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╝ 

 مقدمة

 الحؿد هلل رب العالؿقن، والصالة والسالم طؾى أشرف الؿرسؾقن، وطؾى

 من تبعه بنحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

حاديث واردة طن الـبي محؿد يف فضائل الـبي العظقم موسى بن ففذه أ

 طؿران.

 -الع أتباع األديان األخرى والذي دطاين إلطداد هذا البحث هو إص  

، حقث الـبي العظقم موسى بن طؿرانطؾى طؼقدة الؿسؾؿقن يف  -السقؿا القفود 

بغضون ل بعض قراءايت أن القفود يظـون أن الؿسؾؿقن يُ ين وجدت من خالإ

 
 
  هذه األحاديَث  ، فجؿعُت طؿران موسى بنَ  الـبي

 
 من كالم الـبي محؿد، كبي

 اإلسالم، الذي هو دستور الؿسؾؿقن يف مشارق األرض ومغارهبا.

ويف الؼرآن الؽريم خرب الـبي موسى بن طؿران مع قومه بـي إسرائقل يف 

 ا هبذا الـبي العظقم، وهي:سورة من الؼرآن، تـويفً  أكثر من طشرين

 سورة البؼرة .1

 والـساء .2
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 غافر .18

 الزخرف .19

 الذاريات .21

 الصف .21

 الـازطات .22

هلل الجؿقع لؾعؾم الـافع واالطتؼاد الصالح، الؾفم رب جربائقل ق اوف  

ل وإسرافقل، فاصر السؿاوات واألرض، طالم الغقب والشفادة، أكت قومقؽائ

تحؽم بقن طبادك فقؿا كاكوا فقه يختؾػون، اهدين لؿا اخــــُتـــؾِف فقه من الحق 

 (1).بنذكك، إكك هتدي من تشاء إلى صراط مستؼقم

 7هجري، الؿوافق  1435صػر من طام  4ؿان، يف تاريخ ماجد بن سؾق

 مقالدي. 2113ديسؿرب لعام 

 

* * * 

                                                           

ك الؿوكل بالوحي إلى الرسل، مقؽائقل هو الـَؿــَؾــك جربائقل هو أطظم الؿالئؽة، وهو الؿؾَ  (1)

الؿوكل بالؿطر، إسرافقل هو الؿؾك الؿوكل بالـػخ يف الصور لقؼوم الـاس يوم الؼقامة 

 لؾحساب والجزاء. فاصر السؿاوات واألرض أي خالؼفا.
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 عرشة أحاديث 

 (عليه الصالة والسالم)يف فضائل موسى 

  )َصؾ ى اهلُل َطَؾق ِه َوَسـؾ َم( َقـاَل:  -1
َرَة )رضي اهلل طـه( َطِن الـ بِي َطن  َأبِي ُهَري 

َتِس  َرائِقَل َيغ  ٍض، َوَكـاَن ُموَسـى )َصـؾ ى َكاَكت  َبـُو إِس  ُضُفم  إَِلى َبع  ُؾوَن ُطَراًة، َيـ ُظُر َبع 

ـَُع ُموَسى َأن  َيغَتِس   َما َيؿ 
ِ
َدُه، َفَؼاُلوا: َواهلل َل َمَعـَـا إاِل  َأك ـُه اهلُل َطَؾق ِه َوَسؾ َم( َيغَتِسُل َوح 

َبُه طَ (1)آَدرُ  َتِسُل، َفَوَضَع َثو  ًة َيغ  بِـِه، َفَخـَرَ  ، َفَذَهَب َمر  َؾى َحَجٍر، َفَػر  الحـــــََجُر بَِثو 

َرائِقَل  بــِي َيا َحـــَجُر، َحت ى َكَظَرت  َبـُو إِس  بــِي َيا َحَجُر، َثو  ِرِه، َيُؼوُل: َثو  ُموَسى فِي إِث 

 َما بِـؿُ إَِلى ُموَسى، 
ِ
َبُه، َفَطػِ ــَفَؼاُلوا: َواهلل ًبا.وَسى مِن  َبل ٍس، َوَأَخَذ َثو   َق بِالَحَجِر َضر 

ـــالَحَجرِ  ـــَدٌب بِ ـــُه َلـَ  إِك 
ِ
ـــَرَة: َواهلل ـــو ُهَري  ـــاَل َأُب َفَؼ

ًبا (2) ، ِســـت ٌة َأو  َســـب َعٌة، َضـــر 

 (3)بِالَحَجِر.

                                                           

 أي كبقر الخصقة. (1)

ا يف الحجر كػسه يف أَثـــــر، والؿعـى أن أثر ضرب موسى لؾحجر قد ترك أثًر  أيب( )َكـدَ  :قوله (2)

 ستة مواضع أو سبعة.

 (.339( ومسؾم )278) البخاريرواه  (3)
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ـاَلُم( َرُجـاًل َحقِــــــق ا ، (1)ويف رواية أخرى لؾحديث:  َكاَن ُموَسى )َطَؾق ـِه الس 

ًدا َفَؽاَن اَل ُيَرى ُمَتَجـر 
ـهٍ  ،(2) َد ُمَوي  َتَسـَل ِطــ  ـَرائِقَل: )إِك ـُه آَدُر(، َفاغ  َفَؼـاَل َبـُـو إِس 

(3) ،

َبـ بِي َفَوَضَع َثو  ـِرُبُه: )َثـو  َبَعـُه بَِعَصـاُه َيض  ـَعى، َوات  َحَجـُر َيس  ُه َطَؾـى َحَجـٍر، َفـاك َطَؾَق ال 

ـَرا َحَجرُ   مِـن  َبـِـي إِس 
بِي َحَجُر(، َحت ى َوَقَف َطَؾى َمََلٍ گ گ ﴿ئِقَل، َوَكَزَلـت  ، َثو 

 (4).﴾گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ

  )َصـؾ ى اهلُل َطَؾق ـِه  اهلل ب نِ  َطن  طبدِ  -2
 اهلُل َطـ ُفَؿـا(، َطـِن الـ بِـي

َ
َطب اٍس )َرِضـي

ِرَي بِي ُموَسى َرُجـاًل آَدمَ  َوَسؾ َم( َقاَل: َرَأي ُت َلق َؾَة ُأس 
ـًدا (6)ُصـَوااًل  (5) ك ـُه ، َكلَ (7)َجع 

ُبوًطا(8)مِن  ِرَجاِل َشـُوَءةَ  ، َوَرَأي ُت ِطقَسى َرُجاًل َمر 
ـَرِة (9) ُبوَع الَخؾ ِق إَِلـى الُحؿ  ، َمر 

أ سِ  اَل فِـي آَيـاٍت َأَراُهـن  (11)َوالَبَقاِض، َسبَِط الر  ج  ، َوَرَأي ُت َمالًِؽا َخاِزَن الـ اِر َوالد 
                                                           

 أي فقه صػة الحقاء. (1)

 ا مالبسه.ا أي خالعً متجردً  (2)

َؿع ماء لقس بالؽبقر. (3) ــه( تصغقر ماء، والؿعـى َمـج   )ُمــَوي 

 (.339مسؾم ) رواه (4)

 آدم أي أسؿر الؾون. (5)

 . أي صوياًل ُصــوااًل  (6)

 ا أي أن شعر رأسه متجعد.َجــعدً  (7)

 شـوءة قبقؾة بالقؿن معروفة بالشدة والؼوة. (8)

 ا أي بقن الطويل والؼصقر.مربوطً  (9)

 .اَســبِط الرأس أي أن شعر رأسه مـبسط ولقس متجعدً  (11)
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 (1).﴾ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ﴿اهلُل إِي اُه: 

ــ -3 ــِه َط  )َصــؾ ى اهلُل َطَؾق 
ِ
ــه( َأن  َرُســوَل اهلل ــِن َمالِــٍك )رضــي اهلل طـ ــِس ب  ن  َأَك

ـِل،  َبغ  ِحَؿـاِر، َوُدوَن ال  َق ال  ُبَراِق، َوُهـَو َداب ـٌة َأب ـَقُض َصِويـٌل َفـو  َوَسؾ َم( َقاَل: ُأتِقُت بِال 

فِِه، َفَركِب ُتُه َحت ى  َؼـِة َيَضُع َحافَِرُه ِطـ َد ُمـ َتَفى َصر  َحؾ  ُتـُه بِال  ـِدِس، َفَرَبط  َؿؼ  َأَتق ُت َبق ـَت ال 

ــُت  َعَتــق ِن، ُثــم  َخَرج  ــِجَد َفَصــؾ ق ُت فِقــِه َرك  َؿس  ــُت ال  َك بَِقــاُء، ُثــم  َدَخؾ  بُِط بِــِه األ  ــي َيــر 
تِ ال 

اَلُم( بِنَِكـاٍء مِـن  َخؿـــ ٍر، َوإَِكـاٍء مِـن  َلـَبنٍ  ـَبَن، َفَجاَءكِي ِجب ِريُل )َطَؾق ِه الس  ُت الؾ  َتر  ، َفـاخ 

ــَؿاِء،  ــى الس  ــا إَِل ـــَرَ  بِـَ ــم  َطــ ــَرَة(، ُث ِػط  َت ال  ــر  َت ــه الســالم(: )اخ  ــُل )طؾق ــاَل ِجب ِري َفَؼ

َتَح ِجب ِريــُل  ــَتػ  َفاس 
ــاَل: (2) ــَتَ َقــاَل: ِجب ِريــُل، قِقــَل: َوَمــن  َمَعــَكَ َق ، َفِؼقــَل: َمــَن َأك 

ٌد، قِقَل: َوَقد  ُبِعَث إِلَ  ق ِهَ َقاَل:َ  )َقد  ُبِعَث إَِلق ِه(، َفُػتَِح َلـَا، َفنَِذا َأَكـا بِـََدَم )َصـؾ ى ُمَحؿ 

ـَؿاِء الث اكَِقـِة،  َب بِي، َوَدَطا لِي بِـخـــَق ٍر، ُثم  َطـــَرَ  بِـَـا إَِلـى الس  اهلُل َطَؾق ِه َوَسؾ َم(، َفَرح 

اَلُم(، فَ  َتَح ِجب ِريُل )َطَؾق ِه الس  َتػ  ِؼقَل: َمَن َأك َتَ َقاَل: ِجب ِريُل، قِقَل: َوَمـن  َمَعـَكَ َفاس 

ٌد، قِقَل: َوَقد  ُبِعَث إَِلق ِهَ َقاَل: )َقد  ُبِعَث إَِلق ـِه(، َفُػـتَِح   َلـَـا، َفـنَِذا َأَكـا بِـاب ـَِي  َقاَل: ُمَحؿ 

َقـى ب ـِن  َيَم َوَيح  َخاَلِة ِطقَسى اب ـِن َمـر  ـاَء، ال  َبـا(ؿـا وسـؾمصـؾى اهلل طؾقف)َزَكِري   ، َفَرح 

                                                           

 (.165ؾم )ومس (3239البخاري )رواه  (1)

 استػتح أي صؾب الػتح، والؿؼصود صؾب فتح باب السؿاء الدكقا )األولى(.  (2)
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َتَح ِجب ِريـُل، َفِؼقـَل: َمـَن  ـَتػ  ـَؿاِء الث الَِثـِة، َفاس  َوَدَطَوا لِي بَِخق ـٍر، ُثـم  َطـَرَ  بــا إَِلـى الس 

ٌد )َصؾ ى اهلُل َطَؾق ـِه َوَسـؾ َم(، قِقـَل:  َأك َتَ َقاَل: ِجب ِريُل، قِقَل: َوَمن  َمَعَكَ َقاَل: ُمَحؿ 

ق ـِه ق ِهَ َقاَل: )َقد  ُبِعَث إَِلق ِه(، َفُػتَِح َلـَـا، َفـنَِذا َأَكـا بُِقوُسـَف )َصـؾ ى اهلُل َطؾَ َوَقد  ُبِعَث إِلَ 

نِ أُ  َوَسؾ َم(، إَِذا ُهَو َقد   َر الــُحــس  َ َشط 
طِي َب َوَدَطا لِـي بَِخق ـٍر، ُثـم  َطــــَرَ  (1)ط  ، َفَرح 

ـَتػ   ابَِعـِة، َفاس  ـَؿاِء الر  ـاَلُم(، قِقـَل: َمـن  َهـَذاَ َقـاَل: بِـَا إَِلـى الس  َتَح ِجب ِريـُل )َطَؾق ـِه الس 

ٌد، َقاَل: َوَقد  ُبِعَث إَِلق ِهَ َقـاَل: )َقـد  ُبِعـَث  ِجب ــــــــِريُل، قِقَل: َوَمن  َمَعَكَ َقاَل: ُمَحؿ 

ـَب َوَدَطـا لِـي بَِخق ـرٍ  ِريَس، َفَرح  (: إَِلق ِه(، َفُػتَِح َلـَـا َفـنَِذا َأَكـا بِـنِد  ، َقـاَل اهلُل )َطـز  َوَجـل 

َتَح ِجب ِريـُل، فِؼقـَل: ﴾ڍ ڍ ڌ﴿ َتػ  َخامَِسِة، َفاس  َؿاِء ال  ، ُثم  َطـــَرَ  بِـَا إَِلى الس 

ٌد، قِقَل: َوَقد  ُبِعَث إَِلق ـِهَ َقـاَل:  َمن  َهَذاَ َقاَل: ِجب ِريُل، قِقَل: َوَمن  َمَعَكَ َقاَل: ُمَحؿ 

ـَب بـي، َوَدَطـا  َقد  ُبِعَث إَِلق ِه، َفُػتَِح َلـَا َفنَِذا َأَكا بَِفاُروَن )َصؾ ى اهلُل َطَؾق ِه َوَسؾ َم(، َفَرح 

ـاَلُم(،  َتَح ِجب ِريـُل )َطَؾق ـِه الس  ـَتػ  اِدَسـِة، َفاس  ـَؿاِء الس  لِي بَِخق ٍر، ُثم  َطـــَرَ  بِـَا إَِلـى الس 

ٌد، قِقـَل: َوَقـد  ُبِعـَث ـــــــــَمن  َمَعَكَ َقاَل: ُمحَ وَ قِقَل: َمن  َهَذاَ َقاَل: ِجب ِريُل، قِقَل:  ؿ 

َِ َمَسىىاهللَ  إَِلق ــِهَ َقــاَل: َقــد  ُبِعــَث إَِلق ــِه، َفُػــتَِح َلـَــا، َفــنَِذا َأَكــا  ، بُِموَسىى) ََلىىاهلل) عَُ َيَا وىى

ابِ  َؿاِء الس  َب َوَدَطا لِي بِخــَق ٍر، ُثم  َطـــَرَ  بِـَا إَِلى الس  َتَح ِجب ــــــــــِريُل، َفَرح  َتػ  َعِة، َفاس 

                                                           

 ُأطــطِي شطر الحسن أي كصف الحسن وهو الجؿال الذي خؾؼه اهلل. (1)
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ـٌد )َصـؾ ى اهلُل َطَؾق ـِه  َفِؼقَل: َمـن  َهـَذاَ َقـاَل: ِجب ِريـُل، قِقـَل: َوَمـن  َمَعـَكَ َقـاَل: ُمَحؿ 

)َصـؾ ى  َوَسؾ َم(، قِقَل: َوَقد  ُبِعَث إَِلق ِهَ َقاَل: َقد  ُبِعَث إَِلق ِه، َفُػتَِح َلـَا َفنَِذا َأَكا بِـنِب َراِهقمَ 

ُؿـورِ  َؿع  َبق ـِت ال  ـَرُه إَِلـى ال  ــًِدا َضف  اهلُل َطَؾق ِه َوَسؾ َم( ُمس 
ٍم (1) ُخُؾـُه ُكـل  َيـو  ، َوإَِذا ُهـَو َيد 

ــَف َمَؾــٍك اَل َيُعــوُدوَن إَِلق ــهِ  ُؿـ َتَفــى(2)َسـب ُعوَن َأل  َرِة ال  ــد  ، ُثـم  َذَهــَب بـِـي إَِلــى الس 
(3) ، 

ــََذاِن  ــا َك ِؼاَللِ َوإَِذا َوَرُقَف ـــَُرَها َكــال  ــِة، َوإَِذا َثؿ ِػَقَؾ  (4)ال 
ِ
ــِر اهلل ــن  َأم 

ــَقَفا مِ ــا َغِش  ، َفَؾؿ 

َ َتَغق ــَرت  
ــَتطِقُع َأن  َيـ َعَتَفــا(5)َمــا َغِشــي  َيس 

ِ
ــِق اهلل ـــَِفا،  (6)، َفَؿــا َأَحــٌد مـِـن  َخؾ  مـِـن  ُحس 

ِسقَن    َخؿ 
َحى، َفَػَرَض َطَؾي   َما َأو 

َحى اهلُل إَِلي ـُت َفَلو  ٍم َوَلق َؾـٍة، َفـََزل  َصاَلًة فِي ُكـل  َيـو 

                                                           

هو بقت يف السؿاء السابعة يتعبد فقه أهل السؿاء السابعة وهم الؿالئؽة ويطوفون به  كؿا  (1)

ه اتي بؿؽة. وقد َوجد الـبي محؿد صؾى اهلل طؾقه وسؾم أبيطوف أهل األرض بالؽعبة ال

ا ضفره إلى البقت الؿعؿور الذي بالسؿاء السابعة ألكه هو الذي بـى الؽعبة إبراهقم مسـدً 

 األرضقة، فالجزاء من جـس العؿل.

وا فقه ثم خرجوا مـه لم يعودوا إلقه، وجاء سبعون ألػً  (2) ل ا غقرهم، وهؽذا كأي إذا دخؾوه وصؾ 

 يوم.

شجرة السدرة معروفة، وسؿقت بالؿـتفى ألكه يـتفي إلقفا من يصعد من األرض من الؿالئؽة  (3)

 فال ُيجاوزوهنا، وكذلك رسول اهلل صؾى اهلل طؾقه وسؾم اكتفى إلقفا ولم ُيجاوزها.

 الؼالل جؿع ُقــؾة، وهي الجرة الؽبقرة التي تسع قربتقن أو أكثر. (4)

 .فتغقرت - به أطؾم اهلل –من أوامر اهلل أي َغــِشقفا أمر  (5)

 الـعت هو الوصف. (6)
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ِسـقَن  تِـَكَ ُقؾ ـُت: َخؿ  إَِلى ُموَسى )طؾقـه السـالم(، َفَؼـاَل: َمـا َفـَرَض َرَبـَك َطَؾـى ُأم 

َتـَك اَل ُيطِقُؼـوَن َذلِـَك، َفـنِك ي  ِػقَف، َفـنِن  ُأم  ُه الت خ  َلل  ِجع  إَِلى َرب َك َفاس  َصاَلًة، َقاَل: ار 

ُت  َقد   ُتُفم   (1)َبَؾو  َرائِقَل َوَخَبــــــر  َبـِي إِس 
ـُت إَِلـى َرب ـي، َفُؼؾ ـُت: )َيـا (2) ، َقـاَل: َفَرَجع 

تِي(، َفَحط   ، َخػ ف  َطَؾى ُأم  ُت إَِلى ُموَسى، َفُؼؾ ُت: َحـط   (3)َرب  ًسا، َفَرَجع  َطـ ي َخؿ 

َتَك اَل ُيطِقُؼونَ  ًسا، َقاَل: إِن  ُأم  ِػقـَف،  َطـ ي َخؿ  ُه الت خ  ـَلل  ِجع  إَِلـى َرب ـَك َفاس  َذلَِك، َفار 

ـاَلُم( َحت ـى  ِجُع َبق َن َرب ي )َتَباَرَك َوَتَعـاَلى( َوَبـق َن ُموَسـى )َطَؾق ـِه الس  َقاَل: َفَؾم  َأَزل  َأر 

ٍم َوَلق َؾـٍة، لُِؽـل  َصـ ـُس َصـَؾَواٍت ُكـل  َيـو  ُد، إِك ُفـن  َخؿ  ـٌر، َفـَذلَِك َقاَل: َيا ُمَحؿ  اَلٍة َطش 

َؿؾ َفـا ُكتَِبـت  َلـُه َحَســَةً  َخـؿـ ُسوَن َصاَلًة، َوَمـن  َهـم  بَِحَســٍَة َفَؾـم  َيع 
، َفـنِن  َطِؿَؾَفـا (4)

َتـب  َشـق ًئا َؿؾ َفا َلم  ُتؽ  ًرا، َوَمن  َهم  بَِسق َئٍة َفَؾم  َيع  ، َفـنِن  َطِؿَؾَفـا ُكتَِبـت  (5)ُكتَِبت  َلُه َطش 

 َئًة َواِحَدًة.َسق  

                                                           

 بؾوُت بـي إسرائقل أي جربــــُتفم. (1)

 َخــَبــرُت بـي إسرائقل أي امتحـــــُتفم. (2)

 ا وأربعقن.ا من الصؾوات، فصارت خؿًس ا أي وضع وخػف طـي خؿًس َحــط  طـي خؿًس  (3)

عؿؾفا لسبب شرطي مثل الؿرض والعجز وكحوه ففذا ن طزم طؾى فعل حسـة فؾم يأي أن مَ  (4)

 يثقبه اهلل طؾى كقته، فقؽتب له ثواب تؾك الحسـة، وهذا من رحؿة اهلل بعباده.

ا كان ذلك ما ففذا ال تؽتب طؾقه سقئة، أي   أي أن من طزم طؾى فعل سقئة فؾم يعؿؾفا لسبٍب  (5)

 ب له ثواٌب مؼابل خوفه من اهلل. السبب، إال إن كان سبب ذلك هو الخوف من اهلل ففذا يؽت
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ــَك  ِجــع  إَِلــى َرب  ُتــُه، َفَؼــاَل: ار  َبر  ــُت إَِلــى ُموَســى َفَلخ  ــُت َحت ــى اك َتَفق  َقــاَل: َفـََزل 

ُت إَِلى   )َصؾ ى اهلُل َطَؾق ِه َوَسؾ َم(: َفُؼؾ ُت: َقد  َرَجع 
ِ
ِػقَف، َفَؼاَل َرُسوُل اهلل ُه الت خ  َلل  َفاس 

َقق ُت مِ  َتح   (1)ـ ُه.َرب ي َحت ى اس 

ِت إَِلـى ُموَسـى  -4 َؿـو  ِسـَل َمَؾـُك ال  َرَة )رضي اهلل طـه( َقـاَل: ُأر  َطن  َأبِي ُهَري 

ُه َفَػَؼَل َطق ـَهُ  ا َجاَءُه َصؽ  اَلُم(، َفَؾؿ  )َطَؾق ِه الس 
َتـِي إَِلـى (2) َسـؾ  ، َفَرَجَع إَِلى َرب ِه َفَؼاَل: َأر 

َت، َقاَل: َفَرد   َؿو  ِجـع  إَِلق ـِه، َفُؼـل  َلـُه َيَضـُع َيـَدُه  َطب ٍد اَل ُيِريُد ال  اهلُل إَِلق ِه َطق ـَـُه َوَقـاَل: ار 

رٍ  َرٍة َســـٌَة، َقــاَل: َأي  َرب  ُثــم  (3)َطَؾــى َمــت ِن َثــو  ــت  َيــُدُه بُِؽــل  َشــــــــــع  ــُه بَِؿــا َغط  ، َفَؾ

َمه َ
نَ  (4) ُت، َقاَل: َفاْل  َؿو  َقاَل: ُثم  ال 

َسـِة  ، َفَسَلَل اهللَ (5) ُؿَؼد  ِض ال  َر  كَِقُه مِـَن األ  َأن  ُيد 

ــًة بَِحَجــرٍ  َق َرم 
ــؾ َم(: (6) ــِه َوَس  )َصــؾ ى اهلُل َطَؾق 

ِ
ــاَل َرُســوُل اهلل ــم  »، َفَؼ ــُت َث ــو  ُكـ   (7)َفَؾ

َؽثِقِب  َت ال  ِريِق، َتح  أَلََري ُتُؽم  َقب َرُه إَِلى َجاكِِب الط 
َؿرِ  (8) َح   (9)«.األ 

                                                           

 (، والؾػظ لؿسؾم.162) ( ومسؾم349البخاري )رواه  (1)

 فؼل طقـه أي شؼفا. (2)

 متُن ثور أي ضفر ثور. (3)

 .)ثم َمـه( هو استػفام مـه، يؼصد: )ثم ماذا يؽونَ( :قوله (4)

 بعد ألف سـة.أي: فؾقؽن اْلن، صالؿا أن الؿوت سقحل بي طؾى كل حال، سواء اْلن أو  (5)

به من أرض بقت الؿؼدس بؿؼدار رمقة الحجر. (6)  أي ُيــــؼر 

 أي: لو كـت هـاك. (7)

 الؽثقب هو الؽتؾة من الرمال. (8)

 (، والؾػظ لؿسؾم.2372)برقم مسؾم( و1339رواه البخاري ) (9)
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ــرَ  -5 ــي ُهَري  ــن  َأبِ ــَن َط ــٌل مِ ــالَِن: َرُج ــَتب  َرُج ــاَل: اس  ــُه( َق َ اهلُل َطـ 

ــي َة )َرِض

ــى  ــًدا َطَؾ ــَطَػى ُمَحؿ  ــِذي اص  ــاَل الؿســؾم: )َوال  ــَن الَقُفــوِد، فَؼ
ــؾِِؿقَن َوَرُجــٌل مِ الُؿس 

ــَع  ــاَلِؿقن(، َفَرَف ــى الَع ــى َطَؾ ــَطَػى ُموَس ــِذي اص  ــوِدَي: )َوال  ــاَل الَقُف ــاَلِؿقن(، َفَؼ الَع

 )َصـؾ ى اهلُل الُؿس  
 
، َفَذَهَب الَقُفوِدَي إَِلى الـ بِـي َه الَقُفوِدي  ؾُِم َيَدُه ِطـ َد َذلَِك َفَؾَطَم َوج 

ِر الؿُ  ِرِه َوَأم  َبَرُه بَِؿا َكاَن مِن  َأم  ـَطَؾق ِه َوَسؾ َم( َفَلخ   س 
َ )َصـؾ ى اهلُل َطَؾق ـِه مِ ؾِ

، َفـَدَطا الـ بِـي

 س  َوَسؾ َم( الؿُ 
َ )َصـؾ ى اهلُل َطَؾق ـِه َوَسـؾ َم(: ، فَ مَ ؾِ

َبَرُه، َفَؼـاَل الـ بِـي َسَلَلُه َطن  َذلِـَك، َفـَلخ 

،  (1)اَل ُتَخق ُروكِي» ـَعُق َمَعُفـم  َم الِؼَقاَمـِة، َفَلص  ـَعُؼوَن َيـو  اَس َيص  َطَؾى ُموَسى، َفنِن  الــ 

َل َمن  ُيِػقُق، َفنَِذا ُموَسى َباصٌِش َجاكِ  شِ َفَلُكوُن َأو  َب الَعر 
ِري َأَكـاَن فِـقَؿن  (2) ، َفـالَ َأد 

َتث ـَى اهللُ  ِن اس   (3)«.َصِعَق َفَلَفاَق َقب ؾِي َأو  َكاَن مِؿ 

)فــال َأدري كــاَن فــقَؿن َصــِعَق َفَلفــاَق َقبؾــي(: يف ذلـِـك َفضــقؾًة ضــاِهرًة  :قولــه

 لؿوسى )طؾقه السالم(.

ن :وقوله ٻ ٻ پ پ ﴿لِه تعـالى: اسَتث ـى اهلل( أي يف قو )أو كاَن مؿ 

                                                           

هو األمر برتك  ومعـى هذاطؾى غقري من األكبقاء،  ُتػضؾوكـيال  ( أي)اَل ُتَخق ُروكِي :قوله (1)

التخققر بقـفم طؾى وجه اإلزراء ببعضفم، فنكه ربؿا أدى ذلك إلى فساد االطتؼاد فقفم 

ولقس معـاه أن يعتؼد التسوية بقـفم يف درجاهتم، فنن اهلل واإلخالل بالواجب من حؼوقفم، 

 .سبحاكه قد أخرب أكه قد فاضل بقـفم. قاله الخطابي يف شرح الحديث

 أي متعؾق به بؼوة. (2)

 ا.( مختصرً 2374( ومسؾم )2411رواه البخاري ) (3)
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 .له أيًضا ، فَؾم ُيصَعق، ففي فضقؾةٌ ﴾پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ

ُ طن الت ػضقِل َبقَن األكبقاِء ال ذي ُيمد ي إلى الُخصومةِ 
 .ويف الحديِث الـ في

 )صؾ ى اهلُل طَؾقه وسؾ م(
 
 .وفقه َتواُضُع الـ بي

الم( ُل موسى )طؾقه الس   .وفقه َفض 

 )َصـؾ ى اهلُل  -6
ِ
َطِن طبد اهلل بن َطب اٍس )رضي اهلل طـه( َقاَل: َقـِدَم َرُسـوُل اهلل

َقُفوَد تَ  َؿِديـََة، َفَرَأى ال  َم َطاُشوَراَء، َفَؼاَل: َما َهَذاَ َقاُلوا: َهَذا  ومُ ُص َطَؾق ِه َوَسؾ َم( ال  َيو 

َرائِ  ى اهلُل َبـِي إِس  ٌم َكج  ٌم َصالٌِح، َهَذا َيو  ِهم  َيو  قَل مِن  َطـُدو 
، َفَصـاَمُه ُموَسـى. َقـاَل: (1)

(، َفَصاَمُه َوَأَمَر بصقامه. )فَلَكا َأَحَق بُِؿوَسى مِـ ُؽم 
(2) 

َغــَِم  -7 بِـِل َوال  ِ ُل اإل  َتَخَر َأه  ِري  )رضي اهلل طـه( َقاَل: اف  ُخد  َطن  َأبِي َسِعقٍد ال 

  )َصؾ ى اهلُل َطَؾق ـِه َوَسـؾ  
ـُر ِطـ َد الـ بِي َػخ  َ )َصـؾ ى اهلُل َطَؾق ـِه َوَسـؾ َم(: ال 

َم(، َفَؼـاَل الـ بِـي

َغـَِم. ِل ال  َوَقاُر فِي َأه  ؽِقـَُة َوال  بِِل، َوالس 
ِ ِل اإل  ُخَقاَلُء فِي َأه   َوال 

ـاَلُم( َوُهـوَ   )َصؾ ى اهلُل َطَؾق ِه َوَسؾ َم(: ُبِعَث ُموَسى )َطَؾق ـِه الس 
ِ
 َوَقاَل َرُسوُل اهلل

ؾِي بـِِجَقاٍد. َه 
ِ
َطى َغـًَؿا أل ؾِِه، َوُبِعث ُت َأَكا َوَأَكا َأر  َطى َغـًَؿا َطَؾى َأه  َير 

(3) 

                                                           

 يعـي فرطون. (1)

 (.1131( ومسؾم )2114رواه البخاري ) (2)

 (، وِجـــقاد موضع يف أسػل مؽة.3/96رواه أحؿد ) (3)
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ٍب )رضي اهلل طـه( َقـاَل: اك َتَسـَب َرُجـاَلنِ  -8   ب ِن َكع 

ـِد  (1)َطن  ُأَبي َطَؾـى َطف 

 )َصؾ ى اهلُل َطَؾق ِه َوَسؾ َم(، َفَؼـاَل َأَحـُدهُ 
ِ
ب ـِن ُفـاَلٍن،  ا ُفـاَلُن ب ـُن ُفـاَلنِ َؿا: َأَكـَرُسوِل اهلل

 )َصؾ ى اهلُل َطَؾق ِه َوَسـؾ َم(: اك َتَسـَب َرُجـاَلِن (2)َفَؿن  َأك َت اَل ُأم  َلَك 
ِ
َ َفَؼاَل َرُسوُل اهلل

ـاَلُم(، َفَؼـاَل َأَحـُدُهَؿا: َأَكـا ُفـاَلُن ب ـُن ُفـاَلٍن، َحت ـى َطـد   ِد ُموَسـى )َطَؾق ـِه الس  َطَؾى َطف 

اَلِم. تِس   س 
ِ  َعًة، َفَؿن  َأك َت اَل ُأم  َلَكَ َقاَل: َأَكا ُفاَلُن ب ُن ُفاَلٍن اب ُن اإل 

ـاَلُم( إن   َحى اهلُل إَِلى ُموَسى )َطَؾق ِه الس  ـا َأك ـَت هــٰذين َقاَل: َفَلو  ُؿـ َتِسـَبق ِن، َأم  ال 

ـَعٍة فِـي ال ُؿـ َتِسُب إَِلى تِس  ُؿـ َتِؿي َأِو ال  ـا َأك ـَت َيـا َهـَذا َأَيَفا ال  ، َوَأم  اِر َفَلك ـَت َطاِشـُرُهم  ــ 

َجـ ِة. َجـ ِة، َفَلك َت َثالُِثُفَؿا فِي ال  ـَق ِن فِي ال  ُؿـ َتِسُب إَِلى اث   (3)ال 

 طن ُأبي بن كعب )رضي اهلل طـه( طن الـبي )صؾى اهلل طؾقه وسؾم(:  -9

 
َ
 ـاس أطؾمَا يف بـي إسرائقل، فُسئل: أي الخطقبً  قام موسى الـبي

 فؼال: أكا أطؾم.

ا مـن ، فـلوحى اهلل إلقـه أن طبـدً (4)إلقه فَعــــَتــــب اهلل طؾقه إذ لم َيــــُرد  العؾمَ 

                                                           

 أي ذكرا كسبفؿا. (1)

 .أم لك عرفيُ  ال لؼقط أكت ي:أ)ال ُأم  لك( كؾؿة ذم وسب  (2)

 (.5/128رواه أحؿد ) (3)

 أي طتب اهلل طؾقه أن لم يؼل: )أكا أطؾم الـاس(، واهلل أطؾم. (4)
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َري نِ  َؿِع الَبح  ِطَباِدي بِــــَؿج 
، َوَكق ـَف بِـهِ  (1) َك. َقـاَل: َيـا َرب  َؾُم مِــ  َ َفِؼقـَل (2)ُهَو َأط 

ِؿل  ُحوًتا َتـلٍ  (3)َلُه: اح  َتـُه َفُفـَو َثـم  (4)فِـي مِؽ  ، َفـنَِذا َفَؼد 
ُه ، َفـاك َطَؾَق َواك َطَؾـَق بَِػَتـا(5)

َرِة َوَضـَعا ُرُءوَسـُفَؿا  ُيوَشَع ب ِن ُكوٍن، َوَحَؿاَل  ـخ  َتٍل، َحت ى َكاَكا ِطـ َد الص  ُحوًتا فِي مِؽ 

َتِل َفات َخـَذ َسـبِقَؾُه فِـي الـالُحوُت مِـَن الـِؿـ (6)َوَكاَما، َفاك َسل   ـِر َسـَرًباؽ  ، َوَكـاَن (7)َبح 

َبَح َقاَل ُموَسـى لَِػَتـاُه:  ا َأص  َمُفَؿا، َفَؾؿ  لُِؿوَسى َوَفَتاُه َطَجًبا، َفاك َطَؾَؼا َبِؼق َة َلق َؾتِِفَؿا َوَيو 

ـا مِـَن الـ َصـِب  آتِـَا َغَداَءَكا، َلَؼد  َلِؼقـَا مِن  َسَػِرَكا َهَذا َكَصًبا، َوَلـم  َيِجـد  ُموَسـى َمس 
(8) 

َرِة َفـنِك ي  ـخ  َحت ى َجاَوَز الـؿؽان ال ِذي ُأمَِر بِِه، َفَؼاَل َلُه َفَتاُه: )َأَرَأي َت إِذ  َأَوي ـَا إَِلى الص 

ا َطَؾى آَثاِرِهَؿا َقَصًصـا( َتد  ، (9)َكِسقُت الُحوَت(، َقاَل ُموَسى: )َذلَِك َما ُكـ ا َكب ِغي َفار 

ــ ــا اك َتَفَقــا إَِلــى الص  ىَفَؾؿ  َرِة، إَِذا َرُجــٌل ُمَســج  بِــِه،  (11)خ  ى بَِثو  ٍب، َأو  َقــاَل: َتَســج  بَِثــو 

                                                           

 مجؿع البحرين أي مؾتؼاهؿا. (1)

 أي: كقف أصل إلقه وألتؼي به. (2)

 الحوت هو السؿؽة. (3)

 الـِؿـؽتل هو الـزكبقل، وهو وطاء كبقر مصـوع من لقف الـخل. (4)

 رجل الذي تبحث طـه هـاك.أي إذا فؼدت الحوت فستجد ال (5)

 اكسل أي ذهب خػقة. (6)

 ا.ا أي مسؾؽً سربً  (7)

ا من الـصب أي لم يؿسه التعب. (8)  لم يجد مس 

 الؼَص هو تتبع األثر. (9)

 ى أي ُمــغطى.ُمــسج   (11)
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ـالَُمَ َفَؼـاَل: َأَكـا ُموَسـى، (1)َفَســـــــــؾ َم ُموَسى، َفَؼاَل الـــَخِضرُ  ِضَك الس  : َوَأك ى بَِلر 

، َقـاَل: َهـل  َأت بُِعـَك  ـَرائِقَلَ َقـاَل: َكَعــم  ــا  َفَؼـاَل: ُموَسـى َبـِـي إِس  َطَؾـى َأن  ُتَعؾ َؿـِـي مِؿ 

ـِم  َ َصب ًرا، َيا ُموَسى إِك ي َطَؾى ِطؾ ٍم مِـن  ِطؾ 
َتطِقَع َمِعي َت َرَشًداَ َقاَل: إِك َك َلن  َتس  ُطؾ ؿ 

َؿـِقِه   َطؾ 
ِ
َؿـــــــــــَؽُه  اَل اهلل َؾُؿُه َأك َت، َوَأك َت َطَؾى ِطؾ ٍم َطؾ  َؾُؿُه، َقاَل: َسـ اَل َتع  َتِجُدكِي َأط 

ًرا. اَل إِن  َشاَء اهلُل َصابًِرا، وَ  ِصي َلَك َأم   َأط 

ت  بِِفَؿـا َسـِػقـٌَة،  ِر، َلق َس َلُفَؿا َسـِػقـٌَة، َفَؿـر  ِشَقاِن َطَؾى َساِحِل الَبح  َفاك َطَؾَؼا َيؿ 

لٍ  ِؿُؾوُهَؿا، َفُعِرَف الَخِضُر َفَحَؿُؾوُهَؿا بَِغق ِر َكو  َفَؽؾ ُؿوُهم  َأن  َيح 
ُػوٌر، (2) ، َفَجاَء ُطص 

ِػقـَةِ  ِف الس  َفَوَقَع َطَؾى َحر 
ـِر، َفَؼـاَل الَخِضـُر: َيـا (3) ـَرَتق ِن فِـي الَبح  ـَرًة َأو  َكؼ  ، َفـََؼـَر َكؼ 

ـِر،  ـُػوِر فِـي الَبح  ـَرِة َهـَذا الُعص   إاِل  َكـَؼ 
ِ
ـِم اهلل ُموَسى َما َكَؼَص ِطؾ ِؿي َوِطؾ ُؿَك مِن  ِطؾ 

ٌم َحَؿُؾوَكـا بَِغق ـِر َفَعَؿَد الَخِض  ِػقـَِة َفـََزَطُه، َفَؼاَل ُموَسـى: َقـو  َواِح الس  ٍح مِن  َأل  ُر إَِلى َلو 

َؾَفاَ  ِرَق َأه  َتَفا لُِتغ  َت إَِلى َسِػقـَتِِفم  َفَخَرق  ٍل َطَؿد  ـَتطِقَع  إِك ـَك  :َقاَل: َأَلم  َأُقل  َكو  َلـن  َتس 

َ َصــب ًراَ َقــاَل: 
اَكــِت األُوَلــى مِـــــــــــن  ُموَســى ، َفؽَ ﴾ی ی ی ی﴿َمِعــي

َقاًكا كِس 
ـاَل ، َفاك َطَؾَؼا، َفنَِذا غُ (4) ُه اَل ٌم َيؾ َعُب َمَع الِغؾ َؿاِن، َفَلَخَذ الَخِضـُر بَِرأ ِسـِه مِـن  َأط 

                                                           

 الخضر كبي من األكبقاء، ولؽـه لم ُيرسل إلى بـي إسرائقل. (1)

 الــ ــــول هو األجر. (2)

 السػقـة هو صرففا. حرف (3)

 أي: كاكت هذه الحادثة هي أول حادثة يحصل فقفا كسقان من موسى طؾقه السالم. (4)
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ٍسَ َقـاَل: َأَلـ ًسا َزكِق ًة بَِغق ِر َكػ  َتَؾَع َرأ َسُه بَِقِدِه، َفَؼاَل ُموَسى: َأَقَتؾ َت َكػ   :م  َأُقـل  َلـَك َفاق 

َؾَفـا،  ـَتط َعَؿا َأه  َيـٍة اس  ـَل َقر  َ َصـب ًراَ َفاك َطَؾَؼـا، َحت ـى إَِذا َأَتَقـا َأه 
ـَتطِقَع َمِعـي إِك َك َلن  َتس 

ا َأن  ُيَضق ُػوُهَؿا، َفَوَجـَدا فِقَفـا ِجـَداًرا ُيِريـُد َأن  َيــ َؼض   َفَلَقاَمـُه، َقـاَل الَخِضـُر  (1)َفَلَبو 

ـًرا، َقـاَل: َهـَذا فِـَراُق اَل ، َفَؼاَل َلُه ُموَسى: َلـو  ِشـئ َت (2)َلَقاَمهُ بَِقِدِه فَ  َت َطَؾق ـِه َأج  ت َخـذ 

 َبق ـِي َوَبق ـَِك.

َ )َصؾ ى اهلُل َطَؾق ِه َوَسؾ َم(: 
َكا َلو  َصـَبَر َحت ـى »َقاَل الـ بِي َحُم اهلُل ُموَسى، َلَوِدد  َير 

رِ   (3)«.ِهَؿاُيَؼص  َطَؾق ـَا مِن  َأم 

 )َصـؾ ى اهلُل َطَؾق ـِه َوَسـؾ َم( بـالؽالم  الــاس َرُسـوَل  ولؿا آذى بعُض  -11
ِ
اهلل

َثَر مِن  َهَذا َفَصَبرَ »َقاَل:  َحُم اهلُل ُموَسى، َقد  ُأوِذَي بَِلك   (4)«.َير 

 تم الكتاب بحمد اهلل، نفع اهلل به كاتبه وقارئه ونارشه.

 ماجد بن سليامن

 ، 5546شهر لفر لعام  يف علرعبع من

 3154ديسمبر لعام  7علموعفق 

                                                           

 يـؼض أي يسؼط. (1)

ل الجدار بعد أن كان مائاًل  (2)   طؾى وشك أن يسؼط.أي أن الـَخــِضر طد 

 (.122رواه البخاري ) (3)

 ن مسعود )رضي اهلل طـه(.( طن طبد اهلل ب1162(، ومسؾم )3151رواه البخاري ) (4)




