُهْم يَ ت ْ
 [. 129-124]البقرة:    (١٢٩َويُ زَكِ يِهْم  ِإنََّك أَْنَت اْلَعزِيُز اْْلَِكيُم )
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 املستوى األول

 احملاضرة الرابعة: قصة يوسف عليه السالم )اجلزء األول(

مث ابنه إمساعيل مث إسحاق وانتهينا ببناء يعقوب  -عليه السالم-تكلمنا يف احللقة املاضية عن قصة إبراهيم 
ابن إسحاق ابن إبراهيم حينما بىن بيت املقدس أربعني سنة بعد بناء الكعبة ومن بىن الكعبة هو إبراهيم وإمساعيل، 

 -سبحانه وتعاىل–يعقوب بدوره كان يتمىن ويدعوا هللا  إبراهيم نيب، إسحاق نيب، يعقوب ابن إسحاق أيًضا نيب،
أن تستمر النبوة يف ذريته فُرزق اببنه األول: رأوبني أو رابني كالمها صحيح فكان يعقوب عليه السالم يراقب ابنه  

يه رأوبني لريى هل عليه من سيما النبوة شيء فلم يرى ذلك شبَّ رأوبني ومل تكن تبدو عليه سيما النبوة، مث أخ
مسعون، مث يهوذا، مث الوي، مث جاد، أشري، نفتايل، زبولون، دان، يساكر عشرة، مث تزوج أم يوسف فُرزق منها 

وسيما تدل على  -عليه السالم-بيوسف وبنيامني، ماتت بعد والدة بنيامني، كان هناك إرهاصات على يوسف 
 أن يُرَزق به.  -معليه السال–أن رمبا يكون يوسف هو النيب الذي كان يتمىن يعقوب  

 -سبحانه وتعاىل–كما قال هللا    -عليه السالم–ذات يوم قال يوسف ألبيه اي أبِت إين رأيت رؤاي ويعقوب  
كان رجل عظيم ونيب كبري، فقال: اي بين نعم وما الرؤاي؟   يعقوب  [68]يوسف:    َوِإنَُّه َلُذو ِعْلٍم ِلَما َعلَّْمَناهُ عنه  

قال: رأيت أحد عشر كوكًبا والشمس والقمر، فعِلم يعقوب مباشرة أن الشمس والقمر هو وزوجته وأن األحد عشر 
كوكًبا هم إخوة يوسف، قال: كيف رأيتهم يف أي وضعية؟ قال: رأيتهم يل ساجدين، هنالك ُسرَّ يعقوب أميا سرور 

رف أن يوسف سوف يكون نيب وليس نبًيا عاداًي بل سوف يقود اجلميع حىت أن يعقوب نفسه سوف يسجد وع
له سوف أيوي إليه اجلميع وسوف يكون القائد القادم، ليس هذا فحسب وإمنا عِلم أن نبوة يوسف سوف تكون 

 أتويل األحاديث.عن طريق الرؤى فهناك إمتام النعمة على يعقوب ابلنبوة يف ذريته ويعلِ م يوسف  

 ِ( قَاَل ٤ِديَن )ِإْذ قَاَل يُوُسُف أِلَبِيِه ََي أََبِت ِإِن ِ رَأَْيُت َأَحَد َعَشَر َكوَْكباا َوالشَّْمَس َواْلَقَمَر رَأَيْ تُ ُهْم ِل َساج
ا  ِإنَّ الشَّْيطَاَن   ْنَساِن َعُدوٌّ ُمِبْي  )ََي ُبَِنَّ اَل تَ ْقُصْص ُرْؤََيَك َعَلى ِإْخَوِتَك فَ َيِكيُدوا َلَك َكْيدا ( وََكَذِلَك ََيَْتِبيَك ٥ِلْْلِ

أَبَ َوْيَك ِمْن قَ ْبُل ِإبْ َراِهيَم   رَبَُّك َويُ َعلِ ُمَك ِمْن َتَِْويِل اأْلََحاِديِث َويُِتمُّ نِْعَمَتُه َعَلْيَك َوَعَلى آِل يَ ْعُقوَب َكَما َأَتََّها َعَلى
 .[6-4]يوسف:    (٦ِكيم  )َوِإْسَحاَق  ِإنَّ رَبََّك َعِليم  حَ 

خاف يعقوب على ابنه يوسف على إخوة يوسف من هذه الرؤية ومن احلسد فطلب من ابنه أال خيرب إخوته 
هبذه الرؤية؛ ألهنا تستثري احلسد لديهم، هناك من أوصل اخلرب رمبا جارية أوصلت اخلرب إىل إخوته فاستشاطوا غيظًا 

مثبت الحنياز يعقوب إىل يوسف وبني انٍف هلذا حىت أهنم اضطروا للقسم وصار هناك نقاش شديد بينهم بني 
لَيوسف وأخوه أحب إىل أبينا منا هذا الم القسم تدل على أن كان هناك مراجعة وجدال شديد يف املوضوع، متِض 
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بة القصة فتقول أن إخوة يوسف صمموا على قتل يوسف والبعض اآلخر أراد ختفيف الوضع فقال نرميه يف غيا
: هو بئر صغرية غري معتىن هبا موجودة يف الصحراء على طريق القوافل القادمة من الشام ومن العراق  اجُلب  )اجُلب 

 ومن اجلزية العربية واليت تريد الذهاب إىل مصر(.

( ِإْذ قَاُلوا لَُيوُسُف َوَأُخوُه َأَحبُّ ِإىَل أَبِيَنا ِمنَّا َوََنُْن ُعْصَبة  ٧لََقْد َكاَن يف يُوُسَف َوِإْخَوتِِه آََيت  لِلسَّائِِلَْي )
تُ ُلوا يُوُسَف َأِو اْطَرُحوُه َأْرضاا َُيُْل َلُكْم َوْجُه أَبِيكُ ٨ِإنَّ َأََبََن لَِفي َضًَلٍل ُمِبٍْي ) ْم َوَتُكونُوا ِمْن بَ ْعِدِه قَ ْوماا ( اق ْ

ُهْم اَل تَ ْقتُ ُلوا يُوُسَف َوأَْلُقوُه يف َغَياَبِت اجْلُبِ  يَ ْلَتِقْطُه بَ ْعُض السَّيَّارَِة ِإْن ُكن ْ ٩َصاِْلَِْي ) ُتْم فَاِعِلَْي ( قَاَل قَاِئل  ِمن ْ
(١٠)     :[10-7]يوسف 

ن يذهب يوسف معهم، خاف األب على ابنه، أقنعوه كانت ابلقرب من صحراء اخلليل طلبوا من أبيهم أ
 وأخذوه معهم وتستكمل القصة سياقها فتقول أهنم أخريًا وضعوه يف غيابة اجُلب  أي: يف عمق البئر وتركوه.

( َأْرِسْلُه َمَعَنا َغدا ١١قَاُلوا ََي َأََبََن َما َلَك اَل َتََْمنَّا َعَلى يُوُسَف َوِإَنَّ َلُه لََناِصُحوَن ) َّا يَ ْرَتْع َويَ ْلَعْب َوِإَن
ْئُب َوأَنْ ُتْم َعْنُه َغاِفُلوَن )١٢لَُه َْلَاِفظُوَن ) ( قَاُلوا لَِئْن ١٣( قَاَل ِإِن ِ لََيْحُزُنِِن َأْن َتْذَهُبوا ِبِه َوَأَخاُف َأْن َيَُْكَلُه الذِ 

ْئُب َوََنُْن ُعْصَبة  ِإَنَّ ِإذاا خَلَاِسُروَن ) َنا ( ١٤َأَكَلُه الذِ  فَ َلمَّا َذَهُبوا بِِه َوَأْْجَُعوا َأْن ََيَْعُلوُه يف َغَياَبِت اجْلُبِ   َوَأْوَحي ْ
 [15-11]يوسف:    (١٥ِإلَْيِه لَتُ نَ بِ ئَ ن َُّهْم ِبَِْمرِِهْم َهَذا َوُهْم اَل َيْشُعُروَن )

وىل عن يعقوب فتكلمنا يف احملطة األ -عليه السالم-هذه هي احملطة الثانية من حمطات قصة يوسف 
 واألسباط مث احملطة الثانية الرؤاي وتفسري الرؤاي وما آلت إليه األمور.

احملطة الثالثة جاءت قافلة وكانوا ذاهبني إىل مصر للتجارة، أرسلوا واردهم )أي: صاحب السقيا كما نقول 
 ذلك الساقي أميا سرور؛ ألن ابللهجة العامية السقا( فذهب إىل البئر ليستقي هلم ماًء فتعلق يوسف ابلدلو فُسرَّ 

جتارة الرقيق كان رائجة تلك األايم، أخذوا يوسف وابعوه بسرعة قبل أن أييت أقاربه وذويه يسألون عنه فباعه بسرعة 
وكان الثمن دراهم معدودة وليست موزونة؛ ألهنا لو كانت كثرية كانوا يزنون الكثري ويعدون القليل وكانوا فيه من 

 من أن أييت أقاربه ويبحثون عنه.الزاهدين خلوفهم  

احملطة الرابعة هو أن يوسف مت بيعه يف مصر اشرتاه رجل امسه العزيز كان رئيس الشرطة وكان املستشار املايل 
للملك يف تلك األايم مللك مصر، كان العزيز متزوج ابمرأة مجيلة امللك هو خاهلا على ما تقول بعض الرواايت وإن 

فلما بلغ الثامن عشرة كانت  -عليه السالم- يُهم، امرأة امللك ترىب يف قصرها يوسف كانت ضعيفة هذا أمر ال
أصبحت تتودد إليه شغفها ُحًبا أي وصل حبه يف قلبها إىل شغاف قلبها فأصبحت تُلمِ ح له وهو يتصرف بشكل 

اب ليست اباًب واحًدا وإمنا أنه مل يفهم التلميح وكان يُعِرض عن هذا مما اضطرها أخريًا إىل التصريح وغلقت األبو 
أبواب مل تُ ْغِلقها وإمنا َغلَّقتها قفاًل بعد قفل مث هتيئت له بطريقة توحي مبا تريد أيًضا تصرف بشكل أنه مل يفهم مما 
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جعلها أن تصرح ابألمر بصراحة وقالت هيت لك )كلمة ال تستخدم إال يف مثل هذا املوضع وليس هلا أي معىن 
ألنه ترىب يف بيت النبوة ويعرف مقام هللا وخوف هللا يف قلبه فهو يرى برهان   -سبحانه وتعاىل–  آخر( هنا جلأ إىل هللا

ربه يف قلبه دائًما، هرب منها قدَّت قميصه من اخللف من دبر واستطاع أن يفتح الباب األول الباب الثاين الباب 
ي: زوجها( جاء لبعض حاجته من املنزل الثالث وآخر األبواب حينما فتحه ألفيا سيدها لدى الباب )سيدها أ

صدفة اتفاقًا هي تريد يوسف ويف نفس الوقت تريد أن تنفي عن نفسها التهمة فقالت ما جزاء من أراد أبهلك 
سوًءا أي أنه هو املسيء ويف نفس الوقت ال تريده أن يُقتل فقالت إال أن ُيسجن هي تريده مسجون وليس مقتواًل؛ 

 ه.ألهنا ما تزال تطمع في

  َِِّإنَُّه َرّبِ  َأْحَسَن   َورَاَوَدْتُه الَِِّت ُهَو يف بَ ْيِتَها َعْن نَ ْفِسِه َوَغلََّقِت اأْلَبْ َواَب َوَقاَلْت َهْيَت َلَك  قَاَل َمَعاَذ اَّلل
بُ ْرَهاَن رَبِ ِه  َكَذِلَك لَِنْصِرَف َعْنُه  ( َولََقْد َُهَّْت ِبِه  َوَهمَّ ُِّبَا َلْواَل َأْن رََأى٢٣َمثْ َواَي  ِإنَُّه اَل يُ ْفِلُح الظَّاِلُموَن )

( َواْستَ بَ َقا اْلَباَب َوَقدَّْت َقِميَصُه ِمْن ُدبٍُر َوأَْلَفَيا َسيِ َدَها َلَدى ٢٤السُّوَء َواْلَفْحَشاَء  ِإنَُّه ِمْن ِعَباِدََن اْلُمْخَلِصَْي )
 [25  -23]يوسف:    (٢٥ءاا ِإالَّ َأْن ُيْسَجَن َأْو َعَذاب  أَلِيم  )اْلَباِب  قَاَلْت َما َجَزاُء َمْن َأرَاَد ِبَِْهِلَك ُسو 

استعان زوجها أبحد أقارهبا يف املوضوع فقال له األمر سهل انظر إىل القميص فإن كان ممزقًا من اخللف فهو 
د  من يهرب وهي تشده وإن كان من األمام فهو يهجم عليها وهي تدافع عن نفسها، فلما رأى أن القميص قد قُ 

دبر أي متزق من اخللف علم أهنا هي السبب فأمرها ابلسكوت عن هذا املوضوع وأمر يوسف ابإلعراض عن هذا 
 األمر وكأن شيًئا مل يكن يوسف أعِرض عن هذا واستغفري لذنبك هذا ما استطاع العزيز أن يفعله.

   ِْلَها ِإْن َكاَن َقِميُصُه ُقدَّ ِمْن قُ ُبٍل َفَصَدَقْت َوُهَو ِمَن قَاَل ِهَي رَاَوَدْتِِن َعْن نَ ْفِسي  َوَشِهَد َشاِهد  ِمْن َأه
( فَ َلمَّا رََأى َقِميَصُه ُقدَّ ِمْن ُدبٍُر ٢٧( َوِإْن َكاَن َقِميُصُه ُقدَّ ِمْن ُدبٍُر َفَكَذَبْت َوُهَو ِمَن الصَّاِدِقَْي )٢٦اْلَكاِذِبَْي )

( يُوُسُف َأْعِرْض َعْن َهَذا  َواْستَ ْغِفِري ِلَذْنِبِك  ِإنَِّك ُكْنِت ِمَن اخْلَاِطِئَْي ٢٨ُكنَّ َعِظيم  )قَاَل ِإنَُّه ِمْن َكْيدُِكنَّ  ِإنَّ َكْيدَ 
(٢٩)    :[29-26]يوسف 

نسوة يف املدينة مسعوا هبذه القصة هم مل يشنعوا على امرأة العزيز أهنا تريد مثل هذه األمور ولكن شنعوا عليها 
 كان من املفرتض أن جتد أحد من علية القوم ولكن العبد الذي يف البيت فتاها! فأرسلت أهنا تراود فتاها! يعين

إليهم وعملت هلم ما يشبه احلفلة أعطتهن الفواكه والسكاكني مث أمرت يوسف أن خيرج عليهن لريوا من هو هذا 
ضن أنفسهن على يوسف عليه الفىت الذي يشتمونه، فلما رأينه أكربنه وأيَّدن امرأة العزيز بل أهنن أنفسهن عر 

 أن جينبه كيدهن حىت ولو ابلسجن. -سبحانه وتعاىل–السالم، يوسف عليه السالم دعا هللا  

 َا يف َضًَلٍل ُمِبٍْي َوقَاَل ِنْسَوة  يف اْلَمِديَنِة اْمَرَأُت اْلَعزِيِز تُ َراِوُد فَ َتاَها َعْن نَ ْفِسِه َقْد َشَغَفَها ُحبًّا ِإَنَّ لَنَ َراه
ُهنَّ ِسك ِ ٠٣) َعْت ِبَْكرِِهنَّ َأْرَسَلْت ِإلَْيِهنَّ َوَأْعَتَدْت ََلُنَّ ُمتََّكأا َوآَتْت ُكلَّ َواِحَدٍة ِمن ْ يناا َوقَاَلِت اْخُرْج ( فَ َلمَّا َسَِ
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( قَاَلْت ٣١َبَشراا ِإْن َهَذا ِإالَّ َمَلك  َكِرمي  )َعَلْيِهنَّ  فَ َلمَّا رَأَيْ َنُه َأْكََّبْنَُه َوَقطَّْعَن أَْيِديَ ُهنَّ َوقُ ْلَن َحاَش َّلِلَِّ َما َهَذا 
لَُيْسَجَننَّ َولََيُكوَنا ِمَن َفَذِلُكنَّ الَِّذي ُلْمتُ نَِِّن ِفيِه  َولََقْد رَاَوْدتُُه َعْن نَ ْفِسِه فَاْستَ ْعَصَم  َولَِئْن َلَْ يَ ْفَعْل َما آُمُرُه 

 ِإَِلَّ ممَّا َيْدُعوَنِِن ِإلَْيِه َوِإالَّ َتْصِرْف َعِنِ  َكْيَدُهنَّ َأْصُب ِإلَْيِهنَّ َوَأُكْن ِمَن ( قَاَل َربِ  السِ ْجُن َأَحبُّ ٣٢الصَّاِغرِيَن)
 [. 33-30]يوسف:   (٣٣اجْلَاِهِلَْي )

دخل معه السجن رجالن متهَمان بوضع السُّم يف طعام امللك وهذا حدث حقيقة أحدمها فعل ذلك، أحدمها 
ان الساقي الذي حيضر العصائر وحيضر اخلمر للملك، االثنان رأاي رؤية كل منهما رأى رؤية كان خبازًا واآلخر ك

–فجاءوا إىل يوسف عليه السالم ملا رءا فيه من اإلحسان والصالح والقدرة على تفسري الرؤى فهذه موهبة من هللا  
لرؤى دعامها إىل الدين الصحيح كما حينما قصا عليه الرؤى فهم معىن الرؤى فقبل أن يفسر هلما ا  -سبحانه وتعاىل

–جتدونه يف سياق سورة يوسف وأنصح هبذا الصدد بقراءة هذه القصة بتفسري الشيخ الشعراوي فقد أجاد وأفاد 
تفسري الرؤاي أن من حيمل اخلبز على رأسه قال أحدمها إين أراين أمحل فوق رأسي خبزًا أتكل الطري منه  -رمحه هللا

فتأكل الطري من رأسه أي أنه هو فعاًل الرجل الذي وضع السُّم، أما الرجل اآلخر كان  تفسريه أنه سوف ُيصلب
بريًئا وتفسري الرؤاي قال إين أراين أعصر مخرًا قال سوف تعصرها من جديد للملك، يوسف عليه السالم أخرب الذي 

بغري جريرة، وألن يوسف عليه سوف ينجو أبن يذكره عند امللك فيخربه أبن هناك رجاًل مظلوًما يف السجن ُسجن  
االعتماد عليه فجعل ذلك الرجل ينسى الوصية بضع سنني فمكث  -سبحانه وتعاىل–السالم جلأ إىل البشر فاهلل 

 يوسف عليه السالم يف السجن بضع سنني.

سنبالت بعد ذلك رأى امللك رؤاي، رؤاي امللك مشهورة إين أرى سبع بقرات مسان أيكلهن سبع عجاف وسبع  
خضر وأخر ايبسات تتكرر عليه هذه الرؤاي ليست مرتني أو ثالثة تكررت عليه كثريًا فلم يستطع أحد أن يفسرها 
له فقال الساقي أان أعرف رجاًل يفسر كل الرؤى وبدقة تذكر يوسف عندها فذهب إىل السجن فأخرب يوسف 

ممطرة وسوف يكون النيل يف أوج تياره وتكون فأخربه يوسف مبعىن هذه الرؤاي وأنه سوف تكون هناك سبع سنني 
هناك نعمة يف األرض وزراعة، مث أتيت بعدها سبع سنوات عجاف ال مطر ال جيري النيل قلة زراعة، مث أييت الفرج 
بعد هذه السبع سنوات العجاف، ليس هذا فحسب بل أخربهم أيًضا بطريقة التعامل مع هذه السبع سنوات 

ك جًدا ابلتفسري والتدبري فأرسل إليه ليخرج يوسف عليه السالم ال يريد أن خيرج إال العجاف، هنا أُعجب املل
مرفوع الرأس فأىب أن خيرج إال بعد أن يربأ من التهمة، هناك امللك مجع النسوة ومجع امرأة العزيز ومت التحقيق معهن 

زيز مبا حدث فخرج مرفوع الرأس غري زي جريرة فاعرتفن مجيًعا أبهنم ما علموا عليه من سوء إطالقًا واعرتفت امرأة الع
أو ذنب، أصبح يوسف مقراًب من امللك حىت أنه عينه وزيًرا للمالية نستطيع أن نقول هذا الشيء وتدبري شؤون 

 الدولة وهنا أصبح عزيزًا يف مصر كرتبة وزير تقريًبا.
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 ُُبًَلٍت ُخْضٍر َوُأَخَر ََيِبَساٍت ََي َوقَاَل اْلَمِلُك ِإِن ِ َأَرى َسْبَع بَ َقَراٍت َِسَاٍن َيَُْكل ُهنَّ َسْبع  ِعَجاف  َوَسْبَع ُسن ْ
ُتْم لِلرُّْؤََي تَ ْعَُّبُوَن) ُتوِن يف ُرْؤََيَي ِإْن ُكن ْ ( قَاُلوا َأْضَغاُث َأْحًَلٍم  َوَما ََنُْن بَِتْأِويِل اأْلَْحًَلِم ٤٣أَي َُّها اْلَمََلُ َأف ْ

ُهَما َوادََّكَر بَ ْعَد ُأمٍَّة َأََن أُنَ بِ ُئُكْم بَِتْأِويِلِه فََأْرِسُلوِن)( َوقَاَل الَّ ٤٤بَِعاِلِمَْي) يُق ٤٥ِذي ََنَا ِمن ْ ( يُوُسُف أَي َُّها الصِ دِ 
ُبًَلٍت ُخْضٍر َوُأَخَر ََيِبَساٍت لََعلِ ي  ِجُع ِإىَل النَّاِس َأرْ َأْفِتَنا يف َسْبِع بَ َقَراٍت َِسَاٍن َيَُْكُلُهنَّ َسْبع  ِعَجاف  َوَسْبِع ُسن ْ

ُبِلِه ِإالَّ َقِليًلا ممَّا َتَُْكُلوَن )٤٦لََعلَُّهْم يَ ْعَلُموَن) ( ثَّ ٤٧( قَاَل تَ ْزَرُعوَن َسْبَع ِسِنَْي َدَأَبا َفَما َحَصْدُُتْ َفَذُروُه يف ُسن ْ
ْمُتْم ََلُنَّ إِ  ( ثَّ َيَِْت ِمْن بَ ْعِد َذِلَك َعام  ِفيِه ٤٨الَّ َقِليًلا ممَّا ُُتِْصُنوَن)َيَِْت ِمْن بَ ْعِد َذِلَك َسْبع  ِشَداد  َيَُْكْلَن َما َقدَّ

( َوقَاَل اْلَمِلُك ائْ ُتوِن ِبِه  فَ َلمَّا َجاَءُه الرَُّسوُل قَاَل اْرِجْع ِإىَل رَبِ َك فَاْسأَْلُه َما ٤٩يُ َغاُث النَّاُس َوِفيِه يَ ْعِصُروَن)
ِت  ( قَاَل َما َخْطُبُكنَّ ِإْذ رَاَوْدُتنَّ يُوُسَف َعْن نَ ْفِسِه  ٥٠َقطَّْعَن أَْيِديَ ُهنَّ ِإنَّ َرّبِ  ِبَكْيِدِهنَّ َعِليم ) ََبُل النِ ْسَوِة الًلَّ

ْن نَ ْفِسِه َوِإنَُّه َلِمَن  عَ قُ ْلَن َحاَش َّلِلَِّ َما َعِلْمَنا َعَلْيِه ِمْن ُسوٍء قَاَلِت اْمَرَأُت اْلَعزِيِز اِْلَن َحْصَحَص اْْلَقُّ َأََن رَاَوْدتُهُ 
( َوَما أُبَ رِ ُئ نَ ْفِسي ِإنَّ ٥٢( َذِلَك لِيَ ْعَلَم َأِن ِ َلَْ َأُخْنُه َِبْلَغْيِب َوَأنَّ اَّللََّ اَل يَ ْهِدي َكْيَد اخْلَائِِنَْي)٥١الصَّاِدِقَْي)

( َوقَاَل اْلَمِلُك ائْ ُتوِن بِِه َأْسَتْخِلْصُه لِنَ ْفِسي  فَ َلمَّا ٥٣ور  رَِحيم )الن َّْفَس أَلَمَّارَة  َِبلسُّوِء ِإالَّ َما رَِحَم َرّبِ  ِإنَّ َرّبِ  َغفُ 
( وََكَذِلَك ٥٥( قَاَل اْجَعْلِِن َعَلى َخَزاِئِن اأْلَْرِض ِإِن ِ َحِفيظ  َعِليم )٥٤َكلََّمُه قَاَل ِإنََّك اْليَ ْوَم َلَديْ َنا َمِكْي  َأِمْي )

َها َحْيُث َيَشاُء ُنِصيُب ِبَرْْحَِتَنا َمْن َنَشاُء  َواَل ُنِضيُع َأْجَر اْلُمْحِسِنَْي)َمكَّنَّا لُِيوُسَف يف اأْلَ  ( ٥٦ْرِض يَ تَ بَ وَُّأ ِمن ْ
 [.57-43]يوسف:    (٥٧َوأَلَْجُر اِْلِخَرِة َخْي  لِلَِّذيَن آَمُنوا وََكانُوا يَ ت َُّقوَن)
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 املستوى األول

 اخلامسة: قصة يوسف عليه السالم )اجلزء الثاني(احملاضرة  

 احملطة السادسة: هي الزَيرة األوىل ْلخوة يوسف:

حينما أصبح يوسف عزيزًا بىن مبىن كبري جًدا ووضع فيه مستودعات ووضع فيه أماكن الستقبال التجار 
للتجارة؛ ألنه اجلفاف والقحط سوف   ودواهبم وَعِلم أن كثريًا من سكان الشام والعراق واجلزيرة وأفريقيا سوف أيتون

يعم مجيع األرض، عمل االحتياطات الالزمة يف طريقة ختزين القمح يف سنبله وعمل ترعة أو نفًقا أو حفر جمرى من 
هنر النيل إىل األماكن املنخفضة فخزن هبا كميات كبرية من املياه، عمل احتياطات كثرية لتحسني األوضاع 

 لعجاف.االقتصادية يف السنوات ا

من الذين جاءوا للتجارة إخوته جاء عشرة من إخوته ما تركوا إال بنيامني كان صغريًا وكان خياف عليه أبيه 
من أن حيدث له ما حدث ليوسف ويوسف نفسه فهم عشرة ويوسف إحدى عشر وبنيامني اثىن عشر، فجاءوا 

ذكرهم وهم كانوا يف العشرينات فكان شكلهم إليه عرفهم وهم مل يعرفوه؛ ألهنم تركوه وعمره مخس سنوات ولكنه يت
مل يتغري كثريًا وهيئتهم وعرفهم من كالمهم ومن هلجتهم ومن لغتهم ومن طريقة تصرفهم ومن اعرتافاهتم هم أبنفسهم، 
أسكنهم يف النُّزل الذي جعله ألنه كان خري املنزلني أسكنهم يف النزل وأكل معهم وسأهلم من أين أتيتم قالوا أتينا 

منطقة يُقال هلا اخلليل يف فلسطني، من أنتم؟ قالوا لدينا أب ولدينا أخ ولدينا أخ أكله الذئب يقصدون يوسف   من
عليه السالم ومل يكونوا يعلمون أنه هو، يف آخر بقائهم ومدة مكثهم سأهلم أمتأكدون أنتم من املعلومات اليت ذكرمت 

رتجعوا إىل ملوك فلسطني والعراق لتخربوهم هبا فتأتوا غازين، أم أنكم جواسيس تريدون أن تعرفون أماكن التخزين ل
قالوا ال أبًدا حنن قوم صدقناك األمر فقال هلم أنتم ذكرمت أن لكم أًخا أصغر منكم فأحضروه ألسأله عن األمور اليت 

واسيس ذكرمت وأسأله عن أشياء وتفاصيل أخرى ألأتكد من صحة هذا الكالم، إن مل ُتضروه هذا معناه أنكم ج
وسوف أنخذ حذران منكم وال أمسح لكم أن أتتوا بعد اآلن وهو يعلم أن السنني العجاف سوف تستمر وسوف 

 أيتون.

( َوَلمَّا َجهََّزُهْم ِبََهازِِهْم قَاَل ائْ ُتوِن ٥٨َوَجاَء ِإْخَوُة يُوُسَف َفَدَخُلوا َعَلْيِه فَ َعَرفَ ُهْم َوُهْم لَُه ُمْنِكُروَن )
( فَِإْن ََلْ َتَْتُوِن ِبِه َفًَل َكْيَل َلُكْم ِعْنِدي َواَل ٥٩ْم ِمْن أَبِيُكْم  َأاَل تَ َرْوَن َأِن ِ ُأويف اْلَكْيَل َوَأََن َخْيُ اْلُمْنزِِلَْي )ِبٍَِخ َلكُ 

َيانِِه ٦١( قَاُلوا َسنُ َراِوُد َعْنُه َأََبُه َوِإَنَّ لََفاِعُلوَن )٦٠تَ ْقَربُوِن ) اْجَعُلوا ِبَضاَعتَ ُهْم يف رَِحاَلِِْم َلَعلَُّهْم ( َوقَاَل ِلِفت ْ
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( فَ َلمَّا رََجُعوا ِإىَل أَبِيِهْم قَاُلوا ََي َأََبََن ُمِنَع ِمنَّا اْلَكْيُل فََأْرِسْل ٦٢يَ ْعرُِفوََّنَا ِإَذا انْ َقَلُبوا ِإىَل َأْهِلِهْم لََعلَُّهْم يَ ْرِجُعوَن )
ُتُكْم َعَلى َأِخيِه ِمْن قَ ْبُل  فَاَّللَُّ َخْي  ٦٣َلُه َْلَاِفظُوَن )َمَعَنا َأَخاََن َنْكَتْل َوِإَنَّ  ( قَاَل َهْل آَمُنُكْم َعَلْيِه ِإالَّ َكَما َأِمن ْ

 [64-58]يوسف:    (٦٤َحاِفظاا  َوُهَو َأْرَحُم الرَّاِْحَِْي)

الوعاء وكانت أوعية من جلد كاألكياس يف األوعية ترك النقود اليت أحضروها تركها لكم يف أوعيتهم يف آخر  
عادوا هبا إىل أبيهم أخربوه اخلرب وقالوا له أن عزيز مصر قال أنه لن يعطينا من القمح شيًئا إال إذا أحضران أخاان 
معنا، رفض يعقوب يف البداية ولكن كل رجل منهم من اإلخوة متزوج ولديه أطفال أخذ محله الذي جاء به على 

ه فمرت السنني مرت األوقات انتهى الطعام ومل متطر السماء ومل تنبت األرض ووجد كل واحد مجله وأعطاه أهل
منهم أن نقوده موجودة فلم يكن لديهم عذر أو مانع أو مربر أهنم ال يذهبون كل األمور تقودهم إىل الذهاب، 

 أقنعوا أابهم أخذ منهم موثًقا ابلذهاب إىل مصر.

 َُنا  َوَلمَّا فَ َتُحوا َمَتاَعه ْم َوَجُدوا ِبَضاَعتَ ُهْم ُردَّْت ِإلَْيِهْم  قَاُلوا ََي َأََبََن َما نَ ْبِغي  َهِذِه ِبَضاَعتُ َنا رُدَّْت ِإلَي ْ
تُوِن َمْوثِقاا ِمَن ( قَاَل َلْن ُأْرِسَلُه َمَعُكْم َحّتَّ تُ ؤْ ٦٥َوَنَُِي َأْهَلَنا َوََنَْفُظ َأَخاََن َونَ ْزَداُد َكْيَل بَِعٍي  َذِلَك َكْيل  َيِسي  )

ُ َعَلى َما نَ ُقوُل وَِكيل    [ 66-65]يوسف:    (٦٦)  اَّللَِّ لََتْأتُ نَِِّن بِِه ِإالَّ َأْن َُيَاَط ِبُكْم  فَ َلمَّا آتَ ْوُه َمْوثَِقُهْم قَاَل اَّللَّ

 احملطة السابعة: هي الزَيرة الثانية ْلخوة يوسف:

بنيامني، سأل بنيامني كيف كان تعامل إخوتك معك طبًعا يف مكان هذه هي الزايرة الثانية زاروه ومعهم 
خاص دون أن يسمعوا، قال هم إخويت قال لقد أساءوا إيل  يف الطريق وكانوا يعاملونين بسبب أٍخ يل أكله الذئب 

مكيدة فكانوا يكرهونه فكرهوين لكرههم له، فقال ال ُتزن أان يوسف ذلك األخ الذي يظنون أهنم قتلوه، مث وضع 
د أو الصواع الذي يزنون به كمية القمح أو الطعام وهو الذي كان يتربك به امللك 

ُ
جعل مكيدة لبنيامني أبن أخذ امل

فيشرب منه وسقاء امللك وكان من ذهب فوضعه يف الوعاء الذي وضعوه على اجلمل الذي سوف يذهب به بنيامني 
ين أيتها القافلة عودوا إن هناك شيء ُسرق ونعتقد أنكم أنتم من وتعرفون بقية القصة أنه أذَّن مؤذن أيتها العري يع

سرقه، فقالوا أنتم تعلمون أن ما جئنا إال للتجارة فتشوان، قال هلم يوسف يف دينكم ما هو عقاب السارق، قالوا 
لوا إن يسرق السارق يصبح عبًدا ملن سرقه، فلما بدأ أبوعيتهم قبل وعاء أخيه مث اكتشف الصواع يف وعاء أخيه، فقا

فقد كان أخوه يوسف أيًضا يسرق، هذا ظلم وعدوان ما زال احلقد يف قلوهبم على يوسف، أخذ بنيامني لديه هم 
يعتقدون أنه أسري وهو يف احلقيقة ضيف كرمي على مضيف كرمي، وعادوا إىل أبيهم االبن األكرب رفض أن يدخل إىل 

 وشرحوا األمر ألبيهم.  فلسطني جلس على احلدود يف سيناء، البقية ذهبوا

 َتِئْس ِبَا َكانُوا يَ ْعَمُلوَن ( فَ َلمَّا ٦٩)َوَلمَّا َدَخُلوا َعَلى يُوُسَف آَوى ِإلَْيِه َأَخاُه  قَاَل ِإِن ِ َأََن َأُخوَك َفًَل تَ ب ْ
َقايََة يف رَْحِل َأِخيِه ثَّ َأذََّن ُمَؤذِ ن  أَي َّ  بَ ُلوا ٧٠تُ َها اْلِعُي ِإنَُّكْم َلَسارُِقوَن )َجهََّزُهْم ِبََهازِِهْم َجَعَل السِ  ( قَاُلوا َوَأق ْ
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( قَاُلوا ََتَّللَِّ َلَقْد ٧٢( َقاُلوا نَ ْفِقُد ُصَواَع اْلَمِلِك َوِلَمْن َجاَء بِِه ِْحُْل بَِعٍي َوَأََن ِبِه َزِعيم  )٧١َعَلْيِهْم َماَذا تَ ْفِقُدوَن )
َنا لِنُ ْفِسَد يف  ُتْم َكاِذِبَْي )٧٣ اأْلَْرِض َوَما ُكنَّا َسارِِقَْي )َعِلْمُتْم َما ِجئ ْ ( قَاُلوا َجَزاُؤُه ٧٤( َقاُلوا َفَما َجَزاُؤُه ِإْن ُكن ْ

َجَها ِمْن ( فَ َبَدَأ ِبَِْوِعَيِتِهْم قَ ْبَل ِوَعاِء َأِخيِه ثَّ اْسَتْخرَ ٧٥َمْن ُوِجَد يف رَْحِلِه فَ ُهَو َجَزاُؤُه  َكَذِلَك ََنِْزي الظَّاِلِمَْي )
ُ  ن َ  ْرَفُع َدرََجاٍت َمْن َنَشاُء  ِوَعاِء َأِخيِه  َكَذِلَك ِكْدََن لُِيوُسَف  َما َكاَن لَِيْأُخَذ َأَخاُه يف ِديِن اْلَمِلِك ِإالَّ َأْن َيَشاَء اَّللَّ

قَ ْبُل  فََأَسرََّها يُوُسُف يف نَ ْفِسِه َوََلْ يُ ْبِدَها   ( قَاُلوا ِإْن َيْسِرْق فَ َقْد َسَرَق َأخ  َلُه ِمنْ ٧٦َوفَ ْوَق ُكلِ  ِذي ِعْلٍم َعِليم  )
( َقاُلوا ََي أَي َُّها اْلَعزِيُز ِإنَّ لَُه َأَبا َشْيخاا َكِبياا َفُخْذ َأَحَدََن ٧٧ََلُْم  قَاَل أَنْ ُتْم َشرٌّ َمَكاَنا  َواَّللَُّ َأْعَلُم ِبَا َتِصُفوَن )

( ٧٩( قَاَل َمَعاَذ اَّللَِّ َأْن َنَُْخَذ ِإالَّ َمْن َوَجْدََن َمَتاَعَنا ِعْنَدُه ِإَنَّ ِإذاا َلظَاِلُموَن )٧٨ُمْحِسِنَْي )َمَكانَُه  ِإَنَّ نَ َراَك ِمَن الْ 
قاا ِمَن اَّللَِّ َوِمْن قَ ْبُل َما ْوثِ فَ َلمَّا اْستَ ْيَأُسوا ِمْنُه َخَلُصوا َنَِيًّا  قَاَل َكِبيُُهْم َأَلَْ تَ ْعَلُموا َأنَّ َأََبُكْم َقْد َأَخَذ َعَلْيُكْم مَ 

( اْرِجُعوا ِإىَل ٨٠ِمَْي )فَ رَّْطُتْم يف يُوُسَف  فَ َلْن أَبْ َرَح اأْلَْرَض َحّتَّ َيََْذَن ِل َأّب َأْو ََيُْكَم اَّللَُّ ِل  َوُهَو َخْيُ اْْلَاكِ 
( َواْسَأِل اْلَقْريََة الَِِّت ٨١ ِإالَّ ِبَا َعِلْمَنا َوَما ُكنَّا لِْلغَْيِب َحاِفِظَْي )أَبِيُكْم فَ ُقوُلوا ََي َأََبََن ِإنَّ ابْ َنَك َسَرَق َوَما َشِهْدَنَ 

بَ ْلَنا ِفيَها  َوِإَنَّ َلَصاِدُقوَن ) ( قَاَل َبْل َسوََّلْت َلُكْم أَنْ ُفُسُكْم َأْمراا  َفَصَّْب  ْجَِيل   َعَسى ٨٢ُكنَّا ِفيَها َواْلِعَي الَِِّت َأق ْ
يعاا  ِإنَُّه ُهَو اْلَعِليُم اْْلَِكيُم )  اَّللَُّ   [83-69]يوسف:    (٨٣َأْن َيَْتَِيِِن ُِّبِْم ْجَِ

 فمازال يعقوب عليه السالم يتمىن عودة يوسف ويتوقعها وهو متأكد من ذلك وقال اذهبوا فتحسسوا.

 َْوِح اَّللَِّ ِإالَّ اْلَقْوُم ََي َبِِنَّ اْذَهُبوا فَ َتَحسَُّسوا ِمْن يُوُسَف َوَأِخيِه َواَل تَ ْيَأُسوا ِمْن َرْوِح اَّللَِّ  ِإنَُّه اَل يَ ْيَأُس ِمْن ر
 [ 87]يوسف:   (٨٧اْلَكاِفُروَن )

 احملطة الثامنة: هي الزَيرة الثالثة ْلخوة يوسف:

الزايرة الثالثة إلخوة يوسف ليوسف، حينما زاروه يف املرة الثالثة مل يكن معهم نقود، كانت عادوا جمدًدا وهذه  
ثياهبم ممزقة مل يكونوا مجيًعا، جاءوا اآلن بلهجة وبلغة ختتلف جاءوا للشحاذة تقريًبا صاروا يقولون تصدَّق علينا 

م سارق جاءوا حبالة مزرية، فقال هلم يوسف يعين هللا أعِطنا اغفر لنا ما فعل أخاان مل أيتوا فيطلبوا اعرتفوا أبن أخاه
وإىل رمحته فلماذا عمدمت إىل أخيكم يوسف   -سبحانه وتعاىل–قدير فلما أنتم حمتاجون إىل هللا    -سبحانه وتعاىل–

ففعلتم به ما فعلتم، عرفوا أنه يقصد نفسه وأنه يوسف فنظروا إليه وتذكروا السمات والصفات فإذا هو فعاًل كما 
قال، أعطاهم قميصه عادوا ابلقميص وضعوه على وجه أبيه ارتد أابه بصريًا مث جاء األب واألم أم األوالد واألوالد 
بزوجاهتم وأوالدهم وذرايهتم مجيًعا يقرب من سبعني شخص فدخلوا مصر إن شاء هللا آمنني، دخلوا مصر استقبلهم 

 وآواهم. 

 ََنا بِِبَضاَعٍة ُمْزَجاٍة فَأ ْوِف لََنا اْلَكْيَل َوَتَصدَّْق فَ َلمَّا َدَخُلوا َعَلْيِه قَاُلوا ََي أَي َُّها اْلَعزِيُز َمسََّنا َوَأْهَلَنا الضُّرُّ َوِجئ ْ
ِقَْي ) َنا  ِإنَّ اَّللََّ ََيِْزي اْلُمَتَصدِ  ( قَاُلوا ٨٩ُسَف َوَأِخيِه ِإْذ أَنْ ُتْم َجاِهُلوَن )( قَاَل َهْل َعِلْمُتْم َما فَ َعْلُتْم بُِيو ٨٨َعَلي ْ
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َنا  ِإنَُّه َمْن يَ تَِّق َوَيْصَِّبْ  فَِإنَّ اَّللََّ اَل ُيِضيُع َأْجَر أَِإنََّك أَلَْنَت يُوُسُف  قَاَل َأََن يُوُسُف َوَهَذا َأِخي  َقْد َمنَّ اَّللَُّ َعَلي ْ
َنا َوِإْن ُكنَّا خَلَاِطِئَْي )( قَاُلوا ََتَّللَِّ َلَقدْ ٩٠اْلُمْحِسِنَْي ) ُ َعَلي ْ ُ ٩١ آثَ َرَك اَّللَّ ( قَاَل اَل تَ ْثرِيَب َعَلْيُكُم اْليَ ْوَم  يَ ْغِفُر اَّللَّ

ْم َأْْجَِعَْي ( اْذَهُبوا بَِقِميِصي َهَذا فَأَْلُقوُه َعَلى َوْجِه َأّب َيَِْت َبِصياا َوْأتُوِن ِبَِْهِلكُ ٩٢َلُكْم  َوُهَو َأْرَحُم الرَّاِْحَِْي )
( قَاُلوا ََتَّللَِّ ِإنََّك لَِفي َضًَلِلَك ٩٤( َوَلمَّا َفَصَلِت اْلِعُي قَاَل أَبُوُهْم ِإِن ِ أَلَِجُد رِيَح يُوُسَف  َلْواَل َأْن تُ َفنِ ُدوِن )٩٣)

ا  قَاَل َأَلَْ َأُقْل َلُكْم ِإِن ِ َأْعَلُم ِمَن اَّللَِّ َما اَل ( فَ َلمَّا َأْن َجاَء اْلَبِشُي أَْلَقاُه َعَلى َوْجِهِه فَاْرَتدَّ َبِصيا ٩٥اْلَقِدمِي )
( قَاَل َسْوَف َأْستَ ْغِفُر َلُكْم َرّبِ   ِإنَُّه ُهَو ٩٧( قَاُلوا ََي َأََبََن اْستَ ْغِفْر لََنا ُذنُوبَ َنا ِإَنَّ ُكنَّا َخاِطِئَْي )٩٦تَ ْعَلُموَن )

 [ 98-88يوسف:  ]         (٩٨اْلَغُفوُر الرَِّحيُم )

مث ذات يوم كانوا جمتمعني دخل عليهم يوسف عليه السالم فسجد األب وزوجته واإلخوة فنظر يوسف إىل 
 أبيه وقال هذا أتويل رؤايي من قبل.

( آِمِنَْي ُ رََفَع أَبَ َوْيِه َعَلى ( وَ ٩٩فَ َلمَّا َدَخُلوا َعَلى يُوُسَف آَوى ِإلَْيِه أَبَ َوْيِه َوقَاَل اْدُخُلوا ِمْصَر ِإْن َشاَء اَّللَّ
ا  َوقَاَل ََي أََبِت َهَذا َتَِْويُل ُرْؤََيَي ِمْن قَ ْبُل َقْد َجَعَلَها َرّبِ  َحقًّا  َوقَ  ْد َأْحَسَن ّب ِإْذ َأْخَرَجِِن اْلَعْرِش َوَخرُّوا َلُه ُسجَّدا

ْيطَاُن بَ ْيِِن َوَبْْيَ ِإْخَوِت  ِإنَّ َرّبِ  َلِطيف  ِلَما َيَشاُء  ِإنَُّه ُهَو ِمَن السِ ْجِن َوَجاَء ِبُكْم ِمَن اْلَبْدِو ِمْن بَ ْعِد َأْن نَ زََغ الشَّ 
 [ 100-99]يوسف:    (١٠٠اْلَعِليُم اْْلَِكيُم )
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 املستوى األول

 احملاضرة السادسة: قصة موسى عليه السالم )اجلزء األول(

بعد يوسف عليه السالم وقبل نبوءة موسى ابن عمران هناك فرتة زمنية مقدارها مئيت سنة حدث فيها أحداث 
كبار أمهها هو عودة الفراعنة إىل حكم الفراعنة امللحدين وطردوا امللوك اهلكسوس املوحدين الذين كانوا على دين 

ئيل قتلوا الرجال وتركوا النساء، مث مير الزمن ويتوىل يوسف عليه السالم فقتلوا اهلكسوس وقتلوا أيًضا من بين إسرا
امللك فرعون قاسي امسه فرعون موسى الذي له أحداث قصته املشهورة مع موسى عليه السالم، ذلك الفرعون رأى 
رؤية مفادها أن ملكه سوف يزول على يد أحد أبناء بين إسرائيل فلم يكتِف ابلقتل وإمنا عمد إىل الذبح وهو القطع 

لحنجرة واألوداج أبداة حادة ليتأكد من القتل فكان يذبح أبناء بين إسرائيل ويستحيي نسائهم بعد أن كان يقتلهم ل
 ابإللقاء من علو ابلشنق، ابإلغراق، ابحلريق، ابلسُّم، بطرق أخرى.

 َُناُكْم ِمْن آِل ِفْرَعْوَن َيُسوُموَنُكْم ُسوَء اْلَعَذاِب يَُذَبِ ُوَن أَبْ َناءَُكْم َوَيْسَتْحُيوَن ِنَساءَك ْم  َويف َذِلُكْم َوِإْذ ََنَّي ْ
 .[49]البقرة:    (٤٩َبًَلء  ِمْن رَبِ ُكْم َعِظيم  )

قائلني انصحني أبنك إذا استمر احلال هكذا فلن مث إن علية القوم واملأل من قوم فرعون ذهبوا إىل فرعون 
يبَق يف البلد أطباء ومهندسني وعمال بناء وصاغة وحدادين وجنارين وهذه األمور جييدها بنو إسرائيل، فاستقر الرأي 
أخريًا على أن يقتل سنة أو يذبح سنة وسنة يسمح ببقاء املواليد على أن يكون هناك مراقبة لصيقة للمواليد الذين 

 تُركوا وُتكتب أمسائهم ويتم مراقبتهم مراقبة لصيقة.

"يوكابد" زوجة عمران من بين إسرائيل، عمران هو ابن قاهت ابن الوي والوي هو أخ ليوسف عليه السالم 
فيوسف أخ جلد موسى عليه السالم، يوكابد ُرزقت مبرمي فُسمح هلا إببقائها، مث ُرزقت هبارون يف السنة املسموح هبا 

سنة اليت تليها محلت مبوسى ولكنها أخفت محلها ومل يشعر هبا أحد كانت تضعه يف صندوق اتبوت وتضعه ويف ال
يف النهر وتربطه خبيط إىل الشباك فإذا جاءت اللجان ال جيدونه يف املنزل فإذا ذهب اللجان سحبت التابوت مرة 

ذا هو الولد املقصود وأنه سوف يلقون القبض عليه أخرى، ولو أهنا أُوحي إليها بطريقة أو أبخرى رمبا ابإلهلام أبن ه
ولكن مبا أنه هو املقصود فسوف يعود وسوف يكون نبًيا وسوف ينتصر بين إسرائيل على يده، ولكن ملا علموا 
ابخلطة وفاجأوها ابلتفتيش نسيت ذات يوم أن تربط اخليط فذهب به التيار تيار هنر النيل؛ ألهنا أم أصبح فؤادها 

كل شيء إال من ذكر ذلك الولد حىت أهنا كادت أن خترب الناس به، طلبت من بنتها مرمي أن تنتبه وتالحظ   خالًيا من
وتراقب إىل أين سوف يذهب الصندوق، فأخذه التيار إىل اجلهة األخرى من النهر وأدخله يف قصر فرعون أخذنه 
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وسى عليه السالم ولو أهنم كانوا يعرفون اجلواري هناك، وجاءت آسية امرأة فرعون مل تكن تنجب أعجبها منظر م
أن هذا من أبناء بين إسرائيل لسحنته وشبهه والسبب الذي جيعل أم تضع طفلها الرضيع يف صندوق البد أن يكون 
له عالقة بقصة الذبح خصوًصا أنه كان يف سنة الذبح، أخذته آسية املوحدة كانت على دين التوحيد اليت تزوجها 

دم رغبتها، موسى عليه السالم مل يكن بذلك الوسيم كان أمسر أفطس األنف شعره كالشعر فرعون ابلرغم عن ع
األفريقي ولكن ابلرغم من ذلك ألقى هللا عليه حمبة كل من رآه أحبه، رأته آسية أحبته طلبت له مراضع؛ ألنه رفض 

مرضع جاءت مرمي وأخربهتم أن  أن يرضع حر م هللا عليه املراضع كان يبكي أخذته خارج القصر لإلماء يبحثون عن
أمها سبحان هللا تثين على أمها أبهنا امرأة حمبوبة لدى األطفال مل يرفض أحد من الرضع أن يلتقم ثديها، فقالوا 
احضريها أحضرهتا مث لت األم أهنا ال تعرف هذا الطفل املولود أخذته أرضعته التقم الثدي اتفقت آسية معها أبن 

ا مث ُتضره يف أوقات من النهار إليها ألهنا تعترب نفسها أًما ملوسى، كانت آسية امرأة فرعون هي ترضع هلا ابنها دائمً 
 أم موسى يف نظر الرعية ومل يكن أحد يعلم أن األم احلقيقية هي يوكابد.

 ِ َنا ِإىَل ُأمِ  ُموَسى َأْن َأْرِضِعيِه  فَِإَذا ِخْفِت َعَلْيِه فَأَْلِقيِه يف اْلَيم  َواَل ََتَايف َواَل َُتَْزِن  ِإَنَّ رَادُّوُه ِإلَْيِك َوَأْوَحي ْ
( فَاْلتَ َقَطُه آُل ِفْرَعْوَن لَِيُكوَن ََلُْم َعُدوًّا َوَحَزَنا  ِإنَّ ِفْرَعْوَن َوَهاَماَن َوُجُنوَدُُهَا َكانُوا ٧َوَجاِعُلوُه ِمَن اْلُمْرَسِلَْي )

ا َوُهْم اَل ( َوقَاَلِت اْمَرَأُت ِفْرعَ ٨َخاِطِئَْي ) َفَعَنا َأْو نَ تَِّخَذُه َوَلدا ْوَن قُ رَُّت َعْْيٍ ِل َوَلَك  اَل تَ ْقتُ ُلوُه َعَسى َأْن يَ ن ْ
 ( َوَأْصَبَح فُ َؤاُد ُأمِ  ُموَسى فَاِرغاا  ِإْن َكاَدْت لَتُ ْبِدي ِبِه َلْواَل َأْن رََبْطَنا َعَلى قَ ْلِبَها لَِتُكوَن ِمنَ ٩َيْشُعُروَن )

( َوَحرَّْمَنا َعَلْيِه اْلَمَراِضَع ِمْن ١١( َوقَاَلْت أِلُْخِتِه ُقصِ يِه  فَ َبُصَرْت ِبِه َعْن ُجُنٍب َوُهْم اَل َيْشُعُروَن )١٠ِنَْي)اْلُمْؤمِ 
نُ َها ( فَ َرَدْدََنُه إِ ١٢قَ ْبُل فَ َقاَلْت َهْل َأُدلُُّكْم َعَلى َأْهِل بَ ْيٍت َيْكُفُلونَُه َلُكْم َوُهْم لَُه ََنِصُحوَن ) ىَل ُأمِ ِه َكْي تَ َقرَّ َعي ْ

 [ 13-7]القصص:    (١٣َواَل َُتَْزَن َولِتَ ْعَلَم َأنَّ َوْعَد اَّللَِّ َحقٌّ َوَلِكنَّ َأْكثَ َرُهْم اَل يَ ْعَلُموَن )

ذات يوم خرج موسى من القصر بعد أن أصبح شااًب قواًي مفتول العضالت فرأى رجاًل من املصريني يعذب 
رائيل استغاث به اإلسرائيلي؛ ألنه يعلم أن أمه من الرضاعة يوكابد، فأراد موسى أن يفصل بني رجاًل من بين إس

االثنني فاضطر إىل وكز ذلك املصري مل يكن يقصد القتل مات ذلك املصري، استغفر موسى ربه وبعدها بفرتة عاد 
فس اإلسرائيلي يتشاجر مع مصري موسى يف وقت الناس فيه يف غفلة أو نيام ليس هناك حركة يف املدينة فوجد ن

آخر فلما أراد أن ينصحه طبًعا استصرخه اإلسرائيلي أن اي موسى فلما جاء موسى أراد أن ينصح اإلسرائيلي خاف 
اإلسرائيلي وقال أتريد أن تقتلين كما قتلت املصري، فانفضح أمر موسى وهنا كانت فرصة ساحنة لفرعون وملأل 

 ها املدلل قاتل ويستحق القتل وهناك شهود.فرعون من إقناع آسية أبن ابن

(َناُه ُحْكماا َوِعْلماا  وََكَذِلَك ََنِْزي اْلُمْحِسِنَْي ُه َواْستَ َوى آتَ ي ْ ( َوَدَخَل اْلَمِديَنَة َعَلى ١٤َوَلمَّا بَ َلَغ َأُشدَّ
ِه  فَاْستَ َغاثَُه الَِّذي ِمْن ِشيَعِتِه َعَلى ِحِْي َغْفَلٍة ِمْن َأْهِلَها فَ َوَجَد ِفيَها رَُجَلْْيِ يَ ْقَتِتًَلِن َهَذا ِمْن   ِشيَعِتِه َوَهَذا ِمْن َعُدوِ 

ِه فَ وََكَزُه ُموَسى فَ َقَضى َعَلْيِه قَاَل َهَذا ِمْن َعَمِل الشَّْيطَاِن ِإنَُّه َعُدوٌّ ُمِضلٌّ ُمِبْي   ( قَاَل َربِ  ِإِن ِ ١٥)الَِّذي ِمْن َعُدوِ 
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( قَاَل َربِ  ِبَا أَنْ َعْمَت َعَليَّ فَ َلْن َأُكوَن َظِهياا ١٦ فَ َغَفَر لَُه ِإنَُّه ُهَو اْلَغُفوُر الرَِّحيُم)ظََلْمُت نَ ْفِسي فَاْغِفْر ِل 
وَسى ِإنََّك ( فََأْصَبَح يف اْلَمِديَنِة َخائِفاا َيرَتَقَُّب فَِإَذا الَِّذي اْستَ ْنَصَرُه َِبأْلَْمِس َيْسَتْصرُِخُه  قَاَل لَُه مُ ١٧لِْلُمْجرِِمَْي)
َت نَ ْفساا ( فَ َلمَّا َأْن َأرَاَد َأْن يَ ْبِطَش َِبلَِّذي ُهَو َعُدوٌّ ََلَُما قَاَل ََي ُموَسى أَتُرِيُد َأْن تَ ْقتُ َلِِن َكَما قَ تَ لْ ١٨لََغِويٌّ ُمِبْي )

( َوَجاَء رَُجل  ِمْن َأْقَصى ١٩ْن َتُكوَن ِمَن اْلُمْصِلِحَْي)َِبأْلَْمِس  ِإْن تُرِيُد ِإالَّ َأْن َتُكوَن َجبَّاراا يف اأْلَْرِض َوَما تُرِيُد أَ 
َها ٢٠)اْلَمِديَنِة َيْسَعى قَاَل ََي ُموَسى ِإنَّ اْلَمََلَ َيََْتَُِروَن ِبَك لِيَ ْقتُ ُلوَك فَاْخُرْج ِإِن ِ َلَك ِمَن النَّاِصِحْيَ  ( َفَخَرَج ِمن ْ

( َوَلمَّا تَ َوجََّه تِْلَقاَء َمْدَيَن قَاَل َعَسى َرّبِ  َأْن يَ ْهِدَيِِن َسَواَء ٢١َن اْلَقْوِم الظَّاِلِمَْي)َخائِفاا َيرَتَقَُّب  قَاَل َربِ  ََنِ ِِن مِ 
 [ 22-14]القصص:    (٢٢السَِّبيِل)

هناك القصة تقول أنه رأى امرأاتن تذودان الغنم أي متنعاهنا أن تذهب إىل منطقة السقيا ألنه ال يوجد هناك 
ن أن يذهنب إىل هناك ألن هناك رعاة رجال سوف أيتون فرييدون أن ينتهي الرجال أواًل من الُسقيا مث ماء وال يرد

يسقني، موسى فِطن ألمرمها سأهلما فقاال ال نسقي حىت يصدر الرعاء، قام موسى إببعاد الصخرة من فم البئر ودال 
اذا عدمتا مبكرًا فأخرباه ابخلرب، أراد أن يتأكد فأرسل هلما وسقا هلما وعاد مبكًرا إىل أبيهم، سأهلما أبيهما األعمى مل

إحدى ابنتيه إىل موسى ليجزيه أجر ما سقى، فلما جاء موسى إىل ذلك الرجل وأخربه خبربه قال أنت اآلن يف مدَين 
ومدين هي خارج مملكة فرعون فاطمئن ال يوجد عليك خوف، مث إن ابنته عرضت عليه عرًضا أبن يستأجره أن 

الغنم فاألب طلب منه أن يزوجه إحدى ابنتيه مقابل أن يرعى له الغنم مثان سنني وإن أمتم عشر فذلك مما يرعى 
 يتمىن، أمتمها موسى بعشر سنوات.

( َوَلمَّا َوَرَد َماَء َمْدَينَ ٢٢َوَلمَّا تَ َوجََّه تِْلَقاَء َمْدَيَن قَاَل َعَسى َرّبِ  َأْن يَ ْهِدَيِِن َسَواَء السَِّبيِل )  َوَجَد َعَلْيِه
َحّتَّ ُيْصِدَر الر َِعاُء   أُمَّةا ِمَن النَّاِس َيْسُقوَن َوَوَجَد ِمْن ُدوَِّنُِم اْمَرأََتْْيِ َتُذوَداِن  َقاَل َما َخْطُبُكَما  قَالََتا اَل َنْسِقي

( َفَجاَءْتُه ٢٤َربِ  ِإِن ِ ِلَما أَنْ َزْلَت ِإَِلَّ ِمْن َخْيٍ َفِقي  )( َفَسَقى ََلَُما ثَّ تَ َوىلَّ ِإىَل الظِ لِ  فَ َقاَل  ٢٣َوأَبُوََن َشْيخ  َكِبي  )
 َوَقصَّ َعَلْيِه اْلَقَصَص ِإْحَداُُهَا َتَِْشي َعَلى اْسِتْحَياٍء قَاَلْت ِإنَّ َأّب يَْدُعوَك لَِيْجزَِيَك َأْجَر َما َسَقْيَت لََنا  فَ َلمَّا َجاَءهُ 

( قَاَلْت ِإْحَداُُهَا ََي أََبِت اْسَتْأِجْرُه  ِإنَّ َخْيَ َمِن اْسَتْأَجْرَت اْلَقِويُّ ٢٥ِمَن اْلَقْوِم الظَّاِلِمَْي)قَاَل اَل ََتَْف  ََنَْوَت 
ْمَت َعْشراا َفِمْن ( قَاَل ِإِن ِ ُأرِيُد َأْن أُْنِكَحَك ِإْحَدى ابْ َنَِتَّ َهاَتْْيِ َعَلى َأْن َتَُْجَرِن ََثَاِنَ ِحَجٍج  َفِإْن َأَتَْ ٢٦اأْلَِمُْي )

ُ ِمَن الصَّاِْلَِْي ) َا اأْلََجَلْْيِ ٢٧ِعْنِدَك  َوَما ُأرِيُد َأْن َأُشقَّ َعَلْيَك  َسَتِجُدِن ِإْن َشاَء اَّللَّ َنَك  َأْيَّ ( قَاَل َذِلَك بَ ْيِِن َوبَ ي ْ
ُ َعَلى َما نَ ُقوُل وَِكيل  )  [ 28-22]القصص:     (٢٨َقَضْيُت َفًَل ُعْدَواَن َعَليَّ  َواَّللَّ

موسى عليه السالم لبث يف مدين عشر سنني ُرزق فيها أبوالد فأراد العودة إىل مصر، هل ألن هناك نظام 
يف حكومة الفرعون يف ذلك الزمان أن من كان عليه قضية قتل أو ما شاهبها مث مل يُعَثر عليه أبهنا تُلَغى ويقفل امللف 

دفعت الدية ألهل املقتول ووصل ذلك اخلرب إىل موسى بطريقة أو أبخرى هللا كما يقولون أم أن آسية امرأة فرعون 
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أعلم حنن ال نعلم من ذلك شيًئا إال أن هناك شيء دل  موسى على أن القضية أُغلقت مما شجعه على العودة فعاد 
 بزوجته وأوالده مرورًا بسيناء.

يَر النجوم وليس فيها وسيلة ملعرفة االجتاهات كان الوقت شتاًء والسماء ملبدة ابلغيوم ويف ليلة مظلمة مل 
فرأى انرًا فكان يظن أهنم أانس من البدو أراد أن يسأهلم عن الطريق أو على األقل أن حُيضر من عندهم شيًئا من 
النار ألهله ليصطلوا هبا ويدفئوا يف ذلك الليل املظلم البارد، فوجئ عند النار أبهنا انر غري عادية انر يف شجرة 

ضراء كلما ازدادت اشتعااًل زادت الشجرة اخضرارًا أمر غريب ملفت للنظر، وعند هذا املشهد انداه هللا انداه خ
كلمه تكليًما فقال له اخلع نعليك إنك ابلواد املقدس طوى وأخربه أبنه   -سبحانه وتعاىل–بصوت فسمع كالم هللا  

ي أتوكؤا عليها وأهش هبا على غنمي ويل فيها وما تلك بيدك اي موسى، قال هي عصا -سبحانه وتعاىل–هللا 
مئارب أخرى، قال ألقها اي موسى فلما ألقاها موسى ُتولت إىل حية إىل ثعبان يتلوى كأنه جان ويرتاقص ليس 
ثعبان حىت عادي كأنه جان فخاف موسى وهو أهل لئال خياف ولكن املوقف كان أشد إخافة مما كان يتحول 

رة أخرى إين ال خياف لدي املرسلون، فأمسكها موسى مرة أخرى فعادت العصا كما كانت أقوى الناس فناداه هللا م
على حياهتا، وأمره أن يُدخل يده يف جيبه مث خيرجها فتكون مضيئة منرية بيضاء، مث يعيدها مرة أخرى يف جيبه 

 فتخرج فإذا هبا عادت إىل هيئتها األوىل، قال هااتن آيتان اذهب هبما إىل فرعون.

 َ( َوَلمَّا َوَرَد َماَء َمْدَيَن َوَجَد َعَلْيِه ٢٢َلمَّا تَ َوجََّه تِْلَقاَء َمْدَيَن قَاَل َعَسى َرّبِ  َأْن يَ ْهِدَيِِن َسَواَء السَِّبيِل )و
ا اَل َنْسِقي َحّتَّ ُيْصِدَر الر َِعاُء  أُمَّةا ِمَن النَّاِس َيْسُقوَن َوَوَجَد ِمْن ُدوَِّنُِم اْمَرأََتْْيِ َتُذوَداِن  َقاَل َما َخْطُبُكَما  قَالَتَ 

( َفَجاَءْتُه ٢٤( َفَسَقى ََلَُما ثَّ تَ َوىلَّ ِإىَل الظِ لِ  فَ َقاَل َربِ  ِإِن ِ ِلَما أَنْ َزْلَت ِإَِلَّ ِمْن َخْيٍ َفِقي  )٢٣َوأَبُوََن َشْيخ  َكِبي  )
َأّب يَْدُعوَك لَِيْجزَِيَك َأْجَر َما َسَقْيَت لََنا  فَ َلمَّا َجاَءُه َوَقصَّ َعَلْيِه اْلَقَصَص ِإْحَداُُهَا َتَِْشي َعَلى اْسِتْحَياٍء قَاَلْت ِإنَّ  

( قَاَلْت ِإْحَداُُهَا ََي أََبِت اْسَتْأِجْرُه  ِإنَّ َخْيَ َمِن اْسَتْأَجْرَت اْلَقِويُّ ٢٥قَاَل اَل ََتَْف  ََنَْوَت ِمَن اْلَقْوِم الظَّاِلِمَْي )
 َعْشراا َفِمْن ( قَاَل ِإِن ِ ُأرِيُد َأْن أُْنِكَحَك ِإْحَدى ابْ َنَِتَّ َهاَتْْيِ َعَلى َأْن َتَُْجَرِن ََثَاِنَ ِحَجٍج  َفِإْن َأَْتَْمتَ ٢٦ِمُْي )اأْلَ 

ُ ِمَن الصَّاِْلَِْي ) َا اأْلََجَلْْيِ ( قَا٢٧ِعْنِدَك  َوَما ُأرِيُد َأْن َأُشقَّ َعَلْيَك  َسَتِجُدِن ِإْن َشاَء اَّللَّ َنَك  َأْيَّ َل َذِلَك بَ ْيِِن َوبَ ي ْ
( فَ َلمَّا َقَضى ُموَسى اأْلََجَل َوَساَر ِبَِْهِلِه آَنَس ِمْن ٢٨َقَضْيُت َفًَل ُعْدَواَن َعَليَّ  َواَّللَُّ َعَلى َما نَ ُقوُل وَِكيل  )

َها ِبَََّبٍ َأْو َجْذَوٍة ِمَن النَّاِر لََعلَُّكْم َتْصطَُلوَن َجاِنِب الطُّوِر ََنراا قَاَل أِلَْهِلِه اْمُكثُوا ِإِن ِ آَنْسُت  ََنراا َلَعلِ ي آتِيُكْم ِمن ْ
ِإِن ِ َأََن اَّللَُّ َربُّ  ( فَ َلمَّا َأََتَها نُوِدَي ِمْن َشاِطِئ اْلَواِد اأْلَْْيَِن يف اْلبُ ْقَعِة اْلُمَبارََكِة ِمَن الشََّجَرِة َأْن ََي ُموَسى٢٩)

َا َجانٌّ َوىلَّ ُمْدِبراا َوََلْ يُ َعقِ ْب  ََي ُموَسى َأْقِبْل وَ ٣٠َلِمَْي )اْلَعا اَل ََتَْف  ِإنََّك ( َوَأْن أَْلِق َعَصاَك  فَ َلمَّا رَآَها َِتْتَ زُّ َكَأَّنَّ
لَْيَك َجَناَحَك ِمَن الرَّْهِب  َفَذاِنَك ( اْسُلْك َيَدَك يف َجْيِبَك ََتُْرْج بَ ْيَضاَء ِمْن َغْيِ ُسوٍء َواْضُمْم إِ ٣١ِمَن اِْلِمِنَْي )

ُْم َكانُوا قَ ْوماا فَاِسِقَْي)  [ 32-22]القصص:    (٣٢بُ ْرَهاََنِن ِمْن رَبِ َك ِإىَل ِفْرَعْوَن َوَمَلِئِه  ِإَّنَّ
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 املستوى األول

 احملاضرة السابعة: قصة موسى عليه السالم )اجلزء الثاني(

موسى يعرف فضل هللا ويعرف إنعام هللا فطلب منه؛ ألنه يعلم في نفس الوقت عناد 
وكبرياء فرعون ومأله طلب منه أن يجعل هارون وزيًرا له، لماذا هارون؟ قال إنك كنت بنا 
بصيًرا أي: أنت تعرف يا رب من هو هارون حينما كنا شباًبا وحينما ترعرعنا سوًيا هارون 

وكان عليه سيما النبوة  -سبحانه وتعالى–باإليمان والقرب من هللا  كان حكيم وكان مليء
والرسالة هارون لم يكن شخًصا عادًيا، فاستجاب هللا له دعوته وكان موسى في نظر البشر 
ألثغ أي أن لديه صعوبة في إخراج الحروف في النطق وكان هارون فصيح؛ فهذا سبب آخر 

أن يجعل هارون وزيًرا له، عاد موسى و  -ه وتعالىسبحان –أيًضا ألجله طلب موسى من هللا 
 وصل موسى إلى مصر، ذهب إلى هارون وإلى أمه وأخبره الخبر.

 ِّْنُهْم َنْفًسا َفَأَخاُف َأْن َيْقُتُلون ي )٣٣(َقاَل َرب ِّ إِّن ِّي َقَتْلُت مِّ َهاُروُن ُهَو َأْفَصُح  َوَأخِّ
ُبونِّ ) ُقنِّي  إِّن ِّي َأَخاُف َأْن ُيَكذ ِّ َي رِّْدًءا ُيَصد ِّ ْلُه َمعِّ ن ِّي لَِّساًنا َفَأْرسِّ ( َقاَل َسَنُشدُّ َعُضَدَك ٣٤مِّ

ُلوَن إَِّلْيُكَما  بِّآَياتَِّنا َأْنُتَما َوَمنِّ اتََّبَعُكَما يَك َوَنْجَعُل َلُكَما ُسْلَطاًنا َفََل َيصِّ  (٣٥اْلَغالُِّبوَن ) بَِّأخِّ
 .]35-33القصص: [

استعانا باهلل وذهبا إلى فرعون، استقبلهما فرعون بعد وقت طويل من المماطلة وحينما 
دخل عليه أخبره موسى بالرسالة بأنه ُأرسل إليه ألمرين: األمر األول: هو اإلسالم والدخول 

بالعودة إلى األرض المقدسة، رفض فرعون في دين هللا، فإن رفض فهو أن يأذن لبني إسرائيل  
سبحانه –األمرين فأخبره موسى بأن لديه آيات ومعجزات تدل على أنه فعاًل رسول من عند هللا  

قال هات، فأراه اآليتين: آية الثعبان والحية وآية اليد التي تدخل في الجيب فتكون  -وتعالى
ا من  السحر الكثير ولدينا سحرة فطلبوا بيضاء منيرة، عندها قال فرعون ومأله هذا سحر ولدين 

موعًدا من موسى فواعدهم على يوم الزينة أي يوم العيد في وقت الضحى أن يكون الناس 
كلهم موجودين، فجاء السحرة وعددهم كثير وبدأ السباق أو المنافسة فألقوا ما لديهم من حبال 

ش مخيفة وسحروا أعين الناس وِعصي فإذا هي فعاًل يتهيأ للناس أنها أفاعي وحيات و وحو 
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وأخافوهم حتى أنه موسى نفسه خاف من هذا السحر، أوحى هللا إليه أن يلقي عصاه فالسحرة 
رأوا بأم أعينهم أن العصا تحولت إلى ثعبان حقيقي ليس تصوير وال تخييل هم يعرفون معنى 

جميع ما رموا، آمنوا التخييل والتصوير وإنما ثعبان حقيقي معجزة حقيقية إلهية فإذا هي تلقف  
إيمان حقيقي وأسلموا ودخلوا في دين موسى، هنالك غضب فرعون ومأله غضبوا ولجأوا إلى 

 العنف وقتلوا السحرة.

( يَن ( ١١( َقْوَم فِّْرَعْوَن  َأََل َيتَُّقوَن )١٠َوإِّْذ َناَدى َربَُّك ُموَسى َأنِّ اْئتِّ اْلَقْوَم الظَّالِّمِّ
ُبونِّ َقاَل َرب ِّ إِّن ِّي َأَخافُ  ْل إَِّلى َهاُروَن )  ١٢ َأْن ُيَكذ ِّ يُق َصْدرِّي َوََل َيْنَطلُِّق لَِّسانِّي َفَأْرسِّ ( ١٣َوَيضِّ

ُعوَن )١٤َوَلُهْم َعَليَّ َذْنٌب َفَأَخاُف َأْن َيْقُتُلونِّ ) ( ١٥( َقاَل َكَلَّ  َفاْذَهَبا بِّآَياتَِّنا  إِّنَّا َمَعُكْم ُمْسَتمِّ
يَن )َفْأتَِّيا فِّْرَعْوَن َفُقوََل  ْل َمَعَنا َبنِّي إِّْسَرائِّيَل )١٦إِّنَّا َرُسوُل َرب ِّ اْلَعاَلمِّ ( َقاَل َأَلْم ١٧( َأْن َأْرسِّ

نِّيَن ) ْن ُعُمرَِّك سِّ َن اْلَكافِّرِّيَن ١٨ُنَرب َِّك فِّيَنا َولِّيًدا َوَلبِّْثَت فِّيَنا مِّ ( َوَفَعْلَت َفْعَلَتَك الَّتِّي َفَعْلَت َوَأْنَت مِّ
ال ِّيَن )( َقاَل َفَعْلتُ ١٩) َن الضَّ ْفُتُكْم َفَوَهَب لِّي َرب ِّي ُحْكًما ٢٠َها إًِّذا َوَأَنا مِّ ْنُكْم َلمَّا خِّ ( َفَفَرْرُت مِّ

َن اْلُمْرَسلِّيَن ) ( َقاَل فِّْرَعْوُن ٢٢( َوتِّْلَك نِّْعَمٌة َتُمنَُّها َعَليَّ َأْن َعبَّْدَت َبنِّي إِّْسَرائِّيَل )٢١َوَجَعَلنِّي مِّ
يَن )َوَما َربُّ اْلَعالَ  َماَواتِّ َواْْلَْرضِّ َوَما َبْيَنُهَما  إِّْن ُكْنُتْم ُموقِّنِّيَن )٢٣مِّ ( َقاَل ٢٤( َقاَل َربُّ السَّ

ُعوَن ) لِّيَن )٢٥لَِّمْن َحْوَلُه َأََل َتْسَتمِّ ي ٢٦( َقاَل َربُُّكْم َوَربُّ آَبائُِّكُم اْْلَوَّ ( َقاَل إِّنَّ َرُسوَلُكُم الَّذِّ
َل إَِّلْيُكْم َلمَ  قِّ َواْلَمْغرِّبِّ َوَما َبْيَنُهَما  إِّْن ُكْنُتْم َتْعقُِّلوَن )٢٧ْجُنوٌن )ُأْرسِّ ( ٢٨( َقاَل َربُّ اْلَمْشرِّ

َن اْلَمْسُجونِّيَن ) ْئُتَك بَِّشْيٍء ُمبِّيٍن ٢٩َقاَل َلئِّنِّ اتََّخْذَت إَِّلًها َغْيرِّي َْلَْجَعَلنََّك مِّ ( َقاَل َأَوَلْو جِّ
قِّيَن )( َقاَل َفْأتِّ بِّهِّ إِّْن ُكنْ ٣٠) ادِّ َن الصَّ َي ُثْعَباٌن ُمبِّيٌن )٣١َت مِّ ( ٣٢( َفَأْلَقى َعَصاُه َفإَِّذا هِّ

رِّيَن ) َي َبْيَضاُء لِّلنَّاظِّ ٌر َعلِّيٌم )٣٣َوَنَزَع َيَدُه َفإَِّذا هِّ ( ُيرِّيُد ٣٤( َقاَل لِّْلَمََلِّ َحْوَلُه إِّنَّ َهَذا َلَساحِّ
ْحرِّهِّ فَ  ُكْم بِّسِّ ْن َأْرضِّ ْه َوَأَخاُه َواْبَعْث فِّي اْلَمَدائِّنِّ ٣٥َماَذا َتْأُمُروَن )َأْن ُيْخرَِّجُكْم مِّ ( َقاُلوا َأْرجِّ

رِّيَن ) اٍر َعلِّيٍم )٣٦َحاشِّ يَقاتِّ َيْوٍم َمْعُلوٍم )٣٧( َيْأُتوَك بُِّكل ِّ َسحَّ َحَرُة لِّمِّ َع السَّ ( َوقِّيَل ٣٨( َفُجمِّ
ُعوَن ) َحَرَة إِّْن َكاُنوا ُهُم اْلَغالِّبِّيَن )( َلَعلََّنا َنتَّبِّ ٣٩لِّلنَّاسِّ َهْل َأْنُتْم ُمْجَتمِّ ( َفَلمَّا َجاَء ٤٠ُع السَّ

َحَرُة َقاُلوا لِّفِّْرَعْوَن َأئِّنَّ َلَنا َْلَْجًرا إِّْن ُكنَّا َنْحُن اْلَغالِّبِّيَن ) بِّيَن ٤١السَّ َن اْلُمَقرَّ ( َقاَل َنَعْم َوإِّنَُّكْم إًِّذا َلمِّ
يَُّهْم َوَقاُلوا بِّعِّزَّةِّ فِّْرَعْوَن ٤٣ْنُتْم ُمْلُقوَن )( َقاَل َلُهْم ُموَسى َأْلُقوا َما أَ ٤٢) صِّ َباَلُهْم َوعِّ ( َفَأْلَقْوا حِّ

َي َتْلَقُف َما َيْأفُِّكوَن )٤٤إِّنَّا َلَنْحُن اْلَغالُِّبوَن ) َذا هِّ َحَرُة ٤٥( َفَأْلَقى ُموَسى َعَصاُه َفإِّ ( َفُأْلقَِّي السَّ
يَن ) دِّ يَن )( َقاُلوا آَمنَّا بَِّرب ِّ ٤٦َساجِّ ( َقاَل آَمْنُتْم َلُه َقْبَل ٤٨( َرب ِّ ُموَسى َوَهاُروَن )٤٧ اْلَعاَلمِّ



باإلسالمأكاديمية التعريف   

ISLAM ADVOCACY ACADEMY  

 
- 34 - 

 

َيُكْم وَ  َعنَّ َأْيدِّ ْحَر َفَلَسْوَف َتْعَلُموَن  َْلَُقط ِّ ْن َأْن آَذَن َلُكْم  إِّنَُّه َلَكبِّيُرُكُم الَّذِّي َعلََّمُكُم الس ِّ َأْرُجَلُكْم مِّ
ََلٍف َوَْلَُصل َِّبنَُّكْم َأْجمَ  يَن )خِّ ( إِّنَّا َنْطَمُع َأْن ٥٠( َقاُلوا ََل َضْيَر  إِّنَّا إَِّلى َرب َِّنا ُمْنَقلُِّبوَن )٤٩عِّ

نِّيَن ) َل اْلُمْؤمِّ  .]51-10الشعراء: [ (٥١َيْغفَِّر َلَنا َربَُّنا َخَطاَياَنا َأْن ُكنَّا َأوَّ

موسى مرة أخرى إلى فرعون بآيتين: اآلية األولى هي نقصه   -سبحانه وتعالى–أرسل هللا  
بالسنين لم تمطر السماء والنيل ال يجري، فطلبوا منه واستعطفوه إن هو ترك النيل يجري أنهم 
يؤمنون، فتركه يجري فعادوا إلى كفرهم مجدًدا، فابتالهم هللا بنقص من الثمرات النيل يجري 

ء تمطر ومع ذلك األرض ال تنبت، هذه معجزتين يغفل عنهما كثير من الناس، وكان والسما
كلما جاءهم بآية يقولون إذا رفعت عنا هذا األذى فسوف نؤمن لك فإذا رفعه عنهم عادوا إلى 
كفرهم، فأنزل هللا عليهم دفعة واحدة يعني على فترات ولكنها في مجموعة واحدة من المعجزات 

الطوفان، الجراد، الُقمَّل، الضفادع، الدم، كانوا يبتلون بها واحدة تلو  هي خمس معجزات:
–األخرى ويطلبون من موسى عليه السالم أن يرفعها وأن يؤمنوا فإذا رفعها عنهم بدعائه هللا 

عادوا إلى كفرهم مجدًدا، بعد أن مضت الخمس آيات فرعون أخيًرا وافق أن  -سبحانه وتعالى
 مصر ويذهبوا إلى األرض المقدسة فسمح لهم.يخرج موسى بقومه من 

( َن الثََّمَراتِّ َلَعلَُّهْم َيذَّكَُّروَن نِّيَن َوَنْقٍص مِّ َذا َجاَءْتُهُم ١٣٠َوَلَقْد َأَخْذَنا آَل فِّْرَعْوَن بِّالس ِّ ( َفإِّ
ْبُهْم َسي َِّئٌة َيطَّيَُّروا بُِّموَسى َوَمنْ  هِّ  َوإِّْن ُتصِّ ِّ اْلَحَسَنُة َقاُلوا َلَنا َهذِّ ْنَد َّللاَّ  َمَعُه  َأََل إِّنََّما َطائُِّرُهْم عِّ

ْن آَيٍة لَِّتْسَحَرَنا بَِّها َفَما َنْحُن َلَك ١٣١َوَلكِّنَّ َأْكَثَرُهْم ََل َيْعَلُموَن ) ( َوَقاُلوا َمْهَما َتْأتَِّنا بِّهِّ مِّ
نِّيَن ) ُم الطُّوَفاَن َواْلَجَراَد َواْلقُ ١٣٢بُِّمْؤمِّ ََلٍت ( َفَأْرَسْلَنا َعَلْيهِّ َم آَياٍت ُمَفصَّ َع َوالدَّ َفادِّ مََّل َوالضَّ

يَن ) ُم الر ِّْجُز َقاُلوا َيا ُموَسى اْدُع َلَنا َربََّك ١٣٣َفاْسَتْكَبُروا َوَكاُنوا َقْوًما ُمْجرِّمِّ ( َوَلمَّا َوَقَع َعَلْيهِّ
َننَّ َلَك وَ  ْنَدَك  َلئِّْن َكَشْفَت َعنَّا الر ِّْجَز َلُنْؤمِّ َد عِّ َلنَّ َمَعَك َبنِّي إِّْسَرائِّيَل )بَِّما َعهِّ ( َفَلمَّا ١٣٤َلُنْرسِّ

 .]135-130اْلعراف: [ (١٣٥َكَشْفَنا َعْنُهُم الر ِّْجَز إَِّلى َأَجٍل ُهْم َبالُِّغوُه إَِّذا ُهْم َيْنُكُثوَن )

هنالك أخذ موسى قومه في الليل وهربوا من مصر لياًل، موسى كان استحث قومه قبل 
ذلك لالستعداد للخروج فما أن جاء األمر حتى أمرهم بالخروج فوًرا في نفس الليلة التي جاء 
فيها األمر؛ ألن موسى يعلم أن فرعون سوف ينكث وعده صباح اليوم التالي، بعض السيئين 

روا نسائهم أن يستعيروا من النساء المصريات ُحليهم مدَّعين أن هناك من بني إسرائيل أم
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حفلة، احتفال، زواج أي شيء من هذا القبيل وهذا حدث بالفعل فأخذوا شيًئا من زينة القوم 
وخرجوا لياًل في ظلمة الليل ولما ابتعدوا من عاصمة فرعون واستيقظ القوم فجًرا وعلموا أن 

يعهم تبعوهم نِدم فرعون على سماعه لهم بالخروج وعزم على أن بني إسرائيل قد هربوا جم
يقتلهم جميعهم ويعيد بعض رجالهم من أهل الصناعة إلى العبودية فتبعهم فرعون وجنوده الذين 
استجابوا بسرعة، فلما ترآءا الجمعان عند البحر كان قوم موسى وصلوا إلى شاطئ البحر 

يش فرعون قنطوا ويأسوا وندموا على الهروب وجاء جيش فرعون، فلما رأى قوم موسى ج 
وبعضهم آذى موسى بالكالم، فاهلل سبحانه تعالى أمر موسى أن يضرب البحر بعصاه ويبس 
هللا لهم قاع البحر فال يوجد فيه طين فلما دخلوا في البحر تبعهم فرعون وجنوده سبحانه هللا 

لجهة األخرى من البحر أمر هللا موسى إلرادة هللا سبحانه وتعالى، وحينما خرج قوم موسى من ا
أن يضرب البحر بالعصا مرة أخرى فانطبق على فرعون وجنوده فغرق فرعون وغرق جنوده، 
الفرعون الغريق ما يزال اآلن موجود في متحف القاهرة موجود بجثته الجثة سالمة وممكن 

، الناس يعتقدون أنه رمسيس مشاهدته إلى اآلن والقرآن يقول أن هللا نجاه ببدنه ليكون للناس آية
وبالعكس هو ابن رمسيس منفتاح ولنا في هذا دراسة قادمة إن شاء هللا واألمر ال يُهم وهذا 

 أمر هو اآلخر.

 ( ي إِّنَُّكْم ُمتََّبُعوَن َبادِّ ( َفَأْرَسَل فِّْرَعْوُن فِّي اْلَمَدائِّنِّ ٥٢َوَأْوَحْيَنا إَِّلى ُموَسى َأْن َأْسرِّ بِّعِّ
رِّيَن ) َمٌة َقلِّيُلوَن )٣٥َحاشِّ ْرذِّ ُروَن ٥٥( َوإِّنَُّهْم َلَنا َلَغائُِّظوَن )٥٤( إِّنَّ َهُؤََلءِّ َلشِّ يٌع َحاذِّ ( َوإِّنَّا َلَجمِّ

ْن َجنَّاٍت َوُعُيوٍن )٥٦) ( َكَذلَِّك َوَأْوَرْثَناَها َبنِّي ٥٨َوُكُنوٍز َوَمَقاٍم َكرِّيٍم ) ٥٧9( َفَأْخَرْجَناُهْم مِّ
( َفَلمَّا َتَراَءى اْلَجْمَعانِّ َقاَل َأْصَحاُب ُموَسى إِّنَّا َلُمْدَرُكوَن ٦٠ُعوُهْم ُمْشرِّقِّيَن )( َفَأْتبَ ٥٩إِّْسَرائِّيَل )

ينِّ )٦١) َي َرب ِّي َسَيْهدِّ ( َفَأْوَحْيَنا إَِّلى ُموَسى َأنِّ اْضرِّْب بَِّعَصاَك اْلَبْحَر  ٦٢( َقاَل َكَلَّ  إِّنَّ َمعِّ
يمِّ )َفاْنَفَلَق َفَكاَن ُكلُّ فِّْرٍق َكالطَّ  ( َوَأْنَجْيَنا ُموَسى َوَمْن ٦٤( َوَأْزَلْفَنا َثمَّ اْْلَخرِّيَن )٦٣ْودِّ اْلَعظِّ

يَن ) نِّيَن ٦٦( ُثمَّ َأْغَرْقَنا اْْلَخرِّيَن )٦٥َمَعُه َأْجَمعِّ ( إِّنَّ فِّي َذلَِّك َْلَيًة  َوَما َكاَن َأْكَثُرُهْم ُمْؤمِّ
(٦٧) ] :67-52الشعراء[. 

رأى بنو إسرائيل قوًما  -سبحانه وتعالى–موسى وقومه أنجاهم هللا عموًما بعدما نجا 
يعبدون األصنام فطلبوا من موسى أن يجعل لهم آلهة كما أن هؤالء لهم آلهة يعني هذا بداية 

 .-سبحانه وتعالى–جديدة سيئة لبني إسرائيل بعد أن أنجاهم هللا 
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 َْوا َعَلى َقْوٍم َيْعُكُفوَن َعَلى َأْصَناٍم َلُهْم  َقاُلوا َيا ُموَسى َوَجاَوْزَنا بَِّبنِّي إِّْسَرائِّيَل اْلَبْحَر َفَأت
ٌل ١٣٨اْجَعْل َلَنا إَِّلًها َكَما َلُهْم آلَِّهٌة َقاَل إِّنَُّكْم َقْوٌم َتْجَهُلوَن ) (إِّنَّ َهُؤََلءِّ ُمَتبٌَّر َما ُهْم فِّيهِّ َوَباطِّ

 .]139-138اْلعراف: [ (١٣٩َما َكاُنوا َيْعَمُلوَن )

 Theالخروج من البحر يسميه اليهود بنو إسرائيل يسميه الخروج  )باإلنجليزي: 
Exodus موسى، بعدما لبث بنو  -سبحانه وتعالى–( وهو اآلية العاشرة التي أعطاها هللا

إسرائيل فترة في سيناء كان هناك ميقات بين موسى عليه السالم وبين هللا سبحانه وتعالى أن 
الطور وأن يمكث في جبل الطور ثالثين ليلة فطلب موسى من هارون يذهب إليه في جبل 

أن يهتم ببني إسرائيل إلى أن يعود وأخبرهم بأنه سوف يغيب عنهم ثالثين ليلة، غاب موسى 
ثالثين ليلة وكان يناجي هللا في تلك الليالي وأنزل هللا عليه التوراة وكانت في ألواح من الحجارة 

هناك أسباب أدت إلى زيادة الثالثين ليلة إلى أربعين ليلة سوف أتكلم وكتبها هللا له بيده، و 
عنها الحًقا فاستمر موسى عليه السالم أربعين ليلة أضاف هللا عشر لياٍل إلى الثالثين فتم 

 ميقات ربك أربعين ليلة.

 ُيَقات يَن َلْيَلًة  َوَقاَل ُموَسى   َوَواَعْدَنا ُموَسى َثََلثِّيَن َلْيَلًة َوَأْتَمْمَناَها بَِّعْشٍر َفَتمَّ مِّ َرب ِّهِّ َأْرَبعِّ
يَن ) دِّ يهِّ َهاُروَن اْخُلْفنِّي فِّي َقْومِّي َوَأْصلِّْح َوََل َتتَّبِّْع َسبِّيَل اْلُمْفسِّ ( َوَلمَّا َجاَء ُموَسى ١٤٢ْلَِّخِّ

يَقاتَِّنا َوَكلََّمُه َربُُّه َقاَل َرب ِّ َأرِّنِّي َأْنُظْر إَِّلْيَك  َقاَل َلْن َتَرانِّ  ي َوَلكِّنِّ اْنُظْر إَِّلى اْلَجَبلِّ َفإِّنِّ اْسَتَقرَّ لِّمِّ
ًقا  َفَلمَّا َأَفاَق قَ  اَل َمَكاَنُه َفَسْوَف َتَرانِّي  َفَلمَّا َتَجلَّى َربُُّه لِّْلَجَبلِّ َجَعَلُه َدكًّا َوَخرَّ ُموَسى َصعِّ

نِّيَن ) ُل اْلُمْؤمِّ ا ُموَسى إِّن ِّي اْصَطَفْيُتَك َعَلى النَّاسِّ ( َقاَل يَ ١٤٣ُسْبَحاَنَك ُتْبُت إَِّلْيَك َوَأَنا َأوَّ
اكِّرِّيَن ) َن الشَّ ْن ُكل ِّ ١٤٤بِّرَِّساَلتِّي َوبَِّكََلمِّي َفُخْذ َما آَتْيُتَك َوُكْن مِّ ( َوَكَتْبَنا َلُه فِّي اْلَْلَواحِّ مِّ

يًَل لُِّكل ِّ َشْيٍء َفُخْذَها بُِّقوٍَّة َوْأُمْر َقْوَمَك يَ  َظًة َوَتْفصِّ يُكْم َداَر َشْيٍء َمْوعِّ ْأُخُذوا بَِّأْحَسنَِّها  َسُأرِّ
قِّيَن)  .]145-142اْلعراف: [ (١٤٥اْلَفاسِّ

في خالل هذه الليالي األربعين كان هناك رجل اسمه السامري هذا السامري من بني 
إسرائيل رأى جبريل عليه السالم وهو يعبر البحر بحصانه فرأى أن حوافر الحصان ينبت 

أن هذا هو جبريل وأن هذه من بركة جبريل التي أودعها هللا إياه، فأخذ من تحتها نبات فَعِلم 
ُسولِّ ذلك التراب  ْن َأَثرِّ الرَّ ثم جاء من بني إسرائيل حينما  ]96طه: [ َفَقَبْضُت َقْبَضًة مِّ
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أمرهم هارون أن يتخلصوا من الذهب المسروق الذي سرقوه من زينة القوم فأخذ الذهب وصنع 
ًيا ووضع ذلك التراب في داخل العجل وألنه كان ماهر في الصنعة جعل للعجل منه عجاًل ذهب

صوت يخرج منه وشيء يتحرك بداخله كأنه حي بسبب ذلك التراب الذي ينبت منه النبات 
ورأوا النبات يخرج من أذني ذلك العجل وسمعوا األصوات قال لهم السامري هذا إله موسى 

هنا هذا إلهكم وإله موسى فنسي هذا هو المقصود  الذي ذهب يبحث عنه ونسي موسى أنه
 باآلية.

 ْْجًَل َجَسًدا َلُه ُخَواٌر  َأَلْم َيَرْوا َأنَُّه ََل ُيَكل ُِّمُهم ْم عِّ ْن ُحلِّي ِّهِّ هِّ مِّ ْن َبْعدِّ  َواتََّخَذ َقْوُم ُموَسى مِّ
يَن ) ْم َسبِّيًَل  اتََّخُذوُه َوَكاُنوا َظالِّمِّ يهِّ ْم َوَرَأْوا َأنَُّهْم َقْد َضلُّوا  ( َوَلمَّا١٤٨َوََل َيْهدِّ يهِّ ُسقَِّط فِّي َأْيدِّ

رِّيَن ) َن اْلَخاسِّ ( َوَلمَّا َرَجَع ُموَسى إَِّلى َقْومِّهِّ ١٤٩َقاُلوا َلئِّْن َلْم َيْرَحْمَنا َربَُّنا َوَيْغفِّْر َلَنا َلَنُكوَننَّ مِّ
ْن َبْعدِّي  أَ  ًفا َقاَل بِّْئَسَما َخَلْفُتُمونِّي مِّ ْلُتْم َأْمَر َرب ُِّكْم  َوَأْلَقى اْلَْلَواَح َوَأَخَذ بَِّرْأسِّ َغْضَباَن َأسِّ َعجِّ

يهِّ َيُجرُُّه إَِّلْيهِّ  َقاَل اْبَن ُأمَّ إِّنَّ اْلَقْوَم اْسَتْضَعُفونِّي َوَكاُدوا َيْقُتُلوَننِّي َفََل ُتْشمِّْت بَِّي اْْلَ  ْعَداَء َأخِّ
يَن ) ْلَنا فِّي َرْحَمتَِّك  َوَأْنَت ٠١٥َوََل َتْجَعْلنِّي َمَع اْلَقْومِّ الظَّالِّمِّ ي َوَأْدخِّ ( َقاَل َرب ِّ اْغفِّْر لِّي َوْلَِّخِّ

يَن ) مِّ لٌَّة فِّي اْلَحَياةِّ ١٥١َأْرَحُم الرَّاحِّ ْم َوذِّ ْن َرب ِّهِّ ْجَل َسَيَناُلُهْم َغَضٌب مِّ يَن اتََّخُذوا اْلعِّ ( إِّنَّ الَّذِّ
ْنَيا  َوَكَذلَِّك َنْجزِّي اْلُمْفَترِّيَن )  .]152-148اْلعراف: [  (١٥٢الدُّ
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 املستوى األول

 احملاضرة الثامنة: قصة موسى عليه السالم )اجلزء الثالث(

خروج موسى ببني إسرائيل من مصر كان وما يزال يوًما تاريخًيا نصر هللا فيه أهل 
اختارها هللا لتقود البشر إلى اإليمان وأذل فيه أهل الشرك ُيفترض أن يكون ميالد أمة رّبانية 

الخير ُيخِرج هللا بها العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، هذا الحدث العظيم كان في 
يوم عاشوراء اليوم العاشر من شهر محرم؛ ولهذا نحن المسلمين ما زلنا نصومه احتفااًل وفرحة 

 بنصر نبي هللا والصالحين معه.

سيناء أحداث كثيرة وقد أجرى هللا فيها آيات ومعجزات على  مرَّ على موسى وقومه في
يد نبيه وكليمه موسى عليه وعلى نبينا الصالة والسالم، سوف أجعل أحداث هذه الفترة التي 
امتدت إلى ما يزيد عن أربعين سنة سوف أجعلها على هيئة محطات وسوف أجتهد في ترتيب 

 إلى ذلك سبياًل.تلك المحطات ترتيًبا تاريخًيا ما استطعُت 

 المحطة اْلولى: 

لما جاوز هللا ببني إسرائيل البحر مروا على قوم مشركين وكان للمشركين صنم يعبدونه 
ويطوفون حوله فأعجب ذلك عدد من بني إسرائيل وقد كان هذا يعجبهم لما كانوا في مصر 

أو على هيئة عجول عبيًدا كانوا يرون المصريين يعبدون أصناًما من حجارة على هيئة بشر 
أو على هيئة نسر أو على هيئة الشمس، لم يكن هؤالء لألسف يحبون اإليمان بالغيب بل 
يريدون إلًها يشاهدونه مجسًما أمامهم حتى ولو لم يكن يتكلم أو يجيب يعني الحياة المادية 

من  طغت عليهم ُطغياًنا أصمهم وأعمى أبصارهم؛ ولهذا ما إن رأوا ذلك الصنم حتى طلبوا
موسى أن يجعل لهم صنًما يطوفون حوله يعبدونه ويعظمونه، هنا غضب عليهم موسى ونهاهم 
وذّكرهم بصفات هللا الحسنى وأنهم كان ينبغي أن يحمدوا هللا على ما أنعم به عليهم من الُهدى 

وا إلى أفعال المشركين الذين ضلُّوا وَأضلوا ومصيرهم إلى النار، لقد سقطوا سق وًطا وأال ينجرُّ
ًيا وسريًعا ولوال فضل هللا عليهم ورحمته ألهلكهم.  مدوِّ
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﴿َوَجاَوْزَنا بَِّبنِّي إِّْسَرائِّيَل اْلَبْحَر َفَأَتْوا َعَلى َقْوٍم َيْعُكُفوَن َعَلى َأْصَناٍم َلُهْم  َقاُلوا َيا ُموَسى 
ٌل ١٣٨وَن )اْجَعْل َلَنا إَِّلًها َكَما َلُهْم آلَِّهٌة  َقاَل إِّنَُّكْم َقْوٌم َتْجَهلُ  ( إِّنَّ َهُؤََلءِّ ُمَتبٌَّر َما ُهْم فِّيهِّ َوَباطِّ

 .]139-138اْلعراف: [(﴾ ١٣٩َما َكاُنوا َيْعَمُلوَن )

 المحطة الثانية:

وَعد هللا موسى موعًدا يأتي فيه موسى إلى جبل الطور عند الواد المقدس طوى ليمكث 
وغبطة موسى عليه السالم بهذا الموعد ثالثين يوًما هناك ثم يعطيه بعدها التوراة، من فرحة 

استعجل وأسرع فذهب إلى الطور وترك هارون أخاه قائًدا لبني إسرائيل وأمره باللحاق به وأن 
يأتي ببني إسرائيل جميًعا، أرى أن موسى وصل إلى جبل الطور في الشهر التاسع رمضان، 

يصوم النهار ويقوم الليل  هناك مكث موسى ثالثين يوًما التي ُأمر بها، كان عليه السالم
مناجًيا وداعًيا ومبتهاًل ولكنه في اليوم الثالثين أصبح مفِطًرا ولم يُصم ذلك اليوم والسبب هو 
أنه خشي أن تكون رائحة فمه إذا صام ليست مناسبة وال تليق به عندما يكلمه هللا ويعطيه 

 من رائحة المسك والمسك كما التوراة هنا أخبره هللا تعالى أن خلوف فم الصائم أحب إلى هللا
تعلمون من أفضل إن لم يكن أفضل الروائح الزكية، هنا أمره هللا بصيام عشرة أيام أخرى 
لتعويض ذلك اليوم فتم ميقات ربه أربعين يوًما وفي اليوم األخير كلمه هللا وأعطاه التوراة وقد 

 جعلها له في ألواح من الحجارة.

يَن َلْيَلًة  َوَقاَل ُمو  يَقاُت َرب ِّهِّ َأْرَبعِّ َسى ﴿َوَواَعْدَنا ُموَسى َثََلثِّيَن َلْيَلًة َوَأْتَمْمَناَها بَِّعْشٍر َفَتمَّ مِّ
يَن ) دِّ يهِّ َهاُروَن اْخُلْفنِّي فِّي َقْومِّي َوَأْصلِّْح َوََل َتتَّبِّْع َسبِّيَل اْلُمْفسِّ ( َوَلمَّا َجاَء ُموَسى ١٤٢ْلَِّخِّ

يقَ  اْسَتَقرَّ   اتَِّنا َوَكلََّمُه َربُُّه َقاَل َرب ِّ َأرِّنِّي َأْنُظْر إَِّلْيَك  َقاَل َلْن َتَرانِّي َوَلكِّنِّ اْنُظْر إَِّلى اْلَجَبلِّ َفإِّنِّ لِّمِّ
ًقا  َفَلمَّا َأفَ  اَق َقاَل َمَكاَنُه َفَسْوَف َتَرانِّي  َفَلمَّا َتَجلَّى َربُُّه لِّْلَجَبلِّ َجَعَلُه َدكًّا َوَخرَّ ُموَسى َصعِّ

نِّيَن ) ُل اْلُمْؤمِّ ( َقاَل َيا ُموَسى إِّن ِّي اْصَطَفْيُتَك َعَلى النَّاسِّ ١٤٣ُسْبَحاَنَك ُتْبُت إَِّلْيَك َوَأَنا َأوَّ
اكِّرِّيَن ) َن الشَّ ْن ُكل ِّ ١٤٤بِّرَِّساَلتِّي َوبَِّكََلمِّي َفُخْذ َما آَتْيُتَك َوُكْن مِّ ( َوَكَتْبَنا َلُه فِّي اْلَْلَواحِّ مِّ

يُكْم َداَر َشيْ  يًَل لُِّكل ِّ َشْيٍء َفُخْذَها بُِّقوٍَّة َوْأُمْر َقْوَمَك َيْأُخُذوا بَِّأْحَسنَِّها َسُأرِّ َظًة َوَتْفصِّ ٍء َمْوعِّ
قِّيَن )  .]145-142اْلعراف: [(﴾ ١٤٥اْلَفاسِّ
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 المحطة الثالثة:

كنا تكلمنا في المحطة األولى عن طلب بني إسرائيل من موسى أن يجعل لهم صنًما 
يعبدونه، وهنا نتكلم عن جريمة أشنع ومعصية أفظع لقد صنعوا إلًها لهم وعبدوه، كان من بني 
إسرائيل رجل غريب األطوار منحرف ضالٌّ ُمِضل ويبدو أنه يجيد شيًئا من السحر واالستعانة 
بالشياطين هذا الرجل اسمه السامري، هذا الرجل الحظ بشكل مباشر أو عن طريق الشياطين 

ًرا لم يفِطن له بقية الناس، الحظ رجاًل راكًبا على فرس يمشي مع الناس في البحر الحظ أم
في الطريق الذي فتحه هللا لهم في البحر وكانت حوافر الفرس كلما وطأت األرض اليابسة 
اخضرَّت وأنبتت فعلم أن ذلك الرجل هو جبريل وأن تلك الفرس هي فرس جبريل وأن اخضرار 

وافرها هو من البركة التي جعلها هللا لجبريل، قام السامري فأخذ من األرض اليابسة تحت ح 
ذلك التراب وجعله في وعاء وحفظه عنده ليستخدمه في الشر إذا سنحت لذلك فرصة، ولقد 
سنحت له الفرصة اعتبرها ذهبية واستغلها أيما استغالل وذلك أن هارون نبي هللا عليه السالم 

ق بعض نسائهم ذهًبا من المصريات كما تكلمنا عن ذلك سابًقا لما علم أن بني إسرائيل قد سر 
فأمرهم بجمع ذلك الذهب المسروق ليرى فيه رأيه، فقام السامري باستغالل ذلك األمر وطلب 
من الناس أن يعطوه الذهب ليصنع لهم اإلله الذي يرغبون فيه وبالفعل استخدم مهارته في 

لتراب المبارك في جوفه فتحرك النبات والبركة الصنعة فصنع صنًما على هيئة عجل ووضع ا
بداخله فأصبح ُيحدث صوًتا يشبه خوار البقر ثم أقنع الناس أن هذا هو هللا قّبحه هللا وقبحهم، 
وقال أن موسى نِسي مكان وجود هللا فذهب بعيًدا يبحث عنه فاقتنع كثير منهم بل وبدأوا في 

م دون جدوى ولم يكن أمامه إال حلين: إما أن ممارسة طقوس العبادة، حاول هارون أن يثنيه
يتركهم ويستمر في اللحاق بموسى ويكون بذلك قد خلق شرًخا بين فريقين، أو يصبر حتى 
يرجع موسى وهم جميع متحدون، اختار هارون األخ األكبر لموسى خيار الصبر وعدم 

هارون وبني إسرائيل طبًعا االنقسام، وبعد أن أعطى هللا موسى التوراة سأله هللا عن سبب تأخر  
هللا يعلم ماذا حدث بل إن األمر كان اختباًرا وامتحاًنا من هللا لبني إسرائيل ولألسف فقد سقط 
أكثرهم في ذلك االختبار واستطاع السامري الضال أن يضلهم معه، وكان جواب موسى أن 

 بما حدث من السامري بني إسرائيل قادمون في أثره وأنه استعجل طلًبا لرضى هللا فأخبره هللا
ومن بني إسرائيل، لما عاد موسى غضباًنا إلى قومه ثم لما رآهم ورأى العجل حقيقة ألقى ألواح 
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أ هارون من  التوراة من يده فانكسر بعضها وقام يجرُّ هارون بشعر رأسه وبلحيته معاتًبا، فهدَّ
و حدث ذلك فلن يلتئم غضب أخيه وأخبره بما حدث بأنه اختار أال يشق صف القوم؛ ألنه ل

أبًدا، هنا توقف موسى عن لوم هارون بل وبدأ يدعوا هللا أن يغفر له وألخيه وقام بتدمير العجل 
وإحراقه ورماه في البحر حتى ال يبحثوا عنه مجدًدا وقام بطرد السامري ودعا هللا أن يصيبه 

ة لدراسة شخصية بمرض يمنعه من االقتراب من الناس فكان ذلك، ولنا في المستقبل عود
 السامري بشيء من التفصيل.

ْجًَل َجَسًدا َلُه ُخَواٌر  َأَلْم َيَرْوا َأنَُّه ََل ُيَكل ُِّمهُ  ْم عِّ ْن ُحلِّي ِّهِّ هِّ مِّ ْن َبْعدِّ ْم ﴿َواتََّخَذ َقْوُم ُموَسى مِّ
يَن ) ْم َسبِّيًَل  اتََّخُذوُه َوَكاُنوا َظالِّمِّ يهِّ ْم َوَرَأْوا َأنَُّهْم َقْد َضلُّوا ( َوَلمَّا ُسقَِّط فِّي أَ ١٤٨َوََل َيْهدِّ يهِّ ْيدِّ

رِّيَن ) َن اْلَخاسِّ ( َوَلمَّا َرَجَع ُموَسى إَِّلى َقْومِّهِّ ١٤٩َقاُلوا َلئِّْن َلْم َيْرَحْمَنا َربَُّنا َوَيْغفِّْر َلَنا َلَنُكوَننَّ مِّ
ْلُتْم أَ  ْن َبْعدِّي  َأَعجِّ ًفا َقاَل بِّْئَسَما َخَلْفُتُمونِّي مِّ ْمَر َرب ُِّكْم  َوَأْلَقى اْلَْلَواَح َوَأَخَذ بَِّرْأسِّ َغْضَباَن َأسِّ

يهِّ َيُجرُُّه إَِّلْيهِّ  َقاَل اْبَن ُأمَّ إِّنَّ اْلَقْوَم اْسَتْضَعُفونِّي َوَكاُدوا َيْقُتُلوَننِّي َفََل ُتْشمِّْت بَِّي اْْلَ  ْعَداَء َأخِّ
يَن ) ْلَنا فِّي َرْحَمتَِّك  َوَأْنَت ( َقاَل َرب ِّ ١٥٠َوََل َتْجَعْلنِّي َمَع اْلَقْومِّ الظَّالِّمِّ ي َوَأْدخِّ  اْغفِّْر لِّي َوْلَِّخِّ

يَن ) مِّ لٌَّة فِّي اْلَحَياةِّ ١٥١َأْرَحُم الرَّاحِّ ْم َوذِّ ْن َرب ِّهِّ ْجَل َسَيَناُلُهْم َغَضٌب مِّ يَن اتََّخُذوا اْلعِّ ( إِّنَّ الَّذِّ
ْنَيا  َوَكَذلَِّك َنْجزِّي اْلُمْفَترِّيَن )  .]152-814اْلعراف: [(﴾  ١٥٢الدُّ

 المحطة الرابعة:

بعد السامري أخذ موسى من قومه سبعين رجاًل من كل سبط أخذ خمسة واألسباط عشر 
عشر من كل سبط أيًضا واحد فصار من كل سبط ستة  هؤالء ستون ثم أضاف إليهم اثنى

فأخذهم إلى الميقات إلى جبل الطور وهناك هؤالء السبعون رجاًل كانوا من خيرة بني إسرائيل 
جهًرا وأخذتهم الصاعقة   -سبحانه وتعالى–ومع ذلك طلبوا طلب غريب عجيب أنهم يرون هللا  
 .وماتوا ثم أحياهم هللا مجدًدا من أجل دعاء موسى

ْئَت  ْجَفُة َقاَل َرب ِّ َلْو شِّ يَقاتَِّنا  َفَلمَّا َأَخَذْتُهُم الرَّ يَن َرُجًَل لِّمِّ ﴿َواْخَتاَر ُموَسى َقْوَمُه َسْبعِّ
لُّ بِّ  َي إَِّلَّ فِّْتَنُتَك ُتضِّ نَّا  إِّْن هِّ َفَهاُء مِّ ْن َقْبُل َوإِّيَّاَي  َأُتْهلُِّكَنا بَِّما َفَعَل السُّ َشاُء َها َمْن تَ َأْهَلْكَتُهْم مِّ

ي َمْن َتَشاُء  َأْنَت َولِّيَُّنا َفاْغفِّْر َلَنا َواْرَحْمَنا  َوَأْنَت َخْيُر اْلَغافِّرِّيَن ) اْلعراف: [(﴾ ١٥٥َوَتْهدِّ
155[. 
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 المحطة الخامسة:

ثم أُعطيت التوراة لهم ُقرأت عليهم ُأخذ عليهم العهد والميثاق جميعهم السبعين وبنو 
خذوه وأن يدخلوا في العهد والميثاق فرفع هللا فوقهم الجبل كأنه إسرائيل جميعهم رفضوا أن يأ

 ُظلَّة فكانوا يرون الجبل فوقهم إجباًرا لهم على أن يتبعوا الطريق األقوم.

ْم ُخُذوا َما آَتْيَناُكْم بُِّقوَّةٍ  َواْذُكُروا َما   ﴿َوإِّْذ َنَتْقَنا اْلَجَبَل َفْوَقُهْم َكَأنَُّه ُظلٌَّة َوَظنُّوا َأنَُّه َواقٌِّع بِّهِّ
 .]171اْلعراف: [(﴾ ١٧١فِّيهِّ َلَعلَُّكْم َتتَُّقوَن )

 المحطة السادسة:

أعطاهم هللا في صحراء سيناء عدة أشياء من ضمنها الَمّن وهو غذاء مثل الدقيق 
المخلوط بالعسل وأعطاهم السلوى وهو غالًبا طير السمان فكان لديهم المن والسلوى كغذاء 

خبيًرا وعليًما وحكيًما ويعرف ما هو  -سبحانه وتعالى–اختيار هللا لهم وكفى باهلل وهذا هو 
 أفضل أنواع الغذاء لعباده المؤمنين ولكنهم لم يرضوا بهذا الغذاء.

اْضرِّْب   ﴿َوَقطَّْعَناُهُم اْثَنَتْي َعْشَرَة َأْسَباًطا ُأَمًما  َوَأْوَحْيَنا إَِّلى ُموَسى إِّذِّ اْسَتْسَقاُه َقْوُمُه َأنِّ 
ْنُه اْثَنَتا َعْشَرَة َعْيًنا  َقْد َعلَِّم ُكلُّ ُأَناٍس َمْشَرَبُهْم  َوَظلَّْلَنا َعلَ  ُم بَِّعَصاَك اْلَحَجَر  َفاْنَبَجَسْت مِّ ْيهِّ

ْن َطي َِّباتِّ َما َرَزْقَناُكْم  َوَما َظَلُمو  ْلَوى  ُكُلوا مِّ ُم اْلَمنَّ َوالسَّ َنا َوَلكِّْن َكاُنوا اْلَغَماَم َوَأْنَزْلَنا َعَلْيهِّ
طٌَّة ١٦٠َأْنُفَسُهْم َيْظلُِّموَن ) ْئُتْم َوُقوُلوا حِّ ْنَها َحْيُث شِّ هِّ اْلَقْرَيَة َوُكُلوا مِّ ( َوإِّْذ قِّيَل َلُهُم اْسُكُنوا َهذِّ

نِّيَن ) يُد اْلُمْحسِّ يَئاتُِّكْم  َسَنزِّ ًدا َنْغفِّْر َلُكْم َخطِّ -160اْلعراف: [(﴾ ١٦١َواْدُخُلوا اْلَباَب ُسجَّ
611[. 

 المحطة السابعة:

كانوا يريدون نفس الغذاء الذي كانوا يأكلونه في مصر أيام العبودية هللا يريد أن يرفعهم 
وهم يعودون بأنفسهم إلى األرض واثاقلوا إلى األرض، فجاءوا إلى موسى يطلبون منه الطعام 

 الذي كانوا يأكلونه سابًقا.

مَّا ُتْنبُِّت اْلَْرُض ﴿َوإِّْذ ُقْلُتْم َيا ُموَسى َلْن َنْص  ٍد َفاْدُع َلَنا َربََّك ُيْخرِّْج َلَنا مِّ بَِّر َعَلى َطَعاٍم َواحِّ
ي ُهَو َأْدَنى بِّالَّذِّي ُهَو  ُلوَن الَّذِّ َها َوَبَصلَِّها  َقاَل َأَتْسَتْبدِّ َها َوَعَدسِّ ْن َبْقلَِّها َوقِّثَّائَِّها َوُفومِّ َخْيٌر  مِّ



باإلسالمأكاديمية التعريف   

ISLAM ADVOCACY ACADEMY  

 
- 43 - 

 

ْصًرا َفإِّنَّ َلُكمْ  ِّ  َذلَِّك   اْهبُِّطوا مِّ َن َّللاَّ لَُّة َواْلَمْسَكَنُة َوَباُءوا بَِّغَضٍب مِّ ُم الذ ِّ َما َسَأْلُتْم  َوُضرَِّبْت َعَلْيهِّ
ِّ َوَيْقُتُلوَن النَّبِّي ِّيَن بَِّغْيرِّ اْلَحق ِّ  َذلَِّك بَِّما َعَصْوا َوَكاُنو  ا َيْعَتُدوَن بَِّأنَُّهْم َكاُنوا َيْكُفُروَن بِّآَياتِّ َّللاَّ

 .]61رة: البق[(﴾ ٦١)

 المحطة الثامنة:

وفي نفس الوقت كان هناك قرى فلسطينية كثيرة مجاورة لسيناء منها غزة مثاًل، وكان 
يحكمها ملوك جبابرة ساموا رعيتهم سوء العذاب ويأمرونهم بالكفر واإللحاد والشرك، فجاء 

وأخبروه بأنهم سوف بعض هؤالء القوم إلى موسى وأخبروه بأنهم يعانون من ملوك ظلمة 
ينضمون إليه في حال ما أعلن الجهاد عليهم وأنهم حتى قالوا لبني إسرائيل فقط ادخلوا الباب 
اقربوا من مدننا افتحوا الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وسوف ننضم إليكم، قال بنو إسرائيل 

 فقاتال إنا ههنا قاعدون.لموسى إنا لن ندخلها أبًدا ما داموا فيها وقالوا له اذهب أنت وربك 

َذا َدَخْلُتُموُه  ُم اْلَباَب َفإِّ َما اْدُخُلوا َعَلْيهِّ ُ َعَلْيهِّ يَن َيَخاُفوَن َأْنَعَم َّللاَّ َن الَّذِّ ﴿ َقاَل َرُجََلنِّ مِّ
نِّيَن ) ُلوا إِّْن ُكْنُتْم ُمْؤمِّ ِّ َفَتَوكَّ  .]23المائدة: [(﴾ ٢٣َفإِّنَُّكْم َغالُِّبوَن  َوَعَلى َّللاَّ

 التاسعة: المحطة

فضرب هللا عليهم التيه وجلسوا في التيه أربعين سنة في صحراء سيناء يتيهون ال يعلمون 
إلى أين يذهبون وبالرغم من ذلك كان لديهم المن والسلوى وصخرة يحملونها معهم ضربها 
موسى بعصاه فانفجر من هذا الحجر اثنى عشر عيًنا لكل قبيلة عين، وكان الغمام أيًضا 

 في أيام محنتهم في صحراء سيناء.يغطيهم 

 المحطة العاشرة:

بعد أن تاهوا في التيه كانوا أربعون سنة جاء جيل جديد يسأل الجيل القديم لماذا نحن 
تائهين في الصحراء ونبي هللا بين ظهراننا، قالوا لهم أن هذا عقاب لنا؛ ألننا لم نجاهد في 

ا نحن كبرنا اآلن ولم نجاهد ونحن شباب يانعين سبيل هللا، قالوا فلماذا ال نجاهد اآلن؟ قالو 
فكيف بنا اآلن، فاختار الجيل الجديد أن يصطفوا للجهاد مع موسى عليه السالم وهارون  
إلنقاذ العباد من ظلم العباد وينشروا الدين الصحيح، عندها وعندما اصطفوا للقتال كان هارون  
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طف بنو إسرائيل جميعهم للجهاد أيًضا قد مات عليه وعلى نبينا الصالة والسالم، ولما اص
مات موسى عليه السالم وله قصة مع ملك الموت نتكلم عنها إن شاء هللا الحًقا، فاستكمل 
قيادة الجيش يوشع بن نون فتى موسى غالًبا هو الذي كان معه في السفينة حينما ذهبوا إلى 

سرائيل من ذرية يوسف عليه الخضر غالًبا هو ذلك الرجل يوشع بن نون نبي من أنبياء بني إ
السالم ومن سبط يوسف فاستكمل الجهاد ببني إسرائيل ودخل بهم األردن ثم استكمل الدخول 

 إلى فلسطين ودخل المسجد األقصى الذي كان قد بناه يعقوب عليه السالم قبل ذلك.

وبهذا استوطن بنو إسرائيل في األردن وفي فلسطين بين العرب المقيمين في األردن 
وكانوا بنعمة هللا إخواًنا،  -سبحانه وتعالى-فلسطين وهدوهم إلى الدين القويم وإلى توحيد هللا  و 

وبهذا استفاد العرب كثيًرا من بني إسرائيل في أنهم قضوا على الملوك الجبابرة الذين كانوا 
ون يحكمون بغير ما أنزل هللا وكانوا يثقلون كاهل المواطنين، استمر الوضع بعد يوشع بن ن 

بعد موته عليه وعلى نبينا الصالة والسالم أربعمائة وثالثين سنة كان بنو إسرائيل موجودون 
 في األردن وفي فلسطين. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


